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நிகறபவற்றுச் சுருக்கம்  

திட்ெத்துக்கான பதகவ  

கும்புக்கன் ஓயா ஆைானது, இலங்றகயின் மதன்கிழக்குப் பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், 

நமுனுகுல  றலத்மதாடரின் கிழக்கு சரிவுப்பகுதிகளிலிருந்து உருோகின்ைது. இதன் பிரதான 
கிறளயான ஹுலந்தா ஓயா, கலமபத்த பகுதியின் ம ானராகறலயின் ேடபகுதியில் உருோகின்ைது. 
கும்புக்கன் ஓயாோனது, 116 கிவலா ீற்ைர்கள் ஊடறுத்துச்மசன்று இறுதியாக அம்பாறை  ாேட்டத்தின் 
பாண  பகுதியில் இந்திய சமுத்திரத்துடன் வசர்கின்ைது. கும்புக்கன் ஓயா ம ாத்த ாக 1,233 சதுர 
கிவலா ீற்ைர் பரப்பளறே மகாண்டுள்ளதுடன், ேருடாந்த சராசரி  றழேழீ்ச்சியானது, தாழ்நிறல 
பள்ளத்தாக்கிலிருந்து, வ ற்பரப்பு ேறர 1000 mm லிருந்து 2500 mm ேறர வேறுபடுகின்ைது. கும்புக்கன் 
ஓயா அறணக்கட்டுத் திட்டம் (2000 ஏக்கர்கள்), ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டுத்திட்டம் (225 ஏக்கர்கள்), 
சத்தாதிஸ்ஸ குளம் (450 ஏக்கர்கள்)  ற்றும் கு ண குளம் (150 ஏக்கர்கள்) ஆகிய நான்கு பாரிய, நடுத்தர 
 ற்றும் சிைியளோன நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் அற யப்மபற்றுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் 
ஓயா நீர்த்வதக்க அபிேிருத்தித்திட்டத்தினால் ேருடாந்தம் 427 MCM அளோன நீர் கடலுக்கு 
மேளிேிடப்படுகின்ைது. 
 

நாட்டில் தறரத்வதாற்ைற பியல் நிறலற கள் காரண ாக அபிேிருத்தியில்  ிகவும் பின்தங்கிய 
 ாேட்ட ாக ம ானராகறல  ாேட்டம் அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்பாசனம், குடிநீர்  ற்றும் 
மதாழிற்துறைகளுக்கான நீர்த்தட்டுப்பாவட இதற்கான காரண ாகும். இப்பிரச்சறனகளிலிருந்து  ீளும் 
ேண்ணம், இலங்றக அரசாங்கத்தினால் 1960 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து, இம் ாேட்டத்திறன 
ஊடறுத்துப் பாயும் ஆறுகறள அபிேிருத்தி மசய்தல் அல்லது அருகிலுள்ள நீவராறடகறள 
 ாேட்டத்துக்குள் திருப்புதல் மதாடர்பாக பல்வேறு கற்றககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, முன்மனடுக்கப்பட்டு 
ேருகின்ைன. நீர்ப்பாசன அபிேிருத்திக்காக கும்புக்கன் ஓயாேிலிருந்து நீறர மபறுேதற்காக இரு 
மேவ்வேைான திட்ட  ாற்றுேழிகள் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்டன; (1) 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளின் பின்னர், மஹபஸ்ஸ  ற்றும் பிந்துனுக்கட சிைிய குளங்களின் கீழான 
பாசனப்பகுதிக்கு நீறரப்பாய்ச்சும் ேறகயில், கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலது கறரப்பக்க ாக நீறரத் 
திருப்ப, நுக ண்டிய பகுதியில் அறணக்கட்மடான்று நிர் ாணிக்கப்படுதல் (2) கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு 
குறுக்காக அறணமயான்றை நிர் ாணிப்பதன் மூல ாக ம ாத்தக் மகாள்ளளவு 46.4 (MCM)  அளவுள்ள 
பல்வதறே நீர்த்வதக்கத்றத உருோக்குேதன் மூல ாக கும்புக்கன் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா 
பள்ளத்தாக்குகளில், நீர்ப்பாசனப் பகுதியின் பரப்பிறன அதிகரிப்பதுடன், பயிர்மசய் மசைிேிறனயும் 
அதிகரித்தல். இத்மதரிேிலும், நுக ன்டிய அறணக்கட்டுப்பகுதியிலான நீறர, கும்புக்கன் ஓயாேின் 
ேலது கறர  ற்றும் பள்ளப்பகுதியிலான அபிேிருத்திக்கு திருப்புேறதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 
அத்துடன், இந்நீர்வதக்கத்தினால் நீரியல்  ின்னிறன உருோக்குேதுடன், ம ானராகறல 
 ாேட்டத்திற்கான குடிநீர்த் வதறேகறளயும் பூர்த்தி மசய்யக்கூடியதாக அற யும். இதில் இரண்டாேது 
 ாற்றுத் மதரிேில் அதிகளோன நன்ற கள் கிறடக்கப்மபறுேதனால் அது மதரிவுமசய்யப்பட்டது. 
 
திட்ெம் 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்க ானது ஹுலந்தாே – பிபில பிரதான ேதீியின் 
வ ற்குப்புை ாக, 500  ீற்ைர்கள் தூரத்தில்,  பிரதான கும்புக்கண் ஓயாவுடன், மபல்லன் ஓயா வசரும் 
வ ற்புைப்பகுதியில், நாலக்க நகரத்துக்கு அருகாற யில் அறணமயான்ைிறன நிர் ாணிப்பதனூடாக 
உருோக்கப்படுகின்ைது. திட்ட ானது கீழ்ேரும் பிரதான கூறுகள்  ற்றும் நன்ற கறளக் மகாண்டுள்ளது; 
 

• கும்புக்கண் ஓயாவுக்குக் குறுக்காக, மதஹிகிடக  கிரா த்துக்கு அருகில் 403 m நீள ான 
உருறளயினால் அழுத்தப்பட்ட மகாங்கிரீட் அறணயிறன நிர் ாணிப்பதன் முல ாக, 322.64 
மஹக்டயர் வ ற்பரப்புப்பகுதியுள்ள, 46.4 MCM ம ாத்தக் மகாள்ளளவுள்ள கும்புக்கண் ஓயா 
நீர்த்வதக்கத்திறன நிர் ாணித்தல் 

• மூன்று ஆறர [6 m (W) x 9.2 m(H)] கதவுகறளக்மகாண்ட, 768 m3/Sec அதியுயர் நீர் 
மேளிவயற்ைதத்திறனக் மகாண்ட நீர் ேடியும் ேழியிறன நிர் ாணித்தல் 

• ஆறரக்கதவுகறளக்மகாண்ட அடிப்பகுதி மேளிோயிறல நிர் ாணித்தல் (4 m (W) x 6 m(H)) 
• மகாள்ளளவு 2.7 cumec ஐ உறடய RB  ற்றும் LB சுளுேிஸ்ஸிறன நிர் ாணித்தல் 
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• LB பகுதியில் 68 MCM அளோன நீறரக் கடத்தக்கூடிய ேறகயில் 5.22 km  நீள ான சுரங்க 
ேழியிறன நிர் ாணித்தல் 

• ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டுத் திட்டத்தின் தற்வபாதுள்ள இடது கறரக்கால்ோயிறன, ேிலா 
ஓயா நீர்த்வதக்கத்துக்கு அருகிலுள்ள எத்தி வல  ற்றும் மகாட்டியாகல குளங்கறள, 53 km 
நீள ான புதிய கால்ோறய நிர் ாணிப்பதன் மூல ாக நீட்டுதல்              

• நுக ண்டிய பகுதியில் கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு குறுக்காக புதிய கால்ோறய நிர் ாணித்தல் 

• அறணக்கட்டின் கும்புக்கண் ஓயா பள்ளப்பகுதியின் ேலது கறர  ற்றும் ஹபஸ்ஸ  ற்றும் 
பிந்துனுக்கட சிைிய குளங்களின் கீழான கட்டறளப்பகுதிகளுக்கான நீரிறனப் பாய்ச்சும் 
ேறகயில், நுக ண்டிய அறணக்கட்டிலிருந்து 8.89 km நீள ான கால்ோறய நிர் ாணித்தல். 

• அறடயாளங்காணப்பட்ட ஏழு சிைிய குளங்களான ஹபஸ்ஸ  ற்றும் பிந்துனுக்கட 
( நுக ண்டிய அறணக்கட்டுத் திட்டத்துக்குக் கீழ் ) வதனாகல்லந்த, இத்வதகட்டுே, 
பணுோைவேகண்டிய, ேட்டார   ற்றும் ோவே மேே ( இடதுகறர நீர்ப்பாசன 
அபிேிருத்தியின் கீழ் ) ஆகியேற்ைிறன  ீள்நிர் ாணித்து வ லதிக நீரிறன வச ித்தல் 

• இடது கறர அபிேிருத்திப் பகுதியில் தற்வபாதுள்ள 12  திட்டங்கள்  ற்றும் ேலது கறரப் 
பகுதியில் தற்வபாதுள்ள 18  திட்டங்கறள ேிருத்திமசய்ேதன் மூல ாக பள்ளப்பகுதியிறன 
அபிேிருத்திமசய்தல்    

• RB  ற்றும் LB கறரப்பகுதிகளில், முறைவய 0.9 MW  ற்றும் 2 MW அளவுகறளக் மகாண்ட 
இரு சக்தி நிறலயங்கறள நிர் ாணித்து, ேருடாந்தம் வதசிய  ின் கட்டற ப்புக்கு 16 GWh 
அளோன  ின்சக்திறய ேழங்குதல். 

•  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளுக்கான சமூக உட்கட்டற ப்பு ேசதிகறள நிர் ாணித்தல் 

• நீர்த்வதக்கப்பகுதியில்  ாற்று ேதீிகறள நிர் ாணித்தல் 

• தற்வபாதுள்ள 3975 ஏக்கர் காணிகள்  ற்றும் புதிய 9440 ஏக்கர் காணிகளுக்கான நீர்ப்பாசன 
ேசதிகறள ேழங்குதல் 

• ம ானராகறல, நக்கல, கும்புக்கண, ஒக்கம்பிட்டிய  ற்றும் புத்தள பகுதிகளுக்கு ேருடாந்தம் 
12 MCM குடிநீர் ேசதிகறள ேழங்குதல் 

• திட்டத்தினால் கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா நீர்த்வதக்கங்களிலிருந்து நீறரப்மபறும் 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கம்  ற்றும் நடுத்தர  ற்றும் சிைிய குளங்களில் 
உள்நாட்டு  ீன்பிடிறய அபிேிருத்தி மசய்தல் 

  
திட்ட ம ாத்தச்மசலோனது, 2013 ஆம் ஆண்டு அடிப்பறட ேிகிதத்திறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு 
2020 ஆம் ஆண்டு 44 பில்லியன் ரூபாய்களாகக் கணிக்கப்பட்டதுடன், இது உள்ளூர்  ற்றும் 
மேளிநாட்டு நிதியுதேிகளினூகாக ேழங்கப்படும். 
 
திட்ெத் தாக்கப் குதி  

ம ானராகறல நிர்ோக  ாேட்டம், ஊோ  ாகாணத்தில் அற ந்துள்ளது.  ாேட்டத்தின் 11 பிரவதச 
மசயலாளர் பிரிவுகளில், திட்ட நடேடிக்றககள் 5  பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகள்  ற்றும் 37 கிரா  
உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகறள உள்ளடக்கியதாக அற யப்மபறும். இதில் முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கப்பகுதி 2 பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகள்  ற்றும் 3 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகறள 
உள்ளடக்கியதாக அற யப்மபறுேதுடன்,  ிகுதியான திட்ட மசயற்பாடுகள் 3 பிரவதச மசயலாளர் 
பிரிவுகள்  ற்றும் 34 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தினால் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதி (HFL ேறர 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் 335 மஹக்டயர்கள்), திட்டத்தினால் இடம்மபயரும்  க்கறள 
 ீள்குடிவயற்றுேதற்காக ம தக  பிரவதச மசயலாளர் பிரிேில் (532 ஏக்கர்கள்) 
அறடயாளங்காணப்பட்ட பூப்பை, பப்பலாமதனிய  ற்றும் லுல்மேட்டிய பகுதிகள், ஒருங்கிறணந்த 
நீளம் 53 km உடன் புதிதாக நிர் ாணிக்கப்படும் கால்ோயினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி (ஹுலந்தா 
ஓயா அறணக்கட்டுத் திட்டம் ேிஸ்தரிக்கப்படுதல்)  ற்றும் 8.89 km ( நுக ண்டிய அறணக்கட்டுப் 
பகுதியிலிருந்து பிந்துனுக்கட குளம் ேறரயான பகுதி ) ஆகியன திட்ட பாதிப்புப்பகுதிகளாக 
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அற ேதுடன், இதன்கீழ் தற்வபாதுள்ள 3975 ஏக்கர்கள்  ற்றும் புதிய 9440 ஏக்கர் காணிகள் கும்புக்கண் 
ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்குகளின் கீழ் நீர்ப்பாசன நீறரப் மபறுகின்ைன.    

 

சுற்றாெல்  திப் ீடுக்கற்ககக்கான பதகவ   

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது பல் வதறே அபிேிருத்தித் திட்ட ாக ேறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், 
கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா ஆகிய இரு நீர்த்வதக்கத்தினாலான நீர்ப்பாசன ேிேசாயத்திறன 
அபிேிருத்தி மசய்ேறத முதன்ற யான வநாக்காகக் மகாண்டுள்ளது. அத்துடன்,  திட்டத்தினால் 
ம ானராகறல  ாேட்டத்தில்  ின்சக்திறய உற்பத்திமசய்தல், குடிநீர் ோசதிகறள ேழங்குதல்  ற்றும் 
உள்நாட்டு  ீன்பிடிறய அபிேிருத்தி மசய்யவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. இறுதியாக, கும்புக்கண் 
ஓயாேிலிருந்து, அதன் பிரதான கிறளயான ஹுலந்தா ஓயாவுக்கு நீறரத் திருப்புேதற்குரிய 5.22 km 
நீள ான சுரங்கப்பாறதயும் நிர் ாணிக்கப்படும். ஆகவே, வதசிய சுற்ைாடல் சட்டத்தில் 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட திட்டத்துகுரிய பல்வேறு அளவுவகால்கள் முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்துடன் 
மபாருந்துேதாக அற யப்மபற்றுள்ளன. ஆகவே, வதசிய சுற்ைாடல் சட்டத்தின் 47 (1980) கீழ், 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட அறனத்துத் திட்டங்களுக்கு ான சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றகறய 
முன்மனடுப்பது சட்டரீதியான வதறேப்பாடாகும். 
 
ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியின் அடிப்பறட நிறலற கறள ஆேணப்படுத்தல், 
திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுற்ைாடல் தாக்கங்கறள அறடயாளங்கண்டு,  திப்படீுமசய்தல்  ற்றும் 
சுற்ைாடல் முகாற த்துேத் திட்டத்துடன் அறடயாளங்காணப்பட்ட குைிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களுக்கான 
தணிப்பு நடேடிக்றககறள ேழங்கும் வநாக்குடன், திட்டப்பிவரரறணயாளரான நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களத்தினால், இவ் EIA கற்றக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
 
திட்ெப் குதியிலான தகரத்பதாற்றக ப் ியல், புவியியல்  ற்றும்  ண்ைின் 
நிகலக கள் 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது, ஊோ  ாகாணத்தின் ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 
முன்ம ாழியப்பட்டுள்ளது. வ ற் மகாள்பரப்புப் பகுதியானது அதியுயர் ச மேளியில் (லுணுகறலப் 
பகுதியிலிருந்து ஏைக்குறைய 800 m உயரம்) அற யப்மபற்றுள்ளது. தறரத்வதாற்ைற ப்பியலில், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது நடுத்தர ச மேளியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. அதியுயர் 
மகாள்பரப்பில், கூர்ற யான மசங்குத்துச்சரிவு  ற்றும் ஆழ ான மேட்டுண்ட ஆற்று ச மேளி 
நீவராட்ட ானது, அதியுயர் ச மேளியிலிருந்து, நடுத்தர ான ச மேளிகள் ேறர பாய்கின்ைது. 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது,  த்தி  ான தீர்வுக்குரிய முகவுகளாக, தனிற ப்படுத்தப்பட்ட 
 ண்ணரிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய எச்சங்கறள மகாண்டுள்ளதுடன், இறே ஆழ ற்ை பள்ளதாக்குகள் 
மூல ாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நீர்த்வதக்கத்தின் இடது கறர ம ல்லிய சரிவுடன், ஏைக்குறைய 150 m 
உயரத்திறனக் மகாண்டுள்ளதுடன், நீர்த்வதக்கத்தின் இடது ேலது கறர அதிக ான சரிவுடன், 
ஏைக்குறைய 425 m உயரத்திறனக் மகாண்டதாக அற யப்மபறும். அறணப்பகுதியானது U - 
ேடிே ான பள்ளத்தாக்குப்பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. கும்புக்கன் ஓயா கீழ்ச் ச மேளிப் 
பகுதியினூடாக பாய்ந்து, இலங்றகயின் மதன்கிழக்காக அற ந்துள்ள கும்புக்கண் வதசிய 
பூங்காேினூடாக இந்திய சமுத்திரத்துடன் வசர்கின்ைது. பள்ளச்ச மேளியானது, சிேப்பு நில 
உருோக்கம், அடித்தள மபருஜினஸ் கிைேல், ஆற்று  ற்றும் ோேி பதிவுகள்,  ணல் வ டுகள்  ற்றும் 
கடல் பாறைகள் வபான்ைேற்ைிறன உள்ளடக்குகின்ைது. 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது, சிைியளோன களி ண்ணுடன், பிரதான ாக தடிப்பான தங்கு 
 ண்ணிறனக் மகாண்டுள்ளன. ேண்டல் படிவு தட்டுக்கள் கூலாங்கற்கள், மபருங்கூறுகறள மகாண்ட 
 ண்  ற்றும் நடுத்தர தட்டுறடய, நுண்ணிய கூறுகறளக் மகாண்ட ேண்டல்  ற்றும் களியிறனக் 
மகாண்ட கிைேல் படுக்றககள் ஆகியேற்றைக் மகாண்டுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில், 
ஆற்ைங்கறரகள்  ற்றும் மேள்ளம் ேடியும் பகுதிகளில், கீழ்  ட்ட  ேண்டல் படிவுகள் 
அேதானிக்கப்படுகின்ைன. ேண்டல் படிவுகளினால், காணிப் பயன்பாடு  ற்றும் மசயற்படுத்தத்தக்க 
காணிப் பயன்பாட்டுப் பகுதியில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளறதப் வபான்று இரத்தினக்கல் உருோகும் 
பகுதிகறள அறடயாளங்காண முடியும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் காணப்படும்  ண் 
அற ப்புக்கறள,  றலயற ப்புகளில் காணப்படும் சிேப்பு –  ஞ்சள் மபாட்ஸ்வசாலிக்  ண்,  றலகள் 
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 ற்றும் சரிோன பகுதிகளில் சிேப்புடனான – பழுப்பு நிை நிலம்  ற்றும் முதிர்ச்சியறடயாத பழுப்பு 
நிை  ண்  ற்றும் வ டுபள்ள ான பகுதியில் குறைோன ஈரப்பதனுள்ள களி  உள்ளடங்களாக 
பல்வேறு ேறககளாக ேறகபிரிக்க முடியும்.   
 
திட்ெப் குதியிலான காலநிகல  ற்றும் நீர் வளங்கள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது, கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா ஆகிய இரு பிரதான 
நீர்த்வதக்கங்களின் நிலவ ல் நீர் ேளங்களில் மசல்ோக்குச் மசலுத்துகின்ைது. இலங்றகயின், 
மதன்கிழக்குப் பகுதியில் கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கம் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், ஏைக்குறைய 1233 

km2 மகாள்பரப்பிறனக் மகாண்டுள்ளது. நாட்டின் இறடேலயத்தில் (ேருடாந்த  றழேழீ்ச்சியின் 
அடிப்பறடயில் ேறகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது) அற யப்மபற்றுள்ள பதுறளயின்  றலப்பகுதியில் 
உருோகும் 116 km நீள ான கும்புக்கண் ஓயா நீவராறடயானது, கு ண பகுதியில் அற ந்துள்ள 
கு ண வதசிய பூங்காேினூடாக கடறல மசன்ைறடகின்ைது. ேருடாந்த  றழேழீ்ச்சியானது உயர் 
மகாள்பரப்பில் 2500mm லிருந்து கடல் மேளிோயில் பகுதியில் 1000mm ேறர வேறுபடுகின்ைது. 
 றழேழீ்ச்சியானது இரு பிரதான பருேங்களாக ேறகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது; ஆற்று நீவராட்டம் 
குறைேறடயும் உலர்ேலய ானது (யால), ஏப்பிரலிளிருந்து, மசப்ரம்பர் ேறரயும், ஈரேலய ானது 
( ஹா) ஒக்வடாபர் மதாடக்கம்  ார்ச் ேறரயும் நீடிக்கின்ைது. 
 

கும்புக்கண் ஓயா பள்ளத்தாக்கில் ேளியின் மேப்பநிறலயானது ேருடத்தில் 22.5 oC லிருந்து 27.5 oC 
ேறர வேறுபடுகின்ைது. அதியுயர் மேப்பநிறலறய யால பருேகாலத்தில் (வ  மதாடக்கம் மசப்மரம்பர் 
ேறர) உணர முடிகின்ைது. நக்கல ோனிறல நிறலயத்தின் நாளாந்த ஆேியுயிர்ப்பு தரவுகளின் 
பிரகாரம், கும்புக்கண் ஓயா பள்ளத்தாக்கில் ஆேியுயிர்ப்பு ேதீம் நாளாந்தம் 63 mm லிருந்து 120 mm 
ேறர வேறுபடுகின்ைது. நீர்நிறலகளின் வ ற்பரப்பிலிருந்து ம ாத்த ேருடாந்த ஆேியுயிர்ப்பு 
ஏைக்குறைய 1150 mm ஆகும். முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா அறணயானது, மதஹிகிடாக  
எனு ிடத்திலுள்ள 140 km2 மகாள்பரப்புப் பகுதியில் அற யப்மபைவுள்ளது. நீர்த்வதக்கத்துக்கான நீர் 
பிரதான ாக காடுகளினால் சூழப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து மபைப்படுகின்ைது. முன்ம ாழியப்பட்ட 
அறணப்பகுதியின் வ ற்பகுதியில்  றழநீவராட்ட மசயற்பாடானது, இக்மகாள்பரப்பிலான 
தறலயடீுகளினால் மசல்ோக்குச்மசலுத்தாது. இப்பரப்புப்பகுதியில் எந்தேித ான நீர்வதங்கவலா, 
அல்லது நீவராட்ட திரும்பவலா இருக்காது. முன்ம ாழியப்பட்ட அறணக்கான அண்ற ய ஆற்று 
அளேியல் நிறலய ானது, நக்கல் பகுதியில், கும்புக்கண் ஓயாேில் முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கத்துக்கு பள்ளப்பகுதியில் அற யப்மபறுகின்ைது. NAM எனப்படும் கணணி 
ம ன்மபாருளினால் உள்நீவராட்ட மதாடர்கறள உருோக்க, சரிபார்க்க  ற்றும் மசல்லுபடியாக்க கடந்த 
1975 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1994 ஆண்டு ேறரயான காலப்பகுதியில், நக்கல பகுதியிலான நாளாந்த 
நீவராட்டத் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 
 
அபிேிருத்திப் பகுதியானது, முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டு, 
ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்கிலுள்ள எத்தி வல குளம் ேறர 
நீடிக்கின்ைது. இப்பகுதியில் உச்சமேள்ளநிறல  ிகவும் அரிதாக ஏற்படுேதுடன், பின்ேரும் 
காரணங்களினால் பருேகால மேள்ளநிறல ஏற்படுகின்ைது. இவ் அபிேிருத்திப்பகுதியில் பல ஆண்டு 
கால ாக நிலேிய ேைட்சியான காலநிறல காரண ாக ேறுற நிறல நீடித்துக்காணப்படுகின்ைது. 
ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால்,  துள்ள, படல்கும்புை, ம ானராகறல  ற்றும் புத்தள 
பகுதிகளுக்கான பாதுகாப்பான குடிநீர் ேசதிகறள ேழங்க எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.    
 

திட்ெப் குதியிலான உயிரியல் வளங்கள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது உயிர்ப்புேியியல் ரீதியாக தாழ்நாட்டின் 
இறடேலயத்துக்குட்பட்ட பகுதி (முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம், சுரங்க ேழி, ஹுலந்தாே 
கால்ோயின் வ ற்பகுதி)  ற்றும் தால்நாட்டு உலர்ேலயம் (ஹுலந்தாே கால்ோயின் வ ற்பகுதி 
தேிர்ந்த தேிர்ந்த முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திப் பகுதி) அற யப்மபற்றுள்ளது.  லர் 
உருோக்கத்தின் அடிப்பறடயில், கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நாட்டு  லர்ேலயம் (முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கம், சுரங்க ேழி, ஹுலந்தாே கால்ோயின் வ ற்பகுதி)  ற்றும் உலர்   ற்றும் ேைண்ட 
தாழ்நிலங்கள்  லர்ேலயம் (ஹுலந்தாே கால்ோயின் வ ற்பகுதி தேிர்ந்த தேிர்ந்த ஏறனய 
முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திப் பகுதி) ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நில 
 லர்ேலயத்தில், அயன ண்டல ஈர பகுதியளேில் பசுற யான  ற்றும் சோனாக் காடுகள் 
அற யப்மபற்றுள்ளன  ற்றும் உலர்  ற்றும் ேைண்ட தாழ்நில  லர்ேலயத்தில் அயன ண்டல 
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ேைண்ட கலப்புறடய பசுற யான காடுகள் { னில்கார சமூகம், கலப்பு சமூகம் (Chloroxylon-Vitex-Berrya-

Schleichera மதாடர்கள்)}, ேைண்ட முற்காடுகள் (Manilkara-Chloroxylon-Salvadora-Randia மதாடர்கள்), த ண 
 ற்றும் ேில்லு புல்நிலங்கள், மேள்ளப் பள்ளத்தாக்கு ஈரனிலங்கள், ஆற்வைார  ற்றும் வகலரிக் 
காடுகள் ஆகியன அற யப்மபற்றுள்ளன. 
 
எவ்ோைாயினும், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் மபரும்பாலான காணிகள், ேிேசாயத் 
வதறேகள்,  னிதக் குடிவயற்ையங்கள்  ற்றும் ஏறனய அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளுக்காக 
சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நாட்டு  லர்ேலயம்  ற்றும் உலர்   ற்றும் 
ேைண்ட தாழ்நிலங்கள்  லர்ேலயயங்களின் மபரு பாலான பகுதிகளில் அப்பகுதிக்குரிய 
இயற்றகயான தாேர உருோக்கங்கறள அேதானிக்க முடியாததுடன், இப்பகுதிகள் 
ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள்  ற்றும் ேிேசாயக் காணிகளினால் (மநல், ஏறனய பருேகாலப் பயிர்கள்  ற்றும் 
இைப்பர்) முன்னிறல ேகிக்கின்ைன. 
 
கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் அதன் கிறள ஆற்வைாரங்களுக்கு மநடுவக ஆற்வைார  ற்றும் வகலரிக் 
காடுகறள உள்ளடக்கிய இயற்றகத் தாேரங்கறள அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. எவ்ோைாயினும், 
இறே சிைிய பட்டியளோன பகுதியில் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மபரும்பாலான பகுதிகள்  னித 
நடேடிக்றககளினால்  ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப்பகுதியில் 
சிைியளோன அயன ண்டல ஈர பசுற யான காடுகறள அேதானிக்கக்கூடியதாக அற ேதுடன், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதிறய ேிட சூழவுள்ள பகுதிகள் மபரியளேில் 
தாக்கத்துக்குள்ளாகேில்றல. 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் சோனாக் காடுகறள அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளதுடன், 
இேற்றுக்கும் எந்தேித ான தக்கன்க்களு ில்றல. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதி  ற்றும் அதறன 
சூழவுள்ள பகுதிகளில் றகேிடப்பட்ட காணிகள், பாறை மேளித்தள்ளல்கள்  ற்றும் குளங்கள்  ற்றும் 
ஏறனய ோழிடங்கறள அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது. 
 

திட்டமுன் களக்கற்றகயின் வபாது, உள்நாட்டு இனங்கள் 33, வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தளுக்குள்ளான 
இனங்கள் 40 (அருகிேரும் இனங்கள் 8  ற்றும் இலகுேில் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இனங்கள் 32) 
 ற்றும் வதசிய அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள இனங்கள் (NT) 27 உள்ளடங்களாக ம ாத்த ாக 429 
தாேர இனங்கள் பதியப்பட்டன (அட்டேறண 3.5). பதியப்பட்ட மபரும்பாலான தாேர இனங்களில், 
 ரங்கள் (186), மூலிறக இனங்கள் (94), ஏைிகள் அல்லது படரிகள் (86), புதர்கள் (57)  ற்றும் 
எப்பிறபட்டுக்கள் (6) உள்ளடங்குகின்ைன (அட்டேறண 3.5). வ லும், பதியப்பட்ட இனங்களில் 
உள்நாட்டு இனங்கள் 8% மும், இயற்றகயான இனங்கள் 71% மும், மேளிநாட்டுக்குரிய இனங்கள் 
மும் 21% உள்ளடங்குகின்ைன. கற்றகப்பகுதியில், 32 உள்நாட்டு இனங்கள், 11 வதசியரீதியில் 
அச்சுறுத்தலுகுள்ளான இனங்கள் (அருகிேரும் இனங்கள் 5  ற்றும் இலகுேில் 
தாக்கத்துக்குள்ளாகக்கூடிய இனங்கள் 6)  ற்றும் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள 
இனங்கள் உள்ளடங்களாக ம ாத்த ாக 238 ேிலங்கினங்கள் பதியப்பட்டுள்ளன. 
 

ஒரு உள்நாட்டு இனம் Diyaminauclea zeylanica (திய  ி), உள்ளடங்களாக, 8 அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 
தாேர இனங்கள் பதியப்பட்டதுடன், இறே முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்துக்கு அருகிலுள்ள 
நீவராறடகளுக்கருகில் காணப்படுகின்ைன. வ லும், ஏறனய வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 
இனங்களான, Miliusa tomentosa, Salacia oblonga (கல் ஹிம்புட்டு), Salacia reticulata (மகாட்டல 
ஹிம்புட்டு), Diospyros ebenum (கழுேை), Diospyros melanoxylon (கடும்மபரிய), Munronia pinnata (பின் 
மகாவஹாம்ப), Celastrus paniculatus (துஹுந்து) ஆகியன இலங்றகக்குரிய உள்நாட்டு இனங்களாக 
அற யப்மபற்றுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 
Celastrus paniculatus (துஹுந்து), Munronia pinnata (பின் மகாவஹாம்ப) and Diospyros melanoxylon 

(கடும்மபரிய) ஆகிய இனங்கள்  ாத்திரம் பதியப்பட்டன. இதில் Celastrus paniculatus (துஹுந்து) 
இன ானது  ிகவும் அரிதான,  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன ாக அற ேதுடன், இறே முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் சோனாப்பகுதிகளில்  ாத்திரம் பதியப்பட்டன 
(உரு 3.7). அத்துடன், Celastrus paniculatus (துஹுந்து), Diospyros melanoxylon (கடும்மபரிய) ஆகிய 
இனங்கள் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியிலுள்ள 
சோனாப்பகுதிகளில்  ாத்திரம் பதியப்பட்டன. ஆற்றுப்பகுதிக்கு அருகில் இைப்பர் பயிரிடப்பட்ட 
காணிகளின் பள்ளப்பகுதிகளில் Munronia pinnata (பின் மகாவஹாம்ப) அேதானிக்கப்பட்டது. வ லும், 
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முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில்  ற்றும் அதற்கு மேளியான 
பகுதியில் Miliusa tomentosa, Salacia oblonga (கல் ஹிம்புட்டு), Salacia reticulata (மகாட்டல ஹிம்புட்டு), 

Diospyros ebenum (கழுேை) ஆகிய மபாதுோன இனங்கள் அேதானிக்கப்பட்டன.      

                   
திட்ெத்தினால்  ாதிக்கப் ட்ெ ந ர்களின் சமூக-ட ாருளாதார நிகலக கள் 
திட்ட அமுலாக்கத்தினால் ம ாத்த ாக 579 குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இதில் குடும்பங்கள் 
முழுற யாக பாதிக்கப்படுேதுடன் (மேள்ளநிறலப் பகுதி 261 குடும்பங்கள், சக்தி நிறலயம்  ற்றும் 
சுரங்கத் தடம் 22  ற்றும் புதிய கால்ோய் ேழி 15), இடம்மபயர்க்கப்பட வேண்டியேர்களாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளனர்.  ிகுதியான 281 குடும்பங்கள் (மேள்ளநிறலப் பகுதி 221 குடும்பங்கள், சக்தி 
நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கத் தடம் 43  ற்றும் புதிய கால்ோய் ேழி 17) கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத் 
திட்டத்தினால் பகுதியளேில் பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களாக அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளதுடன், 
அேர்களது காணிகள்  ற்றும் மசாத்துக்களுக்கான நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.           

 

நீர்த்பதக்கப் குதியில் முழுக யாக  ற்றும்  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்கள் 
ஒரு குடும்பத்தின் குடியிருப்புக்கள், குடியிருப்புக் காணிகள் அல்லது/  ற்றும் ோழ்ோதாரம் 
இழக்கப்படு ாயின் அது “முழுக யாக  ாதிக்கப் ட்ெதாக” கருதப்படுேதுடன் (மபளதீக  ற்றும் 
மபாருளாதார ரீதியில் இடம்மபயர்ந்த), ஒரு குடும்ப ானது மபளதீக  ற்றும் மபாருளாதார ரீதியில் 
இடம்மபயரா ல், தங்களது குடியிருப்புக்களுக்கு எந்தேித ான பாதிப்புக்களு ின்ைி, ஆனால், தங்களது 
காணிகள் அல்லது ோழ்ோதாரங்கள் பகுதியளேில் பாதிக்கப்படு ாயின், “ குதியளவில் 
 ாதிப்புக்குள்ளாகும்” குடும்பங்களாகக் கருதப்படுகின்ைன. 
 

கும்புக்கன் ஓயாேின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 3 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகறளச் 
வசர்ந்த 16 உப கிரா ங்களுக்குரிய 261 குடும்பங்கள் முழுற யாக பாதிப்புகுள்ளாகின்ைன. இதில், 
ரத்தனாமதனிய கி.உ. பிரிவு (99)  ற்றும் பல்வலக  கி.உ.பிரிவுகறளத் (44) தேிர ற லகஸ்மதன்ன 
கி.உ.பிரிேில் அதிகளோன குடும்பங்கள் (118) ோழ்கின்ைன. முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்களில் 236  பிரதான குடும்பங்களும், 25 உப குடும்பங்களும் உள்ளடங்குகின்ைன. 
முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட ம ாத்தக் குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 809 ஆகும். பிரதான மதாழிலாக 
ேிேசாயத்திறன வ ற்மகாள்ேதுடன், அது தேிர ஏறனய மபரும்பாலானேர்கள் சுயமதாழில், 
கூலித்மதாழில், பாதுகாப்பு வசறேகள்  ற்றும் திைற யான மதாழிலாளர்களாகவும் பணிபுரிகின்ைனர். 
பாதிக்கப்படும் ம ாத்த ான 573.6  ஏக்கர் காணிகளில் 516.8 ஏக்கர் வ ட்டுக் காணிகளும், 56.8 ஏக்கர் 
ேயல் காணிகளும் உள்ளடங்குகின்ைன. பாதிக்கப்பட்ட வ ட்டுக்காணிகளில், அரச 
அனு திப்பத்திரத்தின் கீழ் 42.9 % ஏக்கர் காணிகளும்,  அரச காணிகளின் ஆக்கிர ிப்புக்களின் கீழ் 
26.8%  ஏக்கர் காணிகளும்  ற்றும் ஏறனயறே LDO  ானியத்தின் கீழ் உரிற ப்பத்திரங்கறள 
(சின்னக்கர) மகாண்டறேயாகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. 
 

வ லும், நீர்த்வதக்க மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 3 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளின் கீழ் 221 
பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளடங்குகின்ைன. இதில், பல்வலக  (61)  ற்றும் 
ற லகஸ்மதன்ன (52) கி.உ.பிரிவுகறளத் தேிர, ரத்தனாமதனிய கி.உ.பிரிேில் அதிகளோன 
குடும்பங்கள் (108) உள்ளடங்குகின்ைன. ம ாத்த ாக பாதிக்கப்பட்ட 336 ஏக்கர் காணிகளில், 315 ஏக்கர் 
வ ட்டுக்காணிகளும், 21 ஏக்கர் ேயல் காணிகளும் உள்ளடங்குகின்ைன. பாதிக்கப்பட்ட 
வ ட்டுக்காணிகளில், 31.25%  ான காணிகள் அரசுக்குச் மசாந்த ான ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட 
காணிகளாகவும்,  ான காணிகள் அரச அனு திப்பத்திரத்தின் கீழ்  க்களுக்குச் 
மசாந்த ானறேயாகவும், ஏறனய காணிகள் காணி உறுதிப்பத்திரங்கறள (சின்னக்கர)  ற்றும் 
மஜயபூ ி  ானிய ாகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன.        
   

 சுரங்கத்தெம், சக்தி நிகலயம்  ற்றும் புதிய கால்வாய்ப்  குதியில் முழுக யாக 
 ற்றும்  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்கள்    
சுரங்கப்பாறதயின் மபரும்பாலான பகுதிகள் நிலத்துக்கு கீழாக அற யப்மபறுகின்ைற யினால் 
சுரங்கப்பாறதக்கு மநடுவக அற ந்துள்ள அறனத்துக் குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகாது. 
சுரங்கப்பாறதயின் இரு பகுதியிலும்  த்தியிலிருந்து 25 m அகலப்பகுதிறயக் மகாண்ட பகுதிகள் 
பாதுகாப்புக்கான ஒதுக்கிடங்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சுரங்கத் தடம்  ற்றும் சக்தி 
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நிறலறயப்பகுதிகளில், 65 குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், இதில் 22 குடும்பங்கள் முழுற யாக 
பாதிக்கப்படும். வ லும், 43  குடும்பங்கள் பகுதியளேில் பாதிப்புக்குள்ளாகும் (காணிகறள  ாத்திரம் 
இழக்கின்ைனர்). முன்ம ாழியப்பட்ட புதிய கால்ோயின் ம ாத்த அகலம் 30  ீற்ைர்களாகவும், நீளம் 30 
km ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளது. புதிய கால்ோய் ேழியினால், ம ாத்த ாக 32 குடும்பங்கள் 
பாதிக்கப்படுேதுடன், இதில் 15 குடும்பங்கள் முழுற யாகவும் ( ீள்குடிவயற்ைப்படுதல் வேண்டும்), 17 
குடும்பங்கள் தங்களது காணிகறள  ாத்திரம் இழந்து பகுதியளேிலும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன.   
 
கலாச்சார, வரலாற்றியல்  ற்றும் டதால்ட ாருளியல் அம்சங்கள்   
ஊோ  ாகாணத்தில் இரண்டாேது மபரிய  ாேட்ட ாக ம ாணராகறல திகழ்ேதுடன், இது 
இலங்றகயின் மதன்-கிழக்குப் பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், பழங்குடி  க்களினால் 
“மேல்லஸ்ச” என அறழக்கப்படுகின்ைது. இப்பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான ேயல்காணிகள் 
மநற்பயிர்ச்மசய்றகயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டற யினால் “மேல்லஸ்ச” எனும் நா ம் உருோகியது என 
நம்பப்படுகிைது. ப்பகுதியானது பண்றடய வராகண இராசதானியின் ஒரு பகுதியாக ேிளங்கியது. 
இம் ாேட்டத்தில் பல்வேறு ேரலாற்றுக்கு முந்திய  ற்றும் ேரலாற்ைியல் பகுதிகள் காணப்படுகின்ைன. 
இலங்றக, மதால்மபாருளியல் திறணக்களத்தினால் குறைந்தது 150 க்கும் வ ற்பட்ட 
நிறனவுச்சின்னங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. ேரலாற்றுக்கு முந்திய மதால்மபாருளியல் பகுதிகளான, 
மதலுள்ள, கால்வக, புத்தள, ஒக்கம்பிட்டிய  ற்றும் நில்களா பகுதிகளில் முன்மனடுக்கப்பட்ட பல்வேறு 
அைிேியல் ஆய்வுக்கற்றககள் அேர்களிடம் காணப்பட்டன. இப்பகுதியிலான பிரதான 
ேணக்கஸ்தலங்களுக்குரிய புராதான இடங்களாக, யுதகன்னாே, புதுறுோகல, கலமபத்த  ற்றும் 
 ாலிகாேில ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. மதால்மபாருளியல் தாக்க  திப்படீ்டின்வபாது, ம ாத்த ாக 
41 மதால்மபாருளியல் முக்கியத்துேம்ோய்ந்த பகுதிகள் அறடயாளங்காணப்பட்டன.  
 
முன்ட ாழியப் ட்ெ திட்ெத்தினால் ஏற் ெக்கூடிய தாக்கங்கள் 
 
காைியின் நிகலப்புத்தன்க யிலான தாக்கங்கள் 
இடது கறரயில் குறைோன உயரமுறடய, ம ல்லிய சரிவு கணப்படுதலானது,  ண்ணரிப்றபயும், 
நீர்த்வதக்கத்தினால் நிலச்சரிவு தூண்டப்படுேறதயும் குறைக்கக்கூடியதாக அற யும். ேலது கறரயில், 
அதிக உயர ான  ற்றும் அதிக சரிவுடன் அற யப்மபற்றுள்ளற யானது,  ண்ணரிப்பு  ற்றும் 
சிைியளேிலான நிலச்சரிேிறன தூண்டுேதாக அற யும். ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தில், 
கறரகள்  ற்றும் நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பின் வபாது,  பாறைத் துண்டுகள்  ற்றும் வ ற்வசர்க்றககள் 
ஆகியன அறடயாளங்காணப்பட்டு அகற்ைப்படுதல் வேண்டும். பாறைப்மபாருத்தல்  ற்றும் ஷார்ட்கிரீட் 
வபான்ைேற்ைினால் நிலத்தின் உறுதித்தன்ற யிறன வ லும் அதிகரிக்கலாம். முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டத்தின் நிர் ாண நடேடிக்றககள்  ண்ணரிப்பு  ற்றும் ேண்டல் அரிப்புக்கறள குைிப்பிடத்தக்களவு 
அதிகரிக்காது. எவ்ோைாயினும், ஆதார  ண்ணரிப்பு  ற்றும் படிேரிப்பு வபான்ைேற்றை தணிப்பதற்காக 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்றககறள மசயற்படுத்துேதன் ஊடாக நீர் வசகரிப்பு மகாள்ளளறே 
குைிப்பிடத்தக்களவு குறைக்கமுடியும். நீர்த்வதக்க மகாள்ளளவுப் பகுதியில் காடுகறள உருோக்குதல் 
வபான்ை காணிப்பயன்பாட்டு நடேடிக்றககள் காரண ாக ேண்டலரிப்பு  ட்டங்கறள 
கட்டுப்படுத்தமுடியும். 

திட்டத்தப்பகுதியில் எந்தேித ான நிலநடுக்கங்களும் பதியப்படாற யினால்,  ிகவும் குறைோன 
அறலத் தாக்கங்கறளக் மகாண்ட பகுதியாக ேறகபிரிக்கப்படுகின்ைது. ஆகவே, நீர்த்வதக்கத்தினால் 
தூண்டப்படும் நிலநடுக்கத்தின் அபாயம்  ிகக்குறைோகும். வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்வதக்க 
ஆழம் 45 m க்கு குறைோக அற கின்ைற யினால், இவ் ஆழ ானது நீர்த்வதக்கத்தினால் 
தூண்டப்படும் நிலநடுக்கத்துக்குப் வபாது ானதாக அற யாது. எவ்ோைாயினும், ேடிேற ப்பு 
அேத்றதயின் வபாது, அதியுச்ச ேரலாற்ைியல் நிலநடுக்கம்  ற்றும் அதற்குரிய அறலயற ப்புகள் 
கேனத்திற்மகாள்ளப்படுதல் அேசிய ாகும்.    

 

கனிப்ட ாருள் வளங்களிலான தாக்கங்கள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயானது குடா ஓயா  ற்றும் கிரிவே ஓயா/  ில் ஓயா வபான்ைன 
ஒன்ைிறனயும் பகுதிறயக் கடந்து நிர் ாணிக்கப்படும். இந்நதிகளுக்கு அருவக பல்வேறு இரத்தினக்கல் 
அகழும் பகுதிகள் பாதிோகின. மபாருளாதார ரீதியில்  ிகவும் முக்கிகத்துேம்ோய்ந்த இரத்தினக்கல் 
அகழும் பகுதியானது நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும்.ஆகவே, சுற்ைாடலுக்கு 
உகந்த  ற்றும் அனு தியளிக்கப்பட்ட அகழ்வு முறைற கள், வதசிய இரத்தினக்கல்  ற்றும் 
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தங்காபரன அதிகாரசறபயின் (NGJA) முறையான கண்காணிப்பின் கீழ் முன்மனடுக்கக்கூடியதாக 
அற ேதுடன், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதிக்கு அருகில் ோழும் சமூகத்தினரின், 
ோழ்க்றகத்தரத்திறன வ லுயர்த்தக்கூடியதாக  ற்றும் ேிருத்திமசய்யக்கூடியதாக அற யும். வ லும், 
நீர்த்வதக்கத்தின் பள்ளப்பகுதியில் கருங்கல்  ற்றும் குோட்ஸ் வபான்ைனவும் காணப்படுகின்ைன. 
எவ்ோைாயினும், முன்ம ாழியப்பட்ட பகுதியிலுள்ள கனிப்மபாருட்களுக்கான மபாருளாதார 
 திப்படீுகள் எதுவும் இன்னும் வ ற்மகாள்ளப்படேில்றல. 
 
 ண்ைிலான தாக்கங்கள் 
ச  தறரத்வதாற்ை நிறலற களின் கீழ், நீரின் இயக்கச்சக்தி குறைேறடேதன் காரண ாக  ண்ணரிப்பு 
குறைோக எதிர்வுகூைப்படுேதாக கள அேதானிப்புக்களிலிருந்து அைியக்கூடியதாகவுள்ளது. கும்புக்கண் 
ஓயாவுடன் ஒப்பிடுறகயில் ஹுலந்தா ஓயாேில் ஒப்படீ்டளேில் அதிக ேண்டலரிப்பிறன 
அேதானிக்கமுடிந்தது. 

நீரியலிலான தாக்கங்கள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் கும்புக்கண் ஓயாேிலிருந்து, ஹுலந்தா ஓயாவுக்குக்கான 
நீர்க்கடத்தல்களினால், இரு நீர்த்வதக்கங்களிலும் நீவராட்ட ேடிேங்களில்  ாற்ைங்கள் ஏற்படல். 
ஹுலந்தா ஓயாேின் கீழ்ப்பகுதியில் சுரங்க மேளிோயிலில் நீவராட்டம் அதிகரிப்பதுடன், 
முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயின் கும்புக்கண் ஓயாேின் கீழ்ப்பகுதியில் நீவராட்ட வேகம் 
குறைேறடயும். கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால் 46.4 MCM அளோன நீர் 
தறடப்படுேதுடன், இதன் காரண ாக முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயின் கும்புக்கண் ஓயாேின் 
கீழ்ப்பகுதியில் குைிப்பிடத்தக்களவு பரப்பு மேள்ளநிறலக்குள்ளாேது குறைேறடேதுடன், ஹுலந்தா 
ஓயா அறணக்கட்டின் மேள்ளநிறல வ லும் அதிகரிக்கும். வசகரிக்கப்பட்ட நீரின் ஒரு பகுதி ஹுலந்தா 
ஓயாவுக்கு திைந்து ேிடப்படுேதுடன், இது ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டிலிருந்து தற்வபாதுள்ள 
 ற்றும் புதிய நீர்ப்பாசனப்பகுதிகளுக்கு திருப்பப்படும். இது கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா 
ஓயாக்களுக்கு முறைவய 1975 ஏக்கர்கள்  ற்றும் 8090 ஏக்கர்களாக அற ேதுடன், இது நிலவ ல் 
 ற்றும் நிலக்கீழ் பகுதிகளில் நீரின் இருப்றப வ லும் ேிருத்திமசய்ய காரண ாக அற கின்ைது. 
 

தற்வபாதுள்ள கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட நுக ண்டிய அறணக்கட்டு, 
நீர் ேடியும் ேழி  ற்றும் நீர்த்வதக்கத்திலிருந்தான சுற்ைாடல் மேளிவயற்ைம் வபான்ைேற்ைின் 
நீர்ப்பாசனத் வதறேக்வகற்ப (பற்ைாக்குறை) அறணயின் கீழ்ப்பக்கத்திலான ஆற்று நீவராட்ட ானது 
 ட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது. கும்புக்கண் ஓயாேின் சராசரி நீவராட்டக் குறைோனது, திட்டம் இல்லாத 
மதரிவுடன் ஒப்பிடுறகயில் ஏைக்குறைய 33% (57% - 22% எல்றலக்குட்பட்டது) ஆகும். ஆகவே, 
பள்ளப்பகுதியில் நீரியல் ோழிடங்களுக்கான தாக்கங்கள் குைிப்பிடத்தக்களேில் அற யாது. வ லும், 
சுற்ைாடல் நீர்த் வதறேறய பூர்த்தி மசய்யும் ேறகயில், முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் 
ஓயாேிலிருந்து ஆற்றுக்கு 1 m3/s எனும் நீவராட்ட வேகத்தில் மதாடர்ச்சியாக நீர் மேளிேிடப்படும். 
வ லும், திட்டத்தினால் கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா நீர்த்வதக்கங்களில் மதாடர்ச்சியான 
நிலவ ல் நீர்த்வதக்கத்திறன உருோக்குேதுடன்,  க்களின் குடியிருப்பு நீர்த் வதறேகறளப் 
பூர்த்திமசய்யும் ேறகயில், நிலத்துக்குக் கீழான நீர்த்வதக்கங்கள் மதாடர்ச்சியாக நீருட்டப்பட்டு 
பரா ரிக்கப்படும்.    

 

சூழலியலிலான தாக்கங்கள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் தாேரங்கள்  ற்றும் ேிலங்குகள் ோழும் தறரயியல் ோழிடங்கள் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதுடன், வநரடியாக அல்லது  றைமுக ாக பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. வ லும், 
இத்தாக்கங்கள்  ாற்ைப்பட முடியாதறேயாகும். முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தினால் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகளாக, ஆறுகள், நீவராறடகள்  ற்றும் அருகிலுள்ள ோழிடங்கள், 
காட்டுப்பகுதிகள், சோனா நிலங்கள், ேிேசாயக்காணிகள்  ற்றும் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் ஆகியன 
காணப்படுகின்ைன. இப்பகுதியில் உள்நாட்டு  ற்றும் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான இனங்கள் 
ோழ்கின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியிலுள்ள சோன்னா 
நிலப்பகுதிகளில், வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான  ற்றும்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன ான 
Celastrus paniculatus (துகுந்து) அேதானிக்கப்பட்டது குைிப்பிடத்தக்கேிடய ாகும். 
முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திகளுடன், காடுகள்  ற்றும் றகேிடப்பட்ட தரிசு நிலங்கள் 
உள்ளடங்களாக ஏைக்குறைய 10,000 ஏக்கர் காணிகள் ேிேசாயக் காணிகளாக  ாற்ைப்படுேதனால், 
பல்வேறு வநரான தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அற யும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் 
கட்டறளப்பகுதியானது ருகுண வதசிய பூங்காவுக்கு அருகில் அற யப்மபறுகின்ைற யினால், 



 

IX 
 

திட்டத்தின் முதன்ற ப்பகுதியானது  னித- யாறன முரண்பாடுகறளக் மகாண்ட பகுதியாக 
அற ேதுடன், இது திட்டத்தினாலான எதிரான தாக்க ாகக் கருதப்படுகின்ைது. 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம்  ற்றும் கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் நுக ண்டிய 
அறணக்கட்டின் பள்ளப்பகுதியிலான ஆற்றுப்பகுதியில், முன்ம ாழியப்பட்டுள்ள ேிேசாய 
அபிேிருத்திக்காக நீர் திருப்பப்படுேதனால் நீவராட்ட வேகம் குறைேறடயும். கும்புக்கண் ஓயா 
பகுதியில் பல்வேறு உள்நாட்டு  ற்றும் வதசிய அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான தாேர  ற்றும் ேிலங்கினங்கள் 
அேதானிக்கப்பட்டதுடன், இறேயும் குறைோன நீவராட்டத்துக்கு உட்படுகின்ைன. எவ்ோைாயினும், 
கும்புக்கண் ஓயா பகுதியில் சராசரி நீவராட்ட குறைோனது ஏைக்குறைய 33%ஆக அற யும ன 
கணிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நீவராட்ட குறைோனது ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் ோழும் நீரியல் 
இனங்களில்  ாத்திரம் ேிறளவுகறள ஏற்படுத்தாததுடன், நீவராட்ட வேகத்றதயும் குறைக்கின்ைது. 
 

கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ஹுலந்தாே ஓயா ஆகிய பகுதிகளில் குறைந்தது இரு இடம்மபயரும் 
 ீனினங்கள் ோழ்கின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட நுக ண்டிய அறணக்கட்டு  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட 
கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு குறுக்கான அறண வபான்ைேற்ைினால்  ீனினங்களின் வ ற்பகுதிறய வநாக்கிய 
அறசவுகள், ேிவசட ாக கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு குறுக்கான அறணயினால்  தடுக்கப்படும். 
எவ்ோைாயினும், கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு வ லுள்ள மகாள்பரப்புப்பகுதியானது, கும்புக்கண் ஓயாேின் 
11%  ான பகுதியினால்  ாத்திரம் (1233 km2 இல் 140  ாத்திரம்) ஆக்கப்பட்டுள்ளற யினால், 
அறணயினால் இடம்மபயரும் இனங்களுக்கான தாக்கங்கள் குறைோகவே அற யப்மபறும்.   
 
சமூகத்திலான தாக்கங்கள் 
நாட்டில் ம ானராகறல  ாேட்டம், அதன் தறரத்வதாற்ைற பியலின் காரண ாக அபிேிருத்தியில் 
 ிகவும் பின்தங்கிய  ாேட்ட ாக அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்பாசனம், குடிநீர்  ற்றும் 
மதாழிற்துறைகளில் நிலவும் பாரிய நீர்த்தட்டுப்பாவட இதற்கான காரண ாக அற ந்துள்ளது. ஆகவே, 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் நிலவும் நீர்த் தட்டுப்பாட்டுக்கான 
தீர்ோக அற ேதுடன், தற்வபாதுள்ள  ற்றும் புதிய ேிேசாயப்பகுதிகறள உள்ளடக்கியதாக, ம ாத்த ாக 
13,000 ஏக்கருக்கும் அதிக ான மநற்காணிகளுக்கான நீரிறன ேழங்கக்கூடியதாக அற ேதுடன்,  ின் 
உற்பத்தி, குழாய் நீர் ேழங்கறள ஏற்படுத்தல்  ற்றும் உள்நாட்டு  ீன்பிடிறய ஊக்குேிக்கவும் 
பக்கபல ாக அற கின்ைது. எவ்ோைாயினும், திட்டத்தினால் சமூகத்துக்கு சில எதிரான தாக்கங்களும் 
ஏற்படுகின்ைன.  இதில்  க்கறள இடம்மபயர்த்தல், ேணக்கஸ்தலங்கள்  ற்றும் அரச மசாத்துக்களிலான 
தாக்கங்கள், ேிேசாய நடேடிக்றககள் அதிகரிப்பதனால் கறளநாசினிப்பாேறன அதிகரித்தல்  ற்றும் 
இப்பகுதியிலான மதால்மபாருளியல் பகுதிகளிலான தாக்கங்கள் வபான்ைன உள்ளடங்குகின்ைன. 
 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால், சுரங்கத் தடம்  ற்றும் சக்தி 
நிறலயத்தின் தாங்கும் பிரவதசங்கள்  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயா கால்ோய் மதாடக்கம் எத்தி வல 
ேறரயான புதிய கால்ோய்க்கு அருகிலான பகுதிகள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதனால் குைிப்பிடத்தக்களவு 
தாக்கங்கள் ஏற்படுகின்ைன. திட்டத்தினால் 579  குடும்பங்கள் முழுற யாக அல்லது பகுதியளேில் 
பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இதில், கும்புக்கண் ஓயா மேள்ளநிறலப்பகுதியில் 482 குடும்பங்களும், சுரங்கத் 
தடம்  ற்றும் சக்தி ேடீ்டுக்கு வநவர 65 குடும்பங்களும், புதிய கால்ோய்த் தடப்பகுதியில் 14 

குடும்பங்களும் பாதிப்புக்குள்ளாகும். பாதிக்கப்படும் மபரும்பாலான குடும்பங்கள் ேிேசாயம்  ற்றும் 
ஏறனய சுயமதாழில்களில் ஈடுபடுகின்ைனர். 
 
முழுற யாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்கள்  ீளக்குடிய ர்த்தப்படுேதுடன், இதற்காக இரு 
 ீள்குடிவயற்ை இடங்கள் அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட  க்களின் 
மசாத்துக்கள்  ற்றும் காணிகளுக்கான நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்படும்.  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய 298 
குடும்பங்களின் ோழ்ோதாரங்கள் வநரடியாக பாதிப்பறடயும். பகுதியளேில் பாதிப்பறடந்த 281 
குடும்பங்கள் தங்களது ோழ்ோதாரத்திறன முழுற யாக அல்லது பகுதியிளேில் இழக்கின்ைனர். 
இக்குடும்பங்கள்,  ரமுந்திரிறக, கராம்பு,  ிளகு, ஏறனய பழ  ரங்கள்  ற்றும் அறர-நீண்டகாலப் 
பயிர்கள்  ற்றும் பருேகாலப்பயிர்கறள நடுேதன் மூல ாக ேரு ானம் ஈட்டுகின்ைனர். ஆகவே, 
திட்டத்தினால் ேரு ான  ீளுருோக்கல் திட்டங்கள் ேழங்கப்படாேிடின், இக்குடும்பங்களின் 
ோழ்க்றகறய முன்மகாண்டு மசல்லமுடியாத நிறல ஏற்படும். வ லும், இடம்மபயர்க்கப்படும்  க்கள் 
தங்களது சமூகத் மதாடர்புகள், ேணக்கஸ்தலங்கள்  ற்றும் உைவுகறள இழக்கவநரிடும். சிறுேர்கள் 
தங்களது பாடசாறலகளுக்கு மசல்லமுடியாதநிறல ஏற்படும். ஆகவே, இது மதாடர்பாக இடமபயர்த்தல் 
மசயற்பாட்டுத் திட்டத்தில் கேனம் மசலுத்தப்படுேதுடன், இடம்மபயர்த்தல் மசயற்பாட்டின் வபாதும் 
கேனம் மசலுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும். 



 

X 
 

திட்டத்தினால் கலாச்சார அல்லது ச ய நடேடிக்றககளின் குைிப்பிடத்தக்களவு தாக்கங்கள் இல்றல. 
இப்பகுதியில், ற லகஸ்மதன்ன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிேில், கிரேண்ணாமகாட கிரா த்தில் 
அற யப்மபற்றுள்ள அசரனசாரண ஆரண்ய மசனசுன ேிகாறர  ாத்திரவ  அற யப்மபற்றுள்ளது. 
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால், ேிகாறரக்குரிய கட்டடத்தின் ஒரு பகுதியான 
தர் சாலாே பகுதி மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும். பாதிக்கப்பட்ட கட்டற ப்பின் தறரப்பகுதி ஏைக்குறைய 
1800 சதுர அடிகளாகும். 
வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தினால் மதன்வனயாய முன்பள்ளிக்குரிய கட்டடங்கள் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதுடன், பகுதியளேில் பாதிப்பறடயும். இப்பாடசாறல பல்வலக  கிரா  
உத்திவயாகத்தர் பிரிேில் அற யப்மபற்றுள்ளது. இப்பாடசாறலயில் 35  ாணேர்களும், 6 
ஆசிரியர்களும் காணப்படுேதுடன், நீர்த்வதக்கத்தினால் பாடசாறலயின் 6  லசலகூடங்கள் 
பாதிப்பறடயும். 
மதால்மபாருளியல் திறணக்களத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட மதால்மபாருளியல் தாக்க  திப்படீ்டின் 
பிரகாரம், திட்டப்பகுதியில் 41 மதால்மபாருளியல் முக்கியத்தும்ோய்ந்த பகுதிகள் 
அறடயாளங்காணப்பட்டதுடன், இதில் 11 பகுதிகள் வநரடியாகவும், 10 பகுதிகள்  றைமுக ாகவும் 
பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. திட்டத்தினால்  ிகுதியான 20 பகுதிகளுக்கு எந்தேித ான தாக்கங்களும் 
ஏற்படாது.   
 
 ரிந்துகரக்கப் ட்ெ தைிப்பு நெவடிக்கககள் 
 
காைியின் உறுதித்தன்க   ற்றும்  ண்ைரிப்புென் டதாெர்புகெய தாக்கங்களுக்கான 
தைிப்பு நெவடிக்கககள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அச்சின் இடது கறரப்பகுதி   ற்றும் முதன்ற யான சுரங்கத்தடத்துக்கு 
வ லதிக புேினுட்பேியல் ஆய்வுகள் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. சுரங்கப்பகுதியில் ஏதாேது அகழ்வு 
நடேடிக்றககறள ஆரம்பிக்கமுன்னர் சுரங்க அச்சுக்கு வநவர உபவ ற்பரப்பு புேியியல்  ற்றும் அத்திோர 
நிறலற கறள தீர் ானிப்பதற்கான வ லதிக ஆய்வுகள் முன்மனடுக்கப்படுதல் வேண்டும். மேடிப்பு 
ேலயங்கள்/ புேியியல் கட்டற ப்புக்கறள அறடயாளங்காணுதல்  ற்றும் நில ஆதரவு ேறககள்/ 
நலிந்த ேலயங்களுக்கான பரிகார முறைகறள தீர் ானிக்கும் ேறகயில் ேிரிோன கற்றககளின்வபாது 
சுரங்க பட ிடல் வ ற்மகாள்ளப்படுதல் அேசிய ாகும். அத்துடன், சுரங்கத் தடத்துக்கு வநவர சுற்ைாடல் 
நலிோன தன்ற  பட ிடல் நடேடிக்றககறளயும் முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும், ேிவசட ாக 
சுரங்கத்ததத்துக்கு வநவர நிலத்தடிநீர்  ட்டத்திலான பாதக ான சுற்ைாடல் தாக்கங்கள்  ற்றும் நிலத்தடி 
நீர் உயர்ேினால் நிறலயற்ை சரிவுகளில் ஏற்படக்கூடிய நிலச்சரிவுகள் முறையாக  திப்படீ்டுக்கு 
உட்படுத்தப்படும். அத்துடன், நிர் ாண அேத்றதயின் வபாது, வதசிய கட்டட ஆய்வுகள் ஆராய்ச்சி 
நிறுேனத்தின் பரிந்துறரகள் பின்பற்ைப்படுதல் அேசிய ாகும்.  
 
நிர் ாண அேத்றதயின் வபாதான சிைப்பான மசயற்பாடுகறள உறுதிப்படுத்தும் ேறகயிலான மபாதுோன 

தணிப்பு நடேடிக்றககள் அத்தியாயம் 5 லும் (தணிப்பு நடேடிக்றககள்), அத்தியாயம் 7  லும் (சுற்ைாடல் 

முகாற த்துேத்திட்டம்) தரப்பட்டுள்ளதுடன், திட்டப்பிவரரறனயாளரினால் பின்பற்ைப்படுதல் 
அேசிய ாகும்.  

 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியிலான  ண்ணரிப்பு   ற்றும் ேண்டல் அரிப்புக்கறள தணிக்கும் 

மபாருட்டு, பிரதான நிர் ாண நடேடிக்றககறள ேைட்சியான காலங்களில் முன்மனடுக்கு ாறும், 

நீவராறடகளிலான ேண்டல் மபாைிகறள நிர் ாணித்தல்  ற்றும் கும்புக்கண் ஓயா அல்லது அதன் 

கிறளகளிலிருந்து கணிச ான தூரத்தில் மபாருட்கறள களஞ்சியப்படுத்தல்/ கழிேகற்ைல் நடேடிக்றககள 

முன்மனடுக்கு ாறும் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டப்பகுதியானது பள்ள ான பகுதியில் 

அற ந்திருக்கின்ைவபாதிலும், தாேர மூடுறககள் அகற்ைப்படுேதனால் அதிகளோன  ண்ணரிப்பு 

ஏற்படுேதன் காரண ாக,  தாேர மூடுறககறள அகற்றுேறத இயலு ானேளவு தணித்தல் அேசிய ாகும்.  
 
ஆறுகள்  ற்றும் ஆற்பறார வாழிெங்களிலான தாக்கங்ககள தைித்தல் 
முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்தித் திட்ட ானது, கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் அதன் பிரதான 
கிறளகளான ஹுலந்தா ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயாேில் மசல்ோக்குச் மசலுத்துகின்ைது. 
நிர் ாணக்காலத்தில், அறணப்பகுதியில் முன்மனடுக்கப்படும் நிர் ாண மசயற்பாடுகளுக்கு 
பாதிப்புக்கறள ஏற்படுத்தாேண்ணம், ஆற்று நீவராட்ட ானது வேறுபகுதிக்குத் திருப்பப்படும். 
மதாழிற்பாட்டுக் காலத்தில், கும்புக்கண் ஓயா பகுதியிலான சூழலியல் வதறேகறள பூர்த்திமசய்யும் 
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ேறகயில் சுற்ைாடல் நீவராட்டம் பரா ரிக்கப்படும். நிர் ாணக்காலத்தில் தற்காலிக ேடிகான் தறடகள் 
இடப்படுேதுடன், நிர் ாண நடேடிக்றககளின் முடிேில் அறே  ீளற க்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.  

 
சூழலியல் வளங்களில் ஏற் ெக்கூடிய தாக்கங்களுக்கான தைிப்பு நெவடிக்கககள் 
ஆற்வைாரங்கள், வபாக்குேரத்துப்பாறதகள், தற்காலிக தங்கு ிடங்கள்  ற்றும்  ரமூடுறகயற்ை ஏறனய 
பகுதிகளில்  ீள்  ரணடுறக நடேடிக்றககறள முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். அத்துடன், நீர்த்வதக்கப் 
பகுதியிலிருந்து 100 m ஒதுக்கிடப்பகுதியில்  ரங்கள் நடப்படுதல் அேசிய ாகும். 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் பல்வேறு உள்நாட்டு  ற்றும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்கள் 
அேதானிக்கப்பட்டற யினால், ேிவசட ாக அரிதான, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இனங்களுக்கு, உதாரண ாக 
Celastrus paniculatus (துஹநீ்து) மபாருத்த ான ேிலங்கு  ீட்புத் திட்டம ான்ைிறன உருோக்கி, சில 
இனங்கறள இடம்மபயர்த்தும் ேறகயில் அத்திட்டத்திறன அமுல்படுத்தல் அேசிய ாகும். திட்ட 
நடேடிக்றககள் நிறைவுற்ைதும், நிர் ாணப் மபாருட்கறள களஞ்சியப்படுத்தல், தற்காலிக தங்கு ிடங்கள் 
வபான்ை நடேடிக்றககளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள், காடுகறள உருோக்குதல்/  ீளற ப்புத் 
திட்டங்களினூடாக  ீளற க்கப்படுதல் அேசிய ாகும். திட்டப்பகுதியானது, ேிவசட ாக 
கட்டறளப்பகுதியானது யால வதசிய ேனத்துக்கு அருகாற யில் அற யப்மபறுகின்ைற யினால், 

ேருடத்தில் மபரும்பாலான  ாதங்களில்  னித – யாறன முரண்பாடுகளுக்கு ேழிேகுக்கும். 
முரண்பாடுகறள தணிக்க அல்லது தேிர்க்க, குடியிருப்புப் பகுதிகள்  ற்றும் ஏறனய நீண்டகால 
பயிர்கறளக் மகாண்ட பகுதிகறளச் சூழ  ின்சார வேறலகறள நிர் ாணிப்பவத இதற்கான பிரதான 
தீர்ோகும். பருேகாலப்பயிர்கள் தற்காலிக வேறலகளினால் பாதுகாக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.  ின்சார 
வேலிகறள நிர் ாணித்தல்  ற்றும் பரா ரித்தல் நடேடிக்றககள் ேனேிலங்கு பாதுகாப்புத் 
திறணக்களத்தின் கண்காணிப்புடன் பிரவதச மசயலாளர்  ற்றும் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தின் 
ஒருங்கிறணப்புடன் முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.  ின்சார வேலிகறள நிர் ாணிப்பதற்கான 
நிதியானது திட்டத்தினூடாக ேழங்கப்படும். வ லும்,  ின்சார வேலிகறள பரா ரிப்பதற்கான 
நிதியானது கணிக்கப்பட்டு, நிறுேப்படும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் புதிய 
முரண்பாட்டுப்பகுதிகள் உருோகு ாயின் அேற்ைிறன தீர்க்கும் ேறகயில் 50 km நீள ான புதிய 
 ின்சார வேலிகறள நிர் ாணிப்பதற்கான வ லதிக நிதிகள் ஒதுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். கும்புக்கண் 
ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால் ஏற்படக்கூடிய ேன அழிப்புக்கறள ஈடுமசய்யும் ேறகயில், 
காடுகளின்  ீளுருோக்கத்துக்கு கால்ோய் ேழியின் இடது  ற்றும் ேலது கறரகள், HFL  ற்றும் BTL 
க்கு இறடப்பட்ட ஒதுக்குப்பகுதிகள்  ற்றும் பூப்பை  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதியில் அறடயாளங்காணப்பட்ட 
சரிவுப்பகுதிகளில் ஏைக்குறைய 152 ஏக்கர் காணிகள் முன்ம ாழியப்பட்டன. வ லும்,  ீளற ப்புத் 
திட்டம் உள்ளடங்களாக சுற்ைாடல் தணிப்புத் திட்டத்துக்கான மசலோக ரூபா 200  ில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டது.     

 
சமூகத்தாக்கங்களுக்கான தைிப்பு நெவடிக்கககள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட 579 குடும்பங்களில், 298 

குடும்பங்கள்  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய நிறலயிலுள்ளன. ஆகவே இத்திட்ட ானது ேறக A க்குரிய 
 ீள்குடிவயற்ைத் திட்ட ாக ேறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, திட்டத்திறன ஆரம்பிக்க முன்னர், 
நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால், வதசிய ேழிகாட்டல்களுக்கற ய முழுற யான  ீள்குடிவயற்ை 
மசயற்பாட்டுத் திட்டம ான்று (RAP) உருோக்கப்பட்டு, திட்டத்திறன ஆரம்பிக்க முன்னர் 
அமுலாக்குதல் அேசிய ாகும். திட்டத்தின் ேடிேற ப்பு அேத்றதயில் RAP நிறைவுமசய்யப்படுதல் 
அேசிய ாகும். பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் முறைப்பாடுகளுக்குரிய தீர்வுகளுக்கான நடேடிக்றககறள 
ேிருத்தி மசய்ேதனூடாக திட்டத்தினாலான நன்ற கள் முறையாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுேறத 
உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக அற யும். இது தேிர திட்டத்தினாலான காணி சுேகீரிப்புக்களினாலான 
நிரந்தர ான மபளதீக  ற்றும் மபாருளாதார இடம்மபயர்வுகள்  ற்றும் ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட காணிகறள 
 ீளப்மபறுதல் வபான்ைன, ஏறனய அறனத்துத் திட்டங்களுக்கும் மபாதுோனமதாரு சோலாக 
அற ப்மபறுகின்ைது.  இப்பிரச்சறனகளில், காணிகறள சுேகீரிப்பதனால் மபளதீக  ற்றும் மபாருளாதார 
இடம்மபயர்வுகளானது  ிகவும் சிக்கலான பாரிய பிரச்சறனயாக அற ேதனால், பாதிக்கப்படும் 
ோழ்ோதாரத்தின் தன்ற க்வகற்ப ோழ்ோதார  ீளற ப்புத் திட்டங்கறள உருோக்குதல் 
அேசிய ாகும். மபரும்பாலான குடும்பங்கள் தங்களது ோழ்ோதாரத்துக்காக ேிேசாயத்திறன 
நம்பியுள்ளற யினால், சிைியளோன காணித்துண்டிறன சலுறகயாக ேழங்குகின்ைற யானது 
அேர்களின் ேிருப்பத்திறன அறடேதற்கு ஏதுோக அற யும் . 
 



 

XII 
 

பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான பயிர்மசய்  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளுக்கான 
காணிகறள ேழங்குேதற்காக மூன்று பகுதிகளில் (பூப்பை, மபப்பலாமதனிய  ற்றும் லூலமேட்டிய)  
ம ாத்த ாக 532 ஏக்கர் (215 மஹக்டயர்) காணிகள் அறடயாளங்காணப்பட்டன. இதில்  ீள்குடிவயற்ை 
நடேடிக்றககளுக்காக மபப்பலாமதனிய பகுதியில் 50.6 மஹக்டயர் காணிகளும், பூப்பை பகுதியில் 30.4 

மஹக்டயர் காணிகளும் (ம ாத்த ான 123.8 மஹக்டயர்களில்) நுகரப்பட்டதுடன்,  ிகுதியான பூப்பை 
பகுதியில் 93.4 மஹக்டயர் காணிகளும், லூலமேட்டிய பகுதியில் 41 மஹக்டயர் காணிகளும் 
பயிர்மசய்றகக்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ளன.கிரேண்ணாமகாட கிரா த்தில் அற யப்மபற்றுள்ள 
ேிகாறர ( ற லகஸ்மதன்ன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுக்குரியது ) தாக்கத்துக்குள்ளாகும். இதில் ஒரு 
கட்டற ப்பு (தர் சாலாே) இழக்கப்படுேதுடன்,  ீள்நிர் ாணிக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். வ லும், 
ேிகாறரக்குரிய நஷ்டஈட்டுக்கு வ லதிக ாகமபாருத்த ான காணித்துண்டு ேழங்கப்படுதல் 
அேசிய ாகும். 
 
திட்டத்தினால், மதன்வனயாய முன்பள்ளிக்குரிய கட்டடம் பகுதியளேில் பாதிப்புக்குள்ளாகும்.  HFL 
பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ள  லசலகூடங்கள்  ாத்திரம் பாதிக்கப்படுேதுடன், ஏறனய கட்டடங்கள் 
அறனத்தும் HFL எல்றலக்கு மேளியில் அற யப்மபற்றுள்ளன. ஆகவே, பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
கட்டற ப்பு  ாத்திரம்  ீள்நிர் ாணிக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். ஆகவே பாதிக்கப்பட்ட கட்டற ப்புக்கள் 
 ீளற க்கப்படுேது அேசிய ாகவுள்ளதுடன், NBRO அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தணிப்பு 
நடேடிக்றககள் அமுல்படுத்தப்படுதல்  ிகவும் அேசிய ாகும். 
திட்ட நடேடிக்றககளினால் இரு ேதீிகள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகின்ைன: தரன்னாமகாட ஊடான 
பல்வலக  – படல்கும்புை ேதீி (ேறக B ேதீி)  ற்றும் ரத்தனாமதனிய – மகண்டாேின்ன (ேறக C). 
 ாற்று ேதீிகள் ேழங்கப்படவேண்டும ன்பதுடன், சமூகத்தினருக்கு குறைோன பாதிப்புக்கறள 
ஏற்படுத்தும் ேண்ணம் தற்வபாதுள்ள ேதீி ேறலயற ப்புக்களுடன் இறணக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.        

 

கும்புக்கண் ஓயா திட்டப்பகுதியில் 41 மதால்மபாருளியல் முக்கியத்துேம்ோய்ந்த இடங்கள் 
அறடயாளங்காணப்பட்டன. இதில்  ீள்குடிவயற்ை மசயற்பாடுகளினால், 21 இடங்கள் வநரடியாக 
அல்லது  றைமுக ாக பாதிப்பறடேதற்கான ோய்ப்புக்கள் நிலவுகின்ைன. ஆகவே, மதால்மபாருளியல் 
திறணக்களத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட மதால்மபாருளியல் தாக்க  திப்படீ்டில் (தணிப்பு நடேடிக்றககள்) 
ேிேரிக்கப்பட்டுள்ள தணிப்பு நடேடிக்றககறள முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். 
 
முடிவு 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் ம ாத்த முதலீட்டுத்மதாறக ரூபா 40,740 

 ில்லியயாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தினாலான வதைிய ேருடாந்த நன்ற யாக ரூபா 4193.5 

 ில்லியன் அற யும ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. வ லும், உள்ளக திரும்பல் ேதீம் (10.9%)  ற்றும் 
வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி (ரூபா 93.9  ில்லியன்) எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைற யினால், 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது மபாருளாதார ரீதியாக சாத்திய ான திட்ட ாக அற கின்ைது. 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால், மபாருளாதார  ற்றும் சமூக நன்ற கள்  ாத்திர ின்ைி, 
ஒட்டும ாத்த வதசிய அபிேிருத்திறயயும் வ ம்படுத்துேவத இதன் வநாக்க ாக அற யப்மபற்றுள்ளது . 
ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட இத்திட்ட ானது ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் ோழும்  க்களுக்கு 
 ட்டு ல்லா ல் வதசிய ரீதியில்  ிகவும் முக்கியத்துேம்ோய்ந்ததாக அற கின்ைது  .றகயில் இவ்ேைிக்
உரிய பிரிவுகளில், சமூக மபாருளாதார நன்ற கள் மதாடர்பில் ேிபரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

இறுதியாக, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் ோழும்  க்களுக்கு 
பல்வேறு ேறகயான வநரான ேிறளவுகள் ஏற்படுேதுடன், மபாருத்த ான தணிப்பு மசயற்பாடுகறள 
முன்மனடுப்பதனூடாக எதிரான தாக்கங்கள் தணிக்க முடியும் . இத்திட்டத்திறன வ ற்குைிப்பிட்ட 
காரணங்களுக்காக முன்மனடுக்கு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது  .எவ்ோைாயினும் , திட்ட நிர் ாணம் 
 ற்றும் மதாழிற்பாட்டுக் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய குைிப்பிடத்தக்க எதிரான தாக்கங்கறள 
தணிக்கும்மபாருட்டு, முன்ம ாழியப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்றககறள மசயற்படுத்தல் மதாடர்பில் 
முறையான கண்காணிப்புகறள வ ற்மகாள்ளுதல் அேசிய ாகும் . 
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அத்தியாயம் 1 

1. அறிமுகம்  

 

திட்ெத்தின்  ின்னைி 

கும்புக்கன் ஓயா ஆைானது, இலங்றகயின் மதன்கிழக்குப் பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், 
நமுனுகுல  றலத்மதாடரின் கிழக்கு சரிவுப்பகுதிகளிலிருந்து உருோகின்ைது. இதன் பிரதான 
கிறளயான குலந்த ஓயா, கலமபத்த பகுதியின் ம ானராகறலயின் ேடபகுதியில் உருோகின்ைது. 
கும்புக்கன் ஓயா பதுறள  ாேட்டத்தின் பசறை பகுதியில் ஆரம்பித்து, ேடல்கும்புை, ம தக , 
ம ானராகறல  ற்றும் ம ானராகறல  ாேட்டத்திலுள்ள சியம்பலான்டுே ஆகிய பகுதிகளினடாக 116 
கிவலா ீற்ைர்கள் ஊடறுத்துச்மசன்று இறுதியில், அம்பாறை  ாேட்டத்தின் பாண  பகுதியில் இந்திய 
சமுத்திரத்துடன் வசர்கின்ைது. கும்புக்கன் ஓயா ம ாத்த ாக 1,233 சதுர கிவலா ீற்ைர் பரப்பளறே 
மகாண்டுள்ளதுடன், ேருடாந்த சராசரி  றழேழீ்ச்சியானது, தாழ்நிறல பள்ளத்தாக்கிலிருந்து, வ ற்பரப்பு 
ேறர 1000mm லிருந்து 2500 mm ேறர வேறுபடுகின்ைது. 
 

கும்புக்கன் ஓயாேின் ம ாத்தப்பரப்பிறன வ லும் மூன்று பகுதி மகாள்பரப்புக்களாகப்  பிரிக்க முடியும், 
அறே, வ ற்பரப்பு (25%  ான ேடிகால் பகுதி  ற்றும் 2,000 - 3,000 mm  றழேழீ்ச்சி பகுதியினுள் 
அடங்குகின்ைது), நடுக் மகாள்பரப்பு (65%  ான ேடிகால் பகுதி  ற்றும் 1,000 - 2,000 mm  றழேழீ்ச்சி 
பகுதியினுள் அடங்குகின்ைது)  ற்றும் தாழ்நிறல மகாள்பரப்பு (10%  ான ேடிகால் பகுதி  ற்றும் 500 -

1,000 mm   றழேழீ்ச்சி பகுதியினுள் அடங்குகின்ைது). வ லும், இதற்கு அருகிலுள்ள இரு ஆற்றுப் 
பள்ளத்தாக்குகளின் நீர் ேழங்கறள கேனத்திற்மகாள்ளும்வபாது, ம னிக் கங்றக (1,272 சதுர 
கிவலா ீற்ைர்)  ற்றும் கிரிந்தி ஓயா (1,165 சதுர கிவலா ீற்ைர்) ஆகியன அவத ாதிரியான 
மகாள்பரப்பிறன மகாண்டுள்ளதுடன், அேற்ைின்  றழேழீ்ச்சிப் பரம்பல்கள் (1,670 mm   ற்றும் 1,618 

mm) பிரதான நீர்த்வதக்கங்களான, மேமஹரகல (75 MCM)  ற்றும் லுணுகம்மேஹகர (180 MCM)  
வபான்ைேற்றுடன்,  ிகவும் ேிறனத்திைனான முறையில் இலங்றகயின் ஹம்பாந்வதாட்றட 
பிராந்தியத்துக்கான நீர்ப்பாசன  ற்றும் குடிநீர் ேழங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடியதாக அற யும். 
எவ்ோைாயினும், கும்புக்கன் ஓயா பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் எந்தேித ான பிரதான நீர்த்வதக்கங்களும் 
இல்றல. 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்க அபிேிருத்தித்திட்ட ானது, ேரலாற்றுச் சான்றுகள் 
 ற்றும் கும்புக்கன் ஓயாேிலிருந்து பாேறனக்குட்படுத்தா ல் ேருடாந்தம் கடலுக்கு ேிடப்படும் 427 

MCM அளோன நீர் ேளத்திலிருந்து நன்ற கறளப் மபறும்வநாக்குடன் நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களத்தினால் முன்மனடுக்கப்பட்ட நீர்நிறலயியல் ஆய்வுக்கற்றககளின் முடிவுகள் 
ஆகியேற்ைிறன கேனத்திற்மகாண்டு திட்ட ிடப்பட்டது. இப்பகுதியில் ஆதி ேிேசாயக் குடி க்கள் சு ார் 
கி.மு 300 களிலிருந்வத ோழ்ந்துேருேதாக ேரலாற்ைியல் ஆதாரங்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. 
தற்வபாறதய நிறலயில், கும்புக்கன் ஓயாேில், பல அறணக்கட்டுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட 
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் நிறுேப்பட்டதுடன், இதில் பிரதான ாக அற யப்மபறும் கும்புக்கன 
அறணக்கட்டு, மகாழும்பு – இரத்தினபுரி – மேல்லோய-  ட்டக்களப்பு (A4) பிரதான ேதீியிலில் 243 கி. ீ 
கட்றட தூரத்தில் அற ந்துள்ளதுடன், புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலாண்டுே 
பிரவதசமசயலாளர் பிரிவுகளில் அற யப்மபற்றுள்ள சு ார் 2,000 ஏக்கர் காணிகளுக்கான நீர்ப்பாசன 
ேசதிகறளயும் ேழங்குகின்ைது.  

