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epiwNtw;Wr; RUf;fk; 

,yq;ifapd; kpd;rhu cw;gj;jp> flj;jy; kw;Wk; tpepNahfk; vd;gtw;Wf;F nghWg;ghd gpujhd 
epWtdkhd ,yq;if kpd;rhu rig Ks;spf;Fsk; fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp epiyaj;ij 
mgptpUj;jp nra;tjw;F gpNuupj;Js;sJ. 

இந்த EIA அைிக்றகயின் யநாக்கம் காற்ைாறல மின்  nraw;wpl;l வெதியின் விறளவாக எழும் 
தற்யபாறதய சுற்றுச்சூழலுக்கு Vw;glf;$ba ொத்தியமான யநரடி, மறைமுக, ஒட்டுவமாத்த மற்றும் 
தூண்டப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகறள கண்டைிந்து மதிப்படீு வெய்வதாகும். இது தற்யபாதுள்ள 
ngsjPf> சுற்றுச்சூழல், வபாருளாதாரம் மற்றும் ெமூக நிறல ஆகியவற்ைின் அடிப்பறடத் 
juTfisAk;> எதிர்பார்க்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் மற்றும் முன்வமாழியப்பட்ட தணிப்பு 
நடவடிக்றககள் vd;gtw;iw வகாண்டுள்ளது. ,e;j EIA ஆனது, கணிக்கப்பட்ட எதிர்மறை 
தாக்கங்கறளத் தவிர்க்க, குறைக்க, தீர்வுfhz அல்லது கறடெி முயற்ெியாக ஈடுவெய்ய, வபாருத்தமான 
தணிப்பு நடவடிக்றககளுக்கான பரிந்துறரகறள வழங்குகிைது; மற்றும் திட்டத்தின் ஒட்டுவமாத்த 
சுற்றுச்சூழல் நிறலத்தன்றமறய அறடய தளம் ொர்ந்த சுற்றுச்சூழல் Kfhikj;Jtk; மற்றும் 
கண்காணிப்பு திட்டத்றத வழங்குfpd;wJ. 

முன்வமாழியப்பட்ட மன்னார் காற்ைாறல மின்  nraw;wpl;l- மூன்ைாம் கட்டம் மன்னார் மாவட்டத்தில் 
முெலி, நானாட்டான் மற்றும் மன்னார் efuk; பிரயதெ வெயலகப் பிரிவுகளில் (DSD) அறமந்துள்ளது, 

இது ஒரு மின்ொர உற்பத்தி மற்றும் பரிமாற்ைத் திட்டமாகும். காற்ைாறல, யெகரிப்பான் துறண 
நிறலயம் (CSS) மற்றும் யெகரிப்பான் வறலயறமப்பு ஆகியறவ முெலி பிரயதெ வெயலகத்தின் 
வகாக்குபறடயான், வகாண்டச்ெி, கரடிக்குளி மற்றும் முள்ளிக்குளம் GND களில் மரிச்ெிகட்டி 
காப்புக்காடுகளுக்குள் அறமந்துள்ளன. kpd;flj;jy; jlk; மன்னார் DS பிரிவில் உள்ள புதுக்கமம் GND 

இல் தற்யபாதுள்ள மன்னார் துறண மின்நிறலயத்துடன் இறணக்கப்படுவதற்கு முன் 13 GND கறள 
கடந்து வெல்கிைது. 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியானது, இலங்றகயில் புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்திtY அபிவிருத்தியில் 
ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்ள உச்ெ முகவரான இலங்றக நிறலயான ெக்திtY அதிகாரெறபயால் (SLSEA)   PA-

239300 mDkjpg;gj;jpuj;jpd; %ykhf tiyaikg;Gld; ,izAk; காற்ைாறல அபிவிருத்தி 
திட்டத்திற்காக வறரயறுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வதாழில்நுட்ப 
வபாருளாதார காரணிகறள ஆய்வு வெய்து, SLSEA விடுத்த யகாரிக்றகக்கு இணங்க ஏற்கனயவ 
ஒதுக்கப்பட்ட திட்டப் பகுதிக்குள் உருவாக்கக்கூடிய காற்ைாறல மின்rf;jp ஆற்ைறல அதிகப்படுத்தும் 
யநாக்கில் EIA இன் யநாக்கம் யமம்படுத்தப்பட்டது (குைிப்பு: SEA/REP/A-39510 யததி, 04 ஜனவரி 2022). 

அதன்படி, 6 வமகாவாட் வறரயிலான தனிப்பட்ட விறெயாழித் திைறனக் கருத்தில் வகாண்டு, 160 M 
சுழலி விட்டம் வகாண்ட, cr;rpapd; cauk; (,Wjp jiu kl;lj;jpypUe;J) 190 M nfhz;l வபரிய 
காற்ைாறல விறெயாழிகறளப் பயன்படுத்துவதற்கான விரிவான தாக்க மதிப்படீு யமற்வகாள்ளப்பட்டது. 
இந்த EIA இறுதி குைிப்பு விதிமுறைகள் மற்றும் 25 யம 2022 யததியிட்ட, CEA 08/EIA/P&E/07/2021 

fbjj;jJld; இணங்குகிைது. 

திட்டத்தின் யநாக்கம் 34 காற்ைாறல விறெயாழிகள், 33- kV யெகரிப்பான் tiyaikg;G (34.9 Km), 5 ஏக்கர் 
நிலத்தில் 33 kV /220 kV CSS, 220-kV, 28.6 kM kpd;flj;jy; jlk;, தற்யபாதுள்ள அணுகறல மறுெீரறமத்தல் 
ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ொறலகள் (9.34 kM) மற்றும் புதிய அணுகல் ொறலகள் (7.41 kM) 
காற்ைாறல விறெயாழி கட்டுமான தளங்களின் முன்வமாழியப்பட்ட இடங்கறள அறடய. காற்ைாறல 
விறெயாழிகளால் உருவாக்கப்படும் மின்ொரம் 33-kV யெகரிப்பான் tiyaikg;ig பயன்படுத்தி CSS 

க்கு மாற்ைப்படும். CSS இல் மின்னழுத்தத்றத 220 kV ஆக உயர்த்திய பிைகு, உற்பத்தி வெய்யப்படும் 
மின்ொரம், உத்யதெ 28.6 km நீளமுள்ள, முள்ளிக்குளம் CSS - மன்னார் GSS, 220 kV ஒலிபரப்பு பாறத 
வழியாக புதுக்கமத்தில் இருக்கும் மன்னார் tiyaikg;G துறண மின்நிறலயத்திற்கு (GSS) 

அனுப்பப்படும். தற்யபாதுள்ள ொறல வறலயறமப்பின் ஒரு பகுதியின் நிறல, கனரக உபகரணங்கள் 
மற்றும் இயந்திரங்கறள kpd;gpwg;ghf;fp இடங்களுக்கு வகாண்டு வெல்ல யபாதுமானதாக உள்ளது. 
இந்தத் யதறவறயப் பூர்த்தி வெய்ய தற்யபாதுள்ள ொறல வறலயறமப்பின் மற்வைாரு பகுதி 
புனரறமக்கப்பட யவண்டும். தற்யபாதுள்ள ொறலகறளப் பயன்படுத்தி ஒரு ெில காற்ைாறல 
kpd;gpwg;ghf;fp இருப்பிடங்கறள அணுக முடியாது, எனயவ, புதிய ொறலகள் அறமக்க யவண்டும். 
தற்யபாதுள்ள மற்றும் புதிய ொறலகளின் யதாள்பட்றடயுடன் 33-kV யெகரிப்பான் tiyaikg;G 
கட்டப்படும். 
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அண்றமயில் புனரறமக்கப்பட்ட புத்தளம் - மன்னார் பிரதான வதீி முழு திட்டப் பகுதியிலும் N-S 

திறெயில் வெல்கிைது. முழு திட்டப் பகுதியும் குறைந்த rha;Tilajhf, 0 முதல் 25m msl வறர 
NtWgLfpd;wJ. இப்பகுதி ஒரு வமன்றமயான ொய்றவ வவளிப்படுத்துகிைது, இது கடயலார 
வண்டல்களுக்கும் nrk;kz; உருவாக்கத்திற்கும் இறடயிலான எல்றலறய வறரயறுக்கிைது. திட்டப் 
பகுதிக்குள் காணப்பட்ட ெிைப்பியல்பு நிலப்பரப்பு அம்ெங்களில் ஒன்று கல் ஆறு வவள்ளச் 
ெமவவளிக்குள் குவிமாடம் யபான்ை கட்டறமப்புகள் (6m உயரம் வறர) fhzg;gLtjhFk;. இது 
கடற்கறரயிலிருந்து 500m வதாறலவுக்கு நிலத்றத யநாக்கி நீண்டுள்ளது. திட்டப் பகுதியின் மற்ை 
அறடயாளம் காணப்பட்ட நிலப்பரப்பு அம்ெங்கள் மணல் உருவாக்கம், களிமண், மணல் களிமண் 
மற்றும் nrk;kz; nfhz;l பகுதிகறள உள்ளடக்கிய தட்றடயான நிலங்கள் ஆகும். கூடுதலாக, திட்டப் 
பகுதிக்குள் மணல் திட்டுகள் (சுமார் 6 m உயரம் வறர), ெரறள மற்றும் யலட்டரிடிக் வடிவங்கள், பாறை 
யபான்ை அறமப்புகறளக் வகாண்ட (4 m உயரம் வறர) அறடயாளம் காணப்படுகின்ைன. 

ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள கடற்கறரயானது, வபாதுவாக, பல உள்ளூர் மாறுபாடுகளுடன் வதற்கிலிருந்து 
வடக்கு திறெயில் நீண்டுள்ளது. கடற்கறரயயாரம் ஆண்டு முழுவதும் Ropg;G nrad;Kiwf;Fk; 
வதன்யமற்கு பருவக்காற்றுf;Fk;  ntspg;gLj;jg;gl;Ls;sJld;> ஆனால் வடகிழக்கு பருவமறழ 
அறலகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிைது. ஒப்படீ்டளவில் flw;fiuf;F அருகிலுள்ள பகுதியில் ஆழம் 
Fiwthf உள்ளது. கடயலார அம்ெங்களின் குைிப்பிடத்தக்க மாறுபாடு ஆய்வுப் பகுதியின் 
கடற்கறரயில் வதளிவாகத் வதரிகிைது. ஒப்படீ்டளவில் வெங்குத்தான முன் மணல் வறக மணல் 
அறமப்புகளுடன் வமதுவாக ொய்வான முன்கறர மற்றும் பின்கறர பகுதிகளுடன் கூடிய மணல் 
கடற்கறரகள், வெங்குத்தான முன் பக்க பாறை வடிவங்கள் மற்றும் வெங்குத்தான முன் பக்க பாறை 
வடிவங்கள் வகாண்ட கடற்கறரகள் ஆகியறவ ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. பல நீர்நிறலகளின் கடல் 
Kfg;Gfs; கடற்கறரயயாரத்தில் அறமந்துள்ளன மற்றும் ஆண்டின் வபரும்பகுதியில் மணல் திட்டுகள் 
அத்தறகய அறனத்து Kfg;Gகளிலும் உள்ளன. 

காற்ைாறல விறெயாழிகள்/யகாபுரங்கள் ஆய்வுப் பகுதியின் கடற்கறரக்கு அப்பால் அறமந்துள்ளதால், 

அத்தறகய விறெயாழிகளின் கட்டுமானம் மற்றும் வெயல்பாட்டின் காரணமாக கடற்கறரயயார 
நடத்றதயில் யநரடித் தாக்கம் ஏற்படாது. எவ்வாைாயினும், கட்டுமான நடவடிக்றககளில் ஒவ்வவாரு 
காற்ைாறல விறெயாழியின் இருப்பிடத்றதயும் சுற்ைி ஒரு வபரிய பகுதிறயப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் 
தாவரங்கறள அகற்றுதல், mfo;Tfs;, நிரப்புதல், mKf;Fjy;, ெமன் வெய்தல் மற்றும் பிை 
வதாடர்புறடய நடவடிக்றககள் கட்டுமான கட்டத்தில் திட்டமிடப்படுகின்ைன. மண் அரிப்பு, வண்டல் 
படிதல், இயற்றக வடிகால் முறைகளின் அறடப்பு/கட்டுப்பாடு, மண் ெிறதவு மற்றும் நீர் யதங்குதல்/ 
பிரயதெத்தில் வவள்ளப்வபருக்கு ஏற்படுவதற்கான ொத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. எவ்வாைாயினும், 

நிலப்பரப்பின் ஒப்படீ்டளவில் தட்றடயான தன்றம மற்றும் அதிக ஊடுருவும் திைன் வகாண்ட மணல் 
மண் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் வகாண்டு, கட்டுமான நடவடிக்றககளால் கடுறமயான தாக்கத்றத 
எதிர்பார்க்கg;glவில்றல. முன்வமாழியப்பட்ட அணுகல் ொறலகள் அறமப்பதன் காரணமாக கடயலார 
மண்டலத்தில் இயற்றகயான வடிகால் வடிவங்களில் ஏயதனும் மாற்ைங்கள் ஏற்படுவதால் நீர் 
யதங்குதல் மற்றும் உள்ளூர் வவள்ளம் ஆகியவற்றுடன் வதாடர்புறடய பாதகமான பாதிப்புகளுக்கான 
வாய்ப்பும் உள்ளது. 

கட்டுமானங்களுக்குத் யதறவயான குறைந்தபட்ெ பகுதிகறளப் பயன்படுத்துதல், வடிகால் அறமப்புகறள 
அறமத்தல்-யதறவயான இடங்களில் மண் வபாைிகள், ஏற்கனயவ உள்ள வடிகால் 
பாறதகள்/நீர்நிறலகளில் பாய்ச்ெறலத் தடுக்காமல் இருப்பது-யதறவப்படும் இடங்களில் kjFகள் 
யபான்ை வடிவங்களில் முறையான கட்டுமான நறடமுறைகள் பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. மற்றும் 
கட்டுமான கட்டத்திற்குப் பிைகு முடிந்தவறர பாதிக்கப்பட்ட பகுதிறய மீட்வடடுப்பது பாதிப்றபக் 
குறைக்கும் நடவடிக்றககளாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட யவண்டும். மண் அரிப்றபக் குறைக்க, கட்டுமான 
யநாக்கங்களுக்காக அழிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் புல் Nghu;itia மீண்டும் வளரச் வெய்வதும் 
பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. மற்ை விறெயாழிகறள விட கடற்கறரக்கு அருகில் அறமந்துள்ள காற்ைாறல 
விறெயாழிறய அதிக உட்புை இடத்திற்கு மாற்ைவும் பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. 

காற்ைாறல மின் திட்டப் பகுதி மற்றும் அறதச் சுற்ைியுள்ள முக்கிய யமற்பரப்பு நீர்நிறலகள் கடல் 
(இந்தியப் வபருங்கடல்), நீர்ப்பாென வதாட்டிகள், கல் ஆறு மற்றும் யமாதரகம் ஆறு ஆகும். கூடுதலாக, 

ஒரு நீர்ப்பாென கால்வாய் அறமப்பு, ெிறு ஓறடகள், நீர் யதங்கும் பள்ளங்கள் மற்றும் வயல் வடிகால் 
ஆகியறவ ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ளன. கல்yhறு ஒரு பருவகால நீயராறட மற்றும் மறழக் 
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காலங்களில் கல்yhறுவின் கீழ் பகுதியில் முக்கியமாக கல்yhறு பாலத்தின் கீழ்பகுதியில் வவள்ளம் 
ஏற்படுவது மிகவும் வபாதுவானது. யமாதரகம் ஆறு பிரயதெத்தின் மிகப்வபரிய ஓறடயாகும், இது 
காற்ைாறல யகாபுரம் எண் 38 இல் இருந்து சுமார் 1.3 கியலாமீட்டர் வதாறலவில் கடலில் பாய்கிைது. 
யமாதரகம் ஆைில் உள்ள நீர் ஆய்வுப் பகுதியின் வதற்கு பகுதியில் அறமந்துள்ள நீர்ப்பாென 
குளங்களுக்கு நீர்ப்பாென யநாக்கங்களுக்காக, முக்கியமாக வநல் ொகுபடி, திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது 
என்பது குைிப்பிடத்தக்கது. திட்டப் பகுதிக்குள் பல ெிைிய நீர்ப்பாெனத் வதாட்டிகள் அறமந்துள்ளன. 
மற்றும் யமற்பரப்பு பரப்பளவு 30 வெக்யடருக்கும் குறைவாக உள்ளது. மார்ச் முதல் அக்யடாபர் 
வறரயிலான வைண்ட காலத்தில் அறனத்து பாென வதாட்டிகளும் வைண்டு அல்லது வதாட்டியின் 
நடுப்பகுதியில் தண்ணரீ் யதங்கி நிற்கும். 

9 உள்ளூர் இனங்கள், 8 யதெிய அளவில் அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்கள் மற்றும் 7 யதெிய அளவில் அழிந்து 
வரும் இனங்கள் உட்பட வமாத்தம் 151 விலங்கினங்கள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் கள ஆய்வின் யபாது பதிவு 
வெய்யப்பட்டன. உள்ளூர் மற்றும் அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களின் அடிப்பறடயில் விலங்கினங்களின் 
பன்முகத்தன்றம குறைவாக இருப்பது கண்டைியப்பட்டது. திட்டப் பகுதியில் உள்ள விலங்கினங்களின் 
கூட்டமானது 9 புலம்வபயர்ந்த இனங்கள் உட்பட பைறவகளால் ஆதிக்கம் வெலுத்துகிைது. 
எவ்வாைாயினும், புலம்வபயர்T அல்லாத பருவத்தில் கள ஆய்வுகள் யமற்வகாள்ளப்பட்டன, எனயவ 
பதிவுவெய்யப்பட்டறவ வபரும்பாலும் gpd;jq;FgitahfTk; மற்றும் திட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய 
புலம்வபயர்ந்itapd; உண்றமயான எண்ணிக்றகறயக் குைிப்பிடவில்றல என்பறத கவனத்தில் 
வகாள்ள யவண்டும். 

fhw;whiyfs; kw;Wk; kpd;flj;jy; jlq;fளிலிருந்து எழும் முக்கிய எதிர்மறையான தாக்கங்களில் 
ஒன்று பைறவகள் மற்றும் வவௌவால்கள் gvd;gtw;wpd; இைப்பு மற்றும் காயத்திற்கு வழிவகுக்கும். 
மன்னார் தீறவப் யபாலன்ைி, திட்டப் பகுதியில் குளங்கள் அல்லது யெற்றுத் திட்டுகள் இல்லாததால், 

புலம்வபயர்ந்த பைறவகளின் குைிப்பிடத்தக்க கூட்டங்கள் எதுவும் காணப்படவில்றல. காற்ைாறலகறள 
அறமப்பதற்காக யதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட இடங்கள் மரிச்ெிகட்டி காப்புக்காடுகளில் புதர்க்காடுகள் மற்றும் 
ெிறதந்த உலர்ந்த-கலப்பு பசுறமயான காடுகளில் அறமந்துள்ளன. எவ்வாைாயினும், கரடிக்குளி மற்றும் 
முள்ளிக்குளம் பகுதியில் அறமந்துள்ள ெில நீர்ப்பாென குளங்களpy; பைறவகளின் நடமாட்டத்றத 

அவதானிக்க$bajhf ,Ue;jJ. விலங்கினங்களின் மீது, குைிப்பாக நீர்ப்பாெனத் வதாட்டிகறளச் சுற்ைி 
ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் குைித்து துல்லியமான மதிப்படீ்றடச் வெய்வதற்கு, பைறவகள் மற்றும் 
வவளவால்கள் மீது கவனம் வெலுத்தும் யமலதிக ஆய்வு, விலங்கினங்களின் கூட்டறமப்பு மற்றும் 
நடத்றத ஆகியவற்ைில் ஏற்படும் தற்காலிக மாற்ைங்கறளக் கண்டைிய பரிந்துறரக்கப்படுகிைது. திட்டப் 
பகுதியில் இருக்கும் விலங்கினங்களுக்குத் யதறவயான தணிப்பு நடவடிக்றககளின் வறகறயத் 
தீர்மானிக்க இது உதவுகிைது. இந்தத் தாக்கத்றதத் தவிர, நில மற்றும் நீர்வாழ் வாழ்விடங்களின் 
இழப்பு, வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்களுக்கு இறடயூறு, வாழ்விடத் துண்lhjy;, வாழ்விடச் ெீரழிவு 
யபான்ை பாதிப்புகள் குைிப்பிடத்தக்கறவ அல்ல. யமலும் சுற்றுச்சூழல் Kfhikj;Jt திட்டத்றத 
கடுறமயாகச் வெயல்படுத்துவதன் மூலம் ,tw;iw நிர்வகிக்க முடியும். 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத் தளங்கள் மற்றும் அறதச் சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் அறனத்து 
வாழ்விடங்களிலிருந்தும் ஆறு (6) உள்ளூர் மற்றும் 189 உள்நாட்டு இனங்கள் உட்பட வமாத்தம் 216 

தாவர இனங்கள் (59 குடும்பங்கள் மற்றும் 185 rhjpகள்) பதிவு வெய்யப்பட்டன. ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவு 

வெய்யப்பட்ட இருபத்தி ஒன்று (21) தாவர இனங்கள் அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள் MFk;. 
பதிவுவெய்யப்பட்ட அறனத்து தாவர இனங்களும் திட்டப் பகுதிக்கு தனிப்பட்டறவ அல்லது 
வரம்பிடப்பட்டறவ அல்ல. கறரயயார தாவரங்கள், ெீர்குறலக்கப்படாத மற்றும் ெீரழிந்த வைண்ட-கலப்பு 
பசுறமயான காடுகள், புதர்க்காடுகள் மற்றும் ெதுப்பு நிலங்கள் யபான்ை இயற்றக நிலப்பரப்பு 
வாழ்விடங்கள் முன்வமாழியப்பட்ட திட்ட தளங்களில் காணப்படுகின்ைன. 

கடயலார tyaj;jpw;Fs; இருக்கும் 13 kpd;gpwg;ghf;fp இடங்கறளத் தவிர வபரும்பாலான 
kpd;gpwg;ghf;fpfs; கறரயிலிருந்து வவகு வதாறலவில் உள்ள நிலப்பரப்பில் mikக்கப்படும். 
முன்வமாழியப்பட்ட வளர்ச்ெியின் கறரயயாரப் பகுதி வபரும்பாலும் மணல் நிறைந்த கடற்கறரகளாகும், 
ெில குன்றுகள் மற்றும் ெதுப்புநில திட்டுகளும் காணப்படுகின்ைன. ெில பவளப்பாறைகள் மற்றும் கடல் 
புல் படுக்றககள் தற்யபாறதய mgptpUj;jp gFjpapypUe;J வவகு வதாறலவில் உள்ள கடல் 
பகுதிகளில் மட்டுயம காணப்படுகின்ைன. காற்ைாறல kpd;gpwg;ghf;fpfளின் கட்டுமானம் மற்றும் 
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வெயல்பாடு கடல் சூழல் அல்லது கடல் உயிரினங்களில் குைிப்பிடத்தக்க யநரடி தாக்கத்றத 
ஏற்படுத்தாது. இருப்பினும், ெில மறைமுகத் தாக்கங்கள் வண்டலின் விறளவாக, திட்டத்தின் கட்டுமான 
கட்டத்தில் கடல் சூழலுக்கு ஓடிவிடும். இத்தறகய பாதிப்புகள் குறுகிய காலத்திw;Nf இருக்கும் மற்றும் 
பூமி அகழ்வின் யபாது நல்ல நறடமுறைகறளப் பராமரிப்பதன் மூலம் குறைக்க முடியும். 

kpd;gpwg;ghf;fpfspy; இருந்து உருவாகும் ெத்தம் கறரயயார மீன்கறள பயமுறுத்தும் மற்றும் 
kPdtu;fளின் மீன் பிடிப்பு தறடபடும் என்ை கவறல ெில மீனவர்களிடk; அதிகரித்து வருகிைது. 
இருப்பினும், காற்ைில் உருவாகும் ெத்தம் மீன் மீது தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும் என்று கூறுவதற்கு எந்த 
அைிவியல் ஆதாரமும் இல்றல. காற்ைாறல kpd;gpwg;ghf;fp கடற்கறரயில் இருந்து வதாறலவில் 
mike;jpUg;gJld; விறெயாழியில் இருந்து vOk; ஒலி அழுத்தம் கடறல அறடயும் யபாது 
மீன்களால் உணர Kbahj msTf;F kpff; குறைவாக இருக்கும். 

220kV kpd;flj;jy; jlk; நில பயன்பாடு மற்றும் நில உரிறமயில் யவறுபடும் gy நிலங்கறள கடந்து 
வெல்கிைது. 28.6 kM kpd;flj;jy; jlk;, 19.7 kM வநல் நிலம் வழியாகவும், 8.9 kM வடீ்டுத்யதாட்டம் / 
வதன்னந்யதாப்பு வழியாகவும், மீதமுள்ளறவ காடு வழியாகவும், வதன் கடற்கறர ொறலயின் 
முன்பதிவு (B403) வழியாகவும் வெல்கின்ைன. kpd;flj;jy; jlk;, அறமக்க இரண்டு KidT 
NfhGuq;fs;, 22 யகாண NfhGuq;fs;, மற்றும் 59 jhq;Fk; NfhGuq;fs; யதறவப்படும். 
குடியயற்ைங்களுக்குள் யகாபுரங்கள் அறமக்கப்படாது மற்றும் கட்டறமப்புகள் பாதிக்கப்படாது என்பது 
உறுதி வெய்யப்பட்டுள்ளது. றகயகப்படுத்தும் பணிகள் யமற்வகாள்ளப்பட்டாலும், யகாபுரங்கள் கட்டிய 
பின் விவொயிகள் ொகுபடிறய வதாடரலாம். kpd;flj;jy; jlk; nry;Yk; top (nry;வழி-விடுப்பு) 
றகயகப்படுத்தப்படாது, ஆனால் kpd;flj;jy; jl பாதுகாப்பிற்காக வதன்றன, பறன, மா மற்றும் பிை 
உயரமான மரங்கள் அகற்ைப்படும். 

திட்டப் பகுதி முக்கியமாக விவொயம் மற்றும் மீன்பிடி ொர்ந்த கிராமங்கள் ஆகும். "மல்வத்து ஓயா" 
ஆறு மற்றும் "fl;Lf;fiu Fsk;" gbf;fl;L அறமப்பு இப்பகுதியில் இரண்டு பருவ வநல் 
பயிர்ச்வெய்றகக்கு வநற்பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாெனம் வெய்கிைது. திட்டப் பகுதியின் யமற்கு எல்றலயில் 
உள்ள பால்க் விரிகுடா அப்பகுதி மீனவர்களுக்கு யெறவ வெய்து வருகிைது. காற்ைாறல விறெயாழிகள் 
குடியிருப்புகள் மற்றும் மீன்பிடி நடவடிக்றககளுக்கு எந்த இறடயூறும் ஏற்படாமல் இருக்க, 

குடியிருப்புகளிலிருந்து (>450மீ) மற்றும் கடயலாரக் யகாட்டிலிருந்து 150 மீட்டருக்குக் குறையாமல் 
உள்நாட்டில் அறமந்துள்ளது. முள்ளிக்குளம் பகுதி மட்டுயம கடற்கறர கடல் மீன்பிடியில் ஈடுபடும் 
மீனவ ெமூகமாகும். காற்று விறெயாழிகள் கடற்கறர கடல் மீன்பிடித்தல் மற்றும் இைங்கும் 
தளங்களுக்கான அணுகறலத் வதாந்தரவு வெய்யாது. மீனவர் thbகள் அயத இடத்தில் வதாடரலாம். 

காற்ைாறல இயக்கத்தால் ஏற்படும் ெத்தம் மற்றும் அதிர்வு மீன்வளத்றத யமாெமாக பாதிக்கும் என்று 
திட்டப் பகுதியின் ெமூகங்கள், குைிப்பாக மீனவர்கள் அச்ெத்தில் உள்ளனர். இவ்வாைான 
அச்ெங்களிலிருந்து விடுபட காற்ைாறல மின் திட்டங்கள் வதாடர்பான தகவல்கறள CEB ெமூகத்திற்கு 
பரப்புகிைது. எவ்வாைாயினும், மீன்வளத்திற்கான திட்டத்தின் பாதுகாப்றப உறுதிப்படுத்த வதாடர்ச்ெியான 
முயற்ெி அவெியம். திட்டத்தின் கட்டுமானம் மற்றும் வெயல்பாட்டின் யபாது ெமூகத்தின் பங்யகற்பு 
கண்காணிப்பு வெயல்முறையானது, எந்தவவாரு பாதகமான தாக்கங்கறளயும் தவிர்ப்பதற்காக திட்டம் 
வெயல்படுத்தும் பாதுகாப்பு மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றகறய ெமூகம் காண அனுமதிக்கும் வறகயில் 
முன்வமாழியப்பட்டுள்ளது. 

CSS மற்றும் kpd;flj;jy; jlk; கட்டுமானம் உட்பட காற்ைாறல மின் திட்டத்திற்காக ஒரு 
சுற்றுச்சூழல் Kfhikj;Jt  திட்டம் (EMP) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, இது பின்வரும் நிறலகளில் 
எதிர்பார்க்கப்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்றககளின் வளர்ச்ெி பற்ைி விவாதிக்கிைது: (i) 
கட்டுமானத்திற்கு முன், (ii) கட்டுமானம், மற்றும் (iii) வெயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு. EMP ஆனது 
முன்வமாழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்றககள், கண்காணிப்பு யநாக்கம், தரநிறலகள், நிறுவன வபாறுப்பு 
மற்றும் வெயல்படுத்தல் அட்டவறண ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புத் 
திட்டத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்கள் மற்றும் கால இறடவவளி மற்றும் வெலவும் EMoP இல் 
வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

உலகளாவிய விறல எண்கறளப் பயன்படுத்தி வபாருளாதார விதிமுறைகள் மற்றும் திட்டத்தின் ெமூக 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் உட்பட திட்டத்தின் நம்பகத்தன்றமறய மதிப்பிடுவதற்கு 
உண்றமயான அடிப்பறடயில் நீட்டிக்கப்பட்ட வெலவு பலன் பகுப்பாய்வு யமற்வகாள்ளப்பட்டது. 
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பாதகமான நிறலறமகளுக்கு திட்டத்தின் வலிறமறய யொதிப்பதற்காக உணர்திைன் பகுப்பாய்வு 
யமற்வகாள்ளப்பட்டது, யமலும் 10% milTg;Gs;sp IRRஐ விட அதிகமான திட்ட IRR களுடன் 
யொதிக்கப்பட்ட பாதகமான நிறலறமகளுக்கு திட்டம் வலுவானது என்பறத நிரூபித்தது. 

தரக்ைங்ைள்  ற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைைளின் சுருக்ை அட்டவகண 

தரக்ைங்ைள் 
jhf;fj;jpd; 
gupkhzk; தணிப்பு நடவடிக்கைைs; 

epu;khz mtj;ij   

காற்ைாறல விறெயாழிகள், யெகரிப்பான் 
tiyaikg;G, CSS மற்றும் 
முன்வமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 
kpd;flj;jy; jlk; ஆகியவற்ைின் 
கட்டுமானத்தின் காரணமாக யமற்பரப்பு 
அம்ெங்கள் மற்றும் தற்யபாறதய 
அழகியல் மாற்ைம். 

FiwT கட்டுமானத்திற்குப் பிைகு மறுெீரறமப்புத் திட்டம்/ 
மரங்கறள மீண்டும் நடுதல். மரங்கள் மற்றும் 
தாவரங்கறள அகற்றுவதற்கு உரிய துறைகளின் 
அனுமதி வபை யவண்டும். 

CSS மற்றும் kpd;flj;jy; jlk; 
கட்டுமானம், காற்ைாறல விறெயாழி 
அறமத்தல் மற்றும் திட்டத்தின் epu;khz 
gug;G மற்றும் அணுகல் ொறலகளில் 
உள்ள தாவரங்கறள சுத்தம் வெய்தல் 
ஆகியவற்ைால் மண் அரிப்பு. 

cau;T மண் அரிப்புக்கு ஆளாகும் இடங்கறளத் தவிர்த்தல். 
முறையான மண் மறுெீரறமப்பு நடவடிக்றககறள 
யமற்வகாள்வது. ெீர்குறலந்த நிலத்தின் மறுெீரறமப்பு 
மற்றும் உறுதிப்படுத்தல். அணுகல் ொறலகள் நிரந்தர 
ொறலகள் என்பtw;iw கவனமாக யதர்ந்வதடுக்கவும். 

யமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் தரம் 

 

கட்டுமான தளங்களில் இருந்து 
வவளியயறும் / கட்டுமான தளங்களில் 
இருந்து வடீ்டு கழிவு நீர் 

FiwT காற்ைாறல விறெயாழிகறள கவனமாக அறமத்தல், 

CSS க்கான நிலம், kpd;flj;jy; jlk; மற்றும் 
அணுகல் ொறலகளின் யகாண யகாபுர இடங்கள். 
வதாழிலாளர்கள் ெிலாவத்துறை/முள்ளிக்குளம் 
பகுதியில் கழிப்பறை, குடிநீர் யபான்ை trjpAs;s 
tPLfspy;; வாடறகக்கு jq;Fவார்கள். காற்ைாறல, CSS 

நிலம் மற்றும் kpd;flj;jy; பாறத தளங்களில், 

ஒப்பந்ததாரர் அந்த இடத்தில் கட்டுமானத் 
வதாழிலாளர்களுக்கு fopTf;Fopfis வழங்க 
யவண்டும். 

கட்டுமானம் / வடீ்டுக் கழிவுகள் யமற்பரப்பு 
மற்றும் நிலத்தடி நீர் மாசுபாட்டின் 
நிகழ்தகவு 

FiwT 
முெலி, நன்னாட்டான் மற்றும் மன்னார் பிரயதெ 
ெறபயின் வபாருந்தக்கூடிய விதிமுறைகள் மற்றும் 
விதிகளுக்கு இணங்க பிரிக்கப்பட்ட மரமும் 
குப்றபகளும் யெகரிக்கப்பட்டு அப்புைப்படுத்தப்படும். 

தூெி/PM/வாகன வவளியயற்ைம் காரணமாக 
காற்ைின் தர பாதிப்புகள். தூெி உமிழ்வு 
அதிகரிப்பதன் காரணமாக கட்டுமான 
காலத்தில் காற்ைின் தரத்தில் திட்டம் 
ஓரளவு தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும். 

FiwT 
கட்டுமான தளத்தில் நீர்ப்பuty;, வறரயறுக்கப்பட்ட 
வவற்று மண், வாகனங்களின் ெரியான பராமரிப்பு 
யபான்ைறவ. 

வபாதுவான கட்டுமான நடவடிக்றககள் 
காரணமாக ெத்தம் 

FiwT 
இரவில் ெத்தம் உண்டாக்கும் வெயல்பாடுகறள 
கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் காது milg;ghd;fs;, 
மப்ளர்கள் யபான்ை தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 
உபகரணங்கறளப் பயன்படுத்துதல். காறல 6 மணி 
முதல் மாறல 6 மணி வறர மட்டுயம யவறல வெய்ய 
யவண்டும். 

கட்டுமான வாகனங்கள் வெல்வதால் 
யபாக்குவரத்து வநரிெல் 

FiwT 
அதிக nrwpthd யபாக்குவரத்து பகுதிகறளத் தவிர்க்க, 

உபகரணங்களின் இயக்கத்தின் தளவாடங்கள் 
திட்டமிடப்படும். கட்டுமான தளத்தில் முறையான 
யபாக்குவரத்து அறடயாளங்கள், யபாக்குவரத்து 
பாறதகளின் இறுதி விரிவான ஆய்வு/வழி ெீரறமப்பு 
ஆகியறவ அப்பகுதியில் ொறல உள்கட்டறமப்பில் 
ெரியான கவனிப்றப உறுதி வெய்யும். 

காற்ைாறலயால் பாதிக்கப்பட்ட வடீுகளின் 
மீள்குடியயற்ைம் 

,y;iy தணிப்பு nrad;Kiw யதறவயில்றல. காற்று 
விறெயாழி இருப்பிடங்கள்/ CSS/ kpd;flj;jy; பாறத, 

மீள்குடியயற்ைப் பிரச்ெிறன இல்லாத வறகயில் 
யதர்ந்வதடுக்கப்பட்டது. 

விலங்கினங்கள் மற்றும் kj;jpkk; காற்ைாறல விறெயாழிகள், CSS மற்றும் kpd;flj;jy; 
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தாவரங்களுக்கான 
தாவரங்கள்/வாழ்விடங்களின் இழப்பு 

jlj;jpd; ஒரு பகுதி மரிச்ெிகட்டி RF இல் இருப்பதால், 

யதறவயான கட்டுமானப் பகுதிக்கு மட்டுயம 
தாவரங்கள்/ மரங்கள்/ புதர்கறள அகற்றுவறத 
வரம்பிடவும். புதிய அணுகு ொறலகறள 
யமம்படுத்துவதற்காக ஏற்கனயவ உள்ள 
வெப்பனிடப்படாத அணுகு ொறலகறள யதர்வு 
வெய்தல். வனத்துறையால் தயாரிக்கப்பட்ட 
மரிச்ெிக்கட்டி RF மறுெீரறமப்பு திட்டத்றத 
வெயல்படுத்துதல். 

கட்டுமானத்தின் யபாது உள்ளூர் 
விலங்கினங்களுக்கு இறடயூறு 

FiwT 
தனி நபர் காற்ைாறல, அணுகல் ொறலகள், CSS நிலம் 
மற்றும் கல் ஆைிலிருந்து மன்னார்/புதுக்கமம் GSS 
வறரயிலான கடத்தல் பாறதக்கான தளத் யதர்வின் 
யபாது வனவிலங்கு வழிகளும் அவற்ைின் 
வாழ்விடங்களும் முடிந்தவறர தவிர்க்கப்பட்டன. 

,af;f mtj;ij 
FiwT 

 

காற்ைாறல விறெயாழிகளின் 
வெயல்பாட்டிலிருந்து எழும் ெத்தம் 

FiwT 
thq;fpfspd; kPjhd ெத்தம் குறைக்கப்படுவறத 
உறுதிவெய்ய, ெரியான விறெயாழி இருப்பிடங்கறளத் 
யதர்வு வெய்யவும் 

காற்ைாறல / kpd;flj;jy; jlj;jpd; 
கட்டுமானத்தால் வதாழிலாளர்கள் மற்றும் 
மக்களுக்கு ஏற்படும் விபத்துகள் 

FiwT 
தளத்தில் யவறல வெய்பவர்களுக்கு முறையான PPE 

ஐப் பயன்படுத்துதல். காற்ைாறல விறெயாழி 
அறமக்கும் யபாது மீனவர்கயளா அல்லது 
அங்கீகரிக்கப்படாத நபர்கயளா பாதிக்கப்படவில்றல 
என்பறத உறுதிப்படுத்தவும் 

வெயல்பாட்டின் யபாது fhw;whbapd; 
முைிவு 

FiwT காற்ைாறல விறெயாழி குடியிருப்புகளுக்கு அப்பால் 
அறமக்கப்பட யவண்டும். காற்ைாறல விறெயாழிக்கு 
அருகில் உள்ள வடீுகளுக்கு உரிய ெத்தம் மற்றும் 
பாதுகாப்பு அனுமதி இருந்தால் மட்டுயம 
அனுமதிக்கப்படும். தணிப்பு யதறவயில்றல. 

மத்திய சுற்றுச்சூழல் mjpfhurigapd; (CEA) தறலறம அலுவலகத்தில் 9 வெப்டம்பர் 2022 அன்று 
நறடவபற்ை வதாழில்நுட்ப மதிப்படீ்டுக் குழு (TEC), பின்வரும் அட்டவறணயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக ெிக்கல்கள் காரணமாக நான்கு காற்ைாறல kpd;gpwg;ghf;fp இடங்கறள 
(WTG 15, WTG 35, WTG 36 மற்றும் WTG 37) அகற்ை முடிவு வெய்தது. எனயவ, இந்த காற்ைாறல விறெயாழி 
இடங்கறள வெயல்படுத்துவது ொத்தியமாகாது. திட்ட ஆதரவாளரான CEBயால் மாற்று இடங்கள் 
முன்வமாழியப்படவில்றல, எனயவ, இந்த EIA அைிக்றகயில் விவாதிக்கப்பட்டபடி காற்ைாறல மின் 
திட்டத்தின் இறுதி அறமப்பில் 34 காற்ைாறலகள் மட்டுயம உள்ளன. 

முக்ைிய ரன சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் சமூைப் பிரச்சிகனைள்  ற்றும் முன்ம ரழியப்பட்ட 

நடவடிக்கைைளின் சுருக்ை அட்டவகண 

,y. ஆயலாெறனகளின் யபாது எடுத்துக்காட்டப்பட்ட ெிக்கல்கள் Kd;nkhopag;gl;l jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; 

1 வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திறணக்களம் (DWC) கல்-ஆறு 
ஆற்ைங்கறரயயாரம் உள்ள பகுதி யாறன வழித்தடத்திற்கு 
அறடயாளம் காணப்பட்டுள்ளதால், kpd;gpwg;ghf;fp 
தளங்களுக்கு பரிெீலிக்கப்படக்கூடாது என்று 
வதரிவித்துள்ளது. 

ஆரம்ப காற்ைாறல அறமப்றபத் திட்டமிடும் 
யபாது இந்தக் யகாரிக்றக பரிெீலிக்கப்பட்டது. 
கல் ஆறு நதிக்கு இறணயாக 
முன்வமாழியப்பட்ட யாறன வழித்தடத்தில் 
டர்றபன் தளங்கள் எதுவும் 
அறமக்கப்படவில்றல. 

2 வனப் பாதுகாப்புத் துறை (FD) வனப் பகுதிக்குள் புதிய 
ொறல கட்டுமானங்கறளக் குறைக்கவும், முடிந்தவறர 
இருக்கும் ொறலகறளப் பயன்படுத்தவும் யகட்டுக் 
வகாண்டுள்ளது. 

ஆரம்ப காற்ைாறல அறமப்பிலிருந்து இந்தக் 
யகாரிக்றக பரிெீலிக்கப்பட்டது 

3 காற்ைாறல எண். 15 மாவில்லு பாதுகாப்பு வனப்பகுதிக்குள் 
உள்ளது. இதறன மாவில்லு பாதுகாப்பு வனப்பகுதியில் 
இருந்து மாற்றுமாறு வன பாதுகாப்பு திறணக்களம் 
யகாரிக்றக விடுத்துள்ளது. 

உத்யதெ காற்ைாறல மின் நிறலயத்தின் இறுதி 
அறமப்பிற்காக இந்த kpd;gpwg;ghf;fp இடம் 
பரிெீலிக்கப்படவில்றல. 

4 இந்த மூன்று காற்ைாறல நிறலகளிலும் தற்யபாதுள்ள 
காடு/ புதர்க்காடு தாவரங்களுக்கு யெதம் ஏற்படாமல் 

வனப் பாதுகாப்புத் திறணக்களத்தால் 
பரிந்துறரக்கப்பட்டபடி, அணுகல் ொறலயின் 
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இருக்க, 05, 06 மற்றும் 08 ஆகிய இடங்களில் காற்ைாறல 
நிறலகறளயும், அணுகு ொறலறயயும் கடற்கறரறய 
யநாக்கி மாற்றுமாறு வனப் பாதுகாப்புத் திறணக்களம் 
யகாரியுள்ளது. 

இடம் கடற்கறரறய யநாக்கி 90-150 மீ 
நகர்த்தப்பட்டது மற்றும் விறெயாழிகளின் 
நிறலகள் அவற்ைின் அெல் இடங்களிலிருந்து 
கடற்கறரறய யநாக்கி பின்வருமாறு 
மாற்ைப்பட்டுள்ளன. 
WTG 05 - 60மீ கடற்கறரறய யநாக்கி 
WTG 06 - 75மீ கடற்கறரறய யநாக்கி 
WTG 08 - கடற்கறரறய யநாக்கி 35மீ 

5 WTG 09 கடற்கறரக்கு அருகில் உள்ளது. கடயலார 
பாதுகாப்பு மற்றும் கடயலார வள யமலாண்றம துறை, 

அதிக அறலகளுக்கு காற்ைாறல அடித்தளத்றத 
வவளிப்படுத்தும் அபாயத்றத எடுத்துறரத்தது மற்றும் 
காற்று விறெயாழி அடித்தளத்தின் பாதுகாப்பிற்காக 
நிலப்பகுதிறய யநாக்கி விறெயாழிறய மாற்றுமாறு 
யகாரியது. 

கடயலாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் கடயலார வள 
யமலாண்றமத் துறையின் பரிந்துறரயின்படி 
இந்த காற்ைாறல விறெயாழி முந்றதய 
நிறலயிலிருந்து 20 மீ நிலப்பகுதிறய யநாக்கி 
நகர்த்தப்பட்டது. 

6 WTG எண்கள் 35, 36, 37 வநல் பயிரிடப்பட்ட பகுதிகளுக்குள் 
உள்ளன. இந்த காற்ைாறல நிறலகறள வதாடர 
யவண்டாம் என மாவட்ட வெயலாளர் (மன்னார்) 
கடுறமயாக யகட்டுக் வகாண்டார். இது நில 
உரிறமயாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பு 
மற்றும் யமாதல் சூழ்நிறலயின் யபாது இந்த கிராம 
மக்கள் எதிர்வகாள்ளும் கடுறமயான இன்னல்கள் 
ஆகியவற்றைக் கருத்தில் வகாள்ள யவண்டும். 

35, 36 மற்றும் 37 ஆகிய விறெயாழி நிறலகள் 
முன்வமாழியப்பட்ட காற்ைாறல மின் 
திட்டத்தின் இறுதி அறமப்பிற்கு 
பரிெீலிக்கப்படாது. 

உத்யதெ முள்ளிகுளம் காற்ைாறல பூங்காவின் இறுதி விறெயாழி அறமப்பு 34 காற்ைாறலகறள 
உள்ளடக்கியது. ஒவ்வவாரு விறெயாழி தடமும் 160m x 160m ெதுர வடிவ நிலப்பரப்பாகும், இது 6 MW 

வறர திைன் வகாண்ட காற்ைாறலகறள நிறுவ உதவுகிைது. பங்குதாரர் epWtdq;கள், உள்ளூர் 
ெமூகங்கள் மற்றும் பிை வதாழில்நுட்ப வபாருளாதார காரணிகளுடன் ஆயலாெறனயின் யபாது 
வபைப்பட்ட உள்ளடீ்றடக் கருத்தில் வகாண்டு இறுதி விறெயாழி தளவறமப்பு அறடயப்படுகிைது. ெமூக 
மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்ெிறனகள் காரணமாக முதலில் முன்வமாழியப்பட்ட 38 விறெயாழி 
தளவறமப்புகளில் இருந்து 4 காற்ைாறல விறெயாழி இடங்கறளத் வதாடர யவண்டாம் என்று முடிவு 
வெய்யப்பட்டுள்ளது. நவனீ வபரிய அளவிலான காற்ைாறலகளில், கடயலார திட்டங்களுக்கு 3 MW முதல் 
6 MW வறரயிலான விறெயாழி திைன்கள் ொதகமாக உள்ளன. முன்வமாழியப்பட்ட முள்ளிக்குளம் 
காற்ைாறல பூங்காவின் வமாத்த நிறுவப்பட்ட வகாள்ளளறவ நிர்ணயிக்கும் தனிப்பட்ட காற்ைாறல 
திைன் யதர்வு, ெத்தம், எழுப்பும் இழப்புகள், காற்ைாறலகளில் ஏற்றுதல், KW விறல மற்றும் தளவாட 
ெிக்கல்கள் ஆகியவற்றைக் கருத்தில் வகாண்டு யபாட்டி வகாள்முதல் வெயல்முறையில் முடிவு 
வெய்யப்படும். இதன் அடிப்பறடயில், விறெயாழி திைன் 3 முதல் 5 MW வறர மாறுபடும். எனயவ, 

உத்யதெ முள்ளிகுளம் காற்ைாறல பூங்காவின் அதிகபட்ெ நிறுவப்பட்ட வகாள்ளளவு 170 MW ஆகும், இது 
நிகர ஆறல காரணியான 43% ஐக் கருத்தில் வகாண்டு ஆண்டுக்கு 640 GWh மின் உற்பத்தி ஆகும். 
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1. mj;jpahak; 1 mwpKfk; 

1.1 இலங்கையில் எரிசக்தி துகை அைிமுைம் 

நரட்டின்  ின்சரர ஆற்ைல் பதகவைள் மதரண்ணூறுைளில் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி %yங்ைளரல் பூர்த்தி 

மசய்யப்பட்டன, முக்ைிய நீர்  ின் வளங்ைளின் முக்ைிய பங்ைளிப்புடன். இது ைடந்த ஆண்டுைளில் 

தனிநபர் குகைந்த ைரர்பன் உ ிழ்வுைளுடன் பசுக  நற்சரன்ைிதகழப் பரர ரிக்ை நரட்டிற்கு உதவியது. 

அதிைரித்து வரும் மபரருளரதரர வளர்ச்சி  ற்றும் எரிசக்தி பதகவ  ற்ை புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைல் துகை 

 ற்றும் மவப்ப அடிப்பகடயிலரன வளங்ைளின் விரிவரக்ைத்திற்கு வழிவகுத்தது. ைடந்த ைரலத்தில் 

புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்திப் பங்ைளிப்பில் மபரிய நீர் வளங்ைள் முக்ைியப் பங்ைரற்ைிய பபரதிலும், ைரற்று 

 ற்றும் சூரிய ஒளி பபரன்ை khw;W வடிவங்ைள் புதுப்பிக்ைத்தக்ை வளங்ைள் எதிர்ைரலத்தில் ப லரதிக்ைப் 

பங்ைளிப்பரளர்ைளரை  ரைி வருைின்ைன. ைரலநிகல  ரற்ைத்தின் தரக்ைங்ைகளக் குகைப்பதற்ைரன 

உலைளரவிய முயற்சிைளுக்கு ஏற்ப, புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அபிவிருத்திக்ைரன அதன் லட்சிய 

இலக்குைள்  ற்றும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைைகள இலங்கை படிப்படியரை ப ம்படுத்தியுள்ளது. 

இலங்கையின் rf;jptY துகைக்ைரன தற்பபரகதய மைரள்கை ஏப்ரல் 2019 இல் மவளியிடப்பட்ட 

" ின்சரர கைத்மதரழில் மதரடர்பரன மபரதுக் மைரள்கை வழிைரட்டுதல்ைள்" ஆவணத்தில் உள்ளது. 

ப லும், அரசரங்ைத்தரல் வழங்ைப்பட்ட பல்பவறு மைரள்கை குைிப்புைளிலிருந்து பநரக்ைம் மதளிவரைத் 

மதரிைிைது. அரசரங்ைம் குகைந்த ைரர்பன்  ின்சரர விநிபயரை முகைகய உருவரக்ைி, படிப்படியரை 

உள்நரட்டு புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆதரரங்ைகள பநரக்ைியும், இறுதியில் எரிசக்திச் சரர்பற்ை தன்க கய 

பநரக்ைியும் இத்துகைகய மைரண்டு மசல்ல பவண்டும். திட்ட ிடல் ஆய்வுைள் மூன்று முக்ைிய தனித்தனி 

tplag;gug;Gfspd; ைீழ் நடத்தப்பட்டன  ற்றும் இரண்டு tplag;gug;Gfs; குகைந்த ைரர்பன் 

மூலங்ைளிலிருந்து 70%  ின்சரரத்கத 2030 க்குள் அகடய முன்ம ரழிைின்ைன. அதன்படி, உள்நரட்டு 

ைரற்ைரகல  ற்றும் சூரிய வள ப ம்பரடு நரடு முன்பனறும் பபரது ைணிச ரன வளர்ச்சிகய 

எதிர்பரர்க்ைிைது. எதிர்ைரல  ின்சரரத் பதகவகயப் பூர்த்தி மசய்வதில் குகைந்த ைரர்பன் பரகத 

நிறுவப்பட்ட ைரற்ைரகல திைன் 2030 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 1,113 ம ைரவரட்டரை அதிைரிக்ை 

திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது  ற்றும் அபத விைிதத்தில் 2030 க்கு அப்பரல் வளரும் என்று 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. #upag;gly; PV பபரலல்லர ல், மபரிய அளவிலரன ைரற்ைரகல திட்டங்ைள் 

ைரற்று வளர்ச்சியில் ஆதிக்ைம் மசலுத்தும் என எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

நரட்டில் தற்பபரதுள்ள உற்பத்தி முகையரனது, தனியரர் துகைக்குச் மசரந்த ரன ச ீபத்திய 

பசர்த்தல்ைளில் ைணிச ரன பங்கைக் மைரண்டு, CEB க்கு மசரந்த ரன  ற்றும் இயக்ைப்படுைிd;w 

Kiwikia nfhz;Ls;sJ. 1996 வகர ம ரத்த  ின்சரர அக ப்பும் CEB வசம் இருந்தது. 1996 முதல், 

தனியரர் துகையும்  ின் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டுள்ளது. நரட்டில் தற்பபரதுள்ள  ின் உற்பத்தி 

அக ப்பரனது 2020 டிசம்பரில் ஏைத்தரழ 4,265 ம ைரவரட் நிறுவப்பட்ட திைகனக் மைரண்டுள்ளது, 

இது ப ற்கூகர #upag;gly; PV நிறுவல்ைகளத் தவிர்த்து, பதரரரய ரை 350 MW ஆகும். ம ரத்த 

நிறுவப்பட்ட திைன் எண்ணிக்கையின் gpupf;fg;gl;l அட்டவகண 1.1 இல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

ml;ltiz 1-1: CEB kw;Wk; IPP vd;gtw;wpdhy; ,af;fg;gLk; nkhj;j epWtg;gl;l nfhs;ssT 

cupik epiya tif nfhs;ssT (MW) 

CEB ePu; 1,383 
mdy; 1,554 
kPsGJg;gpf;fj;jf;f 31 

RahjPd; kpd;rf;jp 
cw;gj;jpahsu;fs; (IPP) 

mdy; 614 
kPsGJg;gpf;fj;jf;f 683 

முதற்ைட்ட ரை, 10 ம ைரவரட் திைனுக்குக் குகைவரன நீர் ின் நிகலயங்ைகள தனியரர் துகை 

பங்பைற்பின் மூலம் உருவரக்ை அரசு மைரள்கை முடிவு எடுத்தpUe;jJ. 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் பல 

சிைிய நீர்நிகலைள்  ற்றும் பிை புதுப்பிக்ைத்தக்ை  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைள் njhFjpAld; 
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இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. rpwpa ePu;kpd;  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைள் தவிர, ச ீபத்திய ஆண்டுைளில், 

njhFjpapy; ைரற்று  ற்றும் சூரிய சக்தி பசர்க்கையில் ைணிச ரன அதிைரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 31 டிசம்பர் 

2020 நிலவரப்படி இந்த ஆகலைளின் ம ரத்த திைன் Vwj;jho 683 MW ஆகும். இந்த ஆகலைள் 

முக்ைிய ரை 33 kV விநிபயரைக் jlq;ைளுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. பிை புதுப்பிக்ைத்தக்ை 

மூலங்ைளிலிருந்து திைன் பங்ைளிப்புைள் அட்டவகண 1.2 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 1-2 IPP ,dhy; Vida GJg;gpf;fj;jf;f %ytsq;fspypUe;J nfhs;ssT gq;fspg;G  

nraw;wpl;l tif nraw;wpl;lq;fspd; vz;zpf;if nfhs;ssT (MW) 
rpwpa ePu; kpd; 210 409.50 
fhw;W kpd; 17 148.45 
#upa rf;jp 32 75.36 
capu;j;jpzpT 14 50.09 

தற்பபரது, இலங்கையின் வருடரந்த  ின்சரரத் பதகவ சு ரர் 14,150 GWh ஆைவும், நிறுவப்பட்ட  ின் 

நிகலயத் திைன் சு ரர் 4,000 MW ஆைவும் உள்ளது. இந்த நிறுவப்பட்ட திைன் 1,700 MW நீர்  ின்சரரம், 

2,100 MW அனல்  ின்சரரம்  ற்றும் ைிட்டத்தட்ட 200 MW ைரற்ைரகல  ற்றும் பிை புதுப்பிக்ைத்தக்ை 

 ின்சரரம் ஆைியவற்கைக் மைரண்டுள்ளது. அனல்  ின் நிகலயங்ைள் நிலக்ைரி, ைனரை எரிமபரருள் 

எண்மணய் (HFO)  ற்றும் டீசல் ஆைியவற்கை vupg;gjd; மூலம்  ின்சரரj;ij உற்பத்தி மசய்ைின்ைன. 

 ின் உற்பத்திக்ைரன  லிவரன Nju;T நீர்  ின்சரரம் ஆகும், ஏமனனில் அதில் எரிமபரருள் மசலவு 

இல்கல.  ிைவும் விகலயுயர்ந்த Nju;T டீசல் ஆகும், ப லும் HFO & நிலக்ைரியின் விகலைள் இந்த 

இரண்டிற்கும் இகடயில் உள்ளன. நரட்டின் ம ரத்த  ின்சரரத் பதகவ தற்பபரது ஒரு நரகளக்கு சு ரர் 

38 GWh ஆகும். பைல் பநரத்தில்  ின் பதகவ  ரறுபடும், பைல் பநரத்தில் (ைரகல 6.30 முதல்  ரகல 

6.30 வகர) பதகவ சு ரர் 1,200-1,400 MW ஆகும். CEB ஆனது, CEB  ற்றும் IPPs (சுயரதீன  ின் 

உற்பத்தியரளர்ைள்) ஆைிய இரண்டிற்கும் மசரந்த ரன  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைளுக்கு முன்னுரிக  

அளித்து இயக்ை பவண்டும்.  கழக் ைரலங்ைளில், உற்பத்திச் மசலகவக் குகைக்ை, நீர் ின் நிகலயங்ைள் 

உைந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன.  கழக்ைரலத்தில் அந்த ஆகலைள் பபரது ரன அளவு 

பயன்படுத்தப்படரவிட்டரல்,  ின் உற்பத்தி மசய்யர ல் குளங்ைள்  ற்றும் நீர்த்பதக்ைங்ைள் epuk;gp 

தண்ணீர் மவளிபயறும்.  றுபுைம், வைண்ட ைரலங்ைளில், அதிை விகல மைரண்ட டீசல்  ின் உற்பத்தி 

நிகலயங்ைகள இயக்குவகதக் குகைக்ை  ட்டுப  நீர்  ின்சரரம் பயன்படுத்தப்படுைிைது. சில நீர் ின் 

நிகலயங்ைள் பைல் பநரத்தில் சுக  ஏற்ை இைக்ைங்ைகள உள்வரங்ைவும், அதனரல் அக ப்கப 

நிகலப்படுத்தவும் சுழலும் இருப்புைளரைப் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன. தற்பபரது அதிைபட்ச ரை 2,400 

MW  ின்சரரம் உள்ளதரல், அனல்  ின்நிகலயத்தின் உற்பத்தி திைன் 2,100 MW  ட்டுப  என்பதரல், 

அனல்  ின் நிகலயங்ைகள  ட்டுப  பயன்படுத்தி உச்ச பதகவகய பூர்த்தி மசய்ய முடியரது.  ீதித் 

மதரகைகய நீர் ின்சரரத்தில் இருந்து வழங்ை பவண்டும். 

1990 ைளின் முற்பகுதியில், வருடரந்திர  ின்சரரத் பதகவயில் 90% க்கும் அதிை ரன  ின்சரரத்கத 

உற்பத்தி மசய்வதில் நீர் ின்சரரம் பங்ைளித்தது, இருப்பினும், பதகவ அதிைரிப்பு ைரரண ரை நிகலக  

ைடுக யரை  ரைிவிட்டது. நீர் ின் பங்ைளிப்பு தற்பபரது 40-50% ஆை குகைக்ைப்பட்டுள்ளது. இலங்கை 

அடுத்த தசரப்தத்தின் இறுதிக்குள் தனது  ின்சரர உற்பத்தியில் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைலின் பங்கை 

ைணிச ரன அளவில் அதிைரிக்ை உத்பதசித்துள்ளது. இந்த சூழலில், ைரற்ைரகல ஆற்ைல் என்பது 

இலங்கையில் ftdj;jpy; nfhs;sக்கூடிய  ிைவும் சரத்திய ரன ஆற்ைல் வடிவங்ைளில் ஒன்ைரகும். 

ைரற்ைரகல ஆற்ைல் ஒரு இலவச, புதுப்பிக்ைத்தக்ை வள ரகும், எனபவ இன்று எவ்வளவு 

பயன்படுத்தினரலும், எதிர்ைரலத்திலும் அபத விநிபயரைம் இருக்கும். ைரற்ைரகல ஆற்ைல் தூய்க யரன, 

 ரசுபடுத்தரத,  ின்சரரத்தின் ஆதரர ரைவும் உள்ளது. வழக்ை ரன  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைள் 

பபரலல்லர ல், ைரற்ைரகலைள் ைரற்று  ரசுபடுத்திைள் அல்லது பசுக  இல்ல வரயுக்ைகள 

மவளியிடுவதில்கல. இலங்கையின் பல பகுதிைளில் ைரற்ைரகல ஆற்ைல்  ிை அதிை ரை உள்ளது. 

இலங்கையின் ைரற்ைின் ைரலநிகலயரனது மதன்ப ற்கு (SW)  ற்றும் வடைிழக்கு (NE) பருவக்ைரற்று 

ஆைிய இரண்டு ஆசியப் பருவக்ைரற்றுைளரல் முதன்க யரை தீர் ரனிக்ைப்படுைிைது. SW பருவ கழ ப  

முதல் அக்படரபர் மதரடக்ைம் வகர நீடிக்கும் அபத ச யம் NE பருவ கழ டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வகர 

நீடிக்கும். SW என்பது இரண்டு பருவக்ைரற்றுைளில் வலுவரனது  ற்றும் இலங்கையின் முழு ப ற்குக் 

ைடற்ைகரயிலும், உட்புை பகுதிைளிலும்  ற்றும் சில  கலப்பகுதிைளிலும் உணரப்படுைிைது.  கலப் 

பகுதிைளில் ைரற்று அதிை தளம் சரர்ந்தது, மைரந்தளிப்பரனது  ற்றும் SW பருவ கழக்கு 
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 ட்டுப்படுத்தப்பட்டதரை இருந்தரலும், மதன்ைிழக்கு  ற்றும் வடப ற்கு ைடபலரரப் பகுதியில் உள்ள 

தட்கடயரன நிலப்பரப்புைளில் ைரற்று  ிைவும் சீரரனது  ற்றும் இரண்டு பருவ கழைளின் பபரதும் 

ஏற்படும். 

ைரற்ைரகல ஆய்வுைள் ஆரம்பத்தில் 2000/2002 இல் இலங்கை  ின்சரர சகபயரல் (CEB) நரட்டின் பல 

இடங்ைளில் ைரற்W mstPl;L NfhGuq;fis நிறுவி ப ற்மைரள்ளப்பட்டன. அதன் பிைகு, 

அம ரிக்ைரவின் பதசிய புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி ஆய்வைம் (NREL) மசயற்கைக்பைரள் வகரபடத்கதப் 

பயன்படுத்தி இலங்கை  ற்றும்  ரலத்தீவுைளுக்கு ஒரு முழுக யரன ஆய்கவ நடத்தியது. இந்த 

ஆய்வின்படி, இலங்கையில் ைரற்ைரகல  ின்சரரத்திற்ைரன சரத்தியம் 20,740 MW ஆகும். அதன் பிைகு, 

2007 இல் இலங்கை GJg;gpf;fj;jf;f rf;jptY mjpfhurig (SEA) உருவரக்ைப்பட்டதன் மூலம், 

 ரபுசரரர புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைகல ப ம்படுத்த, அவர்ைளும் நரட்டின் பல இடங்ைளில் ைரற்W 

mstPl;L NfhGuq;fis நிறுவத் மதரடங்ைினர். 

ைரற்ைரகல வளங்ைள் ைரற்ைரகல-சக்தி அடர்த்தி வகுப்புைளரல் வகைப்படுத்தப்படுைின்ைன, அகவ 

வகுப்பு 1 (குகைந்தகவ) முதல் வகுப்பு 7 (அதிைபட்சம்) வகர இருக்கும். நல்ல ைரற்று வளங்ைள் (எ.ைர., 

வகுப்பு 3  ற்றும் அதற்கு ப ல், சரரசரி ஆண்டு ைரற்ைின் பவைம்  ணிக்கு குகைந்தது 13 க ல்ைள்) பல 

இடங்ைளில் ைரணப்படுைின்ைன. ைரற்ைின் பவைம் ைரற்ைின் பவைத்தின் ைனசதுரத்திற்கு விைிதரசரர ரை 

இருப்பதரல் ைரற்ைின் ஆற்ைல் ைரற்ைின் வளங்ைளின் முக்ைிய அம்ச ரகும். பவறு வரர்த்கதைளில் 

கூறுவதரனரல், வலுவரன ைரற்று என்பது அதிை சக்திகயக் குைிக்ைிைது. 

NREL அைிக்கையின்படி, வடப ற்கு, வடக்கு  ற்றும்  த்திய  ரைரணங்ைள் ைரற்ைரகல ஆற்ைல் 

அறுவகடக்கு சிைந்த பகுதிைளரை அகடயரளம் ைரணப்பட்டுள்ளன, அவற்ைின் வகைப்பரடுைளில் 4000 

MW  ற்றும் அதற்கு ப ற்பட்ட அளகவ எட்டுைிைது. மதன்ப ற்கு பருவ  கழக்ைரலம் (ப  - 

மசப்டம்பர்), வடைிழக்கு பருவ  கழக்ைரலம் (டிசம்பர் - மபப்ரவரி) ஆைிய பருவைரலங்ைகள 

அடிப்பகடயரைக் மைரண்டு இலங்கையின் பிரதரன ைரற்று வடிவங்ைள் அக ந்துள்ளன. ஒதுக்ைப்பட்ட 

பகுதி, பரக் ePupizf;F அருைரக யில் வசதியரை அக ந்துள்ளது, மதன்ப ற்கு பருவ கழ ப  முதல் 

மசப்டம்பர் வகர பபரது ரன அளவு ைரற்கை வழங்குைிைது, இருப்பினும், வடைிழக்கு பருவ கழ 

சரரசரியரை 80 ீ ,y; நிலத்தில் சு ரர் 7.5 m/s ைரற்ைின் பவைம் ஒரு வழக்ை ரன ைரற்ைரகல  ின் 

திட்டத்கத விட அதிை ைரற்று ைிகடப்பதற்கு பங்ைளித்தது. ைரற்ைரகல  ின் திட்டங்ைளுக்ைரன 

தளங்ைளின் நிகலயரன வகைப்பரட்டின் படி,  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்ைரை அகடயரளம் 

ைரணப்பட்ட ஒரு பகுதிகய வகுப்பு 3/4 தள ரை வகைப்படுத்தலரம். 

1.2 gpNuupf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;jpd; gpd;dzp  

இலங்கை அரசரங்ைம் (GoSL) முழு  க்ைளும்  ின்சரர பசகவைகளப் மபறுவதற்கு உத்தரவரதம் 

அளிக்கும் வகையில்  ின்சரர விநிபயரை அக ப்புைகள ப ம்படுத்துவதன் மூலம் ஆற்ைல் வளங்ைளின் 

நிகலயரன அபிவிருத்திகய உறுதி மசய்வகத பநரக்ை ரைக் மைரண்டுள்ளது. பதசிய எரிசக்தி 

மைரள்கை  ற்றும் உத்திைள் (NEPS, 2008) அடிப்பகடயிலரன துகை முதலீடுைள் உட்பட பதசிய 

முதலீட்டுத் திட்டத்கத இலங்கை மைரண்டுள்ளது. 10.06.2008 பததியிட்ட இலங்கை ஜனநரயை 

பசரசலிசக் குடியரசின் அதிவிபசட வர்த்த ரனி மூலம்  ின்சரரம்  ற்றும் எரிசக்தி அக ச்சினரல் 

மவளியிடப்பட்ட இலங்கையின் பதசிய எரிசக்தி மைரள்கை  ற்றும் உத்திைள், இலங்கையின் எரிசக்தி 

துகைக் மைரள்கைகய விவரிக்ைிைது. மைரள்கையின்படி, ஆற்ைல் வளங்ைள்,  ரற்று வசதிைள்  ற்றும் 

விநிபயரை முகைைள் ஆைியவற்ைின் நிகலயரன ப ம்பரடு, முழு  க்ைளும் எரிசக்தி பசகவைகள 

அணுைவும் பயன்படுத்தவும்  ற்றும் வணிை ரீதியரை சரத்திய ரன நிறுவனங்ைள் மூலம் பிரரந்திய 

ரீதியரை பபரட்டி விகலயில் அத்தகைய ஆற்ைல் பசகவைகள பரதுைரப்பரன, நம்பை ரன 

விநிபயரைத்கத மசயல்படுத்துதல். சுதந்திர ரன ஒழுங்குமுகை பரந்த மைரள்கை பநரக்ைங்ைளரைக் 

ைருதப்படுைிைது. NEPS ஆனது ஒரு துகைrhu;e;j topfhl;ly;, நீண்ட ைரல முதலீட்டு திட்டம்  ற்றும் 

மபரருத்த ரன மைரள்கை  ற்றும் சீர்திருத்த நடவடிக்கைைள் ஆைியவற்கை உள்ளடக்ைியது. 

சிைிய  ற்றும் நடுத்தர அளவிலரன நீர் ின் நிகலயங்ைள்  ற்றும் ைரற்ைரகல  ற்றும் சூரிய  ின் 

உற்பத்தித் திட்டங்ைளின் ப ம்பரடு உள்ளிட்ட உள்நரட்டு  ற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி 

வளங்ைளின் சரத்திய ரன பயன்பரட்கட  றுபரிசீலகன மசய்வதற்ைரன சரியரன பநரத்தில் 

அவசியத்கத GoSL மதளிவரைக் ைண்டைிந்துள்ளது. இலங்கையில் ைிகடக்ைக்கூடிய புதுப்பிக்ைத்தக்ை 
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எரிசக்தி ஆதரரங்ைளில் ைரற்று முக்ைிய ஆதரரங்ைளில் ஒன்ைரை அகடயரளம் ைரணப்பட்டுள்ளது. 2003 

ஆம் ஆண்டு அம ரிக்ைரவின் பதசிய புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி ஆய்வைம் நடத்திய ஆய்வில், 

இலங்கையின் ைரற்ைரகல  ின் உற்பத்தி திைன் சு ரர் 24,000 MW என  திப்பிடப்பட்டுள்ளது (Young 

& Vilhauer, 2003 ). இந்த அைிக்கையின் பிரைரரம் இலங்கையில் ைரற்ைரகல ஆற்ைல் அபிவிருத்திக்ைரை 

அகடயரளம் ைரணப்பட்ட ஐந்து பிரபதசங்ைளில்  ன்னரர்  ரவட்டமும் ஒன்ைரகும், அங்கு ைரற்ைரகல 

வள ஆற்ைல் தீவின் மபரும்பரலரன பகுதிைளில் சிைந்ததரை (வகுப்பு 5) தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

இலங்கை  ின்சரர சகப (CEB) 2021 ஆம் ஆண்டு முதல்  ன்னரர் தீவின் மதற்கு ைடற்ைகரயில் தீவிd; 

ைரற்ைின்  ின்சரர ஆற்ைகலப் பயன்படுத்தp ைரற்ைரகல பூங்ைரகவ நிர் ரணித்து ,af;fp tUfpd;wJ. 

இந்த ைரற்ைரகலயின் ம ரத்த நிறுவப்பட்ட திைன் 103.5 MW ஆகும். இது நடுக்குடர GSS  ற்றும் 220-

kV jlk; (29.1 km) வழியரை நடுக்குடரவில் இருந்து  ன்னரர், புதுைர ம் ஜிஎஸ்எஸ் வழியரை பதசிய 

ைட்டத்துடன் இகணக்ைப்பட்டது. இந்தத் திட்டம் 20 வருட வரழ்நரளில் ஆண்டுபதரறும் சு ரர் 380 

 ில்லியன் myF சுற்றுச்சூழலுக்கு சுத்த ரன  ின்சரரத்கத உற்பத்தி மசய்யும் என்று 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தின் முதன்க  பநரக்ைம் முள்ளிகுளம் பகுதியில் ைிகடக்கும் சிைந்த 

ைரற்ைரகல  ின்சரர ஆற்ைகல CEB க்கு  ிைவும் நன்க  பயக்கும் வகையில் பயன்படுத்துவதரகும், 

அபத பநரத்தில் ைரற்ைரகல  ின்சரரத்கத பதசிய ைட்டத்துடன் மபரிய அளவிலரன ஒருங்ைிகணப்புடன் 

மதரடர்புகடய மதரழில்நுட்ப  ற்றும் வணிை சிக்ைல்ைகள நிவர்த்தி மசய்வதரகும். இந்தத் திட்டத்கத 

மவற்ைிைர ரைச் மசயல்படுத்துவது, உலைின் பிை பகுதிைளில் சிைப்பரை நிர்வைிக்ைப்படும் இபதபபரன்ை 

திட்டங்ைளுக்கு இகணயரை ைரற்ைரகல  ின்சரரத்தின் மசலகவப் பரர ரிக்கும் அபத பவகளயில், 

நிகலயரன முகையில் ைரற்ைரகல  ின்சரரத்கத பதசிய ைட்டத்திற்கு எதிர்ைரலத்தில் பசர்ப்பதற்கு வழி 

வகுக்கும். ப லும், இந்த முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல 2030க்குள் 70% NCRE எரிசக்தி உற்பத்தி 

இலக்கை அகடய பங்ைளிக்கும். 

 த்திய சுற்றுச்சூழல் mjpfhurigapdhy; (CEA) பரிந்துகரக்ைப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் தரக்ை  திப்பீட்டு 

வழிைரட்டுதல்ைளின் அடிப்பகடயில், முள்ளிக்குளம் ைரற்ைரகல 220 kV kpd;flj;jy; jlk;  ற்றும் 

ைரற்ைரகல பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயத் திட்டம் ( ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டம்- ைட்டம் III) 

ஆைியவற்கை இகணக்கும் ைட்டத்துடன் கூடிய "பரிந்துகரக்ைப்பட்டது" திட்டம்". 'பரிந்துகரக்ைப்பட்ட 

திட்டங்ைளரை நிய ிக்ைப்பட்ட திட்டங்ைளுக்கு, பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின்படி EIA அல்லது IEE ஐ 

ப ற்மைரள்ள பவண்டும். பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் (திட்டங்ைகள அனு திப்பதற்ைரன நகடமுகை) 

1993 எண் 01 இன் விதிமுகைைளின் (ii) அடிப்பகடயில், இது CEB, திட்ட ஆதரவரளர்  த்திய 

சுற்றுச்சூழல் ஆகணய ரன (CEA) திட்ட ஒப்புதல் முைக யிட ிருந்து (PAA) சுற்றுச்சூழல் அனு தி 

 ற்றும் ஒப்புதகலப் மபை பவண்டும். ) ப  2022 இல் CEA ஆல் மவளியிடப்பட்டது. 

1.3 gpNuupf;fg;gl;Ls;s nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fq;fs; kw;Wk; epahaj;Jtq;fs;  

தற்பபரது, இலங்கையின் வருடரந்த  ின்சரரத் பதகவ சு ரர் 14,150 GWh ஆைவும், நிறுவப்பட்ட  ின் 

நிகலயத் திைன் சு ரர் 4,000 MW ஆைவும் உள்ளது. இந்த நிறுவப்பட்ட திைன் 1,700 ம ைரவரட் நீர் 

 ின்சரரம், 2,100 MW அனல்  ின்சரரம்  ற்றும் ைிட்டத்தட்ட 250 MW ைரற்ைரகல  ின்சரரம் 

ஆைியவற்கைக் மைரண்டுள்ளது. அனல்  ின் நிகலயங்ைள் நிலக்ைரி, ைனரை எரிமபரருள் எண்மணய் 

(HFO)  ற்றும் டீசல் ஆைியவற்கை vupg;gjd; மூலம்  ின்சரரம் உற்பத்தி மசய்ைின்ைன.  ின் 

உற்பத்திக்ைரன  லிவரன Nju;T நீர்  ின்சரரம் ஆகும், ஏமனனில் அதில் எரிமபரருள் மசலவு இல்கல. 

 ிைவும் விகலயுயர்ந்த Nju;T டீசல் ஆகும், ப லும் HFO & நிலக்ைரியின் விகலைள் இந்த இரண்டிற்கும் 

இகடயில் உள்ளன. நரட்டின் ம ரத்த  ின்சரரத் பதகவ தற்பபரது ஒரு நரகளக்கு சு ரர் 38 GWh 

ஆகும். பைல் பநரத்தில்  ின் பதகவ  ரறுபடும், பைல் பநரத்தில் (ைரகல 6.30 முதல்  ரகல 6.30 வகர) 

பதகவ சு ரர் 1,200-1,400 MW ஆகும். CEB ஆனது, CEB  ற்றும் IPPs (சுயரதீன  ின் 

உற்பத்தியரளர்ைள்) ஆைிய இரண்டிற்கும் மசரந்த ரன  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைளுக்கு முன்னுரிக  

அளித்து இயக்ை பவண்டும்.  கழக் ைரலங்ைளில், உற்பத்திச் மசலகவக் குகைக்ை, நீர் ின் நிகலயங்ைள் 

உைந்த அளவில் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன.  கழக்ைரலத்தில் அந்த ஆகலைள் பபரது ரன அளவு 

பயன்படுத்தப்படரவிட்டரல்,  ின் உற்பத்தி மசய்யர ல் குளங்ைள்  ற்றும் நீர்த்பதக்ைங்ைள் ைசிந்து 

தண்ணீர் மவளிபயறும்.  றுபுைம், வைண்ட ைரலங்ைளில், அதிை விகல மைரண்ட டீசல்  ின் உற்பத்தி 

நிகலயங்ைகள இயக்குவகதக் குகைக்ை  ட்டுப  நீர்  ின்சரரம் பயன்படுத்தப்படுைிைது. சில நீர் ின் 
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நிகலயங்ைள் பைல் பநரத்தில் சுக  ஏற்ை இைக்ைங்ைகள உள்வரங்ைவும், அதனரல் அக ப்கப 

நிகலப்படுத்தவும் சுழலும் இருப்புைளரைப் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன. தற்பபரது அதிைபட்ச ரை 2,400 

MW  ின்சரரம் உள்ளதரல், அனல்  ின்நிகலயத்தின் உற்பத்தி திைன் 2,100 MW  ட்டுப  என்பதரல், 

அனல்  ின் நிகலயங்ைகள  ட்டுப  பயன்படுத்தி உச்ச பதகவகய பூர்த்தி மசய்ய முடியரது.  ீதித் 

மதரகைகய நீர் ின்சரரத்தில் இருந்து வழங்ை பவண்டும். 

1990 ைளின் முற்பகுதியில், வருடரந்திர  ின்சரரத் பதகவயில் 90% க்கும் அதிை ரன  ின்சரரத்கத 

உற்பத்தி மசய்வதில் நீர் ின்சரரம் பங்ைளித்தது, இருப்பினும், பதகவ அதிைரிப்பு ைரரண ரை நிகலக  

ைடுக யரை  ரைிவிட்டது. நீர் ின் பங்ைளிப்பு தற்பபரது 40-50% ஆை குகைக்ைப்பட்டுள்ளது. இலங்கை 

அடுத்த தசரப்தத்தின் இறுதிக்குள் தனது  ின்சரர உற்பத்தியில் புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைலின் பங்கை 

ைணிச ரன அளவில் அதிைரிக்ை உத்பதசித்துள்ளது. இந்த சூழலில், ைரற்ைரகல ஆற்ைல் என்பது 

இலங்கையில் பரர்க்ைக்கூடிய  ிைவும் சரத்திய ரன ஆற்ைல் வடிவங்ைளில் ஒன்ைரகும். ைரற்ைரகல 

ஆற்ைல் ஒரு இலவச, புதுப்பிக்ைத்தக்ை வள ரகும், எனபவ இன்று எவ்வளவு பயன்படுத்தினரலும், 

எதிர்ைரலத்திலும் அபத விநிபயரைம் இருக்கும். ைரற்ைரகல ஆற்ைல் தூய்க யரன,  ரசுபடுத்தரத, 

 ின்சரரத்தின் ஆதரர ரைவும் உள்ளது. வழக்ை ரன  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைள் பபரலல்லர ல், 

ைரற்ைரகலைள் ைரற்று  ரசுபடுத்திைள் அல்லது பசுக  இல்ல வரயுக்ைகள மவளியிடுவதில்கல. 

இலங்கையின் பல பகுதிைளில் ைரற்ைரகல ஆற்ைல்  ிை அதிை ரை உள்ளது. 

இலங்கையின் fhw;W ைரலநிகலயரனது மதன்ப ற்கு (SW)  ற்றும் வடைிழக்கு (NE) பருவக்ைரற்று 

ஆைிய இரண்டு ஆசியப் பருவக்ைரற்றுைளரல் முதன்க யரை தீர் ரனிக்ைப்படுைிைது. SW பருவ கழ ப  

முதல் அக்படரபர் மதரடக்ைம் வகர நீடிக்கும் அபத ச யம் NE பருவ கழ டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வகர 

நீடிக்கும். SW என்பது இரண்டு பருவக்ைரற்றுைளில் வலுவரனது  ற்றும் இலங்கையின் முழு ப ற்குக் 

ைடற்ைகரயிலும், உட்புை பகுதிைளிலும்  ற்றும் சில  கலப்பகுதிைளிலும் உணரப்படுைிைது.  கலப் 

பகுதிைளில் ைரற்று அதிை தளம் சரர்ந்தது, மைரந்தளிப்பரனது  ற்றும் SW பருவ கழக்கு 

 ட்டுப்படுத்தப்பட்டதரை இருந்தரலும், மதன்ைிழக்கு  ற்றும் வடப ற்கு ைடபலரரப் பகுதியில் உள்ள 

தட்கடயரன நிலப்பரப்புைளில் ைரற்று  ிைவும் சீரரனது  ற்றும் இரண்டு பருவ கழைளின் பபரதும் 

ஏற்படும். 

ைரற்ைரகல ஆய்வுைள் ஆரம்பத்தில் 2000/2002 இல் இலங்கை  ின்சரர சகபயரல் (CEB) நரட்டின் பல 

இடங்ைளில் ைரற்ைரகலைகள நிறுவி ப ற்மைரள்ளப்பட்டன. அதன் பிைகு, அம ரிக்ைரவின் பதசிய 

புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி ஆய்வைம் (NREL) மசயற்கைக்பைரள் வகரபடத்கதப் பயன்படுத்தி இலங்கை 

 ற்றும்  ரலத்தீவுைளுக்கு ஒரு முழுக யரன ஆய்கவ நடத்தியது. இந்த ஆய்வின்படி, இலங்கையில் 

ைரற்ைரகல  ின்சரரத்திற்ைரன சரத்தியம் 20,740 ம ைரவரட் ஆகும். அதன் பிைகு, 2007 இல் இலங்கை 

நிகலயரன எரிசக்தி ஆகணயம் (SEA) உருவரக்ைப்பட்டதன் மூலம்,  ரபுசரரர புதுப்பிக்ைத்தக்ை 

ஆற்ைகல ப ம்படுத்த, அவர்ைளும் நரட்டின் பல இடங்ைளில் ைரற்ைரகலைகள நிறுவத் மதரடங்ைினர். 

ைரற்ைரகல வளங்ைள் ைரற்ைரகல-சக்தி அடர்த்தி வகுப்புைளரல் வகைப்படுத்தப்படுைின்ைன, அகவ 

வகுப்பு 1 (குகைந்தகவ) முதல் வகுப்பு 7 (அதிைபட்சம்) வகர இருக்கும். நல்ல ைரற்று வளங்ைள் (எ.ைர., 

வகுப்பு 3  ற்றும் அதற்கு ப ல், சரரசரி ஆண்டு ைரற்ைின் பவைம்  ணிக்கு குகைந்தது 13 க ல்ைள்) பல 

இடங்ைளில் ைரணப்படுைின்ைன. ைரற்ைின் பவைம் ைரற்ைின் பவைத்தின் ைனசதுரத்திற்கு விைிதரசரர ரை 

இருப்பதரல் ைரற்ைின் ஆற்ைல் ைரற்ைின் வளங்ைளின் முக்ைிய அம்ச ரகும். பவறு வரர்த்கதைளில் 

கூறுவதரனரல், வலுவரன ைரற்று என்பது அதிை சக்திகயக் குைிக்ைிைது. 
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cU 1-1: ,yq;if fhw;W %yts tiuglk; (%yk;: Njrpa kPsGJg;gpf;fj;jf;f rf;jptY Ma;T$lk; 
(NREL), USAID, USDE) 

 

NREL அைிக்கையின்படி, வடப ற்கு, வடக்கு  ற்றும்  த்திய  ரைரணங்ைள் ைரற்ைரகல ஆற்ைல் 

அறுவகடக்கு சிைந்த பகுதிைளரை அகடயரளம் ைரணப்பட்டுள்ளன, அவற்ைின் வகைப்பரடுைளில் 4000 

ம ைரவரட்  ற்றும் அதற்கு ப ற்பட்ட அளகவ எட்டுைிைது. மதன்ப ற்கு பருவ  கழக்ைரலம் (ப -

மசப்டம்பர்), வடைிழக்கு பருவ  கழக்ைரலம் (டிசம்பர் - மபப்ரவரி) ஆைிய பருவைரலங்ைகள 

அடிப்பகடயரைக் மைரண்டு இலங்கையின் பிரதரன ைரற்று வடிவங்ைள் அக ந்துள்ளன. ஒதுக்ைப்பட்ட 

பகுதி, பரக் ஜலசந்திக்கு அருைரக யில் வசதியரை அக ந்துள்ளது, மதன்ப ற்கு பருவ கழ ப  முதல் 

மசப்டம்பர் வகர பபரது ரன அளவு ைரற்கை வழங்குைிைது, இருப்பினும், வடைிழக்கு பருவ கழ 

சரரசரியரை நிலத்தில் ஒரு வழக்ை ரன ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்கத விட அதிை ைரற்று ைிகடப்பதற்கு 

பங்ைளித்தது. சு ரர் 7.5  ீ/வி ைரற்ைின் பவைம் 80 ீ. ைரற்ைரகல  ின் திட்டங்ைளுக்ைரன தளங்ைளின் 

நிகலயரன வகைப்பரட்டின் படி,  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்ைரை அகடயரளம் ைரணப்பட்ட 

ஒரு பகுதிகய வகுப்பு 3/4 தள ரை வகைப்படுத்தலரம். 

ைரற்ைின் தரவு பசைரிப்புக்ைரை  ன்னரரில் மதரிவு மசய்யப்பட்ட ைரணிக்கு அருைில் fhw;W mstPl;L 

NfhGuk; ஒன்று நிறுவப்பட்டுள்ளது. ைரற்ைரகல வள திைன்  ற்றும் ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள 

வடிவக த்தல்  ற்றும் Ez;-tbtikg;G மசய்வதற்கு அவசிய ரன பல்பவறு அளவுருக்ைள் ஆைியவற்கை 

 திப்பிடுவதற்கு, இப்பகுதியில் ைிகடக்கும் ைரற்ைின் பவை தரவு பயன்படுத்தப்பட்டது. ப ற்கூைிய 

தரவுைகளப் பயன்படுத்தி ப ற்மைரள்ளப்பட்ட  திப்பீட்டின் விகளவரை ஆண்டு சரரசரி ைரற்ைின் 

பவைம் சு ரர் 90 m அளவில் 7.5 m/s.  ன்னரர்  ற்றும் அதகனச் சூழவுள்ள பகுதிைளில் ைரற்ைரகல 

நிகலைள் ைரற்ைரகலைகள நிறுவுவதற்கு  ிைவும் சரதை ரை உள்ளது என்பது மதளிவரைிைது. 
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சமூைத் தகலவர்ைள்  ற்றும் பல்பவறு அரசு நிறுவனங்ைளின் பிரதிநிதிைள் முன்ம ரழியப்பட்ட 

திட்டத்தில் பநர்  ற்றும் எதிர் கையரன ைருத்துக்ைகளக் மைரண்டுள்ளனர். ைரற்ைரகல  ின் 

விகசயரழிைகள அக ப்பதற்கு அகடயரளம் ைரணப்பட்ட இடம்  ிைவும் மபரருத்த ரனது என்று சில 

சமூைத் தகலவர்ைள் சுட்டிக்ைரட்டுைின்ைனர், ஏமனனில் அகவ அகனத்தும் பபரது ரன ைரற்றுடன் 

கூடிய பரகதயில் மவளிப்படும். அபதபபரன்று, அபத சமூைத் தகலவர்ைள் இந்தத் திட்டத்கத 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்த வளர்ச்சித் தகலயீடு என்று ைருதுைின்ைனர். உத்பதச திட்டத்கத மசலவு 

குகைந்த  ின் உற்பத்தி திட்ட ரைவும் அவர்ைள் ைருதுைின்ைனர். பநர் ைருத்துக்ைகளக் மைரண்ட சமூை 

உறுப்பினர்ைள் இந்தத் திட்டத்கத ஒரு ப ம்பரட்டு முயற்சியரை உணர்ைிைரர்ைள், இது தற்பபரது 

தனிக ப்படுத்தப்பட்ட திட்டப் பகுதிகய மவளியரட்ைளுக்கு பநரடியரை மவளிப்படுத்தும். அவர்ைள் 

இகத ஒரு பநரரன தரக்ை ரை பரர்க்ைிைரர்ைள். ைிரர ப்புை உள்ைட்டக ப்பு, முக்ைிய ரை தற்பபரது 

பரழகடந்த சரகலைள் முன்ம ரழியப்பட்ட வளர்ச்சித் திட்டத்தின் விகளவரை ப ம்படுத்தப்படும் 

என்றும் அவர்ைள் எதிர்பரர்க்ைிைரர்ைள். 

திட்டத்கத மசயல்படுத்த முன்ம ரழியப்பட்ட இடங்ைளில் வீடுைள் இல்கல. முன்ம ரழியப்பட்ட 

திட்டம் குைித்து சமூைத் தகலவர்ைள் சரதை ரை உள்ளனர். இந்த சமூைத் தகலவர்ைளில் ைிரர ப்புை 

ப ம்பரட்டுச் சங்ைத்தின் தகலவர் GN,  ீனவர்/விவசரயி அக ப்புைளின் தகலவர்ைள்  ற்றும் சில 

சமூைத் தகலவர்ைள் அடங்குவர். 

1.4 EIA mwpf;ifapd; Nehf;fq;fs; 

 த்திய சுற்ைரடல் அதிைரரசகபயின் (CEA) வழிைரட்டுதல்ைளின் அடிப்பகடயில், முன்ம ரழியப்பட்ட 

முள்ளிகுளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்டம் (MWPP- ைட்டம் III) 220 kV ஒலிபரப்பு பரகத  ற்றும் ைரற்ைரகல 

பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயத் திட்டம் ஆைியவற்கை இகணக்கும் திட்டம் "ஒரு 

பரிந்துகரக்ைப்பட்ட திட்டம்" என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 1993 ஆம் ஆண்டின் 01 ஆம் இலக்ை 

பதசிய சுற்ைரடல் (திட்டங்ைகள அங்ைீைரிப்பதற்ைரன நகடமுகை) ஒழுங்குமுகைைளின் (ii) 

விதிைளின்படி, இந்த சுற்றுச்சூழல் தரக்ை  திப்பீட்கடத் தயரரிக்ை CEA ஆல் ைரற்ைரகல  ின் திட்ட 

ஆதரவரளரரன CEB/  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டம்- மூன்ைரம் ைட்டத்திற்கு பைட்ைப்பட்டுள்ளது. 

(EIA) அைிக்கை. இது சம்பந்த ரை, வகரவு விதிமுகைைளின் (TOR) ஒரு மதரகுப்பு CEA ஆல் பிப்ரவரி 

22, 2022 அன்று மவளியிடப்பட்டது  ற்றும் இறுதி பதிப்பு ப  2022 இல் வழங்ைப்பட்டது. 

EIA இன் பநரக்ை ரனது TOR (இகணப்பு 1) இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ள பதகவைளுக்கு இணங்குவது 

 ற்றும் அதன் ஆய்வுக்ைரை CEA க்கு பதகவயரன தைவல்ைளுடன் ஒரு விரிவரன அைிக்கைகய 

ச ர்ப்பிப்பதரகும். சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைள்  ற்றும் அபரயங்ைள் உடல், உயிரியல், சமூை-மபரருளரதரர 

 ற்றும் ngsjPf ைலரச்சரர வளங்ைள் (PCR) ஆைியகவ அடங்கும். முன்ம ரழியப்பட்ட திட்ட ரனது 

குைிப்பிடத்தக்ை பரதை ரன தரக்ைங்ைகள ஏற்படுத்தும் கூறுைகள உள்ளடக்ைியிருப்பதரல், சுற்றுச்சூழல் 

தரக்ை  திப்பீட்கட ப ற்மைரள்ள திட்ட முன்ம ரழிபவருக்கு  த்திய சுற்றுச்சூழல் ஆகணயம் (CEA) 

அைிவுறுத்தியது. சுற்றுச்சூழலின் பரதிப்புைள் தளம் சரர்ந்தகவ, அவற்ைில் சில  ீள முடியரதகவ, 

மபரும்பரலரன சந்தர்ப்பங்ைளில் தணிப்பு நடவடிக்கைைகள உடனடியரை வடிவக க்ை முடியும். 

சுற்றுச்சூழல் தரக்ை  திப்பீட்டு அைிக்கையரனது, எதிர்பரர்க்ைப்படும் பரதிப்புைள்  ற்றும் இடர்ைகள 

 திப்பிடும், ப லும் திட்ட நிர் ரணம்  ற்றும் மசயல்பரட்டுக் ைட்டங்ைளின் பபரது திட்ட 

முன்ம ரழிபவர் மசயல்படுத்துவதற்கு சுற்றுச்சூழல் Kfhikj;Jt திட்டத்தில் (EMP) மபரருத்த ரன 

தணிப்பு/இழப்பீட்டு நடவடிக்கைைகள அகடயரளம் ைரணும். 

1.5 EIA jahupg;gpy; Kd;ndLf;fg;gl;l Kiwikfs; kw;Wk; njhopEl;gq;fs; 

ஆய்வின் பநரக்ைம், இரண்டரம் நிகலத் தைவகல  திப்பரய்வு மசய்தல், ngsjPf, சமூை  ற்றும் 

உயிரியல் சூழகல  திப்பிடுவதற்ைரன ைள ஆய்வுைள், முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ின் உற்பத்தி 

தளங்ைளுக்கு அருைில் உள்ள முக்ைிய தைவல்  ற்றும் பரதிக்ைப்பட்ட சமூைங்ைளுடன் ைலந்துகரயரடல் 

(WTG 1-38). 500 m Miu Rw;Wg;gFjp வகரயிலரன தூரத்திற்கு அடிப்பகட சூழலின் விரிவரன 

 திப்பீடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. மவளியிடப்பட்ட தரவு  ற்றும் ஒத்த இரண்டரம் நிகல ஆதரரங்ைள் மூலம் 

 க்ைள் மதரகை, உயிர் இயற்பியல் பண்புைள் மதரடர்பரன தைவல்ைளும் பசைரிக்ைப்பட்டன. 
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முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தின் இந்த சுற்றுச்சூழல் தரக்ை  திப்பீட்டு அைிக்கையின் பரந்த பநரக்ைம்: 

 ஆய்வுப் பகுதிக்கு மதரடர்புகடய தரவுைகளச் பசைரிக்ை ைளப் பரர்கவைகள நடத்துதல்  ற்றும் 

ஆய்வுப் பகுதியின் அடிப்பகட சுற்றுச்சூழல் நிகலகய நிறுவுவதற்ைரை இரண்டரம் நிகலத் 

தரகவயும் பசைரித்தல்; 

 முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தின் இடம், வடிவக ப்பு, ைட்டு ரனம்  ற்றும் மசயல்பரட்டின் 

ைரரண ரை சுற்றுச்சூழல் பண்புைளில் ஏற்படும் தரக்ைங்ைகள  திப்பிடுவதற்கு; 

 நிறுவன ஏற்பரடு  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் ைண்ைரணிப்பு உள்ளிட்ட சுற்றுச்சூழகலப் 

பரதுைரப்பதற்ைரன நடவடிக்கைைகள பைரடிட்டுக் ைரட்டும் சுற்றுச்சூழல் ப லரண்க த் 

திட்டத்கத (EMP) தயரரிப்பது; 

 முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்கத மசயல்படுத்திய பின் ைண்ைரணிக்ைப்பட பவண்டிய 

முக்ைிய ரன சுற்றுச்சூழல் பண்புைகள அகடயரளம் ைரண;  ற்றும் 

 இத்திட்டத்தின் மபரதுக் ைண்பணரட்டத்கத அகடயரளம் ைரண உள்ளூர்  க்ைளுடன் 

ஆபலரசகன நடத்துதல். 

1.6 murhq;f nfhs;iffs;> rl;l kw;Wk; epu;thf fl;likg;G  

gpuNahfpf;fj;jf;f ,yq;if #oy; kw;Wk; Vida rl;ljpl;lq;fs;  

இலங்கையில் சுற்றுச்சூழல்  திப்பீட்டிற்ைரன பதகவ பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் ,y. 47 (1980) 

 ற்றும் EPL நகடமுகை  ற்றும் பகுதி 4C இன் ைீழ் EIA ஒழுங்குமுகைக்ைரன சட்டம் 1988, சட்டம் ,y.  

56 பிரிவு 23A ஆைியவற்ைின் திருத்தம் மூலம் நிறுவப்பட்டது. பிரிவு 23Z இன் ஏற்பரடு. சுற்றுச்சூழல் 

தரக்ை  திப்பீடு (EIA) ஒழுங்குமுகை வர்த்த ரனி ,y. 772/22 (1993) இல் நகடமுகைைள் 

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளன. [_d; 24, 1993, ,y.: 1104/22 நவம்பர் 6, 1999  ற்றும் ,y.: 1108/1 

பததியிட்ட 29 நவம்பர் 1999 பததியிட்ட வர்த்த ரனி கூடுதல் சரதரரண ,y.. 772/22 இல் 

குைிப்பிடப்பட்ட திட்டங்ைள் சுற்றுச்சூழல்  திப்பீடு ைட்டரய ரகும். 

Njrpa #ow; rl;lk; 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் அல்லது NEA (1980/1988/2000) என்பது சுற்றுச்சூழகல பரதிக்கும் 

அகனத்து நடவடிக்கைைகளயும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைரன முக்ைிய பதசிய சட்ட ரகும்.  ைரவலி 

அபிவிருத்தி  ற்றும் சுற்ைரடல் அக ச்சின் ைீழ் மசயற்படும்  த்திய சுற்ைரடல் அதிைரர சகபயினரல் 

(CEA) இது நகடமுகைப்படுத்தப்படுைிைது. இந்தச் சட்டத்தின் பநரக்ைம் நரட்டில் சுற்றுச்சூழகலயும் 

இயற்கை வளங்ைகளயும் பரதுைரக்ைத் பதகவயரன அகனத்து அம்சங்ைகளயும் உள்ளடக்ைியது. 

சட்டத்தின்படி, நிலங்ைகளப் பயன்படுத்துதல்  ற்றும் இயற்கை வளங்ைகள நிர்வைித்தல்  ற்றும் 

பரதுைரத்தல் மதரடர்பரன மபரறுப்புைள் CEA விடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டுள்ளது. ப லும், CEA ஆனது 

ைடபலரர நீர்நிகலைள்  ற்றும் நன்னீர் நிகலைளில் ைழிவு நீர் மவளிபயற்ைத்தின் தரநிகலைகள 

நிர்வைிக்ைிைது  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுக்ைரன ைண்ைரணிப்பு. சட்டத்தின் பகுதி IV B, சுற்றுச்சூழல் 

தரத்கதப் பபணுவதற்கும், சுற்றுச்சூழல்  ரசுபரட்கடக் ைட்டுப்படுத்துவதற்கும் மபரருத்த ரன 

தரங்ைகள அக ப்பதன் மூலம் விதிைகள வழங்குைிைது. 

சட்டத்தின் பகுதி IV C, EIA பதகவப்படும் திட்டங்ைளுக்கு ஒப்புதல் அளிப்பதற்ைரன விதிைகள 

வழங்குைிைது  ற்றும் EIA நகடமுகைைகள விவரிக்ைிைது. பிரிவு 23(z) இன் படி, 1980 ஆம் ஆண்டின் 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் (NEA) எண். 47 இன் ைீழ் சுற்றுச்சூழல் அனு திகயப் மபறுவதற்கு EIA 

அல்லது IEE ஆய்வுக்ைரன பதகவைள்  ற்றும் அதன் திருத்தங்ைள் வர்த்த ரனியில் (அசரதரரண) 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிந்துகரக்ைப்பட்ட திட்டங்ைளுக்குப் மபரருந்தும். 24 ஜூன் 1993 இன் எண். 

772/22  ற்றும் பிப்ரவரி 23, 1995 இன் எண். 859/14. 

1993 இன் 49 ,yf;f விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் பாதுகாப்பு fl;lisr;rl;l (திருத்தம்) ெட்டம்  

வனவிலங்குைகளப் பரதுைரப்பதற்ைரை வரழ்விடங்ைளுக்குப் பரதுைரப்கப வழங்ைிய முதல் சட்டம் 1937 

ஆம் ஆண்டு மைரண்டுவரப்பட்டு 1938 ஆம் ஆண்டு முதல் நகடமுகையில் உள்ள விலங்ைினங்ைள் 
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 ற்றும் தரவரங்ைள் பரதுைரப்பு fl;lisr;rl;lk; ஆகும். இந்தச் சட்டத்தின் ஆகண உள்நரட்டு ைரட்டுத் 

தரவரங்ைள்  ற்றும் விலங்குைகளப் பரதுைரப்பதும் அவற்ைின் வணிைச் சுரண்டகலத் தடுப்பதும் ஆகும். 

எனபவ, இந்தச் சட்டத்தின் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட அகனத்து பகுதிைளும் இந்த முடிகவ அகடய 

பநரக்ை ரை உள்ளன. FFPO இன் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட பரதுைரக்ைப்பட்ட பகுதிைகள இரண்டு 

வகைைளரைப் பிரிக்ைலரம். அகவ பதசிய ghJfhf;fg;gl;l gFjpfs;  ற்றும் சரணரலயங்ைள் ஆகும். அரசு 

 ற்றும் தனியரர் நிலங்ைளில் ஒரு சரணரலயம் அைிவிக்ைப்படும் அபத பவகளயில் அரசு நிலத்தில் 

 ட்டுப  பதசிய ghJfhf;fg;gl;l gFjpfs; ,Uf;f முடியும். இலங்கையின் விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைளின் பரதுைரப்பு,  ற்றும் fhg;G  ற்றும் அத்தகைய விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் தரவரங்ைளின் 

வணிைச் சுரண்டகலத் தடுப்பது பபரன்ைவற்கை இந்த ைட்டகள வழங்குைிைது. பதசிய இருப்புக்ைளின் 

ைட்டுப்பரடு  ற்றும் Kfhikj;Jtk;, பதசிய ghJfhf;fg;gl;l gFjpfs;  ற்றும் சரணரலயங்ைளுக்கு 

மவளிபய உள்ள பகுதிைளில் யரகனைள்  ற்றும் எருக ைகளப் பரதுைரத்தல், பரதுைரக்ைப்பட்ட 

விலங்குைகளப் பிடித்து கவத்தல், குற்ைங்ைள்  ற்றும் அபரரதங்ைள், பரதுைரக்ைப்பட்ட விலங்குைளின் 

இைக்கு தி அல்லது ஏற்று திகயத் தகட மசய்தல்  ற்றும் பரதுைரப்பு ஆைியகவ அடங்கும். 

தரவரங்ைள். இந்த ஆகணயில் பரதுைரக்ைப்பட்ட விலங்குைளின் பட்டியல்ைள் அடங்ைிய ஆறு 

அட்டவகணைள் உள்ளன. 

வன ghJfhg;G fl;lisr;rl;lk; 

வனச்சட்டம் நரட்டிபலபய  ிைவும் பழக யரன சட்டங்ைளில் ஒன்ைரகும், இது 1887 இல் முதன்முதலில் 

இயற்ைப்பட்டது, இதன் ைீழ் வனத்துகை 1887 இல் நிறுவப்பட்டது. இந்த சட்டம் ைடந்த ைரலங்ைளில் 

பல முகை திருத்தப்பட்டது. அரசரகணயின் விதிைளின் ைீழ் tu;j;jkhdpapy; மவளியிடப்பட்ட வனக் 

ைரப்பைங்ைள்  ற்றும் இந்த விதிைளின் ைீழ் tu;j;jkhdpapy; மவளியிடப்படரத அகனத்து 

முன்ம ரழியப்பட்ட ghJfhf;fg;gl;l gFjpfs;, உயிரியல்  ற்றும் நீரியல் முக்ைியத்துவத்தின் 

அடிப்பகடயில் பரதுைரப்பிற்ைரைத் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டகவ இந்தத் திட்டத்கதச் மசயல்படுத்துவதில் 

பரிசீலிக்ைப்பட பவண்டும். 

1978k; Mz;L 41k; ,yf;f efu mgptpUj;jp mjpfhurig rl;lk; 

UDA என்பது, 1978 இன் ,y. 41 (UDA சட்டம்) efu mgptpUj;jp mjpfhurigr; சட்டத்தின் ைீழ் 

சட்டப்பூர்வ ரை உருவரக்ைப்பட்ட $l;L நிறுவன ரகும், இது நிய ிக்ைப்பட்ட efu mgptpUj;jp 

பகுதிைளின் "ஒருங்ைிகணந்த திட்ட ிடல்  ற்றும் மபரருளரதரர, சமூை  ற்றும் மபௌதீை வளர்ச்சிகய 

ப ம்படுத்துவதற்ைரன" ைட்டகளயுடன் உள்ளது. efu mgptpUj;jp mjpfhurig (UDA) என்பது 

நைர்ப்புைத் துகையின் உச்ச நிறுவன ரகும், இது நிய ிக்ைப்பட்ட efu mgptpUj;jp பகுதிைளில் வளர்ச்சி 

நடவடிக்கைைகளத் திட்ட ிடவும், ஒழுங்குபடுத்தவும்  ற்றும் மசயல்படுத்தவும் அதிை அதிைரரம் 

மைரண்டது. இவ்வரைரை, இலங்கையின் நைர்ப்புை அபிவிருத்தி முகையரனது, ச த்துவம்  ற்றும் 

நிகலயரனது என்பகத உறுதிப்படுத்துவதில் UDA இன் மசயல்திைன் ஊக்குவிப்பதரை இருக்கும், 

ப லும் நரட்டின் மபரருளரதரர  ற்றும் நைர்ப்புை நிலப்பரப்பில் விரும்பிய  ரற்ைத்திற்ைரன ைளத்கத 

அக க்ைிைது. ஒரு ைடபலரரப் பகுதி, அப்பகுதியின் சரரசரி உயர் நீர் வழித்தடத்தின் 1 km 

நிலப்பகுதிக்குள் இருக்கும் பகுதி UDA சட்டத்தின் ைீழ் (,y. 223/16-17/12/1982) முழு தீவுக்கும் 

அைிவிக்ைப்பட்டது, எனபவ, முன்ம ரழியப்பட்ட MWPP ைட்டம் III க்கு UDA பூர்வரங்ை திட்ட ிடல் 

அனு தி மபறுவதற்கு CEB பதகவப்பட்டது, 13 விகசயரழிைள் ைடபலரரப் பகுதியில் 

அக க்ைப்பட்டுள்ளன 

Njrpa RatpUg;gw;w kPs;Fbaku;j;jy; nfhs;if (NIRP) 

இந்தக் மைரள்கையரனது, முக்ைிய  ீள்குடிபயற்ைப் பிரச்சிகனைகளத் தீர்ப்பதில் LAA இல் உள்ள 

தற்பபரகதய இகடமவளிைகள நிவர்த்தி மசய்வகத பநரக்ை ரைக் மைரண்டுள்ளது. 2001 ஆம் ஆண்டு 

ப  16 ஆம் பததி அக ச்சர்ைளின் அக ச்சரகவ, தன்னிச்கசயரன  ீள்குடிபயற்ைத்திற்ைரன பதசியக் 

மைரள்கைக்கு (NIRP) ஒப்புதல் அளித்தது  ற்றும் அகனத்து அபிவிருத்தி தூண்டப்பட்ட 

 ீள்குடிபயற்ைத்திற்கும் அகத ஏற்றுக்மைரண்டது. NIRPஐ நகடமுகைப்படுத்துவதற்ைரன நிறுவனப் 

மபரறுப்பு நில அக ச்சைத்திற்கு உள்ளது. புதிதரை ஏற்றுக்மைரள்ளப்பட்ட மைரள்கை,  னித  ற்றும் 

மநைிமுகைக் ைருத்தில் மைரள்கை அடிப்பகடயில்  ீள்குடிபயற்ை  திப்பு (khw;wPl;Lr; மசலவு)  ற்றும் 

அவர்ைளின்  ீள்குடிபயற்ைம்  ற்றும் பதகவப்பட்டரல் அவர்ைளின்  றுவரழ்வுf;F கூட ஏற்பரடு 

மசய்ைிைது. 
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1987k; Mz;L 15k; ,yf;f gpuNjr rig rl;lk; 

1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்ை பிரபதச சகபச் சட்டத்தின் ைீழ் அவர்ைளுக்குப் பைிர்ந்தளிக்ைப்பட்ட 

விடயங்ைள் மதரடர்பரை த து அதிைரர வரம்பிற்குட்பட்ட பிரபதசங்ைகள நிர்வைிப்பதற்ைரன உப 

சட்டங்ைகள உருவரக்குவதற்கு பிரபதச சகபக்கு (PS) அதிைரரம் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. CSS 

ைட்டு ரனம், ைழிவுைள் அப்புைப்படுத்துதல் பபரன்ை இத்திட்டத்தின் ைீழ் வரும் சில நடவடிக்கைைள் 

பபரன்ைகவ பிரபதச சகபயின் (PS) வரம்பிற்குள் வருவதரல் அதன் அனு தி பதகவ. 

1950k; Mz;L 9k; ,yf;f fhzp RtPfupg;Gr; rl;lk; kw;Wk; 2008k; Mz;L fhzp RtPfupg;G tpjpKiwfs;  

மபரது பநரக்ைங்ைளுக்ைரை நிலம் கையைப்படுத்துதல் 1950 ஆம் ஆண்டின் நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

சட்டம் (LAA,) எண். 9 இல் பைரடிட்டுக் ைரட்டப்பட்டுள்ள விதிைள்  ற்றும் நகடமுகைைளரல் 

வழிநடத்தப்படுைிைது. அதன்பிைகு பல முகை திருத்தப்பட்டது, ச ீபத்தியது 1986 ஆம் ஆண்டின் 13 

ஆம் திருத்தச் சட்டம் ஆகும். ப லும், LA விதிமுகைைள், 2008  ரர்ச் 17, 2009 அன்று பரரரளு ன்ைத்தில் 

நிகைபவற்ைப்பட்டது  ற்றும் ஏப்ரல் 7, 2009 அரசரங்ை வர்த்த ரனி எண் 1956/12 மூலம் 

நகடமுகைப்படுத்தப்பட்டது. 

1949k; Mz;L 13k; ,yf;f mur fhzpfs; rl;lk; 

இந்தச் சட்டம் இலங்கையில் அரச ைரணிைகள வழங்குதல்  ற்றும் cupikapoj;jy; மதரடர்பரன 

ஏற்பரடுைகள கையரள்ைிைது; அத்தகைய நிலங்ைள்  ற்றும் முன்ைகரயின் ப லரண்க   ற்றும் 

ைட்டுப்பரடு; ஏரிைள்  ற்றும் மபரது நீபரரகடைளின் நீகரப் பயன்படுத்துவகத ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு; 

 ற்றும் ப ற்கூைிய விஷயங்ைளுடன் மதரடர்புகடய அல்லது மதரடர்புகடய பிை விஷயங்ைளுக்கு. 

2009/20k; ,yf;f ,yq;if kpd;rhu rl;lk; kw;Wk; 2013k; Mz;L jpUj;jk;  

எதிர்ைரலத்தில் அதிைரித்து வரும்  ின்சரரத் பதகவைகளப் பூர்த்தி மசய்யும் பநரக்ைில் இலங்கையில் 

 ின்சரரத்கத உற்பத்தி மசய்தல், அனுப்புதல், விநிபயரைித்தல், வழங்குதல்  ற்றும் பயன்படுத்துதல் 

ஆைியவற்கை ஒழுங்குபடுத்துவதற்ைரன ஒரு சட்டம். 

1951k; Mz;L 9k; ,yf;f kuq;fis jupj;jy; rl;lk; 

விவசரயம், நிலம், நீர்ப்பரசனம்  ற்றும்  ின்சக்தி அக ச்சரரல் tu;j;jkhdpapy; மவளியிடப்பட்ட 1962 

 ரங்ைள் மவட்டுதல் (ைட்டுப்பரட்டு) சட்டத்தின்படி, அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட அதிைரரி வழங்ைிய 

மசல்லுபடியரகும் அனு தியுடன்  ட்டுப  பலர, மரரட்டி  ற்றும் மபண் பகன  ரங்ைகள மவட்ட 

முடியும். அக்படரபர் 13, 1962 இன் 18856,  ரங்ைகள மவட்டுதல் (ைட்டுப்பரடு) சட்டம் எண். 9 1951 

(Ch 452). 

1984 ,d; kh-njy; (fiutiy) tpjpKiwfs;  

1984 இன்  ர-மடல் (fiutiy)  ீன்பிடி விதிமுகைைள்  ற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்ைள் முழு தீவு 

முழுவதும் ைடற்ைகர ைடல்  ீன்பிடிக்கும் மபரருந்தும். இந்த ஒழுங்குமுகைைளின் முக்ைிய அம்சங்ைளரை, 

ைடற்ைகரயில்  ீன்பிடித்தல் ப ற்மைரள்ளப்படக்கூடிய சிைப்புப் பகுதிைளின் xJf;Fjy;  ற்றும் 

பரதுைரப்பு  ற்றும் ைடற்ைகர ைடல்  ீன்பிடியில் நுகழவகதக் ைட்டுப்படுத்துதல் ஆைியகவ ஆகும். 

இந்த அம்சங்ைள் சமூைம் சரர்ந்த  ீன்பிடி நிர்வரைத்தின் மைரள்கைைளுக்கு இணங்ை  ற்றும் ைடந்த 

ைரலத்தில் இந்த  ீன்பிடியின் பரரம்பரிய ப லரண்க  நகடமுகைைகள உள்ளடக்ைியது. 

அகனத்து ைடற்ைகர ைடல்  ீன்பிடி நடவடிக்கைைளும் விதிமுகைைளில் அகடயரளம் ைரணப்பட்ட 

நிய ிக்ைப்பட்ட fiutiy JiwfspYk; (வகளகுடரக்ைள் அல்லது துகைமுைங்ைள்) பிரத்திபயை ரை 

ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும், ப லும் அந்த Jiwfspy; அத்தகைய நடவடிக்கைைளுக்ைரன 

அனு திைகள பதிவு மசய்து வழங்ைப்பட்ட ைடற்ைகர ைடல் உரிக யரளர்ைளரல்  ட்டுப  

ப ற்மைரள்ளப்படும். அவர்ைளின் பயன்பரட்டிற்ைரை ஒதுக்ைப்பட்டகவ. பல வரரயரக்ைள் ஒன்றுக்கும் 

ப ற்பட்ட படுகைைகளக் மைரண்டுள்ளன (பதிவுமசய்யப்பட்ட fiutiy உரிக யரளருக்கு 

ைடற்ைகரயின் ஒதுக்ைப்பட்ட பகுதி). fiutiy உரிக யரளரின் பிரத்திபயை பயன்பரட்டிற்ைரை 

சட்டத்தரல் ஒதுக்ைப்பட்ட ஒரு படுவின் நீளம் 500  ீ முதல் 1 ைி ீ வகர இருக்கும். இந்த 
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ஒழுங்குமுகைைளில் மபரும்பரலரனவற்ைின் மபரதுவரன அம்சம், சமூை அடிப்பகடயிலரன நிர்வரைக் 

ைருத்துக்கு முக்ைியத்துவத்கத வழங்குவதரகும் . 

fiutiy tpjpKiwfspd; rpy Kf;fpakhd ,ay;Gfs;: 

இரண்டு அல்லது அதற்கு ப ற்பட்ட பதிவு மசய்யப்பட்ட உரிக யரளர்ைள் அல்லது குழுக்ைள் 

இருந்தரல், அகனத்து உரிக யரளர்ைளரலும் ஒப்புக் மைரள்ளப்பட்ட முகைapy; சுழற்சி முகை 

ைகடபிடிக்ைப்படும். fiutiy Jiw, fiutiy இயக்குவதற்கு இயந்திர ய ரக்ைப்பட்ட கைவிகனப் 

மபரருட்ைகளப் பயன்படுத்துவது தகடமசய்யப்பட்டுள்ளது. fiutiy இயங்கும் பபரது, எந்த இயந்திர 

படகுைளும் ைடற்ைகர சீன் வரரயரவின் தண்ணீருக்குள் மசல்லக்கூடரது. fiutiyைளின் 

இயக்ைத்திற்கு பிரத்திபயை ரை பயன்படுத்தப்படும் படகுைள் தவிர  ற்ை படகுைள் fiutiy Jiwapy; 

நங்கூர ிடப்படபவர அல்லது fiutiy Jiwia ஒட்டிய ைகரபயரரத்தில் நிறுத்தப்படபவர 

தகடமசய்யப்பட்டுள்ளது. fiutiy Jiwf;Fள், இந்த விதிமுகைைளரல் பரிந்துகரக்ைப்பட்டகவ தவிர, 

 ீன்பிடி சரதனங்ைள் அல்லது  ீன்பிடி படகுைள் பயன்படுத்த தகட விதிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

பின்வரும் சட்டங்ைள்  ற்றும் ைட்டகளைள் திட்டத்தில் தரக்ைத்கத ஏற்படுத்துைின்ைன: 

  ீன்பிடி  ற்றும் நீரியல் வளங்ைள் சட்டம் 1996 இன் எண். 2 ( ற்றும் அடுத்தடுத்த திருத்தங்ைள், 

2006 இன் எண் 22, 2013 இன் 35 

 1981 இன் ைடற்ைகரப் பரதுைரப்புச் சட்டம் எண் 57, 1996 ஆம் ஆண்டின் 4 ஆம் எண் 

சட்டத்தரல் திருத்தப்பட்டது 

 ைடல்  ரசு தடுப்புச் சட்டம் 2008 எண் 35 

ml;ltiz 1-3: nraw;wpl;lkhdJ KOikahfNth my;yJ gFjpahfNth rl;ltiuaiwf;Fl;gl;l 
gpuNjrq;fspDs; tUfpd;wjh vd;gjw;fhd gFg;gha;T  
 

,y rl;ltiuaiw Mk; ,y;iy 

1. பதசிய பரரம்பரிய வனச்சட்டம் எண் 3 1988ன் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட எந்தப் பகுதியின் 

எல்கலயிலிருந்து 100  ீட்டர் அல்லது அதற்குள்  

 X 

2. வனச்சட்டத்தின் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட எந்தப் பகுதியின் எல்கலயிலிருந்து 100  ீட்டர் அல்லது 

அதற்குள்  

X  

3. 1981 ஆம் ஆண்டின் ைடற்ைகரப் பரதுைரப்புச் சட்டம் எண் 57 இல் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள 
ைடற்ைகர  ண்டலம் 

X  

4. விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் தரவரங்ைள் பரதுைரப்பு fl;lisr;rl;lj;jpd; ைீழ் (அத்தியரயம் 469) 

சரணரலய ரை அைிவிக்ைப்பட்ட பகுதியின் எல்கலயிலிருந்து 100  ீட்டருக்குள் அல்லது 

அதற்குள் 

 X 

5. விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் தரவரங்ைள் பரதுைரப்பு ஆகணயின் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட பதசிய 

ைரப்பைத்தின் எல்கலயில் இருந்து ஒரு க ல் மதரகலவில். 

X  

6.  ீன்பிடி  ற்றும் நீரியல் வள ப ம்பரட்டுச் சட்டத்தின் ைீழ் எந்த வர்த்த ரனி பீச் சீன் ( ர-மடல்) 

பகுதிைள் 

 X 

7.  ண் பரதுைரப்புச் சட்டத்தின் (CM50) ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட எந்த அரிக்ைக்கூடிய பகுதியும்  X 

8. மவள்ளப் பரதுைரப்பு ஆகணயின் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட எந்த மவள்ளப் பகுதியும் (Ch449)  X 

9. 1982 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்ை சட்டத்தின் மூலம் திருத்தப்பட்ட 1968 ஆம் ஆண்டின் 15 

ஆம் ,yf;f இலங்கை நில  ீட்பு கூட்டுத்தரபன சட்டத்தின் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட எந்தமவரரு 

மவள்ளப் பரதுைரப்புப் பகுதியும் 

 

 

 

 X 

10. mur fhzpfs; fl;lisr;rl;lk; (அத்தியரயம் 454) இல் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள மபரது ஓகடயின் 

ைகரயிலிருந்து அறுபது  ீட்டர்  ற்றும் அதன் பபரக்ைின் எந்தப் புள்ளியிலும் 25  ீட்டருக்கும் 

அதிை ரன அைலம் மைரண்டது 

 X 
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,y rl;ltiuaiw Mk; ,y;iy 

11. ப ற்கூைிய அரசரகணயின் 71வது பிரிவின் ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்டகவ உட்பட mur fhzpfs; 

fl;lisr;rl;lj;jpy; (Ch 454) வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள மபரது ஏரியின் அல்லது அதற்குள் உள்ள 

உயர் மவள்ள  ட்டத்திலிருந்து 100  ீட்டர் 

 X 

12. ஒரு நீர்த்பதக்ைத்தின் முழு வழங்ைல் அளகவத் தரண்டிய ஏபதனும் fiunahJf;fg;gFjpfs;  X 

13. மதரல்மபரருள் ைரப்பைங்ைள், பழங்ைரல அல்லது பரதுைரக்ைப்பட்ட நிகனவுச்சின்னம் 

மதரன்க ச் சட்டத்தின் ைீழ் வகரயறுக்ைப்பட்ட அல்லது அைிவிக்ைப்பட்ட (Ch 188) 

 X 

14. தரவரவியல் பூங்ைர ைட்டகளச் சட்டத்தின் (Ch 446) ைீழ் அைிவிக்ைப்பட்ட எந்தப் பகுதியும்  X 

15 1978 ஆம் ஆண்டின் UDA சட்டம் 41-ன்படி அைிவிக்ைப்பட்ட 1 ைி ீ ைடற்ைகர X  

ml;ltiz 1-4: nfhs;iffs; kw;Wk; rl;luPjpahd Njitg;ghLfspd; RUf;fk;  

Jiw rl;lj;jpd; tif nfhs;if / cgfuzq;fs;  nghUj;jkhd 
epWtdq;fs; 

nghUj;jkhd tpjpKiwfs; 

#oy; 1980 இன் எண். 

47பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் சட்டம்  

 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் 

சட்டம் 

(1988 ஆம் ஆண்டின் 

சட்டம் எண். 56) 

பகுதி IV ‘C’ 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் 

(திருத்தம்) சட்டம், 

2000 இன் எண். 53.  

 

இலக்ைம் 23 ஆம் திைதியின் 

859/14 mjptpNrl 

வர்த்த ரனி  

பிப்ரவரி 1991 திட்டத்திற்கு 

ஒப்புதல் அளித்தது 

"பரிந்துகரக்ைப்பட்ட 

திட்டங்ைள்" (PP) ஆரம்ப 

சுற்றுச்சூழல் பதர்வு (IEE) / 

 ற்றும் அல்லது சுற்றுச்சூழல் 

தரக்ை  திப்பீடு (EIA), 

25.01.2008 இன் வர்த்த ரனி 

அைிவித்தல் எண்: 1533/16, 

இது பகுதி A, B  ற்றும் C 

பபரன்ை மூன்று பிரிவுைளின் 

ைீழ் மதரழில்ைகள 

பரிந்துகரக்ைிைது  ற்றும் 

CEA  ரைரண அல்லது 

 ரவட்ட அலுவலைங்ைளில் 

இருந்து EPL ஐப் மபை 

பவண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் 

அக ச்சைம் 

 

 த்திய 

சுற்றுச்சூழல் 

ஆகணயம் 

(CEA) 

EIA விதிமுகைைள் 

நீர் தர தரநிகலைள். 

தீவின் ப ற்பரப்பு நீரில் 

மதரழிற்சரகலக் ைழிவுைகள 

மவளிபயற்றுவதற்ைரன 

சைிப்புத்தன்க  வரம்புைள். 

சுற்றுப்புை ைரற்ைின் தரத் 

தரநிகலைள், இது ந து 

சுற்றுப்புைச் சூழலில் ைரற்ைின் 

தரம்  ற்றும் ஒரு குைிப்பிட்ட 

மசயல்பரட்டிலிருந்து 

மவளிப்படும் அடுக்கு 

உ ிழ்வுைளுக்ைரன நிகலயரன 

மூல உ ிழ்வு தரநிகலைள். 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் (இகரச்சல் 

ைட்டுப்பரடு) விதிமுகைைள் 

எண்.1 1996 இகரச்சல் நிகலைள் 

மதரடர்பரனது 

விலங்ைினங்ைள் 

 ற்றும் தரவரங்ைள் 

(பரதுைரப்பு) சட்டம் 

எண் 49 1993 & 

அதன் திருத்தங்ைள். 

இலங்கையின் 

விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைள்  ற்றும் அவற்ைின் 

வரழ்விடங்ைகளப் 

பரதுைரப்பதற்ைரை 

வழங்குதல்; வணிை  ற்றும் 

பிை துஷ்பிரபயரைம் பபரன்ை 

விலங்குைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைள்  ற்றும் அவற்ைின் 

வரழ்விடங்ைகளத் 

தடுப்பதற்ைரை; இலங்கையின் 

பல்லுயிர் பரதுைரப்பிற்ைரை 

வனவிலங்கு 

பரதுைரப்பு துகை 

பரதுைரக்ைப்பட்ட பகுதிைளின் 

ஐந்து வகைைள் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன: 

ைடுக யரன இயற்கை 

ghJfhf;fg;gl;l gFjpைள், பதசிய 

பூங்ைரக்ைள், இயற்கை 

ghJfhf;fg;gl;l gFjpைள்,  

ைரடுைளின் தரழ்வரரங்ைள்  ற்றும் 

சரணரலயங்ைள் உட்பட 

இகடநிகல  ண்டலங்ைள். 

எந்தமவரரு ghJfhf;fg;gl;l 

gFjpயின் எல்கலயிலிருந்து ஒரு 
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Jiw rl;lj;jpd; tif nfhs;if / cgfuzq;fs;  nghUj;jkhd 
epWtdq;fs; 

nghUj;jkhd tpjpKiwfs; 

க லுக்குள்ளரன எந்தமவரரு 

அபிவிருத்தி நடவடிக்கையும் 

EIA/IEE க்கு உட்படுத்தப்பட 

பவண்டும், ப லும் திட்டச் 

மசயலரக்ைத்திற்கு முன் 

வனவிலங்கு பரதுைரப்புத் 

திகணக்ைளத்தின் gzpg;ghsu; 

ehafj;jpட ிருந்து எழுத்துப்பூர்வ 

ஒப்புதல் மபைப்பட பவண்டும். 

1978 இன் 41  ,yf;f 
efu mgptpUj;jp 

mjpfhurig சட்டம்  

நிய ிக்ைப்பட்ட நைர்ப்புை 

ப ம்பரட்டுப் பகுதிைளின் 

"மபரருளரதரர, சமூை  ற்றும் 

உடல் வளர்ச்சியின் 

ஒருங்ைிகணந்த திட்ட ிடல் 

 ற்றும் மசயல்படுத்தகல 

ஊக்குவித்தல்". 

efu mgptpUj;jp 
mjpfhurig 

1978 இன் 41  ,yf;f efu 

mgptpUj;jp mjpfhurig சட்டம், 

ஒரு ைகரபயரரப் பகுதி, 

அப்பகுதியின் சரரசரி உயர் நீர்க் 

பைரட்டின் 1 ைி ீ நிலப்பகுதிக்குள் 

உள்ள பகுதி, முழு தீவுக்கும் UDA 

சட்டத்தின் (எண். 223/16-

17/12/1982) ைீழ் 

அைிவிக்ைப்பட்டது. 

1951 இன்  ண் 

பரதுைரப்புச் சட்டம் 

எண் 25 அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்ைள்: 25 இன் 

1951; 29 இன் 1953; 

1981 இன் 57; 24 

இன் 1996 

 ண்ணின் உற்பத்தித் திைகன 

ப ம்படுத்துதல்  ற்றும் 

epiyg;gLj;jy;;  ண் 

அரிப்கபத் தடுப்பதற்கும் 

தணிப்பதற்கும் சீரழிந்த 

நிலத்கத  ீட்மடடுக்ை;  ண் 

வளங்ைகளப் பரதுைரத்தல் 

 ற்றும் மவள்ளம், 

உப்புத்தன்க , ைரரத்தன்க  

ஆைியவற்ைரல் ஏற்படும் 

பசதத்திலிருந்து நிலத்கதப் 

பரதுைரத்தல். 

டிசம்பர் 21, 2009 பததியிட்ட 

கூடுதல் சரதரரண எண் 

1633/4 வர்த்த ரனியில் 

மவளியிடப்பட்ட 2009 இன் 

ஒழுங்குமுகை எண் 1; ப  22, 

2008 பததியிட்ட கூடுதல் 

சரதரரண எண் 1550/9 

tptrha 
jpizf;fsk; 

சட்டத்தரல் அைிவிக்ைப்பட்ட 

பரதுைரப்புப் பகுதிைளில் 

பதரட்டப் பயிர்ைகள நடவு 

மசய்வதற்ைரன  ண் பரதுைரப்பு 

வழிைரட்டுதல்ைள்; 

 

 

 

நிலத்கத பரதுைரப்புப் 

பகுதிைளரை அைிவித்தல் 

 ரங்ைகள மவட்டுதல் 

(ைட்டுப்பரடு) சட்டம் 

எண் 9 1951  ற்றும் 

அதன் 

இந்த அரசரகணயின் முக்ைிய 

பநரக்ைம் தகட, ஒழுங்குமுகை 

அல்லது 

பிரபதச 

மசயலரளரிடம் 

உள்ளது 

பலர, <ug;gyh  ற்றும் மபண் 

பகன  ரங்ைகள மவட்டுவதற்கு 

அனு தி மபை பவண்டும் 

jpUj;jq;fs;  ரங்ைகள மவட்டுவகத 

ைட்டுப்படுத்துதல். இது 

இரண்டு முகை 

திருத்தப்பட்டது (2000 ஆம் 

ஆண்டு 1953 ஆம் ஆண்டு 30 

ஆம் பததிக்குள்)  ற்றும் 

ைகடசியரை 

ப ற்கூைிய 

 ரங்ைளில் 03 

 ரங்ைகள 

மவட்டுவதற்கு 

அனு தி 

வழங்குவதற்ைர

ன அதிைரரம். 

ஏமனனில் அந்த  ரங்ைளின் 

விகளச்சல் (மைரட்கடைள்) 

 னிதர்ைளின் அன்ைரட 

உணவரைப் 

பயன்படுத்தப்படுைிைது, அந்த 

 ரங்ைளின் எண்ணிக்கை 15க்கு 

ப ல் இருந்தரல், விவசரய 
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Jiw rl;lj;jpd; tif nfhs;if / cgfuzq;fs;  nghUj;jkhd 
epWtdq;fs; 

nghUj;jkhd tpjpKiwfs; 

புதுப்பிக்ைப்பட்டது சட்டம் 

எண் 1 2000. 

அதில் 3 முதல் 15 

 ரங்ைகள 

மவட்டுவதற்கு 

 ரவட்ட 

மசயலரளர் 

அனு தி 

வழங்ைலரம். 

அக ச்சின் மசயலரளர் பிரபதச 

விவசரயக் குழு  ற்றும்  ரவட்டச் 

மசயலரளரின் பரிந்துகரயின் 

பபரில் அனு திப் பத்திரத்கத 

வழங்ை முடியும். 

fhzp 
RtPfupg;G 

1950 ஆம் ஆண்டின் 

நிலம் 

கையைப்படுத்துதல் 

சட்டம் எண் 9  ற்றும் 

2008 ஆம் ஆண்டின் 

LA ஒழுங்குமுகைைள் 

மபரது பநரக்ைங்ைளுக்ைரை 

நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

என்பது 1950 ஆம் ஆண்டின் 

நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

சட்டம் (LAA,) எண். 9 இல் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிைள் 

 ற்றும் நகடமுகைைளரல் 

வழிநடத்தப்படுைிைது. 

ைரணி அக ச்சு 

சம்பந்தப்பட்ட 

ஏகனய 

அக ச்சுக்ைள் 

 ற்றும்  ரவட்ட 

 ற்றும் பிரபதச 

மசயலரளர்ைள். 

பயிர் பசதம் மசலுத்துதல் 

பதசிய 

விருப்ப ில்லரத 

 ீள்குடிபயற்ைக் 

மைரள்கை 

நிலம் கையைப்படுத்துவதன் 

விகளவரை ஏற்படும் 

அகனத்து விருப்ப ில்லரத 

 ீள்குடிபயற்ைம்; வளர்ச்சி 

நடவடிக்கைைள் 

ைரணி அக ச்சு 

 

,og;gPl;L nfhLg;gdT 

மரபுொரா 
புதுப்பிக்கத்
தக்க 
ஆற்ைல் 
உட்பட 
(NCRE) 

ஆற்ைல் 

இலங்கை  ின்சரர 

சட்டம் 2009  ற்றும் 

திருத்தங்ைள். 

இலங்கை  ின்சரர 

சகப சட்டம் 

2002 ஆம் ஆண்டின் 

35 ஆம் இலக்ை 

இலங்கை மபரதுப் 

பயன்பரடுைள் 

ஆகணக்குழு சட்டம். 

இலங்கை நிகலயரன 

ஆற்ைல் 

அதிைரரச் சட்டம் 

எண். 35, 2007 

பதசிய எரிசக்தி மைரள்கை 

 

அைிவு சரர்ந்த 

மபரருளரதரரத்திற்ைரன 

இலங்கை எரிசக்தி துகை 

அபிவிருத்தி திட்டம் 

முந்கதய சட்டங்ைகள 

நீக்குவதன் மூலம் 

இலங்கையில்  ின்சரரத்கத 

உற்பத்தி மசய்தல், ைடத்துதல், 

விநிபயரைித்தல்  ற்றும் 

பயன்படுத்துதல் 

 ின்சரரம் (உரி ங்ைள்  ற்றும் 

விலக்குைளுக்ைரன 

விண்ணப்பம்) விதிமுகைைள், 

2009 மசப்டம்பர் 3, 2009 

பததியிட்ட வர்த்த ரனி எண் 

1617/34 இல் 

மவளியிடப்பட்ட  ின் 

உற்பத்திக்ைரன உரி ம் 

பதகவ 

 ின்சரரம் 

 ற்றும் எரிசக்தி 

அக ச்சைம் 

சிபலரன் 

 ின்சரரம் 

பலகை 

இலங்கை மபரது 

பயன்பரட்டு 

ஆகணக்குழு 

(PUCSL) 

இலங்கை 

நிகலயரன 

எரிசக்தி 

அதிைரரசகப 

(SEA) 

 

ைட்டிடங்ைள் 

பபரன்ை 

மதரடர்புகட

ய வசதிைகள 

1987 ஆம் ஆண்டின் 

15 ஆம் இலக்ை 

பிரபதச சகபச் சட்டம் 

அகனத்து ைட்டிடத் 

திட்டங்ைளும் உள்ளூர் 

அதிைரரசகபயரல் 

அங்ைீைரிக்ைப்பட பவண்டும்; 

உள்ளரட்சி 

அதிைரரம் 

(பிரபதச சகப, 

முனிசிபல் 

வரம்புைகள நிர்ணயிப்பது 

மதரடர்பரன விதிமுகைைள்: மதரு 

வரி:  திப்பீடு 
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Jiw rl;lj;jpd; tif nfhs;if / cgfuzq;fs;  nghUj;jkhd 
epWtdq;fs; 

nghUj;jkhd tpjpKiwfs; 

நிர் ரணித்தல் ைவுன்சில்) 

ைரற்ைரகல  ின் திட்டங்ைளின் நிறுவலின் ைீழ்  ீண்டும்  ீண்டும் நிைழும்  ற்றும்  ீண்டும் நிைழரத 

மசயல்பரடுைள் தற்பபரது பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டத்தின் (NEA) ைீழ் இல்கல. திட்டத்திற்கு 

மபரருந்தக்கூடிய அரசரங்ை சுற்றுச்சூழல் இணக்ைத் பதகவைளின் சுருக்ைம் அட்டவகண 1.5 இல் 

வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 

ml;ltiz 1-5: murhq;fj;jpd;  #oy; njhlu;ghd Xg;Gik Njitg;ghLfs;  

ngau; nraw;gug;G kw;Wk; 
Nehf;fq;fs; 

Kjd;ik gpupTfs; njhopw;gLj;Jk; 
epWtdq;fs;/Kjd;ik 
nraw;ghl;lhsu;fs; 

விவசரய பசகவைள் சட்டம் 

(1979 இன் எண் 58) 

2000 ஆம் ஆண்டின் 

விவசரய ப ம்பரட்டுச் 

சட்டம் எண்º 46 

விவசரயிைளுக்கும் 

அவர்ைளது விவசரய 

வளரைங்ைளுக்கும் 

பரதுைரப்பரன 

பின்னணிகய வழங்குதல் 

விவசரயப் பகுதிைளுடன் 

மதரடர்புகடய மநல்  ற்றும் 

பிை நடவடிக்கைைளுக்குச் 

மசரந்த ரன நிலத்கத 

கையைப்படுத்துவகத 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது. 

விவசரய அபிவிருத்தி 

 ற்றும் விவசரய 

பசகவைள் அக ச்சு 

இலங்கை  ின்சரர சகப 

சட்டம், 1969 

உற்பத்திகய 

ப ம்படுத்துவதற்கும் 

ஒருங்ைிகணப்பதற்கும் 

 ின்சரர வரரியத்கத 

நிறுவுவதற்கு வழங்குதல் 

 ின்சரர ஆற்ைல், நீர்ப்பரசன 

நிலங்ைள், மவள்ளம் அல்லது 

பிை மபரருட்ைகளக் 

ைட்டுப்படுத்துதல்  ற்றும் 

அதனுடன் மதரடர்புகடய 

அல்லது தற்மசயலரன 

அகனத்து விஷயங்ைளுக்கும் 

ஏற்பரடு மசய்ய ஏபதனும் 

அரசரங்ைத் துகை அல்லது 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

அக ப்புடன் அத்தகைய 

வரரியத்தின் கூட்டுத் 

திட்டங்ைளுடன் நுகழைிைது. 

இலங்கை  ின்சரர 

சகப 

 ின்சரர சட்டம் 2009 நம்பை ரன  ற்றும் 

 லிவரன  ின் ஆற்ைகல 

வழங்ை 

 ின் ஆற்ைலின் உற்பத்தி, 

பரி ரற்ைம்,  ரற்ைம், 

விநிபயரைம், வழங்ைல் 

 ற்றும் பயன்பரடு 

ஆைியவற்கை 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது 

இலங்கை  ின்சரர 

சகப 

விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைள் பரதுைரப்பு 

(திருத்தம்) சட்டம் 1993 

(1993 இன் எண்º 49). 

விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைளுக்கு 

 ிைப்மபரிய பரதுைரப்கப 

வழங்குதல் 

பரதுைரக்ைப்பட்ட பகுதிைகள 

நிறுவுவதற்ைரன 

ஏற்பரடுைகள மசய்ைிைது, 

அத்தகைய பகுதிைள்  ற்றும் 

அவற்ைின் விலங்ைினங்ைள் 

 ற்றும் தரவரங்ைளுக்கு 

 னித ஈடுபரடுைகள 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது. 

வனவிலங்கு 

பரதுைரப்பு 

jpizf;fsk;  ற்றும் 

வனத் jpizf;fsk;  

 ரங்ைகள மவட்டுதல் 

(ைட்டுப்பரடு) சட்டங்ைள் 

1951 இன் எண். 9, 1953 

இன் 30.  ரங்ைகள 

மவட்டுதல் (திருத்தச் சட்டம் 

எண்º 2000) 

 ரங்ைகள மவட்டுவகதத் 

தகடமசய்தல், 

ஒழுங்குபடுத்துதல் 

ஆைியவற்கை 

வழங்குவதற்ைரன ஒரு 

சட்டம். 

வகை  ற்றும் இழப்பீடு 

மதரடர்பரன  ரங்ைகள 

அைற்றுவகத 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது 

வனத் jpizf;fsk; 

 ீன்பிடி  ற்றும் நீரியல் 

வளங்ைள் சட்டம் 1996 

 ீன்பிடி  ற்றும் நீரியல் 

வளங்ைளின் ப லரண்க , 

ஒழுங்குமுகை, பரதுைரப்பு 

நீர்வரழ் விலங்ைினங்ைள் 

 ற்றும் தரவரங்ைளுக்கு தீங்கு 

விகளவிக்கும் அல்லது 

பதசிய நீர்வள 

ஆரரய்ச்சி  ற்றும் 

ப ம்பரட்டு 
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ngau; nraw;gug;G kw;Wk; 
Nehf;fq;fs; 

Kjd;ik gpupTfs; njhopw;gLj;Jk; 
epWtdq;fs;/Kjd;ik 
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 ற்றும் ப ம்பரடு 

ஆைியவற்கை வழங்குதல் 

ஆபத்து நடவடிக்கைைகள 

ைட்டுப்படுத்துைிைது 

நிறுவனம் (NARA) 

 ற்றும் CEA 

1978 இன் efu mgptpUj;jp 

mjpfhurig சட்டம் 41, 

எண். 223/16-17/12/1982 

ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ட 

திட்ட ிடல்  ற்றும் 

மபரருளரதரர, சமூை 

 ற்றும் மபௌதீை 

வளர்ச்சிகய 

மசயல்படுத்துவகத 

ஊக்குவித்தல்"" 

நிய ிக்ைப்பட்ட நைர்ப்புை 

ப ம்பரட்டுப் பகுதிைள். 

