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BH   தபார ்தோல் 

BIQ   அடிப்பரட தகவல் வினாக்பகாத்து 

BOQ   அளரவப் படட்ியல் 
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CEA   மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரப 

CEB   இலங்ரக மின்சார சரப 

CH     பதாடரச்ச்ி 

CITES  அருகிவரும் வனவிலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் சரவ்ததச வரத்்தகம் 

பதாடரப்ான சமவாயம் 

CKE   பகாழும்பு – கடட்ுநாயக்க அதிதவக பநடுஞ்சாரல 

CML   இரசாயன மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகம் 

CMR   பகாழும்பு மாநகரப் பகுதி 

CMS   புலம்பபயர ்வனவிலங்கு இனங்கரள பாதுகாப்பதற்கான சமவாயம் 

CO   காரப்ன் பமானாக்ரசடு 

COD   இரசாயன ஒக்ஸிஜனுக்கான தகள்வி 

CSC   பகாழும்பு கழிவுநீர ்அரமப்பு 

CSRP   பகாழும்பு புறநகர ்புரகயிரத கருத்திட்டம் 

CWR   முற்றிலும் காலநிரலயால் பாதிக்கப்பட்ட பாரறகள் 

DDF   ஆழம்-காலம்-அதிரப்வண் 

DoA   பதால்பபாருளியல் திரணக்களம் 

DoF   வன வளத் திரணக்களம் 

DoI   நீரப்்பாசனத் திரணக்களம் 

DSDs   பிரததச பசயலகப் பிரிவுகள் 

DWC   வனசீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திரணக்களம் 

EA   நிரறதவற்று நிறுவனம் 

ECBA   விரிவாக்கப்பட்ட பசலவு-பயன் பகுப்பாய்வு 

EH- NKBA  புதிய களனி பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய வரர உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரல 

EIA   சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு 

EIAR   சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ரக 

EM   உரித்துரடரம பமட்ரிக்ஸ் 

EMAP   சுற்றாடல் முகாரமத்துவ பசயல் திட்டம் 

EMoP    சுற்றாடல் கண்காணிப்பு திடட்ம் 

EMP   சுற்றாடல் முகாரமத்துவ திடட்ம் 

ENL   தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் நிரல (LAeq,h) 

EOM&M  அதிதவக பநடுஞ்சாரல பதாழிற்பாடு, பராமரிப்பு மற்றும் 

முகாரமத்துவ பிரிவு 
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EPA   சுற்றாடல் சார ்பாதுகாக்கப்பட்ட  பகுதி 

EPL   சுற்றாடல் பாதுகாப்பு உரிமம் 

ESDD   சுற்றாடல் மற்றும் சமூக அபிவிருத்திப் பிரிவு 

FGDs   கவனக் குழு கலந்துரரயாடல்கள் 

FIM   முதல் பருவகாற்று 

GCS   உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிரல 

GDP   பமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தி 

GHG   பசர்ச வீடட்ு வாயுக்கள் 

GIS   புவியியல் தகவல் அரமப்பு 

GND   கிராம அலுவலர ்பிரிவு 

GoSL   இலங்ரக அரசாங்கம் 

GPS   குதளாபல் பபாசிஷனிங் சிஸ்டம் 

GRM   குரற தீரக்்கும் பபாறிமுரற 

GSMB   புவிசச்ரிதவியல் அளரவ மற்றும்  சுரங்கப் பணியகம் 

GW   நிலத்தடி நீர ்

HC   ரேட்தராகாரப்ன்கள் 

HFL   உயர ்பவள்ள நிரல 

HHs   குடும்பங்கள் 

HIC   தோகந்தரா இரடமாறல் 

ID   நீரப்்பாசனத் திரணக்களம் 

IEE   ஆரம்ப சுற்றாடல் தசாதரன 

IML   ரகத்பதாழில் அகழ்வு உரிமம் 

IRP   வருமான மீட்டளிப்புத் திட்டம் 

IRR   உள் வருவாய் விகிதம் 

ITI   ரகத்பதாழில் பதாழில்நுட்ப நிறுவகம் 

IUCN   இயற்ரக பாதுகாப்பிற்கான சரவ்ததச அரமப்பு 

KIC   பகாஸ்வத்த இரடமாறல் 

KIIs   முக்கிய-தகவல் தருனரக்ளின் தநரக்ாணல்கள் 

LAA   காணி ரகயகப்படுத்துதல் சட்டம் 

LARC   காணி ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றக் குழு 

LAs   உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் 

LRT   இலகு இரயில் தபாக்குவரத்து 

MC   மாநகர சரப 

MCB   பமட்தரா பகாழும்பு வடிநிலம் 

MCUDP  பமட்தரா பகாழும்பு நகர அபிவிருத்தி திட்டம் 

MLFF   பல ஒழுங்ரக இலவச தபாக்குவரத்து கட்டணம் 

MoH   பநடுஞ்சாரலகள் அரமசச்ு 

MSL   சராசரி கடல் மட்டம் 

NBSAP  ததசிய உயிரியல் பல்வரகரம மூதலாபாய பசயல் திட்டம் 

NCS   ததசிய பாதுகாப்பு நிரல 

NEA   ததசிய சுற்றாடல் சட்டம் 

NEBF   நிகர பபாருளாதார பலன் ஓட்டங்கள் 

NEM   வடகிழக்கு பருவக்காற்று 

NEP   ததசிய சுற்றாடல் பகாள்ரக 

NIRP   ததசிய சுயவிருப்பமற்ற மீள்குடிதயற்றக் பகாள்ரக 

NOx   ரநட்ரஜன் ஒக்ரசடுகள், 

NPV   நிகர தற்தபாரதய பபறுமதி 

NW & SDB  ததசிய நீர ்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலரமப்பு சரப 

O&M   பதாழிற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 

OCH   பவளி சுற்று பநடுஞ்சாரல 

PAA   கருத்திட்ட அங்கீகார நிறுவனம் 

PAH   பாலிரசக்ளிக்  எதராபமட்டிக் ரேட்தராகாரப்ன்கள் 
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PAHs   கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 

PAPs   கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ள் 

PGA   பீக் கிரவுண்ட் முடுக்கம் 

PHI   பபாது சுகாதார உத்திதயாகத்தர ்

PIC   தபாதர இரடமாறல் 

PMU   கருத்திட்ட முகாரமத்துவ அலகு 

POPs   நிரந்தர கரிம மாசுபடுத்திகள் 

PUCSL  இலங்ரக பபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆரணக்குழு 

RAP   மீள்குடிதயற்ற பசயல் திட்டம் 

RBL   மதிப்பீடு பின்னணி நிரல 

RDA   வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப 

RFL   வீதி முடிவு நிரல 

RFP   முன்பமாழிவுக்கான தகாரிக்ரக 

RHB   வலது கரர 

RoW   வழியுரிரம பகுதி 

RQD    பராக் குவாலடட்ி படசிக்தனஷன் 

SDSM   புள்ளியியல் டவுன் ஸ்தகலிங் மாதிரி 

SE   பதற்கு அதிதவக பநடுஞ்சாரல 

SI   உணரத்ிறன் குறிகாட்டிகள் 

SIA   சமூக தாக்க மதிப்பீடு 

SIM   இரண்டாவது பருவக்காற்று 

SJK   ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட 

SJWS   ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர வனவிலங்கு சரணாலயம் 

SLLDC   இலங்ரக காணி மீட்டல், அபிவிருத்தி கூடட்ுத்தாபனம் 

SLSI   இலங்ரக கட்டரளகள் நிறுவனம் 

SN   பதாடர ்இலக்கம் 

SO2   சல்பர ்ரட ஆக்ரசடு 

SPSS   சமூக அறிவியலுக்கான புள்ளியியல் திட்டம் 

STI   பாலியல் பரவும் தநாய்த்பதாற்றுகள் 

SW   மாறுதல் மதிப்புகள் 

SWM   பதன்தமற்கு பருவக்காற்று 

ToR    ஆய்பவல்ரல 

UDA   நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசரப 

UNCCD  பாரலவனமாக்கரல எதிரத்்துப் தபாராடுவதற்கான ஐக்கிய நாடுகளின் 

உடன்படிக்ரக 

UoK   களனி பல்கரலக்கழகம் 

VES   விஷுவல் என்கவுண்டர ்சரத்வ 

VOC   வாகன இயக்க பசலவுகள் 

VOCs   ஆவியாகும் கரிம கலரவகள் 

VOT   பயண தநரத்தின் பபறுமதி 

WMO   உலக வானிரல அரமப்பு 

WMP   கழிவு முகாரமத்துவ திடட்ம் 

WRMMP  தமற்கு பிராந்திய பபருநகர ்பபருந்திட்டம் 
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நிணைவவை்றுச ்சுருக்கம் 
 

1. அறிமுகம் 
 

பிரதான பாரதகளில் காணப்படும் பபருந்பதாரகயான வாகனங்கரளயும் 

பதாடரச்ச்ியாக வாகனங்கள் அதிகரித்து வருவரதயும் கருத்திற்பகாண்டு 

கருத்திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்தும் நிறுவனம் (PIA) என்ற வரகயில் 

பபருந்பதருக்கல் அரமசச்ின் (MoH) உதவியின் கீழ் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 

சரபயின் (RDA) உதவியுடன் புதிய களனி பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய தபாதர 

இரடமாறல் (PIC) வரரயிலான பகுதியில் பிரதவச கடட்ுப்பாடட்ுடன் கூடியதாக 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலரய அரமப்பதற்கு இலங்ரக அரசாங்கத்தால் 

தீரம்ானிக்கப்பட்டது. இது பதாடரப்ாக முன்ரவக்கப்படட் சாத்தியவள 

ஆய்வறிக்ரகயின் அடிப்பரடயில், இறுதித் தீரம்ானம் தமற்பகாள்ளப்பட்ட இந்த 

பிரதான அதிதவகப் பாரதயின் நீளம் 16.4 கி.மீ. ஆகும். தமற்படி உயரத்்தப்பட்ட 

அதிதவக பநடுஞ்சாரலயானது பவளிச ் சுற்றுவட்ட பநடுஞ்சாரலரய (OCH) 

துரறமுக பிரதவசத்திற்கான உயரத்்தப்பட்ட அதிதவக பநடுஞ்சாரல மற்றும் 

பகாழும்பு - கடட்ுநாயக்க அதிதவக பநடுஞ்சாரல (CKE) ஆகிய இரண்ரடயும் 

ஒன்தறாபடான்று இரணக்கின்றது. புதிய களனி பாலத்தில் இருந்து அதுருகிரிய 

வரரயிலான இந்த உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல (இதனகத்துப் பின்னர ்EH-NKBA என 

அறியப்படும்)  பின்வருமாறு இரண்டு கட்டங்களாக பிரிக்கப்படட்ுள்ளது: 

 

• கட்டம் I: புதிய களனி பாலம்  முதல் இராஜகிரிய வரர (CH 0+000 கிமீ முதல் சிஎச ்

6+900 கிமீ வரர) 

• கட்டம் II: ராஜகிரிய முதல் அதுருகிரிய தபாதர (CH 6+900 கிமீ முதல் CH 16+400 

கிமீ வரர) 

 

இந்த அறிக்ரகயானது இக்கருத்திட்டத்தின் கட்டம் II இற்கான தற்தபாரதய 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டின் மூலம் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக பாதிப்புகரள 

முன்கூட்டிதய கண்டறிந்து அரத குரறப்பதற்காகவும் தமாசமான பாதிப்புகரளத் 

தணிக்கும் நடவடிக்ரககரள அரடயாளம் காணவும், சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

பாதிப்புகரளக் கண்காணித்து முகாரம பசய்வதற்குமான நரடமுரறகரள 

உருவாக்கவும் தமற்பகாள்ளப்பட்ட அறிவியல் ரீதியிலான மதிப்பீடட்ின் ஒரு பகுதியாக 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. இதனுடன் பதாடரப்ுரடய முடிவுகள் மற்றும் பரிந்துரரகள் 

ஆகியரவ ததசிய சுற்றாடல் சட்டம் (NEA) மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய 

ஒழுங்குவிதிகள், வீதி கடட்ுமானப் பணிகளுடன் பதாடரப்ுரடய சம்பந்தப்பட்ட பிற 

சட்டங்கள் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயினால் வழங்கப்படட்ுள்ள ஆய்வு 

வரரயரறகரள கடுரமயான முரறயில் பின்பற்றுதல் ஆகியவற்ரற 

உள்ளிட்டவாறு  தமற்படி விடயங்களுக்கு இரணங்கிபயாழுகுவரத உறுதிப்படுத்தும் 

பபாருடட்ு முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. கட்டம் I இற்கான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு 

அறிக்ரகயானது ஏற்கனதவ ஒரு புறம்பான துரண ஆதலாசகரால் பதாகுக்கப்படட்ு 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயினால் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளதுடன் தற்தபாரதய 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ரகயானது கருத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்காக முன்ரவக்கப்படுகின்றது. 

 

EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்டம் ராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரர விரிவரடந்து, 

அதுருகிரிய தபாதர, இரடமாறலில் பவளிச ் சுற்றுவட்ட பநடுஞ்சாரலரல 

இரணப்பதுடன் தகாட்தட-தபாதப வீதிரய (B240) சாய்வரளவுடன் 

பதாடரப்ுபடுத்துகின்றது. EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது பகாஸ்வத்த, தோகந்தர 

மற்றும் அதுருகிரிய தபாதர ஆகிய இடங்களில் மூன்று இரடமாறல்கரளக் 

பகாண்டுள்ளது. பகாஸ்வத்த இரடமாறல் (KIC) CH 9+400 இல் அரமந்துள்ளதுடன் 

இதனுடன் பதாடரப்ுரடய இரணப்புப் பாரத மற்றும் படன்சில் பகாப்தபகடுவ 
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மாவத்ரதயுடன் (B531 இலிருந்து நீண்டுள்ளது) இரணக்கப்படட்ுள்ளது. தோகந்தர 

இரடமாறல் (HIC) தோகந்தர-பகாட்டாவ வீதி, தகாட்தட-தபாதப வீதி மற்றும் இந்த 

கருத்திட்டத்துடன் நிரம்ாணிக்கப்படும் புதிய கால்வாய் வீதியுடன் இரணகின்றது. 

EH-NKBA நான்கு ஒழுங்ரகயுடன் கூடியதாக இருப்பதுடன் பதாழிற்பாடட்ு தவகம் 

மணிக்கு 80 கிமீ ஆகும். தோகந்தர கிழக்கில்  அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 460 மீ 

பகுதிரயத் தவிர, வீதியின் முழுத் தடமும் உயர ் தகாபுரப் பாலத்தின் வழியாகதவ 

பசல்கிறது. 

  

EH-NKBA இன் பிரதான பாரத பபரும்பாலும் அரசாங்கத்திற்கு பசாந்தமான காணிகள் 

வழியாக அரமந்துள்ளதுடன் இதற்கு மாறாக சில இடங்களில் மாத்திரம் தனியாருக்கு 

பசாந்தமான காணிகள் வழியாக அரமந்துள்ளன. நான்கு மாற்று வழிகரள 

கவனத்திற் பகாண்டுள்ள இறுதி சாத்திய வள ஆய்வறிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசரப வீதியின் வழி உரிரமரய (RoW) அரடயாளம் கண்டு 

குறியிடட்ுள்ளதுடன் இந்நிலங்கள் 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி சுவீகரிப்பு சட்டத்தின் 

ஏற்பாடுகளுக்கு அரமவாக ரகயகப்படுத்தப்படும்.  

 

ஆரம்ப சாத்திய வள ஆய்வறிக்ரகயில் பல மாற்றுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டதுடன் 

பின்னர,் சாத்திய வள ஆய்வறிக்ரகயின் இறுதிப் பகுப்பாய்வில் நான்கு வடிவரமப்பு 

மாற்றுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டன. அரனத்து வடிவரமப்பு மாற்றுகளும் சிறந்த விருப்பத் 

பதரிரவ ததரந்்பதடுக்கும் பபாருடட்ு பல அளவுதகால் பகுப்பாய்வுடன் 

ஒப்பிடப்பட்டன. இறுதி சாத்தியமான தீரவ்ின் பகுப்பாய்விற்காக ஆறு அளவுதகால்கள் 

பரிசீலிக்கப்பட்டதுடன் இது ஒவ்பவாரு அளவுதகாலுக்கும் எரடயுள்ள 

மதிப்பபண்கரள ஒதுக்குவதன் மூலம் ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. 

 

2. தை்வபாதுள்ள சூழலின் விளக்கம் 

2.1 கருத்திட்டப் பிைவதசத்தின் சூழலியல் 

 

தற்தபாரதய சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் பசயற்பரப்பு, காற்று மாசுபாடு, 

நீரின் தரம், சத்தம், அதிரவ்ு மற்றும் பிற பபௌதீக மற்றும் உயிரியல் அம்சங்கள் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரட நிரலரமகரளயும் திட்டமிடப்பட்ட தமற்படி 

கருத்திட்த்திரன நரடமுரறப்படுத்துவதன் மூலம் தமற்படி காரணிகளுக்கு 

ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்ரதயும் பற்றிய ஆய்விரன உள்ளடக்கியுள்ளது. முன்தப 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களில், அடிப்பரடத் தரவு மற்றும் நிரலரமகரள 

நிறுவுவதற்காக காற்றின் தரம், நீரின் தரம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு அளவுருக்கள் 

ஆகியவற்றின் அளவீடுகள் எடுக்கப்பட்டன. 

 

தியவண்ணா ஏரி, தலங்கம சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்புப் பகுதி (TEPA) மற்றும் அதனுடன் 

இரணந்த வாழ்விடங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக, வீதிப் பிரததசம் மற்றும் 

சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களில் ஒரு விரிவான சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. இந்த மதிப்பாய்வின் தபாது, பல்தவறு நிரலயான மாதிரி 

நுட்பங்கரளப் பயன்படுத்தி நீரவ்ாழ் மற்றும் நில விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் 

கள மாதிரிகள் பபறப்படட்ன. கள மாதிரிபயடுத்தல் முரறகள், கருத்திட்டப் பகுதியில் 

உள்ள உயிரியல் வளங்கரள மிகக் குறுகிய காலத்திற்குள் நன்கு பிரதிபலிக்கும் 

வரகயில் தரவு மற்றும் தகவல்கரளப் உள்வாங்கும் வரகயில் 

வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளன. பன்முகத்தன்ரமயின் காலம்சாரந்்த மாறுபாடுகரள 

உள்வாங்கும் பபாருடட்ு பகல்தநர மற்றும் இரவு தநர ஆய்வுப் பாரத சாரந்்த ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டன. இந்த மதிப்பாய்வில் பமாத்தத்தில், ஒன்பது வரகபிரித்தல் 

குழுக்கள் ததரந்்பதடுக்கப்பட்டதுடன் இதில் பூக்கும் தாவரங்கள், தட்டாம்பூசச்ிகள், 

பட்டாம்பூசச்ிகள், நத்ரதகள், மீன்கள், நிலநீர ்வாழ்வன, ஊரவ்ன, பறரவகள் மற்றும் 

பாலூட்டிகள் அடங்கும்.  இந்த மதிப்பாய்வு 2021 டிசம்பர ்முதல் 2022 பபப்ருவரி வரர 

நடத்தப்பட்டது. 
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கருத்திட்டப் பிரததசத்தில் காணப்படும் சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பு வரககள் கள 

அடிப்பரடயிலான ஆய்வுகள் மூலம் அரடயாளம் காணப்பட்டதுடன் அவற்றின் 

முக்கிய அம்சங்கள் தற்தபாரதய நிரலரயக் காடட்ுவதற்காக 

ஆவணப்படுத்தப்படட்ன. பமாத்தத்தில், நில மற்றும் நீரவ்ாழ் சூழல் அரமப்புகரள 

சாரந்்த எடட்ு பிரதான வாழ்விட வரககள் முரறயாக இனங்காணப்பட்டன. 

அரவயாவன: சதுப்பு நிலக் காடுகள் (SW), கட்டப்பட்ட சூழல்கள் (BU), தமடட்ு நிலப் 

பயிரப்் பகுதிகள் (UP), குளங்கள் (TA), குட்ரடகள்(PO), கால்வாய்கள் (CA), சதுப்பு 

நிலங்கள் (MA), மற்றும் பநல் வயல்கள் (PA). ஈர நிலங்கள் மிகவும் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் 

சூழல் அரமப்பு வரககளாக அரடயாளம் காணப்பட்டதுடன், அ ரவ SW, PA மற்றும் 

MA ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுரடயரவயாக உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதிகளில் 

காணப்படும் ஈரநிலங்கரள பமாரசக் என விவரிக்க முடியும் என்பதுடன் பல்தவறு 

வரகயான வாழ்விடங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்து, பல்தவறு சுற்றுசச்ூழல்கரள 

உருவாக்குகின்றன. 

 

112 தாவரக் குடும்பங்கள், 228 உள்நாடட்ு தாவரங்கள், 197 பிறநாடட்ு தாவரங்கள் 

மற்றும் 24 ஆக்கிரமிப்பு தாவர இனங்கள் உட்பட பமாத்தம் 460 தாவர இனங்கள் பதிவு 

பசய்யப்படட்ுள்ளன. 11 உள்ளூர ் வரககள், 9 ததசிய அளவில் அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளான தவார இனங்கள் மற்றும் 5 உலகளாவிய ரீதியில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான 

தாவர இனங்கள் உள்ளடங்கிய இனங்களின் நிரலரயக் கருத்தில் பகாண்டு, 

அவற்றின் நிகழ்வுகள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. கருத்திட்டப் பிரததசத்தில் 

பதிவுபசய்யப்படட் தாவர இனங்களில் அண்ணளவாக 49% உள்நாடட்ு தாவரங்கள், 

43% அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அல்லது பிறநாடட்ு இனங்கள், 6% ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் 2% 

உள்ளூர ்தாவர இனங்கள் உள்ளடங்குகின்றன. 

 

மாதிரி எடுக்கப்பட்ட காலத்தில், 227 பூரவ்ீக இனங்கள், 33 நாட்டிற்கு தனித்துவமான 

இனங்கள் மற்றும் 36 பிறநாடட்ு இனங்கள் அல்லது புலம்பபயரந்்தரவகள் உட்பட 118 

குடும்பங்கரள தசரந்்த ட பமாத்தம் 297 விலங்கு இனங்கள் பதிவு பசய்யப்படட்ன. 

பமாத்தம் பதிவுபசய்யப்பட்ட 297 இனங்களில், 14 வரகயான நத்ரதகள், 35 

வரகயான தட்டாம்பூசச்ிகள், 48 வரகயான பட்டாம்பூசச்ிகள், 37 வரகயான மீன்கள், 

12 வரகயான நில நீர ்வாழ்வன, 39 வரகயான ஊரவ்ன, 91 வரகயான பறரவகள் 

மற்றும் 21 வரகயான பாலூட்டிகள் ஆகியரவ அடங்கும். இனங்கள் நிரலரயக் 

கருத்தில் பகாண்டு, 25 ததசிய அளவில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான இனங்கள் மற்றும் 

8  உலகளாவிய ரீதியில் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான இனங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. 

கருத்திட்டப் பிரததசத்தில் பதிவுபசய்யப்படட் விலங்கினங்களில் அண்ணளவாக 77% 

பூரவ்ீக இனங்கள், 12% அறிமுகப்படுத்தப்பட்டரவ அல்லது பிறநாடுகரளச ்

சாரந்்தரவகள், 11% நாட்டிற்கு தனித்துவமானரவயான  விலங்கு இனங்களாக 

உள்ளன. 

 

2.2 சமூக கலாசச்ாை மை்றும் மீள்குடிவயை்ை அம்சங்கள் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் சாத்திய வள ஆய்வறிக்ரகயிரன கவனமாக 

தநாக்குரகயில், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டில் கவனம் பசலுத்தப்படுகின்ற 

தற்தபாரதய வீதிரய ததரந்்பதடுப்பதற்கு ஆறு காரணிகரள அது வழங்கியுள்ளது. 

இந்த ஆறு காரணிகளில், சமூக ஆற்றல் மற்றும் பபாருளாதார ஆற்றல் ஆகியரவ 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட வீதிக்கு ஒதுக்கப்படட் அதிக மதிப்பபண்கரளக் பகாண்ட 

இரண்டு தீரக்்கமான காரணிகளாகும். எனதவ, தற்தபாரதய சுற்றாடல் தாக்க 

மதிப்பீடட்ின் தபாது சமூக பபாருளாதார மற்றும் கலாசச்ார அம்சங்களில் 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் மூலம் இது தமலும் பமய்பிக்கப்படுகின்றது. இதனுடன் 

பதாடரப்ுரடய இரண்டு ஆய்வுகளின் மூலம் கீதழ காட்டப்படட்ுள்ளவாறு (சமூக 

பபாருளாதார மதிப்பாய்வு மற்றும் சமூக பபாருளாதார சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் நபரக்ளின் பசாத்து சரிபாரப்்பு ஆகியவற்றுக்கான 
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கணக்பகடுப்பு) EH-NKBA கட்டம் II இன் மூலம் கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் 

குடும்பங்களும் (PAHs) கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் நபரக்ளும் (PAPs) குரறந்த 

எண்ணிக்ரகயில் இருப்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்கு தபாதுமான ஆதாரங்கரள 

வழங்கியுள்ளன.  

 

பாதிக்கப்பட்ட பமாத்த நிலப்பரப்பு 14,941.28 பரச்ச்ஸ் (93.38 ஏக்கர)் ஆகும். 

அண்ணளவாக பாதிக்கப்பட்ட அரனத்து நிலங்களும் கடுபவல பிரததச பசயலகப் 

பிரிவு (DSD) மற்றும் மாநகர சரப (MC) ஆகியவற்றுக்கு பசாந்தமானதாகும். 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 16 கிராம அலுவலர ் பிரிவுகள் (GNDs) உள்ளதுடன் 

அவற்றில், 15 கிராம அலுவலர ் பிரிவுகளில் பாதிக்கப்படட் தனியார,் அரச மற்றும் 

பபாதுவான நிலங்கள் காணப்படுகின்றன. பாதிக்கப்பட்ட காணிகளில், 7,046.68 தபரச் ்

காணிகள் விவசாய தநாக்கங்களுக்காக, குறிப்பாக பநற்பசய்ரகக்காக 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சுமார ் 4,960.56 தபரச் ் காணிகள் வரத்்தக மற்றும் வனிக 

தநாக்கங்களுக்காகவும், 1,833.92 தபரச் ்நிலங்கள் குடியிருப்பு தநாக்கங்களுக்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

இந்த நிலங்களில், தற்தபாது 514 கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டரமப்புகள் அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளன. இந்த கடட்ிடங்கள் பல்தவறு ததரவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படட்ு 

வருகின்றன. இங்கு குறிப்பாக, 152 வீடுகள், 160 மதில் சுவரக்ள் மற்றும் 89 வணிக 

கட்டிடங்கள்/கரடகள் முக்கிய வரககளாக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. இதற்கு 

தமலதிகமாக, 12 கூடட்ு வீடுகள் மற்றும் கரடகள், 1 களஞ்சியசாரல மற்றும் 19 

பகாட்டரககள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. இந்த கடட்ிடங்கரளத் தவிர, 

கழிப்பரறகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள், கிணறுகள், விலங்குகளுக்கான கூடுகள், 

சரமயலரறகள், படிக்கடட்ுகள், சிரலகள் தபான்ற 63 கடட்ரமப்புகள் உள்ளன. 

தமலும், 176 கட்டிடங்கள் பகுதியளவில் பாதிக்கப்படட்ுள்ளதுடன், 388 கட்டிடங்கள் 

முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. குறிப்பாக, 93 வீடுகள் மற்றும் 3 கூடட்ு வீடுகள் 

மற்றும் கரடகள் முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 45 வரத்்தக கட்டிடங்கள் 

முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்தக் கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகளின் பமாத்த 

அளவு 33,709.14 சதுர அடியாகும் (Sq. F). 

 

மீள்குடிதயற்றத்தில் கவனம் பசலுத்தும் தபாது, கருத்திட்ட முகாரமத்துவ அலகு 

(PMU)/RDA)  மூலம் உருவாக்கப்பட தவண்டிய மீள்குடிதயற்ற தளத்தில் இருந்து 

நிலங்கரள எதிரப்ாரக்்கும் 20 கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (இதன் 

பின்னர ்PAHக்கள் என அறியப்படுவர)் உள்ளன. அவரக்ளில் பபரும்பாலாதனார ்(50%) 

இழப்பீட்ரட எதிரப்ாரப்்பதுடன் அவரக்ள் சுய மீள் இடமாற்றத் பதரிவுக்கு தயாராக 

உள்ளனர.் எஞ்சியவரக்ள் பவவ்தவறு கருத்துக்கரள பகாண்டுள்ளதுடன் அவரக்ளில் 

சிலர ் மீள் இடமாற்றம் மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் பதாடரப்ான எதிரக்ால 

நடவடிக்ரககரள பற்றி இற்ரறவரர கூற இயலாதவரக்ளாக உள்ளனர.் 

 

அவரக்ளில் பபரும்பாலானவரக்ள் உத்ததச திட்டத்தின் விரளவாக எதிரம்ரறயான 

பலன்கரள விட அதிக சாதகமான பலன்கள் கிரடக்கும் என்று கருதுகின்றனர.் 

குறிப்பாக, இலங்ரகயில் தற்தபாதுள்ள அதிதவக பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்பின் 

ஆகக்கூடிய பதாழிற்பாட்ரட உறுதிப்படுத்த இந்த கருத்திட்டம் உதவியளிக்கும். வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகார சரபயின் கருத்தின் படி, இது நாட்டின் பிற பகுதிகரள 

உள்ளடக்கும் வரகயில் புதிய பகுதிகரள தசரப்்பதன் மூலம் தற்தபாதுள்ள அதிதவக 

பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்ரப தமலும் விரிவுபடுத்துவதுடன் பலப்படுத்தும். எனதவ, 

EH-NKBA பநடுஞ்சாரலயானது அரனத்து அதிதவக பநடுஞ்சாரல 

பாவரனயாளரக்ளுக்கும் பகாழும்பு வரத்்தக நகரம் மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர - 

தகாட்தட நிரவ்ாக நகரத்துடன் தங்கரள இரணப்பதற்கான வாய்ப்பிரன வழங்கும். 

அதற்கரமவாக உத்ததச உயரத்்தப்படட் பநடுஞ்சாரல, நாட்டின் நிரலயான 

வளரச்ச்ிரய விரரவுபடுத்தும் அதத தவரளயில் வீதி ் பாவரனரய விரிவுபடுத்துதல் 
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மற்றும் வலுப்படுத்துதல் ஆகிய முக்கிய இலக்ரக அரடந்துபகாள்வதற்கு 

வழிசரமக்கின்றது. 

 

இருப்பினும், தமற்படி அரடயாளம் காணப்பட்ட சமூகப் பபாருளாதார மற்றும் 

கலாசச்ாரப் பிரசச்ிரனகள் முக்கியமாக குறுகிய கால தாக்கங்களாக இருக்கும் 

என்பதுடன் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப உள்ளிட்ட பபாறுப்புவாய்ந்த அரசாங்க 

நிறுவனங்களின் கீழ் கவனமாக கண்காணிக்கப்படட்ு மதிப்பிடப்பட்டதன் 

அடிப்பரடயில் இதரன தணிப்பதற்கான  பல தணிக்கும் நடவடிக்ரககள் 

பரிந்துரரக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

2.3 நீை்வளவியல் மை்றும் வடிகால் அம்சங்கள் 
 

இராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான உத்ததச EH-NKBA இன் இரண்டாம் 

கட்டம் முக்கியமாக நீரந்ிரலகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள்/பநற்காணிகள் உட்பட 

தாழ்வான பகுதிகள் வழியாக பசல்வதுடன் தியத்த உயன முதல் படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ மாவத்ரத, ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட மற்றும் தோகந்தர முதல் 

அத்துருகிரிய வரரயிலான உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல பிரிவுகள் நடுத்தர 

உயரமான மற்றும் மிகவும் உயரமான /குடியிருப்பு பகுதிகள் பசல்கின்றது. உத்ததச 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட வீதி (RoW) வழியான பிரதான நிலப் பயன்பாடட்ு வரகரய 

தநாக்குரகயில், அது பிரிவு 1 இல் உள்ள நீரந்ிரலகள், கட்டப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் 

பிரிவுகள் 2 மற்றும் 3 இல் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்குகின்றன. 

இருப்பினும், பிரிவு 3 இல் உள்ள TEPA, 85 % மற்றும் 10%  இற்கு தமல் நில உபதயாகம் 

முரறதய பநற்காணிகள்/சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் நீரவ்ழிகள்/நீரந்ிரலகள் 

ஆகியவற்ரற உள்வாங்குகின்றது. 

 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட வீதியானது பிரதானமாக, தவளாண்-

சுற்றுசச்ூழல் வரகப்பாட்டின் படி (கமத்பதாழில் திரணக்களம், 1979) பிரதானமாக  

பதன்தமற்குப் பருவக்காற்று (SWM) முதல் வடகிழக்கு பருவக்காற்று (NEM) வரர 

ஆண்டுக்கு சராசரியாக 2,000 மிமீ - 2,500 மிமீ மரழவீழ்சச்ியுடன் கூடிய தாழ் நாட்டின் 

ஈர மண்டலத்திற்குள் (WL3) அரமந்துள்ளது). தற்தபாரதய ஆய்வுக்கான வடிவரமப்பு 

அளவுருக்கள் RCP6 நம்பிக்ரகயற்ற காலநிரல சூழ்நிரலயின் கீழ் 24-மணிதநர 100-

ஆண்டு காலத்தில் கிரடக்கும் மரழவீழ்சச்ியின் தீவிரம் சாரந்்த வடிவரமப்பின் 

அல்லது  மரழவீழ்சச்ி அட்டவரணரய உருவாக்குவதற்கான ஆழம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில்  சராசரி நிரலரமக்கான பபாருத்தமான காலநிரல கணிப்புகரளக் 

கருத்தில் பகாண்டு பபறப்படட்து.  

 

தற்தபாதுள்ள தமற்பரப்பு நீரியல் மற்றும் வடிகால் வடிவங்களானது, பூரவ்ாங்க கள 

ஆய்வு, அடுத்தடுத்த கள விஜயங்கள், விரிவான தரவு தசகரிப்பு மற்றும் 

கலந்துரரயாடல்கள் மற்றும் ஒருங்கிரணந்த HEC-RAS, MIKE 11 மற்றும் HEC-HMS 

உடனான ஒரு விரிவான 2-D ரேட்தரா ரடனமிக் ரேட்ராலிக்-ரேட்ராலஜிக் 

பமாடலிங் தளத்தின் அடிப்பரடயில் ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. HEC-HMS ரேட்ராலிக்-

ரேட்ராலஜிக் மாதிரிகள் இலங்ரக காணி அபிவிருத்தி கூடட்ுத்தாபனத்தால் (SLLDC) 

கருத்திட்டப் பிரததசத்தில் அடிப்பரட தமற்பரப்பு வடிகால் வடிவங்கரள 

அரடயாளம் காண்பதற்காக சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதியாக 

உருவாக்கப்படட்ு பயன்படுத்தப்படட்து. அதரனயடுத்த மாதிரி கணக்கீடுகள் 

கண்டறியப்படட் சிக்கல்கள் மற்றும் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கருத்திட்டத்தால் 

தூண்டப்படட் தாக்கங்களுக்கு முன்பமாழியப்பட்ட தீரவ்ுகரள நன்கு 

புரிந்துபகாள்ளவும், குறுக்கு தசாதரன பசய்யவும் பயன்படுத்தப்படட்ன. 

 

எவ்வாறாயினும், EH-NKBA கருத்திட்டத்தின் இந்த இரண்டாம் கட்டத்தின் பபரும்பகுதி 

ராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான ஒரு உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரலயாக வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளதுடன் இதனால், குறுக்கு வடிகால் 
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பாய்சச்லுக்கான பாலங்கள், மதகுகள் தபான்றவற்ரற அரமப்பதற்கான ததரவ 

குரறந்தளவில் காணப்படுவதுடன் நிரந்தர அரணக்கடட்ு கடட்ுமானம் 

தபான்றவற்றால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், அதன் உள்ளாரந்்த வடிவரமப்பு 

அம்சங்களால் குரறக்கப்படட்ுள்ளன. எனதவ, பின்வரும் விடயங்கரள இயன்றளவு 

குரறப்பதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் ததரவப்படுகிறது. i). தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல், 

அகழ்வு, ரபல் தபாரிங் மற்றும் ரபலட்/தசரவ பாரதகரள கடட்ுதல்/அகற்றுதல் 

உள்ளிட்ட தற்காலிக பணிகளால் நீரியல் மற்றும் வடிகால்/பவள்ளத்தில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள், ii). கால்வாய் மற்றும் நீரவ்ழிப் பகுதிகளில் உள்ள தூண்களின் அரமவு 

காரணமாக தசமிப்பு மற்றும் கடத்தல் திறன்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், iii). தலங்கம 

மற்றும் எவரிதேன குளங்களுக்கு நீரர பகாண்டு பசல்லும் கால்வாய்களில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள், iv). பநற் காணிகரளக் பகாண்ட பகுதிகளின் நீர ்மூலங்கள் / 

நீரப்்பாசனம் மீதான தாக்கம், மற்றும் v). நீண்ட கால அல்லது நிரந்தர வடிகால் 

முகாரமத்துவ சிக்கல்கரள விட கடட்ுமான காலத்தில் குறிப்பாக TEPA மற்றும் 

கருத்திட்டத்தினால் தாக்கம் விரளவிக்கப்படுகின்ற பகுதிக்குள் உள்ள மற்ரறய 

சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளிட்ட சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகளின் தநரடி நீரியல் 

மற்றும் தநரடி/மரறமுக நீரின் தரம் மீதான தாக்கங்கள். EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட 

நரடபாரத தமற்பரப்பில் விழும் மரழநீரர அகற்றுதல் மற்றும் TEPA மற்றும் பிற 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகளில் உள்ள பாரதகளின் நரடபாரதயில் ஒன்று 

தசரும் கழிவுகரள அகற்றுதல் ஆகியரவ நீண்ட கால பதாழிற்பாடட்ு பாதிப்புகளாக 

கருதப்படுகின்றன. 

 

நிலப்பரப்பு விளக்கவியல், நீதராட்ட பிரிமுகடுகள் நீதராட்ட ததக்கம் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில், ராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான உயரத்்தப்படட் 

பநடுஞ்சாரலத் தடம் களனி ஆற்றுப் படுரகயின் மூன்று (03) அரடயாளம் 

காணக்கூடிய துரணப் படுரககரள இரடமறிப்பதாகக் காணப்படட்து. தமலும், EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடம், அவரிதேன குளத்தின் வலது கரர மற்றும் 

கீழ்நிரல/தமல்நிரல கால்வாய்கள் மற்றும் புதிதாக நிரம்ாணிக்கப்பட்ட மாதிபவல 

கிழக்கு திரசதிருப்பல்  கால்வாய் உட்பட MCB இன் பல தாழ்வான பகுதிகள் வழியாக 

பசல்லும் தபாது, புத்கமுவ பாலத்திற்கு அருகிலுள்ள பகாலன்னாவ எல (கால்வாய்), 

தியத்த உயனவிற்கு அருகில் உள்ள தியவன்னா வாவித் பதாகுதி, TEPA மற்றும் 

அதனுடன் இரணந்த பவள்ளப்பபருக்கு சமபவளி ஆகியவற்றிற்கு குறுக்தக 

பசல்வதால் இந்த கருத்திட்ட பிரதசதம் பமட்தரா பகாழும்புப் படுரகயின் (MCB) 

நீரவ்ியல் ரீதியாக அதிக உணரத்ிறன் பகாண்ட பிரதசதமாக உள்ளது. நீரியல் மற்றும் 

வடிகால் பிரசச்ிரனகரள கண்டறிதல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளுக்கான 

மாதிரி ஆய்வுகளின் அடிப்பரடயில் தீரவ்ு அணுகுமுரறரய வழங்குதல் ஆகியரவ 

சமீபத்திய காலங்களில் தமற்பகாள்ளப்பட்ட பல பவள்ள முகாரமத்துவ 

திட்டங்களின் கீழ் கருத்திதிட்டப் பகுதியின் சமீபத்திய முன்தனற்றங்கள் மற்றும் 

திரசதிருப்பல்கரள உள்ளவாங்கி அதற்தகற்ப தமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

 

3. எதிை்பாைக்்கப்படும் சுை்ைாடல் தாக்கங்கள் மை்றும் 

உத்வதச தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
 

கருத்திட்டப் பிரததசத்தில் அரடயாளம் காணப்பட்ட சமூக, மீள்குடிதயற்ற, பபௌதீக 

மற்றும் சூழலியல் சாரந்்த சுற்றாடல் மற்றும் நீரியல் ஆகியவற்றின் மீதான 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் பாதிப்புகரளக் குரறப்பதற்கான 

உத்ததச தணிப்பு நடவடிக்ரககள் ஆகியரவ பின்வருமாறு சுருக்கமாக 

தரப்படட்ுள்ளன: 

 

அட்டவரண 01: எதிரப்ாரக்்கப்படட் சுற்றாடல் தாக்கங்கள் மற்றும் உத்ததச தணிப்பு 

நடவடிக்ரககளின் சுருக்கம் 

மதாடை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் உத்வதச தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
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இல 

 சமூக மற்றும் கலாசார 

1 காணி ரகயகப்படுத்துதல் 

மற்றும் தன்விருப்பற்ற 

மீள்குடிதயற்றம் மீதான 

தாக்கம் 

காணிகளுக்கு வணிகப் பபறுமதியின் விகிதத்தில் 

சட்டரீதியான இழப்பீடு வழங்குதல் 

2 வீடுகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் 

பிற கட்டரமப்புகள் மீதான 

தாக்கம் 

கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற கட்டரமப்புகளுக்கான 

மாற்றீடட்ுச ் பசலவின் விகிதத்தில் சட்டரீதியான 

இழப்பீடு வழங்குதல் 

3 முக்கிய வருமானம் அல்லது 

மாற்று வருமான மூலத்ரத 

இழப்பதால் எதிரம்ரறயான 

வாழ்வாதார பாதிப்புகள். 

PAP (கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்) 

களின் வாழ்வாதாரத்ரத உயரத்்துவதற்கு 

வாழ்வாதார மீளளிப்பு நிகழ்சச்ித்திட்டம் 

திட்டமிடப்பட தவண்டும். 

4 சுய- இடமாற்றம் மற்றும் 

நிறுவனரீதியிலான 

மீள்குடிதயற்ற 

பசயல்முரறயின் கீழ் PAH 

(கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள்) 

களின் இடமாற்றம் 

காரணமாக சமூக விரக்தி. 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகம் மற்றும் தங்கள் 

அயலவரக்ரள இழந்ததால் அவரக்ளுக்கு ஏற்பட்ட 

உணரவ்ுபூரவ்மான விழுமியங்கரள 

உயரத்்துவதற்காக சமூக உட்கட்டரமப்பு 

வசதிகரளயும் சமூக அணிதிரட்டல் 

நடவடிக்ரககரளயும் வழங்குதல்  

5 நிலத்திந் மீதான பற்று 

மற்றும் இடத்தின் மீதான 

பற்று காரணமாக ஏற்படும் 

இரணப்புகள் சாரந்்த 

சிக்கல்கள். 

வறிய மக்களின் உளசமூக சிக்கல்ரகள  

குரறப்பதற்கான சமூக அணிதிரட்டல் 

பசயன்முரற. 

6 தநரடியாகவும் 

மரறமுகமாகவும் 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் 

கடட்ுமான கட்டத்தில் 

பல்தவறு எதிரப்ாராத 

சிக்கல்கரள சந்திக்க 

தநரிடலாம். 

அவரக்ளின் பிரசச்ிரனகரளத் தீரப்்பதற்காக ஒரு 

குரற தீரக்்கும் பபாறிமுரறரய (GRM) நிறுவுதல். 

7 கடட்ுமான கட்டத்தில் பபாது 

பயன்பாடட்ு தசரவகள் 

பாதிப்பரடதல் 

தசரவ வழங்குநரக்ள் சங்கம், கடுபவல MC மற்றும் 

PMU ஆகியவற்றின் விரனத்திறன் மிக்க  

ஒருங்கிரணப்பு மற்றும் பராமரிப்பு தசரவரய 

நிறுவுதல். 

8 அரடயாளம் காணப்படட் 

கமத்பதாழிலாளரக்ளுக்கான  

இழப்பீடு  

காணி ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றக் குழு (LARC) மற்றும் Supper LARC 

வசதிகளின் கீழ் பநற்பசய்ரகயாளரக்ளுக்கு 

இழப்பீடு வழங்க சிறப்பு ஏற்பாடுகரள 

தமற்பகாள்ளுதல். பநற்பசய்ரகயாளரக்ளின் 

பட்டியல் கிராம உத்திதயாகத்தர ்மற்றும் விவசாய 

ஆராய்சச்ி மற்றும் உற்பத்தி உதவியாளரக்ளின் 

பரிந்துரரயுடன் மாலதப கமநல தசரவ 

நிரலயத்தினால் சான்றளிக்கப்பட தவண்டும். 

 

மீள்குடிதயற்றம் 

1 பசாந்த நிலம் அல்லது 

தபாதிய மீதமுள்ள நிலம் 

இல்லாத PAH களுக்கு 

தண்ணீர,் மின்சாரம், பதருவிளக்குகள், சனசமூக 

நிரலயம், சிறுவரக்ளுக்கான விரளயாடட்ு 

ரமதானம், இரணய வசதியுடன் கூடிய நிரந்தர 
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மீள்குடிதயற்ற தளத்தின் 

ததரவ. 

பதாரலதபசி பதாடரப்ுகள் மற்றும் பிரதவசப் 

பாரதகளில் பசுரமப் பாதுகாப்பு, மரழநீர ்

வடிகால் அரமப்பு தபான்ற பிற துரண வசதிகள் 

தபான்றவற்றுடன் மீள்குடிதயற்ற 

தநாக்கங்களுக்காக அத்தியாவசிய சமூக 

உள்கட்டரமப்பு வசதிகளுடன் கூடிய 

மீள்குடிதயற்ற தளத்ரத வழங்குதல். 

2 தற்தபாது வசிக்கும் இடத்தில் 

புதிய காணிகள் இல்லாரம. 

அவரக்ளின் சுய-இடமாற்றத் திட்டத்தின்படி 

மற்ரறய இடங்களில் புதிய நிலங்கரளக் 

கண்டறிய அவரக்ரள ஊக்குவிக்கும் பபாருடட்ு 

சமூக ஆதலாசரன மற்றும் சமூக அணிதிரட்டல் 

பசயன்முரறரய வழங்குதல். 

3 காணி, பசாத்துக்கள் மற்றும் 

பிற பசாத்துக்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட இழப்பீடட்ு 

விகிதங்கள் மீதான 

திருப்தியற்ற மற்றும் சுயநல 

எண்ணங்கள் காரணமாக 

ஏற்படும் குரறகள். 

காணி ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றக் குழுவின் (LARC மற்றும் Super LARC) 

நரடமுரறகரள அரசு வரத்்தமானியின்படி PAHs 

குரறகரளத் தீரப்்பதற்காக பசயற்படுத்துதல் 

4 வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரபயினால் 

உதவியளிக்கப்படுகின்ற 

மீள்குடிதயற்ற தளத்தில் 

அனுசரரண சமூகம் மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றப்பட்ட 

PAHக்களுக்கு இரடதயயான 

சிக்கல். 

ஒரு அனுசரரண சமுதாய ஒருங்கிரணப்பு 

நிகழ்சச்ித்திட்டத்ரத நடாத்தி, ததரவயானவாறு 

கண்காணிக்கவும். 

பபௌதீக சூழல் 

1 சுற்றியுள்ள சமூகத்திற்கு 

சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

தாக்கங்களினால் ஏற்படும் 

அபசௌகரியம், சுற்றியுள்ள 

மக்கள் மற்றும் 

இயந்திரங்கரள 

இயக்குபவரக்ளுக்கு 

பசவிப்புலன் சாரந்்த 

குரறபாடுகள் ஏற்படுதல் 

மற்றும் அருகிலுள்ள 

பசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் 

கட்டரமப்பு சாரந்்த தசதம். 

அரனத்து இயந்திரங்களும் உபகரணங்களும் 

வாகனங்களும் கிரமமான முரறயில் 

பராமரிக்கப்படுதல் தவண்டும் என்பதுடன் மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசரபயினால் 

நிரண்யிக்கப்படட்ுள்ள சத்தம் சாரந்்த 

ஒழுங்குவிதிகள் பநாறுக்கிகள், சூடான கலரவ 

இயந்திரங்கள், கடட்ுமான வாகனங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்களுக்கு கடுரமயான முரறயில் 

நரடமுரறப்படுத்தப்படுதல் தவண்டும். . 

பவளிதயற்றும் இரரசச்ரலக் குரறக்க 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட இரரசச்ல் குரறப்பு 

நடவடிக்ரககளுடன் தமம்படுத்தப்படட் இரரசச்ல் 

ஒலிகுரறப்பானுடன் புதிய உபகரணங்கள் 

பயன்படுத்தப்படும். அதிக இரரசச்ல் மற்றும் 

அதிரவ்ுகரள உருவாக்கும் இயந்திரங்கள் 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு பயன்படுத்தப்பட 

மாட்டாது என்பதுடன் அதிக இரரசச்ல் மற்றும் 

அதிரவ்ுகரள ஏற்படுத்தும் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககரள அனுமதிக்கப்படட் அளவிற்கு 

சரிபசய்வதற்கும் நடவடிக்ரக 

தமற்பகாள்ளப்படும். பபாருட்கள் தபாக்குவரத்து 

பகல் தநரங்களில் மடட்ுதம பசய்யப்பட தவண்டும். 

அனுமதி இரவு தநரத்தில் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதற்கு மத்திய 
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சுற்றாடல் அதிகாரசரபயிடமிருந்து புறம்பான 

அனுமதி பபறப்படும். PMU உடன் 

இனங்கிங்பகாண்டவாறு  வீதிக்கு அருகில் உள்ள 

அரனத்து கடட்ரமப்புகளிலும் கடட்ுமானத்திற்கு 

முன், கடட்ுமானத்தின் தபாது மற்றும் கடட்ுமான 

கட்டத்தின் முடிவிலும் பசாத்து நிரல ஆய்வு 

நடத்தப்படுதல்.  கருத்திட்டத்தின் பசயல்பாடட்ு 

கட்டத்தில் அரடயாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் 

இரரசச்ல் தரடகள் நிறுவப்பட தவண்டும்.  

2 மக்களுக்கு சிரமத்ரத 

ஏற்படுத்தும் காற்றின் 

தரத்தில் பாதிப்புகள், 

அழகியல் சூழலின் மீதான 

தாக்கம், கருத்திட்டம் 

பசயற்படுத்தப்படும் 

பகுதியில் உள்ள மக்களின் 

உடல்நல பாதிப்புகள் 

தபான்றரவ. 

அரனத்து கடட்ுமான வாகனங்களும் 

இயந்திரங்களும் ததசிய மற்றும் உள்ளூர ்

விதிமுரறகளுக்கு (ததசிய சுற்றாடல் காற்று 

பவளிதயற்றம்எரிபபாருள் மற்றும் வாகன 

தரநிரலகள் E.O. வரத்்தமானி 1137/35 ஜூன் 2000, 

1268/18 டிசம்பர ்2002 மற்றும் 1295/11 ஜூன் 2003) இல் 

இற்ரறப்படுத்தப்படட்து. சாத்தியமான தூசி 

பவளிதயற்ற மூலங்கரளக் கடட்ுப்படுத்த 

பயனுள்ள நீர ் பதளிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்பட 

தவண்டும் என்பதுடன் ததரவப்படுமிடத்து 

தபாக்குவரத்துக்கு முன் பபாருட்கரள 

ஈரப்படுத்தப்பட தவண்டும். ஏற்றுதல் மற்றும் 

இறக்குதல் ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் தூசிரயக் 

குரறப்பதற்கு நரடமுரற சாத்தியத்திற்கு 

அரமவாக கூடிய அளவிற்கு பபாருட்கரள கீதழ 

ரகவிடும் உயரங்கரளக் கடட்ுப்படுத்துதல். 

தகன்வாஸ் டாரப்ாலின்களால் கடட்ுமானப் 

பபாருட்கள் மற்றும் குப்ரபகரள மூடி 

தபாக்குவரத்து பசய்தல். பபாருள் ரகயிருப்பு 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு அப்பால் இருக்கும் என்பதுடன் 

பபாது உணரத்ிறன் தளங்கள் குறிப்பாக TEPA 

இற்குள் அனுமதிக்கப்படவில்ரல. புதிய அகழ் 

குழகரள பசயற்படுத்துதல், கான்கிரீட் தபட்ச ்

இயந்திரம் பாரற உரடக்கும் நிரலயம் மற்றும் 

தார ் கலரவ இயந்திரம் ஆகியவற்றின் 

பசயல்பாடுகள் ஒப்பந்ததாரரின் பபாறுப்பின் கீழ் 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயின் புறம்பான 

உரிமம் மற்றும் ஒப்புதல் மற்றும் 

வழிகாடட்ுதல்களுக்கு உட்பட்டது. பபாருள் 

பசயலாக்க இயந்திரங்கள் எந்த 

நகரப்்புறத்திலிருந்தும் அல்லது உணரத்ிறன் 

ஏற்பிகளிலிருந்தும் குறிப்பாக இந்த 

நிரலயங்களிலிருந்து ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் 

TEPA. தடுக்கக்கூடிய வரகயில் 500 மீட்டருக்குள் 

இருக்கக்கூடாது.  

3 நீரின் தரம் தமாசமரடந்து 

தமற்பரப்பு மற்றும் நிலக்கீழ் 

நீரில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், 

எண்பணய் கசிவுகள், 

எரிபபாருள் மற்றும் மசகு 

எண்பணய் கசிவுகள் 

காரணமாக நீரவ்ாழ் 

உயிரப்ல்வரகரம மற்றும் 

நீரந்ிரலகளில் மண்ரண அகற்றுதல் 

தவிரக்்கப்பட தவண்டும். பகான்கிரீட் 

கலரவ/பதாகுப்பு உபகரணங்கரள சுத்தம் 

பசய்வதில் இருந்து உருவாகும் கழிவு நீர ்

தனித்தனியாக தசகரிக்கப்படட்ு அரவ 

சுத்தீகரிக்கப்படட்ு இலங்ரக மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகாரசரபயின் வழிகாடட்ுதலின்படி 

நீரவ்ழிகளில் பவளிதயற்ற தவண்டும். எண்பணய் 
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வாழ்விடங்களின் பாதிப்பு, 

தூசி மற்றும் மண் 

துகள்கரள தண்ணீரில் 

கழுவுதல், மண் அரிப்பு 

மற்றும் வண்டல் படிதல். 

பசாடட்ுகள், கசிவுகள் அல்லது எண்பணய், 

எரிபபாருள் மற்றும் உராய்வு நீக்கிகளின் கசிவுகள் 

மூலம் தமற்பரப்பு மற்றும் நிலக்கீழ் நீர ்மூலங்கள் 

மாசுபடுத்துவரதத் தவிரத்்தல். 

பபௌதீக சூழல் மற்றும் சூழலியல் 

1 மாறிவரும் இயற்பியல் 

மற்றும் இரசாயன சூழல், 

வாழ்விடத் துண்டாடுதல், 

வாழ்விடங்களின் இழப்பு 

மற்றும் மாற்றம் 

தபான்றவற்றின் காரணமாக 

வாழ்விடங்கள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகளின் 

மீதான தாக்கங்கள். 

டிபரஸ்டல் பாலம் கடட்ுமானத்ரதப் பயன்படுத்தி 

TEPA பகுதி உள்ளிடட் நீரந்ிரலகளில் மண் 

நிரப்பப்பட்ட ரபலட் சாரல அரமப்பரதத் 

தவிரக்்கவும் மற்றும் சுற்றியுள்ள சதுப்பு நிலப் 

பகுதிகரள அத்துமீறல் பசய்யாமல் இருக்கவும் 

மற்றும் TEPA வசிப்பிடங்களின் இரடயூறு, இழப்பு 

மற்றும் துண்டாடப்படுவரதத் தவிரக்்கவும் 

குரறக்கவும். மண் அரிப்பு, வண்டல் மற்றும் 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககள், கடட்ுமான கழிவுகள் 

மற்றும் தசறு ஆகியவற்றால் நீரந்ிரலகள் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு வாழ்விடங்கரள மாசுபடுத்துதல் 

ஆகியரவ தளத்தின் உள்தளயும் அரதச ்சுற்றியும் 

மாறிவரும் இயற்பியல் மற்றும் இரசாயன 

சூழரலக் குரறக்கும். கடட்ுமானப் பகுதிக்குள் 

தபாக்குவரத்து வழிகரள வடிவரமத்தல், 

உபகரணங்கள் மற்றும் பபாருட்கரள தசமித்தல், 

தற்காலிக அகற்றல் தளங்கரள நிறுவுதல் 

தபான்றரவ, உணரத்ிறன் வாய்ந்த சுற்றுசச்ூழல் 

வாழ்விடங்களில் எந்த தாக்கமும் இல்லாமல் 

பசய்யப்பட தவண்டும். 

2 உயிரியல் பன்முகத்தன்ரம 

மீதான தாக்கம், மரங்கரள 

அகற்றுதல், கடட்ுமான 

இரரசச்ல், அதிரவ்ு, காற்று 

மாசுபாட்டின் உமிழ்வு, 

விளக்கு ஏற்பாடுகள் 

ஆகியரவ தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்களின் 

நடத்ரத மற்றும் உடலியல் 

பசயல்பாடுகளுக்கு 

இரடயூறு 

ஏற்படுத்துகின்றன. 

கடட்ுமானப் பகுதிக்குள் முடிந்தவரர மரங்கரள 

அகற்றுதல் மற்றும் தாவரங்கரள அகற்றுதல் 

ஆகியவற்ரறக் குரறக்கவும். பறரவகள் 

இடம்பபயரத்ல் மற்றும் கூடு கடட்ும் பருவத்தில் 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு பாதிப்பு உள்ள இடங்களில் 

மரங்கரள பவடட்ுவதும், தாவரங்கரள 

அகற்றுவதும் இல்ரல. வனவிலங்குகரள 

தவட்ரடயாடுவரதயும் கடட்ுமானப் 

பணியாளரக்ள் தவட்ரடயாடுவரதயும் 

கண்டிப்பாகத் தடுக்க தவண்டும். இரவு தநர 

தவரல ஷிப்டுகளின் தபாது விலங்கினங்களுக்கு 

இரடயூறு ஏற்படாமல் இருக்க கடட்ுமானத் 

தளங்களில் குரறந்த வாட் விளக்குகரளப் 

பயன்படுத்துதல். விலங்கினங்களின் அணுகல் 

மற்றும் இறப்ரபத் தடுக்க கடட்ுமானப் பகுதியின் 

தவலி. மரங்கரள அகற்றுவதற்கு இழப்பீடு 

வழங்குவதற்காக, திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதியில் குரறந்தது 1 முதல் 3 பூரவ்ீக 

இனங்களின் மரம் நடும் திட்டம். 

நீரியல் மற்றும் வடிகால் 

1 தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல் 

மற்றும் தசரவ/முன்தனாடி. 

பிரதவச வீதிக் கடட்ுமானம்/ 

அகற்றுதல்  ஆகியரவ 

குறிப்பாக நீரந்ிரல 

பகுதிகள், சதுப்பு நிலங்கள் 

நீரவ்ழிப் பகுதிகளான தியவண்ணா ஏரி மற்றும் 

எபவரிதேன குளம் மற்றும் படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதக்கு அருகிலுள்ள 

கடுபவல இரடமாறரலச ் சுற்றியுள்ள சதுப்பு 

நிலங்கள் ஆகியவற்றில் பாரற நிரப்புதல்/மண் 

கரரகடட்ு அரமத்தல், பிரதவச வீதிகரள 
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மற்றும் TEPA ஆகியவற்றின் 

நிகழ்வதன் காரணமாக 

கடட்ுமான கட்டத்தில் நீரியல் 

மற்றும் வடிகால் 

ஆகியவற்றில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் 

அரமக்க அனுமதி இல்ரல. 

2 தசரவ/முன்தனாடி வீதி 

கரரகடட்ுகள்ள் காரணமாக 

நிரம்ாண கட்டத்தில் 

முக்கியமான நீர ் வளங்கள் 

மற்றும் பவள்ள 

நிரலரமகரள பாதிக்கும் 

எவரிதேன குளம் மற்றும் 

பிற தாழ்வான பகுதிகளில் 

நீதராரடகள் மற்றும் நீரவ்ழி 

கால்வாய்களுக்கு 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு 

SLLDC யின் கடுரமயான வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் 

தமற்பாரர்வயின் கீழ் தபாதுமான குறுக்கு 

வடிகால் நடவடிக்ரககரள வழங்குவரத 

உறுதிபசய்து, உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கு 

குரறந்தபட்ச தாக்கம் மற்றும் வழியுரிரம 

பகுதிக்கு பவளிதய உள்ள பகுதிகளுக்கு எந்த 

பாதிப்பும் இல்லாமல், முரறயான கால்வாய் 

திரசதிருப்பல்களுடன் (தற்காலிக/ நிரந்தர) 

படிநிரல அல்லது பபட்டி வாரியாக 

கடட்ுமானத்ரத  CEA மற்றும் நீரப்்பாசனத் 

திரணக்களத்தின் (ID) கடுரமயான 

வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் தமற்பாரர்வயின் கீழ் 

பசய்தல் 

3 நீரப்்பாசனக் கால்வாய்கள் / 

துரண கட்டரமப்புகள் 

மற்றும் பநல் வயல்களுக்கு 

நீர ் வழங்கலானது 

கடட்ுமானம்/பசயல்பாடட்ு 

நிரலகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்புகரள ஏற்படுத்துதல் 

நிலப் பரப்பளவு அணுகுமுரறயின் அடிப்பரடயில் 

மற்றும் விவசாயிகள், விவசாய அரமப்புகள், 

நீரப்்பாசன திரணக்களம், கமநல அபிவிருத்தி 

திரணக்களம் மற்றும் SLLDC. உள்ளிடட் அரனத்து 

பங்குதாரரக்ளின் பதாடரப்ுகளுடன் பாசன நீர ்

பிரசச்ிரனகரள தீரத்்தல் 

4 கால்வாய் 

எல்ரலகள்/நீரவ்ழிப் 

பகுதிகளுக்குள் உள்ள 

தூண்களின் இடங்கள் 

தமபலழுதப்படுவதால், 

கடட்ுமானம்/பசயல்பாடட்ு 

நிரலகளின் தபாது 

குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு, 

நீதராட்டம் மற்றும் குளத்தின் 

தசமிப்புத் திறரன 

பாதிக்கிறது. 

தபாரட்்டல் பிதரம்கரள 

மாற்றுதல்/பயன்படுத்துதல் தபான்றவற்றின் 

மூலம் கால்வாய் பாய்சச்ல் எல்ரலகளுக்குள் 

தூண்களின் இருப்பிடத்ரதத் தவிரத்்தல் மற்றும் 

தவிரக்்க முடியாத பட்சத்தில்,  முன் அனுமதிகள் 

மற்றும் கடுரமயான வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் 

SLLDC/IDயின் தமற்பாரர்வ ஆகியவற்ரறப் 

பின்பற்றி கடட்ுமான நடவடிக்ரககரளத் 

பதாடங்குவதற்கு முன் கால்வாய்த் திருப்பங்கரள 

வழங்குதல் மற்றும்/அல்லது விரிவுபடுத்துதல் 

5 குறிப்பாக கடட்ுமான நிரல 

மற்றும் பசயல்பாட்டின் 

கட்டத்தின் தபாது அகழ்வு, 

நிரப்புதல், முரள துரளத்தல் 

மற்றும் கடட்ுமானம், மண் 

இருப்புக்கள், கால்வாய் 

திரசதிருப்பல் 

தபான்றவற்றின் விரளவாக, 

அதிகரித்த அரிப்பு மற்றும் 

துகள்கள் அரித்துச ்

பசல்லப்படுதல் மற்றும் 

வண்டல் மூலம் நீர ் தரச ்

சிரதவு சிக்கல்கள், மற்றும் 

குளத்தின் தசமிப்ரப 

பாதிக்கிறது.  கால்வாய் 

ஈரமான காலத்தில் துகள்கள் 

அரித்துசப்சல்லப்படும் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளின் திட்டமிடரலத் தவிரத்்தல். 

அரனத்து மண் நிரப்புதல் மற்றும் அகழ்வு /முரள 

துரளயிடும் பகுதிகரள தனிரமப்படுத்தி 

படிப்படியாக அல்லது பபட்டி வாரியாக 

கடட்ுமானம், திரட்டப்பட்ட 

துகள்கள்/பபன்தடாரனட் குழம்பு, தசறு படியும் 

பதாட்டிகரளப் பயன்படுத்துதல், வண்டல் 

பபாறிகரளப் பயன்படுத்துதல், சவ்வுகள், 

ஜிதயாபடக்ஸ்ரடல்கள் துகள்கள் மற்றும் 

மண்ரணத் தக்கரவத்தல், இயந்திரங்கள்/ EH-

NKBA இரண்டாம் கட்ட வழித்தடம் 

தபான்றவற்றிலிருந்து இயற்ரக நீரந்ிரலகள் 

மற்றும் நீதராரடகளுக்கு சுத்திகரிக்கப்படாத 
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கடத்தும் திறன், மற்றும் 

குறிப்பாக எவரிதேனா 

பதாட்டி மற்றும் பிற சதுப்பு 

நிலங்கள்/பநல்களுடன் 

கூடிய TEPA உட்பட 

உணரத்ிறன் பகுதிகளில் 

சுற்றுசச்ூழல் சீரழிவுக்கு 

வழிவகுக்கிறது. 

கழிவுகரள அகற்றுவரதக் கடட்ுப்படுத்துதல், 

முக்கியமான பகுதிகளில் கடுரமயான நீரின் தரக் 

கண்காணிப்பு, வழக்கமான அரனத்து முக்கிய 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கும் முன் 

அனுமதியுடன் SLLDC & CEA மூலம் கண்காணிப்பு. 

TEPA மற்றும் தியவண்ணா ஏரி உள்ளிட்ட முக்கிய 

பகுதிகரள பாதுகாப்பதற்காக கடட்ுமான 

கட்டத்தின் தபாது பபரிய/அதிக பவள்ளம் 

ஏற்படட்ால் முன் திட்டமிடல் தற்பசயல் மீறல் 

மற்றும் திரச திருப்பும் நடவடிக்ரககள் 

6 பநடுஞ்சாரல தூண்களில் 

இருப்பதால், பசயல்பாடட்ு 

கட்டத்தில் பபரிய நீரந்ிரல 

பாதிப்புகள் இருக்காது. EH-

NKBA இரண்டாம் கட்ட 

நரடபாரதயில் மரழநீர ்

வடிகால் குவிந்து 

பவளிதயற்றப்படுவதால் 

மிதமான பாதிப்புகள். 

பள்ளங்கள்/மத்திய பக்க பள்ளங்கள்/கிதரட்கள் 

மற்றும் டவுன்ரபப்புகள்/வழித்தடங்களுடன் 

ததரவயான தகம்பர/்வீதி தமற்பரப்பு வடிகால், 

டயர ் ததய்மானம்/தூசி/இதர இரசாயன 

மாசுகளுடன் விதி தமற்பரப்பில் இருந்து 

பவளிதயற்றப்படும் மரழநீரர தசகரித்தல் 

மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகளுக்கு/TEPA. பவளிதயற்றும் முன் 

CEA/இலங்ரக தரத்திற்கு அரமவாக சுத்தீகரித்தல் 

 

4. விஸ்த்தைிக்கப்பட்ட மசலவு - பயன் பகுப்பாய்வு (EIAR) 
 

கருத்திட்டத்தின் சாத்தியவள ஆய்வுக்காக பசய்யப்படும் வழக்கமான பசலவு 

பயன்கள் பகுப்பாய்ரவ விஸ்த்தரிப்பதன் மூலம் EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட 

கருத்திட்டத்திற்காக விஸ்த்தரிக்ப்பட்ட பசலவு-பயன் பகுப்பாய்வு (ECBA) 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ரகயில் (EIAR) அரடயாளம் 

காணப்படட் குறிப்பிடத்தக்களவிலான சமூக மற்றும் சுற்றாடல் சாரந்்த பசலவுகள் 

கருத்திட்ட தீரம்ானம் பற்றிய அளவுதகால்கரள கணக்கிடும் தபாது  ECBA இல் 

உள்வாங்கப்பட்டன. கருத்திட்டமானது 8% தள்ளுபடி விகிதத்தில் ரூ.113,989 மில்லியன் 

தற்தபாரதய நிகர மதிப்பு (NPV) மற்றும் 12.70% இன் உள் வருவாய் விகிதத்ரதயும் (IRR) 

பகாண்டுள்ளது. EIAR இல் அரடயாளம் காணப்படட் கணிசமான சமூக மற்றும் 

சுற்றாடல் பசலவுகரள உள்வாங்கிய பின்னரும் கருத்திட்டம் சாத்தியமானது 

என்பரத இரண்டு அளவுதகால்களும் பவளிப்படுத்துகின்றன. தமலும், அதிகரித்த 

பசலவுகள் மற்றும் குரறந்த நன்ரமகரளப் பயன்படுத்தி நிகழ்த்தப்படட் 

உணரத்ிறன் பகுப்பாய்வு, கருத்தில் பகாள்ளப்பட்ட பவளிவாரியான அதிரவ்ுகளுடன் 

கருத்திட்டம் சாத்தியமானது என்பரத தமலும் சுட்டிக்காடட்ுகிறது. 

 

5. சுை்ைாடல் முகாணமத்துவ திட்டம் (EMP) மை்றும் 

சுை்ைாடல் கை்காைிப்பு திட்டம் 
 

சுற்றாடல் முகாரமத்துவ திட்டம் (EMP) கருத்திட்டத்தின் முன் கடட்ுமானம், 

கடட்ுமானம் மற்றும்  பதாழிற்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது பபௌதீக, உயிரியல், நீரியல் 

மற்றும் சமூக சூழல்களில் ஏற்படும் பாதகமான தாக்கங்கரளத் தவிரக்்க 

மற்றும்/அல்லது குரறப்பதற்காக விருத்தியாக்கப்படட்ுள்ளது.. EMP ஆனது கருத்திட்ட 

நடவடிக்ரககளின் காரணமாக நிகழ்வதற்கு வாய்ப்புரடய தாக்கம், 

முன்பமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககள், அந்தத் தாக்கங்கரளச ்

பசயல்படுத்துவதற்கும் தமற்பாரர்வ பசய்வதற்கும் பபாறுப்பான தரப்பு மற்றும் 

நிகழ்வதற்கு சாத்தியமுரடய குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான தாக்கங்கரள 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குரறப்பதற்கு தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டிய 

சாத்தியமான பசலவு நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கியுள்ளது. விரல 

தகட்பு ஆவணங்களின் ஒரு பகுதியாக EMP ததாற்றம் பபறுகின்றது. இந்த EIA இல் 
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பகாடுக்கப்படட்ுள்ள EMPயின் அடிப்பரடயில் ஒரு தளம் சாரந்்த சுற்றாடல் 

முகாரமத்துவ பசயல் திட்டத்ரத (EMAP) தயாரிப்பதற்கு ஒப்பந்ததாரர ்

பபாறுப்புரடயவராவார.் தளம் சாரந்்த சுற்றாடல் முகாரமத்துவ பசயல் திட்டத்ரத 

பசயல்படுத்துவதற்காக தணிப்பு நடவடிக்ரககரள பசயல்படுத்துவதற்கான 

அரனத்துச ் பசலவுகளும் ஒப்பந்ததாரரக்ளால் அளவு பட்டியலில் (BOQ) 

தசரக்்கப்படுதல் தவண்டும். சுற்றாடல் கண்காணிப்புத் திடட்மானது (EMoP) 

கருத்திட்டம் முழுவதிலும் EMP யில் தகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ள தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரளக் கண்காணிக்கும் திட்டத்திற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டது. நீரியல், 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், இரரசச்ல் அளவுகள் மற்றும் சூழலியல் சார ் சுற்றாடல் 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடத் தகவல்கரள ஒப்பிடுவதன் மூலம் EMP இன் 

பசயல்திறரன மதிப்பிடலாம். தமற்கூறிய சுற்றாடல் கூறுகளுக்கு பாதகமான 

பாதிப்புகள் கண்டறியப்படுமிடத்து EMP இன் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

இற்ரறப்படுத்தப்படும். 

 

6. முடிவுணை மை்றும் பைிந்துணை 
 

கட்டம் I உடன் ஒப்பிடும் தபாது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் மிகவும் 

முக்கியமானபதாரு கட்டமாகும். EIA ஆய்வானது, கருத்திட்டத்தின் கடட்ுமானம் 

மற்றும் பதாழிற்பாடட்ுக் கட்டங்களுடன் பதாடரப்ுரடய குறிப்பிடத்தக்களவு 

நிகழ்வதற்கு சாத்தியமான தநரம்ரற மற்றும் எதிரம்ரற தாக்கங்கரளக் கண்டறிய 

முயற்சிப்பதுடன் எதிரம்ரறயான தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்குரிய பபாருத்தமான 

தணிப்பு நடவடிக்ரககரளயும் தநரம்ரறயான தாக்கத்ரத தமம்படுத்துவதற்கான 

வழிமுரறகரளயும் முன்பமாழிகிறது.  

 

TEPA என்பது வீதியின் தடத்தின் பநடுகிலும் அரமந்துள்ள பிரதானமாக 

பாதிக்கப்பட்ட சுற்றாடல் ரீதியில் உணரத்ிறன் பகாண்ட சூழலியலாக இருப்பதுடன் 

இந்த TEPA மற்றும் பிற சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகளில் கருத்திட்டத்தால் 

தூண்டப்படட் தாக்கங்கரள அரடயாளம் காணுதல், குரறத்தல் மற்றும் 

கண்காணித்தல் ஆகியவற்றில் குறிப்பிடட் கவனம் பசலுத்தப்படட்து. EIA 

பகுப்பாய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பரடயில், முன்பமாழியப்பட்ட 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல பபரும்பாலும் கடட்ுமான கட்டத்தில் TEPA இன் பபௌதீக 

மற்றும் உயிரியல் சூழலில் எதிரம்ரறயான விரளவுகரள ஏற்படுத்தும் என்று முடிவு 

பசய்ய முடியும். தமலும், உத்ததச கருத்திட்டம் பசயல்படுத்தப்படுவதால், காற்றின் 

தரம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு, நீரந்ிரல மற்றும் சமூக மீள்குடிதயற்றம் சாரந்்த பல 

பாதிப்புகள் ஏற்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. குறிப்பிட்ட வடிவரமப்பு 

மாற்றங்கள், பபாறியியல் தீரவ்ுகள் மற்றும் கருத்திட்ட வடிவரமப்பு மற்றும் 

பசயல்படுத்தலில் உள்வாங்கப்படும் சிறந்த நரடமுரற/முகாரமத்துவத்துடன் 

கூடிய கடட்ுமான முரறகள் ஆகியரவயும்  அத்தியாயம் 5 இல் விரிவாக 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி தபாதுமான மற்றும் சரியான தநரத்தில் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரளத் திட்டமிடுவதன் மூலமும் தமற்படி கண்டறியப்பட்ட 

பபரும்பாலான சுற்றாடல் பாதிப்புகரளக் குரறக்க முடியும்.  

 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நகரப்்புற காணிகள் மற்றும் நன்கு 

கட்டரமக்கப்படட் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்கள் காரணமாக சமூக-

பபாருளாதார மற்றும் மீள்குடிதயற்ற பசலவு அதிகமாக உள்ளது. சுய-இடமாற்றம் 

என்பது கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படட்வரக்ள் விரும்பும் முக்கிய பதரிவாகும். 

இருப்பினும், பல்தவறு காரணங்களால் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் 

உதவியுடன் மீள்குடிதயற்ற பசயன்முரறரய எதிரப்ாரக்்கும் கருத்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட சுமார ்24 குடும்பங்கள் உள்ளன. 

 

தாழ்வான சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் பநற்பயிரப்சய்ரக காணிகள் மற்றும் அதிக 

உணரத்ிறன் பகாண்ட TEPA க்கு ஏற்படும் விரிவான நீரியல் மற்றும் சூழலியல் 
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தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்காக, அரனத்து கடட்ுமானப் பணிகளும் 

வழியுரிரமக்குள் கண்டிப்பாக வரரயறுக்கப்பட தவண்டும். ஒதர தநரத்தில் 500 மீ ~ 

1,500 மீ நீளமுள்ள ஒற்ரற அல்லது பல பகுதிகரளக் பகாண்ட ஒரு படிநிரல 

ரீதியிலான அல்லது பிரிவு வாரியான கடட்ுமான பசயல்முரறயானது அரனத்து 

திட்டப் பணிகரளயும் தனிரமப்படுத்துவதன் மூலம் (தாள் குவியல்கள் / சவ்வுகள் 

தபான்றரவ) வழியுரிரமக்கு உள்தளயும் பவளிதயயும் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள், 

நீரந்ிரலகள் மற்றும் நீதராரடகள் மீது ஏற்படக்கூடிய பாதகமான 

தாக்கங்களிலிருந்து அவற்ரற பாதுகாப்பதற்காக நீரியல்/சூழலியல் மற்றும் நீர ்

சூழல் நரடமுரறப்படுத்தப்பட தவண்டும். SLLDC, ID மற்றும் CEA ஆகியவற்றின் 

கடுரமயான மற்றும் வழக்கமான நீர ் தரம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் சுகாதார 

கண்காணிப்புக்கு உட்பட்ட வரகயில் அரனத்து முக்கிய கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளுக்கும் முன் அனுமதி ததரவப்படுகின்றது. 
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1. அறிமுகம் 
 

1. கருத்திட்டத்தின் பின்னைி 
 

பகாழும்பு பபருநகரப் பிராந்தியத்தின் (CMR) நகரப்்புற அரமப்பு நிரவ்ாக, வணிக, 

ரகத்பதாழில், குடியிருப்பு, சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் தபாக்குவரத்து வரலயரமப்புகளின் 

கலரவயாக இருப்பதுடன் கடந்த சில தசாப்தங்களாக மிகவும் சிக்கல் மிகுந்ததாக 

மாறிவிட்டது. CMR இன் தற்தபாரதய மக்கள்பதாரக 5.8 மில்லியனாக இருப்பதுடன் இது 

நாட்டின் பமாத்த மக்கள்பதாரகயில் 28% ஆகும். தமலும் CMR இன் ஆண்டுக்கான 

மக்கள்பதாரக வளரச்ச்ி விகிதம் 2035 வரர 1.05% ஆக இருக்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது (உலக வங்கி, கருத்திட்ட மதிப்பீடட்ு ஆவணம், பமட்தரா 

பகாழும்பு நகரப்்புறம் அபிவிருத்தித் கருத்திட்டம், 2012). நாட்டின் பபரும்பாலான 

பபாருளாதார நடவடிக்ரககள் CMR இல் ரமயப்பட்டிருப்பதால், பகாழும்பு நகருக்குள் 

நுரழயும் வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக பாரியளவில் அதிகரித்திருப்பதன் விரளவாக 

பநரிசல் தநரங்களிலும் பநரிசல் இல்லாத தநரங்களிலும் தபாக்குவரத்து பநரிசல் 

ஏற்படுகிறது. CMR இல் அண்ரமக்காலத்தில் நடாத்தப்பட்ட ஆய்வுகளின் படி நாளாந்தம் 

800,000 வாகனங்களுடன் சுமார ் 1.9 மில்லியன் மக்கள் பகாழும்பு பபருநகரத்திற்குள் 

பிரதவசிக்கின்றனர ் (சராசரி தினசரி தபாக்குவரத்து தரவு, வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரப, 2019) எனதவ, தபாக்குவரத்து பநரிசல் எனும் விடயம் CMR இல், குறிப்பாக 

பகாழும்பு நகர எல்ரலகள் மற்றும் அதன் புறநகரப்் பகுதிகளில் குறிப்பிடத்தக்களவு 

கரிசரன பசலுத்தப்படுகுின்ற விடயமாக மாறியுள்ளது. அப்பகுதியின் சமூக மற்றும் 

சுற்றாடல் நலனில் கணிசமான எதிரம்ரறயான தாக்கங்கரள இது 

விரளவித்துள்ளதுடன் பயண தநரம், பசலவு மற்றும் அதிக அளவு காற்று மற்றும் ஒலி 

மாசுபாட்டிற்கும் இது வழிவகுக்கிறது. 

 

உலக வங்கியின் பமட்தரா பகாழும்பு நகரப்்புற அபிவிருத்தித் கருத்திட்டத்தின் (MCDUP) 

படி, “வளரச்ச்ிரய விரரவுபடுத்துவதற்கு CMR இன் தபாட்டிமிக்க நன்ரமகரள இலங்ரக 

பயன்படுத்த தவண்டும் என்று உலக வங்கி வலியுறுத்தியது. பகாழும்பு நகரம் நாட்டின் 

வரத்்தக மற்றும் நிதி ரமயமாகும். CMR இலங்ரகக்கான சரவ்ததச நுரழவாயிலாக 

இருப்பதுடன் இது நாட்டின் பபரும்பாலான உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

தசரவகரளக் பகாண்டுள்ளது. தமல் மாகாணத்தின் மூன்று மாவடட்ங்களாகிய 

பகாழும்பு, கம்போ மற்றும் களுத்துரற (அரனத்தும் CMR உடன் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளன) இலங்ரகயில் மிகவும் தபாட்டித்தன்ரமயுள்ள நகரங்களாகும். 

எனதவ, CMR, நாட்டின் பபாருளாதார வளரச்ச்ிரய இனிவரும் பல தசாப்தங்களுக்கு 

பதாடரந்்து உந்துவதாக அரமயும். இலங்ரகயின் பபரும்பாலான பவளிநாடட்ு 

வரத்்தகம் பகாழும்பு துரறமுகத்தின் ஊடாகதவ பசல்வதுடன் நாட்டின் ஏரனய 

பகுதிகளில் வளரச்ச்ிக்குத் ததரவயான மூலதனம், மனித வளங்கள், பதாழில்நுட்பம் 

மற்றும் தசரவகரள CMR பதாடரந்்து உருவாக்கும்” (உலக வங்கி, திட்ட மதிப்பீடட்ு 

ஆவணம், பமட்தரா பகாழும்பு நகர அபிவிருத்தி கருத்திதிட்டம், 2012). 

 

வளரச்ச்ி சார ் கட்டரமப்பு மற்றும் பகாள்ரககளில் ஏற்படட் மாற்றத்ரதயடுத்து, 

தபாக்குவரத்து உட்கட்டரமப்ரப தமம்படுத்துவதற்கும் ஒடட்ுபமாத்த தபாக்குவரத்து 

பசயல்திறரன தமம்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம் அதிக முன்னுரிரம அளித்துள்ளது. 

எனினும், நாட்டில் அதிதவக பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்ரப அறிமுகப்படுத்துவதன் 

மூலம் தபாக்குவரத்து பநரிசரலத் தீரப்்பரத இலக்காகக் பகாண்ட அரசாங்கத்தின் 

தரலயீடுகள் [பதற்கு அதிதவக பநடுஞ்சாரல (SE), பகாழும்பு – கடட்ுநாயக்க அதிதவக 

பநடுஞ்சாரல (CKE), பவளி சுற்றுவட்ட பநடுஞ்சாரல (OCH)] மத்திய அதிதவக 
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பநடுஞ்சாரல (CE), மற்றும் புதிய களனி பாலம் ஆகியரவ அரமக்கப்பட்டாலும் தமற்படி 

வீதி வரலயரமப்புகள் வாயிலாக ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் இன்னும் நகர 

எல்ரலக்குள் வந்து தசரவ்துடன் இதன் காரணமாக பநரிசல் தநரங்களில் கடுரமயான 

தபாக்குவரத்து பநரிசல் ஏற்படுகிறது. எனதவ, பகாழும்பு மற்றும் அதன் புறநகர ்

பகுதிகளுக்குள் உள்ள வீதி வரலயரமப்பினால் அதிகரித்துள்ள தபாக்குவரத்து 

ததரவரய இது வரரயில் பூரத்்தி பசய்ய முடியாமல் தபாகலாம். காணி சுவீகரிப்பு 

தமற்பகாள்வதற்கு ததரவப்படுவதாலும்  ஏற்கனதவ நிறுவப்படட் வரத்்தக மற்றும் 

பபாருளாதார நடவடிக்ரககளுக்கு இரடயூறு ஏற்படுத்துவதாலும் ஏற்கனதவ உள்ள 

வீதிரய விரிவுபடுத்துவதற்கு CMR க்குள் தபாதுமான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லாததால், 

பதாடரந்்து வளரந்்து வரும் எதிரக்ால தபாக்குவரத்து ததரவரய பூரத்்தி பசய்யும் 

பபாருடட்ு பகாழும்பு துரறமுகம் மற்றும் பகாழும்பில் தற்தபாதுள்ள அதிதவக 

பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்பு ஆகியவற்ரற இரணக்கும் உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல 

வரலயரமப்பு மாற்று வழிரய அறிமுகப்படுத்துதல் குறித்து இலங்ரக அரசாங்கம் 

கவனம் பசலுத்தியுள்ளது. 

 

 2030 ஆம் ஆண்டு வரர திட்டமிடப்பட்ட இடஞ்சாரந்்த அபிவிருத்தி மூதலாபாயத்தின் 

அடிப்பரடயில், தமற்கு பிராந்திய பமகாபபாலிஸ் மாஸ்டர ் பிளான் (பபருநகர ்

பபருந்திட்டம்) (WRMMP) அடுத்த 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் அபிவிருத்திக்கான பிரதான 

அம்சங்களில் ஒன்றாக பகாழும்பு-பத்தரமுல்ரல-அதுருகிரிய வழித்தடத்ரத (வீதி 

அரமப்ரப) அரடயாளம் கண்டுள்ளது. பகாழும்பு நகரில் இருந்து பத்தரமுல்ல பகுதிக்கு 

முக்கிய அரச நிறுவனங்கள் இடம்பபயரத்ல், பபாழுதுதபாக்கு வசதிகள், அரச மற்றும் 

தனியார ் துரற கட்டிடங்கள் மற்றும் அத்துருகிரிய பிரததசத்தில் புதிய அடுக்குமாடி 

குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் அபிவிருத்தி தபான்றவற்றின் காரணமாக இந்த 

வழித்தடத்தின் பநடுகிலும் அபிவிருத்தி வருடா வருடம் அதிகரித்து வருகின்றது. இந்த 

வழித்தடத்தின் தனியார ் வாகன பயன்பாடு மற்றும் பபாது தபாக்குவரத்து தசரவகள் 

அதிகரித்துள்ளன. அரசாங்கத்தின் ததசிய பகாள்ரக சட்டகமாகிய “சுபீட்சத்தின் 

தநாக்கு” என்ற ஆவணத்தில் அத்தியாயம் 7 இல் "வீதி வரலயரமப்பின் அபிவிருத்தி" 

எனும்  உத்ததச துரணத் துரறயான  மூதலாபாயத்தின் கீழ் "ததசிய இடஞ்சார ்

முரறரமயின் புதிய அணுகுமுரற"  மற்றும் “தரரவழி தபாக்குவரத்து” ஆகிய 

தரலப்புகளின் கீழ் உத்ததச புதிய களனி பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய (EH-NKBA) 

வரரயிலான உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலரய நரடமுரறப்படுத்துவதும் 

உள்ளடங்குகின்றது.  

 

எனதவ, அதுருகிரியவில் EH-NKBA மற்றும் OCH ஆகியவற்ரற நிரம்ாணிப்பது 

அரசாங்கத்தின் நிகழ்சச்ி நிரலில் உள்ள முன்னுரிரம திட்டங்களில் ஒன்றாகும் என்பரத 

அரடயாளம் காண முடியும். இந்த அபிவிருத்தி மூதலாபாயத்ரத பூரத்்தி பசய்யும் 

வரகயில், புதிய களனி பாலம், பகாழும்பு துரறமுகம் மற்றும் அதுருகிரியவில் உள்ள 

OCH ஆகியவற்ரற இரணக்கும் பிரதவசக் கடட்ுப்பாடட்ுன் கூடிய அதிதவக நான்கு 

ஒழுங்ரக பநடுஞ்சாரலரய வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப திட்டமிடட்ுள்ளது. தற்தபாது, 

EH-NKBA பநடுஞ்சாரலரய அரமக்கும் பணிகள் பல்தவறு கட்டங்களில் நடந்து 

வருகிறது. இங்குருகதட சந்தியில் இருந்து துரறமுக நகரம் வரரயிலான பகுதியின் 

கடட்ுமானப் பணிகள் தற்தபாது நரடபபற்று வருகின்றன. புதிய களனி பாலம் முதல் 

அதுரிகிரிய வரரயிலான அடுத்த பகுதி இரண்டு கட்டங்கரளக் பகாண்டுள்ளதுடன் 

விவரங்கள் கீதழ அட்டவரண 1 இல் தரப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 1: கருத்திட்ட கட்டங்கள் பற்றிய விபரங்கள் 

கட்டம்  பபயர ் நீளம்  முன்தனற்றம்  நில பயன்பாடு 
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கட்டம் I 

புதிய 

களனி 

பாலம் 

இராஜகிரி

ய வரர 

பமாத்த 

நீளம் = 6.9 

கி.மீ 

(Ch 0+000 

முதல் Ch 

6+900 கிமீ) 

• சாத்தியவள ஆய்வு, 

மீள்குடிதயற்ற பசயல் 

திட்டம் (RAP), சமூக 

தாக்க மதிப்பீடு (SIA) 

மற்றும் EIA ஆகியரவ 

பூரத்்திபசய்யப்படட்ுள்ள

ன. 

• EIA ஆனது CEA ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

• கட்டம் I வடிவரமப்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமானத்திற்கு 

முந்ரதய கட்டத்தில் 

உள்ளது. 

• கடட்ுமானப் பணிகள் 

பபாருத்தமான 

ஒப்பந்ததாரருக்கு 

வழங்கப்படும் 

பநடுஞ்சாரல பகாழும்பு 

மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர 

தகாட்தட நகரங்களின் 

நகரப்்புறங்களின் வழியாக 

பசல்கின்றது. இது 

பிரதானமாக தியவண்ணா 

வாவியுடன் 

இரணக்கப்பட்ட 

கால்வாயுடன் 

பதாடரப்ுரடய சதுப்பு 

நிலத்தின் வழியாக 

பசல்கிறது. 

கட்டம் II 

பவளிசச்ுற்

று 

பநடுஞ்சா

ரலயில் 

ராஜகிரிய 

முதல் 

அதுருகிரி

ய தபாரர 

இரடமாற

ல் வரர 

பமாத்த 

நீளம் = 9.5 

கி.மீ 

 

(Ch 6+900 கிமீ 

முதல் Ch 

16+400 கிமீ) 

• சாத்தியவள ஆய்வு 2019 

இல் நிரறவரடந்தது. 

• இரண்டாம் கட்டம் 

திட்டமிடல் மற்றும் 

இணக்க மட்டத்தில் 

உள்ளது. 

• CEA ஆய்பவல்ரலரய 

பவளியிடட்ுள்ளதுடன் 

EIA (தற்தபாரதய ஆய்வு) 

தற்தபாது 

தமற்பகாள்ளப்படுகின்ற

து 

இது ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர 

தகாட்தட MC மற்றும் 

கடுபவல MC க்கு 

பசாந்தமான நகரப்்புற 

பகுதிகள் வழியாக 

பசல்கின்றது. இந்த 

பநடுஞ்சாரல பகுதி 

தியவண்ணா வாவி மற்றும் 

TEPA மற்றும் 

தோகந்தரவில் உள்ள சில 

மரலப்பகுதிகரள 

கடக்கிறது. 

 

தற்தபாரதய ஆய்வு NKB (EH-NKBA) கருத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்ரத ரமயமாகக் 

பகாண்டுள்ளதுடன் இது ராஜகிரியவிலிருந்து பதாடங்கி OCH இன் PIC (9.5 கிமீ) வரர 

நிரவ்ாக தரலநகரமாகிய  ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட மற்றும் கடுபவல மாநகர 

சரபகளின் ஆளுரகப் பிரததசத்திற்குள்ளும் அரதச ் சுற்றியுள்ள இடங்கரளயும் 

ராஜகிரிய, அதுருகிரிய மற்றும் பிற மூதலாபாய இடங்கரளயும்  இரணக்கும். EH-NKBA 

இன் கடட்ங்கள் I மற்றும் II இன் தளவரமப்பு விவரங்கரள வரரபடம் 1 வழங்குகிறது. 

 

வரரபடம்  1  :EH-NKBA இன் கடட்ம் I மற்றும் II 
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வரரபடம் 1 EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்டத்ரதப் பற்றியும் கருத்திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட கிராம அலுவலர ்பிரிவுகரளப் (GNDs) பற்றியும் தமலதிக விவரங்கரள 

வழங்குகிறது. இது பகாஸ்வத்த/தலங்கம, தோகந்தர மற்றும் அதுருகிரிய தபாதர ஆகிய 

இடங்களில் உள்ள இரடமாறல்களின்  காட்சிரயயும் வழங்குகிறது. 

 

உத்ததச EH-NKBA கருத்திட்டத்திற்கு அதன் கருத்தியல் நிரலகளில் இருந்து பல கருத்திட்ட 

தரலப்புகள் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப இரண்டு பவவ்தவறு 

வழிகளில் இரண்டு வரத்்தமானி அறிவிப்புகளில் கருத்திட்டத்ரத வரத்்தமானியில் 

பவளியிடட்ுள்ளது. அது இல. 1864/54 - பவள்ளி தம 30, 2014 – காணி சுவீகரிப்பு சட்டம் 

(அத்தியாயம் 460) இல் புதிய களனி பாலம் பிரதவசம் என  கருத்திட்டத்தின் தரலப்பு 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது (களனிமுல்ரலயிலிருந்து அங்பகாரட, பகாஸ்வத்த வீதி). 

அதததபான்று, இது மீண்டும் இலக்கம் 2235/32 – பசவ்வாய் ஜூரல 06, 2021 

வரத்்தமானியில் காணி ரகயகப்படுத்தும் சட்டம் (அத்தியாயம் 460) இல் துரறமுக 

நகரம் உயரத்்தப்பட்ட அதிதவகப் பாரத விரிவாக்க கருத்திட்டம் என 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. மீண்டும்,கட்டம் II இற்கான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ுக்காக 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபக்கு வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப விண்ணப்பித்த 

தபாது கருத்திட்ட தரலப்பு மாற்றப்படட்து. 2021 பசப்படம்பர ் 07 ஆம் திகதி 

பவளியிடப்பட்ட ஆய்பவல்ரல புதிய தரலப்புடன் பவளியிடப்பட்டது. இது புதிய களனி 

பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய பகுதி வரர ராஜகிரிய முதல் அதுருகிரிய வரரயிலான 

நான்கு ஓழுங்ரகயுடன் கூடிய உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயாக தமற்படி 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலரய பவளிப்படுத்துகின்றது. எனதவ, கருத்திடட்த் தரலப்பு 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயினால் எவ்வித இரசவின்ரமயும் இல்லாமல் நன்கு 

வரரயறுக்கப்பட தவண்டும். இழப்பீடு பசயன்முரற மற்றும் மீள்குடிதயற்ற 

பசயல்முரற அத்தியாவசியமான ததரவப்பாடாகும். 
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வரரபடம்  2  தடங்கள முன்பமாழியப்பட்ட: : இரடமாறல்கள் மற்றும் கருத்திட்டத்தின் 

இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்படுகின்ற கிராம அலுவலர ்பிரிவுகள் 
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வரரபடம்  3  :தடம் முழுத்  TEPA பகுதி, தமம்பாலப்பாரத மற்றும் பவடட்ுப் பிரிவுகள், ICகள்  /வரளவுகள் , முதலியவற்ரறக் 

காடட்ும் தளவரமப்பு வரரபடம் 
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1.1 முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தை்வபாணதய நிணல 
 

இரண்டாம் கட்டத்திற்கான சாத்தியவள ஆய்வு (Ch 6+900 முதல் Ch 16+400 கிமீ வரர 9.5 

கிமீ நீளம் பகாண்டது) வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் சாரப்ாக SMEC 

இன்டரத்நஷனல் மூலம் பூரத்்தியாக்கப்படட்துடன் 2019 யூன் 30 ஆம் திகதி பபருந்தருக்கள் 

அரமசச்ிடம் அறிக்ரக சமரப்்பிக்கப்பட்டது. அரதத் பதாடரந்்து, கருத்திட்டத்திற்கான 

சுற்றாடல் அனுமதிரயப் பபறுவதற்காக, அடிப்பரடத் தகவல் தகள்வித்தாள் (BIQ) 

பகாண்ட விண்ணப்பம் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயிடம் (CEA) 2021 யூரல 27 ஆம் 

திகதி வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயினால் சமரப்்பிக்கப்பட்டது.  அதற்கரமவாக, 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ிற்காக மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயினால் 2021 

பசப்படம்பர ் 07 ஆம் திகதி  ஆய்பவல்ரல பவளியிடப்பட்டது. இதற்கான பிரதான 

காரணம்  அக்குரபகாட பகுதியில் எவரிதேன குளம் மற்றும் அரதச ்சுற்றியுள்ள பநல் 

வயல்கள் உள்ளிட்ட TEPA வழியாக பசல்லும் உத்ததச தடத்துடன் பதாடரப்ுரடய 

சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிரனகள் மற்றும்  மீள்குடிதயற்றப் பிரசச்ிரனகளினால் கருத்திட்டம் 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட வரகக்குள் வருவதாகும் (ஆயபவல்ரல அறிந்துபகாள்வதற்கு  

இரணப்பு 01 ஐப் பாரக்்கவும்). 

 

CEA ஆல் வழங்கப்பட்ட ஆய்பவல்ரலக்கு அரமவாக இந்தத் கருத்திட்டத்தின் சுற்றாடல் 

தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ரகரய தயாரிப்பதற்கான பபாறுப்பு 2021 நவம்பர ்25 ஆம் திகதி 

RDA ஆல் களனிப் பல்கரலக்கழகத்திற்கு (UoK) வழங்கப்பட்டது. EIAR ஐ தயாரித்தல் 

மற்றும் நடத்துவதன் முக்கிய தநாக்கம் யாபதனில் தற்தபாதுள்ள சூழலின் மீதான 

கருத்திட்ட தாக்கங்கரள அரடயாளம் காணுதல் மற்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் எதிரம்ரற 

தாக்கங்கரள தவிரக்்க அல்லது குரறக்க பபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

முன்பமாழிதல் ஆகும். 

 

1.2 மசயை்படுத்தும் நிறுவனம் 
 

இலங்ரக சனநாயக தசாசலிச குடியரசின் பபருந்பதருக்கள் அரமசச்ு உத்ததச EH – NKBA 

கருத்திட்டத்தின் நிரறதவற்று முகவராக (EA) உள்ளதுடன் அரமசச்ின் கீழ் RDA கருத்திட்ட 

அமுலாக்க முகவராக (PIA) பசயற்படும். உத்ததச கருத்திட்டத்ரத 

பசயல்படுத்துவதற்கான முழுப் பபாறுப்பு RDA இற்கு உள்ளது. புரகப்படம் 1 RDA இன் 

நிறுவன கட்டரமப்பிரனயும் அதன் பதாழிற்பாடட்ு பபாறிமுரறயிரனயும் 

விளக்குவதுடன் அறிக்ரகயின் அத்தியாயம் 7 இன் பிரிவு 7.2 (நிறுவன ஏற்பாடுகள்) RDA 

மற்றும் PMU இன் பசயல்படுத்தல் பசயன்முரறரய விளக்குகிறது,  
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விளக்கப்படம் 1: RDA இன் நிறுவன கடட்ரமப்பு விளக்கப்படம் மற்றும் அதன் பதாழிற்பாடட்ு பபாறிமுரற 
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1.3 குறிக்வகாள்கள் மை்றும் கருத்திட்டத்திை்கான 

நியாயப்படுத்தல் 

 

1.4.1 கருத்திட்டத்திை்கான நியாயப்படுத்தல் 

 

நாட்டிலுள்ள தவறு எந்த நகரத்ரதயும் விட பகாழும்பு அதன் வரத்்தக மற்றும் அரசியல் 

முக்கியத்துவம், உயர ் வாழ்க்ரகத் தரம், சிறந்த உட்கட்டரமப்பு, சுகாதாரம், கல்வி 

வசதிகள் மற்றும் தவரல வாய்ப்புகள் காரணமாக நாட்டின் மிகவும் கவரச்ச்ிகரமான 

மற்றும் அதிக மக்கள் பதாரகரய பகாண்ட நகரமாக விளங்குகின்றது. இந்த அரனத்து 

அம்சங்களும் ஒன்றிரணந்ததன் விரளவாக நாட்டின் பிற பகுதிகளிலிருந்து மக்கரள 

அதிகமாக ஈரத்்துள்ளதுடன் இது பகாழும்பு நகரின் தபாக்குவரத்து பநரிசரல 

தமாசமாக்கியுள்ளது. தினமும் 800,000 வாகனங்கள் CMR இற்குள் நுரழவதாக 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது (சராசரி தினசரி தபாக்குவரத்து தரவு, RDA, 2019). குறிப்பாக காரல, 

மதியம் மற்றும் மாரல தநரங்களில் பாடசாரல மற்றும் அலுவலகப் பயணங்கள் 

காரணமாக கடுரமயான தபாக்குவரத்து பநரிசல் காணப்படுகிறது. தற்தபாது, வாகன 

தபாக்குவரத்து பநரிசரல குரறப்பதற்காக ஈடுபடுத்தப்படட்ுள்ள நீண்ட தூர 

புரகயிரதங்கள் மற்றும் பயணிகள் புரகயிரதங்கள் மூலம் CMR க்குள் சுமார ் 13% 

பயணிகள் தபாக்குவரத்ரத மடட்ுதம புரகயிரதம் தமற்பகாள்கின்றது. எனதவ, CMR 

இற்குள் வருரக தருபவரக்ளின் தபாக்குவரத்துத் ததரவயில் 85% இப்பபாழுதும் வீதிப் 

தபாக்குவரத்தாதலதய முகாரம பசய்யப்படுகின்றது. 

 

அதிகரித்த வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக மற்றும் தற்தபாதுள்ள வீதி வரலயரமப்பின் 

இயலாரமக்கு தமலதிகமாக, தமாசமான பபாது தபாக்குவரத்து வசதிகள், வாகன 

நிறுத்துமிடங்களின் பற்றாக்குரற, பாதசாரிகளுக்கான தபாதிய வசதிகள் இல்லாரம 

மற்றும் பரபரப்பான அலுவலக தநரத்தில் பநடுஞ்சாரலகளில் கனரக வாகனங்கரள 

நிறுத்துதல் ஆகியரவயும் இந்நிரல தமாசமரடவதற்கு காரணமாகின்றன. தமற்படி 

காரணங்களின் விரளவாக நகரின் பபரும்பாலான பகுதிகளில் பகல் தநரத்தில் 

வாகனங்களின் சராசரி தவகம் மணிக்கு ~10 கிதலாமீட்டராகக் குரறவரடந்துள்ளது. 

இதன் விரளவாக நீண்ட பயண தநரம், பதாழிலுக்கு பசல்வதில் தாமதம் மற்றும் பிற 

அத்தியாவசிய நடவடிக்ரககளில் தாமதம், பயண தநரத்ரத கணிக்க இயலாரம, 

வாகன பராமரிப்பு பசலவுகளின் அதிகரிப்பு, மன அழுத்தத்ரத உருவாக்குதல், 

வீதிகரளப் பயன்படுத்துபவரக்ளிரடதய விரக்தி, அதிக எரிபபாருள் பாவரன  

காரணமாக பபாருளாதார இழப்பு மற்றும் காற்று மற்றும் ஒலி மாசரடயும் அளவு 

அதிகரித்தல் தபான்றரவ ஏற்படட்ுள்ளன. தமற்கூறியவற்றில், மிக முக்கியமான 

பிரசச்ிரன யாபதனில், நாடட்ுக்கு ஏற்படும் பபாருளாதார இழப்பு நாளாந்தம் 5 

மில்லியன் அபமரிக்க படாலர ்  என மதிப்பிடப்பட்டள்ளது (ஆதாரம்: Colombo Telegraph, 5 

ஆகஸ்ட் 2021). 

 

தமலும், நாட்டின் நிரவ்ாக நகரம் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுரவிற்கு மாற்றப்படட்ுள்ளதுடன்  ததசிய 

வீதி வரலயரமப்பு இராஜகிரிய, நுதகபகாட, பத்தரமுல்ல, கடுபவல, மாலதப, 

தலவத்துபகாட, அதுருகிரிய, பகாட்டாவ, மேரகம தபான்ற பல நகரப்்புற 

குடியிருப்புகளால் சூழப்பட்ட இந்த குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு இரணப்புகரளக் 

பகாண்டுள்ளது. இவ்வாறாக பகாழும்பு நகரம் உள்ளூர ் மற்றும் சரவ்ததச அபிவிருத்தி 

நிகழ்சச்ி நிரலின் ரமயமாக மாறியுள்ளது. துரறமுக நகரத் திட்டம், கடல் நகரத் திட்டம், 

வன் தராட் வன் பபல்ட ்சீன உலக அபிவிருத்தித் திட்டம் தபான்ற பாரிய அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கள் CMR மற்றும் பகாழும்பு நகரத்திற்கு (வணிக மற்றும் நிரவ்ாக நகரங்கள்) 

குறிப்பிடத்தக்க பபறுமதிரய தசரக்்கின்றது. எனதவ, CMR இல் உள்ள முழு சமூக-
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கலாசச்ார சூழலும் பல தமலதிக சமூக மற்றும் பபௌதீக உட்கட்டரமப்பு வசதிகளுடன் 

படிப்படியாக மாறி வருகிறது. 

 

2030 ஆம் ஆண்டிற்கான தபாக்குவரத்து அரமசச்ின் மதிப்பீடுகளின்படி, பகாழும்பு 

மாநகர சரபயின் (CMC) எல்ரலயில் ஒரு நாரளக்கு 2.1 மில்லியன் பயணிகளின் வருரக 

இரு திரசகளிலும் இருக்கும் எனவும் அதில் 58% பபாது தபாக்குவரத்ரத சாரந்்திருக்கும் 

அதத தவரள 42% தனிப்பட்ட தபாக்குவரத்து முரறகளில் சாரந்்திருக்கும் என 

எதிரவ்ுகூறப்படட்ுள்ளது. எனதவ, தற்தபாதுள்ள பகாழும்பு நகர எல்ரல மற்றும் நிரவ்ாகத் 

தரலநகரின் பத்தரமுல்ல பிரததசத்தின் தற்தபாரதய வீதி வரலயரமப்பு எதிரக்ால 

தபாக்குவரத்துக்கு தபாதுமானதாக இருக்காபதன பதளிவாகிறது. தற்தபாது, 

பத்தரமுல்ரல பகுதியில் காணப்படும்ட வீதி வரலயரமப்பு (AB015, B047, B645, B533) 

மற்றும் OCH இன் அதுருகிரியவிலிருந்து பத்தரமுல்ரல தநாக்கிய உள்ளக வீதி 

வரலயரமப்பு ஆகியரவ பரப்பரான தநரங்களில் குறிப்பாக காரல மற்றும் மாரல 

தவரளகளில் அதிக பநரிசலுடன் காணப்படுகின்றன. 

 

தமலும், நிரவ்ாக நகரத்ரத தநாக்கியதாக தபஸ்ரலன் வீதியில் (குறிப்பாக 

தபலியபகாடவிலிருந்து) வருரகதரும் வாகனங்கள், பதமட்டபகாட, பபாரரள மற்றும் 

ராஜகிரிய தபான்ற தபாக்குவரத்து பநரிசல்களின் அடிப்பரடயில் முக்கியமான 

சந்திகரளக் கடக்கிறது. அதததபான்று, உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்பின் 

உத்ததச கட்டம் I (புதிய களனி பாலம் முதல் இராஜகிரிய பகுதி வரர) நிரறவரடய 

இன்னும் மூன்று வருடங்கள் ஆகும், எனதவ ராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய 

வரரயிலான உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் உத்ததச II ஆம் கட்டம் இல்லாமல் 

ராஜகிரியவின் இரடமாறல் பகுதிரய அண்டியதாக ஒரு தரடரய உருவாக்குவதன் 

மூலம் நிரலரம தமாசமரடயக் கூடும்.  

 

தமலும், பகாழும்பிலும் அதன் புறநகரப்் பகுதிகளிலும் தற்தபாதுள்ள வீதிகரள 

விரிவுபடுத்துவதற்கான அணுகுமுரறயானது, காணி ரகயகப்படுத்துதலுக்கான அதிக 

பசலவு மற்றும் சாத்தியமற்ற மீள்குடிதயற்றத் ததரவகள் காரணமாக தபாக்குவரத்துப் 

பிரசச்ிரனரயத் தீரப்்பதற்கு சாத்தியமான ஒரு பதரிவாக புலப்படவில்ரல. எனதவ, 

பத்தரமுல்ல நகர எல்ரலயில் இருந்து அதுருகிரிய (OCH) வரர பசல்லும் EH - NKBA 

கருத்திட்டத்தின் முதல் கட்டத்ரத இரணக்கும் மாற்று நகரப்்புற உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரலபயான்ரற நிரம்ாணித்தல் தற்தபாது நிலவும்  மிகவும் சாத்தியமான 

விருப்பத் பதரிவாக ததான்றுவதுடன் இது ஏற்கனதவ உள்ள வீதி வரலயரமப்பின் 

அதிகரிக்கப்பட்ட ஆற்றலின் ஊடாக வாகனங்களின் இயக்கத்ரத அதிகரிக்கும் 

அதததவரள நாட்டின் பபாருளாதார வளரச்ச்ிரயத் தூண்டும் ஒரு வழியாகவும் 

தபாக்குவரத்து ததரவயிரன பூரத்்தி பசய்வதற்கு அது முக்கியமான தபாக்குவரத்ரத 

வசதிரய வழங்குகின்றது. 

 

1.3.2.உத்வதச கருத்திட்டத்தின் குறிக்வகாள்கள் 

 

உத்ததச கருத்திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்தகாளானது, பத்தரமுல்ல நகர எல்ரலரய வரர 

விரிவரடயும் மக்கள் பதாரக அடரத்்தியுடன் கூடிய CMR இல் வசதியான, பாதுகாப்பான 

மற்றும் நம்பகமான உயரத்்தப்பட்ட வீதி வரலயரமப்ரப வழங்குவதன் மூலம் 

தபாக்குவரத்து பநரிசரலக் குரறப்பதாகும். 

 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பிற குறிக்தகாள்களில் பின்வரும் விடயங்கள் உள்ளடங்கும்; 

 

• புதிய களனி பாலத்தின் ஊடாக OCH (E02) மற்றும் CKE இலிருந்து பகாழும்பு நகரம் 

மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தடயின் நிரவ்ாகத் தரலநகரான பத்தரமுல்ரல 
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மற்றும் பகாழும்பின் வரத்்தகத் தரலநகர ் உள்ளிட்ட பிற மூதலாபாய 

இடங்களுக்கு தநரடி இரணப்ரப வழங்குதல். 

• பதற்கு அதிதவக பநடுஞ்சாரல - E01 (SE) மற்றும் மத்திய அதிதவக பநடுஞ்சாரல - 

E04 (CE) இற்கு பிரதவசத்ரத வழங்கும் CKE மற்றும் OCH ஐ இரணக்கும் 

பபாருளாதார ரீதியாக உகந்த பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்பின் ஒரு பகுதிரய 

உருவாக்குதல் 

• பயணிகளின் பயண தநரம், தபாக்குவரத்து பசலவு மற்றும் வாகன பதாழிற்பாடட்ு 

பசலவு ஆகியவற்ரறக் குரறத்தல், 

• பகாழும்பு மற்றும் பத்தரமுல்ல நகர எல்ரலக்குள் தபாக்குவரத்து பநரிசரலக் 

குரறத்தல், 

• எதிரவ்ுகூறப்படட்ுள்ள 2030 ஆம் ஆண்டின் தபாக்குவரத்ரத தபாதுமான 

அளவிலான தசரவயின் ஊடாக ரகயாளுதல், 

• கருத்திட்டப் பிரததசத்தில் இருக்கும் சுற்றுசச்ூழல், நீரியல் மற்றும் வடிகால் 

அரமப்பு ஆகியவற்றில் குரறந்தபட்ச தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடிய நகரப்்புற 

பநடுஞ்சாரலரய வடிவரமத்து தமம்படுத்துதல் மற்றும் 

• காணி ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மக்கரள மீள்குடிதயற்றுவதற்கான 

ததரவரய குரறக்கும் வரகயில் நகரப்்புற உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலரய 

வடிவரமத்து விருத்தியாக்குதல் 

 

1.4.சுை்ைாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்ணகயின் (EIAR) 

குறிக்வகாள்கள் 
 

இராஜகிரியவில (Ch 6+900 கி.மீ) இருந்து அதுருகிரிய (Ch 16+400 கி.மீ) வரரயிலான 9.5 கிமீ 

நீளமான நான்கு ஒழுங்ரககரளக் பகாண்ட  EH - NKBA இரண்டாம் கட்டப் பிரிரவ 

நிரம்ாணிப்பதற்கான சுற்றாடல் அனுமதியின் ததரவப்பாடாக EIA ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. . EIA அறிக்ரக  2021 பசப்டம்பர ்07 ஆம் திகதி மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகாரசரபயினால் வழங்கப்பட்ட ஆய்பவல்ரலயின் அடிப்பரடயில் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

பபௌதீக, சூழலியல், உயிரியல் மற்றும் சமூகப் பபாருளாதார அரமப்புகள், அரனத்து 

கருத்திட்ட கட்டங்களிலும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் குறிப்பிடத்தக்க தநரம்ரற மற்றும் 

எதிரம்ரற தாக்கங்கரளக் கண்டறிதல், அரடயாளம் காணப்படட் சமூக மற்றும் 

சுற்றாடல் தாக்கம் பதாடரப்ான கருத்திட்ட விரளவுகரள மதிப்பீடு பசய்தல் உள்ளிட்ட 

கருத்ததிட்டப் பகுதியின் தற்தபாரதய சூழரல ஆய்வு பசய்து விவரித்தல் பாதகமான 

தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்காக சாத்தியமான தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

உருவாக்குதல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககரள தமலும் வலுப்படுத்தவும், அவற்ரற 

அந்தந்த தகள்விப்பத்திர  ஆவணங்களில் உள்வாங்குவதற்காக சுற்றுசச்ூழல் நிபுணரக்ள் 

உட்பட விரிவான வடிவரமப்புக் குழுவிற்கு வழிகாடட்ுதல்கரள வழங்குதல் ஆகியரவ 

EIA இன் முக்கிய குறிக்தகாள்களாகும்.  

 

EIA அறிக்ரகயின் முடிவு, கருத்திட்டத்தின் கடட்ுமானம் மற்றும் நரடமுரறப்படுத்தல் 

கட்டங்களின் தபாது பயனுறுதிமிக்க சுற்றாடல் தாக்க கண்காணிப்பு மற்றும் 

முகாரமத்தவத்ரத இயலச ்பசய்யும். கருத்திட்டத்தின் சுற்றாடல் பபாருத்தப்பாட்டிரன 

தீரம்ானிப்பதற்கும் அத்தரகய தாக்கங்கரள குறரப்பதற்கான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதற்கும் பபௌதீக, சுற்றுசச்ூழல், உயிரியல் மற்றும் 

சமூகப் பபாருளாதார அரமப்புகளின் மீது கருத்திட்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான 

பாதிப்புகள் முன்கூடட்ிதய அரடயாளம் காணப்படும்.  பரிந்துரரக்கப்பட்ட  தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் நிரலதபறான முரறயில் பின்பற்றப்படுவரத உறுதிபசய்யவும், 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கரளத் திறம்பட சமாளிக்கவும் 
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சுற்றாடல் முகாரமத்துவ திட்டம் மற்றும் கண்காணிப்பு திட்்டம் 

முன்பமாழியப்படுகின்றது.  

 

ஒடட்ுபமாத்தமாக தநாக்குரகயில் கருத்திட்ட திட்டமிடல், கடட்ுமானம் மற்றும் 

பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது அரனத்து பாதகமான எதிரம்ரற விரளவுகளும் 

இயன்றவரர குரறக்கப்படுவரதயும் தநரம்ரறயான தாக்கங்கள் 

தமம்படுத்தப்படுவரதயும் உறுதி பசய்வதன் மூலம் கருத்திட்டம் சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

உகந்த மற்றும் நிரலதபறான முரறயில் உருவாக்கப்படுவரத இந்த ஆய்வு உறுதி 

பசய்கிறது. 

 

EIA ஆய்வின் தநாக்கங்கள் குறிப்பாக பின்வருவனவற்ரற இலக்காகக் 

பகாண்டரவயாகும்: 

 

1. கருத்திட்டத்திரன முன்பமாழிபவராகிய வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப 

கருத்திட்ட அங்கீகாரம் நிறுவனம் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரப 

ஆகியவற்றிடமிருந்து சுற்றாடல்  அனுமதி / தரட நீக்கத்ரத 

பபற்றுக்பகாள்வதற்கு மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயினால் வழங்கப்படட்ுள்ள 

ஆய்பவல்ரலயின் அடிப்பரடயில் அரனத்து திட்டவடட்மான விடயங்கரளயும் 

உள்வாங்கி சுற்றாடல் தாக்கம் பற்றிய அறிக்ரகரய தயாரித்தல். உத்ததச 

அபிவிருத்திரய தமற்பகாள்வதற்கான ததரவகரளயும் உள்ளடக்கியதாக 

உத்ததச கருத்திட்ட நடவடிக்ரககள் மற்றும் பதாடரப்ுரடய பணிகரள 

விவரித்தல். 

 

2. உத்ததச அபிவிருத்தியினால்  பாதிக்கப்படக்கூடிய சமுதாய மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கூறுகரள (இயற்ரக மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சூழல்கள்) 

அரடயாளம் கண்டு அறிக்ரகயிடுதல் 

 

3. கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சுற்றுசச்ூழலின் அடிப்பரட நிரலரய 

நிறுவுவதற்கு உத்ததச தடம் சாரந்்ததாக தற்தபாதுள்ள சுற்றுப்புற காற்றின் தரம், 

சத்தம், அதிரவ்ு, தமற்பரப்பு மற்றும் நிலக்கீழ் நீரின் தரம் தபான்றரவ பதாடரப்ாக 

ஆய்வுகரள தமற்பகாள்ளுதல். 

 

4. கருத்திட்டத்தின் கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாட்டின் தபாது ஏற்படும் மாசு, 

சுற்றுசச்ூழல் இரடயூறு மற்றும் பதால்ரல உள்ளிட்ட பாதிப்புகரளத் 

தவிரக்்க/குரறக்க எதிரம்ரறயான தாக்கங்கரளயும் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரளயும் கண்டறிதல் 

 

5. கலாசச்ார மற்றும் பதால்பபாருள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தளங்களில் 

எதிரம்ரறயான தாக்கங்கள் ஏததனும் இருந்தால் அவற்ரறக் கண்டறிந்து, 

ஏததனும் எதிரத்நாக்கும் தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான நடவடிக்ரககரள 

முன்பமாழிதல். 

 

6. ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய விதத்தில் எதிரம்ரறயான சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கரளத் 

தணிப்பதற்குத் ததரவயான உத்ததச அபிவிருத்தியின் கடட்ுமானம் மற்றும் 

பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் விரிவான வடிவரமப்பில் தசரக்்கப்பட தவண்டிய 

முரறகள், நடவடிக்ரககள் மற்றும் தரங்கரள அரடயாளம் காணுதல், மதிப்பீடு 

பசய்தல் மற்றும் குறிப்பிடுதல் 

 

7. ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ரககளின் பசயல்படுத்தல் மற்றும் பசயல்திறரன 
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உறுதிப்படுத்துவதற்கு சுற்றாடல் கண்காணிப்பு மற்றும் முகாரமத்துவ 

திட்டங்கரள வடிவரமத்து குறிப்பிடுதல். 

 

1.5 EIA அறிக்ணக தயாைிப்பில் ஏை்றுக்மகாள்ளப்பட்ட 

முணையியல் மை்றும் மதாழில்நுட்பங்கள் 

 
சுற்றாடல், புவியியல் மற்றும் மண்/புவி பதாழில்நுட்பம், நீரியல், பபாறியியல் 

வடிவரமப்புகள், ஜிஐஎஸ், புவித்பதாழில்நுட்பம், சமூகம் மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் 

தபான்ற பல்தவறு துரறகரளச ்தசரந்்த பல்தவறு நிபுணரக்ரள EIA குழு பகாண்டுள்ளது. 

(பணி ஒதுக்கீடு உட்பட தயார ் பசய்பவரக்ளின் பட்டியரலப் இரணப்பு 02 இல் 

பாரக்்கவும்). குழுவின் ஒவ்பவாரு நிபுணரும் கருத்திட்டப் பகுதியின் தற்தபாரதய 

சூழ்நிரலயில் கள அளவிலான தரவுகரளச ் தசகரிக்கும் தபாது குறிப்பிட்ட 

முரறயியரல பின்பற்றியதுடன்  பல்தவறு உசாத்துரணகள், தரவு மூலங்கள் மற்றும் 

தகவல்கள் பரிசீலரனக்கு உட்படுத்தப்படட்ன. (இரணப்பு 03 ஐப் பாரக்்கவும்). 

 

முரறயியல்கரள இறுதி பசய்வதற்கு முன்னர,் ஆய்வுப் பிரததசத்திற்குள் 

இடங்கரளயும் மாற்று வழிகரளயும் அரடயாளம் காண்பதற்காக ஆதலாசகரக்ள் 2021 

டிசம்பர ்08 ஆம் திகதியன்று கருத்திட்ட முகாரமததுவ அலகின் (PMU) பிரதிநிதிகளுடன் 

EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்ட முன் தகவல் தசகரித்தல் பயணத்ரத தமற்பகாண்டனர.் 

இற்ரறப்படுத்தப்படட் நிலப்பரப்பு வரரபடங்கள் மற்றும் கிரடக்கக்கூடிய 

பசயற்ரகக்தகாள் படங்கள் ஆகியவற்றின் உதவியுடன் இந்த ஆய்வு 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. பணியின் கடட்ுமான மற்றும் பசயல்பாடட்ு அம்சங்கள், பணி 

பதாடரப்ான யதாரத்்த நிரலகள் மற்றும் கணக்பகடுப்பு மதிப்பாய்வு கருவிகள் மற்றும் 

முரறயியல்கள் பற்றிய குறிப்பிடத்தக்க புரிதலுக்கு இந்த ஆய்வு வழிவகுத்தது. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  2: EH-NKBA  இற்கு முன் தகவல் தசகரிப்புக்கான வருரக 
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1.5.1 தைவு வசகைிப்பு மை்றும் வணைபடத்திை்கான முணையியல் 

 
கருத்திட்ட முகாரமத்துவ அலகு (இதனகத்துப் பின்னர ்PMU என அறியப்படும்) வழங்கிய 

ஆய்பவல்ரல மற்றும் தரவுகளின்படி ஆய்வுப் பகுதி அரடயாளம் காணப்பட்டது. 

நிரவ்ாக எல்ரலகள், சுற்றாடல் ரீதயில் பாதுகாக்கப்பட்ட பிரததசங்கள், பதால்பபாருள் 

தளங்கள், நீரந்ிரலகள், பயன்பாடு மற்றும் வீதி வரலயரமப்புகள், பவள்ளத்தால் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரததசங்கள் மற்றும் நில பயன்பாடட்ு தரவு தபான்ற இரண்டாம் 

நிரல தரவுகள் பல்தவறு பங்கீடுபாட்டாளரக்ளிடமிருந்து தசகரிக்கப்படட்ன. இதற்கு 

தமலதிகமாக, பசயற்ரகக்தகாள்/ட்தரான் படங்கள், மற்றும் கூகுள் எரத்் தபான்ற 

இரணய அடிப்பரடயிலான தரவு, மற்றும் திறந்த பதரு வரரபடத் தரவு ஆகியரவ 

ததரவயான தகவல்கரளக் கண்டறிவதற்கும் தசகரிக்கப்படுவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்பட்டன. தரவு தசகரிப்புக்கான ஆய்வு பாரத முன்பமாழியப்பட்ட 

வழியுரிரம மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட பிரததசத்தின் இருபுறமும் 100 மீ வரரயிலான 

பிரததசமாக இருந்தது. 

 

முன் தகவல் அறிவதற்கான விஜயத்திற்கு பின்னரும் களப் பாரர்வகளின் தபாது, 

இரண்டாம் தரரவப் பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்பட்ட A3 அளவு வண்ண வரரபடங்கள் 

தரவுகரளச ் தசகரிப்பதற்கான வழிகாட்டியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதுடன் 

உருவாக்கப்பட்ட ஸ்மாரட்் பமாரபல் பசயலியுடனான இடஞ்சாரந்்த தரவு அடுக்குகள் 

இடஞ்சாரந்்த அரமவிடங்கரள கண்டறியவும், உலகளாவிய நிரலப்படுத்தல் அரமப்பு 

(GPS) ஒருங்கிரணப்புகரள தசகரிக்கவும் மற்றும் தரவு தசகரிப்பு பசயல்பாட்டின் தபாது 

ததரவயான அம்சங்களின் புரகப்படங்கரளப் பபறுவதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

தமலும்  இந்தத் துரறயில் ஒரு நாள் மாதிரி தரவு தசகரிப்பில் பணிபுரிபவரக்ள் உட்பட 

அரனத்து தரவு தசகரிப்பாளரக்ள் அல்லது கணக்பகடுப்பாளரக்ளுக்கும் களத்ரத 

பற்றியும் ஸ்மாட ் பமாரபல் பசயலிரயப் பற்றியும் தங்கரள பரீசச்யப்படுத்திக் 

பகாள்வதற்கு மூன்று நாள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட வழியுரிரம 

மூலம் பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கரள வரரயறுத்தல் மற்றும் அரடயாளம் காணுதல் 

பதாடரப்ான விடயம் பசயற்ரகக்தகாள்/ட்தரான் படங்கரளப் பயன்படுத்தி 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. இது தரவு தசகரிப்பு தநரத்ரதக் குரறப்பதற்கும் துல்லியத்ரத 

தமம்படுத்தவும் உதவியது. 

 

தரவு தசகரிப்பு பசயல்முரறகளுக்கு இரணயாக தரவு உள்ளடீு தவறு குழுக்களினால் 

பதாடங்கப்பட்டது (சமூக-பபாருளாதாரம், சுற்றாடல், புவியியல் தகவல் அரமப்பு 

(ஜிஐஎஸ்) மற்றும் ஜிபிஎஸ் தரவு, புரகப்படங்கள் தபான்றரவ) RoW ஊடாக தரவு தசகரிப்பு 

முடிந்ததும், அதத தரவு தசகரிப்பு குழுவுடன் இரடபவளிகள் அரடயாளம் காணப்படட்ன. 

இறுதி தரவுத்தளம் மற்றும் இடஞ்சாரந்்த தரவு அடுக்குகரள தயாரிப்பதற்கு முன், தரவு 

மிரகரம, தரவுசார ் தவறுகள், முடிக்கப்படாத தகவல்கள் தபான்றவற்ரற நீக்குவதன் 

மூலம் தரவு சரிபாரப்்பு பசயல்முரறயுடன் இரவ இரசந்பதாழுகின. தரவுத்தளத்ரத 
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இறுதி பசய்யும் தபாது தசகரிக்கப்படட் புரகப்படங்கள் சம்பந்தப்படட் இடங்களில் புவி-

குறியிடல் பசயல்முரறக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. இறுதியாக, குறிக்தகாள்கள் மற்றும் 

அறிக்ரக ததரவகளின்படி, GIS பமன்பபாருள் (ArcGIS/QGIS) கருவிகள் மற்றும் சமூக 

அறிவியலுக்கான புள்ளியியல் பதாகுப்பு (SPSS)//MS Excel applications) ஆகியவற்ரறப் 

பயன்படுத்தி பவவ்தவறு காட்சிப்படுத்தல் நுட்பங்களில் பவளியீடுகரளக் காடட்ுவதற்கு 

அட்டவரண தரவு பகுப்பாய்வு, இடஞ்சாரந்்த தரவு பகுப்பாய்வு மற்றும் வரரபடமிடல் 

பசயன்முரறகள் ஆகியரவ பூரத்்தி பசய்யப்பட்டன. 
   

அட்டவரண  2: தாக்கத்தின் அளரவக் கண்டறிய ஒதுக்கப்படட் மதிப்பபண்களின் 

வரம்பு 

மதிப்பபண் மட்டங்கள் திரள் 

தாக்கம் இல்ரல (1) 0-15 

குரறவான தாக்கம் (2-4) 16-45 

நடுத்தர தாக்கம் (5-6) 45-65 

அதிக தாக்கம் (7-10) 65-100 

 
அளவு மற்றும் முக்கியத்துவம் ஆகிய இரண்டு அளவுதகால்கரளப் பயன்படுத்தி 

கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய, கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் கீழ் 

சூழலியல், நீரியல், சமூக மற்றும் மீள்குடிதயற்றம், பநடுஞ்சாரல வடிவரமப்புகள் 

மற்றும் புவிசார ் பதாழில்நுட்பத்தின் கீழ் பல்தவறு கருத்திட்ட நடவடிக்ரககளின் 

தாக்கங்களின் அளவு/முக்கியத்துவத்ரத மதிப்பிடுவதற்காக ஒரு லிதயாதபால்ட் 

தமட்ரிக்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது. தமதல பகாடுக்கப்படட்ுள்ளவாறு நான்கு 

அளவுதகால்கரளப் பயன்படுத்தி -1 முதல் + 10 வரரயிலான இரண்டு 

அளவுதகால்களுக்கு மதிப்பபண்கள் ஒதுக்கப்பட்டன (அட்டவரண 2). தாக்கங்களின் 

முக்கியத்துவத்ரத அரடயாளம் காண பமாத்த தாக்கங்களின் மதிப்பபண்கள் 

கணக்கிடப்பட்டதுடன் மற்றும் அரவ அத்தியாயம் 4 இல் தசரக்்கப்படட்ுள்ளன. தமலும் 

அறிக்ரகயின் அத்தியாயம் 5 இல் தரப்படட்ுள்ளவாறு தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. லிதயாதபால்ட் தமட்ரிக்ஸுக்கு அத்தியாயம் 4 இல் உள்ள 

அட்டவரண 2 ஐப் பாரக்்கவும். 
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விளக்கப்படம் 2: தரவு தசகரிப்பு பசயன்முரற 

 
 
பசயல்படுத்தப்பட்ட தரவு தசகரிப்பு நரடமுரறகளின் திட்டம் வரரபடம் 2 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. TOR இன் படி ஆய்வு பகுதி அரடயாளம் காணப்படட்ு PMU வினால் 

தகவல் வழங்கப்படுகிறது. நிரவ்ாக எல்ரலகள், நிலப் பாவரன, பயன்பாடுகள், 

தபாக்குவரத்து வரலயரமப்புகள், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், அதிதவக பநடுஞ்சாரல 

கட்டம் II சாரந்த தகவல், பசயற்ரகக்தகாள் படங்கள், ட்தரான் படங்கள், 

திறந்த/இரணயத் தரவு தபான்றரவ தபான்ற ததரவயான இரண்டாம் நிரல 

தரவுகளானரவ GIS பமன்பபாருள் மற்றும் கருவிகரளப் பயன்படுத்தி தரவு தசகரிப்பு 

திட்டமிடல் நடவடிக்ரககளுக்காக முதன்ரம வரரபடங்கள் மற்றும் அசச்ிடப்பட்ட 

வண்ண A3 ஆகியவற்ரறத் தயாரிப்பதற்காக தசகரிக்கப்படுகின்றன. அதத டிஜிட்டல் 

வரரபடங்கள், தயாரிக்கப்பட்ட தகள்வித்தாள்கள் மற்றும் ஏரனய ததரவப்பாடுகளுக்கு 

அரமவாக இடங்கரள அரடயாளம் காணவும், முதன்ரம தரவு தசகரிப்புக்காகவும் தரவு 

தசகரிப்பாளரக்ளின் ஸ்மாரட்் பமாரபல்களுடன் இரணக்கப்பட்டன. அரனத்து தரவு 

தசகரிப்பாளரக்ளுக்கும் தகள்வித்தாள் நிரப்புதல், ஸ்மாரட்் பமாரபல் பசயலிகள் மற்றும் 

ஜிபிஎஸ் சாதனங்கரளப் பயன்படுத்துதல் தபான்றவற்ரற அறிந்து பகாள்வதற்காக 

வதிவிட இரண்டு நாள் பயிற்சி மற்றும் ஒரு நாள் மாதிரி களத் தரவு தசகரிப்பு பயிற்சி 

அளிக்கப்பட்டது. 
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தசகரிக்கப்பட்ட தரவு உள்ளிடும் பசயன்முரறயானது கள ஆய்வு நடவடிக்ரககளுக்கு 

சமாந்தரமாக பதாடங்கப்பட்டதுடன் இரடபவளிகள், பிரழகள், தவறுகரள 

அரடயாளம் காணவும், தரரவச ் சரிபாரக்்கவும் GIS வரரபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. 

தசகரிக்கப்பட்ட புரகப்படங்கள் மற்றும் இடஞ்சாரந்்த அம்சங்களின் GPS ஆள்கூறுகள் 

மற்றும் வினாக்பகாத்து தகவல் ஆகியரவ கருத்திட்டத் ததரவகரளக் கருத்தில் 

பகாண்டு புவிசார ்தரவுத்தளத்ரதத் தயாரிக்க இரணக்கப்பட்டன. 

 

இறுதியாக, அட்டவரணப்படுத்தப்பட்ட தரவு MS Excel விரிவுத்தாள்கள் மற்றும் SPSS 

பமன்பபாருள் கருவிகரளப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டதுடன் கருத்திட்ட 

தநாக்கங்கரள பவற்றிகரமாகச ் அரடந்துபகாள்வதற்கு TOR ததரவகளின்படி GIS 

தரவுகள் GIS பமன்பபாருள் கருவிகரளப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு பசய்யப்படட்ன. 

 

1.5.2 சூழலியல் மதிப்பாய்வு 
 

வழியுரிரமயின் இருபுறமும் 100 மீ பரப்பளரவ உள்ளடக்கிய சுவடு வழியாக ஒரு 

விரிவான சூழலியல் மதிப்பாய்வு தமற்பகாள்ளப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசரப வழங்கிய ToR இன் படி, RoW இலிருந்து 1.0 கிமீ சுற்றளவுப் பகுதி 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த வாழ்விடங்கரள உள்ளடக்கியதாகக் கருதப்பட்டதுடன் இது 

தலங்கம சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பகுதி (TEPA), தியவண்ணா ஏரி மற்றும் பதாடரப்ுரடய 

வாழ்விடங்கரளக் குறிக்கிறது. மதிப்பாய்வின் தபாது, பல்தவறுப்பட்ட தரநிரலயான 

மாதிரிபயடுத்தல் நுட்பங்கரளப் பயன்படுத்தி நீரவ்ாழ் மற்றும் நில விலங்குகள் மற்றும் 

தாவரங்களின் கள மாதிரிபயடுப்புகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள 

முக்கிய வாழ்விடங்கள் மற்றும் நில பயன்பாடட்ு வரககள் கூகுள் படங்கரளயும் 

இலங்ரக நில அளரவத் திரணக்களத்தின் 1:50,000 மற்றும் 1:10,000 அளவிலான 

நிலப்பரப்பு வரரபடங்கரளயும் பயன்படுத்தி அரடயாளம் காணப்பட்டன. சூழலியல் 

மதிப்பாய்வின் மூலம் தசகரிக்கப்படட் தகவல்களுக்கு தமலதிகமாக, கிரடக்கக்கூடிய 

EIA மற்றும் ஆரம்ப சுற்றாடல் தசாதரன (IEE) அறிக்ரககள், சூழலியல் மதிப்பாய்வு 

அறிக்ரககள், இலங்ரகயின் ததசிய ஈரநிலக் விபரக்பகாத்து, ஈரநில அறிக்ரககள், 

பவளியிடப்பட்ட புத்தகங்கள், பத்திரங்கள் மற்றும் சுருக்கங்கள் மூலம் கிரடக்கக்கூடிய 

இரண்டாம் நிரலத் தகவல்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன.  

 

முன் தகவல் அறிவதற்கான (உளவு) விஜயம்: கருத்திடட்ப் பகுதியின் தற்தபாரதய 

நிரலரயப் புரிந்துபகாள்வதற்காக ஒரு உளவுப் பாரர்வயுடன் பல்வரகரம தரவு 

தசகரிப்பு மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் பதாடங்கப்பட்டது. தமற்படி உளவு மதிப்பாய்வு 

பின்வரும் விடயங்களுக்கு உதவியது; 

 

அ) சம்பந்தப்பட்ட உசாத்துரணகரளப் பயன்படுத்தி நிலப்பரப்பு மற்றும் பல்வரகரம 

பற்றி பரிசச்யப்படுத்திக்பகாள்ளுதல்; வீதி வரரபடங்கள், வான்வழி புரகப்படங்கள், 

புவியியல் வரரபடங்கள், பல்வரகரம பற்றிய முந்ரதய அறிவு, காலநிரல தரவு 

தபான்றரவ. 

ஆ). பிரததசத்தின் தரர சார ்ஆய்வுகள் பின்வரும் விடயங்களுக்காக நடத்தப்படட்ன; 

பிரததசம் மற்றும் பிரதவசித்தல்பற்றி பரிசச்யமரடதல், 

பபாதுவாக பல்வரகரம மற்றும் அதன் நிரல பற்றிய அறிரவப் பபறுதல் 

உள்ளூர ்சமுதாயத்ரத ஈடுபடுத்தி, மதிப்பாய்வுக்குத் ததரவயான சமூக பதாடரப்ுகரள 

வளரத்்துக் பகாள்ளுதல் 

உளவுப் பயணத்தின் தபாது ஆய்வு பசய்யப்பட்ட கள நிலவரத்தின்படி விரிவான 

மதிப்பாய்வு திட்டமிடப்பட்டது. 

 

கள ஆய்வுகள்: தற்கால தகவல்கரளச ் தசகரிக்கவும், உத்ததச சீரரமப்பு மற்றும் 

சுற்றியுள்ள பகுதியின் சூழலியல் குறித்த தற்தபாரதய தகவல்கரளச ் சரிபாரத்்து 
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புதுப்பிக்கவும் 2021 டிசம்பர ் முதல்  2022 பபப்ருவரி வரர கள ஆய்வுகள் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

 

தாவரங்கள் பற்றிய மதிப்பாய்வின் முரறயியல்: கிரடக்கக்கூடிய வளங்கள், கருத்திட்ட 

கால அளவு மற்றும் நிலச ் சூழ்நிரலகளுக்கு ஏற்ப விரரவான நுட்பங்கரளப் 

பயன்படுத்தி அடிப்பரட நிரலரம மதிப்பிடப்பட்டது. அடிப்பரட முரறயியல் கூறுகள் 

பின்வருமாறு. 

  

தாவர மாதிரிபயடுத்தல்: கருத்திட்டப் பகுதியில் காணப்படும் பல்தவறு தாவர 

வரககளில் உள்ள உயர ்தாவர இனங்களின் பல்வரகரமயானது கள நிரலரமகளுக்கு 

ஏற்றவாறு பபாருத்தமான மாற்றங்களுடன் கூடிய தரநிரலயான அறிவியல் 

நுட்பங்கரளப் பயன்படுத்தி ஆவணப்படுத்தப்பட்டது. முழு கருத்திட்டப் பகுதியிலும் 

உள்ள பமாத்தம் 50 மாதிரித் தளங்கள் ததரந்்பதடுக்கப்படட்ு மற்றும் அவற்றின் ஜிபிஎஸ் 

இருப்பிடங்கள் குறியிடப்பட்டன. இதற்கு தமலதிகமாக, கருத்திட்டப் பகுதியின் 

உள்தளயும் அரதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் குறுக்குபவடட்ுக் தகாடு மதிப்பாய்வின் 

மூலம் தநரடி அவதானிப்புகள் பசய்யப்பட்டன. ஈரநிலம் மற்றும் நிலப்பரப்பு 

வாழ்விடங்களில் பூக்கும் தாவர இனங்கரள ஆவணப்படுத்துவதில் தாவர மதிப்பாய்வு 

கவனம் பசலுத்தியது. மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அரமசச்ினால் 

பசய்யப்பட்ட (2016) சூழல் பதாகுதி வரகப்பாட்டிற்கு ஏற்ப இப்பகுதியில் காணப்பட்ட 

பல்தவறு முக்கிய தாவர வரககள் வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. அடட்வரண 3 

கருத்திட்டப் பகுதியின் சூழல் பதாகுதிக்கு நிகரானவற்ரறக் காடட்ுகிறது. 

 
அட்டவரண  3: கருத்திடட் பிரததசத்தின் சூழல் பதாகுதி வரககள் 

மகாவலி அபிவிருத்தி 

மற்றும் சுற்றாடல் 

அரமசச்ிலுள்ள (2016) 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

பபாருதத்மான 

சூழல்பதாகுதி வரக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சூழல்பதாகுதிக்கு 

நிகரனாரவ 

(கருத்திட்டத்திற்கு ஏதுவான 

வாழ்விட பசாற்களஞ்சியம் 

தள சூழ்நிரலக்கு 

இடமளிக்கிறது) 

கருத்துக்கள் 

1. சதுப்பு நில 

காடுகள் 

சதுப்பு நில காடுகள் பபரும்பாலும் அதனானா கிளாப்ரா 

மரங்கள் ஈரநிலப் பகுதிகளில் ஆதிக்கம் 

பசலுத்துகின்றன. 

2. பபாது 

பூங்காக்கள் 

மற்றும் 

ததாட்டங்கள் 

வரககள் 2, 3 மற்றும் 4 

ஆகியரவ 

கட்டரமக்கப்படட் 

சூழலில் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளன 

(அதிக மனித இருப்பு 

மற்றும் கணிசமாக 

சீபமந்து இடப்பட்ட / 

புகவழியிடாத 

நிலப்பகுதிகளால் 

அரடயாளப்படுத்தப்ப

டுகின்றது) 

மிகவும் நகரமயமாக்கப்பட்ட இந்த 

நிலப்பரப்பில், தரரத் தன்ரம 

நிரலமாறுவதாக உள்ளது – இது 

பபரும்பாலும் வீடட்ுத் ததாட்டங்கரள 

வீதிதயாரம், சிறிய அலங்கார 

ததாட்டங்கள் அல்லது ரகவிடப்பட்ட 

நிலங்களுடன் இரணக்கிறது. தமலும், 

வணிக அல்லது அரசு நிறுவனங்களுடன் 

பதாடரப்ுரடய தாவர கூறுகள் உள்ளன. 

எனதவ, கட்டரமக்கப்பட்ட சூழல் என்ற 

பசால் நரடமுரற காரணங்களுக்காக 

ஒரு பல விடயங்கரள உள்வாங்கும் 

பசால்லாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 

3. 

வீடட்ுத்ததாட்டங்க

ள் 

4. ரகவிடப்பட்ட 

நிலங்கள் மற்றும் 

வீதிதயாரம் 

5. விவசாய 

பசய்ரககள் - 

கலப்பு கலாசச்ாரம் 

தமடட்ு நிலத்தில் பயிர ்

பசய்யும் பகுதிகள் 

வரலாற்று ரீதியாக பநல் நிலங்களாக 

இருந்த பல தமடட்ு நிலத்தில் 

பயிற்பசய்ரக பசய்யும் நிலப் பகுதிகள் 

உள்ளன. 
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6. வாவிகள் வாவிகள் முக்கியமாக தியவன்னா வாவி, தலங்கம 

குளம் மற்றும் எவரிதேன குளங்கள் - 

ததங்கி நிற்கும் நீரந்ிரலகள். 

7. குளங்கள் குளங்கள் சிறிய அளவில் ததங்கி நிற்கும் 

நீரந்ிரலகள் 

8. கால்வாய்கள் கால்வாய்கள் ஓடும் நீர ்சாரந்்த வாழ்விடங்கள் 

9.சதுப்பு நிலங்கள் சதுப்பு நிலங்கள் மூலிரககள் அல்லது புதர ் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் ஈரமான நிலங்கள் 

10. பநற்காணிகள் பநற்காணிகள் தற்தபாது பயிற்பசய்ரக பசய்யப்படட்ு 

சமீபத்தில் ரகவிடப்படட் பநற்காணிகள் 

 
உளவு விஜயம் மூலம் சூழல்பதாகுதிகள் அரடயாளம் காணப்பட்டவுடன், அரனத்து 

முக்கிய தாவர வரககரளயும் உள்ளடக்குதல், பசயற்ரகக்தகாள் படங்கரளப் 

பயன்படுத்தி மாதிரிபயடுத்தல் இடங்களின் பபாருத்தமான புவியியல் 

பிரதிநிதித்துவம்/தூரத்ரத பராமரித்தல், ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட சூழலியல் பதாகுதிகள் 

மற்றும் நிலப்பரப்புகள் தபான்றவற்றின் ஒதர மாதிரியான தன்ரம, தபான்றவற்ரற 

கவனத்திற் பகாண்டு லுட்பமரட்ிங் மற்றும் அல். (1990) வழிகாடட்ுதல்கரளப் பின்பற்ற 

மாதிரிபயடுத்தல் இடங்கள் தீரம்ானிக்கப்பட்டன. 400 மீ2 மாதிரிப் பகுதிகரளப் 

(Luttmerding, et. al., 1990) பயன்படுத்தி தாவரங்கள் மாதிரி எடுக்கப்பட்ட விடயம் உள்ளூர ்

சூழ்நிரலகளுக்கு இரசந்பதாழுகுவதற்கான பபாருத்தமான நிலத் துண்டு 

வடிவங்களுடனாகும். ஒதர மாதிரியான விரிவான சுற்றுசச்ூழல் அரமப்புகரள 

ஆவணப்படுத்த பபரும்பாலும் 5 மீ x 80 மீ குறுக்குபவடட்ுகள் பயன்படுத்தப்படட்ாலும் 

சில சந்தரப்்பங்களில், இந்த அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியில் பவவ்தவறு 

சூழல்பதாகுதிகரள கடப்பதால் இத்தரகய நிரலமாற்றங்கள் நரடமுரற 

சாத்தயமானதாக இருக்கவில்ரல. இதுதபான்ற சந்தரப்்பங்களில், உள்ளூர ்

சூழ்நிரலகரளச ்சமாளிக்க காணித் துண்டு வடிவம் தபணப்பட்டது; உதாரணம். 20 மீ x 

20 மீ, 10 மீ x 40 மீ அல்லது 5 மீ x 20 மீ x 4 (துரணப் பகுதிகள்) அங்கு இலக்கு 400 மீ2 மாதிரிப் 

பகுதி பகாடுக்கப்பட்டபதாரு நிலப்பகுதியில் காணப்பட்டது. 

 

இந்த விரரவான மதிப்பீடட்ு நிகழ்வின் தபாது, பவவ்தவறு வாழ்விட வரககளில் உள்ள 

தாவரங்கரள ஆவணப்படுத்த விஷுவல் என்கவுன்டர ் சரத்வ (VES) முரற 

பயன்படுத்தப்பட்டது. (VES) ஆய்வுகளுக்கு மூன்று தரநிரலயான மாதிரி வடிவரமப்புகள் 

உள்ளன: ஒப்பபாசச்ுனிஸ்டிக் அல்லது பரண்டரமஸ்ட் தவாக், டிரான்பசக்ட்ஸ் மற்றும் 

ஒரு குவாட்ராட் வடிவரமப்பு (க்ரம்ப் மற்றும் ஸ்காட், 1994), தமலும் தற்தபாரதய 

மதிப்பாய்வு 400 மீ2 நிலத் துண்டுகளில் ஒப்பபாசச்ுனிஸ்டிக் அல்லது பரண்டரமஸ்ட் 

தவாக் மூலம் தமற்பகாள்ளப்பட்டது. விஷுவல் என்கவுண்டர ் ஆய்வுகள் இனங்கள் 

பசழுரமரயத் தீரம்ானிக்கலாம், நீண்ட கால கண்காணிப்பு திட்டங்களில் 

பயன்படுத்தப்படலாம், இனங்கள் படட்ியரலத் பதாகுப்பதற்கான தகவரல வழங்கலாம் 

மற்றும் இலக்கு இனங்கள் ஆக்கிரமித்துள்ள கணக்பகடுக்கப்பட்ட பகுதியின் 

விகிதத்ரத மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் தரரவ வழங்கலாம். பரிசச்யம் 

குரறவான தாவரங்கரள அரடயாளம் காண்பதற்கு புரகப்பட பதிவுகள் 

உருவாக்கப்பட்டன. தரநிரலயான பதாகுப்புமுரற வரரபடங்கள் மற்றும் புரகப்பட 

வழிகாட்டிகள் மற்றும் பிற அறிவியல் இலக்கியங்கள் இனங்கரள அரடயாளம் காணும் 

பசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டன. உணரத்ிறன்மிக்க இனங்கள் (தனித்துவமான 

மற்றும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உட்படட்ரவ) குறிப்பாக அதிக ஆபத்துள்ள இனங்கள் 

பல்வரகரம இனங்கள் எனக் குறிப்பிடப்பட்டன. பட்டியலிடப்பட்ட தாவரங்கள் IUCN 

சிவப்பு பட்டியல் (சுற்றாடல் அரமசச்ு, 2020 மற்றும் 2012) ஐப் பயன்படுத்தி 

உணரத்ிறரனப் புரிந்து பகாள்ள வரகப்படுத்தப்பட்டன. இதன் அடிப்பரடயில், ததசிய 
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பாதுகாப்பு நிரல (NCS) மற்றும் உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிரல (GCS) மதிப்பீடு 

பசய்யப்பட்டது. அதன்படி, தீவிரமாக அருகிவரும் (CR), அருகிவரும் (EN) மற்றும் எளிதில் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய (VU) ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்தி, அசச்ுறுத்தப்பட்ட வரககளின் 

நிரல இறங்கு வரிரசயில் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

விலங்கின மதிப்பாய்வு: பல்தவறு வரகயான கண்டறிதல் நுட்பங்கள் மற்றும் மாதிரி 

வடிவரமப்புகள் கருத்திட்ட தடம் முழுவதும் விலங்கின மதிப்பாய்வில் 

பயன்படுத்தப்பட்துடன் இதில் 50 மாதிரி தளங்கள் தாவர மதிப்பாய்வுக்காக 

பயன்படுத்தப்பட்டன. இவற்றில் ரலன் டிரான்பசக்ட் மதிப்பாய்வு, சுற்று நிலக்கூறு 

மதிப்பாய்வு மற்றும் சந்தரப்்பம் சாரந்்த அவதானிப்புகள் ஆகியரவ நிலப்பரப்பு 

விலங்கினங்களின் நிரலரயத் தீரம்ானிக்கப் பயன்படுத்தப்படட்ன. அப்பகுதியில் 

உள்ள பறரவகள் மற்றும் பாலூடட்ி இனங்கரள அரடயாளம் காண துகள்கள், 

கால்தடங்கள், உணவு எசச்ங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் அரழப்புகள் உள்ளிட்ட விலங்கு 

அரடயாளங்கள் தபான்ற மரறமுக அவதானிப்புகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. சில 

சந்தரப்்பங்களில், அப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களிடமிருந்து நம்பகமான சான்றுகள் 

இனங்களின் நிகழ்ரவப் புரிந்து பகாள்ள பயன்படுத்தப்பட்டன. அரனத்து 

குழுக்கரளயும் தசரந்்த முள்ளந்தண்டுரடயரவகள் (நன்னீர ் மீன், நீரவ்ீழ்சச்ிகள், 

ஊரவ்ன, பறரவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள்) மற்றும் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

முள்ளந்தண்டில்லாத வரககள் (தட்டான்பூசச்ி மற்றும் நத்ரதகள்) அரடயாளம் 

காணப்படட்ு ஆவணப்படுத்தப்படட்ன. விலங்குகரள அழிக்காத வரகயில் 

ஆவணப்படுத்தல் நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதற்கு அரனத்து முயற்சிகளும் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டன. பல்தவறு விலங்கினங்கரள ஆய்வு பசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 

நுட்பங்கள் பின்வரும் அட்டவரணயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 
அட்டவரண  4: விலங்கின மதிப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் மாதிரி முரறகள் 

பதா.இ விலங்கு வகுதி அரடயாளம் காண்பதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நுடப்ங்கள் 

1 நத்ரதகள் குவாட்தரட் கிளியரிங் மற்றும் சந்தரப்்பம் 

சாரந்்த அவதானிப்புகள் 

2 தட்டான்கள் ரலன் டிரான்பசக்ட் மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் 

சந்தரப்்பம் சாரந்்த அவதானிப்புகள் 

3 பட்டாம்பூசச்ிகள் ரலன் டிரான்பசக்ட் மதிப்பாய்வுகள் மற்றும் 

சந்தரப்்பம் சாரந்்த அவதானிப்புகள் 

4 மீன் கிரில் மற்றும் தேன்ட் பநடட்ிங், சந்தரப்்பம் 

சாரந்்த அவதானிப்புகள், உள்ளூர ் மீனவரக்ள் 

மற்றும் அவரக்ளின் மீன்கரள ஆய்வு பசய்தல், 

அப்பகுதியில் வசித்த மக்களிடமிருந்து 

நம்பகமான சான்றுகள் 

5 ஊரவ்ன 

விலங்கினங்கள் 

தநரிரட மற்றும் மரறமுக அவதானிப்புகள் 

உட்பட குவாட்தரட் கிளியரிங் மற்றும் 

சந்தரப்்பம் சாரந்்த அவதானிப்புகள் 

6 பறரவகள் நாளின் பவவ்தவறு தநரங்களில் 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களில் சுற்று 

நிலக்கூறுகள், தநரடி மற்றும் மரறமுக 

அவதானிப்புகள் உடப்ட ரலன் டிரான்பசக்ட் 

மதிப்பாய்வு  
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பதா.இ விலங்கு வகுதி அரடயாளம் காண்பதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் நுடப்ங்கள் 

7 பாலூட்டிகள் தநரடி மற்றும் மரறமுக அவதானிப்புகள் 

உட்பட வீதித் தடம் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

சுற்றுசச்ூழலில் ரலன் டிரான்பசக்ட் 

மதிப்பாய்வு மூலம் சந்தரப்்பம் சாரந்்த 

அவதானிப்புகள் 

 
மதிப்பாய்வின் தபாது தற்தபாதுள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கரள அரடயாளம் 

காண்பதற்காக இனங்கரள அரடயாளம் காணும் பபாருடட்ு ஏற்கனதவ 

பவளியிடப்படட்ுள்ள வள சாதனங்களுடன் நிபுணத்துவ தீரம்ானம் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

இனங்கள் அரடயாளம் காண்பதற்கும் சூழலியல் வரகப்படுத்தலுக்கும் 

பயன்படுத்தப்படட் உசாத்துரணகள் அட்டவரண 5 இல்  பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 5. இனங்கள், அவற்றின் வரகப்பாடு மற்றும் பாதுகாப்பு நிரல மற்றும் 

சூழலியல்கரள அரடயாளம் காண்பதற்கான உசாத்துரண மூலங்கள் 

 

பதா.இ

லக்கம் 

வரகப்பாட்

டு குழு 
உசாத்துரண மூலம் 

1 நத்ரதகள் பநக்ஸ், எப் மற்றும் ரஹீம், டி (2000); MoMD&E 2019 உயிரியல் 

பல்வரகரம விவரக்குறிப்பு - இலங்ரக 

2 தட்டான்கள் டி பபான்தசகா, டி. (1998), பபட்ஜானிக், எம்., தக., தகானிப் மற்றும் ஜி. 

டி சில்வா விதஜயரத்ன (2007); சுமனபால, ஏ. பி. (2017); MoMD&E 2019 

உயிரியல் பல்வரகரம விவரக்குறிப்பு - இலங்ரக 

3 பட்டாம்பூசச்ி

கள் 

டி'அப்தரரா (1998), பபான்தசகா டி. (1998); van der Poorten, G., & van der 

Poorten, N. (2016); MoMD&E 2019 உயிரியல் பல்வரகரம 

விவரக்குறிப்பு - இலங்ரக 

4 மீன்  பபத்தியபகாட, ஆர.் (1991); குணதிலக, எஸ். டி ஏ. (2007); டி சில்வா, 

எம்., ேப்புஆராசச்ி, என்., மற்றும் பஜயரத்ன, டி., (2015), MoMD&E 2019 

பல்லுயிர ்விவரம் - இலங்ரக; குணதிலக, எஸ். (2020); குணதிலக, 

எஸ். டி ஏ., பபரன்ாண்தடா, எம்., பகாட்டகம, ஓ., பபதரரா, என், 

விதானதக, எஸ்., வீரதகான், டி., ஆடம் ஏ., மற்றும் ரமஸ்-தடாம் எல். 

(2020). பபத்தியபகாட, ஆர.் மற்றும் சுபசிங்க, எச.், 2021. 

5 ஈரூடக 

வாழிகள் 

தத்தா, எஸ். தக. மற்றும் மனதமந்திர-ஆராசச்ி, தக. 1996; MoMD&E 

2019 உயிரியல் பல்வரகரம விபரக்குறிப்பு - இலங்ரக; டி சில்வா, 

உக்குபவல மற்றும் சதுரங்க (2020). 

 ஊரவ்ன டி சில்வா P. H. D. H. 1980; டி சில்வா (1990); தாஸ், ஐ. மற்றும் டி சில்வா, 

ஏ. 2005; தசாமவீர, ஆர ்(2006); தசாமவீர, ஆர.் மற்றும் தசாமவீர, என். 

(2009); MoMD&E 2019 உயிரியல் பல்வரகரம விவரக்குறிப்பு - 

இலங்ரக 

6 பறரவகள் ோரிசன், தஜ & பவாரத்பாக், டி. (1999); ோரிசன் தஜ. (1999) 

மறுபதிப்பு 2012; MoMD&E 2019 உயிரியல் பல்வரகரம 

விவரக்குறிப்பு - இலங்ரக 

7 பாலூட்டிகள் பிலிப்ஸ், டபிள்யூ. டபிள்யூ. ஏ (1980); தபட்ஸ், P. J. J. மற்றும் ோரிசன், 

D. L. (1997); பகாட்டகம, S. W. (2004); யாப்பா & ரத்னவீர (2012); MoMD&E 

2019 உயிரியல் பல்வரகரம - இலங்ரக 

8 தாவரங்கள் தசநாயக்க, எம்.டி., & ஃதபாஸ்பபரக்், எப்.ஆர.் (1980 - 1991); Luttmerding, 

H.A., Demarchi, D.A., Lea E.C., Medinger D.V. & தவால்ட் டி. (பதிப்பு), 1990; 

தசநாயக்க, எம்.டி., ஃதபாஸ்பபரக்், எஃப்.ஆர.், & கிதளட்டன், 

டபிள்யூ.டி. (1994-1995); தசநாயக்க, எம்.டி. & ஃதபாஸ்தபரக்், எப்.ஆர.் 
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1980-2002; க்ரம்ப், எம். எல். & மற்றும் என்.தஜ. ஸ்காட், ஜூனியர ்

(1994); ஆஷ்டன், எம்.எஸ்., குணதிலக்க, சி.வி.எஸ்., நீலா டி பசாய்சா, 

குணதிலக்க, ஐ.ஏ.யு.என்., தசநாயக்க, எம்.டி. (1997); தசனாரத்னா, 

எல்.தக. (2001); டி விளாஸ் - டி ஜாங், தஜ., மற்றும் டி விளாஸ், தஜ. (2008 

இல் வாரட்்ஸ் 3 பதாகுதி); குணதசகர, எல். (2009); சில்வா, பி மற்றும் 

குருகுலசூரிய, எம். (2010); விதஜசுந்தர, எஸ். (2010அ); விதஜசுந்தர, 

எஸ். (2010ஆ); இலங்ரகயின் ததசிய சிவப்புப் பட்டியல் (2012); IUCN 

இலங்ரக மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் இயற்ரக வளங்கள் அரமசச்ு 

(2012); சுற்றாடல் மற்றும் ததசிய மூலியத்பதாகுப்பு அரமசச்ு (2020); 

ததசிய சிவப்பு படட்ியல் 2020- இலங்ரகயின் தாவரங்களின் 

பாதுகாப்பு நிரல (2020); MMD&E. (2015) மகாவலி அபிவிருத்தி 

மற்றும் சுற்றாடல் அரமசச்ு, 2016, ததசிய உயிரியல் பல்வரகரம 

மூதலாபாய பசயல் திட்டம் 2016-2022. 

 

1.5.3 சுை்ைாடல் ஆய்வு/ அடிப்பணட அளவுரு கை்காைிப்பு 
 

காற்றின் தரம், தமற்பரப்பு மற்றும் நிலக்கீழ் நீரின் தரம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

பதாடரப்ான சுற்றாடல் மதிப்பீடட்ு அறிக்ரகரய தயாரிக்கும் விடயம் காற்றின் தர 

மதிப்பீடு மற்றும் காற்று மாசுக் கடட்ுப்பாடு, நீர ்மற்றும் கழிவுநீரின் தர முகாரமத்துவும், 

நீர ் மாசு கடட்ுப்பாடு மற்றும் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு மதிப்பீடு மற்றும் கடட்ுப்பாடு 

ஆகியவற்றில் நிபுணத்துவம் பபற்ற ரகத்பதாழில் பதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் (ITI) 

பபாறியாளரக்ள் மற்றும் விஞ்ஞானிகரள பகாண்ட குழுவினால் தமற்பகாள்ளப்படட்து.  

தமலாண்ரம மற்றும்,  

 

இராஜகிரிய – அதுருகிரியவிலிருந்து வரரயிலான சம்பந்தப்படட் கருத்திட்டப் 

பாரதயின் காற்றின் தரம், நீரின் தரம் மற்றும் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு ஆகியவற்றின் 

மதிப்பீடட்ின் தபாது பின்பற்றப்படட் பதாழில்நுட்ப அணுகுமுரற, முரறயியல் மற்றும் 

சுற்றாடல் மதிப்பீடட்ு அறிக்ரக மற்றும் அதன் முரறயியல் கீதழ உள்ள வரரபடம் 3 இல் 

சுட்டிக்காட்டப்படட்ுள்ளன. 
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விளக்கப்படம் 3 காற்றின் தரம், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு அளவீடு பற்றிய ஆய்வு முரற 
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1.5.4 புவியியல், மை் மை்றும் இயை்ணக வபைழிவுகள் 

 
பபாதுவாக, சாத்தியவள ஆய்வில் தமற்பகாள்ளப்படும் புவி பதாழில்நுட்ப ஆய்வுகள் 

மற்றும் சாத்தியவள வடிவரமப்பு அறிக்ரக ஆகியரவ EIA இற்காக 

பரிசீலிக்கப்படும். சாத்தியவள ஆய்வின் தபாது துரளயிடும் பதிவுகள், நிரலயான 

ஊடுருவல் தசாதரன முடிவுகள் மற்றும் பிளவு ஸ்பூன் மாதிரியுடன் மீட்படடுக்கப்பட்ட 

மண் மாதிரிகள் தபான்றரவ சரியான புவியியல் உருவாக்கம், நிலப் பபாருத்தம், 

உறுதிப்பாடு, மண் வரக மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட வளரச்ச்ிக்கான அவற்றின் 

சிறப்பியல்பு நடத்ரத ஆகியவற்ரற அரடயாளம் காண மதிப்பிடப்பட்டது. 

மீட்கப்படட் மாதிரியானது அட்டரப்பரக்் வரம்பு, ஈரப்பதம், துகள் அளவு விநிதயாகம், 

சுருக்கம், கரிம உள்ளடக்கம் மற்றும் இரசாயன அளவுருக்கள் (pH, குதளாரரடு மற்றும் 

சல்தபட்), பாரறகளின் கடட்ுப்படுத்தப்படாத அழுத்த வலிரம தபான்றரவ 

வரகப்பாடு பசய்வதற்கான கலந்துரரயாடலுக்கு மாத்திரமின்றி வடிவரமப்பு 

தநாக்கங்களுக்காகவும் புவி பதாழில்நுட்ப அளவுருக்கரளப் பபறுவதற்காகவும் 

ஆய்வக தசாதரனக்கு உட்படுத்தப்படட்து. உத்ததச அபிவிருத்திரய சாரந்்த 

பமன்ரமயான நிலத்தின் நடத்ரதரய அரடயாளம் காண்பதற்காக 

மீட்படடுக்கப்பட்ட தரடயற்ற மண் மாதிரிகளின் 1-டி ஒருங்கிரணப்பு தசாதரன 

மூலம் மண்ணின் சுருக்கத்தன்ரம மதிப்பிடப்பட்டது. புவி பதாழில்நுட்ப ஆய்வு 

அறிக்ரககளின் அடிப்பரடயில் கடட்ரமப்புகளுக்கு பபாருத்தமான அத்திவாரம் 

சாரந்்த விருப்பத் பதரிவுகள் முடிவு பசய்யப்பட்டன. 

 
சாய்வு, இறக்கம் மற்றும் பிற கடட்ரமப்புகள் உடப்ட உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரல முழுவதும் உள்ள பபாதுவான மற்றும் கட்டரமப்பு ரீதியிலான 

புவியியல் ஆய்வுகள் புவிசச்ரிதவியல் மற்றும் சுரங்கப் பணியகத்தால் (GSMB) 

உருவாக்கப்பட்ட 1: 10,000 புவியியல் வரரபடங்களின் பகுப்பாய்வு மூலம் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. சாத்தியவள ஆய்வின் தபாது தமற்பகாள்ளப்பட்ட விரிவான 

துரளயிடல் ஆய்வின் மூலம் சரியான அடித்தள பாரறகள் சரியாக அரமந்துள்ள 

இடம்  மதிப்பிடப்பட்டது. 

 

உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயில் உள்ள மண் சாரந்்த, குறிப்பாக 

பதாழிற்படும் பநல் வயல் பகுதிகளில் உள்ள பகுதிகளில், சாத்தியமான சுருக்கம் 

மற்றும் அரிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் தமலும் கலந்துரரயாடப்படட்து. 

ஊடுருவல் திறன் மற்றும் ஊட்டசச்த்து இழப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்படக்கூடிய 

சிக்கல்களுக்கு மண் அம்சங்கள் ஆய்வு பசய்யப்பட்டன. இதற்கு தமலதிகமாக, உத்தத 

அபிவிருத்தியில் பமன்ரமயான தரர அடுக்குகள் இருப்பதனால் ஏற்படும் தாக்கம் 

காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ததால்விகரளத் தவிரப்்பதற்காக பலவீனமான மற்றும் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகரள அரடயாளம் காண்பதற்காக தற்காலிக 

(முன்தனாடி வீதி அபிவிருத்திக்குரிய கடட்ுமானத்தின் தபாது) அல்லது நிரந்தர 

கடட்ுமானம் சாரந்்ததாக மதிப்பிடப்படட்து. இடமாறல்களுக்கான இடங்கரள 

சாரந்்ததாக புவியியல் மற்றும் கட்டரமப்புகள் பிரதானமாக ஆய்வு பசய்யப்படட்ு 

கலந்துரரயாடப்பட்டன. ஆழமான நிலத்தடி நீர ் இயக்கங்கள் மற்றும் பிற 

சாத்தியமான இயற்ரக தபரழிவுகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் பற்றி 

கலந்துரரயாடுவதற்காக உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல கருத்திட்டத்தில் 

உள்ள கட்டரமப்பு புவியியல் ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. தமலும், புவியியல், மண் மற்றும் 

புவிசார ்பதாழில்நுட்ப அறிக்ரககளின் அடிப்பரடயில் நிலத்தடி நடுக்கம், நிலத்தில் 

பிளவு, நில அமிழ்வு மற்றும் குழாயிடல் உள்ளிட்ட திரவமாக்கல் திறன் தபான்ற 

சாத்தியமான புவி பதாழில்நுட்ப ஆபத்துகளும் கவனத்திற்  பகாள்ளப்பட்டன. 

 

1.5.5 நீைியல் மை்றும் வடிகால் 
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EH-NKBA இன் உத்ததச அபிவிருத்தியின் கீழ், தற்தபாதுள்ள நீரியல் சூழலில் 

முன்பமாழியப்பட்ட கடட்ுமானத்தின் தாக்கங்கரள ஆராய்வதற்காக விரிவான 

நீரியல் ஆய்வு நடத்தப்பட்டதுடன் இது தற்தபாதுள்ள இயற்ரக நிலப்பகுதி மற்றும்  

இடவரமப்பு,  தற்தபாரதய தமற்பரப்பு நீர ்ஓட்டங்கள் மற்றும் வடிகால் வடிவங்கள், 

பவள்ளத் ததக்கம் மற்றும் தடுப்பு பகுதிகள்,  பிற நீரந்ிரலகள், பவள்ளப் பபருக்கு 

மற்றும் நீர ்பரவல் பகுதிகள்,  தாழ்வான பள்ளத்தாக்குகளின் பவள்ள தடுப்பு திறன் 

தற்தபாதுள்ள தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் பயன்பாடு, நீரின் தரம் மற்றும் நீர ்

மட்டங்களில் ஏற்படும் விரளவு மற்றும் எதிரம்ரறயான தாக்கங்களுக்கு 

பபாருத்தமான நடவடிக்ரககரள கண்டறிதல் ஆகியவற்றின் மீதான தாக்கத்தின் 

அடிப்பரடயில் தமற்பகாள்ளப்படுகின்றது. 

 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள நீரியல் சாரந்த கரிசரனகள் மற்றும் பவள்ளம்/ 

பவள்ளப்பபருக்கு வாய்ப்புகள் ஆகியரவ உத்ததச வீதித் தடத்தின் ஆய்வுப் 

பகுதியின் பபரும்பாலான பிரததசங்கள் குறிப்பாக சமதளமான நிலப்பரப்பு, 

ஒப்பீட்டளவில் தாழ்வான பள்ளத்தாக்குகள் (பநற்காணிகள் மற்றும் சதுப்பு 

நிலங்களுடன்) ஆகியவற்ரறக் பகாண்டிருப்பதுடன் அது சுற்றாடல் ரீதியில் 

உணரத்ிறன் பகாண்ட  தியவண்ணா ஏரி அரமப்பு, TEPA மற்றும் இதர சதுப்பு 

நிலங்களுக்கு அருகாரமயில் உள்ள பல சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகாண்ட  

பவள்ளப்பபருக்கு நிலங்கள் மற்றும் எவரிதேன, பத்தரமுல்ரல, தோகந்தர, 

அதுருகிரிய தபான்றவற்றில் பநற்பயிரக்ரளக் பகாண்ட தாழ்வான நிலப்பரப்புகள் 

ஆகியவற்றிற்கும் மிக அருகாரமயில் இருப்பதாலும் பபருமளவு முக்கியத்துவம் 

பபருகின்றது.  பவள்ளம் மற்றும் பவள்ளப்பபருக்கு நடத்ரதயின் தாக்கம், 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல மற்றும் RFL (Road Finish Level) ஆகியவற்றுக்கான 

தூண்களின் வடிவரமப்பிற்கு முக்கியமானதாகும். தமலும், இது சுற்றாடல் சாரந்்த 

கரிசரனகள், வாழ்வாதாரம் மற்றும் பசாத்துக்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

தமம்படுத்தப்பட்ட வடிகால் அரமப்புடன் தபாதுமான மாற்று நடவடிக்ரககரளப் 

பரிந்துரரத்தல்,  உத்ததச வீதி தடத்தினால் அப்பகுதியில் ஏற்படும் பவள்ளத்தின் 

மட்டம் மற்றும் பவள்ளத்தின் விதம் ஆகியவற்றில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் ஆகியவற்ரற 

அரடயாளம்  காண்பதற்கும் முக்கியமானதாக அரமகின்றது. 

 

1.5.5.1 ஆய்வின் பசயற்பரப்பபல்ரல மற்றும் குறிக்தகாள்கள் 
 
இந்த ஆய்வு விரிவான நீரியல் மற்றும் வடிகால் ஆய்ரவ நடத்துவரத தநாக்கமாகக் 

பகாண்டது; 

 

• தற்தபாதுள்ள மதிப்பாய்வுகள், வரரபடங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்படட் முந்ரதய 

நீரியல் ஆய்வுகள் (ஏததனும் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால்), 

EH-NKBA தடம், இடம் மற்றும் இரடமாறல்களின் திரச, பிரதவச சரிவுகள் 

தபான்றவற்றின் கண்தணாட்டத்திலிருந்து ஆய்வு பசய்வதற்காக; 

• உத்ததச பநடுஞ்சாரல தடத்தில் உள்ள முக்கியமான பகுதிகரள அரடயாளம் 

காண்பதற்காக, ஆய்வுப் பகுதியில் தற்தபாதுள்ள நீரந்ிரல அரமப்பு மற்றும் 

பவள்ள தபாக்கு மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ள உயரங்கள் 

(அடிப்பரட நிரலரமகள்) ஆகியவற்ரற ஆராய்வதற்காக; 

• உத்ததச அபிவிருத்தியின் காரணமாக நீரியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

கரிசரனகரள  அங்கீகரித்தல் (தற்தபாரதய மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட 

வடிகால் அரமப்பின் தபாதுமான தன்ரமயுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் 

அபிவிருத்திக்கு பின்னர ்ஏற்படட் நிரலரமகள்); 

• நீரியல் மற்றும் சுற்றாடல் உணரத்ிறன் பிரிவுகளின் (TEPA, தலங்கம மற்றும் 

எவரிதேன ஏரிகள் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்கு 

சூழல்கள் முதலியன) அடிப்பரட நிரலரமகளில் எந்தபவாரு குறிப்பிட்ட 

மாற்றங்கரளயும் கவனமாக ஆராய்ந்து ஆய்வு பசய்வதற்கா; மற்றும் 
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உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலத் தடத்திற்கான தணிப்பு மற்றும் மாற்று 

நடவடிக்ரககள பரிந்துரரப்பதற்காக. 

 

1.5.5.2 நீரியல்/வடிகால் ஆய்வுக்கான விரிவான முரறயியல் 

 

பரிசீலரனயில் உள்ள கருத்திட்டம் ஒரு உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல என்பதால், 

கருத்திட்டம் நிரறவரடந்தவுடன் வடிகால் ததரவப்பாடுகளானது உயரமான 

பநடுஞ்சாரலயின் கீழ் நீதராட்டம் வழிந்ததாடுவதற்கு முரறயான பாரதரய 

ஒதுக்கீடு பசய்வதற்கும், தற்தபாதுள்ள வடிகால் பாரதகளுடன் இரணந்திருக்கும் 

தபாது பபாருத்தமான சிக்கல்கரளத் தீரப்்பதற்கும் வரரயறுக்கப்படட்ுள்ளது. 

எவ்வாறாயினும், EH தடமானது தாழ்வான பவள்ளப்பபருக்கு/பள்ளத்தாக்குகள் 

மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் தட்ரடயான நிலப்பரப்பிலுள்ள நீரந்ிரல மற்றும் 

சுற்றாடலுக்கு உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகளுக்கும்  TEPA இற்கும் ஒதர வரிரசயில் 

அரமந்துள்ளதால் குறிப்பிடத்தக்க முன் கடட்ுமானம் மற்றும் கடட்ுமானம் 

பதாடரப்ான தாக்கங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. எனதவ இந்த ஆய்வின் தபாது, 

தியவண்ணா ஏரி அரமப்பு, TEPA மற்றும் தலங்கம/ TEPA எவரிதேன ஏரி, நீதரந்தும் 

ஊட்டப் பிரததசங்கள் உள்ளிட்ட சதுப்பு நிலம் மற்றும் நீரந்ிரல சூழல்களில் 

கருத்திட்டத்தால் தூண்டப்பட்ட நீர-்சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கரள ஆய்வு பசய்வது 

குறித்து குறிப்பாக கவனம் பசலுத்தப்படுகின்றது. 

 

கருத்திட்டப் பகுதியில் தற்தபாதுள்ள இயற்ரக வடிகால் அரமப்பில் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகரள ஆய்வு பசய்வதற்காக, SLLDC ஆனது EH - NKBA கருத்திட்டத்தின் கட்டம் I 

மற்றும் II உள்ளடங்கலாக முழுத் தடத்ரதயும் உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான 

படிமமாக்கம் தளத்ரத பதாகுத்துள்ளது. HEC-RAS, HEC-HMS மற்றும் MIKE 11, 1-D மற்றும் 

2-D அணுகுமுரறகரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்ட இந்த கணித மாதிரியானது, 

சமீபத்திய காலங்களில் அரடயாளம் காணப்படட் பல தீவிர பவள்ள நிகழ்வுகளுக்கு 

வரலாற்று பவள்ளத் தரவுகரளப் பயன்படுத்தி அளவீடு பசய்யப்படட்ு 

சரிபாரக்்கப்பட்டது. ஆகதவ, உத்ததச கருத்திட்டத்தின் கடட்ுமான மற்றும் 

பசயல்பாடட்ு கட்டங்களினால் நீரியல் மீது ஏற்படும் தாக்கம் பயனுறிதிமிக்க 

வரகயிலும் நம்பகத்தன்ரமயுடனும் பகுப்பாய்வு பசய்யப்படலாம்.  50-ஆண்டு 

மற்றும் 100-ஆண்டுகளில் மீண்டும் எற்படும் கால வடிவரமப்பு புயல் 

தீவிரங்களுக்கான மாதிரி முடிவுகள் மற்றும் சூழ்நிரல பகுப்பாய்வுகள், தற்தபாரதய 

EIA இற்கான நீரந்ிரல மற்றும் வடிகால் ஆய்வில் தணிக்கும் நடவடிக்ரககரளக் 

கண்டறிந்து முன்பமாழிவதில் பயன்படுத்தப்பட்டன (தமலதிக விவரங்களுக்கு 

இரணப்பு 27: SLLDC ஆல் EIA இன் கீழ் நீரியல் ஆய்வு. , மாரச் ்2022). 

 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடத்தால் இரடமறித்த நீரவ்ழிகள், கால்வாய்கள் மற்றும் 

நீரந்ிரலகளுக்கான பீடர ்பிடிப்புகள் வரரயறுக்கப்படட்ு, விரிவான நீரியல் மற்றும் 

ரேட்ராலிக் மாடலிங் அடிப்பரடயில் பபாருத்தமான வடிவரமப்பு திரும்பும் 

காலத்ரத (TOR இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது) கருத்தில் பகாண்டு பதாடரப்ுரடய உசச் 

ஓட்டங்கள் மதிப்பிடப்பட்டன. 1:10,000/ 1:50,000 நிலப்பரப்பு வரரபடங்கள், LIDAR மற்றும் 

DEM நிலப்பரப்பு வரரபடங்கள், களத்தில் தசகரிக்கப்பட்ட தரவு, தமரச ஆய்வுகள் 

மற்றும் கிரடக்கக்கூடிய பிற தகவல்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் பகுப்பாய்வு 

பசய்கிறது, EH-ஐ ஒத்துப்தபாகும் அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று தசரவ்தால் தற்தபாதுள்ள 

ஓட்டங்களில் ஏற்படக்கூடிய அரடப்புக்கு சிறப்பு கவனம் பசலுத்துகிறது. 

கால்வாய்கள்/நீரந்ிரலகள், ததரவயான கால்வாய் மாற்றுப்பாரதகள், TEPA மற்றும் 

Avarihena பதாட்டியில் ஏற்படும் பாதிப்புகள், பசல்வாக்கு மிக்க நீதராரடகள் மற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஒடட்ுபமாத்த நீரியல் மற்றும் வடிகால் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் பிற பாதிப்புகள் ஆகியவற்றுடன் NKBA ரபயர ்இடங்கள் சரியாக உள்ளன. 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடத்தால் இரடமறிக்கப்படும் நீரவ்ழிகள், கால்வாய்கள் 

மற்றும் நீரந்ிரலகளுக்கான ஊட்டி நீதரந்தும் பகுதிகள் வரரயறுக்கப்பட்டதுடன் 
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விரிவான நீரியல் மற்றும் ரேட்ராலிக் மாடலிங் மற்றும் 1:10,000/ 1:50,000 நிலப்பரப்பு 

வரரபடங்கள், LIDAR மற்றும் DEM நிலப்பரப்பு வரரபடங்கள், களத்தில் 

தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகள், கலந்துரரயாடல்கள், மற்றும் கிரடக்கக்கூடிய ஏரனய 

தகவல்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் திட்டம் சாரந்்த மீள்நிகழ்வு இரடபவளி 

(TOR இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி) ஆகியவற்ரற கருத்தில் பகாண்டு சம்பந்தப்பட்ட 

நீதராட்ட துரிதம் மதிப்பிடப்பட்டன. இதன்தபாது EH-NKBA தூண் அரமவிடங்கள் 

சரியாக கால்வாய்கள்/நீரந்ிரலகளுடன் ஒத்துப் தபாவது அல்லது ஒன்றுடன் ஒன்று 

தசரத்ல், ததரவயான கால்வாய் திரசதிருப்பல்கள், TEPA மற்றும் எவரிதேன 

குளத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள், முதன்ரம நீதராரடகள் மற்றும் ஒடட்ுபமாத்த 

நீரியல் மற்றும் பிற பாதிப்புகள் ஆகியவற்றின் காரணமாக தற்தபாதுள்ள 

ஓட்டங்களில் ஏற்படக்கூடிய தரடகள் மற்றும் ஆய்வு பகுதியில் காணப்படும் 

வடிகால்கள் ஆகியவற்றி மீத விதசட கவனம் பசலுத்தப்பட்டது. 

 

எனதவ, ஆய்வின் பபாதுவான  பசயற்பரப்பு மற்றும் விரிவான முரறயியல் 

பின்வருமாறு: 

 

I. தரவு தசகரிப்பு, கள ஆய்வுகள் மற்றும் நிகழ்வு ஆதாரங்களுக்கான தள 

ஆய்வுகள், கடந்தகால நீரியல் ஆய்வுகளின் மீளாய்வு மற்றும் தற்தபாதுள்ள 

நீரியல் தரவுகளின் பகுப்பாய்வு 

II. நீரந்ிரல ஆய்வுகள் மற்றும் நீதரந்து பிரததச அரடயாளத்திற்கான நூலியல் 

பகுப்பாய்வுகள், சமீபத்திய மரழவீழ்சச்ி தரவுகளின் ஆய்வு மற்றும் தீவிரம்-

கால-அதிரப்வண் (IDF) வரளவுகரளப் இற்ரறப்படுத்துதல் 

III. SRTM/LIDAR பசயற்ரகக்தகாள் நிலப்பரப்பு அடிப்பரடயிலான 

DTM/மதிப்பாய்வு பசய்யப்பட்ட பசனல் குறுக்குபவடட்ுகள் மற்றும் HEC-

HMS/MIKE 11 உருவாக்கிய உசச் பவள்ளப் பாய்சச்ல்கள், பவள்ளப்பபருக்குகள் 

மற்றும் கால அளவுகள் மற்றும் அடிப்பரட நிரலரமகளுக்கான தற்தபாரதய 

வடிகால் முரற ஆகியவற்ரறப் (SLLDC மூலம்) பயன்படுத்தி 1-D/2-D 

ஒருங்கிரணந்த HEC-RAS பவள்ளப்பபருக்கு மாதிரிரய உருவாக்குதல், அளவீடு 

பசய்தல் மற்றும் சரிபாரத்்தல். 

IV. வடிகால் பாரதகள் மற்றும் கட்டரமப்புகளின் (பசல்வாக்கு பசலுத்தும் 

கால்வாய்கள், எவரிதேன குளத்துடன் இரணக்கப்படட்ுள்ள தலங்கம குளம் 

வடிவழி மற்றும் மாதிபவல கிழக்கு திரசதிருப்பலுக்கு இடட்ுசப்சல்லும் 

எவரிேன வடிவழி உள்ளிடட் வடிவழி/பவள்ளம் கடட்ுப்பாடு/ நீரப்்பபாசன 

கட்டரமப்புகள்) தற்தபாதுள்ள நீரர எடுத்துச ் பசல்லும் திறன் 

ததரவப்பாடுகரளஅரடயாளம் திடட்ம் சாரந்்த மீள்நிகழ்வு இரடபவளியுடன் 

பதாடரப்ுரடய உசச் பவள்ளப் பாய்சச்ல்கள்,  பவளிதயற்றம் மற்றும் பவள்ள 

நீரளவு வரரபடங்களின் உருவாக்கம் ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்தி மாதிரி 

பகுப்பாய்வு பசய்தல்.  

V. உத்ததச EH-NKBA இன் பவவ்தவறு நிகழ்வுகள், பவள்ளம் பற்றிய மதிப்பாய்வின் 

கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் நீரியல் மாதிரி பகுப்பாய்வுகளின் மாதிரி சாரந்்த 

முடிவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில், கடட்ுமான/பசயல்பாடட்ு 

காலங்களில் உத்ததச பநடுஞ்சாரல தடங்கள் காரணமாக அந்த பகுதியில் 

ஏற்படும் பவள்ளப்பபருக்கின் ஆழம் மற்றும் தடரவகள் ஆகியவற்றின் மீதான 

தாக்கத்ரத ஆய்வு பசய்வதற்கான நிகழ்வுகள் சாரந்்த பகுப்பாய்வு. 

VI. EH-NKBA இன் கீழ் தமம்பாலப்பரதயின் நீளம்/அளரவ தமம்படுத்துதல் அல்லது 

ததரவயான நீரவ்ழி விரிவாக்கம்/திருப்பல்கரள தமற்பகாள்ளுதல் அல்லது 

நீரவ்ழி பகுதிக்குள் தூண்கள்/வாயில்களின் சட்டங்களுக்கான உகந்த இடம் 

மற்றும் ஏற்பாடுகரள தமற்பகாள்ளுதல் ஆகிய  முயற்சியில் முக்கியமான தள 

இடங்களில் பவள்ள அளவுகள், தவகங்கள் ஆகியவற்ரற அறிந்துபகாள்வதற்கு 

கருத்திட்டத்தால் தூண்டப்படட் பவள்ள நிரலரமகள்/தபாக்கு மற்றும் அதிக 

பவள்ள நிரலகள், ஏற்கனதவ உள்ள கால்வாய் பாரதகளுக்கு ஏற்படும் 

அரடப்பு, முதலியவற்ரற கண்டறிதல். 
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VII. உகந்த இடங்கள், பராமரிக்கப்பட தவண்டிய நீரவ்ழி வாயில்களின் பூரவ்ாங்க 

அல்லது குரறந்தபட்ச அளவு ஆகியவற்ரறத் தீரம்ானித்தல், மற்றும் உசச் 

பவள்ளத்ரத தகுந்த வடிவரமப்பு திரும்பும் கால திட்டம் சாரந்்த மீள்நிகழ்வு 

இரடபவளியின் புயல் நிகழ்வுகளிலிருந்து பாதுகாப்பாகக் கடப்பதற்கும் 

மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட தடத்தின் நீராற்றல் தாக்கங்கரள மதிப்பிடுதல். 

VIII. பபாருத்தமான திட்டம் சாரந்்த மீள்நிகழ்வு இரடபவளியின் பாரதூரமான 

நிகழ்வுகள் மற்றும் நீரப்்பாசன இரணப்பு, அவசர பவள்ளம் பவளியீடு 

தபான்றவற்ரறப் பராமரிக்க, தற்தபாதுள்ள நீர ்வழிகளுடன் குறுக்கு வடிகால் 

வாயில்களின்/நீரவ்ழி அளவுகளின் அரமவிடங்கள் மற்றும் உகந்த 

அளவுகரளத் தீரம்ானித்தல். 

IX. திட்டத்தால் தூண்டப்பட்ட மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட குறிப்பிடட் நீரியல் 

சிக்கல்கரளக் கண்டறிதல் (TEPA, எவரிதேன குளத்திற்கு தநரடி/மரறமுக 

நீரியல் பாதிப்புகள், எவரிதேன குளத்தின் பசல்வாக்கு பசலுத்தும் 

கால்வாய்கள், நீரப்்பாசனம் / பவள்ளக் கடட்ுப்பாடு / வான் கதவுகள் / 

அரணக்கடட்ுகள் மற்றும் பிற துரண கட்டரமப்புகள், ஏரி பவள்ள 

சமபவளிகள், ததரவயான தற்காலிக / நிரந்தர திரசதிருப்பல்கள், 

அணுகல்/ரபலட்/தசரவச ்வீதிகளுக்கான ததரவகள், நீர ்மூலங்கள் தாக்கம், 

பநற்பயிரக்ளுக்கு நீரப்்பாசனம் வழங்குதல் தபான்றரவ) மற்றும் ததரவயான 

குரறப்பு மற்றும் சரிபசய்தல் நடவடிக்ரககளுக்கான பரிந்துரரகள். 

X. முன்பமாழியப்பட்ட வடிவரமப்பில் உள்ளாரந்்த வரம்புகள் மற்றும் 

அனுமானங்கரள ஒப்புக்பகாள்ளுல் மற்றும் ததரவயான இடங்களில் 

விரிவான வடிவரமப்பு கட்டத்தில் ததரவப்படும் தமலும் விரிவான, தளம் 

சாரந்்த மற்றும் உள்ளூர ்வடிகால் ஆய்வுகரள அரடயாளம் காணுதல். 

 

1.5.6 சமூக மை்றும் மீள்குடிவயை்ை மதிப்பாய்வு 
 

சமூக மற்றும் மீள்குடிதயற்ற மதிப்பீட்ரடத் தயாரிப்பதில் ஆதலாசகரக்ள் மற்றும் குழு 

உறுப்பினரக்ளால் பின்பற்றப்படும் முரறயியலானது சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகள், 

பகாள்ரககள், ஆராய்சச்ி பவளியீடுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்களின் தசகரிப்பு 

மற்றும் அலுவலத்தில் தமற்பகாள்ளப்படும் மீளாய்வு, வாடிக்ரகயாளரக்ளால் 

வழங்கப்பட்ட ஆய்பவல்ரல மீளாய்வு (CEA மற்றும் RDA), மதிப்பாய்வில் 

ஈடுபடுபவரக்ளின் மீளாய்வு ஆகியரவ அடங்கும். கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் 

நபரக்ளின் எண்ணிக்ரக பற்றிய ஒடட்ுபமாத்த கருத்திரனப் பபறுவதற்கான 

வரரபடங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் பட்டியல், குழு உறுப்பினரக்ளிரடதய 

ஆராய்சச்ிக் கருவிகள் மற்றும் வழிமுரற அணுகுமுரறகள் பற்றிய ஆழமான 

விவாதங்கள், சமூகத் தாக்க மதிப்பீட்டிற்கான நிரலயான தகள்வித்தாள்கரளத் 

தயாரித்தல் (இரணப்பு 04 ஐப் பாரக்்கவும்). (SIA), முக்கிய தகவல் தருபவரக்ளின் 

தநரக்ாணல்கள் (KIIகள்) மற்றும் கவனக் குவிப்பு குழு விவாதங்கள் (FGDகள்) 

சரிபாரப்்புப் பட்டியல்கள் மற்றும் தரமான தரவு தசகரிப்புக்கான வழிகாடட்ுதல்கள் 

ஆகியவற்ரறத் தயாரித்தல். (மாதிரி வழிகாடட்ுதல்களுக்கு இரணப்பு 05 ஐப் 

பாரக்்கவும்), ஆய்வுக் கருவிகளின் முன்தனாடி தசாதரன மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான 

தரவுத்தளங்கரள விருத்தியாக்கம். 

 

உத்ததச EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது கடுபவல பிரததச பசயலகப் பிரிவு (DSD) 

மற்றும் கடுபவல மாநகர சரபகளுக்குள் அரடயாளம் காணப்படட் 16 கிராம 

தசரவயாளர ் பிரிவுகள் (GNDs) வழியாக பயணிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், CH 6+900 

என்பது ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட DSD மற்றும் கடுபவல DSD என பிரிக்கப்பட்ட 

இடமாகும். தமலதிக விவரங்களுக்கு, கீதழ உள்ள வரரபடம் 4 ஐப் பாரக்்கவும். 
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.5.6.11 சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகள், பகாள்ரககள், ஆராய்சச்ி 

பவளியீடுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்களின் தசகரிப்பு மற்றும் 

அலுவலத்தில் தமற்பகாள்ளப்படும் மீளாய்வு 
 

ஆதலாசகர ் குழு EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் ஆராய்சச்ி இலக்கிய மீளாய்வு 

மற்றும் சம்பந்தப்படட் ஆவணங்களின் ஆய்ரவ ஆரம்பித்து அதரன நிரறவு 

பசய்தது. தமலும், குழு உறுப்பினரக்ள் தற்தபாரதய கருத்திட்டத்தின் முதன்ரம 

மற்றும் இரண்டாம் நிரல பங்கீடுபாட்டாளரக்ரள (பங்காளரக்ரள) அரடயாளம் 

கண்டுள்ளனர.் தமலும், EIA, SIA மற்றும் RAP ஆய்வுகளின் பணிரயப் புரிந்து 

பகாள்வதற்கு CEA மற்றும் RDA ஆல் வழங்கப்படட் ToR மீளாய்வு பசய்யப்படட்து. 

 

1.5.6.2 கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளின்  ( PAPs )எண்ணிக்ரக 

பற்றிய ஒடட்ுபமாத்த எண்ணத்ரத பபற்றுக்பகாள்வதற்கு, 

சாத்தியவள ஆய்வு, வடிவரமப்பு ஆவணங்கள், 

மதிப்பாய்வாளரக்ளின் வரரபடங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப் பட்டியல் 

ஆகியவற்ரற மீளாய்வு பசய்தல். 
 

கருத்திட்டம், சரியான வழியுரிரம பிரததசத்ரத சரிபாரப்்பதற்கான கருத்திட்ட 

வடிவரமப்பு ஆவணங்கள், GIS அடிப்பரடயிலான வரரபடங்கள் மற்றும் உத்ததச 

கருத்திட்டம் பதாடரப்ான தரவுத்தளம் ஆகியவற்ரற  உத்ததச கருத்திட்டத்தின் நிரல 

பற்றிய பதளிவான விளக்கத்ரதப் பபறுவதற்கும் வழியுரிரம பிரததசத்தில் உள்ள 

அரனத்து வீடுகள் மற்றும் வரத்்தக நிறுவனங்கள் பற்றிய தகவல்கரளச ்

தசகரிப்பதற்கும், ஆதலாசகர ் குழு சாத்திய வள அறிக்ரகரய மீளாய்வு பசய்தது. 

கருத்திட்ட கருவிகள் மற்றும் முரறயியல் அணுகுமுரறரய பற்றி 

கலந்துரரயாடுவதற்கம் சீராக்கம் பசய்வதற்கும் குழு உறுப்பினரக்ள் மற்றும் திட்ட 

முகாரமத்து பிரிவு (PMU) ஆகியவற்றுக்கு இரடதய பல ஆழமான விவாதங்கள் 

ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டன. சம்பந்தப்பட்ட அரனத்து பங்குதாரரக்ரளயும் கருத்தில் 

பகாண்டு ஏற்பாடு பசய்யப்பட்ட முன் தகவல் தசகரிப்புக்கான கள விஜயத்திற்கு 

முன்னர ் முக்கியமான சிக்கல்கரளத் திட்டமிடுவதற்காக குழு பல முரறசாரா 

கலந்துரரயாடல்கரள நடத்தியது.  

 

வரரபடம்  4 :EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் கருத்திட்ட தாக்கம் பகாண்ட பகுதி 

மற்றும் பிரததச பசயலகப் பிரிவுகள் 

 
 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

33 

 

1.5.6.3 அளவுசார ் மற்றும் பண்புசார ் தரவு தசகரிப்புக்கான 

மதிப்பாய்வுக் கருவிகரள உருவாக்குதல் 
 
அளவுசார ் தரவுகரள தசகரிப்பதற்காக ToR இன் ததரவப்பாட்டின் படி முக்கிய 

ஆதலாசகரக்ளால் (மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் சமூகம்) ஒரு தகள்விக்பகாத்து 

உருவாக்கப்பட்டது. களப் பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவதற்கு ததரவயான 

பண்புசார ் தரரவச ் தசகரிப்பதற்காக முக்கிய தகவல் வழங்குனரக்ளுடனான 

தநரக்ாணல்கள் மற்றும் இலக்கு கலந்துரராயாடல்கள் பதாடரப்ான ஒரு பபாதுவான 

பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டது. 

  

1.5.6.4 பபாது கலந்தாதலாசரன 
 
பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் பல்தவறு குழுக்கள், பிற பங்குதாரரக்ள் மற்றும் அரசியல் 

பிரதிநிதிகள் மத்தியில் தனிப்பட்ட தநரக்ாணல்கள், கூட்டங்கள், இலக்கு குழு 

கலந்துரரயாடல்கள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. பங்குதாரரக்ளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் 

தகவல் மற்றும் பதாடரப்ாடல் ததரவகளின் மதிப்பீட்டின் அடிப்பரடயில் 

பதாடரப்ாடல் கருவிகள் மற்றும் உள்ளடக்கம்/பசய்திகள் தீரம்ானிக்கப்படட்ு ஒரு 

சிற்தறடு தயாரிக்கப்பட்டது (இரணப்பு 06 ஐப் பாரக்்கவும்). EIA ஆய்வின் மூலம் 

நடத்தப்படும் முரறயான மற்றும் முரறசாரா பசயற்பரப்பு ஆராய்வு கூடட்ங்களின் 

தபாது பபாதுமக்கள், அரச சாரப்ற்ற நிறுவனங்கள் (NGOக்கள்) மற்றும் பிற முகவர ்

நிறுவங்கள் பதரிவித்த கருத்துகள் இரணப்பு 07 இல் தரப்படட்ுள்ளன. 

 

1.5.6.5  ஆராய்சச்ி கருவிகளின் முன்தனாடிச ்தசாதரன 
 
பிரதான தகள்விக்பகாத்து 2021 டிசம்பர ் 26 மற்றும் 27 ஆம் தததிகளில் கள 

ஒருங்கிரணப்பாளரக்ள் மற்றும் ஆராய்சச்ி உதவியாளரக்ளின் பயிற்சி அமரவ்ுகளின் 

தபாது தசாதிக்கப்பட்டதுடன் குழு உறுப்பினரக்ளின் பவவ்தவறு நிரலகளில் 

கருத்துகரள பற்றி கவனத்திற் பகாள்ளப்படட பின்னர ் அரனத்து 

தகள்விக்பகாத்துக்களும் தமம்படுத்தப்படட்ன. இதற்கு தமலதிகமாக, ஒரு நகரப்ுற 

பிரதசதமாகிய சுபூதிபுர கிராம அலுவலர ் பிரிவில் டிசம்பர ் 28 ஆம் திகதி கள 

ஒருங்கிரணப்பாளரக்ள், ஆராய்சச்ி உதவியாளரக்ள், தரவு உள்ளீட்டாளரக்ள் 

இரணத்துக்பகாண்டு ஒரு கள தசாதரன ஏற்பாடு பசய்யப்பட்டது.  முன்தனாடி 

தசாதரனக்குப் பின்னர ் விண்ணப்பம் குறித்த குழு உறுப்பினரக்ளின் கருத்துக்கள் 

மற்றும் மூன்று தகள்வித்தாள்களில் அரடயாளம் காணக்கூடிய சிக்கல்கள் 

பதாடரப்ாக கலந்துரரயாடப்படட்ு தகள்விக்பகாத்துக்கள் தமலும் சிறப்பாக்கம் 

பசய்யப்பட்டன. 

 

1.5.6.6 மாதிைிமயடுத்தல் முணை மை்றும் மாதிைி வதை்வு 

 
EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் சாரந்்ததாக கிரடக்கக்கூடிய வரரபடங்கள் மற்றும் GIS 

தகவல் ஆகியரவ உயரத்்தப்படட் பநடுஞ்சாரல தடம் மற்றும் உத்தத 

கடட்ுமானத்தின் எல்ரல தபான்ற எல்ரலகரள அரடயாளம் காண 

பயன்படுத்தப்பட்டன. GIS தகவலுடன் ஒப்பிடும் தபாது பகாடுக்கப்பட்ட பிரிவில் மிக 

அதிகமான மக்கள் பதாரக அடரத்்தி காணப்படுகின்றது. தமலும், 

பநற்பயிற்ரசகளில் ஈடுபடும் கணிசமானளவு வாரக்குடியிருப்பாளரக்ரளக் 

பகாண்ட பல வயல் நிலங்கள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 
SIA வினாக்பகாத்து மாதிரிபயான்ரற அடிப்பரடயாகக் பகாண்டது. உத்ததச 

கருத்திட்டத்தின் படி 16 GNDகள் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளதுடன் அபிவிருத்தி உத்திதயாகத்தரக்ளினால் 2020 

பதாரகமதிப்பின் படி அரடயாளம் காணப்படட் 21,293 கட்டிடக் கட்டரமப்புகள் 
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(82,239 மக்கள்பதாரகயுடன்) இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஆயினும்கூட,  200 மீ 

வழியுரிரம பிரததசத்திற்குள் 1,455 கட்டிடங்கள் மடட்ுதம உள்வாங்கப்படட்ுள்ளதுடன்  

இது பமாத்த கட்டிட பதாரகயில் 6.83% ஆகும். 200 மீட்டர ்தடத்தின் அடிப்பரடயில், SIA 

மாதிரிக்காக ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்ரக 448 ஆகும். வீடுகள் மற்றும் வரத்்தக 

மற்றும் வணிக நிறுவனங்களில் இருந்து சுமார ்80 % (358) ததரந்்பதடுக்கப்பட்டதுடன் 

மீதமுள்ள 20 % (90) பநற் பயிற்பசய்ரகயாளரக்னிடமிருந்து ததரந்்பதடுக்கப்படட்து. 