நீர்ப்பாசன அபிேிருத்திக்காக கும்புக்கன் ஓயாேிலிருந்து நீறர மபறுேதற்காக இரு மேவ்வேைான திட்ட 
 ாற்றுேழிகள் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்டன;       
 

திட்ெ  ாற்றுவழி  (PA)-1:  ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளின் பின்னர், மஹபஸ்ஸ  ற்றும் பிந்துனுக்கட 
சிைிய குளங்களின் கீழான பாசனப்பகுதிக்கு நீறரப்பாய்ச்சும் ேறகயில், கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலது 
கறரப்பக்க ாக நீறரத் திருப்ப, நுக ண்டிய பகுதியில் அறணக்கட்மடான்று நிர் ாணிக்கப்படுதல் 

 

திட்ெ  ாற்றுவழி (PA)-2: கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு குறுக்காக அறணமயான்றை நிர் ாணித்தல், 
தற்வபாதுள்ள கும்புக்கன அறணக்கட்டுக்கு வ லாக 13.4 கி.  ீற்ைரில் பல்வதறே நீர்த்வதக்கத்றத 
உருோக்குேதன் மூல ாக, கும்புக்கன் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்குகளில், நீர்ப்பாசனப் 



 

2 
 

பகுதியின் பரப்பிறன அதிகரிப்பதுடன், பயிர்மசய் மசைிேிறனயும் அதிகரித்தல். இத்மதரிேிலும், 
நுக ன்டிய அறணக்கட்டுப்பகுதியிலான நீறர, கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலது கறர  ற்றும் 
பள்ளப்பகுதியிலான அபிேிருத்திக்கு திருப்புேறதயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. அத்துடன், 
இந்நீர்வதக்கத்தினால் நீரியல்  ின்னிறன உருோக்குேதுடன், ம ானராகறல  ாேட்டத்திற்கான குடிநீர்த் 
வதறேகறளயும் பூர்த்தி மசய்யக்கூடியதாக அற யும். 
 

திட்ட  ாற்றுேழி PA-1 உடன் ஒப்பிடுறகயில் அதிக நன்ற கள் கிறடப்பதனால்  PA-2 றன 
அமுல்படுத்த தீர் ானிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்திறன நிறுவும் வநாக்குடன், 
மதஹிகிடாக  கிரா த்தில், உருளியினால் அழுத்தப்பட்ட மகாங்கிரீட் (RCC) அறணயானது, கும்புக்கன் 
ஓயாவுக்கு குறுக்காக நிர் ாணிக்கப்படும். கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு முன்மனடுக்கப்பட்ட திட்டமுன் 
கற்றகயின் பிரகாரம், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க ானது ம ாத்தக் மகாள்ளளவு 46.4 (MCM) உடனும், 
அடியிலான வச ிப்பு 2.4 MCM உடனும் ேடிேற க்கப்பட்டதாக அைியமுடிகின்ைது. 
முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அற ேிடத்தில், சராசரி ேருடாந்த உள்நீவராட்டம் 198 MCM ஆகவும், 
சராசரி ேருடாந்த நீர்ப்பாசன வதறே 126 MCM ஆகவும் கணிக்கப்பட்டது. முன்ம ாழியப்பட்ட 
கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தில் நீர் காணப்படும் நிறலயிறன கேனத்திற்மகாள்ளும்வபாது, 5.22 km 

சுரங்கேழியினூடாக 68 MCM அளோன நீறர ஹுலந்தா ஓயாவுக்குக் கடத்துேதுடன், தற்வபாதுள்ள 
ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டின் நீட்டுேதன் மூல ாக, இறுதியாக ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்குக்கு 
அருவக அற யப்மபற்றுள்ள எத்தி வல  ற்றும் மகாத்தியாகல பகுதிக்கு நீறரப் பாய்ச்சத் 
திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், அறடயாளங்காணப்பட்ட ஏழு சிைிய குளங்களான; நுக ன்டிய 
அறணக்கட்டு திட்டத்திலுள்ள மஹமபஸ்ஸ  ற்றும் பிந்துனுகட குளங்கள்  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயா 
அறணக்கட்டு திட்டம்  ற்றும் ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்கிலுள்ள வதனாகல்லந்த, இத்வதகட்டுே, 
பணுோராவேகண்டிய, ேட்டர   ற்றும் மேேவேன ஆகியன புனர்நிர் ாணம் மசய்யப்பட்டு, வ லதிக 
நீறர அேற்ைில் வச ித்துறேக்கத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. 
 

அத்துடன், ம ானராகறல  ாேட்டத்தின் நகர/ குடிநீர் வதறேகறள பூர்த்திமசய்யும் வநாக்குடன் 
ேருடாந்தம் சு ார் 12 MCM அளோன நீர் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  நீர்ப்பசனத்திலிருந்து மேளிவயறும் 
நீரானது இரு சுளுேிஸ் கதவுகளினூடாக அனுப்பப்பட்டு  ின் உற்பத்தி மசயற்பாடுகள் 
முன்மனடுக்கப்படும். வ லும், 0.9MW  ற்றும் 2 MW மகாள்ளளவுகறளக் மகாண்ட இரு  ின்சக்தி 
ேடீுகறள அற த்து, முறைவய 5.9  ற்றும் 10.2 GWh அளோன  ின்னிறன வதசிய  ின் 
ேறலயற ப்புக்கு ேழங்கத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. ேலது கறர  ின்சக்தி ேடீானது RCC இன் 
பள்ளப்பகுதியில் அற யப்மபறுேதுடன், இடது கறர  ின் ேடீானது ரத்னாமதனிய கிரா  
உத்திவயாகத்தர் பிரிேில் சுரங்கேழியின் முடிேில் அற யப்மபைவுள்ளது.  

திட்டத்தின் கூறுகள், திட்ட தள ேறரபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதுடன், இது உரு 1.1 இல் 
தரப்பட்டுள்ளது.  
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உரு 1.1 திட்டத்தின் பிரதான கூறுகளை உை்ைடக்கிய ப ாதுவான திட்டத் தைவளர டம்  
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1.1 முன்ட ாழியப் ட்ெ திட்ெத்தின் பநாக்கங்களும், நியாயப் டுத்தலும் 

கும்புக்கன் ஓயா பள்ளத்தாக்கிறன, அபிேிருத்தியறடந்த பள்ளத்தாக்குப் பகுதியின் கீழ் ேறகபிரிக்க 
முடியும். தற்வபாறதய நிறலயில், கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு குறுக்காக எந்தேித ான நீர் வச ிப்பு 
நீர்த்வதக்கங்களும் அற யப்மபைேில்றல. எவ்ோைாயினும், கும்புக்கன் ஓயா அறணக்கட்டுத் திட்டம் 
(2000 ஏக்கர்கள்), ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டுத்திட்டம் (225 ஏக்கர்கள்), சத்தாதிஸ்ஸ குளம் (450 
ஏக்கர்கள்)  ற்றும் கு ண குளம் (150 ஏக்கர்கள்) ஆகிய நான்கு பாரிய, நடுத்தர  ற்றும் சிைியளோன 
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் அற யப்மபற்றுள்ளன. வ லும், கும்புக்கன் ஓயாேின் கீழ் பல சிைியளோன 
நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களும் அற யப்மபற்றுள்ளன. ஹுலந்தா ஓயாேின் வசர்க்றகயின் கீழ், வ லும் 
ஏறனய இரு கிறளகளான, நம்வபன் ஓயா  ற்றும் அலவகாலா ஆரா ஆகியன கும்புக்கன் ஓயாவுடன் 
இறணகின்ைன. எவ்ோைாயினும், இவ்ேிரண்டு நீவராறடகளும், கதிர்கா ம் ம னிக் கங்றக 
பள்ளத்தாக்கின் கீழ், கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலது கறரப்பகுதி  ற்றும் கும்புக்கன் ஓயாேின் பகுதிக் 
கீழ்ப்பரப்பிறன உருோக்கும், யால பாதுகாக்கப்பட்ட இயற்றக ஒதுக்கிடம்  ற்றும் யால கிழக்கு 
வதசியப் பூங்கா வபான்ைன ருகுணு வதசியப்பூங்காேின் வநரடியான வ ற்பரப்புப்பகுதியில் 
அற யப்மபறுேதனால், அபிேிருத்தி மசய்யப்பட ாட்டாது. ஆகவே, கும்புக்கன் ஓயாேின் பகுதிக் 
கீழ்ப்பரப்பில் நீர்ப்பாய்ச்சலுடனான ேிேசாய அபிேிருத்தி நடேடிக்றககறள முன்மனடுப்பது 
சாத்தியப்படாது. பாதுக்கக்கப்பட்ட பகுதிகளுடனான திட்ட ேறரபடம் பின்னிறணப்பு VI இல் உரு 2 
இல் தரப்பட்டுள்ளது. 
     

ம ானராகறல  ாேட்டத்திலுள்ள, நிலவ ல் நீர் நிறலகறள ேிறனத்திைனான முறையில் 
பயன்படுத்துேதில் முறையான ஒழுங்குபடுத்தல்கள் இல்லாற யினால், இம் ாேட்டத்தில், ேிேசாய 
அபிேிருத்தி நடேடிக்றககறள முன்மனடுப்பதற்குரிய நீர்ப்பாய்ச்சலுக்கான பாரிய வதறே நிலவுகின்ைது. 
ம ானராகறல  ாேட்டத்தில்,  ிகக்குறைந்த சதேதீ ான  க்கவள குழாய்நீறரப் மபறுேதற்கான 
ேசதிகறளக் மகாண்டுள்ளனர். ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால், இப்பிராந்தியத்தில் 
அறடயாளங்காணப்பட்ட சமூக-மபாருளாதார அபிேிருத்தித் வதறேகளுக்கான தீர்வுகறள 
எட்டக்கூடியதாக அற யும். 
 

ஹுலந்தாே – பிபில பிரதான ேதீியின் வ ற்குப்புை ாக, 500  ீற்ைர்கள் தூரத்தில்,  பிரதான கும்புக்கன் 
ஓயாவுடன், மபல்லன் ஓயா வசரும் வ ற்புைப்பகுதியில், நாலக்க நகரத்துக்கு அருகாற யில் 
அறணமயான்ைிறன நிர் ாணிப்பதனால் முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கம் நிறுேப்படும். 
இப்பகுதியானது, பிரதான கும்புக்கன் ஓயா கிழக்கு – வ ற்காக பாயும் வநரான பகுதியாகும். 
முன்ம ாழியப்பட அறணயின் அச்சானது, ேடக்கு- மதற்கு திறசயாக, ஹுலந்தாே – பிபில பிரதான 
ேதீிக்கு ச ாந்தர ாக அற யும். முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க ானது, கும்புக்கன் ஓயா பள்ளத்தாக்கின் 
1,233 Km2, ம ாத்த ம ாத்தக் மகாள்பரப்புடனான 140 km2 இன் ம ாத்தக் மகாள்ளளவு 46.4 MCM ஆக 
அற யும். கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்திறன நிறுவுேதன் ேிறளோக, கும்புக்கன் ஓயா 
அறணக்கட்டின் ம ாத்த மகாள்பரப்பானது, 260 km2 லிருந்து 120 km2 ஆகக் குறைேறடயும். 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட அமுலாக்கத்தினால், ஏக்கர்கள் புதிய காணிகளுக்கான நீர்ப்பாசன ேசதிகறள 
ஏற்படுத்தல், புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலானடுே பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளில் 
தற்வபாதுள்ள அறடயாளங்காணப்பட்ட 3,100 ஏக்கர் காணிகளின் ேிறளச்சறல இரு டங்காக 
அதிகரித்தல் வபான்ை பிரதான நன்ற கள் ஏற்படுகின்ைன. அத்துடன், கீழ்ப்பகுதி அபிேிருத்தியின் கீழ், 
கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலது  ற்றும் இடது கறரகளின் கீழுள்ள சிைிய  ற்றும் மபரிய குளங்களுக்கு 
நீரிறன ேழங்குேதன்  ஊடாக, தற்வபாதுள்ள 3,039 ஏக்கர் காணிகளுக்கான நீர்ப்பாசன ேசதிகறள 
ஏற்படுத்துேதனால் ேிறளச்சறல வ லும் அதிகரிக்கத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.    

நீர்ப்பாசன உட்கட்டற ப்பு அபிேிருத்திக்கு வ லதிக ாக, ம ானராகறல, நாக்கல்ல, கும்புக்க , 
ஒக்கம்பிட்டிய  ற்றும் புத்தளப் பகுதிகளுக்கான குடிநீர் வதறேகறள பூர்த்திமசய்யும் ேறகயில், 
ேருடாந்தம் 12 MCM நீரிறன ேழங்கவும், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம்  ற்றும் குளங்களில் நன்னரீ் 
 ீன்ேளத்றத அதிகரித்தல்  ற்றும் ேருடாந்தம் 16 GWh  ின்சக்திறய உருோக்கவும்   
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 
திட்ட அற ேிடங்கள்  ற்றும் அபிேிருத்தி மசய்யப்பட முன்ம ாழியப்பட்ட  ற்றும் தற்வபாறதய 
நிறலயில் காணப்படும் நீர்ப்பாசனப் பகுதிகறள மகாண்ட நிர்ோக ேறரபடம் உரு 2.1 இல் 
தரப்பட்டுள்ளது.   
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1.2 EIA அறிக்ககயின் பநாக்கங்கள் 
இலங்றகயில் அபிேிருத்தித் திட்டங்கறள முன்மனடுக்றகயில், வதசிய சுற்ைாடல் சட்டத்தின் கீழ் 
சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றகயிறன முன்மனடுப்பது  ிகமுக்கிய ான வதறேப்பாடாகும். 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா அபிேிருத்தித் திட்ட அமுலக்கத்தினால், 322 மஹக்டயர் காணிகள் 
சுத்திகரிக்கப்படுேதுடன், ஏைக்குறைய 298 ேடீுகள் இடம்மபயர்க்கப்பட்டு, சில ேிேசாயக்காணிகளும் 
சுேகீரிக்கப்படுகின்ைன. அத்துடன், திட்டத்தின் கீழ், ஹுலந்த ஓயாவுக்கு நீரிறனப் பாய்ச்ச 4.5 

கிவலா ீற்ைர் நீள ான சுரங்கேழிப்பாறதறய நிர் ாணிக்கவும் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. திட்டத் 
தறலயடீுகறள கேனத்திற்மகாள்ளும்வபாது, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது, 1993ஆம் ஆண்டு ஜூன், 
24 இல் மேளியிடப்பட்ட, 772/22 ஆம் அரச ேர்த்த ானி,  ற்றும் 1999ஆம் ஆண்டுக்குரிய அதன் 
திருத்தங்களின் பிரகாரம் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பரிந்துறரக்கப்பட்ட திட்டங்களில் உள்ளடங்குகின்ைது. 
ஆகவே, வதசிய சுற்ைாடல் சட்டத்தின் 47 (1980) கீழ், பரிந்துறரக்கப்பட்ட அறனத்துத் 
திட்டங்களுக்கு ான சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றகறய (EIA) முன்மனடுப்பது சட்டரீதியான 
வதறேப்பாடாகும். இத்திட்டத்தின் திட்டப்பிவரரறணயாளரான நீர்ப்பாசன  ற்றும் நீரியல் ேளங்கள் 
அற ச்சினால், பின்ேருேனேற்றை அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு இவ் EIA ஆரம்பிக்கப்பட்டது; 

 

• திட்ட இடத்தின் தற்வபாறதய அடிப்பறட நிறலற கறள ஆேணப்படுத்தல் 

• முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுற்ைாடல் தாக்கங்கறள 
அறடயாளங்கண்டு,  திப்பிடுதல் 

• திட்டத்தினால் எதிர்வுகூைப்படும் எதிரான தாக்கங்கறள, தேிர்க்க, தணிக்க, 
ஈடுமசய்ேதற்கான மபாருத்த ான தணிப்பு நடேடிக்றககறள பரிந்துறரத்தல்.  ற்றும் 

• திட்ட இடத்துக்குரிய சுற்ைாடல் கண்காணிப்பு திட்டத்திறன ேழங்குேதனூடாக, தணிப்பு 
நடேடிக்றககள், திட்ட  ாற்றுேழிகள்  ற்றும் திட்டத்தின் ஒட்டும ாத்த சுற்ைாடல் 
நிறலவபண் தன்ற யிறன அறடேதற்கான கண்காணிப்புத் திட்டங்களுக்கான 
திட்டத்மதரிவுகறள ேழங்குேதற்கான ேழிேறககறள ஏற்படுத்தல் 

 

 
இவ் கற்றகயானது, ேனப்பாதுகாப்புத் திறணக்களத்தினால் ேழங்கப்பட்ட TOR க்கு அற ோக 
முன்மனடுக்கப்பட்டது. ேனப்பாதுகாப்புத் திறணக்களத்தினால் (FD) ேழங்கப்பட்ட TOR,  ின்னிகைப்பு 
I இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

 

1.3 EIA அறிக்கக தயாரிப் ின் ப ாது  ின் ற்றப் ட்ெ டசயற் டிமுகறகள்  ற்றும் 
டதாழில்நுட் ங்கள் 

இத்திட்டத்துக்குரிய சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றகயானது, பிரதான ாக வதசிய சுற்ைாடல் சட்டம் 47 

1980   ற்றும் அதன் திருத்தங்கள் சட்டம் 56, 1988 க்கு அற ோக,  ேனப்பாதுகாப்புத் 
திறணக்களத்தினால் ேழங்கப்பட்ட TOR இறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு முன்மனடுக்கப்பட்டது. 
சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றக அைிக்றகயிறன தயாரிக்றகயில் பின்ேரும் மசயற்படிமுறைகள் 
முன்மனடுக்கப்பட்டன.  

 
இரண்ொம்நிகலத் தரவுககள பசகரித்தல் 

நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால், 2013ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட திட்டமுன் கற்றக அைிக்றக 
 ாத்திரவ , முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கூறுகள்  ற்றும் மதாழில்நுட்ப தரவுகறள உள்ளடக்கிய,  
2019 ஆம் ஆண்டு ேறரக்குமுள்ள ஒவரமயாரு ஆேண ாகும். இவ்ேைிக்றகயானது, EIA 
குழுேினரினால்  ீளாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு, இதிலுள்ள தகேல்கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு 
தயாரிக்கப்பட்ட திட்ட ேறரபைிக்றக ச ர்ப்பிக்கப்பட்டது. அத்துடன், திட்டமுன் கற்றக அைிக்றகயில் 
உள்ளடங்காத சில மதாழில்நுட்ப தரவுக் குறைபாடுகறள நிேர்த்திமசய்யும் ேறகயில், ம ானராகறல 
பிரத  நீர்ப்பாசனப் மபாைியியலாளர் அலுேலக மபாைியியலாளர் திரு. எச்.பிb.பி. பண்டார 
அேர்களினால் தரவுகள்  ீளாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டு முழுற யான அைிக்றக தயாரிக்கப்பட்டது. 
திட்ட TOR இன் வதறேகளுக்கற ய, முதற்கட்ட ாக  திட்டத்துடன் மதாடர்புறடய தகேல்களான,  
திட்ட இடத்தின் சூழலியல் ேளங்கள், சமூக – மபாருளாதார ேிபரம், தறரத்வதாற்ைற ப்பியல், 
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காலநிறல, புேியியல்  ற்றும்  ண்ணின் ேறககள் ஆகியன வசகரிக்கப்பட்டு,  ீளாய்வுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டன. வ லும், இது வபான்ை ஏறனய திட்டங்களின் கற்றககளும் 
ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டன. இரண்டாம் நிறலத் மூலங்களிலிருந்து திரட்டப்பட்ட தரவுகறள 
 ீளாய்வுக்குட்படுத்திய பின்னர், ஏதாேது வ லதிக தரவுகளுக்கான வதறேகள் காணப்படுேது 
அறடயாளங்காணப்படு ிடத்து, TOR இல் பரிந்துறரக்கப்பட்டதன் பிரகாரம், அறடயாளங்காணப்பட்ட 
தரவுகளுக்குரிய குறைகறள நிேர்த்திமசய்யும் ேறகயிலான பரந்த கள ஆய்வுக்கற்றககள் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய சுற்ைாடல் 
தாக்கங்கறள எதிர்வுகூறுேதுடன் அேற்றுக்கான தணிப்பு நடேடிக்றககறள முன்ம ாழிேதற்காக 
ஏறனய மதாடர்புறடய  மேளியடீுகள்  ற்றும் ஆய்வுக்கற்றககள் பயன்படுத்தப்பட்டன.      

பின்னர், சீன வதசிய கனரக இயந்திரங்களின் கூட்டுத்தாபனத்தினால் (CHMC) 2019ஆம் ஆண்டு 
தயாரிக்கப்பட்டு, ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டமுன் கற்றக அைிக்றகறய பயன்படுத்து ாறு EIA குழுவுக்கு 
அைிவுறுத்தப்பட்டது. ஆகவே, இவ் அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் 
பிரதான மதாழில்நுட்ப அம்சங்கள்  ற்றும் பிரதான வேறலகள் அறனத்தும், 2019ஆம் ஆண்டு 
தயாரிக்கப்பட்டு, ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டமுன் கற்றக அைிக்றகக்கு அற யவே இடம்மபறுகின்ைன. 
கற்ககப்  குதி 
இவ் EIA கற்றகயின் வநாக்கத்துக்காக, முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தினால் முழ்கடிக்கப்படும் பகுதி, 
சுரங்கேழி, கால்ோய்த்தடம், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் நீறரப்மபறும் குளங்கள், 
கட்டறளப்பகுதி,  ீள்குடிவயற்ைப் பகுதிகள்  ற்றும் ஏறனய ேசதிகளான, கல் உறடக்கும் பகுதிகள் 
 ற்றும் மதாழிலாளர் தற்காலிக தங்கு ிடங்கள் ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. 
 

பநாக்டகல்கலக் கூட்ெங்கள் 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்துக்கான சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றக அைிக்றகறய தாயாரிக்றகயில், 
பிரதான பிரச்சறனகறள மேளிக்மகாணர்ேது மதாடர்பில், கற்றக அணி  ற்றும் பிரதான 
பங்குதாரர்களுக்கிறடவய ஓர் ஒப்பந்தத்திறன ஏற்படுத்தும் ேறகயில், பல்வேறுபட்ட வநாக்மகல்றலக் 
கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன. இக் கூட்டங்களில் திட்டப் பயனரின் ஊழியர்கள், ஏறனய உரிய 
அற ப்புக்கள்  ற்றும் பார்றேத்தூரத்திலுள்ள சமூகத்தினர் ஆகிவயார் பங்குபற்ைினர். 

   

திட்ெ முன்னடீ்ொய்வு  ற்றும் அடிப் கெ ஆய்வுகள்  

கும்புக்கன் ஓயா அபிேிருத்திப் பகுதி  ற்றும் அதனுடன் மசல்ோக்குச் மசலுத்தும் பகுதிகளுக்கான 
முன்னடீ்டாய்வு களத் தரிசிப்புக்கள் கடந்த ஆம் ஆண்டு ஒக்வடாபர்  28  ற்றும் 29ஆம் திகதிகளில் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. அடிப்பறட கற்றககளின் வபாது, தற்வபாதுள்ள சுற்ைாடல்  ற்றும் சமூக 
நிறலற கள், ேரலாற்ைியல், கலாச்சார அல்லது மதால்மபாருளியல் இடங்கள் மதாடர்பான கற்றககள் 
உரிய நிபுணர் குழுக்களினால், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மதாடக்கம் 2019 ஆம் ஆண்டு 
ஆகஸ்ட் ேறரயான காலப்பகுதியில் வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. அத்துடன், திட்டப்பகுதியின், நீரியல், 
புேியியல் அம்சங்கள், உயிர்ப்பல்ேறகற   ற்றும்  ிகமுக்கிய ான சூழலியல் அம்சங்கள்  ற்றும் 
நிலப்பயன்பாடு வபான்ைறே மதாடர்பான தரவுகளும் திரட்டப்பட்டன. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத் 
தறலயடீுகளினால் ஏற்படக்கூடிய உணற யான தாக்கங்கறள தீர் ானிக்கும் ேறகயில், சூழலியல், 
சமூக-மபாருளாதார, நீரியல்  ற்றும் புேியியல் அம்சங்கள் மதாடர்பான முறையான தரவுகள், 
அடிப்பறட ஆய்வுகளின் வபாது திரட்டப்பட்டன. கள ஆய்வுகளின் வபாது பின்பற்ைப்பட்ட 
மசயற்படிமுறைகள் கீவழ ேிரிோகத் தரப்பட்டுள்ளன. 

அத்துடன், நீர்ப்பாசன திறணக்களத்தின் அதிகாரிகள்  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டம் மதாடர்பான 
அைிவுறடய உரிய அற ப்புக்கள்/ நிறுேனங்களின் ஊழியர்கள்  ற்றும் அப்பகுதியிலுள்ள 
சமூகத்தினருடனான வநர்காணல்கள் முன்மனடுக்கப்பட்டதுடன், திட்டத்துக்கான  ாற்றுேழிகள், 
மதாழில்நுட்ப அம்சங்கள், ஏற்படக்கூடிய வநரான  ற்றும் எதிரான தாக்கங்கள், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட 
தறலயடீுகளுக்காக முன்ம ாழியப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்றககள் மதாடர்பான கலந்துறரயாடல்களும் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டன.            

 ாற்றுவழிககள  திப் ிடுதல்  

கும்புக்கன் ஓயாேின் நீர்ப்பாசன ேசதிகளின் அபிேிருத்தி மசயற்பாடுகளுக்காக இரு மதரிவுகள் 
முன்ம ாழியப்பட்டதுடன், இரண்டாேது மதரிேின் கீழ், நீர்த்வதக்க அற ேிடத்துக்காக மூன்று 
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மதரிவுகள் கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்டதுடன், இதில் மதரிவு இரண்டு இவ் EIA அைிக்றகக்காக 
 திப்பாய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டது.    

 

1.3.1 தகரத்பதாற்றக ப் ியல், புவியியல்  ற்றும்  ண் வககககள ஆவைப் டுத்து 
வதற்கான டசயற் டிமுகறகள் 

திட்ட இடம்  ற்றும் அதறனச் சூழவுள்ள பகுதிகளில் பின்ேரும் தகேல்கள் திரட்டப்பட்டன. 

- தறரத்வதாற்ைற ப்பியல் ேறரபடம் அளேிறட 1:50,000, 1:10,000 (டிஜிட்டல்  ற்றும் 

ேன்பிரதிகள்) 
- ோனியல் புறகப்படங்கள் (அளேிறட 1:40,000  ற்றும் 1:10,000) 

- சட்டறலட் படங்கள் (கூகுள்) 

- GSMB யிட ிருந்து அறனத்து புேியியல் ேறரபடங்கள் (டிஜிட்டல்  ற்றும் ேன்பிரதிகள்) 
(அளேிறட  1:100,000  ற்றும் 1:50,000) 

- திட்டத்தின் மதாழில்நுட்ப முன்ம ாழிவுகறள உருோக்க பயன்படுத்தப்பட்ட அறனத்து 

அடிப்பறட ேறரபடங்கள் (அளேிறட 1:10,000 லிருந்து 1:1,000 ேறர) 

- திட்ட இடம்  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள பகுதிகள் மதாடர்பான புேியியல் அைிக்றககள் 

- துறளயிடல் தரவுகள் (நீர்ப்பாசன திறணக்களத்திட ிருந்து) 

- நீர் அழுத்த பரிவசாதறன, பிரதான  ாதிரிகள்  ற்றும் புேியியல் தரவுகளின் அேதானிப்புக்கள்     

- துறளகளுக்கான ஊடுபுகேிடுதல்  ற்றும் SPT பரிவசாதறனகள் 

- வசாதறனத் துறளகளிலிருந்து மபைப்பட்ட  ண்  ாதிரிகளின் பரிவசாதறன முடிவுகள் 

 

 

1.3.2 நீரியல் கற்கககளின் டசயற் டிமுகறகள் 
இப்பகுதிகளின் அடிப்பறட நீரியல் அளவுருக்களான  றழேழீ்ச்சி, மேப்பநிறல, ஈரப்பதன் 
வபான்ைேற்ைின் தரவுகள் ேளிேண்டலேியல் திறணக்களத்திட ிருந்து மபைப்பட்டன. 
இந்நிறலயங்களின் அற ேிடங்கள் GIS ேறரபடத்திறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு 
அறடயாளங்காணப்பட்டன. நீர்பாசன கால்ோய் ேறலயற ப்பு, நீவராட்ட ேறரபடம் வபான்ை ஏறனய 
அடிப்பறட தரவுகள் திட்டமுன் கற்றக அைிக்றகயிலிருந்து மபைப்பட்டன. தற்வபாறதய நீர் ேழங்கல் 
 ற்றும் நீர்ப்பாேறன மதாடர்பான தகேல்கள் திட்ட முன்னடீ்டாய்வு கற்றக  ற்றும் சமூக ஆய்வுகளின் 
வபாது மபைப்பட்டன. வ லும், திட்ட ஆய்வுகளிலிருந்து மபைப்பட்ட தகேல்கள்  ற்றும் திட்டமுன் 
கற்றகயின் வபாது மபைப்பட்ட தரவுகள் ஆகியேற்ைிலிருந்து, நீரியல் நிறலற களில் எதிர்காலத்தில் 
ஏற்படக்கூடிய  ாற்ைங்கள்  ற்றும் எதிர்வுகூைப்படும் நீரியல் தாக்கங்கள் மதாடர்பான தகேல்கள் 
மபைப்பட்டன.    

 
நிலக்கீழ்  ற்றும் நிலப ல் நீர், நீரின் தரம், ஒலி  ற்றும் அதிர்வு கற்கககளின் 
டசயற் டிமுகறகள்  
நில  ற்றும் நிலவ ல் நீர், தற்வபாதுள்ள ஒலி  ற்றும் அதிர்வு  ட்டங்களின் அடிப்பறட நிறலற கள் 
மதாடர்பில் கண்காணிக்கப்பட்டன  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட நடேடிக்றககளான, நிர் ாண 
நடேடிக்றகள்  ற்றும் மதாழிற்பாடுகளின் வபாது ஏற்படக்கூடியதாக்கங்கள்  ற்றும் அேற்றுக்கான 
தணிப்பு நடேடிக்றககள் மதாடர்பில் ஆராயப்பட்டது.   

 

1.3.3 சூழலியல் கற்கககளுக்கான டசயற் டிமுகறகள் 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட இடம்  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் பிரதான 
ோழிடங்கள்/ தாேர ேறககறள அறடயாளங்காணும்மபாருட்டு முன்னடீ்டாய்வுக் கற்றக 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டது. இது உயிரியல் சூழல், இனங்களின் பட்டியறல தயாரித்தல், தற்வபாதுள்ள 
சுற்ைாடல் பிரச்சறனகறள அறடயாளங்காணுதல், ஏற்படக்கூடிய சூழலியல் தாக்கங்கறள 
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அறடயாளங்காணுதல்  ற்றும் வதறேயான தணிப்பு நடேடிக்றககள்  ற்றும் 
கண்காணிக்கப்படவேண்டிய ேிடயங்கறள உள்ளடக்கிய அடிப்பறட தகேல்கள் மதாடர்பான 
ஆேணத்றத தயாரிக்கும் வநாக்குடன் முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதி  ற்றும் அதன் 
மேளிப்பகுதிகளில் ேிறரோன சூழலியல்  திப்பாய்வுகள் முன்மனடுக்கப்பட்டன. இவ் ேிறரோன 
ஆய்ேின் வபாது, நீரியல்  ற்றும் தறரயில் தாேர ேிலங்குகறள அறடயாளங்காண்பதற்கான 
பல்வேறுபட்ட மபாருத்த ான முறைற கள்  ற்றும் மதாழில்நுட்பங்கள் உள்ோங்கப்பட்டன. இதற்காகப் 
பயன்படுத்தப்பட்ட,  ாதிரியாக்கல் முறைற கள்  ற்றும் மதாழில்நுட்பங்கள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன. 
   

விலங்குகள்: கற்றக இடத்தில், அறடயாளங்காணப்பட்ட தாேர ேறககள்/ ோழிடங்களிலுள்ள 
தறரயியல் ேிலங்குகறள ஆய்வுமசய்ய நிறரகுறுக்குமேட்டு  திப்பாய்வு முறைற  
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்மோரு குறுக்குமேட்டு பகுதியிலுமுள்ள ேிலங்குகள் பாகுபாட்டியல் குழு 
முறைற களுக்கற ய நில நத்றதகள், தும்பிகள், ேண்ணாத்துப்பூச்சிகள், வஹர் ற்வைாவபானா 
(ஊர்ேன  ற்றும் ஈருடகோழிகள்), பைறேகள்  ற்றும் பாலுட்டிகள் ஆகியேற்ைின் தகேல்கள் 
வசகரிக்கப்பட்டன. ேிலங்குகள் மதாடர்பான தகேல்கறள திரட்ட வநரடியான (பார்றே)  ற்றும் 
 றைமுக ான (ச ிஞ்றச, ேழிகள், அறழப்புகள் அல்லது ஒலிகள், கழிவுகள், எச்சங்கள்,  ணிகள், 
காலடித்தடங்கள்) அேதானிப்புக்கள் முன்மனடுக்கப்பட்டன. அத்துடன், நீரியல் ( ீன், நீரியல் நத்றதகள்) 
 ற்றும் நீரியலுடன் மதாடர்புறடய ேிலங்கினங்களின் (பைறேகள், தும்பிகள், வஹர் ற்வைாவபானா) 
தகேல்கறள திரட்ட நிறர குறுக்குமேட்டுக்கள், துண்டாக்கல் எண்ணிக்றக முறைற கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன.  ீனேர்களுடனான வநர்காணல்கள்  ற்றும்  ீன் பிடிப்புக்கறள அேதானித்தல் 
வபான்ைேற்ைினூடாக  ீன்கள் மதாடர்பான தரவுகள் திரட்டப்பட்டன. ேிலங்கினங்கள் மதாடர்பான 
தரவுகள் சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்களினூடாகவும் மபைப்பட்டன. ேிலங்கினங்கள் மதாடர்பான 
தகேல்கறள திரட்ட பாகுபாட்டியல் குழுக்களின் அடிப்பறடயில் றகயாளப்பட்ட மதாழில்நுட்பங்கள் 
மதாடர்பான சாராம்சம் கீவழ அட்டேறண 1.1 இல் தரப்பட்டுள்ளது.        

    

அட்ெவகை 1.1 கற்கக இெத்தில் விலங்குககள  திவுடசய்ய  யன் டுத்தப் ட்ெ  ாதிரியாக்கல் 
டதாழிநுட் ங்கள் 

 

விலங்குக் குழுக்கள்  டதாழிநுட் ங்கள் 

பைறேகள்  குறுக்குமேட்டு (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான ஆகிய இரு 
அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன), குைிப்பிட்ட இடத்தில் 
கணக்கிடல் (வநரடி  அேதானிப்புக்கள்  ாத்திரம்)  

சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்கள் (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான 
ஆகிய இரு அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன) 

ேண்ணத்துப்பூச்சிகள், 
தும்பிகள்  ற்றும் பூச்சிகள்  

குறுக்குமேட்டு (வநரடி  அேதானிப்புக்கள்  ாத்திரம்),  குைிப்பிட்ட 
இடத்தில் கணக்கிடல் (வநரடி  அேதானிப்புக்கள்  ாத்திரம்)  

சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்கள்  (வநரடி  அேதானிப்புக்கள்  ாத்திரம் 
பயன்படுத்தப்படும்)  

வஹமபற்வைாவபானா 
(ஊர்ேன  ற்றும் 
ஊருடகோழிகள்), நில 
நத்றதகள்  ற்றும் 
சிலந்திகள்  

குறுக்குமேட்டு (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான ஆகிய இரு 
அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன),  குைிப்பிட்ட இடத்தில் 
கணக்கிடல் (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான ஆகிய இரு 
அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன)  

சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்கள் (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான 
ஆகிய இரு அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன) 

முறலயூட்டிகள் குறுக்குமேட்டு (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான ஆகிய இரு 
அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன) 

சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்கள்  (வநரடி  அேதானிப்புக்கள்  ாத்திரம் 
பயன்படுத்தப்படும்) 

 ீன்கள், நீர் நத்றதகள், 
 ற்றும் நன்னரீ் நண்டுகள்  

வநரடி  அேதானிப்புக்கள்  ற்றும்  ீன்கள் பிடிக்கப்படும் தரவுகள்   

சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்கள் (வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான 
ஆகிய இரு அேதானிப்புக்களும் பயன்படுத்தப்பட்டன) 
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அேதானிக்கப்பட்ட ேிலங்கினங்கள்  ிகவும் அண்ற க்காலத்தில், ோன் டர் பூர்ட்டன்  ற்றும் ோன் டர் 
பூர்ட்டன் (2016), ஜயசிங்க et al., (2013), டீ அவபரா (1998), மபட்ஜனிக் et al., (2014), மகாட்டக   ற்றும் 
குணத்திலக (2013), யாப்பா  ற்றும் ரத்னேரீ (2013), பிலிப்ஸ் (1935), டீ சில்ோ et al., (2015), 
குணத்திலக (2007), மபத்தியாமகாட (1991), தாஸ்  ற்றும் டீ சில்ோ (2011), வசா ேரீ  ற்றும் வசா ேரீ 
(2006), டீ சில்ோ (2009),  ான ந்திரா – ஆராச்சி  ற்றும் மபத்தியாமகாட (2006), நாகஸ்  ற்றும் ரகீம் 
(2000), மபர்னாண்வடா (1990)  ற்றும் நாணயக்கார (2014) வபான்ைேர்களினால்  பிரசுரிக்கப்பட்ட 
ேிேரணங்கள்  ற்றும் பாகுபாட்டியல் முறைற கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு 
அறடயாளங்காணப்பட்டன. இலங்றக வதசிய மசந்தரவுப் பட்டியறலப் 2012 (MOE, 2012) பயன்படுத்தி 
இனங்களின் வதசிய பாதுகாப்பு நிறலற கள் மதாடர்பில் தீர் ானிக்கப்பட்டது. 
 
தாவரங்கள்: கற்றக இடத்தில், அறடயாளங்காணப்பட்ட தாேர ேறககள்/ ோழிடங்களிலுள்ள 
தறரயியல் தாேரங்கறள ஆய்வுமசய்ய நிறரகுறுக்குமேட்டு  திப்பாய்வு முறைற  
பயன்படுத்தப்பட்டது. ஒவ்மோரு நிறரகுறுக்குமேட்டு பகுதிகளிலும், அதிகளோன தாேரங்கள்  ற்றும் 
மதரிவுமசய்யப்பட்ட குறைோன தாேரங்கள் (பன்னத்தாேரங்கள்) அேதானிக்கப்பட்டதுடன், அேற்ைின் 
குடும்பங்கள், சாதிகள்  ற்றும் இனங்களும் அறடயாளங்காணப்பட்டன. அவ்ேிடங்களில் 
எழுந்த ான ான அேதானிப்புக்கள் மூல ாக நீரியல்  ற்றும் சதுப்புநில தாேர இனங்களின் 
உயிர்ப்பல்ேறகற  பட்டியல் உருோக்கப்பட்டது. தாேர இனங்களின் சந்தர்ப்போத அேதானிப்புக்களும் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. அறடயாளங்காணப்படாத தாேர இனங்களின்  ாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு, 
குைியிடப்பட்டு, அேற்ைிறன அறடயாளங்காண்பதற்காக வபராதறன, ேிேசாயத் திறணக்களத்தின் 
வதசிய மூலிறககள் பிரிவுக்கு அனுப்பிறேக்கப்படும்.  
  

அேதானிக்கப்பட்ட தாேர இனங்கள்  ிகவும் அண்ற க்காலத்தில், தசாநாயக்க  ற்றும் வபாஸ்வபர்க் 
(1980 – 1991), தசாநாயக்க, வபாஸ்வபர்க்  ற்றும்  ற்றும் கிறளட்டன் (1994 – 1995), தசாநாயக்க  ற்றும் 
கிறளட்டன் (1996 – 2000), தசாநாயக்க, கிறளட்டன்  ற்றும் சேர்- மபஹர் (2006). வபான்ைேர்களினால்  
பிரசுரிக்கப்பட்ட ேிேரணங்கள்  ற்றும் பாகுபாட்டியல் முறைற கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு 
அறடயாளங்காணப்பட்டன. இலங்றக வதசிய மசந்தரவுப் பட்டியறலப் 2012 (MOE, 2012) பயன்படுத்தி 
இனங்களின் வதசிய பாதுகாப்பு நிறலற கள் மதாடர்பில் தீர் ானிக்கப்பட்டது. பூக்கும் தாேரங்களின் 
ேிஞ்ஞானப் மபயர்கள் வசனாமரட்ன (2001)  ற்றும் இலங்றக வதசிய மசந்தரவுப் பட்டியறல 2012 
(MOE, 2012) அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு முன்மனடுக்கப்பட்டது.   
 

1.3.4 சமூக – ட ாருளாதார  திப் ீடுகள் 

NIRP யினால் ேழங்கப்பட்ட தன்னிச்சியான  ீள்குடிவயற்ை ேழிகாட்டல்களின் கட்டற ப்புக்குக் கீவழ 
 திப்படீ்டு முறைற கள் அபிேிருத்தி மசய்யப்பட்டன. இதன் பிரகாரம், தரவுகள்  ற்றும் தகேல்கள் 
ஆகியன நான்கு படிமுறைகளின் கீழ் திரட்டப்பட்டன.  

i. இரு திட்ட நடேடிக்றகளினாலும் பாதிக்கப்பட்ட அறனத்துக் குடும்பங்கறளயும் உள்ளடக்கும் 
ேறகயிலான சமூக- மபாருளாதார  திப்பமீடான்று முன்மனடுக்கப்பட்டது. 

ii. தற்வபாதுள்ள  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட கட்டறளப் பகுதிகளில் ோழும் சமூகத்தினரின், 
வநரான அல்லது எதிரான தாக்கங்கறள  திப்படீு மசய்யும் ேறகயில் வ லதிக தாக்க 
அளேடீ்டு  திப்பமீடான்று வ ற்மகாள்ளப்பட்டது. 

iii. பதிக்கப்பட்ட அறனத்து கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகறளயும் உள்ளடக்கும் ேறகயிலான 
குைிப்பிடப்பட்ட குழுக் கலந்துறரயாடல்கள் முன்மனடுக்கப்பட்டன. 

iv. அரச  ற்றும் ஏறனய அற ப்புக்களான, கிரா  உத்திவயாகத்தர் அலுேலகம், ேிேசாய 
வசறேகள் திறணக்களம், ேிேசாயத் திறணக்களம்  ற்றும் சமூகத் தறலேர்கள் ஊடாக 
இரண்டாம் நிறலத் தரவுகள்  ற்றும் தகேல்கள் வசகரிக்கப்பட்டன. 

திட்ட எல்றலக்குள், பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் கணக்மகடுப்புக்கள் (ோடறக குடியிருப்பாளர்களுள்ள 
பாதிக்கப்பட்ட காணிகள், ேியாபார அற ப்புக்களின் வேறலகள்  ற்றும் உரிற யற்ை 
ேிண்ணப்பத்தாரிகள்  ற்றும் அரச  ற்றும் தனியார்க் காணிகறள ஆக்கிர ித்தேர்கள்) 
முன்மனடுக்கப்படும் பகுதிகளில், ேினாப்பத்திர  திப்பமீடான்று 2018 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்பர் 
மதாடக்கம் அக்வடாபர் ேறரயான காலப்பகுதியில் முன்மனடுக்கப்பட்டது.  
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சமூக தாக்க ஆய்வுக்கற்ககக்கான  குதி  

திட்டத்தில் குளங்கறள நிர் ாணிப்பதன் காரண ாக, பிரதான ாக மேள்ளநிறலகுள்ளாகும் பகுதிறய 
குைித்து சமூக ஆய்வுக்கற்றக முன்மனடுக்கப்படும். குளத்தின் பள்ளத்தாக்குப்பகுதியானது, ம தக  
 ற்றும் படல்கும்புை ஆகிய இரு கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகறள உள்ளடக்கியுள்ளது. வ லும், 
திட்டத்தின் பிரதான நீர் ேழங்கல் பகுதிக்கு கூடிய கேனம் மசலுத்தப்படும். அத்துடன், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட நடேடிக்றகளுக்காக மதரிவுமசய்யப்படும்,  னிதக் குடிவயற்ைங்களுக்கு 
அதிகளோன சமூக மபாருளாதார தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள் மதாடர்பிலும் அதிக கேனம் 
மசலுத்தப்படும்.  

 

காணி சுேகீரிப்புக்கள்  ற்றும் தன்னிச்சியான  ீள்குடிவயற்ை மசயற்பாடுகள், மேளிப்படுத்தல்  ற்றும் 
பங்குபற்றுதலுடன் மதாடர்புறடய நடேடிக்றககளின் சாராம்சம் கீவழ தரப்பட்டுள்ளது; 

 
கட்ெம் 

டவளிப் டுத்தல்  ற்றும்  ங்கு ற்றலின் 
பநாக்கம் 

 
டவளியீடுகள்/அறிக்கககள் 

ஆரம்பகட்ட 
சமூக 
ஆய்வுக்கற்றக/ 
முன்கற்றக   
 

• பிரவதச மசயலாளர்கள், கிரா  
உத்திவயாகத்தர்கள்  ற்றும் ஏறனய 
பிரதான அற ப்புக்களுக்கான 
ஆரம்பகட்ட ேிளக்கம் 

• பாதுக்கப்பட்ட தரப்பினரின் 
 ாதிரிக்குழுக்கள்  ற்றும் ஏறனய 
பிரதான பங்குதாரர்களுடன், 
முன்னடீ்டாய்வு/ களத்தரிசிப்பின் 
வபாதான ஆவலாசறன நிகழ்வுகள்   

• IPSA  ற்றும் அதனுடனான 
சரிபார்ப்புப் படிேங்கள் 
அனு திக்கப்பட்டு, நிதி 
ேழங்குனரின் 
இறணயத்தளத்தில் 
பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• திட்டம்/ பகுதித்திட்டம் 
மதாடர்பிலான, பாதிக்கப்படும் 
குழுக்களுக்கான  
துண்டுப்பிரசுரங்கள்  

• RAP தயாரிப்புக்கான TOR  

↓ 

RAP 
தயாரித்தல் 

• கணக்மகடுப்புகள்  ற்றும் ஆய்வுகள் 
வ ற்மகாள்ளப்படுேது மதாடர்பில் 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு கிரா  
உத்திவயாகத்தரினால் 
முன்னைிேித்தல்கள் ேழங்கப்படும். 

• பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கான 
துண்டுப்பிரசுரங்கள் 
பகிர்ந்தளிக்கப்படுதல்  ற்றும் 
கணக்மகடுப்புகள்  ற்றும் ஆய்வுகளில் 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் 
பங்குபற்றுதல். 

• பல்வேறு  ீள்குடிவயற்ைம்  ற்றும் 
ோழ்ோதார  ீளற ப்புக்கள் 
மதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட 
குழுக்களுடனான, ற யக்குழு 
கலந்துறரயாடல்கறள 
முன்மனடுத்தல்.  

• வதறே ஏற்படின்,  ீள்குடிவயற்ைப் 
பகுதிகளுக்கான, ஆதார 
சமூகத்தினருடனான  ஆவலாசறன 
நிகழ்வுகள்  

• ஏற்பாடுகறள உறுதிப்படுத்தல்  ற்றும் 
RAP உடன் மதாடர்புறடய 
ஏற்பட்டுகளுக்காக பிரதான 
அற ப்புக்கள்/  ாநகரசறபகளுடனான 
கலந்துறரயாடல்கள். 

• எல்றலகள் நிலத்தில் 
அறடயள ிடப்பட்டு, முதற்கட்ட 
திட்டத்தில் பிரதிபலிக்கப்பட்டன. 

• RAP முன் ேறரபு 

• RAP இன் உள்ளக 
மேளிப்படுத்தளுக்காக மபாது 
தகேல் மேளியடீு  

• குடியிருப்புக்களின் பட்டியல் 
 ற்றும் குடியிருப்பாளர்களின் 
ேிபரங்கள்  

• திட்ட தரவுப்மபாதியில் 
பதியப்பட்ட கணக்மகடுப்புக்கறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் 
தரவுகள் 

↓ 
RAP  ீளாய்வு, 
அனு தி 
 ற்றும் 
மேளிப்படுத்தல்   

• மபாதுோன மபாது க்களுக்கான 
மேளிப்படுத்தல்களுக்காக RAP ESD 
 ற்றும் நிதியுதேி ேழங்குனரின் 
இறணயத்தளத்தில் மேளியிடப்படும். 

• திட்ட முகாற த்துே அலகினால் 
RAP  ீளாய்வுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டு/ 
அங்கிகரிக்கப்படுேதுடன், 
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• RAP இன் மபாது க்கள் தகேல் 
றகவயடு சிங்களம்  ற்றும் த ிழ் 
ஆகியேற்ைில் ம ாழிமபயர்க்கப்பட்டு, 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கு 
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.  

• RAP ஆனது பிரவதச மசயலாளர்கள், 
கிரா  உத்திவயாகத்தர்கள், 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் 
பிரதிநிதிகள்  ற்றும் ஏறனய பிரதான 
பங்குதாரர்களுக்கு 
மேளிப்படுத்தப்படும்.      

நிதியுதேியாளரினால் 
அனு தியளிக்கப்பட்டு, 
இறணயத்தளத்தில் 
மேளிேிடப்படும். 

• RAP  ீளாய்வுக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டு, CEA, MLD 
அல்லது ஏறனய PAA களினால் 
அனு தியளிக்கப்படும். 

• காணி சுேகீரிப்புக்கான 
வேண்டுவகாள் (RAP உடன் 
இறணக்கப்பட்டது) MIWRM  
னால் அனு தியளிக்கப்பட்டு, 
வ லதிக நடேடிக்றககளுக்காக 
MLD க்கு ச ர்ப்பிக்கப்படும். 

↓ 

RAP இறன 
நறடமுறைப்ப
டுத்தலும், 
கண்காணித்தலு
ம் 

• இன் வதறேகறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, 
அைிவுறுத்தல்கள்  ற்றும் 
மேளியடீுகள் ஆகியன அரச 
ேர்த்த ானியில் பிரசுரிக்கப்படும். 

• முறைப்பாடுகள் தீர்க்கும் மபாைிமுறை 
 ற்றும் நடேடிக்றககளில், 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்கள் 
பங்குபற்றுதல்   

• பாதிக்கப்பட்ட மசாத்து கண்டைிதல் 
 ற்றும்  திப்புகறள கணித்தலுக்காக 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் 
பங்களிப்பிறன உறுதிப்படுத்தல். 

• நஷ்டஈட்டுக் மகாடுப்பனவுகளுக்கான 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் 
பங்குபற்ைல்கள்     

• உள்ளக  ற்றும் மேளியக 
 ீள்குடிவயற்ை கண்காணிப்பின் வபாது 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் 
பங்குபற்ைல்கள்    

•  ீள்குடிவயற்ை கண்காணிப்பு 
அைிக்றககள், மபாது க்களின் 
பார்றேக்காக PMU  ற்றும் 
நிதியுதேியாளரின் 
இறணயத்தளங்களில் பிரசுரிக்கப்படும்    

• பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் 
ோழ்ோதார  ீளற ப்பு அல்லது 
நறடமுறைப்படுத்தல் 
நடேடிக்றககளில் RAP  சமூக 
அடிப்பறடயிலான சமூகங்கள்/ சிேில் 
சமூக அற ப்புக்களின் பங்குபற்ைறல 
உறுதிப்படுத்தல்.  

• RAP நறடமுறைப்படுத்தலிலான 
உள்ளக/ மேளியக 
கண்காணிப்புக்கள்  ற்றும் சமூக 
தணிக்றக அைிக்றககள் 

• முறைப்பாடுகள், 
வ ற்மகாள்ளப்பட்ட 
நடேடிக்றககள்  ற்றும் 
நிறலற கள் மதாடர்பான 
அைிக்றககள் 

• RAP நறடமுறைப்படுத்தலின் 
முன்வனற்ைங்கறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட PMU 
இன் தரவுகறள வ ம்படுத்தல். 

↓   
நிறைவுறுத்தல் 
 ற்றும் இறுதி 
 திப்பாய்வுகள்  

•  ீள்குடிவயற்ை நிறைவுறுத்தல் 
அைிக்றகயின் ஆய்ேில் பாதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினரின் பங்குபற்ைல்கள் 

•  ீள்குடிவயற்ை நிறைவுறுத்தல் 
அைிக்றக 

 
AP = பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் CEA =  த்திய சுற்ைாடல் அதிகாரசறப, LAA = காணி சுேகீரிப்புச் சட்டம், 
LARC = காணி சுேகீரிப்பு  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ைக் குழு, MLD = காணி  ற்றும் காணி அபிேிருத்தி 
அற ச்சு, MIWRM = நீர்ப்பாசன  ற்றும் நீர் ேழங்கல் முகாற த்துே அற ச்சு TOR = குைிப்புக்களின் 
நிபந்தறனகள் 
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மகாள்றகக் கட்டற ப்புடன் மதாடர்புறடய  வநாக்கங்கள், அடிப்பறடக் வகாட்பாடுகள்  ற்றும் நிர்ோகப் 
மபாறுப்புக்கள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன; 
 

• பாதிக்கப்பட்ட  க்களுக்கான ேிறனத்திைனான  ற்றும் சுய ாக நீடிக்கக்கூடிய  ீள்குடிவயற்ை 
ேசதிகறள ஏற்படுத்திக்மகாடுப்பதன் ஊடாக தனிச்சியான  ீள்குடிவயற்ைத்தினாலான எதிரான 
தாக்கங்கறள தேிர்த்தல், குறைத்தல்  ற்றும் தணித்தல். இக்மகாள்றகயானது திட்டத்தினால் 
பாதிக்கப்படும்  க்கள்  ற்றும் திட்டத்திறன அபிேிருத்தி மசய்யக்கூடிய ேறகயில் அற தல் 
அேசிய ாகும். 

• அபிேிருத்தி திட்டங்களினால் பாதிக்கப்படும்  க்களுக்கான முழுற யான அல்லது பகுதியான 
நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்பட்டு, அேர்கள் மேற்ைிகர ாக  ீள்குடிவயற்ைப்படுேறத உறுதிப்படுத்தல். 
இடம்மபயர்த்தப்பட்ட  க்களின் ோழ்ோதாரங்கள்  ீள் நிறுேப்படுேதுடன், அேர்களின் 
ோழ்க்றகத்தரம் உயர்த்தப்படுதல் அேசிய ாகும். 

• அரசின் அபிேிருத்தி நடேடிக்றகளுக்காக முன்மனடுக்கப்படும் திட்ட நடேடிக்றககள் 
காரண ாக கட்டாய காணி சுேகீரிப்புக்களினால்  க்களுக்கு ஏற்படுகின்ை ேறுற நிறல 
மதாடர்பில் உறுதிப்படுத்தல். 

• கட்டாய ான காணி சுேகீரிப்பினால் பாதிக்கப்படும்  க்களுக்கான  னநிறல, சலாச்சார சமூக 
 ற்றும் ஏறனய அழுத்தங்கறள மகாண்டேர்களுக்கான உதேிகறள ேழங்குதல் 

• இலகுோக முறைப்பாடுகறள மதரிேித்து, அேற்றுக்கான தீர்வுகறள காணக்கூடிய 
முறைப்பாடுகறள தீர்க்கும் மபாைிமுறை உள்ளற  மதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட  க்களுக்கு 
ேிழிப்புணர்றே ஏற்படுத்தல்.   

• PEA  ற்றும் பாதிக்கப்பட்ட  க்களினால் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட கால் இறடமேளியில், 
ஆவலாசறனகள், மேளிப்பறடத்தன்ற   ற்றும் தன்னிச்சியான  ீள்குடிவயற்ை 
மசயற்பாட்டுக்கான மபாறுப்புக்கூைல்   
 

இலங்றகயில், காணி சுேகீரிப்புச் சட்டம் 1950  ற்றும் அதன் திருத்தச்சட்டங்கள் இல, 39, 1956, இல 

22, 1995, இல. 25,1964, இல. 20,1969, இல 48 of 1971  ற்றும் இல 8, 1986 க்கற ய காணி சுேகீரிப்பு 
நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும். காணி சுேகீரிப்பின் வபாதான மசயற்பாடுகள்  ற்றும் 
மபாறுப்புக்கள் மதாடர்பான ேிடயங்கறள உள்ளடக்கிய அட்டேறண கீவழ தரப்பட்டுள்ளது.    

  
நெவடிக்கக 

 
ட ாறுப்புக்கள் 

நெவடிக்ககக்கான 
அதிகுகறந்த காலம் 

(வாரங்கள்) 
1 காணி அற ச்சுக்கு வேண்டுவகாள் 

அனுப்பப்படும்  சட்டப்பிரிவு 2(1) 
திட்டத்திறன 
நிறைவேற்றும் 
நிறுேனம்  

2 

2 அற ச்சரினால் அனு தி 
ேழங்கப்படுதல்  

காணி  ற்றும் காணி 
அபிேிருத்தி அற ச்சு  

2 

3 சுற்றுப்புை  திப்படீ்டுத் திட்டத்திறன 
உருோக்குதல்  

நிலேலறேத் 
திறணக்களம்  

4 

4 பிரிவு 4 இன் கீழ் அைிேித்தறல 
மேளியிடுதல் 

காணி  ற்றும் காணி 
அபிேிருத்தி அற ச்சு 

6 

5 அற ச்சரின் அைிேித்தலில் ஏதாேது 
எதிர்ப்புக்கள் மகாண்டுேரப்படும் 
பட்சத்தில் பிரிவு இன் கீழ் ேிசாரறண 
முன்மனடுக்கப்படும். ேிசாரறணக்கான 
திகதி அைிேிக்கப்படும் (வபாது ானளவு 
வநரம் ேழங்கப்பட்ட பின்னர்). 
ேிசாரறணகளின் பின்னர் காணிகள் 
அற ச்சுக்கு அைிக்றக ச ர்பிக்கப்படும். 

சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தர் 

9 

6 அற ச்சரினால் தீர் ானிக்கப்பட்ட, 
சுேகீரிக்கப்படவேண்டிய காணிகள் அரச 
ேர்த்த ானியில் பிரசுரிக்கப்படும். 
 

காணி அற ச்சு 5 
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நெவடிக்கக 

 
ட ாறுப்புக்கள் 

நெவடிக்ககக்கான 
அதிகுகறந்த காலம் 

(வாரங்கள்) 
7 பிரிவு 6 இன் கீழ் முதற்கட்ட திட்டம் 

தயாரிக்கப்படும்  

நிலேலறேத் 
திறணக்களம் 

6 

8 சுேகீரிக்கும் உத்திவயாகஹ்த்ருக்கு 
முன்பாக ேிசாரறணகளுக்கு ேிருப்பம் 
மதரிவுக்கும் நபர்களுக்கு, 
ேிசாரறணகள் முன்மனடுக்கப்படுேது 
மதாடர்பான அைிேித்தல் பிரிவு 7(1) 
இன் பிரகாரம் மேளியிடப்படும்.  

சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தர் 

6 

9 பிரிவு இன் பிரகாரம், எேராேது 
காணிகறள ேழங்க ேிருப்பம் 
மதரிவுக்கும் பட்சத்தில், அேர்களின் 
மபயர்  ற்றும் ேிலாசம்  ற்றும் 
காணியிலுள்ள ேிருப்பத்தின் தன்ற  
 ற்றும் ோடறக  ற்றும் இலாபம் 
வபான்ை ஏறனய தகேல்கள்.  

பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்   

10 காணியின் சந்றதப்மபறு தி, 
தரப்பினருக்கான நஷ்டஈடுகறள 
ேழங்குதல்  ற்றும் ேிருப்பங்கள் 
ஆகியேற்றை சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தரினால் தீர் ானிக்கும் 
ேறகயில் பிரிவு 9 இன் கீழ் 
ேிசாரறண முன்மனடுக்கப்படும்.  
மசலுத்தப்படவேண்டிய நஷ்டஈட்டிறன 
கணிப்பிடு ாறு 
 திப்படீ்டுத்திறணக்களத்துக்கு 
வேண்டுவகாள் ேிடுக்கப்படும். 
 

சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தர் 

8 

11 குைிப்பிட்ட நபருக்கான காணி 
உரிற கள் மதாடர்பான 
ேிசாரறணயின் முடிவு பிரிவு 10 

(1)இன் கீழ் ேழங்கப்படும். சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தரின் முடிோனது, 
ேிண்ணப்பத்தாரிக்கு திருப்தியளிக்காத 
சந்தர்ப்பத்தில், இது மதாடர்பில், 
சுேகீரிக்கும் உத்திவயாகத்தர்  ாேட்ட 
நீதி ன்ைம் / முதற்கட்ட நீதி ன்ைத்றத 
குைிப்பிடலாம். நீதி ன்ைத்தினால் 
பிரச்சறன தீர்க்கப்படும் ேறரக்கும் 
ேிசாரறண நிறுத்தப்படும்.  

 ாேட்ட நீதி ன்ைம் / 
முதற்கட்ட நீதி ன்ைம் 

கால ேறரயறையற்ைது 

12 பிரிவு 9 இன் கீழான ேிசாரறணயின் 
முடிவுகள்  ற்றும் பிரிவு 10 இன் 
கீழான முடிவுகளின் அடிப்பறடயில் 
இறுதித்தீர் ானங்கள் 17 இன் கீழ் 
முன்மனடுக்கப்படுேதுடன், பின்ேருேன 
மதாடர்பான தரவுகறள 
உள்ளடக்கியுள்ளன 

    
(1) நஷ்டஈட்டுகு உரித்துறடய 

நபர்கள் 
(2) ேிருப்பத்தின் தன்ற  
(3) நஷ்ட ஈட்டுத்மதாறக 

(4) அவ்ோைான நஷ்டஈட்டிறன 
நிய ித்தல் 

சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தர் 

5 

13 இது மதாடர்பில் தரப்பினருக்கு 
திருப்தியற்ை சந்தர்ப்பத்தில்  ீளாய்வு 
சறபக்கு வ ன்முறையடீு மசய்யலாம். 

பாதிக்கப்பட்ட நபர்/ 
சறபயின்  ீளாய்வு  

கால 
ேறரயறையற்ைது 

14 நஷ்டஈட்டுக் மகாடுப்பனவுகள்  சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தர் 

4 
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நெவடிக்கக 

 
ட ாறுப்புக்கள் 

நெவடிக்ககக்கான 
அதிகுகறந்த காலம் 

(வாரங்கள்) 
15 பிரிவு 38A இன் கீழான அைிேித்தல்கள் 

ேர்த்த ானியில் பிரசுரிக்கப்படும் 
(முன்கூட்டிவய காணி எடுக்கப்படாத 
நிறலயில்) உரிற க் கட்டறள 

அற ச்சர் 6 

16 காணி உரிற  எடுக்கப்படும்  சுேகீரிக்கும் 
உத்திவயாகத்தர் 

3 

17 காணிப்பதிவுகள் முன்மனடுக்கப்படும் 
 ற்றும் காணிப்பதிேில் அரசின் 
உரிற க்கு  ாற்ைப்படும். 

காணிகள் அற ச்சு  3 

 கைிக்கப் ட்ெ ட ாத்த வாரங்களின் 
எண்ைிக்கக   69 

 
ஏகனய திட்ெங்களுென் ஒருங்கிகைத்தல்/ அப் குதியின்  ாதுகாப்புத் திட்ெம் 
(தற்ப ாகதய  ற்றும் முன்ட ாழியப் ட்ெ) 
வதசிய மபளதீக திட்ட ிடல் திறணக்களத்தினால், கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு, தயாரிக்கப்பட்ட 2010 – 

2030 காலப்பகுதிக்குரிய ஊோ பிராந்திய மபளதீக திட்ட ானது, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியுடன் 
சில அபிேிருத்தி திட்டங்களுடன் மதாடர்புபட்டுள்ளற  அறடயாளங்காணப்பட்டது. சில 
அறடயாளங்காணப்பட்டஅபிேிருத்தி நடேடிக்றககறள, முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திப் பகுதியுடன் 
மதாடர்புபடுத்த முடியும்; 
 

• நகர நிறலயங்கள்  த்திய  ாற்றுநிறலயங்களாக தரமுயர்த்தப்படுதல். (சியம்பலாண்டுறே, 
ம ானராகறல, புத்தள, மேள்ளோய  ற்றும் திருவகான றல) 
 

• ஊோ  ாகாணத்திலுள்ள குளங்கள்  ற்றும் கால்ோய்கள் அறடயாளங்காணப்பட்டு, 
அேற்ைிறன புனர்நிர் ாணம் மசய்தல். 

 
• காடுகள்  ற்றும் ேனசீேராசிகள் பாதுகாப்புக்கான பாதுக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்குரிய 

ேறலயற ப்றப நிறுவுதல், உட்பகுதிகளில் ோழும் யாறனகள் மதாடர்பான கற்றககறள 
முன்மனடுத்தல்  ற்றும் காட்டு யாறனகளுக்கான பாதுகாப்பிடங்கறள நிறுவுதல். 

 
• தற்வபாதுள்ள வசறன  ற்றும் புதர்க் காணிகள் மதாடர்பான முறையான கற்றகயிறன 

முன்னடுத்தல்,  ற்றும் அக்காணிகறள ேர்த்தக ேிேசாயத் வதறேகளுக்காகப் 
பயன்படுத்தல். 

 
• தம் ாறன, வேடர் குடியிருப்புப் பகுதிகளிலுள்ள நீர்ப்பாசன உட்கட்டற ப்புக்கறள 

திருத்துதல். 
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அத்தியாயம் 2 

 

2. முன்ட ாழியப் ட்ெ திட்ெத்தின் விவரைம்  
 

2.1 முன்ட ாழியப் ட்ெ திட்ெத்தின் ட ாதுவான விவரைம் 

2.1.1 திட்ெப் குதியின் அக விெம்  ற்றும் தற்ப ாதுள்ள நிகலக   

நாட்டில் ம ானராகறல  ாேட்டம், அதன் தறரத்வதாற்ைற பியலின் காரண ாக அபிேிருத்தியில் 
 ிகவும் பின்தங்கிய  ாேட்ட ாக அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்பாசனம், குடிநீர்  ற்றும் 
மதாழிற்துறைகளுக்கான நீர்த்தட்டுப்பாவட இதற்கான காரண ாகும். இப்பிரச்சறனகளிலிருந்து  ீளும் 
ேண்ணம், இலங்றக அரசாங்கத்தினால் 1960 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து ,  ாேட்டத்திறன 
ஊடறுத்துப் பாயும் ஆறுகறள அபிேிருத்தி மசய்தல் அல்லது அருகிலுள்ள நீவராறடகறள 
 ாேட்டத்துக்குள் திருப்புதல் மதாடர்பாக பல்வேறு கற்றககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, முன்மனடுக்கப்பட்டு 
ேருகின்ைன. 
ஆகவே, கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு குறுக்காக ஓர் அறணயிறன நிர் ாணிப்பதன் ஊடாக, கும்புக்கன் ஓயா 
 ற்றும் ேிலா ஓயா ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளுக்கான நீர்ப்பாசன நீறர ேழங்க முடியும ன நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களத்தினால் முன்ம ாழியப்பட்டது. முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயானது, மதஹியத்தகண்டிய 
கிரா த்துக்கு அருகில், கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு குறுக்காக நிர் ாணிக்கப்படவுள்ளது. இதனூடாக, 
கும்புக்கன் ஓயா, ஹுலந்தா ஓயா (கும்புக்கன் ஓயாேின் பிரதான கிறள)  ற்றும் தற்வபாதுள்ள 
நாடுத்தர அளோன மகாட்டியாகல  ற்றும் எத்தி வல ஆகிய நீர்த்வதக்கங்கறள ஒன்ைிறணப்பதன் 
ஊடாக ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்கு ஆகியன நன்ற யறடேதுடன், ஏழு நீர்ப்பாசனக் குளங்களான, 
மஹபாசா  ற்றும் கும்புக்கன அறணக்கட்டுத் திட்டத்தின் பிந்துனுகட  ற்றும் கும்புக்கண 
அறணக்கட்டுத் திட்டத்தின் பள்ளப்பகுதி  ற்றும் மதன்னாகலந்த, இத்வதகட்டுே, 
பனுோைாவேமகண்டிய, ேட்டார   ற்றும் ஹுலந்தா அறணக்கட்டுத் திட்டத்தின் ோவேமேே 
 ற்றும் ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்கு வபான்ைனவும் நன்ற யறடகின்ைன. 
  

இதன் மூல ாக, தற்வபாதுள்ள கும்புக்கன் ஓயா  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் 
நுக ண்டிய பகுதியில் முன்ம ாழியப்பட்ட புதிய அறணக்கட்டுகளுக்கான நீண்டுநிறலமபறும் 
ேறகயிலான நீவராட்டமும் உறுதி மசய்யப்படும்.  

 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது, இலங்றகயில் உலர்  ற்றும் நடுத்தர ேலயங்களினுள் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. ேருடாந்த சராசரி மேப்பநிறல 22.5-27.5ºC இல் வேறுபடுகின்ைது. ேருடாந்த 
சராசரி  றழேழீ்ச்சி 2,200 mm ஆகும். ேழக்க ாக  றழகாலம் 4-5  ாதங்கள் 
 ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், ஆைில் ஒரு பகுதியில், 1750 mm க்கும் குறைோன  றழேழீ்ச்சி 
கிறடக்கப்மபறுகின்ைது.  ாேட்டத்தின், மதற்கு, மதன் – கிழக்குப் பகுதிகள் ேடக்கு, வ ற்குப் பகுதிகறள 
பார்க்கினும் உலர்ோன காலநிறலறயக் மகாண்டுள்ளது.     

 
கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு புள்ளிேிபரங்களுக்கற ய,  ாேட்டத்தின் ம ாத்த சனத்மதாறக 448,142 

ஆகக் காணப்பட்டதுடன், இதில் 98.1%  ாவனார் கிரா த்து  க்களாகவும்,  ிகுதியான 1.9% அரச 
நிறுேனங்களில் பணிபுரிபேர்களாகவும் அறடயாளங்காணப்பட்டனர்.  

பகுதி ரீதியாக அேதானிக்கும் வபாது, நாட்டின் ம ாத்த நிலப்பரப்பில் 8.6%  ான பகுதிறய 
பிரதிநித்துேப்படுத்தும் இரண்டாேது மபரிய  ாேட்ட ாக திகழ்கின்ைது. ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 
 க்கள் பரந்து ோழ்ேதுடன், ஒரு சதுர கிவலா ீட்டரில் எண்பத்மதட்டுக்கும் குறைோன  க்கள் 
அடர்த்திறயக் மகாண்டுள்ளது. கணக்மகடுப்பு  ற்றும் புள்ளிேிபரங்கள் திறணக்களத்தின் 
தரநிய ங்களுக்றகய, ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் எந்தமோரு நகரமும் நகரப்பகுதியாக 
ேறகப்படுத்தப்படேில்றல.    
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2.1.2 நிர்வாக எல்கலகள் 
 

திட்டப்பகுதியின் எல்றலகள் ம ானராகறல  ாேட்டத்தினுள் அற யப்மபற்றுள்ளன. நாட்டில், 
உட்டகட்டற ப்பு ேசதிகள்  ற்றும் சமூக தரநிறலகள் ஆகியேற்றை ஏறனய  ாேட்டங்களுடன் 
ஒப்பிடுறகயில், ம ானராகறல  ாேட்டம் அபிேிருத்தியில் பின்தங்கியமதாரு  ாேட்ட ாக 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. ம ானராகறல  ாேட்டம்  த்திய  றலநாடுகளுக்கும், மதன்கிழக்கு 
 ற்றும் ேடகிழக்கு பகுதிகறள வநாக்கிய பள்ள நிலங்களுக்கும் இறடவயயான  ாறும் ேலயத்தில் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. 
ம ானராகறல நிர்ோக  ாேட்டம், ஊோ  ாகாணத்தில் அற ந்துள்ளது.  ாேட்ட ானது 11 பிரவதச 
மசயலாளர் பிரிவுகறள உள்ளடக்கியுள்ளது. ம ாத்த திட்டப்பகுதியானது 37 கிரா  உத்திவயாகத்தர் 
பிரிவுகறள உள்ளடக்கியதாக அற யப்மபைவுள்ளது. எவ்ோைாயினும், நீர்த்வதக்கத்தினால் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகள் 3 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளுக்குள் அடங்குேதுடன், இறே 
படல்கும்புை DS பிரிவுக்குள் ( யிலகஸ்மதன்ன  ற்றும் பல்வலக ) அற யப்மபறுேதுடன்,  ிகுதியான 
GN பிரிோனது (ரத்டானமதனிய) ம தக  DS பிரிவுக்குள் அடங்குகின்ைது. அத்துடன், கும்புக்கன் ஓயா 
நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தினால், இம்மூன்று கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளுக்கு அப்பாலுள்ள  க்களின் 
ோழிடங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேதனால், அேர்களின் சமூக  ற்றும் மபாருளாதார நடேடிக்றககளில் 
தாக்கத்திறன ஏற்படுத்துேதனால் அப்பகுதிகளிலும் தரவுகள் வசகரிக்கப்பட்டன.  

 

கற்றக இடத்தின் நிர்ோக எல்றலகள் அட்டேறண 2.1  ற்றும் உரு 2.1 களில் தரப்பட்டுள்ளன. 

அட்ெவகை 2.1 கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தின் டவள்ளநிகலகுள்ளாகும்  குதிகளின் நிர்வாக 
எல்கலகள் 

 

 ாவட்ெம்  DS  ிரிவு  GN  ிரிவு  

ம ானராகறல  

படல்கும்புை 

 யிலகஸ்மதன்ன 

பல்வலக  

ம தக   ரத்தனாமதனிய 
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உரு 2.1 திட்ட ் குதியின் நிரவ்ாக எல்ளலகளலக் காட்டும் வளர டம் 
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2.1.3 டகாள் ரப்புப்  குதி  
 

திட்டத்தினால் அபிேிருத்திகள் முன்மனடுக்கப்படவுள்ள கும்புக்கன் ஓயாேின் இரு பிரதான 
கிறளகளில் மதரிவுமசய்யப்பட்ட மகாள்பரப்புக்கள் (கும்புக்கன் ஓயா  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயா)  ற்றும் 
ேிலா ஓயாேின் மகாள்பரப்புக்களின் இயல்புகள் கீவழ அட்டேறண 2.2  இல் தரப்பட்டுள்ளன.   

அட்ெவகை 2.2 ஆற்றுப் ள்ளத்தாக்குகளின் டகாள் ரப்பு இயல்புகள்  ற்றும் திட்ெத்தினால் 
 ாதிப்புக்குள்ளாகும்  ிரதான நீர்த்பதக்கங்கள் 

விவரைம்   ரப்பு  

கும்புக்கன் ஓயாேின் ம ாத்தக் மகாள்பரப்பு (km2) 1,233 

கும்புக்கன் நீர்த்வதக்கத்தின் ம ாத்தக் மகாள்பரப்புப் பகுதி (km2) 140 

ேிலா ஓயாேின் ம ாத்தக் மகாள்பரப்புப் பகுதி (km2) 500 

எத்தி வல நீர்த்வதக்கத்தின் வதைிய மகாள்பரப்புப் பகுதி  (km2) 24.6 

மகாட்டியாகல நீர்த்வதக்கத்தின் வதைிய மகாள்பரப்புப் பகுதி  (km2) 33.4 

கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கம்  ற்றும் கும்புக்கன அறணக்கட்டுக்கு 

இறடவயயான ம ாத்த மகாள்பரப்புப் பகுதி (km2) 

120 

ஹுலந்தா ஓயா மகாள்பரப்புப் பகுதியிலான ம ாத்த மகாள்பரப்புப் பகுதி (km2) 83 

கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் ேருடாந்த சராசரி  றழேழீ்ச்சி (mm) 2,485 

நீர்ப்பாசன பகுதியில் ேருடாந்த சராசரி  றழேழீ்ச்சி (mm) 1,798 

 

2.1.4 திட்ெத்தின் உரிக த்தன்க   
 

இத்திட்டத்தின் திட்டப்பிவரரறனயாளராக நீர்ப்பாசனத்திறணக்களம் திகழ்கின்ைது. திட்டத்துக்கான, 
மபாருத்த ான அமுல்படுத்தல்கள், மதாழிற்பாடுகள்  ற்றும் முகாற த்துே கட்டற ப்புக்கள் 
அறனத்தும், நீர்ப்பாசன அற ச்சு  ற்றும் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் முன்ம ாழியப்பட்டன. 
இது மதாடர்பில் பிரிவு 2.11 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

2.2 டதாழிநுட்  இயல்புகள்  
 

திட்ட நடேடிக்றககளானது, புதிய நிர் ாண நடேடிக்றககள், தற்வபாதுள்ள நீர்ப்பாசன 
கட்டற ப்புக்கறள  ீள்நிர் ானம் மசய்தல்  ற்றும் திருத்தங்கறள வ ற்மகாள்ளுதல்  ற்றும் ஏறனய 
உட்கட்டற ப்பு ேசதிகளுக்கான அபிேிருத்திகறள உள்ளடக்கியுள்ளது. வ லும், தற்காலிக ான 
 ற்றும் நிரந்தர ான திட்ட முகாற த்துே ேசதிகளும் திட்ட நடேடிக்றககளில் உள்ளடங்குகின்ைன 
(அலுேலகம், களஞ்சியசாறல, உத்திவயாகபூர்ே ேிடுதிகள்). திட்டத்துடன் மதாடர்புறடய அறனத்து 
அபிேிருத்தி மசயற்பாடுகளும், இப்பிரிேில் பல்வேறு கூறுகளின் கீழ் கலந்துறரயாடப்பட்டுள்ளன. 

  

2.2.1 கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கம்  
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்க ானது, தற்வபாதுள்ள கும்புக்கன் அறணக்கட்டுக்கு 13.4 

km வ ற்புை ாக, கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு குறுக்காக உருறளயினால் அழுத்தப்பட்ட மகாங்கிரீட் 
அறணமயான்ைிறன, நிர் ாணிப்பதன் ஊடாக நிறுேப்பட முன்ம ாழியப்பட்டது. அறணயானது 
குைிப்பாக 256390 E 192870 N எனும் புேியியல் ஒருங்கிறணப்புக்களில் அற யப்மபவுள்ளது. ஏறனய 
பிரதான நடேடிக்றககளாக, ேறளோன கதவுறடய நீர் ேழியும் ேழி, கீழான மேளிோயில், சுரங்கம், 
இடதுகறர  ற்றும் ேலது கறர சுளுேிஸ்,  இடதுகறர  ற்றும் ேலதுகறர ஆகிய இரண்டினதும் 
 ின்சக்தி ேடீுகள் ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் பிரதான 
மசயற்பாடுகளின் அம்சங்கள் கீவழ அட்டேறணயில் தரப்பட்டுள்ளன. 
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 (அ) கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்க அளவுருக்கள் 
 

விவரைம்   
ஒருங்கிறணப்பு 256390 E 192870 N 

முழு ேழங்கல்  ட்டம்  (m amsl) 235.3 

அதியுயர் மேள்ள  ட்டம்  (m amsl) 235.6 

அறணயின் வ ல்  ட்டம்  (m amsl) 238.0 

சுளுேிஸ் முகட்டு  ட்டம் (m amsl) 210.0 

FSL லான மகாள்ளளவு MCM 44.9 

அதிகுறைந்த நீர்த்வதக்கம் MCM 2.392  

மசயற்பாட்டுக்குரிய வச ிப்பு MCM 46.405  

 

(ஆ) முன்ட ாழியப் ட்ெ அகை 

 
விவரைம் அறணயின் அற ேிட ானது ஒப்படீ்டளேில் ஒடுக்க ான 

பள்ளத்தாகிறன மகாண்டுள்ளது. அறணயின், 
முகட்டுப்பகுதி  ற்றும் ஆய்வுக் கூடத்தில் 
அறணப்பகுதிக்கு வநவர 8m அகல ான பாறத 
மகாண்டுமசல்லப்படுகின்ைது.    

ேறக  உருறளயினால் அழுத்தப்பட்ட மகாங்கிரீட் 

அறணயின் நீளம் (m) 403.75 
வ ல் ட்ட அகலம்  (m) 8 

அறணயின் அதியுயர் உயரம்  

(m) 
55.5 

அதியுயர் அடி ட்ட அகலம் (m) 43.4 
நீர்வடியும் வழி  
ேறக ேறளோன கறதேிடப்பட்டது 
அற ேிடம்  RCC அறணயின் ஆற்றுப்பகுதி 
கதவுகளின் எண்ணிக்றக 
 ற்றும் அளவு  

03 (9.2m H x6m W) 

முகட்டு  ட்டம்  227.00 
அதியுயர் உள்வளாட்டம்  837.85 m3/Sec  
ேடிேற க்கப்பட்ட அதியுயர் 
மேளிவயற்ைம்  

738 m3/Sec  

திரும்பல் காலம்  1000 ேருடங்கள் 
அடி ட்ெ டவளிவாயில்  
ேறக  ேறளோன கதவு 01 (4m x 6m) 

 

(இ) சுரங்கப் ாகத  

 
வகக  நிலத்துக்கு கீழாக,  ாற்ைியற க்கப்பட்ட குதிறர லாட 

ேறக 

அடி ட்ட அகலம்  3.0m 
ஆறர (m) 1.5 
உயரம் (m) 3.0 
நீளம் (km) 5.22  
ேிேரணம்  • இறுக்க ண்டலம், நறுக்கப்மபயர்வு  ண்டலம்  ற்றும் 

அதிக மேப்பநிறலயுடனான புேிமேப்ப ண்டலம் 
 ற்றும் நீரூறும் பாறைகள் வபானைேற்றை தேிர்த்து 
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சுரங்கப்பாறதக்குரிய தளப்படத்திறன தயாரிக்கப்படும் 

• மேடிப்புக்களினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கறள 
குறைக்கும் ேறகயில், துறளயிடல்  ற்றும் மேடிப்பு 
முறைற கறளப் பயன்படுத்தி சுரங்கஅகழ்வு 
நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும். குைிப்பிடட்ட 
பகுதிகளில் உட்பூச்சுக்கள்  ற்றும் மகாங்கிரீட் 
மதளித்தல் நடேடிக்றககள் முடிவுறும் ேறரக்கும், 
சுரங்க அகழ்வு நடேடிக்றககளுடன், ஆதரவுகள் 
ேழங்கப்படும். 

• சுரங்க கழ்வு நடேடிக்றககளின் வபாது ஆய்வுகள் 
முன்மனடுக்கப்படுேதுடன், நீர் ஊடுருேறலத் 
தடுப்பதற்கான நடேடிக்றககளும் வ ற்மகாள்ளப்படும். 