ைடபலரரப் பகுதியில் உள்ள 

வளர்ச்சித் திட்டங்ைளுக்குத் 

பதகவயரன பூர்வரங்ை 

அனு தி, அப்பகுதியின் 

சரரசரி உயர் நீர்க் பைரட்டின் 

1 ைி ீ நிலப்பகுதிக்கு 

உட்பட்ட பகுதி 

efu mgptpUj;jp 
mjpfhurig 

1955 ,d; 22k; ,yf;f 
nts;sg;ngUf;F rl;lk; 

மவள்ளத்தரல் 

பரதிக்ைப்படும் பகுதிைளின் 

பரதுைரப்பு 

மவள்ள பரதுைரப்பு நீர்ப்பரசன 

திகணக்ைளம் 

வன ஆகணச் சட்டம் எண்º 
13, 1966 

வன (திருத்தம்) சட்டம் 

எண்º 65 இன் 2009 

 ரங்ைள் மவட்டுதல்  ற்றும் 

பபரக்குவரத்து 

ஆைியவற்கைக் 

ைட்டுப்படுத்துவதற்ைரை 

வன  ற்றும் வன 

வளங்ைகளப் பரதுைரத்தல், 

பரதுைரத்தல்  ற்றும் 

ப லரண்க  மசய்தல் 

பரதுைரப்பு ைரடுைள், ரிசர்வ் 

ைரடுைள், ைிரர  ைரடுைள் 

வகரயகை 

வனத்துகை 

நீர்ப்பரசன உட்பிரிவு 

சட்டம் 1973 

நீர்ப்பரசன ைரல்வரய்ைள் 

 ற்றும் நீர் ஆதரரங்ைளின் 

குறுக்பை ைட்டக ப்புைகள 

அக ப்பதற்ைரன 

விதிமுகைைகள 

வழங்குதல். 

நீர்ப்பரசன ைரல்வரய்ைள் 

 ற்றும் நீர் ஆதரரங்ைளின் 

குறுக்பை ைட்டக ப்புைள் 

ைட்டுவகத 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது. 

நீர்ப்பரசன 

திகணக்ைளம் 

நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

(திருத்தம்) சட்டம், 1986 

இன் எண்º 13 

மபரது பநரக்ைத்திற்ைரை 

நிலத்கத 

கையைப்படுத்துவதற்கு 

தகுதிவரய்ந்த அதிைரரிைள் 

பின்பற்ை பவண்டிய 

நகடமுகைகய 

நிறுவுைிைது. 

இது  ற்ை விஷயங்ைளில் 

அடங்கும்: அக ச்சரரல் 

நிய ிக்ைப்பட்ட  ரவட்ட 

அதிைரரியரல் 

ப ற்மைரள்ளப்படும் 

நிலத்கதத் 

பதர்ந்மதடுப்பதற்ைரன 

விசரரகணைள்; 

விசரரகணைளின் பபரது 

ஏற்படும் ஏபதனும் 

பசதத்திற்கு இழப்பீடு 

வழங்ைப்படுவகதக் குைிக்கும் 

உத்பதசித்துள்ள 

கையைப்படுத்துதல் பற்ைிய 

அைிவிப்கப மவளியிடுதல்; 

மபரது பநரக்ைத்திற்ைரை 

நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

அல்லது அடிக ப்படுத்துதல் 

பற்ைிய அைிவிப்பு 

மவளியிடுதல். 

 திப்பீட்டுத் 

திகணக்ைளம் 

நிகனவுச்சின்னங்ைள் 

 ற்றும் மதரல்மபரருள் 

தளங்ைள்  ற்றும் 

எஞ்சியுள்ள சட்டம், 1958. 

சட்டம் Nº24 இன் 1958 

பழங்ைரல ஆகண, 1960 

பண்கடய  ற்றும் 

வரலரற்று 

நிகனவுச்சின்னங்ைள் 

 ற்றும் மதரல்மபரருள் 

தளங்ைள்  ற்றும் பதசிய 

முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த 

எச்சங்ைகள 

மதரல்மபரருள் 

அைழ்வரரரய்ச்சிைகள 

ஒழுங்குபடுத்துதல்  ற்றும் 

சிற்பங்ைள், சிற்பங்ைள் 

 ற்றும் பிை மபரருட்ைகளப் 

பரதுைரப்பதற்ைரை. 

மதரல்லியல் 

திகணக்ைளம் 
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பரதுைரப்பதற்ைரன ஒரு 

சட்டம் 

1979 இன் ப ரட்டரர் 

பபரக்குவரத்து சட்டம் 

எண்º 60 

வரைன பபரக்குவரத்திற்கு 

நிகலயரன 

அணுகுமுகைகய 

வழங்குதல் 

ைட்டு ரனப் மபரருட்ைளின் 

பபரக்குவரத்து  ற்றும் 

ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைளின் பபரது 

வரைன பபரக்குவரத்கத 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது 

 

1980 இன் பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் சட்டம் Nº 47, 

1988 இன் திருத்தம் Nº 56 

 ற்றும் பிை திருத்தங்ைள் 

சுற்றுச்சூழலின் பரதுைரப்பு, 

ப லரண்க , 

 ரசுபரட்கடத் தடுப்பது 

 ற்றும் ைட்டுப்படுத்துதல் 

ஆைியவற்கை 

ப ம்படுத்துதல் 

நீர்,  ண்  ற்றும் ைரற்று 

பபரன்ை அகனத்து இயற்கை 

வளங்ைளின் நிகலயரன 

பயன்பரட்கட 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது 

 த்திய சுற்றுச்சூழல் 

mjpfhurig (CEA) 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் 

(பரதுைரப்பு  ற்றும் தரம்) 

விதிமுகைைள், எண் 01 

1990. 

நீர்  ரசுபரட்கடத் 

தடுப்பதற்கும் 

ைட்டுப்படுத்துவதற்கும், 

நீரின் தரத்கத 

ப ம்படுத்துவதற்கும் 

வழங்குதல் 

உள்நரட்டு ப ற்பரப்பு நீரில் 

ைழிவுநீர்  ற்றும் ைழிவுைகள 

ைட்டுப்படுத்துைிைது 

CEA 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் 

(சுற்றுப்புை ைரற்று தரம்) 

விதிமுகைைள், 1994. 

ைரற்று  ரசுபரட்கடத் 

தடுப்பதற்கும் 

ைட்டுப்படுத்துவதற்கும் 

வழங்குதல் 

ைரற்று  ரசுபரட்டின் 

உ ிழ்கவக் 

ைட்டுப்படுத்துைிைது 

CEA 

பதசிய சுற்றுச்சூழல் (சத்தம் 

ைட்டுப்பரடு) விதிமுகைைள் 

Nº1 1996 

அதிைபட்ச 

அனு திக்ைக்கூடிய 

இகரச்சல் அளகவ 

வழங்குவதற்கு 

ஒலி  ரசுபரட்கட 

ஒழுங்குபடுத்துைிைது 

CEA 

பதசிய விருப்ப ில்லரத 

 ீள்குடிபயற்ைக் மைரள்கை 

நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

சட்டம் இத்திட்டத்தின் 

பரந்த சமூை  ற்றும் 

மபரருளரதரர 

தரக்ைங்ைகளக் 

கையரளவில்கல. எனபவ, 

இந்த பரதிப்புைகள 

ச ரளிக்ை இந்த மைரள்கை 

உருவரக்ைப்பட்டது. 

நிலம்  ரற்ைியக த்தல், 

வரு ரன  றுசீரக ப்பு, 

இட ரற்ை உதவி  ற்றும் 

மைரடுப்பனவுைள், 

ஆபலரசகன  ற்றும் 

குகைைகள நிவர்த்தி 

மசய்தல், 

பரதிக்ைப்படக்கூடிய 

குழுக்ைளுக்ைரன உதவி 

 ற்றும்  ீள்குடிபயற்ை 

தளங்ைள்  ற்றும் 

பசகவைகள வழங்குதல். 

இலங்கை 

அரசரங்ைம்/நிலம் 

கையைப்படுத்துதல் 

 ற்றும் 

 ீள்குடிபயற்ைக் குழு 

(LARC) 

இலங்கை மபரதுப் 

பயன்பரடுைள் ஆகணக்குழு 

சட்டம், 2002 இன் எண் 35 

நிகலயரன அபிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சி நிரலின் 

எல்கலக்குள்  ிைவும் 

சிக்ைன ரன முகையில் 

அத்தியரவசிய 

உட்ைட்டக ப்பு  ற்றும் 

பயன்பரட்டுச் பசகவைகள 

அணுகுவதற்ைரன சூழகல 

இலங்கையின் அகனத்து 

குடி க்ைளுக்கும் அதன் 

இலங்கையின் மபரதுப் 

பயன்பரடுைள் 

ஆகணக்குழுவின் 

வரம்பிற்குள் உள்ள 

அகனத்துப் 

பயன்பரடுைகளயும் 

ஒழுங்குபடுத்துதல், 

பரதுைரப்பரன, நம்பை ரன 

 ற்றும் நியரய ரன விகல 

உட்ைட்டக ப்பு 

இலங்கையின் 

மபரதுப் 

பயன்பரடுைள் 

ஆகணக்குழு 
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அபிவிருத்திக்கு 

பங்ைளிப்பவர்ைளுக்கும் 

உருவரக்குதல். 

பசகவைகள தற்பபரதுள்ள 

 ற்றும் எதிர்ைரல 

நுைர்பவரருக்கு  ிைவும் 

ச  ரன  ற்றும் நிகலயரன 

முகையில் உறுதி 

மசய்வதற்ைரை. 

 ண் பரதுைரப்பு (திருத்தம்) 

சட்டம் எண்º 24 1996 

 ண் வளங்ைள்  ற்றும் 

நிலத்தின் உற்பத்தித் 

திைகனப் 

பரதுைரப்பதற்ைரன சட்டம் 

பரழகடந்த நிலம், 

உப்புத்தன்க , நீர் பதக்ைம், 

வைட்சி, மவள்ளம் 

ஆைியவற்றுக்கு எதிரரன 

பசதத்கதத் தடுக்ைிைது 

 ண் பரதுைரப்பு rig 

இலங்கை நிகலயரன 

ஆற்ைல் 

அதிைரரச் சட்டம், Nº 35 

இன் 2007 

புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைல் 

வளங்ைகள உருவரக்குதல்; 

ஆற்ைல் ப ம்பரட்டுப் 

பகுதிைகள அைிவிக்ை 

பவண்டும்; ஆற்ைல் திைன் 

நடவடிக்கைைள்  ற்றும் 

பரதுைரப்பு திட்டங்ைகள 

மசயல்படுத்த; ஆற்ைல் 

பரதுைரப்கப ஊக்குவிக்ை 

எரிசக்தி விநிபயரைம்  ற்றும் 

தைவல் முைரக த்துவத்தில் 

நம்பைத்தன்க   ற்றும் 

மசலவு மசயல்திைன், 

இலங்கையில் தூய்க யரன 

அபிவிருத்தி 

மபரைிமுகையின் பதசிய 

மதரழில்நுட்ப பசகவ 

நிறுவன ரை (CDM) 

மசயற்படுைிைது. திட்ட 

நடவடிக்கைைள் 

இலங்கை நிகலயரன 

எரிசக்தி அதிைரரசகப 

Njrpa njhopw;rhu; 

பரதுைரப்பு  ற்றும் சுைரதரர 

சட்டம், 2009 இன் எண். 38 

மதரழில்சரர் பரதுைரப்பு 

 ற்றும் சுைரதரரத் 

தரநிகலைள் குைித்த 

மைரள்கைகய 

உருவரக்குவதற்ைரை, 

மதரழில்சரர் பரதுைரப்பு 

 ற்றும் 

ஆபரரக்ைியத்திற்ைரன 

பதசிய நிறுவனத்கத 

நிறுவுவதற்ைரன ஒரு 

சட்டம்; முதலரளிைள் 

 ற்றும் பணியரளர்ைள் 

இருவகரயும் பரதுைரக்ை 

அகனத்து 

பணியிடங்ைளிலும் 

மதரழில்சரர் பரதுைரப்பு 

 ற்றும் 

ஆபரரக்ைியத்திற்ைரன 

சூழகல உருவரக்குதல்; 

 ற்றும் அதனுடன் 

மதரடர்புகடய அல்லது 

தற்மசயலரன 

விஷயங்ைளுக்கு 

மதரழில் பரதுைரப்பு  ற்றும் 

சுைரதரர தரநிகலைள் 

மதரழில்சரர் 

பரதுைரப்பு  ற்றும் 

ஆபரரக்ைியத்திற்ைரன 

பதசிய நிறுவனம் 

1.7 gpuNjrj;jpYs;s Vida mgptpUj;jp jpl;lq;fs;/epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
/jpl;lq;fSldhd xg;Gik  

முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ின் திட்டம்,  ின்சரர உற்பத்திகய ப ம்படுத்தும் அபத பவகளயில், 

சமூைம்  ற்றும் உள்ளூர் வளர்ச்சிக்கு ைிகடக்கும் அதன் மதரடர்புகடய பலன்ைள்  ரைரண  ட்ட  ற்றும் 

 ரவட்ட அளவிலரன அபிவிருத்தி முயற்சிைளுக்கு இகசவரை இருக்கும். 
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 ின்சரரம்  ற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்தி அக ச்சு 2015 ஆம் ஆண்டு மவளியிடப்பட்ட 'எரிசக்தி 

tYT+l;lப்பட்ட நரடு' என்ை தனது மூபலரபரய திட்ட ஆவணத்தில், 2025 ஆம் ஆண்டளவில் 

njhFjpயின்  ின்சரர உற்பத்தி திைகன 4,050 MWலிருந்து 6,400 MWட்டரை உயர்த்துவகத 

அகடயரளம் ைரட்டுைிைது. ப லும் வடக்கு  ரைரணம் இலங்கை விகரவரன அபிவிருத்திக் ைட்டத்தில் 

மசன்று மைரண்டிருக்ைிைது. 

அரசரங்ைத்தின் நைர அபிவிருத்தி அதிைரர சகபயினரல் தயரரிக்ைப்பட்ட  ன்னரர் அபிவிருத்தித் 

திட்டத்தின் (2018-2030) ைீழ் திட்ட ிடப்பட்ட ஏகனய அபிவிருத்திப் பணிைளுக்கு ப லதிை ரை 

தற்பபரகதய  ீள்குடிபயற்ைத் திட்டங்ைளின் ைீழ் மபரு ளவிலரன வீடுைள் நிர் ரணிக்ைப்பட்டு 

வருைின்ைன. கைத்மதரழில், சுற்றுலர,  ீன்பிடி  ற்றும் விவசரய அபிவிருத்திைகள ஊக்குவிக்கும் 

வகையில்  ன்னரர்  ரவட்டத்தின் பவை ரன மபரருளரதரர வளர்ச்சியில் இலங்கை ைவனம் 

மசலுத்துைிைது.  ன்னரர் அபிவிருத்தித் திட்ட ரனது ஒரு பரர்கவ, இலக்குைள், பநரக்ைங்ைள்  ற்றும் 

உத்திைகள உள்ளடக்ைியதரகும்.  ன்னரர்  ரவட்டத்தின் நிலப் பரவகனயில் மபரும்  ரற்ைங்ைகள 

ஏற்படுத்துவதும், அதன் வளர்ச்சிகய நகடமுகைப்படுத்துவதும் இதன் பநரக்ை ரகும். இதன்படி, 2030 

ஆம் ஆண்டில், வளங்ைகளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம்  ீன்பிடி, சுற்றுலர  ற்றும் எரிசக்தி வளர்ச்சிகய 

அதிைரிப்பதன் மூலம் முழு  ன்னரர் மபரருளரதரர நடவடிக்கைைளும்  ற்ை பிரரந்தியங்ைளுக்கு 

பநரடியரை திைக்ைப்படும்.  ன்னரரின் எதிர்ைரல நிகலயரன மபரருளரதரர வளர்ச்சியரனது  ீன்பிடி 

 ற்றும் புதுப்பிக்ைத்தக்ை எரிசக்திகய முழுக யரை சரர்ந்துள்ளது. எனபவ, ைரற்ைரகல  ின் 

உற்பத்தியின் முன்ம ரழியப்பட்ட வளர்ச்சியரனது எரிசக்தித் துகையுடன் மதரடர்புகடய தற்பபரகதய 

திட்டங்ைளுடன் இணங்குைிைது. 

1.8 mur epWtdq;fspypUe;J ngwg;glNtz;ba mDkjpfs; kw;Wk; mur 
epWtdq;fspdhy; tpjpf;fg;gl;l VjhtJ epge;jidfs;  

இலங்கையில் சுற்றுச்சூழல்  திப்பீட்டிற்ைரன பதகவ பதசிய சுற்றுச்சூழல் சட்டம் எண். 47 (1980) 

 ற்றும் EPL நகடமுகை  ற்றும் பகுதி 4C இன் ைீழ் EIA ஒழுங்குமுகைக்ைரன சட்டம் 1988, சட்டம் எண் 

56 பிரிவு 23A ஆைியவற்ைின் திருத்தம் மூலம் நிறுவப்பட்டது. பிரிவு 23Z இன் ஏற்பரடு. சுற்றுச்சூழல் 

தரக்ை  திப்பீடு (EIA) ஒழுங்குமுகை வர்த்த ரனி எண். 772/22 (1993) இல் நகடமுகைைள் 

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளன. சூன் 24, 1993, எண்: 1104/22 நவம்பர் 6, 1999  ற்றும் எண்: 1108/1 

பததியிட்ட 29 நவம்பர் 1999 பததியிட்ட mjptpNrl வர்த்த ரனி எண். 772/22 இல் குைிப்பிடப்பட்ட 

திட்டங்ைள் சுற்றுச்சூழல்  திப்பீடு ைட்டரய ரகும். அட்டவகண 1.6 மதரடர்புகடய அதிைரர வரம்பு 

பகுதிைளுடன் திட்ட தளத்தின்  திப்பீட்கடக் ைரட்டுைிைது. 

mur epWtdq;fs; my;yJ cs;Sihl;rp rigfsplkpUe;J mDkjpfs;/mDkjpg;gj;jpuq;fs;  

அட்டவகண 1.6  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்கு பதகவயரன அனு திைள்/ அனு திைள் - 

மூன்ைரம் ைட்டம்  ற்றும் இகணப்பு 12 மபைப்பட்ட ஒப்புதல் ைடிதங்ைகள உள்ளடக்ைியது. 

ml;ltiz 1-6: ngwg;gl;l my;yJ ngw;Wf;nfhs;s Ntz;ba mDkjpfs;/mDkjpg;gj;jpuq;fs;  

,y. mDkjpfs;/mDkjpg;gj;jpuq;fs; epiyik 

1 இலங்கை நிகலயரன எரிசக்தி அதிைரரசகபயின் தற்ைரலிை அனு தி ngwg;gl;lJ 

2 திட்டத்கத ப ம்படுத்த CEB யிட ிருந்து ைடிதம் ngwg;gl;lJ 

3 kpd;gpwg;ghf;fp mDkjp ngwg;glNtz;Lk; 

4  ன்னரர்  ரவட்டச் மசயலரளரிட ிருந்து முதற்ைட்ட அனு தி  ngwg;glNtz;Lk; 

5 முசலி, நரனரட்டரன்  ற்றும்  ன்னரர் டவுன் ஆைிய பிரபதச மசயலரளரிட ிருந்து 

பூர்வரங்ை அனு தி 

ngwg;gl;lJ 

6 முசலி/ நரனரட்டரன்/  ன்னரர் டவுன் பிரபதச சகபயின் பூர்வரங்ை அனு தி ngwg;glNtz;Lk; 

7 வனத்துகையின் முதற்ைட்ட அனு தி ngwg;gl;lJ 

8 பதசிய நீர் வழங்ைல்  ற்றும் வடிைரல் rigapd; பூர்வரங்ை அனு தி ngwg;glNtz;Lk; 
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9 ைடபலரரப் பரதுைரப்புத் துகையின் பூர்வரங்ை அனு தி ngwg;gl;lJ 

10 நீர்ப்பரசனத் திகணக்ைளத்தின் பூர்வரங்ை அனு தி ngwg;glNtz;Lk; 

11 ைனரை வரைனங்ைள்  ற்றும் உபைரணங்ைகள மைரண்டு மசல்வதற்கு வீதி 

அபிவிருத்தி அதிைரரசகபயின் ஆரம்ப அனு தி 
ngwg;glNtz;Lk; 

12 வனவிலங்கு பரதுைரப்புத் துகையின் ஒப்புதல் ngwg;gl;lJ 

13 மதரல்லியல் துகையின் முதற்ைட்ட அனு தி ngwg;glNtz;Lk; 

15 நைர அபிவிருத்தி அதிைரரசகபயின் பூர்வரங்ை அனு தி ngwg;glNtz;Lk; 

16 திட்டத்தின் மசயல்பரட்டுக் ைட்டத்தில் முசலி/ நரனரட்டரன்/  ன்னரர் டவுன் 

பிரபதச சகபயுடன் திடக்ைழிவுைகள அைற்றும் ஏற்பரடு 
ngwg;glNtz;Lk; 

17 ைரற்று mstPl;L NfhGu ைட்டு ரனத்திற்ைரன சிவில் வி ரன பபரக்குவரத்து 

ஆகணயத்தின் ஒப்புதல் 

ngwg;gl;lJ 
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2. mj;jpahak; 2 gpNuupf;fg;gl;Ls;s fUj;jpl;lk; kw;Wk; epahakhd 
khw;Wtopj;jpl;lq;fspd; tpgupg;G  

2.1 முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தின் விளக்ைம் 

உத்பதச முள்ளிகுளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்டம் 34 ைரற்ைரகல இடங்ைள், 33-kV பசைரிப்பரன் 

வகலயக ப்பு, 33 kV/220 kV பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம் (CSS), 220-kV kpd;flj;jy; jlk;> 

புனரக க்ைப்பட பவண்டிய சரகலைள்  ற்றும் புதிதரை நிர் ரணிக்ைப்படும் சரகலைள் ஆைியவற்கை 

உள்ளடக்ைியது. ைரற்ைரகல விகசயரழிைளரல் உருவரக்ைப்படும்  ின்சரரம் 33-kV பசைரிப்பரன் 

tiyaikg;igg; பயன்படுத்தி CSS க்கு  ரற்ைப்படும். CSS இல்  ின்னழுத்தத்கத 220 kV ஆை 

உயர்த்திய பிைகு, உற்பத்தி மசய்யப்படும்  ின்சரரம், தற்பபரதுள்ள  ன்னரர் ைிரிட் துகண 

 ின்நிகலயத்திற்கு (GSS) உத்பதச  ன்னரர் GSS - முள்ளிக்குளம் CSS 220 kV kpd;flj;jy; jlk; 

வழியரை அனுப்பப்படும். தற்பபரதுள்ள சரகல வகலயக ப்பின் ஒரு பகுதியின் நிகல, ைனரை 

உபைரணங்ைள்  ற்றும் இயந்திரங்ைகள kpd;gpwg;ghf;fp இடங்ைளுக்கு மைரண்டு மசல்ல பபரது ரனதரை 

உள்ளது. இந்தத் பதகவகயப் பூர்த்தி மசய்ய தற்பபரதுள்ள சரகல வகலயக ப்பின்  ற்மைரரு பகுதி 

புனரக க்ைப்பட பவண்டும். தற்பபரதுள்ள சரகலைகளப் பயன்படுத்தி ஒரு சில ைரற்ைரகல விகசயரழி 

இருப்பிடங்ைகள அணுை முடியரது, எனபவ, புதிய சரகலைள் அக க்ை பவண்டும். தற்பபரதுள்ள 

 ற்றும் புதிய சரகலைளின் பதரள்பட்கடயுடன் 33-kV பசைரிப்பரன் tiyaikg;G ைட்டப்படும். 

அகனத்து திட்ட நிர் ரண நடவடிக்கைைளும்  ன்னரர்  ரவட்டத்தின்  ன்னரர் நைரம், முசலி  ற்றும் 

நரனரட்டரன் பிரபதச மசயலரளர் பிரிவுைளுக்குள் (DSD) 15 ைிரர  அலுவலர் பிரிவுைளில் (படம் 2.9-

2.11) நகடமபறும். திட்டக் கூறுைளின் நிர்வரைப் பகுதி வரரியரன விநிபயரைம் அட்டவகண 2 1.1 இல் 

சுருக்ைப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் பல்பவறு கூறுைளுக்கு பதகவயரன நிலத்தின் அளவுைள் அட்டவகண 

2.2 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 2-1: திட்டக் கூறுைளின் நிர்வரைப் பகுதி வரரியரன விநிபயரைம் 

gpuNjr 
nrayf 
gpupT 

fpuhk 
cj;jpNahfj;ju; 
gpupT 

kpd;tpirah
op fspd; 
vz;. 

kpd;flj;jy; 
jlj;jpd; 
ePsk; (km) 

Gzuikf;fg;g
l Ntz;ba 
ghijfspd; 
ePsk; (km) 

Gjpa 
ghijfsp
d; ePsk; 
(km) 

Nrfupg;ghd; 
tiyaikg;gp
d; ePsk; (km) 

kd;dhu; 
efuk; GJf;fkk; 

- 0.78 - - - 
Kryp mj;jpKupg;G - 1.85 - - - 

fubf;Fop 12 1.16 4.14 2.73 11.91 
nfhf;Fgilah
d; 6 2.42 0.13 1.69 2.60 
nfhz;lr;rp 12 9.10 3.07 2.99 13.87 
$shq;Fsk; - 0.24 - - - 
kupr;Rf;fl;b - - 0.00 - 3.06 
Ks;spf;Fsk; 4 - 2.00 - 3.23 
ngupa Gspr;rp 
nghw;Nfzp - 1.09 - - - 
G+nehr;rpf;Fsk; - 3.45 - - - 
GJntsp - 0.58 - - - 

ehdhl;lh
d; 

mr;rq;Fsk; - 1.93 - - - 
uhrkL - 1.70 - - - 
ckefup - 1.25 - - - 
tQ;rpaq;Fsk; - 3.08 - - - 

nkhj;jk; 34 28.62 9.34 7.41 34.67 

km = fpNyhkPw;wu;fs; 

Fwpg;G: a cj;Njr CSS Kryp DSD ,y; fubf;Fsp GND ,y; mike;Js;sJ. GND of Musali DSD. 
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ml;ltiz 2-2: – fuj;jpl;lj;jpd; ntt;NtW $WfSf;F Njitg;gLfpd;w fhzpapd; msTfs;  

gpuNjr 
nrayf 
gpupT 

fpuhk 
cj;jpNahfj;ju; 
gpupT 

kpd;tpiraho
p gFjp 
(Vf;fu;) a 

kpd;flj;jy; 
jlj;jpd; 
RoW (Vf;fu;) 
b 

Area of 
Roads to be 
Rehabilitate
d (Vf;fu;) c 

Area of 
New 
Roads 
(Vf;fu;) 

Collector 
Substatio
n Area 
(Vf;fu;) 

kd;dhu; 
efuk; GJf;fkk; 

- 6.76 - - - 
Kryp mj;jpKupg;G - 16.00 - - - 

fubf;Fop 75.91 10.02 5.11 3.38 5.00 
nfhf;Fgilahd; 37.96 20.93 0.15 2.09 - 
nfhz;lr;rp 75.91 78.71 3.80 3.70 - 
$shq;Fsk; - 2.06 - - - 
kupr;Rf;fl;b - - 0.00 - - 
Ks;spf;Fsk; 25.30 - 2.47 - - 
ngupa Gspr;rp 
nghw;Nfzp - 9.41 - - - 
G+nehr;rpf;Fsk; - 29.80 - - - 
GJntsp - 5.06 - - - 

ehdhl;lh
d; 

mr;rq;Fsk; - 16.67 - - - 
uhrkL - 14.69 - - - 
ckefup - 10.85 - - - 
tQ;rpaq;Fsk; - 26.60 - - - 

nkhj;jk; 215.08 247.56 11.54 9.16 5 
RoW = nry;top cupkk;. 
Fwpg;Gfs;: 
a xt;nthU fhw;whiy miktplKk; 160 m × 160 m (6.33 Vf;fu;) fhzpj;Jz;l Njitia nfhz;Ls;sJ. 
b 220-kV flj;jy; jlj;jpd; nry;top cupkk; 35 m MFk;. 
c nry;topapd; mfyk; 5 m. 

2.1.1 epue;ju fl;likg;Gfspd; tpguq;fs;   

2.1.1.1 fhw;W kpd;Dw;gj;jp Miy  

முப்பத்தி நரன்கு இடங்ைள் ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள நிறுவுவதற்கு ஏற்ைதரை 

ைண்டைியப்பட்டுள்ளன. ஒரு தனிப்பட்ட ைரற்ைரகல விகசயரழியின் திைகன தீர் ரனிக்கும் அடிப்பகட 

ைரரணி தனிப்பட்ட நில Jz;lj;jpd; பரப்பரகும். ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் சுழலி விட்டம் திைனுடன் 

 ரறுபடும், ப லும் நில mstpd; அைலம்  ற்றும் ePsk; ve;jnthU ngsjPf fl;likg;GfSk; fhzpf;F 

ntspNa ePl;lg;glhjthW சுழலி விட்டத்கத விட அதிை ரை இருக்ை பவண்டும். ைரற்ைரகல மைரள்முதல் 

மசயல்முகை முடிந்த பின்னபர சரியரன ைரற்று விகசயரழி  ரதிரி இறுதி மசய்யப்படும், ப லும் 

மைரள்முதல் மசயல்பரட்டில் ஈடுபடும் xg;ge;jதரரர்ைள் மவவ்பவறு திைன்ைகளக் மைரண்ட ைரற்ைரகல 

விகசயரழி  ரதிரிைகள நிலக் ைட்டுப்பரடுைளுக்கு உட்பட்டு முன்ம ரழிய மநைிழ்வுத்தன்க கய 

அனு திக்ைின்ைனர். ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்தின் ஆற்ைல் மவளியீட்கட ப ம்படுத்த, ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளுக்கு  ிைவும் மபரருத்த ரன இடங்ைகள, ைிகடக்ைக்கூடிய நிலq;ைளிலிருந்து 

பதர்ந்மதடுக்ைவும் அவர்ைள் அனு திக்ைப்படுைிைரர்ைள். சதுர வடிவ நில அடுக்குைளின் ஒவ்மவரரு 

பக்ைமும் 160 m, 6 MW திைன் மைரண்ட ைரற்ைரகலைகள நிறுவ பபரது ரனது. மதரழில்நுட்ப  ற்றும் 

தளவரட அம்சங்ைளின் அடிப்பகடயில், மபரும்பரலும் திைன் 5MW ஆை இருக்கும். 34 ைரற்ைரகல 

இடங்ைள் மைரண்ட உத்பதச ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்தின் திைன் 170 MW இருக்கும். ைரற்ைரகல  ின் 

நிகலயத்தின் எதிர்பரர்க்ைப்படும் நிைர ஆகல ைரரணி 43% ஆகும், இதன் மூலம் ஆண்டுக்கு 640 GWh 

அதிைபட்ச  ின் உற்பத்தி மசய்யப்படுைிைது. 

2.1.1.2 fhw;W tpirahop epu;khzg; gpuNjrk;  

படம் 2 1.1 ைரற்ைரகல விகசயரழி நிறுவலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நிலத்தின் மபரதுவரன 

அக ப்கபக் ைரட்டுைிைது. 160 m × 160 m (6.33 ஏக்ைர்) பரப்பளவு ைரற்ைரகல விகசயரழி ைத்திைள் 

அதன் எல்கலக்கு அப்பரல் நீட்டிக்ைப்படர ல் இருப்பகத உறுதி மசய்ய பவண்டும். இந்த ம ரத்த 

நிலப்பரப்பில் எழுபது சதவிைிதம் தரவரங்ைகள அழிக்ைர ல் அப்படிபய கவக்ைப்படும். ைிபரன்ைகள 

இயக்ைவும், ைனரை உபைரணங்ைகள தற்ைரலிை ரை பச ிக்ைவும் ைடின ரன பகுதி பதகவப்படுைிைது. 
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ைடின ரன பகுதியில் உள்ள தரவரங்ைகள Jg;guTnra;j பிைகு, அப்பகுதியின் சுக  தரங்கும் திைன் 

ப ம்படுத்தப்பட பவண்டும், ப லும் ைிபரன் நடவடிக்கைைளுக்கு பதகவயரன வரம்புைளின் ைீழ் சரய்வு 

பரர ரிக்ைப்பட பவண்டும். மபரருத்த ரன தரங்ைி அடுக்கு மவளிப்படும் வகர ப ல்  ண் அடுக்கை 

அைற்றுவது இதில் அடங்கும். பின்னர் அந்த பகுதி மநரறுக்ைப்பட்ட பரகை  ற்றும்  ண்ணரல் 

நிரப்பப்பட்டு பதகவயரன அளவு வகர mKக்ைப்படும். ைரற்ைரகல விகசயரழிகய அக த்த பிைகு, 

ைடினப் பகுதியில் இயற்கையரன தரவர வளர்ச்சி அனு திக்ைப்படும், அணுைல் பரகத  ட்டும் 

கவத்துக்மைரள்ளg;gLம். ஒவ்மவரரு நிலத்தின்  ண்ணின் நிகலயின் அடிப்பகடயில், ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைகள jhq;Ftjw;F igypq; அல்லது ரரஃப்ட் அடித்தளங்ைள் பயன்படுத்தப்படும். விகசயரழி 

 ரதிரி இறுதி மசய்யப்பட்டவுடன் தளம் சரர்ந்த அடித்தள வடிவக ப்புைள் ைிகடக்கும். ஒரு கபல் 

அடித்தளத்தின் சரரசரி ஆழம்  ற்றும் விட்டம் முகைபய சு ரர் 25 m  ற்றும் 20 m. 

cU 2-1: fhw;W tpirahop xd;wpid mikg;gjw;fhd ,lj;jpd; khjpup jstiuglk;  

 

2.1.1.3 fhw;W tirahopfs; 

திட்ட தளத்தில் மூன்று ைரற்று mstPl;L NfhGuq;fs; நிறுவப்பட்டுள்ளன, ப லும் ைரற்ைின் பவைம் 

 ற்றும் திகசகய அளவிடும் பணிைள் ப ற்மைரள்ளப்பட்டு வருைின்ைன. ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் 

திட்டத் தளத்தின் IEC ைரற்ைரகல வகுப்பின் அடிப்பகடயில் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட பவண்டும், ப லும் 

தற்பபரது ைிகடக்கும் தரவுைளின்படி, முள்ளிக்குளத்தின் ைரற்ைரகல வகை IEC IIA (நடுத்தர ைரற்று - 

அதிை மைரந்தளிப்பு) அல்லது IEC IIB (நடுத்தர ைரற்று - தரழ்வு). மைரந்தளிப்பு). உற்பத்தியரளர்ைள் 

தளத்திற்கு மபரருத்த ரன குைிப்பிட்ட விகசயரழி  ரதிரி, க யத்தின் உயரம்  ற்றும் சுழலியின் 

விட்டம் ஆைியவற்கை ைரற்ைின் வகுப்பின் அடிப்பகடயில் தீர் ரனிக்ைிைரர்ைள். சந்கதயில் ைிகடக்கும் 
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5 MW ைரற்ைரகல விகசயரழி  ரதிரிைளின் விவரக்குைிப்புைளின்படி, இந்த ைரற்ைரகல வகுப்புைள் 

 ற்றும் திைன்ைளுக்கு, க ய உயரம்  ற்றும் RoYk; விட்டம் முகைபய 155  ீ  ற்றும் 150  ீ Mf 

fhzg;glyhk;. (படம் 2.2 ஐப் பரர்க்ைவும்) 

 

cU 2-2: Royp tpl;lk; kw;Wk; tpirahop cauk; 

தனித்தனி ைரற்று விகசயரழிைளின் இருப்பிடங்ைகள நிர்ணயிக்கும் மசயல்முகை Ez;-tbtikg;G என்று 

அகழக்ைப்படுைிைது. இரண்டு ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் ஒன்றுக்மைரன்று  ிை மநருக்ை ரை 

அக ந்திருந்தரல், முன்பக்ைத்தில் (ைரற்ைின் திகசயில்) ைரற்ைரகல விகசயரழியரல் உருவரக்ைப்பட்ட 

மைரந்தளிப்புைள் அதன் பின்னரல் உள்ள ைரற்ைரகல விகசயரழியில் பசரர்வு பதரல்விக்கு 

வழிவகுக்கும். இத்தகைய இயந்திரக் பைரளரறுைகளத் தவிர்க்ை ைரற்ைரகல விகசயரழிைளுக்கு 

இகடபய குகைந்தபட்ச தூரம் பரர ரிக்ைப்பட பவண்டும். இபதபபரல், nfhe;jspg;G விகளவு ைரற்ைின் 

ைீழ் திகசயில் அக ந்துள்ள ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் ஆற்ைல் மவளியீட்கடக் குகைக்ைிைது, 

ப லும் இந்த விகளகவக் குகைக்ை, பிரதரன ைீழ்நிகல ைரற்ைின் திகசயில் ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளுக்கு இகடயிலரன தூரத்கத அதிைரிக்ை பவண்டும். மபரதுவரை, பிரதரன ைரற்ைின் 

திகசயில் இரண்டு ைரற்ைரகலைளுக்கு இகடபய உள்ள இகடமவளி RoYk; விட்டத்கத விட 5 முதல் 

10  டங்கு வகர பரர ரிக்ைப்படுைிைது  ற்றும் ம ன்மபரருள் ைருவிைகளப் பயன்படுத்தி ,jid 

ப ம்படுத்தலரம். ப ற்கூைிய ைரரணிைளுக்கு ப லதிை ரை, நிலத்தின் உரிக , தற்பபரதுள்ள அணுைல் 

சரகலைள்  ற்றும்  னித நடவடிக்கைைளுக்கு இகடயூறுைள் ஆைியவற்கை Ez;-tbtikg;G 

fUj;jpw;nfhs;fpd;wJ. ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழி இடத்திலிருந்தும் அருைிலுள்ள ைரற்ைரகல 

விகசயரழிக்ைரன தூரத்கத அட்டவகண 2.3 சுருக்ை ரைக் கூறுைிைது. 
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ml;ltiz 2-3: mz;ikahfTs;s fhw;W tpirahopf;Fs;s J}uk;  

fhw;W 
tpirahop 

mfyhq;F nel;lhq;F GND 
mz;kpj;j fhw;W 
tpirahop 

mz;kpj;j fhw;W 
tpirahopf;Fs;s 
J}uk; (m) 

WT-1 8.715965462 79.96144287 nfhf;Fgilahd; WT-2            387  

WT-2 8.716049749 79.95792312 nfhf;Fgilahd; WT-1            387  

WT-3 8.71616058 79.95410422 nfhf;Fgilahd; WT-2            420  

WT-4 8.707751374 79.96152961 nfhf;Fgilahd; WT-1            909  

WT-5 8.705390214 79.95056409 nfhf;Fgilahd; WT-6            618  

WT-6 8.69983191 79.95116064 nfhf;Fgilahd; WT-8            530  

WT-7 8.697782 79.960323 nfhz;lr;rp WT-8            991  

WT-8 8.695074459 79.95173582 nfhz;lr;rp WT-6            530  

WT-9 8.687811787 79.95005542 nfhz;lr;rp WT-10            415  

WT-10 8.686870613 79.95370568 nfhz;lr;rp WT-9            415  

WT-11 8.686651959 79.95747299 nfhz;lr;rp WT-10            415  

WT-12 8.676014223 79.95145276 nfhz;lr;rp WT-13            368  

WT-13 8.673897566 79.9540385 nfhz;lr;rp WT-14            368  

WT-14 8.671999 79.956788 nfhz;lr;rp WT-13            368  

WT-16 8.659490697 79.9551219 nfhz;lr;rp WT-17            369  

WT-17 8.659293693 79.95177528 nfhz;lr;rp WT-18            284  

WT-18 8.659914172 79.94927501 nfhz;lr;rp WT-17            284  

WT-19 8.663196 79.948333 nfhz;lr;rp WT-18            377  

WT-20 8.647368 79.943894 fubf;Fsp WT-21            493  

WT-21 8.643125212 79.94528149 fubf;Fsp WT-20            493  

WT-22 8.639032261 79.94739258 fubf;Fsp WT-23            391  

WT-23 8.635887397 79.94902087 fubf;Fsp WT-22            391  

WT-24 8.633371223 79.95188931 fubf;Fsp WT-23            421  

WT-25 8.630481789 79.95512205 fubf;Fsp WT-24            478  

WT-26 8.61387 79.953618 fubf;Fsp WT-25        1,845  

WT-27 8.610252675 79.93298605 fubf;Fsp WT-28            476  

WT-28 8.606269227 79.93461846 fubf;Fsp WT-29            429  

WT-29 8.604922647 79.9382691 fubf;Fsp WT-30            364  

WT-30 8.602746813 79.94074692 fubf;Fsp WT-29            364  

WT-31 8.593120934 79.92153362 fubf;Fsp WT-32            403  

WT-32 8.591498717 79.92481411 Ks;spf;Fsk; WT-33            368  

WT-33 8.589691771 79.92761715 Ks;spf;Fsk; WT-34            346  

WT-34 8.586727977 79.92863176 Ks;spf;Fsk; WT-33            346  

WT-38 8.569526 79.940417 Ks;spf;Fsk; WT-34        2,303  

m = kPw;wu;fs; 

2.1.1.4 Nrfupg;ghd; tiyaikg;G  

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும்  ின்சரரம், 33 kV பசைரிப்பரன் tiyaikg;G 

மூலம் Nrfupg;ghd; துகண  ின்நிகலயத்திற்கு  ரற்ைப்படும். இது 13 m முன் அழுத்தப்பட்ட ைரன்ைிரீட் 

J}z;fspy; இகடநிறுத்தப்பட்ட fhw;Wf;Fwpa fl;L fk;gp (ABC) மைரண்ட ைரப்பிடப்பட்ட ப ல்நிகல 

fk;gp tiyaikg;ghf இருக்கும். முன்ம ரழியப்பட்ட குறுக்குமவட்டு, ைடத்தியின் மபரருள் முகைபய 

185 mm2  ற்றும் அலு ினியம். அணுைல் சரகலைளின் Xuq;fspy; J}z;fs; நிறுவப்படும், ப லும் 

வழக்ை ரன இகடமவளி சு ரர் 35 m fhzg;gLk;. ைடத்தியின் தற்பபரகதய சு ந்து மசல்லும் திைன் 

 ற்றும் டர்கபன் திைன் ஆைியவற்ைின் அடிப்பகடயில், சுற்றுைளின் எண்ணிக்கை  ரறுபடும். ஒரு 

J}zpy; மூன்று சுற்றுைள் இகடநிறுத்தப்படலரம், ப லும் மூன்றுக்கும் ப ற்பட்ட சுற்றுைள் இகணயரை 

இயங்கும் பிரிவுைளில், இகணயரன jlq;ைளுக்கு இகடபய சு ரர் 1m தூரத்கத கவத்து இரண்டு 

இகண J}z; jlq;fs; ைட்டப்படும். படம் 2.3 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ள வகரபடம் மவவ்பவறு 

எண்ணிக்கையிலரன இகணயரன jlq;ைகளக் மைரண்ட பிரிவுைகளக் குைிக்ைிைது. முன்ம ரழியப்பட்ட 

J}z;fspd; பரி ரணங்ைள் படம் 2.4 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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cU 2-3: Nrfupg;ghd; tiyaikg;G tiuglk;  
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cU 2-4: Nrfupg;ghd; tiyaikg;gpw;fhf gpNuupf;fg;gl;l Kd;-,Oitf;Fl;gl;l nfhq;wPl; J}z; 

 

 

2.1.1.5 fhw;whiy kpd;Dw;gj;jp epiyaj;jpd; Vida ,ay;Gfs;  

தனித்தனி ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் gbAau; epiykhw;wp ைரற்ைரகல kpd;gpwg;ghf;fp gFjpapDs; 

இருக்கும், எனபவ, ஒவ்மவரரு tpirahop இடத்திலும் ஒரு தனி Mspj;jsk; பதகவயில்கல. ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளின் மசயல்பரட்கடக் பைரபுரத்தின் உள்பள, தகர  ட்டத்தில் உள்ள ைட்டுப்பரட்டுப் 

பலைத்கதப் பயன்படுத்திக் ைட்டுப்படுத்தலரம். ைரற்ைரகல பைரபுர வரசலில் மபரருத்தப்பட்டுள்ள 

சிசிடிவி பை ரரக்ைள் மூலம் ைரற்ைரகலைளுக்ைரன அணுைல் ைண்ைரணிக்ைப்படும். CSS க்குள் ஒரு 

 த்திய ைட்டுப்பரட்டு க யம் (CCC) அக ந்திருக்கும், ப லும் அகனத்து ைண்ைரணிப்பு  ற்றும் 

ைட்டுப்பரட்டு மசயல்பரடுைளும் இந்த CCC இலிருந்து ப ற்மைரள்ளப்படும்.  
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2.1.1.6 nry;topfs;  

 ன்னரர்  ற்றும் முள்ளிக்குளம் பகுதிகய இகணக்கும் 30 அடி அைலம் மைரண்ட B403 ைரர்மபட் சரகல 

வழியரை ைரற்ைரகல  ின் நிகலயம்  ற்றும் ைமலக்டர் துகண  ின்நிகலயத்கத அணுை முடியும். 

முள்ளிக்குளம் CSS இந்த வீதிகய ஒட்டி அக ந்துள்ளது, ப லும் CSS ஐ அணுகுவதற்கு புதிய 

அணுைல் வீதிைள் பதகவயில்கல. ைரற்ைரகல விகசயரழி 38 ,id ஏற்ைனபவ உள்ள சரகலைள் மூலம் 

அணுைலரம். அட்டவகண 2.4 இல் சுருக்ைkhf fhl;lப்பட்டுள்ளபடி, B403 இலிருந்து மதரடங்கும் 

தற்பபரதுள்ள இகடச் சரகலைள் 14 ைரற்ைரகல விகசயரழி இடங்ைளுக்கு ைனரை உபைரணங்ைள் 

 ற்றும் இயந்திரங்ைகளக் மைரண்டு மசல்வதற்ைரை  றுசீரக க்ைப்பட பவண்டும். புனரக ப்பு என்பது 

ப ற்பரப்பு நிகலக ைகள ப ம்படுத்துதல்,  தகுைகள அக த்தல்  ற்றும் பதகவயரன இடங்ைளில் 

சரகல விரிவரக்ைம் ஆைியவற்கை உள்ளடக்ைியது. 19 ைரற்ைரகல இடங்ைகள அணுகும் வகையில் 5 m 

அைலத்தில் புதிய சரகள சரகலைள் அக க்ைப்பட பவண்டும். படம் 2.5 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ள 

வகரபடம் பல்பவறு வகையரன அணுைல் சரகலைகள அகடயரளம் ைரட்டுைிைது. 

ml;ltiz 2-4: nry;top tiffs;  

nry;top tiffs; miktplk; 

jw;NghJs;s ghijfs; Nrfupg;ghd; cgepiyak;> kw;Wk; fhw;W tpirahop 1 (No. 38) 

jw;NghJs;s ghijfis Gzuikj;jy; 14 fhw;W tpirahopfs; 
(4,7,16,17,18,24,25,26,29,30,31,32,33,34) 

Gjpa ghijfs; 19 fhw;W tpirahopfs; 
(1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,19,20,21,22,23,27,28) 
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cU 2-5 ghijfspd; tiyaikg;G  

 

2.1.1.7  kpd;flj;jy; jlk;  

முள்ளிகுளம் ைரற்ைரகல  ின்நிகலயத்தில் உற்பத்தி மசய்யப்படும்  ின்சரரம்  ன்னரர் GSS  ற்றும் 

உத்பதச முள்ளிகுளம் GSS ஆைியவற்கை இகணக்கும் 220-kV jlj;jpd; அடிப்பகட பண்புக்கூறுைள் 

அட்டவகண 2.5 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. kpd;flj;jy; jlk; 3 DSDைள்  ற்றும் 13 GNDைள் 

வழியரை மசல்ைிைது. kpd;flj;jy; jlj;jpd; ம ரத்த மைரள்ளளவு 580 MVA ஆகும், ப லும் ஒரு சுற்று 

பதரல்வியகடந்தரல், அது இன்னும் 290 MVA ஐ வழங்ை முடியும். எந்தமவரரு குகைப்பு ின்ைி முழு  ின் 

நிகலயத் திைகனயும் ஒன்பைரமடரன்று இகணக்ை இது பபரது ரனது. 

ml;ltiz 2-5: kpd;flj;jy; jlj;jpd; ,ay;Gfs;  

msTUf;fs; ngWkjp 
kpd;dOj;jk; 220 kV 
Rw;Wf;fspd; vz;zpf;if 2 
ePsk; 28.62 km 
nry;top cupkk; 35 m 
tifahd mfyk; 350 m 
fzpf;fg;gl;l J}z;fspd; vz;zpf;if 83 
Nfhz NfhGuq;fspd; vz;zpf;if 22 
flj;jp mYkpdpak; flj;jp ,Uk;G kPs;tYT+l;lg;gl;l 

[Pg;uh  
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kpd;flj;jy; jlj;jpd; பைரணம்  ற்றும் முகனய பைரபுரங்ைளின் இருப்பிடங்ைள் அட்டவகண 2.6 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன  ற்றும் இகணப்பு 7 இல் உள்ள பைரபுர தளங்ைளின் புகைப்படங்ைள் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 220-kV எஃகு rl;lfTU பைரபுரத்தின் வழக்ை ரன உயரம் 36 m  ற்றும் 

பதகவயரன இடங்ைளுக்கு, பைரபுர நீட்டிப்புைள் அட்டவகண 2.7 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ள 

பதகவயரன அனு திைகளப் பரர ரிக்ை 3 m முதல் 18 m வகரயிலரன ePl;rpfs; முன்ம ரழியப்படும். 

எனபவ, பைரபுர உயரம் 36 m முதல் 54 m வகர  ரறுபடும். ஒரு வழக்ை ரன 220 kV jhq;Fk; NfhGuk; 

படம் 2.6 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளது. பைரபுரத்தின் வகைகயப் மபரறுத்து பைரபுரத்தின் அடிவரரப் பகுதி 

 ரறுபடும், ப லும் பைரபுர அடிவரரங்ைளுக்குத் பதகவயரன  திப்பிடப்பட்ட ம ரத்த பரப்பளவு 

அட்டவகண 2.8 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ml;ltiz 2-6: gpNuupf;fg;gl;l kpd;flj;jy; jlj;jpd; Nfhz NfhGu miktplq;fs;  

ngau; mfyhq;F nel;lhq;F gpuNjr nrayf gpupT fpuhk Nrtfu; gpupT 

TT1 8.636482 79.96142 Kryp fubf;Fsp 

AT1 8.640625 79.96063 Kryp fubf;Fsp 

AT2 8.644207 79.95801 Kryp fubf;Fsp 

AT3 8.649721 79.95674 Kryp nfhz;lr;rp 

AT4 8.658746 79.95823 Kryp nfhz;lr;rp 

AT5 8.664781 79.95876 Kryp nfhz;lr;rp 

AT6 8.670578 79.95802 Kryp nfhz;lr;rp 

AT7 8.674733 79.95846 Kryp nfhz;lr;rp 

AT8 8.679104 79.95957 Kryp nfhz;lr;rp 

AT9 8.685161 79.96183 Kryp nfhz;lr;rp 

AT10 8.69043 79.96315 Kryp nfhz;lr;rp 

AT11 8.69616 79.96235 Kryp nfhz;lr;rp 

AT12 8.723437 79.96569 Kryp nfhf;Ffilahd; 

AT13 8.729395 79.97268 Kryp nfhz;lr;rp 

AT14 8.778027 79.97253 Kryp ngupaGspr;r nghw;Nfzp 

AT15 8.791423 79.96427 Kryp G+nehr;rpf;Fsk; 

AT16 8.803995 79.95725 Kryp G+nehr;rpf;Fsk; 

AT17 8.81932 79.95366 ehdhl;lhd; uhrkL 

AT18 8.8223 79.95067 ehdhl;lhd; mr;rq;Fsk; 

AT19 8.830486 79.95204 ehdhl;lhd; mr;rq;Fsk; 

AT20 8.838397 79.95605 ehdhl;lhd; ckefup 

AT21 8.852258 79.95626 ehdhl;lhd; tQ;rpaq;Fsk; 

AT22 8.877663 79.95632 kd;dhu; efuk; GJf;fkk; 

TT2 8.883022 79.95636 kd;dhu; efuk; GJf;fkk; 

ml;ltiz 2-7: 220 kV kpd;flj;jy; jlj;jpw;fhd Njitahd mDkjpfs; 

 tplak; Njitahd mDkjp (m) 

1 rhjhuz jiuf;F 7 

2 rhjhuz tPjp flitf;F 7.4 

3 gpujhd tPjpfs;/ngUe;njU flitfSf;F  8.5 

4 Giftz;b ghij flitfSf;F 8.2 

5 njhl;by; fhg;gpw;F 4 

6 njhl;by; fhg;G gad;gLj;jf;$ba tPjp Nkw;gug;GfSf;F  9.8 

7 
kpd;flj;jy; fk;gp jlq;fs; xd;Wf;nfhd;W FWf;fhf my;yJ 
mUfUNf fhzg;gLk; gFjpapy;  3.7 

8 Vzpfs; kw;Wk; topfs; vd;gtw;wpy; egu; xUtu; Vwp epw;gjw;F  4.6 

9 
Vzpfs; kw;Wk; topfs; vd;gtw;wpd; %yk; egu; xUtu; Vwp 
epw;gjw;F Kbahj gFjpf;F  2.4 

10 யமல் யகாட்டின் யகாபுர ஆதரவுகள் மற்றும் அருகில் அறமந்துள்ள கீழ் 15.0 
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 tplak; Njitahd mDkjp (m) 
யகாட்டின் எந்த கடத்தியும் இறடயய 

11 Nghf;Fuj;J ,d;wpa MWfSf;F 10 

12 Nghf;Fuj;J cs;s MWfSf;F 15 

cU 2-6:tifahd 220 kV jhq;Fk; NfhGuk; 

 

ml;ltiz 2-8: kpd;flj;jy; jlj;jpd; NfhGu mbj;jsj;jpd; gug;G  

NfhGu tif 
NfhGuq;fsp
d; 
vz;zpf;if 

ruhrup NfhGu mbj;js gug;G (m2/ 
NfhGuk;) 

nkhj;j NfhGu 
mbj;js gug;G 

m2 Vf;fu;fs; 

Nfhz NfhGuq;fs; 22 256 5,632 1.39 

Kbtpl NfhGuq;fs; 2 625 1,250 0.31 
jhq;Fk; kw;Wk; ,Oit 
NfhGuq;fs;  59 56 3,319 0.82 

nkhj;jk; 83 - 10,201 2.52 

m2 = rJu kPw;wu;fs; 

2.1.1.8 Nrfupg;ghd; cgepiyak;  

முன்ம ரழியப்பட்ட முள்ளிகுளம் CSS இல்,  ின் ரற்ைிைகளப் பயன்படுத்தி 33-kV பசைரிப்பரன் 

வகலயக ப்பின்  ின்னழுத்தம் 220 kV வகர அதிைரிக்ைப்படும். CSS ஆனது முசலி DSDயின் 

ைரடிக்குளி GND இல் அக ய உத்பதசிக்ைப்பட்டுள்ளது;  ற்றும் இருப்பிடத்தின் அட்சபரகை  ற்றும் 

தீர்க்ைபரகை முகைபய 8.63646°  ற்றும் 79.961428° ஆகும். ஒரு தனி  ின் ரற்ைியின் திைன் 63 mvA 

 ற்றும் அட்டவகண 2.9 ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்தின் ம ரத்த திைனின் அடிப்பகடயில் பதகவயரன 

 ின் ரற்ைிைளின் எண்ணிக்கைகய சுருக்ை ரைக் கூறுைிைது. CSS ஆனது 6 எண்மணய் நிரப்பப்பட்ட 63 

MVA  ின் ரற்ைிைகள நிறுவுவதற்ைரன ஏற்பரடுைகள கவத்து வடிவக க்ைப்பட்டுள்ளது. 170 MW 

ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்தின் பதகவகய பூர்த்தி மசய்வதற்ைரை முள்ளிக்குளம் CSS இல் நரன்கு 

 ின் ரற்ைிைள் நிறுவப்படும். 
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ml;ltiz 2-9: Nrfupg;ghd; cgepiyaj;jpy; Njitahd vz;zpf;ifahd kpd;khw;wpfs;  

fhw;W kpd;Dw;gj;jp njhFjpapd; nkhj;j nfhs;ssT  Njitahd vz;zpf;ifahd kpd;khw;wpfs; 
100 MW 2 

152 MW 4 

190 MW 4 

228 MW 5 

MW = nkfhthw;W 

220 kV kpd;flj;jy; jlk;  ின் ரற்ைிைளின் உயர்  ின்னழுத்த முகனயங்ைளுடன்  ின் ரற்ைி 

முகனயங்ைள்  ற்றும் kpd;flj;jy; jlk; Kidtplq;fSf;F இகடயில் எந்த Msp Kbf;fp இல்லர ல் 

பநரடியரை இகணக்ைப்படும். kpd;flj;jy; jl Kbtplj;jpy; ஒரு Vw;w gpbg;ghd;  ட்டுப  நிறுவப்படும். 

இது 220 kV எரிவரயு fhtyplg;gl;l MspKLf;fp (GIS) பதகவகயத் தவிர்க்ைிைது, ப லும் அகனத்து 

ைட்டுப்பரட்டு நடவடிக்கைைளும்  ன்னரர் GSS முகனயிலிருந்து ப ற்மைரள்ளப்படும். பசைரிப்பரன் 

tiyaikg;G ஆறு 33 kV GIS jl gug;Gfs;  ற்றும் பதகவயரன எண்ணிக்கையிலரன  ின் ரற்ைி 

gug;Gfs;  வழியரை  ின் ரற்ைிைளுடன் இகணக்ைப்படும்.  ின் ரற்ைிைள்  ற்றும் Msp KLf;fp தவிர, 

CSS ஆனது உள் சரகலைள், ஒரு ைட்டுப்பரட்டு ைட்டிடம், ஒரு மஜனபரட்டர் அகை  ற்றும் ைரவலர் 

அகைைள் ஆைியவற்கைக் மைரண்டிருக்கும். CSS க்கு பதகவயரன ம ரத்த பரப்பளவு 5 ஏக்ைர்  ற்றும் 

எந்த ஒரு அங்ைீைரிக்ைப்படரத அணுைகலயும் தவிர்த்து, ைம்பியரல் பவலி அக க்ைப்படும். பரதுைரப்பு 

பநரக்ைங்ைளுக்ைரை சிசிடிவி ைண்ைரணிப்பு அக ப்பு இருக்கும். முன்ம ரழியப்பட்ட Nrfupg;ghd; துகண 

 ின்நிகலயத்தின் தளவக ப்பு படம் 2.7 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

cU 2-7: gpNuupf;fg;gl;Ls;s Nrfupg;ghd; cgepiya (CSS) jstikg;G Layout 

 

epy jahupg;G  

Kd;G பிரிவில் விவரிக்ைப்பட்டுள்ளபடி, ைரற்ைரகல விகசயரழியின் ைடின ரன பகுதியில்  ட்டுப  

ைட்டு ரன ைட்டத்தில் தரவரங்ைள் அழிக்ைப்படும். ைட்டு ரனப் பணிைள் முடிந்தவுடன் இந்தப் பகுதியில் 
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இயற்கையரன தரவரங்ைள் வளர அனு திக்ைப்படும். அடித்தளம் பகுதியில் உள்ள தரவரங்ைள்  ற்றும் 

அணுகு சரகலைள் நிரந்தர ரை பரதிக்ைப்படும். அகனத்து ைரற்ைரகல விகசயரழி தளங்ைளின் ைடின 

நிகலப் பகுதியிலிருந்து (0.76 மெக்படர்/ 1.88 ஏக்ைர்) அைற்ைப்பட பவண்டிய  ரங்ைள்/ புதர்ைளின் 

எண்ணிக்கை  ற்றும் 35 m வரிகச kpd;flj;jy; jlj;jpy; (28.6 ைி ீ) அைற்ைப்பட பவண்டிய  ரங்ைளின் 

எண்ணிக்கை இகணப்பு 10 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

kpd;flj;jy; jlj;jpd; nry;top cupkk; (RoW) 35 m. kpd;flj;jy; jlj;jpd; ைட்டு ரனப் பணிைளுக்கு 

வழி வகுக்கும், அதன்பின் kpd;flj;jy; jlj;jpd; பரர ரிப்பு பநரக்ைங்ைளுக்ைரை, RoW,y; 5 m 

உயரத்துக்கும் ப பலயும் நிற்கும்  ரங்ைகள அைற்ை பவண்டும். ைட்டு ரனத்தின் பபரது ம ரத்த பைரபுர 

அடிவரரப் பகுதியும் அழிக்ைப்படும். உபலரை பைரபுரங்ைள் நரன்கு ைரன்ைிரீட் அடித்தளங்ைளில் 

நிறுவப்படும், அகவ  ண்ணின் நிகலயின் அடிப்பகடயில் ைரன்ைிரீட் திண்டு  ற்றும் புகைபபரக்ைி 

அல்லது ரரஃப்ட் வகையரை இருக்ைலரம். அடித்தள ைட்டு ரனத்தில் அைழ்T, நீர் வடிதல், மபரருத்த ரன 

 ண்கண நிரப்புதல், mKக்குதல், ைரன்ைிரீட் பவகலைள்  ற்றும் பின் நிரப்புதல் ஆைியகவ அடங்கும். 

ஒரு மபரதுவரன பைரபுர அடித்தளத்தின் அடித்தள அக ப்பு படம் 2.8 இல் சித்தரிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைரன்ைிரீட் பணிைள் நகடமபைரத இடத்தில் 5  ீட்டருக்கும் குகைவரன உயரம் மைரண்ட பயிர்ைள் 

 ற்றும் தரவரங்ைள் அனு திக்ைப்படும். 

cU 2-8: tifahdnjhU NfhGu mbj;jsj;jpd; jstiuglk;  

 

2.1.2 jw;fhypf fl;likg;Gfspd; tpguq;fs;  

Ntiyj;jaj;jpw;F nghUl;fs;/cgfuzq;fis nfhz;L nry;tjw;fhd ,wq;FJiw kw;Wk; NtW VjhtJ 
flNyhu fl;likg;Gfs;:  
 

இந்தத் திட்டத்திற்ைரை (ைட்டம் III) வடிவக க்ைப் பட்ட தூண்ைள் எதுவும் இல்கல. மபரருட்ைள்  ற்றும் 

உபைரணங்ைளின் பபரக்குவரத்துக்ைரை தகரவழிப் பரகத ைருதப்படுைிைது. திருபைரண கல  ற்றும் 

மைரழும்பு JiwKfq;fs; பயன்படுத்தப்படும்  ற்றும் திருபைரண கல  ற்றும் மைரழும்பில் இருந்து 

முருங்ைன்  ற்றும் சிலரவத்துகை வழியரை பிரதரன வீதிைள் தளத்கத அகடய பயன்படுத்தப்படும் 

(பரர்க்ை: தளவரட ஆய்வு) 
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xg;ge;jfhuu;fs; kw;Wk; nghwpapayhsu;fspd; Ntiyj;js mYtyfk;> xg;ge;jf;fhuu;fspd; fsQ;rpa 
fl;blk; kw;Wk; fsQ;rpa njhFjp:  

வன ைரப்பு  ற்றும் tptrha பகுதிக்கு மவளிபய epu;khzpf;fக்கூடிய பகுதிைளிலிருந்து அலுவலை வளரைம் 

 ற்றும் பச ிப்பு jsk; ைட்டுவதற்ைரன நிலங்ைகள ஒப்பந்ததரரர் குத்தகைக்கு ngw;Wf;nfhs;thu;. 

Ntiyfs; முடிந்த பிைகு, அது kPsikf;fg;gl;L உரிக யரளர்ைளுக்குத் திருப்பித் தரப்படும். 

 
Ftpf;Fk; gFjpfs;:  

தளத்தில் அதிைப்படியரன அைழ்வரரரய்ச்சி இருக்ைரது> எனபவ குப்கப மைரட்டும் தளங்ைள் 

பதகவயில்கல. ைடின ரை அைற்ைப்பட்ட தரவரங்ைகள அைற்றும் பபரது> வரடிக்கையரளர்ைளுடன் 

ைலந்தரபலரசித்து ைவன ரை பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட திைந்த பகுதிைளில் உரம் தயரரிக்ை இடத்திபலபய 

மைரட்டப்படும். 
 
jw;fhypf mfo;T gFjpfs;:  

ry;ypf;fw;fs;> சரகள  ற்றும்  ணலுக்ைரன அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட குவரரி தளங்ைகள ஒப்பந்ததரரர்ைள் 

தளத்தில் இருந்து ைண்டுபிடிக்ை பவண்டும். தளத்திற்குள் குவரரி தளங்ைள் இருக்ைரது. 
 
nfhq;wPl; fyitj; njhFjp:  

ஒப்பந்ததரரர் அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட fyit ஆகலகய ைண்டுபிடிக்ை பவண்டும் ; ைட்டு ரன தளத்திற்குள் 

எந்த ஒரு fyit ஆகலைளும் அக க்ைப்படரது. 
 
njhopyhsu; Kfhk;fs;:  

தளத்தில் மதரழிலரளர் முைரம்ைள் இருக்ைரது. ஒப்பந்ததரரர் மதரழிலரளர் தங்கு ிடத்திற்கு வீடுைகள 

வரடகைக்கு எடுப்பரர். 
 
,e;j njhFjpfs;/gFjpfSf;fhd VjhtJ Kd; topfs; Clhd ghijfs;:  

தளத்திற்குள் ஆகலைள் இருக்ைரது என்பதரல்> அணுைல் சரகலைள் பதகவயில்கல. ஏபதனும் 

தற்ைரலிை திருப்பங்ைள் பதகவப்பட்டரல்> சம்பந்தப்பட்ட அதிைரரிைள்  ற்றும் CEB யிடம் இருந்து 

முகையரன அனு தி மபைப்படும். 
 

ைரற்ைரகல இயந்திரங்ைளின் மசயல்திைகனச் சரிபரர்க்ை பதரரரய ரை 91.5  ீ உயரமுள்ள ைரற்கை 

அளவிடும் NfhGuk; ைட்டப்பட்டு> ைரற்ைரகல இயந்திரங்ைகள இயக்ைிய ஓரரண்டுக்குப் பிைகு 

அைற்ைப்படும். 4 மைரள்ைலன் வகை தள அலுவலைங்ைள் ைட்டு ரனம்  ற்றும் ஆகணயிடும் 

ைட்டங்ைளில் பயன்படுத்தப்படும்> இது பதரரரய ரை 2 ஆண்டுைள் ஆகும். 
 

2.2 fhw;W kpd;Dw;gj;jp njhFjp kw;Wk; kpd;flj;jy; jlk; vd;gtw;wpd; epu;khz 
Kiwapay;  

2.2.1 fhw;W tpirahopapd; epu;khzk;  

ைரற்ைரகல  ின் நிகலய ைட்டு ரனம் என்பது பல்பவறு நிபுணத்துவம் மைரண்ட பல 

ஒப்பந்ததரரர்ைகள உள்ளடக்ைிய ஒரு ைட்டம் ைட்டkhd நடவடிக்கையரகும். தற்பபரதுள்ள சரகலைகள 

புனரக த்து புதிய சரகலைகள அக த்து ைட்டு ரன இயந்திரங்ைள், மபரருட்ைள்  ற்றும் ைரற்ைரகல 

சரதனங்ைகள அகடயரளம் ைரணப்பட்ட ைரற்று விகசயரழி இடங்ைளுக்கு வழங்குவது முதல் 

படியரகும். அடுத்து, ைரற்ைரகல அக க்கும் இடங்ைள், பதகவயரன பகுதிகய ைடினப்படுத்தி 

ைட்டு ரன பணிக்ைரை அக க்ைப்படும். அடித்தள ைட்டு ரனத்தில் அைழ்வரரரய்ச்சி, நீர் வடிதல், 

மபரருத்த ரன  ண்கண நிரப்புதல், mKக்குதல், ைரன்ைிரீட் பவகலைள்  ற்றும் பின் நிரப்புதல் 

ஆைியகவ அடங்கும். இகணயரை, ைரற்ைரகல விகசயரழி கூறுைள் ஒரு தற்ைரலிை இடத்தில் மைரண்டு 

மசல்லப்பட்டு பச ிக்ைப்படும். அடித்தளங்ைள் தயரரரனதும், ைரற்ைரகல விகசயரழி கூறுைள்  ற்றும் 

ைிபரன்ைள் தனித்தனி ைரற்று விகசயரழி இடங்ைளுக்கு மைரண்டு மசல்லப்படும். ைரற்ைரகல விகசயரழி 

பைரபுரங்ைள் மதரழிற்சரகலயில் துண்டுைளரை தயரரிக்ைப்பட்டு, ைிபரன்ைள் ஒவ்மவரரு பைரபுரப் 

பகுதிகயயும்  ற்மைரன்ைின் ப ல் உயர்த்தி கவக்ை பயன்படுத்தப்படும் இடத்திற்கு மைரண்டு 

மசல்லப்படுைின்ைன, ப லும் அகவ ஒரு முழுக யரன ைரற்ைரகல பைரபுரத்கத உருவரக்குைின்ைன. 
kpd;gpwg;ghf;fp ngl;b> tpir KLf;fp> mr;R> kpd;gpwg;ghf;fp> khw;wpfs;> kpd;khw;wpfs; kw;Wk; 
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fhw;WFspu;j;jpfs; நிறுவப்பட்ட இடத்தில் பைரபுரத்தின் ப ல் தூக்ைி நிறுவப்படும். kpd;gpwg;ghf;fp ngl;b 

நிகலப்படுத்தப்பட்ட பிைகு, fhw;whbfs; xt;nthd;Wk;  தூக்ைி, க யத்திற்கு பபரல்ட் மசய்யப்படும். 

2.2.2 Nrfupg;ghd; tiyaikg;G epu;khzk;  

பசைரிப்பரன் tiyaikg;gpd; ைட்டு ரனம் ைரற்று விகசயரழி நிறுவலுக்கு இகணயரை 

ப ற்மைரள்ளப்படும். பதகவயரன 13 m முன் அழுத்தப்பட்ட ைரன்ைிரீட் ைம்பங்ைள் tpepNahf];ju;fspd; 

fl;bl வசதிைளில் தயரரிக்ைப்பட்டு, சரகல tiyaikg;ig பயன்படுத்தி தளத்திற்கு மைரண்டு 

மசல்லப்படும். தூண்ைள் பதரண்டும் இயந்திரம் மூலம் பதரண்டப்பட்ட குழிக்குள் பநரடியரை 2.2 m 

தூணில் புகதத்து அக க்ைப்படும். J}z;fspd; ப ல் பகுதியில் மபரருத்தப்பட்ட jhq;Fk;  ற்றும் ,Oit 

பரைங்ைள் மூலம் ABC பைபிள்ைளின் சரம்  ற்றும் ,Oit ப ற்மைரள்ளப்படும். 

2.2.3 Nrfupg;ghd; cgepiyak; epu;khzk;  

பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயத்தின் ைட்டு ரனத்தில் தளம் தயரரித்தல்> அைழ்T  ற்றும் அடித்தளம் 

அக த்தல்> jiu tiyia நிறுவுதல்> அடித்தளங்ைs;  ற்றும் jiu tiyia நிரப்புதல்> நிலத்தடி 

பைபிளிங்ைிற்ைரன அைழிைகள அக த்தல்> ைட்டிடங்ைள் ைட்டுதல்>  ின் சரதனங்ைகள நிறுவுதல் 

 ற்றும் பவலி அக த்தல் ஆைியகவ அடங்கும். 

2.2.4 kpd;flj;jy; jlj;jpd; epu;khzk;  

பிரிவு 0 இல் விவரிக்ைப்பட்டுள்ளபடி பைரபுர அடித்தளங்ைகள நிர் ரணித்த பிைகு> உற்பத்தி 

வசதிைளில் புகனயப்பட்ட ,Uk;G பைரபுரப் பிரிவுைள் பபரல்ட் மூலம் இகணக்ைப்படும். பைரபுரத்தின் 

 ீது தற்ைரலிை ரை கவக்ைப்பட்டுள்ள ைப்பி அக ப்பு மூலம் ைடத்தி ஒரு பைரபுரத்திலிருந்து அடுத்த 

பைரபுரத்திற்கு இழுக்ைப்படுைிைது. ைடத்தியின் ஒரு பகுதி மதரடர்ச்சியரன பைரபுரங்ைள் வழியரை 

இழுக்ைப்பட்ட பிைகு> ைடத்தியரனது fhtyp சரங்ைளுடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது> அகவ 

ைட்டக ப்பில் இகணக்ைப்பட்டு ,Oit ,ae;jpuq;fs;அைற்ைப்படுைின்ைன. 

 

2.3 ,af;fg;gLk; Kiwik  

ைரற்ைரகல  ின் நிகலயம்  ற்றும் ைமலக்டர் துகண  ின்நிகலயம் இரண்கடயும் ஆளில்லர 

இயக்ைj;jpw;F முன்ம ரழியப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் பிை 

உபைரணங்ைளுக்கு வழக்ை ரன பரர ரிப்பு  ற்றும் எப்பபரதரவது மபரிய பழுது  ற்றும்/அல்லது கூறு 

 ரற்ைீடுைள் பதகவப்படுைின்ைன. ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் வழக்ை ரன பரர ரிப்பு மபரதுவரை 6 

 ரத இகடமவளியில் நடத்தப்படுைிைது, குகைந்த ைரற்று ைரலங்ைளில், முடிந்தவகர பரர ரிப்பதன் 

மூலம் ஆற்ைல் மவளியீட்கட அதிைரிப்பதில் ைவனம் மசலுத்துைிைது. மபரிய பழுதுைளில் ைரற்ைரகல 

விகசயரழி tprpwpைள், kpd;gpwg;ghf;fpைள் அல்லது ைியர்பரக்ஸ்ைகள  ரற்றுவது அடங்கும், ப லும் இந்த 

நடவடிக்கைைளுக்கு மபரதுவரை ஒரு ம ரகபல் ைிபரன் தளத்திற்கு மைரண்டு வரப்பட பவண்டும். 

fUj;jpl;l jsj;jpd; jw;Nghija cupik  

ைரற்ைரகல  ின் திட்டம் 34 ைரற்ைரகல kpd;gpwg;ghf;fpfis (WTG) மைரண்டுள்ளது. இலங்கை வனத் 

திகணக்ைளத்தினரல் 2021 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 1 ஆம் திைதி வர்த்த ரனி இலக்ைம் 2208/57 இல் 

பிரைடனப்படுத்தப்பட்ட  ரிச்சிைட்டி ஒதுக்ைப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் (1952.6 Ha) அணுைல் வீதிைள் 

உட்பட முப்பத்து மூன்று இடங்ைள் ைரணப்படுைின்ைன. ஒபர ஒரு ைரற்ைரகல தளம் (WTG 31) 

 ரிச்சிைட்டி RF க்கு மவளிபய ைடற்ைகரக்கும் ைரடிக்குளி குளத்திற்கும் இகடயில் அக ந்துள்ளது. 

முன்ம ரழியப்பட்ட kpd;flj;jy; jlk; மதற்கு ைடற்ைகர சரகலயில் ைல்yhW பரலத்திற்கு மதற்பை சு ரர் 

0.5 ைி ீ மதரகலவில் உள்ள  ரிச்சிைட்டி RF க்குள் அக ந்துள்ள முள்ளிக்குளம் CSS நிலத்தில் 

மதரடங்குைிைது. 35 m RoW வரிகசயுடன் 28.6 km நீளம் மைரண்டது. சு ரர் 5.6 km தூரம்  ரிச்சிைட்டி 

RF எல்கலக்குள் மசல்ைிைது,  ீதமுள்ள 23.0 km., தனியரர் நிலங்ைள், சில வனத் திட்டுைள் (அருவி ஆறு 

அருபை  ற்றும் AT17-AT18 இகடபய), மநல் வயல்ைளில், வீட்டுத் பதரட்டங்ைள்  ற்றும் பைரணத்திற்கு 

இகடபய ஒரு மதன்னந்பதரப்பு. பைரபுரங்ைள் AT16  ற்றும் AT 17. இரண்டு முகனய பைரபுரங்ைள், 22 
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பைரண பைரபுரங்ைள்  ற்றும் 59 மதரங்கு பைரபுரங்ைள் ைட்டப்படும். முகனயக் பைரபுரத்திற்கு 625 m2, 

பைரணக் பைரபுரத்திற்கு 256 m2  ற்றும் மதரங்கு பைரபுரத்திற்கு 56 m2 vd பைரபுர அடிவரரப் பகுதி 

 ட்டுப  இந்த நிலங்ைகள ஆக்ைிர ிக்கும். எனபவ, 28.6 km., நீளம் மைரண்ட kpd;flj;jy; jlj;jpw;F, 

பைரபுர அடிவரரம் அக க்ை, 2.52 ஏக்ைர் நிலம் பதகவ. பைரபுரத்தின் அடிவரரத்தின் பரப்பளவு  ற்றும் 

பயிர் இழப்புைளுக்ைரன இழப்பீடு  ற்றும் வரியின் RoW உள்ள  ரங்ைகள அைற்றுதல் 

ஆைியவற்றுக்ைரன இழப்பீட ;il இந்த திட்டம் மசலுத்தும். 

 

cU 2-9: kd;dhu; khtl;lj;jpy; gpNuupf;fg;gl;Ls;s Ks;spf;Fsk; fhw;W kpd;Dw;gj;jp nraw;wpl;lk; kw;Wk; 
kpd;flj;jy; jlj;jpd; miktplk;. 
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cU 2-10: Kryp> ehdhl;lhd; kw;Wk; kd;dhu; DSDfspy; gpNuupf;fg;gl;Ls;s Ks;spf;Fsk; fhw;W 
kpd;Dw;gj;jp nraw;wpl;lk; kw;Wk; kpd;flj;jy; jlj;jpd; miktplk;. 
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cU 2-11: GNDfspd; tiuglk;> gpNuupf;fg;gl;Ls;s Ks;spf;Fsk; fhw;W kpd;Dw;gj;jp nraw;wpl;lk; 
kw;Wk; kpd;flj;jy; jlj;jpd; miktplk;. 
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jpl;lg;gpuNjrj;jpd; gug;G  

 ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டம் மூன்ைரம் ைட்டம் 34 ைரற்ைரகல kpd;gpwg;ghf;fpfisf; 

மைரண்டுள்ளது  ற்றும் ஒவ்மவரன்றும் 2.56 ha (6.32 ஏக்ைர்) நிலப்பரப்புடன் 160x160 m பரப்பளகவக் 

மைரண்டிருக்கும். 34 WTGைளுக்குத் பதகவயரன ம ரத்த நிலம் 87.04 ha (215 ஏக்ைர்) MFk;. ைடின ரன 

பகுதி (85 x 90 m) 0.76 ha (1.88 ஏக்ைர்)  ற்றும் ைரற்ைரகல அக ப்பதற்ைரை பைரபுர அடித்தளம், 

பைரபுரப் பகுதிைகள பச ித்தல், பிபளடுைள், ைிபரன் பபட்ைள் பபரன்ை ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைளுக்ைரை இந்தப் பகுதி  ட்டுப  அழிக்ைப்படும். . முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல 

விகசயரழி இடங்ைளுக்குச் மசல்ல தற்பபரதுள்ள அணுைல் சரகலைளின் நீளம் 9.34 km  ற்றும் புதிதரை 

அக க்ைப்படும் அணுைல் சரகலைள் 7.41 km ஆகும். ஒவ்மவரரு அணுைல் சரகலயும் பதரள்பட்கட 

அைலம் 5 m. எனபவ, புதிய அணுகு சரகல  ரிச்சிைட்டி RF இல் உள்ள 3.70 ha (9.16 ஏக்ைர்) புதர் 

நிலம்/ைரடுைகள ஆக்ைிர ிக்கும். 

புதிய ைிரிட் துகண  ின்நிகலயத்கத நிர் ரணிப்பதற்கு பதகவயரன நிலம் சு ரர் 2 ha (5 ஏக்ைர்), 

 ரிச்சிைட்டி RF க்குள், மதன் ைடற்ைகர சரகலயில் இருந்து 50  ீ மதரகலவிலும், ைல் ஆறு 

பரலத்திலிருந்து 0.5 km மதரகலவிலும் அக ந்துள்ளது. 220-kV kpd;flj;jy; jlk;  28.6 km நீளம் 

 ற்றும் 35 m RoW I nfhz;Ls;sJ. எனபவ, kpd;flj;jy; jlk; 100 ha (247 ஏக்ைர்) நிலப்பரப்கப 

ஆக்ைிர ித்துள்ளது, இருப்பினும், 35m RoW வீட்டுத் பதரட்டங்ைளில் அல்லது மநல் சரகுபடியில் 

இருக்கும் தரவரங்ைளுக்கு இகடயூறு ஏற்படுத்தரது. NfhGu mbj;js பகுதி  ட்டுப  

மசயல்பரடுைளுக்குத் தகடயரை உள்ளது  ற்றும் அகனத்து பைரபுரங்ைளுf;fhfTம் (முகனயம், 

பைரணம்  ற்றும் இகடநீக்ைம்) தகரயில் 2.52 ஏக்ைர்  ட்டுப  ஆக்ைிர ிக்ைப்படும். 

2.3.1 ,af;Fjy; fhyj;jpd; NghJ fUj;jpl;lj;jpw;fhf gad;gLj;jg;gltpUf;Fk; ePupd; msT. 

குடிப்பதற்கும், ைழுவுவதற்கும், ைட்டு ரனப் பணிைளுக்கும் தண்ணீர் பதகவப்படுைிைது. தினசரி 

தண்ணீர் பதகவைள் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

 FbePu; (yPw;wu;fs;)  Rj;jg;gLj;jy; kw;Wk; 
Vida Njitfs; 
(yPw;wu;fs;) 

epu;khzk; (yPw;wu;fs;) 

epu;khzk; 600 3000 30000 
,af;Fjy;  30 3000 - 

குடிநீர் பதகவைள்: ைட்டு ரனம்  ற்றும் மசயல்பரட்டு ைரலத்தில் குடிநீர் பதகவக்ைரை பரட்டில் 

தண்ணீர் பயன்படுத்தப்படும் என எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

ைழுவுதல்  ற்றும் பிை பநரக்ைங்ைளுக்ைரை: NWSBD நீர் வரப்புைள் அல்லது குழரய் இகணப்பு மூலம் 

பயன்படுத்த எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள்: ஆழ்குழரய் ைிணறுைள் மூலம் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளுக்கு நிலத்தடி நீர் 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

நீர் ஆதரரம்  ற்றும் பதகவயரன அனு திைள். 

முன்ம ரழியப்பட்ட ைிரிட் துகண  ின்நிகலயம்/ பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலய நிலம்  ற்றும் WTG 

தளங்ைளில் நிலத்தடி நீரின் அதிை சரத்தியக்கூறு ைரரண ரை நிலத்தடி நீர் ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் என எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. குகைந்தபட்சம், 

எதிர்பரர்க்ைப்படும் தண்ணீர் பதகவகய பூர்த்தி மசய்ய இரண்டு ஆழ்துகள ைிணறுைள் அக க்ைப்பட 

பவண்டும்  ற்றும் ைட்டு ரனத்திற்குப் பிைகு ைிணறுைளின் உைந்த kPNsw;w jd;ikia  திப்பிடுவதற்கு 

ஒரு பம்பி பசரதகன நடத்தப்பட பவண்டும். எனபவ, திட்ட அனு தி ைிகடத்ததும் ஒப்பந்ததரரர் மூலம் 

நிலத்தடி நீகர எடுப்பதற்கு பதகவயரன ஒப்புதல் நீர்வள rigapடம் இருந்து மபைப்படும். 
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2.4 kPs;Fbaku;j;jy; (VNjDk; ,Ug;gpd;) 

FbapUg;Gfspd; kPs;Fbaku;j;jy;  

இந்த திட்ட ரனது ngsjPf ரீதியரன  ீள்குடிபயற்ைங்ைகள ஏற்படுத்தரது, ஏமனனில் திட்ட கூறுைள் 

 னித குடியிருப்புைள்  ற்றும் ைட்டக ப்புைளிலிருந்து நியரய ரன J}uj;jpy; முன்ம ரழியப்பட்டுள்ளன. 

திட்டத் தகலயீடு ைரரண ரை நிரந்தர நில இழப்பு  ிைக் குகைவு  ற்றும் ,jw;F  ரற்று மசலT 

,og;gPl;bdhy; ஈடுமசய்யப்படும். இந்த அைிக்கையின் 4.4  ற்றும் 5 பிரிவின் ைீழ் திட்ட பரதிப்புைள் 

 ற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைைள் விவரதிக்ைப்படுைின்ைன. 

kPs;Fbaku;j;jg;gl Ntz;ba FLk;gq;fspd; vz;zpf;if  

jpl;lj;jpd; Kd;ndLg;Gfs; fhuzkhf ve;jnthU FLk;gq;fSk; kPs;Fbaku;j;jg;gltpy;iy.  

kPs;Fbaku;j;jg;gl gFjpfis milahsg;gLj;jy;  

இந்தத் திட்டம் ngsjPf ரீதியரன  ீள்குடிபயற்ைம்  ற்றும் இட ரற்ைங்ைகளத் தூண்டரததரல், 

 ீள்குடிபயற்ை தளங்ைள் பதகவயில்கல. திட்டத் தகலயீடு ைரரண ரை நிரந்தர நில இழப்பு  ிைக் 

குகைவு  ற்றும் ,jw;F  ரற்று மசலT ,og;gPl;bdhy; ஈடுமசய்யப்படும். 

toq;fg;glNtz;ba cl;fl;likg;G trjpfs;  

திட்ட ரனது எந்த  ீள்குடிபயற்ைj;ijAk; உள்ளடக்ைரததரல், எந்த உள்ைட்டக ப்பு வசதிைளும் 

திட்டத்தரல் ப ம்படுத்தப்பட்டு வழங்ைப்படj; Njitapy;iy. 

2.5 KjyPLfSk; epjptoq;Fk; %yq;fSk;  

இத்திட்டத்கத மசயல்படுத்தும் முைவரரன CEB, திட்டத்கத முதலீடு மசய்யத் தயரரரை உள்ள நிகலக்கு 

உயர்த்தும் பநரக்ைில், அகனத்து G+u;thq;f-jpl;l ப ம்பரட்டு நடவடிக்கைைளுக்கும் பதகவயரன நிதிகய 

ஏற்ைனபவ வழங்ைியுள்ளது. இதில் பதகவப்படும் gpd;tUk; நிதியும் அடங்கும்; 

 

அ. பங்குதரரர் ஏமஜன்சிைளிட ிருந்து ஒப்புதல்ைள்  ற்றும் அனு திைகளப் மபறுதல். 

M. Ntiyj;jsj;jpw;Fwpa அளவீட்டு tiyaikg;ig மசயல்படுத்துதல்  ற்றும் IEC/MEASNET 

தரநிகலைளுடன் இணங்ைக்கூடிய ைரற்ைரகல ஆதரர தரவுைகள பசைரித்தல். 

,. சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் சமூை தரக்ை  திப்பீட்டு ஆய்வுைகள (ESIA) நடத்துதல். 

ஈ. பபரக்குவரத்து  ற்றும் தளவரட  திப்பீடுைள், புவி மதரழில்நுட்ப  திப்பீடுைள், தளத்தின் 

நிலப்பரப்பின்  திப்பீடு, திட்டப் பகுதியில் ட்பரரன் ஆய்வு, நீர்நிகல  திப்பீடுைள், தள 

உள்ைட்டக ப்பின் வடிவக ப்பு  ற்றும் அகத மசயல்படுத்துதல், rf;jptY பசைரிப்பரன் 

tiyaikg;ig வடிவக த்தல்  ற்றும் மசயல்படுத்துதல்  ற்றும் அக ப்பின் ச நிகல 

மதரடர்பரன சிவில் பணிைள் பபரன்ை பிை அத்தியரவசிய ஆய்வுைகள நடத்துதல்;  

இ. tpirahop gFjpapd; epu;khzk;  ற்றும் அணுைல் சரகலைள் மதரடர்பரை நிலம் 

கையைப்படுத்துதல். 

 

திட்ட மூலதனத்தில் 70% ைடகனப் மபை, சரத்திய ரன நிதிச் பசகவ வழங்குநர்ைளுடன் 

ைலந்துகரயரடல் மதரடங்ைப்படும். திட்ட மூலதன அக ப்பு ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 

ml;ltiz 2-10: vjpu;ghu;f;fg;gl;l tPjq;fs; kw;Wk; fUj;jpl;l %yjd fl;likg;G  

tplak; epjptq;fy; %yk; njhif kpy;ypad;  USD  Fwpg;Gfs; 
rkhd epjp CEB  40 xJf;fg;gl;Ls;sJ  
fld;  cs;Su; tq;fp 90 fye;Jiuahlg;glTs;sJ 
fld; kPsr;nrYj;jy; 2 Mz;L rYif fhyj;Jld 8 njhlf;fk; 10 

Mz;L tiuahd kPsr;nrYj;jy; fhyk;  
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2.6 khw;Wtopfspd; kjpg;gPL  

2.6.1 fhw;W tpirahop miktplj;jpd; khw;Wtopfs;  

பிரிவு 2.1.1.3 இல் விவரிக்ைப்பட்டுள்ளபடி, சரத்திய ரன அகனத்து  ரற்று இடங்ைளிலிருந்தும், 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைளுக்ைரன முன்ம ரழியப்பட்ட இடங்ைள் ஆற்ைல் இழப்புைள், அணுைல் 

சரகலைள், நில உரிக   ற்றும்  னித நடவடிக்கைைளுக்கு இகடயூறுைள் ஆைியவற்கைக் ைருத்தில் 

மைரண்டு Ez;-miktpl மசயல்முகை மூலம் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டன. சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் சமூை 

தரக்ைங்ைள் அதிைம் உள்ள சில ைரற்று விகசயரழி இடங்ைள் EIA இன் பபரது அகடயரளம் 

ைரணப்பட்டன, ப லும் அந்த விகசயரழி இருப்பிடங்ைள் (WT-15, WT-35, WT-36, WT-37) 

திட்டத்திலிருந்து அைற்ைப்பட்டு, தரக்ைங்ைகளக் குகைத்து, kpd;Dw;gj;jpia ச ரசம் மசய்துமைரண்டன. 

அசல் ஆகல அக ப்பில் இருந்த அகனத்து ைரற்று விகசயரழி இடங்ைளும் படம் 2.12 இல் 

ைரட்டப்பட்டுள்ளன. 

வரழ்விடங்ைளுக்கு சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைகளத் தவிர்ப்பதற்ைரை சூழலியலரளர்ைளரல் ைள 

ஆய்வுைளுக்குப் பிைகு ஒரு சில WTG தளங்ைள்  ரற்ைப்பட்டன. எடுத்துக்ைரட்டரை, WTG 19 இன் தளம் 

 ற்றும் fl;Lkhz gFjp ஆைியகவ fy;yhw;wpy; உள்ள ைடற்பகடப் பிரிவுக்கு அருைில் உள்ள சதுப்புநில 

வரழ்விடத்தில் வகரயறுக்ைப்பட்டன. சதுப்புநில தரவரங்ைளுக்கு ஏற்படும் பரதிப்புைகளத் தவிர்க்ை இது 

சு ரர் 0.5 ைி. ீ. khw;wg;gl;lJ. WTG 26 இன் fl;Lkhz பகுதியில் (dbh >64, 109 cm) 2 மபரிய ghiy 

 ரங்ைள் இருந்தன. ghiy  ரங்ைள் மவட்டப்படுவகதத் தவிர்க்ை ைடினப் பகுதி  ரற்ைப்பட்டுள்ளது. 

WTG 28 இல், ெரர்ட்ஸ்டரண்ட் திைந்த பகுதிக்கு  ரற்ைப்பட்டது, இது அதிை எண்ணிக்கையிலரன 

புதர்ைள் /  ரங்ைகள மவட்டுவகதத் தவிர்க்கும். அதிை எண்ணிக்கையிலரன  ரங்ைகள அைற்றுவகதத் 

தவிர்ப்பதற்ைரை WTG 16 இன் ைடின ரன பகுதி இடதுபுை ரை 50  ீ மதரகலவில் திைந்த பகுதிக்கு 

 ரற்ைப்பட்டது. 
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cU 2.12 WTG 15, kw;Wk; WTG 35-37 vd;gd mfw;wg;gLtjw;F Kd;duhd fhw;W kpd; nraw;wpl;lj;jpd; 
tiuglk; 

 

2.6.2 kpd;flj;jy; jlk; khw;Wtopfs;  

உத்பதச Nrfupg;ghd; துகண  ின்நிகலயத்திற்கு அருைில் உள்ள இகணப்பு புள்ளி  ன்னரர்/புதுக்ைர ம் 

GSS ஆகும், இது 220 kV இல் இயக்ைப்படுைிைது.  ன்னரர் GSS வகர 132 kV பயன்படுத்த முடியும் 

 ற்றும் ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்கத 220 kV  ன்னரர் GSS உடன் 132 பைவி/220 பைவி gb cau; 

kpd;khw;wpfs; மூலம் இகணக்ை முடியும். 132 kV kpd;flj;jy; jlq;ைளுக்கு பதகவயரன உரிக  27  ீ 

ஆகும், இது சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைள்  ற்றும்  ீள்குடிபயற்ை பதகவைகள குகைக்கும். எவ்வரைரயினும், 

ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்தின் ம ரத்த மைரள்ளளவிற்கு ச  ரன திைன் மைரண்ட 220 kV/132 kV 

 ின் ரற்ைிைகள நிறுவுவதற்ைரன பதகவ  ற்றும்  ன்னரர் ைிரிட் துகண  ின்நிகலயத்தில் கூடுதல் 

Msp KLf;fp ஆைியகவ ROW 35  ீட்டரிலிருந்து 27  ீட்டரரைக் குகைப்பதன் நன்க ைளுடன் 

ஒப்பிடுகையில் அதிை விகல அதிைம். மூலதனச் மசலவின் அதிைரிப்புக்கு கூடுதலரை, இந்த  ரற்று 

பரி ரற்ை வரி இழப்புைகள அதிைரித்தது,  ின் உற்பத்தி நிகலயத்தின் வரழ்நரள் முழுவதும் ஏற்படும் 

மபரருளரதரர இழப்பு. 
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 னித குடியிருப்புைளுக்கு ஏற்படும் பரதிப்புைகள ைருத்தில் மைரண்டு Muk;g பரகத பல இடங்ைளில் 

திருத்தப்பட்டது. ைரற்ைரகல  ின் திட்டம்  ற்றும் ஒலிபரப்பு பரகதக்ைரன இடத்கதத் பதர்ந்மதடுக்கும் 

பபரது, திட்ட ிடல் குழு சுற்றுச்சூழகலப் பரதிக்ைரத பகுதிைள், வரலரற்று  ற்றும் மதரல்மபரருள் 

இடங்ைள்  ற்றும் பல குடும்பங்ைள் உள்ள ைிரர ப் பகுதிைகளத் தவிர்த்தது. 

 ரர்ச் 2022 jstiuglj;jpy; வழங்ைப்பட்ட kpd;flj;jy; js தளவக ப்பு, 8.64921, 79.95902 

ஆயங்ைளில் ஒரு வீட்டின் ப பல உள்ள 220 Kv. ஒரு விலைல் முன்ம ரழியப்பட்டது  ற்றும் வீடுைளுக்கு 

ஏற்படும் பரதிப்புைகளத் தவிர்க்ை மதற்கு ைடற்ைகர சரகலயின்  றுபுைம் பரகத  ரற்ைப்பட்டது. 

2.6.3 fpupl; cgepiyak; / Nrfupg;ghd; cgepiyak; khw;Wtopfs;  

முன்ம ரழியப்பட்ட பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம் 33 kV GSS jlk;  ற்றும் kpd;khw;wp gFjpfisf; 

மைரண்டுள்ளது. fhw;W fhtyplg;gl;l MspKLf;fp (AIS) பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டரல், நிலத்தின் பதகவ 

அதிைரிக்கும், ப லும் சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைகள ஏற்படுத்தும். 33-kV பசைரிப்பரன் வகலயக ப்பில் 

ஏற்படும் இழப்புைகளக் குகைப்பதற்கும், அனுப்பும் இறுதி  ின்னழுத்தத்கத அனு திக்ைப்பட்ட 

அளவிற்குள் பரர ரிக்ைவும் ைரற்ைரகல  ின் நிகலயத்தின் க யத்தில் பசைரிப்பரன் துகண 

 ின்நிகலயம் அக க்ை முன்ம ரழியப்பட்டுள்ளது. 

2.6.4 Nrfupg;ghd; tiyaikg;G khw;Wtopfs;  

முன்ம ரழியப்பட்ட ABC fk;gpfspd; RoW பதகவ, குகைந்த மசலT 33 kV மவற்றுக் ைடத்திைளுடன் 

jlq;fis ஒப்பிடும்பபரது குகைந்தjhFk;. மவற்று flj;jpfs; பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டிருந்தரல், நம்பை ரன 

மசயல்பரட்கட உறுதிப்படுத்த அடிக்ைடி ROW Rj;jg;gLj;jy; பதகவப்படுைிைது. நிலத்தடி 

kpd;fk;gpைளுடன் ஒப்பிடும்பபரது சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைளில் குைிப்பிடத்தக்ை அதிைரிப்பு இல்கல, இது 

ஒரு விகலயுயர்ந்த  ரற்ைரகும். பசைரிப்பரன் வகலயக ப்பு நிலத்தடி பைபிள்ைகளப் பயன்படுத்த 

பவண்டு ரனரல், இபதபபரன்ை ROWத் துகடத்து, நிலத்தடி பைபிள் நிறுவலுக்கு அைழிைள் 

பதகவப்படுவதரல், அதிை சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைள்  ற்றும் மசலவுைள் ஏற்படும். எனபவ, ABC 

விருப்பம் பசைரிப்பரன் tiyaikg;gpw;F  ிைவும் மபரருத்த ரன மதரழில்நுட்ப ரை 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டது. 
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3. mj;jpahak; 3 jw;NghJs;s #oypd; tpgupg;G 

3.1 ngsjPf #oy;  

3.1.1 jiuj;Njhw;wk;  

திட்டப் பகுதியரனது 1:50 000 அளவிலரன சிலரவத்துகை நிலப்பரப்புத் தரளின் முழு ப ற்குப் பகுதியிலும், 

வில்பத்து நிலப்பரப்புத் தரளின் ப ற்குப் பகுதியின் வடக்குப் பகுதியிலும் அக ந்துள்ளது. முழு திட்டப் 

பகுதியும் வடக்கு  ரைரணத்தில்  ன்னரர்  ரவட்டத்திற்குள் அக ந்துள்ளது. திட்டப் பகுதியின் எல்கல 

மதற்ைில் முள்ளிக்குளத்தரலும் வடக்பை சிலரவத்துகையரலும் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது (படம் 3.1). 

ஆய்வுப் பகுதியின் வடக்கு  ற்றும் மதற்குப் பகுதிைள்  ட்டுப  நியரய ரன சரகல வகலயக ப்பின் மூலம் 

அணுை முடியும், அபத ச யம் Vidag; பிரிவுைளில், சரகலைள்  ிைவும் அரிதரைபவ உள்ளன, ஏமனனில் 

இப்பகுதி முக்ைிய ரை ைரடுைள்  ற்றும் புதர்ைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். அண்க யில் புனரக க்ைப்பட்ட 

புத்தளம் -  ன்னரர் பிரதரன வீதி முழு திட்டப் பகுதியிலும் N-S திகசயில் மசல்ைிைது. முழு திட்டப் பகுதியும் 

குகைந்த rha;T, 0 முதல் 25  ீட்டர் வகர இப்பகுதி ஒரு ம ன்க யரன சரய்கவ மவளிப்படுத்துைிைது, இது 

ைடபலரர வண்டல்ைளுக்கும் nrk;kz; உருவரக்ைத்திற்கும் இகடயிலரன எல்கலகய வகரயறுக்ைிைது. 

திட்டப் பகுதிக்குள் ைரணப்பட்ட சிைப்பியல்பு நிலப்பரப்பு அம்சங்ைளில் ஒன்று fy;yhW மவள்ளச் 

ச மவளிக்குள் குவி ரடம் பபரன்ை ைட்டக ப்புைள் (6 m உயரம் வகர) இருப்பது (படம் 3.2). இது 

ைடற்ைகரயிலிருந்து 500 m மதரகலவுக்கு நிலத்கத பநரக்ைி நீண்டுள்ளது. 

 

cU 3-1: fUj;jpl;l gpuNjrj;jpy; epyj;Njhw;w ,ay;Gfs;  

fUj;jpl;lj;jpd; 
gpuNjrj;jpd; 
jiuj;Njhw;wj;ij 
fhl;Lk; tiuglk; 
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cU 3-2: fy;yhW மவள்ளச் ச மவளிக்குள் குவி ரடம் பபரன்ை ைட்டக ப்புைள்  

திட்டப் பகுதியின்  ற்iwa அகடயரளம் ைரணப்பட்ட நிலப்பரப்பு அம்சங்ைளhtd  ணல் உருவரக்ைம், 

ைளி ண்,  ணல் ைளி ண்  ற்றும் nrk;kz; தரங்கும் பகுதிைகள உள்ளடக்ைிய ச தள நிலங்ைள் (படம் 3.3) 

ஆகும். கூடுதலரை,  ணல் திட்டுைள் (சு ரர் 6 m உயரம் வகர), சரகள  ற்றும் பலட்டரிடிக் வடிவங்ைள், 

குன்ைின் பபரன்ை ைட்டக ப்புைள் (4 m உயரம் வகர) ஆைியகவ திட்டப் பகுதிக்குள் அகடயரளம் 

ைரணப்படுைின்ைன (படம் 3.4). 

cU 3-3 fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpd; ngUk;ghyhd gFjpfspy; fhzg;gLfpd;w rkjiufs;  
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cU 3-4: திட்டப் பகுதிக்குள் 4 m உயரம் வரரயிலான லலட்டரிடிக் பாத்திகளின் கட்டரைப்புகள் 
இருப்பது (லலட்டரிடிக் பாரைகளின் கடுரையான கரரலயார அரிப்ரபக் கவனியுங்கள்) (இடதுபுைம்), 
திட்டப் பகுதிக்குள் (வலது) 6 m உயரம் ககாண்ட ைணல் திட்டுகள் இருப்பது. 

  

 ல்வத்து ஓயர (அருவி ஆறு) பிரபதசத்தின் குைிப்பிடத்தக்ை வடிைரல் அக ப்பரகும். ஆறு அரிப்பு என்ை 

இடத்தில் ைடகலச் மசன்ைகடைிைது. இது ஒரு மபரிய Mw;WKf அம்சத்கத உருவரக்குைிைது. படம் 3.5 

Mw;WKfj;jpd; ஒரு பகுதிகய  ட்டுப  உள்ளடக்ைியது. பிரதரன நீபரரகட  ற்றும் ஒரு முக்ைிய துகண 

நதிகய உள்ளடக்ைிய ஒரு சிைிய பருவைரல ஓகடயரன ைல் ஆறு திட்டப் பகுதிக்குள் அகடயரளம் 

ைரணப்பட்டு ைல் ஆறு ைிரர த்கதச் சுற்ைி ைடகலச் மசன்ைகடைிைது. இது ஒரு சிைிய நீபரரகட என்ைரலும், 

ஒப்பீட்டளவில் உயர ரன அருைிலுள்ள வனப்பகுதியில்  ட்டுப  மவளிப்படுைிைது, அதன் பரந்த ஆற்ைின் 

படுகை (பதரரரய ரை 100  ீ)  ற்றும் மசங்குத்தரன ைகரைள்  கழக்ைரலத்தில் அதிை நீர் ஓட்டத்கத 

பரிந்துகரக்ைின்ைன. இருப்பினும், ஜூகல 2022 ஆய்வின் பபரது அது ைிட்டத்தட்ட வைண்டு இருந்தது. 

(படம் 3.5) 

cU 3-5: fsMa;tpd; NghJ fy;yhW Xila KOikahf twz;L fhzg;gLfpd;wJ  
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ப ரதரைம் ஆறு  ற்றும ரரு குைிப்பிடத்தக்ை நீபரரகடahf cs;sJ  ற்றும் முள்ளிக்குளம் பகுதிகயச் 

சுற்ைி ைடலில் ைலக்ைிைது. இது Mw;WKf அம்சத்தின் ஒரு பகுதியரைவும் அக ைிைது. 

 ல்வத்து ஓயர (திட்டப் பகுதியின் tlf;F பகுதி)  ற்றும் ம ரதரைம் ஆறு (திட்டப் பகுதியின் njw;F பகுதி) 

Mw;WKf அம்சங்ைள்  ற்றும் ஒரு சில நீர்ப்பரசனக் ைரல்வரய்ைளுக்குள் உள்ள சிைிய குளங்ைளின் 

வகலயக ப்பு அப்பகுதியின் வடிைரல் அக ப்புக்கு பங்ைளிக்ைிைது. ைடற்ைகரக்கு அருைரக யில் 

மதன்ப ற்கு எல்கலயில் இரண்டு சிைிய மதரட்டிைள் ைரணப்படுைின்ைன> அகவ நீர்ப்பரசன ைரல்வரய் 

மூலம் Cl;lப்படுைின்ைன. கூடுதலரை> வகரபடப் பகுதியில் "tpy;Y" என்று அகழக்ைப்படும் சில சிைிய நீர் 

பதங்ைிய பள்ளங்ைள் உள்ளன. 

திட்டப் பகுதியின் ைணிச ரன பகுதி புதர்ைள்  ற்றும் பரழகடந்த ைரடுைளரல் சூழப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ைரடுைள் திட்டப் பகுதியின் நடுப்பகுதிகய உள்ளடக்ைியது. வடக்குப் பகுதியில் உள்ள Mw;WKf 

ச மவளிைள் மபரும்பரலும் மதரட்டி வகலயக ப்பு> அந்தத் மதரட்டிைளரல் ஊட்டப்படும் மநல் வயல்ைள்> 

வீட்டுத் பதரட்டங்ைள்  ற்றும் ஒரு சில குறு நிலங்ைள் ஆைியவற்ைரல் மூடப்பட்டுள்ளன. மதற்குப் பகுதியில்> 

குறுங்ைரடு> வீட்டுத் பதரட்டங்ைள்  ற்றும் சில சிைிய மநல் வயல்ைளும் ைரணப்படுைின்ைன. ப லும் அகவ 

ைகரபயரரப் பகுதிக்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

இப்பகுதியில்  க்ைள்மதரகை  ிைவும் குகைவு ( க்ைள் அடர்த்தி பதரரரய ரை 50/km2)  ற்றும் அவர்ைள் சில 

ைிரர ங்ைளில்  ட்டுப  உள்ளனர். சிலரவத்துகைகயச் சுற்ைியுள்ள வடக்குப் பகுதியில் ஒப்பீட்டளவில் 

அதிை  க்ைள்மதரகை ைரணப்படுைிைது. ைிரர வரசிைளின் வரழ்க்கை முகை முக்ைிய ரை மநல் சரகுபடி 

 ற்றும் ைரல்நகட வளர்ப்பு ஆகும். அபத பநரத்தில் ைடற்ைகரபயரர ைிரர   க்ைள் மபரும்பரலும் 

 ீனவர்ைள். பழங்ைரலத்தில் ைடற்ைகரபயரரம் முத்து அறுவகட மசய்யப்பட்டதற்ைரன சரன்றுைள் உள்ளன. 

அங்கு உகடந்த இருவரல்tp ஓடுைளின் குவியல்ைள் ப ற்பரப்பு படிவுைளரைவும்> ைடற்ைகரபயரரத்தில் சில 

இடங்ைளில் ப ற்பரப்பிலிருந்து சில  ீட்டர்ைளுக்கு ைீபழ 1-2 m தடி னரன அடுக்குைளரைவும் 

ைரணப்படுைின்ைன (எ.ைர:  ரிச்சிைட்டி> சிலரவத்துகை). ஆனரல்> இன்று முத்து அறுவகட நகடமுகையில் 

இல்கல. 

epyj;Njhw;wk; njhlu;ghf VjhtJ gUtfhyj;jpw;Fwpa khwy;fs; 

திட்டப் பகுதிக்குள் நிலப்பரப்பு மதரடர்பரை குைிப்பிடத்தக்ை பருவைரல  ரறுபரடுைள் எதிர்பரர்க்ைப்படரது. 

இருப்பினும் திட்டப் பகுதியின் சில பகுதிைளில் ைடற்ைகரபயரரத்தில் 4 ீ உயரம் வகரயிலரன 

பலட்டரிடிக் வடிவங்ைள் ைரணப்படுைின்ைன. SW பருவ கழயின் மசயலில் உள்ள ைரலங்ைளில் பலட்ரிடிக் 

அக ப்புைளின் ைடகல பநரக்ைிய பகுதிைள் ஓளவு அரிக்ைப்பட்டு வருைின்ைன. இதன் விகளவரை 

பலட்டரிடிக் அக ப்புைளின் ைடகல பநரக்ைி இயக்ைப்பட்ட பகுதிைள் ஓரளவு மசங்குத்தரன பரகை 

அக ப்பரைக் ைரணப்படுைின்ைன (படம் 3.6). 

cU 3-6: SW பருவ கழ capu;g;ghd ைரலங்ைளில் திட்டப் பகுதிக்குள் 4  ீ உயரம் மைரண்ட பலட்டரிடிக் 

படுக்கைைளின் அரிப்பு  ற்றும் ஓரளவு மசங்குத்தரன சுண்ணரம்பு பரகைைகள உருவரக்குதல்  
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திட்டப் பகுதிக்குள்  ணல் திட்டுைளின் நிகலத்தன்க   ற்றும் பருவைரல இயக்ைவியல்  ீதரன தரக்ைம் 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது  ற்றும் ைடற்ைகரக்கு  ிை அருைில் அக ந்துள்ள  ணல் திட்டுைளின் ைடல் எல்கலப் 

பகுதிைளில் நகடமபறும் அபத ச யம் ைடல் அகலைள் தரக்கும் பகுதிைளிலிருந்து விலைி அக ந்துள்ள 

 ணல் குன்றுைள் அரிப்பு இல்லர ல் இருக்கும். இந்த  ணல் திட்டுைள் SW பருவ கழ ைரலத்தில் மசயலில் 

உள்ள ைரலங்ைளில் அரிக்ைப்பட்டு விடுைின்ைன. ஆனரல் பருவ கழ இல்லரத ைரலங்ைளில்  ீண்டும் 

நிரப்பப்பட்டு  ீண்டும் ைட்டப்படுைின்ைன. 

 றுபுைம் ைடல் அகலைளரல் பரதிக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் இருந்து விலைி அக ந்துள்ள  ணல் குன்றுைள் 

மபரதுவரை SW பருவ கழ ைரலத்தில் ைடல் அரிப்பிலிருந்து விடுபடுைின்ைன  ற்றும் அத்தகைய  ணல் 

திட்டுைளின் பருவைரல இயக்ைவியல்  ிைக் குகைவரைவும் நிகலயரன  ணல் திட்டுைளரைவும் 

மசயல்படுைின்ைன. 

3.1.2 Gtpapay; kw;Wk; kz;   

gpuNjrj;jpd; nghJthd Gtpapay; kw;Wk; tpNrl rpwg;gpay;Gfs; / cUthf;fq;fs;  

முழு திட்டப் பகுதியும் ehl;Gil அக ப்புைகளக் மைரண்டுள்ளது. அகவ "nrk;kz;"> "பழுப்பு kz;"> வண்டல் 

(வண்டல் ைளி ண்  ற்றும்  ணல்)> "ைல் ஆறு உருவரக்ைம்"> fopKf படிவுைள்> பகழய வண்டல் படிவுைள்> 

ைடற்ைகர  ணல்> jpl;L  ணல்> ைடற்ைகர பரகை  ற்றும் தடுப்பு தீவுைள் vd;gdthFk;. வண்டல் 

சுண்ணரம்புக் ைல்>  ிபயரசீன் வயது என ஊைிக்ைப்பட்டது. திட்டப் பகுதியின் மபரும்பரலரன பகுதிைளில் 

இந்த ehl;Gil அக ப்புைளுக்குக் ைீபழ உள்ளது. GSMB apdhy; மவளியிடப்பட்ட புவியியல் வகரபடம் 

(சிலhவத்துகை - தந்திரி கல (தரள் எண். 5) (படம் 3.7)  ற்றும் ehl;Gil வகரபடம் (சிலhவத்துகையின் 

1:50>000 அளவிலரன வகரபடம் (தரள் எண். 19) ஆைியவற்ைில் இந்த வடிவங்ைள் சிைப்பித்துக் ைரட்டப்பட்டு 

விரிவரை விளக்ைப்பட்டுள்ளன. ) (படம் 3.8) கூடுதலரை> ைனரை ைனி ங்ைள்> ைட்டு ரன  ணல்  ற்றும் 

ைளி ண் ஆைியவற்ைின் மபரருளரதரர ரீதியரை சரத்திய ரன கவப்புைளும் சில இடங்ைளில் 

ைரணப்படுைின்ைன. 
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cU 3-7: fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpd; Gtpapay; tiuglk;  

 

 

fUj;jpl;lg; 
gpuNjrj;jpd; Gtpapay; 
tiuglk; 



57 

 

cU 3-8 rpyhtj;Jiw (jhs; ,y.19)  

 

 

Fig. 3.1.2A 

fUj;jpl;lg; 
gpuNjrj;ij 
Rw;Was;s 
ehl;Gil tiuglk;  
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nrk;kz; 

nrk;kz; என்பது வடப ற்கு  ற்றும் வடக்கு ைடபலரரப் பகுதியில் ைரணப்படும் ஒரு தனித்துவ ரன ehl;Gil 

உருவரக்ைம் ஆகும், இது மவனிஸ் சிவப்பு அல்லது மசங்ைல் சிவப்பு நிைத்தில் ைரணப்படுைிைது (படம் 3.9). 

திட்டப் பகுதியில், இது மபரதுவரை முழு ைிழக்குப் பகுதிகயயும் உள்ளடக்ைியது, இது மூன்ைில் இரண்டு 

பங்கு ஆகும். ஆய்வு பகுதி. ைிட்டத்தட்ட முழு பகுதியும் ைரடுைளரல் சூழப்பட்டுள்ளது. nrk;kz; 

உருவரக்ைத்தின் ப ற்கு எல்கலயரனது ைடற்ைகர கவப்புைளின் குறுைிய பகுதியரல் 

வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது. வட-மதற்கு திகசயில் இந்த உருவரக்ைத்தின் மதரடர்ச்சியரனது வடக்குப் 

பகுதியில்  ல்வத்து ஓயர  ற்றும் வகரபடத்தின் நடுப்பகுதியில் ைல் ஆறு  ற்றும் மதற்குப் பகுதியில் 

ப ரதரைம் ஆறு ஆைியவற்ைின் மவள்ளப்மபருக்ைரல் மதரந்தரவு மசய்யப்படுவதரை உருவவியல் சரன்றுைள் 

 ற்றும் முடிவுைள் குைிப்பிடுைின்ைன. nrk;kz; உருவரக்ைம் குகைந்த  ணல் ப டு வயகலப் பபரன்ை குறுைிய 

நீள ரன முைடுைகளக் மைரண்ட அகல அகலயரன நிலப்பரப்கபக் ைரட்டுைிைது. இருப்பினும், இந்த உருவ 

அக ப்கப ntWq; ைண்ணரல் தகரயில் ைரண முடியரது, ஆனரல் உயர் மதளிவுத்திைன் மைரண்ட விளிம்பு 

வகரபடங்ைளில் ைரணலரம். வகரபடப் பகுதியில் அதன் தடி ன் 5.5 m முதல் 12.7 m வகர இருக்கும். 

nrk;kz; உருவரக்ைம் அடுக்கு அல்லது படுக்கை இல்லர ல் ஒபர  ரதிரியரன அக ப்பில் உள்ளது. 

இருப்பினும், விரிவரை பகுப்பரய்வு மசய்யும் பபரது, மசங்ைல் சிவப்பு (சரயல்ைள் 2.5YR-5YR) முதல் பழுப்பு 

(சரயல்ைள் 7.5YR-10YR) வகரயிலரன நிைத்தில் சிைிய  ரறுபரடுைகளக் ைரட்டுைிைது. மதரட்டிைள் அல்லது 

நீபரரகடைள் பபரன்ை நீர்நிகலைகள பநரக்ைி, சிவப்பு நிைம் படிப்படியரை பழுப்பு நிை ரை  ரறுவகதக் 

ைரணலரம். எனபவ, இந்த நிை  ரறுபரடு  ண்ணில் உள்ள இரும்புச்சத்து நிகைந்த தரதுக்ைள் தண்ணீருடன் 

விகனபுரிவதன் விகளவரை இருக்ைலரம் என்று ஊைிக்ை முடியும். மசங்குத்து சுயவிவரத்துடன், ப ற்பரப்பில் 

உள்ள அடர் சிவப்பு நிைம் ஆழத்துடன்  ஞ்சள் நிைத்திற்கு சற்று மவளிைியது. nrk;kz;zhனது (சரரசரியரை 

75%) பதரரரய ரை 25% வண்டல்  ற்றும் ைளி ண்ணுடன் (<63μm) [5]  ிை நுண்ணிய வட்ட ரனது முதல் 

துகண வட்ட ரன  ணல் (குவரர்ட்ஸ் - 250-450μm) மைரண்டது. சரரசரி ைளி ண் உள்ளடக்ைம் (<4μm) 

சு ரர் 15% ஆகும். XRD பகுப்பரய்வு ைபயரலிகனட் ஆதிக்ைம் மசலுத்தும் ைளி ண் ைனி த்கத 

மவளிப்படுத்துைிைது. சிவப்பு பூ ியில் பதரரரய ரை 5-7% இல் கனட்  ற்றும் பதரரரய ரை ஒரு சதவீதம் 

ரூட்டில் உள்ளது. கூடுதலரை, சிைிய அளவிலரன ப க்னகடட், ஸ்கபனல், ரூட்டில், சிர்ைரன், ைரர்மனட் 

 ற்றும் ப ரனரகசட் ஆைியகவயும் உள்ளன.  ண்ணின் ப ல் பகுதியில் இல் கனட் அதிை ரை உள்ளது. 

வண்டல்  ற்றும் ைளி ண் பின்னத்தில் இரும்பு ஆக்கசடுைள் அதிை ரை ைரணப்படுைின்ைன. மரட் எர்த் 

 ரதிரிைளின் மவவ்பவறு தரனிய அளவுைளுக்கு மசய்யப்படும் XRF பகுப்பரய்வு, Fe2O3 இன் 8.3 - 8.7% 

 ற்றும் 4.7 - 5.8% ஆைியகவ முகைபய 63 μm  ற்றும் 63 - 125 μm க்கும் குகைவரன பின்னங்ைளில் 

உள்ளன, அபதச யம் மபரிய தரனிய அளவுைளின் பின்னங்ைள் ஒரு சதவீதத்திற்கும் குகைவரைபவ உள்ளன. 

Fe2O3. 

பவபலண்ட் (1915, இகணப்பு 2) nrk;kz; ஒரு ைரற்பைரட்ட ரன கவப்புத்மதரகை என்று பரிந்துகரக்ைிைது, 

இது மபரும்பரலும் சிைிய நன்கு வட்ட ரன gspq;Fைளின் சரன்றுைகள அடிப்பகடயரைக் மைரண்டது. 

தற்பபரகதய ஆய்வு  ற்றும் புத்தளத்தின் ehl;Gil வகரபடத்தில் ைரணப்பட்ட அகல அகலயரன (குன்று 

பபரன்ை) நிலப்பரப்பும் இகத ஆதரிக்ைிைது [8]. இருப்பினும், குபர (2003) இந்த கவப்புத்மதரகைைள் ஓரளவு 

தடுப்புக் ைம்பிைளரைவும், ஓரளவு குன்றுைளரைவும் பதரன்ைியதரைக் கூறுைிைது. தற்பபரகதய ஆய்வில் சில 

இடங்ைளில் nrk;kz; உருவரவதற்குக் ைீபழ ைரணப்பட்ட வட்ட ரன குவரர்ட்ஸ் கூழரங்ைற்ைள் விரிவரன 

ஃப்ளூவியல் மசயல்பரட்கட பரிந்துகரக்ைின்ைன, அகவ தற்ைரல அல்லது nrk;kz; உருவரவதற்கு நீண்ட 

ைரலத்திற்கு முன்பப இருக்ைலரம். ைணிச ரன அளவு ைன ரன தரதுக்ைள் (6-9%) இருப்பது  ற்றும் சிவப்பு 
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பூ ி உருவரக்ைத்தில் ைடல் புகதபடிவங்ைள் இல்லரதது தற்பபரகதய ஆய்வில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

எனபவ, இந்த nrk;kz; உருவரக்ைத்தின் பதரற்ைம் குைித்து  ிைவும் உறுதியரன ைருத்கத முன்கவக்ை ஒரு 

ஆழ ரன ஆய்வு பதகவ. 

cU 3-9: fUj;jpl;l gpuNjrj;jpy; nrk;kz; gLf;iffspd; cUthf;fk;  

 

gOg;G kz; 

பழுப்பு kz;iz nrk;kz;zpd; துகண உருவரக்ை ரை ைருதலரம். மபரும்பரலும் இந்த இரண்டு 

வடிவங்ைளும் இலக்ைியத்தில் "சிவப்பு  ற்றும் பழுப்பு kz;" என்று குைிப்பிடப்படுைின்ைன. வில்Y  ற்றும் 

நீபரரகடைள் பபரன்ை nrk;kz; அக ப்புைளுக்குள் அக ந்துள்ள நீர்நிகலைகளச் சுற்ைியுள்ள 

விளிம்புைளரை இது மபரதுவரைக் ைரணப்படுைிைது. gOg;G kz; பழுப்பு நிைத்தில் உள்ளது  ற்றும் 

ைிட்டத்தட்ட nrk;kz;zpd; அபத அக ப்கபக் ைரட்டுைிைது. கூபர gOg;G kz;iz nrk;kz;zpd; 

மவளுத்தப்பட்ட பகுதிைள் என்று குைிப்பிடுைிைரர், ப லும் வில்Yfspy; உள்ள நீரின் அ ிலத் தன்க யரல் 

ntspwy; ஏற்படுைிைது. 

“fy;yhW cUthf;fk;” 

"ைல் ஆறு உருவரக்ைம்" என்பது ைல் ஆறு நதி  ற்றும் அதன் முக்ைிய துகண நதியின் மவள்ள ச மவளியில் 

ைரணப்பட்ட ஒரு தனித்துவ ரன வண்டல் உருவரக்ைம் ஆகும். ஆற்ைின் முைப்பில் ஒரு மடல்டர பபரன்ை 

பகுதி ைரணப்படுைிைது, வரயில் பதரரரய ரை 5 km அைலம்  ற்றும் 2.5 km நிலப்பரப்பில் இருந்து ~0.5 km 

வகர சுருங்குைிைது. இந்த முழுப் பகுதியும் குவி ரடம் பபரன்ை அக ப்புைகளக் மைரண்டுள்ளது. இது ஒரு 

பரர்கவயில்  ணல் திட்டுைளின் வயகல ஒத்திருக்ைிைது, ஆனரல் ஒருங்ைிகணக்ைப்படரத  ணலரல் ஆன 

 ணல் திட்டுைகளப் பபரலல்லர ல், இந்த ைட்டக ப்புைள் ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ட ைடின ரன  ணல், 

ைளி ண்  ற்றும் சுண்ணரம்பு சரகளைளுடன் கூடிய சுண்ணரம்பு மபரருட்ைளரல் ஆனது. 

இந்த குவி ரடம் பபரன்ை ைட்டக ப்புைள் சுற்ைியுள்ள பகுதியிலிருந்து 5-6m உயரத்தில் உள்ளன (படம் 

3.10). அவற்ைின் தளங்ைள் சற்று நீள ரனகவ, ஆனரல் அதிை வட்ட வடிவில் இருக்கும். மபரதுவரை, 

அத்தகைய குவி ரடத்தில், அடித்தளம் 15x20m2 பரி ரணங்ைகளக் மைரண்டுள்ளது. குவி ரடம் பபரன்ை 

அக ப்புைகளச் சுற்ைியுள்ள பகுதியரனது 1-2 m அைலம் மைரண்ட ைரய்ந்து பபரன நீபரரகட 

ைரல்வரய்ைளரைத் பதரன்றும். Gju; அல்லது ஒப்பீட்டளவில் உயர ரன  ரங்ைள் ைடற்ைகரக்கு அருைில் 

உள்ள குவி ரடம் பபரன்ை அக ப்புைளின் முைடுைகள மூடி, நிலப்பகுதிைகள மவறுக யரை 

விட்டுவிடுைின்ைன. 
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குவி ரடங்ைளின் ப ற்பரப்பு சரம்பல் அல்லது சிவப்பு நிைத்தில் ைரணப்படும். சரம்பல் நிை 

குவி ரடங்ைளின் ப ற்பரப்புைள் சில cm நீளம்  ற்றும் ~1 cm விட்டம் மைரண்ட நீள ரன (விரல் பபரன்ை) 

rpypf;fd; rhu;e;j சுண்ணரம்பு துண்டுைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். வழக்ை ரை, முழு ப ற்பரப்கபயும் 

குவி ரடத்தின் முைட்டில் சில Gju;அல்லது புல் மூலம் இந்த மபரருளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். சிவப்பு நிை 

குவி ரடங்ைளின் ப ற்பரப்புைள் 1-2 cm அளவுள்ள வட்ட ரன ,Uk;G rhu;e;j சரகள துைள்ைளரல் 

மூடப்பட்டிருக்கும், அகவ ைலகவயில் ஒபர  ரதிரியரனகவ. மபரதுவரை, அகவ ஒபர அளவிலரன துகண 

பைரணத்தில் இருந்து துகண வட்ட ரன குவரர்ட்ஸ் துைள்ைளுடன் ைலக்ைப்படுைின்ைன.  ணல் நீபரரகடப் 

படுக்கைைகளக் மைரண்ட நீபரரகட ைரல்வரய்ைள் மபரும்பரலும் அவற்ைின் பக்ைங்ைளில் (ைகரைள்) 

சிவப்பு நிை ,Uk;G rhu;e;j சரகளைளரல் நிரப்பப்பட்டிருக்கும். 

cU 3-10:  ைல் ஆறு மவள்ளச் ச மவளியில் (இடதுபுைம்) 5 - 6 m உயரத்தில் குவி ரடம் பபரன்ை ைட்டக ப்புைள் 

இருப்பது, குவி ரடம் பபரன்ை அக ப்புைளுக்கு இகடபய  ணல் ஓகட படுக்கைைகளக் மைரண்ட நீபரரகட 

ைரல்வரய்ைள் இருப்பது (வலது) 

  

Mo; துகள (QD-Sl 02)  ற்றும் மபருக்கும் தரவு (GSMB தரவு, படம் 3.11) ஆைியவற்ைில் 

மவளிப்படுத்தப்பட்டபடி, தளர்வரன ப ற்பரப்புப் மபரருளுக்கு அடியில் மவவ்பவறு ைளி ண்  ற்றும் 

 ணல் வரிகசைள் ைரணப்படுைின்ைன. gilfspd; ப ல் பகுதியில், சுண்ணரம்பு  ணற்ைல்  ற்றும் மவளிர் 

பழுப்பு நிை ைளி ண்  ணல் ஆைியகவ  ரறுபட்ட அளவு சுண்ணரம்பு துண்டுைளுடன் ைரணப்பட்டன. 

 ணற்ைல்லின் ப ல் பகுதி, ைல்yhW வரயில் ைடற்ைகரக்கு அருைில் ைரணப்படும்  ணற்ைற்ைகள 

ஒத்திருக்ைிைது (இந்த வகரபடத்தின் ைடற்ைகரப் பரகையின் ைீழ் விவரிக்ைப்பட்டுள்ளது). இந்த ப ல் 

பகுதியில் ைளி ண்கண விட அதிை  ணல் மபரருள் உள்ளது.  ணல் மபரதுவரை நடுத்தர gspq;FUf;fs; 

துகண பைரணம் முதல் துகண வட்ட ரன குவரர்ட்ஸ் வகர நன்ைரை இருக்கும். சில இடங்ைளின் 

அடுக்குைளில்  ணல் fl;likg;gpy; பதிக்ைப்பட்ட துகண வட்ட ரன குவரர்ட்ஸ் கூழரங்ைற்ைள் ஒரு கூட்டுப் 

பரகைகயக் குைிக்ைின்ைன. Mo; துகள  ற்றும் துகள இரண்டிலும், மபரருள் பதரரரய ரை 8.0 m ஆழத்தில் 

சுண்ணரம்பு  ணல் ைளி ண்ணரை (ைளி ண் சதவீதத்கத அதிைரிக்கும்)  ரறுைிைது. இது ஒரு மவளிர் 

சரம்பல்/பழுப்பு நிை சுண்ணரம்பு ைளி ண்ணரகும், இது 30-40% நுண்ணிய  ற்றும் நடுத்தர துகண 

பைரணம் முதல் துகண வட்ட ரன  ணல் (குவரர்ட்ஸ்) வகர சுண்ணரம்பு துண்டுைளுடன் உள்ளது. துகள 

துகளயில், இந்த மபரருள் சிைிய  ரறுபரடுைளுடன் ைீழ்பநரக்ைி மதரடர்ந்தது. 16.0m ஆழத்தில்  ித ரன 

 ற்றும் அதிை வரனிகல மைரண்ட சுண்ணரம்புக் ைல்கல எதிர்மைரண்டது, ப லும் இது 37.0m 
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வரனிகலயற்ை புகதபடிவ சுண்ணரம்புக் ைல்கல மவளிப்படுத்தியது, இது  ிபயரசீன் சுண்ணரம்புக் ைல் 

என ஊைிக்ைப்படலரம். 

ைல்ஆறு ஆற்றுப் பரகதயில் குவி ரடம் பபரன்ை ைட்டக ப்புைள் மதரடர்ந்து ைரணப்படுவதில்கல, ஆனரல் 

ஆற்ைின் முைத்துவரரத்கத தவிர, ைல்yhw;wpd; முக்ைிய ைிகள நதி பிரதரன நதியுடன் பசரும் இடங்ைளில் 

இத்தகைய ைட்டக ப்புைள் பரவலரை உள்ளன. மசயற்கைக்பைரள் படங்ைள்  ற்றும் வரன்வழி 

புகைப்படங்ைளில், வகரபடத்தின் ைிழக்கு எல்கலகயத் தரண்டி பல ைிபலர ீட்டர் மதரகலவில் ஆற்ைின் 

முைப்பில் இருந்து உள்நரட்டில் 15 km.க்கு ப ல் உள்ள துகண ஆறுைள் ைல் ஆறு ஆற்ைங்ைகரயில்/ மவள்ள 

ச மவளியில் இந்த ைட்டக ப்புைளின் அபத நிை ரகல mwpFwpfs; ைரணப்படுைின்ைன.. குவி ரடம் 

பபரன்ை ைட்டக ப்புைள் இல்லரத ஆற்ைின் பபரக்ைரனது, ஆற்றுப் படுகைகய விட ~2  ீ உயரத்தில் 

மசங்குத்தரன அல்லது மசங்குத்து ைகரைளுடன் சு ரர் 30  ீ அைலம் மைரண்ட பரந்த ஆற்ைின் 

ைரல்வரய்ைளரல் வகைப்படுத்தப்படுைிைது. ஆய்வின் பபரது ஆறு ைிட்டத்தட்ட வைண்டு இருந்தது. 

cU 3-11: QD-Sl 02 ,d; Mo; Jis fl;likg;G > GSMB ,dhy; Jisaplg;gl;L Nrfupf;fg;gl;lJ. 

 

tz;ly; gbT 

 ல்வத்து ஓயர மவள்ளச் ச மவளி என்பது வகரபடப் பகுதிக்குள் பிரதரன வண்டல் வடிவங்ைள் 

ைரணப்படும் பகுதியரகும். பருவைரல நதியரை இருப்பதரல்,  ல்வத்து ஓயர  கழக்ைரலத்தில் (வடைிழக்கு 

பருவ கழ) அதிை அளவு வண்டல்ைகள எடுத்துச் மசல்ைிைது  ற்றும் மவள்ள ச மவளியில் வண்டல் 

இகடநிறுத்தத்கத கவப்பதன் மூலம் அடிக்ைடி நிரம்பி வழிைிைது.  ல்வத்து ஓயரகவ ஒட்டிய வண்டல் 
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படிவுைள் ஆற்ைின் முைத்துவரரத்திற்கு அருைரக யில் இருந்து ைிழக்கு திகசயில் ப ல் நீபரரட்டத்தில் பல 

ைிபலர ீட்டர்ைள் வகர ைரணப்படுைின்ைன. ஆற்ைின் முைத்துவரரத்கத மநருங்கும்பபரது ஒவ்மவரரு 

ைகரயிலிருந்தும் சு ரர் 10 ைிபலர ீட்டர் மதரகலவில் வண்டல் பரப்பி படிப்படியரை உள்நரட்டில் 

சுருங்குைிைது. 

மபரதுவரை, இது இரண்டு gilைளரைத் பதரன்றும், ஆற்றுப் படுகையின் உயரத்தில் உள்ள தரழ்வரன gil 

முக்ைிய ரை  ணலரல் ஆனது  ற்றும் பக்ைவரட்டு நீட்டிப்பில் குறுைலரனது  ற்றும் ஆற்றுப் படுகையின் 

உயரத்திலிருந்து சு ரர் 1-2 m உயரத்தில் ம ல்லிய (ைளி ண்) மபரருட்ைள்  ணல் உருவரவகத விட 

ஆற்ைின் ைகரைள் அைல ரை விரிவகடைின்ைன. எனபவ, இந்த இரண்டு வடிவங்ைளும் வண்டல்  ணல் 

 ற்றும் வண்டல் ைளி ண் என இரண்டு மவவ்பவறு வடிவங்ைளரை விவரிக்ைப்படுைின்ைன. 

tz;ly; kzy; gbT 

வண்டல்  ணல் ஆற்கை ஒட்டியுள்ள ஒப்பீட்டளவில் குறுைிய நிலப்பகுதிகய ஆக்ைிர ித்துள்ளது. இது 

ஆற்ைின் முைப்புக்கு அருைில் (நதி உட்பட 2.5 km) அைல ரை உள்ளது  ற்றும் ஆற்ைின் பபரக்ைில் 

அைலத்தில்  ரறுபடும். மபரதுவரை, இது 0.5 km அைலம் மைரண்டது. தற்பபரகதய வண்டல்  ணல் 

உருவரக்ைம் ைரடுமுரடரன  ற்றும் ம ல்லிய  ணல் வரிகசைளரல் ஆனது. இது மபரதுவரை பழுப்பு 

நிைத்தில் இருந்து மவளிர் சரம்பல் நிைத்தில் இருந்து  ிை நுண்ணிய  ணல் வகர  ரைி  ரைி அடுக்குைள், 

நடுத்தர  ணல்  ற்றும் ைரடுமுரடரன  ணல், எப்பபரதரவது வட்ட ரன கூழரங்ைற்ைளின் ம ல்லிய 

அடுக்குைகளக் மைரண்டிருக்கும்.  ணல் தரனியங்ைள் துகண பைரணத்திலிருந்து துகண வட்ட ரனகவ. 

சில இடங்ைளில் பைரணம் முதல் துகண பைரணம் வகர ைரடுமுரடரன குவரர்ட்ஸ் தரனியங்ைள்  ற்றும் 

வரனிகல இல்லரத ஃமபல்ட்ஸ்பரர் FWzy;fs; ைரணப்படுைின்ைன. வண்டல் அடுக்கு தடி ன் 2-3 m 

இகடபய  ரறுபடும். தடி னரன சுயவிவரங்ைள் ஆற்ைின் முைத்கத பநரக்ைி ைரணப்படுைின்ைன. 

மபரருளரதரர முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த வண்டல்  ணல் படிவுைள்  ல்வத்து ஓயர ஆற்ைில் சிைிய தீவுைளரை 

ைரணப்படுைின்ைன. 

tz;ly; fspkz; gbT 

வண்டல் ைளி ண் ஒப்பீட்டளவில் அதிை உயரத்தில் உள்ள பகுதிகய ஆக்ைிர ித்துள்ளது, இது  ல்வத்து 

ஓயர மவள்ள ச மவளியின் ப ல்  ரடிகய உருவரக்குைிைது (சரரசரி ைடல்  ட்டத்திலிருந்து சு ரர் 5-10 m. 

இது ஆற்ைில் இருந்து விலைி வண்டல்  ணலின் எல்கலயிலிருந்து பக்ைவரட்டரை பரவுைிைது  ற்றும் 

பிரதரன ரை அக ைிைது.  ல்வத்து ஓயர மவள்ள ச மவளியின் ஒரு பகுதி.எனினும், வண்டல்  ணல் 

 ற்றும் ைளி ண் வடிவங்ைளுக்கு இகடயிலரன எல்கலயரனது வயல் அவதரனிப்புைளின் அடிப்பகடயில் 

அனு ரனிக்ைப்படும் எல்கல  ட்டுப . மபரும்பரலும் மவள்ள ச மவளியின் இடதுபுைம் தற்பபரகதய 

வகரபடத்தரல் மூடப்பட்டுள்ளது. ஆற்று முைத்துவரரத்திற்கு அருைில், இந்த கவப்புத்மதரகை ஆற்ைின் 

ைகரயில் இருந்து மதற்பை சு ரர் 10 km மதரகலவில் பரவியுள்ளது  ற்றும் வகரபடத்தின் ைிழக்கு 

எல்கலயில் அது ஆற்ைில் இருந்து 2 km வகர  ட்டுப  பரவியுள்ளது. 

வண்டல் ைளி ண் உருவரக்ைம் என்பது சரம்பல் அல்லது பழுப்பு நிை அடுக்கு உருவரக்ைம் ஆகும், இது 

ைளி ண்ணின் வரிகசைள்  ற்றும் பநர்த்தியரன அல்லது பநர்த்தியரன நடுத்தர  ணகலக் மைரண்டது. 

 ணல்  ற்றும் ைளி ண் சதவீதங்ைள் மசங்குத்து சுயவிவரத்துடன்  ரறுபடும். மபரதுவரை, இது ைளி ண் 

 ற்றும்  ணல்  ரற்று அடுக்குைளரை தனித்தனி ைட்டுைளுடன் ைரணப்படுவதில்கல. ஆனரல் இது  ணல் 

 ற்றும் ைளி ண் அளவின் படிப்படியரன  ரறுபரட்கடக் ைரட்டுைிைது. ைளி ண் சதவீதம் 30-80% வகர 

 ரறுபடும்.  ணல் மபரதுவரை துகண வட்ட வடிவில் இருக்கும்  ற்றும்  ிைவும் நன்ைரை அல்லது 
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ம ல்லியதரை இருக்கும். சில பநரங்ைளில் ம ல்லிய  ற்றும் நடுத்தர தரனிய  ணல் ைரணப்படுைிைது. சில 

இடங்ைளில் அழுைிய தரவரத் துண்டுைள் ைரணப்படுைின்ைன. இந்த உருவரக்ைத்தில் ஏைக்குகைய அகனத்து 

ஆைர் துகளைளும்  ணல் ைளி ண் மபரருட்ைளுக்குள் சிைிய சுண்ணரம்பு துண்டுைகள எதிர்மைரண்டது 

குைிப்பிடத்தக்ைது. சில இடங்ைளில், சுண்ணரம்புத் துண்டுைளின் சதவீதம் 50% வகர அதிைரிக்ைிைது. இந்த 

துைள்ைளின் அளவு <1cm முதல் 1cm வகர  ரறுபடும்  ற்றும் சில அடுக்குைளில்  ட்டுப  இருக்கும். 

மபரதுவரை, அகவ 1-2  ீ ஆழத்தில் ைரணப்படுைின்ைன. சுண்ணரம்புத் துண்டுைளின் மூலத்கத மதளிவரைக் 

ைண்டைிய முடியரது. இருப்பினும், சுண்ணரம்புத் துண்டுைள் மைரண்ட மபரருள் இந்த வகரபடத்தில் "ைல் 

ஆறு உருவரக்ைம்" என விவரிக்ைப்பட்டுள்ள உருவரக்ைத்கத ஒத்திருக்ைிைது என்று ஊைிக்ை முடியும். 

நீர் ட்ட ரனது தகரயில் இருந்து பதரரரய ரை 4m ைீபழ ைரணப்படுைிைது  ற்றும் நீர் ட்டத்திற்கு ைீபழ 

ைரடுமுரடரன  ணல்  ற்றும் வட்ட ரன குவரர்ட்ஸ் கூழரங்ைற்ைளரல் ஆன வண்டல் அடுக்கு 

ைரணப்படுைிைது. 