 

1.5.6.7 தைவு சைிபாை்ப்பு மை்றும் பகுப்பாய்வு 

 
ஆய்வுக்கான வினாத்தாள்கள் மூலம் தசகரிக்கப்பட்ட தரவு, GIS தகவல் மற்றும் 

ஒவ்பவாரு குடும்பத்திலிருந்தும் பபறப்படட் புரகப்படங்கள் மூலம் 

சரிபாரக்்கப்பட்டது. இதற்கு தமலதிகமாக, குடும்பத் தரலவர ்அல்லது குடும்பத்தின் 

மூத்த உறுப்பினரிடமிருந்து அவரக்ளின் தநரடிப் பங்தகற்பின் மூலம் ஒரு 

கலந்துரரயாடல் அல்லது பதாடரச்ச்ியான உரரயாடல் மூலம் மடட்ுதம தரவு 

பபறப்படட்து. தமலும், ஆய்வுக் குழு பகுப்பாய்வு பசய்யப்படட் தரரவ அந்தந்த 

DSDகளின் வள விபரக்குறிப்பு தபான்ற கிரடக்கக்கூடிய இரண்டாம் நிரல 

மூலங்களுடன் ஒப்பிடட்ுப் பாரத்்தது. தமலும் பண்புசார ் தரவுகள் எதிரக்ால 

பகுப்பாய்விற்காக சமூக அறிவியலுக்கான புள்ளிவிபர பதாகுப்பு (SPSS) 

தரவுத்தளத்தில் உள்ளிடப்படட்ு அட்டவரணப்படுத்தப்பட்டது. 

 

தசகரிக்கப்பட்ட அரனத்து பண்புசார ் தரவுகளும் ATLAS  மூலம் பகுப்பாய்வு 

பசய்யப்பட்டதுடன் இது பண்புசார ் தரவு பகுப்பாய்வுக்கான நவீன பமன்பபாருள் 

பதாகுப்பாகும். பண்புசார ் தரவு பகுப்பாய்ரவ எளிதாக்க அரனத்து ரகபயழுத்து 

பிரதிகளும் ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயரக்்கப்பட்டன. 

 

1.6 அைசாங்க மகாள்ணககள், நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் 

மை்றும் சைவ்வதச மைபுகள், ஒப்பந்தங்கள், அங்கீகாைம் 

(ஏவதனும் இருந்தால்( ஆகியவை்றுடன் 

இைங்கிமயாழுதல் 
 
தற்தபாரதய அரசாங்கத்தின் பகாள்ரக விஞ்ஞாபனத்தின் கீழ், EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்தின் இராஜகிரிய முதல் OCH இன் அத்துருகிரிய வரரயிலான பகுதி 

பநடுஞ்சாரலத் துரறயில் ஒரு பாரிய அபிவிருத்தித் திட்டமாக அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளது. சம்பந்தப்படட் அரச சட்டங்கள், ஒழுங்குவிதிகள், பகாள்ரககள் 

சரவ்ததச மரபுகள், தரநிரலகள் மற்றும் ததரவப்பாடுககள் தபான்ற கருத்திட்டத்தால் 

இணங்க தவண்டிய ததரவகள் அட்டவரண 6 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 

 
அட்டவரண 6: உத்ததச கருத்திட்டத்ரத உள்வாங்கும் ஏற்புரடய அரச சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், தரநிரலகள் மற்றும் ததரவப்பாடுகள் 

ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

2000 ஆம் ஆண்டின் 53 ஆம் 

இலக்க சட்டம் மற்றும் 1988 

ஆம் ஆண்டின் 56 ஆம் 

இலக்க சட்டங்களினால் 

திருத்தப்பட்ட 1980 ஆம் 

ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க 

ததசிய சுற்றாடல் சட்டம் 

மாசுபாட்ரடத் தடுத்தல் 

மற்றும் 

கடட்ுப்படுத்துதல் 

ஆகியவற்ரற 

உள்ளடக்கிய 

சுற்றுசச்ூழலின் 

பாதுகாப்பு, 

நீர,் மண் மற்றும் 

காற்று தபான்ற 

அரனத்து இயற்ரக 

வளங்களின் 

நிரலயான 

பயன்பாட்ரட 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 

மத்திய 

சுற்றாடல் 

அதிகாரசரப 

(CEA) 
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ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

முகாரமத்துவம், 

தமம்படுத்துதல். 

ததசிய சுற்றாடல் 

(சுற்றுப்புற காற்று தரம்) 

ஒழுங்குவிதிகள், 1994. 

காற்று மாசுபாட்ரடத் 

தடுப்பதற்கும் 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் 

ஏற்பாடு பசய்தல் 

காற்று மாசுபாட்டின் 

பவளிதயற்றத்ரத 

கடட்ுப்படுத்துதல். 

CEA 

1996 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் 

இலக்க ததசிய சுற்றாடல் 

(இரரசச்ல் கடட்ுப்பாடு) 

ஒழங்குவிதிகள்  

அனுமதிக்கக்கூடிய 

அதிகபட்ச இரரசச்ல் 

அளரவ ஏற்பாடு 

பசய்தல் 

இரரசச்ல் 

மாசுபாட்ரட 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 

 

CEA 

1980 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் 

இலக்க ததசிய சுற்றாடல் 

(பாதுகாப்பு மற்றும் தரம்) 

ஒழுங்குவிதிகள் 

நீர ் மாசுபாட்ரடத் 

தடுப்பதற்கும் 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கும், 

நீரின் தரத்ரத 

உயரத்்துவதற்கும் 

ஏற்பாடு பசய்தல் 

நாட்டிற்குள் உள்ள 

தமற்பரப்பு நீரில் 

கழிவுநீர ் மற்றும் 

கழிவுகரள 

கடட்ுப்படுத்தல் 

CEA 

1993 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் 

இலக்க மற்றும் 2009 ஆம் 

ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க 

சட்டத்தினால் 

திருத்தப்டப்ட 1937 ஆம் 

ஆண்டின் தாவர மற்றும் 

விலங்கின பாதுகாப்பு 

கட்டரளச ்சட்டம்  

தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு 

உசச் மட்ட 

பாதுகாப்பிரன 

வழங்குதல் 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

பகுதிகரள 

நிறுவுவதற்கான 

ஏற்பாடுகரள 

பசய்தல் மற்றும் 

அத்தரகய 

பகுதிகளில் மனித 

நடவடிக்ரககள் 

மற்றும் 

விலங்கினங்கள் 

மற்றும் தாவரங்கரள 

ஒழுங்குறுத்தல். 

வனசீவராசிக

ள் பாதுகாப்புத் 

திரணக்களம் 

(DWC) மற்றும் 

வனவளத் 

திரணக்களம் 

(DoF) 

1953 ஆம் ஆண்டின் 30 

இலக்க சட்டத்தினால் 

திருத்தப்பட்ட1951 ஆம் 

ஆண்டின் 09 ஆம் இலக்க 

மரங்கள் தரிக்கப்படுவரத 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கான 

சட்டம்  

மரங்கரள 

பவடட்ுவரதத் 

தரடபசய்தல், 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 

ஆகியவற்ரற ஏற்பாடு 

பசய்வதற்கான ஒரு 

சட்டம் 

வரக மற்றும் 

இழப்பீடு பதாடரப்ான 

மரங்கரள 

அகற்றுவரத 

ஒழுங்குபடுத்துகிறது.  

DoF 

 

1996 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் 

இலக்க சட்டத்தினால் 

திருத்தப்பட்ட 1951 ஆம் 

ஆண்டின் 25 ஆம் இலக்க 

மண் பாதுகாப்புச ்சட்டம் 

மண் வளங்கள் மற்றும் 

நிலத்தின் உற்பத்தித் 

திறரனப் 

பாதுகாப்பதற்கான 

சட்டம். 

தரம்குன்றிய நிலம், 

உப்புத்தன்ரம, நீர ்

ததக்கம், வறட்சி, 

பவள்ளம் 

ஆகியவற்றுக்கு 

எதிரான தசதத்ரதத் 

தடுக்கிறது. 

மண் 

பாதுகாப்பு 

சரப  

ததசிய சுயவிருப்பல்லாத 

மீள்குடிதயற்றக் பகாள்ரக 

 

காணி 

ரகயகப்படுத்துதல் 

சட்டம் இக் 

கருத்திட்டத்தின் பரந்த 

சமூக மற்றும் 

பபாருளாதார 

தாக்கங்கரளக் 

காணி 

மாற்றியரமத்தல், 

வருமான 

மறுசீரரமப்பு, 

இடமாற்ற உதவி 

மற்றும் 

பகாடுப்பனவுகள், 

இலங்ரக 

அரசாங்கம்,(Go

SL) /காணி 

ரகயகப்படுத்

துதல் மற்றும் 

மீள்குடிதயற்ற

க் குழு (LARC) 
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ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

ரகயாளவில்ரல. 

எனதவ, இந்த 

பாதிப்புகரள 

சமாளிக்க இந்த 

பகாள்ரக 

உருவாக்கப்பட்டது. 

ஆதலாசரன மற்றும் 

குரறகரள நிவரத்்தி 

பசய்தல், 

பாதிக்கப்படக்கூடிய 

குழுக்களுக்கான 

உதவி மற்றும் 

மீள்குடிதயற்ற 

தளங்கள் மற்றும் 

தசரவகரள 

வழங்குதல். 

 1924 ஆம் ஆண்டின் 04 ஆம் 

இலக்க உணவு பாதுகாப்பு 

கட்டரளச ்சட்டம் 

பவள்ளத்தால் 

பாதிக்கப்படும் 

பகுதிகளின் பாதுகாப்பு. 

பவள்ளத் தடுப்பு நீரப்்பாசன 

திரணக்களம்(

DI) 

1947 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் 

இலக்க அரச 

காணிகளுக்கான 

கட்டரளச ்சட்டம் 

அரச மற்றும் தனியார ்

பசயற்பாடுகளுக்காக 

இலங்ரகயிலுள்ள அரச 

காணிகரள வழங்குதல் 

மற்றும் 

கடட்ுப்படுத்துதல் 

காணி 

சுவீகரிப்பு/குத்தரகக்

கு வழங்குவதற்கு 

அங்கீகாரமும் 

இணக்கப்பாடும் 

ததரவப்படுகின்றது. 

காணி 

ஆரணயாளர ்

நாயகம், 

மாவடட் 

பசயலாளர,் 

பிரததச 

பசயலாளர ்

1992 ஆம் ஆண்டின் 33 ஆம் 

இலக்க சுரங்கங்கள் 

மற்றும் கனிமங்கள் சட்டம்  

 

சுரங்கங்கள் மற்றும் 

கனிமங்கள், 

தபாக்குவரத்து, 

பசயலாக்கம், வரத்்தகம் 

அல்லது கனிம ஏற்றுமதி 

ஆகியவற்ரறக் 

கடட்ுப்படுத்துதல். 

கடட்ுமானத்தில் 

பயன்படுத்துவதற்கா

க மண் மற்றும்  

ததாண்டப்படட் 

பபாருட்களுக்கு இது 

பபாருந்துவதுடன் 

அதற்கான 

அனுமதிரய 

கருத்திட்ட 

முன்பமாழிபவர ்

அல்லது ஒப்பந்ததாரர ்

GSMB இலிருந்து பபற 

தவண்டும். 

புவிசச்ரிதவிய

ல் அளரவ 

மற்றும் 

சுரங்கப் 

பணியகம் 

(GSMB) 

 

1998 ஆம் ஆண்டின் 05 ஆம் 

இலக்கம் சட்டம் மற்றும் 

2009 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் 

இலக்க சட்டத்தினால் 

திருத்தப்பட்ட 1995 ஆம் 

ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்க 

தமாட்டார ் வாகன 

தபாக்குவரத்து சட்டம்  

வாகன 

தபாக்குவரத்திற்கு 

நிரலதபறான 

பிரதவசத்ரத 

வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு 

பசய்தல். 

கடட்ுமான 

பபாருட்கள் மற்றும் 

கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளின் 

தபாது வாகன 

தபாக்குவரத்ரத 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 

தமாட்டார ்

வாகன 

தபாக்குவரத்து 

திரணக்களம் 

காணி சுவீகரிப்பு 

(திருத்தப்பட்டவாறான) 

சட்டம் (1964 ஆம் ஆண்டின் 

23 ஆம்இலக்க) 

பபாது 

தநாக்கங்களுக்காக 

நிலத்ரத 

ரகயகப்படுத்துவதற்கு 

தகுதிவாய்ந்த 

அதிகாரிகள் பின்பற்ற 

தவண்டிய 

ஆய்வின் தபாது 

ஏற்படும் ஏததனும் 

தசதத்திற்கு இழப்பீடு 

வழங்கப்படுவரதக் 

குறிக்கும் உத்ததச 

ரகயகப்படுத்தல் 

அறிவிப்ரப 

பவளியிடுதல்; ஒரு 

விரல 

மதிப்புத் 

திரணக்களம் 
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ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

நரடமுரறரய 

நிறுவுகிறது. 

பபாது 

தநாக்கத்திற்காக 

காணிரய 

ரகயகப்படுத்துதல் 

அல்லது தசவகம் 

பற்றிய அறிவிப்பு. 

1964 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் 

இலக்க நீர ்வளங்கள் சரப 

சட்டம், திருத்தம் 1999 ஆம் 

ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க 

சட்டம் மற்றும் 2017.03.16 

ஆம் திகதிய வரத்்தமானி 

அறிவித்தல் ஊடாக 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட 

திருத்தம் 

நீர ் மூலங்களின் 

கடட்ுப்பாடு, 

ஒழுங்குறுத்தல் மற்றும் 

தமம்பாடு (பாதுகாப்பு 

மற்றும் பயன்பாடு 

உட்பட); ஆறுகள், 

நீதராரடகள் மற்றும் 

பிற நீர ் மூலங்கள் 

மாசுபடுவரதத் 

தடுத்தல். 

கருத்திட்ட 

நடவடிக்ரககளுக்கு 

நிலத்தடி நீர ்

மூலங்கரளப் 

பயன்படுத்துவதற்கா

ன அங்கீகாரம் 

(ஏததனும் இருப்பின்). 

நீர ் வளங்கள் 

சரப  

கமநல தசரவச ் சட்டம் 

(1979 ஆம் ஆண்டின் 58 ஆம் 

இலக்க சட்டம்) 

விவசாயிகள் மற்றும் 

அவரக்ளின் விவசாய 

காணிகளுக்கு 

பாதுகாப்பான 

பின்னணிரய 

வழங்குதல் 

விவசாயப் 

பகுதிகளுடன் 

பதாடரப்ுரடய பநல் 

மற்றும் பிற 

நடவடிக்ரககளுக்குச ்

பசாந்தமான 

நிலத்ரத 

ரகயகப்படுத்துவ

ரத 

ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 

விவசாய 

அபிவிருத்தி 

அரமசச்கம் 

மற்றும் கமநல 

தசரவகள் 

1988 ஆம் ஆண்டின் 5 ஆம் 

இலக்க வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரப (விதசட 

ஏற்பாடுகள்)சட்டத்தின் 

மூலம் திருத்தப்பட்ட வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசரப 

சட்டம் (1981 ஆம் ஆண்டின் 

73 ஆம் இலக்க) 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரபரய  

நிறுவுவதற்கான ஒரு 

சட்டம். அரனத்து 

வீதிகள் மற்றும் 

பாரதகள் பதாடரப்ாக 

வழங்கப்பட்ட அல்லது 

விதிக்கப்பட்ட அல்லது 

ஒதுக்கப்பட்ட 

.அதிகாரங்கள், 

கடரமகள் மற்றும் 

பசயல்பாடுகள் 

நாட்டின் வீதிகள் 

பதாடரப்ாக 

வழங்கப்பட்ட அல்லது 

விதிக்கப்பட்ட 

அதிகாரங்கள், 

கடரம மற்றும் 

பசயல்பாடு 

பதாடரப்ான 

விதிமுரறகள். 

வீதி 

அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரப 

1940ஆம் ஆண்டின் 9 ஆம் 

இலக்க பழங்கால 

கட்டரளச ் சட்டத்தின் 1958 

ஆம்ஆண்டின் 24 ஆம் 

இலக்க 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் 

மற்றும் பதால்பபாருள் 

இடங்கள் மற்றும் 

எசச்ங்கள் பற்றிய சட்டம் 

பண்ரடய மற்றும் 

வரலாற்று 

நிரனவுசச்ின்னங்கள் 

மற்றும் பதால்பபாருள் 

தளங்கள் மற்றும் ததசிய 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

எசச்ங்கரள 

பாதுகாப்பதற்கான ஒரு 

சட்டம். 

பதால்பபாருள் 

அகழ்வாராய்சச்ிகள் 

ஒழுங்குபடுத்துவதற்

கும் மற்றும் 

சிற்பங்கள், 

பசதுக்கல்கள் மற்றும் 

பிற பபாருட்கரளப் 

பாதுகாப்பதற்குமான

து 

பதால்பபாருளி

யல் 

திரணக்களம்  

 

1968 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 

இலக்க பகாழும்பு மாவட்ட 

பகாழும்பு 

மாவட்டத்தினுள் 

SLLDC ஆல் பவள்ளம் 

ஏற்படும் என 

இலங்ரக 

காணி 
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ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

(தாழ்நிலப் 

பகுதிகள்)காணி மீட்பு 

மற்றும் அபிவிருத்திச ்

சரபச ்சட்டம் 

தாழ்வான பகுதிகரள 

பவள்ளப் பாதுகாப்புப் 

பிரததசங்களாக 

அறிவிப்பதற்கான 

அதிகாரம் பகாண்டஒரு 

சட்டம் 

அறிவிக்கப்படட் 

பகுதிகளில் தடுப்பு 

நடவடிக்ரககள் 

அபிவிருத்தி 

கூடட்ுத்தாபன

ம் (SLLDC)  

1947 ஆம் ஆண்டின் 29 ஆம் 

இலக்க மாநகர சரபகள் 

கட்டரளச ்சட்டம், 1939 ஆம் 

ஆண்டின் 61 ஆம் இலக்க 

நகர சரபகள் கட்டரளச ்

சட்டம் மற்றும் 2010 இல் 

திருத்தப்பட்டவாறான1987 

ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் 

இலக்க பிரததச சரபச ்

சட்டம்  

2012 ஆம் ஆண்டின் 21 ஆம் 

இலக்க உள்ளூராட்சி 

மன்றங்கள் (சிறப்பு 

ஏற்பாடுகள்) சட்டம் 

தகாட்தட மற்றும் 

கடுபவல மாநகர சரப 

எல்ரலக்குள் உள்ள 

கருத்திட்டத்திற்கு இந்த 

கட்டரளச ் சட்டம் 

பபாருந்தும். தமற்படி 

சட்டம் மாநகர அதிகார 

எல்ரலக்குள் வரும் 

மரழநிர ் அரமப்பு, 

கழிவுநீர ் அரமப்பு  

தபான்ற வடிகால் 

அரமப்பு, நிலத்தடி 

பயன்பாடுகள் மற்றும் 

கட்டிடங்கள் மற்றும் 

வீதிகள் 

தபான்றவற்றிற்கும் 

ஏற்புரடயதாகும். 

கட்டிடத் திட்டங்கள், 

வடிகால் 

முகாரமத்துவ 

திட்டங்கள், சாக்கரட 

மற்றும் மரழநீர ்

வழிந்ததாடும் வழிகய் 

மற்றும் மாநகர 

திண்மக்கழிவுகரள 

அகற்றுதல் 

தபான்றவற்றுக்கான 

ஒப்புதல். 

உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்கள் 

(LAs)  

1978 ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் 

நகர அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரபச ்சட்டம் 1988 

ஆம் ஆண்டின் 41 ஆம் 

இலக்க சட்டம் திருத்தம் 

1987 ஆம் ஆண்டின் 49 

இலக்க, 1984 ஆம் ஆண்டின் 

44 ஆம் இலக்கம, 1982 ஆம் 

ஆண்டின் 4 ஆம் இலக்கம 

சட்டம் 

குறிக்கப்படட் நகர 

அபிவிருத்தி 

பிரததசங்களில் 

பபாருளாதார, சமூக 

மற்றும் பபௌதீக 

அபிவிருத்தி சாரந்்த 

ஒருங்கிரணக்கப்பட்ட 

திட்டமிடல் மற்றும் 

நரடமுரறப்படுத்தரல 

ஊக்குவித்தல் 

குறிக்கப்படட் நகர 

அபிவிருத்தி 

பிரததசங்களில் 

அபிவிருத்திரய 

ஒழுங்குறுத்தல் 

நகர 

அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரப 

(UDA) 

1980 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 

இலக்க UDA 

கருத்திட்டங்கள் (சிறப்பு 

ஏற்பாடுகள்) சட்டம்,  

நகரப்்புற அபிவிருத்தித் 

திட்டங்கரள 

தமற்பகாள்வதற்கு 

அவசரமாகத் 

ததரவப்படும் 

காணிகரளப் 

பிரகடனப்படுத்துவதற்

கும் அதனுடன் 

பதாடரப்ுரடய அல்லது 

அதற்கு 

இரடதநரவ்ிரளாவான

கருமங்கரள ஏற்பாடு 

பசய்வதற்குமான 

சட்டம். 

நகரப்்புற அபிவிருத்தி 

கருத்திட்டங்கரளச ்

பசயல்படுத்துவதற்கு 

அவசரமாகத் 

ததரவப்படும் 

நிலங்கரள 

பிரகடனம் பசய்வரத 

ஒழுங்குபடுத்துகிறது. 

UDA 

1976 ஆம் ஆண்டின் 27 ஆம் 

இலக்க சட்டம், 1982 ஆம் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட 

சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் 

சதுப்பு நிலம் மற்றும் 

தாழ்வான பகுதிகரள 

SLLDC 
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ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்க 

சட்டம் மற்றும். 2006 ஆம்  

ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க 

சட்டத்தின் மூலம் 

திருத்தப்பட்ட பகாழும்பு 

மாவடட்ம் (தாழ்வான 

பகுதிகள்) 1968 ஆம் 

ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்க 

காணி மீட்பு மற்றும் 

அபிவிருத்திச ் சரபச ்

சட்டம் 

தாழ்வான பகுதிகரள 

மீட்டல் மற்றும் 

அபிவிருத்தி பசய்தல், 

அத்தரகய நிலங்களின் 

பாதுகாப்பு, 

முகாரமத்துவம் மற்றும் 

கடட்ுப்பாட்ரட 

தக்கரவத்தல், 

அங்கீகரிக்கப்படாத 

நடவடிக்ரககள் மற்றும் 

நீரந்ிரலகரள 

மாசுபடுத்துதல் 

ஆகியவற்றுக்கு எதிராக 

சட்ட நடவடிக்ரக 

எடுத்தல் 

மீட்டல் மற்றும் 

அபிவிருத்தி பசய்தல். 

2002 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் 

இலக்க இலங்ரக பபாதுப் 

பயன்பாடட்ு ஆரணக்குழு 

சட்டம் 

நிரலதபறான 

அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ி 

நிரலின் 

எல்ரலகளுக்குள் 

மிகவும் சிக்கனமான 

முரறயில் 

அத்தியாவசிய 

உட்கட்டரமப்பு மற்றும் 

பயன்பாடட்ு 

தசரவகரள 

அணுகுவதற்கு 

இலங்ரகயின் 

அரனத்து 

குடிமக்களுக்கும் அதன் 

அபிவிருத்திக்கு 

பங்களிப்பவரக்ளுக்கும் 

ஒரு சூழரல 

உருவாக்குதல். 

பாதுகாப்பான, 

நம்பகமான மற்றும் 

நியாயமான 

முரறயில் 

விரலயிடப்படட்ுள்ள 

உட்கட்டரமப்பு 

தசரவகரள 

தற்தபாதுள்ள மற்றும் 

எதிரக்ால 

நுகரத்வாருக்கு 

மிகவும் சமமான 

மற்றும் நிரலதபறான 

முரறயில் உறுதி 

பசய்வதற்காக 

இலங்ரகயின் 

பபாதுப் 

பயன்பாடுகள் 

ஆரணக்குழுவின் 

வரம்பிற்குள் உள்ள 

அரனத்துப் 

பயன்பாடுகரளயும் 

ஒழுங்குபடுத்துதல். 

இலங்ரக 

பபாதுப் 

பயன்பாடுகள் 

ஆரணக்குழு 

2009 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் 

இலக்க ததசிய பதாழில் 

பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதாரத்திற்கான சட்டம்,  

பதாழில்சார ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் சுகாதாரத் 

தரநிரலகள் குறித்த 

பகாள்ரகரய 

உருவாக்குவதற்காகவும், 

பதாழில்தருநர ் மற்றும் 

பணியாளரக்ள் 

இருவரரயும் பாதுகாக்க 

அரனத்து 

பணியிடங்களிலும் 

பதாழில்சார ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் 

பதாழில்சார ்

பாதுகாப்பு மற்றும் 

சுகாதாரம் 

பதாழில்சார ்

பாதுகாப்பு 

மற்றும் 

சுகாதாரத்திற்

கான ததசிய 

நிறுவகம் 
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ஏற்புரடய சட்டங்கள், 

ஒழுங்குவிதிகள், 

தரநிரலகள் 

பசயற்பரப்பு மற்றும் 

குறிக்தகாள்கள் 
முக்கிய துரறகள் 

பதாழிற்படுத்

தும் முகவரக்ள் 

ஆதராக்கியத்திற்கான 

சூழரல 

உருவாக்குவதற்காகவும் 

மற்றும் அதனுடன் 

பதாடரப்ுரடய அல்லது 

இரடதநரவ்ிரளவான  

விடயங்களுக்கு ஏற்பாடு 

பசய்வதற்குமான 

பதாழில்சார ் பாதுகாப்பு 

மற்றும் 

ஆதராக்கியத்திற்கான 

ததசிய நிறுவனத்ரத 

நிறுவுவதற்கான ஒரு 

சட்டம்; 

 

1.6.1 உத்வதச கருத்திட்டத்ணத உள்வாங்குவதை்கு ஏை்புணடய 

சை்வவதச மைபுகள், ஒப்பந்தங்கள் மை்றும் அங்கீகாைம் 

 

இலங்ரக 40 இற்கும் தமற்பட்ட பலதரப்பு சுற்றாடல் ஒப்பந்தங்களில் ஒரு தரப்பாக 

மாறியுள்ளது. இவற்றில், இந்தத் கருத்திட்டத்திற்குப் ஏற்புரடய சம்பந்தப்பட்ட 

சரவ்ததச மரபுகள் அட்டவரண 7 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண 7. உத்ததச கருத்திட்டத்ரத உள்வாங்குவதற்கு ஏற்புரடய சரவ்ததச மரபுகள், ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் 

அங்கீகாரம் 

ஒப்பந்தம் 
ஒப்புதளித்தல் 

திகதி 
குறிக்தகாள்கள் 

நிலவரம் 

ஓதசான் அடுக்ரகப் 

பாதுகாப்பதற்கான வியன்னா 

உடன்படிக்ரக (1985) 

1989 

டிபசம்பர ்

15 

அறிவியல் ஆராய்சச்ி, கண்காணிப்பு மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் ஆகிய 

துரறகளில் சரவ்ததச ஒத்துரழப்பு மூலம் ஓதசான் அடுக்கின் பாதுகாப்பு 

ஓதசான் அடுக்ரகக் குரறக்கும் 

பபாருட்கள் மீதான மாண்ட்ரீல் 

பநறிமுரற (1987) 

1989 

டிபசம்பர ்

12 

மானுடவியல் அல்லாத ஓதசான் சிரதவுப் பபாருட்களின் நுகரவ்ு மற்றும் 

உற்பத்தியின் குரறப்பு மற்றும் இறுதியில் இல்லாபதாழித்தல் 

காலநிரல மாற்றம் பதாடரப்ான 

ஐக்கிய நாடுகளின் கட்டரமப்பு 

உடன்படிக்ரக 1992 (நவம்பர ் 23, 

1993 அன்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது) 

1993 நவம்பர ்23 

  

வளிமண்டலத்தில் பசர்சவீடட்ு வாயுக்கள் (GHG) பசறிவுகரள 

குறிப்பிட்டபதாரு மட்டத்தில் உறுதிப்படுத்துதல் இது காலநிரல 

அரமப்புகளில் ஆபத்தான மானுடவியல் குறுக்கீட்ரடத் தடுக்கும் 

கிதயாட்தடா  பநறிமுரற (1997) 2002 ஒக்தடாபர ்

03 

பின்னிரணப்பு 1 இன் தரப்புகள்(அபிவிருத்தியரடந்த நாடுகள்)  அவரக்ளின் 

பசர்சவீடட்ு வாயுக்களின் கூடட்ு பவளிதயற்றத்ரத 2008-2012 காலக்கட்டத்தில் 

1990 ஆம் ஆண்டில் இருந்த அளவில் குரறந்தபட்சம் 5% குரறத்தல் 

உயிரியல் பல்வரகத்தன்ரம மற்றும் கலாசச்ார மரபுரிரம 

சரவ்ததச தாவர பாதுகாப்பு 

உடன்படிக்ரக (1951) 

1952 பபப்ருவரி 

12 

 

தாவரங்கள் மற்றும் தாவரப் பபாருட்களின் பூசச்ிகள் மற்றும் தநாய்கரளக் 

கடட்ுப்படுத்துவதிலும், அவற்ரற  அறிமுகப்படுத்துவரதயும் ததசிய 

எல்ரலகளில் பரவுவரதயும் தடுப்பதிலும் சரவ்ததச ஒத்துரழப்ரபப் 

தபணிவருதல் மற்றும் அதிகரித்தல் 

ஆசியா மற்றும் பசிபிக் 

பிராந்தியத்திற்கான தாவர 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் (1956) 

1956  பபப்ருவரி 

27 

அழிவுகரமான தாவரங்கள் காணப்படும் பிராந்தியத்திற்குள் 

அறிமுகப்படுத்தப்படுவரதயும் பரவுவரதயும் தடுத்தல் 

உலக கலாசச்ார மற்றும் இயற்ரக 

மரபுரிரமரய பாதுகாத்தல் 

பதாடரப்ான உடன்படிக்ரக (1972) 

1980 யூன் 06 நிரந்தர அடிப்பரடயிலும் நவீன விஞ்ஞான முரறகளிலும் 

ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட வரகயில் தரலசிறந்த உலகளாவிய பபறுமதியுரடய 

கலாசச்ார மற்றும் இயற்ரக மரபுரிரமயின் கூடட்ுப் பாதுகாப்பின் 

பயனுறுதிமிக்க முரறரமரய நிறுவுதல் 

வனவிலங்குகள் மற்றும் 

தாவரங்களின் அழிந்துவரும் 

உயிரினங்களில் சரவ்ததச 

1979  தம 04 

 

 

அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் அளவுக்கதிமாக சுரண்படுவதிலிருந்த  

பாதுகாப்பதற்காக நரடமுரற பதாடரப்ான இறக்குமதி/ஏற்றுமதி அனுமதி 

பத்திர முரறரமபயான்ரற உள்வாங்குதல்  
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ஒப்பந்தம் 
ஒப்புதளித்தல் 

திகதி 
குறிக்தகாள்கள் 

வரத்்தகம் பற்றிய உடன்படிக்ரக 

1973 (CITES); 

வனவிலங்குகளின் புலம்பபயர ்

உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு 

குறித்த உடன்படிக்ரக 1979 (CMS) 

1990 யூன் 06 

 

ததசிய எல்ரலகளுக்கு அப்பால் அல்லது பவளிதய புலம்பபயரும் வன விலங்கு 

இனங்கரளப் பாதுகாத்தல் 

உயிரியல் பல்வரகரம பற்றிய 

உடன்படிக்ரக (CBD-1992) 

1994  மாரச்ச்ு 23 

 

 

மரபணு வளங்களுக்கான அணுகுவதற்கான சரியான வாய்ப்பு உள்ளடங்கலாக 

சம்பந்தப்பட்ட பதாழில்நுட்பங்களின் சரியான பரிமாற்றம் மற்றும் 

பபாருத்தமான நிதியுதவி ஊடாக உயிரியல் பல்வரகரமரய பாதுகாத்தல், 

அதன் கூறுகளின் நிரலதபறான பயன்பாடு மற்றும் மரபணு வளங்கரளப் 

பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் நன்ரமகளின் நியாயமான மற்றும் சமமான 

பகிரவ்ு 

புலம்பபயரந்்த இனங்கள் மீதான 

பபான் உடன்படிக்ரக 

1989 சில அழிந்து வரும் புலம்பபயரந்்த உயிரினங்களுக்கு கடுரமயான 

பாதுகாப்ரப வழங்குவதன் மூலமும், சில பிற புலம்பபயரந்்த 

உயிரினங்களுக்கு (எல்லா சந்தரப்்பங்களிலும் ஆபத்தில் இருக்காத) 

அனுசரரண வழங்கும் அரசாங்கள் அவற்றின் பாதுகாப்பு மற்றும் 

முகாரமத்துவத்துக்கான ஒப்பந்தங்கரள நிரறவு பசய்வதற்கு 

ஊக்கப்படுத்துவதன் மூலமும் பசயல்படுவதற்கு எதிரப்ாரக்்கப்படகின்றது. 

சரவ்ததச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த 

ஈரநிலம் பற்றிய ராம்சார ்

உடன்படிக்ரக, குறிப்பாக 

நீரப்்பறரவகளின் வாழ்விடமாக 

1971 

1971 பபப்ருவரி 

02 

 

புலம்பபயரந்்த பறரவகளுக்கு முக்கியமான வாழ்விடமாக விளங்கும் 

ஈரநிலங்கரளப் பாதுகாத்தல். 

யுபனஸ்தகா உலக மரபுரிரம 

உடன்படிக்ரக (1972) 

1980 யூன் 06 உலக கலாசச்ார மற்றும் இயற்ரக மரபுரிரமரய பாதுகாத்தல் பதாடரப்ான 

உடன்படிக்ரக 

காணி 

பாரலவனமாக்குதலக்கு எதிரான  

ஐக்கிய நாடுகளின் 

உடன்படிக்ரக (UNCCD- 1994) 

1998 டிபசம்பர ்

09 

கடுரமயான வறட்சி மற்றும்/அல்லது பாரலவனமாக்கரல அனுபவிக்கும் 

நாடுகளில் பாரலவனமாக்குதரல எதிரத்்து, வறட்சியின் விரளவுகரளத் 

தணிக்கும் இறுதி தநாக்கத்துடன் மிக வறண்ட, வறண்ட மற்றும் அரர வறண்ட, 

வறண்ட துரண ஈரப்பதம் உள்ள உடன்படிக்ரகயின் தரப்புகளாகிய 

நாடுகளின் நிலச ்சீரழிரவத் தடுத்தல் 

இரசாயனப் பபாருதுட்கள் 
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ஒப்பந்தம் 
ஒப்புதளித்தல் 

திகதி 
குறிக்தகாள்கள் 

அபாயகரமான கழிவுகள் மற்றும் 

அவற்ரற அகற்றுவதற்கான 

எல்ரலகடந்த இயக்கங்கரளக் 

கடட்ுப்படுத்துவதற்கான பாஸல் 

உடன்படிக்ரக (1989) 

1992 ஆகஸ்ட் 289 அபாயகரமான கழிவுகளின் எல்ரலகரள கடந்த இயக்கங்கரளக் குரறத்தல்; 

அபாயகரமான மற்றும் பிற கழிவுகரள மூலத்திற்கு முடிந்தவரர பநருக்கமாக 

அகற்றுதல்; அபாயகரமான கழிவுகளின் உற்பத்திரயக் குரறத்தல், 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முரறயில் அவற்ரற நிரவ்கிக்க மற்றும் 

அகற்றுவதற்கு சட்ட, நிரவ்ாக மற்றும் பதாழில்நுட்ப திறன் இல்லாத 

நாடுகளுக்கு அபாயகரமான கழிவுகரள அனுப்புவரதத் தரட பசய்தல்; 

அபிவிருத்தியரடந்து வரும் நாடுகள் உருவாக்கும் அபாயகரமான கழிவுகரள 

சுற்றுசச்ூழலுக்கு ஏற்றவாறு முகாரம பசய்வதில் அவரக்ளுக்கு உதவுதல் 

தராட்டரட்ாம் உடன்படிக்ரக 

(1998) 

2006 சனவரி 19 மனித ஆதராக்கியம் மற்றும் சுற்றுசச்ூழரலப் பாதுகாக்க, சில அபாயகரமான 

இரசாயனங்களின் சரவ்ததச வரத்்தகத்தில் பகிரப்பட்ட பபாறுப்பு மற்றும் கூடட்ு 

முயற்சிகரள தமம்படுத்துதல்; தகவல் பரிமாற்றத்ரத எளிதாக்குதல் 

அவற்றின் இறக்குமதி/ஏற்றுமதியில் ததசிய முடிபவடுக்கும் பசயல்முரறக்கு 

ஏற்பாடுகரள பசய்தல் ஆகியவற்றி ஊடாக அத்தரகயத அபாயகரமான 

இரசாயனங்களின் சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த பயன்பாட்டிற்கு பங்களித்தல் 

ஆன் விடாப்பிடியான தசதன 

மாசுபடுத்திகள் பற்றிய 

ஸ்டாக்தோம் உடன்படிக்ரக 

(POPs) (2001) 

2005 டிபசம்பர ்

22 

மனித ஆதராக்கியத்ரதயும் சுற்றுசச்ூழரலயும் நிரலயான தசதன 

மாசுபடுத்திகளிலிருந்து பாதுகாத்தல் (POPs) 
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1.7 கருத்திட்டத்திை்கு வதணவயான பூைவ்ாங்க 

அனுமதிகள் 
 
கருத்திட்டமானது அதன் சுற்றியுள்ள வளங்கள், கட்டரமப்புகள், பயன்பாடுகள் மீது 

ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தின் காரணமாக, கருத்திட்டத்திற்கான ஒப்புதல்/முதற்கட்ட 

அனுமதி வழங்குவதில், சில அரச மற்றும் பாதியளவு அரச 

நிறுவனங்கள்/அதிகாரிகள்/துரறகள் தபான்றவற்றின் பூரவ்ாங்க ஒப்புதல்கள் 

ததரவப்படுகின்றன. ததரவப்படும் அத்தரகய அனுமதிகள் கீதழ பட்டியலில் 

தரப்படட்ுள்ளன. 

 

• இது நகர திடட்மிடரலப் பாதிப்பதால் நகர ் அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் 

(UDA) இணக்கம்/அனுமதி,  

• மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயின்அனுமதி (EIA அனுமதி). 

• உத்ததச தடத்திற்காக ஏற்கனதவ உள்ள பநற் காணிகரளப் 

பயன்படுத்துவதற்கு விவசாய அபிவிருத்தி திரணக்களத்தின் (DoAD) 

அனுமதிகள் ததரவப்படும். 

• உத்ததச பநடுஞ்சாரல தடம் எவரிதேன குளத்தின் பவள்ளம் ததங்கும் 

பகுதிரயச ்சுற்றிச ்பசல்வதால் நீரப்்பாசனத் திரணக்களத்தின் (DoI) அனுமதி 

ததரவப்படும். 

• இலங்ரக மின்சார சரப (CEB), ததசிய நீர ் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலரமப்பு 

சரப (NWS&DB) மற்றும் ஸ்ரீலங்கா படலிபகாம் ஆகியவற்றிலிருந்து கருத்திட்ட 

வழித்தடத்தில் அரமந்துள்ள அந்தந்த பயன்பாடட்ு விநிதயாக பாரதகரள 

மாற்றுவதற்கு அல்லது இடமாற்றம் பசய்வதற்கு அனுமதி மற்றும் பரிந்துரர 

ததரவப்படும். 

• பதால்பபாருள் தளங்கள் பாதிக்கப்படாது என்பரத உறுதிப்படுத்துவதற்கு 

பதால்பபாருள் திரணக்களத்தின் (DoA) அனுமதி ததரவ. 

• பவள்ளம் ததங்கும் பகுதிகள், கால்வாய் கரரகள் சாரந்்ததாக 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டிய தவரலகள், கால்வாய் படுரக மற்றும் கால்வாய் 

ஒதுக்கம் (ஈரநிலப் பகுதிகள் உடப்ட) மற்றும் கடட்ுமானப் பணிகள் 

ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர ் வடிகால் ஏற்பாடுரள தமற்பகாள்ளுதல் 

ஆகியவற்றின் ஊடாக உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலப் பாரதரய 

நிரம்ாணிப்பதற்கான SLLDC இன் இணக்கம், நிபந்தரனகள் மற்றும் 

அனுமதிகள்  

• இடமாற்றம், மீள்குடிதயற்றம் தபான்றவற்றுக்கான சம்மதத்துடன் பிரததச 

பசயலாளரின் (DS) அனுமதி. 

• ஸ்ரீ பஜயவரத்னபுர தகாட்தட மற்றும் கடுபவல ஆகிய மாநகர சரப ஆகிய 

உள்ளுராட்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து  ஏற்கனதவ உள்ள கழிவுநீர ் மற்றும் 

மரழநீர ் பாரதகரள மாற்றியரம்பபதற்கான அனுமதி (சம்பந்தப்படட் 

உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள் பதாழில்நுட்ப மதிப்பீடட்ு குழுவில் அங்கம் 

வகிப்பர)் 

• கருத்திட்டம் ஸ்ரீ பஜயவரத்னபுர பறரவகள் சரணாலயத்தின் எல்ரலக்கு 

பவளிதய உள்ளது என்பரத உறுதிப்படுத்த வனவிலங்கு திரணக்களத்தின் 

(DWC) அனுமதி ததரவ. 

• ததசிய பபௌதீக திட்டமிடல் திரணக்களத்தின் அனுமதி (NPPD)  

 
அரசாங்கம் மற்றும் பிற மத்திய அரசாங்க நிறுவனங்களிடமிருந்து பபறப்படட்  

இணக்கக் கடிதங்கள், அனுமதிகள் மற்றும் பரிந்துரரகள் அறிக்ரகயின் இரணப்பு 

08 இல் தரப்படட்ுள்ளன. 
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2. உத்வதச கருத்திட்டத்தின் நியாயமான 

மாை்றுவழிகள் மை்றும் விளக்கங்கள் 

 

2.1 மாை்றுவழிகளின் மதிப்பீடு 
 

2.1.1 மாை்றுவழிகளின் விளக்கம், ஆைாய்வு மை்றும் மதிப்பீடு 

 
சாத்தியவள ஆய்வின் தபாது பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்வரும் மாற்றுவழிகள் இந்த EIA 

ஆய்வின் தபாது ஆய்வு பசய்யப்படட்ு தமலும் சரிபாரக்்கப்பட்டன. 

 

➢ நடவடிக்ணக வமை்மகாள்ளப்படாணம பை்றிய மாை்றுவழி 

 
இராஜகிரியவில் இருந்து அதுருகிரிய தபாதர வரரயிலான அதிதவக 

பநடுஞ்சாரலரய நிரம்ாணிக்காமல் இருத்தல் எனும் விடயத்ரத நடவடிக்ரக 

தமற்பகாள்ளாரம பற்றிய மாற்றுவழி பரிசீலித்துள்ளது. இந்த பதரிவின் கீழ், 

தற்தபாது இருக்கும் உள்ளூர ்வீதி வரலயரமப்பின் மூலமான தபாக்குவரத்து முரற 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயினால் பவளியிடப்பட்ட 

தரலநகர ்நகர அபிவிருத்தித் கருத்திட்டத்தின் (2019 – 2030) அடிப்பரடயில், மாலதப, 

பகாரபதாட்ட மற்றும் அதுருகிரிய ஆகியரவ பதாழில்நுட்ப நகரமாக அபிவிருத்தி 

பசய்யப்படும். பதாழில்நுட்ப நகர தமம்பாடட்ுத் திட்டத்ரதயடுத்து இந்தப் 

பகுதிகளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் மக்கள் பதாரக சுமார ்177,700 ஆக இருக்கும். இந்த 

அபிவிருத்திரயயடுத்து, படக் சிட்டியிலிருந்து மற்ரறய பபாருளாதார முக்கிய 

ரமயங்களுக்கு திருப்திகரமான இரணப்பு வீதி வரலயரமப்ரப வழங்குவது 

அவசியமாகும். தற்தபாதுள்ள வீதி வரலயரமப்பில் தரலநகர ் பகாழும்ரப 

தநாக்கிய தபாக்குவரத்து தரவு பின்வருமாறு (வரரபடம் 4). 

 
விளக்கப்படம் 4: தற்தபாதுள்ள வீதி வரலயரமப்பில் தரலநகர ்நகரர தநாக்கிய 

தபாக்குவரத்து பற்றிய 

 
ஆதாைம்: CoMTrans ஆய்வுக் குழு (2014) 
 
தபாக்குவரத்து தரவுகரள குறிப்பிடுரகயில், பகாழும்பு - மாலதப வழித்தடமானது 

பகாழும்பு நகரின் ரமயப்பகுதிக்கு அதிக வாகனங்கரள ஈரக்்கும் பிரதான 

பாரதயாகும். பகாழும்பு பபருநகரப் பகுதி மற்றும் புறநகரப்் பகுதிகளுக்கான 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

46 

 

நகரப்்புற தபாக்குவரத்து முரறரமயின் அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (CoMTrans ஆய்வு, 

2014) பகாழும்பு மாநகரப் பகுதியிலுள்ள பிரதான ததசிய வீதிகளில் பநரிசல் 

தநரங்களில் தபாக்குவரத்து சராசரியாக 20 km/h இற்கும் குரறவான தவகத்ரத 

பகாண்டிருப்பதாக சுட்டிக்காட்டியுள்ளதுடன்  வீதி வரலயரமப்பில் பின்வரும் 

சிக்கல்கள் ஆய்வு அறிக்ரகயில் சுட்டிக்காட்டப்படட்ுள்ளன. 

 

❖ தபாதிய வீதி வரலயரமப்பு இல்லாரம 

❖ பாதசாரிகளுக்கு இடப் பற்றாக்குரற 

❖ CMA இற்கு வீதி வரலயரமப்பு பபருந் திட்டம் இல்லாரம 

❖ நகரப்்புற வீதிகளுக்கான விதி வடிவரமப்பு தரநிரலகள் இல்லாரம 

❖ தற்தபாதுள்ள அதிதவக பநடுஞ்சாரலரய அரடந்துபகாள்வதற்கான 

அணுகல் குரறவாக காணப்படுதல் 

❖ சரக்கு தபாக்குவரத்துக்காக பகாழும்பு துரறமுகத்திற்கான அணுகரல 

தமம்படுத்துவதற்கான ததரவ 

❖ அதிதவக பநடுஞ்சாரலக்கான இரணப்பு இல்லாரம 

 
CoMTrans ஆய்வின்படி (2014) பகாழும்பு நகருக்குள் 2035 இல் கணிக்கப்படட் அல்லது 

திட்டமிடப்படட் தபாக்குவரத்து ததரவ தற்தபாரதய ததரவரய விட 1.75 மடங்கு 

அதிகமாக இருக்கும். நகர வளரச்ச்ிகள் மற்றும் மக்கள்பதாரக வளரச்ச்ியுடன் 

தபாக்குவரத்து அளவு அதிகரிப்பதால் (தமல் மாகாணத்தின் சராசரி ஆண்டு 

மக்கள்பதாரக வளரச்ச்ி 2.3%, EHP க்கான சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரகயின்படி), 

ஏற்படும் தபாக்குவரத்து பநரிசல் பின்னர ் பயண தநரத்ரதயும் எரிபபாருள் 

பசலரவயும் அதிகரிக்கும் அதததவரள பபாருளாதாரத்ரத எதிரம்ரறயாக 

பாதிக்கும். தமதல உள்ள அரனத்து விடயங்கரளயும் கருத்தில் பகாண்டு, 

நடவடிக்ரக தமற்பகாள்ளப்படாரம பற்றிய மாற்றுவழி பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. 

 

புதிய களனி பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய - இரண்டாம் கட்டம் (இராஜகிரிய முதல் 

அதுருகிரிய வரர) வரரயிலான உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலக்கான சாத்தியவள 

ஆய்ரவ 2018 இல் தமற்பகாள்ள வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப (RDA) 

பரிந்துரரத்துள்ளதுடன் இதற்கான காரணம் யாபதனில் நடவடிக்ரக 

தமற்பகாள்ளப்படாரம பற்றிய மாற்றுவழி ஏற்புரடயதாக அரமததாகும். (ததசிய 

வீதிகள் பபருந்திட்டம் 2018-2027- RDA). 

 

➢ மாை்றுவழிப் பாணதகள் 

 
NKBA EHP கட்டம் II இற்கான சாத்தியவளஆய்வு RDA இனால் பசய்யப்படட் 

தகாரிக்ரகயின்படி SMEC, RDC மற்றும் MHEC JV ஆகியவற்றினால் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. விருப்பமான தடத்ரதத் ததரந்்பதடுப்பதற்கான சாத்தியவள 

ஆய்வின் தபாது, வடிவரமப்பு மாற்றுகரள வரிரசப்படுத்த பல அளவுதகால் 

பகுப்பாய்வு பசயன்முரற உருவாக்கப்பட்டது. NKBA EHP கட்டம் I மற்றும் OCH ஐ 

இரணப்பதற்கான பல மாற்றுவழிகள் சாத்தியவள ஆய்வுக்காக பரிசீலிக்கப்படட்ன. 

 

சாத்தியவள ஆய்வுக்காக, அடுத்தடுத்த முதன்ரம தநாக்கங்களின் அடிப்பரடயில் 

மாற்று தடயங்களின் நான்கு பதாகுப்புகள் உருவாக்கப்பட்டன. 

 
❖ கடுபவல மற்றும் பகாட்டாரவக்கு இரடதய இராஜகிரியரவ OCH உடன் 

இரணக்கும் சாத்தியமான அரனத்து பயணப் பாரதகரளயும் பரிசீலித்தல் 

❖ சில தடங்கள் ஏற்கனதவ உள்ள வீதிகள் வழியாகச ் பசல்லும் 

சாத்தியக்கூறுகளின் கலரவரயயும், மற்றரவ விருத்தி பசய்யப்படாத 

பகுதிகள் வழியாக பசல்வரதயும் பரிசீலித்தல். 

❖ தரரமட்ட வீதி வரலயரமப்பில் தபாக்குவரத்திரன எளிதாக 

தமற்பகாள்வதற்கான வாய்ப்பிரள அதிகரித்தல் 

❖ உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயில் அதிகபட்ச தபாக்குவரத்ரத ஈரப்்பதற்கு 

உகந்த எண்ணிக்ரகயிலான இரடமாறல்கரள வழங்குதல் 
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பின்வரும் வரரபடம் 5 ஆனது சாத்தியவள ஆய்வில் பல அளவுதகால் பகுப்பாய்விற்கு 

பரிசீலரன பசய்யப்பட்ட தடங்கரளக் காட்டப்படட்ுள்ள அதத தவரள தனிப்பட்ட 

தடங்கள் கீதழ தமலும் விளக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

வரரபடம் 5: SMEC, RDC மற்றும் MHEC (2019) மூலம் இறுதி சாத்தியவள ஆய்வுக்கான 

வடிவரமப்பு மாற்றுகள் 

 
 

➢ தடங்களின் அரமவிடம் 

தடம் 1 

இராஜகிரிய இரடமாறலில் இருந்து ஆரம்பமாகி தியவன்னா ஓயா, அக்தகான, 

முல்தலரியா ஆதார ரவத்தியசாரலயின் பதற்குப் பக்கமாகச ் பசன்று சந்திரிகா 

பண்டாரநாயக்க மாவத்ரதயில் (கனல் வீதி) முடிவரடகிறது. இராஜகிரிய மற்றும் 

அக்பகாரனக்கு இரடயில் தவறு சில சாத்தியமான வழிகளும் இருந்தன. இந்த 

தடயத்ரத விருப்பத் பதரிவாக  ததரந்்பதடுத்திருந்தால் தமலும் ஆய்வு 

பசய்திருக்கலாம். 

தடம் 1A 

தடம் 1 இன் (சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க மாவத்ரத) முடிவில் இருந்து பதாடங்கி, இது 

மேபதனிய, பவலிவிட்ட  வழியாக கடந்த கடுவரல இரடமாறலுக்கு அருகில் OCH 

இல் அதற்கு அருகில் முடிவரடகின்றது. இந்தப் பிரிவிலும் மற்ரறய பல சாத்தியமான 

மாற்றுவழிப் பாரதகள் இருந்ததுடன் இது விருப்பத் பதரிவாக 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்டிருந்தால், தமலும் ஆய்வு பசய்திருக்கலாம். 

தடம் 1B 

தடம் 1 இன் (சந்திரிகா பண்டாரநாயக்க மாவத்ரத) இறுதியிலிருந்து பதாடங்கி, 

பகனல் வீதியின் கிழக்குப் பக்கமாக நிடித்து கேந்ததாட்ரட வழியாகச ் பசன்று, 

தபாதர இரடமாறலக்கு  (PIC) வடக்தக சுமார ் 1.4 கிமீ பதாரலவில் OCH இல் 

முடிவரடகிறது. 

தடம் 2 

இராஜகிரிய இரடமாறலிருந்து பதாடங்கி தியவன்னா ஓயா, தவாட்டரஸ்் எடஜ்் 

தோட்டலின் கிழக்குப் பகுதி மற்றும் உத்ததச பத்தரமுல்ரல ரபபாஸ் வீதியில் 

பகாஸ்வத்ரத வரரயிலும், சதுப்பு நிலங்கள்/பநற் காணிகள் வழியாக படட்பபாத, 
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அக்குதரபகாட, அரங்கல வழியாக தோகந்தர வரரயிலும் பசல்கிறது. இது PIC இல் 

அல்லது அதற்கு அருகில் OCH இல் முடிவரடகிறது. 

தடம் 3 

இராஜகிரிய இரடமாறலில் இருந்து பதாடங்கி, தடம் 2 வழியாக பத்தரமுல்ரல வரர 

பசல்கிறது. பின்னர ்பத்தரமுல்ல – பன்னிபிட்டிய வீதியில் கலல்பகாட வரர பசன்று, 

பின்னர ் லியனபகாட ஊடாக சதுப்பு நிலம்/பநற் காணிகள் ஊடாக பசன்று 

பகாட்டாவ இரடமாறலின் வடக்தக சுமார ் 1.0 கிதலாமீற்றர ் பதாரலவில் OCH ஐ 

இரணக்கின்றது. 

 

➢ வடிவரமப்பு விவரங்கள் 

சீரரமப்பின் ஆரம்ப வடிவரமப்பு பநடுஞ்சாரலகள் மற்றும் பநடுஞ்சாரலகளின் 

வடிவியல் சாரந்்த வடிவரமப்பின் பகாள்ரகயின் அடிப்பரடயில் 

அரமக்கப்படட்ுள்ளது [AASHTO Green Book, 2011] 

 

கருத்திட்டத்தின் கட்டரமப்பு சாரந்்த வடிவரமப்பு பின்வரும் வடிவரமப்பு 

குறியீடுகள் மற்றும் குறிப்பு ஆவணங்களால் வழிநடத்தப்படும். 

• கட்டரமப்புகளின் வடிவரமப்பு தரநிரலகள், RDA, இலங்ரக 

• வீதிகளின் வடிவியல் வடிவரமப்பு தரநிரலகள் (1998), RDA, இலங்ரக 

• பாலம் வடிவரமப்பு ரகதயடு(1997), RDA, இலங்ரக 

• BS குறியீடுகள் 

• யூதரா குறியீடுகள் 

அவுஸ்திதரலிய தரநிரலகள் AS 1170 (2007). – இலங்ரக இந்ததா ஆஸ்திதரலிய 

படக்தடானிக் பிதளட்டில் அரமந்துள்ளதால், நில அதிரவ்ு வடிவரமப்பிற்கு 

அவுஸ்திதரலிய தரநிரலகள் பபாருத்தமானரவ. 

 

➢ பதாழில்நுட்ப ததரவ்ு 

அடுத்த பந்திகளில் விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, ததரந்்பதடுக்கப்படட் 

அளவுதகால்கள்களுக்காக முன் வரரயறுக்கப்படட் அளவீடு மற்றும் 

மதிப்பபண்களுடன் பல அளவுதகால் பகுப்பாய்ரவ தமற்பகாள்ளும் பபாருடட்ு 

சாத்தியவள ஆய்வில் ஒரு அளவுதகால் பதாகுப்பு ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. 

 

பசயல்படுத்துவதற்கு விருப்பமான சீரரமப்பு பதரிவுகள் யாரவ என்பரத முடிவு 

பசய்வதற்கு முன், சாத்தியவள ஆய்வின் தபாது பல அளவுதகால்கள் மதிப்பீடு 

பசய்யப்பட்டன. ஒவ்பவாரு விருப்பத் பதரிவின் ஒப்பீடட்ு மதிப்பீட்ரட 

மதிப்பிடுவதற்கும் இந்த அளவுதகால்கரள ஒரு அளரவயாகப் பயன்படுத்தலாம். 

அளவுதகால்கரளத் ததரந்்பதடுக்கும்தபாது பின்வரும் இரண்டு தநாக்கங்களின் பற்றி 

திருப்தியரடதல் உறுதி பசய்யப்பட்டது. 

• முகவரி ஆய்வு குறிக்தகாள்கள்: சாத்தியவள ஆய்வில், சமூக, சுற்றாடல், 

பபாருளாதார நம்பகத்தன்ரம, நிதி மற்றும் பதாழில்நுட்ப 

நம்பகத்தன்ரம ஆகியரவ ஆய்வு தநாக்கங்களாக பவளிப்பரடயாகக் 

கூறப்படட்ுள்ளன. அதுருகிரியவிற்கு உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலரய 

இரணப்பதும் ஒரு தற்சாரப்ற்ற காரணியாக கருதப்பட்டது. 

❖ பரஸ்பர சுயாதீனம்: தமதல உள்ள விருப்பங்களிலிருந்து மிகவும் 

விருப்பமான தடங்கரள மதிப்பீடு பசய்து ததரந்்பதடுக்க பின்வரும் 

அளவுதகால்கள் சாத்தியவள ஆய்வுக் குழுவால் பின்னர ்

உருவாக்கப்பட்டன. 

• சமூக சாத்தியத் தன்ரம 

• சுற்றாடல் சாத்தியத் தன்ரம  

• பபாருளாதார சாத்தியத் தன்ரம 

• நிதி சாத்தியத் தன்ரம  

• பதாழில்நுட்ப சாத்தியத் தன்ரம  

• அதுருகிரியவுடனான இரணப்புத்தன்ரம 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

49 

 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட சில அளவுதகால்களின் மதிப்பீட்ரட அளவுசார ்அடிப்பரடயில் 

அளவிட முடியும் என்பதடன் மற்ரறயவற்ரற பண்புசார ்ரீதியாக மடட்ுதம மதிப்பிட 

முடியும். 

 

மதிப்பபண் வழங்குதல் 0 முதல் 10 வரரயிலான அளவில் நடத்தப்பட்டது. 

மாற்றுவழிகளில் மிகவும் விரும்பத்தக்கதுஅதிகபட்சம் 10 மதிப்பபண்கரளப் 

பபற்றதுடன் மிகவும் குரறந்தபட்சமாக விரும்பத்தக்கது மதிப்பபண் பூஜ்ஜியத்ரதப் 

பபற்றது. இரடயில் உள்ள மற்ரறயரவ குரறந்தபட்ச மதிப்பபண்ரணப் பபாறுத்து 

அளபவாத்த மதிப்பபண்கரளப் பபறுகின்றன. பபாதுவாக, xi ஒரு குறிப்பிட்டபதாரு 

அளவுதகாலுக்கான விருப்பத்பதரிவு 'i'யின் தனிப்பட்ட அளரவக் குறிப்பதுடன்  Xmax 

மாற்றுகளின் பதாகுப்பில் அதிகபட்ச அளரவக் குறிக்கிறது. அத்துடன் Xmin 

மாற்றுகளின் பதாகுப்பில் குரறந்தபட்ச அளரவக் குறிப்பதுடன் அதற்கரமவாக 

விருப்பத்பதரிவு 'i'க்கு ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண். 10* {(xi - Xmin)/(Xmax - Xmin)}. 

 

➢ கடட்ுமான முரறகள் 

பபரும்பாலான கடட்ுமானப் பணிகளுக்கு தரமான பாலம் கடட்ுமான மற்றும் வீதி 

கடட்ுமான பதாழில்நுட்பங்கள் கருத்திட்டத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும். பபரிய 

அளவிலான கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளில் இருக்கும். ததரவயான அளவு மற்றும் தரம், பசலவு மற்றும் தநர 

வரம்ரப அரடய கடட்ுமான பசயல்முரற முன்கூட்டிதய திட்டமிடப்பட தவண்டும். 

சுற்றாடலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகரள அரடயாளம் காணவும், பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

நடவடிக்ரககளுடன் தசதத்ரதத் தணிக்கவும், கடட்ுமான நரடமுரறகள் நன்கு 

கட்டரமக்கப்படட் படிமுரறயாக பிரிக்கப்படட தரலப்புகளுடன் 

வரரயறுக்கப்படுதல் தவண்டும். 

 

ஏற்றிசப்சல்லப்படும் காலத்தில் பசல்லுபடியாகும் EPL உள்ள அகழ்விடங்களிலிருந்து 

பபாருட்கள் பபற்றுக்பகாள்ளப்பட தவண்டும் என்பதுடன் இந்த கட்டத்தில் 

ஒப்பந்ததாரரால் குறிப்பிட்ட அகழ்வு தளங்கள் பபயரிடப்படாததால் தமற்பாரர்வ 

ஆதலாசகரால் இது கண்காணிக்கப்படும். 

 

முக்கியமாக பின்வரும் கடட்ுமான முரறகள் கருத்திட்டத்திற்கான முக்கிய 

நடவடிக்ரககளாக அரடயாளம் காணப்படுகின்றன, 

• தள பரிதசாதரன 

• கணக்பகடுப்பு 

• தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல், 

• முன்தனாடி வீதி மற்றும் தவரல தமரட கடட்ுமானம் 

• அடித்தூண் கடட்ுமானம் / வீதிகரள பவடட்ுதல் 

• தூண் கடட்ுமானம் / தடுப்பு சுவர ்கடட்ுமானம் 

• உத்திரங்கள் இடுதல் மற்றும் இடத்தில் ரவத்தல் 

• படக் பகாங்கிறீட்டிங் 

• தமற்பரப்பு தவரலகள் 

• வீதி இரடநிகழ்வு கடட்ுமானம் 

• வசதி உட்கட்டரமப்பு கடட்ுமானம் 

• தள மிளரமப்பு பணிகள் 

 

கடட்ுமானப் பணிகளின் படிமுரறகரள ஒழுங்குபசய்தலானாது பணியாளரக்ளின் 

இருப்பு, பபாருள் தபாக்குவரத்து விவரங்கள், நில இருப்பு மற்றும் தபாக்குவரத்து 

முகாரமத்தவத் திட்டம் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் ஒப்பந்தக்காரரால் 

உருவாக்கப்படும். 

 

2.1.2 சாத்தியவள ஆய்வுக்கு முன்னைான மை்றும் சாத்தியவள 

ஆய்வுக் காலப்பகுதியில் உள்ள மாை்றுகள் 
 

❖ விருப்பமான தடயத்திற்கான சீராக்கங்கள் 
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முன்னதர பதரிவுபசய்யப்பட்ட விருப்பமான தடத்திற்கான ஒரு சீராக்கம் சாத்தியவள 

ஆய்வுக் கட்டத்தின் தபாது பரிசீலிக்கப்படட்து.  

 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயின் கருத்துரரக்கு (படய்லி மிரர ் 2020 டிசம்பர ் 16) 

அரமவாக தலங்கம சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பகுதி (TEPA) மற்றும் எவரிதேன 

குளத்தின் சுற்றாடலுக்கு மிகவும் உணரத்ிறன் வாய்ந்த பதற்குப் பகுதிரயத் தவிரத்்து, 

வடிவரமப்பு சீரரமப்ரப மாற்றுவதன் மூலம், பபாத்துஅராவ பகுதி வழியாக 

தடத்ரத மீண்டும் சீரரமப்பதற்காக தமலதிக மாற்று மீளாய்பவான்று 

பசய்யப்பட்டது. தமலதிக விபரங்களுக்கு, மாற்று தடங்களுக்கான வரரபடம் 14 ஐப் 

பாரக்்கவும். பபாத்துஅராவவில் அதிக குடியிருப்புகள் நிரறந்த பகுதியில் மாற்று 

தடபமான்று முன்பமாழியப்பட்டதுடன் மாற்று தடத்தால் கணிசமான 

எண்ணிக்ரகயிலான வீடுகள் பாதிக்கப்படும். சமூக பாதிப்புகள் மற்றும் அவரக்ளின் 

வீடுகளுக்கு ஏற்படும் தசதம் காரணமாக பபாதுமக்களிடமிருந்து எழுந்த அதிக 

எதிரப்்பின் அடிப்பரடயில், சில தணிப்பு நடவடிக்ரககளுடன் மூல தடத்ரதப் 

பின்பற்ற முடிவு பசய்யப்பட்டது. TEPA பகுதிக்குள் தபாக்குவரத்து மற்றும் ஒலித் 

தரடகள் பாதிப்பின்றி பாதுகாப்பான பறரவ நடமாட்டத்திற்காக பறரவ தவலிகள் 

அல்லது மரத்தரடகரள பின்பற்ற பரிந்துரரக்கப்பட்டது. பறரவ தவலிகள் மற்றும் 

ஒலி தரடகள் அறிமுகம் பற்றிய விவரங்கள் அடுத்த பகுதிகளில் 

கலந்துரரயாடப்படும். 

 

வரரபடம்  6  :அக்குதரபகாடவில் (பபா த்துஅராவ  (வடிவரம ப்பின் மாற்றுக்கள் 

 
 

 

2.1.3 மாை்றுகளின் ஒப்பீடு மை்றும் பைிந்துணை 
 

❖ சமூக சாத்தியத்தன்ரம 

சாத்தியவள ஆய்வின் தபாது சமூக சாத்தியத்தன்ரம அளவுதகால்களுக்கான 

இரண்டு தற்சாரப்ற்ற காரணிகள் பின்வருமாறு ததரந்்பதடுக்கப்பட்டன. 

 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மசாத்துக்களின் எை்ைிக்ணக (PAPro): 

பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு மற்றும் வணிக கட்டிடங்களின் எண்ணிக்ரகயின் 

அடிப்பரடயில், ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண்கள் பின்வரும் அடட்வரணயில் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 8: கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பசாத்துக்கள் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 
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பாதிக்கப்பட்ட குடியிரப்பு மற்றும் வரத்்தக 

கட்டிடங்களின் எண்ணிக்ரக 
162 116 119 406 

ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 8.4 10.0 9.9 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

கட்டுமானத்தின் வபாது ஏை்படும் சிைமம்: இந்த தற்சாரப்ற்ற காரணிக்கான 

மதிப்பபண் பாதிக்கப்படட் பிரதவச வீதிகளின் சராசரி எண்ணிக்ரகயின் கி.மீ. 

அடிப்பரடயில் ஒதுக்கப்பட்டது. மதிப்பபண் விவரங்கள் கீதழ உள்ள அட்டவரணயில் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 9: ஒரு கி.மீட்டருக்கு பாதிக்கப்பட்ட பிரதவச பாரதகளின் சராசரி 

எண்ணிக்ரக 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

தடத்தின் நீளம் கி.மீட்டரில் 8.6 11.1 10.3 12.0 

கடட்ுமானத்தின் தபாது பாதிக்கப்படட் 

பிரதவச பாரதகளின் எண்ணிக்ரக 
17 18 28 78 

ஒரு கீ ்.மீட்டருக்கு உள்ள பிரதவச 

பாரதகளின் சராசரி எண்ணிக்ரக 

2.0 1.6 2.7 6.5 

ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 9.2 10.0 7.8 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வறிக்ரக 

 

❖ சுற்றாடல் சாத்தியத்தன்ரம 

சுற்றாடல் சாத்தியத்தன்ரம பதாடரப்ாக சாத்தியவள கட்டத்துடன் ஒப்பிடக் கூடிய 

கருத்திட்டத்தின் முன்கடட்ுமானம், கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் 

தபாது ஏற்படக்கூடிய குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களின்படி மூன்று (3) முக்கிய சுற்றாடல் 

சாரந்்த அளவுதகால்கரளக் கருத்தில் பகாள்ளுதல். உத்ததச தடங்களுக்கான 

அரடயாளம் காணப்படட் மூன்று (3) முக்கிய சுற்றாடல் அளவுதகால்களாவன 

1. உயிரியல் பல்வரகரம மற்றும் வாழ்விடங்கள் (தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் 

மற்றும் வாழ்விடங்கள்), 

2. சுற்றாடல் மாசுபாடு (இரரசச்ல் மற்றும் அதிரவ்ு, காற்றின் தரம் மற்றும் நீரின் தரம் 

ஆகியவற்றின் மீதான விரளவுகள்), மற்றும் 

3. கட்புல சூழல் (அழகியல் பாரர்வ, அழகியல் வளங்கள் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு 

ஆகியவற்றின் மீதான விரளவுகள்). 

 

45%, 35% மற்றும் 20% என பவவ்தவறு சதவீத மதிப்பபண்கள், தாவரங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் வாழ்விடங்கள் மீதான தாக்கம் ஆகிய 3 முக்கிய 

அளவுதகால்களுக்கு முரறதய ஒதுக்கப்பட்டன, அதாவது; தற்தபாதுள்ள சூழரலக் 

கருத்தில் பகாண்டு சத்தம், காற்று மற்றும் நீர ் மாசுபாடு மற்றும் அழகியல் சூழல். 

முக்கிய சுற்றாடல் அளவுதகால்கரளக் கருத்தில் பகாண்டு பவவ்தவறு 

குறிகாட்டிகளுக்கான மதிப்பபண்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. 

 

அட்டவரண 10: முக்கிய அளவுதகால்கள், சம்பந்தப்படட் குறிகாட்டிகள் மற்றும் 

சிறந்த விருப்பத் பதரிவு  மதிப்பிடுவதற்கான மதிப்பபண்களின் ஒதுக்கீடு 

தற்சாரப்ற்ற 

காரணி 
அளவுதகால் குறிகாட்டிகள் 

பமாத்த 100 

மதிப்பபண்களி

லிருந்து வீதம் 

ஒதுக்கப்பட்ட வீத 

மதிப்பபண்களிலி

ருந்து  பபற்ற 

மதிப்பபண்கள் 

சுற்றாடல் 

தாவரங்க

ள்விலங்கி

னங்கள் 

மற்றும் 

வாழ்விட

ங்கள் 

மரங்கரள அகற்றுதல் 

45% 

10 

பசுரமப் தபாரர்வ 

தாவரங்களின் இழப்பு 

5 

உயிரியல் பல்வரகரம 

மீதான தாக்கம் 

5 

நீரச்ார ் வாழ்விடங்கள் 

மீதான தாக்கம் 

5 
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தற்சாரப்ற்ற 

காரணி 
அளவுதகால் குறிகாட்டிகள் 

பமாத்த 100 

மதிப்பபண்களி

லிருந்து வீதம் 

ஒதுக்கப்பட்ட வீத 

மதிப்பபண்களிலி

ருந்து  பபற்ற 

மதிப்பபண்கள் 

மீதான 

தாக்கம்  

நிலப்பரப்பு வாழ்விடங்கள் 

மீதான தாக்கம் 

5 

சுற்றாடல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகளில் தாக்கம் 

15 

ஒலி, 

காற்று 

மற்றும் 

நீர ் மாசு 

நிரல  

காற்றின் தரத்தில் மாற்றம் 

35% 

7 

சத்தம் அளவு அதிகரிப்பு 7 

நீரின் தரம் தமாசமரடதல் 7 

நீர ்மூலங்களின் பாதிப்பு 7 

பசர்ச வீடட்ு வாயுக்களின் 

பவளிதயற்றம் 

7 

அழகியல் 

சூழல் 

நில பயன்பாடட்ு முரற 

மாற்றம் 

20% 

4 

பதாடரச்ச்ி நிரல 4 

கட்டரமப்புகளின் தரம் 4 

பபாது இடங்கள் 4 

சுற்றுசச்ூழல் தரத்தில் 

மாற்றம் 

4 

 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

பின்வரும் அட்டவரணயில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள நிபுணர ் மதிப்பீடட்ின் 

அடிப்பரடயில் ஒவ்பவாரு தற்சாரப்ற்ற காரணிக்கும் மதிப்பபண் ஒதுக்கப்பட்டது. 

• தாவரங்கள்/விலங்குகள்/வாழ்விட இழப்பு 

 

அட்டவரண  11: தாவரங்கள்/விலங்குகள் /வாழ்விட இழப்பு 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

நிபுணரால் ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண்* 6.0 6.0 4.8 6.2 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 8.6 8.6 0.0 10.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

• வளி /நீர/்ஒலி மாசுபாடு 

 

அட்டவரண  12: மாசுபாடு மட்டத்தின் மீதான விரளவு 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

நிபுணரால் ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண்* 6.5 6.5 5.4 4.0 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 10.0 10.0 5.6 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• அழகியல் 

அட்டவரண  13: அழகியல் சாரந்்த தாக்கங்கள் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

நிபுணரால் ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண்* 7.0 6.0 5.5 3.5 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 10.0 7.1 5.7 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

❖ பபாருளாதார சாத்தியத்தன்ரம 

வாகன இயக்கச ்பசலவின் பபறுமதி (VOC) மற்றும் பயண தநர தசமிப்பின் பபறுமதி 

(VOT) ஆகியரவ உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல சாரந்்த பபாருளாதாரச ்

சாத்தியத்தன்ரமக்கான இரண்டு புறநிரல காரணிகளாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஒவ்பவாரு தடத்திற்குமான  இந்த அளவுருக்கரள மதிப்பிடுவதற்கு, RDA இன் 
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திட்டமிடல் பிரிவால் STRADA மாதிரிரயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட எதிரக்ால 

(2035) வீதி தபாக்குவரத்து பயன்படுத்தப்படட்து.  STRADA  மாதிரியின் அடிப்பரடயில், 

ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண்கள் பின்வரும் அட்டவரணயில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

• உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயில் தபாக்குவரத்து 

 

அட்டவரண  14: உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலக்கு  ஈரக்்கப்படும் வாகன 

தபாக்குவரத்து 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயில் (PCU) 2035 

ADT 

74,767 66,812 83,172 75,773 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 4.9 0.0 10.0 5.5 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• பயண தநர தசமிப்பு 

 
 

அட்டவரண  15: தநர தசமிப்பின் பபறுமதி 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

2035 இல் ஒரு நாளில் VOT தசமிப்பு 

(மில்லியன் இலங்ரக ரூபாய்) 

7.74 6.29 10.71 10.66 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 3.3 0.0 10.0 9.9 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

❖ நிதி சாத்தியத்தன்ரம 

இரண்டு அளவுதகால்கள், அதாவது, i). வருடாந்திர தடால் வருவாய், மற்றும் ii). 

திட்டத்தின் கடட்ுமான பசலவுகள் நிதி நம்பகத்தன்ரமக்கான புறநிரல 

காரணிகளாக மதிப்பிடப்பட்டன. இந்த அளவுதகால்களின் மதிப்பீடு மற்றும் 

மதிப்பபண்கள் பின்வரும் அட்டவரணயில் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

• பாரத வரி வருமானம் 

 

அட்டவரண 16: 2035  இல் வருடாந்த பாரத வரி வருமானம் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

2035 இல் வருடாந்த பாரதவரி வருமானம் 

(பில்லியன் இலங்ரக ரூபாய்) 

5.18 5.15 5.76 5.60 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 0.5 0.0 10.0 6.7 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

• கடட்ுமான பசலவு 

 

அட்டவரண  17: மதிப்பிடப்பட்ட கடட்ுமான பசலவு 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

கடட்ுமான பசலவு (இலங்ரக ரூபாய் 

பில்லியன்) 

77.00 90.78 86.70 95.45 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 10.0 2.5 4.7 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• பதாழில்நுட்ப சாத்தியத்தன்ரம 

ஒவ்பவாரு தடங்களின் பதாழில்நுட்ப சாத்தியத்தன்ரமயும் ஐந்து அளவுதகால்களால் 

குறிப்பிடப்படுவதற்கு கவனம் பசலுத்தப்டபட்டது. அரவயாவன i). பநடுஞ்சாரல 

வடிவியல்; ii). வீதிப் பாதுகாப்பு; iii). புவித் பதாழில்நுட்பவியல் சிக்கல்கள்; iv). நீரியல் 

சிக்கல்கள் மற்றும் v). மற்ரறய கருத்திட்டங்களுடன் ஒருங்கிரணப்பு. இந்த 

அளவுதகால்களின் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பபண்கள் பின்வரும் அட்டவரணயில் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 
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• மநடுஞ்சாணல வடிவியல்: இந்த காரணியின் கீழ் வீதிப் பிரிவுகளின் 

சாத்தியமான வடிவரமப்பு தவகத்துடன் தடத்தின் தரம் ஒதுக்கப்பட்டது. 

 

அட்டவரண  18: பநடுஞ்சாரல வடிவியலின் தரம் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

பநடுஞ்சாரல வடிவியலின் 

தரம் (வடிவரமப்பு தவகம் 

kph) 

80 80 80 80 kph on 50% length 

60 kph on 50% length 

ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண்* 10.0 10.0 10.0 5.0 

  ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• வீதிப் பாதுகாப்பு: வீதித் தடத்தில் ஒரு கி.மீ பகுதிக்கு உள்ள வரளவுகளின் 

எண்ணிக்ரகயின் அடிப்பரடயில் மதிப்பபண் வழங்குதல் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது 

 

அட்டவரண  19: பாரதயில் உள்ள திரச மாற்றங்களின் எண்ணிக்ரக 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

தடத்தின் நீளம் கி.மீ 8.6 11.1 10.3 12.0 

கிரடமட்ட வரளவுகளின் எண்ணிக்ரக 12 14 13 37 

ஒரு கி.மீ.க்கு வரளவுகளின் எண்ணிக்ரக 1.39 1.26 1.26 3 

இயல்பாக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 9.3 10.0 10.0 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• புவி மதாழில்நுட்ப சிக்கல்கள்: சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் நீரந்ிரலகள் 

வழியாக பசல்லும் தடத்தின் நீளம் இந்த புறநிரல காரணியின் கீழ் 

தடத்துக்கான மதிப்பபண்ரண ஒதுக்க அளவிடப்பட்டது. 

 

அட்டவரண 20: சாத்தியமான புவித்பதாழில்நுட்ப சிக்கல்களுடன் சீரரமப்பின் 

நீளம் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் நீரந்ிரலகள் 

வழியாக பசல்லும் தடத்தின் நீளம் (கிமீ)* 

5.4 8.5 8.1 6.2 

ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பபண் 6.5 0.0 10.0 6.8 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

• நீைியல் சிக்கல்கள்: பவள்ளம் ஏற்படும் இடங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில் மதிப்பபண் வழங்கப்பட்டது. 

 

அட்டவரண  21: பவள்ளம் ஏற்படும் இடங்களின் தாக்கம் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

பவள்ளம் 

ஏற்படும் 

இடங்கள் 

கடுபவல 

இரடமாறல் 

பிரததசம் 

கடுபவல 

இரடமாறல் 

பிரததசம் 

தபாதர 

இரடமாறலில் 

சில 

சாத்தியங்கள் 

ஒன்றுமில்ரல 

ஒதுக்கப்பட்ட 

மதிப்பபண்* 

0 0 5 10 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

பிை திட்டங்கள்/மசயல்பாடுகளின் தாக்கம்: ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட தடங்களுக்கான 

மதிப்பபண்கரள பின்வருமாறு ஒதுக்குவதற்கு பிற கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 

பசயல்பாடுகளின் மீதான தாக்கங்கள் நியாயப்படுத்தப்பட்டன. 

 

அட்டவரண  22: பிற கருத்திட்டங்களின் மீது ஏற்படுவதற்கு சாத்தியமான தாக்கம் 

காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 
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சாத்தியமான 

தாக்கம்  

மிதமான மிதமான ஓரளவிற்கு 

கணிசனமான 

கணிசமான 

ஒதுக்கப்பட்ட 

மதிப்பபண் 

10 10 5 0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

❖ அத்துருகிரியவிற்கான இரணப்பு 

இந்தத் ததரவரயப் பரிசீலிக்க தவண்டியதன் அவசியத்ரதப் பற்றிய உயரம்ட்ட 

(வழிகாடட்ுதல் குழு) கலந்துரரயாடலுக்கு பின்னர,் விருப்பமான தடத்ரதத் 

ததரந்்பதடுப்பதற்கு இந்த அளவுதகாரல ஒதுக்க சாத்திவளக் குழு முடிவு பசய்துள்ளது. 

பின்வரும் அட்டவரண நான்கு தடங்களுக்கான மதிப்பபண்கரள சுருக்கமாகக் 

குறிப்பிடுகின்றது. 

 

அட்டவரண  23: அதுருகிரியவிற்கான இரணப்பு 
காரணி தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

அத்துருகிரியவிற்கான 

இரணப்பு 

அத்துருகிரியவிலிருந்து 

5 கி.மீ தமற்பட்ட 

தூரத்தில் OCH உடன் 

இரணப்பு  

அத்துருகிரியவிலிருந்து 

5 கி.மீ உட்பட்ட 

தூரத்தில் OCH உடன் 

இரணப்பு 

OCH உடன் 

அத்துருகிரியவில் 

இரணப்பு  

அத்துருகிரியவிலிருந்து 

5 கி.மீ தமற்பட்ட 

தூரத்தில் OCH உடன் 

இரணப்பு 

ஒதுக்கப்பட்ட 

மதிப்பபண் 

0 5 10 0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

குறிக்தகாள் காரணிகளின் ஒவ்பவாரு பதாகுப்பிற்கும் பகாடுக்கப்பட்ட இறுதி 

சுருக்கப்படட் மதிப்பபண்கள் கீதழ உள்ள அட்டவரணயில் தரப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  24: மதிப்பபண்களின் சுருக்கம் மற்றும் குறிக்தகாள் காரணிகள் மூலம் 
திரட்டுதல் 

குறிக்தகாள் காரணி அளவுதகால் (புபராக்ஸி) 
தடம் 

1-A 

தடம் 

1-B 

தடம் 

2 

தடம் 

3 

சமூக 

சாத்தியத்தன்ரம 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

பசாத்துக்கள் 

8.4 10.0 9.9 0.0 

கடட்ுமானத்தின் தபாது சிரமங்கள் 

(ஒரு கிதலாமீட்டருக்குள் 

பாதிக்கப்பட்ட பிரதவச வீதிகளின் 

சராசரி எண்ணிக்ரக) 

9.2 10.0 7.8 0.0 

பமாத்த மதிப்பபண் 17.6 20.0 17.7 0.0 

சராசரி மதிப்பபண் 8.8 10.0 8.8 0.0 

சுற்றாடல் 

சாத்தியத்தன்ரம 

தாவரங்கள்/விலங்குகள்/வாழ்விட 

இழப்பு 

8.6 8.6 0.0 10.0 

மாசு விரளவு 10.0 10.0 5.6 0.0 

அழகியல் தாக்கங்கள் 10.0 7.1 5.7 0.0 

பமாத்த மதிப்பபண் 28.6 25.7 11.3 10.0 

சராசரி மதிப்பபண் 10.0 8.5 0.7 0.0 

பபாருளாதார 

சாத்தியத்தன்ரம 

பயணச ் பசலவுக் குரறப்பு 

(தபாக்குவரத்து உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரலயில் 

ஈரக்்கப்படுகிறது) 

4.9 0.0 10.0 5.5 

பயண தநரம் குரறப்பு பசலவு 3.3 0.0 10.0 9.9 

பமாத்த மதிப்பபண் 8.1 0.0 20.0 15.4 

சராசரி மதிப்பபண் 4.1 0.0 10.0 7.7 

நிதி சாத்தியத்தன்ரம வருடாந்த பாரத வரி வருமானம் 0.5 0.0 10.0 6.7 

கருத்திட்ட பசலவு 10.0 2.5 4.7 0.0 

பமாத்த மதிப்பபண் 10.5 2.5 14.7 6.7 

சராசரி மதிப்பபண் 6.5 0.0 10.0 3.4 
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குறிக்தகாள் காரணி அளவுதகால் (புபராக்ஸி) 
தடம் 

1-A 

தடம் 

1-B 

தடம் 

2 

தடம் 

3 

பதாழில்நுட்ப 

சாத்தியத்தன்ரம 

பநடுஞ்சாரல வடிவவியலின் தரம் 10.0 10.0 10.0 5.0 

வீதிப் பாதுகாப்பு (பாரதயில் உள்ள 

திரச மாற்றங்களின் 

எண்ணிக்ரக) 

9.3 10.0 10.0 0.0 

புவி பதாழில்நுட்ப சிக்கல்கள் 

(சாத்தியமான புவித் பதாழில்நுட்ப 

சிக்கல்களுடன் சீரரமப்பின் நீளம்) 

6.5 0.0 0.0 6.8 

நீரியல் சிக்கல்கள் (பவள்ளம் 

ஏற்படும் இடங்களின் தாக்கம்) 

0.0 0.0 5.0 10.0 

பிற 

கருத்திட்டங்கள்/பசயல்பாடுகளின் 

தாக்கம் 

10 10 5 0.0 

பமாத்த மதிப்பபண் 35.7 30.0 40.0 21.8 

சராசரி மதிப்பபண் 7.7 4.5 10.0 0.0 

அத்தருகிரியவிற்கான 

இரணப்பு 

அதுருகிரியவிலிருந்து OCH இல் 

இறுதி இடத்திற்கான தூரம் 

0.0 5.0 10.0 0.0 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

RDA மற்றும் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக் குழுவால் ஒதுக்கப்பட்ட ஒவ்பவாரு 

அளவுதகாலுக்குமான சராசரி புள்ளி மதிப்புகள் கீதழ உள்ள அட்டவரணயில் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  25: குறிக்தகாள் காரணிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எரடயுள்ள 

மதிப்பபண்கள் 

பதா. 

இல. 
குறிக்தகாள் காரணி RDA ஒதுக்கிய மதிப்பு 

1 சமூக சாத்தியத் தன்ரம 21.4 

2 சுற்றாடல் சாத்தியத் 

தன்ரம  

17.9 

3 பபாருளாதார சாத்தியத் 

தன்ரம 

17.6 

4 நிதி சாத்தியத் தன்ரம  17.6 

5 பதாழில்நுட்ப சாத்தியத் 

தன்ரம  

15.7 

6 அதுருகிரியவுடனான 

இரணப்புத்தன்ரம 

9.8 

 
 பமாத்தம் 100.0 

                   ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

குறிக்தகாள் காரணி மதிப்பபண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட புள்ளி மதிப்புகரளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம், பின்வரும் அட்டவரணயில் உள்ள முடிவுகளின் 

அடிப்பரடயில் சாத்தியவள ஆய்வின் தபாது விருப்பமான சுவடு 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

அட்டவரண  26: உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் சாத்தியவள ஆய்வுக்கான SMEC, 

RDC மற்றும் MHEC ஆகியவற்றின் பல அளவுதகால் பகுப்பாய்வு (2019) 
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மதா

. 

இல. 

 

குறிக்வகாள் 

காைைி 

ஒதுக்கப்பட்

ட மதிப்பு 

மமாத்த 

மதிப்மபை்கள் 

 எணடயுள்ள 

மதிப்மபை்கள் 

1A 1B 2 3 1A 1B 2 3 

1 சமூக சாத்தியத் 

தன்ரம 

21.4 8.

8 

10.

0 

8.8 0.

0 

18

9 

214 189 0 

2 சுற்றாடல் சாத்தியத் 

தன்ரம  

17.9 9.

5 

8.6 3.8 3.

3 

17

0 

153 67 60 

3 பபாருளாதார 

சாத்தியத் தன்ரம 

17.6 4.

1 

0.0 10.

0 

7.

7 

72 0.0 176 13

5 

4 நிதி சாத்தியத் 

தன்ரம  

17.6 5.

2 

1.3 7.4 3.

4 

92 22 130 59 

5 பதாழில்நுட்ப 

சாத்தியத் தன்ரம  

15.7 7.

9 

6.0 6.3 4.

5 

12

3 

94 98 70 

6 அதுருகிரியவுடனா

ன 

இரணப்புத்தன்ரம 

9.8 0.

0 

5.0 10.

0 

0.

0 

0.0 49.

0 

99.

0 

0.0 

மமாத்தம் 100.0 பமாத்த 

மதிப்பபண்கள் 

64

6 

533 759 32

4 

வைிணசப்படுத்தல் 2 3 1 4 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

இதற்கு தமலதிகமாக, ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட தடம் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது என்பரத  

நியாயப்படுத்துவதற்காக ஐந்து கூருணரவ்ுமிக்க விடயங்கள் சாத்தியவள ஆதலாசகர ்

குழுவால் மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டன. ஐந்து பரிசீலரனகள் மற்றும் அரனத்து 

பரிசீலரனகளுக்கான எரடயுள்ள மதிப்பபண்கள் கீதழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ள 

அட்டவரணயில் சுருக்கமாக தரப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  27: கூருணரவ்ுமிக்க பகுப்பாய்விற்கான மதிப்பபண்களின் சுருக்கம் 

பதா. 

இல 
பரிசீலரன 

பமாத்த எரடயுள்ள 

மதிப்பபண்கள்* 

தடம் 1-A தடம் 1-B தடம் 2 தடம் 3 

1 RDA அரனத்து ஆறு குறிக்தகாள் 

காரணிகளுக்கும் எரடகரள 

ஒதுக்கியது 

652 549 752 314 

2 ஆறு காரணிகளும் சம எரடகரளக் 

பகாண்டதாகக் கருதப்பட்டால் 

(அதாவது. ஒவ்பவான்றும் 16.7) 

593 515 772 315 

3 சமூக மற்றும் சுற்றாடல் காரணிகள் 

மடட்ுதம சம எரடயுடன் 

கருதப்பட்டால் (50,50) 

916 929 630 167 

4 பபாருளாதாரம், நிதி மற்றும் 

பதாழில்நுட்ப காரணிகள் மடட்ுதம 

சம எரடயுடன் கருதப்பட்டால் 

(அதாவது ஒவ்பவான்றும் 33.3) 

572 242 787 517 

5 அதுருகிரிய இரணப்பு ஒரு 

காரணியாக இல்லாவிட்டால் மற்றும் 

அதன் நிரறகள் மற்ற ஐந்து 

காரணிகளுக்கு சமமாக 

ஒதுக்கப்பட்டால் 

724 550 724 353 

* குறிக்தகாள் காரணிகளுக்கான பல அளவுதகால்களின் மதிப்பபண் 

சராசரியாக்கப்படட்ுள்ளது (இயல்பாக்கப்படவில்ரல) ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வு 

அறிக்ரக 
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சமூக, சுற்றாடல், பபாருளாதாரம், நிதி மற்றும் பதாழில்நுட்ப சாத்தியத்தன்ரம 

தபான்ற அரனத்து புறநிரல காரணிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட எரடகரளப் 

பயன்படுத்திய பின்னரும் அதுருகிரியவுடனான பதாடரர்பக் கருத்தில் பகாண்டும், 

உத்ததச கருத்திட்டத்திற்கான சிறந்த விருப்பத் பதரிவாக  விருப்பத்பதரிவு 2 (தடம் 2) 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் சுற்றாடல் 

சாத்தியத்தன்ரமயின் படி இது 3வது சிறந்த ததரவ்ாகும். எவ்வாறாயினும், 

அதுருகிரிய இரணப்பானது ஒரு காரணியாக இல்லாமலும்ம் அதன் எரடகள் 

மற்ரறய ஐந்து காரணிகளுக்கு சமமாக ஒதுக்கப்பட்டால், தடம் 1A தடம் 02 உடன் 

சமமாக சாத்தியமாகும். சாத்தியமான தடத்ரதத் ததரந்்பதடுப்பதற்கு, சமூக மற்றும் 

சுற்றாடல் காரணிகரள மடட்ும் கருத்தில் பகாள்ள முடியாது. எனதவ, தமற்கூறிய 

அரனத்து பரிசீலரனகள் மற்றும் விடங்களின் அடிப்பரடயில், இராஜகிரியவில் 

இருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலக்கான சாத்தியமான 

தடமாக தடம் 02 ததரந்்பதடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

2.2 உத்வதச கருத்திட்டத்தின் இட அணமவு மை்றும் காைி 

உைிணம 
 

2.2.1 இட அணமவு 
 

உத்ததச EH - NKBA இலங்ரகயின் தமல் மாகாணத்தில் உள்ள பகாழும்பு மாவட்டத்தின் 

இரண்டு (02) பிரததச பசயலகப் பிரிவுகள் (DSDs) மற்றும் 15 கிராம அலுவலர ்பிரிவுகள் 

(GNDs) வழியாகச ்பசல்கிறது. கடுபவல (14 GND) மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர-தகாட்தட (01 

GND) ஆகிய DSDகள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. நாட்டின் நிரவ்ாகம் மற்றும் பபாருளாதார 

பசயல்திறனுக்கான முக்கிய ரமயமாக தமல் மாகாணம் உள்ளது. 

 

EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்டத்தின் முழுப் பகுதியும் (அண்ணளவாக 09+950 கிமீ) 

பகாழும்பு மாவட்டத்தின் நகரப்்புறத்தில் அரமந்துள்ளது (கட்டம் I முதல் இராஜகிரிய 

இரடமாறல் மற்றும் அதுருகிரிய OCH இரடமாறல்). இது முக்கியமாக கடுபவல 

மாநகர சரப பகுதிரய (CH 09+450 கிமீ) கடப்பதுடன் EH- NKBA இன் சிறிய பகுதி (சுமார ்

500 மீட்டர)் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர-தகாட்தட மாநகர சரபரயக் கடக்கிறது. வரரபடம் 15 

EH- NKBA கட்டம் II இன் தமலதிக தளவரமப்பு மற்றும் பதாழில்நுட்ப விவரங்கரள 

வழங்குகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வரரபடம்  7  :இராஜகிரிய இரடமாறல் பதாடங்கும் இடத்தின் வான்வழி 

புரகப்படம் :ஆதாரம் GIS தரவு /NKBA EHP கட்டம் II 
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வரரபடம் 16 இல்  எடுத்தக்காட்டப்படட்ுள்ளவாறு, உத்ததச EH- NKBA இன் ராஜகிரிய 

இரடமாறலுக்கு பிறகு முதல் கட்டத்தின் கீழ் வரும் பதாடக்கப் புள்ளி 6+900 கிமீ 

ஆகும்.மிகச ்  சரியான பதாடக்கப் புள்ளி தியவண்ணா ஏரியில் உள்ளது. EH- NKBA 

இரண்டாம் கட்டம் இரண்டு தமடட்ு நிலப்பகுதிகரளக் பகாண்டுள்ளது (7+240 முதல் 

9+380கிமீ மற்றும் 15+100 முதல் 15+700கிமீ வரர). முதல் இடம் பத்தரமுல்லயிலும் 

இரண்டாவது இடம் தோகந்தரவிலும் அரமந்துள்ளது (தமலும் விவரங்களுக்கு 

வரரபடம் 17 ஐப் பாரக்்கவும்). இதற்கு தமலதிகமாக, EH- NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் 

மிக நீளமான பகுதி பநற் காணிப் பகுதியில் (9+760 முதல் 15+100கிமீ வரர) 

அரமக்கப்படட்ுள்ளது, தமலும் இந்த பநற் காணி தற்தபாது பநல் பயிரப்சய்ரகக்கு  

பயன்படுத்தப்படுகிறது. தமலும், அதுருகிரிய OCH இரடமாறுலுக்க அருகில் 

இதததபான்ற ஒரு சிறிய பகுதி உள்ளதுடன் இது சுமார ் 500 மீடட்ர ் (15+700 முதல் 

16+220கிமீ) ஆகும். தமலும், தியவண்ணா ஏரி மற்றும் அதன் கிரள கால்வாய்களுடன் 

பதாடரப்ுரடய ஈரநிலங்களின் கீழ் தவறு இரண்டு இடங்கள் உள்ளன. 

 

வரரபடம்  8: CH 16+360 இல் அதுருகிரிய பவளிசச்ுற்று பநடுஞ்சாரல இரடமாறலில் 

இறுதிப்  இறுதி முடிவிடம் 

 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் முடிவிடம் வரரபடம் 19 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

உத்ததச EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது அதுருகிரியவில் உள்ள OCH 
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இரடமாறலுடன் இரணவதுடன் OCH இன் கடட்ுமான தநாக்கங்களுக்காக 

ரகயகப்படுத்தப்பட்ட RDA இற்கு பசாந்தமான பல தமலதிக காணிகள் உள்ளன. 

எனதவ, OCH உடன் இரணக்கும் இடங்கள் கடுபவலரய தநாக்கியதாகவும் 

பகாட்டாவரய தநாக்கியதாகவும் நிலங்கரள ரகயகப்படுத்தி வருகின்றன. 

எவ்வாறாயினும், மாலதப - பகாடகம வீதிக்கு பசாந்தமான தமலும் ஒரு பிரதவச வீதி 

அபிவிருத்தி உள்ளதுடன் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் ததரவயான காணிரய 

ரகயகப்படுத்த திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. 
 

2.2.2 இட அணமவு வணைபடம் 
 

வரரபடம்  9  :  ட அரமவு வரரபடம் 

 
 

2.2.3 கருத்திட்ட தளத்தின் உைிணம 
 

கருத்திட்ட தடங்கள் பசல்லும் பபரும்பாலான பகுதிகள் தனியார ் காணி 

உரிரமயாளரக்ளுக்கு பசாந்தமானரவயாகும். சில பகுதிகள் அரசுக்கு பசாந்தமான 

நிலங்களாக அரடயாளம் காணப்படட்ு அரவ RDA க்கு மாற்றப்படும். OCH க்கு 

அருகில் உள்ள சில நிலங்கள் ஏற்கனதவ RDA க்கு பசாந்தமானரவ. அரடயாளம் 

காணப்படட் மற்ரறய அரனத்து நிலங்களும் NKBA EHP கட்டம் II கடட்ுமானப் 

பணிகரளத் பதாடங்குவதற்கு முன் 1950 ஆம் ஆண்டின் காணி ரகயகப்படுத்துதல் 

சட்டம், (LAA) இன் கீழ் ரகயகப்படுத்தப்படும். 

 

2007 மாரச் ்05 ஆம் திகதிய 1487/10 இலக்கமுரறய அதி விதசட வரத்்தமானியின் கீழ் 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயினால் (CEA) வரத்்தமானியில் பவளியிடப்பட்ட TEPA 

இல் பாதிக்கப்படட் பநற்காணிகளில் கணிசமான பகுதி தனியார ் நில 

உரிரமயாளரக்ளுக்கு பசாந்தமானரவயாகும். வரத்்தமானயில் பவளியிடப்பட்ட 

பகுதி CEA ஆல் கண்காணிக்கப்பட தவண்டும் என்பதுடன் பநல் வயற் காணிகளின் 

இருபுறத்ரத சுற்றியும் உள்ள பல குடியிருப்பாளரக்ள் தின்மக்க்கழிவு மற்றும் குப்ரப 

கூலம் அகற்றும் தநாக்கங்களுக்காக அரதப் பயன்படுத்துகின்றனர.் அதததவரள, 

ஜூரல 2021 இல் வரத்்தமானியில் திருத்தம் தமற்பகாள்ளப்படட்ு CEA ஆல் 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலரய நிரம்ாணிக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. TEPA வயற் 

காணிகளின் பரப்பளவு 23.89 ஏக்கர ்ஆகும். TEPA இற்குள் சுமார ் 1.93 ஏக்கர ்  காணி 
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ரகவிடப்படட் வயற் காணிகளாகும்.. தலங்கம குளம் தற்தபாது 20.19 ஏக்கர ்TEPA வின் 

பநற்பயிரக்ளுக்கு நீரர வழங்கி வருகின்றது அதததவரள எபவரிதேன குளம் 4.87 

ஏக்கர ்TEPA வயல் நிலங்களுக்கு நீரர வழங்குகின்றது. 

 

சம்பந்தப்பட்ட அரச அதிகாரிகள்/முகவர ் நிறுவனங்களின் அனுமதி இரணப்பு 08 

ஆக இரணக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

தமதல எடுத்துக்காட்டப்படட்ுள்ளவாறு, NKBA EHP இரண்டாம் கடட்த்துடன் 

பதாடரப்ுரடய அரனத்து தமடட்ு நிலங்களும் பநற் காணிகளும் காணி 

ரகயகப்படுத்துதல்கரளக் பகாண்டுள்ளன. NKBA EHP கட்டம் II  இன் காணிகள் மீதான 

தாக்கத்ரத விவரிக்கும் தபாது, பல வரகயான உரிரமகள் அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  28: NKBA EHP கடட்ம் II இனால் பாதிக்கப்பட்ட நில உரிரம வரககள் 

நில உரிரமயின் வரக எண்ணிக்ரக % 

தனியார ் 711 93.6 

தனியார ் பகிரந்்தளிக்கப்பட்ட 

காணிகள் 
16 2.1 

தனியார ் உரிரமயுடன் கூடிய 

மதம் சார ்நிலங்கள் 
6 0.8 

அரச ஒதுக்கங்கள் 4 0.5 

அரச நிலம் 20 2.6 

மற்றரவ 3 0.4 

பமாத்தம் 760 100.0 

  

NKBA EHP இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நில உரிரமயின் விவரங்கரள 

அட்டவரண 28 வழங்குகிறது. அரடயாளம் காணப்பட்ட பமாத்த நிலங்களின் 

எண்ணிக்ரக 756. (அட்டவரணயின்படி 760) அவரக்ளில் பபரும்பான்ரமயானவரக்ள் 

93.5% தனியார ்நில உரிரமயாளரக்ளாகக் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 

பாதிக்கப்பட்ட நில உரிரமயாளரக்ளிரடதய நில பயன்பாடட்ு முரறரயப் 

பாரக்்கும்தபாது, அவற்றில் பபரும்பாலனரவ விவசாய நிலங்களாக இருக்கின்றன. 

தமதல விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, NKBA EHP இரண்டாம் கட்டத்தால் பல பநற் காணிகள் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளதுடன் இவற்றில் ஒரு சில இறப்பர ் ததாட்டங்களும் உள்ளடங்கும். 

விவசாய நிலங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரக 257 ஆகும். இரண்டாவது மிக உயரந்்த 

நில பயன்பாடட்ு வரக குடியிருப்பு நிலங்கள் (240). இதததபால், வணிக 

தநாக்கங்களுக்காக 204 நிலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, இது மூன்றாவது மிக 

உயரந்்த வரகயாகும். கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களின் நில பயன்பாடட்ு 

முரற பற்றிய கூடுதல் விவரங்கரள அட்டவரண 29 விளக்குகிறது. 

 

அட்டவரண  29: NKBA EHP கடட்ம் II ஆல் பாதிக்கப்பட்டவரக்ளின் நில பயன்பாட்டின் 

வரக 

நில பயன்பாடட்ு வரக எண்ணிக்ரக % 

குடியிருப்பு 240 31.6 

வரத்்தகம்/வணிகம் 204 26.8 

தரிசு நிலம் 56 7.4 

விவசாயம் 258 33.9 

பபாதுவான பயன்பாடு 2 0.3 

பமாத்தம் 760 100.0 

             

நிரறவில், பல்தவறு வரகயான நிலங்கள் மற்றும் உரிரமயின் வரககளில் தனியார ்

உரிரம அதிகமாக உள்ளது. எவ்வாறாயினும், ஒரு சில அரசாங்க காணிகள் 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளதுடன் (24) சம்பந்தப்படட் அரசாங்க முகவரக்ள் NKBA EHP 

இரண்டாம் கட்டத்தின் தநாக்கத்திற்காக அவரக்ளது காணிகரளப் 
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பயன்படுத்துவதற்கு ஆட்தசபரன இல்லாரமக்கான கடிதங்கரள வழங்கியுள்ளனர ்

(இரணப்பு 08 ஐப் பாரக்்கவும்). 

 

2.3 கருத்திட்ட விவைங்கள் 

2.3.1 கருத்திட்டக் கூறுகளின் விவைங்கள் 

 

சாத்தியவள ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் பதாழில்தருநர ் (RDA) விருப்பமான 

தடத்ரத முடிவு பசய்துள்ளார.் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட வீதிகளுக்கான இந்த நிரண்யம், 

அரனத்து மாற்றுவழிகளுக்குமான பல அளவுதகால் பகுப்பாய்வு (MCA) முடிவுகளின் 

அடிப்பரடயில் பதரிவுபசய்யப்பட்டது. 

 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட தடத்திற்கான NKBA EHP இரண்டாம் கட்டத்தின் பிரதான 

பாரதயின் பமாத்த நீளம் 9.5 கி.மீ என்பதுடன் இது பகாஸ்வத்த, தோகந்தர மற்றும் 

அதுருகிரிய தபாதர ஆகிய இடங்களில் மூன்று இரடமாறல்கரளக் பகாண்டுள்ளது. 

தகாட்தட – தபாதப வீதியிலிருந்து (B240) பகனல் வீதி இரணப்பு உட்பட இரணக்கும் 

சரிவுகளின் பமாத்த நீளம் 9.1 கிமீ ஆகும். 300 மீடட்ர ்பவட்டப்பட்ட அகழ்வு பகுதிரயத் 

தவிர, முழு தடமும் தமம்பாலத்தின் மீது கட்டப்படும். பவடட்ப்பட்ட பகுதிக்கு, சராசரி 

பவடட்ு உயரம் 6.5 மீ ஆகவும், அதிகபட்ச பவடட்ு உயரம் கிட்டத்தட்ட 12.0 மீ ஆகவும் 

இருக்கும். பூரவ்ாங்க வடிவரமப்பின் அடிப்பரடயில், தமம்பாலத்தின் உயரம் 5.0 மீ 

முதல் 16.0 மீ வரர மாறுபடும். பவவ்தவறு பிரிவுகளில் உள்ள நிலப்பரப்பின் 

பபரும்பகுதி தட்ரடயானதாக இருப்பதுடன் பத்தரமுல்ல, சுபூதிபுர மற்றும் 

தோகந்தர ஆகிய இடங்களில் இரண்டு உயரமான நிலப் பகுதிகள் 

காணப்படுகின்றன. ஆரம்ப வடிவரமப்பிரன கவனத்திற்பகாண்டு, உயரத்ப்படட் 

கட்டரமப்பு  பத்தரமுல்லயில் உள்ள உயரமான நிலத்ரத கடப்பதுடன் கட்டரமப்பின் 

பவடட்ு அகழ்வு தோகந்தர உயர ்நிலப் பகுதிக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. தடத்தின் 

புவியியல் நிலரமகள் பின்வருமாறு. 

 

CH6+900 இலிருந்து CH7+340 வரரயிலான முதல் பகுதி தியவண்ணா ஏரி வழியாக 

பசல்வதுடன் இது தியவண்ணா ஏரியில் உள்ள சில தீவுகரளக் கடக்கிறது.  இரவ 

பபருமளவு அபிவிருத்தி இல்லாத தனியான பசுரம தீவுகளாக அரடயாளம் 

காணப்படுகின்றன. இப்பிரிவிற்குள் மிகவும் அண்ரமயிலுள்ள வளரச்ச்ியரடந்த 

பகுதி தியத்த நிரலயம் என அரடயாளம் காணப்படுவதுடன் இது 

பபாதுமக்களுக்கான பபாழுதுதபாக்கு மற்றும் ஓய்வு நடவடிக்ரககளுக்காக 

உருவாக்கப்படட்ுள்ளது. எவ்வாறாயினும், உத்துச தடத்தால் தியத்த நிரலயத்தின் 

உட்கட்டரமப்புகளில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுவதில்ரல. இருப்பினும், கடல் விமான 

பதாழிற்படுத்தல் மற்றும் நீரவ்ழி தபாக்குவரத்து ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கங்கரள அவதானிக்க முடியும். தியவண்ணா ஏரிரய கடல் விமான 

பதாழிற்பாடட்ுக்காக அபிவிருத்தி பசய்யும் திட்டம் பவறும் ஊகம்  என்ற முடிவின் 

அடிப்பரடயில் சாத்தியவள ஆய்வுக் கட்டத்தில் இந்த தடம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படட்து. 

தற்தபாரதய படகுச ் தசரவகளுக்கான குரறந்தபட்ச இரடயூறுகள், பாலத் 

தூண்களின் இட அரமவுகரள கருத்தில் பகாண்டும், உத்திர அடிப்பகுதிக்கு 

தபாதுமான ப்ரீதபாரர்டப் பராமரிப்பதன் மூலமும் சான்றளிக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வரரபடம்  10: CH 6+900 இலிருந்து 8+000 வரரயிலான ஆரம்ப வடிவரமப்பு தடம் 
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CH7+340 இலிருந்து CH8+400 வரரயிலான அடுத்த பகுதி தவாட்டரஸ்் எட்ஜ் தோட்டல் 

மற்றும் பபால்தூவ வீதிக்கு தமலாக அரமந்துள்ளது. இறுதி தடத்தின் அடிப்பரடயில் 

தவாட்டரஸ்் எடஜ்் தோட்டலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தசதம் அவதானிக்கப்பட்டதுடன் 

தகால்ப் ரமதானத்தின் ஒரு பகுதி இழக்கப்பட உள்ளதுடன் தற்தபாதுள்ள நீசச்ல் 

தடாகம் முழுரமயாக ரகயகப்படுத்தப்பட உள்ளது. பபால்தூவ வீதி என 

அரழக்கப்படும் பத்தரமுல்ல புறவழி வீதியின் வழிதய தடம் கடந்து பசல்வதுடன் 

பபரும்பாலான இடங்களில் புறவழி வீதிக்கும் பசத்சிறிபாய வடிகால் கால்வாய்க்கும் 

இரடயில் வடிவரமப்பு வீதியில் மத்திய தகாடு (CL) அரமந்துள்ளது. கால்வாயில் 

ததரவயான நீதராட்டத்ரத கடத்தும் திறனில் குறுக்கிடாதபடி, புறவழி வீதியில் 

வாகனங்கள் பசல்ல தபாதுமான இடவசதி வழங்கப்படும் வரகயில் தூண் 

வரககரளத் ததரந்்பதடுத்தல் இவ்விடத்தில் தீரம்ானிக்கப்படும். வடிவரமப்பு 

வழிகாடட்ுதலின்படி புறவழி வீதியில் தபாக்குவரத்துக்கு ததரவயான பசங்குத்து 

அனுமதிரய கருத்தில் பகாண்டு வடிவரமப்பு உயரம் முடிவு பசய்யப்படும். 

CH8+400க்கு அப்பால் CH9+400 வரர, கருத்திட்ட எல்ரலக்தகாடு பத்தரமுல்லவில் 

குடியிருப்பு சாரந்்த விருத்தியாக்கப்பட்ட பகுதிரய உள்ளடக்குவதுடன் 

பகாஸ்வத்தவில் மாலதப வீதி வழியாக பசல்கிறது. CH9+050 இலிருந்து CH9+350 

வரரயிலான பகுதியில், கருத்திட்ட தடம் சரியாக தகாட்தட – தபாதப வீதியில் 

நீண்டுள்ளது. வீதி மத்திய தகாடு (CL) இந்த இடத்தில் தகாட்தட - தபாதப வீதியின் 

ரமயத்துடன் இணங்குவதுடன் தகாட்தட-தபாதப வீதிக்கான அபிவிருத்தி 

கருத்திட்டத்துடன் விரிவாக்கப்படட்ு பசயல்படுத்தப்படும். பிரிவுக்குள் இருக்கும் 

வரரயறுக்கப்பட்ட இடம் அபிவிருத்திக்கு பின்னர ் அவ்விடத்தில் முரறயான 

தபாக்குவரத்து ஏற்பாட்ரடச ் பசய்வதற்காக வடிவரமப்பு கட்டத்தில் சரியாகப் 

பயன்படுத்தப்படும். இந்த பகுதியில் வரரயறுக்கப்படட் வீதிதயாரத்தின் வாகன 

தரிப்்பிடம் காட்டப்பட தவண்டும் என்பதுடன் இது அருகாரமயில் அரமந்துள்ள 

வணிக கட்டிடங்கரள பாதகமாக பாதிக்கலாம். 

 

 

 

 

 

 

 

 

வரரபடம்  11 :CH 7+ 250  9 இலிருந்து + 000 தடம் வடிவரமப்பு ஆரம்ப வரரயிலான  
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கடுபவல இரடமாறலானது (KIC) ஆனது CH9+050 மற்றும் CH10+050 இற்கு இரடயில் 

அரமந்துள்ளதுடன் KIC ஆனது படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதக்கான தசரவ 

இரடமாறலாக பசயல்படுகிறது. படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரத மற்றும் 

தகாட்தட - தபாதப வீதிப் பகுதிகள் KIC இன் ததரவயான பசயற்பாடுகரள பூரத்்தி 

பசய்வதற்காக கருத்திட்டத்தின வழியுரிரம பிரததசத்திற்கு அப்பாற்பட்டதாக 

கருத்திடத்திற்கு சமகாலத்தில் விருத்தி பசய்யப்பட உள்ளது. RDA ஆல் 

தயாரிக்கப்பட்ட KIC இன் பூரவ்ாங்க வடிவரமப்பில் பகாஸ்வத்தயில் ஒரு வழி 

தபாக்குவரத்து பசயல்பாடு கருத்தில் பகாள்ளப்படுகின்றது. 

 

வரரபடம்  12: CH 8+900 இலிருந்து 10+600 வரரயிலான ஆரம்ப வடிவரமப்பு தடம் 

 
 

கருத்திட்ட தடம் CH9+760 முதல் CH12+840 வரர TEPA ரவ ஊடறுத்துச ்பசல்வதுடன் 

சுற்றாடல், சூழலியல் மற்றும் நீரியல் பாதிப்புகள் ஆய்வு அறிக்ரகயின் பிற 

பிரிவுகளில் விவரிக்கப்படும். TEPA இற்குள் நில பயன்பாடட்ு முரறரயக் கருத்தில் 

பகாண்டு, பபரும்பாலான பகுதிகள் விவசாய தநாக்கங்களுக்காகவும் 

விவசாயத்திற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பரத பவளிப்படுத்தலாம். TEPA 

இல் உள்ள பயிரப்சய்ரக நிலத்ரத ரகயகப்படுத்துவதால் ஏற்படும் சமூக 
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பாதிப்புகள் மற்ரறய பிரிவுகளில் விவரிக்கப்படும். எவ்வாறாயினும், TEPA இற்குள் 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தசதத்ரத குரறப்பதற்காக TEPA இன் வடக்கு/வடகிழக்கு 

விளிம்புடன் தடம் பிரணக்கப்படட்ுள்ளது. CH12+620 இலிருந்து CH13+140 வரர, EHP 

இன் பிரதான வீதியின் மத்திய தகாடு எவரிதேன குளம் வழியாக பசல்கிறது, இது 

நீரியல் ரீதியாக முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதுடன் நீரந்ிரலகளுக்கு 

குரறந்தபட்ச பாதிப்புகள் ஏற்படும் வரகயில் நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதற்கு 

கடட்ுமானத்தின் தபாது பரிசீலிக்கப்படும். 

 

வரரபடம்  13: CH 10+500 இலிருந்து 11+800 வரரயிலான ஆரம்ப வடிவரமப்பு தடம் 

 
 

வரரபடம்  14 :CH 11+ 700 13 முதல் + 200  தடம் வடிவரமப்புத் ஆரம்ப வரரயிலான  

 
 

CH12+840 முதல் CH15+050 வரர, தடம் சதுப்பு நிலப்பகுதி வழியாக பசல்வதுடன் அதில் 

பபரும்பாலான பகுதிகள் விவசாய தநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

வடிவியல் வடிவரமப்பின் அடிப்பரடயில் சில இடங்களில் சில குடியிருப்பு நிலங்கள் 

ரகயகப்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

தோகந்தர இரடமாறல் (HIC) ஆனது CH13+050 முதல் CH14+350 வரரயில் 

அரமந்துள்ளதுடன் இது இந்த திடட்த்தின் கீழ் புதிதாக நிரம்ாணிக்கப்படவுள்ள 

அதிதவக பநடுஞ்சாரலரய பகாட்டாவ - தோகந்தர வீதி மற்றும் பகனல் வீதியுடன் 

இரணக்கும் ஒரு தசரவ இரடமாறலாகும். புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பகனல் 

வீதியானது தகாட்தட - தபாதப வீதி மற்றும் பகாட்டாவ - தோகந்தர வீதிரய 

இரணக்கும் எவரிதேன குளம் மற்றும் தலங்கம குளத்தின் பவளிதயற்றக் 
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கால்வாய்க்கு இரணயாகச ்பசல்கிறது. HIC ஆனது தகாட்தட - தபாதப வீதி மற்றும் 

பகாட்டாவ - தோகந்தர வீதிக்கு இரடயில் ஒரு பிளவு இரடமாறலாக அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளது. 

 

வரரபடம் 15 :CH 13+ 100 14 முதல் + 300  தடம் வடிவரமப்புத் ஆரம்ப வரரயிலான  

 
 

CH15+050 இலிருந்து அதிதவகப் பநடுஞ்சாரலயின் பிரதான சீரரமப்பின் இறுதி வரர, 

அது குடியிருப்புப் பகுதி வழியாகச ்பசல்கிறது. இந்த பிரிவில், வானகுரு மாவத்ரத 

கடரவக்கு அருகில் உள்ள 460 மீட்டர ் பகுதிக்கு வீதி பவடட்ு அகழ்வு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. CH15+580 இல் வாணகுரு மாவத்ரதக்கு குறுக்தக பசல்லும் 

கடரவ வழங்கப்படுதல் தவண்டும். குடியிருப்பு நில துண்டுகளுக்கான சில பிரதவச 

வீதிகள் கருத்திட்டத்திற்காக ரகயகப்படுத்தப்பட உள்ளதால், இரண்டாம் நிரல வீதி 

வரலயரமப்பு இப்பிரிவிற்குள் தமம்படுத்தப்பட உள்ளது. 

 

வரரபடம்  16 :CH 14+ 000 ஆரம்ப வரரயிலான இறுதி முதல்  வடிவரமப்பு தடம் 

 
 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல தடம் தபாதர இரடமாறலில் முடிவரடகிறது. தடத்தின் 

முடிவில், உயரத்்தப்பட்ட அதிதவக பநடுஞ்சாரல OCH உடன் நான்கு (4) இரணக்கும் 

சரிவுகளுடன் இரணகிறது. இந்த சரிவுகளுக்கு அப்பால், ததசிய வீதியுடன் (தகாட்தட 

– தபாதப வீதி) இரணப்புக்காக கூடுதல் நுரழவு மற்றும் பவளிதயறும் பாரதகள் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

 

 

வரரபடம்  17  :அதுருகிரிய PIC இன் ஆரம்ப வடிவரமப்பு தடம் 
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RDA ஆல் தயாரிக்கப்பட்ட ஆரம்ப வடிவரமப்புத் தடத்தின் கருத்திட்ட விவரங்கள் 

பின்வருமாறு. 

 

அட்டவரண  30: ஆரம்ப வடிவரமப்பின் கருத்திட்ட விபரங்கள் 

விடயம் வடிவணமப்பு விபைம் மபருமானம் 

1 பிரதான வீதியின் நீளம் 9.5 km 

2 தமம்பாலத்தின் நீளம் 9.2 km 

3 பவடட்ு பகுதி நீளம் 0.3 km 

4 சரிவுகளின் நீளம் 9.1 km 

5 வழியுரிரம பகுதியன அகலம் 40 m 

6 பிரதான வீதியில் உள்ள உள்ள பாரதகளின் 

எண்ணிக்ரக 

04 

7 இரடமாறல்களின் எண்ணிக்ரக தசரவ IC 02 

சிஸ்டம் IC 01 

8 தசரவ IC சரிவுகளில் உள்ள ஒழுங்ரககளின் 

எண்ணிக்ரக 

01 

9 சிஸ்டம் IC சரிவுகளில் உள்ள ஒழுங்ரககளின்் 

எண்ணிக்ரக 

02 

10 தமம்பாலங்களின் எண்ணிக்ரக 01 

11 முக்கிய சுரங்கப்பாரதகளின் எண்ணிக்ரக / குறுக்கு 

வழிகள் 

06 

ஒப்பந்ததாரர ்முன்பமாழிவின் அடிப்பரடயில் பிரதான வீதீ மற்றும் சரிவுகளுக்கான 

பபாது குறுக்குபவடட்ுகள் பின்வருமாறு இருக்கும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

விளக்கப்படம் 5: பிரதான வீதிக்கான பபாதுவான குறுக்குபவடட்ு 
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விளக்கப்படம் 6: ஒற்ரறப் ஒழுங்ரக சரிவுக்கான பபாதுவான குறுக்குபவடட்ு 

 
 

 

 

 

விளக்கப்படம் 7: இருவழிப்பாரத, தசான்-தவ சரிவுக்கான பபாதுவான 

குறுக்குபவடட்ு 

 

 
 

 

 

 

விளக்கப்படம் 8: இருவழி, இருவழி சரிவுக்கான பபாதுவான குறுக்குபவடட்ு 
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வடிவரமப்பு கட்டத்தில் சீரரமப்பின் வடிவியல் வடிவரமப்பின் அடிப்பரடயில் 

தபாதுமான வரளவு விரிவாக்கம் வழங்கப்பட தவண்டும். 

ஒப்பந்ததாரரக்ள் முன்பமாழியப்பட்ட தூண் பபாது ஏற்பாட்டின் வரக மற்றும் பிரிவு 

விவரங்கள் பின்வருமாறு, 

 

அட்டவரண  31: தூண் பபாது ஏற்பாடு, தூண் வரக மற்றும் பிரிவு விவரங்கள் 

பிைிவு தூை் வணக குற்ிப்புணை 

6+900  – 8+950 பேமர ் பேட் 

வரக 

தியவன்னா ஏரி மற்றும் பத்தரமுல்ல குடியிருப்பு 

பகுதிக்கு தமல் 

8+950 – 9+400 தபாட்டல் பிதரம் 

வரக 

தகாட்தட தபாதப வீதிக்கு தமல் 

9+400 – 13+550 பியர ் பபன்ட் 

வரக 

TEPA பகுதி மற்றும்  தோகந்தரவில் உள்ள 

எபவரிதேன குளம் மற்றும் சதுப்பு நிலத்திற்கு 

தமல்,  

13+550 – 14+200 தபாட்டல் பிதரம் 

வரக 

புதிய பகனல் வீதிப் பகுதி மற்றும் தோகந்தர 

வீதிக்கு தமல் 

14+200 – 15+200 பியர ் பபன்ட் 

வரக 

சதுப்பு நிலங்களுக்கு தமல் 

15+510 - முடிவு பியர ் பபன்ட் 

வரக 

சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு 

பிரததசத்திற்கு தமல் 

 

உத்ததச கருத்திட்ட தடத்திற்கான ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட வடிவரமப்பு தவகம் 80km/h 

ஆகும்.  இது புதிய களனி பாலம் முதல் தபாதர வரரயிலான பமாத்த வீதிப் 

பிரததசத்தின் பதாடரச்ச்ிரயப் பராமரிக்கும் 01 ஆம் கட்டத்ரதப் தபான்றதாகும். 

சாத்தியவள ஆய்வுக்காகக் பரிசீலிக்கப்படும் அதிதவக பநடுஞ்சாரலயின் பிரதான 

வீதிக்கான வடிவியல் வடிவரமப்பு அளவுதகால்களின் சுருக்கம் பின்வருமாறு, 

 

அட்டவரண  32: RDA இனால் தயாரிக்கப்படட் ஆரம்ப வடிவரமப்பிற்கான 

வடிவரமப்பு அளவுதகால்கள் 

மதா.இ விடயம் அலகு தைநிணல 

1 வடிவரமப்பு தவகம் kmph 80 

2 பிரதான வீதிகளுக்கான பசங்குத்து 

அனுமதி 

மீ 5.2 

3 பாரர்வ தூரத்ரத நிறுத்துதல் மீ 130 

4 ஒழுங்ரக அகலம் மீ 3.5 

5 பவளிப்புற வீதிதயார அகலம் மீ 2.5 

6 உள் வீதிதயார அகலம் மீ 1.25 

7 தூணிலிருந்து உள் அனுமதி மீ 1.0 

8 சராசரி அகலம் மீ 1.9 

9 வண்டிப்பாரதயின் குறுக்கு சாய்வு % 2.5 

10 பவளிப்புற வீதிதயார குறுக்கு சாய்வு % 2.5 
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11 அதி உயரத்தின்  ஆகக்கூடிய குறுக்கு 

சாய்வு 

% 4.0 

கிணடமட்ட கூறுகள் 

12 குரறந்தபட்ச ஆரம் மீ 280 

13 குரறந்தபட்ச வரளவு நீளம் மீ 240 (134 

முழுரமயான 

குரறந்தபட்சம்) 

14 குரறந்தபட்ச நிரலமாற்றம் வரளவு 

நீளம் 

மீ 44 

15 விரிவாக்கம் ததரவப்படாத 

குரறந்தபட்ச ஆரம்  

மீ 700 

16 அதி உயரம் ததரவப்படாத 

குரறந்தபட்ச ஆரம் 

மீ 2170 

மசங்குத்து கூறுகள் 

17 அதிகபட்ச சாய்வு % +4.0 

18 குரறந்தபட்ச சாய்வு (வடிகால் நிரல) % +0.5 

19 குரறந்தபட்ச பசங்குத்து வரளவு நீளம் மீ 70 

20 க்பரஸ்ட் வரளவுகளுக்கான 

குரறந்தபட்ச K பபறுமானம் 

 26 

21 பசக் வரளவுகளுக்கான குரறந்தபட்ச K 

பபறுமானம் 

 30 

 

இருப்பினும், ஒப்பந்ததாரரின் ஆரம்ப முன்பமாழிக்கு அரமவாக, சராசரி அகலம் 0.8 

மீ ஆகவும், தூணிலிருந்து உள் அனுமதி 0.0 மீ ஆகவும் மாற்றப்பட்டது. 

 

2.3.2 முன்வனாடி வீதிகள் மை்றும் வசணவ வீதிகணள அணமத்தல் 

பை்றிய விவைங்கள் 

2.3.2.1 முன்தனாடி வீதிகள் 
 

உத்ததச EH-NKBA தடம் நீரந்ிரலகள்/நீரவ்ழிப் பகுதிகள், கடட்ப்பட்ட பகுதிகள், பநல் 

காணிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் முழுவதும் இரண தநராக 

அரமக்கப்படட்ுள்ளதுடன் அடித்தூண் அரமத்தலுக்கான துரளயிடல், அவ்விடத்தல் 

தூண்கரள அரமப்பதற்கான வாரப்்பு, அடித்தளம் மற்றும் தமற்கட்டரமப்பு சாரந்்த 

(தூண்கள்) கடட்ுமானம் ஆகியவற்றிற்கு வழிசரமக்கும் வரகயில் முன்தனாடி 

வீதிகள் /தற்காலிக பிரதவச வீதிகள் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய கட்டத்தில் கட்டப்பட 

தவண்டும்.  தமலும், பணியாளரக்ள் மற்றும் இயந்திரங்கள் பசன்றரடவதற்கும் 

மற்ரறய அரனத்து தரர தயாரிப்பு நடவடிக்ரககள், உள்ளூர ்வடிகால் ஏற்பாடுகள், 

கருத்திட்டத்தின் முடிவில் மறுசீரரமப்பு பணிகள் தபான்றவற்றில் 

கலந்துபகாள்வதற்காக தள இடங்களுக்கு பிரதவசிக்கத் ததரவப்படுகின்றது. 

அதற்கரமவாக இந்த முன்தனாடி வீதிகள் உபகரணங்கள் மற்றும் கருத்திட்டப் 

பபாருட்கரள பணியிடங்களுக்கு பகாண்டுபசல்லவும்  அரனத்து அதிகாரிகள் 

மற்றும் பதாழிலாளரக்ளுக்கான தளத்திற்கு பசன்றரடவதற்கும் இந்த பிரதவச 

ஏற்பாடு பயன்படுகிறது. 

 

இந்த EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தில் தற்காலிக பிரதவச வீதிகரள 

அரமத்தலானது கருத்திட்டச ் பசயலாக்கத்திற்கு ஒரு முக்கியமான உந்துசக்திரய 

வழங்குவதுடன் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள நீரியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் தள நிரலரமகளின் மீது கருத்திட்டத்தால் தூண்டப்பட்ட தாக்கங்கரள 

தணிக்கும் விடயத்திலும் முக்கியபதாரு பங்கிரன வகிக்கின்றது. தற்காலிக பிரதவச 

வீதிகளுக்கான  தளவரமப்புத் திடட்த்தின் விவரங்கள் இரணப்பு 10:  பிரதவச 

வீதிகளின் பபாது தளவரமப்பு - EH-NKBA இரண்டாம் கடட்ம் இல் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளன தளம் சாரந்்த நிரலரமகள் மற்றும் தள சூழலின் 
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உணரத்ிறன் ஆகியவற்ரறப் பபாறுத்து, பின்வரும் வரகயான முன்தனாடி வீதிகள்/ 

பிரதவச வீதிகள்  EH-NKBA தடத்தில்  முன்பமாழியப்படுகின்றன. 

 

அட்டவரண  33: முன்தனாடி வீதிகள் /பிரதவச வீதிகளின் வரககள் 

வரகe காணி பயன்பாடு விபரம் 

வரக I 

நீரவ்ழி/நீரந்ிரலப் பகுதிகள் 

மற்றும் எவரிதேன குளம் 

(அதிக உணரத்ிறன் 

பகுதிகள்) 

வழியுரிரம பகுதியில் இரும்பு தூண்கள்/ 

உரதசட்டங்கள் மீது உயரத்்தப்படட் 

தளத்துடன் கூடிய டிபரஸ்டில் பாலம் 

அரமப்பு 

வரக II 

கட்டப்பட்ட பிரததசங்கள் 5.0 மீ அகலம் மற்றும் 0.5 மீ உயரம் பகாண்ட 

தளத்ரத சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கரர 

நிரப்புதல்,வழியுரிரம பகுதிக்குள் இருக்கும் 

/ பகட்டிப்படுத்தப்படட் தரரயில் (வடிகால் 

கடக்கும் இடங்களில் 0.45 மீ மதகுகளுடன்) 

வரக III 

TEPA உட்பட பநல் வயல்களும் 

சதுப்பு நிலங்களும் (மிதமான 

பிரததசங்கள் முதல் அதிக 

உணரத்ிறன் பகாண்ட 

பிரததசங்கள் வரர) 

தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல்/ததரவப்பட்டால் 

பமன்ரமயான மண்ரண அகற்றுதல் 

மற்றும் வழியுரிரம பகுதியில் ததாண்டிய / 

பகட்டியாக்கப்பட்ட பமன்ரமயான 

தரரயில் 5.0 மீ அகலம் மற்றும் 1.0 ~ 2.0 மீ 

உயரம் வரர 0.5 மீ ~ 1.0 மீ ஆழத்தில் 

சிறுமணி பின்நிரப்பல் (0.9 மீ/1.5 மீ மதகுகள் 

மற்றும் பாலங்கள், வடிகால் கடக்கும் 

பாரதகள்) 

 

பிரதவச வீதி வரககள் மற்றும் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட 

பிரிவுகளின் விவரங்கள் அட்டவரண 36 இல் பின்வருமாறு வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  34: முன்தனாடி வீதிகள் /தசரவ வீதிகரள அரமத்தல் பற்றிய 

விவரங்கள் 

SN 
சங்கிலித்பதாடரச்ச்ிகிமீ) 

குறிப்புரரகள் பிரதவச வீதிகளின் வரக 
முதல் வரர 

1 CH06+900 CH07+240 தியத்த உயன பூங்காவிற்கு 

அருகில் தியவண்ணா ஏரி 

மற்றும் கால்வாய் 

 

வரக I: ஸ்ட்ரட்ஸில் 

ட்பரஸ்டில் பிரிட்ஜ் 

 

2 CH07+240 CH07+300 

3 CH07+300 CH07+520 

4 CH07+520 CH08+200 

பசத்சிறிபாய கால்வாய் 

வழியாக 

(சிறப்பு 

முன்பனசச்ரிக்ரகயுடன்) 

வரக II: 0.5 மீ உயரம் 

வரர கரரரய நிரப்புதல் 

5 CH08+200 CH09+380 

தியத்த உயன முதல் 

பகாஸ்வத்ரத இரடமாறல் 

வரர கட்டப்படட் பகுதி 

வரக II: 0.5 மீ உயரம் 

வரர கரரரய நிரப்புதல் 

5 CH09+380 CH09+760 

பகாஸ்வத்ரத 

இரடமாறலில் உள்ள சதுப்பு 

நிலப்பகுதி (படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ 

மாவத்ரதயிலிருந்து 

ததவால வீதி வரர) 

வரக I: ஸ்ட்ரட்ஸில் 

ட்பரஸ்டில் பிரிட்ஜ் 

 

6 CH09+760 CH12+840 

தலங்கம EPA பகுதி வரக III: சிறுமணி 

நிரப்புதல் மற்றும் 

அரணக்கடட்ு 1.0 மீ முதல் 

2.0 மீ உயரம் வரர 

நிரப்பப்படும் 
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SN 
சங்கிலித்பதாடரச்ச்ிகிமீ) 

குறிப்புரரகள் பிரதவச வீதிகளின் வரக 
முதல் வரர 

7 CH12+840 CH 13+200 
அவரிதேன குளம் மற்றும் 

MED கால்வாய் 

வரக I: ஸ்ட்ரட்ஸில் 

ட்பரஸ்டில் பிரிட்ஜ் 

8 CH13+200 CH15+200 

எவரிதேன குளத்தின் 

உட்புகு கால்வாய் பகுதியில் 

பநல் காணிகள் மற்றும் 

சதுப்பு நிலங்கள் 

வரக III: சிறுமணி 

நிரப்புதல் மற்றும் 

அரணக்கடட்ு 1.0 மீ முதல் 

2.0 மீ உயரம் வரர 

நிரப்பப்படும் 

9 CH15+200 CH15+600 
தோகந்தர கிழக்கில் 

கட்டப்பட்ட பகுதி 

பவடட்ு பகுதி (கரரகள் 

இல்ரல) 

10 CH15+600 CH16+400 

தோகந்தர 

கிழக்கு/அதுருகிரிய/ PIC 

பகுதியில் உள்ள 

பநற்பயிரக்ள் மற்றும் சதுப்பு 

நிலங்கள் 

வரக III: சிறுமணி 

நிரப்புதல் மற்றும் 

அரணக்கடட்ு 1.0 மீ முதல் 

2.0 மீ உயரம் வரர 

நிரப்பப்படும் 

 

2.3.2.2 பவள்ளப்பபருக்கு பகுதிகளில் முன்தனாடி வீதிகள்   / பிரதவச 

வீதிகரள அரமத்தல் பற்றிய விவரங்கள் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் பபருமளவு பகுதியானது, தனித்துவமான நீர-்

சுற்றுசச்ூழல்- சூழலியல் பதாகுதிகரளக் பகாண்ட நீரியல் மற்றும் சுற்றாடல் சாரந்்த 

மிகுந்த உணரத்ிறன் பகாண்ட தாழ்வான பவள்ளப் பகுதிகள் வழியாகச ்பசல்கிறது. 

எனதவ, SLLDC/ID/CEA மூலம் வழக்கமான கண்காணிப்புக்கு உடப்டட்ு அரனத்து 

முக்கிய கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கும் முன் அனுமதியுடன் 1.0 கிமீ முதல் 1.5 கிமீ 

வரர ஒற்ரற அல்லது பல தடப் பகுதிகரளக் பகாண்ட ஒரு படிநிரல அல்லது பகுதி 

வாரியாக ஒதர தநரத்தில் அரனத்து மண் நிரப்புதல் மற்றும் அகழ்வாராய்சச்ி / 

அடித்தூண் துரளயிடும் பகுதிகரள மற்ரறய பவள்ளப்பபருக்கு அல்லது சதுப்பு 

நிலப்பகுதிகளில் இருந்து அபராதம் மற்றும் வண்டல்கரளத் 

தக்கரவத்துக்பகாள்வதற்காக சீட்  ரபல்கள் / காபரத்டம்கள், சில்ட் பபாறிகள், 

சவ்வுகள், ஜிதயாபடக்ஸ்ரடல்கள் ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்தி ஒரு தடுப்ரப 

வரரயறுப்பதன் மூலமும் ததாண்டப்பட்ட மண்ரண வரரயறுக்கப்பட்ட வரகயில் 

அகற்றல் அல்லது தசமித்தல் தபான்றவற்ரறப் பயன்படுத்தி, ஒப்பந்ததாரர(்கள்) 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகளில் கடுரமயான நீரின் தரக் கண்காணிப்புடன் 

நரடமுரறப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

தற்காலிக பிரதவச வீதிகரள அரமப்பதற்கு பின்வரும் குறிப்பிட்ட முரறகள் 

பயன்படுத்தப்படும்: 

 

• வரக I: ஸ்ட்ரட்ஸில் ட்பரஸ்டில் பாலம் (நீரவ்ழிப் பகுதிகளில்) 

தற்தபாதுள்ள நீர ்ஓட்டங்களில் ஏற்படும் அரடப்ரபக் குரறக்கவும், சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

அதிகப்படியான தசதத்ரதத் தவிரக்்கவும், கிரடமட்டமாக பவல்டிங்/தபால்ட ்

பசய்யப்பட்ட பபய்லி பீம்களில் நிரலயான தவரல தமரடரய வழங்கவதற்காக, 

பசங்குத்தாக இயக்கப்படும் குழாய்க் குவியல்களுடன் கூடிய ஸ்டீல் ட்பரஸ்டில் 

பிரிட்ஜ்கள் (வரக I) அரனத்து நீரவ்ழி/நீரந்ிரலப் பகுதிகளுக்கும் சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் மிக்க பகுதிகளுக்கும் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. (தியவண்ணா ஏரி 

மற்றும் கால்வாய், படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதயிலிருந்து ததவால வீதி 

வரரயிலான குறுக்கு வழி வரலயரமப்பு மற்றும் MED கால்வாய் உடப்ட எவரிதேன 

குளம்). 

 

இம்முரறயின் கீழ் கரர நிரப்புதல் எதுவும் கடட்ாயமாக பசய்யப்படுவதில்ரல 

என்பதுடன் பாலம்/தளத்தின் கடட்ுமானம் ஒரு வழிகாட்டி தளம் மற்றும் கிராலர ்

கிதரன் / அதிரவ்ுறும் சுத்தியல் ஏற்பாட்ரடப் பயன்படுத்தி குவியல்கரள இயக்கவும் 
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மற்றும் ட்பரஸ்டில்பவாரக்் மற்றும் பிளாட்ஃபாரம்்கரள பபய்லி டிரஸ்கள் மற்றும் 

பபய்லி தாள்களுடன் உயரத்்தவும் ரவக்கவும் படிப்படியாக ஒரு முரனயிலிருந்து 

மறுமுரனக்கு தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

இது தியவண்ணா ஏரியின் கால்வாய்ப் பகுதியில் CH 06+900 முதல் CH 07+520 

வரரயிலான 0.62 கி.மீ தூரத்திற்கும், பகாஸ்வத்ரத இரடமாறல் பகுதியில் உள்ள 

சதுப்பு நிலப்பகுதிக்கு தமல் CH 09+380 இலிருந்து CH 09+760 வரரயிலான 0.38 கி.மீ. 

தூரத்திற்கும். CH 12+600 முதல் CH 13+200 வரரயிலான நீரவ்ழிப் பகுதியின் வலது 

கரரயில் உள்ள எவரிதேன குளம் மற்றும் MED கால்வாயின் வரரயிலான 0.60 கி.மீ 

தூரத்திற்கும் பமாத்தமாக 1.60 கி.மீ. நீளத்திற்கு ஏற்புரடயதாகும். 

 

நீர ் ஓட்டங்களுக்கான அரடப்பு குரறந்தளவில் இருப்பதால், இந்த விடயத்தில் 

நீதராட்ட திரசதிருப்பல் ததரவப்படுவதில்ரல. இருப்பினும், கால்வாய் கடத்தல் 

திறனில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு தமல் (1/3) தாள் குவியல்கள்/காபரத்டம் அல்லது 

தவரல பசய்யும் தமரட கடட்ுமானம் காரணமாக தற்காலிகமாக தரட பசய்யப்பட 

தவண்டும் என்பதால் தசனல் திரசதிருப்பல் அல்லது அகலப்படுத்துதல் 

ததரவப்படுகிறது. 

 

EH-NKBA தடத்தின் சீரரமப்பு, தூண்களின் சரியான இடம் மற்றும் பிற தள குறிப்பிடட் 

நிரலரமகள் ஆகியவற்ரறப் பபாறுத்து, தற்காலிக பிரதவச வீதிகள் மற்றும் 

கடட்ுமான தளங்களுக்கான கடட்ுமான முரற பின்வருமாறு சிறிது தவறுபடலாம். 

 

அ) EH-NKBA தூண்கள் கால்வாய் ஓரத்தில் அரமந்திருக்கும் தபாது பிரதவச 

வீதிகரளஅரமத்தல் 

EH-NKBA தூண்கள் கால்வாயின் விளிம்பில் அரமந்திருக்கும் தபாது, ரபல் துரளயிடல் 

ஒரு உறுதியான தரரமட்டம் பசய்யப்படட் மண் தமரடயில் இருந்து அல்லது 

முன்னூடி வீதியிலிருந்து நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு உயரமான தவரல தமரடயிலிருந்து 

(குறுகிய ட்பரஸ்டில் பாலம் தபான்றது) பசயல்படுத்தப்படும். அடித்தூண் 

கடட்ுமானத்திற்குப் பிறகு, ரபல் தேக்கிங் மற்றும் ரபல் தகப் கடட்ுமானத்திற்காக 

ஷீட் ரபல் தஷாரிங் பசயல்படுத்தப்படும். 

 

விளக்கப்படம் 9: கால்வாய் விளிம்பில் தூண்கள் அரமந்துள்ள தற்காலிக பிரதவச 

வீதிகள் மற்றும் கடட்ுமான தளங்கள் 

 
ஆ). EH-NKBA தூண்கள் கால்வாய்/ஏரியின் நடுவில் அரமந்திருக்கும் தபாது பிரதவச 

வீதிகரள அரமத்தல் 

 

EH-NKBA தூண்கள் ஒரு கால்வாய் அல்லது ஏரியின் நடுவில் அரமந்திருக்கும் தபாது 

(ஆனால் முன்தனாடி வீதியிலிருந்து நிரவ்கிக்கக்கூடிய தூரத்தில்), அடித்தூண் 

துரளத்தல் என்பது உறுதியாக நிரலநிறுத்தப்பட்ட தவரல தமரடயிலிருந்து 
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(குறுகிய ட்பரஸ்டில் பாலம் தபான்றது) இருந்து பசயல்படுத்தப்படும். முன்தனாடி வீதி 

தூண் கடட்ுமானத்திற்குப் பிறகு, ரபல் தேக்கிங் மற்றும் ரபல் தகப் 

கடட்ுமானத்திற்காக ஷீட் ரபல் தஷாரிங் பசயல்படுத்தப்படும். 

 

விளக்கப்படம் 10: தூண்கள் கால்வாயின் நடுவில் அல்லது ஏரியில் (ஆனால் ரபலட் 

சாரலக்கு அருகில்) அரமந்துள்ள தற்காலிக பிரதவச வீதிகள் மற்றும் கடட்ுமான 

தமரடகள் 

 
 

நீதராரடகள்/கால்வாய்கள் மற்றும் ஏரிகளின் நடுப்பகுதிகளில் தற்காலிக பிரதவச 

வீதிகள் ததரவப்படும்தபாது (வீதியிலிருந்து நிரவ்கிக்கக்கூடிய தூரத்தில் 

இல்லாதிருக்கும் தபாது), ஸ்ட்ரட்களில் உயரந்்த தவரல தமரடயுடன் கூடிய தற்காலிக 

ட்பரஸ்டில் பாலங்கள், சதுப்பு நிலப்பகுதிக்கு மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்ரபக் 

குரறப்பதற்காக கரர நிரப்பப்படாமல் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

விளக்கப்படம் 11: கால்வாயின் நடுவில் அல்லது ஏரியில் (மற்றும் ரபலட ்

சாரலயிலிருந்து விலகி) தூண்கள் அரமந்துள்ள தபாது தற்காலிக பிரதவச வீதிகள் 

மற்றும் கடட்ுமானத் தமரடகள் 

 
ட்பரஸ்டில் பாலம் கட்டரமப்பின் கடட்ுமான பசயன்முரற கீதழ 

விளக்கப்படட்ுள்ளதுடன் பின்வரும் படங்களில் விளக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

இரும்பு ட்பரஸ்டில் பாலத்தின் கடட்ுமானம் மற்றும் அகற்றும் முரற பின்வரும் 

படிகரள உள்ளடக்கியதாகும்: 

I. குதராலர ் கிதரன் இயக்குவதற்காக தற்தபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழலுக்கு 

குரறந்தபட்ச இரடயூறு ஏற்படும் வரகயில் நிலத்தின் ஓரத்தில் கால்வாய் 

கடட்ு அல்லது குளக் கடட்ுக்கு பவளிதய தற்காலிக தமரட அரமத்தல் 
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II. குதராலர ்கிதரன் மற்றும் குழாய் உரறகரள சீரரமக்க மற்றும் நிரலநிறுத்த 

தற்காலிக கூடுதல் வழிகாட்டி தமரட/பாரஜ்் ஆதரரவப் பயன்படுத்தி 

நீரந்ிரலப் பகுதியில் முதல் இரண்டு வரிரச தூண் குழாய்கரள அரமத்தல். 

III. குழாய் உரறகரள பாரற மட்டத்திற்கு கீதழ பசலுத்துதல் மற்றும் குதராலர ்

கிதரன் பபாருத்தப்பட்ட அல்லது அகழ்வாராய்சச்ியில் பபாருத்தப்படட் 

ரேட்ராலிக்/பக்க பிடியில் அல்லது மின்சார வரக அதிரவ்ு சுத்தியரல 

ஒவ்பவாரு தூண் குழாய்களின் தமல் பபாருத்தி நீரந்ிரலயில் இரும்பு குழாய் 

உரறரய நிறுவ பயன்படுத்த தவண்டும். 

IV. தரர தமரடயிலிருந்து விரிவரடயும் முதல் பபய்லி பாலம் பகுதிக்கு 

தபால்டிங்/பவல்டிங் மூலம் டிரஸ்கள், குறுக்கு-பிதரசிங் மற்றும் குபராஸ் 

பீம்கரள அரமத்தல் 

V. தபால்டிங்/பவல்டிங் பயன்படுத்தி தவரல பசய்யும் தமரடக்கான ஸ்டீல் படக் 

பிதளட்கரள பபாருத்துதல் மற்றும் தவரல பசய்யும் தமரடக்கு 

தேண்ட்பரயில்கள் உட்பட பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககரள வழங்குதல் 

VI. தூண் அரமவிடங்களுக்கான அடுத்த பகுதிரய அரமப்பதற்காகவும் 

நீடிப்பதற்காகவும் குதராலர ் கிதரனுக்கான, ஆரம்பத்தில் முடிக்கப்பட்ட 

படக்ரகப் பயன்படுத்தி ட்பரஸ்டில் பிரிட்ஜின் அடுத்த வரிரசகரள 

முடிப்பதற்காக பிரிவு அணுகுமுரறயுடன் கூடிய முற்தபாக்கான கடட்ுமான 

முரற பின்பற்றப்படும். 

VII. ட்பரஸ்டில் பிரிட்ரஜ அகற்றுவது பாலத்தின் பதாரலதூர விளிம்பிலிருந்து 

பதாடங்கி எதிர ் வரிரசயில் பிரிவுகளாக தமற்பகாள்ளப்படுவதுடன் படக் 

மற்றும் டிரஸ்கள்/பீம்கரள அகற்றிய பின் குழாய் தூண்கரள அகற்ற அதிரவ்ு 

சுத்தியல் மற்றும் குதராலர ்கிதரன் பயன்படுத்தப்படும். 

 

     புரகப்படத் பதாகுப்பு 3: நீரந்ிரலகள்/கால்வாய்களின் விளிம்பில் ட்பரஸ்டில் 

பாலத்தின் கடட்ுமானம் 

 
         ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 
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புரகப்படத் பதாகுப்பு  4: நீரந்ிரலகள்/கால்வாய்களில் ட்பரஸ்டில் பாலம் 

கடட்ுமானம் 

 
 

 

 

 

 

 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  5: வழிகாட்டி சட்டகத்தின் கட்டரமப்பின் திட்டமுரற 

வரரபடம் 

 
ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 
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புரகப்படத் பதாகுப்பு  6: "மீன்பிடிக்கும் முரற" பகாண்ட ட்பரஸ்டில் பாலம் 

அரமத்தல் 

 
               ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  7: நிரலப்படுத்தல் மற்றும்  உள் பசலுத்தலுடன் இரும்பு 

குழாய் தூண் கடட்ுமானம் 

 
               ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 
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புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  8: பபய்லி பீம் அரமத்தல் மற்றும் தமரட கடட்ுமானம் 

  
ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• வரக II: 0.5 மீ உயரம் வரர அரண நிரப்பப்படும் (உயரந்்த நிலப்பகுதிகளில்) 

உத்ததச EH-NKBA தடம் கட்டரமக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உறுதியான நிலத்தின் மீது 

பசல்லும் தபாது, தற்காலிக பிரதவச வீதிகளின் தூண் அரமவிடங்கரள 

பநருங்குவதற்கும் மற்றும் கடட்ுமான பபாருட்கள்/பணியாளரக்ரளக் பகாண்டு 

பசல்வதற்கும் தரட மட்டத்தில் குரறந்த தள துப்பரவாக்குதல் மற்றும் மற்றும் 0.5 

மீட்டருக்கும் குரறவான கரர நிரப்பலிலும் வாய்ப்பு வழங்கப்படும். இந்த முரறயின் 

மூலம் பசத்சிறிபாய கால்வாயுடன் CH 07+520 முதல் CH 08+200 வரரயிலும், தியத்த 

உயன முதல் KIC வரரயான CH 08+200 முதல் CH 09+380 வரரயிலும்  பமாத்தமாக 1.86 

கிமீ நீளமான பகுதி மிகவும் கட்டரமக்கப்பட்ட பகுதிகள் வழியாக உள்வாங்கப்படும். 

 

இந்த விடயத்தில் சிறிய தற்காலிக வடிகால் திரசதிருப்பல்கள் ததரவப்படுவதுடன் 

உள்ளூர ்வடிகால் ஏற்பாடுகள் தளம் சாரந்்த நிலப்பரப்பு மற்றும் இரணயான மற்றும் 

குறுக்கு வடிகால் பாய்சச்ல்களுக்கான ஓட்ட இரணப்பு நிரலரமகளின் 

அடிப்பரடயில் ஒதுக்கப்பட தவண்டும். மண் நிரப்புதல் ஏற்கனதவ உள்ள வடிகால் 

ஓட்டப் பாரதகரளக் கடந்தால், NP3/NP4 இன் 1 முதல் 3 வரிரசகளுக்கு (அழுத்தம் 

இல்லாத RCC மீடியம்/பேவி டியூட்டி) ே்யூம் குழாய் மதகுகள் (வடிகால் கடக்கும் 

இடங்களில் 0.45 மீ விட்டம் பகாண்ட மதகுகளுடன்) வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

• வரக III: சிறுமணி நிரப்புதல் மற்றும் கரர நிரப்பல் 1.0 மீ முதல் 2.0 மீ உயரம் 

வரர தமற்பகாள்ளப்படும் (சதுப்பு நிலப் பகுதிகளில்) 

தியவண்ணா ஏரியுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று தசரும் பகுதி, படன்சில் பகாப்தபகடுவ 

வீதியில் இருந்து ததவால மாவத்ரத வரரயான பகுதி எவரிதேன குளம் பகுதி 

மற்றும் தோகந்தர கிழக்கில் 300 மீ. பவடட்ுப் பகுதித் தவிரந்த, பநல் வயல் மற்றும் 

சதுப்பு நிலங்கரளக் பகாண்ட மற்ரறய அரனத்துப் பகுதிகளிலும் தற்காலிக 

பிரதவச வீதிகளுக்கு 0.5 மீ முதல் 1.0 மீ வரர அடரத்்தியான சிறுமணி நிரப்பலின் தமல் 

1.0 மீ முதல் 2.0 மீ உயரம் வரர மண் கரர நிரப்புதல் முன்பமாழியப்பட்டது. எனதவ, 

முன்பமாழியப்பட்ட நீளமான 1.0 மீ முதல் 2.0 மீ உயரமுள்ள மண் அரண நிரப்புதல் 

பிரதான தடம் வழியாக 5.68 கி மீ நீளத்திற்கு இருப்பதுடன் இதில் TEPA இற்குள் 2.88 கிமீ 

நீளமான பகுதி உள்ளடங்குவதுடன் சரிவுப் பகுதிகளில் தமலதிக ~2.0 கிமீ நீளம் 

இருக்குபமன எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

இந்த விடயத்தில் சிறிய முதல் பபரியளவிலான தற்காலிக வடிகால் 

திரசதிருப்பல்கள் ததரவப்படுகின்றன, தமலும் தளம் சாரந்்த நிலப்பரப்பு மற்றும் 

இரணயான மற்றும் குறுக்கு வடிகால் பாய்சச்ல்களுக்கான ஓட்ட இரணப்பு 

நிரலரமகளின் அடிப்பரடயில் தள வடிகால் ஏற்பாடுகள் வழங்கப்பட தவண்டும். 

மண்கரர நிரப்புதல் ஏற்கனதவ உள்ள வடிகால் பாயும் பாரதகரள கடந்து 

பசன்றால், NP3/NP4 இன் 1 முதல் 3 வரிரசகளுக்கு ே்யூம் குழாய் மதகுகள் 
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வழங்கப்படும். (0.9 மீ/1.5 மீ விடட்ம் பகாண்ட மதகுகள், தற்காலிக பாலங்கள் மற்றும் 

வடிகால் கடக்கும் இடங்களில் தரரப் பாலங்கள்)  

 

2.3.2.3 பிரதவச வீதி கடட்ுமானம் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நீதராட்ட திரசதிருப்பல் 

விவரங்கள் 

 

மூன்று வரகயான பிரதவச வீதிகளில் (வரக I, II, மற்றும் III), உயரமான ட்பரஸ்டில் 

பாலம் கட்டரமப்ரபக் பகாண்ட வரக I, தற்தபாதுள்ள நீதராட்ட நிரலரமகளுக்கு 

குரறந்தபட்ச இரடயூறுகரள ஏற்படுத்துவதுடன் இதன் கீழ் வடிகால் 

திரசதிருப்பல்கள் ததரவப்படுவதில்ரல. இருப்பினும், வரக II மற்றும் III இரண்டும் 

இரணயான பாய்சச்ல்கள் மற்றும் குறுக்கு வடிகால் பாய்சச்ல்கள் ஆகிய 

இரண்டிற்கும் ததரவயான சிறிய வடிகால் திரசமாற்றங்கரளக் பகாண்டிருக்கும். 

 

விளக்கப்படம்  12: பக்கவாடட்ு ஓட்டம் திரசதிருப்பல்களுடன் கரர 

நிரப்புதல்(அலகுகள்: பசமீ) 

 
 

விளக்கப்படம் 13: குறுக்கு வடிகால் ஓட்டம் திரசதிருப்பல்களுடன் கரர நிரப்புதல் 

(அலகுகள்:பசமீ)  

 
 

தீவிர காலநிரலயின் தபாது வடிகால் பகாள்ளளரவ அதிகரிப்பதற்காக, பவள்ளநீரர 

சீராக பவளிதயற்றுவரத உறுதி பசய்வதற்காக, பபாருத்தமான இடத்தில் 

தரரப்பாலம் அரமக்கப்படும், தமலும் சீரான இரடபவளியில் அல்லது 

அரணக்கடட்ு நிரப்பப்படட் பகுதியில் உரடப்பு பகுதிகள் முன்கூட்டிதய அரடயாளம் 

காணப்படும். வடிகால் தபாதுமானதாக இல்லாததபாது, பாதுகாப்பான வடிகால் 

மற்றும் பவள்ளம் தவகமாக பவளிதயறுவரத உறுதி பசய்வதற்காக பிரதவச வீதிரய 

தற்காலிகமாக ததாண்டலாம்/உரடத்துவிடலாம். 
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விளக்கப்படம் 14: அதிக பாய்சச்லுக்காக ஒரு தரரப்பால பகுதிரயக் பகாண்டு 

கரரரய நிரப்புதல் 

 
பிரதவச வீதி கடட்ுமானமானது நீர-்சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதால், அரனத்து கடட்ுமான நடவடிக்ரககளும் 

கடட்ுமான முரறகளும் கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் பதாடங்கும் முன் சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரம் பகாண்ட நிறுவனங்களினால் (CEA, SLLDC, ID, ASD, முதலியன) 

அங்கீகரிக்கப்பட தவண்டும். 

 

கண்காணிப்பு பணியானது CEA, SLLDC, ID தபான்ற சம்பந்தப்பட்ட அதிகார 

நிறுவனங்களின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாடட்ுதல்களுடன் ஒரு சுயாதீன 

பபாறியாளரின் தமற்பாரர்வயின் கீழ் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

அரனத்து கடட்ுமான பணிகளும் சுற்றுசச்ூழல் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும்/அல்லது 

சுயாதீன பபாறியாளரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி பசயல்படுத்தப்படும். 

 

தமலும், தளம் சாரந்்த வடிகால் மாற்றுப்பாரதகள் (திரசதிருப்பல்கள்) 

ததரவகளானரவ, அதனுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்கு பாயும் வழிகள் 

மற்றும் கடட்ுமானத்திற்கு முன்/கடட்ுமானத்தின் தபாது வழங்கப்படும் தற்காலிக 

பிரதவச வீதிகள் மற்றும் கடட்ுமான தமரடயின் வரக ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் 

பின்வருமாறு படட்ியலிடப்படட்ுள்ளன.  

 

முன்பமாழியப்பட்ட தளம் சாரந்்த வடிகால் மாற்றுப்பாரதகள் மற்றும் 

வடிவரமப்புகளுக்கு  ததரவயான அங்கீகாரம் எந்தபவாரு கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககரளயும் பதாடங்குவதற்கு முன்னர ்SLLDC, ID, ASD மற்றும் CEA உள்ளிட்ட 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து, பபறப்பட தவண்டும். 

 

அ) தியவண்ணா ஏரி CH 6+900 முதல் CH 7+520 வரர ஏரி/வாய்க்காலில் அரமந்துள்ளது 

ஏரிப் பகுதியிலும், கால்வாய்க்கு  தமலும், கீதழ உள்ள வரரபடம் 20 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி, அதிகதவக பநடுஞ்சாரல சீரரமப்பிற்கு இரணயாக முழு 

அளவில் ட்பரஸ்டில் பாலம் கட்டரமப்ரபப் பயன்படுத்த உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. 

நீதராட்ட திரசதிருப்பல்கள் ததரவப்படுவதில்ரல. 

 

இருப்பினும், கால்வாய் கடத்தல் திறனில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு தமல் (1/3) ஷீட ்

ரபலிங் அல்லது தவரல பசய்யும் தளத்தின் கடட்ுமானம் காரணமாக தற்காலிகமாக 

தரட பசய்யப்பட தவண்டுபமனில், கால்வாய் திரசதிருப்பல் அல்லது 

அகலப்படுத்துதல் ததரவப்படுகிறது. 
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வரரபடம்  18: தியவண்ணா ஏரியில் பிரதவச வீதிகளின் அளவிரன 

ஏற்பாடுபசய்தல் 

 
 

ஆ). CH 09+380 இலிருந்து CH 09+760 வரரயிலும் பகாஸ்வத்ரத இரடமாறலிலும் CH 

9+760 இலிருந்து CH 12+840 வரரயும் TEPA  இலும் உள்ள பநல் வயல்கள்/சதுப்பு 

நிலங்கள் மற்றும் கால்வாய்கள்,  

 

பகாஸ்வத்ரத இரடமாறல் பகுதியில் பாரதகள் கால்வாய்கரள குறுக்கிடும் 

இடத்தின் வரலயரமப்பு காணப்படும் தபாது தற்தபாதுள்ள கால்வாய் 

வரலயரமப்பில் ஏற்படும் இரடயூறுகரளக் குரறக்க கீதழ உள்ள புரகப்படம் 10 

இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி அதிதவக பநடுஞ்சாரல சீரரமப்பிற்கு இரணயாக முழு 

ட்பரஸ்டில் பாலம் கட்டரமப்ரபப் பயன்படுத்த முன்பமாழியப்பட்டது. ட்பரஸ்டில் 

பாலம் கடட்ப்படுவதால், நீதராட்ட திரசதிருப்பல்கள் ததரவயில்ரலபயனினும் 

தூண்கள் குறுக்கிடும் தபாது மற்றும் தநரடியாக கால்வாய் தடங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று 

தசரும்தபாது, தற்காலிக/நிரந்தர நீதராட்ட திரசதிருப்பல்கள் ததரவயானவாறு 

இரணக்கப்படும். 

 

தமலும், தற்தபாதுள்ள கால்வாயின் கடத்தும் திறனில் மூன்றில் ஒரு பங்கிற்கு தமல் 

(1/3) ஷீட் ரபலிங் அல்லது தவரல பசய்யும் தளத்தின் கடட்ுமானம் காரணமாக 

தற்காலிகமாக தரட பசய்யப்பட தவண்டும் என்றால், கால்வாய் திரசதிருப்பல் 

அல்லது அகலப்படுத்துதல் ததரவப்படுகிறது. 

 

இ) CH 12+840 இலிருந்து CH 13+200 வரரயிலான எவரிதேன குளம் மற்றும் மாதிபவல 

திரசதிருப்பல் பகுதி  

SLLDC இனால் வழங்கப்படட்ுள்ள ததரவகள் மற்றும் பரிந்துரரகளின்படி, இந்தப் 

பிரிவில் உள்ள பிரதவச வீதிகரள முழுரமயாக ட்பரஸ்டில் பாலம் கடட்ுமானத்துடன் 

வழங்க முன்பமாழியப்படட்ுள்ளது. நிலத்தூண் அரமத்தல் தமரடக்கான 

பிரதவசமும், பிரதான தமரடயில் இருந்து குறுக்காக நீட்டிக்கப்பட்ட ட்பரஸ்டில் 

பிரிட்ஜ் பகுதியுடன் கட்டரமக்கப்படும். 

 

தலங்கம குளத்திலிருந்து உட்பசலுத்தும் கால்வாயில் (தடத்திற்கு பதற்தக 250 மீ 

பதாரலவில் அரமந்துள்ள தலங்கம குளத்திற்கு எந்த இரடயூறும் இல்ரல), 

கால்வாயில் பாய்சச்ல் திரசதிருப்பல்கள் வழங்கப்படுவதுடன் இடமாற்றம் மற்றும் 

மீள் இட அரமவு பசய்யப்படும்தபாது அவரிதேன குளத்தின் வலது கரரயில் 

அரமந்துள்ள சம்பந்தப்படட்நீரப்்பாசனம்/பவள்ளக்கடட்ுப்பாடட்ு 

கட்டரமப்புகளுக்கு இடமாற்றம் ததரவப்படும்.  

 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

82 

 

வரரபடம்  19: TEPA பகுதியில் CH 11+500 இல் முன்தனாடி வீதிகளுக்கான பிரதவச 

வீதிகளின் அளவிரன ஏற்பாடுபசய்தல்  

 
 

 
வரரபடம்  20: CH 13+000 இல் முன்தனாடி வீதிகளுக்கான பிரதவச வீதிகளின் 

அளவிரன ஏற்பாடுபசய்தல்  

 
 

ஈ) CH 13+200 இலிருந்து CH 15+200 வரர எவரிதேனாஏரிக்கு நீர ் பகாண்டுவரும் 

கால்வாய்  

 

1.0 மீ முதல் 2.0 மீ வரரயிலான அரணக்கரரயுடன் 0.5 மீ முதல் 1.0 மீ வரரயிலான  

ததாண்டப்படட் மற்றும் பகட்டியாக்கப்படட் பமன்ரமயான நிலத்தில் 0.5 மீ முதல் 1.0 

மீ வரர சிறுமணி நிரப்புதலுடன் கூடிய வரக III பிரதவச வீதி இந்தப் பிரிவில் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளதுடன் பாதிக்கப்பட்ட கால்வாய் பகுதியில் தற்காலிக 

கால்வாய் மாற்றுப்பாரதகள் வழங்கப்படும். விவசாயிகளின் பாசன நீர ்ததரவகள், 

பவள்ளப்பபருக்கு, முந்ரதய நீரப்்பாசன முரற மற்றும் வடிகால் திட்டங்கள் 

ஆகியவற்ரற கருத்தில் பகாண்டு EH-NKBA கடட்ுமானப் பணிகள் நிரறவரடந்த 

பிறகு நிரந்தர கால்வாய் திருப்பங்கள் பசயல்படுத்தப்படும். 
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வரரபடம்  21: CH 13+500 இல் ஒப்பந்ததாரரக்ளின் தடத்திற்கான ஏற்பாடு மற்றும் 

முன்தனாடி வீதி 

 

 
 

இ) CH 15+400 இலிருந்து  CH 16+400 வரர அத்துருகுரிய இரடமாறலுக்கு அருகிலுள்ள 

தோகந்தர/அதுருகிரிய பநற் காணிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் 

 

மீ முதல் 2.0 மீ வரரயிலான அரணக்கரர பகாண்ட வரக III பிரதவச வீதிகள் 0.5 மீ 

முதல் 1.0 மீ வரரயில் ததாண்டப்பட்ட மற்றும் சுருக்கப்படட் பமன்ரமயான நிலத்தில் 

சிறுமணி நிரப்புதல் இந்தப் பிரிவில் முன்பமாழியப்படட்ுள்ளதுடன் பாதிக்கப்பட்ட 

கால்வாய் பகுதியில் தற்காலிக கால்வாய் மாற்றுப்பாரதகள் வழங்கப்படும். 

பபாதுவாக, தற்காலிக மாற்று கால்வாய் மூல வடிகால் அளரவ விட குரறவாக 

இருக்கக்கூடாது. கால்வாய் உள்ள இடங்களில், தற்காலிக பிரதவச வீதிகளுக்கு 

குறுக்தக நீர ்பாய்சச்ரலப் பராமரிக்க ே்யூம் குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

அவ்வாறாக இல்லாதவிடத்து நீர ்பகாண்டு பசல்லப்படும் அரமப்பின் நீதராட்டத்ரத 

தபணிவருவதற்காக பிரதவச வீதியில் பக்கவாடட்ு பள்ளங்கள் 

அரமக்கப்படுகின்றன. ே்யூம் குழாய்களின் குறிப்பிட்ட எண் மற்றும் அளவு 

ஆகியரவ தளத்தின் நிரலரமகள் மற்றும் நீர ்ஓட்டப் பாரதகளுக்கு ஏற்ப கணக்கீடு 

மூலம் தீரம்ானிக்கப்படும். 

 

வரரபடம்  22: CH 16+500 இல் ஒப்பந்ததாரரக்ள் தடத்திற்கான ஏற்பாடு மற்றும் 

முன்தனாடி வீதி 
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2.3.3 மீட்டளிப்பு மை்றும் மறுசீைணமப்பு நிகழ்சச்ித்திட்டம் 
 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் விரளவாக TEPA இல் பாதிப்புக்குள்ளான நிலப்பகுதி 

அதன் முதல் நிரலக்கு மீட்படடுக்கப்படுதல் தவண்டும். உத்ததச மறுசீரரமப்பின் 

ஆரம்ப இலக்கு, உத்ததச கடட்ுமானத்தின் காரணமாக வாழ்விடங்கள், தற்தபாதுள்ள 

உயிரியல் பல்வரகரம மற்றும் EPA இன் காட்சி சூழல் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் 

பாதகமான தாக்கங்கரள ஈடுபசய்யும் நடவடிக்ரககரள பசயல்படுத்துவதாகும். 

மறுசீரரமப்பானது, கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் விரளவாக சீரக்ுரலந்த 

அரனத்து பகுதிகளும் மீட்டரமக்கப்படுவரத உறுதி பசய்ய தவண்டும் என்பதுடன் 

இது அபிவிருத்திக்கு  முன்னர ் இருந்தது தபான்ற ஒரு நிரலயான சூழரல 

ஏற்படுத்துதல் தவண்டும். எனதவ, கடட்ுமான நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் 

இரடயூறுகளின் மூலத்ரத அகற்றுதல் மற்றும் சுற்றாடல் பதாடரச்ச்ி மூலம் 

தளங்கரள இயற்ரகயாக மீட்படடுக்க அனுமதித்தல் மிகவும் முக்கியமானதாக 

இருப்பதுடன் உத்ததச கருத்திட்ட நடவடிக்ரககள் சூழலியல் சீரழிவின் அனுமதி 

விளிம்பின் அளவிரன விஞ்சாததால் இது சாத்தியமானதாக உள்ளது. TEPA இன் 

தாக்கப் பகுதிரய மீட்படடுப்பதற்கு நிலவும் நிரலரமகளின் அடிப்பரடயில் 

பின்வரும் மீட்டளிப்பு மற்றும் சாத்தியமான நடவடிக்ரககள் ததரவப்படுகின்றன. 

 

• கடட்ுமானத்திற்குப் பிந்ரதய மீட்டரமக்கும் நடவடிக்ரககளில் 

இடிபாடுகரள தசகரித்து அகற்றுதல் மற்றும் குறிப்பிடட் இடங்களில் 

பபாருத்தமான மண்ணரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககரளப் 

பயன்படுத்துதல் ஆகியரவ உள்ளடங்கும். 

• தற்தபாதுள்ள தாவரங்களின் இயற்ரகயான வளரச்ச்ிக்காகவும், 

ததரவக்தகற்ப வாழ்விடங்கரள விரிவுபடுத்துவதற்காகவும், துப்புரவு மற்றும் 

கிளரும் நிரலயின் தபாது பாதுகாக்கப்படட் தமல்மண்ரணப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் சூழலுக்கு பவளிப்படும் நிலத்ரத சமப்படுத்துதல். 

• பாதிக்கப்பட்ட நீரவ்ழிகளின் மறுசீரரமப்பு ID, ASD மற்றும் SLLDC 

அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் தமற்பாரர்வயின்படி நீரப்்பாசனம், நீரந்ிரல மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் பசயல்பாடுகளில் எதிரம்ரறயான விரளவுகரளத் தணிக்கவும், 

பவள்ள அபாயம் குரறப்பு, நீரின் தரத்ரத தமம்படுத்துதல் மற்றும் நிலத்தடி 

நீர ் மறுபசறிவு தபான்ற தநரம்ரறயான விரளவுகளுடன் சமூகத்திற்கு 

நன்ரமகரள அதிகரிக்கவும் தமற்பகாள்ளப்படும்.  

• முன்னர ்இருந்த மற்றும் அகற்றப்பட்ட தாவரங்களுக்கு சமமான தாவரங்கரள 

வளரப்்பதற்காக பாதிக்ப்பட்ட நிலங்களில் மீள் விரதயிடல்  

• TEPA உட்பட அவற்றின் குறிப்பிடட் ஈரநில பசயல்பாடுகளில் கவனம் பசலுத்தி 

பநல் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கரள மீட்டரமத்தல். 

 

2.3.3.1 முன்தனாடி வீதிகளில் ட்பரசல் பாலங்களின் கட்டரமப்பிரன அகற்றும் 

நரடமுரற  

 

பபரும்பாலான பநற் காணிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களில் (பகாஸ்வத்ரத 

இரடமாறரலத் தவிர) தற்காலிக பிரதவச வீதிகள் 0.5 மீ முதல் 1.0 மீ உயரம் வரர 

சிறுமணி நிரப்புகளுடனும், அதன் தமல் 1.0 மீ முதல் 2.0 மீ உயரம் வரர 

பகட்டியாக்கப்பட்ட மண் நிரப்புதலுடனும் அரமக்கப்படும். எனதவ, நிரப்பும் 

பபாருட்கள் சதுப்பு நிலத்தில் இருந்து நிரந்தரமாக அகற்றப்படட்ு, பாதிக்கப்பட்ட 

பகுதிகள் அவற்றின் முதல் நிரலக்கு மீட்டரமக்கப்படும் அதத தவரளயில், ஜூன் 

2026 க்கு முன்னர ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அகற்றும் நிலப்பகுதியில் பழுதரடந்த 

பபாருட்கள் அகற்றப்படும். அகற்றும் நடவடிக்ரககள் சுற்றியுள்ள நீரந்ிரலகள், 

வடிகால்/பாசன கால்வாய்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களுக்கு இரடயூறு இல்லாமல் 

அகழ்வு இயந்திரத்தின் மூலம் தமற்பகாள்ளப்படும். பின்னர,் அகழப்பட்ட பபாருட்கள் 

முழுரமயாக சீல் பசய்யப்பட்ட டம்ப் டிரக்குகளில் ஏற்றப்பட தவண்டும் (தசதமரடந்த 

டிரக் பபட்ஸ் மற்றும் தசதமரடந்த பபக் தகட்ஸ் டம்ப் டிரக்குகள் தளங்களுக்குள் 

அனுமதிக்கப்படாது என்பரத உறுதிப்படுத்துகிறது). ID, ASD, CEA மற்றும் SLLDC தபான்ற 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகார நிறுவனங்களின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 
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வழிகாடட்ுதல்களுடன் மற்றும் ஒரு சுயாதீன பபாறியியளாளரின் கவனத்தின் கீழ் 

கண்காணிப்பு பணி தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

ததரவயான வடிகால்/நீரப்்பாசன இரணப்ரப வழங்குவதன் மூலமும், 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளால் நிரண்யிக்கப்பட்ட விருப்பமான நில பயன்பாடட்ு 

பண்புகரள நிறுவுவதன் மூலமும், பாதிப்புக்கள்ளாக்கப்பட்ட பகுதிகள் அவற்றின் 

முன்தப இருக்கும் நிரலரமகளுக்குப் பபாருத்தமாக இறுதியாக மீட்படடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

 

2.3.3.2 முன்தனாடி வீதிகளில் ட்பரஸ்டில் பாலம் கட்டரமப்புகரள 

அகற்றும் நரடமுரற 

 
SLLDC வழங்கிய வழிகாடட்ுதல்களின்படி, தியவண்ணா ஏரி/கால்வாய், பகாஸ்வத்ரத 

இரடமாறல் பகுதி மற்றும் எவரிதேன குளப் பகுதியில் தற்காலிக பிரதவச வீதிகரள 

வழங்கும் விடயமானது தமதல விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி ட்பரஸ்டில் பாலம் 

கட்டரமப்புகரளப் பயன்படுத்தி மடட்ுதம அனுமதிக்கப்படுகிறது. எனதவ, தற்காலிக 

பிரதவச வீதிகளின் உதவி ததரவப்படும் கடட்ுமானப் பணிகள் முடிந்ததும், 

ட்பரஸ்டில் பாலத்ரத அகற்றும் பணி தமற்பகாள்ளப்படும். முதலில், தேண்ட் பரயில் 

மற்றும் படக்கிங் தடட்ுகள் அகற்றப்பட தவண்டும். அதன் பிறகு, குறுக்கு காப்பு 

அகற்றப்படும். பின்னர,் அதிரவ்ு சுத்தியல் இரணக்கப்படட் கிதரன் மூலம் அடித்தூண் 

குழாய்கள் அகற்றப்படுகின்றன. அகற்றப்பட்ட அரனத்து பபாருட்களும் முன்தப 

நியமிக்கப்பட்ட கருத்திட்ட களஞ்சிய தளத்திற்க பகாண்டு பசல்லப்படும். 

கண்காணிப்பு பணியானது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் 

வழிகாடட்ுதல்களுடனும் ஒரு சுயாதீன பபாறியாளரின் கண்காணிப்பின் கீழ் 

தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

ட்பரஸ்டில் பாலத்ரத அகற்றும் தபாது, எண்பணய் கசிவு ஏற்படாமல் இருக்க 

உபகரணங்கள் அடிக்கடி பரிதசாதிக்கப்படுகின்றன. வாகனம் அல்லது இயந்திர 

பராமரிப்பு ததரவப்பட்டால், அரவ மாசு தடுப்பு மற்றும் இடம்பபயரவ்ு 

நடவடிக்ரககரளத் பதாடரந்்து சதுப்பு நிலம்/நீரந்ிரல பகுதிக்கு பவளிதய பகாண்டு 

பசல்லப்பட தவண்டும். 

 

ததரவயான பவள்ளப் பாதுகாப்பு மற்றும் கரர பாதுகாப்பு ததரவகரள 

உறுதிபசய்யும் வரகயில் எவரிதேன குளம் சாரந்்த புதிய கரரயானது (RHS) SLLDC 

மற்றும் ததசிய கட்டிட ஆராய்சச்ி அரமப்பின் (NBRO) வழிகாடட்ுதல்கரளப் பின்பற்றி 

நிறுவப்பட தவண்டும் என்பதுடன் சீரக்ுரலந்த கால்வாய் மற்றும் 

நீரப்்பாசனம்/பவள்ளக்கடட்ுப்பாடட்ு கட்டரமப்புகள் தபான்றரவ SLLDC மற்றும் 

நீரப்்பாசனத் திரணக்களம் (ID)/ விவசாய தசரவகள் திரணக்களம்/ விவசாய 

அபிவிருத்தித் திரணக்களத்தின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாடட்ுதல்களின்  

அடிப்பரடயில் மறுசீரரமக்கப்படுதல் தவண்டும்.  

 

அரனத்து கடட்ுமான நடவடிக்ரககள், வடிவரமப்புகள் மற்றும் கடட்ுமான முரறகள் 

கடட்ுமானம் பதாடங்கும் முன் பதாடரப்ுரடய அதிகார நிறுவனங்களினால் (CEA, 

SLLDC, ID, ASD, முதலியன) அங்கீகரிக்கப்பட தவண்டும். அரனத்து கடட்ுமான 

பணிகளும் சிறந்த முகாரமத்துவ நரடமுரறகள், சுற்றாடல் வழிகாடட்ுதல்கள் 

அல்லது சுயாதீன பபாறியாளரின் அறிவுறுத்தல்களின்படி பசயல்படுத்தப்படும். 

 

2.3.4 தளவணமப்புத் திட்டங்கள் 
முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட தடத்தின் பபாதுவான தளவரமப்புத் திட்டங்கள் 

பின்வரும் வரரபடங்களில் விளக்கப்படட்ுள்ளன. 
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வரரபடம்  23 :NKBA EHP இரண்டாம் கட்டத்தின் வழியுரிரமப் பகுதி )RoW). 

 
 

 

வரரபடம்  24 :NKBA EHP இரண்டாம் கட்டத்தின் நிரவ்ாக மற்றும் உள்ளூர ்ஆளுரக 

எல்ரலகள் 
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வரரபடம்  25  :இரடமாறலின் கடுபவல KIC இன் தளவரமப்புத் திடட்ம் 
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வரரபடம்  26  :இரடமாறலின் தளவரமப்புத் திடட்ம்தோகந்தர  
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வரரபடம்  27 தபாதர இரடமாறலின் தளவரமப்பு திட்டம் 

 

 
 

2.3.5 நிலப்பைப்பு 
 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கு 65.83 பேக்படயார ் (162.66 

ஏக்கர)் நிலம் ததரவப்படுகிறது. ததரவயான நிலங்களில் பபரும்பாலானரவ 

தனியார ் உரிரமயாளரக்ளுக்கு பசாந்தமானரவயாக இருப்பதுடன் இது பமாத்த 

நிலத் ததரவயில் 54.59 % ஆகும். அரசாங்கம்/அரசுக்குச ் பசாந்தமான பகுதியானது 
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பமாத்தத் ததரவயில் 18.23 பேக்படயார ் (45.04 ஏக்கர)் ஆகும், இது பமாத்த 

பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தில் 27.68 % ஆகும். EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட நிலத்தின் பமாத்தத் 

ததரவயில், சுமார ்18.04 % (29.36 ஏக்கர)் தமடட்ு நிலங்களாகவும், 36.54 % (59.45 ஏக்கர)் 

பநல் வயல்களாகவும் உள்ளன. இதற்கு தமலதிகமாக, 1.81 % நிலங்கள் நீரந்ிரலகளாக 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன (ஏரிகள், நீர ் சாரந்்த தீவுகள், கால்வாய்கள், சதுப்பு 

நிலங்கள் தபான்றரவ). பாதிக்கப்பட்ட பநற்பயிரக்ளின் ஒரு பகுதி TEPA இல் 

அரமந்துள்ளது. கருத்திட்டப் பகுதிக்கு அருகாரமயில் தலங்கம குளம் மற்றும் 

எவரிதேன குளம் என இரண்டு குளங்கள் உள்ளன. தலங்கம குளம் ஒரு வரலாற்றுப் 

பின்னணிரயக் பகாண்டுள்ளது, தமலும் இது முன்பமாழியப்பட்ட தடத்திலிருந்து 250 

மீ பதற்தக (திட்டத்தின் பசல்வாக்குமிக்க பகுதிக்கு பவளிதய) அரமந்துள்ளதுடன் 

எவரிதேன குளம் 1990 களின் பிற்பகுதியில் பவள்ளக் கடட்ுப்பாடட்ு 

தநாக்கங்களுக்காக சமீபத்தில் SLLDC இனால் கட்டப்படட்து. இதன் வலது கரரக்கு 

குறுக்கு உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் தடம் அரமந்திருக்கின்றது. 

 

2.3.6 அணனத்து நீவைாட்டம் / கால்வாயின் திணசதிருப்பல் 

விவைங்கள் 
 

❖ நீதராட்டங்கள்/கால்வாய்களின் நிரந்தர திரசதிருப்பல்களின் விவரங்கள் 

 

நிலம் ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் ஆகியவற்றின் ததரவகரளக் 

குரறப்பதற்காக, உத்ததச பநடுஞ்சாரலத் தடம் சீரரமக்கப்படட்ு, நீரந்ிரலகள், 

சதுப்பு நிலங்கள், பநற்பயிரக்ள், தற்தபாதுள்ள இயற்ரக மற்றும் பசயற்ரக 

கால்வாய்கள் மற்றும் அவற்றுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்கு மற்றும் இட 

ஒதுக்கீடு பகுதிகள் தபான்றவற்றிற்கு தமலாக பபரும்பாலும் அரசு நிலங்களில் 

நிலப்பரப்பின் தாழ்வான பகுதிகளில் கட்டப்படும். எவ்வாறாயினும், தற்தபாதுள்ள 

வடிகால் வடிவங்கள் மற்றும் நீதராட்டப் பாரதகளில் தநரடித் தாக்கங்கரளக் 

குரறக்கும் வரகயில் இந்த பநடுஞ்சாரல ஒரு உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயாக 

அரமக்கப்படும். பிரதான பநடுஞ்சாரலத் தடத்திற்கு தமலதிகமாக, பகாஸ்வத்ரத, 

தோகந்தர மற்றும் தபாதர (அதுருகிரிய) ஆகிய இடங்களில் தாழ்வான / சதுப்பு நிலப் 

பகுதிகளில் இரடமாறல்கள் அரமக்கப்படுவதுடன் பிரதான வீதிகளுடன் 

இரணக்கப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட அல்லது கரரயில் இருக்கும் நுரழவு மற்றும் 

பவளிதயறும் பாரதகளும் பநற் காணிகள், சதுப்பு நிலங்கள் தபான்றவற்றில் உள்ள 

நீதராரடகள் மற்றும் வடிகால் பாரதகளுக்கு தமதல குறுக்காக அரமக்கப்படும். 

 

EH-NKBA இன் உத்ததச தடம் சாத்திய வள ஆய்வின் முன்/ஆய்வு நடாத்தப்படும் 

கட்டத்தில் ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. இது ஒரு உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயாகத் 

திட்டமிடப்படட்ிருப்பதால், தரரயில் கட்டப்பட தவண்டியதும் சுற்றுசச்ூழரல 

பாதிக்கும் என எதிரப்ாரக்்க கூடியதுமாக அரமவது  EH-NKBA இன் தூண்கள் 

மாத்திரதம ஆகும். 

 

EH-NKBA தடம் மற்றும் இரடமாறலின் இடங்களின் நுரழவு/பவளிதயறும் சரிவுகளின் 

முன்பமாழியப்பட்ட சீரரமப்பின் துல்லியமான அரமவிடம் சில பிரிவுகளில் 

இருக்கும் இயற்ரக/மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட நீதராரடகள் மற்றும் 

கால்வாய்களுடன் இரசவாக அரமந்திருப்பதுடன் கால்வாய்களின் அல்லது 

நீதராட்டங்களின் நிரந்தரமான திரசதிருப்பல்கள் அல்லது அகலமாக்கல் 

பின்வருமாறு ததரவப்படுகின்றது.  

 

a) CH06+900 முதல் CH07+450 வரர: தியவன்னா ஓயா மற்றும் தியத்த உயன பகுதி 

 

EH-NKBA இன் இந்தப் பகுதியானது தலங்கம வடக்கு சதுப்பு நிலப்பகுதியிலுள்ள 

ஹீனடிகும்புர பவள்ளத் ததக்கத் குளத்திலிருந்து பதாடங்கி தலங்கம, ஹிம்புட்டான, 

அக்பகான, கலபளுவாவ, பகாஸ்வத்த, உடுமுல்ரல மற்றும் சுபூதிபுர நீதரந்து 

பகுதிகள் ஆகிய கட்டப்பட்ட பகுதி வழியாக தியவன்னா ஏரியில் நீர ்வழியும் சுமார ்100 

மீ அகலமான கால்வாயுடன் தமற்குவிகின்றது.  
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இருப்பினும், SLLDC ஆல் தமற்பகாள்ளப்பட்ட நீரியல் மற்றும் திரவவியல் 

/நீரியக்கவியல் பதாழில்நுட்பம் மாதிரி பகுப்பாய்வுகளின் முடிவுகளின்படி, இந்தப் 

பிரிவில் நிரந்தர திரசதிருப்பல்கள் அல்லது நீதராட்ட பாரத விரிவாக்கம் 

ததரவயில்ரல என்பதுடன் குரறந்தபட்ச நீதராட்ட கடத்தல் 30 மீ அகலத்ரத எல்லா 

தநரங்களிலும் தபணிவருதல் தவண்டும். 

 

வரரபடம்  28 :CH: 6+ 780 முதல் CH:7+ 480 மற்றும் நீதராட்டங்கள் தற்தபாதுள்ள வரர  

கால்வாய்கள் 

 
 

ஆ). CH07+450 முதல் CH08+200 வரர: பத்தரமுல்ரல/பசத்சிரிபாய கால்வாய் பிரிவு 

EH-NKBA இன் இந்த பகுதி, பத்தரமுல்ல பிரததசத்திலிருந்து பதாடங்கி, பபால்தூவ வீதி 

வழியாக  வழிந்ததாடி, ரஜமல்வத்ரத, பத்தரமுல்ரல, உடுமுல்ரல மற்றும் சுபூதிபுர 

நீதரந்து பிரததசங்களின் ஒரு பகுதியில் வடிந்து  தியவன்னா ஏரி அரமப்பின் சுமார ்8 

மீ முதல் 12 மீ வரர அகலமான கால்வாயுடன் ஊடறுக்கின்றது. 

 

அடித்தூண் உரற மற்றும் தூண்களின் இட அரமவு சரியாக கால்வாய் தடத்துடன் 

ஒன்றின் மீது மற்பறான்று கவிந்திருக்கும் இடத்தில்  (CH07+800 to CH07+940 மற்றும் 

CH08+080 to CH08+160 பசத்சிரியாப கால்வாய் வழியாக) நீதராட்ட திரசதிருப்பல் 

மற்றும் நீர ்பாரத விரிவாக்கம் ததரவப்படுகின்றது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

92 

 

வரரபடம்  29 :CH: 7+ 400 முதல் CH:8+ 200 நீதராட்டங்கள்மற்றும் தற்தபாதுள்ள வரர  

கால்வாய்கள் 

 
 

இ) CH09+300 முதல் CH09+760 வரர: கடுபவல இரடமாறல் TEPA வரர  

 

EH-NKBA இன் இந்தப் பகுதியானது, TEPA கீழ் நீதராட்டத்தில் படன்சில் பகாப்தபகடுவ 

மாவத்ரதயுடன் பத்தரமுல்ரலயில் உள்ள சதுப்பு நிலத்தால் பிரிக்கப்படட் சுமார ்8 மீ 

முதல் 20 மீ வரர அகலம் பகாண்ட இரண்டு கால்வாய்களுக்கு ஊடாக பசன்று 

தியவன்னா அரமப்பின் பாராளுமன்ற ஏரியுடன் இரணக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த 

பகுதியில் உள்ள தாழ்வான பகுதிகள் பத்தரமுல்ல வடக்கு, பகாஸ்வத்ரத, 

பட்டபபாத்த மற்றும் பபலவத்ரத உப நீதரந்தும் பிரததசங்களுடன் 

இரணக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அடித்தூண் உரற மற்றும் தூண்களின் இட அரமவு சரியாக கால்வாய் தடத்துடன் 

ஒன்றின் மீது மற்பறான்று கவிந்திருக்கும் இடத்தில்  நீதராட்ட  திரசதிருப்பல் மற்றும் 

கால்வாய் அகலப்படுத்துதல் ததரவப்படுகிறது. (CH09+520 to CH09+660). 

 

வரரபடம்  30 :CH: 9+ 160 முதல் CH:9+ 760 மற்றும் நீதராட்டங்கள் தற்தபாதுள்ள வரர  

கால்வாய்கள் 
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ஈ) CH09+760 முதல் CH12+820 வரர: TEPA  எவரிதேன குளம் வரர 

 

இந்த பகுதி சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நீரியல் ரீதியாக அதிக உணரத்ிறன் பகாண்ட 

தலங்கம குளத்துடன் தசரந்்த TEPA (இருப்பினும், இது தடத்திற்கு 250 மீ பதற்தக 

அரமந்துள்ளது) மற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட வலயத்தின் தமல் நீதராட்டத்தில் உள்ள 

எவரிதேனா குளம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய கால்வாய் வரலயரமப்பு, 

பநற்பயிரக்ள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் பிற பவள்ளப்பபருக்கு தளங்கள் ஊடாக 

பசல்கின்றது. இந்த அரமப்பு இரண்டு விளிம்பு வடிகால் கால்வாய்கரள 

உள்ளடக்கியதுடன் அரவ பவளிப்புற எல்ரலகளில் உள்ள அதததவரள 

பகாஸ்வத்ரத, முத்பதடுபகாட, தலங்கம வடக்கு, பபாத்துஅராவ, குமரதகவத்ரத 

மற்றும் படபபாத்த ஆகிய நிலப்பரப்பு உப நீதரந்தும் பிரததசங்களிலிருந்து 

பவளிதயறும் தசகரிப்பு வடிகால்களாக பசயல்படுகின்றன. இந்த அரமப்பு 

நடுப்பகுதியில் உள்ள தாழ்வான பள்ளத்தாக்கு வழியாக பசல்லும் கால்வாய்கள் 

மற்றும் பநல் நிலங்களில் இருந்து திரும்பும் பாய்சச்லுக்கு தசகரிப்பு வடிகால்களாக 

பசயல்படுகின்றன. பநல் பயிற்பசய்ரக ஓரளவு மரழவீழ்சச்ியினால் பாசனம் 

பசய்யப்படுவதுடன்  தமல்நிரலயில் உள்ள பதாட்டிகளில் இருந்து பாசன நீரால் 

உதவியளிக்கப்படுகின்றது. இருப்பினும், சமீப காலமாக கடட்ப்படட் பகுதிகளில் 

இருந்து விளிம்பு கால்வாய்களில் நுரழயும் சுத்தமான கழிவு நீரானது பல்தவறு 

உயிரப்ல்வரகரமயுடன் கூடிய பகாண்ட ஒரு முக்கிய நீராதாரமாக மாறியுள்ளது. 

 

EH-NKBA இன் உத்ததச தடம் நீதராட்ட திரசதிருப்பல் மற்றும் கால்வாய் விரிவாக்கம் 

ததரவப்படும் பல இடங்களில் கால்வாய் வரலயரமப்ரப ஊடறுக்கின்றது. தமலும், 

உத்ததச EH-NKBA  தடம் எவரிதேனா குளத்தின் வலது கரர (RHB) வழியாக பசல்கிறது. 

 

வரரபடம்  31 :CH 9+ 900 முதல் CH12+ 800 மற்றும் நீதராட்டங்கள் தற்தபாதுள்ள வரர  

கால்வாய்கள் 
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வரரபடம் 29 தலங்கம EPA பற்றிய விவரங்கரள அதன் கால்வாய் வரலயரமப்பு,  

தலங்கம மற்றும் எபவரிதேன குளங்கள் ஆகியவற்றுடன் உத்ததச EH தடத்தின் 

தமதலாட்டத்துடன் விளக்குகிறது. 

 

 

வரரபடம்  32  :தலங்கம EPA மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரல தடம் 

 
ஆதாரம்: CEA க்குப் பிறகு மாற்றப்பட்டது 

 

அடித்தூண் உரறகள் (ரபல் பகப்ஸ்)மற்றும் தூண் அரமவிடங்கள் சரியாகதவ 

கால்வாய் தடத்ரத தமற்குவியும்  பிரிவுகளில் (CH09+740 to CH10+660 மற்றும் CH11+560 

to CH11+660 TEPA க்குள் கால்வாய்களில்) திரசதிருப்பல் மற்றும் கால்வாய் 

விரிவாக்கம் ததரவப்படுகிறது. தமலும், , எபவரிதேன குளத்துடன் ஊட்டக் 

கால்வாயாக பசயற்பட இரணக்கப்பட்ட தலங்கம குளத்தின் வலது கரர கசிவு 

கால்வாய் EH-NKBA இன் வழியுரிரம பகுதியில் அரமந்துள்ளது.  அதத சமயம் 
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எவரிதேன குளத்தின் வலது கரர கால்வாய்க்கு நிரந்தர திரசதிருப்பல் 

ததரவப்படுகிறது. 

 

இ) CH12+820 முதல் CH15+120 வரர: எவரிதேன உள்வாயில் கால்வாயுடன் தோகந்தர 

இரடமாறல் 

எவரிதேன குளத்தின் தமற்பகுதியானது, குளத்துடன் இரணக்கப்படட்ுள்ள 

நீதராட்டமட்/கால்வாரய ஊடறுப்பதுடன், பபாத்துஅராவ, அரங்கல, தோகந்தர 

கிழக்கு, தோகந்தர பதற்கு, பவல்லங்கிரிய, மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் 

கட்டப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் தோகந்தர/அரங்கல சதுப்பு நிலங்களுடன் கூடிய 

எவரிதேன உப நீதரந்துகளின் சில பகுதிகளில் நீர ்வடியச ்பசய்கின்றது. 

 

வரரபடம் 33 :CH: 12+ 900 முதல் CH:15+ 600 தற்தபாதுள்ள வரர நீதராட்டங்கள் மற்றும் 

கால்வாய்கள் 

 
 

அடித்தூண்கள் மற்றும் தூண் உரறகள் கால்வாய் பாரதகரள தநரடியாக 

தமற்குவிவதால் எவரிதேன உள்வாயில் கால்வாயின் பல பிரிவுகளில் கால்வாய் 

அகலப்படுத்துதல் மற்றும் நிரந்தர திரசதிருப்பல்கள் ததரவப்பட்டன. 

  

ஊ). CH15+120 முதல் CH16+400 வரர: தோகந்தரா/அதுருகிரிய சதுப்பு நிலத்துடன் 

தபாதர இரடமால்  

EH-NKBA இன் இந்த இறுதிப் பகுதி மற்றும் PIC இன் நுரழவு/பவளிதயறு சரிவுகள், 

தோகந்தர/அதுருகிரிய சதுப்பு நிலத்துடன் பதாடரப்ுரடய நீதராரட வரலயரமப்பு, 

பநல் வயல் மற்றும் தாழ்வான சதுப்பு நிலங்களுடன் தமற்குவிகின்றது. 

 

இருப்பினும், இந்தப் பகுதியில் கால்வாய் பாய்வதற்கு தநரடியாக எந்தத் தரடயும் 

இல்ரல என்பதால் நிரந்தர மாற்றுப்பாரததயா, வாய்க்கால் விரிவாக்கதமா 

ததரவயில்ரல. 
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வரரபடம்  34 :CH: 14+ 900 முதல் CH:16+ 400 தற்தபாதுள்ள வரர நீதராட்டங்கள் மற்றும் 

கால்வாய்கள் 

 
 

2.3.7 கடட்ுமானத்திை்கு முன்னை் மை்றும் கடட்ுமானத்தின் வபாது 

இடம்மபறும் நடவடிக்ணககளின் விவைங்கள் 
 

❖ கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய விவரங்கள் (பாதிக்கப்படட் மக்களின் 

மீள்குடிதயற்றம்) 

PMU/RDA ஆனது கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படட் குடும்பங்கரள (PAH) சுய 

இடமாற்றத்திற்காக ஊக்குவிக்கிறது. எனதவ, PMU/RDAவிடம் கடட்ுமானத்திற்கு 

முந்ரதய பசயல்பாடுகள் பதாடரப்ிலான தீரம்ானகரமான ஏததனும் பட்டியல் 

இல்ரல. இருப்பினும், PMU/RDA இன் உதவி மற்றும் மீள்குடிதயற்றத்திற்கான 

காணிரய எதிரப்ாரக்்கும் PAHக்கள் மிகக் குரறந்த எண்ணிக்ரகயிதல உள்ளனர.் 

இதனால், மீள்குடிதயற்றம் பசய்வதற்கு பபாருத்தமான நிலத்ரதக் கண்டறியும் 

பபரும் முயற்சிகள் தமற்பகாள்ளப்படுகின்றன. பத்தரமுல்ல பிரததசத்தில் காணிகள் 

கிரடக்காரமதய இதற்கான பிரதான பிரசச்ிரனயாகும் என்பதுடன் பபாருத்தமான 

காணி தோகந்தர கிழக்கு GND பிரிவிலிருந்து இருந்து ததடப்படுகிறது. 

மீள்குடிதயற்றத்திற்காக காணி அரடயாளம் காணப்பட்டால், தள அபிவிருத்தி 

பணிகள் கட்டாயமானதாக அரமயும். முக்கியமாக, அனுசரரண சமூகத்ரத 

தயாரப்டுத்தல், வருமான மீட்டளிப்பு திட்டங்கள் மற்றும் தவரல வாய்ப்புகரள ததட 

விரும்பும் இரளஞரக்ளுக்கான பதாழில் பயிற்சி திட்டங்கள் தபான்ற பல 

நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்ள தவண்டியிருக்கும். 

 

❖ நீரியல் மற்றும் வடிகால் பதாகுதிரய பாதிக்கும் முன் கடட்ுமான 

பசயற்பாடுகளின் விவரங்கள் 

தரரயின் நிரல மற்றும் வழங்கப்பட்ட வழிகாடட்ுதல்களின்படி மண் நிரப்புதல் 

அல்லது ட்பரஸ்டல் பாலம் மூலம் தற்காலிக பிரதவச வீதிகளின் கடட்ுமானம் 

தமற்பகாள்ளப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. மண் நிரப்பும் பகுதியில், அதிகபட்ச 

பவள்ள நிரலகள் (HFL) மற்றும் ததரவயான தற்காலிக பிரதவச வீதிகளின் சுரம 

தாங்கும் திறன் ஆகியவற்ரறப் பபாறுத்து நிரப்புதல் உயரம் தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. 

அகழ்வுப் பகுதி முன்கூட்டியபதாரு கட்டத்தில் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயினால் 

ஒப்பரடக்கப்படட்ால், பவட்டப்பட்ட பகுதியில் இருந்து அகற்றப்படட் மண் தற்காலிக 
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பிரதவச வீதியின் கடட்ுமானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும்; இல்ரலபயனில், கடுபவல 

மற்றும் அதுருகிரிய பிரததசங்களில் அரமந்துள்ள அகழ்வுக் குழிகளிலிருந்து மீள 

வழங்கும் அடிப்பரடய்ில் பபறப்படும். 