• உட்பூச்சுக்கறள வ ற்மகாள்ள முன்னர், சுரங்கப்பகுதி 
 ற்றும் பாறைகளுக்கிறடயில் புறரயறடப்பு 
நடேடிக்றககள் வ ற்மகாள்ளப்படும். 

• NBRO அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அறனத்து 
வசாதறனகறளயும் வ ற்மகாள்ேதற்கான 
நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும், GSMB இன் 
பரிந்துறரகள் ேடிேற ப்பு  ற்றும் நிர் ாண 
அேத்றதகளில் பின்பற்ைப்படுேதுடன், பாதக ான 
தாக்கங்கறளத் தணிப்பதற்கான நடேடிக்றககள் 
வ ற்மகாள்ளப்படும். 

 

(ஈ) கெத்தும் முதன்க க் கட்ெக ப் ின் திறந்த  குதி (சுரங்கேழிப்பாறதயின் மதாடர்ச்சி) 

 
வகக இரும்புக்குழாய் 
ஆறர (m) 0.8 

நீளம் (m) 1050 
ஆதாரத்தின் உயரம் (m) 8-20 

தூண்களின் எண்ணிக்றக 32 

 

(உ) இெது க்க ட ன்ஸ்டொக்குக்கு அடுத்த மூெப் ட்ெ குழாய் 

 

வகக இரும்புக்குழாய் 
ஆறர (m) 0.75 

நீளம் (m) 600 

 

(ஊ) சுளுவிஸ் 

 
அக விெம் வலது ககர இெது ககர 

ேறக மகாங்கிரீட் வகாபுரம்  மகாங்கிரீட் வகாபுரம் 

முகட்டு  ட்டம்  (m amsl) 210.00 210.00 

ேடிேற க்கப்பட்ட 
மேளிப்பாய்ச்சல் 

2.7 3.7 

கதவுகளின் எண்ணிக்றக  03 03 
கதவுகள் திைக்கப்படும் 
அளவு 

2.2m x 2.2m 3.0m x 3.0m 

மகாள்கலன் 1.1 m ேிட்டமுறடய 
ேறளோன இருப்பு ேறக 

3.0 m ேிட்டமுறடய 
 ாற்ைியற க்கப்பட்ட குதிறரலாட 
ேறக 
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2.2.2 நீர்ப் ாசன அக ப்புக்கள் 
 

இத்திட்டத்தினால் புதிய பிரதான கால்ோய்கள், இடது கறரயில் 53 km நீளத்றதயும், ேலது கறரயில் 
8.89 km நீளத்றதயும் மகாண்டதான இறணந்த கால்ோயாக நிர் ாணிக்கப்படும். ேலதுபக்க 
கால்ோயில், கால்ோய் அபிேிருத்தியிலும், நுக ண்டிய பகுதியிலான புதிய அறணக்கட்டிறன 
நிறுவுதல் மதாடர்பில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. புதிதாக நிறுேப்படவுள்ள பிரதான கால்ோயின் 
ேிபரங்கள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன.  

 

கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத் திட்ெத்தில் புதிதாக நிர் ாைிக்கப் ெெவுள்ள கால்வாய்கள்  

   

வகர ெத்தின்  ிரிவு   விவரைம்  நீளம் (கி. ீ) 
இடது கறர (LB) 

பிரிவு 1 ஹுலந்தா அறணக்கட்டிலிருந்து ஆறு ேறரக்கும் 19.50 

பிரிவு 1A எத்தி வல குளத்திலிருந்து பிரிவு 1 ேறரக்கும்  4.00 

பிரிவு 2 பிரிவு 1 லிருந்து வதனாகல்லிண்ட குளம் ேறரக்கும்  0.96 

பிரிவு 3 பிரிவு 1A லிருந்து இத்தாகட்டுே குளம் ேறரக்கும் 1.33 

பிரிவு 4 பிரிவு 1A இன் முடிேிலிருந்து பனுோராே கண்டிய 
ேறரக்கும் 

8.50 

பிரிவு 5 பணுோைாே கண்டிய குளத்திலிருந்து, கட்டறளப் 
பகுதியின் முடிவு ேறர  

9.82 

ேலது கறர (RB) 

பிரிவு 5,6 நுக ண்டியேிலிருந்து பிந்துனுக்கட குளம் ேறரக்கும்  8.89 

 
 கிர்ந்தளிக்கும் கட்ெக ப்பு   

திட்டத்தினால் பகிர்ந்தளிப்பு  ற்றும் 40km ஒருங்கிறணந்த நீளமுறடய களக் கால்ோய்கறள 
அபிேிருத்தி மசய்ய திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.     

 

2.2.3 தற்ப ாதுள்ள கட்ெக ப்புக்ககள  ாற்றியக த்தல்/ திருத்தியக த்தல்: 

 
திட்டத்தினால் தற்வபாதுள்ள கட்டற ப்புக்கள்  ற்றும் குளங்களில் பின்ேரும்  ாற்ைங்கள் அல்லது 
வ ம்படுத்தல்கறள முன்மனடுக்க திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. 
 

(அ) தற்வபாதுள்ள கும்புக்கன் ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் ஹுகந்தா ஓயா 
அறணக்கட்டுக்கறள  ாற்ைியற த்தல் 

(ஆ) தற்வபாதுள்ள ஏழு சிைிய குளங்களான, மஹபஸ்ஸ,  பிந்துனுக்கட, வதனாகலந்த, 
இத்வதகட்டுே  ற்றும் பனுேரகண்டிய, ேட்டாரவ   ற்றும் மேவேமேே 

(இ) எத்தி வல  ற்றும் மகாட்டியாகல வபான்ை நடுத்தர அளோன நீர்த்வதக்கங்கறள 
ேிருத்திமசய்தல் 
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அட்ெவகை 2.3  ீள்நிர் ாைம் டசய்யப் ெவுள்ள நடுத்தர  ற்றும் சிறியளவான குளங்களின் 
வி ரங்கள் 

 குளத்தின் ட யர் டகாள்ளளவு 
(mcm) 

அகையின் நீளம் (m) 

கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தின் இெது ககரயினால் ஊட்ெப் டுதல் 

1 வதனாகலந்த குளம்   1 460 

2 இத்வதகட்டுே குளம்   1 650 

3 எத்தி வல 6.8 1097 

4 பனுேரகண்டிய  1 150 

5 மகாட்டியாகல 2.5 792 

6 ேட்டாரவ   1 300 

7 மேவேமேே  1 670 

கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தின் வலது ககரயினால் ஊட்ெப் டுதல்  

8 மஹபஸ்ஸ  1 450 

9 பிந்துனுக்கட 3.7 3500 

 

2.3 புதிய  ற்றும் தற்ப ாதுள்ள நீர்ப் ாசன அ ிவிருத்திகள் 
 

பிரதான ாக  புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலாண்டுே பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளிலுள்ள, 
புதிய காணிகள் 9,440 ஏக்கர்கள், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்துக்கு பள்ளப்பகுதியில் காணப்படும் 
காணிகள்,  முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் நீர்ப்பாசன ேசதிகறள ேழங்க உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. 
கும்புக்கன் ஓயா திட்ட ானது மதாழிற்படத்மதாடங்கியதன் பின்னர், 10,000 ஏக்கர்கள் புதிய காணிகள் 
அபிேிருத்தி மசய்யப்படவுள்ளதுடன், ஏறனய பயிர்ச்மசய்றககளுக்காக 6,000 ஏக்கர்கள் 
ஒதுக்கப்படவுள்ளதுடன் வ லும், 7,000 ஏக்கர்கள் மநல் உற்பத்திக்காக ஒதுக்கப்படவுள்ளன. 
 

அட்ெவகை 2.4 கும்புக்கன் ஓயா திட்ெத்தின் கீழான தற்ப ாதுள்ள  ற்றும் புதிய அ ிவிருத்திகள் 

 தற்ப ாதுள்ள 
(ஏக்கர்கள்) 

புதிய காைிகள்  

(ஏக்கர்கள்) 
ட ாத்தம் (ஏக்கர்கள்) 

KLB கால்ோய்  1,975 8,090 10,065 

KRB கால்ோய் 2000 1350 3350 

ட ாத்தம்  3,975 9,440 13,415 
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அட்ெவகை 2.5 கும்புக்கன் ஓயா திட்ெத்தின் கீழான காைி அ ிவிருத்திகளின் வி ரங்கள் 

 டநல் 
(ஏக்கர்கள்) 

OFC 
(ஏக்கர்கள்) 

ட ாத்தம் 
(ஏக்கர்கள்) 

LB கால்வாய்  
தற்வபாதுள்ள ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டு  

 

எத்தி வல  ற்றும் மகாட்டியாகல  
குளங்களுக்கான ஹுலந்தா ஓயா 
அறணக்கட்டு  

 

எத்தி வல குளம் 
மகாட்டியாகல குளம்  

 

 225 

 

1100 

 

1300 

  450 

 

  

 

5900 

 

1000 

  90 

 

   225 

 

7,000 

 

2,300 

   540 

ம ாத்த LB கால்ோய்   10,065 
RB கால்வாய்  

தற்வபாதுள்ள கும்புக்கன் ஓயா அறணக்கட்டு 
முன்ம ாழியப்பட்ட நுக ண்டிய 
அறணக்கட்டு  

 

2000 

 

1100 

 

  

 

250 

 

2,000 

 

1,350 
ம ாத்த  RB கால்ோய்   3,350 

ட ாத்த LB  ற்றும்  RB 6,175 7,240 13,415 

 

2.4 ஏகனய திட்ெ நன்க கள்  
 

2.4.1 சிறிய நீர்ப் ாசனத் திட்ெங்களுக்கான ப லதிக நீர்ப் ாசன நீர் 

 

அத்துடன், கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தினால் 13,415 மஹக்டயர் காணிகள் வநரடியாக 
நன்ற யறடேதுடன், திட்டத்தின் கீழ், பல சிைிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கும் வ லதிக நீர் 
கிறடக்கப்மபறுேதுடன், இத்திட்டத்தினால் பயிர்ச்மசய்றக ேிறளச்சல் வ லும் அதிகரிக்கின்ைது. 
கும்புக்கன் ஓயாேின் இடதுகறர பிரதான கால்ோயிலிருந்து, 12 சிைிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுடன்,  
2284 ஏக்கர்கள் காணிகளுக்கு வ லதிக ான நீர் ேழங்கப்படுேதுடன், கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலதுகறர 
பிரதான கால்ோயிலிருந்து, 18 சிைிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுடன், 755 ஏக்கர்கள் காணிகளுக்கான 
வ லதிக நீர்ப்பாசன நீரும் ேழங்கப்படும். இச்சிைிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் ேிபரங்கள் 
பின்னிறணப்பு VI  ற்றும் அட்டேறண 1 இல் தரப்பட்டுள்ளன.  

  

2.4.2 குடிநீர் வசதிகள்  
 

இத்திட்டத்தினால் நீர் ேளங்கள் அபிேிருத்தி மசய்யப்படுேதன் காரண ாக, ம ானராகறல, நக்கல்ல, 
கும்புக்கறன, ஒக்கம்பிட்டிய  ற்றும் புத்தள வபான்ை பகுதிகளுக்கான குடிநீறர ேழங்க 
எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து மேளிவயறும் நீரில், வ ற்குைிப்பிட்ட 
பகுதிகளிலுள்ள குடியிருப்புக்கள்  ற்றும் மதாழிற்துறை வதறேகளுக்காக 12 MCM அளோன குடிநீர் 
ஒதுக்கீடு மசய்யப்படும். அற ேிடங்கறள பிரித்மதடுப்பதற்கான திட்ட ிடல்கள் NWS&DB  ற்றும் 
உள்ளூர் அதிகாரசறபகளினால் திட்ட ிடப்படும்.   

 

2.4.3  உள்ளூர்  ீன் ிடி 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தினால் உள்ளூர்  ீன்பிடிறய அபிேிருத்தி மசய்யக்கூடியதாக 
அற யும். முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தில் ஏைக்குறைய 75  ீனேக் குடும்பங்களுக்கான 
ோழ்ோதரங்கறள ேழங்கக்கூடியதாக அற யும். கும்புக்கன் ஓயா மூல ான உள்ளூர்  ீன்பிடியின் 
ேரு ானம் 63  ில்லியன் ரூபாய்களாக அற யும். அத்துடன், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால், 
தற்வபாதுள்ள சில நடுத்தர  ற்றும் சிைியளோன குளங்கள் நீரிறனப் மபறுேதுடன், அேற்ைின் தாங்கும் 
மகாள்ளளவு  ற்றும்  ீனுற்பத்தி ஆகியன அதிகரிக்கப்படுகின்ைற யினால், உள்ளூர்  ீன்பிடியினால் 
63  ில்லியன் ரூபாய்களுக்கும் அதிக ான ேரு ானம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. வ லும், உள்ளூர் 
, ீன்பிடியினால் நன்ற மபறும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்றகயும் 75 ஐ ேிட அதிக ாக அற யக்கூடிய 
சாத்தியக்கூறுகள் நிலவுகின்ைன.   
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2.4.4 நீர்  ின்சார உற் த்தி 
கும்புக்கன் ஓயாேின் ேலது கறரயில்  ற்றும் இடது கறரயில் (ஹுலந்தா ஓயா) இரண்டு நீர் ின் 
சக்தி நிறலயங்கள், முறைவய 0.9 MW  ற்றும் 2 MW மகாள்ளளவுகளுடன் நிறுேப்படும். இவ்ேிரு 
 ின்சக்தி நிறலயங்களினாலும் வதசிய  ின் கட்டற ப்புக்கான  ின் ேழங்கல் ஏைக்குறைய 16 GWh 
ஆகும்.  ின்சக்தி நிறலயங்களின் தரவுகள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன. 

    

 ின்சக்தி வடீு 
அக விெம்  இெது ககர  வலது ககர  

 ின்பிைப்பாக்கியின் ேறக  பிரான்சிஸ்  பிரான்சிஸ் 

 ின்பிைப்பாக்கிகளின் எ+றக 02 (450kwx2) 02 (1000kwx2) 

நிறுேப்பட்ட மகாள்ளளவு  (MW) 0.9 2.0 

ேருடாந்த சக்தி  GWh 5.9 10.2 

தர திப்பிடப்பட்ட பிைப்பாக்கம் (MW) 0.484 1.07 

அதியுயர் உயரம் (m) 50.3 95.-3 

அதிகுறைந்த உருோக்கல் உயரம்  

(m) 
49.630 69.5 

தர திப்பிடப்பட்ட நீவராட்டம்  

(m3/Sec) 
1.253 1.453 

மபன்ஸ்வடாக் நீளம்   (m) 100 200 

மபன்ஸ்வடாக்  ேிட்டம் (mm) 1,100 1,500 

இறுதியில் நீர்  ட்டம் (m amsl) 185.0 145.0 

 

கெத்தும் இகைப்புக்கள் 

தற்வபாதுள்ள அதிக  ின்கடத்தல் இறணப்புக்களினுடாக ம ானராகறல பகுதியிளிலுள்ள 
உபநிறலயத்துக்கு இறணப்புக்கள் ஏற்படுத்தப்படும். 

அக விெம்  வகக  நீளம் (Km) 

இடது கறர சக்தி 
நிறலயம்   

33 kv தனிச்சுற்று கடத்தல் இறணப்பு  1620 

ேலது கறர சக்தி 
நிறலயம்   

33 kv தனிச்சுற்று கடத்தல் இறணப்பு 620 

 
ேலது கறர சக்தி நிறலயத்திலிருந்து, இடது கறர சக்தி நிறலயத்துக்கான புதிய  ின்கடத்தல் 
இறணப்புக்களுக்குரிய தளப்படம் உரு 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.   
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உரு 2.2 வலது மற்றும் இடது களரகைிலுை்ை சக்தி நிளலயங்கைிலிருந்து அளமய ்ப றும் புதிய கடத்தல் இளை ்புக்கைின் தை ் டம்  
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2.5. திட்ெ இெத்தின் உரிக த்தன்க   
 

திட்ட இடத்துக்குரிய காணிகள் அரசு  ற்றும் தனியாருக்குச் மசாந்த ானறேயாகும். அரச காணிகள், 
ேனப்பாதுகாப்புத் திறணக்களம் (FD), காணி  றுசீரற ப்பு ஆறணக்குழு  ற்றும் பிரவதச 
மசயலகங்களுக்கு (DS) உரித்துறடயறேயாகும்.  

 

அட்ெவகை 2.6 கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத் திட்ெத்தின் கீழான காைிகளின் 
உரிக த்தன்க கள்   

திட்ெக் கூறுகள் விஸ்தரீம் 
(ஏக்கர்கள்)   

உரிக த்தன்க  

அறணயின் அச்சு  ற்றும் 
அறணயின் ஒதுக்கிடப்பகுதி  

11 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது  

3.5 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது 

0.2 தனியார் காணிகள்  

நீர்த்வதக்க 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதி  

465 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது 

497 தனியார் காணிகள்  

அறணயின் வபாக்குேரத்துப் 
பாறத 

0.3 தனியார் காணிகள்  

1.3 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது 

0.5 அரச காணிகள் – FD க்கு கீழானது 

சுரங்கப்பகுதி (வநரடியாக 
பாதிக்கப்படாது) 
 

86 தனியார் காணிகள் 

41 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது 

5 அரச காணிகள் – FD க்கு கீழானது 

*LB கால்ோய்  ற்றும் 
நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள்  

65 தனியார் காணிகள் 

6600 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது 

3400 அரச காணிகள் – FD க்கு கீழானது 

*RB கால்ோய்  ற்றும் 
நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள் 

2150 அரச காணிகள் – DS க்கு கீழானது 

1200 அரச காணிகள் – FD க்கு கீழானது 

 ீள்குடிவயற்ைப் பகுதி 500 அரச காணிகள் – FD க்கு கீழானது 

 

இக்காணிகளுக்குரிய ஒப்புதல் கடிதங்கறள காணி உரிற யாளர்களிட ிருந்து மபறும் மசயற்பாடுகளில் 
திட்ட ஊழியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். 

2.6 திட்ெத்கத முகாக  டசய்வதுென் டதாெர்புகெய வசதிகள் 

 

நிர் ாண அேத்றதயின் வபாது பயன்படுத்தப்படும் கல் உறடக்கு ிடங்கள், கழிேகற்றும் இடங்கள், 
வபாக்குேரத்து ேதீிகள், தற்காலிக ேதீிகள்  ற்றும் திட்ட முன்ம ாழிோளரினால் 
அறடயாளங்காணப்பட்ட கழிவுகறள அகற்றும் இடங்கள் ஆகியன உரு 2.3 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 
திட்ட அமுலாக்கத்துக்குப் பின்னரான முகாற த்துே நடேடிக்றககளுக்கான கட்டடம். திட்ட நிதி 
ஒதுக்கீட்டின் மூல ாக நிர் ாணிக்கப்படும். நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் திட்ட அமுலாக்கத்தின் 
பின்னரான வதறேப்பாடுகள் அறடயளங்காணப்பட்டு அேற்றுக்கான ேசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். 
வ லும், திட்டத்துக்காக நிர் ாணிக்கப்படும் சில கட்டடங்கள், சில வதறேகளின் நி ிர்த்தம் நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களத்தினால் பயன்படுத்தப்படும்.  

 

2.6.1 தற்காலிக தங்கு ிெங்கள் 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் பின்ேரும் ேசதிகள் நிர் ாணிக்கப்படும். 
I. திட்ட முகாற யாளர்  ற்றும் உத்திவயாகத்தர்களுக்கான ேிடுதிகள்  ற்றும் அலுேலகம் 

II.  ாேட்ட நீர்ப்பாசன மபாைியியலாளர்  ற்றும் உத்திவயாகத்தர்களுக்கான ேிடுதிகள்  ற்றும் 
அலுேலகம்  

III. ஒப்பந்தக்காரரின் அலுேலகம்  ற்றும் ேிடுதிகள் 
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IV. ஒப்பந்தக்காரரின் களஞ்சியசாறலகளுடனான தங்கு ிடங்கள், மபாைியியல் வேறலத்தளம், 
மகாங்கிரீட் கலக்கு ிடம்  

2.6.2 திட்ெத்தினால் வழங்கப் ட்ெ ட ாதுவான வசதிகள் 
 

திட்டத்தினால் பல்வேறு மபாதுோன ேசதிகறள ேழங்கத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளதுடன், இறே 
அப்பகுதியில் ோழும் சமூகத்தினரின் நலனுக்கு இன்ைியற யாத அற கின்ைன. இவ்ேசதிகளுக்குப் 
மபாருத்த ான அற ேிடங்கள் நறடமுறைப்படுத்தல் அேத்றதயில் அறடயாளங்காணப்படும். 

 

i. ேிறதப் பண்றண 

ii. மநல் மசயற்படுத்தல் ற யம் 

iii. மநல் களஞ்சியசாறல 

iv. வசதன ேள ாக்கிகளுக்கான களஞ்சியசாறல 

v. ரக்டர்  ற்றும் ஒருங்கிறணந்த மநல் அறுேறட இயந்திரங்களுக்கான திருத்து ிடம் 

vi. ேிேசாயிகளுக்கான பயிற்சி ற யம் 

vii. சமூக நிறலயம் 

viii. சமூக சுகாதார நிறலயங்கள் 

ix. வசோ பியச 

x. ேிறளயாட்டு ற தானம் 

xi. அருகிலுள்ள பாடசாறலகள்  ற்றும் வகாேில்களுக்கான ேிருத்திகள் 

xii.  ின்சாரம்  ற்றும் நீர் ேழங்கல் 

 

2.7 கல் உகெக்கு ிெங்கள்  ற்றும் கழிவகற்றும்  குதிகள் 

 

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீன வதசிய  கனரக இயந்திரங்கள் கூட்டுத்தாபனம் (CHMC)  ற்றும் 
SINOMACH-HE னால் முன்மனடுக்கப்பட்ட திட்டமுன் கற்றகயின் வபாது, நிர் ாண 
நடேடிக்றககளுக்குத் வதறேயான கருங்கல் வதறேகறள பூர்த்தியாக்கும் ேறகயில், இடது கறரயின், 
முதன்ற  சுரங்க உள்ோயில் பகுதியிலுள்ள பாறைகறள தகர்க்கு ாறு பரிந்துறரக்க்கப்பட்டுள்ளது. 
இப்பகுதியிலிருந்து சு ார் 6 x 106 m3 அளோன கருங்கற்கறள அகழ்ந்மதடுக்க முடியும். 
சுரங்கேழித்தடத்துக்கு வநராயான பகுதியில் கருங்கற்கறள அகழ்ந்மதடுக்க முன்னுரிற  
ேழங்கப்படும். வ லதிக ான அளவு கற்கள் வதறேப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களத்தினால் அறடயாளங்காணப்பட்ட அட்டேறண 2.7  ற்றும் உரு 2.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள, 
அறணயின் பார்றேத்தூரத்தில் அற யப்மபற்றுள்ள கல் குோரி இடங்களிலிருந்து வதறேயானளவு 
கற்கள் அகழ்ந்மதடுக்கப்படும். வ லும், நிர் ாண  ற்றும் சுரங்க கழிேகற்ைல் பகுதிகளும் 
அறடயாளங்காணப்படுேதுடன், அட்டேறண 2.7 இல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளன. நிர் ாணப்மபாருட்கள், 
புேியியல் ஆய்வுகள்  ற்றும் அகழ்ோராய்ச்சி பணியகத்தினால் (GSMB) ேழங்கப்பட்ட 
அனு தியளிக்கப்பட்ட அகழ்வு அனு திப்பத்திரம் (ML)  ற்றும்  த்திய சுற்ைாடல் அதிகாரசறபயினால் 
(CEA) ேழங்கப்பட்ட சுற்ைாடல் பாதுகாப்பு அனு திப்பத்திரம் ஆகியேற்றைக் மகாண்ட 
பகுதிகளிலிருந்து  ாத்திரவ  மபைப்படுதல் வேண்டும்.       

அட்ெவகை 2.7 ப லதிக குவாரிப்  குதிகள்  ற்றும் கழிவகற்றல் இெங்களின் GPS 

ஒருங்கிகைப்புக்கள் 

குவாரி  ற்றும் கழிவகற்றும்  குதிகள்  ஒருங்கிகைப்புக்கள்  
குவாரி இடம் 1-  சுரங்க உள்ோயில் ேழிக்கு வநவரயான 
பாறைகள் 

257,724 E 192,669 N 

குவாரி இடம் 2- மஹாரமகால்ல 255,192 E 192, 822 N 

குவாரி இடம் 3,ம தக  ம ானராகறல ேதீியில் 15 ஆம் கட்றட 256,788 E 196,344 N 

குோரி இடம் 4 நக்கல 256,874 E 187,837 N 

கழிேகற்று ிடம் 1 255,725 E 191,391 N 

கழிேகற்று ிடம் 2 256,225 E 193,502 N 

கழிேகற்று ிடம் 3 256.518 E 193,573 N 
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தட்டு 1: முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட இடத்துக்கு அருகாற யில் அற ந்துள்ள குோரிறய புறகப்படம் 
காட்டுகின்ைது. (GPS ஒருங்கிறணப்புக்கள்: 6°96ˊ73˝N, 81°28ˊ76˝E). இப்பகுதியானது பிபில – ம தக  – 
நக்கலா ேதீிக்கு அருகாற யில் 23-24 km தூரத்தில் அற ந்துள்ளது.   

 

2.7.1 கல் உகெப்பு  ற்றும் குவியலாக களஞ்சியப் டுத்தும் நெவடிக்கககளின் அக விெங்களின் 
வி ரங்கள் 

 

குோரிக்கான இடத்திறன தயார்படுத்தல்  ற்றும் நிர் ாண மசயற்பாடுகளுக்காக, ேிவசட ாக பிரதான 
சுரங்கேழி  ற்றும் அறணப்பகுதிகளுக்காக, பாறைகறள உறடக்கும் நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படுகின்ைது.  இலங்றகயில்,  ின் தா த மேடிமபாருட்கள், நீர் கூழ் ம், அவ ானியம் 
றநத்திவரற்று, எரிமபாருள் எண்றண (ANFO)  ற்றும் சுரங்க மேடி ருந்து வபான்ை மபாருட்கவள, 
நடுத்தரத்திலிருந்து, பாரியளோன பாறை உறடப்பு மசயற்பாடுகளுக்காக பயன்பாட்டிலுள்ளன. இவ் 
மேடிமபாருட்கள்  ிகவும் ேலுோனறேயாகக் காணப்படுேதுடன்,  ிகப் பாரியளேில் மசயற்திைன் ிக்க 
சக்திறய வச ித்து றேத்துள்ளன. ஆகவே, இறே மேடிமபாருட்கள் சட்ட ேிதிமுறைகள்  ற்றும் 
ேழிகாட்டிகளின் பிரகாரம், மபாலிசாரின் கண்காணிப்புடன், வச ித்து றேக்கப்பட்டு றகயாளப்படுதல் 
அேசிய ாகும். உதாரண ாக, அறே மேடிமபாருள் காப்புறையில், மபாலிசாரின் கண்காணிப்புடன், 
மபாலிஸ் நிறலயத்துக்கு அருகாற யில் களஞ்சியப்படுத்தி றேக்கப்பட்டு, மபாலிசாரின் பாதுகாப்புடன் 
மேடிக்கறேக்கும் இடத்துக்கு மகாண்டுமசல்லப்படுதல் அேசியா ாகும்.   

 

பாறை உறடப்பு  ற்றும் குோரி நடேடிக்றககளினால் அதிகளோன ஒலி பிைப்பிக்கப்படுேதுடன், ேளி 
 ாசக்கிகளும் மேளிேிடப்படுகின்ைன. ஆகவே, நிலஅதிர்வுகள்  ற்றும் பாறைகள் சிதறுதல்  ற்றும் 
ேளி  ாசறடதல் மதாடர்பான பல்வேறு மபாது க்கள் முறைப்பாடுகள் மதாடர்ந்தும் 
கிறடக்கப்மபைக்கூடும். ஆகவே, நிர் ாண இடங்கள்  ற்றும் நீர்த்வதக்கப் பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள 
வநரடியாகப் பாதிக்கப்படும் ேடீுகள், நிர் ாண நடேடிக்றககறள ஆரம்பிக்க முன்னர் 
இடம்மபயர்க்கப்படுேது அேசிய ாகும். அத்துடன், அறனத்து அகழ்வுகள்  ற்றும் பாறை உறடப்பு 
நடேடிக்றககறள, அகழ்வு மபாைியியலாளர்கள்  ற்றும் பாறை உறடப்பு நிபுணர்களின் 
கண்காணிப்புக்களுடன் முன்மனடுகு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. வ லும், பாறை 
உறடப்புக்களினாலான தாக்கங்கறள தணித்தல்  ற்றும் அறணப்பகுதி உறடப்புப் பகுதி/ 
மகாள்ளளேிறன ேடிேற த்தல் வபான்ைேற்றுக்குரிய புேியியல்  ற்றும் கட்டற ப்பியல் திட்ட ிடல் 
வபான்ை ேிரிோன புேியியல் ஆய்வுகறள முன்மனடுப்பது அேசிய ாகும்.  

 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தில், கும்புக்கண் ஓயாேிலிருந்து ஹுலந்தா ஓயாவுக்கு நீறரத் திருப்ப, 5.22 

km  நீள ான சுரங்கேழி, 1450 m நீள ான நீறரக்மகாண்டு ேரும் பகுதி  ற்றும் 600 m நீள ான 
மேளித்திைந்த மபன்ஸ்வடாக் குழாய் அற ப்புக்கள் அற யப்மபைவுள்ளன. ஆகவே, ேிரிோன 
புேியியல் கள அற ப்பியலானது (கட்டற ப்பு அற ப்பியல் உள்ளடங்கலாக) சுரங்க அச்சுக்கு வநவர 
இன்ைியற யாததாகும். அத்துடன், பாறைகளின் ேறககள், தரம்  ற்றும் ேலிற  (ோனிறலயாதல் 
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நிறலற கள்) சுரங்கேழி அற ப்பியல்  ற்றும் புேியியல் கட்டற ப்புக்களான, மேடிப்பு ேலயங்கள் 
 ற்றும் சுரங்கப்பாறதறய அகழ்றகயில் ஏற்படும் தேறுகள் வபான்ைேற்ைிறன அறடயாளங்கான 
சுரங்கேழி அற ப்பியல் அேசிய ாகும். இவ்ோைான புேியியல் ஆய்வுகள், சுரங்கேழி முகம்  ற்றும் 
சுரங்கப்பாறதயின் கசிவு நிறலற கள் வபான்ைேற்றுக்கான புேியியல் ஆய்வுகறள முன்மனடுக்க 
இன்ைியற யாதறேயாக அற கின்ைன.  வ லான அல்லது கீழான உறடப்பு மசயற்பாடுகள் வபான்ை 
நிர் ாணத்தில் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகறள தேிர்க்க கடின ான கட்டற ப்புக்கள், இறணப்புக்கள், 
நிலத்தட்டுக்கள்  ற்றும் சுரங்க அச்சுக்கு வநவரயான ேறளோன தறரகள் ஆகியேற்றை 
புரிந்துமகாள்ேது  ிக முக்கிய ானதாகும்.            

 

2.7.2 சுரங்கக்கழிவுககள அகற்றும் இெங்கள் 
 

அகழப்படும் சுரங்கக்கழிவுகறள அகற்றுேதற்கான இடங்கள் அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளதுடன், அறே 
உரு 2.2 இல் தரப்பட்டுள்ளன.  இதில் சில மபாருட்கள்  ீள்நிரப்புதல் நடேடிக்றககளுக்காக 
பயன்படுத்தப்படலாம். ஆகவே, இவ்ோைான மபாருட்கள் வேறுபிரிக்கப்பட்டு, கழிேகற்றும் 
இடத்திலிருந்து சற்றுத்தூரத்தில்  ீள் பாேறனக்காக வச ித்து றேக்கப்படும். 

 
2.7.3   அகழும் ட ாருட்கள் 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப் பள்ளத்தாக்கினுள், அறணக்கு கண்ணுக்மகட்டிய தூரத்தில், 
அகழ்ந்மதடுக்கப்படும்  ண், வ ற்பகுதி  ற்றும் கீழ்ப்பகுதியில் அற யப்மபறும் தற்காலிக 
காப்பறணகறள நிர் ாணிக்க பயன்படுத்தப்படும். ேிரிோன ேடிேற ப்பு அேத்றதயில், 
அகழ்வுப் பகுதிகள் அறடயாளங்காணப்படும். 

   

2.8 உள்ளக வதீிக்கட்ெக ப்புக்ககள அ ிவிருத்தி டசய்தல் 
 

இத்திட்டத்தின் அமுல்படுத்தலுடன், மபரும்பாலான உள்ளக சிைிய ேதீிகள் இரண்டாம்தர ேதீிகளாக 
தரமுயர்த்தப்படும். அவதவபால, முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்ப்பாசன பகுதிகள் காணப்படும் இடங்களான, 
புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலாண்டுே பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகலுளுள்ள உள்ளக 
ேதீிகளும் தரமுயர்த்தப்படும். அத்துடன், நீர்த்வதக்க  ீளற ப்பினால், மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் 
ேதீிகளுக்குப் பதிலாக,  ாற்று ேதீிக்கட்டற ப்புக்கள் அபிேிருத்தி மசய்யப்படும். நிர் ாண இடங்கள் 
 ற்றும் பள்ளப்பகுதியிலான அபிேிருத்திகளுக்கான பாறதகறள நிறுவுேதற்காக பின்ேரும் 
தறலயடீுகள் வ ற்மகாள்ளப்படும். 
 

• ம ானராகறல – புத்தள பிரதான ேதீியின் 17 ஆம் கட்றடயிலிருந்து கும்புக்கன் ஓயா 
அறணக்கான வபாக்குேரத்து ேதீி  ற்றும் இடதுகறர  ின்சத்தி நிறலயத்துக்கான 
வபாக்குேரத்து ேதீிகள் ஆகியன, கனரக ோகனப் வபாக்குேரத்துக்களினால் 
ேிருத்திமசய்யப்படும் அல்லது  ீள்நிர் ாணிக்கப்படும். இப்பறதயானது, 5m 
அகலமுறடயதாகவும், 1m புயத்திறனயும், இரு  ருங்கிலும் ேடிகாலற ப்புக்கறளக் 
மகாண்டதாகவும் அற யும். 
  

• புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலாண்டுே பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளில் 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்ப்பாசனப் பகுத்களுக்கான உள்ளக ேதீிகள் தரமுயர்த்தப்படும். 

 

• கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின், மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில்  ாற்று 
ேதீிக்கட்டற ப்பு அபிேிருத்தி மசய்யப்படும் (உரு 2.3). 
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உரு 2.3 திடட்த்தின் குவாரி இடம், கழிவகற்றல்  குதி மற்றும் தற்காலிக தங்குமிடங்களை காட்டும் வளர டம்  
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உரு 2.4  நீர்த்ததக்கத்திளன விஸ்தரி ் தனால் பவை்ைநிளலகுை்ைாகும் வீதிகளுக்கான மாற்று வழிகளைக் காட்டும் வளர டம்  
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2.9  னிதக் குடிபயற்றங்களும், நிலப் யன் ாடும் 
 

தற்வபாறதய நிறலயில் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தில் மேள்ளநிறலகுள்ளாகும் பகுதி  ற்றும் 
புதிய நீர்ப்பாசனக்கால்ோய்த் தடப்பகுதிகளில் ோழும்  க்கள் உள்ளடங்களாக, முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும்  க்கள், திட்ட நடேடிக்றககறள ஆரம்பிக்க முன்னர் 
 ீள்குடிவயற்ைப்படுதல் அேசிய ாகும். கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு முன்மனடுக்கப்பட்ட சமூக – 
மபாருளாதார  திப்படீுகளின் பிரகாரம், நீர்த்வதக்கப்பகுதிகளில் பகுதியில் 261 குடும்பங்களும்,  ின் 
சக்தி ேடீு  ற்றும் சுரங்கப்பாறதப் பகுதியில் 22 குடும்பங்களும், புதிய கால்ோய் ேழிப்பகுதியில் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் 15 குடும்பங்களும் ( ம ாத்த ாக 298 குடும்பங்கள் ) 
இடம்மபயர்க்கப்படவேண்டும ன அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட 
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தினால், ஏைக்குறைய 322 மஹக்டயர் மநல், இைப்பர்  ற்றும் எறனய 
பயிர்கள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும். குடியிருப்புக்கள் காணிகறள இழந்தேர்களுக்கான  ீள்குடிவயற்ைப் 
பகுதிகள்  ற்றும் பயிர்மசய் காணிகறள இழந்தேர்களுக்கான காணிகறள ேழங்குேதற்காக ம தக  
பிரவதச மசயலாளர் பிரிேிலுள்ள, பூப்பை, தம்பான  ற்றும் லுல்மேட்டிய பகுதிகள் முன்கூட்டிவய 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான  ீள்குடிவயற்ைம் 
 ற்றும் பயிர்மசய் நடேடிக்றககளுக்கு ேழங்குேதற்கான  ாற்றுக்காணிகளாக, மூன்று 
 ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளிலும் (பூப்பை, தம்பான  ற்றும் லுல்மேட்டிய) ம ாத்த ாக 532 ஏக்கர் காணிகள் 
(215 மஹக்டயர்) அறடயாளங்காணப்பட்டன. இதில்  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளுக்காக 
மபப்பலாமதனிய பகுதியில் 50.6 மஹக்டயர் காணிகளும், பூப்பை பகுதியில் 30.4 மஹக்டயர் 
காணிகளும் (ம ாத்த ான 123.8 மஹக்டயர் காணிகளில்) பயன்படுத்தப்பட்டன. பூப்பை பகுதியில் 
 ிகுதியான 93.4 மஹக்டயர் காணிகள்  ற்றும் லுலமேட்டிய பகுதியில்  ிகுதியான  41 மஹக்டயர் 
காணிகள் பயிர்மசய் நடேடிக்றகளுக்காக ேழங்கப்படும். இக்காணிகளின் தற்வபாறதய 
உரிற யாளர்களினால் புதிய நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள் பயிரிடப்படுேதுடன், திட்டத்தின் 
கட்டறளப்பகுதியில்  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படாது. 

   

2.9.1  னிதக் குடிபயற்றங்கள் 

 

கும்புக்கன் ஓயா திட்டப்பகுதியினுள் அடங்கும்  ாேட்டங்கள்  ற்றும் பிரிவுகளில் ோழும்  க்களின் 
சமூக மபாருளாதார தரவுகள்,  ாேட்ட  ற்றும் பிராந்திய புள்ளிேிபரேியல் றகவயடு 2017, 2018 ஆம் 
ஆண்டுக்கான பிரிவு  ட்ட ேளங்களின் ேிபரம், ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் ேிேசாய  ற்றும் 
ேிேசாய வசறேகள் திறணக்களத்தினால் ேழங்கப்பட்ட தரவுப்படிேங்கள் வபான்ை பல்வேறு 
மூலங்கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு வசகரிக்கப்பட்டு, ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படும். 2017ஆம் 
ஆண்டுக்குரிய புள்ளிேிபரங்களின் பிரகாரம், ம ானராகறல  ாேட்டத்திலுள்ள ம ாத்த  க்கள்மதாறக 
448,142 ஆனது 155,316 குடும்பங்களிறடவய பிரிேறடந்து காணப்படுகின்ைது. பாதிக்கப்பட்ட 
படல்கும்புை  ற்றும் ம தக  ஆகிய இரு பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளின் சனத்மதாறகயானது 
முறைவய, 39,880  ற்றும்  35,611 ஆகும் (அட்டேறண 2.8).    

அட்ெவகை 2.8 ட ானராககல  ாவட்ெத்தில் இன ரீதியான  க்கள்டதாககப்  ரம் ல் 

  குதி  சிங்களம்   த ிழ் முஸ்லிம்   றங்கியர்   பல ஏகனயகவ  ட ாத்தம்  

ம ானராகறல 
 ாேட்டம்  

423972 14373 9552 109 46 90 448142 

படல்கும்புை 

DSD 
34140 3944 1769 17 6 4 39880 

ம தக  DSD 30645 52 4910 3 1  35611 

மூலம்: கைக்டகடுப்பு  ற்றும் புள்ளிவி ரவியல் திகைக்களம் - 2012  

 
ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் இரு பிரவதச மசயலக பிரிவுகளுக்குள், திட்டத்தினால் வநரடியாக 
அல்லது  றைமுக ாக பாதிக்கப்படும் மூன்று கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளிலுள்ள 
 க்கள்மதாறகயின் தரவுகள் கீவழ காட்டப்பட்டுள்ளன (அட்டேறண 2.9)  
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அட்ெவகை 2.9: திட்ெப் குதியிலுள்ள கிரா  உத்திபயாகத்தர்  ிரிவுகளுக்குரிய  குதி 

அடிப் கெயிலான  க்கள்டதாகக - 2017   

 ாவட்ெம்  DS  ிரிவு  GN  ிரிவு  
குடியிருப்புக்களி

ன் எ+கக 
 க்கள்டதாகக 

ம ானராகறல  

படல்கும்புை  
ற லகஸ்மதன்ன 208 1184 

பல்வலக  130 535 

ம தக   
   
ரத்தனமதனிய 349 1571 

  ட ாத்தம்  687 3290 

மூலம்: DSD வளங்களின் வி ரம் – டசப்டரம் ர்  2017  

கலந்த சில தசாப்தங்களாக, வதசிய நீண்டகால ஒட்டும ாத்த ேறுற ச் சுட்டியானது ேழீ்ச்சியறடந்து 
மசல்ேறதக் காட்டுகின்ைது. எவ்ோைாயினும், இன்னும்  ாகாணங்கள்  ற்றும் 
 ாேட்டங்களுக்கிறடவய ேறுற  வேறுபாடுகள் நிலவுகின்ைன. உதாரண ாக, வதசிய ேறுற ச்சுட்டி 
4.1 உடன் ஒப்பிடுறகயில், வ ல்  ாகாணத்தின் ேறுற ச் சுட்டி 1.7 ஆகவும் ம ானராகறல 
 ாேட்டத்தில் 5.8 ஆகவும் காணப்பட்டது. வ லும், கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில், ேறுற க்வகாட்டின் 
கீழ் பதியப்பட்ட 843,913 நபர்களில், ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 27187 (3.7 %) நபர்கள் பதியப்பட்டனர். 
பிராந்திய ேறுற க்கு பங்களிப்புச்மசலுத்தும் பிரதான அம்சங்கள் கீவழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன; 

 

• குறைோன ேிேசாய உற்பத்தி 
• பிராந்திய தனிற ப்படுத்தலினால் உட்கட்டற ப்பு ேசதிகளிலான குறைபாடுகள் 

• பாதுகாப்பான குடிநீர்,  ின்சாரம்  ற்றும் சமூக மபாருளாதார உட்கட்டற ப்பு 
ேசதிகளில் நிலவும் குறைபாடுகளினால்  ந்த ான ோழ்க்றகத்தர நிறலற கள் 

• பரந்துபட்ட ேர்த்தக ேிேசாயம்  ற்றும் கால்நறட அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளிலான 
குறைோன தறலயடீ்டினால் குறைோன ேரு ானம் ஈட்டுதல்     

 
திட்டப்பகுதியிலுள்ள காணிகள் பல்வேறு மபாருளாதார நடேடிக்றககளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
கால்நறட ேளர்ப்பு உள்ளடங்கலாக ேிேசாய மசயற்பாடுகவள திட்டப்பகுதியில் ோழும்  க்களின் 
பிரதான மதாழிலாக ேிளங்குகின்ைது. ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 436 பாரிய  ற்றும் சிைிய 
நீர்ப்பாசனக் குளங்கள் காணப்படுேதுடன், இதில் 285 குளங்கள் மதாழிற்பாட்டிலுள்ளதுடன், 151 
குளங்கள் றகேிடப்பட்டுள்ளன. ேிேசாய நடேடிக்றககள் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள், ேர்த்தகப் 
பயிர்ச்மசய்றககள்  ற்றும் ேயல் காணிகறள அடிப்பறடயாகக் மகாண்டறேயாகும். பல்வேறு 
ேடீ்டுத்வதாட்டங்களில்,  ிளகு, இைப்பர், கராம்பு , மகாக்வகா  ற்றும் மதன்றன வபான்ை பயிர்கள் 
பயிரிடப்பட்டுள்ளன. வ லும், சில  க்கள்  றழநீறர நம்பிய ேிேசாயம்  ற்றும் 
வசறனப்பயிர்ச்மசய்றக வபான்ைேற்ைில் ஈடுபடுகின்ைனர். வ லும், வசறனப்பயிர்ச்மசய்றககறள ேன 
ஒதுக்கிடங்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் முன்மனடுப்பதன் காரண ாக காடழிப்புக்கு 
ேழிேகுக்கின்ைது. இப்பகுதியில் ோழும் பல்வேறு  க்கள் சட்டபூர்ே ான   ற்றும் சட்டேிவராத ான 
இரத்தினக்கல் அகழ்வுகளில் ஈடுபடுகின்ைனர்.    

 

2.10 காைிப் யன் ாடு 

 

திட்டப்பகுதியின் காணிப்பாேறன ேிபரங்கள் உரு 2.5 லிருந்து 2.11 ேறரயான உருக்களில் 
தரப்பட்டுள்ளன. 
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உரு 2.5 நீர்த்ததக்கத்தின் பவை்ைநிளலக்குை்ைாகும்  குதியில் காைி ் யன் ாடு பதாடர் ான வளர டம்
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உரு 2.6 தற்த ாளதய நிளலயில் கடத்தும் சுரங்க ் ாளதக்கு தநதரயுை்ை  குதியில் காைி ் யன் ாடு பதாடர் ான வளர டம் 
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உரு 2.7 ஹுலந்தா ஓயா கால்வாயில் காைி ் யன் ாட்டிளன காட்டும் வளர டம்  - தாை் 3  இன் 1 வது தாள்
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உரு 2.8 ஹுலந்தா ஓயா கால்வாயில் காைி ் யன் ாட்டிளன காட்டும் வளர டம்  - தாை் 3 இன் 2 வது தாை்
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உரு 2.9 ஹுலந்தா ஓயாவின் இடது களர கால்வாயில் முன்பமாழிய ் ட்ட நீர் ் ாசன ் குதியில்  காைி ் யன் ாடட்ிளனக் காட்டும் 

வளர டம் - தாள் 3 இன் 3 வது தாள்



 

39 
 

 

 உரு 2.10 எத்திமதல குைத்தின் பமாழிய ் ட்ட நீர் ் ாசன ் குதியில் காைி ் யன் ாட்டிளனக் காட்டும் வளர டம் 
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உரு 2.11 நுகமை்டிய அளைக்கட்டு மற்றும் நீர் ் ாசனக் கால்வாய்  குதியின் காைி ் யன் ாட்டிளனக் காட்டும் வளர டம்



 

41 
 

2.11 திட்ெத்துக்கான டசலவு, மூலதனம்  ற்றும் நிதிக்கான மூலங்கள் 
 

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டில் கணிக்கப்பட்ட ம ாத்த மசலவுகள் கீவழ (அட்டேறண 2.10) 
தரப்பட்டுள்ளதுடன், இறே 2013 ஆம் ஆண்டுக்குரிய அடிப்பறட மபறு திகறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு தயாரிக்கப்பட்டறேயாகும். இத்திட்ட ானது உள்நாட்டு  ற்றும் மேளிநாட்டு 
நிதிகளின் உதேியுடன் அமுல்படுத்தப்படும். 
 

அட்ெவகை 2.10 முன்ட ாழியப் ட்ெ கும்புக்கன் ஓயா திட்ெத்துக்காக கைிக்கப் ட்ெ டசலவுகள்  

நிர் ாண நடறேக்றககறள நிறைவுறுத்தும் 4 ேருட இலக்கிறன நிறைவேற்ை பின்ேரும் மசலேனீ 

அட்டேறணயிறன பின்பற்று ாறு முன்ம ாழியப்பட்டுள்ளது. முதலாேது ேருடம் – திட்ட மசலேின் 
10%, இரண்டாேது ேருடம்  -  திட்ட மசலேின் 20%, மூன்ைாேது ேருடம் – திட்ட மசலேின் 30% 
 ற்றும் நான்காேது ேருடம்  - திட்ட மசலேின் 40% ஆக அற யும்.     

 

  டசலவுக்குரிய விவரைம்  ரூ ா 
( ில்லியன் ) 

1 முதற்கட்ெ நெவடிக்கககள்  740.00 

 சிவில் டசலவுகள்    

2 அறணயிறன நிர் ாணித்தல்  17,650.48 

3 RB உள்ளடீ்டுக் கட்டற ப்பிறன நிர் ாணித்தல் 222.00 

4 LB  உள்ளடீ்டுக் கட்டற ப்பிறன நிர் ாணித்தல் 296.00 

5 சுரங்கப்பாறதறய நிர் ாணித்தல்  2,658.08 

6 RB  ின்சக்தி ேடீ்டிறன நிர் ாணித்தல்  814.00 

7 LB   ின்சக்தி ேடீ்டிறன நிர் ாணித்தல் 1,110.00 

8 RB நீர்ப்பாசனக் கட்டற ப்பு அபிேிருத்திகள்  636.40 

9 LB நீர்ப்பாசனக் கட்டற ப்பு அபிேிருத்திகள் 2,664.00 

  உ  ட ாத்தம்  - சிவில் டசலவுகள்   26,790.96 

 
திட்ெ நெவடிக்கககளுென் உள்வாங்கப் டும் ஏகனய 
டசயற் ாடுகள்   

10 காைி சுவகீரிப்புக்கள்  ற்றும்  ீள்குடிபயற்றம்  2,664.00  

11 ஏறனய உட்கட்டற ப்பு அபிேிருத்திகள்  2,336.00 

12 கீழ்ப்பக்க  அபிேிருத்திகள்   800.00 

13 சுற்ைாடல் தணிப்பு நடேடிக்றககள்  200.00 

14 மதால்மபாருளியல் தணிப்பு நடேடிக்றககள் 50.00 

 ஏகனய பவகலகளுக்கான உ  ட ாத்தம் 6,050.00 

15 மபளதீக அேசரநிறலற கள்  (10%) 3,284.00 

16 
மபாைியியல்  ற்றும் கண்காணிப்பு கட்டுப்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக 
நிர்ோகச்மசலவுகள்  (6%) 1,970.00 

17 அேசரநிறலற களிலான மசலவு  (8%)  2,645.78 

 வரிகளற்ற ட ாத்தம்  40,740.74 

18 ேட் ேரி 8% 3,259.26 

  ட ாத்த திட்ெச்டசலவுகள் 44,000.00 
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2.12 அமுல் டுத்தல் கால அட்ெவகை   
 

நிர் ாணக்காலம் நான்கு ேருடங்களாகத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. திட்ட நடேடிக்றககறள கட்டங்களாக பிரிப்பதற்குரிய வதறே இல்லாற யினால், தனியான 
அேத்றதகளாகவே முன்மனடுக்கப்படும்.அமுல்படுத்தல் கால அட்டேறண  ற்றும் மசலேனீத் திட்டங்கள் அட்டேறண 2.11 இல் தரப்பட்டுள்ளன.  

அட்ெவகை 2.11 திட்ெ அமுல் டுத்தல் கால அட்ெவகை  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Preliminaries

2 Construction of DAM

3 Construction of RB inlet structure

4 Construction of LB inlet structure

5 Construction of RB power house

6 Construction of RB powe house  

7 RB irrigation system devlopment

8 LB irrigation system development

9 Other infrastructure development

10 Land acqusition and resettlement

Year 4

It
e

m
 N

o

Description

Year1 Year 2 Year 3
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2.13 திட்ெத்தின் டதாழிற் ாடு  ற்றும்  ரா ரிப்புக்கான டசயற் ாட்டு முகறக கள்   
2.13.1 நீர்ப் ாசனக் கட்ெக ப் ிகன, நீர்ப் ாசனத் திகைக்களத்துக்குக் ககயளித்தல் 

 

திட்டம் முழுற யாக நிறைவுற்ைதும், திட்டப்பணிப்பாளரினால் நீர்ப்பாசனத்திறணக்களத்திடம் 
றகயளிக்கப்படும். திட்டத்தின் ேடிேற ப்புக்கள்  ற்றும் நிர் ாண அேத்றதகளிலான அமுல்படுத்தல் 
நடேடிக்றககள் கீவழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ளோறு முன்மனடுக்கப்படும். PMU  ற்றும் PIU 
அற ப்புக்கறள உரு 2.12 காட்டுகின்ைது.   

  

 
PMU – திட்ட முகாற த்துே அலகு, PIU – திட்ட அமுல்படுத்தல் அலகு, PD – திட்டப்பணிப்பாளர் RE – 
ேசிப்பிட மபாைியியலாளர் RB – ேலது கறர LB- இடது கறர 

  

உரு 2.12 PMU மற்றும் PIU கைின்  தவிநிளலக் கட்டளம ்பு   

 
திட்ட நடேடிக்றககள் நிறைவுற்ைதும், நீர்த்வதக்கதத்தின் மதாழிற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்படுேதுடன், 
மதாழிற்பாட்டு  ற்றும் முகாற த்துே நடேடிக்றககளுக்காக DIE (ம ானராகறல) யிடம் 
றகயளிக்கப்படுேதுடன்,. ம ானராகறல பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளரின் கண்காணிப்பின் 
கீழ் முகாற த்துே மசயற்பாடுகளுக்கு DIE (ம ானராகறல) மபாறுப்பானேராக மதாழிற்படுோர். 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Organization Structure 
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உரு 2.13   தவிநிளலக்கட்டளம ்பு – பமானராகளல அலுவலகத்தின் மாவடட் 

நீர் ் ாசனம் ப ாறியியலாைர் (DIE’s) அலுவலகம்   

 
அறனத்து ேறரபடங்கள், றகவயடுகள்  ற்றும் ஏறனய முக்கிய ான ஆேணங்கள் வபான்ைன 
முறையான ஆய்வுக்கணிப்புக்களின் பின்னர் றகயளிக்கப்படுதல் வேண்டும். மதாழிற்பாட்டு  ற்றும் 
முகாற த்துே மசயற்பாடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படவுள்ள கருேிகளும், அேற்றுக்கான பிரதிகறள 
பிரதான அலுேலகத்துக்கு அனுப்பிய பின்னர்,  ாேட்ட நீர்ப்பாசன மபாைியியலாளரிடம் 
(ம ானராகறல) றகயளிக்கப்படுதல் வேண்டும். புதிய பிரதான ேதீிகள்  ற்றும் உள்ளக ேதீிகள் 
அறனத்தும் உரிய அற ப்புக்களின் கேனத்துக்காக (RDA, PRDA, பிரவதச சறப) அேற்ைிடம் 
றகயளிக்கப்படுதல் வேண்டும்.   

 

2.13.2 RCC அகை  ற்றும் சுரங்கப் ாகதயின் டதாழிற் ாடு  ற்றும் முகாக த்துவம் 

திட்டத்தின் பிரதான நடேடிக்றககளாக, உருறளயினால் அழுத்தப்பட்ட மகாங்கிரீட் (RCC)  ற்றும் 5.22 

கி. ீ நீள ான சுரங்கப்பாறத வபான்ைேற்றுக்கு, மதாழிற்பாட்டு  ற்றும் பரா ரிப்பு அேத்றதயில் கூடிய 
கேனம் மசலுத்துதல் அேசிய ாகும். அறணக் கட்டற ப்புக்களின் உறுதித்தன்ற , அறணயின் 
இயக்கங்கள்  ற்றும் ஏறனய குறைபாடுகறள கண்காணிப்பதற்காக மபறு திோய்ந்த கருேிகள் 
மபாருத்தப்படும். அேசரகால நிறலற களின் வபாது, தணிப்பு நடேடிக்றககறள சரியான வநரத்தில் 
மசயற்படுத்துேதற்காக, பயிற்சியளிக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன திறணக்கள ஊழியர்கள்   ற்றும் முறையான 
அைிக்றகயிடல் மபாைிமுறைகள் நிறுேப்படுதல் வேண்டும்.  

 

பின்ேரும் அறணக் கண்காணிப்பு கருேியாக்கல் முறைற கள் மதாடர்பில் ேிவசட கேனம் 
மசலுத்தப்படும். பின்ேரும் அளவுருக்கறள கண்காணிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளுக்கு 
அனு தியளிக்கப்படும்.   

 
அ) தாங்குசுேர்  ற்றும் அறணயின் கீழ்ப்பகுதின் நிலக்கீழ் நீர்  ட்டங்கள் 

ஆ) அத்திோரம்  ற்றும் தாங்குசுேர்களின் உருக்குறலவுகள் 

இ) அறணயின் உருக்குறலவு 

ஈ) அறணயின் ஆதர ாக்கல்கள்  

உ) அறணயின் பிரதான பகுதியிலான தறகவும், திரிவும் 
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ஊ) அறணயின் ஒற்றைப்பாறதயின்  ாறுபட்ட இருப்புக்கள் 

எ) அறண, நீர்  ற்றும் ேளி ஆகியேற்ைின் மேப்பக்கண்காணிப்பு 

ஏ) கசிவு நீவராட்டம் 

ஐ) நீர்த்வதக்க நீர்  ட்டங்கள் 
ஒ) நில அதிர்வு ேிறளவுகள்        

சுரங்கப்பாறதக்கான கருேிகறள மபாருத்துறகயில் பின்ேருேன மதாடர்பில் கேனம் மசலுத்தப்படும். 

 

 அ) ஆழ்துறள நீள்ற  அளவுக்கருேி  ற்றும் தீர்வுக்கருேிகள் 

 ஆ) இடம்மபயர்ப்பு அளேடீுகள் – ஆழ்துறள நீள்ற  அளவுக்கருேி 
 இ) உந்துதல்  ற்றும் அறசவுகறள  திப்பாய்வு மசய்ேதற்கான திரிபு அளேடீுகள் 

 

பள்ளப்பகுதியில் காணப்படும் ஏறனய கட்டற ப்புக்கள், நீர்ப்பாசன அற ப்புக்களுக்குப் 
மபாதுோனறேயாக அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், பிரதான கால்ோய், பகிர்ந்தளிப்பு கால்ோய்கள், 
திருப்பல் கட்டற ப்புக்கள், கட்டுப்பாட்டுக் கட்டற ப்புக்கள்  ற்றும் ேடிகால் கால்ோய்கறள 
உள்ளடக்கியுள்ளன.     

 
2.13.3 டதாழிற் ாட்டு  ற்றும்  ரா ரிப்பு ககபயடுகள் 

 
கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்துக்கான, அறண  ற்றும் சுரங்கப்பாறத உள்ளடங்களான, மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பார ரிப்புக் றகவயடானது திட்டப் பணிப்பாளரினால் தயாரிக்கப்படும்.அறனத்து 
அற ப்புக்கு ான நீர் முகாற த்துேத் திட்டமும் தயாரிக்கப்படும். இவ்ேிரண்டு றகவயடுகளும், திட்ட 
ேடிேற ப்பு நிபந்தறனகள்  ற்றும் நிர் ாணத்தின் பின்னரான ேறரபடங்கள் ஆகியேற்றை 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு தயாரிக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். இக்றகவயடுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, திட்டப் 
பணிப்பாளரின் அலுேலகத்திறன மூடுேதற்கு முன்னர் நீர்ப்பாசனத்திறணக்களத்திடம் 
றகயளிக்கப்படுதல் வேண்டும்.        

மதாழிற்பாட்டு  ற்றும் பரா ரிப்பு றகவயட்டில், அறண, சுரங்கப்பாறத  ற்றும் கீழ்ப்பகுதி கட்டற ப்பு 
வபான்ைேற்ைின் ேிடயங்கள் உள்ளடக்கப்படலாம். இது ேிவசட ாக பின்ேருேனேற்றை 
உள்ளடக்கியுள்ளது.    
 

• மபாதுோன ேிேரணம் (பாறத, ேரலாறு, அறண) 
• திட்டத்தின் தரவுத்தாள் 

• அறண மதாழிற்பாடு  ற்றும் பரா ரிப்பு அற ப்பு 

• நீர்ேடியு ிடம்  ற்றும் சுழுேிஸ் கதவு மதாழிற்பாட்டு படிமுறைகள் 

• மேள்ளத் தாக்க அைிக்றக 

• நீர்த்வதக்க பாதுகாப்பு பிரச்சறனகள் 

• சுரங்கப்பாறத பாதுகாப்பு பிரச்சறனகள் 

• அறணப் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு  

• அறண ஆய்வு 

• ஆய்வுகளின் கால அட்டேறண 

• ஆய்வு சரிபார்ப்புப்பட்டியல் 

• அறண  ற்றும் சுரங்கப்பாறத பரா ரிப்பு 

• பரா ரிப்பு தரநிறலகள் 

• கருேியாக்கல்  ற்றும் பர ாரிப்பு றகவயடுகளின் பட்டியல்  

 

நீர் முகாக த்துவ ககபயடுகள் 
நீர் முகாற த்துே றகவயடுகள் ேிவசட ாக பின்ேருேனேற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன 

• கடத்தல்  ற்றும் பகிர்ந்தளித்தல் மதாடர்பான தரவுகள் 

• குைிக்கப்பட்ட பயிர் ேறககள் 

• பருேகால திட்ட ிடலுக்கான ேிவசட அைிவுறுத்தல்கள் 

• பரிந்துறரக்கப்பட்ட நீர் பகிர்ந்தளிப்புத் திட்டத்துக்கான ஒவ்மோரு அலுேலகர்களின் 
மபாறுப்புக்கள் (கறரநிலம்சார் உரிற கறள கேனத்திற்மகாள்ளுதல்) 
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நீர் குழாம்  ற்றும் திட்ெ முகாக த்துவ குழு 

நீர் முகாற த்துே நடேடிக்றககளுக்கான பருேகால திட்ட ிடல்  ற்றும் கண்காணிப்புக்கறள நிறுே, 
 ாேட்ட  ட்டத்திலான நீர்க் குழாம் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இருந்தும் திட்ட ானது பல்வேறு 
 ாேட்ட மசயலக எல்றலகறள உள்ளடக்கியதாக அற யப்மபறுகின்ைது. தீர் ானங்கறள எடுத்தல் 
 ற்றும் பருேகால திட்ட ிடல், மதாழிற்பாடு  ற்றும் பரா ரிப்பு  ற்றும் ஏறனய பங்குபற்ைல் 
மசயற்பாடுகள் முன்மனடுக்கப்படுேது மதாடர்பில் ஆராய திட்ட முகாற த்துேக் குழு நிறுேப்படுதல் 
அேசிய ாகும். 
 

2.14  ாற்றுவழிககள  திப் ாய்வு டசய்தல்  
கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து, நீர் ேளங்களின் அபிேிருத்திக்காக நீறர நுகரும் மபாருட்டு இரு 
மேவ்வேைான  ாற்றுேழிகள் நீர்ப்பாசத்திறணக்களத்தினால் கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன; 

 

திட்ெ  ாற்றுவழி (PA-1):  

மஹபஸ்ஸ  ற்றும் பிந்துனுக்க சிைிய நீர்ப்பாசனக் குளங்கறள  ீள்நிர் ாணம் மசய்தபின்னர், 
அேற்ைின் கட்டறளப் பகுதிக்கான நீர்ப்பாசன ேசதிகறள ஏற்படுத்தும் ேறகயில், கும்புக்கன் ஓயாேின் 
ேலதுகறரப்பகுதிக்கு நீறர திருப்ப, கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு குறுக்காக, நுக ண்டிய பகுதியில் ஓர் 
அறணக்கட்டிறன நிர் ாணித்தல்  

 
திட்ெ  ாற்றுவழி (PA-2): 
நுக ண்டிய அறணயிலிருந்து, கும்புக்கண் ஓயாேின் ேலது கறர  ற்றும் கீழ்ப்பகுதி அபிேிருத்திக்கான 
நீர்த்திருப்பறல உள்ளடக்கிய பல்வதறே நீர்த்வதக்கத்திறன உருோக்கும் மபாருட்டு கும்புக்கன் 
ஓயாவுக்கு குறுக்காக ஓர் அறணக்கட்டிறன நிர் ாணித்தல் 

அட்ெவகை 2.12 திட்ெ  ாற்றுவழிககள (PA) ஒப் ிடுதல்  
அளவுருக்கள் PA-1 PA-2 

வநரடியாக நன்ற யறடயும் நீர்ப்பாசனப்பகுதி 3350 13415 ஏக்கர் 

 றைமுக ாக நன்ற யறடயும் 
நீர்ப்பாசனப்பகுதி 

இல்றல 3039 ஏக்கர் 

ஏறனய நன்ற கள் 

குடிநீர்  

 ின்சாரம்  

உள்நாட்டு  ீன்பிடிறய அபிேிருத்திமசய்தல்  

 
இல்றல  
இல்றல  
குறைவு  

 
12 MCM 

16 GWh 
 ிக அதிகம்  

 
ஆகவே, திட்ட  ாற்றுேழி PA-1 ஐ ேிட  ிக அதிகளோன திரும்பறல ேழங்குேதுடன், 
நீர்த்தட்டுப்பாட்டுக்கான  ிகவும் ேிறனத்திைனான மதரிோக  ாற்றுேழி PA-2  
அறடயாளங்காணப்படுேதன் காரண ாக, இது சிைந்த மதரிோக அற யப்மபற்றுள்ளது. வ லும், 
திட்டத்மதரிவு PA-1 ஐ அமுல்படுத்துேதன் காரண ாக, கும்புக்கன் ஓயாேினூடாக பாயும் 
சிைியளோன நீவர பற்ைப்படும். அத்துடன், திட்ட  ாற்றுேழி PA-2 னால் மபைக்கூடிய ஏறனய 
நன்ற கள் திட்ட  ாற்றுேழி PA-1 இல் இல்றல.       

     

முன்ட ாழியப் ட்ெ கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத்துக்கான  ாற்று அக விெங்கள்  

திட்ட  ாற்றுேழி PA-2 இன் கீவழ, தற்வபாறதய அற ேிடம் மதரிவுமசய்யப்பட முன்னர், கும்புக்கண் 

ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணத்துக்காக இரு  ாற்று அற ேிடங்கள் கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்டன. இவ்ோறு 

மதரிவு மசய்யப்பட்ட அற ேிடங்களின் ேிபரங்கள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன. 
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1. 256,390 m E, 192,870 m N முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா ஒழுங்குபடுத்தல் குளம் 

2. 256,390 m E, 192,870 m N முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கம் 

3. 251,367 m E, 195,812 m  N வ ற்புைப்பகுதியில் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம் 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உரு 2.14 மூன்று பதரிவுகளுடன், முன்பமாழிய ் ட்ட இரு அளமவிடங்களுடனான திடட் 

வளர டம் 

அட்ெவகை  2.13  மூன்று  ாற்று அக விெங்களுென் மூன்று டதரிவுககள ஒப் ிடுதல் 

 

 
அளவுருக்கள் 

1 வது அக விெ 
 ாற்றுவழி (L1) 

2 வது அக விெ 
 ாற்றுவழி (L2) 

டதரிவு 1 டதரிவு 2 டதரிவு 3 

FSL இல் உயரம் (m MSL) 213.0 235 357.0 

நீர்த்வதக்கத்தின் மகாள்ளளவு (km2) 140.0 140.0 105.0 

நீர்த்வதக்கத்தின் அளவு (MCM) 2.5 48 55.8 

அறணயின் நீளம்  (m) 150 350 300 

மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதி (ha) 60.2 322.64 276.4 

இடம்மபயர்த்தடவேண்டிய 
குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 

09 124 87 

நிர் ாணிக்கப்படவுள்ள 
சுரங்கப்பாறதயின் நீளம் (km) 

6.0 5.8 2.2 

குடிநீறர ேழங்குேதற்குரிய தன்ற  அதிகம்  அதிகம்  அதிகம் 

நீரியல்  ின்சாரத்றத 
உருோக்குேதற்குரிய தன்ற  

குறைவு  அதிகம்  குறைவு 

உள்நாட்டு  ீன்பிடிறய அபிேிருத்தி 
மசய்ேதற்குரிய தன்ற  

குறைவு அதிகம்  அதிகம் 

251367 mE, 195812 mN 

256390 mE, 192870 mN 

L1 

L2 
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டதரிவு 1 

மதரிவு 1  ற்றும் மதரிவு 2 ஆகியன ஒவர அற ேிடத்திவலவய (L1) முன்ம ாழியப்பட்டன. 
எவ்ோைாயினும், மதரிவு இல் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் வச ிப்புக்மகாள்ளளவு 
குைிப்பிடத்தக்களவு குறைோக அற ேதுடன், கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்ட மூன்று மதரிவுகளிலும் பார்க்க 
குறைோன சமூகத் தாக்கங்கறள மகாண்டதாக அற யப்மபற்றுள்ளது. ஆனால், இத்மதரிேினாலான 
நன்ற கள் ஏறனய மதரிவுகறள ேிட குைிப்பிடத்தக்களவு குறைோக அற கின்ைற யினால், மதரிவு 
1 ேிலக்கப்பட்டது. 

 
டதரிவு 2 

இத்மதரிேில், மகாங்கிரீட் அறணக்கான மதாழில்நுட்ப நிபந்தறனகள் சாதக ாக அற ந்த 
காரணத்தினால், பிரதான ாக இத்மதரிவு மதரிவுமசய்யப்பட்டது. இத்மதரிேில், ஏறனய மதரிவுகளான 1 
 ற்றும் 2 ஐ ேிட அதிகளோன நன்ற கள் கிறடக்கப்மபறுகின்ைன. ஆகவே, நீர்த்வதக்கத்தின் 
மகாள்ளளவுப் பகுதி, நீர் காணப்படும் தன்ற   ற்றும் ஏற்படக்கூடிய நன்ற கள் வபான்ைேற்றை 
கேனத்திற்மகாண்டு வ ற்படித் மதரிோனது மதரிவு மசய்யப்பட்டதுடன், இதன் நன்ற கள் அட்டேறண 
2.13 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.  

 
டதரிவு 3 

கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்ட அறனத்து அற ேிடங்களிலும், மதரிவு 3  ிகவும் வ ற்பகுதியில் 
அற யப்மபற்றுள்ள அற ேிட ாகும். இது அற ேிடம் இல் ோழும் மபாது க்களின் 
பதில்களிலிருந்து கற்கப்பட்டது. தங்களது காணிகளில் ஏற்படக்கூடிய மேள்ளநிறலற றய  
தடுக்கு ாறு அற ேிடத் மதரிவு L2 இல் ோழும்  க்கள் வகாரிக்றக ேிடுத்தனர். அற ேிடத் மதரிவு 
3 கேனத்திற்மகாள்ளப்படு ாயின், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க ானது பதுறள  ாேட்டத்துக்கு 
 ாற்ைப்படுதல் வேண்டும், இதனால் ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் பல்வேறு சமூகப் பிரச்சறனகள் 
உருோகும். வ லும், பதுறள  ாட்டத்திலும், இவத எண்ணிக்றகயான குடியிருப்புக்கறள 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாக்கும். அத்துடன், மதரிவுமசய்யப்பட்ட 3 மதரிவுகளிலும், மதரிவு 3 பள்ள ான 
பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளற யினால், மதரிவு 1  ற்றும் மதரிவு 2 க்குரிய மகாள்ளளவுப்பகுதியில் 
காணப்படும் நீரினளறே ேிட  ிகவும் வ ற்பகுதியிலுள்ள நீரினளவு அதிக ாகும். அத்துடன், 
அறணயின் நீளம் 200m, மதரிவு 2 ஐ ேிட அதிக ாக அற யப்மபற்றுள்ளற யினால், நிர் ாண 
மசலவுகளும் அதிகரிக்கும். இறுதியாக, நீர்த்வதக்கத்துக்காக வநரடியாக நீர் 
ேிடுேிக்கப்படுகின்ைற யினால்,  ின்சக்தி உற்பத்தியில் அதிகளோன இழப்புக்கள் ஏற்படுகின்ைன. 
வ லும், இத்மதரிேில், மதரிவு 2 ஐ ேிட நீள ான சுரங்கப்பாறத நிறுேப்படும்.              

 

இதனடிப்பறடயில், வ வல குைிப்பிடடப்பட்டுள்ள மதரிவுகறளயும் கேனத்திற்மகாள்ளும்வபாது, 
கும்புக்கன் ஓயா நீத்த்வதக்கத்திறன நிர் ாணிக்க மதரிவு 2  ிகவும் மபாருத்த ான மதரிோக 
மதரிவுமசய்யப்பட்டது. 
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அத்தியாயம் 3 
 

3. தற்ப ாதுள்ள சுற்றாெலின் விவரைம் 

 

3.1 ட ளதீகச் சூழல் 
3.1.1 தகரத்பதாற்றக ப் ியல் 

 
இலங்றக, கீழான, நடுத்தர  ற்றும் உயர்ோன வபான்ை மூன்று ோனிறலயாதல்  ற்றும்  ண்ணரிப்பு 
ச மேளிகறளக் மகாண்டுள்ளது (உரு 3.1). இதில், கீழ் ச மேளியானது, 30 m க்கு குறைோன சராசரி 
உயரத்துடன் கறரவயாரப்பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. கீழ்ச் ச மேளிப்பகுதியில், 
தனிற ப்படுத்தப்பட்ட  ண்ணரிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய எச்சங்களின் உயரம் சராசரி கடல்  ட்டத்துக்கு 
(msl) வ வல 150 m உயரத்தில் அற யப்மபற்றுள்ளன. நடுச் ச மேளியின் உள்ளக ஓரப்பகுதி, 
ஏைக்குறைய 300 m உயர்ேதுடன், நாட்டின் மதற்கு  ற்றும் கிழக்குப் பகுதியிலான அதியுயர் உயரம் 
750 m ஆகும். அதியுயர் ச மேளியானது 1500 m லிருந்து 1800 m ேறர வேறுபடுேதுடன், சில 
அற ேிடங்களில் 2100 - 2400 m க்கு வ வல ேறர உயர்கின்ைது. 
 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது, ஊோ  ாகாணத்தின் ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 
முன்ம ாழியப்பட்டுள்ளது. வ ற் மகாள்பரப்புப் பகுதியானது அதியுயர் ச மேளியில் (லுணுகறலப் 
பகுதியிலிருந்து ஏைக்குறைய 800 m உயரம்) அற யப்மபற்றுள்ளது. தறரத்வதாற்ைற ப்பியலில், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது நடுத்தர ச மேளியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. அதியுயர் 
மகாள்பரப்பில், கூர்ற யான மசங்குத்துச்சரிவு  ற்றும் ஆழ ான மேட்டுண்ட ஆற்று ச மேளி 
நீவராட்ட ானது, அதியுயர் ச மேளியிலிருந்து, நடுத்தர ான ச மேளிகள் ேறர பாய்கின்ைது (உரு 
3.2a). முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது,  த்தி  ான தீர்வுக்குரிய முகவுகளாக, 
தனிற ப்படுத்தப்பட்ட  ண்ணரிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய எச்சங்கறள மகாண்டுள்ளதுடன், இறே ஆழ ற்ை 
பள்ளதாக்குகள் மூல ாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. நீர்த்வதக்கத்தின் இடது கறர ம ல்லிய சரிவுடன், 
ஏைக்குறைய 150 m உயரத்திறனக் மகாண்டுள்ளதுடன், நீர்த்வதக்கத்தின் இடது ேலது கறர அதிக ான 
சரிவுடன், ஏைக்குறைய 425 m உயரத்திறனக் மகாண்டதாக அற யப்மபறும். அறணப்பகுதியானது U - 
ேடிே ான பள்ளத்தாக்குப்பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. கும்புக்கன் ஓயா கீழ்ச் ச மேளிப் 
பகுதியினூடாக பாய்ந்து, இலங்றகயின் மதன்கிழக்காக அற ந்துள்ள கும்புக்கண் வதசிய 
பூங்காேினூடாக இந்திய சமுத்திரத்துடன் வசர்கின்ைது. பள்ளச்ச மேளியானது, சிேப்பு நில 
உருோக்கம், அடித்தள மபருஜினஸ் கிைேல், ஆற்று  ற்றும் ோேி பதிவுகள்,  ணல் வ டுகள்  ற்றும் 
கடல் பாறைகள் வபான்ைேற்ைிறன உள்ளடக்குகின்ைது (கூவர, 1984).                  

  

உரு 3.1 இலங்ககயிலுள்ள மூன்று ெ மவளிகளினது ் குறுக்கு மவட்டுக்கள். I – பள்ளெ ்

ெ மவளி, II –  டுத்தரெ ்ெ மவளி  ற்று ் III – உயர ்ெ மவளி (அப்ெர் வடியா, 1942). 
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உரு 3.1 கும்புக்கண் ஓயா  ள்ளத்தாக்கில், (a) அதியுயர ்பகாை் ர ்பில், கூரள்மயான 

பசங்குத்துசச்ரிவு மற்றும் ஆழமான பவட்டுை்ட ஆற்று சமபவைி (அக விெம்: 
 ஸ்ஸற – லுணுககல வதீி) (b) தனிளம ் டுத்த ் ட்ட மை்ைரி ்புக்குை்ைாகக்கூடிய 

எசச்ங்கள் (அக விெம்: ஹுலந்தா ஓயாவுக்கு அருபக சுரங்கப் ாகத டவளிவாயில்) 
நீதராட்டமானது, அதியுயர் சமபவைியிலிருந்து, நடுத்தரமான சமபவைிகை் வளர 

 ாய்கின்றது.  

 

3.1.2  ண்ைின் வகக  ற்றும்  ண்ைரிப்பு   
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது, சிைியளோன களி ண்ணுடன், பிரதான ாக தடிப்பான தங்கு 
 ண்ணிறனக் மகாண்டுள்ளன. ேண்டல் படிவு தட்டுக்கள் கூலாங்கற்கள், மபருங்கூறுகறள மகாண்ட 
 ண்  ற்றும் நடுத்தர தட்டுறடய, நுண்ணிய கூறுகறளக் மகாண்ட ேண்டல்  ற்றும் களியிறனக் 
மகாண்ட கிைேல் படுக்றககள் ஆகியேற்றைக் மகாண்டுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில், 
ஆற்ைங்கறரகள்  ற்றும் மேள்ளம் ேடியும் பகுதிகளில், கீழ்  ட்ட  ேண்டல் படிவுகள் 
அேதானிக்கப்படுகின்ைன. ேண்டல் படிவுகளினால், காணிப் பயன்பாடு  ற்றும் மசயற்படுத்தத்தக்க 
காணிப் பயன்பாட்டுப் பகுதியில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளறதப் வபான்று இரத்தினக்கல் உருோகும் 
பகுதிகறள அறடயாளங்காண முடியும். 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் காணப்படும்  ண் அற ப்புக்கறள,  றலயற ப்புகளில் 
காணப்படும் சிேப்பு –  ஞ்சள் மபாட்ஸ்வசாலிக்  ண்,  றலகள்  ற்றும் சரிோன பகுதிகளில் 
சிேப்புடனான – பழுப்பு நிை நிலம்  ற்றும் முதிர்ச்சியறடயாத பழுப்பு நிை  ண்  ற்றும் 
வ டுபள்ள ான பகுதியில் குறைோன ஈரப்பதனுள்ள களி  உள்ளடங்களாக பல்வேறு ேறககளாக 
ேறகபிரிக்க முடியும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது, அதிகளோன மேப்பநிறல  ற்றும் 
காற்ைிறனக் மகாண்ட உலர் ேலயப்பகுதியினுள் அற யப்மபற்றுள்ளது. ஆகவே, ஆேியாதலினால் 
 ண்ணின் ஈரப்பதன் வ லும் குறைேறடயும்.         

இடது கறரயில் குறைோன உயரமுறடய, ம ல்லிய  சரிவு கணப்படுதலானது,  ண்ணரிப்றபயும், 
நீர்த்வதக்கத்தினால் நிலச்சரிவு தூண்டப்படுேறதயும் குறைக்கக்கூடியதாக அற யும். ேலது கறரயில், 
ேலது கறரயில், அதிக உயர ான  ற்றும் அதிக சரிவுடன் அற யப்மபற்றுள்ளற யானது, 
 ண்ணரிப்பு  ற்றும் சிைியளேிலான நிலச்சரிேிறன தூண்டுேதாக அற யும். ஆகவே, 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தில், கறரகள்  ற்றும் நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பின் வபாது,  பாறைத் 
துண்டுகள்  ற்றும் வ ற்வசர்க்றககள் ஆகியன அறடயாளங்காணப்பட்டு அகற்ைப்படுதல் வேண்டும். 

பாறைப்மபாருத்தல்  ற்றும் ஷார்ட்கிரீட் வபான்ைேற்ைினால் நிலத்தின் உறுதித்தன்ற யிறன வ லும் 
அதிகரிக்கலாம். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நிர் ாண நடேடிக்றககள்  ண்ணரிப்பு  ற்றும் 
ேண்டல் அரிப்புக்கறள குைிப்பிடத்தக்களவு அதிகரிக்காது. எவ்ோைாயினும், ஆதார  ண்ணரிப்பு 
 ற்றும் படிேரிப்பு வபான்ைேற்றை தணிப்பதற்காக பரிந்துறரக்கப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்றககறள 
மசயற்படுத்துேதன் ஊடாக நீர் வசகரிப்பு மகாள்ளளறே குைிப்பிடத்தக்களவு குறைக்கமுடியும். 
நீர்த்வதக்க மகாள்ளளவுப் பகுதியில் காடுகறள உருோக்குதல் வபான்ை காணிப்பயன்பாட்டு 
நடேடிக்றககள் காரண ாக ேண்டலரிப்பு  ட்டங்கறள கட்டுப்படுத்தமுடியும்.  

(a) (b) 
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3.1.3 புவியியல்  ற்றும் புவிசார்வியல் 

இலங்றகயில், ஏைக்குறைய 90%  ான நிலங்கள் அம்பிவபாறலட்டிலிருந்து, கிரனுறலட்டு 
வதாற்ைமுறடய, வகம்பிைியனுக்கு முந்றதய (உரு 3.3) ேயதுறடய, உயர்- ேறக உரு ாைிய 
பாறையற ப்றபக் மகாண்டுள்ளதுடன்,  ன்னார் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து, மதன்கிழக்கு இந்திய கடற்பகுதி 
ேறரயான பகுதிகளில் காணப்படும் பாறை அற ப்புக்கறள ஒத்தறேயாகக் காணப்படுகின்ைன (குவர 
1984, குவரானர் et al., 1991). இலங்றகயின்  ீத ான நிலப்பகுதி, ஜுராசிக் அண்டிக் ா  ற்றும் 
தவபாோ காபன்ஸ்,  ிவயாசீன் சுண்ணாம்புக்கல்  ற்றும் கறரவயாரப் பகுதிகளிலான குோர்ட்டனரி 
பதிவுகள் உள்ளிட்ட ேண்டல் பாறைகறள மகாண்டுள்ளன (குவர 1984, ரத்னாயக்க  ற்றும் சம்வபய், 
2015).          