சில இடங்ைளில், சிைிய அளவிலரன மதரழில்துகை ைளி ண் படிவுைள் வண்டல் ைளி ண் உருவரக்ைத்தில் 

ைரணப்படுைின்ைன. 

gioa tz;ly; gbT 

ைளி ண்  ணகலக் மைரண்ட ஒரு வண்டல் உருவரக்ைம் ைடற்ைகர  ணல், ைடற்ைகரப் பரகை  ற்றும் 

குன்று  ணல் வடிவங்ைளின் எல்கலயில் ைகரபயரரக் பைரட்டிற்கு இகணயரைக் ைரணப்படுைிைது. இது 

0.5-1.0km அைலம் மைரண்ட நீள ரன துண்டுைளரைக் ைரணப்படுைிைது. இந்த மபரருள் பழுப்பு/சரம்பல் நிை 

அடுக்குைளில் ைளி ண்  ற்றும்  ணலுடன் மவவ்பவறு அளவுைளில் ைளி ண்  ணல் மைரண்டது. ைளி ண் 

சதவீதம் 10-15% வகர  ரறுபடும்.  ணல் மபரதுவரை ம ல்லியது முதல் நடுத்தர ரனது, துகண 

வட்ட ரனது. இது பதரரரய ரை 2 m ஆழத்தில் <1cm சுண்ணரம்புத் துண்டுைகள சந்திக்ைிைது  ற்றும் 

 ணல் 4.0m பநரக்ைி சுண்ணரம்பு ஆைிைது. 

இந்த மபரருளின் பதரற்ைத்கத ைணிப்பது ைடினம். அதன் ைலகவ (அக ப்பு, தரனிய வடிவம்  ற்றும் 

ைனி வியல்) அடிப்பகடயில் இது ஒரு வண்டல் என ஊைிக்ை முடியும். இருப்பினும், சுண்ணரம்புத் 

துண்டுைள்  ற்றும்  ணல் குகைந்த ஆழத்தில் சுண்ணரம்புைளரை  ரறுவது, இந்த உருவரக்ைத்கத "ைல் ஆறு 

உருவரக்ைம்" மூலம் அடிக்பைரடிட்டுக் ைரட்டலரம் அல்லது இந்த உருவரக்ைம் "ைல் ஆறு உருவரக்ைத்தின்" 

ஒரு பகுதியரை இருக்ைலரம், இருப்பினும் குவி ரடம் ப ற்பரப்பில் இயற்கைகயப் பபரன்ைது. 

ைவனிக்ைப்படவில்கல. "ைல் ஆறு உருவரக்ைத்தின்" அசல் பதரற்ைம் இப்படி இருந்திருக்ைலரம் என்றும், 

பின்னர் ைல் ஆறு ஆற்ைில் அதிை நீர் பரய்ச்சலரல் மபரருள் அரிப்பு ைரரண ரை குவி ரடம் பபரன்ை 

ைட்டக ப்புைள் ஏற்பட்டிருக்ைலரம் என்றும் பரிந்துகரக்ைலரம். 

jLg;G jPTfs; 

இகவ வகரபடப் பகுதியின்  ல்வத்து ஆற்ைின் முைப்பில் பதரன்றும் குறுைிய நிலப்பரப்புைளரகும். அகவ 

100-200 m அைலத்தில் சிைிய தீவுைளரைவும் ைடற்ைகர  ணகலக் மைரண்டதரைவும் பதரன்றும். அகவ 

ஆற்ைில் மைரட்டப்பட்ட  ணல் மபரருட்ைளரல் பதரன்ைியிருக்ைலரம்  ற்றும் நீண்ட ைகரபயரர 

நீபரரட்டங்ைளரல்  றுrPwikg;G மசய்யப்பட்டிருக்ைலரம். 
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flw;fiu ghiwfs; 

ைடற்ைகரப் பரகை மபரதுவரை இலங்கையின் ைடபலரரப் பகுதியில் அகலைளுக்கு இகடபயயரன 

 ண்டலத்தில் ைரணப்படுைிைது  ற்றும் ைடபலரரப் பரகைைளிலும் ைரணப்படுைிைது. இந்த உருவரக்ைம் 

தடிg;G, அக ப்பு, ைலகவ, CLWty;  ற்றும் வயது ஆைியவற்ைில் பவறுபடுைிைது, ஆனரல் அகனத்தும் 

ehl;Gilahf என்று ைருதப்படுைிைது. ைடற்ைகரப் பரகைைள் ஒருங்ைிகணக்ைப்படரத மபரருட்ைகள 

mLf;Ftjd; மூலம் உருவரைின்ைன. வகரபடப் பகுதியில், வகரபடத்தின் மதற்கு எல்கலக்கு அருைில் உள்ள 

சுண்டிக்குளி ைடற்ைகரயில் இது மவளிப்படுைிைது. நன்கு அைியப்பட்ட ைடற்ைகரப் பரகை சிலரபத்திற்கு 

அருைரக யில் பதரன்றுவது பபரலல்லர ல், இது அகலைளுக்கு இகடபயயரன வலயத்தில் 

மதரடர்ச்சியரன பரகைைளரைத் பதரன்றும், இங்கு அது நீர்  ட்டத்கத விட அதிை உயரத்தில் 

ைடற்ைகரயிலிருந்து தனித்தனி ைற்பரகைைளரைத் பதரன்றுைிைது (படம் 3.12). 

 

cU 3-12: ைடற்ைகரபயரரம் ைடற்ைகரப் பரகைைளின் இருப்Gத. ைடற்ைகரக்கு அருைில், திட்டப் பகுதிக்குள் 

6m உயரம் வகர  ணல் திட்டுைள் இருப்பகதக் ைவனியுங்ைள்.  

ைடற்ைகர  ணகலக் மைரண்ட ைடற்ைகர பதரரரய ரை 50 m அைலம் மைரண்டது,  ற்றும் அது திடீமரன 1-

2 m உயரத்தில் உள்ள ைடற்ைகரப் பரகைகயக் மைரண்ட பகுதிக்கு  ரறுைிைது. இது சு ரர் 100 m அைலம் 

மைரண்ட ஒரு குறுைிய நீளத்திற்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, இது இப்பபரது மநல் வயல்ைளரை 

 ரற்ைப்பட்ட ைளி ண் வடிவ ரை  ரறுைிைது. ைடற்ைகரப் பரகையின் மதரடர்ச்சியரனது ைடபலரரக் 

பைரட்டிற்கு  ிை முக்ைியத்துவம் வரய்ந்ததரை இல்கல, ஆனரல் ைல்ஆறு உருவரக்ைத்தின் ைகரபயரரப் 

பகுதியும் ஒரு குைிப்பிட்ட அளவிற்கு ைடற்ைகரப் பரகையின் அம்சங்ைகள ஒத்த உயர ரன ைடற்ைகரகயக் 

ைரட்டுைிைது. எனபவ, ைடற்ைகரப் பரகை உருவரக்ைம் ைல்ஆறு உருவரவதற்குள் ஒன்ைிகணந்து 

அழிந்துவிடும் என்று ஊைிக்ை முடியும், இதனரல் இரண்டு வடிவங்ைளின் பதரற்ைம் ச ைரலத்ததரை 

இருக்ைலரம் என்று ஊைிக்ை முடியும். 

தற்பபரகதய ைடற்ைகரப் பரகையரனது, சற்பை சுண்ணரம்பு அல்லது சுண்ணரம்பு இல்லரத ைளி ண்ணரல் 

சிம ன்ட் மசய்யப்பட்ட மவவ்பவறு அளவுைளில் (கூழரங்ைற்ைள், ைற்ைள், ம ல்லிய  ற்றும் ைரடுமுரடரன 
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 ணல்) துகண வட்ட ரனது முதல் நன்கு வட்ட ரன குவரர்ட்ஸ் துைள்ைளரல் ஆனது. இந்த அக ப்பில் 

இது ஒரு கூட்டு நிறுவன ரை மபயரிடப்படலரம். சிம ண்ட் மபரருள் இரண்டு அம்சங்ைகளக் ைரட்டுைிைது. 

மபரதுவரை, இது  ணல் தரனியங்ைகள ஒன்ைரை இகணக்கும் ஒரு நிரப்பு மபரருளரை நிைழ்ைிைது. இந்த 

மபரருளுக்குள், சில சிம ன்டிங் மபரருட்ைள், சிம ன்டிங் மபரருகளக் ைச்சித ரக்குவதன் மூலம் ஒரு நூல் 

பபரன்ை அம்சத்கத உருவரக்ைி,  ணற்ைற்ைளுக்குள் ஒரு மவர் ிகுலர் அக ப்கப உருவரக்குைிைது. 

ைடற்ைகரப் பரகை ப ற்பரப்பில் பதரரரய ரை 1.0-1.5 m உயரத்திற்கு மவளிப்படும். 

ைல்yhW வரயில் ைடற்ைகரப் பரகை மவளிப்படவில்கல, ஆனரல் மவளிப்படும் உயர ரன ைடற்ைகர 

சுயவிவரத்தில், ைடற்ைகர  ட்டத்திலிருந்து 0.3 m உயரத்தில் ~0.6 m தடி ன் மைரண்ட ஒரு கூட்டு 

 ணற்ைல்  ற்றும் ப பல விவரிக்ைப்பட்ட GSTUthd அக ப்கபக் மைரண்ட ~1.8 m தடி ன் மைரண்ட 

 ணற்ைல் ைரணப்படுைிைது. இது மஷல் துண்டுைளுடன் ப ற்பரப்பு  ணல்  ண்ணரல் மூடப்பட்டிருக்கும். 

இந்த குைிப்பிட்ட  ணற்ைல் உருவரக்ைம் மபரும்பரலும் வரனிகலயின் எச்சங்ைளரைக் ைரணப்படுைிைது, 

அகவ ரில் அரிப்புக்கு உட்பட்டன (புகைப்படம் e). 

fsg;G gbTfs; 

ஆறுைள்  ற்றும் நீபரரகடைளில் இருந்து வரும் நன்னீர் ைடலில் உப்பு நீருடன் ைலக்கும் பகுதியளவு 

மூடப்பட்ட ைகரபயரர நீர்நிகல என்பது ஒரு ைழிமுை ரகும். அகலைளரல் தரக்ைப்பட்டரலும், ைடல் 

அகலைள், ைரற்று  ற்றும் புயல்ைளின் முழு சக்தியிலிருந்தும் அகவ தடுப்பு தீவுைள்  ற்றும் தீபைற்பங்ைள் 

பபரன்ை நிலப்பரப்புைளரல் பரதுைரக்ைப்படுைின்ைன.  ல்வத்து ஓயரவின் முைத்துவரரத்தில் வகரபடப் 

பகுதியில் உள்ள ைழிமுைப் படிவுைள் ைரணப்படுைின்ைன, ஆனரல் அதன் ஒரு பகுதி  ட்டுப  தற்பபரகதய 

வகரபடத்தின் ைீழ் உள்ளது. இந்த வரய்க்ைரல்ைளில் உள்ள முக்ைிய நதி  ற்றும் நிலப்பகுதிைளில் இருந்து 

மபைப்பட்ட பல நீபரரகட ைரல்வரய்ைளரல் இந்த முைத்துவரரம் குைிக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த பகுதி சில தகட 

தீவுைளரல் திைந்த ைடலில் இருந்து பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது. முைத்துவரரப் படிவுைள் முக்ைிய ரை சரம்பல் நிை 

ைளி ண்ணரல் சில இடங்ைளில் நடுத்தர  ற்றும் ைரடுமுரடரன  ணலரல் ஆனகவ. சில இடங்ைளில் 

இல் கனட் பபரன்ை ைனரை ைனி ங்ைள் நிகைந்துள்ளன. 

flw;fiu kzy; 

வகரபடத்தின் முழு ைடபலரரப் பகுதியிலும் ைடற்ைகர  ணல் ஒரு துண்டு பபரல் நிைழ்ைிைது. இது 

மபரதுவரை 50-100 m அைலம் மைரண்ட ஒரு தட்கடயரன நிலப்பரப்பரகும், இது சில இடங்ைளில் 

சுருங்குைிைது. இரண்டு இடங்ைள்  ட்டுப  பரந்த ைடற்ைகரைளரைக் ைரணப்பட்டன, அவற்ைில் ஒன்று 

அரிப்புக்கு மதற்பை பதரரரய ரை 400 m அைலம்  ற்மைரன்று பரம்படித்த ஓகட, ைடல் பநரக்ைி நீண்டு 

மசல்லும் நிலப்பரப்பு, அதன் அதிைபட்ச அைலம் 750 m. 

ைடற்ைகர  ணல் மபரதுவரை ம ல்லிய அல்லது ம ல்லிய முதல் நடுத்தர தரனியங்ைள், துகண வட்ட ரன 

குவரர்ட்ஸ் சிைிய சதவீத ைன ரன தரதுக்ைள்  ற்றும் மஷல் துண்டுைளரல் ஆனது. பநர்த்தியரன  ணல் 

 ற்றும் ம ல்லிய முதல் நடுத்தர  ணல் ஆைியகவ  ரற்று அடுக்குைளரை அவ்வப்பபரது ைரடுமுரடரன 

 ணல்  ற்றும் ைன ரன தரதுக்ைள் நிகைந்த (ைருப்பு நிை) அடுக்குைளுடன் நிைழ்ைின்ைன. ைன ரன ைனி  

உள்ளடக்ைம் 3-5% ஆகும். 
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Fd;W kzy; 

குன்று  ணல் மைரண்டச்சிக்கு அருைரக யில் மபரிய குன்றுக் ைள ரைவும், சிைிய அளவில் ைரயக்குளி 

 ற்றும் இலந்கதம ரட்கடமவளியிலும் ைரணப்படுைிைது. மைரண்டச்சியில் இது ஏைக்குகைய 700m வகர 

நிலப்பரப்பில் நீண்டுள்ளது,  ற்ை பகுதிைளில் குன்றுைள் ~100m அைலத்தில்  ட்டுப  ைரணப்படுைின்ைன. 

அகவ மபரதுவரை 6 m உயரம் வகர உயர ரன குன்றுைளரை நிைழ்ைின்ைன (படம் 3.12). 

குன்று  ணல் ~5%  ிை நுண்ணிய ைன ரன ைனரை ைனி ங்ைளுடன்  ிை நுண்ணிய முதல் நுண்ணிய, 

துகண வட்ட ரன குவரர்ட்ஸரல் ஆனது. ைன ரன ைனி  உள்ளடக்ைம் ஆழத்துடன் குகைைிைது. 

மபரதுவரை, குன்று  ணல்ைள் XLதுண்டுைள் இல்லர ல் இருக்கும். 

fdpkg;nghUs;fspd; fhzg;gLif  

fdpkkzy; (fdkhd fdpkq;fs;)  

ைடபலரரப் பகுதியில் ைடற்ைகர  ணலில் உள்ள ைன ரன ைனி  உள்ளடக்ைம் சரரசரியரை 3-5% ஆகும். 

ஆனரல் முள்ளிக்குளம் (வகரபடத்தின் மதற்கு எல்கலயில்), ைல்yhறு வரய், பரம்படித்த ஓகட  ற்றும் 

சிலரவத்துகைக்கு மதற்பை ஆைிய நரன்கு இடங்ைளில் அதிை உள்ளடக்ைங்ைள் ைரணப்படுைின்ைன. இந்த 

இடங்ைளில் ைனரை ைனி  உள்ளடக்ைம் பதரரரய ரை 20-25% ைீபழ 0.5m ஆழம்  ற்றும் பதரரரய ரை 10% 

ைீபழ 1m ஆழம் வகர பரம்படித்த ஓகட தவிர, ைனரை ைனி  உள்ளடக்ைம் முதல் 0.5m இல் பதரரரய ரை 

85% அதிைரித்து 25 ஆை குகைந்தது. அடுத்த 0.5m இல் %. அகவ முக்ைிய ரை இல் கனட்கட சிைிய 

அளவு ரூட்டில், ைரர்மனட்  ற்றும் சிர்ைரன் ஆைியவற்கைக் மைரண்டிருந்தன. இத்தகைய ைனி ங்ைள் 

மபரும்பரலும் 1m ஆழம் வகர ப ல் ட்ட  ணல் அடுக்கு வகர ைட்டுப்படுத்தப்படுைின்ைன. சிவப்பு பூ ியில் 

பதரரரய ரை 5-7% இல் கனட்  ற்றும் குகைந்த அளவு ரூட்ilல், Nrர்ைரன்  ற்றும் ப ரனரகசட் உள்ளது 

என்பது குைிப்பிடத்தக்ைது. nrk;kz; திட்டப் பகுதியின் 2/3 பகுதிகயக் மைரண்டுள்ளது  ற்றும் சரரசரியரை 

6m தடி ன் மைரண்டது. nrk;kz;zpy; உருவரகும் இல் கனட்  ற்றும் ரூட்ilலின் மபரருளரதரர 

முக்ைியத்துவத்கத சரிபரர்க்ை ஆய்வுைள் நடந்து வருைின்ைன. 

ifj;njhopy; fspkz;  

வண்டல் ைளி ண் உருவரக்ைத்தில் உள்ள சில இடங்ைளில், மதரழில்துகை ைளி ண்ணின் சிைிய 

அளவிலரன கவப்புக்ைள் அகடயரளம் ைரணப்படுைின்ைன, அகவ உள்நரட்டு அல்லது சிைிய அளவிலரன 

ைளி ண் சரர்ந்த மதரழில்ைளரன  ட்பரண்டங்ைள், மசங்ைல் அல்லது ஓடு பபரன்ைவற்றுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படலரம். இகவ அரிப்பு, இலந்கதக்குளம், ம ட்டன்மவளி, அதிைரரப ரட்கட ஆைிய 

பகுதிைளுக்கு அருைில் அக ந்துள்ளன. அகவ சரம்பல்/பழுப்பு நிைத்தில் அதிை kPs;jfT  ற்றும் <5%  ிை 

நுண்ணிய  ணலுடன் கூடிய  ிைவும் mKக்ைப்பட்ட ைளி ண் ஆகும். அகவ மபரதுவரை 1-2 m தடி ன் 

மைரண்டகவ. எடுத்துக்ைரட்டரை, அரிப்புக்கு அருைில் உள்ள Ms;Jis நீலம்/சரம்பல் நிைத்தில் அதிை 

kPs;jfT  ற்றும்  ணல் இல்லர ல்  ிைவும் mKக்ைப்பட்ட ைளி ண்கண மவளிப்படுத்தியது. இது 0.5-1.5 m 

ஆழத்தில் ஏற்பட்டது. 
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epu;khzj;jpw;Fwpa kzy; 

 ல்வத்து ஓயர, ைல் ஆறு  ற்றும் ப ரதரைம் ஆறு மவள்ள ச மவளிைளில் ைட்டு ரன பநரக்ைங்ைளுக்ைரைப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய  ணல் ைரணப்படுைின்ைது, இகவ மபரும்பரலும் நடுத்தர முதல் ைரடுமுரடரன துகணக் 

பைரண  ணலரல் ஆனகவ. ஆற்ைின் படுகை  ற்றும் ஆற்ைங்ைகரயில் உள்ள சில இடங்ைளும் அத்தகைய 

 ணகலக் மைரண்டிருக்ைின்ைன. 

nrk;kz; 

இது "பரசல் ஃமபருஜினஸ் சரகள" என்று முகையரை அகழக்ைப்படுைிைது. சரகள படுக்கை மபரதுவரை, 

ஆனரல் எப்பபரதும் இல்கல, "nrk;kz;" வரிகசைளுக்கு அடியில் இருக்கும். மதரணியைல (1976) இரண்டு 

அலகுைளுக்கும் "இரண டு உருவரக்ைம்" என்று மபயரிட்டது. இருப்பினும், குபர (1965) பின்னர் இகத 

"இரண டு வரிகச" என்று மபயரிட பரிந்துகரத்தரர். இது வகரபடப் பகுதியில் எங்கும் 

மவளிப்படவில்கல, ஆனரல் துரப்பணம் துகள  ற்றும் சிவப்பு பூ ி உருவரக்ைம் வழியரை ஊடுருவிய ஆைர் 

துகள ஆைியவற்ைில் சந்தித்தது. இது பதரரரய ரை 0.5  ீ தடி னரை இருந்தது  ற்றும் முகைபய 12.7 m 

 ற்றும் 4.5 m ஆழத்தில் சந்தித்தது. இருப்பினும், வகரபடப் பகுதியில் ைல் ஆறு அக ப்பில் உள்ள 

குவி ரடம் பபரன்ை அக ப்புைளில் இரும்பு சரகளக் மைரண்ட ஒரு  ண் ைட்டு ரன பநரக்ைங்ைளுக்ைரை 

சரகள ஆதரர ரை பதரண்டப்படுைிைது. 

Rz;zf;fy; 

நன்கு அைியப்பட்ட  பயரசீன் சுண்ணரம்பு gl;bif திட்டப் பகுதியில் உள்ள வண்டல் வடிவங்ைளுக்கு 

அடியில் உள்ளது, ஆனரல் அது திட்டப் பகுதியில் எங்கும் மவளிப்படுவதில்கல. ைடலுக்கு அருைில் 

அக ந்துள்ள QD-Sl 02 துரப்பண துகளயில் (படம் 3.13 ஐப் பரர்க்ைவும்), சுண்ணரம்புக் ைல் 16.0m 

(MSLக்கு ைீபழ ~11m)  ற்றும் 42.3m ஆழம் வகர மதரடர்ந்தது,  ற்மைரரு துகளயில் (QD-Sl 01) 

துகளயிடப்பட்டது. ைடலில் இருந்து சு ரர் 2.5 km மதரகலவில் சிவப்பு படுக்கை உருவரக்ைம், 

சுண்ணரம்புக்ைல் 25 m (ைிட்டத்தட்ட MSL இல்)  ற்றும் 93.8 m ஆழம் வகர மதரடர்ந்தது (படம் 3.13). 

சுண்ணரம்புக் ைல்லின் ைலகவ ஆழத்கதப் மபரறுத்து  ரறுபடும். துரப்பண துகள QD-Sl 01 இல் 

குைிப்பிட்டுள்ளபடி, சில ஆழங்ைளில் அது சிலிசியஸ் ஆைிைது  ற்றும் சில ஆழங்ைளில் சில cm அளவு 

படி ங்ைளுடன்  ிைவும் தூய்க யரன, ைடின ரன சுண்ணரம்புக் ைல்லரைத் பதரன்றுைிைது. தற்பபரது 

திட்டப் பகுதியிலும் அகதச் சுற்ைியுள்ள இடங்ைளிலும் சுண்ணரம்புக் ைற்ைள் மவட்டப்படுவதில்கல. 
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cU 3-13: Ms;Jis QD-Sl 01. Fwpg;G: QD-Sl 01 kw;Wk; QD-Sl 02 Ms;JisfSf;fhd miktplq;fSf;fhf cU 

3.7 Ig; ghu;f;fTk;. 

kz; tif 

இலங்கையின்  ண் அைிவியல் சங்ைத்தின் சிைப்பு மவளியீடு எண். 7 இன் படி, இப்பகுதி இலங்கையில் 

உலர் வலய  ண்ணுக்கு மசரந்த ரனது. அகடயரளம் ைரணப்பட்ட  ண் வகைைளhtd: 

-  ePu;nfhOk;G-Gj;jsk; njhFjp 
-  gy;Nyfk-rpak;gyh njhFjp 
-  மாறுபட்ட அமமப்பு மற்றும் வடிகால் ககாண்ட வண்டல் த ாற்றத்தின் தவறுபடுத் ப்படா  மண் 
-  கம்பரா-மாவில்லு-கபாறுப்பன் njhFjp 
-  வில்பத்து- கம்பர-மாவில்லு-கபாறுப்பன் njhFjp 
 

முன்கமாழியப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் அமடயாளம் காணப்பட்ட மண்ணின் முக்கிய வமககளின் கபாதுவான 

விளக்கம் பின்வருமாறு. 

mz;ika flw;fiu kw;Wk; kzy;Fd;Wfs; kPjhd nuNfhNrhy;  

முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்று kpd;Dw;gj;jp திட்டத்கதச் சுற்ைி இந்த  ண் வகை ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது. 

ம லிந்த ைடபலரரப் பகுதிைளில் மபரும்பரலும் மபரதுவரனது.  ண்ணில் ைரி ப் மபரருட்ைள் குகைவரை 

உள்ளன, N  ற்றும் P, K, Ca  ற்றும் Mg ஆைியகவ பதகவயரன அளவுைகளக் மைரண்டுள்ளன. சிைந்த 

fw;wad; பரி ரற்ை திைன். நிலத்தடி நீர் ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது, நீர் வடிைரல் நிகைந்துள்ளது, எனபவ 

பரசனம் சிக்ைலரை உள்ளது. உரங்ைகள சிைிய அளவில் பல முகை பயன்படுத்த பவண்டும். மதன்கன, 

முந்திரி பயிரிடலரம். 

nrhNyhil];l; nrhNyhndl;];  

ைகரபயரர  ண்ணுடன் ைடல் நீர் ைலப்பதரல் தனிக ப்படுத்தப்பட்ட பசரபலரமனட்ஸ் உருவரைிைது, 

எனபவ அடிப்பகட மசைிவு மபரதுவரை அதிை ரை இருக்கும். ப லும், இந்த  ண்ணில் உபலரை அரிக்கும் 

உப்புைள் இருக்ைலரம். சில மசன்டி ீட்டர்ைள் முதல் 50 cm வகரயிலரன வரம்பில் பசரபலரகடஸ்டு 

Fig. 3.1.2C 
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பசரபலரமனட்ஸின் அடிவரனத்தின் A தடி ன். அடிவரனம் B இருண்ட நிைத்தில் உள்ளது  ற்றும் 

மநடுவரிகச அக ப்பு ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது. இது  ிைவும் வள ரன  ண் அல்ல. பசரடியத்தின் அளவு 

15% க்கும் அதிை ரைவும், pH 8.5 க்கும் அதிை ரைவும் உள்ளது. 

rptg;G nyl;NlhNrhy;fs;  

நரட்டின் வடப ற்குப் பகுதியின் ைகரபயரரப் பகுதியில் rptg;G லரபடரபசரல் மபரும்  ண் வகைகயச் 

பசர்ந்த வில்பத்துத் மதரடரின்  ண்ைள் ைரணப்படுைின்ைன. இந்த ைடபலரரப் பகுதி சு ரர் 20 km அைலம் 

மைரண்டது  ற்றும் வடப ற்கு  ற்றும் வடக்குப் பகுதிைளில் ruhrup ைடல்  ட்டத்திலிருந்து சு ரர் 30  ீ 

உயரத்தில் உள்ளது.  ண்ணின் மூலப் மபரருள் நரன்ைரம் புவியியல் சைரப்தத்கதச் பசர்ந்த ைடல்  ணலின் 

ஈபயரலியன் படிவத்திலிருந்து மபைப்பட்டது. வடப ற்கு இலங்கையில் இந்த  ண்ணின் பதரற்ைம், 

ைடபலரரப் பகுதியின் ப ல் gilapy; வடக்கு பநரக்ைி உருளும் நிலப்பரப்பின் உச்சம்  ற்றும் ப ல் 

சரிவுைளில்  ட்டுப  உள்ளது. இது  ண் விவரம் முழுவதும் சரகள அல்லது பரகை அக ப்பு இல்லர ல் 

 ிைவும் ஆழ ரன, அதிைப்படியரன நன்கு வடிைட்டிய  ண்ணரகும்.  ண்ணின் நிைம் அடர் சிவப்பு பழுப்பு 

நிைத்தில் இருந்து சிவப்பு நிைத்தில் ஆழம் அதிைரிக்கும் பபரது  ரறுபடும். துகண ப ற்பரப்பு  ண்ணின் 

அக ப்பு பலவீன ரை வளர்ந்த ைரடுமுரடரன துகண பைரணத் மதரகுதி.  ண்ணின் அக ப்பு ைளி ண் 

 ணல் முதல்  ணல் ைளி ண் ைளி ண் வகர இருக்கும்.  ண்ணின் ஆழத்துடன் ைளி ண் உள்ளடக்ைம் 

அதிைரிக்ைிைது.  ண்ணில் உள்ள இரும்பு ஆக்கசடுைள் மபரும்பரலும் ைளி ண் பின்னத்தில் குவிந்துள்ளன. 

 ண்ணின் pH 6.5 - 7.0 வகர இருக்கும். 

tz;ly; kz;fs;  

அருவுத் மதரடரின்  ண் வைண்ட வலயத்தின் வடப ற்குப் பகுதியில் உள்ள மபரிய மவள்ள ச மவளிைளில் 

 ட்டுப  உள்ளது. உலர்  ண்டலத்தின் இந்தப் பகுதியில் உள்ள மபரும்பரலரன மவள்ளச் ச மவளிைள் 

தட்கடயரனகவ (<1% சரய்வு). எனபவ, இயற்பியல் துகண அலகுைளின் இருப்பு  ற்ை மவள்ளச் 

ச மவளிைகளப் பபரல முக்ைியத்துவம் வரய்ந்ததரை இல்கல. இந்த மவள்ள ச மவளிைளில் பரவலரை 

விநிபயரைிக்ைப்படும்  ண் அருவி வரிகசக்கு மசரந்த ரனது. இது ஒரு ப ரச ரன வடிைரல் ஆழ ரன 

 ண்ணரகும், இது mKf;fg;gl;l இயற்பியல் துகண அலகு  ீது ஏற்படுைிைது.  ண்ணின் நிைம்  ிைவும் அடர் 

சரம்பல் பழுப்பு, சரம்பல் முதல் சரம்பல் பழுப்பு வகர ஆழத்துடன்  ரறுபடும். மபரும்பரலரன இடங்ைளில் 

ப ற்பரப்பு  ண்ணின் அக ப்பு வண்டல் ைளி ண் ைளி ண் ஆனரல் துகண ப ற்பரப்பு  ண்ணின் 

அக ப்பு  ணல் ைளி ண் ைளி ண் ஆகும்.  ண்ணின் அக ப்பு  ண் விவரம் முழுவதும் ைட்டக ப்பற்ை 

பரரிய அளவில் உள்ளது. ப ற்பரப்பு  ண்ணின் நிகலத்தன்க  ஈர ரன பபரது ஒட்டும்  ற்றும் பிளரஸ்டிக், 

 ற்றும் உலர் பபரது ைடின ரை உள்ளது. வைண்ட ைரலங்ைளில், பதரரரய ரை 1cm தடி ன் மைரண்ட 

மசங்குத்து விரிசல்ைகள உருவரக்குவது, துடுப்புைளின்  ண்ணின் பின்னத்தில் ஸ்ம க்கடட் ைளி ண் 

இருப்பகதக் குைிக்ைிைது. ைருப்பு நிை ஃமபபரர- ரங்ைனீசு ைரன்க்ரீஷன் முடிச்சுைள்  ண் சுயவிவரம் 

முழுவதும் ைரணப்படுைின்ைன. ப ற்பரப்பு  ண்ணின் pH 6.5  ற்றும் 7.0 க்கு இகடயில் உள்ளது, ஆனரல் 

ைகரயக்கூடிய உப்புைள் இருப்பதரல் துகண ப ற்பரப்பு  ண்ணின் pH 7.5 ஐ விட அதிை ரை உள்ளது. 

3.1.3 fhyepiy kw;Wk; thdpiyapy; 

3.1.3.1 fhyepiy kw;Wk; thdpiyapay; epge;jidfs;> fhw;W Ntfk; jpir nrwpT 

 ன்னரர்  ரவட்டத்தின் ப ற்குப் பகுதியின் ைரலநிகல  ற்றும் வளி ண்டலவியல் இலங்கையின் வைண்ட 

வலயத்தின் ஒரு பகுதியரகும், அபத பநரத்தில்  ரவட்டத்தின்  ற்ை பகுதிைள் வைண்ட வலயத்திற்குள் 

அடங்கும், அங்கு மவப்ப ண்டல வைண்ட ைரலநிகல நிலவுைிைது.  ரவட்டத்தில் உள்ள பகுதிைள் ஆண்டு 
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முழுவதும் ஓரளவு குகைந்த  கழகயப் மபறுைின்ைன. இப்பகுதியில் NE பருவ கழ ைரலத்தில் அக்படரபர் 

முதல் டிசம்பர் வகர அதிை  கழ மபய்யும்.  ீதமுள்ள  ரதங்ைளில் மபைப்பட்ட  கழயின் அளவு  ிைவும் 

குகைவரை உள்ளது (படம் 3.14).  ன்னரர் தீவு உட்பட  ரவட்டத்தின் ப ற்குப் பகுதியில் வருடரந்த 

 கழவீழ்ச்சி 1000  ில்லி  ீற்ைருக்கும் குகைவரைவும், ஏகனய  ரவட்டங்ைளில் 1000 – 1250  ில்லி  ீற்ைர் 

வகரயிலும்  கழவீழ்ச்சி பதிவரகும். அதிைபட்ச சரரசரி  ரதரந்திர மவப்பநிகல ஏப்ரல், ப   ற்றும் ஜூன் 

 ரதங்ைளில் (33°C) பதிவரகும், அபத ச யம் குகைந்தபட்சம் டிசம்பர், ஜனவரி  ற்றும் பிப்ரவரி 

 ரதங்ைளில் (23°C) பதிவரகும். சரரசரி ஆண்டு மவப்பநிகல சு ரர் >27.5°C (படம் 3.15, அட்டவகண 

3.1). 

cU 3-14: kd;dhupy; khjhe;j ruhrup kiotPo;r;rp 

 

cU 3-15: kd;dhupy; khjhe;j ruhrup cau; kw;Wk; jho; ntg;gepiyfs;  
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ml;ltiz 3-1: kd;dhupy; khjhe;j ruhrup ntg;gepiy kw;Wk; kiotPo;r;rp 

 

 

3.1.3.2 tptrha #oypay; epge;jidfs;  

நரட்டின் முக்ைிய ைரலநிகல வலயங்ைளின்படி, உத்பதச kp;d;tpirahop இடங்ைள் உலர் வலயத்திற்கு 

மசரந்த ரனது. பவளரண்-சுற்றுச்சூழல் ரீதியரை, இப்பகுதிகய ப லும் தரழ் நரட்டு உலர்  ண்டல ரை 

பிரிக்ைலரம் (DL3  ற்றும் DL 4; படம் 3.14). 

3.1.3.3 DL3 kw;Wk; DL 4 

மபைப்பட்ட  கழயின் அளவு  ற்ை DZ பிரரந்தியங்ைகள விட குகைவரை உள்ளது, ப லும் விநிபயரை 

முகை  ற்ை உலர்  ண்டல பகுதிைளிலிருந்து  ிைவும் வித்தியரச ரனது. சரரசரி மவப்பநிகல சு ரர் 300C. 

இப்பகுதியின் மபரதுவரன நிலப்பரப்பு அகல அகலயரனது  ற்றும் சரய்வு 2-8% வகர  ரறுபடும். 

அகலயில்லரத நிலப்பரப்பின் பள்ளத்தரக்கு அடிப்பகுதியில் ஏற்படும்  ண் மநல் பயிர்ைளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுைிைது. இருப்பினும், திட்டப் பகுதியில்  ணல் ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது, ப லும் 

ைரற்ைரகல பூங்ைரவிற்குள் மநல் சரகுபடி பகுதி இல்கல.  ன்னரர்  ரவட்டத்தில் உள்ள குருமுபசரல்ைளில் 

துகண நீர்ப்பரசனத்தின் மூலம் சரரசரியரை 6-8 டன்/மெக்டருக்கு மநல் விகளச்சகல  ைர ைரலத்தில் 

எதிர்பரர்க்ைலரம். இருப்பினும்,  ரனரவரரி நிலங்ைளில் சரரசரி மநல் விகளச்சல் மெக்டருக்கு 2-3 டன் 

ஆகும். இப்பகுதியில் மநல் வளரும் மபரிய  ண் குழுக்ைள் ைரல்சிக் சிவப்பு.  ஞ்சள் லடரபசரல்ைள், 

க்ருமுபசரல்ைள்  ற்றும் வண்டல்  ண் ஆைியகவ தட்கடயரன  ற்றும் அகல அகலயற்ை நிலப்பரப்பில் 

அக ந்துள்ளன. சில nrhNyhil];- nrhNyhndl;];  ற்றும் nrhNyhNdhrhf;  ண்ைள் தட்கடயரன 

நிலப்பரப்பில் அக ந்துள்ளன (படம் 3.16). 
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cU 3-16: kd;dhu; gpuNjrj;jpd; tptrha#oypay; tyaq;fs;. 
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3.1.3.4 fhw;W guk;gy; ghq;F  

முன்ம ரழியப்பட்ட டர்கபன் இடங்ைளில் ைரற்ைின் திகசயும் பவைமும் நிலப்பரப்பு உருவ 

அக ப்கபப் மபரறுத்தது (அட்டவகண 3.2). வரனிகல ஆய்வுத் துகையரல் உருவரக்ைப்பட்ட 

வகரபடங்ைளின்படி, ஜனவரி, ஏப்ரல், ஜூகல  ற்றும் அக்படரபர்  ரதங்ைளில் ைரற்று tpirfs; 

உருவரக்ைப்படுைின்ைன (படம் 3.17). அவதரனிப்புைளின்படி, வடைிழக்கு பருவ கழயின் பபரது 

அதிை  கழயுடன் மபரதுவரன ைரற்று ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது. இருப்பினும், மதன்ப ற்கு 

பருவ கழயின் பபரது வைண்ட ைரற்று tpirfs; நிலப்பரப்பில் இருக்கும். 

 

 

cU 3-17: gpNuupf;fg;gl;Ls;s fhw;whiy tpirahopfisr; #oTs;s gFjpapy; fhw;wpd; jpirfs;  

ைரற்ைின் திகச தரவுைளின்  ரதரந்திர புள்ளிவிவரங்ைள் ஒவ்மவரரு துகையிலும் ைரற்ைின் திகசயின் 

 ரறுபரடுைகளப் படிப்பதில் பயனுள்ளதரை இருக்கும். ைீபழ உள்ள அட்டவகண திட்டப் பகுதியில் 

ைரற்ைின் திகச பண்புைகள சித்தரிக்ைிைது (குறுைிய ைரல தள ைரற்ைின் அளவீடுைளின் அடிப்பகடயில்). 

ml;ltiz 3-2: fhw;wpd; jpirf;Fwpa ,ay;Gfs;  

 

khjk; ruhrup jpir (°) 

[dtup 54.4 

ngg;utup 48.1 

khu;r; 93.6 

Vg;upy; 221 

Nk 232.7 

[_d; 235.2 
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[_iy 229.7 

Mf];l; 227.9 

nrg;njk;gu; 225.3 

xf;Nlhgu; 230.8 

etk;gu; 59.9 

brk;gu; 44.9 

திகசயின் அடிப்பகடயில் ைரற்ைின் தரவின் விநிபயரைம் ஒரு ைரற்று tpir வடிவத்தில், சிைந்த 

ைரட்சிப்படுத்தலுக்ைரை வகரைகல வடிவத்தில் ைரட்டப்படலரம். ைீபழ உள்ள படம் 3.18, மதன்ப ற்குப் 

பருவக்ைரற்றுைளின் ஆதிக்ைத்கதப் பிரதிபலிக்கும் ஆய்வுப் பகுதியில் அதிை திகசக் ைரற்று ஆட்சிகயக் 

ைரட்டுைிைது. 

 

cU 3-18: jpl;lg;gFjp fhw;W tpir (jpir)  

நீண்ட ைரல ைரற்றுத் தரவுத் மதரகுப்புடன் குறுைிய ைரல அளவீட்டுத் தரவின் பிரதிநிதித்துவத்கத 

 திப்பிடுவது  ற்றும் நீண்ட ைரல சரரசரி ைரற்று நிகலைகளப் பிரதிபலிக்ை பதகவயரன  ரற்ைங்ைகளச் 

மசய்வது ஒரு ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்தின் நீண்டைரல மசயல்திைனுக்கு இன்ைியக யரதது. MERRA ஆல் 

உருவரக்ைப்பட்ட நீண்ட ைரல ைரற்றுத் தரவுைள் திட்டப் பகுதியில் நீண்ட ைரல ைரற்று ஓட்டப் புலத்தின் 

பிரதிநிதியரைக் ைருதப்படலரம். 
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cU 3-19: tUlhe;j ruhrup fhw;W jpir – MERRA juT 

ப பல உள்ள ஒப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் (படம் 3.18-3.19) குறுைிய ைரல அளவீட்டு NfhGuq;fspy; இருந்து 

மபைப்பட்ட ைரற்றுத் தரவு, ஆய்வுப் பகுதியின் நீண்ட ைரல ைரற்று ஆட்சிகய நியரய ரன முகையில் 

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துைிைது என்று ைருதுவது நியரய ரனது. 

3.1.4 ePupay; kw;Wk; tbfhyikg;G  

3.1.4.1 Ma;Tg; gpuNjrj;jpd; Nkw;gug;G ePu; Kjy;fs;. 

முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ின் திட்ட ரனது 34 ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைள், ைல் ஆறு/ முள்ளிகுளத்தில் 

ஒரு Nrfupg;ghd; துகண நிகலயம் (CSS)  ற்றும் ஒலிபரப்பு பரகத ஆைியவற்கை உள்ளடக்ைியது. ைடல் 

 ற்றும் முள்ளிக்குளம் - சிலரவத்துகை வீதிக்கு இகடப்பட்ட நிலப்பரப்பில் இந்த ைட்டக ப்புைள் 

அக ந்துள்ளன. 

ைரற்ைரகல  ின் திட்டப் பகுதி  ற்றும் அகதச் சுற்ைியுள்ள முக்ைிய ப ற்பரப்பு நீர்நிகலைள் ைடல் (இந்தியப் 

மபருங்ைடல்), நீர்ப்பரசன மதரட்டிைள், ைல் ஆறு  ற்றும் ப ரதரைம் ஆறு ஆகும். கூடுதலரை, ஒரு நீர்ப்பரசன 

ைரல்வரய் அக ப்பு, சிறு ஓகடைள், நீர் பதங்கும் பள்ளங்ைள்  ற்றும் வயல் வடிைரல் ஆைியகவ ஆய்வுப் 

பகுதியில் உள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியின் ைிகடக்கும் ப ற்பரப்பு நீர்நிகலைள் படம் 3.18-3.21 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ைல்yhW ஒரு பருவைரல நீபரரகட  ற்றும்  கழக் ைரலங்ைளில் ைல்yhw;wpd; ைீழ் பகுதியில் முக்ைிய ரை 

ைல்yhW பரலத்தின் ைீழ் பகுதியில் மவள்ளம் ஏற்படுவது  ிைவும் மபரதுவரனது. ைல்yhw;wpலிருந்து 

அருைிலுள்ள ைரற்ைரகல பைரபுரம் (WT 19)  ற்றும் பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம் (CSS) ஆைியகவ 

முகைபய 400 m  ற்றும் 350 m ஆகும். Ma;Tf;ைரலத்தில் ைல்yhw;wpd; நிகல படம் 3.20 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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cU 3-20: Ma;Tf; fhyj;jpy; fy;yhW ghyj;jpd; fPo; fy;yhw;wpd; epiy.  

ப ரதரைம் ஆறு (படம் 3.21) இப்பகுதியில் உள்ள  ிைப்மபரிய ஓகடயரகும். ப லும் இது WT 38 என்ை 

ைரற்ைரகல பைரபுரத்தில் இருந்து சு ரர் 1.3 ைி ீ மதரகலவில் ைடலில் பரய்ைிைது. ப ரதரைம் ஆைில் உள்ள 

நீர் நீர்ப்பரசன பநரக்ைங்ைளுக்ைரை முக்ைிய ரை மநல் சரகுபடிக்ைரன ஆய்வுப் பகுதி மதற்கு பகுதியில் 

அக ந்துள்ள நீர்ப்பரசன குளங்ைளுக்கு திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது குைிப்பிடத்தக்ைது.  

 

cU 3-21: Ma;Tf; fhyj;jpy; Nkhjufk; MW ghyj;jpd; fPo; Nkhjufk; Mw;wpd; epiy.  

twl;rp fhyj;jpy; 
fy;yhw;wpy; ePu; 
,y;iy 
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திட்டப் பகுதியின் ப ற்குப் பகுதியில் இந்தியப் மபருங்ைடல் எல்கலயரை உள்ளது  ற்றும் பல ைரற்ைரகல 

பைரபுரங்ைள் (WT 3, WT 5, WT 6, WT 8, WT 9, WT 12, WT 19, WT 20, WT 21, WT 22, WT 27, WT 31) 

ைடற்ைகரக் பைரட்டிற்கு அருைில் உள்ள பகுதியில் முன்ம ரழியப்பட்டது. ைடற்ைகரக் பைரட்டிலிருந்து 

ைரற்றுக் பைரபுரத்தின் இருப்பிடத்திற்கு (WT 9) தூரம் சு ரர் 65  ீ. 

திட்டப் பகுதிக்குள் பல சிைிய நீர்ப்பரசனத் மதரட்டிைள் அக ந்துள்ளன  ற்றும் மதரட்டியின் பரப்பளவு 30 

மெக்படருக்கும் குகைவரை உள்ளது. வைண்ட ைரலத்தில், அகனத்து பரசன மதரட்டிைளும் வைண்டு 

பபரகும் அல்லது மதரட்டியின் நடுப்பகுதியில் தண்ணீர் பதங்ைி நிற்கும். சில நீர்ப்பரசன மதரட்டிைளின் 

புகைப்படங்ைள் படம் 3.22 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. நீர்ப்பரசனத் மதரட்டியில் இருந்து அருைிலுள்ள 

ைரற்ைரகல பைரபுரத்தின் இருப்பிடத்திற்ைரன தூரம் சு ரர் 50  ீ. 

 

 

cU 3-22: Ma;Tf;ைரலத்தில் திட்டப் பகுதிக்குள் உள்ள நீர்ப்பரசன குளங்ைளின் நிகல, 

முள்ளிக்குளம்,  ன்னரர் (ப பல:  கழ நீகர  ட்டும் ஊட்டுதல், ைீபழ-  கழ நீகர ஊட்டுதல் 

 ற்றும் ப ரதரைம் ஆைிலிருந்து நீகர திருப்பி விடுதல்) 
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பல jho;thd gFjpfs; ஆய்வுப் பகுதிக்குள் அக ந்துள்ளன  ற்றும் அகனத்தும் 

பருவைரலj;jpw;Fwpaitahf உள்ளன. jho;thd பச ிப்பைத்திலிருந்து அருைிலுள்ள fhw;whiy பைரபுரத்தின் 

இருப்பிடத்திற்கு சு ரர் 150  ீ தூரம் உள்ளது. 

கூடுதலரை, வயல் வடிைரல், ைரல்வரய்ைள்  ற்றும் பருவைரல சிறு ஓகடைள் உள்ளன. வயல் வடிைரல்ைள் 

மநல் வயல்ைளுடன் மதரடர்புகடயகவ. மபரும்பரலரன பருவைரல சிறு நீபரரகடைள் குறுைியதரைவும், 

 கழக் ைரலத்தில்  ட்டுப  தண்ணீர் ைிகடக்கும் என்றும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது (படம் 3.23-3.26). 
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cU 3-23: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> gpNupf;fg;gl;Ls;s fhw;whiy NfhGuq;fspd; ,lg;guk;gy; uPjpahd 
guk;gy;> Nkw;gug;G ePu;epiyfs;> kw;Wk; cgMsp epiyak;.  
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cU 3-24: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> jpl;lg;gFjpapd; tlgFjpapy; gpNupf;fg;gl;Ls;s fhw;whiy 
NfhGuq;fspd; ,lg;guk;gy; uPjpahd guk;gy;> kw;Wk; Nkw;gug;G ePu;epiyfs;. 

 

cU 3-25: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> jpl;lg;gFjpapd; kj;jpapy; cs;s gpNupf;fg;gl;Ls;s fhw;whiy 
NfhGuq;fspd; ,lg;guk;gy; uPjpahd guk;gy;> kw;Wk;fy;yhW nts;sg;ngUf;F gpuNjrk;.  

Kal Aru 

Flooding 
area 

Sea 

Depression storage 

Minor stream 
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Sea 
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cU 3-26: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> jpl;lg;gFjpapd; njw;F gFjpapy; gpNupf;fg;gl;Ls;s fhw;whiy 
NfhGuq;fspd; ,lg;guk;gy; uPjpahd guk;gy;> kw;Wk; Nkw;gug;G ePu;epiyfs;;.  

3.1.4.2 Nkw;gug;G ePu; tbfhyikg;G ghq;F. 

ஆய்வுப் பகுதியின் உயரம் இடத்திற்கு இடம்  ரறுபடும், அதிைபட்சம் 20 m MSL வகர இருக்கும். ஆய்வுப் 

பகுதி மபரதுவரை ஒரு தட்கடயரன  ற்றும் குகைந்த அகல அகலயரன நிலப்பரப்கபக் ைரட்டுைிைது. 

 ணல்  ற்றும் பரகை ைடற்ைகரைள், தனிக ப்படுத்தப்பட்ட குன்றுைள், படிவு  ற்றும் அரிப்பு அம்சங்ைள், 

வகளந்து மசல்லும் நதிப் பகுதிைள், ஆற்ைின் வரய் திைப்பு  ற்றும் மூடுதல், பரந்த ஆற்று வரய்  ற்றும் 

 ணல் திட்டுைள் ஆைியகவ ைடற்ைகரப் பகுதியில் உள்ள முக்ைிய சிைப்பியல்பு அம்சங்ைளரகும். 

தட்கடயரன  ற்றும் அகல அகலயரன நிலப்பரப்பு  ற்றும் தரழ்வுைள் (சரரசரி, மபரதுவரன தகர 

 ட்டத்திலிருந்து ஒரு  ீட்டர் வகர ஆழம்) மபரும்பரலரன உள்நரட்டுப் பகுதிைளில் மபரதுவரன 

அம்சங்ைளரகும். 

கூடுதலரை, சிைிய குவியல்ைள் (குவி ரடங்ைள்)  ற்றும் பள்ளத்தரக்குைள் WT 23 ஐ சுற்ைி 100 ஏக்ைர் 

பரப்பளவில் ைரணப்படுைின்ைன (படம் 3.27). பள்ளத்தரக்கு  ற்றும் குவியல் (குவி ரடங்ைள்) இகடபய 

சரரசரி உயர பவறுபரடு சு ரர் 4-5 m ஆகும். இப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு பரய்ச்சல்ைள் மபரும்பரலரன 

பள்ளத்தரக்குைளில் உள்ளன, இறுதியரை, ஒரு பள்ளத்தரக்கு வழியரை ைடலுக்கு பரய்ைின்ைன. 
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cU 3-27: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> WT 23 jpl;lg;gFjpia #oTs;s Ftpay;fs; kw;Wk; 
gs;sjhf;Ffs; 

இப்பகுதியின் முக்ைிய நீபரரட்டம் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ஆறுைளுடன் மதரடர்புகடய ப ரதரைம் ஆறு 

 ற்றும் வகளந்து மசல்லும் நதி அம்சங்ைள்  ற்றும் பகழய ஆற்றுப் பரகதைள் vd;gitahFk;. ைல் ஆறு 

என்பது ஒரு பருவைரல நீபரரகட ஆகும், இது Ma;Tg; பகுதியின் நடுப்பகுதியில் ைிழக்கு ப ற்கு திகசயில் 

பரய்ைிைது.  கழக் ைரலங்ைளில், ைல் ஆறு பரலத்தின் ைீழ்ப்பகுதியரன ைல் ஆைின் ைீழ் பகுதியில் மவள்ளம் 

ஏற்படுவது  ிைவும் மபரதுவரனது. மவள்ள நீர் WT 20  ற்றும் WT 21 க்கு இகடயில் அக ந்துள்ள வடிைரல் 

பரகத வழியரை ைடலுக்கு பரய்ைிைது. Msp cgepiyak; பகுதியின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் தரழ்வுப்பகுதி 
வழியரை ைல் ஆருக்கு பரய்ைிைது. 

மபரும்பரலரன நீர்ப்பரசனத் மதரட்டிைள் gbf;fl;L அக ப்புைளுக்குள் அக ந்துள்ளன, இறுதியரை,  ிைக் 

குகைந்த உயர ரன மதரட்டியில் உள்ள அதிைப்படியரன நீர் சிறு ஓகடைள் வழியரை ைடலுக்கு பரய்ைிைது. 

ப லும்,  கழக்ைரலத்தில் ைணிச ரன அளவு  கழநீர் உள்நரட்டில் நிலத்தடி பரய்ச்சலரை ஏற்படும். சில 

நிலப்பரப்பு ஓட்டம் இயற்கையரன தரழ்வுநிகலக்கு குவிந்து, ைிகடக்ைக்கூடிய நீபரரகடைள் அல்லது 

நீர்ப்பரசன மதரட்டிைளுக்கு ச நிகல பரய்ைிைது. 

3.1.4.3 Nkw;gug;G ePupd; epyTif> juk;> kw;Wk; Nkw;gug;G ePupd; jw;Nghija gad;ghL. 

ஆய்வுப் பகுதியில் தண்ணீர் ைிகடப்பது  ற்றும் தர ரனது ஆண்டு முழுவதும்  ரறுபடும்  ற்றும் 

தற்பபரதுள்ள தட்பமவப்ப நிகலைள், ப ரதரைம் ஆைிலிருந்து தண்ணீகரத் திருப்பிவிடுதல்  ற்றும் 

ஓகடக்கும் ைடலுக்கும் இகடபய உள்ள நுகழவரயில்ைகளத் திைந்து மூடுவது ஆைியவற்ைரல் 

ைட்டுப்படுத்தப்படுைிைது. 

ஆய்வு மசய்யப்பட்ட பகுதி இலங்கையின் வடப ற்கு அகர வைண்ட வலயத்தில் அக ந்துள்ளது, 

சரரசரியரை 950 mm வருடரந்த  கழ வீழ்ச்சிகயப் மபறுைிைது, முக்ைிய ரை வடைிழக்கு பருவ கழ  ற்றும் 

இரண்டரவது இகடப்பட்ட பருவ கழ ைரலத்தில் அக்படரபர் முதல் பிப்ரவரி வகர kw;Wk; அக்படரபர் 
முதல் டிசம்பர் வகர அதிை  கழ மபய்யும். சரரசரி ஆண்டு மவப்பநிகல சு ரர் 270C  ற்றும் இப்பகுதியின் 

WT 23 

Ftpay; 

gs;sjhf;
F 
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வருடரந்திர சரத்திய ரன Nkw;gug;G ஆவியரதல் சு ரர் 2100 mm (ஆதரரம்: வளி ண்டலவியல் திகணக்ைளம், 

இலங்கை)  ற்றும் இது சரரசரி வருடரந்த  கழ வீழ்ச்சிகய விட அதிை ரகும். 

மபரதுவரை,  கழக்ைரலங்ைளில் பரசனத் மதரட்டிைளில் தண்ணீர் ைிகடக்கும். ப லும், ப ரதரைம் ஆைில் 

இருந்து திருப்பிவிடப்படும் தண்ணீர், அப்பகுதியின் தட்பமவப்ப நிகலக்கு ஏற்ப ஆய்வுப் பகுதியின் 

மதற்குப் பகுதியில் அக ந்துள்ள பரசனத் மதரட்டிைளுக்குக் ைிகடக்ைிைது. பரசனத் மதரட்டிைளில் இருக்கும் 

தண்ணீர் பரசனத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும். மபரதுவரை, அகனத்து மநற்பயிர் நிலங்ைளும்  கழக் 

ைரலத்தில் பயிரிடப்படும்  ற்றும் திட்டப் பகுதியின் மதற்குப் பகுதியில் உள்ள  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட வயல் 

நிலங்ைள் வைண்ட ைரலங்ைளில் தண்ணீகரத் திருப்பிவிடர ல் சரகுபடி மசய்யப்படும்.  கழக் ைரலங்ைளில் 

ப ரதரைம் ஆற்ைின் இருபுைமும் உள்ள தரழ்வரன பகுதிைள் மவள்ளத்தில் மூழ்கும் எனவும், வைண்ட 

ைரலங்ைளில் ப ரதரைம் ஆைில் நீபரரட்டப ர அல்லது குகைந்த நீபரரகடபயர fhzg;gLk; என்பதும் 
குைிப்பிடத்தக்ைது. 

ைல் ஆறு பருவைரல நீபரரகட  ற்றும்  கழக் ைரலங்ைளில் அதிை அளவு தண்ணீகர ைடலுக்கு 

மவளிபயற்றுைிைது. ப லும், ைல்yhw;wpd; ைீழ் பகுதியில் முக்ைிய ரை ைல் ஆறு பரலத்தின் ைீழ் பகுதியில் 

மவள்ளம் ஏற்படுவது  ிைவும் மபரதுவரனது. WT 20  ற்றும் WT 21 க்கு இகடயில் உருவரக்ைப்பட்ட வடிைரல் 

பரகதயில் மவள்ளம் நிகைந்த நீர் ைடலுக்கு பரய்ைிைது  ற்றும் சரத்திய ரன மவள்ளப் பகுதி படம் 3.25 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. எவ்வரைரயினும், ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைளுக்ைரன உத்பதச இடங்ைள் ப ரதரைம் 

ஆறு  ற்றும் ைல் ஆறு ஆைியவற்ைிலிருந்து மவள்ளம் பரய்ச்சப்படரது. ப லும், முன்ம ரழியப்பட்ட 

பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம் (CSS) ைல் ஆறு பரலத்திலிருந்து சு ரர் 400 m மதரகலவில் பரலம் 

உயரத்தில் இருந்து சு ரர் 2  ீ உயரத்தில் அக ந்துள்ளது. எனபவ, ைல் ஆைிலிருந்து CSS மவள்ளம் வரரது. 

மபரதுவரை, மபரும்பரலரன jho;T பச ிப்புைள் (படம் 3.28), சிறு நீபரரகட  ற்றும் திட்டப் பகுதியில் உள்ள 

வடிைரல் பரகதைள் பருவைரலj;jpw;Fwpaitahf இருக்கும்.  கழக்ைரலங்ைளில், மபரும்பரலரன 

தரழ்வுநிகல பச ிப்பு  ற்றும் அதன் சுற்றுப்புை பகுதிைளில் தண்ணீர் நிரம்பி இரண்டு முதல் மூன்று 

 ரதங்ைளுக்கு தண்ணீர் ைிகடக்கும். மபரும்பரலரன பள்ளங்ைளில் நீர் நிரலின் உயரம் ஒரு  ீட்டருக்கும் 

குகைவரை உள்ளது. முன்ம ரழியப்பட்ட சில ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைள் (WT 38, WT 27, WT 26, WT 24, WT 23, WT 

17, WT 12,  ற்றும் WT 9) ைரற்ைழுத்தத் தரழ்வுப் பகுதிக்கு மநருக்ை ரைவும், ைரற்ைரகலக் பைரபுரங்ைகளச் 

சுற்ைிலும் இரண்டு அடிக்கும் குகைவரன நீர்த் தூண்ைள் இருப்பதரைவும் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ைன கழ 

ைரலத்தில் எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது.  கழக்ைரலத்தில்,  கழக்ைரலங்ைளில் உயிர் சிகதக்ைக்கூடிய 

அசுத்தங்ைள் தண்ணீரில் பசர்க்ைப்படலரம். 

ஆற்ைின் முைத்துவரரத்தில்  ணல் தடுப்பு ஏற்படுவது வழக்ைம். ைடல் நீர்  ற்றும் ஓகட நீர் இயக்ைவியலின் 

விகளவரை நீபரரகடைள்  ற்றும் ைடலுக்கு இகடபய உள்ள  ணல் தகடகயத் திைப்பதும் மூடுவதும் 

நடக்கும்.  கழக் ைரலங்ைளில், நீபரரகடயின் நீர் ட்டம்  ற்றும் அளவு அதிைரிப்பதரல், ஓகடயில் உள்ள 

ப ற்பரப்பு நீர் ைடலுக்குச் மசல்ைிைது. வைண்ட ைரலத்தில், ஓகடயில் நீர் குகைவரைபவர அல்லது 

குகைவரைபவர இருப்பதரலும், நீண்ட ைகர வண்டல் பபரக்குவரத்து ைரரண ரைவும் ஆற்ைின் 

முைத்துவரரத்தில்  ணல் தடுப்பு ப ம்பரடு எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. விசரரகணக் ைரலத்தில் ஆற்ைின் வரய் 

(ஓகட) நிகல படம் 3.29 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ப லும், அகல தரக்ைம் ைரரண ரை ைடலுக்கு அருைில் 

உள்ள ஓகடயில் ைடல் நீர் நன்னீருடன் ைலக்கும் என எதிர்பரர்க்ைலரம். 

வைண்ட ைரலங்ைளில் ைள ஆய்வு ப ற்மைரள்ளப்பட்டதில், ைல் ஆறு, பள்ளங்ைள், பரசனத் மதரட்டிைள், சிறு 

ஓகடைள் என அகனத்துப் பருவைரல நீர்நிகலைளிலும் பரயும் நீர் ைிகடப்பதில்கல என்பது 

அவதரனிக்ைப்பட்டது. 



84 

 

 
 

cU 3-28: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpDs; jho;Tfspd; rpy miktplq;fs;  

 

cU 3-29: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> Ma;tpd;NghJ Mw;WKfj;jpd; (Xil) epiyik. 

jho;Tfs; 

Ma;Tg;gFjp Mw;wpd; 
Kfj;Jthuk;  
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Ma;tpd; பபரது,  ின் ைடத்துத்திைன் (EC) (µs/cm) ஒரு புல ைடத்துத்திைன்  ீட்டகரப் பயன்படுத்தி ப ற்பரப்பு 

நீர்நிகலைளில் அளவிடப்பட்டது. விவரங்ைள் அட்டவகண 3.3 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 3-3: kd;dhu; fl;lk;-III Ks;spf;Fsk; nraw;wpl;l Ma;T gpuNjrj;jpy; Nkw;gug;G ePu;fspd; mstPl;L 

tpguq;fs;  

miktplk; miktpl Gs;spfs; EC-
µs/cm 

Fwpg;G  

SW 1 790 56’ 45.09” E, 
080 34’ 32.44” N. 

1205 ePu;g;ghrd Fsk; (ghiyf;Fop)  

SW 2 790 56’ 49.90” E, 
080 33’ 32.26” N. 

660 ghyj;jpw;F mUfpy; nkhjufk; MW. 

SW 3 790 55’ 28.12” E, 
080 35’ 36.97” N. 

1144 ePu;g;ghrd Fsk; (Nfhukl;il Fsk;) 

SW 4 790 56’ 11.40” E, 
080 34’ 49.12” N. 

1220 ePu;g;ghrd Fsk; (Gspaq;Fsk;) 

SW 5 790 55’ 31.68” E, 
080 35’ 59.60” N. 

1240 ePu;g;ghrd Fsk; (ghw;Fsk;)  

SW 6 790 57’ 45.92” E, 
080 41’ 12.15” N. 

72.8 ePu;g;ghrd Fsk; /jho;T Nrkpg;G  

SW 10 790 56’ 43.88” E, 
080 39’ 23.86” N. 

47150 fy;yhW Mw;WKfj;jpy; Njq;fpa ePu; (fly; ePUld; 
fye;jJ)  

SW 8 790 57’ 45.93” E, 
080 42’ 08.05” N. 

360 ePu;g;ghrd Fsk; (ethle;jho;T Fsk;) 

SW 9 790 57’ 06.36” E, 
080 41’ 31.91” N. 

49,200 Mw;WKfj;jpy; Njq;fpa ePu; (fly; ePUld; fye;jJ) 

SW 7 790 57’ 03.31” E, 
080 40’ 48.89” N. 

48500 fly; ePu; 

விசரரகணக் ைரலத்தில் ப ற்பரப்பு நீர்நிகலைளில் இருந்து ஐந்து  ரதிரிைள் பசைரிக்ைப்பட்டு பகுப்பரய்வு 

மசய்யப்பட்டன. நீரின் தர முடிவுைள் அட்டவகண 3.4  ற்றும் இகணப்பு 3 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. நீர் 

 ரதிரி புள்ளிைள்  ற்றும் அப்பகுதியின் வயல் நீரின் தரத்கத அளவிடும் புள்ளிைள் படம் 3.30 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 3-4: Nkw;gug;G ePupd; ePu;j;ju msTUf;fspd; gFg;gha;Tnra;ag;gl;l ngWNgWfs;  

,ay;G nghUs; 
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ngWNgWfs; (Nkw;gug;G ePu; khjpupfs;)  

S
W

  
1
 

S
W

  
2
 

S
W

  
3
 

S
W

  
6
 

S
W

  
7

  

ngsjPf ,ay;Gfs; 

epwk; 15 25 150 20 75 2.5 

NTU ,y; fyq;fy; jd;ik 2 4.7 54.3 1 21.6 3 

,urhad ,ay;Gfs; 
pH  6.5-8.5 7.3 7.4 7.6 6.8 8.8 

µs/cm ,y; kpd;flj;jy; jpwz; 
750 1205 660 1144 72.8 48500 

FNshiul;L mg/L (as Cl) 
250 268 234 278 13 9350 

nkhj;j fhuj;jd;ik mg/L (as CaCO3) 200 280 150 280 21 250 

nkhj;j td;jd;ik mg/L (as CaCO3) 250 260 130 250 15 3050 
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RshjPd mNkhdpah (as NH3) 0.06 0.07 0.01 0.24 0.35 0.7 

iejNul;L mg/L (as NO-
3) 50 0.3 0.4 0.1 0.1 3 

iejiul;L mg/L (as NO-
2) 3 0.19 0.15 0.01 0.01 0.03 

GNshiul;L mg/L (as F) 1 1.31 1.05 1.37 0.12 1.62 

nkhj;j ngh];Ngl;L (as PO4
3-  ) 2 0.1 0.6 0.1 0.1 0.1 

nkhj;j ,Uk;G mg/L (as Fe) 0.3 0.01 0.22 0.11 0.01 0.13 

ry;Ngw;W mg/L (as SO4
2-) 250 1 5 1 1 2000 

SW 7 ைடல் நீர்  ற்றும் அளவிடப்பட்ட நீரின் தர அளவுருக்ைள் அதிை ரை உள்ளன.  ற்ை  ரதிரிைளின் முடிவுைளின்படி, 

பின்வருவனவற்கை முடிக்ை முடியும். 

SW 2 ஆற்று நீரிலிருந்து (ப ரதரைம் ஆறு) பசைரிக்ைப்பட்டு, Ma;Tf; ைரலத்தில் அதிை நீர் வரத்து ைரணப்பட்டது. நிைம் 

 ற்றும் மைரந்தளிப்பு தவிர அகனத்து அளவிடப்பட்ட அளவுருக்ைள் SLS வழிைரட்டுதல்ைளின்படி உள்ளன. 

இருப்பினும், ைடல் நீர் ைலப்பதரல் வைண்ட ைரலத்தில் அளவுருக்ைள் மசைிவூட்டப்படுவகத எதிர்பரர்க்ைலரம். 

SW 6 தரழ்வு பகுதிக்குள்  கழநீர் பதங்ைி நிற்ைிைது  ற்றும் தண்ணீரின் இருப்பு அப்பகுதியின் நிலவும் தட்பமவப்ப 

நிகலைகளப் மபரறுத்தது. நிைம்  ற்றும் மைரந்தளிப்பு தவிர அகனத்து அளவிடப்பட்ட அளவுருக்ைள் SLS 

வழிைரட்டுதல்ைளின்படி உள்ளன 

SW 1 kw;Wk; SW 3 நீர்ப்பரசன மதரட்டிைள்  ற்றும் இரண்டு  ரதிரிைள் ஒபர  ரதிரியரன நீரின் தர நிகலைகளக் 

ைரட்டுைின்ைன. ஆவியரதல் விகளவு ைரரண ரை EC, ைரரத்தன்க   ற்றும் Gளூகரடுைளின் மசைிவுைள் SLS 

வழிைரட்டுதல்ைகள விட அதிை ரை இருப்பகத நீரின் தர முடிவுைள் மவளிப்படுத்தின. 
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cU 3-30: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> fUj;jpl;l gpuNjrj;jpy; ePu;khjpup miktplq;fs; kw;Wk; ePu;j;ju mstPL nra;ag;gl;l ,lq;fspd; 
,lg;guk;gy; uPjpahd guk;gy; 



88 

 

3.1.4.4 epyj;jb ePupd; epyTif> juk;> kw;Wk; epyj;jb ePupd; jw;Nghija ghtid  

புவியியல் ரீதியரை, ஆய்வுப் பகுதி  பயரசீன் வயது வண்டல் உருவரக்ைம் மைரண்டது. இப்பகுதியின் 

ப லடுக்கு ப ல்  ண், ஒருங்ைிகணக்ைப்படரத  ணல் படிவுைள்  ற்றும் வரனிகல அக ப்புைகளக் 

மைரண்டுள்ளது. ஒருங்ைிகணக்ைப்படரத  ணல் படிவுைள் சில ைடபலரரப் பகுதிைளுக்கு 

 ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன, சில ச யங்ைளில் அகவ ைிரர ப்புைங்ைகள பநரக்ைி 500  ீ வகர 

நீட்டிக்ைப்படுைின்ைன. 

இப்பகுதியின் நீர்வளவியல் அக ப்பின்படி, திட்டப் பகுதியிலும் அதன் சுற்றுப்புைத்திலும் நரன்கு 

வகையரன நீர் தரங்ைி வடிவங்ைள் உள்ளன. நரன்கு நீர் தரங்ைி அக ப்புைளில் மூன்று ப லடுக்குக்குள் 

அக ந்துள்ளன. நீர் தரங்கும் அக ப்புைளின் விவரங்ைள் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

         tz;ly; epyf;fPo; eP&w;W 
         flw;fiu kzy; epyf;fPo; eP&w;W  
         fhyepiyahyope;j fl;likg;Gfs; (fhyepiyahyope;j fl;likg;Gfspd; jho;e;j gFjp)  
         gbtile;j Rz;zf;fy; epyf;fPo; eP&w;W  

tz;ly; epyf;fPo; eP&w;W: வண்டல் நீர்நிகலைள் ஆற்று வகளவுைள்  ற்றும் பகழய ஆற்றுப் 

பரகதைளுக்கு  ட்டுப  வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளன, ப லும் அகவ ைட்டுப்பரடற்ை இயல்புைளரை 

மசயல்படுைின்ைன. இந்த நீர்நிகலைளின் நிலத்தடி நீர் ட்டம் ஆறு அல்லது ஓகடயின் நீர் ட்டத்கதப் 

மபரறுத்து  ரறுபடும். ஆய்வுப் பகுதியின் நீபரரகடைளுடன் ஒப்பிடும்பபரது, ஒப்பீட்டளவில் 

தடி னரன  ற்றும் அைல ரன வண்டல் படுக்கைைள் ப ரதரைம் ஆருவில் அக ந்துள்ளன. வண்டல் 

பரத்திைளின் நிலத்தடி நீரின் தரம் ஆண்டு முழுவதும்  ரறுபடும். வைண்ட ைரலங்ைளில் ைடல் நீர் 

ைலப்பதரல் ைடலுக்கு அருைில் உள்ள நீர்நிகலைளில் நிலத்தடி நீர் தரம் மைட்டுவிடும். 

தற்பபரது, திட்டப் பகுதியின் வண்டல் நீர்நிகலைளில் இருந்து நிலத்தடி நீர் எடுப்பது இல்கல. 

flw;fiu kzy; epyf;fPo; eP&w;W: ைடற்ைகரகய ஒட்டிய சில பகுதிைளில் ைடற்ைகர  ணல் நீர்நிகலைள் 

அக ந்துள்ளன. நிலத்தடி நீர் உப்பு நீரின்  ீது tpy;iyைள் பபரல் ஏற்படுைிைது  ற்றும் நிலத்தடி நீர் 

ePu;epiyapd; சில பகுதிைள் வரனிகல உருவரக்ைத்தில் தங்ைியுள்ளது என்பது குைிப்பிடத்தக்ைது. நன்னீர் 

ePu;epiyapd; தடி ன் 6-8  ீட்டருக்கும் குகைவரை உள்ளது  ற்றும் அது ைடகல பநரக்ைி குகைைிைது. 

இந்த நீர்நிகலயரனது  கழக் ைரலத்தில் முழுக யரை ரீசரர்ஜ் மசய்யப்படுைிைது  ற்றும் திட்டப் 

பகுதியின்  ற்ை வடிவங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில்  ணல் உருவரக்ைத்தின் ரீசரர்ஜ் விைிதம்  ிை அதிை ரை 

உள்ளது. ைடபலரர நீர்நிகலைளில் நிலத்தடி நீர் ைிகடப்பது அப்பகுதியின் வண்டல் நீர்நிகலைளுடன் 

ஒப்பிடும்பபரது குகைவரைபவ உள்ளது என்பது குைிப்பிடத்தக்ைது. 

தற்பபரது, ைடபலரர நீர்நிகலைளில் இருந்து நிலத்தடி நீர் எடுப்பது குகைந்தபட்ச  ட்டத்தில் உள்ளது 

குைிப்பிடத்தக்ைது. 

fhyepiyahyope;j fl;likg;Gfs; (Nkw;gilfspd; jho;e;j fl;likg;Gfs;):  திட்டப் பகுதியின் 

ப ல்சுக யின் ைீழ் பகுதி ைட்டுப்பரடற்ை நீர்நிகல/நீர்நிகலயரை நிைழ்ைிைது  ற்றும் ஆய்வுப் பகுதியின் 

ப லடுக்கு தடி ன் 7  ீ முதல் 40  ீ வகர  ரறுபடும். அதிை சுக  மைரண்ட மபரருளின் 

எதிர்பரர்க்ைப்படும் பபரபரரசிட்டி 5% க்கும் குகைவரை உள்ளது  ற்றும் அதன் கெட்ரரலிக் 

ைடத்துத்திைன்  ிைவும் குகைவரை உள்ளது. எனபவ, அதிை பரரம் உள்ள நீர்நிகலைளில் இருந்து மபரிய 

அளவில் நிலத்தடி நீகர எடுக்ை முடியவில்கல. 

நிலத்தடி நீரின் இருப்பு  ற்றும் அதிை சுக க்குள் தரம் ஆைியகவ நிலத்தடி நீர் ரீசரர்ஜ் மசய்யும் ஆதரரம் 

 ற்றும் நிகலக ைகளப் மபரறுத்தது. ப ற்பரப்பு நீர் பச ிப்பு அக ப்புைள் ைிகடக்ைரத  ற்ை 

பகுதிைளுடன் ஒப்பிடும்பபரது, பரசன மதரட்டிைளின் ைீழ் பகுதியில் நிலத்தடி நீர் இருப்பு அதிை 

சுக யரை உள்ளது. ப லும்,  ற்ை பகுதிைகள விட பரசன மதரட்டிக்கு அருைில் உள்ள நிலத்தடி நீரின் 
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தரம் ஒப்பீட்டளவில் நன்ைரை உள்ளது. ஆழ்துகள ைிணறுைளில் உள்ள நிலத்தடி நீகர துகவக்ைவும், 

குளிக்ைவும் பயன்படுத்தப்படுைிைது. 

gbtile;j Rz;zf;fy; epyf;fPo; eP&w;W: திட்டப் பகுதியின் ப ல் சுக க்குக் ைீபழ உள்ள நிலத்தடி 

பரகை உருவரக்ைம் வண்டல் சுண்ணரம்புக் ைல்  ற்றும் அது ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட நீர்நிகலயரை 

மசயல்படுைிைது. நீர்நிகலயரனது முக்ைிய ரை சீரற்ை தன்க யின் ைகரசல் துவரரங்ைகளக் 

மைரண்டுள்ளது  ற்றும் இந்த தீர்வு துவரரங்ைளில் மபரும்பரலரனகவ ஒன்பைரமடரன்று 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. சுண்ணரம்பு வடிவங்ைளின் Ez;Jis jd;ik  ற்றும் ePupay; ைடத்துத்திைன் 

இப்பகுதியில் உள்ள  ற்ை நீர்நிகல அக ப்புைளுடன் ஒப்பிடும்பபரது  ிை அதிைம். எனபவ, இது 

அப்பகுதியில் நம்பிக்கைக்குரிய நீர்நிகலயரை மசயல்படுைிைது. 

தற்பபரதுள்ள குழரய் ைிணறுைள் (NWSDB தரவு) பதரண்டப்பட்ட ைிணறுைளில் மபரும்பரலரனவற்ைின் 

சுத்திைரிப்பு விகளச்சல் நி ிடத்திற்கு 70 -2500 லிட்டர்ைள் (அட்டவகண: 3.5). திட்டப் பகுதியில் 

விவசரயம், விவசரயம், மதன்கன நிலங்ைள், RO ஆகலைள்  ற்றும் சலகவத் பதகவைளுக்ைரை தனியரர் 

மூலம் 100க்கும் ப ற்பட்ட ஆழ்துகளக் குழரய் ைிணறுைள் அக க்ைப்பட்டுள்ளன என்பது 

குைிப்பிடத்தக்ைது. ஆழ்குழரய் ைிணறுைள் (NWSDB) பற்ைிய விவரங்ைள் ைிகடக்ைவில்கல. 

ml;ltiz 3-5: jw;NghJs;s NWSDB fpzWfspd; Mo;Jis tpguq;fs;  

fpzW 
vz;. GtpaikT Gs;spfs; 

Mok; (m)-
bgl 

ntspNaw;w 
mWtil 
(l/m) 

Nkw;gil jbg;G 
(m) 

     

TW 1 790 56’ 25.22” E, 080 34’ 58.33” N 21 220 21 

TW 2 790 56’ 25.63” E, 080 34’ 56.10” N 25 200 25 

TW 3 790 56’ 11.29” E, 080 35’ 59.26” N 32 60 32 

TW 4 790 56’ 42.96” E, 080 34’ 22.61” N 31 2500 31 

TW 5 790 57’ 24.94” E, 080 40’ 35.83” N 28 160 25 

TW 6 790 57’ 42.95” E, 080 41’ 24.38” N 19 110 19 

TW 9 790 58’ 05.99” E, 080 43’ 16.86” N 25 800 25 

TW 10  790 57’ 47.30” E, 080 43’ 43.03” N 33.5 220 33.5 

TW 11 790 56’ 32.62” E, 080 34’ 56.43” N 31 60 31 

TW 12 790 55’ 57.18” E, 080 35’ 02.65” N 25 70 25 

TW 13 790 57’ 06.98” E, 080 34’ 59.81” N 22.5 12 22.5 

TW 14 790 56’ 48.60” E, 080 33’ 26.74” N 21 1800 21 

RUf;ff; FwpaPL: bgl-epykl;lj;jpw;F fPo;, l/m-epkplj;jpw;F yPw;wu;fs;. 

மபரும்பரலரன இடங்ைளில், அதிை சுக   ற்றும் சுண்ணரம்பு உருவரக்ைத்தின் ைீழ் பகுதியில் நிலத்தடி 

நீர் ஒற்கை அலைரை மசயல்படுைிைது. இருப்பினும், வண்டல் நீர்நிகலைள்  ற்றும்  ணல் நீர்நிகலைள் 

ஆைியகவ சுண்ணரம்புக் ைல் உருவரக்ைத்திலிருந்து தனிக ப்படுத்தப்பட்ட நீர்நிகலைளரகும். 

Ma;Tf; ைரலத்தில், பல ைிணறுைள் ஆய்வு மசய்யப்பட்டு ைள அளவீடுைள் மசய்யப்பட்டன. விவரங்ைள் 

அட்டவகண 3.6  ற்றும் படம் 3.31 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 
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ml;ltiz 3-6: kd;dhu;> Ma;Tg;gpuNjrj;jpd; epyf;fPo; ePu; mstPLfspd; tpguq;fs;.  

fpzW 
vz;. 

GtpaikT Gs;spfs; EC-
µs/cm 

ePyf;fPo; ePu; 
kl;lk; (m)-bgl 

Fwpg;Gfs; 

GW 1 
790 56’ 06.76” E,080 34’ 20.23” N 

1390 1.5 ePu;g;ghrd Fsj;jpw;F 
mUfpy; 

DW 3 790 56’ 06.76” E,080 35’ 57.06” N 1640 4.3 taYf;F mUfpy; 

DW 4 

790 56’ 54.33” E,080 39’ 43.99” N 

6540 1.2 flw;fiu kzy; 
gFjpapy; kw;Wk; 
flw;fiuf;F mUfpy; 

DW 5 790 56’ 50.73” E,080 38’ 18.83” N 36000 0.8 flw;fiuf;F mUfpy; 

DW 6 790 57’ 05.58” E,080 39’ 35.60” N 1820 4.7 cl;gFjp epyk; 

DW 7 790 57’ 31.28” E,080 40’ 33.59” N 3290 4 cl;gFjp epyk; 

DW 8 790 56’ 11.51” E,080 36’ 00.19” N 1690 4.2 taYf;F mUfpy; 

DW 9 
790 57’ 10.99” E,080 40’ 44.51” N 

1360 0.8 flw;fiu kzy; 
gFjpapy; 

TW 1 790 56’ 25.22” E,080 34’ 58.33” N 3480 midj;J fpzWfSk; FbapUg;G 
gpuNjrq;fspDs; mike;Js;sd. milt 
epyf;fPo; eP&w;wpy; rkkhd EC ngwg;gl;lJ 
epy;f;fPo; ePu;kl;lk; jiuapypUe;J 6-8kP fPNo  

TW 2 790 56’ 25.63” E,080 34’ 56.10” N 3610 

TW 4 790 56’ 42.96” E,080 34’ 22.61” N 2800 

TW 5 790 57’ 24.94” E,080 40’ 35.83” N 3520 

TW 6 790 57’ 42.95” E,080 41’ 24.38” N 3670 

TW 9 790 58’ 05.99” E,080 43’ 16.86” N 2970 

TW 10  790 57’ 47.30” E,080 43’ 43.03” N 2930 

TW 14 790 56’ 48.60” E,080 33’ 26.74” N 3510 

RUf;ff; FwpaPL: bgl-epykl;lj;jpw;F fPo;,  

விசரரகணக் ைரலத்தில் தற்பபரதுள்ள ைிணறுைளில் இருந்து மூன்று  ரதிரிைள் பசைரிக்ைப்பட்டு 

பகுப்பரய்வு மசய்யப்பட்டன. நீரின் தர முடிவுைள் அட்டவகணயில் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன: 3.7  ற்றும் 

இகணப்பு 3. 

ml;ltiz 3-7: epyf;fPo; ePupd; ePu;j;ju msTUf;fspd; gFg;gha;Tnra;ag;gl;l ngWNgWfs;  

nghUs; my;yJ ,ay;G 

S
L

S
 

t
Pl
;L
g
;g
ht

i
d
f
;F

w
pa
 
e
Pu; 

t
o
pf
hl
;l
y
; 

(S
L

S
 6

1
4

,2
0

1
3

)  
ngWNgWfs; (epy;f;fPo; khjpupfs;) 

G
W

  
1

 

T
W

  
1

 

T
W

 2
 

D
W

  
4

 

T
W

 6
 

ngsjPf ,ay;G 

epwk; 
15 7.5 2.5 2.5 5 2.5 

fyq;fy; jd;ik NTU 
2 1.5 0.5 0.5 2.1 0.7 

,urhad ,ay;G 

pH  
6.5-8.5 7.4 7.9 7.2 7.1 7.1 

kpd;flj;jhW µs/cm  
750 1390 3480 3610 6540 3670 

FNshiul;L mg/L (as Cl) 
250 209 1100 1200 2100 1300 

nkhj;j fhuj;jd;ik mg/L (as CaCO3) 
200 530 600 700 900 600 

nkhj;j td;jd;ik mg/L (as CaCO3) 
250 180 800 900 1300 900 

RshjPd mNkhdpah (as NH3) 
0.06 0.01 0.01 0.42 0.38 0.11 

iejNul;L mg/L (as NO-
3) 

50 0.1 3.1 1.3 16.3 14.7 
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iejiul;L mg/L (as NO-
2) 

3 0.06 0.04 0.02 0.04 0.07 

GNshiul;L mg/L (as F) 
1 0.68 0.6 0.4 0.65 0.51 

nkhj;j ngh];Ngl;L (as PO4
3-  ) 

2 1.5 0.3 0.1 0.3 0.2 

nkhj;j ,Uk;G mg/L (as Fe) 
0.3 0.1 0.12 0.09 0.09 0.18 

ry;Ngw;W mg/L (as SO4
2-) 

250 3 64 70 250 70 

TW 1, TW 2, kw;Wk; TW 6 வண்டல் சுண்ணரம்பு நீர்நிகலக்குள் அக ந்துள்ளது. நீர் பகுப்பரய்வின் 

முடிவுைள் ைடினத்தன்க , EC, ைரரத்தன்க   ற்றும் குபளரகரடு ஆைியகவ SLS வழிைரட்டுதல்ைளுக்கு 

ப ல் இருப்பகத மவளிப்படுத்தியது. இது இப்பகுதியின் வண்டல் நீர்நிகலக்கு உள்ளரர்ந்த நிகல. 

GW 1 பரசனத் மதரட்டிக்கு அருைரக யில் உள்ள அதிை சுக  நீர்நிகலயில் அக ந்துள்ளது. GW 1 

 கழக்கு கூடுதலரை நீர்ப்பரசன அக ப்பிலிருந்து ரீசரர்ஜ் மசய்யப்படுைிைது. 

DW 4 ைடபலரர  ணல் நீர்நிகலயில் அக ந்துள்ளது  ற்றும் DW 4 இல் உள்ள புதிய நீர் மலன்ஸின் 

தடி ன் வைண்ட ைரலத்தில் ஒன்றுக்கும் குகைவரை இருக்கும். பம்பி மசய்யும் பபரது நிலத்தடி நீர்  ட்டம் 

குகைவதரல் EC மசைிவூட்டகல எதிர்பரர்க்ைலரம். நீர் பகுப்பரய்வின் முடிவுைள் ைடினத்தன்க , EC, 

ைரரத்தன்க   ற்றும் குபளரகரடு ஆைியகவ SLS வழிைரட்டுதல்ைளுக்கு ப ல் இருப்பகத 

மவளிப்படுத்தியது. 

 

 

cU 3-31: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> fUj;jpl;l gpuNjrj;jpy; epyj;jb ePu;khjpup miktplq;fs; 
kw;Wk; ePu;j;ju mstPL nra;ag;gl;l ,lq;fspd; ,lg;guk;gy; uPjpahd guk;gy; 

Fwpg;G: Njhz;L fpzW (DW 4 kw;Wk; DW 9) flw;fiuNahu gbT kzypy; cs;sJ. 
          Njhz;L fpzW (DW 5) tz;ly; gbT kzypy; cs;sJ. 

Njhz;L fpzW (DW 7) Ij; jtpu Vida Njhz;L fpzWfs; Nkw;gilapd; fPo;g;gFjpapy;  
fhzg;gLfpd;wd.  

          midj;J Foha; fpzWfSk; (TWs kw;Wk; DW 7) Rz;zf;fy; gbtpy; fhzg;gLfpd;wd.  
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DW 6 DW 5 

  

TW 5 DW 7 

cU 3-32: kd;dhu;> Ks;spf;Fsk;> fUj;jpl;l gpuNjrj;jpy; Ma;Tnra;ag;gl;l fpzWfspy; rpy. 

3.2 flw;fiuNahu ,ay;Gfs; (Rw;Wr;#oy;)  

1981 ஆம் ஆண்டின் ைடற்ைகரப் பரதுைரப்புச் சட்டம்  ற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த திருத்தங்ைளரல் 

ைகரபயரர  ண்டல ரை வகரயறுக்ைப்பட்ட பகுதியில் ைணிச ரன அளவு திட்ட நடவடிக்கைைள் 

ப ற்மைரள்ளப்பட உள்ளன. ைடபலரர  ண்டலம் என்பது சரரசரி உயர் நீர்  ட்டத்திலிருந்து 300  ீ 

நிலப்பரப்பு எல்கலக்குள் உள்ள பகுதி  ற்றும் சரரசரி குகைந்த நீர்  ட்டத்தின் 02 ைி ீ ைடல் 

எல்கலக்குள் உள்ளது. முன்ம ரழியப்பட்ட 38 ைரற்ைரகல விகசயரழிைளில், 13 விகசயரழிைள் 

ைடபலரர  ண்டலத்திற்குள், ைடற்ைகரபயரரத்தில் சு ரர் 17 ைி. ீ தூரத்திற்கு நிறுவப்பட உள்ளன. 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் முன்ம ரழியப்பட்ட இடங்ைள் படம் 3.33 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. 
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cU 3-33: fhw;W tpirahopfspd; gpNuupf;fg;gl;Ls;s miktplq;fs; (glj;jpd; %yk;: 
https://earth.google.com) 

tpirahopfs; WTG-3, WTG-5, WTG-6, WTG-8, WTG-9, WTG-12, WTG-19, WTG-20, WTG-21, WTG-
22, WTG-23, WTG-27 kw;Wk; WTG-31 vd;gtw;wpd; miktplk; flw;fiu tyaj;jpDs; fhzg;gLtJld; 
mt;tplq;fspy; ,Ue;jhd miktplj; J}uk; (gpd;flw;fiuapypUe;J) ml;ltiz 3.8 ,y; jug;gl;Ls;sJ.  

ml;ltiz 3-8: flw;fiuapypUe;J fhw;W tpirahopfSf;Fs;s J}uk;.  

fhw;W tpirahop miktplk; 
flw;fiuapypUe;J mz;zsthd J}uk; 
(m) 

WTG-3 100 

WTG-5 130 

WTG-6 150 

WTG-8 100 

WTG-9 40 
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WTG-12 90 

WTG-19 70 

WTG-20 110 

WTG-21 100 

WTG-22 135 

WTG-23 265 

WTG-27 70 

WTG-31 105 

 

ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழி இருப்பிடத்கதயும் சுற்ைியுள்ள ஒரு பரந்த பகுதி திட்ட 

நடவடிக்கைைளுக்கு பயன்படுத்துவதற்ைரை வகரயறுக்ைப்பட பவண்டும். ைரற்று விகசயரழி இருப்பிடம் 

WT-5  ற்றும் WT-21 ஆைியவற்கைச் சுற்ைி வகரயறுக்ைப்பட பவண்டிய பகுதிைள் படம் 3.34 இல் 

ைரட்டப்பட்டுள்ளன. 

  

cU 3-34: WT-5 kw;Wk; WT-21 Mfpa fhw;W tpirahopfspd; miktplq;fspy; fUj;jpl;l 
nraw;ghLfSf;fhf milahsg;gLj;jg;gLk; gFjpfs; (glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

ைகரபயரரப் பரதுைரப்பு  ற்றும் ைகரபயரர வள முைரக த்துவ திகணக்ைளத்தினரல் (CCCRMD) 

மவளியிடப்பட்ட இலங்கை ைகரபயரர  ண்டலம்  ற்றும் ைகரபயரர வள முைரக த்துவத் திட்டம் 

2018 இல் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ள, ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ைகரபயரரப் பகுதியரனது, அரிப்பு 

ைிழக்ைிலிருந்து புக்குளம் ப ரதரைம் ஆறு வகரயிலரன ைகரபயரரப் பிரிவு 104 இல் உள்ளது. . 65  ீ 

அைலம் மைரண்ட ஒரு ைகரபயரரப் பின்னகடவு, 25  ீ அைலம்  ற்றும் 40  ீ அைலம் மைரண்ட 

தகடமசய்யப்பட்ட பகுதி ஆைியவற்கைக் மைரண்டுள்ளது, இது CCCRMD ஆல் ைகரபயரரப் பிரிவு 104 

க்கு குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

ைடபலரர  ண்டலத்திற்குள் முன்ம ரழியப்பட்ட திட்ட நடவடிக்கைைளின் பரர்கவயில், அடிப்பகட 

சுற்றுச்சூழல் நிகலக ைகள  திப்பிடுவதற்கும், திட்ட நடவடிக்கைைளரல் ஏற்படக்கூடிய பரதிப்புைகள 

ைண்டைிவதற்கும்  ற்றும் தணிப்பு நடவடிக்கைைள்  ற்றும் ைண்ைரணிப்பு பதகவைகள 

முன்ம ரழிவதற்கும் அப்பகுதியில் ைடபலரர சூழல் குைித்த ஆய்வு ப ற்மைரள்ளப்பட்டது. ஆய்வில் ைள 

ஆய்வுைள், இலக்ைிய ஆய்வுைள்  ற்றும் பங்குதரரர்ைளின் ஆபலரசகனைள் ஆைியகவ அடங்கும். 

அப்பகுதியின் ைடபலரர  ண்டல பண்புைள், அருைிலுள்ள அகல ைரலநிகல  ற்றும் ைடற்ைகர 

பண்புைள் ஆைியவற்ைின் அடிப்பகடயில் பசைரிக்ைப்பட்ட தைவல்ைளின் அடிப்பகடயில், ஆய்வின் 

மூலம் அகடயரளம் ைரணப்பட்டது. 

3.2.1 flw;fiu fl;likg;G cl;gl flw;fiuNahu ,ay;Gfs;  

ைடற்ைகர, மபரதுவரை, படம் 3.35 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, பநரக்குநிகலயில் பல உள்ளூர் 

 ரறுபரடுைளுடன் மதற்கு (S) முதல் வடக்கு (N) திகசயில் நீண்டுள்ளது. ைடற்ைகர விவரங்ைள் உட்பட 
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ைடபலரர அம்சங்ைளின் குைிப்பிடத்தக்ை  ரறுபரடு, ஆய்வுப் பகுதியின் ைடற்ைகரபயரரத்தில் 

மதளிவரைத் மதரிைிைது. ைடபலரர  ண்டலத்தில் அக ந்துள்ள ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழி 

அல்லது ைிளஸ்டர் மநருங்ைிய இகடமவளி மைரண்ட ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் அருைரக யில் 

உள்ள ைடற்ைகர அம்சங்ைள் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

i. fhw;W tpirahop WT-3 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்று விகசயரழி WT-3க்கு அருைில் உள்ள ைடற்ைகரயரனது படம் 3.35 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 

பதரரரய ரை மதன்ப ற்கு (SW) முதல் வடைிழக்கு (NE) திகசயில் நீண்டுள்ளது. 

  

    (glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

 

cU 3-35: fhw;W tpirahop WT-3 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைடற்ைகரப் பகுதியரனது ம ல்லிய  ணலரல் ம துவரைச் சரய்ந்த முைப்பருகவக் மைரண்டுள்ளது, 

அகதத் மதரடர்ந்து ஒப்பீட்டளவில் மசங்குத்தரன முன் குன்று வகை  ணல் வடிவங்ைள் உள்ளன. 

இத்தகைய அக ப்புைளுக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது, நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் தட்கடயரனது 

அகலைள்  ற்றும் முக்ைிய ரை 3.35 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி உட்புை பகுதிைளில் புதர் மசடிைள்  ற்றும் 

 ரங்ைளின் பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். ஜூகல 2022 இல், SW பருவ கழயின் பபரது 

நடத்தப்பட்ட ைள ஆய்வுைள், பல இடங்ைளில் 05  ீ-10  ீ  ற்றும் 0.5  ீ முதல் 02  ீ வகர உயரும் 

 ணல் வகை அக ப்புைளின் வரிகசயில் ைகரயின் அைலங்ைள் மவளிப்படுத்தப்பட்டன. 
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ii. fhw;W tpirahopfs; WT-5, WT-6, kw;Wk; WT-8 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் WT-5  ற்றும் WT-6 இகடபய (பதரரரய ரை) 500  ீ  ற்றும் ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைள் WT-6  ற்றும் WT-8 இகடபய 600  ீ இகடமவளியுடன், அருைிலுள்ள ைடபலரரப் பகுதி 

01 ைி. ீக்கும் அதிை ரன தூரம் வகர நீண்டுள்ளது. படம் 3.36 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளது. இது 

முக்ைிய ரை S முதல் N வகரயிலரன திகசயில் சிைிய திகச  ரற்ைங்ைளுடன்  ட்டுப  அக ந்துள்ளது. 

ைரற்று விகசயரழி WT-8 க்கு மதற்பை ஒரு மெட்பலண்ட் அக ந்துள்ளது  ற்றும் படம் 3.34 இல் 

ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 02 சிைிய, பருவைரல நீர்நிகலைள் ைடபலரரப் பகுதிக்குள் அக ந்துள்ளன. NE 

பருவ கழயின் பபரது பருவைரல  ீைலுடன், ஆண்டின் மபரும்பகுதி மூடப்பட்டிருக்கும் விற்பகன 

நிகலயங்ைள் முழுவதும்  ணல் பட்கடைள் உள்ளன. 

 

cU 3-36: fhw;W tpirahopfs; WT-5, WT-6, kw;Wk; WT-8 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

 (glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

jiyepyk; 

ePu;epiy 1 ,d; 
flw;gha;T 

ePu;epiy 2 ,d; 
flw;gha;T 

 

https://earth.google.com/
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fhw;W tpirahopfs; WT-5, WT-6, kw;Wk; WT-8 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; cU 3.37 ,y; 
fhl;lg;gl;Ls;sd. 

  

fhw;W tpirahop WT-5 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

  

fhw;W tpirahop WT-6 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

  

fhw;W tpirahop WT-8,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

  

fly; ntspg;gha;r;ry;-1 fly; ntspg;gha;r;ry;-2 

cU 3-37: fhw;W tpirahopfs; WT-5, WT-6, kw;Wk; WT-8 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ePu;epiy 1 ,d; 
flw;gha;T 

 

ePu;epiy 2 ,d; 
flw;gha;T 
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படம் 3.37 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, பல இடங்ைளில் உள்ள ைடற்ைகரப் பகுதியரனது ம ல்லிய 

 ணலரல் ம துவரைச் சரய்ந்த Kd;flw;fiuia மைரண்டுள்ளது, அகதத் மதரடர்ந்து ஒப்பீட்டளவில் 

மசங்குத்தரன முன்முை ரன குன்று வகை  ணல் வடிவங்ைள் உள்ளன. இத்தகைய அக ப்புைளுக்கு 

அடுத்துள்ள பகுதியரனது, நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் தட்கடயரனது அகலைள்  ற்றும் முக்ைிய ரை 

3.38 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி உட்புை பகுதிைளில் புதர் மசடிைள்  ற்றும்  ரங்ைளின் பதரப்புைளரல் 

மூடப்பட்டிருக்கும். பல இடங்ைளில் ைடற்ைகரக்கு அருைரக யில் பரகை வடிவங்ைள் உள்ளன. 

ைடற்ைகரயில் பல இடங்ைளில் ைன ரன தரது  ணல் இருப்பதும் மதரிைிைது. ஜூகல 2022 இல், SW 

பருவ கழயின் பபரது நடத்தப்பட்ட ைள ஆய்வுைள், பல இடங்ைளில் 0.5  ீ முதல் 02  ீ வகர 0.5  ீ 

முதல் 02  ீ வகர உயரும்  ற்றும் 10  ீ-15  ீ என்ை வரிகசயில் முன்ைகரயின் அைலத்கத 

மவளிப்படுத்தியது. ஒரு சில இடங்ைளில், 03  ீ முதல் 04  ீ வகர உயரும் குன்று வகை வடிவங்ைள் 

ஆய்வுப் பகுதியில் மதளிவரைத் மதரிந்தன. 

iii. fhw;W tpirahop WT-9 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்று விகசயரழி WT-9 க்கு அருைில் உள்ள ைடற்ைகரயரனது படம் 3.36 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 

பதரரரய ரை S-SE முதல் N-NW திகசயில் நீண்டுள்ளது. 

  

(glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

  

cU 3-38: fhw;W tpirahop WT-9 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

jiyepyk; 

ePu;epiyapd; 
fly; 
ntspg;gha;r;ry; 

 

ePu;epiyapd; 
fly; 
ntspg;gha;r;ry; 

jiyepyk; 
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ைரற்று விகசயரழி WT-9 படம் 3.38 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு மெட்பலண்டின் மதற்பை 

அக ந்துள்ளது. WT-9 க்கு மதற்பை பதரரரய ரை 350  ீ மதரகலவில் ஒரு நீர்நிகலயின் ைடல் 

வழித்தடம் அக ந்துள்ளது. NE பருவ கழயின் பபரது பருவைரல  ீைலுடன், விற்பகன நிகலயம் 

முழுவதும்  ணல் திட்டு உருவரக்ைம் உள்ளது, இது ஆண்டின் மபரும்பகுதி மூடப்பட்டிருக்கும். 

வடக்கு பநரக்ைிய வண்டல் பபரக்குவரத்தின் ைரரண ரை அதன் மதற்குப் பகுதியில் உள்ள jiyepyj;jpy; 

 ணல் பிடிப்பது மதளிவரைத் மதரிைிைது  ற்றும் ைரற்ைரகல விகசயரழி இருப்பிட ரன WT-9க்கு 

அருைில் ஒரு பரந்த  ணல் ைடற்ைகர உள்ளது. ைடற்ைகரப் பகுதியரனது ம ல்லிய  ணலரல் 

ம துவரைச் சரய்ந்த முன்ைகரகயக் மைரண்டுள்ளது, அகதத் மதரடர்ந்து ஒப்பீட்டளவில் தட்கடயரன 

 ணல் பின்னங்ைகரப் பகுதிகயக் மைரண்டுள்ளது. பின்ைகரக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது சிைிய 

அகலச்சலுடன் நிலப்பரப்பில் முக்ைிய ரை தட்கடயரனது  ற்றும் முக்ைிய ரை உட்புை பகுதிைளில் புதர் 

மசடிைள்  ற்றும்  ரங்ைளின் பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். ஜூகல 2022 இல், SW பருவ கழயின் 

பபரது நடத்தப்பட்ட ைள ஆய்வுைள், அருைிலுள்ள பல இடங்ைளில் 05  ீ-10  ீ  ற்றும் பின் ைகரயின் 

அைலம் 15  ீ-25  ீ வரிகசயில் மவளிப்படுத்தப்பட்ட அைலங்ைளின் அைலத்கத மவளிப்படுத்தியது. 

எவ்வரைரயினும், https://earth.google.com இல் உள்ள பகுதிக்கு ைிகடக்ைக்கூடிய மசயற்கைக்பைரள் 

படங்ைளின் அடிப்பகடயில் ைடற்ைகர நிகலைளின் ஒப்பீட்டு  திப்பீட்டில் இருந்து jiyikepyj;jpy; 

 ணல் மபரைியின் அளவின் குைிப்பிடத்தக்ை  ரறுபரடு மதளிவரைத் மதரிைிைது. 

iv. fhw;W tpirahop WT-12 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்று விகசயரழி WT-12 க்கு அருைில் உள்ள ைடற்ைகரயரனது படம் 3.39 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 

பதரரரய ரை S முதல் N-NE திகசயில் நீண்டுள்ளது. 

  

      (glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

ePu;epiyapd; 
ntspg;gha;r;ry; 

https://earth.google.com/
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cU 3-39: fhw;W tpirahop WT-12 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

படம் 3.39 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, ைடற்ைகரப் பகுதியரனது ம ல்லிய  ணலரல் ம துவரைச் சரய்ந்த 

முன்ைகரகயக் மைரண்டுள்ளது, அகதத் மதரடர்ந்து ஒப்பீட்டளவில் தட்கடயரன  ணல் 

பின்னங்ைகரப் பகுதி உள்ளது. பின்ைகரக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் 

தட்கடயரனது அகலைள்  ற்றும் முக்ைிய ரை புதர் மசடிைள்  ற்றும் உட்புை பகுதிைளில்  ரங்ைளின் 

பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். ஜூகல 2022 இல், SW பருவ கழயின் பபரது நடத்தப்பட்ட ைள 

ஆய்வுைள், 05  ீ-10  ீ என்ை வரிகசயில் முன்ைகரயின் மவளிப்படுத்தப்பட்ட அைலங்ைளின் 

அைலத்கதயும், அருைிலுள்ள 15  ீ-25  ீ வரிகசயில் பின்ைகரயின் அைலத்கதயும் மவளிப்படுத்தியது. 

ைடற்ைகரயில் பல இடங்ைளில் ைன ரன தரது  ணல் இருப்பதும் மதரிைிைது. 

v. fhw;W tpirahop WT-19 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்று விகசயரழி WT-19 ஒரு மெட்பலண்ட் உருவரக்ைத்திற்கு அருைில் அக ந்துள்ளது. 

மெட்பலண்டின் மதற்பை உள்ள ைடற்ைகரயரனது பதரரரய ரை S முதல் N திகசயிலும் வடக்பை SW 

முதல் NE வகரயிலும் படம் 3.40 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி நீண்டுள்ளது. 

  

     (glj;jpd; %yk;:  https://earth.google.com) 

Sea Outlet of 
Waterbody 

fy;yhW fly; 
ntspg;gha;r;ry; 

https://earth.google.com/
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cU 3-40: fhw;W tpirahop WT-19 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

WT-19 க்கு மதற்பை பதரரரய ரை 450  ீ மதரகலவில் ஒரு நீர்நிகலயின் (ைல் ஆறு) ைடல் வழித்தடம் 

அக ந்துள்ளது. NE பருவ கழயின் பபரது பருவைரல  ீைலுடன், விற்பகன நிகலயம் முழுவதும் 

 ணல் திட்டு உருவரக்ைம் உள்ளது, இது ஆண்டின் மபரும்பகுதி மூடப்பட்டிருக்கும். 

படம் 3.40 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, ைடற்ைகரப் பகுதியரனது ம ல்லிய  ணலரல் ம துவரைச் சரய்ந்த 

முன்ைகரகயக் மைரண்டுள்ளது, அகதத் மதரடர்ந்து ஒப்பீட்டளவில் தட்கடயரன  ணல் 

பின்னங்ைகரப் பகுதி உள்ளது. பின்ைகரக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் 

தட்கடயரனது அகலைள்  ற்றும் முக்ைிய ரை புதர் மசடிைள்  ற்றும் உட்புை பகுதிைளில்  ரங்ைளின் 

பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். ஜூகல 2022 இல், SW பருவ கழயின் பபரது நடத்தப்பட்ட ைள 

ஆய்வுைள், 05  ீ-10  ீ என்ை வரிகசயில் முன்ைகரயின் மவளிப்படுத்தப்பட்ட அைலங்ைளின் 

அைலத்கதயும், மெட்பலண்டின் வடக்பை 15  ீ-25  ீ வரிகசயில் பின்ைகரயின் அைலத்கதயும் 

மவளிப்படுத்தியது. ைடற்ைகரயில் பல இடங்ைளில் ைன ரன தரது  ணல் இருப்பதும் மதரிைிைது. 

vi. fhw;W tpirahopfs; WT-20, WT-21, WT-22 kw;Wk; WT-23 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu 
,ay;Gfs; 

WT-20  ற்றும் WT-21, WT-21  ற்றும் WT-22  ற்றும் WT-22  ற்றும் WT-23 ஆைிய ைரற்றுச் 

சுழலிைளுக்கு இகடபய 400  ீட்டர் இகடமவளியுடன் (பதரரரய ரை) 500  ீ தூரம் அருபை ைடபலரரப் 

பகுதி நீண்டுள்ளது. படம் 3.39 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, 1.4 ைி ீக்கு ப ல். இது முக்ைிய ரை S-SE 

இலிருந்து N-NW திகசயில் சிைிய  ரற்ைங்ைளுடன்  ட்டுப  பநரக்ைப்பட்டுள்ளது. படம் 3.41 இல் 

ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 02 பருவைரல நீர்நிகலைளின் ைடல் மவளிைள் ைகரபயரரப் பகுதிக்குள் 

அக ந்துள்ளன. NE பருவ கழயின் பபரது பருவைரல  ீைலுடன், ஆண்டின் மபரும்பகுதி 

மூடப்பட்டிருக்கும் விற்பகன நிகலயங்ைள் முழுவதும்  ணல் பட்கடைள் உள்ளன. 



102 

 

 

cU 3-41: fhw;W tpirahopfs; WT-20, WT-21, WT-22 kw;Wk; WT-23 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu 
,ay;Gfs; (glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

fhw;W tpirahopfs; WT-20, WT-21, WT-22 kw;Wk; WT-23 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; cU 
3.42 ,y; fhl;lg;gl;Ls;sd. 

படம் 3.42 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, பல இடங்ைளில் உள்ள ைடற்ைகரப் பகுதியரனது ம ல்லிய 

 ணலரல் ம துவரைச் சரய்ந்த முன் ைகரகயக் மைரண்டுள்ளது, அகதத் மதரடர்ந்து மசங்குத்தரன முன் 

பக்ை பரகை வடிவங்ைள் உள்ளன. இத்தகைய அக ப்புைளுக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது, 

நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் தட்கடயரனது, ப லும் முக்ைிய ரை படம் 3.40 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 

உட்புை பகுதிைளில் புதர் மசடிைள்  ற்றும்  ரங்ைளின் பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். பல 

இடங்ைளில் ைடற்ைகரக்கு அருைரக யில் பரகை வடிவங்ைள் உள்ளன. ஜூகல 2022 இல், SW 

பருவ கழயின் பபரது நடத்தப்பட்ட ைள ஆய்வுைள், பல இடங்ைளில் 05  ீ-10  ீ  ற்றும் பரகை 

வடிவங்ைள் 01  ீ முதல் 2.5  ீ வகர உயரும் வரிகசயில் ைகரயின் அைலத்கத மவளிப்படுத்தின. ஒரு 

சில இடங்ைளில், பரகை வடிவங்ைள் மபரிய உயரத்திற்கு உயர்ந்து இருப்பது ஆய்வுப் பகுதியில் 

மதளிவரைத் மதரிந்தது. புயல் நீரின் ஓட்டம்  ற்றும் அகலைளின் ைரரண ரை பரகைைள் அரிப்பு 

ைடற்ைகரபயரரங்ைளில் மதளிவரைத் மதரிந்தது. 

 

ePu;epiy 1 ,d; 
fly; 
ntspg;gha;r;ry; 

ePu;epiy 2 ,d; 
fly; 
ntspg;gha;r;ry; 

 

https://earth.google.com/
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fhw;W tpirahop WT-21 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

  

fhw;W tpirahop WT-22 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

  

fhw;W tpirahop WT-23 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 
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fly; ntspg;gha;T-2 

cU 3-42: fhw;W tpirahopfs; WT-20, WT-21, WT-22 kw;Wk; WT-23 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu 
,ay;Gfs; 

vii. fhw;W tpirahop WT-27 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்று விகசயரழி WT-27 க்கு அருைில் உள்ள ைடற்ைகரயரனது படம் 3.43 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 

பதரரரய ரை S-SE முதல் N-NW திகசயில் நீண்டுள்ளது. ஒரு பருவைரல நீர்நிகலயின் ைடல் 

ைகடவரய்ப்பு ைரற்று விகசயரழி WT-27 இருக்கும் இடத்திலிருந்து வடக்பை சு ரர் 100  ீ மதரகலவில் 

அக ந்துள்ளது. NE பருவ கழயின் பபரது பருவைரல  ீைலுடன், ஆண்டின் மபரும்பகுதி 

மூடப்பட்டிருக்கும் விற்பகன நிகலயங்ைள் முழுவதும் குகைந்த  ணல் பட்கட உருவரக்ைம் உள்ளது. 

  

      (glj;jpd; %yk;:  https://earth.google.com) 

  

cU 3-43: fhw;W tpirahop WT-27 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

epPu;epiyapd; fly; 
ntspg;gha;T 

 

epPu;epiyapd; 
fly; 
ntspg;gha;T 

 

epPu;epiy-2 ,d; fly; 
ntspg;gha;T 

https://earth.google.com/
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படம் 3.43 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, பல இடங்ைளில் ைடற்ைகரப் பகுதி மசங்குத்தரன முன் பக்ை 

பரகை வடிவங்ைகளக் மைரண்டுள்ளது, சில இடங்ைளில் குறுைிய  ணல் ைடற்ைகரைள் உள்ளன. 

அத்தகைய அக ப்புைளுக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது, நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் தட்கடயரனது, 

ப லும் முக்ைிய ரை 3.44 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி உட்புை பகுதிைளில் புதர் மசடிைள்  ற்றும் 

 ரங்ைளின் பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். பல இடங்ைளில் ைடற்ைகரக்கு அருைரக யில் பரகை 

வடிவங்ைள் உள்ளன. புயல் நீரின் ஓட்டம்  ற்றும் அகலைளின் ைரரண ரை பரகைைள் அரிப்பு 

ைடற்ைகரபயரரங்ைளில் மதளிவரைத் மதரிந்தது. 

viii. fhw;W tpirahop WT-31 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

ைரற்று விகசயரழி WT-31 க்கு அருைில் உள்ள ைடற்ைகரயரனது படம் 3.42 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி 

பதரரரய ரை S முதல் N திகசயில் நீண்டுள்ளது. 

  

      (glj;jpd; %yk;: https://earth.google.com) 

  

cU 3-44: fhw;W tpirahop WT-31 ,w;F mUfpy; flw;fiuNahu ,ay;Gfs; 

படம் 3.42 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி, பல இடங்ைளில் உள்ள ைடற்ைகரப் பகுதியரனது மசங்குத்தரன 

முன் பக்ைவரட்டு பரகை வடிவங்ைகளக் மைரண்டுள்ளது, சில இடங்ைளில் குறுைிய  ணல் ைடற்ைகரைள் 

உள்ளன. இத்தகைய அக ப்புைளுக்கு அடுத்துள்ள பகுதியரனது, நிலப்பரப்பில் மபரும்பரலும் 

தட்கடயரனது அகலைள்  ற்றும் முக்ைிய ரை படம் 3.44 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளபடி உட்புைப் 

பகுதிைளில் புதர் மசடிைள்  ற்றும்  ரங்ைளின் பதரப்புைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். பல இடங்ைளில் 

ைடற்ைகரக்கு அருைரக யில் பரகை வடிவங்ைள் உள்ளன. புயல் நீரின் ஓட்டம்  ற்றும் அகலைளின் 

ைரரண ரை பரகைைள் அரிப்பு ைடற்ைகரபயரரங்ைளில் மதளிவரைத் மதரிந்தது. ஒரு நீர்ப்பரசன மதரட்டி 

ைரற்று விகசயரழி WT-31 க்கு அருைில் அக ந்துள்ளது. 

ePu;g;ghrd 
Fsk; 

https://earth.google.com/
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ii. flw;fiuf;F mz;kpj;j flypd; ,ay;Gfs; 

ஒரு ஆழ ற்ை அருைிலுள்ள ைடற்ைகர பகுதி ைடற்ைகரயிலிருந்து நீண்டுள்ளது. பகுதிக்ைரன ePupay; 

ml;ltiz, அதரவது ePupay; ml;ltiz எண் 1586-பரம்பன் முதல் மைரப ரரின் Kid வகர, ePupay; 

அலுவலைம், டவுன்டன், பசர ர்மசட் TA1 2DN, யுகனமடட் ைிங்டம் மூலம் மவளியிடப்பட்டது, படம் 

3.45 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளது, இது 05  ீ  ற்றும் 10  ீ ைடல் படுக்கையின் வடிவக ப்கபக் 

குைிக்ைிைது. ைடற்ைகரயிலிருந்து முகைபய 06-09 ைி ீ  ற்றும் 5-20 ைி ீ. அரிப்புப் பரகை  ற்றும் 

சிலரவத்துகைப் பரகைப் பரகைைளின் ஆழ ற்ை பகுதிைள் ைடற்ைகரயிலிருந்து பதரரரய ரை 03-04 

ைி. ீ மதரகலவில் அக ந்துள்ளன. 

 

cU 3-45: gpuNjrj;jpd; flyhotpay ,ay;Gfs; (glj;jpd; %yk;: Hydrographic Office, Taunton, Somerset 

TA1 2DN, United Kingdom) 

3.2.2 flw;fiuf;F mz;kpj;j miyAauk; kw;Wk; jpir> flw;fiuf;F mz;kpj;j ePNuhl;l 
Ntfk;> miyabg;Gkw;Wk; ePNuhl;l ,ay;Gfspd; nghUj;jkhd rKj;jputpay; jfty;fs; 

i. flw;fiuf;F mz;kpj;j miyAauk; kw;Wk; jpir 

இலங்கையின் ைகரபயரரப் பகுதியில் உள்ள ைடபலரரக் ைரலநிகலயரனது ஆண்டு முழுவதும் மதற்ைில் 

இருந்து வரும் மபருமவள்ளம்  ற்றும் SW  ற்றும் வடைிழக்கு (NE) பருவ கழயின் பபரது பருவ கழ 

அகலைளரல் வகைப்படுத்தப்படுைிைது. இப்பகுதியின் ைடற்ைகரயின் இருப்பிடம்  ற்றும் 

பநரக்குநிகலயின் பரர்கவயில், இது ஆண்டு முழுவதும் மபருமவள்ளம்  ற்றும் ப  முதல் மசப்டம்பர் 

வகரயிலரன ைரலப்பகுதியில் SW பருவ கழ அகலைளுக்கு மவளிப்படும் என்பது மதளிவரைிைது, 

ஆனரல் NE பருவ கழ அகலைளிலிருந்து பரதுைரக்ைப்படுைிைது. 

ஆய்வுப் பகுதியில் அகல அளவீடுைள் எதுவும் ப ற்மைரள்ளப்படவில்கல, அத்தகைய சூழ்நிகலயில், 

உலைளரவிய தரவுத்தளங்ைளிலிருந்து மதரடர்புகடய தைவல்ைகளப் பிரித்மதடுப்பதன் மூலம் 
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ஆர்வமுள்ள பகுதியில் அகல ைரலநிகலகய நிறுவ முடியும். இத்தகைய நகடமுகைைள் ைடபலரரப் 

மபரைியியல் படிப்புைளில் பரவலரைப் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன. ைடந்த 04 முதல் 07 தசரப்தங்ைளரை 

உலைளரவிய ைரலநிகல  ற்றும் வரனிகலக்ைரன  றுபகுப்பரய்வுக்ைரன  த்தியதர வரனிகல 

முன்னைிவிப்புைளுக்ைரன (ECMWF) 5வது தகலமுகை ஐபரரப்பிய க ய ரன ERA5 இலிருந்து 

ஆய்வுப் பகுதியின் ைடற்ைகரயில் அகல ைரலநிகல நிறுவப்பட்டது.  றுபகுப்பரய்வு உலமைங்ைிலும் 

உள்ள அவதரனிப்புைளுடன்  ரதிரித் தரகவ ஒருங்ைிகணத்து, இயற்பியல் விதிைகளப் பயன்படுத்தி 

உலைளரவிய முழுக யரன  ற்றும் நிகலயரன தரவுத்மதரகுப்கப உருவரக்குைிைது. ERA5 ஆனது 

அதிை எண்ணிக்கையிலரன வளி ண்டலம், ைடல்-அகல  ற்றும் நில-ப ற்பரப்பு அளவுைளுக்ைரன 

 ணிபநர  திப்பீடுைகள வழங்குைிைது. ஆய்வுப் பகுதிக்கு பநரடியரைக் ைடலுக்கு அப்பரல் உள்ள 

இட ரைக் ைருதப்படும் (8°45'0.00"N, 79°45'0.00"E) அகல உயரங்ைள்  ற்றும் திகசைள் பற்ைிய 

விவரங்ைள் படம் 3.46 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. நிறுவப்பட்ட அகல ைரலநிகல படம் 3.46 இல் 

ைரட்டப்பட்டுள்ள 'அகல vOr;rpfள்' வடிவத்தில் மவளிப்படுத்தப்படுைிைது. அகல உயரங்ைள், திகசைள் 

 ற்றும் பருவைரல  ரறுபரடு உள்ளிட்ட அகல பண்புைள் பற்ைிய விவரங்ைள் படம் 3.46 இல் 

ைரட்டப்பட்டுள்ளன. 
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cU 3-46: Ma;Tg; gpuNjrj;jpd; flw;fiuf;fg;ghyhd miy fhyepiy  

அருைிலுள்ள ைகரபயரரப் பகுதிைள்/ைடற்ைகரகய அகடயும் அகலைள், உள்ளூர் flyho அளவீடுைள் 

 ற்றும் ைடபலரர அக ப்புைளரன பரகை வடிவங்ைள், jiyepyq;fs;, பரகைைள் பபரன்ைவற்ைின் 

 ரறுபரட்டரல் ப லும் ஒளிவிலைல் ைரரண ரைவும் பரதிக்ைப்படலரம். திட்ட நடவடிக்கைைளுக்குத் 

பதகவப்பட்டரல், தரவுத்தளங்ைளில் உள்ள விவரங்ைளிலிருந்து அகல ைரலநிகல நிறுவப்பட்டது. 

மபரருத்த ரன அகல உரு ரற்ை  ரடலிங் நுட்பங்ைள் மூலம் ஆழம் குகைந்த ைகரபயரரப் பகுதிைளரை 

 ரற்ைலரம், இதற்கு ஆர்வமுள்ள பகுதியின் விரிவரன குளியல் அளவீட்டுத் தைவல் பதகவப்படும். 

ii. flw;fiuf;F mz;kpj;j ePNuhl;l Ntfk; 

பகுதி 3.2.2-i இல் மைரடுக்ைப்பட்டிருக்கும் ைடபலரர அகல ைரலநிகல  ற்றும் ைடற்ைகரயின் 

பநரக்குநிகல ஆைியவற்ைின் ைரரண ரை, முக்ைிய ரை ைடபலரரப் பகுதியில் NW திகசயில் நீண்ட 

ைகரபயரர  ின்பனரட்டம், அகலைளரல் தூண்டப்பட்டு, ஆண்டு முழுவதும் அனுபவிக்ைப்படுைிைது. 

ஆய்வு பகுதி. SW பருவ கழயின் பபரது, ைடபலரரப் பகுதியுடனரன அகல அணுகுமுகையின் உள்ளூர் 

பைரணத்கதப் மபரறுத்து, ஆய்வுப் பகுதியில் அபத அல்லது எதிர் திகசயில் நீண்ட ைகரபயரர 

நீபரரட்டங்ைள் ஏற்படக்கூடும். கூடுதலரை, SW பருவ கழ ைரலத்திலும் அதற்குப் பின்னரும் ைடல் 

 ற்றும் ைடல் நீபரரட்டங்ைள் அனுபவிக்ைப்படுைின்ைன. 

iii. miy kw;Wk; ePNuhl;l ,ay;Gfs; 

இப்பகுதியில் அகல  ற்றும் தற்பபரகதய பண்புைள் பற்ைிய விவரங்ைள் கெட்பரரைிரரஃபிக் சரர்ட் 

எண் 1586-பரம்பன் முதல் பைப் மைரப ரரின் வகர மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது, கெட்பரரைிரரஃபிக் 

அலுவலைம், டவுன்டன், பசர ர்மசட் TA1 2DN, ஐக்ைிய இரரச்சியம் மவளியிட்டது. விளக்ைப்படத்தில் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ள அகலைள் பற்ைிய விவரங்ைள் அட்டவகண 3.9 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. 
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ml;ltiz 3-9: gpuNjrj;jpd; miyapay; ,ay;Gfs;  

 

(ml;ltizapd; %yk;: Hydrographic Office, Taunton, Somerset TA1 2DN, United Kingdom), 
(Abbreviations: MHHW- Mean Higher High Water, MLHW- Mean Lower High Water, MHLW- Mean High 
Low Water, MLLW- Mean Lower Low Water) 

தற்பபரகதய குணரதிசயங்ைளில், இது விளக்ைப்படத்தில் கூைப்பட்டுள்ளது, 'நீபரரட்டங்ைள் பருவ கழ 

தன்க  மைரண்டகவ. ைடற்ைகரயிலிருந்து விலைி, பிரரந்தியத்தின் மதற்குப் பகுதியில், ப  முதல் 

மசப்டம்பர் இறுதி வகர மதன்ைிழக்கு திகசயில் பிரதரன  ின்பனரட்டம் உள்ளது (SW பருவ கழ), 

சரரசரி விைிதம் ஜூன் முதல் ஆைஸ்ட் வகர அதிைபட்ச ரை (சு ரர் ½ முடிச்சு) இருக்கும். டிசம்பர் 

 ற்றும் ஜனவரியில், பிரதரன  ின்பனரட்டம் ப ற்கு (W) முதல் ப ற்கு-மதன் ப ற்கு (WSW) ஆகும், 

சரரசரி விைிதம் 1/3 முடிச்சு ஆகும். அக்படரபர்  ற்றும் பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் இறுதி வகர, 

நீபரரட்டங்ைள்  ரறுபடும். SW பருவ கழயின் பபரது, வகளகுடரவின் நுகழவரயிலின் குறுக்பை 

மபரதுவரன மதன்ைிழக்கு ஓட்டத்தின் வடக்குப் பக்ைத்திலிருந்து NE பநரக்ைி ஒரு ைிகள உள்ளது. இது 

வடக்கு வகளகுடரகவ பரல்க் ஜலசந்தியுடன் இகணக்கும் குறுைிய ைரல்வரய்ைள் வழியரை வடக்கு 

பநரக்ைிய ஓட்ட ரை மதரடர்ைிைது. டிசம்பர்  ற்றும் ஜனவரியில் (NE பருவ கழ), இந்த 

வரய்க்ைரல்ைளின் வழிபய மதற்பை பரய்ைிைது, இது வகளகுடர முழுவதும் முக்ைிய ரை மதன்ப ற்கு 

பரய்ச்சகலக் குைிக்ைிைது, ப லும் மதற்ைில் அதிை திைந்த நீரில் W முதல் WSW ஓட்டத்துடன் 

ஒன்ைிகணவதரல் ப லும் ப ற்கு பநரக்ைித் திரும்புைிைது. பரம்பன் ைணவரயில், நீபரரட்டங்ைள் சில 

ச யங்ைளில் 5-6 ைிபலர ீட்டகர எட்டும், இதனரல் பரகத ைடின ரைிைது. நீபரரட்டங்ைள், சில 

ச யங்ைளில், இந்த சரரசரி நிகலைளிலிருந்து குைிப்பிடத்தக்ை வகையில் பவறுபட்டிருக்ைலரம்  ற்றும் 2 

kn வகரயிலரன விைிதங்ைள் நீடித்த பலத்த ைரற்றுடன் ஏற்படலரம். 

3.2.3 fle;j gj;J tUlq;fspy; flw;fiu kz;zupg;G rhj;jpaf;$Wfs; kw;Wk; flw;fiu 
kz;zupg;G gjpTfs;  

ைகரபயரர அரிப்பு சரத்தியக்கூறுைள் உட்பட, ைகரபயரர நடத்கத, வண்டல் பபரக்குவரத்து 

முகைைளரல் நிர்வைிக்ைப்படுைிைது - ைகரபயரரம்  ற்றும் ைகரபயரரம்/ைடபலரரம்- இகவ முக்ைிய ரை 

அருைிலுள்ள அகல, குளியல் அளவீடு  ற்றும் வண்டல் பண்புைகள சரர்ந்துள்ளது. இத்தகைய 

குணரதிசயங்ைள் பற்ைிய விரிவரன தைவல்ைள் இல்லரத நிகலயில், https://earth.google.com இல் உள்ள 

பகுதிக்ைரன ஒப்பீட்டு  திப்பீட்டின் மசயற்கைக்பைரள் படங்ைள் மூலம் ைடற்ைகர நிகலைளின் 

 ரறுபரடுைள் அகடயரளம் ைரணப்படலரம். ைடற்ைகர விவரங்ைள் உட்பட ைடபலரர அம்சங்ைளின் 

குைிப்பிடத்தக்ை  ரறுபரடு, ஆய்வுப் பகுதியின் ைடற்ைகரபயரரத்தில் மதளிவரைத் மதரிைிைது  ற்றும் 

ைடபலரர அரிப்பு சரத்தியக்கூறுைளில்  ரறுபரடும் ஆய்வுப் பகுதியில் எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 
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சரட்டிகலட் மபைப்பட்ட படங்ைள்  ற்றும் Luijendijk  ற்றும் பலர் வழங்ைிய உலைளரவிய 

தரவுத்தளத்திலிருந்து ைடற்ைகர நிகலைள். (2018) ஆய்வுப் பகுதியில் ைகரபயரர  ரற்ை விைிதங்ைகள 

 திப்பிடவும் பயன்படுத்தலரம். 1984 ஆம் ஆண்டு முதல் இலவச ரைக் ைிகடக்கும் ஆப்டிைல் 

மசயற்கைக்பைரள் படங்ைகளப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், அதிநவீன பட விசரரகண  ற்றும் 

பகுப்பரய்வு முகைைளுடன் இகணந்து,  ணல் ைடற்ைகரைள்  ற்றும் ைகரபயரர  ரற்ைங்ைளின் 

விைிதங்ைள் ஆைியவற்ைின் உலைளரவிய  திப்பீட்கட Luijendijk et al. (2018) லூயிமஜன்டிஜ்க்  ற்றும் 

பலரிட ிருந்து மபைப்பட்ட தைவல்ைள். (2018) ஆய்வுப் பகுதிக்கு ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது: 

ைடற்ைகர  ரற்ை விைிதங்ைகள முன்கவக்ை ைருதப்படும் சுயவிவரங்ைளின் இருப்பிடங்ைள் படம் 3.47 

இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. பிரதிநிதி சுயவிவரங்ைள் (1), (2)  ற்றும் (3) இல் ைகரபயரர  ரற்ை 

விைிதங்ைள் பற்ைிய விவரங்ைள் படம் 3.48 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. ைகரபயரர அரிப்பின் 

குைிப்பிடத்தக்ை  ரறுபரடு ஆய்வு பகுதிக்கு சுட்டிக்ைரட்டப்படுைிைது. ைகரபயரர  ரற்ை விைிதங்ைளின் 

நிச்சய ற்ை நிகலைளும் படம் 3.48 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

cU 3-47: jw;Nghija flw;fiu khw;w tPjj;jpy; ftdj;jpy; nfhs;sg;gl;l fl;likg;Gfs; (glj;jpd; 
%yk;:  https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline) 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline
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cU 3-48: fl;likg;Gfs; (1), (2) kw;Wk; (3)- flNyhu khw;w tPjk; (%yk;: https://aqua-

monitor.appspot.com/?datasets=shoreline) 

3.2.4 ve;jnthU fLikahd mupg;G nraw;ghLfSf;Fk; Kfq;nfhLg;gjw;fhd 
Kd;Ndw;ghLfs;  

Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; fLikahd mupg;G nraw;ghLfSf;F <LnfhLg;gjw;F vt;tpj Kd;Ndw;ghLfSk; 
fhzg;gltpy;iy.  

3.2.5 flw;fiuNahu fl;likg;Gfs;> flw;fiu ghJfhg;G Kiwikfs;  

Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; vt;tpj flNyhu fl;likg;GfSk; ,y;iy.  

Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; vt;tpj flNyhu ghJfhg;G fl;likg;GfSk; mKy;gLj;jg;gltpy;iy.  

3.2.6 flw;fiu ePu;j;juk;  

ைரற்ைரகல விகசயரழி WT-20 அக ந்துள்ள இடத்திற்கு அருைிலுள்ள ைகரபயரரப் பகுதியிலிருந்து 

மபைப்பட்ட  ரதிரியின் நீரின் தர பசரதகன ப ற்மைரள்ளப்பட்டது  ற்றும் பசரதகன அைிக்கை 

இகணப்பு 3 இல் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. அைிக்கையில் இருந்து பிரித்மதடுக்ைப்பட்ட நீர் தர பசரதகன 

முடிவுைள் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. அட்டவகண 3.10. நீரின் தரத்தில் பருவைரல  ரறுபரடுைளுக்கு ஒரு 

சரத்தியம் உள்ளது, குைிப்பரை NE பருவ கழயின் பபரது நிலவும் ைகரபயரர நீபரரட்டங்ைள் 

ைரரண ரை உள்நரட்டிலிருந்து அதிை மவளிபயற்ைம் அப்பகுதிகய அகடைிைது. 

 

 

 

https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline
https://aqua-monitor.appspot.com/?datasets=shoreline
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ml;ltiz 3-10: flw;fiu ePu;j;juk; ngWNgWfs;  

 

3.2.7 gpuhe;jpaj;jpy; fle;j fhy Rdhkp> Roy;fhw;W> #whtsp vd;gdtw;wpd; tpguq;fs;  

flw;fiuNahug;gFjpapy; fhzg;gLtjhy; Ma;Tg;gpuNjrkhdJ flNyhu Mghaq;fSf;F> gpujhdkhf 

Rdhkpfs;> Roy;fhw;W/#whtsp vd;gtw;Wf;F vjpu;nfhs;s rhj;jpaKs;sJ. 

i. Rdhkpfs; 

2004 இல் இந்தியப் மபருங்ைடல் சுனர ியரல் ஆய்வுப் பகுதியில் உள்ள ைடற்ைகரப் பகுதி 

பரதிக்ைப்படவில்கல, இருப்பினும் நரட்டின் பல ைடபலரரப் பகுதிைள் ைடுக யரைப் பரதிக்ைப்பட்டன. 

இந்தியப் மபருங்ைடல் சுனர ி  ற்றும் எச்சரிக்கைைள்/எச்சரிக்கைைள் வழங்ைப்பட்ட அடுத்தடுத்த 

நிைழ்வுைளின் ஆதரர ரன சுண்டர ஆர்க்ைில் உருவரகும் சரத்திய ரன சுனர ி நிைழ்வுைளுக்கு 

மவளிப்படும்  ற்ை ைடபலரரப் பகுதிைளுடன் ஒப்பிடுகையில், ைடற்ைகரயின் இருப்பிடம் 

ஒப்பீட்டளவில் பரதுைரப்பரனதரைக் ைருதப்படலரம். நரட்டில். இருப்பினும், CCCRMD ஆல் 

மவளியிடப்பட்ட சுனர ி அபரய வகரபடம்-தரள் 19, அப்பகுதியில் 'உயர்' சுனர ி அபரய அளகவக் 

குைிக்ைிைது. 

ii. Roy;fhw;W> #whtsp 

ஆய்வுப் பகுதி அடிக்ைடி இல்கல என்ைரலும், ைடபலரரப் பகுதிைளில் ைணிச ரன பசதங்ைகள 

ஏற்படுத்தக்கூடிய சூைரவளி/புயல் அகலைளுக்கு ஆளரைக்கூடும். வங்ைரள விரிகுடரவில் ஏற்படும் 

சூைரவளி நடவடிக்கைைளரல் இலங்கை மபரும்பரலும் பரதிக்ைப்பட்டுள்ளது, நரட்டின் ைிழக்கு, வடக்கு 

 ற்றும் வட  த்திய பகுதிைள் சூைரவளி பரதிப்புக்குள்ளரன முக்ைிய பகுதிைளரகும். இலங்கைகய 

ைடக்கும் சூைரவளிைள் மபரதுவரை NE பருவ கழயின் பபரது வங்ைரள விரிகுடரவில் இருந்து 

உருவரைின்ைன  ற்றும் சூைரவளி நிைழ்வுைள் நவம்பர்  ற்றும் டிசம்பர்  ரதங்ைளில் ஏற்படும் 

மபரும்பரலரன சூைரவளிைள்/புயல்ைளுடன் வலுவரன பருவநிகலகயக் ைரட்டுைிைது. இலங்கையின் 
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வரலரற்றுச் சூைரவளி/புயல்ைளின் பரகதைள் படம் 3.49 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. படம் 3.47 இல் 

குைிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒரு சில சூைரவளிைள்/புயல்ைள் அந்தப் பகுதிகயக் ைடந்து மசன்றுள்ளன. 2008 ஆம் 

ஆண்டு 'நிஷர' சூைரவளி  ன்னரர் பகுதியில் குைிப்பிடத்தக்ை பசதங்ைகள ஏற்படுத்திய ச ீபத்திய 

நிைழ்வுைளில் ஒன்ைரகும். CCCRMD ஆல் மவளியிடப்பட்ட TROPICAL Cyclone Induced STORM 

SURGE HAZARD MAP-Sheet 19-ல் 'அதிை' புயல் எழுச்சியின் அளகவக் குைிப்பிடுைிைது. 

 

cU 3-49: ,yq;iff;F Clhf Roy;fhw;W/#whtspfspd; flf;Fk; ghijfs; (glj;jpd; %yk;: 

http://www.dmc.gov.lk/) 

3.3 ,iur;ry; 

a. jw;NghJs;s ,iur;ry; %yq;fs; kw;Wk; mtw;wpd; guk;gy;  

இகடப்பட்ட சரகலப் பபரக்குவரத்து,  ீனவர்ைள்  ற்றும் ைடற்பகடயினரின் படகுைளின் இயக்ைம் 

தவிர, திட்டப் பகுதியில் மபரிய ஒலி ஆதரரங்ைள் எதுவும் இல்கல. 

b. jw;NghJs;s ,iur;ry; kl;lq;fs;  

தற்பபரதுள்ள இகரச்சல் அளகவக் ைண்டைிய ஆன்கசட் இகரச்சல் அளவீட்கட நடத்துவது அவசியம். 

இருப்பினும், மபரிய ஒலி ஆதரரங்ைள் எதுவும் இல்லரததரல், திட்டப் பகுதி குகைந்த இகரச்சல் பகுதி 

என்பது மதளிவரைிைது. ப லும்,  னிதனரல் உருவரக்ைப்பட்ட அகனத்து ைட்டிடங்ைளும் (வீடுைள்) 

http://www.dmc.gov.lk/
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ைரடுைளரல் சூழப்பட்டுள்ளன  ற்றும்  ரத்தின் ப ற்பகுதிக்கு ைீபழ உள்ளன என்பதும், முள்ளிக்குளம் 

பகுதியில் மபைப்பட்ட பின்னணி இகரச்சல் அளவீடுைளுடன் நியரய ரன ஒப்பீடு மசய்ய முடியும் 

என்பதும் குைிப்பிடத்தக்ைது. அதன்படி, பைலில் 44dB(A)  ற்றும் இரவு பநரத்தில் 42dB(A) என்று 

மைரள்ளலரம். 
c. jw;NghJs;s xyp thq;fpfspd; guk;gy; kw;Wk; xypf;F cWj;Jzu;r;rpkpf;f thq;fpfspd; 

miktplq;fs; (VjhtJ ,Ug;gpd;)  

தற்பபரதுள்ள உணர்திைன் சத்தம் ஏற்பிைளின் விநிபயரைம்  ற்றும் அவற்ைின் இருப்பிடங்ைள் (GPS 

ஒருங்ைிகணப்புைள்) அட்டவகண 3.11 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 3-11 xyp thq;fp> miktplk;> thq;fpf;Fs;s J}uk; kw;Wk; Rw;Wg;Gw xyp msTfs;  

Fwp thq;fpapd; ngau; miktplk; ghFghL UTM Njit 
(dBA) 

WTGapypUe;
J xyp 
(dBA) 

thq;fpf;Fs;s 
J}uk; (m) fpof;F tlf;F 

1 flw;gil Kfhk; nfhf;Fgilahd; epWtdk;/ 
Japy;if 

385,667 964,210 44 40.5 609 

2 Nfhapy; nfhf;Fgilahd; 
epWtdk; 385,756 964,114 54 41.7 507 

3 gz;iz tPL nfhf;Fgilahd; 
epWtdk; 385,893 963,752 54 48.2 200 

4 tPL nfhf;Fgilahd; tPL 384,947 962,526 44 43.7 402 

5 tPL nfhz;lr;rp  tPL 386,256 964,012 44 38.5 604 

6 ghJfhg;G muz; nfhz;lr;rp epWtdk; 386,232 963,277 54 40.6 581 

7 tPL fhaf;Fsp tPL 385,123 959,887 44 42.5 606 

8 glF ,wq;FJiw fhaf;Fsp tu;j;jf 384,605 960,086 59 44.9 421 

9 kPd; fsQ;rpak; fhaf;Fsp tu;j;jf 384,661 960,020 59 44.1 440 

10 td Rw;Wyh 
tpLjp 

fhaf;Fsp tPL 384,785 959,532 44 43.6 368 

11 tPL fhaf;Fsp tPL 385,110 959,467 44 41.9 532 

12 Kd;gs;sp fhaf;Fsp 
epWtdk; 385,495 959,532 54 39.2 808 

13 fpwp];jt gs;sp fhaf;Fsp 
epWtdk; 385,219 959,290 54 42.3 442 

14 kPdtu; Fby; kupr;Rfl;b tPL 383,521 952,669 44 34.8 1190 

15 ghJfhg;G muz; kupr;Rfl;b epWtdk;/ 
Japy;if 

385,211 952,298 44 42.8 349 

16 tPL kupr;Rfl;b tPL 385,008 951,775 44 38.5 565 

17 glF ,wq;FJiw Ks;spf;Fsk; tu;j;jf 381,143 948,869 59 36.5 956 

18 tPL Ks;spf;Fsk; tPL 383,543 948,654 44 38.1 627 

19 tPL Ks;spf;Fsk; tPL 383,850 948,611 44 35.8 428 

20 gs;spthry; Ks;spf;Fsk; epWtdk; 383,928 948,509 54 35.5 637 

21 flw;gil Kfhk; Ks;spf;Fsk; I epWtdk;/ 
Japy;if 

383,918 948,187 44 36.7 846 

22 Kfhk; Ks;spf;Fsk; epWtdk; 382,246 947,856 54 39.6 719 

 

3.4 #oypay; %ytsq;fs;   

முள்ளிகுளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்டப் பகுதி  ற்றும் ைடத்தும் பரகதயில் உள்ள முக்ைிய இயற்கை 

வரழ்விடங்ைள் ைடபலரர தரவரங்ைள், புதர் நிலங்ைள் (ைடபலரர / திைந்த  ற்றும் முள் புதர்க்ைரடுைள்), 

வைண்ட-ைலப்பு பசுக யரன ைரடுைள் (மதரந்தரவற்ை  ற்றும் சீரழிந்த)  ற்றும் சதுப்புநில 

வரழ்விடங்ைள் ஆகும். பதின்மூன்று WTGைள் ைடலில் இருந்து 300  ீ மதரகலவில் உள்ள ைடபலரர 

 ண்டலத்தில் அக ந்துள்ளன. ைடபலரர புதர்க்ைரடுைள்  ற்றும் திைந்த  ணல் திட்டுைள் இந்த 

இடங்ைளில் ைரணப்படுைின்ைன  ற்றும் WTG 09 ைடபலரர தரவரங்ைகள  ட்டுப  மைரண்டுள்ளது, 

ஏமனனில் ைரற்ைரகல விகசயரழியின் இடம் ைடற்ைகரயிலிருந்து 50  ீ மதரகலவில் உள்ளது. 