 

பிரதவச வீதிகரள அரமப்பதற்காக, பபரும்பாலான பநல் வயல் பகுதிகள் (TEPA இல் 

உள்ளரவ தவிர) 5.0 மீ அகலத்திற்கு தநரடியாக மண்ணால் நிரப்பப்படட்ு, தமல் 

பமன்ரமரய அகற்றியரதத் பதாடரந்்து, தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திலிருந்து 1.0 மீ - 

2.0 மீ வரர மண்ரணக் பகாண்டு பகட்டியாக்கப்படுகின்றது. மண் அடுக்கு 0. மீ முதல் 

1.0 மீ வரர ஆழமும் 0.5 மீ முதல் 1.0 மீ வரர சிறுமணி நிரப்புதரலயும் 

பகாண்டிருக்கும். மண் நிரப்பும் உயரம் பவள்ளப்பபருக்கு பகுதியின் HFL ஐ விட 

உயரமாக இருந்தால், பாரற நிரப்புவதன் மூலம் தரர தமம்படுத்தப்படுகிறது. 

எனதவ, HFL இன் கீழ் நிரப்புதல் உயரத்ரத பராமரிக்க முடியும். கால்வாய் உள்ள 

இடங்களில், தற்காலிக பிரதவச வீதிகளுக்கு குறுக்தக நீர ் ஓட்டத்ரத பராமரிக்க 

ஹியூம் குழாய்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவ்வாறு இல்ரலபயனில், ஓடட் 

பதாடரச்ச்ிரய தபணுவதற்காக பிரதவச வீதகளில் பக்கவாடட்ு பள்ளங்கள் 

அரமக்கப்படுகின்றன. ஹியூம் குழாய்களின் குறிப்பிடட் எண்ணிக்ரக மற்றும் 

அளவு ஆகியரவ தளம் சாரந்்த நிரலரமகள், பங்களிப்பு நீதரந்தல்  மற்றும் தளம் 

சாரந்்த நீதராட்டப் பாரதகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் கணக்கீடுகள் மூலம் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

 

விளக்கப்படம் 22: முன்தனாடி வீதிகளுக்கான பபாதுவான பிரிவு 01 (வரக II) 

 
EH-NKBA இன் தமற்கடட்ுமானம் நிரம்ாணிக்கப்பட்ட பின்னர,் தற்காலிக பிரதவச 

வீதிகள் அவற்றின் கடட்ுமானப் பபாருட்களுடன் அகற்றப்படட்ு, அதுருகிரிய 

பகுதிரயச ்சுற்றியுள்ள ரகவிடப்படட் கற்குழிகளுக்கு பகாண்டு பசல்லப்படுவதுடன் 

தரரப்பகுதி மீளரமக்கப்படட்ு, முந்ரதய தரர உயரங்களுக்கும் முன்பிருந்த 

நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாடட்ு நிரலரமகள் ஆகியவற்றிற்கு 

பபாருந்தக்கூடிய வரகயில் மீண்டும் அரமக்கப்படும்.  

 

விளக்கப்படம் 15: முன்தனாடி வீதிகளுக்கான பபாதுவான பிரிவு 02 (வரக III) 
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பிரதவச வீதி கடட்ுமானமானது நீர-்சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று தசரவ்தால், அரனத்து கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் 

மற்றும் கடட்ுமான முரறகள் பதாடரப்ாகவும் கடட்ுமானம் பதாடங்குவதற்கு முன் 

சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளால் (CEA, SLLDC, ID, ASD, முதலியன) அங்கீகரிக்கப்பட 

தவண்டும். 

அரனத்து முன் கடட்ுமான மற்றும் கடட்ுமானப் பணிகளும் கட்டங்களாக அல்லது 

பகுதி வாரியாக அல்லது பிரிவு அணுகுமுரறரயப் பின்பற்றி சுற்றுசச்ூழல் 

வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும்/அல்லது சுயாதீன பபாறியாளரின் அறிவுறுத்தல்கரளப் 

பின்பற்றி பசயல்படுத்தப்படும். 

 

பமன் தரர தயாரப்டுத்தல் பிரதயாகம் (புவித்பதாழில்நுட்பம்) 

விரிவான விசாரரணயின் தபாது பபறப்படட் புவி பதாழில்நுட்ப ஆய்வு 

முடிவுகளின்படி, கடட்ுமானத்தின் தபாது மடட்ுமன்றி, கடட்ுமானத்திற்குப் பின்னரும் 

பாதகமான கடட்ுமான சிக்கல்கரள எதிரப்காள்ளும் வாய்ப்புரடய வரகயில் 

தரரயின் பல்தவறு மடட்ங்களில் பமன்ரமயான மண் அடுக்கு இருக்கின்றபதன 

கண்டறியப்படட்து. இத்தரகய பாதகமான கடட்ுமானம்/பசயல்பாடட்ுச ்

சிக்கல்கரளத் தவிரப்்பதற்காக, தளம் சாரந்்த ததரவகரளப் பபாறுத்து, 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய முரறகளுடன் பமன்ரமயான தரரரய முரறயாகக் 

ரகயாள பரிந்துரரக்கப்படும். 

 

பல்தவறு வரகயான பமன்ரமயான தரர தயாரப்டுத்தல் முரறகள் உள்ளதுடன் 

இத்தரகய தயாரப்டுத்தல் பணிகளின் தநாக்கம் கீதழ தரப்படட்ுள்ளது. 

• மண்படிதல் கடட்ுப்பாடு, 

• நிரலத்தன்ரமரயத் தக்கரவத்தல், 

• சுற்றியுள்ள நிலத்தின் சிரதரவக் கடட்ுப்படுத்துதல், 

• திரவமாக்கலினால் தூண்டப்படட் தசதத்தின் கடட்ுப்பாடு, மற்றும் 

• தபாக்குவரத்து திறரன தக்கரவத்தல். 

 

ஒவ்பவாரு தயாரப்டுத்தல் முரறயும் அதன் பசாந்த அடிப்பரடக் பகாள்ரககரள 

அடிப்பரடயாகக் பகாண்டுள்ளதுடன் தயாரப்டுத்தலின் ததரவ மற்றும் 

தயாரப்டுத்தல் தநாக்கத்துடன் பபாருந்தக்கூடிய பபாருத்தமான தயாரப்டுத்தல் 

முரறரயத் ததரந்்பதடுப்பது முக்கியமானதாகும். 

 

மை் படிதல்: இது வீதி தசரவ காலத்தில் மண் படிதரல கடட்ுப்படுத்துதல் மற்றும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட அளவில் பமாத்த மண் படிதரல தபணுவரதயும் தநாக்காக்  

பகாண்டுள்ளது. வீதி தசரவக் காலத்தில் மண் படிதரல குரறப்பதற்கான 

முரறகளானரவ வீதி தசரவக் காலத்தில் மண் படிதரல குரறப்பதற்கு 

கடட்ுமானத்தின் தபாது பகட்டியாக்குதலின் அதிகபட்ச முன்தனற்றத்ரதப் 

அரடந்துபகாள்ளுதல் மற்றும் வீதி தசரவக் காலத்தில் மண் படிதரல குரறப்பதற்கு 

நடவடிக்ரக தமற்பகாள்ளுதல் ஆகியவற்ரற உள்ளடக்குகின்றது. 

 

நிணலத்தன்ணமணய தக்கணவத்தல்: அத்திவார தளத்தின் பலம் இல்லாததாதலா 

அல்லது கரர நிரப்பு பபாருட்களில் வலிரம இல்லாததாதலா கரரகள் இடிந்து விழும். 

இந்த கரரகடட்ு பவற்றிபபறாரம அடித்தள நிலத்தில் வலிரம இல்லாததால் 

ஏற்படுவதுடன் கரரயில் உள்ள பபாருள் காரணமாக ஏற்படுவதில்ரல என்பதுடன் 

இந்நிரல நிரலத்தன்ரமரய தக்கரவப்பதாக கருதப்படுகிறது. தரர 

நிரலத்தன்ரமரயப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் பபாதுவாக பல 

வரககளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன: பமன்ரமயான நிலத்தின் வலிரமரய 

அதிகரிக்க பகட்டியாக்குதரல பயன்படுத்துதல், தரரயின் தாங்கு சக்திரய 

அதிகரிப்பதற்காக  பமன்ரமயான மண் தமம்படுத்தரல பயன்படுத்துதல் மற்றும் 

ஸ்லிப் ஸ்ரலடிங் விரசரயக் குரறத்தல் தபான்றரவ இதில் உள்ளடங்குகின்றன. 

 

சுை்றுப்புை நிலத்தின் சிணதணவக் கட்டுப்படுத்துதல்: பமன்ரமயான நிலத்தில் ஒரு 

கரரக்கடட்ு கட்டப்படும் தபாது, மண் பகட்டியாக்குதலுக்கு தமலதிகமாக, பகாய்வு 
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சிரதவின் காரணமாக பக்கவாடட்ு சிரதவு நிலத்தில் ஏற்படலாம். சுற்றியுள்ள 

நிலத்தின் சிரதரவத் தாங்கும் நடவடிக்ரககள் பகாய்வுச ் சிரதவு அல்லது  

பகட்டியாக்கபட்ட நிலத்தின் சிரதரவக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கும் கடட்ிடங்கள், நீர ்

வழித்தடங்கள், நிலத்தடி கட்டரமப்புகள் அல்லது கரரக்கு அருகில் அரமந்துள்ள பிற 

கட்டரமப்புகளுக்கு தீங்கு விரளவிக்கும் தபாது அவசியமாகின்றது. இழுத்துச ்

பசல்லும் பசயல்பாட்டின் காரணமாக, ஏற்கனதவ உள்ள கரரகட்டானது படிதரல 

அல்லது பபரிய சிரதரவ சந்திக்க தநரிடும் தபாது, அல்லது ஏற்கனதவ உள்ள 

கரரயின் பக்கத்தில் தமலதிகமாக கரரகட்டிரன அரமத்தல் காரணமாக ஏற்படும் 

சிரதவின் தபாது சிரதவு எதிரப்்பு நடவடிக்ரககளும் அவசியமாகின்றது. 

 

திைவமாக்கலினால் தூை்டப்பட்ட வசதத்தின் கட்டுப்பாடு: பமன்ரமயான 

நிலத்தில், நிலநடுக்கத்தின் தபாது உறழ் விரச தரரயில் தசரக்்கப்படுவதால், சரிவு 

விரச தவகமாக அதிகரிப்பதுடன் தரரயின் பகாய்வுத் தரட குரறவரடகின்றது. 

குறிப்பாக தளரவ்ான நிரறவுற்ற மணல் மண்ணில் திரவமாக்கல் நிகழும்தபாது, 

தசதம் மிக அதிகமாக இருக்கும் என்பதுடன் கரரகடட்ுக்கு அரண அதன் அசல் 

வடிவத்ரத தபணிக்பகாள்ள முடியாது. மறுபுறம், பகட்டியாக்கப்பட்ட மண்ணில், 

மணல் மண்ணில் உள்ளரதப் தபான்ற தீவிரமான திரவமாக்கல் அரிதாகதவ 

நிகழ்கிறது, ஆனால் உறழ்விரசயின் நடவடிக்ரகயானது கரரக்கடட்ு அல்லது 

அடித்தளத்தின் சிரதரவ ஏற்படுத்தும் என்துடன் அருகிலுள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் 

கடட்ுமானங்கரள பாதிக்கலாம். குறிப்பாக கடுரமயான தசதத்ரத ஏற்படுத்தும் 

மணல் மண்ணின் திரவமாக்கல் மற்றும் சம்பந்தப்படட் எதிர ்நடவடிக்ரககள் கீதழ 

விளக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

வபாக்குவைத்ணத திைணன தக்கணவத்தல்: கடட்ுமான இயந்திரங்கள் பமன்ரமயான 

தரரயில் இயக்கப்படும் தபாது, மண் வரக அல்லது நீர ்உள்ளடக்கத்ரதப் பபாறுத்து 

தவரல திறன் கணிசமாக மாறுபடும். அதிக நீர ் உள்ளடக்கம் பகாண்ட 

பகட்டியாக்கப்பட்ட மண்ணுக்கு, மறுவடிவரமப்பு காரணமாக, தரரயில் 

சாதனங்கரள இயக்க இயலாது. இது தபான்ற பமன்ரமயான நிலத்தில் பணிகரள 

தமற்பகாள்ள, பயன்படுத்தப்படும் கடட்ுமான இயந்திரங்களுக்கு ஏற்ப ததரவயான 

தபாக்குவரத்ரத உறுதி பசய்வது அவசியமாகின்றது. பபரும்பாலும் 

பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட முரறகளில் நிலத்தடி நீர ்வடிகால், மணல் பாய்கள், 

ஆழமற்ற மண்ரண உறுதிப்படுத்துதல், பபாருட்கரள இடுதல் மற்றும் 

தமற்பரப்புக்கு ஒப்பீட்டளவில் பநருக்கமான அடுக்குகளின் உறழ்விரச வலிரமரய 

அதிகரிக்க வடிவரமக்கப்பட்ட பிற முரறகள் ஆகியரவ உள்ளடங்கும். 

 

பவவ்தவறு தளத்துக்கு தனித்துவமான மற்றும் கருத்திட்டத்திற்கு தனித்துவமான 

ததரவகளின் அடிப்பரடயில் பயன்பாட்டிற்கு பல அறியப்பட்ட தரர தமம்பாடட்ு 

நுட்பங்கள் உள்ளன. அரனத்து முரறகளும் பபாதுவாக கடட்ுமானத்திற்குப் பிந்ரதய 

தீரவ்ுகரளக் குரறக்கவும், மண் அரமப்பின் உறழ்விரசரய அதிகரிக்கவும், 

மண்ணின் தாங்கும் திறரன அதிகரிக்கவும், கரரகடட்ுகள் மற்றும் கரரகடட்ுகளின் 

உறுதித்தன்ரமரய தமம்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஒரு பமன்ரமயான 

தரர தயாரப்டுத்தல் முரறரயத் ததரந்்பதடுப்பதில் கருத்தில் பகாள்ள தவண்டிய 

முக்கிய நிபந்தரனகளாக முரறயின் விரளவுகள், வீதி நிரலரமகள், தரர 

நிரலரமகள், தவரல நிரலரமகள் மற்றும் பபாருளாதார பசயல்திறன் 

ஆகியவற்ரற கருத முடியும். 

 

❖ பமன்ரமயான தரர தயாரப்டுத்தல் முரற 

BH-06 ஐத் தவிர அரனத்து துரளகளும் மாறிலிகளும் ஆழமான பகுதியில் 

பமன்ரமயான சுருக்கக்கூடிய மண் அடுக்கின் இருப்ரப பவளிப்படுத்துகின்றன. 

முன்தனாடி வீதிகள் கடட்ுமான தநாக்கங்களுக்காக மடட்ுதம 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனதவ பபாருளாதார தநாக்கற்ற தரர தமம்பாடு அல்லது 

அகற்றுதல் மற்றும் மாற்றுதல், முன் தயாரிக்கப்பட்ட பசங்குத்து வடிகால், 

மணல்/சரரள சுருக்கக் குவியல்கள் தபான்ற பமன்ரமயான தரர தயாரப்டுத்தல் 

முரறகரளப் பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. அடரத்்தியான 
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தாவரங்கரளத் அகற்றி, கிளரிய பிறகு இருக்கும் நிலத்தில் மண் கரரகட்டுகரள 

சற்று தமதல கட்டலாம். வரளகளின் தபாக்குவரத்திற்குத் ததரவப்படும் முன்தனாடி 

வீதிகளின் பமன்ரமயான தமற்பரப்ரபப் பராமரிக்க, எதிரப்ாரக்்கப்படும் தவறுபட்ட 

படிதரல கடட்ுப்படுத்த, அதிக வலிரம பகாண்ட ஜிதயாபடக்ஸ்ரடல் 

பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். முன்தனாடி அடுக்ரக பபாதுவான நிரப்புப் 

பபாருட்களுடன் சுருக்கலாம் அல்லது தமல் மண்ரண அகற்றிய பின் அழிக்கப்பட்ட 

நிலத்தின் தமல் பாரற நிரப்பலாம். 

 

• CH 6+900 ~ CH 7+520 – 620 மீ (நீர ்தக்கரவப்பு பிரிவு) 

தமதல உள்ள பகுதி நிலப்பரப்பில் நீர ் ததங்கும் பகுதியில் இருக்க தவண்டும்  

என்பதுடன் SLLDC மற்றும் ஒப்பந்ததாரரின் முரற கூற்றில் பரிந்துரரக்கப்பட்டபடி 

முன்தனாடி வீதி ஒரு ட்பரஸ்டல் பாலமாக கட்டப்பட தவண்டும். அவசரகால மீட்புப் 

படகுகள், பாய்மரப் படகுகள் மற்றும் பிற வரகயான நகரும் பபாருள்கள் தபான்ற 

நீரவ்ழிப் தபாக்குவரத்ரத நீரந்ிரல வழியாக நகரத்்துவதற்கு தபாதுமான 

அனுமதி/திறப்புகரள வழங்குவதற்கு கவனமாக இருக்க தவண்டும். முன்தனாடி 

வீதியின் பிரதான தளத்திற்கு முன்தனாக்கிச ் பசல்லும் மற்றும் பசங்குத்தான 

ட்பரஸ்டில் பாலத்தின் பகுதிகள் மற்ரறய கடட்ுமான இயந்திரங்கள் உள்ளிட்ட 

துரளயிடப்படட் அடித்தூண் உபகரணங்கரளத் சரியான நிரலகளில் இடுவதற்கு 

இடமளிக்கும் வரகயில் கடட்ப்பட தவண்டும். 

 

• CH 7+520 ~ CH 8+460 – 940 மீ (கலப்பு தரரப் பகுதி) 

நிலப்பரப்பு ரீதியாக, தமற்கூறிய பகுதியானது நீரந்ிரலகளால் சூழப்பட்ட மற்றும் 

ஒப்பீட்டளவில் அடரத்்தியான மண் அரமப்புகரளக் பகாண்ட உயரத்ர வரகரயச ்

தசரந்்தது. வரள தபாக்குவரத்து உட்பட அரனத்து கடட்ுமான நடவடிக்ரககரளயும் 

எளிதாக்கும் வரகயில் தமற்கண்ட பகுதிக்கு முன்தனாடி வீதிகள் அரமக்கப்பட 

தவண்டும். முன்தனாடி வீதியின் கடட்ுமானத்திற்காக பகட்டியாக்கும் பபாது நிரப்பல் 

முரற (CGF) பின்பற்றப்படுவதுடன் முன்தனாடி வீதி கடட்ுமானத்தின் தபாது ஏததனும் 

தனிரமப்படுத்தப்பட்ட பலவீனமான நிலம் காணப்படட்ால், பமன்ரமயான 

பலவீனமான மண்ரண திருப்திகரமான ஆழம் வரர அகற்றிய பிறகு, கரர 

கடட்ுமானத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் அதத பபாது நிரப்பல் முரற பபாருரளக் 

பகாண்டு தமம்படுத்த தவண்டும். 

 

• CH 8+460 ~ CH 9+380 – 900 மீ (உயரத்்ப்படட் தரரப் பகுதி) )/ CH 15+200 ~ CH 15+600 

(பவடட்ுப் பிரிவு) 

தமற்கூறிய பகுதிகள் பல சிறிய வீதிகள் உடப்ட இரண்டு முக்கிய வீதிகரள கடக்கும் 

உயரத்்தப்பட்ட தரரப் பகுதிரயக் பகாண்ட பபருமளவு குடியிருப்புகளுரடய  பகுதி 

வழியாக அரமக்கப்படட்ுள்ளன. முன்தனாடி வீதியின் கடட்ுமானத்தின் தபாது 

பமன்ரமயான தரர தயாரப்டுத்தல் பணிகளுக்கு விதசட கவனம் பசலுத்தப்பட 

தவண்டியதில்ரல என்பதுடன் அது உயரத்்தப்பட்ட பசம்பூரான் தரர அரமப்புகளின் 

வழியாக அரமக்கப்படட்ுள்ளரமதய இதற்கு காரணமாகும். முன்தனாடி வீதியில் 

கடட்ுமானப் தபாக்குவரத்ரத அனுமதிக்கும் தபாது வீதிரயக் கடத்தல் குறித்து சிறப்பு 

கவனம் பசலுத்தப்பட தவண்டும் என்பதுடன் தபாக்குவரத்து கடட்ுப்பாடட்ு 

முரறரயப் பின்பற்ற பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. தமற்கூறிய பகுதிகளுக்கு தரர 

பதளிவாக இருப்பதாலும் பலவீனமான தரர அரமப்புக்கள் எதுவும் இல்லாததாலும், 

உயரத்ப்பட்ட தரரப் பகுதிக்கு முரளயடித்தல் படுக்ரககள் கடட்ுவதற்கு குறிப்பிட்ட 

ததரவகள் எதுவும் இல்ரல. பவட்டப்பட்ட பகுதிக்கு முரளயடித்தல் பணிகள் எதுவும் 

முன்பமாழியப்படவில்ரல. 

 

• CH 9+380 ~ CH 9+760– 380 m &CH 12+600 ~ CH 13+200 – 600 m (Trestle Bridge உடன் தாழ்வான 

பநல் வயல் பகுதி) 

நிலப்பரப்பு ரீதியாக தமதல உள்ள பகுதி சதுப்பு நிலத்தில் இருக்க தவண்டும் மற்றும் 

SLLDC மற்றும் ஒப்பந்தக்காரரின் முரற அறிக்ரகயின்படி முன்தனாடி சாரல ஒரு 

ட்பரஸ்டில் பாலமாக கட்டப்பட தவண்டும். இந்த சாரலயின் முழுப் பகுதியும் 

தாழ்வான பநல் நிலங்கள் வழியாக அரமக்கப்படட்ுள்ளது, அதில் சதுப்பு நிலங்கள் 
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மற்றும் குரறந்த நிலப் பகுதிகள் முழுவதும் பமன்ரமயான பலவீனமான 

சுருக்கக்கூடிய மண்ணுடன் பநல் மண் வடிவங்கள் உள்ளன. கால்வாய் 

வரலயரமப்ரபக் கடக்க முன்பமாழிய சங்கிலிகள் மற்றும் தரர-ஆதரவு ரபலட் 

சாரலயின் கடட்ுமானம் கடட்ுமான காலங்களில் பதாடரச்ச்ியான நீரியல் 

சிக்கல்கரள உருவாக்குகிறது. ட்பரஸ்டில் பாலத்தின் பகுதிகள் முன்தனாக்கிச ்

பசல்லும் மற்றும் ரபலட் சாரலயின் பிரதான தளத்திற்கு பசங்குத்தாக, சலித்த 

ரபலிங் உபகரணங்கரளத் ததரவயான மற்ற கடட்ுமான இயந்திரங்கள் உட்பட 

சரியான நிரலகளில் இடமளிக்கக் கட்டப்பட தவண்டும். 

  

• CH 9+760 ~ CH 12+600 – 2840 m /CH 15+600 ~ CH 16+400 - 800 – (கரர நிரப்புதலுடன் 

தாழ்வான பநல் பகுதி) 

நிலப்பரப்பு ரீதியாக தமதல உள்ள பகுதியானது சதுப்பு நிலமாகவுள்ள ரகவிடப்பட்ட 

பநற் காணியாக இருக்க தவண்டும் என்பதுடன் முன்தனாடி வீதி ஒரு தடுப்பரண 

கடட்ுமானமாக அரமக்கப்பட தவண்டும். முன்தனாடி வீதி கடட்ுமானத்தின் தபாது, 

பமன்ரமயான பலவீனமான சுருக்கக்கூடிய மண் உருவாக்கம் காரணமாக நிலத்ரத 

தமம்படுத்தும் பணிகளுக்கு சிறப்பு கவனம் பசலுத்தப்பட தவண்டும். இது EH-NKBA 

இன் கடட்ுமான காலத்தில் மண் படிவுகரள ஏற்படுத்தும் மற்றும் வீதியின் 

தமற்பரப்பில் சாத்தியமான கடுரமயான சிரதவுகளுடன் கூடிய பாதகமான 

முன்தனாடி வீதி நிரலரமகரள பவளிப்படுத்துகிறது. சிரதந்த வீதியின் 

தமற்பரப்பில் பாலம் வரளகரள பகாண்டு பசல்வது வரளகளின் மீது பாதகமான 

அழுத்தங்கரள உருவாக்க வழிவகுக்கும் என்பதுடன் இது வரளகளின் தரத்ரதயும் 

தநரடியாக பாதிக்கும். வித்தியாசமான மண் படிதரல குரறப்பதன் மூலம் வீதியின் 

தமற்பரப்பின் பமன்ரமரய உறுதி பசய்வதற்காக முன்தனாடி வீதி கடட்ுமானத்தின் 

தபாது மண்படிதல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்ள 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. தமற்கூறிய இடங்களுக்கு இரடயூறு ஏற்படாமல் 

இருப்பதற்காக, தற்காலிக உரற நிறுவலின் தபாது தசதமரடயும் முரளயடித்தல் 

படுக்ரக இருப்பிடத்திற்கு இதுதபான்ற மண் படிதல்  கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககரள 

வழங்காமல் பாரத்்துக் பகாள்ள தவண்டும். 

 

2.3.8 அமுலாக்க அட்டவணை 

ஒப்பந்தம் 2021 நவம்பர ்25 அன்று வழங்கப்பட்டதுடன்  கருத்திட்ட அமுலாக்க காலம் 

வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து நான்கு ஆண்டுகளாகும். இற்ரறபடுத்தப்பட்ட கருத்திட்ட 

அமுலாக்க அட்டவரண புதிய கருத்திட்ட வழங்கல் தததியின்படி பின்வருமாறு. 

 

அட்டவரண 37. கருத்திட்டத்திற்கான இற்ரறப்படுத்தப்படட் படிமுரற சாரந்்த  

அமுலாக்கம் 

கருத்திட்ட படிமுணை விபைம் 
20

21 

20

22 

20

23 

20

24 

20

25 

20

26 

20

27 
- 

20

57 

கருத்திட்டத்ணத வழங்குதல்               -   

காைி ணகயகப்படுத்தல் மை்றும் 

பயன்பாடுகளின் இடமாை்ைம் 

                  

கருத்திட்ட கட்டுமான படிமுணை (சிவில் 

வவணலகள்( 

  
 

          -   

மதாழிை்படுத்தல் மை்றும் பைாமைிப்பு               -   

 

இதற்கரமவாக கடட்ுமான படிமுரறகளுக்காக இறுதி வடிவரமப்பு தவரல 

தநாக்கத்துடன் ஒப்பந்ததாரரால் பணியாளரக்ள் பரட முன்பமாழியப்பட தவண்டும். 

கருத்திட்ட கடட்ுமானப் பகுதியின் நீதரந்துப் பகுதியிலிருந்து பதாழிலாளரக்ள் 

ஆட்தசரப்்பு பசய்யப்படுவதுடன் ஒப்பந்தக்காரரின் கடட்ுமானத் திட்டத்ரதப் 

பபாறுத்து குரறந்த எண்ணிக்ரகயிலான பவளிநாடட்ு பதாழிலாளரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுவாரக்ள். கடட்ுமானப் பணிகளின் தநரத்ரதத் தவிரந்்த 

தநரங்களின்  பதாழிலாளரக்ள் வழியுரிரம பகுதிக்குள் வசிக்க மாட்டாரக்ள்  

என்பதுடன் பாதுகாப்புப் பணியாளரக்ள் மடட்ுதம சுற்றுமுரற அடிப்பரடயில் முழு 
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தநரத்திலும் தங்கியிருப்பதற்கு அனுமதிக்கப்படுவாரக்ள். RDA மற்றும் PMU 

ததரவகளின் அடிப்பரடயில் பதாழிற்படுத்தல் மற்றும் பராமரிப்புக்கு ததரவயான 

பணியாளரக்ள் முடிவு பசய்யப்படுவாரக்ள். 

 

கருத்திட்டத்திற்கான சாத்திய வள ஆய்ரவக் கருத்தில் பகாண்டு, 

இரடமாறல்களுக்கு பல ஒழுங்ரக சுதந்திர பாரத வரி (MLFF) முரறரயப் பின்பற்ற 

முடிவு பசய்யப்பட்டது. MLFF அரமப்புகளுக்கு, பாரத வரிக்கூடங்கள் அவசியமில்ரல 

என்பதுடன், பிரதான வீதியின் அல்லது சரிவிற்கு குறுக்தக பகன்ட்ரி அல்லது தடக் 

ரீடரக்ளுடன் வழங்கப்பட தவண்டும். எனினும் மற்ரறய அதிதவக பநடுஞ்சாரல 

அரமப்புகரளயும் கட்டண அறிவிடுதரலயும் கருத்திற்பகாண்டு இரடயறாமல் 

தபணிவரும் பபாருடட்ு, இரடமாறல்களில் கட்டண அறவிடல் வாயில் வசதிரய 

பசயல்படுத்த விரிவான வடிவரமப்பின் தபாது RDA ஆல் முடிவு பசய்யப்படட்து. 

ஒவ்பவாரு கட்டண அறவிடல் வாயிலிலும் உள்ள பபாது சுகாதார வசதிகள் RDA 

ததரவகளின் அடிப்பரடயில் விரிவான வடிவரமப்பின் தபாது பரிசீலிக்கப்படும். 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  9: MLFF அரமப்பு மாதிரி (புரகப்பட ஆதாரம்: இரணயம்) 

 
 

2.3.9 கடட்ுமான முரற மற்றும் கடட்ுமான பபாருட்களின் ததரவகள் 

 

2.3.9.1 உத்ததச கடட்ுமான முரறகள் 
 

கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு கடட்ுமானத் திட்டத்தின் அடிப்பரட எண்ணக்ருவாக 

முன்பமாழியப்பட்ட கடட்ுமான முரறகள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட தவண்டும்: 

- பபாதுமக்களிடமிருந்து முரறப்பாடுகள் இல்லாமல் கடட்ுமான தளங்கரள 

பராமரித்தல் மற்றும் தபாக்குவரத்து மீதான பாதிப்ரப குரறத்தல் 

- தளத்தின் நிரலரமகரள கருத்தில் பகாண்டு பபாருத்தமான கடட்ுமான 

பணி பசயல்முரறரய பசயல்படுத்துதல் 

- சிறந்த  தவரல நிரலரமகளுடன் கடட்ுமான தளத்ரத பாதுகாப்பாக 

ரவத்திருத்தல் 

- நகரப்்புறங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகளில் அருகிலுள்ள 

கட்டரமப்புகளுக்கு (கட்டிடங்கள், பயன்பாடுகள், வீதிகள் மற்றும் 

புரதக்கப்பட்ட கட்டரமப்புகள்) அருகாரமயில் உள்ள கடட்ுமானத்ரத 

கருத்தில் பகாண்டு கடட்ுமானத் திட்டங்கரள உருவாக்குதல் 

 

2.3.9.2 தமம்பாலப் பாரதகளின் நிலக்கீழ் உட்கட்டரமப்பு  ( பாரமுரன 

அத்திவாரம் மற்றும் ரபல் அல்லது ஸ்ப்பரட் புட்டிங்ஸ்) 
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நிலத்தடி அடுக்கு சாரந்்த பரடயாக்கங்கள் மற்றும் தாங்கி அடுக்கின் ஆழம் (உயரவ்ு) 

ஆகியவற்ரறப் பபாறுத்து, மாறி அடிக்கடட்ுமான அடித்தள வரககள் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட வழிகளில், BH-04 ஐத் தவிர, புலனாய்வு 

பசய்யப்பட்ட இடங்கள் முழுவதிலும், புவி பதாழில்நுட்ப விசாரரணத் தரவு, ஒரு 

குறிப்பிடட் தமல் அத்திவார அடுக்கு இருப்பரதக் காட்டாது.  

 

குரறந்த மக்கள்பதாரக பகாண்ட, ஒப்பீடட்ளவில் பதாரலதூரப் பகுதிகளில், 

பபௌதீக ரீதியான இரடயூறுகள் இல்லாத ஆழமற்ற பாரற வடிவங்கள் 

காணப்படுவதுடன், அடித்தூண் அடித்தளங்களின் மீது பரவல் வரக அடித்தளங்கள் 

பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. ஆழமான அடித்தள நிரலகள் மற்றும் அதிக பபௌதீக 

ரீதியான இரடயூறுகள் பகாண்ட மக்கள் அடரத்்தியான இடங்கரளக் கருத்தில் 

பகாண்டு, துரளயிடட்ு பசலுத்தும் தபாது அதிக அதிரவ்ுகரள உண்டாக்கக்கூடிய 

மற்றும் சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளுக்கு தசதத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடிய ப்ரீகாஸ்ட ்

ரபல்கரள பசலுத்துவரத, காஸ்ட்-இன்-சிடட்ு துரளயிட்ட அடித்தூண் 

அடித்தளங்கள் தபான்ற ஆழமான அடித்தளங்கள் பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன.  

 

இரண்டு வரகயான அத்திவாரங்களிலும், ஸ்ப்பரட் புடிங்கிற்கான அடிப்பரட தகடு 

அல்லது ஆழமான அத்திவாரத்திற்கான பாரமுரன பதாப்பி குரறந்தபட்சம் 1.0 மீ 

நிலப்பரப்ரபப் பராமரிக்கும் வரகயில் தரர தமற்பரப்பிற்குக் கீதழ உடனடியாகக் 

கட்டப்பட தவண்டும்.பாரமுரன பதாப்பி அல்லது அடித்தளத்ரத வடிவரமப்பு ஆழம் 

வரர கடட்ுவதற்கு அகழ்வு ததரவப்படலாம். ஆழமான அல்லது ஆழமற்ற 

அடித்தளங்களால் ஆதரிக்கப்படும் பல அடுக்கு அல்லது ஒற்ரற மாடி கட்டிடங்கள் 

தபான்ற சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளுக்கு அருகில் வீதியின் நடுக்தகாடு அல்லது 

விளிம்பில் வீதிதயாரம் ததாண்டுதல் பல புவி பதாழில்நுட்ப சிக்கல்கரள 

உருவாக்கலாம். தரரயில் மூழ்குதல், குழாய்கள் மூலம் அதிகப்படியான நீர ்வடிதல் 

காரணமாக மூழ்கும் குழிகள் மற்றும் பக்கவாடட்ு பூமி அழுத்தம் காரணமாக 

அடித்தள அடுக்குகள் பகாண்ட அடித்தளங்களில் தவறுபட்ட மண் படிதல் ஆகியரவ 

இதத தபான்ற திட்டங்களின் கடட்ுமான காலங்களில் அரடயாளம் காணப்பட்ட சில 

சிக்கல்களாகும். அத்திவாரங்களுக்கான ஆழமான அகழ்வின் தபாது பிதரசிங் 

நிறுவுவதன் மூலம் தபாதுமான பக்கவாடட்ு ஆதரவுடன் தற்காலிக தஷாரிங் அல்லது 

பகாபர ்அரணக்கடட்ு அரமப்புகரள நிறுவ பரிந்துரரக்கப்படுவதுடன் சுற்றியுள்ள 

கட்டரமப்புகரள கவனமாக கண்காணிப்பது முக்கிய ததரவப்பாடாகும். 

 

2.3.9.3 துரளத்த முரளகளின் கடட்ுமானம் 
 

பநற் காணிகள், உயரத்்தப்பட்ட நிலங்கள், கால்வாய்கள் மற்றும் பிற இயற்ரக 

நீரவ்ழிகள், நீரப்்பாசனத் திட்டங்கள், குடியிருப்புகள், நகரப்்புறப் பகுதிகள் வழியாக 

அதிதவக பநடுஞ்சாரல பசல்வதுடன் ஆகக்கூடிய நீளமான பநடுஞ்சாரல பகுதி பநற் 

காணிகரள உள்வாங்குகின்றது. நிலக்கீழ் மண் தமற்பரப்பு ஆய்வுகளின் 

அடிப்பரடயில், கட்டரமப்புகளின் அடித்தளங்கள் பரப்பு தளப்படியில் அல்லது 

முரள  அடித்தளங்களில் (Cast in-situ piles - Bored piles) கட்டப்பட தவண்டும். இந்தப் 

பணியானது, முரள அடித்தளங்கரள  (துரளயிடப்படட்) பயன்படுத்தி 

தமம்பாலங்கள் மற்றும் பாலங்களுக்கான முரள அடித்தளங்கரள கடட்ும் 

கடட்ுமானப் பணிகரள பகாண்டுள்ளதுடன் மற்றும் முரளகள் வலுவூடட்ப்பட்ட 

பகாங்கிறீடட்ுகளால் வலுவூட்டப்படும். அத்துடன் இக்கடட்ுமானம் அங்கீகரிக்கப்படட் 

வடிவரமப்பு வரரபடங்களில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள ததரவகளுக்கு அரமவாக 

விவரக்குறிப்பின்படி அல்லது பபாறியாளர ் அறிவுறுத்தியபடி கடட்ப்பட தவண்டும். 

முரளயடித்தல் பணிகளின் வரிரசயானது முரளகளின் அரமவிடத்ரத 

அரமத்தல், பாரற சாக்பகட்டிங் மூலம் தபாரிங் மற்றும் முடித்தல், முரள துரள 

சுத்தம் பசய்தல், வலுவூட்டல் கூண்டுகரள நிறுவுதல், பகாங்கிறீட் பசய்தல் மற்றும் 

தசாதரன பசய்தல் தபான்றவற்ரற உள்ளடக்கும். 

 

முரளயடித்தல் தளம் கரர நிரப்பும் பபாருட்கள் மூலமாகதவா அல்லது நீர ் ததங்கி 

நிற்கும் பகுதிகள் மற்றும் சரியான முரளயடித்தல் முரனரய மூடும்  சதுப்புகளில் 
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ட்பரஸ்டில் பாலங்கரள நிறுவுவதன் மூலமாகவும், கடட்ுமான இயந்திரங்கரள 

ஒன்றுதிரடட்ுவதற்கும் இயக்குவதற்கும் தபாதுமான இடத்ரத அனுமதிப்பதன் 

மூலமும் முரளயடித்தல் தளங்கள் தயாரிக்கப்பட தவண்டும். தியவண்ணா ஏரி 

தபான்ற நீரந்ிரலகளில் ஆழமான அத்திவாரங்கரள நிரம்ாணித்தல் மற்றும் உத்ததச 

பாரதயின் குறுக்தக பாயும் மற்ரறய நீரந்ிரலகள் அல்லது கால்வாய்கரள 

அரமத்தல் நிலப்பரப்பில் பின்பற்றப்படும் முரறயிலிருந்து தவறுபட்டதாகும். நீர ்

மட்டத்திலிருந்து சிறிது (குரறந்தபட்சம் 0.5 மீ) ஆழத்தில் பதாடங்கி, ஒரு தகுதிவாய்ந்த 

அடுக்கு வரர (குரறந்தபட்சம் SPT N = 20 நிரல அல்லது அதற்கு தமல்) நிரந்தர உரற 

நிறுவப்பட தவண்டும். ஒரு தற்காலிக பகாபட்தடம் நிறுவப்படாவிட்டால், துண்டிப்பு 

அளரவ நீர ் மட்டத்திற்கு தமதல பராமரிக்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. விரிவான 

வடிவரமப்பின் தபாது, நீரந்ிரலயின் ஓட்டம், பவள்ளப்பபருக்கு நிரலரமகள் 

மற்றும் கால்வாயின் ஈரமான சுற்றளவு ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் ரட பீம் 

ரவக்கும் நிரல இறுதி பசய்யப்பட தவண்டும். தற்காலிக உரற பயன்படுத்தப்படும் 

முரள துரளயில் உள்ள பபண்தடாரனட்டின் அளரவ நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

இருந்து குரறந்தபட்சம் 1.2 மீ அல்லது இரயபான நீரம்ட்டத்திற்கு தமல் பராமரிக்க 

தவண்டும். 

 

உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட தடங்கள் பநடுகிலும் உள்ள துரளயிடப்பட்ட முரளகளின் 

விவரங்கள் பின்வரும் அட்டவரணயில் தரப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  35: கருத்திட்டத்திற்கான துரளயிடப்படட் முரளகளின் விபரங்கள் 

உயைத்்தப்பட்ட மநடுஞ்சாணலக்கான 

துணளயிடப்பட்ட முணளகளின் விபைங்கள்  
அலகு மதாணக 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல பிரதான வீதயிலுள்ள 

துரளயிடப்படட் முரளகளின் எண்ணிக்ரக 

எண்ணிக்

ரக 1206 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் சரிவுகளின் 

துரளயிடப்படட் முரளகளின் எண்ணிக்ரக 

எண்ணிக்

ரக 204 

முரளகளின் பமாத்த எண்ணிக்ரக  (விபரமான 

வடிவரமப்பின் அடிப்பரடயில் தவறுபடலாம்) 

எண்ணிக்

ரக 1410 

பிரதான வீதிக்கான துரளயிடப்படட் முரளயின் 

விட்டம் மீட்டர ் 1.8 

தியவன்னாவ ஏரியில் உள்ள முரளகள் அல்லது 

நீரந்ிரலகள் (6+900  ~ 7+440) 

எண்ணிக்

ரக 68 

EPA உள்ளிட்ட பநற்காணிகளில் உள்ள முரளகள்  

(9+380 ~ 15+120 & 15+700 to PIC)  

எண்ணிக்

ரக 1040 

EPA பகுதியில் உள்ள முரளகள் (9+760 ~ 12+840) 
எண்ணிக்

ரக 370 

EPA தவிரந்்த பநற்காணிகளில் உள்ள முரளகள் 
எண்ணிக்

ரக 
670 

ட்பரஸ்டல் பாலங்களின் கடட்ுமான பிரததசங்களில் 

தவிரந்்த இடங்களிலுள்ள முரளகள் (6+900 ~ 7+520, 

9+380 ~ 9+760 & 12+600 ~ 13+200) 

எண்ணிக்

ரக 228 

 இரடபவளி அல்லது தூண்களுக்கிரடயிலான 

தூரம் (நீள்வாக்கில் ஒவ்பவாரு தூண்களுக்கும் 

இரடயிலான தூரம்) 

மீ 30 ~ 40 

 

2.3.9.4 உத்ததச EH-NKBA இற்கான அடித்தள பதரிவுகள் 
 

குரடதுரள மண் பரட மற்றும் மற்றும் பாரற வரரயிலான ஆழம் சாரந்்த தரவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் பவவ்தவறு 

பிரிவுகளுக்கான அடித்தள பதரிவுகளின் பரிந்துரரக்கப்படட் வரககள் அட்டவரண 

33 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 
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அட்டவரண  36: SMEC, RDC மற்றும் MHEC (2019) ஆகியவற்றினால் தமற்பகாள்ளப்படட் 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் சாத்தியவள ஆய்வுக்கான இறுதி 

அறிக்ரகயின்அடித்தள பதரிவுகள் 

BH 

இலக்கம் 

இட 

அணமவு 

வடிவணமப்புக்கான 

பயனுள்ள வலயம் 

மமன்ணமயான 

அடுக்கு 

ஆக்க 

மாறுபாடுகளுக்குள்ளாகிய 

பாணை 

கடினப் 

பாணை 
முன்மமாழிவு 

BH-01 6+250 6+250 to 8+000 10 மீ 

ஆழமான BGL 

15மீ BGL 17.3மீ 

BGL 

ஆரச்ிசி 

தபாரட்் 

இன்சிடட்ு 

ரபல் 

பவுண்தடஷன். 

அடித்தள 

நிரல = 20.0மீ 

BH-02 9+450 8+000 to 9+050 5மீ BGL 8 மீ BGL 8.8மீ 

BGL 

ஆரச்ிசி 

தபாரட்் 

இன்சிடட்ு 

ரபல் 

பவுண்தடஷன். 

அடித்தள 

நிரல = 11.0மீ 

BH-03 10+150 9+050 to 9+650 5 மீ BGL 7 மீ BGL 8மீ BGL ஆரச்ிசி 

தபாரட்் 

இன்சிடட்ு 

ரபல் 

பவுண்தடஷன். 

அடித்தள 

நிரல = 11.0மீ 

BH-04 12+150 11+750 to 12+750 2.5மீ BGL 4மீ BGL 5மீ BGL 5.0மீ ஆழத்தில் 

11+750 முதல் 

12+750 

அடித்தளம் 

வரர திறந்த 

அடித்தளம் 

BH-05 13+450 12+750 to 15+250 12.5 மீ BGL - 16மீ 

BGL 

ரபல் 

அடித்தளங்கள் 

- அடித்தள 

நிரல - 17.5 மீ 

BH-06 16+550 15+250 to 16+550 2 மீ BGL 12.9 மீ BGL - முரள 

அடித்தளங்கள் 

- அடித்தள 

நிரல - 14.5 மீ 

ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு 

 

2.3.9.5 முரள பதாப்பிகள், பரப்பி தளப்படிகள் மற்றும் தூண்கள் 

ஆகியவற்றின் கடட்ுமானம் 
எந்த வரகயான முரளயடித்தல் தவரலயிலும், முரளத் பதாப்பி 

அடிக்கடட்ுமானத்திற்கு உதவுவதற்காக, துண்டிப்பு நிரலக்கு சற்று தமதல கட்ட 

தவண்டும். அழகியல் ததாற்றத்ரத உறுதி பசய்வதற்கு மடட்ுமின்றி, வடிகால், 

தகபிள்கள் தபான்ற பிற துரண தசரவகரள நிறுவுவதற்கு தபாதுமான நிலப்பரப்ரப 

வழங்குவதற்கும், முரளத் பதாப்பிகரள அரமப்பதற்காக, தற்தபாதுள்ள நிலத்ரத 

ததாண்ட தவண்டும். நீரவ்ழி தபாக்குவரத்து மற்றும் நகரும் பபாருட்களுக்கான 

இரடயூறுகரள குரறப்பதற்காக கால்வாய் அல்லது நீர ் ததங்கிய பகுதிக்குள் 

தூண்கள் கட்டப்படட்ால், கால்வாய் படுக்ரகக்கு குரறந்தது ஒரு மீட்டர ் கீதழ 

முரளத்பதாப்பிகள் இருக்க தவண்டும். 
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துரளயிடப்படட் முரளகரள பபாருத்தமான முரள வரகயாக ததரந்்பதடுப்பதில் 

கருத்தில் பகாள்ள தவண்டிய மற்ரறய காரணிகள் பின்வருமாறு 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  37: முரளயடித்தல் பணிகளின் தபாது பரீசீலரன பசய்யப்பட 

தவண்டிய காரணிகள் 

மதா. 

இ 
பைிசீலிக்கப்பட்ட காைைிகள் துணளயிடப்பட்ட முணளகள் 

1 கடட்ுமானத்திற்கான இடத் 

ததரவகள் 

முரளயடித்தல் இயந்திரத்ரத இயக்குவதற்கு 

அதிக இடம் ததரவ 

2 அகழ்ப்பட்ட பபாருட்களின் 

மாசுபாடு 

பபண்தடாரனட்டால் மாசுபடட்து. 

அகற்றுவதற்கு கூடுதல் கவனிப்பு ததரவ 

3 பாரற தாங்குழியரமத்தல் கடினமான பாரற தாங்குழியரமத்தல் 

பசய்ய தவண்டும் 

4 துரளயிடலின் தபாது அதிரவ்ு மூலம் அதிக அதிரவ்ுகரள உருவாக்குதல் 

5 சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளின் 

தாக்கம் 

பாரற தாங்குழியரமத்தலின் கடுரமயான 

அதிரவ்ு காரணமாக அதிக விரளவுகள் 

6 ஒற்ரற முரளக்கான 

கடட்ுமான தநரம் 

தநரம் எடுக்கும் 

7 பபாருந்தக்கூடிய தன்ரம சகல வரகயான பாரற அரமப்புகளுக்கும் 

பயன்படுத்தப்பட்டது 

8 பரிந்துரர புறநகர ் அல்லது பதாரலதூர பகுதிக்கு 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது 

 

அடித்தள வரகயாக பரப்பி தளப்படி பரிந்துரரக்கப்படட்ால், தபாதுமான 

நிரலநிறுத்தரல வழங்குவதற்கும் பநகிழ் எதிரப்்புத் ததரவகரள உறுதி 

பசய்வதற்கும் சீரான இரடபவளியில் முரளயாணிகரள நிறுவ தவண்டும். 

 

தூண்கள் வட்ட வடிவில் அல்லது பசவ்வக வடிவில் இருக்க தவண்டும் என்பதுடன் 1.5 மீ 

முதல் 2.4 மீ வரர விட்டம்/நீளம், அகலம் என்ற வரகயில் மாற்றமரடயலாம் 

என்பதுடன் சுவர ்வரகத் தூண்களும் உள்ளடங்கக்கூடும். தூண் தரலகள் எளிய T 

வரகயாகதவா அல்லது வாயில் நிரல (தபாரட்ல் பிதரம்) வரகயாகதவா இருக்கலாம். 

 

இறுதி அறிக்ரகயில் மூன்று வரகயான தூண்கள் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

1. சுத்தியல் தரல வரக/ கான்டிலீவர ்

2. தபாரட்ல் பிதரம் வரக 

3. தூண் வரளவு வரக 

 

• சுத்தியல் தரல வரக/ கான்டிலீவர ்

நீண்ட இரடபவளிகளுடன் கட்டரமப்புகரள ஆதரிக்கும் தபாது இந்த வரக 

தூண்கள் ஒரு திறந்த ததாற்றத்ரத வழங்குகிறது. இது சுவர ் வரகரய விட நவீன 

ததாற்றம் பகாண்டது என்பதுடன் உயரமான தூண் ததரவப்படும் தபாது பபாதுவாக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு பசவ்வக அல்லது வடட் வடிவ தண்டு கான்டிலீவர ்

வரக பதாப்பிரயக் பகாண்டுள்ளது. குரறந்த கான்கிரீட் பயன்படுத்தப்படுவதால், 

நீரந்ிரலகள் மற்றும் நீதராரடகளுக்கு இரடயூறு விரளவிப்பதில்ரல என்பதால் 

சுவர ் வரக தூண்கரள விட இது பசலவு குரறந்ததாகும். இரண்டு கம்பங்கரளக் 

பகாண்ட தூண்கள் குறிப்பாக தமாதலில் தசதமரடகின்றன என்பரதக் கவனத்தில் 

பகாள்ள தவண்டும் என்பதுடன் ஒரு தூணில் ஏததனும் தசதம் ஏற்பட்டால் மீதமுள்ள 

தூண் கம்பத்துக்கு பாலத்ரத ஆதரிக்க முடியாமல் அது சரிந்துவிடும். எனதவ, 

இரண்டு கம்பங்கரளக் பகாண்ட தூண்கள் முன் கான்கிரீட ் தடுப்பு மற்றும் 

தண்டுகளுக்கு இரடதய ஒரு கான்கிரீட் தர கற்ரற மூலம் பாதுகாக்கப்பட தவண்டும் 

என்பதுடன் இது கூடுதல் தமாதல் எதிரப்்ரப வழங்குகின்ற அதததவரள 

அதிகப்படியான கடட்ரமப்ரப ஈடுபசய்யும். 
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விளக்கப்படம் 16: சுத்தியல் தரல தூண் 

 
ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

• தபாரட்ல் பிதரம் வரக 

வீதியின் தற்தபாரதய நடுப்பகுதியில் தூண்கரளக் கடட்ுவதற்குப் தபாதுமான பகுதி 

இல்லாத நிரலயிலும் நிலம் ரகயகப்படுத்துதல் அகலப்படுத்த அனுமதிக்கப்படாத 

நிரலயிலும் இடபநருக்கடிகள் ஏற்பட்டால் EH-NKBA தடத்தில் தபாரட்்டல் பிதரம்கள் 

பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  10: தபாரட்ல் பிதரம் வரக 

 
             ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 
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வரரபடம் 17: தபாரட்ல் பிதரம் வரக 

 
                                      ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

 

• தூண் வரளவு வரக 

தூண் அல்லது வரளவு என்பது ஒரு பாலத்தில் அரமந்துள்ள ஒரு இரடநிரல 

உட்கட்டரமப்பு அலகு ஆகும். பாலத்திற்கு கீதழ தபாக்குவரத்து அல்லது தண்ணீரின் 

ஓட்டத்திற்கு குரறந்தபட்ச தரடயுடன் இரடநிரல இரடபவளியில் பாலத்ரத 

ஆதரிப்பதத இதன் பசயல்பாடகும். ஒரு தூணுக்கும் வரளவிற்கும் உள்ள தவறுபாடு 

அதன் பபௌதீக ததாற்றமாகும் என்பதுடன் இரண்டிற்கும் இரடதய பசயல்பாடட்ு 

தவறுபாடு இல்ரல. ஒரு தூண்  பபாதுவாக ஒதர ஒரு கம்பம் அல்லது தண்டு ஒரு 

அடியால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. வரளவுகள் இரண்டு அல்லது அதற்கு தமற்பட்ட 

கம்பங்கரளக் பகாண்டுள்ளதுடன் ஒவ்பவாரு கம்பங்களும் தனித்தனியான 

அடிவாரத்தால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

 

விளக்கப்படம் 18: தூண் வரளவு வரக 

 
                                            ஆதாரம்: சாத்திய வள ஆய்வு அறிக்ரக 

 

2.3.9.6 முக்கிய தடத்தின் வடிகால் ஏற்பாடுகள் 
 

"பநடுஞ்சாரல தமற்பரப்பு வடிகால் - தநரம்ரற தசகரிப்பு முரறரமயுடன் 

பநடுஞ்சாரலகளுக்கான வடிவரமப்பு வழிகாட்டி; வீதிகடட்ுமானம் விபரக்குறிப்பு - 

பணிகள் மற்றும் அபிவிருத்திக்கான அரமசச்ு, நியூசிலாந்து" இல் வழங்கப்படட்ுள்ள 
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தரநிரலயான வடிகால் வடிவரமப்பு நரடமுரறகள் மற்றும் வடிவரமப்பு 

வழிகாடட்ுதல்கள் உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலக்கான வடிகால் 

ஏற்பாடுகரள தயாரிப்பதற்காக பரிந்துரரக்கப்படட்ுள்ளது. தமற்பரப்பு நீர ்

பவளிதயற்றத்தின் மதிப்பீடு பநடுஞ்சாரல வடிகால் கணக்கிடுதல்களுக்காக 

பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் முரறயான காரணகாரியத் பதாடரப்ுரடய 

முரறயின் அடிப்பரடயில் பசய்யப்படுகிறது. 

 

நரடபாரதயில் தமற்பரப்பு நீரர தசகரிக்க கரப்் மற்றும் தசனல் (Kerb and channel) 

முரற பயன்படுத்தப்படுவதுடன் இது நரடமுரறயில் மிகவும் சாத்தியமானதும், 

சிக்கனமானதும் மற்றும் எளிரமயானதுமாக இருப்பதற்தக இதற்கான 

காரணமாகும். நீரவ்ழியின் சாதாரண தரலகீழ் வரளவுக் கடட்ுமானத்திற்கு  கீதழ 

உள்ள நுரழவாயிரல அழுத்துவதன் மூலமும் ஒரு வடிகால் பதாட்டியிரன 

வழங்குவதன் மூலம் திறரன தமம்படுத்தலாம். 

 

பபாதுவாக 40.0 மீ இரடபவளியில் இரண்டு தூண் உதவி ஆதராங்களுக்கு இரடதய 

உள்ள அரனத்து கரப்் தசனல் உள்வழி பாய்சச்ல்களும் இந்த நீதராட்ட்டத்ரத பூரத்்தி 

பசய்ய வடிவரமக்கப்படட் ஒரு நீளமான குழாய் (PVC) மூலம் தசகரிக்கப்படுகின்றன. 

வீதியின் இருபுறமும் உள்ள இரண்டு நீளமான குழாய்களிலிருந்து வரும் பாய்சச்ல்கள் 

ஒரு பசங்குத்து குழாய் (PVC) மற்றும் தூண் உதவி ஆதாரத்தில் அரமந்துள்ள ஒரு 

ஆட்துரளக்கு அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த ஆட்துரளக்குள் பாயும் கழிவுநீர,் 

ததரவயான இடங்களில் ஆட்துரளகள் மற்றும் வடிகால்கரள அரமத்து 

தற்தபாதுள்ள வீதியின் நரடபாரதயின் கீழ் தபாடப்பட்ட குழாய்கள் (கான்கிரீட்) 

மூலம், தற்தபாதுள்ள வடிகால் அரமப்பிற்கு சரியான முரறயில் பவளிதயற்றப்பட 

தவண்டும். தற்தபாதுள்ள வீதி திரசயரமப்பிலிருந்து விலகும் பகுதிகளுக்கு, 

ஆட்துரளயிலிருந்து வரும் பாய்சச்ல்கள், குறிப்பிடட் இடத்திற்கு தகுந்தவாறு 

வடிகால்கரள வழங்குவதன் மூலம் தற்தபாதுள்ள வடிகால் அரமப்புக்கு 

அனுப்பப்படும். காங்கிரீட் குழாய்கள் அல்லது பசவ்வக வடிவிலான கான்கிரீட ்

வடிகால்கரள வீதியிலிருந்து பவளிதய கழிவுநீரர எடுத்துசப்சல்லும் 

வடிகால்களுக்கு ததரவயானால் இரணத்துக்பகாள்ளலாம். 

 

9 முதல் 11 வரரயிலான வரரபடங்கள் பவளிதயற்றும் வடிகால்களுக்கான உத்ததச 

வழக்கமான விவரங்கரளக் குறிக்கிறது. ஒவ்பவாரு இடத்திற்கும் பபாருத்தமான 

வரகயானது விரிவான வடிவரமப்புகள் மற்றும் தள ஆய்வுகளின் அடிப்பரடயில் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 

 

விளக்கப்படம் 19: ஒரு தூண் பிரிவில் பவளிதயற்ற குழாய்கரள நிறுவுதல் 

(தளவரமப்பு 1) 
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விளக்கப்படம் 20: ஒரு தூண் பிரிவில் பவளிதயற்ற குழாய்கரள நிறுவுதல் 

(தளவரமப்பு 2) 

 
 

 

 

விளக்கப்படம் 21: ஒரு தூண் பிரிவில் பவளிதயற்ற குழாய்கரள நிறுவுதல் 

(தளவரமப்பு 3) 

 
 

2.3.9.7 நுரழவு/பவளிதயறும் சரிவுகளில் வடிகால் ஏற்பாடுகள் 
 

வரரபடம் 12, நுரழவு/பவளிதயறும் சரிவுகளில் வடிகால் குழாய்களின் வழக்கமான 

அரமப்ரப வழங்குகிறது. ஒவ்பவாரு இடத்திற்கும் பபாருத்தமான வரகயானது 

விரிவான வடிவரமப்புகள் மற்றும் தள ஆய்வுகளின் அடிப்பரடயில் 

தீரம்ானிக்கப்படும். 
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விளக்கப்படம் 22: நுரழவு/பவளிதயறும் சரிவுகளில் பவளிதயற்ற குழாய்கரள 

நிறுவுதல் 
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வரரபடம்  35: திட்ட இடத்திற்கு அருகில் தற்தபாது பரத்ரா பிட்கள் இயக்கப்படுகின்றன 
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2.3.9.8 மூலப்பபாருட்கள் 
 

கடட்ுமானத்திற்கான மூலப்பபாருள் ததரவகரளப் பூரத்்தி பசய்வதற்காக, உரிமம் 

பபற்ற கற்குழி மற்றும் துரளயிடும் இடங்களிலிருந்து பபாருட்கரளப் 

பிரித்பதடுப்பதற்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்படும். புவிசச்ரிதவியல் அளரவ மற்றும் 

சுரங்கப் பணியகத்தின் (GSMB) A தர உரிமம், CEA இலிருந்து பபற்றுக்பகாள்ளப்படும் 

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு உரிமம் (EPL) மற்றும் அந்தந் உள்ளூராட்சி மன்றங்களின் 

வரத்்தக உரிமம்  மூலம் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் மடட்ுதம பபாருள் 

பிரித்பதடுப்பதற்கான எந்தபவாரு புதிய தளமும் திறக்கப்படும். ஒப்பந்ததாரர ்

தற்தபாதுள்ள தளங்கள் மற்றும் சாத்தியமான புதிய தளங்கரள வாங்குதல் அல்லது 

குத்தரகக்கு எடுப்பதன் மூலதம பபற்றுக்பகாள்ள தவண்டும். இந்த தளங்கள் 

கருத்திட்ட ஆதலாசகரின் தநரடி தமற்பாரர்வயின் கீழ் இயக்கப்படுவதுடன்  இந்த 

கருத்திட்டத்திற்கு மடட்ுதம பயன்படுத்தப்படும். அரனத்து ஓடும் தமற்பரப்பு 

நீரரயும் முரறயாகக் கடட்ுப்படுத்தி, அகழ்வு பசய்யப்பட்ட பபாருட்களால் 

ஓடும்/ஓடும் இடத்ரத மாசுபடுத்தாமல், ததாண்டப்படும் பகுதிரயச ்சுற்றி இருக்கும் 

ஓரடகளுக்குத் திருப்பிவிட தவண்டும். 

 

சிபமண்ட், உருக்கு மற்றும் மணல் ஆகியரவ ஆதலாசகரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

வழங்குனரக்ள் மூலமாக மடட்ுதம வாங்கப்பட தவண்டும். இயன்றவரர உற்பத்தி 

பசய்யப்பட்ட மணரலப் பயன்படுத்தவும், பநாதராசத்சாரல 

அனல்மின்நிரலயத்தில் இலவசமாகக் கிரடக்கும் சாம்பரல அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சதவீதத்துடன் சீபமந்துக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தவும் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

முத்துராஜபவலயில் உள்ள SLLDC வளாகத்தில் கிரடக்கும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடல் 

மணலும் சிறந்த பமாத்த ததரவகளுக்கு பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

ததரவயான பமாத்தப் பபாருட்களின் அளவு கீதழ உள்ள அட்டவரண 38 இல் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

  

அட்டவரண  38: கடட்ுமானப் பபாருள் ததரவயின் அண்ணளவான அளவுகள்  

மபாருட்கள் அலகு மமாத்தம் 

சீமமந்து பம.பதா 164,386 

மமாத்த (19 மிமீ( கியுபிக் மீட்டர ் 139,907 

மமாத்த (37.5 மிமீ( கியுபிக் மீட்டர ் 512 

மைல் கியுபிக் மீட்டர ் 148,512 

எஃகு ைீபாை ் பதான் 42,000 

சைணள கியுபிக் மீட்டர ் 34,000 

 

❖ கரர நிரப்பும் பபாருட்கரள வழங்குவதற்காக தற்தபாது இயங்கி வரும் இரவற் 

குழிகளின் சுருக்கம் 

அட்டவரண 

மதா.இ 
இைவை் குழியின் 

மபயை் 

காைி உைிணமயாளைின் மபயை் மை்றும் 

முகவைி 
பி.மச.பி 

1.  

களுகந்த திரு.தக.ஏ.பி. பபரன்ாண்தடா, இல. 415A, 

கிம்புலப்பிட்டி, நீரப்காழும்பு - தற்தபாரதய 

உரிமம் ரவத்திருப்பவர,் ஏ.எம்.ஏ.சி. 

தனதசகரவிற்கு பசாந்தமான காணி, இல. 

83, கண்டி வீதி, ததனாவிட்ட 

மீரிகம 

2.  

நாரத்் சன்னி கிராப்ட் 

எஸ்தடட் - பலாட் 02 

திரு. J.A.S.D திலகரத்ன, இல. A30/1, தகாமடுவ, 

யட்டியந்ததாட்ரட - தற்தபாரதய உரிமம் 

ரவத்திருப்பவர,் A.R.P.A அதுதகாரலவிற்கு 

பசாந்தமான காணி.  

ருவன்பவல்ல 

3.  

ேந்தபாங்கல வத்த திரு. K.W.T.P. பவடபகதர, இல. 32/12, 

தகால்டன் பமதடாஸ், கிரிகம்பமுனுவ, 

பபால்கதசாவிட்ட - தற்தபாரதய உரிமம் 

நாரம்மல 
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மதா.இ 
இைவை் குழியின் 

மபயை் 

காைி உைிணமயாளைின் மபயை் மை்றும் 

முகவைி 
பி.மச.பி 

ரவத்திருப்பவர,் G.A.N.S வணிகதசகர 

மற்றும் பலருக்கு பசாந்தமான காணி.  

4.  

அண்ணாசிக்கலலண்ட திரு.W.D.J. ருவன் குமார, இல. 243/24, 

சிறிசுமணதிஸ்ஸ மாவத்ரத, நவகமுவ, 

ரணால - தற்தபாரதய உரிமம் 

ரவத்திருப்பவர,் திரு. தக.ஏ.தக. 

விதஜசிறிக்கு பசாந்தமான காணி.  

பதாம்தப 

5.  

மேவத்த திரு. என்.ஏ.டபிள்யூ. பநத்தசிங்க, இல. 24/B, 

ஹீடியாவல, பவபவல்பதனிய - 

தற்தபாரதய உரிமம் ரவத்திருப்பவர,் 

H.M.C.J பநடுராரண மற்றும் எச.்தக.தக. 

வீரசிங்க மற்றும் பலருக்கு பசாந்தமான 

காணி.,  

மீரிகம 

6.  

ஈரியகேவத்த ராமநாயக்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், இல. 54, 

தேனகம வீதி, கண்டலம, மீரிகம - 

தற்தபாரதய உரிமம் ரவத்திருப்பவர,் திரு. 

எச.்ஜி. விக்கிரமரத்ன மற்றும் திரு. 

எம்.பி.டி.சி. குணவரத்னவிற்கு பசாந்தமான 

காணி.  

அத்தனகல்ல 

7.  

மதுகேமுலதேன திரு. எச.்டி.பி.என்.எஸ். குமார, இல. 233/B, 

தியகல்ம, முருகம்பல, மீரிகம - 

தற்தபாரதய உரிமம் ரவத்திருப்பவர,் W.P.D 

ஜயதிலக மற்றும் பலருக்கு பசாந்தமான 

காணி.  

வரகாபபால 

8.  

கூங்கேவத்த திரு. பேச.்பி.எஸ். விஜயந்த, இல. 143, 

படுவத்துபகாட, பபமுல்ல - தற்தபாரதய 

உரிமம் ரவத்திருப்பவர,் H.W.M.I 

விஜயபண்டாவிற்கும் எச.்டபிள்யூ.ஏ.டி. 

ேரஷ்னி மற்றும் எச.்டபிள்யூ.ஏ.என்.தக. 

விக்கிரமாராசச்ி ஆகிதயாருக்கு 

பசாந்தமான காணி.  

அத்தனகல்ல 

 

❖ தரம் பிரிக்கப்பட்ட பநாறுக்கப்படட் கல், துகள் கல், பநாறுக்கப்பட்ட 

கல்லினாலான இயந்திரத்தினால் பசய்யப்பட்ட மணல் ஆகியவற்ரற 

வழங்கல் 

அட்டவரண  

இல. 
இைவை் குழியின் 

மபயை் 

காைி உைிணமயாளைின் 

மபயை் மை்றும் முகவைி 
பிைவதச மசயலாளை் பிைிவு 

1.  
மணல் (கடல் 

மணல்) 

முத்துராஜா 

மாவத்ரத, வத்தரள 

கீழுள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது:    S-S-01 

2.  
துரறமுக நகரம் 

பகாழும்பு 

கீதழ உள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது: S-S-02 

3.  

தரம் 

பிரிக்கப்பட்ட 

பநாறுக்கப்பட்ட 

கல், துகள் கல், 

பநாறுக்கப்பட்ட 

கல்லினாலான 

இயந்திரத்தினால் 

துத்திரிபிட்டிய, 

வடபரக, பாதுக்க 

10500 

கீதழ உள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது: C-P-01 

4.  
நிரிபபால, 

ேன்பவல்ல 

கீதழ உள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது: C-P-02 

5.  
ரவக்கிய வத்த வீதி கீதழ உள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது: C-P-03 
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6.  

பசய்யப்பட்ட 

மணல் 

ரஷலராமய 

ஆலயம், 

கேந்பதாட்ட வீதி, 

மாலதப 

கீதழ உள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது: C-P-04 

7.  
78/டி, அம்பகாபவல, 

கடுபவல 10654 

கீதழ உள்ள வரரபடத்தில் இடம் 

காட்டப்படட்ுள்ளது: C-P-05 

 

2.3.10 தாவைங்களின் விவைங்கள் 
 

EH-NKBA இன் கடட்ுமான நடவடிக்ரககரள எளிதாக்கும் பபாருடட்ு, ஒப்பந்ததாரர ்

தளத்தில் தினசரி ததரவக்காக ஒரு கான்கிரீட் பதாகுதிப்படுத்தல் 

பபாறித்பதாகுதிரய அரமக்க விரும்புகிறார.் இருப்பினும், உத்ததச இந்த பதாகுதி 

காற்றின் தரம், நீரின் தரம், கழிவு முகாரமத்துவம் மற்றும் அருகிலுள்ள உணரத்ிறன் 

குடியிருப்புகளின் கடப்ுலத் ததாற்றம் மற்றும் குரறந்த அளவில், சத்தத்தின்  அளவு 

ஆகியவற்றில் பாதகமான ஒடட்ுபமாத்த தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும் சாத்தியம் 

உள்ளது. 

 

ஒப்பந்ததாரரின் முன்பமாழிவின்படி, கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு வசதியாக 

நான்கு பவவ்தவறு இடங்கரள தங்கள் தசரவ தளங்களாக அரடயாளம் 

கண்டுள்ளனர.் அந்த தளங்களில் அலுவலக வளாகங்கள், வாரப்்பு தளங்கள், 

வலுவூடட்ல் கடட்ுமான தளங்கள், பதாகுதியாக்கல் பபாறித்பதாகுதி மற்றும் பிற 

தசமிப்பு வசதிகள் ஆகியரவ அடங்கும். அந்த நான்கு இடங்களும் CH 7+500, CH 8+500, 

CH 14+890 முதல் CH 15+250 வரரயிலும், E02க்கு அருகில் உள்ள அதிதவக 

பநடுஞ்சாரலயின் முடிவிடத்தில் உள்ளன. கரடசி இரண்டு இடங்களும் தாழ்வான 

பகுதியில் உள்ளதுடன் அரவ பதாகுதியாக்கல் பபாறித்பதாகுதிரய 

பயன்படுத்துவதற்கும் மற்ற தசரவ வசதிகரள நிறுவுவதற்கும் பமன்ரமயான தரர 

தயாரப்டுத்தல் மூலம் தமம்படுத்தப்பட தவண்டும். இருப்பினும், SLLDC 

பரிந்துரரகளின்படி, இந்த வசதிகள் தாழ்வான மற்றும் உணரத்ிறன் நிரறந்த 

பகுதிகளுக்கு பவளிதய அரமந்திருக்க தவண்டும் மற்றும் அதற்தகற்ப இடமாற்றம் 

பசய்யப்பட தவண்டும். பதாடக்கத்தில் இரண்டு இடங்கள் TEPA தள அரமப்புகளாக 

அரடயாளம் காணப்படுவதுடன் தமலும் தரர அரமப்புகளுக்கு சிறப்பு கவனம் 

பசலுத்த தவண்டியதில்ரல. வாரப்்பு தளங்களின் கடட்ுமானம் மற்றும் 

பசயல்பாட்டின் தபாது அரனத்து சுற்றுசச்ூழல் பிரசச்ிரனகளும் கவனிக்கப்படுதல் 

தவண்டும். 

 

2.3.11 கழிவு நீை் உருவாக்கம் மை்றும் மாசுபாட்டின் 

எதிை்பாை்க்கப்படும் வணககள் மை்றும் மூலங்கள் (மூலக் 

கழிவுநீைின் தைம் மை்றும் அளவு) கழிவு நீை் வசகைிப்பு, சுத்திகைிப்பு 

மை்றும் இறுதி அகை்ைல் பை்றிய விவைங்கள் 
 

EH-NKBA கட்டம் II இன் கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் நீர-்சூழலியல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதிகள், பதாழிலாளர ் முகாம்கள், ஓய்வு பகுதிகள், தற்காலிக 

தங்குமிடங்கள் தபான்றவற்றுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதால், TEPA க்குள் 

கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என்பதுடன் பநல் வயல் பகுதிகள் உடப்ட 

மற்ரறய கூருணரவ்ுமிக்க பகுதிகள், மற்றும் சதுப்பு நிலங்களிலும் (மற்றும் அவற்றின் 

எல்ரலகளில் இருந்து 100 மீ இரடநிரலக்குள்) அனுமதிக்கப்படக் கூடாது. தமலும், 

கழிவுநீரர சுத்திகரிக்கப்பட்ட அல்லது சுத்திகரிக்கப்படாத வடிவத்தில் அகற்றுவது 

கண்டிப்பாக அத்தரகய பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்படாது. தமலும், கடட்ுமானத்துடன் 

பதாடரப்ுரடய துரணப் பணிகள் (சுத்தம் பசய்தல், உபகரணங்கள், கலங்கள், 

ட்ரக்குகள், டிபரய்லரக்ள் தபான்றரவ) மற்றும் கழிவு நீர ்உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கும் 

விடயங்களும் அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல. தமலும், கழிவுநீர ் உற்பத்திக்கு 

வழிவகுக்கும் அரனத்து வசதிகளும் இந்தப் பகுதிகளுக்குள் அரமந்திருக்கக் கூடாது 
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என்துடன் ததங்கிய கழிவு நீர ் ஏததனும் இருந்தால், அவற்ரறச ் தசகரித்து, தகுந்த 

முரறகரளப் பயன்படுத்தி அப்புறப்படுத்த தவண்டும். 

 

கருத்திட்டத்தின் கட்டுமான கட்டத்தில்: எவ்வாறாயினும், கடட்ுமானத் தளங்கள் 

மற்றும் தற்காலிக பணியாளர ்முகாம்களில் கணிசமான அளவு கழிவுநீர ்உருவாகும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதுடன், கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய காலத்தில் சுமார ் 40 

பணியாளரக்ள் மற்றும் கடட்ுமான நிரலகளின் தபாது 500 பணியாளரக்ள், 

உணவகங்கள், ஓய்வு பகுதிகள், முதலியன, முக்கியமாக வழியுரிரம பகுதி மற்றும் 

உணரத்ிறன் பகுதிகளுக்கு பவளிதய அரமந்திருக்க தவண்டும். தமலும், 

பயன்படுத்தப்பட தவண்டிய கடட்ுமான முரறகள் மற்றும் பணியமரத்்தப்பட 

தவண்டிய பணியாளரக்ள் பதாடரப்ான இந்த குறிப்பிடட் விவரங்கள் விரிவான 

திட்டமிடல் கட்டத்தில் மடட்ுதம உருவாக்கப்படும். எனதவ, இரவ பற்றிய 

துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான தகவல்கள் சம்பந்தப்பட்ட தசரவ 

பபறுனரக்ள்அல்லது EIA குழுவிடம் தற்தபாது இல்ரல . 

 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் நீரின் தரத்தில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் கழிவுநீரர 

உருவாக்குவதற்கான மற்பறாரு சாத்தியமான வழிவரகயாக, பணியாளரக்ளால் 

உருவாக்க்ம் கழிவுநீர ்மற்றும் மநாகர திண்மக்கழிவுகளாகும். தவரல முகாம்களில் 

இருந்து கழிவு நீர ்மற்றும் உடல் கழிவுநீர ்உற்பத்தி முரறதய 85 m3- 100 m3மற்றும் 75 m3- 

100 m3 என மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது, இது பல்தவறு மனித சக்தி பயன்பாட்ரடப் 

பபாறுத்து. இவற்ரற முரறயான கவனிப்புடன் அகற்றாத பட்சத்தில், தபாதிய 

கழிவுகரளக் ரகயாளாததால், தண்ணீரில் அதிக அளவு BOD, ஊட்டசச்த்துக்கள் 

மற்றும் தநாய்க்கிருமிகள் உருவாகும். கடட்ுமானத்திற்குத் ததரவப்படும் மிகப் 

பபரிய அளவிலான கான்கிரீட், கான்கிரீட் பபாறித்பதாகுதி பசயல்பாடுகளில் 

ஈடுபடும் இயந்திரங்கள் அல்லது பதாகுதியாக்கல் பபாறித்பதாகுதிகள் சுத்தம் 

பசய்யும் தபாது எழும் சலரவ நீர,் நீரந்ிரலகளில் நிறம் மற்றும் கலங்கல் தன்ரம 

பிரசச்ரனகரள ஏற்படுத்தலாம் என்பதுடன் எண்பணய்கள் அல்லது 

ரேட்தராகாரப்ன்கள் (HCs) மற்றும் கன உதலாகங்களால் மாசுபடலாம். Pb மற்றும் Fe 

ஆக. இந்த பாதிப்புகள் தற்காலிகமானரவ என்றாலும் (கட்டரமப்பின் சிறிய கால 

அளரவக் கருத்தில் பகாண்டு), இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் ஒரு பபரிய 

எண்ணிக்ரகயிரன கழுவும்தபாது விரளவுகள் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். 

சாதாரண சிபமன்ட் பபாருள் உயிரணத்திற்கு நசச்ுத்தன்ரமயற்றது என்றாலும், 

சுண்ணாம்பு (பகல்சியம் ஒக்ரசடு) இருப்பதால், சிபமன்ட ் நிரறந்த கழிவுநீர ்

காரத்தன்ரம பகாண்டது, எனதவ, நீரவ்ாழ் உயிரிகரள சிரதக்கதவா அல்லது 

அழிக்கதவா கூடும். 

 

பதாழிலாளர ்முகாம்களில் இருந்து எழும் மனிதக் கழிவுகள் (கடட்ுமானத்தின் தபாது), 

அரவ முரறயாக சுத்திகரிக்கப்படாமல், இருக்குமிடத்து நிலத்தடி நீர ்மூலங்கரள 

மாசுபடுத்தும் என்பதுடன் ஒடட்ுண்ணி தநாய்த்பதாற்றுகள் (மலப் பபாருட்களுடன் 

தநரடி பதாடரப்ு மூலம்), பேபரடடிஸ் மற்றும் பல்தவறு இரரப்ரப குடல் 

தநாய்களின் அபாயத்ரத ஏற்படுத்தும். வாந்திதபதி மற்றும் பநருப்புக்காய்சச்ல் 

உட்பட. பதாழிலாளர ்முகாம்கள், தசமிப்புக் கிடங்குகள் மற்றும் சரமயலரறகளில் 

இருந்து அகற்றப்படும் திட மற்றும் திரவக் கழிவுகள் மற்றும் பிற உயிரியல் ரீதியாக 

சிரதக்கக்கூடிய கழிவுகள் அதிக அளவு ஒக்சிஜரனக் தகாரும் அல்லது காற்றில்லா 

சிரதவுக்கு உட்படும் கசிவுகரள உற்பத்தி பசய்யும். இத்தரகய கழிவுகள் ஆழமற்ற 

நிலத்தடி நீரர மாசுபடுத்துபமனினும் இந்நில நிரலரமகள் நீண்ட காலம் நீடிக்காது. 

கரரந்த திடப்பபாருட்கரளக் பகாண்ட திடக்கழிவுகளிலிருந்து கசிவு, 

மரழப்பபாழிவு, ஊடுருவல், உறிஞ்சுதல் மற்றும் அயனி பரிமாற்ற வழிமுரறகள் 

தபான்ற பசயல்முரறகள் மூலம் மண்ணால் தணிக்கப்படும். சாதகமான திரவவியல் 

நிரலரமகளின் கீழ், திடக்கழிவுகளிலிருந்து அசுத்தமான கசிவு (கசிவு) திடக்கழிவு 

படிமத்துக்கு அடியில் உள்ள நிரறவுறா மண்ணின் வழியாகச ்பசன்று நிலத்தடி நீரில் 

நுரழந்து மாசுபடுத்தும். 
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கருத்திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் பபரும்பாலான மக்கள் தங்கள் வீடு மற்றும் குடிநீர ்

ததரவகளுக்கு குழாய் நீரர நம்பியிருந்தாலும், சிலர ் தங்கள் வீடட்ுத் 

ததரவகளுக்காக நிலத்தடி நீரர (குரறந்த ஆழ்துரள கிணறுகள் மூலம்) 

பிரித்பதடுக்கின்றனர.் சரியான முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககள் 

பின்பற்றப்படாவிட்டால் மற்றும் உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகளுக்குள் உள்ள நீர ்

மூலங்கள் மாசுபடட்ால், EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் கடட்ுமானக் காலத்தில் அது 

குறிப்பிடத்தக்க சமூக தாக்கமாக மாறும் சாத்தியம் உள்ளது என்பதுடன் கடுரமயான 

சுற்றுசச்ூழல் பரிசீலரனகள் காரணமாக TEPA வலயத்திலுள்ள நீரின் தர அம்சங்கள் 

பபரும் முக்கியமானரவயாகும். 

 

கருத்திட்டத்தின் மசயல்பாட்டு கட்டத்தில்: EH-NKBA இரண்டாம் கடட் வீதிப் 

தபாக்குவரத்தின் தபாது, பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில், எண்பணய், கிரீஸ் மற்றும் பிற 

பபட்தராலியப் பபாருட்கள், டயரக்ள் ததய்மானம் காரணமான கசிவுகள் 

காணப்படுவதுடன் இரவ தமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் கழிவுநீராக உருவாகி, தமற்பரப்பு 

நீரர மாசுபடுத்தும். இது ரேட்தராகாரப்ன்கள், எண்பணய்கள் மற்றும் Pb மற்றும் Zn 

தபான்ற  உதலாகங்கரள தமற்பரப்பு ஓட்டத்தில் தசரக்்கும். 

 

எரிபபாருள் மற்றும் பிற இரசாயனங்கள் நிரப்பப்படட் பவுசரக்ள் மற்றும் டிரக்குகள் 

அதிதவக பநடுஞ்சாரலயில் பயணிக்கின்றன. அத்தரகய வாகனங்களில் இருந்து 

தற்பசயலான கசிவுகள் அல்லது கசிவுகளுக்கான சாத்தியக்கூறுகரள நிராகரிக்க 

முடியாது. இத்தரகய சிந்தப்பட்ட எரிபபாருள் அல்லது இரசாயனங்கள் EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்ட பள்ளங்கள் மற்றும் கீழ் குழாய்கள் வழியாக மரழநீர ்வடிகால்களில் 

பாய்ந்து, அப்பகுதியில் உள்ள தமற்பரப்பு நீரர மாசுபடுத்தும். மாசுபாட்டின் 

அளவானது கசிந்த மற்றும் கழிவு நீர ் மூலங்களின் வரக, அளவு மற்றும் பசறிவு 

மற்றும் நிலவும் வானிரல (ஈரமான/உலரந்்த, முதலியன) தபான்ற பல காரணிகரளப் 

பபாறுத்தத காணப்படுகின்றது. 

 

தபாக்குவரத்து நிரலயங்கள், பரிமாற்றங்கள், தசரவப் பகுதிகள் மற்றும் 

பதாடரப்ுரடய வசதிகள் ஆகியவற்றில் உருவாகும் கழிவுநீரர (மற்றும் திடக்கழிவு) 

முரறயற்ற முரறயில் அகற்றுவதால் ஏற்படும் மாசு, கழிவு நீர ் பதாடரப்ான 

பாதிப்புகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. வீதிரயப் பயன்படுத்துபவரக்ளால் 

வீசப்படும் குப்ரபகள் வீதிதயார சுற்றுசச்ூழரல மாசுபடுத்தும். தசகரிக்கப்படாத 

கழிவுகள் திறந்த வடிகால் மற்றும் சாக்கரடகள், EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட பக்க 

பள்ளங்கள், வழித்தடங்கள், கீழ் குழாய்கள் தபான்றவற்ரற அரடத்து, அதன் மூலம் 

குவிந்துள்ள கழிவு நீர ்பபருக்பகடுத்து சுற்றுப்புறத்ரத மாசுபடுத்துகிறது. நிலப்பரப்பு 

பகுதிகளிலிருந்து குறிப்பாக பிரதவச வீதிகளின் கரர நிரப்பும் பகுதிகளில் இருந்து 

மணல்கள் ஏற்றப்படுவதால் ஏற்படும் மாசுபாடு காரணமாக கசிவு கலந்திருக்கும் 

தமற்பரப்பு நீர ் (மற்றும் சில சமயங்களில் நிலத்தடி நீர)் மாசரடகின்றது.  கட்டண 

அறவிடும் வாயில்கள், பசயல்பாடட்ு அலுவலகங்கள், தபான்றவற்றிலிருந்து 

பவளிதயறும் நீர ் சுத்தீகரிக்கப்படாதவிடத்து தமற்பரப்பு நீரர மாசுபடுத்தும் 

சாத்தியம் உள்ளது. 

 

பிரதவச வீதிக் கடட்ுமானமானது நீர-்சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

பகுதிகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று இருப்பதால், கழிவு நீர ் உருவாக்கம் மற்றும் 

சுத்திகரிப்பு / ரகயாளுதல் / அகற்றுதல் தபான்ற அரனத்து நடவடிக்ரககளும் 

முரறகளும் தசரவ பபறுனரக்ள்/ஒப்பந்தக்காரரின் ஒப்புதலுக்காக 

சமரப்்பிக்கப்படட்ு கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் பதாடங்கும் முன்.சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்படும் (CEA, SLLDC, ID தபான்றரவ)  

 

கழிவு நீர ் தசகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் இறுதி அகற்றல் பதாடரப்ான அரனத்து 

நடவடிக்ரககளும் சுற்றுசச்ூழல் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும்/அல்லது சுயாதீன 

பபாறியாளர/்சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் அறிவுறுத்தல்களின்படி 

தமற்பகாள்ளப்படும். 
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2.3.12 தை்காலிக வசமிப்பு மை்றும் குப்ணபகணள அகை்றுதல் 
 

2.3.12.1 கழிவுருவாக்கம், அவற்றின் அளவுகள் மற்றும் இறுதி அகற்றல் 

உட்பட முகாரமத்துவம் சாரந்்த விபரங்கள் 
 

ததாண்டப்படட் மண், இடிபாடுகள் கான்கிரீட், தாவர பபாருட்கள், உதலாகங்கள், 

பிளாஸ்டிக், மரம், கண்ணாடி மற்றும் காகிதம் உள்ளிட்ட கடட்ுமான தளங்களில் 

கணிசமான அளவு திடக்கழிவுகள் உருவாகின்றன. மாநகரதிடக்கழிவுகளில் 

முக்கியமாக பதாழிலாளர ் முகாம்களில் உருவாகும் மக்கும் உணவுக் கழிவுகள் 

அடங்கும். இயந்திர மசகு எண்பணய், திரவியல் திரவங்கள் மற்றும் கியர ்எண்பணய் 

தபான்ற கழிவு எண்பணய், கடட்ுமான வாகனங்கள், இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் 

மற்றும் பபாருள் பசயலாக்க பபாறித்பதாகுதிகளால் உருவாகின்றன. 

 

கடட்ுமானக் கழிவுகள், ததாண்டப்பட்ட மண், இடிபாடுகள், பகாங்கிறீட் மற்றும் 

தாவரப் பபாருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட அரச நிறுவனங்களின் அங்கீகாரம் மற்றும் 

ஒப்புதலுடன் அதுருகிரிய பிரததசத்ரதச ்சுற்றியுள்ள ஒப்பந்தக்காரரால் அரடயாளம் 

காணப்படட் ரகவிடப்படட் கற்குழி தளங்களில் அகற்றப்பட தவண்டும். உதலாகம், 

பிளாஸ்டிக், மரம், கண்ணாடி மற்றும் காகிதம் ஆகியவற்ரற மறுபயன்பாடு மற்றும் 

மறுசுழற்சி பசய்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்படட் கழிவு தசகரிப்பு நிறுவனம்/முகவரிடம் 

பகாடுக்க தவண்டும். கருத்திட்டத்திற்கான மாநகர திடக்கழிவுகரள அகற்றும் 

வசதிகள் உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து பபறப்படும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, தமலும் மாநகர திடக்கழிவுகரள உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்களின் ஒப்புதலுடன் மாநகர திடக்கழிவு அகற்றும் தளத்திற்கு தநரடியாக 

அனுப்பலாம். இயந்திர உராய்நீக்கி எண்பணய், ரேட்ராலிக் திரவங்கள் மற்றும் 

கடட்ுமான வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களிலிருந்து 

உருவாக்கப்படும் கியர ்எண்பணய்கள் தபான்ற கழிவு எண்பணய்கள் பாதுகாப்பான 

மறுசுழற்சி அல்லது அகற்றுவதற்காக உரிமம் பபற்ற உள்ளூர ்கழிவு முகாரமத்தவ 

நிறுவனத்திடம் ஒப்பரடக்கப்படும். 

 

கடட்ுமானக் கட்டத்தின் தபாது உற்பத்தி பசய்யப்படும் திட மற்றும் திரவக் கழிவுகள், 

அபாயகரமான மற்றும் அபாயமற்ற கழிவுகள் உட்பட அரனத்து திட மற்றும் திரவக் 

கழிவுகரளயும் நிரவ்கிப்பரத உள்ளடக்கிய ஒரு கழிவு முகாரமத்துவ திட்டத்ரத 

(WMP) ஒப்பந்ததாரர ்கருத்திட்டத்தின் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய கட்டத்தில் நிறுவ 

தவண்டும். WMP ஐ பசயல்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் பபாறியாளர,் உள்ளூராட்சி 

நிறுவனங்கள் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயிடமிருந்து பபறப்படும். 

 

கடட்ுமான கட்டத்தில் திட்ட நடவடிக்ரககளின் விரளவாக உற்பத்தி பசய்யப்படும் 

அபாயகரமான மற்றும் அபாயமற்ற கழிவுகள் உட்பட அரனத்து திட மற்றும் திரவக் 

கழிவுகளின் முகாரமத்துவம் உடப்ட திட்டத்தின் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய 

கட்டத்தில் ஒப்பந்ததாரரால் WMP தயாரிக்கப்பட தவண்டும். WMP ஐ 

பசயல்படுத்துவதற்கான ஒப்புதல் பபாறியாளர,் LAக்கள் மற்றும் CEA விடம் இருந்து 

பபறப்படும். 

 

கழிவுகரள தசகரிப்பு, தற்காலிக தசமிப்பு, உரிய அனுமதியின் கீழ் குப்ரப பகாடட்ும் 

இடங்கரள அரடயாளம் காண்பது மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடத்தில் கழிவுகரள 

அகற்றுவது உள்ளிட்ட கழிவு முகாரமத்தவத்திற்கு ஒப்பந்ததாரர ் மடட்ுதம 

பபாறுப்புரடயவராவார.் 

 

2.3.13 கருத்திட்டச ்மசயல்பாடுகளால் கழிவுகள் உருவாகுதல் 
 

முரளயடித்தல், ரபல் தேக்கிங் மற்றும் முரளத் பதாப்பி மற்றும் தூண் அடித்தள 

கடட்ுமானம் ஆகியவற்றிற்கு ஆழமான அகழ்வின் தபாது நீர ் நீக்கம் 

ததரவப்படுகிறது. இடம் மற்றும் தநாக்கத்ரதப் பபாறுத்து, குழிகளில் ததங்கியுள்ள 
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நிலத்தடி நீரில் பல்தவறு அசுத்தங்கள் மற்றும் மாசுபடுத்தும் பபாருட்கள் உள்ளன, 

இதில் பபன்தடாரனட் குழம்பு, ரபல் டிரரவிங் தளங்கள், எண்பணய்கள் மற்றும் 

கிரீஸ் தபான்றவற்ரற மறுபரிசீலரன பசய்யும் தவரலகள் மற்றும் கனரக 

இயந்திரங்கரளப் பயன்படுத்துதல் தபான்றரவ உள்ளடங்குகின்றன. தகுந்த 

தசகரிப்பு, தற்காலிக தசமிப்பு மற்றும் நீதரற்றப்பட்ட கழிவுநீரர அகற்றுவதற்கு முன் 

ததரவப்பட்டால் முன் சுத்திகரிப்பு தசகரிக்கப்பட்ட நீரின் தரம் மற்றும் மாசுபாட்டின் 

அளரவ அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு திட்டமிடப்பட தவண்டும். நீதரற்றத்திற்கு 

பபாருத்தமான நீரநீ்க்கும் பம்புகரள பயன்படுத்திக் பகாள்ளுதல் தவண்டும். CEA/SL 

தரநிரலகள்/வழிகாடட்ுதல்களின்படி ததரவயான முன்-சுத்தீகரிப்பு 

நரடமுரறகரளப் பின்பற்றி, சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் உள்ள பகுதிகளில் உள்ள நீர ்

நீக்கும் அளவுகள் வலயத்திற்குகு பவளிதய உள்ள ஒரு குழிக்கு அனுப்பப்படும் 

என்பதுடன் அரவ உணரத்ிறன் பகுதிகளுக்கு பவளிதய அகற்றப்படும். 

 

2.3.14 நிணைவணடந்த பின்னை் கருத்திட்டத்தின் உைிணம 

 

நிரறவரடந்த பின்னர ் கருத்திட்டம் அரசாங்கத்தின் பசாத்தாக இருக்கும், தமலும்  

அதிதவக பநடுஞ்சாரலயின் நிரவ்ாகம் மற்றும் பராமரிப்பு ததசிய வீதி நிரவ்ாகம் 

மற்றும் திட்டமிடலுக்கான நாட்டின் முதன்ரமயான அரசு நிறுவனம் என்ற வரகயில் 

RDA ஆல் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

2.3.15 கருத்திட்டத்தின் மசயல்பாடு மை்றும் பைாமைிப்பு 
 

2.3.15.1 TEPA இற்குள் நிறுவன ஏற்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு உட்பட 

கருத்திட்டத்தின் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு முரற 
 

CoMTrans ஆய்வு அறிக்ரகரயயில் (2014) குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு, கருத்திட்டத்தின் 

பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பிற்கான முக்கிய பபாறுப்பு வாய்ந்த நிறுவனம் RDA 

ஆகும். பகாள்ரக உருவாக்கம் முதல் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நிரல வரர 

அரனத்து அதிதவக பநடுஞ்சாரலகளுக்கான பசயல்பாடட்ு பபாறுப்பும் RDA மற்றும் 

MoH இற்கு உரியதாகும். அதிதவக பநடுஞ்சாரலகளின் பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பின் கீழ் உள்ள உட்பிரிவுகரள பின்வருமாறு பட்டியலிடலாம். 

 

• பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக்கான நிதி மூலம் 

• கட்டப்பட்ட உட்கட்டரமப்புகளின் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 

• உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகளின் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 

• வணிக நடவடிக்ரகக்கான நிதி ஏற்பாடு 

• வணிக பசயல்பாடு 

• பசாத்து முகாரமத்துவம் (நிலங்கள், கரடகள், கட்டிடங்கள் தபான்றரவ) 

• வணிக நடவடிக்ரகயின் பசயலாற்றுரக மதிப்பீடு 

 

 

இந்த அத்தியாயத்தின் கீழ், முக்கியமாக TEPA இற்குள் உள்ள பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு பற்றி விவாதிக்கப்படும், அதத தநரத்தில் TEPA வின் பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு நடவடிக்ரககள் காரணமாக ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகள் மிகக் குரறவு என்று உறுதியளிக்கப்படும். தமற்கூறிய உட்பிரிவுகளின் 

பட்டியலிலிருந்து, நிரம்ாணிக்கப்படட் உட்கட்டரமப்பின் பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு மற்றும் பசாத்து தமலாண்ரம, குறிப்பாக நிலங்கள், TEPA இல் ஏற்படும் 

தசதங்களால், நிகழ்த்தப்பட்ட பசயல்பாடுகள் மற்றும் பசயல்பாட்டின் 

வழிமுரறரயப் பபாறுத்து பாதிக்கப்படலாம். TEPA விற்குள் உள்ள நிலம் RDA ஆல் 

ரகயகப்படுத்தப்பட்டாலும், 2007 இல் CEA ஆல் TEPA பாதுகாக்கப்பட்ட பிரததசமாக 

நியமிக்கப்படட்ு 2021 இல் திருத்தப்பட்ட வரத்்தமானி அறிவித்தலின் படி 
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அனுமதிக்கப்பட்ட நடவடிக்ரககளின் படி பராமரிப்பு நடவடிக்ரககள் 

தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

தமதல உள்ள விடங்கரளக் கருத்தில் பகாண்டு, TEPA க்குள் பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு நடவடிக்ரககளுக்கு சிறப்பு நிறுவன ஏற்பாடுகள் பரிசீலிக்கப்படும். 

தமற்குறிப்பிட்ட வரத்்தமானியில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள நிபந்தரனகரள மீறக்கூடிய 

பராமரிப்பு நடவடிக்ரககளின் முரறரமக்கான அங்கீகார முகவராக CEA 

பரிந்துரரக்கப்படும். TEPA பகுதிரய நிரப்புவதற்கும், TEPA பகுதிக்குள் தற்காலிக 

தளங்கரள உருவாக்குவதற்கும், EH-NKBA இற்கு பவளிதய உள்ள கட்டரமப்புகரள 

நிரம்ாணிப்பதற்கும் காரணமான பராமரிப்பு நடவடிக்ரககள், பணிரய 

நிரறதவற்றுவதற்கு முன் SLLDC/CEA ஆல் மதிப்பீடு பசய்யப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்படும். 

பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்ரககளின் தபாது அவசரகால 

சூழ்நிரலகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக இரு தரப்பினராலும் இந்த முரற 

உருவாக்கப்படட்ு ஒப்புக் பகாள்ளப்படுகிறது. TEPA க்குள் RDA ஆல் முன்பமாழியப்பட்ட 

பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்ரககள் காரணமாக சுற்றுசச்ூழல், நீரியல் 

மற்றும் புவி பதாழில்நுட்ப தசதங்கரள மதிப்பிடுவதற்கு அங்கீகரிக்கும் நிறுவனம் 

(CEA) மற்ற நிறுவனங்கரள பரிந்துரரக்கலாம். 

 

2.3.16 உட்கட்டணமப்பு வசதிகள் 
 

EOM&M-RDA ததரவகளின் அடிப்பரடயில், ஒவ்பவாரு இரடமாறலுக்கும் 

குரறந்தபட்ச வலுநிரலயங்கள் மற்றும் நிரவ்ாக கட்டிடங்கள் ததரவ. தீயரணப்பு 

வண்டி, பராமரிப்பு டிரக் (தடாயிங் டிரக்) மற்றும் தண்ணீர ் பவுசர ் ஆகியவற்றிற்கு 

ஒவ்பவாரு இரடமாறலுக்கும் 3 கனரக வாகனங்கள் நிறுத்தும் வசதி 

கட்டாயமானதாகும். தமலும், இலகுரக வாகனங்களுக்கான தரிப்பிட வசதிகள் கட்டிட 

விதிமுரறகள் மற்றும் EOM&M-RDA ததரவகளின் அடிப்பரடயில் ஏற்பாடு 

பசய்யப்படும். 

 

தமலும், பரிந்துரரக்கப்பட்ட வழிகாடட்ுதல்களின்படி முரறயான வடிவரமப்புடன் 

பின்வரும் தற்பசயலான விருப்பத் பதரிவு வசதிகள் கருத்திட்டத்திற்கு 

பரிசீலிக்கப்படும். 

• இரரசச்ல் தரடகள் 

• ஏன்ட த்தரா பிரிஜ் பமஸ் பபன்ஸ் 

• பறரவ தவலி 

• மாறிலி பசய்தி அறிகுறிகள் 

• கண்ரண கூசும் தரட தபனல்கள் 

• சிசிடிவி அரமப்பு 

 

வடிவரமப்பு கட்டத்தில், அருகிலுள்ள தனியார ் பசாத்துக்களில் தண்ணீர ்

பதறிப்பரதத்  

தவிரக்்க ஒவ்பவாரு வீதிப் பகுதியிலும் தபாதுமான குறுக்கு வீழ்சச்ி அல்லது வீதி 

சாய்வு ஆகியவற்ரறப் பராமரிப்பதன் மூலம் வீதி தமற்பரப்பில் 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஓட்ட ஆழத்ரதக் கருத்தில் பகாள்ள பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

2.3.17 பிைவவச வீதிகள் மை்ைம்  அங்கீகைிக்கப்பட்ட நிைந்தை வீதிகள் 
 

பின்வரும் வீதிகள் EH-NKBA  இற்கான முக்கிய பிரதவச வீதிகள் மற்றம்  

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிரந்தர வீதிகள் என அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. 

• தகாட்தட - தபாதப வீதி 

• பத்தரமுல்ல பன்னிபிட்டிய வீதி 

• படன்சில் பகாப்தபகடுவ வீதி 

• மேரகம மாலதப வீதி 
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EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடம் தகாட்தட – தபாதப வீதிக்கு இரணயாக 

பகாஸ்வத்தவிலிருந்து தபாதர வரர பசல்கிறது. தகாட்தட – தபாதப வீதி  EH-NKBA  இன் 

2 ஆம் கட்டத்தின் கீழ் பிரதவத்ரத வழங்குகிறது. எனதவ, தகாட்தட – தபாதப வீதி 

இரடமாறல் பிரிவுகளில் தமம்படுத்தப்படட்ு சாரல வரலயரமப்பின் சிறந்த 

பசயல்பாட்டிற்காக பசயல்படுத்தப்பட உள்ளது. தமலும், படன்சில் பகாப்தபகடுவ 

மாவத்ரதரய சிறந்த தபாக்குவரத்து ஏற்பாடட்ுடன் தமம்படுத்தவும் 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. மற்ரற இரண்டு வீதிகளும் தமம்படுத்தப்பட தவண்டிய 

முன்னுரிரம வீதிகளின் பட்டியலில் RDA பபருந்திட்டத்தில் தசரக்்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  39: தமம்படுத்தப்படவிருக்கும் முன்னுரிரம வீதிகள் 

மதா. 

இ 
வீதி ID வீதியின் மபயை் நீளம் /கி.மீ 

1 RDA 

அல்லாத 

அக்பகான சந்தி - பகாஸ்வத்த சந்தி 
1.33 

2 RDA 

அல்லாத 

தோகந்தர-தலவத்துபகாட 
2.86 

3 RDA 

அல்லாத 

தோகந்தர-பகாட்டாவ 
2.46 

8 RDA 

அல்லாத 

பகாட்டாவ - மாலதப 
6.84 

9 RDA 

அல்லாத 

பன்னிபிட்டிய-திகன சந்தி 
2.10 

10 RDA 

அல்லாத 

அதுருகிரிய-பகாட்டாவ 
5.80 

11 RDA 

அல்லாத 

அம்பத்தரள சந்தி-சிபனக் சந்தி (சந்திரிகா 

பண்டாரநாயக்க மாவத்ரத வரர நீடிப்பு) 
4.28 

13 RDA 

அல்லாத 

ஜப்பான் நட்புறவு வீதி 
2.08 

14 RDA 

அல்லாத 

பபலவத்த-அகுதரபகாட-பபாத்துஅராவ வீதி 
3.90 

15 RDA  துரறமுக பிரதவச அதிதவக பநடுஞ்சாரல - 

16 RDA NKB இலிருந்து ராஜகிரிய வரர உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரல 
 

17 RDA பகஸ்தபவ- பபாக்குனுவிட்ட  

18 RDA கடுபவல-களுஅக்கல  

19 RDA பமரரன் டிரரவ் - பாணந்துரற  

20 RDA மம்தப-பகாட்டாவ  

21 RDA மேரகம- பமுனுவ‐ தலபத்பிட்டிய  

22 RDA பகாட்டாவ - தலகல  

23 RDA களனிசிறி பாலம்- அங்பகாட 1.74 

24 RDA ரத்மலாரன வரர தபஸ்ரலன் விரிவாக்கம்  

புணகயிைத மின்மயமாக்கல் கருத்திட்டங்கள் 

25 புரகயிரத பகாட்டாவ முதல் போரண வரர 22.0 

26 புரகயிரத பியகம, மற்றும் பதாம்தப ஊடாக 

களனியிலிருந்து பகாஸ்கமவிற்கு 
30.0 

 

பகாஸ்வத்ரதயில் தகாட்தட - தபாதப வீதிக்கு தற்காலிக வீதி தமம்பாடுகள் 

நரடமுரறப்படுத்தப்பட தவண்டும், அங்கு பிரதான தடம் வீதி சீரரமப்பிற்கு 

இரணயாக தற்தபாதுள்ள வீதியின் மீது பசல்லும். முரள நிரம்ாணம் மற்றும் தூண் 

நிரம்ாணம் ஆகியரவ தகாட்தட – தபாதப வீதியில் தபாக்குவரத்தில் தநரடியாகப் 

பாதிப்ரப ஏற்படுத்தும், தமலும் கடட்ுமான கட்டத்தில் ஒப்பந்ததாரரால் தற்காலிக 

பாரத ஏற்பாடுகள் உருவாக்கப்படும். கூடுதலாக, பத்தரமுல்ரல ஊடுவழி 
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வீதியானது முன்தனாடி வீதியின் அரமப்ரப அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு 

நிரம்ாணிக்கப்படுவதால் பாதிக்கப்படும் என்பதுடன் வீதிரயப் 

பயன்படுத்துபவரக்ள் மற்றும் கடட்ுமான இயக்கத்திற்காக ஒப்பந்தக்காரரால் 

முரறயான தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவம் தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 

முன்தனாடி வீதிகரளக்  பகாண்ட அரனத்து வீதிக் கடப்புகளும் முரறயான 

தபாக்குவரத்து நிரவ்ாகத்துடன் ரகயாளப்பட தவண்டும் என்பதுடன் அரவ RDA 

அங்கீகாரத்திற்கு உட்படுத்தப்படும். 

 

அரனத்து வீதி தமம்பாடுகளும் ICTAD விவரக்குறிப்பு அல்லது RDA ஆல் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட பிற விடயங்களுக்கு உட்பட்டதாகும். 

 

2.3.18 வாகனம் நிறுத்திணவத்தல், நன்நிணலப்படுத்தல் மை்றும் 

பைாமைிப்பு வசதிகள் 
 

பின்வரும் அடிப்பரட அதிதவக பநடுஞ்சாரல முகாரமத்துவம் மற்றும் பராமரிப்பு 

வசதிகள் ஒவ்பவாரு இரடமாறலிலம் இருத்தல் தவண்டும். 

 

• முகாரமத்தவ வசதிகள் 

– பசயல்பாடட்ு கட்டிட வசதிகள் 

– கட்டண வசூலித்தல் முரறரம மற்றும் கட்டண பசயல்பாடட்ு 

வசதிகள் 

• தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ வசதிகள் 

• தகவல் பதாழில்நுட்ப மற்றும் பதாரலத்பதாடரப்ு வசதிகள் 

• மின்சாரம் மற்றும்  ஒளிதயற்றல் பதாடரப்ான வசதிகள் 

 

பசயல்பாடட்ு கட்டிட வசதிகள் ததரவயான எண்ணிக்ரகயிலான வாகன 

நிறுத்துமிடங்களுடன் இருக்க தவண்டும். வரக கட்டிடங்கள் மற்றும் வாகன 

நிறுத்துமிடங்களின் எண்ணிக்ரக ஆகியரவ நிரலயான அதிதவக பநடுஞ்சாரல 

முகாரமத்துவ நரடமுரறகளின் அடிப்பரடயில் EOM&M-RDA ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்படும். 

இரடமாறலில் உள்ள பயன்பாடட்ுத் தரடகளின் தபாது, முக்கியமான கருவிகள் 

மற்றும் பதாடரப்ுரடய வசதிகளுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதற்காக, ஒவ்பவாரு 

இரடமாறலிலும் பயன்படுத்தப்படாத மின் உற்பத்திக் கருவிகள் காணப்படும். 

 

EOM&M -RDA ததரவகளின் அடிப்பரடயில் பசயல்படும் கட்டிட வளாகத்தில் 

பின்வரும் அத்தியாவசிய வாகனக் வகுதிகள் கிரடக்கும். அதிதவக 

பநடுஞ்சாரலகளின் பசயல்பாடட்ு நிரவ்ாகத்தின் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய தரத்ரத 

பராமரிக்க, அலுவலக வளாகத்திற்குள் வாகன நிறுத்துமிடங்கள் இருக்க தவண்டும். 

 

• ட்தராலிங் கார ்

• இழுத்தல் வண்டி 

• ரசன் தபாரட்ு வண்டி 

• பூம் டிரக் 

• தீயரணப்பு வாகனம் 

• பிணியாளி வண்டி 

• வாகன தகரியர ்

• தண்ணீர ்பவுசர ்

 

2.3.19 கருத்திட்டச ்மசலவு, முதலீடு மை்றும் நிதியளிப்பு 

 

2.3.19.1 கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு பசலவு 
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பமாத்த கருத்திட்ட அடிப்பரட பசலவு வரிகள் இல்லாமல் சுமார ்97.5 பில்லியன் ரூபா 

ஆகும். இந்த பசலவில் பமாத்த கடட்ுமான பசலவு, வடிவரமப்பு பசலவு, சாத்தியவள 

மற்றும் EIA ஆய்வுகளுக்கான பசலவு, ஆதலாசரன தசரவகளுக்கான பசலவு, 

சுற்றுசச்ூழல் தணிப்பு நடவடிக்ரககளுக்கான பசலவு மதிப்பீடு மற்றும் சமூக மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றப் பணிகளுக்கான பசலவு ஆகியரவ அடங்கும். பசயல்பாட்டின் முதல் 

ஆண்டில் மதிப்பிடப்படட் வருடாந்த பசயல்பாடட்ுச ்பசலவு சுமார ்1,026.9 மில்லியன் 

ரூபா ஆகும். பமாத்த கடட்ுமானச ்பசலவு மற்றும் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புச ்

பசலவு BOT (கடட்ுமானம் மற்றும் பரிமாற்றம்) ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒரு தனியார ்துரற 

பங்குதாரரால் வழங்கப்படும். சாத்தியவளஆய்வின் தபாது தயாரிக்கப்படட் பசலவு 

மதிப்பீடட்ின்படி, பமாத்த கருத்திட்ட அடிப்பரடச ் பசலவின் விபரங்கள் பின்வரும் 

அட்டவரணயில் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  40: கருத்திட்டத்திற்கான பசலவு மதிப்பீடு 

விடயம் 

பவளிநாடட்ு 

இலங்ரக 

ரூபாய் 

மில்லியன் 

உள்ளூர ்

இலங்ரக 

ரூபாய் 

மில்லியன் 

பமாத்த 

இலங்ரக 

ரூபாய் 

மில்லியன் 

கடட்ுமானம் 17,553 33,765 51,318 

பபாறித்பதாகுதி 5,617 3,376 8,993 

பபாருட்கள் 10,532 23,635 34,167 

பதாழிலாளர ் 1,404 6,753 8,157 

நிலம் ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் 

மீள்குடிதயற்ற பசலவு 

- 31,046 31,046 

சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககளுக்கான 

பசலவு 

- 1,403 1,403 

சுற்றாடல் 

கண்காணிப்பு 

திட்ட பசலவுகள் 

கடட்ுமானத்திற்கு 

முந்ரதய நிரல 

- 2 2 

கடட்ுமான நிரல - 17 17 

பசயல்பாடட்ு நிரல - 7 7 

கருத்திட்டத்தின் காரணமாக பநல் நிலத்ரத 

மாற்றுவதற்கான சுற்றாடல் பசலவு 

- 115 115 

கடட்ுமான தமற்பாரர்வ கலந்தாதலாசரன 878 1,688 2,566 

எதிரப்ாரா நிகழ்வு 1,755 3,376 5,132 

விரல ஏற்றம் 1,755 3,376 5,132 

 

சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரகயின்படி பின்வரும் அட்டவரணயில் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி பமாத்த பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புச ் பசலவுகளின் 

விபரங்கள். 

 

அட்டவரண  41: பமாத்த பசயல்பாடட்ு மற்றும் பராமரிப்பு பசலவு 
பசயல்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு விடய விளக்கம் 

குறிப்பிட்ட 

விடயத்தின் 

கட்டுமான பசலவு (LKR 

மில்லியன்) 

வருடாந்த பராமரிப்பு 

பசலவுக்கான குறிப்பிட்ட 

கட்டுமான விடயத்தின் 

கட்டுமானச ்பசலவின் சதவீதம் (%) 

வருடாந்த 

பராமரிப்பு பசலவு 

பதாரக (LKR 

மில்லியன்) 

நரடபாரத 1,276 2 25.52 

கட்டரமப்புகள் 45,574 2 911.49 

வடிகால் 122 1 1.22 

தற்பசயல் நிகழ்வு 406 2 8.13 

வசதிகள் 226 5 11.30 

தசரவகள்  ) கட்டண 

முரற( 

200 5 10.00 
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அரனத்து நிதிச ் பசலவுகள் மற்றும் பலன்களுக்கான பபாருளாதாரச ் பசலவுப் 

பகுப்பாய்வு அத்தியாயம் 06 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. பகுப்பாய்விற்கு நிதிப் 

பலன்கள் பரிசீலிக்கப்படட்ு முடிவுகள் சில நியாயமான உணரத்ிறன் பகுப்பாய்வுடன் 

வழங்கப்படுகின்றன. கருத்திட்டத்ரத பசயல்படுத்துவது குறித்து PP முடிபவடுக்க 

இந்த பகுப்பாய்வு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். 
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3. தை்வபாதுள்ள சூழலின் விளக்கம் 
 

3.1 அறிமுகம் 
 

இந்த அத்தியாயம், கருத்திட்டத்தின் வடிவரமப்பு மற்றும் முன் கடட்ுமானம், 

கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ுக் கட்டங்களின் தபாது, கருத்திட்டத்தின் 

எந்தபவாரு பசயலாலும் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழலின் பபௌதீக, உயிரியல் மற்றும் 

சமூக-கலாசச்ார அம்சங்கள் பற்றிய தகவல்கரள வழங்குகிறது. 

 

3.2 ஆய்வுப் பகுதி 
 

ஆய்பவல்ரல மற்றும் இந்த அறிக்ரகயின் அத்தியாயம் 1 இல் கூறப்படட்ுள்ளபடி, 

இந்த அறிக்ரகயில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் கூறுகளின் 

மதிப்பீடட்ிற்காக பரிசீலிக்கப்படும் ஆய்வு பகுதியில் கருத்திட்டத்தின் களம் (அதாவது 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம்) தடம் மற்றும் நுரழவு மற்றும் பவளிதயறும் சரிவுகள், 

உத்ததச வழியுரிரம பகுதியில் உள்ள பகுதி மற்றும் வடிகால் கட்டரமப்புகள் தபான்ற 

கருத்திட்டம் பதாடரப்ான கடட்ுமானங்கள் திட்டமிடப்படட்ுள்ள பகுதிகள்), 

வழியுரிரம பகுதியின் இருபுறமும் 100 மீ பரப்பளவில் 28 மீ - 38 மீ அகலம் பகாண்ட 

சாத்தியமான பசல்வாக்கு பகுதி  மற்றும் சராசரியாக மற்ரறய பகுதிகளில் 46 மீ - 50 

மீ அகலம் (அதாவது பநடுஞ்சாரலத் தடத்தின் ரமயக் தகாடட்ுடன் அண்ணளவாக 250 

மீ நரடபாரத) மற்றும் துரண கடட்ுமானங்களுக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகரள 

உள்ளடக்கிய இரதத் தவிரந்்த பிற பகுதிகள் (அதாவது பாதிப்புக்குள்ளான பகுதி) 

பாதிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளதுடன்  தமற்பரப்பின் நீரவ்ியரலப் ஆய்வு பசய்யும் 

தபாது, காற்றின் தரம், சத்தம், அதிரவ்ு மற்றும் நீரின் தரத்ரத அளவிடுதலுக்கான புற 

பிரததசங்களளும் ஆய்வுக்குள்ளாகின. தமலும், கருத்திட்டத்தின் பசயல்பாடுகளால் 

பாதிக்கப்பட்ட தளம் சாராத இடங்கள் தமலும், (அதாவது பீம் காஸ்டிங் யாரட்ுகள், 

கலரவ/பதாகுதியாக்கல் ஆரலகள், தற்காலிக தசமிப்பு மற்றும் அகற்றும் தளங்கள் 

தபான்றரவ) பபாருத்தமான புற இரடயகத்துடன் ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. 

 

3.3 மபௌதீக சூழல் 
 

3.3.1 உத்வதச வழித்தடத்தில் தை்வபாதுள்ள நில பயன்பாடு 
 

உத்ததச EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்டம் இராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரர 

பிரதானமாக நீரந்ிரலகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள்/பநற் காணிகள் உட்பட 

தாழ்வான பகுதிகள் வழியாக பசல்கிறது, அதத தநரத்தில் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் 

தியத்த உயன முதல் படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரத, ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட 

மற்றும் தோகந்தர முதல் அத்துருகிரிய வரர மிதமான மற்றும் மிகவும் 

கட்டப்பட்ட/குடியிருப்பு பகுதிகள் வழியாக அரமக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடத்தின் வரகப்பாடு மூன்று (3) பிரிவுகளுக்கு உட்படட் 

தனித்துவமான நில பயன்பாடட்ு வரககளின் அடிப்பரடயில் அட்டவரண 42 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. உத்ததச வழியுரிரம பகுதிக்குள் இருக்கும் நில பயன்பாட்டின் 

சுருக்கம் பின்வரும் அட்டவரண 43 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  42: காணி பயன்பாடட்ு வரகக்குரிய உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல 

பகுதிகள் 

உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரல 

பகுதி 

பதாடரச்ச்ி விபரம் 

பகுதி 1 
CH6+900 – 

CH7+240 

புத்கமுவ வீதியிலிருந்து தியத்த உயன வரர 

)முக்கியமாக நீரந்ிரலகள்( 
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பகுதி 2 
CH7+240 – 

CH9+360 

தியத்த உயன முதல் படன்சில் பகாப்தபகடுவ 

மாவத்ரத வரர  ) முக்கியமாக கட்டப்பட்ட பகுதிகள்( 

பகுதி 3 
CH9+360 – 

CH16+360 

படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதயிலிருந்து 

அதுருகிரிய வரர  ) பநற்காணிகள், சதுப்பு நிலங்கள் 

மற்றும் நீரந்ிரலகள்( 

 

அட்டவரண  43: உத்ததச வழியுரிரம பகுதியில் நில பயன்பாடு 

காணி 

பயன்பாடு 

வரக 

பகுதி 1 பகுதி 2 பகுதி 3 ஒடட்ுபமாத்தம் 

ha % ha % ha % ha % 

கட்டப்பட்ட 

பகுதிகள் 
0.04 2.65 4.71 57.50 9.95 20.54 14.7 25.23 

சதுப்பு 

நிலங்கள் 
0.00 0.00 0.00 0.00 6.59 13.60 6.59 11.33 

நீரந்ிரலகள் 1.46 96.70 1.15 14.04 4.62 9.54 7.23 12.43 

வீதிகள்/வீதி

தயாரங்கள் 
0.00 0.00 2.33 28.45 3.18 6.56 5.51 9.48 

மற்றரவகள் 0.01 0.66  0.00 24.11 49.76 24.12 41.48 

பமாத்தம் 1.51 100.00 8.19 100.00 48.45 100.00 58.15 100.00 

 

எனதவ, முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட வழித்தடத்தில் (RoW) பிரதான 

நிலப் பயன்பாடட்ு வரக, பிரிவு 1 இல் உள்ள நீரந்ிரலகள், கட்டப்பட்ட பகுதிகள் 

மற்றும் பிரிவுகள் 2 மற்றும் 3 இல் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் ஆகும். இருப்பினும், பிரிவு 3 

இல் TEPA க்கு, 75% க்கும் 20%அதிகமான நிலப் பயன்பாட முரறதய பநல்/சதுப்பு 

நிலங்கள் மற்றும் நீரவ்ழிகள்/நீரந்ிரலகளால் மூடப்படட்ுள்ளது. 

 

3.3.2 பகுதியின் மபாது புவியியல் மை்றும் வமை்பைப்பு அணமப்பு 
 

நாட்டின் பபாது புவியியல் முக்கியமாக படிகமான முன்தகம்ப்ரியன் உருமாற்ற 

பாரறகரளக் பகாண்டுள்ளதுடன் அரவ சுண்ணாம்பு, உயரந்ில பதாகுதி, 

கடுகன்னாவ பதாகுதி, விஜயன் பதாகுதி மற்றும் வன்னி பதாகுதி என ஐந்து முக்கிய 

வரககளாகப் பிரிக்கப்படட்ுள்ளன. முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடமானது CMR 

பகுதிக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளதுடன் இது முழுரமயாக வன்னி பதாகுதியில் 

முழுரமயாக மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

வன்னி பதாகுதி, ஆம்பிதபாரலட்-கிதரடு மிக்மாரடட், கிராரனடிக் மற்றும் 

கிராதனாடிதயாரிடிக் பநய்ஸ்கள் மற்றும் குரறந்த கட்டரமப்பு மடட்ங்களில், 

ரமனர ் தகப்தராவுடன் கூடிய ரடதயாரிடிக் ஆரத்்ததாக்பனய்ஸ்கள் அடங்கிய 

தடிமனான ஆரத்்ததாக்பனய்ஸ் வரிரசகளால் வரகப்படுத்தப்படுகிறது. கடட்ரமப்பு 

ரீதியாக மிக உயரந்்த உருமாற்ற பதாகுதியான வன்னி பதாகுதிக்கும் (முன்னர ்தமற்கு 

விஜயன்) ரேதலண்ட் பதாகுதிக்கும் உள்ள பதாடரர்ப தற்தபாது தீரம்ானிப்பது 

சமமாக கடினமாக உள்ளது. வன்னி பதாகுதியின் கட்டரமப்புரீதியாக மிகக் குரறந்த 

மட்டங்கள் கணிசமான அளவு மாபிக் மற்றும் கடுகன்னாவ பதாகுதிக்கு கீதழ 

விவரிக்கப்படட்ுள்ள கன்னிஸ்ஸஸ் தபான்ற கற்கரளப் தபாலதவ உள்ளன. தமலதிக 

விவரங்களுக்கு கீதழ உள்ள வரரபடம் 32 தமதலாட்டத்ரதப் பாரக்்கவும். 
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வரரபடம் 36   :இலங்ரகயின் புவியில் வரரபடம்  

 
 

அரனத்து முன்பமாழியப்பட்ட வழித்தடத்திலும் அடித்தள புவியியல், பாரறகள் 

இல்லாததால், முன்பமாழியப்பட்ட வழித்தடத்தின் இருபுறமும் 100 மீ இரடயக 

மண்டலத்திற்காக ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் சுரங்கப் 

பணியகம் (ஜிஎஸ்எம்பி) உருவாக்கிய கள ஆய்வுகள் மற்றும் 1:10,000 

வரரபடங்கரளப் பயன்படுத்தி ஆய்வுகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டன. பபாதுவாக, 

அரனத்து அடித்தள பாரற அடுக்குகளும் முன்பமாழியப்பட்ட வழித்தடத்தின் 

குறுக்தக அரமந்துள்ளன, இதனால் பலவீனமான வலயங்கள்  மற்றும் பாரற 

பதாடரப்ு எல்ரலகள் பபாதுவாக முன்பமாழியப்பட்ட வழித்தடத்தில் அரடயாளம் 

காணப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் உள்ள முக்கிய பாரற வரககரள பின்வருமாறு 

விளக்கலாம்: 

 

(அ( வவறுபடுத்தப்படாத ப்வைாமடவைாவசாயிக் க்னஸ்ீ: தவறுபடுத்தப்படாத 

ப்தராபடதராதசாயிக் க்னீஸ் மற்றும் தபண்டட் க்னீஸ் ஆகியரவ முக்கியமாக 

உத்ததச அதிதவக பநடுஞ்சாரலயில் உள்ள பாரறகளின் மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

இருப்ரப பிரதிபலிக்கின்றன. இருப்பினும், சாத்தியமான பாரற அடுக்குகரள 

அருகிலுள்ள அடித்தள அரமப்புகரளயும் வழிதடத்ரதச ் சுற்றியுள்ள கள 

ஆதாரங்கரளயும் பயன்படுத்தி விளக்கலாம். இவ்வாறு கிரடக்கும் பாரறகரள 

தவறுபடுத்தப்படாத சாரத்னாரகட் மற்றும் பட்ரடப்பட்ட க்னிஸ்கள் என்று மடட்ுதம 

விளக்க முடியும். தவறுபடுத்தப்படாத சாரத்னாரகட் என்பது சாரத்னாரகட்டாகத் 

ததான்றும் சாம்பல் நிற பநய்கள். மினரல் ரேப்பரஸ்்தீன்கள் சிதறிக்கிடக்கின்றன, 

தமலும் அரவ பபரும்பாலும் தமடுகரள உருவாக்கும் பவளிப்பகுதிகளாகக் 

கிரடக்கின்றன. புறம்தபாக்குகள் இல்லாதது அடித்தளத்தின் வலுவான 

வானிரலரயக் குறிக்கிறது, எனதவ அடித்தளத்தின் தமல் மண் அடுக்கு கணிசமாக 

வளரந்்துள்ளது. 
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(ஆ) மபக்மமட்டிக் கிைணனயமடாயிட் க்னிஸ்: காந்தம் மற்றும்/அல்லது அலரனட ்

பகாண்ட எளிய குவாரட்்ஸ்-பபல்ட்ஸ்பார ் பபக்மாரடட ் (கணிசமான அளவு அரிய-

பூமித் தனிமங்கரளக் பகாண்ட பரந்த எபிதடாட் குழுவில் உள்ள கனிமங்களின் 

பசாதராசிலிதகட் குழு). குவாரட்்தஸா-பபல்ட்ஸ்பாடிக் பசழுரமயான பாரறகளின் 

வானிரல மற்றும் புவிசார ்பதாழில்நுட்ப பண்புகள் மற்ற பதயாரடட் க்னீரஸ விட 

பலவீனமாக இருப்பதாக பதரிகிறது. எனதவ, இது நீடித்து நிரலத்தன்ரமரயப் 

பபாருத்தவரர, குவாரட்்தஸா-பபல்ட்ஸ்பதிக் பநய்ஸில் முக்கியமான சிவில் 

பபாறியியல் கட்டரமப்புகளின் அடித்தளங்கரள வடிவரமப்பதில் அதிக கவனம் 

பசலுத்தப்பட தவண்டும். 

 

(இ) வ ான்பிமலன்ட் – பிவயாணடட் க்னஸ்ீ: தோன்பிபலன்ட் என்பது பவளிர ்நிற 

அடுக்குகரளக் பகாண்ட, மிகவும் தரழத்த, கரடுமுரடான உருமாற்றப் பாரறயாகும், 

தமலும் பபாதுவாக 20% குவாரட்்ஸ் மற்றும் ப்ளாஜிதயாகிதளஸ் ஆகியரவ 

பபல்ட்ஸ்பார ்குழுவின் வரககளாகும். மற்ற கனிமங்களின் இருண்ட அடுக்குகளுடன் 

மாறி மாறி வருகின்றன. பபாதுவாக தோன்பிபலன்ட் மற்றும் பதயாரடட ்

அடுக்குகளுக்கு இரடயில் தனிப்பட்ட தானியங்கள் அடிக்கடி பதரியும். புவி 

பதாழில்நுட்ப குணாதிசயங்களின்படி, ோரன்்ப்பளன்ட்-பதயாரடட ் க்னீஸ் மற்றும் 

பதயாரடட்-ோரன்்ப்பளண்ட் க்னீஸ் ஆகியரவ கணிசமாக பலவீனமான 

பாரறகளாகும். இருப்பினும், அந்த பாரறகள் தமாஸ் கடினத்தன்ரம அளவில் 5.0 ~ 6.0 

கடினத்தன்ரம பகாண்ட குவாரட்்தஸா-பபல்ட்ஸ்பாடிக் பாரறகரள விட சற்தற 

வலிரமயானரவ. 

 

(ஈ( காை்மனட்-சில்லிமணனட் பவயாணடட் க்னஸ்ீ கிைாணபட்: காரப்னட் என்பது 

ஐதசாமாரப்ிக் படிகங்கரள பவளிப்படுத்தும் சிலிதகட் தாதுக்களின் குழுவிற்கு 

பபாதுவான பபயர.் சிராய்ப்புப் பபாருட்களில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்பட்டாலும், 

காரப்னடட்ுகள் பபாதுவாக ரத்தினக் கற்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. 

சில்லிமரனட் என்பது ஒரு அலுமினிய சிலிக்தகட் ஆகும், இது பபாதுவாக களிமண் 

நிரறந்த பாரறகளில் நிகழ்கிறது மற்றும் க்னிஸ்கள் தபான்ற அதிக 

பவப்பநிரலயில் பிராந்திய உருமாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. தாது நிறத்தில் மாறுபடும், 

ஆனால் பபரும்பாலும் கண்ணாடி பவள்ரள, பசர்ச அல்லது பழுப்பு நிறத்தில் 

ததான்றும். எவ்வாறாயினும், சில்லிமரனட்டின் பவளிர ் நீல வடிவமும் உள்ளது, இது 

இலங்ரகயில் காணப்படுகிறது, இது சில தநரங்களில் ரத்தினமாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. பபாதுவாக, நீளமான மற்றும் பமல்லிய வடிவில், 

சிலிமரனட்டின் படிகங்கள் நாரச்ச்த்து நிரறந்த பவகுஜனங்களில் அடிக்கடி 

நிகழ்கின்றன, ஆனால் பபாதுவாக அரவ அஸ்பபஸ்டாஸ் என்று கருத முடியாத 

அளவுக்கு உரடயக்கூடியரவ. குவாரட்்ஸ், பதயாரடட், பபல்ட்ஸ்பார ் மற்றும் 

காரப்னட்ஸ் உள்ளிட்ட பல தாதுக்கள் சில்லிமரனடட்ுடன் பதாடரப்ுரடயரவ. 

 

(இ( காை்டியணைட் க்னஸ்ீ: பபாதுவாக பபலிடிக் பாரறகளின் பதாடரப்ு அல்லது 

பிராந்திய உருமாற்றத்தில் நிகழ்கிறது. பபலிடிக் பாரறகளின் பதாடரப்ு 

உருமாற்றத்தால் உற்பத்தி பசய்யப்படும் ோரன்்பபல்களில் இது மிகவும் 

பபாதுவானது. சில்லிமரனட்-காரட்ிரரட்-ஸ்ரபனல் மற்றும் காரட்ிரரட்-ஸ்ரபனல்-

பிளாஜிதயாகிதளஸ்-ஆரத்்ததாபிராக்ஸீன் ஆகியரவ இரண்டு பபாதுவான உருமாற்ற 

கனிமக் கூட்டங்களில் அடங்கும். இது நிறமற்ற தகாடு மற்றும் விட்ரஸ் முதல் க்ரீஸ் 

பளபளப்ரபக் பகாண்டுள்ளது, இது பமாே்ஸின் கடினத்தன்ரம அளவில் 7.0 ~ 7.5 

கடினத்தன்ரமரயக் பகாண்டுள்ளது. 

 

(ஈ) சாை்வனாணகக்மடக் க்னஸ்ீ: சாரப்காரனட ்என்பது ஒரு கிராதனாபபல்ஸ் ஆகும், 

இது நடுத்தர முதல் கரடுமுரடான மணிகரளக் பகாண்ட கிராதனாபிளாஸ்டிக் 

உருமாற்றப் பாரறரயக் குறிக்கிறது. இது ஆரத்்ததாபிராக்ஸீன் கிராரனட் என்றும் 

விவரிக்கப்படுகிறது. சாரத்னாக்கிடிக் பாரறகள் பபாதுவாக பசர்ச நிறத்தில் 

இருக்கும் மற்றும் பபல்ட்ஸ்பாரஸ்் மற்றும் ஆரத்்ததாபிராக்ஸீன் இரண்டும் பசர்ச 

அல்லது பழுப்பு நிறத்ரதக் பகாண்டிருக்கும் மற்றும் குவாரட்்ஸ் படிகங்களில் ரூட்டில் 

ஊசிகள் இருக்கலாம், அரவ நீல நிறத்ரத அளிக்கின்றன. ஏறக்குரறய நீர ்இல்லாத 
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நிரலயில் அதிக அழுத்தத்தில் சாரத்னாரகடட்ுகள் உருவாகின்றன. பாரறயின் 

புவிசார ் பதாழில்நுட்ப பண்புகள் மற்ற உருமாற்ற பாரறகரள விட வலுவானதாக 

பதரிகிறது மற்றும் பபல்ட்ஸ்பாரின் உள்ளடக்கத்ரதப் பபாறுத்து, பாரறயின் 

வானிரல விகிதம் சற்று மாறுபடும். 

 

(உ) கிணைணனட் க்னஸ்ீ: க்னிஸ் என்பது உயரத்ர உருமாற்றப் பாரறயாகும். இதன் 

பபாருள் ஸ்கிஸ்ட்ரட விட க்னீஸ் அதிக பவப்பம் மற்றும் அழுத்தத்திற்கு 

உட்படுத்தப்படட்ுள்ளது. க்னீஸ் ஸ்கிஸ்ட்ரட விட கரடுமுரடானது மற்றும் 

தனித்துவமான தபண்டிங் உள்ளது. இந்த தபண்டிங் பவவ்தவறு தாதுக்களால் ஆன 

மாற்று அடுக்குகரளக் பகாண்டுள்ளது. பநய்ரய உருவாக்கும் தாதுக்கள் கிராரனட ்

தபாலதவ இருக்கும். பபல்ட்ஸ்பார ் மிக முக்கியமான கனிமமாகும், இது ரமக்கா 

மற்றும் குவாரட்்ஸுடன் தசரந்்து பநய்ரஸ உருவாக்குகிறது. மணற்கல் அல்லது தஷல் 

தபான்ற வண்டல் பாரறயிலிருந்து க்னீஸ் உருவாகலாம் அல்லது பற்றரவக்கப்பட்ட 

பாரற கிராரனடட்ின் உருமாற்றத்திலிருந்து உருவாகலாம். Gneiss மனிதனால் 

நரடபாரத மற்றும் கட்டிடக் கல்லாகப் பயன்படுத்தப்படலாம். கிராரனடிக் 

பநய்ஸ்ஸின் புவி பதாழில்நுட்ப பசழுரமகள் சாரத்னாக்கிடிக் பநய்ஸ்ரஸப் 

தபாலதவ இருக்கின்றன. இருப்பினும், பாரறயில் இருக்கும் பபல்ட்ஸ்பாரின் 

அளரவப் பபாறுத்து வானிரல விகிதம் தவறுபடலாம். பாரற வலுப்படுத்தும் 

பண்புகள் பரந்த அளவில் கணிசமாக தவறுபடலாம். எனதவ, இத்தரகய பாரற 

அரமப்புகளின் தமல் உள்ள சிவில் பபாறியியல் கடட்ுமானங்கள் கவனமாக 

ஆராயப்பட தவண்டும். 

 

3.3.3 வமை்சுணம சுணம மை்ைின் மபாது மபாறியியல் பை்புகள் 

 

உத்ததச EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடத்தில் கிரடக்கும் முக்கிய மண் வரககள் 

மண்ணின் வண்டல் வடிவங்களாக இருப்பதுடன் சதுப்பு மற்றும் அரர சதுப்பு 

நிலங்கள் பல இடங்களில் மடட்ுதம அரடயாளம் காணப்படுகின்றன, குறிப்பாக 

சதுப்பு நிலங்கள் இருக்கும் இடங்களில். மண்ணின் நிறம் சிவப்பு, மஞ்சள் அல்லது 

மஞ்சள்-பழுப்பு மற்றும் பபாதுவாக தலட்டரரட் மண் என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

கடற்கரர மணல் மற்றும் கடதலார மணல் ஆகியரவ கடதலாரப் பகுதியில் உள்ளன 

(கருத்திட்டப் பகுதிக்கு பவளிதய அரமந்துள்ளது). 

 

வை்டல் மைல், வசை்ைப் படிவு மை்றும் களிமை்: வண்டல் என்பது தளரவ்ான 

ஒருங்கிரணக்கப்படாத மண் அல்லது வண்டல் ஆகும், அரவ பாயும் நீர ் மற்றும் 

மீண்டும் படிவு பசய்யப்பட்ட பபாருட்களால் அரிக்கப்படட்ு 

மறுவடிவரமக்கப்படுகின்றன. இது வண்டல் மண் மற்றும் களிமண்ணின் நுண்ணிய 

துகள்கள் மற்றும் மணல் மற்றும் சரரளயின் பபரிய துகள்கள் உடப்ட பல்தவறு 

பபாருட்களால் ஆனது. இந்த தளரவ்ான வண்டல் பபாருள் படிவு ஒரு பாரற அல்லது 

லித்திரபட் அலகில் படிவாக ரவக்கப்படட்ால் அல்லது சிபமன்ட ் பசய்யப்பட்டால், 

அது வண்டல் படிவு என்று அரழக்கப்படுகிறது. 

 

உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலத் தடத்தில் இருக்கும் வண்டல் மண் வலுவாக 

வளரச்ச்ியரடயவில்ரல என்பதுடன் அரவ முக்கியமாக அவ்வப்தபாது ஏற்படும் 

பவள்ளத்துடன் பதாடரப்ுரடயரவயாக உள்ளத. இவ்வாறு வண்டல் அடுக்குகள் 

கடினமான மற்றும் பமன்ரமயான தலட்டரரட ் உருவாக்கத்தின் தமல் 

உருவாகின்றன. மண் அடுக்குகளின் அடரத்்தி மிகவும் மாறக்கூடியது என்பரத புல 

சான்றுகள் சுட்டிக்காடட்ுகின்றன. மண்ணில் பபாதுவாக மணல், வண்டல் அல்லது 

வண்டல் களிமண் தபான்ற பமல்லிய துகள்கள் உள்ளன. புவி பதாழில்நுட்ப 

பண்புகளின்படி, இந்த சுருக்கப்படாத தளரவ்ான மண் பபாதுவாக அடித்தள 

கடட்ுமானங்களுக்கு பபாருந்தாத மண்ணாக கருதப்படுகிறது. 

 

வலட்டணைட் மை்: தலட்டரரட ் மண் என்பது பவப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான 

தட்பபவப்ப நிரலகளுடன் பவப்பமண்டல மற்றும் துரண பவப்பமண்டல 

பகுதிகளில் உள்ள பாரறகள் மற்றும்/அல்லது சிரதவினால் உருவாகின்ற அதிக 
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வானிரல மற்றும் மாற்றப்பட்ட எஞ்சிய மண் ஆகும். வானிரல பசயல்முரறயானது 

அடரத்்தி, தரம், தவதியியல் மற்றும் தாது கனிமவியல் ஆகியவற்றில் விரளந்த 

மண்ணின் பல்தவறு வரககரள உருவாக்குகிறது. தலட்டரிடிக் மண்ணில் 

அலுமினியம் ஆக்ரசடுகள், இரும்பு ஆக்ரசடுகள் மற்றும் குரறந்த சிலிக்தகடட்ுகள் 

உள்ளன, ஆனால் கதயாலிரனட் கணிசமான அளவில் இருக்கலாம். மண்ணில் 

கிட்டத்தட்ட வளம் இல்ரல என்பதுடன் பபாதுவாக விவசாயத்திற்கு ஏற்றதல்ல. 

பபாதுவான மண் பரிதசாதரன தசாதரனகளில் இருந்து பபறப்பட்ட முடிவுகள், 

தலட்டரிடிக் மண்ரண வீதிள், மண் அரணகள் மற்றும் கடட்ுமானப் பபாருளாக 

உள்ளிட்ட பல பபாறியியல் பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தலாம் என்பரதக் 

காடட்ுகிறது. இருப்பினும், கிராரனட ் பநய்யிலிருந்து பபறப்பட்ட தலட்டரரட் மண் 

கரரகரள நிரப்புவதற்கு ஏற்றது என்று மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. மாறாக, பபாறியியல் 

பண்புகரள தமம்படுத்த ஆம்பிதபாரலட் பபறப்பட்ட தலட்டரரட் மண்ரண தமலும் 

சுருக்க தவண்டும். முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடத்தில், 

கிராரனடிக் பாரறகள் மாற்றாக உள்ளன. எனதவ, தலட்டரரட் மண்ணின் 

பபாறியியல் பண்புகளில் கணிசமான மாறுபாட்ரட முன்பமாழியப்படட் வீதிகளில் 

காணலாம். தலட்டரரட் மண் விவரங்கள் கிரடமட்ட திரசயில் ஒதர மாதிரியாக 

இருக்கும் என்பதுடன் களிமண் பபாதுவாக பருவகால அளவு மாற்றங்களுக்கு 

உட்படட்து, குறிப்பாக அல்-ரிச ் பகுதிகளில். இது அடித்தளத்ரத வலுவிழக்கச ்

பசய்யும், எனதவ எந்தபவாரு சிவில் பபாறியில் கடட்ுமானத்திற்கும் முன் முரறயான 

மண் சுருக்கத்ரதப் பயன்படுத்த தவண்டும். தப – ரிச ் என அரழக்கப்படுகின்ற 

மண்ணில் கடினமான தலட்டரரட ் உருவாவதற்கான இயற்ரகயான பசயல்முரற, 

கடட்ுமானத்தின் தபாது வீதி பவடட்ுக்களில் ஏற்படக்கூடிய மண் சரிவுகரள 

(நிலசச்ரிவுகள்) தவிரக்்க உதவும். 

 

மநல் வயல் மை்: பநற்பயிரக்ள் வளரும் மண் அரமப்பு, வடிகால், ஊட்டசச்த்து நிரல 

மற்றும் மண்ணிரல பிரசச்ரனகள் தபான்ற பண்புகளில் தவறுபடுகிறது. இந்த மண் 

பல்தவறு நிலத்தளங்களில் பல்தவறு நிலப்பரப்பு, பபடலாஜிக்கல் மற்றும் நீரியல் 

நிரலகளில் உள்ளன. முன்பமாழியப்படட் உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல தடம் 

பகுதியின் முக்கிய பநல் மண்கள் தாழ்நாடட்ு ஈர மண்டலத்திற்கு பசாந்தமானது 

(தவளாண்-சுற்றுசச்ூழல் மண்டலங்களின்படி). 

 

சதுப்பு நிலம் பாதி சதுப்பு மை்: சதுப்பு மண் என்பது தாவர வாழ்வின் வளரச்ச்ி 

மற்றும் அதன் பிற்பகுதியில் சிரதவதால் உருவாகும் கரிமப் பபாருட்களின் 

திரட்சியாகும், இது சதுப்பு-காடு வரக தாவரங்களின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட 

மண்ணின் குழு என்றும் அரழக்கப்படுகிறது. அரவ பபாதுவாக இருண்ட நிறத்தில் 

இருக்கும் என்பதுடன் மிகவும் சுருக்கக்கூடியரவ மற்றும் அடித்தளத்ரத ஆதரிக்க 

முற்றிலும் பபாருந்தாது. இருப்பினும், இந்த மண் பபாதுவாக முன்பமாழியப்படட் EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடத்தில் கிரடக்காது என்பதுடன் சதுப்பு சூழல் மற்றும் 

ஆற்றுப் படுரககளில் மடட்ுதம உள்ளது. 

 

3.3.4 கட்டணமப்பு புவியியல் 

 

கட்டரமப்பு புவியியல் என்பது பாரறகளின் முப்பரிமாண நடத்ரதரய அவற்றின் 

சிரதவு வரலாறுகள், அழுத்தம் மற்றும் திரிபு பண்புகள் உட்பட மதிப்பீடு 

பசய்வதாகும். அழுத்தப் புலத்தின் இயக்கவியல் பற்றிய இந்தப் புரிதல் புவியியல் 

கடந்த காலத்தின் முக்கியமான நிகழ்வுகளுடன் இரணக்கப்படலாம்; தடட்ு 

படக்தடானிக்ஸ் காரணமாக பாரற சிரதவின் (உதா. மரல கட்டிடம், பிளவு) 

பிராந்திய ரீதியாக பரவலான வடிவங்கரளப் பபாறுத்து ஒரு குறிப்பிடட் பகுதியின் 

கட்டரமப்பு பரிணாமத்ரதப் புரிந்துபகாள்வதத பபாதுவான குறிக்தகாளாகும். 

பாரறகள் மற்றும் தமதலாட்டமான படிவுகளில் உள்ள புவியியல் கட்டரமப்புகரள 

தவறுகள் மற்றும் பிற முறிவுகள் மற்றும் மடிப்புகளாக பிரிக்கலாம். மடிப்புகளுடன் 

பதாடரப்ுரடயது இரலகள், வரிரச மற்றும் கனிம துணிகள் தபான்ற சிறிய 

கட்டரமப்புகளாகும். 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

131 

 

உத்ததச EH-NKBA கட்டம் II தடத்துடன் கட்டரமப்பு வரரபடங்கரளக் பகாண்ட 

அடித்தளப் பாரறகள் இரணப்பு 09 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. கள மற்றும் ஆய்வக 

ஆய்வுகள் தமலும் முன்பமாழியப்படட் வழித்தடம் முழுவதும் பபரும்பாலான பாரற 

அடுக்குகள் நீட்டிக்கப்படட்ுள்ளன என்பரதக் குறிக்கிறது. எனதவ, கடட்ுமானத்தின் 

தபாது அடித்தள பாரறகள் மற்றும் கட்டரமப்புகளின் குறிப்பிடத்தக்க பக்கவாடட்ு 

மாறுபாட்ரட அரடயாளம் காண முடியும். ஆய்வில் சில பகுதிகளில் பாரிய 

திறரமயான ஆழமற்ற பாரற அடுக்குகளும் காணப்படுகின்றன. இது நிலத்தடி நீர ்

திரட்சியின் சாத்தியக்கூறுகரளயும், நீரந்ிரலகளில் நகரத்்துவரதயும் குரறக்க 

வழிவகுக்கிறது. முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட தடம் ஒரு பலமான 

அடித்தள பாரறயில் அரமந்துள்ளது. இருப்பினும், நீரந்ிரலகளுக்கு அருகிலுள்ள சில 

இடங்களில் பல பலவீனமான மண்டலங்கள் (பவடட்ு மண்டலங்கள்) அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளன. 

 

3.3.4.1 பாரற திணிவு வரகப்பாடு 
 

பாரற திணிவு என்பது பாரறத் தரடகளால் பிரிக்கப்பட்ட பாரறப் பபாருள்களின் 

கூட்டாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது, Bieniawski (1989) படி, பாரற திணிவு வரகப்பாடு 

என்பது ஒரு பாரறத் பதாகுதிரய குழுக்களாக அல்லது வரரயறுக்கப்பட்ட 

உறவுகளின் வகுப்புகளாக ரவக்கும் பசயல்முரறயாகும், தமலும் வரகப்பாடு 

அரமப்புகள் விரிவான மற்றும் இறுதி வடிவரமப்பில், குறிப்பாக சிக்கலான நிலத்தடி 

திறப்புகளுக்குப் பயன்படுத்த ஏற்றது அல்ல. பாரற திணிவு வரகப்பாடு 

அரமப்புகள் பபாறியியல் வடிவரமப்புக்கு உதவியாக பசயல்பட 

வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளதுடன் தமலும் அரவ கள அவதானிப்புகள், பகுப்பாய்வு 

பரிசீலரனகள், அளவீடுகள் அல்லது பபாறியியல் தீரப்்புக்கு மாற்றாக 

இருப்பதில்ரல. 

 

3.3.4.2 பாரற அளவுருக்கள் 
 

பாரறத் பதாகுதியின் நிரலத்தன்ரமரய உறுதி பசய்வதற்காக, ஒரு பாரறத் 

பதாகுதிரய துல்லியமாக விவரிக்க, பல்தவறு முக்கியமான பாரற அளவுருக்கரளக் 

கருத்தில் பகாள்ள தவண்டும். பாரற திணிவு விளக்கம் மற்றும் வரகப்படுத்தலுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் பல்தவறு முக்கியமான அளவுருக்கள் பபாதுவாக பின்வருமாறு: 

 

I. பாரறப் பபாருளின் வலிரம (அமுக்க வலிரம, பநகிழ்சச்ி பமாடியுலஸ்), 

II. பாரற தர பபயரக்ுறிப்பு (RQD) இது ட்ரில் தகார ் தரம் அல்லது முறிவின் 

தீவிரத்தின் அளவீடு ஆகும், 

III. தநாக்குநிரல, இரடபவளி மற்றும் நிரல தபான்ற பாரற மூடட்ுகளின் 

அளவுருக்கள் (துரள, தமற்பரப்பு கடினத்தன்ரம, நிரப்புதல் மற்றும் 

வானிரல), 

IV. புவியியல் கட்டரமப்புகள் (மடிப்புகள் மற்றும் தவறுகள்). 

V. உள்ள இடத்தில் அழுத்தம் (6) நிலத்தடி நீர ்அழுத்தம் மற்றும் ஓட்டம் 

 

3.3.4.3 நில அரமவு 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் தடத்தின் முழு நீளமும் ஒரு பமன்ரமயான தட்ரடயான 

நிலப்பரப்பு வழியாக பசல்கிறது, அங்கு தரரயானது  CH 8+860 முதல் CH 9+050 வரர 

கணிசமான தரர சரிவுகரளக் காடட்ும் சில இடங்கரளத் தவிர கடல் 

மட்டத்திலிருந்து சராசரி உயரம் 1.0 மீ முதல் 4.0 மீ (MSL) வரரயில் அரமந்துள்ளது. CH 

8+540 முதல் CH 8+860 மற்றும் CH 14+740 முதல் CH 15+600 வரரயிலான பகுதிகள் 4.0 மீ 

முதல் 10.0 m MSL வரரயிலான தரர உயரத்துடன் கூடிய பமன்ரமயான சாய்வுடன் 

காணப்படுகின்றன. பநடுஞ்சாரல வழித்தடம் பபரும்பாலும் தாழ்வான நிலங்கள் 

வழியாக அரமந்திருப்பதுடன் வீதி வரலயரமப்புக்கு இரணயாக 

சீரரமக்கப்படட்ுள்ளதால், பவடட்ுதல் மற்றும் நிரப்புதல் மூலம் நிலத்ரத 

மாற்றியரமப்பதற்கான ததரவ குரறவாக இருக்கும். 
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தமலும், இந்த தடம் மூன்று தாழ்வான பவள்ளப்பபருக்கு துரணப் படுரககள், 

தியவன்னா ஏரி, எவரிதேன குளம் மற்றும் அவற்றுடன் பதாடரப்ுரடய சிறு 

கால்வாய்கள்/ நீதராரடகரள ஊடறுத்து பசல்கின்றது. அந்த நீரந்ிரலகளின் 

விவரங்கள் EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட வழித் ததரவ்ுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட நீரியல் 

ஆய்வு அறிக்ரகயில் தசரக்்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  44: உயரத்்தப்பட்ட வழியாக தற்தபாதுள்ள நில மாறுபாடு 

பதாடரச்ச்ி (கி.மீ) தரர உயரம் (கடல் 

மட்டத்திலிருந்த மீ) சரிவு 

(%) 
நிரலர 

பதாடக்க

ம் 

வரர பதாடக்கம் வரர 

6+900 8+540 1.0 2.0 0.06 கிட்டத்தட்ட 

தட்ரடயானது 

8+540 8+860 2.0 14.3 3.84 மிருதுவான - 

பமன்ரமயான 

8+860 9+050 14.3 4.0 5.42 சற்று 

பசங்குத்தான 

9+050 14+740 4.0 10.0 0.11 கிட்டத்தட்ட 

தட்ரடயான 

14+740 15+200 10.0 24.6 3.17 பமன்ரமயான 

15+200 15+600 24.6 9.9 3.68 பமன்ரமயான 

15+600 16+400 9.9 11.8 0.24 கிட்டத்தட்ட 

தட்ரடயான 

ஆதாரம்: சாத்தியவள ஆய்வின் அடிப்பரடயில் 

 

3.3.4..4 முக்கிய குறுக்குபவடட்ு மற்றும் இரடமாறல் இடங்களின் 

புவியியல் 
 

இராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான உத்ததச உயரம்ட்ட 

பநடுஞ்சாரலயில் நான்கு இரடமாறல்கள் உள்ளன. முதலாவது கட்டம் I இன் கீழ் 

கருதப்பட்ட பதாடக்கப் புள்ளியில் உள்ளதுடன் மற்ரறய மூன்றும் CH 9+300 முதல் CH 

9+740, வரரயிலும் CH 13+280 முதல் CH 13 +640 வரரயிலும் மற்றும் இறுதியானது 

முடிவிலும் அரமந்துள்ளது, அரவ முரறதய இராஜகிரிய இரடமாறல், 

பகாஸ்வத்ரத/தலங்கம இரடமாறல், தோகந்தர இரடமாறல் மற்றும் அதுருகிரிய 

(தபாதர) இரடமாறல் ஆகும். இந்த தனிப்படட் இடங்களில் தமற்பகாள்ளப்படட் 

தபாரத்ோல் ஆய்வுகரளக் குறிப்பிடும் வரகயில், அந்தந்த இரடமாறல் இடங்களின் 

புவியியல் கீதழ விளக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

(i). துரளயிடப்பட்ட குழி (தபார ்தோல்) (BH - 01) – CH 6+160 ~ இராஜகிரிய இரடமாறல் 

2.5 மீ தடிமன் பகாண்ட நடுத்தர கடினமான அடுக்கு முதல் வண்டல் பமன்ரமயான 

மணல் களிமண் அடுக்கானது தமல் அடுக்காகக் காணப்பட்டது மற்றும் 3.5 மீ தடிமன் 

பகாண்ட வண்டல் மிகவும் தளரவ்ான களிமண் மணல் அடுக்கு 3.8 மீ தடிமன் பகாண்ட 

வண்டல் நடுத்தர கடினமான ஆரக்ானிக் பீடட்ி களிமண் அடுக்கு தமல் அடுக்காக 

காணப்பட்டது. 3.8 மீ எஞ்சிய மண் உருவாக்கத்திற்கு அப்பால், களிமண் மணல் 

மண்ணின் தடிமனான CWR அடுக்கு 3.7 மீ தடிமன் பகாண்ட நடுத்தர அடரத்்தியான 

மணலால் களிமண் அடுக்குடன் மூடப்பட்டிருந்தது. சற்று காலநிரலயால் 

பாதிக்கப்பட்ட மிகவும் கடினமான, வலுவான மற்றும் திறரமயான காரப்னட் 

பதயாரடட ் க்னிஸ்c அடிபாரற வடிவங்கள் CWR க்கு கீதழ இருக்கும் தரர 

மட்டத்திலிருந்து 17.3 மீ கீதழ காணப்பட்டன. நிலத்தடி நீர ்மடட்ம் தற்தபாது நிலத்தடி 

மட்டத்தில் இருந்து 1.8 மீ கீதழ உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதிக்கு அருகில் நீரந்ிரலயுடன் 

தாழ்வான நிலத்தடி உருவாக்கம் இருந்ததால் கணிசமான அடரத்்தியான வண்டல் 

உருவாக்கம் காணப்பட்டது. 
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மீட்படடுக்கப்பட்ட அடுக்கு பரடயாக்கத்தின் படி, ஆழமற்ற அடித்தளம் 

சாத்தியமாகாது என்பதுடன் கடட்ுமான கட்டத்தில், துரண கட்டரமப்பு 

பணிகளுக்காக (ரபல் தகப் கடட்ுமானம்) ஆழமற்ற ஆழத்ரத ததாண்டுவது 

கடுரமயான சிக்கரல ஏற்படுத்தாபதனினும் நீரர அகற்றுவதில் குழாய் மூலம் 

துகள் இடம்பபயரர்வக் குரறப்பதற்கான பசயல்முரறயில் கவனமாக இருக்க 

தவண்டும். கரிம மண் உருவாக்கம் நிசச்யமாக ஆழமான அடித்தளங்களில் 

எதிரம்ரறயான ததால் எதிரப்்ரப உருவாக்கும் என்பதுடன் பலவீனமான 

சுருக்கக்கூடிய மண் அரமப்புகளின் இருப்பு காரணமாக தபாக்குவரத்துடன் கூடிய 

முன்தனாடி வீதிகளில் மிரக  எரடகள் காரணமாக கடட்ுமான காலத்தில் 

கணிசமான உடனடி மற்றும் ஒருங்கிரணப்பு தீரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

 

(ii). தபாரத்ோல் (BH - 02) – CH 9+380 ~ பகாஸ்வத்த / தலங்கம இரடமாறல் 

உள்கட்டரமப்பு தமம்பாட்டிற்காக 1.3 மீ தடிமன் பகாண்ட பசயற்ரக தலட்டரிடிக் 

நிரப்பு மண் உருவாக்கம் காணப்படுகிறது என்பதுடன் 3.9 மீ தடிமன் பகாண்ட 

வண்டல் மாற்றாக பமன்ரமயான களிமண் மற்றும் மிகவும் தளரவ்ான களிமண் 

மணல் மண் அடுக்குகள் கடந்த காலத்தின் பவள்ளம் மற்றும் நீண்ட கால பவள்ளம் 

மற்றும் மிக நீண்ட பவள்ளம் வரலாறு காரணமாக உருவாகியுள்ள 1.5 மீ தடிமன் 

பகாண்ட வண்டல் மிகவும் பமன்ரமயான களிமண் / ஆரக்ானிக் களிமண் 

அடுக்குகள் அதற்கு தமதல காணப்படுகின்றது. அதற்கு உடனடியாக கீதழ, 8.8 மீ ஆழம் 

பகுதி வரர 1.1 மீ தடிமன் பகாண்ட CWR இருந்தது. காலநிரலயால் பாதிக்கப்பட்ட 

மிகவும் கடினமான, வலுவான மற்றும் திறரமயான பதயாரடட் க்னீஸிக்c 

அடிப்பாரற உருவாக்கம் CWR க்கு கீதழ இருக்கும் தரர மட்டத்திலிருந்து 8.8 மீ கீதழ 

காணப்பட்டது. நிலத்தடி நீர ்மட்டம் தற்தபாது நிலத்தடி மட்டத்தில் இருந்து 0.8 மீ கீதழ 

உள்ளது. 

 

மீட்படடுக்கப்பட்ட அடுக்கு பரடயாக்கத்தின் படி, ஆழமற்ற அடித்தளம் 

சாத்தியமாகாது என்பதுடன் கடட்ுமான கட்டத்தில், துரண கட்டரமப்பு 

பணிகளுக்காக (ரபல் தகப் கடட்ுமானம்) ஆழமற்ற ஆழத்ரத ததாண்டுவது 

கடுரமயான சிக்கரல ஏற்படுத்தாபதனினும் நீரர அகற்றுவதில் குழாய் மூலம் 

துகள் இடம்பபயரர்வக் குரறப்பதற்கான பசயல்முரறயில் கவனமாக இருக்க 

தவண்டும். கரிம மண் உருவாக்கம் நிசச்யமாக ஆழமான அடித்தளங்களில் 

எதிரம்ரறயான ததால் எதிரப்்ரப உருவாக்கும் என்பதுடன் பலவீனமான 

சுருக்கக்கூடிய மண் அரமப்புகளின் இருப்பு காரணமாக தபாக்குவரத்துடன் கூடிய 

முன்தனாடி வீதிகளில் மிரக  எரடகள் காரணமாக கடட்ுமான காலத்தில் 

கணிசமான உடனடி மற்றும் ஒருங்கிரணப்பு தீரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்்றது. 

 

(iii) தபாரத்ோல் (BH - 03) – CH 10+240 

தற்தபாதுள்ள தபாரத்ோல் அரமந்துள்ள இடம் தாழ்வான பநற் காணியில் 

உள்ளதுடன் முழுவதுமாக தண்ணீரில் மூழ்கியுள்ளது. கரிம பமன்ரமயான களிமண் 

அடுக்குடன் கூடிய வண்டல் மிகவும் பமன்ரமயான களிமண் தற்தபாதுள்ள நில 

அரமப்புகளிலிருந்து 5.0 மீ ஆழம் வரர இருந்தது. 3.0 மீ தடிமன் பகாண்ட CWR எஞ்சிய 

மண் உருவாக்கம் கரிம மண் அரமப்புகளால் அடிக்தகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்து. 

உடனடியாக CWRக்கு கீதழ, தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திலிருந்து பவறும் 8.0 மீ கீதழ 

பாரற உருவாக்கம் அரடயாளம் காணப்பட்டது. மிதமான காலநிரலயால் 

பாதிக்கப்பட்ட மிகவும் கடினமான, வலுவான பதயாரடட் க்னீசிக் அடிபாரற 

அடுக்குகள் ஆழத்துடன் காணப்பட்டன. நிலத்தடி நீர ் மட்டம் தமற்பரப்பில் சரியாக 

பதிவாகியுள்ளது. 5.0 மீ தடிமன் பகாண்ட வண்டல் அரமப்பு, ஆய்வுப் பகுதிக்கு 

அருகில் நீரந்ிரலயுடன் தாழ்வான நிலப்பரப்பு உருவானதன் காரணமாக  அது 

பதாடரப்ாக கவனம் பசலுத்தப்பட்டது. 

 

மீட்படடுக்கப்பட்ட அடுக்கு பரடயாக்கத்தின் படி, ஆழமற்ற அடித்தளம் 

சாத்தியமாகாது என்பதுடன் கடட்ுமான கட்டத்தில், துரண கட்டரமப்பு 

பணிகளுக்காக (ரபல் தகப் கடட்ுமானம்) ஆழமற்ற ஆழத்ரத ததாண்டுவது 

கடுரமயான சிக்கரல ஏற்படுத்தாபதனினும் நீரர அகற்றுவதில் குழாய் மூலம் 
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துகள் இடம்பபயரர்வக் குரறப்பதற்கான பசயல்முரறயில் கவனமாக இருக்க 

தவண்டும். கரிம மண் உருவாக்கம் நிசச்யமாக ஆழமான அடித்தளங்களில் 

எதிரம்ரறயான ததால் எதிரப்்ரப உருவாக்கும் என்பதுடன் பலவீனமான 

சுருக்கக்கூடிய மண் அரமப்புகளின் இருப்பு காரணமாக தபாக்குவரத்துடன் கூடிய 

முன்தனாடி வீதிகளில் மிரக  எரடகள் காரணமாக கடட்ுமான காலத்தில் 

கணிசமான உடனடி மற்றும் ஒருங்கிரணப்பு தீரவ்ு எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்்றது. 

 

(v). தபார ்தோல் (BH - 5) – CH 13+400 ~ தோகந்தர இரடமாறல் 

தற்தபாரதய தபாரத்ோல் இடம் சராசரியாக 7.0 மீ எம்.எஸ்.எல் உடன் ஓரளவிற்கு 

சாய்வான தரர அரமப்பில் உள்ளது. 2.8 மீ தடிமன் பகாண்ட எஞ்சிய நடுத்தர 

கடினமான மணல் களிமண் அடுக்கு தமல் அடுக்காகக் காணப்பட்டதுடன்ம் அதற்குக் 

கீதழ உடனடியாக 13.0 மீ தடிமன் எஞ்சிய முற்றிலும் காநிரலயால் பாதிக்கப்பட்ட 

நடுத்தர அடரத்்தியான களிமண் மணல் அடுக்கு இருந்தது. தற்தபாதுள்ள தரர 

மட்டத்திலிருந்து பவறும் 15.8 மீ கீதழ பாரற உருவாக்கம் கண்டறியப்பட்டது. மிதமான 

காலநிரல முதல் சாதாரண காலநிரல வரரயில் பாதிக்கப்படட் மிகவும் கடினமான, 

வலிரமயான காரப்னட் பதயாரடட் க்னீசிக் அடிப்பாரற அடுக்குகள் ஆழத்துடன் 

காணப்பட்டதுடன் நிலத்தடி நீர ்மட்டம் தமற்பரப்பில் பதிவாகியுள்ளது. 

 

மீட்படடுக்கப்பட்ட அடுக்கு பரடயாக்கத்தின் படி, ஆழமான பாரற மட்ட 

அரமப்புகளுடன் ஆழமற்ற அடித்தள விருப்பம் சாத்தியமாகாது. மீதமுள்ள மண் 

வடிவங்கள் ஆழமற்ற ஆழத்தில் பதிவு பசய்யப்படுவதால், தற்காலிக அகழ்விரன 

உறுதிப்படுத்துவது எளிதாகிறது. 

 

(vi). தபாரத்ோல் (BH -6) - CH 16+360 ~  தபாதர இரடமாறல் 

தற்தபாரதய தபாரத்ோல் இடம் சராசரியாக  கடல் மட்டத்திலிருந்து 11.0 மீ உடன் 

மிதமான சாய்வான தரர அரமப்பில் உள்ளது, 6.1 மீ தடிமன் பகாண்ட எஞ்சிய 

நடுத்தர அடரத்்தியான களிமண் மணல் அடுக்கு தமல் அடுக்காகக் காணப்பட்டது. 

அதற்குக் கீதழ உடனடியாக 6.8 மீ தடிமன் எஞ்சிய முற்றிலும் காலநிரலயால் 

பாதிக்கப்பட்ட நடுத்தர அடரத்்தியான களிமண் மணல் அடுக்கு இருந்தது. 

தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திலிருந்து பவறும் 12.9 மீ கீதழ பாரற உருவாக்கம் 

கண்டறியப்படட்து. மிதமான காலநிரலயால் முதல் சாதராண காலநிரலயால் 

பாதிக்கபட்ட மிகவும் கடினமான, வலிரமயான பதயாரடட் க்னீசிக் அடிபாரற 

அடுக்குகள் ஆழத்துடன் காணப்படட்துடன் நிலத்தடி நீர ் மடட்ம் தமற்பரப்பில் 

பதிவாகியுள்ளது. 

 

மீட்படடுக்கப்பட்ட அடுக்கு பரடயாக்கத்தின் படி, ஆழமான பாரற மட்ட 

அரமப்புகளுடன் ஆழமற்ற அடித்தள விருப்பம் சாத்தியமாகாது. மீதமுள்ள மண் 

வடிவங்கள் ஆழமற்ற ஆழத்தில் பதிவு பசய்யப்படுவதால், தற்காலிக அகழ்விரன 

உறுதிப்படுத்துவது எளிதாகிறது. 
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             Map  37: Borehole Locations 
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3.3.5 காலநிணல மை்றும் வானிணல அம்சங்கள் 
 

3.3.5.1 பபாது காலநிரல 
 

இலங்ரகயின் பபாதுவான காலநிரலயானது பதன்-மத்திய பிராந்தியத்தில் உள்ள 

மரலப்பாங்கான நிலப்பரப்பு மற்றும் பதன்தமற்கு மற்றும் வடகிழக்கு 

பருவக்காற்றுகளின் பசல்வாக்கினால் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பாதிக்கப்படுகிறது, 

இங்கு நாடு மூன்று (3) தனித்துவமான காலநிரல வலயங்களாகப் 

பிரிக்கப்படட்ுள்ளதுடன் கால அடிப்பரடயில் பின்வருமாறு நான்கு காலநிரல 

பருவங்களாக (4) தவறுபடுகிறது. (பனபபாக்தக, 1996). 

 

மூன்று பவவ்தவறு காலநிரல வலயங்கள் 

- ஈர வலயம் மத்திய மரலநாடு உடப்ட பதன்தமற்குப் பகுதிரய 

உள்ளடக்கியதுடன் அறிவிக்கப்படாத வறண்ட காலங்கள் தவிரந்்ததாக 2,500 

மில்லிமீற்றருக்கும் அதிகமான சராசரி ஆண்டு மரழவீழ்சச்ிரயப் பபறுகிறது. 

- உலர ்வலயமானது நாட்டின் வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிரய முக்கியமாக 

உள்ளடக்கியதுள்ளதுடன் ஈர வலயத்திலிருந்து இரடநிரல வலயத்தால் 

பிரிக்கப்படட்ு, தம முதல் பசப்டம்பர ் வரரயிலான தனித்த வறட்சியான 

காலநிரலயுடன் சராசரி ஆண்டு மரழவீழ்சச்ி 1,750 மி.மீ.க்கும் குரறவானது. 

- இரடநிரல வலயம் 1,750 முதல் 2,500 மிமீ வரரயிலான சராசரி வருடாந்த 

மரழவீழ்சச்ிரய குறுகிய மற்றும் குரறவான முக்கிய வறண்ட காலத்துடன் 

பபறுகிறது. 

 

நான்கு தனித்தனி காலநிரல பருவங்கள் 

- மாரச் ்முதல் ஏப்ரல் வரர முதல் இரடப்பருவமரழ (எஃப்ஐஎம்). 

- பதன்தமற்கு பருவமரழ (SWM) தம முதல் பசப்டம்பர ்வரர 

- அக்தடாபர ்முதல் நவம்பர ்வரரயிலான இரண்டாவது இரடமரழ (SIM). 

- வடகிழக்கு பருவமரழ (NEM) டிசம்பர ்முதல் பபப்ருவரி வரர 

 

உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல  முழுவதுமாக தாழ்நாடு ஈர வலயத்திற்குள் 

(WL3) தவளாண்ரம-சுற்றுசச்ூழல் வரகப்பாட்டின் படி (கமத்பதாழி திரணக்களம், 

1979) ஆண்டு சராசரி மரழப்பபாழிவு 2,000 மிமீ - 2,500 மிமீ வரர பரவலாக 

காணப்படுவதாயினும் பிரதானமாக  பதன்தமற்கு பருவமரழ  மற்றும் வடகிழக்கு 

பருவமரழயும் இவற்றில் முக்கியமானதாகும். 

 

3.3.5.2 மரழவீழ்சச்ி, பவப்பநிரல மற்றும் ஈரப்பத  விகிதம் 
 

1991 முதல் 2020 வரரயான 30 வருட காலப்பகுதியில் பகாழும்பில் (இரத்மலாரன) 

மரழவீழ்சச்ி அளவீடட்ு நிரலயத்தின் தினசரி மரழவீழ்சச்ி பதிவின் அடிப்பரடயில், 

பகாழும்பில் சராசரி வருடாந்த மரழவீழ்சச்ி 2,402 மி.மீ ஆகும். பகாழும்பில் மாதாந்த 

சராசரி மரழவீழ்சச்ி மற்றும் பவப்பநிரல மாறுபாடு படம் 1 இல் காடட்ப்படட்ுள்ளது. 
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உருக்களின் 1: பகாழும்பில் மாதாந்த சராசரி மரழவீழ்சச்ி மற்றும் பவப்பநிரல 

மாறுபாடு 

 
ஆதாரம்: இலங்ரக வளிமண்டலவியல் திரணக்களத்தால் பதாகுக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில் உலக வானிரல தகவல் ரமயம், உலக வானிரல 

அரமப்பு (WMO)  

 

பகாழும்பின் சராசரி பவப்பநிரல 27.4 பாரக பசல்சியஸ் ஆகும் என்பதுடன் (81.3 

பாரக பாரன்ஹீட்) சராசரி மாதாந்த பவப்பநிரல ஒரு சிறிய பருவகால 

மாறுபாட்ரடக் குறிக்கின்ற அதத தவரள சராசரி மாத பவப்பநிரல ஏற்ற 

இறக்கங்கள் ~1.7 °C (3.1°F) இற்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளதுடன் இது 6°54 'N, 79°51'E 

பூமத்திய தரரகக்கு அருகில், சராசரி கடல் மட்டத்திலிருந்து (AMSL) 7 மீ (23 அடி) 

உயரத்தில் உள்ளதாதலதய காணப்படுகின்றது. அதன்படி, பகாழும்பில் 

பவப்பமண்டல ஈரமான காலநிரல உள்ளதுடன் (தகாப்பன்-கீகர ் வரகப்பாடு: Af) 

வறண்ட அல்லது குளிர ்காலம் இல்லாமல், ஆண்டு முழுவதும் மரழயுடன் பதாடரந்்து 

ஈரமாக இருக்கும். 

 

பகாழும்பு பிராந்தியத்தின் காலநிரல தரவுகளின் சுருக்கம் அட்டவரண 45 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளது. படம் 2 மாதாந்த சராசரி நீர ்பவப்பநிரலரய (ஊதா தகாடு), 25 

முதல் 75 வது மற்றும் 10 வது முதல் 90 வது சதவீத பட்ரடகள் பகாண்ட தினசரி மற்றும் 

பருவகால பவப்பநிரல மாறுபாடுகரள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது. 

 

கடட்ுமானத் தாக்கங்கரளக் கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, கடட்ுமானம் மற்றும் தளப் 

பணி திடட்மிடரலப் பாதிக்கும் முக்கிய காலநிரல அளவுரு மற்றும் பல்தவறு 

சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள்  அரிப்பு, வண்டல், பவள்ளம் மற்றும் பவள்ளத் ததக்கம் 

உள்ளிட்ட SWM/SIM/NEM உடன் இரணந்ததாக தம முதல். ஆகஸ்ட் மற்றும் அக்தடாபர ்

முதல் ஜனவரி வரர கடுரமயான பருவமரழ காலத்தின் பதாடக்கம் முதல் 

ஏற்படக்கூடும். 
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அட்டவரண  45: பகாழும்பு பிராந்தியத்தின் காலநிரல தரவுகளின் சுருக்கம் 

 
ஆதாரம்: இலங்ரக வளிமண்டலவியல் திரணக்களத்தால் பதாகுக்கப்பட்ட 

தரவுகளின் அடிப்பரடயில் உலக வானிரல தகவல் ரமயம், உலக வானிரல 

அரமப்பு (WMO)  

 

 

உருக்களின்  2: பகாழும்பு பிராந்தியத்தில் மாதாந்த சராசரி பவப்பநிரல 

 

                   
ஆதாரம்: CimateMap.org 

 

3.3.5.3 காற்றின் தவகம் மற்றும் திரச 
 
உத்ததச கருத்திட்டப் பகுதியிலும் பபாதுவாக பபாதுவாக நாட்டிலும் காற்றின் திரச 

மற்றும் காற்றின் தவகத்துடன் கூடிய காற்றின் முரறயானது பருவகால அல்லது 

சுழற்சி வருடாந்த உலகளாவிய வளிமண்டல அழுத்தம் ஆகியவற்றின் விரளவாக 

உருவாகும் பருவமரழ காற்றின் பசல்வாக்கு காரணமாக விரளகின்றது. படம் 3 இல் 

உள்ள திரசக் காற்று வரரபடம், பகாழும்பு பிராந்தியத்தில் சராசரி சராசரி மணிதநர 

காற்றின் தவகத்ரத சராசரி மணிதநர காற்றின் தவகத்துடன் (அடர ்சாம்பல் தகாடு), 

25 முதல் 75 வது மற்றும் 10 முதல் 90 வது / அளவு மாறுபாடு பட்ரடகளுடன் 

விளக்குகிறது, படம் 4 சதவீதத்ரத சித்தரிக்கிறது. காற்றின் சராசரி தவகம் 1.6 கிமீக்கு 

குரறவாக இருக்கும் மணி தநரங்கரளத் தவிர நான்கு பிரதான காற்றின் திரசகளில் 

(வடக்கு, கிழக்கு, பதற்கு மற்றும் தமற்கு) மணிக்கு சராசரி காற்றின் திரச 

காணப்படும் மணிதநரங்கரள காடட்ுகின்றது. வரலாற்றுக் காற்றின் தவகம் மற்றும் 

காற்றின் திரசத் தரவுகளின் அடிப்பரடயில் உருவாக்கப்பட்ட வின்ட் தராஸ் 

வரரபடம் படம் 5 இல் காட்டப்படட்ுள்ளது. பகாழும்புக்கான வின்ட ் தராஸ், 

சுட்டிக்காட்டப்படட் திரசயிலிருந்து காற்று வருடத்திற்கு எத்தரன மணிதநரம் 

வீசுகிறது என்பரதக் காடட்ுகிறது. உதாரணம் SW: பதன்தமற்கு (SW) இலிருந்து 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

22.3 22.6 23.7 24.6 25.5 25.5 25.2 25.1 24.8 24.0 23.2 22.8

30.9 31.2 31.7 31.8 31.1 30.4 30.0 30.0 30.2 30.0 30.1 30.3

26.6 26.9 27.7 28.2 28.3 28.0 27.6 27.6 27.5 27.0 26.7 26.6

58.2 72.7 128.0 245.6 392.4 184.9 121.9 119.5 245.4 365.4 414.4 175.3

5 5 9 14 16 16 12 11 15 17 15 10

75.0 76.0 78.0 81.0 82.0 82.0 81.0 80.0 80.0 83.0 82.0 78.0

Mean Daily Maximum 

Temperature (°C)

Mean Number of 

Rain Days

Mean Total Rainfall 

(mm)

Mean Daily 

Temperature (°C)

Relative Humidity 

(%)

Month

Mean Daily Minimum 

Temperature (°C)



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

139 

 

வடகிழக்கு (NE) வரர காற்று வீசுகிறது. சராசரி காற்றின் தவகம் மணிக்கு 1.6 கிமீக்கு 

குரறவாக இருக்கும் மணிதநரங்கரளத் தவிரத்்து, நான்கு பிரதான காற்றின் 

திரசகளில் இருந்து சராசரி காற்றின் திரச இருக்கும் மணிதநரங்களின் சதவீதம். 

எல்ரலயில் உள்ள இளம் நிறமுரடய பகுதிகள் என்பது மரறமுகமான இரடநிரல 

திரசகளில் (வடகிழக்கு, பதன்கிழக்கு, பதன்தமற்கு மற்றும் வடதமற்கு) பசலவழித்த 

மணிதநரங்களின் சதவீதமாகும். 

 

உருக்களின்  3: பகாழும்பின் மாதாந்த சராசரி காற்றின் தவகம் 

ஆதாரம்: CimateMap.org 

 

 

உருக்களின்  4: பகாழும்பின் மாதாந்த சராசரி காற்றின் திரசகள் 

 
            ஆதாரம்: CimateMap.org 
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உருக்களின்  5: பகாழும்பு பிராந்தியத்திற்கான வின்ட் தராஸ் வரரபடம் 

 
             ஆதாரம்: CimateMap.org 

 

தமற்கூறியவற்றின் அடிப்பரடயில், காற்றின் திரச மாற்றத்ரத பின்வருமாறு 

சுருக்கமாகக் கூறலாம்: 

• ஜனவரி - வடக்கு திரசயில் இருந்து சராசரியாக மணிக்கு 7.2 - 9.4 கிமீ 

தவகத்தில் காற்று வீசும் 

• ஏப்ரல் – சராசரியாக மணிக்கு 5.4 - 7.6 கிமீ தவகத்தில் அரமதியான காற்று 

• ஜூரல - பதன்தமற்கு திரசயில் இருந்து சராசரியாக மணிக்கு 7.6 - 15.5 கிமீ 

தவகத்தில் காற்று வீசும் 

• அக்தடாபர ்- பதன்தமற்கு திரசயில் இருந்து சராசரி காற்றின் தவகம் மணிக்கு 

5.8 - 9.0 கி.மீ 

 

3.3.5.4 காலநிரல மாற்றக் நிகழ்வுகள் மற்றும் எதிரவ்ுகூறப்பட்ட 

தரவுகள் 
 

புவி பவப்பமரடதல் மற்றும் காலநிரல மாற்றத்தின் தாக்கங்கள் இப்தபாது ஒரு 

யதாரத்்தமாகிவிட்டதுடன் அதன் விரளவுகள் பபரும்பாலும் இலங்ரக தபான்ற சிறிய 

தீவு நாடுகளில் உணரப்படுகின்றன. சூறாவளி, வறட்சி மற்றும் முன்பனாருதபாதும் 

இல்லாத மரழ தபான்ற தபரழிவு காலநிரல நிகழ்வுகளின் அதிகரித்த நிரல 

இலங்ரக உட்பட பல நாடுகளில் அனுபவிக்கப்படுகிறது (Min Irr & WRM, 2017 மற்றும் 

2018) தமலும், அந்த பாதிப்புகள் இப்தபாது முக்கிய உள்கட்டரமப்பு 

வடிவரமப்புகளில் இரணக்கப்பட உள்ளன. 

 

இங்கிலாந்து காலநிரல முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஆராய்சச்ிக்கான ோட்லி 

ரமயத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வளிமண்டல-கடல் பபாது சுழற்சி மாதிரியான (AOGCM) 

இரணந்த வளிமண்டல-கடல் பபாது சுழற்சி மாதிரியான HadCM3 ஐப் பயன்படுத்தி 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட பதாடரச்ச்ியான ஆராய்சச்ியில் இலங்ரகயின் நீர ்வளங்களில் 

காலநிரல மாற்றத்தின் தாக்கம் ஆய்வு பசய்யப்பட்டது.. நாடு முழுவதும் உள்ள 

பவவ்தவறு காலநிரல சூழ்நிரலகளின்படி சராசரி ஆண்டு மரழவீழ்சச்ி 14% (A2) 
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மற்றும் 5 % (B2) அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது என்று ஆராய்சச்ியின் 

கண்டுபிடிப்புகள் குறிப்பிடுகின்றன. ஈர வலய பகுதிகளில், பகாழும்பு, காலி, கண்டி, 

நுவபரலியா மற்றும் இரத்தினபுரி ஆகிய இடங்களில் சராசரி வருடாந்த மரழவீழ்சச்ி 

அதிகரிக்கும் என கணிக்கப்படட்ுள்ளது. அதிகபட்ச அதிகரிப்பு பகாழும்பில் 32% (A2) 

மற்றும் 24% (B2) பதிவாகியுள்ளது, எனினும், அநுராதபுரம், மட்டக்களப்பு மற்றும் 

திருதகாணமரல தபான்ற ஏரனய உலர ்வலயப் பகுதிகளில் மரழ வீழ்சச்ி குரறயும் 

என கணிக்கப்படட்ுள்ளது (குணதிலக மற்றும் பலர,் 2016). 

 

தமலும், RCP இன் கீழ் களனி ஆற்றுப் படுரக மற்றும் ேங்பவல்ல துரண 

நீரந்ிரலகளில் மரழவீழ்சச்ி, நீரந்ிரல அளவு மற்றும் அதிகபட்சம்/குரறந்தபட்ச 

பவப்பநிரலயில் இடஞ்சாரந்்த மற்றும் தற்காலிக மாறுபாடுகள் ஆகியவற்றில் 

எதிரக்ால காலநிரல மாற்றத்தின் விரளரவ ஆய்வு பசய்ய நிகழ்வுகள் 

கவனிக்கப்படட்ு ஒரு புள்ளியியல் கீழ் அளவிடுதல் மாதிரி (SDSM) 

பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆய்வில் கருதப்படும் 2020, 2050 மற்றும் 2080 ஆகிய மூன்று 

பதாடரச்ச்ியான எதிரக்ால காலங்களிலும் RCP2.6, RCP4.5 மற்றும் RCP8.5 காலநிரல 

சூழ்நிரலகளின் கீழ் களனி ஆற்றுப் படுரகயில் சராசரி வருடாந்த அதிகபட்ச மற்றும் 

குரறந்தபட்ச பவப்பநிரல அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்படட்ுள்ளது ( திசாநாயக்க 

மற்றும் ராஜபக்ஷ, 2019). 

 

உருக்களின்  6: RCPகளுக்கான களனிப் படுரகயில் மாதாந்த துரண மாதிரிக்கான 

எதிரக்ால சராசரி ஆண்டு மரழவிழ்சச்ி 

 
ஆதாரம்: திசாநாயக்க மற்றும் ராஜபக்ஷ (2019) 

 

தமலும், களனி ஆற்றுப் படுரகயின் ேங்பவல்ல துரண நீரந்ிரலகளில் வருடாந்த 

சராசரி மரழவிழ்சச்ி 5.24% முதல் 10.34% வரர அதிகரிக்கும் என 

கணிக்கப்படட்ுள்ளது. இதுதவ அடிப்பரடக் காலத்ரதப் பபாறுத்து சராசரி ஆண்டு 

மரழவீழ்சச்ிரய மாற்றும் நிகழ்வுக்குக் காரணமாகும். களனி ஆற்றுப் படுரகயின் 

ேங்பவல்ல துரண நீரந்ிரலகளில் நீதராட்டம் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் (FIM) 

மாதங்களுக்கு இரடயில் அதிகரிக்கும் என்பதுடன் ஆகஸ்ட ்மற்றும் அக்தடாபர ்(NEM) 

மாதங்களுக்கு இரடயில் 1985-2010 ஆம் ஆண்டுக்கான நீதராரட 
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உருவகப்படுத்துதலின் எதிரக்ால நிகழ்வுகளின் அடிப்பரடக் காலத்துடன் 

ஒப்பிடும்தபாது குரறயும். (திசாநாயக்க & ராஜபக்ஷ, 2019). 

 

வடிவரமப்பு தநாக்கங்களுக்காக வரலாற்று காலநிரல தரவுகரளப் பயன்படுத்தி 

நிறுவப்பட்ட முக்கிய நீரந்ிரல அளவுரு மற்றும் காலநிரல மாற்றத்தின் தாக்கத்தால் 

மிகவும் பாதிக்கப்படுவது வடிவரமப்பு திரும்பும் கால மரழயின் தீவிரம் ஆகும். 

தற்தபாரதய EIA க்கான நீரியல் ஆய்வு மற்றும் வடிகால் மாதிரியரமத்தல் SLLDC ஆல் 

தமற்பகாள்ளப்பட்டதுடன் வடிவரமப்பு அளவுதகால்களுக்கான காலநிரல 

கணிப்புகரள இரணக்க பின்வரும் அணுகுமுரற பின்பற்றப்பட்டது (SLLDC, 2022). 

 

அட்டவரண 46: களனிப் படுரகக்கான CRIP அறிக்ரகயிலிருந்து காலநிரல 

கணிப்புகள் சரிபசய்தல் அளவுருக்கள் (CRIP, 2017) 

 

                                
ஆதாரம்: SLLDC, 2022 

 

பகாழும்பு வளிமண்டலவியல் நிரலயத்தின் (இரத்மலாரன) 30 வருடங்கள் (1981 – 

2010) மற்றும் 2 வருடங்கள், 5 வருடங்கள் மற்றும் அதற்கு தமல் மரழவீழ்சச்ி 

பதிதவடுகரள கருத்தில் பகாண்டு, பமட்தரா பகாழும்பு நகர அபிவிருத்தி திட்டத்தின் 

(MCUDP) கீழ் விரிவான மரழவீழ்சச்ி பகுப்பாய்வு தமற்பகாள்ளப்படட்ுள்ளது. 100-

ஆண்டு திரும்பும் கால மரழயின் ஆழம்-காலம்-அதிரப்வண் (DDF) உறவுகள் மற்றும் 

வரளவுகள் காலநிரல தாக்க காரணியுடன் சரிபசய்து காலநிரல தாக்கத்திற்காக 

விருத்திபசய்யப்படட்ு தமம்படுத்தப்படட்ுள்ளன (படம் 7). 
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24-மணிதநர 100-ஆண்டு வருவாரயப் பபறுவதற்கு RCP6 அவநம்பிக்ரகயான 

காலநிரலக் நிகழ்வுகளின்கீழ் சராசரி நிரலரமக்கான பதாடரப்ுரடய காலநிரல 

கணிப்புகரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம், இடஞ்சாரந்்த விநிதயாகத்ரத சரிபசய்ய, 

பகுதி குரறப்பு காரணிரய அறிமுகப்படுத்திய பிறகு, DDF வரளவின் 100 ஆண்டு 

ஒழுங்குமுரற பபருக்கப்படுகிறது. HRC-RAS மாதிரி இயங்குதளத்தில் (US ACE, 2016) 

ஒருங்கிரணந்த 1-D/2-D திரவவியல் மற்றும் வடிகால் மாதிரி 

உருவகப்படுத்துதலுக்கான மரழயின் தீவிரம் அல்லது ஆழம் மாற்றுத் பதாகுதி 

முரறரய (ABM) பயன்படுத்தி மரழ வீழ்சச்ிரய உருவாக்குவதற்கான கால 

வடிவரமப்பு (படம் 8). 

 

உருக்களின்  7: பகாழும்பு நிரலயத்திற்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆழம்-காலம்- 

மீள்வருதல் (DDF) பதாடரப்ு  (SLLDC, 2022) 

 
     ஆதாரம்: SLLDC, 2022 

 

 

உருக்களின்  8: மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களுக்கான 24-மணிதநர 100-வருட 

மீள்வரும் கால மரழவீழ்சச்ி நிலப்பட அரமப்பு (SLLDC, 2022) 

ஆதாரம்: SLLDC, 2022 
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3.3.6 வமை்பைப்பு மை்றும் நிலக்கீழ் நீைின் நீைியல் மை்றும் வடிகால் 
 

3.3.6.1 பபாது நீரியல் அம்சங்கள் 
 

தற்தபாரதய பநடுஞ்சாரலத் தடம் ஒரு உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயாக 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளதனால் பநடுஞ்சாரல நிரம்ாணத்தின் தபாது பபரும்பாலும் 

அரண நிரப்புதலால் ஏற்படும் நீரியல் மற்றும் வடிகால்  சாரந்்நதாக ஏற்படும் 

பபாதுவான பாதிப்புகள் EH இன் உள்ளாரந்்த வடிவரமப்பு அம்சங்களால் 

குரறக்கப்படுவதுடன் எற்புரடயதாகாது. 

 

எவ்வாறாயினும், கடட்ுமான கட்டத்தில் தியவண்ணா ஏரி மற்றும் எபவரிதேன 

குளத்திற்கு அப்பால் உள்ள பகுதிக்குள் பாரற நிரப்புதல் மற்றும் மண் கரரகள் 

அரமக்கப்படுவதால், முன்தனாடி / தசரவ வீதிகள் நிரம்ாணத்தின் தற்காலிக 

பணிகள் காரணமாக கடட்ுமான கட்டத்தில் குறுக்கு வடிகால் பிரசச்ிரனகள் சரியாக 

தீரக்்கப்பட தவண்டும். 

 

ஆறுகள், ஓரடகள், கால்வாய்கள், வறண்ட கால்வாய்கள் தபான்ற இயற்ரகயான 

ஓட்டப் பாரதகள், அல்லது தக்கரவப்பு/தடுப்புப் பகுதிகள் தபான்றவற்றின் தபாது, 

கரரயின் குறுக்கு வடிகால் அல்லது நீர ் சமநிரல தநாக்கங்களுக்காக தமற்பரப்பு 

வடிகால் வசதிகளின் நீரந்ிரல மதிப்பீடு மற்றும் நீரியல் வடிவரமப்பு ஆகியவற்ரறக் 

கடட்ுப்படுத்தும் ரன்-ஆன் அல்லது ரன்ஆப் பகுதி அடங்கும். இயற்ரக பள்ளங்களில், 

முன்தனாடி வீதி தடத்தால் இரடமறிக்கப்படுகின்ற அரண முகங்கள், ஆழமான 

அகழ்வாராய்சச்ிகள் தபான்றரவ. மற்றும் கீழ் தமற்பரப்பு பக்கவாடட்ு ஓட்டம் 

பகுதிரய கடட்ுப்படுத்தும் நிலத்தடி நீர ் பாய்சச்ல் உருவகப்படுத்துதல்கரள 

உள்ளடக்கியது.  

 

குறுக்கு வடிகால் கட்டரமப்புகரள வடிவரமப்பதற்காக, முன்னதர 

தீரம்ானிக்கப்படட் வடிவரமப்பு மரழ நிகழ்வின் தபாது அல்லது அதற்குப் பிறகு 

பங்களிப்பு நீரப்்பிடிப்பில் இருந்து அதிகபட்ச நீதராட்டத்ரத உருவாக்குவது 

மதிப்பிடப்படுகிறது (நீரியல் பகுதி) இதில் உசச் பவளிதயற்றம் மிக முக்கியமான 

வடிவரமப்பு அளவுருவாகும். நீதராரடயின் பவள்ள நிலப்படத்தின் தருணத்தின் 

உசச்க்கட்டத்தில் அல்லது உசச்க்கட்டத்தில் உசச் பவளிதயற்றம் நிகழ்கிறது மற்றும் 

ஒரு வினாடிக்கு கன மீட்டரில் (m3/s) ஓட்ட விகிதம் அல்லது ஓட்டத்தின் அளவு என 

பவளிப்படுத்தப்படுகிறது. 

 

பின்னர,் வடிகால் அரமப்பு அல்லது தற்தபாதுள்ள கால்வாய்ப் பகுதியானது, 

புவியீரப்்பு விரசயின் கீழ் (ரேட்ராலிக் பகுதி), வடிகால் பாரதரய இயற்ரகயான 

நீதராரடயுடன் இரணக்கும் அல்லது கால்வாரய அடிப்பரடயாகக் பகாண்ட இந்த 

உசச் பவளிதயற்றத்ரத பநடுஞ்சாரலத் தடத்தின் எதிரப்ுறத்தில் பாதுகாப்பாகக் 

ரகயாளவும் அப்புறப்படுத்தவும் அளவிடப்படுகிறது. உள்ளூர ்நிலப்பரப்பு அம்சங்கள் 

ஒவ்பவாரு புயல் நிகழ்வுக்கும் உசச்க்கட்ட பவளிதயற்றம் தனித்தனியாகவும் 

தனித்துவமாகவும் இருக்கும், தமலும் திட்டத்தின் தநாக்கம் மற்றும் நிகழ்தகவின் 

அடிப்பரடயில் பவள்ள பாதிப்புகளின் தீவிரத்தன்ரமக்கு ஏற்ப முன்னதர 

தீரம்ானிக்கப்படட் வடிவரமப்பு திரும்பும் கால புயல் தீவிரத்ரதப் பயன்படுத்தி 

கட்டரமப்பின் அளரவ நிறுவுவது பநடுஞ்சாரல வடிகால் பபாறியாளரின் 

பபாறுப்பாகும்.  

 

பநடுஞ்சாரல பபாறியியல் வடிவரமப்பில் கவனிக்கப்பட தவண்டிய மற்பறாரு 

முக்கியமான வடிகால் அம்சம் நரடபாரதயின் வடிகால் வடிவரமப்பு ஆகும். EH இன் 

வீதிவழி நரடபாரதயில் ஓடும் நீர ் திரட்சி அல்லது ததக்கம் தபாக்குவரத்து 

இயக்கத்ரத சீரக்ுரலக்கும் (பமதுவாகும்), அதததவரள சறுக்கல் மற்றும் பிதரக்கிங் 

எதிரப்்ரபக் குரறக்கலாம், ரேட்தராபிதளனிங்கின் ஆபத்ரத அதிகரிக்கலாம், 

பதறித்தல் மற்றும் ஸ்ப்தர காரணமாகத் பதரிவுநிரலரய மடட்ுப்படுத்தலாம் மற்றும் 

வாகனத்ரதத் திரசதிருப்புவதில் அல்லது ரகயாள்வதில் சிரமத்ரத ஏற்படுத்தும். 
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முன் சக்கரங்கள் குட்ரடகரள சந்திக்கும் தபாது. நரடபாரத வடிகால் 

வடிவரமப்பிற்கு, வடிவரமப்பு மரழயின் தீவிரம், தமற்பரப்பு வடிகால் மதிப்பீடு, 

வடிகால், வழித்தடங்கள் மற்றும் நுரழவாயில்கள்/பவளியீடுகள்/கல்லிகளின் அளவு 

ஆகியவற்ரறத் ததரவயான ரகயாளும் திறரன உறுதி பசய்ய தவண்டும். 

 

எவ்வாறாயினும், இராஜகிரிய முதல் அதுருகிரிய வரரயிலான NKBPயின் இரண்டாம் 

கட்டத்தின் பபரும்பகுதி உயரம்ட்ட பநடுஞ்சாரலயாக வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளது, 

இதனால், குறுக்கு வடிகால் ஓட்டங்களுக்கு ததரவயான ஒதுக்கீடுகள் குரறந்தபட்சம், 

அதத தநரத்தில் நரடபாரத தமற்பரப்பில் விழும் மரழநீரர அகற்றுவதில் அதிக 

முக்கியத்துவம் ததரவப்படுகிறது. 

 

3.3.6.2 கருதத்ிட்டப் பகுதியில் தமற்பரப்பு வடிகால் முரற  
 

நிலத்தின் இட அரமப்பியல், நீதராட்ட பிளவுகள் மற்றும் நீதராட்ட திரட்சி 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில், இராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலத் தடம், களனி ஆற்றுப் படுரகயின் மூன்று (03) 

அரடயாளம் காணக்கூடிய துரணப் படுரககரள பின்வருமாறு இரடமறிப்பரத 

அவதானிக்கலாம். 

 

அ) பமட்தரா பகாழும்பு படுரகயில் பாராளுமன்ற ஏரியின் துரண நீதரந்துப் பகுதி 

(இராஜகிரியவில் CH06+400 இலிருந்து CH12+650 இல் எவரிதேன குளம் வரர) 

ஆ). பாரிய பகாழும்புப் படுரகயின் மாதிபவல கிழக்கு துரணப் படுரக (CH12+650 

இலிருந்து CH15+400 வரர). 

இ) பேட்டிதக எல படுரகயின் அதுருகிரிய துரணப் படுரக (CH15+400க்கு அப்பால் 

CH16+360 இல் அத்துருகிரிய இரடமாறல்) 

 

தமலும், உள்ள EH-NKBA தடமானது புத்கமுவ பாலத்திற்கு அருகிலுள்ள பகாலன்னாவ 

எல (கால்வாய்), பகுதிரய கடக்கும் தபாது எவரிதேன குளத்தின் கீழ்பகுதி உட்பட 

MCB இன் பல தாழ்வான பகுதிகரள கடக்கும் தபாது தியத்த உயன, TEPA மற்றும் 

தலங்கம ஏரியின் அதனுடன் இரணந்த பவள்ளப்பபருக்கு பகுதி ஆகியவற்ரள 

கடப்பதால் பமட்தரா பகாழும்புப் படுரக (MCB) நீரந்ிரல ரீதியாக மிகவும் 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதியாக அரமகின்றது. 

 

MCB இல் ஏற்கனதவ இருந்த இயற்ரக வடிகால் அரமப்பு வரரபடம் 33 இல் 

சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளது. MCB இல் உள்ள இயற்ரகயான வடிகால் அரமப்பு குறிப்பாக 

2010 தம மாதம் களனிப் படுரகயில் ஏற்படட் கடுரமயான பவள்ளப் பபருக்கிற்குப் 

பின்னர,் கீழ்நிரலப் படுரகயின் அதிக குடியிருப்புப் பகுதிகளில் காணப்பட்ட 

பவள்ளப்பபருக்கு பிரசச்ிரனகளுக்குத் தீரவ்ு காண்பதற்காக.ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவிற்கு (அதாவது மாதிபவல கிழக்கு/தமற்கு திரசதிருப்பல்கள், மாலதப துரணப் 

படுரகக்கு பாய்சச்ல்கரள அனுப்புதல் தபான்றரவ) தீவிரம் குரறக்கப்படுகின்றது. 

 

பின்வரும் வடிகால் தபாக்குவரத்து தமம்பாடுகள் மற்றும் ஓட்டம் திரசதிருப்பல் 

ஆகியரவ சமீபத்திய மற்றும் பதாடரும் வரும் பமட்தரா பகாழும்பு நகர அபிவிருத்தி 

திட்டத்தின் (MCUDP) கீழ் இரணக்கப்படட்ுள்ளன. 

SLLDC ஆல் 105km2 க்கும் தமலான பமடத்ரா பகாழும்புப் பகுதிக்கு விரிவான நீரந்ிரல 

மற்றும் நீரியல் ஆய்வு தமற்பகாள்ளப்படட்துடன் 2012-2020 காலப்பகுதியில் 104 

அபமரிக்க படாலர ் மில்லியன் பசலவில் பிரததசத்தின் பவள்ளப் பாதுகாப்பு 

மட்டத்ரத அதிகரிக்க பின்வரும் முக்கிய தரலயீடுகள் கண்டறியப்படட்ு 

நரடமுரறப்படுத்தப்பட்டன.  

 

அ) மாதிபவல கிழக்கு திரச திருப்பும் திட்டத்ரத தமம்படுத்துதல் 

ஆ). மாதிபவல பதற்கு திரச திருப்பும் திட்டம் 

இ) புனிர பசபாஸ்டியன் நாரத்் லாக் தகட்ஸ் மற்றும் பம்பிங் ஸ்தடஷன் 

ஈ) படாரிங்டன் சுரங்கப்பாரத மற்றும் புதிய முகத்துவார சுரங்கப்பாரத 
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உ) அம்பத்ததல நீர ்சுத்தீகரிப்பு நிரலயம் 

ஊ). புனித பசபாஸ்டியன் பதற்கு பம்பிங் ஸ்தடஷன் 

எ). பகாலன்னாவ கால்வாய் திரச திருப்பும் திட்டம் 

 

வரரபடம்  38: கருத்திட்டப் பகுதியில் ஒடட்ுபமாத்த வடிகால் அரமப்பு )அடிப்பரட  

வரரபடம்  : 1:50,000 நிலப்பரப்பு தாள் 66, நில அளரவ திரணக்களம், இலங்ரக( 

 
     ஆதாரம்: நில அளரவ திரணக்களம், இலங்ரக 

 

MCUDP இன் கீழ் முன்பமாழிவுகரள பவற்றிகரமாக பசயல்படுத்துவதன் மூலம், 50 

ஆண்டுகள் திரும்பும் காலத்துடன் (24 மணி தநர காலப்பகுதியில் 476.5 மிமீ) மீள்வரும் 

காலம் நிகழ்விற்கான பவள்ள பாதுகாப்ரப அரடய எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

வரரபடம் 34 வீதியில் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் பநற் காணிகள் உட்பட பல 

தாழ்வான பள்ளத்தாக்குகளுக்கு தமலதிகமாக உத்ததச EH-NKBA தடம் மூலம் 

குறுக்கிடப்பட்ட முக்கிய நீரந்ிரல உணரத்ிறன் பகுதிகரள சித்தரிக்கிறது. 
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வரரபடம்  39  :பகுதி பகாண்ட உணரத்ிறன் ரீதியாக நீரியல் பகுதிக்குள் கருத்திட்டப்  

வரரபடம் அடிப்பரட( : 1:50, 000 66 தாள் நிலப்பரப்பு , நில அளரவ திரணக்களம், 

இலங்ரக( 

 
      ஆதாரம்: நில அளரவ திரணக்களம், இலங்ரக 

 

பின்வரும் தகவல் களனிப் படுரகயின் MCB இல் உள்ள இந்த உணரத்ிறன் வாய்ந்த 

சுற்றுப்புறங்களின் நீரியல் முக்கியத்துவத்ரத எடுத்துக்காடட்ுவதுடன் சுருக்கமாக 

விவரிக்கிறது. 