இலங்றகயானது, உயர்நில கலப்பு, ேிஜயன் கலப்பு , ேண்ணி கலப்பு  ற்றும் கடுகண்ணாறே கலப்பு  
ஆகிய நான்கு பிரதான லித்வதா – மடக்வடானிக் அலகுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது (உரு 3.3). உயர்நில 
கலப்பின் N-S வபாக்கிறன கேனத்திற்மகாள்ளும்வபாது, பிரதான ாக வ ற்புேிவயாட்டுப் பாறைகள் 
 ற்றும் பல்வேறு ேித ான தீப்பாறை ஊடுருேல்கறளக மகாண்ட கருங்கல் கலப்புப் பாறைகறள 
மகாண்டுள்ளன (குவரானர், et al., 1991). உயர்நில கலப்பின் ஆதார ேண்டல் பாறைகள், பிரதான ாக 
ஷாவநார்க்றகட்ஸ், குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார்- கிரறனட்டு- சிலி றனட்டு- கிரறபட்டு சிஸ்ட், 
குோர்ட்றசட்டு  ற்றும் பளிங்கு ஆகியேற்ைினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன (கூவர, 1984, 1994; வபால்  ற்றும் 
எம் ர் ான், 1991). ேிஜயன் கலப்பானது,  பிரதான ாக அம்பிமபாறலட்டு ேடிேப் பாறைகள்  ற்றும் 
வேறுபட்ட உரு ாைிய கருங்கல்பாறைகள்  ற்றும் வடானலிட்டின் கிராநிவடாயிட்டிலிருந்து 
லியுக்வகாகிறரட் ேறர ( ிலிமசண்டா et al., 1988)  ற்றும் ம ட்டா- குோர்ட்றசட்டின் ஷிவநாலித் 
 ற்றும் கல்சிலிவகட்டு பாறைகள் (Kröner et al., 1991) வபான்ைேற்ைினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. ேன்னி 
கலப்பானது (உரு 3.3) பிரதான ாக மபலிடிக்கிலிருந்து மச ிமபலிடிக் கலப்புடனான 
அம்பிவபாறலட்டிலிருந்து கிரணுறலட் ேடிேப் பாறைகறள மகாண்டுள்ளன. அத்துடன், ேன்னி 
கலப்பில், வ வலாட்டுப் பாறைகள்  ற்றும் கிராவனாடிரிட்டிக் மஜனிசிஸ் உடனான ம ட்டா- தீப்பாறை 
சிதறுண்ட எச்சங்கறள மகாண்டுள்ளன ( ிலிமசண்டா et al., 1988). சிைிய கடுகண்ணாறே கலப்பானது 
(உரு 3.3) பவயாறடட் – வகார்ன்பிலண்வட, குோட்வசா-மபல்ட்ஸ்பத்திக்  ற்றும் மபலிடிக் மஜனிசிஸ் 
 ற்றும் ம ட்டாகுோர்ட்றசட் வபான்ைேற்ைினால் உருோகியுள்ளது.  

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது ேிஜயன் கலப்பு பகுதியில் அற யப்மபறுேதுடன், கும்புக்கண் 
ஓயாேின் திட்டப்பகுதியில், ம ட்டா-கிரறனட்டு, கிரறனனிடிக் மஜனிசிஸ், வகார்ன்பிலண்வட 
பவயாறடட் மஜனிசிஸ், பவயாறடட் மஜனிசிஸ்  ற்றும் குோட்றசட்ஸ் பாறைகள்  ற்றும் 
மடாலறரட் ஆதாரங்களின் சிதறுண்ட பகுதிகள் வபான்ைன பதியப்பட்டன (உரு 3.4). 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதி பளிங்குப்படுக்றககறள மகாண்டிருப்பதாக குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
பளிங்குப் பாறைகள் அ ில  றழ காரண ாக கறரேதுடன், இதனால் நிலத்தின் உறுதித்தன்ற  
குறைேறடேதுடன், நிலக்கீழ் கசிேிறன ஊக்குேிக்கின்ைது.                

வ ட்டுநிலக்கலப்பு  ற்றும் ேிஜயன் கலப்பு ஆகியேற்றுக்கிறடயிலான எல்றலயானது, உரு ாைிய 
தரங்கள்  ற்றும் கட்டற ப்பு  ற்றும் ஓரகத்தனி  ேயதுகள் வபான்ைேற்றுக்கிறடயிலான 
வேறுபாடுகளின் மூல ாக மதளிோக காட்டப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், இவ் எல்றலகள்  ற்றும் 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதி வபான்ைன அப்பகுதியிலுள்ள கனிமபாருட்கள்  ற்றும் உந்துதல் 
ேலயத்தினால்,  ிகவும் சுோரஸ்ய ான புேியியல் அம்சங்கறள மகாண்ட பகுதியாக ேிளங்குகின்ைது. 
இலங்றகயிலுள்ள மேந்நீர் ஊற்றுக்கள், வ ட்டுநிலக்கலப்பு  ற்றும் ேிஜயன் கலப்பு ஆகியேற்ைிறன 
சூழ  ற்றும் அருகில் அற யப்மபற்றுள்ளன. க்ரிவயற்சஸின் பிந்திய காலப்பகுதியில், இலங்றகயில் 
பதிோகிய  ிகவும் இளற யான எரி றலக்குழம்பு மேளிவயற்ைத்துக்கும், மேப்பநீராற்ைல் 
மசயற்பாடுகளுக்கும் எந்தேித ான மதாடர்புகளு ில்றல (ரத்னாயக்க, et al., 2014) 

வ ட்டுநிலக்கலப்பு  ற்றும் ேிஜயன் கலப்பு ஆகியேற்றுக்கிறடயிலான எல்றலயானது, மபாதுோக 
நீர்த்த  ற்றும் இலகுேில் உறடயக்கூடிய கட்டற ப்புக்கலான, இறணப்புக்கள், மேடிப்புக்கள்  ற்றும் 
படுக்றக ச மேளிகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட இடத்தின் புேியியல் 
ேறரபடத்தில் (உரு 3.4) பிரதான ாக நாரன்ேட்ட – யத்முல்ல மேட்டு  ண்டலம் (NE-SW திறச) 
 ற்றும் நக்கல- உடுமுல்ள மேட்டு  ண்டலம்  ற்றும் பங்குரா – ஹுலந்தாே மேட்டு  ண்டலம் 
(NW-SE திறச) உள்ளடங்களாக பல்வேறு மேட்டு  ண்டலங்கள் பதியப்பட்டுள்ளன. 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப் பகுதி  ற்றும் சுரங்கப்பகுதியினுடாக முறைவய, நாரன்ேட்ட – 
யத்முல்ல  ற்றும் நக்கல உடுமுல்ல மேட்டு ேலயங்கள் ஊடறுத்துச் மசல்ேது குைிப்பிடத்தக்கதாகும். 
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இப்பகுதியிலான பாறையியல் தன்ற யிறன வநாக்குறகயில் பிரதான ாக கருங்கல்படிவுப்பாறை 
ேறகக்குரியதாகும் (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், பவயாறடட், வஹார்ன்பிளாவட ± வடார் றலன்), 
வஹார்ன்பிளாவட பவயாறடட் படிவுப்பாறை (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், பவயாறடட், வஹார்ன்பிளாவட ± 
மசம் ணிக்கல்), பவயாறடட், வஹார்ன்பிளாவட படிவுப்பாறை  (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், பவயாறடட் ± 
மசம் ணிக்கல்), வஹார்ன்பிளாவடறயக் மகாண்ட பவயாறடட் படிவுப்பாறை (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், 
பவயாறடட் ± வஹார்ன்பிளாவட), சார்னறகட் பவயாறடட் படிவுப்பாறை (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், 
றபவராசின், பவயாறடட் ± மசம் ணிக்கல்), குோட்ஸ்றசட் (குோட்ஸ், பவயாறடட் ± மபல்ட்ஸ்பார்), 
குோட்ஸ்வஷாமபல்ட்பத்திக் படிவுப்பாறை (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், பவயாறடட் ± கிரறபட்), பரு ணி 
அனற்பாறை (குோட்ஸ், மபல்ட்ஸ்பார், பவயாறடட், வஹார்ன்பிளாவட, ற க்கா, ம க்னறடட்)  ற்றும் 
கல்சிய படிவுப்பாறை (கல்றசட், மதாலற த், பவயாறடட், குோட்ஸ், கிராறபட்), வ லும் 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதிக்குரிய மபாதுோன புேியியல் ேறரபடத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன 
(உரு 3.4). வ லும், பரு ணி அனற்பாறை  ற்றும்  ாபிக் அறணகறரகள், சிறர குோட்ஸ், 
பாறைக்களியற ப்புக்கள்  ற்றும் ஊடுருேல்கள் ஆகியேற்றையும் திட்டப்பகுதியில் அேதானிக்க 
முடிகின்ைது.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

உரு 3.2 முன்பமாழிய ் ட்ட திடட் ் குதியிளனக் காட்டும் மிகவும் எைிதான 

இலங்ளகயின் வளர டம்
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உரு 3.3 முன்பமாழிய ் ட்ட திடட் ் குதியிளனக் காட்டும் ப ாதுவான புவியியல் வளர டம் 
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3.1.4 நில அதிர்வுகள் 

 

கடந்த 1615 - 1979ஆண்டு ேறரயான காலப்பகுதியில் ம ாத்த ாக 55 நில அதிர்வுகள் 
பதியப்பட்டுள்ளன. இதில் 18 நில அதிர்வுகள்  ாத்திரம் 5 ஐ ேிட மபரியளேில் அற யப்மபற்றுள்ளன 
(அட்டேறண 3.1). அத்துடன், திட்டப்பகுதியிலிருந்து ஏைக்குறைய 380 கிவலா ீற்ைர் தூரத்தில், 
ேரலாற்ைியல் முக்கியத்துேம்ோய்ந்த நில அதிர்மோன்று பதிோனது. இவ் அேதானிப்புக்களிலிருந்து, 
(i) திட்டப்பகுதியில் குறைோன நில அதிர்வு அபாயம், (ii) திட்டப்பகுதியில் எந்தேித ான பிராந்தியக் 
கட்டற புக்களு ில்றல  ற்றும் (iii) நீர்த்வதக்கத்தினால் தூண்டப்படும் நில அதிர்வுகளுக்கு 
 ிகக்குறைோன அபாயம்; வபான்ைன எதிர்வுகூைப்பட்டன. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தில் நீரின் 
ஆழம் 45 m க்கு குறைோக அற ேதுடன், இவ் ஆழ ானது நீர்த்வதக்கத்தினால் தூண்டப்படும் நில 
அதிர்வுகளுக்கு வபாது ானதாக அற யாது. எவ்ோைாயினும், ேடிேற ப்பு அேத்றதயின் வபாது, 
அதியுயர் ேரலாற்ைியல் நில அதிர்வுக்கான (குறைந்தது 0.08 g), அதியுயர் தறர முடுக்கம் (PGA) 
 ற்றும் அதற்கான அதிர்வு அறலயின் ேரீியம் (அளவு VI) மதாடர்பில் கேனம் மசலுத்துதல் 
அேசிய ாகும்.           

அட்ெவகை 3.1 இலங்ககயில் ≥ 5 அளவுெனான வரலாற்றியல் நில அதிர்வுகளின் சாராம்சம்  

வருெம்  ாதம் நாள் டநட்ொங்கு  அகலாங்கு வரீியம் 

1823 2 9 80 7 5.7 

1823 3 9 80 7 5.0 

1867 7 3 79.6 12 5.7 

1900 2 7 76.8 10.8 6.0 

1900 2 8 76.7 10.7 6.0 

1916 1 7 77.5 13 5.0 

1919 10 4 83 2 5.0 

1938 9 10 79 7.5 5.8 

1939 8 7 77.5 4 5.6 

1953 1 29 82.5 6.7 5.0 

1953 7 26 763 9.9 5.0 

1956 12 15 78 6.5 5.0 

1966 1 8 84.9 11.6 5.2 

1972 7 29 77 11 5.0 

1973 8 30 84.3 7.1 5.9 

1973 8 30 84.3 7.1 5.9 

1973 8 30 84.3 7.2 5.8 

1987 10 30 84.8 2.5 5.0 

 

3.1.5 நிலப் யன் ாடு  ற்றும் சாத்திய ான நிலப் யன் ாடுகள் (புவியியல்) 
 

புேியியறல அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட நிலப்பயன்பாடானது பிரதான ாக கள ஆய்வுகறள 
ற ய ாகக்மகாண்டதாகும். வ ட்டுநிலக் கலப்பு  ற்றும் ேிஜயன் கலப்பு ஆகியேற்றுக்கிறடயிலான 
கற்கால இறணப்புப் பகுதியானது மபறு தியான கனிப்மபாருட்கள் அதிகளவுள்ள பகுதியாக 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. உதாரண ாக, ம ானராகறல  ாேட்டத்தில், மபல்ேத்றத – புத்தள 
பகுதிகளில் (முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்துக்கு அதிகம் பள்ளப்பகுதியில்) இரும்புத்தாதுப் படிவுகள் 
அதிகளேில் காணப்படுகின்ைன. இவ் இரும்புத்தாது படிவுகளில், NS பிரசித்திமபற்ை நாட்டுப்பாறைகளில் 
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நரம்பு அற ப்பிலான கனிப்மபாருட்படிவுகள் காணப்படுகின்ைன (தடிப்பு 1 - 20 m). இவ் இரும்புத் 
தாதுப்பதிவுகள் 2 km நீளத்துக்கு நீடித்துக்காணப்படுேதுடன், தனியாக்கப்பட்ட பாறைகளில் 30 m 

தடிப்புக்களில் அற யப்மபற்றுள்ளது (மசனேிரத்ன et al., 2011). எவ்ோைாயினும், முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டப்பகுதியில் இரும்புத்தாதுக்கறள அறடயாளங்காண எந்தேித ான புேியியல்  திப்படீுகளும் 
வ ற்மகாள்ளப்படேில்றல. 
ம ானராகறல தறரத்வதாற்ைேியல் 1:50,000 ேறரபடத்தின் பிரகாரம் (பக்க இல 70), 
முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயானது குடா ஓயா  ற்றும் கிரிவே ஓயா/ ில் ஓயா ஆகியன 
ஒன்ைிறணயும் இடத்துக்கு சற்று அப்பால் நிர் ாணிக்கப்படும். இந்நதிகளுக்கு அருவக பல்வேறு 
இரத்தினக்கல் இடங்கள் அற ந்துள்ளதாக புேியியல் ேறரபடம்  ற்றும் அைிக்றககள் 
சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட அறண இடம்  ற்றும் நீர்த்வதக்கப்பகுதிக்கு அருவக, 
தற்வபாறதய நிறலயில் பயன்பாட்டிலுள்ள பல்வேறு இரத்தினக்கல் அகழ்ேிடங்கள் அற ந்துள்ளதாக 
கள அேதானிப்புக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. இப்பகுதியில் பிரதான இரத்தினக்கல் அகழ்வு 
முறைற களாக, வ ற்பரப்பு அகழ்வு  ற்றும் ஆற்றுப்படுக்றக அகழ்வு ஆகியன திகழ்கின்ைன (தட்டு 
2). நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால், இவ் மபாருளாதார ரீதியில் மபறு தியான பகுதிகள் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகின்ைன. ஆகவே, சுற்ைாடலுக்கு உகந்த  ற்றும் அனு தியளிக்கப்பட்ட அகழ்வு 
முறைற கள், வதசிய இரத்தினக்கல்  ற்றும் தங்காபரன அதிகாரசறபயின் (NGJA) முறையான 
கண்காணிப்பின் கீழ் முன்மனடுக்கக்கூடியதாக அற ேதுடன், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதிக்கு 
அருகில் ோழும் சமூகத்தினரின், ோழ்க்றகத்தரத்திறன வ லுயர்த்தக்கூடியதாக  ற்றும் 
ேிருத்திமசய்யக்கூடியதாக அற யும். இரத்தினக்கல் அகழ்வு நடேடிக்றககளினால் கும்புக்கன் 
ஓயாேின் நிர் ாண மசயற்பாடுகறள பாதிக்காதேறகயில் அற தல் வேண்டும்.  ாைாக, 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் பள்ளப்பகுதியில்  ற்றும் கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு அருகில் புத்தள 
 ற்றும் ஒக்கம்பிட்டிய ஆகிய பகுதிகள் அற யப்மபற்றுள்ளன. இப்பகுதிகளும், இலங்றகயில் 
இரத்தினக்கல் உற்பத்தியில் முன்னனியில் திகழ்கின்ைன. வ லும், நீர்த்வதக்கத்தின் பள்ளப்பகுதியில் 
கருங்கல்  ற்றும் குோட்ஸ் வபான்ைனவும் காணப்படுகின்ைன. எவ்ோைாயினும், முன்ம ாழியப்பட்ட 
பகுதியிலுள்ள கனிப்மபாருட்களுக்கான மபாருளாதார  திப்படீுகள் எதுவும் இன்னும் 
வ ற்மகாள்ளப்படேில்றல. 
 

 றுபுைம், நிர் ாணப் மபாருட்களான,  ணல்  ற்றும் கிைேல் வபான்ை பல்வேறு மதாழிற்துறை 
கனிப்மபாருள் படிவுகறள சூழவுள்ள பகுதிகளில் அேதானிக்கக்கூடியதாகயுள்ளது (உ+ம்: கிைேல் 
படிவுகள் 6° 93ˊ76˝N, 81° 28ˊ00˝E, குோரி இடம் 6° 89ˊ05˝N, 81° 28ˊ83˝E). இேற்றை, 
நிர் ாணத்வதறேகளுக்காக வதறேயான குைிப்பிட்ட அளவுகளில் அகழ்ந்மதடுக்கமுடியும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
தட்டு 2: முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப்பகுதியில் காணப்படும், இரத்தினக்கல் அகழும் 
ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்கு. மதாடர்ச்சியான  றழ காரண ாக, நீர்  ட்டம் அதியுயர் அளவுக்கு 
உயர்ந்தற யினால் 2018 ஆம் ஆண்டு வ   ாதத்தில் வகற்மகாள்ளப்பட்ட  களத் தரிசிப்பின் வபாது 
அகழ்வு நடேடிக்றககள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தன. 
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3.1.6 நீரியல்  
காலநிகல  ற்றும் வானிகல  
இலங்றகயின், மதன்கிழக்குப் பகுதியில் கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கம் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், 
ஏைக்குறைய 1233 km2 மகாள்பரப்பிறனக் மகாண்டுள்ளது. நாட்டின் இறடேலயத்தில் (ேருடாந்த 
 றழேழீ்ச்சியின் அடிப்பறடயில் ேறகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது) அற யப்மபற்றுள்ள பதுறளயின் 
 றலப்பகுதியில் உருோகும் 116 km நீள ான கும்புக்கண் ஓயா நீவராறடயானது, கு ண பகுதியில் 
அற ந்துள்ள கு ண வதசிய பூங்காேினூடாக கடறல மசன்ைறடகின்ைது. ேருடாந்த 
 றழேழீ்ச்சியானது உயர் மகாள்பரப்பில் 2500mm லிருந்து கடல் மேளிோயில் பகுதியில் 1000mm 
ேறர வேறுபடுகின்ைது.  றழேழீ்ச்சியானது இரு பிரதான பருேங்களாக ேறகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது; 
ஆற்று நீவராட்டம் குறைேறடயும் உலர்ேலய ானது (யால), ஏப்பிரலிளிருந்து, மசப்ரம்பர் ேறரயும், 
ஈரேலய ானது ( ஹா) ஒக்வடாபர் மதாடக்கம்  ார்ச் ேறரயும் நீடிக்கின்ைது.       

 

ேருடாந்த சராசரி  றழேழீ்ச்சி 2400mm ஆகும். எவ்ோைாயினும், இம் றழேழீ்ச்சியானது ேருடம் 
முழுேதும் சீராக காணப்படேில்றல.இதில், மபரும்பாலும், ஈர ( ஹா) பருேகாலத்தில் ேலயத்தில் 70 
சதேதீ ான  றழேழீ்ச்சிறய உணர முடிகின்ைது. இக்காலப்பகுதியில் ேடக்கு – கிழக்கு 
பருேக்காற்ைினால் உருோகிய சூைாேளி நிறலற   ற்றும்  றழக்குரிய வ கக்கூட்டங்கள் 
ேிருத்தியறடந்ததன் காரண ாக, ேிவசட ாக மநாேம்பர்  ற்றும் டிசம்பர் ேறரயான காலப்பகுதியில் 
அதிகளோன  றழயிறன எதிர்மகாள்ள வநரிடுகின்ைது.    

 
கும்புக்கண் ஓயா பள்ளத்தாக்கில் ேளியின் மேப்பநிறலயானது ேருடத்தில் 22.5oC லிருந்து 27.5oC 
ேறர வேறுபடுகின்ைது. அதியுயர் மேப்பநிறலறய யால பருேகாலத்தில் (வ  மதாடக்கம் மசப்மரம்பர் 
ேறர) உணர முடிகின்ைது.   

நக்கல ோனிறல நிறலயத்தின் நாளாந்த ஆேியுயிர்ப்பு தரவுகளின் பிரகாரம், கும்புக்கண் ஓயா 
பள்ளத்தாக்கில் ஆேியுயிர்ப்பு ேதீம் நாளாந்தம் 63 mm லிருந்து 120 mm ேறர வேறுபடுகின்ைது. 
நீர்நிறலகளின் வ ற்பரப்பிலிருந்து ம ாத்த ேருடாந்த ஆேியுயிர்ப்பு ஏைக்குறைய 1150 mm ஆகும். 
கும்புக்கண் ஓயா பள்ளத்தாக்கின் பிரதான காலநிறல அளவுருக்கள் கீவழ அட்டேறண 3.2 இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.   

 

அட்டேறண  3.2 கும்புக்கண் ஓயா  ள்ளத்தாக்கின்  ிரதான காலநிகல அளவுருக்கள் 

 ாதம்   ாதாந்த சராசரி  கழவழீ்ச்சி  

mm 

 ாதாந்த சராசரி  ாத்திர 
ஆவியுயிர்ப்பு mm 

ஜனேரி  259.2 83.5 

மபப்ரேரி  152.9 90.2 

 ார்ச்  148.9 102.3 

ஏப்பிரல்  246.8 64.9 

வ  126.2 97.7 

ஜூன் 49.9 118.8 

ஜூறல 70.0 116.4 

ஆகஸ்ட் 89.6 120.3 

மசப்டம்பர் 137.3 91.6 

ஒக்வடாபர் 302.5 106.4 

நேம்பர் 429.6 63.0 

திசம்பர் 328.2 88.3 
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3.1.7 நிலப ல்  ற்றும் நிலக்கீழ் நீரின் நீரியல்  
 

நிலப ல் நீர் வளங்கள் 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா அறணயானது, மதஹிகிடாக  எனு ிடத்திலுள்ள 140 km2 

மகாள்பரப்புப் பகுதியில் அற யப்மபைவுள்ளது. நீர்த்வதக்கத்துக்கான நீர் பிரதான ாக காடுகளினால் 
சூழப்பட்ட பகுதிகளிலிருந்து மபைப்படுகின்ைது. முன்ம ாழியப்பட்ட அறணப்பகுதியின் வ ற்பகுதியில் 
 றழநீவராட்ட மசயற்பாடானது, இக்மகாள்பரப்பிலான தறலயடீுகளினால் மசல்ோக்குச்மசலுத்தாது. 
இப்பரப்புப்பகுதியில் எந்தேித ான நீர்வதங்கவலா, அல்லது நீவராட்ட திரும்பவலா இருக்காது.  

 
முன்ம ாழியப்பட்ட அறணக்கான அண்ற ய ஆற்று அளேியல் நிறலய ானது, நக்கல் பகுதியில், 
கும்புக்கண் ஓயாேில் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்துக்கு பள்ளப்பகுதியில் அற யப்மபறுகின்ைது. 
இவ் அளேியல் நிறலய ானது 1975 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மதாழிற்பாட்டிலுள்ளது. NAM எனப்படும் 
கணணி ம ன்மபாருளினால் உள்நீவராட்ட மதாடர்கறள உருோக்க, சரிபார்க்க  ற்றும் மசல்லுபடியாக்க    
கடந்த 1975 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 1994 ஆண்டு ேறரயான காலப்பகுதியில், நக்கல பகுதியிலான 
நாளாந்த நீவராட்டத் தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இது மதாடர்பான தகேல்கள் அட்டேறண 3.3 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன. தூண்டப்பட்ட நீவராட்ட ானது அதியுயர் எல்றலயான 11.41 m3/s (360 MCM) லிருந்து, 
அதிகுறைந்த எல்றலயான 3.39 m3/s (107 MCM) ேறர  ாறுபடுேதுடன், கும்புக்கண் ஓயாேின் 
பள்ளப்பகுதியில், மேள்ளநிறல  ற்றும் ேைட்சியான சூழல்  ாறுபடுேறத சுட்டிக்காட்டுகின்ைது. 

 

அட்ெவகை 3.3 முன்ட ாழியப் ட்ெ கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தில் தூண்ெப் ட்ெ நீபராட்ெம் 
(m3/s) 
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உரு 3.4 கும்புக்கை் ஓயா நீர்த்ததக்க ் குதியில் தூை்ட ் ட்ட மாதாந்த சராசரி 

நிலதமல் நீதராட்டம் 

 

அ ிவிருத்திப் குதியில் டவள்ளநிகல உருவாதல்  

 

அபிேிருத்திப் பகுதியானது, முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டு, 
ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் ேிலா ஓயா பள்ளத்தாக்கிலுள்ள எத்தி வல குளம் ேறர 
நீடிக்கின்ைது. இப்பகுதியில் உச்சமேள்ளநிறல  ிகவும் அரிதாக ஏற்படுேதுடன், பின்ேரும் 
காரணங்களினால் பருேகால மேள்ளநிறல ஏற்படுகின்ைது; 
 

• ஆறு  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள பகுதிகள் கீழ் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில்  ிகவும் குறைோன 
சரிேிறன மகாண்டுள்ளன. 

•  றழேழீ்ச்சியானது பருேகாலத்துக்குரியதாக அற ேதுடன், அக்வடாபர் மதாடக்கம் ஜனேரி 
ேறரயான பருேகாலப்பகுதியில் அதிகளோன  றழேழீ்ச்சி கிறடக்கப்மபறுகின்ைது. 

• குறுகிய  றழகாலங்களில், முழு மகாள்பரப்புப் பகுதியிலும் புயல்நிறல உக்கிர றடந்து 
காணப்படுகின்ைற யினால், பரந்தளோன நிலவ ல்நீவராட்டம் பள்ளப்பகுதிகறள வநாக்கியதாக 
அற ந்துள்ளன. 

 

முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின், ேடிேற க்கப்பட்ட உள் நீவராட்டம்  ற்றும் மேளி நீவராட்டம் 
ஆகியன மதாடர்பான தகேல்கள் கீழ் அட்டேறண 3.4 இல் தரப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்ெவகை 3.4 முன்ட ாழியப் ட்ெ நீர்த்பதக்கத்தின், வடிவக க்கப் ட்ெ உள் நீபராட்ெம்  ற்றும் 
டவளி நீபராட்ெம் ஆகியன டதாெர் ான தகவல்கள் 

திரும் ல் காலம் 

(வருெம்) 

அதியுயர் உள்நீபராட்ெம் 

(கியூ.டசக்) 

அதியுயர் டவளிநீபராட்ெம் 

(கியூ.டசக்) 

100 23,161 17,677 

500 29,012 24,534 

1000 31,539 25,809 

10,000 39,676 30,006 

PMF 57,050 37,667 

 
கும்புக்கன் ஓயாேின் கீழான பகுதிகள், ம ானராகறல  ாேட்டத்தின் புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் 
சியம்பலாண்டுறே ஆகிய பகுதிகளினூடாக பாய்கின்ைது. ம ானராகறல  ாேட்டத்தின் ம ாத்த 
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சனத்மதாறகயில் 37.3% இப்பகுதியில் உள்ளடங்குேதுடன், இப்பகுதியிலான மேள்ள நிறலற களின் 
வபாது எந்தேித ான பிரச்சறனகளும் ஏற்படேில்றல.   
 
வறட்சியினால் அ ிவிருத்திப் குதி  ற்றும் குடிநீரிலான தாக்கங்கள்  
இவ் அபிேிருத்திப்பகுதியில் பல ஆண்டு கால ாக நிலேிய ேைட்சியான காலநிறல காரண ாக 
ேறுற நிறல நீடித்துக்காணப்படுகின்ைது. ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால்,  துள்ள, 
படல்கும்புை, ம ானராகறல  ற்றும் புத்தள பகுதிகளுக்கான பாதுகாப்பான குடிநீர் ேசதிகறள ேழங்க 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.    
 
நிலக்கீழ் நீரியல்  
இப்பகுதியில், தற்வபாறதய நிறலயில் மபரும்பாலான குடியிருப்புக்கள் நிலக்கீழ் நீறரவய 
பயன்படுத்துகின்ைனர். இப்பகுதி நிலக்கீழ் நீரானது சற்று கடினத்தன்ற யுறடயதாக அற ந்துள்ளது. 
இப்பகுதியில் எந்தேித ான மபரிய நிலவ ல் நீர்நிறலகளும் இல்லாேிடினும், இந்நீறர பயன்படுத்த 
சில சிைிய குளங்கள்  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டு, கும்புக்கன் ஓயா அறணக்கட்டு ஆகிய 
அறணக்கட்டுக்களும் காணப்படுகின்ைன.  
 
3.2 உயிரியல் சூழல்  

3.2.1 கற்ககப் குதியிலான தற்ப ாகதய சூழலியல் நிகலக கள்  

சூழலியல் கற்கககளுக்கான டசயற் ாட்டு அணுகுமுகற 
 

திட்டப்பகுதியிலுள்ள பிரதான ோழிடங்கள் அல்லது தாேர ேறககள்  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள 
பகுதிகறள அறடயாளங்காணும்மபாருட்டு ஆய்வு  திப்பமீடான்று வ ற்மகாள்ளப்பட்டது. இதற்கற ய, 
உயிரியல் சூழறல ஆராய்தல், இனங்கள் மதாடர்பான பட்டியறல தயாரித்தல், தற்வபாறதய சுற்ைாடல் 
பிரச்சறனகறள அறடயாளங்காணுதல், ஏற்படக்கூடிய சூழலியல் பிரச்சறனகறள 
அறடயாளங்காணுதல், தணிப்பு மசயற்பாடுகறள முன்ம ாழிதல்  ற்றும் கண்காணிப்புக் 
கட்டற ப்பிறன நிறுவுதல் வபான்ை நடேடிக்றககளுக்காக  ிகேிறரோன சூழலியல் ஆய்மோன்று 
முன்மனடுக்கப்பட்டது. இவ் ஆய்ேில், நீரியல்  ற்றும் தறரயியல் தாேரங்கள்  ற்றும் 
ேிலங்குகளுக்கான கள ஆய்வுக்கற்றககள் உள்ளடங்குேதுடன், பல்வேறு முறைற கள்  ற்றும் 
மதாழிநுட்பங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட  ாதிரியாக்கல் 
முறைற கள்  ற்றும் மதாழினுட்பங்கள் ஆகியன அத்தியாயம் 1 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.      

 
3.2.2 தற்ப ாதுள்ள தாவரங்கள்/ வாழிெங்கள்  
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியானது உயிர்ப்புேியியல் ரீதியாக தாழ்நாட்டின் 
இறடேலயத்துக்குட்பட்ட பகுதி (முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம், சுரங்க ேழி, ஹுலந்தாே 
கால்ோயின் வ ற்பகுதி)  ற்றும் தால்நாட்டு உலர்ேலயம் (ஹுலந்தாே கால்ோயின் வ ற்பகுதி 
தேிர்ந்த தேிர்ந்த முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திப் பகுதி) அற யப்மபற்றுள்ளது.  லர் 
உருோக்கத்தின் அடிப்பறடயில், கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நாட்டு  லர்ேலயம் (முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கம், சுரங்க ேழி, ஹுலந்தாே கால்ோயின் வ ற்பகுதி)  ற்றும் உலர்   ற்றும் ேைண்ட 
தாழ்நிலங்கள்  லர்ேலயம் (ஹுலந்தாே கால்ோயின் வ ற்பகுதி தேிர்ந்த தேிர்ந்த ஏறனய 
முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திப் பகுதி) ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. 
கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நில  லர்ேலயத்தில், அயன ண்டல ஈர பகுதியளேில் பசுற யான  ற்றும் 
சோனாக் காடுகள் அற யப்மபற்றுள்ளன  ற்றும் உலர்  ற்றும் ேைண்ட தாழ்நில  லர்ேலயத்தில் 
அயன ண்டல ேைண்ட கலப்புறடய பசுற யான காடுகள் { னில்கார சமூகம், கலப்பு சமூகம் 
(Chloroxylon-Vitex-Berrya-Schleichera மதாடர்கள்)}, ேைண்ட முற்காடுகள் (Manilkara-Chloroxylon-Salvadora-

Randia மதாடர்கள்), த ண  ற்றும் ேில்லு புல்நிலங்கள், மேள்ளப் பள்ளத்தாக்கு ஈரனிலங்கள், 
ஆற்வைார  ற்றும் வகலரிக் காடுகள் ஆகியன அற யப்மபற்றுள்ளன.     

 

எவ்ோைாயினும், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் மபரும்பாலான காணிகள், ேிேசாயத் 
வதறேகள்,  னிதக் குடிவயற்ையங்கள்  ற்றும் ஏறனய அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளுக்காக 
சுத்திகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நாட்டு  லர்ேலயம்  ற்றும் உலர்   ற்றும் 
ேைண்ட தாழ்நிலங்கள்  லர்ேலயயங்களின் மபரு பாலான பகுதிகளில் அப்பகுதிக்குரிய 
இயற்றகயான தாேர உருோக்கங்கறள அேதானிக்க முடியாததுடன், இப்பகுதிகள் 
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ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள்  ற்றும் ேிேசாயக் காணிகளினால் (மநல், ஏறனய பருேகாலப் பயிர்கள்  ற்றும் 
இைப்பர்) முன்னிறலேகிக்கின்ைன. 
 

ஆற்வைாரத்துக்கு மநடுவக (கும்புக்கன் ஓயா) அேதானிக்கப்படுேதுடன், முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டப்பகுதியினுள் அற யப்மபற்றுள்ள அதன் பிரதான கிறளகள் (குடா ஓயா)  ற்றும் அதறன 
சூழவுள்ள பகுதிகளில், ஆற்வைார  ற்றும் வகலரிக் காடுகள் அேதானிக்கப்படுகின்ைன. எவ்ோைாயினும், 
இறே சிைிய பட்டியளோன பகுதியில் ஒடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மபரும்பாலான பகுதிகள்  னித 
நடேடிக்றககளினால்  ட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப்பகுதியில் 
சிைியளோன அயன ண்டல ஈர பசுற யான காடுகறள அேதானிக்கக்கூடியதாக அற ேதுடன், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதிறய ேிட சூழவுள்ள பகுதிகள் மபரியளேில்  

தாக்கத்துக்குள்ளாகேில்றல. 
 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் சோனாக் காடுகறள அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளதுடன், 
இேற்றுக்கும் எந்தேித ான தக்கன்க்களு ில்றல. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதி  ற்றும் அதறன 
சூழவுள்ள பகுதிகளில் றகேிடப்பட்ட காணிகள், பாறை மேளித்தள்ளல்கள்  ற்றும் குளங்கள்  ற்றும் 
ஏறனய ோழிடங்கறள அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது.                 

 

  

ஆறு  ற்றும் ஆற்வைார தாேரங்கள்  நீவராறட  ற்றும் நீவராறடப்பகுதியிலான 
தாேரங்கள் 

  

சோன்னா காணிகள் ேிேசாயக்காணிகள்  
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பாதிப்புக்குள்ளான காடுகள்  பாதிக்கப்படாத காடுகள் 

  

ேயல் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் 

உரு 3.5 முன்பமாழிய ் ட்ட நீர்த்ததக்க ் குதியில் அவதானிக்க ் டட் தற்த ாதுை்ை 

தாவரங்கை்/ வாழிட வளககை் 

 
3.2.3 திட்ெப்  ாதிப்புப்  குதியில் அவதானிக்கப் ட்ெ தாவரங்கள் 
 

திட்டமுன் களக்கற்றகயின் வபாது, உள்நாட்டு இனங்கள் 33, வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தளுக்குள்ளான 
இனங்கள் 40 (அருகிேரும் இனங்கள் 8  ற்றும் இலகுேில் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இனங்கள் 32) 
 ற்றும் வதசிய அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள இனங்கள் (NT) 27 உள்ளடங்களாக ம ாத்த ாக 429 
தாேர இனங்கள் பதியப்பட்டன (அட்டேறண 3.5). பதியப்பட்ட மபரும்பாலான தாேர இனங்களில், 
 ரங்கள் (186), மூலிறக இனங்கள் (94), ஏைிகள் அல்லது படரிகள் (86), புதர்கள் (57)  ற்றும் 
எப்பிறபட்டுக்கள் (6) உள்ளடங்குகின்ைன (அட்டேறண 3.5). வ லும், பதியப்பட்ட இனங்களில் 
உள்நாட்டு இனங்கள் 8% மும், இயற்றகயான இனங்கள் 71% மும், மேளிநாட்டுக்குரிய இனங்கள் 
மும் 21% உள்ளடங்குகின்ைன. தற்வபாதுள்ள தாேரங்கள்/ ோழிடங்களில் பதியப்பட்ட தாேர 
இனங்களின் பட்டியல் பின்னிறணப்பு VI  இல் அட்டேறண 2 இல் தரப்பட்டுள்ளது.               
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அட்ெவகை 3.5  தியப் ட்ெ தாவர இனங்களின் சாராம்சம் 

 

தாவர 
வகக  

ட ாத்த 
இனங்கள் 

அச்சுறுத்தளுக்குள்ளான, 
அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள 

இனங்கள்  ற்றும் DD உள்நாட்டு 
உள்நாட்டு 
இனங்கள் 

டவளிநாட்டு 
இனங்கள் 

CR EN VU NT DD 

 ரங்கள் 186 0 
4 

(1) 

17 

(3) 

14 

(3) 
0 20 129 37 

புதர்கள்  57 0 0 
4 

(2) 
4 (1) 0 7 42 8 

மூலிறககள்  94 0 1 
4 

(1) 
3 0 2 62 30 

எப்பிறபட் 6 0 0 2 0 0 0 6 0 

ஏைிகள்  86 0 3 5 6 1 4 68 14 

ட ாத்தம்  429 0 
8 

(1) 

32 

(6) 

27 

(4) 
1 33 307 89 

%       8% 71% 21% 

CR -  ிகவும் ஆபத்திலுள்ள இனங்கள்,  EN - ஆபத்துக்குள்ளான இனங்கள், VU - இலகுேில் 

பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இனங்கள் NT - அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள இனங்கள்  DD – தரவுக் குறைகள், 

சர்ேவதச ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான இனங்கறள சுட்டிக்காட்ட அறடப்புக்குைிக்குள் இலக்கங்கள் 

தரப்பட்டுள்ளன.  

 

உள்நாட்டு  ற்றும் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான தாவர இனங்கள் 

கற்றகப்பகுதியில் 33 உள்நாட்டு தாேர இனங்கள் (அட்டேறண 3.5  ற்றும் ேிரிோன பட்டியல் 
பின்னிறணப்பு VI இல் அட்டேறண 2 இல் தரப்பட்டுள்ளது) பதியப்பட்டன. பதியப்பட்ட 429 தாேர 
இனங்களில் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 40 இனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன (MoE, 

2012). ஒரு உள்நாட்டு இனம் Diyaminauclea zeylanica (திய  ி), உள்ளடங்களாக, 8 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான தாேர இனங்கள் பதியப்பட்டதுடன், இறே முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கத்துக்கு அருகிலுள்ள நீவராறடகளுக்கருகில் காணப்படுகின்ைன. வ லும், ஏறனய வதசிய 
ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்களான, Miliusa tomentosa, Salacia oblonga (கல் ஹிம்புட்டு), 

Salacia reticulata (மகாட்டல ஹிம்புட்டு), Diospyros ebenum (கழுேை), Diospyros melanoxylon 

(கடும்மபரிய), Munronia pinnata (பின் மகாவஹாம்ப), Celastrus paniculatus (துஹுந்து) ஆகியன 
இலங்றகக்குரிய உள்நாட்டு இனங்களாக அற யப்மபற்றுள்ளன. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் Celastrus paniculatus (துஹுந்து), Munronia pinnata (பின் 
மகாவஹாம்ப) and Diospyros melanoxylon (கடும்மபரிய) ஆகிய இனங்கள்  ாத்திரம் பதியப்பட்டன.    

 

இதில் Celastrus paniculatus (துஹுந்து) இன ானது  ிகவும் அரிதான,  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன ாக 
அற ேதுடன், இறே முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 
சோனாப்பகுதிகளில்  ாத்திரம் பதியப்பட்டன (உரு 3.7). அத்துடன், Celastrus paniculatus (துஹுந்து), 

Diospyros melanoxylon (கடும்மபரிய) ஆகிய இனங்கள் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியிலுள்ள சோனாப்பகுதிகளில்  ாத்திரம் பதியப்பட்டன. 
ஆற்றுப்பகுதிக்கு அருகில் இைப்பர் பயிரிடப்பட்ட காணிகளின் பள்ளப்பகுதிகளில் Munronia pinnata (பின் 
மகாவஹாம்ப) அேதானிக்கப்பட்டது. வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில்  ற்றும் அதற்கு மேளியான பகுதியில் Miliusa tomentosa, Salacia 

oblonga (கல் ஹிம்புட்டு), Salacia reticulata (மகாட்டல ஹிம்புட்டு), Diospyros ebenum (கழுேை) ஆகிய 
மபாதுோன இனங்கள் அேதானிக்கப்பட்டன.     
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Celastrus paniculatus Celastrus paniculatus 

  

Diospyros melanoxylon Munronia pinnata 

  

Diyaminauclea zeylanica Miliusa tomentosa 
உரு 3.7 முன்பமாழிய ் ட்ட நீர்த்ததக்க ் குதியின்  திய ் ட்ட சில ததசிய ரீதியில் 

அசச்ுறுத்தலுகுை்ைான தாவர இனங்கை் 

 

3.2.4 திட்ெத் தாக்கப் குதியில் அவதானிக்கப் ட்ெ விலங்குகள் 
 

கற்றகப்பகுதியில், உள்நாட்டு இனங்கள் 32, வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான இனங்கள் 11 
(அருகிேரும் இனங்கள் 5  ற்றும் இலகுேில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 6)  ற்றும் வதசிய 
ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள இனங்கள் (NT) 12 உள்ளடங்களாக ம ாத்த ாக 
ேிலங்கினங்கள் பதியப்பட்டன (அட்டேறண 3.6). தற்வபாதுள்ள தாேரங்கள்/ ோழிடங்களில் 
பதியப்பட்ட ேிலங்கினங்களின் பட்டியல் பின்னிறணப்பு VI  இல் அட்டேறண 3 இல் தரப்பட்டுள்ளது.           
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அட்ெவகை 3.6  தியப் ட்ெ விலங்கு இனங்களின் சாராம்சம் 

 ாகு ாட்டியல் குழு  ட ாத்த 
இனங்கள் 

உள்நாட்டு 
இனங்கள் 

பதசிய ரீதியில் 
அச்சுறுத்தளுக்குள்ளான, 

அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள 
இனங்கள்  ற்றும் DD 

டவளிநாட்டு/ 
காட்டு 

இனங்கள் 
CR EN VU NT DD 

பைறேகள் 100 9 0 1 0 6 0 1 
ேண்ணத்துப்பூச்சிகள் 39 2 0 0 1 1 0 0 
தும்பிகள் 25 5 0 1(1) 3 (2) 2 (1) 0 0 
 ீன்கள் 22 5 0 0 1 (1) 1 0 1 
முறலயூட்டிகள்  18 2 0 2 1 0 0 0 
ஊர்ேன 23 6 0 1 (1) 0 2 0 0 
ஈருடகோழிகள் 11 3 0 0 0 0 0 0 

ட ாத்தம்  238 32 0 5 (2) 6 (3) 
12 

(1) 
0 2 

CR -  ிகவும் ஆபத்திலுள்ள இனங்கள்,  EN - ஆபத்துக்குள்ளான இனங்கள், VU - இலகுேில் 
பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய இனங்கள் NT - அச்சுறுத்தலுக்கு அருகிலுள்ள இனங்கள்  DD – தரவுக் குறைகள், 
சர்ேவதச ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான இனங்கறள சுட்டிக்காட்ட அறடப்புக்குைிக்குள் இலக்கங்கள் 
தரப்பட்டுள்ளன.  

 
உள்நாட்டு  ற்றும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான விலங்கு இனங்கள் 
கற்றகப்பகுதியில் 32 உள்நாட்டு ேிலங்கு இனங்கள் (அட்டேறண 3.6  ற்றும் பின்னிறணப்பு VI இல் 
அட்டேறண 3இல் ேிரிோன பட்டியல்) பதியப்பட்டன. இதில் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 
இனங்கள் 11 (அருகிேரும் இனங்கள் 5  ற்றும் இலகுேில் பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் 6) 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன (MoE, 2012). பதியப்பட்ட வதசியரீதியில் அருகிேரும் ேிலங்கு இனங்களில், 
ஒரு மகக்வகா Calodactylodes illingworthorum (இலங்றக வகால்டன் மகக்வகா)  ற்றும் ஒரு 
ஊசித்தட்டான்  Libellago greeni (கிைனீ்ஸ் மஜம்) ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியின் நீவராறடப்பகுதிகளில் Libellago greeni (கிைனீ்ஸ் 
மஜம்) பதிோகியதுடன், ஒக்கம்பிட்டிய பகுதியில் பாறை மேளித்தள்ளல்களில் Calodactylodes 

illingworthorum (இலங்றக வகால்டன் மகக்வகா) இனம் காணப்படுகின்ைது.        

 

இெம்ட யரும்  றகவகள்  ற்றும் விலங்குகள் நெ ாடும்  ாகதகள்  
இக்கற்றகயானது பைறேகள் குடிமபயராத காலத்தில் வ ற்மகாள்ளப்பட்டற யினால், எந்தேித ான 
இடம்மபயரும் பைறேகளும் அறடயாளங்காணப்படேில்றல. எவ்ோைாயினும், அப்பகுதியில் 
சாதக ான ோழிடங்கள் உள்ளற யினால் (காடுகள், ஆறுகள், நதிகள், குளங்கள், கால்ோய்கள், 
ேயல்கள்) பைறேகள் குடிமபயரும் காலத்தில் அவ்ேிடத்துக்கு ேரலாம னக் கருதப்படுகின்ைது. 
இதுதேிர, இப்பகுதியானது யாறனகளுக்குரிய சாதக ான ோழிட ாக அற யப்மபற்றுள்ளற யினால் 
(புதர்க்காணிகள், புல்நிலங்கள், றகேிடப்பட்ட ேிேசாய நிலங்கள்) யாறனகள் நட ாட்டமும் 
காணப்படுகின்ைது.   

 
3.3 சமூக- ட ாருளாதார அம்சங்கள் 

3.3.1  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் சமூக- ட ாருளாதார நிகலக கள் 
கும்புக்கன் ஓயா திட்ட ானது மூன்று பிரதான கூறுகறளக் மகாண்டுள்ளது 

 

1. நீர்த்வதக்க மேள்ளநிறலப் பகுதி 
2. சக்திநிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பகுதி 
3. புதிய கால்ோய்ப்பகுதி 

 
திட்ட நடேடிக்றகளினால் 482 குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுேதாக (முழுற யாக 261  ற்றும் 
பகுதியளேில் 221 குடும்பங்கள்) சமூக-மபாருளாதார  திப்படீு  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ை  திப்படீ்டுத் 
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தரவுகள் குைிப்பிடுகின்ைன. சுரங்க நிர் ாணப் பகுதியின்  த்தியிலிருந்து 25  ீற்ைர்கள் தூரத்தில், 50 
 ீற்ைர் துண்டுப்பரப்பில், சக்திநிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பகுதியில் 65 குடும்பங்கள் 
பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இதில் முழுற யாக பாதிக்கப்படும் 22 குடும்பங்கறள 
 ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய அேசியமுள்ளதுடன், ஏறனய குடும்பங்கறள  ீள்குடிவயற்ைவேண்டிய 
அேசிய ில்றல. புதிய கால்ோய் பகுதியில் 32 குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், இதில் 15 

குடும்பங்கறள  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய அேசியமுள்ளது. ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டத்தினால் முழுற யாக பாதிக்கப்படும் 579 குடும்பங்களில், 298 முழுற யாக குடும்பங்கள் 
உள்ளடங்குேதுடன்,  ிகுதியான 281 குடும்பங்கள் கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தினால் 
பகுதியளேில் பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களாக அற ந்துள்ளன.           

     

3.3.2 “முழுக யாக”  ற்றும் “ குதியளவில்”  ாதிக்கப் ட்ெவற்றுக்கான வகரவிலக்கைங்கள்: 
 

“முழுக யாக  ாதிக்கப் ட்ெகவ: (மபளதீக  ற்றும் மபாருளாதார ரீதியில் இடம்மபயர்ந்த). ஒரு 
குடும்பத்தின் குடியிருப்புக்கள், குடியிருப்புக் காணிகள் அல்லது/  ற்றும் ோழ்ோதாரம் 
இழக்கப்படு ாயின் அது “முழுற யாக பாதிக்கப்பட்டதாக” கருதப்படும் 

 
“ குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெகவ” : : ஒரு குடும்ப ானது மபளதீக  ற்றும் மபாருளாதார ரீதியில் 
இடம்மபயரா ல், தங்களது குடியிருப்புக்களுக்கு எந்தேித ான பாதிப்புக்க்களு ின்ைி, ஆனால், தங்களது 
காணிகள் அல்லது ோழ்ோதாரங்கள் பகுதியளேில் பாதிக்கப்படு ாயின், “பகுதியளேில் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும்” குடும்பங்களாகக் கருதப்படுகின்ைன. 

 

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மதாடக்கம் மசப்டம்பர் ேறரயான காலப்பகுதியில் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்ட சமூக மபாருளாதார  திப்பதீ்ட் முடிவுகள் கீவழ ேிபரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
கீவழ தரப்பட்டுள்ள அட்டேறணயின் பிரகாரம், திட்டத்தினால் வ ட்டுக்காணிகள்  ற்றும் ேயல் 
நிலங்கள் உள்ளடங்களாக 1054.6 ஏக்கர் காணிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகும். ம ாத்த ான் காணிகளில் 909.5 

ஏக்கர்கள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் காணிகளாக அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், சக்திநிறலயம்  ற்றும் 
சுரங்கப்பகுதிக்காக 119.1 ஏக்கர் காணிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன்,  ிகுதியான 26 ஏக்கர் காணிகள் 
தனியாருக்குச் மசாந்த ானறேயாக அற ந்துள்ளதுடன், புதிய கால்ோய் பகுதிக்காக 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன.         

அட்ெவகை 3.7 கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத் திட்ெத்த்தினால்  ாதிக்கப் டும் காைிகள் 

விவரைம்   ாதிக்கப் ட்ெ காைியின் விஸ்தரீம் 
(ஏக்கர்) 

நீர்த்வதக்க மேள்ளநிறலப் பகுதி 909.5 

சக்தி நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பகுதி  119.1 

 புதிய கால்ோய்ப் பகுதி  26.0 

ம ாத்தம்  1054.6 

 
அட்டேறண 3.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளோறு, கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்ட ானது இரண்டு 
பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளில், மூன்று கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகறள உள்ளடக்கியதாக 
அற யப்மபைவுள்ளதுடன், இதன் காரண ாக ஏற்படக்கூடிய மேள்ளநிறலயினால்  ம ாத்த ாக 909.5 

ஏக்கர் காணிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இதில் தனியாருக்குச் மசாந்த ான ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள்/ 
வ ட்டு பயிர்மசய்காணிகள் 831.8 ஏக்கர்களும், ேயல்காணிகள் 77.8 ஏக்கர்களும் உள்ளடங்குகின்ைன.    
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அட்ெவகை 3.8 கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கப் குதியின் டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் 
 ாதிக்கப் டும் காைியின் விஸ்தரீம்  

 ி.டச. ிரிவு  கி.உ.  ிரிவு  
டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும் 

 ரப்பு 
 

ப ட்டுக் 

காைிகள் 
(ஏக்கர்கள்)  

வயல் 

காைிகள் 
(ஏக்கர்கள்) 

ட ாத்தம் 
(ஏக்கர்கள்) 

முழுக யாக 
 ாதிக்கப் ட்ெகவ 

            

ட தக   ரத்தனாடதனிய 252.8  14.3  267  
 ெல்கும்புற க ல்கஸ்டதன்ன 201  17.5  218.5  

 ல்பலக  63  25  88  

   ட ாத்தம்  516.8  56.8  573.5  

 குதியளவில் 
 ாதிக்கப் ட்ெகவ 

            

ட தக   ரத்தனாடதனிய 172.8  2.2  175  
 ெல்கும்புற க ல்கஸ்டதன்ன 65.1  8.8  73.9  

 ல்பலக  77.1  10  87.1  

   ட ாத்தம்  315  21  336  

முழு ட ாத்தம்   831.8  77.8  909.5  

மூல ்: ெமூக  திப்பீடு – 2019 இன்நபொமடக் ஆநலொெகனயொளரக்ள் 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட  க்கள் ேிேசாயிகளாக 
ேறகப்படுத்தப்படுேதுடன், பிரதான ாக பயிர்மசய் வதறேகளுக்காக நீறரப் பயன்படுத்துகின்ைனர். 
இத்திட்டத்தினால் ம ானராகறல  ாேட்ட  க்களுக்கு வநரடியான நன்ற கள் ஏற்படுகின்ைன. நீரானது, 
மநற்பயிர்ச்மசய்றக,  ற்றும் ஏறனய பயிர்களான வசாளன், கரும்பு,  ிளகு, கறுோ  ற்றும்  ரக்கைிப் 
பயிர்மசய் நடேடிக்றககளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 
 

இப்பகுதியில் ேடீ்டுத்வதாட்டம்  ிகவும் சிைப்பாக முன்மனடுக்கப்படுேதுடன், ேிேசாயிகள் முந்திரி, 
தானியங்கள், கரும்பு, ோறழப்பழம்,  ிளகு, கறுோ  ற்றும் பருேகாலப் பயிர்கறள ேிற்பறன 
மசய்ேதனுடாக தங்களது நாளாந்த மசலவுகளுக்குரிய ேரு ானத்றத ஈட்டுகின்ைனர். ஆகவே, 
குடும்பங்கறள இடம்மபயர்த்துேதனால் ேரு ான ீட்டும் நடேடிக்றககளில் பாரிய தாக்கங்கள் 
ஏற்படுகின்ைன. ேடீுகள், வ ட்டுக்காணிகள்  ற்றும் ேயல் காணிகள் வபான்ைேற்றை இழத்தலானது 
மசாத்து இழப்புக்களின் கீழ் உள்ளடங்குகின்ைது. 
  

திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கறள முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 
(ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள், வ ட்டுக்காணிகள்  ற்றும்/ ேயல்கானிகள் உள்ளடங்களாக குடியிருப்பு ேடீுகள் 
பாதிக்கப்படுபறே)  ற்றும் பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் (வ ட்டுக்காணிகள்  ற்றும்/ 
ேயல்காணிகள் உள்ளடங்களாக காணிகள் பாதிக்கப்படுபறே) என இரு ேறககளாகப் பிரிக்கமுடியும். 
இதனடிப்பறடயில், அட்டேறண 3.9 இல் காட்டப்பட்டுள்ளோறு, மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 
261 முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களும் (பிரதான குடும்பங்கள் 236  ற்றும் உப குடும்பங்கள் 
25)  ற்றும் 221 பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களும் உள்ளடங்குகின்ைன. வ லும், சக்தி 
நிறலயத்துடனான சுரங்கப்பகுதி  ற்றும் புதிய கால்ோய் பகுதியில் ம ாத்த ாக முறைவய, 65 
 ற்றும் 32 குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. சக்தி நிறலயம், சுரங்கேழித்தடங்கள்  ற்றும் புதிய 
கால்ோய் பகுதியில் பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களின் ேிபரங்கள் கீழ் பிரிவு 3.3.2 இல் தரப்பட்டுள்ளன;     
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அட்ெவகை 3.9 டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்கள்  

கி.உ.  ிரிவு 

 ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் எண்ைிக்கக 

முழுக யாக 
 ாதிக்கப் ட்ெகவ % 

 குதியளவில் 
 ாதிக்கப் ட்ெகவ % 

ட ாத்த ாக 
 ாதிக்கப் ட்ெகவ % 

ரத்தனாடதனிய 99  37.9  52  23.5  151  31.3  

க ல்கஸ்டதன்ன 118  45.2  61  27.6  179  37.1  

 ல்பலக  44  16.9  108  48.9  152  31.5  

ட ாத்தம்  261  100  221  100  482  100  

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
அட்ெவகை 3.10 சக்தி நிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் ாகதப் குதியில்  ாதிக்கப் ட்ெ 
குடும் ங்களின் எண்ைிக்கக 

கி.உ.  ிரிவு  ி.டச. ிரிவு 
ட ாத்தம்  

ட தக  ட ானராககல  ெல்கும்புற 

குருமஹல 0 11 0 11 

ரத்தனாமதனிய 19 0 0 19 

தலோக  0 0 12 12 

தன்ேத்றத 0 12 0 12 

ரத்தனாபிட்டிய 0 11 0 11 

ட ாத்தம் 19 34 12 65 

மூலம்: RAP கற்றக, 2018 

 
அட்ெவகை 3.11 ட ானராககல  ி.டச. ிரிவில் புதிய கால்வாய்ப்  குதியில்  ாதிக்கப் ட்ெ 
குடும் ங்களின் எண்ைிக்கக 

கிரா  உத்திபயாகத்தர்  ிரிவு வடீுகளின் எண்ைிக்கக  

 ைே 17 

ஹுலந்தாே ே   1 

வேவஹரகல 1 

வதனாகல்லாந்த 13 

ட ாத்தம் 32 

மூலம்: RAP கற்றக, 2018 

 
3.3.3 முன்ட ாழியப் ட்ெ கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தினால் டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும் 
 குதியில் முழுக யாக  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் சமூக-ட ாருளாதாரச் சூழல் 

 

இப்பகுதியானது, குளத்தின் பள்ளத்தாக்குப்பகுதியில் குடியிருக்கும்,  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய 
முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உரியதாகும். அத்துடன், காணிகள்  ாத்திரம் 
பாதிப்பறடயும் பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட,  ீள்குடிவயற்ைத் வதறேகள் ஏற்படாத 
குடும்பங்களுக்குரியதாகும்.  

a)  க்களின்  ல்வககக :  

மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் காணிகள் நான்கு கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளுக்குரியறேயாகும். 
எவ்ோைாயினும், மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 3 கிரா  
உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளுக்கு  ாத்திரம் உரித்துறடயேர்களாேர். உப குடும்பங்கள் உள்ளடங்களாக 
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பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 261 ஆகும். பாதிக்கப்பட்ட அறனத்துக் குடும்பங்களும் 
சிங்கள மபளத்த குடும்பங்களாகும். பாதிக்கப்பட்ட 3 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளுக்குரிய 
குடும்பங்கள்  ற்றும் உரிற யாளர்களின் பட்டியல் கீவழ அட்டேறண 3.12 இல் தரப்பட்டுள்ளது.      

அட்ெவகை 3.12  கிரா  உத்திபயாகத்தர்  ிரிவுகளின் அடிப் கெயில் குடியிருப் ாளர்கள் 

கி.உ.  ிரிவு 
குடியிருப் ாளர்களின் 

எண்ைிக்கக  % 

ட தக   ி.டச. ிரிவு   

ரத்தனாமதனிய 99 37.9 

 ெல்கும்புற  ி.டச. ிரிவு  

ற ல்கஸ்மதன்ன 118 45.2 

பல்வலக  44 16.9 

ட ாத்தம் 261 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 3 கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில் 16 உப கிரா ங்களில் 
ோழ்கின்ைனர். அதிகளோன குடும்பங்கள் மஹாரமகால்ல கிரா த்திலும் (71 குடும்பங்கள்), 
அதறனத்மதாடர்ந்து கலஹாயாய (56 குடும்பங்கள்)  ற்றும் கிர ணமகாட (32 குடும்பங்கள்) 
கிரா ங்களிலும் ோழ்கின்ைனர். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் ேிரிோன பட்டியல் கீவழ 
தரப்பட்டுள்ளது. 

அட்ெவகை 3.13 கிரா ங்களின் அடிப் கெயில் குடியிருப் ாளர்ககள வககப் டுத்தல்   
கிரா ம் 

குடும் ங்களின் 
எண்ைிக்கக % 

மகாரமகால்ல 71 27.2 

கும்புக்காஸ்வடாே 4 1.5 

கல்லபத்மதன்ன  7 2.7 

அைேத்த 6 2.3 

ரத்தனாமதனிய 3 1.1 

யூத் கிரா ம் 1 0.4 

மதஹிஹஹாபிட்டிய  4 1.5 

உரணோடிய 1 0.4 

படல்ேத்த 17 6.5 

கிர ணாமகாட 32 12.3 

கலஹயாய 58 22.2 

கடன்பாறுே 11 4.2 

பலுகம்மகாட 26 10.0 

மஹாரஹஸ்சர 9 3.4 

பல்வலக  6 2.3 

மதன்னயாய 5 1.9 

ம ாத்தம் 261 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
கும்புக்கன் ஓயாேின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 261 
குடும்பங்களில், ஆண் தறலற க் குடும்பங்கள் 234 ம், மபண் தறலற க் குடும்பங்கள் உம்  
உள்ளடங்குகின்ைன (அட்டேறண 3.14). இவ் அறனத்துக்குடும்பங்களும்  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய 
குடும்பங்களாகும். ம ாத்த ான குடும்பங்களில், 236 பிரதான குடும்பங்களும், 25 பகுதிக்குடும்பங்களும் 
உள்ளடங்குகின்ைன (அட்டேறண 3.15). 
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   அட்ெவகை 3.14  ாலின அடிப் கெயில் முழுக யாக  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்கள்  

கிி.உ  ிரிவு 

ட ண் ஆண் ட ாத்தம் 

குடும் ங்களின் 
எண்ைிக்கக  % 

குடும் ங்களின் 
எண்ைிக்கக % 

குடும் ங்களின் 
எண்ைிக்கக % 

ரத்தனாமதனிய 7 25.9 92 39.3 99 37.9 

ற ல்கஸ்மதன்ன 13 48.1 105 44.9 118 45.2 

பல்வலக  7 25.9 37 15.8 44 16.9 

ட ாத்தம் 27 100 234 100 261 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

அட்ெவகை 3.15  ிரதான  ற்றும் உ  குடும் ங்கள் 
கி.உ  ிரிவு 

 ிரதான 
குடும் ங்கள் 

உ  குடும் ங்கள் ட ாத்தம்  
ட தக   ி.டச. ிரிவு        
ரத்தனாமதனிய 90 9 99 
 ெல்கும்புற    
க ல்கஸ்டதன்ன 106 12 118 
பல்வலக  40 4 44 
ட ாத்தம் 236 25 261 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
b)  க்கள்டதாகக டதாெர் ான தரவுகள் 

 திப்படீ்டுக்குட்படுத்தப்பட்ட குடும்பங்களிலுள்ள ம ாத்த சனத்மதாறக 809 ஆக அற ந்துள்ளதுடன், 
இதில் 421 ஆண்களும், 388 மபண்களும் அடங்குகின்ைனர். ஆண், மபண் ேிகிதம் 52.1:47.9 ஆக 
அற ந்தது. இதில் ரத்தனாமதனிய, ற ல்கஸ்மதன்ன  ற்றும் பல்வலக  ஆகிய கிரா  
உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில், முறைவய 299, 366  ற்றும் 144 நபர்கள் உள்ளடங்குகின்ைனர். இது 
மதாடர்பான ேிபரங்கள் கீவழ அட்டேறண 3.16 இல் தரப்பட்டுள்ளன.      

 

  

அட்டேறண 3.16  ாலின அடிப் கெயில்  ாதிக்கப் ட்ெ  க்கள்  

கி.உ  ிரிவு 
ட ண் ஆண் ட ாத்தம் 

எண்ைிக்
கக 

 % எண்ைிக்
கக 

 % எண்ைிக்
கக 

 % 

ரத்தனாமதனிய 142 36.6 157 37.3 299 37.0 
ற ல்கஸ்மதன்ன 173 44.6 193 45.8 366 45.2 

பல்வலக  73 18.8 71 16.9 144 17.8 

ட ாத்தம் 388 100 421 100 809 100 

 
 க்கள்மதாறகறய பிரதான ேயதுக்குழுேினராக பிரிக்றகயில், 0–14 க்கு இறடயில், 193 (23.9.%) 
நபர்களும், 15–59 க்கு இறடயில் 545 (67.3%) நபர்களும்  ற்றும் 60+ ேயதுப்பிரிேில் 545 (67.3%) 

நபர்களும் உள்ளடங்குகின்ைனர். கீழுள்ள அட்டேறணயில் ஐந்து ேருடகால இறடமேளியிலான 
ேிரிோன ேயதுப்பரம்பல் காட்டப்பட்டுள்ளது.  
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அட்ெவகை 3.17 வயதுக்குழுவின் அடிப் கெயில்  க்கள்டதாகக 
வயதுக்குழு 

ட ண் ஆண் ட ாத்தம் 
எண்ைிக்கக  % எண்ைிக்கக  % எண்ைிக்கக  % 

0 – 4 34 8.8 41 9.7 75 9.3 

5- 9 28 7.2 34 8.1 62 7.7 

10—14 29 7.5 27 6.4 56 6.9 

15 – 19 26 6.7 24 5.7 50 6.2 

20 - 24 46 11.9 46 10.9 92 11.4 

25 - 29 35 9.0 38 9.0 73 9.0 

30 - 34 42 10.8 43 10.2 85 10.5 

35 - 39 29 7.5 38 9.0 67 8.3 

40 - 44 20 5.2 24 5.7 44 5.4 

45 - 49 15 3.9 23 5.5 38 4.7 

50 - 54 32 8.2 20 4.8 52 6.4 

55 - 59 22 5.7 22 5.2 44 5.4 

60 - 64 11 2.8 19 4.5 30 3.7 

65க்கு வ ல் 19 4.9 22 5.2 41 5.1 
ம ாத்தம்  388 100 421 100 809 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
c) திரு ை நிகலக   
குடியிருப்பாளர்களின் திரு ணநிறலற  மதாடர்பாக கேனத்திற்மகாள்றகயில், திரு ண ானேர்கள் 
458 (56.6%) களும், திரு ண ாகாதேர்கள் 321 (39.7%) களும், ேிதறேகள் 28 (3.5%) களும், 
ேிோகரத்தானேர் ஒருேரும், பிரிந்து தனியாக ோழ்பேர் ஒருேரும் உள்ளடங்குகின்ைனர்.  
 

அட்ெவகை 3.18  ாதிக்கப் ட்ெ  க்களில் திரு ை ானவர்கள் டதாெர் ான தகவல்கள் 

திரு ை நிகலக   
குடியிருப் ாளர்களின் 

எ+கக % 

திரு ண ானேர்கள் 458 56.6 

திரு ண ாகாத்தேர்கள் 321 39.7 

ேிதறேகள்  28 3.5 

ேிோகரத்தானேர்கள் 1 0.1 

தனியாக ோழ்வோர் 1 0.1 

ட ாத்தம் 809 100 

மூல ்: ெமூக  திப்பீடு – 2019 இன்நபொமடக் ஆநலொெகனயொளரக்ள் 

d) கல்வி  ட்ெம்: 
முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 261 குடும்பங்களிலுள்ள 809 நபர்களில், கல்ேி ட்டம் 97.8 சதேதீ ாகும். 
இதில் முன்பள்ளி ேறரக்கும் 144 நபர்களும், இரண்டாம் நிறல ேறர 328 நபர்களும்  ற்றும் க.மபா.த. 
சாதாரண தரம் அல்லது உயர்தரம் ேறர 196 நபர்களும் கல்ேி பயின்றுள்ளனர். 
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அட்ெவகை 3.19  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் கல்வி  ட்ெங்கள் 
கல்வி  ட்ெம் எண்ைிக்கக % 

முன்பள்ளி 33 4.1 

தரம் 1-5 144 17.9 

இறளவயார் (தரம் 6- க.மபா.த. சாதாரண தரம்) 328 40.6 

க.மபா.த. சாதாரண தரம் சித்தியறடந்வதார்  140 17.2 

க.மபா.த. உயர்தரம் சித்தியறடந்வதார் 56 6.8 

மதாழில்சார் பயிற்சி மபற்வைார் (ஆசிரியர், 
மதாழிநுட்பேியலாளர்) 5 0.6 

பட்டம் மபற்வைார் 17 2.1 

டிப்வளா ா 3 0.4 

பாடசாறல மசல்லாவதார் (எழுத ோசிக்க மதரிந்தேர்கள்) 9 1.1 

பாடசாறல மசல்லாவதார் (எழுத ோசிக்க மதரியாதேர்கள்) 18 2.2 

பாடசாறல ேயறத அறடயாவதார் 56 6.9 

ம ாத்தம்  809 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 

E) ப ாருைாதார பசயற் ாடுகை், பதாழிலாைர்களைக் பகாை்ட பதாழில் அல்லது 
பதாழிலற்ற நிளல 

ம ாத்த சனத்மதாறகயானது, மபாருளாதார ரீதியில் மசயற்திைன் ிக்கது  ற்றும் மபாருளாதார 
ரீதியில் மசயற்திைனற்ைது என இரண்டு ேறகயாகப் பிரிக்கமுடியும். மபாருளாதார ரீதியில் 
மசயற்திைன் ிக்க சனத்மதாறகயானது மதாழிலாளர்கள் என அறழக்கப்படுகின்ைது. மதாழிலாளர்கள் 
இரு பிரிவுகறள மகாண்டுள்ளனர்; 1) மதாழிலுள்ளேர்கள் 2)  மதாழிலற்ைேர்கள். மபாருளாதார ரீதியில் 
மசயற்திைனற்ை  க்கள்மதாறகயானது; 1) இல்லத்தரிசி 2)  ாணேர்கள் 3) ஊனமுற்வைார்/ 
ஓய்வுமபற்வைார்/ ேவயாதிபர் 4) சிறுேர்கள் (ேயது < 5) ஆகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட 
 க்களில் ம ாத்த மதாழிலாளர்கள் 371 (328 மதாழில் புரிபேர்கள் + 43 மதாழிலற்ைேர்கள்) 
உள்ளடங்குகின்ைனர். மதாழிலற்ைேர்களின் ேதீம் 11.8% ஆகும். இது மதாடர்பான வ லதிக தகேல்கள் 
அட்டேறண 3.20  ற்றும் அட்டேறண 3.21 களில் தரப்பட்டுள்ளன.        

அட்ெவகை  3.20  க்களின் கூறுகள்    

 க்களின் கூறுகள் 
வகக எண்ைிக்கக %  

மபாருளாதார ரீதியில் 
மசயற்திைன் 

மதாழில் புரிவோர் 328 40.5 

மதாழிலற்வைார் 43 5.3 

மபாருளாதார ரீதியில் 
மசயற்திைன் அற்ை 

இல்லத்தரிசி 167 20.6 

 ாணேர் 171 21.1 
ஊனமுற்வைார்/ 
ஓய்வுமபற்வைார்/ 
ேவயாதிபர் 

20 2.5 

சிறுேர்கள் (ேயது < 

5)  
80 9.9 

ட ாத்தம் 809 100 

மூல ்: ெமூக  திப்பீடு – 2019 இன்நபொமடக் ஆநலொெகனயொளரக்ள் 
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அட்ெவகை 3.21 கிரா  உத்திபயாகத்தர் அடிப் கெயில் டதாழிலாளர்கள்  

கி.உ. ிரிவு 

டதாழிலாளர்  லம் 

டதாழில் 
புரிபவார்  

டதாழி 
லற்பறார்  

இல்லத் 

தரிசி  ாைவர் 
ஊனமுற்பறார்/ 
ஓய்வுட ற்பறார்/ 

வபயாதி ர் 

சிறுவர்கள் 
(வயது < 

5) 
ட ாத்தம் 

ரத்தனாமதனிய 126 15 61 65 9 23 299 
ற ல்கஸ்மதன்ன 142 20 79 75 5 45 366 
பல்வலக  60 8 27 31 6 12 144 
ட ாத்தம் 328 43 167 171 20 80 809 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
F) டதாழில்கள்  

முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களிலுள்ள  க்கள்மதாறகயில், 40.5%  மதாழில் புரிபேர்களாேர். 
பிரதான மதாழிலாக ேிேசாயம் (66.5%) திகழ்கின்ைது. சுயமதாழில், கூலித்மதாழில், பாதுகாப்பு 
வசறேகள்  ற்றும் திைற யான மதாழிலாளர்கள் ஏறனய குைிப்பிடத்தக்க மதாழில்களாக 
ேிளங்குகின்ைன. 

 
அட்ெவகை 3.22  ாதிக்கப் ட்ெ  க்களின்  ிரதான டதாழில்கள் 

 ிரதான டதாழில்கள் எண்ைிக்கக % 

ேிேசாய நடேடிக்றககள் 216 66.5 
சுயமதாழில் 35 10.7 
பாதுகாப்பு வசறே 17 5.2 
வ சன் 13 4.0 
பயிற்றுேிக்கப்பட்ட மதாழிலாளர்/ 
மதாழிலாளர் 

12 3.7 

ஓட்டுனர் 7 2.2 
பயிற்றுேிக்கப்படாத மதாழிலாளர்/ 
மதாழிலாளர் 

7 2.2 

ஆறடத்மதாழில் 6 1.8 
எழுதுேிறனஞர் 4 1.2 
தச்சுத்மதாழிலாளர் 3 0.9 
மேளிநாட்டில் மதாழில்புரிவோர்  2 0.6 
ேங்கிகளில் மதாழில்புரிவோர் 2 0.6 
ஆசிரியர் 1 0.3 
ட ாத்தம் 328 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 
 

கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளின் அடிப்பறடயில் மதாழில்  ட்டங்கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், 
ரத்தனாமதனிய (126) ஐத் மதாடர்ந்து, ற ல்கஸ்மதன்னேில் (141) அதிக ானேர்கள் மதாழில்களில் 
ஈடுபடுகின்ைனர். 
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அட்ெவகை 3.23 கிரா  உத்திபயாகத்தர்  ிரிவு  ட்ெங்களில்  ாதிக்கப் ட்ெ  க்களின்  ிரதான 
டதாழில்கள் 

கி.உ. ிரிவுகளின் அடிப் கெயில்  ிரதான டதாழில்கள் 

டதாழில்கள் 
கி.உ. ிரிவு  

ரத்தனாமதனி
ய 

ற ல்கஸ்மதன்ன பல்வலக  ம ாத்தம் 

எழுதுேிறனஞர் 2 1 1 4 
ஆசிரியர் 0 0 1 1 
ேிேசாய நடேடிக்றககள் 93 86 37 216 
மேளிநாட்டில் 
மதாழில்புரிவோர் 2 0 0 2 

பாதுகாப்பு வசறே 9 5 3 17 
சுயமதாழில் 0 3 3 6 
பயிற்றுேிக்கப்பட்ட 
மதாழிலாளர்/ மதாழிலாளர் 1 7 4 12 

பயிற்றுேிக்கப்படாத 
மதாழிலாளர்/ மதாழிலாளர் 1 5 1 7 

ஏறனவயார் 6 19 4 29 
வ சன் 2 9 2 13 
ஆறடத்மதாழில் 4 2 0 6 
ஓட்டுனர் 4 2 1 7 
ேங்கி 2 0 0 2 
தச்சுத்மதாழிலாளர் 0 2 1 3 
ட ாத்தம் 126 141 58 328 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 

G) கொணி உரிக த்தன்க   

காணிகளின் உரிற த்தன்ற   ற்றும் அேற்ைின் ேறககள் மதாடர்பாக கீவழ அட்டேறணயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குளத்தின் பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் 
வ ட்டுக்காணிகளின் பரப்பு 516.8 ஏக்கர்களாகும். வ லும், 56.8 ஏக்கர்கள் ேயல் காணிகள் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகின்ைன.  

அட்ெவகை 3.24 கிரா  உத்திபயாத்தர்  ிரிவுகளின் அடிப் கெயில் காைியின் ட ாத்தப் ரப்பு 
 ற்றும்  ாதிக்கப் ட்ெ காைியின்  ரப்பு 

கி.உ.  ிரிவு 

ப ட்டுக் காைிகள்/ வயல் காைிகள்/ வர்த்தகக் காைிகள் 

ப ட்டுக் காைிகள் 
(ஏக்கர்கள்) 

வயல் 

காைிகள் (ஏக்கர்கள்) 
ட ாத்தம் (ஏக்கர்கள்) 

ட ாத்
தப் 

 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளா
குவுள்ள 
 ரப்பு 

ட ாத்தப் 
 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகுவு
ள்ள  ரப்பு 

ட ாத்தப் 
 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள  ரப்பு 

ரத்தனாடதனிய 300.0 252.8 21.0 14.0 321.0 266.8 

க ல்கஸ்டதன்ன 213.8 201.0 20.3 17.3 234.1 218.3 

 ல்பலக  96.5 63.0 28.5 25.5 125.0 88.5 

ட ாத்தம்  610.3 516.8 69.8 56.8 680.1 573.6 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள்  
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பாதிக்கப்பட்ட வ ட்டுக்காணிகளில், அரசுக்குச்மசாந்த ான 138.8 (26.8%) ஏக்கர் காணிகள் 
ஆக்கிர ிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், காணி அபிேிருத்தி கட்டறளச்சட்டத்தின் கீழான  ானிய ாக 95 (18.4%) 

ஏக்கர் காணிகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. காணி அபிேிருத்தி கட்டறளச்சட்டத்தின் கீழ் காணிகறள 
மபற்ைேர்கள் முழுற யான நஷ்டஈட்டுப் மபாதிகறளப் மபைத்தகுதியுறடயேர்களாேர். வ லும், 
அரசினால் அரச அனு திப்பத்திரத்துடன் 222 ஏக்கர் காணிகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், இறே 
தனியாருக்கு மசாந்த ானறேயாக அற யப்மபற்றுள்ளன. அத்துடன், காணிகறள அபிேிருத்தி 
மசய்ேதற்காக, காணி அபிேிருத்தி கட்டறளச்சட்டத்தின் கீழ் 2 ஏக்கர் காணிகளுக்கான 
அனு திப்பத்திரங்கள் ேழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், காணி உரிற யாளர்களின் உரிற த்தன்ற  மதாடர்பில் 
கேனம் மசலுத்துேது அேசிய ாகும். இறுதியாக, காணி உறுதிப்பத்திரங்கறளக் மகாண்ட 54 (10.4 %) 

ஏக்கர் காணிகள் (சின்னக்கர) பாதிப்புக்குள்ளாகும். இதன் ேிபரங்கள் கீவழ அட்டேறண 3.25 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன.        

    

அடட்வளை 3.25 பவை்ைநிளலக்குை்ைாகும்  குதியிலான காைியின் உரிளமத்தன்ளம 

உரிக த்தன்க  

ப ட்டுக் காைிகள்/ வயல் காைிகள்/ வர்த்தகக் காைிகள் 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
வயல் 

காைிகள் (ஏக்கர்கள்) 
ட ாத்தம் (ஏக்கர்கள்) 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளா
குவுள்ள 
 ரப்பு 

ட ாத்
தப் 

 ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவு
ள்ள  ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவு
ள்ள  ரப்பு 

ட ாத்
தப் 

 ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவு
ள்ள  ரப்பு 

காணி 
அனு திப்பத்திரம் 243.0 222.0 27.0 24.0 270.0 246.0 

சட்ட 
உரிற த்தன்ற  79.5 54.0 21.5 18.5 101.0 72.5 

ஏக்கர் ேரி 2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 3.0 
ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட
றே 179.8 138.8 13.3 8.3 193.1 147.1 

உறுதி இல்றல 5.0 5.0 0.0 0.0 5.0 5.0 

மஜயபூ ி 90.0 84.0 5.0 4.0 95.0 88.0 
சுேர்ணபூ ி 8.0 8.0 1.0 1.0 9.0 9.0 
ரத்னபூ ி 2.0 2.0 0.0 0.0 2.0 2.0 
ரன்பூ ி 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 

ம ாத்தம்  610.3 516.7 69.8 56.8 680.1 573.5 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
பாதிக்கப்பட்ட வ ட்டுக்காணிகளின் ம ாத்தப்பரப்பு 516.7 ஏக்கர்கள் ஆகும். இதில் 356.7 ஏக்கர் 
காணிகள் குடியிருப்பு அல்லது குடியிருப்பு  ற்றும் ேிேசாயக் காணிகளாக அற ேதுடன், 145 
ஏக்கர்கள் ேிேசாய நடேடிக்றககளுக்கு  ாத்திரம் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. அத்துடன், சு ார்  10 
ஏக்கர் காணிகளில் இைப்பர் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மநற்காணிகளின் பரப்பு 56.8 

ஏக்கர்களாக அற ேதுடன், இதில் மபரும்பாலானறே ேிேசாயக்காணிகளாகும். இது மதாடர்பான 
ேிடயங்கள் அட்டேறண 3.26 இல் தரப்பட்டுள்ளன. 
 

 

ம ாத்த வ ட்டுக்காணிகளின் எண்ணிக்றக 339 இதில் மபரும்பாலான காணிகள் (151) காணி 
அனு திப்பத்திரத்துடன் ேழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், 107 காணிகள்  ானிய ாக அல்லது 
உறுதிப்பத்திரங்களுடன் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. இதில் குைிப்பிடத்தக்களவு காணிகள் (78 துண்டுகள்) 
ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட ேறகக்குள் உள்ளடங்குகின்ைன. இதில் 71 துண்டு ேயல் காணிகளில், 
மபரும்பாலான காணிகள் (75%)  ானிய, அரச அனு திப்பத்திரம் அல்லது உறுதி உரிற கறளக் 
மகாண்டுள்ளன. அத்துடன், 23 காணித்துண்டுகள் காணி அனு திப்பத்திரங்களின் கீழ் 
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ேழங்கப்பட்டுள்ளன. வ ட்டுக்காணிகள், ேயல்  ற்றும் ேர்த்தகக்காணிகள் மதாடர்பான ேிடயங்கள் 
அட்டேறண 3.27  ற்றும் 3.28 களில் தரப்பட்டுள்ளன.  