115 

 

ைடற்ைகர பகுதியில் புதர்ைள் வளரவில்கல. மவவ்பவறு வரழ்விடங்ைளில் ைரணப்படும் ஆதிக்ைம் 

மசலுத்தும் தரவர இனங்ைள்  ற்றும் தள புகைப்படங்ைள் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

  

WTG 09 ,y; flNyhu thoplk; 

lf;flh (Scaevola taccada ), uhtzd; kPir (Spinifex littoreus), ehupKd; (Indigofera oblongifolia ), fly; 
fk;gS (Wollastonia biflora), fly; fyhe;JU (Cyperus arenarius) 

ைடபலரரப் பகுதியில் மபரதுவரன வரழ்விடம் புதர்க்ைரடுைள். மதரடர்ச்சியரன ைரற்ைின் தரக்ைத்தரல் 

தரவரங்ைளின் உயரம் 4  ீட்டருக்கும் குகைவரை உள்ளது. இந்த புதர்க்ைரடுைள் அடர்த்தியரனகவ 

 ற்றும் தரவரங்ைள் வழியரை நடப்பது ைடினம். இந்த தரவரங்ைளின் மைரத்துக்ைளுக்கு இகடயில் 

திைந்தமவளிைள் ைரணப்படுைின்ைன. அடி மூலக்கூறு முக்ைிய ரை  ணல். ைடபலரர புதர் நிலங்ைள் WTG 

இடங்ைளில் எண்.5, 6, 8, 12, 20  ற்றும் 21 இல் ைரணப்படுைின்ைன. இந்த வரழ்விடத்திலிருந்து பதிவு 

மசய்யப்பட்ட தரவர இனங்ைள் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

  

WTG 5, 6, 8, 12, 20, 21fspy; flNyhu Gju;epyq;fs; 

neuS (Elaeodendron glaucum), fUg;G `guyp (Diospyros ferrea ), jhuz (Tarenna asiatica), fpup 
Nfhd; (Walsura trifoliolata), ky; Nfu (Ochna obtusata), ghiy (Manilkara hexandra ), `Pd; njkl;l 
(Gmelina asiatica), FFy; fl;L (Vachellia eburnea), <r;rk; (Phoenix pusilla), Cassytha filiformis, jpk;Gy; 
(Maclura spinosa), Kf;fpnfa;ah (Pandanus odorifer), jSf; (Euphorbia antiquorum), kypj;jhd; 
(Salvadora persica), uztuh (Senna auriculata), nfhuf;fh (Memecylon umbellatum), `Pd; fuk;g 
(Carissa spinarum), epad;l (Dracaena zeylanica), `Pnu];r (Cissus quadrangularis), mfpy; 
(Erythroxylum monogynum), ngupa uj;jk;gyh (Ixora pavetta), Gsp (Tamarindus indica ), gdf;fh 
(Pleurostylia opposita ), iky (Bauhinia racemosa), tPu (Drypetes sepiaria), fl;L Me;ju 
(Dichrostachys cinerea), 

உள்நரட்டில் ைரணப்படும் புதர் நிலங்ைள், ைடற்ைகரப் புதர்க்ைரடுைளிலிருந்து சற்பை 

வித்தியரச ரனகவ. ைடபலரரப் பகுதியின் தரவரங்ைள் அடர்த்தியரை இல்கல, ப லும் இந்த 
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வரழ்விடத்தின் வழியரை நடப்பது எளிதரை இருக்கும். சில பகுதிைளில் Euphorbia antiquorum (Daluk) 

ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது. இந்த வகை ஸ்க்ரப்பலண்டின் இனங்ைள் ைலகவ ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது 

  

ehfjhsp mjpfKs;s Gju;epyq;fs;- WTG 12, 13 

ehfjhsp (Euphorbia antiquorum), ghiy (Manilkara hexandra ), uhtzd; kPir (Senna auriculata), 

`Pd;fuk;g (Carissa spinarum), nfhuf;fh (Memecylon umbellatum), kypj;jjhd; (Salvadora persica), 
ngupa uj;jk;gyh (Ixora pavetta), tpyh (Limonia acidissima ), fUg;G`guyp (Diospyros ferrea ), fpup 
Nfhd; (Walsura trifoliolata), gz;NlU (Psydrax dicoccos), gdhf;fh (Pleurostylia opposita ) 

  

Kl;Gju; epyk;   

uhtzd; kPir (Senna auriculata), Kl;Filad; (Dichrostachys cinerea), fputpah nldf;];, ghiy 
(Manilkara hexandra), Ntk;G (Azadirachta indica), 

  

jpwe;j Gju;epyq;fs; WTG 1, 10, 17, 18, 24  

 
jSf; (Euphorbia antiquorum), uhtzd; kPir (Senna auriculata) , ghiy (Manilkara hexandra ) , 
nfhuf;fh (Memecylon umbellatum) , ky;-Nfu (Ochna obtusata), fUg;G`guyp (Diospyros ferrea ), iky 
(Bauhinia racemosa), `Pd;fuk;g (Carissa spinarum), fl;Lgpy (Flueggea leucopyrus), gdhf;fh 
(Pleurostylia opposita ), `Pd; njkl;l (Gmelina asiatica), `Pd; n`k;kpy (Antidesma alexiteria) 

 



117 

 

  

,aw;if epytbtikg;G kw;Wk; kz; mfo;T ele;j gFjpfs; WTG 22, 23 

 
uhtzd; kPir (Senna auriculata), jSf; (Euphorbia antiquorum), ghiy (Manilkara hexandra ), 
nfhuf;fh (Memecylon umbellatum), gdhf;fh (Pleurostylia opposita ), `Pd;fuk;g (Carissa spinarum), 
fUg;G`guyp (Diospyros ferrea ), ngupa uj;jk;gyh (Ixora pavetta), jhuz (Tarenna asiatica), gz;NlW 
(Psydrax dicoccos), `Pnu];] (Cissus quadrangularis), kypj;jd; (Salvadora persica), vj; ntuy;y 
(Dodonaea viscosa), <r;rk; (Phoenix pusilla),  mfpy; (Erythroxylum monogynum) 

  

fhL WTG 3, 19, 26  

ghiy (Manilkara hexandra), ky; Nfu (Ochna obtusata), jud;d (Tarenna asiatica), fS `guyp 
(Diospyros ferrea), `Pd; fuk;g (Carissa spinarum), fpup Nfhd; (Walsura trifoliolata), nfhuf;fh 
(Memecylon umbellatum), tPu (Drypetes sepiaria), gd;NlU (Psydrax dicoccos), uhtzd; kPir (Senna 
auriculata), ngupa uj;jk;gyh (Ixora pavetta), fUq;fhyp (Diospyros ebenum), 

  

Nrfupg;ghd; cgepiyaj;jpy; fhL kw;Wk; Gju;epyk;/ CSS fhzp> fy;yhW 

ghiy (Manilkara hexandra), tPu (Drypetes sepiaria), ky;Nfu (Ochna obtusata), fUq;fhyp (Diospyros 
ebenum), gdhf;fh (Pleurostylia opposita), jk;kd;dh (Mischodon zeylanicus), jhuz (Tarenna asiatica), 
fS `guyp (Diospyros ferrea ), neuS (Elaeodendron glaucum), `Pd; fuk;g (Carissa spinarum), fpup 
Nfhd; (Walsura trifoliolata), nfhuf;fh (Memecylon umbellatum), gd;NlU (Psydrax dicoccos), uztuh 
(Senna auriculata), ngupa uj;jk;gyh (Ixora pavetta) 
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fz;ly; WTG 19 (,J fz;ly; jhtu mopitj; jLg;gjw;F cs;Nehf;fp khw;wg;gl;lJ)  

ngupah (Lumnitzera racemosa), njy fpupah (Excoecaria agallocha), kz;lh (Avicennia marina), <r;rk; 
(Phoenix pusilla), fNlhy; (Rhizophora mucronata)  

3.3.1 jpl;l gpuNjrj;jpd; jhtu $l;L  

முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத் தளங்ைள்  ற்றும் அகதச் சுற்ைியுள்ள பகுதிைளில் (அட்டவகண 3.12) 

ைரணப்படும் அகனத்து வரழ்விடங்ைளிலிருந்தும் ஆறு (6) உள்ளூர்  ற்றும் 189 உள்நரட்டு இனங்ைள் 

உட்பட ம ரத்தம் 216 தரவர இனங்ைள் (59 குடும்பங்ைள்  ற்றும் 185 இனங்ைள்) பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுப் பகுதியில் பதிவு மசய்யப்பட்ட இருபத்தி ஒன்று (21) தரவர இனங்ைள் 

அைிமுைப்படுத்தப்பட்ட இனங்ைள். பதிவுமசய்யப்பட்ட அகனத்து தரவர இனங்ைளும் தனிப்பட்டகவ 

அல்ல அல்லது திட்டப் பகுதிக்கு வரம்பிடப்பட்டகவ அல்ல. முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டப் பகுதிைளில் 

ைரணப்படும் ைகரபயரரத் தரவரங்ைள், முள் ைரடுைள், புதர்க்ைரடுைள், சதுப்புநிலத் திட்டுைள் பபரன்ை 

இயற்கை நிலப்பரப்பு வரழ்விடங்ைள். இகணப்பு 9, அட்டவகண 1 ஆய்வின் பபரது பதிவு 

மசய்யப்பட்ட திட்டப் பகுதியில் உள்ள அகனத்து தரவர இனங்ைகளயும் பட்டியலிடுைிைது. 

ml;ltiz 3-12 capu; cUt mbg;gilapy; gjpTnra;ag;gl;l nkhj;j> mr;RWj;jYf;Fs;shd 
(+mr;RWj;jYf;Fs;shff;$ba)> cs;ehl;Lf;Fwpa> RNjrpa kw;Wk; mwpKfg;gLj;jg;gl;l ,dq;fs;  

fUj;jpl;l  gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; mupjhd> mr;RWj;jYf;Fs;shd kw;Wk; cs;ehl;Lf;Fwpa 
jhtuq;fs;  

திட்டப் பகுதிக்குள் பதிவு மசய்யப்பட்ட ஆறு தரவர இனங்ைள் நரட்டிற்குச் மசரந்த ரனகவ 

(அட்டவகண 3.13). ைள ஆய்வின் பபரது பதிபனழு (17) அச்சுறுத்தப்பட்ட தரவர இனங்ைளும் பதிவு 

மசய்யப்பட்டன (அட்டவகண 3.14, 3-15). பதிவுமசய்யப்பட்ட அகனத்து உள்ளூர்  ற்றும் உள்நரட்டு 

தரவர இனங்ைளும் தனிப்பட்டகவ அல்ல அல்லது திட்டப் பகுதிக்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டகவ அல்ல. 

 

 

 

capu; cUtk; 
nkhj;j 
,dq;fs; mr;RWj;jYf;Fs;shd 

cs;ehl;L
f;Fwpa 

RNjrpa 
mwpKfg;gL
j;jg;gl;l 

kuk; 51 5(3) 1 44 5 
Gju; 74 6(8) 4 66 4 
nrb 48 3(3) - 38 10 

Vwp/glup/Nknyhl;b  39 2(6) 1 38 1 

Gy; kw;Wk; Gy; 
Nghd;w 

4 - - 3 1 

nkhj;jk; 216 16(20) 6 189 21 
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ml;ltiz 3-13 fUj;jpl;l  gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; cs;ehl;Lf;Fwpa jhtu ,dq;fs; 

FLk;gk;  ,dq;fs; rpq;fs ngau; H NCS 

Asteraceae Jeffreycia zeylanica  (Vernonia zeylanica ) Gg;Gsh S LC 

Celastraceae Elaeodendron glaucum (Cassine glauca) neuS T LC 

Fabaceae  Derris parviflora fyh-nty; C LC 

Lamiaceae  Premna corymbosa fy;-Nfu S LC 

Loranthaceae Dendrophthoe ligulatus   S VU 

Malvaceae  Triumfetta glabra   S NT 

tif= T – kuk;; S-Gju;, C-Vwp NCS=Njrpa fhg;G epiyik- LC – Fiwe;j ftdaPu;g;Gs;s, VU-Mgj;ij 
vjpu;Nehf;ff;$ba, NT- tpiutpy; mr;RWj;jYf;Fs;shff;$ba 

ml;ltiz 3-14 fUj;jpl;lg;gpuNjrj;jpy; mtjhdpf;fg;gl;l mr;RWj;jYf;Fs;shd jhtu ,dq;fs;  

FLk;gk;  ,dq;fs; rpq;fs ngau; H NCS TS 

Capparaceae  Cadaba fruticosa   S EN N 

Fabaceae  Vachellia planifrons (Acacia planifrons)   T EN N 

Orchidaceae Vanda tessellata u];rdh H EN N 

Orchidaceae Vanilla walkerae Mfhr yl;lh C EN N 

Acanthaceae Dyschoriste littoralis   H VU N 

Capparaceae  Cadaba trifoliata   S VU N 

Ebenaceae Diospyros ebenum fUq;fhyp T VU N 

Erythroxylaceae Erythroxylum monogynum yq;fh mfpy;  T VU N 

Fabaceae  Dalbergia lanceolaria nghy; khuh T VU N 

Goodeniaceae Scaevola plumieri `Pd; jf;flh S VU N 

Goodeniaceae Scaevola taccada jf;flh S VU N 

Loranthaceae Dendrophthoe ligulatus   S VU E 

Malvaceae  Grewia tenax   S VU N 

Moraceae Maclura spinosa (Plecospermum spinosum) fl;L bk;Nghy; C VU N 

Orchidaceae Taprobanea spathulata (Vanda spathulata)   H VU N 

Rutaceae Chloroxylon swietenia GUj;j T VU N 

tif= T – kuk;; S-Gju;, C-Vwp NCS=Njrpa fhg;G epiyik- EN – cs;ehl;Lf;Fwpa, VU-Mgj;ij vjpu;Nehf;ff;$ba, 
TS- ghFghl;L epiy (N- RNjrpa, N- E- cs;ehl;Lf;Fwpa) 
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ml;ltiz 3-15: fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpypUe;J gjpTnra;ag;gl;l mr;RWj;jYf;Fs;shd (EN) jhtu 
,dq;fspd; Gifg;glq;fs;. 

  

Gifg;glk; 1. Cadaba fruticosa Gifg;glk; 2. Vanilla walkerae 

  

Gifg;glk; 3. Dendrophthoe ligulatus Gifg;glk; 4. Vanda tessellata 

  

Gifg;glk; 5. Vachellia planifrons flowers (Acacia 
planifrons) 

Gifg;glk; 6. Vachellia planifrons tree (Acacia 
planifrons) 

 

3.3.2 fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpy; fhzg;gl;l tpyq;Ffs;  

9 உள்ளூர் இனங்ைள், 8 பதசிய அளவில் அச்சுறுத்தப்பட்ட இனங்ைள்  ற்றும் 7 பதசிய அளவில் அழிந்து 

வரும் இனங்ைள் உட்பட ம ரத்தம் 151 விலங்ைினங்ைள் ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ைள ஆய்வின் பபரது பதிவு 

மசய்யப்பட்டன (அட்டவகண 3.16). முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகலப் பண்கணகய நிறுவுவதற்குத் 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட இடம் முக்ைிய ரை ைடபலரர துகடப்பம் உலர் ைலப்பு பசுக யரன ைரடுைள் 
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 ற்றும் பகன புதர் மசடி வகைைகள உள்ளடக்ைியது. எனபவ, உள்ளூர்  ற்றும் அழிந்து வரும் 

உயிரினங்ைளின் அடிப்பகடயில் விலங்ைினங்ைளின் பன்முைத்தன்க  குகைவரை இருப்பது 

ைண்டைியப்பட்டது. திட்டப் பகுதியில் உள்ள விலங்ைினங்ைளின் கூட்ட ரனது 9 புலம்மபயர்ந்த 

இனங்ைள் உட்பட பைகவைளரல் ஆதிக்ைம் மசலுத்துைிைது. திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்பட்ட பகுதியில் 

ைரணப்பட்ட சில மபரதுவரன வன புலம்மபயர்ந்தவர்ைகளத் தவிர மபரும்பரலரன புலம்மபயர்ந்த 

பைகவைள் ைகரபயரர  ற்றும் உள்நரட்டு ஈரநிலங்ைளில் ைரணப்பட்டன. எவ்வரைரயினும், 

புலம்மபயர்ந்பதரர் அல்லரத பருவத்தில் ைள ஆய்வுைள் ப ற்மைரள்ளப்பட்டன, எனபவ 

பதிவுமசய்யப்பட்டகவ மபரும்பரலும் பிற்பபரக்குத்தன ரனகவ  ற்றும் திட்டத்தில் இருக்ைக்கூடிய 

புலம்மபயர்ந்பதரரின் உண்க யரன எண்ணிக்கைகயக் குைிப்பிடவில்கல என்பகத ைவனத்தில் 

மைரள்ள பவண்டும். அந்தத் தளத்தில் ைழுகத என்ை ஒரு  ிருை இனமும் இருந்தது. ைள ஆய்வின் பபரது 

பதிவு மசய்யப்பட்ட விலங்குைளின் விரிவரன பட்டியல் அட்டவகண 2, இகணப்பு 09 இல் 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

ml;ltiz 3-16: Ma;tpd;NghJ gjpTnra;ag;gl;l tpyq;fpdq;fspd; RUf;fk;  

ghFghl;L $l;lk; 
nkhj;j 
vz;zpf;i
f 

cs;ehl;Lf;F
wpa ,dq;fs; 

Njrpa uPjpapy; 
mr;RWj;jYf;Fs;shd my;yJ  
tpiutpy; 
mr;RWj;jYf;Fs;shff;$ba  

,lk;ngaU
k; my;yJ 
miye;J 
jpupAk; 
,dq;fs; 

CR EN VU NT 

Jk;gpfs; 13 0 0 0 0 1 0 

tz;zj;Jg;G+r;rpfs; 30 1 0 1 0 0 0 

ed;dPu; kPd; 8 2 0 0 0 0 0 

<&lfthopfs; 1 0 0 0 0 0 0 

efUapu;fs; 6 1 0 1 1 1 0 

gwitfs; 83 3 21 0 0 5 92 

KiyA+l;bfs; 10 2 0 3 0 0 13 

nkhj;jk; 151 9 2 5 1 7 10 

gad;gLj;jg;gl;l RUf;f FwpaPLfs;: CR – fLikahf Mgj;ij vjpu;Nehf;fpAs;s, EN - Mgj;ij vjpu;Nehf;fpAs;s, 
VU – mr;RWj;jYf;Fs;shd, NT – tpiutpy; mr;RWj;jYf;Fs;shd, (GTN) – cyfstpy; tpiutpy; 

mr;RWj;jYf;Fs;shd ,dq;fs;, 1 - ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜில் உள்ள  ணல் தீவுைளுக்கு  ட்டும் தகடமசய்யப்பட்ட சிைிய 

இனவிருத்தி  க்ைளுக்கு  ட்டுப  மபரருந்தும்  ற்றும் குளிர்ைரல பரர்கவயரளர்ைளின் எண்ணிக்கை  திப்பீடு 

மசய்யப்படவில்கல என குைிப்பிடப்பட பவண்டும்., 2 - ,lk;ngaUk; gwitfs;, 3 - ,yq;iff;F miye;J jpupgit 

jpl;lg; gpuNjrj;jpy; mupjhd> mr;RWj;jYf;Fs;shd kw;Wk; cs;ehl;Lf;Fwpa jhtu kw;Wk; tpyq;Ffs; 
(VNjDk; ,Ug;gpd;)  

ம ரத்தத்தில் ஒன்பது வகையரன உள்ளூர் விலங்ைினங்ைள் திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்பட்ட பகுதியில் 

ைரணப்பட்டன. ,tw;Ws; xU tz;zj;Jg; G+r;rp ,dk; Appias galena (Lesser albatross), ,uz;L 
cs;ehl;Lf;Fwpa kPd; ,dq;fs;, Amblypharyngodon grandisquamis (Large Silver carplet), 
Systomus spilurus (Olive barb), xU efUapu; ,dq;fs;, Sitana devakai (Devaka’s fanthroat lizard) 
kw;Wk; %d;W gwit ,dq;fs;, Ocyceros gingalensis (Sri Lanka Grey Hornbill), Gallus lafayettii (Sri 

Lanka Junglefowl), Tephrodornis pondicerianus (Common Wood shrike). இந்த உள்ளூர் இனங்ைள் 

அகனத்தும் இலங்கையில் பரவலரை fhzப்படுைின்ைன.Sitana devakai வடப ற்கு  ற்றும் ைிழக்ைில் 

ைகரபயரர  ற்றும் உள்நரட்டு வரழ்விடங்ைளில் ைரணப்படுவதுடன், எஞ்சியிருக்கும் உள்ளூர் இனங்ைள் 

இலங்கைக்குள் பரவலரன விநிபயரைத்கதக் ைரட்டுைின்ைன. திட்ட தளத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ள 

எட்டு இனங்ைளில் இரண்டு பைகவைள் அபரயைர ரனதரை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இந்த இரண்டு 

வகையரன பைகவைளும் இலங்கையில் புலம்மபயர்ந்த  ற்றும் இனப்மபருக்ைம் மசய்யும் 

 க்ைள்மதரகைகயக் மைரண்டுள்ளன, ப லும் இனப்மபருக்ை  க்ைள்மதரகை திட்டத்தரல் 

பரதிக்ைப்பட்ட பகுதிக்கு அருைில் அக ந்துள்ள ஆடம்ஸ் பிரிட்ஜ் ைடல் பதசிய பூங்ைரவில்  ட்டுப  

பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளது, எனபவ இங்கு ைவனிக்ைப்பட்டகவ இனப்மபருக்ைத்தின் உறுப்பினர்ைளரை 
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இருக்ை பவண்டும். புலம்மபயர்ந்பதரர் அல்லரத பருவத்தில் அவதரனிப்புைள் மசய்யப்பட்டதரல்  க்ைள் 

மதரகை.  

3.3.3 ,lk;ngaUk; gwitfs; kw;Wk; tpyq;Ffs; ,lk;ngaUk; ghij  

இலங்கை தற்பபரது 520 இனங்ைகளக் மைரண்ட வள ரன பைகவயினத்கத ஆதரிக்ைிைது. இதில் 244 

இனங்ைள் cs;Supy; இனப்மபருக்ைம் மசய்யும் epr;rag;gLj;jg;gl;l ,dq;fshFk;> ,tw;Ws; 34 பபர் 

இலங்கையில்  ட்டுப  ைரணப்படுைின்ைனர் (இலங்கையில்  ட்டுப  ைரணப்படுைின்ைன). 

இலங்கையில் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ள ஏைத்தரழ 105 பைகவ இனங்ைள் வழக்ை ரன குளிர்ைரல 

பரர்கவயரளர்ைளரை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, அகவ மசப்டம்பரில் இலங்கைக்கு வந்து ஏப்ரல் 

 ரதத்தில் இலங்கைகய விட்டு மவளிபயறுைின்ைன (வடக்கு அகரக்பைரளத்தில் குளிர்ைரலத்துடன் 

இகணந்த ைரலம்) ப லும் 42 இனங்ைள் ஒழுங்ைற்ை புலம்மபயர்ந்தகவ.  ீதமுள்ள இனங்ைள் அகலந்து 

திரிபகவ (பல முகை அல்லது அவ்வப்பபரது  ட்டுப  பதிவு மசய்யப்பட்டகவ), நிகல மதரியரத 

 ற்றும் ைடல்சரர் பைகவைள் என பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

இலங்கைக்கு வரும் புலம் மபயர்ந்த பைகவைள் பல நுகழவுப் பரகதைள் வழியரைத் தீவிற்குள் 

நுகழைின்ைன.  ன்னரர் பகுதியில் உள்ள முக்ைிய நுகழவுப் புள்ளிைளில் ஒன்று, ஆயிரக்ைணக்ைரன 

பைகவைள்  ற்ை உட்புை குளிர்ைரலத் தளங்ைளுக்குச் மசல்வதற்கு முன்பு தகரயிைங்கும் இட ரைப் 

பயன்படுத்துைின்ைன. அபதபபரன்று, பருவத்தின் முடிவில் நரட்கட விட்டு மவளிபயறும் பபரது, இந்தப் 

பகுதிகயத் தங்ைள் ைகடசி நிகலப் புள்ளியரைப் பயன்படுத்துைின்ைனர். 

வடப ற்கு பகுதியினூடரை பிரபவசிக்கும் புலம்மபயUk; gwitfSf;fhd பிரதரன நுகழவரயிலரை 

 ன்னரர்  ற்றும் tplj;jy;தீவுக்கு இகடயில் அக ந்துள்ளது. முன்ம ரழியப்பட்ட தளம் இந்த நுகழவுப் 

புள்ளிக்குள் இல்கல. இருப்பினும், பு புலம்மபயu;T அல்லரத பருவத்தில் ைள ஆய்வுைள் நடத்தப்பட்டன, 

எனபவ, புலம்மபயர்ந்த பைகவைளpd; இப்பகுதியின் பயன்பரட்கட முழுக யரைக் ைண்டைிய 

முடியவில்கல. 

ஆய்வுப் பகுதி யரகனைளுக்கு ஏற்ை வரழ்விட ரை விவரிக்ைப்படுவதரல், ஆய்வுப் பகுதி முழுவதும் 

யரகனைளின் அைிகுைிைள் ைரணப்பட்டன. எவ்வரைரயினும், திட்டப் பகுதிக்கு வடக்பை உள்ள 

பகுதிைளில் யரகனைள் இல்லரததரல் மபரிய இடம்மபயர்வு பரகதைள் எதுவும் ைரணப்படவில்கல. 

3.3.4 tu;j;jf uPjpahf Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j VNjDk; jiutho;/ePu;tho; ,dq;fspd; ,Ug;G  

gpNuupf;fg;gl;Ls;s jpl;lg;gFjpapDs; gjpTnra;ag;gl;l ve;jnthU ,dq;fSk; ,t;tifapDs; 
mlq;ftpy;iy.  

jpl;lg;gFjpiar; Rw;wpAs;s fly;rhu; kw;Wk; flNyhu #oy;  

முள்ளிக்குளத்தில் ப ரதரைம் ஆருக்கு வடக்ைிலிருந்து சிலரவத்துகை வகரயிலரன ைகரபயரரப் 

பகுதியில் அபிவிருத்தி அக ந்துள்ளது. மபரும்பரலரன விகசயரழிைள் அதிை நிலப்பரப்பில் 

கவக்ைப்படும். முன்ம ரழியப்பட்ட வளர்ச்சியின் ைகரபயரரப் பகுதி மபரும்பரலும்  ணல் நிகைந்த 

ைடற்ைகரைளரகும் அட்டவகண 3.17 ைடபலரரப் பகுதியின் மபரதுவரன பண்புைள்  ற்றும் புவியியல் 

பண்புைகளக் ைரட்டுைிைது, அங்கு சில ைரற்ைரகலைள் ைடபலரர  ண்டலத்திற்குள் ைடற்ைகரக்கு 

அருைில் கவக்ைப்படும். 
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ml;ltiz 3-17: flNyhu tyaj;jpDs; gpNuupf;fg;gl;Ls;s fhw;W tpirahopfSf;F Kd;ghfTs;s 
flw;fiuapd; ,ay;Gfs;. 

fhw;W 
tpirahop 
# 

nghJthd ,ay;Gfis fhl;Lk; flw;fiu 
ePl;rpapd; Gifg;glq;fs;  

flw;fiuf;F mz;ikahf 
gpNuupf;fg;gl;Ls;s fhw;W tpirahopfspd; 
Kd;ghf mtjhdpf;fg;gl;l Kf;fpa 
tplaq;fs;  

WT5 

 

 

 

 

 

 

 

kzy;ghiwfspd; ntspg;ghL kw;Wk; 
,we;j gtsg;ghiwfs;  

WT6 

 

 

 

 

 

 

 

 

kzy;ghiwfspd; ntspg;ghL kw;Wk; 
,we;j gtsg;ghiwfs; 

WT8 

 

 

 

 

    

flw;fiuapy; ,we;j 
gtsg;ghiwfs; 

(mz;ikf;fhyj;jpw;Fwpajy;y 

WT9 

 

flw;fiuf;F 
mbj;Jtug;gl;Ls;s 
flw;fisfspd; 
vr;rq;fs;  
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WT12 

 

 

 

 

 

 

 

flw;fiuf;F mbj;Jtug;gl;Ls;s 
flw;fisfspd; vr;rq;fs; 

WT19   xU rpy 
fly;Gw;fSldhd 
flw;fiuf;F 
mbj;Jtug;gl;Ls;s 
flw;fisfspd; ghupa 
vr;rq;fs;  

fliy Nehf;fp mike;j 
xU fz;ly; jhtu $l;lk; 

WT22   

 

 

 

 

kzw;Fd;W cUthf;fj;Jldhd xU 
kzw;flw;fiu  

WT31 

 

 

 

 

 

 

fLikahd thdpiyaopjYf;Fl;gl;l 
kw;Wk; mupg;gile;j ghiw ntspg;ghLfs;  

மதன்ப ற்கு பருவ கழயின் பபரது நிலவும் ைரடுமுரடரன ைடல் நிகல ைரரண ரை நீருக்ைடியில் 

ஆய்வுைள் எதுவும் மசய்ய முடியவில்கல. இருப்பினும், ைடற்ைகரைளில் ைரட்சி அவதரனிப்புைள் 

மசய்யப்பட்டன. ைகரபயரரப் பகுதிைள் முக்ைிய ரை சிலரவத்துகை  ற்றும் mupg;G பகுதிைள் சில ைடல் 

பரகைைள்  ற்றும் ஆழ ற்ை ைகரபயரரங்ைளில் சில திட்டுப் பரகைைளுடன் அைியப்படுைின்ைன. 

ைடபலரரப் பகுதிைளில் சில ைடல் புல் படுக்கைைள் மபரதுவரனகவ. ைடற்ைகரயில் உயிருள்ள 

பவளப்பரகைைபளர அல்லது இைந்த பவளப்பரகைைபளர இல்கல. முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல 

விகசயரழி இருப்பிட ரன WT19ஐச் சுற்ைி சில சிதைிய ைடற்புல்ைளின் சிைிய திட்டுைள் ைரணப்பட்டன. 

இருப்பினும், ைடபலரரப் பகுதியில் உள்ள மபரும்பரலரன பகுதிைளில் ைடற்பரசிைளின் சிதைிய திட்டுைள் 

ைரணப்பட்டன படம் 3.50). 
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Sargassum sp.  
rptg;G my;fh 

Caulerpa sp.  

Ulva reticulata 

  

cU 3-50: சில ைடற்பரசி இனங்ைள் ைடபலரரப் படுக்கைைளில் இருந்து ைகரக்கு xJq;fp 

ைரணப்படுைின்ைன  

WT19 க்கு அருைில் உள்ள ைடற்ைகரயில் ைடகல எதிர்மைரள்ளும் சதுப்புநிலப் பகுதி ைரணப்பட்டது. 

முக்ைிய ரை WT5, WT6, WT8  ற்றும் WT22 ஆைியவற்கைச் சுற்ைிலும் சில பகுதிைளில் சில குன்றுைள் 

ைரணப்பட்டன. 

ைடற்ைகர இைங்கும் தளங்ைகளக் மைரண்ட பகுதியில் சிைிய அளவிலரன  ீன்பிடி நடவடிக்கைைளுக்கு 

கூடுதலரை, ஒரு ைடற்பரசி பண்கண மசயல்பரட்டில் ைரணப்பட்டது, படம் 3.51. 

 

 

 

 

 

 

cU 3-51. ைடற்பரசி (ைிபரசிபலரியர) பண்கண விஜயதிலை ரர யர ைடற்ைகரக்கு அருைில், WT8 

 ற்றும் WT9 உத்பதச ைரற்ைரகல விகசயரழி இடங்ைளுக்கு இகடயில் ைண்டுபிடிக்ைப்பட்டது.  

முக்ைிய ரன வரழ்விடங்ைள், ைடல்rhu; பரதுைரக்ைப்பட்ட பகுதிைள்  ற்றும் வளர்ச்சிப் பகுதிகயச் 

சுற்ைியுள்ள குைிப்பிடத்தக்ை ைடல் இனங்ைள் (உடனடி தரக்ை  ண்டலத்திற்கு மவளிபய). 

 ன்னரர் பகுதிகயச் சுற்ைியுள்ள ஆழ ற்ை ைடல்ைள் பவளப்பரகைைள், சிதைிய பரகைத் திட்டுைள், 

ைடற்பகுதிைள், சதுப்புநிலங்ைள்  ற்றும் குன்றுைள் பபரன்ை பல உணர்திைன் வரய்ந்த சுற்றுச்சூழல் 

அக ப்புைகள உள்ளடக்ைியது. இந்த சுற்றுச்சூழல் அக ப்புைளின் பல்லுயிர் வளம்  ிைவும் வள ரனது 

 ற்றும் துடுப்பு  ீன், ஓட்டு ீன்ைள் பபரன்ை இைரல், நண்டுைள், நண்டுைள், முத்து சிப்பிைள், ைடல் 

மவள்ளரிைள்  ற்றும் ைடற்பரசிைள் பபரன்ை மபரருளரதரர முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த  ீன்வள 

ஆதரரங்ைகள ஆதரிக்ைிைது. ப லும், இது அழிந்து வரும் flw;gR  ற்றும் ஓரளவிற்கு ைடல் ஆக ைள் 

பரவும் பகுதியரகும். 
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gtsg; ghiwfs; 

 ன்னரர் வகளகுடரவின் ைண்டNkil ஆழ ற்ை பவளப்பரகை வரழ்விடத்கதக் மைரண்டுள்ளது. அகவ 

fz;lNkil vr;rq;fs; பரகைைள்  ற்றும் இவற்ைில்  ிைப்மபரியது tq;fhis, அரிப்பு  ற்றும் 

சிலரவத்துகை பரகைைள் (ரரஜசூரிய  ற்றும் பலர். 1995). இருப்பினும், அகவ ைடபலரர திட்டப் 

பகுதியிலிருந்து அதிை ைடல் பரகைைள்.  ன்னரர் தீவின் மதற்பை ப லும் சிைிய பவளத் திட்டுைள் 

உள்ளன. அவற்ைின் பரப்பளவு சில சதுர  ீட்டரிலிருந்து சில மெக்படர் வகர  ரறுபடும்  ற்றும் 

ஒப்பீட்டளவில் ஆழ ற்ை நீரில் சு ரர் 10-12  ீ ஆழத்தில் நிைழ்ைிைது. அகவ ைடலுக்கு 6 ைி. ீ. 

இலங்கையின் புைழ்மபற்ை முத்து Jiwfs; சிலரவத்துகை  ற்றும் அரிப்பு ஆைிய ஆழ ற்ை ைடல்ைளில் 

ைரணப்படுைின்ைன  ற்றும் அகவ திட்டப் பகுதியின் ைடல் பகுதிைளரகும். 

அரிப்பு, சிலரவத்துகை  ற்றும் tq;fhis பவளப்பரகைைளின் இடங்ைளும்  ற்ை முக்ைிய ரன ைடல் 

 ற்றும் ைகரபயரர வரழ்விடங்ைளும் படம் 3.52 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளன. பரகைைள் மபரும்பரலும் 

இைந்த பவளப்பரகைைளுடன் ைரணப்பட்டன (படம் 3.53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cU 3-52: சிலரவத்துகை, அரிப்பு  ற்றும் tq;fhis பரகைைள் (ப லும் வடக்கு)  ற்றும் பிை 

முக்ைிய ரன வரழ்விடங்ைளின் இடங்ைள் (ஆதரரம் IUCN) 
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cU 3-53: ஏ-சிலரவத்துகை, பி-tq;fhis  ற்றும் சி-அரிப்பு ஆைிய ைடற்பகுதிைளில் மபரும்பரலும் இைந்த 

பவளப்பரகைைள் ைரணப்படுைின்ைன. 

flw;Gy; gLf;iffs;  

 ன்னரர் ைகரபயரரங்ைளில் ைடற்பரப்புைளில் ைடற்பகுதிைள் ைரணப்படுைின்ைன. எவ்வரைரயினும், ைள 

ஆய்வு  ற்றும்  ீனவர்ைளிட ிருந்து மபைப்பட்ட தைவல்ைளின் பபரது ஆய்வு மசய்யப்பட்ட ைகரபயரரக் 

பகுதியில் ைடற்புw;ைள் இருப்பதற்ைரன எந்த அைிகுைியும் இல்கல. எவ்வரைரயினும், திட்டப் பகுதிக்குள் 

சில ைடற்புற்ைள் ைகர ஒதுங்ைியிருப்பகத அவதரனிக்ை முடிந்தது. இந்த ைடற்பரசிைள் ைடபலரரத்தில் 

அக ந்துள்ள ைடல் புல் படுக்கைைளில் இருந்து ைழுவப்பட்டிருக்ைலரம் (படம் 3.54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

cU 3-54: tq;fhisf;F Gwk;ghf flYf;Fs; flw;Gy; gLf;iffs;  

 ன்னரர் ைடலின் ஆழம் குகைந்த flypy; ைரணப்படும் ைடல்புல் Enhalus acaroids இன ரகும். C. 

rotundata, C. serulata, Syringodium isotifolium, Halodule pinifolia, H. uninervis, kw;Wk; Halophila ovalis 

vd;gd gpuNjrj;jpy; cs;s Vida ,dq;fshFk; (IEE, 2017). 

 ன்னரர் வகளகுடரவில் உள்ள ைடல் புல்மவளிைள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளரன flw;gR (Dugong 

dugon)  ற்றும் ைடல் ஆக ைள் பபரன்ை பிை பரதுைரப்பு-பதகவயரன உயிரினங்ைளுக்கு முக்ைிய ரன 

வரழ்விடத்கத வழங்குைின்ைன. இகவ பல உயிரினங்ைளுக்கு முக்ைிய ரன வரழ்விடங்ைள் ( ித்தபரலர, 

  B 

  C 

  A 
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2012). எவ்வரைரயினும்,  ன்னரர் தீவு, fsg;G  ற்றும்  ன்னரர் தீவின் வடக்பை பவதிதல்தீகவச் சுற்ைி 

மபரும்பரலரன ைடற்பகுதிைள் ைரணப்படுைின்ைன (படம் 3.55) 

cU 3-55  ன்னரகரச் சுற்ைியுள்ள ைடல் புல் விநிபயரை வகரபடங்ைள் மசயற்கைக்பைரள் 

தரவுைளிலிருந்து மபைப்பட்டன (Dahanayaka & Pahalawattaarachchi, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 fz;ly; jhtuq;fs; 

WT19 ஐச் சுற்ைியுள்ள ைடபலரரப் பகுதியில் ைடல் பநரக்ைிச் மசல்லும் சதுப்புநிலங்ைளின் சிைிய 

திட்டுைள் ைரணப்படுைின்ைன. அச்சங்குளம்,  ன்னரருக்கு மதற்பை euptpypf;குளம், வங்ைhகல,  ற்றும் 

 ன்னரர் நைருக்கு வடக்பை tplj;jல்தீவு இயற்கைக் ைரப்பைம் ஆைிய இடங்ைளில் குைிப்பிடத்தக்ை 

சதுப்புநிலத் திட்டுைள் ைரணப்படுைின்ைன (படம் 3.56). 
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cU 3-56:  ன்னரகரச் சுற்ைியுள்ள சதுப்புநில guk;gy; வகரபடம் (IUCN, 2010) 

flyhikfs; 

இலங்கையின் ைகரபயரரப் பகுதியில் கூடு ைட்டுவதரை அைிவிக்ைப்பட்ட ஐந்து வகையரன ைடல் 

ஆக ைளில் மூன்று  ன்னரர் பிரரந்தியத்தில் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. முதன்க யரன இனங்ைள் 

ஆலிவ் ரிட்லி (Lepidochelys olivaceae), அகதத் மதரடர்ந்து பச்கச ஆக  (Chelonia mydas)  ற்றும் 

fOFj;jiy ஆக  (Erytmochelis imbricata) ( ித்தபரலர, 2012). அந்த பகுதி ஆக  கூடு ைட்டும் 

இட ரை உள்ளதw;F ைள ஆய்வின் பபரது ஆதரரம் மபை முடியவில்கல  ற்றும் இலக்ைியங்ைளில் 

இருந்து கூட fpilf;ftpy;iy. ப லும், DWC இன் ஆக  கூடுைளின் வரழ்விட வகரபடங்ைளின்படி 

ைடபலரரப் பகுதி பட்டியலிடப்படவில்கல (படம் 3.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cU 3-57: ,yq;ifapy; flyhik $likf;Fk; milahsq;fhzg;gl;l ,lq;fs; (%yk;: DWC) 

fly;rhu; KiyA+l;bfs; 

இலங்கையின் வடப ற்கு ைடல் வலயத்திற்குள் பதினரறு வகையரன ைடல் பரலூட்டிைள் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன (இளங்ைபைரன் 2004). உலைளவில் அழியும் அபரயத்தில் உள்ள flw;gRtpd; 
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மதரகை குைிப்பரை முக்ைியத்துவம் வரய்ந்தது (Dugong dugon), இது சில தசரப்தங்ைளுக்கு முன்னர் 

பதிவுமசய்யப்பட்ட மபரதுவரன ைடல் பரலூட்டிைளில் ஒன்ைரகும், இப்பபரது அவ்வப்பபரது 

ைரணப்படுைிைது (படம் 3.58).  ீனவர்ைளின் கூற்றுப்படி,  ன்னரரில் அண்க க்ைரல ரை ஆழம் 

குகைந்த ைடற்பரப்பில் ைரணப்படவில்கல. எனபவ, திட்ட பரதிப்பு பகுதிக்குள் எந்த ஒரு $l;bidAk; 

சந்திப்பது  ிைவும் சரத்திய ில்கல. 

cU 3-58: flw;gR gjpTfis fhl;Lk; tiuglk; (https://www.dugongconservation.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrq;fSf;Fs;s mz;kpj;j J}uk;  

kupr;Rfl;b xJf;ff;fhL  

 ன்னரர்  ரவட்டத்தில் உள்ள  ரிச்சிைட்டி xJf;fக்ைரடு (1952.6 Ha) 2021 ஜனவரி 1 ஆம் பததி 

வர்த்த ரனி எண் 2208/57 மூலம் அைிவிக்ைப்பட்டது. முப்பத்து நரன்கு ைரற்ைரகலைளில் முப்பத்து 

மூன்று இடங்ைள்  ரிச்சிைட்டி xJf;fக்ைரடுைளுக்குள் ைரணப்படுைின்ைன. ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல 

விகசயரழிக்கும் ைடினத் தரங்கும் பகுதி 1.88 ஏக்ைர் (0.76 ha)  ற்றும் ஒவ்மவரரு விகசயரழிக்கும் 

பதகவயரன ம ரத்த நிலப்பரப்பு 6.32 ஏக்ைர் (2.56 ha) ஆகும். தரவரங்ைகள அைற்றுவது ைடின 

நிகலக்குள்  ட்டுப  நகடமபறுைிைது. ைல் ஆறு பரலத்திற்கு அருைில் உத்பதச முள்ளிக்குளம் CSSக்ைரை 

ஒதுக்ைப்பட்ட ஐந்து ஏக்ைர் நிலமும் இந்த வனப்பகுதியில் அக ந்துள்ளது. தற்பபரதுள்ள புதுை ம் 

GSSக்கு சு ரர் 4 ைி ீ உத்பதச 220 kV kpd;flj;jy; jlk; B403 பிரதரன சரகலக்கு (மதன் ைடற்ைகர 

சரகல) அருைில் உள்ள வன ைரப்பைத்தின் ைிழக்கு எல்கலகய ைடக்கும். kpd;flj;jy; jlj;jpன் ம ரத்த 

நீளம் 28.6 ைி. ீ. சீரழிந்த வைண்ட-ைலப்பு பசுக யரன ைரடுைள், புதர்க்ைரடுைள்,  ணல் திட்டுைள், 

சதுப்புநில வரழ்விடங்ைள் இயற்கை வரழ்விடங்ைளரை ைரப்புக்ைரட்டில் ைரணப்படுைின்ைன. 

ைரடு/வனவிலங்கு ைரப்பைங்ைளின் இருப்பிடங்ைள் படம் 3.59  ற்றும் அட்டவகண 3.19 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

khtpy;Y fhg;Gf; fhL  

 ரவில்லு பரதுைரப்பு வன ரனது உத்பதச முள்ளிக்குளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்ட இடத்திற்கு எதிபர 

அக ந்துள்ளது. இந்த இரண்டு பகுதிைளும் பிரதரன சரகல B403 (மதன் ைடற்ைகர சரகல) மூலம் 

பிரிக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த பரதுைரப்பு ைரடு 2017  ரர்ச் 24 அன்று வர்த்த ரனி எண் 2011/34 மூலம் 

அைிவிக்ைப்பட்டது. பரப்பளவு 40,030.5 ha  ற்றும் இது ஐந்து வன ைரப்பைங்ைளின் ைலகவயரகும் 

(அட்டவகண 3.18). 
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ml;ltiz 3-18: Ie;J td xJf;ff;fhLfspd; ,izg;gpdhy; cUthd 2017,y; gpufldg;gLj;jg;gl;l 
khtpy;Y td fhg;gfk;  

 ngau; gug;G (ha) tu;j;jkhdp 

1 fubf;Fsp/ kupr;Rf;fl;b RF 6042 10.10.2012 1779/15 

2 khtpy;Y RF 14574 21.5.2012- 1757/2 

3 Ntg;gy; RF 10495  

4 ngupakupg;G RF 7523 21.5. 2012- 1757/2 

5 tpyhj;jpf;Fsk; RF 2107  

 khtpy;Y fhg;Gf; fhL 40030.525 24.3.2017- 2011/34 

 

tpy;gj;J tlf;F ruzhyak; kw;Wk; tpy;gj;J Njrpa G+q;fh 

முள்ளிக்குளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்தின் ைகடசி ைரற்ைரகல இடம் (WTG 38) வில்பத்து வடக்கு 

சரணரலயம் (632 மெக்படர்)  ற்றும் வில்பத்து பதசிய பூங்ைர (131,667 மெக்படர்) 

ஆைியவற்ைிலிருந்து சு ரர் 1.4 ைி. ீ.J}uj;jpy; cs;sd. இந்த இரண்டு பகுதிைளும் 25 பிப்ரவரி 1938 

அன்று அைிவிக்ைப்பட்டன. 

mr;rq;Fsk; fz;ly; xJf;ff;fhL 

முள்ளிக்குளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்தின் எண்.1 ைரற்ைரகல விகசயரழிக்கும் அச்சங்குளம் 

ைரப்புக்ைரட்டின் மதற்கு எல்கலக்கும் இகடபய உள்ள தூரம் சு ரர் 8.9 ைி. ீ. MFk;. சதுப்புநிலப் 

பரதுைரப்பிற்ைரை 1405.79 மெக்படர் பரப்பளவில் அச்சங்குளம் ைரப்புக் ைரட்டில் ஏற்ைனபவ 

வனத்துகையரல் fsg;ig ஒட்டிய நிலj;ij #o பவலி அக க்ைப்பட்டுள்ளது (mjptpNrl வர்த்த ரனி 

எண். 2145/36). 

tq;fhis ruzhyak; 

tq;fhis சரணரலயம் முள்ளிக்குளத்தில் முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்கு வடக்பை 

சு ரர் 18 ைி. ீ மதரகலவில் அக ந்துள்ளது. இந்த சரணரலயம் (8°56’N 079°55’E)  ன்னரர்  ற்றும் 

 ன்னரர் தீவுைளுக்கு இகடயில் 4398.95 ha பரப்பளவில் விரிவகடந்து 2008 இல் பைகவைளின் 

பரதுைரப்பிற்ைரை ஒரு சரணரலய ரை நிய ிக்ைப்பட்டது. இந்த சரணரலயம் பிரதரன நிலத்தின் ஒரு 

பகுதி, ைடபலரர தீவுைள், ைடல்-ைகர  ற்றும் ைடல் பகுதியின் ஒரு பகுதிகய உள்ளடக்ைியது. இந்த 

சரணரலயம் மதற்ைில் tq;fhis, ப ற்ைில் புளியந்தீவு தீவு  ற்றும் வடக்கு  ற்றும் ைிழக்ைில் 

திருக்பைதீஸ்வரம்  ற்றும் பிரதரன நிலப்பகுதிக்கும்  ன்னரர் தீவுக்கும் இகடயிலரன தகரப்பரலத்கத 

உள்ளடக்ைியது. சரணரலயம் வைண்ட- ண்டல முள் புதர்க்ைரடுைள், வைண்ட- ண்டல ப ய்ச்சல் 

நிலங்ைள், ைடல் புல்மவளிைள்,  ணல் திட்டுைள், சதுப்புநிலங்ைள், நீர்க்குழரய்ைள், மதரட்டிைள், உப்பு 

சதுப்பு நிலங்ைள், தடரைங்ைள், அகலைள்  ற்றும் ைடல் புல் படுக்கைைள் பபரன்ை பல வரழ்விடங்ைள் 

 ற்றும் தரவர வகைைகளக் மைரண்டுள்ளது. குைிப்பரை வடக்குப் பகுதியில் உள்ள ஆழ ற்ை ைடல் 

பகுதியின் ஒரு பகுதிகயயும் உள்ளடக்ைியது. 

tplj;jy;jPT ,aw;if xJf;fk; 

2016 ஆம் ஆண்டு 29,180 ha பரப்பளவில் tplj;jy;jPT இயற்கைக் ைரப்பைம் அைிவிக்ைப்பட்டது. இது 

முள்ளிகுளத்தில் முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திலிருந்து சு ரர் 23 ைி. ீ மதரகலவில் 

அக ந்துள்ளது. 
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fl;Lf;fiuFsk; ruzhyak; 

4330 ha பரப்பளகவக் மைரண்ட இது 1954 இல் சரணரலய ரை அைிவிக்ைப்பட்டது. இது உத்பதச 

முள்ளிக்குளம் ைரற்ைரகல  ின் திட்டப் பகுதியிலிருந்து சு ரர் 16 ைி. ீ J}uj;jpy; mike;Js;sJ. 

kLtPjp ,aw;if xJf;fk; 

இது 2015 இல் 63816 ha பரப்பளவில் அைிவிக்ைப்பட்டது. இது முள்ளிகுளத்தில் முன்ம ரழியப்பட்ட 

ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திலிருந்து சு ரர் 18 ைி. ீ மதரகலவில் அக ந்துள்ளது. 

Mjhk; ghyk; fly;rhu; Njrpa G+q;fh 

 ன்னரர் தீவில் உள்ள Mjhkpd; பரலம் ைடல்rhu; பதசிய பூங்ைர என்பது முள்ளிக்குளம் ைரற்ைரகல  ின் 

திட்ட பகுதியிலிருந்து சு ரர் 40 ைி. ீ. மதரகலவில் அக ந்துள்ளது. இலங்கையின் வட  ரைரணத்தில் 

 ன்னரர் நிர்வரை  ரவட்டத்தில்  ன்னரர் efuk; பிரபதச மசயலரளர் பிரிவுக்குள் அக ந்துள்ள 18,990 

ha நிலம்  ற்றும் ைடல் பரப்கப உள்ளடக்ைியதரை 22 ஜூன் 2015 அன்று அைிவிக்ைப்பட்டது. 

Mjhkpd; பரலம் என்பது த ிழ்நரட்டின் மதன்ைிழக்கு ைடற்ைகரயில் உள்ள ரரப ஸ்வரம் தீவு  ற்றும் 

இலங்கையின் வடப ற்கு ைடற்ைகரயில் உள்ள  ன்னரர் தீவு ஆைியவற்கை தளர்வரை இகணக்கும் 

சுண்ணரம்புக் ைற்ைளின் சங்ைிலியரகும். இந்தப் பரலம் இந்தியரவுக்கும் இலங்கைக்கும் இகடபய 

இருந்த நிலத்மதரடர்பு என்று புவியியல் சரன்றுைள் மதரிவிக்ைின்ைன. எனபவ இந்த நில இகணப்பு 

இலங்கையின் உயிர் புவியியலில் ஒரு முக்ைிய பங்கை வைித்தது. 

ml;ltiz 3-19: fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpYs;s tdk; kw;Wk; tdrPtuhrpfs; xJf;fg;gFjpfs;  

,y
. 

ngau; gug;G (ha) epu;thf mjpfhuk; tu;j;jkh
dp ,y. 

jpfjp Fwpg;Gfs; 

1. kupr;Rf;fl;b 
xJf;ff; fhL 

1,952.59 td jpizf;fsk; 2208/57 01.01.2021  

2. khtpy;Y fhg;Gf; 
fhL 

40,030.52 td jpizf;fsk; 2011/34 24.03.2017  

3.  tpy;gj;J tlf;F 
ruzhayak; 

632.00 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

 25.02.1938  

4.  tpy;gj;J Njrpa 
G+q;fh 

131,667.00 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

 25.02.1938  

5. kL tPjp 
xJf;ff; fhL 

44,829.00 td jpizf;fsk; 1779/15 10.10.2012 DWC cld; 
Nkw;nghUe;J
k; gFjpfs; 

6. kL tPjp Njrpa 
G+q;fh 

63,067.39 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

1920/3 22.06.2015 DWC cld; 
Nkw;nghUe;J
k; gFjpfs; 

7. fl;Lf;fiu Fsk; 
ruzhyak; 

4330.00 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

 24.09.1954  

8. mr;rq;Fsk; 
fz;ly; xJf;ff; 
fhL 

1405.79 td jpizf;fsk; 2145/36 16.10.2019  

9. tq;fhiy 
ruzhyak; 

4838.95 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

1566/3 08.09.2008  

10. tplj;jy;jPT 
,aw;if 
xJf;fk; 

29,180 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

1956/13 01.03. 2016  

11.  Mjhkpd; ghyk; 
fly;rhu; Njrpa 
G+q;fh 

18,990 tdrPtuhrp 
ghJfhg;G 
jpizf;fsk; 

1920/3 22.06.2015  
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cU 3-59: ,t;tiuglk; gpNuupf;fg;gl;l fhw;W tpirahopfs; (34) kw;Wk; CSS/kpd;flj;jy; jlk; (220 
kV, 28.6 km) vd;gtw;wpd; miktplj;ij fhl;Lfpd;wJ. tdrPtuhrpfs; ghJFhg;G jpizf;fsj;jpd; 
ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrq;fs; kw;Wk; td jpizf;fsj;jpd; td xJf;fq;fs; vd;gdTk; tuglj;jpy; 
fhl;lg;gl;Ls;sd.  
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3.4 tuyhw;W uPjpahd kw;Wk; njhy;nghUspay; Kf;fpaj;Jtq;fs;  

பின்வரும் வகரபடம் (படம் 3.60)  ன்னரர்  ரவட்டத்தில் உள்ள மதரல்மபரருள், வரலரற்று  ற்றும் 

ைலரச்சரர முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த இடங்ைகளக் குைிக்ைிைது. அகனத்து தளங்ைளும் சிலரவத்துகை 

 ற்றும் முள்ளிகுளம் இகடபய அக ந்துள்ள உத்பதச MWPP- III ைட்ட திட்டப் பகுதிக்கு மவளிபய 

அக ந்துள்ளன. 

cU 3-60  ன்னரர்  ரவட்டத்தில் flw;fiuNahu DSD ,y; உள்ள மதரல்மபரருள், வரலரற்று  ற்றும் 

ைலரச்சரர முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த இடங்ைs;. 

 

(%yk;: kd;dhu; Flh ,yq;if gf;fj;jpd; njupTnra;ag;gl;l gpuNjrq;fspd; capu;g;gy;tifik kw;Wk; r%f-
nghUshjhu jfty;fs;> 2011, IUCN) 
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அரிப்பு பைரட்கட  ற்றும் படரரிக் பங்ைளர ஆைியகவ பரதுைரக்ைப்பட்ட நிகனவுச்சின்னங்ைளின் ைீழ் 

16 ஆைஸ்ட் 2013 அன்று மதரல்லியல் துகையரல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, எண். 1823/73 . 

முன்ம ரழியப்பட்ட பரி ரற்ை பரகதயில் இருந்து சு ரர் 3.4 ைி ீ மதரகலவில் ைரணப்படும் 

மதரல்மபரருள் முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த இடங்ைள் இகவ இரண்டும்  ட்டுப . ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைள் அல்லது முன்ம ரழியப்பட்ட kpd;flj;jy; jlj;jpd; ைட்டு ரனத்திற்ைரை ஒதுக்ைப்பட்ட 

திட்டப் பகுதியில் வரலரற்று அல்லது மதரல்மபரருள் முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த அகடயரளங்ைள் அல்லது 

வரலரற்று,  த, மதரல்மபரருள், அைிவியல், ைலரச்சரர முக்ைிய இடங்ைளின் சரன்றுைள் 

ைரணப்படவில்கல. 

அரிப்பு பைரட்கட  ற்றும் படரரிக் பங்ைளர  

ஆரம்பத்தில் பபரர்த்துைீசியர்ைளரல் ைட்டப்பட்டது, பின்னர் டச்சுக்ைரரர்ைளரல் ஆக்ைிர ிக்ைப்பட்டது, 

இறுதியில் ஆங்ைிபலயர்ைளின் கைைளில் முடிந்தது. அரிப்பு பைரட்கட உள்ளூர் நிர்வரைம்  ற்றும் முத்து 

 ீன்பிடியில் ஈடுபட்டுள்ள அதிைரரிைளுக்ைரன நிகலய ரை இருந்து வe;jJ. தற்பபரது, ைட்டிடங்ைளின் 

எச்சங்ைளின் பரப்பளவு சிைியதரை உள்ளது, எனபவ இந்த பைரட்கட எவ்வளவு விரிவரனது என்பது 

ைற்பகனக்கு விடப்பட்டுள்ளது. ஒரு மபரதுவரன பைரட்கடயில் ைரணப்படும் வழக்ை ரன 

பரதுைரப்புைள் இல்கல, ஆனரல் பகழய ைரலங்ைளில் அத்தகைய ைட்டக ப்புைள் இருந்திருக்கும். 

வலுவரன ைளி ண் மசங்ைற்ைள்  ற்றும் ப ரட்டரர் மைரண்டு திட ரை ைட்டப்பட்ட கூகர இல்லர ல் 

ஒரு நீண்ட ைட்டிடத்தின் சுற்றுச்சுவர்ைள் உள்ளன. பக்ைத்து ைட்டிடங்ைளின் எச்சங்ைள் இன்னும் 

ைரணப்படுைின்ைன. இப்பகுதியின் வரலரறு மூன்று ஐபரரப்பிய நரடுைளின் ஆட்சியுடன் ைலந்தது 

 ற்றும் அரிப்பு இந்த வரலரற்ைின் ஒரு அகடயரள ரகும். 

அரிப்பு பைரட்கட என்பது அரிப்புவில் உள்ள தகரப்பரலத்திற்கு சற்று முன்பு பபரர்த்துைீசியர்ைளரல் 

ைட்டப்பட்ட சிைிய இரண்டு பைரட்கடfshகும். இந்த பைரட்கட 1658 இல்  ன்னரர் வீழ்ச்சிக்குப் பிைகு 

டச்சுக்ைரரர்ைளிடம் ஒப்பகடக்ைப்பட்டது. இந்தக் பைரட்கட  ீண்டும் ஆங்ைிபலயர்ைளிடம் கை 

 ரைியது.  ன்னரர் ைடல் எப்மபரழுதும் இலங்கையின் அகனத்து ஆட்சியரளர்ைளுக்கும் ஒரு 

முக்ைிய ரன பிரபதச ரை விளங்குைிைது. பபரர்த்துைீசியம், டச்சு  ற்றும் ஆங்ைிபலயர்ைள் அகனவரும் 

இப்பகுதியில் ைணிச ரன ஆர்வம் மைரண்டிருந்தனர். 

ஃபிரமடரிக் பநரர்த் (1798-1805) முதல் பிரிட்டிஷ் ைவர்னர் படரரிக் என்று அகழக்ைப்படும் ைடற்ைகர 

முைப்பில் தனது உத்திபயரைபூர்வ குடியிருப்கபக் ைட்டினரர், ப லும் இந்த பைரட்கடகய அப்பகுதியில் 

முத்து  ீன்வளத்கத நிர்வைித்த அதிைரரிைளுக்ைரன பங்ைளரவரை  ரற்ைினரர். சிலரவத்துகைக்கு 

மதற்பை உள்ள சிைிய ைிரர  ரன மைரண்டச்சியில் முத்து  ீன்வளர்ப்பு புத்துயிர் மபற்ைது. அரசரங்ை 

முந்திரி பதரட்டங்ைள் நிறுவப்பட்டதரல் மைரண்டச்சி பின்னர் பிரபல ரனது. படரரிக் பங்ைளர ஒரு 

ஓய்வு இல்ல ரை  ரற்ைப்பட்டது, ஆனரல் இந்த பகுதியில் பரவிய LTTE cs;ehl;Lg; பபரரின் 

ைரரண ரை கைவிடப்பட்டது. 
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Gifg;glk; 1. nlhupf; gq;fsh (4.08.2022) Gifg;glk 2. mupg;G NfhGuk; (4.08.2022) 

ைரர்டினர் (1807) தனது சிபலரன் விளக்ைத்தில், இது சந்பதைத்திற்கு இட ின்ைி தீவின்  ிை அழைரன 

ைட்டிடம்  ற்றும் ைட்டிடக்ைகலயின் எந்த வரிகசப்படியும் திட்ட ிடப்பட்ட ஒபர ைட்டிடம் என்று 

கூறுைிைரர். இந்த ைட்டிடத்தில் இயற்கையின் அழிவுைகள ைரலம் ைரட்டியது. - ைடல் ைரற்று, 

ைடுக யரன நிகலக ைள்  ற்றும் அலட்சியம் ஆைியகவ இதற்கு முக்ைிய ைரரணங்ைளரகும். 1900 

ைளின் முற்பகுதியில், ப ல் தளம் இல்லர ல் பபரய்விட்டது  ற்றும் 1980 ைளில் ைடல் அரிப்புக்கு 

இகரயரை இருந்தது.  ீதமுள்ள சுவர்ைள் மதரடர்ந்து ைரற்ைினரல் அரிக்ைப்பட்டு  கழயரல் 

ைழுவப்படுைின்ைன. 2004ல் ைட்டடத்தின் வடக்குப் பகுதியும் இடிந்து விழுந்ததரல் பசதம் மதரடர்ைிைது. 

3.5 r%f-nghUshjhu #oy;  

சம்பந்தப்பட்ட பிரபதச மசயலைங்ைளின் பிரபதச வள விவரங்ைள், சமூை fye;Jiuahly;ைள் மூலம் 

பசைரிக்ைப்பட்ட தைவல்ைள்  ற்றும் திட்டப் பகுதியிலுள்ள சமூைங்ைளின் 200 குடும்பங்ைளில் இருந்து 

ப ற்மைரள்ளப்பட்ட  ரதிரி சமூை மபரருளரதரர வீட்டுக் ைணக்மைடுப்பு ஆைியகவ திட்டப் பகுதியின் 

சமூைப் மபரருளரதரர விவரங்ைகளப் புரிந்துமைரள்வதற்குப் பயன்படுத்தப்படுைின்ைன. முழு 

மசயல்முகையும் ப  முதல் ஆைஸ்ட் 2022 வகர நடத்தப்பட்டது. 

சமூை- க்ைள்மதரகை பண்புைள், வரழ்வரதரரம்  ற்றும் வரு ரனம் உருவரக்கும் நடவடிக்கைைள், நில 

உரிக , வீட்டுவசதி  ற்றும் வீட்டு மசரத்துக்ைள், வீட்டு ஆற்ைல் பயன்பரட்டு முகைைள், மபரது 

உள்ைட்டக ப்பு  ற்றும் பசகவைள், திட்ட பரதிப்பு பகுதியில் உள்ள வறுக   ற்றும் பரலின 

பிரச்சிகனைள் ஆைியகவ விரிவரை விவரிக்ைப்பட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டத்தின் மபரதுக் ைருத்து, 

எதிர்பரர்க்ைப்படும் பரதிப்புைள்  ற்றும்  க்ைளரல் முன்ம ரழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

ஆைியகவயும் இந்த அத்தியரயத்தில் முன்கவக்ைப்பட்டுள்ளன. மபரது  க்ைள்  ற்றும் பிை 

பங்குதரரர்ைளின் மபரதுவரன ைருத்துக்ைள்  ற்றும் பரிந்துகரைள் இரண்டு GNDைள்  ற்றும் 

பங்குதரரர்ைளின் மவவ்பவறு நிர்வரை  ட்டங்ைளில் நடத்தப்பட்ட ஆபலரசகனைள் மூலம் 

மதளிவுபடுத்தப்பட்டன. இந்த ஆபலரசகனைள் திட்ட பரதிப்பு பகுதியில் உள்ள குடிபயற்ைங்ைளின் 

சமூை-மபரருளரதரர நிகலக  குைித்த தர ரன தைவல்ைகள பசைரிக்ைவும் உதவியது. ஆபலரசகன 

முடிவுைளின் ஒருங்ைிகணந்த சுருக்ைம்  ற்றும் பங்பைற்பரளர்ைளின் பட்டியல் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது 

(இகணப்பு 5 ஐப் பரர்க்ைவும்). 

3.5.1 Ma;Tg; gpuNjrj;jpd; jw;Nghija fhzpg;gad;ghL kw;Wk; tyakhf;fy;  

முன்ம ரழியப்பட்ட ஆய்வுப் பகுதியின் மபரதுவரன நிலப் பயன்பரடு படம் 3.61 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. முன்ம ரழியப்பட்ட kpd;flj;jy; jlk; முழுவதும் மபரும்பரலரன நிலப்பரப்பு 

மநல்  ற்றும் ைரடுைகளக் மைரண்டுள்ளது. ப லும், kpd;flj;jy; jlj;jpd; 35  ீ தரழ்வரரப் பகுதியின் 

நில பயன்பரட்டுக் ைணக்ைீடுைள் அட்டவகண 3.20 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. ைணக்ைீடுைளின்படி, 
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மநல் பரப்பு ம ரத்த நிலப் பயன்பரட்டில் பதரரரய ரை 69 haைகள உள்ளடக்ைியது.  ரைரை, வீட்டுத் 

பதரட்டங்ைள்  ற்றும் நீர் ஆதரரங்ைள் முன்ம ரழியப்பட்ட kpd;flj;jy; jlj;jpd; குகைந்தபட்ச 

அளகவக் மைரண்டுள்ளன. ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் வனப்பகுதியில் ஆதிக்ைம் மசலுத்துைின்ைன 

(படம் 3.59, அட்டவகண 3.21), இது முக்ைிய ரை  ரிச்சிைட்டி ைரப்புக்ைரடுைளில் (81 %) புதர் நிலங்ைள், 

ைரடுைள்  ற்றும் திைந்த நிலங்ைளில் விநிபயரைிக்ைப்படுைிைது. 

ml;ltiz 3-20 kpd;flj;jy; jlj;jpd; 35 m RoW ,d; fhzpg;gad;ghL (28.6 km) 

ngau; gug;G (m2) gug;G (ha) % 

jupR epyk; 6658 0.67 1 

fhL 255611 25.56 25 

Msp cgepiyak; 349 0.03 0 

tay; 690197 69.06 69 

tPl;Lj;Njhl;lk;/njq;F 411 0.04 0 

MW 4153 0.41 0 

Gju; 36411 3.64 4 

Fsk; 8815 0.88 1 

 
1,002,605 100.29   

ml;ltiz 3-21: fhw;W tpirahopfs; (2.56 ha x 34) kw;Wk; ghijfspd; fhzpg;gad;ghL 

ngau; gug;G (m2) gug;G (ha) % 

jupR epyk; 16695 1.67 1 

jupR epyk; (flw;fiu kzy;) 140772 14.08 16 

Gju;epyk;/ fhL (kupr;Rfl;b RF) 749,227 74.93 83 

 
906,694 90.68   
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cU 3-61: cj;Njr fUj;jpl;l gpuNjrj;ij #oTs;s fhzpg;gad;ghl;L tiuglk; (%yk;: High-
resolution images of Arc GIS license software 2022) 
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உத்பதச ைரற்ைரகலப் பகுதியரனது, 2007இன் 35ஆம் இலக்ை இலங்கை நிகலயரன எரிசக்தி 

அதிைரரசகப (SLSEA) சட்டத்தின் 12(1) பிரிவின் ைீழ், இலங்கை நிகலயரன ஆற்ைல் 

அதிைரரசகபயினரல் வர்த்த ரனி இலக்ைம் 1858/2 - வியரழன், ஏப்ரல் 17, 2014 மூலம் நிகலயரன 

ஆற்ைல் அபிவிருத்தி வலய ரை அைிவிக்ைப்பட்டுள்ளது. CEB இத்திட்டத்கத SLSEA உரி த்தின் ைீழ் 

மசயல்படுத்துைிைது. ப லும், முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ற்றும் துகண  ின்நிகலயப் பகுதி 

" ரிச்சுைட்டி" ைரப்புக்ைரடு பகுதிக்குள் வருைிைது. மூன்று ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் kpd;flj;jy; 

jlk; பரகதயின் ஒரு பகுதி மநல் நிலங்ைள் வழியரை மசல்ைிைது. வயல் நிலங்ைகள திட்ட 

பநரக்ைத்திற்ைரை பயன்படுத்துவதற்கு ை நல பசகவைள் திகணக்ைளம்  ற்றும் நீர்ப்பரசனத் 

திகணக்ைளத்தின் இணக்ைப்பரடுைகளப் மபறுவதற்கு CEB ஆபலரசகனயில் ஈடுபட்டுள்ளது. 

திட்டக் கூறுைகள நிறுவுவதற்ைரை அகடயரளம் ைரணப்பட்ட நிலங்ைளின் நில பயன்பரட்டு முகை 

மபரும்பரலும் ைரடு  ற்றும் மநல் நிலங்ைளரகும். திட்டக் கூறுைளின் பரந்த நில பயன்பரட்டு முகைைள் 

அட்டவகண 3.22 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 3-22: திட்டக் கூறுைளின் பரந்த நில பயன்பரட்டு முகைைள் 

,y jpl;lf; $W gue;jstpyhd fhzpg;gad;ghl;L ghq;F 
01 fhw;Wtpirahop 1-34 kw;Wk;38k;  Gju;fs; 
02 Msp cgepiyak; (05 Vf;fu;fs;) Gju;fs;/ fhL 

03 
kpd;flj;jy; jlk; (28.6  
km) Gju;fs;> tay;epyk;> jupRepyk;> njq;F gapu; 

 ன்னரர் நைருக்கு மதற்பை 45 ைிபலர ீற்ைர் மதரகலவில்  ன்னரர்-புத்தளம் வீதியின் இருபுைமும் முசலி 

பிரபதச rig பிரபதசம் அக ந்துள்ளது. ப லும், இது வடக்ைில் (அருவி ஆறு)  ற்றும் மதற்பை 

(ப ரதரைம் ஆறு) பிரிவின் இரண்டு ஆறுைளுக்கு இகடயில் மவப்ப ண்டல ைரலநிகலயுடன் 

தரழ்நிலத்தில் அக ந்துள்ளது.  றுபுைம், ப ற்கு முள்ளிக்குளத்திலிருந்து அரிப்பு ப ற்கு வகரயிலரன 

இந்தியப் மபருங்ைடலின் நீண்ட ைடற்ைகரப் பகுதியரல் (ghf;F விரிகுடர) சில இயற்கையரன நங்கூரப் 

புள்ளிைகளக் மைரண்டுள்ளது. இலங்கையில்  ிைக் குகைந்த சரரசரி வருடரந்த  கழவீழ்ச்சிகயப் 

மபறும் நன்கு அைியப்பட்ட இட ரன " ரிச்சுைட்டி" பகுதி இந்த DS பிரிவுக்குள் அக ந்துள்ளது. ,q;F 

ஆண்டு சரரசரி  கழயளவு 76.55  ி. ீ. MFk;. 

 ன்னரர் நைரத்திலிருந்து 19 ைி. ீ மதரகலவில்  ரவட்டத்தின் மதன்ப ற்குப் பகுதியில் நரனரட்டரன் 

பிரபதச rig அக ந்துள்ளது. இப்பிரிவின் வடக்கு எல்கலயரனது  ன்னரர்  ற்றும்  ரந்கத ப ற்கு 

பிரபதச பிரபதசங்ைளினரல் எல்கலைளரை உள்ளது.  டு பிரபதச பி rig ப ற்ைில் எல்கலயரைவும், 

மதற்கு எல்கலயரனது முசலி DS பிரிவினரல் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. ப ற்கு எல்கல இந்தியப் 

மபருங்ைடல் ஆகும். DS பிரிவு  ன்னரர் நைரம், tq;fhiy, முருங்ைன், உயிலங்குளம்  ற்றும் 

சிலரவத்துகை பபரன்ை முக்ைிய நைரங்ைளுடன் மதற்கு ைடற்ைகர வீதி (B403), உயிலங்குளம்-

நரனரட்டரன் வீதி  ற்றும் முருங்ைன்-நரனரட்டரன் வீதி வழியரை இகணக்ைப்பட்டுள்ளது. நரட்டின் 

இரண்டரவது மபரிய நதியரன அருவி ஆறு ( ல்வத்து ஓயர) இந்த DS பிரிவின் அச்சங்குளம் GNDயில் 

ைடலில் விழுைிைது. இந்த ஆற்றுப்படுகையரல் அச்சங்குளம்  ற்றும் இரரச டு ைிரர ங்ைள் ைடுக யரன 

 ணல் அைழ்வு அபரயத்கத எதிர்பநரக்ைியுள்ளன. பிரிவின் ம ரத்த பரப்பளவு 134.24 ைி ீ2 ஆகும். 

ம ரத்த பரப்பளவில் 52% மநல் நில ரைவும், 24% ைரடுைளரலும் சூழப்பட்டுள்ளது (மபரும்பரலும் புதர் 

நிலங்ைள்) ப லும் 9.3% தரிசு நில ரகும். பிரிவின் ம ரத்த நிலப்பரப்பில் 3.3%  ட்டுப  குடியிருப்பு 

பநரக்ைங்ைளுக்ைரை பயன்படுத்தப்படுைிைது. 

திட்ட தடம் ைடந்து மசல்லும் அச்சங்குளம்  ற்றும் உ நைரி GNDைளின் ைடற்ைகர வளங்ைள் 

நிகைந்தகவ  ற்றும் அச்சங்குளம் GNDயில் நங்கூரம் அக க்கும் வசதி உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் 
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வஞ்சியரங்குளம்  ற்றும் ரhச டு GNDைளில்  ீனவ  க்ைள் வரழ்ைின்ைனர். ஆனரல், ைடத்தல் பரகத 

 ீன்வளத்திலிருந்து மவகு மதரகலவில் மசல்ைிைது. அச்சங்குளம் FCS, FO, RDS & WRDS, 

வஞ்சியன்குளம் FO, RDS & WRDS, உ ணைரி RDS, WRDS & FO,  ற்றும் இரரச டு WRDS 

ஆைியகவ திட்டப் பகுதியின் முக்ைிய CBOக்ைளரகும். வஞ்சியன்குளம், உ நைரி, அச்சங்குளம், 

இரரச டு ஆைிய இடங்ைளில் முகைபய இரண்டு, மூன்று, மூன்று  ற்றும் ஒரு பதவரலயங்ைள் உள்ளன. 

அச்சங்குளம்  ற்றும் ரhச டு GND இல் இரண்டு  ற்றும் ஆறு இந்து பைரவில்ைள் உள்ளன. அச்சங்குளம் 

GNDயில் ஒரு பள்ளிவரசல் உள்ளது. 

3.5.2 FbapUg;Gfs;> rdj;jhif ,ay;Gfs;  

முசலி DS பிரிவில், முஸ்லிம்ைள் மபரும்பரன்க யரன  க்ைள்மதரகை (83.18%)  ற்றும் த ிழர்ைள் 

(16.09%)  ற்றும் சிங்ைளவர்ைள் (0.72%) Mf cs;sdu;. பிரிவின் ம ரத்த  க்ைள் மதரகை 8,630 

குடும்பங்ைகளச் பசர்ந்த 29,407 ஆகும். இப்பிரிவின்  க்ைள் மதரகை அடர்த்தி ஒரு சதுர 

ைிபலர ீட்டருக்கு 62.04 நபர்ைள், இது பதசிய சரரசரிகய விட  ிைக் குகைவரை உள்ளது (ஒரு ைி ீ2க்கு 

341). 24461 பபர் இஸ்லரத்கத பின்பற்றுைிைரர்ைள், அகதத் மதரடர்ந்து ைிைித்துவம் (4397), இந்து  தம் 

(336)  ற்றும் மபௌத்தம் (213). ஒன்பது GND ைளுக்குள் 43% பிரிவுைளின்  க்ைள் வரழ்ைின்ைனர். 2008 

இல் முசலி  க்ைள் அகனவரும் இடம்மபயர்ந்து 2009 இல்  ீள்குடிபயைத் மதரடங்ைினர். 2020 

இறுதியில், முசலி  க்ைள் ைிட்டத்தட்ட மசரந்த இடத்தில்  ீள்குடிபயைினரர்ைள். இப்பகுதியில் 

நிரந்தர ரை வரழும் குடும்பங்ைளின் உண்க யரன எண்ணிக்கை பதிவு மசய்யப்பட்ட குடும்பங்ைகள 

விட குகைவரைபவ ைரணப்பட்டது. 

நரனரட்டரன் பிரபதச rigapy; 22,450 பபர் 7,065 குடும்பங்ைகளச் பசர்ந்தவர்ைள்  ற்றும் பிரபதசத்தின் 

 க்ைள் மதரகை அடர்த்தி ஒரு சதுர ைிபலர  ீட்டருக்கு 167.24 பபர். இப்பிரிவுடன் திட்டக் கூறுைகளப் 

பைிர்ந்து மைரள்ளும் முசலி DS பிரிகவ விட இது அதிை ரை இருந்தரலும்,  க்ைள் மதரகை அடர்த்தி 

பதசிய எண்ணிக்கையில் ைிட்டத்தட்ட பரதியரை உள்ளது. நரனரட்டரனின் ம ரத்த  க்ைள்மதரகை 

1990 இல் இடம்மபயர்ந்து 2012 வகர இப்பகுதிக்கு திரும்பியது. ஆண்ைளின் (11,097) 

 க்ைள்மதரகைகய விட மபண்ைள் (11,353) அதிை ரை உள்ளனர். ஏைத்தரழ 14,500 பபர் ஐந்தரம் 

வகுப்புக்கு ப ல் படித்தவர்ைள், ம ரத்த  க்ைள் மதரகையில் 90% பபர் எழுத படிக்ைத் மதரிந்தவர்ைள். 

ஒவ்மவரரு GND யிலும் ரhச டு GND தவிர  ற்ைatw;wpy; பள்ளிைள் உள்ளன. 85.91%  ற்றும் 13.15% 

 க்ைள் முகைபய த ிழர்ைள்  ற்றும் முஸ்லிம்ைள். 2020 புள்ளிவிவரங்ைளின்படி சிங்ைள  க்ைள் மதரகை 

0.56% ஆகும். நரனரட்டரன் பிரிவின் மபரும்பரன்க யரன த ிழ்  க்ைள் (61.76%) ைிைிஸ்தவர்ைள். 

இந்து  தம் (18.12%), இஸ்லரம் (13.53%),  ற்றும் மபௌத்தம் (0.39%) ஆைியகவ பிரிவின்  ற்ை  தக் 

குழுக்ைள். 

நரனரட்டரன் பிரிவு வருடரந்தம் சு ரர் 33000 ம ட்ரிக் மதரன் மநல்ைகள உற்பத்தி மசய்ைிைது. 

fl;Lf;fiu குளம்  ன்னரர் நைர DSD க்குள் அக ந்திருந்தரலும், இது அருவி ஆறுடன் நரனரட்டரன் 

பிரபதச nrayfj;jpd; மநற்பயிர் நிலத்கதயும் (சு ரர் 12,028 ha) ஊட்டுைிைது. உத்பதச kpd;flj;jy; jlk; 

முக்ைிய ரை இந்த DS பிரிவின் மநல் நிலங்ைள் வழியரை மசல்ைிைது. DS பிரிவில் 44 விவசரயிைள் 

அக ப்புைள் பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. ைரல்நகட வளர்ப்பு என்பது பிரிவின் வழக்ை ரன 

நடவடிக்கையரகும். நரனரட்டரனில் உள்ள 10% ைிரர ங்ைளுக்கு  ின்சரர வசதிைள் 

மசய்யப்படவில்கல என புள்ளி விவரங்ைள் மதரிவிக்ைின்ைன. GND ைளின் சு ரர் 322 குடும்பங்ைள், 

இந்தத் திட்டத்தில் இன்னும்  ின் இகணப்கபப் மபைவில்கல. இந்த DS பிரிவின் திட்டப் பகுதியில் 
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207 விதகவ/மபண்ைள் தகலக  தரங்கும் குடும்பங்ைள் உள்ளன. உள்ளூர் வளங்ைள் ைிகடத்தரலும், 

மபரிய  ற்றும் நடுத்தர அளவிலரன மதரழில்ைள் இப்பிரிவில் இன்னும் வளர்ச்சியகடயவில்கல. 

முள்ளிக்குளம் ஒரு இடம்மபயர்ந்த ைிரர  ரகும், ஏமனனில் அவர்ைளின் அசல் ைிரர த்தில் ைடற்பகட 

முைரம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இப்பகுதியில் சு ரர் 140 குடும்பங்ைள் (HH) உள்ளதுடன், சு ரர் 20 

குடும்பங்ைள் சில வருடங்ைளுக்கு முன்னர் ைடற்பகடயினரரல் விடுவிக்ைப்பட்ட ைரணியின் ஒரு 

பகுதிapy; சில மவளிப்புை வீட்டு உதவிைளுடன் அவர்ைளின் அசல் நிலத்தில் 

 ீள்குடிபயற்ைப்பட்டுள்ளdu;. இது மபரும்பரலும் ைத்பதரலிக்ை ைிரர ம். இக்ைிரர ம் வனம்  ற்றும் 

வனவிலங்கு பரதுைரப்பு பகுதிக்கு அருைில் உள்ளதரல், அப்பகுதியில் ைரட்டு யரகனைளுடன் ப ரதல் 

ஏற்படுவது வழக்ைம். ைரடிக்குளி என்பது சு ரர் 230 பபர் வசிக்கும் ஒரு முஸ்லிம் ைிரர  ரகும். சு ரர் 

220 HHைளுக்கு மசரந்த வீடுைள் உள்ளன  ற்றும் சு ரர் 20 துகணக் குடும்பங்ைள் வீடு ைட்ட அரசின் 

உதவிக்ைரைக் ைரத்திருக்ைின்ைன. புலிைளின் ப ரதலின் பபரது முழு ைிரர மும் புத்தளத்திற்கு 

இடம்மபயர்ந்து 2011 இல்  ீள்குடிபயற்ைப்பட்டது. யரகனயுடனரன ப ரதல் மபரதுவரன 

பிரச்சிகனயரகும். ஒரு பரலர் பள்ளி, ஆரம்ப  ற்றும் இகடநிகலப் பள்ளி, ஒரு  சூதி, 03  ளிகைக் 

ைகடைள், ஒரு  ருத்துவ கன  ற்றும் 02 அகரக்கும் ஆகலைள் ஆைியகவ இப்பகுதியில் ைிகடக்கும் 

முக்ைிய பசகவ ைட்டக ப்புைளரகும். மைரண்டச்சி ைிரர ம் சு ரர் 375 குடும்பங்ைகளக் மைரண்ட ஒரு 

முஸ்லிம் ைிரர  ரகும். சு ரர் 75 குடும்பங்ைள் தங்ைள் உைவினர்ைளுடன் வீடு ைட்டிக் மைரடுக்ை அரசின் 

ஆதரகவ எதிர்பரர்த்து வரழ்ைின்ைனர். ஒரு மபரது நூலைம், பரலர் பள்ளி, ப ல்நிகலப் பள்ளி, 03 

எண்ணிக்கையிலரன  சூதிைள், ஒரு சமுதரயக் ைட்டிடம், ஒரு உணவுக் ைகட, ஒரு  ைப்பபறு 

 ருத்துவ கன க யம், 3 அகரக்கும் ஆகலைள் (சிைிய அளவிலரன)  ற்றும் ஒரு சமூை நீர் வழங்ைல் 

திட்டம் (தற்பபரது மசயல்படவில்கல) ைிரர த்தில் ைிகடக்கும் முக்ைிய பசகவைள். அண்க க்ைரல ரை 

இக்ைிரர த்தில் அகடயரளம் ைரணப்பட்ட பிரச்சிகனயரை  துபரனம் அருந்துவதரை ைிரர   க்ைள் 

மதரிவிக்ைின்ைனர். விஜயைம் ன சிங்ைள ைிரர ம். 170 HHக்கு நிலங்ைள் ஒதுக்ைப்பட்டரலும், சு ரர் 80 

HH  க்ைள் தற்பபரது அப்பகுதியில் வசிக்ைின்ைனர். HH  ற்றும் ைிரர   ட்ட உள்ைட்டக ப்புைள் 

 ிைவும் குகைவரை உள்ளது  ற்றும் "பன்சல" ைிரர  நடவடிக்கைைகள ஒருங்ைிகணக்ைிைது. ைரயக்குளி 

ைிரர த்தில் சு ரர் 165 குடும்பங்ைள் உள்ளன, அவர்ைள் அகனவரும் ைத்பதரலிக்ைர்ைள். இது ஒரு 

இடk;ngau;e;ej ைிரர ம். முள்ளிக்குளம்  க்ைள் இந்தப் பகுதிக்கு இடம்மபயர்ந்தனர், ஏமனனில் 

அவர்ைளின் பூர்வீை நிலங்ைள் ைடற்பகட முைரமுக்ைரை உயர் பரதுைரப்பு வலய ரை அைிவிக்ைப்பட்டன. 

இப்பிரபதசத்தில் உள்ள  க்ைளுக்கு ைரணி ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட வள ரை உள்ளதுடன் தற்பபரது 

சு ரர் 20 குடும்பங்ைள் ைரணியற்ைவர்ைளரை உள்ளனர். மைரக்குபlயன் இந்துக்ைள்  ற்றும் 

ைத்பதரலிக்ைர்ைகள மைரண்ட ஒரு ைிரர ம். ைிரர த்தில் சு ரர் 150 குடும்பங்ைள் உள்ளன. சு ரர் 40 

குடும்பங்ைளுக்கு மசரந்த வீடு இல்கல. இவர்ைள் 2007 ஆம் ஆண்டு இடம்மபயர்ந்து திரும்பும் பபரது 

இந்த ைிரர த்திற்கு இடம்மபயர்ந்துள்ளனர். 1985 முதல் இவர்ைளரல் ஆக்ைிர ிக்ைப்பட்ட பூர்வீை 

நிலங்ைள் வன ஒதுக்ைீட்டரல் விழுங்ைப்பட்டுள்ளன. 36 HH அவர்ைளின் மசரந்த பகுதியில் அகர ஏக்ைர் 

அனு தி நிலம் உள்ளது. ைிரர த்தில் 5  ளிகைக் ைகடைளும் 02 உணவுக் ைகடைளும் உள்ளன. 01 

இந்து பைரவில், 03 பதவரலயங்ைள்  ற்றும் 02 சமூை ைட்டிடங்ைள் ைிரர த்தில் மபரதுவரன 

இடங்ைளரகும். வகரயறுக்ைப்பட்ட நில இருப்பு, ைடல் அரிப்பு  ற்றும் பள்ளி இகடநிற்ைல்ைள் 

(முக்ைிய ரை WHH இன் குழந்கதைள்) ஆைியகவ இப்பகுதியில் உள்ள முக்ைிய சமூைப் 

பிரச்சிகனைளரகும். நரனரட்டரன் பிரபதச nrayfj;jpy; உள்ள வஞ்சியரங்குளம் முதன்க யரை 

விவசரயப் பிரபதச ரகும். முசலி பிரபதச nrayfj;jpy;  உள்ள ைிரர ங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தப் 

பிரபதசம் ஒரு நிகலயரன சமூை-மபரருளரதரரத் தன்க கயக் ைரட்டுைிைது. ைரல்நகட வளர்ப்பும் 

குைிப்பிடத்தக்ை வரழ்வரதரர ரகும்.  க்ைள் த ிழ் பபசும் ைத்பதரலிக்ைர்ைள். வஞ்சியன்குளம், ஆவனம், 

 ல்லிகைநதி ஆைிய மூன்று குடியிருப்புைளில் சு ரர் 165 குடும்பங்ைள் வசித்து வருைின்ைனர். பரலர் 
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பள்ளி, ஆரம்பப் பள்ளி, 03  ளிகைக் ைகடைள், 01 பதவரலயம், ஒரு பபருந்து நிறுத்தம்  ற்றும் 02 

அகரக்கும் ஆகலைள் (சிைியது) ஆைியகவ இப்பகுதியில் ைிகடக்கும் முக்ைிய பசகவ வசதிைளரகும். 

நில ற்ைவர்ைளின் முக்ைிய வரழ்வரதரர ரை விவசரயக் கூலி உள்ளது. சு ரர் 100 குடும்பங்ைள் சமுர்த்தி 

நலத்திட்ட உதவிைகள மபற்று வருைின்ைனர். 

FbNawpatu;fspd; tho;thjhuk; 

திட்டப் பகுதியில் உள்ள சமூைங்ைளின் முக்ைிய வரழ்வரதரர ரை விவசரயம்  ற்றும்  ீன்பிடித் மதரழில் 

உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் மநற்பயிர்ைள் " ல்வத்து ஓயர" நீர்வீழ்ச்சி அக ப்பின் ைீழ் நன்கு 

அபிவிருத்தி மசய்யப்பட்ட நீர்ப்பரசனத் திட்டங்ைளரல் ஊட்டப்படுைின்ைன. இரண்டு/மூன்று 

பருவங்ைளுக்கு மநல் சரகுபடி மசய்யலரம். முள்ளிக்குளம்  ீனவர்ைள் ப ரதரைம் ஆற்று 

முைத்துவரரத்திலிருந்து “பபய்முகன” வகர த து  ீன்பிடித் தளத்தில் ைடற்ைகரச் tiyைகள இயக்ைி 

வருைின்ைனர். ைhயகுளி, nfhz;lr;rp, மைரக்குபகடயரன், ைரடிகுளி ஆைியகவ  ீன்பிடியில் ைணிச ரை 

ஈடுபட்டுள்ளன. முஸ்லிம் சமூைத்தின் இகளஞர்ைள் புத்தளம்  ற்றும் மைரழும்புக்கு மசன்று ைகடைளில் 

பவகல பதடி வருைின்ைனர். விவசரயம்  ற்றும்  ீன்பிடி மதரழில் மசய்யரத  க்ைளின் ஒபர 

வரழ்வரதரரம் தினக்கூலி. பதரட்டக்ைகல  ற்றும்  ீன்பிடித்தல் ஆைியகவ பருவைரல ரை இருப்பதரல், 

தினசரி கூலி உகழப்பு அந்த பருவைரலத்கத நிர்வைிக்ை ஒரு விருப்ப ரை ைருதப்படுைிைது. ைரடிக்குளி 

இகளஞர்ைள் ைடலில் மூழ்ைி ைடல் மவள்ளரிைகள பசைரிக்கும் திைன் மபற்றுள்ளனர். நரனரட்டரன் 

பிரபதச rigapy; உள்ள வஞ்சியரங்குளம் முதன்க யரை விவசரயப் பிரபதச ரகும். முசலி பிரபதச 

பிரபதசத்தில் உள்ள ைிரர ங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தப் பிரபதசம் ஒரு நிகலயரன சமூை-

மபரருளரதரரத் தன்க கயக் ைரட்டுைிைது. ைரல்நகட வளர்ப்பும் குைிப்பிடத்தக்ை வரழ்வரதரர ரகும். 

 க்ைள் த ிழ் பபசும் ைத்பதரலிக்ைர்ைள். 

fyhr;rhu> tuyhw;W> ghJfhf;fg;gl;l tsq;fs; kw;Wk; njhy;nghUs; tplaq;fs;/ftdq;fs; 

 சூதிைள், பதவரலயங்ைள், இந்து பைரவில்ைள்  ற்றும் புத்த பைரவில்ைள் ஆைியகவ இப்பகுதியில் 

ைரணப்படும் மபரதுவரன ைலரச்சரர பண்புைளரகும். அல்லிரரணி துகைமுைம் முசலி DS பிரிவில் 

அக ந்துள்ள ஒரு குைிப்பிடத்தக்ை மதரல்மபரருள் தள ரகும். ஆனரல், இது திட்டப் பகுதியிலிருந்து (5 

ைி. ீ.க்கு ப ல்) மதரகலவில் உள்ளது. இரண்டு ைத்பதரலிக்ை பதவரலயங்ைள் (ைரயகுளி ைிரர த்தில்) 

ைரற்ைரகல விகசயரழியில் இருந்து 450 ீ மதரகலவில் அக ந்துள்ளன. 

3.5.3 Ma;Tg; gpuNjrj;jpd; r%f-nghUshjhu epiyik kw;Wk; gpujhd nghUshjhu 
nraw;ghLfs; 

FLk;gq;fspd; Fbapay; fl;likg;G 

குடும்ப அளவிலரன பைள்வித்தரள் ைணக்மைடுப்புக்ைரை திட்ட பரதிப்பு பகுதிக்குள் 205 குடும்பங்ைள் 

பதரரரய ரை பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டன. ைணக்மைடுப்பு 861 பபகர உள்ளடக்ைியது, அதில் 457 ஆண்ைள் 

 ற்றும் 404 மபண்ைள். அதன்படி, ஆண்  க்ைள் மதரகை மபண்ைகள விட 6.2% அதிைம். ஆண் 

 க்ைள்மதரகைகய விட மபண்  க்ைள்மதரகை அதிை ரை இருக்கும் பதசிய எண்ணிக்கையரல் இந்த 

முகை முரண்படுைிைது. இந்து  ற்றும் முஸ்லீம் சமூைங்ைளில் ஆண் உறுப்பினர்ைள் 15.23%  ற்றும் 

மபண் உறுப்பினர்ைகள விட 7.6% அதிை ரை உள்ளனர். சர்பவயில் 2.6% ைிைிஸ்தவ சமூைம்  ட்டுப  

சந்தித்துள்ளது. 

5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்கதைள்  க்ைள் மதரகையில் 5.9 சதவீதம். 5 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்படரர் 

 க்ைள் மதரகையில் 29% ஆவர். 18 முதல் 30 வயது வகரயிலரன இகளஞர்ைள் 22.4% ஆை உள்ளனர். 

30 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட வயது வந்பதரர் எண்ணிக்கை 36.9 சதவீதம். 60 வயதுக்கு 

ப ற்பட்டவர்ைள் 5.7 சதவீதம். ஆய்வின் சரர்பு  க்ைள் (18 வயதுக்குக் குகைவரனவர்ைள்  ற்றும் 60 

வயதுக்கு ப ற்பட்டவர்ைள்) சு ரர் 40% ஆவர். ப லும், 5 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட ஆண் 

 க்ைள்மதரகை ைிட்டத்தட்ட அவர்ைளின் இகணக்கு ச  ரை உள்ளது. ஆனரல், 5 வயதுக்குட்பட்ட, 18 
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முதல் 30 வயதுக்குட்பட்ட, 60 வயதுக்கு ப ற்பட்ட ஆண்ைளின் எண்ணிக்கை 13.7%, 21.2%,  ற்றும் 

18.4% மபண்ைகள விட அதிை ரை உள்ளது. 30 முதல் 60 வயதுக்குட்பட்ட மபண்ைளின் எண்ணிக்கை 

ஆண்ைகள விட 1.3 சதவீதம் குகைவரை உள்ளது. 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட  க்ைளில், அவர்ைளில் 53.2% பபர் திரு ண ரைரதவர்ைள், 44.4 சதவீதம் பபர் 

திரு ண ரனவர்ைள்.  ீதமுள்ள 2.4% விவரைரத்து மபற்ைவர்ைள் அல்லது தனித்தனியரை வரழ்ைின்ைனர். 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 3 குடும்பங்ைள் ஒரு உறுப்பினர்  ற்றும் 5.4% குடும்பத்தின் மபண் 

உறுப்பினர்ைளரல் வழிநடத்தப்படுைின்ைன. 13 குடும்பங்ைள் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ட குடும்பங்ைகள 

(கூட்டுக் குடும்பம்) உறுப்பினர்ைளரைக் மைரண்டுள்ளன. 8.8% குடும்பங்ைள் 2 உறுப்பினர்ைகள 

 ட்டுப  மைரண்டகவ  ற்றும் 3 அல்லது 4 உறுப்பினர்ைகளக் மைரண்ட குடும்பங்ைள் 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளின் 51.7 சதவீதத்திற்கு பங்ைளிக்ைின்ைன. 35.6% குடும்பங்ைள் தங்ைள் 

குடும்பத்தில் ஆறு முதல் ஏழு உறுப்பினர்ைகளக் மைரண்டுள்ளனர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 

குடும்பங்ைளில் இரண்டு சதவீதத்தினர் ஏழுக்கும் ப ற்பட்ட உறுப்பினர்ைகளக் மைரண்டுள்ளனர். 

குடும்பங்ைளில் ஏழுக்கும் ப ற்பட்ட உறுப்பினர்ைள் முஸ்லிம் சமூைத்தில் ைரணப்பட்டனர். முஸ்லீம் 

சமூைங்ைகளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் 54% குடும்பங்ைள் 5 க்கும் ப ற்பட்ட குடும்ப 

உறுப்பினர்ைகளக் மைரண்டுள்ளனர். த ிழ் பபசும் சமூைங்ைளுக்கு 22%  ட்டுப . த ிழ் சமூைத்தில் 

அதிை ரன குடும்பங்ைளில் (67.3%) மூன்று அல்லது நரன்கு குடும்ப உறுப்பினர்ைள் உள்ளனர். 

27 உறுப்பினர்ைள் சிைப்புத் பதகவ உகடயவர்ைள் (ஊனமுற்பைரர் அல்லது  ரற்றுத் திைனரளிைள்). 

இயலரக க்ைரன ைரரணங்ைள் பிைப்பு (அவற்ைில் 13), பநரய் (11), பபரர் (01),  ற்றும் முதுக யின் 

முடிவுைள் (02). மூன்று குடும்பங்ைளில் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ட  ரற்றுத்திைனரளிைள் தங்ைள் குடும்பத்தில் 

உள்ளனர். விபசட பதகவயுகடயவர்ைளில் 17 பபர் திரு ண ரனவர்ைள்  ற்றும் ஒருவர் விவரைரத்து 

மபற்ைவர். ஊனமுற்ைவர்ைளில் மபரும்பரன்க யரனவர்ைள் ஆண்ைள் (அவர்ைளில் 21 பபர்). 

 

tUkhd cw;gj;jp kw;Wk; FLk;g nghUshjhu eltbf;iffs;  

திட்டப் பகுதியில் உள்ள சமூைங்ைளின் முக்ைிய வரழ்வரதரர ரை விவசரயம்  ற்றும்  ீன்பிடித் மதரழில் 

உள்ளது. திட்டப் பகுதியின் மநற்பயிர்ைள் " ல்வத்து ஓயர" ePu;toq;fy; அக ப்பின் ைீழ் நன்கு 

அபிவிருத்தி மசய்யப்பட்ட நீர்ப்பரசனத் திட்டங்ைளரல் ஊட்டப்படுைின்ைன. இரண்டு/மூன்று 

பருவங்ைளுக்கு மநல் சரகுபடி மசய்யலரம். முள்ளிக்குளம்  ீனவர்ைள் ப ரதரைம் ஆற்று 

முைத்துவரரத்திலிருந்து பபய்முகன வகரயிலரன ைடற்பரப்பில்  ீன்பிடித் மதரழிகல ப ற்மைரண்டு 

வருைின்ைனர். ையகுளி, nfhz;lr;rp, மைரக்குபகடயரன், ைரடிக்குளி ஆைியகவ  ீன்பிடியில் ைணிச ரன 

அளவில் ஈடுபட்டுள்ளன. முஸ்லிம் சமூைத்தின் இகளஞர்ைள் புத்தளம்  ற்றும் மைரழும்புக்கு மசன்று 

ைகடைளில் பவகல பதடி வருைின்ைனர். விவசரயம்  ற்றும்  ீன்பிடி மதரழில் மசய்யரத  க்ைளின் ஒபர 

வரழ்வரதரரம் தினக்கூலி. பதரட்டக்ைகல  ற்றும்  ீன்பிடித்தல் ஆைியகவ பருவைரல ரை இருப்பதரல், 

தினசரி கூலி உகழப்பு அந்த பருவைரலத்கத நிர்வைிக்ை ஒரு விருப்ப ரை ைருதப்படுைிைது. ைரடிக்குளி 

இகளஞர்ைள் ைடலில் இைங்ைி பசைரிக்கும் திைன் மபற்றுள்ளனர். நரனரட்டரன் பிரபதச பிரபதசத்தில் 

உள்ள வஞ்சியரங்குளம் முதன்க யரை விவசரயப் பிரபதச ரகும். முசலி பிரபதச பிரபதசத்தில் உள்ள 

ைிரர ங்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தப் பிரபதசம் ஒரு நிகலயரன சமூை-மபரருளரதரரத் தன்க கயக் 

ைரட்டுைிைது. ைரல்நகட வளர்ப்பும் குைிப்பிடத்தக்ை வரழ்வரதரர ரகும்.  க்ைள் த ிழ் பபசும் 

ைத்பதரலிக்ைர்ைள். 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட  க்ைள் மதரகையில் சு ரர் 5.4% பபர் பவகலயில்லர ல் உள்ளனர். 

 க்ைள்மதரகையில் 62.4% குடும்பத்தகலவர்ைள் (இல்லத்தரசிைள்),  ரணவர்ைள்  ற்றும் குழந்கதைள் 

பபரன்ை மபரருளரதரர ரீதியரை மசயலற்ை குழுக்ைளரை உள்ளனர். அதன்படி, 32.2%  க்ைள் 

குடும்பத்தின் மபரருளரதரரத்திற்கு பங்ைளிப்பு மசய்ைின்ைனர். திட்டப் பகுதியில் உள்ள  க்ைளுக்கு 
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வரழ்வரதரரத்கத வழங்கும் முக்ைிய ரன துகை விவசரயம். ம ரத்த  க்ைள் மதரகையில் 13.8% 

விவசரயிைள்  ற்றும் 0.8% விவசரயத் மதரழிலரளர்ைள். விவசரய ைலரச்சரரத்கதப் பின்பற்ைி,  ீன்வளம் 

7%  க்ைளின் வரழ்வரதரரத்திற்கு பங்ைளிக்ைிைது.  ீன்பிடித்தல்,  ீன்பிடி மதரடர்பரன பசகவைகள 

வழங்குதல்  ற்றும் கடவிங் ஆைியகவ  ீன்பிடித் துகையரல் உருவரக்ைப்பட்ட முக்ைிய 

பவகலவரய்ப்பரகும்.  க்ைள்மதரகையில் 2.5% பபர் ைட்டு ரனம்  ற்றும் பசகவத் மதரழில்ைள் 

பபரன்ை விவசரயம் அல்லரத துகைைளில் திைக யரன  ற்றும் திைக யற்ை மதரழிலரளர்ைளரை 

பவகல மசய்ைிைரர்ைள். மபரும்பரலரன குடும்பங்ைளில் ைரல்நகட வளர்ப்பு நகடமுகையில் 

இருந்தரலும், அவர்ைளில் 2% பபருக்கு இது முக்ைிய வரழ்வரதரர ரை உள்ளது. ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 

 க்ைள்மதரகையில் 2.1% பபருக்கு அரசு பவகலவரய்ப்பு பங்ைளிக்ைிைது  ற்றும் 1.5%  க்ைள் தனியரர் 

 ற்றும் அரசு சரரர நிறுவனங்ைளில் பணிபுரிைின்ைனர். 1.4%  க்ைள் வணிை நடவடிக்கைைளில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர். ைட்டு ரனப் மபரருட்ைகளத் தயரரித்தல், இயங்கும் ைகடைள், உணவைங்ைள், 

அகரக்கும் ஆகலைள்  ற்றும் குடிகச  ட்ட உணவு உற்பத்தி ஆைியகவ இத்தகைய முக்ைிய வணிை 

நடவடிக்கைைளரகும். 

229 ஆண் உறுப்பினர்ைளும் 62 மபண் உறுப்பினர்ைளும் குடும்பத்தின் மபரருளரதரரத்திற்கு 

பங்ைளிப்பதரை பதிலளித்துள்ளனர். 138 குடும்பங்ைள் குடும்ப வரு ரனத்திற்ைரை ஒரு உறுப்பினகர 

நம்பிபய உள்ளன. 51 குடும்பங்ைளில் இரண்டு குடும்ப உறுப்பினர்ைள் குடும்பப் மபரருளரதரரத்கத 

ஆதரிக்ைின்ைனர். 12 குடும்பங்ைள் மூன்று வரு ரனம் ஈட்டும் உறுப்பினர்ைகளக் மைரண்டிருக்ைின்ைன, 

 ற்ைகவ நரன்கு அல்லது ஐந்து உறுப்பினர்ைகளக் மைரண்டிருக்ைின்ைன. பதிமனரரு குடும்பங்ைள், 

குடும்ப உறுப்பினர்ைளரன மபண்ைளரல் ைிகடக்கும் வரு ரனத்கதப் மபரறுத்தது என்று பதிலளித்தனர். 

இது தவிர, 45 குடும்பங்ைளின் மபண்ைளும் ஆண் உறுப்பினர்ைளுடன் பசர்ந்து குடும்ப வரு ரனத்கத 

ஆதரிக்ைின்ைனர். 177 பபர் தங்ைளின் வரு ரனம் நிகலயற்ைதரைவும், பருவைரல  ரற்ைங்ைளரல் 

பரதிக்ைப்படுவதரைவும் பதிலளித்துள்ளனர். இப்பகுதியில் பருவ கழகயப் மபரறுத்து விவசரயம் 

 ற்றும்  ீன்பிடித்தல்  ிைவும் பருவைரல ரை உள்ளது. வருவரய் தகலமுகைைளின் இந்த பருவைரல 

இயல்கப நிர்வைிக்ை,  க்ைள் தங்ைள் வரழ்வரதரர நடவடிக்கைைகள பருவங்ைளுக்கு ஏற்ப 

 ரற்றுைிைரர்ைள். மதரடர்ச்சியரன வரு ரனத்கத உறுதி மசய்வதற்ைரை விவசரயிைள்  ீன்பிடி  ற்றும் 

ைட்டு ரனத் மதரழில்ைளில் திைக யரன  ற்றும் திைக யற்ை மதரழிலரளர்ைளரை பவகல 

மசய்ைிைரர்ைள்.  ீன்பிடித் துகைகயச் சரர்ந்த  ீனவர்ைள்  ற்றும்  ற்ைவர்ைள் விவசரயம்  ற்றும் பிை 

திைக யற்ை மதரழிலரளர் பவகலைளில் ஈடுபடுவரர்ைள். சீசன் ைரலங்ைளில்  ீனவர்ைள் தங்ைள்  ீன்பிடி 

நடவடிக்கைைகள மதரடர  ரைரணத்தின் பிை பகுதிைளுக்கு இடம்மபயர்ந்த நிைழ்வுைள் உள்ளன. 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட  க்ைள் மதரகையில் சு ரர் 5.4% பபர் பவகலயில்லர ல் உள்ளனர். இந்த 

பவகலயற்ை  க்ைள் மதரகையில் 43% ஆண்ைள்  ற்றும் இந்த ஆண்ைளில் 70% பபர் 20 முதல் 30 

வயதுக்கு இகடப்பட்டவர்ைள். அந்த 70% பபரும் ை.மபர.த O/Lக்கு ப ல் ைல்வித் தகைக ைகளக் 

மைரண்டவர்ைள். இரண்டு பபர் மதரழில்நுட்பக் ைல்லூரியில் படிப்புைகளப் படித்து வருைின்ைனர். 

சமூைத்தின் 26 பவகலயற்ை மபண் உறுப்பினர்ைளில், அவர்ைளில் 21 பபர் ை.மபர.த O/L க்கு ப ல் 

ைல்வித் தகுதிைகளக் மைரண்டுள்ளனர். இரண்டு பபர் மதரழில்நுட்பக் ைல்லூரியில் படிப்புைகளப் 

படித்து வருைின்ைனர். 

ைணக்மைடுப்பில் எதிர்மைரள்ளப்பட்ட மபரருளரதரர ரீதியரை சுறுசுறுப்பரன நபர்ைளில் 15% பபர் 

 ட்டுப  அரசு அல்லது தனியரர் நிறுவனங்ைளில் இருந்து  ரத சம்பளம் மபறுைின்ைனர். மபரருளரதரர 

ரீதியரை சுறுசுறுப்பரன நபர்ைளில் 77% பபர் தங்ைள் ைிரர  பசகவயரளர் பிரிவுைளுக்குள்பளபய தங்ைள் 

வரழ்வரதரர நடவடிக்கைைளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.  ற்மைரரு 12.5 சதவீதம் பபர் அபத DS பிரிவுைளின் 

 ற்ை GND ைளில் பணிபுரிைின்ைனர்.  ீதமுள்ளவர்ைள் தங்ைள் டிஎஸ் பிரிவுைளில் இருந்து விலைி பவகல 

மசய்ைிைரர்ைள். 
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திட்டப் பகுதியின்  க்ைள் பைரழி (பைரழி), ைரல்நகடைள்  ற்றும் ஆடுைகள வீட்டு அல்லது வணிை 

பநரக்ைங்ைளுக்ைரை வளர்க்ைின்ைனர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 133 வீடுைளில் பைரழி வளர்க்ைப்படுைிைது. 

அவர்ைளில் 10 பபர் வணிை பநரக்ைத்திற்ைரை இந்த நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். வளர்ப்பு 

முகைைள் வணிை பநரக்ைத்துடன் இல்லரவிட்டரல் திைந்த வளர்ப்பு முகையரகும். ஒரு வீட்டிற்கு 

பைகவைளின் எண்ணிக்கை 02 முதல் 50 வகர  ரறுபடுைிைது. 81 வீடுைளில் ைரல்நகடைள் உள்ளன. 

அவர்ைளில் 20 பபர் பரல் பசைரிப்பரளர்ைளுக்கு பரகல விற்பகன மசய்து வருைின்ைனர்.  ற்ைவர்ைள் 

தங்ைள் வீட்டுத் பதகவைளுக்கு ைரல்நகடைகளப் பயன்படுத்துைின்ைனர். இரண்டு விவசரயிைள் 

 ட்டுப  ைரல்நகடைகள மூடிய, தீவிர வளர்ப்பு முகையில் வளர்க்ைின்ைனர்,  ற்ை அகனத்து 

ைரல்நகடைளும் திைந்தமவளியில் ப ய்ச்சலுக்கு அனு திக்ைப்படுைின்ைன. ஒரு வீட்டில் சரரசரியரை 

ஐந்து ைரல்நகடைள் உள்ளன. 13 வீடுைள் ஆடுைகள வளர்த்து வருைின்ைன, ஆடுைள் திைந்த மவளியில் 

ப ய்ச்சலுக்கு அனு திக்ைப்படுைின்ைன. ஆடுைள் இகைச்சிக்ைரை வளர்க்ைப்படுைின்ைன. ஒரு HH 

வளர்க்கும் ஆட்டின் சரரசரி எண்ணிக்கை ஏழு. ஆடு  ற்றும்  ரடுைளின் பரல் ைைத்தல் இங்கு 

நகடமுகையில் இல்கல, ஏமனனில் அகவ உற்பத்தி மசய்யரத உள்ளூர் இனங்ைள்,  ற்றும் குைிப்பரை 

பைரகட ைரலத்தில் உணவுப்மபரருட்ைள் இல்லரததரல். குடும்பத்தின் அவசர பணத் பதகவைகள 

ச ரளிக்ை அந்த விலங்குைள் விற்ைப்படுைின்ைன. 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட நூற்ைி நரன்கு உறுப்பினர்ைள் மைரத்து, தச்சு, மவல்டிங், கடவிங், ஓட்டுநர்,  ரம் 

ஏறுதல்  ற்றும் ைணக்ைியல் பபரன்ை சில மதரழில்முகை திைன்ைகளக் மைரண்டுள்ளனர். ப லும் 21 

பபர் உணவுப் மபரருட்ைகள பதப்படுத்தும் திைன் மபற்றுள்ளனர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளில் 

53 சதவீதம் பபர் தங்ைள் குடியிருப்பு நிலத்தில் வற்ைரத அல்லது பருவைரல பயிர்ைகள பயிரிடுவதரை 

பதிலளித்தனர். 97 குடும்பங்ைள் தங்ைள் நிலத்தில் மதன்கன பயிரிட்டுள்ளனர். ப லும் 15 பபர் தங்ைள் 

வீட்டு நிலத்தில் மநல், ைடகல  ற்றும் பிை ைரய்ைைி பயிர்ைகள பயிரிடுைின்ைனர். 

FLk;g tUkhdk; kw;Wk; nryTfs; 

அதிை பருவைரல வரழ்வரதரர நடவடிக்கைைளில் தங்ைியிருப்பதரல், குடும்ப வரு ரனம் மவவ்பவறு 

குடும்பங்ைளில் ைணிச ரை பவறுபடுைிைது. 12% குடும்பங்ைள்  ரத வரு ரனம் 10,000 ரூபரய்க்கும் 

குகைவரைபவ சம்பரதிக்ைின்ைன. ப லும் 8% குடும்பங்ைள்  ரத வரு ரனம் 10,000 ரூபரய் முதல் 

20,000 ரூபரய் வகர. LKR 20,000 முதல் LKR 30,000 வகர 20% குடும்பங்ைள் சம்பரதிக்ைின்ைனர். 18% 

பபர்  ரத வரு ரனம் 30,000 ரூபரய் முதல் 40,000 ரூபரய் வகர. ப லும் 16% குடும்பங்ைள்  ரதத்திற்கு 

40,000 முதல் 50,000LKR வகர சம்பரதிக்ைின்ைனர். 23% பபர் 50,000 முதல் 100,000LKR வகர  ரத 

வரு ரனம் மபறுைின்ைனர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பத்தில் 3% பபர் 100,000 ரூபரய்க்கு ப ல் 

சம்பரதிக்ைின்ைனர். குடும்பங்ைளின் சரரசரி  ரத வரு ரனம் LKR 39,113 என  திப்பிடப்பட்டுள்ளது, 

இது பதசிய சரரசரி  ற்றும் சரரசரி குடும்ப வரு ரனம் LKR 76,414  ற்றும் LKR 53,333 ஐ விட  ிைக் 

குகைவரை உள்ளது. 

1% குடும்பங்ைள்  ரதந்பதரறும் LKR 10,000 வகர மசலவு மசய்ைின்ைனர். ப லும் 8% குடும்பங்ைள் 

மசய்யும் மசலவு LKR 10,000 முதல் LKR 20,000 வகர ஆகும். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளில் 

ப லும் 19% பபர்  ரதந்பதரறும் 20,000 முதல் 30,000 ரூபரய் வகர மசலவழிக்ைின்ைனர்.  ற்மைரரு 26 

சதவீதத்தின் மசலவு LKR 30,000 முதல் LKR 40,000 வகர  ரறுபடும். 13% குடும்பங்ைள்  ரதந்பதரறும் 

40,000 முதல் 50,000LKR வகர மசலவிடுைின்ைன. ப லும் 10 சதவீதம் பபர்  ரதத்திற்கு 50,000 முதல் 

60,000LKR வகர மசலவிடுைின்ைனர். 22% குடும்பத்திற்கு சரரசரி  ரத குடும்பச் மசலவு LKR 60,000ஐ 

விட அதிை ரகும். ஒரு குடும்பத்தின் சரரசரி  ரதரந்திரச் மசலவு LKR 45,822.43 என 

 திப்பிடப்பட்டுள்ளது, இது ஒரு  ரதத்திற்கு LKR 63,130 என்ை பதசிய சரரசரி குடும்பச் மசலவுக்குக் 
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ைீபழ குகைைிைது. எப்படியிருந்தரலும், குடும்பங்ைள் வழங்கும் குடும்ப வரு ரனம்  ற்றும் மசலவுத் தரவு 

 ிைவும் நிச்சய ற்ைது என்பகத புரிந்து மைரள்ளலரம். 47% குடும்பங்ைளின் சரரசரி  ரதச் மசலவுைள் 

அவர்ைளின்  ரத வரு ரனத்கத விட அதிை ரை உள்ளது. குடும்பங்ைள் தங்ைள் பணப் புழக்ைம் குைித்த 

எந்தப் பதிபவடுைகளயும் பரர ரிக்ைரததரல் இருக்ைலரம். 

jFjpaw;w njhopy;tha;g;G kw;Wk; njhopypd;ik 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட  க்ைள் மதரகையில் சு ரர் 5.4% பபர் பவகலயில்லர ல் உள்ளனர். இந்த 

பவகலயற்ை  க்ைள் மதரகையில் 43% ஆண்ைள்  ற்றும் இந்த ஆண்ைளில் 70% பபர் 20 முதல் 30 

வயதுக்கு இகடப்பட்டவர்ைள். அந்த 70% பபரும் ை.மபர.த O/Lக்கு ப ல் ைல்வித் தகைக ைகளக் 

மைரண்டவர்ைள். இரண்டு பபர் மதரழில்நுட்பக் ைல்லூரியில் படிப்புைகளப் படித்து வருைின்ைனர். 

சமூைத்தின் 26 பவகலயற்ை மபண் உறுப்பினர்ைளில், அவர்ைளில் 21 பபர் ை.மபர.த O/L க்கு ப ல் 

ைல்வித் தகுதிைகளக் மைரண்டுள்ளனர். இரண்டு பபர் மதரழில்நுட்பக் ைல்லூரியில் படிப்புைகளப் 

படித்து வருைின்ைனர். திரு ண ரன மபண்ைள் முகையரன அல்லது சரதரரண பவகலைளில் 

ஈடுபடவில்கல என்ைரலும், அவர்ைள் பவகலயில்லரதவர்ைளரைக் ைருதப்படுவதில்கல. 

FLk;g fl;likg;G kw;Wk; tPlikg;G 

உள்நரட்டுப் பபரரின் பபரது இடம்மபயர்ந்த  க்ைள் தங்ைள் வீடுைகள இழந்தனர்  ற்றும் 2009 ஆம் 

ஆண்டு  ீள்குடிபயற்ைத்தின் பின்னர் வீடுைகள  ீளக் ைட்டுவதற்கு அரசரங்ைம்  ற்றும் அரச சரர்பற்ை 

நிறுவனங்ைளிட ிருந்து வீட்டு உதவிைகளப் மபற்ைனர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளில் 95% 

மசரந்த வீடுைகளப் மபற்றுள்ளனர். வரழ்க்கைத் துகணவர்ைளில் ஒருவருக்கு)  ற்றும் 1% பபர் தங்ைள் 

மபற்பைரர் அல்லது உடன்பிைந்தவர்ைளுடன் வீடுைகளப் பைிர்ந்து மைரள்ைின்ைனர். 4% வீடுைள் 

வரடகைக்கு விடப்பட்டுள்ளன. 92% வீடுைள் நிரந்தர ரனகவ, சிம ன்ட் ைட்கடைள்  ற்றும் தகரைள் 

சிம ண்டரல் ைட்டப்பட்டுள்ளன. 4.5% வீடுைள் தற்ைரலிை ரை தைரத் தரள்ைள்  ற்றும் ைஜகனக் 

மைரண்டு உருவரக்ைப்பட்டுள்ளன.  ீதமுள்ள வீடுைள் அகர நிரந்தர ரனகவ. ஒரு வீட்கடத் தவிர  ற்ை 

அகனவருக்கும் ைழிப்பகை உள்ளது. ைழிப்பகைைள் தண்ணீர் சீல் கவக்ைப்பட்டுள்ளன. 98% வீடுைளில் 

சக ப்பதற்கு நிய ிக்ைப்பட்ட இடங்ைள் உள்ளன (தனி சக யலகைைள்). 105 குடும்பங்ைள் குடிநீர் 

பதகவக்ைரை ஆழ்துகள ைிணறுைள் அல்லது குழரய் ைிணறுைகள கவத்துள்ளனர். 

 

FLk;g fl;likg;G trjpfs;  

பரதுைரப்பரன சுைரதரர வசதி (ைழிவகை) 99% குடும்பங்ைளுக்குச் மசரந்த ரனது. இப்பகுதியில் 

ஆழ்துகள ைிணறுைள்  ற்றும் குழரய் ைிணறுைள் முக்ைிய குடிநீர் ஆதரர ரை உள்ளது. அந்த ைிணறுைள் 

மபரது அல்லது தனியரர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 19 வீடுைள் சமுதரய குடிநீர் திட்டத்தில் இருந்து குடிநீர் 

எடுக்ைின்ைனர். 39 குடும்பத்தினர் அப்பகுதியில் உள்ள தனியரர் தண்ணீர் வடிைட்டும் ைகடைளில் 

குடிநீகர வரங்ைி வருைின்ைனர். மபரது ஆழ்துகள ைிணறு  ற்றும் குழரய் ைிணறுைகள 68% 

குடும்பங்ைள் பயன்படுத்துைின்ைனர்  ற்றும் 51% ஆழ்துகள ைிணறு அல்லது குழரய் ைிணறுைகள 

மசரந்த ரை மைரண்டுள்ளனர். 4% குடும்பங்ைள் அண்கட வீட்டுக் ைிணறுைகளபய பயன்படுத்தி 

வருைின்ைன. குடும்பங்ைள் நரன்கு முதல் முப்பது நி ிடங்ைள் வகர தங்ைள் குடிநீர் ஆதரரத்கதப் 

மபரறுத்து குடிநீகரப் மபறுைின்ைனர். 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளில் 95.6% ஏற்ைனபவ  ின் ைட்டத்துடன் இகணக்ைப்பட்டுள்ளது 

 ற்றும் இதுபவ விளக்குைளின் முக்ைிய ஆதரர ரகும். 4% பபர் இன்னும் தங்ைள் விளக்குைளுக்கு 

 ண்மணண்மணய் பயன்படுத்துைின்ைனர். ைிரிட்  ின்சரரம் இகணக்ைப்படரததற்குக் ைரரணம் 

அவர்ைளின் வீடுைள் தற்ைரலிை ரனகவ, அல்லது புதிய  ின் இகணப்புக்கு மசலவழிக்ை அவர்ைளுக்கு 

நிதித் திைன் இல்கல. 
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குகைந்த வளர்ச்சியகடந்த மபரதுப் பபரக்குவரத்து வசதிைள் ைரரண ரை, பணியரளர்ைள் 

நட ரட்டத்திற்ைரன வரைனங்ைள்  க்ைளுக்கு முக்ைியம். கசக்ைிள்ைள்  ற்றும் ப ரட்டரர் கசக்ைிள்ைள் 

இப்பகுதியில்  க்ைள் பயன்படுத்தும் முக்ைிய தனிப்பட்ட மசரத்துக்ைள். 59.5% குடும்பங்ைள் கசக்ைிள் 

மபற்றுள்ளன; 54.6% பபர் ப ரட்டரர் கசக்ைிள் கவத்துள்ளனர். 27 வீடுைளில் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ட 

கசக்ைிள்ைளும், பதிமனரரு வீடுைளில் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ட ப ரட்டரர் கசக்ைிள்ைளும் உள்ளன. 

முச்சக்ைர வண்டிைள் 5.9% வீடுைளில் உள்ளன. ஐந்து குடும்பங்ைளுக்கு மசரந்த ரை ைரர்/பஸ்ைள் 

அல்லது லரரிைள் உள்ளன. அவுட்பபரர்டு என்ஜின்ைள் (OBM) மைரண்ட இயந்திர ய ரக்ைப்பட்ட 

படகுைள் 13.2% குடும்பங்ைளுக்கு மசரந்த ரனகவ. ஒரு குடும்பத்திற்குச் மசரந்த ரன வகலைளின் 

சரரசரி அலகு 4 அலகுைள்  ற்றும் வகலைள் 18.5% குடும்பங்ைளுக்குச் மசரந்த ரனகவ. நீருக்ைடியில் 

கடவிங்ைிற்குத் பதகவயரன ஒரு யூனிட் உபைரணங்ைகள ஒரு குடும்பம் கவத்திருக்ைிைது. ைடல் 

மவள்ளரிைகள பசைரிக்ை இந்த நீருக்ைடியில் கடவிங் பயிற்சி மசய்யப்படுைிைது. ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 

குடும்பங்ைளில் இருவர்,  ீன்பிடி சரதனங்ைகள பச ித்து, பிடிக்ை " ீன் வரடி" கவத்துள்ளனர். எட்டு 

வீடுைளில் விவசரய டிரரக்டர்ைள் உள்ளன. 

தண்ணீர் குழரய்ைள் ( ின்சரர அல்லது  ண்மணண்மணய்) தங்ைள் வீட்டுத் பதரட்டத்திற்கு நீர் 

பரய்ச்சுவதற்கும், 64.4% குடும்பங்ைள் தங்ைள் வீட்டு உபபயரைத்திற்ைரை தண்ணீகர இகைப்பதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படுைின்ைன. ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 81% வீடுைளில் ம ரகபல் பபரன்ைள் உள்ளன. சு ரர் 

50% குடும்பங்ைள் ஒன்றுக்கு ப ற்பட்ட ம ரகபல் பபரன்ைகள கவத்துள்ளன. 56.6 சதவீத 

குடும்பங்ைளரல் மதரகலக்ைரட்சி பயன்படுத்தப்படுைிைது, 25.4 சதவீத வீடுைளில் பரடிபயரக்ைள்  ற்றும் 

டிவிடி பிபளயர்ைள் இயக்ைப்படுைின்ைன. 33.7% வீடுைளில் குளிர்சரதனப் மபட்டிைள் உள்ளன. 40% 

வீடுைளில் பைஸ் குக்ைர் ைிகடக்ைிைது. கதயல் இயந்திரங்ைள் 26.3% குடும்பங்ைளரல் 

பயன்படுத்தப்படுைின்ைன. எந்த வீட்டிலும் ஏர் ைண்டிஷனர் இல்கல. 

 

epycupik 

திட்டப் பகுதியின் குடியிருப்பு நிலம் மபரதுவரை 0.25 முதல் 1 ஏக்ைர் (ac) அளவில் இருக்கும். 25.3% 

குடியிருப்பு நிலம் 0.25ac  ற்றும் 57.1% 0.5 ac. 12.1% குடியிருப்பு நிலம் 0.75 முதல் 1 ஏக்ைர் வகர 

உள்ளது. 5.5 சதவீத குடும்பங்ைளில் ஒரு ஏக்ைருக்கு ப ல் குடியிருப்பு நிலம் உள்ளது. 67% குடும்பங்ைள் 

தங்ைளுகடய வீட்டு நிலத்திற்கு பத்திரம் இருப்பதரை பதிலளித்துள்ளனர். அபத பநரத்தில், 29.7% பபர் 

பிரபதச மசயலரளரரல் வழங்ைப்பட்ட தற்ைரலிை அனு திப் பத்திரத்கதக் மைரண்டுள்ளனர். அவர்ைள் 20 

வருடங்ைளுக்கும் ப லரை ஒபர இடத்தில் வசிப்பவர்ைளரை இருந்தரலும், அவர்ைளில் 6 பபரின் 

ைரணிக்ைரன தற்ைரலிை அனு திப்பத்திரம் இன்னும் உள்ளது என்பதும் அவதரனிக்ைப்பட்டது. ப லும் 

3.3.% வீத ரன குடும்பங்ைள் தங்ைளுகடய வீட்டு  கனக்ைரன ஆவணங்ைள் ஏதும் இல்கல என்றும் 

அவர்ைள் அந்த நிலங்ைளில் நரன்கு வருடங்ைளுக்கும் குகைவரைபவ வரழ்ந்து வருவதரைவும் 

பதிலளித்தனர். அவர் தனது ைிரர த்தில் 68 ஆண்டுைளரை வசித்து வருவதரைவும், ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 

205 குடும்பங்ைளில் திட்டப் பகுதியில் வசிக்கும் நபர் ஒருவர்  ிை நீண்ட ைரல ரைக் ைருதப்படுவதரைவும் 

பதிலளித்த ஒருவர் மதரிவித்தரர். 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட பத்து குடும்பங்ைள் தங்ைள் குடியிருப்பு நிலத்கதத் தவிர, சரகுபடிக்ைரை தனி 

ப ட்டு நிலங்ைகளக் மைரண்டுள்ளன. நிலத்தின் பரப்பளவு ஒரு ஏக்ைர் முதல் ஆறு ஏக்ைர் வகர உள்ளது. 

அதில் 50% வீடுைளுக்கு மசரந்த ரன நிலம் தனியரர்  ற்றும் 33% தற்ைரலிை நில அனு தியுடன் 

உள்ளது. ஆவணங்ைள் இல்லரத  ற்ை நிலங்ைள். 
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ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளில் சு ரர் 47% மநல் நிலங்ைகளக் மைரண்டுள்ளனர். மநல் நிலத்தின் 

அளவு ஒரு குடும்பத்திற்கு 0.25 ஏக்ைர் முதல் 10 ஏக்ைர் வகர இருக்கும். 12.4% மநல் நிலங்ைள் 0.5 

ஏக்ைருக்கும் குகைவரைவும், 22.7% தலர ஒரு ஏக்ைரரைவும் உள்ளன. 42.3% மநல் நிலம் ஒன்று முதல் 

மூன்று ஏக்ைர் வகர உள்ளது. 19.6%  ற்றும் 3.1% மநல் நிலம் மூன்று முதல் ஐந்து ஏக்ைர்  ற்றும் ஐந்து 

ஏக்ைருக்கும் அதிை ரன பரப்பளவு மைரண்டது. மநல் நிலத்தின் சரரசரி அளவு 2.4 ஏக்ைர். இதில் 96% 

மநற்பயிர் நிலங்ைள் தனியரர் ைரணிைளரைவும் 5.2% தற்ைரலிை அனு திப்பத்திரங்ைளுடனும் உள்ளன. 

4% நிலங்ைள் நில உரிக யரளரிட ிருந்து வருடரந்திர குத்தகையின் ைீழ் விவசரயிைளரல் 

பயிரிடப்படுைின்ைன. 

FLk;g fld;Rik 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட குடும்பங்ைளில் 30% பபர் தங்ைளின் அவசரத் பதகவைகள நிர்வைிப்பதற்கு 

பல்பவறு ஆதரரங்ைளில் இருந்து ைடன் மபற்ைதரைக் கூைினர். இந்த பநரக்ைத்திற்ைரை 49.2% 

குடும்பங்ைள் வங்ைிைகள அணுைியுள்ளனர். அவர்ைளில் 36.1% பபருக்கு தனியரர் நிதி வழங்குநர்ைள் 

ைடன் வழங்ைியுள்ளனர்.  ீதமுள்ளவர்ைள் ைிரர  அளவிலரன சிபிஓக்ைள்  ற்றும் அண்கட 

வீட்டரரிட ிருந்து ைடன் வரங்ைியுள்ளனர். 47.5% குடும்பங்ைள் பண்கண இடுமபரருட்ைளின் மசலகவ 

நிர்வைிக்ை ைடன் வரங்ைியுள்ளன. ைடனில் 19.7% அவர்ைளின் வரழ்வரதரரத்தின் விடுமுகைக் ைரலத்தில் 

அவர்ைளின் அன்ைரட பதகவைகள நிர்வைிப்பதற்கு எடுக்ைப்பட்டுள்ளது. ைடனில் 11.5% வகலைள் 

 ற்றும் படகுைளுக்ைரன உள்ளீடரை  ீன்பிடித் துகைக்கு மசன்றுள்ளது. 10% ைடன்ைள் வீட்டுக் 

ைடன்ைள்.  ற்மைரரு 10% ைல்வி பநரக்ைங்ைளுக்ைரை. 64% குடும்பங்ைள் தங்ைள் ைடகன எந்த 

பிரச்சகனயும் இல்லர ல் திருப்பிச் மசலுத்துவதரை பதிலளித்துள்ளனர். 36% பபர் ைடகன அகடக்ை 

முடியர ல் தவிக்ைின்ைனர். 

rf;jptY gad;ghL 

விைகு சக யலுக்கு பதகவயரன எரிமபரருளின் முக்ைிய ஆதரர ரை (76% குடும்பங்ைளுக்கு) உள்ளது, 

ஏமனனில் அது இப்பகுதியில் உடனடியரைக் ைிகடக்ைிைது. இந்த ஆற்ைல் பயன்பரட்டில் LP எரிவரயு 

இரண்டரவது மபரிய (20.5%) பங்ைளிப்பரகும். 1.55 வீடுைள், ச ீபைரல ரை LP எரிவரயு 

தட்டுப்பரட்டுக்குப் பதிலளிக்கும் வகையில், சக யல் பநரக்ைங்ைளுக்ைரை  ின்சரரத்கதப் 

பயன்படுத்துவதரைக் கூைினர். சக யலுக்கு சரரசரி  ரத எரிமபரருள் மசலவு 2900SLR ஆகும். வீட்டு 

விளக்குைளுக்கு  ின்சரரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்ைள் 96 சதவீதம். ஒரு வீட்டிற்கு  ின்சரரத்திற்ைரன 

 ரத சரரசரி மசலவு 995SLR ஆகும். வீட்டு உபபயரைத்கதத் தவிர, விவசரயம் பபரன்ை மபரருளரதரர 

நடவடிக்கைைளுக்கு  ின்சரரம்  ற்றும்  ண்மணண்மணய் பயன்படுத்துவதரை 15 குடும்பங்ைள் 

குைிப்பிட்டுள்ளனர். 

Rfhjhuk; 

திட்டப் பகுதியில் உள்ள உள்ைட்டக ப்புைள்  ற்றும் பசகவைளின் இருப்பு அட்டவகண 3 23 இல் 

விளக்ைப்பட்டுள்ளபடி அரசரங்ைத்திற்குச் மசரந்த ரன முதன்க  அல்லது இரண்டரம் நிகல  ருத்துவச் 

பசகவைள் அந்தப் பகுதியில் ைிகடக்ைின்ைன. இப்பகுதியில் ஆரம்ப சுைரதரர பசகவைள் இருந்தரலும், 

முகையரன பசகவகய மபை  க்ைள் முசலி நைரம், நரனரட்டரன், முருங்ைன் பகுதி வகர பயணிக்ை 

பவண்டியுள்ளது. பநரயரளிைளுக்ைரன ஆய்வைம்  ற்றும் பநரயைிதல் பசகவைள் பபரன்ை வசதிைள் 

இந்த  ருத்துவ கனைளில் குகைவரைபவ உள்ளன. திட்ட பரதிப்பு பகுதியில் உள்ள சமூைங்ைளில் 

இருந்து நரள்பட்ட பநரய்ைள் எதுவும் பதிவரைவில்கல. இப்பகுதியில் தனியரர் சுைரதரர பசகவ 

வசதிைள் எதுவும் இல்கல. பநரயரளிைளுக்ைரன ஆய்வைம்  ற்றும் பநரயைிதல் பசகவைள் பபரன்ை 

வசதிைள் இந்த  ருத்துவ கனைளில் குகைவரைபவ உள்ளன. 
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fy;tp 

ம ரத்த குடும்ப  க்ைள்மதரகையில் 40.7 சதவீதம்  ரணவர்ைள் உள்ளனர், ப லும் ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 

குடும்பங்ைளில் 73% குடும்பத்தில் குகைந்தது ஒரு  ரணவரரவது உள்ளனர். பள்ளிப்படிப்பு இல்லரத 

 க்ைள் மதரகை 0.8 சதவீதம். ப லும் 11.5% பபர் தங்ைள் கைமயரப்பத்கத இடலரம். 6.5% பபர் பள்ளிப் 

படிக்கும் வயதிற்குக் குகைவரனவர்ைள்.  க்ைள் மதரகையில் 18% பபர் 1 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு 

வகரயிலரன ைல்வித் தகுதிைகளக் மைரண்டுள்ளனர். 6 முதல் 11 ஆம் வகுப்பு வகர உள்ள  க்ைள் 

மதரகை 32.8% ஆகும். ை.மபர.த சர/த பரீட்கசயில் சித்தியகடந்த  க்ைள் மதரகை 15.3% ஆகும். 

சனத்மதரகையில் 12% பபர் ை.மபர.த உயர்தர தகைக கய மபற்றுள்ளனர்  ற்றும் பட்டதரரிைள் 2.2% 

ஆை உள்ளனர். அவர்ைளில் இருவர் முதுைகல தகுதி மபற்றுள்ளனர். ப லும் ஆறு பபர் மதரழில்நுட்பக் 

ைல்லூரியில் பரடப்பிரிவுைகளப் படித்துள்ளனர். ை.மபர.த. O/L  ற்றும் மதரழில்நுட்பக் ைல்லூரித் 

தகைக ைகளத் தவிர  ற்ை ைல்வித் தகைக ப் மபறுபபறுைளின் ஒவ்மவரரு வகையிலும் ஆண் 

சனத்மதரகையின் சதவீத ரனது ஆண் சனத்மதரகையில் சிைப்பரை உள்ளது. மதரழில்நுட்பக் ைல்லூரித் 

தகுதிைகளத் மதரடர குகைந்த எண்ணிக்கையிலரன மபண் விண்ணப்பதரரர்ைபள பபரக்குவரத்து 

வசதிைளின் வரம்புைளுக்குக் ைரரணம். 

tWik kw;Wk; ghjpg;gpw;Fs;shFk; jd;ik 

ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட  க்ைள் மதரகையில் சு ரர் 5.4% பபர் பவகலயில்லர ல் உள்ளனர். 

 க்ைள்மதரகையில் 62.4% குடும்பத்தகலவர்ைள் (இல்லத்தரசிைள்),  ரணவர்ைள்  ற்றும் குழந்கதைள் 

பபரன்ை மபரருளரதரர ரீதியரை மசயலற்ை குழுக்ைளரை உள்ளனர். 2.4% பபர் விவரைரத்து மபற்ைவர்ைள் 

அல்லது தனித்தனியரை வரழ்ைின்ைனர். ைணக்மைடுக்ைப்பட்ட 3 குடும்பங்ைள் ஒரு உறுப்பினர்  ற்றும் 

5.4% குடும்பத்தின் மபண் உறுப்பினர்ைளரல் வழிநடத்தப்படுைின்ைன. 27 உறுப்பினர்ைள் சிைப்புத் 

பதகவ உகடயவர்ைள் (ஊனமுற்பைரர் அல்லது  ரற்றுத் திைனரளிைள்). மபண்ைள்  ற்றும் 

 ரற்றுத்திைனரளிைள் தகலக  தரங்கும் குடும்பங்ைள் சமூை ரீதியரைவும் மபரருளரதரர ரீதியரைவும் 

 ிைவும் பரதிக்ைப்படக்கூடியகவ  ற்றும் அவர்ைளின் வரு ரனம் நிகலயரனதரை இல்கல. சமுர்த்தி 

உணவு முத்திகரைள் அல்லது அரசரங்ைத்தின் மபரது உதவிைகளப் மபறுவதற்குத் 

தகுதியுகடயவர்ைளும் ஏகழைளரை அங்ைீைரிக்ைப்பட்டுள்ளனர். 67.8% குடும்பங்ைள் சமுர்த்தி நலத்திட்ட 

உதவிைகளப் மபறுைின்ைன. முன்னர் குைிப்பிட்டபடி, குடும்பங்ைளின்  ரதரந்திர சரரசரி குடும்ப 

வரு ரனம்  ற்றும் மசலவுைள் பதசிய சரரசரி  ரதரந்திர குடும்ப வரு ரனம்  ற்றும் மசலவினங்ைகள 

விட  ிைவும் குகைவரை உள்ளது. 

ngz;fspd; gq;fspg;G kw;Wk; ghypd gpur;rpidfs; 

மபண்ைள் தங்ைள் ைல்விகயத் மதரடரும் உரிக ைளில் எந்த பவறுபரடும் இல்கல. ஆனரல், அணுைல் 

சிக்ைல்ைள் ைரரண ரை மூன்ைரம் நிகலக் ைல்வி அவர்ைளுக்கு  ட்டுப . மூன்ைரம் நிகல ைல்வி 

க யங்ைள் திட்டப் பகுதியிலிருந்து மவகு மதரகலவில் அக ந்துள்ளன, ப லும் மபரதுப் 

பபரக்குவரத்து வசதி குகைவரை இருப்பதரல் அணுைல் குகைவரை உள்ளது. முஸ்லீம் மபண்ைள் பவகல 

பதடுவதற்கு அவர்ைளின் சமூைத்தரல் ஊக்குவிக்ைப்படவில்கல. "குடும்பத்கத நடத்துவதற்கு ஒரு 

மபண்கண பவகலக்கு அ ர்த்த பவண்டிய அவசியம் இல்கல" என அவர்ைள் ைருத்து மதரிவித்தனர். 

திட்டப் பகுதியில் சுறுசுறுப்பரன வரு ரனம் ஈட்டும் நடவடிக்கைைளில் மபண்ைளின் ஈடுபரடு  ிைக் 

குகைவு. வயது வந்த மபண்ைளில் 22% மவவ்பவறு துகைைளில் சுறுசுறுப்பரன மதரழிலரளர்ைள். 142 

மபண்ைள் "வீட்டுப்பணியரளர்ைள்" என அகடயரளம் ைரணப்பட்டரலும், அவர்ைளில் 12% பபர் 

வீட்டுத்பதரட்டம், ைரல்நகட வளர்ப்பு  ற்றும் பிை மசயல்பரடுைள் மூலம் வரு ரனம் ஈட்டுைின்ைனர். 

வீட்டுச் சக த்தல், சுத்தம் மசய்தல், தண்ணீர் எடுப்பது, குழந்கதைளுக்கு உணவளித்தல், குழந்கதைளின் 

படிப்புக்கு உதவுதல் பபரன்ை மசயல்பரடுைள் மபண்ைளின் முக்ைியப் பணியரைக் ைருதப்படுைிைது. 
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 ருத்துவ பசகவைள், பள்ளி, சந்கத  ற்றும் அவர்ைளின் பவகல அல்லது பவகல பபரன்ை அவர்ைளின் 

பதகவைகள முழுக யரை பூர்த்தி மசய்ய மபண்ைளுக்கு எந்த தகடயும் இல்கல. மபண்ைள் 

நுகழவதற்கு எந்த இடமும் தகட இல்கல. இருப்பினும், குடும்பம் தங்ைள் மபண் உறுப்பினர்ைளின் 

பரதுைரப்பில் அக்ைகை மைரண்டுள்ளது, குைிப்பரை அவர்ைளின் ைிரர ங்ைகள விட்டு மவளிபயறும் 

பபரது ப ரச ரன பபரக்குவரத்து வசதிைள் ைரரண ரை. 

குடும்பத்தில் முடிமவடுப்பது ஆண்ைளும் மபண்ைளும் இகணந்துதரன் எடுக்ைிைரர்ைள். முடிமவடுக்கும் 

மசயல்பரட்டில் மபண்ைளின் பங்ைளிப்பு இருந்தரலும், ஆண்ைபள இறுதி முடிகவ எடுக்ைிைரர்ைள். 