 

3.3.6.3 தியவன்னா ஏரி அரமப்பு 
 

தியவன ஓயா மற்றும் அதனுடன் இரணந்த பவள்ளப்பபருக்கு ஏரி அரமப்பு 

பகாழும்பு மாவட்டத்தின் கிழக்கில் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தடயில் அரமந்துள்ள 

ஈரநிலங்களின் ஒரு பகுதியாகும். இது ஓயா அல்லது நீதராரட என்று 

குறிப்பிடப்படட்ாலும், இது விரிவரடந்த பவள்ளப்பபருக்கு ஈரநிலங்களால் ஆனது 

என்பதுடன் பல துரண நதிகரளக் பகாண்டுள்ளது. வரலாற்று பதிவுகளின்படி, 

நிஷ்ஷங்க அழதகஸ்வர (கி.பி 1360 – கி.பி 1392) என்ற பண்ரடய மாவீரர ் தகாட்தட 

இராசச்ியத்ரதப் பாதுகாப்பதற்காக இந்த நீரந்ிரலயின் ஒரு பகுதிரயக் கட்டினார ்

(பபதரரா, 2004). தியவன்னா ஓயா மற்றும் அரதச ் சுற்றியுள்ள சதுப்பு நிலங்கள் 

பண்ரடய தரலநகரான தகாட்தடக்கு முக்கியமான இயற்ரக தற்காப்பு தரடகளாக 

இருந்ததனால் அரவ வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தரவயாக விளங்குகின்றன. 

 

கடந்த சில தசாப்தங்களில் அண்ரமய அபிவிருத்திகளுக்கு முன்னர,் இந்த 

பிரததசமானது களனி ஆற்றின் பவள்ளப்பபருக்கின் ஒரு பகுதிரய உள்ளடக்கிய ஒரு 

சதுப்பு நிலமாக இருந்தது, அங்கு பகாலன்னாவ கால்வாய் தியவன்னா ஓயாரவ 

களனி ஆற்றுடன் இரணக்கிறது. காலனித்துவ காலத்தில், பவள்ளக் காலங்களில் 
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உபரி நீரர கடலுக்கு விடுவதற்கு வசதியாக ஹீன் எல/கால்வாய் வழியாக 

பவள்ளவத்ரத கால்வாய் வரர இந்த நீரந்ிரல விரிவாக்கப்பட்டது. 

 

1979 ஆம் ஆண்டில், இந்த சதுப்பு நிலத்தின் 300 ஏக்கர ் நிலம் ஒரு ஏரியாக 

மாற்றப்பட்டதுடன் அதன் நடுவில் இலங்ரகயின் பாராளுமன்ற கட்டிடத்  பதாகுதி 

கட்டப்பட்டது. 1984 ஆம் ஆண்டில், இப்பகுதி வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் 

திரணக்களத்தால் வனவிலங்கு சரணாலயமாக வரத்்தமானியில் பவளியிடப்பட்டது. 

SLLDC இந்த பகுதிரய பவள்ளம் மற்றும் தடுப்பு பகுதி என்றும் அரடயாளம் 

கண்டுள்ளது. சமீபத்தில் உருவாக்கப்படட் பபத்தகான உயிரியல் பல்வரகரம 

பூங்கா மற்றும் பறரவகள் சரணாலயம் 46 ஏக்கர ்சதுப்பு நிலத்தில் வளமான பல்லுயிர ்

பபருக்கத்துடன் அரமந்துள்ளதுடன் இந்த பகுதி ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட மாநகர 

சரபயின் நிரவ்ாக எல்ரலக்குள் உள்ளடங்கும் அதததவரள பகாழும்பு வணிக 

ரமயத்திலிருந்து கிழக்தக சுமார ் 3 கிமீ பதாரலவில் அரமந்துள்ளது. தியவன்னா 

தாழ்நிலப் பகுதி, கால்வாய்கள் மற்றும் தமற்பரப்பு நீர ் குளங்கள் மற்றும் சதுப்பு 

நிலத்துடன் இரணக்கப்படட்ுள்ள சதுப்பு நிலங்கள் ஆகியரவ அருகிலுள்ள 

தமற்பரப்பு நீரின் மிக முக்கியமான ஆதாரமாகும். தமற்கு மாகாணத்தில் UDA வின் 

ஈரநிலங்களின் மண்டலத்தால் ஈரநிலப் பாதுகாப்பு வலயமாக 

வரகப்படுத்தப்படட்ுள்ள சதுப்பு நிலம், பருவ மரழக் காலங்களில் பவள்ளப்பபருக்கு 

0.3 - 0.6 மீ ஆழம் வரரயில் காணப்படுவதுடன் (3 - 5 ஆண்டுகள் திரும்பும் காலம்). 3-7 

நாட்களுக்கு பவள்ளத்தால் சூழ்ந்திருக்கும். 

 

தியவண்ணா ஏரி அரமப்பு மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்கு 

சதுப்பு நிலங்கள் பகாழும்பு நகரத்திற்கு அருகாரமயில் இருப்பதால் பறரவகள் 

கண்காணிப்பு, பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரககளுக்கு 

எளிதான அணுகரல வழங்குவதுடன் முழு பசுரமயான பகுதி உயிரியல் 

பல்வரகரமய்ில் பபருக்கத்தில் மிகவும் வளமாக உள்ள அதததவரள 

வணிக/நிரவ்ாக நகரத்தின் உடனடி புறநகரில் உள்ள விரலமதிப்பற்ற நன்னீர ்

களஞ்சியம் என்ற வரகயிலும் முக்கியமானது. 

 

வரரபடம்  40  :இரணப்பு  நீதராட்ட அதன் மற்றும் அரமப்பு ஏரி தியவண்ணா  

 
      ஆதாரம்: பமௌபர ்மற்றும் பபதரரா, 2018 

 

இப்பகுதியின் ஒடட்ுபமாத்த வடிகால் அரமப்பு வடக்கு மற்றும் வடதமற்கு திரசகளில் 

சீரரமக்கப்படட்ுள்ளதுடன் பிரதான வடிகால் மற்றும் வீதிதயார வடிகால்களில் 

குவிந்துள்ள ஓரடகரள அருகிலுள்ள தியவன்னா ஏரி அரமப்பிற்கு மாற்றுவதுடன் 

இது பகாலன்னாவ எல / பிரதான கால்வாயுடன் முகத்துவாரத்தில் பிரதான 
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கால்வாயுடன் இரணக்கப்படட்ுள்ளது. பகாலன்னாவ (வடக்கு) கால்வாய், 

பதமட்டபகாட எல மற்றும் புனித பசபஸ்டியன் (வடக்கு) கால்வாய் வழியாக பாரிய 

பகாழும்பு கால்வாய் அரமப்பின் வடக்குப் பகுதியில் (வரரபடம் 35). 

 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடம் புத்கமுவ பாலத்திற்கு அருகில் பகாலன்னாவ 

கால்வாரயக் கடந்து தியவண்ணா ஏரியின் கீழ் நீதராட்டத்தில் தவாட்டரஸ்் எட்ஜ் 

மற்றும் தியத்த உயன பூங்காவில் உள்ள பபாழுதுதபாக்கு பகுதியின் பவளிப்புற 

எல்ரல வழியாக பசல்கிறது. 

 

3.3.6.4 தலங்கம ஏரி சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு பகுதி  ( TEPA) 
 

TEPA ஆனது தலங்கம குளம் (6.82 பேக்படயார)், எவரிதேன குளம் (2.22 பேக்படயார)் 

மற்றும் இரணக்கப்பட்ட பநற்காணிகள் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய தாழ்வான 

பவள்ளப்பபருக்கு சதுப்பு நிலங்கள் உட்பட 118 பேக்படயார ் பரப்பளரவ 

உள்ளடக்கியது. எவ்வாறாயினும், தலங்கம குளம் தடத்திற்கு பதற்தக 250 மீ 

பதாரலவில் அரமந்துள்ளதுடன் கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படவில்ரல. 

 

முக்கியமாக TEPA ஐ உருவாக்கும்  தலங்கம ஏரி மற்றும் அரதச ் சுற்றியுள்ள பநல் 

வயல்களின் வரலாறு 16 ஆம் நூற்றாண்டு வரரயிலான வரலாற்றிரன 

பகாண்டுள்ளது. தலங்கம குளம் ஆறாம் பராக்கிரமபாகு மன்னர ் காலத்தில் (கி.பி. 

1551-1547) பநல் பயிற்பசய்ரகக்காக கட்டப்பட்டதுடன் இது பண்ரடய தகாட்தட 

நகருக்கு அருகில் அரமந்துள்ளது. தற்தபாது, அக்குரபகாட மற்றும் தலங்கம 

வடக்குக்கு இரடப்பட்ட பகுதிகளில் பவளிதயறும் நீரர பநற்பசய்ரகக்காக 

பயன்படுத்துகின்றனர.் இந்த குளமும் அதன் சுற்றுப்புறமும் பசுரமயுடன் சூழலும் 

நீரப்்பறரவகளின் முக்கியமான வாழ்விடமாக உள்ளதுடன்  இது பகாழும்பு 

மாவட்டத்தின் மக்கள் பசறிவான மக்கள் குடியிருப்புகளால் சூழப்படட்ுள்ளதால் ஒரு 

நகரப்்புற உயிரியல் பல்வரகரமயின் புகலிடமாக பசயல்படுகிறது. 

 

இந்த குளமும் அதன் சுற்றுப்புறங்களும் களனி ஆற்றுப் படுரகயில் உள்ள மாதிபவல 

நீதரந்து பகுதிக்குள் அரமந்துள்ளதுடன் இதில் பகாழும்பு நகரின் நீர ் வடிகால் 

அரமப்பின் முக்கிய அங்கமாகச ்பசயல்படும் பகாழும்பு பவள்ள தடுப்புப் பகுதியும் 

அடங்கும். பமாத்த நீதரந்துப் பகுதி 86.35 km2 ஆக பரப்பளரவ பகாண்டுள்ளதுடன் 

தமல் பகுதிகள் பன்னிப்பிட்டிய மற்றும் பகாட்டாவ வரர நீண்டுள்ளது. குளத்தின் 

பமாத்த பகாள்ளளவு 50 ஏக்கர ் அடியாக இருப்பதுடன் வான் கதவுகள் உள்ளன, 

அவற்றில் ஒன்று இரும்பு வாயிலால் கடட்ுப்படுத்தப்படுகிறது. 1996 ஆம் ஆண்டு, 

பாராளுமன்ற வளாகத்ரத அண்மித்த பகுதிகளில் பவள்ளம் ஏற்படுவரதத் 

தடுப்பதற்காக மரழநீர ் வடிகால் தமம்பாடட்ுத் திட்டத்தின் கீழ் களனி ஆற்றுடன் 

குளத்திரன இரணக்கும் மாற்றுக் கால்வாய் அரமக்கப்பட்டது. மாதிபவல கிழக்கு 

திரச திருப்புதல் (MED கால்வாய்) திட்டத்தின் கீழ் புதிய வான் கதவு 

அரமக்கப்பட்டதால், குளத்தின் பகாள்ளளவு 0.45 மீ குரறவரடந்து  குளத்தின் 

முன்பிருந்த பகாள்ளவு குரறந்தது. இதன்படி, நீதரந்தும் நீரளவு தலங்கம குளத்தினால் 

தசமிக்கப்படுவதுடன் குளம் மற்றும் உபரி நீர ் சிறிய எவரிதேன குளத்திற்கு 

வழிந்ததாடுகின்றது. 

 

இதற்கு தமலதிகமாக, தலங்கம குளத்தின் மூலம் நீரப்்பாசனம் பசய்யப்படும் 

பநற்பயிரக்ள் அண்ரட கிராமங்களில் வசிக்கும் சுமார ் 175 பநல் விவசாயிகளுக்கு 

பபறுமதியான வருமான மூலத்ரத வழங்குகின்றன (EFL, 2022). 

 

ததசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் தலங்கம குளமும் அதன் பவள்ளப்பபருக்கு 

பிரததசமும் சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பிரததசமாக (TEPA) பிரகடனப்படுத்தப்படட்து. 

பநல் வயல்கரளக் கடந்து பசல்லும் உத்ததச NKBP இரண்டாம் கட்ட உயரத்்தப்படட் 

பநடுஞ்சாரல மற்றும் சிறிய எவரிதேன குளம் ஆகியவற்ரற நிரம்ாணிக்க 

வரத்்தமானி 2021 இல் திருத்தப்பட்டது. TEPA இன் அளவு  

சுமார ்118 பேக்படயார ்ஆகும் (CEA, 2017). CEA இன் ததசிய ஈரநிலக் விபரக்பகாத்து 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

150 

 

மற்றும் பிற ஆய்வுகளின்படி, அதன் வாழ்விடங்களில் சமீபத்தில் கட்டப்படட் 

எவரிதேனா குளம் மற்றும் சில பருவங்களில் பவள்ளத்தால் மிதக்கும் நன்னீர ்சதுப்பு 

நிலக் காடுகள், புல்பவளிகள் மற்றும் பநல் வயல்களில் மற்றும் தவரூன்றிய பசடிகள், 

புதரக்ள் மற்றும் மரங்கள் மற்றும் 100 பவவ்தவறு வரகயான புலம்பபயரந்்த, 

வசிக்கும் மற்றும் உள்ளூர ் பறரவகள் ஆகியரவ அடங்கும். குளமும் அதன் 

சுற்றுப்புறமும் TEPA ஆக அறிவிக்கப்பட்டதால், பாரம்பரிய மீன்பிடித்தல் மற்றும் பநல் 

பயிரப்சய்ரக தபான்ற சில பயன்பாடுகள் மடட்ுதம அதற்குள் 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன (CEA, 2017; Wetland Watch, 2022). 

 

3.3.6.5 பிற தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் 
 

தமற்கூறியவற்ரறத் தவிர, EH-NKBA தடம் மற்றும் இரடமாறல்கள் பகாஸ்வத்த, 

அரங்கல, தோகந்தர பதற்கு மற்றும் தோகந்தர வடக்கில் உள்ள மற்ரறய 

தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் வழியாக பசல்கின்றன. தாழ்வான 

பநற்காணிப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட இந்த ஈரநிலங்கள்/சதுப்பு நிலங்கள் கடுரமயான 

இயற்ரக நிகழ்வுகளின் தபாது ஓடும் பவள்ள அரலகரளத் தற்காலிகமாகத் 

தக்கரவத்துத் தடுத்து நிறுத்தி, உசச்த்ரத அரடவதற்கான தநரத்ரதத் 

தாமதப்படுத்துவதுடன் அவற்றின் பவள்ள வழித்தடத்தின் பண்புகளின் மூலம் உசச் 

பவளிதயற்றத்ரதத் தணிக்கும் என்பரத கவனத்தில் பகாள்ள தவண்டும். 

 

3.3.6.6 நிலத்தடி நீர ்சாரந்்த நீரியல் மற்றும் பயன்பாடு 
 

MCBயின் தாழ்வான பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்தின் ஆழம் 0.45 மீ முதல் 0.60 மீ 

வரர மாறுபடும் அதத தவரளயில் உயரமான பகுதிகளில் 1.2 மீ முதல் 2.4 மீ வரர 

ஆழமாக இருக்கும். மரழக்காலங்களில் நீரந்ிரலரய மீள்நிரப்பு பசய்வரதத் 

பதாடரந்்து 0.25 மீ - 0.70 மீ பருவகால மாறுபாடு எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. நிலத்தடி நீர ்

முக்கியமாக நகரின் புறநகரில் உள்ள ஆழமற்ற ஆழ்துரளக் கிணறுகள் ஊடாக  

வீடட்ு மற்றும் குடிநீரத்் ததரவகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுவதுடன் பபரும்பாலான 

வீடுகளுக்கு நகர எல்ரலக்குள் ததசிய நீர ்வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சரபயினால்ல் 

(NWSDB) வழங்கப்படும் குழாய் மூலம் நீர ்கிரடக்கின்றது. 

 

3.3.7 தடம் முழுவதும் தை்வபாதுள்ள நீை்வழிகள் மை்றும் மவள்ளப் 

பாணதகளின் வடிகால் திைன் 
 

புதிய களனி பாலத்திலிருந்து இராஜகிரிய வரரயிலான (CH00+000 முதல் CH06+400 

வரர) உயரத்்தப்படட பநடுஞ்சாரலயின் கட்டம் I இன் கீழ் முழு பாரிய பகாழும்பு 

வடிநிலத்துக்கு SLLDC விரிவான மாதிரியாக்கப் பயிற்சிரய தமற்பகாண்டுள்ளது. 

நீண்ட கால பவளிதயற்றம் மற்றும் நீரம்ட்டத் தகவல்களுடன் எந்த அளவீடட்ு 

நிரலயங்களும் இல்லாததால், கீழ்ப் படுரகயிலும் EH-NKBA தடம் முழுவதிலும் ஒரு 

பவள்ளம் சாரந்்த நடாத்தப்படட்ு, உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயிலிருந்து வடியும் 

நீரர பவளிதயற்றும்  தற்தபாதுள்ள நீரவ்ழிகள் மற்றும் பவள்ளப் பாரதகளின் 

வடிகால் திறன் ஆகியரவ பற்றி அளவீடு பசய்யப்பட்ட மற்றும் சரிபாரக்்கப்பட்ட 

மாதிரியின் அடிப்பரடயில் ஆய்வு பசய்யப்பட்டது. தயவு பசய்து EIA க்கான நீரியல் 

ஆய்வு பற்றிய SLLDC அறிக்ரகரயயின் மாதிரி மற்றும் மாதிரியாக்க (SLLDC, 2022) 

விவரங்கரள பாரக்்கவும். 

 

மாதிரியில் பயன்படுத்தப்படும் எளிரமப்படுத்தப்படட் ஆய்வுப் பகுதி வடிநிலத்தின் 

வரரபடம் வரரபடம் 36 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

எவ்வாறாயினும், EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது பாராளுமன்ற ஏரியின் துரண 

நீதரந்து மற்றும் பசத்சிரிபாய கால்வாயின் ஒரு பகுதியுடன் வருகிறது. பாராளுமன்ற 

ஏரியின் அதிக பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் ஆகியரவ கட்டம் I இல் ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டதால், தற்தபாரதய மாதிரி ஆய்வு தமலும் எளிரமப்படுத்தப்படட்ு, 
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ஆய்வுப் பகுதிரய பாராளுமன்ற துரண நீதரந்து பகுதிக்கு 

வரரயறுக்கப்படுகின்றது. பாராளுமன்ற ஏரியின் எல்ரல நிரலரமகள் முந்ரதய 

மாதிரியிலிருந்து பிரித்பதடுக்கப்பட்டது. பேட்டிதக எல துரண வடிநிலம் 60 km2 

க்கும் அதிகமான வடிகால் பகுதிரயக் பகாண்ட மற்பறாரு துரண வடிநிலமாகும். 

எவ்வாறாயினும், இந்த வடிநிலத்தின் பிரதான கால்வாய் பிரதான பேட்டிதக எல 

துரண வடிநிலத்தின் ஒரு தனி உப நீதரந்து பகுதியாக வடிந்து பசல்வதுடன் 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலப் பிரிவு இந்த ஆய்வில் அதுருகிரிய துரண நீதரந்து என 

அரழக்கப்படும் ஒரு துரண நீதரந்து பகுதிக்குள் உள்வாங்கப்படுகின்றது. எனதவ, 

வரரபடம் 36 இல் காடட்ப்படட்ுள்ளபடி, கடுவரலக்கு அருகிலுள்ள பேட்டிதக எலவில் 

எல்ரலப் புள்ளியுடன் அத்துருகிரிய துரண நீரப்்பிடிப்பு மாதிரியாக்கம் இந்த 

ஆய்வுக்கு தபாதுமானதாக கருதப்படுகிறது. 

 

வரரபடம்  41  :ஆய்வுப் எளிரமப்படுத்தப்பட்ட பயன்படுத்தப்படும் மாதிரியில்  

வரரபடம் வடிநில பகுதி  

 
    ஆதாரம்: SLLDC, 2022 

 

மாதிபவல கிழக்கு துரண வடிநிலமானது தலங்கம குளத்திலிருந்து 

ஆரம்பமாவதுடன் அதன் தமல் பகுதி மற்றும் சாதாரண வழியும் நீர ்நீரத்்ததக்கத்தின் 

RB வடிவழிகளின் இரணப்புக் கால்வாய் மூலம் எவரிதேன குளத்திற்கு 

பவளிதயற்றப்படுகின்றன. மாதிபவல கிழக்கு திரசதிருப்பல் கால்வாய் எவரிதேன 

குளத்திலிருந்து ஆரம்பித்து தோகந்தர, மாலதப பிரததசம் ஊடாக சுமார ் 7 

கிதலாமீற்றர ் தூரம் பசன்று அம்பத்தரளயில் களனி ஆற்றில் கலக்கிறது. 

கடுரமயான மரழயின் தபாது, வரரபடம் 37 இல் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, தலங்கம 

நீரத்்ததக்கத்தின் LB பவளிதயறும் நீர ்மற்றும் எவரிதேன குளத்தின் தரரப்பாலத்தில் 

இருந்து பவளிதயறும் நீர ்பாராளுமன்ற ஏரிக்குள் வடிகிறது. 

 

தலங்கம குளத்தின் RB அரணயிலிருந்து பவளிதயறும் சாதாரண நீர ் எவரிதேன 

குளத்திற்குள் நுரழந்து MED கால்வாய் வழியாக களனி ஆற்ரற தநாக்கி தனது 

பயணத்ரத 33 இன் அம்புக்குறி வரரபடத்தில் காட்டியுள்ளது. எனினும், அதிக 

மரழவீழ்சச்ி நிகழ்வுகளின் தபாது, தலங்கம குளத்தின் LB வழிந்ததாடும் நீர ் ( இது RB 

நீர ்பவளிதயற்றத்ரத விட அதிக உயரத்தில் உள்ளது) மற்றும் எவரிதேன குளத்தின் 

நீரின் தரரப்பால வழிந்ததாடும் நீர ் பாராளுமன்ற ஏரிரய தநாக்கி வடிகின்றது. 
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பாராளுமன்ற ஏரி உப வடிநிலத்தின் வடிகால் தலங்கம எல்பி பவளிதயறும் நீர ்மற்றும் 

எவரிதேன தரரப்பாலத்திலிருந்து அதன் நீரவ்ழிப்பாரதரய ஆரம்பித்து 

பகாஸ்வத்ரத பகுதியினூடாக பாய்ந்து பாலம் துண சந்தியில் பாராளுமன்ற 

ஏரிக்குள் வடிந்து பசல்கிறது. அதிக மரழ பபாழியும் தபாது, தலங்கம மற்றும் 

எவரிதேன ஆகிய இரு குளங்களிலிருந்தும் அதிகப்படியான நீர ்பவளிதயற்றங்கள் 

இந்த துரண நீதரந்து பகுதி வழியாக பாராளுமன்ற ஏரிக்கு பாய்கின்றன. 

பத்தரமுல்ரல – கடுபவல வீதிக்கு அப்பால் உள்ள வடக்குப் பகுதி (B240) பசத்சிறிபாய 

கால்வாய் எனப்படும் சிறிய நகரப்்புற இரண்டாம் கால்வாயின் ஒரு தனி துரண 

நீதரந்து பகுதிக்கு பசாந்தமானது. இந்த கால்வாய் பாராளுமன்ற ஏரிக்கு ஒரு தனி 

சிறிய துரண நதியாக பசயல்படுவதுடன் தியத்த உயனவில் உள்ள தவாட்டஸ் எடஜ்் 

தோட்டலுக்கு அருகில் தியவன்னா ஏரிக்குள் வடிந்து பசல்கின்றது.(வரரபடம் 38). 

 

வரரபடம்  42  :அரமப்பு வடிகால் வடிநிலங்களின் துரண கிழக்கு மாதிபவல தமல்  

 
     ஆதாரம்: SLLDC நீரியல் அறிக்ரக (2022) 

 
வரரபடம்  43   :அரமப்பு வடிகால் பகுதியின் நீதரந்து துரண ஏரியின் பாராளுமன்ற  

 
      ஆதாரம்: SLLDC நீரியல் அறிக்ரக (2022) 
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அத்துருகிரிய உப நீதரந்து பேட்டிதக எலவின் உப வடிநிலத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இருப்பதுடன் இது கடுபவலக்கு அருகில் களனி ஆற்றில் வடிகிறது. உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரலயின் மிகசச்ிறிய பகுதி மடட்ுதம இந்த துரண நீரப்்பிடிப்புக்குள் 

அரமந்துள்ளதுடன் தற்தபாதுள்ள பவளி சுற்று பநடுஞ்சாரலயின் (OCH) 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல மற்றும் தற்தபாதுள்ள அதுருகிரிய இரடமாறல் ஆகிய 

இரண்டும் இந்த அத்துருகிரிய துரண நீதரந்து பகுதியின் (வரரபடம் 39) 

பதாரலவான தமல்புறத்தில் அரமந்துள்ளது. 

 

பிரதான கால்வாய்களின் தற்தபாரதய ஓட்ட திறன்கரள உருவாக்கிய மாதிரி 

அட்டவரண 47 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  47: துரண வடிநிலத்திலுள்ள பிரதான கால்வாய்களின் தற்தபாரதய 

நீதராட்ட திறன்களுக்காக உருவாக்கப்படட்ுள்ள மாதிரி 

வடிநிலம் 
துரண 

வடிநிலம் 
கால்வாய் 

பதாடரச்்

சி 

அதிகபட்ச

மாக 50 

வருட புயல் 

(m3/s) 

தற்தபாது

ள்ள 

நீதராட்டத் 

திறன் 

(m3/s) 

குறிப்புகள் 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

  
பகாலன்னாவ 

கால்வாய் 
6+000 73 70 

பாராளுமன்ற 

ஏரியில் +2 m MSL 

ஐப் பபாறுத்து 

பகாள்ளளவு 

கணக்கிடப்படுகி

றது 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

  
பாராளுமன்ற 

ஏரி 
6+500 111 178 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

  
பசத்சிறிபாய 

கால்வாய் 
7+500 19 18   

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 
  தலங்கம கீழாறு 9+500 56 58 

இந்த நீதராட்டம் 

கால்வாய் 

மற்றும் பநல் 

வயரல ஒட்டிய 

நீதராட்டத்ரத 

உள்ளடக்கியது 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

மாதிபவ

ல 

கிழக்கு 

மாதிபவல 

கிழக்கு 

திரசதிருப்பல் 

13+100 80 78 

+6.8 m MSL 

அளரவப் 

பபாறுத்து 

கால்வாயில் 

நீதராட்டம் 

(அரண முழு 

நிரல) 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

மாதிபவ

ல 

கிழக்கு 

எவரிதேனவிற்

கான கிரளயாறு 
13+500 84 85 

இந்த நீதராட்டம் 

கால்வாய் 

மற்றும் பநல் 

வயலில் உள்ள 

நீதராட்டத்ரத 

உள்ளடக்கியது 

மற்றும் 0.0002 

தரர சரிவின் 

சீரான 

ஓட்டத்துடன் 
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வடிநிலம் 
துரண 

வடிநிலம் 
கால்வாய் 

பதாடரச்்

சி 

அதிகபட்ச

மாக 50 

வருட புயல் 

(m3/s) 

தற்தபாது

ள்ள 

நீதராட்டத் 

திறன் 

(m3/s) 

குறிப்புகள் 

பகாடுக்கப்பட்ட 

பகுதிக்கான 

பகாள்ளளவு 

அண்ணளவான 

பகாள்ளளவு 

ஆகும். 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

மாதிபவ

ல 

கிழக்கு 

எவரிதேனவிற்

கான கிரளயாறு 
14+500 60 70 

இந்த நீதராட்டம் 

கால்வாய் 

மற்றும் பநல் 

வயலில் உள்ள 

நீதராட்டத்ரத 

உள்ளடக்கியது 

மற்றும் 0.0004 

தரர சரிவின் 

சீரான 

ஓட்டத்துடன் 

பகாடுக்கப்பட்ட 

பகுதிக்கான 

பகாள்ளளவு 

அண்ணளவான 

பகாள்ளளவு 

ஆகும் 

பமட்

தரா 

பகாழு

ம்பு 

மாதிபவ

ல 

கிழக்கு 

எவரிதேனவிற்

கான கிரளயாறு 
15+000 24 50 

இந்த நீதராட்டம் 

கால்வாய் 

மற்றும் பநல் 

வயலில் உள்ள 

நீதராட்டத்ரத 

உள்ளடக்கியது 

மற்றும் 0.0004 

தரர சரிவின் 

சீரான 

ஓட்டத்துடன் 

பகாடுக்கப்பட்ட 

பகுதிக்கான 

பகாள்ளளவு 

அண்ணளவான 

பகாள்ளளவு 

ஆகும் 

களனி 
பேட்டி

தக எல   
15+800 5    

களனிi 
பேட்டி

தக எல   
16+500 25    
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வரரபடம்  44  :அரமப்பு வடிகால் பகுதியின் நீதரந்துப் துரண அதுருகிரிய  

 
ஆதாரம்: SLLDC நீரியல் அறிக்ரக (2022) 

 

3.3.8 மவள்ளப் மபருக்கு ஆழம் மை்றும் மீள்நிகழ்வுகள் 

 

பமட்தரா பகாழும்பு வடிநில (MCVB) பவள்ளப்பபருக்கு பண்புகள் ஆரம்பத்தில் 

கிரடக்கக்கூடிய வரலாற்று பவள்ள அளவு மற்றும் பவள்ள மீள்நிகழ்வு/கால தரவு 

ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் ஆய்வு பசய்யப்பட்டது, அரவ மாதிரி உருவாக்கம், 

அளவுத்திருத்தம்/சரிபாரப்்பு ஆகியவற்றிலும் பயன்படுத்தப்பட்டன. அதன்பின், 

பரிசீலிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி விருப்பத் பதரிவுகள் மற்றும் சாத்தியமான எதிரக்ால 

காலநிரல சூழ்நிரலகளின் அடிப்பரடயில் எதிரக்ால பவள்ளக் காட்சிகரள 

உருவாக்க அளவீடு பசய்யப்பட்ட மற்றும் சரிபாரக்்கப்பட்ட மாதிரி 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

வரரபடம் 39 இல் வழங்கப்படட் 2010 தம புயல் நிகழ்வின் அதிகபட்ச பவள்ள 

எல்ரலகள், இந்த தீவிர நிகழ்வின் தபாது உத்ததச EH-NKBA தடயத்துடன் தாழ்வான 

பகுதிகள் பவள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளதுடன் இது 25-30 ஆண்டுகள் திரும்பும் கால 

நிகழ்வுகளின் அளரவக் பகாண்டுள்ளது.  

 

2010 தம மாதத்தில் ஏற்பட்ட பபரும் பவள்ளப்பபருக்கின் பின்னர ் கீழ் களனிப் 

வடிநிலத்தின் தாழ்வான பகுதிகள் அடிக்கடி பவள்ளப்பபருக்கிற்கு உள்ளாகியுள்ளன, 

தமலும் 2011/12, 2016, 2018, 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் அதிதீவிர பவள்ள 

நிகழ்வுகள் பதிவாகியுள்ளன. இலங்ரக நில அளரவத் திரணக்களம் வரலாற்று 

பவள்ளப் பதிவுகள் (வரரபடம் 37) அடிப்பரடயில் பவள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் பகுதி 

வரரபடத்ரத உருவாக்கியுள்ளது. அதன்படி, தியவன்னா ஏரிப் பகுதி, பகாஸ்வத்ரத 

இரடமாறல், மற்றும் எவரிதேன குளத்தின் உட்புகக் கால்வாய்ப் பகுதிகள் உட்பட 

TEPA வின் தமல் நீதராட்ட பகுதிகள் பகாலன்னாவ துரண வடிநிலத்தின் குரறந்த 

பவள்ளப்பபருக்கு பிரததசத்ரதச ் தசரந்்தது. அதததவரள உத்ததச EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத் தடத்தில் தபாதர இரடமாறல் பகுதி களனியில் உள்ள கடுபவல 

துரண வடிநிலத்தின் குரறந்த பவள்ள அபாயப் பிரததசத்திற்குள் அடங்குகிறது. 
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வரரபடம்  45 :களனி வடிநிலத்தில்  2010 தம மாத அதிதீவிர தமாசமான காலநிரல 

நிகழ்வுக்கான அதிகபட்ச பவள்ள எல்ரலகள் 

 
 

பவள்ளப்பபருக்கு ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பரடயில் உருவாக்கப்படட் 

பவள்ள பாதிப்பு பகுதி வரரபடம் வரரபடம் 40 இல் முன்ரவக்கப்படட்ுள்ளது. 

அதன்படி, முக்கியமாக பண்டாரநாயக்க மாவத்ரதரய அண்டிய 

இராஜகிரிய/புத்கமுவ, பத்தரமுல்ல, தலங்கம, அ-எவரிதேன, மற்றும் 

தோகந்தர/அதுருகிரிய.தபான்ற தாழ்நிலப் பகுதிகள் பவள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் 

முக்கிய பகுதிகளாகும்.   

 

வரரபடம் 41 இல் காடட்ப்படட்ுள்ளபடி, 50 ஆண்டு திரும்பும் கால வடிவரமப்பு 

பவள்ள மரழப் பபாழிரவக் கருத்தில் பகாண்டு, அளவீடு பசய்யப்படட் மற்றும் 

சரிபாரக்்கப்பட்ட 2-D HEC-RAS ரேட்தராரடனமிக் மாதிரியானது, தற்தபாதுள்ள 

அல்லது அடிப்பரட நிரலரமகளுக்கு பவள்ள அளரவ உருவாக்கப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த மாதிரியானது சாத்தியமான எதிரக்ால தாக்கத்ரத 

அரடயாளம் காண்பதற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டது. 

 

அறிக்ரகயில் (SLLDC) குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, பகுப்பாய்வுக்கான அளவுதகால்கள் 

பின்வருமாறு. 

 

- 50 வருடங்களுக்கான குரறந்த களனி நிரலரமகளுக்கு பநடுஞ்சாரலத் 

தூண்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகரள தசாதித்தல். 

- 10 வருடங்களுக்கான குரறந்த களனி நிரலரமகளுக்கு பநடுஞ்சாரலத் 

தூண்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகரள தசாதித்தல். 

- 50 ஆண்டு மற்றும் 100 ஆண்டுக்கான உயரந்்த களனி நிகழ்வுகளுக்கான 

அரமப்ரப உருவகப்படுத்துதல் 

- 10 வருடங்களுக்கான குரறந்த களனி நிரலரமகளுக்கு கடட்ுமான கட்டத்தில் 

பாதிப்புகரள தசாதித்தல். 
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அதன்படி, பின்வரும் நிகழ்வுப் படட்ியல் உருவகப்படுத்தப்படட்ு பவள்ள பாதிப்புகள் 

ஒப்பிடப்பட்டன. 

 

S 01 - குரறந்த களனி நிரலரமகளின் கீழ் 50 வருட புயலுக்கு இருக்கும் அரமப்பு. 

S 02 - குரறந்த களனி நிரலரமகளின் கீழ் 50 வருட புயலுக்கு பநடுஞ்சாரலத் 

தூண்களுடன் கூடிய அரமப்பு. 

S 03 - குரறந்த களனி நிரலரமகளின் கீழ் 10 வருட புயலுக்கு இருக்கும் அரமப்பு. 

S 04 - குரறந்த களனி நிரலரமகளின் கீழ் 10 வருட புயலுக்கு பநடுஞ்சாரலத் 

தூண்களுடன் கூடிய அரமப்பு. 

S 06 - உயர ்களனி நிரலரமகளின் கீழ் 50 வருட புயலுக்கு இருக்கும் அரமப்பு. 

S 07 - உயர ்களனி நிரலரமகளின் கீழ் 50 வருட புயலுக்கு பநடுஞ்சாரலயுடன் கூடிய 

அரமப்பு. 
 

பவள்ள பாதிப்பு பகுப்பாய்வுக்கான மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களின் முடிவுகள் 

தாக்கத்ரத அரடயாளம் காணுதல் மற்றும் அறிக்ரகயின் தணிப்பு ஆகியவற்றின் 

கீழ் வழங்கப்படுகின்றன. 
 

வரரபடம்  46: 50 ஆண்டுகால புயலுக்கான தற்தபாரதய அரமப்பிற்கான 

பவள்ளப்பபருக்கு  )காட்சி S-01) 

 

 
    ஆதாரம்: SLLDC நீரியல் அறிக்ரக (2022) 
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வரரபடம்  47: பவள்ளம் பற்றிய ஆய்வுகளின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பரடயில் உருவாக்கப்படட் பவள்ளத்தால் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரததச வரரபடம் 
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3.3.9 புவியியல் மை்றும் பிை இயை்ணக ஆபத்து 
 

நிலநடுக்க அபாயம் உட்பட புவிசார ்பதாழில்நுட்ப ஆபத்து, கட்டரமப்பு புவியியல் 

மற்றும் நில உருவாக்கவியல் ஆகியவற்றின் கலரவரய ஆய்வு பசய்வதன் மூலம் 

மடட்ுதம ஆய்வு பசய்ய முடியும். தமலும், நிலத்தடி குரககள், சாத்தியமான 

சிங்க்தோல்கள் அல்லது பிற சரிவு அம்சங்களில் வசிக்கும் காரஸ்்ட் 

நிலப்பரப்புகளின் பகுதிகள் குறிப்பாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தரவயாகும். தமலும், 

பசங்குத்தான சரிவுகளின் பகுதிகள் சாத்தியமான சரிவு அல்லது நிலசச்ரிவு 

அபாயங்களுக்கு வழிவகுக்கும். 

 

பவள்ளம், நிலசச்ரிவு மற்றும் பூகம்பம் பதாடரப்ான ஆபத்துகள் ஆகியரவ EH-NKBA 

தடத்ரத பாதிக்கக்கூடிய அபாயங்களாகும். நில அதிரவ்ு பதாடரப்ான ஆபத்துகளில் 

நிலம் சிரதவு, நில நடுக்கம் மற்றும் திரவமாக்கல் ஆகியரவ அடங்கும். உத்ததச 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலக்காக நில நடுக்கம், நிலம் சிரதவு, நிலம் வீழ்சச்ி 

மற்றும் திரவமாக்கல் ஆகியவற்றிற்கான அரனத்து பூகம்ப அபாய 

மதிப்பீடுகரளயும் மதிப்பீடு பசய்துள்ளது. 

 

இரணக்கப்படட்ுள்ள வரரபடம் 43 இலங்ரகக்கு அருகில் நிலநடுக்கம் 

ஏற்படுவரதக் காடட்ுகிறது. 

 

வரரபடம்  48   :நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்ட காலங்களில் சமீப அருகில் இலங்ரகக்கு  

 
 

3.3.9.1 புவியியல் அபாயங்கள் 
 

தற்தபாதுள்ள புவியியல், நில உருவாக்கவியல் மற்றும் புவி அரமப்புத் ததாற்றவியல்  

நிரலரமகள் கருத்திட்டத்ரத பாதிக்கும் சில புவியியல் அபாயங்கரளக் 

பகாண்டுள்ளன. இதில் 1) நில நடுக்கம், 2) நிலம் உரடதல், 3) திரவமாக்கல் மற்றும் 4) 

பவள்ளம் ஆகியரவ அடங்கும். முதல் மூன்று பகுதிகளுக்கு அருகில் நிலநடுக்க 

பஜனதரட்டரக்ள் இருப்பதால் நிலநடுக்கங்களால் தநரடியாக ஏற்படுவதுடன் இறுதி 

விடயம் புவியியல் மற்றும் நில அரமப்புவியலின் விரளவாகும். 

 

(அ) நில நடுக்கம்: 

நிலநடுக்கத்தின் மூலத்திலிருந்து நில அதிரவ்ு அரலகள் பூமியின் தமற்பரப்பில் 

பசல்வதால் ஏற்படும் வலுவான நில அதிரவ்ுகள் உத்ததச கருத்திட்டத்தின் 
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கூறுகளுக்கு தசதத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடும். பகாடுக்கப்பட்ட பகுதியில் நில 

நடுக்கத்தின் தீவிரம் நிலநடுக்கத்தின் அளவு, நிலநடுக்கம் பஜனதரட்டரிலிருந்து 

தளத்தின் தூரம் மற்றும் நிலத்தடி நிரலரமகளின் மாற்றியரமக்கும் விரளவுகளால் 

பாதிக்கப்படுகிறது. ரமயப்பகுதிக்கு, விரளவு மிகவும் வலுவானது. இதன் விரளவாக 

சாத்தியமான தசதம் பயன்படுத்தப்படும் பபாருட்களின் தரம், வடிவரமப்பின் தரம் 

மற்றும் கடட்ுமான முரற ஆகியவற்றுடன் மாறுபடும். 

 

இலங்ரக அதன் எல்ரலகளுக்கு அப்பால் இந்ததா-ஆஸ்திதரலிய தடட்ுக்குள் 

அரமந்துள்ளது, எனதவ இது நில அதிரவ்ிலிருந்து பாதுகாப்பான வலயமாக 

கருதப்படுகிறது. கடந்த 100 ஆண்டுகளில் பபரிய நிலநடுக்கங்கள் எதுவும் 

பதிவாகவில்ரல என்றாலும், சமீப காலங்களில் நாடு முழுவதும் சிறிய நில 

அதிரவ்ுகள் பதிவாகியுள்ளன, எனதவ இந்ததா – ஆஸ்திதரலியா தடட்ு எல்ரலயின் 

பமதுவான வளரச்ச்ியின் காரணமாக வடிவரமப்பில் ஒரு குறிப்பிடட் அளவிலான 

தரர முடுக்கம் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. அதன்படி, பபறுமதிமிக்க 

கட்டரமப்புகளுக்கு 0.1 முதல் 0.15 கிராம் வரரயிலான பீக் கிரவுண்ட் ஆக்சிலதரஷன் 

பபறுமானத்ரத ஏற்றுக்பகாள்வது பரிந்துரரக்கப்படுவதுடன் கருத்திட்ட 

வடிவரமப்பிற்கு அதத பபறுமானத்ரத பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

 

தரநிரலயின்படி, நிலநடுக்கம் என்பது 4.0 மற்றும் அதற்கு தமற்படட் அளவுகளில் 

பதிவுபசய்யும் நில அதிரவ்ு நடவடிக்ரகயாக இருக்கும், தமலும் ஒரு நடுக்கம் என்பது 

4.0 ரிக்டர ்அளரவ விட குரறவான நில அதிரவ்ு நடவடிக்ரகயாக இருக்கும். 

 

அதாவது, நடுக்கம் என்பது சிறிய நிலநடுக்கங்களாகும். 

 

அட்டவரண  48: இலங்ரகயில் சமீபத்தில் பதிவாகிய  உள்ளூர ்நடுக்கம் 

Date Reported Area Latitude Longitude Magnitude 

08/28/2012 Maduruoya  7.48 81.15 2.9 

09/14/2012 Maduruoya 7.46 81.08 2.3 

09/28/2012 Siyambalaanduwa 7.04 81.44 2.6 

10/06/2012 Weheragala Reservior 6.55 81.21 2.0 

12/01/2012 Wadinagala 7.28 81.67 2.2 

12/14/2012 Wadinagala 7.14 81.33 2.1 

01/25/2013 Wadinagala 7.17 81.44 2.7 

01/25/2013 Ampara 7.17 81.49 3.2 

07/10/2013 Bay of Bengal 6.11 85.32 4.5 

10/16/2013 Dewalahinda, Ampara 7.17 81.57 2.54 

10/28/2013 Ampara 7.16 81.36 2.12 

10/31/2013 Hambanthota 5.60 81.10 2.47 

09/14/2018 Trincomalee 8.45 81.18 3.58 

 

அட்டவரண  49: இலங்ரகயில் சமீபத்தில் பதிவாகிய  நில அதிரவ்ு நிகழ்வுகள் 

Date Latitude Longitude Depth Magnitude Magnitude Type* 

13/06/2018 -0.05 75.18 10.00 4.5 Mb 

16/01/2017 4.24 86.55 10.00 4.3 mb 

22/04/2018 9.27 87.03 17.14 4.1 Mb 

02/04/2017 1.12 88.72 10.00 4.5 mb 

11/10/2016 5.34 75.94 10.00 4.9 Mb 

20/03/2016 5.58 88.07 16.03 4.3 mb 

29/04/2015 -0.94 80.71 10.00 4.5 Mb 

24/08/2014 9.07 85.80 17.23 4.1 mb 

27/03/2014 4.19 86.72 12.96 5.4 Mb 

19/09/2013 -0.79 84.40 10.00 4.0 mb 
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(ஆ) நில சிரதவு 

தமற்பரப்பு சிரதவு, உரடப்பு மற்றும் பசயலில் உள்ள தவறு தடத்துடன் தரரயின் 

நிலத்தின் அரசவுகள் தபான்றரவ கிரடமட்ட / பசங்குத்தாக தரர மாற்றத்திற்கு 

அல்லது இரண்டின் கலரவயாக இடம்பபறலாம். சில நிலநடுக்கங்கள் பூமிக்கு 

அடியில் உருவாகும் நிலப்பரப்பு பிரழரய உருவாக்காது. தநரடியாக குறுக்கிடும் 

மற்றும் பசயலில் உள்ள தவறு தடயங்களின் குறுகிய மண்டலத்திற்குள் அரமந்துள்ள 

கட்டரமப்புகளுக்கு தசதம் கடுரமயாக இருக்கும். தமற்பரப்பு பிரழயின் இருப்பிடம், 

வடிவம் மற்றும் பாணி ஆகியரவ பபாதுவாக ஏற்கனதவ இருக்கும் பசயலில் உள்ள 

தவறு தடயங்கதளாடு நிகழ்கின்றன, எனதவ இந்த தடயங்களின் துல்லியமான 

விளக்கமானது தமற்பரப்பு சிரதவின் காரணமாக ஏற்படும் தசதங்கரளத் தணிக்க 

மிகவும் முக்கியமானது. 

 

(இ) தரர வீழ்சச்ி 

தமற்பரப்பு பிரழ முறிவு தவிர, பூகம்பத்துடன் பதாடரப்ுரடய மற்பறாரு 

படக்தடானிக் விரளவு தமம்பாடு அல்லது நிலம்/பிராந்திய வீழ்சச்ியாக இருக்கலாம், 

இது பூமியின் தமற்பரப்பில் படிப்படியாக குடிதயறுவது அல்லது திடீபரன மூழ்குவது 

மற்றும் மனித நடவடிக்ரககளில் இருந்து நிலத்தடி நீரர அகற்றுவதன் மூலம் துகள் 

இடம்பபயரவ்ு விரளவாக ஏற்படுகிறது. நிலம் வீழ்சச்ியரடவதற்கான பிற 

முதன்ரமயான காரணங்கள் நீரந்ிரல அரமப்பு, கரிம மண்ரண ஒருங்கிரணத்தல், 

துரள நீரர பவளியிடுதல், நிலத்தடி சுரங்கம் மற்றும் மண்ணின் இயற்ரகயான 

சுருக்கம். ரபல் தகப் கடட்ுமானத்திற்காக நீர ் நீக்கும் தபாது அல்லது துரளயிடும் 

திரவத்ரத முரறயாகப் பயன்படுத்தாமல் ரபல் கடட்ுமானப் பணிகளின் தபாது 

நிலத்தில் சரிவு ஏற்படுகிறது. ரபல் தகப் கடட்ும் தபாது, நீர ்வடிகால் மூலம் குழாய் 

தபாடுவரதத் தவிரக்்க கவனமாக இருக்க தவண்டும். 

 

(ஈ) திரவமாக்கல் 

மண் திரவமாக்கல் என்பது நிலத்தடி நீரம்ட்டத்திற்கு கீதழ உள்ள மண் படிவு வலுவான 

நிலநடுக்கத்தின் காரணமாக கணிசமான அளவு வலிரமரய இழந்து திரவமாக 

மாறும் ஒரு நிகழ்வு ஆகும். நிலநடுக்கத்தின் தபாது சில மண் வரககள் கசச்ிதமாக 

இருக்கும்; இந்த சுருக்கப் தபாக்கு மண்ணில் அதிகப்படியான துரள நீர ்

அழுத்தத்ரதத் தூண்டும், இது மண்ணின் வலிரமரயக் குரறக்கும். ஒரு 

திரவமாக்கப்பட்ட மண் திரவமாக மாறும், தமலும் இந்த நிரல நிலநடுக்கத்ரதத் 

பதாடரந்்து சில காலத்திற்கு பதாடரலாம், இது மண்ணின் ஊடுருவல் மற்றும் வடிகால் 

நிரலரமகரளப் பபாறுத்து, அதிகப்படியான துரள நீர ் அழுத்தம் சிதறும் வரர. 

திரவமாக்கலுக்கு ஆளாகக்கூடிய பபாதுவான நிலத்தடி மண்ணின் நிரல தளரவ்ான 

மணலாகும், இது புதிதாக படிமாகிய அல்லது நிலத்தடி தமற்பரப்புக்கு அருகில் 

நிலத்தடி நீர ்அட்டவரணயுடன் ரவக்கப்படட்ுள்ளது. நாட்டின் முந்ரதய வரலாற்றில் 

பதரிவிக்கப்பட்ட திரவமாக்கல் நிகழ்வுகளின் நிகழ்ரவ உறுதிப்படுத்த எந்த 

ஆதாரமும் இல்ரல. 

 

திரவமாக்கலின் சாத்தியமான விரளவுகள் பின்வருமாறு: 

 

• பலவீனமான மண்ணில் சறுக்குப் பபயரச்ச்ியின் ததால்வி காரணமாக பபரிய 

குடிதயற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும் அடித்தளம் தாங்கும் வலிரமயின் குரறப்பு 

அல்லது இழப்பு; 

• திரவமாக்கப்பட்ட மண்ணில் பதிக்கப்படட் இலகு-எரட கடட்ரமப்புகளின் 

மிதரவ. 

• அதிகப்படியான நுண்துரள நீர ் அழுத்தங்கள் சிதறும்தபாது மண்ணின் 

அடரத்்தியின் காரணமாக தவறுபட்ட சுருக்கம், இது கட்டரமப்பு அடித்தளத்தில் 

தவறுபட்ட குடிதயற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும்; 

 

▪ திரவமாக்கப்பட்ட மண்ணின் பக்கவாடட்ு பரவல் அல்லது ஓடட்ம் சறுக்கல் 

காரணமாக பக்கவாடட்ு இயக்கங்கள் கட்டரமப்புகளின் பமாத்த மற்றும் 

தவறுபட்ட இயக்கங்களுக்கு வழிவகுகக்ும்; 
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▪ தக்கரவக்கும் சுவரக்ளில் பக்கவாடட்ு அழுத்தத்ரத அதிகரிக்கவும்; 

▪ திரவமாக்கப்பட்ட மண்ரண துவாரங்கள் மூலம் தரரயின் தமற்பரப்பில் 

பவளிதயற்றுவரத உள்ளடக்கிய மணல் பகாதிப்பினால் ஏற்படும் 

இடரப்ாடுகள்; மற்றும், 

▪ தரர ஊசலாட்டம், தரரயில் தமலடுக்கு திரவமாக்கப்பட்ட மண் பபரிய 

இடப்பபயரச்ச்ி      நிரலயற்ற அரலவுகரள அனுபவிக்கிறது, இதன் 

விரளவாக பிளவுகள், வரளவுகள் மற்றும் கட்டரமப்புகளின் உந்துதல். 

 

திடமான பாரறயில் நிறுவப்படட் கடட்ிடங்கள் பூகம்பத்தால் தூண்டப்படட் தவறுபட்ட 

குடிதயற்றத்ரத அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு குரறவு. இருப்பினும், மண்ணில் உள்ள 

கட்டிடங்கள் பல்தவறு வரகயான பூகம்பத்தால் தூண்டப்படட் குடியிருப்புகளுக்கு 

உட்படுத்தப்படலாம். உயரமான பநடுஞ்சாரலத் தடத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட 

கட்டரமப்புகளின் அடித்தளங்கள் பாரற சாக்பகடட்ு பில்டு ஃபவுண்தடஷன் அல்லது 

பாரற பாரறகளில் ஆதரிக்கப்படும் சாதலா அடித்தளத்தில் ஆதரிக்கப்படுகின்றன, 

எனதவ பூகம்பத்தால் தூண்டப்பட்ட தவறுபட்ட குடிதயற்றத்தின் விரளவுகரள 

குரறக்க முடியும். 

 

3.3.9.2 சாய்வு நிரலத்தன்ரம மற்றும் மண்சரிவு  ( நிலசச்ரிவு) 
 

உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலத் தடம், இயற்ரக நிலசச்ரிவுகள் பதிவு 

பசய்யப்படாத சில தனித்ததும் எதிரவ்ுகூறப்படட்துமான தரர இடங்கரளத் தவிர 

பபாதுவாக ஒரு தட்ரடயான நிலப்பரப்பில் பசல்கிறது. இருப்பினும், 

மரழக்காலங்களில், முக்கியமாக திட்டமிடப்படாத அபிவிருத்தி மற்றும் 

பபாருத்தமற்ற நில பயன்பாடட்ு நரடமுரறகள் காரணமாக, மனிதனால் 

உருவாக்கப்பட்ட நிலசச்ரிவுகள் இப்பகுதியில் ஏற்படலாம். தற்தபாதுள்ள வீதி 

வரலயரமப்பிற்கு இரணயாக தடங்களின் பபரும்பாலான பகுதிகள் 

பயணிப்பதால், அரடயாளம் காணப்பட்ட உயரமான பகுதிகரளத் தவிர, 

சமதளமான நிலத்தில் தூண்கள் கட்டப்பட தவண்டும். 

 

பிராந்திய நிலப்பரப்பின்படி, பவடட்ப்பட்ட சரிவுகளுக்கான ததரவ மிகவும் 

குரறவானதாகும். கடட்ுமானத்தின் தபாது குறுகிய கால சரிவு நிரலப்புத்தன்ரம 

மதிப்பீட்ரடக் கருத்தில் பகாள்ள தவண்டும், அங்கு பாரற மடட்ம் தரர மட்டத்திற்கு 

அருகில் அதிக சுரமயுடன் கூடிய மண் உருவாக்கத்துடன் காணப்படுகிறது, அங்கு 

கட்டரமப்புகளுக்கு ஆழமற்ற அடித்தள (CH 5+500 முதல் CH 6+500 வரர) பதரிவுகள் 

பின்பற்றும் அதததவரள  ஆழமான அத்திவாரங்களுக்கு முரளத் பதாப்பிகரள 

உருவாக்கப்படுகின்றன. 

 

3.3.9.3 தரர வீழ்சச்ி மற்றும் நில அரசவு 
 

முன்பமாழியப்பட்ட பபாறியியல் கட்டரமப்புகளான இரடமாறல் கடட்ிடங்கள், 

சரிவுகள், தக்கரவக்கும் சுவரக்ள் மற்றும் பிற கட்டரமப்புகரள ஏற்றுவதன் மூலம் 

ஒப்பீட்டளவில் பலவீனமான சுருக்கக்கூடிய மண் அடுக்குகள் அடியில் இருக்கும் 

பகுதிரயக் கடக்கும் உத்ததச EH-NKBA இன் பிரிவுகளில் நில அரசவு ஏற்பட சாத்தியம் 

உள்ளது. இந்த மதிப்பீடு கட்டரமப்பு தளங்களில் வடிவரமப்பு சுரம மற்றும் 

அடித்தளப் பபாருட்களின் புவி பதாழில்நுட்ப பண்புகள் ஆகியவற்ரறப் பபாறுத்தது. 

துரளயிடல், இடத்திதலதய தசாதரனகள் மற்றும் ஆய்வக தசாதரனகள் 

நடத்தப்படும் தபாது, அத்தரகய பண்புகள் விரிவான வடிவரமப்பு கட்டத்தில் 

மடட்ுதம தீரம்ானிக்க முடியும். பபாதுவாக சுண்ணாம்புக் கற்கள் மற்றும் கரி அல்லது 

களிமண் தபான்ற அமுக்கக்கூடிய பபாருட்களால் அடியில் அடிபடும் பகுதிகளில் 

வீழ்சச்ி ஏற்படுகிறது. ஒரு பகுதியிலிருந்து நிலத்தடி நீர ் அதிகமாக 

எடுக்கப்படும்தபாதும் இது நிகழலாம். முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரல விடயத்தில், சீரரமப்புக்கு கீதழ சுண்ணாம்பு வடிவங்கள் எதுவும் பதிவு 

பசய்யப்படவில்ரல. 
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3.3.9.4 மண் அரிப்பு 
 

இந்த கருத்திட்டத்துடன் பதாடரப்ுரடய தமல் மண் அல்லது மண் தபாரர்வரய 

அகற்றுதல் மற்றும் அகழ்வுப் பணிகள் கருத்திட்ட தளத்தில் குறிப்பாக 

மரழக்காலங்களில் கடட்ுமான பணிகள் தமற்பகாள்ளப்பட்டால்.மண் அரிப்பு 

அதிகரிப்பதற்கும், தற்தபாதுள்ள புற வடிகால் அரமப்புகளில் வண்டல்கரள 

பவளியிடுவதற்கும் வழிவகுக்கும். 

 

மண் அரிப்பு உள்ளூர ் நீதராரடகள் / ஆறுகள் மண்ணின் துகள்களுடன் பகாண்டு 

பசல்லப்படும் அல்லது அதனுடன் இரணக்கப்பட்ட மாசுக்களால் மாசுபடலாம் 

மற்றும் பாதிக்கப்படட் நிலத்தின் மண் வளத்ரத எதிரம்ரறயாக பாதிக்கலாம். 

 

3.3.9.5 மணல் பகாதித்தல் மற்றும் குழாய் 
 

மணல் பகாதிநிரல நிகழ்வுகள் என்பது நிலநடுக்கத்தின் தபாது மணல் துகள்கள் 

பகாண்ட நீர ் நிலப்பரப்புக்கு வரும் பசயல்முரறயாகும், இது ஆழமற்ற ஆழத்தில் 

திரவமாக்கல் அல்லது ரபல் டிரரவிங் தபான்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 

விரளவுகளால் உருவாகும் அதிரவ்ுகளின் விரளவாகும். துகள்கள், பநருக்கமான 

பபாதிரய அரடய முயலும் தபாது, துரள நீரர தமல்தநாக்கி மற்றும் தமற்பரப்பிற்கு 

பவளிதய தள்ளும் என்பதுடன் துகள்களின் மிதரவ அல்லது பகாதிநிரலரய 

ஏற்படுத்துவதற்கு தபாதுமான தவகம் இருந்தால், மணல் துகள் கிரடமட்டமாக 

நகரந்்து தமதல உயரத்்தப்படும். மணல் தமதல எழும்பி அதன் இடத்ரத ஒட்டிய 

துகள்களால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ு வழக்கமான அரசவுகள் ஏற்படுகின்றன. குறிப்பாக 

சிறிய களிமண்ரணக் பகாண்டிருக்கும் தபாது பமல்லிய மணல் நீரின் ஓட்டத்தால் 

எளிதில் பாதிக்கப்படுகிறது. நாட்டின் தவகமான வரலாற்றில் இது பதிவாகாது. 

 

குழாய் அரமப்பது பகாதிநிரலரயப் தபான்றது என்பதுடன் அதிகப்படியான 

நீரநீ்க்கத்தின் தபாது தண்ணீருடன் மணல் துகள்கரள நகரத்்தும் பசயல்முரறயாகும், 

தமலும் இது அடியில் பவற்றிடங்கரள உருவாக்குகிறது மற்றும் சுற்றியுள்ள 

கட்டரமப்புகளின் தாங்குதல் அல்லது தீரவ்ு ததால்வி மற்றும் மூழ்கி துரளகரள 

உருவாக்குகிறது. இது ஒரு தள குறிப்பிட்ட சிக்கலாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் 

அடுக்கு அடுக்கு, மண்ணின் ஊடுருவல் மற்றும் அகழ்வாராய்சச்ியின் ஆழம் மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ் அட்டவரண தபான்றவற்ரறக் கருத்தில் பகாண்டு தீரக்்கப்பட 

தவண்டும். 

 

ஆய்வுப் பகுதியானது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் முன்பமாழியப்பட்ட 

வழித்தடத்தில் உள்ள நிலப்பகுதிரய உள்ளடக்கியது. இந்த பகுதிக்குள், 

புவியியல்,நில ததாற்றவியல் மற்றும் மண் அம்சங்களின் விரிவான விளக்கம், ரமயக் 

தகாட்டின் இருபுறமும் 200 மீ அகலமுள்ள நிலத்தின் மீது கவனம் பசலுத்தப்படட்ுள்ளது. 

EH-NKBA கட்டம் II இன் குறிப்பிட்ட இடங்களில் புவியியல், மண் மற்றும் நீரியல் பற்றிய 

தளத் தனித்துவமான விளக்கத்ரத விவரிக்க தசாதரன அறிக்ரககள், புவியியல் 

வரரபடங்கள் மற்றும் ஆய்வு வரரபடங்கள் உள்ளிட்ட கள அவதானிப்புகள் மற்றும் 

புவி பதாழில்நுட்ப விசாரரண தரவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

கள அவதானிப்புகள், புவி பதாழில்நுட்ப விசாரரண அறிக்ரக, புவியியல் வரரபடம் 

(1:50 000), கட்டரமப்பு வரரபடம் (1:50 000), மண் வரரபடம் (1:50 000) மற்றும் 

பதாரலநிரல உணரத்ிறன் தரவு ஆகியரவ புவியியல், மண் மற்றும் நீரியல் பற்றிய 

குறிப்பிடட் விளக்கங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. முன்பமாழியப்படட் EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் முக்கிய இடங்கள். முன்பமாழியப்பட்ட பாரதயில் 

புவியியல் மற்றும் மண்ணின் குறிப்பிடட் விளக்கம் வரரபடம் 44 இல் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

164 

 

    வரரபடம்  49  1: 10, 000 வரரபடம் புவியியல் விவரிக்கும் புவியியரல பகுதியின் தாக்கப் அளவில்  
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3.4 வமை்பைப்பு நீைின் தைம் 

 
கருத்திட்டப் பகுதியில் காணப்படும் தமற்பரப்பு நீர ் மூலங்கள், உள்நாடட்ு ஏரிகள், 

இயற்ரக மற்றும் பசயற்ரக நீரந்ிரலகள், இயற்ரக நீதராரடகளால் 

குரறநிரப்பப்படும் கால்வாய்களின் விரிவான வரலயரமப்பு மற்றும் 

பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரககள், நீரப்்பாசனத்திற்கான நீர ் தசமிப்பு 

தபான்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டு முக்கிய தமற்பரப்பு 

நீரந்ிரலகள் " தியவன்னா ஓயா மற்றும் எவரிதேன குளம் கருத்திட்டப் பகுதிக்குள் 

அரமந்துள்ளன. தியவன்னா ஓயா ஸ்ரீ ஜயவரத்ன புர தகாட்தட மாநகர சரபக்குள் 

அரமந்துள்ள பத்தரமுல்ரல நகரில் அடரத்்தியான மக்கள்பதாரக பகாண்ட கலப்பு 

குடியிருப்புப் பிரததசத்தில் அரமந்துள்ளது. ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அரமந்துள்ள 

பபரும்பாலான உள்நாடட்ு தமற்பரப்பு நீர ்மற்றும் கால்வாய் வரலயரமப்புகள் சட்ட 

விதராதமாக திடக்கழிவுகரள அகற்றப்பட்டதாலும், சாம்பல் மற்றும் கறுப்பு நீரர 

பவளிதயற்றுவதாலும் சில இடங்களில் மாசுபட்டதாகக் காணப்படட்து. 

 

நீரின் தர மதிப்பீட்டிற்காக பரிசீலிக்கப்பட்ட ஆய்வுப் பகுதியானது 

இராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரர உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ள உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரலயின் பிரதான வீதியின் இருபுறமும் 6+200 கிமீ முதல் 16+400 கிமீ 

வரரயிலான வீதி பதாடரப்ுகளுக்கு இரடயில் 100 மீ. ஆய்வுப் பகுதியின் தற்தபாரதய 

தமற்பரப்பு நீரின் தரத்ரத மதிப்பிடுவதற்காக, 12/01/2022 அன்று இண்டஸ்ட்ரியல் 

இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் படக்னாலஜி (ITI) மூலம் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஒன்பது இடங்களில் 

இருந்து ஒன்பது தமற்பரப்பு நீர ் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

தமற்பரப்பு நீர ் மாதிரி இடங்கள் வரரபடம் 45 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன, தமலும் 

ஒவ்பவாரு மாதிரி இடத்தின் விவரங்களும் அட்டவரண 45 இல் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அவற்றின் தரத்ரத மதிப்பிடுவதற்காக தசகரிக்கப்பட்ட தமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளின் 

ஆய்வக பகுப்பாய்வு, ITI இன் இரசாயன மற்றும் நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்தில் (CML) 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. பகுப்பாய்வு முடிவுகளுடன் கூடிய தசாதரன அறிக்ரககள் 

இரணப்பு 11 ஆக இரணக்கப்படட்ுள்ளது. பகுப்பாய்வு பபறுதபறுகள்  1980 ஆம் 

ஆண்டின் 47 ஆம் இலக்க ததசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் 2019.11.05 ஆம் திகதிய 

2148/20 இலக்கமுரடய அதி விதசட வரத்்தமானியில் குறித்துரரக்கப்படட்ுள்ளவாறு 

சுற்றுப்புற நீர ் தர தரநிரலகளுடன் (பிரிவு B, C, E மற்றும் F) ஒப்பிடப்படட்து. CML 

வழங்கிய பகுப்பாய்வு அறிக்ரககளிலிருந்து பிரித்பதடுக்கப்பட்ட ஆய்வக 

பகுப்பாய்வு முடிவுகள் அட்டவரண 50 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 
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வரரபடம்  50  :புள்ளிகள் மாதிரி நீர் தமற்பரப்பு  

 
  

அட்டவரண  50: தமற்பரப்பு நீர ்மாதிரி இடங்கள் மற்றும் மாதிரி விவரங்கள் 

மாதிரி 

இடங்கள் 

GPS 

ஆள்கூறுகள் 

இடம் 

 
விபரம் 

SW1  

 

6.909748°  

79.904398°  

புத்கமுவ பாலத்திற்கு 

அருகில் 

திடக்கழிவுகளால் நீதராரடயின் 

தமற்பகுதி ஓரளவு மாசுபடட்ுள்ளரத 

காண முடிகின்றது. 

SW2  

 

6.906917°  

79.909924°  

“ ஸ்தடஷனுக்கு” 

அருகில் தியத்த உயன. 

தண்ணீர ்கலங்கலாக உள்ளது. 

SW3  

 

6.906153°  

79.913230°  

 

பாலத்திற்கு அருகில் 

தியத உயன  

தோட்டலுக்கு 

பின்னால் 

நீர ்இருண்ட நிறத்தில் இருந்ததுடன், 

பதளிவற்றதாகவும் நீரின் 

தமற்பரப்பில் இதலசாக எண்பணய் 

படலத்துடன் காணப்பட்டது. 

SW4  

 

6.904256°  

79.928987°  

 

‘மாத்தரற பத் 

கரடக்கு’ முன்னால் 

படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ 

மாவத்ரதயில் 

நீர ் தமற்பரப்பில் ஒரு சிறிய 

எண்பணய் அடுக்கு பகாண்ட 

இருண்ட நிறத்திலான நீர.் 

SW5  

 

 

6.905681°  

79.932150°  

 

ததவால வீதி, TEPA  முதியவரக்ளினால் மீன்பிடிக்க 

கால்வாய் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தண்ணீர ் கலங்கலாக 

காணப்பட்டது. 

SW6  6.895172°  

79.945606°  

பநல்வயலுக்கு 

அண்ரமயில், 

பபாத்துஅராவ 

வீதி,மாலதப, சூழல் 

ரீதியில் 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

பிரதசதம் 

ஒரு பநற்காணிக்கு அடுத்ததாக 

கால்வாய் ஓடுவதுடன் நீர ் பதளிந்த 

நீராக உள்ளது. 
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SW7  

 

6.890201°  

79.952907°  

எவரிதேன குளம் 

(13+080)  

குளத்தின் நீர ்மங்கலாக உள்ளதுடன் 

பதளிவாக இல்ரல 

SW8  

 

 

6.876657°  

79.967097°  

15+080 இல் 

அரமந்துள்ள நன்னீர ்

ஓரட 

ஒரு இரப்பர ் நிலத்தில் ஓடும் 

பதளிவான நீர ் ஓரட. தமலும் 

ஓரடயின் சில இடங்களில் இரும்பு 

தபான்ற கரறகள் காணப்பட்டன. 

SW9  6.876573°  

79.966970°  

15+080 இல் 

அரமந்துள்ள நன்னீர ்

ஓரட (நீபராரடயின் 

கீழ் பகுதி) 

பநல் வயலுக்குப் பக்கத்தில் 

பாய்கிறது மற்றும் தண்ணீர ்

பதளிவாக/மங்கலாக இல்ரல. 

கால்வாயில் குப்ரபகள் 

காணப்பட்டது. 

 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

168 

 

அட்டவரண  51: தமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளின் ஆய்வக பகுப்பாய்வு முடிவுகள் 

 

  

Parameter 

 

Unit 

 

SW1 

 

SW2 

 

SW3 

 

SW4 

 

SW5 

 

SW6 

 

SW7 

 

SW8 

 

SW9 

Ambient Water Quality Standards* 

Category B Category C Catego

ry E 

Category 

F Colour (filtered) HzU 30 15 15 5 15 15 <5 <5 10 - - -  

Temperature °C 31 31 29 31 29 31 29 29 28 -    

pH - 7.5 7.6 6.8 6.0 5.8 6.4 5.7 6.2 6.3 6.0-9.0 6.0-8.5 6.0-8.5 5.5-9.0 

Total Suspended 

Solids 

(TSS) @103-105 °C 

mg/L 18 <10 24 18 14 <10 10 <10 12 - 40 2100 - 

Chemical Oxygen 

Demand (COD) 

mgO2/L 65 84 36 48 26 36 101 75 80 10 15 - 40 

Biochemical Oxygen 

Demand 

(BOD5)@20°C 

mgO2/L <2 <2 2.14 <2 <2 <2 <2 <2 <2 4 4 12 15 

Dissolved Oxygen 

(DO) 

mg/L 7.79 5.43 5.73 2.89 2.96 4.53 4.25 5.62 5.71 5 5 3 3 

Oil & Grease mg/L <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 - 100 - 300 

NH3-N mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -  -  

Total Nitrogen mg/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -  -  

Total Phosphates (as 

PO4) 

mg/L 1 <1.0 1.6 3.1 1.0 <1.0 <1.0 <1.0  0.7 0.4 - - 

Iron (as Fe) mg/L 0.2 <0.1 0.3 1.9 0.5 0.2 0.5 <0.1 0.3 - - - - 

Chromium (as Cr) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 20 - 50 

Lead (as Pb) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - 2-4 - - 

Cadmium (as Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.00

1 

- 5 - 5 

SO4
2- mg/L 19 13 16 9 10 8 8 <2 <2 - - 1,000 - 

E. coli /100 mL 

(MPN) 

MPNper1

00ml 

2.3x10

4
 

9.3x10
1
 
5.0 x 

10
4
 

1.1 

x10
4
 

2.3 x 10
2
 7.8x10

2
 5.0x10

2
 

4.9 x 

10
2
 

8.0x10

4
 

500des100

0max 

- -  

Total coliforms /100 

mL (Confirmed 

MPN) 

MPNper1

00ml 

2.3x10

4
 

1.4x10
2
 
5.0 x 

10
4
 

1.4 

x10
4
 

2.3 x 10
2
 7.8x10

2
 5.0x10

2
 

4.9 x 

10
2
 

5.0x10

4
 

10,000 - - - 

 

சுற்றுப்புற நீர ்தர தரநிரலகள்*: ததசிய சுற்றுசச்ூழல் (சுற்றுப்புற நீர ்தரம்) ஒழுங்குவிதி எண்.01 2019, வரத்்தமானி எண். 2148/20, 

05.11.2019. கீதழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள வரககள். 

வரக B குளித்தல் மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு நீர ்பதாடரப்ு 

வரக C நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கு ஏற்ற நீர ்

வரக E நீரப்்பாசனம் மற்றும் விவசாய நடவடிக்ரககளுக்கு ஏற்ற நீர ்

வரக F குரறந்த தரம் பகாண்ட நீராக இருக்க தவண்டும் ஆனால் A முதல் E வரககளுக்குள் வராது  

mailto:@20
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கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களின் 

தமற்பரப்பு நீரின் தரம், 2019 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்க ததசிய சுற்றாடல் 

(சுற்றுப்புற நீர ்தரம்) ஒழுங்குவிதகளில் குறித்துரரக்கப்படட்ுள்ள வரக B, C, E மற்றும் 

F ஆகியவற்றிற்கான சுற்றுப்புற நீர ் தர தரநிரலகள் அதன் தர ஒப்பீடுகளுடன் 

அட்டவரண 51 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

தியவண்ணா ஓயாவின் பவவ்தவறு இடங்களில் உள்ள நீரின் தரத்ரத ஒப்பிடுவது 

ஏறக்குரறய ஒதர மாதிரியான தரத்ரத பிரதிபலிக்கின்றபதனியும் இரசாயன 

ஒக்சிஜன் ததரவ (COD) மற்றும் பபாசுதபற்று தபான்ற சில மாசு அளவுருக்களின் 

அடிப்சிறிய மாறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. புத்கமுவ பாலத்திற்கு அருகில் பாயும் 

மற்றும் தியத்த உயனவில் "த ஸ்தடஷன்" க்கு அருகில் அதன் pH  முரறதய 65 & 84 COD 

அடிப்பரடயில் தியத்த ஓயாவின்  சிறிது தவறுபடட்ுள்ளபதனினும் (முரறதய 7.5 & 7.6) 

தியவன்னா ஓயாரவ பிரதிபலிக்கும்  இது SW1 & SW2 இல் உள்ள நீரின் தரத்ரத உறுதி 

பசய்கின்றது. தமலும், SW1 & SW2 ஆகிய இடங்களில் உள்ள pH ஐத் தவிர, சிறிய அமில 

நிரலகரளக் காணும் மற்ரறய எல்லா இடங்களிலும் pH 7க்குக ் கீதழ உள்ளது, 

குறிப்பாக, 5.8 மற்றும் 5.7 இன் pH, SW5 (பாசனக் கால்வாய்) மற்றும் SW7 இல் 

கணிசமான அமிலத்தன்ரம பகாண்டது. (எவரிதேன பதாட்டி). ஒடட்ுபமாத்தமாக, 

SW1 மற்றும் SW2 ஆகிய இடங்களில் உள்ள தியவண்ணா ஓயாவின் தமற்பரப்பு நீரின் 

தரத்ரத ஒப்பிடுவது, இந்த இரண்டு இடங்களிலும் உள்ள நீரின் தர அளவுருக்களின் 

இணக்கம் B வரக (குளியல் மற்றும் பதாடரப்ு பபாழுதுதபாக்கு நீர)் மற்றும் C வரக 

(தண்ணீர ் பபாருத்தமானது) ஆகியவற்றுடன் இணங்குகிறது. நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்களுக்கு) COD மற்றும் பமாத்த பபாசுதபற்றின் அளவுருக்கள் தவிர, அரவ 

ஒழுங்குமுரறயில் பகாடுக்கப்பட்ட மதிப்புகரள விட அதிகமாக இருக்கும். 

எவ்வாறாயினும், "த ஸ்தடஷனுக்கு" அருகாரமயில் உள்ள தியதவுயனவில் உள்ள 

தமற்பரப்பு நீர ் ஏற்கனதவ பபாது பபாழுதுதபாக்கு தநாக்கங்களுக்காக 

பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 

 

அதன்படி, மற்ற அரனத்து தமற்பரப்பு நீர ்மாதிரிகளின் COD அளவுகளும் வரக B, C, E 

& F ஆகியவற்றிற்கு வழங்கப்பட்ட விதிமுரற பபறுமானங்கரள விட அதிகமாக 

உள்ளது. இந்த மாதிரி இடங்கள் SW5 மற்றும் SW6 தவிர TEPA வழியாக பாயும் அதிக 

குடியிருப்பு பகுதிகளில் உள்ளதால் இந்த நீரில் உள்ள கரிமப் பபாருட்களின் இருப்பு 

காரணமாக இந்த வரகயானபதாரு பபறுமானம் காணப்படலாம்.  

 

இதததபால், அட்டவரண 51 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள பகுப்பாய்வு புள்ளிவிவரங்கள் 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் தமற்பரப்பு நீரில் குறிப்பாக மலத்திலுள்ள  

தகாலிபாரம்் உள்ளிட்ட கணிசமான நுண்ணுயிர ்மாசுபாட்ரடக் காடட்ுவதுடன் மூலம் 

சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள் அல்லது தவறு எந்த மூலத்திலிருந்தும் கழிவுநீர ்தசரவ்தன் 

காரணமாக இது நிகழலாம் என கருத முடியும். இருப்பினும், நுண்ணுயிர ்மாசுபாட்டின் 

மிகக் குரறந்த எண்ணிக்ரகயானது TEPA இன் ததவால வீதி வழியாக பாயும் 

ஓரடயில் காடட்ுகிறது. அரனத்து மாதிரி இடங்களின்  ஈபகாலி நுண்ணுயிர ்பசறிவு 

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய அளரவ விட அதிகமாக உள்ளது. 

 

தமற்கூறிய இடங்களின் தமற்பரப்பு நீரின் தரத்ரத, சுற்றுப்புற நீரின் தரத் தரத்துடன் 

ஒப்பிடட்ுப் பாரத்்தால், கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அரனத்து 

தமற்பரப்பு நீரக்ளும் E வரக நீருடன் இணங்கி, பாசனம் மற்றும் விவசாய 

நடவடிக்ரககளுக்குப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பரத பவளிப்படுத்துகிறது. 

 

3.5 நிலத்தடி நீை் தைம் 
 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் வீடட்ுத் ததரவகளுக்கான (குடி மற்றும் பிற) முக்கிய நீர ்

ஆதாரமானது, ததசிய நீர ் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சரபயினால் (NWSDB) 

விநிதயாகிக்கப்பட்ட நகர விநிதயாக நீரரக் பகாண்டு வழங்கப்படுவதால், ஆய்வுப் 

பகுதிக்குள் நிலத்தடி நீரின் பயன்பாடு குரறவாக உள்ளது. ஆய்வுப் பகுதியின் 

உட்புறத்தில் அரமந்துள்ள ஒரு சில குடியிருப்புகள் குளியல் மற்றும் ததாட்டக்கரல 
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தநாக்கங்களுக்காக நிலத்தடி நீரர அவ்வப்தபாது பயன்படுத்துவது அரடயாளம் 

காணப்பட்டது. ஏபனனில் பபரும்பாலான குடியிருப்புகள் நகரத்தில் வழங்கப்படும் 

நீர ்வசதியிரன பகாண்டுள்ளது. 

 

ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அரடயாளம் காணப்படட் மூன்று ஆழ்துரளக் கிணறுகள் 

எப்தபாதாவது குளிப்பதற்கும், ததாட்டக்கரல ததரவகளுக்கும் பயன்பாட்டில் 

உள்ளன. நிலத்தடி நீர ் மாதிரி தசகரிப்பிற்காக ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஆழ்துரள 

கிணறுகளின் இருப்பிடங்கள் வரரபடம் 46 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட கிணறுகளின் விவரங்கள் அட்டவரண 52 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளன. 
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வரரபடம்  51  :மாதிரிபயடுத்தல் நீர் நிலத்தடி இடங்கள் 
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அட்டவரண  52: நீலத்தடி நீர ்மாதிரிபயடுத்தல் இடங்களின் விபரங்கள் 

மாதிரி 

இடங்கள் 

GPS 

ஆள்கூறுகள் 

அரமவிடம் 

 
விபரம் 

GW1  

 

6.905633°  

79.920833°  

ரம்யா மாவத்ரத, பபால்தூவ 

வீதி 

பருகுதல் தவிரந்்த வீடட்ுத் 

ததரவகளுக்காக 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. GW2  

 

6.896089°  

79.946357°  

பபாத்து அராவ வீதி, 

தலங்கம வடக்கு, மாலதப 

GW3  

 

 

6.881067°  

79.960466°  

196/1, தோகந்தர பதற்கு, 

தோகந்தர. ஓபல் லங்கா 

ஐஓசீ எரிபபாருள் நிரப்பு 

நிரலயத்திற்கு அருகில் 

 

நிலத்தடி நீர ் மாதிரிகளின் ஆய்வக பகுப்பாய்வு ITI இன் இரசாயன மற்றும் 

நுண்ணுயிரியல் ஆய்வகத்தில் (CML) தமற்பகாள்ளப்பட்டது. பகுப்பாய்வு முடிவுகளுடன் 

கூடிய தசாதரன அறிக்ரககள் இரணப்பு 12 ஆக இரணக்கப்படட்ுள்ளது. SLS 614: 2013 

இன் இலங்ரக தரநிரலகளுடன் பகுப்பாய்வு முடிவுகள் ஒப்பிடப்படட்ுள்ளதுடன் 

குடிநீருக்கான விவரக்குறிப்பு மற்றும் முடிவுகள் கீதழ உள்ள அட்டவரண 53 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  53: கிணற்று நீரின் ஆய்வக பகுப்பாய்வு முடிவுகள் (நிலத்தடி நீர)் 

அளவுருக்கள் அலகு GW1 GW2 GW3 
*இலங்ரக 

தராதரம் 

SLS 614:2013 பவப்ப நிரல °C 28 29 30 - 

pH@25ºC - 5.4 5.6 5.3 6.5-8.5 

கலங்கல் NTU <1 <1 <1 2 

பமாத்த காரத்தன்ரம(CaCO3 

ஆக) 

mg/L 4.1 12.2 22 200 

 பமாத்த கடினத்தன்ரம 

(CaCO3 ஆக) 

mg/L 41 46 54 250 

ரநட்தரட் (N03-ஆக) mg/L 16.1 11.2 22.2 50 

கரரந்த பபாசுதபற்று(PO4-2) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 2 

பமாத்த கரரந்த 

திடப்பபாருள்கள்(EC) 

mg/L 92 122 117 500 

 மின் கடத்துத்திறன் (TDS) µS/cm 159 196 191 - 

இரசாயன ஒக்ஸிஜன் ததரவ 

(COD) 

mg/L 12 18 14 10 

எண்பணய் & கிரீஸ் mg/L <2 <2 <2 0.2 

பமாத்த இரும்பு (F ஆக) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 0.3 

குதராமியம் (Cr ஆக) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.05 

ஈயம் (Pb ஆக) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.01 

காட்மியம் (Cd) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 0.003 

பமாத்த தகாலிபாரம்்கள் /100 

மிலி(உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 

MPN) 

- 
4.0 x10

1
 

ND 
1.3 x10

2
 

- 

ஈ.பகாலி /100 mL (MPN) - 
4.0 x10

1
 

ND 
1.3 x10

2
 

- 

    ஆதாரம்: இலங்ரக தரநிரல SLS 614:2013, குடிநீருக்கான விவரக்குறிப்புகள் 

 

அட்டவரண 3-11 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள ஆய்வக பகுப்பாய்வு முடிவுகள், 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட GW1, GW2 மற்றும் GW3 ஆழ்துரளக் கிணறுகளில் உள்ள நிலத்தடி 

நீரின் தரம் மூன்று கிணறுகளிலும் GW2 Ecoli பசறிவு மற்றும் pH மற்றும் COD ஆகிய 

இரண்டு அளவுருக்கள் தவிரந்்த மற்ரறய அளவுறுக்களில் இலங்ரக தரநிரல SLS 614:2013 

உடன் இணங்குகிறது என்பரத பவளிப்படுத்தியது. ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட மூன்று 
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ஆழ்துரளக் கிணறுகளின் pH அளவுகள் நிரலயான pH மதிப்பு 6.5 (pH 5.4, 5.6 மற்றும் 5.3) 

இன் கீழ் வரம்புக்குக் கீதழ இருப்பரத இது தமலும் காடட்ுகிறது. கிணற்று நீரில் 

ஏற்கனதவ அசுத்தமான அல்லது மாசுபடட் நீரரக் குறிக்கும் அமில நிரலகரள இது 

பிரதிபலிக்கிறது. இலங்ரகயின் கிணற்று நீரில் (தேரத், மற்றும் பலர,் 2017) pH 

பபறுமானத்தின் இடஞ்சாரந்்த பரம்பல் பதாடரப்ாக நடத்தப்பட்ட ஆய்வின்படி, 

பகாழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஆழ்துரள கிணறுகளில் 

பபரும்பாலான கிணறுகளின் pH அளவு 6க்குக ் கீதழ இருந்ததுடன் இது தற்தபாரதய 

நிலத்தடி நீரின் pH மட்டத்துடன் ஒத்துப்தபாகிறது.  

 

அரனத்து கிணறுகளின் COD அளவு 10mg/l என்ற குடிநீரின் தரநிரல பபறுமானத்ரத விட 

சற்று அதிகமாக உள்ளதுடன் சில கரிம பபாருட்கள் மாசுபடுதல்/இருப்பதால் ஏற்கனதவ 

மாசுபட்ட நீர ் என குறிக்கிறது. கூடுதலாக, அட்டவரண 53 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள 

ஆய்வக பகுப்பாய்வு முடிவுகள், இரண்டு ததாண்டப்படட் கிணறுகளில் (GW1 & GW3) மலம் 

மாசுபடுவரதக் குறிப்பதுடன் இது நுண்ணுயிர ் அளவுருக்களின் அடிப்பரடயில் 

ஏற்கனதவ மாசுபடட் நிரலரமகரள பவளிப்படுத்துகிறது. இது பருகுவதற்கு 

பயன்படுத்தப்படட்ால் தமாசமான உடல்நல பாதிப்புகரள உருவாக்கலாம். 

 

3.6 இணைசச்ல் மை்றும் அதிைவ்ு நிணல 
 

3.6.1 தை்வபாதுள்ள இணைசச்ல் நிணல 
 

கருத்திட்டப் பகுதியில் இருக்கும் தபாக்குவரத்து பநரிசலின் நிரல, பநரிசல் தநரத்தில் 

கணிசமாக அதிகமாக உள்ளதுடன்ம் பரிந்துரரக்கப்பட்ட இரரசச்ல் தரத்ரத மீறுகிறது. 

உத்ததச உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தின் ஆய்வுப் பகுதியில் 

குடியிருப்புகள், ஆலயங்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் பல்தவறு அரசு நிறுவனங்கள் 

தபான்றவற்றின் பல உணரத்ிறன் ஏற்பிகள் உள்ளன. அடிப்பரட இரரசச்ல் மற்றும் 

அதிரவ்ு அளவுகரள அளவிடுவதற்கு கருத்திட்டத் தளத்தின் அருகாரமயில் அரடயாளம் 

காணப்படட் சாத்தியமான உணரத்ிறன் ஏற்பி இடங்கள் மற்றும் அதிரவ்ு நிரலகள் 

அட்டவரண 54 இல் தரப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  54: இரரசச்ல் மற்றும் அதிரவ்ு அளவீட்டிற்கு ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட ஏற்பி 

இடங்கள் 

அரமவி

டம் 

G.P.S. 

ஆள்கூறுகள் 

தடத்திலிரு

ந்து திரச 
அரமவிடம் 

L1 
6°54'31.67"N 

79°54'18.91"E 
இடது 

பபயாரத்வ பரசிபடன்சிஸ் - 

அடுக்குமாடி கட்டிடம், புத்கமுவ வீதி 

L2 

 

6°54'15.37"N 

79°54'58.34"E இடது 

636/B, சுபூதி வீதி, பத்தரமுல்ல, UDA 

தரலரம அலுவலகம் அருகில், 

பத்தரமுல்ல 

L3 

 

6°54'21.03"N 

79°55'20.71"E 
வலது 

RDA அலுவலகம், உடுமுல்ல வீதி, 

பத்தரமுல்ரல 

L4 

 

6°54'15.33"N 

79°55'42.51"E 

வலது பிரரம் பரசிடன்சீஸ் - லியாரா, 

பத்தரமுல்ல 

L5 

 

6°54'21.39"N 

79°56'2.31"E 

வலது இல 191/A1, பகாடல்லவத்ரத, தலங்கம 

பதற்கு, பத்தரமுல்ரல 

L6 
6°54'17.15"N 

79°56'19.78"E 
இடது  

ஸ்ரீ ஷாக்யசிங்கராமய - 

முத்பதடட்ுபகாட வீதி, பபௌத்த ஆலயம். 

L7 
6°54'7.48"N 

79°56'32.75"E 
இடது 

658/4, தலங்கம வடக்கு முத்பதடட்ுபகாட, 

பகாஸ்வத்த. 

L8 6°53'48.26"N வலது 416/A/1 தலங்கம பதற்கு, அக்குரபகாட. 
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79°56'42.27"E 

L9 
6°53'38.86"N 

79°56'46.45"E 

இடது இல 960/1, 35வது ஒழுங்ரக, 

பபாத்துஅராவ வீதி, மாலதப. 

L10 
6°53'29.75"N 

79°57'4.28"E 

இடது இல 970/13A, பபாத்து அராவ வீதி, 

பகக்குனகேவத்த 

L11 
6°53'19.65"N 

79°57'24.97"E 

இடது திருமதி T.A.D மஞ்சு அமாலி, இல. 1084/8, 

அமரபகாட வீதி, பபாத்துஅராவ, மாலதப. 

L12 
6°52'59.39"N 

79°57'35.53"E 
வலது 

நிவ் சிறி பபங்குபவட ் தோல், 

தோகந்தர. 

L13 
6°52'44.88"N 

79°58'6.03"E 

இடது திரு எம்.ஜி. நந்ததசன, 88/5, தோகந்தர 

கிழக்கு, தோகந்தர. 

L14 
6°53'5.19"N 

79°58'28.18"E 

இடது புரான விோரய, தோகந்தர – பபௌத்த  

ஆலயம், பரழய பகாடகம வீதி 

 

இரரசச்ல் மற்றும் அதிரவ்ு நிரலகரள அளவிடுவதற்கு ததரந்்பதடுக்கப்படட் ஏற்பி 

அரமவிடங்கள் கீதழ உள்ள வரரபடம் 47 மற்றும் 48 இல் விளக்கப்படட்ுள்ளன. பகல், 

மாரல மற்றும் இரவு தநரப் பின்னணி மற்றும் தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் நிரல அளவீடு, 

பின்னணி மற்றும் அருகிலுள்ள ஏற்பிகளில் இருக்கும் அதிரவ்ு அளவீடட்ு முடிவுகள் 

ஆகியரவ இரணப்பு 13  இல்  பகாடுக்கப்படட் ITI அறிக்ரக எண். SS: ETL/114 இல் விரிவாக 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

வரரபடம்  52   :அதிரவ்ு மற்றும் இரரசச்ல் வரர பபாத்துஅராவ முதல் புத்கமுவ 

அளவீடட்ு   

 

 

 

14 இடங்களில் 24 மணிதநரம் மற்றும் 3 மணி தநர இரடபவளியில் அளவிடப்பட்ட 

இரரசச்ல் அளவுகள் முரறதய அட்டவரண 55 மற்றும் 56 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

பபரும்பாலான இடங்களில் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் முதன்ரமயாக 

தபாக்குவரத்து மற்றும் வணிக நடவடிக்ரககளின் ஒலியால் பாதிக்கப்படுகின்றன. 
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எனதவ, தற்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து மற்றும் பின்னணி இரரசச்ல் பகல் மற்றும் இரவு 

தநர அளவீடுகரள கணிசமாக பாதித்துள்ளது. 

 

1996 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க ததசிய சுற்றாடல் (இரரசச்ல் கடட்ுப்பாடு) 

ஒழுங்குவிதிகளின் அட்டவரண III இன் பிரகாரம்பகலில் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளுக்காக லாக்', டி இல் உள்ள நிலத்தின் எல்ரலகளில் அதிகபட்சமாக 

அனுமதிக்கப்பட்ட இரரசச்ல் அளவுகள் பகல் தநரம் மற்றும் இரவு தநரம் முரறதய 75 

dB(A) மற்றும் 50 dB(A) ஆகும். 

 

அளவீடட்ு முடிவுகளின்படி, தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் அளவுகள் அதிகமாக உள்ளதுடன் 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிரயச ் சுற்றி இரரசச்ல் உருவாக்கும் 

நடவடிக்ரககள் நிகழ்கின்றன. இது பதாடரப்ான முடிவுகள் அட்டவரண 55 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளன. ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட அளவீடட்ு இடங்களில் தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் 

நிரலகள் (ENL) பகல் தநரத்தில் 48-57 dB(A), மாரலயில் 50-63 dB(A) மற்றும் 40-55 வரர 

இருக்கும் dB(A) இரவு தநரங்களில் (24 மணிதநர அளவீடு). 24 மணிதநரத்திற்கு 

அளவிடப்பட்ட ENL ஆனது, இரவு தநரத்தில் (L1, L6, L11) முரறதய 3 இடங்களில் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளுக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்படட் அளரவ 

மீறுகிறது. 

 

அட்டவரண 55: பின்னணி இரரசச்ல் நிரல மற்றும் ஏற்கனதவ இருக்கும் இரரசச்ல் 

நிரல முடிவுகள்- 24 மணிதநர அளவீடட்ு இடங்கள் 

திகதி 
அளவீடட்ு 

இடங்கள் 

அளவீடட்ு தநரம் 

காலம் – காரல 

அளவீடட்ு தநரம் 

காலம் – மாரல 

அளவீடட்ு தநரம் 

காலம் – இரவு 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

10 சனவரி  

2022 மற்றும் 

11  

சனவரி 2022  

L1 

 

6°54'31.67"N  

79°54'18.91"E 

 

49 50 55 48 48 51 42 44 50 

10 சனவரி  

2022 மற்றும் 

11  

சனவரி  2022  

L3 
6°54'21.03"N  

79°55'20.71"E 
40 44 57 37 38 54 36 37 45 

12சனவரி  

2022 மற்றும் 

13 

சனவரி 2022  

L6 

6°54'17.15"N  

79°56'19.78"E  

 

38 41 48 41 57 63 44 48 55 

12 சனவரி 

2022 மற்றும்  

13  

சனவரி 2022  

L11 

6°53'19.65"N  

79°57'24.97"E  

 

40 43 54 42 43 50 41 41 53 

12சனவரி 

2022 மற்றும் 

13 

சனவரி 2022  

L14 

6°53'5.19"N  

79°58'28.18"E  

 

47 52 56 45 49 57 41 42 40 

ABL - மதிப்பீடட்ு பின்னணி நிரல (LA90, 15eநிமிடம்) தநரம்: பகல் தநரம்: 0600மணி முதல் 

1800 மணி வரர 

RBL - மதிப்பீடு பின்னணி நிரல (LA90,15நிமிடம்) மாரல: 1800 மணி முதல் 2200 மணி வரர 

ENL - தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் நிரல (LAeq,h) மணி- இரவு தநரம்: 2200மணி முதல் 0600மணி 

வரர 
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அட்டவரண 56 இல் காடட்ப்படட்ுள்ள முடிவுகளின்படி, ததரந்்பதடுக்கப்படட் அளவீடட்ு 

இடங்களில் உள்ள ENL (3 மணிதநர அளவீடு) பகல் தநரத்தில் 43-67 dB(A) மற்றும் இரவு 

தநரத்தில் 42-67 dB(A) வரம்பில் இருந்தது. 

 

அட்டவரண  56: பின்னணி இரரசச்ல் நிரல மற்றும் ஏற்கனதவ இருக்கும் இரரசச்ல் 

அளவுகள் - 3 மணிதநரம் (2 மணிதநரம் பகல் மற்றும் 1 மணிதநர இரவு) 

திகதி அளவ்ீடட்ு இடம் 

மதிப்பீடட்ு காலம் 

ENL dB(A) RBL dB(A) 

காரல மாரல/இரவு நாள் மாரல/இரவு 
 2022 சனவரி 

10 
L2 

6°54'15.37"N 

79°54'58.34"E 

66 

 

67 

 

62 

 

57 

 

2022 சனவரி 

10 
L4 

6°54'15.33"N 

79°55'42.51"E 
58 58 54 55 

2022 சனவரி 

10 
L5 

6°54'21.39"N  

79°56'2.31"E  
53 53 49 48 

2022 சனவரி 

10 
L7 

6°54'7.48"N  

79°56'32.75"E  
45 45 40 41 

2022 சனவரி 

10 
L8 

6°53'48.26"N  

79°56'42.27"E  
51 53 45 48 

2022 சனவரி 

10 
L9 

°53'38.86"N  

79°56'46.45"E  
43 42 41 40 

2022 சனவரி 

10 
L10 

6°53'29.75"N  

79°57'4.28"E  
43 46 41 44 

2022 சனவரி 

12 
L12 

6°52'59.39"N  

79°57'35.53"E 

62 

 
62 54 54 

2022 சனவரி 

12 
L13 

6°52'44.88"N  

79°58'6.03"E  
67 59 51 49 

      ENL - தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் நிரல (LAeq,h) -மணித்தியாலம் 

      RBL - மதிப்பீடு பின்னணி நிரல (LA90,15 நிமிடம்) 

       

 3.6.2 தை்வபாணதய அதிை்வு நிணல 
 

அடிப்பரட அதிரவ்ு கணக்பகடுப்பின் தபாது, சுற்றுப்புற நில அதிரவ்ுகள் ஏற்பிகளில் 

உணரப்படவில்ரல. பகல் தநரத்தில் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட பதினான்கு இடங்களில் (14 

இடங்கள்) அளவிடப்படட் அதிரவ்ு நிரலகள் இலங்ரகக்கான முன்பமாழியப்பட்ட அதிரவ்ு 

தரநிரலகளுடன் ஒப்பிடப்படட்ு முடிவுகள் அட்டவரண 57 இல் (L1 முதல் L14 வரர) 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. அளவீடட்ு முடிவுகளின்படி, உத்ததச கருத்திட்டப் பகுதியில் 

தற்தபாதுள்ள அதிரவ்ு நிரலகள் குரறவாக உள்ளதுடன் அப்பகுதிரயச ் சுற்றி எந்த 

அதிரவ்ு பசயல்பாடும் இல்ரல. 

 

அட்டவரண  57: தற்தபாரதய அதிரவ்ு நிரலகளின் அளவிடப்பட்ட பபறுமானங்கள். 

இட 

அரமவு 
இட அரமவு பற்றிய விபரம் 

தநரம் (நிமிடம்) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

L1 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

Type 3  

0.28  

10 – 50  

25.00  

Type 3  

0.14  

10 – 50  

25.00  

Type 3  

0.16  

10 – 50  

25.00  

Type 3  

0.09  

10 – 50  

25.00 
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இட 

அரமவு 
இட அரமவு பற்றிய விபரம் 

தநரம் (நிமிடம்) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

L2 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.11  

10 – 50  

47.38  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

47.38  

Type 3  

0.18  

10 – 50  

47.38  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

35.63 

L3 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.11  

10 – 50  

47.50  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

47.50  

Type 3  

0.09  

10 – 50  

47.50 

Type 3  

0.10  

10 – 50  

47.50  

L4 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.13  

10 – 50  

49.00  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

49.00  

Type 3  

0.09  

10 – 50  

49.00  

Type 3  

0.09  

10 – 50  

49.00 

L5 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.12  

10 – 50  

33.75  

Type 3  

0.16  

10 – 50  

27.00 

Type 3  

0.09  

10 – 50  

27.00  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

27.00  

L6 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.10  

10 – 50  

16.00  

Type 3  

0.09  

10 – 50  

16.00 

Type 3  

0.10  

10 – 50  

16.00  

Type 3  

0.07  

10 – 50  

16.00  

L7 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.10  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.12  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.11  

10 – 50  

15.00  

L8 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.10  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.09  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.20  

10 – 50  

40.25  

Type 3  

0.16  

10 – 50  

23.00  

L9 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.09  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.12  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

15.00 

Type 3  

0.11  

10 – 50  

15.00  

L10 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3  

0.11  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.10  

10 – 50  

15.00  

Type 3  

0.08  

10 – 50  

15.00 

Type 3  

0.11  

10 – 50  

15.00 

L.11 கட்டரமப்பின் வரக Type 3 

0.09 

Type 3 

0.r9 

Type 3 

0.t7 

Type 3 

0.1 I 
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இட 

அரமவு 
இட அரமவு பற்றிய விபரம் 

தநரம் (நிமிடம்) 

0-15 15-30 30-45 45-60 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

l0-50 

24.13 

10-50 

25.t3 

10-50 

25.13 

10*50 

25.13 

L.12 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3 

0.15 

l0-50 

20.38 

Type 3 

0.15 

l0-50 

20.38 

Type 3 

0.16 

l0-50 

20.38 

Type 3 

0.1 I 

10-50 

20.38 

L.13 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3 

0.17 

l0-50 

25.00 

Type 3 

0.12 

10-50 

25.00 

Type 3 

0.18 

l0-50 

25.00 

Type 3 

0.16 

10-50 

2s.00 

L.14 கட்டரமப்பின் வரக 

அதிகபட்ச தவகம் முரறயில் உசச் 

பபறுமானம் (மிமீ/வினாடி.). 

அதிரப்வண் வரம்பு(Hz) 

முதன்ரம அதிரப்வண் (Hz) 

Type 3 

0.15 

l0*50 

15.75 

Type 3 

0.1 I 

10-50 

15.75 

Type 3 

0.19 

l0-50 

15.7 5 

Type 3 

0.09 

10-50 

15.15 

 

குறிப்பு 1: மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரபயின் இரடக்கால தரநிரலயின்படி, 

கட்டிடத்தின் கட்டரமப்பின் வரக 3 ஐ தசரந்்த (அதாவது குரறந்த எரட பகாண்ட 

பசங்கற்கள், சீபமந்து கற்கள் தபான்றவற்ரறப் பயன்படுத்தி, நிலநடுக்கங்கரள 

எதிரப்காள்ள வடிவரமக்கப்படாத ஒரு மாடி மற்றும் இரண்டு மாடி வீடுகள் மற்றும் உயர ்

கடட்ுமானத்தால் பசய்யப்பட்ட கட்டிடங்கள்) அதிரவ்ு அளவீடுகளுக்காக 

பரிசீலிக்கப்படடது (இரணப்பு 13 II-b). 

 

3.6.3 சுற்றுப்புற காற்றின் தரம் 

 

ஆய்வுப் பகுதிக்கு அருகாரமயில், தற்தபாதுள்ள B 240 வீதி (ராஜகிரிய – அதுருகிரிய), 

பபால்தூவ வீதி, படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரத தபான்றவற்றில் உள்ள வாகனங்கள் 

உட்பட, தபாக்குவரத்தில் இருந்து பவளிதயறும் காற்று மாசுபாட்டின் முக்கிய மூலமாக 

உள்ளது. 

 

3.6.3.1 அடிப்பரட சுற்றுப்புற காற்றின் தரம்  
 

ITI எலக்ட்தரா படக்னாலஜி ஆய்வகம், ஆய்வுப் பகுதிக்குள் தற்தபாரதய காற்றின் தர 

நிரலரய வரகப்படுத்த 2022 ஜனவரி (10-27) வரர ஆறு பவவ்தவறு இடங்களில் 

(அட்டவரண 58) சுற்றுப்புற காற்றின் தரக் கண்காணிப்ரப தமற்பகாண்டது. இடங்கள் 

வரரபடம் 49 இல் காட்டப்படட்ுள்ளதுடன் சுற்றுப்புற காற்று கண்காணிப்பு இடங்கள், 

கண்காணிப்பு காலம் மற்றும் வானிரல நிரலகள் மற்றும் AAQ ஐ கண்காணிக்கும் தபாது 

வின்ட் தராஸ் அடுக்குகள் ஆகியவற்றிற்கு இரணப்பு 14 (அ) ஐப் பாரக்்கவும். அட்டவரண 

59 இல் இருக்கும் AAQ ஐ மதிப்பிடுவதற்காக கண்காணிப்பு முடிவுகள் சம்பந்தப்பட்ட AAQ 

தரத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டன. அதன்படி, பதிவுபசய்யப்படட் சுற்றுப்புறம் 24-மணித்தியால 

PM10, 24-மணிதநரம் PM2.5, 01-மணிதநரம் மற்றும் 24-மணிதநரம் SO2, 01-மணிதநரம் 

மற்றும் 24 -மணிதநரம் NO2, 1-hr CO மற்றும் 1-hr O3 பசறிவுகள் அரனத்து கண்காணிப்பு 

இடங்களிலும் ததசிய சுற்றுசச்ூழல் (சுற்றுப்புற காற்றுத் தரம்) ஒழுங்குமுரறகளில் 
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குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுகளுக்கு இணங்குகின்றன. 

குறிப்பாக 01-மணிதநரம் மற்றும் 24-மணிதநரம் ஆகிய இரண்டிற்கும் SOz மற்றும் NO2 

இன் பதிவுபசய்யப்பட்ட பசறிவுகள் கூறப்படட் அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அளரவ 

விட கணிசமாகக் குரறவாக உள்ளது. 

 

அட்டவரண  58: AAQ அளவீடட்ு இடங்கள் 

இடம் விபரம் GPS 

AAQ 01  
தவுளகிரியில் உள்ள பபயார ் தவ பரசிடன்சீஸ் 

குடியிருப்பு வளாகத்தில் திறந்தபவளி 

6° 54'30.99" N  

79°54'19.44" E 

AAQ 02  
பத்தரமுல்ரலயில் UDA வாகன நிறுத்துமிடத்தின் 

திறந்தபவளி 

6° 54'10.77"N  

79°55'6.97" E  

AAQ 03 
வடக்கு தலங்கம பபட்டிமா சீமாட்டி ததவாலய 

வளாகத்தில். 

6° 54'22.65" N  

79°55'36.88" E  

AAQ 04  
பத்தரமுல்ரல, பகாஸ்வத்த, 8ஆம் ரமல், ஸ்ரீ 

லும்பினி விதவக தசனாசனய வளாகத்தில். 

6° 54'24.03" N  

79°56'13.55" E  

AAQ 05  
தோகந்தர, பககுனகேவத்த பபாது 

விரளயாடட்ு ரமதானத்தில் 

6° 53'33.25"N  

79°56'58.30"E  

AAQ 06  
அதுருகிரிய இரடமாறலுக்கு அருகிலுள்ள RDA 

குடியிருப்பில். 

6° 53'3.87"N  

79°58'32.08"E 

 

வரரபடம்   53 :AAQ அளவீடட்ுப் புள்ளிகரளக் காடட்ும் Google வரரபடம் 
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அட்டவரண  59: பபாருந்தக்கூடிய உள்ளூர ்தரநிரலயுடன் AAQ அளவீடட்ு முடிவுகளின் ஒப்பீடு 

அளவுரு /அலகு சராசரி தநரம் 
அலகு

கள் 

பசறிவு 
அனுமதிக்கக்கூடிய 

ஆகக்கூடிய அளவு* இடம் 

01 
இடம் 02 இடம் 03 இடம்  04 இடம் 05 இடம் 06 

பதாங்கிய துகள் 

பபாருட்களின் 

வளியியக்க விட்டம் 

10 μm (PM10) க்கும் 

குரறவானது 

24 மணித்தியால 

சராசரி 
μg/m

3
 
42 63 42 49 36 48 100 

1 மணித்தியால 

சராசரி 
μg/m

3
 
79 88 79 82 54 88  இல்ரல 

பதாங்கிய துகள் 

பபாருட்களின் 

வளியியக்க விட்டம் 

10 μm (PM10) க்கும் 

குரறவானது 

24 மணித்தியால 

சராசரி 
μg/m

3
 
26 37 25 23 21 21 50 

1 மணித்தியால 

சராசரி 
μg/m

3
 
58 67 62 55 35 56 இல்ரல 

சல்பர ்ரட ஆக்ரசடு 

(SO2) 

24 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 2.5 3.4 5.1 2.8 1.5 2.9 30 

1 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 4.4 4.0 6.8 5.0 2.2 5.4 80 

ரநட்ரஜன் ரட 

ஆக்ரசடு (NO2) 

 

24 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 3.0 3.2 3.2 4.2 3.6 4.1 50 

1 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 4.5 4.3 4.7 5.7 5.3 5.2 130 

காபன் 

பமானாக்ரசடட்ு(CO) 

 

24 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 800.7 954.6 985.3 1858.5 658.3 1327.0 இல்ரல 

1 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 1260.4 1218.7 1383.1 2350.6 976.7 2184.7 26000 

ஓதசான் (O3) 24 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 17.6 18.9 14.4 10.0 10.7 12.3 இல்ரல 

1 மணித்தியால 

சராசரி 

ppb 28.5 35.7 28.3 15.8 18.4 20.0 100 

ததசிய சுற்றாடல் (சுற்றுப்புற காற்றுத் தரம்) ஒழுங்குவிதிகள், 1994, டிசம்பர ்20 ஆம் திகதிய 850/4 இலக்கமுரடய வரத்்தமானியில் 

பவளியிடப்படட்ு ஆகஸ்ட் 15 ஆம் திகதிய1562/22. அதி விதசட வரத்்தமானயால் திருத்தப்பட்டது. 
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3.7 சமூக-கலாசச்ாை சூழல் 
 

3.7.1 தை்வபாதுள்ள குடியிருப்புகள் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் முழுப் பகுதியும் கடுபவல மாநகர சரபக்கு உட்படட் 

நகரப் பகுதியில் அரமந்துள்ளது. அரனத்து சமூக மற்றும் கலாசச்ார பண்புகளும் நவீன 

நகரப்்புற தமட்ரிக்ஸில் வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளதடன் பாரம்பரிய சமூக மற்றும் 

கலாசச்ார சூழலுக்கு பற்றிய சில அவாக்களும் உள்ளன. நாட்டின் நிரவ்ாக நகரமாக ஸ்ரீ 

ஜயவரத்னபுரரவ சீரத்ிருத்துவதன் காரணமாக இரண்டு இடங்களும் விரரவாக 

மாற்றமரடகின்றன. இவ்வாறு பல தபாக்குகள் ததசிய தகாரிக்ரககள் மற்றும் 

ததரவப்பாடுகளுடன் இரணக்கப்படட்ுள்ளன. SIA சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வு நடத்தும் 

தபாது, தற்தபாதுள்ள குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் GND அடிப்பரடயில் அரடயாளம் 

காணப்பட்டன. பின்வரும் அட்டவரண விவரங்கரள வழங்குகிறது. இரண்டாம் 

கட்டத்தின் கீழ் வராத SJK அகற்றப்படட்து. 

 

அட்டவரண  60: பாதிக்கப்பட்ட GNDகள் மற்றும் 200m வழித்தடத்தில் தற்தபாதுள்ள 

குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் 

DSD பபயர ் GND பபயர ்

2020 

ஆகின்றதபாது 

கட்டிடங்கள் 

 200 மீ வலயத்தில் 

கட்டிடங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

கடுபவல 

அரங்கல 1,400 92 

பட்டபபாத்த 1,688 99 

பத்தரமுல்ல 

வடக்கு 761 55 

எவரிதேன 480 35 

தோகந்தர கிழக்கு 1,471 198 

தோகந்த வடக்கு 2,014 22 

தோகந்தர பதற்கு 1,583 44 

பகாடட்ுதவபகாட 542 32 

குமாரதகவத்த 1,354 2 

முத்பதடட்ுபகாட 1,511 148 

பபாத்து அராவ 2,028 57 

சுபூதிபுர 534 247 

தலங்கம வடக்கு ஏ 2,830 145 

உடுமுல்ல 725 233 

கலபலுவாவ 844 0 

ஸ்ரீ 

ஜயவரத்னபுர 

தகாட்தட 

பவலிகட கிழக்கு 1,528 46 

பமாத்தம் 21,293 1,455 

            ஆதாரம்: கடுபவல மற்றும் SJK DSDகளின் ஆதார விவரம் 

 

பமாத்த குடியிருப்பு கடட்ிடங்களின் எண்ணிக்ரகயுடன் ஒப்பிடும் தபாது 200 மீடட்ர ்

வழித்தடத்தில் 6.8% உள்ளது. எனதவ, இது வழியுரிரம பகுதியின் எல்ரலக்கு வரும்தபாது 

பமாத்த எண்ணிக்ரக 513 ஆகக் குரறக்கப்படுகிறது. பின்னர,் இந்த GND களில் 
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பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு கடட்ிடங்களின் பமாத்த எண்ணிக்ரகயில் 2.4 % ஆகும். 

வரரபடம் 50 வழியுரிரம பகுதி மற்றும் வழித்தடத்தில் பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் 

பற்றிய கூடுதல் விவரங்கரள வழங்குகிறது. 

 

1985, 2004 மற்றும் 2021 இல் உள்ள குடியிருப்பு முரறகள் வரரபடங்கள் 50, 51 மற்றும் 52 

இல் காட்சிப்படுத்தப்படட்ுள்ளன, அரவ கருதப்பட்ட காலம் முழுவதும் முற்றிலும் 

மாறுபட்ட பாரர்வரயக் காடட்ுகின்றன. குறிப்பாக, பசுரமயான காடச்ி நகரப்்புற 

பபௌதீக பதாகுதிகரள ரமயமாகக் பகாண்ட பாரர்வயாக மாற்றப்படட்ுள்ளது. EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்ட பகுதியில் மக்கள்பதாரக மற்றும் மனித பசயல்பாடுகள் கணிசமாக 

அதிகரித்துள்ளன என்பரத இது நிரூபிக்கிறது. 

 

வரரபடம்   54 :1985 இல் குடிதயற்றங்களின் கூகுள் படக் காட்சி 

 
 

1985 ஆம் ஆண்டு படத்ரத 2004 ஆம் ஆண்டு படத்துடன் ஒப்பிடும் தபாது, வீதி 

வரலயரமப்பு மற்றும் குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் நிரவ்ாக தநாக்கங்களுக்கான 

கட்டிடங்களின் பபௌதீக கடட்ுமானத்திற்கு இரடதய பதளிவான தவறுபாடு உள்ளது. 
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வரரபடம்    55 :2004 இல் குடிதயற்றங்களின் கூகுள் படக் காட்சி 

 

 
 

முழு EH-NKBA இரண்டாம் கட்டப் பகுதியும் நகரப்்புறக் குடிதயற்றமாக மாறுகிறது 

என்பரத நிரூபிக்கும் வரகயில் 2021 இல் நிரலரம தமலும் மாற்றமரடந்துள்ளது. 

 

வரரபடம்    61 :2021 இல் தீரவ்ுகளின் Google படக் காட்சி 

 
 

தமலும், அத்தியாயம் ஒன்றில் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி EH-NKBA இரண்டாம் கடட்த்தின் கீழ் 

நடத்தப்பட்ட மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு மற்றும் சமூகப் பபாருளாதாரக் 

கணக்பகடுப்பில், பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் மற்றும் பிற பசாத்துக்கள் பற்றிய 

துல்லியமான கண்டுபிடிப்புகள் உள்ளன. EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் வழியுரிரம பகுதி 

மற்றும் 200 மீட்டர ் வழித்தடத்துடன் தற்தபாரதய நிரலரய சிறப்பாகக் 

காட்சிப்படுத்துவதற்காக கீதழ உள்ள வரரபடம் 53 இல் சில புள்ளிவிவரங்கள் 
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சுட்டிக்காட்டப்படட்ுள்ளன. தமலும், வரரபடம் 54 மற்றும் அட்டவரண 61 ஆகியரவ EH-

NKBA இரண்டாம் கட்ட கருத்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள மற்ரறய முக்கியமான 

கட்டிடங்கரள வழங்குகிறது. EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் வழியுரிரம பகுதி அல்லது 

200 மீட்டர ்வழித்தடத்தில்பதால்பபாருள் இடதமா கட்டிடதமா எதுவும் இல்ரல என்பரத 

இது காடட்ுகின்றது. தமலும்,கருத்திட்டத்தால் எந்த மத நிறுவனமும் 

பாதிக்கப்படவில்ரல. 

 

அட்டவரண  62: முக்கியமான கட்டிடங்கள் மற்றும் கருத்திட்டப் பகுதியில் உள்ள 

அரனத்து பதால்பபாருள் இடங்கள்  

கட்டிடத்தின் பபயர ் வரக பதாடரச்ச்ி 

தபரத்வ பரசிபடன்சிஸ் குடியிருப்பு 6+340 

வ/ப தபரத்வ தோல்டிங்ஸ் தனியார ்

நிறுவனம் வணிக 6+20 

தியத்த ஸ்தடஷன் பபாழுது தபாக்கு 7+40 

லா லா நிலம் பபாழுது தபாக்கு 7+180 

தவாட்டஸ் எஜ் தோட்டல் 7+380 

தியத உயன பூங்கா பபாழுது தபாக்கு 7+600 

பதாரக மதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் 

திரணக்களம் அரச 7+660 

பசத்சிறிபாய அலுவலக வளாகம் அரச 7+760 

பசத்சிறிபாய கட்டம் II அரச 7+760 

சுேுருபாய அரச 7+960 

பத்தரமுல்ல ஜும்மா மஸ்ஜித் பள்ளிவாசல் தனியார ் 8+240 

RDA குவாரட்்டரஸ்் அரச 8+640 

மாகாண வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப அரச 8+650 

கூடட்ுறவு தரலரம அலுவலகம் 

பத்தரமுல்ல 

அரச 

8+950 

தலங்கம பஸ் டிப்தபா அரச 9+20 

பாத்திமா அன்ரனயின் ததவாலயம் வணக்கத்தளம் 9+100 

MAS பசாலியுஷன் நிறுவனம் தோட்டல் 9+120 

காணி சீரத்ிருத்த ஆரணக்குழு அரச 9+100 

டிபரஸ் மாஸ்டர ்கமரஷ்ியல் தோட்டல் 9+200 

தலங்கம பிரததச ரவத்தியசாரல அரச 9+220 

சுற்றாடல் அரமசச்ு அரச 9+300 

சிறீலக்க மீன் சந்ரத தோட்டல் 9+340 

தமல் மாகாண சரப அரச 9+340 

பிரரம் பரசிபடன்சீஸ் குடியிருப்பு 9+360 

ஸ்ரீ சாக்யசிங்கராரமயா வணக்கத்தளம் 10+560 

அமரபகாட வீதியில் தோகந்தர 

இராணுவ முகாம் பாதுகாப்பு 13+860 

ஜிதயா லங்கா பிரரதவட் லிமிபடட் தோட்டல் 14+900 

நியு சிரி  மண்டபம் தோட்டல் 14+160 

பூரண விகாரய - தோகந்தர வணக்கத்தளம் 16+360 
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வரரபடம்   56 :EH-NKBA  கட்டம் II வழியுரிரம பகுதி மற்றும் வழித்தடத்துடன் பாதிக்கப்படட் மற்றும் பாதிக்கப்படாத 

கட்டிடங்கள் 
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வரரபடம்   57 :கருத்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் உள்ள முக்கியமான இடங்கள் மற்றும் கடட்ிடங்கள் 
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3.7.2 கருத்திட்ட இடத்தில் உள்ள மக்கள் மதாணக  

 

2021 ஆம் ஆண்டளவில் இலங்ரகயின் சனத்பதாரக 22,156,000 ஆக இருந்ததுடன் 

அவரக்ளில் 6,219,000 தபர ் தமல் மாகாணத்தில் வாழ்கின்றனர.் தமலும், அவரக்ளில் 

சுமார ் 2,480,000 தபர ் பகாழும்பு மாவட்டத்தில் வாழ்கின்றனர.் அவரக்ளில் 

பபரும்பாதலார ்மாவட்டத்தின் நகரப்்புற மற்றும் புறநகர ்பகுதிகளில் வாழ்கின்றனர.் 

2020 ஆம் ஆண்டில் நாட்டின் பபயரளவு பமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தியில் (GDP) 38.0% 

ஆக அதிகமான பங்கிரன தமல் மாகாணம் பதாடரந்்து பகாண்டுள்ளது. பகாழும்பு 

மாவடட்ம் அதிக சனத்பதாரகரயக் பகாண்டுள்ளதாகவும், இதில் படிப்படியாக 

அதிகரித்து வரும் தபாக்கு காணப்படுவதாகவும் மக்கள்பதாரக புள்ளிவிபரங்கள் 

பதரிவிக்கின்றன. அட்டவரண 62 ததசிய புள்ளிவிவரங்களுடன் இதரன 

ஒப்பிடுகிறது. 

 

அட்டவரண  63: மக்கள்பதாரக வளரச்ச்ி: 2016 - 2021 க்கு இரடயில் இலங்ரக 

மற்றும் பகாழும்பு மாவடட்ம் 

ஆண்டு 
இலங்ரக பகாழும்பு மாவட்டம் 

ஆண் பபண் பமாத்தம் ஆண் பபண் பமாத்தம் 

2016 10,265,000 10,938,000 21,203,000 1,175,000  1,220,000 2,395,000 

2017 10,382,000 11,062,000 21,444,000 1,187,000  1,232,000 2,419,000 

2018 10,492,000 11,178,000 21,670,000 1,197,000  1,242,000 2,439,000 

2019 10,556,000 11,247,000 21,803,000 1,201,000  1,247,000 2,448,000 

2020 10,613,000 11,306,000 21,919,000 1,205,000  1,250,000 2,455,000 

2021 10,727,000 11,429,000 22,156,000 1,217,000  1,263,000 2,480,000 

ஆதாரம்: மாவடட்ம் மற்றும் பாலினத்தின் படி, இலங்ரகயின் ஆண்டு நடுப்பகுதி  

மக்கள்பதாரக மதிப்பீடுகள் 2016 – 2021, DCS, 

 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பிரததச பசயலகப் பிரிவுகள் மற்றும் GNDகளின் 

மக்கள்பதாரகப் பண்புகரளக் கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, மக்கள்பதாரக 

பரம்பரல அட்டவரண 63 இன் வாயிலாக விளக்க முடியும். பிரததசத்தின் 

மக்கள்பதாரக பரம்பல் மற்றும் வள விவரங்கள் ஆகியரவ கடுபவல DSD இல் அதிக 

மக்கள் பதாரக பதிவாகியிருப்பரத பவளிப்படுத்துகிறது., இது பமாத்த மக்கள் 

பதாரகயில் சதவீதமாக  தநாக்குரகயில் 91.8% ஆகும். ஸ்ரீ ஜயவரத்னபூர தகாட்தட 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மற்பறாரு DSD என அரடயாளம் காண முடியும் 

என்பதுடன் இது பமாத்த மக்கள் பதாரகயில் 8.2% ஆகும். ஆயினும், GND கரளக் 

கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, பபரும்பான்ரமயான மக்கள் தலங்கம வடக்கு மற்றும் 

பபாத்துஅராவ GND களுக்குள் வாழ்கின்றனர.் இருப்பினும், பாலினம் ரீதியில் ஆராயும் 

தபாது, பபரும்பான்ரமயான மக்கள் பபண்கள் என்பரத வள வரங்கள் 

பவளிப்படுத்துகின்றன. தமற்கூறியவற்ரற பகுப்பாய்வு பசய்யும் தபாது, 

பாதிக்கப்பட்ட 14 GND கள் உட்பட கடுபவல DSD இல் கருத்திட்டமானது பதளிவான 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் என்று ஆய்வில் இருந்து முடிவு பசய்ய முடியும்.  இது 

மரறமுகமாக, பபரும்பாலான கருத்திட்டப் பயனாளிகளும் கடுபவல DSDக்குள் 

வாழ்கின்றனர ்என்பரத குறிக்கின்றது. 

 

அட்டவரண  64: பாலினம் ரீதியாக மக்கள்பதாரகப் பரம்பல் 

பி.பச.பி கி.அ.பிரிவு (GND) ஆண் பபண் பமாத்தம் % 

கடுபவல அரங்கல 2857 2965 5822 6.8 

பட்டபபாத்த 4003 3945 7948 9.3 

பத்தரமுல்ல வடக்கு 1080 1035 2115 2.5 

எவரிதேன 1393 1487 2880 3.4 

தோகந்தர கிழக்கு 2745 2969 5714 6.7 

தோகந்தர வடக்கு 3658 3345 7003 8.2 
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தோகந்தர பதற்கு 3093 3559 6652 7.8 

பகாடட்ுதவபகாட 1638 1717 3355 3.9 

குமாரதகவத்த 2709 2926 5635 6.6 

முத்பதடட்ுபகாட 3479 3701 7180 8.4 

பபாத்து அராவ 3967 4128 8095 9.4 

ஸ்ரீ சுபூதிபுர 1194 1619 2813 3.3 

தலங்கம வடக்கு 5075 5543 10618 12.4 

உடுமுல்ரல 1331 1525 2856 3.3 

துரண பமாத்தம் 38,222 40464 78,686 91.8 

 பவலிக்கரட 

கிழக்கு 

3248 3734 6982 8.2 

துரண பமாத்தம் 3248 3734 6982 8.2 

பமாத்தம் 41,470 44,198 85,668 100.0 

     ஆதாரம்:  அந்தந்த DSDகளின் தரவு மற்றும் வள சுயவிபரம் 2020  இன் 

அடிப்பரடயில் பதாகுக்கப்பட்டது   

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட GNDகளுக்குள் இருக்கும் மக்கள்பதாரக 

அடரத்்திரய அட்டவரண 63 விளக்குகிறது. 

 

3.7.2.1 வயது மற்றும் பாலினம் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் வழித்தடத்தில் EIA நிபுணரக்ள் குழுவால் ஒரு சமூக-

பபாருளாதார கணக்பகடுப்பு நடத்தப்படட்துடன் இது முரறயியலில் (அத்தியாயம் 

ஒன்று) குறிப்பிடட்ுள்ளபடி கருத்திட்ட தாக்கத்ரத கண்டறியும். கணக்பகடுப்பு 463 

குடும்பங்கரள (HHs) உள்ளடக்கியதுடன் இது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் ரமயக் 

தகாட்டிலிருந்து 200 மீட்டருக்குள் தநரடியாக பாதிக்கப்பட்ட HHs மற்றும் சுற்றியுள்ள HH 

களின் 30% பிரதிநிதித்துவத்ரத உள்ளடக்கியதாகும். இந்த மாதிரியானது 

குடியிருப்பாளரக்ள், வணிகரக்ள், விவசாய நில உரிரமயாளரக்ள், விவசாய நில 

பயிரப்சய்ரகயாளரக்ள் ஆகிதயாரரக் குறிக்கிறது. 

 

மக்கள்பதாரகரயக் கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, ஆய்வுப் பகுதி பமாத்த மாதிரிக்குள் 

1,764 மக்கள் பதாரகரய உள்ளடக்கிய 463 HH கரளக் பகாண்டுள்ளதுடன் கடுபவல 

DSD இல் HHs மீது தநரடி மற்றும் மரறமுக, தநரம்ரற மற்றும் எதிரம்ரற தாக்கங்கள் 

இருக்கும் என்பது பதளிவாகிறது. பாலினத்தின் சமூக தாக்கத்ரத சுருக்கமாக 

கூறும்தபாது, 869 ஆண்கள் மற்றும் 895 பபண்கள் உள்ளடங்குகின்றனர.் எனதவ, 

ஆய்வுப் பகுதியில் பபரும்பாலான பபண்கள் பாதிக்கப்படுவாரக்ள். இருப்பினும், 

பபாருத்தமாக அரமயும் பபாருடட்ு அரனத்து பகுப்பாய்வுகளும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

மக்கள்பதாரக நிரலரயப் புரிந்துபகாள்வதற்கான முக்கிய காரணியாக 

பாலினத்ரதப் பின்பற்றுகின்றன. 

 

வயது என்பது மக்கள்பதாரக பண்புகளின் கீழ் வரும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். 

அட்டவரண 64 குடும்பத் தரலவரக்ளின் வயதுப் பரம்பரலக் கருத்தில் பகாண்டது. 

இதில் 18 - 24 வயதுரடய ஒரு பபண் குடும்பத் தரலவர ் இருப்பது 

கண்டறியப்படட்ுள்ளது. 60 வயதுக்கு தமற்பட்ட வயதுரடய பிரிவினரும் 176 நபரக்ரள 

(38.01%) பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர.் முக்கிய வயதுக் குழு 40 - 59 வயதுக்கு 

(51.19%), இரடப்பட்ட குழுவாக இருப்பதுடன் பாலின அடிப்பரடயில் ஆண் 81.43% 

மற்றும் பபண்கள் 18.57% என தவறுபடுகின்றது. 
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அட்டவரண 65: குடும்பத் தரலவரக்ளிரடதய வயதுப் பரம்பல் 

வயது 

பாலினம் 

ஆண் பபண் பமாத்தம் 

எண். % எண். % எண். % 

18 - 24 0 0 1 0.21 1 0.21 

25- 39 38 8.21 11 2.38 49 10.59 

40 - 59 202 43.63 35 7.56 237 51.19 

60 வயதுக் கு தமல் 137 29.59 39 8.42 176 38.01 

பமாத்தம் 377 81.43 86 18.57 463 100 
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 வரரபடம் 58  :பாதிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தால் GNDகளுக்குள் மக்கள் பதாரக அடரத்்தி 
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வீடட்ு உறுப்பினரக்ளிரடதய உள்ள வயதுப் பரம்பரல ஒப்பிடும் தபாது (அட்டவரண 

65 இல் உள்ளரதப் தபால) ஆகக்கூடியவரக்ள் 40 - 59 வயதுப் பிரிரவச ்தசரந்்தவரக்ள் 

(29.03%) என்பரதக் காடட்ுவதுடன் அவரக்ள் மீதான தாக்கம் அதிகமாக உள்ளது 

என்பது பதளிவாகிறது. இருப்பினும், இந்த பிரிவில் பாலினங்களுக்கு இரடதய 

கணிசமான தவறுபாடு இல்ரல. 22.5% ஆக இருக்கும் 18 வயதுக்குட்பட்டவரக்ள் 

இரண்டாவதாக ஆகக்கூடியவரக்ளாக உள்ளனர.் தமலும், பதாழிற்பாடட்ு வயதில் 

உள்ளவரக்ரளக் கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது (18-59 வயது) அது பபரும்பான்ரமயாக 

உள்ளதுடன் இந்த குழுவிற்குள் பபண்களின் பதாரக முக்கிய பிரிவாக இருக்கின்றது. 

 

அட்டவரண  66: குடும்ப உறுப்பினரக்ளிரடதய வயதுப் பரம்பல்* 

வயது ஆண் % பபண் % பமாத்தம் % 

 18 வயதுக்கும் 

குரறந்த 207 11.76 189 10.74 396 22.5 

18 - 24 73 4.15 68 3.86 141 8.01 

25 - 39 166 9.43 180 10.23 346 19.66 

40 - 59 248 14.09 263 14.94 511 29.03 

Above 60 173 9.83 193 10.97 366 20.8 

துரண பமாத்தம் 867 49.26 893 50.74 1760 100 

குறிப்பிடப்படவில்ரல 2  2  4  

பமாத்தம் 869 49.26 895 50.74 1764 100 

         ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022 

*குடும்பத்தரலவரக்ள் உள்ளடங்கலாக 

 

3.7.2.2 திருமண நிரல 
குடும்பத் தரலவரக்ளின் திருமண நிரலரய தநாக்குரகயில் அவரக்ளில் 79.7% தபர ்

நிரலயான குடும்ப வாழ்க்ரகரய அனுபவிக்கிறாரக்ள் என்பரத 

பவளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், சுமார ் 14.04 % விதரவகள் மற்றும் 0.65% பிரிந்த 

குடும்பங்கள் காணப்படுவதானது ஆய்வுப் பகுதியில் முறிந்த குடும்ப உறவுகளின் 

சிறிய விகிதம் இருப்பரதக் குறிக்கிறது. 1.29% விவாகரத்து வழக்குகள் 

பதிவாகியுள்ளதால் இந்த நிரலரம தமலும் தமாசமாகியது. மற்பறாரு முக்கியமான 

காரணி குடும்பத் தரலவரக்ளின் திருமணமாகாத நிரல 4.32% இருப்பதாகும். 

பமாத்தத்தில், 20.3% குடும்பத் தரலவரக்ள் நிரலயற்ற நிரலயில் உள்ளனர.் தமலதிக 

விவரங்களுக்கு அட்டவரண 66 ஐப் பாரக்்கவும். 

 

அட்டவரண  67: குடும்பத் தரலவரக்ளின் திருமண நிரல 

திருமண நிரல 
ஆண் பபண் பமாத்தம் 

No. % No. % No. % 

திருமணமாகிய 347 74.95 22 4.75 369 79.7 

திருமணமாகாத 11 2.38 9 1.94 20 4.32 

விதரவ / விதுரர ் 16 3.46 49 10.58 65 14.04 

விவாகரத்து 2 0.43 4 0.86 6 1.29 

பிரிந்த 1 0.22 2 0.43 3 0.65 

பமாத்தம் 377 81.44 86 18.56 463 100 

                      ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022 

 

தமலும், திருமண நிரல ஊடாக மக்கள்பதாரகரய பகுப்பாய்வு பசய்யும் தபாது, 

அட்டவரண 67 மக்கள்பதாரக பரம்பரல வலியுறுத்துவதுடன் பமாத்த 

மக்கள்பதாரகயில் 46.66% திருமணமானவரக்ளாகும். ஆயினும் 49.73% 

திருமணமாகாதவரக்ள் என அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளனர.் குரறந்த 

எண்ணிக்ரகயிலான பங்தகற்பாளரக்ள் பிரிந்து வாழ்பவரக்ளாகவும் (0.31%)  

விவாகரத்து பசய்துபகாண்டவரக்ளாகும் (0.38%) உள்ளனர.் விதரவ/விதுரர ்பிரிவின் 

சதவீதம் 2.92 %. எனதவ, திருமணமாகாத தனிநபரக்ள் மீதான சமூக தாக்கம் மற்ரறய 

வரககரள விட அதிகமாக உள்ளது. 
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அட்டவரண 68: குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் திருமண நிரல 

திருமண நிரல 

 

ஆண் பபண் பமாத்தம் 

எண்ணி 

க்ரக. 
% 

எண்ணி 

க்ரக. 
% 

எண்ணி 

க்ரக. 
% 

திருமணமாகிய 137 10.53 470 36.13 607 46.66 

திருமணமாகாத 343 26.36 304 23.37 647 49.73 

விதரவ  7 0.54 31 2.38 38 2.92 

விவாகரத்து 2 0.15 3 0.23 5 0.38 

பிரிந்த 3 0.23 1 0.08 4 0.31 

பமாத்தம் 492 37.81 809 62.19 1301 100 

               ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022 

 

3.7.2.3 இன அரமப்பியல் 
 

சனத்பதாரகயில் 92.42% சிங்களவரக்ளும், 4.54%  இலங்ரகத் தமிழரக்ளும், 2.38% 

இலங்ரக முஸ்லீம்களும் உள்ளதாக அட்டவரண 68 காடட்ுகிறது. 

 

அட்டவணை 69: இனத்துவம் 

இனத்துவம் எண்ணிக்ரக % 

சிங்களவர ் 428 92.42 

இலங்ரக தமிழர ் 21 4.54 

இந்திய தமிழர ் 1 0.22 

இலங்ரக முஸ்லீம்கள் 11 2.38 

பறங்கியர ் 1 0.22 

மலாயர ் 1 0.22 

பமாத்தம் 463 100 

                  ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022  

 

எனதவ, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, பபரும் சமூக 

பசல்வாக்கு சிங்களவரக்ரள பாதிக்கும் என்பது பதளிவாகிறது. இப்பகுதியில் இன 

நல்லிணக்கம் இருந்தாலும், ஒவ்பவாரு இனத்தவர ்மற்றும் மதத்தினரரயும் சமமாக 

நடத்துவது கருத்திட்டம் முழுவதும் நரடமுரறப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

3.7.2.4 மத அரமப்பியல் 
 

இலங்ரக பல் கலாசச்ார சமூகமாக இருப்பதால், ஆய்வுப் பகுதியின் மத அரமப்ரப 

அரடயாளம் காண தவண்டியது அவசியமானதாகும். மத பரம்பலின்படி, அட்டவரண 

69 இல் ஆய்வுப் பகுதியில் 87.68% பபௌத்தரக்ளாகவும், 8.64% கிறிஸ்தவரக்ளாகவும் 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளதுடன் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள பமாத்த 

மக்கள்பதாரகயில், 5.4% தராமன் கத்ததாலிக்கரக்ளாகவும் 3.24% பிற 

கிறிஸ்தவரக்ளாகவும் உள்ளனர.் "பிற கிறிஸ்தவரக்ள்" வரக ஒப்பீட்டளவில் 

குரறவாக உள்ளது. 

 

அட்டவணை  70: மதப் பின்னைி 

மதம் எண்ணிக்ரக % 

பபௌத்தம் 406 87.68 

இந்து 6 1.3 

இஸ்லாம் 11 2.38 

தராமன் கத்ததாலிக்கம் 25 5.4 

பிற கிறிஸ்தவரக்ள் 15 3.24 

பமாத்தம் 463 100 
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                  ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022  

  

3.7.2.5 குடும்பத்தின் அளவு 
 

கருத்திட்ட திடட்மிடல் தநாக்கங்களின் தபாது குடும்பத்தில் உள்ள பமாத்த 

உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்ரக ஒரு முக்கிய காரணியாகும். அட்டவரண 70 ஐப் 

பாரக்்கும்தபாது, 9.07% குடும்பங்கள் 5 இற்கும் தமற்படட் உறுப்பினரக்ரளக் பகாண்ட 

குடும்பங்களாக இருப்பரதக் காட்டுகிறது. தமலும், சராசரி குடும்ப அளவு 4 

உறுப்பினரக்ரளக் பகாண்டுள்ளது என்பரத SIA பவளிப்படுத்துகிறது. சில 

சந்தரப்்பங்களில், ஒரு குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கு தமற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளதுடன் 

இது அதிக எண்ணிக்ரகயிலான குடும்ப உறுப்பினரக்ள் இருப்பதற்கான 

காரணமாகும். 

 

அட்டவரண  71: குடும்பத்தின் அளவு 

குடும்பத்திலுள்ள பமாத்த 

உறுப்பினரக்ளின் எண்ணிக்ரக 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

% 

1 19 4.11 

2 57 12.31 

3 109 23.54 

4 145 31.32 

5 91 19.65 

>5 42 9.07 

பமாத்தம் 463 100 

ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022  

 

3.7.2.6 சமூக -பபாருளாதார நிரல 
 

200 மீட்டர ் வழித்தடத்திற்குள் நடத்தப்பட்ட சமூக-பபாருளாதாரக் 

கணக்பகடுப்பின்படி, கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதியின் சமூகப் 

பபாருளாதார நிரல கீதழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

3.7.2.7 எழுத்தறிவு மற்றும் கல்வி 
 

பபரும்பான்ரமயான நபரக்ள் ‘தரம் 6 – க.பபா.த (சா/த) பிரிவில் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படட்ுள்ளனர.்  இது சதவீதமாக தநாக்குரகயில் 29.52% ஆகும். 

குரறந்த எண்ணிக்ரகயிலான தனிநபரக்ள் 'படட்ப் பின்படிப்பு’ பிரிவில் உள்ளதுடன் 

இது  சதவீதமாக 0.85% ஆகும். இருப்பினும், குரறந்தபட்ச சதவீதங்கள் கல்வியறிவற்ற 

வரகயின் கீழ் (1.14%) வருவதுடன் ரகபயாப்பம் இடுவதற்கு மாத்திரம் இயன்ற வரக 

(0.77%) ஆகும். ஆய்வுப் பகுதியின் கல்வி மீதான பாதிப்பு கணிசமாகக் குரறவாக 

இருப்பரத இது காடட்ுகிறது. குடும்பத் தரலவரக்ளும் இதத மாதிரியான எழுத்தறிவு 

மற்றும் கல்விரயக் காடட்ுகின்றனர.் தமற்படி தரவுகரள பகுப்பாய்வு பசய்யும் 

தபாது, கருத்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியின் எழுத்தறிவு மற்றும் கல்வி 

நிரலயானது ஒரு மிதமான பரம்பலாக காணப்படுகின்றது. 

 

அட்டவரண  72: குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் கல்வி நிரல 

கல்வி நிரல No. % 

கல்வியறிவற்ற 15 1.14 

ரகபயாப்பம் இடுவதற்கு இயன்ற 10 0.77 

பாடசாரல பசல்வதற்கு காத்திருக்கின்ற 83 6.38 

தரம்  1-5 118 9.07 

தரம்  6- க.பபா.ச (சா/த) 384 29.52 

க.பபா.த (சா/த) சித்தியரடந்த 253 19.45 
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க.பபா.த (உ/த) சித்தியரடந்த 264 20.29 

பட்ட முன் மாணவர/்பட்டதாரி 145 11.15 

பட்டப் பின்படிப்பு 11 0.85 

பிற 18 1.38 

பமாத்தம் 1301 100 

          ஆதாரம்: சமூகப் பபாருளாதார ஆய்வுத் தரவு/NKBA EH/கட்டம் II/RDA/2022  

 

3.7.2.8 பதாழில் முரற  
 

கருத்திட்டப் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதியில் உள்ள குடும்பத் தரலவரக்ளின் பதாழில் 

முரறயானது அவரக்ளின் வாழ்வாதாரம் மற்றும் தற்தபாரதய சமூக-பபாருளாதார 

நிரலரமகள் பற்றிய யதாரத்்தமான கருத்திரனப் பபற்றுக்பகாள்வதற்கு 

முக்கியமானதாகும். அட்டவரண 72 இல் விளக்கப்படட்ுள்ளபடி, மூன்று முக்கிய 

பதாழில் பிரிவுகள் அதிக பிரதிநிதித்துவத்துடன் காணப்படுவதுடன் அரவயாவன, 

'பதாழிலாளர ்(பயிற்சி பபற்றவர)் (19.87%) 'வரத்்தகம்/வணிகம்' (13.61%), மற்றும் 'ஓய்வு 

பபற்றவர'் (12.96%) ஆகியரவயாகும். தமற்படி பிரதிநிதித்துவங்கள் மூலம், ஆய்வுப் 

பகுதி சமூகத்தில் குரறந்த சமூக-பபாருளாதார நிரலரயப் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது என்பரதத் தரவு பவளிப்படுத்துகிறது. மற்ரறய 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதாழில் பிரிவுகளாக தனியார ் நிரறதவற்று துரற அல்லாத 

தசரவ (11.23%), மற்றும் அரச நிரறதவற்றுத் துரற சாராத தசரவ (3.87%) 

ஆகியரவயாகும். அரச மற்றும் தனியார ் துரறகளில் நிறுவனமயமாக்கப்பட்ட 

பதாழில்கள் அதிக பிரதிநிதித்துவத்ரதக் காடட்ுகின்றன. கல்விப் பின்னணிதய 

இதற்குக் காரணமாகும். ஒரு முக்கிய காரணியாக 3.68% தவரலயில்லாத 

குடும்பங்கள் உள்ளதுடன் இது அவரக்ளின் குடும்பங்களில் நிரலயான 

வாழ்வாதாரத்ரதப் தபணுவதற்கான முக்கியமான பிரசச்ிரனயாகும். குடும்பத் 

தரலவரக்ளிரடதய உள்ள பதாழில் வரககளில் பாலினம் சாரந்்த தகவரல கீதழ 

உள்ள அட்டவரண வழங்குகிறது. 

 

அட்டவரண  73: பாலினம் அடிப்பரடயில் குடும்பத் தரலவரக்ளின் முதன்ரம 

பதாழில் முரறகள் 

பதாழில் வரக ஆ ண் % பபண் % பமாத்தம் % 

பசாந்த நிலத்தில் விவசாயம் 3 0.65 0 0 3 0.65 

சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் 3 0.65 0 0 3 0.65 

தோட்டல் தசரவ 

பதாழிலாளி 1 0.22 0 0 1 0.22 

கால்நரட வளரப்்பு 0 0 1 0.22 1 0.22 

சிறு ரகத்பதாழில் 2 0.43 0 0 2 0.43 

விற்பரனயாளரக்ள் 1 0.22 0 0 1 0.22 

அரசு நிரவ்ாக தசரவ 9 1.94 1 0.22 10 2.16 

அரசு நிரவ்ாகமற்ற தசரவ 14 3.01 4 0.86 18 3.87 

தனியார ்நிரவ்ாக தசரவ 26 5.62 2 0.43 28 6.05 

தனியார ் நிரவ்ாக அல்லாத 

தசரவ 48 10.37 4 0.86 52 11.23 

விவசாய கூலி பதாழிலாளி 2 0.43 0 0 2 0.43 

ஆயுத பரடகள் 2 0.43 0 0 2 0.43 

தனியார ்பாதுகாப்பு தசரவ 2 0.43 0 0 2 0.43 

இல்லத்தரசி 0 0 16 3.46 16 3.46 

ஓய்வு பபற்றவர ் 52 11.23 8 1.73 60 12.96 

தவரலயில்லாதவரக்ள் 11 2.38 6 1.3 17 3.68 

சில்லரற வரத்்தகம் 2 0.43 1 0.22 3 0.65 

வரத்்தக உதவியாளர ் 2 0.43 0 0 2 0.43 

ததரச்ச்ிபபற்ற பதாழிலாளி 83 17.93 9 1.94 92 19.87 
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ததரச்ச்ி பபறாத பதாழிலாளி 8 1.73 2 0.43 10 2.16 

வரத்்தகம்/வணிகம் 58 12.53 5 1.08 63 13.61 

பரழயது 7 1.51 4 0.86 11 2.37 

வாடரகக்கு 10 2.16 7 1.51 17 3.67 

வாகன தரிப்பிட தசரவகள் 2 0.43 1 0.22 3 0.65 

பவளிநாடட்ு வருமானம் 7 1.51 2 0.43 9 1.94 

சுய தவரலவாய்ப்பு 2 0.43 5 1.08 6 1.51 

பபாழுதுதபாக்கு 0 0 1 0.22 1 0.22 

வட்டி 3 0.65 1 0.22 4 0.87 

சமுரத்்தி 1 0.22 2 0.43 3 0.65 

உறவுகளிடமிருந்து நிதி 7 1.51 4 0.86 11 2.37 

உணவுகள் விற்பரன 1 0.22 0 0 1 0.22 

மீன் விற்பரன 2 0.43 0 0 2 0.43 

தசச்ு தவரல 4 0.86 0 0 4 0.86 

இயந்திர இயக்குனர ் 2 0.43 0 0 2 0.43 

பமாத்தம் 377 81.42 86 18.58 463 100 

 

ஆய்வுப் பகுதியின் சுயபதாழில் முரறகரளக் கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, ஆய்வுப் 

பகுதியின் பமாத்த சுயபதாழில் பசய்பவரக்ளின் எண்ணிக்ரக 26 என அட்டவரண 74 

பவளிப்படுத்துகிறது. பதிலளித்தவரக்ளில் பபரும்பான்ரமயானவரக்ளில், 57.67% தபர ்

ரதயல் தவரலயில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் அதத சமயம் 11.54% தபர ் டியூஷன் வகுப்பு 

நடாத்தும் பதாழிலில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் ஆய்வுப் பகுதியின் அதத விகிதம் (11.54%) 

உணவு விநிதயாகத்தில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் 

 

அட்டவரண  74: சுயதவரலவாய்ப்பின் தன்ரம 

தன்ரம எண்ணிக்்ரக % 

ரதயல்காரர ் 15 57.67 

வாகன தரிப்பிடம் 1 3.85 

டியூஷன் வகுப்பு 3 11.54 

உணவு வழங்கல் 3 11.54 

மருத்துவமரன ததரவகள் - உற்பத்தி 1 3.85 

பமழுகுவரத்்தி தயாரித்தல் 1 3.85 

ஊதுபத்தி பசய்தல் 1 3.85 

பவற்றிரல மற்றும் பாக்கு விற்பரன 1 3.85 

கூடட்ுத்பதாரக 26 100 

சுயபதாழிலில் ஈடுபடுவதில்ரல 1738 98.53 

பமாத்தம் 1764 100 

 

3.7.2.9 வருமானம் மற்றும் பசலவு 
 

வருமானம் மற்றும் பசலவுகள் பல விளக்கங்கள் மற்றும் கணிப்புகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான சமூக-பபாருளாதார குறிகாட்டிகளாகும். ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ள குடும்பங்களின் முக்கிய வருமான ஆதாரங்கரளக் கருத்தில் 

பகாள்ளும்தபாது, அவரக்ளின் முக்கிய வருமானம் அவரக்ளின் சம்பளம் அல்லது 

ஊதியம் என்பரத மிக உயரந்்த விகிதம் (74.81%) பவளிப்படுத்துகிறது. ஊழியர ்

பரடரயச ் தசரந்்த மக்களில், 48.73% ஆண்களாகவும் 26.07% பபண்களாகவும் 

உள்ளனர.் தமலும் பகுப்பாய்வு பசய்யும் தபாது, பதிலளித்தவரக்ளில் பமாத்தம் 9.13% 

தபர ் தங்கள் முக்கிய வருமான வழிமுரற வரத்்தகம் மற்றும் ரகத்பதாழில் என்று 

பதரிவித்தனர.் வரத்்தகம் மற்றும் ரகத்பதாழில்துரற ஊழியரக்ரள பாலின 

அடிப்பரடயில் தநாக்குமிடத்து 80.7% ஆண்கள் மற்றும் 19.3% பபண்கள் என 

பிரிக்கலாம். தமலும், பதிலளித்தவரக்ளில் 4.07% தபர ்அரசாங்க நலன்புரித் திட்டமான 

சமுரத்்தி மற்றும் பவளிநாடட்ுப் பணம் அவரக்ளின் வருமான ஆதாரங்கள் என்று 
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பவளிப்படுத்தினர.் குடும்ப வருமான ஆதாரம் பற்றிய கூடுதல் விவரங்கள் கீதழ 

உள்ள அட்டவரண 75 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  75: * பாலினத்தின் அடிப்பரடயில் குடும்ப வருமானத்தின் ஆதாரம் 

வருமான ஆதாரம் 

ஆண் பபண் பமாத்தம் 

பதா

ரக 
% 

பதா

ரக 
% 

பதா

ரக 
% 

சம்பளம்/கூலி 

443 

48.7

3 237 

26.0

7 680 

74.8

1 

சுய தவரலவாய்ப்பு 4 0.44 22 2.42 26 2.86 

கால்நரட வளரப்்பு 0 0 1 0.11 1 0.11 

சமுரத்்தி 6 0.66 20 2.2 26 2.86 

பவளிநாடட்ு பணம் அனுப்புதல் 8 0.88 3 0.33 11 1.21 

ரகத்பதாழில்/வரத்்தகம் 67 7.37 16 1.76 83 9.13 

தசமிப்பு வட்டி 10 1.1 2 0.22 12 1.32 

மற்றரவ 38 4.18 32 3.52 70 7.7 

கூடட்ுத்பதாரக 

576 

63.3

6 333 

36.6

3 909 100 

குறிப்பிடப்படவில்ரல/ 

வருமான ஆதாரம் இல்ரல 293 

33.7

2 562 

62.7

8 855 

48.4

7 

பமாத்தம் 869  895  1764  

* குடும்ப தரலவரக்ள் உள்ளடங்கலாக 

 

அட்டவரண 76 இல் சித்தரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, குடும்பத் தரலவரக்ளின் மாத 

வருமானத்தின் சராசரி பபறுமானம்ட மூன்று முக்கிய வருமான ஆதாரங்கள் 

வடிவத்தில் இருப்பரத பவளிப்படுத்துகிறது. அவரக்ளின் முக்கிய வருமான ஆதாரம் 

அவரக்ளின் சம்பளம்/கூலி என அரமந்துள்ளதுடன் அதன் சராசரி பபறுமானம் ரூ. 

மாதம் 85,023 ஆகும். வருமானத்தின் இரண்டாவது ஆதாரம் ரகத்பதாழில் மற்றும் 

வரத்்தகம் ஆகும். தமலும், மாதத்திற்கான சராசரி வருமான பபறுமானம் ரூ. 552,233. 

மூன்றாவது நிரலயில் வட்டி தசமிப்பு என்பதுடன் இதன் சராசரி பபறுமானம் 

மாதத்திற்கு ரூ.47,700 ஆகும்ட. 'மற்றரவ' என குறிப்பிடப்பட்ட வரகயின் பபாதுவான 

வருமான ஆதாரங்களாக சுயபதாழில் மூலம் கிரடக்கும் வருமானம், 

பிள்ரளகளிடமிருந்து பபறுபரவகள், அரற/வீடு அல்லது கரடயிலிருந்து வாடரக 

வருமானம் ஆகியரவ வருமானத்தின் முக்கிய ஆதாரமாகும். 

 

அட்டவரண  76: குடும்பத் தரலவரக்ளின் மாத வருமானத்தின் சராசரி பபறுமானம் 

(ரூ.) 

வருமானஆதாரம் 

 

பமாத்தம் 

பதாரக. பணத்பதாரக சராசரி 

சம்பளம்/கூலி 306 26,017,270.00 85,023.76 

சுய தவரலவாய்ப்பு 8 556,000.00 69,500.00 

சமுரத்்தி 14 28,250.00 2,017.86 

பவளிநாடட்ு பணம் அனுப்புதல் 6 1,420,000.00 236,666.67 

பதாழில்/வரத்்தகம் 60 33,134,000.00 552,233.33 

தசமிப்பு வட்டி 10 477,000.00 47,700.00 

மற்றரவ 57 4,346,000.00 76,245.61 

 கூடட்ுத்பதாரக 461 65,978,520.00 1,069,387.23 

 

இந்நிரலரய நகரப்ுறத்தில் உள்ள ஒரு குடும்பத்தின் சராசரி மாத வருமானத்துடன் 

ஒப்பிடும் தபாது, ரூ. 116,670 ஆகும். (குடும்ப வருமானம் மற்றும் பசலவு கணக்பகடுப்பு 

– 2019, இறுதி அறிக்ரக. பதாரகமதிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் திரணக்களம்). EH-

NKBA இரண்டாம் கட்ட ஆய்வுப் பகுதியின் தற்தபாரதய நிரல ததசிய 
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புள்ளிவிவரங்களுடன் மிகவும் இணக்கமான எண்ணிக்ரகரயக் பகாண்டுள்ளது 

என்பரத இது குறிக்கிறது. 

 

வருமான அளரவக் கருத்தில் பகாள்ளும்தபாது, அதிகபட்ச மாத வருமானம் ஒரு 

மாதத்திற்கு ரூ. 200,000, ஆக இருப்பதுடன் பதிலளித்தவரக்ளில் 6.61% தபர ்அதிகபட்ச 

மாத வருமான வரகக்கு தமல் உள்ளனர.் இருந்ததபாதிலும், வருமான அளவுகள் ரூ. 

25,000 முதல் 50,000 வரர சுமார ் 36.60% ஆகும். 16.5% கீழ்மடட் வருமானக் குழுவில் 

பதிவாகியுள்ளதுடன் அவரக்ளின் வருமானம் ரூ. 25,000 இற்கு குரறவாக இருப்பரதக் 

காணலாம். கருத்திட்ட ஆய்வு பகுதியில் 46.9% இற்கும் அதிகமான மக்கள் ரூ. மாதம் 

50,000 தமலான வருமானத்ரதப் பபறுகின்றனர.் வருமான நிரலகள் பற்றிய கூடுதல் 

விவரங்களுக்கு, கீதழ உள்ள அட்டவரண 77ஐப் பாரக்்கவும். 

 

அட்டவரண  77: குடும்பத்தின் மாத வருமான முரற 

வருமான அளவு (ரூ) எண்ணிக்ரக % 

5,000 இற்கும் குரறவாக 17 2.01 

5,001 – 9,999 20 2.36 

10,000 – 14,999 24 2.83 

15,000 - 24,999 79 9.33 

25,000 - 49,999 310 36.60 

50,000 - 74,999 133 15.70 

75,000 - 100,000 127 14.99 

100,001 - 200,000 81 9.56 

200,001 மற்றும் அதற்கு தமல் 56 6.61 

கூடட்ுத்பதாரக 847 100 

வருமான முரற 

இல்ரல/குறிப்பிடபடவில்ரல 
917 51.98 

பமாத்தம் 1764 100 

 

கருத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் பசலவு முரறகரள அட்டவரண 78 

விளக்குகிறது. அப்பகுதிகளின் வருமான  பபறுமானம் மற்றும் பசலவு 

பபறுமானங்கரள ஒப்பிடும் தபாது, பசலவு முரற வருமான முரறரய விட 

குரறவாக இருப்பரத அரடயாளம் காணலாம். அவரக்ளில் சுமார ் 19.64% தபரின் 

பசலவு முரற ரூ. மாதம் 50,000 ஆக உள்ளது. அவரக்ள் ததசிய வறுரமக் தகாட்டிற்கு 

கீதழ உள்ள குழுவாகும். தமலும், அவரக்ளில் சுமார ் 80.36% தபர ்ரூ. 50,000 தமற்பட்ட 

பசலவு முரறரய பகாண்டுள்ளனர.் இரதப்தபாலதவ பசலவினத்தின் அதிகபட்ச 

வரக (29.14%) ரூ. 100,001 – ரூ. 200,000 ஆகும். 

 

அட்டவரண  78: குடும்பத்தின் மாதாந்திர பசலவு முரறகள் (ரூ.) 

பசலவு நிரல (ரூ.) எண்ணிக்ரக % 

 5,000 இற்கும் குரறவாக - - 

5,001 – 9,999 - - 

10,000 – 14,999 2 0.43 

15,000 - 24,999 12 2.65 

25,000 - 49,999 75 16.56 

50,000 - 74,999 101 22.3 

75,000 - 100,000 89 19.65 

100,001 - 200,000 132 29.14 

200,001 மற்றும் அதிகமாக 42 9.27 

கூடட்ுத்பதாரக 453 100 

குறிப்பிடவில்ரல 10 2.16 

பதாரக 463 100 
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தமலும், மாதாந்த பசலவினங்களின் சராசரி பபறுமானம் அட்டவரண 79 இல் 

பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. பசலவின முரறரமயில் மூன்று உயர-்பசலவு பிரிவுகள் 

இருப்பரத கணக்பகடுப்புத் தரவு பவளிப்படுத்தியது. இப்பகுதியில் வீடட்ு 

வாடரகதய அதிக மாதச ் பசலவாகும் என்பதுடன் அதற்கு மாதம் ரூ. 189,881 

பசலவிடப்படுகிறது. பதாரலதபசி கட்டணமானது இரண்டாவது மிக உயரந்்த 

பிரிவாகும், இது மாதம் ரூ. 82,181 ஆகும். தமலும், வருமானத்தில் சுமார ் ரூ. 50,000 

திருமணம், விருந்துகள் தபான்ற சமூகப் பணிகளுக்காக பசலவிடப்படுகிறது. 

இதற்கிரடயில், அவரக்ள் மாதம் ரூ. 44,468. உணவு மற்றும் உணவகத்திற்கு 

பசலவிடுகின்றனர.் தமலும், சராசரியாக ரூ. 33,285 கடன் மற்றும் வட்டிக்கு 

பசலவிடப்படுகிறது. 

 

அட்டவரண  79: குடும்பத்தின் பசலவினங்களின் சராசரி பபறுமானம் 

பசலவு வரக 

 
பமாத்

தம் 

குறிப்பிடப்

பட 

வில்ரல 

எண்ணி

க்ரக. 
% 

பதாரக (ரூ) 

குரறந்தப

ட்சம் 

ஆகக் 

கூடியது 
சரசாரி 

உணவு மற்றும் 

உணவகம் 

463 7 
451 

8.8 
2200.00 560000.00 44468.51 

கடன் மற்றும் வட்டி 463 323 140 2.7 500.00 500000.00 33285.35 

குழந்ரதகளுக்கான 

கல்வி 

463 211 
252 

4.9 
250.00 100000.00 15733.93 

சுகாதாரம் 463 44 419 8.2 200.00 60000.00 6324.70 

மின் கட்டணம் 463 17 446 8.7 150.00 500000.00 4860.95 

வாகன எரிபபாருள் 

மற்றும் பராமரிப்பு 

பசலவு 

463 170 

293 

5.7 

200.00 150000.00 12080.20 

வீடட்ு வாடரக 463 452 
11 

0.2 
2700.00 

1600000.0

0 

189881.8

2 

வீடட்ு பராமரிப்பு 

பசலவு 

463 163 
300 

5.9 
50.00 

2000000.0

0 
11207.50 

மதம் சாரந்்த 463 126 337 6.6 100.00 60000.00 2237.24 

சமூக - 

திருமணங்கள்/விருந்

துகள் தபான்றரவ. 

463 126 

337 

6.6 

200.00 3908.6053 50000.00 

சுற்றுப்பயணங்கள் 

மற்றும் 

பபாழுதுதபாக்கு 

463 218 

245 

4.8 

200.00 50000.00 3663.67 

நீர ்கட்டணம் 463 53 410 8.0 100.00 35000.00 1779.12 

அழகு பராமரிப்பு 463 287 176 3.4 100.00 20000.00 2319.318 

பதாரலதபசி - 

நிரந்தர/பமாரபல்/இ

ரணயம் 

463 441 

22 

0.4 

400.00 
1000000.0

0 
82181.91 

பவற்றிரல/புரகயி

ரல 

463 423 
40 

0.8 
100.00 28000.00 2731.25 

மதுபானம் 463 364 99 1.9 500.00 45000.00 3459.09 

பபரியவரக்ளுக்கு 

கல்வி 

463 435 
28 

0.5 
500.00 85000.00 13671.43 

விறகு/எரிவாயு 

தபான்றரவ. 

463 44 
419 

8.2 
200.00 30000.00 2997.08 

ஆரடகள் 463 141 322 6.3 100 30000 3216.46 

தபாக்குவரத்து 463 97 366 7.2 80.00 50000.00 6082.73 

வரகப்படுத்தப்படாத 

பசலவுகள் 

463 463 
- 

- 
- - - 

மற்றரவ 463 463 - - - - - 
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3.7.2.10  சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு உணரத்ிறன் 
இது அத்தியாயம் 3 இல் பிரிவு 4.2.2.3 இல் விரிவாக கலந்தரரயாடப்படட்ுள்ளது 

 

3.7.2.11 கிரடக்கக்கூடிய உட்கட்டரமப்பு வசதிகள் 
EH-NKBA இரண்டாம் கட்டப் பகுதிக்குள் உள்ள உள்கட்டரமப்பு வசதிகள், நாட்டின் 

நிரவ்ாக நகரம் மற்றும் முக்கியமாக நகரப்்புறம் காரணமாக, பகாழும்பு 

மாவட்டத்தின் மற்ற பகுதிகளுடன் ஒப்பிடுரகயில் ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது.: 

அதாவது சமூக/பபாதுவான உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் அல்லது வசதிகள் மற்றும் 

தனிப்படட் உள்கட்டரமப்பு வசதிகள். சமூக உள்கட்டரமப்பு வசதிகரளப் 

பபாருத்தவரர, நீர,் மின்சாரம், பதாரலத்பதாடரப்ு மற்றும் வீதி அணுகல் தபான்ற 

முக்கிய கூறுகள் அரடயாளம் காணப்பட தவண்டும். வரரபடம் 61 திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அரனத்து வசதிகரளயும் விளக்குகிறது. 

இப்பகுதியில் வீதி வரலயரமப்பு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது மற்றும் பிற சமூக 

உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் அல்லது வசதிகள் இப்பகுதியில் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக பதரிகிறது. அரனத்து அரசு மற்றும் தனியார ்துரற நிறுவனங்களும் EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரதப் பற்றி அறிந்திருப்பரதயும், அத்தியாயம் இரண்டில் 

எடுத்துக்காட்டப்படட்ுள்ளபடி அவரக்ள் எந்த ஆட்தசபரனயும் பதரிவிக்கவில்ரல 

என்பரதயும் இங்கு எடுத்துரரப்பது முக்கியம். 

 

தனிப்படட் அளவிலான உள்கட்டரமப்பு வசதிகள்/வசதிகரளப் பாரக்்கும்தபாது, 

நடத்தப்பட்ட மக்கள்பதாரக கணக்பகடுப்பு திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 

(PAHs) பற்றிய ததரவயான அரனத்து தகவல்கரளயும் வழங்குகிறது. 760 

ஆக்கிரமிப்பாளரக்ள் உள்ளனர ் என்றும் அவரக்ளில் 93.6% (711) தபர ் தனியார ் நில 

உரிரமயாளரக்ள் என்றும் அட்டவரண 82 எடுத்துக்காடட்ுகிறது. அவரக்ளில் ஒரு 

சிறிய பதாரக 2.1% (16) தனியார ் பகிரப்பட்ட குடியிருப்பாளரக்ள். அவற்றில் சுமார ்

2.6% (20) அரசு நிலங்கள் தற்தபாது பல்தவறு அரசு நிறுவனங்களால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளன. இதற்கிரடயில், தனியார ்வசம் 6 மதகு நிலங்கள் உள்ளன. 

 

அட்டவரண  80: திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட நில உரிரமயின் 

வரககள் 

வரக  இல  % 

தனியார ் 711 93.6 

தனிப்படட் பகிரவ்ு 16 2.1 

தனியார ்உரிரமயுடன் கூடிய மத காணி 6 .8 

அரசு இட ஒதுக்கீடு 4 .5 

அரசு காணி 20 2.6 

ஏரனயரவ  3 .4 

பமாத்தம் 760 100.0 

 

 

இந்த ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் அரனத்தும் நில வரககளின் அடிப்பரடயில் 

கண்டறியப்படட்ு வருகிறது. அட்டவரண 83 இன் படி, மிக உயரந்்த வரக விவசாய 

நிலங்கள் (258 இடங்கள்). பபரும்பாலான விவசாய நிலங்கள் பநல் நிலங்கள், அரவ 

குத்தரகதாரரக்ளின் உரிரமயாளரக்ளால் பநல் சாகுபடிக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இரண்டாவது மிக உயரந்்த வரக காணி குடியிருப்பு 

காணி மற்றும் 240 நிலங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. மூன்றாவது மிக 

உயரந்்தது வணிக நிலங்கள், பமாத்த எண்ணிக்ரக 204 ஆகும். 
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அட்டவரண  81: EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களின் 

வரககள் 

நிலத்தின் வரககள் இல  % 

குடியிருப்பு காணி 240 31.6 

வணிக காணி 204 26.8 

தரிசு காணி 56 7.4 

விவசாய காணி 258 33.9 

ஏரனயரவ  (பபாது பயன்பாடு) 2 .3 

பமாத்தம் 760 100.0 

 

தமலும், இந்த பாதிக்கப்பட்ட நிலங்கள் அரனத்தும் பல்தவறு ததரவகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படட்ு வருகின்றன. அட்டவரண 84 பல்தவறு வரகயான 

பயன்பாடுகளின் கீழ் பபரச்ச்ில் பாதிக்கப்பட்ட அளரவ விளக்குகிறது. பாதிக்கப்பட்ட 

காணிகளின் பமாத்த விஷ்தீரணம் 44,542.12 தபரச்ச்ஸ் ஆகும். அவற்றில் 20,671.01 

தபரச்ச்ஸ் விவசாய தநாக்கங்களுக்காக அதிக வரகயாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இரண்டாவது மிக உயரந்்த வரக 16,271.54 தபரச்ச்ஸ் பகாண்ட வணிக அல்லது வணிக 

தநாக்கத்திற்கான நிலங்கள் ஆகும். மூன்றாவது மிக உயரந்்த வரக காணி 4,806.75 

தபரச்ச்ஸ் ஆகும். ஒதர தநரத்தில், குடியிருப்பு மற்றும் வணிக தநாக்கங்களுக்காக 

1,508.9 தபரச்க்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இன்னும், 1,245.32 தபரச்ச்ஸ் எந்த 

தநாக்கத்திற்கும் பயன்படுத்தப்படவில்ரல. ஒரு சிறிய அளவு 38.6 தபரச்ச்ஸ் 

பபாதுவான தநாக்கத்தின் கீழ் அரடயாளம் காணப்பட்டது. தமலும் விவரங்களுக்கு, 

கீதழ உள்ள அட்டவரண 84 ஐப் பாரக்்கவும். 
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  வரரபடம்   59:  பாதிக்கப்படட் நிலங்களின் உள்ள சமூக கடட்ரமப்பு வசதிகள் 
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அட்டவரண 82: திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் சக்தி பயன்பாடட்ு முரற 

எரிசக்தி ஆதாரம் கிரடக்கின்றது கிரடக்கவில்ரல 

மின்சாரம் 446 5 

மண்பணண்பணய் 9 442 

சூரிய உளி 6 445 

ஏரனயரவ  

(உலரக்லம்) 

1 450 

மக்களின் வாழ்வாதாரத்தில் நீர ் மிகவும் விரலமதிப்பற்ற வளமாகும். EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் இருக்கும் நீர ் ஆதாரங்கள் 

முக்கியமாக ததசிய நீர ் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சரப (NWSDB) இரணப்புகள் 

உள்ளன. அட்டவரண 89 இன் படி, ஒவ்பவாரு குடும்பமும் குடிப்பதற்கும், நீராடல், 

துணி துரவப்பதற்கும், சுகாதாரம், வீடட்ுத்ததாட்டம் மற்றும் சரமயல் தபான்ற 

அரனத்து வீடட்ு உபதயாகங்களுக்கும் NWSDB தண்ணீரரப் பயன்படுத்துகிறனர.் 

மற்ற ஆதாரங்களில், கிணற்று நீர ் (மின்சாரம் மற்றும் மின்மயமாக்கப்படாதது) 

இப்பகுதியில் பபாதுவானது. ஆனால், இப்தபாது வீடுகளுக்கு NWSDB தண்ணீர ்

கிரடப்பதால் அது குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்ரல. 

 

அட்டவரண  83: குடிமரன மட்டத்தில் நீர ்பயன்பாடட்ு முரற 

Reஆதாரம் குடிநீர ்நீராடல், 
துணி 

துரவத்தல் 
சுகாதாரம்,  வீடட்ுத்ததாட்டம்  

மற்றும் 

சரமயல் 
ஏரனயரவ  

கிணற்று நீர-் 

மின்சாரத்துடன் 
92 95 95 95 90 90 4 

கிணற்று நீர-் 

மின்சாரம் 

இல்லாமல் 

12 63 12 10 11 10 2 

நீர ்சரப 344 285 301 332 275 295 23 

மரழநீர ்

தசகரிப்பு 

பதாட்டி 

0 1 1 1 1 1 0 

ஏரனயரவ  4 4 4 3 1 3 0 

 

சமூக உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் மற்றும் வீடட்ு அளவிலான தனிப்படட் 

உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் ஆகியவற்ரற ஒப்பிடும் தபாது, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் 

திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அரனத்து உறுப்பினரக்ளும் கணிசமாக 

உயரந்்த வாழ்வாதார வசதிகரள அனுபவித்து வருகின்றனர.் 

 

3.7.3  வயல் மை்றும் மநல் பயிை்ச ்மசய்ணக 

பநல் காணி EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட தாக்கம் உள்ள பகுதியில் ஒரு முக்கிய 

அம்சமாகும். தமதல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, இப்பகுதி முக்கியமாக கடுபவல DSD இல் 

அரமந்துள்ளது. இது 1,323 பேக்தடரக்ரளக் பகாண்டுள்ளது, அவற்றில் சுமார ் 358 

பேக்தடர ்ரகவிடப்படட்ுள்ளது (வள விவரம், கடுபவல, 2020). எவ்வாறாயினும், EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரதக் கண்டறியும் 15 GNDகளில் 12 GNDகள் பநல் நிலங்கரளக் 

பகாண்டுள்ளன. இந்த GND களில் பமாத்த பரப்பளவு சுமார ்234.52 பேக்தடர ்ஆகும். 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் விரளவாக சுமார ் 22.63 பேக்தடர ் வயல் 

சுவிகரித்தலுக்காக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. 

 

பல்தவறு சமூக மற்றும் சுற்றாடலுக்குல் பாதிப்புகரளக் குரறப்பதற்காக 

முக்கியமாக பநற்பயிரக்ளின் ஊடாக உயரமான பநடுஞ் சாரல கடப்பதற்கு இந்தத் 

திட்டம் திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. 2007 ஆம் ஆண்டு பவளியிடப்படட் TEPA 

வரத்்தமானியில் சுமார ் 3 கிதலாமீற்றர ் நீயமான வயல் துண்டு 

உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளன. வரத்்தமானியில் TEPA முழுவதும் பநல் பயிரிட 

அனுமதியளித்ததுடன் இன்றுவரர நரடபபற்று வருகிறது. குறிப்பாக, இரண்டு 
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பருவங்களிலும் பயிரச் ் பசய்ரக பசய்யப்படுகிறது மற்றும் EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்துடன் இரணக்கும் முழு பநல் நிலமும் மிகவும் வளமானதாக உள்ளது.  

ஒவ்பவாரு பருவத்திலும் மகத்தான அறுவரடரயப் பபறுகிறது. இது தலங்கம 

குளத்திலிருந்து நீரப்ாசனம் பசய்யப்பட்டாலும், முழு பநற்பயிரக்ளும் இலங்ரகயில் 

ஈர வரலயத்தில் அரமந்துள்ளன. குளத்தில்ல் இருந்து வரும் மத்திய நீரப்்பாசன 

கால்வாய் முக்கியமாக ததரவப்படும் தபாது திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த 

பநற்பயிரக்ளுக்கு பாண்சச்ப்படுகிறது. 

 

மக்கள்பதாரக கணக்பகடுப்பு மற்றும் ஜிஐஎஸ் சரிபாரப்்பின்படி, பாதிக்கப்பட்ட 

GNDகளில் (08) பமாத்த பநல் நில அளவு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பநல் நிலங்களின் 

அளவு கீதழ அட்டவரண 90 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  84: திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் GNDகளில் உள்ள பநல் நிலங்களின் 

பமாத்த அளவு மற்றும் பாதிக்கப்படட் பநல் நிலங்களின் பமாத்த அளவு 

 

GND பபயர ்

GND வாரியாக வயல் விஸ்தீரணம் 
RoW பாதிக்கப்படட் 

வயல்   
  

பாதிக்கப்

பட்ட 

பமாத்தம் 

வயல்%  

கா

ணி 

துண்

டு 

GND 

விஸ்தீர

ணம் (Ha) 

வயல் 

விஸ்தீர

ணம் (Ha) 

வயல் 

விஸ்தீர

ணம் (Ac) 

No. of 

Land 

Lots 

வயல் 

விஸ்தீர

ணம் (Ha) 

வயல் 

விஸ்தீர

ணம் (Ac) 

அரங்கல  7 126.79 16.53 40.84 31 5.08 12.56 30.76 

வட்டதபாத்த 1 124.93 18.35 45.33 17 1.65 4.07 8.97 

பபாரலுபகா

ட  

7 120.12 29.19 72.12 3 0.27 0.66 0.91 

எவரிதேன 9 90.72 21.89 54.08 25 0.92 2.28 4.21 

தோகந்தர  

கிழக்கு  

7 195.46 19.28 47.65 18 5.24 12.94 27.16 

தோகந்தர  

வடக்கு 

7 170.93 17.47 43.17 0 0.00 0.00 0.00 

தோகந்தர  

பதற்கு 

10 174.54 28.32 69.98 10 0.32 0.78 1.12 

குமாரதகவத்

த 

4 215.96 16.84 41.60 20 2.51 6.20 14.90 

முட்படடட்ு

பகாட 

2 131.42 18.95 46.82 35 3.74 9.25 19.75 

தபார ் 13 206.00 23.59 58.28 0 0.00 0.00 0.00 

பபாத்துராவ 6 201.03 14.69 36.29 13 0.97 2.39 6.58 

தலங்கம 

வடக்கு A 

5 177.59 9.44 23.33 22 1.94 4.78 20.50 

பமாத்தம்  78 1935.50 234.52 579.50 194 22.63 55.91  

 

143 சட்டப்பூரவ் உரிரமயாளரக்ள், 6 குத்தரகதாரரக்ள் மற்றும் 1 குத்தரக 

உரிரமயாளருக்கு பசாந்தமான பமாத்த பநல் நிலத் பதாகுதிகள் 194 ஆகும். 

இவற்றுக்கும் தமலாக, 68 குத்தரகதாரரக்ள் அல்லது விவசாயிகள் உள்ளனர ்(மக்கள் 

பதாரக கணக்பகடுப்பு தரவு). இதற்கிரடயில், வரரபடம் 62 EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத் திட்டப் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதியில் நிலப் பயன்பாடட்ு முரறகரள 

வழங்குகிறது. இப்பகுதியில் பநல் முக்கிய நிலப் பயன்பாட்டில் ஒன்று என்பரத இது 

பதளிவாகக் காடட்ுகிறது. EH-NKBA கட்டம் II மூலம் பல்தவறு நில பயன்பாடட்ு 

முரறகளால் பாதிக்கப்பட்ட GNDகரள வரரபடம் 63 காடட்ுகிறது. தமலும், EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பநல் நிலங்கரள வரரபடம் 64 

எடுத்துக்காடட்ுகிறது. 
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 வரரபடம்   60: EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத் திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு முரற 
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வரரபடம்    61: EH-NKBA கடட்ம் II  இனால் RoW  க்குள் பாதிக்கப்படட் நில பயன்பாடட்ு முரற 
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 வரரபடம்    Map 62: EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வயல் 
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3.7.4 அவைிவ ன மை்றும் தலங்கம குளங்களின் நீை் வளங்கணளப் 

பயன்படுத்துதல் 
 

தலங்கம குளத்தில் கிரடக்கும் நீர ் முக்கியமாக குமாரதகவத்ரத, பபாத்துஅராவ, 

முத்பதடட்ுவாகரல, மற்றும் தலங்கம வடக்கு ஏ, படபபாத்த GNDகளில் உள்ள பிரதான 

பநற்பசய்ரககளில் விவசாய தநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

தலங்கம குளத்திலிருந்து பயன்படுத்தப்படும் இடத்ரத அழகுபடுத்துதல் மற்றும் 

பபாழுதுதபாக்கு தநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவரதத் தவிர தவறு எந்தப் 

பயன்பாடும் இல்ரல. எவ்வாறாயினும், பவளிதயற்றப்படும் கழிவுநீரரக் பகாண்ட 

கால்வாய்களில் சாம்பல் நீர ் இருப்பு காரணமாக விவசாயிகள் தலங்கம குளத்ரத 

முழுரமயாக நம்பவில்ரல. தலங்கம குளத்தின் வலது பக்க கசிவுடன் 

இரணக்கப்பட்ட அவரிதேன குளம் பவள்ளத்ரதத் தக்கரவக்க 

பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் SLLDC ஆல் பராமரிக்கப்படும் கால்வாய் (மடிபவல 

கிழக்கு திரசதிருப்பல்) ஊடாக களனி ஆற்றுக்கு பவள்ள நீர ்பவளிதயற்றப்படுவதால் 

இது முக்கியமாக வறண்டு காணப்படுகிறது. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  11: தலங்கம மற்றும் அவரிதேன குளங்களின் கட்புலகள் 

தலங்கம குளம் அவரிதேன குளம் 

  
 

3.7.5 கலாசச்ாை, வைலாை்று மை்றும் மதால்மபாருள் 

கணலப்மபாருட்கள் மை்றும் நணடமுணைகள் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் தாழ்வாரம் பல தரமான தரவு தசகரிப்பு முரறகள் 

மற்றும் நுடப்ங்கரளப் பயன்படுத்தி கவனிக்கப்படுகிறது. இரண்டு 

ரமயப்படுத்தப்பட்ட குழு கலந்துரரயாடல்கரள (FGDs) பாரக்்கும் தபாது, முன்னணி 

விவசாயிகளில் ஒருவரான (எம். ஆர.் சுவதரத்தன) படபபாத GNDயில் ஒரு ததவாலயம் 

இருப்பதாகவும், பத்தினி ததவி பதாடரப்ான சடங்குகரள நடத்துவதற்கு கபுராலா 

தனது வழிப்பாடட்ுப் பங்ரக பசய்கிறார ் என்றும் எடுத்துக்காட்டினார.் இந்த 

ததவாலயம் புராண பத்தினி ததவாலயம் என்று அரழக்கப்படுகிறது மற்றும் 

அரனத்து பநல் விவசாயிகளும் பத்தினி ததவிக்கு முதல் அறுவரட பநல்லின் ஒரு 

பகுதிரய வழங்குகிறாரக்ள். சடங்கு நாட்காட்டியின்படி கபுராலா ததவ தனயாரவ 

நடத்துகிறார.் இந்த ததவாலயம் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கான 200 மீட்டர ்

கற்ரகப் பகுதிக்கு அப்பால் அரமந்துள்ளது. தமலும், அனுராதபுரத்தில் உள்ள ஸ்ரீ 

மோ தபாடியாவிற்கு பநல்லின் ஒரு பகுதிரய ஒதுக்கி வருவதாகவும், வருடாவருடம் 

நடத்தப்படும் அலுத் சேல் மாங்கல்ய / ரவபவத்தில் பங்தகற்பதாகவும் அவர ்தமலும் 

பதரிவித்தார.் முத்பதடுதவபகாரட பிரதான வயல்பவளியில் தான் இயற்ரக பநல் 

பயிரிடட்ு வருவதாகவும், அரனத்து சடங்குகளும் இந்த இயற்ரக விவசாய 

முரறகரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்டரவ என்றும் அவர ்கூறினார.் இவற்றுக்கும் 

தமலாக, சில பாரம்பரிய விவசாயிகள் பத்தினி ததவி மற்றும் அவரக்ளின் 

குடியிருப்புகளுக்கு கிரி தனயாரவ வழங்குவது மிகவும் அரிதாகதவ 
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காணப்படுகிறது. தமதல எடுத்துக்காட்டியபடி நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் 

அரடயாளம் காணக்கூடிய ஒரு பபாதுவான நரடமுரறயாகும். பூரண விகாரர 

தோகந்தரவில் கவனம் பசலுத்திய தபாது, பநல் விவசாயம் கிராம மக்களின் 

பபாதுவான பழக்கம் என பிரதம குருநாதர ்குறிப்பிட்டார.் ஆனால், தகாவிலில் பநல் 

பயிரச் ்பசய்ரக பதாடரப்ான குறிப்பிட்ட கரலப்பபாருட்கள் மற்றும் நரடமுரறகள் 

எதுவும் இல்ரல. 

 

  EH-NKBA கட்டம் II பதாடரப்ான பதால்பபாருள் முக்கியத்துவம் எதுவும் இல்ரல 

என்பரத எடுத்துக்காடட்ும் பதால்பபாருள் திரணக்களத்தின்  அனுமதி கடிதத்ரத 

வழங்கியுள்ளது (இரணப்பு 08 ஐப் பாரக்்கவும்). தமலும், வரரபடம் 59 திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்ள அரனத்து முக்கிய இடங்கரளயும் வழங்குகிறது, 

தமலும் இப்பகுதியில் உள்ள பதால்பபாருள், வரலாறு மற்றும் மரபுகள் பதாடரப்ான 

EH-NKBA கட்டம் II இல் எந்தப் பிரசச்ிரனயும் இல்ரல என்பரதயும் இது 

எடுத்துக்காடட்ுகிறது. 

 

3.7.6 நடந்துமகாை்டிருக்கும் ஆைாய்சச்ி கை்ணககள் 
 

EIA தரவு தசகரிப்பு காலத்தில் அரடயாளம் காணப்பட்ட நிரலயான மற்றும் நிறுவன 

ரீதியாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட ஆராய்சச்ி கற்ரககள் எதுவும் இல்ரல. 

எவ்வாறாயினும், உத்ததச EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கு அருகாரமயில் உள்ள சில 

சுற்றாடலுக்குல் சம்பந்தப்பட்ட மக்கள், அரசு மற்றும் தனியார ்பள்ளிகரளச ்தசரந்்த 

சில மாணவரக்ள் தலங்கம குளம் மற்றும் அரதச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கு குறுகிய 

கால வருரக தநாக்கங்களுக்காக வருரக தருகின்றனர.் கடுபவல DSD இன் சில 

இலக்கியங்கள் மற்றும் ஆதார விவரங்கள் தலங்கம குளத்திலும் அரதச ்சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் குறிப்பிட்ட பறரவகள், ஊரவ்ன மற்றும் பிற விலங்கு இனங்கள் 

உள்ளன என்பரதக் காடட்ுகிறது. தியவன்னாவ தபான்ற பிற இடங்கள் EIA கற்ரகக் 

காலத்தில் எந்தபவாரு பதாடரச்ச்ியான ஆராய்சச்ி கற்ரககரளயும் காட்டவில்ரல. 

 

3.7.7 திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் மபாழுதுவபாக்கு 

நடவடிக்ணககள் 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிக்குள் அரமந்துள்ள ஒதர 

உத்திதயாகபூரவ் பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரகயானது சுபுதிபுர GND இல் 

அரமந்துள்ள தியத உயனா மற்றும் தியத்த உடற்பயிற்சச்ி பாரக்் பகுதி ஆகும். 

உடற்பயிற்சச்ி நரட பரதயில்  திடட்த்தின் தாக்கத்ரத கற்ரக பசய்வதற்காக EIA 

குழு நிறுவிய 200 மீட்டர ்இரணக்கிறது. இருப்பினும், EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தில் 

உடற்பயிற்சச்ி குறுக்கு புள்ளி இல்ரல. எவ்வாறாயினும், தலங்கம குளம் பகுதியில் 

வசிப்பவரக்ள் சிலர ்காரல மற்றும் மாரல நரடப்பயணங்களுக்கு தற்தபாதுள்ள வீதி 

வரலயரமப்ரபப் பயன்படுத்துவரத EIA குழு அவதானித்துள்ளது. திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட அவரிதேன குளம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய வீதிகள் 

பபாழுதுதபாக்கு தநாக்கங்களுக்காக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதில்ரல. 

 

3.7.8 மசயை்திட்ட தாக்கம் உள்ள பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட 

அபிவிருத்தி நடவடிக்ணககள் 
 

அதிக நகரமயமாக்கல் மற்றும் நகரப்்புற ஈரநிலப் பகுதியின் காரணமாக கற்ரகப் 

பகுதி சிக்கலான நில பயன்பாடட்ு முரறகரளக் பகாண்டிருந்தது. தமலும், கற்ரகப் 

பகுதிரய உணரத்ிறன் மிக்க நீரந்ிரல முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நீரந்ிரலயாக 

அரடயாளம் காணலாம். நிலப் பயன்பாடட்ு சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் 

திட்டமிடப்படட் அபிவிருத்தி நடவடிக்ரககள் பற்றிய தசகரிக்கப்பட்ட 

இலக்கியங்களின்படி, கற்ரகப் பகுதியில், ஐந்து முக்கிய பசயற்திட்டங்கள் 
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காணப்பட்டன. இந்தத் பசயற்திட்டங்கள் முக்கியமாக பபாதுப் தபாக்குவரத்து 

தமம்பாடு, உள்கட்டரமப்பு தமம்பாடு, இயற்ரக அபாயங்கள் தமலாண்ரம தபான்ற 

பல்தவறு அம்சங்களில் கவனம் பசலுத்துகின்றது. இந்தத் பசயற்திட்டங்கரளக் 

கருத்தில் பகாண்டு; இந்த பசயற்திட்டங்கள் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்துடன் சில 

உறவுகரளக் பகாண்டுள்ளன என்பரத அரடயாளம் காண முடியும். எனதவ, இந்தத் 

பசயற்திட்டத்திற்கான நிலத் திறன் மற்றவற்ரறக் காட்டிலும் முக்கியமாக 

குறிப்பிடத்தக்கது, ஏபனனில் பபல்தலா பசயற்திட்டங்கரளச ் பசயல்படுத்த 

நகரங்களுக்கு இரடதயயான தபாக்குவரத்து அவசியம். 

 

3.7.8.1 இலகு ரயில் தபாக்குவரத்து பசயற்திட்டம் 
 

இலகு ரயில் தபாக்குவரத்து (எல்ஆரட்ி) பசயற்திட்டமானது, CMR-ஐ ரமயமாகக் 

பகாண்ட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க பபாது இரயில்தவ நகரப் தபாக்குவரமாக அரடயாளம் 

காணப்படட் பசயற்திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இது அசல் பசயற்திட்டத்தில் ஏழு (07) 

தகாடுகள் பகாண்ட கான்கிரீட ் தூண்களால் ஆன ஒரு உயரமான தமரடயில் 

பயணிக்கிறது. இருப்பினும், சமீபத்திய மாற்றங்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்துடன் பதாடரப்ுரடய மூன்று பாரதகள் உள்ளன. பமகாதபாலிஸ் 

மற்றும் தமல் மாகாண அபிவிருத்தி அரமசச்ு (MMWD) ரலட ்பரயில் தபாக்குவரத்து 

(எல்ஆரட்ி) பசயற்திட்டத்ரத பசயல்படுத்துகிறது, இது தமற்கு பிராந்திய 

பமகாதபாலிஸ் பகுதிக்கான தநாக்கம் பகாண்ட தபாக்குவரத்து பசயற்திட்டத்தின் 

படி உருவாக்கப்பட்டது. பகாழும்பு மற்றும் மாலதப வழித்தடங்களுக்கு இரடயில் 

(குறிப்பாக மாலதப மற்றும் பபாரரளக்கு இரடயிலான) தபாக்குவரத்து பநரிசல் 

அதிகம் உள்ள விரனத்திறன் மற்றும் நம்பகமான தபாக்குவரத்து வழிரய 

உருவாக்குவதத பசயற்திட்டத்தின் இலக்காகும். மற்ரறய LRT ஆனது களனியிலிருந்து 

பபாரரள, பதல்கந்த, பிலியந்தரல கடட்ுபபத்த ஊடாக பமாரடட்ுரவ வரரயிலான 

பசுரமப் பாரதயாகும். மூன்றாவது LRT ஆனது பகாட்டாவ பல் மாதிரி தபாக்குவரத்து 

ரமயத்திலிருந்து பன்னிபிட்டிய, தல்வத்துபகாட, பகாஸ்வத்த, அங்பகாட, களனி 

ஊடாக வனவாசரல வரரயான புளூ ரலன் ஆகும். இந்த பாரதயானது 

பகாஸ்வத்தவில் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத கடக்கிறது தமலும் இந்த குறிப்பிட்ட 

சந்தி எதிரக்ாலத்தில் முன்பமாழியப்பட்ட தபாக்குவரத்து அபிவிருத்தி 

பசயற்திட்டங்களின் விரளவாக மிகவும் சிக்கலான தபாக்குவரத்து ரமயமாக 

மாறும். வரரபடம் 65 தமலதிக விவரங்கரள வழங்குகிறது. 
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வரரபடம்    63: CMR இல் LRT வரலயரமப்புகின் பசயற்திட்ட வரரபடம் 

 
 

3.7.8.2 பகாழும்பு புறநகர ்ரயில் திட்டம் 
 

பகாழும்பு புறநகர ் இரயில் திட்டம் (CSRP) என்பது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத 

இரணக்கும் CMR இல் பபாது இரயில் தபாக்குவரத்ரத அபிவிருத்தி பசய்யும் 

மற்பறாரு அபிவிருத்தி திட்டமாகும். இந்த பசயற்திட்டத்தில் நான்கு வழித்தடங்கள் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன, உண்ரமயில், இது தற்தபாதுள்ள ரயில் பாரதகளின் உயர ்

தரம் மற்றும் தற்தபாரதய ரயில் பாரதகளின் விரிவாக்கம் ஆகியவற்ரறக் 

காணலாம். இலங்ரகயின் CMR இத்பசயற்திட்டத்தின் கீழ் கவனம் பசலுத்துகிறது 

மற்றும் ரயில் பாரதகள் (அ) பகாழும்பிலிருந்து ரம்புக்கரன வரர (85 கிமீ) பிரதான 

பாரதயில், (ஆ) பகாழும்பிலிருந்து களுத்துரற வரர (45 கிமீ) கரரதயாரப் 

பாரதயில், (இ) பகாழும்பு களனி பள்ளத்தாக்கு பாரதயில் அவிசாவரளக்கு (65 கி.மீ) 

மற்றும் (ஈ) புத்தளம் பாரதயில் ராகம முதல் பநகம்தபா (30 கி.மீ.) வரர. நிரல (c) 
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முக்கியமாக ராஜகிரிய முதல் அதுருகிரிய வரரயிலான EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்துடன் பதாடரப்ுரடயது. 

இந்த பசயற்திட்டத்தின் காரணமாக, நகரப்்புற வீதி அரமப்பு பபருமளவில் 

பசழுரமப்படுத்தப்படட்ுள்ளது மற்றும் வாகன தபாக்குவரத்து பராமரிப்பு மற்றும் 

நகரப்்புற பநரிசரல எளிதாக நிரவ்கிக்க முடியும். தமலும், இது EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்ரத சாதகமாக ஆதரிக்கும். 

 

3.7.8.3 பமட்தரா பகாழும்பு நகர அபிவிருத்தி பசயற்திட்டம் 
 

இந்த பசயற்திட்டம் முக்கியமாக பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் முகாரமத்துவம், நகர 

அபிவிருத்தி, உட்கட்டரமப்பு புனரவ்ாழ்வு மற்றும் தமல் மாகாணத்தில் உள்ள 

பபருநகரப் பகுதியில் உள்ள பமட்தரா பகாழும்பு உள்ளூர ்அதிகாரிகளுக்கான திறன் 

தமம்பாடு ஆகியவற்றில் கவனம் பசலுத்துகிறது. பகாழும்பு பமட்தரா பகுதி ஈர 

வலயத்தில் அரமந்துள்ளது, தமலும் இலங்ரகயில் பதன்தமற்கு பருவமரழ 

காரணமாக, அதிக மரழப்பபாழிரவ பபறுகின்றது, தமலும் ஆண்டுததாறும் 

பவள்ளம் பதிவு பசய்யப்படுகிறது. பவள்ள முகாரமத்துவத்தின் கீழ், பகாழும்பு 

நீரந்ிரலயில் வடிகால் பகாள்ளளரவ தமம்படுத்துதல், நுண் வடிகால் அரமப்புகரள 

புனரரமத்தல் மற்றும் தமம்படுத்துதல், பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் 

முகாரமத்துவத்திற்கான பகாள்ளளரவ தமம்படுத்துதல் மற்றும் தபதர தலக் லீனியர ்

பாரக்் மற்றும் பபத்தகன பூங்கா ஆகியரவ இத்பசயற்திட்டத்தின் முக்கிய 

அங்கங்களாகும். தமலும், இன்னும் பல தநாக்கங்கள் இருந்தன. எவ்வாறாயினும், 

இத்பசயற்திட்டம் இராஜகிரிய, பத்தரமுல்ரல மற்றும் அதுருகிரிய பகுதிகளில் உள்ள 

தாழ்வான பகுதிகளில் பவள்ளத்ரத கடட்ுப்படுத்துவதன் மூலம் EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்திற்கு சாதகமான பலரனக் பகாடுக்கின்றது. 

 

3.7.8.4 தரலநகர ்அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டம் 
 

தரலநகர ்நகர அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டம் (CCDP) என்பது தமற்கு மாகாணம் மற்றும் 

UDA இன் ஆராய்சச்ி மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவுகள் சம்பந்தப்படட் பங்குதாரர ்

நிறுவனங்களுடன் கலந்தாதலாசித்து தமற்பகாள்ளப்படும் கூடட்ுப் பணியாகும். 

மேரகம, கடுபவல, பகாட்டிகாவத்ரத மற்றும் மாலதப ஆகிய முக்கிய நகர 

ரமயங்களாக இத் பசயற்திட்டம் அபிவிருத்தி பசய்ய திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. இந்தத் 

பசயற்திட்டத்தின்படி, EPH நிரல II முக்கியமாக தமற்கண்ட பசயற்திட்டத்துடன் 

பதாடரப்ுரடயது என்பரத அரடயாளம் காண முடியும். இந்த நகரங்கள் கல்வி 

தகந்திர நிரலயங்களாகவும் பகாழும்பு பமட்தராவின் புறநகரப்் பகுதிகளாகவும் 

அபிவிருத்தி பசய்ய திட்டமிடட்ுள்ளன. எனதவ, நீண்ட தூர தபாக்குவரத்து மிக 

முக்கியமான காரணியாகும். தமலும், தநர பசறிவு மிக முக்கியமான காரணியாகும். 

 

3.7.8.5  பதாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டம் 
 

தமற்குப் பிராந்திய பதாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டம் இலங்ரகயில் 

நிறுவப்பட்ட முதலாவது விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில்நுட்ப அடிப்பரடயிலான 

பபாருளாதார வலயமாகும். இதததபான்ற பபாருளாதார வரலயம் 1980 களின் 

முற்பகுதியில் அரசாங்கத்தால் பதாடங்கப்பட்டது. 

படம் 64: பதாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் அரமவிட வரரபடம் மற்றும் 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கான அதன் இரணப்பு 
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வரரபடம்    65 படக் சிட்டி படவலப்பமண்ட் திட்டத்தின் இருப்பிட வரரபடம் மற்றும் 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கான அதன் இரணப்பு 

 
ஆதாரம்: SIA : பதாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டத்தின் SIA அறிக்ரக 

 
தமற்கு வரலய பதாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டம் பபருநகர 

அரமசச்கம் (பமகாதலாதபாலிஸ்) மற்றும் தமல்மாகாண அபிவிருத்தி அரமசச்ினால் 

நிரவ்கிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதற்கு உயர ்முன்னுரிரம 2016 இல் வழங்கப்படுகிறது. 

மதேன்வத்த, மீபகாட, டயகம மற்றும் மாலதப/கடுபவல என நான்கு வலயங்கள் 

உள்ளன. தற்தபாது இந்த பசயற்திட்டம் மதேன்வத்ரதயில் அரமந்துள்ள அதன் 

முதல் கட்டத்ரத பவற்றிகரமாக நிரறவு பசய்து வருகிறது. இதற்கிரடயில், 

தோமாகம, பாதுக்க மற்றும் போரரண ஆகிய மூன்று பிரததச பசயலகப் 

பிரிவுகளில் அரமந்துள்ள ஐந்து குழுக்கரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு தனது 

இரண்டாம் கட்டத்ரத பசயற்படுத்த திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. இந்த மூன்று 

பிரிவுகளுக்குள், 19 கிராம அலுவலர ்பிரிவுகள் தற்தபாதுள்ள சமூக, கலாசச்ார மற்றும் 

பபாருளாதார அரமப்புகளில் தநரடி மற்றும் மரறமுக தாக்கங்கரளக் 

பகாண்டுள்ளன. வரரபடம் 66 பசயற்திட்ட வரலயங்கள் மற்றும் EH-NKBA கட்டம் II 

உடனான இரணப்ரப விளக்குகிறது. 

 

3.7.8.6 ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட சாக்கரட நிரம்ாணத் பசயற்திட்டம் 
 

ஸ்ரீ பஜயவரத்னபுர தகாட்தட (SJK) இலங்ரகயின் ததசிய தரலநகரம் ஆகும். 

நகரத்திற்கு 1997 இல் நகராட்சி அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர - தகாட்தட 

மாநகராட்சியில் தற்தபாது கழிவுநீர ் தசகரிப்பு மற்றும் அகற்றும் அரமப்பு இல்ரல. 

எவ்வாறாயினும், பாராளுமன்றம், உத்திதயாகபூரவ் வளாகங்களான பசத்சிறிபாய, 

இசுருபாய, ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர மருத்துவமரன வளாகம் மற்றும் இராஜகிரியவில் 

அரமந்துள்ள NWSDB மூலம் பயணிக்கப்படும் பிரதான நீதரற்று நிரலயத்தின் ஊடாக 

பகாழும்பு கழிவுநீர ் அரமப்புடன் (CSS) இரணக்கப்படட் உள்ளது. தற்தபாதுள்ள 

கழிவுநீர ்அகற்றும் வசதிகள் வீடட்ு கழிவுநீர ்பதாட்டிகள், குழிகள் மற்றும் ஒரு சில குழி 

கழிவரறகள் ஆகும். தற்தபாது, கழிவுநீர ் பதாட்டிகரள காலி பசய்வது SJK 

மாநகரசரபயால் (MC) ரகயாளப்படுகிறது. சாக்கரட  பவுசரக்ளால் பகாண்டு 
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பசல்லப்படட்ு, CSS வழியாக அப்புறப்படுத்த நீர ் இரறத்தல் நிரலயங்களில் 

இறக்கப்படுகிறது. 