 

அட்ெவகை 3.26 டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் முழுக யாக  ாதிக்கப் டும் 
குடும் ங்களுக்குச்டசாந்த ான காைித்துண்டுகள் 

 
 ாவகன 

ப ட்டுக் காைிகள்/ வயல் காைிகள்/ வர்த்தகக் காைிகள் 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
வயல் 

காைிகள் (ஏக்கர்கள்) 
ட ாத்தம் (ஏக்கர்கள்) 

டவள்ள
நிகல 

க்குள்ளா
குவுள்ள 
 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகுவு
ள்ள  ரப்பு 

டவள்ள
நிகல 

க்குள்ளா
குவுள்ள 
 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள  ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள 
 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள  ரப்பு 

குடியிருப்பு 38.5 33.9     38.5 33.9 
ேிேசாயம் 190 145 51.8 44.8 241.8 189.8 
ேர்த்தத்வதறே
கள் 2 2     2.0 2.0 

குடியிருப்பு 
 ற்றும் 
ேிேசாயம்  

360.8 322.8 18 12 378.8 334.8 

இைப்பர் 
பயிர்ச்மசய்றக 16 10 0 0 16.0 10.0 

மேற்றுக் 
காணி 3 3     3.0 3.0 

ஏறனயறே 0 0     0.0 0.0 

ட ாத்தம் 610.3 516.7 69.8 56.8 680.1 573.5 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 

அட்ெவகை 3.27 முழுக யாக  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களுக்கு டசாந்த ான காைித்துண்டுகள் 

உரிக த்தன்க  

ப ட்டு/ வயல்/ வர்த்தகக்காைிகள்  

ப ட்டுக் 
காைிகள் 

வயல் 
காைிகள் 

வர்த்தகக்கா
ைிகள் 

ட ாத்தம் 

எண்ைி
க்கக 

% 
எண்ைி
க்கக 

 % 
எண்ைி
க்கக 

 % 
எண்ைி
க்கக 

 % 

காணி 
அனு திப்பத்திரம் 

151 44.5 23 32.4 2 100 176 42.7 

சட்ட 
உரிற த்தன்ற  

46 13.6 23 32.4 0 0 69 16.7 

ஏக்கர் ேரி 1 0.3 2 2.8 0 0 3 0.7 

ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட
றே 

78 23 13 18.3 0 0 91 22.1 

உறுதி இல்றல 2 0.6 0 0 0 0 2 0.5 

மஜயபூ ி 55 16.2 9 12.7 0 0 64 15.5 

சுேர்ணபூ ி 3 0.9 1 1.4 0 0 4 1.0 

ரத்னபூ ி 2 0.6 0 0 0 0 2 0.5 

ரன்பூ ி 1 0.3 0 0 0 0 1 0.2 

ம ாத்தம் 339 100 71 100 2 100 412 100.0 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 
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அட்ெவகை 3.28 காைியின்  ாவகனத்தன்க  (காைித்துண்டு) 

 யன் ாடு 

ப ட்டு/ வயல்/ வர்த்தகக்காைிகள்  

ப ட்டுக் காைிகள் 
ப ட்டுக் 
காைிகள் 

ப ட்டுக் 
காைிகள் 

ப ட்டுக் 
காைிகள் 

எண்ைி 
க்கக 

எண்ைி 
க்கக 

எண்
ைி 

க்கக 

எண்ைி 
க்கக 

எண்
ைி 

க்கக 

எண்ைி 
க்கக 

எண்
ைி 

க்கக 

எண்ைி 
க்கக 

குடியிருப்பு 35 10.3 0 0 0 0 35 8.5 

ேிேசாயம் 89 26.3 64 90.1 1 50 154 37.4 

ேர்த்தத்வதறேகள்   0.0 0 0.0 1 50 1 0.2 
குடியிருப்பு  ற்றும் 
ேிேசாயம்  206 60.8 6 8.5 0 0 212 51.5 

இைப்பர் 
பயிர்ச்மசய்றக 7 2.1 1 1.4 0 0 8 1.9 

மேற்றுக் காணி 1 0.3 0 0.0 0 0 1 0.2 

ஏறனயறே 1 0.3 0 0.0 0 0 1 0.2 

ட ாத்தம் 339 100.0 71 100.0 2 100 412 100.0 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
பாதிக்கப்பட்ட காணிகளின் ேிஸ்தீரங்கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், மபரும்பாலான காணிகள் 2 

ஏக்கர்கறள ேிட அதிக ான நிலப்பரப்பிறனக் மகாண்டுள்ளன. 68 காணித்துண்டுகள்  ாத்திரம் ஒரு 
ஏக்கர்களுக்கு குறைோன நிலப்பரப்பிறனக் மகாண்டுள்ளன. இது, மபரும்பாலான குடும்பங்கள் 
தங்களது ோழ்ோதாரத்துக்காக காணிகறள நம்பியுருப்பறதக் காட்டுகின்ைது. ஆகவே, இக்குடும்பங்கள் 
குடிமபயர்த்தப்படுோர்களாயின் அேர்களுக்கான காணிகறள ேழங்குேது அேசியாகும் (அட்டேறண 
3.29  ற்றும் 3.30) 

அட்ெவகை 3.29 உரிக த்தன்க களின் அடிப் கெயில் ப ட்டுக்காைிகள் 

எல்கல 
(ஏக்கர்கள்) 

உரிக த்தன்க  

கா
ண

ி 
அ
னு

 
தி
ப்ப

த்
த
ிரம்

 

சட்
ட
 

உ
ரி
ற

 
த்
த
ன்

ற
 
- 

சி
ன்

ன
க்க

ர 

ஏக்
கர்

 ே
ரி

 

ஆ
க்க

ிர 
ிக்
கப்

பட்
ட

ற
ே

 

உ
று

தி
 இ

ல்
ற

ல
 

மஜ
ய
பூ
 
ி 

சுே
ர்ண

பூ
 
ி 

ரத்
ன

பூ
 
ி 

ரன்
பூ
 
ி 

ம 
ாத்

தம்
 

0 - 0.25 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

0.25 - 0.5 11 6 0 1 0 2 0 0 0 20 

0.5 - 1.0 22 7 0 7 0 11 0 0 0 47 

1.0 - 2.0 48 16 0 20 0 11 1 2 1 99 

2.0 - 5.0 70 16 1 41 2 31 2 0 0 163 

>5 0 1 0 8 0 0 0 0 0 9 
ட ாத்தம் 151 46 1 78 2 55 3 2 1 339 

மூலம்: சமூக  திப்படீு – 2019 இன்வபாமடக் ஆவலாசறனயாளர்கள் 
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அட்ெவகை 3.30 உரிக த்தன்க யின் அடிப் கெயில் டநற்காைித்துண்டுகள் 

எல்கல 

உரிற தன்ற  

காணி 
அனு திப்
பத்திரம் 

சட்ட 
உரிற த்தன்

ற - சின்னக்கர 

ஏக்கர் 
ேரி 

ஆக்கிர ிக்கப்
பட்டறே 

 
மஜயபூ ி 

சுேர்ணபூ
 ி 

ம ாத்த
ம் 

0 - 2 17 21 2 11 9 1 61 

2 - 5 5 1 0 2 0 0 8 

5-10 1 1 0 0 0 0 2 
ட ாத்த
ம் 23 23 2 13 9 1 71 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 

H) வீடுகைின் தன்ளம 

வநரடியாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் ேடீுகள் மதாடர்பில் கேனத்திற்மகாள்றகயில், 59.7 

சதேதீ ான ேடீுகள் நிரந்தர ானறேயாக அற ேதுடன், 36 சதேதீம் பகுதி நிரந்தர ானறேயாக 
அற ந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் ேடீுகள் மதாடர்பான ேிடயங்கள் கீவழ அட்டேறண 
3.31, 3.32 இல் தரப்பட்டுள்ளன. 

அட்ெவகை 3.31 வடீுகளின் தன்க  
வடீுகளின் தன்க  எண்ணிக்றக % 

நிரந்தர ான ேடீுகள்  141 59.7 

பகுதி நிரந்தர ான ேடீுகள் 84 35.6 

தற்காலிகேடீுகள் 11 4.7 

ம ாத்தம் 236 100 

மூல ்: ெமூக  திப்பீடு – 2019 இன்நபொமடக் ஆநலொெகனயொளரக்ள் 

அட்ெவகை 3.32  ாதிக்கப் ட்ெ வடீுகளின் தகரப் குதி 
வடீ்டின் தகரப் குதி  குடியிருப்புக்களின் 

எண்ைிக்கக % 

500 ேர்க்கஅடிறய ேிட 
குறைோனறே 

40 17.1 

500 - 750 ேர்க்கஅடி 112 47.3 

750 - 1,000 ேர்க்கஅடி 46 19.4 

1,000 - 1,250 ேர்க்கஅடி 18 7.8 

1,250 - 1,500 ேர்க்கஅடி 11 4.7 

1,500 - 2,000 ேர்க்கஅடி 7 3.1 

>2,000 ேர்க்கஅடி 2 0.8 
ட ாத்தம் 236 100.0 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
I) ஏளனய வசதிகை் காை ் டுதல் 

நிீர் வழங்கலுக்கான வசதிகள் 
சமூக மபாருளாதார  திப்படீ்டின் பிரகாரம், குழாய்நீர் ேசதிகள் இரண்டு குடும்பங்களுக்கு  ாத்திரம் 
உள்ளதுடன், மபரும்பாலான குடும்பங்கள் (116) குடிநீர்  ற்றும் ேடீ்டுத் வதறேகளுக்காக கிணற்று 
நீறரப்பயன்படுத்துகின்ைனர். இப்பகுதியில் பல்வேறு குடிநீர் ேசதிகள் காணப்படுகின்ைன. 
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எவ்ோைாயினும், மபரும்பாலான குடும்பங்கள் தங்களது குடிநீர் வதறேகளுக்காக கிணறுகள், ஆறுகள் 
அல்லது நீவராறடகறளப் பயன்படுத்துகின்ைனர். ேைட்சியான காலத்தில், கிணற்றுநீர்  ட்டம் 
குறைேறடறகயில், நீர்தட்டுப்பாடுகளில் பாதிப்புக்கள் ஏற்படுகின்ைன.  

அட்ெவகை 3.33 குடிநீர் காைப் டுகின்ற தன்க   
குடிநீர்  எண்ைிக்கக % 

குழாய் நீர் 2 0.8 
மசாந்தக்கிணறு 92 39.0 
அயலேர்களின் கிணறு 24 10.2 
குழாய்க் கிணறு 1 0.4 
மபாதுோன கிணறுகள் 27 11.4 
நீர் ேழிகள் 12 5.1 
ஆறுகள் 72 30.5 
 றழநீர் 1 0.4 
ஏறனயறே 5 2.1 
ம ாத்தம் 236 100.0 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
J)  ின்சாரம்  ற்றும் ஏகனய அடிப் கெ உட்கட்ெக ப்பு வசதிகள் 

பாதிக்கப்பட்ட மபரும்பாலான குடியிருப்புக்களின் சக்தி மூல ாக வதசிய  ின்கட்டற ப்பு 
ேிளங்குேதுடன், இது 94.1 சதேதீ ான ேடீுகளில் காணப்படுகின்ைது. ம ாத்த ான ேடீ்டு 236 
அலகுகளில் மபரும்பாலான குடும்பங்கள் (5.1%)  ண்மணண்மணய் ேிளக்குகறள நம்பியுள்ளனர் 
(அட்டேறண 3.34). இதில் 79 சதேதீ ான  க்கள்  ாத்திரம் நீர் அறடப்பு  லசலகூட ேசதிகறள 
மகாண்டுள்ளதுடன், 18 குடும்பங்கள்  லசலகூட ேசதிகறளக் மகாண்டிருக்கேில்றல (அட்டேறண 
3.35). ம ாத்த ான 236 ேடீுகளில் 96% மதாடர்பாடல் ேசதிகள், பிரதான ாக றகயடக்கத்மதாறலவபசி 
ேசதிகறள மகாண்டுள்ளனர் (அட்டேறண 3.36).       

 

அட்ெவகை 3.34 ஒளியூட்ெல் 

வகக எண்ைிக்கக % 

 ின்சாரம் 222 94.1 

சூரிய ின்கலம் 2 0.8 

 ண்மணண்மணய் 12 5.1 

ம ாத்தம் 236 100 
மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
 அட்ெவகை 3.35   லசலகூெ வசதிகள் காைப் டுகின்றக   

 லசலகூெம் எண்ைிக்கக % 
நீர்அறடப்பு 186 78.8 
குழி 25 10.6 
தற்காலிகம் 7 3.0 
இல்றல 18 7.6 
ட ாத்தம் 236 100 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 
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அட்ெவகை 3.36 டதாகலப சி வசதிகள்  
டதாகலப சி எண்ைிக்கக % 

மபாருத்தப்பட்டது 4 1.7 
சீ டி எம் ஏ 3 1.3 
றகத்மதாறலவபசி 219 92.8 
இல்றல 10 4.2 
ட ாத்தம் 236 100.0 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
K) பிரதான வருமானம்/ வாழ்வாதார மூலங்கை் 

ேறுற  சுட்டிக்காட்டிகளின் அடிப்பறடயில், இலங்றகயில்  ிகவும் ேறுற  ிக்க  ாேட்ட ாக 
ம ானராகறல  ாேட்டம் திகழ்கின்ைது. இது சமுர்த்தி நன்ற யாளர்கறள அடிப்பறடயாக்மகாண்டு 
கணிக்கப்பட்டதாக அற ேதுடன், ம ாத்த சனத்மதாறகயில் 40%  ானேர்கள் இதில் 
உள்ளடங்குகின்ைனர். இவ்ேறகயான ேறுற  நிறலயானது மபாருளாதார மசயற்பாடுகளின் 
குறைபாட்டினால் ஏற்படுகின்ைது. 

 அடட்வளை 3.37  ாதிக்க ் ட்ட குடும் ங்கைின் வருமான நிளல 

வரு ான எல்கல (ரூ ா)  
குடும் ங்களின் 
எண்ைிக்கக % 

<5,000 4 1.7 

7,501 - 10,000 6 2.5 

10,001 - 15,000 12 5.1 

15,001 - 25,000 24 10.2 

25,001 - 50,000 47 19.9 

50,001 - 100,000 91 38.6 

100,001 - 200,000 46 19.5 

>200,000 6 2.5 

ட ாத்தம் 236 100.0 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு – 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 
பிரவதச மசயலகத்திலுள்ள தரவுகளின் அடிப்பறடயில், மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் ோழும் 
குடும்பங்களின் ேறுற நிறல ஒப்படீ்டளேில் குறைோகும். குடிமபயர்தலின் வபாது சிைப்பான 
நஷ்டஈட்டுப் மபாதியிறன மபறும் வநாக்குடன்  ீள்குடிவயற்ை  திப்படீ்டுக்காக உண்ற யான 
ேரு ானத்திறன மேளிப்படுத்தலாம்.      

 ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களுக்கு டசாந்த ான டசாத்துக்கள் 
இப்பகுதியில் ோழும் மபரும்பாலான ேிேசாயக்குடும்பங்கள் ேிேசாயக்கருேிகறள தம்ேசம் 
மகாண்டுள்ளனர். மபரும்பாலானேர்கள், உழவு இயந்திரங்கள், மலாைி ேண்டிகள்  ற்றும் ோன் 
ேண்டிகறளக் மகாண்டுள்ளனர். இப்பகுதியில் வபாக்குேரத்துக்காக மபரும்பாலும் பயன்படுத்தும் 
ோகன ாக முச்சக்கரேண்டி ேிளங்குகின்ைது. 

அட்ெவகை 3.38 உரித்துகெய டசாத்துக்கள் 

டசாத்துக்கள் 
ட ாத்த டசாத்துக்களின் 
எண்ைிக்கக (ட ாத்தம்) 

 ாடு/ பன்ைி/ வகாழி/ ஆடுகள் 75 
ேிேசாய உபகரணங்கள் 315 
ட்ரக்டர் ேண்டிகள் 5 
மலாைி ேண்டிகள்  4 
ோன் ேண்டி/ வ ாட்டார் கார்  3 
இருசக்கரேண்டி 6 
முச்சக்கரேண்டி 89 
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மூலம்: சமூக  திப் ீடு - இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள்  
 

L) வாழ்வாதார நடவடிக்ளககை்  

திட்ட அமுலாக்கத்தினால் ம ானராகறல  ாேட்டத்துக்கு பாரிய மபாருளாதார நன்ற கள் ஏற்படும். 
கும்புக்கன் ஓயாேின் மசயலாக்க கற்றகயின் பிரகாரம், இம் ாேட்டத்தின் மபரியளோன முதலீடுகள் 
எதுவும் வ ற்மகாள்ளப்படேில்றல. இப்பகுதியில் ேறுற றய ஒழிக்கும் ேறகயில், மேளிநாட்டு 
நிதியுதேியுடன் பல்வேறு திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருப்பினும்,  க்களின் பிரச்சறனகளுக்கான 
தீர்வுகள் இன்னமும் எட்டப்படேில்றல. இப்பகுதியில் ேிேசாய சமூகத்தின் ேரு ானம், நாட்டின் 
ஏறனய பகுதிகளில் ோழும் ேிேசாயக் குடும்பங்களின் ேரு ானத்திலும் குறைோகும். இப்பகுதியில் 
ேறுற  பாரிய பிரச்சறனயாக நிலவுகின்ைது. 
 

எவ்ோைாயினும், இப்பகுதியில் ேிேசாயம்  ற்றும் கால்நறட உள்ளடங்களாக சமூக 
மபாருளாதாரத்தில் பாரியளவு எதிரான தாக்கங்கள் நிலவுகின்ைன. தற்வபாறதய நிறலயில் 1-2  ஏக்கர் 
காணிகள் பயிரிடப்படுகின்ைன. இப்பகுதியில், மநல் தேிர்ந்த ஏறனய பயிர்களான,  ிளகு, கறுோ, 
ஏலம், பழ  ரங்கள்  ற்றும் பிரதான பணப்பயிர்கள் பயிரிடப்படுகின்ைன. ஆகவே, இப்பகுதி  க்களின் 
ோழ்ோதாரம் இேற்ைிவலவய தங்கியுள்ளது. தற்வபாறதய நிறலயில் ேிேசாயிகள் ஏக்கருக்கு, ரூபா 
200,000 க்கு வ ல் ேரு ான ீட்டுகின்ைனர். வ லும், மபரும்பாலானேர்கள் 
வசறனப்பயிர்ச்மசய்றககளில் ஈடுபடுகின்ைனர். வசறனப்பயிர்ச்மசய்றகக்கான ஏறனய பிரதான 
பயிர்களாக பயறு, வசாளன்  ற்றும்  ரக்கைிகள் காணப்படுகின்ைன.    

 

3.3.4. டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில்  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் சமூக 
ட ாருளாதார வி ரங்கள் 
 

இப்பகுதியிலான பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் எண்ணிக்றக 221 ஆகும். இேர்களின் 
காணிகள்  ாத்திரம் பாதிக்கப்படுேதுடன், ேடீுகள் அல்லது குடியிருப்புக் காணிகள் 
பாதிக்கப்படுேதில்றல. இக்குடும்பங்கள் மபளதீக ரீதியில் அல்லா ல், மபாருளாதார ரீதியில் 
இடம்மபயர்த்தப்படுகின்ைனர். இவ் குடும்பங்களும், ரத்தனாமதனிய (108), பல்வலக  (61)  ற்றும் 
ற லகஸ்மதன்ன (52) ஆகிய மூன்று கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில் ோழ்கின்ைனர். பல்வலக  
 ற்றும் ற லகஸ்மதன்ன ஆகிய கிரா ங்கள் ம தக  பிரவதச மசயலாளர் பிரிேினுள் 
அடங்குேதுடன், ரத்தனாமதனிய கிரா  ானது படல்கும்புை பிரவதச மசயலாளர் பிரிேினுள் 
அடங்குகின்ைது. பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட ேறகயினுள், ம ாத்த ான 221 குடும்பங்களின் 239 
காணித்துண்டுகள் காணப்படுகின்ைன. ேிேசாயக்காணிகறள இழப்பதன் காரண ாக 
அறனத்துக்குடும்பங்களும் தங்களது ோழ்ோதாரத்திறன இழக்கின்ைனர்.   

 

கொணியின் உரிக த்தன்க   ற்று ் மவள்ள ிகலக்குள்ளொகு ் பரப்பு நபொன்றவற்றின் 

தரவுகள் 

பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குரிய காணியின் ம ாத்தப்பரப்பு 335.9 ஏக்கர்கள் ஆகும். 
பாதிக்கப்பட்ட வ ட்டுநிலம் 315ஏக்கர்கள்  ற்றும் ேயல் காணிகள் 20.9 ஏக்கர்கள் அடங்குகின்ைன.  
பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குரிய பாதிக்கப்பட்ட காணிகளின் ேிபரங்கள் கீவழ 
அட்டேறண 3.39 இல் தரப்பட்டுள்ளன. 
 

 

வகாட்டார்ேண்டி 92 
சலறே இயந்திரம் 3 
மதாறலக்காட்சி 184 
ோமனாலி 164 
குளிரூட்டிகள் 68 
நீர்ப்பம்பிகள் 98 
இைப்பர் தக்றக இயந்திரம்  3 
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அட்ெவகை 3.39  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களுக்குரிய காைிப் ரப்புக்கள்- DS 
 ிரிவுகளின் அடிப் கெயில் 

 
 

DS  ிரிவு 

ப ட்டுக் காைிகள்/ வயல் காைிகள்/ வர்த்தகக் காைிகள் 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
ட ாத்தப் 

 ரப்பு 
டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்ள 
 ரப்பு 

ட ாத்தப் 
 ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்ள 
 ரப்பு 

ட ாத்தப் 
 ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்ள 
 ரப்பு 

ம தக  232.72 172.78 2.5 2.21 235.22 174.99 

படல்கும்புை 182.65 142.24 21.5 18.74 204.15 160.97 

ம ாத்தம் 415.37 315.02 24 20.95 439.37 335.97 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு - இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 

பாதிக்கப்பட்ட 315 ஏக்கர்கள் பரப்பிலுள்ள காணி உரிற கள் கீழ்ேரு ாறு; அரச அனு திப்பத்திரம் 124 
ஏக்கர்கள், சின்னக்கர உறுதியின் கீழ் 45.5 ஏக்கர்கள்,  ானியத்தின் கீழ் 34.2 ஏக்கர்கள் 
காணப்படுகின்ைன. வ லும், 98.67 ஏக்கர் காணிகள் ஆக்கிர ிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், 12.56  ஏக்கர் 
காணிகள் உரிற யற்ை நிறலயில் காணப்படுகின்ைன. இது மதாடர்பான ேிடயங்கள் அட்டேறண 3.40 
இல் தரப்பட்டுள்ளன. 
 

அட்ெவகை 3.40  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களுக்குரிய காைிப் ரப்புக்கள்- GN 
 ிரிவுகளின் அடிப் கெயில்   

 

 

 

GN  ிரிவு 

ப ட்டுக் காைிகள்/ வயல் காைிகள்/ வர்த்தகக் காைிகள் 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
வயல் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
வர்த்தகக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
ட ாத்த
ப்  ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்
ள  ரப்பு 

ட ாத்த
ப்  ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்
ள  ரப்பு 

ட ாத்த
ப்  ரப்பு 

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்
ள  ரப்பு 

ரத்தனாமதனிய 232.72 172.78 2.5 2.21 235.22 174.99 

ற லகஸ்மதன்
ன 80.38 65.13 10 8.75 90.38 73.88 

பல்வலக  102.28 77.11 11.5 9.99 113.78 87.1 

ம ாத்தம் 415.37 315.02 24 20.95 439.37 335.97 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு - இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 
பகுதியளவில் பொதிக்கப்பட்ட குடு ்பங்களுக்கு 20.95  ஏக்கர ் ம ற்கொணிகள் உரித்துகடயதொக 
அக  ்துள்ளதுடன், இதில்அரெ கொணி அனு திப்பதத்ிரத்துடன் 5.58 ஏக்கர ்கொணிகளு ், உறுதியுடன் 
அல்லது  ொனிய ொக 6.75 ஏக்கர ்கொணிகளு ், ஆக்கிரமிக்கப்படட்கவயொக 6.65 ஏக்கர ்கொணிகளு ் 
அக யப்மபற்றுள்ளன.      
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அட்ெவகை 3.41  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் உரிக த்தன்க யின் வகக 
 

 

 

 

 

 

 

உரிக த்தன்க  

டவள்ளநிகல 

க்குள்ளாகுவுள்ள  ரப்பு 
ப ட்டுக் காைிகள் 

(ஏக்கர்கள்) 
வயல் 

காைிகள் 
(ஏக்கர்கள்) 

ட ாத்தம் (ஏக்கர்கள்) 

ட ாத்த
ப்  ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள  ரப்பு 

ட ாத்த
ப்  ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள 
 ரப்பு 

ட ாத்தப் 
 ரப்பு 

டவள்ளநி
கல 

க்குள்ளாகு
வுள்ள  ரப்பு 

காணி 
அனு திப்பத்திரம்  159.18 124.02 8.00 5.58 167.18 129.6 

உறுதி 54.54 45.51 6.75 6.72 61.29 52.23 

ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட
றே 137.5 98.67 7.25 6.65 144.75 105.32 

உறுதி அற்ைறே  22.75 12.56 1.5 1.5 24.25 14.06 

ஜயபூ ி 41.4 34.26 0.5 0.5 41.9 34.76 

ம ாத்தம்  415.37 315.02 24 20.95 439.37 335.97 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு - இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 

 

வ ட்டுக்காணிகறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், ம ாத்த ாக 239 காணிகள் காணப்படுகின்ைன. 
காணியின் உரிற த்தன்ற களின் ேறககறள கேனத்திற்மகாள்றகயில் 239 வ ட்டுக்காணிகள் 
(15.1%) உறுதிறயக் மகாண்டுள்ளதுடன், 27 (11.3%)  காணிகள்  ானியத்தின் கீழ் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 
மபரும்பாலான காணிகள் 95 (39.7%) அரச காணி அனு திப்பத்திரத்துடனும், 65 (27.2%)   ானறே 
ஆக்கிர ிக்கப்பட்டறேயாகவும் அற ந்துள்ளன. ம ாத்த மநற்காணிகளின் எண்ணக்றக 38 ஆகும். 
உரிற த்தன்ற யின் ேறகயிறன கேனத்திற்மகாள்றகயில் ம ாத்த ான 38 காணிகளில், 14 (36.8%) 
காணி உறுதியிறனக்மகாண்டுள்ளதுடன், 9 (23.7%) அரச காணி அனு திப்பத்திரங்கறள 
மகாண்டுள்ளன. ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட காணிகள் 11 (28.9%)  ஆக அற ேதுடன், ஒரு துண்டு  ாத்திரம் 
 ானிய ாக ேழங்கப்பட்டுள்ளது. வ லும்,  ிகுதியான பகுதிகளுக்கு சட்டரீதியான உரிற கள் 
இல்றல.       

அட்ெவகை 3.42 உரிக த்தன்க யின் வகக – துண்டுகளின் அடிப் கெயில் 

உரிக த்தன்க   ப ட்டுக்காைி/வயல்காைி/ வர்த்தகக்காைி 
ப ட்டுக் காைிகள் வயல் 

காைிகள் 
ட ாத்தம் 

எண்ைிக்
கக 

% எண்ைிக்
கக 

% எண்ைிக்
கக 

% 

அரச காணி 
அனு திப்பத்திரம் 95 39.7% 9 23.7% 104 37.5% 

உறுதி மகாண்ட 
சுயாதீன காணிகள் 36 15.1% 14 36.8% 50 18.1% 

ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட
றே -----65 27.2% 11 28.9% 76 27.4% 

உறுதி இல்லாதறே 16 6.7% 3 7.9% 19 6.9% 

மஜயபூ ி 27 11.3% 1 2.6% 28 10.1% 

ம ாத்தம் 
239 100.0% 38 100.0% 277 

100.0

% 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு - 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள் 
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வ ட்டுக்காணிகளின் அளவுகறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், மபரும்பாலானறே (123 துண்டுகள்) 1-2 

ஏக்கர்களாகும். வ லும், 96 துண்டுகள் 2 – 5 ஏக்கர்களாக அற ேதுடன், 5 காணிகள் 5 ஏக்கர்களுக்கு 
வ ற்பட்டறேயாக அற யப்மபற்றுள்ளன. வ லும், காணித்துண்டுகள் ஒரு ஏக்கருக்கு 
குறைோனறேயாக அற ந்துள்ளன.    

அட்ெவகை 3.43 காைித்துண்டுகளின் அளவு – ப ட்டுக்காைிகள் 
எல்கல 
(ஏக்கர்க

ள்) 

உரிக த்தன்க  

காணி 
அனு திப்பத்திரம் 

சட்ட 
உரிற  - 
சின்னக்கர 

ஆக்கிர ிக்கப்பட்
டறே 

உறுதி 
இல்லாத

றே 

மஜயபூ
 ி 

ம ாத்த
ம் 

0.5 - 1.0 4 2 2 1 6 15 

1.0 - 2.0 48 25 29 10 11 123 

2.0 - 5.0 42 8 31 5 10 96 

>=5 1 1 3 0 0 5 
ம ாத்தம் 95 36 65 16 27 239 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு - 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள்  

 
மநற்காணிகளின் அளேிறன கேனத்திற்மகாள்றகயில், மபரும்பாலானறே (37 துண்டுகள்) இரண்டு 
ஏக்கர்களுக்கு குறைோனறேயாகும். ஒரு துண்டு  ாத்திரம் 2–5 ஏக்கர்களுக்கு உட்பட்டதாகும்.  

அட்ெவகை 3.44 காைித்துண்டுகளின் அளவு – டநற்காைிகள் 
எல்கல 
(ஏக்கர்க

ள்) 

உரிற த்தன்ற  

காணி 
அனு திப்பத்திர

ம் 

சட்ட 
உரிற  – 
சின்னக்கர 

ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட
றே 

உறுதி 
இல்லாத

றே 

மஜயபூ
 ி 

ம ாத்த
ம் 

0 – 2 8 14 11 3 1 37 

2 – 5 1 0 0 0 0 1 

ம ாத்தம் 9 14 11 3 1 38 

மூலம்: சமூக  திப் ீடு - 2019 இன்ப ாடெக் ஆபலாசகனயாளர்கள்  

 

மதரிேிக்கப்பட்ட ேரு ான  ட்டங்களின் அடிப்பறடயில், ம ாத்த சனத்மதாறகயில் நான்கில் ஒரு 
பங்கு ேறுற க் வகாட்டுக்கு கீழ் காணப்படுகின்ைது. இதில் 26 சதேதீ ான  க்கள்  ாதாந்தம் ரூபா 
15,000 க்கு குறைோன ேரு ானத்றத ஈட்டுேதுடன், 35 சதேதீ ான  க்கள்  ாத்திரம்  ாதாந்தம் 
ரூபா 50, 000 க்கு அதிக ான ேரு ானத்றத ஈட்டுகின்ைனர்.    

அட்ெவகை 3.45 திட்ெப் குதியில் வாழும் குடும் ங்களின்  ாத வரு ானம் 

வரு ான எல்கல (ரூ ா)  எண்ைிக்கக % 
ஒட்டுட ாத்தம் 

% 

<=5,000 16 7.2 7.2 

5,001 - 7,500 11 5.0 12.2 

7,501 - 10,000 15 6.8 18.9 

10,001 - 15,000 16 7.2 26.1 

15,001 - 25,000 25 11.3 37.4 

25,001 - 50,000 62 27.9 65.3 

50,001 - 100,000 55 24.8 90.1 

100,001 - 200,000 16 7.7 97.7 

>200,000 5 2.3 100.0 
ம ாத்தம் 221 100.0  

மூலம்: சமூக  திப்படீு - 2019 இன்வபாமடக் ஆவலாசறனயாளர்கள்  
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3.3.5. சுரங்கப் குதி  ற்றும் புதிய கால்வாய்  குதியில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் சமூக 
ட ாருளாதாரத் தரவுகள் 

 

சுரங்கேழி  ற்றும் சக்தி நிறலய நிர் ாணிப்பினால் சில குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுகின்ைன (LBPH 

பகுதி  ற்றும் RBPH சுரங்கப்பகுதி). இப்பகுதியானது அறணயின் பள்ளப்பகுதியில் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. மபரும்பாலான 5.22 km சுரங்கப்பகுதி நிலத்துக்குக் கீவழ அற யப்மபறுேதுடன், 
சிைியளோன பகுதி நிலத்துக்கு வ வல அற யப்மபறுகின்ைது. சுரங்கப்பாறதயின் இரு பகுதியிலும் 
 த்தியிலிருந்து 25m அகலப்பகுதிறய மகாள்ளும் அளவுக்கு  திப்பமீடான்று RAP அணியினால் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டது. 

அத்துடன், கட்டறளப்பகுதிக்கு நீறர ேழங்கும் ேறகயில் புதியா கால்ோய் நிர் ாணிக்கப்படும். 
ஆகவே, இதற்காக கால்ோய்க்கு வநவர சில காணிகறள சுேகீரிக்கவேண்டிய வதறேயுள்ளது. 
நிர் ாணிக்கப்படும் புதிய கால்ோயினால், ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலாண்டுறே  ாேட்டத்தின் 
அறடயாளங்காணப்பட்ட ேிேசாயக்காணிகளுக்கு நீரிறனப் பகிர்ந்தளிக்கக்கூடியதாக அற யும். 
வ லும், LBPH ஹுலந்தாே ஓயாவுடன் இறணக்கப்படுேதுடன், நீரானது ம ானராகறல 
நகரப்பகுதியினூடாக முப்பவன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிறே வநாக்கிப் பாய்கின்ைது. முப்பவன கிரா  
உத்திவயாகத்தர் பிரிேிலிருந்து ஹுலந்தாே ஓயாறே குறுக்கறுத்து ஹுலந்தாே குளம் அல்லது 
இடது கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிறே மசன்ைறடகின்ைது. புதிய கால்ோய் ஹுலந்தாே ஓயா 
அறணக்கட்டிலிருந்து ஆரம்பித்து,  ைே, வேவஹரகல  ற்றும் பஹத்த அரே ஊடாக பாய்ந்து 
எத்தி வல குளத்திறன மசன்ைறடகின்ைது. ஹுலந்தாே ஓயா  ற்றும் புதிய கால்ோய் ஆகியன 
அேற்றுக்கிறடயிலான சிைிய குளங்களுக்கான நீறர ேழங்குகின்ைன. புதிய கால்ோயின் ம ாத்த 
நீளம் ஏைக்குறைய 30 km ஆகும். 

கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்ட ானது, மூன்று பிரதான கூறுகள்  ற்றும் உப கூறுகறள 
உள்ளடக்கிய சிக்கலானமதாரு திட்ட ாகும். சக்தி நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பகுதி  ற்றும் புதிய 
கால்ோய்ப் பகுதிகள் பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட காணிகறளக் மகாண்டுள்ளதுடன், காணியின் 
உரிற த்தன்ற   ாற்ைத்தினால் குடியிருப்பாளர்கள்  ற்றும் அேர்களின் உரிற த்தன்ற  
 ாற்ைத்தினால் இடத்துக்கு இடம்  ற்ை றடகின்ைது. ேிவசட ாக, புதிய கால்ோயானது 
குடியிருப்புக்கள்  ற்றும் ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட பகுதிகறள ஊடறுத்துச்மசல்கின்ைது. பாதிக்கப்பட்ட 
காணிகளின் நீண்டாகால ேரலாறுகள்  ற்றும் சமூக மசயற்பாடுகறளக் மகாண்ட தற்வபாறதய காணி 
உரிற யாளர்கள் சமூகக்கற்றககள் ஊடாக அறடயாளங்காணப்பட்டனர்.  

சுரங்கப்பாறதயின் மபரும்பாலான பகுதிகள் நிலத்துக்கு கீழாக அற யப்மபறுகின்ைற யினால் 
சுரங்கப்பாறதக்கு மநடுவக அற ந்துள்ள அறனத்துக் குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகாது. 
சுரங்கப்பாறதயின் இரு பகுதியிலும்  த்தியிலிருந்து 25m அகலப்பகுதிறயக் மகாண்ட பகுதிகள் 
பாதுகாப்புக்கான ஒதுக்கிடங்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் குைிப்பிடத்தக்களவு 
காணிகள் சுேகீரிக்கப்படுேதனால் சமூகத்தின் ோழ்ோதாரத்தில் பாரிய தாக்கங்கள் ஏற்படும். 

கீவழ காட்டப்பட்டுள்ள அட்டேறணயின் பிரகாரம், பாதிக்கப்பட்ட பகுதியின் ம ாத்தப்பரப்பு 96.08 

ஏக்கர்கள் ஆகும். குடியிருப்புக் காணிகள், ேிேசாயக் காணிகள்  ற்றும் தரிசுக்காணிகளில், முறைவய 
25.47 ஏக்கர், 69.86 ஏக்கர்,  ற்றும் 0.75 ஏக்கர் காணிகள் தாக்கத்துக்குள்ளாகின்ைன.  

அட்ெவகை 3.46 சக்திநிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் குதியிலுள்ள காைிகளின் வகககள்  ற்றும் 
காைி உரிக யாளர்களின் எண்ைிக்கககள் 

காைியின் 
வகக 

எண்ைிக்கக 
ட ாத்தப் 

 ரப்பு 
(ப ர்ச்) 

ட ாத்தப் 
 ரப்பு 
(ஏக்கர்) 

 ாதிக்கப் ட்ெ 
 ரப்பு (ப ர்ச்) 

 ாதிக்கப் ட்ெ 
 ரப்பு (ஏக்கர்) 

குடியிருப்பு 18 4,817 30.10 4,076 25.47 
தரசு நிலம் 1 120 0.75 120 0.75 
ேிேசாயக்காணி 46 16,778 104.86 11,178 69.86 
ட ாத்தம்  65 21,715 135.71 15,374 96.08 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
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முன்ம ாழியப்பட்ட கால்ோயின் ம ாத்த அகலம் 30  ீற்ைர்களாகவும், ம ாத்த நீளம் 30km ஆகவும் 
அற யப்மபறுகின்ைது. அத்துடன், புதிய கால்ோய் பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட ம ாத்த ான 26.6 ஏக்கர் 
காணிகளில், 23.1 ஏக்கர்கள் குடியிருப்புக் காணிகளாகவும், 2.93 ஏக்கர்கள் ேிேசாயக் காணிகளாகவும் 
அற ந்திருந்தன. வ லதிக தகேல்களுக்காக கீவழ அட்டேறண 3.47 ஐப் பார்க்க.   

அட்ெவகை 3.47 புதிய கால்வாய் குதியிலுள்ள காைிகளின் வகககள்  ற்றும் காைி 
உரிக யாளர்களின் எண்ைிக்கககள் 

காைியின் 
வகக 

எண்ைிக்கக 
ட ாத்தப்  ரப்பு 

(ப ர்ச்) 
ட ாத்தப் 

 ரப்பு 
(ஏக்கர்) 

 ாதிக்கப் ட்ெ 
 ரப்பு (ப ர்ச்) 

 ாதிக்கப் ட்ெ 
 ரப்பு (ஏக்கர்) 

குடியிருப்பு 28 17,196 107.47 3,697.5 23.10 
ேிேசாயம் 4 1,714 10.71 470 2.93 

ம ாத்தம் 32 18,910 118.18 4,167.5 26.03 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
 
சக்தி நிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் ாகதப் குதியில்  ாதிக்கப் ட்ெ நிலப் ரப்புக்கள்  ற்றும் 
அவற்றின் உரிக கள் 

சக்தி நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பாறத நிர் ாணிப்பினால் பாதிக்கப்படும் நிலப்பரப்புக்கறள 
கேனத்திற்மகாள்றகயில், 96.08 ஏக்கர் காணிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இேற்ைின் உரிற கறள 
கேனத்திற்மகாள்றகயில், மபரும்பாலானறே (69.2% காணி உறுதிப்பத்திரங்கறளக் மகாண்ட 
காணிகளாகும். இதில் 67.1% மசாந்த உரிற கறளயும், 2.1%   ானிய ாக ேழங்கப்பட்டறேயாகவும் 
அற ந்துள்ளன. அரச காணி அனு திப்பத்திரங்களின் கீழ் 7.6% பரப்புக்கள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. 
இன்னும் காணி அனு திப்பத்திரம் கிறடக்கா ல் 5.5% உம், எந்தேித ான உரியாற க்களு ின்ைி 5.2 

%  ான காணிகளும் காணப்படுகின்ைன. ம ாத்த ான 15,374 வபர்ச்சஸ் காணிகளில், தனியார் 
குடியிருப்புக்களுக்கு உரித்துறடயதாகவுள்ள 11,794 (76.7%)  வபர்ச்சஸ் காணிகளில்  ானிய ாக, 
உரிற மகாண்டறேயாக அல்லது காணி அனு திப்பத்திரத்திறன மகாண்டறேயாக 
அற யப்மபற்றுள்ளன (அட்டேறண 3.48).  

அட்ெவகை  3.48 சக்திநிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் குதியின் உரிக த்தன்க   ற்றும் விஸ்தீரம் 

உரிக த்தன்க யின் வகக 
ட ாத்தப்  ரப்பு 

(ப ர்ச்) % 

தனியான உறுதி 10,283 66.9 

நன்மகாறட/ கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டது 30 0.2 

மஜயபூ ி/ சுேர்ணபூ ி 320 2.1 

அரச காணி அனு திப்பத்திரம் 1,161 7.6 

காணி அனு திப்பத்திரம் இன்னும் இல்றல 840 5.5 

உறுதி அல்லது காணி அனு திப்பத்திரம் 
இன்னும் இல்றல  

800 5.2 

ஏறனயறே 1,940 12.6 

ம ாத்தம் 15,374 100.0 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
 

புதிய கால்வாய்  குதியில்  ாதிக்கப் ட்ெ  ற்றும் உரிக த்தன்க யுள்ள காைிகளின்  ரப்புக்கள் 

புதிய கால்ோய் பகுதியில் காணப்படும் காணிகளின் உரிற த்தன்ற யும் இவதவபான்ைமதாரு 
அற ப்பிறனவய மகாண்டுள்ளன. எவ்ோைாயினும், மஜயபூ ி/ சுேர்ணபூ ி  ற்றும் அரச காணி 
அனு திப்பத்திரங்கறள மகாண்டேர்கள் அதிகமுள்ளனர். மபரும்பாலனேர்கள் (41.8%) மசாந்த காணி 
உறுதிப்பத்திரங்கறளயும், 28.1%  ானேர்கள்  ானிய ாக ேழங்கப்பட்ட காணிகறளயும்   
மகாண்டுள்ளனர். காணி அனு திப்பத்திரம் ேழங்கப்பட்டறே 17 சதேதீ ாகவும், ஏறனயறே 12.8 
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சதேதீ ாகவும் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், ஏறனய ேிபரங்கள் கீவழ அட்டேறண 3.49 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன.  

அட்ெவகை 3.49 புதிய கால்வாய்  குதியின் உரிக த்தன்க யின் வகக  ற்றும் விஸ்தீரம் 

உரிக த்தன்க யின் வகக 
 ாதிக்கப் ட்ெ  குதி 

(ப ர்ச்)  % 
நன்மகாறட/ கட்டுப்பாட்டுக்கு 
உட்பட்டது 14 0.3 

தனியான உறுதி 1743.5 41.8 

மஜயபூ ி/ சுேர்ணபூ ி 1169 28.1 

அரச காணி அனு திப்பத்திரம் 707 17.0 

ஏறனயறே 534 12.8 

ட ாத்தம்  4167.5 100.0 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
குடியிருப்புக் கட்ெெங்களிலான தாக்கங்கள் 
சக்தி நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பகுதி  ற்றும் புதிய கால்ோய் பகுதியில் 37 பாதிக்கப்பட்ட 
குடியிருப்புக்கள்/ ேியாபாரங்கள் அற யப்மபற்றுள்ளன. இதில் சுரங்கப்பகுதிக்குக் கீழ் 22 உம், 
 ிகுதியானறே (15) புதிய கால்ோய் பகுதியிலும் உள்ளடங்குகின்ைன. எவ்ோைாயினும், சுரங்கத் 
தடத்தினால் 21 குடியிருப்புக்கட்டடங்கள்  ற்றும் 1 ேியாபார இடமும், புதியா கால்ோய் 
நிர் ாணிப்பினால் ேர்த்தக  ற்றும் ேியாபார கட்டடமும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இவ் அறனத்துக் 
குடும்பங்களும் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களாக கருதப்படுகின்ைன.    

   
அட்ெவகை 3.50 சக்தி நிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் குதி  ற்றும் புதிய கால்வாய்  குதியில் 
அக யப்ட ற்றுள்ள கட்ெெங்களின் எண்ைிக்கக  

தகர/சுவர்/கூகரக்காக  யன் டுத்தும் 
மூலப்ட ாருட்களின் வகக 

சக்தி நிகலயம் 
 ற்றும் சுரங்கப் குதி புதிய கால்வாய் 
கட்ெெங்களின் 
எண்ைிக்கக % 

கட்ெெங்களின் 
எண்ைிக்கக % 

சாதாரண குடில் 2 9.1   
களி/ மசங்கல்/ஒடு 1 4.5 1 6.7 
சீம ந்து/ மசங்கல் அல்லது சீம ந்துக்கல்/ ஒடு 
அல்லது அஸ்மபஸ்வடாஸ் கூறர 4 

18.2 
2 

13.3 
சீம ந்து/ மசங்கல் அல்லது சீம ந்துக்கல்/ ஜிஐ 
தகட்டுக்கூறர 10 

45.5 
6 

40.0 
 ாபிள் இடப்பட்ட/ மசங்கல் அல்லது 
சீம ந்துக்கல்/ ஓடு/ அஸ்மபஸ்வடாஸ் கூறர 2 

9.1   
 ாபிள் இடப்பட்ட/ மசங்கல் அல்லது 
சீம ந்துக்கல் /மகாங்கிரீட் கூறர 

2 
9.1 

1 
6.7 

ஏறனயறே 1 4.5 5 33.3 

ட ாத்தம் 22 100.0 15 100.0 
மூலம்:  ீள்குடிவயற்ை மசயற்பாட்டுத் திட்டத்திறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டது- நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களம் - 2019   

 
சக்தி நிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் ாகத  ற்றும் புதிய கால்வாய்  குதியில் நிலப் யன் ாடு  ற்றும் 
 யிர்களின் விஸ்தரீைம்  
சக்தி நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பாறதப் பகுதியில் குைிப்பிடத்தக்களவு பயிர்மசய் காணிகள் 
காணப்படுகின்ைன. இதில் மநல், மதன்றன, பழங்கள், ேருடாந்த பயிர்கள்  ற்றும் பலறகக்கான 
 ரங்கள் வபான்ைன உள்ளடங்குகின்ைன. வ லும், பாதிக்கப்படும் காணிகளில் இைப்பர் காணிகள் 22.9 % 

உம், மநற்காணிகள் 20.3%உம் உள்ளடங்குகின்ைன. மதன்றனக்காணிகளும் குைிப்பிடத்தக்களவு 
பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், இது 10.6%. ஆகும். இப்பகுதியில் பலறக  ற்றும் பழ  ரங்கறளயும் 
அேதானிக்கக்கூடியதாக வுள்ளது. இது மதாடர்பான ேிபரங்கள் கீவழ அட்டேறண 3.51 இல் 
தரப்பட்டுள்ளன. 
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அட்ெவகை 3.51 சக்தி நிகலயம்  ற்றும் சுரங்கப் ாகதப்  குதியில்  ாதிக்கப் டும்  யிர்டசய் 

காைிகளின் அளவும், விஸ்தீரைமும் 

 யிர் 
 ாதிக்கப் ட்ெ 

அளவுகள் 
ட ாத்தப் ரப்பு 

(ப ர்ச்சஸ்) 
 ாதிக்கப் ட்ெ  ரப்பு 

(ப ர்ச்சஸ்) 
எ+கக  % எ+கக % எ+கக % 

மநல் (kg) 32436 51.6 4040 15.2 3935 20.3 
ோறழ (புதர்கள்) 720 1.1 1038 3.9 945 4.9 
மதன்றன/ இளநீர் ( ரங்கள்) 1145 1.8 2740 10.3 2052 10.6 
 ா ( ரங்கள்) 130 0.2 955 3.6 534 2.8 
ஆசனிப்பலா  ( ரங்கள்) 3 0.0 20 0.1 20 0.1 
பலா ( ரங்கள்) 45 0.1 1135 4.3 978 5.1 

வதசி/வதாறட ( ரங்கள்) 1017 1.6 790 3.0 525 2.7 
ேிைகு ( ரங்கள்) 30 0.0 245 0.9 40 0.2 
பலறக  ( ரங்கள்) 1295 2.1 1745 6.6 1670 8.6 
இைப்பர் ( ரங்கள்) 9700 15.4 6853 25.8 4435 22.9 
மகாக்வகா ( ரங்கள்) 790 1.3 1080 4.1 520 2.7 
பழ  ரங்கள் ( ரங்கள்/புதர்கள்) 110 0.2 327 1.2 141 0.7 

ஏறனயறே 15448 24.6 5600 21.1 3565 18.5 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
 

புதிய கால்ோய் பகுதியில் மதன்றனப்பயிர்ச்மசய்றக முதற யானதாக ேிளங்குேதுடன், இது 
ம ாத்தப் பயிர்களில் 47.2 ஆகும். வ லும், எலு ிச்றச  ற்றும் பலறகக்கான  ரங்கள் 
குைிப்பிடத்தக்களவு அற யப்மபற்றுள்ளன. இப்பகுதியில் மநல், இைப்பர்  ற்றும் பழ  ரங்களும் 
காணப்படுகின்ைன. இது மதாடர்பான வ லதிக ேிபரங்கள் கீவழ அட்டேறண 3.52 இல் தரப்பட்டுள்ளன.   

அட்ெவகை 3.52 புதிய கால்வாய்  குதியில்  யிரிெப் ட்ெ  யிர்கள்,  ாதிக்கப் ட்ெ அளவுகள் 
 ற்றும்  ாதிக்கப் ட்ெ  குதி 

 யிர் 
 ாதிக்கப் ட்ெ 

அளவுகள் 
% 

ட ாத்தப் ரப்பு 
(ப ர்ச்சஸ்) % 

 ாதிக்கப் ட்ெ 
 ரப்பு 

(ப ர்ச்சஸ்) 
% 

மநல் (kg) 410 22.2 775 4.6 209 5.8 

மதன்றன/ இளநீர் ( ரங்கள்) 387 21.0 8470 50.3 1693 47.2 
 ா ( ரங்கள்) 104 5.6 1308 7.8 214 6.0 
பலா ( ரங்கள்) 54 2.9 128 0.8 54 1.5 
வதசி ( ரங்கள்) 82 4.4 1908 11.3 464 12.9 
வதாறட ( ரங்கள்) 0 0.0 20 0.1 10 0.3 
பலறக ( ரங்கள்) 220 11.9 1562 9.3 370 10.3 

இைப்பர் ( ரங்கள்) 229 12.4 936 5.6 223 6.2 
மகாக்வகா ( ரங்கள்) 160 8.7 160 1.0 74 2.1 
நீண்டகால பயிர்கள்  45 2.4 840 5.0 122 3.4 
ஏறனயறே 154 8.3 718 4.3 156 4.3 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
 

ேழக்க ாக, ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் பல்வதறேக்குரியதாக அற ந்துள்ளதுடன், பல்வேறு ேறகயான 
பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன. த து காணிகள் முழுேதும் பயிரிடப்பட்டுள்ள நிறலயில், அதுவே த து 
குடியிருப்புக்காணிக்கான அறடயாள ாக அற யப்மபற்றுள்ளது. 
 

அப் குதியிலுள்ள ட ாதுவசதிகள் 

சக்தி நிறலயம்  ற்றும் புதிய கால்ோய்ப் பகுதியிலுள்ள மபாதுோன ேசதிகறள 
கேனத்திற்மகாள்றகயில்,  ின்சாரம், குழாய்நீர் ேசதிகள்  ற்றும் மதாடர்பாடல் ேசதிகறள முறைவய, 
77.3%, 59.1 %  ற்றும் 77.3 %  சதேதீத்தினர் மகாண்டுள்ளனர். வ லதிக தரவுகளுக்காக அட்டேறண 
3.53 ஐப் பார்க்க. 
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அட்ெவகை 3.53 சக்தி நிகலயம்  ற்றும் புதிய கால்வாய்  குதியிலுள்ள ட ாது வசதிகள் 

ட ாது வசதிகள்  தில்கள் 
குடியிருப்பு 
வடீுகள்  

வாெகக 
வடீுகள்  

ஏகனயகவ ட ாத்தம்  

 ின்சாரம் காணப்படுகின்ைற   
ஆம் 17 0 0 17 

இல்றல 3 1 1 5 
ட ாத்தம்  20 1 1 22 

மதாறலவபசி 
காணப்படுகின்ைற  

ஆம் 17 0 0 17 
இல்றல 3 1 1 5 

ட ாத்தம்  20 1 1 22 

குழாய் குடிநீர் ேசதிகள் 
காணப்படுகின்ைற  

ஆம் 13 0 0 13 
இல்றல 7 1 1 9 

ட ாத்தம்  20 1 1 22 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
 

புதிய கால்ோய் பகுதியில்  ிகவும் குறைோன சமூக உட்கட்டற ப்பு ேசதிகறளவய அேதானிக்க 
முடிந்தது. இது அட்டேறண 3.54 இல் தரப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்ெவகை 3.54 புதிய கால்வாய்  குதியில் அக ந்துள்ள ட ாது வசதிகள் 

ட ாது வசதிகள்  தில்கள் 
குடியிருப்பு 
வடீுகள் 

வர்த்தகம்/ 
வியா ார

ம் 

ககவிெப் ட்ெகவ/ 
 ாவகனயில்கல 

ட ாத்த
ம்   

% 

 ின்சாரம் 
காணப்படுகின்ைற   

ஆம் 8 0 0 8 53.3 

இல்றல 3 3 1 7 46.7 

ட ாத்தம்   11 3 1 15 100.0 

மதாறலவபசி 
காணப்படுகின்ைற  

ஆம் 1 0 0 1 6.7 

இல்றல 10 3 1 14 93.3 

ட ாத்தம்   11 3 1 15 100.0 

குழாய் குடிநீர் ேசதிகள் 
காணப்படுகின்ைற  

ஆம் 5 0 0 5 33.3 

இல்றல 6 3 1 10 66.7 

ட ாத்தம்   11 1 1 15 100.0 

மூலம்: RAP கற்றக, 2018 
 

3.4  விவசாய அம்சங்கள் 
3.4.1 தற்ப ாதுள்ள  ற்றும் முன்ட ாழியப் ட்ெ விவசாய டசயற் ாடுகளின் அடிப் கெத் 

தகவல்கள் 

  
இப்பகுதியில் மபரு பாலான  க்களின் மபாருளாதார நடேடிக்றகயாக ேிேசாயம் அல்லது 
ேிேசாயத்துடன் மதாடர்புறடய மசயற்பாடுகள் ேிளங்குகின்ைன. ேிேசாயிகள் மதாடர்ச்சியாக 
எதிர்வநாக்கும் பிரச்சறனயாக ேிேசாயத்துக்கான நீர்ப்பற்ைாக்குறை ேிளங்குகின்ைது. சரியான 
வநரத்தில், சரியான இடத்தில் வபாது ானளவு நீர் காணப்படுகின்ைற யானது ேர்த்தக ரீதியான 
பயிர்மசய் நடேடிக்றககளுக்கு  ிகமுக்கிய ானதாகத் திகழ்கின்ைது. முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டப்பகுதியில் ோழும்  க்களுக்கான நீர்த்தட்டுப்பாடு நிலவுகின்ைவபாதிலும், கும்புக்கன் ஓயா 
அப்பகுதியினூடாக ஊடறுத்துப் பாய்கின்ைது. ஆனால், இது ேிேசாயத் வதறேகள்  ற்றும் ஏறனய 
குடியிருப்புத் வதறேகளுக்காக முழுற யாக நுகரப்படேில்றல. வ லும், ேிேசாயப்பிரிவுக்கு 
மேளிவய, மபாருளாதார மசயற்பாடுகளுக்கான பல்வேறு வதறேகளுக்கான தட்டுப்பாடுகள் 
நிலவுகின்ைவபாதிலும், இப்பகுதியில் உட்கட்டற ப்பு ேசதிகள் வபாதாற யினால் எந்தேித ான மபரிய 
முதலீடுகளும் இடப்படேில்றல. 

இப்பகுதியில் பல்வேறு சிைிய குளங்களின்  ந்த ான பர ரிப்புக்கள் காரண ாக அேற்ைின் 
நீர்க்மகாள்ளளவுகள்  ிகவும் ேழீ்ச்சியறடந்துள்ளன. வ லும்,ேண்டலரிப்பு, ேிறதகள் முறளேிடுதல், 
நீர் அரிப்பு இழப்புக்கள், வ ாச ான அறணகள்  ற்றும் பழுதறடந்த சுளுேிஸ் கதவுகள் காரண ாக 
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இக்குளங்களின் நிறலற   ிகவும் பாதிப்புக்குள்ளான நிறலயில் காணப்படுேதுடன்  ிகவும்  ந்த ான 
நீர் வச ிப்புக்மகாள்ளளவும் காணப்படுகின்ைது. அத்துடன், மபரும்பாலான சிைிய குளங்களின் நீர் 
கடத்தும் கால்ோய்கள்  ிகவும்  ந்த ான முறையில் பரா ரிக்கப்படுேதனால் அேற்ைின் 
ேிறனத்திைன்  ிகவும் குறைோனதாக ேிளங்குகின்ைது. இக்குளங்களின்  ீள்புனரற ப்புக்கான 
நிதியுதேிகளுக்குரிய தட்டுப்பாடுகள் நிலவுேதனால் அேற்ைின் மகாள்ளளவுகறள வ லும் 
அதிகரிப்பதில் சிக்கல்நிறல காணப்படுகின்ைது.           

 
3.4.2 தற்ப ாதுள்ள  யிர்டசய் நிகலக : 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியிலான பயிர்மசய் நிறலற யானது, ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 
ஏறனய பயிர்மசய் நிறலற கறள ஒத்ததாக அற ந்துள்ளது. இப்பகுதியிலான பயிர்மசய் 
நிறலற யானது, நீர்மூலங்கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு இரு பாரிய கூறுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: இறே  றழநீறர நம்பிய பயிர்மசய்றக முறைற   ற்றும் நீர்ப்பாய்ச்சல் 
பயிர்மசய் முறைற யாகும். நீர்ப்பாசன ேிேசாய முறைற யானது, தன்னரீ்ப்பு நீர்ப்பாசன 
முறைற றயயின் கீழான மநல்றல அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட பயிர்மசய்றக, தன்னரீ்ப்பு நீர்ப்பாசன 
முறைற றயயின் கீழான வ ட்டுநிலப் பயிர்மசய்றக  ற்றும் நீறர வ லுயர்த்தும் வ ட்டுநிலப் 
பயிர்மசய்றக ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன.       

 றழநீர் ேிேசாய முறைற யானது மூன்று கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள்; 
வ ட்டுநிலப் பயிர்மசய்றக (வசறனப் பயிர்ச்மசய்றக);  ற்றும் மநற்பயிர்ச்மசய்றக; இறே 
ஒன்றுடமனான்று  ிகமநருங்கிய மதாடர்புறடயதாக அற யப்மபற்றுள்ளன. 
 

மபாதுோக சிைிய குளங்களின் மகாள்பரப்புப்பகுதியில் வ ட்டுக்காணிகள் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், 
காட்டுப்பகுதியினால் சூழப்பட்டுள்ளன, வ லும் இதில் ஒருபகுதி காணியானது எரிவூட்டப்பட்டு, பின்னர் 
பயிர்மசய் (வசறனப் பயிர்ச்மசய்றக) நடேடிக்றககள் வ ற்மகாள்ளப்படுகின்ைன.  றழநீரின் கீழ், 
கரடான தானியங்கள், தானிய பருப்பு ேறககள்  ற்றும் தாழ்நாட்டு  ரக்கைிகள் பயிரிடப்படுகின்ைன. 
இப்பகுதியிலான உற்பத்தியானது கிறடக்கப்மபறும் உள்ளக  றழேழீ்ச்சி  ற்றும் அதன் பரம்பல், 
 ண்ணின் கருவுைல் நிறல  ற்றும் பயிர் முகாற த்துேத்தில் தங்கியுள்ளது. இப்பகுதியில், 
எந்தேித ான  ண் பாதுகாப்பு முறைற களு ின்ைி, மதாடர்ச்சியான பயிர்மசய் நடேடிக்றககளினால் 
மபரும்பாலான காணிகளின்  ண் ேள ானது தரம் குறைேறடந்துள்ளது.                  

 

➢ வடீ்டுத்பதாட்ெ  யிர்ச்டசய்கக: 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் முன்மனடுக்கப்படும்  ிகமுக்கிய ான ேிேசாயக்கூைாகவும், 
ேிேசாயக் குடும்பங்கள்  ற்றும் சமூகத்தினரின் அடிப்பறட உணவுத் வதறேகறள ( ரக்கைிகள், 
பழங்கள், தானியப் பருப்புேறககள், தானியங்கள்  ற்றும்  ருத்துேத் தாேரங்கள்) பூர்த்திமசய்யும் 
கூைாகவும் ேடீ்டுத்வதாட்டம் திகழ்கின்ைது. அத்துடன், வ லதிக உற்பத்திகள் கிரா  சந்றதகளில் 
(மபால) ேிற்கப்படுேதுடன், அயலேர்களுடனும் பகிரப்படுகின்ைது. அத்துடன், குடும்பங்களின் வநாயற்ை 
ோழ்வுக்குக் வதறேயான அடிப்பறட கனியுப்புக்கள்  ற்றும் ேிட்ட ின்கள் ஆகியன 
ேடீ்டுத்வதாட்டங்களினால் ேழங்கப்படுகின்ைன. எவ்ோைாயினும், திட்டப்பகுதியிலான மபரும்பாலான 
ேடீ்டுத்வதாட்டங்களின் உற்பத்திகள் திருப்திகர ானதாக அற யப்மபைேில்றல. ஒரு சிைந்த ேடீ்டுத் 
வதாட்டத்தின் அதிகளோன ேிேசாய-உயிர்ப்பல்ேறகற யானது பரந்துபட்ட  ற்றும் நிறலயானமதாரு 
சமூகப்மபாருளாதார ேழங்கறள ஏற்படுத்துேதுடன், குடும்பங்களுக்கான நன்ற கறளயும் 
ேழங்குகின்ைது. 
 
கிரா ிய மபாருளாதாரத்துக்கான இக்கூைின் பங்களிப்புக்கள் மதாடர்பிலான சரியான தரவுகள் 
இல்லாேிடினும், திட்டத்தின்  ீள்குடிவயற்ைத்திட்டத்தில் ேிஞ்ஞான ேடீ்டுத்மதாட்ட அபிேிருத்தியானது 
அதியுயர் முன்னுரிற யிறன ேழங்குகின்ைது. தற்வபாறதய நிறலயில் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் 
முறையாக அற க்கப்படாத காரணத்தினால், உற்பத்தியானது  ிகவும் குறைோகும். இதில், 
 ட்டுப்படுத்தப்பட்ட காணியில் பல்வேறு ேறகயான இனங்கறள பயிரிடுேதனால், பல்வேறு ேிதான 
 ட்டங்களில் சூரிய ஒளிக்கான தட்டுப்பாடுகள் நிலவுகின்ைற  பிரதான ானமதாரு குறைபாடாக 
ேிளங்குகின்ைது.       
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➢  கழநீரினாலான ப ட்டுநிலப்  யிர்ச்டசய்கக: 
மபரும்பாலான வ ட்டுக்காணிகள்  றழநீரினால் பயிர்மசய்யப்படுேதுடன், இக்காணிகள் சுழற்சி 
முறையிலான “வசறனப் பயிர்ச்மசய்றக” வ ற்மகாள்ளப்பட்ட காணிகளாகும். சுழற்சி முறையிலான 
பயிர்ச்மசய்றக மசயற்பாடுகளின் வபாது குறுகியகால அடிப்பறடயிலான பயிர்மசய் மசயற்பாடுகள் 
முன்மனடுக்கப்படுேதுடன்,  ண்ணின் ேிறளதிைன் குறைேறடந்ததும், புதிய காணிகள் 
மதரிவுமசய்யப்படும். எவ்ோைாயினும் தற்வபாறதய சுழற்சி முறையிலான பயிர்ச்மசய்றக 
முறைற யானது சட்டேிவராத ானதாக அற ேதுடன், எந்தேித ான  ண் பாதுகாப்பு 
நடேடிக்றகக்களு ின்ைி மதாடர்ச்சியாக ஒவர காணியிவலவய பயிர்மசய் நடேடிக்றககள் 
வ ற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. இதன் காரண ாக  ண்ணின் ேிறளதிைன் இழக்கப்பட்டு, தரம்குறைோன 
நிலங்களாக  ாற்ை றடகின்ைன.       

இக்காணிகளில் பயிர்மசய் நடேடிக்றககறள முன்மனடுக்றகயில், பருேகால பயிர்களுக்காக 
காணிகறள தயார்படுத்துதல் அேசிய ாகும். முறையான  ண் பாதுகாப்பு முறைற கள் 
மசயற்படுத்தப்படாதேிடத்து, கடுற யான  றழ காலங்களில்  ண்ணரிப்பு நிறலற  வ லும் 
உக்கிர றடயும். அத்துடன்,  றழ நீரினால் முன்மனடுக்கப்படும் பயிர்மசய் நடேடிக்றககளில் 
குறைந்தளோன மதாழிலாளர்கள், மேளியக உள்ளடீுகள்  ற்றும் மூலதனங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இப்பயிர்ச்மசய்றக முறைற யில் உற்பத்தித்திைனானது,  ண்ணின் 
ேிறளதிைன், தறரயற ப்பு, காலநிறல  ற்றும் நீர் காணப்படும் தன்ற  வபான்ைேற்ைில் 
தங்கியுள்ளது. இவ்ேறகயான பயிர்மசய் முறைற களில் உற்பத்தித்திைறன அதிகரிக்க, நீண்டகால 
சுழற்சிமுறையான பயிர்மசய் முறைற க்கு  ாற்ைப்படவேண்டும ன்பதுடன், நீண்டுநிறலமபறும் 
ேறகயில்  ண்ணிறன முகாற மசய்தல் அேசிய ாகும்.     

  

3.4.3 திட்ெத்தினால் முன்ட ாழியப் ட்ெ  யிரிெல் முகறக கள் 
  
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால், புதிய நீர்ப்பாசன முறைற க்குரிய பயிர்மசய் முறைற கள் 
முன்ம ாழியப்படுேதுடன், பயிர்களின் மபாருத்த ான தன்ற , ேிேசாயிகள் அறடயக்கூடிய 
நிதியியல் நன்ற கள், நாட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய மபாருளாதார நன்ற கள்  ற்றும் நாட்டின் வதறேகள் 
ஆகியன மதாடர்பிலான கற்றகயின் பின்னர் தீர் ானிக்கப்படும். வ லும், அட்டேறண 3.55 இல் 
தரப்பட்டுள்ளோறு 13,415 ஏக்கர்கள் ம ாத்தப் பரப்பில், மபரும்பாலான புதிய காணிகள் குைிப்பாக LB 
கால்ோயின் கட்டறளப்பகுதிக்குரியறேயாக அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், OFC பயிர்ச்மசய்றகக்காக 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.    
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அட்ெவகை 3.55 கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்பதக்கத் திட்ெத்தின்  யிர்டசய் முகறக கள்  

1. வலது ககரக்கால்வாய் 

A. கும்புக்கன் ஓயா அகைக்கட்டு 

 யிர் 
தற்வபாதுள்ள (ஏக்கர்) தற்வபாதுள்ள (ஏக்கர்) முன்ம ாழியப்பட்ட 

ம ாத்தம் (ஏக்கர்) 
 ஹா யால  ஹா யால  ஹா  யால 

மநல் 2,000 1,500 0   2,000 1,500 
பயறு 0 0 0 250 0 250 
மகளப்பி 0 0   250 0 250 
பகுதி ம ாத்தம்  
(RB1) 

2,000 1,500 0 500 2,000 2,000 

B. நுக ண்டிய அகைக்கட்டு (RB2) 
மநல் 0 0 1100 350 1100 350 
பச்றச ிளகாய் 0 0 0 450 0 400 
பயறு 0   250 550 250 600 
பகுதி ம ாத்தம்  

(RB2) 
0 0 1,350 1,350 1,350 1,350 

ட ாத்த 
ஏக்கர்கள் (RB)  

2,000 1,500 1,350 1,850 3,350 3,350 

2. இெது ககரக்கால்வாய் 
C. ஹுலந்தாவ அகைக்கட்டு 

மநல் 225 75 0 0 225 75 
பச்றச ிளகாய் 0 0 0 150 0 150 
பகுதி ம ாத்தம்  

(LB1) 
225 75 0 150 225 225 

D. ஹுலந்தாவ ஓயா அகைக்கட்டு  ற்றும் எத்தி பல குளத்துக்கு இகெப் ட்ெ  குதி  
மநல் 0 0 1100 800 1100 800 

பச்றச ிளகாய் 0 0 450 600 450 600 

வசாளன் 0 0 2,150 2,000 2150 2000 

கச்சான் 0 0 600 700 600 700 

 ரக்கைிகள் 0 0 2,500 2,500 2500 2500 
மபரிய 
மேங்காயம்  0 0 200 400 200 400 

பகுதி ம ாத்தம்  

(LB2) 
0 0 7,000 7,000 7,000 7,000 

E. வட்ொர  உள்ளெங்களாக எத்தி பல குளம் 
மநல் 1,300 1,300 0 0 1,300 1,300 

பச்றச ிளகாய்  0 0 500 300 500 300 
 ரக்கைிகள் 0 0 500 500 500 500 
மபரிய 
மேங்காயம் 0 0 0 200 0 200 

பகுதி ம ாத்தம்  

(LB3) 
1,300 1,300 1,000 1,000 2,300 2,300 

F.  டகாட்டியாகல 
மநல் 450 225 0 0 450 225 
பச்றச ிளகாய் 0 0 90 90 90 90 
மபரிய 
மேங்காயம் 0 0 0 225 0 225 

பகுதி ம ாத்தம்  

(LB4) 
450 225 90 315 540 540 

ட ாத்தம்  (LB) 1,975 1,600 8,090 8,465 10,065 10,065 

திட்ெ ட ாத்தம்   3,975 3,100 9,440 10,315 13,415 13,415 
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எவ்ோைாயினும், திட்டத்தினால் பயிர்மசய் நடேடிக்றககளுக்காக அதிகளோன நிதி முதலீடு 
மசய்யப்படுறகயில், பயிரிடப்படும் பயிர்களினால் ஏற்படக்கூடிய மபாருளாதார நன்ற கள் மதாடர்பில் 
ஆராய்ேது  ிகமுக்கிய ானதாகும். திட்டப்பகுதியில் தனியான அல்லது ஒவர ேறகயான பயிர்கறள 
நடுேதிலும் பார்க்க மேவ்வேறு ேறகயான பயிர்கறள நடும்மபாருட்டு நீர்ப்பாசன கடத்தல் 
கட்டற ப்பிறன நிறுவுேது சிைந்ததாகும். மதாழினுட்ப காரணங்களுக்கு அப்பால், 
பயிர்ப்பல்ேறகற யானது ேிேசாயிகளின் வேறலப்பழுேிறன பரேலறடயச் மசய்ேதுடன், சிைிய 
ேிேசாயிகளுக்கான அபாயத்திறன குறைப்பதற்கும், ேடீ்டு கனிப்மபாருள் வதறேப்பாடுகறள 
பூர்த்திமசய்ேதற்கும்  ற்றும் சந்றதக் வகள்ேிக்கு ஏற்ைாற்வபால மநகிழ்ந்துமகாடுக்கவும் உதேியாக 
அற கின்ைது. 
 
புதிதாக அபிேிருத்திக்குட்பட்ட பகுதிகளுக்கான மபாருத்த ான பயிர்கறளத் மதரிவு மசய்றகயில், இவத 
வபான்ைமதாரு சூழலில், இந்நிறலற களின் கீழ் பயிரிடப்பட்ட பயிர்களின் ேிறனத்திைனான 
தன்ற யிறன கற்ைல்  ிகவும் அேசிய ாகும். மபாருத்த ான மபாருத்த ான பயிர்கறளத் 
அறடயாளங்காண்றகயில், சுற்ைாடலுக்கு இறயபாகக றடயும் தன்ற , ேிறனத்திைன் (அறுேறட), 
சந்றதக் வகள்ேி  ற்றும் மபாருளாதார நன்ற கள் வபான்ை காரணிகள் கேனத்திற்மகாள்ளப்பட்டன. 
இக்காரணங்களுக்காக, அண்ற க்காலத்தில் பயிரிடப்பட்ட ேிஸ்தீரம், அேற்ைின் உற்பத்தி  ற்றும் 
ேிேசாயிகள் அேற்ைிறன பயிரிடுேதிலான ஆர்ேம் ஆகிய இலகுோன காரணிகறளக் 
கேனத்திற்மகாண்டு முன்ம ாழியப்பட்ட பயிர்கள் அறடயாளங்காணப்பட்டன.            

 

3.4.4 கால்நகெ உற் த்திகள் 
 

ம ானராகறல  ாேட்டத்திலுள்ள ேிேசாயிகளிறடவய கால்நறட உற்பத்தியானது  ிகவும் 
பிரபல்ய ானதாக ேிளங்கேில்றல. எவ்ோைாயினும்,வதறே ஏற்படின் ேிேசாயிகள் எதிர்மகாள்ளும் 
சோல்கறள தீர்ப்பதற்கான நடேடிக்றககள் எடுக்கப்படு ாயின், கால்நறட உற்பத்தி சிைப்பானமதாரு 
ேரு ானத்திறன ஈட்டும் பிரிோகும். கால்நறட உற்பத்தியின் பிரதான உப பிரிோக பாலுற்பத்தி 
ேிளங்குேதுடன், எனினும் ஏறனய  ாேட்டங்களுடன் ஒப்பிடுறகயில்  ாடுகளின் குடித்மதாறக 
 ற்றும் அேற்ைின் பால் உற்பத்திகள்  ிகவும் குறைோகும். இன்னும ாரு உப பிரிோக, 
சிைியளேிலான  க்கள் முட்றடகளுக்காக குடி றன வகாழி ேளர்ப்பில் ஈடுபடுேதுடன், இவ் உபபிரிவு 
மதாடர்பான துல்லிய ான தகேல்கள் எதுவு ில்றல. எவ்ோைாயினும், குடி றன வகாழி ேளர்ப்பில் 
ஈடுபடுபடும் ேிேசாயிகள் குைிப்பிடத்தக்களவு ேரு ானத்றத ஈட்டுகின்ைனர். பல்வேறு 
காரணிகளினால் பாலுற்பத்திக்கான  ாடுகளின் எண்ணிக்றக  ிகக்குறைோகும்.         

அட்ெவகை 3.56 ட ானராககல  ாவட்ெத்தில் திட்ெத்துென் டதாெர்புகெய DS  ிரிவுகளில் 
நாளாந்த  ாலுற் த்தி டதாெர் ான தகவல்கள் 

DS  ிரிவு 
 க்கள்டதாகக  

சராசரி ட ாத்த 
நாளாந்த உற் த்தி 

(L) 

 ாடொன்றின் 
சராசரி நாளாந்த 

உற் த்தி (L) 
 ாடு எருக   ாடு எருக   ாடு எருக  

ம தக  209 1 451 2 2.16 2.0 

சியம்பலாண்டுே 1089 1186 1980 2372 1.82 2.0 

ம ானராகறல  852 0 2019 0 2.37 0.0 

படல்கும்புை 449 16 1213 32 2.7 2.0 

மேல்லோய 1450 2754 3812 5508 2.63 2.0 

புத்தள 1377 545 3517 1090 2.55 2.0 
மூலம்: கணக்மகடுப்பு  ற்றும் புள்ளிேிபரேியல் திறணக்களம் 
மூலம்: முறைவய மதலுல்ல  ற்றும் எத்தி வல VS பிரிவுகளிலிருந்து மபைப்பட்ட தரவுகள் 
உள்ளடங்கலாக மேல்லோய  ற்றும் சியம்பலாண்டுே தரவுகள் 

 
திட்டப்பகுதியில், கால்நறட ேளர்ப்பு மதாடர்பாக வசகரிக்கப்பட்ட அடிப்பறடத் தகேல்கள் அட்டேறண 
3.56  இல் தரப்பட்டுள்ளன. ேிலங்குகளின் உற்பத்தியில்,  ாடுகள் 3L க்கும் குறைோன 
பாலுற்பத்திறயயும், எருற கள் 2L பாலுற்பத்திறயயும் மகாண்டுள்ளன. சியம்பலாண்டுேேிறன 
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அடுத்து, மபரிய  ாடு  ற்றும் எருற க் குடித்மதாறகறயக் மகாண்ட பகுதியாக மேல்லோய 
திகழ்கின்ைது. 
 

3. 5 கலாச்சார, வரலாற்றியல்  ற்றும் டதால்ட ாருளியல் அம்சங்கள்   
 

கும்புக்கன் ஓயா திட்டப்பகுதியில் AIA யினால் வ ற்மகாள்ளப்பட்ட களக்கற்றககளின் பிரகாரம், 
மதால்மபாருளியல் முக்கியத்தும்ோய்ந்த இடங்கள் அறடயாளங்காணப்பட்டன. இவ்ோறு 
அறடயாளங்காணப்பட்ட 41 இடங்களின் சுருக்க ான ேிேரணம் அட்டேறண 3.57 இல் 
தரப்பட்டுள்ளது. 
 
ஊோ  ாகாணத்தில் இரண்டாேது மபரிய  ாேட்ட ாக ம ாணராகறல திகழ்ேதுடன், இது 
இலங்றகயின் மதன்-கிழக்குப் பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. கடந்த 19 ஆம் நூற்ைாண்டு 
காலப்பகுதியில், இப்பகுதியில் நிலேிய கலகச் சூழ்நிறல காரண ாக, இப்பகுதியில் பழங்குடிகளினால் 
“மேல்லஸ்ச” என அறழக்கப்படுகின்ைது.  றுபுைம், இப்பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான ேயல்காணிகள் 
மநற்பயிர்ச்மசய்றகயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டற யினால் “மேல்லஸ்ச” எனும் நா ம் உருோகியது என 
நம்பப்படுகிைது. இப்பகுதியானது பண்றடய வராகண இராசதானியின் ஒரு பகுதியாக ேிளங்கியது. 
ம ானராகறல எனும் மபயரானது “ யில்கள் ோழும் கல்” எனப்மபாருள்படுேதுடன், இப்மபயரானது 
உள்நாட்டு சிங்களேர்களினால் சூட்டப்பட்டது. இம் ாேட்டத்தின் மபரும்பாலான பகுதிகள் 
காடுகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, இப்பகுதியில் காட்டு ேிலங்குகளான, யாறனகள்,  ான், 
காட்டுப்பன்ைிகள்  ற்றும் ஏறனய காட்டு ேிலங்குகறள அடிக்கடி அேதானிக்கக்கூடியதாக அற யும். 
 

இம் ாேட்டத்தில் பல்வேறு ேரலாற்றுக்கு முந்திய  ற்றும் ேரலாற்ைியல் பகுதிகள் காணப்படுகின்ைன. 
இலங்றக, மதால்மபாருளியல் திறணக்களத்தினால் குறைந்தது 150 க்கும் வ ற்பட்ட 
நிறனவுச்சின்னங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. ேரலாற்றுக்கு முந்திய மதால்மபாருளியல் பகுதிகளான, 
மதலுள்ள, கால்வக, புத்தள, ஒக்கம்பிட்டிய  ற்றும் நில்களா பகுதிகளில் முன்மனடுக்கப்பட்ட பல்வேறு 
அைிேியல் ஆய்வுக்கற்றககள் அேர்களிடம் காணப்பட்டன. கடந்த 1890 ஆம் ஆண்டு, சரசின் 
சவகாதரர்களினால் வ ற்மகாள்ளப்பட்ட அகழ்வு நடேடிக்றககளின் வபாது பல்வேறு  னித 
 ண்றடவயாடுகள்  ற்றும் ேிலங்குகளின் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இது அைிேியல் 
ஆய்வுக்கற்றகயின் ஒரு ற ல்கல்லாக அற ந்தது. இப்பகுதியில் பல்வேறு ேரலாற்ைியல் பகுதிகள் 
அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், இறே இலங்றகயில் நறடமபற்ை பல்வேறு நிகழ்வுகளுடன் 
மதாடர்புபட்டுள்ளன. 
 

இம் ாேட்டத்தில் அற யப்மபற்றுள்ள பிரதான  த பாரம்பரிய இடங்களாக, யுதகணே, புதுருோகல, 
கலமபத்த  ற்றும்  ாலிகாேில வபான்ைன ேிளங்குேதுடன், இன்னும் பல பரந்து காணப்படுகின்ைன. 
இந்தியாேின் கிழக்குப்பகுதியிலிருந்து 6 ஆம் நூற்ைாண்டு காலப்பகுதியில், இலங்றகக்கு ேருறகதந்த 
இளேரசியான பாத்தகாஞ்ஷயனாேின் சவகாதரனினால் வராகண இராசதானி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. 
 காேம்சத்தின் பிரகாரம், வராகண இராசதானியின் முதலாேது ஆட்சியாளராக  ஹாநா  
ேிளங்கினார். அதன் பின்னர், வராகண இராசதானியானது அரசியல்  ய ாக்கப்பட்டது. முந்திய 
கற்றககள்  ற்றும் மதால்மபாருளியல் மூலங்களின் அடிப்பறடயில், இப்பகுதியுடன் மதாடர்புறடய 
ேரலாறுகள், காேன்திஸ்ஸ  ன்னனின் இரு புதல்ேர்களான, துட்டமஹமுனு  ற்றும் சத்தாதிஸ்ஸ 
வபான்ைேர்களுடன் மதாடர்புறடயாதாக அற ந்திருந்தன. புராணக்கறதகளின் பிரகாரம்,  ன்னன் 
துட்டமஹமுனுவுடன் வபாரிட்டு வதால்ேிறயத் தழுேிய  ன்னன் சத்தாதிஸ்ஸ புகழிடம் வகாரிய 
பகுதியாக மத ட்ட ல்ேிகாறர ேிளங்குகின்ைது.  ஹ ா இராசதானியின் ஆட்சியாளர்களினால் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்ட மபாருளாதார அபிேிருத்திகள் அப்பகுதியிலான அரசியல் ஸ்தீரத்தன்ற யிறன 
சுட்டிக்காட்டின. இவ் இராசதானி  ன்னன் ேலகம்பாேின் பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்புச் மசலுத்தியதுடன், 
அனுராதபுரத்துக்கான பறடமயடுப்பின் வபாது, அேனுக்கு பறடயினறர ஒழுங்கற க்க 
 ிகமுக்கிய ானதாகத் திகழ்ந்தது. இதனடிப்பறடயில், மபாலன்னறுறே இராசதானி காலப்பகுதியில், 
இப்பகுதியில் அரசியல்  ற்றும்  த மசயற்பாடுகள் I ஆம் பராக்கிர பாகு (1153 –1186 AD)  ன்னனால் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டதாக ேரலாறுகள் குைிப்பிடுகின்ைன. மபாலன்னறுறே இராசதானியின் வதேி 
சுக்லாேின் நிர்ோக நிறலய ாக, ம ானராகறல உண்மடான்மதாை ேிளங்கியதாக 
அறடயாளங்காணப்பட்ட எச்சங்களிலிருந்து அைியக்கூடியதாகவுள்ளதுடன், கலமபத்த பகுதிறய சூழ 
உருோக்கப்பட்டது. மபாலன்னறுறே இராசதானியின் பின்னர் கண்டி இராசதானியுடன் மதாடர்புறடய 
காலப்பகுதியில் நடந்வதைிய சில நிகழ்வுகளுடன் மதாடர்புறடய அைிக்றககள் காணப்படுகின்ைன 
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அட்ெவகை 3.57 கும்புக்கண் ஓயா திட்ெப் குதியில் அகெயாளங்காைப் ட்ெ டதால்ட ாருளியல் இெங்கள்  ற்றும் எச்சங்கள்  

அக 
விெம் 

ட யர் குறுகிய விவரைம் DS   ிரிவு GS   ிரிவு 

GPS  ஒருங்கிகைப்புக்கள் 

அகலாங்கு டநட்ொங்கு 

L1 
தும் ளத்தன்ன 
ேிகாறர 

இயற்றக அழுத்தங்களினால் ேிகாறரயின் 
ஒருபகுதி இடிந்துள்ளதுடன், தூபி  ற்றும் புறகப்பட 
ஆகியன புதிதாக நிர் ாணிக்கப்பட்டன. 