மபண்ைள் மசரத்துக்ைகள கவத்திருக்ை எந்த தகடயும் இல்கல. ஆனரல், பயணச் சுக ைகளத் 

தவிர்க்ைவும், ஆவணப்படுத்தல், புதுப்பித்தல்  ற்றும் உரி ம் வழங்குதல் மதரடர்பரன பிை சுக ைகளத் 

தவிர்க்ைவும், அகசயும் மசரத்துக்ைகள ஆண்ைளிடம் பதிவு மசய்வது விரும்பப்படுைிைது. 

வரதட்சகணயின் ஒரு பகுதியரை மபண்ைள் மைரண்டு வந்த நிலம் ைணவன்- கனவி மபயரில் இருக்கும் 

அபத பவகளயில், நகைைள் பபரன்ை பிை மசரத்துக்ைள் அவர் வசம் இருக்கும். 

gpNuupf;fg;gl;Ls;s fUj;jpl;lk; njhlu;ghd rKjhaj;jpd; tpopg;Gzu;T 

59% குடும்பங்ைள் முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்கதப் பற்ைி ஏற்ைனபவ அைிந்திருப்பதரை மதரிவித்தனர். 

அவர்ைள் தங்ைள் CBO அல்லது திட்டத்தின் அதிைரரிைள் மூலம் தைவகலப் மபற்றுள்ளனர். 

பதிலளித்தவர்ைளில் 43% பபர் திட்டத்கதப் பற்ைி பநர் கையரன ைருத்கதக் மைரண்டிருந்தரலும், 18% 

பபர் “எதிர் கை” ைருத்கதயும், 38% பபர் பல ைரரணங்ைளரல் எந்தக் ைருத்கதயும் 

மைரண்டிருக்ைவில்கல. சத்தம், அதிர்வு, நிழல்  ின்னல் அல்லது ைரற்ைரகல இயக்ைத்தரல் உருவரகும் 

பிை அைியப்படரத ைரரணிைள் அப்பகுதியின்  ீன்வளத்கத பரதிக்கும் என்று  க்ைள் நம்புைிைரர்ைள். 

மபரும்பரலும்  ீன்வளத்கத நம்பிபய இருக்கும் வரழ்வரதரரம் குைித்து அவர்ைள் பயப்படுைிைரர்ைள். 

சமூை ஆபலரசகனைள்  ற்றும் வீட்டுக் ைணக்மைடுப்புக்ைரன பதில்ைள் இந்தக் ைருத்கதச் சுற்ைிபய 

அதிைம் சுழன்ைன. இந்தத் திட்டம் நிலத்தடி நீரின் தரத்கத பரதிக்கும் என்று 14 குடும்பங்ைள் நம்புவதரை 

பதிலளித்தனர். 24 குடும்பங்ைள், தங்ைளுக்குக் ைிகடத்த தைவல்ைளும், இந்த விஷயத்தில் தங்ைளுக்கு 

இருக்கும் அைிவும் திட்டம் குைித்து ைருத்து மதரிவிக்ை பபரது ரனதரை இல்கல என்று கூைியுள்ளனர். 

3.5.4 fhzg;gLk; cl;fl;likg;G trjpfs;  

திட்டப் பகுதியில் சரகல tiyaikg;Gைள் உள்ளன. பிரதரன சரகலைள் m];ghy;l; அல்லது  க்ைரடம் 

ப ற்பரப்புடன் பயன்படுத்த வசதியரை இருக்கும். சிைிய சரகலைள் மபரும்பரலும் ஜல்லிக்ைற்ைள்  ற்றும் 

நீண்ட ைரல ரை சீரக க்ைப்படவில்கல. ஆழ்துகள ைிணறுைள்  ற்றும் குழரய் ைிணறுைள் முக்ைிய 

குடிநீர் ஆதரரங்ைள். அபத பநரத்தில்,  க்ைள் உள்ளூரில் ைிகடக்கும் தண்ணீர் வடிைட்டும் ைகடைளில் 

குடிநீகர வரங்குைின்ைனர். சில மதரழிநுட்பக் பைரளரறுைள் ைரரண ரை மைரண்டச்சி  ற்றும் 

மைரக்குபகடயரன் பிரபதசங்ைளில் சமூை நீர் வழங்ைல் திட்டத்தின் உட்ைட்டக ப்புைள் 

இயங்ைவில்கல. முன்பள்ளிைள்  ற்றும் ஆரம்பப் பள்ளிைள் ஒவ்மவரரு GNDைளிலும் உள்ளன. 

இகடநிகலப் பள்ளிைள் அணுைக்கூடிய தூரத்தில் உள்ளன. ஆனரல், பபரதிய மபரதுப் பபரக்குவரத்து 

அக ப்புைள் இகடநிகலப் பள்ளிைள்  ற்றும் மபரது பசகவைகள அணுகுவதில் சிர ங்ைகள 

ஏற்படுத்துைின்ைன. இப்பகுதியில் ஆரம்ப சுைரதரர பசகவைள் இருந்தரலும், முகையரன பசகவகயப் 

மபை  க்ைள் முசலி நைரம், நரனரட்டரன்  ற்றும் முருங்ைன் பகுதி வகர பயணிக்ை பவண்டியுள்ளது. 

ஏைக்குகைய அகனத்து ைிரர ங்ைளும்  ின்சரரத்திற்ைரன பிரதரன ைட்டத்துடன் 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளன. ஆனரல், GNDைள் ஒவ்மவரன்ைிலும் உள்ள சு ரர் 1% சமூைங்ைள் இன்னும் 

ைட்டத்துடன் இகணக்ைப்படவில்கல. அந்த குடும்பங்ைள்  ின் இகணப்புக்ைரன மசலகவ தரங்ை 

முடியர ல், இது மதரடர்பரை அரசின் ஆதரவிற்ைரை ைரத்திருக்ைின்ைனர். வீட்டு வசதிைகளப் பபரலபவ 

நிகலக யும் உள்ளது. இப்பகுதியில் உள்ள சமூைங்ைளுக்கு  ீன்வளம் குைிப்பிடத்தக்ை வரழ்வரதரர ரை 

இருந்தரலும், தகரயிைங்கும் தளங்ைள் நன்கு அபிவிருத்தி மசய்யப்படவில்கல  ற்றும் அடிப்பகட 
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உள்ைட்டக ப்பு வசதிைள் இன்னும் மசய்யப்படவில்கல. திட்டப் பகுதியின் ஒவ்மவரரு GNDைளிலும் 

உள்ள அடிப்பகடக் ைட்டக ப்புைளின் இருப்பு அட்டவகண 3.23 இல் 

அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 ml;ltiz 3-23 fUj;jpl;lg; gpuNjrj;jpy; fhzg;gLk; cl;fl;likg;G trjpfs; kw;Wk; Nritfs;  
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ckefup ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 

mr;rq;Fsk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 

uhrkL Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 

G+nehr;rpf;Fsk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy 

nghw;Nfzp Mk; Mk; Mk; Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 

mfj;jpKwpg;G Mk; Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy Mk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy 

GJntsp Mk; Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy Mk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy 

$shq;Fsk; Mk; Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 

nfhf;Fgilahd; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy Mk; Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy 

fhaf;Fsp Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy 

nfhz;lr;rp Mk; Mk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy 

fubf;Fsp Mk; Mk; Mk; Mk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 

Ks;spf;Fsk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy Mk; Mk; Mk; Mk; ,y;iy ,y;iy 

GJf;fkk; Mk; Mk; ,y;iy Mk; ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy ,y;iy 
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4. mj;jpahak; 4 gpNuupf;fg;gl;Ls;s jpl;lj;jpdhy; vjpu;ghu;f;fg;gl;l #oy; 
jhf;fq;fs;  

முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தின் (அட்டவகண 4.1) திட்ட ிடல், ைட்டு ரனம்  ற்றும் மசயல்பரட்டுக் 

ைட்டங்ைளின் பபரது, உடல், உயிரியல்  ற்றும் சமூைப் மபரருளரதரர வளங்ைளுக்கு பநர் கை  ற்றும் 

எதிர் கையரன பநரடி  ற்றும்  கைமுைத் தரக்ைங்ைகள இந்தப் பிரிவு ைணித்து  திப்பிடுைிைது 

(அட்டவகண 4.1). ைரற்ைரகல  ற்றும் CSS  ற்றும் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் பபரன்ை மதரடர்புகடய 

ைட்டக ப்புைளுடன் மதரடர்புகடய சரத்திய ரன பரதை ரன சுற்றுச்சூழல் தரக்ைங்ைள் தவிர்க்ைப்பட்டன 

அல்லது ைவன ரை தளத் பதர்வு மூலம் குகைக்ைப்பட்டுள்ளன. ைரற்ைரகல  ற்றும் பிை ைட்டக ப்புைள் 

சமூைங்ைள்  ற்றும் உள்ைட்டக ப்புைளில் ஏற்படும் பரதிப்கபத் தவிர்ப்பதற்ைரை மபரிய 

குடியிருப்புைளிலிருந்து விலைி அக க்ைப்பட்டுள்ளன. 

ml;ltiz 4-1 fUj;jpl;lj;jpd; rhj;jpakhd jhf;f ml;ltiz> vjpu;ghu;f;fg;gl;l #oy; jhf;fq;fs; 
ypNahNghy;l; ml;ltizapy; jug;gl;Ls;sJ.  

,y. #oy; jd;ik rhj;jpakhd jhf;fk; jhf;fj;jpd; 
ngau; 

jhf;fj;jpd; 
gupkhzk; 

jzpg;G nrad;Kiw mKyhf;fKk; 
fz;fhzpg;Gk; 

L M H 

A. ngsjPf %ytsq;fs; 

1. jiuj;Njhw;wk; திட்டத்தின் 

ைட்டு ரனத்தின் 

ைரரண ரை ப ற்பரப்பு 

அம்சங்ைள்  ற்றும் 

தற்பபரகதய அழைியல் 

ஆைியவற்ைில்  ரற்ைம். 

Neub/cs;Su; 
/kPsKbahj  

 X   ரங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைகள அைற்றுவதற்கு 

உரிய துகைைளின் அனு தி 

மபை பவண்டும். 

ைட்டு ரனத்திற்குப் பிைகு 

 றுசீரக ப்புத் திட்டம்/ 

 ரங்ைகள  ீண்டும் நடுதல் 

epu;khz 
mtj;ijf;F 
Kd;du; 

2. fhyepiy  தட்பமவப்ப 

நிகலைளில் பரதிப்பு 

இல்கல 

Neub/cs;Su; 
/kPsKbahj  

X   ைரலநிகல நிகலைளில் 

அளவிடக்கூடிய தரக்ைம் 

இல்கல, எனபவ தணிப்பு 

பதகவயில்கல 

 

B. #oy; %ytsk;  

1. fhw;wpd; juk;  தூசி உ ிழ்வு 

அதிைரிப்பதன் 

ைரரண ரை ைட்டு ரன 

ைரலத்தில் ைரற்ைின் 

தரத்தில் திட்டம் 

ஓரளவு தரக்ைத்கத 

ஏற்படுத்தும். 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   ைட்டு ரன தளத்தில் 

நீர்ப்பரசனம், 

வகரயறுக்ைப்பட்ட மவற்று 

 ண், வரைனங்ைளின் 

சரியரன பரர ரிப்பு 

பபரன்ைகவ. 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJ  

2. xyp மபரதுவரன ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைள் 

ைரரண ரை சத்தம். 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   இரவில் சத்தம் உருவரக்கும் 

மசயல்பரடுைகள 

ைட்டுப்படுத்துதல்  ற்றும் 

ைரது பிளக்குைள்,  ப்ளர்ைள் 

பபரன்ை தனிப்பட்ட 

பரதுைரப்பு 

உபைரணங்ைகளப் 

பயன்படுத்துதல். ைரகல 6 

 ணி முதல்  ரகல 6  ணி 

வகர  ட்டுப  பவகல 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJ  
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,y. #oy; jd;ik rhj;jpakhd jhf;fk; jhf;fj;jpd; 
ngau; 

jhf;fj;jpd; 
gupkhzk; 

jzpg;G nrad;Kiw mKyhf;fKk; 
fz;fhzpg;Gk; 

L M H 

மசய்ய பவண்டும். 

  ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளின் 

மசயல்பரட்டிலிருந்து 

எழும் சத்தம் 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

 X  ஏற்பிைளின் சத்தம் 

குகைக்ைப்படுவகத 

உறுதிமசய்ய, சரியரன 

விகசயரழி 

இருப்பிடங்ைகளத் பதர்வு 

மசய்யவும் 

,af;Fk 
mtj;ijapd; 
NghJ  

3. ப ற்பரப்பு 

 ற்றும் 

நிலத்தடி நீர் 

தரம் 

ைட்டு ரன தளத்தில் 

இருந்து ஓடும் 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள 

ைவன ரை அக த்தல், CSS 

க்ைரன நிலம், 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

 ற்றும் அணுைல் 

சரகலைளின் பைரண பைரபுர 

இடங்ைள். 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJk; 
mjd; 
Kd;dUk;  

  ைட்டு ரன தளங்ைளில் 

இருந்து வீட்டு ைழிவு 

நீர் 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   மதரழிலரளர்ைள் 

முள்ளிகுள ரரியரவில் 

ைழிப்பகைைள், குடிநீர் 

பபரன்ைவற்கை வரடகைக்கு 

விடுவரர்ைள். ைரற்ைரகல, 

சிஎஸ்எஸ் நிலம்  ற்றும் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

தளங்ைளில், ஒப்பந்ததரரர் 

அந்த இடத்தில் ைட்டு ரனத் 

மதரழிலரளர்ைளுக்கு பசரக் 

பிட்ைகள வழங்ை பவண்டும். 

epu;khz 
kw;Wk; 
,af;Fk; 
mtj;ijapd; 
NghJ  

4. kz;fs; kw;Wk; 
Gtpapay; 

ைரற்ைரகல விகசயரழி 

இடங்ைள்  ற்றும் 

அணுகு சரகலைளில் 

ைரற்ைரகல நிறுவுதல் 

 ற்றும் தரவரங்ைகள 

சுத்தம் மசய்வதரல் 

 ண் அரிப்பு. 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

  X  ண் அரிப்புக்கு ஆளரகும் 

இடங்ைகளத் தவிர்த்தல். 

முகையரன  ண் 

 றுசீரக ப்பு 

நடவடிக்கைைகள 

ப ற்மைரள்வது. சீர்குகலந்த 

நிலத்தின்  றுசீரக ப்பு 

 ற்றும் உறுதிப்படுத்தல். 

அணுைல் சரகலைள் நிரந்தர 

சரகலைள் என்பதரல் 

ைவன ரை பதர்ந்மதடுக்ைவும். 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJk; 
gpd;dUk;  

C. #oypay; %ytsq;fs; 

1. jiur; 
#oypay; 

jhtu ,og;G Neub/cs;Su; 
/kPsKbahj 

 X  ைரற்ைரகல விகசயரழிைள், 

CSS  ற்றும் டிரரன்ஸ் ிஷன் 

கலன்ைளுக்ைரன இடங்ைள் 

 ரிச்சிைட்டி RF இன் 

சிகதந்த/ புதர்க்ைரடு 

பகுதியில் உள்ளன. புதிய 

அணுகு சரகலைகள 

ப ம்படுத்துவதற்ைரை 

ஏற்ைனபவ உள்ள 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
Kd;du;  
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,y. #oy; jd;ik rhj;jpakhd jhf;fk; jhf;fj;jpd; 
ngau; 

jhf;fj;jpd; 
gupkhzk; 

jzpg;G nrad;Kiw mKyhf;fKk; 
fz;fhzpg;Gk; 

L M H 

மசப்பனிடப்படரத அணுகு 

சரகலைகள பதர்வு மசய்தல். 

வனத்துகையரல் 

தயரரிக்ைப்பட்ட 

 ரிச்சிக்ைட்டி RF 

 றுசீரக ப்பு திட்டத்கத 

மசயல்படுத்துதல். 

2. jiuth; 
tpyq;Ffs; 

epu;khzj;jpd; NghJ 
cs;Su; tpyq;FfSf;f 
ghjpg;G 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   தனித்தனி ைரற்ைரகல, 

அணுைல் சரகலைள், CSS 

நிலம்  ற்றும் ைல் ஆறு முதல் 

புதுைம் GSS வகரயிலரன 

பரி ரற்ை பரகதயின் பரகத 

ஆைியவற்ைிற்ைரன தளத் 

பதர்வின் பபரது வனவிலங்கு 

வழிைளும் அவற்ைின் 

வரழ்விடங்ைளும் 

முடிந்தவகர 

தவிர்க்ைப்பட்டன. 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJk; 
Kd;dUk;  

  மசயல்பரட்டின் பபரது 

உள்ளூர் 

விலங்ைினங்ைளுக்கு 

இகடயூறு. 

டர்கபன்ைள்  ற்றும் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் 

கலனுடன் பைகவ 

ப ரதல் 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   குைிப்பரை ைரற்று பூங்ைரவின் 

மசயல்பரட்டின் பபரது 

 ற்றும் CSS  ற்றும் 220 kV 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

மசயல்பரட்டிற்குப் பிைகு 

பைகவைளின் தரக்குதலரல் 

சடலத்திற்ைரன பகுதிகய 

ைண்ைரணித்தல் 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJ  

3. ePu;tho; #oy; ePu;tho; #oypy; 
ghupasT ghjpg;gpy;iy 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X    ண் பபரன்ைகவ அருைில் 

உள்ள நீர்நிகலைள் / 

மதரட்டிைளுடன் ைலக்ைர ல் 

இருப்பகத உறுதி 

மசய்வதற்ைரன முகையரன 

சைதி ப லரண்க  

நடவடிக்கைைள். 

கபலிங் / துகளயிடும் பபரது 

சரியரன ைவனிப்கப உறுதி 

மசய்யவும். 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJk; 
Kd;dUk;  

4 fsg;G/ 
flw;fiu 
gpuNjrk; 

பணிைகள ைவன ரை 

ப ற்மைரள்ளவில்கல 

என்ைரல் 

குைிப்பிடத்தக்ை 

பரதிப்புைள் 

Neub/cs;Su; 
/kPsKbahj 

 X  ைடபலரரப் பகுதிைள்  ற்றும் 

நீர்நிகலைள்/நீர்வழிப் 

பரகதைளுக்கு அருைில் 

ைரற்ைரகல விகசயரழி 

ைட்டு ரனத் மதரடர்புக்கு 

உட்பட்ட பகுதி மைட்டுப் 

பபரவகதக் குகைக்ைவும். 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJ  

D.  kdpj #oy;  

1. Rfhjhuk; 
kw;Wk; 
ghJfhg;G 

ைரற்ைரகல / 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

ைட்டு ரனத்தரல் 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   தளத்தில் பவகல 

மசய்பவர்ைளுக்கு முகையரன 

PPE ஐப் பயன்படுத்துதல். 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJk; 
gpd;dUk;  
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,y. #oy; jd;ik rhj;jpakhd jhf;fk; jhf;fj;jpd; 
ngau; 

jhf;fj;jpd; 
gupkhzk; 

jzpg;G nrad;Kiw mKyhf;fKk; 
fz;fhzpg;Gk; 

L M H 

மதரழிலரளர்ைள் 

 ற்றும்  க்ைளுக்கு 

ஏற்படும் விபத்துைள் 

ைரற்ைரகல விகசயரழி 

அக க்கும் பபரது 

 ீனவர்ைபளர அல்லது 

அங்ைீைரிக்ைப்படரத 

நபர்ைபளர 

பரதிக்ைப்படவில்கல 

என்பகத உறுதிப்படுத்தவும். 

மசயல்பரட்டின் பபரது 

tprpwp முைிவு 

Neub/cs;Su; 
/njhlu;r;rpahd  

X   ைரற்ைரகல விகசயரழி 

குடியிருப்புைளுக்கு அப்பரல் 

அக க்ைப்பட பவண்டும். 

ைரற்ைரகல விகசயரழிக்கு 

அருைில் உள்ள வீடுைளுக்கு 

உரிய சத்தம்  ற்றும் 

பரதுைரப்பு அனு தி 

இருந்தரல்  ட்டுப  

அனு திக்ைப்படும். தணிப்பு 

பதகவயில்கல. 

,af;Fk; 
mtj;ijapd; 
NghJ  

2. r%f 
nghUshjhu 

epu;khzj;jpd; NghJ 
Ntiytha;g;G 

Neub/gpuhe;jpa 
 

 X  திைக யற்ை உகழப்பு 

 ற்றும்  கைமுை பலன்ைள். 

இப்பகுதியின் ஒட்டும ரத்த 

மபரருளரதரர வளர்ச்சி. 

epu;khz 
kw;Wk; 
,af;Fk; 
mtj;ijapd; 
NghJ  

3. kPs;Fbaku;j;jy; ைரற்ைரகலயரல் 

பரதிக்ைப்பட்ட 

வீட்டின் 

 ீள்குடிபயற்ைம். 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   தணிப்பு பதகவயில்கல. 

ைரற்று விகசயரழி 

இருப்பிடங்ைள் / CSS / 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

பரகத ஆைியகவ 

 ீள்குடிபயற்ை பிரச்சகன 

இல்லரத வகையில் 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டன. 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
Kd;du;  

4. fyhr;rhu 
gFjpfs; 

ைரற்ைரகல பூங்ைர/ 

CSS & 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

ைட்டு ரனத்தரல் 

மதரல்மபரருள், 

வரலரற்று அல்லது 

ைலரச்சரர முக்ைிய 

இடங்ைள் எதுவும் 

பரதிக்ைப்படுவதில்கல. 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   மதரல்மபரருள், வரலரற்று 

அல்லது ைலரச்சரர முக்ைிய 

இடங்ைள் தவிர்க்ைப்பட்டன, 

எனபவ தணிப்பு 

பதகவயில்கல. வரய்ப்பு 

ைண்டுபிடிக்கும் நகடமுகை 

பின்பற்ைப்படும். 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJ  

5. thfd neupry; 
kw;Wk; 
Nghf;Ftuj;J 

epu;khz thfdq;fspd; 
Nghf;Ftuj;J 
fhuzkhf thfd 
neupry; 

Neub/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   அதிை அடர்த்தி மைரண்ட 

பபரக்குவரத்து பகுதிைகளத் 

தவிர்க்ை, உபைரணங்ைளின் 

இயக்ைத்தின் தளவரடங்ைள் 

திட்ட ிடப்படும். ைட்டு ரன 

தளத்தில் முகையரன 

பபரக்குவரத்து 

அகடயரளங்ைள், இறுதி 

விரிவரன 

epu;khz 
mtj;ijapd; 
NghJ  
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,y. #oy; jd;ik rhj;jpakhd jhf;fk; jhf;fj;jpd; 
ngau; 

jhf;fj;jpd; 
gupkhzk; 

jzpg;G nrad;Kiw mKyhf;fKk; 
fz;fhzpg;Gk; 

L M H 

ைணக்மைடுப்பு/பபரக்குவரத்து 

பரகதைளின் பரகத 

சீரக ப்பு ஆைியகவ 

அப்பகுதியில் சரகல 

உள்ைட்டக ப்பில் சரியரன 

ைவனிப்கப உறுதி மசய்யும். 

6. jpz;kf; fopT 
cw;gj;jp 

ப ற்பரப்பு  ற்றும் 

நிலத்தடி நீர் 

 ரசுபரட்டின் 

நிைழ்தைவு 

kiwKf/cs;Su; 
/kPsf;$ba  

X   பிரபதச சகப முசலியின் 

மபரருந்தக்கூடிய 

விதிமுகைைள்  ற்றும் 

விதிைளுக்கு இணங்ை 

பிரிக்ைப்பட்ட  ரமும் 

குப்கபைளும் 

பசைரிக்ைப்பட்டு 

அப்புைப்படுத்தப்படும். 

epu;khz 
kw;Wk; 
,af;Fk; 
mtj;ijapd; 
NghJ  

L- Fiwe;j, M-kj;jpkk;, H- cau;e;j 

 

4.1 xyp kw;Wk; mjpu;T jhf;fq;fs; 

epu;khz fhyj;jpd; NghJ 

ைரற்ைரகல மஜனபரட்டர்ைள், டிரரன்ஸ் ிஷன் டவர்ைள், ைமலக்டர் துகண நிகலயம்/ைிரிட் துகண 

 ின்நிகலயம்  ற்றும் அணுைல் சரகலைள் ஆைியவற்ைின் ைட்டு ரன ைரலத்தில் இகரச்சல்  ற்றும் அதிர்வு 

ைரரண ரை ஏற்படும் பரதிப்புைள் குைிப்பிடத்தக்ை ைரரணியரை இருக்கும் என்று எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

ைட்டு ரன மசயல்முகைைள், சரதனங்ைளின் வகை  ற்றும் நிகல  ற்றும் ைட்டு ரன தளத்தின் தளவக ப்பு 

ஆைியவற்கைப் மபரறுத்து ைட்டு ரன இகரச்சல் மபரிதும்  ரறுபடும். இது நிகலயரன உபைரணங்ைள் 

 ற்றும் இயந்திரங்ைளின் இருப்பிடம், பபரக்குவரத்து வரைனங்ைளின் பரகதைள் பபரன்ைவற்கையும் 

சரர்ந்துள்ளது. 

1996 ஆம் ஆண்டின் பதசிய சுற்றுச்சூழல் (ஒலிக்ைட்டுப்பரடு) ஒழுங்குமுகை எண்.1, அசரதரரண 

வர்த்த ரனி எண் 924/12, 1996 இன் படி, பைல்  ற்றும் இரவு பநரங்ைளில் ைட்டு ரனப் பகுதியின் LAeqT 

எல்கலயில் அதிைபட்ச ரை அனு திக்ைப்பட்ட இகரச்சல் அளவுைள் 75 dB(A)  ற்றும் முகைபய 50 dB(A), 

எனபவ, இரவு பநரத்தில் அனு திக்ைப்பட்ட அதிைபட்ச அளவரன 50 dB(A) அளகவத் தரண்டும் வரய்ப்பு 

இருப்பதரல், ைட்டு ரனப் பணிைகள பைல் பநரத்தில்  ட்டுப  திட்ட ிட பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது. 

ஒலி  ரசுபரடு ைரது பைளரக , தூக்ை ின்க , எரிச்சல், அஜீரணம், மநஞ்மசரிச்சல், உயர் இரத்த அழுத்தம், 

புண்ைள்  ற்றும் இதய பநரய் உள்ளிட்ட பல வழிைளில்  னித ஆபரரக்ைியத்கதயும் நடத்கதகயயும் 

பரதிக்ைிைது. ைடந்து மசல்லும் டிரக்ைிலிருந்து ஒபர ஒரு சத்தம் மவடிப்பது பல நபர்ைளின் நரள ில்லர, 

நரம்பியல்  ற்றும் இருதய மசயல்பரடுைகள ைடுக யரை  ரற்றுைிைது. இது நீடித்தரல் அல்லது அடிக்ைடி 

இருந்தரல், உடலியல் மதரந்தரவுைள் நரள்பட்டதரைி  னபநரய்க்கு பங்ைளிக்ைின்ைன. ப பல உள்ள 

அகனத்து எதிர் கை விகளவுைளும் பநரடி/ கைமுை  ற்றும் குறுைிய/நீண்ட ைரல தரக்ைங்ைளரை 

இருக்ைலரம். 
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ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளரல் உருவரகும் சத்தங்ைள் நிலப்பரப்பு விலங்ைினங்ைளில் சில விகளவுைகள 

ஏற்படுத்துைின்ைன. அகவ சத்தம் ஏற்படும் பகுதிைளிலிருந்து நைரக்கூடும், ஆனரல் படிப்படியரை இகரச்சல் 

அளவுைளுக்கு  ரற்ைியக க்ைலரம். எனபவ, விலங்ைினங்ைளுக்கு பரதை ரன விகளவுைள் எதுவும் 

ஏற்படரது. 

ைட்டு ரன உபைரணங்ைளின் மசயல்பரடு, சரகலவழிைளில் பயணிக்கும் பபரக்குவரத்து ஆைியகவ 

அதிர்வுைகள ஏற்படுத்தும். ைட்டு ரன அதிர்வு மூலங்ைள் பரந்த அளவிலரன ஆற்ைல், இடப்மபயர்ச்சி, 

பவைம்  ற்றும் தகரயில் பரவும் முடுக்ைம் ஆைியவற்கைக் மைரண்டுள்ளன. அதன் வீச்சுைள் பபரது ரன 

அளவு அதிை ரை இருந்தரல், தகர அதிர்வு ைட்டக ப்புைகள பசதப்படுத்தும்  ற்றும் ஒப்பகன பசதத்கத 

ஏற்படுத்தும் (எ.ைர., ைிரரக் பிளரஸ்டர்) சரத்திய ரகும். இருப்பினும், இந்த இடத்திலிருந்து 

ைட்டக ப்புைளுக்கு 100  ீட்டருக்கும் அதிை ரன தூரம் உள்ளது (அட்டவகண 3.11). எனபவ, சுற்ைியுள்ள 

ைட்டக ப்புைளுக்கு அதிர்வு விகளவு  ிைக் குகைவரை இருக்கும். 

,af;Fk; fhyj;jpd; NghJ 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட ைரற்ைரகல விகசயரழிக்ைரை தயரரிக்ைப்பட்ட ஒலி இகரச்சல் பசரதகன 

அைிக்கையின்படி, மசயல்பரட்டு ைட்டத்தில் ைணிக்ைப்பட்ட இகரச்சல் அளவு ைரற்ைரகல விகசயரழி 

இருப்பிடங்ைளிலிருந்து 150 ீ மதரகலவில் 55 dB(A) ஆை இருக்கும். இந்த வரம்பு பைல் பநரத்தில் 

அதிைபட்ச ரை அனு திக்ைப்பட்ட அளவரன 55 dB(A) ஐ விட சற்று அதிை ரைவும் இரவில் 45 dB(A) ஐ 

விட ைணிச ரை அதிை ரைவும் உள்ளது. 

டர்கபன் இடங்ைள், துகண  ின்நிகலயம், டிரரன்ஸ் ிஷன் டவர்ைள்  ற்றும் அணுைல் சரகலைள் 

ஆைியவற்ைிலிருந்து குடியிருப்புப் பகுதிக்ைரன (அட்டவகண 3.11) தூரத்கதக் ைருத்தில் மைரள்ளும்பபரது, 

குடியிருப்புப் பகுதிைளுக்கு அருைிலுள்ள பின்னணி இகரச்சல் அதிை ரை இருக்கும், எனபவ பைல்பநர 

விகளவு  ிைக் குகைவு. பதகவப்பட்டரல், ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் குகைந்த இகரச்சல் மவளியீட்டில் 

மசயல்படும் திைகனக் மைரண்டிருக்ை பவண்டும், உதரரண ரை  ின் உற்பத்திகயக் குகைப்பதன் மூலம். 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைகளச் சுற்ைியுள்ள சத்தத்தின் விநிபயரைம் 7 முதல் 342  ீ தூரத்திற்கு 54 முதல் 44 

dB(A) வகர  ரறுபடும். 

4.2 #oypay; jhf;fq;fs;  

4.2.1 fhw;whiy tpirahopfspd; ,af;fk; kw;Wk; kpd;flj;jy; fk;gpfspdhy; Vw;gLk; jhf;fk;  

ைரற்றுப் பண்கணைள்  ற்றும் kpd;flj;jy; jlj;jpypUe;J எழும் முக்ைிய எதிர் கையரன தரக்ைங்ைளில் 

ஒன்று பைகவைள்  ற்றும் மவளவரல்ைள் பபரன்ை பைகவைள்  ற்றும் இைப்பு  ற்றும் ைரயத்திற்கு 

வழிவகுக்கும் (Hötker et al., 2006 ).  ற்ை நரடுைளில் மசய்யப்பட்ட ஆய்வுைள் ைரற்ைரகலைள்  ற்றும் 

kpd;flj;jy; jlk; vd;gd gwitfSf;F மூன்று மபரிய ஆபத்துைகள ஏற்படுத்துைின்ைன (Drewitt & 

Langston 2006, 2008; Band et al. 2007). ைரற்ைரகலைகள நிர் ரணிப்பதன் ைரரண ரை வரழ்விட இழப்பு, 

இடப்மபயர்ச்சி  ற்றும் ப ரதலின் ைரரண ரை இைப்பு அல்லது ைரயம் ஆைியகவ இதில் அடங்கும். இந்த 

மூன்று தரக்ைங்ைகளத் தீர் ரனிக்ை, ைரற்ைரகலைகள அக ப்பதற்ைரை அகடயரளம் ைரணப்பட்ட 

பகுதியில் உள்ள வரழ்விடங்ைள், இந்த ஒவ்மவரரு வரழ்விடங்ைளிலும் உள்ள gwitfspd; ைலகவ  ற்றும் 

அடர்த்தி ஆைியவற்கை ஆவணப்படுத்துவது  ற்றும் ப ரதல் அபரயத்தில் உள்ள உயிரினங்ைகள 

அகடயரளம் ைரண்பது முக்ைியம். gwitfspy; ைரற்ைரகல பண்கணயின் விகளவுைள்  ிைவும்  ரறுபடும் 
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 ற்றும் விகசயரழிைளின் விவரக்குைிப்பு  ற்றும் அக ப்பு, சுற்ைியுள்ள நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, 

பரதிக்ைப்பட்ட வரழ்விடங்ைள்  ற்றும் gwitfspy; இனங்ைளின் எண்ணிக்கை  ற்றும் அடர்த்தி உள்ளிட்ட 

பல்பவறு ைரரணிைகளப் மபரறுத்தது. பகுதி. இதனரல், ைரற்ைரகலைளின் தரக்ைம் அவிபவுனரவில் இடம் 

சரர்ந்தது. எனபவ, எந்தமவரரு புதிய ைரற்ைரகல ப ம்பரட்டுத் திட்டமும், அத்தகைய பரதிப்புைகளக் 

குகைப்பதற்கு அல்லது தவிர்ப்பதற்குத் தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கைைகளச் பசர்ப்பதற்ைரை, gwitfspd; 

முன்ம ரழியப்பட்ட வளர்ச்சியின் விரிவரன  திப்பீட்டிற்கு முன்னதரை ப ற்மைரள்ளப்படுவது 

இன்ைியக யரததரகும். 

4.2.2 kuq;fis mfw;Wtjhy; jhtuq;fs; kw;Wk; jiutho; tpyq;Ffspd; kPjhd jhf;fk;  

தரவரங்ைகள அைற்றுவது சிைிய பரலூட்டிைள்  ற்றும் பைகவைளின் வரழ்விடத்கத இழக்கும். இருப்பினும், 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள், துகண  ின்நிகலயம், ஒலிபரப்புக் பைரபுரங்ைள்  ற்றும் அணுைல் சரகலைள் 

அக க்ை பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட இடங்ைளில் ப ற்மைரள்ளப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு அதிை பல்லுயிர் 

மபருக்ைத்கத ஆதரிக்ைவில்கல. ப லும், ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல தளத்கதயும் சுற்ைி ஒரு வகரயறுக்ைப்பட்ட 

பகுதியில் (ைடின ரன) தரவரங்ைளின் அனு தி ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும் ப லும் ஒவ்மவரரு 

ைரற்ைரகல விகசயரழிக்கும் மைரள்முதல் மசய்யப்பட்ட முழுப் பகுதியும் அழிக்ைப்படரது. இருப்பினும், 

ைமலக்டர் துகண  ின்நிகலயத்துக்கு ஒதுக்ைப்பட்ட பகுதியில், மசடிமைரடிைகள அைற்ை பவண்டும். 

மபரும்பரலரன ஒலிபரப்புக் பைரணம்  ற்றும் மதரங்கு பைரபுரங்ைள் மநல் வயல்ைளிலும், தரிசு நிலங்ைளிலும் 

அக ந்துள்ளன, இகவ புதர் நிலப் பகுதியில் உள்ள சில பைரபுரங்ைகளத் தவிர. முன்ம ரழியப்பட்ட 

திட்டத்திற்ைரை பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட தளத்தில் ைரணப்பட்ட விலங்ைினங்ைள், மபரிய  க்ைள்மதரகை 

மைரண்ட மபரதுவரன உயிரினங்ைகள உள்ளடக்ைியது. ஒரு சில உள்ளூர் அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட 

இனங்ைள்  ட்டுப  ைரணப்பட்டன. வடக்குப் பகுதியில் பல பைகவ இனங்ைள்  ட்டுப  ைரணப்பட்டரலும், 

திட்டத்திற்ைரைத் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட இடத்தில்  ிைவும் மபரதுவரன தகடமசய்யப்பட்ட இனங்ைள் 

 ட்டுப  ைரணப்பட்டன. தரவரங்ைள் அைற்ைப்படுவதரல் (டர்கபன்ைளின் ைரல்தடங்ைள், அணுைல் 

சரகலைள்  ற்றும் ஒலிபரப்பு பரகத) பரதிக்ைப்படும் என  திப்பிடப்பட்ட ம ரத்த பரப்பளவு 100 

மெக்படருக்கும் குகைவரை இருக்கும் என  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த 100 மெக்படர் ஒரு மபரிய 

நிலப்பரப்கபச் சுற்ைிலும் சிதைடிக்ைப்படும் என்பதரல், இது நிலப்பரப்பு விலங்ைினங்ைளில் குைிப்பிடத்தக்ை 

தரக்ைத்கத ஏற்படுத்தரது. 

4.2.3 jiutho; kw;Wk; ePu;tho; #ow;njhFjpfspy; Vw;gLk; jhf;fk;  

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள், பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம், அணுைல் சரகலைள்  ற்றும் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் ஆைியகவ ைடபலரர புதர் நிலம்  ற்றும் வைண்ட ைலப்பு பசுக யரன  ற்றும் 

ைரடுைள் என விவரிக்ைப்படும் நிலப்பரப்பில் நிறுவப்படும். எனபவ, முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தரல் 

நீர்வரழ் சுற்றுச்சூழல் அக ப்புைள் பநரடியரை பரதிக்ைப்படரது. இருப்பினும், திட்டப் பகுதிக்கு 

அருைிபலபய சிைிய  ற்றும் நடுத்தர நீர்த்பதக்ைங்ைள்  ற்றும் மநல் நிலங்ைள் உள்ளன. ப லும், 

மபரும்பரலரன திட்ட நடவடிக்கைைள் நகடமபறும்  ரிச்சைட்டி ைரப்புக்ைரடு, பதரனரஸ் (சிைிய 

நீர்ப்பிடிப்புைகளக் மைரண்ட ைடபலரர பருவைரல நீபரரகடைள், எனபவ  கழக்ைரலத்தில்  ட்டுப  

மசயல்படும்) பபரன்ை வள ரன ைடபலரர ஈரநிலங்ைகள ஆதரிக்ைிைது. ைடல் திைப்புைள். இந்த 

அைிக்கையில் முன்ம ரழியப்பட்டுள்ள வளர்ச்சித் தடத்கத மடவலப்பர் ைண்டிப்பரை ைகடபிடித்தரல், இந்த 

ைடபலரர ஈரநிலங்ைள் பரதிக்ைப்படரது. 
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4.2.4 ghJfhf;fg;gl;l gpuNjrq;fs; kPjhd jhf;fq;fs; 

1952 மெக்படர் பரப்பளகவக் மைரண்ட  ரிச்சக்ைட்டி ைரப்புக் ைரட்டில் மபரும்பரலரன திட்ட 

நடவடிக்கைைள் நகடமபறும். முன்ம ரழியப்பட்ட நடவடிக்கைைள்  ரிச்சக்ைட்டி ஒதுக்ைப்பட்ட வனத்தின் 

சு ரர் 4.6% (90.6 மெக்படர்) பகுதிகய பரதிக்கும்  ற்றும் வனத்துகை/மதரழில்நுட்ப  திப்பீட்டுக் 

குழுவின் (TEC) ைருத்துக்ைளுக்குப் பிைகு உத்பதச விகசயரழி இருப்பிடம் (WTG 15) அைற்ைப்பட்டதரல் 

 ரவில்லு பரதுைரப்பு வனத்தில் எந்த பரதிப்பும் இருக்ைரது. மசப்டம்பர் 9, 2022 அன்று. 

tpy;gj;J Njrpa G+q;fhtpd; jhq;fy; tyak;  

வில்பத்து பதசிய பூங்ைர முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகலக்கு மதற்பை அக ந்துள்ளது  ற்றும் பூங்ைரவின் 

வடக்கு எல்கல ப ரதரைம் ஆறு ஆற்ைரல் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது (படம் 3.59). ைரற்ைரகலப் 

பண்கணயின் மதற்பை உள்ள ைரற்ைரகல விகசயரழி (WTG 38) பூங்ைரவின் வடக்கு எல்கலயில் இருந்து 

சு ரர் 1.5 ைி ீ மதரகலவில் அக ந்துள்ளது, எனபவ இது பூங்ைரவின் 1 க ல் தரங்ைல்  ண்டலத்திற்கு 

மவளிபய அக ந்துள்ளது. 

4.2.5 Mf;fpukpg;G ,dq;fspd; VLWty; kw;Wk; tpspk;gpw;Fwpa ghjpg;Gfs;  

முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டச் மசயல்பரடுைள், வனவிலங்குைளுக்கு இகடயூறுைள், ஒவ்மவரரு விகசயரழி 

அணிைகளச் சுற்ைி ஒரு சுற்றுச்சூழல் அல்லது வன விளிம்புைகள உருவரக்குதல் பபரன்ை பிை தரக்ைங்ைகள 

ஏற்படுத்தும். விளிம்பு விகளகவ உருவரக்குவது, இந்த இடங்ைளில் உருவரக்ைப்பட்ட ைரடுைளின் விளிம்பு 

அல்லது ஈபைரபடரன்ைகள விரும்பும் உயிரினங்ைகள சரதை ரை பரதிக்கும். இருப்பினும், வன 

விளிம்புைகள உருவரக்குவதும், வன தரவரங்ைகள சீர்குகலப்பதும், வனப்பகுதிக்குள் அன்னிய 

ஆக்ைிர ிப்பு இனங்ைள் பரவும் அபரயத்கத அதிைரிக்ைிைது. ைட்டு ரனப் மபரருட்ைள்  ற்றும் ைட்டு ரன 

வரைனங்ைள் மூலம் அன்னிய ஆக்ைிர ிப்பு இனங்ைளின் விகதைள் மூலம் ஆபத்து ப லும் அதிைரிக்ைலரம். 

4.2.6 fly;tho; ,dq;fs; kPjhd jhf;fk; 

ைடற்ைகரயில் கூடு ைட்டியதற்ைரன அைிகுைிைள் எதுவும் மதன்படவில்கல. இருப்பினும், மதன்ப ற்குப் 

பருவ கழயின் பபரது ைள ஆய்வுைள் ப ற்மைரள்ளப்பட்டதரல் இனப்மபருக்ைத்திற்கு உைந்ததரை 

இல்லர ல் இருக்ைலரம். 

4.2.7 ,lk;ngaUk; / ,irAk; ghijfspd; kPjhd jhf;fk;  

ைரற்ைரகலைளிலிருந்து எழும் முக்ைிய எதிர் கையரன தரக்ைங்ைளில் ஒன்று பைகவைள்  ற்றும் 

மவௌவரல்ைள் பபரன்ை பைகவைள்  ீது அதன் தரக்ைம்  ரணம்  ற்றும் ைரயத்திற்கு வழிவகுக்கும். 

பைகவைளpy; ைரற்ைரகல பண்கணயின் விகளவுைள்  ிைவும்  ரறுபடும்  ற்றும் விகசயரழிைளின் 

விவரக்குைிப்பு  ற்றும் அக ப்பு, சுற்ைியுள்ள நிலத்தின் நிலப்பரப்பு, பரதிக்ைப்பட்ட வரழ்விடங்ைள்  ற்றும் 

பைகவைளpy; இனங்ைளின் எண்ணிக்கை  ற்றும் அடர்த்தி உள்ளிட்ட பல்பவறு ைரரணிைகளப் மபரறுத்தது. 

இதனரல், ைரற்ைரகலைளின் தரக்ைம் பைகவைளpy; இடம் சரர்ந்தது. முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்திற்ைரை 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட தளம், 83 இனங்ைள் அடங்ைிய மசழுக யரன பைகவக் கூட்டத்கத ஆதரிக்ைிைது. 

இதில் 74 இனங்ைள் உள்ளன, அகவ இனப்மபருக்ைம் மசய்யும் RNjrpakhFk; (89%),  ீதமுள்ள 9 இனங்ைள் 

குளிர்ைரல gazpfshFk; (11%). 74 இனப்மபருக்ைக் குடியிருப்பரளர்ைளில் 3 உள்ளூர் இனங்ைள்  ற்றும் 4 

இனங்ைள் அடங்கும், அகவ இலங்கையில் வசிக்கும் இனப்மபருக்ை  க்ைள் மதரகைக்கு கூடுதலரை 

புலம்மபயர்ந்த  க்ைள்மதரகைகயக் மைரண்டுள்ளன. எவ்வரைரயினும், ைள ஆய்வுைள் குறுைிய 
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ைரலத்திற்குள்  ட்டுப  ப ற்மைரள்ளப்பட்டன என்பகதக் ைவனத்தில் மைரள்ள பவண்டும், ப லும் 

விலங்ைினங்ைளின் வி ரன முகைைள்  ற்றும் நிைழ்வுைள் வலுவரன பருவைரல  ற்றும் தினசரி 

வடிவங்ைகளக் ைரட்டுைின்ைன, அகவ குகைந்தபட்சம் ஒன்ைிற்கு ப ல் வரழ்விடத்கதப் பயன்படுத்தும் 

விலங்ைினங்ைகளப் படித்த பின்னபர மதளிவுபடுத்த முடியும். ஆண்டு ைரலம். எனபவ, ப லும் தைவலைிந்த 

முடிவுைகள எடுப்பதற்ைரை, தற்பபரதுள்ள அவிபவுனரவின் வகைகயயும் அவற்ைின் வி ரன 

முகைைகளயும் தீர் ரனிக்ை குகைந்தபட்சம் ஒரு வருட ஆய்வு நடத்துவது பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது. 

இலங்கையில் இது பபரன்ை  ற்ை மபரிய ைரற்ைரகலைளுக்கு நடத்தப்பட்ட ஆய்வுைளின் அடிப்பகடயில் 

மபைப்பட்ட நீண்ட ைரல விலங்ைின ஆய்வுக்கு பின்பற்ைப்பட பவண்டிய உத்பதச வழிமுகை இகணப்பு 9 

இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. எனபவ, புலம்மபயர்ந்த பரகதைள்  ற்றும் விலங்ைினங்ைளில் 

முன்ம ரழியப்பட்ட வளர்ச்சியின் தரக்ைம் உள்ளிட்ட அத்தகைய ஆய்வின் அடிப்பகடயில் இப்பகுதியில் 

ப லும் புதுப்பிக்ைப்பட பவண்டும். ப லும், விலங்ைினத்தின்  ீதரன முக்ைிய ரன தரக்ைங்ைகள நிவர்த்தி 

மசய்யத் பதகவயரன தணிப்பு நடவடிக்கைைள், முன்ம ரழியப்பட்ட ஓரரண்டு ைரல விலங்ைின 

 திப்பீட்டின் அடிப்பகடயில் அகடயரளம் ைரணப்பட பவண்டும். 

ahidfspd; kPjhd jhf;fk;  

 ரிச்சிைட்டி வனப்பகுதியில் யரகனைள் நட ரட்டம் ைரணப்பட்டது. இருப்பினும், தற்பபரதுள்ள 

ஆதரரங்ைளின் அடிப்பகடயில் (யரகனைள் பநரடியரைக் ைவனிக்ைப்படவில்கல, ஆனரல் அகவைளின் 

இருப்பு ைண்டைியப்பட்டது, அகவ வயது  ற்றும் சரணக் குவியல்ைளின் அடர்த்தியின் அடிப்பகடயில் 

ைண்டைியப்பட்டன) வனக் ைரப்பைம் யரகனைளின் பருவைரல வரம்பில் ஒரு பகுதிகய  ட்டுப  

மைரண்டுள்ளது. இருப்பினும், ைரற்ைரகலைகள நிறுவுவது அவற்ைின் வரழ்விடப் பயன்பரட்டில் எந்தப் 

பரதிப்கபயும் ஏற்படுத்தரது (அ) ைரற்ைரகலைள் குகைந்தபட்சம் 500  ீ இகடமவளியில் கவக்ைப்படும், 

எனபவ அகவ அவற்ைின் இயக்ைத்திற்குத் தகடயரைச் மசயல்படரது) (ஆ) நிலத்தின் அளவு வனப் 

பகுதியின் பரப்பளவில் 4%க்கும் குகைவரைபவ பரதிக்ைப்பட்டுள்ளது, எனபவ யரகனைளின் வரழ்விட 

இழப்பு  ிைக் குகைவு (c) ைரற்ைரகலைள் யரகனைளுக்கு பநரடி அச்சுறுத்தகல ஏற்படுத்தரது. எனபவ, இது 

ஒரு மபரிய பரதிப்பரைக் ைருதப்படவில்கல, இதனரல் திட்டத்தின் பரதிப்புைள் குைித்து விரிவரை 

விவரதிக்ைப்படவில்கல. 

fly;rhu; thoplq;fspy; jhf;fk;   

tpirahopfspd; mj;jpthuk; kw;Wk; ghijfspd; epu;khzk; 

இந்தத் திட்ட ரனது ைடல்சரர் தகலயீடுைளுக்ைரன திட்டங்ைகளக் மைரண்டிருக்ைவில்கல என்பதரல், ைடல் 

சூழலில் பநரடித் தரக்ைம் குகைவரைபவ இருக்கும். இருப்பினும், ைடபலரர  ண்டலத்திற்குள் சில ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைள் கவக்ை திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. ைரற்று விகசயரழிைளின் ைட்டு ரனம் ைடல் சூழல் அல்லது 

ைடல் உயிரினங்ைள்  ீது பநரடி தரக்ைத்கத ஏற்படுத்தரது. ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் ைட்டு ரனக் 

ைட்டத்தில் ைடல் சூழலுக்குச் மசல்லும் வண்டல் ைரரண ரை சில  கைமுைத் தரக்ைங்ைள் ஏற்படும். 

இத்தகைய தரக்ைம் குறுைிய ைரலத்திற்கு இருக்கும்  ற்றும் பூ ி அைழ்வின் பபரது நல்ல நகடமுகைைகள 

பரர ரிப்பதன் மூலம் குகைக்ை முடியும். 

ைடல் சுற்றுச்சூழலுக்குள் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் நகடமபைரது  ற்றும் அதிை அளவில் 

உள்ளூர் ய ரக்ைப்பட்டதரல் ைடல் வரழ்விடங்ைளில் ஏற்படும் பரதிப்புைள் இயற்கையில் குகைவரை 

இருக்கும் என எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. இருப்பினும், விகசயரழி தளங்ைள்  ற்றும் அணுைல் பரகதைள் 

ைட்டு ரனம் சில பகுதிைளில்  ணல் திட்டுைள்  ணல் பகுதிைளில் விழுந்தரல் மதரந்தரவு மசய்யலரம். 

அத்தகைய சூழ்நிகலயில் தரக்ைம் நடுத்தர  ற்றும் உள்ளூர் இருக்ைலரம். 
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kPd;gpb glFfspd; ,lk;ngau;T   

 ீன்பிடி படகு நடவடிக்கைைளுக்கு இகடயூறு விகளவிக்கும் வகையில், ைடல் ைட்டு ரனம்  ற்றும் எந்த 

ஒரு துகணக் ைப்பல்ைகளப் பயன்படுத்துவதற்ைரன திட்டமும் இல்லரததரல், படகு இயக்ைத்தில் பரதிப்பு 

குகைவரைபவ இருக்கும். இருப்பினும், அணுைல் பரகதைள்  ற்றும் விகசயரழி தளங்ைகள அக க்கும் 

பபரது  ீனவர்ைளின் இயக்ைங்ைளுக்கு சில தற்ைரலிை இகடயூறுைள் ஏற்படலரம். 

gpwehl;L ,dq;fs; mwpKfg;gLj;jg;gLtjw;fhd Mgj;Jf;fs; 

பநரடி ைடல் தகலயீடுைள் இல்லரததரல், ைடல் சூழலுக்கு ஆக்ைிர ிப்பு  ற்றும் உள்நரட்டு அல்லரத 

உயிரினங்ைகள அைிமுைப்படுத்தும் அபரயம் எதிர்பரர்க்ைப்படவில்கல. ைடபலரர ைட்டு ரனப் பணிைளின் 

ைரரண ரை உயர ரன இகடநிறுத்தப்பட்ட துைள்ைள் பபரன்ை நீரின் தரத்தில் ஏற்படும்  ரற்ைங்ைளரல் 

 கைமுை பரதிப்புைள் ஏற்படும்  ற்றும் பரதிப்புைள் தற்ைரலிை ரைவும் இயற்கையில் குகைவரைவும் 

இருக்கும். 

epu;khzk; fhuzkhf vOk; xypapdhy; Vw;gLk; jhf;fk; 

ைட்டு ரனப் பணிைளுக்கு ஏபதனும் கபல் டிகரவிங் பயன்படுத்தினரல், சில சத்தமும் அதிர்வும் 

எதிர்பரர்க்ைப்படும். இருப்பினும், அருைிலுள்ள ைடற்ைகர சுற்றுப்புைங்ைளிலிருந்து தூரத்கதக் ைருத்தில் 

மைரண்டு, ைடல் சூழலில் சத்தம்  ற்றும் அதிர்வு ைரரண ரை ஏற்படும் பரதிப்புைள்  ிைக் குகைவு. 

,af;Fjypdhy; jhf;fq;fs; 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள், பசைரிப்பரன் மநட்மவரர்க், டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் அல்லது பசைரிப்பரன் 

துகண  ின்நிகலயம் ஆைியவற்ைின் மசயல்பரட்டுக் ைட்டத்தில் ைடல் சூழலில் குைிப்பிடத்தக்ை தரக்ைம் 

எதுவும் எதிர்பரர்க்ைப்படுவதில்கல. இருப்பினும், விகசயரழிைளில் இருந்து வரும் சத்தம், அருைில் உள்ள 

 ீன்பிடி முைரம்ைளுக்கு சில இகடயூறுைகள ஏற்படுத்தும், குைிப்பரை சுற்றுப்புை இகரச்சல் அளவுைள் 

குகைவரை இருக்கும் இரவில். 

kPd;fspd; tUifapy; fhw;whiyfs; Vw;gLj;Jk; jhf;fk; njhlu;ghd kPdtu;fspd; fUj;J 

சில  ீனவர்ைளுடனரன ைள ஆய்வு பநர்ைரணலின் பபரது, விகசயரழியில் இருந்து உருவரகும் சத்தம் 

ைகரபயரர  ீன்ைகள பயமுறுத்தும்  ற்றும் kPdtu;ைளின்  ீன் பிடிப்பு குகையும் என்ை ைவகல 

 ீனவர்ைளிகடபய அதிைரித்து வருைிைது. 

கபல் டிகரவிங்ைின் பபரது ஏற்படும் ஒலிைள் பபரன்ை ஒப்பீட்டளவில் குறுைிய மவளிப்பரட்டின்  ிைவும் 

உரத்த ஒலிைள் அருைிலுள்ள  ீன்ைகள பரதிக்ைலரம். இந்த திட்டம் எந்த ைடல் நடவடிக்கைைளிலும் 

ஈடுபடரது. ைரற்ைில் உருவரகும் சத்தம்  ீன் அல்லது  ீன்வளத்தின்  ீது  ீன்ைளின் உணர்வின் 

அடிப்பகடயில் தரக்ைத்கத ஏற்படுத்தும் என்று கூறுவதற்கு எந்த அைிவியல் ஆதரரமும் இல்கல. இது ஒலி 

அல்ல, ஆனரல் அதிர்வு என்பது  ீன்ைகள அதிைம் பரதிக்கும் ைரரணியரகும். ைரற்ைரகல விகசயரழி 

ைடற்ைகரயிலிருந்து மவகு மதரகலவில் இருக்கும்  ற்றும் ைடலுக்குச் மசல்லும்பபரது விகசயரழியின் 

நைரும் பகுதிைளிலிருந்து அதிர்வு  ிைக் குகைவரை இருக்கும்  ற்றும்  ீன்ைளரல் உணர முடியரது. வீட்டு 

உபைரணங்ைள் மதரடர்பரை ஒரு மபரதுவரன ைரற்ைரகல விகசயரழியின் தூரத்துடன் கூடிய ஒலி அழுத்த 

அளவுைள் படம் 4.1 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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cU 4-1: வழக்ை ரன வீட்டு உபைரணங்ைளுடன் ஒப்பிடும்பபரது தூரத்தின் மசயல்பரட்டில் வழக்ை ரன 

ைரற்ைரகல விகசயரழியின் ஒலி அழுத்த நிகல. (ஆதரரம்: GE குபளரபல் ரிசர்ச்; ைரது பைளரக   ற்றும் 

பிை மதரடர்பு பைரளரறுைளுக்ைரன பதசிய நிறுவனம் (NIH இன் NIDCD பகுதி). 

4.3 ePupay; kw;Wk; ePu;j;ju jhf;fq;fs;  

34 ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைகள நிறுவுதல், அணுைல் சரகலைள் அக த்தல், ஒரு ைிரிட் நிகலயத்கத நிறுவுதல் 

 ற்றும் 220 பை.வி. ஒதுக்ைப்பட்ட நிலத்தின் க யத்தில் ைரற்ைரகல பைரபுரம் நிறுவப்படும்  ற்றும் அதன் 

பரப்பளவு சு ரர் 0.76 மெக்படர் (85 x 90  ீ) ஆகும். பைரபுர அடித்தளம் ஒரு ைரன்ைிரீட் அக ப்பரகும் (20  ீ x 

20  ீ) இது ஒரு குவியல் அடித்தளத்தில் உள்ளது  ற்றும் அதன் ப ல் ப ற்பரப்பு மபரது தகர  ட்டத்திலிருந்து 

சு ரர் 300  ி ீ உயரத்தில் உள்ளது. ைிரிட்/ைமலக்டர் துகண  ின் நிகலயம் சு ரர் 5 ஏக்ைர் நிலத்தில் 

ைட்டப்படும். திட்ட நடவடிக்கைைளுக்ைரை தளங்ைகள ச ன் மசய்ய, சுத்தம் மசய்தல், மவட்டுதல்  ற்றும் 

நிரப்புதல் உள்ளிட்ட தள தயரரிப்புைள் மசய்யப்படும். பல டவர் தளங்ைள்  ற்றும் சரகலைளில் நிரப்பும் 

நடவடிக்கைைள் எதிர்பரர்க்ைப்படும். ப லும், டிரரன்ஸ் ிஷன் டவர்ைகள நிறுவ அடித்தளப் பணிைள் 

ப ற்மைரள்ளப்படும். 

முன்ம ரழியப்பட்ட உள் அணுைல் சரகலைள் சரகள சரகலைள் அல்லது ைரன்ைிரீட் சரகலைள் ஆகும். 

முன்ம ரழியப்பட்ட சரகலயின் அைலம் சு ரர் 5  ீ  ற்றும் சரரசரி சரகல உயரம் தகர  ட்டத்தில் 600  ி ீ 

ஆகும். முன்ம ரழியப்பட்ட அணுைல் சரகல தடயங்ைள் பள்ளங்ைள், சிறு நீபரரகடைள், தரழ்வரன பகுதிைள் 

 ற்றும் உயர ரன நிலப்பரப்புைளில் அக ந்துள்ளன. முன்ம ரழியப்பட்ட சரகல தடயங்ைளின் 

இருப்பிடங்ைள் படம் 4.2 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன (இகணப்பு 6) 

உள் வீதிைளுக்குத் பதகவயரன உபைரணங்ைகளத் திரட்டுவதற்கும் அதன் எதிர்ைரல பரர ரிப்பு 

பநரக்ைங்ைளுக்ைரைவும் பல்பவறு வகையரன ப ம்பரடுைள் ப ற்மைரள்ளப்படும் என்பது குைிப்பிடத்தக்ைது. 
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 சில சரகலைகள அப்படிபய பயன்படுத்தலரம் அல்லது சிைிய ப ம்பரடுைள் (இதில் வடிைரல் 

        சரகலயின் ஓரம்). 

 சரகலைகள அைலப்படுத்துதல், நிரப்புதல்,  தகுைள்  ற்றும் ப ம்படுத்துதல் பபரன்ை முக்ைிய 

ப ம்பரடுைள் 

        சரகலயின் வடிைரல். 

 ைரற்ைரகல பைரபுர இடங்ைளுக்கு புதிய நுகழவுச் சரகலைள் அக த்தல். 

முன்ம ரழியப்பட்ட தளம் தயரரித்தல்  ற்றும் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளின் விகளவரை, முக்ைிய ரை 

நீர்நிகல சூழலில் ஏற்படும்  ரற்ைத்தரல் தரக்ைங்ைள் உருவரக்ைப்படலரம். 
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cU 4-2: முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல பைரபுர இடங்ைளுக்ைரன உத்பதச அணுைல் வீதிைளின் இடங்ைள், 

முள்ளிக்குளம்,  ன்னரர். 
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4.3.1 வடிைரல் பரகத வழிைள் அகடப்பதரல் இயற்கையரன வடிைரல் முகை (ஓட்டம் 

முகை)  ீது ஏற்படும் பரதிப்பு  

ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைள்  ற்றும் ைிரிட் நிகலயத்திற்ைரன தளம் தயரரித்தல், பைரபுரத்கதச் சுற்ைியுள்ள 

பதகவயரன பகுதிகய நிரப்புதல் (பதகவப்பட்டரல்), ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைள் நிறுவுவதற்ைரன ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைள்,  ின்சரர பைரபுரங்ைள் நிறுவுதல், ஏற்ைனபவ உள்ள சரகலைகள புனரக த்தல்  ற்றும் 

ைரற்றுக்கு புதிய சரகலைள் அக த்தல் பைரபுர இடங்ைள், நுண்ணிய மபரருட்ைள் (சரகள,  ணல், வண்டல் 

 ற்றும் ைளி ண்) சுற்றுச்சூழலுக்கு பசர்க்ைப்படலரம். 

ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைகள நிறுவுதல்  ற்றும் மதரடர்புகடய நடவடிக்கைைள்: 

முன்ம ரழியப்பட்ட நடவடிக்கைைளின்படி, பைரபுரத்தின் இருப்பிடங்ைள்  ற்றும் அகதச் சுற்ைியுள்ள 

பகுதிைளின் நிலப்பரப்பில் ைடுக யரன  ரற்ைங்ைள்  ற்றும் அைழ்வரரரய்ச்சி அல்லது நிரப்புதல்  ற்றும் 

ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைகள நிறுவுதல் ஆைியவற்ைின் ைரரண ரை ப ற்பரப்பு நீர் ஓட்டம் திகசைளில் 

 ரற்ைங்ைள் எதிர்பரர்க்ைப்படரது.  கழக் ைரலத்தில், ைளி ண்,  ணல்  ற்றும் வண்டல் பபரன்ை நுண்ணிய 

மபரருள்ைள் நிலப்பரப்பு  ற்றும் சிறு நீபரரகடைள் மூலம் தரழ்வு, நீபரரகடைள்  ற்றும் ைடற்ைகரயில் 

பசர்க்ைப்படலரம். தற்பபரதுள்ள நிலப்பரப்பு நிகலக ைள் ைரரண ரை பள்ளங்ைள், மநல் நிலங்ைள்  ற்றும் 

பைரபுர இடங்ைளிலிருந்து நீபரரகடைளில் பசர்க்ைப்படும் எதிர்பரர்க்ைப்படும் மபரருட்ைளின் எண்ணிக்கை 

 ிைக் குகைவு. எனபவ, ைரற்ைரகல பைரபுரத்கத நிறுவும் நடவடிக்கைைளில் இருந்து இயற்கையரன ஓட்ட 

அக ப்பில் ைணிச ரன தரக்ைங்ைள் எதுவும் எதிர்பரர்க்ை முடியரது. 

சில முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல  ின் நிகலயங்ைளுக்கு சில நிரப்புதல் நடவடிக்கைைள் பதகவ என்று 

குைிப்பிடப்பட்டது.  கழக் ைரலத்தில், பள்ளம், மநல் நிலங்ைள்  ற்றும் ஓகடைளில் சில அளவு நுண்ணிய 

மபரருட்ைள் பசர்க்ைப்படலரம். எனபவ,  கழக் ைரலங்ைளில் பள்ளங்ைள், மநல் நிலங்ைள்  ற்றும் 

ஓகடைளுக்கு நுண்ணிய மபரருட்ைள் மசல்வகதக் ைட்டுப்படுத்தும் வகையில், ைரற்ைரகல பைரபுரங்ைளுக்கு 

ஒதுக்ைப்பட்ட ஒவ்மவரரு நிலத்கதயும் சுற்ைிலும்  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் 

அக க்ைப்படும். 

பைரபுரங்ைளுக்கும்  ற்ை சரகல ப ம்பரட்டிற்கும் இகடபய அணுைல் சரகல அக த்தல்: 

முன்ம ரழியப்பட்ட அணுகு சரகல தட ரனது தரழ்வுைள், சிறு ஓகடைள், தரழ்வரன இடங்ைள், மநல் 

நிலங்ைள், ைரல்வரய்ைளின் ைகரைள்  ற்றும் உயர ரன நிலப்பரப்புைளின் குறுக்பை அக ந்துள்ளது. 

அணுகு சரகலைள் அக க்கும் பபரது, சரகள  ற்றும் பரகை பரகைைகள நிரப்புதல், பபக்ைிங்  ற்றும் 

ைச்சித ரை அக த்தல், ைல்மவட்டுைள் அக த்தல்  ற்றும் பரடத்திட்ட வழிைள் ஆைியகவ தளத்தின் 

நிகலக ைளின் அடிப்பகடயில் மசய்யப்படும். இதற்குத் பதகவயரன சரகள  ற்றும் பரகைப் பரகைைள் 

வடக்கு  ரைரணத்தில் உரி ம் மபற்ை சுரங்ைத் மதரழிலரளர்ைளிடம் இருந்து மைரள்வனவு மசய்யப்படும். 

திட்டத்திற்ைரன முன்ம ரழியப்பட்ட சரகல தடயங்ைள் படம் 4.3- 4.5 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

தற்பபரகதய சரகல நிகலக ைள், முன்ம ரழியப்பட்ட ப ம்பரடுைள்  ற்றும் எதிர்பரர்க்ைப்படும் 

பரதிப்புைள் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளன. 

BC சரகலப் பிரிவு: முன்ம ரழியப்பட்ட சரகலப் பிரிவு பரசனக் ைரல்வரயின் இடதுபுைத்தில் 

அக ந்துள்ளது  ற்றும் தற்பபரகதய சரகலயின் அைலம் பபரது ரனதரை இல்கல. பதகவயரன 

உபைரணங்ைகளத் திரட்டுவதற்ைரை சரகலகய விரிவுபடுத்துதல், நிரப்புதல், சுருக்குதல்,  தகுைள் 
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அக த்தல் உள்ளிட்ட பணிைள் ப ற்மைரள்ளப்படும்.  கழக் ைரலத்தில் இவற்ைில் சில மபரருட்ைகள 

பரசனக் ைரல்வரய்  ற்றும் மநற்பயிர்ைளுக்குச் பசர்க்ைலரம். 

ஏபி சரகலப் பிரிவு: முன்ம ரழியப்பட்ட சரகல பரசனத் மதரட்டியின் அகணகய ஒட்டி அக ந்துள்ளது. 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட இடங்ைளில் சில சரகல ப ம்பரடுைள் (அணுைல் சரகல மதரடங்கும் பகுதி) 

அைலப்படுத்துதல், நிரப்புதல்  ற்றும் சுருக்ைம் உள்ளிட்டகவ பதகவப்படும் உபைரணங்ைகளத் 

திரட்டுவதற்ைரை மசய்யப்படும்.  கழக் ைரலத்தில், நீர்ப்பரசனத் மதரட்டி  ற்றும் மநல் வயல்  ற்றும் வயல் 

வடிைரல்ைளில் சில  ண் மபரருட்ைகளச் பசர்க்ைலரம். 

DE சரகலப் பிரிவு: தற்பபரதுள்ள நகடபரகத  ற்றும் மநல் நிலத்தில் அக ந்துள்ள ைரற்ைரகல 

பைரபுரத்திற்கு உபைரணங்ைகளத் திரட்ட புதிய சரகல அக க்ைப்படும். ைல்மவட்டுைள்  ற்றும் 

வடிைரல்ைகள நிரப்புதல், சுருக்குதல்  ற்றும் ைட்டு ரனம் ஆைியகவ முக்ைிய ரை ைட்டு ரனத்தின் பபரது 

மசய்யப்படும். எனபவ, உத்பதச சரகலயின் இருபுைமும் அக ந்துள்ள மநல் நிலத்தில் சில  ண் 

மபரருட்ைகள பசர்க்ைலரம். 

FG, OP,  ற்றும் UV சரகலப் பிரிவுைள்: சரகல அக க்கும் பபரது சரகலயின் தடத்தில் உள்ள புதர்ைகள 

சுத்தம் மசய்தல், நிரப்புதல், சுருக்குதல்  ற்றும் ைல்மவட்டுைள்  ற்றும் வடிைரல்ைகள அக த்தல் ஆைியகவ 

மசய்யப்படும். இந்த நடவடிக்கைைளின் விகளவரை,  ண் மபரருட்ைள் உருவரக்ைப்பட்டு சுற்றுச்சூழலுடன் 

பசர்க்ைப்படும்.  கழக் ைரலத்தில், இந்த மபரருட்ைளில் சில ைரற்ைழுத்த தரழ்வு  ண்டலத்தில் 

பசர்க்ைப்படலரம். 

SW, WT, HI  ற்றும் LM சரகலப் பிரிவுைள்: சரகலயின் பரகதயில் உள்ள புதர்ைகள சுத்தம் மசய்தல், 

மவட்டுதல்  ற்றும் நிரப்புதல், சுருக்குதல், ைல்மவட்டுைள், வடிைரல்ைகள அக த்தல்  ற்றும் பரகதைள் 

(பதகவப்பட்டரல்) ஆைியகவ சரகல அக க்கும் பபரது மசய்யப்படும். இந்த நடவடிக்கைைளின் 

விகளவரை,  ண் மபரருட்ைள் உருவரக்ைப்பட்டு சுற்றுச்சூழலுடன் பசர்க்ைப்படும்.  கழக் ைரலத்தில், இந்த 

மபரருட்ைளில் சில தரழ்வு  ற்றும் நீபரரகடைளில் பசர்க்ைப்படலரம். 

KL, WW1, QR, XY, JH, WT 1, WT7  ற்றும் WT 4க்ைரன அணுைல் சரகல: தற்பபரதுள்ள சரகலயின் 

 றுசீரக ப்பு (நிரப்புதல், சுருக்குதல், அைலப்படுத்துதல், ைல்மவர்ட்) மசய்யப்படும். இந்த 

நடவடிக்கைைளின் விகளவரை,  ண் மபரருட்ைள் உருவரக்ைப்பட்டு சுற்றுச்சூழலுடன் பசர்க்ைப்படும். 

 கழக் ைரலத்தில், இந்த மபரருட்ைளில் சில தரழ்வு  ற்றும் நீபரரகடைளில் பசர்க்ைப்படலரம். 

தள தயரரிப்பு  ற்றும் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளின்படி, ைணிச ரன அளவு நுண்ணிய மபரருட்ைள் 

உருவரக்ைப்பட்டு சுற்றுச்சூழலுக்கு பசர்க்ைப்படும்.  கழக் ைரலத்தில், இந்தப் மபரருட்ைளில் சிலவற்கை 

மநல் நிலங்ைள், பரசனக் ைரல்வரய்ைள், பள்ளங்ைள்  ற்றும் பருவைரல சிறு ஓகடைளில் பசர்க்ைலரம். 

தட்கடயரன நிலப்பரப்பு ைரரண ரை எதிர்பரர்க்ைப்படும்  ண்வளம் குகைவரை இருக்ைலரம். இருப்பினும், 

நீரியல் சூழகலப் பரதுைரக்ைவும், மநல் நிலங்ைள், பரசனக் ைரல்வரய்ைள், தரழ்வுப் பகுதிைள்  ற்றும் சிறு 

நீபரரகடைள் ஆைியவற்றுக்ைரன நிலப்பரப்புடன் கூடிய நுண்ணிய மபரருட்ைளின் இயக்ைத்கத 

நிர்வைிக்ைவும் முகையரன ைட்டு ரன நகடமுகைைள் உட்பட பல நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும். 

 

 



167 

 

  

cU 4-3:  fUj;jpl;lj;jpd; njw;Fg; gpuNjrj;jpy; gpNuupf;fg;gl;Ls;s ghijfs; 
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cU 4-4: fUj;jpl;lj;jpd; tlf;Fg; gpuNjrj;jpy; gpNuupf;fg;gl;Ls;s ghijfs; 
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cU 4-5: fUj;jpl;lj;jpd; kj;jpa gpuNjrj;jpy; gpNuupf;fg;gl;Ls;s ghijfs; 

4.3.2 Nkw;gug;G kw;Wk; epyf;fPo; ePupd; juj;jpy; Vw;gLk; jhf;fk; (epu;khzk; kw;Wk; 
,af;fj;jpd; NghJ) 

பகுப்பரய்வுக்ைரன அகனத்து நீர்  ரதிரிைளும் வைண்ட ைரலத்தில் பசைரிக்ைப்பட்டன. நீர்ப்பரசன 

மதரட்டிைளில் உள்ள நீரின் தரம் ஆவியரதல் விகளகவக் ைரட்டுைிைது. ப ல்நிகலப் பகுதியில் 

 கழப்மபரழிவு ைரரண ரை பகுப்பரய்வு மசய்யப்பட்ட இரசரயன நீர் தர அளவுருக்ைள் SLS 

வழிைரட்டுதலுக்குக் ைீபழ உள்ளன. நிலத்தடி நீரின் தரம் குைிப்பிட்ட நீர்நிகலயின் உள்ளரர்ந்த மசரத்து. 

திட்ட வளர்ச்சிைள் முக்ைிய ரை CSS தளம், ைரற்ைரகல  ின் தளங்ைள், நுகழவுச் சரகலைள்  ற்றும் 

அகதச் சுற்ைியுள்ள பகுதிைளுக்கு  ட்டுப .  கழக் ைரலத்தில், திட்டத் தளம் தயரரித்தல்  ற்றும் 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளின் விகளவரை, ைளி ண்,  ணல்  ற்றும் வண்டல் பபரன்ை நுண்ணிய 

மபரருட்ைள் தரழ்வு  ற்றும் நீபரரகடைளில் தகரவழி ஓட்டம் மூலம் பசர்க்ைப்படலரம்.  கழக் ைரலத்தில் 

திட்டப் பகுதிைளுக்கு அருைரக யில் உள்ள தரழ்வு  ற்றும் ஓகடயில் ப ற்பரப்பு நீரின் நிைம்  ற்றும் 

மைரந்தளிப்பு பபரன்ை நீரின் தற்பபரகதய உடல் தரம் ப லும் அதிைரிக்ைப்படலரம். 

அது ட்டு ல்லர ல், தற்பபரதுள்ள நீரின் தரத்தில் எந்தவித ரன இரசரயன  ரற்ைத்கதயும் திட்ட 

நடவடிக்கைைளரல் எதிர்பரர்க்ை முடியரது. 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் முடிந்த பிைகு, ப ற்பரப்பு நீரின் நீரின் தரம் தற்பபரதுள்ள நிகலக ைளுக்கு 

ப ம்படுத்தப்படும். கூடுதலரை, திட்ட நடவடிக்கைைள் ைரரண ரை அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரின் 

தரத்தில் எந்த  ரற்ைத்கதயும் எதிர்பரர்க்ை முடியரது. 

4.3.3 fUj;jpl;lg;gFjpapd; Kd;duq;fpy; mike;Js;s fsg;G/fldPNuup my;yJ Vida 
ePu;g;gug;Gfspd; topNa fiufspd; cWjpj;jd;ikapy; Vw;gLk; ghjpg;G (ahJkpUg;gpd;)  

ைரற்று பைரபுரம் இடம் 9 ைடற்ைகரக் பைரட்டிலிருந்து 65  ீ மதரகலவில்  ரற்ைப்பட்டுள்ளது. 

ைரற்ைரகல பைரபுரத்கத க ய ரைக் மைரண்ட சு ரர் 90  ீ x 85  ீ நிலப்பரப்பு (WTG 9) 

ைட்டு ரனத்தின் பபரது நிரப்பப்பட்டு சுருக்ைப்படும். ப லும், ைடற்ைகரகய எதிர்மைரள்ளும் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதியின் எல்கலயில் பைபியன் சுவர் ைட்டப்படும். எனபவ, ைடற்ைகரப் பரகதயில் 

எதிர்பரர்க்ைப்படும் பரதிப்பு குகைவரை இருக்கும். 
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4.3.4 ftdaPdkhd mfw;wy; fhuzkhf jhf;fk;  

CSS/GSS இல் பயன்படுத்தப்படும்  ற்றும் அகனத்து இயந்திரங்ைகளயும் மதரடர்ந்து இயக்கும் 

மபட்பரரலியப் மபரருட்ைள் திட்ட நடவடிக்கைைளின் ைரரண ரை சரத்திய ரன இகடயூறு அைற்ைல் 

ஆகும். மபட்பரரலிய மபரருட்ைள் பசகவ மசய்யும் பபரது அல்லது எதிர்பரரரத ைசிவுைள் ைரரண ரை 

தகர ப ற்பரப்பில் ைசிவு ஏற்படலரம். இந்த மபட்பரரலியப் மபரருட்ைள் நிலத்தில் ஊடுருவி அல்லது 

 கழக் ைரலத்தில் நிலத்தடி ஓட்டத்துடன் நைரலரம். 

நிலத்தடி நீர் ஆதரரங்ைளில் பசர்வதற்ைரன அளவு  ற்றும் நிைழ்தைவு, ைளி ண் ப ல் ண் மைரண்ட 

உள்நரட்டுப் பகுதிைளுடன் ஒப்பிடும்பபரது, ைடபலரரப் பகுதிைள்  ற்றும்  ணல்  ண் உள்ள 

பகுதிைளில்  ிை அதிை ரை உள்ளது. குைிப்பிட்ட ைரல இகடமவளியில் வரைன பசகவைள் சர்வீஸ் 

ஸ்படஷனில் மசய்யப்பட பவண்டும்  ற்றும் எந்த ைழிவு எண்மணகயயும் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

மவளிபயற்ைக்கூடரது. 

kzy; jpl;Lf;fspd; cWjpj;jd;ik kw;Wk; gutfhy ,af;fj;jpy; Vw;gLk; jhf;fk; 

நரட்டிலும் உலமைங்ைிலும் உள்ள ைடபலரர  ணல் திட்டுைகளப் பபரலபவ, திட்டப் பகுதியிலும் 

ைடற்ைகரபயரர  ணல் திட்டுைள் ைடல்  ட்ட உயர்வு குகையும் பபரது இயற்கையரைபவ 

உருவரக்ைப்பட்டுள்ளன. ைடபலரரக் குன்று ப ம்பரட்டிற்ைரன முக்ைிய முைவர்ைள் அகலைள்  ற்றும் 

ைகரபயரரக் ைரற்று  ற்றும் ைடற்ைகரக்கு பபரது ரன  ணல் வழங்ைல் ஒரு முதன்க  

நிபந்தகனயரகும். ைடபலரர குன்று மபல்ட் பல ச யங்ைளில் தரழ்வரன உள்பகுதிகய சுனர ி 

அகலைள் / ைடலின் மவள்ளம் பபரன்ை மசயல்முகைைளிலிருந்து பரதுைரக்ைிைது. எனபவ  ண் அரிப்பு 

ஒரு தீவிர அச்சுறுத்தலரை இருக்ைலரம். 

 

புயல் அகலைளரல் பரதிக்ைப்படும் பபரது ஒரு ைடபலரர குன்று மபரும் இழப்கப சந்திக்ை பநரிடும். முன் 

குன்று பல பத்து  ீட்டருக்கு ப ல் எடுத்து மசல்லலரம், மசங்குத்தரன குன்று ஸ்ைரர்ப் (படம் 4.6). 

• உண்க யரன குன்று இழப்பு பல ைரரணிைகளப் மபரறுத்தது; 

• ைடற்ைகர வடிவியல்: ைடற்ைகர சரய்வு  ற்றும் அைலம்; 

• தரனிய அளவு; 

• டூன் வடிவியல்: குன்று முைச் சரிவு, குன்று முைடு உயரம்; 

• அருைரக க்ைகர உருவவியல்: அருைரக க்ைகர சரய்வு, ரிப்-பசனல் எம்பபம ன்ட், 

அருைிலுள்ள  ணல்திட்டுைள், சப்கடடல் உருவவியல்; 

• ைடற்ைகர  ற்றும் குன்று தரவரங்ைள்; முன்பனரடிைளின் இருப்பு; 

• ைடின ரன மபரைியியல் ைட்டக ப்புைள் இருப்பது; 

• அகல ஆற்ைல்  ற்றும் குன்று உயரத்தில் ைகரபயரர  ரறுபரடு. 

• குன்று ைரல்விரல் உயரம் (ைடற்ைகர அைலம் x சரய்வு) ஒரு முக்ைிய ைரரணியரைத் 

பதரன்றுைிைது  ற்றும் டூன் ைரல் உயரம் அதிைரிப்பதன் மூலம் அரிப்புக்ைரன பரதிப்பு 

குகைைிைது என்று அவதரனிப்புைள் ைரட்டுைின்ைன. இருப்பினும், பிரதிபலிப்பு மசங்குத்தரன 

ைடற்ைகரைகள விட சிதைடிக்கும் தட்கடயரன ைடற்ைகரைளில் அக ந்திருக்கும் பபரது 

புயல்ைளரல் குன்றுைள் குகைவரை பரதிக்ைப்படும் என்பதற்கு வலுவரன சரன்றுைள் உள்ளன. 

 

டூன் இழப்பு புயல் பண்புைகளயும் சரர்ந்துள்ளது: அதிைபட்ச நீடித்த ைரற்ைின் பவைம்  ற்றும் ைரலம்; 

அதிைபட்ச நீர் நிகல  ற்றும் ஒபர பநரத்தில் அகல உயரம், ைரலம்  ற்றும் நிைழ்வு பைரணம். டூன் 

மபல்ட்டின் ஒரு பகுதியரவது புயலில் இருந்து தப்பினரல், அது இயற்கையரன மசயல்முகைைளரல்  ீட்ை 
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முடியும் - அசல் குன்றுைகள உருவரக்ைிய மசயல்முகைைகளப் பபரலபவ. குன்றுைளிலிருந்து 

அரிக்ைப்பட்ட  ணல் பின்வரங்ைல்  ற்றும் உகடந்த அகலைளின் ைீழ் ைடலுக்கு அடியில் 

அைற்ைப்படுைிைது. மபரும்பரலரன  ணல் ைீழ் ைடற்ைகர அல்லது ப ல் ைகர முைத்தில் படிந்துள்ளது. 

வலுவரன ைிழிந்த நீபரரட்டங்ைள் அல்லது அருைிலுள்ள நுகழவரயில்ைளில் இருந்து வலுவரன 

 ின்பனரட்டம் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்ைளில், சில  ணகல ைடலுக்குக் கூட மைரண்டு மசல்ல முடியும். 

குறுக்கு-ைகர சுயவிவரத்தின் சரய்வு படிப்படியரை குகைைிைது, அதன் விகளவரை புயல் எழுச்சியின் 

பபரது  ண் அரிப்பு விைிதம் குகையும். வழக்ை ரை, வகரயறுக்ைப்பட்ட புயல் எழுச்சி ைரலம் ஒரு புதிய 

ச நிகல சுயவிவரத்கத உருவரக்ை அனு திக்ைரது. புயல் எழுச்சிக்குப் பிைகு குறுக்கு-ைகர 

சுயவிவரத்தின் வடிவம், இது ஆரம்ப சுயவிவரத்திற்கும் புயல் ச நிகல சுயவிவரத்திற்கும் இகடயில் 

ஒரு நிகலயற்ை நிகல, இது மபரும்பரலும் 'புயல் அரிப்பு சுயவிவரம்' என்று அகழக்ைப்படுைிைது. 

 

cU 4-6: kzy; NkL ruptilAk; Kiw 

 

திட்டப் பகுதிக்குள்  ணல் திட்டுைளின் நிகலத்தன்க   ற்றும் பருவைரல இயக்ைவியல்  ீதரன தரக்ைம் 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது  ற்றும் ைடற்ைகரக்கு  ிை அருைில் அக ந்துள்ள  ணல் திட்டுைளின் ைடல் 

எல்கலப் பகுதிைளில் நகடமபறும் அபத ச யம் ைடல் அகலைள் தரக்கும் பகுதிைளில் இருந்து விலைி 

அக ந்துள்ள  ணல் குன்றுைள் அரிப்பு இல்லர ல் இருக்கும். SW பருவ கழ ைரலம். இந்த  ணல் 

திட்டுைள் SW பருவ கழ ைரலத்தில் மசயலில் உள்ள ைரலங்ைளில் அரிக்ைப்பட்டு விடுைின்ைன. ஆனரல் 

பருவ கழ இல்லரத ைரலங்ைளில்  ீண்டும் நிரப்பப்பட்டு  ீண்டும் ைட்டப்படுைின்ைன. 

 றுபுைம், ைடல் அகலைளரல் பரதிக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் இருந்து விலைி அக ந்துள்ள  ணல் குன்றுைள் 

மபரதுவரை SW பருவ கழ ைரலத்தில் ைடல் அரிப்பிலிருந்து விடுபடுைின்ைன  ற்றும் அத்தகைய  ணல் 

திட்டுைளின் பருவைரல இயக்ைவியல்  ிைக் குகைவரைவும் நிகலயரன  ணல் திட்டுைளரைவும் 

மசயல்படுைின்ைன. 

திட்டப் பகுதியின் சில ைகரபயரரப் பகுதிைளில், 4 ீ உயரமுள்ள பலட்டரிடிக் வடிவங்ைள் ைடற்ைகரக்கு 

அருைரக யில் அகடயரளம் ைரணப்படுைின்ைன. SW பருவ கழயின் மசயலில் உள்ள 

ைரலைட்டங்ைளில், இந்த பலட்டரிடிக் அக ப்புைளின் ைடகல பநரக்ைிய பகுதிைள் ஓரளவு 

அரிக்ைப்பட்டன. இதன் விகளவரை, பலட்டரிடிக் அக ப்புைளின் ைடகல பநரக்ைி இயக்ைப்பட்ட 

பகுதிைள் ஓரளவு மசங்குத்தரன பரகை அக ப்பரைக் ைரணப்படுைின்ைன (படம் 4.7). 
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cU 4-7: SW பருவ கழ capu;g;ghd ைரலங்ைளில் திட்டப் பகுதிக்குள் 4  ீ உயரம் மைரண்ட பலட்டரிடிக் 

படுக்கைைளின் அரிப்பு  ற்றும் மசங்குத்தரன சுண்ணரம்பு பரகைைகள உருவரக்குதல்  

Fg;igfs; mfw;wy; / kPsikj;jy;  

ைட்டு ரனம் மதரடங்கும் பபரது, 34 ைரற்ைரகல விகசயரழி வட்டரரங்ைளில் ஒவ்மவரன்ைின் தகரப் 

மபரருட்ைகளயும் சுத்தம் மசய்ய பவண்டும். இந்த தளங்ைள் பின்வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

ப ற்பட்ட வடிவங்ைகள உள்ளடக்ைியதரைக் ைள ஆய்வில் மதரியவந்துள்ளது: ைடற்ைகர  ணல், குன்று 

 ணல்,  ணல் உ ிழ்நீர், சிவப்பு பூ ி, பழுப்பு நிலம், ைல் ஆறு உருவரக்ைம் (ஒருங்ைிகணந்த ைடின 

 ணல், ைளி ண்  ற்றும் சுண்ணரம்பு சரகளக் மைரண்ட சுண்ணரம்புப் மபரருட்ைளரல் ஆனது), 

வண்டல்  ண் (வண்டல்  ணல் & வண்டல் ைளி ண்), ைடற்ைகர பரகை, பலட்டரிடிக் சரகள  ற்றும் 

சரகள படுக்கைைள். 

ஒவ்மவரரு இடத்தின் அடித்தள அக ப்புைகள உருவரக்கும் பபரது, துகளயிடும் தரவின் N 

 திப்புைளின் அடிப்பகடயில் அதிை சுக  மபரருட்ைள் அழிக்ைப்பட பவண்டும். இந்த பதரண்டப்பட்ட 

மபரருட்ைளில் சில ( ணல், மரட் எர்த், பிரவுன் எர்த், பலட்டரிடிக் சரகள  ற்றும் சரகள படுக்கைைள் 

பபரன்ைகவ, ைரற்ைரகல விகசயரழியின் ஒவ்மவரரு இடத்கதயும் நிரப்புவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும், 

ைரற்ைரகல விகசயரழி அக ப்கபக் ைட்டிய பிைகு.  ற்ை பதரண்டிய மபரருட்ைள், ைளி ண், 

ைடற்ைகரப் பரகை  ற்றும் வண்டல் உகை ஆைியகவ அகடயரளம் ைரணப்பட்ட இடத்தினுள் 

முகையரை அைற்ைப்படும். அகடயரளம் ைரணப்பட்ட இடத்திற்குள் குப்கபைகள முகையரை 

அைற்றுவதற்கு உள்ளுரரட்சி அதிைரரசகப / பிரபதச மசயலரளரிடம் அனு தி மபைப்படும். 

விகசயரழி ைட்டக ப்புைகள அக த்த பிைகு, அதன் சுற்றுப்புைப் பகுதி முகைப்படி மபரருத்த ரன 

 ண் மபரருட்ைளரல் நிரப்பப்படும் (முன்னுரிக  சிவப்பு படுக்கைைள்)  ற்றும் அதன் சரிவுைள் 1:3 

விைிதத்தில் பரர ரிக்ைப்பட்டு,  ண் அரிப்கபத் தவிர்ப்பதற்ைரை பக்ை சரிவுைள்  ற்றும்  ண் 

நிரப்பப்பட்ட பகுதியில் தரவரங்ைள் மூடப்பட்டிருக்கும். பக்ை சரிவுைள்  ற்றும்  ண் நிரப்பப்பட்ட 

பகுதியில் இருந்து. ஒவ்மவரரு டர்கபன் ைட்டக ப்பிலும்  ற்றும் அகதச் சுற்ைிலும்  கழக் ைரலங்ைளில் 

தண்ணீர் பதங்ைர ல் இருக்ை சுற்றுப்புைத்தின் உயரத்கத ைருத்தில் மைரண்டு  ண் நிரப்பும் பணி 

ப ற்மைரள்ளப்படும். பின்னர் ஒவ்மவரரு வட்டரரத்திலும் உள்ள வடிைரல் பரகதகய ைருத்தில் 

மைரண்டு ஒவ்மவரரு இடத்திலும் வண்டல்  ண் மபரைிைள் அக க்ைப்படும்.  கழ ைரலங்ைளில் 

தண்ணீர் பதங்ைர ல் முகையரை மவளிபயறும் வகையில் வடிைரல் பரகத பரர ரிக்ைப்படும். 



173 

 

4.4 flw;fiuNahu #oypy; Vw;gLk; jhf;fk;  

ைட்டு ரன நிகலயின் திட்ட நடவடிக்கைைள் முக்ைிய ரை தரவரங்ைகள அைற்றுதல், அைழ்வரரரய்ச்சி, 

நிரப்புதல், சுருக்குதல், அணுைல் சரகல ைட்டு ரனத்துடன் மதரடர்புகடய ச ன் மசய்தல், ைரற்ைரகல 

பைரபுர அடித்தளம் அக த்தல், பைரபுரங்ைள் அக த்தல், ைரற்ைரகலைகள நிறுவுதல் பபரன்ைவற்கை 

உள்ளடக்கும். பதகவக்பைற்ப நிரப்புதல், சுருக்குதல், ச ன் மசய்தல்  ற்றும் நகடபரகத அக ப்பதன் 

மூலம் அணுைல் சரகலகய ப ம்படுத்துதல். மபரிய அளவிலரன விகசயரழிைள்  ற்றும் மதரடர்புகடய 

பைரபுர ைட்டக ப்புைகளக் ைருத்தில் மைரண்டு, மபரிய/ைனரை உபைரணங்ைள்/இயந்திரங்ைள்-

ைிபரன்ைள் பபரன்ைகவ-ைட்டு ரனத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட பவண்டும். கூடுதலரை, டர்கபன் 

ைத்திைள், பைரபுரப் பகுதிைள் பபரன்ை விகசயரழிைளின் மபரிய கூறுைகள தற்ைரலிை ரை பச ிப்பதற்கு 

ஒரு மபரிய பகுதி பதகவப்படும், எனபவ, ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழி இருப்பிடத்கதச் சுற்ைிலும் 

ஒரு பரந்த பகுதி, பிரிவு 3.2 இல் கூைப்பட்டுள்ளபடி வகரயறுக்ைப்பட பவண்டும். திட்ட 

நடவடிக்கைைளின் பயன்பரட்டிற்ைரை. 

வழக்ை ரன/வழக்ை ரன பரர ரிப்பு  ற்றும் பழுதுபரர்க்கும் நடவடிக்கைைள் தவிர, ைடபலரரச் சூழலில் 

பவறு எந்த குைிப்பிடத்தக்ை உடல் திட்ட மசயல்பரடுைளும் மசயல்பரட்டு ைட்டத்தில் 

திட்ட ிடப்படவில்கல. 

4.4.1 flw;fiu> flNyhuk; kw;WK flw;fiu jhtuq;fSf;F Vw;gLk; jhf;fk;  

ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழி இருப்பிடத்கதயும் சுற்ைியுள்ள பரந்த பகுதி திட்ட நடவடிக்கைைளில் 

பயன்படுத்துவதற்கு வகரயறுக்ைப்பட பவண்டும் என்ைரலும், அடித்தள ைட்டு ரனத்துடன் 

மதரடர்புகடய அைழ்வரரரய்ச்சி, நிரப்புதல், சுருக்குதல், ச ன் மசய்தல் ஆைியவற்ைின் முக்ைிய 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் இடங்ைளில் குவிக்ைப்பட பவண்டும். ஆய்வுப் 

பகுதியில் 65  ீ-ைகரபயரர பின்னகடவு தூரத்திற்கு அப்பரல்-ைகரயிலிருந்து மவகு மதரகலவில் 

அக ந்துள்ளது. ைடற்ைகர  ற்றும் ைடற்ைகரயிலிருந்து 100  ீட்டருக்கும் அதிை ரன மதரகலவில் 

அக ந்துள்ளன.  ண் அரிப்பு, வண்டல் படிதல், இயற்கை வடிைரல் முகைைளின் அகடப்பு/ைட்டுப்பரடு 

ஆைியகவ  ண் சிகதவுக்கு வழிவகுக்கும்  ற்றும் நீர் பதங்குதல்/அப்பகுதியில் மவள்ளம் ஏற்பட 

வரய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், நிலப்பரப்பின் ஒப்பீட்டளவில் தட்கடயரன தன்க  ைரரண ரை, 

இத்தகைய நடவடிக்கைைளரல் உயர்  ட்ட தரக்ைம் எதிர்பரர்க்ைப்படவில்கல. திட்ட நடவடிக்கைைளரல் 

ைகரபயரர/ைடற்ைகர/ைடபலரர மசயல்முகைைளில் குைிப்பிடத்தக்ை  ரற்ைங்ைள் எதுவும் ஏற்படரது என 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது ப லும் ைடற்ைகர  ற்றும் ைகரபயரரத்தில் குைிப்பிடத்தக்ை பரதிப்புைள் எதுவும் 

எதிர்பரர்க்ைப்படவில்கல. இருப்பினும்,  ற்ை ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள விட WT-9 ைரற்ைரகல 

விகசயரழி ைடற்ைகரக்கு  ிை மநருக்ை ரை இருப்பதரல், பருவைரல  ரறுபரடுைளுடன் ைடற்ைகர 

பகுதிக்கு விரிவரக்ை திட்ட மசயல்பரடுைகள எளிதரக்குவதற்கு அகதச் சுற்ைியுள்ள பரந்த பகுதிக்கு ஒரு 

வரய்ப்பு உள்ளது. எனபவ, WT-9 என்ை ைரற்ைரகல விகசயரழியின் அருைரக யில் ைடற்ைகர  ற்றும் 

ைடற்ைகரக்கு குகைந்த/ ித ரன தரக்ைம் ஏற்படும். 

ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகலச் சுழலியின் இருப்பிடத்கதச் சுற்ைிலும் வகரயறுக்ைப்பட்ட பரந்த பகுதியில் 

உள்ள தரவரங்ைகள சுத்தம் மசய்வது, திட்டச் மசயல்பரடுைகள எளிதரக்கும் வகையில் 

ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும். அருைிலுள்ள ைரற்ைரகல விகசயரழிகயச் சுற்ைியுள்ள பகுதி, தற்பபரது 

மசயல்பரட்டில் உள்ளது, படம் 4.8 இல் ைரட்டப்பட்டுள்ளது. புல்மவளிகயத் தவிர, இப்பகுதி புதர் 

மசடிைள்  ற்றும்  ரங்ைள் இல்லர ல் பரதுைரக்ைப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழி 

இருப்பிடத்கதயும் சுற்ைியுள்ள பரந்த பகுதியில் உள்ள குறுங்ைரடு தரவரங்ைள்  ற்றும்  ரங்ைகள 

நிரந்தர ரை அைற்றுவது திட்ட நடவடிக்கைைளுக்கு பதகவப்படுைிைது. எவ்வரைரயினும், அைற்ைப்பட 

பவண்டிய தரவரங்ைள், ஆய்வுப் பகுதியின்  ற்ை பகுதிைளில் ைரணப்படும்  ற்றும் அழிக்ைப்பட 
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பவண்டிய தளங்ைளுக்கு தனித்துவ ரனது அல்ல. இதனரல் ஆய்வுப் பகுதியில் ைடபலரர தரவரங்ைளில் 

 ித ரன தரக்ைம் எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

  

cU 4-8: kd;dhu; jPT> fhw;W tpirahopiar; #oTs;s gFjp Rj;jg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

4.4.2 kzy; Fd;Wfspd; cWjpj;jd;ik kw;WK; gUtfhyj;jpw;Fwpa khWghl;by; Vw;gLk; 
jhf;fq;fs; (VjhtJ ,Ug;gpd;)  

பிரிவு 3.2 இல் கூைப்பட்டுள்ளபடி, ஆய்வுப் பகுதியில் ைடற்ைகரபயரரப் பகுதிைளில்  ணல் ப டு வகை 

வடிவங்ைள் உள்ளன. சுற்றுப்புைத்தில் ப ற்மைரள்ளப்பட்டரல், தரவரங்ைகள அைற்றுதல், 

அைழ்வரரரய்ச்சி மசய்தல், நிரப்புதல், சுருக்குதல், ச ன் மசய்தல் பபரன்ை ைட்டு ரனப் பணிைள்  ணல் 

திட்டுைளின் ஸ்திரத்தன்க யில் பரதை ரன தரக்ைங்ைகள ஏற்படுத்த வரய்ப்புள்ளது. இருப்பினும், 

இத்தகைய நடவடிக்கைைள் ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் இடங்ைளில் குவிந்துள்ளன, அவற்ைில் பல 

நன்கு மதரகலவில் அக ந்துள்ளன-ைடற்ைகர  ற்றும் ைடற்ைகரயிலிருந்து ஆய்வுப் பகுதியில் இருந்து 

100  ீ. திட்டச் மசயல்பரடுைள் ைரரண ரை  ணல் திட்டுைளின் நிகலத்தன்க   ற்றும் பருவைரல 

இயக்ைவியல் ஆைியவற்ைில் குைிப்பிடத்தக்ை தரக்ைங்ைள் எதுவும் எதிர்பரர்க்ைப்படவில்கல. 

4.5 r%f-nghUshjhu kw;Wk; fyr;rhu jhf;fq;fs;  

4.5.1 fhzpg;gad;ghL kw;Wk; tyakhf;fypy; jhf;fq;fs;  

இலங்கை நிகலயரன எரிசக்தி அதிைரர சகபயினரல் 2007 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்ை இலங்கை 

நிகலயரன எரிசக்தி அதிைரரசகப (SLSEA) சட்டத்தின் பிரிவு 12(1) இன் ைீழ் நிகலயரன ஆற்ைல் 

உற்பத்தி வலய ரை இலங்கை நிகலயரன ஆற்ைல் அதிைரரசகபயினரல் வர்த்த ரனி இலக்ைம் 1858/2 

மூலம் பிரைடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வியரழன், ஏப்ரல் 17, 2014. இத்திட்டத்கத SLSEA உரி த்தின் 

ைீழ் CEB மசயல்படுத்துைிைது. இந்த திட்டம் நில பயன்பரடு  ற்றும்  ண்டலம் எகதயும் பரதிக்ைரது. 

திட்டப் பகுதியின் நிலப்பரப்பு அல்லது பவறு எந்த நிலப் பயன்பரட்டு முகைகயயும் இந்தத் திட்டம் 

ைணிச ரை  ரற்ைரது. திட்டத்திற்கு முன்பு எந்த பநரக்ைத்திற்ைரை நிலத்கத பயன்படுத்துைிபைரப ர 

அபத பநரக்ைத்திற்ைரை சமூைங்ைள் நிலத்கதப் பயன்படுத்தலரம். 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள நிறுவுதல், அணுைல் சரகலைள் ப ம்பரடு, பசைரிப்பரன் பைபிள் 

மநட்மவரர்க்குைள், ைிரிட் துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும் 220kV டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

அக ப்பதற்ைரன நிலங்ைகள இந்த திட்டம் அகடயரளம் ைண்டுள்ளது. அந்த நில அடுக்குைள் நில 

பயன்பரடு  ற்றும் உரிக யில் பவறுபடுைின்ைன. 

4.5.2 fhw;W tpirahopfs;> Nrfupg;ghd; cgepiyak;> ghijfs; kw;Wk; kpd;flj;jy; jlk;  

34 ைரற்ைரகலைகள நிறுவுவதற்கு CEB 90.6 மெக்படர் நிலத்கத பயன்படுத்தும். ஒரு இடத்கதத் தவிர 

அகனத்து ைரற்ைரகல தளங்ைளும்  ரிச்சிைட்டி ஒதுக்ைப்பட்ட வனப்பகுதிக்குள் அக ந்துள்ளன. மநல் 

நிலங்ைள்  ின்சரர சகபக்ைரை கையைப்படுத்தப்படவில்கல, குறுக்ைீடு இல்லரத இட ஒதுக்ைீட்டுப் 
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பகுதியில் சரகுபடிக்கு எந்த இகடயூறும் ஏற்படரது  ற்றும் ஒலிபரப்பு பைரபுர ைட்டு ரனம் முடிந்தவுடன் 

சரகுபடிகய  ீட்மடடுக்ை முடியும். 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள அக ப்பதற்ைரை அகடயரளம் ைரணப்பட்ட எந்த நிலப்பகுதியிலும்  னித 

குடியிருப்புைள்  ற்றும் ைட்டக ப்புைள் அகடயரளம் ைரணப்படவில்கல. இந்த கூறுைளின் தரக்ைங்ைள் 

மபரருளரதரர இடப்மபயர்வுைளுடன்  ட்டுப்படுத்தப்பட்டகவ. 

ml;ltiz 4-2: fhw;W tpirahopg;gFjpfspd; jw;Nghija fhzpg;gad;ghl;L tbtq;fs;  

ngau; gug;G (m2) gug;G (ha) % 

jupR epyk; 16695 1.67 1 

jupR epyk; (flw;fiu kzy;) 140772 14.08 16 

Gju;epyk;/ fhL (kupr;Rf;fl;b RF) 749,227 74.93 83 

 
906,694 90.68   

4.5.3 ghijfspd; mgptpUj;jp  

தற்பபரது ைரடு  ற்றும் புதர் நில ரை ைரணப்படும் அரசு அல்லது வன நிலம் வழியரை புதிய சரகலைள் 

அக க்ைப்படும். ம ரத்தம் 11.08 ைி ீ நீளமுள்ள எட்டு சரகலைகள புனரக க்கும் அல்லது 

ப ம்படுத்தும் திட்டம். இந்த சரகல ப ம்பரடு அந்த சரகலைளின் தற்பபரகதய வலதுபுைத்தில்  ட்டுப  

இருக்கும். 

ml;ltiz 4-3: Gjpjhf epu;khzpf;fg;glTs;s ghijfspd; tpguq;fs;  

,
y 

tpguk; NjhSldhd 
mfyk; (m)  

ePsk; 
(m) 

jw;Nghija 
fhzpg;gad;g
hL 

vjpu;ghu;f;fg;gL
k; 
kPs;Fbaku;j;j
y; 

1 tpirahop ghij WTG 01 njhlf;fk; 03 5 915 jpwe;jntsp ,y;iy 

2 tpirahop ghij WTG 05 njhlf;fk; 08 
5 1600 

Gju;epyk;/ 
fhL 

,y;iy 

3 tpirahop ghij WTG 09 5 410 Gju;epyk; ,y;iy 

4 tpirahop ghij WTG 10 njhlf;fk; 11 5 630 Gju;epyk; ,y;iy 

5 tpirahop ghij WTG 12 njhlf;fk; 14 5 900 Gju;epyk; ,y;iy 

6 tpirahop ghij WTG 18 5 50 Gju;epyk; ,y;iy 

7 tpirahop ghij 19 5 260 fhL ,y;iy 

8 tpirahop ghij WTG 20 njhlf;fk; 23 5 1550 Gju;epyk; ,y;iy 

9 tpirahop ghij WTG 27 njhlf;fk; 28 5 1150 Gju;epyk; ,y;iy 

nkhj;j ePsk;   7465   

ml;ltiz 4-4: Gzuikf;fg;glTs;s ghijfspd; tpguq;fs;  

,y tpguk; ePsk; 
(m) 

NghJkhd RoW 
,d; fhzg;gLjy; 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
kPs;Fbaku;j;jy; 

1 tpirahop ghij WTG 04 320 Mk; ,y;iy 

2 tpirahop ghij WTG 07 300 Mk; ,y;iy 

3 tp[ajpyf;fuhka ghij 1260 Mk; ,y;iy 

4 

tpirahop ghij WTG 16 
njhlf;fk; 19 

1300 Mk; ,y;iy 

5 
tpirahop ghij WTG 24 
njhlf;fk; 25 

1500   

6 fubf;Fsp ghij 2250 Mk; ,y;iy 

7 
tpirahop ghij WTG 31 
njhlf;fk; 34 kw;Wk; 38 

2300 Mk; ,y;iy 

nkhj;j ePsk; 9230   
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4.1.3 jiyf;FNkyhd Nrfupg;ghd; fk;gp tiyaikg;G  

முன்ம ரழியப்பட்ட ைிரிட் துகண  ின்நிகலயத்திற்கு ைரற்ைரகலைள் மூலம் உற்பத்தி மசய்யப்படும் 

 ின்சரரத்கத பசைரித்து  ரற்றுவதற்ைரன பைபிள்ைள் ப ல்நிகல 33 பை.வி. அணுகு சரகலைளின் 

பதரள்ைளில் நிலத்தடி பைபிள்ைள் அக க்ைப்படரது. 

4.1.4 Mspj;js/Nrfupg;ghd; cgepiyaq;fs; 

இத்திட்டம் 2 மெக்படர் (5-ஏக்ைர்) நிலத்கத ைிரிட் துகண  ின்நிகலயத்கத நிர் ரணிப்பதற்ைரை, 

பதசிய ைட்டத்திற்கு உணவளிக்ை 220-பைவி டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனுக்கு  ின்சரரத்கத அனுப்பும். இது 

வன நிலம்  ற்றும் தகடயற்ைது  ற்றும்  ீள்குடிபயற்ைத்கத தூண்டரது. 

4.1.5 220Kv kpd;flj;jy; jlk; 
பபரக்குவரத்து பரகதைளின் உரிக க்ைரை நிலம் கையைப்படுத்தப்படரது. எவ்வரைரயினும், பைரபுர 

அடிவரரங்ைளுக்கு பதகவயரன நிலம் CEBயரல் சுவீைரிக்ைப்படும். 

ml;ltiz 4-5: KidT NfhGuq;fs; (TT)  ற்றும் jpUg;g NfhGuq;fs (AT)  ற்றும் kpd;flj;jy; jlk; RoW 

நில பயன்பரட்டு முகை  

NfhGuq;fs; NfhGu miktplk;  and the land use pattern along the RoW 

TT1 முன்ம ரழியப்பட்ட CSS நிலத்திற்கு மவளிபய. வன நிலம் 

AT1  ணல் அைழப்பட்ட பகுதி, TT1  ற்றும் AT1 இகடபய திைந்த  ற்றும் அடர்ந்த 

வனப்பகுதி 

AT2  ணல்/சரகள பதரண்டப்பட்ட பகுதி, AT1-AT2 இகடபய திைந்தமவளி ைரடு. 

AT3  ணல்/சரகள பதரண்டப்பட்ட பகுதி, AT2- AT3 இகடபய திைந்தமவளி ைரடு. 

AT4 திைந்த பகுதி, AT3-AT4 இகடபய திைந்த வனத் திட்டுைள் 

AT5 திைந்த பகுதி, AT4-AT5 இகடபய அழிக்ைப்பட்ட பகுதி 

AT6 திைந்த பகுதி, AT5-AT6 க்கு இகடயில் ஒரு பகுதி அழிக்ைப்பட்ட பகுதி 

AT7 திைந்த பகுதி, AT6-AT7 க்கு இகடயில் ஓரளவு அழிக்ைப்பட்ட பகுதி 

AT8 திைந்தமவளி, ஒரு சிகல, ஒரு சிைிய ைகட  ற்றும் சு ரர் 24 மதன்கன  ரங்ைள் 

பரரவில் உள்ளன 

AT9 திைந்த பகுதி, AT8  ற்றும் AT9 ஆைிய பைரணக் பைரபுரங்ைளுக்கு இகடபய 

அழிக்ைப்பட்ட ைரடு அழிக்ைப்பட்ட பகுதி 

AT10 திைந்த பகுதியில், பைரடு AT9-AT10 இகடபய ஒரு மதரட்டி  ற்றும் வனப்பகுதிகய 

ைடக்ைிைது 

AT11 மநல் வயல், AT10-AT11 இகடபய திைந்த  ற்றும் சீரழிந்த வனப்பகுதி 

AT12 மநல் வயல், AT11-AT12 க்கு இகடப்பட்ட மநல் வயல்ைள் 

AT13 மநல் வயல், பைரடு AT12-AT13 இகடபய மநல் வயல்ைகளக் ைடக்ைிைது 

AT14 மநல் வயல், பைரடு AT13-AT14 இகடபய மநல் வயல்ைகளக் ைடக்ைிைது 

AT15 மநல் வயல், AT14-AT15க்கு இகடப்பட்ட மநல் வயல்ைள் 

AT16 விவசரய நிலம், மநல் வயல்ைகளக் ைடந்தது, AT15-AT16க்கு இகடப்பட்ட 

பரழகடந்த வனப் பகுதி 

AT17 திைந்த பகுதி, AT16-AT17 இகடபய ஒரு இளம் மதன்னந்பதரப்பு வழியரை பைரடு 

மசல்ைிைது 

AT18 மவற்று நிலம், பைரடு AT17-AT18 இகடபய ைரட்கடக் ைடக்ைிைது 

AT 19 மநல் வயல், பைரடு AT18-AT19 இகடபய மநல் நிலங்ைகளக் ைடக்ைிைது 

AT 20 மநல் வயல், பைரடு AT19-AT20 இகடபய மநல் நிலங்ைகளக் ைடக்ைிைது 
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AT 21 மநல் வயல், AT20-AT21 இகடப்பட்ட மநல் நிலங்ைள் 

AT22 மநல் வயல், AT21-AT22 இகடபய மநல் வயல் 

TT2 தற்பபரதுள்ள GSS- புதுக்ைர த்திற்கு மவளிபய அக ந்துள்ளது 

CEBயின் பூர்வரங்ை வடிவக ப்பின்படி, வன நிலம், சரகலைளின் வலதுபுைம் (RoW), மநல் நிலங்ைள் 

 ற்றும் வீட்டுத் பதரட்டங்ைள் வழியரை டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் மசல்ைிைது. முகனயம்  ற்றும் பைரணக் 

பைரபுர அடிவரரங்ைளுக்குத் பதகவயரன நிலத்தின் துண்டுைள் அகடயரளம் ைரணப்பட்டரலும், 

பைரணக் பைரபுரங்ைளுக்கு இகடபய உள்ள மதரங்கு பைரபுரங்ைள் இன்னும் அகடயரளம் 

ைரணப்படவில்கல  ற்றும் இறுதி மசய்யப்படவில்கல, ஏமனனில் இது விரிவரன வடிவக ப்பு  ற்றும் 

இறுதி பரகத சீரக ப்பு ைணக்மைடுப்பின் பபரது மசய்யப்பட பவண்டும். எவ்வரைரயினும், தனியரர் 

 ற்றும் அரச ைரணிைளில் 83 இலக்ை ஒலிபரப்பு பைரபுரங்ைள் அக க்ைப்படும் என 

 திப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில், 10 பைரண பைரபுரங்ைளும், இரண்டு முகனய பைரபுரங்ைளும் விவசரய 

நிலத்தில் இருந்து விலைி இருப்பது உறுதி மசய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்மவரரு வகை பைரபுரத்தின் நிலத் 

பதகவ அட்டவகண 4.6 இல் அட்டவகணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

அடிவரரங்ைளுக்கு ம ரத்த நிலத் பதகவ 1.02 மெக்படர். ஒவ்மவரரு டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் டவர் 

பதகவக்கும் நிலத் பதகவ, திட்டப் பகுதியில் உள்ள ஒரு குடும்பத்தின் சரரசரி நில அளவுடன் (0.4 முதல் 

1 மெக்படர் வகர) ஒப்பிடும்பபரது  ிைக் குகைவு  ற்றும்  ிைக் குகைவு. ப லும், பைரபுரத்தின் நரன்கு 

ைரல்ைளுக்கு இகடப்பட்ட இடத்கத நில உரிக யரளர்ைள் ைட்டு ரனப் பணிைள் முடிவகடந்தவுடன் 

சரகுபடிக்கு பயன்படுத்தலரம். ஒவ்மவரரு பைரபுரத்திற்கும் நில இழப்பு  ிைவும் சிைியது, எனபவ 

குைிப்பிடத்தக்ை  ற்றும் ைடுக யரன பரதிப்கப ஏற்படுத்தரது. ப லும், பைரபுரம் அடிவரரம் எப்பபரதும் 

குடியிருப்பு பகுதிகய தவிர்க்கும்; எனபவ இது எந்த உடல் இடப்மபயர்கவயும் ஏற்படுத்தரது. 

ml;ltiz 4-6: பைரபுரங்ைளின் வகைைள்  ற்றும் எண்ணிக்கை  ற்றும் நிலத் பதகவைள்  

பைரபுரங்ைளின் வகை 
பைரபுரங்ைளின் 

vz;zpf;கை 

ruhrup NfhGu 
mbj;js gug;G 
(m2/NfhGuk;) 

nkhj;j NfhGu mbj;js 
gug;G 

m2 ha 

jpUg;g NfhGuq;fs; 22 256 5,632 0.563 

KidT NfhGuq;fs; 2 625 1,250 0.125 

Suspension and Tension Towers 59 56 3,319 0.332 

Total 83   10,201 1.02 

 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனின் வலதுபுைம் (35 ீ அைலம்) நிலம் கையைப்படுத்தப்படரது. ஆனரல், 

வலதுபுைம் (அல்லது பவ-லீவ்) இருக்கும் உயர ரை வளரும்  ரங்ைள் அைற்ைப்பட்டு இழப்பீடு 

வழங்ைப்படும். 

ml;ltiz 4-7: kpd;flj;jy; jlk; நீளம் மவவ்பவறு நில பயன்பரட்டு முகைைளுடன் நிலங்ைள் 

வழியரை மசல்ைிைது  

fhL/ Vidait tPl;Lj; Njhl;lk;/njd;id tay; 

5.6 km 3.2 km 19.75 km 

19.6% 11.2% 69% 

இதன்படி, ைட்டு ரனப் பணியின் பபரது ஒரு துண்டு நிலத்தில் பயிர்ைள் பசத கடவகதக் ைருத்தில் 

மைரண்டு 79.3 மெக்படர் விவசரய நிலம் தற்ைரலிை ரை பரதிக்ைப்படும். CEB இந்த தரவுைகள 

விரிவரன வடிவக ப்பு  ற்றும் நில உரிக  விசரரகணயுடன் புதுப்பிக்கும். 
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4.6 தற்பபரதுள்ள உள்ைட்டக ப்பு வசதிைள், பண்புைள்  ற்றும் பயிர்ைள் 

 ீதரன தரக்ைங்ைள்  

ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள நிறுவுவதற்கு ஒதுக்ைப்பட்ட நில அடுக்குைள், ஏற்ைனபவ உள்ள  ற்றும் 

புதிய சரகலைளின் வலதுபுைம், ைல் ஆருவில் முன்ம ரழியப்பட்ட ைிரிட் துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் டவர் அடிவரரங்ைள் ஆைியகவ ைட்டக ப்புைள் இல்லர ல் உள்ளன. 

ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல விகசயரழியிலிருந்தும் 300 ீ  ற்றும் 500 ீ விட்டம் உள்ள சரக்குைள் 

குடியிருப்புைளிலிருந்து நியரய ரன தூரத்தில் விகசயரழிைள் நிறுவப்படும் என்பகதக் ைரட்டுைிைது. 

இதனரல், ைரற்ைரகலைளரல் உருவரகும் இகரச்சல் ைரரண ரை அண்கட குடியிருப்புைளுக்கு 

பரதை ரன பரதிப்புைள் எதுவும் எதிர்பரர்க்ைப்படுவதில்கல. 

ைரயக்குளி த ிழ்ப் பள்ளிக்கு அருைரக யில் ஒலிபரப்புப் பரகதயில் ைட்டக ப்புைள் (ஒரு சிைிய ைகட 

 ற்றும் சிகல) உள்ளன. இருப்பினும், டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் ைட்டு ரனத்தின் ைரரண ரை இந்த 

ைட்டக ப்புைள் பசத கடயரது அல்லது பரதிக்ைப்படரது. புதிய சரகலைகள ப ம்படுத்துவதன் 

மூலமும், தற்பபரதுள்ள சரகலைகள ப ம்படுத்துவதன் மூலமும் இத்திட்டம் இப்பகுதியின் சரகல 

வகலயக ப்கப சரதை ரை பரதிக்கும். 

இயன்ைவகர  ரங்ைளின் இழப்புைகளத் தவிர்ப்பதற்ைரை CEB மநல் நிலத்தின் ஊடரை ஒலிபரப்புப் 

பரகதகய சீரக க்ைிைது. பூர்வரங்ை வடிவக ப்பின்படி, 136 மதன்கனைள், 16 பகன ரங்ைள்  ற்றும் 

02 பவம்பு ஆைியகவ மநல்  ற்றும் வீட்டுத் பதரட்டங்ைள் வழியரைச் மசல்லும் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

வழித்தடத்தில் வணிை ரீதியரை சரத்திய ரன  ரங்ைளரகும். உரிக யரளர்ைளுக்கு நட்டஈடு வழங்ைிய 

பின்னர்  ரங்ைள்  ின்சரர சகபயினரல் அைற்ைப்படும். 

ml;ltiz 4-8: முன்ம ரழியப்பட்ட kpd;jl RoWவில் உள்ள  ரங்ைளின் எண்ணிக்கை 

jhtuq;fs; vz;zpf;if 
njd;id (Cocos nucifera) 136 

gid (Borassus flabellifer) 16 

Ntk;G (Azadirachta indica) 02 

இபதபபரல், ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் சு ரர் 79.3 மெக்படர் விவசரய நிலத்திற்கு (மநல்  ற்றும் 

வீட்டுத் பதரட்டங்ைள்) தற்ைரலிை இகடயூறுைகள ஏற்படுத்தக்கூடும். பருவம் இல்லரத சரகுபடி 

ைரலத்தில் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைகள திட்ட ிட முயற்சிைள் ப ற்மைரள்ளப்படும். இதுபபரன்ை 

இகடயூறுைள் தவிர்க்ை முடியரத பட்சத்தில், ைட்டு ரனப் பணிைள் மதரடங்கும் முன் இழப்பீடு பண ரை 

வழங்ைப்படும். 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் திட்டத்தின் பிை கூறுைளின் மசயல்பரடு  ற்றும் பரர ரிப்பு அதன் 

வகரயறுக்ைப்பட்ட நில இகடமவளிைளுக்குள் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளது. பரர ரிப்பு  ற்றும் 

மசயல்பரட்டின் தரக்ைங்ைள் உள்ைட்டக ப்புைள், பண்புைள்  ற்றும் பயிர்ைள்  ீது எந்த தரக்ைத்கதயும் 

ஏற்படுத்தரது. எந்தமவரரு எதிர்பரரரத தரக்ைங்ைளும் CEB ஆல்  ரற்று மசலவில் ஈடுமசய்யப்படும். 

4.7 kPdtu; r%fj;jpy; jhf;fk;  

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் ைடபலரர  ண்டலத்திற்கு அருைில் அக ந்துள்ள திட்டத்தின் அங்ை ரகும். 

முள்ளிக்குளம்  ீனவர்ைள் த து பிரபதசத்தில் “ப ரதரைம் ஆறு” மதரடக்ைம் “பபய் முகன” வகர வடக்கு 

பநரக்ைி 03 ைடற் ைகரைகள இயக்ைி வருைின்ைனர். ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் நியரய ரன முகையில் 

(சு ரர் 150  ீட்டர்) ைடற்ைகரயிலிருந்து உள்நரட்டில் நிறுவப்படும்  ற்றும் ைரற்ைரகலைள் பவலி 

அக க்ைப்படரது. வரைனங்ைள்  ற்றும்  ீனவ சமூைங்ைள் அவற்ைின் இைங்கு தளங்ைளுக்குச் மசல்வது 

அப்படிபய உள்ளது ப லும்  ீனவர் முைரம்ைள் (வரடிைள்) தற்பபரது இருக்கும் இடங்ைளிபலபய 

மதரடர்ந்து இருக்ை முடியும். சரகல வகலயக ப்பில் முன்ம ரழியப்பட்ட ப ம்பரடுைள்  ீனவர் சமூைம் 

 ற்றும் அவர்ைளது வரைனங்ைளின் அணுைகல ப ம்படுத்தும். அதன்படி, திட்டத் தகலயீடு ைரரண ரை 

 ீன்பிடி நடவடிக்கைைளுக்கு பரதை ரன பரதிப்புைள் எதுவும் ஏற்படரது. ைட்டு ரன ைரலத்தில் 

தகரயிைங்கும் தளங்ைகள அணுகுவதற்ைரன எதிர்பரரரத தரக்ைங்ைள்  ற்றும் ைட்டுப்பரடுைள் 

திட்டத்தரல் உடனடியரை ஈடுமசய்யப்படும். 
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ைரற்ைரகல விகசயரழி இயக்ைத்தரல்  ீன்வளம் பரதிக்ைப்படும் என்று ைருதி இந்தத் திட்டம் குைித்து 

 க்ைள் அச்சத்தில் இருப்பதரை சமூை ஆபலரசகனயில் ைண்டைியப்பட்டுள்ளது.  ன்னரர் தீகவச் பசர்ந்த 

 ீனவர்ைளிடம் இருந்து தரன் இந்த உணர்கவ மபற்ைதரை அந்த சமூைம் குைிப்பிட்டுள்ளது.  ன்னரர் 

தீவு  ீனவர்ைள்  ீன் பிடியில் வீழ்ச்சிகய எதிர்பநரக்குவதரைவும்,  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்தின் 

1 ஆம் ைட்டத்தின் ைீழ் ைரற்ைரகல இயக்ைம் இந்த நிைழ்வுக்கு முக்ைிய ைரரணம் என்றும் நம்புைின்ைனர். 

 ீன்பிடிக்கும் ைரற்ைரகல மசயல்பரட்டிற்கும் எந்த மதரடர்பும் இல்கல என்று CEB சமூைங்ைளுக்கு 

விளக்ைியது  ற்றும் EIA ஆய்வு இது மதரடர்பரை ஆய்வு மசய்ய " ீன்வள நிபுணர்" ஒருவரின் 

உள்ளீட்கடப் மபற்ைது. இப்பகுதியில்  ீன்வளம் மதரடர்பரன இரண்டரம்  ற்றும் முதன்க  தரவுைகள 

ஆய்வு பயன்படுத்தியது. ைடந்த சில வருடங்ைளரை  ீன் பிடிப்பு குகைவு என்பது ச ீபத்திய நிைழ்வு 

அல்ல என்றும் ஆய்வில் ைண்டைியப்பட்டுள்ளது.  ீன் உற்பத்தி குகைவது, அத்து ீைி  ீன்பிடித்தல், 

வரழ்விட அழிவு, சட்டவிபரரத  ீன்பிடி நடவடிக்கைைள்  ற்றும்  ரசுபரடு பபரன்ை பல 

ைரரணங்ைளுடன் இகணந்திருக்ைலரம், ப லும் இத்தகைய நடவடிக்கைைள்  ன்னரர் வகளகுடரவில் 

அடிக்ைடி ஆவணப்படுத்தப்படுைின்ைன. ஆய்வின் விரிவரன அைிக்கை இகணப்பு 11 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

4.8 kpd;flj;jy; jlk; அக ப்பதரல் மதன்கன சரகுபடி/பதரட்டத்தில் ஏற்படும் 

பரதிப்புைள் 

வர்த்தை ரீதியில்  திப்புள்ள  ரங்ைளின் இழப்கபக் குகைக்கும் வகையில் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனின் 

ஆரம்ப வடிவக ப்பு தயரரிக்ைப்பட்டுள்ளது.  ரங்ைகள மவட்டுவகதத் தவிர்ப்பதற்ைரை 65.7% 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் மநல் நிலங்ைள் வழியரை மசல்ைிைது. 13.7% டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் வீட்டுத் 

பதரட்டங்ைள்  ற்றும் மதன்னந்பதரப்புைள் வழியரை மசல்ைிைது. டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனின் 

வலதுபுைத்தில் 136 மதன்கன  ரங்ைள் வளர்க்ைப்படுைின்ைன, ப லும் இந்த  ரங்ைள் எந்த அளவிற்கு 

பரதிக்ைப்படும் என்பகத இறுதி மபரைியியல் வடிவக ப்புைள் முடியும் வகர  திப்பிட முடியரது. 

சமூைங்ைளின் வரழ்வரதரரங்ைளில் ஏபதனும் பரதை ரன பரதிப்புைள் ஏற்படுவகதக் குகைக்கும் 

வகையில் மவட்டப்பட பவண்டிய  ரங்ைளின் எண்ணிக்கைகயத் தவிர்ப்பதற்கு அல்லது குகைக்ை CEB 

பபரது ரன நடவடிக்கைைகள எடுக்கும். இந்தத் திட்டம் மதன்கன ஆரரய்ச்சி நிறுவனத்துடன் (CRI) 

ைலந்தரபலரசித்து உடனடியரை பரதிப்புைகள ஈடுமசய்யும். 

4.9 இப்பகுதியில் விவசரயம்  ற்றும் சுற்றுலர பபரன்ை மபரருளரதரர 

நடவடிக்கைைளில் தரக்ைங்ைள் 

திட்டத்தின் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் கூறு ைட்டு ரன ைரலத்தில் விவசரய நடவடிக்கைைகள ஓரளவு 

பரதிக்கும். இந்த பரதிப்பு தற்ைரலிை ரனது  ற்றும் ைட்டு ரனம் முடிந்ததும் அதன் அசல் நிகலக்கு 

 ீட்டக க்ைப்படும். ைட்டு ரனப் பணியின் பபரது ஒரு துண்டு நிலத்தில் பயிர்ைள் இழப்பு ஏற்படுவகதக் 

ைருத்தில் மைரண்டு சு ரர் 79.3 மெக்படர் விவசரய நிலம் தற்ைரலிை ரை பரதிக்ைப்படும். ைட்டு ரனம் 

மதரடர்பரன இகடயூறுைள்  ரற்று மசலவில் CEB ஆல் ஈடுமசய்யப்படும். 

0.0475 மநற்பயிர் நிலம் நிரந்தர ரை இழக்ைப்படும் உள் அணுகுமுகை சரகல ைட்டு ரனத்திற்கு  ரற்று 

மசலவில் இழப்பீடு வழங்ைப்படும். இப்பகுதியின் சரரசரி நிலப்பரப்புடன் ஒப்பிடுகையில், இழந்த இந்த 

நிலத்தின் தரக்ைம்  ிைக் குகைவு. 

4.10 அண்கட சமூைங்ைளின் வரழ்வரதரரத்தின்  ீதரன தரக்ைங்ைள் 

திட்ட அ லரக்ைம் உள்ளூர் சமூைங்ைளுக்கு எந்தவித ரன பரதை ரன தரக்ைத்கதயும் ஏற்படுத்தரது. 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் பிை திட்டக் கூறுைளின் க க்பரர சிட்டிங் மூலம் குடியிருப்புைள், 

ைட்டக ப்புைள்  ற்றும்  ீன்வளம் மதரடர்பரன நடவடிக்கைைள் தவிர்க்ைப்பட்டுள்ளன. 

ைட்டு ரன ைரலத்தில் இத்திட்டம் உருவரக்கும் தற்ைரலிை பவகல வரய்ப்புைள் மூலம் உள்ளூர்  க்ைள் 

பயனகடவரர்ைள். திட்டத்தின் மசயல்பரட்டு ைட்டத்தில் நிரந்தர பவகல வரய்ப்புைள் இருக்கும். 

இத்திட்டம் உருவரக்ைப்படும் அண்கட சமூைங்ைளுக்கு பவகல வரய்ப்பு பற்ைிய தைவல்ைகள CEB 
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பரப்புைிைது. திட்டப் பணிைளுக்கு உள்ளூர் மதரழிலரளர் பயன்பரட்டிற்கு முன்னுரிக  அளிக்ை 

ைட்டு ரன ஒப்பந்தத்தில் உட்பிரிவுைகளச் பசர்ப்பகத CEB உறுதி மசய்யும்.  ீனவர்ைள்  ற்றும் 

பருவைரல வரழ்வரதரரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சமூைங்ைளின் பிை குழுக்ைளும் தங்ைள் வரு ரனத்கத 

அதிைரிக்ை இந்த பவகல வரய்ப்கபப் பயன்படுத்திக் மைரள்ளலரம். 

4.11 gid kuq;fis mfw;Wtjhy; Vw;gLk; ghjpg;G 

சரக்கு ைணக்மைடுப்பு முன்ம ரழியப்பட்ட டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் பரரவுக்குள் 16 இளம் பகன 

 ரங்ைகள அகடயரளம் ைண்டுள்ளது. பகனயின் இழப்பு சமூைத்தின் வரழ்வரதரரத்கத ைணிச ரை 

பரதிக்ைரது  ற்றும் பகன அபிவிருத்தி வரரியத்துடன் ைலந்தரபலரசித்து  ரங்ைளுக்கு இழப்பீடு 

வழங்ைப்படும். 

4.12  குடும்பங்ைள் ஏபதனும் இட ரற்ைம் மசய்யப்படு ரனரல், இட ரற்ை தளங்ைள் 

வசதிைள் வழங்ைப்பட பவண்டும். 

இத்திட்டம் எந்தவித ரன உடல் ரீதியரன  ீள்குடிபயற்ைத்கதயும் ஏற்படுத்தரது  ற்றும் இழந்த 

நிலத்திற்கு  ரற்று மசலவில் இழப்பீடு வழங்ைப்படும். இட ரற்ை தளங்ைள்  ற்றும் வசதிைள் எதுவும் 

வழங்ைப்பட பவண்டியதில்கல. 

4.13  ைண்ணுக்ைினிய அழகு  ற்றும் ைரட்சி சூழலின்  ீதரன தரக்ைங்ைள் ( ினு ினுப்பு 

விகளவு) 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள், ைட்ட துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும் 33/ 220 kV டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்ைள் 

ஆைியகவ திட்டத்தின் பரர்கவக்கு குறுக்ைிடும் கூறுைளரகும். ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனுடன் ஒப்பிடும்பபரது மதரகலதூரத்திலிருந்து ைண்ணுக்குத் மதரியும். ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளின் சுழலும் ைத்திைள் ைரற்று விகசயரழியின் நிழலில் அக ந்துள்ள ஒரு நபருக்கு 

இகடப்பட்ட நிழல்ைகள ஏற்படுத்தலரம் - இது நிழல் ஃப்ளிக்ைர் என்று அகழக்ைப்படுைிைது. ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைள் உயர ரன ைட்டக ப்புைள் என்பதரல், நிழல்  ின்னகல ைணிச ரன மதரகலவில் 

ைரணலரம் ஆனரல் மபரதுவரை எந்த இடத்திலும் சிைிது பநரம்  ட்டுப  ைரண முடியும். சில 

சூழ்நிகலைளில் சிலருக்கு பஷபடர ஃப்ளிக்ைர் எரிச்சகல ஏற்படுத்தலரம், இருப்பினும் இது மபரதுவரை 

பரதை ரன உடல்நல பரதிப்புைளுடன் மதரடர்புகடயது அல்ல. விண்ட் பரர்க் பஷபடர ஃப்ளிக்ைருக்கு 

இலங்கையில் குைிப்பிட்ட வழிைரட்டுதல்ைள் எதுவும் இல்கல. ைரற்ைரகல டர்கபன் சப்களயர், 

ைரற்ைரகல பண்கண மதரழில்நுட்ப விவரக்குைிப்பரல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, குகைந்த பிரதிபலிப்பு 

சிைிச்கசயுடன் பூசப்பட்டிருப்பகத ைரற்ைரகல சப்களயர் உறுதிமசய்தரல், பிபளடு பளபளப்பு எந்த 

சிக்ைகலயும் ஏற்படுத்தரது. 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் மபரும்பரலும் வனப்பகுதிக்குள் அக க்ை முன்ம ரழியப்பட்டுள்ளது, இது 

சமூைத்திற்கு பரர்கவ இகடயூறுைகளத் தவிர்க்கும். ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் நிழல் ஒளிரும் 

விகளவு ைரற்ைரகல விகசயரழிைளுக்கு மதரகலவில் இருப்பதரல்  க்ைளுக்கு ஒரு பிரச்சிகன அல்ல. 

டிரரன்ஸ் ிஷன் பைரடுைள் பதரரரய ரை 500  ீ தூரத்திற்கு பரர்கவக்கு குறுக்ைிடலரம். ைடத்தல் 

பரகதயரனது மபரும்பரலும் ைரடு  ற்றும் வயல் நிலங்ைள் வழியரை குடிபயற்ைங்ைகளத் தவிர்த்து 

மசல்ைிைது. ைமலக்டர் துகண  ின்நிகலயம் (CSS) ைல் ஆறு ஆற்ைின் அருபை ஒரு புதர் நிலம் / வன 

நிலத்தில் இருக்கும். 

4.14 அருைரக யில் முன்ம ரழியப்பட்ட அல்லது திட்ட ிடப்பட்ட அரசு/தனியரர் 

துகை வளர்ச்சி நடவடிக்கைைளில் ஏபதனும் பரதிப்பு. 

இலங்கை நிகலயரன எரிசக்தி அதிைரர சகபயினரல் 2007 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்ை இலங்கை 

நிகலயரன எரிசக்தி அதிைரரசகப (SLSEA) சட்டத்தின் பிரிவு 12(1) இன் ைீழ் நிகலயரன ஆற்ைல் 

உற்பத்தி வலய ரை இலங்கை நிகலயரன ஆற்ைல் அதிைரரசகபயினரல் வர்த்த ரனி இலக்ைம் 1858/2 
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மூலம் பிரைடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வியரழன், ஏப்ரல் 17, 2014. இத்திட்டத்கத SLSEA உரி த்தின் 

ைீழ் CEB மசயல்படுத்துைிைது. இந்த திட்டம் நில பயன்பரடு  ற்றும்  ண்டலம் எகதயும் பரதிக்ைரது. 

இப்பகுதியில் முன்ம ரழியப்பட்ட பவறு எந்த வளர்ச்சித் திட்டங்ைளும் அகடயரளம் 

ைரணப்படவில்கல. 

4.15  ைட்டு ரன ைரலத்தில் மபரருள்  ற்றும் உபைரணங்ைளின் பபரக்குவரத்து  ற்றும் 

பபரக்குவரத்து அளவு அதிைரிப்பதரல் ஏற்படும் பரதிப்புைள்  

ைட்டு ரனப் மபரருட்ைள், ஆகலைள்  ற்றும் உபைரணங்ைகள எடுத்துச் மசல்ல, தற்பபரதுள்ள 

சரகலைளில் ைனரை வரைனங்ைகளப் பயன்படுத்துவது அவசியம். ைட்டு ரனப் பணிைள்  ற்றும் 

வரைனங்ைளரல் பபரக்குவரத்து மநரிசல்  ற்றும் சரகல விபத்துைள் அதிைரிக்ைலரம். ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைள்  ற்றும் திட்டத்தின் பிை கூறுைளின் பபரக்குவரத்து பபரது ரன பபரக்குவரத்து 

பரதுைரப்பு நடவடிக்கைைளுடன் இரவு பநரங்ைளில் சரகலைள் வழியரை நகடமபறும். இந்தத் திட்டம் 

உள்ளூர் சமூைங்ைளுக்கு பபரக்குவரத்து மதரடர்பரன அமசௌைரியங்ைகளத் தவிர்க்ைவும் குகைக்ைவும் 

பபரக்குவரத்து  ற்றும் பரதுைரப்பு ப லரண்க த் திட்டத்கத உருவரக்ைி மசயல்படுத்தும். இந்தத் 

திட்டத்தின் ைீழ் முன்ம ரழியப்பட்ட சரகல ப ம்பரடுைளின் மூலம் உள்ளூர் சமூைங்ைள் 

பயனகடவரர்ைள். 

4.16  ைழிவுைள்  ற்றும் அபரயைர ரன ைழிவுைளரல் ஏற்படும் பரதிப்புைள் 

ைரற்ைரகல பைரபுரம்/ டிரரன்ஸ் ிஷன் டவர் அடித்தளம்  ற்றும் அணுகு சரகலைளுக்ைரன நிலம் 

அைற்றுதல்  ற்றும் அைழ்வரரரய்ச்சி உள்ளிட்ட ைட்டு ரனப் பணிைள் மைடுதல்  ற்றும் தரவரக் 

குப்கபைள் பபரன்ை அபரய ற்ை ைழிவுைகள உருவரக்ை பவண்டும். திட்ட தளத்தில் சு ரர் 60 

பணியரளர்ைள் பல்பவறு வகையரன பவகலைளில் ஈடுபட்டிருக்கும் பபரது, ைணிச ரன அளவுைளில் 

குப்கப மபரருட்ைள்  ற்றும் பபக்பைஜிங் மபரருட்ைள், உணவு ைழிவுைள், பிளரஸ்டிக் பரட்டில்ைள் 

பபரன்ைகவ இருக்ைலரம். 

ப லும் அபரயைர ரன ைழிவுைள் எண்மணய்ைள், எரிமபரருள்ைள்  ற்றும் அவற்ைின் பச ிப்புக் 

மைரள்ைலன்ைள்  ற்றும் பருத்தி  ற்றும் துணிைகள சுத்தம் மசய்யும் திரவங்ைள், வண்ணப்பூச்சுைள், 

டிக்ரீசர்ைள்  ற்றும் பிை ஒத்த மபரருட்ைகள சுத்தம் மசய்யும் மபரருட்ைள். அவற்கை ஒழுங்ைற்ை 

முகையில் அைற்றுவது, ைிரிட் துகண  ின்நிகலயத்தின் உடனடி சுற்றுப்புைங்ைகளயும், நீர் துகளைள், 

மதரட்டிைள்  ற்றும் இயற்கை நீர் வழிைகளயும்  ரசுபடுத்தும். எ.ைர. ைரல்நகடைளின் 

பயன்பரட்டிற்ைரன ைல் ஆறு, ைடற்ைகர  ற்றும் ைடல்  ரசுபரட்கட ஏற்படுத்தும். ஒப்பந்ததரரர் 

திட ரன/அபரயைர ரன ைழிவுைகள (தளத்தில் உருவரக்ைினரல்) நல்ல சர்வபதச நகடமுகைக்கு ஏற்ப 

திட்டப் பகுதிக்கு மவளிபய திட ரன/ஆபத்தரனவற்கைக் மைரண்டு மசல்வதன் மூலம் மபரருத்த ரன 

உரி ம் மபற்ை குப்கபக் ைிடங்ைில் அப்புைப்படுத்துவரர். உரி ம் இல்லரத அபரயைர ரன ைழிவுைகள 

அைற்றும் இடங்ைளில் அபரயைர ரன ைழிவுைள் அைற்ைப்படரது. 