 

நகரமயமாக்கல் மற்றும் இப்பகுதியில் விரரவான அபிவிருத்தி மற்றும் தமம்பட்ட நீர ்

வழங்கல் ஆகியரவ நிசச்யமாக அதிக கழிவுநீரின் அளரவ ஏற்படுத்துகின்றன. நீர ்

ததரவ அதிகரித்துள்ளரத பதாடரந்்து, அப்பகுதியில் வழக்கமாக நீர ் வரத்து 

அதிகரிக்கும். அதிக நீர ்வழங்கினால், அதிக கழிவு நீர ்உருவாகும். SJK MC இல் உள்ள 

பபரும்பாலான பகுதிகள் குரறந்த உயரம் மற்றும் அதிக நிலத்தடி நீர ் மட்டத்தில் 

இருப்பதால், சாக்கரட குழிகள் மற்றும் குழி கழிப்பரறகள் சரியாக 

பசயல்படவில்ரல. மரழக்காலத்தில், நிலத்தடி நீரம்ட்டத்தின் அதிகரிப்பு மற்றும் 

மண்ணின் குரறந்த ஊடுருவல் காரணமாக, தமாசமாக பசயல்படும் சாக்கரட 

குழிகளில்  இருந்து அதிக அளவு கழிவுநீர ்பக்கவாடட்ு வடிகால்களில் தசகரிக்கப்படட்ு, 

இறுதியில் அருகிலுள்ள தமற்பரப்பு நீரவ்ழிக்கு பவளிதயற்றப்படட்ு இறுதியாக 

நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்கரள மாசுபடுத்துகிறது. SJK இன் முக்கிய நீரந்ிரலயான 

தியவன்னா ஓயா மாசுபடுவதால் கவரல அதிகரித்து வருகிறது. மத்திய கழிவுநீரர 

அகற்றும் அரமப்பு இல்லாத நிரலயில், கழிவுநீரில் உள்ள பிரசச்ிரனக்கு 

பதாழில்நுட்ப தீரர்வ வழங்குவது மிகவும் கடினம். 

 

எனதவ, SJK MC பகுதி மற்றும் அண்டியுள்ள கடுபவல MC மற்றும் மேரகம MC 

பகுதிகளில் ஏற்படட்ுள்ள விரரவான அபிவிருத்திரய பூரத்்தி பசய்வதற்கு மத்திய 

கழிவுநீர ் அரமப்பு அவசியம். இந்த சூழ்நிரலயில், கழிவுநீரர தசகரிக்க 

சாக்கரடகள், கழிவுநீரர தள்ளுவதற்கு பம்புகள், கழிவுநீரர சுத்தப்படுத்த ஒரு 

கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிரலயம் என்பனவவற்ரற உள்ளடக்கிய ஒரு பபாது கழிவுநீர ்

அரமப்பு முன்பமாழியப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட கழிவுநீர ் அகற்றும் அரமப்பு, 

உள்நாடட்ு, வணிக மற்றும் நிறுவன நிறுவனங்களின் கழிவுநீரரக் ரகயாளும். 

 

பமாத்தத்தில், இங்கு கவனம் பசலுத்தும் இந்த ஏழு பமகா அபிவிருத்தித் 

பசயற்திட்டங்கள் அரசு திரணக்களங்களால் நிரவ்கிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், 

தனியார ் துரறயால் நிரவ்கிக்கப்படும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான சமூக 

உள்கட்டரமப்பு அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டங்கள் உள்ளன. குறிப்பாக, EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் பகுதி, உயர ் சமூக வகுப்பினரிரடதய 

குடியிருப்பு தநாக்கங்கரளக் பகாண்ட ஒரு உயர ் தபாக்ரகக் பகாண்டுள்ளது. சில 

குடியிருப்பாளரக்ள் தங்கள் குடியிருப்பு இடத்தின் சுற்றாடலுக்குரல நட்பாக 

உருவாக்கியுள்ளனர ் - சிறிய வனப்பகுதிகள், சூரிய வரலயங்கள், குளங்கள், நீசச்ல் 

குளங்கள் மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு வசதிகரள உள்ளடக்கியது. தனிப்பட்ட அலகுகள் 

தவிர, பல உயரமான அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. இதனால், இப்பகுதியில் 

தற்தபாதுள்ள சூழல் தவகமாக மாறி வருகிறது. 

 

3.7.8.7 முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தால் சமூக தமாதல்கள்  
 

சுற்றாடலில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் இயற்ரகயான பசயல் ஆகும். இருப்பினும், 

சுற்றாடலில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மாற்றம் ஏற்பட்டால், பாதிக்கப்படட் மக்கள் 

பவவ்தவறு வழிகளில் பதிலளிக்கின்றனர.் பபாதுவாக, பசயற்திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ரள (PAPs) இரண்டு பரந்த வரககளாகப் பிரிக்கலாம். அரவ 

தநரடியாக PAPகள் மற்றும் மரற முகமாக பாதிக்கப்பட்ட  PAPகள் என்பனவாகும். EIA 

குழு தநரடியாக பாதிக்கப்பட்ட PAP களின் குறிப்பிடத்தக்க எதிரப்்பு மற்றும் 

நடவடிக்ரககரள அரடயாளம் காணவில்ரல. இருப்பினும், EIA குழு தநரடியாக PAP 

களின் முரறயான மற்றும் நன்கு ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட குழுரவ அரடயாளம் 

கண்டுள்ளது. இந்த குழுவில் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கு எதிராக 8-10 முக்கிய 

குழு உறுப்பினரக்ள் உள்ளனர.் அவரக்ளில் 95% தபர ் பகாழும்பு மற்றும் ஸ்ரீ 

பஜயவரத்னபுரவில் உள்ள உயரடுக்கு சமூக வகுப்ரப 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளனர.் உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரலயால் குடியிருப்புப் 

பகுதிரயப் பற்றிய அவரக்ளின் பாரர்வக்கு இரடயூறு ஏற்படுவது அவரக்ளின் 
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முக்கிய கவரலபகாண்டுள்ளனர.் உத்ததச EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் காரணமாக 

தலங்கமவின் TEPA க்கு சாத்தியமான சுற்றாடலுக்குல் தாக்கங்கள் அடுத்த முக்கிய 

கவரலயாக உள்ளது. 

 

EIA குழு முக்கிய குழு உறுப்பினரக்ளுடன் நீண்ட விவாதம் பசய்து அவரக்ளின் 

பாரர்வ மற்றும் பணிரய அரடயாளம் கண்டது. இவற்றுக்கும் தமலாக, முக்கிய குழு 

உறுப்பினரக்ளால் ஆதரிக்கப்படும் மற்ற குழுக்களுடன் குரறந்தது மூன்று FGDகள் 

இருந்தன. (இரணப்பு 07). இந்த குறிப்பிட்ட குழுவானது TEPA க்குள் பசயற்திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட பநல் வயல்களில் முன்னணி விவசாயிகளில் ஒருவரிடமிருந்து தநரடி 

ஆதரரவப் பபற்றது இருப்பினும், மற்ற விவசாயிகள் இந்த சுற்றாடலுக்குல் ஆரவ்லர ்

(விவசாயிகளுடன் நடத்தப்பட்ட FGD ஐப் பாரக்்கவும்: இரணப்பு 07, SN. 02) அல்லது 

சுற்றாடலுக்குல் சம்பந்தப்படட் முக்கிய குழுவிற்கு தநரடி ஆதரரவ வழங்குவதில்ரல. 

EH-NKBA இரண்டாம் கடட்ம் பதாடரப்ான சுற்றாடலுக்குல் பிரசச்ிரனகள் பதாடரப்ான 

முக்கிய குழு உறுப்பினரக்ள் 4 நீதிமன்ற வழக்குகரள தாக்கல் பசய்தனர,் இப்தபாது 

அவரக்ள் தமல்முரறயீடட்ு நீதிமன்றத்தில் உள்ளனர.் இவற்றுக்கும் தமலாக, முக்கிய 

குழு ஒரு அரமப்ரபத் பதாடங்கியுள்ளது, ஊடகங்கள் மற்றும் இரணய 

அடிப்பரடயிலான சமூக வரலப்பின்னல் தளங்கள் மூலம் பிரசச்ார 

நடவடிக்ரககரளத் பதாடங்குகிறது. TEPA என்பது ராம்சார ்ஈரநிலம் என்று இன்னும் 

அறிவிக்கப்படவில்ரல என்பரத அவரக்ள் எடுத்துக்காடட்ுகின்றனர.் "இலங்ரக 

தற்தபாது 198,172 பேக்தடர ் பரப்பளரவக் பகாண்ட சரவ்ததச முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த ஈரநிலங்கள் (ராம்சார ் தளங்கள்) என 6 தளங்கரளக் பகாண்டுள்ளது" 

(https://www.ramsar.org/wetland/sri-lanka). இந்த அறிவிக்கப்படட் தளங்கள் அரனத்தும் 

தமல் மாகாணத்தில் இல்ரல. 

 

அவரக்ரளத் தவிர, பல வரத்்தகரக்ள் மற்றும் வணிக சங்கங்கள் தநரக்ாணல் 

பசய்யப்படட்ுள்ளன, தமலும் அவரக்ள் முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்திற்கு 

மிகவும் ஆதரவளித்துள்ளனர.் எதிரக்ாலத்தில் இப்பகுதியின் சாத்தியமான 

அபிவிருத்தி குறித்து அவரக்ள் மகிழ்சச்ியரடந்துள்ளனர.் உள்ளூர ் மடட் 

அரசியல்வாதிகள் எந்த அரசியல் துண்டாடலும் இல்லாமல் ஒதர ஒருமித்த தபாக்கில் 

உள்ளனர ்(விவரங்களுக்கு இரணப்பு 07 ஐப் பாரக்்கவும்). 

 

3.7.9 அப்பகுதியில் நிலவும் சுை்ைாடல் பைிசீலணனகள், சிக்கல்கள் 

அல்லது சிக்கல்கள்  
 

மனித சனத்பதாரக அதிகரிப்பு, நகரமயமாக்கல், தாழ்வான நிலங்கரள நிரப்புதல், 

கட்டிடங்கள் கடட்ுதல், நிலங்கரளப் பிரித்தல், கழிவுகரள அகற்றுதல், நீர,் ஒலி 

மற்றும் காற்று மாசுபாடு தபான்ற பல்தவறு காரணங்களால் முன்பமாழியப்பட்ட 

பசயற்திட்டப் பகுதியில் தற்தபாதுள்ள சுற்றாடல் மற்றும் சமூகப் பிரசச்ிரனகள் 

குறிப்பிடத்தக்கரவ ஆகும். இந்த சுற்றாடல் மற்றும் சமூகப் பிரசச்ிரனகரள 

முறியடிக்க இலங்ரக அரசாங்கம் பல முக்கிய முயற்சிகரள தமற்பகாண்டுள்ளது, 

பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதிரயச ் சுற்றியுள்ள கள ஆய்வின் தபாது 

பின்வரும் பிரசச்ிரனகள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன 

• தபாக்குவரத்து பநரிசல் மற்றும் தகதரஜ்கள் மற்றும் பணிமரனகளில் 

பாதுகாப்பற்ற இயந்திரங்கள் காரணமாக பதாடரச்ச்ியான ஒலி மாசுபாடு. 

• உக்கக்கூடிய மற்றும் உக்காத குப்ரபகரள எரிப்பதால் சுற்றுப்புற வளி 

மாசுபாடு மற்றும் முரறயற்ற கழிவுகரள அகற்றும் நரடமுரறகளால் 

ஏற்படும் பிற பபௌதீகநலப் பிரசச்ிரனகள். 

• கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீரர பவளிதயற்றுவதால் வடிகால் பாரதகள், 

நீரப்ாசன கால்வாய்கள் மற்றும் தமற்பரப்பு நீரந்ிரலகள் மாசுபடுதல். 

• ஈக்கள், பகாசுக்கள் மற்றும் எலிகள் இனப்பபருக்கம் பசய்யும் இடங்கரள 

உருவாக்குவதன் மூலம் பரவும் பதாற்று தநாய்கள். 

• அதிக தபாக்குவரத்து காரணமாக வளி மாசுபாடு. 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

215 

 

• முரறயற்ற கழிவு அகற்றல் மற்றும் இயற்ரக வளங்களின் முரறயற்ற 

பயன்பாடு காரணமாக சுற்றாடலுக்குல் சீரக்ுரலவு மற்றும் வளக் குரறப்பு. 

• வடிகால் மற்றும் பிற இயற்ரக நீரப்்பாரதகள் அரடப்பதால் தற்காலிக 

பவள்ளம். 

• வீடு, வணிக மற்றும் பதாழிற்சாரல கழிவுகள் (திண்ம மற்றும் பிற நசச்ுக் 

கழிவுகள்) அகற்றப்படுவதால் வீதிதயார சுற்றாடலுக்குல் மாசுபடுதல். 

• நகரப்்புற மற்றும் அரர நகரப்்புற மக்களுக்கான பபாழுதுதபாக்கு வசதிகள் 

குரறவரடதல். 

• திட்டமிடப்படாத கடட்ுமானங்களால் சுற்றியுள்ள சூழலின் தரம் குரறதல். 

• முன்பதிவுகள் மற்றும் தாழ்நிலப் பகுதிகளில் கட்டிடங்கள், குடியிருப்புகள் 

மற்றும் பிற கட்டரமப்புகரள சட்டவிதராதமாக நிரம்ாணித்தல். 

• அரசு மற்றும் தனியார ்துரற திட்டங்களுக்காக தாழ்வான நிலங்கரள மீட்டல். 

• வாழ்விடங்கள் துண்டாடப்படுவதால் பல்லுயிரத்ன்ரம பபருக்கம் குரறதல். 

• ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் வீதி, கால்வாய், 

ரகவிடப்படட் நிலங்கள் மற்றும் நீரந்ிரலகள் தபான்றவற்றில் பரவுதல். 

 

3.8  உயிைியல் சுை்ைாடல் 

3.8.1 மசயை்திட்டப் பகுதிக்குள், அருகாணமயில் உள்ள 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள், உைை்திைன் வாழ்விடங்கள் மை்றும் 

அவை்றின் சுை்ைாடல் வசணவகள் பை்றிய விளக்கம் 
 

பசயற்திட்டப் பகுதியில் இரண்டு முக்கிய சுற்றாடல் உணரத்ிறன் மிக்க 

வாழ்விடங்கள் உள்ளன, இதில் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர வனவிலங்கு சரணாலயம் (SJWS) 

தியவன்னாவ ஏரி மற்றும் TEPA ஆகியரவ அடங்கும். 2019 ஆம் ஆண்டு ராம்சார ்ஈரநில 

நகர மாநாட்டால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட "பகாழும்பு ஈரநிலங்களின்" ஒரு பகுதிரயப் 

பகிரந்்துபகாள்வதால், தியவன்னாவ மற்றும் TEPA ஆகியரவ மிகவும் முக்கியமான 

சுற்றாடல் அரமப்புகளாகும். பகாழும்பு நகரப்்புற சதுப்பு நில சுற்றாடல் 

அரமப்புகரளப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்ரககள் ஆகும். 

 

பகாழும்பு நகரத்தில் உள்ள ஈரநில சுற்றாடல் அரமப்புகரள நிரலயான 

நகரமயமாக்கல் கருத்ரத தநாக்கி எடுக்கப்பட்ட சிந்தரனமிக்க நடவடிக்ரககரள 

ஊக்குவிக்கிறது. SJWS, தியவன்னாவ ஏரி மற்றும் TEPA வழங்கும் சுற்றாடல் மற்றும் 

பபாருளாதார தசரவகள், பகாழும்பில் மாசு வடிகடட்ுதலின் உதவி, சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளுக்கு இரடயில் ஒரு இரடயகமாக பசயல்படுதல் மற்றும் களனி ஆற்றினால் 

ஏற்படும் பவள்ள தசதங்கள், பவள்ளம் தக்கரவக்கும் பகுதியாக பசயல்படுகின்றன. 

நீரியல் மற்றும் நீர ் புவியியல் சமநிரலரய நிரலநிறுத்துதல், ஊட்டசச்த்து 

மறுசுழற்சி, உணவு உற்பத்திக்கு துரணபுரிதல், குறிப்பாக பநல் வயல் பகுதிகளில் 

காணப்படுகின்றது.. 

 

TEPA மற்றும் SJWS ஆகியவற்றில் அதிக எண்ணிக்ரகயிலான பறரவகள், ஊரவ்ன, 

பாலூட்டிகள், மீன் மற்றும் பூசச்ி இனங்கரளக் பகாண்ட உயர ் உயிரியல் 

பன்முகத்தன்ரம பகாண்ட பகுதியாகவும் அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த 

வாழ்விடங்கள் நீரவ்ாழ் பறரவகள் (உ தா., தலங்கம குளத்தில்  உள்ள அன்தனானா 

வனப்பகுதி), மீன்பிடி பூரனகள் மற்றும் முள்ளம்பன்றிகள் தபான்ற மரம்மான இரவு 

விலங்குகளுக்கு பகல்தநர ஓய்வு இடங்கள் மற்றும் நில நத்ரதகள் மற்றும் சில 

வண்ணத்துப்பூசச்ிகள் தபான்ற நிழல் விரும்பும் உயிரினங்களின் முக்கிய 

வாழ்விடங்களாக உள்ளன.  

 

பிரததசத்தின் சூழலியல் முக்கியத்துவம் தவிர, பகாழும்பு ஈரநிலங்கள், TEPA மற்றும் 

ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர வனவிலங்கு சரணாலயத்துடன் இரணந்து, பல்தவறு வழிகளில் 

பகாழும்பு நகரப் பகுதி மக்களின் நல்வாழ்வுக்கு அடிப்பரடயாக உள்ளன. இந்தப் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் அப்பகுதியின் ஏரழ மக்களின் வாழ்வாதாரத்ரத 
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உயரத்்துவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்ரமகரள வழங்குகின்றன (அதாவது மீன்பிடி, 

சுற்றுலா தபான்றரவ), மீன்பிடித் தளங்கரள வழங்குதல் மற்றும் உள்ளூர ் மீனவ 

சமூகத்ரத ஆதரித்தல், உணவுப் பாதுகாப்ரப வழங்க உதவுதல், விவசாயத்திற்கான 

முக்கியமான பகுதி, பாரம்பரிய மருந்துகரள வழங்குதல், ஆராய்சச்ி மற்றும் கல்வி 

தநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பகுதி, தீவிர வளியின் 

பவப்பநிரலரயக் குரறத்தல் மற்றும் உலகளாவிய காலநிரல மாற்றத்ரதத் 

தவிரத்்தல், பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரககரள வழங்குதல் மற்றும் இயற்ரக 

அழகுடன் பகாழும்பு நகரத்திற்கு நிலப்பரப்பு மதிப்ரப வழங்குதல். ஒடட்ுபமாத்தமாக 

இந்த ஈரநிலங்கள் நகரத்ரத வாழக்கூடியதாகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும் 

ஆக்குகின்றன 

 

TEPA இன் முழுப் பகுதியும் SJWS இன் 1/3 பகுதியும் முன்பமாழியப்படட் தடத்தின் 01 கிமீ 

எல்ரலக்குள் அரமந்துள்ளது. இவற்றுக்கும் தமலாக, முன்பமாழியப்பட்ட தடத்தின் 

வடக்குப் பகுதி (3.15 கிமீ) TEPA க்குள் அரமந்துள்ளது. முன்பமாழியப்பட்ட 

பசல்வழியில் வரரபடம் 67 மற்றும் ஈரநிலங்களுக்கான இரணப்ரபப் பாரக்்கவும். 

முன்பமாழியப்பட்ட ROW ன் 1.0 கிமீ எல்ரலக்குள் சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பகுதிகள், 

வனவிலங்கு இருப்புக்கள், ஈரநிலங்கள், நீரந்ிரலகள் மற்றும் பிற உணரத்ிறன் 

பகுதிகள் வரரபடம் 67 இல் காட்டப்படட்ுள்ளன. 
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  வரரபடம்  66: RoW முன்பமாழியப்படட் 1..0 கிமீ எல்ரலக்குள் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பகுதி, வனவிலங்கு காப்பகம், ஈரகாணி, நீரந்ிரலகள் மற்றும் 

பிற உணரத்ிறன் பகுதிகள். 
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3.8.2 மசயை்திட்டப் பகுதிக்குள் தை்வபாதுள்ள இயை்ணக, அணை-

இயை்ணக மை்றும் மானுடவியல் வாழ்விடங்கள் (இனங்களின் 

கலணவ, விநிவயாகம்) 

 

பசயற்திட்டப் பகுதியில் காணப்படும் சுற்றாடல் அரமப்பு வரககள் (தாவர 

வரககள்/வாழ்விட வரககளுக்கு இரணயானரவ) கள அடிப்பரடயிலான 

கற்ரககள் மூலம் அரடயாளம் காணப்படட்ன, தமலும் அவற்றின் முக்கிய அம்சங்கள் 

தற்தபாரதய நிரலரயக் காட்ட ஆவணப்படுத்தப்படட்ன. பமாத்தத்தில், எடட்ு 

முக்கிய வாழ்விட வரககள்; நிலப்பரப்பு மற்றும் நீரவ்ாழ் இரண்டும் கணக்பகடுப்பின் 

தபாது கண்டறியப்படட்ு கீதழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

1. சதுப்பு நிலக் காடுகள்  

2. கட்டப்பட்ட சுற்றாடல்  

3. தமடட்ு நிலப்பயிர ்பகுதிகள் (தவளாண் ததாட்டங்கள் - கலப்பு கலாசச்ாரம்)  

4. பதாட்டிகள்  

5. தடாகம் 

6. கால்வாய் 

7. சதுப்பு நிலங்கள் 

8. பநல் வயல்கள் 

பசயற்திட்டப் பகுதியின் நீரவ்ாழ் சுற்றாடல் அரமப்பு சதுப்பு நிலங்கள், குளம் 

பகுதிகள், சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் பநல் வயல்கள் தபான்ற பல்தவறு ஈரநிலங்களால் 

நிரறந்துள்ளது. 

தமதல காணப்பட்ட சுற்றாடல் அரமப்பு மற்றும் வாழ்விட வரககள் ததசிய 

பல்லுயிரத்ன்ரம மூதலாபாய பசயற்திட்டத்தின் (NBSAP 2016-2022) படி பின்வரும் 

அட்டவரணயில் சுட்டிக்காட்டப்படட்ுள்ளது. 

அட்டவரண 85: பசயற்திட்டப் பகுதிக்குள் அரடயாளம் காணப்பட்ட 

சுற்றாடல் அரமப்பு வரககள் 
மோவலி அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றாடல் அரமசச்ு MoMD&E 

(2016) இன் படி 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட சுற்றாடல் 

அரமப்பு வரககள் (2016) 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட சுற்றாடல் 

அரமப்புக்கு சமமானரவ 

(பசயற்திட்டத்தின் குறிப்பிட்ட 

வாழ்விட பசாற்கள் இடப்பரப்பு  

சூழ்நிரலக்கு இடமளிக்கும்)  

குறிப்புகள் 

1. சதுப்பு நிலக் காடுகள் சதுப்பு நிலக் காடுகள் பபரும்பாலும் அதனானா கிளப்ரா 

மரங்கள் ஈரநிலப் பகுதிகளில் 

ஆதிக்கம் பசலுத்துகின்றன. 

2. பபாது பூங்காக்கள் 

மற்றும் ததாட்டங்கள் 

 

2, 3 மற்றும் 4 ஆகியரவ 

ஒருங்கிரணந்த சூழலில் 

கட்டரமக்கப்பட்டன 

(அதிக மனித இருப்பு 

மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க 

அளவில் சிபமன்ட் / 

ஊடுருவாத நிலப் 

பகுதிகளால் 

வரகப்படுத்தப்படுகிறது) 

இந்த அதிக நகரமயமாக்கப்பட்ட 

நிலப்பரப்பில், நிலத்தின் நிரல 

மாறக்கூடியது - பபரும்பாலும் வீடட்ுத் 

ததாட்டங்கரள வீதிதயாரம், சிறிய 

அலங்கார ததாட்டங்கள் அல்லது 

ரகவிடப்படட் நிலங்கள், வணிக 

அல்லது அரசாங்க நிறுவனங்களுடன் 

பதாடரப்ுரடய தாவர கூறுகளுடன் 

இரணக்கிறது. எனதவ கட்டிட 

சுற்றாடல் என்ற பசால் நரடமுரற 

காரணங்களுக்காக ஒரு குரட 

பசால்லாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

3. வீடட்ுத்ததாட்டங்கள் 

 

4. ரகவிடப்பட்ட 

நிலங்கள் மற்றும் வீதி 

ஓரம் 

5. விவசாயத் 

ததாட்டங்கள் - கலப்புப் 

பண்பாடு 

தமடட்ு நிலப்பயிரப்் 

பகுதிகள் 

வரலாற்று ரீதியாக பநல் நிலங்களாக 

இருந்த பல தமடட்ு நிலப் பயிரப்் 

பகுதிகள் உள்ளன. 

6. குளம் குளம் முக்கியமாக தியவன்னாலதக, 

தலங்கம மற்றும் அபவரிதேன 
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மோவலி அபிவிருத்தி மற்றும் 

சுற்றாடல் அரமசச்ு MoMD&E 

(2016) இன் படி 

ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட சுற்றாடல் 

அரமப்பு வரககள் (2016) 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட சுற்றாடல் 

அரமப்புக்கு சமமானரவ 

(பசயற்திட்டத்தின் குறிப்பிட்ட 

வாழ்விட பசாற்கள் இடப்பரப்பு  

சூழ்நிரலக்கு இடமளிக்கும்)  

குறிப்புகள் 

குளங்கள் - ததங்கி நிற்கும் 

நீரந்ிரலகள். 

7. தடாகம் தடாகம் சிறிய அளவிலான ததங்கி நிற்கும் 

நீரந்ிரலகள் 

8. கால்வாய்கள் கால்வாய்கள் பாயும்  நீர ்வாழ்விடங்கள் 

9. சதுப்பு நிலங்கள் சதுப்பு நிலங்கள் மூலிரககள் அல்லது புதர ் ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் ஈரமான நிலங்கள் 

10. வயல்  வயல்  பநற்பயிரக்ள் தற்தபாது பயிரச் ்

பசய்ரக பசய்யப்படட்ு சமீபத்தில் 

ரகவிடப்படட் வயல். 

 

3.8.3 அணடயாளம் காைப்பட்ட சுை்ைாடல் அணமப்பு வணககளின் 

சிைப்பியல்பு அம்சங்கள் 

 

3.8.3.1 சதுப்பு நிலக் காடுகள் 
 

பசயற்திட்டப் பகுதியில் உள்ள அரனத்து சதுப்பு நிலக் காடுகளும் அன்தனானா 

கிளப்ரா (அத்தா) மரங்களால் ஆதிக்கம் பசலுத்துகின்றன (புரகப்படம் 12). பல 

இடங்களில், அதனானா கிளப்ராவின் தூய மக்கள்பதாரகரயக் காணலாம். 

அன்தனானா கிளாப்ரா என்பது இலங்ரகயில் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது 

(கடந்த நூற்றாண்டில், ேூபரட்், 1985 இன் படி) இப்தபாது அது இலங்ரகயில் 

தாழ்வான சதுப்பு நிலங்களில் பரடபயடுத்துள்ளது. இந்த தாவரமானது பித்-ட்ரீ, 

காரக்்-வுட், பாண்ட்-ஆப்பிள் அல்லது அலிதகட்டர-்ஆப்பிள் என அறியப்படும் 

பவப்பவரலய அபமரிக்க இனமாகும், தமலும் சதுப்பு நிலங்களில் ஆக்தராஷமாக 

பரவி, பூரவ்ீக தாவரங்கரள மாற்றுகிறது. அன்தனானா கிளாப்ரா ஆதிக்கம் 

பசலுத்தும் சதுப்பு நில வன சமூகம் அடரத்்தியான விதானம் மற்றும் 4 மீ வரர 

அரடயும் ஒற்ரற அடுக்கு பகாண்டது. Allocasia sp., Panicum repens மற்றும் 

Acrosticumaureum தபான்ற தவறு சில இனங்கள் மடட்ுதம இந்த வாழ்விடத்தில் 1 மீ வரர 

குரறவான தரர அடுக்குடன் அவ்வப்தபாது பதாடரப்ுபட்டன. பல பகாடி வரககள்; 

Lygodiummicrophyllum, Derris trifoliata, Flagellaria indica மற்றும் Mikania cordata ஆகியரவயும் 

இந்த வாழ்விடத்தில் அதிகமாக வளரந்்தன. இருப்பினும், இப்பகுதியில் மற்ற தாவர 

உரறகள் இல்லாத நிரலயில், அதனானா க்ளாப்ரா நீரின் விளிம்பில் உள்ள 

கரரகரள இயந்திர பாதுகாப்புக்கு ஒரு சிறந்த முகவராகும். தாவரங்களின் குளிர ்

மற்றும் நிழலான சுற்றாடல் சில விலங்கினங்களுக்கு ஒரு கவரச்ச்ியான 

வாழ்விடத்ரதயும் வழங்குகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

220 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  12: அன்தனானா கிளப்ரா ஆதிக்கம் பசலுத்தும் சதுப்பு நிலக் 

காடு 

 
  

3.8.3.2 கட்டப்பட்ட சுற்றாடல் 
 

கட்டரமக்கப்படட் சுற்றாடலில் தாவரங்கள் மற்றும் அதிக மக்கள்பதாரக பகாண்ட 

நகரப்்புற அரமப்புடன் மிகவும் பன்முகத்தன்ரம பகாண்டது. கட்டப்பட்ட 

சுற்றாடலில் அதிக மனித இருப்பு மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு சிபமன்டினால்  

பசய்யப்பட்ட அல்லது ஊடுருவாத நிலப்பகுதிகளின் நிகழ்வு 

வரகப்படுத்தப்படுகிறது. இதில் தனியார ் வீடுகளின் வளாகங்கள், வீதி ஓரங்கள், 

வணிக நிறுவனங்கள், பல்தவறு கட்டரமப்புகரளக் பகாண்ட சிறு ததாட்டங்கள், பாட 

சாரலகள், அரசு நிறுவனங்கள், சில பாழரடந்த நில இடங்கள் தபான்றரவ அடங்கும் 

(புரகப்படத் பதாகுப்பு 13). 

 

பபரும்பாலும், கடட்ப்பட்ட சூழலில் தாவரங்கள் நீண்ட கால மனித தரலயீடுகளின் 

விரளவாகும். பவவ்தவறு பசங்குத்து நிரலகளில் ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட மரங்கள் 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் பல்தநாக்கு தாவர சமூகங்களின் இருப்பு இந்த கட்டப்படட் 

சுற்றாடல்களில் மிகவும் பபாதுவானது. கரளபயடுத்தல், கத்தரித்தல், தவலி 

அரமத்தல், அகழ்தல்தல் தபான்ற தமலாண்ரம நரடமுரறகளின் விரளவாக, 

காலத்திலும் இடத்திலும் கட்டரமப்பு அடிக்கடி மாற்றப்படுகிறது. பபாதுவாக, ஒரு 

விதானம் (15 மீ x 20 மீ), ஒரு துரண விதானம் (10 மீ), மற்றும் ஒரு புதர/்மூலிரக அடுக்கு 

(2 மீ) ஆகியரவ அங்கீகரிக்கப்படலாம். பவளிநாடட்ு மற்றும் விவசாய பயிர ்வரககள் 

இந்த வாழ்விடங்களில் அதிக எண்ணிக்ரகயில் காணப்படுகின்றன. பபாதுவான மர 

வரககளில் தகாதகாஸ் நியூசிஃபபரா (இதன்ரன), ஆரத்டாகாரப்ஸ் 

ஹீட்தடாதராஃபில்லஸ் (ஜாக்), ஆரத்டாகாரப்ஸ் கீறல்கள் (பராட்டி பழம்), ததபபுயா 

தராசா (ரதபதராசியா), ஃபிலிசியம்படசிபியன்ஸ் (பிஹிம்பியா), காரச்ீனியா 

குதவசிட்டா (தகாரகா), பமசுவா பபான்காபிரியா (நாஆனாடா ஃபபரியா) ஆகியரவ 

அடங்கும். கரண்டா), சின்னதமாமம் ஜீலானிகம் (குருண்டு), படக்தடானா கிராண்டிஸ் 

(ததக்கு), படரம்ினாலியா தகட்டப்பா (தகாட்டம்பா) & மங்கிஃபபரா இண்டிகா 

(மாம்பழம்). எனதவ, இது தவளாண் வன தாவரங்கள் மற்றும் அலங்கார இனங்களின் 

கலரவயாகும். காணக்கூடிய வரகயில், ஒரு குறிப்பிடட் இனத்தின் ஒற்ரற ஆதிக்கம் 

இல்ரல. 

 

விலங்குகளின் வாழ்விடங்கள் விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் மற்றும் கூடு கடட்ும் 

தளங்கரள வழங்குவதால் கட்டப்படட் சூழலின் தாவரங்கள் முக்கிரனரவ. தமலும், 

அரவ ஆண்டு முழுவதும் பழங்கள், பருப்புகள், கிழங்குகள், பூக்கள், காய்கறிகள், 

மசாலாப் பபாருட்கள், மருந்துகள், விறகு, மரம் தபான்றவற்ரற மக்களுக்கு, குறிப்பாக 
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புறநகரப்் பகுதிகளுக்கு வழங்குகிறாரக்ள். தாவரங்கள் அடியில் உள்ள மண்ரணப் 

பாதுகாப்பதற்கும் உதவியாக இருக்கும். 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  13: உள்ளரமக்கப்பட்ட சூழலின் தாவர பன்முகத்தன்ரம 

[[தனியார ் வணிக நிறுவனங்களில் உள்ள அலங்கார தாவரங்கள் (தமல் இடது), 

வீதிதயாரம் மற்றும் தசரவ நிறுவனங்களின் பின் புறங்களில் உள்ள தாவரங்கள் 

(தமல் வலது), சிறிய நகரப்்புற குடியிருப்புகளில் வீடட்ு தாவரங்கள் (கீழ் இடது) மற்றும் 

பல அடுக்கு வீடுகளில் பாரன அலங்கார பசடிகள் (கீழ் வலது)] காணப்படுகின்றது 

பலதரப்பட்ட பயிர ் வரககரளக் பகாண்ட எப்தபாதாவது நன்கு வளரந்்த வீடட்ுத் 

ததாட்டங்கள் அதிக நகரமயமாக்கப்படட் இடங்களில் கூட காணப்படுகின்றன 

(புரகப்படம் 14). அதிக கிராமப்புற அரமப்புகளில், பபரிய வீடட்ுத் ததாட்டங்களில் 

"ததவாடா" பசுரம தவலி அரமப்பு உள்ளது (அடரத்்தியான இயற்ரகயாக வளரந்்த 

பூரவ்ீக தாவரங்களின் பபல்ட்) இது சிக்கலான கட்டரமக்கப்பட்ட சூழலில் பூரவ்ீக 

பல்லுயிரத்ன்ரம பபருக்கத்திற்கு அரடக்கலமாக பசயல்படுகிறது (புரகப்படம் 15). 
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புரகப்படத் பதாகுப்பு  14: பலதரப்படட் பயிர ்வரககரளக் பகாண்ட நன்கு 

தாவரங்கள் நிரறந்த வீடட்ுத் ததாட்டங்கள் மற்றும் “பசுரம தவலி அரமப்புடன் 

கூடிய வீடட்ுத் ததாட்டங்கள் 

 

  
 

3.8.3.3 விவசாய  ததாட்டங்கள் - கலப்பு கலாசச்ாரம் 
சில நன்கு வடிகடட்ிய நிலப்பரப்பு நிலங்கள் ரப்பர,் ஒற்ரறப்பயிரத்் ததாட்டங்கள் 

மற்றும் கலப்பு பயிர ்பயிரச் ்பசய்ரகக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. காணக்கூடியது 

தபால், ரப்பர ் என்பது மூடிய விதான மரப் பயிரக்ரளக் பகாண்ட (15m-20m) 

தமாசமாகப் பராமரிக்கப்படும் ததாட்டமாகும். இனங்கள் பன்முகத்தன்ரமரயப் 

பபாறுத்தவரர, இது ஒரு தமாசமான விவசாய-சுற்றாடல் அரமப்பு. தரர அடுக்கு 

பபாதுவாக ஈர வரலயத்தின் சிறப்பியல்பு மூலிரககளால் மூடப்பட்டிருக்கும். சில 

தநரங்களில், பதன்ரன, பலா, மற்றும் பிற தபான்ற சிதறிய மர பயிரக்ள் வளர 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. 

 

சில தசாப்தங்களுக்கு முன்பு பநல் பயிரச் ் பசய்ரக நரடமுரறயில் இருந்த பல 

வரகயான கலப்பு விவசாய நில அடுக்குகரளக் காணலாம். பல ஆண்டுகளாக, 

இப்பகுதியில் வசிப்பவரக்ள் சிறிய வடிகால் அரமப்புகள் மூலம் தண்ணீரரத் 

திருப்பியதன் மூலம் இத்தரகய ஈரநிலங்கரள தமடட்ு நிலப்பயிரக்ளுக்கு ஏற்றவாறு 

மாற்றியுள்ளனர.் இவ்வாறான தமடட்ு நிலங்களில் பதன்ரன, வாரழ, மரக்கறித் 

ததாட்டங்கள், கலப்புப் பயிரச் ் பசய்ரககள் தபான்றவற்ரறக் காணலாம். இந்த 

நிலங்களில் மனித குடியிருப்புகள் இல்ரல, இருப்பினும், தற்காலிக கண்காணிப்பு 

குடிரசகள் காணப்பட்டன. பருவகால தமடட்ு நிலப் பயிரக்ளில் இஞ்சி, மாணிக்காய், 

முள்ளங்கி, இனிப்பு உருரளக்கிழங்கு, சாம்பல் வாரழ, தக்காளி, பீன்ஸ், ஓக்ரா, 

சாம்பல் பூசணி, பாகற்காய், கத்தரிக்காய், பவள்ளரி, முலாம்பழம், பூசணி, 

பாம்புக்காய், குடமிளகாய் மற்றும் பசர்ச மிளகாய் (புரகப்படம் 15) . 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  15: மரவள்ளி பயிரச் ்பசய்ரகயின் பகுதி 
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3.8.3.4 குளம்s  
தியவண்ணா ஏரி, தலங்கம மற்றும் அவரிதேன குளங்கள் மடட்ுதம 

இப்பிரததசத்திற்குள் இவ்வரகயான சுற்றாடல் அரமப்புகளாகும் (புரகப்படத் 

பதாகுப்பு 16 மற்றும் 17). தியவானா ஏரியானது நகரப்்புற ஈரநில சுற்றாடலுக்குலின் 

ஒரு பகுதியாகும், இது அதிக உயிரியல் பன்முகத்தன்ரம பகாண்ட குறிப்பாக 

பறரவகள் வசிக்கும் இடமாகும். இந்த ஏரி சுற்றாடலுக்குலுக்கு முக்கியமான 

இயற்ரக தற்காப்பு தரடயாக பசயல்படுகிறது. தியவண்ணா ஏரியானது நீரவ்ாழ் 

தாவரங்கள் பகாண்ட குளங்கள், அதனானா வனப்பகுதிகள், புல்பவளிகள் மற்றும் 

சுற்றளவில் கட்டப்பட்ட பகுதிகள் உட்பட தாழ்வான நன்னீர ் சதுப்பு நில சுற்றாடல் 

அரமப்புகரளக் பகாண்டிருந்தது. தலங்கம மற்றும் அவரிதேன குளங்கள் திறந்த 

நீர ் நீரவ்ாழ் தாவர சமூகங்கரளக் பகாண்ட மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 

அரமப்புகளாகும் மற்றும் விவசாய நிலப்பரப்பின் ஒரு பகுதியாகும், அங்கு 

ஒவ்பவாரு பதாட்டியும் பநல் நிலங்களின் கட்டரளப் பகுதிரயக் பகாண்டுள்ளது. 

தாவர இனங்களின் புலப்படும் தமக்தராஃரபடிக் கூட்டங்கள் யூஃதபாடிக் 

வரலயத்தில் காணப்படுகின்றன மற்றும் ததங்கி நிற்கும் நீரந்ிரலயின் தமல் அடுக்கு 

சூரிய ஒளியால் நன்கு ஒளிரும். ஆழமற்ற திறந்த நீர ்சமூகங்கள் ஒரு சில இடங்களில் 

கடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. ஆழமற்ற நீர ் (கரர வரலயம்) தவரூன்றிய 

ரேட்தராஃரபடட்ுகரளக் பகாண்டுள்ளது மற்றும் திறந்த நீரின் வரலயம் 

(லிம்பனடிக் வரலயம்) பபரும்பாலும் நிம்தபயா பநௌசச்ாலி, சால்வினியா மற்றும் 

யூட்ரிகுதலரியா ஆரியா தபான்ற மிதக்கும் ரேட்தராரபடட்ுகரளக் பகாண்டுள்ளது. 

ஆனால் அவற்றின் விநிதயாகம் சீரானதாக இல்ரல, தமலும் பல நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்கள் தமதல குறிப்பிட்ட சூழ்நிரலரயப் பபாறுத்து நிகழ்கின்றன. 

 

ஆழமற்ற திறந்த நீர ்சமூகங்கள் (பலன்டிக் தமக்தராஃரபடிக் அபசம்பிதளஜ்கள்) இந்த 

நீரந்ிரலகளில் அந்தந்த இடங்கரள ஆக்கிரமித்து பல்தவறு வாழ்க்ரக 

வடிவங்கரளக் பகாண்டுள்ளது. நீரில் மூழ்கிய ரேட்தராஃரபடட்ுகள் உ தா., 

பசரட்தடாஃபில்லம்படமரச்ம், பசராடாப்தடாரிஸ்டாலிக்ட்ராய்டுகள் மற்றும் 

ரேட்ரில்லா பவரட்ிசில்லாட்டா ஆகியரவ நீர ் தமற்பரப்பிற்கு கீதழ வளரும், 

வளிவரலயத்துடன் பதாடரப்ு பகாள்ளவில்ரல. தசற்றில் தவரூன்றாத ஃப்ரீ-மிதக்கும் 

ரேட்தராஃரபடட்ுகளில் சால்வினியா தமால்ஸ்டா மற்றும் பிஸ்டியா 

ஸ்ட்தரடிதயாட்ஸ் தபான்ற இனங்கள் அடங்கும். சில நீரில் மூழ்கிய தாவரங்கள் தசற்று 

அடி மூலக்கூறுகளில் தவரூன்றி உள்ளன, ஆனால் அவற்றின் இரலகள் மற்றும் 

பூக்கும் தளிரக்ள் நீரின் தமற்பரப்பில் அல்லது அதற்கு தமல் மிதப்பரதக் காணலாம், 

உ தா., நிம்தபயா பநௌசச்ாலி. 

 

இந்த வாழ்விடங்களில் உள்ள பலன்டிக் தமக்தராஃரபடிக் கூட்டங்களின் சுற்றாடல் 

முக்கியத்துவத்ரத தாவர-விலங்கு பதாடரப்ுகள் மூலம் எளிதாகப் புரிந்து பகாள்ள 

முடியும். வழக்கமாக, இத்தரகய தாவர சமூகங்கள் அரமதியான பகுதிகள் அல்லது 

இந்த பதாட்டிகளின் உப்பங்கழி குளங்களில் அரமந்துள்ளன, அங்கு சில அரலந்து 

திரிந்த பறரவகள் அந்த இடங்கரள தங்களுக்கு விருப்பமான உணவளிக்கும் 

இடமாகத் ததரந்்பதடுக்கின்றன. ரேட்தராஃரபடிக் தாவரங்கள் வழங்கும் இயந்திர 

ஆதரவுடன் அரவ எளிதில் நகரும். தமலும், அந்த நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் இளம் நீரவ்ாழ் 

விலங்கினங்களுக்கு மரறவிடங்கரள வழங்குகின்றன. 
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புரகப்படத் பதாகுப்பு  16: தலங்கம குளம் மற்றும் அதனுடன் இரணந்த சுற்றாடல் 

 
 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  17: தலங்கம குளம் மற்றும் சுற்றுப்புறச ்சுற்றாடல் 

 
 
 

3.8.3.5 Ponds 
 

குளங்கள் என்பது விவசாயத் பதாடரப்ு இல்லாத நிலப் பள்ளங்களால் உருவாகும் 

ததங்கி நிற்கும் நீரந்ிரலகள் ஆகும். இயற்ரகயான மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 

குளங்கள் மற்றும் பபரிய மற்றும் சிறிய இயற்ரக குளங்கள் இரண்டும் இப்பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன (புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு 18). பதாட்டிகரளப் தபாலதவ, 

அதிகமாகதவா அல்லது குரறவாகதவா ஒத்த நீரவ்ாழ் தாவர சமூகங்கரளக் பகாண்ட 

ஆழமற்ற திறந்த நீரந்ிரலகள் உள்ளன. தற்தபாது, இதுதபான்ற பபரும்பாலான 

பகுதிகள் மிகவும் மாசுபடட்ுள்ளன மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்குகளால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளன. 
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புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  18: பசயற்திட்டப் பகுதியில் உள்ள குளங்கள்; 

நிரவ்கிக்கப்பட்ட அரமப்புகள் (இடது) மற்றும் தமாசமாக நிரவ்கிக்கப்பட்ட பகுதிகள் 

(வலது) 

 

3.8.3.6 கால்வாய்கள் 
 

இரண்டு வரகயான கால்வாய்கள் உள்ளன: நகரப்்புற உள்கட்டரமப்பின் ஒரு 

பகுதியாக கட்டப்படட் கால்வாய்கள் (சிபமன்ட்/தகபியன் ஆதரவு) மற்றும் 

நரடபாரத அல்லது சிபமன்ட் இல்லாத விவசாய நிலங்களுடன் பதாடரப்ுரடய 

திறந்த கால்வாய்கள். இந்த கால்வாய்கள் இயற்ரகயான தமற்பரப்பு நகரும் 

நீரந்ிரலகளாக உள்ளன (“எலா”:வயல்) (புரகப்பட பதாகுப்பு 19). இத்தரகய 

கால்வாய்களுடன் பல தவரூன்றிய நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் நீர ்விரும்பும் ஓரட 

கரர தாவரங்கள் பதாடரப்ுரடயரவ. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  19: A கட்டப்படட் நகரப்்புற கால்வாய் (இடது) மற்றும் பநல் 

வயல்களுக்கு நீரப்்பாசனம் பசய்யும் "எலா" என்ற கிராமத் குளம் 

 

  
 

3.8.3.7 Marshes 
 

சதுப்பு நிலங்கள் 

சதுப்பு நிலங்கள் இந்த ஈரநிலப் பகுதிகளில் காணப்படும் புதர ் அல்லது மூலிரக 

தாவர சமூகங்கள் ஆகும். மூன்று வரகயான சதுப்புத் தாவரங்கரளக் காணலாம்; 

உயரமான புதர ் (2m–3m) சமூகங்கள், குட்ரட புதர ் (1m–1.5m) சமூகங்கள் மற்றும் 

குரறந்த வளரும் மூலிரக (கிராமினாய்டு) சமூகங்கள். பயிரச் ் பசய்ரக 

ரகவிடப்பட்டதால் வரலாற்று பநல் நிலங்களின் பபரிய பரப்பு இப்தபாது சதுப்பு 

நிலங்களாக மாற்றப்படட்ுள்ளன (புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு 20). 

 

உயரமான தாவரங்கள் பகாண்ட சதுப்பு நிலங்களில், ஃபிபாரறரமட்ஸ் ஆதிக்கம் 

பசலுத்துகிறது. தாவரங்கள் ஒரு தாவர அடுக்கு பகாண்ட எளிய அரமப்ரபக் 

பகாண்டுள்ளன, தமலும் சமூகத்தின் 90% ஐ உள்ளடக்கிய ஃபிபாரறரமட்களின் (2 மீ-

3 மீ) அடரத்்தியான அபிவிருத்தி மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாகும். இந்த உயரமான 

புல் (நாணல் வரக) தாவரங்கள் கிட்டத்தட்ட ஊடுருவ முடியாதரவ. ஃபி

பாரறமிடட்ுகரளத் தவிர, பகாடிகள் (மிகானியா காரட்ாட்டா மற்றும் ரலதகாடியம் 

ரமக்தராஃபில்லம்) மற்றும் மூலிரககள் (அக்தராஸ்டிகுமாரியம்) தபான்ற பல உயிர ்

வடிவங்கள் சிறிய தனிமங்களாகக் காணப்படுகின்றன. சால்வினியா தமால்ஸ்டா 

மற்றும் இசத்சாரன்ியா கிராசிப்ஸ் தபான்ற ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் மிதக்கும் 

தாவரங்களாக திறந்த நீர ்பாக்பகடட்ுகளில் காணப்படுகின்றன. இந்த உயரமான புல் 

சமூகத்தில் அதனானா கிளாப்ரா பரவலான புதர ் வடிவங்களாகவும் 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

226 

 

காணப்படுகின்றன. தகவலின்படி, கனமரழயின் தபாது இந்த வாழ்விடங்களில் 1 மீ 

வரர தற்காலிக பவள்ளம் ஏற்படும். நீரப்்பறரவகள் இந்த அடரந்்த புல்பவளிகளில் 

மரறந்திருக்கும் மிகவும் புலப்படும் விலங்கினங்கள் ஆகும். ஃபிபாரறமிட்ஸ் 

திடட்ுகள், பிற ஈரநில தாவர வரககளின் பரவலானவற்றுடன் இரணந்த அல்லது 

ஒன்றிரணவரதயும் காணலாம். 

 

ஒளி வண்ண மலரக்ள் பகாண்ட ஒரு பசடி (பபலிப்பட்டா) புதர ்சதுப்பு நிலங்கள் மனித 

சுரண்டல் காரணமாக நிலங்களின் சிரதவின் கரடசி கட்டத்ரதக் குறிக்கின்றன. 

ஒளி வண்ண மலரக்ள் பகாண்ட ஒரு பசடியின் இந்த ஊடுருவ முடியாத முட்கள் சுமார ்

2m-3m உயரம் மற்றும் நீரின் ஓரங்களில் சமமாக பரவுகின்றன. Derris trifoliata மற்றும் 

Flagellaria indica தபான்ற பகாடிகள் பபரும்பாலும் புதர ் தாவரங்களில் அதிகமாக 

வளரும். இடப்பரப்பு  நிரலரமகரளப் பபாறுத்து விதான உயரம் மாறுபடும் மற்றும் 

அதனானா க்ளாப்ரா மற்றும் லுட்விஜியா எஸ்பிபி உள்ளிட்ட குரறவான அடிக்கடி 

இனங்களுடன் பதாடரப்ுரடயது. 

 

குறிப்பிடட் சில இடங்களில், லுட்விஜியா ஆதிக்கம் பசலுத்தும் குறுகிய புதர ்சதுப்பு 

சமூகங்கள் காணப்படுகின்றன, அங்கு நீரந்ிரல மிகவும் ஆழமற்றதாகிவிட்டது; நீரின் 

ஆழம் ததாராயமாக 10 -25 பச.மீ ஆகும், ஆனால் மாற்று நீர ் நிரலகள் தசற்று அடி 

மூலக்கூறுகரள பவளிப்படுத்துகின்றன, தமலும் வாழ்விட நிரலரமகள் மிதக்கும் 

அல்லது நீரில் மூழ்கும் நீரவ்ாழ் தாவரங்களுக்கு மிகவும் பபாருத்தமானரவ அல்ல. 

அத்தரகய சூழ்நிரலயில், மிதக்கும் தாவரங்கள் படிப்படியாக மரறந்து, அவற்றின் 

இடங்கரள நீரவ்ாழ் லுட்விகியா அல்லது சில சமயங்களில் ரடபாங்குடிஃதபாலியா 

ஆக்கிரமித்துள்ளது, அரவ நீரவ்ாழ் மற்றும் அரர நீர ்சுற்றாடல்களில் பவற்றிகரமாக 

வாழ முடியும். அத்தரகய தாவரங்களின் பசுரமயானது நீரின் தமற்பரப்பிற்கு தமதல 

பவளிப்படும் மற்றும் தவரக்ள் பபாதுவாக தசற்றில் மூழ்கும். மிகவும் தபாட்டித்தன்ரம 

பகாண்ட ஆக்கிரமிப்பு தாவரமாக, ரடபாவின் அடரத்்தியான அபிவிருத்தியானது 

பபரும்பாலும் இடத்ரத ஆக்கிரமித்து, சூரிய ஒளிரய அடியில் அரடவரதத் 

துண்டிக்கிறது. அந்த நிரலரமகளின் கீழ், நீரில் மூழ்கிய அல்லது மிதக்கும் 

தாவரங்கள் வாழ முடியாது. புதரக்ள் மூலம் ஊட்டசச்த்துக்கள் மற்றும் தாவர 

குப்ரபகரள பிடிப்பது நீரின் ஆழத்ரத குரறக்கிறது மற்றும் மண் அபிவிருத்தியின் 

மூலம் நில தாவரங்கரள நிறுவ உதவுகிறது. 

 

நரடமுரறயில் கிட்டத்தட்ட அரனத்து குரறந்த வளரும் மூலிரக சமூகங்களும் 

ரகவிடப்படட் பநல் நிலங்களில் உள்ள கிராமினாய்டு சதுப்பு சமூகங்களாகும். 

இப்தபாது நிரலயான தாவரங்கள் சிறிய புற்கள் & பசம்புகளின் கலரவயாக 

மாறிவிட்டன; Panicum repens, Cyperus spp, Sacciolepis spp., Fimbrystylis, spp. முதலியன. 

நிலப்பரப்பில் சிதறிய அக்தராஸ்டிகம் ஆரியம் ஏற்படுவது உப்பு நிரலகரளக் 

குறிக்கிறது. மற்ற குறிப்பிடத்தக்க சிதறிய தாவர இனங்களில் சிதறிய பகாலகாசியா 

எஸ்பிபி., அதலாகாசியா மதகாரியா, அதனானா கிளப்ரா, இஸ்தகமம் ருதகாசம் & 

ரசப்ரஸ் எஸ்பிபி ஆகியரவ அடங்கும். இத்தரகய நிலங்களில் பநல் பயிரிடுவதில் 

ததால்வி, பதாடர ் பவள்ளம், உப்பு நீர ் பவள்ளம், வடிகால் உள்கட்டரமப்புகளின் 

தவறான தமலாண்ரம, தவறான வடிவரமப்பு மற்றும் நீரப்்பாசன பபாறியியல் 

கட்டரமப்புகளின் தபாதுமான பராமரிப்பு (கடட்ுகள், மதகுகள், கால்வாய்கள்), 

இயந்திரங்கரளப் பயன்படுத்துவதில் சிரமம் தபான்ற பல காரணிகளால் 

கூறப்படுகிறது. வரரவு சக்தி, இடுபபாருட்கரள எடுத்துச ் பசல்வதற்கு அல்லது 

அறுவரட பசய்யப்பட்ட இடங்கரள எடுத்துச ் பசல்வதற்கான வீதிகளின் 

பற்றாக்குரற, கரளபயடுப்பதில் சிரமம், வழக்கமான பூசச்ித் தாக்குதல், எதிரப்்புத் 

திறன் பகாண்ட பநல் ரகங்களின் பற்றாக்குரற, தாங்க முடியாத உரழப்புச ்பசலவு, 

பநல் ரகயிருப்புகளின் பபாருளாதாரமற்ற அளவு, விரளசச்ரலப் பாதிக்கும் 

குரறந்த சூரியக் கதிரவ்ீசச்ு, இரும்பு நசச்ுத்தன்ரம தபான்றரவ. ., 

 

பபாதுவாக, ரகவிடப்படட் பநல் பகுதிகளில் உள்ள மூலிரக சதுப்பு தாவரங்கள் 

பபரும்பாலும் கிராமினாய்டு சமூகமாகும். சதுப்பு நிலப் பகுதிகளில் குரறந்த வளரும் 

Poaceae, Cyperaceae மற்றும் Typhaceae ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது, இது மாரஷ்்தலண்ட் 
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கிராமினாய்டு சமூகம் (10 - 150 பச.மீ.) என வரகப்படுத்தலாம் மற்றும் அந்த 

தாவரங்களின் அடரத்்தியான அபிவிருத்தி மரங்கள் இல்லாத நிரலயில் நல்ல 

தாவரங்கரள மரறக்கும். இனங்களின் கலரவரயப் பபாறுத்து பல துரண 

குழுக்கரள அரடயாளம் காணலாம். 

 

• குள்ள பசட்ஜ் சமூகம்: Cyperaceae- Cyperus spp ஆல் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது. & Eleocharis 

spp. (30 பச.மீ.) 

• குட்ரட புல் சமூகம்: தபாதயசியால் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது - Panicum repens அல்லது 

Etora (30cm). 

• உயரமான பசட்ஜ் சமூகம்: உயரமான ரசபதரசியால் ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது - 

ரரன்தகாஸ்தபாராதகாரிம்தபாசா (1 மீ-1.5 மீ). 

• ரடபா சமூகம்: ஆக்கிரமிப்பு தாவரமான ரடபா அகஸ்டிஃதபாலியா (1மீ-2மீ) 

ஆதிக்கம் பசலுத்துகிறது. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  20: சதுப்பு நில சமூகங்களின் பல்தவறு வடிவங்கள்; 

லுட்விஜியா குறுகிய புதர ்சதுப்பு நிலத்ரத (தமல் இடப்புறம்), பகாலகாசியா 

ஆதிக்கம் பசலுத்தியது மூலிரக சதுப்பு நிலத்தில் (தமல் வலதுபுறம்), ஃபி

பாரறரமடட்ுகள் உயரமான சதுப்பு நிலத்தில் (கீழ் இடது) மற்றும் பானிகம் 

ஆதிக்கம் பசலுத்தும் சதுப்பு நிலத்தில் (கீழ் வலது) ஆதிக்கம் பசலுத்தியது. 

 

  

  

 

3.8.3.8 பநல் வயல்கள் 
 

பநல் (ஓரிசா சாடிவா) பயிரச் ்பசய்ரகயானது நிரந்தர நீரப்்பாசன பநல் வயல்களில் 

இப்பகுதியின் பமன்ரமயான சரிவுகளின் அடிப்பகுதியில் பசய்யப்படுகிறது 

(புரகப்படம் 21). அரிசி உற்பத்தி முக்கியமாக வீடட்ு உபதயாகத்திற்காக, ஆனால் 

உபரிகள் விற்கப்படுகின்றன. இப்பகுதிகளில் நீர ் இருப்பு மற்றும் பதாழிலாளர ்



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

228 

 

வாய்ப்புகரளப் பபாறுத்து ஆண்டுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு அறுவரடகள் 

விரளவிக்கப்படுகின்றன. சில சந்தரப்்பங்களில், (புரகப்படம் 22), பநல் வயல்களில் 

வாரழப்பழங்கள், இரலக் காய்கறிகள், முட்ரட பசடிகள், பவள்ளரிகள், முதலியன 

உள்ளடங்கிய காய்கறி பயிரக்ள் விளிம்புகரளச ் சுற்றிலும் நடப்படுகிறது. பின் 

இரணப்பு 15 மற்றும் 16 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளபடி முதுபகலும்பில்லாத மற்றும் 

முதுபகலும்புகரள அவதானிக்கலாம். இந்த பநல் வயல்களின் முக்கிய சுற்றாடல் 

தசரவகள் பவள்ளம் தக்கரவக்கும் பகுதிகளாகவும், விலங்குகள் மற்றும் 

தாவரங்களுக்கான வாழ்விடங்கரள உயிர ் பன்முகத்தன்ரம அகதிகளாகவும், 

உணவு வரலகள் மற்றும் உற்பத்தியின் முதன்ரம உற்பத்தியாளரக்ளாகவும் 

பசயல்படுகின்றன. அப்பகுதியில் வசிப்பவரக்ளுக்கு உணவு.  

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  21: அந்தப் பகுதிரய ஒட்டி அரமந்துள்ள பபரிய பநல் 

பகுதிகள் 

 
 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  22: பநல் நிலங்களின் விளிம்புப் பகுதிகள் பபரும்பாலும் 

தமடான பயிர ்நிலங்களாக மாறுகின்றன 
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3.8.3.9 பகுதியில் உள்ள தாவரங்களின் பன்முகத்தன்ரம 
 

கள ஆய்வின் தபாது கற்ரகப் பகுதியில் உள்ள 8 பவவ்தவறு வாழ்விடங்களில் இருந்து 

112 குடும்பங்கரளச ் தசரந்்த 460 தாவர இனங்கள், 11 உள்ளூர ் மற்றும் 09 ததசிய 

அளவில் அசச்ுறுத்தல் மற்றும் 5 உலகளவில் அசச்ுறுத்தும் இனங்கள் பதிவு 

பசய்யப்பட்டன. அட்டவரண 92 கள ஆய்வின் தபாது பதிவு பசய்யப்படட் தாவர 

இனங்களின் சுருக்கத்ரத வழங்குகிறது மற்றும் அடட்வரண 93 8 பவவ்தவறு 

இயற்ரக, அரர இயற்ரக மற்றும் மானுடவியல் வாழ்விட வரககளிலிருந்து பதிவு 

பசய்யப்பட்ட தாவரங்களின் சுருக்கத்ரத வழங்குகிறது. கணக்பகடுப்பின் தபாது 

கவனிக்கப்படட் தாவரங்களின் பட்டியல் இரணப்பு 15 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 86: கள ஆய்வின் தபாது பதிவு பசய்யப்படட் தாவர இனங்களின் 

சுருக்கம் 

குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 
உள்நாட்டு 

உள்ளூர ்

இனங்கள் 

 

ஆக்கிரமிப்பு 

இனங்கள் 

அயல்நாட்டு 

இனங்கள் 

ததசிய அளவில் 

அசச்ுறுத்தலுக்கு 

உள்ளானது 

உலகளவில் 

அசச்ுறுத்தல் 

 

112 460 228 11 24 197 9 5 

 

அட்டவரண  87: பவவ்தவறு வாழ்விட வரககளில் இருந்து பதிவு பசய்யப்படட் 

தாவரங்களின் சுருக்கம் 

வாழ்விட வரக 

ஒவ்பவாரு 

வாழ்விடங்களிலும் 

உள்ள மாதிரி 

தளங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

உள்ளூர ்

இனங்களின் 

எண்ணிக்ரக 

 

சதுப்பு நில காடுகள் 07 83 1 

கட்டப்பட்ட சுற்றாடல் 17 297 10 

தவளாண் 

ததாட்டங்கள் - கலப்பு 

கலாசச்ாரம் 

03 88 1 

குளம்s 03 42 0 

தடாகம் 01 48 0 

கால்வாய்கள் 06 56 4 

Marshes 07 122 1 

சதுப்பு நிலங்கள் 06 83 2 

 

3.8.3.10 உள்ளூர ்மற்றும் அசச்ுறுத்தப்பட்ட தாவர இனங்கள் 
 

பமாத்தம் 11 உள்ளூர ்தாவர இனங்கள் (Waliddaantidysenterica - Walidda, Calophyllummoonii 

- Domba Kina, Garcinia quaesita-Goraka, Argyreiapopulifolia - Girithilla, Cinnamomum verum - Kurundu, 

Litsea longifolia, Deummecyencielonia, Meycylianyeckeloniya, Meycyliencilonia, Meycyliany, 

Horsfieldiairyaghedhi- Ruk மற்றும் Phyllanthus myrtifolius- Gangawerella) அட்டவரண 94 ஐப் 

பாரக்்கவும். 

 

அட்டவரண 88: பவவ்தவறு வாழ்விடங்களில் பதிவுபசய்யப்பட்ட எண்படமிக் தாவர 

இனங்கள் 

SN குடும்பம் இனங்கள் 

உள்ளூர ்

பபயர ் 

(சிங்களம்) 

NRL GRL Habit 

வாழ்விடம் 

SW BU UP TA PO CA MA PA 

1 Apocynaceae Waliddaantidysenterica Walidda LC NE Shrub  - + - - - - - - 

2 Calophyllaceae Calophyllummoonii Domba kina VU NE Tree - + - - - - - - 

3 Clusiaceae Garcinia quaesita Goraka LC NE Tree - + - - - + - - 
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4 Connvolvulaceae Argyreiapopulifolia Girithilla LC NE Vine - + + - - - - - 

5 Lauraceae Cinnamomum verum   Kurundu VU NE Tree - + - - - - - + 

6 Lauraceae Litsea longifolia Rat-keliya LC VU Tree - - - - - + - - 

7 Melastomataceae Memecylonclarkeanum - NT NE Shrub - + - - - - - - 

8 Melastomataceae Memecylonroyenii Dedi-kaha LC NE Shrub - + - - - - - - 

9 Melastomataceae Osbeckiaoctandra Heenbowitiya LC NE Herb + - - - - - - - 

10 Myristicaceae Horsfieldiairyaghedhi Ruk VU CR Tree - + - - - + + + 

11 Phyllanthaceae Phyllanthus myrtifolius Gangawerella VU NE Shrub - + - - - - - - 

 

ததசிய அளவில் அழிந்து வரும் 09 தாவர இனங்கள் உட்பட பமாத்தம் 12 அழிந்து வரும் 

இனங்கள் (அட்டவரண 95) (Aponogeton crispus-Kekatiya, Calophyllummoonii- Domba Kina, 

Cycas nathorstii, Cinnamomum verum- குருண்டு, Tinospora cordifolia - Horsa-Nuchiagiaghali, Horsa-

Kinda, Phyllanthus emblica- Nelli and Phyllanthus myrtifolius- Gangawarella,) மற்றும் 5 உலகளவில் 

அசச்ுறுத்தும் இனங்கள் (Cycas nathorstii, Dillenia triquetra-Diyapara, Litsealongifolia- Rath Keliya, 

Horsfieldiairyaghedhi- Ruk, Syzygiumcaryaltan- பகுதியில் பேய்ஜிஜியம்தகரியம் பகுதியில் 

கற்ரக நடத்தப்பட்டது) . இவற்றில் ரசகாஸ் நாததாரஸ்்டி மற்றும் 

ோரஸ்்ஃபீல்டிஅரய்ாதகதி ததசிய மற்றும் உலகளாவிய அசச்ுறுத்தல் வரகரயச ்

தசரந்்தரவ. 

 

12 அழிந்து வரும் இனங்களில், 5 இனங்கள் (Calophyllummoonii- Domba kina, Cinnamomum 

verum-Kurundu, Horsfieldiairyaghedhi - Ruk, Litsealongifolia Rat-Keliya, Phyllanthus myrtifolius- 

Gangawerella) உள்ளூர ்மற்றும் அசச்ுறுத்தப்பட்ட வரகரயச ்தசரந்்தரவ. புரகப்படத் 

பதாகுப்பு 23, காணப்படட் உள்ளூர ் மற்றும் அசச்ுறுத்தப்படட் தாவர வரககளின் 

மாதிரிகரளக் காடட்ுகிறது. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  23: தாவர ஆய்வின் தபாது கவனிக்கப்பட்ட சில உள்ளூர ்

மற்றும் அசச்ுறுத்தப்படட் தாவர இனங்கள் 

 
 

 

Nymphaea nouchali (Manel) Threatened spp Aponogeton crispus (Kekatiya) Threatened spp 
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Tinospora cordifolia (Rasa-Kinda) Threatened spp Garcinia quaesita (Goraka) Endemic species 

 
 

Osbeckia octandra (Heenbovitiya) Endemic species Horsfieldia iryaghedhi (RUK) is an endemic as well 

as threatened 

 
அட்டவரண 89: கணக்பகடுப்பின் தபாது பதிவு பசய்யப்பட்ட அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

தாவர இனங்கள். 

SN 

குடும்பம் இனங்கள் உள்ளூர ்

பபயர ் 

(சிங்களம்) 

SpS NRL GRL Habit 

வாழ்விடம் 

SW BU UP TA PO CA MA PA 

1 Aponogetonaceae Aponogeton crispus Kekatiya IND VU NE Herb - - - - - + + - 

2 Calophyllaceae Calophyllummoonii Domba kina END VU NE Tree - + - - - - - - 

3 Cycadaceae Cycas nathorstii - IND VU VU Shrub - + - - - - - - 

4 Dilleniaceae Dillenia triquetra Diyapara IND LC CR Tree + + - - - + - - 

5 Lauraceae Cinnamomum verum   Kurundu END VU NE Tree - + - - - - - + 

6 Lauraceae Litsea longifolia Rat-keliya END LC VU Tree - - - - - + - - 

7 Menispermaceae Tinospora cordifolia Rasa-kinda IND VU NE Vine + - - - - - - - 

8 Myristicaceae Horsfieldia iryaghedhi Ruk END VU CR Tree - + - - - + + + 

9 Myrtaceae 
Syzygium 

caryophyllatum 
Heendan IND LC EN Tree + + - - - - + - 

10 Nymphaeaceae Nymphaea nouchali Manel IND VU LC Herb - - - + + - + - 

11 Phyllanthaceae Phyllanthus emblica Nelli IND VU NE Tree - + - - - - - - 

12 Phyllanthaceae Phyllanthus myrtifolius Gangawerella END VU NE Shrub - + - - - - - - 

 

3.8.3.11 ஆக்கிரமிப்பு தாவர இனங்கள் 
 

17 குடும்பங்கரளச ் தசரந்்த பமாத்தம் 24 நீர ் மற்றும் நில ஆக்கிரமிப்பு தாவர 

இனங்கள் பசயற்திட்டத் தடம் மற்றும் அரதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருந்து 

காணப்பட்டன. ஊட்டச ் சத்து, நீர,் சூரிய ஒளி மற்றும் வாழ்விடங்களில் 

தபாட்டியிடுவது உள்ளிட்ட பல காரணங்களால் ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் பசயற்திட்டப் 

பகுதியில் பல்லுயிரத்ன்ரம பபருக்கத்திற்கு பல அசச்ுறுத்தல்கரள 
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ஏற்படுத்துகின்றன. கணக்பகடுப்பின் தபாது அவற்றின் வாழ்விடங்களுடன் பதிவு 

பசய்யப்பட்ட ஆக்கிரமிப்பு தாவர இனங்கள் அடட்வரண 95 இல் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன, புரகப்படங்கள் தசகரிப்பு 24 சில வாழ்விடங்களில் 

காணப்படும் பபாதுவான மற்றும் மிகவும் பரவலான ஆக்கிரமிப்பு இனங்கரளக் 

காடட்ுகிறது. 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  24: கவனிக்கப்பட்ட சில ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் 

  

Annona glabra (Welatha) Mimosa pigra (Yoda nidikumba) 

 
Typha angustifolia (Hambu pan) 
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                                                  அடட்வரண 90: கைக்மகடுப்பின் வபாது பதிவு மசய்யப்பட்ட ஆக்கிைமிப்பு தாவை இனங்கள் 

 

SN 
குடும்பம் இனங்கள் உள்ளூர ் பபயர ் 

(சிங்களம்) 
SPS NRL GRL Habit 

வாழ்விடம் 

SW BU UP TA PO CA MA PA 

1 Annonaceae Annona glabra Welatha AIS NE NE Tree + + + + - + + - 

2 Apocynaceae Alstonia macrophylla Hawarinuga AIS NE NE Tree + + + - - - - - 

3 Araceae Colocasia esculenta Gahala AIS LC LC Herb + + - + - + + + 

4 Asteraceae Mikania micrantha Wathupaalu AIS NE NE Vine + + + + - + + + 

5 Asteraceae Tithonia diversifolia Wal-sooriyakantha AIS NE NE Shrub - + - - - - + - 

6 Asteraceae Wedelia trilobata Arunadawi AIS NE NE Herb - + - - - - + + 

7 Connvolvulaceae Cuscuta campestris Aga-mula-nethi-wel AIS LC NE Vine - - - - - - + - 

8 Dilleniaceae Dillenia suffruticosa Diya-Para AIS LC NE Tree + - - - - - + - 

9 Euphorbiaceae Manihot glaziovii Gas-Manniokka AIS NE NE Shrub + + + - - - + - 

10 Fabaceae  Acacia auriculiformis - AIS NE NE Tree + + - - - - + + 

11 Fabaceae  Leucaena leucocephala Ipil-ipil AIS NE NE Tree + + - - - - - - 

12 Fabaceae  Mimosa invisa Welnidikumba AIS NE NE Vine - - - - - - + - 

13 Fabaceae  Mimosa pigra Yoda nidikumba AIS NE NE Shrub + + + - - - + - 

14 Hydrocharitaceae Hydrilla verticillata Hydrilla AIS NE NE AQH + + + + + + + + 

15 Lamiaceae Clerodendrum quadriloculare Valentine gas AIS NE NE Shrub - + - - - - - - 

16 Melastomataceae Clidemiahirta Katakalubowitiya AIS NE NE Herb - - + - - - + + 

17 Muntingiaceae Muntingia calabura Jam AIS NE NE Tree - + - - - - - - 

18 Poaceae Panicum maximum Rata thana AIS NE NE Herb + + + - - + + + 

19 Poaceae Pennisetum polystachion  - AIS NE NE Herb - + - - - - - - 

20 Poaceae Setaria barbata - AIS NE NE Herb - + - - - - - - 

21 Pontederiaceae Eichhornia crassipes Japan-jabara AIS NE NE Herb - + - + + + + - 

22 Salviniaceae Salvinia molesta Salvinia AIS NE NE Herb + - - + + + - - 

23 Typhaceae Typha angustifolia Hambu-pan AIS LC LC Herb - - - - + + - - 

24 Verbenaceae Lantana camera Hinguru AIS NE NE Shrub - + + - - - - - 
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3.8.3.12 முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டப் பகுதியின் விலங்கு 

பன்முகத்தன்ரம 
 

ஆய்வின் தபாது, 14 வரகயான நத்ரதகள், 35 வரகயான டிராகன் ஈக்கள், 48 

வரகயான படட்ாம்பூசச்ிகள், 37 வரகயான மீன்கள், 12 வரகயான ஈரூடக வாழ்வன, 

39 வரகயான ஊரவ்ன, 91 வரகயான 118 குடும்பங்கரளச ்தசரந்்த 297 வரகயான 

விலங்கினங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. பறரவ இனங்கள் மற்றும் 21 வரகயான 

பாலூட்டிகள். அட்டவரண 96 கணக்பகடுப்பின் தபாது பதிவு பசய்யப்படட் பமாத்த 

விலங்கினங்களின் சுருக்கம் அவற்றின் பாதுகாப்பு வரககரள உள்ளடக்கியது. 

கணக்பகடுப்பின் தபாது கவனிக்கப்பட்ட விலங்கினங்களின் பட்டியல் இரணப்பு 16 

இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  91: ஆய்வின் தபாது பதிவு பசய்யப்பட்ட விலங்கினங்களின் சுருக்கம் 

Fauna Group 
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National Red List Status Global Red List Status 

CR EN VU NT LC NE DD CR EN VU NT LC NE DD 

Snails 9 14 2 5 7 1 3 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 

Dragonflies 7 35 33 2 0 0 1 3 7 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Butterflies 5 48 46 2 0 0 0 2 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fish 20 37 22 5 10 0 2 3 3 18 11 0 0 2 3 2 28 1 1 

Amphibians 5 12 8 4 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 9 3 0 

Reptiles 16 39 28 10 1 0 1 1 4 31 2 0 0 0 1 1 11 26 0 

Birds 43 91 72 2 17 2 0 1 5 67 16 0 0 0 0 1 90 0 0 

Mammals 13 21 16 3 1 1 3 1 1 15 0 0 0 1 1 2 16 1 0 

பமாத்தம் 118 297 227 33 36 4 10 11 24 214 33 1 0 3 5 6 154 31 1 

 

3.8.3.13 உள்ளூர ்மற்றும் அசச்ுறுத்தப்பட்ட விலங்கினங்கள் 
 

கணக்பகடுப்பின் தபாது 5 வரகயான நத்ரதகள், 2 வரகயான தும்பி, 2 வரகயான 

பட்டாம்பூசச்ிகள், 5 வரகயான நன்னீர ் மீன்கள், 4 வரகயான ஈரூடக வாழ்வன, 10 

வரகயான ஊரவ்ன, 2 வரகயான பறரவகள் என பமாத்தம் 33 உள்ளூர ்

விலங்கினங்கள் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளன. மற்றும் 3 வரகயான பாலூட்டிகள் 

(அட்டவரண 97ஐப் பாரக்்கவும்). 
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அட்டவரண 92: உள்நாடட்ு விலங்கினங்கள் கணக்பகடுப்பின் தபாது அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரலயுடன் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளன 

விலங்கினங்கள் 

குழு  
No குடும்பம் இனங்கள் SpS 

NRL GRL 

CR EN VU NT LC NE DD CR EN VU NT LC NE DD 

நத்ரதகள் 

 

1 Glessulidae Glessula ceylanica END  - + - - - - - - - - - - - - 

2 Acavidae Acavus phoenix END  - - - + - - - - - - - - - - 

3 Cyclophoridae Aulopoma itieri END  - + - - - - - -  - - - - - 

4 Cyclophoridae Japonia vesca END  - + - - - - - - - - - - - - 

5 Cyclophoridae Scabrina brounae END  + - - - - - - - - - - - - - 

தும்பி 

 

1 Cholorocyphidae Libella goadami END  - - + - - - - - - - - - - - 

2 Gomphidae Macrogomphus lankensis END  - + - - - - - - - - - - - - 

பட்டாம்பூசச்ிக

ள் 

 

1 Pieridae Appias galane END  - - - - + - - - - - - - - - 

2 Hesperiidae Potanthus confuscius END  
- - - - + - - - - - - - - - 

மீன் 

 

1 Aplocheilidae Aplocheilus dayi END  - + - - - - - - + - - - - - 

2 Bagridae Mystus ankutta END  - + - - - - - - + -  - - - 

3 Clariidae Clarias brachysoma END  - - - + - - - - - - + - - - 

4 Cyprinidae Horadandia atukorali END  - - + - - - - - - + - - - - 

5 Siluridae Ompoka rgestes END  - - + - - - - - - + - - - - 

ஈரூடக 

வாழ்வன 

 

1 Microhylidae Uperodon rohani END  - - - - + - - - - - - - + - 

2 Rhacophoridae Pseudophilautus popularis END  - - - + - - - - - - - + - - 

3 Rhacophoridae Polypedates cruciger END  - - - - + - - - - - - + - - 

4 Ranidae Hydrophylax gracilis END  - - - - + - - - - - - + - - 

ஊரவ்ன 

 

1 Trionychidae Lissemys ceylonensis END  - - -  - + - - - - - - - - 

2 Agamidae Otocryptis wiegmanni END  - - - - - + - - - - - - - - 

3 Scincidae Eutropis lankae END  - - - - + - - - - - - - - - 

4 Scincidae Eutropis greeri END  - - - - - + - - - - - - - - 

5 Scincidae Lankascincus fallax END  - - - - - + - - - - - - - - 

6 Cylindrophidae Cylindrophis maculata END  - - - - - + - - - - - - - - 

7 Colubridae Ahaetulla nasuta END  - - - - - + - - - - - - - - 
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விலங்கினங்கள் 

குழு  
No குடும்பம் இனங்கள் SpS 

NRL GRL 

CR EN VU NT LC NE DD CR EN VU NT LC NE DD 

8 Colubridae Oligodon sublineatus END  - - - - + - - - - - - - - - 

9 Natricidae Fowlea asperrimus END  - - - - + - - - - - - - + - 

10 Natricidae Fowlea cf. piscator  END  - - - - - + - - -  - - - - 

பறரவகள் 

 

1 Psittacidae Loricu lusberyllinus END  - - - - + - - - - - - - - - 

2 Hirundinidae Cecropishy perythra END  - - -  + - - - - - - - - - 

 

பாலூட்டிகள் 

 

1 Cercopithecidae Semnopithecus  vetulus END  - + - - - - - - + - - - - - 

2 Viverridae Paradoxurus montanus END  + - - - - - - - - - - - + - 

3 Tragulidae Moschiolameminna END  - - - - + - - - - - - + - - 
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04 வரகயான நத்ரதகள் (Glessula ceylanica, Aulopoma itieri, Japonia vesca மற்றும் Scabrina 

brounae), 2 வரகயான தும்பி (Libella goadami, Macrogomphus lankencies of fish) உட்பட 12 

உள்ளூர ் மற்றும் அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் ததசிய சிவப்புப் பட்டியலில் 

உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளன. தடய், மிஸ்டஸ் அங்குட்டா, போரடாண்டியா அதுதகாரலி 

மற்றும் ஓம்தபாகா ரப்கஸ்படசாண்ட்), மற்றும் பாலூட்டிகளின் ஒற்ரற இனங்கள் 

(பசம்தனாபிததகஸ் பவதுலஸ்). தமலும் அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான வரகயின் கீழ் 

உலகளாவிய சிவப்பு பட்டியலில் உள்ள 05 உள்ளூர ் இனங்கள் 4 மீன் இனங்கள் 

(Aplocheilus dai, Mystus ankutta, Horadandia atukorali மற்றும் Ompoka rgestes) மற்றும் இரண்டு 

பாலூடட்ி இனங்கள் (Semnopithecus vetulus மற்றும் Paradoxurus montanus) அடங்கும். 

புரகப்படங்கள் தசகரிப்பு 25 ஆய்வின் தபாது பதிவுபசய்யப்படட் உள்ளூர,் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட மற்றும் புலம்பபயரந்்த விலங்கினங்கரளக் காடட்ுகிறது. 

 

கணக்பகடுப்பின் தபாது, பதிவு பசய்யப்படட் பமாத்த உயிரினங்களில் இருந்து 26 

வரகயான அசச்ுறுத்தப்பட்ட விலங்கினங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. இதில் 4 

வரகயான நத்ரதகள், 4 வரகயான தும்பி, 2 வரகயான படட்ாம்பூசச்ிகள், 6 

வரகயான நன்னீர ்மீன்கள், 02 வரகயான ஊரவ்ன, 03 வரகயான பறரவகள் மற்றும் 

5 வரகயான பாலூட்டிகள் ஆகியரவ அடங்கும். அட்டவரண 99 அவற்றின் பாதுகாப்பு 

வரககளுடன் கணக்பகடுப்பின் தபாது பதிவுபசய்யப்படட் பமாத்த அசச்ுறுத்தும் 

விலங்கினங்களின் சுருக்கத்ரத உள்ளடக்கியது. 
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அட்டவரண 93: அசச்ுறுத்தப்படட் விலங்கினங்கள் அவற்றின் பாதுகாப்பு நிரலயுடன் கணக்பகடுப்பின் தபாது பதிவு பசய்யப்பட்ட ரவ 

விலங்கின 

குழு 
SN குடும்பம் விஞ்ஞான பபயர ் ஆங்கில பபயர ் SpS NRL GRL 

வாழ்விடம் 

SW BU AG TA PO CA MA PA 

நத்ரதகள் 

 

1 Glessulidae Glessula ceylanica  - END  EN - - + + - - - - + 

2 Cyclophoridae Aulopoma itieri  - END  EN - - + + - - - - + 

3 Cyclophoridae Japonia vesca  - END  EN - - + - - - - - - 

4 Cyclophoridae Scabrina brounae  - END  CR - - + + - - - - - 

 

தும்பி 

 

5 Cholorocyphidae Libella goadami Adam's Gem END  VU - - + - + + + + - 

6 Coenagrionidae Ceriagrion cerinorubellum Painted Waxtail IND VU - - - - + + + + - 

7 Platycnemididae Onychar giaatrocyana Marsh Dancer  IND VU - - - - + + + + - 

8 Gomphidae Macrogomphu slankensis Sri Lanka Forktail END EN - + + - - - - - - 

பட்டாம்பூச்

சிகள் 

9 Nymphalidae Ideopsis similis Blue glassy tiger IND VU - + + - - - - - - 

10 Lycaenidae Deudorixepi jarbas Cornelian IND VU - - + - - - - - - 

 

மீன் 

 

11 Aplocheilidae Aplocheilus dayi Day's killifish END EN EN - - - + + + - - 

12 Bagridae Mystus ankutta Yellow dwarf catfish END EN EN - - - - - + - - 

13 Belonidae Xenento doncancila Freshwater garfish IND VU - - - - - - + - - 

14 Cichlidae Oreochromis mossambicus Tilapia EXO AIS VU - - - + + + - - 

15 Cyprinidae Horadandia atukorali Hora dandia END VU VU - - - - - + + - 

16 Siluridae Ompoka rgestes Wet zone butter catfish END VU VU - - - + + + - - 

 

 

17 Crocodylidae                          Crocodylus porosus Saltwater crocodile IND  EN VU + - - - - - + - 

18 Acrochordidae Acrochordus granulatus Wart snake IND  VU - + - - - - - - - 

ஈரூடக 

வாழ்வன 

 

19 Columbidae Columba livia Rock Dove BrR CR - + + + + + + + + 

20 Meropidae Merops philippinus Blue-tailed Bee-eater   VCWV CR - - + + + + + - - 

21 Charadriidae Charadrius dubius Little Ringed Plover   BrR& CWV VU - + - - + + + + + 

 22 Cercopithecidae Semnopithecus  vetulus Purple-faced leaf monkey END EN EN + + + + + + + + 

23 Felidae Prionailurus rubiginosus Rusty-spotted cat IND EN - - + + - - + - - 

24 Felidae Prionailurus viverrinus Fishing cat IND EN VU + + + + + + + + 

25 Mustelidae Lutra lutra Otter IND VU - + - - + - + + + 

26 Viverridae 

Paradoxurus montanus Sri Lanka Brown palm 

civet END CR - - + + - - - - - 
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 புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  25: Some of the Recorded Endemic Fauna Species 

  

Acavus phoenix, endemic and threatened 

species recorded from home gardens. 

Threatened species of Ideopsis similis-Blue 

glassy tiger 

  
Mystus ankutta-Yellow dwarf catfish, endemic 

and threantened species commonly found in 

fresh water habiatats 

Hydrophylax gracilis-Sri Lanka wood frog 

(Endamic) 

  
An endemic and threatened species of 

Lissemys ceylonensis-Flapshell turtle 

Regular winter visitor, Terpsiphone paradise- 

Indian Paradise-flycathcher 

 
A group of Semnopithecus vetulus- Purple faced leaf monkey 

  
பல்தவறு வாழ்விட வரககளின் கீழ் 50 முக்கிய மாதிரி இடங்களில் கணக்பகடுப்பின் 

தபாது பதிவு பசய்யப்பட்ட விலங்கினங்களின் விரிவான பட்டியல்; (சதுப்பு நிலங்கள், 
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கட்டப்பட்ட சுற்றாடல், தமடட்ு நிலப் பயிரக்ள், பதாட்டிகள், குளங்கள், கால்வாய்கள், 

சதுப்பு நிலங்கள், பநல் வயல்களில்) இது தாவர கற்ரகக்கு இரணயாக 

நடத்தப்பட்டது. அட்டவரண 100 இல் பட்டியலிடப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 94: பவவ்தவறு வாழ்விட வரககளில் பதிவு பசய்யப்பட்ட 

விலங்கினங்களின் சுருக்கம் 

விலங்கினங்களின் 

குழு  

 

வாழ்விடங்கள்/ஒவ்பவாரு வாழ்விடங்களிலும் உள்ள மாதிரி 

தளங்களின் எண்ணிக்ரக 

SW/7 BU/17 AG/3 TA/3 PO/1 CA/6 MA/7 PA/6 

நத்ரதகள் 1 9 7 2 2 2 2 3 

தும்பி 10 15 14 25 23 23 22 13 

பட்டாம்பூசச்ிகள் 17 48 23 10 11 11 11 18 

மீன் 0 0 0 20 24 34 12 0 

ஈரூடக வாழ்வன 12 13 13 10 8 6 12 13 

ஊரவ்ன 27 36 37 8 7 6 28 36 

பறரவகள் 26 39 19 63 56 59 68 41 

பாலூட்டிகள் 15 14 19 9 9 14 11 15 

பமாத்தம் 108 174 132 147 140 155 166 139 

 

3.8.4 புலம்மபயை்ந்த பைணவகள் 

ஆய்வின் தபாது 02 வரகயான புலம்பபயரந்்ததார ் (Terpsiphone Paradise- Indian Paradise-

flycatcher & Merots philippinus- Blu-tailed Bee-eater) உட்பட பமாத்தம் 96 பறரவகள் ஆய்வில் 

காணப்பட்டன. எவ்வாறாயினும், புலம்பபயரந்்த பருவத்தின் பதாடக்கத்தில் 

கணக்பகடுப்பு பதாடங்கப்பட்டதால், ஈரநிலங்கள் மற்றும் ஈரநிலத்துடன் 

பதாடரப்ுரடய மரலநாடட்ு தாவரங்களில் வசிக்கும் சாத்தியமான அரனத்து 

புலம்பபயரந்்த உயிரினங்களும் இந்த ஆய்வில் பதிவு பசய்யப்படவில்ரல. இந்த 

அனுமானம் பகாழும்பு பிராந்தியத்தில் உள்ள ஈரநிலங்களுக்கான (பபத்தகன 

பல்லுயிரத்ன்ரம பூங்கா, தியத்த உயன மற்றும் தலங்கம குளம்) கிரடக்கக்கூடிய 

வரலாற்று தரவுத் பதாகுப்புகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. 

 

இலக்கிய ஆய்வின் அடிப்பரடயில், தியவண்ணா ஏரி, சதுப்பு நிலங்கள், பநற்பயிரக்ள் 

மற்றும் TEPA ஆகியவற்றின் பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதிக்குள் 22 

வரகயான புலம்பபயரந்்த பறரவகள் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளன, தமலும் 

குடிபபயரந்்த பறரவகரளப் தபாலதவ புலம்பபயரந்்ததாருக்கு உணவளிக்கவும், 

ஓய்பவடுக்கவும் மற்றும் தசமித்து ரவக்கும் வாழ்விடங்கரள வழங்குகின்றன. 

அட்டவரண 101 இந்த கற்ரக, இலக்கிய கற்ரககள் மற்றும் முந்ரதய கற்ரககளின் 

தபாது பதரிவிக்கப்பட்ட இனங்கள் அடங்கும். 
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அட்டவரண 95: புலம்பபயரந்்த பறரவகள் கற்ரகப் பகுதியில் பதிவுபசய்யப்படட்ு அவற்றின் வாழ்விடங்கரளக் குறிப்பிடுகின்றன 

SN Family Scientific Name English Name SpS NRL GRL 
Habitat 

SW BU AG TA PO CA MA PA 

1 Anatidae Spatula querquedula Garganey VCWV NE LC + - - + + + + + 

2 Meropidae Merops philippinus Blue-tailed Bee-eater   VCWV CR LC - + + + + + - - 

3 Scolopacidae Gallina gostenura Pintail Snipe   CWV NE LC + - - + + + + + 

4 Scolopacidae Limosa limosa Black-tailed Godwit   CWV NE NT + - - + + + + + 

5 Scolopacidae Tringastag natilis Marsh Sandpiper   CWV NE LC + - - + + + + + 

6 Scolopacidae Tringao chropus Green Sandpiper UCWV NE LC + - - + + + + + 

7 Scolopacidae Tringa glareola Wood Sandpiper   CWV NE LC + - - + + + + + 

8 Scolopacidae Actitis hypoleucos Common Sandpiper   CWV NE LC + - - + + + + + 

9 Laridae Chlidonia shybrida Whiskered Tern    CWV NE LC + - - + + + + + 

10 Charadriidae Pluvialis fulva  Pacific Golden Plover   CWV NE LC + - - + + + + + 

11 Charadriidae Charadrius dubius Little Ringed Plover   BrR / CWV VU LC + - - + + + + + 

12 Charadriidae Charadrius mongolus Lesser Sandplover CWV NE LC + - - + + + + + 

13 Ardeidae Ixobrychus flavicollis Black Bittern    BrR/UWV LC LC - - - + + + + + 

14 
Monarchidae Terpsiphone paradisi  

Indian Paradise-

flycathcher BrR/CWV LC LC - + - - - - - - 

15 Hirundinidae Hirundo rustica  Barn Swallow    CWV NE LC + + - - - + + + 

16 Motacillidae Dendronanthus indicus  Forest Wagtail   CWV NE LC - + - - - - - - 

17 Pittidae Pitta brachyura Indian Pitta     CWV NE LC + - - + + + + + 

18 Laniidae Laniuscri status Brown Shrike     CWV NE LC + - - + + + + + 

19 Muscicapidae Muscicapa dauurica Asian Brown Flycatcher    CWV NE LC + - - + + + + + 

20 Acrocephalidae Acrocephalus stentoreus Clamorous  Reed-warbler   BrR NT LC + - - + + + + + 

21 Motacillidae Motacilla flava  Western Yellow Wagtail    CWV NE LC + - - + + + + + 
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3.8.4.1 பறரவகளின் இடப்பரப்புபபயரந்்த பாரதகளின் இருப்பு 
 

பசயற்திட்டப் பகுதி தநரடியாக சரவ்ததச பறரவகள் இடப்பரப்புபபயரந்்த 

பாரதகளுக்குள் அரமந்திருக்கவில்ரல. எவ்வாறாயினும், பபல்லன்வில அத்திடிய 

வனவிலங்கு சரணாலயம் தபான்ற கரரதயார சுற்றாடல் அரமப்புகளிலிருந்து 

பறரவகள் வரும்தபாது, அரவ SJWS மற்றும் TEPA தபான்ற சுற்றியுள்ள 

வாழ்விடங்களுக்கு சிதறடிக்கப்படுகின்றன. TEPA மற்றும் SJWS இரண்டும் அந்த 

புலம்பபயரந்்த பறரவகளுக்கு உணவளித்தல், இனப்பபருக்கம் பசய்தல் மற்றும் 

வாழ்விடங்கரள வழங்குதல் தபான்ற பல்தவறு வழிகளில் ஆதரிக்கின்றன. 

SJWS மற்றும் TEPA ஆகியரவ சரவ்ததச பறரவகள் இடப்பரப்புபபயரந்்த 

பாரதகளுக்குள் இல்ரல என்றாலும், இந்த நகரப்்புற ஈரநிலங்கள், அதிக 

மக்கள்பதாரக பகாண்ட நகரப்்புற நிலப்பரப்புகளுக்குள் இருக்கும் சிறிய ஈரநில 

வாழ்விடங்களாக உள்ளன. புலம்பபயரந்்த பறரவகள். 

3.8.4.2 விலங்கினங்கள் (குரங்குகள்) மற்றும் பவளவால்கள் உட்பட பிற 

இனங்கள் இருப்பது. 
பத்தரமுல்ல உதயபுர, TEPA, அவரிதேன  Tank மற்றும் Wanaguru Mawatha உள்ளிட்ட 

பசயற்திட்டப் பகுதியின் பவவ்தவறு இடங்களில், உள்நாட்டில் புலம்பபயரந்்த ஊதா 

முகடு இரலக் குரங்கின் (Semnopithecus vetulus) சுமார ்10-15 சமூகக் குழுக்கள் ஆய்வின் 

தபாது அவதானிக்கப்பட்டன. 

பத்தரமுல்ல, படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதயின் தியதவுயான மற்றும் கடக்கும் 

புள்ளிரயச ் சுற்றியுள்ள கணக்பகடுப்பில் படதராபஸ் ஜிகாண்டியஸ் (இந்திய 

பறக்கும் நரி) பசாந்தமான இரண்டு பமகா சிதராப்படரன் காலனிகள் காணப்படட்ன. 

 

3.8.4.3 Existing Habitats Located within the TEPA Pertaining to Diyawannawa 

Lake and Its Importance 
 

தியவன்னாவ ஏரி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் பதாடரப்ான TEPA க்குள் 

தற்தபாதுள்ள வாழ்விடங்கள் 

 

தலங்கம குளம் (6.82 பேக்தடர)், அவரிதேன குளம் (2.22 பேக்தடர)், மற்றும் 

இரணக்கப்பட்ட பநல் வயல்களும் அதனுடன் இரணந்த தாழ்வான 

பவள்ளப்பபருக்கு சதுப்பு நிலங்களும் 118 பேக்தடர ்பரப்பளரவக் பகாண்ட TEPA ஐ 

உருவாக்குகின்றன. TEPA பகுதியின் காலநிரல ஈரமான மற்றும் ஈரப்பதமானது. TEPA 

ஆனது CEA ஆல் 2007 இல் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக நியமிக்கப்படட்து (வரத்்தமானி 

அறிவிப்பு எண். 1, 487/10 - திங்கள், மாரச் ்05, 2007. அசாதாரண வரத்்தமானி எண். 2237/7 

- திங்கள், ஜூரல 19, 2021; இரணப்பு 171, மூலம் பின்வருவனவற்றில் அடட்வரண II 

இன் 6வது உருப்படிக்குப் பின் உடனடியாகச ் தசரத்்தல்: - “7. புதிய களனி 

பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான நான்கு வழிசவ்ீதி உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் 

சாரல நிரம்ாணத் பசயற்திட்டத்தின் நிரம்ாணம், பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு 

மற்றும் அத்தரகய பசயற்திட்டத்தின் பதாடரப்ுரடய கடட்ுமானங்கள்” ; (2) மூலம் 

அட்டவரண III இன் உருப்படி (m) க்குப் பிறகு உடனடியாகச ் தசரத்்தல், 

பின்வருவனவற்றில்:- “(n) புதிய களனி பாலத்திலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான 

நான்கு வழிசவ்ீதி உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரல நிரம்ாணத் பசயற்திட்டத்தின் 

நிரம்ாணம், பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் அத்தரகய பசயற்திட்டத்தின் 

பதாடரப்ுரடய கடட்ுமானங்கள், சுற்றாடல் பாதுகாப்புப் பகுதியில் பாதகமான 

தாக்கம்.”. 

 

தலங்கம குளம் TEPA க்குள் அரமந்துள்ள முக்கிய சுற்றாடல் உணரத்ிறன் மற்றும் 

உயர ் பல்லுயிரத்ன்ரம சுற்றாடல் அரமப்பாகும். தலங்கம குளமும் அதன் 

சுற்றுப்புறச ் சூழலும் பசுரமயுடன் கூடிய நீரப்்பறரவகளுக்கு ஒரு முக்கியமான 

வாழ்விடமாக உள்ளது, இது நகரப்்புற பல்லுயிரத்ன்ரம புகலிடமாக பசயல்படுகிறது, 

ஏபனனில் இது அடரத்்தியான மக்கள் குடியிருப்புகளால் சூழப்படட்ுள்ளது. பதாட்டியும் 

அதன் சுற்றுப்புறமும் TEPA என அறிவிக்கப்பட்டதால், பாரம்பரிய மீன்பிடித்தல் 
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மற்றும் பநல் பயிரச் ் பசய்ரக தபான்ற சில பயன்பாடுகள் மடட்ுதம அதற்குள் 

அனுமதிக்கப்படுகின்றன (CEA, 2017; Wetland Watch, 2022). தலங்கம குளம் சுற்றியுள்ள 

வாழ்விடங்களில் நீரப்்பிடிப்பு விரளசச்ரலச ் தசமிப்பதற்கு மிகவும் முக்கியமான 

நீரந்ிரலயாகும். தலங்கம குளத்தில் இருந்து பவளிதயறும் உபரி நீர,் மிக சமீபத்தில் 

நிரம்ாணிக்கப்பட்ட அவரிதேன குளத்தில் பகாடட்ுகிறது. முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு 

TEPA வழியாக சுமார ் 3.15 கிமீ தூரம் மற்றும் பசயற்திட்டத்திற்காக பபறப்பட்ட TEPA 

இலிருந்து பமாத்தம் 12.61 பேக்தடர ்வரர பசல்கிறது. 

 

குளத்தின் பாசனப் பரப்பு 95 ஏக்கர,் மற்றும் பாசனம் இல்லாத பகுதி 50 ஏக்கர ்(பாசனத் 

துரற, 2002). பிரததசத்தின் வடக்கு எல்ரலயானது அக்குருபகாரடயிலிருந்து 

தோகந்தர வரர பசல்லும் அக்குருபகாட வீதியாகும், அதததவரள வீதியின் பதற்கு 

எல்ரல தோகந்தர மற்றும் தலவத்துபகாட வீதிகளில் அரமந்துள்ளது, இது 

நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிரயப் பிரித்து கலல்பகாட மற்றும் தோகந்தர பதற்தக 

நீண்டுள்ளது. TEPA இன் சுற்றியுள்ள பகுதி அடரத்்தியான மக்கள்பதாரகயுடன் மிகவும் 

அபிவிருத்தியரடந்துள்ளது. 

 

TEPA வில் தலங்கம மற்றும் அவரிதேனா குளங்கள் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய 

தாழ்வான பவள்ளப்பபருக்கு சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளன, அரவ பல்தவறு வரகயான 

ஈரநில வாழ்விடங்கரள பகாண்டிருக்கின்றன, இதில் மிதக்கும் தாவரங்களுடன் 

திறந்த நீர,் கலப்பு வனப்பகுதி, அன்தனானா வனப்பகுதி, உயரமான மூலிரக 

சமூகங்கள் மற்றும் பநல் வயல்களும் அடங்கும். பருவகால பவள்ளம் நிரறந்த 

புல்பவளி மற்றும் பநல், நன்னீர ் சதுப்பு நில காடுகள், திறந்த நீரின் தாவரங்கள் 

மற்றும் புதரக்ள்/வீடட்ுத் ததாட்டங்கள் உட்பட நான்கு பவவ்தவறு வரகயான 

தாவரங்கள் இப்பகுதியில் இருந்து பதிவாகியுள்ளன. ததாராயமான சராசரி தாவர 

உயரம் 30 மீ. இவ்வரகயான வாழ்விடங்கள் TEPA முழுவதும் சிதறிக் காணப்பட்டாலும், 

பகாழும்பு மாவட்டத்தின் தலவத்துபகாட, மடிபவல, தகாட்தட, நாவல, பகாலன்னாவ, 

தலங்கம, முதலிய பகுதிகளிலும் குறிப்பாக இப்பிரததசத்தில் பரந்து காணப்படும் 

சிறிய தீவுகளிலும் இரவ அதிகம் காணப்பட்டன. இந்த வாழ்விடங்கள் ஆக்கிரமிப்பு 

அன்னிய தாவரமான அதனானா கிளப்ரா என்ற ஒற்ரற மர இனத்தால் ஆதிக்கம் 

பசலுத்துகின்றன. இந்த வாழ்விடத்தின் கீழ்-கரதயில் அக்தராஸ்டிகம் ஆரியம், 

தமாதனாதகாரியா வஜினலிஸ் (தியா ேபரலா), லுட்விஜியா பபரன்ிஸ் 

(பிடுருபவல்லா), லுட்விஜியா பபருவியானா, ரரஞ்தசாஸ்தபாரா தகாரிம்தபாசா, 

கம்பமலினா டிஃபுசா (கிராகாஸ்லாஸ்பாலா), லாசியாகுலாஸ்பாலா, லாசியா தபான்ற 

பல்தவறு மூலிரக தாவர இனங்கள் உள்ளன. (கோலா) மற்றும் மிகானியா 

தகாரட்ாட்டா (வத்துபாலு), தபாத்ததாஸ் ஸ்தகன்டன்ஸ் (தபாட்டா பவல்) மற்றும் 

லிதகாடியம் ரமக்தராஃபில்லம் (பம்பாபவல்) தபான்ற ஏறுபவரக்ள். தியவன்னாவ ஏரி 

தியவான ஏரி, ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தடயில் அரமந்துள்ள நகரப்்புற ஈரநில 

சுற்றாடல் அரமப்பின் ஒரு பகுதியாகும். காலனித்துவ காலத்தில், பவள்ள 

காலங்களில் உபரி நீரர கடலுக்கு விடுவதற்கு வசதியாக இந்த நீரந்ிரல ஹீன் எல 

வழியாக பவள்ளவத்ரத கால்வாய் வரர நீடிக்கப்பட்டது. 1985 ஆம் ஆண்டில் 

வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துரறயால் இப்பகுதி வனவிலங்கு சரணாலயமாக 

அரசிதழில் பவளியிடப்பட்டது, அதன் உயிரியல் பன்முகத்தன்ரம, குறிப்பாக 

பறரவகளின் ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் பகாண்டது. ஸ்ரீ பஜயவரத்னபுர 

வனவிலங்கு சரணாலயம் (162.88 பேக்தடர)் முன்பமாழியப்பட்ட தடத்தின் 1 கிமீ 

சுற்றளவில் அரமந்துள்ளது, இது பமாத்த பரப்பளவில் மூன்றில் ஒரு பங்ரகக் 

பகாண்டுள்ளது. 

 

தியவண்ணா ஏரி மற்றும் சரணாலயம் நகரப்்புற மற்றும் புறநகர ் சமுதாயத்தின் 

சமூக நலனில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்ரப வழங்குகின்றன. ஈரநில சுற்றாடல் 

அரமப்புகளில் உள்ள நீர ்நிலப்பரப்புகளின் கண்கவர ்மற்றும் ஈரக்்கக்கூடிய கட்புலத் 

தரம், நகரப்்புற குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு பபாழுதுதபாக்கு வாய்ப்புகள் மற்றும் 

வசதிகரள வழங்குவதால், அதிக எண்ணிக்ரகயிலான மக்கரள ஈரக்்கும் திறரனக் 

பகாண்டுள்ளது. சுற்றாடலுக்குரலப் பபாறுத்தவரர, ஈரநிலப் பகுதியானது ஒரு 

முக்கியமான பவள்ளத்ரதத் தக்கரவக்கும் பகுதியாகவும், பலவரகயான 
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விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கரளக் பகாண்ட பல்தவறு பல்லுயிரத்ன்ரமகளின் 

வாழ்விடமாகவும் பசயல்படுகிறது. 

 

ஏரி மற்றும் சுற்றியுள்ள சதுப்பு நிலங்கள் சுற்றியுள்ள சூழலுக்கு முக்கியமான 

இயற்ரக தற்காப்பு தரடயாக பசயல்படுகின்றன. இது பறரவகள் கண்காணிப்பு, 

பாதுகாப்புக் கல்வி மற்றும் பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரககளுக்கு எளிதான 

அணுகரல வழங்குகிறது, அதத தநரத்தில் முழு பசுரமயான பகுதியும் 

பல்லுயிரத்ன்ரம வளத்தால் நிரறந்துள்ளது மற்றும் நகரத்தின் உடனடி புறநகரில் 

உள்ள விரலமதிப்பற்ற நன்னீர ் களஞ்சியமாகவும் முக்கியமானது. தியவண்ணா 

ஏரியின் ஈரநில சுற்றாடல், நீரவ்ாழ் தாவரங்கள், அதனானா வனப்பகுதிகள், 

புல்பவளிகள் மற்றும் சுற்றளவில் கடட்ப்பட்ட பகுதிகள் உள்ள குளங்கள் உள்ளிட்ட 

தாழ்வான நன்னீர ் சதுப்பு நில சுற்றாடல் அரமப்புகரளக் பகாண்டிருந்தது. 

தியவண்ணா ஏரியும் அரதச ் சுற்றியுள்ள தாவரங்களும் பல்தவறு விலங்குகளுக்கு, 

குறிப்பாக நீரப்் பறரவகளுக்கு முக்கியமான உணவு, இனப்பபருக்கம் மற்றும் 

நாற்றங்கால் ரமதானமாக பசயல்பட்டன. பல்தவறு வரகயான நடப்படட் மற்றும் 

இயற்ரகயாக வளரந்்த மரங்கள் மற்றும் புதரக்ள் பதாட்டி மற்றும் முகடுகளின் இட 

ஒதுக்கீடு பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன. முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு தியவண்ணா 

ஏரி வழியாக சுமார ்0.860 மீ. 

 

TEPA மற்றும் தியவன்னாவ ஏரி/சரணாலயப் பகுதியிலிருந்து பதிவுபசய்யப்பட்ட 

உள்ளூர,் அசச்ுறுத்தப்படட் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

பமாத்த பசயற்திட்டப் பகுதியிலிருந்து, 112 குடும்பங்கரளச ் தசரந்்த பமாத்தம் 460 

தாவர இனங்கள் பதிவு பசய்யப்படட்ன, இதில் 11 உள்ளூர,் 09 ததசிய அளவில் 

அசச்ுறுத்தல் மற்றும் 5 உலகளவில் அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் உள்ளன. இவற்றுக்கும் 

தமலாக, 118 குடும்பங்கரளச ் தசரந்்த 297 வரகயான விலங்கினங்கள் பதிவு 

பசய்யப்படட்ுள்ளன, இதில் 33 உள்ளூர ் விலங்கினங்கள் மற்றும் 26 அசச்ுறுத்தும் 

இனங்கள் உள்ளன. ததசிய சிவப்புப் பட்டியலில் 25 இனங்களும் குதளாபுல் 

அசச்ுறுத்தல் பிரிவில் 8 இனங்களும் உள்ளன, பமாத்தம் 26 அழிந்து வரும் இனங்களில். 

தமதல உள்ள அரனத்து உயிரினங்களும் TEPA மற்றும் தியவண்ணா ஏரி/சரணாலய 

பகுதியின் பவவ்தவறு வாழ்விடங்களில் இருந்து பதிவு பசய்யப்பட்டன. 

 

கணக்பகடுப்பின் தபாது TEPA மற்றும் தியவண்ணா ஏரியில் உள்ள விலங்கினங்கள் 

மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் முந்ரதய கற்ரககள் மற்றும் பவளியிடப்பட்ட 

ஆவணங்களின் இலக்கிய ஆய்வின் படி இரணப்பு 18 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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4.முன்மமாழியப்பட்ட தடயத்தின் எதிை்பாை்க்கப்பட்ட சுை்றுசச்ூழல் 

தாக்கங்கள் 

 

EIA இன் வழிமுரறயில் விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, EIA குழு முன்பமாழியப்பட்ட 

தடயத்தின் தாக்கங்கரள அரடயாளம் காண பல்தவறு முரறகள் மற்றும் 

நுட்பங்கரளக் கரடப்பிடித்துள்ளது. இந்த பசயல்பாட்டில், எடுக்கப்பட்ட மிக 

முக்கியமான படி லிதயாதபால்ட ் தமட்ரிக்ரஸத் தயாரிப்பதாகும். திடட் 

தாக்கங்களாக பல மாறிகள் அரடயாளம் காணப்பட்டன, தமலும் அந்த மாறிகள் 1 - 10 

அளவுதகாலில் அளவிடப்படுகின்றன, அதத தநரத்தில் அதன் தாக்கங்களின் 

தன்ரமரய எதிரம்ரற அல்லது தநரம்ரற நிரலயாகக் கண்டறியும். பல 

எதிரம்ரறயான தாக்கங்கள் இருந்தன, தமலும் EIA குழு தணிக்கும் நடவடிக்ரககளில் 

மிகுந்த கவனம் பசலுத்தியுள்ளது. எனதவ, இந்த அத்தியாயம் லிதயாதபால்ட் 

தமட்ரிக்ஸ் பகுப்பாய்வின் அடிப்பரடயில் சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகரள விவரிக்கிறது. 

 

திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்களின் அளரவ மதிப்பிடுவதற்கு, 

லிதயாதபால்ட் தமட்ரிக்ஸ் தாக்க மதிப்பீடட்ு முரற பயன்படுத்தப்பட்டது. தாக்க 

மதிப்பபண்கரளக் கணக்கிடுவதற்காக, திட்டத்தின் முக்கிய கட்டங்களில் (அதாவது 

முன் கடட்ுமானம், கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகள்) திடட் 

நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் உடல், இயற்பியல், சமூக மற்றும் சூழலியல் தாக்கங்கள் 

கண்டறியப்படட்ு மதிப்பீடு பசய்யப்பட்டன. தநரம்ரறயான தாக்கங்களுக்கு 

தநரம்ரற மதிப்பபண்கள் ஒதுக்கப்படட்ன, எதிரம்ரறயான தாக்கங்களுக்கு 

எதிரம்ரற மதிப்பபண்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. தாக்க மதிப்பபண்கள் இரண்டு முக்கிய 

கருப்பபாருள்களில் ஒதுக்கப்பட்டன, அதாவது அளவு [M] மற்றும் திரச [D]. EIA 

ஆய்வுகளின் தபாது அரடயாளம் காணப்படட் தாக்கங்களின் தன்ரமயின் 

அடிப்பரடயில் மதிப்பபண்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. மதிப்பபண் வரம்புகள் மற்றும் 

தாக்கத்தின் அளவு [M] மற்றும் திரச [D] பின்வரும் அட்டவரணயில் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  96: தாக்க அளவு [M] மற்றும் திரச [D]க்கான மதிப்பபண் முரற  

 

அளவு  

 
முக்கியத்துவம் 

பவற்றிடம் பபாருத்தமானது அல்ல 

1 - 3 முக்கியமற்றது 

4 - 6 குறிப்பிடத்தக்கது 

7 - 9 மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது 

திரச (D) 

அனுகூலம் (+)  பிரதிகூலம் (+) 

 

தாக்கத்தின் அளவு [M] மற்றும் திரச [D] ஆகியவற்றிற்கான ஒதுக்கப்பட்ட 

மதிப்புகரளப் பபருக்குவதன் மூலம் தாக்கத்தின் தீவிர மதிப்பபண்கள் 

கணக்கிடப்பட்டன. பிரதிகூலமான தாக்கங்களுக்கு பிரதிகூல மதிப்புகளும், அனுகூல 

தாக்கங்களுக்கு அனுகூல மதிப்புகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

  

சுற்றாடல் தாக்கம் அளவு [M] மற்றும் திரச [D] ஆகியவற்றிற்கான மதிப்பபண்கரள 

ஒதுக்குவது சுற்றாடல் மதிப்பீட்டின் முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் பசய்யப்படட்து, 

ஆரம்பத்தில் தனிப்பட்ட நிபுணரக்ள் மற்றும் பின்னர ்EIA குழுவால் நிரவ்கிக்கப்படட்து. 

ஒவ்பவாரு பபாருளுக்கும் மதிப்பபண்கரள வழங்குவதில் தீரப்்பு 

பசயல்படுத்தப்பட்டது. மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க பிரதிகூல தாக்கங்கரளக் காட்ட 

அதிக பிரதிகூல மதிப்பபண்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன (மதிப்பபண்கள் -4 முதல் -9 

வரர). 
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கீதழ உள்ள அட்டவரண 103 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளபடி, லிதயாதபால்ட் தாயத்தில் 

உள்ள வண்ணக் குறியீட்ரடப் பயன்படுத்தி தீவிர தாக்க மதிப்பபண்கள் 

விளக்கப்படட்ுள்ளன. 
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அடட்வரண  97: லிதயாதபால்ட ்தாயம் 
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4.1 சமூக-கலாசச்ாை மை்றும் சமூக-மபாருளாதாை 

தாக்கங்கள் 

 

4.1.1 பாதிக்கப்படும் நிலங்கள் மை்றும் மசாத்துக்கள் (தனியாை ்

மசாந்த நிலம் மை்றும் மசாத்துக்கள்) 
 

பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (PAHs) பற்றிய ததரவயான அரனத்து 

தகவல்கரளயும் தசகரிக்க EIA குழு மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்ரப நடத்தியது. 586 

ஆக்கிரமிப்பாளரக்ள் இருப்பதாகவும் அவரக்ளில் 93% (545) தபர ் தனியார ் நில 

உரிரமயாளரக்ள் என்றும் அட்டவரண 104 எடுத்துக்காடட்ுகிறது. அவரக்ளில் ஒரு 

சிறிய பதாரக 2.2 % (13) தனியார ்பகிரப்பட்ட குடியிருப்பாளரக்ள். அவற்றில் சுமார ்

3.6% (21) அரசு நிலங்கள் தற்தபாது பல்தவறு அரசு நிறுவனங்களால் 

ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளன. இதற்கிரடயில், தனியார ்வசம் 4 மத நிலங்கள் உள்ளன. 

 

அட்டவரண 98: II EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் வதிவிட நில 

உரிரமயின் வரககள் 

வரக  இல % 

தனியார ் 545 93 

தனிப்படட் பகிரவ்ு 13 2.2 

தனியார ்உரிரமயுடன் கூடிய மத நிலம் 4 0.7 

அரசு நிலம் 21 3.6 

நிறுவனம் 3 0.5 

பமாத்தம் 586 100.0 

 

இந்த குடியுருப்பு நிலங்கள் அரனத்தும் நில வரககளின் அடிப்பரடயில் 

கண்டறியப்படட்ு வருகிறது. அட்டவரண 105 இன் படி, மிக உயரந்்த வரக குடியிருப்பு 

நிலங்கள் (215 இடங்கள்). இரண்டாவது மிக உயரந்்த வரக நிலம் விவசாய நிலம் 

மற்றும் 194 நிலங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. பபரும்பாலான விவசாய 

நிலங்கள் பநல் நிலங்கள், அரவ குத்தரகதாரரக்ளால் பநல் பயிரப்சய்ரகக்குக்கு 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மூன்றாவது மிக உயரந்்தது வணிக நிலங்கள், பமாத்த 

எண்ணிக்ரக 120. பசயற்திட்ட தாக்கத்தின் விரளவாக, EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் நில வரககளில் மாற்றம் ஏற்படும். 

 

அட்டவரண  99: EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் நிலங்களின் 

வரககள் 

நிலத்தின் வரககள் இல % 

குடியிருப்பு நிலம் 215 36.7 

வணிக நிலம் 120 20.5 

தரிசு நிலம் 56 9.6 

விவசாய நிலம் 194 33.1 

ஏரனயரவ (பபாது 

பயன்பாடு) 
1 

.2 

பமாத்தம் 586 100 

 

தமலும், இந்த பாதிக்கப்பட்ட நிலங்கள் அரனத்தும் பல்தவறு ததரவகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படட்ு வருகின்றன. அட்டவரண 106 பல்தவறு வரகயான 

பயன்பாட்டின் கீழ் பபரச்ச்ிy; பமாத்த அளரவ விளக்குகிறது. பமாத்த காணிகளின் 

எண்ணிக்ரக 34,002.8 தபரச்ச்ஸ் ஆகும். அவற்றில், 15,211.05 தபரச்ச்ஸ் விவசாய 

தநாக்கங்களுக்காக அதிக வரகயாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரண்டாவது மிக 

உயரந்்த வரக 11,821.08 தபரச்ச்ஸ் பகாண்ட வணிக அல்லது வணிக தநாக்கத்திற்கான 

நிலங்கள் ஆகும். மூன்றாவது மிக உயரந்்த வரக காணி 4,221.37 தபரச்ச்ஸ் ஆகும். ஒதர 

தநரத்தில், 1,453.98 தபரச்ச்ஸ் குடியிருப்பு மற்றும் வணிக தநாக்கங்களுக்காக 
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பயன்படுத்தப்படுகிறது. இன்னும், 1,245.32 தபரச்ச்ஸ் எந்த தநாக்கத்திற்கும் 

பயன்படுத்தப்படவில்ரல. பபாதுவான தநாக்கத்தின் கீழ் 50 தபரச்ச்ஸ் சிறிய அளவு 

அரடயாளம் காணப்பட்டது. தமலும் விவரங்களுக்கு, கீதழ உள்ள அட்டவரண 106 ஐப் 

பாரக்்கவும். 

 

 அட்டவரண 100: நிலங்களின் வரககள் மற்றும் அளவு 

DSD 

உபதயாக வரக /பபரச்ச்ில் உள்ள பமாத்த பகுதி   

குடியிருப்

பு  

விவசாய

ம் 

வணிகம்/ 

வரத்்தகம்   

குடியிருப்

பு மற்றும் 

வரத்்தகம் 

பவற்

று  

ஏரனய

ரவ 

பமாத்

த 

பகுதி 

% 

கடுபவ

ல 

4,221.37 15,211.05 11,821.08 1,453.98 1,245.32 50 34,002.8 10

0 

பமாத்த

ம் 

4,221.37 15,211.05 11,821.08 1,453.98 1,245.32 50 34,002.8 10

0 

 

GND களால் அரடயாளம் காணப்படட் பாதிக்கப்படட் நிலங்களின் பமாத்த அளவு. 

அட்டவரண 107 இன் படி, முட்படடட்ுபகாட, அரங்கல, தலங்கம வடக்கு ஏ, எவரிதேன 

மற்றும் பபாத்துராவ GNDகளில் நிலத்தில் அதிக பாதிப்பு உள்ளது. பத்தரமுல்ல வடக்கு, 

சுபூதிபுர மற்றும் பபாரலுபகாட GNDகள் மிகக் குரறந்த தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்துகின்றன. எனதவ, பசயற்திட்டத்தின் தாக்கத்தின் விரளவாக நில 

வரகயின் கலரவ மாறுகிறது. 

 

அட்டவரண  101: GND பிரிவின் நில பயன்பாட்டின் வரக 

GND 

உபதயாக வரக / உள்ள பமாத்த பகுதி பபரச்ச்ில்   

குடியிருப்பு  விவசாயம் வணிகம்/ 

வரத்்தகம்   

குடியிருப்பு 

மற்றும் 

வரத்்தகம் 

பவற்று  ஏரனயரவ பமாத்த 

பகுதி % 

அரங்கல 343.7 1426.2 1574.48 105.9 132  3582.28 10.54 

வட்டதபாத்த 65.5 950 28 0 286.5  1330 3.91 

பத்தரமுல்ல  

வடக்கு 

199.4 0 252.21 17.5 14.14  483.25 1.42 

எவரிதேன 15 1994.22 743.8 0 152.8  2905.82 8.55 

தோகந்தர  

கிழக்கு 

1475.19 1776.49 2570.7 163.6 381.85 20 6387.83 18.79 

தோகந்தர   

வடக்கு 

302.3 162.4 475.3 992.4 18.15  1950.55 5.74 

தோகந்தர  

பதற்கு 

15 990.3 1562 31 160  2758.3 8.11 

குமாரதகவத்த 0 1344.2 566.05 0 0  1910.25 5.62 

முட்படடட்ுபகாட 0 2820.2 1260 0 0  4080.2 12.00 

பபாத்துராவ 68.1 1360.8 1314.07 8.5 0  2751.47 8.09 

சுபூதிபுர 141.2 23.5 149.82 49.6 50.1  414.22 1.22 

தலங்கம  வடக்கு 

A 

449 1843.89 917.15 40 27.8  3277.84 9.64 

உடுமுல்ல 983.93 209 184.9 23.5 0 30 1431.33 4.21 

மாலதப 163.05 65.05 222.6 21.98 21.98  494.66 1.45 

பபாரலுபகாட 0 244.8 0 0 0  244.8 0.72 

பமாத்தம் 4221.37 15211.05 11821.08 1453.98 1245.32 50 34002.8 100 

 

 

PAP களால் பயன்படுத்தப்படும் பமாத்த காணிகள் தவிர, EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்தால் சுமார ் 14,941.28 தபரச்க்ள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. பமாத்த நிலத்தின் 

அளவுடன் ஒப்பிடும் தபாது இது 43.94% ஆகும். சுமார ் 66.84% நிலங்கள் உரிரமப் 

பத்திரங்களாக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. தமலும், 17.78% நிலங்கள் 
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பபற்தறாரக்ளின் காணிக்ரகயாக உள்ளன. இருப்பினும், இவற்றில் சுமார ்7.98% தபர ்

நிலத்தின் உரிரமரயக் பகாண்டிருக்கவில்ரல, ஆனால் அவரக்ள் நிலத்தில் 

விவசாயம் பசய்கிறாரக்ள் அல்லது பல ஆண்டுகளாக ஒரு விவசாயி அல்லது 

குத்தரகதாரராக நிலத்ரத கவனித்துக்பகாள்கிறாரக்ள். பபரும்பாலான பநல் 

பயிரப்சய்ரகக்குயாளரக்ள் இந்த வரகரயப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்றனர.் 

தமலும் விவரங்கள் அட்டவரண 108 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளன. இந்தத் தகவல்கள், 

பசயற்திட்டப் பாதிப்பின் விரளவாக PAH களின் நில உரடரம முரறகள் 

மாறிவருவரத பவளிப்படுத்துகிறது. 

 

அட்டவரண  102: நில உரிரம மற்றும் பாதிக்கப்படட் அளவு தபரச்ச்ில் 

உரிரமயின் வரக 

உபதயாக வரக / உள்ள பமாத்த பகுதி பபரச்ச்ில்   

குடியிருப்

பு  

விவசாயம் வணிகம்/ 

வரத்்தகம்   

குடியிருப்

பு மற்றும் 

வரத்்தகம் 

பவற்று  ஏரன

யரவ 

பமாத்த 

பகுதி % 

தனிநபர ்பத்திரம் 1483.26 4419.75 3257.95 194.07 612.05 19 9986.08 66.84 

பத்திரம் அல்லது 

அனுமதி இல்ரல (அரசு) 
17 708.19 440.72 - 30 - 1192.91 7.98 

பரிசு/கடட்ுப்பாட்டின் 

கீழ் 
270.77 1581.74 572.2 85 147 - 2656.71 17.78 

பகிரப்படட் பயன்பாடு 42.94 286.2 365.4 - - - 694.54 4.65 

பஜயபூமி/ஸ்வரண்பூமி - 52.8 - - - - 52.8 0.35 

அனுமதி நிலுரவயில் 

உள்ளது 
0.5 - - - - - 0.5 0.00 

குத்தரக பத்திரம் 12.45 - 15.31 - - - 27.76 0.19 

அனுமதி 

வழங்கப்பட்டது 
- - - - - - 0 0.00 

வாடரக 1 - 7.8 - 8 - 16.8 0.11 

UDA நிலம் - - 1.18 - - - 1.18 0.01 

ஏரனயரவ 6 1 300 - 2 3 312 4.1 

பமாத்தம்  1833.92 7046.68 4960.56 279.07 799.05 22 14941.28 100 

 

இந்த நிலங்களில், 514 கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டரமப்புகள் அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளன. இந்த கடட்ிடங்கள் பல்தவறு ததரவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படட்ு 

வருகிறது. முக்கியமாக, 152 வீடுகள், 160 சுவரக்ள் மற்றும் 89 வணிக 

கட்டிடங்கள்/கரடகள் முக்கிய வரககளாக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. 

இவற்றுக்கும் தமலாக, 12 ஒருங்கிரணந்த வீடுகள் மற்றும் கரடகள், 1 கரட மற்றும் 

19 பகாட்டரககள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. இந்த கட்டிடங்கள் தவிர, 

கழிப்பரறகள், வாகன நிறுத்துமிடங்கள், கிணறுகள், விலங்குகளுக்கான குடில்கள், 

சரமயலரறகள், படிக்கடட்ுகள், சிரலகள் தபான்ற 63 கடட்ரமப்புகள் உள்ளன. 

தமலும், 176 கடட்ிடங்கள் பகுதியளவில் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன, 388 முழுரமயாக 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. குறிப்பாக, 93 வீடுகள் மற்றும் 3 ஒருங்கிரணந்த வீடுகள் 

மற்றும் கரடகள் முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 45 வணிக கடட்ிடங்கள் 

முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

தமலும், அட்டவரண 109 கட்டிடங்களின் பமாத்த அளவு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட 

அளரவ சதுர அடியில் வழங்குகிறது. அவற்றில், அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்ட 

வீடுகரள அடிப்பரடயாகக் பகாண்டது. இரண்டாவது மிக உயரந்்த வரக சுவரக்ள் 

மற்றும் கட்டிடங்களுக்கு பசாந்தமான வாயில்கள், முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட 

வீடுகள். அடுத்த மிக உயரந்்த வரக வணிக கட்டிடங்கள் மற்றும் கரடகள் 

காணப்படுகின்றது. 
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அட்டவரண 103: பகுதியளவு பாதிக்கப்படட் மற்றும் முழுரமயாக பாதிக்கப்படட் 

பண்புகள் 

பண்புகள் இல 

பகுதியள

வு 

பாதிக்க

ப்படட் 

இல 

முழுரம

யாக 

பாதிக்கப்

பட்ட இல 

பமாத்த 

பரப்பளவு 

(சதுர அடி.) 

பாதிக்கப்பட்

ட பகுதி (சதுர 

அடி.) 

வீடு 152 59 93 331,481 198,793 

வீடட்ுடன் 

ஒருங்கிரணந்த 

கரட 

12 9 3 29,791 13,212 

வணிக கட்டிடம் 89 44 45 128,665.26 55,103.26 

பகாட்டரக 19 3 16 4,826 3,887 

முள் கம்பி தவலி 18 3 15 7,086 5,876 

சுவர ்மற்றும் வாயில் 160 52 108 185,633 109,762.02 

கரட  1 - 1 540 540 

ஏரனயரவ  63 6 57 42,237.34 33,709.14 

 

எனதவ, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது, இந்தக் கட்டிடங்கள் மற்றும் 

கட்டரமப்புகரள அகற்றி, அதத இடத்தில் அல்லது புதிய இடத்தில் மீண்டும் 

கடட்ுவதன் விரளவாக குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. 

 

4.1.2 பாதிக்கப்பட்ட PAP களின் மீள்குடிவயை்ைம், பாதிக்கப்பட்ட 

கட்டணமப்புகள்/கட்டிடங்கள் மை்றும் அவை்றின் விருப்பத்வதை்வுகள் 

மீதான தாக்கங்கள் 
 

மீள்குடிதயற்றம் ததரவப்படும் வரககரளப் பபாறுத்தவரர, நான்கு பிரிவுகள் 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. அரவ வீடுகள், கரடகள் மற்றும் வணிக 

கட்டிடங்கள், ஒருங்கிரணந்த வீடுகள் மற்றும் கரடகள் மற்றும் கரடபதாகுதிகள். 

அட்டவரண 110 பமாத்த எண்ணிக்ரகரயயும் தாக்கத்தின் தன்ரமரயயும் 

வழங்குகிறது. பகுதியளவில் பாதிக்கப்படட் கட்டிடங்களுக்கு மாற்றீடு மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றம் ததரவயில்ரல என்பது பவளிப்பரடயானது. அரனத்து 

முழுரமயாக பாதிக்கப்பட்ட கடட்ிடங்கள் மற்றும் வாழ்வாதாரங்கள் தற்தபாதுள்ள 

அரசாங்க பகாள்ரககள் மற்றும் விதிமுரறகளின்படி அடிப்பரடயில் மாற்றப்படட்ு 

மீள்குடிதயற்றப்படுகின்றன. 

 

அட்டவரண  104: பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களுக்கு மாற்றீடு மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் 

ததரவ 

Properties 
பமாத்தம் 

இல 

பகுதியளவு 

பாதிக்கப்பட்ட  

இல 

முழுரமயாக 

பாதிக்கப்பட்ட  

இல 

வீடு  152 59 93 

வீடட்ுடன் 

ஒருங்கிரணந்த கரட 

12 9 3 

கரட/வணிக கட்டிடம் 89 44 45 

 களஞ்சியம்   1 - 1 

பமாத்தம்  254 112 142 

 

அவற்றில் 254 கடட்ிடங்கள் மற்றும் 112 பகுதியளவில் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. மீதமுள்ள 

142 தபர ்முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர ்மற்றும் மாற்று மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் 

ததரவ. முதன்ரமயாக, 93 வீடுகள் மற்றும் 3  வீடட்ுடன் ஒருங்கிரணந்த கரடகள் 

உள்ளன. தமலும், 45 வணிக கடட்டங்களும், 5 கரடகளும் உள்ளன. இந்த பாதிக்கப்பட்ட 
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PAH கரள மீள்குடிதயற்றுவது எளிரமயான பசயல் அல்ல. அது அவரக்ளிரடதய 

அதிக சிக்கரலயும் அவரக்ளின் வாழ்வாதாரத்தில் தாக்கத்ரத படம்வாக்கும். இது 

பவறும் பபௌதீக  மாற்ற தாக்கம் அல்ல. ஆனால் இது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் 

காரணமாக ஒரு உளவியல் தாக்கமாகும். 

 

மீள்குடிதயற்ற விருப்பங்கரளப் பற்றி விசாரித்த தபாது, அவரக்ளில் 12.5% தபர ்

தற்தபாரதய இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மீள்குடிதயற்ற தளத்தில் மீள்குடிதயறத் 

தயாராக உள்ளனர.் அவரக்ளில் சுமார ் 3.1% தபர ் RDA ஆல் பகாடுக்கப்பட்ட எந்த 

மீள்குடிதயற்ற இடத்திலும் மீள்குடிதயற ஒப்புக்பகாண்டனர.் இருப்பினும், அவரக்ளில் 

பபரும்பாதலார ் (50%) RDA/அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட முழு நஷ்ட ஈடட்ு த் 

பதாகுப்ரபப் பபறுவதில் மகிழ்சச்ி அரடகிறாரக்ள். மற்பறாரு பகுதியினர ் சுமார ்

3.1% புதிய நிலங்கரள வாங்கி தாங்களாகதவ மீள்குடிதயற தயாராக உள்ளனர.் 

அதததபான்று, அவரக்ளில் 9.4% தபர ் மீதமுள்ள நிலத்தில் மீள்குடிதயறத் 

திட்டமிடட்ுள்ளனர.் அவரக்ளில் சுமார ் 22.77% தபருக்கு இன்னும் எந்த தயாசரனயும் 

இல்ரல, ஆனால் அவரக்ள் நஷ்ட ஈடட்ு த் பதாகுப்பில் மகிழ்சச்ியாக இருப்பதாக 

நம்புகிறாரக்ள். எனதவ, சுய-இடமாற்ற விகிதம் அதிகமாக உள்ளது (84.4 %). RDA இன் 

முக்கியப் பபாறுப்பு, PAP கள் விரும்பியாதலா அல்லது இடமாற்றத்திற்கு ஏற்ற இடம் 

இல்லாமதலா அவரக்ள் மீள்குடிதயற வசதி பசய்து தருகிறது. தமலும் விவரங்களுக்கு 

கீதழ உள்ள அட்டவரண 111ஐப் பாரக்்கவும். 

 

அட்டவரண  105: PAH களால் வழங்கப்படட் மீள்குடிதயற்ற விருப்பங்கள் (முதல் 

விருப்பம்) 

மீள்குடிதயற்ற விருப்பம் இல % வரக 

பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தின் மீதமுள்ள பகுதி 12 9.4 சுய-

இடமாற்றம் 50% அதத பகுதியில் PAP க்கு பசாந்தமான புதிய நிலம் 41 32.0 

ஏரனயரவ பகுதிகளில் PAP’யின் பசாந்த நிலம் 4 3.1 

எனது பிள்ரளகளுக்குப் பணத்ரதப் பிரித்து அவரக்ளது 

வீட்டில் குடிதயற்றல் 
7 

5.5 

RDA பகாடுக்கப்பட்ட எந்த இடத்திலும் RDA 

மீள்குடிதயற்ற தளத்தில் குடிதயறல் 
4 

3.1 

RDA 

மீள்குடிதயற்றம்  

15.6% தற்தபாரதய இடத்திற்கு அருகில் உள்ள மீள்குடிதயற்ற 

தளத்தில் மீள்குடிதயற எதிரப்ாரத்்தல் 
16 

12.3 

ஏரனயரவ   45 34.6 34.4 

துரண பமாத்தம்  203 100  

குறிப்பிடப்படவில்ரல/பபாருந்தவில்ரல 384   

பமாத்தம்  587   

 

இடமாற்றம் மற்றும் மீள்குடிதயற்றத்ரதப் பபாறுத்தமட்டில் பத்தரமுல்ல, 

பகாஸ்வத்ரத, பபாத்துராவ, தலங்கம பிரததசங்களில் காணிகள் இல்ரல. 

எவ்வாறாயினும், தோகந்தர கிழக்கு GND இல் ஆக்கிரமிக்கப்படாத காணிகரளக் 

கண்டறியும் வாய்ப்பு உள்ளது. கிரடக்கும் நிலங்களில் பபரும்பாலானரவ சிறிய 

ரப்பர ்ததாட்டங்களாகும். 

 

எனதவ, RDA/PMU ஆனது 19 PAHகளுக்கு இடமாற்றம் மற்றும் மீள்குடிதயற்றத்ரத  

திட்டமிட உள்ளது. தோகந்தர பிரததசத்தில் மீள்குடிதயறத் தயாராக இல்லாதவரக்ள் 

இனியாவது சிந்தித்து மனம் மாற தவண்டும் அல்லது சுயமாக இடம்பபயரந்்து பசல்ல 

தவண்டும். RDA/PMU UDA உடன் தபசச்ுவாரத்்ரத நடத்தி, PAHகளின் தற்தபாரதய 

இருப்பிடங்களுக்கு அருகில் பபாருத்தமான இடத்தில் பபாருத்தமான உயரமான 

அடுக்குமாடி குடியிருப்ரபக் கண்டறிய தவண்டும். எனதவ, PMU ததரவரய 

நிரவ்கிப்பதற்கு மீள்குடிதயற்ற அதிகாரிரய ஈடுபடுத்த தவண்டும். 

 

ஒடட்ுபமாத்தமாக, முழு பசயல்முரறயும் தன்னிசர்சயான மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் 

நிலம் சுவிகரிப்பு  பசயல்முரறயாகும், இது PAP கள் தமதல எடுத்துக்காட்டியபடி பல 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்துகின்றன. 
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4.1.2.1  பாதிக்கப்பட்ட பபாது மற்றும் அரசு பசாதத்ுக்கள் 
 

மக்கள்பதாரக கணக்பகடுப்பு புள்ளிவிவரங்கள் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பல 

அரசாங்க மற்றும் பபாதுவான பசாத்துக்கள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன என்பரதக் 

காடட்ுகின்றன. அட்டவரண 112 இன் படி, 225 அரசு மற்றும் பபாதுவான பசாத்துக்கள் 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண 106: பாதிக்கப்படும் அரசு மற்றும்  பபாதுச ்பசாத்து 

SN. தசரவயின் வரக  பாதிக்கப்பட்ட தசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக 

1 நீர ்வால்வு 06 

2 நீர ்குழாய்கள் 31 

3 நீர ்– ஏரனயரவ  07 

4 நீரந்ிரலகள் 28 

5 மின்சார HV கம்பிகள் 03 

6 மின் மாற்றிகள்  05 

7 மின்சாரப் பரிமாற்றக் கம்பிகள் 02 

8 சாரலகள் - குடியிருப்பு மற்றும் பபாதுமக்கள் 107 

9 நிலங்கள் - தமடட்ு நிலங்கள் (UDA) 17 

10 நிலங்கள் -  பநல் வயல்கள்   13 

11 தீவுகள் (தியவன்னாவா)  03 

12 வழிபாடட்ு இடம் 02 

13 பாட சாரல  மதில் 01 

பமாத்தம்  225 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பல வீதிகள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இரணப்பு 20 இல் 

வீதிகள், நீர,் மின்சாரம், கால்வாய், நிலம் தபான்றவற்ரறப் பற்றிய விளக்கமான 

தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றது. இதனால், அதிக கவனம் ததரவப்படும் இந்த 

இடங்களில் வீதி தபாக்குவரத்து பநரிசல் இருக்கும். EH-NKBA இரண்டாம் கடட்த்துடன் 

பதாடரப்ுரடய காவல் நிரலயங்கள் கடட்ுமான கட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்ரகக் 

பகாண்டுள்ளன. 

 

4.1.3 வாழ்வாதாைம் மை்றும் மபாருளாதாை நடவடிக்ணககள் மீதான 

தாக்கம் 
EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் பாதிக்கப்பட்ட PAH களின் வாழ்வாதார முரறகள் மிகவும் 

மாறுபட்ட நிரலரமகரளக் காடட்ுகின்றன. இத்பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 

பநல் நில உரிரமயாளரக்ள் இருந்தாலும் அவரக்ளில் 17 தபர ்விவசாயிகள் என்று கூறி 

வருகின்றனர.் அவரக்ளில் பபரும்பாதலார ்பநல் பயிரிடுவதன் மூலம் பபறுவரத விட 

ஒழுக்கமான ஏரனயரவ வருமான ஆதாரங்கரளக் பகாண்டுள்ளனர.் 

 

அவரக்ளில் சுமார ்105 தபர ்முக்கிய வருமான ஆதாரமாக வரத்்தக நடவடிக்ரககரள 

தமற்பகாண்டு வருகின்றனர.் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஓய்வு பபற்றவர ் (98) அவரக்ள் 

ஓய்வூதியத்தில் வாழ்கிறாரக்ள். மற்ற உயர ்பிரிவுகள் அரசு மற்றும் தனியார ்துரற 

நிரவ்ாகிகள் மற்றும் நிரவ்ாகமற்ற தவரலகள். இவற்றுக்கும் தமலாக, 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லாத பல்தவறு பதாழில் பிரிவுகள் உள்ளன. விவரங்களுக்கு, 

அட்டவரண 113 ஐப் பாரக்்கவும். 
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அட்டவரண 107: பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத் தரலவரக்ளின் முதன்ரமத் பதாழில் 

முதன்ரம பதாழில் இல % 

பசாந்த நிலத்தில் விவசாயம் 17 2.9 

சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் 1 0.2 

சிறு பதாழில் 6 1.0 

அரசு நிரவ்ாக தசரவ 15 2.6 

அரசு நிரவ்ாகமற்ற தசரவ 39 6.7 

தனியார ்நிரவ்ாக தசரவ 46 7.8 

தனியார ்அல்லாத நிரவ்ாக தசரவ 49 8.4 

விவசாயத் பதாழிலாளரக்ள் 16 2.7 

தபாலீஸ் 2 0.3 

இல்லத்தரசி 25 4.3 

ஓய்வு பபற்றவர ் 98 16.7 

தவரலயற்தறார ் 13 2.2 

சில்லரற வரத்்தகம் 7 1.2 

பதாழிலாளர ்(பயிற்சி இகற்றவர)் 43 7.3 

வரத்்தகம்/வணிகம் 105 17.9 

ஏரனயரவ 1 0.2 

உறவுகளிலிருந்து நிதிகள் 6 1.0 

முதுரம 10 1.7 

வாடரக 13 2.2 

பவளிநாடு 15 2.6 

உரழப்பு (பயிற்சி பபறாதது) 7 1.2 

கரலஞர ் 4 0.7 

தகக் பசய்பவரக்ள் 1 0.2 

நிரலயான வடட்ி 8 1.4 

அதிஷ்டலாப சீடட்ு  விற்பரன 2 0.3 

துறவிகள் 6 1.0 

ரதயல் 1 0.2 

பகுதி தநர தவரல 1 0.2 

மீன் விற்பரன 1 0.2 

தசச்ு 3 0.5 

இயந்திர இயக்குணர ்  4 0.7 

குறிப்பிட வில்ரல 3 0.5 

உப  பமாத்தம் 568 100.0 

மறுத்தளிப்பு 18  

பமாத்தம் 586  

 

முதன்ரமத் பதாழிரலத் தவிர, 117 குடும்பத் தரலவரக்ள் இரண்டாம் நிரல பதாழில் 

நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடட்ுள்ளனர.் அவரக்ளில் 20 தபர ்விவசாயம்தான். தமலும், 17 

தபர ் தங்களின் வீடுகரளயும் கட்டிடங்கரளயும் வாடரகக்கு விடட்ு தகுந்த 

வருமானம் ஈடட்ுகின்றனர.் மற்ற பிரிவுகள் குறிப்பிடத்தக்கரவ இல்ரல. 

 

வாழ்வாதாரம் பதாடரப்ான இந்தத் தகவல் EH-NKBA இரண்டாம் கட்மானது 

அவரக்ளின் வாழ்வாதார வருமான ஆதாரத்தில் கடுரமயான தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தவில்ரல என்பரத பவளிப்படுத்துகிறது. இருப்பினும், அவரக்ள் தவபறாரு 

இடத்திற்கு இடம்பபயரந்்தால், பிரதிகூல தாக்கம் அதிகரிக்கும் 
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4.1.4 நீை் வளங்கள், மநல் வயல்கள்  மை்றும் மநல் பயிை்மசய்ணகக்கு 

மீதான தாக்கம்  
 

மக்கள்பதாரக கணக்பகடுப்பு மற்றும் GIS சரிபாரப்்பின்படி, பாதிக்கப்பட்ட 

GNDகளில் (08) பமாத்த பநல் நில அளவு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பநல் நிலங்களின் 

அளவு கீதழ அட்டவரண 114 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 
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அட்டவரண 108: பசயற்திட்டதத்ால் பாதிக்கப்பட்ட GNDகளில் உள்ள பநல் நிலங்களின் பமாத்த அளவு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பநல் நிலங்களின் 

பமாத்த விஸ்தீரணம் 

GND பபயர ்

GND ரீதியாக பநல் வயல் விஸ்தீரணம்  

 
RoW க்குள் பாதிக்கப்பட்ட பநல் வயல் 

பாதிக்கப்பட்ட 

பநல் வயல் %  காணித்துண்டு 

எண் 

GND 

விஸ்தீரணம் 

(Ha) 

பநல் வயல் 

விஸ்தீரணம் 

(Ha) 

பநல் வயல் 

விஸ்தீரணம் 

(Ac) 

காணித்துண்டு 

எண் 

பநல் வயல் 

விஸ்தீரணம் 

(Ha) 

பநல் வயல் 

விஸ்தீரணம் 

(Ac) 

அரங்கல 7 126.79 16.53 40.84 31 5.08 12.56 30.76 

வட்டதபாத்த 1 124.93 18.35 45.33 17 1.65 4.07 8.97 

பபாரலுபகாட 7 120.12 29.19 72.12 3 0.27 0.66 0.91 

எவரிதேன 9 90.72 21.89 54.08 25 0.92 2.28 4.21 

தோகந்தர  

கிழக்கு 

7 195.46 19.28 47.65 18 5.24 12.94 27.16 

தோகந்தர   

வடக்கு 

7 170.93 17.47 43.17 0 0.00 0.00 0.00 

தோகந்தர  பதற்கு 10 174.54 28.32 69.98 10 0.32 0.78 1.12 

குமாரதகவத்த 4 215.96 16.84 41.60 20 2.51 6.20 14.90 

முட்படடட்ுபகாட 2 131.42 18.95 46.82 35 3.74 9.25 19.75 

Pore 13 206.00 23.59 58.28 0 0.00 0.00 0.00 

பபாத்துராவ 6 201.03 14.69 36.29 13 0.97 2.39 6.58 

தலங்கம  வடக்கு A 5 177.59 9.44 23.33 22 1.94 4.78 20.50 

பமாத்தம்  78 1935.50 234.52 579.50 194 22.63 55.91  
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143 சட்டப்பூரவ் உரிரமயாளரக்ள், 6 குத்தரகதாரரக்ள் மற்றும் 1 குத்தரக 

உரிரமயாளருக்கு பசாந்தமான பமாத்த பநல் வயல் காணிகளின் எண்ணிக்ரக  194 

ஆகும். இவற்றுக்கும் தமலாக, 68 குத்தரகதாரரக்ள் அல்லது விவசாயிகள் உள்ளனர ்

(மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு தரவு). வரரபடங்கள் 62, 63, மற்றும் 64 ஆகியரவ EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத் பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதியில் நில பயன்பாடட்ு 

முரறகரள வழங்குகின்றன. இப்பகுதியில் பநல் முக்கிய நில பயன்பாடட்ு 

முரறகளில் ஒன்றாகும் என்பரத இது பதளிவாகக் காடட்ுகிறது. 

 

மக்கள் பதாரக கணக்பகடுப்பு ஒரு பருவத்தில் பநல் அறுவரடயின் அளரவ 

பவளிப்படுத்துகிறது, தமலும் இது PAP களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்துகிறது. குறிப்பாக, விருப்பமில்லாத மீள்குடிதயற்றம் காரணமாக உணவுப் 

பாதுகாப்பு ஒரு முக்கிய பிரசச்ிரனயாக உள்ளது. 5154 தபரச்ச்ஸ் பநல் நிலப்பரப்பு 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளதாக பகுப்பாய்வு சுட்டிக்காடட்ுகிறது. இது EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்தின் விரளவாக PAHகளின் வாழ்வாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்துகிறது. மறுபுறம், இது ததசிய பபாருளாதாரத்திலும் பிரதிகூலமான 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. எவ்வாறாயினும், பநல் நிலத்தின் மீதமுள்ள பகுதிரய 

அவரக்ளால் பயன்படுத்த முடிந்தால், இந்த பாதிப்ரபக் குரறக்க முடியும். 

 

பபரும்பாலான சந்தரப்்பங்களில் பநல் நிலத்தின் மீதமுள்ள பகுதிகள் EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்தின் ROWன் இருபுறமும் துண்டு துண்டாக உள்ளன. இதனால், 

உழவரக்ள் தங்களது எஞ்சிய நிலத்ரத எதிரக்ால பயிரப்சய்ரகக்குக்காக கடட்ுமான 

நிரல மற்றும் பசயல்பாட்டின் தபாது பபற எதிரப்ாரக்்கின்றனர.் இருப்பினும், 

ஒப்பந்ததாரர ் தங்கள் பநல் வயரல கடட்ுமானப் பணிகளுக்காக எவ்வாறு 

நிரவ்கிக்கிறார ்என்பது குறித்து விவசாயிகளுக்கு சில சந்ததகங்கள் உள்ளன. தமலும், 

பநல் வயலில் தற்தபாதுள்ள நீரப்்பாசன முரற குறித்தும் அவரக்ள் சநததக  

எண்ணத்தில் உள்ளனர.் அரடயாளம் காணப்படட் மற்பறாரு சிக்கல் 

என்னபவன்றால், களஞ்சிய இடங்கரள நிரம்ாணிப்பதன் விரளவாக வண்டல்கரள 

எவ்வாறு தசமித்து அகற்ற ஒப்பந்ததாரர ்பசயற்திட்டமிடட்ுள்ளார ் என்பதாகும். 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கடட்ம் பநல் வயல்கரள நிரப்பவில்ரல என்றாலும், வீதியின் 

உயரமான அரமப்பில் சூரிய ஒளி குரறவாக இருப்பதால் (நிழல் தாக்கம்) சில 

பிரதிகூலமான தாக்கங்கள் ஏற்படலாம். பபாதுவாக, இது பநல் நிலத்தின் மீதமுள்ள 

பகுதியின் பநல் அறுவரடரயக் குரறப்பதில் பிரதிகூலமான விரளரவ 

ஏற்படுத்தலாம். 

 

4.1.5 விவசாயத்திை்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீை் ஆதாைங்களில் 

ஏை்படும் பாதிப்புகள் மை்றும் மநல் நிலங்களுக்கு நீை் விநிவயாகம் 

தணடபடுதல் 
 

தற்தபாது, அக்குதரபகாட மற்றும் தலங்கம வடக்கிற்கு இரடப்படட் பகுதிகள் 

தலங்கம மற்றும் அவரிதேன குளங்களில் ததங்கியுள்ள ஓரட நீரர 

பநற்பசய்ரகக்கு பயன்படுத்துகின்றன. தலங்கம குளத்தின் மூலம் நீரப்்பாசனம் 

பசய்யப்படும் பநற்பயிரக்ள் அயல் கிராமங்களில் வசிக்கும் சுமார ் 175 பநல் 

விவசாயிகளுக்கு மதிப்புமிக்க வருமான ஆதாரத்ரத வழங்குகின்றன. TEPA 

வலயத்திலுள்ள பநற்பயிரக்ளுக்கான நீரப்்பாசன அரமப்பு இரண்டு விளிம்பு 

வடிகால் கால்வாய்கரள உள்ளடக்கியது, அரவ பவளிப்புற எல்ரலகளில் 

ஓடுகின்றன மற்றும் பகாஸ்வத்ரத, முத்பதடுபகாட, தலங்கம வடக்கு, பபாத்துராவ, 

குமரதகவத்ரத மற்றும் வடட்தபாத்த ஆகிய நிலப்பரப்பு உப நீரப்்பிடிப்புகளிலிருந்து 

பவளிதயறும் வடிகால் தசகரிப்பு வடிகால்களாக பசயல்படுகின்றன. மிகவும் 

கட்டப்பட்ட பகுதிகள், மற்றும் இரண்டு முக்கிய கால்வாய்கள் நடுப்பகுதியில் 

தாழ்வான பள்ளத்தாக்கு வழியாக பாய்வதுடன் பநல் நிலங்களில் இருந்து திரும்பும் 

பாய்சச்லுக்கு தசகரிப்பு  வடிகால்களாக பசயல்படுகின்றன. பநல் பயிரப்சய்ரகக்கு 

ஓரளவு மானாவாரியாகவும், தமல்நிரலயில் உள்ள குளம்களில் இருந்து நீரப்ாசன 
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நீரால் பயன் அரடகிறது, இருப்பினும், சமீப காலங்களில் கடட்ப்படட் பகுதிகளில் 

இருந்து விளிம்பு கால்வாய்களில் தசரும் பாய்சச்ல்கள் நன்கு நிறுவப்பட்ட 

அரமப்புக்கு முக்கிய நீராதாரமாக மாறியுள்ளன. பல்தவறு உயிரச் ் சூழலியல் 

அரமப்ரபக் பகாண்ட நன்னீர ்வளங்களின் களஞ்சியம் ஆக உள்ளது.. 

 

கடட்ுமானப் பாதிப்புகள்: பசயற்திடட்ப் பகுதிக்குள் அரமந்துள்ள பபரும்பாலான  

பநல் வயல்கள்  TEPA இல் உள்ளன. CH 09+760 முதல் CH 12+840 வரர இயங்கும் சுற்றாடல் 

பாதுகாப்புப் பகுதியின் பரப்பளவு அண்ணளவாகக 118 பேக்தடர ்(CEA, 2017) மற்றும் 

பநல் பயிரப்சய்ரகக்குயின் பரப்பளவு ~72.0 பேக்தடர ்ஆகும், இதில் ~9.66 பேக்தடர ்

30க்குள் அரமந்துள்ளது. மீ ~ 60 மீ அகலம் பநடுஞசாரல பவல்வழியின் வலதுபுறம் 

(RoW). பகாஸ்வத்த IC மற்றும் TEPA இல் உள்ள சதுப்பு நிலங்களுக்குள் உள்ள அணுகல் 

வீதிகள், சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலுக்கு குரறந்தபட்ச இரடயூறுகளுடன் Trestle பாலம் 

கட்டரமப்புகளுடன் வழங்கப்படும். எவ்வாறாயினும், ஒவ்பவாரு 35.0 மீ 

இரடபவளியிலும் குவியல் கடட்ுமானம் தமற்பகாள்ளப்படும் மற்றும் நீர ் வழங்கல், 

அத்துடன் EH-NKBA இன் கடட்ுமானம்/பசயல்பாட்டின் தபாது RoWக்கான அணுகல் 

ஆகியரவ தாள் ரபலிங்/தஷாரிங்/ காரணமாக அதிக அளவில் பாதிக்கப்படாது. 

கடட்ுமானத்திற்கான அகழ்வு, மற்றும் தமற்கடட்ுமானம் (பியர)் கடட்ுதல் தபான்றரவ. 

எனதவ, ட்பரஸ்டில் பாலம் வழங்கப்பட்ட பகுதிகளிலும், கால்வாய் திரசதிருப்பல் 

சரியாக ஏற்பாடு பசய்யப்படாவிட்டால், Rowக்குள் தண்ணீர ் விநிதயாகம் 

பாதிக்கப்படும். , Rowக்கு பவளிதய மீதமுள்ள பநல் பகுதிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கம் ஏற்படும். 

 

SLLDC வகுத்துள்ள பரிந்துரரகளின் அடிப்பரடயில், நீரவ்ழிப் பகுதிகள் (தியவண்ணா 

ஏரி மற்றும் அவரிதேன குளம் பகுதிகள்) மற்றும் பகாஸ்வத்த IC பகுதியில் அணுகல் 

வீதிகள்/ஆரம்ப  வீதிகள் (அட்டவரண 32 மற்றும் 33) மற்றும் உயரத்்தப்படட் ட்பரஸ்டில் 

(Trestle) பாலம் கட்டரமப்புகள் மடட்ுதம அனுமதிக்கப்படும்.    இதற்காக பநல் 

வயல்கள் , சதுப்பு நிலங்கள், நீரவ்ழிப் பகுதிகள் மற்றும் நீரந்ிரலகள் (அவரிதேன 

குளம் பகுதி) உட்பட அதிக உணரத்ிறன் வாய்ந்த TEPA பகுதியில் நிலத்ரத 

துப்பரவாக்கல், அகழ்தல் மற்றும் நிரப்புதல் ததரவ. இந்த முன்பமாழியப்படட் 

ட்பரஸ்டில் பாலம் கடட்ும் முரறயின் கீழ் நிலத்ரத சுத்தம் பசய்தல், கரர 

நிரப்புதல்/பாரற நிரப்புதல் மற்றும் இரும்பு குழாய் ஓடட்ுதல் மடட்ுதம ஈடுபடுவதால், 

அணுகல் வீதி அரமப்பதால் விவசாய நீர ் ஆதாரங்கள் அல்லது நீர ் வழங்கல் 

கால்வாய்களுக்கு குரறந்தபட்சம் அல்லது பாதிப்பு ஏற்படாது. எவ்வாறாயினும், கடட்ு 

நிரலத்தன்ரமரய சீரக்ுரலக்கும் மற்றும்  மண்அரிப்பு, தபான்றவற்றுக்கு 

வழிவகுக்கும். நிரப்புதல், அகழ்தல் மற்றும் நிரப்புதல் ஆகியவற்றில் பணிபுரியும் 

இடங்கரளத் தனிரமப்படுத்துதல் மற்றும் சரியாக வடிகால் அல்லது வடிகால் 

ஒன்றுடன் நீரப்்பாசன விநிதயாக கால்வாய்கள், தற்காலிக திரசதிருப்பல்கள் மற்றும் 

ரபபாஸ் கால்வாய்கள், குறிப்பாக வறண்ட காலங்களில் TEPA உட்பட மற்ற அரனத்து 

சதுப்பு நிலங்கள் / தாழ்வான பகுதிகளில் இருக்கும் வடிகால் மற்றும் நீர ்

ஆதாரங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க இரடயூறுகரள ஏற்படுத்தும். கடட்ுமான கட்டத்தில் 

உள்ளூர ்வடிகால் திட்டமிடலின் தபாது இது சரியாக கவனிக்கப்படாவிட்டால், பநல் 

வயல்கள் மற்றும் ஏரனயரவ பயிர ் பகுதிகளுக்கு பாசன நீர ் வழங்குவதில் 

பற்றாக்குரற அல்லது முழுரமயான அரடப்பு ஏற்படலாம், இதனால் தாவரங்கள் 

வாடி, வளரச்ச்ி மற்றும் அறுவரட குரறவதற்கு வழிவகுக்கும். தண்ணீர ்பற்றாக்குரற 

பதாடரந்்தால் வளரச்ச்ி தரடப்படட்ு  பயிர ்பகால்லப்படும். 

 

இந்த வரக III அணுகல் வீதி வசதிகளுடன் தளத்ரத துப்பரவாக்கி, பமன்ரமயான, 

கரிமண் தமல் மண் மற்றும் இருப்பு, 0.5 மீ முதல் 1.00 மீ வரர நிரப்புதல் மற்றும் 1.00 மீ 

முதல் 2.00 மீ உயரம் வரர கசச்ிதமான மண் பாத்தி அரணகள் மற்ற அரனத்து பநல் 

வயல் பகுதிகளுக்கும்,  சதுப்பு நிலங்களுக்கும் முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. மற்றும் 

அவரிதேன நுரழவாயில் கால்வாய் பகுதியில் உள்ள மற்ற தாழ்வான பகுதிகள் 

மற்றும் தபாதர IC பகுதியில் தோகந்தர கிழக்கு/அதுருகிரிய சதுப்பு 

நிலங்கள்/வயல்களில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 
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அதன்படி, TEPA (CH 09+760 முதல் CH 12+840 வரர), அவரிதேன குளம் (CH 12+600 முதல் 

CH 13+200 வரர) மற்றும் தோகந்தர/அதுருகிரிய பகுதிகள் (CH 15+600 முதல் CH 16+400 

வரர) பநல் பகுதிகள் அரணக்கரரயில் ஆரம்ப /அணுகல் வீதிகள் வழங்கப்பட 

தவண்டும். 5.0 மீ அகலம், 0.5 மீ ~ 1.0 மீ தடிமன் பகாண்ட 5.0 மீ ~ 1.0 மீ தடிப்பு பகாண்ட 

கிரானுலர ்(granular) நிரப்புதரல உள்ளடக்கிய வரக III அணுகல் வீதிகளுக்கு தளத்ரத 

சுத்தம் பசய்தல், மற்றும் கடட்ுமானம் ஆகியவற்றின் விரளவாக, Rowக்குள் உள்ள 

முழுப் பகுதியும் கடட்ுமான காலத்தில் அதிக அளவில் பதாந்தரவு அரடயும். 

தற்தபாதுள்ள தரர மட்டம் மற்றும் 1.0 மீ ~ 2.0 மீ தடிமன் பகாண்ட மண் கரரகள் 

சிறுமணி ஏற்கனதவ உள்ள தரர மட்டத்திற்கு தமல் நிரப்பப்படுகின்றன. தமலும், 35.0 

மீ வழக்கமான இரடபவளியில் ROWன் குறுக்தக ஓடும் ஒரு நீடித்த மண் அரண 

நிரப்புப் பகுதிரயப் பயன்படுத்தி ஒவ்பவாரு படகுதுரற இருப்பிடத்திற்கும் அணுகல் 

இரணப்பு வழங்கப்படும். இவற்றுக்கும் தமலாக, Rowக்குள் இருக்கும் கால்வாய் 

அரமப்பிற்கு தற்காலிக ஓட்டம் மாறுதல்கள் இருக்கலாம் மற்றும் படகுதுரற 

கடட்ுமானத்தால் ஏற்படும் மற்ற எல்லா இரடயூறுகளும் தமதல விவரிக்கப்பட்டரதப் 

தபாலதவ இருக்கும். 

 

எனதவ, வரக III ஆரம்ப  வீதிகள் வழங்கப்பட உள்ள இடங்களுக்கு (குறிப்பாக ROWன் 

வடக்கு விளிம்பிற்கும் திரும்பும் கால்வாய்க்கும் இரடயில் அரமந்துள்ள) நீர ்

விநிதயாகம் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும். கடட்ுமான காலம். தமலும், தலங்கம 

மற்றும் அவரிதேன குளங்களில் நீர ் கடட்ுப்பாடட்ு கடட்ரமப்புகள் அல்லது கசிவு 

கட்டரமப்புகள்/கால்வாய்கள் மற்றும் விநிதயாக கால்வாய் அரமப்பில் இரடயூறு 

ஏற்படட்ால். 

  

அவரிதேன குளத்தின் நீரவ்ழிப் பகுதிகளுக்குள் உள்ள அணுகுச ்வீதிகள் தூண்கள்  

அரமக்கப்படும் உயரமான ட்பரஸ்டில் பாலம் ஏற்பாடட்ுடன் நிரம்ாணிக்க 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு விரிவான கடட்ுமான முரற 

வழங்கப்படவில்ரல (கால்படியின் வரக, அளவு மற்றும் ஸ்ட்ரட்களின் இரடபவளி, 

விரறப்பு மற்றும் அகற்றும் முரற தபான்றரவ) மற்றும் விரிவான பசயற்திட்டமிடல் 

கட்டத்தில் மடட்ுதம தவரல பசய்ய தவண்டும். உயரமான கட்டரமப்பின் காரணமாக 

குளம் தசமிப்பிற்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது, ஆனால் தேலங்காம குளத்தின் கசிவு, 

வலது கரரயில் உள்ள பவள்ளக் கடட்ுப்பாடு / நீரப்்பாசன கட்டரமப்பு மற்றும் 

இரணக்கப்பட்ட தபாக்குவரத்து மற்றும் பகிரம்ான கால்வாய்கள் கடட்ுமான 

கட்டத்தில் திரசதிருப்பல்கள் தபான்றவற்றால் பாதிக்கப்படலாம். ., கீழரணயில் 

உள்ள பநற்பயிரக்ளுக்கு நீர ்விநிதயாகம் பாதிக்கப்படும். 

 

அவ்வரிதேன/அரங்கல சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் (CH 12+800 இலிருந்து CH 15+100 

வரர) பநற்பயிரக்ள் மற்றும் போகந்தர பதற்கு மற்றும் தோகந்தர வடக்கு சதுப்பு 

நிலங்களில் அரமந்துள்ள வயல் நிலங்களுக்கும் (CH 15+700 to CH CH 16+400). இந்த  

பநல் வயல்கள்  ஓரளவு மரழரய நம்பியும், வடிகால் கால்வாய்கள் மற்றும் 

அருகிலுள்ள கட்டப்பட்ட பகுதிகளில் இருந்து வரும் நீராலும் வழங்கப்படுகின்றன, 

இருப்பினும், அணுகு வீதிகளுக்கான தடுப்பரணகரள அரமப்பது வடிகால் பாயும் 

முரற மற்றும் அப்பகுதியில் பாயும் பாரதகரள கணிசமாக பாதிக்கும். 

பநற்பயிரக்ளுக்கு நீர ்விநிதயாகத்தில் குறுகிய கால பாதிப்புகள் ஏற்படும். 

 

அவரிதேன குளம்யின் தமல்நிரல நுரழவாயில் கால்வாயில் ஏததனும் 

மாற்றுப்பாரதகள்/தரட ஏற்படட்ால், Rowக்குள் விழுந்து, CH 12+800 இலிருந்து CH 

15+100 வரர குறுக்கு வழியில் குறுக்கிடப்படட்ால், குளம்யின் தசமிப்ரப பாதிக்கும் 

மற்றும் குளம்க்கு நீர ் வழங்கல் பற்றாக்குரற ஏற்படலாம். குறிப்பாக வருடத்தின் 

வறண்ட காலங்களில் கீழ்நிரல பநல் கட்டரளப் பகுதிக்கு நீர ் பாசனம் 

பாதிக்கப்படும். 

 

நீரின் அளவு இல்லாததால் தமற்கூறிய பாதிப்புகளுக்கு தமலதிகமாக, பாசனக் 

கால்வாய் நீரர வண்டலுடன் கலப்பதன் மூலம், அதிகரித்த மண் அரிப்பு மற்றும் 

வண்டல் தபான்றவற்றின் விரளவாக, சீரழிந்த நீரின் தரம் காரணமாக பாசன நீர ்
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விநிதயாகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். மற்றும் மற்ற மாசு நிரறந்த 

உயர ் தசற்றுத்தன்ரம நீர ் (எண்பணய் கசிவுகள், கிரீஸ், இரசாயனங்கள், 

பபண்தடாரனட் குழம்பு தபான்றரவ) கடட்ுமான தளங்களில் இருந்து மண்வளம் 

மற்றும் படிவு ஆகியவற்றிற்கு வழிவகுக்கும், மண் வளத்ரத பாதிக்கிறது,  நீர ்

ஓட்டங்களில் அரடப்பு மற்றும் தமாசமான நிரலயில், விவசாயம் மாறியதால் 

பயிரக்ள் இறக்கும். 

 

இந்த பாதிப்புகள் மிதமானது முதல் கடுரமயானது, குறுகிய கால/மீளக்கூடிய 

விரளவுகள் மற்றும் சிறந்த முகாரமத்துவ பநறிமுரறகள் மற்றும் முரறயான முன்  

திட்டமிடல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளுடன் நிரலயான கடட்ுமான 

நரடமுரறகள் பசயல்படுத்தப்பட்டால், அதிக அளவில் தவிரக்்கப்படலாம். 

 

பசயல்பாடட்ுத் தாக்கங்கள்: கடட்ுமானக் காலத்தின் முடிவில், ட்பரஸ்டில் பாலம் 

கட்டரமப்புகள் மற்றும் அணுகல்/ஆரம்ப  வீதிகளுக்கான மண் அரணகள் 

முழுவதுமாக அகற்றப்படட்ு, பாதிக்கப்படட் பகுதிகள் மீட்படடுக்கப்படட்ு, ஏற்கனதவ 

உள்ள நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாடட்ுடன் பபாருந்துமாறு மீண்டும் 

அரமக்கப்படும். எனதவ, பநற்பயிரக்ளுக்கு நீர ் விநிதயாகத்தில் எஞ்சியிருக்கும் 

பாதிப்புகள், கால்வாய் சுவடுகளுடன் சரியாக ஒத்துப்தபாகும் தூண்களின் 

அரமவிடம் மற்றும் பாசனப் பகிரம்ானம் மற்றும் Rowக்குள் உள்ள மற்ற 

கால்வாய்களுக்கு நிரந்தர பாய்சச்ல் திரசதிருப்பல் காரணமாக ஏற்படும். 

 

தமலும், கிரடக்கப்பபற்ற தகவல் ஆதாரங்களின்படி, மாதிவல கிழக்கு திரச 

திருப்பும் பசயற்திட்டத்தின் கீழ், தலங்கம குளத்தின் அசல் பகாள்ளளரவ ஏற்கனதவ 

சமரசம் பசய்துள்ள புதிய கசிவுப்பாரத சமீபத்தில் நிரம்ாணிக்கப்பட்டதன் 

காரணமாக, தலங்கம குளத்தின் தசமிப்புத் திறன் 0.45 மீற்றரால் 

குரறக்கப்படட்ுள்ளது. உணவு முகாரமத்துவத்ரத தநாக்கமாகக் பகாண்ட இந்த 

புதிய ஏற்பாடு, நீரப்்பிடிப்பு விரளசச்லின் ஒரு பகுதி தலங்கம குளத்தின் மூலம் 

தசமிக்கப்படுகிறது மற்றும் அதிகப்படியான நீர ் சிறிய அவரிதேன குளத்திற்குச ்

பசல்கிறது. முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA சுவடு அவரிதேன குளத்தின் வலது கரர 

வழியாக பசல்வதுடன் தூண் கால்வாய்கரள நிரம்ாணிப்பது தற்தபாதுள்ள குளம் 

கடட்ுகள்/கசிவுகள்/கரரகள்/நீரப்்பாசனம்/பவள்ளக்கடட்ுப்பாடட்ு கட்டரமப்புகளில் 

ஏததனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் அரவதேன குளத்தின் தசமிப்புத் திறனில் 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். அதன் பகிரம்ான கால்வாய் அரமப்பு, கீழ்நிரல கட்டரளப் 

பகுதியில் உள்ள பநற்பயிரக்ளுக்கு நீர ்விநிதயாகத்ரத பாதிக்கிறது. 

 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA பவல்வழியின் ரமயக் தகாட்டிலிருந்து ~250 மீ 

பதாரலவில் மற்றும் பசயற்திட்ட பசல்வாக்கு மண்டலத்திற்கு பவளிதய 

அரமந்துள்ளதால், தலங்கம குளம் அல்லது அதன் இடது கரர கசிவு/நீரப்்பாசன 

அரமப்பு/கால்வாயில் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதுவும் இருக்காது. எவ்வாறாயினும், 

அவரிதேன குளத்துடன் இரணக்கப்படட்ுள்ள வலது கரர கசிவு கால்வாய், 

அதனுடன் பதாடரப்ுரடய நீரப்்பாசனம்/பவள்ளக்கடட்ுப்பாடட்ு கட்டரமப்புகள் 

மற்றும் கீழ்நிரல கசிவு மற்றும் LH பகிரம்ான கால்வாய் வரலயரமப்பு ஆகியரவ 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA பசல்வழிப்பாரத மூலம் பாசன நீர ் விநிதயாகத்தில் 

சிறிய மற்றும் மிதமான பாதிப்புகள.  கடட்ுமான காலங்களில்  ஏற்படும். 

 

TEPA மற்றும் இதர சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் உள்ள பநற்பயிரக்ளுக்கு நீர ்வழங்கரலப் 

பாதிக்கும் சிறிய மற்றும் மிதமான நீர ் தரப் பிரசச்ிரனகள், ROWல் மாற்றப்படட் 

நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாடட்ு நிரலரமகள் மற்றும் நீர ் பாசன 

விநிதயாகங்களின் கலரவயின் விரளவாக அதிகரித்த வண்டல் ஏற்றுதல் 

காரணமாக இருக்கலாம். எண்பணய் கசிவுகள், கிரீஸ் மற்றும், அதிக தசற்றுத்தன்ரம 

நீர ்ஆதாரங்கள், தாவர வளரச்ச்ி மற்றும் பயிர ்அறுவரடகரள பாதிக்கிறது. 

 

இந்த பாதிப்புகள் மிதமானது முதல் கடுரமயானது, குறுகிய கால/மீளக்கூடிய 

விரளவுகள் மற்றும் சிறந்த முகாரமத்துவ பநறிமுரறகள் மற்றும் முரறயான முன் 
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திட்டமிடல் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்ரககளுடன் நிரலயான கடட்ுமான 

நரடமுரறகள் பசயல்படுத்தப்பட்டால், அதிக அளவில் தவிரக்்கப்படலாம். 

 

4.1.6 அப்பகுதியில் உள்ள கலாசச்ாை, வைலாை்று மை்றும் 

மதால்மபாருள் கணலப்மபாருட்கள் மை்றும் நணடமுணைகள் மீதான 

தாக்கம்கள் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் பசல்பாரத எந்த பதால்பபாரரடகளிலும் 

தாக்கத்ரதயும் பகாண்டிருக்கவில்ரல மற்றும் இரணப்பு 08 இல  பதால்பபாருள் 

திரணக்களத்தால் வழங்கப்பட்ட ஆடத்சபரன இல்லாத கடிதம் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

வட்டபபாத்த GNDயில் அரமந்துள்ள புராண பத்தினி ததவாலயம் பதாடரப்ான 

கலாசச்ார நரடமுரறகளில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் இல்ரல, ஏபனனில் 

பநல் பயிரப்சய்ரகக்கு பதாடரப்ான சடங்கு நரடமுரறகள் நடத்தப்படுகின்றன, 

தமலும் விவசாயிகள் தங்கள் பநல் பயிரப்சய்ரகக்குரய Rowக்கு பவளிதயயும் 

பாரதயின் இருபுறமும் பதாடர அனுமதிக்கப்படுகிறாரக்ள். . எனதவ, முக்கிய பநல் 

வயல் பயிரப்சய்ரகக்கு EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் தாக்கம் ஏற்படாது. 

 

4.1.7 மபாழுதுவபாக்கு நடவடிக்ணககள் மை்றும் TEPA இன் இயை்ணக 

மதிப்பு மீதான தாக்கம் 
EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிக்குள் அரமந்துள்ள ஒதர 

உத்திதயாகபூரவ் பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரகயானது சுபுதிபுர GND இல் 

அரமந்துள்ள தியத உயனா மற்றும் தியத்த ஜாகிங் பாரக்் பகுதி ஆகும். உடற்பயிற்சி 

நடபாரத 200 மீ  பசயற்திட்ட தாக்க வரலயத்தின் விளிம்பிற்குள் அரமந்துள்ளது. 

எவ்வாறாயினும், EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் ஒரு உயரமான பநடுஞ் சாரலயாகும், 

தமலும் இது உடற்பயிற்சி நடபாரதரகப் பயன்படுத்துபவரக்ளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. குறிப்பாக EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் உடற்பயிற்சி 

நடபாரதகில் தநரடி தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தவில்ரல. 

 

தலங்கம குளம் மற்றும் அவரிதேன குளம் பகுதிகளில் உள்ள உள்ளூர ் வீதி 

வரலயரமப்புகள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வசிக்கும் சிலர ் காரல 

மற்றும் மாரல நரடப்பயிற்சிக்கு பயன்படுத்துகின்றனர.் இருப்பினும், EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டம் இந்தப் பகுதிரயக் கடக்கவில்ரல. பசயற்திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட அவரிதேன குளம் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய வீதிகள் 

பபாழுதுதபாக்கு தநாக்கங்களுக்காக அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதில்ரல. இந்த 

பகுதியில் உடற்பயிற்சி நடபாரத மற்றும் பசல்பாரத அரமக்கும் பணிரய SLLDC 

பதாடங்கியுள்ளது, ஆனால் பசயற்திட்டம் முடிக்கப்படாமல் நீண்ட காலமாக 

இரடநிறுத்தப்பட்டது. 

 

4.1.8 நடந்துமகாை்டிருக்கும் ஆைாய்சச்ி ஆய்வுகளின் மீதான 

தாக்கம் 
EH-NKBA கட்டம் II க்குள் அரடயாளம் காணப்பட்ட தனிநபர ் மற்றும் நிறுவன 

ஆராய்சச்ி பசயற்திட்டங்கள் குறித்த விவரங்கள் அல்லது தகவல்கள் எதுவும் இல்ரல 

என்றாலும், கடட்ுமான கட்டத்தில் இருக்கும் வாழ்விடங்களில் ஏததனும் மாற்றங்கள் 

ஏற்படட்ால், அவ்வப்தபாது பாரர்வயாளரக்ள் மற்றும் ஆராய்சச்ியாளரக்ளின் 

ஆய்வுகளுக்கு இரடயூறு ஏற்படக்கூடும். ஆனால் அது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக 

கருதப்படவில்ரல. 

 

4.1.9 மபௌதீக நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு பாதிப்பு 

பபௌதீக நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு பாதிப்பு EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் ஒரு 

முக்கிய அம்சமாகும், ஏபனனில் இதன் தாக்கம் சமூகம் மற்றும் கடட்ுமான பணியில் 
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ஈடுபடட்ுள்ள பதாழிலாளரக்ரள தமாசமாக பாதிக்கும். தமலும், இது இரண்டு 

நிரலகரளக் பகாண்டுள்ளது, அதாவது கடட்ுமான கால தாக்கங்கள் மற்றும் 

பசயல்பாடட்ு கால தாக்கங்கள். இந்த தாக்கங்கள் அரனத்தும் பாதிக்கப்பட்ட 

குழுவின் படி பகுப்பாய்வு பசய்யப்படலாம் மற்றும் தாக்கத்தின் காலம் மற்றும் வரக 

கீதழ உள்ள அட்டவரண 115 இல் விளக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண 109: கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாட்டின் தபாது சாத்தியமான பபௌதீக 

நலம் மற்றும் பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் 

சிக்கல்கள் தாக்கம் மகாை்ட குழு தாக்கம் கால அளவு 

கட்டுமான நிணல 

தூசி மற்றும் சத்தம் 

மாசுபாடு  

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பிரதிகூலம்   நடுத்தர காலம்  (2-3 (2-3 

ஆண்டுகள்) ) 

பதாற்றக்கூடிய 

தநாய்கள் 

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல  

வீதி விபத்துக்கள் முக்கியமாக 

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பிரதிகூலம்   நடுத்தர காலம்  (2-3 (2-3 

ஆண்டுகள்) ) 

அபாயகரமான 

புரக மற்றும் 

தீப்பிழம்புகள் 

தபான்ற 

பதாழில்சார ்

அபாயங்கள் 

முக்கியமாக 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள்  

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம்  

களப்பணியாளரக்ள் 

மற்றும் பசயற்திட்ட 

அலுவலரக்ளில் 

ஈடுபடும் தபாது 

ஏற்படும் காயங்கள் 

மற்றும் பபௌதீக  

தசதங்கள். 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம்  

 

தவரல 

முகாம்களில் உள்ள 

பதாழிலாளரக்ளின் 

தமாசமான 

வாழ்க்ரக நிரல, 

சாத்தியமான 

சுற்றாடல் பாதிப்பு 

மற்றும் மாசுபாடு 

முக்கியமாக 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் தவரல 

முகாம்களின் 

சமூகத்ரதச ்சுற்றியுள்ள 

பகுதி 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம்  

 

படங்கு தபான்ற 

பரவும் தநாய்கள் 

முக்கியமாக 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம்  
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சிக்கல்கள் தாக்கம் மகாை்ட குழு தாக்கம் கால அளவு 

அதிகாரிகள் தவரல 

முகாம்களின் 

சமூகத்ரதச ்சுற்றியுள்ள 

பகுதி 

தவரல 

முகாம்களில் COVID 

19 தபான்ற ரவரஸ் 

பசயலில் 

பரவக்கூடும் 

முக்கியமாக 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் தவரல 

முகாம்களின் 

சமூகத்ரதச ்சுற்றியுள்ள 

பகுதி 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம் (less than 

two (2-3 ஆண்டுகள்) ) 

பாலியல் பரவும் 

தநாய்த்பதாற்றுகள் 

(STI). 

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பிரதிகூலம்   அவ்வப்தபாது மற்றும் 

நீண்ட கால 

கடட்ுமானத்தால் 

ஈரநிலங்களில் நீர ்

மாசுபடு 

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம் (2-3 

ஆண்டுகளுக்கும் 

குரறவானது)   

பணியாளரக்ள் 

பயன்படுத்திய 

தண்ணீரர 

முரறயற்ற 

முரறயில் 

பவளிதயற்றுவதால், 

பணி முகாம் 

தளத்தில் நீர ்

மாசுபடல் 

முக்கியமாக 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பிரதிகூலம்   இரடநிரல மற்றும் 

குறுகிய காலம் 

(ஆண்டுகளுக்கும் 

குரறவானது (2-3 

ஆண்டுகள்) ) 

 

பசயற்திட்ட 

சூழலுக்கு 

இரசவாகல்   

பசயற்திட்ட RoW இன் 

சூழப்படட் பகுதியின் 

சமூகம் 

பசயற்திட்டத்தின் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

அதிகாரிகள் 

அணுகூலம் நீண்ட கால (3 (2-3 

ஆண்டுகளுக்குதமலாக)  

மசயல்பாட்டு நிணல 

தூசி மற்றும் சத்தம் 

மாசு 

சுற்றியுள்ள சமூகம்   பிரதிகூலம்   பதாடரச்ச்ியானதுடன் 

நீண்ட காலம் 

வளி  மாசுபாடு சுற்றியுள்ள சமூகம்  பிரதிகூலம்   பதாடரச்ச்ியானதுடன் 

நீண்ட காலம் 

வீதி விபத்துகள் வீதிப் பயனாளிகள் பிரதிகூலம்   இரடநிரலதுடன் 

நீண்ட காலம் 

ஆதாரம்: SLLDC நீரியல்  அறிக்ரக (2022) 

 

இரரசச்ல் மற்றும் அதிரவ்ுகளின் தாக்கங்கள் இந்த அத்தியாயத்தின் தனிப் 

பிரிவுகளின் கீழ் விரிவாக கலந்துரரயாடப்படட்ுள்ளது  (தமலும் விவரங்களுக்கு 

துரணப்பிரிவு 4.3 ஐப் பாரக்்கவும்). சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு காரணமாக 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் பபாதுமக்களின் ஆதராக்கியத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகரள 

குரறக்கலாம்  



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

264 

 

4.1.10 மபாது பயன்பாடட்ு வசணவகளில் தாக்கம் 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் முழுவதும், கடட்ுமானம் அல்லது மறுசீரரமப்பு 

நடவடிக்ரககளால் பாதிக்கப்படும் பல பபாது பயன்பாடட்ு தசரவகள் உள்ளன. 

அரடயாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட தசரவகள் (நீர,் மின்சாரம் மற்றும் வீதிகள்) 

கீதழ பதாகுக்கப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவணை  110: பசல்வழிப்பாரத முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட பயன்பாடட்ு 

தசரவகள் 

SN. பாதிக்கப்பட்ட தசரவயின் 

வரக 

பாதிக்கப்பட்ட தசரவகளின் 

எண்ணிக்ரக 

1 நீர ்வால்வு 06 

2 நீர ்குழாய்கள் 31 

3 நீர ்– ஏரனயரவ  07 

4 மின்சார HV கம்பிகள் 03 

5 மின்மாற்றிகள் 05 

6 மின்சாரம் கடத்தும் கம்பிகள்  02 

7 வீதிகள் - குடியிருப்பு மற்றும் 

பபாதுமக்கள் 

107 

 

தமலும் விவரங்களுக்கு, கீதழ உள்ள துரணப்பிரிவு 4.1.8 ஐப் பாரக்்கவும். 

 

4.1.11 வீதிப் பயனை்கள் மை்றும் வபாக்குவைத்து நிணலணமகள் 

மீதான தாக்கம் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அரசு மற்றும் பபாது பசாத்துக்களின் 

கீழ் முன்னிரலப்படுத்தப்பட்டபடி, 83 வீதிகள் கடட்ுமான கட்டத்தில் தநரடி 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன. அவற்றில், 6 பிரதான வீதிகள் (தலங்கம டிப்தபாவிற்கு 

அருகில் பத்தரமுல்ரல-மாலதப வீதி, ஸ்ரீலக் மீன் சந்ரதக்கு அருகில் படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ மாவத்ரத, பபாத்துராவ வீதி, மாலதப-பகாட்டாவ வீதி அரங்கல, 

தோகந்தர-அதுருகிரிய வீதி தோகந்தர, மற்றும் மாலதப-பகாடகம வீதி) 

உயரத்்தப்பட்ட வீதி என்பன கடட்ுமானத்ரத கடக்கும். எனதவ, இந்த பிரதான வீதி 

இடங்கள் கடட்ுமானப் பணியின் தபாது தபாக்குவரத்து பநரிசல் அதிகமாக இருக்கும். 

இவற்றுக்கும் தமலாக, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத கடக்கும் பல துரண வீதிகள் 

உள்ளன, அரவ கடட்ுமான கட்டத்தில் மாற்று வீதி அணுகல் அல்லது சீரான 

தபாக்குவரத்து ததரவயாகும். எனதவ, கடட்ுமானப் பணியின் தபாது, தபாக்குவரத்துக் 

காவலரக்ளின் முக்கியப் பபாறுப்பு, சிறந்த தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவத் 

பசயற்திட்டத்ரதக் பகாண்டிருக்க தவண்டும். 

 

4.1.12 சத்தம், அதிை்வு மை்றும் மவளிசச்ம் ஆகியவை்ைால் ஏை்படும் 

மதால்ணல 
 

இது பிரிவு 4.3 இல் விரிவாக விவரிக்கப்படட்ுள்ளது: கடட்ுமானம் மற்றும் 

பசயல்பாட்டின் தபாது ஏற்படும் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு பாதிப்புகள். 

  

 

4.1.13  கட்டிடங்களில் விைிசல் ஏை்படுவதால் ஏை்படக்கூடிய 

வசதங்கள் 
 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் மற்றும் ஆழமான அகழ்வுக்கு அருகில் நிலத்தடி 

அரசவுகள் காரணமாக ஏற்படும் அதிரவ்ுகள் காரணமாக அருகில் உள்ள 
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கட்டரமப்புகளுக்கு குறிப்பாக கட்டிடங்களுக்கு தசதம் ஏற்படலாம். இவற்றுக்கும் 

தமலாக, கசிவு மற்றும் நீரப்்பாசனம் காரணமாக நீரம்ட்டத்ரத குரறப்பது நிலத்தின் 

இயக்கங்கரள தமாசமாக்கும் அல்லது கட்டரமப்புகளுக்கு தசதத்ரத விரளவிக்கும். 

கட்டரமப்புகளுக்கு ஏற்படும் தசதங்களில் பபரும்பாலானரவ உள்கட்டரமப்பில் 

விரிசல் ஏற்படட்ு அவற்றின் பசயல்பாட்ரட பாதிக்கும். உட்கட்டரமப்பு கூறுகள் 

அவற்றின் வலிரமரய மீறும் தபாது, கூறுகளின் அழுத்தம் விரிசல்கரள 

படம்வாக்குகிறது. ததசிய கட்டிட ஆராய்சச்ி நிறுவனத்தால் (NBRO) பவளியிடப்பட்ட 

பதாழில்நுட்ப வழிகாடட்ுதலின்படி, பின்வரும் கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் மற்றும் தள 

நிரலரமகள் அதிரவ்ுகள் மற்றும் தரர குடியிருப்புகரள ஏற்படுத்த தூண்டலாம், இது 

உள்கட்டரமப்பிற்கு தநரடியாக தசதத்ரத ஏற்படுத்தலாம். 

 

• அதிக அதிரவ்ுகரள கடத்தும் கனரக இயந்திரங்கள் 

• கடட்ுமான முரற – அளுத்தலுக்கு  நிரலயான படம்ரளகளுக்கு பதிலாக அதிரவ்ு 

படம்ரளகரளப் பயன்படுத்துதல் 

• அதிகப்படியான நீர ் வடிதல்/கடட்ுப்படுத்தப்படாத (பநருங்கிய 

கண்காணிப்பு/கவனிப்பு இல்லாமல்) நீர ்வடிதல் 

• மண் வரக / நிரல 

• கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் துரளயிடும் கருவிகளின் பயன்பாடு காரணமாக நில 

அதிரவ்ுகள் 

• ரபப் துரளயிடல்  மற்றும் ஷீட்ரபல் டிரரவிங்கிற்கு அதிரவ்ு சுத்தியல்கரளப் 

பயன்படுத்துவதால் நில அதிரவ்ுகள் 

• சரியான தக்கரவப்பு அரமப்பு, கரர அல்லது ஏரனயரவ கடட்ுப்பாடு இல்லாமல் 

அகழ்வு 

 

இடப்பரப்பின் எல்ரலயின் விளிம்புகளிலிருந்து குரறந்தபட்சம் 50 மீ வரம்பு வரர 

அல்லது தமற்பாரர்வ ஆதலாசகர ்அல்லது RDA ஆல் இயக்கப்பட்டபடி ஒரு முரறயான 

கடட்ுமான முன் நிபந்தரன கணக்பகடுப்பு ஒப்பந்தக்காரரால் தமற்பகாள்ளப்படும். 

குறிப்பிடட் இயந்திரங்கள் தளப் பகுதிக்குள் அதிக அதிரவ்ுகரள படம்வாக்கினால், 

கணக்பகடுப்பின் பகுதிரயத் ததரந்்பதடுப்பதில் அரதக் கருத்தில் பகாள்ள 

தவண்டும். பவடிரவத்தல் பணிகள் ஏததனும் தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டுமானால், 

GSMB, CEA, தமற்பாரர்வயில் ஆதலாசகர ்மற்றும் RDA ஆகிதயாரின் ஆதலாசரனயுடன் 

கணக்பகடுப்பு வரம்பு தீரம்ானிக்கப்படும். தமற்பாரர்வ ஆதலாசகர ்மற்றும் RDA ஆல் 

ஒப்புக்பகாள்ளப்படும் ஒரு வடிவத்தில் நிபந்தரன கணக்பகடுப்பு 

தமற்பகாள்ளப்படும். நிபந்தரனக்குட்படட் கணக்பகடுப்புக்கு பபாருத்தமான 

வடிவரமப்ரபத் தயாரிக்க NBRO ஆல் பவளியிடப்பட்ட புவி பதாழில்நுட்ப 

வழிகாடட்ுதல்கரளப் பாரக்்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. அடிப்பரடயில், நிபந்தரன 

ஆய்வு அறிக்ரகயானது கட்டரமப்புகள், தபரிடர ் வரலாறு, பவளிப்புற 

தசரவகள்/கட்டரமப்பின் பயன்பாடுகள், துரண கட்டிடங்கள்/கட்டரமப்புகள், 

விரிசல் வடிவங்கள், விரிசல் விவரங்கள் மற்றும் விரிசல்களின் படங்கள் பற்றிய 

பபாதுவான அவதானிப்புகரள வழங்கும். 
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புரகப்படங்கள் தசகரிப்பு  26: அளவீடுகரளப் பயன்படுத்தி விரிசல் விவரக் 

கணக்பகடுப்புக்கான மாதிரி புரகப்படம் 

 
ஆதாரம்: கட்டிட அடித்தளங்களின் பாதுகாப்பான கடட்ுமானம் - NBRO இன் புவி 

பதாழில்நுட்ப வழிகாடட்ுதல் 

 

தமலும், கடட்ுமானத்தின் தபாது நிபந்தரனக்குட்பட்ட ஆய்வு அறிக்ரககள் மற்றும் 

கடட்ுமானத்திற்குப் பிந்ரதய நிரல ஆய்வு அறிக்ரககள் தயாரிக்கப்படட்ு, 

தமற்பாரர்வ ஆதலாசகரின் வழிகாடட்ுதலின்படி ஒப்பந்தக்காரரால் RDA க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

ஒரு கட்டரமப்பிற்கு தசதம் ஏற்பட்டதற்கான உரிரமதகாரல் அல்லது புகார ்

பபறப்படட்வுடன், தசதங்கள் கடட்ுமான நடவடிக்ரகயின் தாக்கம் என்பரத 

நியாயப்படுத்த பசாத்து உரிரமயாளருடன் ஒரு கூடட்ு ஆய்வு ஏற்பாடு பசய்யப்படும். 

விரிசல் படம்வாவதற்கான காரணங்கரளக் கண்டறிய கடட்ுமானத்திற்குப் பிந்ரதய 

நிரல அறிக்ரககள் மற்றும் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய நிரல ஆய்வு அறிக்ரககள் 

ஒப்பிடப்படும். விரிசல் படம்வானதன் இறுதி முடிவின் அடிப்பரடயில், 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ளுக்கு ஒப்பந்ததாரரால் நஷ்டஈடு வழங்கப்படும். தசதங்களின் 

விரல RDA அல்லது RDA ஆல் நியமிக்கப்படட் ஒரு அரமப்பால் நியாயமான முரறயில் 

மதிப்பிடப்படும். 

 

4.1.14 அருகிலுள்ள வளாகத்தின் தனியுைிணமயின் ஊடுருவல் 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்காக நடத்தப்பட்ட மக்கள்பதாரக கணக்பகடுப்பில் 

முன்பமாழியப்பட்ட RoW உடன் 65 உயரமான குடியிருப்பு கட்டிடங்கள் அரடயாளம் 

காணப்பட்டன. குறிப்பாக, அவற்றில் பபரும்பாலானரவ பத்தரமுல்ரல முதல் 

பகாஸ்வத்த வரரயிலான உத்ததச பரிமாற்றுப் பாரதயில் அரமந்துள்ளன. இதனால், 

இந்தக் கட்டிடங்களில் குடியிருப்தபாருக்கு தனியுரிரம பதாடரப்ான சில 

சிரமங்கரள ஏற்படுத்தலாம். சத்தம் தபாலல்லாமல், தனியுரிரம என்பது அவரக்ளின் 

தனிப்படட் வாழ்க்ரகயில் ஒரு முக்கியமான விஷயம். எனதவ, இந்த அரடயாளம் 

காணப்படட் அரனத்து இடங்களும் சம்பந்தப்படட் அரனத்து தரப்பினருக்கும் 

நிரலயான மற்றும் இணக்கமான தீரவ்ு வழங்கப்பட தவண்டும். 

.  

 

4.1.15 மசயை்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட 

அபிவிருத்தி நடவடிக்ணககள் 
 

EH-NKBA க்கான முன்பமாழியப்பட்ட மற்றும் எதிரக்ால அபிவிருத்தியின் தாக்கத்ரத 

கருத்தில் பகாண்டு, பசயற்திட்டத்தின் இரண்டாம் கடட்ம் பசயற்திட்டத்தின் 

சாத்தியக்கூறுகரள நிரண்யிப்பதற்கு கணிசமாக அவசியமானது. பசயற்திட்டப் 

பகுதி முழுவதும் பிரதிகூல மற்றும் அனுகூல மான தாக்கங்கரள அரடயாளம் காண 

முடியும். ஒவ்பவாரு முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்திலும் கவனம் பசலுத்துவது 

பின்வருமாறு கலந்துரரயாடலாம்: 
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இலகு ரயில் தபாக்குவரத்து (LRT) பசயற்திட்டத்ரத கருத்தில் பகாண்டு, தற்தபாது அது 

இலங்ரக அரசாங்கத்தால் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படட்ுள்ளது. இருப்பினும், 

எதிரக்ாலத்தில் இது பசயல்படுத்தப்படட்ு திறரமயாக இயக்கப்பட்டால், பயணிகள் 

தங்கள் பசாந்த வாகனங்கரளப் பயன்படுத்தும் ததரவ குரறவாக இருக்கும். 

இவற்றுக்கும் தமலாக, LRT பாரதகள் மற்றும் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத கடக்கும் 

இடங்கள் உள்ளன. எனதவ, கவனமாகப் பாரத்்து, LRT பாரதகளின் 

சாத்தியக்கூறுகரள உறுதிப்படுத்துவது அவசியம். எனதவ, நிலம் ஒரு பற்றாக்குரற 

வளமாகும், இது நீண்ட கால நிரலயான நன்ரமகளுடன் உகந்த தாக்கம்களுடன் 

பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

பகாழும்பு புறநகர ் ரயில் பசயற்திட்டம் (CSRP) பகாழும்பின் தபாக்குவரத்ரதத் 

குரறப்பதுடன் பபாதுப் தபாக்குவரத்ரதப் பயன்படுத்த மக்கரள ஊக்குவிப்பதில் 

கவனம் பசலுத்துகிறது. EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின்படி, இராஜகிரிய மற்றும் 

பகாஸ்வத்த பரிமாற்றங்களின் உதவியுடன் இந்த தநாக்கங்கரள இலகுவாகக் கடக்க 

முடியும். மறுபுறம், எதிரக்ால பசயற்திட்டங்களில், படவலப்பரக்ள் EH-NKBA கட்டம் II 

பகுதிரயச ்சுற்றி முதலீடு பசய்வாரக்ள்; இந்த பநடுஞ் சாரல பதற்கு, கடட்ுநாயக்க 

மற்றும் மத்திய அதிதவக பநடுஞ் சாரலகளுடன் இரணகிறது, CMR உடன் 

இரணகிறது, இது இலங்ரகயில் உள்ள முதலீட்டாளரக்ள் தங்கள் வணிகங்கரளயும் 

முதலீடட்ு வாய்ப்புகரளயும் விரிவுபடுத்துவதற்கான மற்பறாரு வாய்ப்பாக 

இருக்கலாம். 

 

பமட்தரா பகாழும்பு நகர அபிவிருத்தி பசயற்திட்டம் (MCUDP) என்பது பரிசீலிக்கப்பட 

தவண்டிய மற்பறாரு பசயற்திட்டமாகும். EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத 

நிரம்ாணிப்பது, சரியான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படாவிட்டால், இந்தப் பகுதிகளில் பவள்ளத்ரத அதிகரிக்க உதவுகிறது 

என்பதால் இது பிரதிகூலயாகப் பாதிக்கப்படலாம். 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது பகாழும்பு பமட்தரா பிராந்தியத்தின் (CMR) பகுதியின் 

நகரமயமாக்கல் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு தமம்பாடட்ில் சாதகமான தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்துகிறது. EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் நிரம்ாணத்தின் காரணமாக 

பசத்சிரிபாய நிரல III பசயற்திட்டம் உண்ரமயில் ஒரு அனுகூலயான தாக்கமாக 

எடுத்துக்பகாள்ளப்படும், ஏபனனில் இது பிரதான நிரவ்ாக ரமயத்தில் 

அரமந்துள்ளது. எனதவ, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் பத்தரமுல்ரல நிரவ்ாக நகரப் 

பகுதிரய இலகுவாகச ்பசன்றரடய உதவும். 

 

நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசரப (UDA) பகாழும்பு பபருநகரப் பகுதியில் தரலநகர ்நகர 

அபிவிருத்தித் பசயற்திட்டம் மற்றும் பதாழில்நுட்ப நகர அபிவிருத்தித் 

பசயற்திட்டத்ரத நடத்துகிறது, இது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத ஓரளவு 

உள்ளடக்கியது. இந்த இரண்டு பசயற்திட்டங்களும், தநரடியாகவும் மரறமுகமாகவும், 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரத சாதகமாக பாதிக்கின்றன. CDP மற்றும் TCDP 

ஆகியவற்ரறக் கருத்தில் பகாண்டு, பதாழில்நுட்ப அடிப்பரடயிலான பபாருளாதார 

அபிவிருத்திக்கு தபாக்குவரத்து வசதிகரள தமம்படுத்துவது இன்றியரமயாத 

காரணியாக இருப்பரத அரடயாளம் காணலாம். 

 

அதற்கு தமலதிகமாக, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது இலங்ரகப் தபாக்குவரத்துத் 

துரறயில் முரறயான தபாக்குவரத்து அரமப்ரப வழங்குவதன் காரணமாக புதிய 

பசயற்பசயற்திட்டங்கரள படம்வாக்குபவரக்ரள ஊக்குவிக்க பல வழிகளில் உதவும். 

இப்பகுதியின் முன்பமாழியப்பட்ட/எதிரக்ால தமம்பாடுகள் மீதான தாக்கத்தின் 

பிரதிகூல மற்றும் அனுகூல காரணிகரள ஒப்பிடட்ுப் பாரத்்த ஏரனயரவகு, அனுகூல 

பலன் தபாதுமான அளவில் பவளிப்படட்து. 
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4.1.17 மபாது வசதிகளுக்கான அணுகல் மை்றும்   வகள்வி 

மாை்ைங்கள் 
EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் என்பது, உடற்பயிற்சி நடபாரதகுகள், சந்ரதகள், 

விரளயாடட்ு ரமதானங்கள், சுகாதார கிளினிக்குகள், தபருந்து நிரலயங்கள், நீர ்

ஆதாரங்கள் தபான்ற பபாது இடங்களுக்கான அணுகலில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாத ஒரு உயரந்்த வீதியாகும். இருப்பினும், இரண்டு உள்ளன. 

அத்தரகய இடங்களில் முதல் இடம் தியவன்னாவ ஏரியில் படகு தசரவ மற்றும் கடல் 

விமானம் இறங்கும் தளம் என்பனவாகும். அவற்றில், EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் 

காரணமாக கடல் விமான தசரவ முந்ரதய இடத்தில் பதாடர முடியாது. இந்த தசரவ 

தற்தபாது பயன்படுத்தப்படவில்ரல. இவற்றுக்கும் தமலாக, படகு தசரவ - தியத் 

யாத்ரா - கடட்ுமான கட்டத்தில் கூட இயக்கப்படும், ஏபனனில் கடட்ுமான கட்டத்தில் 

வழக்கமான பாரதரய திருப்பிவிட தபாதுமான இடவசதி உள்ளது. படகு 

இயக்கத்திற்கு ததரவயான உயரமான வீதி தபாதுமானதாக இருப்பதால், எந்த 

பிரசச்ரனயும் இல்லாமல் இது இயக்க நிரலயிலும் பசயல்பட முடியும். மீட்புப் 

படகுகரள இயக்கவும், அவசரநிரல (பவள்ளம், முதலியன) சூழ்நிரலயிலும் இது 

பயனுள்ளதாக இருக்கும். 