படல்கும்புை பல்வலக  6.954924 81.263330 

L2  
மேவஹரபன்டித்தன்ன 
ேிகாறர 

அழிவுண்ட சிைிய தூபியின் வ ற்பகுதி படல்கும்புை  ேளமசல்ல 6.96341  81.23240  

L3  
மேவஹரமகாட 
ேிகாறர 

அழிவுண்ட  ற்றும் புதிய  டாலய கட்டடமும் 
காணப்படுகின்ைது 

படல்கும்புை  அத்தல 6.85173  81.24728  

L4 
மஹாரமகால்ல – 
வபாட்டரி றேப்பு 

பண்றடய  ட்பாண்டப் படிவுகள் ம தக   ண்டக  6.935824 81.280701 

L5 புராதன அறண 
பிரித்தானிய காலப்பகுதியில் கும்புக்கன் ஓயாவுக்கு 
குறுக்காக அறண நிர் ாணிக்கப்பட்டது 

ம ானராகறல கும்புக்கண 6.80704 81.29578 

L6  சில்ோ குளம்  சிைப்பாக மதாழிற்பட்ட குளம்  ம ானராகறல  பட்டுகம் ான  6.924910  81.320206  

L7  இரும்புக் கசடு மபரும்பாலும் இரும்பினாலான முன்ோயில்  ம ானராகறல  பட்டுகம் ான  6.924910  81.320206  

L8  
பட்டுகம் ான – 
 ட்பாண்டப் படிவுகள்  

பண்றடய  ட்பாண்டப் படிவுகள் ம ானராகறல  பட்டுகம் ான  6.909998  81.338631  

L9  யூராகிரி ேிகாறர 
மசாட்டுமசாட்டாக குறுகிேரும் குறக, 
கல்மேட்டுக்கள்  ற்றும் அழிவுண்ட பகுதிகள்  

ம ானராகறல மேலியாய 6.899300 81.354474 

L10 
மேவஹரயாய – 
புராதன இடம் 

புறதயல் வேட்றடக்காரர்களினால் ேிற்கப்பட்ட 
தூபி எச்சங்கள், பல்வேறு கற்தூபிகளுடனான 
கட்டடகக் கட்டற ப்புக்கள் 

புத்தள கூண்மகட்டிய 6.726272 81.296503 

L11 
மேவஹரயாய – 
 ட்பாண்டப் படிவுகள் 

பண்றடய  ட்பாண்டப் படிவுகள் புத்தள கூண்மகட்டிய 6.72670 81.29729 

L12 
ஹபஸ்ஸ – புராதன 
ேிகாறர 

தூபி, மபரியளோன தூங்கும் புத்தர்சிறல  ற்றும் 
ஏறனய எச்சங்களுடனான ேிகாறர 

புத்தள கூண்மகட்டிய 6.695658 81.328369 

L13 
பிந்துனுக்கடமேே – 
அழிவுண்ட குளம் 

அழிவுண்ட குளம் புத்தள கூண்மகட்டிய 6.687976 81.323702 
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L14 
பிந்துனுக்கடமேே –  
 ட்பாண்டப் படிவுகள்  

பண்றடய  ட்பாண்டப் படிவுகள் புத்தள தம்வபயாய 6.68655 81.33110 

L15 
பிந்துனுக்கடமேே – 
பாறை அடுக்கல்கள் 

பாறை அடுக்கல்கள், இதன் மதாழிற்பாடுகள் 
மதளிேில்றல 

புத்தள தம்வபயாய 6.68655 81.33110 

L16 ஹபஸ்ஸ குளம்  றகேிடப்பட்ட  குளம் புத்தள கூண்மகட்டிய 6.70075 81.31190 

L17 
திவகாடயாய – 
அழிவுண்ட பகுதிகள்  

கற்கட்டற ப்புக்கறளக் மகாண்ட வ ற்தளம் புத்தள தம்வபயாய 6.70364 81.31436 

L18 
திவகாடயாய –  
 ட்பாண்டப் படிவுகள் 

பண்றடய  ட்பாண்டப் படிவுகள் புத்தள தம்வபயாய 6.70393 81.31526 

L19 
மகசல்ேத்றத – 
பண்றடய அறண 

இவ் அறண மகசல்ேத்றதப் பகுதியில் கும்புக்கன் 
ஓயாவுக்குக் குறுக்காக நிர் ாணிக்கப்பட்டது 

புத்தள பஹலக  6.733108 81.292827 

L20 மகசல்ேத்றத – தூபி  

மேவஹரயாய –  புறதயல் 
வேட்றடக்காரர்களினால் ேிற்கப்பட்ட 
கல்லறையின் நிறனவுத்தூபி 

புத்தள பஹலக  6.735758 81.292015 

L21 மேவஹரயாய – குளம் மதாழிற்பாட்டுக்குளம்  புத்தள கூண்மகட்டிய 6.72287 81.29401 

L22 றநமபனயாய – குளம்  ஒரு புதிய குளம் புத்தள கூண்மகட்டிய 6.718416 81.298096 

L23 புராதன – கால்ோய்  றகேிடப்பட்ட கால்ோய்  புத்தள கூண்மகட்டிய 6.72765 81.29423 

L24 வட த்த ல் ேிகாறர  நிறனோலயக் கட்டடத்மதாகுதி புத்தள மஹலக  6.75481 81.28828 

L25 
கல்தா ண்டிய – 
ேிகாறர -  ாலிகாேில 

நிறனோலயக் கட்டடத்மதாகுதி புத்தள கல்த ண்டிய 6.74580 81.32779 

L26 
 ாலிகாேில புத்தர் 
சிறல  

அதியுயர் நிறலயான புத்தர் சிறல  ற்றும் 
நிறனோலய கட்டடத்மதாகுதி புத்தள  ாலிகாேில 6.72838 81.35278 

L27 
தம்வபமகாட – வபாசத் 
நிழற்படம்  

இலங்றகயிலுள்ள அதியுயர் வபாசத்  நிழற்படம் புத்தள  ாலிகாேில 6.726045 81.357192 
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L28 அத்தி வல குளம்  மபரியளேிலான மதாழிற்பாட்டிலுள்ள குளம்  சியம்பலாண்டுே அத்தி வல 6.830007 81.458038 

L29 வதனாகல்லாந்த  குளம்  மதாழிற்பாட்டிலுள்ள குளம் ம ானராகறல 

மதனகலாந்த 
6.789309 81.398308 

L30 
இத்தகட்டுே – 
 ட்பாண்டப் படிவுகள் 

புராதான  ட்பாண்டப் படிவுகள் ம ானராகறல 

மதனகலாந்த 
6.767780 81.422937 

L31 இத்தகட்டுே – குளம்  மதாழிற்பாட்டிலுள்ள குளம் ம ானராகறல 

மதனகலாந்த 
6.771226 81.421400 

L32 பனுைா – அறண றகேிடப்பட்ட குளத்து அறண ம ானராகறல மதனகலாந்த 6.751543 81.467197 

L33 திஸ்மலன் ேிகாறர 
சிைிது சிைிதாக அழிேறடயும் குறகப்பகுதியுடனான 
புராதன நிறனோலய கட்டடத்மதாகுதி ம ானராகறல கஹம்பான 6.771275 81.382344 

L34 
வசனாகலார்ே 
அழிவுண்ட பகுதிகள்  

புராதான நிறனோலய கட்டடத்மதாகுதி    ம ானராகறல கஹம்பான 6.729558 81.455805 

L35 ேத்வதக - ேிகாறர புராதான எச்சங்களுடனான ேிகாறர சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.794022 81.501405 

L36 
அத்தி வல – இரும்புக் 
கசடு 

மபரும்பாலும் இரும்பு உருக்கல் பகுதி  சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.772332 81.501694 

L37 
ம ார ல்மபாக்குன – 
அழிவுண்ட பகுதி 

அதிகளோன கற்தூண்களுடனான  நிறனோலய  
கட்டடத்மதாகுதி  சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.790574 81.479816 

L38 
ம ாரபல்மபாக்குண – 
குளம்  

றகேிடப்பட்ட குளம் சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.793776 81.483720 

L39 மகாட்டியாகல – குளம்  மபரியளேிலான மதாழிற்பாட்டிலுள்ள குளம்  சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.780795 81.506895 

L40 ேட்டார  எச்சங்கள் 

மசாட்டுமசாட்டாக குறுகிேரும் குறக, 
கல்மேட்டுக்கள்  ற்றும் அழிவுண்ட 
பகுதிகளுடனான ேிகாறர 

சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.791114 81.535048 

L41 ேட்டார  – குளம்  சிைியளேிலான மதாழிற்பாட்டிலுள்ள குளம்  சியம்பலாண்டுே ேத்வதக  6.802784 81.532150 
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அத்தியாயம் 4  

4. எதிர்வுகூறப் டும் சுற்றாெல் தாக்கங்கள் 

 

4.1 ட ளதீகச் சூழலிலான தாக்கங்கள் 
4.1.1  ண்ைரிப்பு, வண்ெலரிப்பு  ற்றும் நிலச் சரீழிவுக்கான அம்சங்கள்  

நிலத்தின் ஸ்திரத்தன்க  

 
நிலத்தின் ஸ்திரத்தன்ற   ற்றும்  ண்ணரிப்பிறன புரிந்துமகாள்ளவும், அறணயின் அச்சுக்கள், நீர்ேடியும் 
ேழிகள்  ற்றும் சுரங்கப்பாறதகறள ேடிேற க்கவும், புேினுட்பேியல் ஆய்வுக்கற்றககள் (ஆழ்துறள 
வசாதறன, புேியியல்/கட்டற ப்பு ேறரபிடல்)  ற்றும் புேிப்மபளதீகேியல் கற்றககறளப் 
பயன்படுத்தமுடியும். ஆகவே, திட்டப்பகுதியிலான நில உப வ ற்பரப்பின் புேியியல்  ற்றும் நிலத்தின் 
உறுதித்தன்ற யிறன தீர் ானிக்க  த்திய  ீளற ப்புக்கான கணிக்கப்பட்ட மபறு தி (CR), பாறைத் 
தரநிறல (RQD) ஆழ்துறள ஆராய்ச்சியின் ஊடுபுகேிடுதன்ற  வபான்ைேற்றைப் பயன்படுத்தமுடியும். 
கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு, முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயின் ேலது கறரயின் அச்சுக்கு வநவர 
புேினுட்பேியல் ஆய்வுகள் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் (மபாைியியல் புேியியல் பிரிேினால்) 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. அத்துடன், கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு, சீனாேின் வதசிய கனரக இயந்திரக் 
கூட்டுத்தாபனத்தினால் (CHMC) திட்ட  திப்படீுகள்  ற்றும் ஆய்வுகள் முன்மனடுக்கப்பட்டன. 
இத்திட்டத்துடன் மதாடர்புறடய, முக்கிய ான அறனத்துத் தகேல்களும், முந்திய முடிவுகளுடன் ஒப்பிட்டு 
தற்வபாறதய EIA அைிக்றகயில் தரப்பட்டுள்ளன. 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா அறணயின் ேலது கறரயின் அச்சுக்கு வநவர, கடந்த 2010 ஆம் 
ஆண்டு நீர்ப்பானத் திறணக்களத்தினால் முன்மனடுக்கப்பட்ட ஆய்வுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு 
வ ற்மகாள்ளப்பட்ட ஆழ்துறள ஆய்வுகளின் முடிவுகள் உரு 4.1 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஆகவே, DH1, 

DH2, DH3, DH4,  ற்றும் DH5 ஆழ்துறள ஆய்வுகளின் சாரம்ச ாக்கப்பட்ட தரவுகறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு நிலத்தின் உறுதித்தன்ற  குைித்து கலந்துறரயாடப்பட்டது (உரு 4.1). நிலவ ல் 
புேியியலானது, முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா அறணயின் ேலது கறரயின் அச்சுக்கு வநவர DH1-
DH5 ேறரயான ஐந்து ஆழ்துறள ஆய்வுகளின் முடிவுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு மூன்று 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது; அறே (1) சுற வயற்ைப்பட்ட/ முழுற யாக ோனிறலயாலழிந்த பாறை 
(2) அதியுயரிலிருந்து,  த்தி  ான ோனிறலயாலழிந்த பாறை (3) சிைிதளேில் ோனிறலயாலழிந்த/ 
புதிய பாறைகள், வபான்ைறேயாகும். வ லும், DH1  ற்றும் DH2, ஆழ்துறளப் பகுதிகளில் எந்தேித ான 
சுற வயற்ைங்களும் பதியப்படேில்றல. ஆழ்துறளகள் DH3, DH4,  ற்றும் DH5 ஆகிய பகுதிகளில் 
சுற வயற்ைப்பட்ட  ற்றும் முழுற யாக ோனிறலயாலழிந்த பாறைகளின் தடிப்பு 1.5 m லிருந்து 12.5 m 
ேறர வேறுபட்டது. இவ் ஆழ்துறளப்பகுதிகளில் அேதானிக்கப்பட்ட அடிப்பாறைகள் அதியுயரிலிருந்து, 
 த்தி  ான ோனிறலயாலழிந்த பாறைகளாக (2 ஆக இலக்க ிடப்பட்டுள்ளது)  ற்றும் சிைியளேிலிருந்து 
புதிய பாறைகளாகக் காணப்பட்டன (உரு 4.1 இல் 3 என இலக்கி ிடப்பட்டுள்ளது).                             

 

திட்ட மசயலாக்ககற்றகயின் பிரகாரம், DH2, DH3,  ற்றும் DH5 ஆகிய ஆள்துறளகளில், முறைவய 14 m, 

9.5 m,  ற்றும் 22m ஆகிய முதற்கட்ட ஆழங்களில் லூஜன் மபறு தியானது 70 ஐ ேிட 
அதிக ாகக்காணப்பட்டது. ஆகவே, இது நிலத்திலான அதிக கடத்துதிைன்  ற்றும் திைந்த பல்வேறு 
மேடிப்புக்கறள சுட்டிக்காட்டுகின்ைன.  றுபுைம், DH2, DH3,  ற்றும் DH5 ஆகிய ஆள்துறளகளில், 
வ ற்குைிப்பிட்ட ஆழத்திறன ேிட குறைோன முதற்கட்ட ஆழங்களில் லூஜன் மபறு தி 20 ஐ ேிடக் 
குறைோக அற ந்ததுடன், இது  த்தி  ான கடத்துதிைன்  ற்றும் நிலத்திலான சிைிய பகுதியளேில் 
திைந்த மேடிப்புக்கறள சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. வ லும், DH1 ற்றும் DH4 ஆகிய ஆழ்துறளகளில் முறைவய 
5.5 m  ற்றும் 22 m முதற்கட்ட ஆழங்களில் லூஜன் மபறு தி 20 ஐ ேிடக் குறைோகக்காணப்பட்டது. 
எவ்ோைாயினும், DH1 ற்றும் DH4 ஆகிய ஆழ்துறளகளில், குைிக்கப்பட்ட முதற்கட்ட ஆழங்களில் லூஜன் 
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மபறு தியானது 20 லிருந்து 50 ேறரயான எல்றலக்குள் காணப்பட்டது. இது  த்தி  ான கடத்துதிைன் 
 ற்றும் சில திைந்த மேடிப்புக்கறள சுட்டிக்காட்டுகின்ைன. ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அச்சின் 
ேலது கறரக்கு வநவர  ீள்நிரப்புதலின் ேடிேற ப்றப கேனத்திற்மகாண்டு லூஜன் மபறு திகள் 
ேழங்கப்படும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட இடத்தின் நில உறுதித்தன்ற யிறன அதிகரிக்கும் ேறகயில் 
தற்வபாதுள்ள புேினுட்பேியல் தரவுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, நில ேிருத்தி மதாழினுட்பங்கள் 
பயன்படுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும்.          

     
உரு 4.1 கும்புக்கை் ஓயாவின் முன்பமாழிய ் ட்ட அளை அசச்ின் வலது களர ் குதியின் 

புவியியல் குறுக்கு பவட்டு ் குதியில் (1) சுளமதயற்ற ் ட்ட மற்றும் முழுளமயாக 

வானிளலயாலழிந்த  ாளறகை் (2) அதியுயரவ்ிலிருந்து மத்திமமான வானிளலயாலழிந்த 

 ாளறகை் (3) சிறியைவில் புதிய  ாளறகை்  

 

கள  திப்படீு  ற்றும் ஆய்வுகள் சீன வதசிய கனரக இயந்திரக்கூட்டுத்தாபனத்தினால் (CHMC) கடந்த 2018, 
ஏப்பிரல் ஆம் ஆண்டு வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. இந்நிறுேனத்தினால் ேழங்கப்பட்ட அைிக்றகயின் பிரகாரம், 
அட்டேறண 4.1 இல் பட்டியலிடப்பட்ட ஆய்வுகள் வ ற்மகாள்ளப்பட்டுள்ளன. எவ்ோைாயினும், ஆழ்துறள 
பதிவுகள்  ற்றும் புதிய தரவுகளுக்கான ஒப்படீ்டு ேிேரணங்கள் எதுவும் அைிக்றகயில் 
குைிப்பிடப்படேில்றல. அத்துடன், நிர் ாண நடேடிக்றககளின் வபாது, புேியியல் ஆய்வுகறள 
முன்மனடுப்பது அேசிய ாகும் (உ+ம்; சுரங்க ேறரபிடல்  ற்றும் பக்கப்பாடான துறளயிடல்). கடந்த 2018 
ஆம் ஆண்டு சீன வதசிய கனரக இயந்திரக் கூட்டுத்தாபனத்தினால் (CHMC) ேழங்கப்பட்ட அைிக்றகயின் 
பிரகாரம், அறணயின் ேலது பக்கத்தில் வ லதிகா ாக இரு ஆழ்துறளகள் இடப்படும். ஆகவே, 
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முழுற யாக ஆய்வுக்குட்படுத்தப்படாத ேிடயங்களுக்காக வ லதிக கற்றககறள முன்மனடுத்தல் 
அேசிய ாகும் (அறண அச்சின் இடது பக்கக்கறர  ற்றும் சுரக்கத்தடத்துக்கு வநரான  ிகுதியான 
கற்றககள்).   

 

அட்ெவகை 4.1 சனீ பதசிய கனரக இயந்திரக் கூட்டுத்தா னத்தினால் கெந்த 2018, ஏப் ிரல் 
ப ற்டகாள்ளப் ட்ெ கள  திப் ீடுகள்  ற்றும் ஆய்வுகளின்  ட்டியல்  

 
சீன வதசிய கனரக இயந்திரக்கூட்டுத்தாபனத்தினால் (CHMC) கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு வ ற்மகாள்ளப்பட்ட 
கள  திப்படீு  ற்றும் ஆய்வுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் அறண 
அச்சுக்கு வநவரயான புேியியல் குறுக்குமேட்டுப் பகுதியானது உரு 4.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வ லும், 
இப்புேியியல் குறுக்குமேட்டில், முன்றனய ஆய்வுகளான, முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அச்சின் ேலது 
கறரயில் DH1 மதாடக்கம் DH5 ேறரயான ஆழ்துறளகளும் குைிப்பிட்டுக்காட்டப்பட்டுள்ளன. 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயாேின் இடது கறரயின் அறண அச்சிறன ேிட ேலது கறர அறண 
அச்சுப்பகுதியில் சுற வயற்ைப்பட்ட  ற்றும் முழுற யான ோனிறலயாலழிந்த பாறைகளின் தடிப்பு 
அதிக ாக ாகும் (உரு 4.2). அவதவேறள, அடிப்பகுதியானது கிரறனட் உரு ாைிய பாறையினால் 
ஆக்கப்பட்டுள்ளது. கும்புக்கண் ஓயாேின் முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அச்சின் இடது  ற்றும் ேலதுகறர 
மூறலகளில் குோர்ட்றசட்டிறன அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது (உரு 4.2). ேலதுகறரயில் 23 m 
ஆழ்துறள ஆழத்தில் மேடிப்புள்ள பாறைகறள அறடயாளங்காணக்கூடியதாக அற ந்ததுடன், ேலது 
கறரயின் உறுதித்தன்ற க்காக ேிரிோனமதாரு புேியியல் ஆய்ேிறன முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். 

வகக  விவரைம் அலகு அளவு  

பிராந்தியம் பிராந்திய புேியியலின்  ீளாய்வு (1:100000) km2 29.9 

 நீர்த்வதக்கப்பகுதி  புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) km2 6.8 

அறணப்பகுதி புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) km2 0.6 

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) Nr/km 1/0.7 

முதன்ற யான 
சுரங்கப்பகுதி  

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) km2 0.6 

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) Nr/km 2/0.8 

திறச திருப்பல் கால்ோய் 
 ற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல் 
தடுப்புசுேர் 

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) km2 0.6 

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) Nr/km 2/0.8 

சக்தி நிறலயப் பகுதி  புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) km2 0.2 

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) Nr/km 2/1.4 

கட்டடப்மபாருட்கள் புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) km2 2.1 

புேியியல் ேறரபிடல் (1/1000) Nr/km 5/3.2 

துறளயிட
ல் 

கட்டடப்மபாருட்கள்  துறள /m 2/90.0 

அறணப்பகுதி  துறள /m 2/70.0 

அறணப்பகுதி Inverted 

siphon 

 துறள /m 1/30.0 

சக்தி நிறலயம்   hole/m 1/30.0 

ம ாத்தம்  hole/m 6/220.0 

 ாதிரியாக்
கல் 

பாறை  குழு 5 

நீர்  ாதிரி   குழு 10 

 

 
ஆய்வுகூட 
பரிவசாத
றன 

பாறையின் மபளதீக 
 ற்றும் மபாைியியல் 
சுட்டிக்காட்டிகள்  

 குழு  

5 

நீர்த் தரத்துக்கான 
இரசாயன 
பரிவசாதறனகள் 

 குழு 10 
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அத்துடன்,  ிகுதியான  திப்படீு/ ேிரிோன ஆய்வுகள், ேிரிோன ேடிேற ப்புக்களுக்கு முன்னர் இடது 
கறரயின் அச்சுக்கு வநராக முன்மனடுக்கப்படுதல் வேண்டும். 
 

கும்புக்கண் ஓயா அறணப்பகுதியின் புேியியல் ேறரபடம் உரு 4.2 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது 
பிரதான ாக நான்காம் நிறலப்படிவுகளாக ேண்டல் படிவுகள்  ற்றும் பாறைச்சிறதவுகள், 
வஹார்ன்பிலண்வட பவயாறடட் உரு ாைியபாறை  ற்றும் கிரறனட்டிக் உரு ாைியபாறை 
வபான்ைேற்ைினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. நான்காம் நிறலப்படிவுகள் (உரு 4.3 இல்  ஞ்சள் நிைத்திலுள்ளது) : 
ேண்டல் படிவுகள் பிரதான ாக நுண்  ணல், பரறளகள்  ற்றும் கூழாங்கற்களினால், 1-4 m தடிப்பில் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. பாறைச் சிறதவுகளில் நுண் ணல், மபரும் ணல், கூரிய கிைேல்  ற்றும் 
சிைியளேில் ஏறனய படிவுகள்  ற்றும் களியினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. தடிப்பு 0.2-7.0 m. வசர்க்றககள்: 
பிரதான ாக மேள்ளி ணல், நுண்ணியதிலிருந்து, மபரு ணல், கூர்முறனக் கிைேல்  ற்றும் பாறைத் 
மதாகுதிகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது. வஹார்ன்பிலண்வட பவயாறடட் உரு ாைிய பாறை (உரு 4.3 இல் 
பச்றச நிைத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது): உரு ாைிய பாறைக்கட்டற ப்புக்கள், ம ல்லிய -  த்தி ா  
ஒன்ைின்வ மலான்று அடுக்கப்பட்ட கட்டற ப்புக்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. உள்ளக ம ல்லிய 
அடுக்கப்பட்ட கட்டற ப்புக்களில், மபாதுோக இரு இறணப்புக்கள் ேிருத்திறடந்துள்ளதுடன், 
ஒப்படீ்டளேில் சிைப்பான பாறையற பிறனக் மகாண்டுள்ளது. கிரறனட் உரு ாைிய பாறைகள் (உரு 4.3 
இல் இளம்சிேப்பு நிைத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது): உரு ாைிய பாறைப்படிவுகள் அபிேிருத்தியறடந்துள்ளன. 
ம ல்லிய நடுத்தர ான பாறைக்கட்டற ப்புக்கள், உள்ளக ம ல்லிய ஒன்ைின்வ மலான்று அடுக்கப்பட்ட 
கட்டற ப்புக்கள், மபாதுோக இரு இறணப்புக்கள் ேிருத்திறடந்துள்ளதுடன் ஒப்படீ்டளேில் சிைப்பான 
பாறையற பிறனக் மகாண்டுள்ளன. 
 

முதற்கட்ட ேடிேற ப்பின் பிரகாரம்,  இடது கறரப்பகுதியில் ஒரு ம ல்லிய  ற்றும் அடிப்பகுதியிலான 
மேளிவயற்ைத்திறன அறடயாளங்காண முடியும். ஆகவே, நீர்க்கசிேிறனத் கட்டுப்படுத்தும் ேறகயில் 
அதற்குத் துறணயானமதாரு அறண அல்லது துண்டிப்புச்சுேமரான்ைிறன நிர் ாணிக்கு ாறு 
பரிந்துறரக்கப்பட்டது. சீன வதசிய கனரக இயந்திரக்கூட்டுத்தாபனத்தினால் (CHMC) இடது கறரயின் 
துறண அறணயின் அச்சுப்பகுதியில் இரு ஆழ்துறளகள் (ZK01 ற்றும் ZK02) இடப்பட்டது (உரு 4.4). 
ஆழ்துறளயிலான படிவுகள் மதாடர்பில் பதியப்பட்டதுடன், இது அதிகளேில் ோனிறலயாலழிந்த 
பாறைகள்  ற்றும்  த்தி ானதிலிருந்து, ம ல்லிய ோனிறலயாலழிந்த பாறைகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது 
(உரு 4.4). பாறைகளில் கிரறனட் உரு ாைிய பாறை  ற்றும் குோர்ட்றசட்டுக்கறள அேதானிக்க 
முடிந்தது (உரு 4.4). நீர்க்கசிவுகள்  ற்றும் ோனிறலயாலழிதறல தடுப்பதற்கான, நிர் ாணக்காலத்தில் 
பல்வேறு முன்மனச்சரிக்றக நடேடிக்றககள் வ ற்மகாள்ளப்படும். 
                

முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அச்சின் இடது கறரப்பகுதி  ற்றும் முதன்ற யான சுரங்கத்தடத்துக்கு 
வ லதிக புேினுட்பேியல் நடேடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. புேிநுட்பேியல் ஆய்வுகளில், 
ற யப்பகுதிக்கான ஆழ்துறளயிடல், ஆழ்துறள வசாதறனகள், ற யப்பகுதி  ீளற ப்புக்கான 
கணிப்படீுகள், பாறைத்தர நிறலற க்கான கணிப்படீுகள், உட்புகேிடுதன்ற க்கான பரிவசாதறனகள் 
 ற்றும் ஊடுபுகேிடுதன்ற க்கான வசாதறனகள் ஆகியன உள்ளடக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். அத்துடன், 
சுரங்க அகழ்வுகளுக்கு முன்னதாக சுரங்க அச்சுக்கு வநவரயான அத்திோர நிறலற கறள உறுதிப்படுத்தும் 
ேறகயில்  உபநிலவ ற்பரப்பின் புேியியல் மதாடர்பிலான புரிந்துணர்றே ஏற்படுத்தல் அேசிய ாகும். 
 
புேினுட்பேியல் முறைற கள் (சுரங்கத்தடத்துக்கு வநவர பல்வேறு ஆழ்துறளகள்), புேிப்மபளதீகேியல் 
முறைற கள் (தறடத்திைன் அல்லது நிலத்தில் ஊடுருவும் வரடார் (GPR) கற்றககள்)  ற்றும்/ புேியியல் 
 ற்றும் கட்டற ப்பு ேறரட ிடல் வபான்ைேற்ைினூடாக உபநிலவ ற்பரப்பின் புேியியல் நிறலற கறளப் 
புரிந்துமகாள்ள முடியும். நிர் ாண நடேடிக்றககளின் வபாது, உறடப்பு ேலயம்/புேியியல் 
கட்டற ப்புக்கறள அறடயாளங்காண அல்லது எதிர்வுகூை  ற்றும் நலிந்த பகுதிகளிலான நிலத்தடி 
ஆதரவுகள்/ வதறேயான சுத்திகரிப்பு முறைகளின் ேறககறளத் தீர் ானிக்கும்ேறகயில் சுரங்க 
ேறரபட ிடல் முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். சுரங்க பட ிடல்கள் எதிர்கால குைிப்புக்களுக்காக 
பதியப்படுதல் அேசிய ாகும். 
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முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில், நிலக்கீழ்நீவராட்டத்தின் ஒருங்கிறணக்கப்பட்ட கால்ோய்களுக்காக 
ேறளயும்  ற்றும் மநாறுங்கும் தன்ற யுள்ள கட்டற ப்புக்கள் ேழங்கப்படும். நாரன்ேத்த – யத்முல்ல 
 ற்றும் நக்கல உதுமுல்ல பகுதியில் சுரங்கப்பாறதகள் ஊடுறுேிச் மசல்லும் கும்புக்கண் ஓயாேின் (ஆறு 
C/L, km 0+760) பகுதிகள்  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியின் பளிங்குப்படுக்றககள் வபான்ை 
சறுக்கும் பகுதிகளினூடாக மசல்றகயில் ேிவசட கேனம்/ கண்காணிப்புக்கள் அேசிய ாகும் (வ லதிக 
தகேல்களுக்காக அடுத்த பிரிேிறனப் பார்க்க). மேவ்வேறு ேறகயான ோனிறலயாலழிதல்  ற்றும் 
கறரதல் (நீரில் மூழ்கிய நிறலயிலான சுண்ணாம்புப் பள்ளங்கள்) காணப்படுேவத இப்பகுதியிலான பிரதான 
பிரச்சறனயாக அற யப்மபற்றுள்ளது. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியிலான நிலத்தின் 
உறுதித்தன்ற யிறன ேிருத்திமசய்யும் ேறகயில் கேனத்திற்மகாள்ளப்படுதல் அேசிய ாகும்.        

       
சுரங்கப்பாறதக்கு வநவரயுள்ள சுற்ைாடல் இலகுேில் பாதிக்கப்படக்கூடிய தன்ற , ேிவசட ாக நிலக்கீழ்நீர் 
 ட்டம் மதாடர்பில்  திப்பிடுதல் அேசிய ாகும். வ லும்,திட்ட நடேடிக்றககளினால் நிலக்கீழ் நீர் ட்டம் 
குறைேறடதல்  ற்றும் உறுதியற்ை சரிவுகளில் நிலக்கீழ் நீர்  ட்ட உயர்ேினால் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படல் 
வபான்ை பாதக ான சுற்ைாடல் தாக்கங்கறள குறைப்பதற்கான நடேடிக்றககறள முன்மனடுப்பது 
அேசிய ாகும். 
 

சுரங்கப்பாறதகறள அகழ்ேதற்கு முன்னர், ஆழ்துறளத் தரவுகறளப் பயன்படுத்தி ஆரம்ப நிலக்கீழ் நீர் 
 ட்டங்கறள அளேிட முடியும்.  ஆகவே, நிலக்கீழ் நீர்  ட்டங்களிலான  ாற்ைங்கறள சுரங்க 
நிர் ாணிப்பின்வபாது கண்காணிக்கக்கூடியதாக அற யும். அத்துடன், ஈர ான அல்லது ேைட்சியான 
அகழ்வு நிறலற கறள எதிர்வுகூறுேதற்கு, மபரும்பாலும் சுரங்கத் தடத்திலான நிலக்கீழ் நீர் ட்டத்தின் 
ஆழங்கறளப் பயன்படுத்தமுடியும். 
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உரு 4.2 கும்புக்கை் ஓயா நீர்த்ததக்கத்தின் அளை அசச்ுக்கு தநதரயான புவியியல் குறுக்குபவட்டு ்  குதி    
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உரு 4.3 கும்புக்கண் ஓயா அகைப் குதியின் புவியியல் வகர ெம்   
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உரு 4.4 கும்புக்கை் ஓயாவின் இடது களரயின் துளை அளையின் புவியியல் குறுக்குபவட்டு ்  குதி 
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சுரங்கப்பாறதயிறன அதிகளேில் துண்டாக்கப்பட்ட பாறைப்பறடகளுக்குக் குறுக்காக 
மகாண்டுமசல்லமுடியும். ஆகவே, ேிரிோன புேியியல் ஆய்வுக்கற்றககளின் அடிப்பறடயில், 
மகாங்கிரீட் ேிசிைல், புறரயறடப்பு, நங்கூர  றரயாணி  ற்றும் உட்பூச்சு வபான்ை சுரங்கேழி 
ேிருத்தி மதாழினுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. இவ்ேறகயான மதாழினுட்பங்களினூடாக 
சுரங்கேழிக்கு உள்வள  ற்றும் மேளிவயயான நீர்க்கசிவுகறள தணிக்கக்கூடியதாக அற யும். 
சுரங்கப்பகுதியிலிருந்து மேளிேரும் நீரின் கனேளேிறன கண்காணித்தல்  ிக அேசிய ாகும். 
ேிவசட ாக, அதிகளேில் துண்டாக்கப்பட்ட  ற்றும் அதிக ஊடுருேக்கூடிய பாறை ேலயங்களில், 
நிலக்கீழ் நீரானது சுரங்கப்பகுதிக்குள் கசிேதனூடாக, நீர்  ட்டங்கள் குறைேறடேதற்கான 
ோய்ப்புக்கள் அதிகளேில் நிலவுேதனால், சுரங்க நிர் ாண நடேடிக்றககள் முடிவுறுத்தப்படும்ேறர 
இவ்ேறகயான தரவுகறளப் பதிவுமசய்தல் அேசிய ாகும். நிலக்கீழ் நீர்  ட்டங்கள் 
குறைேறடேதனால், சுரங்கத்தடப்பகுதியிலான தாேர ேிலங்குகளுக்கு  ட்டு ல்லா ல், அருகில் 
ோழும்  க்களுக்கும் பாதக ான தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடும். வ லும், சுரங்கத்தின் சுேர்கள் 
உருக்குறலதல் மதாடர்பில் கண்காணிப்பது  ற்றும் எதிர்காலக் குைிப்புக்களுக்காக 
அறனத்துத்தரவுகளும், ேறரபடங்களும் பதியப்படுதல் அேசிய ாகும். 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் நிலச்சரிவுகள் அேதானிக்கப்படவோ அல்லது பதியப்படவோ 
இல்றல. இடது கறரச்சரிவுகள் ஒப்படீ்டளேில்  த்தி  ானதாகவும், ேலது கறரச்சரிவுகள் 
ஒப்படீ்டளேில் அதிக சரிவுறடயதாகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. எவ்ோைாயினும், 
நீர்த்வதக்கப்பகுதியின் ேலது கறரயின் சராசரிச் சரிவு 45° ஐ ேிடக்குறைோக அற ேதுடன், 
இறே  ிகவும் அடர்த்தியான தாேரங்களினால் சூழப்பட்டுள்ளன. சூழவுள்ள  றலச்சரிவுகள் 
 ிகவும் உறுதிோய்ந்தறேயாகும். எவ்ோைாயினும், நீர்த்வதக்கத்தில் நீர் வசர்ந்துள்ள நிறலயில், 
சரிவுப்பகுதியிலான  ண்ணரிப்புக்கள் அல்லது சிைிய சரிவு இழப்புக்கறள அேதானிக்கக்கூடியதாக 
அற யும். சரிவுப்பகுதிகளிலுள்ள நிறலயற்ை பாறைத்துண்டுகள்  ற்றும் சுற வயற்ைப்பட்ட 
பகுதிகறள அகற்ைியபின்னர், அப்பகுதியில் ஏற்படக்கூடிய சரிவு இழப்புக்கறள அறடயாளங்காண 
ேிரிோனமதாரு கள ஆய்ேிறன முன்மனடுக்கு ாறு  ிகவும் ேலுோக பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 
அத்துடன், திட்ட இடத்துக்குரிய நிலத்தின் உறுதித்தன்ற  மதாடர்பான அளேடீுகறளப் 
மபறும்மபாருட்டு, ஒப்பந்தக்காரர், வதசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுேனத்தின் (NBRO) 
உதேிறயப்மபறுதல் அேசிய ாகும். 
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உரு 4.5 கும்புக்கை் ஓயாத் திட்டத்தின், திரும் ல் சுரங்க அசச்ின் K0+00m - K3+947.5m  குதியிலான புவியியல் குறுக்குபவட்டு ்  குதி. சாரம்சமாக்க ் டட்  ாளற வளக ் டுத்தல்கை் அட்டவளை ் டுத்த ் ட்டுை்ைன.   
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உரு 4.6 கும்புக்கை் ஓயாத் திட்டத்தின், திரும் ல் சுரங்க அசச்ின் K3+947.5m - K7+417.6m  குதியிலான புவியியல் குறுக்குபவட்டு ்  குதி. ததாற்றவடிவம் நக்கல – உடுமுை்ை சறுக்கு ்ப யரவ்ு மை்டலத்தில் 

ஆரம்பிக்கின்றது. 
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4.1.2 நீர் டசல்லும் வழிகள்  ற்றும் நிலத்துக்கடியிலான நிர் ாை நெவடிக்கககள் (முதன்க  

சுரங்கக்கால்வாய், சக்தி வடீு  ற்றும் கெத்தும் ின்தெம்) 
 

சீன வதசிய கனரக இயந்திரக்கூட்டுத்தாபனத்தினால் (2018) தயாரிக்கப்பட்ட அைிக்றகயின் பிரகாரம் 
பின்ேரும் ேிளக்கங்கள் முன்றேக்கப்பட்டன. எவ்ோைாயினும், வ லுள்ள பகுதியில் 
கலந்துறரயாடப்பட்டதுவபான்று, நிர் ாணத்துக்கு முன் அேத்றத  ற்றும் நிர் ாண அேத்றதகளின் வபாது 
ேிரிோன ஆய்வுகறள வ ற்மகாள்ளுதல் அேசிய ாகும். நீர்மசல்லும் ேழிகள் இரு பிரிவுகளாகப் 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. (i)  சங்கிலி அளறே இடம் (K0 + 0 to K0 + 65.7 m) லிருந்து (ii) சங்கிலி அளறே (K0 

+ 65.7 to K1 + 236.52 m). (K0 + 0 to K0 + 65.7 m) இல் சுற வயற்ைத்தடிப்பானது 3.5 m ஐ ேிடக்குறைோக 
அற ந்துள்ளதுடன், வ ற்பரப்புக்கு அருவகயான பாறைகள் அதிகளேில் ோனிறலயாலழிந்தறேயாகும். 
வ லற யும் பாறை வ ற்படிவுகள்  ிகவும் ம ல்லியதாக (15 லிருந்து இல் 40 m ேறர) அற ேதுடன், 
உள்ளக பகுதிகளில் பாறைகள்  த்தி த்திலிருந்து அதிக ோனிறலயாலழிந்தறே ேறர 
அற யப்மபற்றுள்ளன. வ லும், பாறை ேறக III 1 ஏைக்குறைய 15 m உம், பாறை ேறக III 2 
ஏைக்குறைய 25 m  ற்றும் பாறை ேறக IV  ற்றும் V ஆகியன ஏைக்குறைய 25.7 m ஆகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளன. தற்வபாறதய நிறலயில் உள்ளக நிலக்கீழ் நீவராட்டம் நிலவுகின்ைது. ஆகவே, 
நிர் ாண அேத்றதயின்வபாது கம்பி ேறல, மகாங்கிரீட் ேிசிைல் அல்லது எழுந்த ான  றரயாணி 
வபான்ை தறரக்கட்டுப்பாட்டக நடேடிறககறள முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். சங்கிலி அளறே (K0 + 

65.7 – K1 + 236.52 m) ஆனது ஏைக்குறைய 2.0 - 8. 0 m தடிப்புள்ள வ ற்படிேினால் ஆக்கப்பட்டதுடன், 
அடிப்பாறையானது  த்தி த்திலிருந்து அதிக ோனிறலயாலழிந்ததாக அற யப்மபற்றுள்ளது. 
முதன்ற  சுரங்கக்கால்ோய்த் தட ானது (K1 + 236.52 – K7 + 417.6 m) பின்ேரு ாறு பல்வேறு 
பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
          

(i) சங்கிலி அளகவ K1 + 236.52 - K3 + 025.38 m 

வ ற்படிோனது 2.0 - 8.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 15 - 50 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான ோனிறலயாலழிந்த 
கருங்கல் படிவுப்பாறைகள்  ற்றும் பவயாறடட் வஹார்ன்பிவலண்டு படிவுப்பாறைகளினால் 
சூழப்பட்டுள்ளன. சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 1,748.86 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக II 
ஏைக்குறைய 200 m உம், பாறை ேறக III 1 ஏைக்குறைய 580 m, உம், பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 
840 m உம்  ற்றும் பாறை ேறக IV  ற்றும் V ஆகியன ஏைக்குறைய 128.86 m ஆகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளன. நிலக்கீழ் நீரானது மசயற்திைனுறடயதாகக் கணிக்கப்படுேதுடன், (நீர் சீைியடித்தல் 
 ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் மபாதுோனதாக அற யப்மபற்றுள்ளன) இது மேடிப்பு ேலயம் அல்லது 
துண்டாக்கப்பட்ட பகுதியினூடாக சரிேறடேதற்கு இலகுோக அற யும்.   

,      
(ii)  சங்கிலி அளகவ K3 + 025.38 - K3 + 947.5 m 

வ ற்படிோனது 3.0 - 15.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 50 - 80 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான ோனிறலயாலழிந்த 
வஹார்ன்பிவலண்டு பவயாறடட்  ற்றும் கருங்கல் படிவுப்பாறைகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன. 
சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 922.12 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக II ஏைக்குறைய 30 m உம், 
பாறை ேறக III 1 ஏைக்குறைய 270 m உம், பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 460 m உம்  ற்றும் 
பாறை ேறக IV  ற்றும் V ஆகியன ஏைக்குறைய 62.12 m ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. நிலக்கீழ் 
நீரானது மசயற்திைனுறடயதாகக் கணிக்கப்படுேதுடன், (நீர் சீைியடித்தல்  ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் 
மபாதுோனதாக அற யப்மபற்றுள்ளன) இது மேடிப்பு ேலயம் அல்லது துண்டாக்கப்பட்ட பகுதியினூடாக 
சரிேறடேதற்கு இலகுோக அற கின்ைது.   
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 (iii)  சங்கிலி அளகவ K3 + 947.5 - K4 + 107.5 m 
வ ற்படிோனது 3.0 - 15.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 45 - 70 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் மபரும்பாலும் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான 
ோனிறலயாலழிந்த கருங்கல் படிவுப்பாறைகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன. சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 
160.0 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக III 1 ஏைக்குறைய 45 m உம், பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 
100 m உம்  ற்றும் பாறை ேறக IV ஏைக்குறைய 15.0 m ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. நிலக்கீழ் 
நீரானது மசயற்திைனுறடயதாகக் கணிக்கப்படுேதுடன், (நீர் சீைியடித்தல்  ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் 
மபாதுோனதாக அற யப்மபற்றுள்ளன) இது அடர்த்தியான பிளவுபட்ட பகுதியினூடாக சரிேறடேதற்கு 
இலகுோக அற கின்ைது. 

 

(iv) சங்கிலி அளகவ K4 + 107.5 - K4 + 415.7 m 
வ ற்படிோனது 5.0 - 28.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 45 - 65 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான ோனிறலயாலழிந்த 
கருங்கல் படிவுப்பாறைகள்  ற்றும் பவயாறடட் வஹார்ன்பிவலண்டு படிவுப்பாறைகளினால் 
சூழப்பட்டுள்ளன. சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 218.2 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக III 2 
ஏைக்குறைய 130 m  ற்றும் பாறை ேறக IV ஏைக்குறைய 88.2 m ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. 
வ லும், மபாைியியல் புேியியல் நிறலற யானது  ிகவும்  ந்த ானதாக அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், இது 
பிளவு ண்டலப்பகுதியின் (நக்கல - உடுமுள்ள) மேளித்தள்ளல் பகுதியில் அற யப்மபற்றுள்ளது. பிளவு 
ேலயத்திறன சூழவுள்ள பாறைகள் அதிகளேில் துண்டாக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அதிகளேில் 
ோனியாதலுக்குட்பட்டு, குறைோன ேலிற   ற்றும்  ிகவும்  ந்த ான உறுதித்தன்ற யுறடயதாகக் 
காணப்படுகின்ைற யினால்,  ிகவும் ஐதானதாகவும், இலகுேில் நீரில் கறரயக்கூடியதாகவும் 
 ாற்ை றடகின்ைது. ஆகவே, நிர் ாண நடேடிக்றககறள ஆரம்பிக்கமுன்னர், புேியியல் நிறலற கறள 
திட்ட ிடல், கணித்தல்  ற்றும் எதிர்வுகூைல் மசயற்பாடுகறள வ ற்மகாள்ளுதல் அேசிய ாகும்.      

 

(v) சங்கிலி அளகவ K4 + 415.7 - K5 + 561.32 m 
வ ற்படிோனது 3.0 - 15.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 30 - 68 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் மபரும்பாலும் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான 
ோனிறலயாலழிந்த வஹார்ன்பிவலண்டு கருங்கல் படிவுப்பாறைகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன. 
சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 1,145.62 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக II 50 m உம்,  பாறை ேறக III 
1 ஏைக்குறைய 350 m உம், பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 650 m உம், பாறை ேறக IV  ற்றும் 
பாறை ேறக V ஆகியன ஏைக்குறைய 95.62 m ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. நிலக்கீழ் நீரானது 
மசயற்திைனுறடயதாகக் கணிக்கப்படுேதுடன், (நீர் சீைியடித்தல்  ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் மபாதுோனதாக 
அற யப்மபற்றுள்ளன) இது அடர்த்தியான பிளவுபட்ட பகுதியினூடாக சரிேறடேதற்கு இலகுோக 
அற கின்ைது. 

 
 (vi)  சங்கிலி அளகவ K5 + 561.32 - K6 + 055.34 m 

வ ற்படிோனது 3.0 - 13.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 45 - 65 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் மபரும்பாலும் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான 
ோனிறலயாலழிந்த வஹார்ன்பிவலண்டு பவயாறடட் கருங்கல் படிவுப்பாறைகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன. 
சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 494.02 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக II 30 m உம்,  பாறை ேறக III 1 
ஏைக்குறைய 140 m உம், பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 250 m உம்  ற்றும் பாறை ேறக IV 
ஏைக்குறைய 74.02 m ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. (நீர் சீைியடித்தல்  ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் 
மபாதுோனதாக அற யப்மபற்றுள்ளன) இது அடர்த்தியான பிளவுபட்ட பகுதியினூடாக சரிேறடேதற்கு 
இலகுோக அற கின்ைது. 
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 (vii) சங்கிலி அளகவ K6 + 055.34 - K6 + 503.4 m 
வ ற்படிோனது 3.0 - 13.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 55 - 105 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் மபரும்பாலும் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான 
ோனிறலயாலழிந்த வஹார்ன்பிவலண்டு பவயாறடட் கருங்கல் படிவுப்பாறைகளினால் சூழப்பட்டுள்ளன. 
சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 448.06 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக III 1 ஏைக்குறைய 150 m உம், 
பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 250 m உம்  ற்றும் பாறை ேறக IV ஏைக்குறைய 48.06 m ஆகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளன. (நீர் சீைியடித்தல்  ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் மபாதுோனதாக அற யப்மபற்றுள்ளன) 
இது அடர்த்தியான பிளவுபட்ட பகுதியினூடாக சரிேறடேதற்கு இலகுோக அற கின்ைது. 

 

 (viii)  சங்கிலி அளகவ K6 + 503.4 - K7 + 417.6 m 
வ ற்படிோனது 2.0 - 12.0 m தடிப்புறடயதாகவும், அடிப்பறை 10 - 55 m தடிப்புறடயதாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. அருகிலுள்ள பகுதிகள் சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான ோனிறலயாலழிந்த 
கருங்கல் படிவுப்பாறைகள்  ற்றும் பவயாறடட் வஹார்ன்பிவலண்டு படிவுப்பாறைகளினால் 
சூழப்பட்டுள்ளன. சுரங்கப்பகுதியின் ம ாத்த நீளம் 914.20 m ஆகும். வ லும், பாறை ேறக III 1 
ஏைக்குறைய 250 m உம், பாறை ேறக III 2 ஏைக்குறைய 450 m உம், பாறை ேறக IV  ற்றும் பாறை 
ேறக V ஆகியன 214.2 m ஆகவும் அற யப்மபற்றுள்ளன. நிலக்கீழ் நீரானது மசயற்திைனுறடயதாகக் 
கணிக்கப்படுேதுடன், (நீர் சீைியடித்தல்  ற்றும் நீர்க்கசிவுகள் மபாதுோனதாக அற யப்மபற்றுள்ளன) இது 
அடர்த்தியான பிளவுபட்ட பகுதியினூடாக சரிேறடேதற்கு இலகுோக அற கின்ைது. இதன் சாரம்ச ாக, 
சுரங்கத்தடப் பகுதியில் வ லதிக புேினுட்பேியல் ஆய்வுகறள (சுரங்க ேறரபியல்  ற்றும் பக்கப்பாடான 
துறளயிடல்) முன்மனடுக்கு ாறு பரிந்துறரக்க்கப்பட்டுள்ளது. நிர் ாணக்காலத்தில் புேியியல் 
நிறலற கறள திட்ட ிடல், கணித்தல்  ற்றும் எதிர்வுகூைல் வபான்ை நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படும்.       

சக்தி வடீு  ற்றும் நீகரக்கெத்தும்  ின்தெம் 
சக்தி ேடீ்டின் அடித்தள ானது (K7 + 417.6 m - K 438.6 m) சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான 
ோனிறலயாலழிந்த பவயாறடட் வஹார்ன்பிவலண்டு படிவுப்பாறைகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளதுடன், இது 
அதிக தாங்கும் மகாள்ளளவுள்ள ேலிற யான பாறையாக ேறகப்படுத்தப்படும். நீறரக்கடத்தும் 
பின்தடத்தின் அடித்தள ானது (K7 + 438.0 m - K7 + 455 m) சிைியளேிலிருந்து  த்தி  ான 
ோனிறலயாலழிந்த பவயாறடட் வஹார்ன்பிவலண்டு கருங்கல்பாறைகள்  ற்றும் பவயாறடட்  
கருங்கற்பாறைகளினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளது.    

 

4.1.3  ண்ைரிப்பு ஏற் ெக்கூடியதன்க   
 

 ண்ணரிப்பானது  றழேழீ்ச்சியினாலான நிலவ ல் நீவராட்டம்,  ண்ணின் ேறக, சரிவுக்வகாணம், தாேர 
மூடுறககள்  ற்றும் தறரத்வதாற்ை நிறலற கள் வபான்ை காரணிகளில் தங்கியுள்ளது. முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டத்தினால்,  ண்ணரிப்பு  ற்றும் ஆறு/ கால்ோய்களின் கறரப்பகுதிகள் சரிேறடதல் வபான்ை 
தாக்கங்கள் ஏற்படலாம ன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. ச  தறரத்வதாற்ை நிறலற களின் கீழ், நீரின் 
இயக்கச்சக்தி குறைேறடேதன் காரண ாக  ண்ணரிப்பு குறைோக எதிர்வுகூைப்படுேதாக கள 
அேதானிப்புக்களிலிருந்து அைியக்கூடியதாகவுள்ளது (உரு 4.7). கும்புக்கண் ஓயாவுடன் ஒப்பிடுறகயில் 
ஹுலந்தா ஓயாேில் ஒப்படீ்டளேில் அதிக ேண்டலரிப்பிறன அேதானிக்கமுடிந்தது (உரு 4.7). 

நிலவ ல் நீவராட்டத்தினால் சுத்திகரிக்கப்பட்ட காணிகள்  ற்றும் ஆற்ைங்கறரகள்  ிக இலகுேில் 
 ன்னரிப்புக்குள்ளாகின்ைன. ஆகவே, இப்பகுதியில்  ண்ணரிப்பு/ ேண்டலரிப்பிறன குறைப்பதற்கு 
பின்ேரும் தணிப்பு நடேடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. இதில், நீவராறடயிலான ேண்டல் 
சிறைப்பிடிப்புக் கட்டற ப்புக்கள், வ ற்பகுதியிலான குறைோன அகழ்வு நடேடிக்றககள் வபான்ை 
ேைட்சியான காலத்தில் வ ற்பகுதியிலான பாரிய நிர் ாண நடேடிக்றககள், கும்புக்கண் ஓயா அல்லது 
அதன் பக்க நீவராறடகளிலிருந்து இயலு ானளவு தூரத்தில் குேியல் களஞ்சியப்பகுதிகள் அல்லது 
அகற்றும் பகுதிகறள நிறுவுதல் வபான்ைன உள்ளடங்குகின்ைன. அத்துடன், முன்ம ாழியப்பட்ட 
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திட்டப்பகுதியானது பள்ள ானதாக அற ேதனால், தாேர மூடுறககளின் அகற்ைலுடன் அதிக 
 ண்ணரிப்புக்கு உள்ளாகக்கூடும்.        

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

உரு 4.7 கும்புக்கண் ஓயாவில் சிறியளவு கலங்கல்தன்க  காைப் டும்  குதி (இெது) (நக்கல 
 ாலத்துக்கு அருகில்)  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயாவில் ஒப் ீட்ெளவில் அதிகளவு கலங்கல் தன்க  
காைப் டுகின்றக  (ஒப டகாெ இரண்ொம் நிகலப் ாெசாகலக்கு அருகிலுள்ள  ாலம்)  

இது அதிகளவு  றழேழீ்ச்சியுள்ள காலப்பகுதியில் ஏற்படுேதுடன், ஆற்று நீவராட்ட ானது ஹுலந்தா 
ஓயாவுடன் ஒப்பிடுறகயில், கும்புக்கண் ஓயாேில் அதிகம ன அேதானிப்புக்களிலிருந்து 
அைியமுடிகின்ைது. எவ்ோைாயினும், ஹுலந்தா ஓயாேில் அதிகளவு கலங்கல்தன்ற  
அேதானிக்கப்படுேதுடன், இது நீவரந்துப் பகுதியிலான நிலப்பயன்பாட்டினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது.    

 

4.1.4 நிலச்சரிவு அ ாய ஆய்வுகள்/ வலய ாக்குதல் 
 
ட ாதுவான சுருக்கம் 
முழுற யானமதாரு நிலச்சரிவு அபாய ஆய்வுக்கற்றகமயான்று வதசிய கட்டட ஆய்வுகள் 
நிறலயத்தினால் (NBRO), கடந்த 2020, அக்வடாபர், 1 மதாடக்கம் 2020 திசம்பர், 14 ேறரயான 
காலப்பகுதியில் வ ற்மகாள்ளப்பட்டது. தற்வபாறதய அைிக்றகக்கான பரிந்துறரகள்  ற்றும் முடிவுகறள 
ேழங்கும்ேறகயில், முழுற யான கள அேதானிப்புக்கள், புேியியல் பட ிடல், அபாய ேலய ேறரபுகள் 
 ற்றும் புேி மபளதீக ஆய்வுகள்/ கற்றககள் முன்மனடுக்கப்பட்டன. 
திட்டப்பகுதிக்குரிய புேியியல் பட ிடல்  ற்றும் அபாய  ண்டல அற ப்புப் பட ிடல் ஆகியன NBRO 
ேினால் வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. திட்டப்பகுதியில் வ ற்மகாள்ளப்பட்ட ேிரிோன புேியியல் பட ிடலின் 
வபாது சுரங்கப்பாறத (ஆழ ற்ை சுரங்க கழ்தல்)  ற்றும் நீர்த்வதக்கத்துக்கு உகந்ததல்லாத, மேவ்வேைான 
ோனிறலகள், துண்டாதல்/இறணப்புக்கள்  ற்றும் கறரசல் துோரங்கள் வபான்ை பல்வேறு புேியியல் 
நிறலற கள் அறடயாளங்காணப்பட்டன. உதாரண ாக, பரு ணி அனற்பாறை  ற்றும் கல்சியக்கருங்கல் 
ஆகியன ோனிறலயாதலிதலுக்கு எதிர்ப்புறடயதாகவும், வ ற்பரப்பிலிருந்து ஆழ ான பகுதிகளில் 
ோனிறலயாதலிதலுக்கு உட்படுேதாகவும் அற ந்துள்ளன. ஆகவே, தாங்கமுடியாதளவு நிலகீழ்நீர் 
உள்நுறழதல்  ற்றும் சுரங்கத்தின் வ ற்பகுதி இடிந்துேிழுதல் வபான்ைேற்றை எதிர்வுகூை முடியும். இது 
நில இைக்கம்  ற்றும் நிலச்சீராக்கத்துக்கு ேழிேகுப்பதாக அற யலாம். அத்துடன் நீர்த்வதக்கத்தின் 
கருங்கல் அடிப்பகுதிகளில் கறரசல் துோரங்கறள அேதானிக்க்கக்கூடியதாக அற ேதுடன், இது 
நீர்த்வதக்க கசிவுக்கு ேழிேகுக்கலாம். நீர்த்வதக்க அதியுயர் மேள்ள ட்டத்தின் கல்சியப்படிவுடனான 
கருங்கல் பகுதியில் ஆர்டிசியன் நீரூற்றுக்கறள அேதானிக்க முடிந்தது (அற ேிடம் GPS 6.924362 N, 

81.266702 E in WGS 84). இறே நீர்த்வதக்கப்பகுதிகளில் நீர்க்கசிவுகள் ஏற்படுேதற்கான ோய்ப்புக்கறள 
வ லும் அதிகரிக்கின்ைன. 

(a) (b) 
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அத்துடன், முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்தின் சுரங்கத்தடப்பகுதிகளில் மசஸ் ிக் 
அறலகளின் திரும்பல்  திப்படீுகள் (புேிமபளதீகேியல் ஆய்வுகள்) வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. இவ் 
 திப்படீ்டுக்காக, புேியியல் உருோக்கங்கறளக் மகாண்ட பிரதான மதாடர்ச்சியற்ை ேலயங்கறள 
உள்ளடக்கும்ேறகயில், முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்கத்தடத்தின் 895 m நீளத்துக்கு குறுக்காக ஆறு 
அற ேிடங்கள் மதரிவுமசய்யப்பட்டன.                                      

ட ாதுவான  ிரச்சகனகள் 
சாரம்ச ாக, சுரங்கத்தடத்துக்கு குறுக்கான பல்வேறு நலிந்த இடங்கள், ேிவசட ாக நீர்நிறலகளுடன் 
பிரதான பள்ளத்தாக்குகள் அற யப்மபற்றுள்ளன. வ லும், இப்பகுதி பிரதான இறணப்புக்கள்/ 
மேடிப்புக்கறள மகாண்டதாகவும், அதிக ோனிறலயாதலுக்கு உட்படுதல்  ற்றும் நிலக்கீழ் நீரூற்ைாக 
மதாழிற்படுேதாலும் இந்நலிந்த ேலயத்தில் இரண்டாம்நிறல ஊடுபுகுேிடு துோரத்தன்ற   ிக 
அதிக ாகும். இந்நலிந்த ேலய ானது நிலவ ற்பரப்பிலிருந்து ஆழ ானபகுதி ேறர ேியாபித்துக் 
காணப்படு ாயின், சுரங்க நிர் ாணக்காலத்தில் நிலக்கீழ் நீர் ஊடுபுகுேதற்கான ோய்ப்புக்கள் அதிக ாகும். 
இங்கு சூழவுள்ள பகுதிகளில் நீர்ப்புேியியல் இறணப்புக்களுடன் நிலக்கீழ் நீர் ட்டம் குறைோக 
அற யக்கூடும். ஆகவே, நிலக்கீழ் நீர் ட்ட ேழீ்ச்சியுடன், மேடிப்புக்கள் உருோதல், சரிேறடதல், ேடீுகள் 
கீழிைங்குதல், கிணறுகள் ேற்றுதல்  ற்றும் ஏறனய சூழலியல் பிரச்சறனகறள எதிர்பார்க்கமுடியும். சில 
சரிவுகளுடனான பகுதிகளில் அற யப்மபற்றுள்ள  றலயடிப் உகல்,  றலயடிப்படிவுகள்  ற்றும் 
பாறைகளினால் சுரங்க நிர் ாண (பிரதான ாக அதிர்வு  ற்றும்  றழேழீ்ச்சியுடன் மதாடர்புறடயது) 
 ற்றும் நிர் ாணத்துக்கு பின்னரான (பிரதான ாக  றழேழீ்ச்சியுடன் மதாடர்புறடயது) காலத்தில் 
குைிப்பிடத்தக்களவு தாக்கத்திறன ஏற்படுத்தக்கூடும். எவ்ோைாயினும், சுரங்க நிர் ாண  ற்றும் 
நிர் ாணத்துக்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் மபாருத்த ான கருேிய ிப்புக்கள்  ற்றும் 
கண்காணிப்புக்களுடன் கூடிய முறையான எதிர்ப்பு நடேடிக்றககறள அமுல்படுத்துேதனூடாக 
இப்பிரச்சறனகறளத் தேிர்க்கமுடியும்.     

                

4.1.5 அப் குதிக்கு விபசெ ான அ ாய வலயங்கள் 
 

அ) முன்ட ாழியப் ட்ெ சுரங்கவழித் தெம்  ற்றும்  ாகத 

முன்ம ாழியப்பட்ட சுரங்கத் தடப்பகுதியில் நில அதிர்வுடன் மதாடர்புறடய மசஸ் ிக் அறலகளின் 
திரும்பல்  திப்படீ்டு அற ேிட ேறரபடம் உரு 4.8 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நலிந்த பகுதிகள் 
அதிகளேில் ோனிறலயாலழிந்த பகுதிகள், அதிக இறணப்பு/ மேடிப்புக்கறளக் மகாண்ட பகுதிகள், 
நலிோனஅடிப்பாறைப் படிவுகள்  ற்றும் அடிப்பாறைகளின் சாதக ற்ை கனிப்மபாருளியல் 
அற ப்புக்களினால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன.   

 

அட்ெவகை 4.2 NBRO இன் நிலச்சரிவு அ ாய ஆய்வு அறிக்ககயிகன அடிப் கெயாகக்டகாண்ெ நில 

அதிர்வுென் டதாெர்புகெய டசஸ் ிக் அகலகளின் திரும் ல்  திப் ீடுகள் 
 திப் ீட்டு 
நிகர 

புவி 
அதிடவாலிப் ான் 
இகெடவளி (m) 

GPS அக விெங்கள் (WGS84)  ிரிவின் நீளம் 
(m) ஆரம் ம் முடிவு 

SL01 5 A 6.92135 N, 81.30859 E B 6.92232 N, 81.30767 E 150 

SL02 5 C 6.90545 N, 81.32827 E D 6.90546 N, 81.32697 E 155 

SL03 5 E 6.91738 N, 81.31240 E F 6.91844 N, 81.31147 E 155 

SL04 5 G 6.91291 N, 81.31589 E H 6.91195 N, 81.31691 E 150 

SL05 5 I 6.91252 N, 81.31639 E J 6.91154 N, 81.31733 E 150 

SL06 4 K 6.92984 N, 81.30034 E L 6.93080 N, 81.29956 E 135 
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உரு  4.8 நில அதிர்வுென் டதாெர்புகெய டசஸ் ிக் அகலகளின் திரும் ல்  திப் ீட்டு அக விெ வகர ெம் (NBRO இன் நிலச்சரிவு அ ாய 
ஆய்வறிக்கக) 
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சுரங்கத்தடத்துக்கு வநவரயான பகுதியின் புேியியல்  ற்றும் உறுதித்தன்ற யிறனப் 
புரிந்துமகாள்ளும் ேறகயில், SL01 லிருந்து SL06 ேறரயான பகுதியில் பயண வநர ேறளயி 
(வ ற்பகுதி)  ற்றும் ேிலகல் ேறரயி வதாற்ைேடிேம் (கீழ்ப்பகுதி) வபான்ைன பயன்படுத்தப்பட்டன (, 
ேிரிோன அேதானிப்புக்களுக்காக பின்னிறணப்பு III இல் தரப்பட்டுள்ள நிலச்சரிவு அபாய 
ஆய்வுக்கற்றக அைிக்றகயின் உருக்கறள பார்க்க). ஒவ்மோரு பிரதான அேதானிப்புக்கள்/ 
கண்டுபிடிப்புக்களுக்கான  திப்பாய்வுக்வகாடுகள் சாராம்ச ாக கீவழ தரப்பட்டுள்ளன.  

  

 

அ ாய  ண்ெல ாகக்கூடிய  குதிகள் 
நிலநடுக்க அறல ேிலகல்  திப்பாய்வு  ற்றும் புேியியல் ஆய்வுகளின் (ேிரிோன 
அேதானிப்புக்களுக்காக பின்னிறணப்பு II இல் தரப்பட்டுள்ள NBRO இன் நிலச்சரிவு அபாய 
ஆய்வுக்கற்றக அைிக்றகயின் உருக்கறள பார்க்க) முடிவுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, 
 ண்டலம் A,  ண்டலம் B,  ண்டலம் C  ற்றும்  ண்டலம் D ஆகிய நான்கு அபாய 
 ண்டல ாகக்கூடிய பகுதிகள் (நில இைக்கங்கள் அல்லது நிலச்சரிவுகள் ஏற்படக்கூடிய இடங்கள்) 
அறடயாளங்காணப்பட்டன. ஆகவே, எல்றலகள் நிர்ணயிக்கப்பபட்ட பகுதிகளில் நிர் ாண  ற்றும் 
நிர் ாணத்துக்கு பின்னரான காலப்பகுதியில் தாங்கமுடியாதளவு நிலத்தடிநீர் ஊடுருேல் அல்லது 
சுரங்கப்பகுதிகள் இடிந்துேிழுதல் வபான்ை அபாயநிறலகள் ஏற்படக்கூடும் (உரு 4.9). அபாய 
 ண்டலத்தினுள் நில இைக்கங்கள் அல்லது நிலச்சரிவுகளினால் சமூகத்துக்கு பாதிப்புக்கறள 
ஏற்படுத்தக்கூடிய பகுதிகள் உணர்திைன் ிக்க பகுதிகளாக ேறரயறுக்கப்படுகின்ைன.     

 
 

  

   

 திப் ாய்வுக் 
பகாடு 

அவதானிப்புக்கள் விகளவுகள் 

SL01 ஆழ ான ோனிறலயாலழிந்த 
ேலயம், முக்கியத்துேம்ோய்ந்த 
இறணப்புக்கள், இறணந்த 
ேலயத்துக்கு வநவரயான ேற்ைாத 
நீவராறடப் பள்ளத்தாக்கு  

நிலத்தடி நீர்  றுஊட்டப்பரப்பு, சுரங்க 
நிர் ாணிப்பின் வபாதான மநருக்கடியான 
 ின்னழுத்த நலிந்த ேலயம்  

SL02 பரு ணி அனற்பாறைக்கு 
ஊடுருேல்களுக்கிறடவயயான 
ஆழ ான  ோனிறலயாலழிந்த 
ேலயம், (அடுக்கான தளத்திறன 
வபான்ைதாகும்), வ ற்பரப்பிலான 
பருேகால  ற்றும் நிறலயற்ை 
நீவராறடகள்  ற்றும் ஆழ ற்ை 
நிலத்தடி நீர் காணப்படுதல். 

நிலவ ற்பரப்பிலிருந்து சுரங்கத்தடத்தில் 
ஆழம்  ிகவும் குறைோகும், நிலத்தடி 
நீர் ஊடுபுகலினால் சுரங்கப்பகுதி 
சரிேதற்கான ோய்ப்புக்கள்  ிக 
அதிக ாகும். சுரங்கப்பகுதியில்  ிகவும் 
அபாயகர ான நலிந்த ேலயம் 
அற ந்துள்ளது. இது சனத்மதாறக 
அதிக ாவுள்ள பகுதியில் 
அற யப்மபற்றுள்ளற யினால் 
அபாயநிறல காரண ாக 
நிர் ாணக்காலத்திலும்  ற்றும் 
நிர் ாணத்துக்குப் பின்னரான காலத்திலும் 
அதிக கேனம் மசலுத்துேது 
அேசிய ாகும். 

SL03 ஏைக்குறைய 40m ஆழ ான 
ோனிறலயாலழிந்த ேலயம், 
வ ற்பரப்பில் சதுப்பு நிலம், நிலவ ல் 
 ட்டத்திலான நிலத்தடி நீர்  ட்டம் 

இறணப்புக்கள்/முைிவுப்பகுதிகளினூடாக 
நிலக்கீழ்நீர் ஊடுபுகுேதற்கான 
ோய்ப்புக்கள் அதிக ாகும். 

SL04 & SL05 நக்கல – உடஹாமுல்ல நறுக்க 
ேலயம், ஆழ ான  
ோனிறலயாலழிந்த ேலயம், 
நிலவ ற்பரப்பிலிருந்து சுரங்க ானது     
ஏைக்குறைய 80 m ஆழத்தில் 
அற யப்மபறுகின்ைது. 

“அதிகளேில் ோனிறலயாலழிந்த 
வதாற்ைேடிேம் பாதிக்கப்படாது” என  

NBRO அைிக்றகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டிருப்பினும், இப்பகுதிக்கு 
குறுக்காக நிலக்கீழ்நீர் ஊடுபுகுேதற்கான 
ோய்ப்புக்கள் அதிக ாகும் 

SL06 ஆழ ான ோனிறலயாலழிந்த 
ேலயம், கட்டற ப்பில் 
கட்டுப்பாடான நலிந்த ேலயம்,  
நிலவ ற்பரப்பிலிருந்து சுரங்க ானது     
ஏைக்குறைய 60 m ஆழத்தில் 
அற யப்மபறுகின்ைது. 

“அதிகளேில் ோனிறலயாலழிந்த 
வதாற்ைேடிேம் பாதிக்கப்படாது” என  

NBRO அைிக்றகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டிருப்பினும், இப்பகுதிக்கு 
குறுக்காக நிலக்கீழ்நீர் ஊடுபுகுேதற்கான 
ோய்ப்புக்கள் அதிக ாகும் 
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அ ாய 
 ண்ெலம் 

அவதானிப்புக்கள், விவரைங்கள்  ற்றும் விளக்கங்கள் 

 ண்டலம் A நலிந்த படிேற ப்புக்கள்  ற்றும் இறணப்புக்கள், பரு ணி அனற்பாறை 
அடுக்குகள், நில  ட்டத்திலிருந்தான சுரங்க ஆழம் > 60 m, “அதிக இடர் 
பகுதிகள்” 

 ண்டலம் B ேற்ைாத நீவராறட பள்ளத்தாக்கினூடான பிரதான இறணப்பு  ண்டலங்கள், 
சுரங்க கழ்ேின் வபாது அேதானிக்கப்படும், சுரங்கப்பகுதிக்குள் நிலத்தடி நீர் 
ஊடுருேதற்கான ோய்ப்புக்கள் “அதிக இடர் பகுதிகள்” 

 ண்டலம் C நக்கல – உடஹாமுல்ல நறுக்க ேலயம் (மநாறுங்கும்-உறடயும் ேறக), 
நிலக்கீழ்நீர் ஊடுபுகுேதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிக ாகும், நில 
 ட்டத்திலிருந்தான சுரங்க ஆழம் > 60 m, “நுண் உணர்வுறடய பகுதிகள்” 

 ண்டலம் D ோனிறலயாலழிந்த பரு ணி அனற்பாறை அடுக்குகள்  ற்றும் இறணப்புக்கள், 
நில  ட்டத்திலிருந்தான சுரங்க ஆழம் > 50 m, சுரங்க  ட்டம் ேறர பரு ணி 
அனற்பாறைகள் ஊடுருேியுள்ளன. நிலத்தடி நீர் ஊடுருேலினால் சுரங்கத்தின் 
வ ற்கூறரப்பகுதிகள் இடிந்து ேிழுேதற்கான ோய்ப்புக்கள் நிலவுகின்ைன. 
சரிவுப்பகுதிகளில் உறுதியற்ை பாறைகள் ேிழக்கூடியநிறலயில் 
காணப்படுகின்ைன “நுண் உணர்வுறடய பகுதிகள்”  

 
உரு 4.9: சுரங்கத் தெத்துக்கு பநபரயான அ ாய  ண்ெல வகர ெம் (மூலம்: NBRO இன் நிலச்சரிவு 
அ ாய ஆய்வுக்கற்கக அறிக்கக) 

ஆ) முன்ட ாழியப் ட்ெ நீர்த்பதக்கப் குதி 
நீர்த்வதக்கப்பகுதியில் எச்ச  ண்,  றலயடி தளர்க்கூளம்  ற்றும் ேண்டல்  ண் வபான்ை  ண் 
ேறககறள அேதானிக்க முடிகின்ைது.  றலயடி தளர்க்கூளம், ேண்டல்  ண்   ற்றும்  றலயடி உகல் 
கழிவுகறள (கடத்தப்படும்  ண்) ேிட எச்ச  ண்ணானது  ிகவும் உறுதியானதாகும். உகல் கழிவுகள் 
 ற்றும்  றலயடி தளர்க்கூளங்கள் காணப்படும் பகுதிகள் இலகுேில் நிலச்சரிவுகள்  ற்றும் சரிவு 
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இழப்புக்களுக்கு உள்ளாகின்ைன. நீர்த்வதக்க நீர் அதிகரிக்றகயில், சரிோன பகுதிகளில் நீர்த்வதக்கத்தின் 
அதியுயர் மேள்ள  ட்டத்திறன ேிட, நிலத்தடி நீர்  ட்டம் வ லுயர வநரடியாக பங்களிப்புச் 
மசலுத்துகின்ைது. ஆகவே,  றலயடி தளரக்கூளம்  ற்றும் உகல் கழிவுள்ள சரிவுப்பகுதிகளில் 
பாதுகாப்புக்காரணி வநரடியாகக் குறைேறடகின்ைது. அத்துடன், அதிக  ணல் வ ல்மூடுறக தடிப்புக்கள் 
 ற்றும் சரிவுக்வகாணங்கள், சரிவு இழப்பிறன வ லும் உக்கிர றடயச் மசய்கின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கத்தில் மபரும்பாலான பகுதிகளில் எச்ச  ண்ணும், சில இடங்களில்  றலயடி 
தளரக்கூளங்களும் காணப்படுகின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப்பகுதியில், அதியுயர் மேள்ள 
 ட்டம் நிலவும் காலப்பகுதியில், நீர்த்வதக்கத்தினால் தூண்டப்படும் நிலச்சரிவுகறள அறடயாளங்காணும் 
மபாருட்டு, அபாய  ண்டல ேறரபடங்கள் உருோக்கப்பட்டன (உரு 4.10). முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்த்வதக்கப்பகுதியில், அபாய  ண்டல ேறரபடத்திறன உருோக்கும் ேறகயில்  ண் ேறக, வ ற்படிவுத் 
தடிப்பு, நீவராறடகள், புேியியல்  ற்றும் கட்டற ப்பு புேியியல் அேதானிப்புக்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டன. 
(ேிரிோன அேதானிப்புக்களுக்காக பின்னிறணப்பு II இல் தரப்பட்டுள்ள NBRO இன் நிலச்சரிவு அபாய 
ஆய்வுக்கற்றக அைிக்றகயின் உருக்கறள பார்க்க). முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கப்பகுதியில், 
நிய ிக்கப்பட்ட எல்றலப்பகுதியினுள் நீர்த்வதக்கத்தினால் தூண்டப்படும் இழப்புக்கறள 
அேதானிக்கக்கூடியதாக அற யும் (உரு 4.10). ஆகவே, இவ் நிய ிக்கப்பட்ட எல்றலப்பகுதியினுள் 
ோழும் குடியிருப்புக்கறள பாதுகாப்பான இடத்தில்  ீளக்குடிய ர்த்தல் அேசிய ாகும். எவ்ோைாயினும், 
நிய ிக்கப்பட்ட எல்றலப்பகுதியிறன சூழவுள்ள பகுதியிலான கடுற யான  றழ  ற்றும்  னித 
மசயற்பாடுகளினால் அபாய  ண்டலத்தின் அளேிறன வ லும் ேிஸ்தரிக்கவேண்டிய நிறல 
ஏற்பட்டுள்ளது. 
நீர்த்வதக்கத்தின் அதியுயர் மேள்ள ட்டத்தினால், அருகிலுள்ள உட்கட்டற ப்பு ேசதிகறள உறுதியான 
நிறலப்படுத்த ேிவசட கேனம் மசலுத்துேது அேசிய ாகும் (உ+ம்; மதன்னயாய முன்பள்ளி, 
கிரிேண்ணாமகாட ேிகாறர, ரன்மகக்குளு முன்பள்ளி கிரிேண்ணாமகாட). (வ லதிக ேிடயங்களுக்காக 
NBRO இன் நிலச்சரிவு அபாய ஆய்வுக்கற்றக அைிக்றகயிறனப் பார்க்க) மேள்ளநிறலற களின் வபாது, 
மபாதுோக நீர்த்வதக்கத்தினாலான நிலச்சரிவுகறள எதிர்வுகூை முடியும். ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட 
நீர்வதக்கத்தினாலான அதியுயர் மேள்ள ட்ட அபாயத்திறனத் தணிக்கும் ேறகயில், அதியுயர் 
மேள்ள ட்டத்த்திறன தாண்டி தாங்கும் பிரவதசம ான்ைிறனப் வபணு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.       

இ)  ீள்குடிபயற்றப்  குதி 
முன்ம ாழியப்பட்ட  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளுக்குரிய நிலேளறேப் படம்  ற்றும் காணி எல்றல நிர்ணய 
மசயற்பாடுகள் முதற்கட்ட ாக வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. முன்ம ாழியப்பட்ட இட ானது கடின ான 
உரு ாைிய பாறைகளுடன், உறுதியான தறரத்வதாற்ைற ப்பியறலக் மகாண்டுள்ளதுடன் (பவயாறடட் 
வஹார்ன்பிளண்வட கருங்கல்), N65°W அடித்தளத் திறசயுடன், ேடகிழக்கு திறசயாக 45° சரிவுடன் 
அற யப்மபற்றுள்ளது. எவ்ோைாயினும், முன்ம ாழியப்பட்ட  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதியானது வ ற்பகுதியில் 
மசங்குத்தான சரிறேக் மகாண்ட பகுதியில் (30º – 50º சாய்வு) அற யப்மபற்றுள்ளது. அத்துடன், 
இச்மசங்குத்துச்சரிேில் கற்பாளங்கள்  ற்றும் இறணந்த பறைகறள அேதானிக்கமுடிந்தது. 
முன்ம ாழியப்பட்ட  ீள்குடிவயற்ை இட ானது, “நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட ோய்ப்புகள் குறைந்த”  ற்றும் 
“ ித ான  ட்டத்தில் நிலச்சரிவு அபாயத்திறனக்மகாண்ட” பகுதியாக NBRO இன் நிலச்சரிவு அபாய 
 ண்டல ேறரபடத்தினூடாக அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. எவ்ோைாைாயினும், மசங்குத்துச்சரிவுக்குக் 
கீழான கற்கள் ேிழும் அபாயமுள்ள தாங்கும் பிரவதசத்திறன அறடயாளங்காண்பதற்காக, NBRO 
யிட ிருந்து  1:5,000 அல்லது 1:10,000 அளேிறடகளில் அவ்ேிடத்துக்கு ேிவசட ான நில உறுதி 
அளேடீுகறளப் மபறு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.               

 
ஈ) வதீிகள் 
ேதீிகறள அகலப்படுத்தல்  ற்றும் நிர் ாணித்தல் வபான்ை நடேடிக்றககளினால் சரிவுகளின் 
உறுதித்தன்ற  பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைது. அத்துடன், பல்வேறு  ாற்று ேதீிகள் உறுதியற்ை தளர்க்கூள 
படிவுகளினூடாக ஊடுருேிச் மசல்ேதாக NBRO இன் நிலச்சரிவு அபாய ஆய்ேைிக்றக மூல ாக 
அைியமுடிகின்ைது. வ லும், பல்வேறு  ாற்றுப்பாறதகள் சதுப்புக்காணிகறள (மநற்காணி) ஊடுருேி 
மசல்கின்ைன (NBRO இன் நிலச்சரிவு அபாய ஆய்ேைிக்றகறயப்பார்க்க). ஆகவே, மேட்டப்படும் 
ேதீிப்பகுதிகளின் உயரங்கள் குறைக்கப்படுேதுடன், உரிய புேிநுட்பேியல் முறைற களினூடாக 
உறுதிப்படுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும்.  ண்ணரிப்பிறனத் தணிக்கும் ேறகயில், முறையான ேடிகான் 
கட்டற ப்புக்கறள நிறுவும் ேறகயில் புதிய கல்மேட்டுக்கறள அைிமுகம் மசய்யவேண்டிய நிறல 
ஏற்படும். எவ்ோைாயினும், ேதீி அபிேிருத்தி மசயற்பாடுகளுக்காக வ லதிக ேிரிோன ஆய்வுகள் 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரண ாக,  ண்னின் தாங்கல் அளவுகள்  ற்றும் சரிவு ஆய்வுகறள 
தீர் ானிக்கும் மபாருட்டு, பல்வேறு ஆழ்துறள ஆய்வுகள், தளப்படங்கள்  ற்றும் ேதீி ேறரபடங்கள் 
வதறேயாகவுள்ளன. 
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உரு 4.10 நீர்த்பதக்கப் குதியின் அ ாய  ண்ெல வகர ெம் 
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4.2 நீரியல் தாக்கங்கள் 
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்ட நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் பின்ேரும் பிரதான நீரியல் 
தாக்கங்கள் ஏற்படலாம ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைன.   

• பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட காணிகள் 380.97 மஹக்டயர்கள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாதல் 
 ற்றும் மபரிய நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால்  ீள்குடிவயற்ைங்கள் நிறுேப்படுதல் 

• முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் கும்புக்கண் ஓயாேிலிருந்து, ஹுலந்தா ஓயாவுக்குக்கான 
நீர்க்கடத்தல்களினால், இரு நீர்த்வதக்கங்களிலும் நீவராட்ட ேடிேங்களில்  ாற்ைங்கள் 
ஏற்படல். ஹுலந்தா ஓயாேின் கீழ்ப்பகுதியில் சுரங்க மேளிோயிலில் நீவராட்டம் 
அதிகரிப்பதுடன், முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயின் கும்புக்கண் ஓயாேின் கீழ்ப்பகுதியில் 
நீவராட்ட வேகம் குறைேறடயும். 

• கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால் 46.4 MCM அளோன நீர் தறடப்படுேதுடன், 
இதன் காரண ாக முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயின் கும்புக்கண் ஓயாேின் கீழ்ப்பகுதியில் 
குைிப்பிடத்தக்களவு பரப்பு மேள்ளநிறலக்குள்ளாேது குறைேறடேதுடன், ஹுலந்தா ஓயா 
அறணக்கட்டின் மேள்ளநிறல வ லும் அதிகரிக்கும்.   

• வசகரிக்கப்பட்ட நீரின் ஒரு பகுதி ஹுலந்தா ஓயாவுக்கு திைந்து ேிடப்படுேதுடன், இது 
ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டிலிருந்து தற்வபாதுள்ள  ற்றும் புதிய நீர்ப்பாசனப்பகுதிகளுக்கு 
திருப்பப்படும். இது கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயாக்களுக்கு முறைவய 1975 
ஏக்கர்கள்  ற்றும் 8090 ஏக்கர்களாக அற ேதுடன், இது நிலவ ல்  ற்றும் நிலக்கீழ் 
பகுதிகளில் நீரின் இருப்றப வ லும் ேிருத்திமசய்ய காரண ாக அற கின்ைது.      