4.17 மபரது  ற்றும் மதரழில்சரர் சுைரதரரம்  ற்றும் பரதுைரப்பு 

ஒப்பந்ததரரர் பணியிடங்ைளில் சுைரதரரக் மைரள்கைைகள முகையரைச் மசயல்படுத்தரதபபரது, மபரிய 

அளவிலரன திட்டங்ைள் மபரது  ற்றும் மதரழில்சரர் சுைரதரர அபரயங்ைகள உருவரக்கும் 

சரத்திய ரகும். பைரவிட்-19 மதரற்றுபநரய், மவக்டரர் அல்லது மடங்கு பபரன்ை நீரரல் பரவும் பநரய்ைள் 

 ற்றும் எச்.ஐ.வி/எய்ட்ஸ் உள்ளிட்ட பரலியல் பரவும் பநரய்ைள் பபரன்ை வரன்வழி பநரய்ைள் பரவுவது 

சுைரதரரக் மைரள்கைைகள  ீைினரல் சரத்திய ரகும். ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் அடிவரரங்ைகள அக ப்பகத உள்ளடக்ைியதரல் ைட்டு ரனத் மதரழிலரளர்ைள் 

உடல்நலம்  ற்றும் பரதுைரப்பு அபரயங்ைகள எதிர்மைரள்ளும் வரய்ப்பு அதிைம். சரியரன 

முன்மனச்சரிக்கைைள் மசயல்படுத்தப்படரவிட்டரல், ைட்டு ரனத் தளங்ைளில் பணிபுரியும் பபரது, 

இயந்திரங்ைள், ஆகலைள்  ற்றும் உபைரணங்ைகளக் கையரளுதல், வரைனங்ைகள ஓட்டுதல் 

பபரன்ைவற்ைில் விபத்துைகளச் சந்திக்கும் வரய்ப்புைள் உள்ளன. 
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தூசி உ ிழ்வு, இகரச்சல் மவளிப்பரடு பபரன்ை தற்ைரலிை சுற்றுச்சூழல் மதரடர்பரன தரக்ைங்ைளும் 

நிர்வைிக்ைப்பட பவண்டிய ஆபத்து ைரரணிைளரகும். உயரத்தில் பவகல மசய்வது  ற்றும் 

 ின்சரரத்துடன் பவகல மசய்வது திட்டத்கத மசயல்படுத்துவதற்கு பதகவப்படும் ஆபத்தரன 

மசயல்ைள். பயிற்சி மபற்ை மதரழிலரளர்ைள்  ட்டுப  உயரத்தில் பவகல மசய்ய 

அனு திக்ைப்படுைிைரர்ைள். ஏபதனும் விபத்து ஏற்பட்டரல் உடனடியரைச் ச ரளிப்பதற்குத் தகுந்த 

அவசரத் தயரர்நிகல  ற்றும் பதில் திட்டங்ைள் தளத்தில் இருக்ை பவண்டும். 

திட்டப் பகுதியின் மதரகலதூரத்கதக் ைருத்தில் மைரண்டு, மதரழிலரளர் முைரம்ைள்/ஒபர இரவில் தங்கும் 

வசதிைள் திட்டக் ைட்டு ரனத்தின் அடிப்பகடத் பதகவைளரகும். முைரம்ைள் மதரழிலரளர்ைளுக்கும் 

அண்கட சமூைங்ைளுக்கும் சமூை  ற்றும் மபரது சுைரதரர அபரயங்ைகளக் மைரண்டுள்ளன. தங்கு ிடம் 

 ற்றும் சுைரதரரம்  ற்றும் நலன்புரி வசதிைள் மதரழிலரளர்ைளுக்கு சுைரதரர அச்சுறுத்தல்  ற்றும் 

மதரல்கலைகள ஏற்படுத்தலரம். பணியிடங்ைளில் உணவு  ற்றும் குடிநீகர ைட்டுப்பரடில்லர ல் 

விற்பகன மசய்வதரல் குைிப்பரை கடபரய்டு, வயிற்றுப்பபரக்கு  ற்றும் மடங்கு பபரன்ை பநரய்ைள் 

பரவும் அபரயம் உள்ளது. புலம்மபயர்ந்த  ற்றும் ைல்வியைிவற்ை மதரழிலரளர்ைள் குைிப்பரை 

பரதிக்ைப்படலரம். ைட்டு ரனப் பணிைளுக்ைரன பணியரளர்ைள் முடிந்தவகர உள்நரட்டிபலபய 

மபைப்படுவரர்ைள். சிவில் ஒப்பந்த ஆவணங்ைள் இது சம்பந்த ரை மபரருத்த ரன உட்பிரிவுைகள 

உள்ளடக்ைியிருப்பகத CEB உறுதி மசய்யும். 

4.18 வரலரற்று ைலரச்சரர  ற்றும்  த முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த தளங்ைள்  ற்றும் 

நிகனவுச்சின்னங்ைள்  ீதரன தரக்ைங்ைள் 

இரண்டு ைத்பதரலிக்ை பதவரலயங்ைள்  ற்றும் ஒரு சமூை கூடம்  ட்டுப  திட்டப் பகுதிக்குள் வரும் 

ைலரச்சரர  ற்றும்  த ைட்டக ப்புைள் ஆகும். ைரற்ைரகல விகசயரழிைளிலிருந்து இந்த 

ைட்டக ப்புைளுக்ைரன தூரம் 450  ீட்டருக்கும் அதிை ரகும். திட்டப் பகுதிக்குள் வரலரற்று அல்லது 

மதரல்லியல் நிகனவுச்சின்னங்ைள் எதுவும் இல்கல. எனபவ, முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டம் எந்தமவரரு 

சமூை, மபரருளரதரர, ைலரச்சரர வளங்ைள்,  திப்புைள்  ற்றும் திட்ட பரதிப்பு பகுதிக்குள்  ற்றும் திட்ட 

பரதிப்பு பகுதிக்குள் வரழும் சமூைங்ைளில் உள்ள பவறு எந்த பதசிய  ற்றும் ைலரச்சரர 

பரரம்பரியத்கதயும் ப ரச ரை பரதிக்ைரது. திட்ட பரதிப்பு பகுதியில் அக ந்துள்ள மூன்று  த 

வழிபரட்டுத் தலங்ைள் அல்லது ைலரச்சரர அல்லது  த முக்ைியத்துவம் வரய்ந்த எந்த 

நிகனவுச்சின்னங்ைகளயும் இந்தத் திட்டம் பரதிக்ைரது. 

4.19  உள்ளூர் சமூைங்ைளின் ைவகலைள்  ற்றும் அச்சங்ைள் 

இந்த ஆபலரசகனயின் பபரது திட்டப் பகுதியில் உள்ள சமூைங்ைள் திட்டம் குைித்த தங்ைள் அச்சத்கத 

மவளிப்படுத்தினர். அவர்ைளின் அச்சம், ைவகலைள்  ற்றும் பிரச்சிகனைள் மபரும்பரலும் ைரற்ைரகல 

 ின்சரரத் திட்டம், குைிப்பரை இலங்கை  ின்சரர சகபயின்  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின்சரரத் திட்டத்தின் 

முதல் ைட்டம் பற்ைி பைள்விப்பட்ட தைவல்ைகளச் சுற்ைிபய இருந்தன.  ல்டி ீடியர விளக்ைக்ைரட்சிைள், 

வீடிபயர ைிளிப்புைள், படங்ைள்  ற்றும் ைரற்று விகசயரழிைளின் தரக்ைங்ைள் பற்ைிய சர்வபதச ஆரரய்ச்சி 

ைண்டுபிடிப்புைள் பபரன்ை பல ைருவிைகளப் பயன்படுத்தி ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் மதரடர்பரன 

பரதுைரப்பு  ற்றும் பரதுைரப்புைள் குைித்த சமூைங்ைகள அைிய CEB அதிைபட்ச முயற்சிகய 

ப ற்மைரண்டது. அவர்ைளின் பயம் அவர்ைளின் வரழ்வரதரரத்கதப் பற்ைியது. திட்டத்திற்கு அவர்ைள் 

அளித்த பதில்ைள் பின்வரு ரறு. (ஆபலரசகனயின் ஒருங்ைிகணந்த சுருக்ைம் இகணப்பு 05 இல் 

உள்ளது. 

1. “ஒலி, அதிர்வு அல்லது ைரற்ைரகல விகசயரழிைளரல் உருவரக்ைப்படும் பவறு ஏபதனும் 

ைரரணிைளரல்  ீன் வளம் குகையு ர?  ன்னரர் தீவின்  ீனவர்ைள்  ன்னரர் தீவில் ைரற்ைரகல 
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 ின் திட்டத்தின் ( ன்னரரில் இ.பபர.ச.வின் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்தின் 1 ஆம் ைட்டம்) 

மசயற்பரட்கட அண்க யில் குகைந்த  ீன் பிடிப்புடன் மதரடர்புபடுத்தி வருைின்ைனர். 

2. "மநல் நிலங்ைளில் ஒரு சில ைரற்ைரகல விகசயரழிைகளக் ைண்டைிய CEB 

முன்ம ரழிந்துள்ள மநல் சரகுபடிகய இந்தத் திட்டம் எதிர் கையரை பரதிக்கு ர?" 

3. “எங்ைள் சரகுபடி பநரக்ைத்திற்ைரை எங்ைளிடம்  ிைக் குகைந்த நிலப  உள்ளது. 

ைரற்ைரகலைகள நிறுவுவதற்கு நிலத்கத பயன்படுத்தினரல் ந து வரழ்வரதரரம் 

பரதிக்ைப்படும். இந்த பநரக்ைத்திற்ைரை  ரற்று இடங்ைகள உங்ைளரல் ைண்டுபிடிக்ை 

முடியவில்கலயர?" 

4. “திட்டப் பகுதிக்கு பவலி அக க்ைப்படு ர? பவலி அக க்ைப்பட்டரல்,  ீனவர்ைள் "வரடிஸ்" 

( ீனவர் முைரம்ைள்)  ற்றும் தகரயிைங்கும் தளத்திற்ைரன அணுைகல இழப்பரர்ைள்." 

5. எங்ைள் ைிரர த்தின் வடக்கு  ற்றும் மதற்கு எல்கலயில் உள்ள ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் 

சமூை வரழ்க்கையின் அக திகயப் பரதிக்கு ர  ற்றும் திட்டத்தரல் நிலத்திற்ைரன அணுைல் 

தகடமசய்யப்பட்டரல் வருங்ைரல  க்ைள் மதரகையுடன் குடியிருப்புைளின் எதிர்ைரல 

விரிவரக்ைம் அதிைரிக்கும்? 

6. “இந்தத் திட்டம் உள்ளூர் சமூைத்திற்கு எவ்வரறு பயனளிக்கும்? எங்ைள் பகுதியில்  ின்சரரம் 

உற்பத்தி மசய்யப்படுவதரல், எதிர்ைரலத்தில் எங்ைள் ைிரர த்துக்கு தகடயில்லர  ின்சரரம் 

ைிகடக்கு ர? 

7. “எங்ைள் அருைரக யில் வனத்துகை  ற்றும் வனவிலங்கு பரதுைரப்புத் துகையின் 

ைட்டுப்பரடுைளரல் நரங்ைள் ஏற்ைனபவ ப ரச ரைப் பரதிக்ைப்பட்டுள்பளரம். ைரற்ைரகல 

திட்டமும் எங்ைள் உயிருக்கு ஆபத்கத விகளவிக்கும் என்று நரங்ைள் அஞ்சுைிபைரம். 
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5. mj;jpahak; 5 gpNuupf;fg;gl;Ls;s jzpg;Gr; nrad;Kiwfs;  

5.1 flNyhu #oypd; kPjhd jhf;fq;fSf;fhd jzpg;Gr; nrad;Kiwfs;  

5.1.1 ைடற்ைகர, ைடற்ைகர  ற்றும் ைகரபயரர தரவரங்ைளுக்கு ஏற்படும் 

பரதிப்புைகளத் தணித்தல்  

ைட்டு ரனங்ைளுக்குத் பதகவயரன குகைந்தபட்ச பகுதிைகளப் பயன்படுத்துதல், வடிைரல் 

அக ப்புைகள அக த்தல்-பதகவயரன இடங்ைளில்  ண் மபரைிைள், ஏற்ைனபவ உள்ள வடிைரல் 

பரகதைள்/நீர்நிகலைளில் பரய்ச்சகலத் தடுக்ைர ல் இருப்பது-பதகவப்படும் இடங்ைளில் ைல்மவட்டுைள் 

பபரன்ை வடிவங்ைளில் முகையரன ைட்டு ரன நகடமுகைைள் பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது.  ற்றும் 

ைட்டு ரன ைட்டத்திற்குப் பிைகு முடிந்தவகர பரதிக்ைப்பட்ட பகுதிகய  ீட்மடடுப்பது பரதிப்கபக் 

குகைக்கும் நடவடிக்கைைளரை ஏற்றுக்மைரள்ளப்பட பவண்டும்.  கழக்ைரலத்திற்கு முன்னதரை இந்த 

நடவடிக்கைைள் ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும் என்றும், ைட்டு ரன ைட்டத்தில் வழக்ை ரன 

ைண்ைரணிப்பு  ற்றும் பரர ரிப்பு நடவடிக்கைைள் ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும் என்றும் 

பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது.  ண் அரிப்கபக் குகைக்ை, ைட்டு ரன பநரக்ைங்ைளுக்ைரை அழிக்ைப்பட்ட 

பகுதிைளில் நிலப்பரப்கப  ீண்டும் வளரச் மசய்வதும் பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது. 

கூடுதலரை, ைரற்ைரகல விகசயரழி WT-9 ஆனது 65  ீ ைடபலரரப் பின்னகடவு தூரத்திற்கு அப்பரல் 

 ிைவும் உட்புை இடத்திற்கு  ரற்ைப்பட பவண்டும் என்று பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது, இதனரல் திட்ட 

நடவடிக்கைைளுக்கு வசதியரை அகதச் சுற்ைியுள்ள பரந்த பகுதி ைடற்ைகரக்கு அப்பரல் அக ந்துள்ளது. 

பருவைரல  ரறுபரடுைளுக்கு உட்பட்ட பகுதி. 

5.1.2  ணல் திட்டுைளின் நிகலத்தன்க   ற்றும் பருவைரல இயக்ைவியல்  ீதரன 

தரக்ைங்ைகளத் தணித்தல் (ஏபதனும் இருந்தரல்) 

திட்டப் பகுதிக்குள்  ணல் திட்டுைளின் நிகலத்தன்க   ற்றும் பருவைரல இயக்ைவியல்  ீதரன தரக்ைம் 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது  ற்றும் ைடற்ைகரக்கு  ிை அருைில் அக ந்துள்ள  ணல் திட்டுைளின் ைடல் 

எல்கலப் பகுதிைளில் நகடமபறும் அபத ச யம் ைடல் அகலைள் தரக்கும் பகுதிைளில் இருந்து விலைி 

அக ந்துள்ள  ணல் குன்றுைள் அரிப்பு இல்லர ல் இருக்கும். SW பருவ கழ ைரலம். இந்த  ணல் 

திட்டுைள் SW பருவ கழ ைரலத்தில் மசயலில் உள்ள ைரலங்ைளில் அரிக்ைப்பட்டு விடுைின்ைன. இந்த 

மசயல்முகை ஒரு இயற்கை மசயல்முகை. ைகரபயரரத்தில் பரகைைகள இடுவதன் மூலம்  ட்டுப  

ைட்டுப்படுத்த முடியும். ஆனரல் இந்த திட்டத்தின் ைீழ் ைகரபயரரத்தில் பரகை பரகைைகள இடுவது 

பரிந்துகரக்ைப்படவில்கல. எவ்வரைரயினும், SW பருவ கழ ைரலங்ைளில் அரிக்ைப்பட்ட  ண்ப டு 

பகுதிைள் பருவ கழ இல்லரத ைரலங்ைளில்  ீண்டும் நிரப்பப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்படும். 

 றுபுைம், ைடல் அகலைளரல் பரதிக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் இருந்து விலைி அக ந்துள்ள  ணல் குன்றுைள் 

மபரதுவரை SW பருவ கழ ைரலத்தில் ைடல் அரிப்பிலிருந்து விடுபடுைின்ைன  ற்றும் அத்தகைய  ணல் 

திட்டுைளின் பருவைரல இயக்ைவியல்  ிைக் குகைவரைவும் நிகலயரன  ணல் திட்டுைளரைவும் 

மசயல்படுைின்ைன. 

திட்டப் பகுதியின் சில ைகரபயரரப் பகுதிைளில், 4 ீ உயரமுள்ள பலட்டரிடிக் வடிவங்ைள் ைடற்ைகரக்கு 

அருைரக யில் அகடயரளம் ைரணப்படுைின்ைன. இந்த சுண்ணரம்பு வடிவங்ைள் SW பருவ கழயின் 

மசயலில் உள்ள ைரலங்ைளில் ைடுக யரன ைடபலரர அரிப்புக்கு உள்ளரைின்ைன (படம் 5.1). இந்த 

மசயல்முகை ஒரு இயற்கையரன மசயல்முகையரகும், ப லும் ைகரபயரரத்தில் பரகை பரகைைகள 

இடுவதன் மூலம் இகதயும் ைட்டுப்படுத்தலரம். ஆனரல் இந்த திட்டத்தின் ைீழ், ைகரபயரரத்தில் பரகை 

பரகைைகள இடுவதற்கு பரிந்துகரக்ைப்படவில்கல. 
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cU 5-1: திட்டப் பகுதிக்குள் 4  ீ உயரம் வகர மசங்குத்தரன சுண்ணரம்பு பரகைைகள உருவரக்கும் 

பலட்டரிடிக் படுக்கைைளின் அரிப்பு  

குப்கபைகள அைற்றுதல் /  றுசீரக ப்பு 

ைட்டு ரனம் மதரடங்கும் பபரது, 34 ைரற்ைரகல விகசயரழி உள்ளரட்சிைளில் ஒவ்மவரன்ைிலும் 

நிலத்தடி மபரருட்ைள் அைற்ைப்பட பவண்டும். இந்த தளங்ைள் பின்வரும் ஒன்று அல்லது அதற்கு 

ப ற்பட்ட வடிவங்ைகள உள்ளடக்ைியதரைக் ைள ஆய்வில் மதரியவந்துள்ளது: ைடற்ைகர  ணல், குன்று 

 ணல்,  ணல் உ ிழ்நீர், சிவப்பு பூ ி, பழுப்பு நிலம், ைல் ஆறு உருவரக்ைம் (ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ட 

ைடின  ணல், ைளி ண்  ற்றும் சுண்ணரம்பு சரகள மைரண்ட சுண்ணரம்பு மபரருட்ைள்), வண்டல்  ண் 

(வண்டல்  ணல் & வண்டல் ைளி ண்), ைடற்ைகர பரகை, பலட்டரிடிக் சரகள, சரகள படுக்கைைள் 

ஒவ்மவரரு இடத்தின் அடித்தள அக ப்புைகள உருவரக்கும் பபரது, துகளயிடும் தரவின் N 

 திப்புைளின் அடிப்பகடயில் அதிை சுக  மபரருட்ைள் அழிக்ைப்பட பவண்டும். 

 ணல், மரட் எர்த், பிரவுன் எர்த், பலட்டரிடிக் சரகள  ற்றும் சரகள படுக்கைைள் பபரன்ை இந்த 

அைழ்வரரரய்ச்சி மசய்யப்பட்ட மபரருட்ைளில் சில, ைரற்ைரகல விகசயரழி அக ப்கப நிர் ரணித்த 

பிைகு, ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல இடத்கதயும் நிரப்புவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும். ைளி ண், ைடற்ைகரப் 

பரகை  ற்றும் வண்டல் உகை பபரன்ை பிை அைழ்வரரரய்ச்சி மபரருட்ைள் அகடயரளம் ைரணப்பட்ட 

இடத்திற்குள் முகையரை அைற்ைப்படும். அகடயரளம் ைரணப்பட்ட இடத்திற்குள் குப்கபைகள 

முகையரை அைற்றுவதற்கு உள்ளுரரட்சி அதிைரரசகப / பிரபதச மசயலரளரிட ிருந்து அனு தி 

மபைப்படும். 

விகசயரழி ைட்டக ப்புைகள அக த்த பிைகு, அதன் சுற்றுப்புைப் பகுதி முகைப்படி மபரருத்த ரன 

 ண் மபரருட்ைளரல் நிரப்பப்படும் (முன்னுரிக  சிவப்பு படுக்கைைள்), அதன் சரிவுைள் 1: 3 விைிதத்தில் 

பரர ரிக்ைப்படும்  ற்றும்  ண் அரிப்கபத் தவிர்க்கும் மபரருட்டு பக்ை சரிவுைளில் மபரருத்த ரன 

நிலப்பரப்பு. ஒவ்மவரரு டர்கபன் ைட்டக ப்பிலும்  ற்றும் அகதச் சுற்ைிலும்  கழக் ைரலங்ைளில் 

தண்ணீர் பதங்ைர ல் இருக்ை சுற்றுப்புைத்தின் உயரத்கத ைருத்தில் மைரண்டு  ண் நிரப்பும் பணி 

ப ற்மைரள்ளப்படும். பின்னர் ஒவ்மவரரு வட்டரரத்திலும் உள்ள வடிைரல் பரகதகய ைருத்தில் 

மைரண்டு ஒவ்மவரரு இடத்திலும் வண்டல்  ண் மபரைிைள் அக க்ைப்படும்.  கழ ைரலங்ைளில் 

தண்ணீர் பதங்ைர ல் முகையரை மவளிபயறும் வகையில் வடிைரல் பரகத பரர ரிக்ைப்படும். 

தணிக்கும் நடவடிக்கைைள்- நீரியல் அம்சங்ைள் 

திட்ட நடவடிக்கைைளரல் ஏற்படும் முக்ைிய பரதிப்புைள் வண்டல்  ண் (முக்ைிய ரை பள்ளங்ைள், 

பருவைரல சிறு நீபரரகடைள்  ற்றும் தடரைம்), பருவைரல நீபரரகடைளுக்கு இகடயூறு  ற்றும் 

அணுைல் சரகலகய ைடக்கும் ப ற்பரப்பு நீபரரகடைளில் நீரின் தரத்தில் ஏற்படும்  ரற்ைங்ைள். நீரியல் 

சூழகலப் பரதுைரக்ைவும், பள்ளம், பரசனக் ைரல்வரய், நீர்ப்பரசனக் ைரல்வரய்ைள்  ற்றும் சிறு 

நீபரரகடைள் ஆைியவற்ைிற்கு ப பலரட்ட ரன நீபரரட்டத்துடன் கூடிய நுண்ணிய மபரருட்ைளின் 

இயக்ைத்கத நிர்வைிக்ைவும் முகையரன ைட்டு ரன நகடமுகைைள் உட்பட பின்வரும் நடவடிக்கைைள் 

எடுக்ைப்படும். ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகல பைரபுர தளத்திற்கும், அணுகு சரகலக்கும் வடிைரல் 
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ப லரண்க த் திட்டங்ைள் உருவரக்ைப்படும், அகவ  ண்ணின்  ண்கணக் ைட்டுப்படுத்தவும், 

தளங்ைளின் நிலப்பரப்பு ஓட்டத்கத நிர்வைிக்ைவும் உருவரக்ைப்படும். 

அணுைல் சரகலைளுக்ைரன வடிைரல் ப லரண்க  திட்டம் 

மூன்று வடிவக ப்பு விருப்பத்பதர்வுைள் (படம்: 5.2)  ண் நிகலக ைளின் அடிப்பகடயில் சரகல 

ைட்டு ரனம்  ற்றும்  றுவரழ்வு ஆைியவற்ைின் பபரது பயன்படுத்தப்படும். அகனத்து தரழ்வு நிகல 

 ற்றும் வடிைரல் பரகதைள் நிலப்பகுதியின் நிலப்பரப்பு வழியரை ைிகடக்ைக்கூடிய நீபரரகடைளுக்கு 

பரய்வதற்ைரன வழிைள் அல்லது பரகதைள் வழங்ைப்படும். 

 

cU 5-2: அணுைல் சரகலக்ைரன மவவ்பவறு வடிவக ப்பு விருப்பங்ைள்  

ட்மரப்சரய்டல் எர்த் பூட்டு  ற்றும் ைசிவு வடிைரல் (ைரல்வரயின் ைீழ் அைலம் - 0.4  ீ, ஓட்டத்தின் ஆழம் -

0.3  ீ, ைரல்வரயின் ஆழம் - 0.5  ீ,  ற்றும் ைரல்வரயின் ப ல் அைலம் - 1.2  ீ) அகனத்து வகையரன 

சரகல வடிவக ப்புைளுக்ைரைவும் ஒன்று ைட்டப்படும். ப பலரட்ட ரன ஓட்டத்கத பசைரிக்ை 

சரகலயின் ஓரம்.  ண் பூட்டு  ற்றும் ைசிவு வடிைரல்ைளில்  ண் படிவகதக் ைட்டுப்படுத்த தடுப்பு 

வடிைரல்ைளின் சரிவுைள் மபரருத்த ரன தகர மூடியுடன் பரர ரிக்ைப்பட பவண்டும். ப லும், 

சரகலயின் பதரள்பட்கட 1:1 பைரணத்தில் பரர ரிக்ைப்பட்டு, சரகலயின் பதரள்பட்கடைளில் தகுந்த 

தகர ட்ட உகை நடப்படும்.  ண் பூட்டு  ற்றும் ைசிவு வடிைரல்ைளில் பசைரிக்ைப்பட்ட நீர் பள்ளங்ைள் 

 ற்றும் ஏற்ைனபவ உள்ள வடிைரல் பரகதைள்  ற்றும் இறுதியரை ஓகடைளுக்கு பரய்ச்சப்படும். 

வரய்க்ைரலில் வண்டல்  ண் அகடக்ைப்பட்டு, சரய்கவப் மபரறுத்து ஒரு வரய்க்ைரலில் இருந்து 

 ற்மைரரு வரய்க்ைரலுக்கு தண்ணீர் மசல்லும். ஓகட ைடக்கும் பகுதிைளில்  கழநீர் பதங்ைர ல் 

இருக்ைவும், சீரரன நீபரரகட பரய்வதற்கும் அகனத்து பருவைரல ஓகடைளுக்கும் அணுகு சரகல 

அைலத்துக்கு இகணயரன தகரப்பரலம் அக க்ைப்படும். வரர்ப்புக்கு முந்கதய ைரன்ைிரீட் ஹ்யூம் 
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குழரய்ைள் (600  ி. ீ.) ைரற்ைழுத்த தரழ்வுப் பகுதிைளுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டு, ஆண்டு முழுவதும் 

இருக்கும் நீகர பதங்ைர ல் அனுப்பும். சில முன்ம ரழியப்பட்ட சரகலப் பிரிவுைள் தற்பபரதுள்ள 

நீர்ப்பரசனக் ைரல்வரயில் உள்ளன, ப லும் ைரல்வரயின் வண்டகலக் ைட்டுப்படுத்த சரகல 

ப ம்பரட்டின் பபரது சு ரர் 2  ீ இலவச இடம் பரர ரிக்ைப்படும். 

ைரற்று பைரபுர தளங்ைளுக்ைரன வடிைரல் ப லரண்க  திட்டம் 

ைரற்ைரகல  ின் பைரபுர தளங்ைள் (85  ீ x 85  ீ) ஏற்ைனபவ இருக்கும் தகர  ட்டத்திலிருந்து 

அதிைபட்சம் ஒரு  ீட்டர் வகர ைன ரன  ண்ணரல் நிரப்பப்பட்டு சுருக்ைப்பட்டு விளிம்பு 1:3 சரய்வரை 

பரர ரிக்ைப்படும். நிரப்பப்பட்ட பகுதி  ற்றும் சரிவுைளில் மபரருத்த ரன நிலப்பரப்பு 

அைிமுைப்படுத்தப்படும். ஒவ்மவரரு ைரற்ைரகலக் பைரபுரத் தளத்திற்கும் ட்மரப்சரய்டல்  ண் 

வடிைரல்ைள்  ற்றும் சரகலபயரர வடிைரல்ைள் வழங்ைப்படும்  ற்றும் தளத்திற்குள் நிலத்தடி ஓட்டத்கத 

பசைரிக்கும். இரண்டு வகையரன வடிைரல்ைளும்  ண் வடிைரல் (ைரல்வரயின் ைீழ் அைலம் - 0.4  ீ, 

ைரல்வரயின் ஆழம் - 0.3  ீ,  ற்றும் ைரல்வரயின் ப ல் அைலம் - 1.2  ீ. தளத்தின் பசைரிக்ைப்பட்ட 

நிலப்பரப்பு ஓட்டம் திகச திருப்பப்படும். வடிைரல் பரகதைள் அல்லது அணுைல் சரகல ஓர வடிைரல் 

ஒவ்மவரரு தளத்திற்கும் வடிைரல் ப லரண்க  திட்டம் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது (படம்:5.2 முதல் 

படம்:5.39). 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 1): தளத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல்ைளுக்கு 

பரய்ைிைது  ற்றும் இறுதியரை சரகலபயரர ைல்மவர்ட் வழியரை சிறு ஓகடயில் பசர்க்ைிைது. 

சரகலபயரர வடிைரல்ைளுக்கு ப ல் நிலப் பரய்ச்சல் மூலம் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் 

ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 1(1): 79
0

 57’ 43.54” E, 08
0

 42’ 56.81” N.      ST 1(2): 79
0

 57’ 43.53” E, 08
0

 42’ 56.52” N 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 2): தளத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல்ைளில் பரய்ந்து 

இறுதியரை சரகலபயரர  தகு வழியரை பருவைரல நீர் பரகத/பரசன மதரட்டியில் பசர்க்ைிைது. 

சரகலபயரர வடிைரல்ைளுக்கு ப ல் நிலப் பரய்ச்சல் மூலம் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் 

ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 2(1): 79
0

 57’ 27.74” E, 08
0

 42’ 58.22” N.      ST 2(2): 79
0

 57’ 27.75” E, 08
0

 42’ 58.38” N 

 

cU 5-3: WT 1 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 
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cU 5-4: WT 2 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல சக்தி தளம் (WT 3): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர் பரகதக்கு பரய்ைிைது. 

நிலப்பரப்பு ஓட்டத்தின் மூலம் பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் 

ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 3(1): 79
0

 57’17.56” E, 08
0

 42’ 57.68” N.      ST 3(2): 79
0

 57’ 15.72” E, 08
0

 42’ 55.36” N 

 

cU 5-5: WT 3 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 4): தளத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல்ைள்  ற்றும் 

புதிதரை உருவரக்ைப்பட்ட மநல் நிலங்ைளுக்கு பரய்ைிைது. சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் மநல் 
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நிலங்ைளில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய 

 ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 4(1): 79
0

 57’ 42.17” E, 08
0

 42’ 25.05” N.      ST 4(2): 79
0

 57’ 43.61” E, 08
0

 42’ 26.46” N 

 

cU ure 5-6: WT 4 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல சக்தி தளம் (WT 5): நிலத்தின் ப லடுக்கு ஓட்டம் தரழ்வு  ண்டலத்திற்கு பரய்ைிைது. 

நிலப்பரப்பு ஓட்டத்தின் மூலம் தரழ்நிகலயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு 

வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 5(1): 79
0

 57’ 04.52” E, 08
0

 42’ 19.59” N.      ST 5(2): 79
0

 57’ 05.74” E, 08
0

 42’ 16.76” N 

 

cU 5-7: WT 5 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 6): நிலத்தின் ப ற்குப் பகுதியின் ப லடுக்கு ஓட்டம் சரகலபயரர 

வடிைரல்ைளிலும், நிலத்தின் ைிழக்குப் பகுதி சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் வனப் பகுதியிலும் பரய்ைிைது. 

சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் வனப்பகுதியில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த நரன்கு 

வண்டல்  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 6(1): 79
0

 57’ 07.33” E, 08
0

 42’ 03.65” N.      ST 6(2): 79
0

 57’ 07.41” E, 08
0

 42’ 00.48” N. 

ST 6(3): 79
0

 57’ 06.03” E, 08
0

 42’ 03.23” N.      ST 6(4): 79
0

 57’ 06.90” E, 08
0

 42’ 00.43” N. 

 

 

cU 5-8: WT 6 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 7): நிலத்தின் வடக்குப் பகுதியின் ப பலரட்டப் பரய்ச்சல் சரகலபயரர 

வடிைரல்ைளுக்கும், நிலத்தின் மதற்குப் பகுதி சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் வனப் பகுதிக்கும் மசல்ைிைது. 

சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் வனப்பகுதியில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த, மூன்று  ண் 

மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 7(1): 79
0

 57’ 38.29” E, 08
0

 41’ 50.83” N.      ST 7(2): 79
0

 57’ 38.10” E, 08
0

 41’ 50.53” N 

ST 7(3): 79
0

 57’ 35.30” E, 08
0

 41’ 51.65” N 

 

cU 5-9: WT 7 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 8): நிலத்தின் ைிழக்குப் பகுதியின் ப லடுக்கு ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் 

 ற்றும் நிலத்தின் ப ற்குப் பகுதி சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் வனப் பகுதிக்கு மசல்ைிைது. 

சரகலபயரர வடிைரல்ைள்  ற்றும் வனப்பகுதியில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த 

மூன்று  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும்.  

ST 8(1): 79
0

 57’ 05.68” E, 08
0

 41’ 41.21” N.      ST 8(2): 79
0

 57’ 07.68” E, 08
0

 41’ 41.18” N 

ST 8(3): 79
0

 57’ 07.96” E, 08
0

 41’ 41.13” N 

 

cU 5-10: WT 8 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 9): தளம் ஒருங்ைிகணக்ைப்படரத ைடற்ைகர  ணல் உருவரக்ைத்தில் 

அக ந்துள்ளது  ற்றும் நிலப்பரப்பு நிகலைளின் நிைழ்வு குகைந்தபட்ச  ட்டத்தில் இருக்கும். எனபவ, 

 ண் மபரைி இல்லரத  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். கூடுதலரை, ைடற்ைகரக்கு பநர்த்தியரன 

மபரருட்ைகளச் பசர்ப்பகதக் ைட்டுப்படுத்த ைடற்ைகரகய எதிர்மைரள்ளும் எல்கலயில் ஒரு பைபியன் 

சுவர் ைட்டப்படும். 
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cU 5-11: WT 9 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 10): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர் பரகத வழியரை 

ைடலுக்கு பரய்ைிைது. பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த 

இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும்.  

ST 10(1): 79
0

 57’ 16.19” E, 08
0

 41’ 12.68” N.      ST 10(2): 79
0

 57’ 13.59” E, 08
0

 41’ 11.25” N 

 

cU 5-12: WT 10 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 11): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் தரழ்வரை பரய்ைிைது. ைரற்ைழுத்த 

தரழ்வு  ண்டலத்தில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் 

மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும்.  
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ST 11(1): 79
0

 57’ 25.61” E, 08
0

 41’ 10.60” N.      ST 11(2): 79
0

 57’ 23.92” E, 08
0

 41’ 11.53” N 

 

cU 5-13: WT 11 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 12): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் தரழ்வரை பரய்ைிைது. ைரற்ைழுத்த 

தரழ்வு  ண்டலத்தில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் 

மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 12(1) : 79
0

 57’ 05.18” E, 08
0

 40’ 35.07” N.      ST 12(2) : 79
0

 57’ 07.93” E, 08
0

 40’ 34.16” N 

 

cU 5-14: WT 12 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 13): வடக்குப் பகுதியில் உள்ள ப லடுக்கு ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் 

 ற்றும் மதற்குப் பகுதியின் ப பலரட்டப் பரய்ச்சல் தரழ்வரைப் பரய்ைிைது. சரகலபயரர சரக்ைகடயில் 

நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த மூன்று  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் 

அக க்ைப்படும். 

ST 13(1): 79
0

 57’ 17.27” E, 08
0

 40’ 27.21” N.      ST 13(2): 79
0

 57’ 14.70” E, 08
0

 40’ 28.74” N 

ST 13(3): 79
0

 57’ 13.04” E, 08
0

 40’ 26.04” N 

  

cU 5-15: WT 13 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 14): நிலத்தில் நிலத்தடி ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல்ைளில் பசர்க்ைிைது 

 ற்றும் இறுதியரை சரகலபயரர  தகு வழியரை பள்ளம் / ஓகடகய பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர 

வடிைரல்ைளில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த நரன்கு வண்டல்  ண் மபரைிைளுடன் 

 ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 14(1): 79
0

 57’ 24.16” E, 08
0

 40’ 19.76” N.      ST 14(2): 79
0

 57’ 24.36” E, 08
0

 40’ 20.09” N 

ST 14(3): 79
0

 57’ 26.70” E, 08
0

 40’ 18.26” N.      ST 14(4): 79
0

 57’ 26.86” E, 08
0

 40’ 18.53” N 
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cU 5-16: WT 14 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 16): நிலத்தில் நிலத்தடி ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் பசர்க்ைிைது  ற்றும் 

இறுதியரை சரகலபயரர ைல்மவட்டுைள் வழியரை தரழ்வு / ஓகடகய பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர 

சரக்ைகடயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய 

 ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 16(1): 79
0

 57’ 18.58” E, 08
0

 39’ 31.42” N.      ST 16(2): 79
0

 57’ 15.95” E, 08
0

 39’ 32.74” N 

 

cU 5-17: WT 16 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 17): ைிழக்குப் பகுதியில் நிலத்தடி ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் பரய்ைிைது 

 ற்றும் இறுதியரை சரகலபயரர ைல்மவர்ட் வழியரை தரழ்வு / ஓகடகய பசர்க்ைிைது. ப ற்குப் பகுதியில் 

நிலத்தடி ஓட்டம் தரழ்வரைப் பரய்ைிைது. சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் பள்ளத்தில் நுண்ணிய 
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மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் 

அக க்ைப்படும். 

ST 17(1): 79
0

 57’ 08.81” E, 08
0

 39’ 35.06” N.      ST 17(2): 79
0

 57’ 05.88” E, 08
0

 39’ 35.03” N 

 

cU 5-18: WT 17 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 18): நிலத்தில் நிலத்தடி ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல்ைளில் பசர்க்ைிைது 

 ற்றும் இறுதியரை சரகலபயரர  தகுைள் வழியரை பள்ளம் / ஓகடகய பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர 

வடிைரல்ைளில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய 

 ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 18(1): 79
0

 56’ 58.44” E, 08
0

 39’ 37.89” N.      ST 18(2): 79
0

 56’ 58.12” E, 08
0

 39’ 38.03” N 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 19): சுற்றுச்சூழலுக்கு நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த 

இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 19(1): 79
0

 56’ 54.32” E, 08
0

 39’ 49.16” N.      ST 19(2): 79
0

 56’ 53.29” E, 08
0

 39’ 45.86” N 
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cU 5-19: WT 18 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

 

cU 5-20: WT 19 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 20): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பள்ளங்ைளுக்கு பரய்ைிைது. 

ைரற்ைழுத்த தரழ்வு  ண்டலத்தில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் 

மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 20(1): 79
0

 56’ 40.24” E, 08
0

 38’ 48.77” N.      ST 20(2): 79
0

 56’ 439.29” E, 08
0

 38’ 51.49” N 
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cU 5-21: WT 20 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 21): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பள்ளங்ைள் வழியரை ைடலுக்கு 

பரய்ைிைது. ைரற்ைழுத்த தரழ்வு  ற்றும் ைடலில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த இரண்டு 

வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 21(1): 79
0

 56’ 43.68” E, 08
0

 38’ 33.77” N.      ST 21(2): 79
0

 56’ 42,51” E, 08
0

 38’ 34.59” N 

 

cU 5-22: WT 21 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 22): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர் பரகத வழியரை 

ைடலுக்கு பரய்ைிைது. பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த 

இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 
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ST 22(1): 79
0

 56’ 51.67” E, 08
0

 38’ 18.98” N.      ST 22(2): 79
0

 56’ 50.72” E, 08
0

 38’ 19.35” N 

 

cU 5-23: WT 22 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 23): நிலத்தில் நிலத்தடி ஓட்டம் பள்ளத்தரக்குைள் வழியரை ைடலுக்கு 

பரய்ைிைது. இறுதியரை ைடலில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த நரன்கு வண்டல் 

மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 23(1): 790 56’ 57.05” E, 080 38’ 09.66” N.      ST 23(2): 790 56’ 57.28” E, 080 38’ 09.65” N. 
ST 23(3) : 790 56’ 54.51” E, 080 38’ 08.50” N..     ST 23(4) : 790 56’ 56.14” E, 080 38’ 06.51” N. 

 

cU 5-24: WT 23 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 24): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் பசர்க்ைிைது 

 ற்றும் இறுதியரை ைடலுக்கு பரய்ைிைது. பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் 

ைட்டுப்படுத்த நரன்கு வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். ப லும், அரிப்கபக் 

ைட்டுப்படுத்த நிலத்துக்குள் பருவைரல நீர்ப் பரகதப் பகுதிக்கு பரகைைள் அக க்ைப்படும். 

ST 24(1): 79
0

 57’ 06.20” E, 08
0

 38’ 00.86” N.      ST 24(2): 79
0

 57’ 04.07” E, 08
0

 37’ 59.37” N 

ST 24(3): 79
0

 57’ 05.83” E, 08
0

 38’ 00.97” N.      ST 24(4): 79
0

 57’ 06.18” E, 08
0

 37’ 57.45” N 

 

cU 5-25: WT 24 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 25): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் பசர்க்ைிைது 
 ற்றும் இறுதியரை சரகலபயரர வடிைரல் வழியரை பள்ளத்தரக்கு பச ிப்புக்கு பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர 

வடிைரல்ைளில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய 

 ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 25(1): 79
0

 57’ 17.74” E, 08
0

 37’ 47.10” N.      ST 25(2): 79
0

 57’ 15.65” E, 08
0

 37’ 48.96” N 
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cU 5-26: WT 25 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 26): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் பசர்த்து 

இறுதியரை சரகலபயரர  தகு வழியரை பரசன மதரட்டியில் பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் 

பரசன மதரட்டியில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் 

கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும். 

ST 26(1): 79
0

 57’ 14.75” E, 08
0

 36’ 47.50” N.      ST 26(2): 79
0

 57’ 50.21” E, 08
0

 36’ 15.78” N 

 

cU 5-27: WT 26 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 27): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் பசர்க்ைிைது 

 ற்றும் இறுதியரை ைடல் பசர்க்ைிைது. பருவைரல நீர்ப்பரகதயில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் 

ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 27(1): 79
0

 56’ 01.56” E, 08
0

 36’ 36.61” N.      ST 27(2): 79
0

 55’ 59.33” E, 08
0

 36’ 38.40” N 
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cU 5-28: WT 27 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 28): நிலத்தில் நிலத்தடி ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல் பசர்க்ைிைது  ற்றும் 

இறுதியரை சரகலபயரர ைல்மவர்ட் வழியரை மநல் நிலத்தின் வயல் வடிைரல் பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர 

வடிைரல்  ற்றும் மநல் நிலங்ைளில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் 

மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் அக க்ைப்படும்.  

ST 28(1): 79
0

 56’ 03.70” E, 08
0

 36’ 20.16” N.      ST 28(2): 79
0

 56’ 05.83” E, 08
0

 36’ 22.18” N 

  

cU 5-29: WT 28 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 29): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் வனப்பகுதியில் ைரற்ைழுத்த தரழ்வு 

நிகலகய அதிைரிக்ைிைது. ைரற்ைழுத்த தரழ்வு  ண்டலத்தில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத 

ைட்டுப்படுத்த  ண் மபரைியுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் ைட்டப்படும். 



203 

 

ST 29(1): 79
0

 56’ 16.26” E, 08
0

 36’ 18.38” N.       

 

cU 5-30: WT 29 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 30): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் சரகலபயரர வடிைரல்  ற்றும் 
இறுதியரை சரகலபயரர ைல்மவர்ட் வழியரை பள்ளம் பகுதிகய பசர்க்ைிைது. சரகலபயரர சரக்ைகடயில் 

நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த இரண்டு  ண் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் 

அக க்ைப்படும்.  

ST 30(1): 79
0

 56’ 20.39” E, 08
0

 36’ 12.76” N.      ST 30(2): 79
0

 56’ 23.92” E, 08
0

 36’ 11.10” N 

 

cU 5-31: WT 30 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk; 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 31): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர் பரகத வழியரை ைடல் 

பசர்க்ைிைது. பருவைரல நீர் பரகத  ற்றும் ைடலில் நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகத ைட்டுப்படுத்த 

இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 31(1): 79
0

 55’ 16.58” E, 08
0

 35’ 36.51” N.      ST 31(2): 79
0

 55’ 16.77” E, 08
0

 35’ 34.77” N 

 

cU 5-32: WT 31 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 32): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் வனப்பகுதிக்கு பரய்ந்து இறுதியரை 
ைீழ்நிகல நீர்ப்பரசனத் மதரட்டியில் பசர்க்ைிைது. நீர்ப்பரசனத் மதரட்டியில் நுண்ணிய மபரருட்ைகளச் 

பசர்ப்பகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 32(1): 79
0

 55’ 28.35” E, 08
0

 35’ 30.56” N.      ST 32(2): 79
0

 55’ 28.57” E, 08
0

 35’ 28.94” N 

 

cU 5-33: WT 32 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 33): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் வனப்பகுதிக்கு பரய்ந்து இறுதியரை 

ைீழ்நிகல நீர்ப்பரசனத் மதரட்டியில் பசர்க்ைிைது. நீர்ப்பரசனத் மதரட்டியில் நுண்ணிய மபரருட்ைகளச் 

பசர்ப்பகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் ைட்டப்படும். 

ST 33(1): 79
0

 55’ 38.85” E, 08
0

 35’ 23.43” N.      ST 33(2): 79
0

 55’ 39.70” E, 08
0

 35’ 23.70” N 
 

 
 

cU 5-34: WT 33 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 34): நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் வனப்பகுதி வழியரை மநல் நிலத்தின் 

வயல் வடிைரல்க்கு பரய்ைிைது. வயல் வரய்க்ைரலில் நுண்ணிய மபரருட்ைகள பசர்ப்பகத ைட்டுப்படுத்த 

இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் கூடிய  ண் வடிைரல் ைட்டப்படும்.  

ST 34(1): 79
0

 55’ 42.07” E, 08
0

 35’ 09.54” N.      ST 34(2): 79
0

 55’ 41.58” E, 08
0

 35’ 10.66” N 

 

cU 5-35: WT 34 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 
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ைரற்ைரகல  ின் தளம் (WT 38): நிலத்தின் ப லடுக்கு ஓட்டம் வடக்குப் பக்ைத்திற்கு அருைிலுள்ள 

பகுதியில் அக ந்துள்ள ைரற்ைழுத்தத் தரழ்கவச் பசர்க்ைிைது. ைரற்ைழுத்த தரழ்வு  ண்டலத்தில் 

நுண்ணிய மபரருட்ைள் பசர்வகதக் ைட்டுப்படுத்த இரண்டு வண்டல் மபரைிைளுடன் பூ ி வடிைரல் 

ைட்டப்படும்.  

ST 38(1): 79
0

 56’ 25.93” E, 08
0

 34’ 12.65” N.      ST 38(2): 79
0

 56’ 26.36” E, 08
0

 34’ 12.64” N 

 

cU 5-36: WT 38 jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

CSSf;fhd tbfhy; Kfhikj;Jt jpl;lk; 

CSS நிலத்கத ச ன் மசய்ய சுத்தம் மசய்தல், மவட்டுதல்  ற்றும் நிரப்புதல்  ற்றும் சுருக்குதல்  ற்றும் 

CSS நிலத்திற்கு பவலி அக க்ைப்படும். நிலத்தின் ப பலரட்ட ரன ஓட்டம் பருவைரல நீர் பகுதி 

வழியரை ைல் ஆறு பநரக்ைி மசல்ைிைது. 

 

ட்பரப்சரய்டல் பரகை பரதரள சரக்ைகடைள், உள் சரகல ஓர வடிைரல்ைள்  ற்றும் இரண்டு வண்டல் 

மபரைிைள் ஆைியகவ CSS நிலத்திற்கு வழங்ைப்படும், அகவ தளத்தில் உள்ள ப பலரட்ட ரன 

ஓட்டத்கத பசைரிக்கும்  ற்றும் இறுதியரை பருவைரல நீர் பரகத வழியரை ைல் ஆருக்கு திருப்பி 

விடப்படும். ஒவ்மவரரு தளத்திற்கும் வடிைரல் ப லரண்க த் திட்டம் ைீபழ மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது 

(படம்:5.40). ST CSS (1): 79
0

 57’ 37.84” E, 08
0

 38’ 21.32” N.      

ST CSS (2): 79
0

 57’ 37.84” E, 08
0

 38’ 17.17” N.      
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cU 5-37: CSS jsj;jpd; tbfhyikg;G Kfhikj;Jt jpl;lk;. 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள் - வரழ்விடங்ைள் - விலங்ைினங்ைள் / தரவரங்ைள்  ற்றும்  ரங்ைகள 

மவட்டுதல் 

ைரற்றுப் பண்கணைள்  ற்றும் ஒலிபரப்புக் பைரடுைளிலிருந்து எழும் முக்ைிய எதிர் கையரன 

தரக்ைங்ைளில் ஒன்று பைகவைள்  ற்றும் மவௌவரல்ைள் பபரன்ை பைகவைள்  ற்றும் இைப்பு  ற்றும் 

ைரயத்திற்கு வழிவகுக்கும்.  ன்னரர் தீகவப் பபரலன்ைி, திட்டப் பகுதியில் குளங்ைள் அல்லது பசற்றுத் 

திட்டுைள் இல்லரததரல், புலம்மபயர்ந்த பைகவைளின் குைிப்பிடத்தக்ை கூட்டங்ைள் எதுவும் 

ைரணப்படவில்கல. ைரற்ைரகலைகள அக ப்பதற்ைரை பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட இடங்ைள்  ரிச்சிைட்டி 

ைரப்புக்ைரடுைளில் புதர்க்ைரடுைள்  ற்றும் சிகதந்த உலர்ந்த-ைலப்பு பசுக யரன ைரடுைளில் 

அக ந்துள்ளன. எவ்வரைரயினும், ைரடிக்குளி  ற்றும் முள்ளிக்குளம் பகுதியில் அக ந்துள்ள சில 

நீர்ப்பரசன குளங்ைள் பைகவைளின் நட ரட்டத்கத அவதரனிக்ைின்ைன. விலங்ைினங்ைளின்  ீது, 

குைிப்பரை நீர்ப்பரசனத் மதரட்டிைகளச் சுற்ைி ஏற்படக்கூடிய பரதிப்புைள் குைித்து துல்லிய ரன 

 திப்பீட்கடச் மசய்வதற்கு, பைகவைள்  ற்றும் மவளவரல்ைள்  ீது ைவனம் மசலுத்தும் ப லதிை ஆய்வு, 

விலங்ைினங்ைளின் கூட்டக ப்பு  ற்றும் நடத்கத ஆைியவற்ைில் ஏற்படும் தற்ைரலிை  ரற்ைங்ைகளக் 

ைண்டைிய பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது. திட்டப் பகுதியில் இருக்கும் விலங்ைினங்ைளுக்குத் பதகவயரன 

தணிப்பு நடவடிக்கைைளின் வகைகயத் தீர் ரனிக்ை இது உதவுைிைது. இலங்கையில் இது பபரன்ை  ற்ை 

மபரிய ைரற்ைரகலைளுக்ைரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வுைளின் அடிப்பகடயில் மபைப்பட்ட நீண்ட ைரல 

விலங்ைின ைணக்மைடுப்புக்கு பின்பற்ைப்பட பவண்டிய உத்பதச வழிமுகை இகணப்பு 9 இல் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 

 ரம் மவட்டுதல்  ற்றும்  ீண்டும் நடவு மசய்தல் 

பைரபுரம் / விகசயரழி அக த்தல், டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் பைரபுரங்ைள், அணுைல் சரகல  ற்றும் 

துகண வசதிைளுக்ைரன தள அனு தி பதகவயரன தடம் பகுதிக்கு ைட்டுப்படுத்தப்படும். எந்தமவரரு 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைக்கும் பதகவப்படரத நிலத்தில் விழும் பகுதிைளில் இருந்து தரவரங்ைள் 

அைற்ைப்படக்கூடரது. ைிபரன் ஸ்படஜிங் பகுதி, இகடப்பட்ட பகுதிைள், இகடநிறுத்தப்பட்ட டர்கபன் 

கூறுைளுக்ைரன ப ல்நிகல அனு தி ஆைியகவ குகைந்தபட்ச  ரங்ைகள மவட்டுவது பதகவப்படும் 

வகையில் திட்ட ிடப்பட பவண்டும். உடனடி சுற்றுப்புைச் மசயல்பரடுைள் முடிந்தவுடன் சீர்குகலந்த 
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பகுதிைள்  ீண்டும் தரவர ரக்ைப்படும். CEB/MWPP ஆனது, இட ஒதுக்ைீட்டின் பபரது உள்ளூர்  ற்றும் 

அச்சுறுத்தப்பட்ட தரவர இனங்ைள் அைற்ைப்படர ல் இருப்பகத உறுதி மசய்யும். அைற்றுவது தவிர்க்ை 

முடியரத பட்சத்தில், ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் முடிந்த பிைகு அபத இனத்கத நடவு மசய்ய பவண்டும். 

அன்னிய ஆக்ைிர ிப்பு இனங்ைள் நிறுவப்படுவதற்கு தளம் மதரடர்ந்து ைண்ைரணிக்ைப்பட பவண்டும். 

உள்ளூர் தரவரங்ைள்  ற்றும் விலங்ைினங்ைகளப் பரதிக்கும் பவறு எந்தச் மசயகலயும் தவிர்க்கு ரறு 

பணியரளர்ைளுக்கு அைிவுறுத்தப்பட பவண்டும். 

அந்த பகுதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளரன  ற்றும் அருைில் உள்ள தரவர இனங்ைகள  ீட்மடடுப்பதற்கு 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள் பதகவ - 16 அழிந்து வரும் இனங்ைள் (5  ர இனங்ைள், 6 புதர்ைள், 3 

மூலிகைைள்  ற்றும் 2 மைரடிைள் -சிவப்பு பட்டியல் 2020), 20 அழிந்து வரும் இனங்ைள் பதிவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளன. திட்டப் பகுதி. தனிநபர்ைள் ெரர்ட்ஸ்டரண்டில் ைரணப்பட்டரல், ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைள் ைரரண ரை இகவ அைற்ைப்படும் அல்லது பசத கடயும். இந்த இனங்ைளின் நரற்றுைள் 

அருைிலுள்ள பகுதியில் ைரணப்படுைின்ைன, ப லும் இகவ திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்படரத வட்டரரங்ைளில் 

அைிமுைப்படுத்தப்பட பவண்டும். ப லும், இந்த தரவரங்ைகள ைடின நிகலக்கு மவளிபய  ீண்டும் 

நடலரம் (ைட்டு ரனங்ைள் முடிந்ததும்). திட்டத்திற்கு  ரம்/புதர் இனங்ைள் மதரடர்பரன நடவு திட்டம் 

பதகவப்படும், அதரவது 1:3 என்ை விைிதத்தில் அவற்கை  ீண்டும் நடவு மசய்ய பவண்டும். ைட்டு ரனப் 

பணிைள் நிகைவகடந்த பிைகு, CEB  ற்றும் வனத் துகையின் ப ற்பரர்கவயின் ைீழ் ஒப்பந்ததரரர் 

மூலம் இது மசய்யப்படும். CEB/FD  ீண்டும் நடவு மசய்வதற்ைரன பகுதிகய, ைடின ரன நிலத்திற்கு 

மவளிபய, அணுைல் சரகல, ைட்டிடங்ைள் பபரன்ைவற்கைத் தீர் ரனிக்கும்.  ரிச்சிக்ைட்டி RFக்ைரன  று 

நடவு /  றுசீரக ப்புத் திட்டத்கதச் மசயல்படுத்த முன்ம ரழியப்பட்ட WMPP- மூன்ைரம் ைட்ட 

திட்டத்தின் ைீழ் நிதி வழங்ை பவண்டும். வனத்துகை. 

CEB  ற்றும் FD ப ற்பரர்கவயின் ைீழ் ஒப்பந்ததரரர் மவட்டப்பட்ட  ரங்ைள்  ற்றும் பிடுங்ைப்பட்ட 

புதர் இனங்ைகள  ீண்டும் நடவு மசய்வரர். CEB பதரட்டம் இல்லர ல் ைடின ரை நிற்கும் பகுதிகய 

தக்ைகவக்ை விரும்புைிைது என்று ைருதி, ைரற்ைரகல நிர் ரணிக்ைப்பட்ட பிைகு  ீண்டும் நடவு மசய்யும் 

பகுதிகய தீர் ரனிக்ை பவண்டும். ஏலம் எடுப்பவருக்கு வரம்புைளுடன் ைடின நிகலப் பகுதிகயச் 

சரிமசய்யும் சுதந்திரம் இருக்கும். தற்பபரது  ீண்டும் நடவு மசய்யும் பகுதிகய வகரயறுப்பது 

சரத்திய ில்கல. திட்டத்கத மசயல்படுத்திய பிைகு, வனத்துகை  ற்றும் ைகரபயரரப் பரதுைரப்புத் 

துகையுடன் ைலந்தரபலரசித்து,  ரங்ைகள  ீண்டும் நடுவதற்ைரன இடங்ைகள CEB தீர் ரனிக்கும். 

ைடல் சூழல் 

ைடல்சரர் தகலயீடுைள் இல்லரததரல், முன்ம ரழியப்பட்ட வளர்ச்சியரல் ைடல் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

குைிப்பிடத்தக்ை பரதிப்பு எதுவும் இல்கல. எனபவ, தணிப்பு நடவடிக்கைைள் எதுவும் 

முன்ம ரழியப்படவில்கல. 

சமூைவியல்  ற்றும் ைலரச்சரர தரக்ைங்ைகள தவிர்க்ை/குகைக்ை முன்ம ரழியப்பட்ட நடவடிக்கைைள் 

1. நிரந்தர ரைபவர அல்லது தற்ைரலிை ரைபவர, பகுதியரைபவர அல்லது முழுக யரைபவர, 

குடி ரர த்து பணிைள் மதரடங்கும் முன், திட்டத்தின் தரக்ைம்  ரற்ைியக க்ைப்பட பவண்டும். 

விவசரய நிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள இகடயூறுைகள, நில உரிக யரளருக்கு திருப்தி அளிக்கும் 

வகையில் திட்டம் மூலம்  ீட்மடடுக்ை பவண்டும். திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்படக்கூடிய எந்த 

குடும்பங்ைளுக்கும் சிைப்பு உதவி வழங்ைப்பட பவண்டும். 
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2. நிற்கும்  ரங்ைள்  ற்றும் பயிர்ைளுக்கு ஏற்படும் பரதிப்புைகள குகைக்கும் நடவடிக்கைைகள 

இத்திட்டம் ப ற்மைரள்ள பவண்டும். பயிரிடப்படரத பருவங்ைளில் ைடத்தும் சுண்ணரம்பு 

ைட்டு ரனப் பணிைகள ப ற்மைரள்வது இத்தகைய பரதிப்புைகளத் தவிர்ப்பதற்ைரன ஒரு 

உத்தியரை இருக்ைலரம். 

3. திட்டத்தின் நிரந்தர நிலப் பயன்பரட்கடத் தவிர  ற்ை அகனத்து நிலப்பரப்புைளும் நில 

உரிக யரளர்ைளுக்கு வழக பபரல் தங்ைள் வரழ்வரதரர நடவடிக்கைைகளத் மதரடரச் மசய்ய 

பவண்டும். CEB பயிர்ச்மசய்கையின் தற்ைரலிை இழப்கப ஈடுமசய்வதற்ைரன ஒரு 

மபரைிமுகைகய உருவரக்குதல், கையைப்படுத்தப்பட்ட நிலத்திற்ைரன இழப்பீட்டிற்கு 

ப லதிை ரை பயிர்ச்மசய்கைகய  ீண்டும் பச ித்து கவப்பதற்ைரன நிலத்கத தயரர் மசய்தல். 

4. திட்டப் பகுதி பவலி அக க்ைப்படக் கூடரது  ற்றும் மபரதுச் மசரத்து  ற்றும் வளங்ைகள 

சமூைங்ைள் அணுகுவகதத் தடுக்ைக்கூடரது. 

5. திட்டத்தின் புரவலர் சமூைத்துடனரன அர்த்தமுள்ள ஆபலரசகன  ற்றும் தைவல்மதரடர்பு 

ைட்டு ரனம்  ற்றும் மசயல்பரட்டு ைரலம் முழுவதும் அவர்ைளின் உண்க யரன ைவகலைகள 

உள்வரங்ைவும்  ற்றும் திட்டத்தின் மவளிப்பகடத்தன்க கய உறுதிப்படுத்தவும் மதரடர 

பவண்டும். திட்டத் தைவல்ைள் உள்ளூர் ம ரழிைளில் மதரடர்ந்து சமூைத்திற்குப் பரப்பப்பட 

பவண்டும். 

6. திட்ட அ லரக்ைத்தின் சமூைப் பரதுைரப்பு அம்சங்ைகளக் ைண்ைரணிக்ைவும், திட்டப் 

பகுதியின்  ீன்வளத்கதக் ைண்ைரணிக்ைவும், திட்டத்தரல்  ீன் பிடிப்பு குகையும் என்ை 

 ீனவர்ைளின் அச்சத்கத சரிபரர்க்ைவும், ஒரு சமூைப் பங்பைற்பு ைண்ைரணிப்பு மசயல்முகை 

 ற்றும் CEB ஆல் நிறுவப்படும் ைட்டக ப்பு. 

7. திட்டத்தின் பநரக்ைத்கத அதிைரிப்பது, திட்டத்தின் தடம் அல்லது எல்கலைகள  ரற்றுவது, 

 ீள்குடிபயற்ைத்கத அதிைரிக்கும்  ற்றும் பிை பரதை ரன பரதிப்புைள் தவிர்க்ைப்பட பவண்டும். 

8. பரதிக்ைப்பட்ட தரப்பினரிட ிருந்து எழும் குகைைகள நிவர்த்தி மசய்ய, திட்டத்கத 

மசயல்படுத்துவதற்கு முன், எளிதில் அணுைக்கூடிய  ற்றும் மசலவு குகைந்த குகை தீர்க்கும் 

வழிமுகை (GRM) நிறுவப்பட பவண்டும். GRM பல அடுக்கு குகை தீர்க்கும் குழுக்ைகள (GRC) 

சித்தப்படுத்தும். தள  ட்டத்தில் உள்ள GRC, GN நிகல, பிரபதச மசயலரளர்  ட்டம்  ற்றும் 

CEB  ட்டம் ஆைியகவ GRM இன் அடிப்பகட அடுக்குைளரகும். பரதிக்ைப்பட்ட சமூைங்ைளின் 

பிரதிநிதிைள், ஒரு மபண் உட்பட, ஒவ்மவரரு  ட்டத்திலும் GRC இன் உறுப்பினரரை இருக்ை 

பவண்டும். GRM இன் ைட்டக ப்பு, மசயல்முகை, ைரலக்மைடு  ற்றும் மதரடர்பு விவரங்ைள் 

பற்ைிய தைவல்ைள் சமூைங்ைளுக்குப் பரப்பப்பட பவண்டும். 

9. திட்டத்தின் பணியரளர்ைளில் உள்ளூர் மதரழிலரளர்ைளின் ஈடுபரடு முன்னுரிக யரை இருக்ை 

பவண்டும்  ற்றும் CEB மதரடர்புகடய உட்பிரிவுைகள உறுதிமசய்து அவற்கை சிவில் 

பவகலைளின் ஒப்பந்த ஆவணங்ைளில் பசர்க்ை பவண்டும். ஆண், மபண் இருபரலருக்கும் ச  

ஊதியம் வழங்குவது உறுதி மசய்யப்பட பவண்டும். 
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10. CEB இன் வழிைரட்டுதலின் ைீழ் உள்ள குடிக ப்பணி ஒப்பந்ததரரர்ைள், ைட்டு ரன 

ைரலத்தில் ஏற்படும் சமூை தரக்ைங்ைகள நிர்வைிக்ை ஒரு சமூை ப லரண்க  திட்டத்கத தயரரிக்ை 

பவண்டும். சமூைம்  ற்றும் பணியரளர்ைளின் பரதுைரப்பு  ற்றும் பரதுைரப்பு உறுதி மசய்யப்பட 

பவண்டும்  ற்றும் பபரது ரன அளவு ைண்ைரணிக்ைப்பட பவண்டும். 

11. ஒப்பந்ததரரரின் முைரம்ைள்  ற்றும் தள அலுவலைத்திற்ைரன இடங்ைள் உள்ளூர் 

சமூைத்துடன் எதிர் கையரன மதரடர்புைகளத் தவிர்க்ை நியரய ரன முகையில் ஒதுக்ைி 

கவக்ைப்பட பவண்டும். CEB/ஒப்பந்ததரரர், ஒப்பந்ததரரரின் அணிதிரட்டலுக்குப் பிைகு, 

சரகலப் பரதுைரப்பு, மதரழிலரளர் பரதுைரப்பு  ற்றும் மதரற்ைக்கூடிய பநரய்ைள் பற்ைிய 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைகள சமூைங்ைளுக்கும் பணியரளர்ைளுக்கும் விகரவில் ப ற்மைரள்ள 

பவண்டும். 

12. CEB திட்டப் பகுதியின் அடிப்பகட சமூை உள்ைட்டக ப்புத் பதகவைகள சமூைங்ைளுடன் 

ைலந்தரபலரசித்து ைண்டைிந்து, அவற்ைில் சிலவற்கையரவது அபிவிருத்தி மசய்வதற்குத் 

திட்டத்தின் பநரக்ைத்திற்கு இட ளிக்ை பவண்டும். 

13. ைட்டு ரனம், மசயல்பரடு  ற்றும் பரர ரிப்பு  ற்றும் பதசிய சுைரதரரத்கத ைகடபிடிப்பதரல் 

ஏற்படும் சமூைம்  ற்றும் மதரழில்சரர் சுைரதரரம்  ற்றும் பரதுைரப்பு அபரயங்ைள் இரண்கடயும் 

ைருத்தில் மைரண்டு, சுைரதரர  ற்றும் பரதுைரப்பு இடர்  திப்பீட்டின் அடிப்பகடயில், 

அவசரைரல தயரர்நிகல  ற்றும் பதிலளிப்புத் திட்டம் உள்ளிட்ட சுைரதரர  ற்றும் பரதுைரப்புத் 

திட்டம் ஒப்பந்தக்ைரரரரல் உருவரக்ைப்படும். , பரதுைரப்பு மதரழிலரளர் சட்டங்ைள்  ற்றும் 

விதிமுகைைள். 

5.2 ைல் ஆைிலிருந்து  ன்னரர் GSS (28.6 ைி ீ) வகரயிலரன 220 பைவி 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்  ற்றும் ைமலக்டர்/ைிரிட் துகண  ின்நிகலயம் 

ஆைியவற்கை நிர் ரணிப்பதற்ைரன முன்ம ரழியப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்கைைள் 

உயிரியல் பன்முைத்தன்க  மதரடர்பரன தரக்ைம் தணிப்பு 

ைரடு  ற்றும் புதர்க்ைரடு பகுதிைளில் திட்டத்தரல் பநரடியரைப் பரதிக்ைப்படும் 35  ீ நீளமுள்ள வரிகச 

எந்த முக்ைிய ரன வரழ்விடங்ைகளயும் ஆதரிக்ைரது. 200  ீ ஆய்வுப் பகுதிக்குள் ஒரு சில உள்ளூர் 

 ற்றும் அச்சுறுத்தப்பட்ட விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் தரவரங்ைள்  ட்டுப  பதிவு மசய்யப்பட்டுள்ளன. 

மபரும்பரலரன திட்டம் மதரடர்பரன பரதிப்புைள் 35  ீ தரழ்வரரத்தில்  ட்டுப  இருக்கும். 

அைற்றுவதற்கு பதகவயரன  ரங்ைள்  ட்டுப  மவட்டப்படும். அகனத்து உள்ளூர் தரவர இனங்ைளும் 

அவற்ைின்  க்ைள்மதரகைைளும் அருைிலுள்ள பகுதியில் ைரணப்படுைின்ைன, அகவ திட்ட 

நடவடிக்கைைளரல் பரதிக்ைப்படரது.  ர இனங்ைளின் தனிநபர்ைள் அருைிலுள்ள பகுதியில் 

ைரணப்படுவதரல், சில நபர்ைகள அைற்றுவதரல் அவற்ைின்  க்ைள்மதரகை பரதிக்ைப்படரது. 

முன்ம ரழியப்பட்ட நடவடிக்கைைள் வரழ்விடங்ைளில் குைிப்பிடத்தக்ை தரக்ைத்கத ஏற்படுத்தரது 

அல்லது திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கும் சுற்றுச்சூழல் வளங்ைகளப் பரதுைரக்ை 

இனங்ைள் சரர்ந்த தணிப்பு நடவடிக்கைைள் பதகவயில்கல. 

 ரிச்சிைட்டி இயற்கை வனப்பகுதியில் உள்ள வரழ்விடங்ைளின் இழப்கப, முன்ம ரழியப்பட்ட 

திட்டத்தின் அண்டிய பகுதியில்  ீண்டும் ைரடுைகள வளர்ப்பதன் மூலம் / வரழ்விடங்ைகள 
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 ீட்மடடுப்பதன் மூலம் ஈடுமசய்ய முடியும். வனத் துகையரனது, ைரடுைகள வளர்ப்பதற்கும், 

 றுசீரக ப்பதற்கும் ஒரு பகுதிகயத் பதர்ந்மதடுக்ை அைிவுறுத்தும். இப்பகுதியில் ைரணப்படும் பூர்வீை 

 ரங்ைள்/புதர் இனங்ைகளப் பயன்படுத்தி  ீள்ைரடுைகள அமுல்படுத்துவதற்கு CEB நிதி ஒதுக்ைீடு 

மசய்யலரம். 

அைிவிக்ைப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புக்குள்ளரன பகுதிைள் எதுவும் திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்பட்ட 

பகுதிக்குள் இல்கல. முன்ம ரழியப்பட்ட பரகத சீரக ப்கபக் ைடக்ை எந்த உணர்ச்சிைர ரன சூழலியல் 

பகுதிைளும் இல்கல. ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் ைரரண ரை சிைிய பரலூட்டிைள்  ற்றும் 

ஊர்வனவற்ைின் இடம்மபயர்ந்த பரகதைள் பரதிக்ைப்படலரம். இருப்பினும், பைரபுரங்ைளுக்கு இகடபய 

உள்ள தூரம் பபரது ரனதரை இருப்பதரல் இது முக்ைிய ரனதல்ல, எனபவ ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் 

ப ற்மைரள்ளப்படும் இடங்ைளிலிருந்து அகவ மசல்ல பபரது ரன பரகதைள் உள்ளன. எனபவ, ஓவர் 

பரஸ்ைள், அண்டர் பரஸ்ைள் அல்லது அவற்ைின் இயக்ைத்திற்ைரன தனி தரழ்வரரங்ைள் பபரன்ை தணிப்பு 

நடவடிக்கைைள் ைட்டு ரன ைரலத்தில் பதகவயில்கல. 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

 ஒப்பந்தக்ைரரருடனரன ஒப்பந்தக் ைடக ைளில் பின்வரும் பதகவைள் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளதர 

என்பகத CEB உறுதி மசய்யும்: 

 பிரபதச வன அலுவலர்-  ன்னரர்/ வனவியல் ஆபலரசைர்ைளின் ஆபலரசகனயுடன்  ீள் ைரடு 

வளர்ப்பு/  றுசீரக ப்பு பவகலத்திட்டத்கத நகடமுகைப்படுத்துதல். 

 விலங்குைகள பவட்கடயரடுதல்  ற்றும் நீர்நிகலைளில்  ீன்பிடித்தல் உட்பட சுற்ைியுள்ள 

வரழ்விடங்ைள், தரவரங்ைள்  ற்றும் விலங்ைினங்ைளுக்கு இகடயூறு ஏற்படுவது மதரடர்பரை 

மதரழிலரளர் பகட  ீது ைடுக யரன ைவனம். 

 சுற்றுச்சூழல் உணர்திைன் பகுதிைளிலிருந்து விலைி மபரருள் பச ிப்புக் கூடங்ைள்  ற்றும் 

மதரழிலரளர் முைரம்ைளுக்கு அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட இடங்ைகளத் பதர்வு மசய்தல். 

 ைட்டிடக் ைழிவுைள் (சிம ன்ட் துைள்ைள், பரகைைள், இடிபரடுைள்  ற்றும் ைழிவு நீர்)  ற்றும் 

சுைரதரரக் ைழிவுைகள சுற்ைியுள்ள நீர்நிகலைளுக்கு விடுவகதத் தவிர்க்ைவும். 

தனியரர் உரிக யரளர்ைளுக்கு மசரந்த ரன மபரருளரதரர ரீதியரை உற்பத்தி மசய்யும் நிலத்தின்  ீதரன 

தரக்ைம் 

பரகத சீரக ப்பிற்குள் வரும் நிலங்ைளில் 69 சதவீதம் தனியரர் உரிக யரளர்ைள் அல்லது 

விவசரயிைளுக்கு மசரந்த ரன மநல் நிலங்ைள். பைரபுர அடிவரரத்கத ஆக்ைிர ித்துள்ள நிலத்திற்கு 

இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும் என விவசரய அக ப்புைள் CEBயிடம் பைரரியுள்ளன.  ற்ை பைரபுர 

அடிவரரங்ைள் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட புதர்க்ைரடுைள், விளிம்பு வனப் பகுதிைளில் உள்ள நிலங்ைகள 

ஆக்ைிர ிக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: (திட்ட ிடும் ைட்டத்தில்) 

CEB நில உரிக யரளர்ைளுக்கு (மநல் நில உரிக யரளர்ைள் / வீட்டுத் பதரட்ட உரிக யரளர்ைள் 

இருவருக்கும்) பசதம், இகடயூறு அல்லது ஊனமுற்பைரர் ஆைியவற்ைிற்ைரை பைரபுரத்தின் 

அடிவரரங்ைகள நிர் ரணிப்பதன் விகளவரை பரதிக்ைப்படும் பபரது,  ற்றும்  ின்சரரச் சட்டத்தின்படி 

வழி விடுப்பு பரர ரிப்புக்ைரை இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும். 20/2009  ற்றும் அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்ைள் (இது இழப்பீடு வழங்குவதற்ைரன மதளிவரன நகடமுகைகய வழங்குைிைது.) இது 

சம்பந்த ரை CEB:  
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 மபரதுப் பயன்பரடுைள் ஆகணயத்தரல் மவளியிடப்பட்ட சுற்ைைிக்கைைளில் 

மைரடுக்ைப்பட்டுள்ள அைிவுறுத்தல்ைகளச் மசயல்படுத்துவகத உறுதிமசய்ைிைது. நியரய ரன 

 திப்பீட்டு மசயல்முகைக்குப் பிைகு இழப்பீடு மசலுத்துங்ைள் (இது பிரபதச மசயலரளரின் 

மூலம் மசயல்படுத்தப்படுைிைது: மவவ்பவறு நிலத்தின் ைீழ் உள்ள நிலம்  ற்றும் மவவ்பவறு 

பயிர் முகைைகள  திப்பிடும்பபரது ைருத்தில் மைரள்ள பவண்டும். 

 டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் இறுதியரை தகரயில் சீரக க்ைப்படும் பபரது, பைரபுர அடித்தளங்ைகள 

(அடிவரரங்ைள்) ைட்டும் பபரது  ற்றும் தரழ்வரரங்ைகள விட்டு மவளிபயறும் பபரது நடந்து 

மைரண்டிருக்கும்  ற்றும் திட்ட ிடப்பட்ட வளர்ச்சி நடவடிக்கைைகள CEB ைவனிக்கும். 

 டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் வழி லீவ் ைரரிடரரின் அடியில் எந்த வீடுைள், மபௌதீை ைலரச்சரர 

வளங்ைள் ப பல மசல்லரதபடி இறுதி வழிகய சீரக க்ைவும். இறுதிப் பரகத சீரக ப்பின் 

அகனத்து நில உரிக யரளர்ைளும் தங்ைள் உரிக கயக் பைரருவதற்கு பபரது ரன 

அைிவிப்கப வழங்குவதன் மூலம் அவர்ைள் ைிகடப்பகத உறுதிமசய்யவும். 

 மபரதுப் பயன்பரடுைள் ஆகணக்குழு வகுத்துள்ள நகடமுகைக்கு இணங்ை, திட்டத்தின் 

ைட்டு ரனப் பணிைள் நடந்து மைரண்டிருக்கும் பபரது, பயிர்ைளுக்கு ஏபதனும் பசதம் 

ஏற்பட்டரல், உரிக யரளர்ைளுக்கு CEB இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும். DS  ற்றும் அந்தந்த 

பகுதியின் GN இகணந்து இழப்பீட்டுக்ைரன அடிப்பகடகய வழங்ை பவண்டும் 

 CEB கவக்கும்  ற்ை நடவடிக்கைைள் 

o தற்பபரதுள்ள  ற்றும் ஏற்ைனபவ அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட ைட்டக ப்புைளுக்கு 

(நிலப்பரப்கபப் மபரறுத்து) இட ளிக்ை அதிை தகர அனு திகய வழங்ை, 

நிலப்பரப்பின் அடிப்பகடயில் பைரபுரங்ைகள உயர்த்துவது பபரன்ை பிை மதரழில்நுட்ப 

நடவடிக்கைைகள CEB ப ற்மைரள்ளும். 

o மபரதுச் சரகலைகளக் ைடக்கும் பபரது, மபரதுச் சரகலக் ைடகவைளில் பைரடு 

மவட்டும் இடங்ைளில் பரதுைரப்பு வகலகயப் பபரட்டு, மபரது  க்ைளின் பரதுைரப்கப 

CEB உறுதி மசய்யும். 

o சிைிய அளவிலரன நில உரிக யரளர்ைளுக்கு இகடயூறு ஏற்படரத வகையில் 

முடிந்தவகர கலன் வழிகய சீரக க்ைவும் 

 

 ரங்ைகள அைற்றுவதரல் HH வருவரய் இழப்பு 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

 ின்சரரச் சட்டம் 2009 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள நகடமுகைைளின்படி, அதன் அடுத்தடுத்த 

திருத்தங்ைள்  ற்றும் மதரடர்புகடய சட்டப்பூர்வ அதிைரரிைளரல் வழங்ைப்பட்ட குைிப்பிட்ட 

வழிைரட்டுதல்ைள் உட்பட, பபரது ரன இழப்பீடு வழங்குவதன் மூலம் பரதிப்கபக் 

குகைக்ைலரம். 

மநல் நிலம்  ற்றும் வீட்டுத் பதரட்டங்ைள் ஆைிய இரண்டின் உரிக யரளர்ைளுக்கும், 

ஒலிபரப்பு பரகதயின் ைட்டு ரனப் பணிைள் ைரரண ரை நிலம் பரதிக்ைப்படும் 

உரிக யரளர்ைளுக்கு CEB இழப்பீடு வழங்கும். சம்பந்தப்பட்ட அதிைரரிைளரல் வகுக்ைப்பட்ட 

நகடமுகைைளின்படி இழப்பீடு வழங்ைப்படலரம். இந்த வகையில் மதன்கன  ரங்ைளுக்கு 

இழப்பீடு வழங்குவதில் மதன்கன வளர்ச்சி வரரியம் வகுத்துள்ள நகடமுகைைகள 

ைகடபிடிப்பது முக்ைிய ரனதரை இருக்கும்.  

 உதரரண ரை, ஒரு மதன்கன  ரத்கத மவட்ட பவண்டும், அது நல்ல  ைசூகலத் தந்தரல், 
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அதிைபட்சம் SLR 55,000 உரிக யரளருக்கு வழங்ைப்படும். இந்தத் மதரகை மதன்கன வளர்ச்சி 

வரரியத்தரல் ைணக்ைிடப்பட்டது. பைரட்டிற்கு ஒரு மதன்கன நரற்று பிடுங்ைப்பட்டரல் இழப்பீடு 

S.L.R 1000  ட்டுப . 

  ற்ை சந்தர்ப்பங்ைளில், DS  ற்றும் அந்தந்த பகுதியின் GN உடன் இகணந்து CEB மசலுத்தும் 

இழப்பீட்டுக்ைரன அடிப்பகடகய வழங்ை பவண்டும். 

 பைரபுர அடித்தளங்ைகள நிர் ரணிப்பதற்ைரை எடுக்ைப்படும் நிலத்திற்கு, சம்பந்தப்பட்ட DS 

இன்  திப்பீட்டின்படி சந்கத விகலைகள CEB மசலுத்த பவண்டும். 

 பைரபுரத் தளங்ைள் அக ப்பதற்ைரைப் பகுதிைள் அழிக்ைப்படும் பபரது, முடிந்தவகர ைரடு 

 ற்றும் புதர்க்ைரடுைளில் உள்ள  ரங்ைகள மவட்டுவகதத் தவிர்க்ை CEB உரிய ைவனம் 

மசலுத்த பவண்டும். பல பைரபுர இடங்ைள் புதர்ைள்  ற்றும் மநல் வயல்ைளில் 

பதர்ந்மதடுக்ைப்படுைின்ைன, அங்கு தரவரங்ைள் குகைவரை உள்ளன. இது  ரங்ைளின் 

இழப்கபக் குகைக்கும். 

 மபரதுப் பயன்பரடுைள் ஆகணக்குழு வகுத்துள்ள நகடமுகைக்கு இணங்ை, திட்டத்தின் 

ைட்டு ரனப் பணிைள் நடந்து மைரண்டிருக்கும் பபரது, பயிர்ைளுக்கு ஏபதனும் பசதம் 

ஏற்பட்டரல், உரிக யரளர்ைளுக்கு CEB இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும்.  

 

விவசரயத்தில் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளின் தரக்ைங்ைள் (மநல் நிலங்ைள்) 

CSS  ற்றும் டிரரன்ஸ் ிஷன் டவர் அடித்தளங்ைகள அக ப்பதற்ைரை ப ல்  ண்  ற்றும் அடி ண் 

பதரண்டுவது  ண்ணின் தரத்கத குைிப்பரை உற்பத்தி மசய்யும் விவசரய  ண்  ற்றும் தரவர 

வளர்ச்சிகய ஆதரிக்கும்  ண்ணின் அக ப்பு முக்ைிய ரை இருக்கும் ைரடு / புதர் நிலங்ைள் ஆைியவற்கை 

பரதிக்ைலரம்.  றுபுைம், இந்த திட்டங்ைளில் இருந்து பதரண்டப்பட்ட  ண் அடித்தளங்ைகளச் சுற்ைி 

பின்னுக்குத் தள்ளப்படலரம், அதனரல் ஒரு குைிப்பிட்ட பகுதியில் இருக்கும். 35  ீ வரிகசயின் ைீழ் 

உள்ள மநல் நிலங்ைளின் ம ரத்த அளவு சு ரர் 70 மெக்படர் (28.6 ைி ீ டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனில் 20 

நீளமுள்ள மநல் நிலங்ைள்). மநல் வயல்ைளில் பணிபுரியும் விவசரயிைள் இரண்டு விவசரய பருவங்ைகள 

பயிரிடுைின்ைனர், ப லும் அதிை பரப்பளவுள்ள மநற்பயிர் நிலங்ைளில் நீர்  ற்றும் பூச்சி பிரச்சகனைகள 

ச ரளிக்ை கூட்டரை மசய்ைிைரர்ைள். விவசரய அக ப்புைள் பயிர் நரட்ைரட்டிகய ைகடபிடிக்ைின்ைன, 

ஏபதனும் விலைல் என்பது பயிர்ைகள சரியரன பநரத்தில் பயிரிடுவதற்ைரன வரய்ப்கப இழக்ைிைது 

 ற்றும் அதன் மூலம் வரு ரன இழப்பு என்று அர்த்தம். பைரபுர அடித்தளங்ைள் 16x16m, 10x13m  ற்றும் 

6.2m X 6.2m நிலப்பரப்கப ஆக்ைிர ித்து, அந்த அைழ்வரரரய்ச்சியின் விகளவரை ப ல்  ண்கண 

அைற்ைி, ைட்டு ரனப் மபரருட்ைளரன சிம ன்ட், ம ரத்தங்ைள்  ற்றும் இரும்பு பபரன்ைவற்கைப் 

பயன்படுத்தி, ஒழுங்ைரை நிர்வைிக்ைப்படரவிட்டரல், விவசரயிைள் எதிர் கையரன விகளவுைகள 

ஏற்படுத்தும். விவசரய நடவடிக்கைைகள மதரடங்குங்ைள். குப்கபைகள தரறு ரைரை மைரட்டினரல் 

தண்ணீர் பரசனத்திற்கு தகடயரை இருக்கும். 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

 ஒப்பந்தக்ைரரருடனரன ஒப்பந்தக் ைடக ைளில் பின்வரும் பதகவைள் பசர்க்ைப்பட்டுள்ளன 

என்பகத CEB உறுதி மசய்யும்: 

 ஒப்பந்ததரரர்ைள் விவசரய அக ப்புைளுடன் ைலந்தரபலரசித்து ைட்டு ரன அட்டவகணகயத் 

தயரரிக்ை பவண்டும். விவசரய அக ப்பினரல் ஆபலரசகன மபற்று ஒப்புதல் மபற்ை பின்னபர 

ஒப்பந்ததரரர் ைட்டு ரன அட்டவகணைளுக்கு இணங்ை பவண்டும். 

 ப ல்  ண்கண ைவன ரை அைற்ைி, பைரபுர அஸ்திவரரம் ைட்டிய பின் அகத  ீட்மடடுக்ை 

பவண்டும். எக்ைரரணம் மைரண்டும்  ண் பவகலைளில் இருந்து எடுக்ைப்படும் குப்கபைள் மநல் 
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நிலங்ைளில் மைரட்டப்படரது. நிரப்பும் பநரக்ைங்ைளுக்ைரைப் பயன்படுத்தப்படரவிட்டரல், 

அகனத்து மைரள்களைளும் நிய ிக்ைப்பட்ட பகுதிைளில் மைரட்டப்படும். 

 ைட்டு ரன பநரக்ைங்ைளுக்ைரை சிைிய நீர்ப்பரசன அக ப்புைகளத் தடுப்பதுடன் ை நல 

பசகவைள் திகணக்ைளம் வழங்ைிய வழிைரட்டுதல்ைகளப் பின்பற்ைவும் 

 இதுபபரன்ை சம்பவங்ைள் நிைழும் பபரமதல்லரம் விவசரய உற்பத்தியில் ஏற்பட்ட தற்ைரலிை 

இழப்புக்ைரை பரதிக்ைப்பட்ட தரப்பினருக்கு CEB இழப்பீடு வழங்கும் 

 CEB, ஒப்பந்ததரரர்/ைளுக்கு தகுந்த ஆபலரசகன வழங்ை, பரதிக்ைப்பட்ட நபர்ைளின் குகைைகள 

பதிவு மசய்வகத (அந்தந்த DS பிரபதச மசயலரளர்ைளுடன் ைலந்தரபலரசித்து) உறுதி மசய்யும். 

CEB, DS உடன் ைலந்தரபலரசித்து, திட்ட அலுவலைம், DS அலுவலைம் அல்லது நல்லிணக்ை 

வரரியத்தில் ஏபதனும் பரதிக்ைப்பட்ட நபர்ைள் தங்ைள் குகைைகள பதிவு மசய்ய வசதி மசய்யும். 

(அப்பகுதியில் உள்ள ச தர  ண்டலர) 

 ைட்டு ரனத்தின் பபரது முகையரன ைழிவுைகள அைற்றுவகத ஒப்பந்ததரரர்ைள் ைண்ைரணித்து 

ைவனிப்பகத CEB உறுதி மசய்யும்.  

 

இணங்ைரததரல் ஏற்படும் பரதிப்புைள் 

o இழப்பீடு மசலுத்தும் மசயல்முகை இருக்ைரது என்று சமூை உறுப்பினர்ைள் வலுவரன 

நம்பிக்கை மைரண்டுள்ளனர், இருப்பினும் இது அவர்ைளுக்கு விளக்ைப்பட்டது. 

இழப்பீடு வழங்குவதில் சமூை முரண்பரடுைகள நிவர்த்தி மசய்தல்; வரி சீரக ப்பின் 

 றுசீரக ப்பு பதகவைள், பயிர் நரட்ைரட்டியில் தற்ைரலிை தகடைள் அவசியம். 

o ைரணி உரிக யரளர்ைளுக்கு உடனடியரை இழப்பீடு ைிகடப்பகத உறுதி 

மசய்வதற்ைரை குகைதீர்க்கும் மபரைிமுகை நிறுவப்படும். (மபரது க்ைளின் 

குகைைகளக் பைட்கும் வகையில் தற்பபரதுள்ள நல்லிணக்ை வரரியங்ைளில் இது 

இகணக்ைப்படும். இழப்பீட்டு  திப்பீட்கட மவளிப்பகடத்தன்க யுடன் 

நடத்துவதற்ைரன நடவடிக்கையரை, நல்லிணக்ை வரரியத்தில் விவசரயிைள் அக ப்பின் 

பிரதிநிதிைள் பசர்க்ைப்படுவரர்ைள்). CEB அவர்ைளின் குகைைகள பதிவு மசய்வகத 

(அந்தந்த DS பிரபதச மசயலரளர்ைளுடன் ைலந்தரபலரசித்து) உறுதி மசய்யும். 

இதனரல், CEB ஆனது ைட்டு ரன ைட்டத்தின் பபரது கூட பதகவயரன தீர்வுைகள 

மசய்ய ஒப்பந்ததரரர்/ைளுக்கு தகுந்த ஆபலரசகன வழங்ை முடியும்.   

நிலப்பரப்பு  ீதரன தரக்ைம் (அைழரய்வு  ற்றும் நிலத்கத சுத்தம் மசய்வதரல் ஏற்படும்  ண் 

அரிப்பு) 

  ண்ணிலிருந்து மூலிகைத் தரவரங்ைகள அைற்றுவதும், ப ல்  ண்கணத் தளர்த்துவதும் 

மபரதுவரை  ண் அரிப்கப ஏற்படுத்துைிைது. எவ்வரைரயினும், ைட்டு ரன ைட்டத்தின் ஆரம்ப 

ைரலங்ைளில் இத்தகைய பரதிப்புைள் முதன்க யரை திட்ட தளத்தில்  ட்டுப  இருக்கும்  ற்றும் 

தணிப்பு நடவடிக்கைைகள ப ற்மைரள்வதன் மூலம் குகைக்ைப்படும். 

  ண் அரிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிைளில் அைழ்வரரரய்ச்சி நடவடிக்கைைள்  ற்றும் நிலத்கத 

அைற்றுவது  ிைக் குகைவரை இருப்பகத CEB உறுதி மசய்யும். பைரபுர அடிவரரங்ைள் 

அக ப்பதற்ைரன இடங்ைள் பதர்ந்மதடுக்ைப்படும் பபரது இது மசய்யப்படும். 

 முன்னர் விவரதிக்ைப்பட்டபடி, ப ல்  ண் அடுக்கைப் பரதுைரப்பதற்கு CEB முக்ைியத்துவம் 

அளித்து, இந்தத் பதகவக்கு இணங்ை ஒப்பந்ததரரர்ைளுக்கு அைிவுறுத்தும். 

 ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம், CEB பைரபுர அஸ்திவரரங்ைளுக்கு அருைில் புல்தகர  ற்றும் பிை  ண் 

பரதுைரப்பு  ற்றும் அரிப்பு ைட்டுப்பரட்டு நடவடிக்கைைகள ப ற்மைரள்வகத உறுதி மசய்யும். 
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ப ற்பரப்பு வடிைரல் அக ப்புைள்  ற்றும் நீர்நிகலைள்  ீதரன தரக்ைம் 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

 பைரபுர தளங்ைகளத் பதர்ந்மதடுக்கும் பபரது, நீர்நிகலைளுக்ைரன தூரம், நிலத்தின் சரய்வு 

 ற்றும் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளுக்கு இருக்கும் பவகல இடம் ஆைியவற்கை CEB ைருத்தில் 

மைரள்ளும். அைழரய்வு பணியின் பபரது ஓகட  ற்றும் இயற்கை வடிைரல் பரகதைள் 

தகடபடரது. மபரது ஏற்பிைளுக்கு பபரது ரன மசங்குத்து அனு திைகள பரர ரிக்ை 

ஒப்பந்ததரரருக்கு CEB அைிவுறுத்தும். 

 ைரல்வரய்/ ஓகட ைகரைளில் மைட்டுப்பபரகும் மபரருட்ைள் பக்ைவரட்டில் இருக்ைக்கூடரது 

என்பகத ஒப்பந்ததரரர் மூலம் CEB உறுதி மசய்யும்.  ற்றும் அகவ நிய ிக்ைப்பட்ட அைற்ைல் 

தளங்ைளில் மடபரசிட் மசய்யப்பட பவண்டும். 

 ஒப்பந்ததரரர் மூலம் CEB, மதரழிலரளர் விழிப்புணர்வு  ற்றும் நல்ல ைட்டு ரன 

நகடமுகைைகள விதிப்பதன் மூலம் சுற்ைியுள்ள பகுதியின் இயற்கையரன வடிைரல் முகைக்கு 

தகட அல்லது அழிகவ குகைக்கும். 

 தற்பபரதுள்ள ப ற்பரப்பு வடிைரல் அக ப்பு தற்ைரலிை ரை பரதிக்ைப்பட்டரல், 

ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம், குைிப்பிட்ட இடங்ைளுக்கு தற்ைரலிை வடிைரல் வசதிைகள பபரது ரன 

அளவு ஏற்பரடுைகள CEB உறுதி மசய்யும். 

 ைட்டு ரனக் ைழிவுைள் (சிம ன்ட் துைள்ைள், பரகைைள், இடிபரடுைள்  ற்றும் ைழிவு நீர்)  ற்றும் 

சுைரதரரக் ைழிவுைள் சுற்ைியுள்ள நீர்நிகலைளுக்குள் நுகழவகதத் தவிர்ப்பதற்ைரை சில்ட் 

மபரைிைகள நிறுவு ரறு ஒப்பந்ததரரரிடம் CEB பைட்டுக் மைரள்ளப்படும். 

 

ைரற்ைின் தரத்தில் தரக்ைம் 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

 வைண்ட ைரலங்ைளில் எந்த தூசிகயயும் தவிர்க்ை, CEB ஒப்பந்தக்ைரரகர அைழ்வரரரய்ச்சி 

மசய்யப்படும் பகுதிைளில் தண்ணீர் மதளிக்ை பவண்டும். 

 ைட்டு ரனப் பணிைள் நகடமபற்றுக் மைரண்டிருக்கும் பபரது, சரகளச் சரகலைளில் 

எச்சரிக்கையுடன் வரைனம் ஓட்ட பவண்டியதன் அவசியத்கதப் பற்ைிய ஓட்டுநர் 

விழிப்புணர்கவ ஒப்பந்ததரரர் வழங்குவகத CEB உறுதி மசய்யும்.  

மபரது ஏற்பிைளில் சத்தம்  ற்றும் அதிர்வுைளின் தரக்ைம் 

ைட்டு ரன வரைனங்ைள், உபைரணங்ைளில் இருந்து சத்தம், அதிர்வு  ற்றும் உ ிழ்வு ஆைியகவ 

தற்ைரலிை ரை ைட்டு ரன  ற்றும் ைட்டு ரனத்திற்கு முந்கதய நிகலைளில் ஏற்படும். ப ற்கூைிய 

மசயல்பரடுைள் மதரடர்பரன பரதிப்புைள் தற்ைரலிை ரனகவ  ற்றும் பின்வரும் நடவடிக்கைைள் மூலம் 

தணிக்ை முடியும்: 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

o பள்ளிைள்  ற்றும் மபரது ஏற்பிைளின் பிை இடங்ைளின் அருைரக யில் 

மதரடர்புமைரள்பவர்ைள்  ற்றும் மதரழிலரளர்ைள் அைிந்திருப்பகத CEB உறுதிமசய்து, 

ைட்டு ரனப் பணியின் பபரது சத்தத்கதக் குகைக்ை உதவுைிைது. 

o சுற்ைிலும் உள்ள பள்ளிைள்/பைரயில்ைளுக்கு இகடயூறு ஏற்படுவகதத் தடுக்ை, 

கும்பரபிபஷை நடவடிக்கைைளின் பபரது (ஏபதனும் இருந்தரல்) இகரச்சல் 

விதிமுகைைளுக்கு இணங்கு ரறு CEB ஆல் ஒப்பந்ததரரர் அைிவுறுத்தப்படுவரர்.  

 ற்ை நடவடிக்கைைள்: 
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 அகனத்து ைட்டு ரன உபைரணங்ைளும் நல்ல ஒழுங்ைில் கவக்ைப்பட்டுள்ளதர என்பகத உறுதி 

மசய்ய 

 சத்தம் எழுப்பும் உபைரணங்ைளுக்ைரன ஒலிக் ைட்டுப்பரட்டு உகைைள் பபரன்ை கூடுதல்  ஃபிள் 

ைியர் மபரருத்தப்பட்டிருக்ை ஒப்பந்தக்ைரரரிடம் பைரருதல். 

மதரழிலரளர்ைளின் ஆபரரக்ைியம்  ற்றும் பரதுைரப்பு: 

பவகலயின் தன்க க்கு உடல் உகழப்பு பதகவப்படுவதரல், உயர ரன தளங்ைளில் பவகல மசய்வது, 

பசற்றுப் பகுதிைள்  ற்றும் ைடின ரன பவகல சூழ்நிகலைளில் விபத்துக்ைள் ஏற்படலரம். ைட்டு ரனப் 

பணிைளின் பபரது மவள்ளம், வனவிலங்குைள் தரக்குதல் பபரன்ைகவ ஏற்படும். பைரடுைகள 

 ின்பனற்ைம் மசய்யும் பபரது,  ின்ைசிவு ைரரண ரை விபத்துைள் ஏற்படலரம். 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

• CEB, ஒப்பந்ததரரர் மூலம் கலனில் பணிபுரியும் பணியரளர்ைளுக்கு பரதுைரப்பு அம்சங்ைள் 

குைித்து பதகவயரன பயிற்சிகய வழங்கும். 

• பரதுைரப்பு கையுகைைள், தகலக்ைவசம்,  ப்ளர்ைள் பபரன்ை தனிப்பட்ட பரதுைரப்பு 

உபைரணங்ைளின் பயன்பரட்கட CEB மசயல்படுத்துைிைது; பரதுைரப்பு மபல்ட்ைள் உட்பட 

சரரக்ைட்டுைள்  ற்றும் ஏணிைள், ைட்டு ரன ைரலத்தில்  ற்றும் பரர ரிப்பு பணியின் பபரது. 

• மதரழிலரளர் கும்பல்ைளுக்கு முதலுதவி வசதிைகள வழங்குவதற்கு ஒப்பந்ததரரகர CEB 

பைரரும். ஒப்பந்ததரரர்ைள்  ருத்துவர்ைள்/ ருத்துவ க யங்ைளின் பட்டியகலத் தயரர் மசய்ய 

பவண்டும், ப லும் அவசரநிகல ஏற்பட்டரல் தளத்தில் தயரரரை வரைனம் இருக்ை பவண்டும். 

• CEB ஒப்பந்தக்ைரரரின் அரசரங்ை சட்டங்ைளின்படி மதரழிலரளர்ைளுக்கு சட்டப்பூர்வ 

மதரழிலரளர் இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும். 

ைட்டு ரன ைட்டத்தில் மபரது பரதுைரப்பு 

ைட்டு ரனப் பணிைள் ைரரண ரை மபரதுப் பரதுைரப்பு ஆபத்தில் இருக்கும், குைிப்பரை பள்ளிைள் 

பபரன்ை மபரது ஏற்பிைளுக்கு அருைரக யில் தளங்ைள் இருக்கும் பபரது. ைனரை உபைரணங்ைளின் 

பபரக்குவரத்து  ற்றும் அதிைரித்த வரைன இயக்ைங்ைள் ைரரண ரை, மபரது பரதுைரப்பு ஆபத்தில் 

இருக்கும்.  ரங்ைகள மவட்டும்பபரது மபரது க்ைள்  ற்றும் குைிப்பரை அருைில் வசிப்பவர்ைள்  ற்றும் 

பரதசரரிைள் பரதிக்ைப்படுவரர்ைள். 

தணிப்பு நடவடிக்கை 

 CEB ஆனது DS  ற்றும் GN ைளுடன் இகணந்து சம்பந்தப்பட்ட ைிரர   க்ைளுக்கு குைிப்பிட்ட 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைைகள மதரிவிக்ைவும், உடனடி விபத்துக்ைளில் இருந்து பரதுைரப்பு 

பைரரவும் மசய்யும்; 

  ரம் மவட்டும் பபரது அதிை ைவனத்கத பயன்படுத்த ஒப்பந்ததரரருக்கு CEB அைிவுறுத்தும் 

 ஒப்பந்ததரரர்/ைள் மூலம் அப்பகுதியில் உள்ள மதரழிலரளர்ைள்  ற்றும் மபரது க்ைளின் 

தனிப்பட்ட பரதுைரப்பு மதரடர்பரன விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சிைகள CEB ஏற்பரடு மசய்யும். 

 டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்ைள் மூலம் உள்ளூர் சரகல மநட்மவரர்க்ைின் குறுக்கு புள்ளிைள் பபரன்ை 

குைிப்பிட்ட இடங்ைளுக்கு எச்சரிக்கை அைிகுைிைகள நிறுவுதல். 
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 ைரய கடந்தவர்ைகள  ருத்துவ கனைளுக்கு அகழத்துச் மசல்ல முகையரன முதலுதவி பிரிவு 

 ற்றும் பபரக்குவரத்து வசதிைகள ஏற்பரடு மசய்தல். 

 அணுைல் சரகலைளில் பணிபுரியும் பபரது, ஓட்டுநர்ைள் பவைத்கதக் ைட்டுப்படுத்த 

பவைத்தகடைகள அைிமுைப்படுத்துங்ைள். 

 பள்ளிைளுக்கு முன் எந்த பவகலயும் ைரகல  ற்றும் பள்ளிைள் மூடும் பநரத்கத தவிர்க்ை 

பவண்டும். 

 மதரழிலரளர்ைளின் நடத்கத எந்த வகையிலும் அப்பகுதிைளில் வசிக்கும்  க்ைளின் சமூை 

மநைிமுகைைளுக்கு இகடயூறு ஏற்படரத வகையில் ஒப்பந்ததரரர்ைள் உரிய ைவனம் 

மசலுத்துவரர்ைள். 

ைட்டு ரனப் பணிைள்  ற்றும் வழி விடுப்பு தரழ்வரரங்ைளின் பரர ரிப்பு ஆைியவற்ைில் இருந்து 

உருவரகும் ைழிவுைளரல் ஏற்படும் பரதிப்பு: 

ைட்டு ரனத் தளங்ைள், தற்ைரலிைத் மதரழிலரளர் முைரம்ைள்  ற்றும் ஒபர இரவில் தங்கும் 

இடங்ைளிலிருந்து உருவரகும் ைட்டு ரனம்  ற்றும் வீட்டுக் ைழிவுைள் தளத்திற்கு மவளிபய 

அப்புைப்படுத்தப்பட பவண்டும். உற்பத்தி மசய்யப்படும் திடக்ைழிவுைளில்  ின்சரர ைம்பி,  ரம், 

ைம்பிைள், ைரைிதங்ைள், மைரள்ைலன்ைள், உணவு எச்சங்ைள், பழங்ைள் பபரன்ைகவ அடங்கும், ப லும் 

அபரயைர ரன ைழிவுைளில் எண்மணய் ைந்தல்ைள், மபயிண்ட், எண்மணய், பிடு ின் பபரன்ைகவ 

அடங்கும். ஒப்பந்ததரரர்ைள் ைகடப்பிடிக்ை பவண்டும் என்று CEB ஏற்ைனபவ உறுதி மசய்துள்ளது. 

தகடயற்ை ைட்டு ரன நகடமுகைைகளத் தவிர்க்கும் விதிைள். ைட்டு ரன ைட்டத்தில் 

ஒப்பந்ததரரர்ைளின் ைட்டு ரன நகடமுகைைகள ைண்ைரணிப்பது முக்ைியம். ஏற்றுக்மைரள்ளப்பட்ட 

நல்ல நகடமுகைைகள  ீறுவதற்கு அபரரதம் விதிக்கும் உட்பிரிவுைகள ஒப்பந்ததரரர்ைளின் தகலக  

ஒப்பந்தத்தில் இகணப்பது விபவை ரனதரை இருக்கும். அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட EIA அைிக்கை, திட்டத்தின் 

ஒப்பந்த ஆவணத்துடன் இகணப்பரை இருக்கும்.  

தணிப்பு நடவடிக்கைைள் 

நல்ல பழக்ைவழக்ைங்ைளில்  ற்ைகவ அடங்கும்: 

• அைழ்வரரரய்ச்சிப் பகுதியில் மைடுதல்ைள் மைரட்டப்படர ல் இருப்பகத ஒப்பந்ததரரர் மூலம் 

CEB உறுதி மசய்யும்; அைழ்வரரரய்ச்சி மசய்யும் இடத்தில் ம ரத்த  ற்றும் சிம ண்ட் 

ைலக்ைக்கூடரது.  ற்ை தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

• வரவிருக்கும் ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் (DS  ற்றும் GNDைள் மூலம்) சம்பந்தப்பட்ட 

விவசரயி அக ப்பு  ற்றும் ைிரர  அலுவலர் ஆைிபயரருக்கு CEB முன்கூட்டிபய மதரிவிக்கும். 

• ைட்டு ரன நடவடிக்கைைளின் திட்ட ிடலில் விவசரயப் பருவங்ைகளத் தவிர்க்ை CEB 

முயற்சிக்கும். 

• விவசரய உற்பத்தியில் ஏற்படும் தற்ைரலிை இழப்புைளுக்கு இழப்பீடு வழங்குவதற்ைரன ஒரு 

மபரைிமுகைகய CEB நிறுவும். ப லும் விவசரயிைள் தங்ைள் குகைைகள CEB-யிடம் பதிவு 

மசய்ய அனு திக்கும் முகைகயயும் உள்ளடக்கும். 
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மதரழிலரளர் முைரம்ைகள ைட்டுவதற்கு நிலம் கையைப்படுத்துதல் 

தற்ைரலிை மதரழிலரளர் முைரம்ைள்  ற்றும் வரைன நிறுத்து ிடங்ைள் அவசிய ரை இருக்கும். தற்ைரலிை 

ைட்டு ரனத் மதரழிலரளர் மைரட்டகைைகள நீர்நிகலைளில் இருந்து ஒதுக்ைி கவப்பதில் ைவனம் 

மசலுத்த பவண்டும். 

தணிப்பு நடவடிக்கை: 

 CEB, தற்ைரலிை முைரம்ைள் ைட்டப்பட பவண்டியிருந்தரல், தற்ைரலிை நிலங்ைகளத் 

பதர்ந்மதடுப்பது,  க்ைள் வசிக்கும் பகுதிைள், நீர்நிகலைள், இயற்கை ஓட்டப் பரகதைள், 

விவசரய நிலங்ைள், முக்ைிய ரன சுற்றுச்சூழல் வரழ்விடங்ைள்  ற்றும் குடியிருப்புப் 

பகுதிைளிலிருந்து குகைந்தபட்சம் 500  ீ மதரகலவில் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்டது. ைழிப்பகைைள் 

அக ப்பது மதரடர்பரன உள்ளூர் அரசரங்ை விதிமுகைைள். 

 உரிக யரளர்ைளுக்கு வரடகை/குத்தகை வடிவில் மதரழிலரளர் முைரம்ைகள 

நிர் ரணிப்பதற்ைரை நிலத்கத தற்ைரலிை ரை கையைப்படுத்துவதற்ைரன அகனத்து 

மசலவுைகளயும் CEB ஏற்கும். 

 ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம் CEB அணுைல் சரகல  ற்றும் பிை வசதிைகளத் தயரரிக்கும் பபரது 

 ரங்ைள்  ற்றும் பசுக யரன தரவரங்ைகள அைற்றுவகதக் குகைத்து, ைட்டு ரனப் பணிைள் 

முடிந்ததும், அகனத்து தற்ைரலிை பகுதிைளும் இயல்பு நிகலக்குத் திரும்பும். 

 CEB பபரது ரன குடிநீர் வசதிைள், சுைரதரர வசதிைள்  ற்றும் ைட்டு ரனத் மதரழிலரளர்ைளின் 

தற்ைரலிை மைரட்டகைைளில் வடிைரல் ஆைியவற்கை உறுதி மசய்யும், ப ற்பரப்பு நீர் 

 ரசுபடுவகதத் தவிர்க்ை பவண்டும். 

 பபரது ரன சலகவ  ற்றும் ைழிப்பகை வசதிைகள வழங்குவது CEB ஆல் 

ைட்டரய ரக்ைப்பட்டுள்ளது. ைட்டு ரன நடவடிக்கைைகளத் மதரடங்குவதற்கு முன் திட்ட ிடல் 

ைட்டத்தில் இது ஒரு ஒருங்ைிகணந்த அங்ை ரை இருக்ை பவண்டும் 

மசயல்பரட்டு நிகலயுடன் மதரடர்புகடய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சகனைளுக்ைரன தணிப்பு 

நடவடிக்கை 

துகண  ின்நிகலயங்ைளின் மசயல்பரட்டின் பபரது, பணியரளர்ைள்  ற்றும் பரர ரிப்பு 

நடவடிக்கைைளரல் உருவரக்ைப்படும் திடக்ைழிவுைளில் ைரைிதங்ைள், மைரள்ைலன்ைள், உணவுப் 

மபரருட்ைள், பழங்ைள் பபரன்ைகவ அடங்கும், ப லும் அபரயைர ரன ைழிவுைளில்  ின் ரற்ைி 

எண்மணய் பபரன்ைகவ அடங்கும். உகடந்த  ின் சரதனங்ைள்  ின் ைழிவுைகள அைற்றும். முகையற்ை 

முகையில் அைற்ைப்படும் ைழிவுைள்  ண், ப ற்பரப்பு  ற்றும் நிலத்தடி நீர்  ரசுபரடு, உள்ளூர் 

சமூைத்தின் ஆபரரக்ைியம்  ற்றும் பரதுைரப்பு  ற்றும் அப்பகுதியின் அழைியல் அழைின்  ீது தரக்ைத்கத 

ஏற்படுத்தும். இலங்கையில் குைிப்பரை அபரயைர ரன ைழிவுைகள அைற்றுவதற்ைரன வசதிைள் 

இல்லரததரலும், ஒரு தீவு நரடரை இருப்பதரலும், முகையற்ை அைற்ைலின் அபரயம் அபரயைர ரன 

 ற்றும்  ித ரன பரதை ரன திடக்ைழிவுைளுக்கு மபரும் பரதை ரை அதிைரிக்ைிைது. 

மசயல்பரட்டின் பபரது திட்ட நடவடிக்கைைள் 220kV டிரரன்ஸ் ிஷன் கலனுக்ைரன வழி விடுப்பு 

அைலத்கத 35  ீ பரர ரிக்ை பவண்டும். பரகத சீரக ப்பில் 12 ீ உயரத்திற்கு ப ல் உள்ள  ரங்ைகள 
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சுத்தம் மசய்வது அவசியம். மபரது க்ைளின் பரதுைரப்பிற்ைரைவும், பரதுைரப்பின்க யரல் ஏற்படும் 

பரதை ரன சமூைத் தரக்ைங்ைகளத் தடுக்ைவும் இது பதகவப்படுைிைது. 

ப ற்பரப்பு நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் தரக்ைம், பரரவில் உள்ள  ரங்ைகள அைற்றுவதன் விகளவரை  ண் 

அரிப்புக்கு மவளிப்படும். ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம் சீரக ப்பு பணிைள் ப ற்மைரள்ளப்பட்டு, 

 ரக்ைழிவுைள் வீட்டுத்பதரட்டத்தில் விடப்படுவதரை, மபரது க்ைள் புைரர் மதரிவிக்ைின்ைனர். 

திட்டத்தின் மசயல்பரட்டு ைட்டத்தில், ைடத்திைளில் இருந்து அவ்வப்பபரது ைபரரனர சத்தம் இருக்கும், 

இது 15 முதல் 30  ீ பரப்பளவு வகர  ட்டுப  உணரப்படும், எனபவ சுற்றுப்புை இகரச்சல் அளவு 

குடியிருப்பு பகுதிைளுக்ைரன PS/UC/MC தரநிகலகய சந்திக்ைிைது (55 dB( A) பைல் பநரத்தில்  ற்றும் 45 

dB(A) இரவில்). டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்  ற்றும் துகண  ின்நிகலயம் மசயல்பரட்டின் பபரது 

பிரரந்தியத்தின் ைரற்ைின் தரத்தில் எதிர் கையரன தரக்ைத்கத ஏற்படுத்தரது. 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்: 

  ரங்ைகள வழக்ை ரை ைத்தரித்து அள்ளும் பநரத்கதப் பற்ைி HHs (யரருகடய நிலங்ைள் 

வழியரை) முன்கூட்டிபய மதரிவிக்கு ரறு ஒப்பந்ததரரர்ைள் CEB ஆல் அைிவுறுத்தப்படுவரர்ைள். 

 பழம்தரும் அல்லது ைரய்க்ைவிருக்கும்  ரங்ைகள ைத்தரிக்கும்பபரது, ைத்தரிப்பதற்கு முன், 

பழங்ைகள பசைரிக்கும் வகையில், HHs உடன் ஆபலரசகன மபறுவகத, ஒப்பந்ததரரர்ைள் 

மூலம் CEB உறுதி மசய்யும். 

 அகனத்து  ரக் குப்கபைளும் HHைளுக்கு இகடயூைரை இல்லர ல் முகையரை 

அைற்ைப்படுவகத ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம் CEB உறுதி மசய்யும். (இருப்பினும், ஒப்பந்ததரரரரல் 

குப்கபைகள அைற்றுவதற்கு முன்பு, வீட்டு பநரக்ைங்ைளுக்ைரை HHs பசைரிக்ை அனு திப்பது 

CEBயின் மைரள்கையரகும்) 

  ரங்ைகள சீரற்ை முகையில் ைத்தரிக்ைர ல், CEB, ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம்,  ரத்தின் உச்சிக்கும் 

ைடத்திக்கும் இகடபய பபரது ரன இகடமவளிகயப் பரர ரிப்பதன் மூலம்,  ரங்ைளிலிருந்து 

ஏபதனும் பலன்ைகளப் மபறுவதற்கு HH இயலுக ப்படுத்துவதன் மூலம்  ரங்ைள் வரிகசக்குள் 

உயரம் வகர வளர அனு திக்கும். . 

 ைத்தரித்தல் மூலம் உயிர்வரழக்கூடிய  ரங்ைகள மவட்ட பவண்டரம் என்று 

ஒப்பந்ததரரர்ைளுக்கு CEB அைிவுறுத்தும். உரிக யரளர்ைள் அவற்கை பசைரிக்ைத் தயரரரை 

இல்கல என்ைரல், மவட்டப்பட்ட  ரங்ைள்  ற்றும் பிை அழிக்ைப்பட்ட அல்லது சீரக க்ைப்பட்ட 

தரவரங்ைகள ஒப்பந்ததரரர்ைள் அைற்ை பவண்டும். 
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6. mj;jpahak; 6 tpupthf;fg;gl;l nryT-gad; gFg;gha;T  

முள்ளிக்குளத்திலுள்ள  ன்னரர் ைரற்ைரகலப் பூங்ைர மூன்ைரம் ைட்டம் (ைரற்றுப் பூங்ைர) குகைந்தபட்ச 

 ின்சரரம் சு ரர் 100 ம ைரவரட் உற்பத்தித் திைகனக் மைரண்டதரை வடிவக க்ைப்பட்டுள்ளது, ப லும் 

இலங்கை  ின்சரர சகபயரல் (CEB)  திப்பிடப்பட்ட மதரகை 137.5  ில்லியன் அம ரிக்ை டரலர்ைள் 

அதனுடன் மதரடர்புகடய வசதிைளுடன். இந்த திட்டம் இரண்டு ஆண்டுைளில் மசயல்படுத்த 

திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது, இதில் முதல் ஆண்டு முக்ைிய ரை ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் பிை திட்ட 

உபைரணங்ைகள தயரரிப்பதற்ைரை உள்ளது, அபத பநரத்தில் மபரும்பரலரன ஆன்-கசட் பவகலைள் 

இரண்டரம் ஆண்டில் ப ற்மைரள்ளப்படும் என்று எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. மசயல்பரட்டிற்குப் பிைகு, 

விண்ட் பரர்க் பதரரரய ரை 43% ஆகலக் ைரரணியில் மசயல்படும்  ற்றும் அதன் 20 ஆண்டுைரல 

மபரருளரதரர வரழ்க்கை முழுவதும் பதசிய ைட்டத்திற்கு ஆண்டுபதரறும் 380 GWh பங்ைளிக்கும் என்று 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. இந்த ைரற்ைரகல பூங்ைர CEBயின் நீண்டைரல உற்பத்தி விரிவரக்ைத் 

திட்டத்தில் திட்ட ிடப்பட்டுள்ள புதிய  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைகள நிர் ரணிப்பகத அைற்ைரது 

என்ைரலும்,  ன்னரரில் ைரற்ைரகல வளம் ைிகடக்கும் பபரது, தற்பபரதுள்ள  ின் உற்பத்தி 

நிகலயங்ைளில் இது  ின்சரர உற்பத்திகயக் குகைக்கும், இதனரல் அனல்  ின் நிகலயங்ைளில் இருந்து 

CO2 மவளிபயற்ைம் குகையும். . இந்த நீட்டிக்ைப்பட்ட மசலவுப் பலன் பகுப்பரய்வு என்பது திட்டச் 

மசலவுப் பலன் பகுப்பரய்கவ சமூை  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் அம்சங்ைளரை விரிவுபடுத்துவதுடன், 

திட்டத்கத  ிைவும் பரந்த அளவில்  திப்பிடுவதற்ைரைவும், பகுப்பரய்வு உண்க யரன அடிப்பகடயில் 

ப ற்மைரள்ளப்படுைிைது. 

6.1 jpl;lj;jpw;fhd epjptoq;fy; 

முன்கனய ஆய்வுைள்  ன்னரரில் ைரற்ைரகல  ின்சரரம் 375 ம ைரவரட் ஆை இருக்ைக்கூடிய 

சரத்தியக்கூறுைகள அகடயரளம் ைண்டுள்ளது, ப லும் இத் திைகன பல ைட்டங்ைளரை அபிவிருத்தி 

மசய்ய CEB எதிர்பரர்க்ைிைது. முதற்ைட்ட ரை 103.5 ம ைரவரட் 2021 இல் ஆரம்பிக்ைப்பட்டது  ற்றும் 

ைரற்ைரகல பூங்ைரகவ பதசிய ைட்டத்துடன் இகணக்ை பதகவயரன சில முக்ைிய பரி ரற்ை 

உள்ைட்டக ப்பு ஏற்ைனபவ ஆசிய அபிவிருத்தி வங்ைியின் நிதி உதவியுடன்  ன்னரரில் 

நிர் ரணிக்ைப்பட்டுள்ளது. இந்த EIA ஆனது முள்ளிக்குளத்தில் ஒரு ைரற்ைரகல பூங்ைர, ைரற்ைரகல 

பூங்ைரவில் ஒரு ைட்ட துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும்  ின்னழுத்தத்கத 220 kV பரி ரற்ை 

 ின்னழுத்தத்திற்கு அதிைரிக்ை  ற்றும் ஒரு பரி ரற்ை பரகதகய உள்ளடக்ைியது. 

CEB இந்த திட்டத்திற்கு 70% ைடன்  ற்றும் 30% பங்குடன் நிதியளிக்ை எதிர்பரர்க்ைிைது. இது 

மவளிநரட்டு நிதியளிப்பு நிறுவனங்ைளிட ிருந்தும், உள்நரட்டில் உள்ள பங்குடன் ைடன் நிதி திரட்டும் 

என எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. இலங்கையின் தற்பபரகதய மபரருளரதரர நிகலக கயக் ைருத்தில் 

மைரண்டு, ைடன்  ற்றும் பங்குச் மசலவுைள் அதிை ரை இருக்கும் என எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. 

6.2 fUj;jpl;lj;jpd; nryTfs; kw;Wk; gad;fs;  

சர்வபதச பபரட்டி ஏலத்தின் மூலம் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட ஒப்பந்தக்ைரரருடன், மபரைியியல் மைரள்முதல் 

ைட்டு ரன (EPC) ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ைரற்று பூங்ைர நிர் ரணிக்ைப்படும். ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் 

 ற்றும் பிை ைரற்று பூங்ைர உபைரணங்ைள் இலங்கையில் உற்பத்தி மசய்யப்படவில்கல, எனபவ 

உபைரணங்ைகள நிறுவுதல்  ற்றும் இயக்குதல் ஆைியவற்ைில் நிபுணத்துவத்துடன் மவளிநரட்டிலிருந்து 
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வரங்ைப்படும். 33/220 kV ைமலக்டர் துகணநிகலயம் (CSS) வகரயிலரன ைரற்ைரகல சரதனங்ைள், 

மதரடர்புகடய சிவில் பவகலைள்  ற்றும்  ின் பசைரிப்பரன் வகலயக ப்புக்கு USD 110  ில்லியன் 

மசலவரகும் என்று CEB  திப்பிட்டுள்ளது. 15  ில்லியன் அம ரிக்ை டரலர்ைள் மசலவரகும். திட்ட 

ப லரண்க  அலகு, சுற்றுச்சூழல்  ற்றும் சமூை பரதுைரப்பு  ற்றும் பிை மதரடர்புகடய அனு திைளின் 

மசலவுைள் USD 7  ில்லியன்  ற்றும் USD 5.5  ில்லியன் மசலவரகும் என  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

விரிவரன வடிவக ப்பு, உபைரணங்ைகள வழங்குதல், ைட்டு ரன ப ற்பரர்கவ  ற்றும் ஆகலைகள 

இயக்குதல் ஆைியவற்கை உள்ளடக்ைிய மவளிநரட்டு கூறுைளுக்கு USD 110.9  ில்லியன் மசலவரகும் 

என்று  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. ைிரிட் துகண  ின்நிகலயம், டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்  ற்றும் அணுைல் 

சரகலைள்  ற்றும் உள்ளூர் பபரக்குவரத்து உபைரணங்ைள், திட்ட நிர்வரைம்  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

 ற்றும் சமூை பரதுைரப்புைள் உட்பட ைரற்று பூங்ைரவின் சிவில் பவகலைகள உள்ளடக்ைிய உள்ளூர் 

கூறு, USD 26.6  ில்லியன் மசலவரகும் என்று  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பகுப்பரய்வு மபரருளரதரர அடிப்பகடயில் ப ற்மைரள்ளப்படுவதரல், அகனத்து வர்த்தை உள்ளீடுைள், 

மவளிநரட்டு வழங்ைப்பட்ட உபைரணங்ைள், மபரருள், திைக யரன உகழப்பு  ற்றும் எரிமபரருள் 

ஆைியவற்ைின் நிதிச் மசலவு, மபரருளரதரரச் மசலவுைகளப் மபை நிழல் பரி ரற்ை வீத ைரரணி (SERF) 

1.10 ஆல் மபருக்ைப்பட்டது. திைக யரன மதரழிலரளர்ைளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் நிழல் ஊதிய 

விைிதம் 1.00 ஆை இருந்தது, அபத ச யம் திைக யற்ை மதரழிலரளர்ைளுக்கு 0.75 ஆை இருந்தது, 

ஏமனனில் சந்கதயில் பவகலயின்க  உள்ளது. 

இந்த பகுப்பரய்வில் ைருதப்படும் விநிபயரை அட்டவகண அட்டவகண 6.1 இல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது 

ml;ltiz 6-1: ைருதப்படும் விநிபயரை அட்டவகண 

nryT tif tpepNahfk; xU tUlj;jpy; 
2023 2024 

KjyPL (ntspehl;L) 30% 70% 
KjyPL (cs;ehl;L) 30% 70% 
r%f kw;Wk; #oy; ghJfhg;G 80% 20% 

திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆண்டில், EPC ஒப்பந்ததரரருக்கு முன்பணம் மசலுத்தப்பட்டது 

 ற்றும் சமூை  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுைரப்புச் மசலவுைளில் 80%  ட்டுப  வழங்ைப்படுவதரைக் 

ைருதப்பட்டது,  ீதமுள்ள மசலவுைள் இரண்டரம் ஆண்டில் வழங்ைப்படும் என்று ைருதப்பட்டது. இது 

உபைரணங்ைளின் உற்பத்திக்கு ஒரு வருடம் ஆகும் என்ை அடிப்பகடகய அடிப்பகடயரைக் மைரண்டது, 

ப லும் இரண்டரம் ஆண்டின் மதரடக்ைத்தில் மதரழிற்சரகலயிலிருந்து உபைரணங்ைள் ைிகடத்தவுடன் 

விகரவில் நிறுவப்படும். இரண்டரம் ஆண்டில் உபைரணங்ைகள நிறுவுவதற்கு வசதியரை, நிலம் 

கையைப்படுத்துதல்  ற்றும் தளம் தயரரித்தல் ஆைியகவ முதல் வருடத்திற்குள் மபரிய அளவில் 

முடிக்ைப்பட பவண்டும், எனபவ சமூை  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுைரப்புச் மசலவுைளில் 

மபரும்பரலரனகவ முதல் ஆண்டில் ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும். இது ஒதுக்ைப்பட்ட ம ரத்த 

பட்மஜட்டில் 80% என்று ைருதப்பட்டது. 

திட்டம் மசயல்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆண்டில், EPC ஒப்பந்ததரரருக்கு முன்பணம் மசலுத்தப்பட்டது 

 ற்றும் சமூை  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுைரப்புச் மசலவுைளில் 80%  ட்டுப  வழங்ைப்படுவதரைக் 

ைருதப்பட்டது,  ீதமுள்ள மசலவுைள் இரண்டரம் ஆண்டில் வழங்ைப்படும் என்று ைருதப்பட்டது. இது 

உபைரணங்ைளின் உற்பத்திக்கு ஒரு வருடம் ஆகும் என்ை அடிப்பகடகய அடிப்பகடயரைக் மைரண்டது, 
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ப லும் இரண்டரம் ஆண்டின் மதரடக்ைத்தில் மதரழிற்சரகலயிலிருந்து உபைரணங்ைள் ைிகடத்தவுடன் 

விகரவில் நிறுவப்படும். இரண்டரம் ஆண்டில் உபைரணங்ைகள நிறுவுவதற்கு வசதியரை, நிலம் 

கையைப்படுத்துதல்  ற்றும் தளம் தயரரித்தல் ஆைியகவ முதல் வருடத்திற்குள் மபரிய அளவில் 

முடிக்ைப்பட பவண்டும், எனபவ சமூை  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் பரதுைரப்புச் மசலவுைளில் 

மபரும்பரலரனகவ முதல் ஆண்டில் ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும். இது ஒதுக்ைப்பட்ட ம ரத்த 

பட்மஜட்டில் 80% என்று ைருதப்பட்டது. 

விண்ட் பூங்ைரவின் 20 ஆண்டு வரழ்நரள் முழுவதும் மசயல்பரடு  ற்றும் பரர ரிப்பு (O&M) மசலவினம் 

US மசன்ட் 0.35/kWh என்று ைருதப்பட்டது. ைணக்ைிடப்பட்ட ஆண்டு O&M மசலவினம் USD 1.33 

 ில்லியன் ஆகும், இது ம ரத்த முதலீட்டில் பதரரரய ரை 1% ஆகும். இது ைரற்று பூங்ைரவின் 

ப ல்நிகலைள், பதகவப்படும் நுைர்மபரருட்ைள்  ற்றும் ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் கூறுைகள 

 ரற்றுவது உட்பட பழுதுபரர்க்கும் மசலவு ஆைியவற்கை உள்ளடக்ைியது. 

ைரற்ைரகல பூங்ைரவின்  ின் உற்பத்தியரனது தற்பபரதுள்ள  ற்றும் திட்ட ிடப்பட்ட அனல்  ற்றும் நீர் 

 ின் நிகலயங்ைளில்  ின் உற்பத்திகயக் குகைத்து, எரிமபரருள், எண்மணய், எரிவரயு அல்லது 

நிலக்ைரி  ற்றும் நீர்த்பதக்ைங்ைளில் உள்ள தண்ணீகரச் பச ிக்ைிைது, இது பநரடியரைவும் 

 கைமுை ரைவும்  ின்சரர உற்பத்தி மசலகவக் குகைக்ை உதவுைிைது.  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைளின் 

சரரசரி எரிமபரருள் நுைர்வு  ற்றும்  ின்சரர உற்பத்தி ைலகவயில் அவற்ைின் பங்கு ஆைியவற்ைின் 

அடிப்பகடயில் அனல்  ின் நிகலயங்ைளில் தவிர்க்ைப்பட்ட எரிமபரருள் நுைர்வு CEBயின் நீண்ட ைரல 

உற்பத்தி விரிவரக்ைத் திட்டத்தில் வழங்ைப்பட்டுள்ளது.  ின்சரர உற்பத்திக்ைரன தவிர்க்ைப்பட்ட மசலவு, 

 ின்சரர உற்பத்தியில் ஒவ்மவரரு  ின் உற்பத்தி நிகலயத்தின் பங்கு,  ின் உற்பத்தி நிகலயங்ைளின் 

குைிப்பிட்ட எரிமபரருள் நுைர்வு, 2022 விதிமுகைைளில் CEB க்கு எரிமபரருள் மசலவு  ற்றும் SERF 

ஆைியவற்ைின் அடிப்பகடயில் எகடயிடப்பட்ட சரரசரி எரிமபரருள் மசலவு என  திப்பிடப்பட்டது. 

உலை வங்ைியின் உண்க யரன ைரல மபரருட்ைளின் விகல முன்னைிவிப்பில் வழங்ைப்பட்ட 

எரிமபரருள் விகல ைணிப்புைளின் அடிப்பகடயில் CEB க்கு எரிமபரருளின் விகல மபைப்பட்டது. 

சர்வபதச நிலக்ைரி விகலைள் சரக்கு விகலகய உள்ளடக்ைியதரை  ரற்ைியக க்ைப்பட்டது  ற்றும் 

சர்வபதச எரிவரயு விகலைள்  றுசீரக ப்பு முகனய மசலவுைகள உள்ளடக்ைியதரை  ரற்ைப்பட்டது. 

அட்டவகண 6.2 எரிமபரருள் விகல முன்னைிவிப்பு, உற்பத்தி ைலகவயில் ஒவ்மவரரு எரிமபரருளின் 

பங்கு  ற்றும் உற்பத்திக்ைரன  திப்பிடப்பட்ட தவிர்க்ைப்பட்ட மசலவு ஆைியவற்கை வழங்குைிைது. 

ml;ltiz 6-2: vupnghUs; tpiy vjpu;T$wy; kw;Wk; jtpu;f;fg;gl;l cw;gj;jp nryT  

vupnghUs; tpiy myF 2023 2024 2025 2030 2035 2040 
epyf;fup LKR/MT 68,438 62,853 36,646 31,025 26,463 26,463 

ciy vz;nza;* LKR/l 339 295 243 251 258 258 
,aw;if thA LKR/MMBTU 5,840 5,585 4,198 3.833 3,468 3,468 
cw;gj;jp fyitapy; gq;F        
epyf;fup % 19.7% 19.5% 14.0% 1.6% 1.1% 1.1% 

ciy vz;nza;/Bry; % 29.3% 27.9% 33.1% 29.1% 29.5% 29.5% 
,aw;if thA % 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 17.4% 17.4% 
jtpu;f;fg;gl;l cw;gj;jp 
nryT (epjpapay;) 

LKR/kWh 24.33 21.04 13.13 11.17 11.31 11.31 

jtpu;f;fg;gl;l cw;gj;jp 
nryT (nghUshjhuk;) 

LKR/kWh 26.76 23.15 14.44 12.28 12.44 12.44 

jtpu;f;fg;gl;l cw;gj;jp 
nryT (nghUshjhuk;) 

USD/kWh 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 

குைிப்பு - உலை வங்ைியின் ைச்சர எண்மணய் விகல ைணிப்பில் உள்ள  ரறுபரட்கடத் மதரடர்ந்து உகல 

எண்மணய் விகல ைணிப்பு தற்பபரகதய உகல எண்மணய் விகலயில் பவறுபடுைிைது. 
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#oy; nryTfs; kw;Wk; gad;fs;  

 ன்னரர்  ரவட்டத்தில் 1205  ரங்ைள் மவட்டப்பட பவண்டிய இத்திட்ட ரனது முக்ைிய ரை புதர்  ண் 

 ற்றும் வனப்பகுதிகய ஆக்ைிர ிக்ைவுள்ளதரை ைள ஆய்வுைள் மூலம் மதரியவந்துள்ளது. ஒரு 

மெக்படருக்கு ஆண்டுக்கு 41 ம ட்ரிக் டன்ைள் என்ை CO2 சுரப்பு விைிதத்தின் அடிப்பகடயில் 

 ரங்ைகள மவட்டுவதரல் CO2 வரிகசப்படுத்தல் குகைப்பு தீர் ரனிக்ைப்பட்டது  ற்றும் ஒரு 

மெக்படருக்கு 99  ரங்ைள் ஏக்ைருக்கு 40  ரங்ைள் என  திப்பிடப்பட்டுள்ளது. குகைக்ைப்பட்ட CO2 

வரிகசப்படுத்தலின் சுற்றுச்சூழல் மசலவு CO2 இன் USD 40/MT என  திப்பிடப்பட்டது. 

ைரற்ைரகல பூங்ைரவில்  ின்சரரம் உற்பத்தி மசய்வதரல் தற்பபரதுள்ள அனல்  ற்றும் நீர்  ின் 

நிகலயங்ைளில் ஆண்டுக்கு 380 GWh  ின் உற்பத்தி குகையும். இலங்கை நிகலயரன எரிசக்தி 

அதிைரரசகபயரல் மவளியிடப்பட்ட 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைரன ைட்ட உ ிழ்வு ைரரணியின் 

ைட்டக ப்பின் விளிம்பு 0. 8364 MT-CO2/MWh ஆகும், எனபவ Wind Park வருடரந்தம் 317,832 MT 

CO2 மவளிபயற்ைத்கத நீக்கும். குகைக்ைப்பட்ட CO2 சீக்மவஸ்ட்பரஷகனப் பபரலபவ, நீக்ைப்பட்ட 

உ ிழ்வுைள் CO2 இன் USD 40/MT என  திப்பிடப்பட்டது. குகைக்ைப்பட்ட CO2 உ ிழ்வுைளின்  திப்பு 

ஆண்டுக்கு USD 12.71  ில்லியன் ஆகும். 

6.3 r%f nryTfs; kw;Wk; gad;fs; 

ைட்டு ரனம்  ற்றும் ைட்டு ரனப் பணிைளுக்குப் பிந்கதய ைரலைட்டங்ைளில் திைக யரன, அகரதிைன் 

 ற்றும் திைக யற்ை மதரழிலரளர்ைளுக்கு இதுபபரன்ை திட்டங்ைள் பல பவகல வரய்ப்புைகள 

உருவரக்குைின்ைன. இந்த ஆய்வுக்ைரை நடத்தப்பட்ட ஆய்வுைள்  ன்னரரில் திைக யரன  ற்றும் அகர 

திைன் மைரண்ட மதரழிலரளர்ைளின் இருப்பு குகைவரை இருப்பதரை மதரியவந்துள்ளது. இருப்பினும், 

திைக யற்ை உகழப்பு ைிகடக்ைிைது. இத்திட்டத்தின் மூலம்  ன்னரர்  க்ைளுக்கு பன்னிரண்டு 

 ரதங்ைளில் 465 பவகல வரய்ப்புைளும், ைரற்ைரகல பூங்ைர அக க்ைப்பட்ட பிைகு பதிகனந்து பவகல 

வரய்ப்புைளும் உருவரக்ைப்படும் என்று ைருதப்பட்டது. இந்த பவகல வரய்ப்புைள் ஒவ்மவரன்றும் LKR 

50,000  ரத வரு ரனத்கத உருவரக்கும் என்றும் ைருதப்பட்டது. 

ைரற்றுச் சுழலிைள்  ற்றும் பிை திட்ட உபைரணங்ைளின் பபரக்குவரத்திற்ைரை ைரற்று பூங்ைரவுடன் 

இகணந்து அணுைல் சரகலைள் பபரன்ை பிரரந்திய உள்ைட்டக ப்பு உருவரக்ைப்படும் என்று 

எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது. இந்த வளர்ந்த உள்ைட்டக ப்புைள் ப ம்பட்ட அணுைல் ைரரண ரை பிரரந்திய 

மபரருளரதரரத்தில் சரதை ரன தரக்ைத்கத ஏற்படுத்தும். சுற்றுலர,  ீன்பிடி  ற்றும் விவசரயம் பபரன்ை 

துகைைள் வளர்ச்சியகடயும் என எதிர்பரர்க்ைலரம்.  ன்னரர்  ரவட்டத்திற்ைரன அபிவிருத்தித் 

திட்டங்ைள் பற்ைிய தைவல்ைள் ைிகடக்ைப்மபைரத ைரரணத்தினரல் இத்துகைைளின் உண்க யரன 

வளர்ச்சிகய அளவிட முடியரது. இந்த ஆய்வரனது, திட்டத்தின் ைரரண ரை  ன்னரரில் 0.1  ில்லியன் 

அம ரிக்ை டரலர் நிைர மபரருளரதரர வளர்ச்சிகயயும், திட்ட வரழ்க்கையின் இறுதி வகர நிைர ஆண்டு 

வளர்ச்சி 15% ஆைவும் உள்ளது. இதன் விகளவரை நிைர வருடரந்திர மபரருளரதரர வளர்ச்சி 

அட்டவகண 6 3.3 இல் வழங்ைப்பட்டுள்ளது. 
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ml;ltiz 6-3: திட்ட ில்லர ல் அடிப்பகட வழக்கை விட அதிை ரன திட்டத்தின் ைரரண ரை 

 ன்னரரில் வருடரந்த நிைர மபரருளரதரர வளர்ச்சி எதிர்பரர்க்ைப்படுைிைது 

Mz;L 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
Njwpa nghUshjhu 
tsu;r;rp (USD Mn) 

0.100 0.115 0.132 0.152 0.175 0.201 0.231 0.266 0.306 0.352 

 

Mz;L 
2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

Njwpa nghUshjhu 
tsu;r;rp (USD Mn) 

0.405 0.465 0.535 0.615 0.708 0.814 0.936 1.076 1.238 1.423 

6.4 உள்ehl;L வருவரய் விைிதம் 

அட்டவகண 6.4 உண்க யரன  ற்றும் மபயரளவு அடிப்பகடயில் திட்ட உள் வருவரய் விைிதத்கத 

(IRR) ைணக்ைிடுைிைது. ைணக்ைிடப்பட்ட IRR உண்க யரன அடிப்பகடயில் 16.55%  ற்றும் மபயரளவு 

IRR தற்பபரகதய ஆண்டு சரரசரி சர்வபதச பணவீக்ை விைித ரன 1.7% இல் 18.55% ஆகும். 

 திப்பிடப்பட்ட மபரருளரதரர ஐஆர்ஆர், இந்த அளவு  ற்றும் இயல்பின் திட்டங்ைளுக்கு 10% என்ை 

மபஞ்ச் ரர்க் ஐஆர்ஆர் உடன் ஒப்பிடப்பட்டது. திட்டப் மபரருளரதரர ஐஆர்ஆர் மபஞ்ச் ரர்க் 

விைிதத்கத விட அதிை ரை இருப்பதரல் இந்தத் திட்டம் மபரருளரதரர ரீதியரை சரத்திய ரனதரைக் 

ைருதப்படலரம். 
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ml;ltiz 6-4: cs;ehl;L tUtha; tpfpjj;jpd; fzpg;G  

Mz;L 
nryTfs; (USD Mn) gad;fs; (USD Mn) Njwpa gad; 

(USD Mn) KjyPLfs; O&M #oy; r%f fUj;jpl;lk; #oy; r%f 
2024 45.2778 - 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -45.2778 

2025 103.3148 - 0.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.7781 -102.5567 

2026 - 1.3300 0.0200 0.0000 24.4920 12.7133 0.1185 35.9738 

2027 - 1.3300 0.0200 0.0000 15.4481 12.7133 0.1335 26.9449 

2028 - 1.3300 0.0200 0.0000 16.7426 12.7133 0.1569 28.2628 

2029 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.1038 12.7133 0.1767 24.6438 

2030 - 1.3300 0.0200 0.0000 10.9088 12.7133 0.1996 22.4717 

2031 - 1.3300 0.0200 0.0000 11.1424 12.7133 0.2258 22.7315 

2032 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.3242 12.7133 0.2560 24.9435 

2033 - 1.3300 0.0200 0.0000 12.9329 12.7133 0.2907 24.5869 

2034 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.4224 12.7133 0.3306 25.1163 

2035 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.5032 12.7133 0.3764 25.2429 

2036 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.5635 12.7133 0.4292 25.3560 

2037 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6060 12.7133 0.4899 25.4592 

2038 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6298 12.7133 0.5597 25.5528 

2039 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6536 12.7133 0.6399 25.6569 

2040 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.6775 12.7133 0.7322 25.7730 

2041 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 0.8384 25.9029 

2042 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 0.9604 26.0250 

2043 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 1.1008 26.1653 

2044 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 1.2622 26.3268 

2045 - 1.3300 0.0200 0.0000 13.7013 12.7133 1.4478 26.5124 

fUj;jpl;l IRR (cz;ik epiy) 16.55% 

fUj;jpl;l IRR (1.7% jsk;gypy; ngauplg;gl;l epiy) 18.53% 
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6.5 cWj;Jzu;T kw;Wk; Mgj;J gFg;gha;T  

முக்ைிய அனு ரனங்ைளில்  ரற்ைங்ைள் ஏற்பட்டரல், அபரயங்ைகளக் ைண்டைிந்து, தணிப்பு நடவடிக்கை 

எடுப்பதற்ைரை, திட்டத்தின் நம்பைத்தன்க கயத் தீர் ரனிப்பது முக்ைியம். உணர்திைன்  ற்றும் இடர் 

பகுப்பரய்விற்கு ைருதப்படும் நிபந்தகனைள்; 

(i) KjyPl;L nrytpy; xU 10% mjpfupg;G; 
(ii) fhw;whiyapd; kpd;Dw;gj;jpapy; xU 10% FiwT; 
(iii) CO2 ,d; ngWkjpapy; xU 10% FiwT; 
(iv) fUj;jpl;lj;jpd; nghUshjhu gad;fspy;; xU 10% FiwT; 
(v) NkYs;s (i), (iii) kw;Wk; (iv) ,d; xU $l;L; 
(vi) 250 MW f;F nfhs;sstpd; mjpfupg;G 

 ன்னரரில் ப ற்மைரள்ளப்பட்ட ைரற்ைரகல வள  திப்பீடுைள்  ற்றும் புத்தளத்தில் இயங்கும் 

ைரற்ைரகல  ின் நிகலயங்ைளின் மசயல்திைன் ஆைியவற்ைின் அடிப்பகடயில் உருப்படி (ii) 

ஏற்படுவதற்ைரன நிைழ்தைவு  ிைவும் குகைவரை உள்ளது. எனபவ  ிைவும் தீவிர ரன பரதை ரன 

நிகலகயக் ைவனிப்பதற்கு  ற்ை பரதை ரன நிகலக ைளின் ைலகவயரைக் ைருதப்படவில்கல. 