 

இரண்டாவது இடம் பசத்சிறிபாய மற்றும் சுேுருபாய அரசாங்க நிரவ்ாக 

வளாகங்கள் ஆகும். வழக்கமாக, இந்த இரண்டு நிரவ்ாக வளாகங்கரளயும் 

ஆயிரக்கணக்கான பபாது மக்கள் அணுகுவாரக்ள், குறிப்பாக சுேுருபாயாவில் 

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திரணக்களம் மற்றும் தனிநபர ் பதிவு திரணக்களம் 

உள்ளது. முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டம், இந்த அரசாங்க நிரவ்ாக வளாகங்களின் 

பகால்ரலப்புற அணுகு வீதியுடன் அணுக  திடட்மிடப்படட்ுள்ளது. 

 

மூன்றாவது இடம் பகாஸ்வத்ரதயில் உள்ள ஸ்ரீ லக் மீன் சந்ரத. EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டம் இந்த மீன் சந்ரதயில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. இது ஒரு 

தனியார ் வணிக நிறுவனம் ஆனால் அதன் ததாற்றம் முதல் பபாதுமக்களுக்கு 

திறரமயான மற்றும் நியாயமான தசரவரய வழங்குகிறது. வாடிக்ரகயாளரக்ளின் 

எண்ணிக்ரக மிக அதிகம். அலுவலக வளாகம் உட்பட வளாகத்தின் குளிர ் அரற 

வசதி முற்றிலும் பாதிக்கப்பட உள்ளது. வாகன நிறுத்துமிடத்தின் குறிப்பிடத்தக்க 

பகுதி சுவிகரிக்கப்படும். எனதவ, பல வாடிக்ரகயாளரக்ள் EH-NKBA கட்டம் II 

காரணமாக அணுகல்தன்ரமரய இழக்கின்றனர ் மற்றும் இது ஒரு நிரந்தர 

பிரதிகூலமான தாக்கமாகும். 

 

நான்காவது இடம் பகாஸ்வத்த, படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதயின் ஓரத்தில் 

அரமந்துள்ள மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சரபயின் (CEA) கட்டிடமாகும். 

பகாஸ்வத்ரதயில் முன்பமாழியப்பட்ட பரிமாற்றம் CEA க்கு முன்னால் படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதரய இரணக்கிறது. மக பநகும மந்திரய, பவளிநாடட்ு 

தவரலவாய்ப்பு பணியகம் மற்றும் தமல் மாகாண சரப தபான்ற சில அரசாங்க 

வளாகங்கள் உள்ளன. இந்த பகுதியில் பகல் தநரத்தில் அதிக மக்கள் பதாரக உள்ளது 

மற்றும் EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட கடட்ுமான பணிகள் மிகவும் மரியாரதயாக இருக்க 

தவண்டும். 

 

4.1.18 வீதிப் பயனை்களுக்கான அணுகல் மை்றும் பயை 

முணைகளில் மாை்ைங்கள்  
 

தமதல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, கடட்ுமான கட்டத்தில் பல வீதிகள் பாதிப்ரப 

ஏற்படுத்துகின்றன. இதனால், சம்பந்தப்படட் பபாலிஸ் பிரிவுகளில் வீதி 

விபத்துக்களின் எண்ணிக்ரக அதிகரிக்கும். அட்டவரண 117 முந்ரதய ஆண்டுகளில் 

வீதி விபத்து நிரலரய வழங்குகிறது. பல ஆபத்தான மற்றும் கடுரமயான 

விபத்துக்கள் இருப்பரத இது காடட்ுகிறது, தமலும் இந்த நிரலரம பிரதிகூலமான 

விரளவாக தமலும் மாற்றப்படலாம். 
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அட்டவரண  111: EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் 

பதிவாகியுள்ள வீதி விபத்துகள்  

 

பபாலிஸ் பிரிவு  

 
ஆண்டு 

மரண 

விபத்துக்கள் 

கடுரமயான 

விபத்துக்கள் 

சிறு 

காயங்கள் 
தசதம் 

பவலிக்கரட 2017 09 38 61 411 

2018 09 30 61 318 

2019 09 22 43 164 

2020 07 27 44 154 

2021 05 36 54 159 

உப  பமாத்தம்   39 153 263 1,209 

அதுருகிரிய 2020 07 32 42 - 

2019 07 64 54 - 

2018 16 108 123 - 

2017 07 101 110 - 

உப  பமாத்தம்   37 305 329 - 

பமாத்தம்  76 458 592 1,209 

ஆதாரம்: பபாலிஸ் புள்ளிவிபரங்கள் – பவலிக்கரட மற்றும் அதுருகிரிய பபாலிஸ் 

 

4.1.19 மத ஸ்தலங்களுக்கு இணடயூறு 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது மத நிறுவனங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தாது. இருப்பினும், பபாத்துராவ GND மற்றும் தோகந்தர வடக்கு GND ஆகிய 

இடங்களில் இரண்டு புத்தர ் சிரலகள் உள்ளன. புரகப்படங்கள் தசகரிப்பு 27 இல் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி, இது தபாத்துராவா GND இல் உள்ள வீதி சந்தியில் அரமந்துள்ளது. 

மற்ரறய சிரலயும் அவ்வாதற உள்ளது தமலும் இது தோகந்தர புராண விகாரர வீதி 

சந்திற்கு அருகில் அரமந்துள்ளது. அப்பகுதியில் இருக்கும் மற்ற வீதிகரள 

எதிரப்காள்ளும் வரகயில் அரத மறுசீரரமப்பதன் மூலம் மாற்றலாம் 

 

புணகப்படங்கள் மதாகுப்பு  27: தபாத்துராவ மற்றும் தோகந்தர வடக்கில் பாதிக்கப்பட்ட 

வழிபாட்டு இடம் 

  
 

4.1.20 தை்காலிக மதாழிலாளை்கள் மை்றும் மதாழிலாளை ்

முகாம்களின் இடம்மபயை்வு மை்றும் குடிவயை்ைம் காைைமாக 

ஏை்படும் பாதிப்பு 
 

ஒரு அபிவிருத்தித் திட்டத்தில் இடம்பபயரும் பதாழிலாளரக்ள் ஒரு பபாதுவான பண்பு 

ஆகும். இருப்பினும், அவரக்ள் ஒரு தவரல முகாமில் குடிதயறும்தபாது, அது சில 

சமூகப் பிரசச்ிரனகரள படம்வாக்க வழிவகுக்கும். இந்த பிரசச்ிரனகள் 
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புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ளின் தன்ரமரயப் பபாறுத்ததுள்ளது. உள்ளூர ்மக்கள் 

இடம்பபயரந்்து ஒரு முகாமில் குடிதயறினால், அவரக்ள் உள்ளூர ்கலாசச்ாரம் மற்றும் 

வரத்்தக மரபுகளுக்கு மிகவும் ஏற்றதாக இருப்பதால், அது கடுரமயான 

பிரசச்ிரனகரளத் பதாடங்காது. இருப்பினும், பவளியிடத்தவர ்தவரல முகாம்களில் 

குடிதயறினால், அவரக்ள் உள்ளூர ் கலாசச்ாரம் மற்றும் பண்புகள், விதிமுரறகள், 

மதிப்புகள் மற்றும் மரபுகரள அறிய மாட்டாரக்ள். எனதவ, ஒப்பந்ததாரர ்இதுதபான்ற 

பிரசச்ிரனகளில் அதிக கவனம் பசலுத்த தவண்டும். தமலும், உள்ளூர ்மக்களுக்கும், 

வளரப்்பு விலங்குகளுக்கும் எந்தவித இரடயூறும் ஏற்படாத வரகயில் அவரக்ளின் 

நடத்ரத கடட்ுப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

4.1.21 வவறு ஏவதனும் சமூக-கலாசச்ாை மை்றும் சமூக மபாருளாதாை 

தாக்கங்கள் 
 

தமற்கூறிய அத்தியாயங்களில் எடுத்துக்காட்டியபடி, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்ரதச ்

சுற்றியுள்ள பகுதியில் வசிக்கும் குடியிருப்பாளரக்ளால் ஐந்து நீதிமன்ற வழக்குகள் 

தாக்கல் பசய்யப்படட்ுள்ளன. முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்திற்கு எதிராக 

அவரக்ள் நன்கு ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட தபாராட்டங்கரள நடத்தி வருகின்றனர.் 

இவற்றுக்கும் தமலாக, தரமான தரவு தசகரிப்பின் விரிவான பசயல்முரற மூலம் 

அரடயாளம் காணப்படட் தவறு பல சமூக-கலாசச்ார மற்றும் சமூக பபாருளாதார 

சிக்கல்கள் உள்ளன. கண்டுபிடிப்புகளின் சாராம்சம் கீதழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதியில் TEPA தபான்ற சுற்றாடல் உணரத்ிறன் 

இடங்கள் உள்ளன. இது நகரப்்புற மற்றும் கிராமப்புற சூழல்களின் கலரவயாகும். 

பதிலளித்தவரக்ளின் கூற்றுப்படி, பகாழும்பு மாவட்டத்தில் உள்ள மற்ற நகரப் 

பகுதிகரளப் தபால இடங்கள் நகரமயமாக்கப்படவில்ரல என்றாலும், தபாக்குவரத்து 

தசரவகள், பபாது சுகாதாரம் மற்றும் கல்வி தசரவகள் தபான்ற நகரப்்புற வசதிகள் 

நன்கு அணுகக்கூடியரவ. பசயற்திட்டப் பகுதியில் உள்ள சமூகம் தற்தபாதுள்ள 

சுற்றாடல் நிரலரமகரள இந்த இடங்களில் குடிதயற இழுக்கும் காரணிகளாக 

உள்ளது. தலங்கம, தகாட்தட பிரததசங்கரளச ் தசரந்்த சிலர ் அரமதியான சூழல் 

காரணமாக அந்தப் பிரததசங்களில் குடிதயறத் தீரம்ானித்தனர.் இந்த பகுதிகளில் 

வசிப்பவரக்ள் பபாழுதுதபாக்கு நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடட்ுள்ளனர:் பறரவ 

கண்காணிப்பு மற்றும் ந ரடபயிற்சி என்பன சுற்றுசச்ூழலுடன் பதாடரப்ுரடயது. 

இந்த நகர ஈரநிலங்கள் சில பல்கரலக்கழக மாணவரக்ள் மற்றும் இயற்ரக 

ஆரவ்லரக்ளுக்கு சூழலியல் ஆய்வு தளங்களாக உள்ளது. 
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வணைபடம் 23: சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் மீதான தரமான தரவு 

பகுப்பாய்வின் பநட்பவாரக்் பாரர்வ 

 
 

இரளஞரக்ள், பதாழில் வல்லுநரக்ள் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுடன் கூடிய குழு 

மன்றங்களில் பசயற்திட்டத்தின் சுற்றாடல் தாக்கம் பரவலாக 

கலந்துரரயாடப்படட்ுள்ளது. இரளஞர ் பங்தகற்பாளரக்ள் மற்றும் பதாழில் 

வல்லுநரக்ள் இந்தத் பசயற்திட்டத்தின் சுற்றாடல் பாதிப்ரபக் குரறப்பதற்கான 

வழிமுரறகரள விளக்குவதற்கு மற்ற நாடுகளின் உதாரணத் திட்டங்கரளப் பகிரந்்து 

பகாண்டனர.் மூத்த குடிமக்கள் பல ஆண்டுகளாக சுற்றாடல் மாற்றங்கள் மற்றும் 

குடியிருப்பாளரக்ள் மற்றும் சமூகங்களின் வாழ்க்ரகயில் அவற்றின் தாக்கத்ரத 

பவளிப்படுத்தினர.் விவசாயிகளுடனான கலந்துரரயாடல்கள், சுற்றாடல் 

வாழ்வாதாரத்ரத எளிதாக்குகிறது: பநல் பயிரப்சய்ரகக்கு மற்றும் வணிக 

நடவடிக்ரககளுக்கு மாறாக விவசாயம். வணிக நடவடிக்ரககள் கால்வாய்கரள 

மாசுபடுத்தியுள்ளன மற்றும் தமாசமான கழிவு முகாரமத்துவ சுற்றுசச்ூழரல 

பிரதிகூலயாக பாதிக்கிறது. 

 

4.2 மசயை்திட்டத்தின் சுை்ைாடல் பாதிப்புகள் 

4.2.1 வாழ்விடங்கள் மை்றும் சுை்ைாடல் அணமப்புகளின் மீதான 

தாக்கங்கள் 
 

வடிவரமப்பு மற்றும் கடட்ுமானத்துக்கு முன்னரான , கடட்ுமானம், பசயல்பாடு 

மற்றும் பராமரிப்பு உட்பட, உத்ததச உயரம்ட்ட பநடுஞசாரலத் பசயற்திட்டத்தின் 

பல்தவறு கட்டங்களில் வாழ்விடங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் அரமப்புகளின் தாக்கம்கள் 

ஏற்படும். மாறிவரும் பபௌதீக மற்றும் இரசாயன சூழல், இழப்பு, துண்டு துண்டாக 

மாறுதல் மற்றும் வாழ்விடங்களின் மாற்றம், உயிரியல் பன்முகத்தன்ரம மீதான 

தாக்கம் மற்றும் குடியுருப்பு இனங்களின் பரவல் தபான்றவற்றின் விரளவாக 

சுற்றாடல் அரமப்புகள் (நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு வாழ்விடங்கள்) மற்றும் 

அவற்றின் பன்முகத்தன்ரம ஆகியவற்றில் பரவலான தாக்கங்கள் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. . 

 

முன்பமாழியப்பட்ட கடட்ுமானமானது சுற்றாடல் அரமப்புகளில் இருக்கும் 

வாழ்விடங்களின் இரசாயன மற்றும் பபௌதீக பண்புகரள மாற்றியரமக்க முடியும் 
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என்பதுடன் சுற்றாடல் அரமப்பில் தநரடி மற்றும் மரறமுக தாக்கங்கரள 

ஏற்படுத்தும். கடட்ுமானமானது, சுவடுகளின் வழிதய இருக்கும் வாழ்விடங்களின் 

தநரடி இழப்பு மற்றும் துண்டாடப்படுதல் மற்றும் வனவிலங்குகரளப் பாதிக்கும், 

வாழ்விடத்தின் அளவு குரறதல், வாழ்விடத் தரம் குரறதல், நீர ் பிடிப்புத் திறனில் 

தாக்கம் மற்றும் வாகன தமாதல்கள் மற்றும் கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் மூலம் 

விலங்கினங்களின் இறப்பு அதிகரிக்கும். . தமலும், மரங்கள் மற்றும் நிலத்தடி 

தாவரங்கரள அகற்றுதல், அகழ்வு, ஆரம்ப  வீதிகள் அரமத்தல் தபான்றவற்றால் 

சுற்றாடல் அரமப்பு மற்றும் மண் அரிப்பு, மாற்றப்பட்ட நில வடிகால் நிரலரமகள், 

தமற்பரப்பு தாவரங்களின் அழிவு மற்றும் வனவிலங்குகளுக்கு தசததர ரத 

ஏற்பரத்தும்.  

 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளால் பவளிப்படும் மண் அரிப்பு மற்றும் தமற்பரப்பு 

ஓடுதலில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும், இது நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களின் 

மாசு மற்றும் வண்டல் அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும், நீர ் மற்றும் நிலப்பரப்பு 

உயிரியலில் (மீன், ஈரூடக வாழ்வன, முதுபகலும்பு மற்றும் முதுபகலும்பில்லாத 

இனங்கள்) நீரவ்ழிகரள அரடத்துவிடும். 

 

கடட்ுமானத்தின் காரணமாக மாற்றப்பட்ட வாழ்விடங்கள் பபரும்பாலும் 

தண்ணீரரத் ததக்கி ரவக்கும் திறன் குரறவாக உள்ளது, இது சுற்றியுள்ள பகுதியில் 

பவள்ளத்ரத தமாசமாக்கும். பூரவ்ீக உயிரினங்கரள வலியுறுத்துவதன் மூலதமா 

அல்லது அகற்றுவதன் மூலதமா, அதத வளங்களுக்காகப் தபாட்டியிடுவதன் மூலமும், 

விநிதயாகிக்கப்பட்ட வாழ்விடங்களில் விரரவாகப் பரவுவதன் மூலமும் வாழ்விட 

நிரலரமகரள மாற்றியரமப்பதால், கடட்ுமான நடவடிக்ரககளால் அன்னிய 

மற்றும் அயல்நாடட்ு இனங்கள் பரவுவது சுற்றுசச்ூழலுக்கு பபரும் அசச்ுறுத்தலாக 

உள்ளது. 

 

தசதங்கரள சரிபசய்தல், குப்ரபகரள அகற்றுதல், தமலடுக்கு தபான்றவற்ரற 

அகற்றுதல் மற்றும் வீதியில் வாகனங்களில் இருந்து பல்தவறு இரசாயன மற்றும் வளி  

மாசுபாடுகள் மற்றும் சத்தத்தால் சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்கரள மாசுபடுத்துகின்றன. 

TEPA, தியவன்னாவ ஏரி மற்றும் குறிப்பிட்ட நீரியல் நிரலரமகரளச ்சாரந்்திருக்கும் 

இதர ஈரநிலங்கள் மற்றும் நீரந்ிரலகள் கடட்ுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் 

இரடயூறுகளுக்கு குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடியரவ மற்றும் குறிப்பாக நீரியல் 

மாற்றங்களுக்கு உணரத்ிறன் பகாண்டரவ. 

 

TEPA, தியவண்ணா மற்றும் ஏரனயரவ உணரத்ிறன் வாழ்விடங்களுடன் 

பதாடரப்ுரடய வசிப்பிடத் துண்டாடுதல் மற்றும் இரணப்பு இழப்பு காரணமாக 

விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் மீதான பாதிப்புகள், இயற்ரகச ்

பசயல்பாடுகள்/சுற்றுசச்ூழலின் சமநிரலயின் இழப்பு மற்றும் மாற்றத்ரத 

படம்வாக்கும், வண்டல், அதிகரித்த தசற்றுத் தன்ரம மற்றும் மாசுபாடு காரணமாக 

நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் ஏற்படும் பாதிப்புகள். எண்பணய், எரிபபாருள் மற்றும் 

ஏரனயரவ அபாயகரமான பபாருட்கள் தபான்றவற்ரறக் பகாண்டிருக்கும் ஓட்டம் 

காரணமாக. பாதிப்புக்குள்ளான பகுதியின் அளரவ வரரபடங்கள் 58 மற்றும் 59 ஐப் 

பாரக்்கவும். 

 

4.2.2 PAs மை்றும் EP (TEPA, தியவனவ்வ மை்றும் ஏணனயணவ PA/ 

உைை்திைன் வாழ்விடங்கள்) ஆகியவை்றுடன் மதாடை்புணடய 

வாழ்விடம் துை்டாடுதல் மை்றும் இணைப்புகணழ இழத்தல் 
 

TEPA, தியவன்னாவ மற்றும் அதனுடன் இரணந்த ஈரநிலங்களுக்குள் தற்தபாதுள்ள 

வாழ்விடங்கள் துண்டாடப்படுவது, ஆரம்ப  வீதிகள், ட்பரஸ்டில் பாலம், 

முன்பமாழியப்பட்ட பசல்வழியில் தாவரங்கள் அகற்றுதல், துரளயிடலுக்கான  

நிரம்ாணித்தல், தபான்றவற்றின் காரணமாக தாக்கங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

TEPA ஆனது வசிப்பிட அளவுகளில் குரறவு மற்றும் துண்டு துண்டான 
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வாழ்விடங்கரள ஒன்றிலிருந்து மற்பறான்று தனிரமப்படுத்துவதில் அதிகரிக்கும். 

பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான கட்டத்தில், சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களின் வாழ்விட 

இரணப்பில் குறுகிய காலத்தில் தற்காலிக தாக்கங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படும். EH-NKBA 

இன் நிரம்ாணமானது TEPA மற்றும் தியவண்ணாவவில் உள்ள இயற்ரக 

வாழ்விடங்கரள தவிரக்்க முடியாமல் கடட்ுமான கட்டத்தில் சீல் மற்றும் பதாந்தரவு 

பசய்யப்பட்ட சூழல்களாக மாற்றுகிறது, இருப்பினும், பநடுவரிரச அடிப்பரடயிலான 

கம்பி குழாய் மற்றும் ஆரம்ப  வீதிகள் அகற்றப்படுவதால் பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் 

இது குரறக்கப்படும்.  

கடட்ுமானத்தின் தபாது வாழ்விடத் துண்டாடுதல் மற்றும் இரணப்பு இழப்பு 

ஆகியரவ தற்தபாதுள்ள பல்லுயிர ்மற்றும் இனங்கள் பசழுரமயில் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். விலங்கினங்களுக்கான முன்பமாழியப்பட்ட 

பசல்வழிப்பாரத மிக முக்கியமான துண்டு துண்டான தாக்கம்கள் வாழ்விட இழப்பு, 

இறப்பு, தரட படம்வாக்கம் மற்றும் அவற்றின் பசயல்பாடுகளில் இரடயூறு 

என்பனவற்ரற ஏற்படுத்தும். இவற்றுக்கும் தமலாக, துண்டின் விளிம்புகளில் மனித 

நடவடிக்ரககளுக்கு வாழ்விடங்கரள தனிரமப்படுத்துதல் மற்றும் 

பவளிப்படுத்துதல் ஆகியவற்றுடன் மீதமுள்ள துண்டுகளின் கட்டரமப்பு மற்றும் 

பசயல்பாட்டில் நீண்டகால மாற்றங்கரள ஏற்படுத்தும். 

 

4.2.3 தாவைங்கள் மை்றும் விலங்கினங்கள் மீதான தாக்கம், 

குறிப்பாக உள்ளூை் மை்றும் அசச்ுறுத்தும் உயிைினங்கள் மீது 
 

நில மற்றும் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களுக்கு தநரடி அசச்ுறுத்தரல ஏற்படுத்தும். கடட்ுமான இரரசச்ல், 

அதிரவ்ு, வளி  மாசுபாடுகளின் உமிழ்வு மற்றும் கடட்ுமான தளங்களில் விளக்குகள் 

ஏற்பாடுகள் ஆகியரவ விலங்கினங்களின் நடத்ரத, தாவரங்களின் உடலியல் 

பசயல்பாடுகள் என்பனவற்றுடன் பாதுகாப்பற்ற பகுதிகளுக்கு வனவிலங்குகரள 

ஈரக்்கின்றன. இந்த தாக்கங்கள் பபாதுவாக வாழ்விட வரக மற்றும் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளின் அளரவப் பபாறுத்து தவறுபடலாம். 

 

கடட்ுமான வாகனங்களின் இயக்கம் குறிப்பாக ஊரவ்ன, பறரவகள், பாலூட்டிகள், 

ஈரூடக வாழ்வன மற்றும் பல முதுபகலும்பில்லாத உயிரினங்களுக்கு விலங்கு - 

வாகன தமாதல்கரள ஏற்படுத்தக்கூடும். பசயல்பாடட்ு கட்டத்தின் தபாது, பறரவகள் 

மற்றும் பவௌவால்கள் தபான்ற பறக்கும் விலங்குகள் வாகனங்களில்  தமாதுவதனால் 

மிகவும் பாதிக்கப்படும். தபாக்குவரத்து தீவிரம், விலங்குகளின் பசயல்பாடு மற்றும் 

அடரத்்தி ஆகியவற்றுடன் தமாதல்களின் எண்ணிக்ரக பபாதுவாக மாறுகிறது. TEPA 

தபான்ற உயர ் பல்லுயிரப்் பகுதிகள் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய ஈரநிலப் 

பகுதிகள் தபான்றவற்றின்  சிறப்பு வாழ்விடத்ரத வீதி பிரிக்கும் இடத்தில் 

வனவிலங்குகளுடன் தமாதல்கள் முக்கியமாக எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. TEPA 

மற்றும் அரதச ்சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களில் 89 குடியிருப்பு மற்றும் 22 புலம்பபயரந்்த 

பறரவ  இனங்கள் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ளதால், பசயல்பாட்டின் தபாது, ஒரு 

உயரமான வீதி அரமப்பது ஒரு பபௌதீக  தரடயாக பசயல்படும். கட்டுமானப் பணியின் 

தபாது அகழிகள், குழிகளில் விழுந்து, விலங்குகள் உயிரிழப்பததாடு, காயங்களும் 

ஏற்படக்கூடும். 

 

மரங்கரள அகற்றுவது, தரரத் தாவரங்கள் மற்றும் மண் தவரலப்பாடு ஆகியரவ 

தாவர மற்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்ரமரய இழக்கும். தாவரங்களின் 

மீது தூசி மற்றும் தசறு படிவதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ஒளிசத்சரக்்ரக மற்றும் 

சுவாசம் தபான்ற உடலியல் பசயல்பாடுகளில் தரலயிடலாம். பமாத்தம் 11 உள்ளூர ்

மற்றும் 12 அசச்ுறுத்தப்பட்ட தாவர இனங்கள் ததசிய மற்றும் உலகளவில் 

அசச்ுறுத்தப்பட்ட வரககரளச ் தசரந்்தரவ பசயற்திட்டப் பகுதியிலிருந்து 

பதிவுபசய்யப்படட்ுள்ளது. தமலும் ஏரனயரவ இனங்கள் தநரடியாகவும் 

மரறமுகமாகவும் முன்பமாழியப்படட் கடட்ுமானத்தால் பாதிக்கப்படும். இருப்பினும், 

இந்த இனங்கள் முன்பமாழியப்பட்ட இடத்துக்கு மடட்ும் மடட்ுப்படுத்தப்படவில்ரல 
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என்பதுடன் பசயற்திட்டப் பகுதியின் சுற்றியுள்ள வாழ்விடங்களில் இருந்து பதிவு 

பசய்யப்படுவதால், இந்த பாதிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது. 

 

நத்ரதகள், தும்பி, பட்டாம்பூசச்ிகள், நன்னீர ் மீன்கள், ஈரூடக வாழ்வன, ஊரவ்ன, 

பறரவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் உடப்ட உத்ததச சுவடு மற்றும் சுற்றியுள்ள சூழலின் 

கணக்பகடுப்பின் தபாது பமாத்தமாக 33 உள்ளூர ் மற்றும் 11 அசச்ுறுத்தப்பட்ட 

விலங்கினங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. பசயற்திட்டப் பகுதிக்குள் முன்பமாழியப்படட் 

கடட்ுமானமானது உள்ளூர ் மற்றும் அசச்ுறுத்தப்படட் காஸ்ட்தராபாட் இனங்கள் 

(Glessula ceylanica, Aulopoma itieri, Japonia vesca, Scabrina brounae), சில மீன்கள் மற்றும் ஈரூடக 

வாழ்வன (Aplocheilus dai, Pseudophilautus popularis) தபான்ற வரரயறுக்கப்படட் இயக்கம் 

பகாண்ட இனங்கள் மீது தநரடி மற்றும் மரறமுக தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். , 

Polypetades cruciger) ஒரு சில ஊரவ்ன இனங்கள் (Lanakascincus fallax, Acrochordus granulatus). 

தமலும் அதிக பிராந்திய அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான பாலூட்டிகளான பூரன 

(பிரிதயாரனலூரஸ் ரூபிகிதனாசஸ்) மற்றும் மீன்பிடி பூரன (பிரிதயாரனலூரஸ் 

விவரர்ினஸ்), குறிப்பிட்ட வாழ்விடத் ததரவகள் பிராந்திய ஒன்றுடன் ஒன்று 

பிரசச்ரனகரள எதிரப்காள்ளும். இருப்பினும் தும்பி, பறரவகள், பவளவால்கள் 

தபான்ற பதிவுபசய்யப்படட் விலங்கினங்களின் சில இனங்கள் அதிக 

நடமாடக்கூடியரவ மற்றும் மனித பதாந்தரவுகரள சகித்துக்பகாள்ளும் திறன் 

பகாண்டரவ. 

 

மரங்கள் மற்றும் பசுரமயான மூடிய தாவரப்தபாரர்வங்கரள அகற்றுவதனால், 

விலங்கினங்களின் தவட்ரடயாடுதல், கூடு கடட்ுதல் மற்றும் உணவளிக்கும் 

வாழ்விடங்கரள தநரடியாகப் பாதிக்கிறதுடன்  பவவ்தவறு 

வாழ்விடங்களுக்கிரடதயயான பதாடரர்ப இழக்கச ் பசய்யும். மாசுபாடுகளின்  

காரணமாக, அதிகரித்த வண்டல் மற்றும் நீரந்ிரலகளின் தசற்றுத் தன்ரம ஈரூடக 

வாழ்வன, மீன், ஊரவ்ன மற்றும் நீர ் பறரவகரள பாதிக்கலாம். நீர ் ஆதாரங்கள், 

சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களுக்கு அருகில் உள்ள கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள், மீன்பிடி பூரனகள் (பிரிதயாரனலூரஸ் விவரர்ினஸ்) மற்றும் 

ஐதராப்பிய நீரந்ாய் (லுட்ரா லுட்ரா) மற்றும் இந்த பகுதிகளில் பதிவுபசய்யப்பட்ட 

ஏரனயரவ இனங்கள் தபான்ற அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான பாலூட்டிகளின் மீது 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். உயரமான கடட்ரமப்புகரள நிரம்ாணிப்பது 

நீரந்ிரலகளில் சூரிய ஒளி ஊடுருவரலக் குரறக்க வழிவகுக்கும், இது நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் மற்றும் நீரந்ிரலகளின் முதன்ரம 

உற்பத்தித்திறன் ஆகியவற்றிற்கு விரும்பத்தகாத இடத்ரத படம்வாக்குகிறது. திண்ம 

மற்றும் திரவக் கழிவுகரள முரறயற்ற முரறயில் நிரவ்கிப்பது வாழ்விடத்தின் 

தரத்ரத மாற்றி, நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு பல்லுயிரக்ளின் வாழ்க்ரக 

நிரலரமகரள சீரக்ுரலக்கும். 

 

கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு இரரசச்ல் சத்தம் (பூசச்ிகள், மீன், தவரளகள், 

பறரவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள்) மூலம் பதாடரப்ு பகாள்ளும் விலங்குகரள 

பதாந்தரவு பசய்து அவற்றின் அடரத்்திரயக் குரறக்கிறது. தமலும், சத்தம், தூசி, 

எரிப்பு பபாருட்கள் மற்றும் கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் ஆகியவற்றின் உமிழ்வு 

விலங்குகளுக்கு இரடயூறு விரளவிக்கும், இதன் விரளவாக வசிக்கும் 

பகுதியிலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு நகரும். இரவில் கடட்ுமானத் தளங்களில் 

விளக்குகள் ரவப்பது விலங்கினங்களின் நடத்ரதக்கு இரடயூறு விரளவிக்கும், 

குறிப்பாக பறரவகள் திரசதிருப்பப்படும். சத்தம் மற்றும் ஒளியின் இடம் 

காரணமாக கடட்ுமான மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது குடியிருப்பு மற்றும் 

புலம்பபயரந்்த பறரவகளின் இனசத்சரக்்ரக மற்றும் இனப்பபருக்க நடத்ரத மீதான 

தாக்கங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

 

ஆய்வின் தபாது பதிவுபசய்யப்படட் பபரிய ப்ரரதமட், ஊதா-முகம் பகாண்ட இரலக் 

குரங்கு (பசம்தனாபிததகஸ் பவடட்ுலஸ்), குறிப்பிடட் வாழ்விட வரககரள குரறவாக 

சாரந்்துள்ளதுடன் பரந்த அளவில் நிலப்பரப்ரபப் பயன்படுத்துகிறது. தற்தபாதுள்ள 

நிலப்பரப்புடன் வீதிகள் குறுக்கிட்டால், அது அவற்றின் இயக்கங்களில் தநரடித் 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

275 

 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தலாம், தமலும் தமாதல்கள் அதிகரிக்கும் அபாயம் உள்ளது. 

கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாட்டின் தபாது விளக்குகள் உள்ளூர ் மற்றும் அழிந்து 

வரும் ஊதா முக இரலக் குரங்கின் (பசம்தனாபிததகஸ் பவடட்ூலஸ்) ஓய்பவடுக்கும் 

நடத்ரதக்கு இரடயூறு விரளவிக்கும். 

 

PA, TEPA மற்றும் ஏரனயரவ இட ஒதுக்கீடுகளுக்கு பவளிதய வாழும் 

இனங்கள்/வாழ்விடங்கள் மீதான தாக்கங்கள் உ தா. தற்தபாதுள்ள பாதுகாப்பற்ற 

சூழ்நிரலகள் மற்றும் மனித குடியிருப்புகள் காரணமாக கிரள நதிகள் 

பாதிக்கப்படும்.  

 

4.2.4 இயை்ணகச ் மசயல்பாடுகளின் மை்றும் 

மாை்ைம்/சுை்றுசச்ூழலின் சமநிணல என்பனவை்றின் இழப்பு 
 

தாவரங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்கரள ஆதரிக்கும் அதத 

தவரளயில் சுற்றுசச்ூழலுக்கு பல்தவறு தசரவகரள வழங்குவதற்கும், 

பல்லுயிரக்ளின் உயிர ்மற்றும் பாதுகாப்ரப உறுதி பசய்வதற்கும் சுற்றாடல் அரமப்பு 

பசயல்பாடுகள் முக்கியமானதாகும். முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தின் 

காரணமாக, இயற்ரகயான பசயல்பாடுகள் மற்றும் தற்தபாதுள்ள சுற்றுசச்ூழலின் 

சமநிரல, குறிப்பாக ஈரநிலங்கள், நீரந்ிரலகள் மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய 

தாவரங்கள் மற்றும் TEPA மற்றும் சுற்றியுள்ள சூழலின் மாற்றம் ஆகியரவ 

எதிரப்ாரக்்கப்படும். சுற்றாடல் அரமப்புகளில் இந்த தாக்கங்கள் அடங்கும்; நில 

பயன்பாடட்ு மாற்றம், நிலப்பரப்பு, தாவர அரமப்பு மற்றும் கலரவ மாற்றம், புதிய 

இனங்களின் அறிமுகம், வளி , நீர ் மற்றும் ஒளி தரம் மற்றும் சத்தம் மாசுபாடு 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் முக்கியமானதாகும். 

 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டப் பகுதிக்குள் மற்றும் சுற்றியுள்ள இயற்ரக மற்றும் 

மனிதனால் படம்வாக்கப்படட் சுற்றாடல் அரமப்புகள் பல்தவறு தசரவகரள 

வழங்குகின்றன மற்றும் நீர ்சுத்திகரிப்பு மற்றும் ஊட்டசச்த்து சுழற்சி மற்றும் மண் 

படம்வாக்கம் மூலம் பவள்ள அபாயத்ரதக் குரறப்பதன் மூலம் சுற்றுசச்ூழரல 

ஒழுங்குபடுத்துகின்றன. முன்பமாழியப்பட்ட புதிய வீதிகள் தற்தபாதுள்ள 

உணரத்ிறன் வாய்ந்த நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு வாழ்விடங்கரளப் பிரித்து, நீர,் 

வளி  மற்றும் நில வளங்கரள மாற்றும். முன்பமாழியப்பட்ட உள்கடட்ரமப்பு 

தரடகள், நிலத்தடி நீர ்ஓட்டம் தபான்ற இயற்ரக பசயல்முரறகரள சீரக்ுரலக்கிறது, 

தாவர பரவரல பாதிக்கிறதுடன் விலங்குகளின் இயக்கத்ரத தடுக்கிறது. சீரழிவு, 

துண்டாடுதல் மற்றும் இருக்கும் வாழ்விட இழப்பு ஆகியரவ தற்தபாதுள்ள பல்லுயிரப்் 

பபருக்கத்ரத தநரடியாகப் பாதிக்கும், ஏபனனில் குரறந்து வரும் பல்லுயிர ்சுற்றாடல் 

அரமப்பின் உற்பத்தித்திறரனயும் சுற்றாடல் அரமப்பு தசரவகளின் தரத்ரதயும் 

குரறக்கிறது. பல்லுயிர ்இழப்பு சுற்றாடல் அரமப்பின் கடட்ரமப்பு மற்றும் சரியான 

பசயல்பாட்ரட அசச்ுறுத்துகிறது. வண்டல், மாசுபாடு மற்றும் கடட்ுமானம் 

பதாடரப்ான நடவடிக்ரககளில் இருந்து பவளிதயறும் மாசுபாடு ஆகியரவ நீரவ்ாழ் 

மற்றும் நிலப்பரப்பு உயிரினங்கரள அசச்ுறுத்தும் மற்றும் இறுதியாக கீதழ 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி சுற்றாடல் அரமப்புகளின் சமநிரலரய பாதிக்கும். 

 

4.2.5 வை்டல், அதிகைித்த வசை்றுத் தன்ணம மை்றும் எை்மைய், 

எைிமபாருள்/இதை அபாயகைமான மபாருட்கணளக் மகாை்ட 

வடிந்துவரும் நீை்  காைைமாக நீை்வாழ் வாழ்விடங்களில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகள் 
 

பநடுஞ் சாரலகரள நிரம்ாணிப்பது அவற்றின் குறுகிய மற்றும் நீண்ட கால பபௌதீக, 

இரசாயன மற்றும் உயிரியல் தாக்கங்கள் காரணமாக நீரவ்ாழ் சுற்றாடல் 

அரமப்புகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அசச்ுறுத்தல்கரள ஏற்படுத்துகிறது. கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள் மண் அரிப்புக்கு பாதிப்ரப அதிகரிக்கின்றன. தாவரங்கரள 
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அகற்றுதல் மற்றும் தமற்பரப்பு தவரலகள் மண்ரண தநரடியாக அரிப்பு மற்றும் 

ஓட்டத்திற்கு பவளிப்படுத்துகின்றன. மண்ணின் சுருக்கமானது மரழப்பபாழிவு 

ஊடுருவரலக் குரறக்கிறது மற்றும் நிலத்தடி நீர ் ஓட்டத்ரத அதிகரிக்கிறது, 

இதனால் அரிக்கப்பட்ட மண்ணுடன் புயல் நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது. குவியல், 

அகழ்வு, மண் குவிப்பு, கடட்ுமானம் மற்றும் கட்டரமப்புகரள அகற்றுவதன் 

விரளவாக ஏற்படும் குப்ரபகள் மற்றும் மண் தபாக்குவரத்து தபான்ற கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள் நீரந்ிரலகளில் வண்டல் நீரர அதிகரிக்க வழிவகுக்கின்றதுடன்  

நீரந்ிரலகளின் வண்டல் சுரமகரள அதிகரிக்க இது பங்களிக்கும். 

 

கடட்ுமான பணிகளுக்கு அகழ்வு  நடவடிக்ரககளில் தசறு உள்ளிட்டதசதன 

பபாருட்கரள ததாண்ட தவண்டும். கடட்ுமானத்தின் தபாது தற்பசயலான கான்கிரீட் 

மற்றும் திரவ கழிவுகள் கசிவு, மற்றும் முரறயற்ற களஞ்சியபடுத்தல் என்பனவற்றால் 

அருகிலுள்ள நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் நீரின் தரம் தமாசமரடயலாம்; நீரந்ிரலகள், 

கால்வாய்கள் மற்றும் ஈரநிலங்கள். இவற்றுக்கும் தமலாக, கட்டரமப்புகரள 

நிரம்ாணிப்பதற்கு கணிசமான அளவு கான்கிரீட ் ததரவப்படுகிறது, எனதவ 

கடட்ுமான தளங்கரள சுத்தம் பசய்யும் தபாது படம்வாகும் கழுவும் நீர ் மற்றும் 

கான்கிரீட் ஆரல பசயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் இயந்திரங்கள் தசற்றுத் தன்ரம 

மற்றும் இரடநிறுத்தப்பட்ட நீரின் ஒடட்ுபமாத்த தரத்ரத மாற்றும். கட்டுமானம் 

பதாடரப்ான நடவடிக்ரககளின் பகாந்தளிப்பின் முக்கிய ஆதாரம் வண்டல் ஆகும். 

நீரந்ிரலகளில் வண்டல் பசலுத்தப்படுவதால் நீரின் அளவும் தரமும் குரறகிறது. 

 

நீரவ்ாழ் தாவரங்கள், முதுபகலும்பில்லாத உயிரினங்கள், ஈரூடக வாழ்வன மற்றும் 

மீன்கள் உள்ளிட்ட பல்தவறு உயிரினங்கள், வண்டல் மற்றும் தசற்றுத் தன்ரம 

நிரலகளால் பாதிக்கப்படுகின்றன. ஒளிசத்சரக்்ரக பசயல்பாட்ரடக் குரறத்தல், 

உணவு கிரடப்பரதக் குரறத்தல், வாழ்விடத்ரத  மாற்றுதலால்  தநரடியாக 

உயிரினங்களுக்கு தீங்கு விரளவிப்பதன் மூலம் அதிக அளவு வண்டல் மற்றும் 

தசற்றுத் தன்ரம நீரவ்ாழ் சுற்றாடல் அரமப்புகளின் சுற்றாடல் ஆதராக்கியத்ரத 

பாதிக்கிறது. தண்ணீரில் இரடநிறுத்தப்பட்ட பமல்லிய வண்டல் ஒளியின் 

ஊடுருவரலக் குரறக்கிறது, நீரவ்ாழ் தாவரங்களின் ஒளிசத்சரக்்ரகரய 

பாதிக்கிறது மீன்களின் பசவுள்கரள அரடக்கிறது. இதன் விரளவாக, 

அதிகப்படியான வண்டல், நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் இயற்ரக 

உணவு வரலகள் சீரக்ுரலந்து, நீரவ்ாழ் பன்முகத்தன்ரம குரறகிறது. 

 

நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் கணிசமான பிரதிகூல தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் 

மாசுபாட்டின் முன்னணி வரககளில் மாசுபாடும் ஒன்றாகும். நீர ் மாசுபாட்ரட 

நடுநிரலயாக்கும் இயற்ரகயான திறரனக் பகாண்டுள்ளது, ஆனால் மாசு 

கடட்ுப்பாடற்றதாக மாறும்தபாது, நீர ் அதன் சுய-படம்வாக்கும் திறரன இழக்கும். 

முன்பமாழியப்பட்ட கடட்ுமானத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க அளவு எரிபபாருள், மசகு 

எண்பணய் மற்றும் பரசகள், வண்ணப்பூசச்ுகள் மற்றும் இரசாயனங்கள் தபான்ற 

அபாயகரமான திரவங்கரளப் பயன்படுத்த தவண்டும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. வாகனங்கள், கடட்ுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்களில் இருந்து எண்பணய் கசிவுகள், எரிபபாருள் மற்றும் மசகு 

எண்பணய் கசிவுகள் மற்றும் அபாயகரமான திரவங்கள், எண்பணய் மற்றும் 

எரிபபாருளின் முரறயற்ற தசமிப்பு மற்றும் ரகயாளுதல் ஆகியரவ இறுதியில் 

நீரவ்ாழ் சூழலுக்கு வழிரயக் கண்டுபிடிக்கும். தமற்கூறிய மாசுக்கரளக் பகாண்ட 

ஓரட நீர ்வளங்கரளச ்சிரதத்து, நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களுக்கும் வனவிலங்குகளுக்கும் 

தீங்கு விரளவிக்கும். 

 

எண்பணய்கள் அல்லது ரேட்தராகாரப்ன்கள் (HCs) மற்றும் Pb மற்றும் Fe தபான்ற 

கனரக உதலாகங்கள் மூலம் நீரந்ிரலகரள மாசுபடுத்துவது அதிக சுற்றாடல் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, ஏபனனில் அரவ தண்ணீரில் இருந்து 

அகற்றப்படுவதில்ரல, ஆனால் நீரந்ிரலகளில் குவிந்து உணவுச ் சங்கிலியில் 

நுரழகின்றன. 
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பசயல்பாட்டின் தபாது, உயரமான கட்டரமப்புகளில் சரியான வடிகால் 

நிறுவப்படாவிடட்ால், கம்பி குழாயிலிருந்து பவளிதயறும் வடிகால் தநரடியாக 

நீரந்ிரலகளுக்குச ் பசல்லும். வறண்ட காலங்களில் வீதியின் தமற்பரப்பில் 

எண்பணய்கள் மற்றும் கிரீஸ் குவிந்து, மரழக்காலத்தில் அரவ திடீபரன 

கழுவப்பட்டால் இது ஒரு பிரசச்ரனயாக இருக்கலாம். 

 

4.2.6 மசயை்திட்டத்தின் மசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் மதாடை்சச்ியான 

சத்தம் படம்வாக்கம் காைைமாக பைணவகள் மை்றும் ஏணனயணவ 

விலங்கு இனங்கள் மீதான தாக்கங்கள் 
 

பூசச்ிகள், மீன்கள், தவரளகள், பறரவகள் மற்றும் பாலூட்டிகள் தபான்ற பல விலங்கு 

குழுக்கள் சத்தத்ரதப் பயன்படுத்தி பதாடரப்ு பகாள்கின்றன. தமதல உள்ள சுற்றாடல் 

சமூகங்களின் சத்த சூழரல மாற்றும். வீதி இரரசச்லின் சத்தம் குறுக்கீடு 

விலங்குகளுக்கு இரடயிலான முக்கியமான சமூக பதாடரப்ுகரள சீரக்ுரலப்பதுடன் 

அருகிலுள்ள வாழ்விடங்களில் வாழும் விலங்குகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம்கரள 

ஏற்படுத்தலாம். தாக்கம் பறரவயின் காதில் வரும் சத்தத்தின் அளரவப் பபாறுத்தது, 

இது சத்தம் மூலத்திற்கு பறரவகளின் அருகாரமயுடன் மிகவும் பதாடரப்ுரடயது. 

வீதி இரரசச்ல் பறரவகள் மற்றும் ஏரனயரவ வனவிலங்குகளின் உடலியல், 

நடத்ரத, பதாடரப்ு, இனப்பபருக்கம் மற்றும் விலங்குகளின் உயிரவ்ாழ்வு தபான்ற பல 

சுற்றாடல் தாக்கங்கரள ஏற்படுத்துகிறது. வீதிப் தபாக்குவரத்தின் இரரசச்ல் 

பபரும்பாலும் நீண்ட கால நிரந்தரப் பாதிப்பாகும், தமலும் பரபரப்பான பநடுஞ் 

சாரலகள் ஒரு நாரளக்கு பல மணிதநரங்களுக்கு கணிசமான தபாக்குவரத்ரத 

எடுத்துச ் பசல்லும். பறரவகள் இனங்கள் மற்றும் தனிப்படட் துரணரயத் 

ததரந்்பதடுப்பது, பிராந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் ஏரனயரவ சமூக 

நடவடிக்ரககளுக்கு சத்தம் பதாடரப்ுகரள பபரிதும் நம்பியுள்ளன. 

சுற்றுசச்ூழலியல்களில் தபாக்குவரத்து இரரசச்லின் தாக்கங்கள் பசயல்பாடட்ு 

கட்டத்தில் பின்வருமாறு. 

 

➢ இரரசச்லில் இருந்து வரும் சத்தம் குறுக்கீடு பாடரலக் கண்டறிவரதத் 

தடுக்கலாம், பறரவகள் தங்களுக்காக பிரததசங்கரள நிறுவுவது மற்றும் 

பராமரிப்பது, துரணரய ஈரப்்பது மற்றும்/அல்லது தஜாடிப் பிரணப்புகரளப் 

பராமரிப்பது என்பன சத்தமில்லாத வீதிதயார வாழ்விடங்களில் இனப்பபருக்க 

பவற்றிரயக் குரறக்கிறது. 

 

➢ தவட்ரடயாடுபவரக்ளுக்கு விலங்குகளின் பாதிப்ரப அதிகரிக்கவும், தங்கள் 

இரரரயக் கண்டறிய சத்தத்ரத  நம்பியிருக்கும் விலங்குகளின் பவற்றிரயக் 

குரறக்கவும். அதிக அளவு பின்னணி இரரசச்ல் விலங்குகளில் 

விழிப்புணரர்வ அதிகரிக்கிறதுடன் பவளவால்கள் சத்தமில்லாத பநடுஞ் 

சாரலகளுக்கு அருகில் உணவு ததடுவரதத் தவிரக்்கின்றன, அங்கு அவற்றின் 

இரரரயக் கண்டுபிடிப்பது கடினம். 

 

➢ வீதிப் தபாக்குவரத்தின் இரரசச்ல், அருகிலுள்ள விலங்குகரளத் திடுக்கிடச ்

பசய்து, உடலியல் மன அழுத்தத்ரத ஏற்படுத்துகிறது. இதன் விரளவாக, 

விலங்குகள் சத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து தற்காலிகமாகதவா 

அல்லது நிரந்தரமாகதவா நகரலாம். சத்தம் உணரத்ிறன் பகாண்ட விலங்குகள், 

வீதிகளுக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளிலிருந்து விலகிச ்பசல்லாத அல்லது நகர 

முடியாத நிரல உள்ளது, வீதி-தபாக்குவரத்து இரரசச்லுக்கு நீண்டகால 

பவளிப்பாட்ரட அனுபவிக்கும், இது நாள்பட்ட உடலியல் அழுத்தத்திற்கு 

வழிவகுக்கும். 

 

அதிக அளவிலான வீதி இரரசச்ல் உள் காதில் உள்ள தகாக்லியாரவ தசதப்படுத்தும், 

இது பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளின் தகடக்ும் வாசலில் தற்காலிக அல்லது நிரந்தர 

தாக்கத்துக்கு வழிவகுக்கும்.  
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4.3 கட்டுமானம் மை்றும் மசயல்பாட்டின் வபாது சத்தம் 

மை்றும் அதிைவ்ு தாக்கங்கள் 
 

4.3.1 கடட்ுமான கட்டத்தில் சத்தம் மை்றும் அதிை்வுகளின் 

தாக்கங்கள் 
 

பிரிவு 3.2.4, "தற்தபாரதய இரரசச்ல் அளவுகளில்" குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, 

பபரும்பாலான இடங்களில் சுற்றுப்புற இரரசச்ல் அளவுகள் தபாக்குவரத்து மற்றும் 

வணிக நடவடிக்ரககளின் சத்த்த்தால் முதன்ரமயாக பாதிக்கப்படுகின்றன. எனதவ, 

தற்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து மற்றும் பின்னணி இரரசச்ல் பகல் மற்றும் இரவு தநர 

இரரசச்ல் அளவீடுகரள கணிசமாக பாதித்துள்ளது. 

 

மாதிரி இடங்களில் தற்தபாரதய  இரரசச்ல் அளவுகள் பகலில் 63 முதல் 65 dB(A) 

வரரயிலும், இரவு மற்றும் மாரலயில் 59 மற்றும் 60 dB(A) வரரயிலும் இருப்பதாக 

அளவீடுகள் காடட்ுகின்றன. 24 மணிதநரத்திற்கு அளவிடப்பட்ட ENL ஆனது, மாரல 

தநரத்தில் அரனத்து 5 இடங்களிலும் (L1, L3, L6, L11 & L14) மற்றும் இரவு தநரத்தில் 3 

இடங்களில் (L1, L6 & L11) கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்காக நிரண்யிக்கப்பட்ட 

அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அளரவ மீறுகிறது. இரரசச்லின் தாக்கம் 

கடட்ுமானத்தின் தபாது "அதிக" முதல் "மிதமானதாக" இருக்கும் மற்றும் 

பசயல்பாட்டின் தபாது "மிதமானதாக" இருக்கும். 

 

பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் தபாது படம்வாகும் இரரசச்ல் 

மற்றும் அதிரவ்ு, தள அனுமதி, அகழ்வு, ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல், பபாருள் 

தபாக்குவரத்து, நிரப்புதல் , உபகரணங்கள் மற்றும் கனரக வாகன இயக்கம் 

தபான்றவற்றின் விரளவாக, இயற்ரக சூழலுக்கு தற்காலிக பாதகமான 

தாக்கங்கரள பசயற்திட்டப் பகுதியில் ஏற்படுத்தலாம். 

 

கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது ஏற்படும் சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ு காரணமாக ஏற்படும் தாக்கங்கள் முக்கியமாக பின்வரும் காரணிகரளச ்

சாரந்்துள்ளது. 

 

1. பசயல்முரறகள் மற்றும் தளத்தின் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு ஆற்றல் பவளியீடுகள் 

2. பசயல்முரறகள் மற்றும் தளத்தின் பசயல்பாட்டின் காலங்கள் 

3. ஆதாரங்களில் இருந்து பபறுநருக்கான தூரம் 

4. தரடகள் மூலம் தரடபசய்யப்படல். 

5. சத்த்த்தின் பிரதிபலிப்பு நிரல 

6. பமன்ரமயான நிலத்தடிப்பு 

 

வானிரல நிரலகள் (குறிப்பாக காற்றின் தவகம் மற்றும் திரச) மற்றும் வளிமண்டல 

உறிஞ்சுதல் தபான்ற ஏரனயரவ காரணிகளும் படம்வாக்கப்படும் சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ின் அளரவ பாதிக்கலாம். 

முன்பமாழியப்பட்ட வீதி சுவடு கடட்ுமானத்தின் முக்கிய சத்தம் படம்வாக்கும் 

ஆதாரங்களில் புள்ளி மூலங்கள் மற்றும் பதாடரப்ுரடய  மூலங்கள் ஆகியரவ 

அடங்கும், அரனத்து இயந்திரங்கள் / உபகரணங்கள் மற்றும் நிரலயான 

ஆதாரங்கள் என்பன  புள்ளி ஆதாரங்களாக அரடயாளம் காணப்படுகின்றதுடன் 

அரனத்து வாகன தபாக்குவரத்து இயக்கமும் பதாடரப்ுரடய ஆதாரங்களாக 

அரடயாளம் காணப்படுகின்றன. 

இயந்திரங்கள் மற்றும் தமாட்டாரக்ள், பம்ப்கள், துரளயிடல்  இயந்திரங்கள், 

மின்பிறப்பாக்கிகள், உபகரணங்கள் (உ தா. ஜாக்சுத்தியல்கள் தபான்றரவ) மற்றும் 

தள துப்பரவாக்கல்  இயந்திரங்கள் கனரக வாகனங்களின் இயக்கம் ஆகியரவ 

சத்தத்தின் முக்கிய ஆதாரமாக இருக்கும். இந்த கட்டத்தில் சரியான கடட்ுமான 

முரறகள் பதரியவில்ரல என்றாலும், தடாசரக்ள், அகழ்வுகள், இயந்திர / மின் 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

279 

 

கருவிகள், கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் ஏரனயரவ மனிதவலு பசயல்பாடுகள் 

கடட்ுமான கட்டத்தில் அதிக இரரசச்ல் அளரவ படம்வாக்கலாம். இந்த மூலங்களின் 

சத்தம் அளவுகள் ஒவ்பவாரு மூலத்திலிருந்தும் ஒரு மீட்டர ் தூரத்தில் 85 dB க்கும் 

குரறவாக இருக்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், கடட்ுமான 

கட்டத்தின் தபாது எல்ரலயில் மதிப்பிடப்பட்ட சத்தம் அளவு, பகல் தநரத்தில் (காரல 

6.00 மணி முதல் இரவு 9.00 மணி வரர) கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்காக வரத்்தமானி 

அறிவித்தல் எண். 924/12 1996 இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அனுமதிக்கப்பட்ட அளரவ விட 

அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. அட்டவரண 118, மூலத்திலிருந்து சுமார ் 15 மீ 

பதாரலவில் பவவ்தவறு உபகரணங்களால் படம்வாக்கப்படட் வழக்கமான 

இரரசச்ல் அளரவக் குறிக்கிறது. 

 

அட்டவரண  112: கடட்ுமான உபகரணங்களின் இரரசச்ல் உமிழ்வு நிரலகள் 

உபகரணங்கள் 

மூலத்திலிருந்து 15மீ பதாரலவில் 

உள்ள உபகரணங்கள் வழக்கமான 

இரரசச்ல் நிரல (dB(A)) 

வளி  அழுத்தி  81 

தபக்தோ 80 

தபலாஸ்ட் சமநிரலப்படுத்தி  82 

தபலாஸ்ட் தடம்பர ் 83 

அழுத்தி  82 

கான்கிரீட் கலரவ  85 

கான்கிரீட் பம்ப் 82 

கான்கிரீட் ரவப்தரட்டர ் 76 

கிதரன், படரிக்  88 

பாரம் தூக்கி, நகரவ்து  83 

தடாசர ் 85 

மின்பிறப்பாக்கி  81 

தாக்க குறடு  85 

ஜாக்ோம்மர ் 88 

ஏற்றி  85 

தபவர ் 89 

துரளயிடும் சாதனம் (தாக்கம்) 101 

துரளயிடும் சாதனம் (தசானிக்) 96 

பம்ப் 76 

துரள கருவி 85 

பா பாரற துரளயிடும் சாதனம் 90 

பாரற துரளயிடும் சாதனம் 98 

படம்ரள 74 

ஸ்தகரிஃபடகுதுரற புல்பவடட்ும் சாதனம் 83 

வாள்  76 

புல்பவடட்ும் சாதனம் 83 

உள்ளி  89 

சவள் 82 

துரளகருவி 77 

றக் 88 

ஆதாரம்: US EPA 

 

கடட்ுமான உபகரணங்கள், பசயல்பாடுகள், கட்டிட உபகரணங்கள் மற்றும் வீடட்ு 

உபதயாகப் பபாருட்களிலிருந்து ஏற்படும் சத்தம் (குறிப்பு: இந்த மதிப்புகள் தளத்தின் 

நிரலரமகரளப் பபாறுத்து மாறுபடலாம்) முன்பமாழியப்பட்ட மத்திய அதிதவக 

பநடுஞசாரலத் பசயற்திட்டம்- கடவத்ரத முதல் தம்புள்ரள வரர (பிரிவு 01, 02 

மற்றும் 04) இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு அறிக்ரக 
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பல கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் ஒதர தநரத்தில் பசயல்படுவதால் ஏற்படும் சத்தம் 

மற்றும் அதிரவ்ு தாக்கங்கள் 

 

கனரக நகரும் கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்கரள நிறுவுதல் தபான்ற கடட்ுமான 

கட்டத்தில் பபாதுவான இரரசச்ல் அளவுகள் சில தநரங்களில் தமாசமான 

சூழ்நிரலயில் பணியிடங்களில் 100 dB(A) அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருக்கலாம். 

கான்கிரீட் கலரவ மற்றும் பபாருள் இயக்கங்கள் முதன்ரமயான சத்தத்ரத 

படம்வாக்கும் பசயல்களாக இருக்கும் மற்றும் முழு கடட்ுமான காலத்திலும் ஒதர 

மாதிரியாக விநிதயாகிக்கப்படும். இந்த கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் மூலத்திலிருந்து 

சுமார ் 15 மீ பதாரலவில் துரளயிடல் சாதனம் தவிரத்்து 80-90 dB(A) வரம்பில் 

இரரசச்ல் அளரவ படம்வாக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

முன்தனாடி வீதி நிரம்ாணத்திற்கான முன்பமாழியப்பட்ட நிரம்ாண முரறயின் படி, 

சுற்றாடலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்ரபக் குரறப்பதற்காக பகாஸ்வத்த IC பகுதியில் உள்ள 

நீரந்ிரலகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களுக்கு பாலம் என்ற கருத்து 

பரிந்துரரக்கப்பட்டது. ஆரம்ப  வீதிகளாக தற்காலிக ட்பரஸ்டில் பாலங்கரள 

நிரம்ாணிப்பதில், பாரற அடுக்கு வரர படம்க்கு கடட்ுதல் ஆகியரவ அடங்கும்.  

 

பவடட்ுதல் மற்றும் நிரப்பலுடன் அகழ்வு இரணக்கப்பட்ட கடட்ுமான 

பசயல்முரறகள், பபாதுவாக மணரல அழுத்தல் மற்றும் பபாருட்கள் தபாக்குவரத்து 

ஆகியவற்றில் இயந்திர பயன்பாடும் அதிக இரரசச்ல் அளரவ ஏற்படுத்தக்கூடும். 

தமலும், மின்பிறப்பாக்கிகள், மின் தரளயாக்கிகள், மர அரிவு வாள், தபக்தோக்கள் ர ்

பசயல்பாடு ஆகியரவ குறிப்பிடத்தக்க ஒடட்ுபமாத்த சத்தத்திற்கு பங்களிக்கின்றன. 

கான்கிரீட் மற்றும் பசாத்துகளின் கற்ரறகரள உரடப்பதில் பயன்படுத்தப்படும் 

சத்்தியல்கள்கள் (அரவ அழிக்கப்பட அல்லது இடிக்கப்பட தவண்டும்) மற்றும் 

பாரறகரள உரடத்தல் மற்றும் தஜசிபி தபக்தோக்கள் தபான்ற தளங்கரள சுத்தம் 

பசய்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் உபகரணங்களும் குறிப்பிடத்தக்க சத்தத்ரத 

படம்வாக்குகின்றன. கான்கிரீட் கலரவ ததரவயற்ற சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகரள 

ஏற்படுத்தும். 

 

கடட்ுமானத்தின் தபாது சத்த அளவுகளில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு 

தற்காலிகமானதாக இருக்கும், கடட்ுமான கட்டத்தின் காலத்திற்கு. ஆனால் 

கடட்ுமானப் பகுதிகளுக்கு அருகில் வசிப்பவரக்ள் மற்றும் பதாழிலாளரக்ள் நீண்ட 

காலத்திற்கு மிக அதிக இரரசச்ல் அளரவ பதாடரந்்து பவளிப்படுத்தினால், 

சத்தத்தின் தாக்கம் நீண்ட கால விரளரவ ஏற்படுத்தும். 

 

இந்த பகுதியில் தபாக்குவரத்து இரரசச்ல் பகல் மற்றும் இரவு தநரங்களில் 

மாறுபடலாம். கடட்ுமானத்தின் தபாது, கடட்ுமான வாகன இயக்கம் காரணமாக 

தபாக்குவரத்து இரரசச்ல் கணிசமாக அதிகரிக்கும். கடட்ுமானப் பணிகள் பகலில் 

நரடபபறுவதால், இரவு தநரத்தில் பபாருள்கரளக் பகாண்டு பசல்வதற்கு 

வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது குடியிருப்பு மக்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க 

சிரமத்ரத ஏற்படுத்தும். 

 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தின் அடிப்பரடக் கணக்பகடுப்பின்படி, பல 

இடங்களில் தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் அளவு {LAeq,(h)} மாரல மற்றும் இரவு தநரங்களில் 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு நிரண்யிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட 

அளரவ விட அதிகமாக உள்ளது. கடட்ுமானத்தின் தபாது கடட்ுமானம் மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள இரரசச்ல் தாக்கங்கள் இரண்டும் தமாசமரடவதுடன் அடிப்பரட வரி 

அளவீடுகளுடன் ஒப்பிடுரகயில் ஓரளவிற்கு அதிகரிக்கப்படும். அதிக இரரசச்ல் 

அளவுகரள பதாடரந்்து பவளிப்படுத்துவது, சுற்றியுள்ள மக்கள் மற்றும் இயந்திர 

இயக்குணர ் தபான்ற பசயல்களில் தநரடியாக ஈடுபடுபவரக்ளுக்கு பசவித்திறன் 

குரறபாடுகரள ஏற்படுத்தலாம். தமலும், முன்பமாழியப்பட்ட சுவடுகளின் 

கணிசமான நீளம் (3.8 கிமீ) TEPA இன் சுற்றாடல் உணரத்ிறன் பகுதி வழியாக 

பசல்கிறது. எனதவ, கடட்ுமானத்தால் ஏற்படும் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு ஆகியரவ 
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அருகிலுள்ள விலங்கினங்களின் இயல்பான கூடு கடட்ுதல், இனப்பபருக்கம் மற்றும் 

உணவளிக்கும் நடத்ரத ஆகியவற்ரறத் பதாந்தரவு பசய்யும். 

 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் பசயல்பாட்டின் காரணமாக அதிரவ்ு 

பதாடரப்ான சிக்கல்கள் எழுப்பப்படலாம், அதாவது உந்துவிரச, பரஸ்பர, படம்டட்ல் 

அல்லது சுழலும் உபகரணங்கள்) கடட்ுமான உபகரணங்களாகும். 

 

தரரயில் சக்கி  பரவி அது அதிரவ்ுகளாக மாற்றப்படுகிறது, இது தூரத்துடன் 

பலவீனமரடகிறது. கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் தபாது தரர வழியாக பரவும் 

அதிரவ்ுகள் மக்கரள பதாந்தரவு பசய்யலாம் அத்துடன்  கட்டரமப்புகள் மற்றும் 

உணரத்ிறன் சாதனங்கரள தீங்கு விரளவிக்கும். கடட்ுமான அதிரவ்ுகள் இரண்டு 

முக்கிய வழிகளில் கட்டரமப்புகரள பாதிக்கின்றன. அந்த அதிரவ்ுகள் 

கட்டரமப்புகளுக்கு தநரடி தசதத்ரத ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் தசதத்ரத 

ஏற்படுத்தலாம். கட்டரமப்பு அதிரவ்ுகள் மண்-கட்டரமப்பு பதாடரப்ுகரள 

சாரந்்துள்ளது, இது தரர தூண்டுதலுக்கான கட்டரமப்பு பதிரல தீரம்ானிக்கிறது. 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளில் இருந்து அளவிடப்படும் கட்டரமப்பு அதிரவ்ுகள் பரந்த 

அளவிலான அதிரப்வண் உள்ளடக்கம் மற்றும் தீவிரத்தில் தவறுபடுகின்றன. நில 

அதிரவ்ுகளின் அளவு மற்றும் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  சாதனங்களின் ஆற்றல் 

பரிமாற்ற பபாறிமுரறயின் பசயல்திறன், தாக்க நடுத்தர விரறப்பு, அரல வரக 

(தமற்பரப்பு அல்லது பபௌதீக ) தபான்ற பல காரணிகரளச ் சாரந்்துள்ளது. மற்றும் 

தரர வரக மற்றும் நிலப்பரப்பு. சிறந்த கடட்ுமான நரடமுரறகள் மற்றும் 

ததரவயான பாதுகாப்புத் ததரவகரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இவற்றின் சுற்றாடல் 

பாதிப்புகரள திறம்பட குரறக்க முடியும். கடட்ுமான கட்டத்தில் அரடயாளம் 

காணப்படட் சத்தம்/அதிரவ்ு படம்வாக்க நடவடிக்ரககள் கீதழ உள்ள அட்டவரண 119 

இல் சுருக்கமாக  காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  113: கடட்ுமான கட்டத்தில் சத்தம்/அதிரவ்ு படம்வாக்கும் 

பசயல்பாடுகள் 

கடட்ுமான கட்டம்   பசயல்பாடு 

பபாது அகழ்வு, ஏற்றுதல், கடட்ுமானப் பபாருட்களின் 

தபாக்குவரத்து, கடட்ுமான உபகரணங்களின் 

பசயல்பாடு  
இடபரப்ரப 

துப்பரவாக்கல்  

இடபரப்ரப துப்பரவாக்கல் / இடித்தல்/பவடித்தல் 

குடிரமப் பணிகள் அகழ்வு, துரளயிடல், அழுத்தல், நீர ்இரறத்தல்  

ஆரல மற்றும் 

இயந்திரங்கள் 

நிறுவல் 

மீள் நிரப்புதல், அகழ்வு, கட்டரமப்பு படம்க்கு தவரல 

 

நிறுவல், பழுதுபாரத்்தல்  

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 

 

 

அட்டவரண 114: பல்தவறு ஆதாரங்களுக்கான அண்ணளவாகன அதிரவ்ு நிரலகள் 

பசயல்பாடு நில அதிரவ்ுகளின் வழக்கமான நிரலகள் 

அதிரவ்ு 

படம்ரளகள் 

25 மீ பதாரலவில் 1.5 மிமீ/வி வரர. 

அதிக அளவுகள் பநருங்கிய தூரத்தில் ஏற்படலாம்; இருப்பினும், 

அண்ணளவாகக 12 மீ (நடுத்தர மற்றும் கனமான படம்ரளக்கு) 

பதாரலவில் உள்ள எந்தபவாரு கட்டிடத்திற்கும் தசதம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படாது. 

நீரியல் பாரற 

உரடத்தல் 

 

((கடின மணற்கற்களில் பபரிய பாரற உரடப்பான் வழக்கமான 

நிரலகள்) 

5 மீட்டரில் 4.50 மிமீ/பச 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

282 

 

பசயல்பாடு நில அதிரவ்ுகளின் வழக்கமான நிரலகள் 

10 மீட்டரில் 1.30 மிமீ/பச 

20 மீட்டரில் 0.4 மிமீ/பச 

50 0.4 மிமீ/பச 0.10 மிமீ/பச 

அழுத்தி  

 

அண்ணளவாகக 5 மீ தூரத்தில் 20 மிமீ/பச, 15மீ பதாரலவில் 2 

மிமீ/பச. 30 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில், அதிரவ்ு பபாதுவாக 

0.3 மிமீ/பசக்குக ்கீதழ இருக்கும் 

மண்ணின் நிரல மற்றும் துரளயிடல் சுத்தியலின் ஆற்றரலப் 

பபாறுத்து 25 மீ முதல் 50 மீ தூரத்தில் 1 முதல் 3 மிமீ/பச வரர 

துரளயிடல்  சாதனம்/அகற்றுதல் 

புல்தடாசரக்ள் 

 

அண்ணளவாகக 5 மீ பதாரலவில் 1 முதல் 2 மிமீ/பச வரர. 20 

மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில். அதிரவ்ு பபாதுவாக 0.32 

மிமீ/பசக்கு கீதழ இருக்கும்  
Air track drill  

 

அண்ணளவாகக 5 மீ பதாரலவில் 4 முதல் 5 மிமீ/பச, மற்றும் 10 மீ 

இல் 1.5 மிமீ/பச. 25 மீட்டருக்கும் அதிகமான தூரத்தில், அதிரவ்ு 

பபாதுவாக 0.6 மிமீ/பசக்குக ்கீதழ இருக்கும் மற்றும் 50 மீ அல்லது 

அதற்கு தமல், அதிரவ்ு பபாதுவாக 0.1 மிமீக்குக ்கீதழ இருக்கும். 

Truck traffic 

(smooth road 

surfaces)  

ஒரு வீதியிலிருந்து 10 முதல் 20 மீ பதாரலவில் அரமந்துள்ள 

கட்டிடங்களின் அடிவாரத்தில் டிரக் தபாக்குவரத்து (பமன்ரமயான 

வீதி தமற்பரப்புகள்) 0.01 முதல் 0.2 மிமீ/பச  
டிரக் 

தபாக்குவரத்து 

(ஒழுங்கற்ற 

பரப்புகளில்) 

0.1 முதல் 2.0 மிமீ/பச வரர வீதியிலிருந்து 10 மீ முதல் 20 மீ 

பதாரலவில் அரமந்துள்ள கட்டிடங்களின் அடிவாரத்தில்  

ஆதாைம்:   வடக்கு அதிவவக மநடுஞ் சாணல சுை்ைாடல் அறிக்ணக: 

சத்தம் மை்றும் அதிை்வு மதாழில்நுட்ப காகிதம். 2007. 

http://www.southroad.sa.gov.au / data/assets/file/0019/13780/ 

Noise_and_Vibration_Technical Paper. PDF 
 

4.3.2 மசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் சத்தம் மை்றும் அதிை்வு மதாடை்பான 

எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கங்கள் 
 

கனரக வாகனங்கள், தபருந்துகள், டிரக்குகள் மற்றும் பவற்று பகாள்கலன்கள் 

தபான்ற வாகனங்களின் இயக்கம்தான் பசயற்திட்டத்தின் பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் 

சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுக்கான முக்கிய ஆதாரம் ஆவதுடன்  இது வீதி தமற்பரப்பு நிரல, 

தமற்பரப்பின் உயரம், வாகன நிரல தபான்ற பல்தவறு காரணிகளால் மாறுபடும். 

அத்துடன்  சக்கர டயரக்ள் வரக, தபாக்குவரத்து அளவுகள் தபான்றரவ முக்கிய 

பங்ரக வகிக்கின்றது. முன்பமாழியப்படட் வீதி பவல்வழியின் பசயல்பாடட்ுக் 

கட்டத்தில், வாகன இரரசச்ல் ஒரு பிரசச்ிரனயாக இருக்கலாம், குறிப்பாக இரவு 

தநரத்தில் உள்ளூர ் ஒழுங்குமுரறயில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள வழக்கமான இரரசச்ல் 

அளவுதகால்கள் இரவு தநரத்ரத விட கடுரமயானதாக பகல் மற்றும் மாரல 

தநரத்தில் இருக்கும். 

தபாக்குவரத்தால்-படம்வாக்கப்பட்ட அதிரவ்ு அரிதாகதவ குறிப்பிடத்தக்க 

பிரசச்ிரனயாக இருந்தாலும், முன்பமாழியப்பட்ட உயரமான பநடுஞ் சாரலச ்

வீதியின் பசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் அதிரவ்ு பதாடரப்ான தாக்கங்கள் மிகக் 

குரறவாக இருக்கும். 

 

⚫ முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞசாரலத் பசயற்திட்டத்திற்கான 

சத்தம் மாதிரியாக்கம் 

 

26 ஏப்ரல் 2022 அன்று ITI ஆல் தயாரிக்கப்படட் இரரசச்ல் வரரபடம், பசயல்பாடட்ுக் 

காலத்தில் இரரசச்ல் தாக்கம்கரள உணரக்கூடிய பகுதிகரள எடுத்துக்காடட்ுகிறது 
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(இரணப்பு 13). இந்த வரரபடம் ஆய்வு முழுவதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சத்தம் 

உணரத்ிறன் ஏற்பிகரள விபரிக்கின்றது. 

 

இரரசச்ல் மாதிரிரய படம்வாக்க, எலிதவட்டட் ரேதவ ப்ராபஜக்ட்-NKBA ஆனது 2030 

மற்றும் 2035 ஆம் ஆண்டுகளில் கணிக்கப்பட்ட தபாக்குவரத்து அளவுகள் மற்றும் 

சராசரி வாகன தவகத்ரத வழங்கியது. தமாசமான சூழ்நிரலரய நிவரத்்தி பசய்ய 

2035 தரரவப் பயன்படுத்தி மாதிரியாக்கம் பசய்யப்பட்டது. 

 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரல-NKBA க்கான கட்டிட மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் 

அடிப்பரடயில், சத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் அவற்றின் நில பயன்பாடட்ு 

முரற மற்றும் "கடுகதி வீதிகளுக்கான தபாக்குவரத்து இரரசச்ல் மதிப்பீடட்ு 

அளவுதகாலுக்கான வழிகாடட்ுதலின்" கட்டாய இரரசச்ல் அளவுகளின் 

அடிப்பரடயில் அரடயாளம் காணப்பட்டன. கணிக்கப்பட்ட இரரசச்ல் அளவுகள் 

மற்றும் அரடயாளம் காணப்பட்ட இரரசச்ல்-பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் பதாகுதி II 

இரணப்பு 13 இல் பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது (அட்டவரண 6, தமலும் இரணப்பு 01 முதல் 

08 வரர இருப்பிடத்ரத விளக்கி தமலும் விவரங்கரள வழங்குகின்றன). 

 

4.4 வபாக்குவைத்து மநைிசல்கள் மை்றும் மதாடை்புணடய 

தாக்கங்கள் 
 

பத்தரமுல்ரல மற்றும் அதரனச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தற்தபாரதய 

தபாக்குவரத்து பநரிசல் குறிப்பாக உசச் மணிதநரத்தில்  கடுரமயாக உள்ளது, தமலும் 

கடட்ுமான கட்டத்தில் பசயற்திட்டத்திற்கான சரியான தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ 

திட்டம் பசயல்படுத்தப்படாவிடட்ால் நிரலரம தமலும் தமாசமாகும். வீதி நிரம்ாணத் 

பசயற்திட்டங்கள் எப்தபாதுதம தபாக்குவரத்துச ்பசயல்பாடுகளுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று 

இரணந்து கடட்ுமானப் பணிகள் தமற்பகாள்ளப்படுகின்றன. கடட்ுமானப் பணியின் 

தபாது, கடட்ுமானப் பபாருட்களின் தபாக்குவரத்து, கனரக வாகனங்கள், 

இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களின் தபாக்குவரத்து, வீதி மாற்றுப்பாரத, 

ஏற்கனதவ உள்ள வீதிகரள தற்காலிகமாக மூடுதல், பபாதுப் தபாக்குவரத்து வசதி, 

ஏற்கனதவ உள்ள கடட்ுமானம் ஆகியவற்றின் காரணமாக பசயற்திட்டப் பகுதியிலும் 

அரதச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் அதிக தபாக்குவரத்து தாக்கத்ரத படம்வாக்கும். 

பாரதயின் உரிரமகள் தபான்றரவ. இந்த நடவடிக்ரககள் தள அணுகல், ஏற்கனதவ 

உள்ள வண்டிப்பாரதகளின் திறன், பசாத்து மற்றும் பபாது அணுகல், வாகன 

தரிப்பிடம் தபான்றவற்றில் ஏற்படும் பாதிப்புகரள பாதிக்கும். தமலும் தவக 

தாமதங்கள், இரடயூறுகள் மற்றும் விபத்துக்கள் கடட்ுமான கட்டத்தில் ஏற்படும் 

 

கடட்ுமானத்தின் தபாது வீதி தபாக்குவரத்து பிரதிகூலமான பபாருளாதார, சமூக 

மற்றும் சுற்றாடல் தாக்கங்கரள ஏற்படுத்துகிறது. கடட்ுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் 

தபாக்குவரத்து பநரிசல் பபருநகரப் பகுதியில் பபாருளாதார உற்பத்திரய பாதிக்கும். 

இது எரிபபாருள் நுகரவ்ு, எரிபபாருள் பசலவுகள், வாகனங்களின் இயக்கச ்பசலவுகள், 

தபாக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு தபாக்குவரத்து பசலவுகள் மற்றும் மக்களின் தவரல 

தநர இழப்பு தபான்றவற்ரற அதிகரிக்கிறது. தபாக்குவரத்தில் பசயலிழப்பதால் 

வாகனம் ததய்மானம், அதத தபால் மீண்டும் மீண்டும் நிறுத்துதல் ததரவயாகும். 

பழுது மற்றும் மாற்றீடுகள் மற்றும் வீதி விபத்துக்கள் கணக்கில் காட்டப்படாத நிதி 

இழப்புகரள ஏற்படுத்தும். 

 

தமலும், வீணாகும் எரிபபாருளானது வாகனங்களின் பசயலற்ற நிரல, ஆரம்ுடுகல் 

மற்றும் நிறுத்துதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக வளி  மாசுபாட்ரட அதிகரிக்கிறது. 

ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx), நுண் துகள்கள் (PM2.5), ஆவியாகும் தசதன தசரம்ங்கள் 

(VOCகள்), காரப்ன் தமானாக்ரசடு (CO), மற்றும் சல்பர ்ரட ஆக்ரசடு (SO2) ஆகியரவ 

வாகனங்களால் பவளியிடப்படும் மிகவும் பபாதுவான வளி  மாசுபாடுகளாகும். வளி  

மாசுபாடு தவிர, தபாக்குவரத்து பநரிசல் சத்தத்ரத படம்வாக்குகிறது. தபாக்குவரத்து 

பல பபௌதீக நலக் கவரலகரள படம்வாக்குதல், நல்வாழ்ரவக் குரறத்தல் மற்றும் 
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வாகனங்கள் மற்றும் பாதசாரிகளுக்கு தமாதல் அபாயத்ரத அதிகரிப்பது தபான்ற 

பிரதிகூலமான தாக்கங்கரளச ்சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மக்கள் மீது ஏற்படுத்துகிறது. 

எனதவ, கடட்ுமானத்தின் தபாது, RDA மற்றும் தபாக்குவரத்து காவல்துரறயின் 

அனுமதியின்  கீழ் தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பசயற்திட்டத்ரத ஒப்பந்ததாரரால் 

தயாரிப்பது அவசியம். 

 

4.5 கட்டுமானம் மை்றும் மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களில் 

காை்றின் தை தாக்கங்கள் 
 

4.5.1 கடட்ுமான கட்டத்தில் வளியின் தைத தாக்கங்கள் 

வீதி கடட்ுமானப் பணிகள் பபாதுவாக இரடவிடாது மற்றும் ஒரு குறிப்பிடட் இடத்தில் 

நிரந்தரமாக இருக்காது. எனதவ, குறிப்பிட்ட இடங்களில் வளியின் தர தாக்கங்கள் 

குறுகிய காலத்திற்கு இருக்கும். எவ்வாறாயினும், கான்கிரீட் தபான்ற நிரலயான 

ஆதாரங்களில் இருந்து  பவளிவிடும் உமிழ்வுகள் நீண்ட கால அடிப்பரடயில் 

பவளியிடப்படும். 

 

முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரலயின் பல்தவறு கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககளால் வளியின் தரம் குரறகிறது; 

 

• தள அனுமதி (கட்டரமப்புகரள இடித்தல்), அகழ்வு, ஏற்றுதல், இறக்குதல், 

தபாக்குவரத்து, இழுத்துச ்பசல்லும் வீதிகள், பசப்பனிடப்படாத வீதிகள் மற்றும் 

மூலப் பபாருட்கரள களஞ்சிய படுத்தல்  முக்கியமாக கணிசமான அளவு 

தூசி/PM5 ஐ படம்வாக்குகின்றன, அரவ சுற்றுப்புறக் காற்றில் பரவுகிறதுடன், 

தமலும் சுற்றுப்புறத்தில் PM10 மற்றும் PM2 ஐ அதிகரிக்கிறது.  

• கடட்ுமான இயந்திரங்களின் பசயல்பாட்டிலிருந்து பவளிதயற்றப்படும் 

பவளிதயற்றங்கள் (உ தா. ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx), சல்பர ்ஆக்ரசடுகள் 

(SOx) மற்றும் காரப்ன் தமானாக்ரசடு (CO)) 

 

முன்பமாழியப்பட்ட வீதியின் 95% க்கும் அதிகமானரவ உயரத்தில்  

கட்டப்பட்டிருப்பதால், தூசி பவளிதயற்றம் அரண கடட்ப்படட் வீதிரய விட 

குரறவாக உள்ளது. பின்வரும் பல்தவறு காரணங்களால் கடட்ுமான தளங்களில் 

இருந்து வரும் முக்கிய வளியின் தர பிரசச்ரன தூசி ஆகும்; 

 

• பவளியில் உலர ரவக்கப்படட்ுள்ள துணிகளில், பவளிப்புற வாகன 

யாரட்ுகளில் வாகனங்கரள நிறுத்துவது, கூரரகள், தசாலார ் தபனல்கள் 

ஜன்னல்கள் தபான்றவற்றில் தூசி படிதல் உள்ளூர ் மக்களுக்கு சிரமத்ரத 

ஏற்படுத்தும். 

• தியத்த உயன பபாதுப் பூங்கா பகுதிக்கு அடுத்துள்ள திறந்த பவளிக் 

கரடகளில் உள்ள உணவுப் பபாருட்கரள தூசி மாசுபடுத்தும். 

• தியத்த உயன மற்றும் TEPA இன் பபாழுதுதபாக்கு பகுதியின் அழகியல் மீதான 

தாக்கம். 

• TEPA என்பது நகரப்்புற பல்லுயிரப்் பகுதி என்பதால், பகாழும்பு மாவட்டத்தில் 

எஞ்சியிருக்கும் சில ஈரநிலங்களில் இதுவும் ஒன்று என்பதால், தூசி படிதல் நீர ்

பறரவகள் மற்றும் ஏரனயரவ தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கான 

இந்த முக்கியமான வாழ்விடத்ரத தசதப்படுத்தும். நீரந்ிரலகளில் வீசும் தூசி, 

படிவு மற்றும் சூரிய ஒளிரயக் குரறப்பதன் மூலம் வாழ்விடத்ரத 

தசதப்படுத்தும். இது தாவர அபிவிருத்திரயயும் பாதிக்கலாம். 

• காற்றினால் நீண்ட தூரம் தூசி பரவுவது ஆஸ்துமா, கண் எரிசச்ல் மற்றும் 

ததால் தநாய்கள் உள்ளவரக்ளின் ஆதராக்கியத்ரத தமாசமாக்குவது தபான்ற 

தற்காலிக பபௌதீக நல பாதிப்புகரளத் தூண்டும். 

 

4.5.2    மசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் வளியின் தைத்தில் தாக்கங்கள் 
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பசயல்பாட்டின் தபாது வளி  மாசுபாட்டின் முக்கிய ஆதாரம் உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் 

சாரலயில் வாகனங்கள் பசல்வதால் பவளிதயற்றப்படும் வாயுக்கள் ஆகும். மாசு 

அளவுகள், குறிப்பாக வீதிகள் அருதக தபாக்குவரத்து தபாது, சுற்றுப்புற பசறிவுகரள 

விட அதிகமாக உள்ளது. முக்கிய மாசுபடுத்திகள்; காரப்ன் தமானாக்ரசடு (CO), 

ரநட்ரஜன் ஆக்ரசடுகள் (NOx), சல்பர ்ஆக்ரசடுகள் (SOx), ரேட்தராகாரப்ன்கள் (HC) 

மற்றும் துகள்கள் (PM) எரிக்கப்படாத ரேட்தராகாரப்ன்கள், PM, பாலிரசக்ளிக் 

நறுமண ரேட்தராகாரப்ன்கள் (PAH), மற்றும் ஏரனயரவ தமாட்டார ்எரிபபாருள்கள் 

தசதன தசரம்ங்கள் உள்ளடங்கும். 

 

இந்த கலரவகள் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளில் ஆதராக்கியம் மற்றும்/அல்லது சுற்றாடல் 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தலாம். வாகனங்களால் படம்வாக்கப்படும் மாசுகளின் பசறிவு 

வாகனங்களின் எண்ணிக்ரக, வரக மற்றும் தவகம் தபான்ற காரணிகரளப் 

பபாறுத்ததுள்ளது. உள்ளூர ்மக்கள் மீது வளி  மாசுபாட்டின் தாக்கம் வீதிக்கான தூரம், 

வளியின் திரச, நிலப்பரப்பு மற்றும் ஏரனயரவ காரணிகரளப் பபாறுத்ததுள்ளது. 

முக்கிய தநரடி தாக்கங்கள் வீதிக்கு அருகில் உள்ள பகுதியில் உள்ளன. பவகு 

பதாரலவில், பவளிதயற்ற வாயுக்களின் விரரவான பரவல் அவற்றின் பசறிவுகரள 

தாக்கங்கள் குரறவாக இருக்கும் நிரலக்கு விரரவாகக் குரறக்கின்றன. 

 

இந்த முதன்ரம வளி  மாசுபடுத்திகள் வளிமண்டல அமிலங்கள் (H2SO4 மற்றும் HNO3), 

ரநட்ரஜன் ரட ஆக்ரசடு (NO2) மற்றும் ட்தராதபாஸ்பபரிக் ஓதசான் (தரரமட்ட 

ஓதசான்) உள்ளிட்ட ஒளி தவதியியல் ஆக்ஸிஜதனற்றங்கள் மற்றும் கடுரமயான 

சுவாச பிரசச்ரனகரள தூண்டக்கூடிய நகரப்்புறங்களில் ஒளி இரசாயன புரகரய 

படம்வாக்கும் முன்தனாடிகளாகும். காரப்ன் ரட ஆக்ரசடு (CO2) உமிழ்வுகள் மனித 

ஆதராக்கியம் அல்லது பபாது நலனில் தநரடியான பாதகமான தாக்கம்கரள 

ஏற்படுத்தவில்ரல என்றாலும், அதன் படம்வாக்கம் பசுரம இல்ல விரளரவ 

தமம்படுத்த உதவுகிறது. வாகன உமிழ்வுகள் மற்றும் அதன் விரளவாக ஏற்படும் AAQ 

தாக்கங்கள் முக்கியமாக தபாக்குவரத்து ஓட்டம், தபாக்குவரத்து பநரிசல், வாகன 

வரக, வாகன எரிபபாருள் தரம் மற்றும் வாகனத்தின் நிரல (இயந்திர பசயல்திறன், 

வயது, ஓடட்ுநர ்சுழற்சி தபான்றரவ) சாரந்்திருக்கும். 

 

பகாழும்பு மாநகர சரப, கடுபவல MC மற்றும் ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர தகாட்தட MC 

பகுதிகளுக்குள் முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட வீதி அரமந்திருப்பதால், இந்த 

வசதிரய பிரதானமாகப் தினசரி பயணிகள் மற்றும் இந்த பசல்பாரதயில் அடிக்கடி 

பயணிப்பவரக்ள் பயன்படுத்துவாரக்ள். எவ்வாறாயினும், முன்பமாழியப்பட்ட 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரலரய நரடமுரறப்படுத்துவதன் மூலம், ராஜகிரிய 

முதல் அதுருகிரிய வீதி மற்றும் அவற்றின் முக்கிய இரணப்புச ் வீதிகளில் 

தற்தபாதுள்ள தபாக்குவரத்து பநரிசரலக் குரறப்பதன் மூலம் மக்கள் மற்றும் 

பபாருட்களின் பயணத்ரத தமம்படுத்த முடியும், இதன் விரளவாக குரறந்த வாகன 

உமிழ்வு ஏற்படும். 

 

தமலும், கணிசமான தபாக்குவரத்து ஓட்டம் முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்படட் 

பநடுஞ் சாரலரய தநாக்கி மாற்றப்படும் என்பதால் (சுமார ்5 மீ பசங்குத்து அனுமதி), 

வாகன உமிழ்வுகளின் பரவல் தரர மட்டத்ரத விட ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது 

(வீதிக்கு அருகில் வளி  மாசுபடுத்தும் பசறிவு மற்றும் பதாடரப்ுரடய சுகாதார 

தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும்) . ஆயினும்கூட, முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட 

பநடுஞ் சாரலயின் பசயல்பாட்டின் தபாது பல்தவறு வளி  மாசுக்கள் குவிவதால் TEPA 

இன் ரமக்தரா மற்றும் தமக்தரா சூழல்கள் மாற்றப்படலாம். 
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4.6 கட்டுமான காலத்திலும் மசயல்பாட்டு காலத்திலும் 

மவள்ளம் மை்றும் வடிகால் தாக்கங்கள் 
 

4.6.1 மபாது 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்டம் ராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய 

வரர முக்கியமாக நீரந்ிரலகள் மற்றும் படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதக்கு 

அருகாரமயில் உள்ள பத்தரமுல்ல சதுப்பு நிலங்கள் உட்பட வயல்கள்  உட்பட 

தாழ்வான பகுதிகள் ஊடாக CH 09+380 இலிருந்து CH 09+760, TEPA இலிருந்து CH வரர 

பசல்கிறது. 09+760 இலிருந்து CH 12+840 வரர, 

பபாத்துராவ/அரங்கல/அவரிதேன/போகந்தர கிழக்கு சதுப்பு நிலங்கள்வயல்  

ஆவரிதேன குளத்தின் தமல்பகுதியில் CH 12+600 இலிருந்து CH 15+100 வரர, மற்றும் 

தோகந்தர/அதுருகிரிய சதுப்பு நிலங்கள்/0CH15 வரர 7 CH 16+400. தமலும், CH 06+900 

இலிருந்து CH 07+520 வரரயான தியத்த உயன பகுதியில் EH-NKBA பிரிவுகள், CH 07+520 

இலிருந்து CH 08+200 வரரயான பசத்சிரிபாய கால்வாய் பகுதி மற்றும் தமதல 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அரனத்து சதுப்பு/பநல் பகுதிகளிலும் குறுக்கிடுகிறது. பகாழும்பு தபசின் 

கால்வாய் வரலயரமப்பு மற்றும் அதனுடன் இரணந்த பவள்ளப்பபருக்குகள் குறுக்கு 

வழியில். இந்த சதுப்பு நிலங்கள் / பநற்பயிரக்ள் கீழ் களனிப் படுரகயில் மிதமான மற்றும் 

கடுரமயான புயல் நிகழ்வுகளின் தபாது பவள்ளநீரரத் தக்கரவத்தல் மற்றும் தடுத்து 

ரவக்கும் பசயல்பாட்ரடச ் பசய்கின்றன, இதனால் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய கால்வாய் 

வரலயரமப்புகள் மற்றும் பவள்ளப்பபருக்குகள் அதிக சுரமகளில் இருந்து பாதுகாக்கிறது.  

 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இன் பவள்ள தாக்கங்கள் SLLDC (2022) ஆல் 

தமற்பகாள்ளப்பட்ட மாதிரி படம்வகப்படுத்துதல்கள் மற்றும் 50 வருடத்தின் கால 

வடிவரமப்பு  என்பன  தற்தபாதுள்ள அடிப்பரட பவள்ள நிரலரமகள் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில் ஆய்வு பசய்யப்படட்ுள்ளது. அரனத்தும் வரரபடம் 68 இல் 

வழங்கப்படட்ுள்ளன. முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடயத்தால் ஏற்படும் கடட்ுமான 

மற்றும் நிரந்தர பவள்ள தாக்கங்கள் தற்தபாதுள்ள இந்த பவள்ள நிரலரமகளுடன் 

ஒப்பிடப்படுகிறது. தாக்கங்கரள அரடயாளம் காண 10 வருட பவௌளம் 

கருதப்பட்டது. 

 

4.6.2 கடட்ுமானத் தாக்கங்கள் 

 

உத்ததசிக்கப்பட்ட வீதியின் 30.0 மீ ~ 60.0 மீ அகலத்துக்குள் அரமந்துள்ள இந்த 

தாழ்வான சதுப்பு நிலங்கள்/பநல் வயல்களின் முழுப் பகுதியிலும் தற்தபாதுள்ள 

வடிகால் வடிவங்கள் மற்றும் பாயும் பாரதகள் அணுகல் வீதிகள் அரமப்பதன் 

விரளவாக கடட்ுமான காலத்தில் அதிக அளவில் பதாந்தரவு ஏற்படும் ( தியவண்ணா 

ஏரி/கால்வாய் மற்றும் அபவரிதேன குளப் பகுதிகள் மற்றும் தகாவத்ரத ஐசி பகுதி 

தவிர, குழாய்க் களில் உயரமான ட்பரஸ்டில் பாலம் கடட்ரமப்புகள் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன), இதில் 5.0 மீ ~ 7.0 மீ அகலம், 0.5 மீ ~ 1.0 மீ தடிப்பு சிறுமணி 

பகாண்டு நிரப்புதல் மற்றும் தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திற்கு கீதழ 1.0 மீ ~ 2.0 மீ தடிப்பு 

பகாண்ட மண் தரர மட்டத்திற்கு தமல் நிரப்பவும். தமலும், 35.0 மீ வழக்கமான 

இரடபவளியில் ROWன் குறுக்தக ஓடும் ஒரு நீடித்த மண் அரண நிரப்புப் பகுதிரயப் 

பயன்படுத்தி ஒவ்பவாரு படகுதுரற இருப்பிடத்திற்கும் அணுகல் இரணப்பு 

வழங்கப்படும். பமன்ரமயான மண் அடுக்குகள் 0.5 மீ முதல் 1.0 மீ ஆழம் வரர 

ததாண்டப்பட தவண்டும், தமலும் அகழப்படட்  கரி மண்ரண Rowக்குள் தசமித்து 

ரவக்க தவண்டும், இது ROWல் இருக்கும் வடிகால் ஓட்ட முரறகளில் அரடப்ரப 

ஏற்படுத்தலாம். எனதவ, RoW க்குள் இருக்கும் தசனல் வரலயரமப்பு 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடயாலும், முன்பமாழியப்பட்ட அணுகல் வீதிக் 

கட்ரடகளாலும், பமன்ரமயான மண்/பாரற மற்றும் இடிபாடுகள் தற்காலிக 

இருப்புகரளக் பகடுத்துவிடும், இதனால் கால்வாயின் தற்தபாரதய வடிகால் 

கடத்தும் திறன் பாதிக்கப்படுகிறது. மற்றும் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்கு. 

பகாடுக்கப்பட்ட கடட்ுமான முரறயானது, 10-ஆண்டு திரும்பும் கால வடிவரமப்பு 
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புயல் நிகழ்ரவப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான தாக்கங்கள் மற்றும் அதன்பின் 

ததரவப்படும் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககரளப் பயன்படுத்தி, நீரியல் 

/நீரியல் மாதிரி ஓட்டங்களால் படம்வகப்படுத்தப்படட்ு, கடட்ுமான கட்டத்தில் 

ஏற்படும் தாக்கங்கரளக் காட்சிப்படுத்துவதற்காகக் குறிப்பிடப்படட்து. 

 

எனதவ, மிதமான மற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பவள்ளப் பாதிப்பு, அதிகரித்த பவள்ள 

அளவுகளுடன் (30.0 பச.மீ. வரர) அருகிலுள்ள கட்டரமக்கப்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் 

அரமப்பின் நீர-்சூழலியல் ஆகியவற்ரறப் பாதிக்கும், ஒரு பபரிய கடட்ுமான 

காலகட்டத்துடன், உயரத்்தப்பட்ட தற்காலிக அணுகலுடன் இரணந்தால், வீதிகள் / 

சதுப்பு நிலம் / பநல் பகுதிகளில் கரர நிரப்புதல்களுடன் கூடிய பபாருள் இருப்புக்கள், 

ததரவப்பட்டால், கல்பவடட்ுகள் / பாலங்கள் பகாண்ட வடிகால் குறுக்குவழிகள் 

வழங்கப்படாவிடட்ால் மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் தரங்களுடன் முரறயான 

கடட்ுமான நரடமுரறகள் பின்பற்றப்படாவிட்டால் பாதிப்பு ஏற்படும்.. 

 

தியவன்னா ஓயா ஏரிப் பகுதியில் (CH 06+900 இலிருந்து CH 07+520 வரர), படன்சில் 

பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதயிலிருந்து பதவல வீதி (CH 09+380 இலிருந்து CH 09+760 வரர) 

மற்றும் அவரிதேன  Tank வரரயிலான பகாஸ்வத்ரத மாறுமிடத்தில்  உள்ள சதுப்பு 

நிலப்பகுதிகளில் உள்ள நீரவ்ழிப் பகுதிகளில் அணுகல் வீதிகள். பகுதி (CH 12+600 முதல் 

CH 13+200 வரர) அரமக்கப்பட்ட பாலம் ஏற்பாடுகளுடன் கட்டப்பட தவண்டும், எனதவ, 

கால்வாய் கடத்தும் திறன் மற்றும் பவள்ளப்பபருக்கு அல்லது குளம் தசமிப்புத் திறன் 

ஆகியவற்றில் எந்த பாதிப்தபா அல்லது குரறந்தபட்ச பாதிப்புகதள 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. எவ்வாறாயினும், தியத்த உயனவில் உள்ள தியவன்னா 

ஓயா கால்வாயில் (CH 06+900 to CH 07+ வரரயிலான கால்வாய் தடயங்கரள சரியாக 

ஒன்றுடன் ஒன்று இரணக்கும் தூண்களுக்கான அத்திவாரங்கள் கட்டப்படுவதால், 

பபரிய பவௌள  நிகழ்வுகளின் தபாது, பவள்ளப்பபருக்கு உயரும் அபாயம் ஏற்படும். 

520), பசத்சிரிபாய கால்வாய் பகுதி CH 07+520 இலிருந்து CH 08+200 வரர, மற்றும் TEPA 

CH 9+760 இலிருந்து CH12+840 வரர படம் 4-2 மற்றும் 4-3 களில் காட்டப்படட்ுள்ளது. 

 

4.6.3  மசயல்பாடட்ுத் தாக்கங்கள் 

 

பநடுஞசாரலத் பசல்வழிப்பாரத ஒரு உயரமான பநடுஞ் சாரலயாக 

முன்பமாழியப்பட்டது, இதனால் பநடுஞ் சாரல நிரம்ாணத்தின் தபாது பபரும்பாலும் 

ஏற்படும் பவள்ள நீரந்ிரல மற்றும் வடிகால் ஏற்படும் பபாதுவான தாக்கங்கள் EH-NKBA 

இன் உள்ளாரந்்த வடிவரமப்பு அம்சங்களால் குரறக்கப்படுவதனால் இங்கு 

பபாருந்தாது. 

 

எவ்வாறாயினும், தியத்த உயனவில் உள்ள தியவன்னா ஓயா கால்வாயில் (CH 06+900 

இலிருந்து CH 07+ வரரயிலான கால்வாய் தடயங்களுடன் சரியாக ஒன்றுடன் ஒன்று 

தூண்கள் அரமந்துள்ளதால், பபரிய பவௌள நிகழ்வுகளின் தபாது, தற்தபாதுள்ள 

பவள்ளப்பபருக்குடன் ஒப்பிடும் தபாது, பவள்ளப்பபருக்கு உயரும் அபாயம் ஏற்படும். 

 CH 07+520 இலிருந்து CH 08+200 வரரயிலான பசத்சிரிபாய கால்வாய் பகுதி மற்றும் 

வரரபடம் 69 மற்றும் வரரபடம் 70 இல் காட்டப்படட்ுள்ளபடி TEPA CH 09+760 இலிருந்து 

CH 12+840 வரர. 
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வரரபடம்  67: 50 வருட பவௌள நீருக்கான  தற்தபாரதய அரமப்பிற்கான 

பவள்ளப்பபருக்கு பகுதிகள் )மாதிரி காட்சி S-01) 

 

 

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 

 

 

வரரபடம் 68: கால்வாய்குகுள் படகுதுரற அறிமுகத்துடன் நீதராட்ட முரறரய  

மாற்றியரமத்தல் 

 

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 
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வரரபடம்  69: பத்தரமுல்ல பகுதியில் பசத்சிறிபாய கால்வாயில் )CH07+500 முதல் 

CH08+220 வரர (பநடுஞசாரலத் தூண்கள் காரணமாக நீர ்மட்டம் அதிகரிக்கும் 

பகுதி 

 

 

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 

 

படம்வகப்படுத்தப்படட் HEC-RAS 2-D மாதிரியானது Fig. 9, 50 ஆண்டு கால வடிவரமப்பு 

பவௌள நிகழ்வின் தபாது பசத்சிறிபாய கால்வாய் பிரிவில் கால்வாயில் பநடுஞ

சாரலத் தூண்கள் அரமந்துள்ளதால் கால்வாய் ஓட்டத்தில் ஏற்பட்ட இரடயூறு 

காரணமாக நீர ் மட்டம் ஏறக்குரறய 8.00 பச.மீ. கால்வாய் கடத்தும் திறரனத் 

தடுப்பதுடன் தற்தபாதுள்ள கால்வாய்குகுள் ஓட்ட முரறகளுக்கு இரடயூறு 

ஏற்படுத்தியதால் ஏற்ப டும். EH-NKBA கால்வாக்கு இரணயாக இயங்கும் மற்றும் CH 

07+820, CH 07+860 மற்றும் CH 08 இல் கால்வாய் தடத்துடன் ஒன்றுடன் ஒன்று பாய்வதற்கு 

முன்பமாழியப்பட்ட ஒற்ரற படகுதுரற ஏற்பாட்டின் காரணமாக, தாக்கம் மிதமான 

தீவிரத்தன்ரம பகாண்டதாக கருதப்படலாம்.  

 

உருக்களின்  9: பசத்சிறிபாய கால்வாயில் உருவகப்படுத்தப்பட்ட கால்வாய் நீர ்

நிரல தநரத் பதாடர ்50 வருட காலம் 
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ஆதாரம்: SLLDC நீரியல்  அறிக்ரக  (2022) 

 

வரரபடங்கள்  71 மற்றும் 72, கால்வாய்களுக்குள் தூண்கள் கட்டப்படுவதனால் ஓட்டம் 

அரடப்பதால் ஏற்பட்ட பவள்ள அளவுகள் கீழ்நிரல (CH 10+000 முதல் CH 11+000 வரர) 

மற்றும் அப்ஸ்ட்ரீம் (CH 14+500 முதல் CH வரர) ஆகிய இரண்டிலும் குறிப்பிடத்தக்கதாக 

இல்ரல என்பரதக் குறிக்கிறது. TEPA வரலயத்தின் 15+000) பவள்ள அளவுகளில் 

காணப்படட் அதிகரிப்பு ~1.00 பசமீ மடட்ுதம. இரத முக்கியமற்றதாகக் கருதலாம். 

தமலும், TEPA மற்றும் இதர சதுப்பு நிலப் பகுதிகளுக்கு ஒரு வித்தியாசமான அடித்தள 

ஏற்பாடு, துரளகரள ஒதர வரிரசயில் ரவக்க முன்பமாழியப்படட்ுள்ளது, இது 

கால்வாய்குகுள் ஓட்டத்திற்கு இன்னும் குரறவான தரடரய ஏற்படுத்தும் (1.6 மீ 

விட்டம் பகாண்ட துரளகளுக்கு இரடயில் ஓட்டம் கடந்து பசல்வதால். இரடயில் 4.5 மீ 

இரடபவளி) முன்பு பயன்படுத்தப்படட் பசவ்வக வடிவ 7.0 மீ x 7.0 மீ ஒற்ரறத் தூண் 

ஏற்பாடட்ுடன் ஒப்பிடும்தபாது, அதன் மாதிரி முடிவுகள் SLLDC உடன் 

சரிபாரக்்கப்பட்டன. 

 

வரரபடங்கள் 68 முதல் 70 வரர காட்டப்படட்ுள்ளபடி, துரள/அதுருகிரிய 

இரடநிரலப் பகுதியில் உள்ளுர ்வடிகால் கால்வாய் தரடபட்டதன் காரணமாக 11 

பசமீ நீரம்ட்டம் உயரந்்துள்ளது. தற்தபாதுள்ள கால்வாய்கரள சீரரமத்து உள்ளூர ்

வடிகால் வரலயரமப்ரப வடிவரமக்க முடியும். 

 

50 வருட கால பவௌள நிகழ்வுக்கான பமாத்த பவள்ள தாக்கங்கள் மற்றும் 

பவள்ளப்பபருக்கு காரணமாக உயர ் களனி சூழ்நிரலயுடன் (கீழ்நிரல பவள்ளம்) 

தமலும் பரிசீலிக்கப்படட்ு, அரடயாளம் காணப்பட்ட பவள்ள பாதிப்புகரளத் தணிக்க 

தமற்கூறியவற்றின் அடிப்பரடயில் தமலும் வடிகால் தமம்பாட்டிற்கான பரிந்துரரகள் 

பபறப்படட்ன.  

 

வரரபடம் 70: TEPA இல் பநடுஞசாரலத் தூண்கள் காரணமாக 50 ஆண்டு குரறந்த 

களனி நிரல நீதராட்டம் 
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ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 
 

 

 

 வரரபடம்  71:  TEPA வடிகால் கால்வாய்களில் அரமந்துள்ள தூண்கள் )CH10+000 

முதல் CH11+000 வரர(  

 

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 

 

 

 

வரரபடம் 72: CH10+000 முதல் CH11+000 வரர நீரம்ட்டம் அதிகரிக்கும் பகுதிகள் 
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ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 
 

 

 

 

உருக்களின்  10: TEPA கால்வாயில்  50 ஆண்டு கால வடிவரமப்பு பவௌள 

நிகழ்வுக்கான உருவகப்படுத்தப்பட்ட பவள்ளப்பபருக்கு நீர ்நிரல தநரத் பதாடர ்

 
ஆதாரம்: SLLDC நீரியல்  அறிக்ரக  (2022) 

 

 

 

வரரபடம் 73: CH 15+500 மற்றும் 16+000 இரடதய நீர ்மடட் உயரவ்ு பகுதி 
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ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 
 

 

 

 

 

 

உருக்களின்  11: CH 15+500 மற்றும் 16+000 இரடதய தநரத் பதாடர ்நீர ்நிரல ஒப்பீடு  

 

 
ஆதாரம்: SLLDC நீரியல்  அறிக்ரக  (2022) 
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வரரபடம் 74: CH 15+500 and 16+000 உயர ்களனி காட்சிகளுக்கான தற்தபாரதய 

அரமப்பிற்கான பவள்ளப்பபருக்கு 

 

 

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 
 

 

உருக்களின்  12: CH 15+500 and 16+00050b  இரடதய காலத்பதாடருடன் பவௌள 

மட்டத்ரத ஒப்பிடுதல் 

 
ஆதாரம்: SLLDC நீரியல்  அறிக்ரக  (2022) 
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வரரபடம் 75: உயர ்களனி காட்சிகளுக்கான தற்தபாரதய அரமப்பிற்கான 

பவள்ளப்பபருக்கு 

 

 

ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 

 

வரரபடம் 76: தூண்கள் நிரம்ாணிப்பின் காரணமாக 50 வருட உயர ்களனி 

காட்சிகளுக்கான பவள்ளப் பபருக்கு 
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ஆதாைம்: SLLDC நீைியல்  அறிக்ணக  (2022) 
 

4.7 தை்வபாதுள்ள வடிகால் அணமப்பு மை்றும் அத்தணகய 

நீை்நிணலகளின் தை்வபாணதய பயன்கள் மீதான 

தாக்கங்கள் 
 

SLLDC (2022) ஆல் தமற்பகாள்ளப்படட் MIKE-NAM/HEC-HMS/HEC-RAS மாதிரி 

உருவகப்படுத்துதல்கள் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட அரனத்து கடட்ுமான மற்றும் 

நிரந்தர பவள்ள தாக்கங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில் முன்பமாழியப்பட்ட EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் தாக்கங்கள் ஆய்வு 

பசய்யப்பட்டன. EH-NKBA ட்தரஸ் தற்தபாதுள்ள பவள்ள நிரலரமகளுடன் 

ஒப்பிடப்பட்டது. இந்த கணித மாதிரிகரளப் பயன்படுத்தி இயற்ரக வடிகால் 

அரமப்பில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் ஆய்வு பசய்யப்படட்ு, பல பவள்ளக் 

காட்சிகளுக்காக மாதிரி அளவீடு பசய்யப்படட்ு சரிபாரக்்கப்பட்டது, இதனால் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான மற்றும் பசயல்பாடட்ுக் 

கட்டங்களில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் SLLDC இல் விரிவாக பகுப்பாய்வு பசய்யப்படலாம் ( 

2022) 

 

50 ஆண்டுகள் கால வடிவரமப்பு மரழநீர ்ஒட்டத்துக்கான தற்தபாரதய அரமப்பின் 

அடிப்பரட பவள்ள நிரலரமகரளத் பதாடரந்்து, பிரிவு 4.6 இல் 

பதரிவிக்கப்படட்ுள்ளபடி, பவள்ளத்தில் மிதமான மற்றும் கடுரமயான பாதிப்பு பல 

பகுதிகளில் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. பின்வரும் பிரிவுகளில் தமலும் விரிவாக 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி தாக்கங்கரள அரடயாளம் காண 10 வருட காலம் 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. 

 

 

 

 

 

4.7.1 இைை்டு குளம்களின் (தலங்கம மை்றும் அவைிவ ன) 

மசல்வாக்கு மிக்க நீவைாணடகள் மை்றும் தியவை்ைா ஏைி மை்றும் 

அதன் கால்வாய்கள், துணைக் கட்டணமப்புகள், அணனத்து 

நீை்வழிகள் மை்றும் ஏணனயணவ வடிகால் பாணதகள் உள்ளிட்ட 

ஏணனயணவ நீைந்ிணலகளில் வீதி மவல்வழியின் மூலம் ஏை்படும் 

தாக்கங்கள் 
 

பிரிவு 4.6 இல் தமதல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, உத்ததச EH-NKBA இன் இரண்டாம் கட்டமானது 

ராஜகிரியவிலிருந்து அதுருகிரிய வரரயிலான தாழ்நிலப் பகுதிகள் மற்றும் 

பத்தரமுல்ல சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளிட்ட நீரந்ிரலகள் மற்றும் சதுப்பு 

நிலங்கள்/வயல்கள்  உட்பட படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதக்கு அருகில் CH 09 

CH+380 வரர அரமக்கப்படட்ுள்ளது. 09+760, TEPA CH 09+760 இலிருந்து CH 12+840 வரர, 

பபாத்துஅராவ/அரங்கல/அவரிதேன/போகந்தர கிழக்கு சதுப்பு 

நிலங்கள்/பநல்பவளிகள் ஆவரிதேன குளத்தின் தமல்பகுதியில் CH 12+600 இலிருந்து 

CH 15+100, மற்றும் போகந்தர/போகந்தர CH 15+700 முதல் CH 16+400 வரரயிலான 

பநல். தமலும், CH 06+900 இலிருந்து CH 07+520 வரரயான தியத்த உயன பகுதியில் EH-

NKBA பிரிவுகள், CH 07+520 இலிருந்து CH 08+200 வரரயான பசத்சிரிபாய கால்வாய் 

பகுதி மற்றும் தமதல பட்டியலிடப்படட்ுள்ள அரனத்து சதுப்பு/பநல் பகுதிகளிலும் 

பமட்தராரவ குறுக்கிடுகிறது.  

 

EH முன்பமாழியப்பட்ட பவல்வழியின் தளவரமப்பு மற்றும் சீரரமப்பின்படி, தமதல 

உள்ள அரனத்து சதுப்பு நிலப் பகுதிகளிலும் உள்ள கால்வாய் வரலயரமப்புகுகள் 
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நடுத்தர முதல் மிதமான அல்லது குறிப்பிடத்தக்க அளவில் பாதிக்கப்படும், குறிப்பாக 

கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய மற்றும் கடட்ுமான நிரலகளின் தபாது தளத்ரத சுத்தம் 

பசய்தல், பமன்ரமயான மண் அகற்றுதல், கரர நிரப்புதல். /அகற்றுதல், 

கால்வாய்குகுள் திரசதிருப்பல்கள் தபான்றரவ. இருப்பினும், தியவண்ணா 

பகுதியில் பபரிய துரண கட்டரமப்புகள் எதுவும் இல்ரல. தியவண்ணா ஏரியுடன் 

இரணக்கப்படட்ுள்ள பசத்சிறிபாய கால்வாயில் கருங்கல் கம்பி வரல கடட்ு /கூரட 

மதில்களால் பாதுகாக்கப்படட் மூன்று (03) வீதி கல்பவடட்ுகள் மற்றும் கால்வாய் 

கடட்ுகள் பிரிவு CH 07+460 இலிருந்து CH 08+160 வரர பல தூண் இடங்களில் (~20 35.0 மீ 

இரடபவளியில்) பதாந்தரவு பசய்யப்படும். . தமலும், படன்சில் பகாப்தபகடுவ 

மாவத்ரத (பகாஸ்வத்ரத IC), பதவல வீதி (கல்வரட் ் கம் கண்ட்தரால் கட்டரமப்பு) 

மற்றும் பபாத்துராவ வீதி (சிறு பாலம்) ஆகிய இடங்களில் பசல்வாக்கு பசலுத்தும் 

நீதராரடகள் வழியாக வீதிதயார வடிகால்கள் மற்றும் வீதி கல்பவடட்ுகள்/சிறு 

பாலங்கள் அல்லது 100 மீ எல்ரலக்குள் அரமக்கப்படும். இருப்பினும், பக்கவாடட்ுகள் 

இந்த கட்டரமப்புகளுடன் சரியாக ஒன்றுடன் ஒன்று இல்ரல. 

 

SLLDC ஆல் பவள்ளத்ரத கடட்ுப்படுத்தும் தநாக்கத்திற்காக 1996 ஆம் ஆண்டு 

கட்டப்பட்ட அபவரிதேனா குளத்தின் கசிவு மற்றும் தரரப்பாலம் ஏரி வீதியுடன் 

(8வது வீதி) குளத்தின் குறுக்தக சீரரமக்கப்படட்ுள்ளது. தலங்கம குளத்திலிருந்து 

பவளிதயறும் உபரி நீர ்வலது கரர கால்வாய் (RB) வழியாக அபவரிதேன குளத்திற்கு 

திருப்பி விடப்படுகிறது, தமலும் இந்த பவள்ள நீரின் ஒரு பகுதி புதிதாக 

நிரம்ாணிக்கப்பட்ட மாதிவல கிழக்கு திரசதிருப்பல் (MED) கால்வாய் வழியாக களனி 

ஆற்றுக்கு (அம்பத்தரள கரடயின் வழியாக) திருப்பி விடப்படுகிறது. அபவரிதேனா 

தடங்க் RB ஸ்லூஸ், RB பண்ட் மற்றும் கசிவு கடட்ரமப்பின் ஒரு பகுதி Rowக்குள் 

அரமந்திருக்கும் மற்றும் EH கடட்ுமானத்தால் அதிக அளவில் பாதிக்கப்படும். 

 

பசல்வாக்கு மற்றும் கீழ்தநாக்கி கால்வாய் வரலயரமப்புகுகள் 

தசமிப்பு/பவள்ளத்ரதத் தக்கரவத்தல் மற்றும் தடுப்பு குளம்கள், பாசன நீர ்வழங்கல் 

மற்றும் பவள்ளக் கடட்ுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கு நீர ் கடத்தும் தநாக்கங்களுக்காக 

தசரவ பசய்கின்றன. இந்த தற்தபாரதய கால்வாய்ப் பயன்பாடுகள், கால்வாய்களில் 

அரடப்பு, நிரந்தர/தற்காலிகத் திரசதிருப்பல்கள், திறன் இழப்பு, துவாரங்களில் 

ஒன்றுடன் ஒன்று தசரத்ல், சீரக்ுரலந்த ஓட்டம் இரணப்பு தபான்றவற்றால் 

பாதிக்கப்படும். 

 

4.7.2 மவள்ளப் பாதுகாப்புத் மசயை்திட்டங்களில் 

எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கங்கள் (மவள்ளத் திடட்ுகள்/ வாயில்கள், 

முதலியன) மை்றும்/அல்லது மசயை்திட்டத்ணதச ்

மசயல்படுத்துவதால் தை்வபாதுள்ள வடிகால் அணமப்பில் ஏை்படும் 

மாை்ைங்கள் மை்றும் மதாடை்புணடய நீைியல் தாக்கங்கள் 
 

பசல்வாக்கு மிக்க நீதராரடகள் மற்றும் தலங்கம குளத்தின் இடது கரர கசிவு 

உள்ளிட்ட முழு ஊட்டப் பிடிப்பும் பசயற்திட்ட பசல்வாக்குமிக்க பகுதிக்கு பவளிதய 

அரமந்துள்ளது, இதனால் தமல்நிரல கால்வாய்கள் அல்லது நீதராரடகளுக்கு 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA சுவடு கடட்ுமானத்தால் தநரடி அல்லது மரறமுக 

பாதிப்பு எதுவும் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. 

 

எவ்வாறாயினும், இடது கரர கசிவு பாரத மற்றும் பவள்ளத்தடுப்பு/நீரப்்பாசன 

கட்டரமப்புகள், பவளிதயறும் கால்வாய் மற்றும் வயல் கால்வாய்கள் தமலும் 

கீழ்தநாக்கி அவரிதேன குளத்துடன் இரணக்கப்பட்ட வலது கரர கசிவு கால்வாய் 

200 மீ பசயற்திட்ட பசல்வாக்கு மண்டலத்திற்குள் வரவுள்ளன. பிரிவு 4.7.1 இல் தமலும் 

விளக்கப்படட்ுள்ளபடி திரச திருப்பப்பட்டது/முழுரமயாக சீரரமக்கப்படட்ுள்ளது. 
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EH ஆனது  CH 13+060 முதல் CH 13+200 வரரயிலான பகுதிகள், அபவரிதேனா 

குளத்தின் புதிதாக கடட்ப்பட்ட பவள்ளப் பபருக்குகளுடன் தமபலழுகிறது, அரவ MED 

கால்வாயின் ஆரம்பப் பகுதியுடன் சீரரமக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த கட்டரமப்புகளுடன் 

பதாடரப்ுரடய தற்தபாரதய வடிகால் வடிவங்கள் கீதழ விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி 

கடட்ுமான மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகளில் பாதிக்கப்படும். 

 

புரகப்படத் பதாகுப்பு  28: மாதிவல மாற்றுவழி திட்டத்தின் கீழ் சமீபத்தில் 

கட்டப்பட்ட தலங்கம குளத்தின் புதிய கசிவு (பாதிக்கப்படவில்ரல) 

 
 

 

 

 

 

 

ப ுரகப்படத் பதாகுப்பு  29: அவரிதேன குளத்தின் தற்தபாதுள்ள கசிவு மதகு  

(பாதிக்கப்பட்டது) 

 
 

4.7.3 தக்கணவப்பு/தடுப்பு திைன் இழப்பு, வடிகால் பாணதகள் 

அணடப்பு வபான்ைணவ காைைமாக மவள்ளத்தில் ஏை்படும் 

தாக்கங்கள். 
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இது நீரியல் க் மாதிரி பகுப்பாய்வு முடிவுகளின் விபரம் பிரிவு 4.6 இல் 

விளக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

4.7.4 Constructional Impacts on Overall Hydrology and Drainage 

 

ஒடட்ுபமாத்த நீரியல் மற்றும் வடிகால் மீதான கடட்ுமானத் தாக்கங்கள் 

 

கடட்ுமான முரறயின் கீழ் உணரத்ிறன் வாய்ந்த நீரவ்ழி/ சதுப்பு நிலப் பகுதிகளில் 

ஆரம்ப /பராமரிப்பு வீதி நிரம்ாணம் பற்றிய வழங்கப்படட் தகவல்களின்படி, 

தியவண்ணா ஏரிக்கு (CH 6+900 to CH 7+520), பகாஸ்வத்ரத IC க்கு ட்பரஸ்டில் (Trestle) 

Bridge கட்டரமப்புகள் (அணுகல் வீதி வரக I) முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. (CH 09+380 to 

CH 09+760), மற்றும் அவரிதேன  குளம் மற்றும் MED கால்வாய் பகுதி (CH12+600 to CH 

13+200). இந்த உயரத்்தப்பட்ட ட்பரஸ்டில் (Trestle) பாலம் கட்டரமப்புகள் குழாய் 

துரளகளில் கட்டப்பட தவண்டும், எனதவ அணுகல் வீதி/ஆரம்ப  வீதி கடட்ுமானம் 

காரணமாக ஓரடகள்/கால்வாய்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கங்கள் குரறவாக இருக்கும். 

எவ்வாறாயினும், தற்தபாதுள்ள ஓடட் முரறகளில் அரடப்பு, கடத்தல் திறன் மற்றும் 

நுரழவாயில் நீதராரடகள் மற்றும் கால்வாய்களில் நீரின் தரம் சீரக்ுரலவு ஆகியரவ 

தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல் மற்றும் தமல்மண்ரண அகற்றுதல், தூண் 

கடட்ுமானத்திற்கான தாள் துரளயிடல் உரறகரள அரமத்தல், அகழ்வுயில் இருந்து 

கரி பமன்ரமயான மண்ரண கலக்குதல் தபான்ற காரணங்களால் ஏற்படலாம். ரபல் 

அஸ்திவாரங்கள் மற்றும் தற்காலிக ஸ்டாக் துரளயிடல் யாரட்ுகளுக்கான குழிகள், 

ரபல் தபாரிங் தளங்களில் இருந்து பபண்தடாரனட் குழம்பு கலப்பது தபான்றரவ. 

 

TEPA உட்பட EH-NKBA இன் மீதமுள்ள முழு தாழ்வான பகுதிகளிலும் உள்ள வரக III 

அணுகல் வீதிகள் பமன்ரமயான தமல்மண் அடுக்குகரள ததாண்டி பின்னர ்

சிறுமணி நிரப்புதல்கள் மற்றும் மண் அரண நிரப்புதல்கரளப் பயன்படுத்தி 

(இரண்டும் 0.5 மீ முதல் 1.0 மீ அல்லது 2.0 மீ வரர) கட்டப்பட தவண்டும். கசச்ிதமான 

ஏரனயரவகு தடிப்பு). இந்த முன்பமாழியப்பட்ட கடட்ுமான முரறயின்படி, 30.0 மீ ~ 

60.0 மீ அகலமுள்ள வரிரசக்குள் அரமந்துள்ள இந்த தாழ்வான சதுப்பு 

நிலங்கள்/பநல்களின் முழுப் பகுதியிலும் தற்தபாதுள்ள வடிகால் முரறகள் மற்றும் 

ஓட்டப் பாரதகள் கடட்ுமானக் காலத்தில் அதிக அளவில் சீரக்ுரலந்துவிடும். 0.6 மீ 

முதல் 1.0 மீ ஆழத்திற்கு பமன்ரமயான மண்ரணத் அகன்று, இந்த அகழ்வு 

பசய்யப்பட்ட பபாருட்கரளக் குவித்து, 5.0 மீ அகலம், 0.5 மீ ~ 1.0 மீ தடிப்பு பகாண்ட 

சிறுமணி நிரப்பிரய தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திற்குக் கீதழ நிரம்ாணிப்பது மற்றும் 

1.0 மீ ~ 2.0 மீ தடிப்பு பகாண்ட மண் அரணரய சிறுமணி நிரப்பியின் தமல் மற்றும் 

ஏற்கனதவ உள்ள தரர மட்டத்திற்கு தமல் நிரப்பவும். தமலும், 35.0 மீ (தூண் 

இரடபவளி) ஒரு வழக்கமான இரடபவளியில் ROWல் முழுவதும் ஓடும் ஒரு நீடித்த 

மண் அரண நிரப்பு பகுதிரயப் பயன்படுத்தி ஒவ்பவாரு கப்பல் இருப்பிடத்திற்கும் 

அணுகல் இரணப்பு வழங்கப்படும். எனதவ, RoW க்குள் இருக்கும் கால்வாய் 

வரலயரமப்பு முன்பமாழியப்படட் EH-NKBA சுவடு மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட 

அணுகல் வீதிக் கட்ரடகளால் இரடமறிக்கப்படுகிறது, இதனால் கால்வாய்குள் 

மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்குகளின் தற்தபாரதய வடிகால் 

கடத்தும் திறன் கணிசமாக பாதிக்கப்படுகிறது. 

 

அண்ணளவான மதிப்பீடுகளின் அடிப்பரடயில், 84,000 m3 (215,000 டன்கள் அல்லது 

20,000 டிரக் சுரமகள்) மற்றும் 75,000 m3 (180,000 டன்கள் அல்லது 18,000 டிரக் தலாடுகள்) 

சிறுமணி நிரப்பு அளவுகள் பமாத்தமாக நிரப்பப்படும். பநல்/சதுப்புப் பகுதிகள் (TEPA 

உட்பட) தனியாக (பிரிவு அல்லது நிரல வாரியான கடட்ுமான விவரங்கள் 

வழங்கப்படவில்ரல). 

 

இது, TEPA உடன் இரணக்கப்படட்ிருக்கும் அவரிதேன  குளத்தின் தமல் நீதராட்டத்தில் 

உள்ள நுரழவு கால்வாய்களின் அதிக உணரத்ிறன் வாய்ந்த நீர-்சுற்றாடல் சூழலுக்கு 

அளவிட முடியாத, மீளமுடியாத மற்றும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க நீண்டகால தசதத்ரத 

ஏற்படுத்தும்.  
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TEPA இல் உள்ள கால்வாய்குள் வரலயரமப்பு, தமல் நீதராட்டத்தில் உள்ள 

அவரிதேன  குளம்யுடன் இரணக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் கீழ் நீதராட்டத்தில் உள்ள 

தியவன்னா ஏரி அரமப்பில் வடிகால் பசய்யப்படுகிறது, தமலும் மண் பகாடட்ுதல் 

மற்றும் அகழ்வு பகுதிகளில் இருந்து துகள்கள்  கழுவப்படட்ு  கால்வாய் 

வரலயரமப்புகளுக்கும் அவற்றின் தபாக்குவரத்து திறரன பாதிக்கும், குளம்கள் / 

நீரத்்ததக்கங்களின் தசமிப்பு திறரன பாதிக்கும். ஒடட்ுபமாத்த அரமப்பின் நீர-்

சூழலியல் குறிப்பிடத்தக்க தசதத்ரத ஏற்படுத்தும் அதத தவரளயில் தாவரங்கள் 

மற்றும் விலங்கினங்கரளயும் பாதிக்கிறது. இது குறிப்பிடத்தக்க, நீண்ட கால தசதம் 

ஆகும். 

 

தமலும், கடட்ுமானப் பகுதிகளுக்குச ் பசல்வதற்காக தற்காலிக அணுகுச ் வீதிகள் 

அரமக்கப்படும் மற்றும் அரமக்கப்படட்ுள்ள தூண்களில் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககரள எளிதாக்கும் வரகயில் தூண்கள் உள்ள இடங்களில் தற்காலிக 

அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அரமக்கப்படும். தற்காலிக அணுகு வீதிகள் 

அரமப்பதற்காக அரமக்கப்படட்ுள்ள அண்அரணகள், கால்வாய்களின் நீர ்

தபாக்குவரத்திற்கான பயனுள்ள அகலத்ரத குரறத்து, கடட்ுமான கட்டத்தில் 

தடங்கல்கரள உருவாக்கி கால்வாயின் ஓட்டத்ரத தாமதப்படுத்தும், இது 

கால்வாயின் ஓட்டத்ரத கடுரமயாக பாதிக்கும். 

 

இவற்றுக்கும் தமலாக, துரள தவரல பசய்யும் தளங்கள்/இரணப்புகரள படகுதுரற 

இடங்களில் அரமத்தல் காரணமாக நீதராரட வரலயரமப்புகளில் ஏற்படும் மற்ற 

தாக்கங்கள், வரக III அணுகல் வீதிகளுக்கு ஒதர மாதிரியாக இருக்கும். முந்ரதய 

பத்தியில் தமதல அணுகல் வீதிகள் படட்ியலிடப்படட்ுளது. 

 

மாரச் ்05, 2007 தததியிட்ட அதிவிதசட வரத்்தமானி இல  1487/10  குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, 

TEPA வரலயத்தில் உள்ள நீர ் பயன்பாடட்ு பண்புகள் விவசாயப் பயன்பாடு மற்றும் 

பாரம்பரிய மீன்பிடி தபான்றவற்றுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. இரணக்கப்பட்ட 

திருத்தங்களின்படி உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயின் கடட்ுமானம் CEA ஆல் 

அனுமதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஜூரல 2021 இல் வரத்்தமானிக்கு, சுற்றாடல் 

பாதுகாப்புப் பகுதியில் எந்தப் பாதகமான தாக்கமும் இல்ரல. 

 

TEPA கால்வாய்குள் பவளிவிடும் பகுதியில் (CH 10+000 to CH 11+000), தோகந்தரா 

கிழக்கு சதுப்பு நிலத்தில் (CH 14+500 to CH CH 15+500), அதத சமயம் பசத்சிறிபாய 

கால்வாய் பகுதியில் (CH 07+520 to CH 08+500) மற்றும் Pore/Athrurugiriya Interchange 

பகுதி/மாரச் ் (CH 15+500 to CH 16+000) ஆகிய பகுதிகளில் SLLDC (SLDCC, 2022) இன் 2-டி 

மாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களின்படி பவள்ள தாக்கங்கள் மிதமானது முதல் 

கடுரமயானது.. 

 

கால்வாய்க்குள் தூண்கரள அரமப்பதன் காரணமாக பவள்ள அளவு அதிகரிப்பது 1.0 

பச.மீ முதல் 11.0 பச.மீ வரர மடட்ுதம இருந்தாலும், இது 0.24 மீ/வி முதல் 0.72 மீ/வி 

வரரயிலான ஓட்ட தவகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களுக்கு வழிவகுக்கும். இது 

அதிக தவகத்தில் பாயும் நீரரக் பகாண்ட கால்வாய் படுரக மற்றும் கரர 

துகள்களின் இயக்கத்ரதயும் ஏற்படுத்தலாம், இதனால் கடட்ுமான/பசயல்பாடட்ு 

கட்டத்தில் கால்வாய் படுரக மற்றும் கடட்ுகரள தசதப்படுத்தலாம். 

 

கடட்ுமானத்தின் பவவ்தவறு கடட்ங்களில் பல்தவறு கடட்ுமானப் பபாருட்கள் 

பகாண்டு வரப்படும் அதத தவரளயில், துரள, அகழ்வு மற்றும் கான்கிரீட்டிற்கு 

கனரக இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும். எண்பணய்/கிரீஸ், ஏரனயரவ 

இரசாயனப் பபாருட்கள் கசிவு, என்பன  இயற்ரக நீர ் வழித்தடங்களில் கலப்பது, 

தற்காலிக மண் மற்றும் கடட்ுமானப் பபாருள் தசமிப்புக் கிடங்குகளில் இருந்து 

துகள்கள்  தபான்றரவ சதுப்பு நில நிரல மற்றும் இயற்ரக நீதராரடகள் மற்றும் 

நீரப்ாசனக் கால்வாய்களில் நீரின் தரம் குரறவதற்கு வழிவகுக்கும். தாவரங்கள் 
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மற்றும் விலங்கினங்கள் உட்பட முழு சுற்றாடலுக்குலுக்கும் மிதமான முதல் 

கடுரமயான, குறுகிய/நீண்ட கால தாக்கங்கள் ஏற்படும் 

 

பிரதான பசயற்திட்ட அலுவலகம்,  கான்கிரீட் கலரவ நிரலயம் மற்றும் உருக்கு பார ்

பசயலாக்க ஆரல ஆகியவற்ரற நிறுவ முன்பமாழியப்பட்ட தளம் இரண்டாம் கட்ட 

பிரதான சுவடுகளின் இடது பக்கத்தில் CH7+500 இல் உள்ளது, மற்றும் RDA இலிருந்து 700 

மீட்டர.் பசயற்திட்ட இயக்குனர ்அலுவலகம். இந்த நிலம் UDA (நகரப்்புற அபிவிருத்தி 

அதிகார சரப) க்கு பசாந்தமானது, தமலும் இது தியவன்னா ஓயா கிரள 

கால்வாய்க்கு அடுத்ததாக அரமந்துள்ளது. தளத்தின் பரப்பளவு அண்ணளவாகக 

24,000 சதுர மீட்டர ் மற்றும் தியவன்னா ஏரி கால்வாயின் எல்ரலயில் கலபவுவா, 

அதகான மற்றும் தலங்கம சதுப்பு நிலங்கரள வடிகடட்ுகிறது. இந்த இடத்தில் 

கால்வாய் அகலம் ~100 மீ மற்றும் மரழ இல்லாத காலங்களில் (ஆண்டின் 

பபரும்பகுதி) நீர ்ஓடட்ம் கிட்டத்தடட் ததங்கி நிற்கும். சதுப்பு நிலம்/சதுப்புப் பகுதிகள், 

ஏரிகள் மற்றும் கால்வாய்களுக்குள் அல்லது அதற்கு அருகில் உள்ள பதாகுதிகள், 

தற்காலிக தசமிப்பு யாரட்ுகரள நிறுவுதல் மற்றும் இயக்குதல் ஆகியரவ மிதமான 

மற்றும் கடுரமயான பாதகமான தாக்கங்கள் மற்றும் குறுகிய/நீண்ட காலத்திற்கு 

ஈரநில சூழலியல் மற்றும் கால்வாய்/நீரந்ிரல நீரின் தரத்ரத சீரக்ுரலக்கும். 

தாக்கங்கள். தாழ்வான பகுதிகள் பவள்ளம் மற்றும் தடுப்பரணகள் நிரப்பப்படட்ால், 

கீழ்பகுதிகளில் பவள்ளம் அதிகரிக்கும் என எதிரப்ாரக்்கலாம். 

 

ஏப்ரல் 2021 இல் திடீபரன பாசிப் பூக்கள் ததான்றியதால், SLLDC சுற்றாடல் அரமசச்ு, 

CEA மற்றும் ஏரனய பங்குதாரரக்ளுடன் இரணந்து நாடாளுமன்ற ஏரியில் நீரின் 

தரத்ரத மீட்படடுக்கும் பசயற்திட்டத்ரத நடத்தியது. ஒப்பந்ததாரர ்தியவன்னா ஓயா 

மற்றும் SLLDC/CEA க்கு ததரவப்படும் ஏரனயரவ ததரவகளுக்காக CEA ஆல் 

சமீபத்தில் பவளியிடப்பட்ட கடுரமயான நீர ்தரநிரலகரள கரடபிடிக்க தவண்டும். 

 

தமலும், பபாருத்தமற்ற மண், குப்ரபகள், ஏரனயரவ அழிக்கப்படட் பபாருட்கள் 

மற்றும் மண் அரிப்பு ஆகியவற்றால் சதுப்பு நிலங்கள், பவள்ளப்பபருக்கு மற்றும் 

நீரவ்ழிகளுக்கு தற்காலிக பாதகமான தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடும்.. 

 

தியவண்ணா ஏரி அரமப்பு ஒன்தறாபடான்று இரணக்கப்பட்ட, உரடயக்கூடிய, 

அதிக உணரத்ிறன் பகாண்ட நீர-்சுற்றாடல் அரமப்பாகும், குறிப்பாக ரசாயனங்கள், 

கிரீஸ், துகள்கள் தபான்ற ஏரனய கடட்ுமானப் பபாருட்கள் மற்றும் இரசாயனங்கள் 

பவளிதயற்றப்படுவதற்கு வழிவகுகக்ும் பகாங்கிறீட் கலரவ ஆரலகள், மற்றும் 

பசயலாக்க தளங்கரளக் கண்டறிதல் குறிப்பிடத்தக்கரவயாகும், இது நீண்ட கால, 

மீள முடியாத, மிதமான மற்றும் கடுரமயான தசதம் ஏற்படும்.  முழு ஏரி அரமப்பும் 

எந்த வரகயிலும் ஏற்றுக்பகாள்ள முடியாதது. 

  

4.7.5 ஒடட்ுமமாத்த நீைியல் மை்றும் வடிகால் மீது மசயல்பாடட்ு 

தாக்கங்கள் 
 

பநடுஞ்சாரல பசல்வழிப்பாரத ஒரு உயரமான பநடுஞ் சாரலயாக 

முன்பமாழியப்பட்டது, இதனால் பநடுஞ் சாரல கடட்ுமானத்தின் தபாது பபரும்பாலும் 

ஏற்படும் அரண நிரப்புதலால் ஏற்படும் நீரியல் மற்றும் வடிகால் ஏற்படும் 

பபாதுவான தாக்கங்கள் EH-NKBA இன் உள்ளாரந்்த வடிவரமப்பு அம்சங்களால் 

குரறக்கப்படட்ும்,  எனினும் இங்கு பபாருந்தாது. எவ்வாறாயினும், தியத்த உயனவில் 

(CH 06+900 முதல் CH 07+520 வரர), பசத்சிறிபாயவில் உள்ள தியவண்ணா ஓயா 

கால்வாய் தபான்ற தற்தபாரதய கால்வாய் தடயங்களுடன் உத்ததச EH-NKBA 

பசல்வழிப்பாரத தூண் இடங்கள் சரியாக ஒன்றுடன் ஒன்று இருக்கும் பிரிவுகளில் 

சிறிய தாக்கங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. பத்தரமுல்ரலயில் CH 07+520 

இலிருந்து CH 08+200 வரரயிலான கால்வாய் பகுதி, மற்றும் TEPA வலயம் CH 09+760 

இலிருந்து CH 12+840 வரர படபபாத/தலங்கம. HEC-RAS 2-D மாதிரி 
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உருவகப்படுத்துதல்களின் முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் துல்லியமான பவள்ளம் 

பதாடரப்ான தாக்கங்கள் தமதல உள்ள பிரிவு 4.6 இல் கலந்துரரயாடப்படட்ுள்ளது. 

 

அவரிதேன குளத்தின் நுரழவுக் கால்வாய் (இது தலங்கம குளத்தின் வலது கரரக் 

கசிவு, மாதிவல மாற்றுவழித் பசயற்திட்டத்தின் கீழ் அண்ரமயில் 

அறிமுகப்படுத்தப்படட் புதிய குளத்தின் கசிவு), பவள்ளக் கடட்ுப்பாடு/நீரப்்பாசன 

பவளியீடட்ு கதவு அரமப்பு மற்றும் ஆவரிதேன குளத்தின் வலது கரர கசிவின் 

ஏரனயரவ உபகரண கட்டரமப்புகள் முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA தடயத்தால் 

பாதிக்கப்படும், இது நீரத்்ததக்கத்தின் வலது விளிம்பில் சீரரமக்கப்படட்ுள்ளது. 

மாதிவல மாற்றுவழித் பசயற்திட்டத்திரன அண்ரமயில் அமுல்படுத்திய தபாது 

SLLDC ஆல் அவரிதேன குளத்தின் கசிவு மற்றும் வலது கரர மீளரமக்கப்பட்டதுடன், 

அருகாரமயின் ஸ்திரத்தன்ரமரய உறுதி பசய்வதற்காக ததசிய கட்டிட ஆராய்சச்ி 

நிறுவனத்தின் (NBRO) பரிந்துரரகரள இரணத்து வலது கரர புனரரமக்கப்படட்ு 

பலப்படுத்தப்பட்டது. அவரிதேன  குளத்தின் வலது விளிம்பில் EH-NKBA கடந்து 

பசல்வதன் காரணமாக பசங்குத்து மருங்கு முகம் மாற்றப்படட்ு புனரரமக்கப்பட 

தவண்டும். 

 

2007 மாரச் ் 05 தததியிட்ட வரத்்தமானியின் சிறப்பு எண் 1487/10 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, TEPA இல் உள்ள நீர ் பயன்பாடட்ு பண்புகள் விவசாய 

பயன்பாடு மற்றும் பாரம்பரிய மீன்பிடி தபான்றவற்றுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

ஜூரல 2021 இல் பவளியிடப்பட்ட வரத்்தமானி, தமலும், வீதி 

உயரத்்தப்பட்டிருப்பதாலும், குளம் நீரவ்ழிப் பகுதியில் தூண்கள் மற்றும் ரபல் 

தகப்கள் மடட்ுதம அரமந்திருப்பதாலும் அவரிதேன குளத்தின் தசமிப்புத் திறனில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் ஏற்படாது. 

 

கால்வாய் சுவடுக்குள் தூண்கள் அரமப்பதால் பவள்ள அளவு அதிகரிப்பது 1.0 பச.மீ 

முதல் 11.0 பச.மீ வரர மடட்ுதம இருந்தாலும், இது 0.24 மீ/வி முதல் 0.72 மீ/வி 

வரரயிலான ஓடட் தவகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும். இது 

கால்வாய் படுரக மற்றும் கரர துகள்களின் இயக்கத்ரத கூட ஏற்படுத்தலாம், 

இதனால் கடட்ுமான/பசயல்பாடட்ு கடட்த்தில் கால்வாய் படுக்ரக மற்றும் கடட்ுகரள 

தசதப்படுத்தலாம். 

 

ஏரனய பாதிப்புகளில் EH-NKBA வண்டிப்பாரத/பசல்பாரத பகுதியில் ததங்கிய 

மரழநீராக பவளிதயற்றப்படும் கழிவுகள் அடங்கும். மரழப்பபாழிவு-ஓட்ட 

பசயல்முரறகளின் விரளவாக உருவாகும் இந்த நிலப்பரப்புக் கூறுகள், பள்ளங்கள் 

மற்றும் வழித்தடங்கரளப் பயன்படுத்தி தசகரிக்கப்படட்ு மற்ற பகுதிகளில் உள்ள 

இயற்ரக நீரவ்ழிப் பாரதயில் பவளிதயற்றப்படும். எவ்வாறாயினும், TEPA பகுதியின் 

சுற்றாடல் மற்றும் சுற்றாடல் முக்கியத்துவம் காரணமாக, இந்த வீதி பசல்பாரதயின் 

தரரப் பாய்சச்ல் மாசுபட்ட வீதி தூசி, டயர ் ததய்மானம் மற்றும் கண்ணீர ் மற்றும் 

பல்தவறு கூழ் துகள்கள் TEPA மற்றும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய கால்வாய் 

வரலயரமப்புகின் உணரத்ிறன் நீர ் சூழலில் நீரின் தரத்ரத பாதிக்கும். . இது 

மிதமானது முதல் கடுரமயான நீண்ட கால தாக்கம் மற்றும் முரறயான பவௌள நீர ்

தசகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் அகற்றல் நடவடிக்ரககரள கரடபிடிப்பதன் மூலம் 

குரறக்க முடியும். 

 

4.8 வமை்பைப்பு நீை,் நிலத்தடி நீை ் மை்றும் மை் மீதான 

தாக்கங்கள் 

4.8.1 அகழ்வு மசய்யப்பட்ட மபாருட்கள், கடட்ுமானப் மபாருட்கள் 

முதலியவை்றின் மை்அைிப்பு மை்றும் கடட்ுமான நடவடிக்ணககளில் 

இருந்து உருவாகும்  ஏணனயணவ கழிவு 
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அகழப்பட்ட  பபாருட்கள், கடட்ுமானப் பபாருட்கள் மற்றும் ஏரனயரவ கழிவுகள் 

தமற்பரப்பில் மண்அரிப்பு மற்றும் கடட்ுமான காலத்தில் நிலத்தடி நீரின் தரம் 

ஆகியவற்றால் எதிரப்ாரக்்கப்படும் பாதகமான தாக்கங்களில் முக்கியமாக பூமிரய 

அகழ்தல் தபான்ற பல்தவறு பசயற்திட்ட நடவடிக்ரககளால் ஏற்படும் மண் நீரில் 

கலப்பதனால் தாக்கம் ஏற்படும். மண் துகள்கள் தமற்பரப்பு நீரந்ிரலகளில் தநரடியாக 

விழுவது, நீரின் தசற்றுத்தன்ரமயிரன  அதிகரிக்கும். இது தண்ணீருக்குள் ஒளி 

ஊடுருவரலக் குரறக்க வழிவகுக்கும், இது நீரவ்ாழ் தாவரங்கள் மற்றும் ஏரனயரவ 

உயிரினங்கரள தமாசமாக பாதிக்கலாம். தமலும், கனமரழயின் தபாது, மண்ரணத் 

அகழ்தல் மூலம், தூசி மற்றும் மண் துகள்கரள தண்ணீரில் கழுவுதல், உயரமான 

கட்டரமப்புகரள குவித்தல், மண் குவிப்பு தபான்றவற்றால் தமற்பரப்பு 

நீரந்ிரலகளில் வண்டல் அல்லது தசறு தபான்ற படிவுகள் ஏற்படும். இறுதியாக 

நீரம்ட்டம் அதிகரிப்பு அல்லது பவள்ள நிரலரமகள் ஏற்படும். ஆயினும்கூட, 

கடட்ுமானத்தின் தபாது நீரந்ிரலகளில் மண்ரண பவளியிடுவரதக் குரறக்கலாம் 

அல்லது தவிரக்்கலாம். இருப்பினும், இந்த பிரதிகூல தாக்கம் தற்காலிகமானது மற்றும் 

கடட்ுமான காலத்திற்கு மடட்ுதம ஏற்படும். 

 

தாழ்வான பகுதிகளில் கடட்ுமானப் பபாருட்கரள முரறயற்ற தசமிப்பு, கடட்ுமானம் 

பதாடரப்ான உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கரள சுத்தம் பசய்தல், எண்பணய் 

கசிவுகள், எரிபபாருள் மற்றும் மசகு எண்பணய் கசிவுகள் தபான்றரவ தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தும். இவற்றுக்கும் தமலாக, ஆன்-ரசட் கான்கிரீட் தபட்ச ் ஆரல 

இயக்கப்பட்டால், கான்கிரீட் கலரவரய சுத்தம் பசய்வதன் மூலம் உருவாகும் கழிவு 

நீர ் சுத்திகரிக்கப்படாமல் பவளிதயற்றப்படட்ால், மணல் மற்றும் வண்டல் மற்றும் 

சிபமன்ட் துகள்களால் பங்களிக்கும் அதிக தசற்றுத் தன்ரம மற்றும் கார தன்ரம 

காரணமாக நீரந்ிரலகளில் அடிமட்ட வண்டல் உருவாக்கத்தில் குறிப்பிடத்தக்க 

பிரதிகூல தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். தமலும், நிலத்தில் திண்மப்பபாருட்கரள 

பவளியிடுவது மண்ணின் ஊடுருவரலக் குரறக்கும் அதத தவரளயில் 

தமல்மண்ணில் வண்டல் படிவதால் மண்ணின் அரமப்ரப மாற்றியரமக்கும். 

 

4.8.2 கசிவு, சிந்துதல் மை்றும் தை்மசயலான எை்மைய் 

மவளிவயை்ைம், பைாமைிப்பு, கழுவுதல், வசணவ மசய்தல் 

வபான்ைவை்றிலிருந்து உருவாகும் கழிவுகள். 
 

இவற்றுக்கும் தமலாக, கனமரழயின் தபாது, எண்பணய் கசிவுகள், கடட்ுமான 

உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திர பசயல்பாடுகள், தசரவ  தபான்றவற்றில் இருந்து 

எரிபபாருள் மற்றும் மசகு எண்பணய் கசிவுகள், எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் 

ஆகியவற்றால் நீர ்மாசுபடுவதற்கு வழிவகுக்கும்.. இது தமாசமான நீரின் தரம் (BOD, 

COD, TSS, O&G தபான்றவற்றின் அடிப்பரடயில் அதிகரித்த மாசுபாடு பகாண்ட நீர)் 

தபான்ற பிரதிகூலமான தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். 

 

இவற்றுக்கும் தமலாக, தற்காலிக பணியாளரக்ளால் உருவாக்கப்படும் சாக்கரட 

மற்றும் கழிவு நீர ்(கழிவுநீர ்மற்றும் குளிக்கும் நீர)் சுத்திகரிக்கப்படாமல் முரறயற்ற 

முரறயில் பவளிதயற்றப்பட்டால், நீரின் தரம் தமாசமரடந்து தமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் பிரதிகூலமான தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். அதிக BOD, COD, 

TSS, O&G தபான்றவற்றின் தசதன தசரம்ங்கள், ஊட்டசச்த்துக்கள், தநாய்க்கிருமிகள், 

எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ் தபான்றரவ மாசுபாடட்ிற்கு பங்களிக்கும். 

 

எவ்வாறாயினும், தற்காலிக பணியாளரக்ளால் ஏற்படும் கழிவுநீர ் குறிப்பிடத்தக்க 

பிரசச்ிரனயாக இருக்காது, ஏபனனில் இந்த பிரசச்ிரன கடட்ுமான காலத்திற்கு 

குறுகிய கால வரம்புக்குடப்ட்டதுடன் பசயற்திட்ட ஆய்வுக்கு உடப்டட் பகுதியிலிருந்து 

கிணற்று நீர ் மற்ற வீடட்ு ததரவகளுக்கு தவிர குடிநீர ் ததரவகளுக்கு 

பயன்படுத்தப்படவில்ரல. நகர குடிநீர ்விநிதயாகம் வினிதயாகிக்ப்படுகிறது. 
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4.8.3 மதாழிலாளை் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், நிணலயங்கள், 

மாறும் கட்டிடங்கள், பைாமைிப்பு, கழுவுதல், வமாட்டாை ் வசணவ 

மசய்தல் இடங்கள்(ஏவதனும் இருந்தால்) வபான்ைவை்றிலிருந்து 

உருவாகும் கழிவுநீணை அகை்றுதல். 
 

சதுப்பு நிலப் பகுதிகளில் உள்ள புற கால்வாய்களின் தமற்பரப்பு நீர ் குரறந்த 

அளவிலும் மிதமான அளவிலும் மாசுபடுவதுடன், வீடட்ுக் கழிவு நீர ் மற்றும் 

ஏரனயரவ பவளிதயற்றங்களில் இருந்து சற்தற அதிக அளவிலான மாசுகளுடன் 

காணப்பட்டது. இந்த பவளிதயற்றங்கள் (சாக்கரட மற்றும் வீடட்ுக் கழிவுநீர ்

இரண்டும்) கால்வாய்/ சதுப்பு நில ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் வீடுகள், பதாழிற்வீதிகள் 

மற்றும் ஏரனயரவ வணிக கடட்ிடங்கள்/விற்பரன நிரலயங்களில் இருந்து   

பவளிதயற்றம் ஆகியரவ புற கால்வாய்கரள மாசுபடுத்துவதற்கான முக்கிய 

ஆதாரமாகும். எனதவ, பசயற்திட்டம் பசயல்படுத்தப்படாவிட்டாலும், பசயற்திட்டப் 

பகுதியில் எதிரக்ாலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான நீரின் தரம் தமாசமரடவது 

தவிரக்்க முடியாதது. 

 

தமலும், கடட்ுமான/பசயல்பாடட்ு நிரலகளில் பணியாளர ் முகாம்கள், 

அலுவலகங்கள், நிரலயங்கள், முரனய கட்டிடங்கள், பராமரிப்பு, கழுவுதல், 

தமாட்டார ்தசரவ பசய்தல் (ஏததனும் இருந்தால்) தபான்றவற்றில் இருந்து எண்பணய், 

எரிபபாருள் மற்றும் ஏரனயரவ கரரப்பான்கள் கசிவுகள், மரழநீருடன் கலந்து 

தமலும் மாசுபடுத்தும் சாத்தியம் உள்ளது.. 

 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரலயின் பசயல்பாட்டின் தபாது பசயற்திட்ட ஆய்வுப் 

பகுதியின் தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதகமான தாக்கங்கள் கனமரழயின் தபாது வீதியின் தமற்பரப்பில் பாயும்  நீரால் 

மடட்ுதம ஏற்படும். கனமரழயின் தபாது வீதியின் தமற்பரப்பில் பாயும்  

ரேட்தராகாரப்ன்கள், எண்பணய் மற்றும் கிரீஸ், மிதக்கும் திண்மபபாருட்கள் 

தபான்ற பல்தவறு மாசுபாடுகள் உள்ளன மிதக்கும் திண்மபபாருட்கள், COD, BOD, O&G, 

கன உதலாகங்கள், முதலியன, 1-2 மணி தநரத்தில் மரழ பபய்யும் முதல் நிகழ்வில். 

வீதியின் தமற்பரப்பின் மாசுபடுத்தும் பசறிவு அப்பகுதியின் உள்ளூர ்

நிரலரமகரளப் பபாறுத்து பபரிதும் மாறுபடும் மற்றும் நீண்ட மணிதநர மரழயின் 

மூலம் காலப்தபாக்கில் பதாடரந்்து குரறயும். எனதவ, தமற்பரப்பு ஓட்டத்தின் 

பிரதிகூலமான தாக்கங்கள் பசயற்திட்ட ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள மற்ற வீதிகரள 

தபாலதவ குரறவாகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் இருக்கும். 

 

4.8.4 மதாழிலாளை் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், வடால் பிளாசா, 

கட்டிடங்கள் வபான்ைவை்றிலிருந்து உருவாகும் ஏணனயணவ 

திைவ/திை்ம கழிவுகணள (அபாயகைமானது உட்பட) அகை்றுதல். 
 

பதாழிலாளரக்ளின் முகாம்கள் RoW அல்லது ஏரனயரவ சுற்றாடல் உணரத்ிறன் / 

தாழ்வான பகுதிகளுக்கு பவளிதய கண்டிப்பாக அரமந்திருக்க தவண்டும். 

கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய, கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ுக் காலங்களில் 

தளத்தில் தற்காலிக பணியாளரக்ள் முரறதய 40, 500 மற்றும் 60 (பவவ்தவறு 

இடங்களில்) உள்ளனர.் நிரலயான வழிகாடட்ுதல்களின் அடிப்பரடயில் 

திரவ/திண்மகழிவு உருவாக்கம் கீதழ உள்ள அட்டவரண 121 இல் வழங்கப்படட்ுள்ளது. 

 

அட்டவரண  115: திரவ/திண்மகழிவு உருவாக்கம் 

விளக்கம்  

கடட்ுமானத்திற்

கு முந்ரதய 

காலம் 

கடட்ுமான 

காலம் 

பசயல்பாட்

டு காலம்  

தளத்தில் பணியாளரக்ள்  40 500 60 
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திண்மகழிவு உருவாக்கம் 

(கிதலா/நாள்) 22.08 276.00 33.12 

மனித திண்மகழிவு உருவாக்கம் 

(கிதலா/நாள்) 5.00 62.50 7.50 

சாம்பல் கழிவு நீர ் உருவாக்கம் 

(லீ/நாள்) 3.40 42.50 5.10 

 

சாக்கரட தாங்கிகள்/சீல் பசய்யப்பட்ட தசகரிப்பு தாங்கி வரக  என்பன, சாம்பல் நீர ்

ததங்குவதற்காக பதாழிலாளர ்முகாம்களில் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும் என்பதுடம் 

தளத்தில் திண்மகழிவுகரள தசகரிக்க ததரவயான நிரலயான வரக 

பகாள்கலன்கள் பயன்படுத்தப்படும். மத்திய குப்ரப தசகரிக்கும் பகுதிகள் 

வரரயறுக்கப்படட்ு, துரந்ாற்றம் மற்றும் சாயக்கழிரவத் தடுக்க ததரவயான 

உள்கட்டரமப்பு ஏற்பாடுகள் பசய்யப்படும். திண்மகழிவு மற்றும் திரவக் கழிவுகரள 

(சாம்பல் மற்றும் கருப்பு) தசகரித்தல் மற்றும் அகற்றுதல் ஆகியரவ நகராட்சி 

திண்மகழிவு முகாரமத்துவ அலகுகளின் உரிமம் பபற்ற குப்ரப தசகரிப்பாளரக்ள் 

மூலம் தமற்பகாள்ளப்படும், அதத தநரத்தில் சாம்பல்/கருப்பு நீர ் உரிமம் பபற்ற 

சாக்கரட பவுசர ் தசகரிப்பாளரக்ளால் ரகயாளப்படட்ு ததரவயான அரனத்து 

வழிகாடட்ுதல்கரளப் பின்பற்றி அகற்றப்படும்.  

 

பதாழிலாளர ் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், கட்டிடங்கள் தபான்றவற்றில் இருந்து 

உருவாகும் ஏரனய அபாயகரமான திரவ/திண்ம கழிவுகரள அகற்றலானது, 

முகாம்கள், அலுவலகங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்படட் பதாழிலாளரக்ளின் தன்ரமயின் 

கருதப்படாததால் அரவ கருதப்படுவதில்ரல. 

 

4.8.5 விபத்துக்கள், தீ, இயை்ணக ஆபத்துகள் வபான்ைணவ. 

 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் பபாதுமக்களுக்கு விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கும் 

அபாயகரமான பணிசச்ூழலின் தாக்கங்கள் கடட்ுமானக் காலத்தில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறதுடன் பசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் பபாது/EH வீதிப் 

பயன்படுத்துபவரக்ள்/பராமரிப்பு ஊழியரக்ள் தபான்றவரக்ளுக்கு விபத்துகளின் 

ஆபத்து அதிகமாகதவா அல்லது குறிப்பிடத்தக்கதாகதவா இருக்கலாம். விபத்துகளின் 

ஆபத்து நீண்ட கால பாதிப்பாக கருதப்படுகிறது. 

 

4.8.5.1 கடட்ுமான காலத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் 
பாரிய, நீளமான மற்றும் கனரக கடட்ுமான வாகனங்களின் தபாக்குவரத்துக்கு 

பயன்படுத்தப்படும் வீதிகளில் இயக்குவது விபத்து அபாயத்ரத அதிகரிக்கும், இதன் 

விரளவாக வாகனங்களுக்கு தசதம் மற்றும் காயம் வீதி பயன்படுத்துபவரக்ளுக்கு 

உயிரிழப்புகள் கூட ஏற்படும். ததவாலா வீதி அல்லது தபாக்குவரத்து பநரிசல் நிரறந்த 

பபாத்துவாரா வீதி தபான்ற குறுகலான வீதிகளில் கடட்ுமான வாகனங்கள் பசல்வது, 

இந்த குறுகிய வீதிகளின் ஓரங்கரளப் பயன்படுத்தும் பாதசாரிகள் மற்றும் ரசக்கிள் 

ஓடட்ுபவரக்ளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க அசச்ுறுத்தரல ஏற்படுத்தும். 

 

துரளயிடல் சாதனம் பசயல்பாடுகள், அகழ்வு பணிகள் மற்றும் கடட்ுமானப் 

பபாருட்கரள பகாண்டு வருவதற்கும், அகற்றும் பபாருட்கரள அகற்றுவதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும் லாரிகள் ஆகியரவ மிகக் குரறந்த இடத்திதலதய இயக்கப்படும். 

இந்த வரரயறுக்கப்பட்ட பணியிடத்தின் காரணமாக பதாழிலாளி இத்தரகய 

இயந்திரங்களால் தாக்கப்படதவா அல்லது காயமரடவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் 

மிக அதிகம். 

 

பநடுஞ் சாரல உயரமான அரமப்பாக நிரம்ாணிக்கப்படவுள்ளதால், தரர 

மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கு தமல் உயரத்தில் பணிபுரியும் தபாது பதாழிலாளரக்ள் 

முரறயான பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககரளப் பயன்படுத்தாவிட்டால், கடட்ுமான 
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தளங்களில் இருந்து அல்லது உயரத்தில் இருந்து விழும் வாய்ப்புகள் ஏற்படலாம். 

பதாழிலாளரக்ள் கால்வாய்கள் / நீரவ்ழிகளில் விழுந்து நீரில் மூழ்கலாம். 

 

கட்டரமப்புகளின் முரறயற்று பாதுகாப்பற்ற ரகயாளுதல் பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

பாரம் தூக்கிகள் தபான்ற இயந்திரங்கரள இயக்குபவரக்ளுக்கு விபத்துக்கரளயும் 

கடட்ுமான இயந்திரங்களுக்கு தசத்த்ரதயும் விரளவிக்கும். 

 

கடட்ுமான தளங்கள் மற்றும் யாரட்ுகளில் மின்சாரம் மற்றும் மின் கருவிகரளப் 

பயன்படுத்துவது விபத்துகளின் அபாயத்ரத அதிகரிக்கும், குறிப்பாக 

பதாழிலாளரக்ளுக்கு. இந்த அளவிலான பசயற்திட்டப்பணியின் தபாது தீ மற்றும் 

மின்கசிவு அபாயத்ரதயும் கருத்தில் பகாள்ள தவண்டும். பதாழிலாளர ்முகாம்கள், 

பபாருட்கள் மற்றும் எரிபபாருள் களஞ்சியங்களில் தீ மற்றும் மின்சாரம் 

என்பனவற்றால் ஏற்படும் ஆபத்து குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

EH இன் கடட்ுமான தளங்கள் குடிதயற்றங்களுக்கு மிக அருகில் அரமந்துள்ளதுடன் 

சில வீதிகள் அன்றாட தபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது. கடட்ுமானப் 

பபாருட்கள் அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள், வீதிகள் மற்றும் பசல்பாரதகளில் விழும் 

வாய்ப்புகரள நிராகரிக்க முடியாது. அத்தரகய கடட்ுமானப் பபாருட்கள் ஒரு நபர ்/ 

நபர ்அல்லது நிறுத்தப்படட் வாகனம்  / வீதிகள் / பசல்பாரதகளில் பசல்லும் தபாது, 

தவிரக்்க முடியாமல் மக்களுக்கு காயமும் வாகனங்களுக்கு தசதமும் ஏற்படும்.  

 

அபாயகரமான பணிசச்ூழல்கள் மற்றும் விபத்துக்கள் காரணமாக பபாதுமக்கள் 

மற்றும் பதாழிலாளரக்ள் இருவருக்கும் ஏற்படும் தாக்கங்கள் முக்கியமாக குரறந்த 

பணியிடத்தின் காரணமாகவும், முன்பமாழியப்பட்ட பநடுஞ் சாரல உயரமான 

அரமப்பாக நிரம்ாணிக்கப்படவுள்ளதாலும் ஏற்படுகிறது. முரறயான 

நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படாவிடட்ால், பபரும்பாலான சந்தரப்்பங்களில் 

பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் பபாதுமக்களுக்கு ஏற்படும் காயங்கள் ஆபத்தானரவ. 

 

4.8.5.2 பசயல்பாட்டின் தபாது ஏற்படும் தாக்கங்கள் 
 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரலயில் நிரண்யிக்கப்பட்ட தவக வரம்புகளுக்கு அப்பால் 

வாகனங்கள் தவகமாகச ் பசல்வதும், கவனக்குரறவாக வாகனம் ஓடட்ுவதும் 

பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் ஏற்படும் விபத்துகளுக்கு முக்கிய காரணமாகும். அத்தரகய 

வாகனம் பாதுகாப்புத் தரடகரளத் தாண்டி, அருகிலுள்ள குடியிருப்புப் பகுதியிதலா 

அல்லது CEB, NWSDB, CPC அல்லது வீதிதயாரங்களில் விழுந்தால், உயிர ் மற்றும் 

பசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் தசதங்கள் தபரழிரவ ஏற்படுத்தும். 

 

பநடுஞ் சாரலயில் பசல்லும் வாகனங்களில் தீ விபத்து ஏற்படும். தீயரணப்புப் 

பணியாளரக்ள் மற்றும் உபகரணங்கரள அணுகுவதற்கான தரடயின் தன்ரம 

காரணமாக, தீயானது அருகிலுள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அல்லது CEB, NWSDB 

மற்றும் CPC ஆகியவற்றின் வசதிகளுக்கு எளிதில் பரவி உயிர ் மற்றும் 

உரடரமகளுக்கு தபரழிரவ ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் தசதமரடயலாம்.  

எனதவ EH இன் பசயல்பாட்டின் தபாது இதுதபான்ற சம்பவங்கரளத் தவிரக்்க அவசர 

வசதிகரள ரவப்பதில் கவனமாக வடிவரமப்பு அணுகுமுரறகரளக் கருத்தில் 

பகாள்ள தவண்டும். 

 

4.9 கட்டுமானக் கட்டத்தின் வபாது கட்டுமானத்துக்கான 

மூலப் மபாருட்கணள பிைித்மதடுத்தல், வபாக்குவைத்து, 

வசமித்தல் மை்றும் கழிவுகணள அகை்றுவதால் ஏை்படும் 

தாக்கங்கள் 
 

4.9.1 கடட்ுமானப் மூலப்  மபாருட்களின் பிைித்மதடுத்தல் 
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கடட்ுமானப் பபாருட்கள்: பசயற்திட்ட நடவடிக்ரககளுக்கான மணல் (148,512 Cu.m) 

மற்றும் கிறவல் (140,419 Cu.m) பசயற்திட்டப் பகுதிக்கு பவளிதய பபறப்பட தவண்டும், 

அதத தநரத்தில் கடுபவல மற்றும் அதுருகிரியரவச ் சுற்றியுள்ள உத்ததசிக்கப்பட்ட  

பாரதக்கு அருகாரமயில் கிரடக்கும். இயற்ரக வளங்கள், வளி , சத்தம், நீர ்மற்றும் 

மண் மாசுபாடு ஆகியவற்றின் குரறவினால், பபரிய அளவிலான பபாருட்கரள 

பிரித்பதடுத்தல் தற்தபாதுள்ள சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க பிரதிகூலமான தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தும். அழகியல் அழரகக் குரறப்பது மற்றும் பல்லுயிர ் மற்றும் இயற்ரக 

வாழ்விடங்களுக்கு தசதம் ஏற்படுவதும் அதிக அளவில் மூலப் பபாருள் 

பிரித்பதடுப்பின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும். 

 

முன்பமாழியப்பட்ட உயரம்ட்ட பநடுஞ் சாரல தூண்களின் மீது அரமக்கப்பட 

உள்ளதால், அதிக அளவு கருங்கலும்  மணல்களும் ததரவப்படுகின்றன. மணல் 

அகழ்வதால் கரர அரிப்பு, ஆற்று படுரக மட்டம் குரறதல் மற்றும் ஆற்றின் 

சுற்றாடலுக்குலின் அழிவு ஆகியரவ ஏற்படும். கற் குவாரியின்  தூசி உமிழ்வுகள், 

சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் காரணமாக அருகிலுள்ள சமூகங்களில் ஆதராக்கியம் 

மற்றும் சமூக தாக்கங்கரள ஏற்படுத்துகிறது. குவாரி தளங்கரள தகரப்்பதால் 

வீடுகள் மற்றும் ஏரனயரவ கட்டிடங்களுக்கு கட்டரமப்பு தசதம் ஏற்படலாம். 

அடிக்கடி சரிந்துவிழுதல் , நீர ்ததங்குதல், உயிர ்இழப்பு மற்றும் சுற்றாடல் தசரவகள், 

நிலத்தடி நீர ் மாசுபடுதல், நுளம்பு உற்பத்தி இடங்கரள உருவாக்குவதுடன் 

பயிரப்சய்ரகக்கு நிலம் இழப்பு ஆகியரவ குவாரிகளால் ஏற்படும் முக்கிய 

பாதிப்புகளாகும். 

 

4.9.2  கடட்ுமானப்  மூலப் மபாருட்களின் வபாக்குவைத்து 

 

பசயற்திட்டப் பகுதிக்கு உள்தளயும் பவளிதயயும் பபாது வீதிகளில் பகாண்டு 

பசல்லப்படுவதனால் கடட்ுமானப் பபாருட்கள் வீதிரயப் பயன்படுத்துபவரக்ளுக்கும் 

வீதிதயார சமூகத்தினருக்கும் சிரமத்ரத ஏற்படுத்தலாம். தபாக்குவரத்து பநரிசல், 

வீதி பாதுகாப்பு பிரசச்ிரனகள், சுற்றாடல் மாசுபாடு மற்றும் அணுகு வழிகரள 

தற்காலிகமாகத் தடுத்தல் ஆகியரவ தபாக்குவரத்து காரணமாக ஏற்படும் முக்கிய 

பாதிப்புகளாகும். கனரக லாரிகள் மூலம் பபாருட்கரள பகாண்டு பசல்லும் தபாது 

பபாது வீதிகள் சீரக்ுரலவது மற்றும் மதகுகள் மற்றும் பாலங்கள் தசதம் ஆகியரவ 

முக்கிய பாதிப்புகளாகும். 

4.9.3  கடட்ுமானப் மபாருட்களின் களஞ்சியம் 

 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளில் பயன்படுத்தப்படும் கடட்ுமானப் பபாருட்கரளக் 

ரகயாளுதல் மற்றும் தசமித்து ரவப்பது அவற்ரற பயன்படுத்தப்படும் வரர 

அவசியமான பசயலாகும். மணல் மற்றும் நுண்ணிய கருங்கற்கரள  முரறயற்ற 

முரறயில் தசமித்து ரவப்பது தாழ்வான பகுதிகள் மற்றும் நீரந்ிரலகளில் 

மண்அரிப்பு மற்றும் வண்டல் மண்ரண அதிகரிக்கும். களஞ்சியத்தில் இருந்து 

பவளிதயறும் உமிழ்வுகள் சுற்றாடல் மாசுபாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் களஞ்சிய 

கூடங்கரளச ் சுற்றியுள்ள அல்லது அருகில் உள்ள மக்களின் வாழ்வில் தாக்கத்ரத 

ஏற்படுத்தும். கடட்ுமானத்தின் தபாது ரகயாளப்படட்ு தசமிக்கப்பட தவண்டிய பபரிய 

அளவிலான பபாருள் உள்ளது. ரகயாளுதல் மற்றும் தசமிப்பு நடவடிக்ரககளில் 

பணிபுரியும் பதாழிலாளரக்ளுக்கு அதிக ஆபத்தாக அரமயும். 

 

4.9.4  கழிவு அகை்ைல் 

 

கடட்ுமானத்தின் தபாது, அகழ்வு, மற்றும் கட்டரமப்புகரள இடிப்பது குறிப்பிடத்தக்க 

அளவு திண்ம மற்றும் திரவ கழிவுகரள உருவாக்கும். கடட்ுமான கழிவுகள் 

முக்கியமாக இடிபாடுகள், கான்கிரீட், தாவர பபாருட்கள், உதலாகங்கள், பிளாஸ்டிக் 

மற்றும் அகன்ற மண் ஆகியவற்ரறக் பகாண்டிருக்கும். மனித ஆதராக்கியத்திற்கு 

அபாயகரமான இரசாயனங்கள், அமிலங்கள் மற்றும் காரக் கரரசல்கள், கழிவு 
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எண்பணய்கள் மற்றும் எண்பணய் கசடு, தபட்டரிகள் மற்றும் பிற்றுமின் ஆகியரவ 

வீதி கடட்ுமானத்திலிருந்து அபாயகரமான கழிவுகளில் அடங்கும். 

 

தமாசமான துப்புரவு ஏற்பாடுகள் மற்றும் கழிவுகரள அகற்றுவதற்கான முரறயற்ற 

முரறகள் காரணமாக பதாழிலாளர ் முகாம்கள் பல சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 

பிரசச்ிரனகரள எழுப்புகின்றன. கடட்ுமான முகாம்கள் திரவக் கழிவுகரள 

முரறயற்ற முரறயில் அகற்றுவதன் மூலம் நீரியல் துரறயில் பிரதிகூலமான 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். கழிவுநீரால் நீரந்ிரலகள் மாசுபடுவது நீரவ்ாழ் 

உயிரினங்களுக்கும், அப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். நகராட்சி மற்றும் சுகாதாரக் கழிவுகளின் தமாசமான 

முகாரமத்துவ, நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்கள், பபாது 

மற்றும் பதாழிலாளர ்ஆதராக்கியம், நீரந்ிரலகள் மாசுபடுதல் மற்றும் அப்பகுதியில் 

உள்ள இயற்ரக எழில் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் உட்பட சுற்றாடலுக்குலில் 

பிரதிகூலமான தாக்கங்கரள உருவாக்கும். கடட்ுமானத் தளங்கள் மற்றும் 

பதாழிலாளர ் முகாம்களில் இருந்து கழிவுநீர ் மற்றும் "சாம்பல் நீர"் கடட்ுப்பாடற்ற 

பவளிதயற்றம் ஆகியரவ துரந்ாற்றம் மற்றும் உள்ளூர ் நீர ் ஆதாரங்கரள 

மாசுபடுத்தும். 

 

துரளயின் பக்கங்கரள நிரலப்படுத்துவதற்காக துரளயிடல் நடவடிக்ரககளுக்கு 

பபண்தடாரனட் பயன்படுத்துவது கடட்ுமானத்தின் தபாது பபாதுவான 

நரடமுரறயாகும். பபண்தடாரனட ் நிலத்தடியில் பவளிதயறி நிலத்தடி நீரர 

மாசுபடுத்தும் சாத்தியம் உள்ளது. பண்புகரள கவனமாக கண்காணித்து 

கடட்ுப்பாட்டில் ரவத்திருந்தால் பபண்தடாரனட் குழம்பு மீண்டும் மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படலாம். எந்த முரறயில் அகழ்வு பசய்தாலும், குழம்பு இழப்பு ஏற்படும். 

சில மண்ணுடன் ததாண்டப்படும், சில அடுக்குகளில் ஊடுருவிச ்பசல்லும், தமலும் சில 

மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாத அளவுக்கு மாசுபடட்ு, தளத்திலிருந்து அகற்றப்படும். 

 

4.9.5 மகாங்கிறீட் கலக்கும் ஆணல, மகாங்கிறீட் குை்றிகள் 

களஞ்சியம், கம்பிகளின்  களஞ்சியம் &  களஞ்சியம் 

கடட்ுமானத்தில் ஏை்படும் தாக்கங்கள் 
 

பகாங்கிறீட் கலக்கும்  ஆரல, பகாங்கிறீட் குற்றிகள் களஞ்சியம், கம்பிகளின்  

களஞ்சியம் &  களஞ்சியம் என்பன கடட்ுமான கட்டத்தில், பல தூசி உருவாக்கும். 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் நிகழும். கடட்ுமான வாகன இயக்கங்கள், தள 

துப்பரவாக்கல், துரளயிடுதல், தரர அகழ்வு மற்றும் நிரப்புதல் ஆகியரவ இதில் 

அடங்கும். பநல் வயலில் தாழ்வான பகுதிகளில் முன்பமாழியப்பட்ட களஞ்சிய  

இடங்கரளக் பகாண்ட நிலத்ரத அதிக பவள்ள மட்டத்திற்கு சற்று தமதல தமம்படுத்த 

தவண்டும். இது நில தமம்பாடட்ிற்காக கணிசமான மணரல நிரப்பும் தவரலகரள 

உள்ளடக்கியது மற்றும் கீதழ உயரத்்தி காட்டப்படட்ுள்ள சுற்றாடல் 

பிரசச்ிரனகள்/தாக்கங்கரள உருவாக்கும்.  

 

கடட்ுமானப் பணியின் தபாது, பபாதுச ் வீதிகள் வழியாக மடட்ுமின்றி, பணிபுரியும் 

வளாகத்திற்குள் உள்ள பசப்பனிடப்படாத வீதி வழியாகவும் மண் பபாருட்கரளக் 

பகாண்டு பசல்வதன் மூலம் வாகன இயக்கம் மற்றும் வளியின் தாக்கம்களுடன் தூசி 

உமிழ்வு ஏற்படுகிறது.  

 

தரர தமம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அரணக்கடட்ுப் பபாருள் ரகயிருப்பில் 

இருந்து தூசிரய உருவாக்குதல். பபாருள் தபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் 

பசப்பனிடப்படாத உள் வீதிகளில் வாகனங்கள் பசல்வதால் தூசி உருவாகவும் 

வாய்ப்புள்ளது. 

 

• பகாங்கிறீட் கலக்கும் ஆரலகளின் பசயல்பாடு 
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பகாங்கிறீட் கலக்கும்  ஆரலயின் கடட்ுமான நிரலயின் தாக்கம், பசயல்பாடட்ு 

நிரலயுடன் ஒப்பிடும்தபாது மிகக் குரறவானதாகும். சாத்தியக்கூறு அறிக்ரகயில், 

ஆரலகள் மற்றும் உபகரணங்கரள பதாடரந்்து இயக்குவதற்கு கணிசமான 

பராமரிப்பதற்காக தளத்தில் தனித்தனி இருப்புகரள பராமரிக்க ஒப்பந்ததாரர ்

பபாறுப்பானவர ்என்பது பற்றிய பதளிவான விளக்கங்கள் வழங்கப்படட்ுள்ளன. முழு 

பபாருள் இருப்புகரளயும் தசமித்து ரவத்தல். எந்தபவாரு சந்தரப்்பத்திலும், ஆரல 

இயக்கப் பபாருட்கரளக் ரகயாள்வது தூசி உருவாக்கம் காரணமாக கணிசமான 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். 

 

கரடுமுரடான மற்றும் தநரத்்தியான பபாருட்கரள அவற்றின் மூலங்களிலிருந்து  

பகாண்டு பசல்வது, இறக்குவது மற்றும் ஏற்றுவது மற்றும் இறக்கும் நிரலகள் அதிக 

தூசிரய உருவாக்கும்.  

 

4.10 கட்புல (இயை்ணக( தாக்கங்கள் மை்றும் 

மசயை்திட்டத்தால் அை்ணட நிலப் பயன்கள் மீதான 

தாக்கங்கள் 
 

4.10.1 உயைமான கட்டணமப்புகளின் கீழ் மவளிசச்ம், காை்வைாட்டம் 

வபான்ைவை்ணைத் துை்டிப்பதனால் ஏை்படும் தாக்கங்கள்.  
 

உயரமான கட்டரமப்பினால்  ஏற்படும் சூரிய ஒளியின் இரடயூறு காரணமாக, 

தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர அடிப்பரடயில், முரறதய கடட்ுமான மற்றும் 

பசயல்பாடட்ுக் காலங்களில் ஒளி துண்டிக்கப்படலாம். உயரமான கட்டரமப்பின் கீழ் 

உள்ள தலங்கம EPA இன் சூழியல் அரமப்பு முதன்ரம உற்பத்தித்திறரன 

தீரம்ானிக்கும் சூரிய ஒளியின் தீவிரத்தின் கால அளவு, இது இனங்களின் 

பன்முகத்தன்ரம மற்றும் ஊட்டசச்த்து சுழற்சியில் தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 

பசுரமயான இடங்கள் மற்றும் உயரமான கட்டரமப்பின் கீழ் உள்ள நீரந்ிரலகள் 

சுற்றாடல் அரமப்பின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், தமலும் அரவ EPA பகுதியின் 

நிரலத்தன்ரமக்கு பங்களிக்கும் சுற்றாடல் அரமப்பு தசரவகளின் வரம்ரப 

வழங்குகின்றன. தமலும், கடட்ிடக் கட்டரமப்பின் இருப்பிடம் மற்றும் திரசரயப் 

பபாறுத்து குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் சுற்றாடல் உணரத்ிறன் நிரறந்த பகுதிகரளச ்

சுற்றி சத்தத் தரடகள் அரமப்பதன் காரணமாக இது அதிகரிக்கக்கூடும். 

 

தமதல குறிப்பிடட்ுள்ள கடட்ிடக் கட்டரமப்புகளில் குரறந்தபட்சம் சிலவற்றிலாவது 

காற்தறாட்டத்தில் சிக்கல்கள் இருக்கும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்பமாழியப்பட்ட வீதி பசல்வழியில் சில இடங்களில், வணிக மற்றும் குடியிருப்பு 

கட்டிடங்களில், காற்தறாட்டம், குளிரச்ச்ி மற்றும் பசயற்ரக விளக்குகள் தபான்ற 

வடிவங்களில் ஆற்றல் நுகரப்படுகிறது. நிரந்தர மதில் இல்லாத கிரடமட்ட தளம் 

காரணமாக வீதியின் அருகில் அரமந்துள்ள கட்டிடங்களின் பவளிசச்ம் மற்றும் 

காற்தறாட்டத்தில் EH-NKBA இன் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்ரல. இரடயூறு 

விரளவிக்கும் ஒளி மற்றும் காற்தறாட்டம் ஆகிய இரண்டின் ஒருங்கிரணந்த தாக்கம், 

வீடட்ுத் தாவரங்கள் மற்றும் பயிரக்ளின் குரறந்த அபிவிருத்திரயயும், உயரமான 

கட்டரமப்பின் கீழ் சில இடங்களில் நுளம்பு பபருகும் இடங்களால் பபௌதீக நலப் 

பிரசச்ிரனகரளயும் ஏற்படுத்தும். 

 

 முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்படட் வீதியானது நான்கு வழிபாரதயின் 

இரடபவளியில் அண்ணளவாகக 24.3 மீடட்ர ் அகலப் பட்ரடயால் அரமக்கப்படும். 

சுவடுகளின் வரிரசயில் ரமயக் தகாட்டிலிருந்து 40மீ மீட்டரக்ள் உள்ளன. அதன் 

இரடதய பரந்த பவற்றிட இரடபவளிகள் பராமரிக்கப்படுகின்றன. எனதவ, 

உயரமான கட்டரமப்புகளுக்கு அடியில் பவளிசச்ம் மற்றும் காற்தறாட்டத்தில் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத எதிரப்ாரக்்க முடியாது. 
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4.10.2 நகை்ப்புைங்களில் மைங்கணள இழப்பதால் பசுணமக்கு 

ஏை்படும் தாக்கங்கள். 
 

முன்பமாழியப்பட்ட வீதியானது வணிகக் கட்டரமப்புகள் மற்றும் வீடட்ுத் 

ததாட்டங்கள், பநல் வயல், ஈரநிலங்கள், நீரந்ிரலகள் மற்றும் TEPA ஆகியவற்ரறக் 

பகாண்ட கட்டப்பட்ட பகுதிகள் உடப்ட பல்தவறு நிலப் பயன்பாடட்ு வழியாகச ்

பசல்கிறது. இந்தப் பிரததசங்களில், ஸ்ரீ ஜயவரத்னபுர மற்றும் கடுபவல MC 

பகுதிகளின் வீடட்ுத் ததாட்டங்களில் உள்ள சுவடுகளில் கணிசமான 

எண்ணிக்ரகயிலான மரங்கள் மற்ற நில பயன்பாடட்ுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. 

தற்தபாதுள்ள வீடட்ுத் ததாட்டங்களில் பழங்கள், பபாருளாதார முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்த மரங்கள் மற்றும் மதிப்புமிக்க மர வரககள் உள்ளன. தற்தபாதுள்ள 

மரங்கரள அகற்றுவது 3,000 (அடட்வரண 122) மற்றும் முன்பமாழியப்படட் 

கடட்ுமானத்திற்கு இடமளிக்கும் பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான கட்டத்தில், 

முன்பமாழியப்பட்ட வரிரசக்குள் அந்த வாழ்விடங்களின் நிலப்பரப்பு தாவரங்கள் 

அவசியம் மற்றும் இது நகரப்்புற சூழலின் பசுரமரய தநரடியாக பாதிக்கும். 

 

 அட்டவரண  116: முன்பமாழியப்படட் பசல்வழியில் அகற்றப்பட தவண்டிய 

மரங்கள் 

இல விஞ்ஞான மபயை் 

மபாது மபயை் இனவியல் 

நிலணம 

அகை்ைப்பட 

வவை்டிய 

மைங்களின் 

எை்ைிக்ணக 

1 Cocos nucifera Pol EXO 1609 

2 Artocarpus heterophyllus Kos EXO 615 

3 Artocarpus altilis Del EXO 7 

4 Diospyros ebenum Kaluwara IND 1 

5 Caryota urens Kithul IND 70 

6 Azadirachta indica Kohomba EXO 2 

7 Terminalia arjuna Kubuk IND 1 

8 Melia azadarach Lunumidella EXO 3 

9 Swietenia macrophylla Mahogani EXO 105 

10 Areca catechu Puvak EXO 101 

11 Tectona grandis Tekka EXO 9 

12 Samanea saman Mara EXO 1 

13 Spondias dulcis Ambarella EXO 3 

14 Persea americana Aligeta-pera EXO 26 

15 Psidium guajava Pera EXO 7 

16 Flacourtia jangomas Lovi EXO 1 

17 Mangifera indica Amba EXO 655 

18 Garcinia mangostana Mangus EXO 1 

19 Flacourtia inermis Uguressa EXO 1 

20 Elaeocarpus serratus Weralu IND 1 

21 Annona reticulate Wali Atta EXO 1 

22 Citrus medica Naran EXO 9 

23 Nephelium lappaceum Rabutan EXO 11 

24 Hevea brasiliensis Rubber EXO 299 

பமாத்தம் 3539 
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4.10.3 பல்லுயிை்தன்ணம இழப்பு காைைமாக ஏை்படும் காட்சித் 

தாக்கம் - மாறிவரும் சூழலால் நீை்வாழ்/நிலப்பைப்பு 

வனவிலங்குகள் 
 

அத்தியாயம் 3 இல் விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, முன்பமாழியப்படட் EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டமானது, முக்கியமாக மனிதனால் மாற்றியரமக்கப்பட்ட வாழ்விடங்கள், சதுப்பு 

நிலங்கள், பநல் வயல்பவளிகள், நீரந்ிரலகள் மற்றும் தலங்கமவின் TEPA ஆகிய 

நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு வாழ்விடங்கள் வழியாக பசல்கிறது. தமதல உள்ள சில 

வாழ்விடங்கள் நிரந்தரமாக பாதிக்கப்படும், ஏரனயரவ பசயற்திட்ட 

நடவடிக்ரககளின் விரளவாக சுற்றாடல் நிரலரமகளில் மாற்றங்கரள 

அனுபவிக்கும். பசயற்திட்ட நடவடிக்ரககளில் இருந்து வனவிலங்குகள் மீதான 

தாக்கம், வாழ்விடத்தின் துண்டாடுதல் மற்றும் இந்த துண்டுகள் மற்றும் அவற்றின் 

வனவிலங்குகளின் மக்கள்பதாரகரய ஒன்றிலிருந்து மற்பறான்று 

தனிரமப்படுத்துதல் ஆகும். 

 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்துடன் பதாடரப்ுரடய தாவரங்களின் மீது பபரும் 

தாக்கம், மரங்கள் மற்றும் பசுரமயான மூடிய தாவரங்கரள அகற்றுவதன் 

காரணமாக பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான கட்டத்தில் ஏற்படும். தாவரங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்களின் மீதான தாக்கம், தளத்ரத அகற்றுதல், அகழ்வு, தாவரங்கரள 

அகற்றுதல், மணரல நகரத்்துதல், கட்டரமப்புகள் மற்றும் பரிமாற்றங்கரள 

நிரம்ாணித்தல் தபான்றவற்றுடன் பதாடரப்ுரடயது. நீரவ்ழிகள் மற்றும் ஏரனயரவ 

பதாடரப்ுரடய நீரப்்பாசன கால்வாய்களில் வாழும் விலங்குகள் மற்றும் 

தாவரங்களும் மாற்றங்கள் காரணமாக கடட்ுமான கட்டங்களின் தபாது 

பாதிக்கப்படும். நீரவ்ழிகள் மற்றும் பாசனக் கால்வாய்களின் குறுக்தக 

நிரம்ாணிக்கப்படுவதால் வண்டல் மற்றும் வண்டல் படிவதால் தசற்றுத் தன்ரம 

தபான்ற அவற்றின் சூழல்களில். பசயற்திட்டப் பகுதிக்கு உள்தளயும் அரதச ்சுற்றியும் 

ஊடுருவும் அன்னிய தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் பரவல் பசயற்திட்டத்தின் 

கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது சாத்தியமாகும். 

 

தற்தபாதுள்ள சதுப்பு நிலங்கள், பநல் வயல்கள், நீரந்ிரலகள் மற்றும் TEPA தபான்ற 

நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு வாழ்விடங்களில் பசல்கின்றது , தாவரங்கள், பல 

வரகயான தும்பி, பட்டாம்பூசச்ிகள், மீன்கள், ஈரூடக வாழ்வன, ஊரவ்ன, பறரவகள் 

மற்றும் பல்தவறு பல்லுயிரத்ன்ரமகளுடன் முழு பசயற்திட்டப் பகுதிக்கும் அழகியல் 

மதிப்ரப வழங்குகிறது. நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு சூழல்களுக்குத் தனித்துவமாகத் 

தழுவிய பாலூட்டிகள் காணப்படுகின்றது. இடம்பபயரவ்ு பருவத்தில், தமற்கூறிய 

வாழ்விடங்களில் இருந்து கணிசமான எண்ணிக்ரகயிலான விலங்கினங்கள் 

காணப்படுகின்றன. 

 

எனதவ, தற்தபாதுள்ள பகுதி அழகியல் மற்றும் பல்லுயிரத்ன்ரம மதிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில் குறிப்பிடத்தக்கது, எனதவ மாணவரக்ளுக்கு சுற்றாடல் கல்வி, 

உயரக்ல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் கள அனுபவமுள்ள ஆரவ்முள்ள குழுக்கள், 

இயற்ரக சுற்றுலா, பறரவ கண்காணிப்பு தபான்ற பல்தவறு தசரவகரள 

குடியிருப்பாளரக்ளுக்கும் பாரர்வயாளரக்ளுக்கும் வழங்குகிறது. புரகப்படம் 

எடுத்தல் மற்றும் இயற்ரக ஆரவ்லரக்ள் தபான்ற பல்தவறு ஆரவ்முள்ள 

குழுக்களுக்கான ஏரனயரவ நடவடிக்ரககள். தற்தபாதுள்ள பகுதி 

குடியிருப்பாளரக்ளாலும், பவளியில் இருப்பவரக்ளாலும் பபௌதீக  பயிற்சிகள், ஜாகிங், 

ரசக்கிள் ஓடட்ுதல் ஆகியவற்றிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது, தமலும் இது ஒரு 

அரமதியான சூழரல வழங்குவதால் ஓய்பவடுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

குறிப்பாக கடட்ுமான கட்டத்தில் பல்லுயிரத்ன்ரம பபருக்கத்தின் தற்காலிக 

இழப்புடன் தமற்கூறிய சூழரல மாற்றுவது, பசயற்திட்டப் பகுதியின் 

பல்லுயிரத்ன்ரம மற்றும் இயற்ரக அரமப்புகளில் காட்சி தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும், 
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இது இயற்ரக சுற்றுலா, கல்வி, பபாழுதுதபாக்கு மற்றும் நில மதிப்புகள் தபான்ற 

தமதல குறிப்பிடப்பட்ட தசரவகரள பாதிக்கும். 

 

⚫ தலங்கம EPA உட்பட இயற்ரக அரமப்புகளில் கட்புல தாக்கங்கள் 

கட்புல தாக்கம் என்பது ஒரு அகநிரல சிக்கலாகும், இது அபிவிருத்தியின் அளவு, 

சுற்றியுள்ள நில பயன்பாட்டின் சூழல் மற்றும் உணரத்ிறன் ஏற்பிகளின் இருப்பு 

அல்லது இல்லாரம ஆகியவற்ரறப் பபாறுத்தது உள்ளது. முன்பமாழியப்பட்ட 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ் சாரலயானது சுற்றாடல் உணரத்ிறன் பகுதிகள் மற்றும் 

கட்டரமக்கப்படட் சுற்றாடலின் வழியாக கணிசமான நீளத்தில்  பயணிக்கின்றது, 

எனதவ தியத்த உயன மற்றும் TEPA ஐச ் சுற்றியுள்ள சுற்றாடலில் கடப்ுல தாக்கம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, ஏபனனில் உயரமான கட்டரமப்புகள் பவளியிலிருந்தும் 

கட்புல சூழலுக்கு பபௌதீக  தரடகளாக பசயல்படுகின்றன. தமதல உள்ள 

வாழ்விடங்களின் உள்தள இருந்து. இயற்ரகயான பின்னணிரயக் குரறப்பதன் 

மூலம், உயரமான கட்டரமப்புகள் மற்றும் ஏரனயரவ கான்கிரீட் கட்டரமப்புகரள 

இடுவதன் மூலம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சூழலுக்கு மாற்றுவதன் மூலம் TEPA 

இன் இயற்ரக அரமப்புகளின் கடப்ுலத் தரத்தில் இந்த பசயற்திட்டம் மாறுபட்ட 

தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். துண்டாடுதல், இழப்பு மற்றும் வாழ்விடங்களின் 

மாற்றங்கள் நீரவ்ாழ் மற்றும் நில வாழ்விடங்கள் மற்றும் அவற்றின் வனவிலங்குகள் 

இரண்ரடயும் குரறக்க வழிவகுக்கும். இந்தத் பசயற்திட்டமானது, 

குடியிருப்பாளரக்ள், தினசரிப் பயணிகள், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் இந்தப் 

பகுதிகளுக்குள் பபாழுது தபாக்கு நடவடிக்ரககளில் ஈடுபடுபவரக்ள் உடப்ட பல்தவறு 

பாரர்வயாளர ் குழுக்களின் உணரத்ிறன் அடிப்பரடயில் பல்தவறு அளவிலான 

தாக்கங்களுடன் நீண்ட கால கடப்ுலத் தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். மிகவும் 

குறிப்பிடத்தக்க நீண்ட கால கட்புலத் தாக்கங்கள், TEPA பகுதியில் வசிக்கும் 

குடியிருப்பாளரக்ளுக்காக உருவாக்கப்படும்.  

 

4.11 புவியியல் மை்றும் மை்ைின் மீதான தாக்கங்கள் 

4.11.1 கடட்ுமானம் மை்றும் மசயல்பாடட்ுக் கட்டங்களில் 

எதிை்பாை்க்கப்படும் தாக்கங்கள் 

 

4.11.1.1 கான்கிரீட் தக்கரவக்கும் மதில் பகுதியுடன் சாய்ரவ 

பவடட்ுங்கள் 
 

முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல தனிரமப்படுத்தப்படட் குன்றுகள் 

பகாண்ட சமதளமான நிலப்பரப்பில் நடந்து வருகிறது. CH 15+200 முதல் CH 15+600 

வரரயிலான வீதி பவடட்ுக்களுக்குப் ஏரனயரவக்கு சாய்வு நிரலத்தன்ரமயின் 

அடிப்பரடயில் சில தநரடித் தாக்கங்கள் உள்ளன. அகழ்வுயின் தபாது (குறுகிய கால) 

சரிவு ததால்விகரள ஏற்படுத்தும் ஒரு பபரிய வாய்ப்பு உள்ளது. 

 

உயரமான பவட்டப்பட்ட பகுதிக்கான வீதி அகழ்வுயுடன் நிலத்தடி நீர ் மட்டத்ரத 

எதிரப்காள்ள ஒரு பபரிய வாய்ப்பு உள்ளது, தமலும் இது கடட்ுமானத்தின் தபாது வீதி 

பசல்பாரதயில் பாதகமான பிரதிகூலமான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடும். மரலப் 

பகுதியில் வீதிகள் அரமக்கப்படுவதால், பவடட்ப்படட் சரிவுகள் வழியாக நிலத்தடி 

நீர ்பவளிதயற்றுவதில் சிக்கல் ஏற்படும். இது தமல் சாய்வுப் பகுதிகளின் நிலத்தடி நீர ்

நிரலத்தன்ரமரய பாதிக்கலாம். அத்தரகய இடங்கள் விரிவான வடிவரமப்பிற்கு 

முன் அரடயாளம் காணப்பட தவண்டும் 

 

பவட்டப்படட் பகுதிகளுக்கு அருகில் பாரற மட்டம் பற்றிய எந்த தகவலும் 

வழங்கப்படவில்ரல, தமலும் வீதி முடிக்கப்பட்ட மட்டத்திற்கு தமல் ஏததனும் 

பாரறகள் உருவாகினால், ஊடுருவிய மரழநீர,் கசிவு நீர ் மற்றும் நிலத்தடி நீரர 

உறிஞ்ச முடியாத பாரற எல்ரலயில் ததக்கி ரவக்க அதிக வாய்ப்பு உள்ளது  எனதவ 

வீதியின் அடிப்பரட  சரிவு ததால்விகரள ஏற்படுத்துகின்றது. 
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தற்தபாதுள்ள வடிகால் அரமப்பில் அரடப்ரப ஏற்படுத்திய மரழநீருடன் துகள்கள் 

இடம்பபயரந்்து தமற்பரப்பு அரிப்ரபக் குரறக்க பவட்டப்பட்ட சாய்வு 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும். இது பவடட்ு சாய்வு நிரலத்தன்ரமரயயும் குரறக்கிறது. 

நீண்ட கால நிரலயில், ஊடுருவி மற்றும் கசிவு நீர ் பூமியில் நீரியல் அழுத்தத்தில் 

பவளிதயற்றப்படும் பாதுகாப்புக் காரணிகரளக் குரறக்கும் பவடட்ுப் பிரிவுகளில் 

பகாடுக்கப்பட்டிருக்கும் தக்கரவக்கும் கட்டரமப்புகள். பூமிரயத் தக்கரவக்கும் 

கட்டரமப்புகளின் ஸ்திரத்தன்ரமரய அதிகரிக்க, வடிவரமப்பு கட்டத்தில் 

நீரம்ட்டத்ரத முடிந்தவரர குரறக்க தவண்டும். 

 

4.11.1.2 தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல் மற்றும் ஆரம்ப  வீதி கடட்ுமானம் 
 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA க்காக ஒதுக்கப்பட்ட ஆரம்ப  வீதிகள் அரமப்பது 

சுற்றாடலுக்குலில் பிரதிகூலமான தாக்கங்கரள உருவாக்குகிறது. 

 

பமன்ரமயான மண் அகழ்வு 

சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் தாழ்வான பநல் வயல் நிலங்களில் முன்தனாடி வீதி 

அரமக்கும் தபாது,  பலவீனமான பமன்ரமயான தமல் மண்ரண ததாண்டி, 

அரடயாளம் காணப்பட்ட அகற்றும் பகுதியில் அப்புறப்படுத்தி, ஆரம்ப  வீதிகளுக்கு 

நிரலயான கரரரய உருவாக்க தவண்டும். அகழ்ந்பதடுக்கப்பட்ட பமன்ரமயான 

தமல் மண், இயற்ரக நில நிரலகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது மாறி PH மதிப்புகரள 

பவளிப்படுத்தலாம் மற்றும் அகற்றும் பகுதியில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் 

மரங்கரள தமாசமாக பாதிக்கலாம். தரர தமம்பாட்டிற்கான பமன்ரமயான 

மண்ணின் அண்ணளவாகன அகன்ற அளவு சுமார ்50,000 m3 ஆகும்.  

 

பயன்பாடுகரள மாற்றுதல் 

இந்த உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயானது, மக்கள்பதாரக அதிகம் உள்ள 

நகரப்்புறம் மற்றும் உணரத்ிறன் வாய்ந்த பகுதிகள் வழியாகவும் பயணிக்க 

பசயற்திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. முன்பமாழியப்பட்ட சீரரமப்பு துரண தமற்பரப்புகள், 

தமற்பரப்பு வடிகால் மற்றும் பயன்பாடட்ு தசரவகள், சாக்கரட, மரழநீர ்

வடிகால்கள், பதாரலதபசி தகபிள்கள், தமல்நிரல மின் கடத்தும் கம்பிகள், மின்சார 

குழாய்கள், தபாக்குவரத்து சமிக்ரககள், வீதிதயார விளக்குகள் தபான்றவற்ரறக் 

கடக்கும். இந்த பயன்பாடுகள்/தசரவகள் அத்தியாவசியமானரவ. கடட்ுமானத்தின் 

பவவ்தவறு கட்டங்களில் தற்காலிக/நிரந்தர திரசதிருப்பல்கள் அல்லது அதத 

நிரலயில் தவரல ஒழுங்கில் பராமரிக்கப்பட தவண்டும். நீர ்இரறத்தல், சாக்கரட 

தபான்ற பயன்பாடுகரள மாற்றுவது, கடட்ுமான கட்டத்தில் பபாதுமக்களுக்கு 

கடுரமயான பாதிப்ரப ஏற்படுத்துவது ஆகியரவ பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமானத் 

திட்டத்ரத பாதிக்கிறது. 