    

4.2.1 நீர்ச்பச ிப்பு/ நீர்த்திருப்புகக காரை ாக நிலப ல்  ற்றும் நிலக்கீழ் நீபராட்ெங்கள் 

 ற்றும் நீர்ச்ச நிகலயிலான  ாற்றங்கள் 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தில் நீர்ச்வச ிப்பு  ற்றும் நீர்த்திருப்பல் 
காரண ாக, ஆேியாதல்/ நீராேிப்வபாக்கு  ற்றும் நிலத்தடி நீர்த்வசகரிப்பு அதிகரிப்புடன், கடலுக்கான 
நீவராட்டம் குறைேறடயும். நீர்ப்பாசனப்பகுதி அதிகரிப்பினால் கும்புக்கண் ஓயா 
நீர்த்வதக்கத்தினுடான கடலுக்கான நீவராட்டம் குறைேறடேது இயல்பாகும். நீர்ப்பாசனப் பரப்பானது 
RB பகுதியில், 2000 ஏக்கரிலிருந்து 3350 ஏக்கராக அதிகரிப்பதுடன், LB பகுதியில், 1975 
ஏக்கரிலிருந்து 10,065 ஏக்கராக அதிகரிக்கின்ைது. எவ்ோைாயினும், கும்புக்கன் ஓயா 
நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து, எத்தி வல திட்டத்தினூடாக ேிலா ஓயாவுக்கு ேருடாந்தம் 10.8 MCM 
கிறடக்கப்மபறும்.     

சாதாரை நீபராட்ெத்திலான தாக்கங்கள் 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க திட்ட முடிேில், நீவராட்ட  ாதிரி  ற்றும் 
நீவராட்டத்திலான நீரினளவு வபானைேற்ைில்  ாற்ைங்கள் ஏற்படும். தற்வபாதுள்ள கும்புக்கண் ஓயா 
அறணக்கட்டு  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட நுக ண்டிய அறணக்கட்டு, நீர் ேடியும் ேழி  ற்றும் 
நீர்த்வதக்கத்திலிருந்தான சுற்ைாடல் மேளிவயற்ைம் வபான்ைேற்ைின் நீர்ப்பாசனத் வதறேக்வகற்ப 
(பற்ைாக்குறை) அறணயின் கீழ்ப்பக்கத்திலான ஆற்று நீவராட்ட ானது  ட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைது. 
ேடிகானானது மபாதுோக நீர்ப்பாசனத் வதறேயின் 20%  ாக அற தல் வேண்டும். 
எவ்ோைாயினும், இத்திட்டத்தில் கட்டறளப் பகுதியின் மபரு பாலான பகுதி உப பள்ளத்தாக்குப் 
பகுதிக்கு (ஹுலந்தா ஓயாேின் 10,065 ஏக்கர் பகுதி) அருகாற யில் அற யப்மபற்றுள்ளது. வ லும், 
அவத பள்ளத்தாக்கினுள் கட்டறளப்பகுதிகள் (தற்வபாதுள்ள 2000 ஏக்கர்கள்  ற்றும் புதிய 1350 
ஏக்கர்கள்) முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்துக்கு ஏைக்குறைய 10 km பள்ளப்பகுதியில் 
அற யப்மபற்றுள்ளன. ஆகவே, குைிப்பிட்ட நீளத்துக்கு ஆற்று நீவராட்டத்திலான ேடிகான் கூறுகள் 
புைக்கணிக்கத்தக்கறேயாகும். 
 

திட்டத்துக்கு முன்னர்  ற்றும் பின்னரான காலப்பகுதியில், அறண அச்சினூடாக பாயும் 
கணிக்கப்பட்ட  ாதாந்த நீவராட்டக் மகாள்ளவுகள் அட்டேறண 4.2 இல் தரப்பட்டுள்ளன.  ார்ச், 
ஏப்பிரல்  ற்றும் மசப்டம்பர்  ாதங்களில் நீர்ப்பாசனப் பிரச்சறனகள்  ிகவும் 
 ட்டுப்படுத்தப்பட்டறேயாகவும்,  ிகவும் குறைோன உள்நீவராட்டம் நிலவுேதுடன், எந்தேித ான 
நீர்ேடிந்வதாடல்களும் எதிர்பார்க்கப்படேில்றல. ஆகவே, கீழ்ப்பக்க நீவராட்டத்துக்கான 
நீர்த்வதக்கத்தின் பங்களிப்பானது, சுற்ைாடல் நீவராட்ட ாக  ாத்திரம் அற கின்ைது. இம்மூன்று 
 ாதங்கறள தேிர, கீழ்ப்பக்கத் வதறேக்கு சதேதீ அடிப்பறடயிலான பங்களிப்பானது 
திருப்திகர ான  ட்டத்தில் அற ந்துள்ளது.                   
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அட்ெவகை 4.2 அகையினுொக  ாயும்  ாதாந்த நீபராட்ெம் 

 ாதம் 

அகைப் கு
தியில் 

தற்ப ாகத
ய ஆற்று 
ஓட்ெம் 

(m3/s) 

 
அகைப் குதியிலான திட்ெத்தின்  ின்னரான 

ஆற்று நீபராட்ெம் (m3/s) திட்ெத்
தின் 

 ின்னர் 
 ிகுதி
யான 
நீபராட்
ெ % 

நீர் 
வடித
ல்  

சுற்றாெல் 
டவளிபய

ற்றம் 

RB க்கான 

நீர்ப் ாசனம் 
விடுவிப்பு  

( ள்ளக்கட்ெக ப்புக்
கள்) 

RB 
க்கான 
ப லதி

க 
சக்தி 

விடுவி
ப்பு 

ட ாத்
தம்  

அக்வடாபர் 4.91 1.36 1.06 0.37 0.00 1.73 57% 

மநாேம்பர் 9.01 3.58 0.00 0.29 0.00 3.87 43% 

திசம்பர் 9.21 4.88 0.00 0.49 0.51 5.88 64% 

ஜனேரி 8.83 5.19 0.00 0.73 0.27 6.19 70% 
மபப்ரேரி 7.20 4.15 0.00 0.75 0.25 5.15 72% 
 ார்ச் 6.25 3.53 0.00 0.40 0.60 4.53 72% 

ஏப்பிரல் 7.65 4.66 0.00 0.37 0.63 5.66 74% 

வ  6.37 2.96 0.00 1.04 0.00 4.00 63% 
ஜூன் 4.36 0.44 0.82 1.53 0.00 1.97 64% 
ஜூறல 3.62 0.18 1.21 1.40 0.00 1.58 77% 
ஆகஸ்ட் 3.16 0.16 1.81 0.82 0.00 0.98 88% 
மசப்டம்பர் 3.23 0.31 2.19 0.29 0.00 0.60 86% 
சராசரி 6.15 2.62 0.59 0.71 0.19 3.51 67% 

மூலம்: முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்தின் திட்ட சாத்தியக்கற்றக 
 

4.2.2 நிலக்கீழ் நீரியல்  ற்றும் ஏகனய தாக்கங்களிலான  ாற்றங்கள் 
 

கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க ானது, தற்வபாதுள்ள  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் 
திட்டத்துடன் ஒப்பிடுறகயில், ஒப்படீ்டளேில் மகாள்பரப்புப்பகுதியின் அதியுயர் அற ேிடத்தில் 
அற யப்மபறும். RB கால்ோய்  ற்றும் தற்வபாதுள்ள நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தின் கீழ் 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்ப்பாசனக்கட்டற ப்புக்களுக்கு கும்புக்கண் ஓயாேினூடாக நீர் 
பாய்ச்சப்படுேதுடன் (கும்புக்கண அறணக்கட்டு  ற்றும் நுக ண்டிய அறணக்கட்டுக்களின் 
நீர்ப்பாசனத் வதறேகள்)  ற்றும் எஞ்சிய நீரானது சுரங்க ேழியினுடாக ஹுலந்தா ஓயாவுக்குப் 
திருப்பப்படுகின்ைது. ஆகவே, கட்டறளப்பகுதியிலுள்ள நிலக்கீழ் நீர்த்வதக்கங்கள், மதாடர்ச்சியாக 
 ீள்நிரம்புேதுடன்,  க்களுக்கான ேடீ்டுத் வதறேக்குரிய சாதாரண ான அதியுயர் நீர்  ட்டத்திறனப் 
வபணுகின்ைன.இது நீர்த்வதக்கத்திறன நிர் ாணிப்பதனாலான பிரதான நன்ற யாகும். வ லும், 
ேிவசட ாக நிர் ாணக்காலத்தில் ஹுலந்தா ஓயாவுக்கு வநவர ேற்ைாத நீவராட்டம் நிலவுேதுடன், 
இது படிப்பறடயாக அதிகரித்து நீறரக் கடத்த உதவுகின்ைது. 

 
4.2.3 சுற்றாெல் நீபராட்ெ பதகவப் ாடுகள்  
 

அறணப்பகுதியிலிருந்து தற்வபாதுள்ள கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டு ேறரயான ஏைக்குறைய 12 

km ேறரயான பகுதியானது, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாகக் 
கருதப்படுகின்ைது.  ாதாந்த சராசரிப் மபறு திகள்  ற்றும் அறணப்பகுதியில் உற்பாய்ச்சலுக்கான 
நீவராட்ட வநர ேறளயி ஆகியன அட்டேறண 4.3  ற்றும் அட்டேறண 4.8 களில் தரப்பட்டுள்ளன.     
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அட்ெவகை 4.4  ாதாந்த சராசரி நீபராட்ெம் (m3/sec) 

 ாதம் அக். மநா
ே. திச. ஜன. மபப்

.  ார். ஏப். வ . ஜூ
ன் 

ஜூ
றல 

ஆக. மச
ப். 

சராசரி நீவராட்டம் 
(m3/sec) 4.91 9.01 9.21 

8.8

3 
7.2
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3.16 
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23 

 

உரு 4.11 அளை ் குதியிலான நீதராட்ட தநர வளையி 

 

சுற்ைாடல் நீவராட்டத் வதறேகறள கணிக்க பல்வேறு முறைற கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
நிலவ ல் நீவராட்டத்தின் 90% அளோன மபறு தியானது ஏதாேது ஒரு முறைற யினால், 
குைிப்பிட்ட காலத்துக்கு (Q90) மேளிேிடப்படுேதன் காரண ாக,  த்திய சுற்ைாடல் 
அதிகாரசறபயினால் (CEA) ஏற்றுக்மகாள்ளப்படும். ஆகவே, வதறேயான மதாடர்ச்சியான சுற்ைாடல் 
நீவராட்ட ானது கீழ்ேரு ாறு அற யும்;  

 

கீழ்ப்பகுதி சுற்ைாடல் வதறேப்பாடுகள் (Q90)  =   2.79 m3/sec   (உரு 4.3 லிருந்து) 
நீர்த்வதக்கத்திலிருந்தான நீர்ப்பாசன மேளிவயற்ைத்தினால் கீழ்ப்பகுதி ஆற்றுக்கான சராசரி 
நீவராட்டம் =    0.71 m3/sec 

வதறேயான சுற்ைாடல் மேளிவயற்ைம்  =    0.71 m3/sec –  ாதாந்த நீர் ேடிதல் –  ாதாந்த 
நீர்ப்பாசன மேளிவயற்ைம்  

சராசரி சுற்ைாடல் நீவராட்ட மேளிவயற்ைம்  = 0.59 m3/மசக். (ca. 1 m3/ மசக்) 

ேருடாந்த சுற்ைாடல் மேளிவயற்ைம்  = 1 x 31.536 = 31.54 MCM   

     
வ ற்குைிப்பிட்ட கணிப்புக்கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, சுற்ைாடல் வதறேகளுக்காக 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து 1 m3/s எனும் நீவராட்ட வேகத்தில் 
மதாடர்ச்சியான மேளிவயற்ைம் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.   

    

அட்ெவகை 4.5 சுற்றாெல் நீபராட்ெம் 

முகறக   பதகவகளுக்பகற்  கைனி ய ாக்கப் ட்ெ நீர் 
டவளிபயற்றம்  

CEA முறைற  Q 90 (மேளிவயற்ை ேறளயி) = 2.79 m3/மசக்கன் 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட சுற்ைாடல் 
ேிடுேிப்பு  1 m3/மசக்கன் 
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4.2.4 நீரியலிலான பநரான தாக்கங்கள் 
 

திட்டத்தினாலான வநரடியான ேிேசாய நன்ற களுக்கு வ லதிக ாக, நீர்ேளேியல் மதாடர்பில் 
கேனத்திற்மகாள்ளப்படின், கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் தடுப்பு அற ப்புக்களினால் கீழ்ேரும் 
பல்வேறு வநரடியான நன்ற கள் கிறடக்கப்மபறுகின்ைன. 

• நீர்ேளேியல் சக்கரத்திலான ேிருத்திகள் 

• நிலத்தடி நீரின் இருப்பிலான ேிருத்திகள்  

• மேள்ளநிறலயினால் ஏற்படக்கூடிய ேிறளவுகள் குறைேறடதல்  

 
நீர்வளவியல் சக்கரத்திலான விருத்திகள் 

கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் தடுப்பு அறணயுடன், மகாள்பரப்புப்பகுதியின் வ ற்பரப்பானது 303 
மஹக்டயர்களினால் (பரப்புக்களின் படி – மகாள்ளளவு தரவுகள்) அதிகரிப்பதுடன், ேலயத்துக்குரிய 
ஆேியாதலானது 2.9 MCM ஆல் அதிகரிக்கும். அத்துடன், குளத்திலிருந்து மேளிேிடப்படும் 40% 
 ான நீர்ப்பாசன நீர், பயிர்கலிளிருந்தான நீராேியாதல் மூல ாக  ீண்டும் ேளி ண்டலத்றத 
மசன்ைறடயும். வ லும், திட்டத்தினால் நன்ற யறடயும் பகுதியிலுள்ள குளங்கள், கும்புக்கண் ஓயா 
நீர்த்வதக்கத்தினூடாக ேிருத்தியறடேதுடன், நீர்ப்பாசன கால்ோய்களுடான இக்குளங்கள் ேலய 
ஆேியாதலில் பங்களிப்புச் மசலுத்தும். இதன் காரண ாக, ேளியின் ஒப்படீ்டு ஈரப்பதன் வ லும் 
அதிகரித்து, அப்பகுதிக்கான  றழேழீ்ச்சிறய அதிகரிப்பதில் பங்களிப்புச் மசலுத்தும். ஆகவே, 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க ானது, அப்பகுதிக்குரிய நீர்ேளேியல் சக்கரத்தில் சாதக ான 
ேறகயில் மசல்ோக்குச்மசலுத்தும்.             
நிலத்தடி நீரின் இருப் ிலான விருத்திகள்  
திட்ட சாதகக்கற்றகக் காலத்தில் வ ற்மகாள்ளப்பட்ட மதாழிற்பாட்டுக் கற்றகயின் பிரகாரம், 
நீர்த்வதக்கத்திலிருந்து ேருடாந்த நீர் உட்கசிோனது 2.2 MCM ஆக அற யும ன 
கணிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்பாசன நீரில் 20%  ான அளவு ேடிகான் நீராக நீவராறடகளில் வசர்ேதுடன், 
நீராேியாதலினூடாக 40% உம்  ற்றும் நீர் உட்கசிேினூடாக  ிகுதியான 40% உம் 
இழக்கப்படும ன நீர்ப்பாசன மபாைியியல் கற்றககளிலிருந்து கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, இந் 
நீர்த்வதக்க ானது ஆழம் குறைந்த நிலக்கீழ் நீர்த்வதக்கங்களின்  ீளுருோக்கத்துக்கு உதேியாக 
அற யும்.    

டவள்ளநிகலயினால் ஏற் ெக்கூடிய விகளவுககளக் குகறத்தல்  
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க உருோக்கத்தினால், குைிப்பிடத்தக்களவு மேள்ளநீர் பற்ைப்படுேதன் 
காரண ாக, அதியுயர் மேள்ளநிறல அபாயம் ஏற்படுேதற்கான வநர ானது பல 
 ணித்தியாலங்களினால் அதிகரிக்கும். முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் முழு ேழங்கல் 
 ட்டத்துக்கு வ லான அதியுயர் நீர்ப்பற்றுக் மகாள்ளளேினால், அறணப்பகுதியிலிருந்து 
ஆற்றுப்பகுதியாக குறைோன மேள்ளநிறல ஏற்படுேதுடன், நீர் கடலில் வசர்ேதனால் 
பள்ளப்பகுதியில் மேள்ளநிறல ஏற்படுேதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைோகும். நீர்த்வதக்க 
மதாழிற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும், நீர்த்வதக்கத்தின் நீர்  ட்டம் மதாடர்ந்து 
கண்காணிக்கப்படுேதுடன், பள்ளப்பகுதியில் ோழும்  க்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மேள்ளநிறல 
நிறலற கள் குைித்து முன்கூட்டிவய அைிேிக்கப்படும்.       

 

4.2.5 தற்ப ாகதய கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தின் நீர்ப் ாசனத்திட்ெங்களின் நீருக்கான 
உரிக கள் உள்ளெங்களாக நீரிகனப்  கிர்தல்  ற்றும் அதனுென் டதாெர்புகெய 
கட்டுப் ாடுகள் 

 

அறணப்பகுதியிலிருந்து கடறல வநாக்கிய பகுதியில் ஆற்றுப்பகுதியிலான,  க்கள்  ற்றும் 
ேிலங்குகள் உள்ளடங்களாக நீர்ப்பாேறனயாளர்கள், குடிநீர், குளித்தல்  ற்றும் கழுவுதல் வபான்ை 
த து நாளாந்த வதறேகளான வதறேகளுக்காக இந்நீறர பயன்படுத்துகின்ைனர். இத்வதறேகளுக்கு 
நீர்த்வதக்கத்திலிருந்தான மதாடர்ச்சியான சுற்ைாடல் நீவராட்டம் வபாது ானதாக அற ேதுடன், 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தினால், அருகிலுள்ள வதறேகளுக்கான நீர் 
ேழங்கல் உரிற யானது  ீைப்படாது. தற்வபாறதய நீர்ப்பாசனத் திட்ட ானது கும்புக்கண் ஓயாேின் 
திரும்பலினால் (கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டிலிருந்து) மதாழிற்படுத்தப்படுேதுடன், 
மதாடர்ச்சியான சுற்ைாடல் நீவராட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகாது.        
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4.3 எதிர்வுகூறப் டும் சூழலியல் தாக்கங்கள்  
4.3.1 வாழிெங்கள் இழக்கப் டுவதனாலான சூழலியல் தாக்கங்கள் 

 

முன்ட ாழியப் ட்ெ நீர்த்பதக்கப் குதி  
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் தாேரங்கள்  ற்றும் ேிலங்குகள் ோழும் தறரயியல் 
ோழிடங்கள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதுடன், வநரடியாக அல்லது  றைமுக ாக 
பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. வ லும், இத்தாக்கங்கள்  ாற்ைப்பட முடியாதறேயாகும். 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தினால் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகளாக, ஆறுகள், 
நீவராறடகள்  ற்றும் அருகிலுள்ள ோழிடங்கள், காட்டுப்பகுதிகள், சோனா நிலங்கள், 
ேிேசாயக்காணிகள்  ற்றும் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் ஆகியன காணப்படுகின்ைன. இப்பகுதியில் 
உள்நாட்டு  ற்றும் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான இனங்கள் ோழ்கின்ைன. சில வதசிய 
ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான குைிப்பிட்ட இனங்கள் (Celastrus paniculatus) 
தனிச்சிைப்புறடயறேயாகவும்,  ட்டுப்படுத்தப்பட்டறேயாகவும் திகழ்கின்ைன. 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் தாேர, ேிலங்குகளின் தற்வபாதுள்ள ோழிடங்கள் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதுடன், அேற்ைின் ோழிடங்களும் இழக்கப்படுகின்ைன. வ லும், சில  ிக 
ம துோக அறசயும் ேிலங்கினங்கள் (நத்றதகள், ஊர்ேன, ஈருடகோழிகள், சிைிய பாலூட்டிகள்), 
தேிர்ந்த ஏறனய ேிலங்கினங்கள் (மபரிய பாலூட்டிகள், பைறேகள், ேண்ணத்துப்பூச்சிகள், தும்புகள்) 
சுத்திகரித்தல்  ற்றும் மேள்ளநிறல உருோதல் ஆகிய நிகழ்வுகளுக்கு முன்னர் 
அப்பகுதிகளிலிருந்து மேளிவயறுேதுடன், அேற்ைின் ோழிடங்களும் இழக்கப்படும். ேிவசட ாக 
வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான  ற்றும்  ட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளேிலுள்ள இனங்கள் 
அேற்ைின் ோழிடங்கறள இழப்பதனால் அேற்ைின் ோழ்வு குைிப்பிடத்தக்களவு பாதிப்புக்குள்ளாகும். 
ஆகவே, ேிறளவுகறள தணிப்பதற்கு தணிப்பு நடேடிக்றககள்  ிகவும் அேசிய ாகும். 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கட்டறளப் பகுதியிலுள்ள மபரும்பாலான காணிகள் ஏற்கனவே அபிேிருத்திக்கு 
உட்பட்டறேயாக (பருேகால  ற்றும் மதாடர்ச்சியான ேிேசாயக் காணிகள், ேடீ்டுத் வதாட்டங்கள், 
றகேிடப்பட்ட காணிகள்) அற ேதுடன், இக்காணிகளில் மபாதுோன தாேர ேிலங்குகள் 
 ாத்திரவ  ோழ்கின்ைன. ஆகவே, அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளினால், இக்காணிகளிலான 
தாக்கங்கள்  ிகக்குறைோகும். சில சந்தர்ப்பங்களில், நீரினளவு அதிகரிப்பதனால் தாேர  ற்றும் 
ேிலங்குகளின் ோழ்வுக்கு வநரான ேிறளவுகறள ஏற்படுத்தும்.               

    
வ லும், இப்பகுதியிலான றகேிடப்பட்ட காணிகள்  ற்றும் பருேகால ேிேசாயக் காணிகளில் 
(பயிர்மசய்யாத காலப்பகுதியில்) யாறனகள் இலகுோக த து உணவுத் வதறேகறளப் 
பூர்த்திமசய்ேதனால், இக்காணிகளில் முன்மனடுக்கப்படும் அபிேிருத்தி நடேடிக்றககள் காரண ாக 
 னித- யாறன முரண்பாடுகள் வ லும் அதிகரிக்கும். முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திகளுடன், 
றகேிடப்பட்ட தரிசு நிலங்கள் ேிேசாயக் காணிகளாக  ாற்ைப்படுேதனால் பயிர்அறுேறடகள் 
இரு டங்காகும். ஆகவே, யாறனகளுக்கான நிலங்கள் குறைேறடேதனால்  னித- யாறன 
முரண்பாடுகள் வ லும் அதிகரிக்கும். ஆகவே இம்முரண்பாடுகறள குறைப்பதற்கு தணிப்பு 
நடேடிக்றககள் வதறேயாக அற கின்ைன. 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கட்டறளப்பகுதியில் சிைிய இயற்றக ோழிடங்கறள (இயற்றக தாேரங்களுக்கு 
பல ாக அற யும் காடுகள்  ற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகள்) அேதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளதுடன், 
இறே பல்வேறு தாேர, ேிலங்குகளினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. அபிேிருத்திக்காக இவ் 
இயற்றக ோழிடங்கள் அறனத்தும் சுத்திகரிக்கப்படுேதனால், வநரடியாக ோழிடங்கள் 
இழக்கப்படுேதனால் குைிப்பிடத்தக்களவு தாக்கங்கள் ஏற்படும். ஆகவே, இவ்ேிறளவுகறள குறைக்க 
தணிப்பு நடேடிக்றககள்  ிக அேசிய ாகும். 
 

கும்புக்கண் ஓயாவுக்குக் குறுக்கான நுக ண்டிய அறணக்கட்டின் நிர் ாணிப்பினால், 
உணர்திைன் ிக்க ோழிடங்களான ஆறுகள்  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள பகுதிகள் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும். அத்துடன் அப்பகுதிறய ோழிடங்களாகக் மகாண்ட பல்வேறு உள்நாட்டு  ற்றும் 
வதசிய அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான தாேர  ற்றும் ேிலங்குகள் எதிரான ேறகயில் பாதிப்பறடயும். 
ஆகவே, இவ்ேிறளகறளக் குறைக்க தணிப்பு நடேடிக்றககள் அேசிய ாகவுள்ளன.         
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4.3.2 குளறவான நீதராட்டத்தினால்  ை்ை ் குதிகைிலான சூழலியல் தாக்கங்கை் 

 

முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம்  ற்றும் கும்புக்கண் ஓயா அறணக்கட்டு  ற்றும் நுக ண்டிய 
அறணக்கட்டின் பள்ளப்பகுதியிலான ஆற்றுப்பகுதியில், முன்ம ாழியப்பட்டுள்ள ேிேசாய 
அபிேிருத்திக்காக நீர் திருப்பப்படுேதனால் நீவராட்ட வேகம் குறைேறடயும். கும்புக்கண் ஓயா 
பகுதியில் பல்வேறு உள்நாட்டு  ற்றும் வதசிய அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான தாேர  ற்றும் 
ேிலங்கினங்கள் அேதானிக்கப்பட்டதுடன், இறேயும் குறைோன நீவராட்டத்துக்கு உட்படுகின்ைன. 
எவ்ோைாயினும், கும்புக்கண் ஓயா பகுதியில் சராசரி நீவராட்ட குறைோனது ஏைக்குறைய 33%ஆக 
அற யும ன கணிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், நீவராட்ட குறைோனது ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குப் பகுதியில் 
ோழும் நீரியல் இனங்களில்  ாத்திரம் ேிறளவுகறள ஏற்படுத்தாததுடன், நீவராட்ட வேகத்றதயும் 
குறைக்கின்ைது.   

 

4.3.3 இெம்ட யரும்  ீன் இனங்களிலான தாக்கங்கள் 

 

கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ஹுலந்தாே ஓயா ஆகிய பகுதிகளில் குறைந்தது இரு இடம்மபயரும் 
 ீனினங்கள் ோழ்கின்ைன. முன்ம ாழியப்பட்ட நுக ண்டிய அறணக்கட்டு  ற்றும் 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு குறுக்கான அறண வபான்ைேற்ைினால்  ீனினங்களின் 
வ ற்பகுதிறய வநாக்கிய அறசவுகள், ேிவசட ாக கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு குறுக்கான அறணயினால்  
தடுக்கப்படும். எவ்ோைாயினும், கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு வ லுள்ள மகாள்பரப்புப்பகுதியானது, 
கும்புக்கண் ஓயாேின் 11%  ான பகுதியினால்  ாத்திரம் (1233 km2 இல் 140  ாத்திரம்) 
ஆக்கப்பட்டுள்ளற யினால், அறணயினால் இடம்மபயரும் இனங்களுக்கான தாக்கங்கள் 
குறைோகவே அற யப்மபறும்.     

 

4.4 சமூகங்கள், வசதிகள், உட்கட்ெக ப்புக்கள் இெம்ட யர்க்கப் டுவதனால்  ற்றும் 
டசாத்துக்கள் இழக்கப் டுவதனால் ஏற் ெக்கூடிய தாக்கங்கள் 

4.4.1 சமூகங்கள் இெம்ட யர்க்கப் டுவதனால் ஏற் ெக்கூடிய தாக்கங்கள் 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்த்தினால் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகள்,சுரங்கத் தடங்கள்  ற்றும் 
புதிய கால்ோய்த் தடங்கறள உள்ளடக்கிய பகுதிகளில் ோழும்  க்கள் திட்டத்தினால் 
தாக்கத்துக்குள்ளான  க்களாகக் கருதப்படுேர். திட்டத்தினால் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகளில் 
ோழும் வநரடியாக பாதிக்கப்படும்  க்கள், அறடயாளங்காணப்பட்ட பகுதியில் (HFL பகுதிக்குள்) 
 ீள்குடிவயற்ைப்படுேர். 
 ீள்குடிவயற்ைப்படவுள்ள  க்கள் ஐந்து குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுேர்; 

• குடியிருப்புக்கள்  ற்றும் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் இழக்கப்படுேதனால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் 
குடும்பங்கள் 

• ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள்  ாத்திரம் இழக்கப்படுேதனால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்கள் 

• வ ட்டுக்காணிகள் இழக்கப்படுேதனால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்கள் 

• ேயல் காணிகள் இழக்கப்படுேதனால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்கள்   

•  றைமுக ாக பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்கள் 

 

முன்ட ாழியப் ட்ெ கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்பதக்கத்தின் டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் 
வாழும் குடும் ங்கள்   
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் ம ாத்த ாக 482 

குடும்பங்கள் (முழுற யாக 261  ற்றும் பகுதியளேில் 221) பாதிக்கப்பட்டறே) 
அறடயாளங்காணப்பட்டன. ( ின்னிகைப்பு VI, அட்ெவகை 4) இதில் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 
261 குடும்பங்கள் உள்ளடங்குேதுடன், அறே  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டியறேயாக அற ந்துள்ளன. 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் 95% ஆவனாரின் ோழ்ோதாரம் முழுற யாக அல்லது பகுதியளேில், 
வ ட்டுநிலா பயிர்ச்மசய்றக  ற்றும் கால்நறட ேளர்ப்பில் தங்கியுள்ளதாக சமூக தாக்க  திப்படீ்டுக் 
கற்றகயில்குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சமூக  திப்படீ்டின் பிரகாரம், முழுற யாக  ற்றும் பகுதியளேில் 
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் ஏைக்குறைய 832 ஏக்கர் வ ட்டுக்காணிகள் முழுற யாக 
தாக்கத்துக்குள்ளாகின்ைன. இதில், முழுற யாக  ற்றும் பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்களுக்கு முறைவய 517 ஏக்கர்  ற்றும் 315 ஏக்கர் காணிகள் உரிற யாகவுள்ளன. 
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இக்காணிகளில் மதாடர்ச்சியான பயிர்களான,  ிளகு, கறுோ,  ரக்கைிகள், இைப்பர்  ற்றும் 
மதன்றன வபான்ைன பயிரிடப்பட்டுள்ளன. ம ாத்த ாகப் பாதிக்கப்படும் 78 ஏக்கர் மநற்காணிகளில், 
முழுற யாக  ற்றும் பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு முறைவய 57 ஏக்கர்  ற்றும் 
21 ஏக்கர் காணிகள் உரிற யாகவுள்ளன. வ லும், திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதியில் 
பாரியளோன காணிகள் அரசுக்குச் மசாந்த ானறேயாக அற ந்துள்ளதுடன், இக்காணிகள்  ற்றும் 
 க்களினால் ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட காணிகள், நீண்டகால குத்தறகயின் அடிப்பறடயில் காணி 
அபிேிருத்திக்காக ேழங்கப்பட்டுள்ளன. இம் க்கள் இக்காணிகறள 10 -15 ேருடங்களுக்கு வ லாக 
பயன்படுத்துேதுடன், முழு உரிற றயயும் வகாருகின்ைனர். மபரும்பாலான காணிகள் முழுற யாக 
பயிர்ச்மசய்றகக்காக நுகரப்பட்டுள்ளன.       
  

சக்தி வடீு  ற்றும் சுரங்கப் குதி  
சக்தி ேடீு  ற்றும் சுரங்கப்பகுதியில் ம ாத்த ாக 65 குடும்பங்கள் ேசிக்கின்ைனர். இேர்கள் 
சுரங்கத்தடத்துக்கு இரு பக்கமும் 25 m க்கு உட்பட்ட பகுதியில் ோழும் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்களாக கருதப்பட்டனர். பாதிக்கப்பட்ட 65 குடும்பங்களில், 22 குடும்பங்கள் முழுற யாக 
பாதிக்கப்படுேதுடன்,  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டியேர்ளாகவும் உள்ளனர்.  ிகுதியான 43 
குடும்பங்கள் ( ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய வதறே அற்ைேர்கள்) சுரங்கத் தடத்துக்காகக் கருதப்படும் 
இடங்களில் தங்களது பயிர்மசய் காணிகறளக் மகாண்டுள்ளனர்.  ீள்குடிவயற்ை  திப்படீ்டின் 
பிரகாரம், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்குச் மசாந்த ான ம ாத்த பாதிக்கப்பட்ட வ ட்டுக்காணிகள் 
96.1 ஏக்கர்களாகும். இது நீண்டகாலப் பயிர்களான, பலறக, பழங்கள், இைப்பர், மதன்றன  ற்றும் 
மநல் வபான்ைேற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட மநற்காணிகள் 19.5 ஏக்கர்களாக 
அற ந்துள்ளதுடன், ஏறனய அறனத்தும் வ ட்டுக்காணிகளாகும்.   

         

புதிய கால்வாய்ப்  குதி  
கட்டறளப்பகுதியிலுள்ள புதிய நீர்ப்பாசனப்பகுதிகளுக்கான நீறர ேிநிவயாகிக்கும் வநாக்குடன் புதிய 
கால்ோய்கள் நிர் ாணிக்கப்படுகின்ைன. புதிய கால்ோயானது, ஹுலந்தாேேில் ஆரம்பித்து,  ைே, 
மேவஹரகல  ற்றும் பஹத்த அரே ஊடாக ேத்தவஹக  குளத்திறன மசன்ைறடயும். புதிய 
கால்ோயின் ஒருங்கிறணந்த நீளம் ஏைக்குறைய 30 km ஆகும்.  ீள்குடிவயற்ை  திப்படீ்டின் 
அடிப்பறடயில், 12 குடியிருப்புக்கள்  ற்றும் 3 ேர்த்தகங்கள் உள்ளடங்களாக 15 குடும்பங்கள் 
முழுற யாக பாதிக்கப்படுேதுடன்,  ீள்குடிவயற்ைப்படுேது அேசியாகும். பாதிக்கப்பட்ட காணியின் 
ேிஸ்தீரம் 26 ஏக்கர்கள் ஆகும். இது நீண்டகாலப் பயிர்களான, பலறக, பழங்கள், இைப்பர், மதன்றன 
 ற்றும் மநல் வபான்ைேற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது. மநற்காணிகள் 1.2 ஏக்கர்கறளத் தேிர 
ஏறனயறே வ ட்டுக்காணிகளாகும்.  

   

4.4.2 டசாத்துப் ட று தியிலான தாக்கங்கள் 

 

பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளனர். முழுற யாக பாதிக்கப்பட்டு, 
 ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டியேர்கள் முதலாேது குழுேிலும், வ ட்டுக்காணிகள்  ற்றும் 
ேயல்காணிகள்  ாத்திரம் பாதிக்கப்பட்டு  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககள் வதறேப்படாதேர்கள் 
இரண்டாேது குழுேிலும் உள்ளடங்குகின்ைனர். திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் 
எண்ணிக்றக 579 ஆக அற ேதுடன், இதில் 298 குடும்பங்கள் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்டு 
 ீள்குடிவயற்ைப்பட வேண்டிய நிறலயிலுள்ளனர். பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட இரண்டாேது 
குழுேினரின் காணிகள்  ாத்திரம் தாக்கத்துக்குள்ளாேதனால், 281 குடும்பங்கறள 
 ீள்குடிவயற்ைவேண்டிய அேசிய ில்றல. ஆகவே, அேர்களின் ேடீுகள்  ற்றும் 
ேடீ்டுத்வதாட்டங்களுக்கு எந்தேித ான பாதிப்புக்களு ில்றல. சிலர் ேயல் காணிகள்  ற்றும் 
வ ட்டுக்காணிகள் ஆகிய இரண்றடயும் இழப்பதுடன், ஏறனயேர்கள் தங்களது வ ட்டுக்காணிகறள 
 ாத்திரம் இழக்கின்ைனர். திட்டத்தினால் தனியாருக்குச் மசாந்த ான 943.6 ஏக்கர் ேடீ்டுத் 
வதாட்டங்கள்/ வ ட்டுநிலப் பயிர்கள்  ற்றும் 111.1 ஏக்கர் ேயல் காணிகள் தாக்கத்துக்குள்ளாகின்ைன. 
இக்காணிகள் அற ந்துள்ள பகுதிகள் 1) கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கம் 2) சக்தி நிறலயம்  ற்றும் 
3) சுரங்கத்தடம் புதிய கால்ோய்கள் (அட்டேறண 4.6) வபான்ைேற்ைினால் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன.  
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அட்ெவகை 4.6 திட்ெப் குதியில் குடும் ங்களின்  ாதிக்கப் ட்ெ காைிகளின் விஸ்தரீம் 

விவரைம் 

 ாதிக்கப் டும் விஸ்தீரம் (ஏக்கர்கள்) 

ப ட்டுக்காைி 
(ஏக்கர்கள்) 

 
டநற்காைி 
(ஏக்கர்கள்) 

 
ட ாத்தம் 
(ஏக்கர்கள்) 

முழுற யாக பாதிக்கப்படும் 
குடும்பங்களுக்கு மசாந்த ானறே 

603.9  88.8  692.7  

பகுதியளேில் பாதிக்கப்படும் 
குடும்பங்களுக்கு மசாந்த ானறே 

339.7  22.3  362  

ம ாத்தம்  943.6  111.1  1054.7  

மூலம்: சமூகக்கற்கக –  2019 இன்ப ாடெக்  தியுகரஞர்கள் 

 
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க மேள்ளநிறலப் பகுதியில், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 909.5 ஏக்கர் 
காணிகள் உரிற யாகவுள்ளன. இதில் 831.8 ஏக்கர்கள் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் / வ ட்டுநிலங்களாகவும், 
77.8 ஏக்கர்கள் தனியார் தரப்பினரினால் முகாற  மசய்யப்படும் ேயல் காணிகளாகவும் 
அற யப்மபற்றுள்ளன. அத்துடன், சுரங்கத்தடத்துக்கு வநரான பகுதி  ற்றும் புதிய கால்ோய் 
பகுதியில் 111.8 ஏக்கர்கள் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் / வ ட்டுநிலங்களாகவும், 33.3 ஏக்கர்கள் தனியார் 
தரப்பினரினால் முகாற  மசய்யப்படும் ேயல் காணிகளாகவும் அற யப்மபறும் (அட்டேறண 3.8 

ஐப் பார்க்க) 
 ீள்குடிவயற்ை  திப்படீ்டின் பிரகாரம், சக்தி நிறலயம்  ற்றும் சுரங்கப்பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்களுக்கு உரித்தான 119.1 ஏக்கர் காணிகள் இழக்கப்படும். இதில் வ ட்டுநிலப்பயிர்கள் 87.1 

ஏக்கர்களும், ேயல் நிலங்கள் 24.6 ஏக்கர்களும் உள்ளடங்குகின்ைன. வ ட்டுநிலப்பயிர்களில், 
மபரும்பாலானறே பலறகக்கான  ரங்களாகவும் (ஏைக்குறைய 10 ஏக்கர்கள்), வ லும், மதன்றன 
(ஏைக்குறைய 10 ஏக்கர்கள்), இைப்பர் (ஏைக்குறைய 27.7  ஏக்கர்கள்), பழ  ரங்கள் (ஏைக்குறைய 6.6  
ஏக்கர்கள்)  ற்றும் ோறழ (ஏைக்குறைய 5.9  ஏக்கர்கள்) ஆகியனவும் உள்ளடங்குகின்ைன. 
ஏைக்குறைய குடும்பங்களின் ோழ்ோதாரங்கள் இக்காணிகளில் தங்கியுள்ளன (அட்டேறண 4.7).  

அட்ெவகை 4.7 சக்தி நிகலயம், சுரங்கப் குதி  ற்றும் புதிய கால்வாய்  குதியில் 
 ாதிக்கப் ட்ெ  ரப்பு  ற்றும்  யிரிெப் ட்டுள்ள  யிர்கள் 

 யிர் 
சக்தி நிகலயம்  ற்றும் 
சுரங்கப் குதி (ஏக்கர்கள்) 

புதிய கால்வாய்  குதி 
(ஏக்கர்கள்) 

மநல் (kg) 24.6 1.3 
ோறழ (புதர்கள்) 5.9  
மதன்றன/ இளநீர் ( ரங்கள்) 12.8 10.6 

 ா ( ரங்கள்) 3.3 1.3 
ஆசனிப்பலா ( ரங்கள்) 0.1  
பலா ( ரங்கள்) 6.1 0.3 
வதாறட/ எலு ிச்றச ( ரங்கள்) 3.3 3.0 
ேிைகு ( ரங்கள்) 0.3  
பலறக ( ரங்கள்) 10.4 3.9 
இைப்பர் ( ரங்கள்) 27.7 2.4 

மகாக்வகா ( ரங்கள்) 3.3 0.5 

நீண்டகால பயிர்கள் 0.9 1.7 

ஏறனயறே 20.4 1.0 

ம ாத்தம் 119.1 26.0 

மூலம்: RAP கற்கக, 2018 
 
வ லும், புதிய கால்ோய் பகுதியில், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மசாந்த ான 26 ஏக்கர் 
காணிகள் இழக்கப்படும். இது தேிர, வ ட்டுநிலப்பயிர்கள் 24.7 ஏக்கர் காணிகளிலும், மநற்பயிர்கள் 
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1.3 ஏக்கர் ேயல் காணிகளிலும் பயிரிடப்பட்டுள்ளன. வ ட்டுநிலப்பயிர்களில் மதங்குப்பயிர்ச்மசய்றக 
(10 ஏக்கர்கள்), பழ  ரங்கள் (3 ஏக்கர்கள்)  ற்றும் பலறக  ரங்கள் (3 ஏக்கர்கள்) ஆகியன 
உள்ளடங்குகின்ைன. வ லும், 11 குடும்பங்களின் ோழ்ோதாரங்கள் இக்காணிகளில் தங்கியுள்ளன. 
 

திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் காணிகளின் ேறககறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், 
மபரும்பாலானறே ேிேசாயக்காணிகளாகும் (522 ஏக்கர்கள்). இரண்டாேதாக குடியிருப்பு  ற்றும் 
ேிேசாயக் காணிகள் திகழ்ேதுடன், இறே 334 ஏக்கர்களாகும். ம ாத்த ான ஏக்கர்களில், 
வ ட்டுநில பயிர்ச்மசய்றகக்காக ஏக்கர்கள் பயன்படுத்தப்படுேதுடன், அம் க்கள் சிைப்பான 
ேரு ானத்றதப்மபறுேதுடன், ோழ்ோதாரத்றதயும் மகாண்டுநடத்துகின்ைனர். வ லும், 
பண்றணகளுடன் ஏைக்குறைய 33 ஏக்கர்கள்  ட்டுப்படுத்தப்படுேதுடன், சிைியளோன 
காணிகறளயும் மகாண்டுள்ளனர். அத்துடன், அப்பகுதியில் 11 ஏக்கர்கள் இைப்பர் பயிர்ச்மசய்றகயும் 
முன்மனடுக்கப்படுகின்ைது. மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் ோழும்  482 குடும்பங்களின் 
ோழ்ோதாரம் இக்காணிகளில் தங்கியுள்ளது (அட்டேறண 4.8 ஐப் பார்க்க).         
   

அட்ெவகை 4.8 நீர்த்பதக்க டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் காைிப் யன் ாட்டுக்கக ய 
 ாதிப்புக்குள்ளாகும் காைியின்  ரப்பு  

விிவரைம்  ட ாத்தம் 
(ஏக்கர்கள்) 

%  

குடியிருப்பு 33  3.63  

ேிேசாயம்  522  57.40  

ேர்த்தகம்  6.5  0.71  

குடியிருப்பு  ற்றும் 
ேிேசாயம்  

334  36.72  

இைப்பர் பயிர்ச்மசய்றக  11  1.21  

மேற்றுக்காணி 3  0.33  

ட ாத்தம் 909.5  100.00  
மூலம்: சமூகக்கற்றக –  2019 இன்வபாமடக்  தியுறரஞர்கள் 

சமூகக்கற்றகயில் வசகரிக்கப்பட்ட தகேல்களின் அடிப்பறடயில், அட்டேறண 4.9இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளோறு, நீர்த்வதக்க மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 578 வ ட்டுக்காணித் 
துண்டுகள் அறடயாளங்காணப்பட்டன. வ ட்டுக்காணிகளின் உரிற த்தன்ற யிறன 
கேனத்திற்மகாள்ளுறகயில், 38.4%  ான குடும்பங்கள் ஒரு ஏக்கருக்கு அதிக ான காணிகறளயும், 
47.2%  ான குடும்பங்கள் இரண்டு ஏக்கருக்கு அதிக ான காணிகறளயும் இழக்க வநரிடும். 
இக்குடும்பங்களின் ோழ்ோதாரத்திறன முகாற மசய்ேதற்கு காணிகள் இன்ைியற யாதறேயாக 
ேிளங்குகின்ைன. ஆகவே, குடும்பங்கறள இடம்மபயர்த்துறகயில் சிைியளோன காணித்துண்டுகறள 
ேழங்குேது வபாது ானதல்ல. வ ட்டுக்காணிகளுடன் ஒப்பிடுறகயில் ேயல் காணிகள் 
முக்கியத்துேம்ோய்ந்ததாக அற யாது.   

அட்ெவகை 4.9 நீர்த்பதக்க டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் ப ட்டுக்காைிககள 
உரிக யாகக்டகாண்ெ முழுக யாக  ற்றும்  குதியாக  ாதிக்கப் டும் குடும் ங்கள்  

எல்கல 
(ஏக்கர்கள்) 

முழுக யாக 
 ாதிக்கப் ட்ெ 

குடும் ங்களுக்கு 
டசாந்த ானகவ  

 குதியளவில் 
 ாதிக்கப் ட்ெ 

குடும் ங்களுக்கு 
டசாந்த ானகவ 

ட ாத்தம் 

எ+கக % எ+கக % எ+கக   % 

0 - 0.25  1  0.29  0  0  1  0.17  

0.25 - 0.5  20  5.90  0  0  20  3.48  

0.5 - 1.0  47  13.86  15  6.28  62  10.8  

1.0 - 2.0  99  29.20  123  51.46  222  38.15  

2.0 - 5.0  163  48.08  96  40.17  259  44.95  

>=5  9  2.65  5  2.09  14  2.44  

ட ாத்தம் 339  100.00  239  100  578  100  

மூலம்: சமூகக்கற்றக –  2019 இன்வபாமடக்  தியுறரஞர்கள் 
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அட்டேறண 4.10 இல் கட்டப்பட்டுள்ளோறு, ம ாத்த மநற்காணிகளின் எண்ணிக்றக 109 ஆக 
அற ேதுடன், இதில் 2 ஏக்கர்களுக்குக் குறைோக 98 காணிகளும், 2-5 ஏக்கர்களில் 9 காணிகளும் 
 ற்றும் 5 ஏக்கர்கறள ேிட அதிக ான 2 காணிகளும் உள்ளடங்குகின்ைன. மநற்காணி 
உரிற யாளர்கள் த து ோழ்ோதரத்துக்காக மநற்காணிகறளவய நம்பியுள்ளனர்.     

 

அட்ெவகை 4.10 நீர்த்பதக்க டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் டநற்காைித் துண்டுககள 
உரிக யாகக்டகாண்ெ முழுக யாக  ற்றும்  குதியாக  ாதிக்கப் டும் குடும் ங்கள்  

எல்கல 
(ஏக்கர்கள்) 

முழுக யாக 
 ாதிக்கப் ட்ெ 

குடும் ங்களுக்கு 
டசாந்த ானகவ  

 குதியளவில் 
 ாதிக்கப் ட்ெ 

குடும் ங்களுக்கு 
டசாந்த ானகவ 

ட ாத்தம் 

எ+கக % எ+கக % எ+கக % 

0 - 2  61  85.9  37  97.4  98  89.9  

2 - 5  8  11.3  1  2.6  9  8.3  

10-வ  2  2.8    0.0  2  1.8  

ட ாத்தம் 71  100.0  38  100.0  109  100.0  

மூலம்: சமூகக்கற்கக –  2019 இன்ப ாடெக்  தியுகரஞர்கள் 

  
ோழ்ோதாரத்திலான தாக்கங்கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்களிறடவய அதிகளோக அற கின்ைன. மபரும்பாலான குடும்பங்கள் ேிேசாய 
நடேடிக்றககள் மூல ாக ேரு ானத்றத ஈட்டுகின்ைன. திட்டத்துக்கான காணி சுேகீரிப்பினால், 261 
குடும்பங்கள் இடம்மபயர்க்கப்படுேர். எவ்ோைாயினும், அக்குடும்பங்கள் மபாருத்த ான இடங்களில் 
 ீள்குடிவயற்ைப்படுேதுடன், ேரு ான  ீளற ப்புத் திட்டத்துக்கும் உற்படுத்தப்படுேர். அத்துடன், 
திட்ட நடேடிக்றககள் காரண ாக சில குடும்பங்களுக்குரிய பாறதகளும் முடக்கப்படுகின்ைன. 
இதனால், மதாழில்கள், பாடசாறலகள்  ற்றும் நாளாந்த நடேடிக்றககளில் ஈடுபடும்  க்கள் 
பல்வேறு அமசளகரியங்கறள எதிர்வநாக்கவேண்டி ஏற்படும்.  
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா திட்ட அமுலாக்கத்தினால் வ ட்டுக்காணிகறள இழக்கும் 339 
குடும்பங்களில், அரச காணி அனு திப்பத்திரத்திறன 151 குடும்பங்களும்  ற்றும் உரிற த் 
பத்திரங்கள் அல்லது நன்மகாறடப்பத்திரங்கறள 107 குடும்பங்களும் மகாண்டுள்ளதுடன், 78 
ஆக்கிர ிப்பாளர்களும்  ற்றும் இரு உறுதிப்பத்திரங்கள் அற்ைேர்களும் உள்ளடங்குகின்ைனர். 
ஆகவே, முழுற யான நஷ்டஈடுகறளக் வகாருேதற்கு 75.9 சதேதீத்தினர் உரிற கறள 
மகாண்டுள்ளனர். மநற்காணிகறளக் கேனத்திற்மகாள்ளுறகயில், ம ாத்த ான 71 காணித் 
துண்டுகளில், அரச காணி அனு திப்பத்திரத்திறன 23 குடும்பங்களும்  ற்றும் உரிற த் பத்திரங்கள் 
அல்லது நன்மகாறடப்பத்திரங்கறள 33 குடும்பங்களும் மகாண்டுள்ளதுடன், 13  
ஆக்கிர ிப்பாளர்களும்  ற்றும் இரு துண்டுகள் நீண்டகால குத்தறகயின் அடிப்பறடயிலும் உள்ளன. 
ஆகவே, பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரில் 79.9 சதேதீ ாவனார் காணிகளுக்கான சட்டரீதியான 
உரிற கறளக் மகாண்டுள்ளனர் (அட்டேறண 4.11).   

      
 அட்ெவகை 4.3 டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதியில் முழுக யாக  ாதிக்கப் ட்ெ 
குடும் ங்களின் காைி உரிக த்தன்க  (துண்டுகளின் அடிப் கெயில்)  

ேறக 

உரிற த்தன்ற  (துண்டுகளின் அடிப்பறடயில்) 
காணி 

அனு திப் 
பத்திரங்கள் 

உரிற த் 
பத்திரங்க
ள்  

நன்மகாறடப் 

பத்திரங்கள் 

உறுதி 
அற்ைேர்கள் நீண்டகால 

குத்தறக 
ஆக்கிர ிக் 

கப்பட்டறே ம ாத்தம்  
வ ட்டுக்காணி   

151 

 

46 

 

61 

 

2 

 

1 

 

78 

 

339 

மநற்காணி  

23 

 

23 

 

10 

  

2 

 

13 

 

71 

மூலம்: சமூகக்கற்கக –  2019 இன்ப ாடெக்  தியுகரஞர்கள் 
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முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா திட்ட அமுலாக்கத்தினால் தங்களது வ ட்டுக்காணிகறள 
இழந்து பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட 239 குடும்பங்களில், அரச காணி அனு திப்பத்திரத்திறன 95 
குடும்பங்களும்  ற்றும் உரிற த் பத்திரங்கள் அல்லது நன்மகாறடப்பத்திரங்கறள 36 
குடும்பங்களும் மகாண்டுள்ளதுடன், 65 ஆக்கிர ிப்பாளர்களும்  ற்றும் 16 உறுதிப்பத்திரங்கள் அற்ை 
குடும்பங்களும் உள்ளடங்குகின்ைன. ஆகவே, காணிக்கான உரிற கறள 63.2 சதேதீத்தினர் 
மகாண்டுள்ளதுடன், முழுற யான நஷ்டஈடுகறள வகாருேதற்குத் தகுதியுறடயேர்களாேர். 
  

மநற்காணிகறளக் கேனத்திற்மகாள்ளுறகயில், ம ாத்த ான 38 காணித் துண்டுகளில், அரச காணி 
அனு திப்பத்திரத்திறன 9 குடும்பங்களும்  ற்றும் உரிற த் பத்திரங்கள் அல்லது 
நன்மகாறடப்பத்திரங்கறள 15 குடும்பங்களும் மகாண்டுள்ளதுடன், 11  ஆக்கிர ிப்பாளர்களும் 
உள்ளடங்குகின்ைனர். ஆகவே, பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரில் 65.7 சதேதீ ாவனார் காணிகளுக்கான 
சட்டரீதியான உரிற கறளக் மகாண்டுள்ளனர் (அட்டேறண 4.12).   

       

அட்ெவகை 4.4  குதியளவில்  ாதிக்கப் ட்ெ குடும் ங்களின் காைி உரிக த்தன்க  
(துண்டுகளின் அடிப் கெயில்)   

ேறக 

 உரிற த்தன்ற  (துண்டுகளின் அடிப்பறடயில்)   

காணி அனு திப் 
பத்திரங்கள் 

உரிற த் 
பத்திரங்கள்  

நன்மகாறடப் 

பத்திரங்கள்  

உறுதி 
அற்ைேர்கள் ஆக்கிர ிக் 

கப்பட்டறே ம ாத்தம்  
வ ட்டுக்காணி  95  36  27  16  65  239  
மநற்காணி 9  14  1  3  11  38  

மூலம்: சமூகக்கற்கக –  2019 இன்ப ாடெக்  தியுகரஞர்கள் 

  

4.4.3 ட ாருளாதார  ற்றும் வாழ்வாதார டசயற் ாடுகளிலான தாக்கங்கள்  
 

ோழ்ோதாரத்திலான எதிரான தாக்கங்கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில் 542 குடும்பங்கள் 
பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இதில் கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க மேள்ளநிறலப்பகுதியில் 482 
குடும்பங்களும், சுரங்கப்பகுதியில் 46 குடும்பங்களும்  ற்றும் சக்திநிறலயப் பகுதியில் 14 
குடும்பங்களும் அடங்குகின்ைன. கும்புக்கண் ஓயா திட்டப்பகுதியில் ோழும் மபரும்பாலான  க்கள் 
த து ோழ்ோதாரத்துக்காக வ ட்டுநிலப்பயிர்ச்மசய்றக  ற்றும் சுயமதாழில்களில் ஈடுபடுகின்ைனர். 
சமூக மபாருளாதார  திப்படீுகளின் படி, ேிேசாயப் பிரிவுகளில் வநரடியாக 66% உம், பகுதியளேில் 
29% உம் ஈடுபடுகின்ைனர்.  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டிய 321 குடும்பங்களின் ோழ்ோதாரம் வநரடியாக 
பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைது. பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட 221 குடும்பங்களில், முழுற யாக அல்லது 
பகுதியளேில் பாதிக்கப்படும் 206 குடும்பங்கள் தங்களது ோழ்ோதாரத்திறன இழக்கின்ைனர். 
இக்குடும்பங்கள் முந்திரிறக, கராம்பு,  ிளகு, ஏறனய  ரங்கள்  ற்றும் அறர நீண்டகால  ற்றும் 
பருேகால பயிர்களினூடாக ேரு ானத்றத ஈட்டுகின்ைனர். ஆகவே, இேர்களுக்கான ேரு ான 
 ீளற ப்பு திட்டங்கறள ேழங்காேிடின், ோழ்க்றகயிறன முன்மனடுப்பது கடின ாக அற யும்.    

4.4.4 சமூகத்தினகர இெம்ட யர்த்துவதனால் விவசாயத்திலான தாக்கங்கள் 
 

முழுற யாக பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களின் பிரதான ோழ்ோதாரம் ேிேசாய ாக அற ேதுடன், 
இேர்கள் மபரும்பாலும் வ ட்டுநிலப்பயிர்ச்மசய்றக, ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள்  ற்றும் 
மநற்பயிர்ச்மசய்றககளில் ஈடுபடுகின்ைனர். ஆகவே,  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளின் வபாது 
அேர்களுக்கான வபாது ானளவு காணிகறள ேழங்குேது கடின ாக காரிய ாகும். ஆனால் அேர்கள் 
தா ாகவே தற்வபாறதய ேரு ானத்துக்கு அல்லது அறத ேிட அதிக ாக தங்களது 
ோழ்ோதாரத்திறனக் கட்டிமயழுப்புேதற்கான உதேிகள் ேழங்கப்படும். சமூக  திப்படீுகளின் 
அடிப்பறடயில், அேர்களுக்குரிய அல்லது அேர்களினால் நுகரப்பட்ட 1054 ஏக்கர் காணிகள், 
நீர்த்வதக்கத்தின் ேிறளோக ேழங்கப்படும். இதில் வ ட்டுக்காணிகள், பண்றணகள்  ற்றும் ேயல் 
காணிகள் ஆகியன உள்ளடங்குகின்ைன. 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில்  ரங்கள் ேழீ்த்தப்படுேதனால் ேிேசாயப்பயிர்களில் 
குைிப்பிடத்தக்களவு எதிரான தாக்கங்கள் ஏற்படும். இது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களில் வநரடியான 
தாக்கத்திறன ஏற்படுத்தும். கீழ்ேரும்  ரங்களின் எண்ணிக்றககள் இழக்கப்படும்.        
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அட்ெவகை 4.5 நீர்த்பதக்க டவள்ளநிகலப் குதியில்  ாதிப்புக்குள்ளாகும்  லகக  ரங்கள்  

வகக எண்ைி 
க்கக 

வகக எண்ைி 
க்கக 

வகக எண்ைி க்கக 

வதக்கு  5907 வஹாம்பில்லா 4 பாக்கு 3739 

பலா  1910 கஹாட்ட 27  ிலா 59 
 ிலா 93 ரூக்காத்மதன்ன  1 சப்பு 10 
தமுனு 195 தம்ப 3 குலன்ஹிக் 1 
வகாலன் 26 வேம்பு 6 கம் ாழு 12 
மஹார 26 புளிறய 51 கரவ் 3 

 துறர 89 சப்பு 46 சூர்யா 39 
மகட்டமகைல்ல 166 அட்மடரிய 478 வபாதிய 1 
ஹுரியா ாை 56 கூண் 27 அலடு 1 
கித்துள் 280 மகண்ட 4  ாவஹாகனி 135 
 ா 54 அட்டம்ப 4 துணு டல் 1 

மேல்லன் 125 கம் ாழு 5 கழுேை 15 

முதிறர 184 ஹல் ிலா 14 கம்சூரிய 3 
மதன்றன 530 லுனும தல்ல 14  ாை 5 

குலன்ஹிக் 7  ாவஹாகனி 23 மகலவபா 1 
புழு 3 ஹுரி ாை 2   

மூல ்: ெமூகக்கற்கக –  2019 இன்நபொமடக்  தியுகரஞரக்ள் 

அட்ெவகை 4.14  ாதிக்கப் ட்ெ  ழ  ரங்கள்  
வகக எண்ைி

க்கக 
வகக எண்ைிக்கக வகக எண்ைிக்கக 

வதாறட 542 அன்னாசி 8610  ாதுறள 3 

எலு ிச்றச 2233  ா 1574 அன்னமுன்னா 11 

ோறழ 18262 ேிழா 5 ஜம்பு 5 

ரம்புட்டான் 347 தூரியன் 6 நாரத்றத 1 

ஆறனக்மகாய்யா 136 முந்திரி 7 ேில்றே  1 

வதாறட 583 மகாய்யா 23     

இனிப்புத் 
வதாறட  

226 பப்பாசி 15     

மூலம்: சமூகக்கற்கக –  2019 இன்ப ாடெக்  தியுகரஞர்கள் 

 

சிைப்பாக நிறுேப்பட்ட பாரம்பரிய ேடீ்டுத்வதாட்டத்தில் அடிப்பறட ஊட்டச்சத்துக்கள்  ற்றும் 
 ருத்துேத் வதறேப்பாடுகறளப் பூர்த்திமசய்யக்கூடியதாக அற ேதுடன், இதறன குறுகிய 
காலத்தில் நிர் ாணிப்பது கடின ான ேிடய ாகும். பாரம்பரிய ேடீ்டுத் வதாட்டத்தில் பல்வேறு 
நீண்டு நிறலமபறும், அறர நீண்டகால அல்லது பருேகால கலப்புப் பயிர்கள்  ற்றும்  ருத்துே 
மூலிறககள் காணப்படுகின்ைன. உலர்ேலயப் பகுதிகளுக்கு, பிரதான நீண்டகாலத் தாேரங்களான; 
மதன்றன, பலா, முந்திரிறக, கராம்பு,  ிளகு, ஏறனய பழ  ரங்கள்  ற்றும் அறர நீண்டகால 
 ற்றும் பருேகால பயிர்களான; ோறழ, ேள்ளிக்கிழங்கு, தானியப்பயிர்கள், வசாளன்  ற்றும் 
 ரக்கைி ேறககள் உகந்தறேயாக அற ந்துள்ளன.     

 

தங்களது பண்றணக் காணிகளுக்கான ஆதரேிறன ேழங்கும் ேறகயில் சிைப்பாக திட்ட ிடப்பட்ட 
ோழ்ோதார திட்டங்கறள அைிமுகம்மசய்ேவத பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வநரடியாக உதவும் 
ேழிமுறையாக அற யப்மபற்றுள்ளது. இது குறுகியகால மூவலாபாய ாக  ாத்திரம் அற ேதுடன், 
இது அேர்கள்  ானியத் திட்டத்திலிருந்து, சுய ஆதரவுத்திட்டத்துக்கு  ாறுேதற்கு   ஆதரோக 
அற யும். வ லும் இப்பகுதியில் 90%  ான  க்கள் ேிேசாயத்தில் தாங்கியிருப்பிருப்பதனால், 
முறையான திட்ட ிடப்பட்ட திட்டங்களினூடாக மநற்காணிகள், வ ட்டுகாணிகள், பண்றணகள் 
 ற்றும் பாலுற்பத்திகறள அதிகரிக்கமுடியும்.         
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4.4.5 டசறிந்த விவசாயத்தினால் எதிர்வுகூறப் டும் சுற்றாெல் தாக்கங்கள் 

 
திட்ட அமுலாக்கத்தினால் ேிேசாய உற்பத்திகள் அதிகரிப்பதனால், ேிேசாயிகளின் வதைிய 
ேரு ானம் அதிகரிப்பதுடன், ோழ்க்றகத்தரமும் வ ம்படும். எவ்ோைாயினும், திட்ட 
அமுலாக்கத்தினால் சுற்ைாடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய வநரான  ற்றும் எதிரான தாக்கங்கள் மதாடர்பில் 
ஆராய்ேது அேசிய ாகும். இத்தாக்கங்கள் வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான  ற்றும் நீண்ட 
 ற்றும் குறுகியகால ேிறளவுகறள ஏற்படுத்தும். தாக்கங்களின் ேரீியங்கள்  த்தி த்திலிருந்து 
குைிப்பிடத்தக்க  ட்டங்களில் அற யப்மபறும். திட்டப்பகுதியில் உற்பத்திறய அதிகரிப்பதற்கு 
மசைிந்த ேிேசாய மதாழினுட்பங்கறள மதாழிற்படுத்துேது சிைப்பாக அற யும ன எதிர்வுகூைப்பட்ட 
தாக்கங்களிலிருந்து ஊகிக்கமுடியும்.       
வநரான தாக்கங்கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில் ேிேசாயம்  ிகவும் முக்கியத்தும் ோய்ந்ததாகும். 
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் நீர் ேழங்கலினால் அதிகளேிலான காணிகள் பயிரிடப்படுகின்ைன. 
இது சமூகத்துக்கும், நாட்டின் மபாருளாதாரத்துக்கும் நன்ற யாக அற யும். ேிேசாயம்  ற்றும் 
அதனுடன் மதாடர்புறடய பிரிவுகளினால் பல்வேறு மதாழில் ோய்ப்புக்கள் உருோகும். ஏைக்குறைய 
2,000 மதாழில்ோய்ப்புக்கள் உருோகலாம். பயிர்மசய் காணிகள்  ற்றும் OFC பயிர்மசய் 
நடேடிக்றககறள (அதிக மதாழிலாளர்கள் வதறேப்படுேர்) அதிகரிப்பதன் மூல ாக 
மதாழில்ோய்ப்புக்கள் உருோகின்ைன. உள்ளடீுகறள ேழங்குதல், ேிேசாய உற்பத்திகறள 
சந்றதப்படுத்தல்  ற்றும் உள்ளடீு  ற்றும் உற்பத்திகறள மகாண்டுமசல்லுதல் வபான்ைேற்ைினால் 
புதிய மதாழில்ோய்ப்புக்கள் உருோகலாம். ேிேசாய உற்பத்திகள் அதிகரிப்பதனால், உணவுகளின் 
இைக்கு திகள் குறைேறடேதுடன், அந்நிய மசோணிறய வச ிக்க உதவுகின்ைது. திட்டத்தினாலான 
கற்புலனாகாத நன்ற களாக பண்றண ேரு ானங்கள் அதிகரித்தல், நிர்ோக பலப்படுத்தல், 
இரண்டாம்நிறல பிரிவுகளின் அபிேிருத்தி, சமூக –மபாருளாதார தரநிய ங்கள் ேிருத்தியறடதல் 
ஆகியன இப்பகுதியில் ோழும்  க்களுக்கு கிறடக்கப்மபறுகின்ைன.            

 

4.4.6 நிர் ாைக்காலத்திலான தாக்கங்கள் 

 
நிர் ாணக்காலத்திலான தாக்கங்கள் தற்காலிக ானறேயாகவும், குறுகிய 
காலத்துக்குரியறேயாகவும் ேிளங்குகின்ைன, இருப்பினும், அேற்ைிறன அறடயாளங்கண்டு 
தணிப்பதற்கான நடேடிக்றககறள வ ற்மகாள்ளுதல் அேசிய ாகும். இறே ேிேசாயிகளின் 
ேரு ானம்  ற்றும் சமூகத்தின் சுகாதாரத்தில் வநரடியாக மசல்ோக்குச் மசலுத்துகின்ைன. திட்டத் 
தறலயடீானது ேிேசாயிகளுக்கு வநரடியான நீண்டகால நன்ற கறள வதாற்றுேிப்பினும், 
பள்ளப்பகுதியில் ோழும்  க்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேர். இது அறண  ற்றும் கால்ோய் நிர் ாணக் 
காலத்துக்கு  ாத்திரம் தற்காலிக ானதாகும். 
திட்ட நிர் ாணக்காலத்தில் வநரான  ற்றும் எதிரான தாக்கங்கள் ஏற்படும். வ லும், 
நிர் ாணக்காலத்தில் திைன்சார்/சாதாரண மதாழிலாளர்களுக்கான வகள்ேி வ லும் அதிகரிப்பதனால் 
ேரு ானம் ஈட்டும் ோய்ப்புக்கள் வ லும் அதிகரிக்கும்.  றுபுைம், நிர் ாணக்காலத்தில் தூசுகள் 
 ற்றும்  ாசறடதல் அதிகரிப்பதனால் (தற்காலிக ாக) உடல் நலக்வகடுகறள உண்டுபண்ணும்.     

தற்ப ாகதய  ண்கை டதாழிற் ாடுகளுக்கான இகெயூறுகள்: 
நடேடிக்றககள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும், ேிேசாயிகள் பல்வேறு இறடயூறுகறள எதிர்வநாக்குேர். 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டங்களினாலான ோகனப்வபாக்குேரத்துக்கள்  ற்றும் காணி அபிேிருத்தி 
மசயற்பாடுகள் ேிேசாய நடேடிக்றககளுக்கு தடங்கலாக அற யலாம். நிர் ாண மசயற்பாடுகள் 
காணிகறள சுத்திகரித்தல், அகழுதல், பாறை உறடப்புக்கள், திட்ட இடத்திலிருந்து, திட்ட இடத்துக்கு 
மபாருட்கறளக் மகாண்டுமசல்லுதல் வபான்ை பல்வேறு வேறலகறள உள்ளடக்கியுள்ளது. வ லும், 
நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் மநற்பயிர்கள், பண்றணகள்  ற்றும் ஏறனய குடியிருப்புப் 
பகுதிகளில் தூசுப்படிவுகள் ஏற்படுேதற்கான ோய்ப்புக்கள்  ிக அதிக ாகும். தாக்கங்கள் 
 த்தி  ானதாக அற ேதுடன், இது அபிேிருத்தி வேறலகறள முடிவுறுத்துேதற்கான 
மசயற்பாடுகள்  ற்றும் அதற்கு எடுக்கும் வநரம் வபான்ைேற்ைில் தங்கியுள்ளது.         

 
தற்ப ாதுள்ள உட்கட்ெக ப்பு வசதிகளான ப ாக்குவரத்து, டதாெர் ாெல்கள், சக்தி வழங்கல் 
ப ான்றவற்றிலான தாக்கங்கள்  
திட்டத் தறலயடீுகளுக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேவ்வேறுபட்ட புேியியல் அற ேிடங்களினுள்ளும், 
அதறன சூழவுமுள்ள உட்கட்டற ப்பு ேசதிகள் கீவழ ேிபரிக்கப்பட்டுள்ளன: 

நீர் வழங்கல் 
திட்ட அமுல்படுத்தல் பகுதியில் ோழும் குடும்பங்களுக்கு குழாய்நீர் ேசதிகள் ேழங்கப்படேில்றல. 
இப்பகுதி  க்கள் த து குடிநீர் வதறேறய கிணறுகள் மூல ாக பூர்த்திமசய்து மகாள்ேதுடன், 
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மபரும்பாலான  க்கள் குடிநீர் வதறேகளுக்காக ஆழம் குறைோன கிணறுகறளப் 
பயன்படுத்துகின்ைனர். இப்பகுதியில் பாதுகாப்பான குடிநீருக்கான தட்டுப்பாடுகள் நிலவுேதனால், 
குடிநீர்  ற்றும் குடி றன நீர்த்வதறேகளுக்கு முன்னுரிற  ேழங்கப்படுகின்ைது. நீர்த்வதக்க 
நிர் ாணிப்பின் நிறைேில் குடிநீர் வதறேகளுக்காக குைிப்பிடத்தக்களவு நீர் ஒதுக்கப்படும். இக்குடிநீர் 
ேழங்கலினால் பல்வேறு வநரடியான  ற்றும்  றைமுக ான நன்ற கள் ஏற்படும்.  

ப ாக்குவரத்து, டதாெர் ாெல்  ற்றும்  ின் வழங்கல் 
இப்பகுதியானது பிரதான ேதீியுடன் இறணக்கப்பட்டுள்ளது. இரத்தினபுரி  ற்றும் மேல்லோய 
பகுதியினூடான மகாழும்பு –  ட்டக்களப்பு A4 பிரதான ேதீியானது, திட்டப்பகுதிக்கு அருகாக 
மசல்கின்ைது. இவ்ேதீியானது திட்டப்பகுதிறய ஏறனய ேதீிகளுடன் இறணக்கின்ைது. இதனூடாக, 
பாதிக்கப்பட்ட  க்கள் இடம்மபயர்ேினால் இழக்கும் ேசதிகறள அனுபேிக்கின்ைனர். அப்பகுதி 
 க்கள் புதிய பகுதிகளுக்கு இடம்மபயர்றகயில், அேர்களுக்கு புதிய உட்கட்டற ப்பு ேசதிகறள 
ேழங்கவேண்டிய வதறேயுள்ளது. ேதீி ேசதிகள் அபிேிருத்தி மசய்யப்பட்டு பிரதான ேதீிகளுடன் 
இறணக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால் சில ேதீிகள் 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும். 
 

மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியினூடாக ஊடுருேிச்மசல்லும் இரு ேதீிகள் சில எதிரான 
தாக்கங்கறள எதிர்வநாக்குகின்ைன. முதலாேது, தரேனமகாட ஊடான பல்வலக  – படல்கும்புை ேதீி, 
இது B ேறக ேதீியாக அற ேதுடன், ேதீியின் பல்வேறு பகுதிகள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகின்ைன. 
இரண்டாேது, ரட்டன மதனிய – மகண்டேின்ன ேதீி ஆகும். இது C ேறக ேதீியாக அற ேதுடன், 
 ாகாண ேதீி அபிேிருத்தி அதிகாரசறபயின் கீழ் பரா ரிக்கப்படுகின்ைது. தற்வபாதுள்ள ேதீிகளுடன் 
இறணப்புக்கறள ஏற்படுத்த  ாற்று ேதீிகள் ேழங்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.       
 
முழு திட்டப்பகுதிக்கு ான  ின்சாரத்திறன ேழங்குேதற்குரிய வதசிய  ின் ேழங்கல் 
கட்டற ப்பானது, திட்ட இடத்துக்கு அருகில் அற ந்துள்ளது. இப்பகுதியில் மபரும்பாலான 
குடும்பங்களுக்கு  ின்  ேசதிகள் ேழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதியில் மதாறலத்மதாடர்பு இறணப்பு 
ேசதிகள் காணப்படுகின்ைன. மேள்ளநிறலப் பகுதியிலிருந்து  க்கறள இடம்மபயர்த்தியதன் பின்னர், 
 ின் ேழங்கல்  ற்றும் மதாறலத்மதாடர்பு ேசதிகள் இன்ற யினால்  க்கள் பல்வேறு 
அமசளகரியங்கறள எதிர்வநாக்குேர்.      
கலாச்சார  ற்றும் ச ய அம்சங்கள்/ அவதானிப்புக்கள்  
கலாச்சார  ற்றும் ச ய நடேடிக்றககளில் எந்தேித ான குைிப்பிடத்தக்க தாக்கங்களு ில்றல. 
ற லகஸ்மதன்ன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிேிலுள்ள கிரேண்ணாமகாட கிரா த்தில் 
அற யப்மபற்றுள்ள அசரனசரண ஆரண்ய மசனசுன ேிகாறர எனும் ஒவரமயாரு ேணக்கஸ்தலவ  
அற யப்மபற்றுள்ளது. கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பினால், ேிகாறரக் கட்டட ான 
தர் ஷாலாேவுடன் ேிகாறரக்குச்மசாந்த ான அறர ஏக்கர் காணி மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும். 
பாதிக்கப்பட்ட கட்டற ப்பின் தறரப்பகுதி ஏைக்குறைய 1800 ேர்க்க அடிகளாகும். 
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் ோழும்  க்கள் ச ய மசயற்பாடுகளுக்காக இதறனப் 
பயன்படுத்துகின்ைனர். மேள்ளநிறலப் பகுதியிலிருந்து  க்கறள இடம்மபயர்த்துேதனால் 
ேிகாறரக்கு எந்தேித ான பாதிப்புக்களு ில்றல. எவ்ோைாயினும், இடம்மபயரும்  க்களுக்கான 
ேணக்கஸ்தலம் இழக்கப்படுகின்ைது. ஆகவே, அம் க்களுக்கான ேணக்கஸ்தலத்திறன 
ேழங்குேதற்குரிய நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும்.   

ட ாது வசதிகள் 
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தினால் மதன்னயாய முன்பள்ளிக்குச் மசாந்த ான கட்டடம் 
பகுதியளேில் பாதிப்புகுள்ளாேதாக  திப்படீ்டிலிருந்து அைியக்கூடியதாகவுள்ளது. இப்பாடசாறல 
பல்வலக  கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிேில் அற யப்மபற்றுள்ளது. இந்நீர்த்வதக்கத்தினால் ஆறு 
 லசலகூடங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், தற்வபாறதய நிறலயில் இப்பாடசாறலயில் 35 
 ாணேர்களும், 6 ஆசிரியர்களும் காணப்படுகின்ைனர். பாடசாறலயின் பாதிக்கப்பட்ட 
கட்டற ப்புக்கள்  ீளற க்கப்படுதல் அேசிய ாகும். மபாது ேசதிகளுக்குரிய மபரும்பாலான 
பயனாளிகளும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைனர்.  

 

4.5 விவசாயத் தாக்கங்கள் 

 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் தற்வபாதுள்ள நீர் பாய்ச்சப்படும் பள்ளப்பகுதியில் 
பயிர்ச்மசய்றகயாக மநற்பயிர்ச்மசய்றக ேிளங்குேதுடன், ஏறனய பயிர்கள்  ிகவும் சிைியளேில் 
பயிரிடப்பட்டுள்ளன. பிரதான பயிர்மசய் நடேடிக்றககள் யால பருேகாலத்தில் 
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முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க மதாழிற்பாடுகளின் ஆரம்பத்துடன், யால 
 ற்றும்  ஹா பருேகாலங்களில் தற்வபாதுள்ள  ற்றும் புதிய நீர்ப்பாசனப்பகுதிகளில் 13,000 ஏக்கர் 
காணிகள் பயிரடப்படுகின்ைன. இப்பயிர்மசய்நடேடிக்றககளுடன் புதிய பயிர் ேறககறளயும் 
உள்ோங்க பல்வேறு ஆவலாசறன நிகழ்வுகள் முன்மனடுக்கப்பட்டன.     

  
நீர்ப்பாசன நீரிலான நேனீ ேிேசாய மதாழினுட்பங்களில் தங்கி மதாழிற்படுதல் அதிகரித்தல்  
 ற்றும் உற்பத்தி ேிருத்தியிலான அதிகளோன மேளியக உள்ளடீுகளினால் சுற்ைாடலுக்கான 
எதிரான தாக்கங்கள் அதிகரிக்கின்ைன. 
அவதவபான்று, கும்புக்கண் ஓயாேின் மதாழிற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டதும், மபாருத்த ான ேிேசாய 
மதாழினுட்பத்துடனான நீர்ப்பாசன நீரினால், உற்பத்தித்திைன் அதிகரித்து, ேறுற றய ஒழித்தல், 
 ற்றும் உணவுப்பாதுகாப்பில் பாரிய பங்களிப்பிறனச் மசலுத்துேதுடன், திட்டப்பகுதி  ற்றும் 
அதறன சூழவுள்ள பகுதிகளில் ோழும்  க்களின் ோழ்க்றகத்தரத்திறன வ லும் 
வ ம்படுத்துகின்ைது. எவ்ோைாயினும், பல்வேறு காரணங்களினால், மபாருளாதார  ற்றும் சுற்ைாடல் 
ரீதியாக நிறலயான நீர்ப்பாசன ேிேசாய ானது வகள்ேிக்குைியாகியுள்ளது. நீர்த்வதக்க நிர் ாணம் 
 ற்றும் ேிேசாயத் திட்டங்கறள அமுல்படுத்தல் மசயற்பாடுகளில், இரு பிரதான அேத்றதககளில் 
சுற்ைாடல் தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடும்.   

     

அ) நிர் ாை அவத்கத 
ேிேசாய நடேடிக்றககளில் நிர் ாண வேறலகளினாலான தாக்கங்கள் தற்காலிக ானறேயாக 
அற ேதுடன், சுற்ைாடலுக்கு எதிரான தாக்கங்கறள ஏற்படுத்துகின்ைன. ேிேசாய 
நடேடிக்றககளுக்கு நிர் ாண அேத்றதயினாலான எதிரான தாக்கங்கள் குைிப்பிடட்ட 
அற ேிடத்துக்கு ேிவசட ானறேயாகும். ஏற்படக்கூடிய எதிரான தாக்கங்கள் 
அறடயாளங்காணப்பட வேண்டும ன்பதுடன், அேற்ைிறன தணிப்பதற்கான மசயற்பாடுகள் 
முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 
 

பிரதான ாக நிர் ாணக்காலத்தில் மேளிேிடப்படும் தூசுகளினால் ேளி  ாசறடதல் வ லும் 
அதிகரிப்பதனால், அப்பகுதியில் பணிபரியும் ேிேசாயிகள்  ற்றும் சூழவுள்ள குடியிருப்புக்களுக்கு 
பல்வேறு எதிரான தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடும். வ லும், மேளிேிடப்படும் தூசுகள் தாேரங்களின் 
ேிதானப்பறடகளின்  ீது படிேதனால் ஒளித்மதாகுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு தாேரத் மதாழிற்பாடுகள் 
பாதிப்பறடேதுடன், உற்பத்தித்திைன்  ற்றும் தரம் வபான்ைேற்ைிலும் மசல்ோக்குச் மசலுத்துகின்ைது. 
இந்நிறலயானது, பண்றணகள், கட்டறளப்பகுதிகள்  ற்றும் நீர்ப்பாசனக் கடத்தல் கட்டற ப்புக்கள் 
வபான்ை அபிேிருத்திகள் முன்மனடுக்கப்படும் பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடும்.       

   

ஆ) நிர் ாை அவத்கத 
புதிய அபிேிருத்திப்பகுதிகளில் ேிேசாயத் திட்டங்கறள ஆரம்பிப்பவத மதாழிற்பாட்டு 
அேத்றதயிலான பிரதான மதாழிற்பாடாகும். முன்னர் குைிப்பிட்டோறு, நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தினால்  
வ ற்பக்க நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தின் கீழ், மநற்பயிர்ச்மசய்றக தேிர்ந்த ஏறனய பயிர்மசய் 
நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படத் திட்ட ிடப்பட்டுள்ளன.  

 

4.6. டதால்ட ாருளியல் இெங்களிலான தாக்கங்கள் 

 

மதால்மபாருளியல் திறணக்களத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட AIA அைிக்றகயின் பிரகாரம், 
திட்டப்பகுதியில் 41 மதால்மபாருளியல் முக்கியத்துேம்ோய்ந்த இடங்கள் காணப்படுேதாக 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. இதில் திட்ட நடேடிக்றககளினால் 11 இடங்கள் வநரடியாகவும், 10 
இடங்கள்  றைமுக ாகவும் தாக்கத்துக்குள்ளாகும். அறடயாளங்காணப்பட்ட இடங்களின் ேிபரங்கள் 
அட்டேறண 4.14 லும், உரு 4.9  லும் தரப்பட்டுள்ளன.  
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அட்ெவகை 4.15 டதால்ட ாருளியல்  ற்றும் வரலாற்றியல் இெங்களிலான தாக்கங்கள் 

 
அ) பநரடியாக  ாதிக்கப் டும் இெங்கள் 

இல. அக விெ 
இல. ட யர்     விவரைம் 

 

1 
L1 

தம் லத்தன்ன 
ேிகாறர 

முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயினால் இப்பகுதி 
வநரடியாக பாதிக்கப்படும் 

 

2 
L4 

மஹாரமகால்ல -  
 ட்பாண்ட றேப்பு 

முன்ம ாழியப்பட்ட அறணயினால் இப்பகுதி 
வநரடியாக பாதிக்கப்படும் 

3 L6 சில்ோேின் குளம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், நிர் ாண 
நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் பாதிப்பறடயும். 

4 L7 இரும்புக் கசடு 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், நிர் ாண 
நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் பாதிப்பறடயும். 

5 L15 
பிந்துனுகடேே- பாறை 
சீரற ப்பு 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். 

6 L41 ேட்டார  குளம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். 

7 L16 ஹபாஸ்ஸ குளம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். 

8 L19 
 

மகசல்ேத்றத – 
புராதான அறண 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். 