பகுப்பரய்வின் முடிவுைள் அட்டவகண 6.5 இல் உள்ளன. 

ml;ltiz 6-5: kpfTk; ghjfkhd epge;jidfspd; fPo; cz;ikahd IRR  

epge;jid khwy; cz;ik IRR 

KjyPl;L nrytpy; mjpfupg;G +10% 13.83% 

kpd;Dw;gj;jpapy; FiwT -10% 14.55% 

CO2 ,d; ngWkjpapy; FiwT -10% 14.60% 

nghUshjhu mgptpUj;jpapy; FiwT -20% 15.48% 

(1), (3) kw;Wk; (4) ,d; $l;L  12.92% 

250 MW f;F nfhs;sstpd; mjpfupg;G  19.40% 

ப பல பசரதிக்ைப்பட்ட அகனத்து நிபந்தகனைளின் ைீழும் உண்க யரன IRR, மபரருளரதரர IRR 

அளகவ விட அதிை ரை உள்ளது. எனபவ, முக்ைிய அனு ரனங்ைள்  ரைினரலும் இந்தத் திட்டம் 

மபரருளரதரர ரீதியரை லரபைர ரனது. 
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7. mj;jpahak; 7 #oy; Kfhikj;Jt jpl;lk; kw;Wk; fz;fhzpg;G 
epfo;r;rpj;jpl;lk;  

சுற்றுச்சூழல் ப லரண்க த் திட்டம் (EMP) 4  ற்றும் 5 அத்தியரயங்ைளில் விவரதிக்ைப்பட்டுள்ளபடி 

பரதை ரன சுற்றுச்சூழல் தரக்ைங்ைகளத் தவிர்க்ை, குகைக்ை, தணிக்ை அல்லது ஈடுமசய்ய, திட்டத் 

திட்ட ிடல்  ற்றும் மசயல்படுத்தலின் பபரது எடுக்ைப்பட பவண்டிய தணிப்பு  ற்றும் ப லரண்க  

நடவடிக்கைைகளக் கையரள்ைிைது.  ற்றும் எதிர்பரர்க்ைப்படும் குைிப்பிடத்தக்ை பரதை ரன 

சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைள்  ற்றும் இடர்ைகளச் சுருக்ைி, ஒவ்மவரரு தணிப்பு நடவடிக்கைகயயும் அது 

மதரடர்புகடய பரதிப்பு வகை உட்பட, மபரருத்த ரனதரை விவரிக்ைிைது. 

CSS  ற்றும் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் ைட்டு ரனம் உட்பட ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்ைரை EMP 

தயரரிக்ைப்பட்டுள்ளது, இது பின்வரும் நிகலைளில் எதிர்பரர்க்ைப்படும் பரதிப்புைள்  ற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்கைைளின் வளர்ச்சி பற்ைி விவரதிக்ைிைது: (i) முன் ைட்டு ரனம், (ii) ைட்டு ரனம்,  ற்றும் (iii) 

மசயல்பரடு  ற்றும் பரர ரிப்பு. திட்ட அ லரக்ைத்தின் பபரது விரிவரன, தளம் சரர்ந்த தணிப்பு 

நடவடிக்கைைள் மசயல்படுத்தப்படும். ஒரு பயனுள்ள சுற்றுச்சூழல் ப லரண்க  அக ப்பு என்பது 

நிர்வரைத்தரல் மதரடங்ைப்பட்ட ஒரு ஆற்ைல் ிக்ை, மதரடர்ச்சியரன மசயல்முகையரகும்  ற்றும் திட்ட 

உருவரக்குநர், மதரழிலரளர்ைள்  ற்றும் திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்பட்ட உள்ளூர் சமூைங்ைளுக்கு 

இகடபயயரன மதரடர்கப உள்ளடக்ைியது. 

 ன்னரர் ைரற்ைரகலத் திட்டத்தின் முன்ம ரழியப்பட்ட மூன்ைரம் ைட்டத்திற்ைரன சுற்றுச்சூழல் 

ப லரண்க த் திட்டம் (அட்டவகண 7.1) இங்பை மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது, இது சரத்திய ரன 

குைிப்பிடத்தக்ை, பரதை ரன, தரக்ைங்ைகள ஏற்றுக்மைரள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குகைக்ை எடுக்ைப்பட 

பவண்டிய சரத்திய ரன  ற்றும் மசலவு குகைந்த நடவடிக்கைைகள அகடயரளம் ைரட்டுைிைது. இங்பை, 

ஒவ்மவரரு சரத்திய ரன தரக்ைத்திற்கும் தணிப்பு நடவடிக்கைைள் முன்ம ரழியப்படுைின்ைன, இதில் 

தணிப்பு நடவடிக்கைைள்  ற்றும் ப ற்பரர்கவகய மசயல்படுத்துவதற்கு மபரறுப்பரன தரப்பினரின் 

விவரங்ைள் அடங்கும். EMP ஆனது முன்ம ரழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்கைைள், ைண்ைரணிப்பு 

பநரக்ைம், தரநிகலைள், நிறுவன மபரறுப்பு  ற்றும் மசயல்படுத்தல் அட்டவகண ஆைியவற்கை 

உள்ளடக்ைியது. சுற்றுச்சூழல் ைண்ைரணிப்பு திட்டத்திற்ைரன சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ைள்  ற்றும் ைரல 

அவைரசம்  ற்றும் மசலவு அட்டவகண 7.2 இல் மைரடுக்ைப்பட்டுள்ளது. 
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ml;ltiz 7-1:  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்ைரன சுற்றுச்சூழல் ப லரண்க  திட்டம் (EMP) (ைட்டம் III- முள்ளிக்குளம்) 

fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

Kd;-epu;khzk; 

திட்ட தளத்திற்கு 

நிலங்ைள்  ற்றும் 

ஏற்ைனபவ உள்ள 

அணுைல் 

சரகலைளின் 

பயன்பரடு 

திட்ட தளத்திற்கு நிலங்ைள் 

 ற்றும் ஏற்ைனபவ உள்ள 

அணுைல் சரகலைளின் 

பயன்பரடு 

ைரற்று விகசயரழி இருப்பிடங்ைள்/ CSS/ 

ஒலிபரப்பு பரகத சட்டங்ைள், 

ஒழுங்குமுகைைளுக்கு இணங்ை 

நிலங்ைகளத் பதர்வு மசய்தல்  ற்றும் 

உள்ளுரரட்சி அதிைரரிைள், முசலி டி.எஸ்.டி, 

 ரவட்டச் மசயலரளர்,  ன்னரர்  ரவட்டம் 

 ற்றும்  ன்னரர் பிரபதச வன அலுவலைம் 

ஆைிபயரருடன் மநருக்ை ரன 

ஆபலரசகனயுடன். 

 

நீர்நிகலைள், இயற்கை ஓட்டப் பரகதைள், 

முக்ைிய ரன சுற்றுச்சூழல் வரழ்விடங்ைள் 

 ற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிைளிலிருந்து 

ைட்டு ரன வசதிைள் குகைந்தபட்சம் 100  ீ 

மதரகலவில் அக க்ைப்பட பவண்டும். 

ைரற்ைரகல விகசயரழி 

தளத்தின் இருப்பிடத்கதத் 

பதர்ந்மதடுப்பது 

(வீடுைளுக்கு தூரம், 

விவசரயம்  ற்றும் 

விவசரய நிலங்ைகளத் 

தவிர்த்தல், விலங்ைினங்ைள் 

 ற்றும் தரவரங்ைளின் 

இயற்கையரன தகடயற்ை 

வரழ்விடங்ைள்) 

 

நீர்  ற்றும் ைரற்ைின் தரம் 

உள்ளூர் 

அதிைரரிைள் / 

வனத்துகையின் 

நில 

ஒழுங்குமுகைை

ள் 

 

ைரற்று தர 

தரநிகலைள் 

 ற்றும் CEA நீர் 

தர தரநிகலைள் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

xg;ge;jf;fhuu; 

tpupthd 
tbtikg;G 

ைரற்ைரகல 

விகசயரழியின் 

இடம்  ற்றும் 

வடிவக ப்பு 

சத்தம் உருவரக்ைம் 

சத்தத்திற்கு மவளிப்பரடு, 

அண்கட 

மசரத்துக்ைளுக்கு 

இகடயூறு 

சத்தம் மதரல்கலயரை இருக்ைரது என்பகத 

உறுதிப்படுத்த வடிவக க்ைப்பட்ட 

ைரற்ைரகல மஜனபரட்டர் (அதரவது 55dBA 

LAeq பைல்பநரம்  ற்றும் 45dBA LAeq 

இரவுபநரத்திற்கு அருைில் உள்ள ஏற்பியில்). 

ைரற்று விகசயரழி 

மஜனபரட்டர் 

வடிவக ப்பு, இகரச்சல் 

அளவுைள் ஆைியவற்ைின் 

அடிப்பகடயில் 

எதிர்பரர்க்ைப்படும் 

இகரச்சல் உ ிழ்வுைள் 

1994 இல் சத்தம் 

ைட்டுப்பரடு 

விதிமுகைைள் 

மடண்டர் 

ஆவணங்ைளில் 

சத்தம் அளவுைள் 

குைிப்பிடப்பட 

பவண்டும் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

 

tpupthd 
tbtikg;G 

முள்ளிக்குளம் ைிரர த்தில் 

உள்ள ைரணிைள், வீட்டு 

 கனைள், ைடற்பகட 

அனு தி பரர ரித்தல், தக்ைகவக்கும் 

ைட்டக ப்புைகள நிர் ரணித்தல், 

குடியிருப்புைகள ஒட்டியுள்ள மவட்டு 

வீடுைள்  ற்றும் பிை 

ைட்டக ப்புைளுக்கு 

அருைரக  

மதரழில்நுட்ப 

விவரக்குைிப்பு 
mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

 

tpupthd 
tbtikg;G 
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fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

முைரம்  ற்றும்  க்ைளுக்கு 

இகடயூறு 

 ற்றும் நிரப்புதல் மசயல்பரடுைகள 

குகைத்தல் 

ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளின் 

இருப்பிடம் 

 ற்றும் அவற்ைின் 

சீரக ப்பு  ற்றும் 

வடிவக ப்பு 

பரதுைரப்பு மதரடர்பரன 

அபரயங்ைளுக்கு 

மவளிப்பரடு 

அனு திக்ைப்பட்ட அளவிலரன சத்தம், 

பரதுைரப்பு  ற்றும் தளங்ைளில் 

ஒழுங்குமுகை ைண்ைரணிப்பு ஆைியவற்ைின் 

படி வடிவக க்ைப்பட்ட ைரற்ைரகல 

விகசயரழி இருப்பிடத்திற்கு 

குடியிருப்புைளின் மசட்பபக். 

அருைிலுள்ள 

குடியிருப்புைகளப் 

மபரறுத்து ைரற்ைரகலயின் 

இருப்பிடம் 

அருைிலுள்ள 

வீடுைளுக்கு 

பின்னகடவு 

தூரம் - 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

 

tpupthd jpl;l 
mstPL kw;Wk; 
tbtikg;gpd; xU 
gFjp 

ைரற்று விகசயரழியுடன் 

பைகவைளின் ப ரதல்ைள் 

நீர் வழித்தடங்ைள் / நிலம் / 

குடியிருப்புைள்  ீதரன 

தரக்ைம் 

பைகவைள் இனப்மபருக்ைம் மசய்யும் 

பகுதிைள், நீர் வழித்தடங்ைள் அல்லது 

விவசரய நிலங்ைகள முடிந்தவகர தவிர்க்ை 

ைரற்ைரகல விகசயரழி இருப்பிடத்கதக் 

ைருத்தில் மைரள்வது. தற்பபரதுள்ள பைகவ 

வரழ்விடங்ைள்  ற்றும் எதிர் கையரன 

தரக்ைங்ைகளத் தவிர்க்ை ைவன ரை தளத் 

பதர்வு. 

பைகவைள் இடம்மபயர்ந்த ைரலத்தில் 

பைகவைளுடன் ப ரதுவகதக் குகைக்கும் 

நடவடிக்கைைகள ப ற்மைரள்ளுங்ைள். 

தளத்தின் இருப்பிடத் 

பதர்வு (குடியிருப்பு, நீர் 

 ற்றும்/அல்லது விவசரய 

நிலத்திற்ைரன தூரம்) 

உள்ளூர் 

அதிைரரிைளுடன் 

ஆபலரசகன, 

வனத்துகை 

(FD), 

வனவிலங்கு 

பரதுைரப்புத் 

துகை (DWC) 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

 

 

 

 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

 

tpupthd jpl;l 
mstPL kw;Wk; 
tbtikg;gpd; xU 
gFjp  

 

 

gwit Ma;T 
mwpf;ifapd; 
gupe;Jiug;Gfs; 

உபைரண 

விவரக்குைிப்புைள் 

 ற்றும் 

வடிவக ப்பு 

அளவுருக்ைள் 

ஏற்பிைளில் (ைரற்று, நீர், 

நிலம்) இரசரயனங்ைள் 

 ற்றும் தீங்கு 

விகளவிக்கும் 

வரயுக்ைளின் மவளியீடு 

எண்மணய், வரயுக்ைள் பபரன்ைவற்ைின் 

உ ிழ்கவத் தவிர்க்ை உபைரண 

வடிவக ப்பு உறுதியரனதரை இருக்ை 

பவண்டும். 

பின்னகடவு 

தூரங்ைளுடன் இணங்குதல் 

அருைிலுள்ள 

வீடுைளுக்கு 

பின்னகடவு 

தூரம் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

tpupthd 
tbtikg;G 

விகல திப்பற்ை 

சுற்றுச்சூழல் 

பகுதிைளில் 

ஆக்ைிர ிப்பு 

விகல திப்பற்ை 

சுற்றுச்சூழல்  திப்புைளின் 

இழப்பு / விகல திப்பற்ை 

உயிரினங்ைளுக்கு பசதம் 

முடிந்தவகர பைரபுர அஸ்திவரரம் 

சீர்குகலவுக்ைரன பதகவகய குகைக்ைவும் 

திட்டப் பகுதியில்  லர் 

 ற்றும் விலங்ைினங்ைளின் 

வரழ்விடங்ைள் இழப்பு 

தரவரங்ைள் 

 ற்றும் 

விலங்ைினங்ைள் 

பரதுைரப்பு 

ஆகண. வன 

ஆகண 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

tpupthd 
tbtikg;G 

விருப்ப ில்லரத நிலங்ைள்  ற்றும் இத்திட்டத்தில் அரசு நிலங்ைளில் மபரருந்தரது மபரருந்தரது xd;Wkpy;iy xd;Wkpy;iy 
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fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

 ீள்குடிபயற்ைம் 

அல்லது நிலம் 

கையைப்படுத்துத

ல் 

ைட்டக ப்புைள் இழப்பு ைரற்ைரகலைள் அக க்ைப்படும், 

குடிபயற்ைங்ைளில் ஈடுபடரது. CSS நிலம் 

 ற்றும்  ரிச்சிைட்டி RF வழியரை 2 ைி. ீ. 

 ீதமுள்ளகவ சரகல முன்பதிவு (மதன் 

ைடற்ைகர சரகல)  ற்றும் மநல் வயல்ைளில் 

உள்ளன 

விவசரய 

நிலங்ைளில் 

அத்து ீைல் 

விவசரய உற்பத்தி இழப்பு டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் பைரபுரங்ைள் 

 ட்டுப  மநல் வயல்ைளில் அக ந்துள்ளன. 

ைட்டு ரன ைரலத்தில் பயிர் இழப்புக்ைரன 

இழப்பீடு CEB/MWPP மூலம் 

வழங்ைப்படும். 

Crop loss/season Yield/ ha CEB/ MWPP  
epu;khz fhyk; 
KOtJk; 

Interference with 

drainage 

patterns/flow 

channels 

Temporally flooding 

hazards /loss of 

agricultural production 

Appropriate siting of wind turbines inland 

within the govt. land to avoid disturbing 

aquatic habitats in coastal area. 

தளத்தின் இடம் பதர்வு உள்ளூர் 

அதிைரரிைள், பிை 

பங்குதரரர்ைள் 

 ற்றும் 

வடிவக ப்பு 

மபரைியரளர்ைளு

டன் 

ஆபலரசகன 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

விரிவரன 

சீரக ப்பு ஆய்வு 

 ற்றும் 

வடிவக ப்பு 

மவடிப்புைள்/தீ உயிருக்கு ஆபத்து  ின் ரற்ைிைள்,  ின் உற்பத்தி ைருவிைளுக்கு 

அருைில் தீயகணப்பு ைருவிைகள 

வழங்குதல். 

 ின் ரற்ைி (ஸ்மடப் அப்) 

வடிவக ப்பு தீ தடுப்பு 

 ற்றும் ைட்டுப்பரட்டு 

குைியீடுைளுடன் இணக்ைம் 

விரிவரன 

விவரக்குைிப்புை

களக் குைிப்பிட 

மடண்டர் 

ஆவணம் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

விரிவரன 

தளவக ப்பு 

 ற்றும் 

வடிவக ப்பு / 

வகரபடங்ைளின் 

ஒரு பகுதி 
epu;khzk; 

மபரது 

பயன்பரடுைகள 

அைற்றுதல் 

அல்லது 

மதரந்தரவு 

மசய்தல் 

மபரது அமசௌைரியம் 

 

 

 

பயன்பரட்டுத் தடங்ைலின் பநரம்  ற்றும் 

ைரலம் குைித்து மபரது க்ைளுக்கு 

முன்கூட்டிபய அைிவிப்பு 

 

மபரது பயன்பரடுைள்  ற்றும் குைிப்பரை 

100% ைட்டக ப்புைள் 

(எ.ைர. ைட்டிடங்ைள்) 

 ற்றும் சரகலைள், 

பயன்பரடுைள், வடிைரல் 

 ற்றும் மதரட்டிைள் 

மதரழில்நுட்ப 

விவரக்குைிப்பு 
mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

ைட்டு ரன ைரலம் 

முழுவதும் 

தணிப்பு 

நடவடிக்கைைகள 

மசயல்படுத்தவும் 
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டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் 

ைட்டு ரன பணிைள் 

விவசரய நிலத்கத 

தற்ைரலிை ரை 

பரதிக்ைிைது, இதனரல் 

விவசரய 

நடவடிக்கைைளுக்கு 

தற்ைரலிை இகடயூறு 

 ற்றும் பயிர்ைளுக்கு 

பசதம் ஏற்படுைிைது. 

எந்த இயற்கை வரழ்விடங்ைளுக்கும் 

தற்மசயலரன பசதத்கத குகைக்ை நன்கு 

பயிற்சி மபற்ை  ற்றும் அனுபவம் வரய்ந்த 

இயந்திர ஆபபரட்டர்ைகளப் 

பயன்படுத்துதல். 

 

மபரது க்ைளின் அமசௌைரியத்கத பபரக்ை, 

பயன்பரடுைகள உடனடியரை 

 ீட்மடடுக்ைவும். 

 

பணிபுரியும் பகுதியின் எல்கல நிர்ணயம் 

 ற்றும் தரக்ைத்தின் ஒப்புக் மைரள்ளப்பட்ட 

தரழ்வரரத்திற்கு மவளிபய ஆக்ைிர ிப்கபத் 

தவிர்க்ைவும். 

சரகலைள், பயன்பரடுைள், ைட்டக ப்புைள், 

வடிைரல்ைள் பபரன்ைவற்ைின் பசதத்தின் 

அபரயத்கதக் குகைக்ை ைட்டு ரன 

முகைைள் பதர்ந்மதடுக்ைப்பட பவண்டும். 

பபரக்குவரத்து இகடயூறு, விபத்து அபரயம் 

 ற்றும் மசரத்து பசதம் ஆைியவற்கைக் 

குகைக்ை, தற்பபரதுள்ள சரகலைள், 

ரயில்பவ, பயன்பரடுைள், ைட்டக ப்புைள் 

அல்லது வடிைரல்ைகளக் ைடக்கும் பபரது 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் சரம் பவகலைளின் 

பபரது மபரருத்த ரன சரரக்ைட்டுைகளப் 

பயன்படுத்தவும். 

ஏற்ைனபவ உள்ள ைட்டக ப்புைள் (எ.ைர. 

ைட்டிடங்ைள்)  ற்றும் சரகலைள், 

பயன்பரடுைள், பயிர்ைள், வடிைரல்  ற்றும் 

மதரட்டிைளுக்கு ஏற்படும் அகனத்து 

ஆைியகவ 

ைட்டு ரனத்திற்கு 

முந்கதய அபத நிகலயில் 

விடப்பட்டுள்ளன 

பிை வணிை  ற்றும் மபரது 

நடவடிக்கைைளுக்கு 

இகடயூறு / மபரது 

புைரர்ைள். உள்ளூர் சமூைம் 

அல்லது பிை 

பங்குதரரர்ைளிட ிருந்து 

தீர்க்ைப்படரத குகைைள் 

இல்கல. 
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எதிர்பரரரத பசதங்ைளும், திட்டத்திற்கு 

முந்கதய நிகலக ைளுக்கு 

 ீட்டக க்ைப்பட பவண்டும் 

 ற்றும்/அல்லது ஒப்பந்தக்ைரரரின் மசலவில் 

ஈடுமசய்யப்பட பவண்டும். 

ஒப்பந்தக்ைரரருக்கு மசலவில் 

மதரடர்புகடய உள்ளூர் அதிைரரிைளுடன் 

இகணந்து பசத கடந்த எந்தமவரரு 

பயன்பரடுைகளயும் குகைந்தபட்சம் அசல் 

நிகலக்கு  றுசீரக த்தல். 

ைட்டு ரனம் முடிந்தவுடன், தற்ைரலிை ரைப் 

பயன்படுத்தப்பட்ட அகனத்து 

நிலங்ைகளயும், குகைந்தபட்சம் அதன் 

திட்டத்திற்கு முந்கதய நிகலக்கு 

உடனடியரை  ீட்மடடுக்ைவும்; இதில் 

ஏபதனும் ைட்டு ரன குப்கபைள் அல்லது 

ைழிவுைள், எஞ்சியிருக்கும் மபரருள்  ற்றும் 

 ண்/பரகைைள்/ ணல், ஏபதனும் 

தற்மசயலரன எரிமபரருள், எண்மணய் 

அல்லது இரசரயனக் ைசிவரல்  ரசுபடுதல் 

பபரன்ைவற்கைச் சுத்தம் மசய்வகத 

உள்ளடக்கும். பூர்வீை இனங்ைகளப் 

பயன்படுத்தி அல்லது நில 

உரிக யரளருடன் ஒப்புக்மைரண்டபடி 

அகத விட்டுவிடுதல்; பணியின் பபரது  ண் 

சுருக்ைம் ைரரண ரை நீர் பதங்குவகதயும், 

அதிைப்படியரன ப ற்பரப்பு நீகர 

மவளிபயற்றுவகதயும் தடுக்ை உள்ளூர் 

நிலப்பரப்பு சரிமசய்தல்  ற்றும் வடிைரல் 

ஏற்பரடு;  ற்றும் ைட்டு ரனப் பணிைளரல் 
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பிந்கதயது அரிக்ைப்பட்டு/அைற்ைப்பட்டரல் 

நல்ல தர ரன ப ல் ண்கணச் பசர்த்தல்; 

முதலியன 

 ின்சரரம் 

தற்ைரலிை ரை 

துண்டிக்ைப்பட்டுள்

ளது 

ைரற்ைரகல 

விகசயரழியின் 

இடத்கதக் ைடக்கும் 

ஏபதனும்  ின் விநிபயரைக் 

ைம்பிைள் 

அகணக்ைப்பட்டரல், 

உள்ளூர் சமூைத்திற்கு 

 ின்சரர விநிபயரை 

இழப்பு 

பயன்பரட்டுத் தடங்ைலின் பநரம்  ற்றும் 

ைரலம் குைித்து மபரது க்ைளுக்கு 

முன்கூட்டிபய அைிவிப்பு 

மபரது க்ைளின் அமசௌைரியத்கத பபரக்ை, 

 ின்சரதனங்ைகள உடனடியரை 

 ீட்மடடுக்ை பவண்டும். 

 ின்சரரம் தகடபடும் 

வீடுைள்  ற்றும் வணிை 

வளரைங்ைள் 

ைட்டு ரன 

ைரலத்தில் 

வழக்ை ரன 

ைண்ைரணிப்பு 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

epu;khz fhyk; 
KOtJk; 

நிலங்ைளின் 

பயன்பரடு 
ைரல்நகட ப ய்ச்சலுக்கும், 

விைகு பசைரிப்புக்கும் 

நிலம் இழப்பு 

ைட்டு ரன ைரலத்தில் ைிரர   க்ைள் அருைில் 

உள்ள நிலங்ைளில் ைரல்நகடைளுக்கு 

உணவளிப்பகத உறுதி மசய்ய பவண்டும் 

தற்பபரதுள்ள நீர் வழித்தடங்ைள் / பரசன 

வசதிைள் பவகல நிகலயில் 

பரர ரிக்ைப்படுவகத உறுதி மசய்யவும் 

திட்டப் பகுதிைளில் உள்ள தரவரங்ைள் 

 ற்றும் ப ல் ண்கணப் 

பரதுைரத்தல்/பரதுைரத்தல், ைட்டு ரனம் 

முடிந்த பிைகு  ீண்டும் நிறுவுதல் 

ைட்டு ரனம் முடிந்ததும் 

சிகதந்த/பசத கடந்த பகுதிைள் 

பபரன்ைவற்கை  ீட்மடடுக்ைவும்/ ீண்டும் 

அக க்ைவும் 

 

திட்ட நடவடிக்கைைளுக்ைரை பைகவைளின் 

இடம்மபயர்வு/இனப்மபருக்ை பருவத்கத 

முடிந்தவகர தவிர்க்ைவும். 

ைரல்நகட 

ப ய்ச்சலுக்ைரன 

நிலப்பரப்பு இழப்பு 

 

 

ஏற்ைனபவ உள்ள 

பயன்பரடுைளின் 

பயன்பரடு 

 

 

வசதிைளின் நிகல 

திட்டத் தளங்ைகளச் 

சுற்ைியுள்ள இயற்கை 

வரழ்விடங்ைகளப் 

பரதுைரத்தல் 

வழக்ை ரன 

ைண்ைரணிப்பு 

விதிமுகைைளுட

ன் இணக்ைம் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyk; 
KOtJk; 

உபைரணங்ைள் 

அக ப்பு  ற்றும் 

சத்தம்  ற்றும் அதிர்வுைள் நிலத்தடி இகடயூறுைகளக் குகைக்ை 

ைட்டு ரன மதரழில்நுட்பங்ைள்  ற்றும் 

ைட்டு ரன நுட்பங்ைள் 

 ற்றும் இயந்திரங்ைள் 

குகைந்தபட்ச 

நில இகடயூறு 
mgptpUj;jpahsu;- epu;khz fhyk; 
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நிறுவல் இயந்திரங்ைகளத் பதர்ந்மதடுப்பது. CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

ைரற்ைரகல 

அடித்தள 

ைட்டு ரனம் 

அதிைப்படியரன  ண் 

மைரட்டுதல் 

உள்ளுரரட்சி அதிைரரிைள்/முசலி பிரபதச 

சகபயின் அனு தியின் பின்னர் 

அஸ்திவரரங்ைளில் இருந்து அதிைப்படியரன 

 ண் அப்புைப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

 

அகனத்து ைட்டு ரனப் மபரருட்ைளும் 

கையைப்படுத்தப்பட்ட பகுதியின் 

அடிச்சுவடுக்குள் கவக்ைப்பட பவண்டும். 

தளர்வரன ைட்டு ரனப் மபரருட்ைள் 

ைரற்ைினரல் அருைிலுள்ள பகுதிைளுக்கு 

மைரண்டு மசல்லப்படுவகதத் தவிர்க்ை மூடி 

கவக்ை பவண்டும். 

அப்புைப்படுத்தப்பட 

பவண்டிய  ண்ணின் 

அளவு (m2 இல் தளத்தின் 

பரப்பளவு  ற்றும் m3 இல் 

 திப்பிடப்பட்ட அளவு) 

உள்ளூர் 

அதிைரரிைளின் 

சட்டங்ைள் 

 ற்றும் 

விதிமுகைைள் 
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நீர்  ரசுபரடு  கழக்ைரலத்தில் ப ற்மைரள்ளப்படரத 

குைிப்பிடத்தக்ை நிலத்தடி இகடயூறுைள் 

(அதரவது அடித்தள நிலத்கத 

உருவரக்குதல்) சம்பந்தப்பட்ட ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைள். 

ைட்டு ரன ைரலத்தில் புயல் நீர் 

ப லரண்க க்ைரன ஏற்பரடுைள் தளத்தில் 

இருந்து வண்டல் வடிைரல் தவிர்க்ைப்பட 

பவண்டும். 

மபரிய நிலபவகலைளின் 

பருவைரல மதரடக்ைம் 

 ற்றும் முடிவு (pH, BOD/ 

COD, இகடநிறுத்தப்பட்ட 

திடப்மபரருட்ைள், 

 ற்ைகவ) 

இலங்கையின் 

பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 

சட்டம் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 
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நடவடிக்கைைளி

ன் பநரம் - 

ைட்டு ரன 

நடவடிக்கைைள் 

மதரடங்குவதற்கு 

முன் 
epu;khz fhyk; 

ைட்டு ரன 

அட்டவகணைள் 

அண்கட வீடுைளுக்கு 

சத்தம் மதரல்கல 

ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் பைலில் 

 ட்டுப  ப ற்மைரள்ளப்படுைின்ைன  ற்றும் 

உள்ளூர் சமூைங்ைள் ைட்டு ரன 

அட்டவகணகய மதரிவிக்ைின்ைன. 

கபலிங் மசயல்பரடு மதரடர்ச்சியரன அதிை 

தரக்ை சத்தத்கத (சுத்தியலின்) 

மவளியிடக்கூடரது என்பகத ைட்டு ரனம் 

ைட்டு ரன பநரம் (ஒலி 

உ ிழ்வு) 

பைல்பநர 

ைட்டு ரனம் 

 ட்டுப  

  இலங்கையின் 

பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 

சட்டம் 

mgptpUj;jpahsu;- 
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உறுதி மசய்ய பவண்டும். 

 டர்கபன் ைட்டு ரனம் 

அவற்ைின் இடம்மபயர்ந்த 

பரகதகய ைடந்து 

மசன்ைரல் பைகவைளுக்கு 

மதரல்கல 

பைகவைளின் 

இடம்மபயர்வு/இனப்மபருக்ைம் ைரலத்தின் 

அைியப்பட்ட ைரலத்தில் ைட்டு ரனப் 

பணிைகளக் ைட்டுப்படுத்துங்ைள். 

புலம்மபயர்ந்த பருவத்திற்கு ஏற்ப 

ைட்டு ரன ைரலம் இறுதி மசய்யப்பட 

பவண்டும். 

ைட்டு ரன பநரம் ைட்டு ரன 

பநரம் - 

பைகவைள் 

இடம்மபயர்ந்த 

ைரலம் 
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ைட்டு ரனத் 

மதரழிலரளர்ைளுக்

கு வசதிைள் மசய்து 

தருதல் 

ஏற்பிைளின்  ரசுபரடு 

(நிலம், நீர், ைரற்று) 

பதசிய வழிைரட்டுதல்ைளுக்கு இணங்ை 

முகையரன சுைரதரரம், நீர் வழங்ைல்  ற்றும் 

ைழிவுைகள அைற்றும் வசதிைகள 

உள்ளடக்ைிய ைட்டு ரன பணியரளர் 

வசதிைள். திடக்ைழிவுைள்  ற்றும் 

அபரயைர ரன ைழிவுைள் சரியரன உரி ம் 

மபற்ை குப்கபக் ைிடங்ைிற்கு மவளிபய 

அைற்ைப்பட பவண்டும். உரி ம் இல்லரத 

குப்கப மைரட்டும் இடத்தில் ைழிவுைகள 

அைற்ைக்கூடரது. ைழிப்பகை வசதியில் 

இருந்து குகைந்தபட்சம் 100  ீ மதரகலவில் 

தண்ணீர் ைிணறு அக க்ைப்படரது. 

பதசிய வழிைரட்டுதல்ைளின்படி  ரசு தடுப்பு 

 ற்றும் அவசரைரல பதிலளிப்பு திட்டத்கத 

தயரரித்து மசயல்படுத்த ஒப்பந்ததரரர். 

மதரழிலரளர் 

வசதிைளுக்ைரன வசதிைள் 

பதசிய 

திடக்ைழிவு 

ப லரண்க  

மைரள்கை 

 ற்றும் CEA 

வழிைரட்டுதல்ை

ள் 
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உபரி 

நிலபவகல/ ண் 
நீர்  ரசுபரடு, திடக்ைழிவு 

அைற்றுதல் ஆைியவற்கை 

ஏற்படுத்தும் ஓட்டம் 

அதிைப்படியரன மசயலற்ை மைட்டுப்பபரன 

மபரருள், உள்ளூர் அதிைரரிைளின் 

அனு திக்குப் பிைகு, ஆன்கசட் அல்லது 

ஆஃப்கசட் நிரப்புப் மபரருளரை  ட்டுப  

பயன்படுத்தப்படும். அைற்றும் தளம் 

அரிப்கபத் தடுக்கும்  ற்றும் எந்த வடிைரல் 

பரகதகயயும் தடுக்ைரத வகையில் 

 ீட்மடடுக்ைப்பட்டது. திட ரன அல்லது 

அபரயைர ரன ைழிவுைகள அதிைப்படியரன 

நிரப்பு அைற்ைலின் இடம் 

 ற்றும் அளவு (m3).  ண் 

அைற்றும் இடங்ைள் 

 ற்றும் அளவு (m3) 

மபரருத்த ரன 

நிரப்பு அைற்ைல் 

 ற்றும் சிதைல் 

இடங்ைள். 

பதசிய சிைந்த 

நகடமுகைைளி

ன்படி  ரசு 

தடுப்பு 

mgptpUj;jpahsu;- 
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மசயலற்ை மைட்டுப்பபரைர ல் 

அைற்ைக்கூடரது. 

 ரம் மவட்டுதல் / 

தரவரங்ைகள 

அைற்றுதல், 

மவட்டுதல்  ற்றும் 

நிரப்புதல் 

மசயல்பரடுைள் 

தரவர இழப்பு. 

 ரற்ைியக க்ைப்பட்ட 

 ற்றும் இயற்கையரன 

வரழ்விடங்ைகளப் 

பரதிக்கும் ைட்டு ரனப் 

பணிைள்; 

திட்ட ிடப்படரத இழப்பு 

அல்லது  ரங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைளுக்கு பசதம். 

ைட்டு ரனத் மதரழிலரளர்ைள் தங்ைள் 

பவகலயின் பபரது திட்டப் பகுதியில்  ரம் 

அறுவகட மசய்ய தகட 

விதிக்ைப்பட்டுள்ளது. 

முசலி டி.எஸ்.டி. பிரபதச மசயலரளரிடம் 

இருந்து 220-ைிபலர பவரல்ட் 

 ின்ைடத்திக்ைரன மபண் பகன  ரங்ைகள 

மவட்டுவதற்ைரன அனு திகயப் 

மபறுங்ைள். 

வடிவக ப்பு வகரபடங்ைகளப் 

பின்பற்ைவும்  ற்றும் ைரலரருவில் உள்ள 

துகண  ின்நிகலய தளத்திற்கு மவளிபய 

 ரங்ைள்  ற்றும் தரவரங்ைளுக்கு பசதம் 

ஏற்படர ல் இருக்ை ைவன ரை ைட்டு ரன 

நகடமுகைைகள மசயல்படுத்தவும். 

தற்பபரதுள்ள அணுைல் சரகலைள்/தடங்ைள் 

ஏற்ைனபவ இல்லரவிட்டரல், இரண்டரம் 

நிகல ைரடுைளிபலர அல்லது பிை இயற்கை 

வரழ்விடங்ைள் வழியரைபவர 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்ைகள அணுகுவதும் 

ைட்டுவதும் வசிப்பிட பசதம்  ற்றும் 

இகடயூறுைகளக் குகைக்ை 

ைரல்நகடயரை/கைமுகையரை 

மசய்யப்படும். 

பணிபுரியும் பகுதியின் எல்கல நிர்ணயம் 

 ற்றும் தரக்ைத்தின் ஒப்புக் மைரள்ளப்பட்ட 

தரழ்வரரத்திற்கு மவளிபய ஆக்ைிர ிப்கபத் 

தவிர்க்ைவும். 

முதிர்ந்த  ரங்ைள்  ற்றும் பரதுைரப்பு 

 திப்பின் இனங்ைள் தக்ைகவக்ைப்பட 

சட்டவிபரரத  ரம்/ தரவர 

அறுவகட ( ீ2 

பரப்பளவில், 

சம்பவங்ைளின் 

எண்ணிக்கை) 

உள்ளூர் 

 க்ைளின் 

புைரர்ைள் 

அல்லது 

சட்டவிபரரத 

அறுவகடக்ைர

ன பிை 

சரன்றுைள் 

பதசிய 

சட்டங்ைள் 

 ற்றும் 

ஒழுங்குமுகைை

ளுக்கு 

இணங்குதல் 

 ரங்ைகள 

மவட்டுதல் 

(திருத்தச் சட்டம். 

எண் 01, 2000 

 ற்றும்  ரங்ைள் 

மவட்டுதல் 

ைட்டுப்பரடு 

சட்டம்) 

உள்ளூர் சமூைம் 

அல்லது பிை 

பங்குதரரர்ைளிட

 ிருந்து 

தீர்க்ைப்படரத 

குகைைள் 

இல்கல 
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பவண்டும். 

பரதுைரப்பு அனு தி பதகவைகளப் பூர்த்தி 

மசய்வதற்ைரை வடிவக ப்பு 

வகரபடங்ைளின்படி  ரங்ைகள மவட்டுவது 

அல்லது மவட்டுவது 

தகடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மபரருளரதரர  திப்புள்ள தனியரர்/பழம் 

தரும்  ரங்ைளின் எதிர்பரரரத இழப்பு, 

உரிக  ப ட்ரிக்ஸின்படி ஒப்பந்தக்ைரரரின் 

விகலயில் ஈடுமசய்யப்படும். 

வனத்துகையின் இழப்பீட்டு  று ைரடு 

வளர்ப்புத் திட்டத்தின்படி வன  ரங்ைளின் 

எதிர்பரரரத இழப்பு ஒப்பந்தக்ைரரரரல் 

ஈடுமசய்யப்படும். 

மவட்டப்பட்ட/மவட்டப்பட்ட  ரங்ைள் 

 ற்றும் பிை தரவரங்ைள் மவட்டப்பட்டகவ, 

தரவர அனு தி முடிந்தவுடன் உடனடியரை 

அைற்ைப்பட பவண்டும், தற்ைரலிை ரை 

ைட்டப்பட்ட பகுதிைளுக்கு மவளிபய  த்திய 

நிய ிக்ைப்பட்ட இடங்ைளில் பச ிக்ைப்பட 

பவண்டும், அபத பநரத்தில் அணுைல் 

 ற்றும் உற்பத்தி நிலங்ைளுக்கு பசதம் 

ஏற்படுவகதத் தவிர்க்ை பவண்டும். 

இயற்கை வரழ்விடங்ைள். 

விற்ைப்படரவிட்டரல், அழிக்ைப்பட்ட 

தரவரங்ைள், ைழிவுப் பரி ரற்ைப் பதிவுைள் 

அகனத்தும் தக்ைகவக்ைப்பட்டு, 

மபரருத்த ரன உரி ம் மபற்ை ைழிவு 

ப லரண்க  வசதிக்கு அைற்ைப்படும். 

இைக்கு தி மசய்யப்பட்ட  ண் மபரருள் 

ஆக்ைிர ிப்பு தரவர மபரருட்ைள் இல்லர ல் 
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இருக்ை பவண்டும். 

அகடயரளம் ைரணப்பட்ட அகனத்து 

ஆக்ைிர ிப்பு தரவர இனங்ைகளயும், 

பரவுவகதத் தடுக்ை, சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ை 

முகையில் ைட்டு ரனத் தடத்துடன் அைற்ைி 

அப்புைப்படுத்தவும். 

ஆக்ைிர ிப்பு இனங்ைள் தற்மசயலரை 

பரவுவகதக் குகைக்ை, வரைனங்ைகள 

அழுத்துவதற்கு, ைழுவும் நிகலயங்ைகளப் 

பயன்படுத்தவும். 

ைகளக்மைரல்லிைகளப் பயன்படுத்துதல் 

அல்லது தரவரங்ைகள அழிக்ை எரிப்பது 

அல்லது தரவரங்ைகள மவட்டி எரிப்பது 

ைண்டிப்பரை தகடமசய்யப்பட்டுள்ளது. 

வனத் திகணக்ைளம் அல்லது நில 

உரிக யரளர்ைளுடன் உடன்படரத 

பட்சத்தில், துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும் 

பைரபுர அஸ்திவரரங்ைளின் அடிச்சுவடுக்கு 

அப்பரல் ஏபதனும் இகடயூறு விகளந்த 

பகுதிைகள பூர்வீை இனங்ைள் 

பபரன்ைவற்கைப் பயன்படுத்தி  ரங்ைகள 

வளர்ப்பதன் மூலம் குகைந்தபட்சம் அசல் 

நிகலக்குத் திரும்பச் மசய்ைிைரர்ைள். 

அழிந்து வரும் (EN) 

 ற்றும் உள்ளூர் வகை 

தரவரங்ைள்  ற்றும் 

தரவரங்ைகள பவபரரடு 

பிடுங்குதல் 

எந்தமவரரு ைடின ரன பகுதியிலும் 

ஆபத்தரன (EN) அல்லது உள்ளூர் வகை 

தரவரங்ைள்/ ரங்ைகள ஒப்பந்ததரரர் 

அைற்ைவில்கல என்பகத உறுதிமசய்ய. 

ப ற்கூைியவற்கை ப ற்பரர்கவயிட 

ஒப்பந்தக்ைரரரரல் சூழலியல் நிபுணர் 

ஈடுபடுத்தப்படுவரர். 

ைடின ரை நிற்கும் பகுதி சூழலியல் 

நிபுணர் உள்ளூர் 

 ற்றும் EN 

தரவரங்ைள் 

அைற்ைப்படர ல் 

இருப்பகத 

உறுதி மசய்வரர் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyk; 

விலங்ைினங்ைளின்  ீதரன விலங்ைினங்ைகள பவட்கடயரடுதல் பதசிய சட்டங்ைள்  ற்றும் விலங்குைள் mgptpUj;jpahsu;- epu;khz fhyk; 
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விகளவு 

குைிப்பரை இரவு 

பநரங்ைளில் 

ைட்டு ரனத்தின் பபரது 

ஏற்படும் இகடயூறுைளரல் 

வனவிலங்குைளுக்கு 

 கைமுை பரதிப்புைள் 

 ற்றும் நீர் வழித்தடங்ைளில்  ீன்பிடித்தல் 

உள்ளிட்ட தரவரங்ைள், விலங்ைினங்ைளுக்கு 

இகடயூறு ஏற்படுவகதத் தடுக்ைவும். 

திட்டப் பகுதியில் பவட்கடயரடுவதற்கு 

அனு தி இல்கல. அகனத்து ஓட்டுநர்ைள், 

நடத்துநர்ைள்  ற்றும் பிை 

மதரழிலரளர்ைளுக்கு நிலத்தடி தரவரங்ைள் 

உள்ளிட்ட தரவரங்ைள், விலங்ைினங்ைகளப் 

பரதுைரப்பது மதரடர்பரன முகையரன 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சி 

பணியின் பபரது வனவிலங்குைளுக்கு 

இகடயூறு ஏற்படர ல் இருக்ை ைவன ரை 

ைட்டு ரன நகடமுகைைகள 

மசயல்படுத்தவும். 

துகண  ின்நிகலயம் அல்லது பைரபுர 

அடித்தளங்ைகள பதரண்டுவதற்கு முன், 

துவரரங்ைள் பபரன்ைவற்ைின் அைிகுைிைள் 

ஏபதனும் உள்ளதர என ஒப்பந்ததரரரின் ைள 

சூழலியல் வல்லுநரரல் அப்பகுதி 

சரிபரர்க்ைப்படும். ஆக்ைிர ிக்ைப்பட்டதரை 

தீர் ரனிக்ைப்பட்டரல், ைள சூழலியலரளரின் 

ப ற்பரர்கவயின் ைீழ் கைமுகையரை 

பதரண்டுவதற்கு  ட்டுப  

அனு திக்ைப்படும். 

பவலியிடப்பட்ட துகண 

 ின்நிகலயங்ைளுக்கு மவளிபய 

பதரண்டப்பட்ட குழிைள், விலங்ைினங்ைள் 

தற்மசயலரை உள்பள விழுவகதத் தடுக்ை 

வலுவரன பவலிைள் அல்லது திட ரன 

தைடுைளரல் மூடப்பட்டிருக்கும். 

திட்டப் பணியரளர்ைள் திட்டத்தில் பவகல 

ஒழுங்குமுகைைளுக்கு 

இணங்குதல் EMP 

நடவடிக்கைைளுக்கு 

இணங்ை பவகல 

மசய்ைிைது 

உள்ளூர் சமூைம் அல்லது 

பிை 

பங்குதரரர்ைளிட ிருந்து 

தீர்க்ைப்படரத குகைைள் 

இல்கல 

 ற்றும் தரவர 

பரதுைரப்பு 

சட்டம். 

CEB/ MWPP 

DWC/ FD 
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மசய்யும் பபரது கூடுைள் உட்பட எந்த 

வனவிலங்குைகளயும் மதரந்தரவு 

மசய்யபவர மைரல்லபவர கூடரது. 

ைட்டு ரனத் மதரழிலரளர்ைள் தங்ைள் 

பவகல பநரத்திற்கு மவளிபய 

பரதுைரக்ைப்பட்ட பகுதிைள் அல்லது 

இரண்டரம் நிகல வனப்பகுதிைளுக்குள் 

நுகழவதற்கு ைடுக யரன தகட 

விதிக்ைப்பட்டுள்ளது, ப லும் ைட்டு ரனப் 

பணிைளுக்குத் பதகவப்படும் பவகல 

பநரத்தில்  ட்டுப  அவர்ைள் உள்பள 

நுகழய முடியும். 

சக யலுக்கு  ர ல்லரத எரிமபரருள் மூலம் 

நல்ல தர ரன தங்கு ிட வசதிகய 

ஒப்பந்ததரரர் உறுதிமசய்யும் (எ.ைர. 

 ின்சரரம்/ ண்மணண்மணய்/எல்பிஜி 

பரதுைரப்பரன நிகலயில் பச ிக்ைப்படும்) 

 ற்றும்/அல்லது மதரழிலரளர்ைளின் தகட 

 ீைல்ைகளத் தடுக்கும் வகையில் 

வழங்ைப்படும் அகனத்து உணவுைளும் . 

தீ அபரயத்கதக் குகைக்ை நிய ிக்ைப்பட்ட 

பகுதிைளில்  ட்டுப  எரிமபரருள் நிரப்புதல் 

நகடமபறும். 
jpl;lg;gFjpia 
Rj;jk; nra;jy; 

jhtuq;fs; அைற்ைப்படுவதற்கு முன் அைற்ைப்பட 

பவண்டிய தரவரங்ைகளக் குைிப்பது  ற்றும் 

குகைந்தபட்ச அனு திகய உறுதி 

மசய்வதற்ைரை அைற்றும் நடவடிக்கைைளில் 

ைடுக யரன ைட்டுப்பரடு. தரவரங்ைள் 

அைற்ைப்பட்ட பகுதிைளில் உள்ளூரில் 

தண்ணீர் மதளித்தல் ைட்டு ரனத்தின் முழு 

ைரலத்திற்கும் ப ற்மைரள்ளப்படும். 

தரவரங்ைள் குைித்தல் 

 ற்றும் அனு தி 

ைட்டுப்பரடு ( ீ2 

பரப்பளவில்) 

 ரங்ைகள 

மவட்டுதல் 

(திருத்தச் சட்டம். 

2000 எண்º 01 

 ற்றும் 

 ரங்ைகள 

மவட்டுதல் 

ைட்டுப்பரடு). 

ைிளியரன்ஸ் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyk; 

Re-vegetation 

cost will have 

limited capital 

cost as seedlings 

can be obtained 

from Forest 

Department. 
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ைண்டிப்பரை 

இலக்கு 

தரவரங்ைளுக்கு 

 ட்டுப  

 ண் அரிப்பு  ற்றும் 

ப ற்பரப்பு ஓட்டம் 

அரிப்பு ஏற்படக்கூடிய பகுதிைளில் 

ைட்டு ரனம் வைண்ட ைரலத்திற்கு 

ைட்டுப்படுத்தப்பட பவண்டும். அவுட்கலன் 

ைட்டு ரன முகை அைிக்கை 

ஒப்பந்தக்ைரரரின் ைட்டு ரன நகடமுகைக்கு 

அடிப்பகடயரை இருக்ை பவண்டும். 

அடித்தளம்/ உள் அணுைல் சரகல 

ைட்டு ரனப் பணிைள் இயற்கை வடிைரல் 

தகட அல்லது அழிகவக் குகைக்கும் 

வகையில் ைவன ரை வடிவக க்ைப்பட 

பவண்டும். 

 ண்ணரிப்பு ைரட்சி ஆய்வு 

(மைரந்தளிப்பு 

 ற்றும் 

வண்டல்) 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyk; 

இயந்திர ய ரக்ை

ப்பட்ட 

ைட்டு ரனம் 

சத்தம், அதிர்வு  ற்றும் 

ஆபபரட்டர் பரதுைரப்பு, 

திைக யரன மசயல்பரடு, 

உபைரணங்ைள் 

பதய் ரனம்  ற்றும் 

ைண்ணீர் 

ைட்டு ரன உபைரணங்ைள் நன்கு 

பரர ரிக்ைப்பட பவண்டும்.  ரசு தடுப்பு 

 ற்றும் வரைனங்ைளில் இருந்து எண்மணய் 

வடிதல் பபரன்ைவற்கை சரிபரர்க்ைவும். 

பதசிய வழிைரட்டுதல்ைளின்படி  ரசு தடுப்பு 

நடவடிக்கைைகள ப ற்மைரள்ளுங்ைள். 

இயற்கையரைபவ அக தியரன ஆகல 

 ற்றும் உபைரணங்ைகள நியரய ரன 

முகையில் நகடமுகைப்படுத்துவது  ற்றும் 

வழக்ை ரன பரர ரிப்பு ஆைியகவ 

வடிவக ப்பு  ட்டங்ைளில் இகரச்சல் 

உ ிழ்வுைள் பரர ரிக்ைப்படுவகத 

உறுதிமசய்யும். ஆகலகய அகணப்பது 

பயன்பரட்டில் இல்கல. ஒலி மூலங்ைள் 

ஒலியியல் ரீதியரை சிைிச்கசயளிக்ைப்பட 

பவண்டும், எடுத்துக்ைரட்டரை 

கசலன்சர்ைள், ஒலி லூவர்ைள்  ற்றும் 

ைட்டு ரன உபைரணங்ைள் 

-  திப்பிடப்பட்ட 

இகரச்சல் உ ிழ்வுைள் 

 ற்றும் மசயல்பரட்டு 

அட்டவகணைள் 

மதரழில்நுட்ப 

விவரக்குைிப்புை

ள், பரதுைரப்பு 

விதிமுகைைள், 

ஒலி ைட்டுப்பரடு 

விதிமுகைைள் 

(1994), சர்வபதச 

சிைந்த 

நகடமுகைைளி

ன்படி  ரசு 

தடுப்பு 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர்  

epu;khz fhyk; 
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உகைைள். ைட்டு ரனத்திற்ைரைப் 

பயன்படுத்தப்படும் 

உபைரணங்ைள்/இயந்திரங்ைளில் ரப்பர் 

பபடிங்குைள்/இகரச்சல் 

தனிக ப்படுத்திைகள வழங்குதல். 

ைட்டு ரனத்திலிரு

ந்து சத்தம்  ற்றும் 

அதிர்வுைள் 

ைட்டு ரனத்தின் பபரது 

குடியிருப்புைள்  ற்றும் 

விலங்ைினங்ைளுக்கு 

இகடயூறு. 

ஒருங்ைிகணந்த இகரச்சல் ைவசம் 

நகடமுகையில் பயன்படுத்தப்படும்  ற்றும் 

அதிை இகரச்சல் பதரண்டுதல்/கபலிங் 

(ஏபதனும் இருந்தரல்)/ ற்றும் சத்தத்தின் 

ைிகட ட்டப் பரவகலக் குகைப்பதற்கு 

பியர் எமரக்ஷன் ைருவிைளுக்கு அருைில் 

ஷிப்ட் இகரச்சல் தகடைகள 

உருவரக்ைவும். 

கபல் ைட்டு ரன 

உபைரணங்ைள் - 

 திப்பிடப்பட்ட இகரச்சல் 

உ ிழ்வுைள்  ற்றும் இயக்ை 

அட்டவகணைள் 

மதரழில்நுட்ப 

விவரக்குைிப்புை

ள், பரதுைரப்பு 

விதிமுகைைள், 

சத்தம் 

ைட்டுப்பரடு 

விதிமுகைைள் 

(1994), சர்வபதச 

சிைந்த 

நகடமுகைைளி

ன்படி  ரசு 

தடுப்பு 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர்  

epu;khz fhyk; 

அணுகுவதற்கு 

சரகலைள் 

அக த்தல் 

ைரற்ைில் பரவும் தூசி 

துைள்ைள் அதிைரிப்பு 

 

தற்ைரலிை அணுைலுக்ைரன 

நிலத் பதகவ அதிைரித்தது 

தற்பபரதுள்ள சரகலைள்  ற்றும் தடங்ைள் 

ைட்டு ரனம்  ற்றும் பரர ரிப்புக்ைரை 

பயன்படுத்தப்படும் தளத்திற்கு சரத்திய ரன 

இடங்ைளில் அணுைல். புதிய உள் அணுைல் 

சரகலைள் 6  ீ அைலத்திற்கு 

 ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அணுைல் 

சரகலயரனது நிலப்பரப்பு நிலப்பரப்புக்கு 

குகைந்தபட்ச இகடயூறு ஏற்படுத்தும் 

வகையில் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தற்பபரதுள்ள ப ற்பரப்பு வடிைரல் முகை 

முடிந்தவகர தக்ைகவக்ைப்பட பவண்டும். 

அணுைல் சரகலைள் 

(நிர் ரணிக்ைப்படும் புதிய 

அணுைல் சரகலைளின் 

நீளம்  ற்றும் அைலம்) 

முடிந்தவகர 

நிறுவப்பட்ட 

சரகலைகளப் 

பயன்படுத்துதல் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர்  

epu;khz fhyk;  

மபரருட்ைளின் 

பபரக்குவரத்து 

மபரது  க்ைளுக்கு 

இகடயூறு 

ைட்டு ரனப் மபரருட்ைகள ஏற்ைிச் மசல்வது 

 ற்றும் இைக்குவது சத்தம், அதிர்வு  ற்றும் 

 ண், நீர்  ற்றும் ைரற்ைின் 

தரம் 

பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 
mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP / 

epu;khz fhyk;  

பச ிப்பு: கூடுதல் 

மசலவு எதுவும் 
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 ற்றும் பச ிப்பு  

இயந்திரங்ைள், 

மஜனபரட்டர்ைள் 

பபரன்ைவற்ைின் 

அபரயைர ரன ைழிவுைள் 

(லூப் ஆயில், 

கெட்ரரலிக் எண்மணய், 

ைிபரன்ைள் 

பபரன்ைவற்ைிலிருந்து 

வரும் ைழிவு எண்மணய் 

பபரன்ைகவ) 

தூசி மூலம்  க்ைளுக்கு இகடயூறு 

ஏற்படுத்தக் கூடரது. 

ைட்டு ரனப் மபரருட்ைகள சரகலபயரரம், 

நீர்நிகலைகள சுற்ைி, குடியிருப்பு அல்லது 

மபரது உணர்திைன் நிகைந்த இடங்ைளில் 

பச ிப்பகதத் தவிர்க்ைவும் 

நீர்வழிைள்  ற்றும் குளம் பகுதிக்கு அருைில் 

ைட்டு ரனப் மபரருட்ைகள பச ித்து 

கவக்ைக் கூடரது. 

தூசி, உ ிழ்வு ஆைியவற்ைிலிருந்து 

பரதுைரப்கப உறுதி மசய்வதற்ைரை 

ைட்டு ரனப் மபரருட்ைள் மூடப்பட்ட 

பகுதிைளில் பச ிக்ைப்பட பவண்டும்  ற்றும் 

அத்தகைய மபரருட்ைள் சுற்றுச்சூழலுக்கு 

நட்பு  ற்றும் மதரல்கல இல்லரத முகையில் 

மதரகுக்ைப்பட பவண்டும். 

 

மூலப்மபரருட்ைகள சீரற்ை முகையில் 

பச ித்து கவப்பது, குப்கபைகள பச ித்து 

கவப்பது, தளர்வரன  ண்கண குவிப்பது 

பபரன்ைவற்கை ைண்டிப்பரை ைட்டுப்படுத்த 

பவண்டும்.  ர பபக்பைஜிங் மபரருள், 

உபலரைம் பபரன்ை பிை ைழிவுைள் குப்கப 

வியரபரரிைளுக்கு விற்ைப்படும். தினசரி 

அடிப்பகடயில் தளங்ைளில் உள்ள அழுக்கு/ 

குப்கபைகள அைற்ை துப்புரவு 

பணியரளர்ைகள நிய ித்து அப்பகுதியின் 

வீட்டு பரர ரிப்பு. 

 

ைட்டு ரனம் மதரடங்ைிய 

பிைகு ஒவ்மவரரு 3 

 ரதங்ைளுக்கும். 

சட்டம் 

 

அந்தந்த LA 

ைளின் 

சட்டங்ைள் 

 ற்றும் 

ஒழுங்குமுகைை

ள் 

 

பதசிய உ ிழ்வு 

தரநிகலைள், 

அபரயைர ரன 

ைழிவுைள் 

சட்டங்ைள் 

 ற்றும் CEA நீர் 

தர தரநிகலைள் 

 

வரரந்பதரறும் 

LA ைளின் எதிர்பரர்க்ைப்பட

வில்கல. 

நீர் தர 

ைண்ைரணிப்பு 

மசலவு - ஒரு 

 ரதிரிக்கு SLR 

5,000 

 

மசயல்திைன் 

அளவுருக்ைள் - 

இகடநிறுத்தப்பட்

ட 

திடப்மபரருட்ைள் 

(SS), ம ரத்த 

ைகரந்த 

திடப்மபரருள்ைள் 

(TDS), 

எண்மணய், 

ைிரீஸ், உயிரியல் 

ஆக்ஸிஜன் 

பதகவ (BOD), 

ம ரத்த 

பைரலிஃபரர்ம்ைள், 

 ல 

பைரலிஃபரர்ம்ைள் 

சுைரதரர  ற்றும் 

பரதுைரப்பு 

மதரழிலரளர்ைள்  ற்றும் 

மபரது க்ைளின் ைரயம் 

 ற்றும் பநரய் 

சுற்றுச்சூழல், சுைரதரரம்  ற்றும் பரதுைரப்பு 

(EHS) வழிைரட்டுதல்ைளின்படி சுைரதரரம் 

ஒப்பந்த விதிைள் 

(ைரயங்ைள்  ற்றும் 

பநரயினரல் ஏற்பட்ட 

உடல்நலம் 

 ற்றும் 

பரதுைரப்பு 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

epu;khz fhyk; 



244 

 

fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

 ற்றும் நலன்புரி வசதிைள் உட்பட பைல்பநர 

முைரம்ைகள நிர் ரணிப்பதற்ைரன 

குகைந்தபட்சத் பதகவைகளக் குைிப்பிடும் 

ஒப்பந்த விதிைள் 

 

EHS வழிைரட்டுதல்ைளின்படி சுைரதரரம் 

 ற்றும் பரதுைரப்புத் திட்டத்கதத் தயரரித்து 

மசயல்படுத்த ஒப்பந்ததரரர். தீ 

ைட்டுப்பரட்டு நடவடிக்கைைளுக்ைரன 

ஏற்பரடு. நைரம்/உள்ளூர் தீயகணப்பு 

பசகவைள் பபரன்ைவற்ைின் மதரகலபபசி 

எண்ைகள தளத்தில் ைரட்சிப்படுத்துதல். 

 

சறுக்ைல்  ற்றும் வீழ்ச்சிகயத் தவிர்க்ை 

ைட்டு ரன தளத்தில் நல்ல வீட்டு 

பரர ரிப்கப உறுதி மசய்யவும். 

 

சுைரதரரம்  ற்றும் பரதுைரப்பு விழிப்புணர்வு 

நிைழ்ச்சிைளுக்கு ஒப்பந்ததரரர் ஏற்பரடு 

மசய்ய பவண்டும். 

சம்பவங்ைளின் 

எண்ணிக்கை  ற்றும் 

ம ரத்த பவகல இழந்த 

நரட்ைள்) 

விதிமுகைைள் 

 ற்றும் IFC இன் 

EHS மபரது 

வழிைரட்டுதல்ை

ள் 2007 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

 உயரத்தில் பவகல 

 

ைனரை இயந்திரங்ைளின் 

மசயல்பரடு 

 

விபத்துக்ைளரல் 

உயிரிழப்புைள் 

ஏற்படுைின்ைன 

 

மதரழில்சரர் சுைரதரர 

அபரயங்ைள் 

ஒப்பந்ததரரர்ைள் மூலம் ைட்டு ரனத் 

மதரழிலரளர்ைளுக்கு கையுகைைள், 

தகலக்ைவசங்ைள், ைரது  ஃப்ஸ், பரதுைரப்பு 

மபல்ட்ைள் பபரன்ை அகனத்து தனிப்பட்ட 

பரதுைரப்பு உபைரணங்ைளும். 

 

சூடரன பவகல,  ின்சரர பவகல, 

உயரத்தில் பவகல மசய்தல், 

வகரயறுக்ைப்பட்ட இடத்தில் பவகல 

மசய்தல் பபரன்ைவற்றுக்கு பயனுள்ள 

ஒப்பந்த விதிைள் 

(ைரயங்ைள்  ற்றும் 

பநரயினரல் ஏற்படும் 

சம்பவங்ைளின் 

எண்ணிக்கை  ற்றும் 

ம ரத்த பவகல இழந்த 

நரட்ைள்). 

 

ைிபரன் பரதுைரப்பு 

திட்டத்கத பின்பற்ை 

ைிபரன்ைளின் மசயல்பரடு 

உடல்நலம் 

 ற்றும் 

பரதுைரப்பு 

விதிமுகைைள் 

 ற்றும் IFC இன் 

EHS மபரது 

வழிைரட்டுதல்ை

ள் 2007 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyk; 
KOtJk; 
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fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

பவகல அனு தி முகைகய உறுதி 

மசய்யவும். 

 

ைட்டு ரனப் மபரருள் அல்லது ைருவிகயத் 

தூக்குதல் / கைவிடுதல் / குகைத்தல் 

ஆைியகவ ைட்டுப்படுத்தப்பட பவண்டும் 

 ற்றும் பதகவப்பட்டரல், ைடுக யரன 

ப ற்பரர்கவயின் ைீழ்  ட்டுப  

ப ற்மைரள்ளப்பட பவண்டும். 

அருைிலுள்ள 

மசரத்துக்ைளுக்கு 

இகடயூறு 

அண்கட நில 

பயன்பரடுைள்/  திப்புைள் 

இழப்புைள் 

EHS வழிைரட்டுதல்ைளின்படி ைவன ரை 

ைட்டு ரன நகடமுகைைகளக் குைிப்பிடும் 

ஒப்பந்த விதிைள். 

 

ைட்டு ரனப் பணிைள் நிகைவகடந்தகதத் 

மதரடர்ந்து உற்பத்தி நிலம் 

 ீட்மடடுக்ைப்படும் 

 

உற்பத்தி இழப்பு ஏற்பட்டரல் இழப்பீடு 

வழங்ைப்படும். 

 

ைரல்நகடைளுக்ைரன ப ய்ச்சல் 

பகுதிைளுக்கு அணுைல். 

ஒப்பந்த விதிைள் 

 

வடிவக ப்பு அடிப்பகட 

 ற்றும் தளவக ப்பு 

 

நில நிகலகய 

 ீட்டக த்தல் 

(பரதிக்ைப்பட்ட பகுதி,  ீ2) 

 

 ரம்/பயிர் இழப்பீடு 

(மசலுத்தப்பட்ட மதரகை) 

அ லரக்ைம் 

மபரது 

இகடயூறு 

ஆகண எண்: 

1862 இன் 15. 

 ற்றும் IFC இன் 

EHS மபரது 

வழிைரட்டுதல்ை

ள் 2007 

 

நல்ல ைட்டு ரன 

ப லரண்க , 

வடிவக ப்பு 

மபரைியியல் 

நகடமுகைை

கள 

இகணத்தல் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்த விதிைள் 

மூலம் 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyk;  

 

ைட்டு ரனம் 

முடிந்த 

உடபனபய 

பரதிக்ைப்பட்ட 

தரப்பினருடன் 

ஆபலரசகன 

gwitfspd; 
NkhJif 

புலம்மபயர்ந்த பைகவைள் 

ைரற்ைரகல 

விகசயரழியுடன் 

ப ரதலரம் 

இடம்மபயர்ந்த ைரலத்தில் பைகவைளின் 

அகசவுைகளக் ைண்ைரணிக்ைவும் 

பதர்ந்மதடுக்ைப்பட்ட 

ைரற்று விகசயரழி 
Birdlife 

International 

(2012) 

வழிைரட்டுதல் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyj;jpy; 
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fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

சரகல 

உள்ைட்டக ப்பு 

இயற்கை 

வரழ்விடங்ைகள 

ைடக்ைக்கூடிய சரத்தியம். 

சரகலைள் 

உள்ைட்டக ப்புக்ைரன 

உள்ளூர்  க்ைளுக்கு 

அணுைல் 

முக்ைிய ரன வரழ்விடங்ைகளத் தவிர்க்ை 

ைரற்ைரகலைள்  ற்றும் அணுைல் 

சரகலைகள உறுதி மசய்யவும் 

 

திட்ட வசதிைகள அணுகுவதற்ைரை 

ைட்டப்பட்ட குளம்/ைகரக்ைரன அகனத்து 

அணுகுமுகை சரகலைகளயும் ைிரர ங்ைள் 

அணுகும். 

அத்தகைய நிைழ்கவக் 

குகைப்பதற்கும் சமூை 

வசதிகய 

எளிதரக்குவதற்கும் தளத் 

திட்டம். 

சர்வபதச நிதிக் 

ைழைத்தின் (IFC) 

வழிைரட்டுதல் 

குைிப்பு 6 (2019) 

 ற்றும் நல்ல 

ைட்டு ரன 

ப லரண்க , 

வடிவக ப்பு 

மபரைியியல் 

நகடமுகைை

கள 

இகணத்தல் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

ஒப்பந்ததரரர் 

epu;khz fhyj;jpy; 

,af;Fjy; kw;Wk; guhkupg;G mtj;ij  
kpd; jhf;F மதரழிலரளர்ைள்  ற்றும் 

மபரது க்ைளுக்கு இைப்பு 

அல்லது ைரயம் 

எச்சரிக்கை அைிகுைிைகள நிறுவுதல் 

 

அபரயங்ைகளக் குகைக்ை மபரருத்த ரன 

மதரழில்நுட்பங்ைகளப் பயன்படுத்தி 

ைவன ரை வடிவக ப்பு 

அகடயரள பலகைைகள 

முகையரை பரர ரித்தல் 

மபரருத்த ரன 

மதரழில்நுட்பங்ைகளப் 

பயன்படுத்துதல் (பநரய் 

 ற்றும் ைரயங்ைள் 

ைரரண ரை பவகல 

நரட்ைகள இழந்தது) 

அவ்வப்பபரது 

பரர ரிப்பு 

திட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

 ற்றும் 

பணியரளர்ைள்/

மதரழிலரளர்ைளி

ன் சதவீதம் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 

gwitfspd; 
NkhJif 

gwitfspd; ,wg;G சர்வபதச நல்ல நகடமுகைைகளப் 

பின்பற்றும் வகையில் ைரற்ைரகல 

விகசயரழிகய வடிவக த்தல். 

 

பைகவ ப ரதல்ைள், சடலங்ைள் பசைரிப்பு 

பபரன்ைகவ பற்ைிய ஆய்வுைள்  ற்றும் 

ைண்ைரணிப்பு. 

ப ரதல்ைகள சரிபரர்க்ை 

அவ்வப்பபரது ஆய்வுைகள 

ப ற்மைரள்ளுங்ைள் 

 

பைகவ நிகலகய 

அவ்வப்பபரது 

 திப்பிடுவதற்கு ஒரு 

நிபுணகர ஈடுபடுத்துங்ைள். 

தளத்தில் உள்ள 

ஊழியர்ைளுக்கு பயிற்சி 

அளிப்பவர்  ற்றும் பைகவ 

பூஜ்ஜிய ப ரதல் 

இைப்பு 
mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 

Quarterly 

Monitoring cost 

through external 

expert  
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fUj;jpl;l 
eltbf;if/ #oy; 
msTUf;fs; 

rhj;jpakhd #oy; jhf;fk;/ 
Mgj;Jf;fs; 

jzpg;Gr; nrad;Kiwfs; fz;fhzpg;G Nehf;F ntspg;ghl;L 
juepakk; 

epWtd 
nghWg;Gilik 

mKyhf;f fhy 
ml;ltiz 

தரக்குதல் / ைரயம் / சடலம் 

பசைரிப்பு சம்பவங்ைகள 

நிவர்த்தி மசய்ய நிபுணர். 

டர்கபன் சத்தம் 

உருவரக்ைம் 

ைரற்று விகசயரழி 

தளங்ைகளச் சுற்ைியுள்ள 

சமூைத்திற்கு இகடயூறு 

அருைிலுள்ள ஏற்பியில் 55 dBA LAeq 

பைல்பநர  ற்றும் 45 dBA LAeq இரவுபநர 

இகரச்சல் அளகவ உறுதிப்படுத்த 

ைரற்ைரகல விகசயரழி மசயல்பரடு 

xyp kl;lk; இகரச்சல் நிகல 

(db) - 

வருடத்திற்கு ஒரு 

முகை 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP 

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 

  விகசயரழிைளின் பரர ரிப்பு  ற்றும் பழுது 

மதரடர்ந்து ப ற்மைரள்ளப்படும் 

 

மசயல்பரட்டு இகரச்சல் மதரடர்பரன 

ஏபதனும் புைரர்ைள் உடனடியரைவும் 

பபரது ரனதரைவும் விசரரிக்ைப்பட்டு 

தீர்க்ைப்படும் என்பகத உறுதிப்படுத்த புைரர் 

தீர்வு நகடமுகைகய மசயல்படுத்தவும் 

IEC ஆல் 

சரன்ைளிக்ைப்பட்ட 

விகசயரழிைள் ஈடுபட 

பவண்டும் 

 

அருைிலுள்ள அகனத்து 

ைிரர ங்ைளிலும் சத்தத்கத 

ைண்ைரணிக்ைவும் 

மசயல்திைன் 

அளவுருக்ைள்- 

Leq-gfy;, Leq-

,uT  ற்றும் 

Leq- சரரசரி - 

ஆண்டுபதரறும் 

jpl;l 
Kfhikahsu; 

 

O&M ,d; EHS 

cj;jpNahfj;ju; 

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 

மதரகலத்மதரடர்

புைளில் குறுக்ைீடு 

 ின்ைரந்த குறுக்ைீட்டின் 

மவளிப்பரடு 

மதரகலத்மதரடர்பு பைரபுரங்ைளின் 

இருப்பிடங்ைகள  ரற்றுவதற்கு அண்கட 

பகுதிைளில் உள்ள EMI குறுக்ைீட்கட ஆய்வு 

மசய்யவும் அல்லது பைபிள்ைகள நிறுவுதல் 

பபரன்ை தகுந்த தணிப்பு நடவடிக்கைைகள 

எடுக்ைவும். 

பதகவயரன தூரங்ைள் 

( ீட்டர்ைள்) 
IEC  ின்ைரந்த 

உ ிழ்வு 

தரநிகல, EN 

61000-6-4– 

வருடத்திற்கு 

ஒருமுகை 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 

பயன்படுத்தப்பட்

ட எண்மணய் 

ைசிவு 

நிலம்/அருைிலுள்ள 

நீர்நிகலைள்  ரசுபடுதல் 

பயன்படுத்தப்பட்ட எண்மணய் 

பரதுைரப்பரை பச ிக்ைப்பட்டு 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட விற்பகனயரளர்ைளுக்கு 

 ட்டுப  விற்ைப்படும். ைரற்று விகசயரழி 

 ின் ரற்ைிைள் EHS 

வழிைரட்டுதல்ைளின்படி பரதுைரப்பரன 

இடத்தில் கவக்ைப்படுைின்ைன. 

பயன்படுத்தப்பட்ட 

எண்மணய் அைற்றும் 

மசயல்முகை 

 

வடிவக ப்பு / 

வகரபடங்ைள் 

பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 

சட்டம், 

IFC இன் EHS 

வழிைரட்டுதல்ை

ள் 2015 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 

ைரட்சி 

ஊடுருவல்/நிழல் 
ntl;Ljy; 

விகசயரழியின் 

மசயல்பரட்டின் பபரது 

fl;blq;fs;  ீது நிழல் 

குடியிருப்புக்கு அருைரக யில் உள்ள 

அகனத்து விகசயரழிைளும் குகைந்தபட்சம் 

அகனத்து 

விகசயரழிைளிலிருந்தும் 

நிழல் விழுவகத ைவனிக்ை 

EHS ைரற்று 

ஆற்ைல் 

mgptpUj;jpahsu;- 

CEB/ MWPP  

,af;Fk; fhyk; 
KOtJk; 
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ml;ltiz 

ntl;Ljy; 
150  ீ அல்லது அதற்கும் ப லரை 

ைிரர த்தில் எந்தமவரரு தனித்துவ ரன 

நிழல் பரவுவகதயும் தடுக்ை பவண்டும். 

பவண்டும்  ற்றும் 

பதகவப்பட்டரல் தரவர 

ைவசத்கத பதர்வு மசய்ய 

பவண்டும் 

வழிைரட்டுதல்ை

ள் 

IFC இன் சுற்றுச்சூழல், உடல்நலம்  ற்றும் பரதுைரப்பு மபரது வழிைரட்டுதல்ைள், 2007; IFC இன் சுற்றுச்சூழல், உடல்நலம்  ற்றும் பரதுைரப்பு வழிைரட்டுதல்ைள்- ைரற்று ஆற்ைல். 

ஆைஸ்ட் 7, 2015 
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ml;ltiz 7-2:  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டத்திற்ைரன சுற்றுச்சூழல் ைண்ைரணிப்புத் திட்டத்திற்ைரன சுற்றுச்சூழல் அளவுருக்ைள்  ற்றும் ைரல அளவு (ைட்டம் III- 

முள்ளிக்குளம்) 

#oy; $W fUj;jpl;l fl;lk; fz;fhzpf;fg;glNt
z;ba msTU 

miktplk; jlitfs; juepakq;fs; nryT tPjk; 
(LKR) 

mKyhf;fk; Nkw;ghu;it 

1. tsp juk; A. 

ைட்டு ரனத்திற்

கு முந்கதய 

நிகல 

(ஒப்பந்தக்ைரரரு

க்கு 

ஒதுக்ைப்பட்ட 

பிைகு திட்டம்) 

CO, Pb, PM10, 

TSPM 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(0.5 ைி ீ). 

ஒபர முகை இலங்கையின் 

NAAQS 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 9,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவன ரன CEA-ஐ 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

B. epu;khz 
mtj;ij 

 

CO, Pb, PM10, 

TSPM 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(0.5 ைி ீ). 

1 jlit/ 3 

khjq;fs; 

 

இலங்கையின் 

NAAQS 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 9,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

C. ,af;f 

mtj;ij 

 

CO, Pb, PM10, 

TSPM 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(0.5 ைி ீ). 

 ீைல்ைள் 

குைிப்பிடப்ப

டரவிட்டரல் 

ஒரு முகை 

இலங்கையின் 

NAAQS 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 9,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

2. ePu; juk; A. 

ைட்டு ரனத்திற்

கு முந்கதய 

நிகல 

(ஒப்பந்தக்ைரரரு

க்கு 

EC, TSS 

(fyq;fy;jd;ik & 

njhq;fy; gbT), 

DO, BOD, COD, 

PH vz;nza; 

ைரற்று 

பூங்ைரகவச் 

சுற்ைியுள்ள 

அருைிலுள்ள 

ைிணற்ைிலிருந்து 

ஒன்று  ற்றும் 

ஒபர முகை SLS நீர் தர 

தரநிகலைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 14,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 
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#oy; $W fUj;jpl;l fl;lk; fz;fhzpf;fg;glNt
z;ba msTU 

miktplk; jlitfs; juepakq;fs; nryT tPjk; 
(LKR) 

mKyhf;fk; Nkw;ghu;it 

ஒதுக்ைப்பட்ட 

பிைகு திட்டம்) 
kw;Wk; fpwP];, Pb, 

NO2, NO3, Fe, F, 

Cl, SO4, PO4, 

nkhj;j fhuj;jd;ik, 

E Coli (ky 

nfhypAU), 

IjNuhfhgd; 

குளத்திற்கு 

அருைிலுள்ள 

ப ற்பரப்பு நீர் 

ஆதரரத்திலிருந்

து ஒன்று. 

ஒப்பந்ததரரர் 

B. epu;khz 

mtj;ij 

 

EC, TSS 

(fyq;fy;jd;ik & 

njhq;fy; gbT), 

DO, BOD, COD, 

PH vz;nza; 

kw;Wk; fpwP];, Pb, 

NO2, NO3, Fe, F, 

Cl, SO4, PO4, 

nkhj;j fhuj;jd;ik, 

E Coli (ky 

nfhypAU), 

IjNuhfhgd; 

ைரற்று 

பூங்ைரகவச் 

சுற்ைியுள்ள 

அருைிலுள்ள 

ைிணற்ைிலிருந்து 

ஒன்று  ற்றும் 

குளத்திற்கு 

அருைிலுள்ள 

ப ற்பரப்பு நீர் 

ஆதரரத்திலிருந்

து ஒன்று. 

1 jlit/ 3 

khjq;fs; 

 

SLS நீர் தர 

தரநிகலைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 14,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

Contractor/ 

Developer/ 

CEB/ MWPP 

C. ,af;f 
mtj;ij 

 

EC, TSS 

(fyq;fy;jd;ik & 

njhq;fy; gbT), 

DO, BOD, COD, 

PH vz;nza; 

kw;Wk; fpwP];, Pb, 

NO2, NO3, Fe, F, 

Cl, SO4, PO4, 

ைரற்று 

பூங்ைரகவச் 

சுற்ைியுள்ள 

அருைிலுள்ள 

ைிணற்ைிலிருந்து 

ஒன்று  ற்றும் 

குளத்திற்கு 

அருைிலுள்ள 

ப ற்பரப்பு நீர் 

ஆதரரத்திலிருந்

1 jlit/ 12 

khjq;fs; 

 

SLS நீர் தர 

தரநிகலைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 14,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 
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#oy; $W fUj;jpl;l fl;lk; fz;fhzpf;fg;glNt
z;ba msTU 

miktplk; jlitfs; juepakq;fs; nryT tPjk; 
(LKR) 

mKyhf;fk; Nkw;ghu;it 

nkhj;j fhuj;jd;ik, 

E Coli (ky 

nfhypAU), 

IjNuhfhgd; 

து ஒன்று. 

3. xyp/ mjpu;T A. 

ைட்டு ரனத்திற்

கு முந்கதய 

நிகல 

(ஒப்பந்தக்ைரரரு

க்கு 

ஒதுக்ைப்பட்ட 

பிைகு திட்டம்) 

xyp kl;lk; (dB 

kl;lk;) 

பூங்ைரவின் 

உள்பள  ற்றும் 

ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளி

ன் அருைிலுள்ள 

ஏற்பி 

ஒபர முகை பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 

(சத்தம் 

ைட்டுப்பரடு) 

விதிமுகைைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 15,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

B. epu;khz 

mtj;ij 

 

xyp kl;lk; (dB 

kl;lk;) 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(0.5 ைி ீ). 

1 jlit/ 3 

khjq;fs; 

 

பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 

(சத்தம் 

ைட்டுப்பரடு) 

விதிமுகைைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 15,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

C. ,af;f 

mtj;ij 

 

xyp kl;lk; (dB 

kl;lk;) 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(0.5 ைி ீ). 

tUlj;jpw;F 6 
jlit 

பதசிய 

சுற்றுச்சூழல் 

(சத்தம் 

ைட்டுப்பரடு) 

விதிமுகைைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 15,000 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

4. kz; A. 

ைட்டு ரனத்திற்

கு முந்கதய 

நிகல 

(ஒப்பந்தக்ைரரரு

க்கு 

PH, சல்பபட் (SO3), 

குபளரகரடு, ORP, 

உப்புத்தன்க , 

jilahW, ைரி ப் 

மபரருள், ஈரப்பதம் 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(முன்ம ரழியப்ப

ட்ட தளத்திற்கு 

ஒபர முகை மதரழில்நுட்ப 

குைிப்புைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 13,500 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 
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#oy; $W fUj;jpl;l fl;lk; fz;fhzpf;fg;glNt
z;ba msTU 

miktplk; jlitfs; juepakq;fs; nryT tPjk; 
(LKR) 

mKyhf;fk; Nkw;ghu;it 

ஒதுக்ைப்பட்ட 

பிைகு திட்டம்) 

உள்ளடக்ைம் அருைில், 2 

இடங்ைள்). 

B. epu;khz 

mtj;ij 

 

PH, சல்பபட் (SO3), 

குபளரகரடு, ORP, 

உப்புத்தன்க , 

jilahW, ைரி ப் 

மபரருள், ஈரப்பதம் 

உள்ளடக்ைம் 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(முன்ம ரழியப்ப

ட்ட தளத்திற்கு 

அருைில், 2 

இடங்ைள்). 

1 jlit/ 3 

khjq;fs; 

 

மதரழில்நுட்ப 

குைிப்புைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 13,500 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

C. ,af;f 

mtj;ij 

 

PH, சல்பபட் (SO3), 

குபளரகரடு, ORP, 

உப்புத்தன்க , 

jilahW, ைரி ப் 

மபரருள், ஈரப்பதம் 

உள்ளடக்ைம் 

முன்ம ரழியப்ப

ட்ட ைரற்று 

பூங்ைரவின் 

உள்பளயும் 

மவளிபயயும் 

(முன்ம ரழியப்ப

ட்ட தளத்திற்கு 

அருைில், 2 

இடங்ைள்). 

 ீைல்ைள் 

குைிப்பிடப்ப

டரவிட்டரல் 

ஒரு முகை 

மதரழில்நுட்ப 

குைிப்புைள் 

ஒரு  ரதிரி 

LKR 13,500 

அங்ைீைரிக்ைப்பட்ட 

ைண்ைரணிப்பு 

நிறுவdj;ij 

ஈடுபடுத்துவதன் 

மூலம் 

mgptpUj;jpahsu;/ 

ஒப்பந்ததரரர் (,yq;if 
murhq;fk;) 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

5. gwit 

kw;Wk; 
xsthy;fspd; 
NkhJif 

,af;f mtj;ij 

 

பைகவ 

ைண்ைரணிப்பு 

ஆய்வுைள் 

 

பைகவ  ற்றும் 

மவௌவரல் 

சடலங்ைள் 

ப ரதல் இடர் 

 திப்பீட்டு 

அைிக்கையின்ப

டி ைரற்ைரகல 

விகசயரழிைளு

க்கு அருைில் 

(மவளவரல்ைள் 

 ற்றும் 

பைகவைளுக்கு

ம் இபத 

முகைகய 

பின்பற்ைவும் 

முன் 

ைட்டு ரனம், 

ைட்டு ரனம் 

 ற்றும் 

மசயல்பரடு 

xd;Wkpy;iy கூடுதல் 

மசலவுைள் 

இல்கல 

பைகவைள் 

ைணக்மைடுப்

பு டிசம்பர் 

2021 இல் 

ஒரு 

வருடத்திற்கு

த் 

மதரடங்ைிய

து 

ஆபலரசைர் 

பைகவயியல் நிபுணர், 

ைரற்று பூங்ைரவின் 

O&M ஆபபரட்டர் 

mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 
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#oy; $W fUj;jpl;l fl;lk; fz;fhzpf;fg;glNt
z;ba msTU 

miktplk; jlitfs; juepakq;fs; nryT tPjk; 
(LKR) 

mKyhf;fk; Nkw;ghu;it 

LKR 1.8  ில் 

6. EMI 

,af;f mtj;ij 

 

 ின்சரர புலம் 

(kV/m), ைரந்தப்புலம் 

(μT)  ற்றும் 

ஆண்மடனர 

புல  ின் வலிக  

dBμV/m 

ைரற்று 

விகசயரழி 

வீடுைளுக்கு 

அருைில் 

பரர்கவக்கு 

வரிகசயில் 

tUlhe;jk; 
IEC  ின்ைரந்த 

உ ிழ்வு 

தரநிகல, EN 

61000-6-4 

கூடுதல் 

மசலவுைள் 

இல்கல 

O&M ,af;Fdu; mgptpUj;jpahsu;

/ CEB/ MWPP 

RUf;ff;FwpaPLfs;:  

SO2- -fe;jftPnuhl;irl;L  NO2- - iejurd;xl;irl;L CO- fhgNdhu; xl;irl;L 

Pb- <ak;  PM10- Ez;Jzpf;if nghUs; <10 TSPM- nkhj;j njhq;fy; Ez;Jzpf;if nghUl;fs; 

EC- kpd;flj;jhW DO- fiue;j xl;rprd; TSS- nkhj;j njhq;fy; jpz;kq;fs; 

BOD- capupay; xl;rprd; Njit NAAQS- Njrpa tspj;ju epakq;fs; CEA- kj;jpa Rw;whly; mjpfhurig 

NWQS- Njrpa ePu;j;ju epakq;fs;  CEB- ,yq;if kpd;rhu rig IEC – ru;tNjr kpd;-njhopEl;g Mizak; 

Fwpg;Gfs;: Nghf;Ftuj;J kw;Wk; tpLjp nryT, NBT, VAT vd;gd EMoP ,y; cs;slf;fg;gltpy;iy. விைிதங்ைள் 60 நரட்ைளுக்கு மசல்லுபடியரகும். NBRO (பதசிய ைட்டிட ஆரரய்ச்சி 

நிறுவனம்) வழங்ைிய ப ற்பைரள் அடிப்பகடயில் தைவல். 
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8. mj;jpahak; 8 KbTfs; kw;Wk; gupe;Jiug;Gfs; 

முன்ம ரழியப்பட்ட  ன்னரர் ைரற்ைரகல  ின் திட்டம்/ மூன்ைரம் ைட்டம், முள்ளிக்குளம் திட்டம், CEB/ 

MWPP ஆல் மசயல்படுத்தப்படவுள்ளதரல், ைரற்ைரகல  ின் திைகன விரிவுபடுத்துவதுடன், 

இலங்கையில் பரி ரற்ை உள்ைட்டக ப்கப ப ம்படுத்தும். இத்திட்டம் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள்  ின் 

விநிபயரைத்தின் நம்பைத்தன்க   ற்றும் சுத்த ரன  ின் உற்பத்திகய ப ம்படுத்தும். 

 

ைரற்ைரகல, பசைரிப்பரன் வகலயக ப்பு, பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும் ஒலிபரப்புக் 

பைரடு ஆைியவற்ைின் முன்ம ரழியப்பட்ட ைட்டு ரன நடவடிக்கைைள் குைிப்பிடத்தக்ை சுற்றுச்சூழல் 

தரக்ைங்ைகள ஏற்படுத்தரது  ற்றும் மபரும்பரலரன சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைள் தற்ைரலிை ரனது, 

முக்ைிய ரை ைட்டு ரன ைரலத்திற்கு  ட்டுப . சுற்றுச்சூழல் ப லரண்க  திட்டம் (EMP) 

தயரரிக்ைப்பட்டு, மசயல்படுத்துவதற்ைரன மபரறுப்புைள் ஒதுக்ைப்பட்டுள்ளன. EMP ஐ 

மசயல்படுத்துவதன் மூலம் எதிர்பரர்க்ைப்படும் சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைகள எளிதில் குகைக்ை முடியும். 

ஒட்டும ரத்த ரை, ைரற்ைரகல  ின் திட்டங்ைளுடன் மதரடர்புகடய சுற்றுச்சூழல் பரதிப்புைள் 

ைட்டு ரன ைரலத்திற்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்டகவ  ற்றும் பரிந்துகரக்ைப்பட்ட நடவடிக்கைைகள 

மசயல்படுத்துவதன் மூலம்  ற்றும் சிைந்த மபரைியியல்  ற்றும் சுற்றுச்சூழல் நகடமுகைைள் மூலம் 

ஏற்றுக்மைரள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குகைக்ை முடியும். மசயல்பரட்டின் பபரது, திட்டத்தின் தரக்ைங்ைள் 

மபரும்பரலும் பநர் கையரனகவ, ஏமனனில் இது புதுப்பிக்ைத்தக்ை ஆற்ைகல வழங்குைிைது  ற்றும் 

வரயு, திட  ற்றும் திரவ ைழிவுைகள உருவரக்ைரது. முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தரல் ைடபலரர 

 ண்டலத்தில் குைிப்பிடத்தக்ை தரக்ைம் எதுவும் ஏற்படரது. முகையரன ைட்டு ரனம்  ற்றும் பரர ரிப்பு 

நகடமுகைைகள ைகடப்பிடிப்பதன் மூலம்  ண் சிகதவு  ற்றும் உள்ளூர் ய ரக்ைப்பட்ட நீர் பதங்குதல் 

/ மவள்ளம் மதரடர்பரன சிைிய பரதிப்புைகள குகைக்ைலரம். 

 

ைட்டம் III/MWPP இன் சரத்திய ரன பநரடி,  கைமுை, ஒட்டும ரத்த  ற்றும் தூண்டப்பட்ட 

சுற்றுச்சூழல் தரக்ைங்ைள்  ித ரன அளவில் சிைியகவ, தளம் சரர்ந்தகவ  ற்றும் முக்ைிய ரை குறுைிய 

ைரல ைட்டு ரனத்துடன் மதரடர்புகடயகவ,  ண் அரிப்பு  ற்றும் தூசி, சத்தம்  ற்றும் அதிர்வு, திட ரன 

அல்லது அபரயைர ரன ைழிவு  ற்றும் ைழிவு நீர் உற்பத்தி,  ற்றும் மதரழில் சரர்ந்த, சமூை சுைரதரரம் 

 ற்றும் பரதுைரப்பு அபரயங்ைள், குைிப்பரை, உயரத்திலும்  ின்சரர உள்ைட்டக ப்பிலும் பணிபுரிதல், 

 ற்றும் மதரற்று பநரய்ைளின் அபரயங்ைள். மசயல்பரடு  ற்றும் பரர ரிப்பின் பபரது நீண்ட ைரல 

பரதிப்புைள், புதிய CSS இல் அபரயைர ரன மபரருட்ைள்  ற்றும் ைழிவு ப லரண்க  மதரடர்பரன 

 ரசுபரடு அபரயங்ைள்,  ற்றும் ைரலநிகல ஆைியவற்றுடன் மதரடர்புகடய அபரயங்ைள்,  ரசுபரடு 

அபரயங்ைள் ஆைியவற்கை அைிந்திருக்ைரத உள்ளூர் சமூைங்ைளுக்குள்  ின்சரர உள்ைட்டக ப்பு 

இருப்பது மதரடர்பரன மதரழில்சரர்  ற்றும் சமூை ஆபரரக்ைியம்  ற்றும் பரதுைரப்பு அபரயங்ைள் 

ஆைியகவ அடங்கும். எரிவரயு ைரப்பிடப்பட்ட பசைரிப்பரன் துகண  ின்நிகலயம்  ற்றும் சுவிட்ச் 

ைியர்/ரிங் பிரதரன அலகுைளில் ைசிகவக் ைட்டுப்படுத்தவும் ைண்ைரணிக்ைவும் பதகவப்படும் SF6 (புவி 

மவப்ப கடதல் திைன் மைரண்ட 22,800 ைிபலர ைரர்பன் கட ஆக்கசடுக்கு ச  ரன ஆற்ைல் வரய்ந்த 

பசுக  இல்ல வரயு) பயன்பரடு மதரடர்பரன தரக்ைங்ைகள  ரற்ைவும். 

 

CEB/MWPP  ற்றும் அவர்ைளது ஒப்பந்ததரரர்ைளரல் மசயல்படுத்தப்படும்  ன்னரர் மூன்ைரம் ைட்ட 

திட்டத்திற்ைரன தணிப்பு  ற்றும் ைண்ைரணிப்பு திட்டங்ைள் உட்பட EMP இல் தணிப்பு  ற்றும் இழப்பீடு 

நடவடிக்கைைள் வகரயறுக்ைப்பட்டுள்ளன. தணிப்பு  ற்றும் ைண்ைரணிப்பு திட்டங்ைள் ைட்டு ரன 

ஒப்பந்தங்ைளில் பசர்க்ைப்படும், பதகவயரன நடவடிக்கைைள் ஒப்பந்தக்ைரரர்ைளரல் மசலவு 
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மசய்யப்பட்டு மசயல்படுத்தப்படுைின்ைன.  ரசுத் தடுப்புத் திட்டங்ைள், திட ரன  ற்றும் அபரயைர ரன 

ைழிவு ப லரண்க த் திட்டங்ைள், வரய்ப்புக் ைண்டைியும் நகடமுகைைள் பபரன்ைவற்கை உள்ளடக்ைிய 

ஒப்பந்ததரரர்ைளின் சுற்றுச்சூழல் ப லரண்க த் திட்டங்ைள் (CEMP)  ற்றும் அவர்ைளின் உடல்நலம் 

 ற்றும் பரதுைரப்பு அபரய  திப்பீடுைள்  ற்றும் திட்டங்ைள் (மதரழில்  ற்றும் சமூை அபரயங்ைள்  ற்றும் 

பபரக்குவரத்து ப லரண்க த் திட்டங்ைள்  ற்றும் பைரவிட்-19 உட்பட). விதிைள்) CEB/MWPP ஆல் 

அங்ைீைரிக்ைப்படும். 

 

திட்டத் தகலயீடு மபௌதீை  ீள்குடிபயற்ைத்கத ஏற்படுத்தரது  ரைரை சிைிய மபரருளரதரர 

 ீள்குடிபயற்ைத்கத ஏற்படுத்துைிைது. நில உரிக யரளர்ைள் கையைப்படுத்தப்பட்ட நிலத்கத 

மதரடர்ந்து சரகுபடிக்கு பயன்படுத்த அனு திப்பதன் மூலம் நிலம் கையைப்படுத்துதல் பரதிப்பு 

குகைக்ைப்படும். விரிவரன வடிவக ப்பு  ற்றும் நில விசரரகண முடிந்ததும்  ரங்ைள்  ற்றும் பயிர்ைள் 

 ீதரன பரதிப்புைள் புதுப்பிக்ைப்படும். இந்தத் திட்டத்தரல் பரதிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்கு அந்த 

மபரருளரதரர பரதிப்புைகள ஈடுைட்ட குடி ரர த்து பணிைகள மதரடங்கும் முன்  ரற்று மசலவில் 

இழப்பீடு வழங்ை பவண்டும். திட்ட ைரலம் முழுவதும் மதரடர்ச்சியரன தைவல்மதரடர்புைள், 

விழிப்புணர்வு உருவரக்ைம், மவளிப்பகடத்தன்க   ற்றும் பங்பைற்பு திட்ட அ லரக்ைம்  ற்றும் 

ைண்ைரணிப்பு ஆைியவற்ைின் மூலம் இத்திட்டத்தின் தரக்ைம் பற்ைிய சமூைங்ைளின் ைருத்துக்ைள் CEB 

ஆல் கையரளப்பட பவண்டும். சமூை அக்ைகைைகள நிவர்த்தி மசய்ய GRM உடனடியரை 

உருவரக்ைப்பட பவண்டும். 

 

CEB/MWPP ஆல்  ீதமுள்ள வடிவக ப்பு  ற்றும் முன் ைட்டு ரனம், ைட்டு ரனம்  ற்றும் மசயல்பரடு 

 ற்றும் பரர ரிப்பு ைட்டங்ைளின் பபரது நடத்தப்படும் சுற்றுச்சூழல் ப ற்பரர்கவ  ற்றும் ைண்ைரணிப்பு 

திட்டத்தின் மூலம் EMP மசயல்படுத்தல் உறுதி மசய்யப்படும். . 

திட்டப் பகுதியின் ப ற்பரப்பு நீரில் எதிர்பரர்க்ைப்படும் பரதிப்புைள் குைிப்பிடத்தக்ைதரை இல்கல. 

எவ்வரைரயினும், ைரற்ைரகல விகசயரழிைகள நிறுவுவதற்ைரன திட்ட நடவடிக்கைைள் ைரரண ரை 

திட்ட தளத்தின் நிலத்தடி நீருக்கு சில பரதை ரன தரக்ைங்ைள் எதிர்பரர்க்ைப்படலரம். ைரற்ைரகலைகள 

நிறுவும் பபரது, நிலத்தடி நீகர பம்ப் மசய்ய திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது, ப லும் இது நிலத்தடி நீர் 

 ட்டத்கத குகைக்ைவும், ைரற்ைரகல தளம்  ற்றும் அதன் சுற்றுப்புைங்ைளின் நிலத்தடி நீரின் தரத்கத 

ப ரச ரக்ைவும் உதவும். இருப்பினும், நிலத்தடி நீரில் எதிர்பரர்க்ைப்படும் எதிர் கையரன தரக்ைங்ைகள 

தணிக்கும் நடவடிக்கைைகள ப ற்மைரள்வதன் மூலம் குகைக்ை முடியும்.  கழக்ைரலத்தில் ைடல் நீகர 

இயற்கையரை மவளிபயற்ை முடியும். நிலத்தடி நீர்  ற்றும் ப ற்பரப்பு நீரின் கெட்ரரலிக், இயற்பியல் 

 ற்றும் பவதியியல் பண்புைகள ைண்ைரணிக்ை நல்ல ைண்ைரணிப்பு அக ப்கப ப ற்மைரள்ள 

பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது. 

 

இலங்கையின் ஒட்டும ரத்த பல்லுயிர்ப் மபருக்ைத்துடன் ஒப்பிடுகையில், மதரிவு மசய்யப்பட்ட 

தளத்தில் இனங்ைள் மசழுக யும், அழிந்துவரும், அச்சுறுத்தப்பட்ட  ற்றும் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட வரம்பு 

இனங்ைளின் அடிப்பகடயில் முக்ைிய ரன உயிரினங்ைளின் இருப்பு ஒப்பீட்டளவில் குகைவரைபவ 

ைரணப்பட்டது. எவ்வரைரயினும், மபரும்பரலரன திட்ட நடவடிக்கைைள்  ரிச்சிைட்டி ஒதுக்ைப்பட்ட 

வனப்பகுதிக்குள் நகடமபறுைின்ைன, எனபவ இது ஒரு முக்ைிய ரன வரழ்விட ரை ைருதப்பட 

பவண்டும், ஏமனனில் இது பிரரந்தியத்தில் உள்ள விலங்ைினங்ைள்  ற்றும் தரவரங்ைளுக்கு இகடயூறு 

இல்லரத வரழ்விடங்ைகள வழங்குைிைது  ற்றும் வைண்ட  ண்டலத்திற்கு  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட 

தனித்துவ ரன ைடற்ைகர வரழ்விடங்ைகள ஆதரிக்ைிைது. ைரற்றுப் பண்கணைள்  ற்றும் ஒலிபரப்புக் 

பைரடுைளிலிருந்து எழும் முக்ைிய எதிர் கையரன தரக்ைங்ைளில் ஒன்று பைகவைள்  ற்றும் 

மவளவரல்ைள் பபரன்ை பைகவைள்  ற்றும் மவௌவரல்ைள்  ரணம்  ற்றும் ைரயத்திற்கு வழிவகுக்கும் 

விலங்ைினங்ைளின்  ீது குறுைிய ைரலத்தில் ப ற்மைரள்ளப்பட்ட EIA ஆய்வின் பபரது பசைரிக்ைப்பட்ட 
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தரவு சரத்தியம் பற்ைி ைருத்து மதரிவிக்ை பபரது ரனதரை இல்கல. ைரற்ைரகல விகசயரழிைள்  ற்றும் 

அவிஃபவுனரவில் டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன்ைள் ைரரண ரை ஏற்படும் பரதிப்புைள், இந்த தரக்ைங்ைகள 

நியரய ரன  திப்பீட்கட ப ற்மைரள்வதற்கு ஏவிஃபவுனல் அமசம்பிபலஜ்  ற்றும் நடத்கதயில் 

தற்ைரலிை  ரற்ைங்ைகள அகடயரளம் ைரண குகைந்தபட்சம் ஒரு வருட ஆய்வு பதகவ. எனபவ, திட்டப் 

பகுதியில் இருக்கும் விலங்ைினங்ைளுக்குத் பதகவயரன தணிப்பு வகைகயத் தீர் ரனிக்ை, பைகவைள் 

 ற்றும் மவளவரல்ைகள க ய ரைக் மைரண்ட விலங்ைினங்ைகளப் பற்ைிய குகைந்தபட்சம் ஒரு வருட 

ஆய்வு நடத்தப்பட பவண்டும். முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்தின் ைரரண ரை நில  ற்றும் நீர்வரழ் 

வரழ்விடங்ைளின் இழப்பு, வனவிலங்குைளின் வரழ்விடங்ைளுக்கு இகடயூறு, வரழ்விடத் துண்டுைள், 

வரழ்விடச் சீரழிவு பபரன்ை பிை பரதிப்புைள் குைிப்பிடத்தக்ைகவ அல்ல, ப லும் சுற்றுச்சூழல் 

ப லரண்க த் திட்டத்கத ைண்டிப்பரை மசயல்படுத்துவதன் மூலம் நிர்வைிக்ை முடியும். 

 

ைரற்ைரகல விகசயரழிைளின் உற்பத்தியரளரின் மதரழில்நுட்ப விவரங்ைள், சத்தம்  ற்றும்  ின் 

உற்பத்தியில் மசயல்பரட்டுக் ைட்டுப்பரடுைள் இல்லர ல், அதிைபட்ச மவளியீட்டில் சுற்ைியுள்ள 

ைிரர ங்ைளில் ஏற்றுக்மைரள்ளக்கூடிய இகரச்சல் அளகவக் ைரட்டுைின்ைன. திட்டத்திற்ைரை 

வழங்ைப்படும் ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் பைரபுரத்திலிருந்து 150  ீ ைிகட ட்ட தூரத்தில் 

அதிைபட்ச ரை 40-45 LAeqn (dBA) இகரச்சல் மவளியீட்கடக் மைரண்டிருக்கும். தற்பபரதுள்ள வீடுைள் 

ைரற்ைரகல  ின் நிகலயங்ைளில் இருந்து 500  ீட்டருக்கும் அதிை ரன மதரகலவில் இருப்பதரல் 

இகரச்சலின் தரக்ைம் குகைவரைபவ இருக்கும். பதகவப்பட்டரல், பருவைரல பைல்/இரவு இகரச்சல் 

வரம்பு பதகவைகளப் பூர்த்தி மசய்வதற்ைரை, திட்டத்திற்ைரை வழங்ைப்படும் ைரற்ைரகல விகசயரழிைள் 

சத்தம் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ட முகையில் மசயல்பட பவண்டும். 

 

முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல பதசிய முக்ைியத்துவம் வரய்ந்தது. ைரற்ைரகலைள் மூலம் உற்பத்தி 

மசய்யப்படும்  ின்சரரம் பதசிய  ின் மதரகுப்பில் பசர்க்ைப்படும். இது நரட்டில்  ின்சரர 

விநிபயரைத்தின் நம்பைத்தன்க கய ப ம்படுத்துவபதரடு,  ின்சரர உற்பத்திக்ைரன மசலவுக் 

குகைப்பினரல் CEB பயனகடயும். ைரற்ைரகல  ின்சரரத் திட்டம், திட்டக் ைட்டு ரனத்தின் பபரது ஒரு 

சில சரகல ப ம்பரடுைள்  ற்றும் சரதரரண மதரழிலரளர் பவகலைகளத் தவிர, உள்ளூர் சமூைங்ைளுக்கு 

எந்த பநரடி  ற்றும் உடனடி பலகனயும் மைரண்டு வருவதில்கல. எனபவ, இந்தத் திட்ட ரனது அதன் 

உள்ளூர்  க்ைளுக்கு ஏற்படக்கூடிய தீங்கு விகளவிக்கும் விகளவுைகளத் தவிர்ப்பது அவசியம்  ற்றும் 

முடிந்தரல், இந்தத் திட்டம் அதன் நன்க ைளில் ஒரு பகுதிகய உள்ளூர் சமூைங்ைளுடன் பைிர்ந்து 

மைரள்வது அவர்ைளின் வரழ்க்கைத் தரம்  ற்றும் சமூை நல்வரழ்கவ ப ம்படுத்த பவண்டும். சிைிய 

ைிரர  உள்ைட்டக ப்கப ப ம்படுத்துதல், பவகலயில்லரத இகளஞர்ைளின் மதரழில்  ற்றும் 

மதரழில்நுட்ப திைன்ைகள ைட்டிமயழுப்புதல் பபரன்ைகவ திட்டம் மசயல்படுத்தும் நிறுவனம் உள்ளூர் 

சமூைங்ைகள இந்த ம ைர வளர்ச்சி திட்டத்தில் இருந்து பயனகடய உதவும் சில வழிைள் ஆகும். 

 

முன்ம ரழியப்பட்ட ைரற்ைரகல பண்கணயரனது, திட்ட அ லரக்ைத்திற்ைரை தற்பபரது 

வகரயப்பட்டுள்ள எல்கலைளில் இருந்து குைிப்பிடத்தக்ை விலைல்ைகள ஏற்படுத்தக் கூடரது என்றும் 

ைடுக யரைப் பரிந்துகரக்ைப்படுைிைது. மபரதுச் சரகலைள்,  ீன் இைங்கு தளங்ைள்,  ீனவர்ைள் 

முைரம்ைள்  ற்றும் ைரல்நகடைள்  ற்றும் ஆடுைளின் ப ய்ச்சல் இடங்ைளுக்கு சமூைங்ைள் அணுகுவதற்கு 

இந்தத் திட்டம் எந்தக் ைட்டுப்பரடுைகளயும் விதிக்ைக் கூடரது. 

 

EIA ஆனது CEA இகணயதளத்திலும், உள்ளூர் ம ரழிைளில் DSD அலுவலைங்ைளிலும் முக்ைிய 

அைிக்கையின் ம ரழிமபயர்ப்புடன் மவளியிடப்படும். CEB/MWPP ஆனது 500m CSS  ற்றும் 

டிரரன்ஸ் ிஷன் கலன் RoW ைளுக்குள் உள்ள அகனத்து உள்ளூர் சமூைங்ைளுடனும் அர்த்தமுள்ள 
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ஆபலரசகன மசயல்முகைகய மதரடரும்  ற்றும் திட்ட அ லரக்ைத்தின் பபரது மபரது 

ஆபலரசகனைள்/பரலின ைவனம் குழுக்ைள் உட்பட அகனத்து பரதிக்ைப்பட்ட நபர்ைள்  ற்றும் பிை 

பங்குதரரர்ைள் ைட்டம் III/ MWPP உடன் முழுக யரை ஈடுபட்டிருப்பகத உறுதிமசய்யும். அதன் வளர்ச்சி 

 ற்றும் மசயல்படுத்தலில் பங்பைற்ை வரய்ப்பு உள்ளது. 

 

முடிவில், மசயல்பரட்டின் பபரது திட்டத்தரல் சில  ித ரன-சிைிய எதிர் கை தரக்ைங்ைள் இருக்கும், 

ஆனரல் EMP இல் தணிப்பு நடவடிக்கைைள்  ற்றும் ைண்ைரணிப்பு பதகவைள் திைம்பட 

மசயல்படுத்தப்படுைின்ைன என்று ைருதினரல், ைட்டம் III/ MWPP குைிப்பிடத்தக்ை பரதை ரன 

சுற்றுச்சூழல் தரக்ைங்ைகள எதிர்பரர்க்ைவில்கல. NEA அடிப்பகடயில், முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டம் 

"பரிந்துகரக்ைப்பட்டது" என வகைப்படுத்தப்படும்  ற்றும் அதன்படி,  த்திய சுற்றுச்சூழல் 

ஆகணய ரன (CEA) திட்ட ஒப்புதல் முைக யின் அனு திகய CEB மபை பவண்டும். 

முன்ம ரழியப்பட்ட திட்டத்திற்ைரன CEA இன் சுற்றுச்சூழல்  திப்பீட்டுத் பதகவைகளப் பூர்த்தி மசய்ய 

EMP உட்பட இந்த EIA பபரது ரனதரைக் ைருதப்படுைிைது. 
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Annex-01  
 
TERMS OF REFERENCE FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) REPORT ON 
PROPOSED 100 MW MANNAR PHASE III WIND POWER PARK (MULLIKULAM) PROJECT 
The ToR is valid for one and half years from the date of issue. 

This ToR has been issued by the CEA only as a means of providing guidance for preparation of the 
Environmental Impact Assessment (EIA) report for the proposed project.  Required information on 
impacts mitigation measures etc. which will be useful in decision making should be incorporated in the 
EIA report based on the findings of the EIA study.  

Issuance of the ToR does not in any way reflect an agreement on the part of the CEA regarding the 
granting of approval for the project. It is the responsibility of the project proponent to clear any issues 
regarding land ownership and to obtain approvals required from agencies other than the CEA. In the 
case where the project is to be sited on state land we recommend obtaining “in principle” approval of 
the land owner, prior to embarking on the EIA report preparation.  The CEA will not be responsible for 
any costs incurred by the project proponent in EIA report preparation in case the project is rejected. 

Project Name                    : Proposed Mullikulam 100 MW Wind Power Project – MannarWindPower 
Project (Phase III) 

Project Proponent  : Ceylon Electricity Board 

Project Approving Agency : Central Environmental Authority  

Issued Date of the ToR :  22.02.2022 

Outline of the Report  : 

Executive Summary 

      1. Introduction  
      2. Description of the project and reasonable alternatives 
      3. Description of the existing environment  
      4. Anticipated environmental impacts of proposed project 
      5. Proposed mitigatory measures 
      6. Extended cost-benefit analysis 
      7. Environmental Management Plan 
      8. Conclusion and Recommendations 
ANNEXURE 
I Terms of Reference 
II References 
III Sources of data & information 
IV List of preparers including their work allocation and time schedules (The EIA Report should be 
authenticated by prepares).    
V Comments made by the public NGOs and other agencies during the formal and informal 
scoping meetings held by the EIA Team 
VI Complete set of relevant maps, contour maps, tables, charts, layout plans and other details 
 

Executive Summary 

The summary should be a brief, non-technical summary of the justification of the proposed project, 
description of the salient features of the project and alternatives considered, the existing environment 
of the project site and its environs, key environmental impacts, the measures proposed to mitigate the 
environmental impact, environmental management plan & monitoring programme and conclusion.  A 
one-page summary table indicating the significant impacts and proposed mitigatory measures should 
be presented. 

1. INTRODUCTION 
This chapter should include the following; 
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- Background of the proposed project  
- Objectives and justification of the proposed project 
- (Summarize the need or problem being addressed by the project and how the proposed 

project is expected to resolve the problem or the issue) 
- Objectives of the EIA report 

(Specify the objectives of the assessment and the relationship of the results to project 
design and implementation) 

- Brief outline of the methodologies and technologies adopted in EIA preparation 
- Government policy, legal and administrative frame work with reference to the project 
- Compatibility with other development projects / programs / plans in the area, especially with 

the government development plan of the area (present and proposed). 
- Approvals needed for the project from other state agencies and any conditions laid down 

by state agencies for implementation of the project (eg :  UDA, FD, Palmyra Development 
Board etc.)  
 

2 DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT AND REASONABLE ALTERNATIVES 
2.1 Description of the proposed project 

- Location, indicate the Divisional Secretariat Division/s and the Pradeshiya Sabha area/s 
within which the project site falls. (Including the transmission line and grid substation). 

- State the present ownership of the project site. (if state own preliminary approval of such 
relevant agencies should be attached to the EIA report) 

- A location map of reasonable scale (1:10,000 scale is preferred) indicating the project site, 
accessibility to the site, surrounding developments, land use and infrastructure facilities. 
(The location map should include general location of the project site and exact location with 
clear coordinates). 

- Clear coloured and readable maps together with diagrams and photographs to be provided 
for reviewer to get a clear understanding of the project area and the location of all the 
project components. 

- Extent of the project area (area cover up for installation of wind towers and trace of 
transmission line and grid substation).    

- Project layout plan covering the entire project area including all major components (wind 
towers, transmission line, access road and other related structures such as grid substation, 
switch yards etc. and any other structures) of the project, related structures etc. and 
reservation areas. 

2.1.1 Details of permanent structure 
-  Wind power plant 

- Installed capacity of wind power plant 
- Expected plant factor of wind power plant 
- Details of wind power plant  

No of wind towers and land area required for installation of tower together with 
reservation/ non-building zone. 

- Type, design, sizes/capacities of turbine(s) and generator(s), hub height, rotor 
diameter, spacing between towers, number of units, configuration etc. 

- Internal power harnessing system / network incorporated 
- Control, metering and monitoring systems 
- Transformers, switch yard  
- Security / safety measures such as fencing, CCTV, fire protection, prevention of bird 

strike and damage to the animals 
- Birds detecting mechanism/system  
- Access road 
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- Any other infrastructure required / provided by the project 
   -   Transmission Line 

- Principle features of the transmission line route 
Length of line section, width of the line corridor, types and designs of transmission tower 
including land area occupied by tower (based on the tower type and height etc.) 

- Height of the tower  
- Span between two tower locations 
- Number of angle towers and geo coordinates of the tower location/s   
- Ground clearance of the line pathway. 
- Nature and type of any other related structures to be erected 
- Present land ownership of the line corridor and GN Division of the area. 
- Land extend and geo coordinates of the GN Division 
- Type of grid substations/s, switch yards: 
- Type of transformers to be installed and their capacity details 
- Any additional structures to be constructed 
- Provide a location map indicating the project site, surrounding development and 

infrastructure (at appropriate scale). 
- Land preparation  

- Removal of trees/ vegetation along the transmission line trace and wind tower areas.  
- Land clearing and filling etc.  

2.1.2 Details of temporary structures 

Piers and any other coastal structures for transportation of material/equipment to the site, 
Contractors and Engineer’s site offices, Contractor’s store building and store yards, Dumping 
sites, temporary quarry sites, concrete batching plant, labour camps and any access through 
pilot roads to these plants/sites. 

2.2 Methodology of construction wind plant and transmission line  
- The details on pre-construction and construction activities, phased implementation 

schedule, staffing/workforce, future development/ expansion etc. 
- Raw material and water requirements for construction activities 
- Construction of wind tower foundations, switchgear building, transformer rooms and 

erection of wind towers 
- Installation of wind turbine and rotor blades 
- Laying of power and instrumental cables 
- Method of construction of substations / switchyards, transmission towers and method of 

stringing 
- Infrastructure developments (if any) 

Details of any permanent /temporary access roads to be built / improved (existing condition 
and anticipated improvement) 

- Techniques and equipment to be used. 
- Method of material /equipment transport and installations 
- Time schedule, staffing, and support facilities, technologies  
- Disposal of construction debris 
- Other construction activities (if any) 

2.3 Methodology of operation 
 

- Operational activities related to the wind plant and transmission line 
- Repair and maintenance activities with frequencies 
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- Amount of water to be used for the project during operation period 
- Water source and required approvals   
-  Construction of a fence, boundary wall around the land or wind towers (if any) 
- E-waste generation storage and disposal methods 

2.4 Resettlement (If any) 
- Resettlement of settlement  
- Number of families to be relocated 
- Identification of relocation site 
- Infrastructure facilities to be supplied them 

2.5 Investment and funding sources  
- State the total cost of the project and proposed funding mechanism 

2.6 Evaluation of Alternatives 

Describe reasonable alternatives considered to the proposed project which might be less 
harmful to the environment.    

Following options can be considered for analysis of alternatives. 

• Site alternatives 
• Design and technology selection 
• Construction techniques and phasing  
• Operating and maintenance procedure etc. 
• No action alternative  

Compare alternatives in terms of potential environmental impacts, mitigatory measures, capital 
and operating costs, reliability etc.   

Give reason/s why such alternatives were rejected. 

3 DESCRIPTION OF THE EXISTING ENVIRONMENT 
 This chapter should provide information on physical, biological socio-economic, archeological and 

cultural aspects of the environment likely to be affected by any activity during implementation of the 
project.  Information should be presented in a comprehensive format using tables, maps and 
diagrams where appropriate.   

 The methods used to collect data should be clearly defined.  All technical terms should be 
clearly defined.  The existing environment should be described under following; 
 
Study area 
a) Project site 
b) Area beyond the project site where there is potential for environmental impacts due to the 
project (influenced area) 
Assemble evaluate and present baseline data on following environmental characteristics of the study 
area.  
3.1 Physical Environment 
3.1.1 Topography 

- A general description of topography of the study area.  (recent topo-sheet(s) of suitable 
scale should also be provided) 

- Any seasonal variations in relation to topography.  

3.1.2 Geology and Soil  

- General geology of the area  
- Special characteristics / formations 
- Type of soil 

3.1.3  Climate and Meteorology 
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 - Rainfall pattern 
 - Wind speed and direction  
 - Relative Humidity  
3.1.4 Hydrology and Drainage 

- Surface water bodies in the study area 
- Surface drainage pattern of the area 
- Surface water availability, quality and present uses of surface water 
- Ground water availability, quality and present uses of ground water 

3.2  Coastal Features (Environment) 

- Coastal features including beach profile 
- Relevant oceanographic information including near shore wave height and direction, near 

shore current velocity, tidal and current characteristics 
- Coastal erosion possibilities and coastal erosion records of last ten years 
- Prior action which is taken to cope with any severe erosion 
- Coastal structures, coastal protection system 
- Coastal water quality 
- Details of coastal hazard events in the past – Tsunamis, cyclones, storm surges etc. in the 

region  
3.3 Noise    

- Existing noise source and their distribution 
- Existing noise levels 
- Distribution of existing noise receptors  
- Locations of noise sensitive receptors (if any) (Distance of towers to such receptors to be 

indicated) 
3.4 Ecological Resources  

- All habitat types in the study area, sand dunes and related habitats etc. to also be described 
- Special features / uniqueness of the existing vegetation and habitats  
- Proximity to protected areas (Wildlife Reserves, National Parks, Sanctuaries, Wetlands, 

Forest Reserves Mangroves and other State-Owned Forests) 
- Rare, threatened and endemic fauna and flora, (if any) within the study area and distribution 

of such spp.   
- Presence of movement path ways of birds and other animals. Special attention to be given 

for bird movements and seasonal patterns covering area of such movements within 
migratory and non-migratory seasons 

- Elephant habitats and their migratory paths (if applicable extent of land area occupy for the 
purpose) 

- Marine ecosystems including sea grass beds and marine mammal habitats with special 
attention to dugongs 

- Presence of turtle nesting area 
- Availability of any commercially important species 

3.5 Historical & Archaeological Importance 

- Describe any landmarks or evidence of historic, religious, archaeological, scientific or 
cultural importance known to be in the study area and provide an inventory of such places 
/ articles. 

3.6 Socio-economic Environment 

- Present land use of the study area and zoning (if any) (a maps, photographs, satellite 
images etc. to be provided to get a clear picture) 

- Settlements, population characteristics 
- Livelihoods of settlers (dependency on Palmira industry/animal husbandry cattle rarering 

etc.  /others to be indicated)       
- Cultural, historical, protected resources and archaeological aspects/considerations 
- Socio-economic status of the study area and principle economic activities  
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- Availability of infrastructure facilities (eg: roads, water supply communications, power 
supply, housing and sanitation, health care (hospitals) schools etc.) 

4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS OF PROPOSED PROJECT  

This chapter should show the overall effects of the project on the individual environmental components.  
Impacts should include the direct and indirect, long and short-term positive and negative effects. 
Significance of impacts should be assessed using appropriate techniques.  In all cases where an 
assessment is made it should be quite clear what criteria have been employed to assess impacts. 
Where possible, effects should be quantified, uncertainties highlighted and the basis of predictions 
should be stated and justified through case studies/models, literature etc.  Nature of impacts should be 
considered in terms of magnitude, severity, duration, frequency, risk and indirect effects.  

Special attention should be given to following aspects in addition to the other impacts not listed here 
but may be significant in view of the project proponent. 

4.1 Noise and vibration impacts 
- Expected noise and vibration level during the construction period 
- Predicted noise levels and distribution patterns during the operation period. 

4.2 Ecological impacts 

Details to be provided considering wind plant (construction and operation), transmission line and 
grid substations. 

- Impact due to operation of transmission lines, blades of the wind turbines on birds / animals. 
- Impact on vegetation due to removal of trees/ vegetation [number, species names, height & 

girth size. Impacts on shoreline vegetation to be indicated clearly. 
- Impacts on terrestrial and aquatic ecosystems /habitats / flora and fauna /shoreline habitats 

(presence of species within sand dunes need to be indicated). 
- Impacts on protected areas declared under National Wilderness Act, Forests Ordinance, Fauna 

and Flora Protection Ordinance etc. 
- Impacts due to spreading of invasive species, edge effects etc. 
- Impacts on marine species with special attention to turtles and their nesting habitats, marine 

mammals with special attention to dugongs. 
- Impacts on migratory / movement paths of birds, elephants and other animals. 
- Any other direct or indirect impacts 

4.3   Hydrological and water quality impacts 
- Impacts on natural drainage pattern (flow pattern) of the area and impacts on water bodies. 
- Impacts on surface and ground water quality (during the construction and operation) 
- Impact on stability and seasonal dynamics of sand dunes 
- Impacts to the bank stability along the lagoon /estuary or other water bodies located within 

project site frontage (if any) 
- Disposal of debris / restoration 
- Impacts due to haphazard disposal 

4.4 Socio-economic and cultural impacts 
- Impacts on land use and zoning  
- Impacts on existing infrastructure facilities, properties and crops within the study area due to 

construction and operation of the project. 
- Impacts on fishery / fishing community 
- Impacts on coconut cultivation / plantation due to erection of transmission line 
- Impacts on economic activities such as agriculture, tourism etc. in the area 
- Impacts on livelihood of the neighbouring communities. 
- Impacts due to removal of Palmyra trees 
- Any relocation of families if so relocation sites facilities to be provided etc. 
- Impacts on scenic beauty and visual environment (flickering effect) 
- Any impact on the proposed or planned government / private sector development activities in 

the vicinity. 
- Impacts due to transportation of material and equipment and increase of traffic volumes during 

the construction period  
- Impacts due to waste and hazardous waste 
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- Public and occupational health and safety 
- Impacts on sites and monuments of historical cultural and religious significance 

5. PROPOSED MITIGATORY MEASURES 

This chapter should set out the proposed measures to avoid, reduce, mitigate or compensate the 
impacts identified in Chapter 4 to acceptable levels (in that order of priority) including conformity to the 
gazetted Sri Lankan standards. Mitigatory measures should be defined in specific practical terms. 
Alternative methods of mitigation should be discussed and the effectiveness of the proposed measures 
that are to be provided should be stated. A rationale should also be presented for selection of chosen 
mitigatory measures 

6. EXTENDED COST – BENEFIT ANALYSIS 

Total environmental cost (the cost of direct and indirect negative impacts, proposed mitigation cost 
administration and monitoring costs etc.) and benefits arising out of the proposed project due to project 
activities should be incorporated and discussed. Findings should reflect the benefit arising out of the 
proposed project. 

7. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN AND MONITORING PROGRAMME 

An Environmental Management Plan (EMP) should be submitted including the followings; 

i. A summary of the anticipated significant adverse environmental impacts together with the mitigation 
measures for each anticipated significant adverse environmental impact. 

ii. Monitoring plan including; 
- Parameters to be monitored 
- Frequency of monitoring, detection limits and definition of thresholds that will signal the need 

for corrective action 
- Location / timing of sampling 
- Institutional framework for mitigation of impacts 
- Responsible agency / agencies of monitoring 
- Describes monitoring and reporting procedures to ensure early detection of conditions that 

necessitate particular mitigation measure and documents the progress and results of mitigation 
iii. Implementation arrangement including; 

- Implementation schedule of the impact mitigation plan showing phasing and coordination with 
overall project implementation 

- Institutional framework, indicating who is responsible for carrying out the mitigation and 
monitoring.  

- Capital and recurrent costs to implement mitigation and monitoring measures described above. 
Identify the availability and source of funds to implement the measures.  

8. CONCLUSION AND RECOMMENDATION 

The environmental acceptability of the proposed project and key findings and recommendations of the 
assessment should be given.  The consultants should make a firm recommendation on one of the 
alternatives based on the findings of the assessment. 

Any programme to improve general environmental conditions can also be stated here.    
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Annex -03 Sources of Data and Information 

Distribution of existing noise receptors  

Distribution of existing noise receptors and locations of the same (GPS coordinates) and remarks on 
compliance are indicated in the following table. 

ID Receptor Name Location Classification 

UTM 

Deman
d (dBA) 

Noise 
from 
WTG 
(dBA) 

Complian
ce Easting Northing 

1 Naval Camp Kokkupadaiyan Institutional/Slee
ping 385,667 964,210 44 40.5 Yes 

2 Kovil Kokkupadaiyan Institutional 385,756 964,114 54 41.7 Yes 
3 Farm House Kokkupadaiyan Institutional 385,893 963,752 54 48.2 Yes 
4 Residence Kokkupadaiyan Residential 384,947 962,526 44 43.7 Yes 
5 Residence Kondachchi Residential 386,256 964,012 44 38.5 Yes 
6 Residence Kondachchi Residential 386,316 963,769 44 39.4 Yes 

7 Army Observation 
point Kondachchi Institutional 386,232 963,277 54 40.6 Yes 

8 Residence Kondachchi Residential 386,229 963,082 44 40.5 Yes 
9 Residence Kondachchi Residential 386,538 962,945 44 37.2 Yes 
10 Residence Kondachchi Residential 386,229 962,732 44 41.2 Yes 
11 Residence Kondachchi Residential 386,201 962,604 44 41.5 Yes 
12 Residence Kondachchi Residential 386,572 962,582 44 36.7 Yes 
13 Residence Kondachchi Residential 386,164 962,400 44 40.8 Yes 
14 Residence Kondachchi Residential 386,585 962,165 44 35.9 Yes 
15 Residence Kondachchi Residential 386,183 962,049 44 39.1 Yes 

16 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,250 961,578 44 38.7 Yes 

17 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,416 961,290 44 36.3 Yes 

18 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,015 961,373 44 41.4 Yes 

19 Mosque Pasithenral 
Kondachchi Institutional 385,972 961,182 54 40.2 Yes 

20 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 385,986 960,475 44 38 Yes 

21 Residence Pasithenral 
Kondachchi Residential 386,240 960,422 44 35.7 Yes 

22 Forest Dep 
Quarters  Kondachchi Residential 385,853 960,270 44 39.3 Yes 

23 Residence Sihlagama 
Kondachchi Residential 385,763 960,959 44 40.1 Yes 

24 Residence Sihlagama 
Kondachchi Residential 385,552 960,989 44 41.3 Yes 

25 Residence Sihlagama 
Kondachchi Residential 385,260 961,013 44 42.5 Yes 

26 Temple Sihlagama 
Kondachchi Institutional 384,706 960,896 54 44.9 Yes 

27 COP Sihlagama 
Kondachchi Institutional 384,596 960,852 54 45.1 Yes 

28 Boat Landing Site Sihlagama 
Kondachchi Commercial 384,558 960,837 59 45.2 Yes 

29 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,201 960,796 44 43.8 Yes 

30 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,352 960,777 44 43.2 Yes 
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31 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,569 960,695 44 42.1 Yes 

32 Residence Sihalagama 
Kondachchi Residential 385,798 960,732 44 39.6 Yes 

33 School  Sihalagama 
Kondachchi Institutional 385,840 960,709 54 39.3 Yes 

34 Residence Kayakkuli Residential 385,623 959,849 44 39.4 Yes 
35 Residence Kayakkuli Residential 385,446 959,922 44 41.4 Yes 
36 Residence Kayakkuli Residential 385,339 959,957 44 42.5 Yes 
37 Residence Kayakkuli Residential 385,233 959,956 44 43 Yes 
38 Residence Kayakkuli Residential 385,123 959,887 44 42.5 Yes 
39 COP Kayakkuli Institutional 384,647 960,067 54 44.8 Yes 
40 Boat Landing site Kayakkuli Commercial 384,605 960,086 59 44.9 Yes 
41 Fish Store Kayakkuli Commercial 384,661 960,020 59 44.1 Yes 
42 COP Kayakkuli Institutional 384,718 959,885 54 42.7 Yes 
43 Boat Landing site Kayakkuli Commercial 384,703 959,805 59 42.2 Yes 

44 Forest Circuit 
bungalow Kayakkuli Residential 384,785 959,532 44 43.6 Yes 

45 Residence Kayakkuli Residential 385,024 959,564 44 41.9 Yes 
46 Residence Kayakkuli Residential 385,110 959,467 44 41.9 Yes 
47 Preschool Kayakkuli Institutional 385,495 959,532 54 39.2 Yes 
48 Church Kayakkuli Institutional 385,219 959,290 54 42.3 Yes 
49 Residence Kayakkuli Residential 385,157 959,281 44 43 Yes 
50 Quarters Kayakkuli Residential 385,194 959,165 44 44 Yes 
51 Residence Kayakkuli Residential 385,423 959,179 44 41.5 Yes 
52 Naval Camp Kayakkuli Institutional 384,222 957,675 54 51.6 Yes 
53 COP Kayakkuli Institutional 384,095 954,999 54 50.9 Yes 
54 Boat Landing site Kayakkuli Commercial 384,078 954,985 59 50.2 Yes 
55 Residence Kallaru Residential 385,476 957,329 44 42.2 Yes 
56 Residence Kallaru Residential 385,458 956,893 44 39.4 Yes 
57 Residence Kallaru Residential 385,312 956,689 44 38.8 Yes 
58 Mosque Kallaru Institutional 385,346 956,509 54 37.3 Yes 
59 Residence Kallaru Residential 385,469 956,226 44 35.6 Yes 

60 Army Camp Kallaru Institutional/Slee
ping 385,774 955,391 44 34.3 Yes 

61 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,669 954,514 44 37.8 Yes 

62 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,495 954,431 44 40.4 Yes 

63 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,486 954,306 44 41.1 Yes 

64 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,524 954,137 44 40.6 Yes 

65 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,458 954,060 44 41.6 Yes 

66 Preschool Nunaisnagar 
Marichchukaddi Institutional 385,448 953,970 54 41.2 Yes 

67 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,800 953,960 44 36.4 Yes 

68 Mosque Nunaisnagar 
Marichchukaddi Institutional 385,483 953,759 54 38.8 Yes 

69 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,402 953,623 44 38.2 Yes 
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70 
School (Nunais 
Farook G.M.M 
School) 

Nunaisnagar 
Marichchukaddi Institutional 

385,579 953,559 54 36.3 Yes 

71 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,264 953,387 44 36.9 Yes 

72 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,523 953,065 44 34.8 Yes 

73 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,066 953,040 44 37 Yes 

74 Residence Nunaisnagar 
Marichchukaddi Residential 385,131 953,003 44 37 Yes 

75 Vadi Marichchukaddi Residential 383,521 952,669 44 34.8 Yes 

76 Army Camp Marichchukaddi Institutional/Slee
ping 385,211 952,298 44 42.8 Yes 

77 Residence Marichchukaddi Residential 385,008 951,775 44 38.5 Yes 
78 Residence Marichchukaddi Residential 384,807 951,813 44 39.6 Yes 
79 Residence Marichchukaddi Residential 384,721 951,835 44 39.7 Yes 
80 Residence Marichchukaddi Residential 384,676 951,729 44 37.9 Yes 
81 Residence Marichchukaddi Residential 384,503 951,001 44 33.4 Yes 
82 Residence Marichchukaddi Residential 384,324 950,757 44 33.7 Yes 
83 Residence Marichchukaddi Residential 384,186 950,523 44 33.7 Yes 
84 Preschool Marichchukaddi Institutional 384,455 950,359 54 31.9 Yes 
85 School Marichchukaddi Institutional 384,450 950,214 54 31.5 Yes 
86 Medical Care Unit Marichchikaddy Institutional 384,381 950,204 54 31.8 Yes 

87 Irrigation 
Department Marichchukaddi Institutional 384,300 950,071 54 31.9 Yes 

88 COP Karadikkuly Institutional 382,358 951,599 54 44.3 Yes 
89 Boat Landing site Karadikkuly Commercial 382,302 951,529 59 42.9 Yes 

90 Fish Equipment 
Store Karadikkuly Commercial 382,329 951,474 59 43.1 Yes 

91 Residence Karadikkuly Residential 383,104 950,992 44 43.5 Yes 
92 Residence Karadikkuly Residential 383,111 950,950 44 43 Yes 
93 Residence Karadikkuly Residential 383,032 950,788 44 40.4 Yes 
94 Residence Karadikkuly Residential 382,874 950,770 44 39.7 Yes 
95 Palmyra board Karadikkuly Institutional 383,402 950,428 54 37.1 Yes 
96 Residence Karadikkuly Residential 383,337 950,578 44 38.7 Yes 
97 Residence Karadikkuly Residential 383,175 950,582 44 38.6 Yes 
98 Residence Karadikkuly Residential 382,995 950,585 44 38.4 Yes 
99 Mosque Karadikkuly Institutional 382,653 950,630 54 38.4 Yes 
100 School Karadikkuly Institutional 382,630 950,520 54 38.2 Yes 
101 Residence Karadikkuly Residential 382,485 950,472 44 38.5 Yes 
102 Residence Karadikkuly Residential 382,636 950,260 44 38.4 Yes 
103 Residence Karadikkuly Residential 382,753 950,143 44 38.1 Yes 
104 Residence Karadikkuly Residential 382,881 949,963 44 37.7 Yes 
105 COP Mullikulam Institutional 381,034 949,600 54 41.3 Yes 
106 Boat Landing site Mullikulam Commercial 381,105 949,097 59 37.7 Yes 
107 Boat Landing site Mullikulam Commercial 381,143 948,869 59 36.5 Yes 
108 COP Mullikulam Institutional 381,164 948,841 54 36.5 Yes 
109 Residence Mullikulam Residential 382,719 949,204 44 40.9 Yes 
110 Residence Mullikulam Residential 382,548 949,099 44 42.5 Yes 
111 Residence Mullikulam Residential 382,408 949,072 44 43.7 Yes 
112 Residence Mullikulam Residential 382,562 948,916 44 43.4 Yes 
113 Residence Mullikulam Residential 382,719 948,898 44 43.1 Yes 
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114 Residence Mullikulam Residential 382,844 948,848 44 42.9 Yes 
115 Residence Mullikulam Residential 383,008 948,798 44 42.1 Yes 
116 Residence Mullikulam Residential 383,110 948,716 44 42.1 Yes 
117 Residence Mullikulam Residential 383,241 948,680 44 41 Yes 
118 Residence Mullikulam Residential 383,365 948,643 44 40 Yes 
119 Residence Mullikulam Residential 383,543 948,654 44 38.1 Yes 
120 Residence Mullikulam Residential 383,850 948,611 44 35.8 Yes 
121 Mosque Mullikulam Institutional 383,928 948,509 54 35.5 Yes 

122 Naval Camp Mullikulam Institutional/Slee
ping 383,918 948,187 44 36.7 Yes 

123 Residence Mullikulam Residential 383,858 947,953 44 38.3 Yes 
124 Mosque Mullikulam Institutional 383,911 947,796 54 38.6 Yes 
125 Residence Mullikulam Residential 383,924 947,639 44 39.1 Yes 
126 Residence Mullikulam Residential 383,741 947,655 44 42.2 Yes 
127 Camp Mullikulam Institutional 383,315 947,555 54 50.5 Yes 
128 Army Canteen Mullikulam Commercial 383,196 947,390 59 47.7 Yes 

129 Naval Camp Mullikulam Institutional/Slee
ping 382,680 946,971 44 36.2 Yes 

130 Residence Mullikulam Residential 382,682 947,746 44 43.7 Yes 
131 Residence Mullikulam Residential 382,051 947,452 44 35.5 Yes 
132 Residence Mullikulam Residential 382,205 947,458 44 36.5 Yes 
133 Church Mullikulam Institutional 382,192 947,523 54 36.9 Yes 
134 School Mullikulam Institutional 382,211 947,576 54 37.4 Yes 

135 Army sleeping 
quarters Mullikulam Residential 382,228 947,633 44 37.9 Yes 

136 Army sleeping 
quarters Mullikulam Residential 382,194 947,759 44 38.5 Yes 

137 Camp Mullikulam Institutional 382,246 947,856 54 39.6 Yes 
138 Camp Mullikulam Institutional 382,215 947,873 54 39.5 Yes 
139 Camp Mullikulam Institutional 382,189 947,944 54 39.7 Yes 
140 Camp Mullikulam Institutional 382,111 948,104 54 40 Yes 
141 Camp Mullikulam Institutional 381,900 948,251 54 38.6 Yes 
142 Camp Mullikulam Institutional 381,705 948,418 54 37.6 Yes 
143 Church Mullikulam Institutional 382,356 948,616 54 46.3 Yes 
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Annex- 05 Comments made by the public, NGOs and other agencies during the 
formal and informal scoping meetings held by the EIA Team 

Name of the villages: (i) Mullikkulam, (ii) Karadikkuli, (iii) Kondachi (iv) Kayakuli (v) Vijayagammaana (vi) 

Kokupadayan (vii) Vanchiyankulam 

Name of the GNDs: (i) Mullikkulam (ii) Karadikkuli (iii) Kondachchi (iv) Kokupadayan (v) Vanchiyankulam 

Name of the DS Division: Musali and Nanattan 

The consultation meetings were organized with the assistance of catholic priests of the area, mosque 

committees, village level CBOs (The Rural Development Societies, Women Rural Development Societies, 

Fisheries Societies, Farmer Organizations), members of the Pradesha Sabah, and Grama Niladaries of the 

area. Consultation meetings were coupled with site visits to show the project land selections as per the 

preliminary design. Consultations were carried out at the village level to disclose and aware the 

communities about the project interventions, to gather the opinions and suggestions of the communities to 

improve the project design to avoid or reduce and mitigate project impacts, and to clarify the perceptions 

and fears the communities hold about the project and its impacts with reliable information and data. The 

communities were very much interested to ensure that the project doesn’t impact their livelihood, and social 

wellness and to clarify the fears they had about the wind turbine projects. A multimedia presentation 

containing the data, information, images, maps, and videos was used to aid the consultation process. The 

responses of the people about the project interventions and the information on the socio-economic condition 

of the villages and other outcomes of the consultations are presented here.  

Responses of the communities about the project intervention: 

1. All the villagers questioned the project’s impact on the fishery resources. They stated that the 

fishers of Mannar Island are correlating the operation of the wind power project (Phase 1 of the 

Wind Power Project of the CEB in Mannar) on Mannar Island to their depleted fish catch recently.  

They asked, “Will the sound, vibration, or any other factors generated by wind turbines cause 

depletion of fish resources?” They believe that the noise and vibration of the wind turbines located 

closer to the sea can chase away the fish from the shallow sea where they involve in beach seine 

fishing. They worried that their only livelihood will be collapsed. The CEB explained the principles 

of wind power generation and the impacts of the noise and vibration the wind turbine generates. It 

was clarified to the communities that the wind turbines are reasonably located away from the sea 

and there is no correlation between the reduction of the fish catch and the operation of the wind 

turbine on Mannar Island. However, the communities are still skeptical about this issue. The CEB 

proposes a participatory monitoring process for the community to witness the project 

implementation and operation complying with the applicable national and international policies and 

guidelines.          

2. The Mullikkulam community inquired “will the project adversely impact the paddy cultivation that 

the CEB proposes to locate a few wind turbines in our paddy lands?” The CEB responded that “the 

wind turbines will not harm the agriculture practices and there are wind turbines within farmland in 

several countries. These proposed wind turbines in your area could be a model for our country”. 

3. The same Mullikkulam community stated that “we have very limited land for our cultivation purpose. 

Using the land for installing wind turbines will impact our livelihood. Can’t you find any alternate 

locations for this purpose?” The CEB responded that “though the project acquires 7 acres of land 

for each wind turbine, around 4 perches of land will be used to install permanent structures of the 

turbines. The remaining land can be used for cultivation after the construction period. The project 

will assist to restore the land for cultivation. The CEB will consult with the land owners to finalize in 

this regard.”  

4. “Will the project area be fenced off? If fenced off, fishers will lose access to “vaadis” (fisher’s camps) 

and the landing site.” The CEB confirmed to the communities that the project area won’t be fenced 

off.  
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5. The “Kayakuli” villagers expressed their fear that the wind turbines along the northern and the 

southern border of their village will affect the tranquility of the community life and the future 

expansion of their settlements along with prospective population increases when access to land is 

restricted by the project. The CEB responded that the wind turbines are located reasonably away 

from the settlements to avoid noise impacts. The surrounding lands belong to the forest department 

and the restrictions on the village expansion are restricted already, but not by the project. However, 

there is enough space available for village expansion until the wind turbines if the forest department 

permits.   