 

கடட்ுமானப் பணிகள் பதாடரப்ான சுற்றாடல் அபாயங்கள் பபரும்பாலும் தற்காலிக 

இயல்புரடயரவ என்றாலும், அதற்கான நடவடிக்ரககள் தவரலத் திட்டத்தில் 

தசரக்்கப்பட தவண்டும். கடட்ுமானப் பணிகள் பதாடரப்ான தாக்கங்கள் 

பபரும்பாலும் பிரதிகூலமான தாக்கங்கள்: 

 

4.11.1.3 மண் அரிப்பு மீதான தாக்கம் 
 

நில பயன்பாட்டில் மாற்றம் மற்றும் மண் அகழ்வு ஆகியரவ மண் அரிப்புக்கு 

வழிவகுக்கும். தமல்மண் மற்றும் டிப்தபா தளத்தின் தமல்மண்ணுக்கு தசதம் 

ஏற்படாமல் இருக்க எல்லாவிதமான கவனமும் எடுக்கப்பட தவண்டும். இது 

பாதுகாக்கப்படட்ு எதிரக்ாலத்தில் நிரப்புதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். 

கடட்ுமானப் பபாருட்கள் (கான்கிரீட், பசங்கற்கள்) கழிவுப் பபாருட்கள் 

(ஒப்பந்தக்காரர ் முகாம்களில் இருந்து) பகாட்டப்படுவதால், தமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ் மாசுபடுவதால் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். கடட்ுமான கட்டத்தில் மண் 

மற்றும் பாரற அகழ்வு தவிரக்்க முடியாதது. 
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4.11.1.4  மண்  சரிவு காரணமாக ஏற்படும் தாக்கங்கள் 
 

துரளகளுக்கான அகழ்வு மற்றும் தூண் கட்டரமப்பு கடட்ுமானப் பணிகளுக்கான, 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு வசதியாக நீர ் நீக்கம் பசய்யப்பட தவண்டும். மண் 

துகள்களின் இடம்பபயரவ்ு மற்றும் சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளில் பாதகமான 

சுற்றாடல் தாக்கங்கரள உருவாக்குகிறது. அத்தரகய மண் துகள்களின் 

இடம்பபயரவ்ு சுற்றியுள்ள நிலத்தில் பவற்றிடங்கரள உருவாக்குகிறதுடன் 

அருகிலுள்ள கட்டரமப்புகள், தாங்கும் திறன் இழந்து அடித்தளத்தால் 

ஆதரிக்கப்படும் வீதிகள் மற்றும் தரர வீழ்சச்ிரயக் குறிக்கும் படிவுகள் ததால்விக்கு 

காரணமாகிறது. 

 

4.11.1.5 ஆழமான அடித்தளங்களுடன் எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றாடல் 

தாக்கங்கள் 
 

1. துரள மூலம் உருவாக்கப்பட்ட அகழ்வு பபாருட்கள் பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

அல்லது அரடயாளம் காணப்படட் அகற்றும் இடங்களில் அகற்றப்பட 

தவண்டும் மற்றும் பீட ் (அதிக அமிலத்தன்ரம) பபாருட்கரள அகற்றுவது 

சிறப்பு கவனிப்பின் கீழ் அகற்றப்பட தவண்டும். சலித்த துரளகரள 

உருவாக்குவது பபண்தடாரனட் குழம்புகரள உருவாக்குகிறது, அரவ 

வண்டல் பரிகரிப்பின் பின்னர ்அகற்றப்படும். 

2. பபாதுமக்களின் அன்றாட வழக்கமான கடரமகள் மற்றும் தவரலகளில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகரள குரறக்க தபாக்குவரத்து மாற்றம் பசய்யப்பட 

தவண்டும். 

3. துரளயிடலின் தபாது ஏற்படும் அதிரவ்ு சுற்றியுள்ள கடட்ரமப்புகரள 

பாதிக்கலாம். 

4. அகழ்வு பசய்யப்படட் பபாருட்களால் மாசுபடட் மரழநீர ் புற வடிகால் 

அரமப்ரபத் பதாந்தரவு பசய்யலாம். 

5. துரள துவாரத்தின் எதிரப்ாராத சரிவு காரணமாக மூழ்கும் துரளகள் அல்லது 

சரிவு உருவாக்கப்படலாம். 

 

4.11.1.6 துரள மூடி தளம் மற்றும் பரந்த அடிப்பாதம் என்பனவற்றால் 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றாடல் தாக்கங்கள் 
 

எந்த விதமான துரள தவரலயிலும், துரள மூடி தளம்  சற்று தமதல கட்டப்பட 

தவண்டும். துரள மூடி தளம்  கடட்ுமானமானது, கடட்ுமானத்திற்காக மடட்ுமின்றி, 

வடிகால், தகபிள்கள் தபான்ற ஏரனயரவ துரண தசரவகரள நிறுவுவதற்கு 

தபாதுமான நிலப்பரப்ரப வழங்குவதற்கும் தபாதுமான ஆழம் வரர அகழ தவண்டும். 

தபாதுமான திடத்தன்ரமயிரன வழங்குவதற்கு சீரான இரடபவளியில் நிறுவப்பட 

தவண்டும். மற்றும் தூண்கள் வட்ட வடிவில் 1.8 முதல் 2.0 மீ விட்டம் பகாண்டதாக 

இருக்க தவண்டும். தூண் எளிரமயான T வரக, L வரக அல்லது தபாரட்ல் அரமப்பாக 

இருக்கலாம். 

 

பின்வரும் தாக்கங்கள் சாத்தியமாகலாம்: 

 

1. EH-NKBA க்காக துரள மூடி தளம்   அகழ்வுயின் காரணமாக ஆழமற்ற 

அடித்தளங்கள் அல்லது ஆழமான அடித்தளங்களின் கீழ் சுற்றியுள்ள 

கட்டரமப்புகளுக்கு அருகில் நிரலத்தன்ரமரய இழப்பது. 

2. பபரிய பகுதிகரள அகழ்வதனால், வீதிகளில் அதிக இடம் பபறுவதால், 

தபாக்குவரத்து பநரிசல் மடட்ுமின்றி, பபாதுமக்களுக்கும் இரடயூறு ஏற்படும். 

3. சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளுக்கு பக்கவாடட்ு பூமி அழுத்தத்ரத 

பவளியிடுவதால், மணல் பகாதிநிரலயுடன் பதாடரந்்து, மூழ்கும் துரளகள் 

அல்லது நில இழப்ரப உருவாக்குதல். 
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4. மூடப்படாத அல்லது பாதுகாப்பற்ற அகழ்வு மற்றும் துரளகளில் தூசி 

உருவாக்குதல். 

5. கடட்ுமானத்திற்காக வாகன நிறுத்துமிடங்கரள, கட்டரமப்புகளுக்கான 

அணுகல் இழப்பு மற்றும் கரடகள் மற்றும் சந்ரதகளுக்கான வருமான இழப்பு. 

6. அகழ்வு மற்றும் படிவு மண்ணுடன் புற வடிகால் அரமப்பு அரடப்பதால் 

ததரவயற்ற பவள்ளம். 

7. வலுவூடட்ப்படட் பகாங்கிறீட்  நிறுவலின் தபாது,  பாரம் தூக்கிகள், குரறந்த 

படுக்ரககள், பம்ப் காரக்ள் தபான்ற நீண்ட வாகனங்களுக்கு இடமளித்தல். 

 

4.12  கை்டை ் வாை்ப்பு சூப்பை் கட்டணமப்பு, வபாக்குவைத்து 

மை்றும் விணைப்பு 
 

வரளவு ஆரர 300 மீட்டருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் உயரமான பநடுஞ் சாரலப் 

பிரிவுகளுக்கு முன்காடட்ு I கரட்ர ் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. கரட்ர ் பசயற்திட்டப் 

பகுதிக்கு அருகில் நிறுவப்படட்ு பாரம் தூக்கி அல்லது பீம் லாஞ்சர ்மூலம் பகாண்டு 

பசல்லப்படட்ு நிறுவப்படும். ஆரம்ப  வீதி வழியாக பீம் தபாக்குவரத்து மற்றும் ஆரம்ப  

வீதி பபாது வீதிகரள கடக்கும் தபாதும் அத்தரகய இடங்களில் பீம்கரள நிறுவுவது 

பபாதுமக்களுக்கு இரடயூறாக கடுரமயான தபாக்குவரத்து பநரிசரல 

உருவாக்குகிறது. 

 

கிரட்ர ்தபாக்குவரத்து மற்றும் விரறப்பு வாரப்்பு தளங்கள் மூலம் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

சுற்றாடல் தாக்கங்கள். 

 

1. தளத்தில் உருவாகும் தூசி வளியுடன் பாய்ந்து சுற்று வடட்ாரத்தில் படியும். 

2. காங்கிரீட்டிங் பசயல்பாட்டில் உருவாகும் கழிவுகள் மற்றும் அசுத்தமான கழிவு 

நீர ்தமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரந்ிரலகரள மாசுபடுத்தும். 

 

3. பசயல்பாட்டின் தபாது ஏற்படும் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு. 

 

4. தபாக்குவரத்து மற்றும் கடட்ுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் தபாக்குவரத்து 

பநரிசல். 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

5. தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் வழிமுணைகள் 
 

5.1 சமூக-மபாருளாதாை மை்றும் மீள்குடிவயை்ை 

பாதிப்புகளுக்கான தாக்கத்ணத தவிைக்்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
 

5.1.1 காைி சுவிகைித்தல் மை்றும் மீள்குடிவயை்ைம் காைைமாக 

ஏை்படும் பாதிப்புகணளத் தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
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சமூக தாக்கங்கள் (காணி சுவிகரித்தல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் பாதிப்பு) 

பசயற்திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு அளவில் ஒரு முக்கிய காரணியாக 

கருதப்பட்டதுடன்  சுவிகரிக்கப்படும் நிலத்தின் அளவு மற்றும் குடும்பங்களின் 

எண்ணிக்ரகரய குரறப்பதற்காக தமலும் நான்கு தடயங்கரள பரிசீலித்து 

முன்பமாழியப்பட்ட  பாரத  ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. எனதவ, EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டமானது, வடிவரமப்புக் கருத்து மற்றும் பூரவ்ாங்க வடிவரமப்பு நிரல வரர 

தணிப்ரபப் பின்பற்றுகிறது. 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது முக்கியமாக சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் பநல் 

வயல்களின் வழியாக பசல்லும் ஒரு உயரமான வீதியாக இருப்பதால், மீள்குடிதயற்ற 

தாக்கங்கள் கணிசமாகக் குரறவாக உள்ளன. எவ்வாறாயினும், அத்தியாயம் 4.1 இல் 

விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி 14,941.28 தபரச்ச்ஸ் பகாண்ட 586 காணிகள் சுவிகரிக்கப்படும். 

காணி சுவிகரிப்பு  சட்டம் (LAA) மற்றும் அதன் திருத்தங்கள் (ஒழுங்குமுரற 2008) 

மற்றும் இலங்ரகயின் ததசிய தன்னிசர்சயற்ற மீள்குடிதயற்றக் பகாள்ரக (NIRP) 

ஆகியவற்றுக்கு இணங்க ஆதலாசகரக்ள் குழுவினால் EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்திற்காக மீள்குடிதயற்ற நடவடிக்ரகத் பசயற்திட்டம் (RAP) 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. இதில் பசயற்திட்ட-குறிப்பிட்ட உரிரம அணி (EM) 

ஒருங்கிரணக்கப்படட்ுள்ளது (இரணப்பு 21 ஐப் பாரக்்கவும்). EM பசயற்திட்டத்தால் 

பாதிக்கப்பட்ட அரனத்து குடும்பங்களுக்கும் ததரவயான வரவு பசலவுத் திட்ட 

ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் பசயல்படுத்தும் அட்டவரணயுடன் உரிரமகரளக் 

குறிப்பிடுகிறது. RDAவின் PMU ஆனது, EM திட்டத்திற்கான அதன் விண்ணப்பத்ரத 

பசயல்படுத்துவதற்கு அரமசச்ரரவ அனுமதிரயப் பபற்றுள்ளது (இரணப்பு 22 ஐப் 

பாரக்்கவும்). எனதவ, சடட்ப்பூரவ் நஷ்டஈடு (காணி மற்றும் பசாத்துக்கள் வணிக 

மதிப்பு மற்றும் மாற்றுச ்பசலவு) மற்றும் சட்டப்பூரவ்மற்ற நஷ்ட ஈடட்ு க்கான பதாரக 

ஆகியவற்ரற தீரம்ானிக்க உதவும். குறிப்பாக, நஷ்டஈடு முரண்பாடுகரளத் தணிக்க 

உதவும். காணி சுவிகரித்தல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றக் குழுவின் (LARC) 

பபாறிமுரறயானது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்கான அரமசச்ரரவயால் 

அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ளது (இரணப்பு 23 ஐப் பாரக்்கவும்) தமலும் இது 

பசயற்திட்டத்தில் உள்ள நஷ்டஈடு மற்றும் மீள்குடிதயற்றப் பிரசச்ிரனகள் 

பதாடரப்ான பல இரடயூறுகரளக் குரறக்கும். 

 

பல பசயற்திட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் நஷ்டஈடு பபறவும், தங்கள் 

பசாந்த நிலத்திதலா, பாதிக்கப்பட்ட நிலத்தின் மீதமுள்ள பகுதியிதலா அல்லது புதிய 

நிலத்திதலா தாங்கள் விரும்பியபடி சுய இடமாற்றத்ரதத் பதாடரத் தயாராக 

உள்ளனர.் இருப்பினும், மீள்குடிதயற்ற இடம் பபற PMU/RDA ஆதரரவ எதிரப்ாரக்்கும் 

ஒரு சிறிய எண்ணிக்ரக (25) உள்ளது. தமலும் விவரங்களுக்கு, EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்தின் மீள்குடிதயற்ற நடவடிக்ரகத் பசயற்திட்டத்ரதப் பாரக்்கவும். 

 

கடுபவல DSD க்கு பசாந்தமான இரண்டு இடங்கள் தோகந்தர கிழக்கு GND இல் 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட மீள்குடிதயற்ற இடம் 1 

நிலப்பரப்பு சுமார ்560 தபரச்ச்ஸ் (3.5 ஏக்கர)் ஆகும். 

 

5.1.1.1 மீள்குடிதயற்ற இடப்பரப்பு 1 
 

தமதல எடுத்துக்காட்டியபடி, தோகந்தர கிழக்கில் மீள்குடிதயற்றத் இடப்பரப்பு 1 

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளதுடன் அதன் நிலப்பரப்பு சுமார ் 560 தபரச்ச்ஸ் ஆகும். 

ஒரு காணி 12 தபரச்ச்ஸுடன் ஒதுக்கப்படட்ால், குரறந்தபட்சம் 30 PAHகளுக்கு இந்த 

அளவிலான காணிரயப் பயன்படுத்த முடியும். மீதமுள்ள பகுதி உள்ளக வீதிகள், 

வடிகால் மற்றும் பபாது வசதிகளான சமுதாய கூடம், குழந்ரதகள் விரளயாடட்ு 

ரமதானம், மத வழிபாடட்ு தலங்கள் தபான்றவற்றுக்கு பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். 

மீள்குடிதயற்ற இடப்பரப்பு 1 இன் தற்தபாரதய நிரல காலியாக அல்லது பவற்று 

நிலமாக உள்ளது. அரனத்து புதரக்ரளயும் அகற்றி, உரிரமயாளர ் விவசாய 

தநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்த திடட்மிடட்ுள்ளார.் இது பசல்வி.மன்னப்பபருமா 

(தற்தபாரதய உரிரமயாளர)் மற்றும் திரு.விதுலா (நிலத்தின் வாரிசு மற்றும் 
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பராமரிப்பாளர ்- பசல்வி.மன்னப்பபருமாவின் மகன்) ஆகிதயாருக்கு பசாந்தமானது. 

உரிரமரயப் பற்றியும் அரத மீள்குடிதயற்றத் தளத்திற்கு விற்க விருப்பம் பற்றியும் 

ததடும் தபாது, உரிரமயாளரக்ளும் பராமரிப்பாளரும் சந்ரத/வணிக விகிதத்தில் 

இந்த தநாக்கத்திற்காக பகாடுக்க தயாராக உள்ளனர.் ஒரு தபரச்ச்ின் சந்ரத விரல 

அல்லது மதிப்பு சுமார ்ரூ. 2 மில்லியன் ரூ ஆகும். 

 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் போரதேன வீதிரயக் கடக்கும் இடத்திலிருந்து சுமார ்1 

கி.மீ பதாரலவில் இந்த இடப்பரப்பு அரமந்துள்ளது. கீதழ உள்ள Google படம் 

(வரரபடம் 78 மற்றும் புரகப்படத் பதாகுப்பு 30) தமலதிக விவரங்கரள வழங்குகிறது.  

 

புககப்படங்கள் ததாகுப்பு  30: தோகந்தர கிழக்கு GND இல் முன்பமாழியப்படட் 

மீள்குடிதயற்றத் இடப்பரப்பு 1 

 
 

 

 

 

 

புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  31: முன்பமாழியப்பட்ட மீள்குடிதயற்ற  இடப்பரப்பு 1  

தற்தபாரதய நிரல  
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5.1.1.2  மீள்குடிதயற்ற இடப்பரப்பு 2 
 

மீள்குடிதயற்ற இடப்பரப்பு 2 தோகந்தர கிழக்கில் இடப்பரப்பு 1 க்கு முன்னர ்

அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளதுடன் அதன் நிலப்பரப்பு சுமார ் 240 தபரச்ச்ஸ் ஆகும். 

ஒரு காணி 12 தபரச்ச்ஸுடன் ஒதுக்கப்படட்ால், குரறந்தபட்சம் 15 PAHகளுக்கு இந்த 

அளவிலான காணிரயப் பயன்படுத்த முடியும். எஞ்சிய நிலப்பரப்பு (60 தபரச்)் உள்ளக 

வீதிகள் மற்றும் வடிகால் வசதிகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். இந்த 

இடப்பரப்பு மிகவும் சிறியது, ஆனால் இது தோகந்தரா கிழக்கில் EH-NKBA இரண்டாம் 

கட்டத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒதர நிலமாகும். 

 

மீள்குடிதயற்ற இடப்பரப்பு 2 இன் தற்தபாரதய நிரல ரப்பர ் ததாட்ட நிலமாகும். 

இருப்பினும், இது ரப்பர ்அறுவரடக்கு  பயன்படுத்தப்படாத பரழய ததாட்டமாகும். 

இது திரு. ரத்னதசகர குடும்பத்துக்கும் (3 உடன்ஏரனயரவப்புகளுடன் பகிரந்்து 

பகாண்டது) மற்றும் திரு. லக்்ஷமன் ரத்னதசகர (காணியின் பராமரிப்பாளர ் - மூத்த 

சதகாதரர)் ஆகிதயாருக்கும் பசாந்தமானது. உரிரமரயப் பற்றி ததடும் தபாது, அரத 

ஒரு மீள்குடிதயற்றத் தளத்திற்கு விற்க, உரிரமயாளரக்ள் சந்ரத/வணிக விகிதத்தில் 

இந்த தநாக்கத்திற்காக பகாடுக்க தயாராக உள்ளனர.் ஒரு தபரச்ச்ின் சந்ரத விரல 

அல்லது மதிப்பு சுமார ்ரூ. 2.5 மில்லியன். 

 

போரதேன வீதிரயக் கடக்கும் உத்ததச EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் 500 மீ 

பதாரலவில் இந்த இடப்பரப்பு அரமந்துள்ளது. கீதழ உள்ள Google படம் (வரரபடம் 79 

மற்றும் புரகப்படத் பதாகுப்பு 31) தமலதிக விவரங்கரள வழங்குகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

புககப்படங்கள் ததாகுப்பு  32: தோகந்தர கிழக்கு GND இல் முன்பமாழியப்படட் 

மீள்குடிதயற்ற இடப்பரப்பு 2 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

319 

 

 

 
 

 

புணகப்படங்கள் மதாகுப்பு  33: முன்பமாழியப்பட்ட மீள்குடிதயற்றத்தின் இடப்பரப்பு 

2 இன் தற்தபாரதய நிரல 

  
 

இரு நில உரிரமயாளரக்ளும் தபசச்ுவாரத்்ரத மூலம் நில ஏற்பாடு சாத்தியம் என்று 

பநகிழ்வான முரறயில் சாதகமாக பதிலளித்தனர.் இந்த நிலங்கள் அதுருகிரிய நகர ்

மற்றும் OCH இன் இடமாறலுக்கு  அருகில் தவகமாக நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியில் 

அரமந்துள்ளன. இதனால், இந்த மீள்குடிதயற்ற இடங்களின் அடிப்பரடயில் 

வாழ்வாதாரம் அதிகமாக உள்ளது. 

 

 

 

 

5.1.2 பாதிக்கப்பட்ட கட்டணமப்புகள்/கட்டிடங்கள் மை்றும் 

வாழ்வாதாைத்தின் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
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1.1.2.1 வணிக மற்றும் வணிக நிறுவனங்களின் தாக்கத்ரத 

தவிரக்்கும்  
 

பசயற்திட்டத்தால் 89 வணிக மற்றும் வணிக நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 

அவரக்ளில் 44 தபர ்பகுதியளவிலும், 45 தபர ்முழுரமயாகவும் பாதிக்கப்படட்ுள்ளனர.் 

EM இன் படி, இந்த நிறுவனங்கள் தங்கள் வருமானத்ரத மரறக்க பாதிக்கப்பட்ட 

வணிக உரிரமயாளரக்ள் மற்றும் பதாழிலாளரக்ளுக்கு நிதி உதவியுடன் நஷ்டஈடு 

பபற உரிரம உண்டு. இவற்றுக்கும் தமலாக, அவரக்ள் LAA மற்றும் 

விதிமுரறகளின்படி வணிக நிறுவனம், பசாத்துக்கள் மற்றும் நிலத்திற்கான நஷ்ட 

ஈடு பபறுவாரக்ள். 

 

5.1.2.2  அரசு மற்றும் பபாதுவான பசாத்துக்கரளத் தாக்கத்ரத  

தவிரத்்தல் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் 219 அரசு நிலங்கள் மற்றும் பசாத்துக்கள் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த பசாத்துக்களில் பபரும்பாலானரவ வீதிகள், நீர ்

கால்வாய்கள் மற்றும்  பநல் வயல்கள்  ஆகியரவ முக்கியமானரவ. இந்த பண்புகள் 

மறுசீரரமக்கப்படட்ு, ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக ததரவயான மாற்றங்கள் மற்றும் 

தமம்பாடுகள் பசயல்படுத்தப்படும். SLLDC அவரக்ளின் பரிந்துரரகள் மற்றும் 

தீரவ்ுகரள நீரியல் தாக்கங்களின் கீழ் அனுப்பியுள்ளது (விவரங்களுக்கு பிரிவு 5.6 ஐப் 

பாரக்்கவும்). 

 

5.1.3 வாழ்வாதாை இழப்பு உட்பட சமூக-மபாருளாதாை இழப்புகள் 

காைைமாக ஏை்படும் பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் 

நடவடிக்ணககள் 
 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பபரும்பாலும் தமல் மற்றும் தமல்-நடுத்தர வகுப்ரபச ்

தசரந்்தவரக்ள் ஆகும். அவரக்ளின் பசாத்துக்கள் ஒப்பீட்டளவில் அதிகம். இவற்றுக்கும் 

தமலாக, அவரக்ளின் சமூக சக்தி மற்றும் அதிகாரம் மிக அதிகமாக உள்ளது மற்றும் 

அது அவரக்ளின் பபாருளாதார நிரல மற்றும் வாங்கும் திறன் ஆகியவற்றால் தமலும் 

உறுதி பசய்யப்படுகிறது. இதனால், முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்திற்கு எதிராக 

அவரக்ள் எப்தபாதும் கருத்துக்கரள முன்ரவத்து வருகின்றனர.் இதனால், அவரக்ரள 

திருப்திப்படுத்துவது எளிதான காரியம் அல்ல. எவ்வாறாயினும், PAP களின் 

வாழ்வாதார இழப்ரபத் தணிக்க, காணி சுவிகரித்தல் மற்றும் இடமாற்றம் ஆகியரவ 

அவரக்ளின் விருப்பத்ரத பூரத்்தி பசய்ய தவண்டும். இவற்றுக்கும் தமலாக, NIRPயில் 

கூறப்படட்ுள்ளபடி அவரக்ளின் சமூகப் பபாருளாதார நிரல மற்றும் 

வாழ்வாதாரத்ரத தமம்படுத்துவதற்கான பதாழில்நுட்ப ரீதியாக சரியான, 

தரக்்கரீதியான மற்றும் திறரமயான பபாறிமுரறரய PMU பகாண்டிருக்க தவண்டும். 

அவரக்ளின் வாழ்வாதாரத்ரத தமம்படுத்தும் வரகயில், பாதிக்கப்பட்ட 

குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரத்ரத மீட்படடுப்பதற்காக PMU ஆல் வருமான 

மறுசீரரமப்பு பசயற்திட்டம் (IRP) பசயல்படுத்தப்படும். தமலும், மக்கள்பதாரக 

கணக்பகடுப்பு அரனத்து சமூக, பபௌதீக  மற்றும் மனநலம் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

நபரக்ள் மற்றும் குடும்பங்கள் தமலதிக ஆதரவு அரமப்புகரள (பாதிக்கப்படக்கூடிய 

பகாடுப்பனவு) வழங்க அரடயாளம் கண்டுள்ளது. இந்த காரணிகள் ஏற்கனதவ 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்படட்ு EM இல் தசரக்்கப்படட்ுள்ளன. 

 

தமலும், PMU சுய-இடமாற்றத்ரதத் ததரவ்ுபசய்ய அவரக்ரள ஊக்குவிக்கிறது தமலும் 

இது முழுரமயாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு தமலும் நிதி உதவிரய வழங்கும். 

புதிய வாழ்வாதார தமம்பாடுகளில் PAP களின் அபிலாரஷகரளப் பூரத்்தி 

பசய்வதற்கு இது மிகவும் பபாருந்தக்கூடியதாக இருக்கும். 
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5.1.4 நீை் வளங்கள்,  மநல் வயல்கள்  மை்றும் மநல் 

பயிை்மசய்ணகக்குயில் ஏை்படும் பாதிப்புகணளத் தைித்தல் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டம் முக்கியமாக  பநல் வயல்கள்  வழியாக பசல்கிறது. 

இதனால், பிரிவு 4.1ல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி பநல் பயிரப்சய்ரகயில் குறிப்பிடத்தக்க 

பாதிப்பு உள்ளது. முன்பமாழியப்படட் பநடுஞ் சாரல உயரத்்தப்பட்ட வீதியாக 

இருந்தாலும், ரகயகப்படுத்தப்பட்ட பநல் நிலத்தின் பகுதிரய இலவசமாக 

ரவத்திருக்க RDA திட்டமிடட்ுள்ளது. எவ்வாறாயினும், பநல் நில உரிரமயாளரக்ள் 

மற்றும் விவசாயிகள் பநல் நிலங்களின் மீதமுள்ள பகுதிகளில் பநல் 

பயிரப்சய்ரககரயத் பதாடர அனுமதிக்க PMU/RDA தயாராக உள்ளது. குறிப்பாக, 

காணி சுவிகரிப்பு விரளவாக இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட  பநல் வயல்கள்  

அதிகளவு உள்ளன. விவசாயிகள் ROWல் மீதமுள்ள பகுதிக்கு தநரடி அணுகரல 

எதிரப்ாரக்்கிறாரக்ள். எனதவ, PMU/RDA சில கடட்ுப்பாடுகளுடன் அனுமதிக்க தயாராக 

உள்ளது. 

 

5.1.5 வைலாை்று/கலாசச்ாை நிணனவுசச்ின்னங்கள் பகுதிகள் மீதான 

தாக்கங்கணள குணைக்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்திற்குள் எந்த வரலாற்று, பதால்பபாருள் அல்லது கலாசச்ார 

நிரனவுசச்ின்னங்களும் அரடயாளம் காணப்படவில்ரல. பிரிவு 4.1 இல் சிறப்பித்துக் 

காட்டப்படட்ுள்ளபடி, பத்தினி ததவியின் வீடட்ு மட்டத்திலும், அப்பகுதியில் 

அரமந்துள்ள ததவாலயத்திலும் இந்த பசயற்திட்டத்தின் விரளவாக எந்த 

பசல்வாக்கும் இல்ரல. தமலும், பபாத்துவாராவில் அரமந்துள்ள புத்தர ் சிரலரய 

இடப்பரப்பு மாற்றாமல் மாற்றலாம். எனதவ, உள்ளூர ் சமூகங்கள் மற்றும் பபாது 

மக்களின் கலாசச்ார நடத்ரதயில் இது அதிக தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தாது. 

எவ்வாறாயினும், மீள்குடிதயற்ற வரவுபசலவுத்பசயற்திட்டத்தின் கீழ் மாற்றும் 

தநாக்கங்களுக்காக ததரவயான வரவு பசலவுத் பசயற்திட்டம் ஒதுக்கப்படும். 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் இடத்பபயரந்்து மீள்குடிதயற்றப்படட் 

உறுப்பினரக்ளுக்கு கலாசார இடத்திதலா அல்லது இடத்திதலா குறிப்பிடத்தக்க இட 

இரணப்பு எதுவும் இல்ரல. 

 

5.1.6  மசயை்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் உள்ள 

மதால்மபாருள் மீதான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

முன்பமாழியப்பட்ட RoW அல்லது EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட பாதிப்புக்குள்ளான 

பதால்பபாருள் பதாடரப்ான தாக்கங்கள் எதுவும் கண்டறியப்படவில்ரல. 

 

5.1.7  மசயை்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் மபாழுதுவபாக்கு 

நடவடிக்ணககள் மீதான தாக்கங்கள் 
 

EH-NKBA கட்டம் II இன் முன்பமாழியப்படட் RoW உடன் உள்ளூர ் சமூகங்கள் மற்றும் 

பபாது மக்களின் பபாழுதுதபாக்கு பசயல்பாடுகரள பாதிக்கும் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கம் எதுவும் கண்டறியப்படவில்ரல. 

 

5.1.8 மசயை்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் நடந்துவரும் 

மை்றும் முன்மமாழியப்பட்ட ஆைாய்சச்ி நடவடிக்ணககள் மீதான 

நடவடிக்ணககள் 
EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட EIA, SIA மற்றும் RAP ஆராய்சச்ி நடவடிக்ரககள் தவிர, எந்த 

ஒரு ஆராய்சச்ி நடவடிக்ரகயும் கண்டறியப்படவில்ரல. இவற்றுக்கும் தமலாக, 

குறிப்பாக முக்கிய பங்குதாரரக்ள், பல்கரலக்கழகங்கள் மற்றும் தனிப்பட்ட 
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நிரலகள் பதாடரப்ான பசயற்திட்டமிடப்பட்ட ஆராய்சச்ி நடவடிக்ரககள் எதுவும் 

இதுவரர கண்டறியப்படவில்ரல. 

 

5.1.9 மபௌதீக நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு என்பனவை்றின் 

பாதிப்புக்கான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

துரணப்பிரிவு 4.1.10 இன் கீழ் பல சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

மற்றும் தாக்கங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. பல்தவறு தடுப்பு 

நடவடிக்ரககள் மூலம் அந்த பாதிப்புகரள குரறக்க முடியும். ஒவ்பவாரு 

விஷயத்திற்கும் முன்பமாழியப்பட்ட தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் கீதழ 

கலந்துரரயாடப்படட்ுள்ளது . 

 

5.1.9.1 கடட்ுமான நிரலயில் தாக்கத்ரத குரறக்கும் நடவடிக்ரககள் 
 

கடட்ுமான கட்டத்தில் தூசி மற்றும் சத்தம் மாசுபாடு - சுற்றாடல் பாதிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில் இது ஒரு தீவிரமான பிரசச்ிரன ஆகும். எனதவ, ததரவயான 

இடங்களில் நீர ் பதளிக்கும் முரற திருப்திகரமான அளவில் தூசி உருவாகுவரதத் 

தடுக்கும். EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது பபரும்பாலும் ஒரு உயரம்ட்ட வீதியாகும், 

தமலும் சிறிய இடங்கரளத் தவிர (உடுமுல்ரல வீதியிலிருந்து தலங்கம CTB 

டிப்தபாவிற்கும் மற்றும் தோகந்தர கிழக்கு GND இல் CH 15+200 முதல் CH 15+700 வரர) 

மண் பவடட்ுதல் மற்றும் நிரப்புதல் இல்ரல. இந்த விஷயம் பிரிவு 4.3 மற்றும் 4.5 இல் 

தமலும் விரிவாக விவரிக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

கடட்ுமானத்தின் தபாது ஏற்படும் சத்தம் மாசுபாடு, குறிப்பாக கடட்ுமான காலத்தில் 

இரவு தநரத்தில், குரறக்கப்பட தவண்டிய மற்பறாரு தீவிரமான பிரசச்ிரனயாகும். 

தாக்கத்ரத எவ்வாறு குரறப்பது என்பது குறித்து துரணப்பிரிவு 5.3 இன் கீழ் இந்த 

பிரசச்ிரன தமலும் கலந்துரரயாடப்படட்ுள்ளது. 

 

பசயல்பாட்டின் தபாது தூசி மற்றும் சத்தம் மாசுபாடு சுற்றாடல் பாதிப்பின் மற்பறாரு 

அம்சமாகும். இது ஒரு நீண்ட கால நிரந்தர தாக்கமாகும், இதற்கு நரடமுரற தீரவ்ுகள் 

ததரவ. குறிப்பாக, பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இது 

குறிப்பிடத்தக்கது என்பதுடன்  தீரவ்ுகள் துரணப்பிரிவு 5.3.2 இன் கீழ் 

கலந்துரரயாடப்படட்ுள்ளது. 

 

பதாற்று தநாய்கள் - முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தில் ஈடுபடட்ுள்ள 

பதாழிலாளரக்ளிரடதய சரியான சுகாதார மற்றும் சுகாதார நரடமுரறகள் மூலம் 

இந்த விஷயத்ரத குரறக்க முடியும். இவற்றுக்கும் தமலாக, சுற்றியுள்ள சமூகத்தின் 

உறுப்பினரக்ளும் முக்கியமானவரக்ள். EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட பாதிப்புக்குள்ளான 

பகுதியின் (கடுபவல) மருத்துவ சுகாதார அதிகாரியின் (MOH) கீழ் இரு குழுக்களும் 

முரறயான சுகாதார மற்றும் சுகாதார விழிப்புணரர்வ தமற்பகாள்ள தவண்டும். 

குறிப்பாக, தகாவிட்-19 வரககள் பல்தவறு வடிவங்களில் பவளிவருகின்றன, தமலும் 

அரவ சுகாதார அரமசச்ினால் வழங்கப்பட்ட ததசிய வழிகாடட்ுதலுக்கு இணங்க 

அரமய தவண்டும் (பதாகுதி II இல் இரணப்பு 24 ஐப் பாரக்்கவும்). 

 

வீதி விபத்துக்கள் - அரனத்து வீதி வரலயரமப்புகுகளிலும், குறிப்பாக CMR இல் இது 

ஒரு சாதாரண பிரசச்ிரன ஆகும். இதனால், பாதிப்புகரள குரறக்க தபாலீசார ்பல 

தீரவ்ுகரள பசயல்படுத்தி வருகின்றனர.் ஆனால், EH-NKBA இரண்டாம் கட்ட 

கடட்ுமானப் பணியின் காரணமாக தற்தபாதுள்ள சில வீதிகள் பநரிசல் ஏற்படும் 

தபாது, தபாக்குவரத்து அளவும் வீதி விபத்துகளின் எண்ணிக்ரகயும் அதிகரிக்கும். 

எனதவ, PMU/RDA ஆனது, பசயற்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதியில் அரமந்துள்ள 

காவல் நிரலயங்களுடன் (பவலிக்கரட மற்றும் அதுருகிரிய) இரணந்து 

தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பசயற்திட்டத்ரத உருவாக்க தவண்டும். 

தபாக்குவரத்துக் கடட்ுப்பாடட்ுக் காவல் அதிகாரிகரள அதிக அளவில் திரட்டி, 
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தபாக்குவரத்து பநரிசல் மிகுந்த காலங்களில் மாற்று வீதிரயப் 

பயன்படுத்துவதற்கான வழிமுரறகரள வழங்குவது மிகவும் பயனுள்ளதாக 

இருக்கும். தமலும் விவரங்களுக்கு, துரணப் பகுதிரயப் பாரக்்கவும் - வீதிப் 

பயனாளரக்ளுக்கான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும்.  

 

அபாயகரமான புரககள் மற்றும் தீப்பிழம்புகள் தபான்ற பதாழில்சார ்ஆபத்து - இந்த 

சிக்கல்கரளத் தணிக்க ஒப்பந்ததாரர ்ததசிய தரங்கரளப் பின்பற்ற தவண்டும். 

 

வழக்கமான தவரலயில் ஈடுபடும் தபாது காயங்கள் மற்றும் பபௌதீக  தசதங்கள் - இது 

பசயற்திட்டப்பணிகளின் மிகவும் சிக்கலான பசயல்பாடுகளில் எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பிரசச்ிரனயாகும். குறிப்பாக, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது, வீதிகள் மற்றும் 

குடியிருப்புப் பகுதிகரளக் கடக்கும்தபாது, மிகவும் கவனமாகக் ரகயாள தவண்டிய 

உள்ளது. எனதவ, PMU/RDA ஆல் ரகயாளும் கருவிகள் மற்றும் கடட்ுமானப் பணிகள் 

குறித்த பதளிவான மற்றும் விரிவான வழிகாடட்ுதல்கரள வழங்க தவண்டிய 

கடட்ுமானப் பணிகரளக் ரகயாள்வதற்கு ஒப்பந்ததாரர ் மடட்ுதம பபாறுப்பு 

மிக்கவராவார.் குறிப்பாக, கடட்ுமானத் பதாழில் அபிவிருத்திச ்சட்டம், 2014 இன் எண். 

33 மற்றும் கடட்ுமானம் பதாடரப்ான ததசியக் பகாள்ரக ஆகியவற்றின் பயன்பாடு 

அவசியம். 

 

தவரல முகாம்களில் உள்ள பதாழிலாளரக்ளின் தமாசமான/தரமற்ற வாழ்க்ரக 

நிரலரமகள், சாத்தியமான சுற்றாடல் தாக்கங்கள் மற்றும் மாசுபாடு - இது 

ஒப்பந்தக்காரரின் கீழ் வரும் மற்பறாரு ததரவ யாகும். எனதவ, PMU/RDA ததசிய 

தரநிரலகளின்படி பதளிவான மற்றும் விரிவான வழிகாடட்ுதல்கரள வழங்க 

தவண்டும். 

 

காவி மூலம் பரவும் படங்கு தபான்ற தநாய்கள் - CMR இல் இது ஒரு பபாதுவான பபௌதீக 

நலக் தகடு என்பதுடன் கடட்ுமான கட்டத்தில் இது தமாசமரடயலாம். எனதவ, 

அப்பகுதியில் உள்ள MOH, பபாது சுகாதார பரிதசாதகரர்க்ரள (PHI) பணியிடங்கள், 

பணி முகாம்கள் மற்றும் யாரட்ுகரள வழக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் 

தசாதரனக்கு அனுப்ப தவண்டும். குறிப்பாக, PMU/RDA தமலும் வழிகாடட்ுதரலப் பபற 

ததசிய படங்கு கடட்ுப்பாடட்ு அலகுடன் பதாடரப்ு பகாள்ள தவண்டும். PMU/RDA இல் 

கடட்ுப்பாடற்ற பதாற்றுதநாய் சிக்கல்கள் இருந்தால் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர ் களனிப் 

பல்கரலக்கழகத்தின் சிறப்பு உதவிரயப் பபற்று படங்கு தநாய்க்கிருமி சுழற்சியின் 

உயிரியல் கடட்ுப்பாடட்ு நடவடிக்ரககரள கருத்தரட பசய்யப்பட்ட ஆண் 

பகாசுக்கள் மூலம் பயன்படுத்த முடியும் (முதல் புதுரமயான பயன்பாடு தபராசிரியர ்

தமனகா ேபுபகாட, தபராசிரியர.் தக. கருணாதிலக்க, மற்றும் பலர ்ததசிய படங்கு 

கடட்ுப்பாடட்ுப் பிரிவின் சங்கம்). ஒரு வழிகாடட்ுதல் பதாகுதி II இல் 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ளது மற்றும் விவரங்களுக்கு இரணப்பு 25 ஐப் பாரக்்கவும்.  

தவரல முகாம்களில் COVID-19 தபான்ற ரவரஸ்கள் பரவக்கூடும் - தமதல உள்ள 

பதாற்று தநாய்கள் பத்திரயப் பாரக்்கவும். 

 

பாலியல் பரவும் தநாய்த்பதாற்றுகள் (STI) - இது ஒரு கண்ணுக்குத் பதரியாத நீண்ட 

கால சமூக மற்றும் சுகாதாரப் பிரசச்ிரனயாகும், இது பசயற்திட்ட பசயலாக்கத்தின் 

ஆரம்ப கட்டத்தில் நிரவ்கிக்கப்பட தவண்டும். MOH மூலம் அரனத்து பசயற்திட்ட 

ஊழியரக்ளுக்கும் விழிப்புணரவ்ு பட்டரற நடத்துவது மிகவும் நரடமுரற 

அணுகுமுரறயாகும். இருப்பினும், STI மற்றும் தடுப்பு முரறகள் பற்றிய 

விழிப்புணரர்வ அதிகரிக்க இந்த விழிப்புணரவ்ு கால இரடபவளியில் ஏற்பாடு 

பசய்யப்பட தவண்டும். 

 

கடட்ுமானம் காரணமாக ஈரநிலங்களில் நீர ் மாசுபாடு - தமலும் விவரங்களுக்கு 

பிரிவுகள் 4.7 மற்றும் 4.8 ஐப் பாரக்்கவும். 
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பதாழிலாளரக்ள் பயன்படுத்திய  நீரர முரறயற்ற முரறயில் பவளிதயற்றுவதால் 

பணி முகாம் தளத்தில் நீர ் மாசுபாடு - தமலும் விவரங்களுக்கு பிரிவு 4.1.16 ஐப் 

பாரக்்கவும். 

 

பசயற்திட்ட சூழலுக்கு இரசவாக்கல் - அரனத்து பசயற்திட்ட ஊழியரக்ளும் 

(அதிகாரிகள் மற்றும் பதாழிலாளரக்ள்) EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள 

பகுதியின் பபௌதீக  மற்றும் சமூக சூழரல நன்கு அறிந்திருக்க தவண்டும். குறிப்பாக, 

பசயற்திட்டத்தில் பவளிநாடட்ு ஆட்தசரப்்புகள் இருந்தால், அவரக்ள் 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தின் சமூக மற்றும் கலாசச்ார அரமப்ரபப் பற்றிய 

பபாதுவான புரிதரல வழங்க தவண்டும். 

 

5.1.9.2 பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் நடவடிக்ரககள் 
 

தூசி மற்றும் சத்தம் மாசு - இது தவிரக்்க முடியாத பநடுஞ்சாரல பசயல்பாட்டின் 

விரளவாக  ஏற்படும் நீண்ட கால நிரந்தர தாக்கமாகும். ஆனால், பல தாக்கத்ரத 

தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் மூலம் குரறக்க முடியும். குறிப்பாக, தூசி பரவுவரதத் 

தவிரக்்க பதாடரந்்து சுத்தம் பசய்யலாம். இரரசச்ல் பிரசச்ிரனக்கு, அரனத்து 

குடியிருப்பு பகுதிகளிலும் இரரசச்ல் தரடகரளப் பயன்படுத்தலாம். இந்த 

நடவடிக்ரககள் அரனத்தும் ததசிய தரத்துடன் பபாருந்த தவண்டும். விவரங்களுக்கு 

துரணப்பிரிவு 5.31ஐப் பாரக்்கவும். 

 

வளி  மாசுபாடு - விவரங்களுக்கு பிரிவு 4.5 ஐப் பாரக்்கவும். 

 

வீதி விபத்துக்கள் - புதிய உயரம்ட்ட பநடுஞ் சாரலரய அதிக அளவில் 

பயன்படுத்துவதால் தபாக்குவரத்து பநரிசல் குரறவதால், தற்தபாதுள்ள வீதி 

வரலயரமப்பில் பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் வீதி விபத்துக்கள் குரறக்கப்படும். 

எனதவ, இது EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் அனுகூலயான முடிவாகும். EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்தின் பசயல்பாடு RDA தரநிரலயின்படி சாத்தியமான வீதி 

விபத்துகரளக் குரறக்கும் தநாக்கத்தில் பசயல்படுத்தப்படும். 

 

5.1.10 தை்வபாதுள்ள மபாதுப் பயன்பாடட்ு வசதிகளின் குறுக்கீடு 

காைைமாக ஏை்படும் பாதிப்புகளின் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் 

நடவடிக்ணககள் 
 

பிரிவு 4.1.17 இன் படி, 19 புள்ளிகள் அல்லது பபாது பயன்பாடட்ு தசரவகள் அல்லது 

வசதிகளின் இருப்பிடங்கள் மற்றும் 139 பபாது பயன்பாடட்ு தசரவகள் அல்லது 

வசதிகள் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தால் பாதிக்கப்படட்ும். முதன்ரமயாக, இந்தச ்

தசரவ வழங்குநரக்ள் அரனவரும் பசயற்திட்டத்திற்குத் தங்கள் ஆட்தசபரனக் 

கடிதங்கரள வழங்கியுள்ளனர ்(தமலும் விவரங்களுக்கு இரணப்பு 08 ஐப் பாரக்்கவும்). 

ததசிய ரீதியில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த பசயற்திட்டத்திற்கு இந்த 

அரமப்புகளும் நிறுவனங்களும் தங்கள் ஆதரரவ வழங்கியுள்ளன என்பரத இது 

பவளிப்படுத்துகிறது. குறிப்பாக பயனாளிகளுக்கு அதிக இரடயூறு இல்லாமல் 

தங்கள் தசரவகரள மீண்டும் நிறுவவும், மீண்டும் இரணக்கவும் ததரவயான 

மாற்றங்கள் மற்றும் தமம்பாடுகரளச ்பசய்ய அவரக்ள் தயாராக உள்ளனர.் எனதவ, 

இந்த தசரவகள் கடட்ுமான கட்டத்தில் அதிக இரடயூறுகள் இல்லாமல் 

பராமரிக்கப்படும். இவற்றுக்கும் தமலாக, முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத் 

ததரவகளின்படி சில புள்ளிகள் மற்றும் பாரதகள் மறுசீரரமக்கப்பட தவண்டும். 

தமலும், பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதியில் உள்ள உள்ளூர ் நிரவ்ாக 

அரமப்பு, குறிப்பாக, கடுபவல MC, கடட்ுமானப் பணியின் தபாது, தசரவகளில் 

ஏததனும் தடங்கல் ஏற்பட்டால், மத்தியஸ்தம் பசய்ய விழிப்புடன் இருக்க தவண்டும். 

 

5.1.11 வபாக்குவைத்து மநைிசல்கணள குணைக்கும் நடவடிக்ணககள் 
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முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது, SJK நிரவ்ாக நகரம் மற்றும் 

அரத ஒட்டிய நகரப்்புற - கடுபவல ஆகியவற்றில் அடரத்்தியான மக்கள்பதாரக 

பகாண்ட நகரப்்புற அரமப்பினூடாக பயணிக்கும் புதிய வீதியாகும். எனதவ, தமதல 

உள்ள துரணப்பிரிவு 4.1.8 மற்றும் 4.4 இல் கூறப்படட்ுள்ளபடி, கடட்ுமான காலத்தில் 

தபாக்குவரத்து பநரிசல் ஒரு பவளிப்பரடயான காரணியாக இருக்கும். தாக்கங்கள் 

மிக அதிகமானதுடன் வீதிப் பயனாளரக்ள் தங்கள் தபாக்குவரத்து இடங்கரள 

அரடவதற்கு குறிப்பிடத்தக்க சவாரல எதிரப்காள்ள தநரிடும். பின்னர,் பசயல்படும் 

வீதிகளில் கடட்ுமானப் பணிகரள எளிதாக்குவதற்கு RDA மற்றும் ஒப்பந்ததாரரால் 

உருவாக்கப்பட்ட தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பசயற்திட்டத்ரத பசயல்படுத்த 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. இந்த தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பசயற்திட்டம் பநடுஞ் 

சாரல அரமசச்ு மற்றும் RDA மூலம் பவளியிடப்பட்ட 'தபாக்குவரத்து கடட்ுப்பாடட்ு 

சாதனங்கள் -வீதி பணிகள் பகுதிகள் பற்றிய மனிதவலு' உடன் இணங்க தவண்டும். 

தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பசயற்திட்டம் தமற்பாரர்வ ஆதலாசகர ் மற்றும் 

முதலாளியின் ஒப்புதலுக்கு உடப்ட்டது. வீதி தபாக்குவரத்து தரவுகளின் 

அடிப்பரடயில் இடப்பரப்பு சாரந்்த நிபந்தரனகளின் அடிப்பரடயில் தமதல உள்ள 

ரகதயட்ரடத் தாண்டி தமலதிக தபாக்குவரத்து கடட்ுப்பாடட்ு சாதனங்கரள RDA 

முன்பமாழியலாம். குறிப்பாக, தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பசயற்திட்டம் EH-NKBA 

இரண்டாம் கட்டத்தின் கடட்ுமான முரறயின் அடிப்பரடயில் உருவாக்கப்பட 

தவண்டும். வீதி மாற்றுப்பாரதகள், வீதி விபத்துகள் மற்றும் தபாக்குவரத்து 

பநரிசரலக் குரறக்க புதிய தபாக்குவரத்து சின்னங்கள், பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள், 

மாற்று வீதி வழிகள், பாதசாரிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககளுடன் 

கூடிய புதிய பாரதகள் தபான்றரவ இதில் தசரக்்கப்பட தவண்டும். தபாக்குவரத்து 

முகாரமத்துவத் திட்டத்ரதப் பற்றிய தமலதிக தகவல்கரள EMP வழங்குகிறது 

(இரணப்பு 26 ஐப் பாரக்்கவும். விவரங்களுக்கு). 

 

பசயற்திட்டத்தின் தாக்கம் உள்ள பகுதிக்குள் தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ பற்றிய 

EIA பகுப்பாய்வுக்கு இவற்றுக்கும் தமலாக, பசயற்திட்ட முன்பமாழிபவர ்

பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான கட்டத்தில் தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ திட்டத்ரத 

சமரப்்பித்துள்ளார.் இது பின்வரும் கூறுகரளக் பகாண்ட விரிவான ஆவணமாகும். 
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ஆதாரம்: ஆதாரம்: வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரப மூலம் NKBA வீதித் 

பசயற்திட்டத்திற்கான முன்பமாழிவு, அரடயாள எண். RDA/EHPNKBA/DEFOMT: என்வலப் 

IV பதாழில்நுட்ப முன்பமாழிவு, A-1 பசயற்திட்டக் கடட்ுப்பாடட்ுத் திட்டம், பகுதி I, A-1.C 

தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவத் திட்டம் 

 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தின் கடட்ுமான கட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்ட 

தபாக்குவரத்து நிரலயின் ஆழமான பகுப்பாய்வு இருப்பரத இந்தத் திட்டம் 

காடட்ுகிறது. ததரவப்பட்டால் திருத்தங்களுக்காக கடட்ுமான காலத்தின்படி 

முன்பமாழியப்பட்ட தபாக்குவரத்து முகாரமத்துவ திட்டத்ரத RDA தமலும் ஆய்வு 

பசய்யும். 

 

5.1.12 சத்தம், அதிை்வு மை்றும் மவளிசச்த்திை்கான தாக்கத்ணத 

தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

தமலும் விளக்கமான தகவலுக்கு பிரிவு 5.2 ஐப் பாரக்்கவும். 

 

 

5.1.13 கட்டிடங்களில் விைிசல் ஏை்படுவதால் ஏை்படும் வசதங்கணள 

குணைக்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அரனத்து கட்டிடங்களும் பவவ்தவறு 

காலகட்டங்களில் பவவ்தவறு கடட்ுமான முரறகளுடன் கடட்ப்படட்ுள்ளன. எனதவ, 

EH-NKBA கட்டம் II இல் கடட்ுமான கட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் உயர ்அதிரவ்ு மற்றும் 

கசச்ிதமான பசயல்முரறயானது, RoW க்கு அருகில் இருக்கும் கட்டிடங்கள் மற்றும் 

கட்டரமப்புகளில் பல்தவறு தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தலாம். எனதவ, ஒப்பந்ததாரர ்

மூலம் கடட்ுமான பணி துவங்கும் முன், முரறயான விரிசல் கணக்பகடுப்பு நடத்த 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. பின்னர,் அரனத்து அரடயாளம் காணப்படட் கட்டிடங்கள் 

மற்றும் கட்டரமப்புகள் பிரிவு 4.1.9 இன் கீழ் விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி விரிசல் 

அரடயாளம் காணும் கருவியுடன் பபாருத்தப்பட்டிருக்க தவண்டும். வாடிக்ரகயாளர ்

மற்றும் CSC தமற்பாரர்வயின் கீழ் ஒப்பந்ததாரரால் கடட்ுமானத்திற்கு முன் 

கணக்பகடுப்பு நடத்தப்பட தவண்டும். 

 

இது பிரிவு 5.3.1.1 கடட்ுமான கட்டத்தில் ஏற்படும் அதிரவ்ு தாக்கங்களுக்கான 

தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் நடவடிக்ரககளில் விரிவாக விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

5.1.14 அருகிலுள்ள வளாகத்தின் தனியுைிணம ஊடுருவலுக்கான 

தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

இது கடுரமயான பாதிப்பாகும், இதற்கு தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் நடவடிக்ரககள் 

ததரவ. குடியிருப்பு கடட்ிடங்கள் அல்லது பதாகுதிகளில் வசிப்பவரக்ள் 

திரரசச்ீரலகள் மற்றும் சில கவரிங் பபாருட்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

வீதியின் பாரர்வரய மரறக்க தங்கள் பசாந்த நடவடிக்ரககரள எடுக்கலாம். 

இருப்பினும், PMU/RDA அத்தரகய கட்டிடங்கள் அல்லது பதாகுதிகரள மரறப்பதற்கு 

நிரந்தர நடவடிக்ரககரளப் பயன்படுத்த தவண்டும். தமதல குறிப்பிடட்ுள்ளபடி, 

இரரசச்ல் தரடகளுடன் சத்தத்ரதக் குரறக்க ஒரு தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் 

நடவடிக்ரக உள்ளது. குடியிருப்பு மற்றும் அலுவலக கட்டிடங்களில் தனியுரிரம 

ஊடுருவலுக்கு எதிரான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககளின் கடட்ுப்பாடட்ு 

அரமப்பாக சத்த தரடகள் பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

5.1.15 மசயை்திட்ட தாக்கம் உள்ள பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட 

அபிவிருத்தி நடவடிக்ணககள் 
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துரணப்பிரிவு 4.1.16 இன் படி, EH-NKBA இரண்டாம் கட்டமானது, இப்பகுதியில் 

எதிரக்ால பபௌதீக அபிவிருத்திரய விரரவுபடுத்த பல அணுகுலம் முடிவுகரள 

வழங்குகிறது. அரனத்து பரிமாற்றங்களும் இப்பகுதியில் இந்த எதிரக்ால 

அபிவிருத்திகளுக்கு வீதி அணுகரல அதிகரிக்கின்றன. இது தனிநபர ் மட்டத்தில் 

நிறுவன மற்றும் சமூக மட்டங்களுக்கு உதவுகிறது. இப்பகுதியில் நில மதிப்புகள் 

கடுரமயாக உயரத்்தப்படுவதுடன் திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதியில் உள்ள 

அரனத்து குடும்பங்களுக்கும் இது நன்ரம பயக்கும். எனதவ, அரனத்து உள்ளூராட்சி 

நிரவ்ாகமும் பதாடரப்ுரடய அரசு நிறுவனங்களும் நிலப் பயன்பாடு மற்றும் 

உள்கட்டரமப்பு தமம்பாடுகளில் பகாள்ரக முடிவுகரள எடுக்க தவண்டும், அதத 

சமயம் அவற்ரற அப்பகுதியில் நிரலயான அபிவிருத்திரய எளிதாக்குவதற்கு, 

குறிப்பாக CMR க்குள் உதவும். 

 

5.1.16 மபாது வசதிகளுக்கான அணுகல் மை்றும் வதணவக்கனில் 

ஏை்படும் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

பிரிவு 4.1.16 இன் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, பபாது மக்கள் பபாது தசரவகரளப் 

பபறவும் அவரக்ளின் பபாதுத் ததரவகரளப் பூரத்்தி பசய்யவும் வரும் நான்கு 

இடங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. இருப்பினும், கடட்ுமானப் பணிகள் 

கணிசமான பதாரலவில் அரமந்துள்ள இந்த இடங்கரள தநரடியாக பாதிக்காது. 

கடட்ுமானத் தளத்திற்கு இவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும், இந்த பபாது வசதிகளில் எந்தப் 

பாதிப்ரபயும் தவிரக்்க முன்பமாழியப்படட் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்க கவனம் பசலுத்த 

தவண்டும். எனதவ, பின்வரும் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன.  

 

1. பசயற்திட்டக் கடட்ுமான அறிவிப்புகரள மூன்று பமாழிகளிலும் மற்றும் 

முரறயான குறியீடட்ுத் பதாடரப்ுகரளப் பயன்படுத்திக் காட்டல். 

2. தகுந்த கவரிங் பபாருட்கரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் பசயற்திட்ட 

கடட்ுமானப் பகுதிக்குள் பபாதுமக்கள் ஊடுருவுவரதத் தவிரத்்தல். 

3. அதிகபட்ச பபௌதீக  பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககளுடன் கடட்ுமான இடப்பரப்பு  

ததரவயான குறுக்கு பாரதகரள உருவாக்கல். 

4. கடட்ுமான தநரத்தில் கடட்ுமானத் தளங்களுக்குள் ஊடுருவுவரதத் தவிரக்்க, 

பபாது மக்கரள நிரவ்கிக்க முக்கியமான இடங்களில் பாரர்வயாளரக்ள் 

அல்லது விழிப்புடன் பணிபுரியும் உறுப்பினரக்ரள கடரமக்கமரத்்தல். 

 

5.1.17 பயை முணைகள் மை்றும் வீதிப் பயனாளை்களுக்கான 

அணுகல் ஆகியவை்றில் ஏை்படும் மாை்ைங்களுக்குத் தாக்கத்ணத 

தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

அரனத்து முக்கிய சந்திகரளயும் EH-NKBA கட்டம் II இன் மாறல்களுடன் இரணக்க 

RDA எதிரப்ாரக்்கிறது. இதனால், தற்தபாதுள்ள வீதி இடங்களில் பல பபௌதீக  

மாற்றங்கள் ஏற்படும். EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் நிரம்ாணத்தின் பின்னர ்

பகாஸ்வத்த சந்தி பதாடரப்ான வீதி வரலயரமப்பு எவ்வாறு அபிவிருத்தி 

பசய்யப்படும் என்பரத வரரபடம் 80 வழங்குகிறது. அப்தபாது, அப்பகுதியில் உள்ள 

வீதிப் பயணிகளுக்கு இது மிகவும் சிக்கலான அரமப்பாக மாறும். இதனால், 

ததரவயான வீதிகள் மற்றும் இடங்கரளத் ததரந்்பதடுப்பதிலும் அணுகுவதிலும் 

தற்காலிகமாக அவரக்ள் சில சிக்கல்கரளச ் சந்திக்க தநரிடும். இருப்பினும், 

படிப்படியாக இயல்பு நிரலக்கு வரும். இருப்பினும், முரறயான வீதி வழிகள் மற்றும் 

அரடயாள பலரககள் இந்த பரிமாற்றங்கள் மற்றும் சந்திப்புகளில் உள்ள பதளிவற்ற 

சிக்கல்கரளக் குரறக்க உதவும். 
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வரரபடம் 77: பகாஸ்வத்த சந்தியில் தபாக்குவரத்து ஓட்டத்தின் மாதிரி வரரபடம் 

 
 

பகாஸ்வத்த சந்தியின் இந்த கூகுள் படம், ஜப்பான் தபான்ற மிக உயரந்்த மனித 

மற்றும் பபாருளாதார அபிவிருத்தியுடன் நன்கு வளரந்்த நகரப்்புற நகரத்ரதப் 

தபான்ற ஒரு கட்புலரய வழங்குகிறது. ஒரு சிறிய தீவு நாடான இலங்ரக, இந்த வீதி 

உட்கட்டரமப்பு அபிவிருத்திகள் மிக உயரந்்த மற்றும் தமம்பட்ட மட்டத்தில் உள்ளன. 

இந்த வீதி உள்கட்டரமப்பு வசதிகள் நாட்டின் பதாழில்துரற மற்றும் தசரவப் 

பபாருளாதாரத்திற்கு தமலும் பல வாய்ப்புகரள வழங்கும் என்பது பவளிப்பரடயான 

உண்ரம. 

 

வரரபடம் 78: கடவத்ரதயில் உள்ள கடுகதிப்பாரத மாறுமிடம்  மற்றும் அதன் 

தற்தபாரதய கட்புல பாரர்வ 
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வரரபடம் 79: தடாக்கிதயா நகர ்மாறுமிடத்தின் கட்புல பாரர்வ 

 
 

5.1.18 மத ஸ்தலங்களில் ஏை்படும் மாை்ைங்களின் தாக்கத்ணத 

தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

துரணப்பிரிவு 4.1.14 இன் கீழ் விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி, முன்பமாழியப்படட் 

பசயற்திட்டத்தால் எந்த மத நிறுவனங்களும் பாதிக்கப்படவில்ரல. இருப்பினும், ஒதர 

இடத்திற்கு அருகில் இரண்டு புத்தர ் சிரலகள் இடமாற்றம் பசய்யப்பட தவண்டும். 

இந்த இரண்டு சிரலகளின் இடமாற்றம் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய கட்டத்தில் 

ஒப்பந்ததாரரால் RDA/PMU கண்காணிப்பின் மூலம் நிரவ்கிக்கப்படும். 
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5.1.19 தை்காலிகத் மதாழிலாளை்கள் மை்றும் மதாழிலாளை்களின் 

குடிவயை்ைம்  என்பவை்றின் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

இது சில நிரவ்ாகக் கருவிகரளக் பகாண்ட பபரிய அளவிலான பசயற்திட்டத்தின் 

இன்றியரமயாத பணியாகும். துரணப்பிரிவு 4.1.6 இன் கீழ் 

முன்னிரலப்படுத்தப்படட்ுள்ளபடி, சமூக கலாசச்ார பிரசச்ிரனகள் மற்றும் 

சுற்றாடல் பதாடரப்ான சிக்கல்கரள நிரவ்கிக்க இரண்டு வழிகாடட்ுதல்கள் 

பபாருந்தும். முக்கியமாக, கடட்ுமானத் பதாழிலுக்கான படங்குக ்கடட்ுப்பாடட்ு காவி 

பரவும் தநாய் முகாரமத்துவ வழிகாடட்ுதல் (இரணப்பு 25 ஐப் பாரக்்கவும்) மற்றும் 

தகாவிட் 19 முகாரமத்துவ வழிகாடட்ுதல் (இரணப்பு 24 ஐப் பாரக்்கவும்) MOH கடுபவல 

மற்றும் அப்பகுதியில் உள்ள அந்தந்த PHI இன் தமற்பாரர்வயின் கீழ் அரனத்து 

பபௌதீக நலம் பதாடரப்ான பிரசச்ிரனகரளயும் கடட்ுப்படுத்த உதவும். 

எவ்வாறாயினும், புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ளிரடதய HIV/எய்ட்ஸ் மற்றும் STI  

பரவுவரதக் கடட்ுப்படுத்த இன்னும் சில பரிந்துரரகள் அவசியம், அரவ அயலில் 

குடிதயற்றங்களில் உள்ள மக்களுக்கு பிரதிகூலமான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்துகின்றன. 

எனதவ, புலம்பபயரந்்த பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் அயலில் குடியிருப்புகளில் உள்ள 

மக்களின் புரிதரல தமம்படுத்துவதற்கு பபாருத்தமான பட்டரறகரள நடத்துவது 

முக்கியம். இந்த தநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தக்கூடிய விழிப்புணரவ்ுப் பட்டரறகள் 

மற்றும் ஏரனயரவ முயற்சிகள் பற்றிய தமலதிக தகவல்கரள RAP வழங்கும் 

 

5.1.20 ஏணனயணவ சமூக-கலாசச்ாை மை்றும் சமூகப் மபாருளாதாைத் 

தாக்கங்கள் மீதான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

பிரிவு 4.1.20ன் கீழ் முன்னிரலப்படுத்தப்படட்ுள்ளபடி, நீதிமன்ற வழக்குகள் உள்ளன 

மற்றும் EIA அறிக்ரக அத்தரகய வழக்குகளில் எந்த தாக்கத்ரதயும் ஏற்படுத்தாது. EIA 

அறிக்ரக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களில் சுயாதீனமான மற்றும் பகுப்பாய்வு 

உண்ரமகரள வழங்குகிறது. எனதவ, EIA குழு நீதிமன்றத் தீரப்்புகளுக்காகக் 

காத்திருக்கிறது, தமலும் சட்டப்பூரவ்க் கடரமகள் ஏததனும் இருந்தால் விஞ்ஞான 

பூரவ்மாகப் பதிலளிப்பாரக்ள். 

 

எவ்வாறாயினும், முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் பகுதி 

பபரும்பாலும் நகரப்்புற குடியிருப்பு பகுதி மற்றும் கடட்ுமான கட்டத்தில் 

குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு அரமதியான சூழலாக இருக்கும். EIA அறிக்ரகயில் மற்ற 

இடங்களில் பரிந்துரரக்கப்படட்ுள்ளபடி, RDA மற்றும் ஒப்பந்ததாரர ் EIA 

பரிந்துரரகரள கரடபிடிக்க தவண்டும். மற்ற பங்குதாரரக்ள் EIA பரிந்துரரகரள 

கரடபிடிக்க தவண்டும். 

 

5.2 கட்டுமானப் பைியின் வபாது சுை்ைாடல் 

பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிைக்்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

5.2.1 வாழ்விடங்கள் மை்றும் சூழலியல் அணமப்புகள் மீதான 

தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

மறுசீரரமப்பு, சிறப்பு வடிவரமப்பின் பயன்பாடு, கடட்ுமான அம்சங்கள் மற்றும் 

ஏரனயரவ நடவடிக்ரககள் தபான்ற பபாறியியல் தீரவ்ுகரள இரணப்பதன் மூலம் 

இயற்ரக வாழ்விடங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் அரமப்புகளுக்கு சாத்தியமான 

சுற்றாடல் தசதத்ரதத் தவிரப்்பதத  சிறந்த தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  வடிவமாகும். 

தூண்களில் வீதிரய அரமப்பதன் மூலமும் ஈரநிலங்களுக்கு தமல் சில இடங்களில் 

பூமி நிரப்பப்படட் ஆரம்ப  வீதிகரளத் தவிரப்்பதன் மூலமும் பசயற்திட்டத்ரதச ்சுற்றி 

இருக்கும் ஈரநிலங்கள் மற்றும் இயற்ரக வாழ்விடங்கரள தமம்படுத்துதல், 

தமம்படுத்துதல் மற்றும் தவிரக்்கப்படும். 
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கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் விரளவாக குவிந்து கிடக்கும் நீரந்ிரலகளில் இருந்து 

வண்டரல அகற்ற வண்டல் வடிகட்டிகரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மண் அரிப்பு 

மற்றும் வண்டரலக் குரறப்பது அவசியம். வண்டரல அகற்றுவது தற்தபாதுள்ள 

வாழ்விடங்களில் அனுகூலயான தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் மற்றும் பல்லுயிரத்ன்ரம 

மீது பிரதிகூலமான தாக்கங்கரளக் குரறக்கும். 

 

சதுப்பு நிலங்கள், நீரந்ிரலகள் மற்றும் விவசாய நிலங்களில் எந்தவித பாதிப்பும் 

ஏற்படாத வரகயில், தபாக்குவரத்து பாரதகள், உபகரணங்கள் மற்றும் பபாருட்கரள 

தசமித்து ரவப்பதற்கு முரறயான திட்டம் உருவாக்கப்பட தவண்டும். தியவன்னா 

ஏரிக்குள் அரனத்து கடட்ுமான நடவடிக்ரககளும் (CH 6+900 km – CH 7+520 km) மற்றும் 

TEPA (CH 9+760 km - 12+840 km) ஆகியவற்றுக்குள் முரறயான வழிகாடட்ுதலுடனும் SLLDC 

மற்றும் CEA உடன் பநருக்கமான ஒருங்கிரணப்புடனும் நடத்தப்பட தவண்டும்.  

கடட்ுமானத்தின் தபாது சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகந்த முரறயில் TEPA பகுதிரய 

நிரவ்கிப்பதற்கான அறிக்ரகரய ஒப்பந்ததாரர ் தயார ் பசய்ய தவண்டும், தமலும் 

பசயல்படுத்த பபாறியாளர/்CSC மற்றும் CEA விடம் அனுமதி பபற தவண்டும். 

 

ஆரம்ப வீதிகள், அதிகப்படியான கடட்ுமானப் பபாருட்கள், கடட்ுமானக் குப்ரபகள் 

ஆகியவற்ரற சாதாரண தரர மட்டம் வரர அகற்றுவதன் மூலம் கடட்ுமானம் 

முடிந்ததும் பாதிக்கப்பட்ட வாழ்விடங்கரள மீட்படடுப்பது அவசியம். தாவரங்களின் 

இயற்ரகயான வளரச்ச்ிரய அனுமதிக்கும் அதத வாழ்விடங்களிலிருந்து 

அகற்றப்படட் பாதுகாக்கப்படட் தமல் மண்ரணப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

பவளிப்படும் வாழ்விடங்கரள நிரப்புதல் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

5.2.2 PAs மை்றும் EP (TEPA, தியவான ஏைி மை்றும் PA/ உைை்திைன் 

வாழ்விடங்கள்) ஆகியவை்றுடன் மதாடை்புணடய வாழ்விடப் பிளவு 

இழப்புக்கான தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
 

அணுகல் மற்றும் தசரவ வீதி நிரப்புதல் ஒரு முரறயான முரறயில் 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும், இது ஒரு பிரிக்கப்பட்ட வரிரசயில் நிரப்ப 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளது. இந்த நடவடிக்ரகயானது, நிலப்பரப்பு மந்தமான 

இனங்கள் இதததபான்ற அருகிலுள்ள வாழ்விடங்களுக்கு இடம்பபயர தபாதுமான 

தநரத்ரத வழங்க அனுமதிக்கிறது. சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பில் கடட்ுமானத்தின் 

நீண்டகால தாக்கத்ரத குரறக்க, சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகளில் கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள் சரியான தநரத்தில் நீட்டிப்புகள் இல்லாமல் முடிக்கப்பட தவண்டும். 

கடட்ுமான கட்டத்தில், இது இருக்கும் நீரவ்ழிகளில் இலவச நீர ் ஓட்டத்ரத 

வழங்குகிறது, அதத தநரத்தில் பவவ்தவறு வாழ்விடங்களுக்கு இரடயில் நீரவ்ாழ் 

விலங்கினங்களின் இயக்கத்திற்கு சிறிய இரடயூறுகரள ஏற்படுத்துகிறதுடன் 

இயற்ரக சுழற்சிகளின் தாக்கத்ரத குரறக்கிறது. அததசமயம், உள்ளூர ் மற்றும் 

அழிந்துவரும் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள், வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் 

திரணக்களத்தின் (DWC) ஆதலாசரனயுடன் மீண்டும் அறிமுகம் பசய்வதற்காக 

பபாருத்தமான சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பிற்கு இடமாற்றம் பசய்யப்பட தவண்டும் 

அல்லது மறுவாழ்வு ரமயங்களில் புனரவ்ாழ்விற்காக ரவக்கப்பட தவண்டும். 

 

5.2.3 கடட்ுமான கட்டத்தில் விலங்கினங்கள் மை்றும் தாவைங்கள் 

மீதான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

இந்த பசயற்திட்டம் எந்த வரகயான நில மற்றும் நீரவ்ாழ் விலங்கினங்களின் 

பாதுகாப்பு நிரலரய கணிசமாக பாதிக்க சாத்தியமில்ரல. இந்த பகுதிகளில் 

வசிக்கும் பதிவு பசய்யப்பட்ட இனங்கள் பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் 

பகுதிரயச ்சுற்றி பரவலாக நிகழ்கின்றன. எவ்வாறாயினும், TEPA உள்ளிட்ட சுற்றாடல் 

உணரத்ிறன் பகுதிகளுக்குள் கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு வழிகாட்ட 
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ஒப்பந்தக்காரரின் தரப்பில் ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த சூழலியல் நிபுணர ்

நியமிக்கப்படுவார,் தமலும் பதாந்தரவு பசய்யக்கூடிய, காயமரடயக்கூடிய அல்லது 

பகால்லப்படக்கூடிய ஏததனும் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கரள (அத்தியாயம் 3 

இல் கூறப்படட்ுள்ளபடி) அரடயாளம் காண தவண்டும். பசயற்திட்ட 

நடவடிக்ரககளின் விரளவாக, அகற்றுதல் மற்றும் இடமாற்றம் மூலம் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய உயிரினங்கரளப் பாதுகாத்தல். TEPA உட்பட உணரத்ிறன் 

வாய்ந்த நீரவ்ாழ் மற்றும் நிலப்பரப்பு நீரந்ிரலகள் சுவடுகளுடன் அரமந்துள்ளதால், 

கடட்ுமானப் பணியின் தபாது விலங்கினங்களின் அபாயத்ரதக் குரறக்கும் 

பசயற்திட்டத்திற்காக விலங்கினங்கரளக் ரகயாளுதல் மற்றும் மீட்பு உத்தி 

உருவாக்கப்பட தவண்டும். 

 

இரண்டு வரகயான உள்ளூர ் அசச்ுறுத்தல் பூரனகள் Prionailurus rubiginosus- -புள்ளி 

பூரன மற்றும் Prionailurus viverrinus- மீன்பிடிப் பூரனகளின் வாழ்விடங்கள் பதாந்தரவு 

பசய்யப்படட்ு  இழக்கப்படும். இந்த இனங்கள் தல்ங்கம சதுப்பு நிலப் பகுதியில் 

காணப்படுகின்றன, இது அவற்றின் உயிரவ்ாழ்வதற்கான சிறந்த வாழ்விடத்ரத 

வழங்குகிறது. கடட்ுமான இரடயூறுகளின் விரளவாக அரவ  பசயற்திட்ட தளத்திற்கு 

அருகில் உள்ள இதற்கு ஒப்பான வாழ்விடங்களுக்கு இடம்பபயரும். எனதவ, அருகில் 

உள்ள ஈரநில வாழ்விடங்கள் கடட்ுமான கட்டம் முழுவதும் பதாந்தரவு இல்லாமல் 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும். தமலும், ஒதர தநரத்தில் பசல்வழிப்பாரத பதாந்தரவு 

பசய்யாமல் சுவடு வழிதய முரறயாக கடட்ுமானப் பணிகள் தமற்பகாள்ளப்பட 

தவண்டும். இந்த உயிரினங்களின் சாத்தியமான வாழ்விடங்கரள நிரம்ாணிப்பதற்கு 

முன்னர ் அனுபவம் வாய்ந்த சூழலியல் நிபுணரால் முரறயான அவதானிப்பு 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும், தமலும் இனப்பபருக்கம் பசய்யும் இனம் அல்லது 

குட்டிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அரவ தற்காலிகமாக பிடிக்கப்படட்ு ததசிய 

விலங்கியல் பூங்கா பதஹிவரள அல்லது பபல்லன்வில அத்திடிய புனரவ்ாழ்வு 

ரமயத்தில் ஒப்பரடக்கப்பட தவண்டும். DWC இன் அறிவுறுத்தலின் அடிப்பரடயில் 

அரவ அவற்றின் அசல் வாழ்விடங்களுக்கு மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

பமதுவாக நகரும் விலங்குகளான நத்ரத இனங்கள் மற்றும் உள்நாடட்ு நீரவ்ாழ் மீன் 

வரககள் (Aplocheilus dai-dayi-Day's Killifish மற்றும் Mystus ankutta-Yellow dwarf catfish) 

வாழ்விட இழப்பு காரணமாக அதிக பாதிப்புக்கு உள்ளாகும், தமலும் இந்த இனங்கள் 

அருகில் உள்ள இடங்களுக்கு மாற்றப்பட தவண்டும். அனுபவம் வாய்ந்த சூழலியல் 

நிபுணரின் தமற்பாரர்வயின் கீழ் இதத தபான்ற வாழ்விடங்கள். க்தராதகாரடலஸ் 

தபாதராசஸ் (உப்பு நீர ்முதரல) தபான்ற ஏரனய நீரவ்ாழ் உயிரினங்களும் வாழ்விட 

இழப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர ் மாசுபாட்டால் அசச்ுறுத்தப்படுகின்றன. நிரம்ாண 

நடவடிக்ரககள் காரணமாக இந்த இனத்தின் தாக்கம் குரறவாக உள்ளது, ஆனால் 

அவற்றின் இயற்ரகயான வாழ்விடத்திற்கு ஏற்படும் இரடயூறுகள், குறிப்பாக 

தியவன்னாவ ஏரியில் நிரவ்கிக்கப்பட தவண்டும். 

 

அதிக நடமாடும் இனமான பசம்தனாபிததகஸ் பவடட்ூலஸ் (ஊதா முகம் பகாண்ட 

இரலக் குரங்கு) தமல்நிரலக் கடக்கும் பாலங்கரள, குறிப்பிடட் இடங்களில் 

கட்டப்பட தவண்டும். 

 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள், குறிப்பாக அழிந்துவரும் மற்றும் உள்ளூர ்

இனங்கள் மீதான எந்த தாக்கத்ரதயும் குரறக்கும் தநாக்கத்துடன் தாவரங்கரள 

துப்பரவு பசய்வது குரறக்கப்பட தவண்டும். அகற்றப்பட தவண்டிய பகுதிகள் 

பதளிவாக வரரயறுக்கப்பட தவண்டும், தமலும் தாவரங்கள் முற்றிலும் 

அவசியமானால் மடட்ுதம அழிக்கப்பட தவண்டும். அத்தியாயம் 3 இல் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, உள்ளூர,் அழிந்துவரும் மற்றும் அழிந்து வரும் 

உயிரினங்களுக்கு சிறப்பு கவனம் பசலுத்தி பூரவ்ீக இனங்களின் பாதுகாப்பு 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். ஏததனும் அரிதான மற்றும் அழிந்து வரும் மரங்கரள 

ஒப்பந்ததாரர ்கண்டறிந்தால், அதன் தவர ்வரலயங்கள் உட்பட மரத்ரதப் பாதுகாக்க 

மரத்ரதச ்சுற்றி தவலி அரமக்க தவண்டும். இதுதபான்ற சந்தரப்்பங்களில், தமலதிக 

பணிகளுக்கு பபாறியாளரிடமிருந்து அறிவுறுத்தல்கரளப் பபறுவது அவசியம். 
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பறரவகள் இடம்பபயரத்ல் மற்றும் பறரவகள் கூடு கடட்ும் பருவத்தில் மரம் 

பவடட்ுவது தரடபசய்யப்படட்ுள்ளது. நீரவ்ாழ் உயிரினங்கரளப் பாதுகாக்க, 

கடட்ுமானக் கழிவுகள், எண்பணய், எரிபபாருள் மற்றும் ஏரனயரவ அபாயகரமான 

பபாருட்கரளக் பகாண்ட கழிவுகரள பவளிதயற்றுவரதத் தவிரக்்க தவண்டும். 

நிலத்தடி நீரில் பவளியிடப்படும் மிதக்கும் திண்மபபாருட்கரள அகற்ற வண்டல் 

குளங்ள் நிறுவப்பட தவண்டும். உரழக்கும் மக்களுக்கு வனவிலங்கு தவட்ரடயாடுதல் 

கண்டிப்பாக தரடபசய்யப்படட்ுள்ளது என்பரத உறுதிப்படுத்துவது அவசியம் 

 

⚫ ஆக்கிரமிப்பு  இனங்களுக்கான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 

ஏராளமான ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் பாரதயின் அருகிலும், பக்கத்திலும் பதிவு 

பசய்யப்படட்ுள்ளன. இருப்பினும், கடட்ுமானப் பகுதிக்கு புதிய ஆக்கிரமிப்பு 

இனங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படுவரதத் தவிரக்்கவும் அல்லது தளத்திற்குள் இருக்கும் 

ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்பறான்றுக்கு பரவுவரதத் தவிரக்்கவும் 

கவனமாக இருக்க தவண்டும். இந்த தநாக்கத்திற்காக, கடட்ுமான வாகனங்கள், 

உபகரணங்கள் மற்றும் தளத்திற்கு பகாண்டு வரப்படும் இயந்திரங்கள் மற்றும் 

பவளிப்புற பகுதிகளில் இருந்து பபறப்படட் கடட்ுமான பபாருட்கள் ஆக்கிரமிப்பு 

இனங்கள் இல்லாதரவ என்பரத ஒப்பந்ததாரர ் உறுதி பசய்வார.் கடட்ுமானப் 

பகுதிகளில் அல்லது கடட்ுமானப் பபாருட்களின் ஆதாரங்களில் ஆக்கிரமிப்பு 

தாவரங்கள் கண்டறியப்பட்டால், பரிந்துரரக்கப்படட் கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ரககரளப் பயன்படுத்தி அவற்ரறக் கடட்ுப்படுத்தி அழிக்க தவண்டும்.    

 

 

5.2.3.1 பசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் 

மீதான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 
 

⚫ வாகனம் விலங்குகள் தமாதரல தவிரத்்தல் 

 

பறரவகள் மற்றும் பவளவால்கள் தமாதலில் இருந்து பாதுகாக்க சுற்றாடலுக்குலுக்கு 

பாதிப்பு உள்ள இடத்தில் பறரவ பாதுகாப்பு தவலி அரமப்பது அவசியம் 

(புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு 32). தியவண்ணா ஏரி (CH 6+900 km - 7+520 km) மற்றும் 

TEPA/Averihena குளம்ப் பகுதிகள் (CH 9+760 km - 13+) ஆகியவற்றில் உள்ள நீர ்

ஆதாரத்தின் மீது வாகனங்கள் தமாதுவரதக் குரறக்க அல்லது தடுக்க, மதில்களில் 

தரட தவலி அரமப்பது ஒரு சிறந்த வழியாகும்.  

 

இவற்றுக்கும் தமலாக, கடக்கும் கட்டரமப்புகளின் வடிவரமப்பு பாதுகாப்பான 

கடக்கரல வழங்குகிறது மற்றும் தரட தாக்கம்கரள கடக்க பகாடுக்கப்பட்ட 

நிலப்பரப்பில் வாழ்விடத்ரத அதிகபட்சமாக பயன்படுத்த விலங்குகளுக்கு 

வழிகாடட்ுகிறது. ஊதா முகம் பகாண்ட இரலக் குரங்குகளின் சில குழுக்கள் 

(பசம்தனாபிததகஸ் பவடட்ுலஸ்) குடியிருப்பு, ஈரகாணி மற்றும் TEPA ஆகியவற்றில் 

வசிக்கின்றன, எனதவ விலங்குகரளக் கடக்கும் கட்டரமப்புகள் அல்லது 

பபாறியியல் தவரலகரள மாற்றியரமத்தல் ஆகியரவ ELH மீது பவவ்தவறு 

வாழ்விடங்களுக்கு இரடதய நிலப்பரப்பு ஊடுருவரலப் பராமரிக்க பின்வரும் 

சங்கிலிகளுக்கு விலங்கினப் பாரதகளாக பசயல்படுகின்றன (புரகப்படங்கள் 

தசகரிப்பு 32) 

 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட இடப்பரப்பு: 

 

1. CH 8+350 – CH 8+ 400  

2. CH 11+800 – CH 11+850 

3. CH 13+050 – CH  13+ 100 

4. CH 15+ 350 – CH 15+400  

 

படம் 83 விவரிக்கப்படட்ுள்ளபடி ஊதா-முகம் பகாண்ட இரல குரங்குகளுக்கான 

முன்பமாழியப்பட்ட விலங்குகளின் குறுக்குவழிகரளக் காடட்ுகிறது. 
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புரகப்படங்கள் பதாகுப்பு  34: மாதிரி பறரவகள் தவலிகள் மற்றும் மரவரக 

விலங்கு இனங்களுக்கான கடக்கும் கட்டரமப்புகள்  

 

 

 

பறரவகள் தவலிகள் 

 

 

மரவரக விலங்கு இனங்களுக்கான கடக்கும் கட்டரமப்புகள்  
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வரரபடம்  80: ஊதா நிற இரலக் குரங்குகளுக்கு விலங்குகரளக் கடப்பதற்கு முன்பமாழியப்பட்ட இடங்கள் 
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⚫ பதரு   பவளிசச்த்துக்கான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 

 

வீதியின் சுற்றாடலுக்குரலப் பாதிக்காத வாறு வீதி பவளிசச்ம் தமல்தநாக்கிதயா 

பக்கவாட்தடா பசல்லாமல், வீதிக்கு மடட்ும் ஒளிரச ் பசய்யும் வரகயில் பதரு 

விளக்குகள் வடிவரமக்கப்படும். இது இரவு தநரத்தில் விலங்கினங்களின் மீது 

ஒளியின் பாதகமான தாக்கங்கரளக் குரறக்கும். 

 

 

⚫ ஆக்கிரமிப்பு  இனங்களுக்கான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 

 

IAS இன் பரவரலத் தவிரக்்க தவண்டும் அல்லது பராமரிப்பின் தபாது IAS ஐக் 

கண்டறிந்து அகற்றுவதற்கான ஒரு திட்டத்ரத பணியாளரக்ளுக்கு 

பசயல்படுத்துவதன் மூலம் குரறக்க தவண்டும். RDA, மரம் நடுவதற்கு Rowக்கு 

பகாண்டு பசல்லப்படும் மண் மற்றும் ஏரனயரவ தசதன உரங்களில் ஆக்கிரமிப்பு 

தாவர பபாருட்கள் அல்லது விரதகள் இல்ரல என்பரத உறுதி பசய்ய தவண்டும். 

 

⚫ எசச்ரிக்ரக அறிகுறிகரள நிறுவுதல் 

 

வனவிலங்கு இனங்கள் இருக்கும் பகுதிரய ஒன்று  பநருங்கிக்பகாண்டிருக்கிறது 

என்ற பசய்திரயத் பதரிவிக்கும் வரகயில் பயனுள்ள எசச்ரிக்ரக அறிகுறிகள் 

அரமக்கப்டும். பசய்திக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, TEPA பகுதியில் வாகனங்களின் 

தவகத்ரதக் குரறப்பதன் மூலம் ஓடட்ுநரக்ள் பதிலளிக்கலாம், தமலும் பறரவகள் 

மற்றும் வாகனங்களுக்கு இரடதய தமாதல்கரளத் தவிரக்்கலாம். அடிக்கடி 

தமாதல்கள் நிகழும் வரலயங்களில் நிரலயான தபாக்குவரத்து சமிக்ரஞகள் 

ரவக்கப்பட தவண்டும். 

 

5.2.4 இயை்ணகச ்மசயல்பாடுகள்/சுை்ைாடலுக்குலின் சமநிணலயின் 

இழப்பு மை்றும் மாை்ைத்திை்கான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
 

பசயல்பாடட்ு இரணப்பு இழப்பால் ஈரநில சூழலியல் பசயல்முரறகள் தநரடியாக 

பாதிக்கப்படுகின்றன. இருப்பினும், தாவர அளரவப் பபாறுத்து, தாக்கங்கள் 

பதளிவாக இருக்கலாம் அல்லது நிரவ்கிக்கக்கூடிய தாக்கம்கரளக் 

பகாண்டிருக்கலாம். எனதவ சுற்றாடல் ரீதியாக பசயல்படும் தாழ்வாரங்கரள 

உருவாக்க சிறிய துண்டுகரள கூட நிரவ்கிக்க முடியும் என்று முன்பமாழியப்படட்து. 

இது நீண்டகால ஈரநில விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவர பன்முகத்தன்ரமரய 

ஆதரிக்கும் சூழலியல் பசயல்முரறகரள பராமரிப்பதற்கான வாய்ப்புகரள 

தமம்படுத்துகிறது. இழக்கும்  தாவரங்கள் மீட்புத் திட்டம் நடத்தப்பட தவண்டும் 

மற்றும் 1:3 என்ற விகிதத்தில் மரம் நடும் திட்டம் கடட்ுமான காலத்திற்குப் துண்டு 

துண்டான வாழ்விடங்கரள மீட்படடுக்கும் வரர தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 

பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் சமநிரலயில் இருக்கும் அந்த இயற்ரக அரமப்புகள் 

காலப்தபாக்கில் மீட்டரமக்கப்படும். 

 

5.2.5 வை்டல், அதிகைித்த வசை்றுத் தன்ணம மை்றும் எை்மைய், 

எைிமபாருள்/இதை அபாயகைமான மபாருட்களால் ஏை்படும் 

மாசுபாடு காைைமாக நீை்வாழ் வாழ்விடங்களில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

தற்காலிக அரணக்கடட்ு, மண் அரிப்பு மற்றும் கடட்ுமான தளங்களில் வண்டல் 

படிதல் ஆகியவற்றின் விரளவாக,  நீரப்ாசனம் மற்றும் வடிகால் பாரதகள் உட்பட 

தற்தபாதுள்ள நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் எந்தவிதமான பாதகமான தாக்கம்கரளயும் 

தவிரக்்க ஒப்பந்ததாரர ் அரனத்து நியாயமான முன்பனசச்ரிக்ரக 
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நடவடிக்ரககரளயும் எடுக்க தவண்டும். அயலில் நீரந்ிரலகள், சதுப்பு நிலங்கள், TEPA 

மற்றும் பநல் வயல்களுக்கு நீர ் மற்றும் தசற்ரற  தநரடியாக இரறத்தல், நீரப்ாசன 

கால்வாய் அரடப்பு, ஓரட கரர அரிப்பு மற்றும் நீரந்ிரலகளின் ஓரட கரரகள் 

இடிந்து விழுதல் ஆகியரவ கடட்ுமான நிரல முழுவதும் தவிரக்்கப்பட தவண்டும். 

அகழப்பட்ட  மண் உட்பட எந்தப் பபாருரளயும் நீரந்ிரலகள், TEPA, சதுப்பு 

நிலப்பகுதிகள் அல்லது பநல் வயல்களுக்கு அருகில் அப்புறப்படுத்த 

அனுமதிக்கப்படாது, இது ஒரு தற்காலிக அடிப்பரடயில் கூட, அருகில் உள்ள 

நீரந்ிரலகளில் மண் மற்றும் குப்ரபகள் ததரவயற்றதாகக் கழுவப்படுவரதத் 

தடுக்கும். 

 

கடட்ுமானப் பணிகள் தற்காலிகமாக இருந்தாலும், மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட 

வடிகால் கால்வாரய தசதப்படுத்ததவா அல்லது தடுக்கதவா கூடாது என்பரத 

ஒப்பந்ததாரர ் உறுதி பசய்வார.் தடுக்கப்பட்டால், ஒப்பந்ததாரர ் எந்த தாமதமும் 

இல்லாமல் அத்தரகய குப்ரபகரள அகற்றுவார.் ஒப்பந்ததாரர ் தனது கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககரள பசயற்திட்டப் பகுதியின் மரழப்பபாழிவு முரறக்கு ஏற்ப திட்டமிட 

தவண்டும், தமலும் அதிக மரழ பபய்யும் காலங்களில் மண் அரிப்ரப ஏற்படுத்தும் 

நடவடிக்ரககள் தவிரக்்கப்பட தவண்டும். அதத தநரத்தில் கடட்ுமானக் கழிவுகள் 

மற்றும் தசறுகளால் நீரந்ிரலகள் மாசுபடுவரதத் தவிரக்்கப்படும். 

 

கடட்ுமானப் பகுதியிலிருந்து தசற்றுத் தன்ரம மற்றும் வண்டல் மண் பகாண்டு 

பசல்வரதக் கடட்ுப்படுத்த கடட்ுமானத்தின் தபாது  மண்அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு 

நரடமுரறகரள பசயல்படுத்த தவண்டும். மரழப்பபாழிவு மற்றும் தமற்பரப்பு 

ஓட்டத்தின் தபாது, தற்காலிக தவரல அணுகல் மற்றும் நிரப்புதலுக்காக பகாண்டு 

வரப்படட் மண் அரிப்ரபக் கடட்ுப்படுத்த தவண்டும். கடட்ுமானக் குப்ரபகள், 

வண்டல்கள் மற்றும் எண்பணய், எரிபபாருள் அல்லது ஏரனயரவ அபாயகரமான 

கூறுகரளக் பகாண்ட ஓட்டம் ஆகியரவ நீரவ்ழிகளில் பவளிதயற்றப்படக்கூடாது. 

மண் தமடுகள், தற்காலிக வடிகால் மற்றும் வண்டல் பபாறிகள் தபான்ற தற்காலிக 

அரிப்பு தடுப்பு தரடகள், நீரந்ிரலகளில் மண் கழுவுவரத கடட்ுப்படுத்த 

பரிசீலிக்கப்படும். கடட்ுமானப் பகுதிகளில் இருந்து நீர ் பவளிதயறுவதற்குத் தகுந்த 

வடிகால் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட தவண்டும். 

 

பசயல்பாடட்ு கட்டத்தின்  தபாது, பபயிண்ட், அஸபபட்டஸ்  தபான்ற பராமரிப்புப் 

பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் இரசாயனங்கரளக் ரகயாள்வது, அருகிலுள்ள 

நீரந்ிரலகரள சீரழிக்கும். பராமரிப்புக் கட்டத்தில், கடுரமயான தமற்பாரர்வயின் 

கீழ் இத்தரகய இரசாயனங்கரள முரறயாகக் ரகயாள்வது நீரவ்ாழ் சூழல்களின் 

மாசுபாட்ரடக் குரறக்க உதவும். 

 

5.2.6 மசயை்திட்டத்தின் மசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில் மதாடை்சச்ியான 

சத்த உருவாக்கம் காைைமாக பைணவகள் மை்றும் ஏணனயணவ 

விலங்கு இனங்களுக்கான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

சத்தத்தால் ஏற்படும் இரடயூறுகளில் இருந்து விலகி வாழ விரும்பும் 

வனவிலங்குகளுக்கு, குறிப்பாக TEPA உள்ளிட்ட சூழலியல் ரீதியாக உணரத்ிறன் 

வாய்ந்த பகுதிகளில் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் நடவடிக்ரககள் ததரவ. 

வனவிலங்குகளுக்கு உணரத்ிறன் உள்ள பகுதிகளில் சத்தம் கண்காணிக்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் அடிப்பரட இரரசச்ல் அளதவாடு ஒப்பிடும்தபாது சத்தம் 

அதிகமாக இருந்தால், இரரசச்ல் தடுப்புகள் நிறுவப்படும். இரரசச்ல் தாக்கங்கள் 

பதாடரப்ாக பிரிவு 5.3.3 இல் தகாடிடட்ுக் காட்டப்படட்ுள்ள தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  

நடவடிக்ரககள் இந்தச ்சிக்கல்கள் பதாடரப்ான பாதிப்புகரள தமலும் குரறக்கும். 

 

5.3 சத்தம் மை்றும் அதிைவ்ு பாதிப்புகளுக்கான 

தாக்கத்ணத தவிைக்்கும்  நடவடிக்ணககள் 
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பசயற்திட்டப் பகுதிக்குள் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு உணரத்ிறன் ஏற்பிகள் பசயற்திட்ட 

நடவடிக்ரககரளத் பதாடங்குவதற்கு முன் அரடயாளம் காணப்பட தவண்டும் 

மற்றும் பதாடரப்ுரடய சிக்கல்கரளக் கடட்ுப்படுத்த பபாருத்தமான நடவடிக்ரககள் 

எடுக்கப்பட தவண்டும். 

 

5.3.1  கடட்ுமான கட்டத்தில் இணைசச்ல் தாக்கத்ணத குணைக்கும் 

நடவடிக்ணககள் 
 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் தபாது இரரசச்ல் தாக்கங்கரளக் குரறப்பதற்கான 

மிகச ் சிறந்த வழிமுரறயானது, முரறயான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நுட்பங்கள் 

மற்றும் உபகரணங்கள், சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகளுக்கான கடட்ுப்பாடட்ு 

நடவடிக்ரககள் மற்றும் நிரவ்ாக நடவடிக்ரககளின் கலரவயாகும். இந்த 

தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககளின் பயன்பாடு கடட்ுமான நடவடிக்ரககளின் 

தபாது சத்தத்தின் தாக்கத்ரத குரறக்கும். கடட்ுமான கட்டத்தில் பின்வரும் 

தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககளுக்கு ஒப்பந்ததாரர ்பபாறுப்பாவார;் 

 

 கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு இரரசச்ல் ஆதாரங்கள் அரமந்துள்ள நிலத்தின் 

எல்ரலகளில் அதிகபட்சமாக அனுமதிக்கப்பட்ட இரரசச்ல் அளவுகள் பகலில் 75dB (A) 

LAeq மற்றும் இரவில் 50 dB (A) LAeq (பகல் தநரம்: காரல 6.00 - இரவு 9.00, இரவு தநரம் : 

இரவு 9.00 முதல் காரல 6.00 வரர). 

 

இருப்பினும், உணரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்கு அருகில் காரல 6.00 மணி முதல் இரவு 9.00 

மணி வரர சத்தத்ரத உருவாக்கும் நடவடிக்ரககளுக்கு ஒப்பந்ததாரர ் தவரல 

தநரத்ரதக் கடட்ுப்படுத்த தவண்டும். இயந்திரங்கள் மற்றும் தசரவகரள முடித்தல் 

மற்றும் நிறுவுதல் தபான்ற இலகுவான கடட்ுமான நடவடிக்ரககள் மடட்ுதம இருக்க 

தவண்டும் 

 

சரியான கடட்ுமான திடட்மிடல் மற்றும் தள நிரவ்ாகத்துடன் அதிக சத்தம் மற்றும் 

அதிரவ்ுகரள உருவாக்கும் இரணயான கடட்ுமான நடவடிக்ரககரள நிறுத்துதல். உ 

தா., அகழப்பட்ட , பவடட்ப்பட்ட & கடட்ுமானப் பபாருட்கரள ஏற்றுதல் மூலம் 

பசய்யப்படும். 

 

துரள மூடி இடப்பரப்பு   தவரலகரள மீண்டும் நிரப்புதல் மற்றும் பகல் தநரங்களில் 

கான்கிரீட் இடுதல் தபான்ற அதிக சத்தம் உருவாக்கும் தவரலகரள பசய்ய 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. துரள மூடி இடப்பரப்பு   கான்கிரீட் தபான்ற கடட்ுமான 

நரடமுரறகரள மாற்றுவதன் மூலம் முரறயான  திட்டமிடல் மூலம் பயன்பாடட்ு 

இயந்திரத்தின் தீவிர தவரலகரள குரறக்கவும், அதிக சத்தத்ரத உருவாக்கும் 

பம்புகள் பபாருத்தமான இடத்தில் உள்ள சரிவுகரளப் பயன்படுத்தி ரவக்கலாம். 

 

கணிசமான நீளத்திற்கு முன்பமாழியப்படட் ட்பரஸ்டில் பாலம் கடட்ும் வரர, நிரந்தர 

கட்டரமப்புகளுக்கான துரளயிடல் பணிகரளத் பதாடங்க 

பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல, தமலும் தற்காலிக பாலம் கடட்ுமானத்திற்காக சலித்த 

துரள மற்றும் ரபல் ஓடட்ும் இடத்திற்கு இரடதய பதளிவான தூரத்ரத எப்தபாதும் 

பராமரிக்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ஒதர தநரத்தில் பல கடட்ுமான 

உபகரணங்களின் பசயல்பாட்டின் காரணமாக ஒடட்ுபமாத்த தாக்கங்கரளக் 

குரறக்க. 

 

கடட்ுமான இரரசச்ல் மற்றும் பசயல்பாட்டின் மூலம் சுற்றியுள்ள குடியிருப்பாளர ் / 

பபாதுமக்கரளப் பாதுகாக்க இரரசச்ல் மாதிரியாக்கத்தின் தபாது, கடட்ுமானத்தின் 

ஆரம்ப கட்டத்தில் நிரந்தர இரரசச்ல் தரடகரள நிறுவலாம். தற்காலிக இரரசச்ல் 

தரடகள் அரனத்து முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககளும் ததரவகரள அரடயத் 

தவறினால் பசயல்பாடுகரளத் தவிரத்்து, கடட்ுமானத்தின் தபாது சகிக்கக்கூடிய 
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வரம்புகரள விட அதிகமாக கடட்ுமான இரரசச்ல் ஏற்படும் தபாது பாடசாலகள், 

மருத்துவமரனகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் தபான்ற முக்கிய இடங்களுக்கு 

அருகில் சத்தம்த் தரடகள் வழங்கப்பட தவண்டும். 

 

கடட்ுமான உபகரணங்கரள பதாந்தரவுகள் இல்லாத வரகயில் பயணிக்க 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. கடட்ுமான உபகரணங்கள் பகல் தநரத்தில் பயன்பாட்டில் 

இருக்கும்தபாது அவற்றின் சத்தம் அளவுகள் தரநிரலகளின்படி 

கண்காணிக்கப்படும். குரறந்த இரரசச்ல் பகாண்ட உபகரணங்கரளப் 

பயன்படுத்துதல் மற்றும் நல்ல பராமரிப்ரப உறுதி பசய்தல், அதிக இரரசச்ல் 

பகாண்ட கருவிகரள ஒதர தநரத்தில் பயன்படுத்துவரதத் தவிரப்்பது தபான்ற 

ஏரனயரவ நடவடிக்ரககளுடன் கடட்ுமான இரரசச்ரலக் குரறக்கவும் 

பசயல்படுத்தப்படும். 

 

இவற்றுக்கும் தமலாக, பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இரரசச்ல் 

அளரவ தமலும் குரறக்க தளத்தில் பசயல்படுத்த பின்வரும் நல்ல நரடமுரறகள் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. 

 

இரவில் தமலதிக தவரல நரடமுரறகள் 

– சத்தத்ரத உருவாக்கும் உபகரணங்களின் பயன்பாட்ரடக் 

கடட்ுப்படுத்தல். 

– உயரத்தில் இருந்து பபாருட்கள்  விழுவரதத் தவிரத்்த்ல். 

– உபகரணங்களில் உதலாகத்திலிருந்து உதலாகத் பதாடரர்பத் 

தவிரத்்தல். 

– குடியிருப்பு மன அழுத்தத்ரதத் தவிரக்்க, வாகன பயணிக்கங்கரள 

ஒழுங்கரமக்கப்பட்ட முரறயில்  திடட்மிடுங்கள். 

பசயற்திட்ட அமலாக்க காலம் முழுவதும் சமூகத்திற்கும் பசயற்திட்ட 

ஊழியரக்ளுக்கும் இரடதய சிறந்த பதாடரப்ு. 

 

✓ தளத்திற்கு பபாறுப்பான அரமப்பின் பபயர ் மற்றும் அவரக்ளின் பதாடரப்ு 

விவரங்கள் மற்றும் வழக்கமான தகவல் புதுப்பிப்புகளுடன் பசயல்படும் 

தநரங்கள் ஆகியவற்ரறக் பகாண்ட இடப்பரப்பு  முன்பக்கத்தில் ஒரு 

இடப்பரப்பு சாரந்்த தகவல் பலரகரயப் பயன்படுத்தவும். 

 

சத்தமற்ற உபகரணங்கரளப் பயன்படுத்தல். 

 

✓ மாற்று இயந்திரங்கரளப் பரிதசாதித்து, இரரசச்ல் அளரவ ஒப்பிடட்ுப் 

பாரத்்து, குரறந்த அளவு சத்தத்துடன் இயந்திரத்ரதத் ததரந்்பதடுத்தல். 

✓ அதிக இரரசச்ல் பகாண்ட நியூதமடிக் கருவிகளுக்குப் பதிலாக பயனுள்ள 

மஃப்லரக்ள், உரறகள் மற்றும் குரறந்த இரரசச்ல் கருவி பிட்கள் மற்றும் 

பிதளடுகளுடன் கூடிய சத்தம்-தடுப்பு கருவிகரளப் பயன்படுத்தல். 

மாற்றங்கரளச ் பசய்வதற்கு முன் எப்தபாதும் உற்பத்தியாளரின் 

ஆதலாசரனரயப் பபறதவண்டும்.  

 

ஆரலகரள அரமதியான மற்றும் திறரமயான முரறயில் பசஙற்படுத்தல் 

 

✓ சாத்தியமான மற்றும் நியாயமான இடங்களில் உதலாகக் கட்ரடகளிலிருந்து 

சத்தத்ரதக் குரறக்கும் விருப்பத்ரத ஆராய்ந்து பசயல்படுத்தல். 

உபகரணங்கரளப் பயன்படுத்தாததபாது நிறுத்துதல். 

 

உபகரணங்களின் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு. 

 

✓  இயந்திரங்கரள நல்ல ஒழுங்கில் ரவத்திருக்க, வழக்கமான பரிதசாதரன 

மற்றும் உபகரணங்கரள பராமரித்தல். சாதனம் பராமரிக்கப்படும் வரர 

அல்லது பசயலிழந்தால் பழுதுபாரக்்கும் வரர பசயல்படக் கூடாது, அங்கு 
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பராமரிப்பு அல்லது பழுது பாரத்்தல் சத்தத்தின் எரிசச்லூடட்ும் தன்ரமரயக் 

கண்டறியும். 

✓  அரடப்புகரளக் பகாண்ட இயந்திரங்களுக்கு, கதவுகள் மற்றும் கதவு 

முத்திரரகள் நல்ல முரறயில் உள்ளதா மற்றும் முத்திரரகளுக்கு எதிராக 

கதவுகள் சரியாக மூடப்படட்ுள்ளதா என்பரதச ் சரிபாரக்்கவும். கடட்ுமான 

ஆரலயில் இருந்து சத்தம் அளரவக் குரறக்கும் முரறகள் ஆகும். 

 

துரளயிடல் உபகரணங்களில் வளி  விநிதயாகம் கசியாமல் பாரத்்துக் பகாள்ள 

தவண்டும். அட்டவரண 123ஐப் பாரக்்கவும்: கடட்ுமானப் பணியிலிருந்து இரரசச்ல் 

அளரவக் குரறக்கும் முரறகள், இயந்திரங்கள் மற்றும் கடட்ுமானப் பணிகளுக்குப் 

பபாருந்தும் வழிகாடட்ுதல் (ஆதாரம்: BS 5228-1:2009 - கடட்ுமானம் மற்றும் திறந்த 

தளங்களில் சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகரளக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கான நரடமுரறக் 

குறியீடு - பகுதி 1: சத்தம்) இயந்திரங்கள் மற்றும் கடட்ுமானப் பணிகளுக்கான 

வழிகாடட்ுதல் பபாருந்தும் . 

 

அட்டவரண 117: கடட்ுமானப் பணிகளில் இருந்து சத்தம் அளரவக் குரறக்கும் 

முரறகள் 

ஆணல 

ஆணல சத்தம் குணைப்பு  

சத்த்தின் 

ஆதாைம் 

இயந்திை 

உை்பத்தியாளை்களுடன் 

கலந்துணையாடப்படும் 

A-சத்த்த்ணத 

குணைத்தல் 

dB  

மாை்று ஆணலயில் சத்தம் 

குணைப்பு   

மணரல  

நகரத்்தும் 

இயந்திரம்: 

புல்தடாசர,் 

காம்பாக்டர,் 

பாரம் தூக்கி 

டம்ப் டிரக், 

டம்பர,் அகழ்வு, 

கிதரடர,் ஏற்றி, 

சீவுளி  

 

 

இயந்திர

ம் 

மிகவும் திறரமயான 

பவளிதயற்ற 

சத்த்ரதக் குரறக்கும் 

கருவி பபாருத்துதல் 

(உற்பத்தியாளரக்ளின் 

அரடப்பு தபனல்கள் 

மூடப்படட்ிருக்க 

தவண்டும்)  

 

5 முதல் 10 

வரர 

 

 

சூப்பர ்மாற்றுவழி 

அரமதியாக ஆரல 

இருக்கலாம் 

விவரங்களுக்கு 

உற்பத்தியாளருடன் 

கலந்துரரயாடல்  
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ஆணல 

ஆணல சத்தம் குணைப்பு  

சத்த்தின் 

ஆதாைம் 

இயந்திை 

உை்பத்தியாளை்களுடன் 

கலந்துணையாடப்படும் 

A-சத்த்த்ணத 

குணைத்தல் 

dB  

மாை்று ஆணலயில் சத்தம் 

குணைப்பு   

அமுக்கிகள் 

மற்றும் 

மின்பிறப்பாக்

கிகள் 

இயந்திர

ம்  

 

அமுக்கிக

ள் 

மின்பிறப்

பாக்கி 

 

மிகவும் திறரமயான 

சத்தம் குரறப்பு கருவி, 

சத்தம் ஏற்படாத  

ஈரப்படுத்தப்பட்ட 

உதலாக உரற, 

உற்பத்தியாளரக்ளின் 

அரடப்பு தபனல்கள் 

மூடி ரவக்கப்பட 

தவண்டும் 

10 வரர 
சூப்பர ்மாற்றுவழி 

அரமதியாக ஆரல 

இருக்கலாம் 

விவரங்களுக்கு 

உற்பத்தியாளருடன் 

கலந்துரரயாடல் 

டீசல் அல்லது 

பபட்தராலுக்கு மாறாக 

கிரடக்கும் 

மின்சாரத்தால் 

இயங்கும் அமுக்கிகள் 

சத்தம்-குரறக்கப்பட்ட 

அமுக்கு  அல்லது 

மின்பிறப்பாக்கி பல 

தாவர துண்டுகரள 

வழங்க 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

ரமயப்படுத்தப்பட்ட 

மின்பிறப்பாக்கி 

அரமப்ரபப் 

பயன்படுத்தல். 

 

ஆயுதம் அமுக்கி அல்லது 

மின்பிறப்பாக்கி 

மற்றும் சத்தம் 

உணரத்ிறன் பகுதிக்கு 

இரடதய சத்தம் 

திரரரய அரமக்கும் 

கருவி. and noise sensitive 

area. When possible, line of 

sight between top of 

machine and reception 

point needs to be obscured. 

10 வரர  

  

இயந்திர

ம் 

முடிந்தால், 

இயந்திரத்தின் 

தமற்பகுதிக்கும் 

வரதவற்புப் 

புள்ளிக்கும் இரடதய 

உள்ள பாரர்வக் தகாடு 

மரறக்கப்பட 

தவண்டும்.  

 

20 வரர 

 

நியூதமடிக் 

கான்கிரீட் 

உரடப்பான், 

பாரற 

துரளப்பான்   

ஆயுதம் இயந்திரத்தின் 

பசயல்திறரனக் 

குரறக்காமல் 

சத்தத்ரதக் 

குரறக்கும் சத்தம் 

குரறப்பு கருவிகள் 

பபாருத்துதல்  

15 வரர காணப்படும் நீரியல் 

மற்றும் மின்சார 

கருவிகள் 

 

அரனத்து கசிவுகளும் 

சீல் 

பசய்யப்பட்டிருப்பரத 

உறுதி பசய்யவும்  

 பபரிய கான்கிரீட், 

இயந்திர பகுதிகளுக்கு 

பிட் பிட் அகற்றுவதற்கு 

ஈரமான பிட்ரடப் 

பயன்படுத்தல்  

 வரளவில் உரடக்க 

வடிவரமக்கப்பட்ட  

பகாங்கிறீட்  
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ஆணல 

ஆணல சத்தம் குணைப்பு  

சத்த்தின் 

ஆதாைம் 

இயந்திை 

உை்பத்தியாளை்களுடன் 

கலந்துணையாடப்படும் 

A-சத்த்த்ணத 

குணைத்தல் 

dB  

மாை்று ஆணலயில் சத்தம் 

குணைப்பு   

 பமாத்தம் 

இயந்திர

ம் 

அழுத்தி அல்லது 

மின்பிறப்பாக்கி 

மற்றும் சத்தம் 

உணரத்ிறன் பகுதிக்கு 

இரடயில் சத்தம் 

திரரரய அரமத்தல்  

10 வரர பதரம்ிக் ஈட்டிரயப் 

பயன்படுத்தலாம் 

  நகரக்கூடிய அல்லது 

நிரலயான பிதரக்கர ்

அல்லது பாரற 

துரளயிடரல 

இரணத்தல்  

20 வரர  

 

அட்டவரண 124ஐப் பாரக்்கவும்: இயந்திர உரற வடிவரமப்பு - இயந்திரங்கள் மற்றும் 

கடட்ுமானப் காப்புப் பணிகளுக்குப் பபாருந்தும் பபாதுவான கடட்ுமானப் 

பபாருட்களின் சத்தம் காப்புப் பண்புகள், பபாருள், தடிப்பு, தமற்பரப்பு நிரற மற்றும் 

அண்ணளவாகன இரரசச்ல் குரறப்பு (ஆதாரம்: BS5228-1:2009 சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுக் 

கடட்ுப்பாடட்ுக்கான நரடமுரறக் குறியீடு கடட்ுமானம் மற்றும் திறந்த தளங்கள் - 

பகுதி 1: சத்தம்) 

 

அட்டவரண  118: இயந்திர உரற வடிவரமப்பு - சத்தம் காப்பு பண்புகள் 

பபாருள்   
தடிப்பு  

mm 

தமற்பரப்பு 

நிரற 

கிதலா/மீ2 

சராசரி 

சத்தம் 

kg/m2 

குரறப்பு குறியீடு 

 (100Hzto3150Hz) dB 

நாரச்ச்த்து பலரககள் 6 12 26 

பசங்கல் தவரல 113 220 35 to 40 

சிப்தபாரட்ு 18 12 26 

கிளிங்கர ்பதாகுதிகள் 75 100 23 

ஃரபபர ் தபாரட்ு (இன்சுதலஷன் 

தபாரட்ு) 

12 4 18 

சுருக்கப்படட் ரவக்தகால் 50 17 28 

பிளாஸ்டரத்பாரட்ு 13 12 26 

ஒடட்ு பலரக 9 4.5 24 

மரத்தூள்/சிபமண்ட்ஸ்தலப்கள் 

50 மிமீ தடிப்பு, ஒவ்பவாரு 

முகமும் 13 மிமீ தடிப்பு பகாண்ட 

பிளாஸ்டர ்

76 70 35 

 

5.3.1.1  கடட்ுமான கட்டத்தில் அதிரவ்ு பாதிப்புகரள குரறக்கும் 

நடவடிக்ரககள் 
 

அதிரவ்ு பதால்ரல பதாடரப்ான தாக்கம் கடட்ுமான கட்டத்தில் மடட்ுதம 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும். அயலில் சமூகங்கள் மற்றும் TEPA உள்ளிட்ட சுற்றாடல் 

உணரத்ிறன் வாழ்விடங்களுக்கு இரடயூறு ஏற்படுவரதத் தவிரப்்பதற்காக, இரவில் 

அதிரவ்ுகரள உருவாக்கும் நடவடிக்ரககளின் தவரல தநரத்ரத ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

கடட்ுப்படுத்த தவண்டும். குரறந்த அதிரவ்ு உருவாக்கும் இயந்திரங்கரள நிறுவுதல் 

மற்றும் அதிரவ்ு தீவிர உபகரணங்களின் மணிதநர பயன்பாடு அல்லது துரளயிடுதல், 

சுத்தியல், துரளயிடல் சாதனம் மற்றும் ரபல் கிபாரறகிங் தபான்ற அதிரவ்ுகரள 

உருவாக்கும் பசயல்பாடுகரள கடட்ுப்படுத்துதல் ஆகியரவ குடியிருப்பு மற்றும் 

வணிக கட்டரமப்புகளில் ஏற்படும் தாக்கங்கரளக் குரறக்கும். 

 

குரறந்தளவில்  மண் இடப்பபயரச்ச்ி துரளகரள நிறுவுதல், உ தா. எச-்துரளகள், 

அதிக மண் இடப்பபயரச்ச்ி துரளகளுக்குப் பதிலாக, உ தா. கான்கிரீட் துரளகள், 
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தரர மற்றும் கட்டரமப்பு அதிரவ்ுகரள குரறக்கலாம். நிலத்தின் தமற்பரப்பில் 

இருந்து சுமார ் 10 மீ ஆழத்திற்கு கடின துரள இடுவது நில அதிரவ்ுகரள 

அதிகரிக்கலாம், ஆனால் அதிக ஊடுருவல் ஆழத்தில் கடின துரள இடுவது குரறந்த 

நில அதிரவ்ுகரள ஏற்படுத்தும் என்பதால், தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திலிருந்து 10 மீ 

ஆழத்தில் கடினமான துரள இடுதரலப் பின்பற்ற பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. தமல் 

மண் அடுக்குகளில் அதிக ஊடுருவல் எதிரப்்ரபக் கடக்க முன் துரளயிடுதல் மற்றும் 

பஜட்டிங் உதவியாக இருக்கும். 

 

துரள தூண்டப்பட்ட நில அதிரர்வக் குரறக்க சுத்தியல் ஆற்றரல கணிசமாகக் 

குரறக்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. சுத்தியல் ஆற்றலின் சிறிதளவு குரறப்பு ஒரு 

சிறிய விரளரவ ஏற்படுத்தும், ஏபனனில் தரர அதிரவ்ுகளின் PPV சுத்தியல் 

ஆற்றலின் வரக்்க மூலத்ரதப் பபாறுத்ததுள்ளது. துரளயிடல் சாதனம் 

பசயல்பாடுகள் ஏற்கனதவ உள்ள கட்டரமப்புகளுக்கு அருகிதலதய பதாடங்க 

தவண்டும் என்பதுடன்  கட்டரமப்புகளில் இருந்து விலகி பதாடர தவண்டும், 

ஏபனனில் முன்பு பயணிக்கப்படும் துரளகள் ஒரு தகடயமாக பசயல்படுகின்றன 

மற்றும் மண் பயணிக்கப்படும் துரளகரளச ் சுற்றியுள்ள கடினமான 

வரலயத்திலிருந்து திரசயில் அதிகமாக இருக்கும். ப்ரீ-காஸ்ட் துரளரய 

நிறுவுவதற்கு ரசலண்ட் துரளயிடும் சாதனம்கரளப் பயன்படுத்துவது நில 

அதிரரவ  கணிசமாகக் குரறக்கும். 

 

துரளகளில் பாரற நீளத்ரதக் குரறப்பதன் மூலம் வடிவரமப்ரப மாற்றவும், 

சரியாக வடிவரமக்கப்படட் துரள தசாதரனகரளச ் பசயல்படுத்துவதன் மூலம் 

அடித்தள விருப்பங்கரள சிக்கனப்படுத்தவும் மற்றும் துரளகளின் 

எண்ணிக்ரகரய குரறத்து மூலம் அதிரவ்ுகளின் விரளரவக் குரறக்கலாம். அரல 

தரடகரள நிறுவுவதற்கு பரிந்துரரக்கப்படுகிறது 

 

கடட்ுமான கட்டத்தில், குறிப்பாக அதிக சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு-தீவிர 

நடவடிக்ரககளின் தபாது அதிரவ்ுகரள கண்காணிப்பது அவசியம். சுற்றுப்புற 

நிரலகள் நிரண்யிக்கப்பட்ட வரம்புகரள விட அதிகமாக இருந்தால், பாதிப்புகரளத் 

தவிரக்்க அல்லது குரறக்க நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட தவண்டும். PMU உடன் ஒப்புக் 

பகாள்ளப்படட் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய கடட்ுமானம், கடட்ுமானம் மற்றும் 

கடட்ுமானம் முடிந்ததும், அருகில் உள்ள அரனத்து கட்டரமப்புகளிலும் பசாத்து 

நிரல கணக்பகடுப்பு நடத்துவது அவசியம். கடட்ுமானப் பணிகளின் விரளவாக 

விரிசல் ஏற்படுவது குறித்த எந்தபவாரு பபாதுப் புகாரும் தனிப்பட்ட 

கட்டரமப்புகளுக்கான தனித்தனி விரிசல் ஆய்வுப் பதிவுகரள ஆதாரமாக ரவத்து 

விசாரிக்கப்படும். அருகில் உள்ள பண்புகரள தசதப்படுத்தாமல் இருப்பரத உறுதி 

பசய்ய தகுந்த நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும். கடட்ுமானப் பணிகளால் விரிசல் தசதம் 

ஏற்பட்டது எனத் தீரம்ானிக்கப்பட்டால், ஒப்பந்ததாரர ்மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு மூலம் 

தசதத்ரத சரி பசய்ய தவண்டும் அல்லது கடட்ுமானத்தின் முடிவில் தங்கள் பசாந்த 

பசலவில் தசதத்ரத சரிபசய்வதன் மூலம் தசதத்ரத சரி பசய்ய தவண்டும். CSC இன் 

வழிகாடட்ுதலின் கீழ் தசதம். தனிப்பட்ட வழக்குகள் பபாது புகாரக்ரள பபறும் 

பபாறிமுரறரய உருவாக்குதல் மற்றும் சமூகத்தால் எழுப்பப்படும் பிரசச்ிரனகரள 

திறம்பட ரகயாள்வதற்கான நரடமுரறரய பசயல்படுத்துதல். அதிரவ்ுகரள 

உருவாக்கும் நடவடிக்ரககள், பசயல்படும் தநரம், கால அளவு தபான்றவற்ரற 

அரனத்தும் அயலில் உள்ளவரக்ளுக்கு பதரிவிக்கப்பட  தவண்டும். 

 

5.3.2 மசயல்பாட்டின் வபாது சத்த்த்ணத குணைக்கும் நடவடிக்ணககள் 

 

குறிப்பிடட் இடங்களுக்கு இரரசச்ல் தரடகரள நிறுவுவது பசயற்திட்டத்தின் 

இரரசச்ல் மாடலிங் முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் அரமந்துள்ளது. 

ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட இரரசச்ல் அளரவ மீறும் கட்டிடங்கள் ITI ஆல் தயாரிக்கப்பட்ட 

அட்டவரண 6 இரரசச்ல் வரரபடத்தில் (இரணப்பு 13) குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

எனதவ, இந்த புள்ளிகள் விரிவான முரறயில் இரரசச்ல் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  
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ததரவப்படும் இடங்களாகும். ரிசீவரக்ளுக்கான இரரசச்ல் அளரவக் 

குரறப்பதற்காக சத்தம்யியல் நிபுணரின் உதவியுடன் இரரசச்ல் தரடகள் 

தமம்படுத்தப்பட தவண்டும். CEA 2018 ஆல் உருவாக்கப்பட்ட அதிதவக பநடுஞ் 

வீதிகளுக்கான தபாக்குவரத்து இரரசச்ல் மதிப்பீடட்ு அளவுதகால்களின் 

வழிகாடட்ுதலின்படி வீதி இரரசச்ல் தடுப்பு வடிவரமப்பு பசய்யப்பட தவண்டும் 

மற்றும் தற்தபாரதய வழிகாடட்ுதலுக்கு சிறப்பு கவனம் பசலுத்தி சுத்தியல் 

நிபுணருடன் இறுதி பசய்யப்பட தவண்டும். முக்கிய இடங்களுக்கான இலக்கு 

மதிப்புகரள அரடய சிறப்பு கவனம் பசலுத்தப்பட தவண்டும். இருப்பினும், 

பாதுகாப்பு, கட்புல வசதி, பாதுகாப்பு மற்றும் பசலவு தபான்ற பல காரணிகரளக் 

கருத்தில் பகாண்டு இரரசச்ல் தரடகளின் பயன்பாடு சமநிரலப்படுத்தப்பட 

தவண்டும். 

 

பசயல்பாட்டின் தபாது இரரசச்ல் கண்காணிப்பு முடிவுகளின் அடிப்பரடயில் 

தமலதிக இரரசச்ல் தரடகள் நிறுவப்படும், தமலும் உற்பத்தியாளரின் 

அறிவுறுத்தல்களின் அடிப்பரடயில் அரமக்கப்பட்ட இரரசச்ல் தரடகளின் 

பராமரிப்பு தமற்பகாள்ளப்படும். தசதம் மற்றும் ததால்விகள் காரணமாக 

அரமக்கப்படட் இரரசச்ல் தரடகரள நிறுவப்படும். வீதியில் வாகனங்கரள ஆய்வு 

பசய்து பவளிதயற்றும் இரரசச்ல் அளவுகள், இரரசச்ல் கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள் 

மற்றும் மாசுக்கடட்ுப்பாடட்ு கருவிகள் ஆகியரவ சட்டத் ததரவகளுக்கு 

இணங்குகின்றனவா என்பரத உறுதிப்படுத்துவது அவசியம், இல்ரலபயனில் 

பாதிக்கப்பட்டவரக்ள் மீது நடவடிக்ரக எடுக்கப்படும். 

 

5.3.2.1 பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது அதிரவ்ுக்கான தாக்கத்ரத 

தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 
 

பசயற்திட்டத்தின் பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் அதிரவ்ு மீதான தாக்கம் 

எதிரப்ாரக்்கப்படவில்ரல. எவ்வாறாயினும், வீதியில் ததரந்்பதடுக்கப்பட்ட 

இடங்களில் அதிரவ்ுகரள அவ்வப்தபாது கண்காணித்தல், புகார ் பபறும் வழிமுரற 

மற்றும் சமூகத்துடன் திறம்பட ரகயாள்வதற்கான நரடமுரறரய நிறுவுதல் 

அவசியம். 

 

5.4 வபாக்குவைத்து மநைிசல்கள் மை்றும் மதாடை்புணடய 

தாக்கங்கள் 
 

பிரிவு 5.1.10 ஐ பாரக்்கவும். 

 

5.5 கட்டுமானம் மை்றும் மசயல்பாட்டுக் கட்டங்களில் 

வளியின் தை பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிைக்்கும் 

நடவடிக்ணககள் 

5.5.1 கடட்ுமான கட்டத்தின் வபாது வளியின் தை பாதிப்புகணள 

குணைக்கும் நடவடிக்ணககள் 
சாத்தியமான தூசி உமிழ்வு ஆதாரங்கள், குவாரிகள், கடட்ுமான தளங்கள், தூசி 

நிரறந்த தமற்பரப்புகள், ஏததனும் பவளிப்படும் தமற்பரப்புகள் மற்றும் சீரான 

இரடபவளியில் தபாக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தும் வீதிகள் ஆகியவற்ரறக் 

கடட்ுப்படுத்த நீர ்பதளிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். அஸபபட்டஸ்  ஆரல 

மற்றும் கான்கிரீட் பதாகுதி கலரவ ஆரலகளுக்கு மூலப்பபாருட்கரள ஏற்றும் தபாது 

சிறப்பு கவனம் பசலுத்தப்பட தவண்டும். தபாக்குவரத்து மற்றும் வீதிகளில் ஏததனும் 

தற்பசயலான கசிவுகள் ஏற்படும் முன், ததரவப்படட்ால், பபாருட்கரள ஈரப்படுத்த 

தவண்டும், அத்தரகய அரனத்து பபாருட்கரளயும் சுத்தம் பசய்ய உடனடி 

நடவடிக்ரககள் தமற்பகாள்ளப்படும். வீதி தமற்பரப்பில் இருந்து தூசி மற்றும் 
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ஏரனயரவ மிதக்கும் துகள்கரள துரடத்து பவற்றிடமாக்குவதற்கு 

இயந்திரங்கரளப் பயன்படுத்துதல்தவண்டும். ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் 

ஆகியவற்றிலிருந்து எழும் தூசிரயக் குரறக்க, நரடமுரறக்குக் கூடிய வரர, 

பபாருட்கள் ரகவிடப்படும் உயரங்கரளக் கடட்ுப்படுத்தப்படும். சுற்றுப்புறம் தசறும் 

சகதியுமாக இருப்பதால் அதிகமாக நீர ் பாய்சச்ுவரதத் தவிரக்்கப்படும். தூசிரயக் 

கடட்ுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து தண்ணீரும் துரந்ாற்றம் மற்றும் மாசு 

இல்லாமல் இருக்கும். 

 

கடட்ுமானப் பபாருட்கள் உரிமம் பபற்ற குவாரிகள், மற்றும் சுரங்க தளங்களிலிருந்து 

மடட்ுதம பபறப்படும். புதிய அகழ் குழிகள், கான்கிரீட் தபட்ச ்ஆரல, பாரற நசுக்கும் 

வசதி மற்றும் அஸபபட்டஸ்  கலரவ ஆரல ஆகியவற்றின் பசயல்பாடுகள் 

ஒப்பந்ததாரரின் பபாறுப்பின் கீழ் CEA & LA களின் தனி உரிமம் மற்றும் அனுமதிக்கு  

உட்படட்து. கான்கிரீட் தபட்சிங் மற்றும் அஸபபட்டஸ்  பசயலாக்க ஆரலகள் எந்த 

நகரப்்புற பகுதியிலிருந்தும் அல்லது உணரத்ிறன் ஏற்பியிலிருந்தும் 500 மீட்டருக்குள் 

அரமந்திருக்காது, குறிப்பாக இந்த வசதிகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தடுக்க TEPA 

பகுதிக்குள் அனுமதிக்கப்படாது. தமலும், அரவ நரடமுரறயாக முன்பமாழியப்படட் 

வீதிக்கு அருகில் அரமக்கப்படும் 

  
5.5.2 மசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் வளியின் தைத்தில் தாக்கத்ணத 

தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

வழக்கமான வாகனங்களின் சரியான பராமரிப்பு, உற்பத்தியாளரின் பராமரிப்பு 

அட்டவரணரயப் பின்பற்றுதல் மற்றும் பரிந்துரரக்கப்பட்ட தமாட்டார ்எண்பணய், 

குரறந்த அசுத்தங்கள் பகாண்ட தரமான எரிபபாருரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 

பவளிதயற்ற வாயுக்களின் உமிழ்ரவக் குரறக்கலாம். தனிநபர ் மற்றும் பபாது 

பயன்பாட்டிற்காக புதிய வாகனங்கரளத் ததரந்்பதடுக்கும்தபாது, குரறந்த பசுரம 

வாயு பவளிதயற்றம் பகாண்ட எரிபபாருள் திறன் பகாண்ட வாகனங்கரளக் 

கருத்தில் பகாள்ள தவண்டும். இந்த வாகனங்கள் சுற்றாடலுக்குலுக்கு உதவும் அதத 

தவரளயில் எரிபபாருள் பசலவில் பணத்ரத மிசச்ப்படுத்தலாம். 

 

குரறந்த அசுத்தங்களுடன் தரமான எரிபபாருரள வழங்குதல், மின்சார வாகனங்கள் 

தபான்றவற்ரற பபட்தராலில் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு குரறந்த காரப்ன் மாற்று 

வாகனங்கள் வழங்குதல் தபான்ற பசுரம இல்ல வாயு உமிழ்ரவக் குரறப்பதற்கான 

மூதலாபாய நடவடிக்ரகயுடன் நரடமுரற முரறயில் வாகனங்களின் உமிழ்வுத் 

தரங்கரளக் கடட்ுப்படுத்துவதற்கான ததசியக் பகாள்ரகயாக விதிகள் மற்றும் 

ஒழுங்குமுரறகரளச ்பசயல்படுத்துதல்.  

 

இந்த துகள்கள் காற்றினால் அடித்துச ்பசல்லப்படுவரதத் தவிரப்்பதற்காக, வீதியின் 

தமற்பரப்பில் தசகரிக்கப்படும் தூசி மற்றும் ஏரனயரவ குப்ரபகரள அடிக்கடி 

அகற்றுவது உட்பட வீதியின் தமற்பரப்ரப சரியான முரறயில் பராமரிக்கப்படும். 

 

5.6 மவள்ளம் மை்றும் வடிகால் மதாடை்பான 

பாதிப்புகளுக்கான தாக்கத்ணத தவிைக்்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
 

5.6.1 மபாது 

 

பநடுஞசாரல பசல்வழிப்பாரத உயரத்்தப்பட்ட வீதியாக வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளது. 

எனதவ, வீதி நிரம்ாணத்தில் கரர அரமப்பதன் விரளவாக பபாதுவாக ஏற்படும் 

பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் பதாடரப்ான தாக்கங்கள், வடிவரமப்பு நிரலயிதலதய EH 

இன் உள்ளாரந்்த வடிவரமப்பு அம்சங்களின் அடிப்பரடயில் ஏற்கனதவ அதிக 
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அளவில் குரறக்கப்படட்ுள்ளன. எவ்வாறாயினும், பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் 

ஆகியவற்றில் மீதமுள்ள கடட்ுமானம் பதாடரப்ான பாதிப்புகளுக்கான தாக்கத்ரத 

தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் கீதழ விளக்கப்படட்ுள்ளது. 

 

SLLDC (2022) இல் கடட்ுமானப் பணியின் தபாது ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் 

தணிப்பதற்கான பிரிவு 4.2 பரிந்துரரகள் மற்றும் பிரிவு 4.2.1 தற்காலிக அணுகல் 

வீதிகள் (2022) ஆகியவற்றில் பகாடுக்கப்படட்ுள்ள பரிந்துரரகரளப் பின்பற்றி 

தற்காலிக முன்தனாடிச ்வீதிகளின் கடட்ுமானம் கண்டிப்பாக தமற்பகாள்ளப்படும். 

இந்த உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரல மிகவும் உணரத்ிறன் வாய்ந்த TEPA வழியாகச ்

பசல்வதால், அரனத்து பதாடரப்ுரடய நிறுவனங்களின் அரனத்து சுற்றாடல் 

வழிகாடட்ுதல்கரளயும்  கண்டிப்பாக கரடபிடிக்கப்படு அதிக முன்னுரிரமயாக 

கவனிக்கப்படும். கடட்ுமானப் பபாருட்களால் ஏற்படும் நீரின் தரம் தமாசமரடவரத 

பரிதசாதிக்க கடட்ுமானத்தின் தபாது நீரின் தரம் கண்டிப்பாக கண்காணிக்கப்பட 

தவண்டும். நீர ் மாசுபடுவரதத் தடுக்க கடட்ுமான கட்டத்தில் கடுரமயான 

தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் விதிக்கப்பட தவண்டும் என்று 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது, தமலும் இரவ கடட்ுமான முரறயுடன் இரணக்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் கடட்ுமான முரறக்கான அனுமதி அரனத்து தரப்பினராலும் 

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 

 

பின்வரும் குறிப்பிட்ட பரிந்துரரகள் பின்பற்றப்படட்ு பின்பற்றப்பட தவண்டும்: 

 

– சதுப்பு நிலங்களுக்குள் (அல்லது தவறு ஏததனும் தாழ்வான/ உணரத்ிறன் 

நிரறந்த பகுதிகள்) தற்காலிக அலுவலகங்கள், பதாழிலாளர ்  முகாங்கள், 

மூலப்பபாருள் களுசியம், பதாகுதி ஆரலகள், தற்காலிக குப்ரபத் தளங்கள் 

தபான்ற இடப்பரப்பு  எந்தப் பகுதியும் / கூறுகளும் அனுமதிக்கப்படக்கூடாது. 

– SLLDC (2022) பிரிவு 4.2.4 இல் கூறப்படட்ுள்ள ஒப்பந்ததாரரின் விரிவான 

கடட்ுமான முரறக்கு SLLDC யிடமிருந்து எழுத்துப்பூரவ் அனுமதிக்குப் பின்னர ்

கடட்ுமானப் பணிகள் பதாடங்கப்படும். 

– SLLDC/ID/ASD/CEA பசயற்திட்ட காலத்தில் எந்தபவாரு பதாடரப்ுரடய கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககரளயும் தமற்பாரர்வயிட தங்கள் அதிகாரத்ரத ரவத்திருக்கும். 

– கடட்ுமான கட்டத்தில் SLLDC ஆல் முன்பமாழியப்பட்ட தமலதிக சதுப்பு நில 

பாதுகாப்பு பணிக்காக ஒப்பந்த ஆவணத்தில் தமலதிக தற்காலிக பதாரக 

தசரக்்கப்படும். 

– கால்வாய் விரிவாக்கம், கால்வாய் சீரரமப்பு மற்றும் வடிகால் தமம்பாடு 

ஆகியரவ முடிந்த பின்னதர தூண் கடட்ுமானத்தின் பதாடக்கம் கண்டிப்பாகத் 

பதாடங்கப்படும்/ தமற்பகாள்ளப்படும் வரகயில் கடட்ுமானத் திடட்ம் 

தயாரிக்கப்பட தவண்டும். 

– பசயற்திட்டப் பகுதிக்குள் அரமந்துள்ள நீரப்்பாசனக் கால்வாய் அல்லது 

நீரப்்பாசனக் கட்டரமப்பில் மாற்றங்கள் மற்றும் மாற்றங்களுக்கு முன் 

நீரப்்பாசனத் திரணக்களத்தின் அனுமதி எழுத்துப்பூரவ்மாகப் பபறப்பட 

தவண்டும். 

– கால்வாய் சீரரமப்பு அரனத்து அரசு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார ்

தரப்பினரின் உடன்படிக்ரகயுடன் தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும் மற்றும் 

எந்தபவாரு கால்வாய் தமம்பாட்டிற்காக காணி சுவிகரித்தல் 

பசயற்திட்டத்தின் கீழ் தமற்பகாள்ளப்படும். 

–  

5.6.2 கடட்ுமானத் தாக்கங்கணளத் தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 

 

அரனத்து அல்லது பபரும்பாலான கனரக கடட்ுமானப் பணிகளில் கால்வாய் 

திருப்புதல், அகழ்தல்தல் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் தசரவ  வீதிகரள நிரப்புதல் 

ஆகியரவ மரழக்காலங்கள் அல்லது ஏரன பவள்ளம் ஏற்படும் காலங்கரளத் 

தவிரத்்து திட்டமிடப்பட தவண்டும். இது தவிரக்்க முடியாததபாது, 

மாற்றுப்பாரதகளின் ஏற்பாடுகள், முக்கியப் பகுதிகளுக்கு பவள்ளப் பாதுகாப்பு 
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மற்றும் வடிகால் பாய்சச்லுக்கான தற்காலிக தசமிப்பு ஆகியரவ முன்கூட்டிதய 

எந்தபவாரு கடட்ுமானப் பணிகரளத் பதாடங்குவதற்கு முன்பும், சுயாதீன 

பபாறியாளர ் அல்லது CSC மற்றும் தமற்பாரர்வயின் கீழ் வழங்கப்பட தவண்டும். 

ததரவக்தகற்ப SLLDC/ID/CEA இலிருந்து ததரவயான அனுமதிகள் பபறப்படும். 

 

உணரத்ிறன் மிக்க தாழ்வான பகுதிகளில் ஏற்படும் பாதிப்ரபக் குரறக்க அரனத்து 

கடட்ுமானப் பணிகளும் படிப்படியாக அல்லது பபட்டி வாரியான அணுகுமுரறயில் 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும்.  கடட்ுமான கட்டத்தில் பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் 

பாதிப்புகரளக் குரறக்க Rowக்குள் கால்வாய்குள் திரசதிருப்பல் மற்றும் ரபபாஸ் 

ஏற்பாடுகள் பசய்யப்பட தவண்டும். உதாரணமாக, ததவாலய வீதியில் இருந்து 

பபாத்துராவ வீதி மற்றும் பபாத்துராவ வீதியிலிருந்து அபவரிதேன குள 

அரணக்கடட்ு வீதி வரரயிலான பகுதிரய TEPA இல் கருதலாம். வடிகால் 

தடங்கலுடன் கடட்ுமானத்தின் நீட்சிரயக் கடட்ுப்படுத்துவதன் மூலமும், உருவாகும் 

பகுதிகரளத் தனிரமப்படுத்துவதன் மூலமும், பவள்ளம் மற்றும் நீரின் தரம் 

ஆகியவற்றின் கீழ்நிரலப் பிரசச்ிரனகரள அதிக அளவில் கடட்ுப்படுத்தலாம். 

 

பவள்ளப்பபருக்கு ஏற்படக்கூடிய பகுதியில் ஒரு தடுப்பரணயின் மீது ஆரம்ப  வீதி 

அரமக்கப்படட்ால், அரணயின் காரணமாக பவள்ளப்பபருக்கு குரறவதால் 

தசமிப்புத் திறன் இழப்பால் பவள்ளத்தின் அளரவ உயரத்்தலாம். 

பவள்ளப்பபருக்கிற்குள் பவள்ளம் ததங்கும்/தடுப்புப் பகுதிகளில் தடுப்பரணகள் 

கடட்ுவரதத் தவிரப்்பதன் மூலமும், கீழ்நிரல கால்வாய்களில் அதிக கால்வாய்குள் 

கடத்தும் திறரன வழங்குவதன் மூலமும், தமல்நிரலப் படுரகப் பகுதியில் 

சாத்தியமான நீதராரடகள் மற்றும் கால்வாய்கரள மாற்றுப்பாரத ஏற்பாடு 

பசய்வதன் மூலமும் இரதச ்சரிபசய்யலாம். 

 

SLLDC நீரியல் பகுப்பாய்வுகளின் (SLLDC, 2022) அடிப்பரடயில் பரிந்துரரக்கப்பட்ட 

குரறந்தபட்ச கால்வாய் அகலங்கள் கடட்ுமான கட்டத்தில் எல்லா தநரங்களிலும் 

பராமரிக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் இது நிரறதவற்றப்படாத தபாபதல்லாம் 

கால்வாய்குள் திரசதிருப்பல்கள்/ரபபாஸ் ஏற்பாடுகள் பின்வருமாறு, வழங்கப்படும். 

 

- தியவண்ணா ஏரி கால்வாயில் (CH 6+900 இலிருந்து CH 7+520 வரர), தற்தபாதுள்ள 

திறப்பு அளவுகள் பராமரிக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் 30.0 மீ தபாக்குவரத்து அகலம் 

எப்தபாதும் பராமரிக்கப்பட தவண்டும். 

– பசத்சிறிபாய கால்வாயின் தற்தபாரதய அகலம் (CH 07+520 இலிருந்து CH 08+200 

வரர) அண்ணளவாகக 8 மீ. கால்வாயில் உள்ள தூண்கள் தவிரக்்க முடியாததாக 

இருந்தால், கால்வாய் முழுவதும் குரறந்தபட்ச அகலம் 11.0 மீ (16 மீ3/வி வடிவரமப்பு 

பவளிதயற்றத்ரத அனுப்ப) பராமரிப்பதன் மூலம் கால்வாய் தமம்படுத்தப்பட 

தவண்டும். 

- பசத்சிறிபாய கால்வாயுடன் பபால்துவ வீதியில் தற்தபாதுள்ள மூன்று (03) 

கல்பவடட்ுகளும் அதத 11.0 மீ வடிவரமப்பு அகலத்துடன் தமம்படுத்தப்பட தவண்டும். 

– பகாஸ்வத்ரத IC பகுதியில் படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதயிலிருந்து 

அபவரிதேன குளம் வரரயிலான பிரதான கால்வாயின் அகலம் (CH 09+380 இலிருந்து 

CH 12+600 வரர) கால்வாய் மறுசீரரமப்பின் தபாது 10.0 m ஆக பராமரிக்கப்பட 

தவண்டும் (வடிவரமப்பு பவளிதயற்றத்ரத 56 ஐ கடக்க. m3/s) மற்றும் கிரள 

நதிகளின் அகலம் ஏற்கனதவ இருக்கும் அகலம் அல்லது அதற்கும் அதிகமாக இருக்க 

தவண்டும். 

– CH 09+760 இல் உள்ள ததவாலா வீதி கல்பவரட்் தற்தபாதுள்ள வடிகால் இருக்கும் 

இடமாக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது 

- கணக்பகடுப்பு தரவுகளின் அடிப்பரடயில் விரிவான வடிவரமப்பு 

தமற்பகாள்ளப்படும். 

– MED கால்வாயில் (CH 12+600 முதல் 13+200 வரர) வடிகால் 30.0 மீ பதளிவான 

அகலத்ரத எப்தபாதும் வழங்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. தூண்கள் காரணமாக 

வடிகால் அகலம் 30.0 மீடட்ருக்கும் குரறவாக சுருங்கினால், ததரவயான 

அகலப்படுத்துதல் தமற்பகாள்ளப்படும். 
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- MED கால்வாயின் சதுப்பு காணி மற்றும் கால்வாய் u/s (CH 13+200 இலிருந்து CH 15+200 

வரர) 5.0 மீ வரர CH 14+200 வரர வடிகால் வசதிக்கான குரறந்தபட்ச கால்வாய் 

பதளிவான அகலம் மற்றும் அது CH 14+200 வரர ரவக்கப்பட தவண்டும்.  

- பேட்டிதக எல கால்வாய் (CH 15+600 இலிருந்து CH 16+400 வரர), தற்தபாதுள்ள 

கால்வாய்கள் முன்பமாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு ஆய்வுக்குப் மறுசீரரமக்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் வடிவரமப்பு வடிகால் வரலயரமப்பு பின்வரும் திறன்களுக்கு 

தபாதுமானதாக இருக்கும். 

 

o வடிவரமப்பு திறன் 5.0 m3/s வரர CH 15+900 வரர 

o CH 15+900 முதல் CH 16+200 வரர 13.0 மீ3/வி வடிவரமப்பு திறன் (தற்தபாதுள்ள  

கால்வாயில் தூண்கள் அரமந்திருந்தால் மடட்ும்)  

o CH 16+200க்கு அப்பால் 30.0 m3/s வடிவரமப்பு திறன் (தற்தபாதுள்ள கால்வாயில் 

தூண்கள் அரமந்திருந்தால் மடட்ுதம) 

– விரிவான வடிகால் பசயற்திட்டங்களும் கடட்ுமானத்திற்கு முன் அனுமதி பபற 

SLLDC/ID/ASD/CEA க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

வரக II மற்றும் வரக III ஆரம்ப /தசரவச ் வீதி வரககளின் கீழ் அரனத்து 

அரணக்கடட்ு அரமப்புகளும் 5 முதல் 10 ஆண்டுகள் வரரயிலான வடிவரமப்பு 

திரும்பும் கால பவள்ள நிரலகரளக் குறிக்கும் வரகயில் கட்டப்பட தவண்டும், 

தமலும் பபாது தநாக்கங்களுக்காக குழாய்களின் அடிப்பரடயில் ததரவயான 

குறுக்கு வடிகால் வசதிகள் வழங்கப்பட தவண்டும். மற்றும் தீவிர நிகழ்வுகளின் தபாது 

மதகு மற்றும் அவசரகால மீறல் புள்ளிகள். விரிவான நிலப்பரப்பு/பவள்ள ஆய்வுகள் 

மற்றும் நீரியல்/நீரியல் வடிவரமப்பு மதிப்பீடுகளின் அடிப்பரடயில் குரறந்தபட்ச 

பாதிப்புகரளக் பகாண்ட  இடங்கள்   ஒப்பந்தக்காரரால் முன்கூட்டிதய 

தீரம்ானிக்கப்படும், அதத தநரத்தில் பவள்ளப் பாரதகள், 

வழிகாட்டி/அணுகுமுரற/முன்னணி கால்வாய்கள் தபான்றரவ ததரவக்தகற்ப 

வழங்கப்பட தவண்டும், தமலும் SLLRDC/ID இலிருந்து முன் அனுமதி பபறுவதற்கான 

வழிமுரற அறிக்ரகயில் தசரக்்கப்படட்ுள்ளது. 

 

பாதிக்கப்பட்ட ஏததனும் ஒரு பகுதியில் நிறுவப்படட் அடிப்பரட நீர ்நிரலகள் அல்லது 

பரப்பளவுகளுடன் ஒப்பிடும்தபாது ஏததனும் தற்காலிக தவரலயால் பவள்ள அளவு 

அதிகரிப்பது கண்டறியப்பட்டால், குடியிருப்பாளரக்ளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் 

தணிக்க, ஒப்பந்ததாரர ் சுதயசர்சப் பபாறியாளர/்CSC/SLLDC இன் வழிகாடட்ுதலின் 

கீழ் உடனடி நடவடிக்ரக எடுக்க தவண்டும்.  

 

தமற்குறிப்பிட்டவாறு, குறிப்பாக அவரிதேன குளத்தின் தமல்பகுதியில் (CH 13+200 to 

CH 15+100 வரர) ஏததனும் கரரகள் உரடக்கப்படுமானால், அதனால் ஏற்படும் பவள்ள 

அரலயானது கீழ் நீதராட்டத்திற்கு விடப்படுவரத முன்கூட்டிதய பரிசீலித்து, 

குறிப்பாக பாதுகாக்க ததரவயான நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். அந்த வண்டல் 

மற்றும் தசறு நிரறந்த அதீத பவள்ளப் பாய்சச்ல்களில் இருந்து தலங்கமா EPA உட்பட 

சுற்றாடல் உணரத்ிறன் பகாண்ட பகுதிகள் சுயாதீன பபாறியாளர/்CSC மற்றும் 

பதாடரப்ுரடய அதிகாரிகளுடன் (SLLDC/CEA) உடன்படிக்ரகயில் முன்கூட்டிதய 

திட்டமிடப்பட தவண்டும். 

 

வண்டல் நிரறந்த பவள்ளப் பாய்சச்ரல அவரிதேன குளத்திற்குத் திருப்பி, 

அவற்ரற மாதிவல கிழக்கு திரசமாற்று கால்வாயில் விடுவதற்கான 

சாத்தியக்கூறுகள் அதிக உணரத்ிறன் பகாண்ட TEPA ஐப் பாதுகாப்பதற்காக 

பரிசீலிக்கப்படும், இருப்பினும், தசமிப்புத் திறன், அவரிதேன குளத்தின் சுற்றாடல் 

அரமப்பு பசயல்பாடு மற்றும் கீழ்தநாக்கி மாலதப, தலதேன மற்றும் உடுமுல்ரல 

ஆகிய இடங்களில் உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் களனி ஆற்றுக்கு பசல்லும் 

கால்வாய் கரடயின் தமற்பகுதியில் அரமந்துள்ள அம்பத்ததல நீர ்உட்பகாள்ளலுக்கு 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்ரப கருத்தில் பகாண்டு. தமலதிக ஆய்வுகள் மற்றும் தரவு 

தசகரிப்பு, மற்றும் வடிவரமப்புகள் ததரவ மற்றும் அரனத்து ததரவயான 

அனுமதிகள் எந்த திரசதிருப்பலுக்கு முன் பபறப்படும். 
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5.6.3 மசயல்பாடட்ுத் தாக்கங்கணளத் தவிை்த்தல் 

 

ஆரம்ப /தசரவச ்வீதிகள், பாரற நிரப்புதல், மண் நிரப்புதல், பவள்ளப் பபருக்குகள், 

தற்காலிக மாற்றுப்பாரதகள், ரபபாஸ் ஏற்பாடுகள், களஞ்சியம் (தாழ்வான 

பகுதிகளில் குறிப்பாக TEPA க்குள் அனுமதிக்கப்படவில்ரல) உள்ளிட்ட அரனத்து 

தற்காலிக பணிகளும் இறுதியில் அகற்றப்படும். பவள்ளம் மற்றும் வடிகால் 

பாதிப்புகரள குரறக்க, சுதயசர்சயான பபாறியாளர/்CSC/SLLDC/ID 

தமற்பாரர்வயின் கீழ், கால்வாய்குள் மற்றும் நீதராட்ட இரணப்புகரள பராமரிக்கும் 

தபாது, ஏற்கனதவ இருக்கும் நீரியல் மற்றும் வடிகால் நிரலரமகரள நிறுவும் தபாது 

கடட்ுமான காலம் மற்றும் பாதிக்கப்படட் பகுதிகள் அவற்றின் அசல் நிரலக்கு 

மீட்படடுக்கப்படும்.  

 

நிரந்தர துவாரம் கடட்ும் இடங்கள் கால்வாயில் முழுரமயாகதவா அல்லது 

பகுதியாகதவா இரணந்திருந்தால், கால்வாய் பாய்சச்லுக்கு இரடயூறுகள் 

ஏற்படலாம், அதத சமயம் பாயும் தவகம் மற்றும் பவள்ளத்தின் உயரம் தமாசமான 

பவள்ள பாதிப்புகளுடன் அதிகரிக்கலாம். எப்பபாழுதும் தரடயில்லா நீதராட்டம் 

பதாடரச்ச்ியாக வடிகால் கடத்தரலப் பராமரிப்பதற்காக, தற்தபாதுள்ள 

நீதராரட/கால்வாய் பாயும் பாரதகளில் EH தூண்கள் சரியாக 

தமபலழுப்பப்படுவதால், தற்தபாதுள்ள நீதராட்டப் பாரதகள்/கால்வாய்கள் 

தடுக்கப்படும் தபாபதல்லாம், தபாதுமான நிரந்தர கால்வாய் திரசதிருப்பல்கள், 

அகலப்படுத்துதல் மற்றும் ரபபாஸ் கால்வாய்குள்கள் வழங்கப்பட தவண்டும். 

அத்தியாயம் 4.6.3 மற்றும் SLLDC (2022) இல் விவரிக்கப்பட்டது. 

 

இத்தரகய மாற்றுப்பாரதகள், நில பயன்பாடட்ு மாற்றங்கள் மற்றும் உயரமான 

பசல்பாரதயின் காரணமாக (மதகுகள், கீழ் குழாய்கள் தபான்றவற்ரறப் 

பயன்படுத்தி கீதழ பகாண்டு வரப்படும்) பசறிவூட்டப்பட்ட நீதராட்டம் திரட்சியின் 

காரணமாக கீழ்நிரல கால்வாய் அரமப்புகளுக்கு உசச் பாய்சச்ல்கள் 

அதிகரிக்கப்படுவரதக் கருத்தில் பகாண்டு, ததரவயான கால்வாய்குள் 

தமம்பாடுகரள தமற்பகாள்ள தவண்டும்.  TEPA மற்றும் நீரப்்பாசன விநிதயாக 

தநாக்கங்களுக்காக மடட்ுதம வடிவரமக்கப்படட் கால்வாய்களில் தமலதிக 

பாய்சச்ல்கரள பவளியிடும் தபாது, கடத்தும் திறன் மற்றும் பவளிதயற்றும் நீரின் 

தரத்ரத உறுதி பசய்வதற்கான சிறப்பு முன்பனசச்ரிக்ரககள் தமற்பகாள்ளப்பட 

தவண்டும். 

 

வழங்கப்பட்ட கால்வாய்குள் திரசதிருப்பல்கள் மற்றும் ரபபாஸ் ஏற்பாடுகள் 

அவற்றின் முரறயான பசயல்பாட்டிற்காக கண்காணிக்கப்படட்ு சரிபாரக்்கப்பட 

தவண்டும், அரவ அப்பகுதியில் ஏற்படும் தமாசமான பவள்ள நிரலரமகளுக்கு 

பங்களிக்காது. 

 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட கால்வாய் திரசதிருப்பல் மற்றும் அரனத்து சதுப்பு/பநல் 

பகுதிகளிலும் விரிவுபடுத்துதல், பத்தரமுல்ரல பசத்சிறிபாய கால்வாய் பிரிவில் EH-

NKBA தடத்திற்கு சாத்தியமான மறுசீரரமப்பு மற்றும் கால்வாய் சுவடுகளுடன் 

தற்தபாதுள்ள 03 கல்பவடட்ுகரள தமம்படுத்துவதற்கு முன்பமாழியப்படட்து, 

குறிப்பிடட் முன்பனசச்ரிக்ரககள் மற்றும் TEPA இல் வடிவரமப்புகள் இரணக்கப்பட 

தவண்டும். உள்ளூர ் வடிகால் பசயற்திட்டங்கள், SLLDC/ID யின் முன் அனுமதிக்காக 

சமரப்்பிக்கப்படட்ு, அதற்தகற்ப கலந்துரரயாடப்பட்டது. 

 

5.7 தை்வபாதுள்ள வடிகால் அணமப்பு மை்றும் அத்தணகய 

நீை்நிணலகளின் தை்வபாணதய பயன்பாடுகளுக்கான 
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இணடயூறுகளுக்கான தாக்கத்ணத தவிைக்்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
 

கடட்ுமானம் பதாடரப்ான எந்தபவாரு நடவடிக்ரகக்காகவும் தமற்பரப்பு நீர ்அல்லது 

நிலத்தடி நீரர பிரித்பதடுக்கும் தநாக்கம் கிரடயாது, தமலும் ததசிய நீர ் வழங்கல் 

மற்றும் வடிகால் சரபயின் (NWSDB) குழாய் மூலம் நீர,் பதாகுதி மற்றும் வாரப்்பு நீர ்

ததரவகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும். பதாழிலாளர ்முகாம்களில் நாள் ஒன்றுக்கு 100 மீ 

3 மற்றும் கடட்ுமானத்திற்கு முந்ரதய / கடட்ுமான தநாக்கங்களுக்காக ஒரு நாரளக்கு 

50 ~ 600 மீ 3 என மதிப்பிடப்பட்ட ஒருங்கிரணந்த நீர ்பயன்பாடு (அரனத்தும் பவளிதய 

ROWல் இருந்து பிரதான பமாத்த விநிதயாகம் மூலம் பபறப்படுகிறது) கடட்ுமானம், 

குடிநீர ் மற்றும் ஏரனயரவ துரண தநாக்கங்களுக்காக உசச்கட்டத்தின் தபாது 

திட்டமிடப்படட்ுள்ளது. கடட்ுமான காலம் மற்றும் NWSDB இன் முன் அனுமதி ஏற்கனதவ 

பபறப்படட்ுள்ளது (இரணப்பு 08) 

 

இருப்பினும், கிரளயண்ட்/ஒப்பந்ததாரர ் தமற்பரப்பு/நிலத்தடி நீரர ஒரு துரண 

ஆதாரமாக பயன்படுத்த முடிவு பசய்தால் (கடட்ுமானத்தின் தபாது கட்டப்படட் 

பகுதிகளில் உள்ள தூசிரய அடக்குவதற்கு, கான்கிரீட் க்யூரிங் பசய்வதற்கு, வாகன 

யாரட்ுகளில் கழுவுதல்/சுத்தம் பசய்தல் தபான்றரவ) அத்தரகய பயன்பாட்டிற்கு 

முன், பதாடரப்ுரடய அதிகாரிகளிடமிருந்து (நீரப்்பாசனத் திரணக்களம், SLLDC, CEA, 

நீரவ்ள வாரியம்/WRB, முதலியன) ததரவயான அனுமதிகரளப் பபற தவண்டும். 

  

TEPA இன் பிரகடனத்தின் பிரகாரம் மற்றும் பதாடரப்ுரடய வரத்்தமானி அறிவித்தலில் 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி, தலங்கம மற்றும் அவரிதேன குளங்களில் உள்ள நீர ்

ஆதாரங்கள் கசிந்து அல்லது கீழ்நிரல நீரப்்பாசன விநிதயாகம் மற்றும் LB/RB கசிவு 

கால்வாய் வரலயரமப்பில் பாரம்பரிய மீன்பிடி, நீரப்்பாசனம் மற்றும் 

அனுமதிக்கப்பட்ட ஏரனயரவவற்றிற்கு மடட்ுதம பயன்படுத்தப்படும். நீர ்

பயன்பாடுகள் (பபாழுதுதபாக்கு, முதலியன). 

 

தலங்கம குளம் (பாரதக்கு பவளிதய அரமந்துள்ள குளம்) மற்றும் அவரிதேன 

குளத்தின் நீர ் ஆதாரங்கரளப் பயன்படுத்துவரதப் பாதிக்கும் இயற்ரகயான 

வடிகால் மற்றும் நீரப்்பாசன கால்வாய்களுக்கு நீர ்பவளியீடு ஆகியவற்றில் மிதமான 

மற்றும் கடுரமயான குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் குறிப்பாக கடட்ுமான கட்டத்தில் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றன. EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தின் கடட்ுமான/பசயல்பாடட்ு 

நிரலகளின் காரணமாக அரடயாளம் காணப்பட்ட பாதிப்புகரள நிவரத்்தி பசய்ய 

பின்வரும் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் நடவடிக்ரககள் முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. 

 

அணுகல் வீதிகள் அரமப்பதற்கு சாத்தியமான இடங்களில் சதுப்பு நில நிரப்புதல்கள் 

தவிரக்்கப்பட தவண்டும் தமலும் அரவ ஸ்டில்ட்களில் அரமக்க 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், விரிவான ஆய்வுக்குப் விரிவான வடிகால் 

திட்டங்களுக்கு உடப்டுத்தப்படட் ஆரம்ப  வீதிகளுக்கு குரறந்த தாக்கங்கரளக் 

பகாண்ட சில பிரிவுகரளக் கருத்தில் பகாள்ளலாம். அந்த வடிகால் திடட்ங்களுக்கு 

SLLDC யின் முரறயான எழுத்துப்பூரவ் அனுமதிரயப் பபற்ற பின்னதர கடட்ுமானம் 

பதாடங்கப்பட தவண்டும். 

 

அதன்படி, பின்வரும் பசயற்திட்டங்கள் பவவ்தவறு கட்டங்களுக்கு 

பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. 

 

a) தியவன்னா ஏரி, பகாஸ்வத்த IC, அவரிதேன குளம் மற்றும் MED கால்வாய் 

ஆகியவற்றின் நீர ்பகுதிகளுக்குள் கட்டுமானத்திற்கான அணுகல் (ட்பரஸ்டில் பாலம் 

கட்டரமப்புகள்) வழங்கப்பட உள்ளது. நிரப்புதல் பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல.  

b). TEPA இல் உள்ள அணுகல் வீதிகள் மின்கம்பங்களுடன் வழங்கப்பட தவண்டும், 

இருப்பினும் Rowக்கு குரறந்தபட்ச தசதம் மற்றும் கடுரமயான கண்காணிப்புடன் 

பவளிப்புற பகுதிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்ரல, பசயற்திட்டத்தின் பதாழில்நுட்ப 
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மற்றும் நிதி சாத்தியக்கூறு அம்சங்கரளக் கருத்தில் பகாண்டு பசய்யப்பட 

தவண்டும். 

c) அவரிதேன குளத்துக்கு அப்பால் உள்ள பகுதிகளுக்கான அணுகல் வீதிகள் 

(CH13+200 இலிருந்து) கரரகளில் அரமக்கப்படலாம். 

இருப்பினும், தமதல உள்ள முன்பமாழிவுகள் பின்வரும் நிபந்தரனகளின் கீழ் 

பரிந்துரரக்கப்படுகின்றன. 

 

i). நீர ் பகுதி மற்றும் TEPA பகுதியில் உள்ள கரரகள் பற்றிய விவரங்கள், அகழ்வு 

விவரங்கள், கரரகளின் அடித்தள விவரங்கள், மண்அரணகள் மற்றும் கடட்ுமான 

முரறகள் பற்றிய விவரங்கள், குறிப்பாக உள்ளூர ் வடிகால் திடட்ங்கள் மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள திரசகளுக்கு மாற்றியரமக்கப்பட்ட வடிவரமப்புகளுடன் 

வரரபடங்கள் உட்பட SLLDC க்கு சமரப்்பிக்கப்படும். வடிகால்/பாசனப் பாரதகள். 

அணுகல் வீதித் பசயற்திட்டத்திற்கு SLLDC/ID/ASD/DAD இலிருந்து எழுத்துப்பூரவ் 

அனுமதிரயப் பபற்ற பின்னதர கடட்ுமானம் பதாடங்கப்பட தவண்டும். 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் விரிவான ஆய்வுக்குப் ஏரனயரவகு இந்த வரரபடங்கள் 

தயாரிக்கப்பட உள்ளன. 

 

ii). அதன்படி, ஒரு விரிவான வடிகால் திட்டம் SLLDC/ID/ASD/DAD க்கு சமரப்ிக்கப்பட 

உள்ளது, அங்கு அரணக்கரரகளில் அணுகல் வீதிகள் பரிந்துரரக்கப்படும். இந்த 

வடிகால் திடட்மானது, அணுகு வீதிகளின் தளவரமப்பு மற்றும் நிரல, பபாருட்கள், 

பக்கவாடட்ு கட்டரமப்புகளின் விவரங்கள், ஏற்கனதவ உள்ள கால்வாய்கரள 

மாற்றுவதற்கான முன்பமாழிவு தபான்றவற்ரற உள்ளடக்கியதாக இருக்க தவண்டும். 

சதுப்பு நிலங்களின் கடட்ுமான முரற மற்றும் மறுசீரரமப்புத் திட்டமும் 

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். ததரவயான தரவு தசகரிப்புக்கு விரிவான ஆய்வுக்குப் 

பின்னதர வரரபடங்கள் தயாரிக்கப்பட தவண்டும். தமலும், SLLDC யிடமிருந்து 

எழுத்துப்பூரவ் அனுமதிரயப் பபற்ற பின்னதர கடட்ுமானப் பணிகள் பதாடங்கப்பட 

தவண்டும். 

 

iii). வடிகால் பரிந்துரரகரள கண்டிப்பாக கரடபிடிப்பது ஒப்பந்ததாரரின் 

பபாறுப்பாகும், தமலும் SLLDC மற்றும் ஏரனயரவ பதாடரப்ுரடய முகவரகங்கள் 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட கடட்ுமான முரறயிலிருந்து விலகிச ் பசல்லும் பட்சத்தில் 

நடந்துபகாண்டிருக்கும் பணிகரள இரடநிறுத்துவதற்கான அதிகாரத்ரதக் 

பகாண்டுள்ளன. 

 

இந்த உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞசாரல மிகவும் உணரத்ிறன் வாய்ந்த TEPA வழியாகச ்

பசல்வதால், அரனத்து பதாடரப்ுரடய நிறுவனங்கள் மற்றும் பங்குதாரரக்ளின் 

சுற்றாடல் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் கருத்துக்கரளப் பின்பற்றுவது கண்டிப்பாக 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. கடட்ுமானப் பபாருட்களால் ஏற்படும் நீரின் தரம் 

தமாசமரடவரத தசாதிக்க கடட்ுமானத்தின் தபாது நீரின் தரம் கண்டிப்பாக 

கண்காணிக்கப்பட தவண்டும். நீர ் மாசுபடுவரதத் தடுப்பதற்கான கடட்ுமான 

கட்டத்தில் கடுரமயான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் கடட்ுமான 

முரறயுடன் இரணக்கப்பட தவண்டியதுடன் கடட்ுமான முரறக்கான அனுமதி 

அரனத்து தரப்பினராலும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட தவண்டும் என்று 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

5.7.1 கடட்ுமானத் தாக்கங்கணளத் தவிை்த்தல் 

 

பணிநீக்கங்கள் மற்றும் மறுநிகழ்வுகரளத் தவிரப்்பதற்காக அத்தியாயம் 4.7.1 ~ 4.7.5 

இன் கீழ் காடட்ப்படட்ுள்ளபடி, தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் நடவடிக்ரககள் பபாதுவாக 

வழங்கப்படுகின்றதுடன் அரனத்து தாக்கங்கரளயும் இரணக்கின்றன. 

 

வரக III அணுகல்/ஆரம்ப  வீதிகள் (இதில் 0.6 மீ முதல் 1.0 மீ வரர ஆழத்திற்கு தமல் 

பமன்ரமயான மண் அடுக்ரக அகன்று, கடட்ுமான கட்டத்தின் முடிவில் தளத்தில் 
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மறுசீரரமப்புக்காக இந்த அகன்ற பபாருட்கரள தசமித்து, 5.0 மீ அகலம், 1.0 மீ ~ 

தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திற்கு கீதழ 2.0 மீ தடிப்பு பகாண்ட பாரற நிரப்புதல் மற்றும் 

1.0 மீ ~ 2.0 மீ தடிப்பு பகாண்ட மண் அரணகள் பாரற நிரப்பலின் தமல் மற்றும் 

தற்தபாதுள்ள தரர மட்டத்திற்கு தமல்) TEPA, மற்ற பநல் பகுதிகள் மற்றும் CH இலிருந்து 

அவரிதேன குளத்தின் தமல்புறத்தில் உள்ள சதுப்பு நிலங்களில் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளன. 13+200 முதல் CH 15+200 வரர குளத்தின் கால்வாய்கள் 

அரமந்துள்ளன. தமலும், அவரிதேன குளத்துடன் இரணக்கப்படட்ுள்ள தலங்கம 

குளத்தின் RH கசிவுக் கால்வாய், கீழ்நிரல பநற்பயிரக்ளின் விநிதயாகக் 

கால்வாய்களுடன் இரணக்கப்படட்ுள்ள LH கசிவு கால்வாய் மற்றும் அவற்றுடன் 

பதாடரப்ுரடய நீரப்்பாசனம்/பவள்ளக் கடட்ுப்பாடட்ுக் கட்டரமப்புகரளக் பகாண்ட 

அவரிதேன குளத்தின் RH கடட்ு/கால்வாய் ஆகியரவ தற்காலிகமாக 

சீரக்ுரலக்கப்படும். கடட்ுமான காலம். அரவ தலங்கம மற்றும் அவரிதேன 

குளங்களின் நீர ் ஆதாரங்கரளப் பயன்படுத்துவதில் கடுரமயான, குறுகிய 

கால/நீண்ட கால தாக்கங்கரள ஏற்படுத்தும். விரிவான ஆய்வுகள் மற்றும் 

வடிவரமப்பு மதிப்பீடுகளின் அடிப்பரடயில் ஒப்பந்ததாரர,் இந்த பாதிப்புகரளத் 

தவிரக்்க அல்லது குரறக்க உள்ளூர ் வடிகால் வடிவரமப்பு ஏற்பாடுகரள 

முன்பமாழிவார ் (பவள்ளம் மற்றும் பாசன நீர ் வழங்கல் பதாடரப்ான இரண்டும்) 

மற்றும் முன் அனுமதிகளுக்காக அவற்ரற SLLDC/ID க்கு சமரப்்பிக்க தவண்டும். 

தமலும், கால்வாய்குள் திரசமாற்றம், முதலியன உட்பட தமதல குறிப்பிடப்பட்ட 

கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கான முன்பமாழிவு IDக்கு சமரப்்பிக்கப்படட்ு முன் 

அனுமதி பபறப்பட தவண்டும். இந்த கட்டரமப்புகள் IDயின் விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் 

பதாழில்நுட்ப வழிகாடட்ுதல்கரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம் மடட்ுதம 

வடிவரமக்கப்பட தவண்டும். 

 

தமலும், அதிக அளவு அகழப்படட்  தமல் மண்/பமன்ரமயான மண் (அண்ணளவாகக 

3,000 டம்ப் டிரக் தலாடுகளுக்கு சமம்) தற்காலிகமாக இருப்பு ரவக்கப்பட உள்ளது. 

தமலும், TEPA இன் உள்தளயும்/பவளிப்புறமும் அரமந்துள்ள பநல் வயல்களிலும் 

சதுப்பு நிலப் பகுதிகளிலும் வரக III அணுகல் வீதிகள்/ஆரம்ப  வீதிகள் 

அரமப்பதற்கான பசயற்திட்டப் பகுதிக்கு பபரிய அளவிலான அரண நிரப்பு 

பபாருட்கள் மற்றும் துகள்கள்/பாரற நிரப்பு பபாருட்கள் பகாண்டுவரப்பட உள்ளன. 

களிமண் நிரறந்த இந்த மண்ரண அகற்றுவதற்காக பகாடட்ுதல், ரகயிருப்பு, சமன் 

பசய்தல் மற்றும் சுருக்குதல் மற்றும் அகழ்வு ஆகியரவ குறிப்பிடத்தக்க துகள்களுக்கு 

வழிவகுக்கும், இது நீரின் தரம் குரறவதற்கு வழிவகுக்கும், கீழ்தநாக்கி கால்வாய்கள் / 

நீரந்ிரலகளில் தபாக்குவரத்து மற்றும் தசமிப்பு திறன் இழப்பு மற்றும் மிக 

முக்கியமாக உணரத்ிறன் கடுரமயான தசதம் எற்படும். இந்த தாழ்வான 

பநற்பயிரக்ள்/சதுப்பு நிலங்களுடன் பதாடரப்ுரடய நீர-்சுற்றாடல் சூழல், இதனால் 

இறுதியில் சுற்றாடல் சீரழிவு மற்றும் வாழ்விட இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். தமலும், 

மிகவும் தாழ்வான பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளின் குடியுருப்பு, அரணக்கடட்ு 

கடட்ுமானத்திற்காக வடிகால் பாரதகள் அரமந்துள்ளன, பவள்ளச ் சமபவளியில் 

உள்ள பவள்ள தசமிப்பு மற்றும் கடத்தல் திறன் கணிசமான விகிதாசச்ார இழப்புக்கு 

வழிவகுக்கும். 

 

எனதவ, 500 மீ முதல் 1,500 மீ வரரயிலான தனிரமப்படுத்தப்படட் பணிப் பகுதி / 

Rowக்கு பவளிதய உள்ள சதுப்பு நிலங்கள் / ஈரநிலங்களுக்கு எந்த இரடயூறும் 

இல்லாமல் இந்த பவள்ளப்பபருக்கு மற்றும் வண்டல் படிவங்கரளக் குரறக்க 

ஒப்பந்தக்காரர ் பிரிவு வாரியாக கடட்ுமான நரடமுரறரய தமற்பகாள்ள 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. பதாடரப்ுரடய தாக்கங்கள். பணிபுரியும் பகுதி(கள்) தாள் 

துரளயிடல் அல்லது தவறு ஏததனும் பபாருத்தமான வழிகரளப் பயன்படுத்தி 

கண்டிப்பாக தனிரமப்படுத்தப்படட்ு அருகிலுள்ள சூழலில் இருந்து பிரிக்கப்பட 

தவண்டும் மற்றும் வண்டல் பபாறிகள், வண்டல் தரடகள் / பபாறிகள், 

நீதராட்டத்ரதத் திரசதிருப்புதல் ஆகியவற்ரறப் பயன்படுத்தி அபராதம் 

விதிக்கப்படுவது கண்டிப்பாகத் தடுக்கப்படும். பாரதகள், மற்றும் ஈரமான 

காலங்கரளத் தவிரப்்பதன் மூலம் மற்றும் வறண்ட வானிரல காலங்களில் 

நிரப்புதல்/அகழாய்வு பதாடரப்ான அரனத்து நடவடிக்ரககரளயும் திடட்மிடப்படும். 
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1.0 மீ முதல் 2.0 மீ வரர மண் அரணக்கடட்ு நிரப்பப்பட்ட வரக III அணுகல் வீதிகள் 

கட்டப்படுவதால், தற்தபாதுள்ள நீதராட்டப் பாரதகள்/கால்வாய்கள் தரடபடும் 

தபாபதல்லாம், தரடயில்லாத நீதராட்டம் பதாடரச்ச்ியாக வடிகால் 

தபாக்குவரத்ரத தவகத்துடன் பராமரிக்க ஒப்பந்ததாரர ் தபாதுமான கால்வாய் 

திரசதிருப்பல் மற்றும் ரபபாஸ் கால்வாய்கரள வழங்க தவண்டும். சகல 

தநரங்களிலும் அடிப்பரட நிரலரமகளுக்கு. TEPA மற்றும் CH 12+840 முதல் CH 

15+200 வரரயிலான பிரிவுகளில் இது மிகவும் முக்கியமானது, அங்கு அவரிதேன  

குளத்துக்கான நுரழவாயில் கால்வாய்கள் முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA டத்ரஸ் 

மூலம் ஒரு குறுக்கு வழியில் மீண்டும் மீண்டும் இரடமறிக்கப்படுகின்றன. தமலும், 

TEPA மற்றும் ஏரனய உணரத்ிறன் சதுப்பு நிலங்களின் அரிப்பு கடட்ுப்பாடு மற்றும் 

சுற்றாடல்-நீரியல் ஆகியவற்றிற்கு முன்தப இருக்கும் அடிப்பரட 

நிரலரமகரளப் தபான்ற அதத தவக ஆட்சிரய பராமரிப்பது முக்கியம். 

2.0  

தலங்கம மற்றும் அபவரிதேன குளங்களிலிருந்து நீரப்்பாசனக் கால்வாய்கள் 

பசல்வழிப்பாரத/ஆரம்ப  வீதிக் கரரகளால் இரடமறிக்கப்படும் தபாது விதசட 

முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட தவண்டும். தற்தபாதுள்ள 

நீதராரட/கால்வாய்/பாசனப் பாரதகளில் EH-NKBA தூண்கள் சரியாக ஒன்றுடன் 

ஒன்று தசரவ்தால், தற்தபாதுள்ள நீதராட்டப் பாரதகள்/கால்வாய்கள் தரடபடும் 

தபாபதல்லாம், தரடயில்லாத நீதராட்டம் பதாடரச்ச்ியாக  வடிகால் கடத்தரலப் 

பராமரிப்பதற்காக ஒப்பந்ததாரர ் தபாதுமான கால்வாய் திரசதிருப்பல் மற்றும் 

ரபபாஸ் கால்வாய்குள்கரள வழங்க தவண்டும். எல்லா தநரங்களிலும். 

கால்வாய்க்குள் ஊடுருவும் கப்பல் கடட்ும் இடங்கள் முழுரமயாகதவா அல்லது 

பகுதியாகதவா இரணந்திருந்தால், கால்வாய் நீதராட்டத்ரத கடத்துவதற்கு ஒரு 

இரடயூறு ஏற்படலாம், அதத தநரத்தில் நீதராட்டத்தின் தவகம் மற்றும் பவள்ளத்தின் 

உயரம் அதிகரிக்கலாம். TEPA உட்பட அரனத்துப் பிரிவுகளிலும், குறிப்பாக தியத்த 

உயனவில் உள்ள தியவன்னா ஓயா கால்வாய் (CH 06+900 to CH 07+520), பசத்சிறிபாய 

கால்வாய் பகுதி CH 07+520 இலிருந்து CH 08+200 வரர பத்தரமுல்ல, பகாஸ்வத்த IC 

உட்பட அரனத்துப் பிரிவுகளிலும் இது மிகவும் முக்கியமானது. பகுதி (CH 9+380 

இலிருந்து CH 9+760 வரர), TEPA CH 09+760 இலிருந்து CH 12+840 வரர படபபாத/தலங்கம, 

அவரிதேன நுரழவாயில் கால்வாய் பகுதிகளில் (CH 12+600 முதல் CH 15+200 வரர) 

அவரிதேன , மற்றும் தோகந்தர கிழக்கு பகுதிகள், மற்றும் தபாதர/அதுருகிரிய IC 

(CH 15+700 to CH 16+400) தோகந்தர கிழக்கு மற்றும் அதுருகிரிய பகுதிகளில் மிகவும் 

முக்கியமானது. 

 

நீதராரடகள்/கால்வாய்கரள சீரரமத்தல் மற்றும் திருப்புதல் ஆகியரவ பநல் 

வயல்களுக்கு நீர ் விநிதயாகத்தில் தடங்கரல ஏற்படுத்தலாம். புவியீரப்்பு நீதராட்ட 

நிரலரமகளின் கீழ். இரவ ரமக்தரா அல்லது ப்ளாட ் மட்டத்தில் மற்றும் 

விவசாயிகள்/விவசாய அரமப்புகள், உள்ளூராட்சி அரமப்புகள், நீரப்்பாசனத் துரற, 

SLLDC, கமநல தசரவகள் துரற (ASD) உள்ளிட்ட அரனத்து பங்குதாரரக்ளுடனும் 

கலந்தாதலாசிக்கப்பட தவண்டும். கீழ்நிரல வடிகால் திறன் மற்றும் 

முன்பமாழியப்பட்ட மாற்று கட்டரமப்புகளின் நிபந்தரனகள் மற்றும் மதகு  

பிரிவுகளும் சரிபாரக்்கப்படட்ு தாக்கங்கள் பகுப்பாய்வு பசய்யப்படும். அத்தரகய 

இடங்களின் விவரங்கள் சங்கிலிகளுடன் தசரத்்து அனுமதிக்காக IDக்கு 

சமரப்்பிக்கப்படும். 

 

அவரிதேன குளத்தின் உட்பசலுத்தக் கால்வாய்கள், அவரிதேன RH கசிவு அரமப்பு, 

நீரப்்பாசனம்/பவள்ளத்தடுப்பு கதவுகள் மற்றும் கசிவு கால்வாய் இரணக்கப்பட்ட 

கீழ்தநாக்கி கால்வாய்கள், அவரிதேன குளத்துடன் இரணக்கப்படட் தலங்கம குளம் 

RH கசிவு கால்வாய், நீரப்்பாசன விநிதயாக கால்வாய்களுடன் இரணக்கப்படட் LH 

கசிவு கால்வாய் மற்றும் பதாடரப்ுரடய அரனத்து உபகரண கட்டரமப்புகளுக்கு 

ஏததனும் இரடயூறு கடட்ுமான கட்டத்தில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுடன் 

கலந்தாதலாசித்து, முன்கூட்டிதய அரடயாளம் காணப்படட்ு சரிபசய்யப்பட 

தவண்டும். 
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அணுகல் வீதி/தவரல பசய்யும் இடப்பரப்பு மற்றும் தூண் கடட்ுமானம், 

பதாடரப்ுரடய அகழ்வுகள், குவிப்பு, அகழப்பட்ட  பபாருள்/மண்/பகடு/கடட்ுமானப் 

பபாருட்கரள களஞ்சியம்  பசய்தல், தபான்ற அரனத்து கடட்ுமானம் பதாடரப்ான 

நடவடிக்ரககளும், ரகயகப்படுத்தல் எல்ரலகளுக்குள் மடட்ுதம கண்டிப்பாக 

தமற்பகாள்ளப்படும்.  

 

EH-NKBA மற்றும் அணுகல் வீதி கடட்ுமானம் பநல், சதுப்பு நிலங்கள் தபான்ற தாழ்வான 

பள்ளத்தாக்குகளில் நீர-்சூழல் மற்றும் சுற்றாடல் உணரத்ிறன் பகுதிகளுடன் 

ஒன்றுடன் ஒன்று தசரவ்தால், அரனத்து கடட்ுமான நடவடிக்ரககள், கடட்ுமான 

முரறகள் மற்றும் முன்பமாழியப்பட்ட தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 

ஆகியரவ முரறயாக ஆய்வு பசய்யப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்பட தவண்டும். கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள் பதாடங்குவதற்கு முன் பதாடரப்ுரடய அதிகாரிகளால் (CEA, SLLDC, ID, 

ASD தபான்றரவ) அங்கீகரிக்கப்பட தவண்டும். 

 

தாழ்வான / சதுப்பு காணி, பநல் மற்றும் ஏரனயரவ உணரத்ிறன் பகுதிகளில் 

அரனத்து கடட்ுமானப் பணிகளும் சுற்றாடல் வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும்/அல்லது 

சுயாதீன பபாறியாளர/்CSC இன் அறிவுறுத்தல்களின்படி பசயல்படுத்தப்படும். 

 

5.7.2 மசயல்பாடட்ுத் தாக்கங்கணளத் தவிை்த்தல் 

முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞசாரலத் பசல்வழிப்பாரத, 

அதிகப்படியான காணி சுவிகரிப்பு  பசலரவக் குரறப்பதற்கும், மீள்குடிதயற்ற 

நரடமுரறகரளக் குரறப்பதற்கும் அதிக அளவில் கட்டப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

இரடயூறு ஏற்படுவரதத் தவிரப்்பதற்கும் ஒரு நடவடிக்ரகயாக முக்கியமாக 

தாழ்வான பகுதிகள் வழியாக சீரரமக்கப்படட்ுள்ளது. எனதவ, நீரியல் மற்றும் 

வடிகால் பாதிப்புகரளத் தணிக்கவும், பசயற்திட்டப் பகுதியில் சுற்றாடல் 

உணரத்ிறன் பகாண்ட நீர-்சுற்றாடல் அரமப்பிற்கு தசதம் ஏற்படுவரதக் 

குரறக்கவும் தூண்களில் கட்டப்பட்ட உயரமான பநடுஞசாரலயாக இந்த பநடுஞ

சாரல முன்பமாழியப்பட்டதுடன் EH-NKBA இன் உள்ளாரந்்த வடிவரமப்பு அம்சங்கள் 

வடிவரமப்புக்கு முந்ரதய கட்டத்திதலதய பநடுஞசாரல நிரம்ாணத்தின் 

காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளில் ஏற்படும் சில முக்கிய பாதிப்புகரள குரறக்க 

உதவியது. 

 

எவ்வாறாயினும், அதிக உணரத்ிறன் பகாண்ட TEPA முழுவதும் சீரரமக்கப்பட 

தவண்டிய மாற்றுத் பசல்வழிப்பாரத 2 பிரிவு 6, பசயற்திட்டத்தின் முன்-

சாத்தியம்/பசயல்திறன் ஆய்வு நிரலகளின் தபாது விரிவாகக் கருதப்படவில்ரல, 

இதனால் அதிக உணரத்ிறன் பகாண்ட நீரந்ிரலகளுக்கு பாதிப்புகரள தமலும் 

குரறப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்ரல.  

 

EH-NKBA படகுதுரற இடங்கள் முற்றிலும் ஒன்றுடன் ஒன்று அல்லது தற்தபாதுள்ள 

கால்வாய்குள் பாரதகள் மற்றும் நீர ் பாசன வழங்கல் கால்வாய்கரள ஓரளவு 

தடுக்கும் பகுதிகளுக்கு நிரந்தர கால்வாய்குள் திரசதிருப்பல்கள் அல்லது 

கால்வாய்குள் விரிவாக்கம் வழங்கப்பட தவண்டும். TEPA மற்றும் ஏரனயரவ 

உணரத்ிறன் சதுப்பு நிலங்களின் அரிப்பு கடட்ுப்பாடு மற்றும் சுற்றாடல்-நீரியல் 

ஆகியவற்றிற்கு முன்தப இருக்கும் அடிப்பரட நிரலரமகரளப் தபான்ற அதத 

தவகத்ரத பராமரிப்பது முக்கியம்.  

 

EH-NKBA இன் வண்டிப்பாரதயில் இருந்து தசகரிக்கப்பட்ட தமற்பரப்பு நீதராட்டத்தின் 

தநரடியாக   TEPA க்குள் அல்லது அவரிதேனாவிற்குள் நுரழயும் கால்வாய்களின் 

பகுதிகளில் அதிகப்படியான தூசி, டயர ்ததய்மானம் மற்றும் வரும் துகள்கள் மற்றும் 

எண்பணய்/கிரீஸ்/கன உதலாகங்கள் தபான்றரவ பவளிதயற்றப்படும். குளம் 

தவிரக்்கப்பட தவண்டும். ததங்கிய மரழநீரர, ததரவயான சுத்திகரிப்பு மற்றும் 

பதாடரப்ுரடய தரநிரலகள்/வழிகாடட்ுதல்கரளப் பின்பற்றிய பின்னதர 

உணரத்ிறன் பகுதிகளுக்கு பவளிதயற்றப்பட தவண்டும். 
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பநல் வயல்களுக்கு நீரப்்பாசன நீர ் விநிதயாகத்திற்கு முன்னுரிரம அளிக்கப்பட 

தவண்டும், கால்வாய்குள் திரசதிருப்பல் திடட்மிடப்படும் தபாது, ரமக்தரா அல்லது 

நில அடுக்கு மட்டத்தில் பாய்சச்ல் இரணப்பு, புவியீரப்்பு நீதராட்டங்கரள பராமரிக்க 

ததரவயான சாய்வு மற்றும் அரனத்து பங்குதாரரக்ளின் பதாடரப்ுகரளயும் 

கருத்தில் பகாள்ள தவண்டும். 

 

அரனத்து பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளும் சுற்றாடல் வழிகாடட்ுதல்கள் 

மற்றும்/அல்லது சுயாதீன பபாறியாளர/்CSC இன் அறிவுறுத்தல்களின்படி 

பசயல்படுத்தப்படும். 

 

பவள்ளம் மற்றும் நீரப்்பாசனக் கடட்ுப்பாடட்ு வாயில்கள், கசிவுகள் மற்றும் 

கால்வாய்கள் மற்றும் EH-NKBA இரண்டாம் கட்டத்தில் அரமந்துள்ள ஏரனயரவ 

துரணக் கட்டரமப்புகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பசயல்பாடுகளுக்கான அணுகல் 

உரிரமகள் குறித்து ஏரனய  முகவரகங்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் மற்றும் அனுமதி 

எட்டப்படும். 

 

5.8 வமை்பைப்பு-/நிலத்தடி நீை ்மை்றும் மை்ைில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகளுக்கான தாக்கத்ணத தவிைக்்கும் 

நடவடிக்ணககள் 
 

பிரித்பதடுத்தல், தபாக்குவரத்து, கடட்ுமானப் பபாருட்கரள தசமித்தல் மற்றும் 

கழிவுகரள அகற்றுதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகரள பின்வரும் நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதன் மூலம் குரறக்க 

முடியும். 

 

5.8.1 அகழப்பட்ட /மகடட்ுவபான /கடட்ுமானப் மபாருட்கள் 

முதலியவை்றின் அைிப்பினால் ஏை்படும் பாதிப்புகளுக்குத் 

தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள். 
 

CEA இலிருந்து சுற்றாடல் பாதுகாப்பு உரிமம் (EPLs), புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கப் 

பணியகத்திலிருந்து (GSMB) இருந்து பதாழில்துரற சுரங்க உரிமம் (IML), உள்ளூர ்

அதிகாரிகளிடமிருந்து (LAs) வரத்்தக உரிமத்துடன் பதாடரப்ுரடய அரசு 

நிறுவனங்களால் பாதுகாப்பு அரமசச்ிடம் இருந்து பவடிரவத்தல் உரிமம் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாரிகளில் இருந்து மடட்ுதம கடட்ுமானப் 

பபாருட்கள் பபறப்ப்படும்.  உத்ததசிக்கப்படட்  கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு ஆற்று 

மணலுக்கு மாற்றாக கடல் மணரலப் பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

சுற்றாடல் ததரவகள் மற்றும் CEA, GSMB மற்றும் LA களால் வழங்கப்பட்ட 

வழிகாடட்ுதல்கள், கடட்ுமானத்தின் முடிவில் பபாருள் பிரித்பதடுத்தல் தளங்கரளக் 

கண்டறிதல், பசயல்பாடு மற்றும் மறுசீரரமப்பு ஆகியரவ சுயாதீன 

பபாறியாளர/்CSC திருப்தி அரடயும் வரகயில் சுற்றாடலுக்குலுக்கு உகந்த முரறயில் 

பின்பற்றப்படும். புதியமூலப் பபாருள் பிரித்பதடுக்கும் தளங்கள் சுற்றாடல் மற்றும் 

பபாது உணரத்ிறன் இடங்களிலிருந்து விலகி இருக்க தவண்டும். 

 

அரனத்து மூலப் பபாருள் பிரித்பதடுத்தல்/தபாக்குவரத்து பதாடரப்ான 

பணியாளரக்ள் மற்றும் உபகரணங்களுக்கு சரியான பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு காப்பீடு ஆகியரவ பாரற பவடிப்பு மற்றும் ஏரனயரவ 

பதாடரப்ுரடய பபௌதீக நலம்/பாதுகாப்பு விபத்துகள்/சிக்கல்கள் காரணமாக 

சுற்றியுள்ள பசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் தசதத்ரத குரறக்க ஈடுபசய்ய தவண்டும். 

மூலப்பபாருள் பிரித்பதடுக்கும் தளங்களுக்கான அணுகல் வீதிகள் கடட்ுமான 

கட்டத்தில் பராமரிக்கப்படட்ு, கடட்ுமானத்தின் முடிவில் சீரரமக்கப்பட தவண்டும். 
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தபாக்குவரத்துக்கு முன் தூசிரய உண்டாக்கும் கடட்ுமானப் பபாருட்களின் மீது நீர ்

பதளிப்பது உறுதி பசய்யப்பட தவண்டும், தமலும் எடுத்துச ் பசல்லப்படும் 

பபாருட்களின் அளவுகள்/டன் அளவுகள் லாரிகளின் சுமந்து பசல்லும் திறன் மற்றும் 

பிரதான மற்றும் உள்ளூர ் வீதிகளில் அனுமதிக்கக்கூடிய அசச்ு சுரமகரள விட 

அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.  

 

கடட்ுமானப் பபாருட்கள் மற்றும் குப்ரபகரள எடுத்துச ் பசல்வது தாரப்்பாய் 

ஷீட்களால் சரியாக மூடப்பட்டிருக்க தவண்டும், இது தூசி உமிழ்வு மற்றும் 

வாகனங்களில் இருந்து பவளிதயறுவரதத் தடுக்கும். மூலப் பபாருள் தபாக்குவரத்து 

வீதிகளில் அடிக்கடி நீர ் பதளிக்க தவண்டும், குறிப்பாக குடியிருப்புகள் இருக்கும் 

இடங்களில் தூசி உருவாகுவரதக் குரறக்க தவண்டும். கனரக வாகனங்களின் 

பயன்பாடு பநரிசல் இல்லாத தநரங்களுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்பட தவண்டும் மற்றும் 

கடட்ுமானப் பகுதிகரளச ் சுற்றி மாற்றுப்பாரதகள் அல்லது தற்காலிக அணுகல் 

வீதிகள் வழியாக தபாதுமான தபாக்குவரத்து ஒட்டத்ரத வழங்க தவண்டும். 

முரறயான திண்மகழிவு முகாரமத்துவ பசயற்திட்டம் தயாரிக்கப்படட்ு 

பின்பற்றப்பட தவண்டும். 

 

சுற்றாடலுக்குரல மாசுபடுத்தாமல், சுற்றுப்புறத்திற்கு இரடயூறு விரளவிக்காமல், 

கடட்ுமானக் கழிவுகரள முரறயாகக் ரகயாளுதல் மற்றும் முகாரமத்துவ 

பசய்வரத ஒப்பந்ததாரர ் உறுதிபசய்ய தவண்டும். TEPA, நீரந்ிரலகள் மற்றும் 

குடியிருப்பு/உணரத்ிறன் வாய்ந்த சூழல்களுக்குள் மற்றும் அரதச ் சுற்றியுள்ள 

தற்காலிக அகற்றல் தளங்கள் அனுமதிக்கப்படாது. கடட்ுமானக் கழிவுகள் மற்றும் 

குப்ரபகள் உரிமம் பபற்ற குப்ரப தசகரிப்பாளர ்மூலம் CEA மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

குப்ரப பகாடட்ும் இடங்களில் முரறயாக பகாட்டப்பட தவண்டும். 

 

ஒப்பந்தக்காரரால் குப்ரப பகாடட்ும் இடங்களுக்கு முரறயான பபாறியியல் 

வடிவரமப்புகள் (வடிகால் மற்றும் அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு வசதிகள் உட்பட) 

தசரக்்கப்பட தவண்டும். தற்காலிக குப்ரப பகாடட்ும் இடங்கள் குடியிருப்பு அல்லது 

சூழலியல் உணரத்ிறன் பகுதிகளுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடாது. 

 

கிறவல், மணல் மற்றும் கருங்கல்லிற்கான களஞ்சியம் கசிவு மற்றும் மரழநீருடன் 

கலந்து கனமரழயின் தபாது அடித்து பசல்லப்படுவதரன தவிரக்்க  நீரந்ிரலகள், 

சுற்றாடல் உணரத்ிறன் பகுதிகள், TEPA மற்றும் பபாது உணரத்ிறன் இடங்கள் 

ஆகியவற்றிலிருந்து பதாரலவில் அரமந்திருப்பரத ஒப்பந்ததாரர ் உறுதிபசய்ய 

தவண்டும். 

மணல், மண் மற்றும் திரட்சிகள் நீரப்்பாரதயில் இருந்து விலகி, கடட்ுமானப் 

பணிகளில் குறுக்கிடாத துரளகளில் தசமிக்கப்பட தவண்டும். சிபமன்ட ் உலரந்்த 

மற்றும் மூடப்பட்ட அரமப்பில் தசமிக்கப்பட தவண்டும், மரழ மற்றும் 

ஈரப்பதத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் அடுக்கப்பட்ட சிபமன்ட் 

ரபகரள நீரப்்புகா தாள்கள் அல்லது தாரப்ாலின் மூலம் மூடி ரவக்க தவண்டும். 

அரனத்து கடட்ுமானம், அகழப்பட்ட  மற்றும் பகடட்ுப்தபான பபாருட்கள், 

வழிப்தபாக்கரக்ளுக்கு அசச்ுறுத்தரல ஏற்படுத்தாத வரகயில் அடுக்கி ரவக்கப்பட 

தவண்டும். அத்தரகய இடங்களில், தகுந்த எசச்ரிக்ரக பலரககள் இருக்க தவண்டும். 

 

அரனத்து சிபமன்ட் பபாருட்களும் முழுரமயாக மூடப்படட் குழாய் அரமப்பிற்குள் 

மாற்றப்பட தவண்டும் மற்றும் தூசி நிரறந்த வளி  ஒரு வடிகட்டி ரப மூலம் 

வடிகட்டப்படட்ு தூசி தசகரிப்பாளரக்ளுக்கு பவளிதயற்றப்படும். பபாருள் தசமிப்பு 

மற்றும் ரகயிருப்புகளில் இருந்து தப்பிக்கும் தூசிரயத் தணிக்க முழுரமயாக 

மூடப்பட்ட சிதலா அரமப்பு உறுதி பசய்யப்பட தவண்டும். பபாருள் நிரம்பி 

வழிவரதத் தடுக்க அரனத்து குழிகளிலும் நிரப்பு-நிரல அலாரங்கள் நிறுவப்பட 

பரிந்துரரக்கப்படும். 

 

கடுபவல DSD இல் அதுருகிரிய மற்றும் அரங்கல பிரததசத்திற்கு அருகில் அரடயாளம் 

காணப்படட் ரகவிடப்படட் குவாரி இடங்களில் பலவீனமான அகழப்படட்  
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பமன்ரமயான மண்ரண அப்புறப்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. கழிவுப் 

பபாருட்கரளக் பகாடட்ுவதற்கு முன் ரகவிடப்பட்ட குவாரிகளின் பவளிப்புற 

தமற்பரப்பில் களிமண் ரலனரக்ரளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலத்தடி நீர ்

மாசுபடுவரதக் குரறக்கலாம். 

 

5.8.2 கசிவுகள் மை்றும் புணதபடிவ எை்மைய் மை்றும் திைவக் 

கழிவுகளின் தை்மசயலான மவளிவயை்ைத்தால் ஏை்படும் 

பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள் 
 

சிந்துதல், கசிவு, கசிவு மற்றும் தற்பசயலான புரதபடிவ எண்பணய், பராமரிப்பு, 

கழுவுதல், தசரவ பசய்தல் தபான்றவற்றிலிருந்து உருவாகும் கழிவு எண்பணய் 

ஆகியவற்ரறக் குரறப்பதற்கு முரறயான கழிவு தசமிப்பு, ரகயாளுதல் மற்றும் 

அகற்றும் நரடமுரறகரள ஒப்பந்ததாரர ்உறுதி பசய்ய தவண்டும். 

 

பயன்படுத்தப்படட்/பயன்படுத்தப்படாத எண்பணய்கள், எரிபபாருள்கள் மற்றும் 

ஏரனயரவ கழிவு திரவங்களின் அரனத்து தற்காலிக தசமிப்புகளும் முரறயான 

பகாள்கலன்கள் அல்லது தசமிப்பு குளம்கரளப் பயன்படுத்தி தமற்பகாள்ளப்பட 

தவண்டும். அந்த இடத்தில் எரிபபாருரளச ் தசமித்து ரவக்க தவண்டுமானால், அது 

தற்பசயலான கசிரவத் தடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளுடன் ஒழுங்காக மூடப்பட்ட 

கட்டரமப்பிற்குள் இருக்க தவண்டும். அரனத்து எரிபபாருள் தசமிப்பு பகுதிகளும் 

கவனிக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் அத்தரகய இடங்களுக்கு அருகில் எசச்ரிக்ரக, 

தகவல் பலரககள் காட்சி படுத்தப்பட தவண்டும். அவசர கசிவு ஏற்பட்டால், கசிவு 

பவௌள கால்வாய்கள், இயற்ரக நீரவ்ழிகள் தபான்றவற்ரற பசன்றரடயக்கூடாது, 

தமலும் துண்டிக்கப்பட்ட வசதிகள்/திருப்பல்கள் பரிசீலிக்கப்படும். ஆவணங்கரள 

முரறயாகப் பராமரித்தல் மற்றும் திரவக் கழிவுகள் ததரவயற்ற இடத்தில் 

குவிவரதத் தவிரக்்க உரிமம் பபற்ற சாக்கரட பவுசர ்தசகரிப்பாளரரப் பயன்படுத்தி 

திரவக் கழிவுகரள முரறயாகவும் சரியான தநரத்திலும் அகற்றுவது 

நரடமுரறப்படுத்தப்படும். 