6. “How the project will benefit the local community? Will our village get an uninterrupted power supply 

in the future because the power is generated in our area?” The CEB replied that the “project will 

prioritize the local workforce for the construction works. There will be a chance for the suitably 

qualified youths to join permanently the CEB for the maintenance of the wind farm. The electricity 

supply will be strengthened to the area because of the 220Kv transmission line and other 

infrastructures of the project. The industrial development will be aided with this strengthened 

electricity supply.”    

7.  “We have already been adversely affected by the restrictions made by the forest department and 

wildlife conservation department in our vicinity. We are afraid that the wind project also will put our 

lives in danger.” The CEB responded that the “project assess all its impacts and mitigation measure 

will be implemented adequately. So, the people should not panic about the project.”  

8. The people of the Vanchiyankulam mentioned that the “Project should negotiate with the land 

owners the transmission line traverses to impellent the project.” The CEB guaranteed that the CEB 

will hold the negotiation with the land owners and suitable compensations will be paid to the affected 

people.”   

9. The Kokupadayan villagers had a suspicion that the project has earmarked their lands that were 

swallowed into the forest reserve a few years ago. They wanted the CEB to avoid placing wind 

turbines in those lands. A site visit conducted with the villagers confirmed that the wind turbines 

are located away from their lands.  

10. The VIjayagammana community has individual and common infrastructure needs that will improve 

their social welfare and livelihood. They expect that the project will assist them in improving their 

needs. They were very happy about the road improvement the project will carry out up to the landing 

site.   

Land ownership and the land value in the area: 
1. The paddy lands are either private or permit lands. The residents’ land of the Mullikkulam, 

Karadikkuli, Kondachi, and Kokupadayaan are permit land mostly. Land selling is a rare activity in 

the project area because the land is very limited and the paddy lands are highly productive because 

of the well-developed irrigation system. The value of the paddy land is going beyond 1Mn per acre.  

2. The residential land in Mullikkulam, Karadikkuli, Kondachi, and Kokupadayaan are ranging from 

0.25 acres to 0.5 acres. The residential lands in the Nanattan division are mostly private and 

comparatively bigger than that of the Musali division. Coconut, banana, and mango are the major 

crops grown on residential land.  

Socio-Economic background of the communities:  

Mullikkulam: This is a relocation village because a Naval Camp has been established in their 

original village. There are around 140HH in the area and around 20 households have been resettled 

to their original land with some external housing assistance as part of their land was released by 

the Navy a few years ago. It is predominantly a catholic village. Fishing and agriculture are the 

major livelihoods for this community. Because the village is bordering the forest and wildlife 

conservation area, conflict with wild elephants and the relevant department is common in the area. 

Karadikkuli: This is a Muslim village with around 230 residents HH. Around 220 HH has their own 

houses and around 20 sub-families are waiting for government assistance to construct a house. 

The entire village is displaced to Puttalam during the war and resettled in 2011. Around 60 HH has 

1 to 3 acres of paddy land that can be cultivated twice a year. Youths are migrating away to 

Colombo and Puttalam to find jobs in shops. The conflict with the elephant is a common problem. 

A preschool, Primary cum Secondary School, a Mosque, 03 grocery stores, a hospital, and 02 

grinding mils are the major service structures available in the area. Kondachi Village:  This is a 
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Muslim village with around 375families. Around 75 families are living with their relatives waiting for 

government support to construct a house. Fishing, agriculture, and livestock rearing are the major 

livelihood activities. The youths are moving to Puttalam to find jobs in shops. Around 50 government 

employees are in the village. The villagers mentioned that their youths are finding whichever jobs, 

so none of them are unemployed. A public library, preschool, secondary school, 03 numbers of 

mosques, a community building, a food stall, a maternity clinic center, 3 grinding mils (Small scale), 

and a community water supply scheme (not functioning at the moment) are the major services 

available at the village. The villagers stated that alcohol drinking is a recent issue they have 

identified in the village. Vijayagmmana: This is a Sinhala village.  Though lands were allocated for 

170HH, around 80HH are residing in the area currently. Fishing and daily wage laboring are the 

major livelihoods. The HH and village level infrastructures are very minimal and the “Pansala” is 

coordinating the village activities.   Kayakuli: there are around 165 families in the village and they 

all are Catholics. This is a relocation village. The people of Mullikulam were relocated to this area 

because their original lands were declared high-security zone for a naval camp. Fishing is the major 

livelihood. The land is a limited resource for the people in this area and around 20 families are 

landless at the moment.  Kokupadyan: it is a village with both Hindus and Catholics. There are 

around 150families in the village. Around 40 families don’t have their own house. They have been 

relocated to this village when they were returning from the 2007 displacement. The native lands 

that were occupied by them since 1985 have been swallowed by the forest reservation. 36 HH has 

half an acre of permit land in their native area. Fishing and farming are the major livelihoods. The 

off-season is managed by working as un-skilled daily wage laborers. There are 5 grocery stores 

and 02 food stalls in the village. 01 Hindu temple, 03 churches, and 02 community buildings are 

the common places in the village. Unemployment is a common issue and around 30 youths who 

are having O/L qualifications are currently unemployed. Limited land availability, sea erosion, and 

school dropouts (Mainly the children of the WHH) are the major social issues in the area. 

Vanchiyankulam: Primarily an agriculture area. Showing a stable socio-economic character 

compared to the villages in the Musali DS division. Livestock rearing is also a significant livelihood. 

The people are Tamil-speaking Catholics. Around 165 families are living in three settlements 

(Vanchiyankulam, Avanam, and Mallikainaadi). Preschool, Primary school, 03 grocery stores, 01 

church, a bus halt, and 02 grinding mils (small) are the major service facilities available in the area. 

Farm laboring is the major livelihood for the landless. Around 100 families are receiving Samurdhi 

welfare assistance.                                

Fishery:  

Mullikkulam: The community operated three units of beach seine fishery in their area. The beach 

seines are registered to the church and operated by two “Muthalali” of the village. The villagers are 

working under him as workers and the income are shared among the worker, “muthalali” and the 

Church.   The landing site down the Puliyankulam tank is the designated landing site for the fishers 

of this village. There are 40 fishing boats owned by 80 fishers of this village. The boats were 

donated by the Catholic Church earlier. Around 130 people are depending on the fishery. October 

to April is the peak season for fishing and the fishing continues to other months of the year at a low 

level, depending on the roughness of the sea and the availability of fish. The recent fuel shortage 

has severely affected their livelihood. Fishing for “Crab” is practiced every day and it is the alternate 

day for the squids. The average monthly income of fishermen is around 50,000 LKR. Karadikuli: 
around 40HH are depending on the fishery. Fishing and diving for Sea cucumber collection are the 

major two segments of the fishery. Though they were practicing beach seine before the 

displacement, the fishing was discontinued because of the shortage of skilled workers. Diving for 

collecting Sea cucumbers is a significant skill in the village. Kondachi Village:  around 150 persons 

are depending on the fishery. The villagers are having around 45 boats. There is no beach seine 

fishery for this village. The villagers use the landing site next to the Vijayathilakaramay Buddhist 

temple jointly with other nearby villages. The fishers use to migrate to Jaffna, Mullaitivu, and 

Batticaloa for fishing during the off-season. Kokupadyan: They involve in shallow coastal fishery 

rather than in deep-sea fishery. They share the same landing site at the Vijayagammana village 

area with other villagers. They don’t have a beach seine fishery for them. The Kondachi Kuda 

village is predominantly a fishery village and around 50% of the Kokupdayan villagers are fishers. 
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There are around 80 fishing boats in the village that employ around 120 people. Migrating to other 

areas for fishing is not a common practice in the area. Kayakuli: Predominantly a fishery village. 

Around 120HH are in the fishery. The villagers own around 35 boats. They involve in coastal fishery 

rather than deep sea fishery. They have a separate landing site for their village. Beach seine is not 

in practice by the villagers.   Vanchiyankulam: Fishing is not a prime livelihood for the villager.         

Agriculture:  

Mullikkulam: The “Puliyankulam Tank” feed the paddy lands of the village. Each farmer has 1 to 

3 acres of paddy land. Paddy can be cultivated twice a year (Yala and Maha season). The earth 

road to the fish landing site has been constructed through the paddy land a few years ago. The 

land owners were not compensated for this purpose. Karadikuli: Around 60 HH has 1 to 3 acres 

of paddy land that can be cultivated twice/thrice a year. Kondachi Village:  Coconut is cultivated 

in their residential lands. Farmers own around 2 acres of paddy land and cultivate twice a year. 

Kokupadyan: They do cultivate paddy. Each farmer is having 1 to 3 acres of paddy land. 

Vanchiyankulam: There are around 400 acres of paddy land belonging to these villagers. They 

cultivate paddy during the “Maha” Season and cultivate paddy or other field crops during the “Yala” 

season.  The land is private. Banana, beetle leaves, and coconut are other crops commonly 

cultivated on the high land.     

Education:  

1. Primary and secondary schools are available within the villages or in the neighboring villages. 

Mullikkulam GTMS, Kondachi Mahavidylayam, and the Nanattan M.V are the secondary schools 

in the area.    
2. Students use bicycles, public transport (Bus) or walking to the schools. 
3. Irregular and inadequate transport facilities and lack of infrastructure facilities in the schools are 

the major issues connected to the education in the area.   
4. The Vocational training center/Technical colleges are not available in the area. The technical 

college in Pannaivedduvan (around 45km away) is the only facility they can use.   

Drinking Water:  

1. Though there are dug wells and tube wells in most of the HH, the water is salty and not suitable for 

drinking purposes. Kondachi: The Pradesha Sabah supplies drinking water via a water tanker. 

People also used to buy their water from the shop. The village community water supply scheme is 

not functioning now.    Kokupadyan: The Pradesha Sabah supplies drinking water via a water 

tanker. People also used to buy their water from the shop. The village community water supply 

scheme is not functioning now.    
2. Vanchiyankulam: dug wells and tube wells are the major sources of drinking water.  

Health: 

1. Maternity clinics are available at the Grama Niladari divisional level. The Karadikuli hospital is the 

primary health center. Silavathurai hospital is the main hospital. There are no private hospitals or 

pharmacies available in the area. 

2. Nanattan hospital and Murunkan Hospital are the major health service facility for the people of the 

Nanattan division.  

Energy Consumption: 

1. The lighting is the major purpose of the electricity in all the villages. Cooking is done with firewood 

mainly and LPG is used as a supplementary source for cooking. Average monthly electricity usage 

in the area is ranging from 90 to 120 units. The electric motor is used for pumping the water from 

the dug or tube well for their domestic purposes and watering the coconut and plants in their 

residential land.  
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2. Around 0.5 to 1% of the HH is not connected to the main grid yet because those HH couldn’t afford 

the connection fees.   

Women: 

Mullikkulam: women involve in household-level activities and very few have found jobs. The 

remoteness of the area with very limited transport facilities is hindering the women to find any job. 

Karadikkuli: Women are not encouraged to go for a job due to cultural restrictions. However, 

around six women have gone to the Middle East country very recently for employment due to 

poverty. There are around 55 WHH in the village. Kondachi Village:  there are around 60 Women 

headed households in the area. Employing women to run the household economy is not a common 

practice in the area. Around 5 women are working in a garment and another 10 are government 

employees.   Kokupadyan: Women involve in home gardening and livestock rearing to support 

the household economy. There are around 30 women-headed households. Most of them lost their 

spouse to the war. Vanchiyankulam: Women are enrolling into formal government and private 

employment and few are working as daily waged farm laborers.       

Recent development activities: 
Rural road improvement was the recent development that happened in the project area. However, 

the road works are interrupted due to the present economic crisis.  

LIST OF PARTICIPANTS IN PUBLIC CONSULTATIONS 

Village: Kayakuli  Date: 29/07/2022    Location: Church 

No Name Occupation Sex 

1 T.Dilaxsan Dias Fishing Male 

2 M.Rameshpenit Fishing Male 

3 Kiuman Fernando Fishing Male 

4 S.M.Dilanis Coonge Fishing Male 

5 Jude Balasingam Peries Fishing Male 

6 Y.Soosaithasan Dias Fishing Male 

7 A.Sebastian Fishing Male 

8 D.Antony Fishing Male 

9 M.Jeniston Fishing Male 

10 V.Sebastian Croos Fishing Male 

11 T.Sebastian Croos Fishing Male 

12 P.Jesu Antony Fishing Male 

13 P.Meryvinsistra Croos Fishing Female 

14 K.Varonikamma Dias Fishing Female 

15 Inparasau Dias Fishing Male 

16 T.Anrorakaran Lenan  Fishing Male 

17 S.Christry Fishing Male 

18 J.John Roday Dias Student (Technical College) Male 

19 I.Shanthan Croos Fishing Male 

20 P.Antony Vaseekaran Fishing Male 

21 S.Susil Kumar Fishing Male 

22 M.Baskaran Fishing Male 

23 V.Jeganesan Thalmetha Fishing Male 
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24 Varapirakasam Thalmetha Fishing Male 

25 Y. Ineskumar Fishing Male 

Village: Karadikuli  Date: 29/07/2022    Location: Mosque 

No Name Occupation Sex 

1 A.G.H. Subihaan Chairman-PS Male 

2 H.Rafeek Agriculture Male 

3 S.Ubayathullah Agriculture Male 

4 K.M.Jabbar Fishing Male 

5 M.I.M. Anfas Fishing Male 

6 T.Salman Fishing Male 

7 S.I.M. Ikram Mosque Priest  Male 

8 M.I.M.Kamaal Fishing Male 

9 M.Abdul latheep Agriculture Male 

10 M.Mansoor Fishing Male 

11 Y.L.Thavaha Agriculture Male 

12 M.M.Sehujalal Agriculture Male 

13 T.Parhaan Agriculture Male 

14 M.M.Abthul Asees Agriculture Male 

15 S.I.S. Ismayil Agriculture Male 

16 A.M.Nijam Agriculture Male 

17 M.Anfa Agriculture Male 

18 T.T.M.Asmal Agriculture Male 

19 K.M.Ibrahim Fishing Male 

20 K.M.Ahmad Agriculture Male 

21 A.M.Naseer Agriculture Male 

22 M.I.M.Ameen Fishing Male 

23 M.UmarHaththas Fishing Male 

24 M.Abuthalib Agriculture Male 

25 A.M.Raseethu Agriculture Male 

26 M.Ipaam Fishing Male 

27 L.Vaabir Fishing Male 

28 M.I.M Raheem Agriculture Male 

29 Y.L.Abbas Agriculture Male 

30 K.M.Saheethu Agriculture Male 

31 B.Akbar Agriculture Male 

32 K.M. Latheep Agriculture Male 

33 A.M. Manaas Agriculture Male 

34 A.M. Jabeer Agriculture Male 

35 N.P. Ehiyaa Agriculture Male 

36 K.M. Javith Daily wage labor Male 

37 O.M. Kiyastheen Daily wage labor Male 
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38 A.Muneer Agriculture Male 

39 M.N.M.Jaayis Agriculture Male 

40 F.M.Sahlin Agriculture Male 

41 B.Rasik Agriculture Male 

42 S.Sahul Hameed Agriculture Male 

43 S.Amaan  Agriculture Male 

44 A.K.Sameer Daily wage labor Male 

45 A.K.Safeer Daily wage labor Male 

46 M.R.Sameem Fishing Male 

47 E.Riyas Daily wage labor Male 

 

Village: Vanchiyankulam  Date: 29/07/2022  Location: GN Office 

No Name Occupation Sex 

1 S.Jeyaraj Development officer Male 

2 S.Thevaponkalan Secretary of the RDS Male 

3 S.Seeman Agriculture Male 

4 P.Rokkanathan Agriculture Male 

5 A.Sebatianpillai Agriculture Male 

6 S.Santhiyoku Agriculture Male 

7 T.Seeman President-RDS Male 

8 Y.Pristerla President-WRDS Female 

9 R.Jeyamery Secretary -WRDS Female 

10 A.Mery Vijitha Member-WRDS Female 

11 S.Punitamalar Member-WRDS Female 

12 N.Vincent Lembert GN Male 

13 S.Yachson Agriculture Male 

Village: Mullikkulam  Date: 24/07/2022  Location: Church 

No Name Sex 

1 Rev.R.M.Bastriayan Male 

2 P.Sebatriyan Vaas Male 

3 P.Calistar Croos Male 

4 M.Sebamalai Vaas Male 

5 S.Subash Male 

6 K.Anittan Male 

7 R.Kaanikkainathan Male 

8 K.Maryosen Male 

9 A.Immanual Croos Male 

10 A.Yokathasanvaas Male 

11 A.Sinnappu Coonge Male 
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12 Y.Jesuthasanrevel Male 

13 P.Saviri Coonge Male 

14 S.Kanistran Nathan Silva Male 

15 S.Amalan Coonge Male 

16 A.Theesan Xevier Male 

17 S.Mauran Revel Male 

18 A.Kishonraj vaz Male 

19 S.Joseph Vaz Male 

20 A.Arulnesan Revel Male 

21 S.Sebatriyamma Female 

22 A.Thivya Croos Female 

23 U.Immanual Croos Male 

24 J.Arulanantham Male 

25 M.Antony Revel Male 

Village: Kokkuppadayaan  Date: 23/07/2022  Location: Community hall 

No Name Occupation Sex 

1 M.Yohendra Pirabu Fishing Male 

2 S.Rajeswary Member-PS Female 

3 J.Sisiliya Fernando Housewife Female 

4 N.Sathyakala Housewife Female 

5 K.Maristela Housewife Female 

6 V.Sakaayavathi Santhi Housewife Female 

7 A.Amirthalinkam Temple committee Male 

8 S.Gnanasekaram   Male 

9 G.Shanthan Temple committee Male 

10 S.Antony Fishing Male 

11 E.Vinoth Teacher Male 

12 M.Vijayakumar Fishing Male 

13 S.J.Selvarajah Retired Male 

14 M.Santhan Fishing Male 

15 A.Albonse Agriculture Male 

16 S.Jesupakkiyam   Male 

17 J.Immanual Fishing Male 

18 A.mariyathan revel Fishing Male 

Village: Kondachi  Date: 23/07/2022  Location: Community hall 

No Name Occupation Sex 

1 M.M.Aslim Government employee Male 

2 R.Manas Mosque Priest Male 

3 S.H.Bathiyudeen Mosque committee Male 

4 M.G.Ahmad Agriculture Male 
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5 I.Nakooraan Mosque committee Male 

6 A.Makbool Member-Ps Male 

7 M.S.M.Siras Secretary-RDS Male 

8 S.Saliku Agriculture Male 

9 A.S.Malith Fishing Male 

10 M.S.Raheem Fishing Male 

Village: Vijayagamman  Date: 29/07/2022  Location: Pansala 

No Name Sex 

1 M.P.Roobasinge Male 

2 H.M.Ranbanda Male 

3 MB.Anurakumar Banda Male 

4 A.Antony Male 

5 W.P.Ankammana Male 

6 Sunil Dayananda Male 

7 Buththi Wikramabala Male 

8 J.Cristoba Male 

9 K.Tharmalinkam Male 

10 Atman Somarathne Male 

11 Chandrakanthi Female 

12 Mrs. Rokunalvansa Female 

13 W.Chamindi Female 

14 mrs. Sanuk Viraj Female 

15 Mrs.Tiron Female 

16 Mrs. Chalida kunathilaka Female 

17 Mrs.sunnda Ranjini Female 

18 Mrs.D.Ajantha Female 

19 Mrs.Ukkumenike Female 

20 W.Marinona Female 

21 Mrs. Thraka Female 

22 Mrs. H.M.Somathunka Female 

Consultation with the Field level staffs of the Musali Divisional Secretariat 

Date: 18/07/2022  Location: Conference Hall of the DS office 

No Name Occupation  Sex 

1 T.M.Jafis Grama Niladari Male 

2 V.Vimalenthiran Grama Niladari Male 

3 J.Caesar Leon Grama Niladari Male 

4 F.M.Azeem Grama Niladari Male 

5 M.X.Dabarera Grama Niladari Male 

6 M.S.Masoora Begam Development Officer Female 
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7 M.M.Mazahira Development Officer Female 

8 K.M.Halimunnisa Development Officer Female 

9 K.Thanalxmy Grama Niladari Female 

10 B.J.Hassan Grama Niladari Male 

11 A.G.Safira Development Officer Female 

12 M.I.Fasmila Development Officer Female 

13 K.H.Farwin Grama Niladari Female 

14 H.Sameeha Development Officer Female 

15 A.Fasminia Development Officer Female 

16 S.I.Croos Development Officer Male 

17 F.F.Sahani Grama Niladari Female 

18 M.M.Msaheel Grama Niladari Male 

19 R.Sutharsan Grama Niladari Male 

20 R.Mohmed Umaiz Development Officer Male 

21 M.B.Jalees Mohamed Development Officer Male 

22 A.J.M.Juvair Development Officer Male 

23 B.N.fasil Development Officer Male 

24 S.Amalan Sampaiva T.A Male 

25 K.Mubeen Development Officer Male 

26 Jeyananthan silun SA, Land department Male 

Photographs of the Consultations 

 
Figure 1: Consultation with the Wijayagammana 

community 

 
Figure 2: Consultation with the Mullikkulam 

Community 

 
Figure 3: Site visit to the wind turbine locations with 

the farmers of Mullikkulam 

 
Figure 4: Site visit to the wind turbine locations with 

the farmers of Mullikkulam 
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Figure 5: Site visit to the wind turbine area with the 

Kokkupadayan Village representatives 

 
Figure 6: Consultation with the Kokkuppdayan 

Community 

 
Figure 7: Consultation with the Kondachi 

Community 

 
Figure 8: Consultation with the Kayakuli 

Community 
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Annex 6 
Complete set of relevant A3 maps, layout plans and other details 
 
Figure 1. MWPP- Phase III Mullikulam Project layout map- A3 
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Figure 2. Collector Network Map 
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Figure 3. Access Road Network 
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Figure 4. Land use map of the Area 
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Figure 5. Road, tanks rivers etc. 
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Figure 6.  WTG location map-1 
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Figure 7. WTG location map-2 
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Figure 8. WTG location maps- 3 
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Figure 9.  Transmission line angle points map- 1 

 



46 

 

Figure 10. Transmission line angle points map -2 
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Figure 11. Transmission line angle points map- 3 
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Annex- 07  
Transmission line coordinates, chainage, summary, invetorization and photographs of the 
proposed CSS land and angle tower locations 
Table 01: Coordinates of two terminal towers, 22 angle towers, GNDs (Source: Survey Dept kmz) of 
28.6 km, 220-kV transmission line from Kal Aru proposed grid substation to Puthukkamam (Mannar) 
grid substation (existing). 

Name Latitude Longitude GND Remarks 

Kal Aru 

CSS land 8.638623 79.961215 

Karadikkuli 5- acre land, 50 m away from South Coast road, 

in Marichchikatti Reserved Forest 

TT1 

8.636482 79.96142 

Karadikkuli Outside the proposed CSS land near Kal Aru, 

about 50 m from the South Coast road 

AT1 

8.640625 79.96063 

Karadikkuli Placed in the sand excavated are, about 110 m 

from the left bank of Kal Aru, open and dense 

forest area between TT1 and AT1 

AT2 

8.644207 79.95801 

Karadikkuli Located in the sand/ gravel excavated area, 

about 140 m from the left bank of Kal Aru, open 

forest area between AT1-AT2.  

AT3 

8.649721 79.95674 

Kondachchi Located in the sand/ gravel excavated area, 

about 230 m from the right bank of Kal Aru, line 

crosses Kal Aru river, open forest area between 

AT2- AT3. 

AT4 

8.658746 79.95823 

Kondachchi Tower location is in an open area, 50 m left to 

the South Coast road (B 403), no houses in the 

RoW, open forest patches between AT3-AT4 

behind the settlements 

AT5 

8.664781 79.95876 

Kondachchi Tower location is in an open area, 30 m left to 

the South Coast road (B 403), no houses in the 

RoW, line path is parallel to the main road in a 

cleared area between AT4-AT5, line crosses 

small tank close to the AT5 angle tower 

AT6 

8.670578 79.95802 

Kondachchi Angle tower 6 is located in an open area, 35 m 

left to the South Coast road (B 403), no houses 

in the RoW, line is parallel to the main road in a 

partially cleared area between AT5-AT6 

AT7 

8.674733 79.95846 

Kondachchi Angle tower 7 is located in an open area, 25 m 

left to the South Coast road (B 403), no houses 

in the RoW, line is parallel to the main road in a 

partially cleared area between AT6-AT7, line 

crosses the access road to wind tower No. 14 

AT8 

8.679104 79.95957 

Kondachchi AT 8 is located at Kayakkuli, in an open area, 

20 m left to the South Coast road (B 403), close 

to a school building (40 m), statue and a small 

shop (35 m) line crosses a minor road, line is 

parallel to the main road between AT7-AT8, 

there are about 24 young coconut trees in the 

RoW 

AT9 

8.685161 79.96183 

Kondachchi Angle tower 9 is located in an open area, 50 m 

left to the South Coast road, line path traverses 

cleared area degraded forest close to the main 

road between the angle towers AT8 and AT9 

AT10 

8.69043 79.96315 

Kondachchi AT10 is located in an open area 20 m leaf to the 

South Coast road, close to the 

Wijayathilakaramaya temple road and school 
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building (120 m), line crosses a tank and forest 

area behind the BFO quarters, between AT9-

AT10 

AT11 

8.69616 79.96235 

Kondachchi Angle tower 11 is in a paddy field 60 m left to 

the South Coast road, about 285 m from the 

wind turbine no. 7, line is parallel to the main 

road, open and degraded forest area between 

AT10-AT11 

AT12 

8.723437 79.96569 

Kokkupadayan AT 12 is located in a paddy field, 295 m right to 

the South Coast road, line crosses the main 

road about 1.8 km from the angle tower 11, line 

traverses paddy fields between AT11-AT12 

AT13 

8.729395 79.97268 

Kondachchi AT 13 is located in a paddy field, line crosses 

the road to Kondachchi, paddy fields are found 

between AT12-AT13 

AT14 

8.778027 79.97253 

Periyapullachchi 

Potkerni 

AT 14 is located in a paddy field, 1.2 km from 

Murunkan- Silawathrai road, line crosses the 

road, paddy fields between AT13-AT14 

  

AT15 

8.791423 79.96427 

Poonachchikulam AT 15 in a paddy field, Poonachchikulam, paddy 

fields between AT14-AT15 

AT16 

8.803995 79.95725 

Poonachchikulam AT 16 is located in an abandoned agricultural 

land, Poonachchi, paddy fields, degraded forest 

area, small tank between AT15-AT16 

AT17 

8.81932 79.95366 

Rasamadhu AT 17 is found in an open area close to a 

mangrove vegetation, 240 m right to the South 

Coast road before the Achchankulam junction, 

line crosses the Aruvi Aru (Malwathu oya) and 

traverses a young coconut plantation between 

AT16-AT17 

AT18 

8.8223 79.95067 

Achchankulam AT 18 is located in a bare land in Erivitive, line 

crosses South Coast road, riverine forest can be 

seen in the branches of Aruvi Aru between 

AT17-AT18 

AT 19 

8.830486 79.95204 

Achchankulam AT 19 is found in a paddy field in 

Achchankulam, near a small tank, line crosses 

Achchankulam- Nanattan road, paddy lands 

between AT18-AT19 

AT 20 

8.838397 79.95605 

Umanagari At 20 is located in a paddy field in 

Achchankulam, near a small tank, line crosses 

Achchankulam- Alaikkaddu road, paddy lands 

between AT19-AT20 

AT 21 

8.852258 79.95626 

Vanchiyankulam AT 21 is located in a paddy field next to the 

South Coast road, 40 m left to the road, paddy 

lands between AT20-AT21 

AT22 

8.877663 79.95632 

Puthukkamam AT 22 in a paddy field, next to the road starting 

at Arukkuli bridge towards the grid substation, 

paddy fields between AT21-AT22 

TT2 

8.830486 79.95204 

Puthukkamam TT2 is located outside the existing GSS- 

Puthukkamam 

Table 02: Chainages of the 220-kV transmission line from Kal Aru proposed grid substation to 
Puthukamam (Mannar) grid substation. 

Name Latitude Longitude Name Latitude Longitude 
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CH-0 km 8.636482 79.96142 CH-14.5 km 8.762938 79.97258 

CH-0.5 km 8.640893 79.96043 CH-15 km 8.767488 79.97256 

CH-1 km 8.644641 79.95791 CH-15.5 km 8.772037 79.97255 

CH-1.5 km 8.649074 79.95689 CH-16 km 8.776587 79.97253 

CH-2 km 8.653554 79.95737 CH-16.5 km 8.780674 79.9709 

CH-2.5 km 8.658043 79.95811 CH-17 km 8.784546 79.96851 

CH-3 km 8.662568 79.95857 CH-17.5 km 8.788418 79.96612 

CH-3.5 km 8.66709 79.95847 CH-18 km 8.792313 79.96377 

CH-4 km 8.671606 79.95813 CH-18.5 km 8.796286 79.96155 

CH-4.5 km 8.676095 79.95881 CH-19 km 8.800259 79.95934 

CH-5 km 8.680458 79.96008 CH-19.5 km 8.80426 79.95719 

CH-5.5 km 8.684721 79.96166 CH-20 km 8.808689 79.95615 

CH-6 km 8.689118 79.96282 CH-20.5 km 8.813119 79.95511 

CH-6.5 km 8.693596 79.96271 CH-21 km 8.817549 79.95407 

CH-7 km 8.698106 79.96259 CH-21.5 km 8.821246 79.95172 

CH-7.5 km 8.702622 79.96314 CH-22 km 8.825314 79.95117 

CH-8 km 8.707138 79.9637 CH-22.5 km 8.829801 79.95193 

CH-8.5 km 8.711654 79.96425 CH-23 km 8.833925 79.95378 

CH-9 km 8.71617 79.9648 CH-23.5 km 8.837983 79.95584 

CH-9.5 km 8.720686 79.96535 CH-24 km 8.842482 79.95611 

CH-10 km 8.724591 79.96704 CH-24.5 km 8.847031 79.95618 

CH-10.5 km 8.727543 79.97051 CH-25 km 8.85158 79.95625 

CH-11 km 8.73109 79.97267 CH-25.5 km 8.85613 79.95627 

CH-11.5 km 8.73564 79.97266 CH-26 km 8.86068 79.95628 

CH-12 km 8.74019 79.97264 CH-26.5 km 8.865229 79.95629 

CH-12.5 km 8.744739 79.97263 CH-27 km 8.869779 79.9563 

CH-13 km 8.749289 79.97262 CH-27.5 km 8.874329 79.95631 

CH-13.5 km 8.753839 79.9726 CH-28 km 8.878878 79.95633 

CH-14 km 8.758388 79.97259 CH-28.6 km 8.883022 79.95636 
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Table 02.  Summary of the description for 220 kV transmission line from the proposed Mullikulam 
CSS to Puthukkamam existing GSS, 28.6 km 

 No. Description Remarks  

1. Length of line 28.6 km 

2. Canal / River crossings Kal Aru AT2 – AT3 

Kondachchi Tank between AT12 – AT13 

Aruvi Aru (Malwathu Oya) AT16 – AT17 

3. (i) Forest/ scrublands Area (ha) 

(ii) Wildlife Sanctuary/National 

Park (in ha) 

(iii) Distance from nearest 

Wildlife sanctuary/ National Park 

/Forests reserves 

 29.4 ha  

(ii) None 

(iii) Grid/ Collector substation and part of the transmission line is 

located in Marichchikatti Forest reserve (AT44~AT52) 64 ha 

4. Development of Tower sites 

Number of towers 

Land to be acquired for tower 

bases 

Terminal Towers-2, Angle Towers-22, Suspension Towers-59 

 

0.125 ha for Terminal towers (25x25m),0.563 ha for angle towers 

(16x16m), 0.232 ha for suspension towers (7.5 x 7.5 m) 

5. Land Strata Scrublands, Secondary forests, Paddy fields, Home gardens 

Coconut plantations, Banana cultivations, Tanks 

6. Road accessibility South Coast Road (B 403) for AT1~AT11, AT15 ~ AT22 

Murunkan - Silavaturai road (B299) for AT12~AT14 

7. Private land (in ha.) 

(i) Agriculture: - 

 a) Irrigated 

     Home garden 

 b) Non-irrigated 

(ii) Non-Agriculture / Private 

Waste land. 

(iii) House or Building: 

Residential 

Non-Residential 

(i)  a) 62.8 ha paddy fields 

  b) 3.0 ha home gardens 

   

 

 

8. 220 kV/132 kV transmission line 

crossing 

220 kV line cross between AT17-AT18, AT21-AT22, AT22-TT2 

9. 33 kV/11 kV line crossings 33 kV line cross between AT17-AT18, AT21-AT22, AT22-TT2 

10. Road crossing  

 

  

South Cross Road (B 403) at chainage 8.5 km (AT11-AT12) 

Murunkan - Silavatura Road (B299) at AT13~AT14 

Achchankulum – Nanattan Road at AT18~AT19 

Achchankulum – Alikkadu Road at AT19~AT20 

11. National Highway/Major road 

Crossing 

None, only B grade roads 

12. Telephone line crossing > 25 times 

13. Length of line passing in the 

forest area/coastal area/national 

park/sanctuary 

Through Marichchikatti Reserved Forest 

14. No. of Forest Trees: - 

(a) Trees to be felled 

(b) Trees to be lopped 

>232 
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 No. Description Remarks  

15. No. of private trees  

(1) Fruit Trees: 

(a) Trees to be felled 

(b) Trees to be lopped 

(2) Non-Fruit Trees: 

(a) Trees to be felled 

(b) Trees to be lopped 

 

(1)  

(a) Coconut -136, Thal -16 

 

(2)  

(a)Palu- 11, Ahu- 2, Kahapenela- 2, Kohomba- 2, Malittan- 8, 

Maila- 12 

16. Length of line in (a) marshy area 

(b) water bodies 

118 m (b) 370 m 

17. Length of line in paddy 

/agricultural area 

19.7 km 

18. Length of line in home garden 

area 

201 m 

19. Length of line in (a) un-cultivated 

area (b) forest / scrub land 

7.3 km 

20. Highest altitude en-route the line 14 m between AT1 – AT2 

21. Nearest distance from coast/port 

and airports 

57 km to Anuradhapura Helipad 

800 m to the sea at line chainage 4.5 km 

22. Nearest distance from various 

receptors and major installations 

10 m to the Kayakuli Tamil school at AT8 

1360 m to the Wijayathilakarmaya Buddhist Temple at AT 10 

70 m to the Thambapannii Sinhala Vidyalaya at chainage 6 km 

23. Distance from nearest religious 

or Archaeological sites 

2 km away from Vankalai Settlement Site (archaeological site) 

line chainage at 26.5km 

3.5 km away from Doric Building (archaeological site) line 

chainage at 17.5km 

3.2 km away from Arippu Fort/ tower (archaeological site) line 

chainage at 19.0 km  
24. Name of villages involved (GN 

Divisions) 

Karadikkuli, Kondachchi, Kokkupadayan, Ahathimurippu, 

Puthuveli, Periyapullachchi Potkerni, Poonochchikulam, 

Rasamadhu, Achchankulam, Umanagari, Vanchiyankulam, 

Puthukkamam 

25 Land to be permanently 

acquired: Area (in ha) Cost. 

5- acre land for the grid substation near Kal Aru bridge 
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Table 03. Inventorization of 220 kV transmission line from Mullikulam CSS to Puthukkamam GSS (28.6 km) 

Angle point 
No. 

Distance 
between two 
towers 

Approx. distance 
of line from 
village/m 

Name of village Name of 
District 

No. of towers 
Angle/ 
suspension 

Area of 
towers/ m2 

Area under the 
RoW (35 m)/ 
ha 

Ownership 
of land 

Land use/ 
Habitat 

No. of trees to be felled 

From to          Ahu 52 
Grid/ 
Collector 
substation 

  Karadikkuli Mannar   2.02 ha (5 
acre) 

Forest 
Department/ 
Govt. land 

Scrubland/ 
Forest 

Palu 84 
Thammenna 38 
Kirikon 22 
Wira 18 
Nebada 5 
Maila 12 
Malittan 8 

TT1 1 467 1300 Karadikkuli  1,1 881.00 1.63 FD Forest/ 
Scrubland 

  

1 2 482 700 Karadikkuli  1,0 256.00 1.69 FD Forest/ 
Scrubland 

  

2 3 616 150 Kondachchi  1,1 312.00 2.16 FD Degraded 
scrubland 

  

3 4 1020 50 Kondachchi  1,2 368.00 3.57 FD Open 
grassland 

  

4 5 664 300 Kondachchi  1,1 312.00 2.32 FD Open 
scrubland 

  

5 6 632 400 Kondachchi  1,1 312.00 2.21 FD Open 
scrubland 

Palu 01 

6 7 457 250 Kondachchi  1,0 256.00 1.60 FD Open 
scrubland 

  

7 8 500 50 Kondachchi  1,1 312.00 1.75 FD/ Private Open 
scrubland 

Coconut 
Palu 

45 
03 

8 9 724 0 Kondachchi  1,1 312.00 2.53 FD Open 
scrubland 

Palu 01 

9 10 605 20 Kondachchi  1,1 312.00 2.12 FD Open 
scrubland 

Ahu 
Palu 

01 
02 

10 11 646 50 Kondachchi  1,1 312.00 2.26 Private Paddy Thal 05 
11 12 3063 150 Kondachchi  1,7 648.00 10.72 Private Paddy   

12 13 1042 60 Kondachchi  1,3 424.00 3.65 Private Paddy Neem 
Thal 

02 
07 

13 14 5444 1000 

Kokkupadayan 
Ahathimurippu 
Koolankulam, 
Ahathimurippu 
Puthuveli, 
Periyapullachchi  
Potkerni 

 1,14 1040.00 19.05 Private Paddy   

14 15 1750 75 
Periyapullachchi  
Potkerni, 
Poonochchikulam 

 1,4 480.00 6.13 Private Abandoned 
agricultural 
land 
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15 16 1636 2400 Poonochchikulam,  
 1,4 480.00 5.73 Private Abandoned 

agricultural 
land 

Thal 02 

16 17 1750 210 Poonochchikulam, 
Rasamadhu 

 1,4 480.00 6.13 Private/ 
Govt. 

Bare land coconut 91 

17 18 463 200 Rasamadhu,  
Achchankulam 

 1,0 256.00 1.62 Private Paddy   

18 19 905 560 Achchankulam,   1,1 312.00 3.17 Private Paddy   

19 20 987 950 Achchankulam,  
Umanagari 

 1,2 368.00 3.45  Paddy   

20 21 1535 15 Umanagari, 
Vanchiyankulam 

 1,4 480.00 5.37 Private Paddy Thal 09 

21 22 2845 150 Vanchiyankulam, 
Puthukkamam 

 1,7 648.00 9.96 Private Paddy   

22 TT2 625 170 Puthukkamam  1 625.00 2.19 CEB GSS 
Puthukkamam 

  

  28.8 km    22,59 1.01 ha 101.01 ha    408 
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Table 04: Photographs of the land earmarked for the Mullikulam CSS, locations of terminal and 
angle towers and the path of transmission line from Kal Aru to Phutukamam existing GSS, 28. 6 km 
with a 35 m RoW. 

  
Plate 1. Five-acre land selected for the proposed 
CSS, Kal Aru, 50 m to the left, South Coast road 
(B403) from Mullikulam to Silawathrai. 

Plate 2. Scrubland area of the land 

  
Plate 3. Scrubland/ forest area Plate 4. Forest habitats in the 5-acre land 

  
Plate 5. South Coast road- proposed land is at 
left of the road from Mullikulam to Silawathurai  

Plate 6. South Coast road- proposed land next to 
the road 
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Plate 7. Kal Aru bridge, no water in the river 
during the dry season (3rd August 2022) 

Plate 8. Distance to the proposed CSS land is 
about 0.55 km from the bridge 

  
Plate 9. Location of terminal tower (TT1) in an 
open area outside the 5- acre CSS land 

Plate 10. Open scrublands in the location 

  
Plate 11. The canopy height of the scrubland is 
about 4 m 

Plate 12. Forest trees are not found in the area 
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Plate 13. The proposed location for angle tower 
AT 1, in a sand/ gravel excavated area, left bank 
of Kal Aru, about 110 m from the river 

Plate 14. Surrounding area of the angle tower 

  
Plate 15. Degraded land due to sand/ gravel 
mining 

Plate 16. Open scrubland area along the path of 
220 kV transmission line 

  
Plate 17. Location of AT2 in an open area, 140 m 
from the left bank of Kal Aru 

Plate 18. Sand/ gravel excavated area 
surrounding the angle tower 

  
Plate 19. Open area in the line path Plate 20. Scrublands in the area 
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Plate 21. Location of AT3 in sand/gravel 
excavated area, 210 m from the right bank of Kal 
Aru 

Plate 22. Open area and scrublands 

  
Plate 23. Transmission line path in the open area Plate 24. Scrubland vegetation is confined to few 

areas 

  
Plate 25. Location of angle tower AT4, 50 m left 
to the South Coast road, 350 m from WTG 16, 
line crosses the road to Naval Detachment Unit, 
Kal Aru 

Plate 26. Open scrublands in the area 
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Plate 27. Transmission line path towards AT5 Plate 28. Transmission line path towards AT3 

  
Plate 29. Angle tower 5 in a scrubland, 30 m left 
to the south Coast road 

Plate 30. Palu tree (Manilkara hexandra) on the 
line path 

  
Plate 31. Center of the AT is marked by a peg Plate 32. Scrublands along the line trace, line 

crosses a small tank (Amichchikulam) before 
reaching the AT6 
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Plate 33. AT06 is in an open scrubland, 40 m left 
to the South Coast road 

Plate 34. Scrubland, few forest trees in the 
background 

  
Plate 35.  Open areas in the scrubland Plate 36.  Shrubs 

  
Plate 37. AT07 is in an open scrubland, 25 m left 
to the South Coast road 

Plate 38. Open area for the hardstand 

  
Plate 39.  Open area Plate 40. AT07 is inside the Marichchikatti 

Reserved Forest, FD boundary marker on the 
ground 
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Plate 41. AT08 is located 15 m from South Coast 
road and 15 m from the gravel road to Coastal 
Observation point, Kayakkuli near a statue and a 
school 

Plate 42. AT 08 is close to the statue 

  
Plate 43.  AT 08 from the gravel road Plate 44. AT08 from South Coast road, school 

building is in the background 

  
Plate 45. AT08 small shop close to the angle 
tower 

Plate 46. Location of AT08 from the main road, 
B403, statue is in the left 
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Plate 47. AT 09 in an open area, 50 m left to the 
South Coast road, 90 m from the BFO quarters 

Plate 48. Open area in the hardstand 

  
Plate 49. Tower footprint area marked by a peg Plate 50. Two trees in the plot 

  
Plate 51. AT 10 in an open area close to 
Wijayathilakaramaya road 

Plate 52. Few trees in the 160 x160 m plot area 

  



63 
 

Plate 53. AT 10 close to the junction of 
Wijayathilakaramaya 

Plate 54. South Coast road, AT 10 at the right 

  
Plate 55. AT 11 in. a paddy field, 60 m to South 
Coast road 

Plate 56. Paddy field, tower area is marked by a 
peg 

  
Plate 57. Peg shows the tower footprint Plate 58. Line path via paddy fields 

  
Plate 59. Paddy field at the chainage 8 km Plate 60. Peg shows the direction of the line 
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Plate 61. AT 12 in a paddy field, line crosses 
South Coast road to reach AT12, Kondachchi 

Plate 62. Paddy field, path of the transmission 
line 

  
Plate 63. Peg shows the path of the transmission 
line 

Plate 64. Line crosses the road at a distance 

  
Plate 65. Line crosses the Murunkan- 
Silawathirai road (B299) between chainage 14.5- 
15.0 km 

Plate 66. AT 14 in a paddy field near Murunkan – 
Silawathurai road 

  
Plate 67. Murunkan- Silawathurai road (B299) Plate 68. AT 15 in a paddy field, 

Poonachchikulam 
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Plate 69. AT 15 in a paddy field Plate 70. Line path along a paddy field 

  
Plate 71. Line path along a paddy field Plate 72. AT 16 in an abandoned agricultural 

land, Poonachchi 

  
Plate 73. AT 16, coconut seedlings in the land Plate 74. AT 18 in an open area near mangrove 

vegetation 

  
Plate 75. AT 18 open area Plate 76. AT 19 in a paddy field Achchankulam 
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Plate 77. AT19 Plate 78. AT 20 in a paddy field 

  
Plate 79. AT20 in a paddy field Plate 80. AT 21 in a paddy field, 30 m from South 

Coast road 

  
Plate 81. AT 21 Plate 82. Line crosses South Coast road, location 

is marked in red 

  
Plate 83. AT 21-line path through paddy fields Plate 84. AT 22 in a paddy field, Puthukkamam 



67 
 

  
Plate 83. AT 22-line path towards the GSS Plate 84. TT2 outside the Puthukkamam GSS 

  
Plate 85. TT2 outside the GSS Plate 86. GSS, Puthukkamam 
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Annex- 08  
Wind Turbine Generator (WTG) coordinate, lengths of access roads and photographs of 
34- WTG sites 
Table 1. Wind Turbine No., coordinates and the GNDs (Source: Survey Dept kmz), status of density 
of vegetation (trees & shrubs) in the area (90 x 85 m, 0.76 ha/ c.1.88 acre) and the total area required 
for construction and operation (160 x160 m- 2.56 ha/6.32 acre) of Wind Turbine Generators (WTG) 
at Mannar Wind Power Project Phase III, Mullikulam wind power project.  

No: Latitude Longitude GND Remarks 

WTG 1 8.715965 79.961443 Kokkupadayan Scrubland, 170 m to the South Coast road 

WTG 2 8.71605 79.957923 Kokkupadayan Forest habitat 

WTG 3 8.716161 79.954104 
Kokkupadayan Forest habitat, Located within 150 m from 

the beach 

WTG 4 8.707751 79.96153 
Kokkupadayan Scrubland/ forest, 260 m to the South 

Coast road 

WTG 5 8.705272 79.951152 

Kokkupadayan Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, reached by the road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 6 8.700725 79.951665 

Kokkupadayan Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, reached by road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 7 8.697782 79.960323 
Kondachchi Paddy field, 230 m to the South Coast 

road 

WTG 8 8.695426 79.952025 

Kondachchi Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, reached by road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 9 8.687616 79.949959 

Kondachchi Coastal habitat, no trees, 65 m from the 
beach, reached by road to 
Wijayathilakaramaya temple 

WTG 10 8.686871 79.953706 
Kondachchi In a scrubland/ forest area, reached by 

road to Wijayathilakaramaya temple 

WTG 11 8.686652 79.957473 
Kondachchi In a scrubland area, reached by road to 

Wijayathilakaramaya temple 

WTG 12 8.676014 79.951453 
Kondachchi Scrubland/ forest, located within 150 m 

from the beach 

WTG 13 8.673898 79.954039 
Kondachchi Scrubland, near the church under 

construction, Kayakkuli 

WTG 14 8.671999 79.956788 
Kondachchi Scrubland/ forest, near the church under 

construction, Kayakkuli 

WTG 16 8.659491 79.955122 

Kondachchi Scrubland & forest, 330 m to the South 
Coast road, Road to Naval Detachment, 
KalAru, 

WTG 17 8.659294 79.951775 
Kondachchi Scrubland/ forest, road to Naval 

Detachment, KalAru, 

WTG 18 8.659914 79.949275 
Kondachchi Open scrubland, road to Naval 

Detachment, KalAru, 

WTG 19 8.663196 79.948333 

Kondachchi Forest/ scrubland, road to Naval 
Detachment, KalAru, Located within 150 
m from the beach.  

WTG 20 8.647368 79.943894 

Karadikkuli Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, north of Hunais Nagar 
Navy point 
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WTG 21 8.643125 79.945281 

Karadikkuli Coastal scrubland, located within 150 m 
from the beach, north of Hunais Nagar 
Navy point 

WTG 22 8.639032 79.947393 
Karadikkuli Open scrubland, located in the gravel 

removed area, Hunais Nagar 

WTG 23 8.635887 79.949021 

Karadikkuli Cleared land, located in the gravel 
removed area, Hunais Nagar No trees, 
sand dunes 

WTG 24 8.633371 79.951889 
Karadikkuli Open scrubland, located road to Hunais 

Nagar Navy point 

WTG 25 8.630482 79.955122 
Karadikkuli Degraded forest, located road to Hunais 

Nagar Navy point 

WTG 26 8.61387 79.953618 
Karadikkuli Scrubland/ open forest, 20 m to the South 

Coast road 

WTG 27 8.610253 79.932986 
Karadikkuli Open scrubland, located within 150 m 

from the beach, Karadikkuli village 

WTG 28 8.606269 79.934618 

Karadikkuli Scrubland/ forest, located close to the 
wind mast erected by the project, near 
Karadikkuli village 

WTG 29 8.604923 79.938269 Karadikkuli Forest habitat, near Karadikkuli village 

WTG 30 8.602747 79.940747 
Karadikkuli Forest habitat/open, near Karadikkuli 

village 

WTG 31 8.593121 79.921534 
Karadikkuli Coastal scrubland, located within 150 m 

from the beach 

WTG 32 8.591499 79.924814 
Mullikulam Forest habitat, located left to the road from 

Mullikulam village to the sea 

WTG 33 8.589692 79.927617 
Mullikulam Secondary forest, located left to the road 

from Mullikulam village to the sea 
WTG 34 8.586728 79.928632 Mullikulam Secondary forest, near Mullikulam village 

WTG 38 8.569526 79.940417 
Mullikulam Scrubalnd/ forest, close to the Navy camp, 

Mullikulam 

Table 2: Length of the access roads to be newly constructed to access the wind turbine locations 
at Mannar Wind Power Project- Phase III at Mullikulam 

No Description Width of Shoulder (m)  Length (m) 

1 Turbine Access Road WTG 01 to 03 5 915 
2 Turbine Access Road WTG 05 to 08 5 1600 
3 Turbine Access Road WTG 09 5 410 
4 Turbine Access Road WTG 10 to 11 5 630 
5 Turbine Access Road WTG 13 to 14 5 900 
6 Turbine Access Road WTG 18 5 50 
7 Turbine Access Road 19 5 260 
8 Turbine Access Road WTG 20 to 23 5 1550 
9 Turbine Access Road WTG 27 to 28 5 1150 
Total Length   7415 

Table 3: Length of existing access roads to be rehabilitated to reach the proposed wind turbine 
locations at Mannar Wind Power Project- Phase III at Mullikulam. 
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No Description Width of Shoulder (m)  Length (m) 

1 Turbine Access Road WTG 04 5 320 
2 Turbine Access Road WTG 07 5 300 
3 Wijiyathilakaramaya Road 5 1260 
4 Road for WTG 16 to 19 5 1300 
5 Kayakuli Road 5 1500 
6 Karadikuli Road 5 2250 
7 Turbine Access Road for WTG 31 to 34 5 2300 
Total Length   9340 

Table 4. Photographs of wind turbine hardstands (90x85 m, 0.76 ha/1.88 acre) and the total area 
required for construction and operation (160 x160 m- 2.56 ha/6.32 acre) of  34 Wind Turbine 
Generator (WTG) locations in Mullikulam wind power project (MWPP- Phase III). The person is 
standing at the center of the hardstand where the wind turbine tower is constructed. 

  
Plate 1. WTG 01is located in a scrubland in 
Kokkupadayan 165 m left to the South Coast road 
(B430) from Mullikulam to Silawathurai 

Plate 2. Scrubland habitat is common within the 
area of the plot 

  
Plate 3. Open area of the plot of 160 x160 m  Plate 4. Shrubs and trees in the plot 
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Plate 5. Coconut plantation at the border of the 
plot 

Plate 6. Sparse vegetation 

  
Plate 7. WTG 02 is located 550 m left to the South 
Coast road, forest and scrublands 

Plate 8. Few forest trees and scrubland 
vegetation 

  
Plate 9. Palu tree within the plot Plate 10. Shrubs are dominated some part of the 

plot 
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Plate 11. WTG 3 in a coastal scrubland/ forest 
area, 100 m from the beach 

Plate 12. Large Palu trees in the plot 

  
Plate 13. Dense vegetation, part of the plot 
covered by Derris vines 

Plate 14. Large Palu trees in WTG 3  

  
Plate 15. WTG 4 in a scrubland Plate 16. Open area of the plot 

  
Plate 17. Open area Plate 18. Shrubs/ grasses 
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Plate 19. Open area in the hardstand Plate 20. Shrubs 

  
Plate 21. WTG 05 Coastal scrubland, 135 m from 
the sea 

Plate 22. Coastal scrublands, less than 3 m in 
height 

  
Plate 23. Open area in the hardstand Plate 24. Open area 

  
Plate 25. WTG 06 in a coast scrubland, 150 m 
from the beach 

Plate 26. Vegetation islands in the plot 
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Plate 27. Low vegetation due to the wind effect Plate 28. Openings in the coastal scrublands 

  
Plate 29. WTG 07 in an cleared area, 375 m from 
South Coast road 

Plate 30.Scrubalnd/ agricultural field 

  
Plate 31. Cultivated area, plot shifted towards the 
scrubland 

Plate 32. Cultivated area 

  
Plate 33.WTG 08 in a coastal scrubland, 105 m 
from the sea 

Plate 34. Coastal scrubland 
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Plate 35. Open area between two vegetation 
islands 

Plate 36. Alleyway between vegetation 

  
Plate 37. WTG 09 at the edge of the beach, only 
50 m to the sea, no shrubs orr trees in the plot 

Plate 38. Coastal vegetation 

  
Plate 39. Coastal vegetation, less than 1 m in 
height 

Plate 40. Coastal vegetation 
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Plate 41. Thakkada plants in the land Plate 42. Coastal vegetation 

  
Plate 43. WTG 10 in a scrubland habitat, access 
through Wijayathilakaramaya road 

Plate 44. Open area in the hardstand 

  
Plate 45. Sparse vegetation Plate 46. Open area 

  
Plate 47. WTG 11 in a scrubland habitat Plate 48. Sparse vegetation 

  
Plate 49. Open areas in the plot Plate 50. Low vegetation 
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Plate 51. WTG 12 in a coastal scrubland, 95 m 
from the coast 

Plate 52. Sparse vegetation 

  
Plate 53. Daluk dominated area Plate 54. Low vegetation 

  
Plate 55. WTG 13 in a scrubland Plate 56. Open area in the plot of 160 x 160 m 

  
Plate 57. Open area Plate 58. Existing access road 
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Plate 59.WTG 14 in a scrubland, 175 m to the 
South Coast road 

Plate 60. Small open area in the hardstand 

  
Plate 61. Dense shrub vegetation in the plot Plate 62. Dense shrub vegetation 

  
Plate 63.WTG 16 in a scrubland/ forest, 395 m to 
the South coast road (left), access from Naval 
Detachment unit, Kal Aru 

Plate 64. Scrubland 
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Plate 65. Forest vegetation Plate 66. Forest trees 

  
Plate 67. WTG 17 in a scrubland along the road 
to Naval Detachment unit, Kal Aru 

Plate 68. Scrubland 

  
Plate 69. Scrubland dominated by Daluk Plate 70. Shrubs in 160 x 160 m plot 

  
Plate 71. WTG 18 in a scrubland along the road 
to Naval Detachment unit, Kal Aru 

Plate 72. scrubland 
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Plate 73. Open area in the plot Plate 74. Open area 

  
Plate 75. WTG 19 in a forest habitat, behind the 
Navel post, shifted to this location as there was a 
mangrove habitat within the hardstand 

Plate 76. Forest vegetation 

  
Plate 77. Large Palu tree n the plot Plate 78. Palu tree in the plot 

  
Plate 79. WTG 20 Coastal scrubland, 120 m from 
the beach 

Plate 80. Coastal scrubland 
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Plate 81. Coastal scrubland Plate 82. Few trees in the area 

  
Plate 83.WTG 21 Coastal scrubland, 110 m from 
the beach 

Plate 84. Vegetation islands 

  
Plate 85. Open area in the hardstand & 160x 160 
m plot 

Plate 86. Vegetation islands 
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Plate 87. WTG 22 Coastal scrubland, 150 m from 
the beach, near Hunais Nagar Navy Post 

Plate 88. Scrubland and open area 

  
Plate 89. Gravel excavated area Plate 90. Gravel excavated area 

  
Plate 91. WTG 23 in a gravel excavated area, 280 
m to the coast, Huais Nagar 

Plate 92. Gravel excavated area 

  
Plate 93. Gravel excavated area Plate 94. Gravel excavated area 

  



83 
 

Plate 95. WTG 24 in a scrubland along the road 
to Hunais Nagar Navy Post 

Plate 96. Gravel/ sand excavated area 

  
Plate 97. Gravel/ sand excavated area Plate 98. Gravel/ sand excavated area 

  
Plate 99. WTG 25 in a scrubland, along the road 
to Hunais Nagar Navy Post 

Plate 100. Scrubland 

  
Plate 101. Scrubland Plate 102. Forest/ scrubland 

  



84 
 

Plate 103. WTG 26 scrubland, 90 m from South 
coast road 

Plate 104. Palu trees in the hardstand 

  
Plate 105. Forest trees Plate 106. Palu tree in thee hardstand 

  
Plate 107. WTG 27 in a coastal area, 80 m to the 
coast 

Plate 108. Open area in the hardstand 

  
Plate 109. Open area in the hardstand Plate 110. Open area in the hardstand 
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Plate 111.  WTG 28 in a scrubland, near the wind 
mast  

Plate 112. Hardstand shifted towards open area 

  
Plate 113. Low vegetation Plate 114. Few trees in the plot 

  
Plate 115. WTG 29 in a scrubland/ forest area in 
Karadikkuli village 

Plate 116. Forest trees 

  
Plate 117. Forest trees Plate 118. Scrubland 
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Plate 119.WTG 30 in a scrubland/ forest area 
near Karadikkuli village 

Plate 120. Forest trees in the hardstand 

  
Plate 121. Scrubalnd Plate 122. Scrubland 

  
Plate 123. WTG 31 in a coastal scrubland, 130 m 
to the sea, lateritic formation, no sand dunes 

Plate 124. Open area 

  
Plate 125. Few shrubs and open area Plate 126. Shrubs and open area 
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Plate 127. WTG 32 in a forest/ scrubland Plate 128. Forest vegetation 

  
Plate 129.  Trees in an open area Plate 130. Trees/ shrubs 

  
Plate 131. WTG 33 located in a secondary 
vegetation/ forest along the access road to the 
sea from Karadikkuli village 

Plate 132. The center of the plot is at 50 m from 
the gravel road, left 

  
Plate 133.Dense secondary vegetation bordering 
the gravel road 

Plate 134. Dense vegetation 
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Plate 135. WTG 34 is also located in a secondary 
vegetation/ forest along the access road to the 
sea from Karadikkuli village 

Plate 136. The center of the plot (160 x 160 m) is 
at 50 m from the gravel road, left 

37

 
 

Plate 137. WTG 38 in a scrubland/ forest close to 
the Mullikulam Navy camp 

Plate 138. Scrubland 

  
Plate 139. Open area for the hardstand Plate 140. Few trees in the plot area 160 x 160 m 
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Annex 09-  
Recorded Fauna/ Flora species and methodology of the avifaunal survey 
Table 1. Plant species recorded from wind turbine sites (160x160 m), surrounding habitats and along the 
transmission line in the project area, (H- Habit – T -Tree, H-Herbaceous, C-Creeper, G- Gramitoids; NCS- 
National Conservation Status (LC- Least Concern, DD- Data Deficient, EN- Endangered, VU- Vulnerable; TS- 
Taxonomic status (N- Indigenous, E- Endemic, Ex-Exotic, Ex-N – Naturalized Exotics). 

Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Acanthaceae Andrographis alata   H LC N 
Acanthaceae Asystasia gangetica Puruk H LC N 
Acanthaceae Blepharis integrifolia Samadana H LC N 
Acanthaceae Dyschoriste littoralis   H VU N 
Acanthaceae Hygrophila ringens Nil-puruk H LC N 

Acanthaceae 
Nicoteba betonica (Justicia 
betonica) Sudu-puruk S LC N 

Acanthaceae Strobilanthes cordifolia Bu-nelu S LC N 
Acanthaceae  Avicennia marina Manda T LC N 
Aizoaceae  Sesuvium portulacastrum Maha-sarana H LC N 
Amaranthaceae Achyranthes aspera Karal haba H LC N 
Amaranthaceae Ouret lanata Polpala H LC N 
Amaranthaceae Pupalia lappacea   H LC N 
Amaranthaceae  Atriplex repens   S NT N 
Amaranthaceae  Suaeda monoica   S NT N 
Apocynaceae Carissa spinarum Heen-Karamba S LC N 
Apocynaceae Ichnocarpus frutescens Kiri-wel C LC N 
Apocynaceae  Calotropis gigantea Wara S LC N 

Apocynaceae  
Cynanchum viminale 
(Sarcostemma viminale) Muwakiriya Wel C NT N 

Apocynaceae  Hemidesmus indicus Iramusu C LC N 
Apocynaceae  Leptadenia reticulata Jeevanthi C LC N 
Apocynaceae  Oxystelma esculentum Usepale C LC N 
Apocynaceae  Pentatropis capensis   C LC N 
Apocynaceae  Pergularia daemia Wissani C LC N 
Apocynaceae  Secamone emetica Mudu Kiriya C LC N 
Arecaceae  Borassus flabellifer Thal T   Ex-N 
Arecaceae  Phoenix pusilla Wal indi T LC N 
Asparagaceae Asparagus racemosus Heen hathavariya C LC N 
Asparagaceae  Asparagus falcatus Maha hathavariya C LC N 
Asperagaceae Dracaena zeylanica Maha niyanda H NT N 
Asteraceae Ageratum conyzoides Hulantala H   Ex-N 
Asteraceae Blumea obliqua Mudu-mahana H LC N 
Asteraceae Chromolaena odorata Podi-singno-maran S   Ex-N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 

Asteraceae 
Cyanthillium cinereum (Vernonia 
cinerea) Monorakudumbiya H LC N 

Asteraceae Eclipta prostrata Kikirindi H   Ex-N 
Asteraceae Emilia sonchifolia Kadupahara H LC N 
Asteraceae Epaltes divaricata Heen-mudu-mahana H LC N 

Asteraceae 
Jeffreycia zeylanica  (Vernonia 
zeylanica ) Papula S LC E 

Asteraceae Kleinia grandiflora   S NT N 
Asteraceae Launaea sarmentosa   H LC N 
Asteraceae Mikania cordata Gam-palu C   Ex-N 
Asteraceae Sphaeranthus indicus Mudu-mahana H LC N 
Asteraceae Tridax procumbens Tridax H   Ex-N 
Asteraceae Wollastonia biflora Mudu-Gampalu S LC N 
Asteraceae Xanthium strumarium Uru-kossa H   N 
Boraginaceae Coldenia procumbens   H LC N 
Boraginaceae Cordia dichotoma Lolu T LC N 
Boraginaceae Ehretia aspera   S LC N 
Boraginaceae Ehretia microphylla Hin-Thambala S LC N 
Cactaceae Opuntia dillenii Katu-pathok H   Ex-N 
Cannabaceae  Trema orientale  Gadumba T LC N 
Capparaceae Crateva adansonii Lunuwarana T LC N 
Capparaceae  Cadaba fruticosa   S EN N 
Capparaceae  Cadaba trifoliata   S VU N 
Capparaceae  Capparis brevispina Wal-dehi C NT N 
Capparaceae  Capparis rotundifolia Balal Katu S LC N 
Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Kasa T   Ex 

Celastraceae 
Elaeodendron glaucum 
(Cassine glauca) Neralu T LC E 

Celastraceae Gymnosporia emarginata Katu pila S LC N 
Celastraceae Pleurostylia opposita Panakka T NT N 
Celastraceae  Reissantia indica   C LC N 
Celastraceae  Salacia chinensis Heen-himbutu-wel C NT N 
Colchicaceae Gloriosa superba Niyagala C LC N 
Combretaceae Combretum albidum Kaduru-ketiya wel C NT N 
Combretaceae Lumnitzera racemosa Beriya T NT N 
Convolvulaceae Evolvulus alsinoides Visnu-kranthi H LC N 
Convolvulaceae Ipomoea aquatica Kankun H LC N 
Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae Mudu-bin-thamburu C LC N 

Convolvulaceae 
Ipomoea sagittifolia (Ipomoea 
marginata ) Rasa-tel-kola C LC N 

Convolvulaceae Rivea ornata   C NT N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 

Convolvulaceae 
Xenostegia tridentata (Merremia 
tridentata) Heen-madu C LC N 

Cucurbitaceae Coccinia grandis Kowakka C LC N 
Cyperaceae Cyperus arenarius Mudu-kalanduru G LC N 
Ebenaceae Diospyros ebenum kaluwara T VU N 
Ebenaceae Diospyros ferrea Kaluhabaraliya T LC N 
Ebenaceae Diospyros malabarica Thimbiri T LC N 
Erythroxylaceae Erythroxylum monogynum Lanka agil  T VU N 
Euphorbiaceae Croton bonplandianus   H   Ex-N 
Euphorbiaceae Croton laccifer Gas-Keppetiya S   N 
Euphorbiaceae Croton sp.   S   N 
Euphorbiaceae Euphorbia antiquorum Daluk T LC N 
Euphorbiaceae Excoecaria agallocha Talakiriya T LC N 
Euphorbiaceae Givotia moluccana   T LC N 
Euphorbiaceae Jatropha glandulifera Rath erandu S NT N 
Euphorbiaceae Jatropha gossypiifolia Rathu erandu H   Ex 
Fabaceae  Abrus precatorius Olinda C LC N 
Fabaceae  Alysicarpus vaginalis Aswenna H LC N 

Fabaceae  

Aphyllodium 
biarticulatum (Dicerma 
biarticulatum)   S 

LC 
N 

Fabaceae  Bauhinia racemosa Maila T LC N 
Fabaceae  Bauhinia tomentosa Kaha Petan, Petan S LC N 
Fabaceae  Canavalia cathartica   C LC N 
Fabaceae  Canavalia rosea Mudu-awara C LC N 
Fabaceae  Crotalaria laburnifolia Yak-beriya S LC N 
Fabaceae  Crotalaria lunulata   H NT N 
Fabaceae  Dalbergia lanceolaria Bol-mara T VU N 
Fabaceae  Derris parviflora Kala-wel C LC E 
Fabaceae  Derris trifoliata Kala-wel C LC N 
Fabaceae  Dichrostachys cinerea  Katu andara S LC N 
Fabaceae  Guilandina bonduc Kumburu-Wel C LC N 
Fabaceae  Indigofera oblongifolia Nari Mun S NT N 
Fabaceae  Mimosa pudica Nidi-kumba H   Ex-N 
Fabaceae  Neptunia prostrata Diya-nidikumba H LC N 
Fabaceae  Parkinsonia aculeata   T   Ex-N 
Fabaceae  Pongamia pinnata Karanda T LC N 
Fabaceae  Rhynchosia minima Maha-wal-kollu C LC N 
Fabaceae  Senna auriculata Ranawara S LC N 
Fabaceae  Senna occidentalis Peni-Tora H   Ex-N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Fabaceae  Stylosanthes fruticosa Wal-Nanu S LC N 
Fabaceae  Tamarindus indica Siyambala T   Ex-N 
Fabaceae  Tephrosia maxima   S LC N 
Fabaceae  Tephrosia purpurea Katuru pila S LC N 

Fabaceae  
Vachellia eburnea (Acacia 
eburnea) Gini andara S LC N 

Fabaceae  Vachellia leucophloea Maha-Andara T LC N 

Fabaceae  
Vachellia planifrons (Acacia 
planifrons)   T EN N 

Fabaceae  Vigna trilobata Bin-me H NT N 
Gentianaceae Enicostema axillare   H LC N 
Goodeniaceae Scaevola plumieri* Hin-Takkada S VU N 
Goodeniaceae Scaevola taccada Takkada S VU N 
Hernandiaceae Gyrocarpus americanus Diya-labu-gas T LC N 

Lamiaceae 
Volkameria inermis 
(Clerodendrum inerme) Wal-Gurenda S LC N 

Lamiaceae  Gmelina asiatica Demata S LC N 
Lamiaceae  Leucas zeylanica Geta-Thumba H LC N 
Lamiaceae  Ocimum americanum Heen-tala H LC N 
Lamiaceae  Platostoma menthoides   H LC N 
Lamiaceae  Premna corymbosa Gal-Kera S LC E 
Lamiaceae  Premna obtusifolia Maha-midi S LC N 
Lauraceae Cassytha filiformis   C LC N 
Linaceae Hugonia mystax Bu-Getiya C LC N 
Loganiaceae Strychnos nux-vomica Goda-Kaduru T LC N 
Loganiaceae Strychnos potatorum Ingini T LC N 
Loranthaceae Dendrophthoe falcata Delum pilia S LC N 
Loranthaceae Dendrophthoe ligulatus*   S VU E 
Lythraceae Pemphis acidula Muhudu Wara S NT N 
Malvaceae Abutilon indicum Beth anoda H LC N 
Malvaceae Abutilon pannosum   S LC N 
Malvaceae Hibiscus micranthus Siriwedi babila S LC N 
Malvaceae Sida cordifolia Wal-bavila H LC N 
Malvaceae Thespesia populnea Gansuriya T LC N 
Malvaceae  Berrya cordifolia Halmilla T LC N 
Malvaceae  Bombax ceiba Katu-Imbul T LC N 
Malvaceae  Grewia carpinifolia Wel-mediya S LC N 
Malvaceae  Grewia helicterifolia Bora-daminiya T LC N 
Malvaceae  Grewia tenax   S VU N 
Malvaceae  Helicteres isora Liniya S LC N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Malvaceae  Sterculia foetida Thelembu T LC N 
Malvaceae  Triumfetta glabra   S NT E 
Malvaceae  Waltheria indica Punnikki H   Ex-N 
Melastomataceae Memecylon umbellatum Kora-Kaha S LC N 
Meliaceae Aglaia apiocarpa Wal Rambutan T LC N 
Meliaceae Azadirachta indica Kohomba T   Ex-N 

Meliaceae 
Walsura trifoliolata ssp. 
trifoliolata Kiri kon  T LC N 

Menispermaceae Cissampelos pareira Diya-Mitta C LC N 
Menispermaceae Pachygone ovata   C NT N 
Moraceae Ficus virens Kalawalla T DD N 

Moraceae 
Maclura spinosa 
(Plecospermum spinosum) Katu-Timbol C VU N 

Myrtaceae Syzygium cumini Ma-Dan T LC N 
Nelumbonaceae  Nelumbo nucifera Nelum H LC N 
Ochnaceae Ochna lanceolata Bo-Kera S LC N 
Ochnaceae Ochna obtusata Mal-Kera S LC N 
Olacaceae Olax scandens   S LC N 
Oleaceae Chionanthus zeylanicus Dambu S LC N 
Oleaceae Jasminum angustifolium Wal-samanpichcha C LC N 
Opiliaceae Cansjera rheedei Eta-Muru C LC N 

Orchidaceae 
Taprobanea spathulata (Vanda 
spathulata)   H VU N 

Orchidaceae Vanda tessellata Rassana H EN N 
Orchidaceae Vanilla walkerae Akasa Lata C EN N 
Pandanaceae Pandanus odorifer Mudu keyiya S LC N 
Phyllanthaceae Phyllanthus maderaspatensis   H LC N 
Phyllanthaceae Phyllanthus racemosus Kuratiya S LC N 
Phyllanthaceae Synostemon bacciformis Eth-pitawakka H LC N 
Phyllanthaceae  Antidesma alexiteria Hin-Embilla S LC N 
Phyllanthaceae  Antidesma ghaesembilla Bu-Embilla S LC N 
Phyllanthaceae  Breynia retusa Wal-Murunga S LC N 
Phyllanthaceae  Breynia vitis-idaea Gas-kayila S LC N 
Phyllanthaceae  Flueggea leucopyrus Heen Katu pila S LC N 
Plantaginaceae Bacopa monnieri Lunuwila H LC N 
Poaceae  Imperata cylindrica Iluk G DD N 
Poaceae  Oryza sativa Vee G   Ex 
Poaceae  Spinifex littoreus Maha-rawana-revula G LC N 
Putranjivaceae  Drypetes sepiaria Wira T LC N 
Rhamnaceae Colubrina asiatica Tel hiriya S LC N 
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Family  Species Sinhala Name H NCS TS 
Rhamnaceae Scutia myrtina   S LC N 
Rhamnaceae Ziziphus mauritiana Dabara S LC N 
Rhamnaceae Ziziphus oenopolia Hin-Eraminia C LC N 
Rhizophoraceae Cassipourea ceylanica Pana S LC N 
Rhizophoraceae Rhizophora mucronata Maha Kadol T LC N 
Rubiaceae Benkara malabarica Pudan S LC N 
Rubiaceae Canthium coromandelicum Kara S LC N 
Rubiaceae Catunaregam spinosa Kukuruman S LC N 
Rubiaceae Hydrophylax maritima Mudu getakola H LC N 
Rubiaceae Ixora pavetta Maha-Rathambala T LC N 
Rubiaceae Morinda coreia Ahu T LC N 
Rubiaceae Pavetta indica Parvatta S LC N 
Rubiaceae Psydrax dicoccos Panderu T LC N 
Rubiaceae Spermacoce hispida Hin-geta-kola H LC N 
Rubiaceae Tarenna asiatica Tarana S LC N 
Rutaceae Atalantia ceylanica Yakinaran S LC N 
Rutaceae Chloroxylon swietenia Burutha T VU N 
Rutaceae Glycosmis mauritiana   S LC N 
Rutaceae Limonia acidissima Divul T LC N 

Rutaceae 
Zanthoxylum asiaticum 
(Toddalia asiatica) Kudu-Miris C LC N 

Salicaceae  Casearia esculenta Wal-Waraka S LC N 
Salicaceae  Flacourtia indica Uguressa S LC N 
Salvadoraceae Azima tetracantha Wel dehi S LC N 
Salvadoraceae Salvadora persica Malittan T LC N 
Sapindaceae Allophylus cobbe Kobbe S LC N 
Sapindaceae Dodonaea viscosa Et-Werella S LC N 
Sapindaceae Lepisanthes tetraphylla Dambu T LC N 
Sapindaceae Sapindus emarginatus Penela T LC N 
Sapindaceae Schleichera oleosa Kon T LC N 
Sapotaceae Manilkara hexandra Palu T NT N 
Solanaceae Solanum insanum    S NT N 
Tamaricaceae Tamarix indica Kiri T LC N 
Typhaceae Typha angustifolia Hambu-pan H LC N 
Verbenaceae Lantana camera Ratu hinguru S   Ex-N 
Vitaceae Cissus quadrangularis Heeressa C LC N 

Table 2. Fauna Species Recorded from the project area- MWPP Phase III 

Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
DRAGONFLIES 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
Coenagrionidae Agriocnemis pygmaea Wandering Wisp N LC LC 

Coenagrionidae 
Ceriagrion 
coromandelianum Yellow Waxtail N LC LC 

Coenagrionidae Ischnura rubilio Dawn Bluetail  N NT NE 
Coenagrionidae Ischnura senegalensis Common Bluetail  N LC LC 
Coenagrionidae Pseudagrion malabaricum Malabar Sprite  N LC LC 
Coenagrionidae Pseudagrion rubriceps Orange-faced Sprite  N LC LC 
Libellulidae Brachythemis contaminata Asian Groundling  N LC LC 
Libellulidae Crocothemis servilia Oriental Scarlet  N LC LC 
Libellulidae Diplacodes trivialis Blue Percher N LC LC 
Libellulidae Neurothemis tullia Pied Parasol N LC LC 
Libellulidae Orthetrum sabina Green Skimmer   N LC LC 
Libellulidae Pantala flavescens Wandering Glider N LC LC 
Libellulidae Tramea limbata Sociable Glider  N LC LC 
BUTTERFLIES 
Lycaenidae Azanus jesous African Babul Blue N LC LC 
Lycaenidae Chilades lajus Lime Blue N LC NE 
Lycaenidae Discolampa ethion Banded Blue Pierrot N LC NE 
Lycaenidae Euchrysops cnejus Gram Blue N LC NE 
Lycaenidae Leptotes plinius Zebra Blue N LC NE 
Lycaenidae Zizina otis Lesser Grass Blue N LC LC 
Nymphalidae Acraea violae Tawny costor N LC LC 
Nymphalidae Danaus chrysippus  Plain tiger N LC LC 
Nymphalidae Danaus genutia Common Tiger N LC NE 
Nymphalidae Euploea core Common Crow N LC LC 
Nymphalidae Junonia iphita Chocolate Soldier N LC NE 
Nymphalidae Junonia lemonias Lemon Pansy N LC NE 
Nymphalidae Junonia orithya Blue Pansy N EN LC 

Nymphalidae Melanitis leda 
Common Evening 
Brown N LC LC 

Nymphalidae Neptis hylas Common Sailor N LC NE 
Nymphalidae Parantica aglea Glassy Tiger N LC NE 
Nymphalidae Phalanta phalantha  Leopard N LC LC 
Papilionidae Pachliopta hector  Crimson rose N LC LC 
Papilionidae Papilio demoleus Lime Butterfly N LC NE 
Papilionidae Papilio polytes  Common mormon N LC LC 
Pieridae Appias galene Lesser albatross E LC LC 
Pieridae Catopsilia pomona  Lemon emigrant N LC LC 
Pieridae Catopsilia pyranthe Mottled Emigrant N LC NE 
Pieridae Cepora nerissa  Common gull N LC LC 
Pieridae Colotis amata Small Salmon Arab N LC LC 
Pieridae Delias eucharis  Jezebel N LC LC 
Pieridae Eurema hecabe  Common grass yellow N LC LC 
Pieridae Ixias pyrene  Yellow orange tip N LC LC 
Pieridae Leptosia nina  Psyche N LC LC 
Pieridae Pareronia ceylanica Dark Wanderer N LC NE 
FRESHWATER FISH 
Adrianichthyidae Oryzias dancena Spotted ricefish N DD LC 
Aplocheilidae Aplocheilus parvus  Dwarf panchax N LC LC 
Cichlidae Etroplus suratensis  Green Chromide N LC LC 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 

Cyprinidae 
Amblypharyngodon 
grandisquamis Large Silver carplet E LC LC 

Cyprinidae Devario malabaricus  Giant danio N LC LC 
Cyprinidae Rasbora microcephalus  Carverii rasbora N LC LC 
Cyprinidae Systomus spilurus Olive barb E DD LC 
Gobiidae Glossogobius giuris Bar eyed goby N LC LC 
AMPHIBIANS 

Dicroglossidae Minervarya agricola 
Common paddy field 
frog N LC LC 

REPTILES 
Agamidae Calotes versicolor Common garden lizard N LC LC 

Agamidae Sitana devakai 
Devaka's Fanthroat 
lizard E NE NE 

Gekkonidae Hemidactylus frenatus  Common house-gecko N LC LC 
Gekkonidae Hemidactylus leschenaulti Bark Gecko N LC LC 
Cheloniidae Lepidochelys olivacea Olive ridley Turtle N EN VU 
Viperidae Echis carinatus Saw scaled Viper N VU NE 
BIRDS 
Accipitridae Accipiter badius  Shikra     N LC LC 

Accipitridae Haliaeetus ichthyaetus 
Grey-headed Fish-
eagle N NT NT 

Accipitridae Haliaeetus leucogaster  
White-bellied Sea-
eagle    N LC LC 

Accipitridae Haliastur indus  Brahminy Kite   N LC LC 
Accipitridae Spilornis cheela Crested Serpent-eagle N LC LC 
Aegithinidae Aegithina tiphia  Common Iora    N LC LC 
Alaudidae Alauda gulgula  Oriental Skylark     N LC LC 

Alaudidae Eremopterix grisea  
Ashy-crowned Sparrow 
Lark   N LC LC 

Alaudidae Mirafra affinis 
Rufous-winged 
Bushlark    N LC LC 

Alcedinidae Alcedo atthis Common Kingfisher N LC LC 
Alcedinidae Ceryle rudis Pied Kingfisher N LC LC 

Alcedinidae Halcyon smyrnensis  
White-throated 
Kingfisher   N LC LC 

Anatidae Dendrocygna javanica Lesser Whistling-duck N LC LC 
Anhingidae Anhinga melanogaster Oriental Darter N LC NT 
Apodidae Cypsiurus balasiensis  Asian Palm Swift   N LC LC 
Ardeidae Ardea cinerea  Grey Heron    N LC LC 
Ardeidae Ardea intermedia Intermediate Egret N LC LC 
Ardeidae Ardeola grayii  Indian Pond Heron     N LC LC 
Ardeidae Butorides striata  Striated Heron N LC LC 
Ardeidae Bubulcus ibis  Cattle Egret    N LC LC 
Ardeidae Casmerodius albus  Great Egret     N LC LC 
Ardeidae Egretta garzetta  Little Egret     N LC LC 
Ardeidae Ixobrychus sinensis Yellow Bittern N NT LC 
Artamidae Artamus fuscus Ashy Wood Swallow N LC LC 
Campephagidae Tephrodornis pondicerianus  Common Woodshrike    E LC LC 
Bucerotidae Anthracoceros coronatus Malabar Pied Hornbill N LC NT 
Bucerotidae Ocyceros gingalensis Sri Lanka Grey Hornbill E LC LC 
Charadriidae Vanellus indicus  Red-wattled Lapwing   N LC LC 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
Ciconiidae Anastomus oscitans  Open-bill stork N LC LC 
Ciconiidae Mycteria leucocephala  Painted Stork    N LC NT 
Cisticolidae Cisticola juncidis  Zitting Cisticola    N LC LC 
Cisticolidae Orthotomus sutorius Common Tailorbird N LC LC 
Cisticolidae Prinia hodgsonii  Grey-breasted Prinia N LC LC 
Cisticolidae Prinia inornata  Plain Prinia   N LC LC 
Cisticolidae Prinia socialis  Ashy Prinia   N LC LC 
Columbidae Ducula aenea Green Imperial-pigeon N LC NT 
Columbidae Streptopelia chinensis  Spotted Dove   N LC LC 
Columbidae Streptopelia decaocto  Eurasian Collard Dove   N NT LC 

Columbidae Treron bicincta  
Orange-breasted 
Green-pigeon   N LC LC 

Corvidae Corvus levaillantii Large-billed Crow    N LC LC 
Corvidae Corvus splendens  House Crow    N LC LC 
Cuculidae Cacomantis passerinus Grey-bellied Cuckoo M NE LC 
Cuculidae Centropus sinensis  Greater Coucal   N LC LC 

Dicaeidae Dicaeum erythrorhynchos  
Pale-billed 
Flowerpecker    N LC LC 

Dicruidae Dicrurus macrocercus  Black Drongo    N LC LC 
Estrildidae Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia N LC LC 
Hirundinidae Hirundo rustica  Barn Swallow    M NE LC 
Jacanidae Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana M NE LC 
Laridae Chlidonias hybrida Whiskered Tern    M NE LC 
Laridae Sterna caspia  Caspian Tern   N/ M CR LC 
Laridae Sterna nilotica Gull-billed Tern  N/ M CR LC 
Laridae Larus brunnicephalus Brown-headed Gull M NE LC 
Leiotrichidae Turdoides affinis  Yellow-billed Babbler N LC LC 
Megalaimidae Megalaima haemacephala Coppersmith Barbet   N LC LC 
Megalaimidae Megalaima zeylanica  Brown-headed Barbet   N LC LC 

Meropidae Merops leschenaulti  
Chestnut-headed Bee-
eater N LC LC 

Meropidae Merops orientalis  Green Bee-eater   N LC LC 
Meropidae Merops philippinus  Blue-tailed Bee-eater   N/ M CR LC 
Monarchidae Hypothymis azurea Black-naped Monarch N LC LC 

Monarchidae Terpsiphone paradisi  
Asian Paradise-
flycathcher      N/ M LC LC 

Motacillidae Anthus rufulus  Paddyfield Pipit   N LC LC 
Motacillidae Dendronanthus indicus Forest Wagtail M NE LC 
Muscicapidae Copsychus malabaricus White-rumped Shama N LC NE 
Muscicapidae Copsychus saularis  Oriental Magpie Robin   N LC LC 
Muscicapidae Saxicoloides fulicata  Indian Robin    N LC LC 
Nectariniidae Nectarina asiatica  Purple Sunbird   N LC LC 
Nectariniidae Nectarina lotenia  Loten’s Sunbird   N LC LC 
Nectariniidae Nectarinia zeylonica Purple-rumped Sunbird N LC LC 
Oriolidae Oriolus xanthornus  Black-hooded Oriole    N LC LC 
Passeridae Passer domesticus House Sparrow N LC LC 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax fuscicollis  Indian Cormorant    N LC LC 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax niger  Little Cormorant     N LC LC 
Phasianidae Gallus lafayettii Sri Lanka Junglefowl E LC LC 
Phasianidae Francolinus pondicerianus  Grey Francolin N NT LC 
Phasianidae Pavo cristatus  Indian Peafowl N LC LC 
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Family Scientific Name English Name TS NCS GCS 
Pittidae Pitta brachyura  Indian Pitta     M NE LC 
Ploceidae Ploceus manyar Streaked Weaver N LC LC 
Ploceidae Ploceus philippinus Baya Weaver N LC LC 
Podicipedidae Tachybaptus ruficollis Little Grebe N LC LC 
Psittacidae Psittacula krameri  Rose-ringed Parakeet   N LC LC 
Pycnonotidae Pycnonotus cafer  Red-vented Bulbul   N LC LC 
Pycnonotidae Pycnonotus luteolus  White-browed Bulbul   N LC LC 
Scolopacidae Tringa glareola Wood Sandpiper M NE LC 
Sturnidae Acridotheres tristis  Common Myna   N LC LC 

Threskiornithidae 
Threskiornis 
melanocephalus  Black-headed Ibis    N LC NT 

MAMMALS 

Cercopithecidae Semnopithecus vetulus 
Purple-faced Leaf 
Monkey E EN EN 

Cervidae Axis axis Spotted Deer N LC LC 
Elephantidae Elephas maximus Asian Elephant N EN EN 
Equidae Equus asinus  Donkey F NE NE 
Felidae Prionailurus viverrinus Fishing Cat N EN VU 
 Hystricidae Hystrix indica   Porcupine N LC LC 
Leporidae Lepus nigricollis  Black-naped hare N LC LC 
Sciuridae Funambulus palmarum  Palm squirrel N LC LC 
Suidae Sus scrofa  Wild boar E LC LC 
Tragulidae Moschiola meminna Sri Lanka Mouse deer N LC LC 

Abbreviations Used: TS - Taxonomic Status, N - Breeding Resident, M - Migrant, F - Feral, NCS - National 
Conservation Status, CR - Critically Endangered, EN - Endangered, VU - Vulnerable, NT - Near Threatened, NE - Not 
Evaluated 

The methodology that will be followed for the One-year Avifaunal Survey 

Scope of the study  

The one-year avifaunal survey will focus on two main taxonomic groups, birds and bats. The focus area of 
the bird study includes the proposed windfarm corridor including a 500 m belt that is immediately outside 
the windfarm corridor (will be referred to as the study area hereafter). The study will focus on documenting 
the species of animals present in the study area with a special emphasis on avifauna, temporal and spatial 
variations in their distribution and flight patterns, flight heights, and critical avifaunal habitats with the 
ultimate aim of identifying potential impacts that may arise due to development of a Wind Park and a 
transmission line to evacuate power from the Wind Park.  

Overall Approach 

A literature survey will be carried out to document all available data on avifauna inhabiting the area identified 
for proposed development. Based on this data a preliminary assessment will be carried out to identify gaps 
in the available information and potential impacts of establishing a Wind Park and a transmission line on 
the avifauna inhabiting the region. This will be followed by a detailed field investigation to identify different 
types of habitats present in the study area. The type of avifauna inhabiting each of these habitats, their 
relative abundance, their conservation status and the movement patterns of the avifauna. This information 
will be used to identify potential impacts of the proposed development on the avifauna and identify mitigation 
measures that are required for the identified significant negative impacts. 

Rationale for the field study 

Studies done in other countries have shown that windfarms and power lines pose three major risks to fauna, 
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especially avifauna (Drewitt & Langston 20061, 20082, Band et al. 20073). These include loss of habitat, 
displacement and death or injury. In order to determine these three impacts, it is important to document the 
habitats that are present in the study area, the composition and density of fauna in each of these habitats 
and identification of species that are at high risk of collision. Therefore, this study focused on the 
composition and abundance of fauna found within each of the identified habitats as well as the flight patterns 
of avifauna that can be used to quantify collision risk posed by development of the windfarm and associated 
facilities such as transmission lines.  

Determination of the composition, relative abundance of avifauna and their flight patterns within 
each of the habitat types identified 

The surveys undertaken for this work will comprise three main survey methods: 

• Line Transect surveys (Grid Counts): These surveys cover a high proportion of the study area, to 
determine temporal changes in bird composition, abundance and movement patterns within the study 
area. The study area was divided in to 1x1 km grids and a line transect will be carried out in each 
square by slowly walking through the grid for a period of 20 min (the average distance that will be 
covered during the timed transect will be around 1 km), recording the fauna observed, together with 
the height of flying birds and their direction of flight.  

• Vantage Point surveys: These surveys will be undertaken to quantify bird flight activity through the 
study area and identify any important flight routes. The surveys will be designed to primarily focus on 
visible migration through the survey area. Five vantage points will be established along the long axis of 
the study area. Each vantage point will be sampled for a minimum of 36 hours per vantage point The 
vantage point surveys will be undertaken by scanning the area from each point by eye and with 
binoculars, to a distance of approximately 2 km by two observers who will be standing back-to-back 
giving a 360° coverage. The surveys will exclude small-scale local movements within the observation 
area. These surveys will document flight heights of key bird species recorded and flock sizes over the 
wind farm sites. Flight routes of all Critical Habitat species observed flying through the survey area will 
be mapped, to enable before/after comparisons to be drawn during the post-construction monitoring 
stage. 

• Block counts: the key species within and in proximity to (within 1 km) of the whole development 
footprint of the windfarm, will be recorded with the survey area sub-divided into approximately 500m x 
500m count sectors to enable spatial analysis of the data set, and with counts made once a month 
during the entire study period. 

Bat study 

Three main data collection methods will be used for the study of bats. These include 
1. Ultrasound acoustic surveys: A standard bat acoustic (ultrasound) recorder will be used to sample 

bat calls within the project area. Based on the sounds recorded the species composition, abundance, 
and spatio-temporal patterns of echolocating bats that utilize the air space within the Project area will 
be mapped. A minimum of 10 hours of acoustic recordings will be gathered per site at 3 locations that 
cover the entire project area. Special attention will be given to ponds and other freshwater sources 
present in the site when selecting sampling points. Acoustic data will be analyzed by the bat expert 
who has many years of experience identifying ultrasound calls of Sri Lankan bats on the basis of their 
spectrograms. 

2. Mist-net surveys: The acoustic surveys will be complemented with mist-netting surveys to further 
characterize species composition, abundance, and spatio-temporal distribution patterns of bats that 

                                                   
1Drewitt, A.L. & Langston, R.H.W.(2006). Assessing the impacts of windfarms on birds, lbis. 148: 29-42.  

2 Drewitt, A.L. & Langston, R.H.W. (2008) Collision effectsof wind power generators and other obstacles on birds. Annals of the New 
York Academy of Sciences, 1134(1): pp. 233-266(34). 

3 Band, W, Madders, M, & Whufield, D.P. (2007) developing field and analytical methods to assess avain collision risk at Wind Parks. 
In: Janss, G de Lucas, M & Ferror, M (eds.) Birds and Wind Parks. Quercus, Madrid. 259-275 
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utilize the air space within the Project area.  A minimum of 10 hours of netting will be gathered per site 
at 3 sites selected to cover the entire project area. Special attention will be given to ponds and other 
freshwater sources present on the site when selecting sampling points. 

3. Megachiropteran surveys: Visual surveys will be carried out for megachiropterans (flying foxes 
belonging to family Pteropodidae), as they will not be effectively sampled with other methods. These 
surveys will be conducted at dawn and dusk at 2 points opportunistically selected to represent good 
viewsheds for observing megachiropterans (e.g. near roosts, in open areas etc.,). Visual encounter 
surveys will be conducted once per month at each of the selected observation points. The following 
data will be recorded during the surveys:  numbers of megachiropterans observed, flight height and 
flight direction. 

In addition, a biodiversity baseline assessment will be carried out to document the faunal species 
assemblage present in each habitat type using standard data collection methods. 

Identification of distribution and conservation status 

Once the species list is compiled their distribution status such as indigenous, endemic, exotic, migratory 
etc., will be determined based on published records on distribution of avifauna. Both the global and national 
conservation status of the avifaunal species observed in the study area will be defined according to the 
IUCN list of Globally Threatened fauna and flora4 and Sri Lanka list of Nationally Threatened fauna and 
flora5.  

During the field survey the data recorded include, 

1. The identity and the number of avian species encountered in and around the study sites (for this 
purpose direct observations and indirect observations such as calls will also be considered and if the 
birds are identified based on call the number will not be taken). 

2. Occurrence of the species relative to the project sites such as found only outside the site, stopping 
inside the site or flying through it. 

3. If they are only flying through, then the direction from which the flight originated and the direction 
towards they are flying as well as the height at which they are flying. 

4. Habitat types present and the species assemblage that occur in each habitat type 
5. Habitat usage patterns of birds 
6. During the period of study, the research team will make one two-day visit per month for a period of 

one year. Therefore, altogether 12 field visits will be undertaken during the study period. This will 
result in the generation of (i) a minimum of 36 hours of survey data for each vantage point, (ii) twelve 
sets (one per month) of block count data for each wind block, (iii) a minimum of 10 hours of acoustic 
recordings per site at 3 locations that cover the entire project area, (iv) a minimum of 10 hours of 
netting data per site at 3 sites selected to cover the entire project area and (v) twelve sets (one per 
month) of visual encounter data for megachirpoterans gathered at 2 counting locations per month  

 

The expected outcomes of the study  

1. Feasible turbine footprints of the proposed wind turbine arrays will be identified broadly based on 
the available bird study reports and field observations at the inception stage (Inception report) 

2. An inventory of birds that inhabit the areas identified for the wind parks as well as outside the wind 
park will be compiled. This list will also identify their conservation status as well as geographic 
attributes such as restricted distribution, endemicity etc., 

3. The baseline conditions that exist at the site will be documented including habitat types present 
and species assemblages that occur in each habitat type. 

                                                   
4 IUCN (2022) The list of threatened species. www.IUCN.redlist.org 

5 MOE (2012) The National Red List 2012 of Sri Lanka; Conservation Status of the Fauna and Flora. Ministry of Environmemt, 
Colombo, Sri Lanka. Viii + 476pp 
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4. A review all the available results on the birds and bats in the proposed project site and identify 
direct and indirect effects on avifauna, potential loss of habitat, disturbances, and critical areas that 
should be left undisturbed. 

5. Critical movement corridors and breeding sites that can be affected due to the proposed 
development project will be identified and recommendations will be provided about areas that 
needs to be set aside to prevent adverse impacts on avifauna. 

6. The potential impacts that may arise due to the proposed project will be identified as well as the 
actions that can be taken to minimize the potential harmful impacts that have been identified due 
to the proposed development including advice on micrositing of wind turbines and additional avian 
mitigatory measures necessary 

7. Propose an Ornithological Monitoring Programme for the construction and post construction 
monitoring phases of the project to determine the actual impacts that can be used to make adaptive 
changes to minimize the impacts on avifauna further. 
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Annex-10 
Shrubs/ trees to be removed from the WTG hardstanding area, CSS land and the RoW of 
220 kV transmission line 
Table 01. Shrubs and trees found in the wind turbine hardstand area (0.76 ha/ 1.88 acre) need to be 
removed for the construction activities. Wind Turbine Generator (WTG) number, habitat of the area, 
common name, scientific name, Habit (S-Shrub, T-Tree), estimated number of individuals and total 
number of trees and shrubs to be removed. 

WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

1 
Scrubland/ 
Forest Ranawara Senna auriculata S 75   

    Palu Manilkara hexandra  T 25   
    Maila Bauhinia racemosa T 5   
    Lunuwarana Crateva adansonii  T 1   
    Kirikon Walsura trifoliolata T 4   
    Panderu Pleurostylia opposita T 1   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 40   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 5   
    Mal-Kera Ochna obtusata S 10   
    Heen Embilla Antidesma alexiteria S 6   
    Panakka Pleurostylia opposita T 1   
    Heen Karamba Carissa spinarum S 2   
    Agil Erythroxylum monogynum S 1 176 
2 Forest Palu Manilkara hexandra  T 9   
    Veera Drypetes sepiaria T 10   
    Kirikon Walsura trifoliolata T 3 22 

3 
Scrubland/ 
Forest Siyambala Tamarindus indica T 1  

  Palu  T 5 6 

4 
Scrubland/ 
Forest Palu Manilkara hexandra  T 25   

    Kirikon Walsura trifoliolata T 7   
    Pankakka Pleurostylia opposita T 10   
    Veera Drypetes sepiaria T 3   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 4 49 

5 
Coastal 
scrubland No large trees         

6 
Coastal 
scrubland No large trees         

7 Scrubland Maliththan Salvadora persica T 5 5 

8 
Coastal 
scrubland No large trees         

9 
Coastal habitat 
near the sea Takkada Scaevola taccada S 9 9 

10 
Open 
scrubland  Maliththan Salvadora persica T 5   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Palu Manilkara hexandra  T 3   
    Ranawara Senna auriculata S 4 12 

11 

Scrubland/ 
forest (Daluk 
dominated 
area) Palu Manilkara hexandra  T 18   

    Daluk Euphorbia antiquorum S 42   
    Ranawara Senna auriculata S 11 71 

12 

Scrubland/ 
forest near the 
sea Palu Manilkara hexandra  T 5   

    Maliththan Salvadora persica T 7   
    Daluk Euphorbia antiquorum S 26   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 7   
    Ranawara Senna auriculata S 13   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 21 79 

13 
Open 
scrubland Daluk Euphorbia antiquorum S 74   

    Ranawara Senna auriculata S 15   
    Palu Manilkara hexandra  T 5 94 

14 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 21   

    Veera Drypetes sepiaria T 2   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 52 75 

16 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 34   

    Kirikon Walsura trifoliolata T 26   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 6   
    Veera Drypetes sepiaria T 13   
    Lunuwarana Crateva adansonii  T 1   
    Kaluwara Diospyros ebenum T 5   
    Unidentified   T 5 90 

17 
Scrubland/ 
forest Daluk Euphorbia antiquorum S 27   

    Palu Manilkara hexandra  T 12   
    Panakka Pleurostylia opposita T 5   
    Maila Bauhinia racemosa T 3   
    Ranawara Senna auriculata S 6   
    Kukuruman Catunaregam spinosa S 5   
    Siyambala Tamarindus indica T 1 59 

18 
Open 
scrubland Maila Bauhinia racemosa T 5   

    Palu Manilkara hexandra  T 5   
    Daluk Euphorbia antiquorum S 12   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 22 44 

19 
Forest/ 
scrubland       

    Panakka Pleurostylia opposita T 4   
    Palu Manilkara hexandra  T 07   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 3   
    Neralu Elaeodendron glaucum T 12 26 

20 
Open area with 
scrubland 

Maha 
Rathambala Ixora pavetta T 5   

    Siyambala Tamarindus indica T 6   
    Panderu Pleurostylia opposita T 5   
    Maila Bauhinia racemosa T 3   
    Palu Manilkara hexandra  T 12   
    Kon Schleichera oleosa  T 1   
    Daluk Euphorbia antiquorum S 7 39 

21 
Coastal 
scrubland Siyambala Tamarindus indica T 2   

    Daluk Euphorbia antiquorum S 23   
    Maila Bauhinia racemosa T 1   
    Palu Manilkara hexandra  T 12   
    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 3   
    Ranawara Senna auriculata S 5 46 

22 
Open 
scrubland Daluk Euphorbia antiquorum S 46   

    Palu Manilkara hexandra  T 6   
    Ranawara Senna auriculata S 5   
    Maliththan Salvadora persica T 7 64 

23 

Open Area- 
Gravel 
Excavated 
Land  No trees         

24 
Open 
scrubland Palu Manilkara hexandra  T 7   

    Daluk Euphorbia antiquorum S 8 15 

25 
Degraded 
Forest Palu Manilkara hexandra  T 35   

    Thammenna Mischodon zeylanicus T 102   
    Maliththan Salvadora persica T 1   
    Kaha Penela Sapindus emarginatus T 1   
    Kiri Kon Walsura trifoliolata T 11   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 13 163 

26 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 5   

    Kaluwara Diospyros ebenum T 3   
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WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Ranawara Senna auriculata S 22   
    Burutha Chloroxylon swietenia T 8   
    Veera Drypetes sepiaria T 9   

    
Maha 
Rathambala Ixora pavetta T 6   

    Kaha Penela Sapindus emarginatus T 1   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 3   
    Dambu Lepisanthes tetraphylla  T 1   
    Madan Syzygium cumini T 1 59 

27 
Open 
scrubland Ranawara Senna auriculata S 24   

    Heen Demata Gmelina asiatica S 3   
    Maliththan Salvadora persica T 7   
    Maila Bauhinia racemosa T 7   
    Siyambala Tamarindus indica T 1   
    Palu Manilkara hexandra  T 3 45 

28 
Scrubland/ 
forest Palu Manilkara hexandra  T 7   

    Kohomba Azadirachta indica T 2   
    Kaluhabarali Diospyros ferrea S 12   
    Veera Drypetes sepiaria T 11 32 
29 Forest habitat Palu Manilkara hexandra  T 16   
    Kirikon Walsura trifoliolata T 2   
    Veera Drypetes sepiaria T 28   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 31   
    Panderu Pleurostylia opposita T 1   
    Agil Erythroxylum monogynum S 1   
    Panakka Pleurostylia opposita T 4 83 
30 Forest habitat Katu Imbul Bombax ceiba T 4   
    Palu Manilkara hexandra  T 8   
    Panderu Pleurostylia opposita T 21   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 24   
    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 18   
    Veera Drypetes sepiaria T 8   
    Thammenna Mischodon zeylanicus T 42   
    Kon Schleichera oleosa  T 1 126 

31 
Coastal 
scrubland  No trees         

32 Forest habitat Tammanna Mischodon zeylanicus T 31   
    Veera Drypetes sepiaria T 12   
    Panderu Pleurostylia opposita T 1   
    Palu Manilkara hexandra  T 12   



106 
 

WTG 
Number Habitat Common Name Scientific Name H 

Number of 
Individuals 

Plot 
Total 

    Kalu Habarali Diospyros ferrea S 10   
    Korakaha Memecylon umbellatum S 23   
    Kohomba Azadirachta indica T 1   
    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 13   
    Unidentified   T  2 105 

33 
Secondary 
forest Kohomba Azadirachta indica T 6   

  
(not reached to 
the centre) Maila Bauhinia racemosa T 5   

    Palu Manilkara hexandra  T 3 14 

34 
Secondary 
forest habitat Palu Manilkara hexandra  T 18   

  
(not reached to 
the center)         18 

38 
Open forest/ 
scrubland Kohomba Azadirachta indica T 16   

    Divul Limonia acidissima  T 10   
    Katu Andara Dichrostachys cinerea S 28   
    Gansuriya Thespesia populnea T 1   
    Neralu Elaeodendron glaucum T 1   
    Maila Bauhinia racemosa T 6 62 
   Total  1688 1688 

 

Table 02. Summary of shrubs and trees need to remove from demarcate hard stand area  

WTG No. # trees/shrubs WTG No. # trees/shrubs 

T1 176 T20 39 
T2 22 T21 46 
T3 5 T22 64 
T4 49 T23  - 
T5  - T24 15 
T6  - T25 163 
T7 5 T26 59 
T8  - T27 45 
T9 9 T28 32 
T10 12 T29 83 
T11 71 T30 126 
T12 79 T31   
T13 94 T32 105 
T14 75 T33 14 
T15 144 T34 18 
T16 90 T35 129 
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T17 59 T36  - 
T18 44 T37 9 
T19 26 T38 62 

  Total 1688 

Table 03. Summary of shrubs and trees need to remove from demarcate hard stand area according 
to the species 

Common Name Scientific Name H Total Individuals 
Palu Manilkara hexandra  T 333 
Daluk Euphorbia antiquorum S 265 
Katu Andara Dichrostachys cinerea S 200 
Ranwara Senna auriculata S 190 
Thammenna Mischodon zeylanicus T 186 
Korakaha Memecylon umbellatum S 160 
Kaluhabarali Diospyros ferrea S 113 
Veera Drypetes sepiaria T 96 
Kirikon Walsura trifoliolata T 59 
Panderu Pleurostylia opposita T 53 
Mal-Kera Ochna obtusata S 52 
Beriya Lumnitzera racemosa T 43 
Maila Bauhinia racemosa T 42 
Maliththan Salvadora persica T 32 
Thela Kiriya Excoecaria agallocha T 31 
Kohomba Azadirachta indica T 30 
Manda Avicennia marina T 26 
Heen Karamba Carissa spinarum S 14 
Maha Rathambala Ixora pavetta T 11 
Siyambala Tamarindus indica T 11 
Divul Limonia acidissima  T 10 
Heen Demata Gmelina asiatica S 9 
Takkada Scaevola taccada S 9 
Burutha Chloroxylon swietenia T 8 
Kaluwara Diospyros ebenum T 8 
Lunuwarana Crateva adansonii  T 7 
Heen Embilla Antidesma alexiteria S 6 
Madan Syzygium cumini T 6 
Kukuruman Catunaregam spinosa S 5 
Agil Erythroxylum monogynum S 5 
Indi Phoenix pusilla T 5 
Unidentified   T 5 
Katu Imbul Bombax ceiba T 4 
Neralu Elaeodendron glaucum T 4 
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Katupila Flueggea leucopyrus S 3 
Kaha Penela Sapindus emarginatus T 2 
Kon Schleichera oleosa  T 2 
Unidentified   T 2 
Nuga sp Ficus sp. T 1 
Dambu Lepisanthes tetraphylla  T 1 
Gansuriya Thespesia populnea T 1 
Debara Ziziphus mauritiana S 1 
  Total   1688 

 

Table 4: Trees to be removed* (DBH > 10 cm) from the Mullikulam CSS land (150 x 150 m/ 5.5 acre) 
and 220 kV transmission line from Mullikulam proposed CSS to Puthukkamam existing GSS, 
Mannar (28.6 km). 

Project element Family Species Local Name No. of Trees 
Grid substation, 
Kal Aru) 

Rubiaceae Morinda coreia Ahu 52 
Sapotaceae Manilkara hexandra Palu 84 
Picrodendraceae Mischodon zeylanicus Thammenna 38 
Meliaceae Walsura trifoliolata Kiri kon 22 
Putranjivaceae  Drypetes sepiaria Wira 18 
 Verbenaceae Vitex leucoxylon Nebada 05 
Fabaceae Bauhinia racemosa Maila 12 
Salvadoraceae Salvadora persica Malittan 08 

Transmission line Meliaceae Azadirachta indica Kohomba 02 
Arecaceae Borassus flabellifer  Tal 16 
Sapindaceae  Sapindus trifoliata  Kaha-Penela 02 
Rubiaceae Morinda coreia Ahu 02 
Sapotaceae Manilkara hexandra Palu 11 
Arecaceae Cocos nucifera Pol 136 

 Total 408 
*- large number of shrubs (less than 3 m in height) are found in the proposed CSS land, however these were not 
counted during the field survey 
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Annex- 11  
Fishery Aspects 
MULLIKULAM WIND POWER PROJECT (MANNAR WIND POWER PROJECT- PHASE III) 

SOCIOECONOMIC ASSESSMENT – FISHERIES PERSPECTIVES 

EXECUTIVE SUMMARY 

The main objective of studying fisheries aspects of the project area is to identify the potential fisheries 
impacts due to the proposed onshore wind project as well as to formulate the measures for mitigating those 
fisheries impacts at various stages of the project life. Fisheries assessment was carried out in the project 
area to establish the existing fisheries’ environmental and social status utilizing primary and secondary 
information. Ten years of past data on fish catch and effort was analyzed. The lack of social acceptance is 
actually considered one of the most important challenges of the proposed wind power project.  Fishermen 
worry about a decline of fish catch and believe that would be due to avoidance of fish migration towards 
shallow sea due to rise in underwater noise level generated by turbine movement. However, study reveals 
decline of fish catch have experienced over the past years and not a recent impact. Decline of fish 
production may coupe with multiple seasons such as overfishing, habitat destruction, illegal fishing 
activities, and pollution and such activities are frequently documented for Gulf of Mannar.        

 

1. INTRODUCTION 

This section of the EIA Report presents the findings of a desk-top assessment and focused field survey of 
the impacts of the construction and operation of the proposed Mullikulam wind power project (Mannar wind 
power project - Phase III) and associated developments on existing fisheries resources, fishing operations 
and socio-cultural characteristics of the fishing communities.  

1.1 Objectives 

The objectives of the assessment are as follows: 

• to establish the importance to fisheries of the area which may be affected by the construction and 
operation of the proposed wind power project and associated developments;  

• to identify fisheries sensitive receivers;  
• to assess real impacts of the project on fisheries and fishing communities within the project 

influence area; 
• to identify any mitigation measures and residual impacts; and  
• to assess the need for a fishery monitoring and audit programme 

1.2 Methodology  

The fisheries impact assessment survey was undertaken as a two-step process. This entailed the following 
tasks:  

1. A detailed desktop review of available relevant literature to determine the status of fisheries, current 
issues with fish and fisheries, fishers’ livelihood behaviors, adaptation of fishing communities to 
climate driven shift and habitat values likely to occur in the area. Furthermore, secondary data was 
collected mainly from the Department of Fisheries and Aquatic Resources Development (DFAR), 
District Fisheries Office in Mannar (Assistant Director, Mannar). During this study fisheries statistic 
provided for 10 years (2013 to 2022) by the DFAR was analyzed.  

2. The field survey: Information was collected through scientific field studies, physical observation, 
working with key informants and semi-structured interviews with fishing communities targeting 
understanding fishing performance, challenges and issues, fisheries socioeconomic, ecological 
and cultural values that have been identified during the desktop review. 
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1.2.1 Fisheries Assessment 

The following areas of fisheries important within the project area and in around were assessed:  
• Present fishing practices, fishing seasons, fishermen migratory pattern, types of fishing gear and 

crafts used within the project area including beach seine fisheries  
• Major species involved in the fishery  
• Fish catch data (Additional fish catch statistics from department of fisheries and Aquatic Resources 

Management)  
• Fishing grounds and fishing processing activities  
• Spawning and nursery grounds for fish and shell fish 
• Issues and problems with fish and fisheries 

1.3  Legislative Context 

1.3.1 Constitution of the Democratic Republic of Sri Lanka 1987 

The Constitution of Sri Lanka (Government of Sri Lanka, 1987) specifies that fish and fisheries are not on 
the provincial council list (under the Provincial Council mandate), rather fish and fisheries resources within 
territorial waters are on the concurrent list (central government and province). Fish and fisheries beyond 
territorial waters are on the reserve list (central government). 

1.3.2 Coastal Conservation (Amendment) Act, No.49 of 2011  

The Coast Conservation (Amendment) (CCA) Act, No. 49 of 2011 (Government of Sri Lanka, 2011) 
provides the administrative arrangements for conserving the “coastal zone”. Key provisions under the Act 
are the survey of resources within the coastal zone, the production of a coastal zone and coastal resources 
management plans, and the mechanisms for issuing “permits” for developments within the coastal zone. 
Coastal resources as defined under the act includes all living and non-living resources found within the 
Coastal Zone. (Government of Sri Lanka, 2016b). It should be noted that the definition of “management” 
under the Act “means the managing of renewable and non-renewable coastal resources, either separately 
or in an integrated fashion but excluding fisheries and aquatic resources which fall within the provisions of 
the Fisheries and Aquatic Resources Act, No. 2 of 1996.” (as amended). 

A coastal setback distance of 65 m is specified by the Coast Conservation and Coastal Resource 
Management Department (CC&CRMD) for Mullikulum (Arippu East to Pukkulam Modaragam Aru) which 
lies in the Coastal Segment 104. It consists of a reservation area of width 25 m and restricted area of width 
40 m. 

1.3.3 Fisheries and Aquatic Resources Act (FARA) as amended to 2016 

The major legal framework for the fishery is “Fisheries and Aquatic Resources act, no. 2 of 1996 and 
subsequent amendments, No 22 of 2006, 35 of 2013.This Act provides for the management, regulation, 
conservation and development of fisheries and aquatic resources in Sri Lanka. The Ministry of Fisheries 
and Aquatic Resources Development is responsible for implementing the provisions of the Fisheries and 
Aquatic Resources Act.  

The Act makes a number of administrative provisions including,  

i. Licensing: the “licensing of fishing operations” including the refusal of licenses, the granting of 
licenses with conditions and the renewal on grounds of sustainability; 

ii. “Protection of fish and other aquatic resources”: including the designation of “Fisheries 
Management Areas” (FMA) and associated fisheries management “coordinating committees” 
responsible for the development of a “fisheries development and management plan”; formation 
and operation of “fisheries committees”; designation of “closed or open season for fishing”;i 

iii. “Conservation”: including the designation of “fisheries reserves”;  
iv. “Aquaculture”: including the leasing of state lands and licensing of aquaculture operations.  
v. Other administrative provisions cover the “settlement of disputes”, “offenses and penalties” and 

“general” matters including regulations (section 61) and use of terms (section 66). 
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vi. Regulations: Directions regarding regulations are wide ranging covering matters such as: (a) 
the taking and landing of fish and other aquatic resources and the control and management of 
landing areas (61.1); (b) the collection of statistics and the provision of information by persons 
who are engaged in fishing, marketing or processing of fish and aquaculture enterprises (61.s) 
including – the protection of fish breeding ecosystems (61.sc); the prevention of the disposal 
of industrial and domestic waste in Sri Lanka waters, and the prevention of the filling of Sri 
Lanka Waters, in a manner detrimental to fish and aquatic resources in such waters (61.sd); 
the establishment of the National Fisheries Federation and Fisheries Organizations at District 
and village levels (61.si); (c) implementing conservation and management measures adopted 
including those under UNCLOS (Section 61 (t)(i)); IOTC (Section 61 (t)(ii): the fish stocks 
agreement (Section 61 (t)(iii)); and the United Nations Agreement on Port State Measures to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal Unreported and Unregulated Fishing IUU (Section 61 
(t)(iv). 

1.3.4 The Ma-del (beach seine) Regulations of 1984  

The Ma-del (beach seine) fishing regulations of 1984 and subsequent amendments are applicable to the 
beach seine fishery in the entire island. The key features of these regulations are the designation and 
protection of special areas where beach seining can be carried out and the limitation of entry into beach 
seine fisheries. These features are in line with the principles of community-based fisheries management 
and incorporate the traditional management practices of this fishery in the past.  

All beach seine fishing operations are to be carried out exclusively from designated beach seine warayas 
(bays or Harbors) identified in the regulations by name and an assigned number and only by beach seine 
owners who are registered and issued with permits for such operations at those warayas which are reserved 
for their use. Many warayas have more than one padu (the reserved portion of the beach for a registered 
beach seine owner). The length of a padu, reserved by law for the beach seine owner‟s exclusive use, 
ranges from 500 m to 1 km. A common feature of most of these regulations is the prominence given to the 
concept of community-based management in the ordinances, which in many cases approved and legalized 
the rules made by the inhabitants of the concerned areas where the rules would apply to their fishing 
grounds.  

Key features of the beach seine regulation include:  

- Where there are two or more registered owners or groups for a padu, a system rotation of turns, 
agreed upon by all owners, shall be observed.  

- Within a beach seine waraya, the use of mechanized craft for the operation of a beach seine 
is prohibited.  

- While a beach seine is in operation, no mechanized boats are to navigate within the waters of 
a beach seine waraya.  

- Boats other than those used exclusively for the operation of beach seines are prohibited to be 
anchored in the beach seine waraya or to be beached on the foreshore adjoining the beach 
seine waraya.  

- Within the beach seine waraya, the use of any fishing gear or fishing boat other than those 
prescribed by these regulations are prohibited. 

1.3.5 National Aquatic Resources Research and Development Agency Act (No. 54 of 1981) 

National Aquatic Resources Research and Development Agency (NARA): NARA is “the principal national 
institute charged with the responsibility of carrying out and coordinating research, development and 
management activities on the subject of aquatic resources in Sri Lanka”.  

 

1.3.6 Marine Pollution Prevention Act No.35 of 2008 and Regulations under this Act 

Marine Environment Protection Authority (MEPA): MEPA is mandated under the Marine Pollution 
Prevention Act (Government of Sri Lanka, 2008) to effectively and efficiently administer and implement the 
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provisions of the Act and the regulations made there under. It is responsible for addressing marine sourced 
pollution, reduce and manage the pollution of the seas, foreshores and the coastal zones, as dictated by 
the Marine Pollution Prevention Act. The Act manages pollution from onshore sources, and offshore 
sources such as ships, harbours, ports and natural resource exploration, in particular.  

 
2. PROPOSED LOCATION OF THE PROJECT 

The proposed Mullikulam wind power project (Mannar wind power project - Phase III) will be developed 
along the northwest coast overlooking the Gulf of Mannar. The project influencing coastal stretch will be 
spread from Mullikulum (north of the Modaragam Aru estuary) to Kondachchikuda – Slavathurai about 17.5 
km along the coast. However, the turbines will be placed in varied distance from the shore and out of 34 
turbines only 13 will be placed within the coastal zone, i.e. the area lying within a limit of 300 meters 
landward of the mean high-water line. Except one turbine (WT9) all others will be located beyond 100 m. A 
total of 9 turbines will be placed beyond 1 km from the shore and among them one (WT38) will be placed 
more interior, beyond 2km from the shore. The proposed locations of wind turbines are given in Table 1.  

 

 Table 1:  Locations of wind turbines 
Turbine No. Location Distance from the shore (∼ m) 
WT1 8°42'57.48"N; 79°57'41.20"E 912 
WT2 8°42'57.79"N; 79°57'28.54"E 526 
WT3 8°42'58.17"N; 79°57'14.78"E 106 
WT4 8°42'27.96"N; 79°57'41.52"E 1321 
WT5 8°42'18.97"N; 79°57'4.15"E 146 
WT6 8°42'2.62"N;   79°57'6.01"E 161 
WT7 8°41'51.51"N; 79°57'38.06"E 1077 
WT8 8°41'43.52"N; 79°57'7.30"E 116 
WT9 8°41'15.40"N; 79°56'59.87"E 65 
WT10 8°41'12.74"N; 79°57'13.36"E 436 
WT11 8°41'11.96"N; 79°57'26.93"E 845 
WT12 8°40'33.63"N; 79°57'5.24"E 100 
WT13 8°40'27.46"N; 79°57'12.12"E 364 
WT14 8°40'22.73"N; 79°57'20.03"E 653 
WT16 8°39'34.21"N; 79°57'18.46"E 951 
WT17 8°39'33.45"N; 79°57'6.38"E 660 
WT18 8°39'35.70"N; 79°56'57.40"E 405 
WT19 8°39'37.07"N; 79°56'45.24"E 163 
WT20 8°38'50.52"N; 79°56'38.04"E 127 
WT21 8°38'35.27"N; 79°56'43.02"E 108 
WT22 8°38'20.53"N; 79°56'50.61"E 150 
WT23 8°38'9.18"N; 79°56'56.47"E 263 
WT24 8°38'0.16"N; 79°57'6.82"E 546 
WT25 8°37'49.72"N; 79°57'18.45"E 943 
WT26 8°36'50.15"N; 79°57'12.72"E 1399 
WT27 8°36'36.93"N; 79°55'58.76"E 102 
WT28 8°36'22.57"N; 79°56'4.63"E 407 
WT29 8°36'17.73"N; 79°56'17.77"E 850 
WT30 8°36'9.89"N; 79°56'26.73"E 1208 
WT31 8°35'35.25"N; 79°55'17.52"E 131 
WT32 8°35'29.44"N; 79°55'29.35"E 508 
WT33 8°35'22.88"N; 79°55'39.45"E 934 
WT34 8°35'12.20"N; 79°55'43.09"E 1056 
WT38 8°34'10.33"N; 79°56'25.53"E 2269 
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3. STATUS OF FISHERIES IN THE PROJECT INFLUENCING AREA 
3.1 Fishery Resources 
The coastal sea of Gulf of Mannar supports a variety of ecosystems such as coastal lagoons, sea grass 
beds and coral reefs These ecosystems provide important spawning and feeding grounds for large number 
of finfish and non-finfish species and also host a number of threatened species, such as turtles, Dugongs 
(Dugong dugon), and whale shark (Rhincodon typus). Especially the Vankalai-Arippu-Silavaturai stretch of 
coastline showcases several excellent fringing coral reefs. These comprise large patch corals with 
branching and table corals. The corals at the Pearl Bank Reef (N8° 46.26' E79° 52.95'), located about 10 
km from the northern boundary of the project influencing area. The shallow Ailavaturai Reef (N8° 44.84' 
E79° 55.3'), is located about 3.5km from the project area.  South of this is Silavaturai Reef (N8° 41.4' E79° 
56.72') accessible from shore for snorkeling. The shallow sea of the Gulf of Mannar is a zone of abundant 
marine fish resources. 

 

Due to the high productivity of the coastal sea area, it is an important fishing ground both for India and Sri 
Lanka. The marine environment and the aquatic species in the Gulf of Mannar are subjected to a great 
threat at present mainly due to the use of harmful fishing methods/gear and extensive use of marine 
resources.  

3.2 Fish Landing Sites 
Marine fisheries have long been a socially and economically important industry along the entire coastal 
stretch of the project influencing area. The fisheries administration of the area comes under the 
Chilavathurai Fisheries Inspector Division of the Mannar Fisheries District office of the Department of 
Fisheries and Aquatic Resources. There are eleven fish landing sites are located within this administrative 
area. Among them  five sites namely, Konduchchikuda (8°43'21.28"N;79°57'34.69"E), Konduchchi 
(8°41'27.85"N;  79°57'2.71"E), Karadikkuly (8°36'24.06"N;79°55'49.45"E), Mullikkulm (8°35'2.64"N; 
79°55'10.77"E) and Kayakkuli (8°41'0.83"N;  79°57'4.26"E), are located within the project influencing area 
and most of them are well-known traditional seasonal fishing camp of migratory fishers mainly from south 
especially from Negombo and Chilaw. Although, fishermen migrate from Jaffna, Mullaitivu and Batticaloa 
for collecting seacucumber and colour fish are generally camped at Konduchchi but some of them have 
moved to a new landing site at Hunais Nagar in recent years. All fish landing centers are village level beach 
landing sites. Most of the landing centers are located close to human habitations or close to an access 
road. 

  

Konduchchi fish landing site Migratory fishermen camping site at Hunais Nagar 

 
3.3 Fishing Population 
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Fishers in the area have limited access to essential fisheries landing site infrastructure facilities and thus 
fisheries are primarily confined to small-scale and traditional nature. They use small fishing crafts, employ 
family labor, women engaged in fish processing, and mostly migrate during the monsoonal season, connect 
mainly to local markets and use low technology and are also segregated from other communities; and 
organized according to caste and ethnicity. 

 

Fishing population in the 
project area showed 
annual fluctuation and at 
present over 32% of the 
fishing population of 
Chilavathurai FI Division 
are placed within the 
project area (Figure 1).  

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Annual variation of fishing population 
 

Furthermore, the relative 
importance of landing sites 
also changed over years 
and new landing sites 
developed in recent years 
(Figure 2).  At present most 
important landing center is 
Kayankkuli but in early 
days the most important 
sites were Mullikulm and 
Karadikkuly. Fishing 
communities often display 
strong emotions in 
response to facilities and 
services at their landing 
site. 

 

Figure 2: Fisher 
population distributed by 
landing site 
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3.3.1 Active fishermen  

 

Active fishermen in the 
project area also showed 
annual fluctuation may due to 
migratory nature of the 
fishermen and at present over 
36% of the fishermen of 
Chilavathurai FI Division are 
engaged fishing based in 
landing sites within the 
project area (Figure 3).  

 

 

 

 

 
Figure 3: Active fishermen in the project area  
 
 

 
3.4 Fishing Fleet 
 
Fishing crafts operate based on the project area are mainly OFRP boats and they operate throughout the 
year but comparatively a few numbers in the monsoon months. The number of OFRP boats operated 
showed increasing trend over the past years. Generally, OFRP boats could operate in a relatively wider 
sea area in distant waters targeting a wide range of species. The traditional non- motorized fishing crafts 
(NTRB) and Beach seine Vallum (NBSB) are operated only during non-monsoonal months. In the project 
area no motorized traditional were recorded (Figure 4). 
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Figure 4: type of fishing crafts operated in the project area 

  
OFRP (Outboard Motor Fiber Reinforced Plastic 
Boats) 

non- motorized tradition fishing craft (NTRB) – 
Chattermaram 

 
According to the statistic in 2022 the highest number of crafts are operated in Karadikkuly followed by 
Mullikulm (Figure 5) 
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Figure 5: Fishing crafts operated by type at different landing sites in the project area 
 
3.5 Fishing gear used 
 
The shallow sea of Silavathurai- Mullikulum holds various pelagic and demersal fish species. This diversity 
of marine environment with rich fish resources has been the basis for a long and strong tradition of coastal 
and offshore fishing as well as collecting of marine products such as sea cucumber colour fish and chank 
by diving.  

Key fishing activities conduct in the coastal fishery in the project area and in the adjacent waters include 
small meshed gillnet fishing and some numbers of ring net (surukku) and/or purse seine (light attraction) 
operations. Both are conducted targeting small pelagic fish. While bottom set gillnet and bottom longline 
fishing operations conducted mostly at reef areas targeting demersal finfish (edible reef fish) and non-finfish 
such as squids, cuttlefish and crabs. The beach seine fishing and large stake net (trap) operations 
conducted targeting various inshore species migrating from offshore. In addition, there is a chank and 
mussel fishery but not well organized, operated in shallow sea area. A few people migrating with beach 
seine teams are engaged in beach seine activity in some places.   

 
Fishery  Activity 
Small mesh gillnet Normally conducted year-round by OFRP boats but limited number during 

monsoonal period, mostly targeting small pelagic fish. Though small meshed 
gillnets are operated year- round, catch rates of the boats vary considerably 
between months of the year. The major target species for this gear are herrings 
(Amblygaster sirm) and sardines (Sardinella longiceps, S. gibbosa, S. albella 
and S. sindensis). 

Purse seine fishery Purse seine fishery also target small pelagic fish as small mesh gillnets but 
operate in the night time with light attraction. It is an illegal fishery (published in 
Gazette Extraordinary No. 2115/8 - Monday, March 18, 2019).  Except in high 
rainy months; November to February and June to July purse seine fishing 
conduct in all other months but limited numbers. 

Large stake nets Large stake nets Set nets are large stationary fishing gear which are set in 01 
to 15 m depth in the migratory path of the target species in order to guide them 
into trapping enclosures. They are generally set close to shore and the leader is 
set perpendicular to the shore to guide migrating fish into the pound. Practically 
all shoals of fish coming from offshore get caught in these nets, whereas the fish 
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movement towards the shore is highly restricted. It is an illegal operation 
(published in Gazette Extraordinary No. 2115/8 - Monday, March 18, 2019).   

Medium-large mesh 
bottom set gillnet for 
finfish and non-finfish  

Fishery conduct targeting demersal fish (reef fish and crabs) resources in the 
coastal waters, take place mostly in non-monsoonal months. However, the use 
of gillnet or trammel net on coral reefs or rocks are prohibited. No. 948/25 of 
November 07, 1996 amended as Gazette extraordinary No. 1392/8, May 11, 
2005  

Bottom longline and 
handline 

Hand line and bottom set long line (“Bata loan‟) are used as the fishing gear to 
catch the reef fish species. Both demersal finfish (groupers and snappers like 
species) and non-finfish species (lobsters and crabs) are caught. These are 
taking place mostly in non-monsoonal period. 

Diving for sea 
cucumber, colour fish, 
lobsters, gastropod 
shells (conch/chank) 

Fishing is mainly performed mainly by migratory diving teams. Their main target 
is sea cucumber and chanks and they are export commodities. These species 
are mainly found in shallow waters in associated with seagrass and coral. These 
species are mainly harvested by hand, through scuba diving or skin diving.  
 

Molluscan fisheries 
(squid and cuttlefish)  

Both cuttlefish and squid are export commodities. Brush piles are extensively 
used for squids in the area and multi-hook artificial bait for cuttlefish.  Fishermen 
use cut mangrove branches and make brush pile to catch cuttlefish. This is a 
damaging practice, as it destroys mangroves. It is a banded fishery in Mannar 
district. 

 
 
 
3.5.1 Beach seine fishery 
Beach seine is a traditional fishing gear and it has been widely used during the past in the project area. 
According to the Gazette No 337/48 February 21 1985, 16 madel padu have been permitted to operate in 
Mullikulum beach area and 7 padu for Chilawathurai beach stretch.  The space permitted was 1.5 nautical 
miles towards sea and 45 meters towards foreshore and also granted 411 meters of shoreline space for 
their operation. At present three beach seine padu operate in Mullikulum are by local fishers.  In Karadikkuli 
though they were practicing beach seine before the displacement, the fishing was discontinued because of 
the shortage of skilled workers. Other than that, beach seine fishing is not conducted in any places within 
the project influencing area. 

 
3.6 Fishing Season 
Fisheries in the area are dynamic due to the monsoon seasonality, which causes migrant fishers to move 
up and down while locals switch between fishing and non-fishing activities. The northeast monsoon and the 
first inter-monsoon period are the favorable fishing season for the project area (Figure 6) but the fishing 
remains throughout the year.  
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Figure 6: Seasonal variation of fish catch 
 

The seasonal variation of key fisheries is given in Table2.   

Table 2: Seasonal variation of key fisheries 
Fishery Fishing craft Duration Peak season Fishing grounds 
Small pelagic OFRP January to December September to April 10-15 km from the 

shore 
Small pelagic NTRB November to April December to April 2-3 km from the 

shore 
Ring net/Purse 
seine 

OFRP August to May September to March 5-15 km from the 
shore 

Bottom set 
gillnets/Bottom 
longline 

OFRP January to December January to April  
September to 
December 

5-10 km from the 
shore 

Bottom set 
gillnets/Bottom 
longline 

NTRB November to April December to April 2-3 km from the 
shore 

Diving fisheries OFRP September to April October to April 5-12 km from the 
shore 

Brush piles 
fishery 

OFRP 
NTRB 

January to December August to May 2-4 km from the 
shore 

 
3.7 Fish Production 
Coastal fish production in the project area showed annual fluctuation over past years and followed similar 
production trend of the fish production reported for Chilavathurai FI division. Annual fish production tended 
to increase from 2014 and heist production reported in 2018 and thereafter declined (Figure 7). 
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Figure 7: Annual variation of fish production 
Of the fish landing centers within the project influencing area Kayakuli center contributed heist production 
over the past years (Figure 8).    

Silavthuari reef and is located about 3 
km from the shore and is found north of 
Kayakuli. Since it is reef is rich in 
biodiversity and thus many people 
depend on reef fishing and ornamental 
fish collection on Silavathurai reef. The 
sea around Kayakkuli is shallow 
muddy/sandy and rich in sea grass beds 
and thus the productivity is high. Most 
common sea grass species found in the 
area is Enhalus acaroids. Fishing in 
Kayakkuli is focusing on blue swimming 
crabs, holothurians and small pelagic 
species.  

 

Figure 8: Annual fish production by 
landing site 
 

 
 

4. ANTICIPATED ENVIRONMENTAL IMPACTS AND MITIGATION MEASURES 
This section envisages the project's likely positive and negative direct and indirect impacts on the fishing 
environment such as fisheries resources, fishing operation, fishing performance and fisher’s social freedom 
during the project construction and operational stages. Potential impacts on the fishing environment and 
proposed mitigation measures are listed below in Table 3. Since none of the turbines will be installed close 
to fish landing sites, the anticipated impact will be low.  Furthermore, except one turbine (WT9) all others 
will be installed somewhat far from the shore and 9 out of 34 turbines will be placed beyond 1km from the 
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shore and thus, their impact on fisheries performance is unimportant and also change of coastal 
morphology and increase in coastal erosion, and change of wave or current patterns will not be anticipated.  

The northwest coast of Sri Lanka receives wind from both monsoons; Southwest monsoon (May to 
September) and Northeast monsoon (December to February) and also from inter-monsoons (March – April 
and October – November).  The project area, its climate is strongly influenced by the Southwest monsoon, 
which brings higher wind than the other seasons. Due to strong wind conditions, the southwest monsoon 
period, especially mid-May to mid-July, is the non-fishing season for this area. Migratory fishermen leave 
the camps and migrate to their native places. Therefore, intense operation will not have much bearing on 
fisheries activities.  

None of the fishing villages or camp sites are found close to the locations where turbines will be installed 
and thus induces obstacles to daily fishing activities will not be anticipated. Since the project will develop 
new approach roads for project facilities, the villages will get benefited. In addition, project can sponsor 
community events, social support activities, embark on certain income- generating projects, especially for 
women and community infrastructure development. 
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Table 3: Likely impacts and proposed mitigation 
 

Impact Construction phase Severity of impact Proposed mitigation 
Negative - Direct  Traffic generated by the proposed 

development, including the 
abnormal-size vehicles required to 
deliver the turbine plant equipment 

Due to the low volume 
of background traffic the direct 
effect will be temporary, and will be 
slight. 

Use upgraded forestry roads and sections of new 
road and links the site. 
Delivery should be made at night 
Delivery plan should be communicated with the 
local community in advance.  

Negative – 
Indirect 

Water pollution of marine 
environment 

Localize and of short duration Install silt traps during site clearance 
Minimize disturbance to natural vegetation and 
derange pattern  
Restoration of the affected area immediately after 
the construction. 

Positive –Direct Temporary job opportunities during 
non-fishing season   

Use of more machinery, manual 
labor job opportunities may be 
limited and temporary   

Offer opportunities to local labour market 
Offer apprenticeship and training opportunities to 
local communities 

Positive- Direct Upgrade infrastructure facilities  Localized and long-term Provide socio-economic benefit for the fishing 
community by improving access roads, proper 
water supply, power supply and improving 
sanitation facilities in order to accommodate 
increasing numbers of fishing families 

Impact Operation phase Severity of impact Proposed mitigation 
Negative- Direct Noise generation Localized- fluctuating and minor Relocate turbine WT9 more towards landwards  

Modern turbines emit significantly less noise (low 
frequency turbines) and carefully considered siting 
of turbines 
Install large and variable seed modern turbines  
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4.1 Key concerns of fishing communities 
 

Concern Explanation - Response 
Drastic decline in fish 
catch since last year. 

Decline of fish catch was observed over the past years (Figure 7) and it is not 
due to one isolated reasoning 
Fisheries are challenged by the combined impacts of overfishing, degradation 
of ecosystems and impacts of climate change 
Large amount of research study reports and articles have been published over 
the past years on the illegal and unsustainable fishing activities in Mannar 
district, especially in Thalvupadu, Pallimunai, Vankalai, Silavathurai, 
Mullikulum etc.  
Illegal fishing activities of Indian trawling in Sri Lanka shallow seas of Gulf of 
Mannar and Palk Bay will also bring long-term impact on fisheries resources 
of the area 
The Gulf of Mannar portraying several high productive and high sensitive 
ecosystems such as seagrass beds, coral reefs, sand stone deposits (pearl 
banks), muddy-silt-sandy bottoms, mangroves. They are breeding, spawning 
and nursery areas for commercially important finfish and non-finfish species. 
Human impacts can all drive degradation or collapse of those coastal 
ecosystems.    
There is no noteworthy destruction will be anticipated from the project but 
even minor concern will be mitigated.  

Noise prevents fish 
movement towards 
coast 

Underwater sounds of varying intensity and duration, are generated during the 
operational of a wind farm (onshore wind farm)  
Operation, including long-duration noise associated with mechanical 
vibrations when the blades are spinning and continuing over the 20 to 25-year 
lifetime of the facility  
During the operational stage of a wind farm, low frequency sound is produced 
when the blades are spinning. 
As a turbine operates, vibrations inside the nacelle (the housing that contains 
the generator, gearbox, and other parts) are transmitted down the main shaft 
of the wind turbine and into its foundation. Since the turbines are installed 
land-based impact of these vibrations on water column or seafloor is 
minimum.  
Aerodynamic noise produced by the rotor blades may also enter the water 
through an airborne path. Sound levels increase slightly as wind speed 
increases. 
On the other hand, wind plants are always located where the wind speed is 
higher than average, and the "background" noise of the wind tends to "mask" 
any sounds that might be produced by operating wind turbines—especially 
because the turbines only run when the wind is blowing. 
Since the turbines will be installed in a flat terrain, noise may carry shorter 
distance. Further, the proposed wind farm is a small installation, limited 
number of turbines, and also distantly laced one and other may have very 
localized effects. 
Modern well-designed wind turbines are generally quiet in operation, and 
compared to the background noise of the coastal environment, produced by 
different oceanic noise sources both natural and man-made. Modern turbines 
are more efficient, the more the wind's energy is converted into rotational 
energy and the less aerodynamic noise is created. 
Underwater sound associated with operational wind turbines may be 
detectable by some fishes (finfish having air bladder). During operation, fishes 
very close to the turbine (< 500m) may detect the particle motion associated 
with sound generated.  



124 
 

Thus, underwater sounds associated with onshore wind farms do not appear 
to affect the fish migration by avoiding due to noise impact.  

 
5. CONCLUSION 
The use of wind power is expected to grow considerably in Sri Lanka. The growth of onshore wind 
development has led to concern about the potential for negative impacts on fisheries and fishery resources. 
The main concerns of the fishers in the proposed wind power project area and its surrounding are a decline 
of fish catch due to avoidance response of fish as a result of underwater noise generated by turbines 
(though not scientifically proven), obstruction to coastal fisheries activities, and restrain social freedom.  

The Gulf of Mannar is rich with natural wealth of high productive marine ecosystems such as coral reefs, 
sandstone reefs, seagrass beds, area with sandy-muddy sea bottom, saltmarshes, and mangroves. They 
are the breeding, feeding, nursery and shelter area for commercially important fishery resources. However, 
this natural wealth is pressurized by destructive, unregulated, and unsustainable fisheries practices, 
threatening fishery resources, livelihoods and seafood for future generation.   

Over the past years, human activities in the coastal sea of Gulf of Mannar have increasingly added artificial 
sounds to this environment. Underwater noises of longer duration, such as those produced by motorized 
fishing vessels, fishing activities, especially bottom trawling, could potentially impact much larger areas, 
and involve much larger numbers of fish. With thoughtful planning, adequate site selection and disposition 
of wind energy developments enable to secure fisheries activities and social freedom while minimizing 
negative impact. Generally, the amount of information on the impact of sound (noise and vibrations) on fish 
is sparse. The response of fish to noise and vibrations differs from species to species, due to specific 
differences regarding hearing thresholds. Installation of modern designed turbines with advances in 
technology could reduce noise emissions to a minimum level.   

Overall, the proposed wind power project in Mullikulum is believed to be associated with only minor or 
negligible impacts, but at the same time transient impacts, the negative effects of which can be minimized 
by due diligence on mitigation measures proposed while carrying out the works. Thus, regarding fish, the 
erection of the wind farm is not believed to impose any significant negative effects on the fisheries in the 
project area. 

 

6. ENVIRONMENT MONITORING  
Table 6.1: Environmental Monitoring Plan 
 
Social Aspect Anticipated 

Impact 
Mitigation Measure Implementation 

Responsibility 
Supervising 
Responsibility 

Decline of 
fisheries 
production due 
to noise 
pollution 

Fish avoid 
migration towards 
shore  

Installation of modern 
turbines with low noise 
emission 
Relocate WT 9 turbine 
more towards 
foreshore area    
 

Project 
proponent - 
CEB 

DFAR 
 

Decline of 
fisheries 
productivity 
due to near 
shore water 
pollution    

Increase 
sedimentation in 
near shore waters 
during 
construction and 
thereby reduce 
primary 
production 

Integrate erosion and 
sedimentation issues 
into construction plan 
and early installation 
of drainage system- 
locating sediment 
traps, erecting silt 
screens etc. 

Project 
proponent - 
CEB 

DFAR 
GN 
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Sediment 
deposition can 
smother the fish 
eggs and other 
benthic creatures 
which important 
food source for 
fish and shell fish.  
Sensitive species 
will leave the area 
when water quality 
becomes poor 
Deposition of 
sediment changes 
the ecosystems 

Minimize the 
clearance of 
vegetation cover. 
Control storm water 
runoff through 
appropriate channel 
design. 
Promptly stabilize 
disturbed areas 
(vegetating) as soon 
as possible Avoid 
unnecessary land 
clearing and 
protection of existing 
vegetation to the 
maximum 
  
 

Table 6.2: Environmental Monitoring Plan 
 

Environmental 
Aspect 

Monitoring 
Parameter / 
Indicator 

Applicable 
Standard / 
Baseline 

Monitoring 
Locations 

Monitoring 
Frequency 

Implementation 
/ Monitoring 
Responsibility 

Fisheries 
activities 

Catch per unit 
effort by fishery 

Fisheries 
statistics – 
base year 
2018  

Konduchchikuda 
Konduchchi 
Karadkuly 
Mullikkulm 
Kayakuli 

Yearly DFAR 

Fisheries 
productivity    

Macrozoobenthos 
density 
Primary and 
Secondary 
productivity 

Before 
extraction 
commence  

Konduchchikuda 
Konduchchi 
Karadkuly 
Mullikkulm 
Kayakuli 

Biannually NARA/NAQDA 

Social freedom 
of fishers 

Grievances & 
Complaints 
received 

Nil Konduchchikuda 
Konduchchi 
Karadkuly 
Mullikkulm 
Kayakuli 

Monthly DFAR 

DFAR- Department of Fishery and Aquatic Resources, NARA- National Aquatic Resources Research and Development 
Agency of Sri Lanka, NAQDA- National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka 
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Annex 12 
Approval letters 
1. Coast Conservation and Coastal Resource Management Department 

 

 

 

 

 

 



127 
 

2. Civil Aviation Authority of Sri Lanka 
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3. Department of Wildlife Conservation 
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4. Forest Department 
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5. Divisional Secretariat- Musali 
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6. Divisional Secretariat -Mannar Town 
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7. Pradeshiya Sabah- Nanattan 

 

 