 

பபண்தடாரனட் குழம்பு மறுசுழற்சி பசய்யப்படட்ு, கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

நிரலரமகளின் கீழ் உள்ள பண்புகரள கவனமாகக் கண்காணிப்பதன் மூலம் கழிவு 

உற்பத்திரயக் குரறக்க மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். குழம்பு இனி நன்ரம 

பயக்கும் பண்புகரளக் பகாண்டிருக்கவில்ரல என்றால் அல்லது பசயற்திட்டம் 

முடிவரடயும் தபாது, அது சரியான வழிமுரறகரளப் பயன்படுத்தி 

சுற்றாடலுக்குலுக்கு குரறந்தபட்ச பாதிப்ரப ஏற்படுத்தும் வரகயில் தளத்தில் 

இருந்து அகற்றப்படும். ஒரு சுயாதீன பபாறியாளர/்CSC தமற்பாரர்வயின் கீழ் CEA ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தப்படுவதற்கு முன் பபண்தடாரனட ்

குழம்பு எப்தபாதும் மண்ணுடன் கலக்கப்பட தவண்டும். 

 

பபண்தடாரனட் கலந்த மண்ரண கசிவு இல்லாமல் அகற்றும் இடத்திற்கு பகாண்டு 

பசல்லும் தபாது அரனத்து லாரிகளும் தபாதுமான அளவு மூடப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

பணியிடத்தின் நுரழவாயில்கள் மற்றும் பவளிதயறும் இடங்களில் வீல் வாஷ் 

அலகுகள் வழங்கப்பட தவண்டும், தமலும் இந்த வசதிகரள முரறயாகப் 

பயன்படுத்தினால், பணியிடத்திற்கு பவளிதய தூசித் பதால்ரல குரறவாக இருக்கும். 

தவரல பசய்யும் இடத்தினுள் வாகனங்களின் நகரவ்ுவுகள் மற்றும் புழுதிரயக் 

குரறப்பதற்காக, பசப்பனிடப்படாத உட்புறச ் வீதிகள் கடட்ுமானக் காலத்தில் 

பதாடரந்்து நீர ்பாய்சச்ப்படட்ு ஈரப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

தற்பசயலான கசிவுகரளத் தவிரப்்பதற்கு அரனத்து முயற்சிகளும் 

தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும், தமலும் கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாடட்ு நிரலகள் 

இரண்டிலும், விபத்துக்கள் காரணமாக எரிபபாருள் அல்லது இரசாயனங்கள் 

தற்பசயலாக கசிந்தால் கவனிக்க ததரவயான இயந்திரங்கள், கருவிகள் மற்றும் 

உபகரணங்களுடன் கூடிய அவசரகால பதில் குழு பசயற்படும். 
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5.8.3 மதாழிலாளை் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், பஸ்நிணலயங்கள், 

முணனயக் கட்டிடங்கள் வபான்ைவை்றில் இருந்து உருவாகும் 

கழிவுநீைால் ஏை்படும் பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் 

நடவடிக்ணககள். 
 

பணியாளர ் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், பஸ்நிரலயங்கள், முரனய கட்டிடங்கள், 

தராலிங் ஸ்டாக் பராமரிப்பு, கழுவுதல், தமாட்டார ் குளங்களில் தசரவ பசய்தல் 

(ஏததனும் இருந்தால்) தபான்றவற்றிலிருந்து உருவாகும் கழிவு நீர,் உரிமம் பபற்ற 

சாக்கரட பவுசர ்மூலம் முரறயாக தசகரிக்கப்படட்ு, அப்புறப்படுத்தப்பட தவண்டும்.  

அரனத்து பதாழிலாளர ் முகாம்கள், தள அலுவலகங்கள், முற்றங்கள் தபான்றரவ, 

சுற்றாடல்/சூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகள் மற்றும் கழிவுநீர ் குளம்களுக்கு பவளிதய 

அரமந்திருக்க தவண்டும் மற்றும் கசிவுகள் மற்றும் சிந்துதல்கள் அபாயத்துடன் 

கூடிய மற்ற தசமிப்பு முரறகள் கண்டிப்பாக தமதல உள்ள உணரத்ிறன் பகுதிகளில் 

மற்றும் குறிப்பாக தாழ்வான பகுதிகளில் தவிரக்்கப்பட தவண்டும்.  

 

சுகாதார அபாயங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் மாசுபாட்ரடத் தவிரக்்கவும் குரறக்கவும் 

பதாழிலாளர ் முகாம்கள் மற்றும் கடட்ுமானத் தளங்களுக்கு முரறயான கழிவு 

அகற்றல், சுகாதாரம் மற்றும் கழிவுநீர ்வசதிகள் வழங்கப்பட தவண்டும். தற்தபாதுள்ள 

சுற்றாடலின் தரத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாத வரகயில் வீடட்ுக் கழிவுகரள 

முரறயாக ரகயாளுதல் மற்றும் முகாரமத்துவ பசய்தல். 

 

அப்பகுதியில் உள்ள பபாது சுகாதார பரிதசாதகரின் (PHI) அறிவுறுத்தலின் கீழ் 

பதாழிலாளர ் முகாம்கள்/கடட்ுமான தளங்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் 

கழிவுகரள (சுகாதார மற்றும் வீடட்ு) முகாரமத்துவ பசய்ய தபாதுமான மற்றும் 

முரறயான வசதிகரள வழங்குதல். தமற்பரப்பு நீரந்ிரலகளுக்கு சுகாதார அல்லது 

கழுவும் நீரர தநரடியாக பவளிதயற்றக்கூடாது. 

 

சுத்திகரிக்கப்படாத அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்ட குளியல் நீரர இயற்ரகயான 

நீதராரடகள் மற்றும் கால்வாய்குள்களுக்கு தநரடியாக பவளிதயற்றுவது 

கண்டிப்பாக அனுமதிக்கப்படாது, தமலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட மற்றும் பதாடரப்ுரடய 

பவளிதயற்ற தரநிரலகரள பூரத்்தி பசய்யும் கழிவுநீரர மடட்ுதம சம்பந்தப்பட்ட 

அதிகாரிகளின் முரறயான அனுமதிடன் பவளியில் பவளியிட முடியும். 

 

திண்ம -/திரவ கழிவுகரள தசகரித்தல், தசமித்தல் மற்றும் பவளிதயற்றுதல் 

ஆகியவற்றுக்கான அரனத்து நடவடிக்ரககளும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கழிவு 

முகாரமத்துவ திட்டத்தின்படி மற்றும் ஒரு சுயாதீன பபாறியாளர/்CSC இன் 

வழிகாடட்ுதல் மற்றும் கண்காணிப்பின் கீழ் தமற்பகாள்ளப்படும். 

 

 

5.8.4 மதாழிலாளை் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், வடால் பிளாசா 

கட்டிடங்கள் வபான்ைவை்றில் இருந்து உருவாகும் ஏணனயணவ 

திைவ/திை்மகழிவுகணள (அபாயகைமானது உட்பட) அகை்றுவதால் 

ஏை்படும் பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள். 
 

வீடட்ுக் கழிவுகள் முரறயாக குப்ரபத்  பதாட்டிகளில் தசகரிக்கப்படட்ு, உள்ளூர ்

முகவரகங்களுடனயின் கழிவு தசகரிப்பு லாரிகளிடம் ஒப்பரடக்கப்பட தவண்டும். 

அரனத்து பதாழிலாளர ் முகாம்கள், கடட்ுமான தளங்கள், அலுவலகங்கள், வாகன 

தசரவ மற்றும் பபாருள் தசமிப்பு கிடங்குகளுக்கு குப்ரப குளம்கள் வழங்கப்பட 

தவண்டும். 

இது தமதல உள்ள அத்தியாயங்கள் 5.8.1 ~ 5.8.3 இன் கீழ் தமலும் உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளது 

மற்றும் பதாழிலாளர ் முகாம்கள், அலுவலகங்கள், சுங்கசச்ாவடி கட்டிடங்கள் 
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தபான்றவற்றில் இருந்து உருவாகும் ஏரனயரவ அபாயகரமான 

திரவ/திண்மகழிவுகரள அகற்றுவது கருத்தில் பகாள்ளப்படவில்ரல.  

 

இருப்பினும், இரசாயனங்கள், வண்ணப்பூசச்ுகள், அதிக எரியக்கூடிய திரவங்கள் 

உள்ளிட்ட ஏததனும் இரசாயன/அபாயகரமான கழிவுகள் சம்பந்தப்பட்டிருந்தால், 

அந்த இரசாயனங்கள்/அபாயகரமான கழிவுகள் தசகரிக்கப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

இடங்களில் அல்லது உரிமம் பபற்ற கழிவு முகாரமத்துவ நிறுவனம் மூலமாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனுமதியின் கீழ் அகற்றப்படும். சுயாதீன பபாறியாளர,் 

வாடிக்ரகயாளர ் மற்றும் CEA. ஒப்பந்ததாரர ் தளத்தில் இருந்து அகற்றப்பட்ட கழிவு 

அளவுகள் மற்றும் வரககள் மற்றும் கழிவு முகாரமத்துவ ஒப்பந்ததாரர ் வழங்கிய 

கழிவு பரிமாற்ற குறிப்புகள் பற்றிய பதிரவ ரவத்திருக்க தவண்டும். 

 

5.8.5 விபத்துக்கள், தீ, இயை்ணக இடை்பாடுகள் வபான்ைவை்ைால் 

ஏை்படும் பாதிப்புகணளத் தாக்கத்ணத தவிை்க்கும் நடவடிக்ணககள். 
 

கனரக இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் ஒரு  பாரிய  எணணிக்ரகயிலான 

பணியாளரக்ளின் ஈடுபாடு காரணமாக, அபாயகரமான தவரல நிரலரமகள் 

மற்றும் பதாழிலாளரக்ள் மற்றும் பபாதுமக்களுக்கு ஏற்படும் விபத்துகளின் 

தாக்கங்கள், கடட்ுமானத்தின் தபாது "அதிகமாக" இருக்கும் மற்றும் விபத்துகளின் 

ஆபத்து "அதிகமாக" இருக்கும். பசயல்பாடட்ு கட்டத்தில் பபாதுமக்களுக்கு. 

விபத்துகளின் ஆபத்து "நீண்ட கால" தாக்கங்கரள உருவாக்கலாம். 

 

இந்த பசயற்திட்டம் "பாதுகாப்பு முதலில்" என்ற பகாள்ரகரய வலுவாக கரடபிடிக்க 

தவண்டும் மற்றும் பசயற்திட்டப்பணிகள் எதுவும் இடர ் மதிப்பீடுகள், 

முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககரள எடுக்காமல் பசயல்படுத்தப்படக்கூடாது, 

தமலும் பாதுகாப்பு வழிகாடட்ுதல்கள் விதிக்கப்படட்ு, பாதிக்கப்படக்கூடிய அரனத்து 

இடங்களிலும் இயந்திரங்களிலும் உள்ளூர ் பமாழிகளிலும் ஆங்கில பமாழியிலும் 

காட்டப்படும்.. சம்பந்தப்படட் பதவி அல்லது பதாழில் பதாடரப்ான முரறயான 

தரமான பதாழில்நுட்பத் தகுதிகள் இல்லாமல் எந்தபவாரு நபரரயும் இந்தத் 

பசயற்திட்டம் தவரலக்கு அமரத்்தக் கூடாது. 

 

கனரக உபகரணங்கரள ரகயாளுதல் எப்தபாதும் தள பபாறியாளரக்ளின் தநரடி 

தமற்பாரர்வயின் கீழ் பயிற்சி பபற்ற இயந்திர ஆபதரட்டரக்ளால் 

தமற்பகாள்ளப்படும். அத்தரகய அரனத்து பசயல்பாடுகளும் தமற்பாரர்வ 

பசய்யப்பட தவண்டும், எனதவ அத்தரகய முன்கூட்டிய கட்டரமப்புகள் மற்றும் 

ஏரனயரவ அதிக சுரமகரள பகாண்டு பசல்லும் இயந்திரங்கரள அதிக சுரம 

பசய்யக்கூடாது. 

 

அரனத்து முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககள், வழிகாட்டி நிகழ்சச்ிகள், 

விழிப்புணரவ்ு அமரவ்ுகள், கட்புலப்படுத்தல் எசச்ரிக்ரககள் மற்றும் சமிக்ரககள் 

தபான்றரவ, தற்காலிகமானரவ வீதிகள், ஆய்வகங்கள், தசமிப்புக் கூடங்கள், 

பபாருள் ரகயாளும் வசதிகள் தபான்றவற்ரற விபத்தில்லாது பயிற்சி 

பபற்றரவகரள பராமரிக்க தவண்டும். , இந்த நடவடிக்ரககரள ஒருங்கிரணக்க 

தகுதியான சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரி நியமிக்கப்படுவார.் 

 

அரனத்து தவரலத் தளங்களும் கடட்ுமானத் தளங்களும் பயன்பாட்டிற்கு முன் 

பாதுகாப்பிற்காகச ் சரிபாரக்்கப்பட தவண்டும். தரர மட்டத்திலிருந்து 2 மீட்டருக்கு 

தமல் உயரத்தில் பணிபுரியும் அரனத்துத் பதாழிலாளரக்ளும் பணியின் தபாது 

சரியான பாதுகாப்புக் கவசங்கரள அணியுமாறு அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள். 

குடியிருப்புகள், வீதிகள் மற்றும் ரயில் பாரதகளுக்கு மிக அருகில் கடட்ுமான 

தளங்கள் அரமந்துள்ள இடங்களில் பாதுகாப்பு வரலகள் பயன்படுத்தப்பட 

தவண்டும். 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

361 

 

 

தளத்தில் உள்ள அரனத்து மின்சார சாக்பகடட்ுகள், வயரிங் மற்றும் விநிதயாக 

பலரககள் முரறயாக காப்பிடப்படட்ு மரழநீருக்கு எதிராக மூடப்பட்டிருக்க 

தவண்டும். மின்சார விநிதயாக புள்ளிகள், இடப்பரப்பு/பதாழிலாளர ் முகாம்கள் 

தபான்றவற்றில் எசச்ரிக்ரக பலரககளுடன் பதளிவாகக் குறிக்கப்பட தவண்டும். 

அந்த இடத்தில் எரிபபாருரளச ்தசமித்து ரவக்க தவண்டுமானால், அது தற்பசயலான 

கசிரவத் தடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளுடன் ஒழுங்காக மூடப்பட்ட கட்டரமப்பிற்குள் 

இருக்க தவண்டும். அரனத்து எரிபபாருள் தசமிப்பு பகுதிகளும் கவனிக்கப்பட 

தவண்டும். தரடபசய்யப்பட்ட அணுகலுடன் அத்தரகய இடங்களுக்கு அருகில் 

எசச்ரிக்ரககள் மற்றும் தகவல் பலரககள் காட்டப்படும். 

 

பணியிடங்களில் அல்லது அரத ஒடட்ிய பகுதியில் விபத்துகள் ஏற்படட்ால் எடுக்க 

தவண்டிய தடுப்பு நடவடிக்ரககள் பற்றிய விவரங்கரளயும் இந்தத் திட்டம் 

ரவத்திருக்கும். தீரய அரணக்கும் தசரவகள், ஏரனயரவ உள்கட்டரமப்பு தசரவ 

வழங்குநரக்ள், மருத்துவமரனகள், மருந்தகங்கள், டாக்சி தசரவகள் தபான்ற 

விவரங்கள், பசயற்திட்டத்தின் அரனத்து பபாறுப்பு அதிகாரிகளின் 

தரலவரக்ளுக்கும் கிரடக்கச ் பசய்யப்படட்ு அறிவிப்பு பலரககளில் 

காண்பிக்கப்படும். 

 

வீதி மற்றும் ஆன்-ரசட் விபத்துகரளக் குரறக்க தவக வரம்புகள், தவகத் 

தரடகள்/ேம்ப்கள், ரசன் தபாரட்ுகள், தரடபசய்யப்பட்ட அணுகல் 

பகுதிகள்/ஒருவழிச ்வீதிகள் தபான்றரவ பின்பற்றப்பட தவண்டும். 

தீ அபாயங்கரளத் தவிரக்்க, பபாருட்கரளப் பிரித்தல், சரியான தசமிப்பு, 

எரியக்கூடிய பபாருட்கரளப் பிரித்தல்/தனிப்படுத்துதல், அபாயகரமான 

பசயல்கரளக் கடட்ுப்படுத்துதல் தபான்றவற்ரறப் பயிற்சி பசய்ய தவண்டும். 

அரனத்து தீயரணப்பு உபகரணங்களும் முரறயாக பராமரிக்கப்படட்ு 

கண்காணிக்கப்பட தவண்டும் (இல மற்றும் தரம் இரண்டும்) மற்றும் தீயரணப்பு 

பயிற்சிகள், பயிற்சி அமரவ்ுகள், விழிப்புணரவ்ு பட்டரறகள் தபான்றரவ வழக்கமான 

அடிப்பரடயில் ஏற்பாடு பசய்யப்பட தவண்டும். 

 

பநடுஞசாரலயின் கடட்ுமான/பசயல்பாடட்ு நிரலகளின் தபாது ஏற்படும் ஏததனும் 

அவசரநிரலகளுக்கு பதிலளிக்க, வாகனங்கள் மற்றும் உபகரணங்களுடன் கூடிய 

அவசரகால பதில் குழுக்கள் பநடுஞசாரல பராமரிப்பு பகுதியில் நிறுத்தப்பட 

தவண்டும். பநடுஞசாரலத் தளங்களின் பவளிப்புறச ் மதில்கள் தபாதுமான 

உயரத்துடனும் வலிரமயுடனும் கடட்ப்படட்ிருக்க தவண்டும், இதனால் எந்தபவாரு 

வாகனமும் கட்டிடத்தின் தமல் ஏறுவரதயும் தரரயிதலா அல்லது அருகிலுள்ள 

அரமப்பிதலா விழுவரதத் தவிரக்்கும். 

 

தற்தபாதுள்ள வீதிகளில் கடட்ப்படட்ுள்ள அரனத்து தூண் கட்டரமப்புகளும் தவலி 

அரமக்கப்படட்ு, அத்தரகய கட்டரமப்பில் எந்த வாகனமும் தமாதுவரதத் 

தவிரப்்பதற்காக (ஒளிரும்) வண்ணக் குறியீடுகளால் குறிக்கப்பட தவண்டும். 

ஏரனய அரனத்து பபாது முன்பனசச்ரிக்ரககள் மற்றும் சிறந்த சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு நரடமுரறகள் ததரவக்தகற்ப H&S அதிகாரியின் வழிகாடட்ுதலின் கீழ் 

எல்லா தநரங்களிலும் அறிமுகப்படுத்தப்படட்ு பின்பற்றப்படும். 

 

5.9 பிைித்மதடுத்தல், வபாக்குவைத்து, கட்டுமானப் 

மபாருட்களின் வசமிப்பு மை்றும் கழிவுகணள 

அகை்றுவதை்கான தாக்கத்ணத தவிைக்்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
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பிரித்பதடுத்தல், தபாக்குவரத்து, கடட்ுமானப் பபாருட்கரள தசமித்தல் மற்றும் 

கழிவுகரள அகற்றுதல் ஆகியவற்றின் காரணமாக எதிரப்ாரக்்கப்படும் தாக்கங்கள் 

பின்வரும் நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதன் மூலம் குரறக்கப்படலாம். 

 

5.9.1 கடட்ுமானப் மபாருட்கணளப் பிைித்மதடுப்பதை்கான 

தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

CEA இலிருந்து EPLகள், GSMB இலிருந்து பதாழில்துரற சுரங்க உரிமம் (IML), LA களின் 

வரத்்தக உரிமம் மற்றும் பாதுகாப்பு அரமசச்ிடமிருந்து பவடிரவத்துக்கான  உரிமம் 

ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுரடய அரசு நிறுவனங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

சுரங்கங்கள் மற்றும் குவாரிகளில் இருந்து மடட்ுதம கடட்ுமானப் பபாருட்கள் 

எடுக்கப்படும். உத்ததச கடட்ுமான நடவடிக்ரககளுக்கு ஆற்று மணலுக்கு மாற்றாக 

கடல் மணரலப் பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. சுற்றாடல் ததரவகள் மற்றும் 

CEA, GSMB மற்றும் LA களால் வழங்கப்படட் வழிகாடட்ுதல்கள், பபாறியாளருக்கு 

திருப்தி அளிக்கும் வரகயில் கடட்ுமானத்தின் முடிவில் பபாருள் பிரித்பதடுத்தல் 

தளங்கரளக் கண்டறிதல், இயக்குதல் மற்றும் மறுசீரரமத்தல் பதாடரப்ாக 

பின்பற்றப்படும். புதிய பபாருள் பிரித்பதடுக்கும் தளங்கள் சுற்றாடல் மற்றும் பபாது 

உணரத்ிறன் இடங்களிலிருந்து விலகி இருக்க தவண்டும். 

 

அரனத்துப் மூலப் பபாருள் பிரித்பதடுக்கும் முரறயான பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

மற்றும் மூன்றாம் தரப்பு நஷ்டஈடு ஆகியரவ பாரற பவடிப்பினால் சுற்றியுள்ள 

பசாத்துக்களுக்கு ஏற்படும் தசதத்ரத ஈடுகட்ட தவண்டும். மூலப் பபாருள் 

பிரித்பதடுக்கும் தளங்களுக்கான அணுகல் வீதிகள் கடட்ுமான கட்டத்தில் 

பராமரிக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் கடட்ுமானத்தின் முடிவில் புனரரமக்கப்பட 

தவண்டும்.  

 

5.9.2 கடட்ுமானப் மபாருட்களின் வபாக்குவைத்துக்கான 

தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

கடட்ுமானப் பபாருட்கரள எடுத்துச ்பசல்வதற்கு முன் தூசியின் தமல் நீர ்பதளித்தல். 

மற்றும் பகாண்டு பசல்லப்படும் பபாருட்களின் அளவு, லாரிகளின் சுமந்து பசல்லும் 

திறன் மற்றும் வீதிகளில் அனுமதிக்கக்கூடிய அசச்ு சுரமகரள விட குறிப்பாக அரவ 

பாலங்கள் மீது பகாண்டு பசல்லப்படும் தபாது அதிகமாக இருக்கக்கூடாது,  

கடட்ுமானப் பபாருட்கள் மற்றும் குப்ரபகரளக் பகாண்டு பசல்வது தாரப்்பாய் 

தாள்களால் சரியாக மூடப்படட்ிருக்க தவண்டும், இது தூசி உமிழ்வு மற்றும் 

வாகனங்களில் இருந்து பவளிதயறுவரதத் தடுக்கும். பபாருள் தபாக்குவரத்து 

வீதியில் அடிக்கடி தூவுதல், குறிப்பாக குடியிருப்புகள் இருக்கும் இடங்களில் தூசி 

உருவாகுவரதக் குரறக்கும். கனரக வாகனங்களின் பயன்பாடு பநரிசல் இல்லாத 

தநரங்களுக்கு மடட்ுப்படுத்தப்பட தவண்டும் மற்றும் கடட்ுமானப் பகுதிகரளச ்சுற்றி 

மாற்றுப்பாரதகள் அல்லது தற்காலிக அணுகல் வீதிகள் வழியாக தபாதுமான 

தபாக்குவரத்து ஒட்டத்ரத வழங்க தவண்டும். 

 

5.9.3 கடட்ுமானப் மபாருட்கணள வசமிப்பதை்கான தாக்கத்ணத 

தவிை்க்கும்  நடவடிக்ணககள் 
 

நீரந்ிரலகள், சுற்றாடலுக்குலுக்குப் பாதிப்பில்லாத பகுதிகளிலிருந்து கிறவல், மணல் 

களஞ்சியம் அரமந்திருப்பரத ஒப்பந்ததாரர ்உறுதி பசய்வார.் TEPA மற்றும் பபாது 

உணரத்ிறன் தளங்கள், தாரப்்பாய்களால் மூடப்பட்டிருக்கும் அல்லது அது தபான்ற 

ஏரனயரவ பபாருத்தமான உரறகளால் மூடப்பட்டிருக்கும். 

 

கடட்ுமானப் பணிகளுக்கு இரடயூறு ஏற்படாத வரகயில் மணல், மண் 

என்பனவற்ரற  குவியலாக அடுக்கி ரவக்க தவண்டும். சிபமன்ட் உலரந்்த மற்றும் 
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மூடப்பட்ட அரமப்பில் தசமிக்கப்பட தவண்டும், மரழ மற்றும் ஈரப்பதத்திலிருந்து 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் அடுக்கப்பட்ட சிபமன்ட ் ரபகரள நீரப்்புகா 

தாள்கள் அல்லது தாரப்ாலின் மூலம் மூடி ரவக்க தவண்டும். வழிப்தபாக்கரக்ளுக்கு 

அசச்ுறுத்தல் ஏற்படாத வரகயில் பபாருட்கரள அடுக்கி ரவக்க தவண்டும். 

அத்தரகய இடங்களில், தகுந்த எசச்ரிக்ரக பலரககள் இருக்க தவண்டும். 

 

5.9.3 கழிவுகணள அகை்றுவதை்கான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
 

⚫ கடட்ுமானக் கழிவுகள் 

 

சுற்றாடரல மாசுபடுத்தாமல், சுற்றுப்புற மக்களுக்கு இரடயூறு விரளவிக்காமல், 

கடட்ுமானக் கழிவுகரள முரறயாகக் ரகயாளுதல் மற்றும் முகாரமத்துவ பசய்தல். 

TEPA, நீரந்ிரலகள் மற்றும் குடியிருப்பு சூழல்களுக்குள்ளும் அரதச ் சுற்றியும் 

தற்காலிக அகற்றும் தளங்கள் அனுமதிக்கப்படாது. CEA மற்றும் LA களால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட குப்ரப பகாடட்ும் இடங்களில் கடட்ுமான கழிவுகள் மற்றும் 

குப்ரபகள் முரறயாக பகாட்டப்பட தவண்டும். 

 

ஒப்பந்ததாரரால் குப்ரப பகாடட்ும் இடங்களுக்கு முரறயான பபாறியியல் 

வடிவரமப்பு (வடிகால் மற்றும் அரிப்பு கடட்ுப்பாடட்ு வசதிகள் உட்பட) தசரக்்கப்பட 

தவண்டும். தற்காலிக குப்ரப பகாடட்ும் இடங்கள் குடியிருப்பு அல்லது சூழலியல் 

உணரத்ிறன் பகுதிகளுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடாது. கடுபவல மற்றும் அதுருகிரிய 

பிரததசத்ரதச ்சுற்றியுள்ள பசயற்திட்டப் பகுதிக்கு பவளிதய பசயற்திட்டத்திற்காக 

உத்ததச குப்ரப பகாடட்ும் இடங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. 

பசயற்திட்டத்திற்காக தற்தபாது இருக்கும் முன்பமாழியப்பட்ட குப்ரப பகாடட்ும் 

தளத்திற்கு வரரபடம் 84 ஐப் பாரக்்கவும். 
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ரரபடம் 81 82: முன்பமாழியப்படட் குப்ரப பகாடட்ும்  தளங்கள் 
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⚫ நகராட்சி கழிவுகள் 

 

சுகாதார அபாயங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் மாசுபாட்ரடத் தவிரக்்கவும் குரறக்கவும் 

பதாழிலாளர ் முகாம்கள் மற்றும் கடட்ுமானத் தளங்களுக்கு முரறயான கழிவு 

அகற்றல், சுகாதாரம் மற்றும் கழிவுநீர ்வசதிகரள வழங்குதல். 

 

குடிமரன கழிவுகரள முரறயாகக் ரகயாள்வதும் முகாரமத்துவ பசய்வதும், 

தற்தபாதுள்ள சுற்றாடலுக்குலின் தரம், மாசுபடட் அல்லது மாசுபடுத்தப்பட்டவற்றில் 

பாதிப்பின்றி பசய்யப்பட தவண்டும். 

 

அப்பகுதியில் உள்ள பபாது சுகாதார பரிதசாதகரின் (PHI) அறிவுறுத்தலின் கீழ் 

பதாழிலாளர ் முகாம்கள்/கடட்ுமான தளங்களில் இருந்து உருவாக்கப்படும் 

கழிவுகரள (சுகாதார மற்றும் வீடட்ு) முகாரமத்துவ பசய்ய தபாதுமான வசதிகரள 

வழங்கவும். தமற்பரப்பு நீரந்ிரலகளுக்கு சுகாதார அல்லது கழுவும் நீரர தநரடியாக 

பவளிதயற்றக்கூடாது. 

 

குடிமரன கழிவுகள் முரறயாகத் குளம்களில் தசகரிக்கப்படட்ு, LA களின் கழிவு 

தசகரிப்பு லாரிகளிடம் ஒப்பரடக்கப்பட தவண்டும். அரனத்து பதாழிலாளர ்

முகாம்கள், கடட்ுமானத் தளங்கள், அலுவலகங்கள், வாகனப் பிளவுகள் மற்றும் 

பபாருள் தசமிப்புக் கூடங்களுக்கு குப்ரபத் பதாட்டிகள் வழங்கப்பட தவண்டும். 

.  

 

⚫ அபாயகரமான கழிவுகள் 

 

பபாறியாளர,் வாடிக்ரகயாளர ் மற்றும் CEA இன் ஒப்புதலின் கீழ், அபாயகரமான 

கழிவுகள் தசகரிக்கப்படட்ு அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு அல்லது உரிமம் பபற்ற 

கழிவு முகாரமத்துவ நிறுவனத்தால் அகற்றப்படும். ஒப்பந்ததாரர ்தளத்தில் இருந்து 

அகற்றப்படட் கழிவு அளவுகள் மற்றும் வரககள் மற்றும் கழிவு முகாரமத்துவ 

ஒப்பந்ததாரர ்வழங்கிய கழிவு பரிமாற்ற குறிப்புகள் பற்றிய பதிரவ ரவத்திருப்பார.் 

 

⚫ பபண்தடாரனட ்

கடட்ுப்பாடட்ு சூழ்நிரலயில் உள்ள பண்புகரள கவனமாக கண்காணிப்பதன் மூலம் 

பபண்தடாரனட் குழம்புகரள மீண்டும் பயன்படுத்தவும். குழம்பு இனி நன்ரம 

பயக்கும் பண்புகரளக் பகாண்டிருக்கவில்ரல என்றால் அல்லது பசயற்திட்டம் 

முடிந்ததும், அது தளத்தில் இருந்து அகற்றப்படும். 

 

CSC களின் தமற்பாரர்வயின் கீழ் CEA ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடத்திற்கு 

அப்புறப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு பபண்தடாரனட் குழம்பு எப்தபாதும் மண்ணுடன் 

கலக்கப்பட தவண்டும். 

 

பபண்தடாரனட் கலந்த மண்ரண அகற்றும் இடத்திற்கு கசிவு இல்லாமல் பகாண்டு 

பசல்லும் தபாது அரனத்து லாரிகளும் தபாதுமான அளவு மூடப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

 

5.9.5 மகாங்கிறீட் கலக்கும் நிணலயம், காஸ்டிங் தளம், & களஞ்சியம் 

என்பனவை்றில் கடட்ுமானத்திை்கான தாக்கத்ணத தவிை்க்கும்  

நடவடிக்ணககள் 
 

ஏற்றிச ்பசல்லும் லாரிகரள இயற்ரகயான சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தூசிரயத் தகுந்த 

கவரிங் ஷீட் (தார ் பாலியீன்) மூலம் மூட பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. பணியிடத்தின் 

நுரழவாயில்கள் மற்றும் பவளிதயறும் இடங்களில் சக்கரம் கழுவல் வழங்கப்படும், 

தமலும், இந்த வசதிகரள முரறயாகப் பயன்படுத்தினால், பணியிடத்திற்கு பவளிதய 

குரறந்தபட்ச தூசி பதால்ரல இருக்கும். பணியிடத்தில் வாகனங்களின் நகரவ்ுகள் 

மற்றும் காற்றிலிருந்து எழும் புழுதிரயக் குரறக்க, கடட்ுமானத்தின் தபாது 
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பசப்பனிடப்படாத உள் வீதிகளுக்குத் பதாடரந்்து நீர ் பதளிக்க  

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

தரர தமம்பாட்டிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அரணக்கடட்ுப் பபாருள் ரகயிருப்பில் 

இருந்து தூசிரய உருவாக்க, ரகயிருப்புகரள Rowக்குள் ஒதுக்கப்படட் அபிவிருத்திப் 

பகுதிக்குள் பராமரிக்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது அல்லது யாரட்ுகள் மற்றும் 

தாவரங்களுக்கு அரடயாளம் காணப்படட் இடங்கள் மற்றும் Rowக்கு பவளிதய 

ரகயிருப்பு இடங்கள் பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. 

 

5.9.5.1 கடட்ுமானதத்ுக்கு பின்னர/் பசயல்பாடு  
 

மூலக்பபாருள் தபாக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் பசப்பனிடப்படாத உள் 

வீதிகளில் வாகனங்கள் பசல்வதால் ஏற்படும் தூசிரயத் தணிக்க, தூசி 

உற்பத்திரயக் குரறக்க அரனத்து உள் வீதிகளிலும் பசலவு குரறந்த பசல்பாரதப் 

பபாருட்கரளப் தபாடவும் ஏரனய பசப்பனிடப்படாத பகுதிகளுக்கும் மரங்கரள 

நடுவதன் மூலம் புல்தரர நட பரிந்துரரக்கப்படுகிறது மற்றும் பயன்பாடட்ின் மூலம் 

பசுரம நிரலரய பராமரிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.. தூசியின் பவளிப்பாட்ரடக் 

குரறப்பதற்காக, இழுத்துச ்பசல்லும் உபகரணங்கரள எப்பபாழுதும் பபாருத்தமான 

கவரிங் ஷீட்களுடன் மூடி ரவக்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

• கரடுமுரடான மற்றும் நுண்ணிய பபாருட்கரள அவற்றின் மூலங்களிலிருந்து 

பகாண்டு பசல்வது, இறக்குவது மற்றும் ஏற்றுவது மற்றும் இறக்கும் நிரலகள் 

அதிக தூசிரய உருவாக்கும். 

மூலம் பபாருட்கரளப் தபாக்குவரது பசய்யும் தபாது மூடி ரவக்கவும், ஏற்றுதல் 

மற்றும் இறக்கும் தபாது தூசி உமிழ்ரவக் கடட்ுப்படுத்த நீர ் பதளிப்பு 

பபாறிமுரறரய நிறுவவும் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் 

ஆகியவற்றின் தபாது தூசி உற்பத்திரயக் குரறக்க கூரர உரற உட்பட மூன்று பக்க 

உரறகரள உறுதிப்படுத்தவும். 

 

• ததரவப்படும் பட்சத்தில், சாம்பல் உட்பட, சிபமண் பபாருட்கரள இறக்குதல், 

இடமாற்றம் பசய்தல் ஆகியரவ தூசி பவளிதயற்றத்ரத உருவாக்கும். 

 

அரனத்து சிபமன்ட் பபாருட்களும் முழுரமயாக மூடப்படட் குழாய் அரமப்பிற்குள் 

மாற்றப்படுகின்றதுடன் தூசி நிரறந்த வளி  ஒரு ரப வடிகடட்ி மூலம் வடிகட்டப்படட்ு 

பவளிதயற்றப்படுவரத உறுதி பசய்ய தவண்டும். முழுரமயாக மூடப்படட் சிதலா 

அரமப்பு உறுதி பசய்யப்பட தவண்டும். நிரம்பி வழிவரதத் தடுக்க, அரனத்து 

குழிகளிலும் நிரல சமிக்ரககள் நிறுவப்பட பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

• பமன்ரமயான மண் அகழ்வு 

 

கடுபவல DSD இல் அதுருகிரிய மற்றும் அரங்கல பகுதிக்கு அருகில் அரடயாளம் 

காணப்படட் ரகவிடப்படட் குவாரி தளத்தில் பமன்ரமயான மண்ரண 

அப்புறப்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. கழிவுப்பபாருட்கரள பகாடட்ுவதற்கு முன் 

ரகவிடப்படட் குவாரியின் பவளிப்புற தமற்பரப்பில் களிமண் ரலனரரப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலத்தடி நீர ்மாசுபடுவரதக் குரறக்கலாம். 

 

5.10 கட்புலத் (நிலப்பைப்பு( தாக்கங்கள் மை்றும் அயலில் 

நிலப் பயன்பாடுகளில் மசயை்திட்டத்தால் ஏை்படும் 

பாதிப்புகணளத் தவிைத்்தல் 
 

5.10.1 உயைமான கட்டணமப்புகளுக்கு அடியில் மவளிசச்ம், 

காை்வைாட்டம் வபான்ைவை்ணைத் துை்டிப்பதால் ஏை்படும் 

பாதிப்புகணளத் தவிை்த்தல். 
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புதிய உயரமான கடட்ிடங்கள் கடட்ுதல், வீதி பதாடரப்ான உள்கட்டரமப்பு வசதிகரள 

வழங்குதல், மற்றும் விதானம் அல்லது துரண விதான மரங்கரள நடுதல் ஆகியரவ 

RoW வின் பவளிப்புற எல்ரலயில் அதிக குடியிருப்பு மற்றும் வணிக ரீதியாக 

இயற்ரகயான சூரிய ஒளியால் ஏற்படும் எதிரக்ால பாதிப்ரபத் தவிரக்்கும் வரகயில் 

தமற்பகாள்ளப்படக்கூடாது. சுற்றுப்புற கட்டரமப்புகள் அடியில் வளியின் ஒட்டத்ரத 

பராமரிக்கவும். ததரவயான இடங்களில் பவளிப்பரடயான இரரசச்ல் தரடகரள 

நிறுவ பரிந்துரரக்கப்படுகிறது, தமலும் இது சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளில் இயற்ரக 

ஒளி ஊடுருவலின் தாக்கத்ரத குரறக்கும். உயரமான கட்டரமப்புகளுக்கு அருகில் 

இயற்ரகயாக வளரும் மரங்கரள கத்தரிப்பது, கட்டரமப்புகளுக்கு அடியில் 

இயற்ரகயான ஒளி ஊடுருவல் மற்றும் காற்தறாட்டத்ரத தமம்படுத்துவது அவசியம். 

 

5.10.2 மைம் மை்றும் பசுணமணய அகை்றுவதில் ஏை்படும் தாக்கத்ணத 

தவிை்க்கும்  தாக்கங்கள் 
 

அனுபவம் வாய்ந்த தரரஅழகுபடுத்தல் நிபுணரக்ளின் தமற்பாரர்வயின் கீழ் மரம் 

நடும் பசயற்திட்டம் பசய்யப்பட தவண்டும் மற்றும் மரத்தின் தன்ரமகள் மற்றும் 

இடப்பரப்பு  நிரலரமரய பபாருத்த தவண்டும். 

 

மர இழப்பினால் ஏற்படும் தசதத்ரத ஈடுபசய்ய குரறந்தபட்சம் 1 முதல் 3 பூரவ்ீக 

இனங்களின் மரம் நடும் பசயற்திட்டம் ததரவப்படுகிறது. இந்த பசயற்திட்டம் 

விரிவான வடிவரமப்பு கட்டத்தில் உருவாக்கப்பட தவண்டும், தமலும் 

பசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதும் பபாருத்தமான இடங்களில் மரம் 

நடும் பசயற்திட்டங்கரள தமற்பகாள்ள நிதி ஒதுக்கப்பட தவண்டும். பசயற்திட்ட 

நடவடிக்ரககளுக்காக தற்காலிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகளிலிருந்து 

(வாகனம், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணக் கட்டடங்கள், பபாருள் தசமிப்புக் 

கூடங்கள், பதாழிலாளர ் முகாம்கள், பபாருள் பசயலாக்க ஆரல) மரங்கரள 

அகற்றுவது முற்றிலும் அவசியமின்றி முடிந்தவரர தவிரக்்கப்பட தவண்டும். 

பபாருத்தமான தாவரப் பபாருட்கரளப் பயன்படுத்தி ஒரு நாற்றுதமரட நிறுவுதல் 

அவசியம். கூடிய விரரவில் மரம் நடும் பசயற்திட்டத்திற்காக இது பசய்யப்பட 

தவண்டும். அழிக்கப்பட்ட அல்லது தசதமரடந்த வாழ்விடங்கரள வளப்படுத்த 

அல்லது மறுசீரரமக்க பயன்படும் மரங்களின் பட்டியரல பின்வரும் அடட்வரண 

விளக்குகிறது. 

  

அட்டவரண 119: மரம் நடும் பசயல்முரறயிற்கு பரிந்துரரக்கப்பட்ட மரங்கள் 

பதா 

இல குடும்பம்  இனங்கள்  உள்ளூர ்பபயர ் 

1. Bignoniaceae Tabebuia rosea Pink tabebuia 

2. Calophyllaceae Calophyllum inophyllum Domba 

3. Calophyllaceae Mesua ferrea Na 

4. Combretaceae Terminalia arjuna Kumbuk 

5. Dilleniaceae Dillenia triquetra Diyapara 

6. Elaeocarpaceae Elaeocarpus serratus Weralu 

7. Fabaceae  Bauhinia variegata Koboleela 

8. Fabaceae  Delonix regia Maimaara 

9. Fabaceae  Peltophorumpterocarpum Kaha Mara 

10. Fabaceae  Pongamia pinnata karanda 

11. Lauraceae Cinnamomum verum   Kurundu 

12. Lauraceae Litsea longifolia Rat-Keliya 

13. Lecythidaceae Barringtonia racemosa Mudilla 

14. Lythraceae Lagerstroemia speciosa Muruta 

15. Moraceae Artocarpus heterophyllus Kos 

16. Moraceae Ficus benghalensis Maha-Nuga 
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17. Moraceae Ficus racemosa Attikka 

18. Myristicaceae Horsfieldiairyaghedhi Ruk 

19. Myrtaceae Syzygiumcaryophyllatum Heendan 

20. Myrtaceae Syzygiumcumini Dan  

21. Pandanaceae Pandanus kaida wetakeyya 

22. Pandanaceae Pandanus odorifer Mudukeyiya 

23. Phyllanthaceae Phyllanthus emblica Nelli 

24. Rubiaceae Morindacitrifolia Ahu 

25. Rubiaceae Naucleaorientalis Bak-Mi 

26. Rutaceae Murrayapaniculata Etteriya 

27. Sapindaceae Filiciumdecipiens Pihimbiya 

28. Sapindaceae Schleicheraoleosa Kon 

29. Sapotaceae Chrysophyllum cainito Kos-eta-lawalu 

30. Sapotaceae Madhuca longifolia Mee  

 

5.10.3 பல்லுயிை்தன்ணம இழப்பினால் ஏை்படும் கட்புலத் 

தாக்கத்ணதத் தவிை்த்தல் - மாறிவரும் சூழலால் நீை்வாழ்/நிலப்பைப்பு 

வனவிலங்குகள் 
 

பல்லுயிரத்ன்ரம இழப்பு காரணமாக ஏற்படும் பாதிப்ரபத் தவிரத்்தல் - மாறிவரும் 

சூழலின் காரணமாக நீரவ்ாழ்/நிலவாழ் வனவிலங்குகள் பல்தவறு துரணக் பிரிவு 5.2 

இன் கீழ் கடட்ுமான கட்டத்தில் சுற்றாடல் பாதிப்புகரளத் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும் 

நடவடிக்ரககளில் விவரிக்கப்படட்ுள்ளது. இந்த நடவடிக்ரககள் அரனத்தும் 

நீரவ்ாழ்/நிலப்பரப்பு வனவிலங்குகளின் மிகுதி மற்றும் பசழுரமயுடன் தநரடியாக 

இரணக்கப்படட்ுள்ளன, தமலும் இது பல்லுயிரத்ன்ரம இழப்பு காரணமாக 

சுற்றாடலுக்கு தநரடி கட்புல தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும். 

 

⚫ தலங்கமா EPA உட்பட இயற்ரக அரமப்புகளில் தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  கட்புல 

தாக்கங்கள் 

 

பபாறியியல் வடிவரமப்புகள் சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்புடன் இணக்கமாக இருப்பதாகக் 

கருதப்பட தவண்டும், தற்தபாதுள்ள கட்புலத் தரம் அல்லது பகுதியின் இயற்ரகத் 

தன்ரமயில் பிரதிகூலமான தாக்கத்ரதத் தவிரக்்க தவண்டும். TEPA க்குள் 

உயரத்்தப்பட்ட பகுதிரய முடிந்தவரர குரறப்பது பசயற்திட்டத்தின் விரிவான 

வடிவரமப்பு கட்டத்தில் கருத்தில் பகாள்ள தவண்டியது அவசியம். 

 

TEPA க்கு முன்பமாழியப்பட்ட கட்டரமப்புகள், தற்தபாதுள்ள சூழலுடன் கலக்கும் 

வரகயில் வடிவரமத்து கட்டரமத்தல் அவசியம். சுற்றாடல், சத்தம் மற்றும் வளியின் 

தரம் உணரத்ிறன் அபிவிருத்தியில் மரங்கள் மற்றும் ஏரனயரவ பசர்ச கவர ்

தாவரங்கள் ஆற்றக்கூடிய நன்ரமயான பங்ரக கணக்கில் எடுத்துக்பகாண்டு, 

வடிவரமப்பு கட்டத்தில் சரியான இயற்ரக நுட்பங்கள் பசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். 

பசுரமயான தாவர தபாரர்வகள் அதிகரிக்கப்பட தவண்டும், இது அழகியரல 

தமம்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றியுள்ள சூழலில் இருந்து கட்புல ஊடுருவரலக் 

குரறத்தல் ஆகியவற்றின் தமலதிக நன்ரமரய வழங்கும். பபாருத்தமான பூரவ்ீக 

இனங்கரளப் பயன்படுத்தி தாழ்வாரத்திற்குப் பக்கத்தில் புதிய பசுரம வயல் 

தமம்பாடு, தாழ்வாரத்திற்கும் TEPA இன் வீதிதயாரத்திற்கும் இரடயில் ஒரு 

இரடயகமாகச ் பசயல்பட ஒரு பசுரம பரட ஸ்தாபிக்கபடும். உயரமான 

கட்டரமப்பின் கீழ் புதரக்ள் மற்றும் பபாருத்தமான மரங்கரள நடுதல், உயரமான 

அரமப்பு மற்றும் பநடுவரிரசகளின் பக்கசம்தில்களுக்கு பசுரமயான 

புல்லுருவிகள் மற்றும் ஏறுபவரக்ரளப் பயன்படுத்துதல், வீதியின் ஓரத்தில் மர 

தவலிகரள நடுதல் ஆகியரவ கூடட்ுத் தாக்கங்களின் எண்ணிக்ரகரயக் குரறக்க 

முக்கியமானது. 
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5.11 கடட்ுமானம் மற்றும் பசயல்பாட்டின் தபாது எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பாதிப்புகளுக்கான தாக்கத்ரத தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் 

 

5.11.1 கான்கிைீட் மதில் பகுதியுடன் மவட்டப்பட்ட சாய்வில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகணளத் தவிை்த்தல் 

 

5.11.1.1 கான்கிரீட் மதில் பகுதியுடன் பவட்டப்பட்ட சாய்வில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகரளத் தவிரத்்தல் 
 

ஆழ்துரளக் கிணறு ஆய்வின் தபாது எதிரப்காள்ளும் உண்ரமயான மண் பாரற 

அடுக்கு அடுக்ரகக் கருத்தில் பகாண்டு, நீண்ட மற்றும் குறுகிய கால 

நிரலரமகளுக்கு தபாதுமான பாதுகாப்பு காரணிரயப் பராமரிப்பதன் மூலம் 

கிரடக்கக்கூடிய மண்/பாரறகளுக்கு ஏற்ற சரியான மண் வலிரம அளவுருக்கரளப் 

பின்பற்றுவதன் மூலம் பவடட்ு சாய்வு வடிவரமப்ரப பகுப்பாய்வு பசய்ய 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. விரிவான வடிவரமப்பு கட்டத்தில் சாத்தியமான சாய்வு 

ததால்விகரளத் தவிரக்்கலாம். 

 

நிலத்தடி நீரர முன்னணி வழி வடிகால்களுக்குத் திரசதிருப்பும் ஒன்தறாபடான்று 

இரணக்கப்பட்ட நிலத்தடி வடிகால் வரலயரமப்ரப வழங்க 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது, இது தற்தபாதுள்ள வடிகால் அரமப்பு வழியாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் அடிப்பரட ததால்விகரளத் தவிரக்்கிறது. பவட்டப்பட்ட சாய்வில் 

ஏததனும் நிலத்தடி நீர ்பவளிதயற்றம் காணப்படட்ால், சாய்வின் நிரலத்தன்ரமரய 

அதிகரிப்பதன் மூலம் நிலத்தடி நீரரக் குரறக்க பவட்டப்பட்ட சரிவின் கீழ் மட்டத்தில் 

பபாருத்தமான வடிவரமக்கப்படட் கிரடமடட் கிணறுகரளப் பின்பற்ற 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. பவளிதயற்றும் நீர,் கடுகதிப் பாரதயில் நிறுவப்படட்ுள்ள 

உத்ததச வடிகால் வரலயரமப்பு மூலம் தகுந்த முரறயில் பவளிதயற்றப்பட 

தவண்டும். 

 

கசிவு நீரர சுற்றியுள்ள வடிகால் வரலயரமப்பிற்கு எளிதில் பவளிதயற்றுவதற்காக, 

வீதி பசல்பாரதக்கு சற்று கீதழ தரப்படுத்தப்பட்ட பாரறகள் பகாண்ட 

பபாருத்தமான வடிவிலான வடிகால் தபாரர்வ அல்லது வடிகால் அடுக்ரக பின்பற்ற 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

பவட்டப்படட் பகுதியின் முகட்டில் பதாடங்கி (தடட்ுப்பாடட்ுச ்சுவரின் தமல் மட்டம்) 

ஒழுங்காக வரிரசயாக அரமக்கப்படட் தமல் வடிகால் வரலயரமப்பு, 

நீதராட்டத்தின் தவகத்ரதக் கடட்ுப்படுத்துவதற்காக அடுக்ரக அரமப்பு மூலம் 

தற்தபாதுள்ள வீதிவழி வடிகால் வரலயரமப்பிற்குத் திருப்பி, முழு பவட்ரடயும் 

மரறக்கும் வரகயில் நிறுவ பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

மரழக்காலத்தில் கசிவு நீரர பவளிதயற்றவும், தக்கரவக்கும் கட்டரமப்புகளின் 

பின்புறம் உயரும் நிலத்தடி நீரம்ட்டத்ரத குரறக்கவும் கான்கிரீட் தக்கரவக்கும் 

கட்டரமப்புகளில் சீரான இரடபவளியில் துரளகரள நிறுவ 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. இவற்றுக்கும் தமலாக, கசிவு நீருடன் துகள்கள் 

இடம்பபயரவ்ரதத் தவிரக்்க, பூமிரயத் தக்கரவக்கும் கட்டரமப்புகளுக்குப் 

பின்னால் நுண்ணிய பின் நிரப்பு அடுக்குடன் கூடிய புவியியல் அரமப்ரப நிறுவுவது 

இன்றியரமயாத ததரவயாகும். 

 

வீதியின் இருபுறமும் பக்கவாடட்ு வடிகால்கரள அரமத்து, கழிவுநீரர 

பவளிதயற்றுவது மடட்ுமல்லாமல், மரழநீரர வடிகால் வரலயரமப்பிலும் 

பவளிதயற்ற பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 
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5.11.1.2 தளத்ரத சுத்தம் பசய்தல் மற்றும் ஆரம்ப  வீதி நிரம்ாணம் 

ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பாதிப்புகரளத் தவிரத்்தல் 
 

பமன்ரமயான மண் அகழ்வு 

கடுபவல பிரததச சரபக்குட்பட்ட அத்துருகிரிய மற்றும் அரங்கல பிரததசத்திற்கு 

அருகாரமயில் அரடயாளம் காணப்பட்ட ரகவிடப்பட்ட குவாரி பகுதியில் 

பலவீனமான அகன்ற பமன் மண்ரண அப்புறப்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

கழிவுப்பபாருட்கரள பகாடட்ுவதற்கு முன் ரகவிடப்படட் குவாரியின் பவளிப்புற 

தமற்பரப்பில் களிமண் ரலனரரப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிலத்தடி நீர ்

மாசுபடுவரதக் குரறக்கலாம். 

 

பயன்பாடுகரள மாற்றுதல் 

விரிவான வடிவரமப்பின் ஆரம்ப கடட்த்தில் பாதிக்கப்பட்ட பயன்பாடட்ு வளங்கரள 

அரடயாளம் காண்டு மாற்றமானது உண்ரமயில் அவசியமான அல்லது தவிரக்்க 

முடியாததாக இருக்கும் தபாபதல்லாம் பதாடரப்ுரடய அதிகாரிகளிடமிருந்து 

ததரவயான அனுமதிகரளப் பபற தவண்டும். சாத்தியமான எல்லா இடங்களிலும், 

அஸ்திவார வடிவரமப்பு கட்டத்தில், நிலத்தடி பயன்பாடுகள் தற்தபாது நிலத்தடி 

நிரலரமகளுக்கு ஏற்றவாறு துரள அடித்தளங்களால் பாதிக்கப்படும் தபாது 

வடிவரமப்ரப மாற்றுவது பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

5.11.1.3 மண் அரிப்பு மீதான தாக்கங்கரளத் தவிரத்்தல் 
 

கடட்ுமான பணிக்கான அகழ்வு ஆகியரவ கடட்ுப்படுத்தப்பட்ட முரறயில் 

அரடயாளம் காணப்பட்ட அகற்றல் இடங்களில் அகற்றப்பட தவண்டும். 

பபண்தடாரனடட்ுடன் கூடிய தசதன அசுத்தமான மண் (தசதன களிமண் மற்றும் 

பமன்ரமயான மண் தபான்றரவ) அரடயாளம் காணப்பட்ட நிலப்பரப்பு பகுதிகள் 

அல்லது ரகவிடப்பட்ட குவாரி தளங்களில் அப்புறப்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது, 

அதத தநரத்தில் சாத்தியமான அரனத்து பபாருட்கரளயும் நிரந்தர பின் நிரப்புதல் 

பணிகளுக்கு பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. அகழ்வு பசய்யப்பட்ட 

பபாருட்களின் மறுபயன்பாட்ரட ஊக்குவிப்பதன் மூலம் சுற்றாடரலக் பாதுகாக்க, 

(தள கலரவ) தபான்ற தமம்பாடுகளுடன் அல்லது இல்லாமல் பசயற்திட்ட 

விவரக்குறிப்புகளுக்கு இணங்க பபாருத்தமான பபாருள். அகழப்பட்ட  தமல் வளமான 

மண் பாதுகாக்கப்படட்ு பின்னர ் ததாட்டக்கரல மற்றும் புல்பவளி நிறுவலுக்கு 

பயன்படுத்த பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. சமவுயரக்தகாடட்ு தகவரலப் பயன்படுத்தி 

முரறயான வடிகால் அரமப்புகரள நிறுவுவதன் மூலம் பாயும்  மண் அரிப்பு 

கடட்ுப்படுத்தப்படும். 

 

5.11.1.4 நிலசச்ரிவு பாதிப்பில் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கான தாக்கத்ரத 

தவிரக்்கும் : 
 

அகழ்வின் தபாது அரனத்து துரள மூடி இடப்பரப்பு கள் மற்றும் பரவலான 

அடிவாரங்களுக்கு பக்கவாடட்ு ஆதரவு அல்லது தற்காலிக காஃபரத்டம் (தாள் 

துரளகரள நிறுவுவதன் மூலம்) நிறுவ பரிந்துரரக்கப்படுகிறது, இது சுற்றியுள்ள 

கட்டரமப்புகளின் நிரலத்தன்ரமரய தமம்படுத்துவது மடட்ுமல்லாமல், கசிவு 

நீருடன் துகள் இடம்பபயரவ்ரதயும் குரறக்கிறது. 

 

5.11.1.5 ஆழமான அடித்தளங்களில் ஏற்படும் தாக்கங்கரளத் தவிரத்்தல் 
 

1. அகழ்வு பசய்யப்படட் பபாருட்கள் சாத்தியமான அழுத்தக்கடட்ு 

பரிந்துரரக்கப்பட்ட அகற்றல் பகுதிகளுக்கு பகாண்டு பசல்லப்பட தவண்டும். 

நிலத்தடி நீர ்அல்லது பவள்ள நீரந்ிரலகரள மாசுபடுத்துவதற்கு தசதன  மண் 

அனுமதிக்கப்படாது. பபண்தடாரனட் குழம்பு பதாடரச்ச்ியான வண்டல் 

குளம்கரளக் கடந்து பசல்ல அனுமதிக்கப்பட தவண்டும். ததரந்்பதடுக்கப்படட் 
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திண்மகழிவு ஆரலகளில் கசடு அகற்றப்படட்ு, பவளிதயற்றும் நீரின் தரத் 

ததரவகளுக்கு இணங்கிய ஏரனயரவகு, இயற்ரக நீதராரடகளுக்கு நீர ்

பவளிதயற்றப்படும். 

2. துரள குவியலின் தபாது, வீதிகள் தரடப்படல், ரபபாஸ் வீதிகள் அல்லது 

மாற்றுப்பாரத வசதிகள் வீதிதயாரம் பவளியிடப்படட் முன் அறிவிப்புடன் 

பபாதுமக்களுக்குக் காட்டப்படும். தவரல பசய்யும் தளங்கள் தடுப்பு 

நாடாக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தவலி மூலம் முழுரமயாக பாதுகாக்கப்பட 

தவண்டும். பசல்பாரத அரடயாள பலரககளால் வழிநடத்தப்பட தவண்டும். 

சமிக்ரக விளக்குகள் மற்றும் பகாடி ஏற்றுபவரக்ள் கடட்ுமான காலம் 

முழுவதும் பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். 

3. சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளின் நிரலத்தன்ரமரயக் கருத்தில் பகாண்டு 

பபாருத்தமான அடித்தள வரககள் வடிவரமக்கப்பட தவண்டும், தமலும் 

முக்கியமான கட்டரமப்புகள் அரடயாளம் காணப்பட்ட படகுதுரற 

இடங்களுக்கு அருகில் இருந்தால், துரள வரகரய CFA வரக துரளகளாக 

சரிபசய்யலாம். விரளரவக் கண்காணிக்க முக்கியமான கட்டரமப்புகளுக்கு 

அருகில் தரர அதிரவ்ு கண்காணிக்கப்பட தவண்டும். 

4. அகழப்பட்ட  அரனத்து பபாருட்களும் மரழநீரர மாசுபடுத்தாமல் 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும், குறிப்பாக மரழக்காலங்களில் மரழநீரர 

மாசுபடுத்தக்கூடிய தசதன மண்ணில். அத்தரகய சூழ்நிரலயில், 

பகாள்கலன்களில் ஏற்றப்படும். வண்டல் ததரவயற்ற அரடப்ரபத் தவிரக்்க 

புற வடிகால்கரள தவறாமல் ஆய்வு பசய்ய தவண்டும். 

5. பபன்தடாரனட் அல்லது துரளயிடும் திரவ நிரலயுடன் கூடிய தற்காலிக 

உரறயானது, துரள துரளயின் எதிரப்ாராத சரிரவத் தவிரப்்பதற்காக, துரள 

கடட்ுமானத்தின் தபாது நிலத்தடி நீர ் மட்டத்திலிருந்து குரறந்தபட்சம் 1.2 மீ 

உயரத்தில் எப்தபாதும் பராமரிக்கப்பட தவண்டும். 

6. நீரந்ிரலகள் மற்றும் ஏரிகள் (தியவண்ணா) ஆகியவற்றில் துரளயிடப்படட் 

துரள கடட்ுமானம், துரள துரளயிடுதல், சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கான்க்ரீட ்

பசய்யும் தபாது பபண்தடாரனட் கசிரவத் தடுக்க கவனமாக 

பசயல்படுத்தப்பட தவண்டும். எனதவ, துரளகளுக்கு நீர ் மட்டத்திற்கு 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. துரள துரளக்குள் பபண்தடாரனட ்அளவும் இலவச 

நீர ்மட்டத்திலிருந்து குரறந்தபட்சம் 1.5 மீ உயரத்தில் இருக்க தவண்டும். 

 

அகழ்வு மற்றும் துரளயிடல் தவரலகள் ஒரு பபரிய அளவிலான 

கழிவுப்பபாருட்கரள உருவாக்கும். பூரவ்ாங்க வடிவரமப்பு கட்டத்தில், 

முன்பமாழியப்பட்ட பசயற்திட்டத்தின் காரணமாக, சுமார ் 60,000 கன மீட்டர ்

அளவுக்கு பபாருந்தாத பபாருள்கள் கழிவுகள் உருவாகும் என்று 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. இந்த பபாருத்தமற்ற பபாருட்கள் பபாருத்தமான மற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரடயாளம் காணப்பட்ட இடங்களில் மடட்ுதம அகற்றப்படும். 

 

5.11.1.6  துரள மூடி தளம் மற்றும் பரந்த அடிப்பாதம் என்பனவற்றின்  

கடட்ுமானம் 
1. சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளுக்கு அருகில் ஆழமான அகழ்வுகள், இழப்பு 

காரணமாக கட்டரமப்பின் தாங்கும் திறரனக் குரறக்கின்றன. துரள மூடி 

இடப்பரப்பு   மற்றும் ஸ்ப்பரட் ஃபுட்டிங் கடட்ுமானத்திற்காக ஆழமான 

அகழ்வுரய நிரலப்படுத்தவும் பாதுகாக்கவும் சீரான பசங்குத்து 

இரடபவளியில் ரட பீம்கள் அல்லது தவலர ்பீம்கள் உட்பட பதாடரச்ச்ியான 

தஷாரிங் அரமப்ரப வழங்க பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

2. வீதியில் இருந்து அதிக இடத்ரதப் பபறுவது தபாக்குவரத்துக்கான இடத்ரதக் 

குரறக்கும் மற்றும் ததாள்களின் இடத்ரதக் குரறக்கும். முடிந்தவரர 

மாற்றுப்பாரத விருப்பங்கரள வழங்கவும் மற்றும் தற்காலிக தவலி மூலம் 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும். சமிக்ரக பலரககளுடன்  குழப்பமான இடங்கரள 

அரடவதற்கு முன் மாற்று வழி வரலயரமப்புகுகள் பதளிவாகக் 

குறிப்பிடப்பட தவண்டும். 
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3. சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகளில் இருந்து, அகழப்படட்  முகத்தில் ஒரு பக்கவாடட்ு 

பூமி அழுத்தத்ரத உருவாக்குகிறதுடன் ஆதரவற்ற திறப்புடன் தரரரய 

நகரத்்த முரனகிறது. கடட்ுமான காலங்களில் கட்டரமப்புகளின் 

ஸ்திரத்தன்ரமரய கண்காணிக்கவும், அகழ்வுரயப் பாதுகாத்தலும் 

ததரவயானது. நீர ் நீக்கும் பசயல்முரறயுடன் துகள் இடம்பபயரவ்ு குழாய் 

மூலம் நில இழப்ரப உருவாக்குகிறது. சுற்றுப்புறத்தின் அடுக்கு அடுக்ரகக் 

கருத்தில் பகாண்டு உந்தி விகிதத்ரத பராமரிக்க கவனமாக இருக்க 

தவண்டும். 

4. வறண்ட காலங்களில் தளங்கள் அதிக தூசி மற்றும் புரககரள உருவாக்கும். 

அகழப்பட்ட  தமற்பரப்புகள் வரலயரமப்புடன் முழுரமயாகப் 

பாதுகாக்கப்பட தவண்டும், ததரவப்பட்டால் சீரான இரடபவளியில் 

நீரப்தளிக்க  தவண்டும். துரள தேக்கிங்கின் தபாது தூசி உற்பத்திரயக் 

குரறக்க நீரப்தளிக்க தவண்டும். 

5. வீதிதயாரம் அகன்றால் சுற்றியுள்ள கட்டரமப்புகள் அல்லது கரடகள் மற்றும் 

சந்ரதகளுக்கு பசல்வது தரடபடும் மற்றும் வாகன நிறுத்துமிடங்கரள 

இழக்கும். பபாதுமக்களுக்கு ஏற்படும் தசதம் மற்றும் சிரமங்கரளக் குரறக்க, 

இரடயூறு ஏற்பட்ட பகுதிக்கு அருகில் தபாதுமான வாகன நிறுத்துமிட 

வசதிகளுடன் நிரலயான மற்றும் பாதுகாப்பான தற்காலிக அணுகல் 

வழங்கப்பட தவண்டும். 

6. மரழநீர ் தரடபடுவரதயும் பவளிதயற்றுவரதயும் குரறக்க புற வடிகால் 

சீரான இரடபவளியில் கற்ரக பசய்யப்படட்ு சுத்தம் பசய்யப்பட தவண்டும். 

7. 7) பணிகள், வலுவூட்டல் பணிகள் மற்றும் தூண் பநடுவரிரசக்கான கான்கிரீட ்

தவரலகரள நிறுவுவதற்கு முடிந்தவரர இரவு தவரலகரள ஏற்பாடு பசய்ய 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது 

 

5.12 மகாங்கிறீட் வாை்ப்பு, வபாக்குவைத்து மை்றும் 

விணைப்பு 
 

தபாக்குவரத்து மற்றும் நிறுவலின் தபாது தற்காலிக வீதி தடுப்பு மற்றும் 

மாற்றுப்பாரத பின்பற்றப்பட தவண்டும். தபாக்குவரத்து மற்றும் நிறுவல் காலத்தின் 

தபாது, வீதி குறுகிய காலத்திற்கு தற்காலிகமாக தரட பசய்யப்படுகிறது, தமலும் 

பநரிசல் இல்லாத தநரங்களில் கரட்ரக்ள் தபான்றவற்ரற பகாண்டு பசல்ல 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது அல்லது மாற்றுப்பாரத திட்டங்கரள வழங்குகிறது. 

 

1. வாரப்்பு களம்  சுற்றளவு வரலயால் பாதுகாக்கப்பட தவண்டும் மற்றும் 

குப்ரபத் பதாட்டி  இடங்களில் தூசி தசகரிப்பான்கள் நிறுவப்பட தவண்டும். 

தமலும், தூசி உற்பத்திரயக் குரறக்க, மூலப் பபாருள் தபாக்குவரத்து லாரிகள் 

முரறயாக மூடப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

2. கான்க்ரீட் பசய்யும் தபாது உருவாகும் கழிவு நீரர பவளிதயற்றுவதற்கு முன் 

பதாடரச்ச்ியான வண்டல் குளம்கள் மூலம் சுத்திகரிக்க தவண்டும் மற்றும் 

நீரின் தரத்ரத பதாடரந்்து பரிதசாதிக்க தவண்டும். PH மதிப்ரப 7 ஆகக் 

குரறக்க ஒரு நடுநிரலப்படுத்தும் முகவரரச ் தசரப்்பதன் மூலம் இரசாயன 

மாசுபட்ட நீர ்பவளிதயற்றத்திற்கு முன் நடுநிரலப்படுத்தப்பட தவண்டும். 

3. சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு உருவாக்கம் மற்றும் பதாகுதி ஆரலகளின் 

பதாடரச்ச்ியான பசயல்பாட்டின் விரளரவக் குரறக்க, குடியிருப்புப் 

பகுதிகளிலிருந்து தபாதுமான பதாரலவில் இடப்பரப்பு ததரந்்பதடுக்கப்பட 

தவண்டும். 
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5.13 நீை் தை பாதிப்புகணள குணைப்பதை்கான தாக்கத்ணத 

தவிைக்்கும் வழிமுணை 
 

5.13.1 கடட்ுமான கட்டம்   

 

✓ சிறந்த பசயல்பாடட்ு நரடமுரறகளுடன் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட 

பபாருத்தமான, இடப்பரப்பு சாரந்்த சுற்றாடல் முகாரமத்துவத் திட்டத்ரதப் 

அமுல் பசய்வதன் மூலம், கடட்ுமானத்தின் தபாது, பூமி அகழ்வு மற்றும் 

ஏரனயரவ நிலதவரலகளால் ஏற்படும் மண்ரண நீரந்ிரலகளில் விடுவது 

தவிரக்்கப்பட தவண்டும். 

✓  அதிக மரழ பபய்யும் தபாது, ரகயிருப்பில் உள்ள மண் பபயரந்்து/இல்லாத 

விழுவரதத் தவிரக்்கவும், தளரவ்ான மண்ரண தமற்பரப்பு நீதராட்டத்துடன் 

கழுவுவரதத் தவிரக்்கவும் முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்பட 

தவண்டும். 

✓  கடட்ுமான காலத்தில் அகழப்பட்ட  மண் குழிகளில் இருந்து அகற்றப்பட்ட 

தசற்று நீரர அப்பகுதியிலிருந்து தனித்தனி குழிகளில் விநிதயாகிக்க 

தவண்டும். குறிப்பாக, அகழப்படட்  குழிகளில் நீர ் அகற்றுவது சுற்றுசூழல் 

உணரத்ிறன் பகுதிக்குள் பசய்யப்படுமானால், மண் பகாண்டு அகற்றப்படட் 

தண்ணீரர உணரத்ிறன் பகுதிக்கு பவளிதய அரமந்துள்ள குழிகளில் 

தசகரிக்க தவண்டும். 

✓  உரடந்த கான்கிரீட ்பபாருட்கள், குறிப்பிட்ட கான்கிரீட் பபாருட்கள் அல்லது 

இடிக்கப்படட் கான்கிரீட் கழிவுகள் தபான்றரவ தனித்தனியாக 

தசகரிக்கப்படட்ு, பசயற்திட்ட தளத்திலிருந்து அல்லது பவளி தரப்பினருக்கு 

உரிய அப்புறப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட தவண்டும். 

✓   உள்ளக கான்க்ரீட் ஆரல பயணிக்கப்படட்ால், கான்கிரீட் மிக்சியில் இருந்து 

உருவாகும் கழிவுநீரர / தபட்ச ் சாதனங்கரள சுத்தம் பசய்வதன் மூலம் 

தனித்தனியாக தசகரித்து, அப்புறப்படுத்துவதற்கு முன் பதாகுதிகளாக 

சுத்திகரிக்க தவண்டும். புவியீரப்்பு நிரலத்தன்ரமரய 

தசற்றுத்தன்ரமயிரன  அகற்ற பயன்படுத்தலாம் மற்றும் இயற்ரகயில் 

காரத்தன்ரமயுடன் படிந்த நீர,் முடிந்தால்/ஏற்றுக்பகாள்ளப்படட்ால் மீண்டும் 

பயன்படுத்தப்படலாம். இல்ரலபயனில், தீரவ்ு பசய்யப்பட்ட தண்ணீரர இறுதி 

அகற்றுவதற்கு முன் இரசாயன உரறதல் மற்றும் நடுநிரலப்படுத்தரலப் 

பயன்படுத்தி தமலும் சுத்திகரிக்கப்பட தவண்டும். இரசாயன முரறயில் 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீரர, சாதனங்கரள சுத்தம் பசய்வதற்கும் மற்ற 

தவரலகளுக்கும் முதல் முரறயாக மீண்டும் பயன்படுத்த முடியும். 

அகற்றப்படும் இரசாயனக் கசடு, தற்தபாது நரடமுரறயில் உள்ள உள்ளூர ்

விதிமுரறகளின்படி அல்லது ஒழுங்குமுரற ஆரணயத்தில் 

பதிவுபசய்யப்படட் அபாயகரமான கழிவுகரள அகற்றுபவர ் மூலம் 

அகற்றப்பட தவண்டும். 

✓  கடட்ுமானப் பணியில் பயன்படுத்தப்படும் அரனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் 

இயந்திர உபகரணங்களின் வழக்கமான ஆய்வு அல்லது தினசரி தசாதரன 

பபாறிமுரறரய பசயல்படுத்துவதன் மூலம், கடட்ுமானத்தின் தபாது, 

எண்பணய் பசாடட்ுகள், கசிவுகள் அல்லது எண்பணய் கசிவுகள், எரிபபாருள் 

மற்றும் மசகு எண்பணய் கசிவுகள் தபான்றவற்றால் தமற்பரப்பு மற்றும் 

நிலத்தடி நீர ்மாசுபடுவரதத் தவிரக்்கவும். 

 

5.13.2 மசயல்பாடட்ுக் கட்டம் 

உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞசாரலயின் பசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தில், வீதியின் சரியான 

பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பதாடரந்்து தமற்பகாள்ளப்படுவதால், தாக்கத்ரத 

தவிரக்்கும்  நடவடிக்ரககள் ததரவப்படும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் எதுவும் 

ஏற்படாது. 
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6.விைிவாக்கப்பட்ட விணல பயன் பகுப்பாய்வு 
 

6.1 அறிமுகம்  
 

இராஜகிரிய முதல் அத்துருகிரிய வரரயிலான தூண்களில் அரமக்கப்படவுள்ள 

உத்ததச பநடுஞ்சாரல பதாடரப்ாக தமற்பகாள்ளப்படட் சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு அடிப்பரடயில்  EH-NKBA கட்டம் II - பசயற்திட்டத்தின் 

விரிவாக்கப்பட்ட  விரல பயன் பகுப்பாய்வின் (ECBA) பபறுதபறுகரள இந்த 

அத்தியாயம் வழங்குகிறது. ECBA என்பது அரச பசலவினத்தின் ஒப்பீடட்ு ரீதியான 

நலன்கரள அளவிடட்ு மதிப்பிடும் ஒரு முரறயாகும். ஒரு பசயற்திட்டத்ரத 

மதிப்பிடுவதற்கு,  குறித்த பசயற்திட்டத்தின் முழுரமயான காலப்பகுதியின் தபாது 

சனசமூகத்துக்காக அதரன ந ரடமுரறப்படுத்திப் தபணுவதற்கு ஏற்படும் 

பசலவுடன் குறித்த பசயற்திட்டத்தின் மூலம் சனசமூகத்துக்குக் கிரடக்கும் 

நன்ரமகரள ECBA பகுப்பாய்வு ஒப்பிடுகிறது.  எதிரப்ாரக்்கப்படும் பசலரவவிட 

அதன் ஒடட்ுபமாத்த நன்ரமகள் அதிகமாக இருக்குமானால் குறித்த திட்டம் 

பபாருளாதார ரீதியில் சாத்தியமானது என்று கருதப்படுகிறது. தபாக்குவரத்து 

பசயற்திட்டங்களின் பபாருளாதார மதிப்பீடு பற்றிய உலக வங்கி மற்றும் ஆசிய 

அபிவிருத்தி வங்கியின் வழிகாட்டல்களுக்கு அரமய இந்த பசயற்திட்டத்தின் 

பபாருளாதார மதிப்பீடு தமற்பகாள்ளப்படுகின்றது. சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு மூலம் 

இனங்காணப்பட்டவாறு  உத்ததச NKBA BH கடட்ம் II – பசயற்திட்டத்ரத 

நரடமுரறப்படுத்துவதன் ஊடாக சூழல்சார ்இழப்புகளுடன் தசரத்்து தபாக்குவரத்து 

பநரிசல் குரறதல், தநரம் தசமிக்கப்படுதல் மற்றும் வாகனங்களுக்கான 

பசயற்பாடட்ுச ்பசலவு குரறதல் தபான்ற பல்தவறுபட்ட நன்ரமகள் குறுகிய மற்றும் 

நீண்ட காலத்தில் ஏற்படும்.  

 

6.2 ECBA பகுப்பாய்வின் முணையியல் 
 

ECBA பகுப்பாய்ரவ தமற்பகாள்ளும்தபாது பின்பற்றப்படும் பபாதுவான 

முரறயியரல இந்தப் பிரிவு பதளிவுபடுத்துகிறது. தூண்களில் அரமக்கப்படவுள்ள 

பநடுஞ்சாரலத் திட்டத்தின் பபாருளாதார மதிப்பீடு   சமூகத்துக்கு கிரடக்கக்கூடிய 

நிகர பபாருளாதார நன்ரமகரள  குறித்த பசயற்திட்டத்தின் முழுரமயான கால 

பகுதியுடன் அதன் பபாருளாதார நன்ரமகரள அதன் பபாருளாதார அல்லது கணிப்பு 

விரலகள், மூலதன மற்றும் பசயற்பாடட்ு பசலவுகளுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் 

அளவிடுகிறது.பரந்த பபாருளாதாரத்துடன் பதாடரப்ான பபறுமானங்கரள குறித்த 

பசயற்திட்டத்தின் பபாருளாதார பசலவுகள் பிரதிபலிக்கின்றன. பபாதுவாக இந்த 

பபறுமானங்கள் " வளங்களின் பபறுமதிகள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அரசாங்க 

வரிகள், அறவீடுகள் மற்றும் பகாடுப்பனவுகள் ரகமாற்றம் அதததபான்று சந்ரத 

மூலம் தீரம்ானிக்கப்படட் பபறுமதிகள் காரணமாக விரலகளில் ஏற்பட்ட ஏததனும் 

மாற்றத்தின் தாக்கம் ஆகியவற்ரற கருத்தில் பகாள்ளாமல் இருப்பது இதன் 

(வளங்களின் பபறுமதிகள்) பிரதான  சிறப்பியல்பாகும். ஆகதவ அரவ" 

பபாருளாதாரத்துடன் பதாடரப்ற்ற" பசலவுகரள கருத்தில் பகாள்ளாத கணிப்பு 

விரலக் காரணிகள் மூலம் நிதியியல் பசலவுகள் சீராக்கி மதிப்பிடப்படுகின்றன. 

விரும்பத்தக்க சமநிரலப்படுத்தலுக்காக பசயற்திட்டத்திரன உள்வாங்கிதயா 

உள்வாங்காமதலா குறித்த பசயற்திட்டத்தின் பபாருளாதார நன்ரமகள் 

பபாருளாதார அடிப்பரடயில் அளவிடப்படுகின்றன. இந்த பசயற்திட்டம் இந்த 

பசலவுகளின் குரறப்ரப வீதிப் தபாக்குவரத்து பநரிசரல குரறப்பது (வாகனங்கள் 

பசல்லும் தூரம்‐km மற்றும் அவற்றுக்கு பசலவாகும் தநரம்- மணித்தியாலங்கள் 

என்பவற்றின் அடிப்பரடயில் அளவிடப்படும்) குரறப்பதன் மூலமாகதவா அல்லது 

வாகனங்களின் தவகத்ரத நகரப்்புற வீதிகளில் அதிகரிப்பதன் மூலமாகதவா 

ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. வீதிப் தபாக்குவரத்து பநரிசரல குரறப்பது 

தநரடியாகதவ வாகனங்களின் பசயற்பாடட்ுச ்பசலரவ குரறத்து. 
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தசமிப்பு ஒன்றுக்கும், வீதிப் தபாக்குவரத்து விபத்துகள் குரறவதற்கும் மற்றும் வளி 

மாசரடதரலக் குரறப்பதற்கும் வழிவகுப்பதுடன் மரறமுகமாக வீதிப் 

தபாக்குவரத்து பநரிசரல குரறத்து வாகனங்களின் தவகத்ரத அதிகரிப்பதன் மூலம் 

பயணத்துக்குச ் பசலவாகும் தநரத்ரதக் குரறத்து  தசமிப்பு ஒன்றுக்கு 

இடட்ுசப்சல்லும். தமலும், சூழல் பாதிப்புகள், சுற்றாடல் கண்காணிப்பு திடட்ம் மற்றும் 

வயற் காணிகரள ரகப்பற்றியதால் ஏற்பட்ட சூழலியல் தாக்கம் தபான்ற 

பதரிவுபசய்யப்பட்ட குறிப்பான சூழல் இழப்புகள் ஆகியவற்றின் பசலவுத் தணிப்பு 

என்ற வரகயில் இந்த பகுப்பாய்வுக்கு  சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு தரவுகள் 

அடிப்பரடயில் பபாருத்தமான சூழல் இழப்புகள் மற்றும் சமூக பாதிப்புகள் 

ஆகியரவயும் உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளன. பபாருளாதார நன்ரமப் பாய்சச்ல்களில் 

இருந்து பபாருளாதாரம் மூலதனம் மற்றும் வருடாந்த பதாழிற்பாடட்ு மற்றும் 

பராமரிப்பு பசலவுகள் ஆகியவற்ரற கழிப்பதன் மூலம் பபாருளாதார நன்ரம 

பாய்சச்ல்கள் பசயற்திட்டத்தின் முழுரமயான காலப்பகுதியில் 

கணிக்கப்படுகின்றன. உரிய மூலப்பிரமாணங்களின் அடிப்பரடயில் குறித்த 

பசயற்திட்டத்தின் நிகர பபாருளாதார பபறுமதி மதிப்பிடப்படுகிறது: நிகர 

தற்தபாரதய பபறுமதி, பபாருளாதார உள்ளாரந்்த பயன் வீதம் மற்றும் பயன் பசலவு 

விகிதம், மற்றும் பிரதான விரல பயன் மாறிகளின் மாற்றங்களுக்கான 

பசயற்திட்டத்தி.ன் உணரத்ிறனும் பரிதசாதிக்கப்பட்டது 

 

 6.2.1 ECBA பகுப்பாய்வின் பிைதான படிநிணலகள் 

  

EH-NKBA கட்டம் II - பசயற்திட்டத்தின் பிரதான படிநிரலகள்  பின்வருவனவற்ரற 

உள்ளடக்குகின்றன:   

 

கட்டம் II- புதிய களனி பாலம் முதல் அத்துருகிரிய வரரக்கும் நான்கு 

ஒழுங்ரககரளக் பகாண்ட தூண்களில் அரமக்கப்படும் பநடுஞ்சாரல   

சூழல் தாக்க மதிப்பீடட்ு (EIA) ஆய்வுடன் கூடிய சாத்தியவள ஆய்வின் 

அடிப்பரடயிலான தகவல்கள் மீது ECBA பகுப்பாய்வு தமற்பகாள்ளப்படுகிறது.   

பின்வரும் EIAR உள்ளடீுகள் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வில் (CBA) இருந்து ECBA 

பகுப்பாய்ரவ தமற்பகாள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.  

•  EIA ஆய்வின் தபாது இனங்காணப்பட்டவாறான முக்கியமான சூழல் மற்றும் சமூக 

தாக்கங்கள் (சாதகமான மற்றும் பாதகமான) உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளது. கணியவாரி 

சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் (EIA குழுவின் சூழலியலாளரக்ள், சூழலியல் 

சிறப்பறிஞரக்ள் மற்றும் சமூகவியலாளரக்ளின் உள்ளடீுகள்)  அரவ நிகழும் 

காலங்களுடன் பபற்றுக் பகாள்ளப்படட்ன (திட்டமிடல், நிரம்ானம் மற்றும் 

பசயற்பாடட்ுக் கட்டங்களின் தபாது அரவ நிகழக்கூடும் என எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

குறிப்பான வருடங்கள்). 

 

• தமற்படி விடயத்தின் சரியான  சுற்றாடல் / சமூக இழப்புகள் மற்றும் நன்ரமகளப் 

பபற்றுக்பகாள்ள இரண்டாம் நிரல மதிப்பீடட்ு முரறகரளப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன (விதசடமாக கிரடக்கும் நன்ரமகள்).  

 

• தற்தபாரதய EIA/SIA மூலம் அறிக்ரகயிடப்படட் சுற்றாடல்  மற்றும் சமூக 

தாக்கங்கரள நிரலரமக்தகற்ப இனங்காண்டு அவற்ரற இழப்பாகதவா அல்லது 

நன்ரமயாகதவா உள்ளடக்குதல்.  

 

•SIA  குழுக்களில் இருந்து பபாருளாதார ரீதியில் அளவிட முடியுமான பசலவுகள் 

அல்லது நன்ரமகள் பற்றிய ததரவயான தகவல்கரள பபற்றுக்பகாண்டு உரிய 

முரறகரளப் பயன்படுத்தி சுற்றாடல் மற்றும் சமூக இழப்புகள் மற்றும் நன்ரமகரள 

மதிப்பிடுதல்.    

 

•ECBA பகுப்பாய்ரவ தமற்பகாள்ளுதல், நியம பரமானங்கரள மதிப்பிடுவதற்கு 

விரிவாக்கப்பட்ட விரல பயன்கரள உள்ளடக்குதல். பகுப்பாய்வில் 

உள்ளடக்கப்படாத பாரிய தாக்கங்கரள பட்டியலிடுதல்.  
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இறுதியாக, மாற்று நன்ரம மற்றும் பசலவு நிரலரமகரள கருத்தில் பகாண்டு  ECBA  

பகுப்பாய்வுகள் உணரத்ிறன் பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படட்ன. 

 

6.2.2ECBA பகுப்பாய்வின் வபாது பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகளும் 

எடுவகாள்களும்  
 

இனங்காணப்பட்ட தாக்கங்கள் நியம மதிப்பீடட்ுக் கருவிகள் பாவிப்பதன் மூலம் 

மதிப்பிடப்பட்டன. பகுப்பாய்ரவ பபாருத்தமட்டில்  CBA பகுப்பாய்வின் தபாது 

பபாருளாதாரம் மற்றும் நிதியியல் பகுப்பாய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட அதத 

எடுதகாள்களும் நியமங்களும் சாத்தியவள ஆய்வுக்காக  தபணப்பட்டன.   

 

6.2.3 தீை்மானப் பிைமாைம் 

 

ECBA பகுப்பாய்வின் தபாது கருத்தில் பகாள்ளப்படட்ு மூன்று தீரம்ானப் 

பிரமாணமானங்களாவன: 

 

1. ததறிய தற்தபாரதய பபறுமதி (NPV) 

2. பயன் பசலவு விகிதாசாரம்  (BCR) 

3. உள்ளான  (பயன்)  வீதத்தின் விபர அறிக்ரக(IRR) 

 

6.2.4.வதறிய தை்வபாணதய மபறுமதி (NPV) 

 

குறித்த கருத்துக்கள் உண்ரமயான ததரிய பபாருளாதார பயரன NPV அளவிடுகிறது. 

கழிவுக்குட்பட்ட பசலவுகரள கழிவுக்குட்படட் பயன்களில் இருந்து அளிப்பதன் மூலம் 

NPV கணிக்கப்படுகிறது. தநரம்ரறயான NPV பசயற்திட்டங்கள் அரனத்தும் ததறிய 

பபாருளாதார நன்ரமதய பகாடுப்பதால் அரவ பபாருளாதார ரீதியில் 

நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. பரஸ்பரமான பிரத்திதயக பசயற்திட்ட பதரிவுகரள 

ஒப்பிடும்தபாது NPV பயன்படுத்தப்பட தவண்டும். உயரந்்த NPV பகாண்ட பதரிதவ 

பபாருளாதார ரீதியில் விரும்பத்தக்க பதரிவாகும்.   NPV கணிப்பிடுவதற்காக 

பிரதயாகிக்கப்படும் சமன்பாடு பின்வருமாறு: 

 

 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
(𝐵𝑖 − 𝐶𝑖)

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

B = பமாத்த வருடாந்தப் பயன்கள் 

C = பமாத்த வருடாந்தச ்பசலவு  

r = கழிவு வீதம்  

I = உரிய வருடம் 

 

6.2.5.பயன் மசலவு விகிதாசாைம்  ) BCR)  

 

தற்தபாரதய நன்ரமகளில் பபறுமதிக்கும் தற்தபாரதய பசலவு பபறுமதிக்கும் 

இரடயிலான விகிதாசாரதம BCR  விகிதமாகும் என்பதுடன் உத்ததச பசலவினத்தின்  

ததறிய  சாரப்ு ஈட்டரல அளவிடுகிறது. கழிவுக்குக்குட்டபட்ட பயன் கழிவுக்குட்படட் 

பசலவுகரள விஞ்சும் தபாது BCR 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும். BCR 1 ஐ விட அதிகமாக 

இருக்கும் பசயற்திட்டம் ஒரு ததறிய பபாருளாதார ஈட்டரல வழங்குவதால் அது 

பபாருளாதார ரீதியில் நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. பாதீடு மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 

சூழலில் பசயற்திட்டங்கள் அவற்றின் BCR  அடிப்பரடயில் முன்னுரிரம படுத்தப்பட 

தவண்டும். அதியுயரந்்த BCR படாலருக்கான சிறந்த நன்ரமரய தருவதாக 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. ஆகதவ நிதி ஒதுக்கீட்டின் தபாது அது முன்னுரிரம பபற 
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தவண்டும். அதன் மூலம் தடட்ுப்பாடான வளங்களின் பயனுறுதிமிக்க ஒதுக்கீடு உறுதி 

பசய்யப்படும். BCR காக பிரதயாகிக்கப்படும் சமன்பாடு பின்வருமாறு:  

 

𝐵𝐶𝑅 =  ∑
𝐵𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
  /  ∑

𝐶𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

 

 

6.2.6.உள்ளாை்ந்த (பயன்)  வீதத்தின் விபை அறிக்ணக (IRR) 

 

தற்தபாரதய பயன்களின் பபறுமதி தற்தபாரதய பசலவுகளின் பபறுமதியுடன் 

சாமனாகும் தபாது  காணப்படும்  கழிவு வீததம IRR ஆகும் (NPV பூசச்ியமாக உள்ள 

தபாது). பயன் பசலவுக்கான வீதத்தின் விபர அறிக்ரகரய அது அளவிடுகிறது. 

முதலீடு பசய்யப்பட்ட நிதிக்கான வருமான வீதம் IRR வடட்ி வீதத்ரத விடவும் 

அதிகமாக இருந்தால் குறித்த பசயற்திட்டத்ரதப் பபாருத்தவரரயில் அது சிறந்த ஒரு 

முதலீடாக கருதப்படும்.  

 

6.3 மபாருளாதாை மசலவுகளின் மதிப்பீடு  
 

ECBA பகுப்பாய்வில் உள்ள பசலவு பயன் விவரங்கள் பின்வருமாறு  தரப்படுகின்றன;  

பசலவுகள்  

• நிரம்ாணச ்பசலவுகள் 

• பசயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்புச ்பசலவுகள் 

• காணி பகாள்ளல் மற்றும் மீள்குடிதயற்ற பசலவுகள் 

• சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் பசலவுகள் 

• சுற்றாடல் கண்காணிப்பு திட்டச ்பசலவுகள் 

• வயல் காணிகள் அழிந்ததால் ஏற்படட் சூழலியல் இழப்புகள்   

பயன்கள்  

• VOC இல் தசமித்தன் காரணமான பயன்கள்  

• VOT  இல் தசமித்தன் காரணமான பயன்கள் 

• கட்டணங்கள் மூலம் பபறப்பட்ட வருமானம் 

 

சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரகயில் தரப்பட்டிருக்கும் SPF  பபறுமதிகரளப் 

பயன்படுத்தி நிதியியல் பசலவுகள் பபாருளாதார பசலவுகளுக்கு மாற்றப்படட்ன. 

சாத்தியவள  ஆய்வு (2019) பகுப்பாய்வின் தபாது நிரம்ான பசலவுகளுக்காக 

நிரறயூட்டப்படட் SPF பபறுமதியான 0.815 கருத்தில் பகாள்ளப்பட்டதுடன் நிரம்ாணச ்

பசலவுகள்,காணி பகாள்ளல் பசலவுகள்,சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பசலவுகள் மற்றும் சுற்றாடல் கண்காணிப்பு திட்டச ் பசலவுகள் ஆகியவற்றின் 

பபாருளாதார பசலவுகரள தீரம்ானிப்பதற்கு அதத பபறுமதி ECBA பகுப்பாய்வின் 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ுக்காக பிரதயாகிக்கப்பட்டது. பசயற்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்புச ்பசலவுகரளப் பபாருத்தவரரயில், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ுக்கான 

நிதியியல் பசயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்புச ் பசலவு ஓட்டம் அதன் பபாருளாதார 

பசலவுகரள தீரம்ானிப்பதற்கு  சாத்தியவள ஆய்வுக்கு (2019) மதிப்பீடு 

பசய்யப்பட்டவாறான 0.830  என்ற ஒரு  SPF பிரதயாகிக்கப்பட்டது. 

 

6.3.1 நிை்மாைச ்மசலவுகள் 

 

உத்ததச EH-NKBA, இரடமாற்றங்கள் மற்றும் கட்டண முரறரமகள் 

ஆகியவற்றுக்கான பூரவ்ாங்க அளவு பட்டியல் ECBA பகுப்பாய்வுக்கான சாத்தியவள 

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டன. சாத்தியவள ஆய்வில் அரனத்து பசலவுகளும் 

2018 இன் அடிப்பரடயில் வழங்கப்பட்டதால்  ECBA பகுப்பாய்வுக்கான அரனத்து 

நிரம்ாண பசலவு பபறுமானங்களும் இற்ரறப்படுத்தப்படட் பகுப்பாய்வு சட்டகத்தில் 

அதிகரித்துள்ளது (சாத்தியவள ஆய்வு  2018  ஆம் ஆண்டிலும்  சுற்றாடல் தாக்க 
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மதிப்பீடு பகுப்பாய்வு 2021 ஆம் ஆண்டிலும்  தமற்பகாள்ளப்பட்டது) சாத்தியவள 

ஆய்வின் தபாதான அதத விரல அதிகரிப்புக் காரணிகள் ECBA பகுப்பாய்வுக்காக 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் தபாது பயன்படுத்தப்படட்துடன் அரவ 

பின்வரும் அட்டவரணயில் தரப்படட்ுள்ளன.  

 

அட்டவணை  120: விணல அதிகைிப்பு 

பசயற்திட்டத்துக்கு 

தரகரமயான பகுதி 

நிரம்ாண காலப்பகுதி 
பசயற்பாடட்ு 

காலப்பகுதி வருடம் 01 
வருடம் 

02 

வருடம் 

03 

வருடம் 

04 

வருடம் 

05 

காணிப்  பபறுமதி  3.0% 

சிவில் 

பணிகள்   

உள்நாடு 0.0% 3.0% 3.00% 3.00% 3.00% 0.0% 

பவளிநாடு 0.0% 5.0% 5.00% 5.00% 5.00% 0.0% 

மின்சாரப் பபாறிமுரற  0% 

பயன்பாடட்ு மாற்றம் 

/மீள் அரமவிடம் 

3.0% 

உசாவற் தசரவகள் 5.0% 

பசயற்பாடு மற்றும் 

பராமரிப்பு   

3.0% 

வருமானங்கள்/பாரத 

வரி கட்டணங்கள்   

4.0% 

பபறுமதியிறக்க 

காரணி 

3.0%(1 ஆவது 4 வருடங்கள்), 2.0% (அடுத்த 6 வருடங்கள்), 1.0% 

(அடுத்த 3 வருடங்கள்) 

வியாபார வரி  வீதம்  28% 

 

பவளிநாடட்ு மற்றும் உள்நாடட்ு கூறுகள் என்று நிதியியல் பசலவுகள் இரண்டு 

பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டன. பவளிநாடட்ு  கூறுக்கான பசலவு ஐக்கிய அபமரிக்கா 

படாலரக்ளில் கணிக்கப்படும் மற்றும் பகுப்பாய்வுக்காக நாணய பரிமாற்ற வீதத்தின் 

அடிப்பரடயில் அது இலங்ரக ரூபாய்க்கு மாற்றப்படும். சாத்தியவள ஆய்வுக்கு 

ஏற்புரடயதாக இருந்த நாணய பரிமாற்ற வீதம் 2019 பபப்ரவரி மாதத்திற்கான 

சராசரி பரிமாற்ற விதமாக இருந்தது. அதாவது 1 ஐக்கிய அபமரிக்க படாலருக்கு 179.15 

இலங்ரக ரூபாயாக இருந்தது. எனினும்,  சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வுக்காக 

பவளிநாடட்ு பசலாவணி வீதங்கள்  2021 நவம்பர ்5 ஆம் திகதிய ஒப்பந்த ஆவணத்தில் 

தரப்பட்டிருந்தவாறு திருத்தப்பட்டது. பவளிநாடட்ு பசலாவணி வீதங்கள் ஒப்பந்த 

தரப்பட்டிருந்த பபறுமதிகளின் அடிப்பரடயில் கீதழ தரப்படுகிறது. 

 

அட்டவரண  121: பவளிநாடட்ு பசலாவணி வீதங்கள் 

விபரம்            பசலாவணி  வீதம் 

ரூபா (LKR) / ஐ.அ.படா (USD) 186.57 

 

6.3.2  மசயை்ப்பாடு மை்றும் பைாமைிப்பு மசலவு  

 

• நிை்மாை ஓணட (Stream of construction) மை்றும் மசயை்பாடு/ பைாமைிப்பு 

மசலவுகள் பசயற்திட்ட நரடமுரற அட்டவரணயின் அடிப்பரடயில் EH-NKBA 

பசயற்திட்டத்தின் ஒவ்பவாரு பயணப் பாரதயிலும் தீரம்ானிக்கப்படட்ுள்ளன.  

 

•மசயை்பாடு மை்றும் பைாமைிப்பு மசலவு மூன்று கூறுகரள உள்ளடக்கி உள்ளது: 

வழரமயான பராமரிப்பு, கிரமமான  பசயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு பசலவு 

வருடாந்த பசயற்பாடட்ு மற்றும் பராமரிப்புக்காக  சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரகயில் 

பசலவு  கீதழ தரப்படட்ுள்ளவாறான குறிப்பான விடயங்களின் நிரம்ான பசலவுகரள 

பயன்படுத்தி  

பபற்றுக்பகாள்ளப்படட்து.     
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அட்டவரண 122:  பசயற்பாடட்ு மற்றும் பராமரிப்பு பசலவு வருவித்தல் 
மசயை்பாட்டு 

மை்றும் 

பைாமைிப்பு விடய 

விபைம் 

குறிப்பான விடயம் 

என்ைால் நிை்மான 

மசலவு  (ரூபா 

மில்லியன்( 

வருடாந்த பைாமைிப்பு 

மசலவுக்காக குறிப்பான 

நிை்மான விடயத்தின் நிை்மான 

மசலவின் சதவீதம் (%( 

வருடாந்த 

பைாமைிப்பு 

மசலவு   

மதாணக  (ரூபா 

மில்லியன்( 

நரடபாரத   1,276 2 25.52 

கட்டரமப்புகள்  45,574 2 911.49 

வடிகான்   122 1 1.22 

இரடதநரவ்ு   406 2 8.13 

வசதிகள்  226 5 11.30 

தசரவகள் 

(பாரத வரி 

முரறரம) 

200 5 10.00 

   

தமலும் சூழல் இழப்புகளுக்கான பசலவு ஆய்வுக்கு தசரக்்கப்படட்ுள்ளதுடன் சுற்றாடல் 

தணிப்புச ் பசலவு புதிய மதிப்பீடட்ுடன் தசரத்்து திருத்தப்படும். அத்துடன் காணி 

பகாள்ளல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றத்திற்கான பசலவு புதிய நியாயப்படுத்தல்களுக்கு 

அரமய திருத்தப்படும். சூழல் இழப்புச ்பசலவு, சுற்றாடல் தணிப்புச ்பசலவு மற்றும் 

காணி பகாள்ளல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றத்திற்கான பசலவு ஆகியவற்றின் 

விரளவான பபறுமதிகள் பின்வருமாறு,  

 

கீதழயுள்ள  அட்டவரணயில் தரப்படட்ுள்ள சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வில்  

தசகரிக்கப்பட்ட தரவுகளின் அடிப்பரடயில் மீள்குடிதயற்றம் மற்றும் காணி 

பகாள்ளல் பசலவுகள் உருவாக்கப்படும்.  

 

அட்டவரண 123: மதிப்பிடப்பட்ட மீள்குடிதயற்ற நிதியியல் பசலவுகளின் விபரம் 

இல

. 

தாக்கத்துக்குட்பட்ட  வகுதிகள் மமாத்தம் (ரூபா( குறிப்புணைகள் 

1 காணி இழப்புகளுக்கான  நட்டஈடு – 

தனியார ்

 

20,909,705,000.00 நகரப்புறம் என்பது 

பத்தரமுல்ல மற்றும் 

பகாஸ்வத்ரத 

பிரததசம் 3 கிராம 

உத்திதயாகத்தர ்

பிரிவுகளுக்குச ்

பசாந்தமானது  

2 குடியிருப்பு கட்டரமப்புகளின் 

இழப்புகளுக்கான நட்டஈடு(மீள் 

குடிதயற்ற வீடட்ு அலகுகள்) 

 

156,000,000.00 சுயமாக தவறு 

இடங்களுக்கு 

பசல்தவாம் என்ற 

முடிவு காரணமாக 

பமாத்த பதாரக 

குரறவரடந்தது (69 

PAHs)   

 

3 பாதிக்கப்பட்ட 

கட்டரமப்புகளுக்கான பசலவுகள் – 

காணி உரித்துரடயவரக்ள் 

(தனியார)். After reduction of 5 self-

relocated PAHs (11.6 % from 43 fully affected 

PAHs) 

 

5,994,653,797.00 சுயமாக 

மீள்குடிதயறிய 69 PAHs 

இனங்காணப்பட்டனர ்
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4 பாதிப்புக்குள்ளான 

கட்டரமப்புகளுக்கான பசலவுகள் – 

காணி உறுதி அற்றவரக்ள் (Squatters)  

 

24,320,150.00 சுயமாக மீள் 

குடிதயறிய 69 PAHs 

இனங்காணப்பட்டனர ்

 

5 சுயமாக மீள் குடிதயறுவதற்கான 

பசலவு 

 

138,000,000.00 PAHHs கருத்தின்படி  

இனங்காணப்பட்டது 

6 வாடரக இருப்பிடங்களுக்கு பசலவு  27,900,000.00   

7 அரசாங்க மற்றும் பபாது 

ஆதனங்களின் அரமவிட 

மாற்றத்துக்கான பசலவு  

210,000,000.00   

8 மரங்களின் இழப்புகளுக்கான பசலவு  

– தனியார ்

33,911,000.00   

9 வாழ்வாதார நிரலநிறுத்தலும் 

புனரவ்ாழ்வளிப்பும் 

27,620,000.00   

10 வருமான இழப்புகளுக்கான  நட்டஈடு 225,900,000.00   

11 பதாந்தரவு மற்றும் ஏரனய 

பகாடுப்பனவுகள் 

95,515,000.00   

12 விதசட உதவிகள்   14,400,000.00   

13 தமலதிக பகாடுப்பனவுகள் மற்றும் 

ஊக்குவிப்புகள் 

5,233,296,250.00   

14 பபாதுப் பயன்பாடட்ு தசரவகள் 

(private in-situ PAHs) 

10,800,000.00   

15 LARC ஐ நரடமுரறப்படுத்துதல் 11,740,000.00   

16 பவௌிவாரி கண்காணிப்பு 10,800,000.00   

உப பமாத்தம் (ரூபா) 33,124,561,197.00   

17 எதிரப்ாரக்்கப்படாத தாக்கங்களும் 

அவசரநிரலகளும் 

3,312,456,119.70   

18 நிரவ்ாகச ்பசலவு 1,656,228,059.85   

முழு பமாத்தம் (ரூபா)  38,093,245,376.55   

 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ு ஆய்வின் கட்டத்தின் தபாது விருத்தி பசய்யப்பட்ட 

சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசலவுகள் மற்றும் சுற்றாடல் கண்காணிப்பு திடட் 

பசலவுகள் கீதழ தரப்படட்ுள்ளன. 

 

அட்டவரண  124: மதிப்பிடப்படட் சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் நிதியியல் 

பசலவுகள் விபரம் 

இல. விடய விபைம் 

மதாணக  

(இலங்ணக ரூபா( குறிப்புணைகள் 

1 

Trestle bridge and Sheet Pile  
பணிகள்  1,247,785,578.24  

தியவன்னா வாவி, 

பகாஸ்வத்த கால்வாய் 

பகுதி மற்றும் அவரிதேன 

குளம் பகுதி  

2 ஒலி தரடகள்       190,732,928.00    

3 பறரவ தவலி       218,591,420.40    

4 மிருகக் கடரவ             60,000,000.00    

5 

தாவர விலங்கினங்கரள 

தவறு இடத்துக்கு மாற்றுதல்             4,000,000.00    

முழு பமாத்தம்    1,721,109,926.64    
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அட்டவரண 125: மதிப்பிடப்பட்ட சுற்றாடல் கண்காணிப்பு திட்ட நிதியியல் 

பசலவுகள் விபரம் 

சுை்ைாடல் கூறுகள் 
மசயை்திட்டம் 
கட்டம் 

மதாணக 

வழித்தடம் 

நிரம்ானத்திற்கு 

முன்னர ்கட்டம் 
            583,200.00  

நிரம்ானக் 

கட்டம் 
         6,998,400.00  

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 
         3,207,600.00  

நீர ்தரம் 

நிலக்கீழ் நீர ்தரம் நிரம்ானத்திற்கு 

முன்னர ்கட்டம்  

            104,004.00  

தமற்பரப்பு நீர ்தரம்             279,936.00  

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் நிரம்ானக் 

கட்டம் 

         1,248,048.00  

தமற்பரப்பு நீர ்தரம்          3,359,232.00  

நிலக்கீழ் நீர ்தரம் பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

            312,012.00  

தமற்பரப்பு நீர ்தரம்             839,808.00  

இரரசச்லும் 

அதிரவ்ும் 

இரரசச்ல் நிரம்ானத்திற்கு 

முன்னர ்கட்டம்  

            175,500.00  

அதிரவ்ு             189,000.00  

இரரசச்ல் நிரம்ானக் 

கட்டம் 

         2,106,000.00  

அதிரவ்ு          2,268,000.00  

இரரசச்ல் பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

            526,500.00  

அதிரவ்ு             567,000.00  

சூழற்பறாகுதி -விலங்கினம் 

நிரம்ானத்திற்கு 

முன்னர ்கட்டம்  
            500,000.00  

நிரம்ானக் 

கட்டம் 
         3,000,000.00  

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 
         1,500,000.00  

சூழற்பறாகுதி - தாவரம் 

நிரம்ானத்திற்கு 

முன்னர ்கட்டம்  
            500,000.00  

நிரம்ானக் 

கட்டம் 
         1,500,000.00  

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 
         1,500,000.00  

பமாத்தச ்பசலவு        31,264,240.00  

 

நிஷான்த மற்றும் ஏரனதயார ் 2015 அடிப்பரடயில் 55.91 ஏக்கர ் வயல் நிலங்கரள 

மாற்றுவதன் சூழலியல் பசலவு மதிப்பிடப்பட்டது. இந்த மதிப்பீட்டில் சூழற்பறாகுதி 

தசரவகள், பவள்ளத் தணிப்பு, நீர ்சுத்திகரிப்பு  

 

 உள்ளடங்குகின்றன.  பயன்தரும் வயல் நிலங்கள் தவறு பயன்பாடுகளுக்காக 

மாற்றப்பட்டதும் இந்த  ES பதாடரந்்தும் கிரடக்காததால் அது ஒரு பசலவாக 

கருதப்படும். பணவீக்கத்திற்கு சீராக்கப்பட்டதன் பிறகு ஆரம்ப நிரல ஆய்வு 

பபறுமதிகள் இந்தப் பகுப்பாய்வுக்காக எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டது.  
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அட்டவரண  126: பசயற்திட்டத்துக்காக வயல் நிலங்கரள மாற்றுவதன் சூழலியல் 

பசலவு 

நிலத்தின் 

விஸ்தீரணம் 

(ஏக்கர)் 

சூழலியல் 

தசரவகள் பசலவு 

(இலங்ரக ரூபா/ 

ஏக்கர)் 

வருடாந்த பசலவு 

(இலங்ரக ரூபா) 

 

பமாத்த பசலவு 

(இலங்ரக ரூபா)) 

55.91 74,395.94 4,159,477.23 141,422,225.79 

மூலம் : நிஷான்த, BMN, குலரத்ன, M.G., தசமசிங்க, W.M மற்றும் ஹீனிபகதர, M. (2015).  

International Journal of Humanities and Social Science பதாகுதி 5, இல. 8(1); 50-50 பக்கம்)  

*4 வருட நிரம்ானம்  மற்றும் 30 வருட வீதி பசயற்பாடு ஆகியவற்றின் மூலம் பமாத்த 

பசலவு பபறப்படட்து. 

 

ECBA  பகுப்பாய்வுக்காக கருத்தில் பகாள்ளப்பட்ட அரனத்து பபாருளாதார 

பசலவுகளினதும் விபரம் கீதழ தரப்படட்ுள்ளது. பகுப்பாய்வு வருடம் 2021 ஆகும். 

 

அட்டவரண 127: ECBA  பகுப்பாய்வுக்காக திருத்தியரமக்கப்பட்ட நிரம்ான 

கட்டத்திற்காக கருத்தில் பகாள்ளப்படட் நிரம்ான பபாருளாதார பசலவுகள் 

விடயம் 

மவளிநாடு   

இலங்ணக 

ரூபா 

உள்நாடு  
இலங்ணக 

ரூபா 

மமாத்தம்  

இலங்ணக 

ரூபா 

நிரம்ாணம் 17,553 33,765 51,318 

பபாறிக் கூடம் 5,617 3,376 8,993 

திரவியங்கள் 10,532 23,635 34,167 

உரழப்பு 1,404 6,753 8,157 

காணி பகாள்ளல் மற்றும் மீள் குடிதயற்ற 

பசலவு 

- 31,046 31,046 

சுற்றாடல் தடுப்பு நடவடிக்ரககள் பசலவு - 1,403 1,403 

சுற்றாடல் 

கண்காணிப்பு 

திட்ட பசலவுகள் 

நிரம்ானத்திற்கு முன்னர ்

கட்டம்  

 

- 2 2 

நிரம்ானக் கட்டம் - 17 17 

பசயற்பாடட்ுக் கட்டம் - 7 7 

பசயற்திட்டத்துக்காக மாற்றப்பட்ட வயல் 

நிலங்களின் சூழலியல் பசலவு 

- 115 115 

நிரம்ாண தமற்பாரர்வ உசாவற் பணி 878 1,688 2,566 

அவசரநிரல 1,755 3,376 5,132 

விரல அதிகரிப்பு 1,755 3,376 5,132 

 

 

அட்டவரண  128: நிரம்ாணக் கட்டத்தின் தபாதான பசலவினங்களின் (பசலவுகள்)  

அட்டவரண கீதழ தரப்படட்ுள்ளது . 

 

வருடம் விடயம் 

மவளிநாடு   

இலங்ணக 

ரூபா 

உள்நாடு  
இலங்ணக 

ரூபா 

மமாத்தம்  

இலங்ணக 

ரூபா  

2021 

பசயற்திட்டத்ரத 

நரடமுரறப்படுத்துவதற்கான 

அரசாங்க - -  

2022 

காணி பகாள்ளல்  சுற்றாடல் 

கற்ரககள் வயல் காணிகளின் 

இழப்பு பசலவுகள் - 31,163 31,163 
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2023 

வடிவரமப்பு மற்றும் நிரம்ாணம் , 

சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பசலவு , சுற்றாடல் கண்காணிப்பு 

திட்ட பசலவுகள்  3,291 6,656 9,950 

2024 

வடிவரமப்பு மற்றும் நிரம்ாணம், 

சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பசலவு , சுற்றாடல் கண்காணிப்பு 

திட்ட பசலவுகள்  4,827 9,766 14,593 

2025 

வடிவரமப்பு மற்றும் நிரம்ாணம், 

சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

பசலவு , சுற்றாடல் கண்காணிப்பு 

திட்ட பசலவுகள்  6,363 12,874 19,237 

2026 வடிவரமப்பு மற்றும் நிரம்ாணம் 7,460 15,093 22,553 

2027 

தபாக்குவரத்துக்கு 

திறக்கப்படட்ுள்ளது - - - 

 

வருடாந்த பசயற்பாடட்ு பசலவு மற்றும் பராமரிப்பு பசலவு கூறுகளுக்கான 

விபரத்துக்காக பின்வரும் அட்டவரணரய பாரக்்க. 

பசயற் திட்டத்துக்கான இரண்டு பசலவு கூறுகள் அவதானிக்கப்படுகின்றன. 

 

அட்டவரண  129: பசயற்பாடட்ுக் கட்ட வருடாந்த பபாருளாதார பசலவுகளில் விபரம் 

விடயம் 
வருடாந்த மசலவு  இலங்ணக 
ரூபா மில்லியன் 

பசயற்திட்டத்ரத  பசயற்படுத்துவதும் 

பராமரிப்பதும் 803.15 

பசயற்பாடட்ு கட்டத்தின் தபாது சுற்றாடல் 

கண்காணிப்பு திட்ட பசலவுகள் 0.23 

மூலம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக. குறிப்பு: அரனத்து பசலவுகளும் 2018 ஆம் 

ஆண்டின் அடிப்பரடயில் அரமந்தரவயாகும் 

 

6.4 மபாருளாதாை நன்ணமகளின் மதிப்பீடுகள்   
 

பபாதுவாக இந்த மாதிரியான பசய்ய திட்டங்களுக்கான நரடமுரற ரீதியான 

அளவீடுகள் நான்கு வரகயான நன்ரமகரளக் பகாடுக்கவல்லது.  

அரவயாவன: 

 

• வாகனங்களின் பசயற்பாடட்ு பசலவுகளின் தசமிப்புகள் (VOC); 

• பயண தநரத்தின்  பபறுமதியில் ஏற்படும் தசமிப்புகள் (VOT); 

• வீதி விபத்துகள் மற்றும் அவற்றுடன் பதாடரப்ான பசலவுகள் குரறதல்;  

• வளி மாசரடதல் காரணமாக ஏற்படும் பாதகமான விரளவுகள் குரறதல் 

 

6.4.1  வாகனங்களின் மசயை்பாடட்ு மசலவுகளின் வசமிப்புகள் (VOC) 

 

இந்த பசயற்திட்டத்துக்காக, நகரப்்புற தவறு கட்டரமப்பின் எஞ்சிய பகுதிகளில் 

தவகமாக பசல்ல முடியும் என்பதால் அது வீதி பாவரனயாளரக்ரள தூரமான 

பயணப் பாரதகரள பதரிவு பசய்வதற்கு தூண்டியிருக்கலாம் (it was found that PCU‐km 

in the “With project” case exceeded those of the “Without project “caseFor this project). ஆகதவ  வீதி 

விபத்து குரறவதால் பசலவினத்தில் ஏற்படும் தசமிப்புகள் அல்லது வளி மாசரடதல் 

ஏற்படும் பாதகமான விரளவுகள் குரறதல் ஆகிய இரண்டும் வாகனம் பசல்லும் 

உரத்துடன் பதாடரப்ுபட்டதால் அதரன மதிப்பிடுவது சாத்தியமில்ரல. ஆகதவ VOC 

பின்வரும் பகுதியில் காட்டப்படட்ுள்ளவாறு தவகத்துடன் பதாடரப்ான 

பதாழிற்பாடட்ுடன் மதிப்பிடப்பட்டது. 
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VOC மற்றும் VOT பபாருளாதார நன்ரமகளின் மிக அதிகமான பங்ரக 

பகாண்டிருப்பதால், விபத்து மற்றும் மாசரடதல் நன்ரமகள் குறித்த 

பசயற்திட்டத்தின் பபாருளாதார சாத்தியப்பாட்ரட பபௌதீக ரீதியாக பாதிக்காது 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. சுற்றாடல் மதிப்பீடட்ு தாக்க ஆய்வின் ECBA 

பகுப்பாய்வுக்கான சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரகயில் காணப்படட் தரவுகளிலிருந்து 

அரனத்து பயன் பபறுமதிகளும் பபறப்படட்ன.  

 

 Table 130: Daily VOC Saving - Economic value 

Year Daily VOC Saving (LKR) 

2025 9,341,292 

2030 13,023,164 

2035 18,156,246 

2040 22,089,849 

2045 26,875,679 

2050 29,672,922 

2055 29,672,922 

2057 29,672,922 

 

6.4.2.பயை வநைத்தின்  மபறுமதியில் ஏை்படும் வசமிப்புகள்  (VOT)  

 

நகரப்்புற பநடுஞ்சாரல பசயற்திட்டங்களின் பபாருளாதார பயன்களில் பபரிய 

பங்ரக VOT பகாண்டிருக்கிறது. இந்த சாத்தியவள ஆய்வில், பயண தநரம் 

குரறவதால் ஏற்படும் தசமிப்புகள் தூண்களில் அரமக்கப்பட்ட பநடுஞ்சாரல 

பாவரனயாளரக்ள் மற்றும் தற்தபாதுள்ள வீதிகரள பயன்படுத்துபவரக்ள் ஆகிய இரு 

சாராருக்கும் மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. முதலாவது சாரார ் குறுகிய தநரத்தில் 

பயணத்ரத முடிப்பதன் மூலம்  தநரடியாக பயனரடவதுடன் இரண்டாம் சாரார,் 

வாகனங்கள் பிரதான வீதியில் பசல்லாமல்  தூண்களில் அரமக்கப்பட்ட 

பநடுஞ்சாரலகளில் பசல்வதால் பிரதான வீதிகளிலும் வாகன பநரிசல் 

குரறவதனால் மரறமுகமாக பயனரடகிறாரக்ள். 

 

   பபாதுவாக  VOT தசமிப்புகள் குடும்பங்களில் தரவுகள் அடிப்பரடயில் 

காணப்படுகின்றன.  இங்கு வித்தியாசமான  வீதிப் பாவரனயாளரக்ளின் 

வகுதிகளுக்கு பவவ்தவறான வீதங்கரளப் பிரதயாகிப்படுகிறது. பஸ் பயணிகள் 

தனியார ் கார ் சாரதிகள்/ பயணிகள் விடவும் தநரத்ரத வித்தியாசமாக 

மதிப்பிடுவாரக்ள் என்பதுடன் காரணிகள் டிரக் சாரதிகரள விடவும் வித்தியாசமாக 

தநரத்ரத மதிப்பிடுவாரக்ள்.பயண தநரம் குரறவதன் நன்ரமகள்  நகரப்்புற 

தபாக்குவரத்து வரலயரமப்பில் குறித்த பசயற்திட்டம் உள்ள தபாதும் மற்றும் 

இல்லாத தபாதுமான  வாகன மணித்தியாலங்களுக்கு இரடயிலான மதிப்பிடப்படட் 

வித்தியாசத்துக்கு பயண தநர மதிப்பீட்ரட பிரதயாகித்து கண்டறியப்படும்.  

 

தற்தபாரதய ஆய்வுக்கு, அண்ரமக்கால Willingness to Pay (WTP) ஆய்வின் 

அடிப்பரடயில் VOT பபறுமதிகள் மதிப்பிடப்படட்ுள்ளன. தநரத்தின் பபறுமானத்ரத 

பபாருத்தமான தநரம் தசமிப்பு பபருமானமாக பயன்படுத்தி, பசயற்திட்டத்தின் 

பசல்வாக்குப் பகுதியில் பாரத வரலயரமப்புக்கான VOT தசமிப்புகள் அட்டவரண 

137 இல் தரப்படட்ுள்ளன.   

   

அட்டவரண  131: பசயற்திட்டத்திற்கு அரடதகு VOT தசமிப்புகள் - பபாருளாதார 

பபருமானம் 

ஆை்டு வருடா  நாளாந்த  VOC  வசமிப்பு 

(இலங்ணக ரூபா( 

2025 7,277,997 

2030 10,213,119 
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2035 14,331,938 

2040 17,436,993 

2045 21,214,769 

2050 23,422,819 

2055 23,422,819 

2057 23,422,819 

பயன் கணிப்பீட்டின் பபறுதபறுகள் அட்டவரண 138 இல் தரப்படட்ுள்ளன  

 

அட்டவரணe  132: பபாருளாதார பயன் கணிப்பீட்டின் பபறுதபறுகள் (இலங்ரக 

மில்லியன்) 

காைைி 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2057 

VOT தசமிப்பு   2656.47  3727.79  5231.16  6364.50  7749.39  8549.33 8549.33   8549.33  

VOC தசமிப்பு   3409.57  4753.45  6627.03  8062.80  9809.62  10830.62 10830.62 10830.62  

பமாத்தம் 6066.04  8481.24  11858.19  14427.30  17553.01  19379.95 19379.95   9379.95  

 

2050 ஆம் ஆண்டின் பின்னர,் தூண்களில் அரமக்கப்படும்  பநடுஞ்சாரல அதன் 

முழுரமயான இயலளரவ அரடயும். ஆகதவ 2050 மற்றும் 2055 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு 

இரடயில் நன்ரமகளும் வருமானமும் மாறாது என்று பகாள்ளப்படுகிறது.  

 

6.4.3.மபாருளாதாை மதிப்பீடு மை்றும் உைை்திைன் பகுப்பாய்வு  

 

நிகர பபாருளாதார நன்ரமகளின் பாய்சச்ரல கழிக்கும் தநாக்கத்துக்காக 

உண்ரமயான ஒரு கழிவு வீதம் பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளது. பணவீக்கத்திற்காக  5%  

இரசரவ ஏற்படுத்தி 12% பபயரளவிலான வீதத்தின் சீராக்கத்தின் விரளவாக 

முன்ரனய ஆய்வுகள் உண்ரமயான கழிவு  வீதமான 7%  பயன்படுத்தி இருக்கின்றன.  

அண்ரமக்கால இலங்ரக பபாருளாதாரத்தின் காட்டி அடிப்பரடயில் இந்த வீதம் 

பணவீக்கத்திற்காக 4% இரசரவ ஏற்படுத்தி 8% இற்கு சீராக்கப்படட்ு குறித்த 

ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 

பிரதான விரலப பயன் மாறிகளின் மாற்றங்களுக்கான பபாருளாதார மதிப்பீடட்ு 

விரளவுகளின் உணரத்ிறன் பரிதசாதிக்கப்படட்ுள்ளது. உணரத்ிறன் 

பரிதசாதரனகள் முரறதய: பசயற்திட்ட மூலதன பசலவுகளில் ஒரு 30% அதிகரிப்பு; 

பசயற்திட்ட பயன்களில் ஒரு 20% குரறவு; பயன்கள் குரறயும் அதத தநரம் 

பசயற்திட்ட பசலவில் ஒரு சமாந்தரமான அதிகரிப்பு; மற்றும் கழிவு வீதத்தில் 8% 

இருந்து 12% வரரயான ஒரு மாற்றம்   ஆகியவற்ரற உள்ளடக்கி 

தமற்பகாள்ளப்பட்டது. உணரத்ிறன் காட்டிகள் (SI) மற்றும் நிரலமாற்று 

பபறுமானங்கள் (Switching Values) ஆகிய இரண்டும் பிரதான மாறிகளில் ஏற்படும் 

மாற்றங்களின் தபாது அடிப்பரட தள ஆய்வுப் பபறுதபறுகளில் (Base Case results) 

உணரவ்ுதிறரனக் காடட்ுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

NPV ஐப் பபாருத்தமட்டில், நிரலமாற்று பபறுமானங்கள் (Switching Values) உரிய 

மாறியில் NPV ஐ பூசச்ியமாக (0) குரறப்பதற்கு ததரவயான சதவீத மாற்றத்ரத 

காடட்ுகின்றன. IRR ஐப் பபாருத்தமட்டில் நிரலமாற்று பபறுமானங்கள் (Switching 

Values(SV)) உரிய மாறியில் IRR உடன் cut‐off வீதத்ரத சமப்படுத்துவதற்கு (கழிவு வீதம்) 

ததரவயான சதவீத மாற்றத்ரத காடட்ுகின்றன. SI உடன் தவறுபடுத்தி 

தநாக்கும்தபாது உரிய SV அதிகரிக்கும் தபாது உரிய மாறியில் மாற்றங்களுக்கு  

காட்டியின் உணரத்ிறன் குரறவாக இருக்கும். 

 

வரரவிலக்கண அடிப்பரடயில் SV என்பது SI இன் எதிரிரடயாகும். NPV 

அடிப்பரடயில் கணிக்கப்பட்ட உணரத்ிறன் காட்டிகள் மற்றும் நிரலமாற்று 

பபறுமானங்களுடன் ஒப்பிடும்தபாது  IRR அடிப்பரடயில் கணிக்கப்பட்ட  உணரத்ிறன் 

காட்டிகள் மற்றும் நிரலமாற்று பபறுமானங்கள் சிறிய அளவில் மாற்றமான 

பபறுதபறுகரள தருகின்றன. IRR அணுகுமுரற அரனத்து எதிரக்ால நிகர 
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நன்ரமகரளயும் IRR பபறுமானத்தில் கழிப்பதும் மற்றும் NPV அணுகுமுரற 

அரனத்து எதிரக்ால நிகர நன்ரமகரளயும் பதரிவுபசய்யப்படட்ு கழிவு விதத்தில் 

கழிப்பதும் இந்த தவறுபாடுக்குக் காரணமாகும்.    

 

6.4.4. விரலப பயன்  ஓட்டம் (Cost and Benefit Stream)  

 
படம் 13 தூண்களில் அரமக்கப்படும் பநடுஞ்சாரல பசயற்திட்டத்தின் நிரம்ாணம் 

மற்றும் பசயற்படட்ு பராமரிப்பு பசலவின் வருடாந்த ஓட்டத்ரத  காடட்ுகிறது. இந்த 

படத்தில் காட்டப்படட்ுள்ளவாறு, 2022-2026 நிரம்ாணக் கட்டத்தின் தபாது நிரம்ாணச ்

பசலவு உள்ளடீுகள் ததரவப்படுகின்றன. பசயற்திட்ட நிரறவின்  பின்னர,் 2027 முதல் 

2057 வரரக்குமான 30 வருட  பசயற்திட்ட பசயற்பாடட்ு காலப்பகுதியன் தபாது 

பசயற்பாடட்ு பராமரிப்பு பசலவுகள் ஏற்படும். 

 

உருக்களின்  13:  தூண்களில் அரமக்கப்படும் பநடுஞ்சாரலயின் நிரம்ாணம் 

மற்றும் பசயற்படட்ு பராமரிப்பு பசலவு 

 
 

 

உருக்களின்  14: தூண்களில் அரமக்கப்படும் பநடுஞ்சாரல பசயற்திட்டத்தின் நிகர 

பபாருளாதார பயன்கள் 

 
மூலம்: சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ரக   
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வருடாந்த நிகர பபாருளாதார பயன்களின் ஓட்டத்ரத படம் 14 காட்டுகிறது. 

பசயற்திட்டத்தின் பயன்களில்  இருந்து நிரம்ாணம் மற்றும் பசயற்படட்ு பராமரிப்பு 

பசலவு உள்ளடங்களாக பசயற்திட்டத்தின் பசலவுகள்  கழிக்கப்படுவரத இந்த படம் 

காடட்ுகிறது. நிரம்ாண காலப்பகுதியின் தபாதான எதிரம்ரறயான பாய்சச்ல்கள்  

மூலதன பசலவுகளின் பவௌிப் பாய்சச்ரல பிரதிபலிப்பதுடன்  2027 முதல் 2057 

வரரக்குமான  பசயற்பாடட்ு காலத்தின் தபாதான பசயற்பாடட்ு பராமரிப்பு 

பசலவுகள் கழிக்கப்பட்டதன் பின்னரான பபாருளாதாரப் பயன்களின் 

உட்பாய்சச்ரல தநரம்ரறயான பாய்சச்ல்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. 

 

6.5 மபாருளாதாை பகுப்பாய்வு  
 

அட்டவரண 139 இல் காட்டப்பட்டவாறு, பசயற்திட்டம் சிறந்த பபாருளாதார 

வருவாய்கரளத் தரும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  அடித்தள ஆய்வு ஆய்வுக்காக ( 

Base case) பபறுதபறுகள் IRR  உண்ரமயான கழிவு வீதங்கரள விடவும் உயரந்்த 

மட்டத்தில் இருப்பரதயும், ஒரு தநரம்ரறயான NPV ஐயும் மற்றும் 1 விட அதிகமான 

BCR ஐயும் பிரதிபலிக்கின்றன . 

 

அட்டவரண   133: அடித்தள ஆய்வு பபாருளாதார வருவாய்கள் 

காட்டிகள் Value 

IRR (%) 13.92% 

BCR 1.44 

NPV (மில்லியன் ரூபா) 130,915 

 

குறிப்புகள் :  

1) பசயற்திட்ட காலப்பகுதி 30 30 வருடங்களாக பகாள்ளப்படுகிறது.   

2) கழிவு வீதம் 8%  பகாள்ளப்படுகிறது. 

 

உத்ததச தணிப்பு நடவடிக்ரககள் பசயற்திட்டத்தின் எதிரப்ாரக்்கப்படும் சுற்றாடல் 

தாக்கங்கள் அரனத்ரதயும் தணிக்க வல்லதாகும் என்ற எடுதகாளின் தபரில்  இந்த 

ECBA  பகுப்பாய்வு பபறுதபறுகள் இரண்டாம் நிரல சுற்றாடல் பபறுமானங்களில் 

இருந்து பபறப்படுகிறன. முற்றாக பசலவுகரள உள்ளடக்கிய சுற்றாடல் தணிப்பு 

மற்றும் கண்காணிப்பு திட்டங்கரள இந்த பகுப்பாய்வு உள்ளடக்குகிறது. ஆகதவ, 

தணிப்பின் மிகுதித் தாக்கங்கள் முக்கியத்துவமாக மாறும் ஏதாவது நிரலரமகரள 

இனங்கண்டு பரிகாரம் பசய்வதற்கு கண்காணிப்ரப உத்ததசித்தவாறு தமற்பகாள்ள 

தவண்டும் என்று விதந்துரரக்கப்படுகிறது. 

 

6.6 உைை்திைன் பகுப்பாய்வு  
 

6.6.1 விணல பயன்களின் தளம்பல்  

 

நான்கு நிரலரமகளின் தபாது பிரதான மாறிகளின் மாற்றங்களுக்கான பசயற்திட்ட 

பபாருளாதார பபறுதபறுகளின் உணரத்ிறன்  பரிதசாதிக்கப்பட்டன. அரவயாவன: 

 

அ. நிரம்ான பசலவில்  30% அதிகரிப்பு  

ஆ. பயன்கள் 20% குரறதல் 

இ. நிரம்ான பசலவில்  30% அதிகரிப்புடன்  பயன்கள் 20% குரறதல் 

ஈ. பபயரளவிலான 12%  கழிவு காரணி ஒன்றின் பிரதயாகம்   
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Table 134: Fluctuation of Costs and Benefits 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Item Base factor New Factor Change (%) NPV (LKR mill.) FIRR -Project Return on Sensitivity Indicator Switching Value (%) Relevant indicators

after finance after finance Equity (ROE) NPV FIRR NPV FIRR

Base  case 130,915.03 13.92% 11.88%

Sensitivity cases

ST 1 CAPEX plus 30% -49,665.34 -64,564.95 30% 115,849.51 12.81% 10.87% 0.38 0.62 261% 160% Increased investment cost

ST 2 REVENUE less 20% 107,603.81 86,083.05 -20% 123,733.39 13.76% 11.74% 0.27 0.14 365% 732% Reduced revenue stream

ST 3 CAPEX plus 30% and REVENUE less 20% 57,938.46 21,518.10 -63% 108,461.59 12.62% 10.73% 0.27 0.35 367% 286% Increase cost and Reduced revenue 

ST 4 Discount rate 12% 26,720.98 14.09% 12.03%

Cut-off FIRR 8.00%



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

389 

 

7. சுை்ைாடல் முகாணமத்துவத் திட்டம் மை்றும் 

கை்காைிப்புத் திட்டம் 
 

7.1 சுை்ைாடல் முகாணமத்துவத் திட்டம் (EMP)  
 

நிரம்ாணத்துக்கு முன்னர,் பசயற்திட்டத்தின் நிரம்ாணம் மற்றும் பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டங்களின் தபாது  பபௌதீக, உயிரியல், நீரியல் மற்றும் சமூக சூழல்களுக்கு 

ஏற்படும் தமாசமான பாதிப்புகரள தவிரப்்பதற்கு மற்றும்/ அல்லது குரறப்பதற்காக 

சுற்றாடல் முகாரமத்துவத் திட்டம் விருத்தி பசய்யப்படட்ுள்ளது. பசயற்திட்ட 

நடவடிக்ரககள், உத்ததச தணிப்பு நடவடிக்ரககள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய 

தாக்கங்கள் மற்றும் அத்தரகய தாக்கங்கரள  நரடமுரறப்படுத்தி 

கண்காணிப்பதற்கு பபாறுப்பான தரப்பினரக்ள் மற்றும்  ஏற்படக்கூடிய கணிசமான 

தமாசமான தாக்கங்கரள ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஒரு  மட்டத்தில் குரறப்பதற்கு 

தமற்பகாள்ளப்படக் கூடிய சாத்தியவள பசலவு நடவடிக்ரககள் என்பவற்ரற EMP 

உள்ளடக்குகிறது.  விரலமனுகக்தகாரல் ஆவணங்களின் ஒரு பாகத்ரத EMP 

உருவாக்கும். இந்த சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடட்ில் தரப்படட்ுள்ளன EMP அடிப்பரடயில்  

நிரம்ாண நடவடிக்ரககள் தமற்பகாள்ளப்படும் குறித்த இடங்களுதக உரிய வரகயில்  

சுற்றாடல் முகாரமத்துவ பசயல்திட்டத்ரத தயாரிப்பது ஒப்பந்தக்காரரின் 

பபாறுப்பாகும். குறித்த இடங்களுதக உரிய வரகயில்  சுற்றாடல் முகாரமத்துவ 

பசயல்திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்தும் ஒப்பந்தக்காரரக்ள்  தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள நரடமுரறப்படுத்துவதற்கான அரனத்து பசலவுகரளயும் 

அளவுப் படட்ியலில் (BOQ) கட்டாயம்  உள்ளடக்க தவண்டும். 

 

தமாசமான தாக்கங்கள் மற்றும் அத்தரகய தாக்கங்கரள குரறப்பதற்காக உத்ததச 

தணிப்பு நடவடிக்ரககரள கருத்தில் பகாண்டு பின்னிரணப்பு 26 இல்   

பசயற்திட்டத்தின் EMP வழங்கப்படட்ுள்ளது.   

 

7.2 சுை்ைாடல் கை்காைிப்புத் திட்டம் (EMoP) 
 

நிரம்ாணத்துக்கு முன்னர,் நிரம்ாணம் மற்றும் பசயற்பாடட்ு கட்டங்களின் தபாது EMP 

இல் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள தணிப்பு நடவடிக்ரககரள நரடமுரறப்படுத்துவதற்காக 

பசயற்திட்டத்துக்கு தயாரிக்கப்பட்ட EMoP திட்டமானது ததரவயான தபாது 

எதிரவ்ுகூறப்டும் தமாசமான தாக்கங்கரள முகாரம பசய்வரத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. வளி, நீர ் தரம் மற்றும் ஒலி அளவு மீதான தளநிரல தரவுகள் 

(baseline data) நிரம்ாணத்துக்கு முன்னரான கட்டத்தின் தபாது தசகரிக்கப்படும். இந்த 

தரவுகள் தற்தபாரதய நிரலரம பற்றிய தளநிரல தகவல்கரள தருவதுடன் 

அவற்ரற நிரம்ாணம் மற்றும் பசயற்பாடட்ு கட்டங்களின் தபாதான சுற்றாடல் 

பரமாணம்/ தர மட்டங்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கரள ஒப்பிடுவதற்கும் 

பயன்படுத்தலாம். EMP இன் பயனுறுதித்தன்ரமரய தளநிரல தகவல்களுடன் 

ஒப்பிடட்ு  மதிப்பிடலாம். தமாசமான தாக்கங்கள் இனங்காணப்படட்ால் EMP இன் 

வளித் தரம், நீரத்் தரம், ஒலி மட்டம் மற்றும் சூழலியல் சுற்றாடல் தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள் இற்ரறப்படுத்தப்பட தவண்டும்.  

 

அறிக்ணகணள சமை்ப்பித்தல்: சுற்றாடல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு இணக்க 

அறிக்ரககரள ஒப்பந்தக்காரர ் தயாரித்து ததரவயான அளவு பிரதிகரள 

பபாறியியளாலருக்கு (CSC) வழங்க தவண்டும். CSC இன் சுற்றாடல் நிபுணரின் 

மீளாய்வின் கீழ், அறிக்ரககள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் பசயற்திட்டத்த 

முகாரமத்துவ அலகிற்கு (PMU) சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். பின்னர ்PMU அதரன வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி பிரிவுக்கு (ESDD) 

சமரப்்பிக்கும். ESDD இன் மீளாய்வு நிரறவு பபற்றதும் அறிக்ரககள் மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகாரசரபக்கு வழங்கப்படும்.   
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பின்னிரணப்பு 27  இல் வழங்கப்படட்ுள்ள சுற்றாடல் கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் 

(EMoP) மாதிரிபயடுப்பு தானங்களின் உத்ததச அரமவிடங்கள்,   கண்காணிப்பு 

மீடிறன், பபாறுப்பான முகவராண்ரமகள் தபான்றரவ உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளது.  

 

7.3 நிறுவன ைீதியிலான ஏை்பாடுகள்  
 

பசயற்திட்டத்துக்கான EA ஆக பநடுஞ்சாரலகள் அரமசச்ு இருப்பதுடன்  

ஒடட்ுபமாத்த EMP திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்த பபாறுப்பாக உள்ள RDA (வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசரப) IA ஆக இருக்கும்.ஒப்பந்தத்தின் ஒட்டுபமாத்த 

நிரவ்ாகத்துக்கும் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் உள்ளடக்கப்படுள்ள சுற்றாடல் விதிப்புக்கள் 

மற்றும் விதசட சுற்றாடல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பதாடரப்ாக ஒப்பந்தக்காரரர 

கண்காணிக்கும் பபாறுப்பும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் கீழ் தாபிக்கப்படட் 

PMU ஐச ்சாரும். பசயற்திட்ட பணிப்பாளர ்ஒருவர,் பபாறியியலாளரக்ள் குழு மற்றும் 

சமூகம் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அலுவலரக்ளுடன் கூடிய பாதுகாப்புக் குழு மூலம் PMU 

தரலரம வகிக்கப்படும்.  

 

RDA  இன் காணி பகாள்ளல் பிரிவு, பபாறியியல் தசரவகள் பிரிவு  மற்றும் 

பநடுஞ்சாரல வடிவரமப்பு பிரிவின் உதவியுடன் PMU ஒன்று வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகாரசரபயில் தாபிக்கப்பட்டிருந்த தபாதிலும் நிரம்ாணத்துக்கு முன்னரான 

கட்டங்களின் தபாது தணிப்பு நடவடிக்ரககள் RDA மூலம் தநரடியாக 

நரடமுரறப்படுத்தப்பட  தவண்டும். 

 

நிரம்ாண கட்டத்தின் தபாது தணிப்பு நடவடிக்ரககரள நரடமுரறப்படுத்துவது 

நியமிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரின் பபாறுப்பாகும். பசயற்திட்டத்ரத 

நரடமுரறப்படுத்துவதற்கு நியமிக்கப்படட் ஆதலாசகர ் (PIC) மற்றும்  RDA இன்  

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி பிரிவின் (ESDD) உதவியுடன் நிரம்ாண கட்டத்தின் 

தபாது தணிப்பு நடவடிக்ரககரள  நரடமுரறப்படுத்தும் ஒப்பந்தக்காருக்கு 

வழிகாட்டி தமற்பாரர்வ பசய்வது பசயற்திட்டத்த முகாரமத்துவ அலகின் (PMU) 

பபாறுப்பாக இருக்கும்.  சுற்றாடல் மற்றும் சமூக விடயங்கள் பதாடரப்ான சுற்றாடல் 

பாதுகாப்பு நிபுணர ் ஒருவரினாலும் சமூக பாதுகாப்பு நிபுணர ் ஒருவரினாலும் 

உதவியளிக்கப்படும்  PIC இன் குழுத் தரலவர ் ஒருவரால் சுயாதீனமான 

பபாறியியலாளர ் வழிநடாத்தப்பட தவண்டும். பசயற்திட்டத்தின் இணக்கத் 

ததரவப்பாடுகள் பதாடரப்ாக நிரம்ாண குழுவுக்கு ஆதலாசரன வழங்குவதற்காக  

பிரத்திதயகமான சுற்றாடல் அலுவலர/் முகாரமயாளர ்  ஒருவரர ஒப்பந்தக்காரர ்

பதாழிலில் அமரத்்த தவண்டும். நிரம்ாணக் கட்டத்துடன் பதாடரப்ான தணிப்பு 

நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதற்கு நிரம்ாணக் குழுவின் பசயற்திட்ட  

முகாரமயாளர ்(PM) பபாறுப்பாக இருக்க தவண்டும். சுயாதீனமான பபாறியியலாளர ்

மற்றும் PMU இன் உதவி மற்றும் வழிகாட்டல்களுடன்  தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

தமற்பகாள்வதற்கு PM இற்கு சுற்றாடல் அலுவலர ் ஆதலாசரன வழங்கி உதவ 

தவண்டும்.  

 

RDA இன் ததரந்்பதடுக்கப் பிரிவின் (ESDD) ஊடாக பசயற்பாடட்ு கட்டத்தின் தபாது 

தணிப்பு நடவடிக்ரககள் தமற்பகாள்ளப்படும். நரடமுரறயில் EA, IA, PMU,PIC மற்றும் 

ஒப்பந்தக்காரரக்ள் சுற்றாடல் முகாரமத்துவ திட்டத்தின் விரிவான நரடமுரறயில் 

(EMP) உள்ளடங்குவாரக்ள்.  

 

EMP இல் உள்ளடக்கப்படட்ுள்ள தணிப்பு நடவடிக்ரகரள நரடமுரறப்படுத்துவரதக் 

கண்காணிப்பதற்கான ஒரு பயன்மிக்க கருவியாக சுற்றாடல் கண்காணிப்புத் திட்டம் 

(EMoP) அரமயும். நிரம்ாணக் கட்டத்தின் தபாது சுற்றாடல் பதாடரப்ான 

முரறப்பாடுகள், நிலகீழ் மற்றும் தமற்பரப்பு நீரின் தரம் மற்றும் இரரசச்ல் 

கண்காணிப்பு  அரசாங்க முகவராண்ரமயினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒப்பந்தக்காரரின் ஒரு பபாறுப்பாகும். பசயற்திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்துவதற்கு 

நியமிக்கப்பட்ட ஆதலாசகரக்ள் (PICs) கண்காணிப்பு நடவடிக்ரககரள தமற்பாரர்வ 

பசய்வாரக்ள்.  சுற்றாடல் கண்காணிப்பு அறிக்ரகயின் பபறுதபறுகரள 
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ஒப்பந்தக்காரர ் பசயற்திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்துவதற்கு நியமிக்கப்படட் 

ஆதலாசகருக்கு (PIC) சமரப்்பிப்பார.் இறுதியாக, கண்காணிப்பு அறிக்ரக  PIC மூலம் 

PMU இன் PD இற்கு சமரப்்பிக்கப்படும்.   EMP மற்றும் EMoP  நரடமுரறப்படுத்தவரத 

கண்காணிப்பதற்கு  பபாறுப்பாக உள்ளக கண்காணிப்பாளர ் ஒருவராக வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசரபயின் ESDD இருப்பதுடன் குறித்த திட்டத்திற்கான 

பவளிவாரி கண்காணிப்பு முகவராக மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசரப இருக்கும். 

 

7.3.1.தைிப்பு நடவடிக்ணக நணடமுணைப்படுத்தல்,கை்காைிப்பு 

மை்றும் பைாமைிப்பு நடவடிக்ணககளின்  மசலவு 
 

 தணிப்பு நடவடிக்ரக நரடமுரறப்படுத்தல்,  கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

நடவடிக்ரககளின்  பசலவுகளின்  விபரம் பின்வரும் அட்டவரணகளில் 

தரப்படுகின்றன. கடந்த கால பசயற்திட்டங்கள் அல்லது தற்தபாதுள்ள 

பசயற்திட்டங்களின் விரல, சந்ரத வீதம் அல்லது பபாறியியல் தீரப்்பின் 

அடிப்பரடயில் விடய வீதங்கள் மற்றும் பதாரககள் தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. 

மதிப்பீடட்ுக்காக 3% விரல அதிகரிப்புடன் கடந்தகால வீதங்கள் திருத்தப்படட்ன.   

 

அட்டவரண  135: சுற்றாடல் கண்காணிப்பு பசயற்பாடட்ுக் கிரய விபரங்கள் 

சுை்ைாடல் ஆக்கக்கூறு   மசயை்திட்டக் கட்டம் மதாணக 

(ரூபா) 

வளித் தைம் நிரம்ாணத்துக்கு 

முன்னரான கட்டம் 

583,200.00 

நிரம்ாணக்  கட்டம்   6,998,400.00 

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

3,207,600.00 

நீை் தைம் நிலக்கீழ் நீர ்தரம் நிரம்ாணத்துக்கு 

முன்னரான கட்டம் 

104,004.00 

தமற்பரப்பு நீர ்தரம் 279,936.00 

நிலக்கீழ் நீர ்தரம் நிரம்ாணக் கட்டம் 1,248,048.00 

தமற்பரப்பு நீர ்தரம்   3,359,232.00 

நிலக்கீழ் நீர ்தரம்   பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

312,012.00 

தமற்பரப்பு நீர ்தரம் 839,808.00 

இணைசச்லும் 

அதிை்வும் 

இரரசச்ல் நிரம்ாணத்துக்கு 

முன்னரான கட்டம் 

175,500.00 

அதிரவ்ு 189,000.00 

இரரசச்ல் நிரம்ாணக் கட்டம் 2,106,000.00 

அதிரவ்ு 2,268,000.00 

இரரசச்ல் பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

526,500.00 

அதிரவ்ு 567,000.00 

சூழலியல் விலங்கினம் நிரம்ாணத்துக்கு 

முன்னரான கட்டம்   

500,000.00 

நிரம்ாணக் கட்டம் 3,000,000.00 

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

1,500,000.00 

சூழலியல் தாவைங்கள் நிரம்ாணத்துக்கு 

முன்னரான கட்டம் 

500,000.00 

நிரம்ாணக் கட்டம் 1,500,000.00 

பசயற்பாடட்ுக் 

கட்டம் 

1,500,000.00 

மமாத்தச ்மசலவு 31,264,240.00 

 

அட்டவரண   136: சுற்றாடல் தணிப்பு நடவடிக்ரக பசலவின் விபரம் 



 

Development of Four Lane Elevated Highway from New Kelani Bridge to Athurugiriya -Phase II 

 
 

 

392 

 

விடய விபைம் மதாணக  

(மில்லியன்  ரூபா) 

குறிப்புணைகள் 

Trestle பாலம் 2952.86  TEPA பகுதியில் உள்ள பாலம் 

ஒலித்தணடகள் 190.73 அலகு வீதத்திற்கான மூலம் CEP 02 

பசயற்திட்டத்திலிருந்து பபறப்படட்து 

பைணவ வவலி 218.59 - அலகு வீதத்திற்கான மூலம் CEP 02 

பசயற்திட்டத்திலிருந்து பபறப்படட்து 

மிருகக் கடணவ 

வமம்பாலம் 

60.00 மூலம் EIA குழு   

தாவை 

விலங்கின 

இடமாை்ைம் 

4.00 மூலம் EIA குழு   

முழு மமாத்தம்   3,426.18   

 

 

7.3.2.கிணடக்கக்கூடிய  நிதிகளும் அவை்றின் மூலமும்      

 

இராஜகிரியவில் இருந்து அத்துருகிரிய வரர தூண்களில் அரமக்கப்படவுள்ள 

பநடுஞ்சாரல திட்டம் அரச தனியார ் பங்குடரமயாக  (PPP) 

நரடமுரறப்படுத்தப்படும்.  இந்தத் திட்டத்தின் நிரம்ாணத்துக்கும் 

பசயற்பாடட்ுக்குமாக தனியாரத்ுரற குறிப்பிடட் காலப்பகுதி ஒன்றுக்கு 

முதலீடுகரள தமற்பகாள்ளும். பசயற்திட்டத்ரத சாத்தியப்படுத்துவதற்காக நிதிரய  

ஒதுக்குவதற்கு முன்னர ் குறித்த திட்டத்தின் இடர ் தநரவ்ுகரள தனியாரத்ுரற 

முதலீட்டாளர ்  இனங்கண்டு அவற்ரற மதிப்பிடட்ு தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

திட்டமிட தவண்டும்.  ஆகதவ சுற்றாடல் கண்காணிப்பு பசயற்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் 

தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அரனத்து பசலவுகளும் முதலீட்டாளர ் தமற்பகாள்ள 

தவண்டும். தனியார ்துரறயின் பங்களிப்ரபப் பபற்றுக்பகாள்வதற்காக பசயற்திட்ட  

இடர ்தநரவ்ுகரள   அவரக்ள் ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய மட்டத்தில்  தபண  தவண்டும். 
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8. முடிவுகள் மை்றும் பைிந்துணைகள்  
 

EH-NKBA கட்டம் II என்பது  கட்டம் I உடன் ஒப்பிடுரகயில் மிக முக்கியமான 

கட்டமாகும். ஏபனனில்  குறித்த திட்டத்தின் EH-NKBA கட்டம் I இன் 

கண்டுபிடிப்புக்களுடன் ஒப்பிடுரகயில் EH-NKBA கட்டம் II இன் தாக்கம் அதிகம் 

என்பதனாலாகும். முன்பமாழியப்படட் திட்டமானது அறிக்ரகயில் 

முன்னிரலப்படுத்தப்படட்ுள்ளவாறு  தநரம்ரறயான மற்றும் எதிரம்ரறயான  தநரடி 

மற்றும் மரறமுக  நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

தாக்கங்கரள உருவாக்கலாம். இது திட்டத்தின் எதிரம்ரறயான தாக்கங்கரள ஈடு 

பசய்யக்கூடிய வரகயில்  இத்திட்டம் ஊடாக பல்தவறு குறிப்பிடத்தக்க சமூக மற்றும் 

பபாருளாதார அனுகூலங்கள் உருவாக்கப்படலாம். 

    

முன்பமாழியப்பட்ட வழிப்பாரதயானது  நகரப்்புற குடியிருப்பு மற்றும் வணிக 

நிலப்பரப்புகள் வழியாகவும் மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பல்தவறு 

வாழ்விடங்கள் மற்றும்; வயல்பவளிகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் 

வாழ்விடங்கள் தபான்ற தாழ்வான நீர ் ததக்கப்பகுதிகள் ஊடாக பயணிக்கின்றது. 

முன்பமாழியப்பட்ட பநடுஞ்சாரல திட்டத்தின் கடட்ுமான மற்றும் பசயல்பாடட்ு 

கட்டங்களுடன் ஒன்றிரணந்தவாறு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கரள 

அரடயாளப்படுத்த சுற்றுசச்ூழல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) அறிக்ரக முயற்சிக்கிறது.  

 

TEPA என்பது சுவடுகளுடன் அரமயப்பபற்றுள்ள மிக முக்கியமாக பாதிக்கப்பட்ட 

சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகாண்ட சுற்றுப்புற அரமப்பாகும் (ecosystem). EIA 

ஆய்வுகளின் ஊடாக பபறப்பட்ட கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்பரடயில்  

முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயானது TEPA இன் உடல் மற்றும் 

உயிரியல் சூழல் மீது எதிரம்ரறயான விரளவுகரள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்ற 

முடிவுக்கு வருவதற்கான சாத்தியப்பாடு நிலவுகிறது.  

 

குறித்த திட்டத்தின் கடட்ுமானப் பணிகளின் தபாது  நிலசிரதவு காரணமாக நீரவ்ாழ் 

மற்றும் பல்லுயிர ் பபருக்கத்தில் தாக்கத்ரதயும் நில வாழ் உயிரினங்களின் 

வாழ்விடங்களில் தாக்கத்ரதயும்  உள்நாடட்ு வாழ்விடங்கள் உள்ளடங்கலாக தாவர  

விலங்கினங்கள் மற்றும் TEPA இல் ஏற்கனதவயுள்ள வாழ்விடங்கள் தபான்றவற்றிற்கு 

அசச்ுறுத்தல்கள் நிகழக்கூடும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 

TEPA ஊடாக 3.15 கி.மீ அனுமதிக்கப்படுவதுடன்  இத்திட்டத்திற்காக பமாத்தமாக 12.61 

பேக்தடயர ்நிலப்பரப்பு ரகயகப்படுத்தப்படவுள்ளது. இருப்பினும்  இந்த திட்டத்தின் 

சுற்றுப்புற அரமப்பின் நிலப்பரப்பில் பதிவு பசய்யப்படட்ுள்ள உயிரினங்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் அரமப்பில் வசிப்பதாக அறிப்பட்டிருப்பதன் காரணமாக  எந்தபவாரு 

நீர ்மற்றும் நில வாழ் விலங்கினங்கள்  அல்லது நீரவ்ாழ் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு 

அரமப்பின் மீது குறிப்பிடத்தக்களவு தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடும். மிகவும் 

முக்கியமான பல்லுயிரவ்ாழ் உயிரினங்களின் வாழ்விடங்கள் TEPA  இனுள் 

அரமந்துள்ளன. இருப்பினும் முன்பமாழியப்பட்ட சுவடானது (trace) தலங்கம 

குளத்திலிருந்து விலகி பயணிப்பதன் காரணமாக தலங்கம குளத்திற்கு பாதிப்புகரள 

ஏற்படுத்தாது என எதிரப்ாரக்்கப்படட்ுள்ளது.  

 

முன்பமாழியப்பட்ட வீதிக் கடட்ுமானத்தின் தபாது மரங்கரள அகற்றுவதன் ஊடாக 

சுற்றுப்புற நகரப்்புறச ் சூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத உண்டாக்கக்கூடும். 

கடட்ுமானப்பணி நடவடிக்ரகயின் தபாது TEPA இன் அருகாரமயிலுள்ள சமூகங்கள், 

உணரத்ிறன் மிக்க பபறுநரக்ள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் பகுதிகளின் மீது 

காற்றின் தரம்  ஒலி மற்றும் அதிரவ்ு சம்பந்தமான தாக்கங்கள் ஏற்படலாம்.  

 

அரடயாளம் காணப்படட் பபரும்பாலான சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புக்கரள குறிப்பிடட் 

பபாறியியல் தீரவ்ுகள் திட்ட வடிவரமப்பில் கூட்டிரணக்கப்பட்ட கடட்ுமான 
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முரறகள் மற்றும் தபாதுமான மற்றும் சரியான தநரத்தில் தணிப்பு நடவடிக்ரககரள 

திட்டமிடுவதன் மூலமாக குரறத்துக்பகாள்ள முடியும. எதிரப்ாரக்்கப்படும் 

பபரும்பாலான சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகள் இயற்ரகயில் தற்காலிகமானரவயாகவும் 

திட்டத்தின் கடட்ுமான நிரலக்கும் மாத்திரம் மடட்ுப்படுத்தப்பட்டரவயாகவும் 

காணப்படுகிறது. பசயல்பாடட்ுக் கட்டத்தின் தபாது இரரசச்ல்  இழப்பு மற்றும் 

வாழ்விடங்கள் துண்டாடப்படல் தபான்றரவ மீதான தாக்கமானது நீண்ட கால 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகத் தாக்கமாக பதாடரக்கூடும்.  

 

காணி ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடிதயற்றம் ஆகியவற்றின் 

ததரவப்பாடுகரள குரறப்பதற்காக  பநடுஞ்சாரலத் தடம் 

சீரரமக்கப்படட்ுள்ளதுடன்  நீரந்ிரலகள்  சதுப்பு நிலங்கள்  வயல்பவளிகள்  

தற்தபாதுள்ள இயற்ரக மற்றும் பசயற்ரக கால்வாய்கள் மற்றும் பபரும்பாலும் அரச 

நிலங்களில் அவற்றுடன் பதாடரப்ுரடய பவள்ளப்பபருக்கு அரணகள் மற்றும் நீரச் ்

சமபவளி தபான்ற முக்கியமாக தாழ்வான பகுதிகளின் தமல் கட்டப்படவுள்ளது. 

எவ்வாறாயினும்  தற்தபாதுள்ள வடிகால் வடிவங்கள் மற்றும் நீரப்்பாய்சச்ல் 

பாரதகளின் மீது தநரடித் தாக்கங்கரளக் குரறக்கும் வரகயில் 

பநடுஞ்சாரலயானது உயரத்்தப்பட்ட பநடுஞ்சாரலயாக கட்டப்படவுள்ளது. பிரதான 

பநடுஞ்சாரலத் தடத்திற்கு தமலதிகமாக  தாழ்வான / சதுப்பு நிலப் பகுதிகளில் 

அரமந்துள்ள பகாஸ்வத்ரத  தோகந்தர மற்றும் தபார ் (அத்துருகிரிய) ஆகிய 

இடங்களில் இரடமாற்றல் ஏற்பாடுகள் பசய்யப்படட்ுள்ளதுடன்  தமலும் வயல் 

நிலங்கள்  சதுப்பு நிலங்கள் தபான்றவற்றில் நீதராரடகள் மற்றும் வடிகால் பாரதகள் 

ஊடாக கடந்து பசல்லக்கூடிய வரகயில் உயரமான அல்லது வரப்புக்கள்;  

(embankment) மூலம் பிரதான வீதிகளுக்கான நுரழவு மற்றும் பவளிதயறும் பாரதகள் 

அரமக்கப்படவுள்ளன.  

 

அதற்தகற்ப  முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA கட்டம் II இன் இரண்டாம் கட்டமானது 

பிரதானமாக இராஜகிரியவிலிருந்து அத்துருகிரிய வரர CH09+400  இலிருந்து CH09+760 

வரர  படன்சில் பகாப்தபகடுவ மாவத்ரதக்கு அருகாரமயிலுள்ள பத்தரமுல்ல 

சதுப்பு நிலங்கள் உட்பட முக்கிய நீரந்ிரலகள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள்/வயல்; 

நிலங்கள் உள்ளிட்ட தாழ்வான பகுதிகளின் வழியாகவும் CH09+760  இலிருந்து CH12+840  

வரர TEPA உம்  CH12+820 இலிருந்து CH15+100  வரர அவரிதேன குளத்தின் 

எதிரப்ுறத்தில்; பபாத்துவாரவ/அரங்கல/அவரிதேன/போகந்தர கிழக்கு சதுப்பு 

நிலங்கள்/வயல்பவளிகள் ஊடாக பிரதானமாக கடந்து பசல்கிறது. தமலும்  தியத்த 

உயன பகுதியில் EH-NKBA  பிரிவுகள் CH06+900  இலிருந்து CH07+440 வரரயிலும்  

பசத்சிரிபாய கால்வாய் பகுதி CH07+440 இலிருந்து CH08+200 வரரயிலும்  தமதல 

குறிப்பிடப்படட் அரனத்து சதுப்பு/வயல் நிலங்கள் பமட்தரா பகாழும்பு கால்வாய் 

வடிநில வரலயரமப்ரபயும் மற்றும் பதாடரப்ுரடய நீரந்ிரலகரளயும் குறுக்கு 

பநடுக்கான முரறயில் உள்ளடக்கப்படட்ுள்ளன. குறித்த சதுப்பு நிலங்கள்/வயல் 

நிலங்கள் ஆகியன கீழ்மட்ட களனி வடிநிலத்தில் மிதமானது முதற்பகாண்டு 

கடுரமயான புயலின் தபாது பவள்ளநீரரத் தக்கரவத்தல் மற்றும் தடுத்து ரவக்கும் 

பசயல்பாட்ரடச ் தமற்பகாள்கின்றன. தமலும் அதனுடன் பதாடரப்ுரடய கால்வாய் 

வரலயரமப்புகள் மற்றும் பவள்ளப்பபருக்கு அரணகள் பபருக்பகடுப்பரத 

தடுப்பதுடன்  அதிக மக்கள் பதாரக அடரத்்திரயக் பகாண்ட பகுதிகளில் 

பவள்ளப்பபருக்கு ஏற்படுவரதத் தடுக்கின்றது.   

 

EH-NKBA கட்டம் II இன் முன்பமாழியப்பட்ட சுவடானது  முன்-சாத்தியப்பாடு 

சாத்தியப்பாடு / கட்டத்தின் தபாது ததரந்்பதடுக்கப்பட்டது. இதுபவாரு உயரத்்தப்படட் 

பநடுஞ்சாரலயாக நிரம்ாணிக்க திட்டமிடப்படட்ிருப்பதால்  பிரதான கட்டரமப்பு 

கூறானது தரர மீது கட்டப்படவுள்ளதுடன்  EHNKBA கட்டம் II  இன் தூண்கள் 

சுற்றுசச்ூழல் மீது தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA கட்டம் II இன் நீரியல் மற்றும் வடிகாலரமப்பு 

தாக்கங்கள் ஆகியரவ SLLDC இனால் தமற்பகாள்ளப்படட் மாதிரி 

உருவகப்படுத்துதல்கள் (இரணப்பு 28 ஐப் பாரக்்கவும்) மற்றும் 50 ஆண்டு மீட்சி கால 
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வடிவரமப்பிற்காக  தற்தபாதுள்ள பவள்ள நிரலரமகளின் அடிப்பரடயில் ஆய்வு 

பசய்யப்படட்ுள்ளது.  

 

முன்பமாழியப்பட்ட EH-NKBA கட்டம் II இன் காரணமாக ஏற்படவுள்ள அரனத்து 

கடட்ுமான மற்றும் நிரந்தர பவள்ள பாதிப்புகளும் தற்தபாதுள்ள பவள்ள 

நிரலரமகளுடன் ஒப்பிடப்படட்ுள்ளன. இறுக்கமான கட்ட பாதிப்புகரள 

அரடயாளம் காண்பதற்காக 10 வருடகால மீட்சி காலப்பகுதி அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளது. 

 

உளவு ஆய்வுகள், கடட்ுரர ஆய்வுகள் மற்றும் நீரியல் மாதிரி ஆய்வுகளின் 

அடிப்பரடயிலான கண்டுபிடிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பரடயில்  குறிப்பாக 

தாழ்வான வயல் மற்றும் சதுப்பு நிலங்களில் வீதிகரள நிரம்ாணிப்பதால் ஏற்படும் 

கடட்ுமானப் பாதிப்புகள் என்பன பசயல்பாடட்ு பாதிப்புகரள விடவும் 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இருப்பதாக அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளது. தளத்தின் 

குறிப்பிடட் நிபந்தரனகள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் உணரத்ிறன் ஆகியவற்றின் 

அடிப்பரடயில் மூன்று தனித்துவமான அணுகக்கூடிய வீதிகள் 

முன்பமாழியப்படட்ுள்ளதுடன்  மற்றும் இரும்பினாலான ட்பரஸ்டில் (steel trestle) பாலம் 

அரமப்புடன் கூடிய அணுகக்கூடிய வீதியானது  நீரவ்ழிப் பிரததசங்கள்  கால்வாய்கள் 

மற்றும் அவரிதேன குளம் உடப்ட TEPA இற்காக முன்பமாழியப்பட்டது. இந்த 

முரறயுடன் நீரப்்பாய்சச்ல் திரச திருப்பல்கள் ததரவப்படாது மற்றும் நிரலயான 

மற்றும் சிறந்த தமலாண்ரம நரடமுரறகள்  பரிந்துரரக்கப்பட்ட பபாறியியல் 

தீரவ்ுகரளப் பின்பற்றுவதன் மூலம்  தலங்கம மற்றும் அவரிதேன குளங்களின் நீர ்

வள பயன்பாடு  பவள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் கடட்ுமானத்தின் தபாது மணல் அடித்துச ்

பசல்லப்படல் மற்றும் தூர ்வாருதல் தபான்றவற்றால் ஏற்படும் நீர ்தரத்தின் சீரக்ுரலவு 

தபான்றவற்றால் நிகழக்கூடிய சிறிய மற்றும் மிதமான பாதிப்புக்கரள குரறத்துக் 

பகாள்ளலாம்.  

 

தமலும்  முன்பமாழியப்பட்ட உயரத்்தப்படவுள்ள பகுதிகளில் 0.5மீ உயரம் வரர வரப்பு 

(embankment) நிரப்பப்படவுள்ளதுடன்  தியத்த உயன பூங்கா அருகாரமயில் CH 06+900 

முதல் CH 07+060  வரர  மற்றும் CH 07+240 முதல் CH 07+300 வரர மற்றும் உயர ்மட்டத்தில் 

கட்டப்பட்ட பிரததசமான தியத்த உயன முதல் பகாஸ்வத்த இரடமாற்றம் ஊடாக CH 

07+340 முதல் CH 09+380  வரர பமாத்தமாக 2.26 கி.மீ. அகலம் இந்த முரறயில் 

உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த நிகழ்வில் சிறியளவிலான தற்காலிக வடிகால் 

திரசதிருப்பல்கள் மடட்ுதம ததரவப்படுகிறது. அத்ததாடு  வடிகால்  பவள்ளம் மற்றும் 

அரிப்புஃதூர ் வாருதல் தபான்றவற்றினால் ஏற்படும் சிறியது முதல் மிதமான 

பாதிப்புக்கரள முரறயான கடட்ுமான நரடமுரறகள் மற்றும் முன்பமாழிந்த 

பரிந்துரரகரள பின்பற்றுவதன் மூலம் குறிப்பிடத்தக்களவு குரறத்துக்பகாள்ள 

முடியும். 

 

மிகவும் பமன்ரமயான மணல் அடுக்குகரள 0.6 மீ முதல் 1.0 மீ ஆழம் வரர 

அகற்றுதல் மற்றும் மூலப்பபாருட்கரள குவித்தல் ;(stockpiling), மற்றும் 1.0 மீ முதல் 2.0 

மீ ஆழம் வரர கற்கரளக் பகாண்டு நிரப்புதல் மற்றும் 1.0 மீ முதல் 2.0 மீ வரரயிலான 

வரப்பிரன (embankment) பரந்தளவில் 5.0 மீ ஆழத்திற்கு மணல் நிரப்புதல் மற்றும் EH-

NKBA இரண்டாம் கட்டத் தூண்கரள நிரம்ாணித்த பிறகும் அகற்றுதல் உள்ளடங்கலாக 

EH-NKBA  கட்டம் II இன் (TEPA இன் உடனடி ஆற்பறதிரப்ுறத்தில் அரமந்துள்ள 

அவரிதேன குளத்தின் கால்வாய் நுரழவாயில் உள்ளடங்கலாக) ஏரனய தாழ்வான 

பகுதிகளில் முன்பமாழியப்பட்ட அணுகக்கூடிய வீதிகள் காரணமாக  TEPA பகுதிரயத் 

தவிரந்்த வயல் நிலங்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் மீதான பாரியளவிலான 

தாக்கங்கள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன.  

 

தமலும் கீழ்நிரலயில் உணரத்ிறன் மிக்க அவரிதேன குளம்  TEPA மற்றும் 

தியவன்னா ஏரி அரமப்பு உள்ளடங்கலாக கீழ்நிரலயில் ஒன்தறாபடான்று 

இரணக்கப்பட்ட கால்வாய்;/நீரத்்ததக்க வரலயரமப்பிலும் மற்றும் நீரப்்பாசன நீர ்

பயன்பாடு  தற்தபாதுள்ள வடிகால் அரமப்பு  குறித்த பகுதியிலுள்ள நீரீயல் மற்றும் 
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கால்வாய்களின் நீரின் தரம் தபான்றவற்றின் மீது மிதமானது முதற்பகாண்டு 

கடுரமயான பாதிப்ரப ஏற்படுத்துவதற்கு RoW இற்கு உள்தளயும்  பவளிதயயும் 

பாரியளவிலான நீரப்்பாய்சச்ல் திரசதிருப்பல்கள் ததரவப்படுகின்றன. இந்த 

முரறயின் மூலம் பாரியளவில் ரகயிருப்பு பகாண்ட கற்கள் மற்றும் மணல் 

பபாருட்கரள நிரப்புதல்  ரகயிருப்பு ரவத்திருத்தல்  பகாட்டப்படல் மற்றும் அகற்றல் 

தபான்றரவ RoW இல்  நிரப்பப்படட் பகுதிகளில் மிதமான மற்றும் கடுரமயான  

குறுகிய கால;/நீண்ட கால தாக்கங்கரள உண்டாக்குவதுடன்  மணல் 

கழுவிசப்சல்லல்  வண்டல் படிதல்  தூர ் வாருதல் காரணமாக கால்வாய் கடத்தும் 

திறன் இழப்பு  நீரத்்ததக்க தசமிப்புத்திறன் இழப்பு  உணரத்ிறன் மிக்க நீர-்சூழலியல் 

அரமப்ரப பாதிக்கும் வரகயிலான நீரீன் தரத்தில் சீரழிவு மற்றும் இறுதியாக 

வாழ்விட இழப்பு ஆகியவற்ரற ஏற்படுத்தி ஒன்தறாபடான்று இரணக்கப்பட்ட 

கீழ்நிரல கால்வாய்கள்  நீரந்ிரலகளில் தாக்கத்ரத உண்டாக்கும். கடுரமயான 

முன்பனசச்ரிக்ரக நடவடிக்ரககரள தமற்பகாள்வதன் மூலம் மடட்ுதம இந்த 

பாதிப்புகரள குரறத்துக்பகாள்ள முடியும் மற்றும் கூடுதல் மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட 

நடவடிக்ரகயாக தவரல இடம்பபறும் பகுதிகரள தனிரமப்படுத்துவதற்கு 

பரிந்துரரக்கப்படுகிறது.  

 

குறித்த பகுதியில் வடிகால் அரமப்பு  பவள்ளம்  நீர ் ஆதாரங்கள் மற்றும் நீர ்

பயன்பாடு மற்றும் நீரின் தரத்தில் சீரக்ுரலவு ஆகியவற்றில் சிறிய பாதிப்புகள் 

உள்ளடங்கலாக நீரியல் மற்றும் வடிகாலுடன் பதாடரப்ுரடய ஏரனய அரனத்து 

விதமான சிறிய மிதமான  குறுகிய கால பாதிப்புகள் ஆகியவற்ரற முரறயான 

பபாறியியல் தீரவ்ுகரளப் பின்பற்றுதல் மற்றும் SLLDC வழங்கிய குறிப்பிடட் 

பரிந்துரரகளுக்கிணங்க கடட்ுமானப் பணிகளின் தபாது சிறந்த தமலாண்ரம 

நரடமுரறகரளப் பின்பற்றுவதன் ஊடாக ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு 

குரறத்துக் பகாள்ளலாம். பாரியளவிலான பசயல்பாடட்ுத் தாக்கங்கள் எதுவும் 

கண்டறியப்படவில்ரல மற்றும் கால்வாய்/நீரத்்ததக்க எல்ரலகளுக்குள் EHNKBA; 

கட்டம் II இன் தூண்கள் அரமந்திருப்பதால் ஏற்படும் சிறிய பாதிப்புகள்  RoW இற்கு 

உள்தளயும் பவளிதயயும் நிரந்தரக் கால்வாய்த் திரச திருப்பங்களால் நிகழக்கூடிய 

சிறியது முதல் மிதமான பாதிப்புகள்  வயல் நிலப்பகுதிகளுக்கான நீர ்

விநிதயாகத்தில் சிறியது முதல் மிதமான பாதிப்பு தபான்றவற்ரற பதாடரப்ுரடய 

முகவர ் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரனத்து பங்குதாரரக்ளுடனும் பநருக்கமாக 

பணியாற்றுவதன் மூலமாகவும்  SLLDC இன் பரிந்துரரகரளப் பின்பற்றுவதன் 

மூலமும் குரறத்துக் பகாள்ள முடியும். பவள்ளம் மற்றும் நீரப்்பாசன கட்டுப்பாடட்ு 

நுரழவாயில்கள்  கசிவுகள் மற்றும் கால்வாய்கள் மற்றும்     EH-NKBA கட்டம் II வரிரச 

சுழறு இல் அரமந்துள்ள ஏரனய பபாருத்தமான முரறகரளப் பராமரிக்க மற்றும் 

பசயல்படுத்துவதற்குமான அணுகல் உரிரமகள் பதாடரப்ாக ஏரனய முகவர ்

நிறுவனங்களின்; உடன்படிக்ரக மற்றும ஒப்புதல் எட்டப்பட தவண்டும்.  

 

பமாத்தமாக பாதிக்கப்பட்ட நில அளவு 14,941.28 தபரச்ச்ரஸ்் (93.38 ஏக்கரக்ள்) ஆகும். 

கிட்டத்தட்ட கடுவல DSD மற்றும் MC க்கு பசாந்தமான அரனத்து நிலங்களும் 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்த திட்டம் மூலம் 16 கிராம அலுவர ் பிரிவுகள் (GND) 

பாதிக்கப்படட்ுள்ளதுடன்  அதில் 15 கிராம அலுவர ் பிரிவுகரள உள்ளடக்கியதாக 

தனியார,் அரச மற்றும் பபாதுவான காணிகள் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட 

காணிகளில் 7,046.68 தபரச்ச்ரஸ்் காணி பிரதான பநற்பயிரச்ப்சய்ரக உட்பட விவசாய 

நடவடிக்ரககளுக்காக பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 4,960.56 தபரச்ச்ரஸ்் காணி வரத்்தக 

மற்றும் வணிக தநாக்கங்களுக்கான பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளதுடன், 1,833.92 தபரச்ச்ரஸ்் 

நிலமானது குடியிருப்பு தநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. இந்த 

நிலங்களில்  514 கடட்ிடங்கள் மற்றும் கட்டரமப்புகள் அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளன. இந்த கட்டிடங்கள் பல்தவறு ததரவகளுக்காக 

பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. முக்கியமாக  152 வீடுகள், 160 ரகப்பிடி சுவரக்ள்  89 வணிக 

கட்டிடங்கள்/கரடகள் ஆகியரவ முக்கிய வரககளாக அரடயாளம் 

காணப்படட்ுள்ளன. இதற்கு தமலதிகமாக, 12 ஒருங்கிரணந்த வீடுகள் மற்றும் 

களஞ்சியம்  1 கரட  19 பகாட்டரககள் அரடயாளம் காணப்படட்ுள்ளன. இந்த 

கட்டிடங்கரளத் தவிரந்்து  கழிப்பரறகள்  வாகன நிறுத்துமிடங்கள்  கிணறுகள்  
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விலங்கு பண்ரணகள் சரமயலரறகள்  படிக்கடட்ுகள்  சிரலகள் என 63 

கட்டரமப்புகள் உள்ளன. தமலும்  176 கட்டிடங்கள் பகுதியளவிலும்  388 கடட்ிடங்கள் 

முழுரமயாகவும் பாதிக்கப்படட்ுள்ளன  குறிப்பாக  93 வீடுகள்  3 ஒருங்கிரணந்த 

வீடுகள் மற்றும் கரடகள் முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. 45 வரத்்தகக் 

கட்டிடங்கள் முழுரமயாக பாதிக்கப்படட்ுள்ளன. இந்தக் 

கட்டிடங்கள்/கடட்ரமப்புகளின் பமாத்த அளவு 33>709.14 ச.கி.மீ ஆகும். பாதிக்கப்பட்ட 

சுமார ் 20 குடியிருப்புக்கரளச ் தசரந்்தவரக்ள் திட்ட தமலாண்ரம பிரிவு/வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகார சரபயினால் (PMU/RDA) அபிவிருத்தி பசய்யப்படவுள்ள 

மீள்குடிதயற்ற பகுதியிலிருந்து காணிகரளப் பபற எதிரப்ாரக்்கின்றனர.் அவரக்ளில் 

பபரும்பாலாதனார ் (50%) இழப்பீட்டிரன பபற எதிரப்ாரப்்பதுடன்  சுயமாக மீள் 

குடிதயற்ற பதரிவிரன தமற்பகாள்ளத் தயாராக உள்ளனர.் ஏரனதயார ்பவௌ;தவறு 

கருத்துக்கரள பகாண்டிருப்பதுடன்  அதில் ஒருசிலர ்எதிரக்ால இடமாற்றம் மற்றும் 

மீள்குடிதயற்றம் குறித்து எதுவித கருத்திரனயும் கூற முடியாதவரக்ளாக உள்ளனர.் 

    

திட்ட தமலாண்ரம பிரிவு/வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சரப (PMU/RDA) ஆனது  காணி 

சுவீகரிப்பு நடவடிக்ரககளின் தபாது மிகவும் சாமரத்்தியமான பசயல்முரறயுடன் 

காணி மற்றும் காணி அபிவிருத்தி அரமசச்ு மற்றும் பிரததசத்தின் பிரததச 

பசயலாளருடன் ஒத்துரழப்புடன் பசயல்பட தவண்டும். ஏபனனில்  திட்டத்தினால் 

பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ள் ; (PAP) மிகவும் சிக்கலானதும்  திடட்மிட்ட வாழ்க்ரகமுரற 

நடவடிக்ரககரளக் பகாண்டிருப்பதுடன்  காணி சுவீகரிப்பு நடவடிக்ரககள் 

தாமதமரடந்தால் திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட நபரக்ளின் எதிரக்ால வாழ்க்ரகயும் 

கடுரமயாக பாதிப்பரடயலாம். எனதவ  இழப்பீட்ரட தீரம்ானிப்பதற்காக  

சட்டரீதியான இழப்பீடுகள் மற்றும் மீள் குடிதயற்றத்திற்கான குழு (LARC) 

இழப்பீடுகரள பபற மதிப்பீடட்ுத் திரணக்களம்  திட்ட தமலாண்ரம பிரிவு/வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகார சரப (PMU/RDA) மற்றும்  காணி சுவீகரிப்புடன் இரணந்து 

மிகவும் பசயல்திறன் மிக்க பசயல்முரறரய பின்பற்ற தவண்டும். அவரக்ள் 

காணிகளுக்கான வரத்்தக மதிப்பு மற்றும் அரசயா பசாத்துக்களுக்கு மாற்று 

பசலவுகரள எதிரப்ாரக்்கின்றனர.் 

 

இதற்கு தமலதிகமாக  பல்தவறு கிராம தசவகர ்பிரிவுகரள தசரந்்தவரக்ளும்  சமூகக் 

பகாத்தணிகளும் மரறமுகமாக பாதிக்கப்பட்ட உறுப்பினரக்ளாக உள்ளனர.் 

அவரக்ளில் சிலர ் தங்கள் வாழ்வில் சுற்றுசச்ூழலின் தாக்கம் பதாடரப்ில் ஆரவ்ம் 

பகாண்டவரக்ளாக உள்ளதுடன், NKBA EHP கட்டம் II இரன மாற்றுவதற்கு அல்லது 

நிறுத்துவதற்கான அதிகபட்ச முயற்சிகரள தமற்பகாண்டு வருவதுடன்  ஐந்து 

சட்டப்பூரவ் நடவடிக்ரககரளயும் அவரக்ள் முன்பனடுத்துள்ளனர.் எனதவ  நீதிமன்ற 

வழக்குகளில் கவரலக்குரிய விஷயங்கள் மீது கவனம் பசலுத்ததவா அல்லது 

ஏததனும் விடயங்கரள பவளிப்படுத்துவதற்கான அதிகாரத்ரத சுற்றுசச்ூழல் தாக்க 

மதிப்பீடு (EIA) பகாண்டில்ரல. இருப்பினும் EIA குழுவானது  RoW இன் முக்கிய 

சம்பந்தப்பட்ட பகுதியின் கலந்துரரயாடல்கள் மற்றும் அவதானிப்புகள் ஊடாக 

அவரக்ளின் சுற்றுசச்ூழல் அக்கரற விஷயங்கள் மீது அதிக கவனம் பசலுத்தவுள்ளது. 

எனதவ  EIA அறிக்ரக அதியுயர ் மட்டத்திற்கு அவரக்ளின் கருத்துக்கரளப் 

பிரதிபலிப்பதாக அரமயும். இருப்பினும்  வயல் நிலங்கரளப் பற்றிய அவரக்ளின் 

பாரர்வரயத் பதாந்தரவு பசய்வது தபான்ற மரறமுகமாக பாதிக்கப்படட் நபரக்ளின் 

கருத்துக்கரள கவனத்தில் எடுத்துக்பகாள்வரதக் காட்டிலும்  திட்டத்தின் 

பபாருளாதார மற்றும் சமூக அனுகூலங்கள் மற்றும் நாட்டின் நிரவ்ாக மற்றும் வணிக 

நகரங்களின் எதிரக்ால வளரச்ச்ி வாய்ப்புக்களின் முன்னறிவிப்பு மீது கவனம் 

பசலுத்த தவண்டும். முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்ரத எதிரக்்கும் ஒருசில உயர ் மட்ட 

குழுக்கரளக் காட்டிலும் பநடுஞ்சாரலப் பயனாளரக்ளின் எண்ணிக்ரக மற்றும் 

நாட்டில் தற்தபாதுள்ள அதிதவக பநடுஞ்சாரல வரலயரமப்புடன் 

உத்ததசிக்கப்படட்ுள்ள பநடுஞ்சாரலரய இரணப்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். 

பதற்காசிய நாடுகளில் குறிப்பாக இலங்ரகயில் அரடயாளம் காணக்கூடிய 

பபாதுவான விடயமாக இடவரமவு இரணப்பு மற்றும் காணி இரணப்பு 

காணப்படுகிறது. இரவ நிரலயான வளரச்ச்ிக்கு எதிரான சமூக - கலாசச்ார 

தரடக்கற்களாக கருதப்படுகி;றது. 
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தமலும்  காணி ரகயகப்படுத்தல் காரணமாக பநற்பயிர ்பசய்ரகயாளரக்ள் மற்றும் 

நில குத்தரகதாரரக்ள் வயல் நிலங்களில் ஒருசில பகுதிரய இழந்துள்ளனர.் இதனால்  

அவரக்ளின் வாழ்வாதாரத்தில் சில பாதிப்புகள் ஏற்படட்ுள்ளன. இருப்பினும்  

பபரும்பாலான வயல் நில உரிரமயாளரக்ள் மற்றும் விவசாயிகள் தமது பிரதான 

வருவாய் மூலமாக பநற்பயிசப்சய்ரகரய பகாண்டிருக்கவில்ரல. அவரக்ளின் 

வருமான ஆதாரமாக தவறு பல வருமான ஆதாரங்களும் காணப்படுகின்றன.  

 

பாதிக்கப்பட்ட பபாதுவான பசாத்துக்கள் அரசிற்கு பசாந்தமான நிலங்கள் மற்றும் 

பயன்பாடட்ு தசரவகள் குறிப்பிடத்தக்கரவயாக உள்ளதுடன்  திட்ட தமலாண்ரம 

பிரிவு/வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சரப (PMU/RDA) மற்றும் ஒப்பந்ததாரர ் ஆகிதயார ்

பயன்பாடட்ு தசரவகரள வழங்குவதற்கான மாற்று திட்டத்ரத பகாண்டிருக்க 

தவண்டும். குறிப்பாக  கடட்ுமான கட்டத்தின் தபாது ஏற்படக்கூடிய மற்பறாரு 

பிரசச்ிரனயாக தபாக்குவரத்து பநரிசல்கள் காணப்படுகிறது. திட்டத்ரத 

முன்பனடுக்கும் பகுதியுடன் பதாடரப்ுரடய அந்தந்த பபாலிஸ் பிரிவுடன் இரணந்து 

தபாக்குவரத்து தமலாண்ரம திட்டத்ரத வடிவரமத்துக் பகாள்ள தவண்டும்.  

 

இக்கட்டான தநாய்த்பதாற்று பரவலின் தபாது சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககள் அத்தியாவசியமானதாகும். எனினும்  முரறயான சுகாதார 

வழிகாடட்ுதல்களுடன் மடட்ுப்படுத்தப்படட்ால் ஏரனய சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககரளத் தவிரத்்துக் பகாள்ளலாம். 

 

பரிந்துரரகள். 

 

1. தியவண்ணா ஏரி மற்றும் தலங்கம TEPA ஆகியவற்றில் நிரம்ாண 

நடவடிக்ரககள் பநருக்கமான ஒருங்கிரணப்புடனும் CEA மற்றும் SLLDC இன் 

அறிவுறுத்தல்களின் கீழ் தமற்பகாள்ளப்பட தவண்டும். அத்ததாடு விவசாய 

அபிவிருத்தித் திரணக்களம் தபான்ற ஏரனய பதாடரப்ுரடய 

நிறுவனங்களின் ஆதலாசரனகரளயும் மற்றும் நீரப்்பாசனத் திரணக்கதின்  

ஆதலாசரனகரளயும்  ததரவப் படும்தபாபதல்லாம் பபற்றுக்பகாள்ள 

தவண்டும். 

 

2. கடட்ுமான  நடவடிக்ரககளின் காரணமாக TEPA  இனால் தசதமாக்கப்படட்   

நிலப் பகுதிகளாவன,  கடட்ுமான தவரலகள்  நிரறவரடயும் தபாது மீண்டும் 

புனரரமக்கப்பட தவண்டும். 

 

3. எனினும் இத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்படட் பகுதிகளின்   தசதங்கரள 

முழுரமயாக    மதிப்பீடு பசய்வதற்கு  என ,  EIA இனால்  வழங்கப்படட்   கால 

அளவானது  வரரயறுக்கு உட்படட்தன்    காரணமாக, தற்தபாரதய 

சுற்றுசச்ூழலின் தன்ரமரய மதிப்பீடு பசய்வதற்கு   அடிப்பரடயாக (பபளதீக, 

இரசாயன மற்றும் உயிரியல் ) பதாடரப்ான தரவுகள் மடட்ுதம தசகரிக்கப்படட்ு 

பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்தப்படட்ன. இதன் நிமித்தமாக, கண்காணிக்கும் 

திட்டப் பகுதியின்  காலம் மற்றும் அது பதாடரப்ான தவறுபாடுகள் 

உள்ளடங்கலாக  சுற்றுசச்ூழரலப்  பாதிக்கும் தற்தபாதய கடட்ுமான 

நடவடிக்ரககள் பதாடரப்ாக ஒப்பந்தக்காரரக்ளால்  விரிவான ஆய்வு ஒன்று  

நடத்தப் படதவண்டும் என  கடுரமயாக, இத்தால் பரிந்துரரக்கப்படுகிறது. 

இவ்வாறு நிகழும் பட்சத்தில் தற்தபாது EIA இல் கிரடக்கக் கூடிய தரவுகளில் 

உள்ள  குரறபாடுகளும் நிவரத்்தி பசய்யப்படும். 

 

4. தமற்பகாள்ளப்பட்ட விரிவான ஆய்வுகள்   மற்றும் கண்டுபிடிப்புகளின் 

அடிப்பரடயில், இத் திட்டத்திற்காக முன்பமாழியப்பட்ட EMP மற்றும் EMoP 

என்பரவ  விரிவான வடிவரமப்புக் கட்டத்தில் புதுப்பிக்கப்படட்ு, அரவ 

பதாடரப்ான விரல தகாரல் ஆவணம் மற்றும்  சிவில் தவரலயாளர ் ஒப்பந்தம் 
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என்பன அளவுகள் பதாடரப்ான விரலவிபரப்பட்டியலில் (BOQ)   

இரணக்கப்படல்  தவண்டும். 

 

5. விரல தகாரல் ஆவணத்தில், ஒப்பந்தக்காரர ் மடட்ுதம முழுப் 

பபாறுப்புரடயவர ் என அவசியம்  குறிப்பிடப்பட  தவண்டும், அதாவது, EMP 

இன் ததரவகரள தனது பசாந்த SSEMP மூலம் அவதர பசயல்படுத்துவார,் இதில் 

EMP இன் அரனத்து நிபந்தரனகள் உட்பட  தற்தபாது அறிந்ததும் மற்றும் 

இன்னும்  அறியப்படாத எந்த தளம் சாரந்்த அம்சங்கள் அரனத்தும்  

உள்ளடங்கும். 

 

6. திட்டத்ரதப்  பிதரரரண பசய்பவர ் (பநடுஞ்சாரலகள் அரமசச்ின் RDA  

பிரிவில் ) எந்தபவாரு சிவில் தவரலரயயும் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு அரவ 

பதாடரப்ான  அதிகாரிகளிடமிருந்து, எழுத்து ரீதியான அனுமதிகரளப் 

பபறுதல் அவசியமாகும். 

 

7. பாராளுமன்ரற  சுற்றி உள்ள  ஏரி,  பசத்சிறிபாய கால்வாய்,  அபவரிபேன  

நீரத்்ததக்கம் மற்றும் மாதிபவல கிழக்கு நீர ் திரசதிருப்பல் (MED) கால்வாய் 

ஆகியவற்றின் நீர ்பகுதிகளுக்குள் கடட்ுமானத்திற்காக  உயரமான கட்ரடகள் 

பகாண்டு ( தாங்குசச்ட்ட   பாலம் கட்டரமப்புகள்) அரமக்கப்படவுள்ளது.  

ஆனால்   நிரப்புதல் ஆனது  பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. 

 

8. TEPA பகுதிகளுக்கான நுரழவுச ்சாரலகளும் உயரமான கட்ரடகள் பகாண்டு  

( தாங்குசச்ட்டப்  பாலக் கட்டரமப்புகள்). அரமக்கப்படவுள்ளது ஆனால் 

நிரப்புதல் ஆனது  பரிந்துரரக்கப்படவில்ரல. 

 

9. அபவரிபேன நீரத்்ததக்கத்துக்கு  அப்பால் உள்ள நுரழவுப்பாரதரய 

அடுத்துள்ள நீளமான பகுதிகள் ஆவான்  (CH13 200 இலிருந்து)  கடுரமயான 

முன்பனசச்ரிக்ரககள் மற்றும் பரிந்துரரகரளத் பதாடரந்்து மண் தமடுகளில் 

கட்டப்படட்ுள்ளது. நுரழவுக் கால்வாய்கள் மற்றும் ஒன்தறாபடான்று 

இரணந்து பசல்லும் எளிதில் தசதமடியக்கூடிய  கீழ்நிரல அரமப்புகள், TEPA 

மற்றும்  தியவண்ணா ஏரி அரமப்பு உடப்ட, இவற்றின் அரனத்து  

தசதங்கரளயும்  குரறக்க வழி வரக  பசய்ய தவண்டும். 

 

10. பசத்சிறிபாய கால்வாயில் (CH 7 500 முதல் 8 200 வரர) உள்ள தூண்கரளத் 

தவிரக்்கவும். எனினும்  தூண்களின் இடம் தவிரக்்க முடியாததாக இருந்தால்,  

குரறந்தபட்ச பரிந்துரரக்கப்பட்ட  அகலங்களில் வடிவரமக்க தவண்டும், 

SLLDC பரிந்துரரகரளப் பின்பற்றி  கால்வாய் முழுவதும் உசச்  

அளவு நீர ் பவளிதயற்றங்கள் அனுமதிக்கப்பட தவண்டும்  (  இது மற்றப்  

பிரிவுகளுக்கும் பபாருந்தும்).   

 

11. நீர ் பகுதி மற்றும் TEPA பகுதிக்குள் உயரத்்தப்பட்ட நுரழவுப் பாரதகள் 

(உயரமான கட்ரடகளில்) பற்றிய விவரங்கள், தாங்குச ் சட்ட மதகுகள் 

பதாடரப்ான விவரங்கள், மற்றும்  அடித்தளம் பகாண்ட வரரபடங்கள் என்பன  

SLLDC க்கு சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். தாங்குச ்  சட்டம், காப்பரண்கள் மற்றும் 

கடட்ுமானம் பதாடரப்ான வழி முரறகள் என்பன SLLDC யிடமிருந்து எழுத்து 

ரீதியிலான ஒப்புதரலப் பபற்ற பின்னதர  நுரழவுப்பாரத பதாடரப்ான  

கடட்ுமானமானது  ஆரம்பிக்கப்பட தவண்டும். பாதிப்புக்கு உடப்ட்ட 

பகுதிகளவான விரிவான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படட் பின்னதர இந்த 

வரரபடங்கள் தயாரிக்கப்பட உள்ளன. 

 

12. மண் தமடுகள் மீதானநுரழவுப்பாரதகள் உள்ள பகுதிகளில், 

முன்பமாழியப்பட்ட விரிவான நீர ்  வடிகால்த்  திட்டமானது SLLDC க்கு 

சமரப்்பிக்கப்படவுள்ளது. இந்த வடிகால் திட்டமானது  வரரபடம்  மற்றும் 

நுரழவுப்பாரதயின் மட்டம், கடட்ுமானப் பபாருட்கள்,    பக்கவாடட்ு 
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கட்டரமப்புகளின் விவபரங்கள், மற்றும் ஏற்கனதவ அங்குள்ள 

கால்வாய்களின் நீரரத்  திரசதிருப்புதல் பதாடரப்ான  பரிந்துரரகள் 

முதலியன உள்ளடக்கியதாக இருதல் தவண்டும். சதுப்பு நிலங்களில் அதன் 

கடட்ுமான முரற மற்றும் புனரரமப்புத்  திட்டம் பதாடரப்ான விபரங்களும்  

சமரப்்பிக்கப்பட தவண்டும். அவசியமான தரவுகள் தசகரிக்கப்படட்ு 

அரவயாவும்  விரிவான ஆய்வுக்குப் பின்னதர திட்ட வரரபடங்கள் 

தயாரிக்கப்பட தவண்டும். முக்கியமாக, SLLDC இலிருந்து  எழுத்து ரீதியிலான 

ஒப்புதல்  பபற்ற பின்னதர கடட்ுமானப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட  தவண்டும். 

 

13. நீர ் வடிகால் பதாடரப்ான பரிந்துரரகரள கண்டிப்பாக கரடபிடிப்பது 

ஒப்பந்ததாரரின் பபாறுப்பாகும், அவ் ஒப்பந்தக்காரர ் பரிந்துரரக்கப்படட் 

கடட்ுமான முரறகரள மீறிச ் பசயல்ப்  படுவாராயின்,  நரட 

பபற்றுக்பகாண்டிருக்கும் நிரம்ாணப் பணிகரள இரடநிறுத்துவதற்கான  

முழு அதிகாரமும்  SLLDC பகாண்டுள்ளது. 

 

14. முன் தயார ் பசய்யப்பட்ட கடட்ுமானப் பபாருட்கரள தபணும் இடங்கள் 

மற்றும் இவற்ரறக்   கலரவ பசய்து பதாகுக்கும் நிலப்பரப்பானது தாழ்வான 

சதுப்பு ஈர நிலமாகதவா அல்லது ஈரமான புல் நிலமானதாகதவா இருக்க 

கூடாது. காரணம் இச ்பசயற்பாடுகளாவன   ஈரமான  சதுப்பு  நிலங்கரளச ்

தசததிற்கும், சீரழிவிற்கும்  உள்ளாகி விடும், இதன் நிமித்தம்    SLLDC யின்  

ஒப்புதலுடன் பிற மாற்று இடங்கரளப் பயன்படுத்துமாறு  பரிந்துரர 

பசய்யப்படுகிறது. 

 

15.  அததாடு கூட, தற்காலிக காரியாலயம், தவரலயாட்கள் தாங்கும் 

பகாட்டில்கள், கட்டிடப் பபாருட்கரளப்,  வரகப்படுத்தும் இயந்திர 

இத்யாதிகள்  , தற்காலிகமாக குப்ரப பகாடட்ும் இடங்கள் என்பன தளத்தின்  

எப்பகுதியிலும் தபணப்பட முடியாது. 

 

16. கடட்ுமானப் பணியானது ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாக அத்தியாயம் 02 இல் 

கூறப்படட்ுள்ளதன் படி ஒப்பந்ததாரரின் விரிவான கடட்ுமான முரறரமகள் 

பதாடரப்ான விடயங்கள் SLLDC  யின் முன் அனுமதிக்காக   கடட்ாயமாக   

சமரப்்பிக்கப்படல் தவண்டும்.   

 

17. இக் கடட்ுமானத் திட்டத்தின் காலப்பகுதியின் தபாது யாபதாரு கடட்ுமான 

நடவடிக்ரகரயயும் தமற்பாரர்வயிடும் முழு அதிகாரத்ரத SLLDC 

பகாண்டுள்ளது. 

 

18. கடட்ுமான கால கட்டத்தில் ஏததனும் சதுப்பு நிலம் பதாடரப்ான தமலதிக  

நிரம்ாணச ் பசலவுகள் ஏற்படக் கூடும் என்பதால் இவ் ஒப்பந்த ஆவணத்தில் 

தமலதிக தற்காலிகத் பதாரக ஒன்ரறச ் தசரக்்குமாறு  பரிந்துரர 

பசய்யப்படுகிறது.  

 

19. நீரக்் கால்வாய் சீரரமப்புகள், நீர ் வடிகால் தமம்பாடு மற்றும் கால்வாய்கள் 

விரிவுபடுத்தல் என்பன     

நிரறவரடந்த பின்னதர பாலத்தின் தூண்கள் பதாடரப்ான கடட்ுமானத்  

திட்டமானது  ஆரம்பிக்கப் பட தவண்டும்.. 

 

20.  நீரப்்பாசனக் கால்வாய்களில் அல்லது நீரப்்பாசன அரமப்புகளில் 

யாதாயினும் மாற்றங்கள் தமற்பகாள்ள தவண்டியுருப்பின், அரவ பதாடரப்ாக 

எழுத்து ரீதியான ஒப்புதரல  நீரப்்பாசனத் திரணக்களத்திடம் இருந்து  

யாவற்றிடக்ும் முன்பாக பபற்றுக்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 

 

21. யாததனும் கால்வாய்களில் மறுசீரரமப்ரப தமற்பகாள்ள தவண்டி இருப்பின் 

அல்லது கால்வாய்கள் தமம்பாட்டிற்காக யாததனும் நிலத்ரதக்  
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ரகயகப்படுத்துதரல  தமற்பகாள்ளதவண்டி இருப்பின் அரவ பதாடரப்ாக 

அரனத்து அரசாங்க மற்றும் தனியார ் நிறுவனங்களின் ஒப்புதலானது 

அவசியம் பபறப்பட தவண்டும். 

 

22. EH-NKBA RoW க்குள் அரமந்திருக்கக்கூடிய பவள்ளம் மற்றும் நீரப்்பாசன 

கடட்ுப்பாடட்ு வாயில்கள், கசிவுகள் மற்றும் கால்வாய்கள் மற்றும் பிற 

துரணக் கட்டரமப்புகளின் பசயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்புகளுக்காக 

அணுகல் உரிரமகள் பதாடரப்ானவரக்ள் மற்றும் முகவரக்ள்ளுடன்  

உடன்பாடு ஒன்று  எட்டப்பட தவண்டும். 

 

23. பாதிப்புக்குள்ளான பநல் வயல் உரிரமயாளரக்ள், குத்தரகதாரரக்ள் மற்றும் 

விவசாயிகள் யாவருக்கும் உரிய இழப்பீடானது வழங்கப் படல் தவண்டும். 

 

24. அவ் இழப்பீடானது அக் குறிக்கப்படட் இடத்திடற்குரிய  வணிக 

அடிப்பரடயிலான நில மதிப்பீடுகளின்  அடிப்பரடயில் இருத்தல் அவசியம். 

 

25. அரனத்து அரசயாச ் பசாத்துகளின் இழப்பீடுகள் யாவும் மாற்றீடட்ுச ்

பசலவின் அடிப்பரடயில் பசலுத்தப்படதவண்டும். 

 

26.  சட்டரீதியான மற்றும் நல் ஆதரவுத் பதாரக பசலுத்துரகயில் உள்ள தவறான 

இரடபவளிகரள நிவரத்்தி பசய்யும் முகமாக இழப்பீடட்ுச ் பசயல்பாடு 

பதாடரப்ாக  LARC மற்றும் Super LARC பபாறிமுரறயானது பயன்படுத்தப்பட 

தவண்டும். 

 

27. பபாதுச ் பசாத்தானது பசத்திற்கு உள்ளாரகயில் அரவ உரிய முரறயில் 

மாற்றீடு பசய்யப்படுதல் அவசியமாகும். 

 

28.  அரச உடரம நிலம், பசாத்துக்கள் மற்றும்   பபாதுப் பயன்பாடட்ு தசரவகள் 

தபான்றன  தசதத்திற்கு உள்ளாரகயில், அவற்றிக்கான  தீரவ்ாக அரவ உரிய 

முரறயில் உடனடியாக மாற்றீடு  பசய்யப்படுதல் அவசியம். அத்ததாடு RDA 

வின் ஆதராதவாடு கடுபவல MC ஆல் உரிய சிறந்த பராமரிப்பும்  மற்றும்  

தசரவரயயும்  வழங்கப்படுவது அவசியமாகும்.  

 

29. சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் தபான்றரவ  அரசாங்க சுகாதார 

பகாள்ரககளின் மற்றும் வழிகாட்டல்களின் அடிப்பரடயில்  நரட பபறுதல்  

அவசியமாகும். அத்ததாடு அரவ MOH மற்றும் PHI  தபான்தறாரின்  

கண்காணிப்பு தமற்பாரர்வயின் கீழ் நரட பபறுவது அத்தியாவசியமாகும்.  

 

30. இலங்ரகயின் நகர உட்புறக் கட்டரமப்பு அபிவிருத்தி பதாடரப்ாக, இட 

இரணப்தபா அல்லது காணி   இரணப்தபா முக்கிய காரணிகளாக 

அரமயாது.  மாறாக, அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட மீள்குடிதயற்றக் 

பகாள்ரககள், வழிகாடட்ுதல்கள் மற்றும் சட்டம் தபான்றவற்றால் அரவ 

நிரவ்கிக்கப்பட தவண்டும். 

 

31. PMU/RDA ஆனது SIA மற்றும் RAP அடிப்பரடயில் நரடமுரறப்  பயனுள்ள 

மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மீள்குடிதயற்றச ் பசயல்த் திட்டத்ரதக் 

பகாண்டிருதல் அவசியம்.NKBA எப் யின் இரண்டாம் கட்டத்தின் நிலக் 

ரகயகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடிதயற்ற பசயல்ப்பாடட்ு முரறகரளக்  

ரகயாள்வதற்கு PMU இல் திறரமவாய்ந்த பிரிவு  ஒன்று இருத்தல் அவசியம் 

ஆகும். 
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