9 L31 இத்தாகட்டுே குளம்  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். 

10 L32 பனுோர – அறண 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். 

11 L23 புராதனக் கால்ோய் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், குளத்தின் 
 ீள்நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் வநரடியாகப் 
பாதிப்பறடயும். மபரும்பாலான பகுதிகள் 
ேிேசாயிகளினால் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ஆ) பநரடியாக  ாதிக்கப் டும் இெங்கள் 
 

1 L10 வேவஹரகல – 
அழிவுண்ட பகுதி  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

2 L11 
வேவஹரகல – 
 ட்பாண்டப் படிவுகள் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

3 L12 
ஹபஸ்ஸ – புராதன 
ேிகாறர 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

4 L13 பிந்துனுக்கடோே – 
அழிவுண்ட குளம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

5 L14 
பிந்துனுக்கடோே – 
 ட்பாண்டப் படிவுகள் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 
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6 L17 
டிவகாதாயாய  - 
அழிவுண்ட பகுதிகள்  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

7 L18 
டிவகாதாயாய  - 
 ட்பாண்டப் படிவுகள் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

8 L29 வதனாகல்லந்த குளம்  
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

9 L30 
இத்தாகட்டுே-  
 ட்பாண்டப் படிவுகள்  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

10 L34 
வசனாகலார்ே 
அழிவுண்ட பகுதிகள்  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது ஆனால், திட்டத்தினால் 
 றைமுக ாகப் பாதிப்பறடயும். 

இ) திட்ெ இெத்துக்கு  ாதிப்புகள் இல்கல 

1 L2 
வேவஹரபண்டித்தன்ன 
ேிகாறர  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல  

2 L3 
வேவஹரமகாட 
ேிகாறர 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

3 L5 புராதன அறண 
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

4 L8 
பட்டுகம் ான – 
 ற்பாண்டப்படிவுகள் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

5 L9  யூரகிரி ேிகாறர  இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

6 L20 மகசல்ேத்றத - stupa 
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

7 L21 வேவஹரயாய குளம் 
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

8 L22 றநமபனயாய குளம் 
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

9 L24 மத ட்ட ல் ேிகாறர 
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

10 L25 
கல்தம் ண்டிய 
ேிகாறர 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

11 L26 
எ ாலிகாேில – புத்தர் 
உருேப்படம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

12 L27 
தம்வபமகாட – வபாசத் 
உருேப்படம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

13 L28 எத்தி வல ேிகாறர 
இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

14 L33 திஸ்மலன் ேிகாறர  இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

15 L35 ேத்வதக  – ேிகாறர  இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

16 L36 
அத்தி வல இரும்பு 
எச்சங்கள் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

17 L37 
ம ார ல்மபாக்குண 
அழிவுண்ட பகுதிகள்  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

18 L38 
ம ார ல்மபாக்குண 
குளம் 

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

19 L39 மகாட்டியாகல குளம்  இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 

20 L40 
ேட்டார  அழிவுண்ட 
பகுதிகள்  

இப்பகுதியானது மகாள்பரப்புப்பகுதிக்கு மேளிவய 
அற யப்மபற்றுள்ளது. தாக்கங்கள் இல்றல 
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உரு 4.12 திட்ட ் குதியில் அளடயாைங்காை ் ட்ட பதால்ப ாருைியல்  குதிகளைக் காட்டும் வளர டம் 
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அட்ெவகை 4.16 தாக்கங்களின் டதாகுப்பு ப ட்ரிக்ஸ்  

   

முன்ட ாழியப் ட்ெ கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்பதக்கத் திட்ெத்தினால் ட ளதீக, உயிரியல்  ற்றும் ட ாருளாதாரச் சூழலில் ஏற் ெக்கூடிய தாக்கங்கள் [(0) –  ிரபயாகிக்க முடியாது, (-1) – 

றக்கைிக்கத்தக்க எதிரான தாக்கங்கள், (-2) –  த்தி  ான எதிரான தாக்கங்கள், (-3) குறிப் ிெத்தக்களவு எதிரான தாக்கங்கள், (+1) புறக்கைிக்கத்தக்க பநரான தாக்கங்கள்,  (+2) -  த்தி  ான 
எதிரான தாக்கங்கள், (+3) - குறிப் ிெத்தக்களவு பநரான தாக்கங்கள்) 

நிர் ாை அவத்கத டதாழிற் ாட்டு அவத்கத 
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1-1 இயற்கக வாழிெங்களின் 
விஸ்தீரம் 

0 -3 -1 -1 -1 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 0 0 1 0 0 -2 

1-2 வாழிெ வாய்ப்புக்கள் 0 -2 0 -1 -2 0 -1 -02 -2 -1 -1 -2 -2 -1 1 0 0 0 1 0 0 -2 

1-3 வாழிெத் தரம் 0 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -1 1 0 -3 0 1 0 0 -2 

1-4  ிகமுக்கிய வாழிெங்களின் 
விஸ்தீரம்/ தரம்  

0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -3 -1 1 0 0 -1 

1-5 தகரயியல் இனங்கள் 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -2 0 1 0 0 -2 

1-6 நீரியல்/ அகர நீரியல் இனங்கள்  0 -2 -2 -1 -2 -3 -3 -1 -1 -1 0 -1 2 -1 1 0 -3 0 2 0 0 -2 

1-7  ிகமுக்கிய இனங்கள் 0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 1 0 -2 0 1 0 0 -2 

1-8 விலங்கு இெம்ட யர்வுகள் 0 -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -1 2 0 -2 0 1 0 0 -2 

1-9  னித – யாகன முரண் ாடு  0 -3 -1 -1 0 0 -2 -3 -2 0 0 -1 -1 0 2 0 -1 -1 0 0 0 -3 

நீ
ரி
ய

ல்
 

2-1 தகரயியல் நீரின் அளவு 0 -2 0 0 +2 0 -2 -1 0 -2 0 0 3 1 2 0 0 2 0 1 2 2 

2-2 தகரயியல் நீரின் தரம்  0 -3 -1 -1 -3 -3 -3 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 2 0 -3 -1 2 1 2 -2 

2-3 வடிகான் வடிவக ப்புக்கள் 0 -2 -1 0 -2 0 -2 -1 -2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 -2 

2-4 நிலக்கீழ் நீர்  ட்ெம்  0 -2 -1 0 0 0 0 -2 0 -3 0 0 +3 0 2 0 0 2 3 1 0 2 

2-5 நிலக்கீழ் நீரின் தரம்  0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 -1 0 0 1 0 2 0 -3 1 3 1 0 0 

 
ை

ல்
 

3-1  ண்ைரிப்பு -2 -2 0 -1 -2 0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 3 0 0 1 3 1 0 -1 

3-2  ண்ைின் விகளதிறன் -1 -2 0 -1 -2 0 -2 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 2 0 1 0 3 0 0 -1 

3-3 சரிவுகளின் உறுதியற்ற தன்க   -1 -1 -2 -1 -2 0 -1 -2 -2 -3 -2 -1 -2 -1 2 0 0 1 2 0 0 -1 

3-4 துண்ொக்கப் ட்ெ  ாகறகளில் 
உறுதித்]தன்க  இழக்கப் டுதல் 

-2 -2 -3 -1 -2 0 -1 -1 -1 -3 -3 -1 -1 -1 1 0 0 0 1 0 0 -1 

3-5 கனியுப்பு வளங்கள் -2 -2 -2 0 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
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வ
ள

ி 5-1 வளியின் தரம் 0 -2 0 -1 -2 -1 -2 -2 -2 0 0 -1 0 0 2 0 -1 0 2 0 0 -2 

5-2 ஒலி  0 -2 -3 -1 -2 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

5-3 அதிர்வுகள் 0 -2 -3 -1 -2 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

சமூ
க
 – 

ட
 ா

ரு
ள

ாத
ார

 

6-1 காைியின் ட று தி  -1 0 0 0 0 0 0 3 3 -1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 

6-2 டதாழில் வாய்ப்புக்கள் -3 1 1 0 2 0 0 3 3 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

6-3  ீள்குடிபயற்றம் -3 0 0 0 0 0 0 3 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-4 வாழ்வாதாரங்கள் -3 1 0 0 2 0 0 3 2 1 1 2 2 0 1 0 0 0 1 0 3 3 

6-5 வறுக  ஒழிப்பு 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 

6-6 கலாச்சார/ டதால்ட ாருளியல் 
ட று திக்கான இெங்கள்  

0 -2 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6-7 சுகாதாரம் 0 -2 0 -1 -1 -2 -1 0 -1 0 0 -1 2 0 2 0 -2 0 0 0 3 0 

6-8 நீர்  ற்றும் தூய்க  0 -1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 0 0 0 3 0 

6-9 உட்கட்ெக ப்புக்கள்  -2 -1 -1 -1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
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அத்தியாயம் 5 

5. தைிப்பு நெவடிக்கககள் 

5.1 நிலப ல்  ற்றும் நிலக்கீழ் நீரின் நீரியல்  

5.1.1 ஆறு  ற்றும் அதன் அருகிலுள்ள வாழிெங்ககள  ரா ரித்தல் 
 

கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கம்  ற்றும் நுக ண்டிய அறணக்கட்டின் மேளிோயில் கட்டற ப்புக்கள், 
அதிகுறைந்த சமூகேியல் வதறேகள்  ற்றும் அறண அல்லது அறணக்கட்டுக்கு கீழான 
பகுதியிலான ஆற்றுப்பகுதி  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள பகுதிகளில் சூழலியல் வதறேகறள 
திருப்திகர ானதாக நிறைவேற்றும் ேறகயில் மதாடர்ச்சியான நீர் ேளங்கறள ஏற்படுத்தும் 
ேறகயில் ேடிேற க்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 
 

5.1.2 டவள்ள நிகலக கள்  
 

அப்பகுதியிலுள்ள உயிர்கள்  ற்றும் கட்டற ப்புக்களின் பாதுகாப்பிறன உறுதிப்படுத்தும் ேறகயில், 
பின்ேரும் தணிப்பு நடேடிறககள் முன்மனடுக்கப்படும்.  
1. அறண நிர் ாணிப்புக்கான வேறலத் திட்டத்தில் ஆற்றுப்பகுதியிலான நில 

வ ல்நிரப்புக்றகயானது இறுதி உருப்படியாக அற தல் வேண்டும். பிரதான கட்டற ப்புக்கள் 
 ற்றும் ஆற்றுப்பகுதி தேிந்த அறணப்பகுதியின் நிர் ாண நடேடிக்றககள், ஆற்ைிறன மூடும் 
மதாழிற்பாட்டிறன ஆரம்பிக்கமுன்னர் நிறைவுமசய்தல் அேசியா ாகும். 

2. ேைட்சியான காலத்துக்கு ஆற்று மூடுறக திட்ட ிடப்படுேதுடன், ஆற்ைின் நிறைவுற்ை 
மேளிோயில் கட்டற ப்புகளினூடாக ஆற்ைின் தற்காலிக திருப்பங்கறள ஏற்படுத்தல் 
அேசிய ாகும். 

3. ஆற்று மூடுறக காலப்பகுதியில், ஏற்படக்கூடிய மேள்ளநிறல காரண ாக மதாழிலாளர்கள் 
 ற்றும் ஏற்கனவே நிறைவுற்ை வேறலகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பதிப்புக்கறள தணித்தல், அவத 
வநரத்தில் பள்ளப்பகுதியில் ோழும்  க்களுக்கு இயற்றகக்கு  ாைான மேள்ளநிறலற றய 
ஏற்படுத்தா ல் அேசரநிறல தயார்படுத்தல் திட்டத்திறன உருோக்குதல் அேசிய ாகும். 

4. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பின் பின்னர் ஏற்படக்கூடிய இயற்றகக்கு  ாைான 
மேள்ளநிறலற றயத் தேிர்க்கும் ேறகயில் கீழ்ேரும் நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும்; 
 

I. பள்ளப்பகுதியில் ோழும் உயிர்கள்  ற்றும் மசாத்துக்களுக்கு  ிகக்குறைந்த 
தாக்கத்திறன ஏற்படுத்தக்கூடிய ேறகயில் அறணயின் குைிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படும் 
மேடிப்புக்கள் மதாடர்பான தகேல்கள் 

II. குளத்தின் அறண  ற்றும் முதன்ற க் கட்டற ப்புக்களுக்கான ஆய்வு அட்டேறண 

III. ஆறரக் கதவு மதாழிற்பாடுகள், வநரம்  ற்றும் அேச முன்நிறலற கறள மதாடர்பில் 
பள்ளப்பகுதியில் ோழும்  க்களுக்கு அைியப்படுத்தும் ேழிமுறைகள் மதாடர்பில் 
அேசரநிறல தயார்படுத்தல் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படும். 

IV. அேசரநிறல தயார்படுத்தல் நிறலற களுக்குத் வதறேயான  னித ேளங்கள், 
மபாருட்கள்  ற்றும் கருேிகள் ஆகியன அேசரநிறல தயார்படுத்தல் திட்டத்தில் 
உள்ளடக்கப்படுதல் வேண்டும். 

 

5.1.3 நீர் சிகறப் ிடித்தல்  ற்றும் உவர்த்தன்க  அ ிவிருத்திகயத் தடுத்தல் 
 

திட்ட ேடிேற த்தல் அேத்றதயில், ேிறனத்திைனான இயற்றக ேடிகான் கட்டற ப்புக்கள் 
 ற்றும் நீர்ப்பாசன ேறலயற ப்புக்கறள ேடிேற த்தல்  ற்றும் நீர்ப்பாசனக் காணிகளிலிருந்து 
வபாது ானளவு தூரத்தில் அவ் ேடிகான் கட்டற ப்புக்களுக்கான இடத்திறன ஒதுக்குதல். 
 

காணி சுத்திகரிப்பு காலப்பகுதியில் இயற்றக ேடிகான் கட்டற ப்புக்களுக்கு அருகில் கழிவு 
வசர்ேதனால், ேடிகான்கள் தறடப்படுதல், உேர்தன்ற   ற்றும் ஏறனய சுற்ைாடல் பிரச்சறனகள் 
ஏற்படுேதகான ோய்ப்புக்கள் நிலவுகின்ைற யினால், கழிவுகறள ேடிகான்களுக்கு அருகில் 
மகாட்டுேறத தேிர்த்தல் அேசிய ாகும். 
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ஒவரயளோன மேள்ள ஆழம், ேிறரோன நீர்ப்பாசன  ற்றும் ேடிகான் அற ப்புக்கறள ஏற்படுத்தல் 
 ற்றும் நீர்ப்பாசனத்துக்கான ம ாத்த நீரினளறேக் குறைத்தல் வபான்ைேற்றுக்காக காணி 
அளேிடலின் துல்லியத்தன்ற   ற்றும் களங்கறள தர ிடல் ஆகியன  ிகவும் 
முக்கிய ானறேயாகும். இது உேர்தன்ற  உருோக்கம், நீர் சிறைப்பிடிப்பு  ற்றும் 
 ண்ணரிப்பிறன தா த ாக்கும். நீர்ப்பாசன ேடிகான்  ற்றும் வ லதிக நீறர வசகரிப்பதற்காக 
பண்றணகளுக்குரிய ேடிகான் கட்டற ப்புக்கள் நிறுேப்படும். இதனால், உேர்தன்ற  உருோக்கம், 
நீர் சிறைப்பிடிப்பு  ற்றும்  ண்ணரிப்பு ஆகியன குறைேறடயும்.     

 

5.2 புவியியல்  ற்றும்  ண்ணுென் டதாெர்புகெய தாக்கங்ககள தைித்தல் 

 
புேியியல்  ற்றும்  ண்ணுடன் மதாடர்புறடய தாக்கங்களுக்காக பின்ேரும் தணிப்பு 
நடேடிக்றககள் பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளன; 
 

• பிரதான நிர் ாண நடேடிக்றககறள ேைட்சியான காலப்பகுதியில் முன்மனடுத்தல் 
அேசியம் 

• நிர் ாண மூலப்மபாருட்களின் வச ிப்பிடங்கள் நீர்நிறலகளிலிருந்து கணிச ானளவு 
தூரத்தில் அற யப்மபறுேதுடன், அறே பயன்படுத்தப்படாத நிறலற களில் மூடப்படுதல் 
அேசிய ாகும். 

• அகற்ைப்படும் கழிவுகளின் மேளித்திைந்த நிறலயிலுள்ள வ ற்பரப்புக்கள் 
தாேரமூடுறககளினால் நிறலப்படுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும். 

• தற்வபாதுள்ள ேடிகான் பாறதகள்  ற்றும் முன்ம ாழியப்பட்ட நிர் ாணப்பகுதிகளில் 
தறரத்வதாற்ைற ப்பியல்  ாற்ைங்கறளத் தணித்தல் அேசிய ாகும் 

• ேடிகான் தறடப்படுதல்/ மநருக்கடிகறள தேிர்க்கும் ேறகயில் தற்காலிக ான ேடிகான் 
கட்டற ப்புக்கள் நிறுேப்படுதல் அேசிய ாகும். 

• ஐதான நில அற ப்புக்கள், குைிப்பிட்ட நிய  அளவுகளுக்கு அழுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும் 

• கும்புக்கண அறணக்கட்டு  ற்றும் ஹுலந்தா ஓயா அறணக்கட்டு வபான்ைேற்ைில் 
ேண்டலரிப்பிறன கட்டுப்படுத்தும் ேறகயில் ேண்டல் மபாைிக்கட்டற ப்புக்கள் 
நிறுேப்படுதல் அேசிய ாகும். 

• முன்ம ாழியப்பட்ட கால்ோயின் வதறேயான பகுதிகள் ரிப்ரப் அல்லது புற்தறர மூடுறக 
அற ப்புக்களினால் மூடுதல் அேசிய ாகும்.  

• ஆற்ைங்கறரகள், கால்ோய் கறரப்பகுதிகள்  ற்றும் புதிதாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
 ரநடுறக நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.  

• அதிக சரிவுள்ள காணிப்பகுதிகளில் சிைிய  ண் பாதுகாப்பு அறணகறள நிர் ாணிக்கப்படும். 
• நிறலயற்ை பாறைப்பகுதிகள் அறடயாளங்காணப்பட்டு, அறே நிர் ாண அேத்றதயில் 

அகற்ைப்படுதல் அேசிய ாகும். 
• தற்வபாறதய நிறலயில் அறணப்குதிக்கு அருகிலுள்ள றகேிடப்பட்ட இரத்தினக்கல் 

 ற்றும்  ணல் அகழும் பகுதிகறள அறடயாளங்கண்டு, அறண நிர் ாண 
நடேடிக்றககளுக்கு முன்னர் அேற்ைிறன சீரற த்தல் அேசிய ாகும். 

• நிறலயற்ை பாறைத்துண்டுகள்  ற்றும் வ ற்படிவுகளுக்கு முறைவய பாறை திருகு 
புரியாணியற ப்பு  ற்றும் மகாங்கிரீட்ேிசிைல் மசயற்பாடுகறள முன்மனடுத்தல் வேண்டும் 

 

•  த்திய சுற்ைாடல் அதிகாரசறப (CEA)  ற்றும் புேியியல் ஆய்வுகள்  ற்றும் 
சுரங்கப்பணியகத்தினால் (GSMB) பிரசுரிக்கப்பட்ட சுற்ைாடல் ேிதிமுறைகள்/ 
ேழிகாட்டல்கள் ஒப்பந்தக்காரரினால் பின்பற்ைப்படுதல் அேசிய ாகும். 
 

• வ லும், இப்பகுதிகள் மதாடர்ந்தும் இரத்தினக்கல் காணப்படும் பகுதிகளாக நம்பப்படுேதன் 
காரண ாக, அகழ்வு நடேடிக்றககறள ஆரம்பிக்க முன்னர், இரத்தினக்கல் ேளங்கள் 
காணப்படும் பகுதிகளில் பின்பற்ைப்படவேண்டிய மசயற்படிமுறைகள் மதாடர்பில் 
இரத்தினக்கல்  ற்றும் தங்க ஆபரண அதிகாரசறபயின் அைிவுறுத்தல்கறளப் மபறுேதுடன், 
அறனத்து வேறளகளிலும் அேர்களின் பரிந்துறரகறளப் பின்பற்றுதல் அேசிய ாகும். 
 

• அறனத்து சுரங்க நிர் ாண நடேடிக்றககளும் இன் கண்காணிப்புக்களுடன் 
முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 
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• உபவ ற்பரப்பு புேியியல் நிறலற கறள ேிளங்கிக்மகாள்ளும் ேறகயில் அறண அச்சு, 
சுரங்க உள்ோயிகள், சுரங்க/கால்ோய் தடங்கள்  ற்றும் நீர்த்வதக்கப்பகுதிகளில் புேியியல் 
 ற்றும் கட்டற ப்பு ேடிேற ப்பியறல முன்மனடுத்தல் வேண்டும். 
 

• அத்திோர ேிபரங்கறள தீர் ானித்தல், காணியின் உறுதித்தன்ற றய புரிந்து, நீர்க்கசிவு 
நிறலற கறள எதிர்வுகூறும் ேறகயில் அறண அச்சு, சுரங்க உள்ோயிகள், 
சுரங்க/கால்ோய் தடங்கள்  ற்றும் நீர்த்வதக்கப்பகுதிகளில் புேியியல்  ற்றும் கட்டற ப்பு 
ேடிேற ப்பியறல முன்மனடுத்தல் வேண்டும். பாதக ான ேிறளவுகறள தணிக்கும் 
ேறகயிலான நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும். 
 

• பாறைத் திருகுபுரியாணியிடல், மகாங்கிரீட் மதளித்தல், புறரயறடப்பு, முதன்ற யான 
 ற்றும் இரண்டாம்நிறல உட்பூச்சுக்கள் வபான்ை  ிகவும் மபாருத்த ான புேிநுட்பேியல் 
முறைற கறளப் பயன்படுத்தி சுரங்கத்தின் நிறலயற்ை பகுதிகறள உறுதிப்படுத்தல் 

 

• ெுுரங்க நிர் ாணத்துக்கு முன்னரும், நிர் ாணக்காலத்திலும் நிலக்கீழ்நீர்  ட்டத்திறன 
கண்காணித்தல். வ லும், பாதிப்புக்கள் ஏற்படும ன கண்டைியப்படு ாயின், நிலக்கீழ் நீர் 
குறைேினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும்  க்களுக்கான நீறர ேழங்குேதற்குரிய நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படும்.     

• எதிர்காலத் வதறேகளுக்காக புேியியல்/ கட்டற ப்பு ேறரபியல் (ேறரபடங்கள்)  ற்றும் 
நீர் ட்ட ஆழங்கள் (பதிவுகள்) பதியப்படுதல் வேண்டும் 

• ஒப்பந்தக்காரர் NBRO அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிந்துறரகறள PMU  ற்றும் 
NBRO இன் ஒருங்கிறணப்புக்களுடன் பின்பற்றுதல் அேசிய ாகும். 
 

தற்வபாறதய நிறலயில், முன்ம ாழியப்பட்ட அறண அச்சின் ேலது கறரக்குரிய புேிநுட்பேியல் 
ஆய்வுத்தரவுகள்  ாத்திரம் காணப்படுகின்ைன. ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியின் 
உபவ ற்பரப்பின் புேியியல் தன்ற யிறன ஆேணப்படுத்தும்ேறகயில் ேிரிோன புேியியல், 
புேிநுட்பேியல்  ற்றும் புேிப்மபளதீகேியல் ஆய்வுகள் முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 
 

5.3 வனவிலங்குகளின் வாழிெங்கள் இழக்கப் டுதல்  ற்றும்  னித-யாகன முரண் ாடுகள் 
தீவிர கெவகத ஈடுடசய்தல் 
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கப்பகுதி  ற்றும் அதன் கட்டறளப் பகுதிகள், 
ேிவசட ாக புதிதாக அபிேிருத்தி மசய்யப்படவுள்ள பகுதி  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளினால் 
பல்வேறு இயற்றகயான ோழிடங்கள்; ஆற்வைார காடுகள், ேைட்சியான கலப்பு பசுற யான 
காடுகள், தர ிைக்கப்பட்ட ேைட்சியான கலப்பு பச்றசக்காடுகள்  ற்றும் புதர்நிலங்கள் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும். இவ்ோழிடங்கள் அதிக மசைிேில் ேிலங்குகள்  ற்றும் தாேரங்கறளக் 
மகாண்டறேயாக அற யப்மபற்றுள்ளன. எவ்ோைாயினும், இதன் தாக்கங்கள் 
குைிப்பிடத்தக்கறேயாக அற கின்ைவபாதிலும், முழுற யாக தணிக்க முடியாது. 
திட்டப்பகுதியினுள் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள்  ற்றும் காடுகள்  ற்றும் ேனேிலங்குகறள 
 ீளற ப்பவத ஒவரமயாரு மசயற்படுத்ததத்தக்க தணிப்பு மசயற்பாடாக அற யப்மபற்றுள்ளது. 
ேனேிலங்கு பாதுகாப்புத் திறணக்களத்தின் ஆவலாசறனகளுடன் ேிலங்கு  ீட்புத் 
திட்டம ான்ைிறன உருோக்கி, நீர்த்வதக்கத்துக்கான நீர் நிரப்பல் காலப்பகுதியில் அதறன 
அமுல்படுத்தல் அேசிய ாகும். அத்துடன், மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் பல்வேறு உள்நாட்டு 
 ற்றும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்கள் அேதானிக்கப்பட்டற யினால், மபாருத்த ான ேிலங்கு 
 ீட்புத் திட்டம ான்ைிறன உருோக்கி, சில இனங்கறள இடம்மபயர்த்தும் ேறகயில், ேிவசட ாக 
அரிதான, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன ான Celastrus paniculatus (துஹுந்து) அத்திட்டத்திறன 
அமுல்படுத்தல்  ிகவும் அேசிய ாகும்.              

 

திட்ட நடேடிக்றககள் நிறைவுற்ைதும், நிர் ாணப் மபாருட்கறள களஞ்சியப்படுத்தல், தற்காலிக 
தங்கு ிடங்கள் வபான்ை நடேடிக்றககளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பகுதிகள்  ீளற க்கப்படுதல் 
அேசிய ாகும். காடுகறள  ீளற த்தல்  ற்றும்  ரநடுறகறய வ ம்படுத்தல் வபானேற்றுக்கான 
பகுதிகறள அறடயாளங்காணும்மபாருட்டு ேிரிோன  திப்பமீடான்று முன்மனடுக்கப்படுதல் 
வேண்டும். ேதீிகளின்  ருங்குகள், கால்ோய் தடங்கள், தற்காலிக மதாழலாளர் தங்கு ிடங்கள் 
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 ற்றும்  ர மூடுறககலற்ை ஏறனய பகுதிகளில்  ரங்கறள நடுதல்  ிகவும் அேசிய ாகும். 
அத்துடன், நீர்த்தக்க FSL லிளிருந்து 100 m ஒதுக்கீட்டுப்பகுதியில்  ரங்கறள நடமுடியும். 
 

திட்டப்பகுதியானது, ேிவசட ாக கட்டறளப்பகுதியானது யால வதசிய ேனத்துக்கு அருகாற யில் 
அற யப்மபறுகின்ைற யினால், ேருடத்தில் மபரும்பாலான  ாதங்களில், ேிவசட ாக ேைட்சியான 
காலங்களில் யாறனகளின் நட ாட்டம் அதிகளேில் காணப்படுகின்ைது. ஆகவே, இப்பகுதிய 
 த்தி  ான  னித- யாறன முரண்பாடுகறள மகாண்ட பகுதியாக ேறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
நீர்ப்பாசன நீர் காணப்படுதலுடன், ோழிட இழப்பினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் யாறனகளின் 
நட ாட்டம் அதிகரிப்பதனால்  னித- யாறன முரண்பாடுகள் வ லும் அதிகரிக்கக்கூடும். ஆகவே, 
 னித- யாறன முரண்பாடுகறளத் தணிப்பதற்குரிய நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படுதல் 
வேண்டும். அத்துடன், குடியிருப்புக்கள்  ற்றும் நீண்டகாலப் பயிர்கறளக் மகாண்ட பகுதிகறள சூழ 
 ின்சார வேலிகறள அற த்தல் அேசிய ாகும். பருேகால பயிர்மசய்றக முன்மனடுக்கப்படும் 
பகுதிகள் தற்காலிக வேலிகளினால் பாதுகாக்கப்படுதல் வேண்டும்.  ின்சார வேறலகறள 
நிர் ாணித்தல்  ற்றும் பரா ரித்தல் நடேடிக்றககள், பிரவதச மசயலகம்  ற்றும் 
நீர்ப்பானத்திறணக்களத்தின் ஒருங்கிறணப்புடன், ேனேிலங்கு பாதுகாப்புத் திறணக்களத்தின் 
கண்காணிப்புக்களுடன், உள்ளூர் சமூகத்தினால் வ ற்மகாள்ளப்படுதல் அேசிய ாகும்.  ின்சார 
வேலிகறள அற ப்பதற்கான நிதியுதேிகள் திட்டத்தினூடாக ேழங்கப்படுேதுடன், வேலி 
பரா ரிப்புச் மசலவுகளுக்காக அன்பளிப்பு நிதிகள் பயன்படுத்தப்படும். வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட 
திட்டத்தினால் புதிய முரண்பாட்டுப் பகுதிகள் உருோகு ாயின், குறைந்தது 50 km  ின்சார 
வேலியிறன நிர் ாணிப்பதற்கான வ லதிக நிதியுதேிகள் தனியாக ஒதுக்கப்படும். 
 

கும்புக்கண் ஓயா நிர் ாணிப்பினால் ஏற்படக்கூடிய காடழிப்பிறன தணிக்கும் ேறகயில், ேலது 
கறர  ற்றும் இடது கறர கால்ோய்ப் பகுதிகள், HFL  ற்றும் BTL க்கு இறடப்பட்ட தாங்கும் 
பிரவதசம், முன்ம ாழியப்பட்ட பூப்பை  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதியிலான சரிவுப்பகுதிகளில்  ீண்டும் 
காடுகறள  ீளுருோக்கும் மபாருட்டு ஏைக்குறைய 152 மஹக்டயர் காணிகறள ஒதுக்கீடுமசய்ய 
முன்ம ாழியப்பட்டுள்ளது. வ லும், திட்டத்தின் கீழ்  ீள்காடுருோக்கம் உள்ளடங்களாக சுற்ைாடல் 
தணிப்பு நடேடிக்றககளுக்காக 200  ில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்துள்ளதுடன், இது உரு 5.1  ற்றும் 
உரு 5.2 களில் காட்டப்பட்டுள்ளது.                    
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உரு 5.1 முன்பமாழிய ் ட்ட மீை்காடுருவாக்க ்  குதிகை் -  2  க்கத்தில் 1 வது  க்கம் 
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உரு 5.2 முன்பமாழிய ் ட்ட மீை்காடுருவாக்க ்  குதிகை் -  2  க்கத்தில் 2 வது  க்கம் 
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5.4 சமூகத் தாக்கங்களுக்கான தைிப்பு நெவடிக்கககள்  

5.4.1 காைி  ற்றும் டசாத்துக்களின் சுவகீரிப்புக்கான தைிப்பு நெவடிக்கககள்  
 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட579 குடும்பங்களில், 298 

குடும்பங்கள்  ீள்குடிவயற்ைப்பட வேண்டியறேயாகும். ஆகவே, இத்திட்ட ானது ேறக A 
ஐக்மகாண்ட  ீள்குடிவயற்ைத் திட்ட ாக ேறகபிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே, முழுற யான 
 ீள்குடிவயற்ை மசயற்பாட்டுத் திட்டம ான்று (RAP) நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் 
உருோக்கப்பட்டு, திட்டத்திறன ஆரம்பிக்க முன்னர் அமுல்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். திட்டத்தின் 
ேடிேற ப்பு அேத்றதயில் RAP நிறைவேற்ைப்படுதல் அேசிய ாகும். பாதிக்கப்படும் தரப்பினர் 
 ற்றும் மசாத்துக்களின் ேிபரங்கள் RAP  ஐ தயாரிக்க முன்னர் அறடயாளங்காணப்படும். 
திட்டத்தினால் தனியாருக்குச் மசாந்த ான மபரு ளேிலான வ ட்டுக்காணிகள்  ற்றும் ேயல் 
காணிகள் (909.5) ஏக்கர்கள்) மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதுடன், இதனால்  க்கள் தங்களது 
ோழ்ோதாரத்திறன இழக்கின்ைனர். வ லும், 298 குடும்பங்கள் வநரடியாகவும், 281 குடும்பங்கள் 
மபாருளாதார ரீதியாகவும் இடம்மபயர்க்கப்படுகின்ைனர். 
 

திட்டத்தினால் மபளதீக ரீதியாக இடம்மபயர்தல், மபாருளாதார/  ற்றும் ோழ்ோதார ரீதியான 
இழப்புக்கள், திட்டத்தினாலான எதிரான தாக்கங்களாக அற யப்மபறுகின்ைன. திட்டப்பகுதி  ற்றும் 
அதறன சூழவுள்ள பகுதிகளில் ோழும் ேைிய  ற்றும் ேறுற க்வகாட்டிலுள்ள  க்களின் 
ோழ்ோதாரத்திறன ேிருத்திமசய்தல்  ற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் முறைப்பாடுகளுக்குரிய 
தீர்வுகளுக்கான நடேடிக்றககறள ேிருத்தி மசய்ேதனூடாக திட்டத்தினாலான நன்ற கள் 
முறையாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுேறத உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக அற யும். இது தேிர, 
திட்டத்தினாலான காணி சுேகீரிப்புக்களினாலான நிரந்தர ான மபளதீக  ற்றும் மபாருளாதார 
இடம்ப்யர்வுகள்  ற்றும் ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட காணிகறள  ீளப்மபறுதல் வபான்ைன, ஏறனய 
அறனத்துத் திட்டங்களுக்கும் மபாதுோனமதாரு சோலாக அற ப்மபறுகின்ைது. 
 

தனியார் காணிகறள சுேகீரிப்பது  ிகவும் சிக்கலான, அதிக உணர்திைன் ிக்க ேிடய ாகும். இது 
 க்களுடனான ேிவசட மதாடர்புகறளக் மகாண்ட சமூகத்தின் கலாச்சார ேளங்கறள  ீள ிப்பறத 
ேிட கடின ானதாக அற யக்கூடும். உைேினர்கள், ேிேசாயக் காணிகள், வ ய்ச்சல் 
தறரகளுக்கான பாறதகள் இழக்கப்படுதல்  ற்றும் ஏறனய ேரு ான ீட்டும் ேதீிகளுக்கான 
பாறதகள் இழக்கப்படுதல் வபான்ைனவும் காணி சுேகீரிப்பு  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ை 
நடேடிக்றககளினாலான பாதக ான தாக்கங்களாகும். 
 

பாதிக்கப்படும் ோழ்ோதாரங்களின் தன்ற யிறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு ோழ்ோதார 
 ீளற ப்புத் திட்டங்கள் உருோக்கப்படுதல் வேண்டும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் 
மபரும்பாலான குடும்பங்கள் தங்களது ோழ்ோதாரத்துக்காக ேிேசாயத்திறன 
நம்பியுள்ளற யினால், சிைியளோன காணித்துண்டிறன சலுறகயாக ேழங்குகின்ைற யானது 
அேர்களின் ேிருப்பத்திறன அறடேதற்கு ஏதுோக அற யும்.  க்களின் ோழ்ோதாரங்களில் 
ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்  ற்றும் திட்டத்தினாலான தாக்ககளிலிருந்து 
 ீண்டுேரும் ேறகயில், நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் NIRP மகாள்றக பின்பற்ைப்படுதல் 
வேண்டும். 
 

தனியார் காணிகறளத் தேிர, குைிப்பிட்டளோன ேனப்பாதுகாப்புத் திறணக்களத்துக்கு (FD) 
மசாந்த ான காணிகளும் உள்ளடங்குகின்ைன. ேிவசட ாக, ேனப்பாதுகாப்புத் திறனக்களத்தின் கீழ் 
பூப்பை  ற்றும் தம்பான கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில் (GND) புதிய நீர்ப்பாசனப்பகுதிகளாக 
 ற்றும்  ிகவும் ேிரும்பத்தக்க  ீள்குடிவயற்ைப் பகுதியாக அறடயாளங்காணப்பட்ட பகுதிகள் 
ேனப்பாதுகாப்புத் திறனக்களத்தினால் பரா ரிக்கப்படுகின்ைன. திட்டத்துக்கு 
இக்காணிகறளப்பயன்படுத்துேதற்கான அனு தி ேனப்பாதுகாப்புத் திறனக்களத்திட ிருந்து 
மபைப்படுதல் அேசிய ாகும். திட்டத்தினாலான வ ட்டுக்காணிகளின் இழப்புக்களுக்கு நஷ்டஈடாக 
வ லதிக பணத்மதாறக ேழங்கப்படுதல் வேண்டும்.  க்களுக்கு தங்களது ோழ்ோதாரத்திறன 
முன்மனடுப்பதற்கு  ாற்றுேழிகள் எதுவும் இல்லாத நிறலயில்,  க்கள் புதிய காணிகறள 
மகாள்ேனவு மசய்து, ேரு ான ஈட்டுறகக்காக (பயிர்ச்மசய்றக) அேற்ைிறனப் பயன்படுத்த 
நிர்ப்பந்திக்கப்படுேர். பாதிக்கப்பட்ட ஒவ்மோரு குடும்பங்களுக்கு ான வ ட்டுக்காணி  ற்றும் ேயல் 
காணிகள் உள்ளடங்களாக காணித்துண்டுகள் ேழங்கப்படும். வ லும், காணி  ீளற ப்புக்கான 
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எதிர்காலப் மபறு தி  ற்றும்  ீண்டும் ேரு ானத்றத ஈட்டுதல் வபான்ைேற்றுக்கான வபாது ான 
நஷ்டஈட்டுப்மபாதிகள் ேழங்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.            

 

5.4.2 வர்த்தக டசயற் ாடுகளிலான தாக்கங்களுக்கான தைிப்பு நெவடிக்கககள் 

  
மேள்ளநிறலப்பகுதியில் ேர்த்தக மசயற்பாடுகள் முன்னிறல மபைாததுடன், சிைியளோன ேர்த்தக 
நடேடிக்றககள் காணப்படுகின்ைன. ஏைக்குறைய 4 ஏக்கர் ேர்த்தகக்காணிகள் 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ேர்த்தகக மசயற்பாடுகறள அபிேிருத்தி 
மசய்ய ேிவசட கேனம் மசலுத்தப்படுதல் வேண்டும். ேர்த்தக நிறலயங்கள் வேறு இடங்களுக்கு 
இடம்மபயர்க்கப்பட்டு, புதிய ோடிக்றகயாளர்களின் ஆதரவு  ீள்நிறுேப்படும் ேறர கடின ாக 
உறழக்கவேண்டும். இக்காலகட்டத்தில், ேரு ானத்திறன இழக்கும் ேர்த்தகர்களுக்கான 
நஷ்டஈட்டுப் மபாதிகள் ேழங்கப்படுேது குைித்து கேனம் மசலுத்துதல் அேசிய ாகும்.   

 

5.4.3 வைக்கஸ்தலங்கள்  ற்றும் ட ாதுச்டசாத்துக்களுென் டதாெர்புகெய தாக்கங்களுக்கான 
தைிப்பு நெவடிக்கககள்  

 
கிரேண்ணாமகாட கிரா த்தில் (ற லகஸ்மதன்ன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு) 
அற யப்மபற்றுள்ள ேிகாறர பாதிப்புக்குள்ளாகும். ஒரு கட்டற ப்பு இழக்கப்படுேதுடன் 
(தர் சாலாே), முறையாக  ீள்நிர் ாணிக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். வ லும், நஷ்டஈட்டுப்மபாதிக்கு 
வ லதிக ாக மபாருத்த ான காணித்துண்டுகள் ேழங்கப்படுேது அேசிய ாகும். 
திட்டத்தினால், மதன்றனயாய முன்பள்ளிக்குரிய இரு கட்டடங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும். வ லும், 
HFL பகுதியில்  லசலகூடங்கள்  ாத்திரமும், ஏறனய கட்டடங்கள்  ற்றும் கட்டற ப்புக்கள் HFL 
எல்றலக்கு மேளியில் அற ந்துள்ளற யினால், பாதிக்கப்பட்ட கட்டற ப்புக்கள்  ாத்திரம்  ீள் 
நிர் ாணிக்கப்படும்.          
 

ப ாக்குவரத்துக்களுென் டதாெர்புகெய தாக்கங்களுக்கான தைிப்பு நெவடிக்கககள் 
2 ேதீிகள்: பல்வலக  – தரேண்ணாமகாட ஊடான படல்கும்புை (B” ேறக ேதீி)  ற்றும் 
ரத்தனாமதனிய – மகண்டேின்ன ேதீி (C” ேறக ேதீி) ஆகியன மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும்.  ாற்று 
ேதீிகள் ேழங்கப்படவேண்டும ன்பதுடன், சமூகத்துக்கு  ிகக்குறைோன பாதிப்புக்கள் 
ஏற்படும்ேண்ணம் தற்வபாதுள்ள ேதீிகளுடன் இறணக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.   

 
5.4.4 முடிவுத்திகதிகய டவளிப் டுத்தல் 

 
நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் மபாது க்களுக்கான இறுதித்திகதிகள் மேளிப்படுத்தப்படுதல் 
வேண்டும். ஏறனய தறலயடீுகறளத் தேிர்ப்பதற்காக இறுதி முடிவுத்திகதிகறள மேளிப்படுத்தல் 
அேசிய ாகும். இல்றலமயனில், திட்டப்ப்பகுதியில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உரிற கறள ஏறனய சமூக 
உறுப்பினர்கள் ஆக்கிர ிப்பதற்கான அல்லது தறலயடீுகறள முன்மனடுப்பதற்கான ோய்ப்புக்கள் 
அதிக ாகும். நீர்ப்பாசனத்திறணக்களத்தினால் உரிய பகுதிகளுக்கான உரிற கள் 
நிர்ணயிக்கப்படுேதுடன், இது மதாடர்பில் ஏறனய பங்குதாரர்களான அப்பகுதிக்குரிய கிரா  
உத்திவயாகத்தர்கள்  ற்றும் பிரவதச மசயலாளர்களுக்கு அைியத்தரப்படும். 
 
5.4.5 காைி  ற்றும் கட்ெக ப்புக்களுக்கான நஷ்ெஈடுகள் 

 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மசாத்துக்களுக்கான நஷ்டஈடுகள் ேழங்குேதற்கு வதறேயான நிதிகள் 
மதாடர்பில் நீர்ப்பாசனத்திறணக்களத்தினால் தீர் ானிக்கப்படும். திட்டத்தினால் 
இடம்மபயர்க்கப்படவுள்ள பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான  ீள்குடிவயற்ைத் திட்டங்கள், உரிய 
மசயற்பாடுகளுடன் தயாரிக்கப்படுதல் வேண்டும். RAP தயாரிக்கப்பட்டதும். திட்ட அமுலாக்க 
அேத்றதயின்வபாது அமுல்படுத்தப்படும். 
சுேகீரிக்கப்படும் காணிகளின் அளவுகறள குறைப்பதற்கான குைிப்பிடத்தக்களோன முயற்சிகள் 
முன்மனடுக்கப்படும். பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தங்களது குடியிருப்பு அல்லது 
ேர்த்தகக்காணிகறளக் மகாண்ட குடும்பங்களின்  ிகக்குறைந்தளோன காணிகறள  ாத்திரம் 
சுேகீரிப்பதற்குத் வதறேயான நடேடிக்றககள் வ ற்மகாள்ளப்படும். நீர்த்வதக்க கால்ோய்கள், 
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சுரங்கப்பாறதகள்  ற்றும் ேதீிகளின் நிர் ாண நடேடிக்றககளினால், மசாத்துக்கறள இழந்து 
அல்லது ேளங்கறளப் பயன்படுத்தல் வபான்ை வநரடியான தாக்கத்துக்குற்படும் அறனத்து 
நபர்களுக்கு ான நஷ்டஈடுகள் முறையாக ேழங்கப்படுதல் வேண்டும். 

 

திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் அறனத்து நபர்களுக்கு ான மபாருத்த ான நஷ்டஈட்டுப்மபாதிகள் 
அல்லது  ீள்குடிவயற்ைத்திட்டங்கள் அல்லது மபாருத்த ான தன்ற றயப்மபாறுத்து 
அறேயிரண்றடயும் ேழங்குதல் அேசிய ாகும். 
இதனால் ஏற்படக்கூடிய எதிரான தாக்கங்கறளத் தணிக்கும் ேறகயில் பின்ேரும் நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படும்; 

1.  க்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதகா ான தாக்கங்கறள தேிர்க்கும் அல்லது தணிக்கும் 

ேறகயில்  ாற்றுத் மதரிவுகறள முன்றேத்தல்; 

2. காணி உரிற யற்ைேர்களுக்கான நஷ்டஈட்டுப்மபாதிகறள ேழங்குதல்; 

3. பாதிக்கப்பட்ட  க்களுக்கு  ீள்குடிவயற்ைத் மதரிவுகளுக்கற ய ஆவலாசறனகறள 

ேழங்குதல்; 

4. பாதிக்கப்பட்ட  க்கள் அேர்களின் மூல சமூகத்துடன் மேற்ைிகர ான சமூக  ற்றும் 

மபாருளாதார ஒருங்கிறணப்பிறன ஏற்படுத்தல்; 

5. பாதிக்கப்பட்ட  க்களுக்கான முழுற யான சமூக  ற்றும் மபாருளாதார  ீளற ப்புக்கள். 

   

பொதிக்கப்பட்ட  பரக்ளுக்கு கொணி அல்லது பண  ஷ்டஈடட்ிகனப் மபறுவதற்கொன மதரிவுககள 
வழங்குதல் அவசிய ொகு ். வீடுககள இழக்கு ்  பரக்ளுக்கொன வொய்ப்புக்கள் மீள்குடிநயற்றக் 
மகொள்ககயின் கீழ் வழங்கப்படுதல் அவசிய ொகு ். சிலர ் பண  ஷ்டஈட்டிகனப் மபற்று த து 
மெொ ்த விருப்பத்துக்நகற்ப  ொற்று ஏற்பொடுககள ஏற்படுத்திக்மகொள்ளவு ், ந லு ் சிலர ் ொற்றுக் 
கொணிககளப் மபற்று அவற்றில் வீடுககள  ிர ்ொணிக்கவு ் விருப்ப ்மதரிவித்துள்ளனர.் 
இவ்வொறொன  ிகலக களின் நபொது, கொணிகளுடன், வீடுககள  ிர ்ொணிப்பதற்குரிய 
பணப்மபறு திகளு ் வழங்கப்படலொ ். எவ்வொறொயினு ், இதம்தரிவுகள் அகனதத்ு ் பொதிக்கப்பட்ட 
தரப்பினருடன் ந லதிக கல ்துகரயொடல்களுக்குட்படுத்தப்படு ்.     

பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருடனான ஆவலாசறன நிகழ்வுகளிலிருந்து அேர்கள் கீழ்ேருேனேற்ைில் 

ஆர்ேமுள்ளேர்களாக திகழ்கின்ைனர் என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது;  

a) தங்களது தற்வபாறதய மதாழிலிவலவய இருக்க ஆேலாகவுள்ளனர் 

b) தங்களது மசாந்தகளுடனான உைவுகறள மதாடர்ந்து வபண ேிரும்புகின்ைனர் 

c) பாடசாறலகள், கறடகள், மதாழில் சந்றதகள் அருகிலுள்ள அவத சூழலில் ோழ 

ேிரும்புகின்ைனர் 

d) புதிய சூழலுக்கு தங்கறள பழக்கிக்மகாள்ேது கடினம் என கருதுகின்ைனர்   

 
எவ்ோைாயினும், அப்பகுதியில் ோழ்பேர்களின் தனிப்பட்ட ேிருப்பங்கறள அைியும் ேறகயில் 
ேினாப்பத்திர  திப்படீுகறள முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும்.  ீள்குடிவயற்ைத் திட்டத்தின் 
அமுல்படுத்தல் மூவலாபாயங்களுக்கான தனிப்பட்ட நபர்களின் ேிருப்பங்கறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும்.  
 

• பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடனான ேடீுகள், அேர்களது பண்றணகறள  ீள் நிறுவுேதற்கான 
காணிகறள ேழங்குேது அேசிய ாகும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் காணிகறள 
இழந்த குடும்பங்கள், தங்களுக்கு ேழங்கப்பட்ட காணிகள் அல்லது  ிகுதியாவுள்ள 
காணிகளில் நிர் ாணிப்பதற்கான பணத்திறன மபற்றுக்மகாள்ேதில் ஆர்ேம் காட்டுகின்ைனர். 

• காணிகறள  ாத்திரம் இழந்தேர்கள்  ாற்றுக்காணியிறன வகாருகின்ைனர். தற்வபாதுள்ள 
பண்றணக்காணிகளில் ஒருபகுதி பாதிப்புக்குள்ளாகு ாயின் (ேடீ்டுத் வதாட்டங்கள்), 
திட்டத்துக்காக சுேகீரிக்கப்படும் காணிப்பரப்புக்குரிய நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்படுதல் 
வேண்டும்.    
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5.4.6 தன்னிச்கசயான  ீள்குடிபயற்றத்திகன  தைிப் தற்கான முயற்சிகள் 

 
ேிரிோன மபாைியியல் ேடிேற ப்பிறன தயாரிக்றகயில், சாதாரண  க்களின் இடம்மபயர்வுகறள 
தணித்தல், முறையான தரநிய ங்கள்  ற்றும் நிபந்தறனகறள உறுதிப்படுத்தலுடன்  
அேர்களுக்கான பாதக ான தாக்கங்கறள தணிப்பதற்கான முயற்சிகள் வ ற்மகாள்ளப்படும்.   

 

• நஷ்டஈடானது சந்றதப்மபறு தியிறன பிரதிபலித்தல் அேசிய ாகும். 
• தற்வபாறதய இடங்களிலிருந்து மேளிவயை முன்னர் நஷ்டஈடுகறள ேழங்குதல் வேண்டும் 

• காணிகளின் மபறு திகள் அதிகரிப்பதற்கான ோய்ப்புக்கள் காணப்படின் அது மதாடர்பில் ேிவசட 
கேனம் மசலுத்தப்படுதல் வேண்டும் 

• மபரும்பாலான  க்கள் தங்களது ோழ்ோதாரத்துக்காக தங்களது காணிகளில் தங்கியுள்ளனர். 
ஆகவே, அேர்கறள  ீள்குடிவயற்ைம் மசய்றகயில் வபாது ானளவு காணிகள் ேழங்கப்படுதல் 
மதாடர்பில் கேனம் மசலுத்தல் அேசிய ாகும். 

• ேியாபாரங்கறள இடம்மபயர்த்துறகயில், ஏறனய ேசதிகள்  ற்றும் ஏறனய அரச உதேிகறள 
ேழங்குதல் மதாடர்பில் அரசு கேனம் மசலுத்தல் வேண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் தங்களது முந்திய குடியிருப்புக்களுக்கு அருகில்  ீளக் 
குடிய ர்த்தப்படுோர்களாயின் சிறுேர்கள் தங்களது பறழய பாடசாறலக்வக மசல்ேத்துக்கு 
ேழிேகுப்பதுடன், தங்களது சமூக  ற்றும் கலாச்சார நிய ங்கறளயும் பாதுகாக்க உதேியாக 
அற யும். 

•  ீள்குடிவயற்ைத்துக்கு காணிகள் ேழங்கப்படு ாயின் வபாது ானளவு காணிகள் ேழங்கப்படுதல் 

வேண்டும். 
 

குடியிருப்புக்ககள இெம்ட யர்த்துதல் 
 ீள்குடிவயற்ைத்தின் வநாக்கங்களாக,  ீள்குடிவயற்ைப் பகுதிகறள உருோக்குதல்  ற்றும் 
 ீள்குடிவயற்ைத்தினாலான தாக்கங்களள் மதாடர்பில் கேனப் மசலுத்துதல் ஆகியன 
உள்ளடங்குகின்ைன. காணிகறள சுேகீரிக்க  ற்றும் தம்ேசோக்குேதற்குரிய (காணி சுேகீரிப்புச் 
சட்டம்) உரிற கறளக் மகாண்ட அரச நிறுேன ாக, நீர்ப்பாசன  ற்றும் நீர் ேளங்கள் 
முகாற த்துே அற ச்சு ேிளங்குகின்ைது. சட்டத் வதறேப்பாடுகறளக் கடந்து, நிர் ாண 
மசயற்பாடுகளினால் இடம்மபயர்ந்து  ற்றும் குடிமபயர்ந்து ோழும் குடும்பங்கள் மதாடர்பில் ேிவசட 
கேனம் மசலுத்தப்படுேது தன்னிச்றசயான  ீள்குடிவயற்ைக் மகாள்றகயினால் 
உறுதிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். 
      

வளங்ககள இெம்ட யர்த்துதல் 
 ீள்குடிவயற்ைத்துக்குத் வதறேயான ேளங்கள்; 

• குடிமபயர் இடங்கள் அறடயாளங்காணப்படுதல் வேண்டும் 

• பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருடன் பணிபுரிேதற்கான வபாது ான நிபுணத்துேம் 

• வநரத்துக்கு நஷ்டஈடுகறள ேழங்குேதற்காக வபாது ான நிதியியல் ேளங்கள் 
காணப்படுகின்ைற   
 

வடீுகள்  ற்றும் வர்த்தக அக ப்புக்ககள இெம்ட யர்த்துதல் 
கீழ்ேரும் மூன்று குழுக்களின் கட்டற ப்புக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகும் –  

1. குடியிருக்கும் குடும்பங்கள் 

2. மநற்காணி  ற்றும் வ ட்டுக்காணிகள்  ாத்திரம் பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்கள் 

3. சிைிய ேியாபாரக் குடும்பங்கள் 

 
குடிட யர்வுத் டதரிவுகள் 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் அதிகளேிலான குடும்பங்கள் (298)  ற்றும் நான்கு (04) 
குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், மபாருத்த ான இடங்களில்  ீளக்குடிய ர்த்துேது 
அேசிய ாகும். பகுதியிளேில் பாதிப்பறடயும் குைிப்பிட்டளவு குடியிருப்பாளர்கறள (281) 
 ீள்குடிவயற்ைவேண்டிய அேசிய ில்றல ஆனால் காணிகள் இழக்கப்பட்டு, மசாத்துக்கள் 
பாதிப்புக்குள்ளாகும் குடும்பங்களுக்கான நஷ்டஈடுகறள ேழங்குதல் அேசிய ாகும். தங்களது 
முன்றனய இடங்களுக்கு அருகிவலவய  ீளக்குடிய ர்த்தப்படுேவத முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 
மபரும்பாலான  க்களின் ேிருப்ப ாகும்.    
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 ீள்குடிபயற்றத்துக்குப் ட ாருத்த ான இெங்கள்    
கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கமேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 236 பிரதான குடும்பங்கள்  ற்றும் 
25 உப குடும்பங்கள் (ம ாத்த ாக 261) தங்களது ேடீுகறள இழப்பதனால் 
 ீள்குடிவயற்ைத்துக்குள்ளாகின்ைனர். வ லும், சுரங்கப்பகுதியில் 22  குடும்பங்களும், புதிய கால்ோய் 
பகுதியில் 15 குடும்பங்களும்  ீள்குடிவயற்ைப்படவேண்டியேர்களாகவுள்ளனர். அத்துடன், ேியாபார 
நடேடிக்றககளில் ஈடுபடும் 9  குடும்பங்களுக்கான நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 
மபரும்பாலான குடும்பங்கள் தங்களது தற்வபாறதய குடியிருப்புக்களிலிருந்து தூரத்தில்  ீள்குடிவயை 
 றுப்புத்மதரிேித்தனர்.  க்கள் தங்களது பறழய குடியிருப்புப்பகுதிகளிலிருந்து அகற்ைப்படுேதனால் 
தங்களது சமூக  ற்றும் மபாருளாதார நன்ற கறள இழக்கின்ைனர். பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் 
ேடீுகறள நிர் ாணிப்பதற்கு  ிகுதிக்காணிகள் வபாது ானதாக அற யேில்றல. ேடீுகறள 
நிர் ாணிப்பதற்கான காணிகறள அேர்களாகவே வதடிக்மகாள்ேதற்கான ோய்ப்புக்கள்  ிகவும் 
அரிதாகும். குடியிருப்புக் காணிகள்  ற்றும் ேயல் காணிகள் ஆகிய இரண்றடயும் 
இழந்தேர்களுக்கு, ேழங்கப்படும் காணிகள் முந்திய குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு அருகில் அற தல் 
அேசிய ாகும். பண்றணகள்  ற்றும் மநற்காணிகளுக்கிறடயிலான தூரம் 4 km ஐ ேிடக்குறைோக 
அற தல் சிைந்ததாகும்.      
 

அட்ெவகை 5.1 அப்குதியிலுள்ள காைிகள்  ற்றும்  ீள்குடிபயற்ற இெங்களின்  ரப்புக்கள் 

இல
. 

 ிரபதச 
டசயலா

ளர் 
 ிரிவு  

கிரா  
உத்திபயா

கத்தர்  
 ிரிவு  

காைி விஸ்தீரைம்  உரிக த்த
ன்க   

காைி
யின் 
ட யர் 

குறிப்புகர 

1 

 
ம தக  பூப்பை ஏைக்குறைய 306 ஏக்கர்கள் 

(மஹக்டயர்கள்). 
றகேிடப்பட்ட காணி 
 ற்றும் முன்றனய 
காலத்தில் பயிர்மசய்றக 
நடேடிக்றககள் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டதற்கான 
ஆதாரங்கள்.  

அரசாங்கம் 
(ேனப்பாது
காப்புத் 
திறணக்க
ளம்) 

பூப்பை பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தினர் 
இக்காணி மதாடர்பில் நன்கு 
அைிந்துள்ளதுடன், அேர்கள் 
அப்பகுதியில் குடிவயைவும் 
தங்களது  ேிருப்பத்திறன 
மதரிேித்துள்ளனர். 
பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு 
ேழங்கப்பட்டுள்ள 
மபரும்பாலான 
பயிர்மசய்காணிகள்  ற்றும் 
சரிவுப்பகுதிகள்  ீள்குடிவயற்ை 
நடேடிக்றககளுக்காகப்  

 

பயன்படுத்தப்படும். 
 ீள்குடிவயற்ைப் பகுதியிலிருந்து 
பயிர்மசய்பகுதிக்கான தூரம் 
ஏைக்குறைய 2.5 
கிவலா ீற்ைர்களாகும்.  

2 தம்பான  க்களின் 
 ீள்குடிவயற்ைத்துக்காக 
ஏைக்குறைய  125 ஏக்கர் 
காணிகள் (50.6 மஹக்டயர்) 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்
ளன. இப்பகுதியில் ேடீுகள் 
 ற்றும் மபாது 
உட்கட்டற ப்பு ேசதிகள் 
நிர் ாணிக்கப்படும். 

 பப்பலா
மதனிய 

மதனிய 
(பூப்பை 
இடத்து
க்கு 
முன்னா
ல்) 

நீர்ப்பாசனத் திறணக்களம், 
 ாேட்ட ஒருங்கிறணப்புக் 
குழுவுடன் 
கலந்துறரயாடியதுடன், 
அேர்களின் ஒப்புதல் கடிதமும் 
ேழங்கப்பட்டது.  

காணிகறள ேிடுேிப்பது 
மதாடர்பில் ேனப்பாதுகாப்புத் 
திறணக்களத்துடன் 
வபச்சுோர்த்றதகள் 
முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன.   
 

பயிர்மசய் இடத்திலிருந்து 
 ீள்குடிவயற்ைப் பகுதிக்கான 
தூரம் ஏைக்குறைய 3.8 
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கிவலா ீற்ைர்களாகும்.   

  கீனமகாட  க்களின் 
 ீள்குடிவயற்ைத்துக்காக 
ஏைக்குறைய  101 ஏக்கர் 
காணிகள் (41 மஹக்டயர்)  
காணிகள் 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்
ளன. இப்பகுதியில் 
பாதிக்கப்பட்ட 
 க்களுக்கான ேடீுகள் 
நிர் ாணிக்கப்படும். 

அரசாங்கம் 
(ேனப்பாது
காப்புத் 
திறணக்க
ளம்) 

லூலமே
ட்டிய 

நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களத்தினால், ம தக  
பிரவதச மசயலகத்துடன் 
கலந்துறரயாடல்கள் 
வ ற்மகாள்ளப்பட்டதுடன், 
ஒப்புதல் கடிதமும் 
ேழங்கப்பட்டது. 
ேனப்பாதுகாப்புத் 
திறணக்களத்துடன் 
வபச்சுோர்த்றதகள் 
முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன 

 

பயிர்மசய் இடத்திலிருந்து 
 ீள்குடிவயற்ைப் பகுதிக்கான 
தூரம் ஏைக்குறைய 3.5 
கிவலா ீற்ைர்களாகும்.   

 

 ீள்குடிபயற்றப் குதிகய டதரிவுடசய்வதற்காக கெந்த ஒக்பொ ர் 15, 2021 வனப் ாதுகாப்புத் 
திகைக்களம்,  ிரபதச டசயலகங்கள்  ற்றும் நீர்ப் ாசனத் திகைக்கள உத்திபயாகத்தர்களின் 
 ங்களிப்புென் கூட்ொக ப ற்டகாள்ளப் ட்ெ இகைந்த கள ஆய்வின் கூட்ெறிக்கக  ின்னிகைப்பு 
V - (C) இல் தரப் ட்டுள்ளது. 
 

சமூக ஆய்வு  ற்றும் மபாது க்களுடனான ஆவலாசறன நிகழ்வுகளில் வபாது, ற லகஸ்மதன்ன, 
பல்வலக   ற்றும் ரத்தனாமதனிய கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில் ோழும் மபரும்பாலான  க்கள், 
ம தக  பிரவதச மசயலாளர் பிரிேிலுள்ள பூப்பை  ற்றும் பப்பலாமதனிய  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளில் 
 ீள்குடிவயை தங்களது ேிருப்பத்திறனத் மதரிேித்தனர் (தங்களது ேிருப்பத்திறன மதரிேித்த 
முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் பட்டியல் பின்னிறணப்பு V-(B) இல் தரப்பட்டுள்ளது). 
 

நீண்டகால ாக சுழற்சிமுறைப்பயிர்ச்மசய்றக மூல ாக முகாற மசய்யப்பட்ட காணிவய தர ிைக்கப்பட்ட 
ேனக்காணியாக அறடயாளங்காணப்படுகின்ைது. தரிசு  ற்றும் றகேிடப்பட்ட காணிகளில் பிரதான 
காணிப்பயன்பாடுகளாக புதர் ேனப்பகுதிகள் ேிளங்குகின்ைன.      
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உரு 5.3 பூ ் ற,   ் லாபதனிய மற்றும் லுல்பவட்டிய ஆகிய இடங்கைில் முன்பமாழிய ் ட்ட மீை்குடிதயற்ற ்  குதிகைின் சட்டளலட் நிழற் டம் 



 

151 
 

 

  

உரு 5.4 பூ ் ற மீை்குடிதயற்ற  குதிகளை சூழவுை்ை வசதிகை் (மூலம்: RAP கற்ளக, 2018)
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 வுலும்,  ீள்குடிவயற்ைப் பகுதிகள்  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளுக்கு  ாத்திரம் 
பயன்படுத்தப்படுேதுடன், புதிய குடிவயற்ைங்கள் எதுவும் அனு திக்கப்பட ாட்டாது. இக்காணிகளுக்கான 
அனு திகள், நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் ேனப்பாதுகாப்புத் திறணக்களத்திட ிருந்து 
மபைப்பட்டதன் பின்னர் முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தினால் மசாத்துக்கறள இழந்தேர்களுக்காக 
ேழங்கப்படவேண்டும ன பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதியாக, புதிய குடிவயற்ைங்களுக்கான, 
குடியிருப்பு ேடீுகள் உள்ளடங்களாக வதறேயான உட்கட்டற ப்பு ேசதிகள் ேழங்கப்பட்டதன் பின்னவர 
 ீள்குடிவயற்ைத்திறன வ ற்மகாள்ளு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. வ லும், இடம்மபயரும்  க்களின் 
ோழ்ோதாரம் அக்காலகட்டத்தில் முழுற யாக பாதிப்புக்குள்ளாேதனால், அேர்களின் 
ோழ்ோதரத்திறன   ீளற க்கும்ேறர வ லதிகக்மகாடுப்பனவுகறள ேழங்குேது அேசிய ாகும்.    

  

  
உரு 5.4 பமதகம பிரததச பசயலாைர் பிரிவில் பூ ் ற அளடயாைங்காை ் டட் 

மீை்குடிதயற்ற இடங்கை். 

 
5.4.7 முகறப் ாடு தீர்க்கும் ட ாறிமுகறயிகன நிய ித்தல் 

 

நீர்ப்பாசன நீர்த்வதக்க நிர் ாண நடேடிக்றககளினால் பாதிப்புக்குள்ளாகும் சமூகங்கள்  ற்றும் 
குடியிருப்புக்களுக்கான நம்பகத்தன்ற யான தீர்வுக்குரிய குரல்கள்  ற்றும் தாக்கங்களுக்கான தணிப்பு 
நடேடிக்றககள் ேிறனத்திைனானறேயாக அற ேதுடன், இது மதாடர்பில் நீர்ப்பாசனத் 
திறணக்களமும் மபாறுப்புடன் மசயற்படுதல் அேசிய ாகும். ஆகவே, முறைப்பாடுகறள தீர்ப்பதற்கான 
முறையான சமூகத்திறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட மபாைிமுறையிறன நிறுவுேது 
இன்ைியற யாததாகும். முறைப்பாடுகறள தீர்க்கும் மபாைிமுறையுடன் மதாடர்புறடயதாக 
நிய ிக்கப்படும் குழுேில், உரிய பங்குதாரர் நிறுேனங்கள், ேிேசாய அற ப்புக்கள்  ற்றும் ஏறனய 
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சமூகங்களின் உறுப்பினர்கள் உள்ோங்கப்படுேர். நிய ிக்கப்படும் முறைப்பாடு தீர்க்கும் குழுேினால் 
மேளிப்பறடத்தன்ற   ற்றும் நம்பிக்றகயுடன் மதாடற்படக்கூடிய மபாைிமுறைமயான்று நிறுேப்பட்டு, 
ேிறனத்திைனான முறையில் முன்மனடுக்கப்படும். 
     

அமுல்படுத்தல் மசயற்பாட்டினுள், ேிறனத்திைனான முறைப்பாடு தீர்க்கும் மபாைிமுறைமயான்று 
நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் உருோக்கப்பட்டு அமுல்படுத்தப்படும். திட்ட உரிற யாளர், 
முறைப்பாடு தீர்க்கும் மபாைிமுறையில் முறையான புரிந்துணர்றே மகாண்டிருத்தல் அேசிய ாகும். 
RAP இன் அமுல்படுத்தலின் வபாதான குறைபாடுகறள அறடயாளங்கண்டு, அேற்றுக்கான தணிப்பு 
நடேடிக்றககறள முன்மனடுப்பவத முன்ம ாழியப்பட்ட முறைப்பாடு தீர்க்கும் மபாைிமுறையின் 
வநாக்க ாகும்.      

 
GRC இன் உறுப்பினர்கள் 

பிரவதச மசயலாளர் (படல்கும்புை/ ம தக )     - தறலேர் 

அமுல்படுத்தும் அற ப்பின் பிரதிநிதி (PMU/DoI)    - மசயலாளர் 

காணி உத்திவயாகத்தர்  ற்றும் சமூக உத்திவயாகத்தர் (PMU/DoI)  - உறுப்பினர் 

கிரா  உத்திவயாகத்தர்/கள்       - உறுப்பினர் 

சமூக அற ப்புக்களின் பிரதிநிதி (ஆண்/மபண்)    - உறுப்பினர் 

உரிய உள்ளூர் அதிகாரசறபகளின் உத்திவயாகபூர்ே பிரதிநிதி (வதறேயாயின்) - உறுப்பினர் 

ஒப்பந்தக்காரரின் பிரதிநிதி (திட்ட இடம்)     - உறுப்பினர் 

சமூகங்களின் பிரதிநிதி       - உறுப்பினர் 

 

இவ் அற ப்பானது பிரவதச மசயலாளரினால் (படல்கும்புை/ ம தக ) தறலற  
ேகிக்கப்படுேதுடன்,அமுல்படுத்தல் அற ப்பின் பிரதிநிதி GRC இன் மசயலாளராக மதாழிற்படுோர். 

   
முகறப் ாடுககள தீர்ப் திலான டகாள்கககள்  ற்றும் சிறப் ான நகெமுகறகள்  

 

1. முறைப்பாடுகறள மபறுதல், பதிவுமசய்தல்/ ஆேணப்படுத்தல், அேற்றுக்கான தீர்வுகறள 
ேழங்குேதற்கு, பாதிக்கப்பட்ட  க்களுக்கு இலகுோன  ற்றும் புரிந்துமகாள்ளக்கூடிய 
ேழிமுறைகறள ஏற்படுத்தல் 

2. முறைப்பாடுகறள றகயாளும் ேிதம் மதாடர்பில் பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு அைியத்தருதல் 

3. பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் பங்களிப்புடன் முறைப்பாடுகளுக்கான தீர்வுகறள, எவ்ோறு  ற்றும் 
எப்படி அறடேது மதாடர்பில் கேனம்மசலுத்தல் 

4. திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள்  ற்றும் அேற்ைினாலான பாதக ான ேிறளவுகள் 

5. பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் பங்களிப்புடன் முறைப்படுகளுக்கான தீர்வுகறள ஒருங்கிறணந்த 
முறையில் தீர்ப்பது மதாடர்பில் கேனம் மசலுத்துதல் 

6. திட்டத்தினாலான அபாயங்கள்  ற்றும் பாதக ான தாக்கங்களுக்கான முறைப்பாடுகறள 
தீர்ப்பதற்கான மபாைிமுறைகறள நிறுவுதல் 

7. பாதிக்கப்பட்ட அறனத்துத் தரப்பினர்களுக்கு ான புரிந்துமகாள்ளக்கூடிய  ற்றும் 
மேளிப்பறடத்தன்ற யான முறையில் தீர்வுகறள எட்டுேதற்கான நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுத்தல் 

8. சமூகத்திறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட நிறுேனங்களினுள் நிறலயான, முன்னனுபேம்மகாண்ட, 
தகுதிோய்ந்த உறுப்பினர்கறள நிய ித்தல் 

9. முறைப்பாடுகறள மபறுதல்  ற்றும் அேற்றுக்கான பிரதிபலிப்புக்கறள ேழங்குேதற்கான 
மபாறுப்புக்கறள ேழங்குதல் 

10.  கிறடக்கப்மபறும் முறைப்பாடுகறள பதிவுமசய்தல், அேற்றுக்கான பதில்கள்  ற்றும் 
அைிக்றககறள  ீண்டும் சமூகத்துக்கு மேளிப்படுத்தல் 

11. முறைப்பாடுகறள தீர்க்கும் மபாைிமுறையினான பிரச்சறனகறள, அக்கறையுள்ள 
சமூகத்தினருக்கு அைிக்றகயாக ேழங்குதல். 
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5.4.8 ட ாது க்களுெனான ஆபலாசகனகள்  

 
அகெயாளங்காைப் ட்ெ  ிரச்சகனகள்  ற்றும் தரீ்வுகளுக்கு ட ாது க்களுெனான 
ஆபலாசகனகள் 
திட்டம் மதாடர்பான ேிழிப்புணர்வுகள்  ற்றும் முன்மனடுக்கப்படவுள்ள  ீள்குடிவயற்ை 
நடேடிக்றககள் மதாடர்பில் சமூகத்தினருக்கு ேிளக்க ளிக்கப்பட்டது. இந்நிறலயில் எழுப்பட்ட 
பிரச்சறனகள்  ற்றும் முன்மனடுக்கப்பட்ட கலந்துறரயாடல்களில் சில கீவழ குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன; 
 

• திட்டம் மதாடர்பான ேிபரங்கள்  ற்றும் அமுல்படுத்தல் மதாடர்பான பிரச்சறனகள்; 
• திட்டத்தினால்  ீள்குடிவயற்ைத்துக்கான ோய்ப்புக்கள்  ற்றும் அதனுடன் மதாடர்புறடய 

பிரச்சறனகள்.  

 

கலந்துறரயாடல்களின் வபாது, குைிப்பிட்ட தறலப்பு மதாடர்பில் சமூகத்தினரின் கருத்துக்கறள 
மபறும் ேறகயில் பங்குபற்றுதல் அணுகுமுறைக் கட்டற ப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது. இம்முறையில் 
பதில்கள் ேழங்கும் ேதீம்  ிகவும் அதிக ாகக் காணப்பட்டது. இக்கலந்துறரயாடலில், சமூகத்தினர், 
அதிகாரிகள்  ற்றும் ஏறனய பங்குதார்கள்  ற்றும் திட்டத்தினால் பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய 
அறனத்துத்தரப்பினரும் பங்குபற்ைினர். திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் தரப்பினரின் முறைப்பாடுகள் 
கலந்துறரயாடப்பட்டதுடன், அேற்றுக்கான மசயற்படுத்தத்தக்க தீர்வுகளும் முன்றேக்கப்பட்டன. 
பங்குதாரர்  ற்றும் சமூக ஆவலாசறனகளின் வபாது ேிவசட ாக பின்ேரும் ேிடயங்கள் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டன. 
 
• படல்கும்புை  ற்றும் ம தக  ஆகிய பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளிலுள்ள மூன்று கிரா  

உத்திவயாகத்தர் பிரிவுகளில் ேடீ்டுத்வதாட்டங்கள் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு, 
த து ேடீ்டுத்வதாட்டங்கறள  ீள் நிறுவுேதற்கான காணிகள் ேழங்குதல். இேர்களின் 
ோழ்ோதாரம் வ ட்டுநில பணப்பயிர்களில் தங்கியுள்ளற யினால், அேர்கள் 
மநற்காணிகளுக்கு வ லதிக ாக ஒரு ஏக்கர் வ ட்டுக்காணிகறள எதிர்பார்க்கின்ைனர். வ லும், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் இழக்கப்படும் காணிகளுக்குப்பதிலாக ேழங்கப்படும் 
காணிகளில் தங்களது ேடீுகறள நிர் ாணிப்பதற்கான பணத்திறனப் மபைவும் ேிரும்புகின்ைனர். 

• திட்டத்தினால் முழுற யாக பாதிக்கப்படும் குடும்பங்கள் தங்களது பாதிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கு 
அருகிவலவய ேசிக்க ஆறசப்படுகின்ைனர். 

• பாதிக்கப்படும் குடும்பங்களிலுள்ள  ாணேர்களுக்கான தகுந்த பாடசாறலகறள, புதிய 
 ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளுக்கு அருகில் எதிர்பார்க்கின்ைனர். 

• தங்களது ேங்கிக்கணக்குகறள,  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள ேங்கிகளுக்கு 
 ாற்றுேதற்கான உதேிகறள வகாருகின்ைனர். 

• திட்ட நடேடிக்றககளினால் ேடீுகறள இழந்த குடும்பத்தினர், தற்வபாறதய இடத்திலிருந்து 
அதிக தூரத்தில்  ீள்குடிவயை தங்களது எதிர்ப்பிறன மதரிேிக்கின்ைனர். அருகிலுள்ள 
பகுதிகளில் அதிகளோன அரச காணிகள் காணப்படுேறத சுட்டிக்காட்டுகின்ைனர். 

•  ீள்குடிவயற்ைத்தினால் தங்களது உைவுகள், நண்பர்கள்  ற்றும் அயலேர்களுடனான 
மதாடர்புகள் இழக்கப்படுேது கேறலயறடேது குைித்து மபாதுோன முறைப்பாடுகறளத் 
மதரிேித்தனர். 

• உட்கட்டற ப்பு ேசதிகறள ஆராய்றகயில்,  ின்சாரம்  ற்றும் ேதீிகள் மதாடர்பிலான 
ேசதியற்ை சூழல் மதாடர்பில் தங்களது கேறலயிறன மதரிேித்தனர். 

• திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குைிப்பிட்ட தரப்பினர்களுக்கு, அேர்களின் இழப்புக்கறள 
ஈடுமசய்யக்கூடிய ேறகயில் காணிகள்  ற்றும் நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்பட்டு 
 ீள்குடிவயற்ைப்பட்டற யினால், திட்டத்தினாலான இடம்மபயர்வுகள்  ற்றும் 
 ீள்குடிவயற்ைத்திலான கூறுகறள ேிசாரறண மசய்றகயில், சமூகத்தினரிறடவய 
கருத்மதாரு ிப்புக்கள் காணப்படேில்றல. 

• தங்களது மதாழில்,  ற்றும் உைவுகள்  ற்றும் பாடசாறல, கறடகறளக் மகாண்ட அவத 
சூழலில் ேசிக்கவே பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் ேிரும்புகின்ைனர். 

• கால்நறட ேளர்ப்பு நடேடிக்றககளில் ஈடுபடுவோர், கால்நறடகளுக்கு உணவூட்டுேதற்கான 
வ ய்ச்சல் தறரகள் மதாடர்பில் சுட்டிக்காட்டினர். 

• குடிநீர் மதாடர்பிலுள் தங்களது கருத்துக்கறளக் மதரிேித்தனர்.           

 
திட்டம் மதாடர்பிலான ேிடயங்கள் அதிக மேளிப்பறடத்தன்ற யுடன் சமூகத்தினருக்கு 
ேிபரிக்கப்பட்டன. திட்ட மேளியடீுகளின் இறுதியான பயனாளிகளாக சமூகத்தினர் ேிளங்குேதனால், 
இது  ிகவும் அேசிய ானதாகக் கருதப்பட்டது.   
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 (A1) பல்வலக  கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு   (A2) பல்வலக  கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு  

(B1) ற லகஸ்மதன்ன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு (B2) ற லகஸ்மதன்ன கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு 

(C1) ரத்தனாமதனிய கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு (C2) ரத்தனாமதனிய கிரா  உத்திவயாகத்தர் பிரிவு 

உரு 5.6   ல்பலக , க லகஸ்டதன்ன மற்றும் ரத்தனாடதனிய கிரா  உத்திபயாகத்தர் 

 ிரிவுகைில் முன்பனடுக்க ் ட்ட பமாதுமக்களுடனான ஆதலாசளன நிகழ்வுகை் 
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5.4.10 கண்காைிப்பு  ற்றும்  திப் ீடு  
 

அைிக்றகயிடுதல், கண்காணித்தல்  ற்றும்  திப்பிடுதல் வபான்ை ஏற்பாடுகள்  ீள்குடிவயற்ைத் 
திட்டத்தில் உள்ளடங்குதல் அேசிய ாகும். இதறன தர்க்கரீதியானமதாரு கட்டற ப்பில் 
உள்ோங்கு ாறு அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது: இது, இலக்குகள்  ற்றும் வநாக்கங்கள் மதாடர்பான 
எண்ணக்கருக்கறள மதளிோக்குேத்க்கு உதேியாக அற ேதுடன், திட்டத்தின் தாக்கங்கள்  ற்றும் 
நிறைவேற்றுதலுக்கான காட்டிகறள அறடயாளங்காணவும் உதவுகின்ைது. திட்ட அமுலாக்க 
முன்வனற்ைத்த்திறன அைிக்றகயிடுேதற்கு மசலேிடும் வநரம், காலாண்டுக்குரிய புனர்நிர் ாண 
அமுல்படுத்தல் நடேடிக்றககளிலான காலதா தங்கள்  ற்றும் ேிரிோன ேருடாந்த அைிக்றககள் 
வபான்ை கடின ான நடேடிக்றககளுக்கு அமுல்படுத்தல் நிறுேனம் மபாறுப்பாக மதாழிற்படும். 
 

 ீள்குடிவயற்ை மசயற்பாடுகறள கண்காணிக்றகயில், பகுதியளேில் அல்லது முழுற யாகப் 
பாதிக்கப்படும் குடும்பங்கள் மதாடர்பில் கேனம் மசலுத்துேது அேசிய ாகும். திட்டத்தினாலான 
எதிரான தாக்கங்கறள மேற்ைிகர ாக குறைப்பதற்கு கண்காணிப்புத் திட்டம்  ிகவும் 
இன்ைியற யாததாகும். கண்காணிக்கப்படவுள்ள தாக்கங்களின் ேரீியம் மதாடர்பில் 
கேனத்திற்மகாள்றகயில்; குடியிருப்புக்கள், ேடீ்டுத் வதாட்டங்கள்  ற்றும் ோழ்ோதாரங்கள் 
வநரடியாகப்பாதிக்கப்படும் 298 குடும்பங்கறள  ீளக்குடிவயற்றுேது அேசிய ாகும். அத்துடன், 281 

குடு பங்களின் ோழ்ோதாரங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. இப்பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் 
ோழ்ோதாரம் பகுதியளேில் அல்லது முழுற யாக ேிேசாயம் அல்லது ேிேசாயத்துடன் 
மதாடர்புறடய மசயற்பாடுகளில் தங்கியுள்ளதாக சமூகத்தாக்க ஆய்வுக்கற்றககளில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 
வ ற்குைிப்பிட்ட பாதுக்கப்படும் மசாத்துக்களுக்கான நஷ்டஈடுகள் ேழங்கப்படுதல்  ற்றும் ேரு ான 
இழப்புக்கள்  ீளற க்கப்படுதல் உறுதிப்படுத்தப்படுதல் வபான்ைேற்றை கண்காணிப்பது 
அேசிய ாகும். கண்காணிப்பு மசயற்பாடுகள்  ீள்குடிவயற்ை மசலவுகறளயும் இலக்குறேத்தல் 
அேசிய ாகும். இது பாதிக்கப்பட்ட  க்களின் பங்களிப்பிறன ஈடுபடுத்தும் ேறகயில் 
ேடிேற க்கப்பட்டுள்ளதுடன், மசலவு ேரம்பு  ீைலுக்கும் ேழிேகுக்கின்ைது.  ீள்குடிவயற்ைத் 
திட்டத்தின் அறனத்துக் கூறுகளுடனான அைிக்றக மபாது க்களின் பார்றேக்காக 
மேளிப்படுத்தப்படவேண்டும ன்பதுடன், ேளங்களின் தட்டுப்பாடு மதாடர்பில் மேளிப்பறடத்தன்ற  
வபணப்படுதல் அேசிய ாகும். பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கான ேிறளவுகள்  ற்றும் வ லதிக 
ேழங்கல்கள்  ற்றும் மபளதீக  க்கள் முன்வனாக்குகள், ஒவ்மோரு கூறுகளின் வபாது ான 
தன்ற றயயும் மேளிப்படுத்துேதற்கான ோய்ப்பிறன ேழங்குகின்ைன. வ லும், நஷ்டஈடு 
ேழங்களில் முழுற யான மபாருளாதார  திப்படீுகளாக கண்காணித்தல்  ற்றும் தணிக்றக 
மசயற்பாடுகள் திகழ்கின்ைன.      

    

 ீள்குடிபயற்றத்த்தின் உள்ளகக் கண்காைிப்பு  
கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்துக்கான கண்காணிப்புக்கள் உள்ளடங்களாக உள்ளக கண்காணிப்பு 
நடேடிக்றககள் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் வ ற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. கும்புக்கண் 
ஓயாவுக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகளின் படி, திட்டத்தின் ேிறளவுகறள  திப்பிடுேதற்கான 
வேறலத்திட்டம ான்று நிறுேப்பட்டது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட வநாக்கங்கறள எய்துேவத இறுதி 
இலக்காகும்.ஆகவே, மசயற்பாடுகள், உரிற கள், வநர அட்டேறண  ற்றும் 
 ீள்குடிவயற்ைத்திட்டத்துக்கான பட்மஜட் ஆகியேற்றுக்கு எதிராக கணிகாணிப்புக்கள் 
வ ற்மகாள்ளப்படுதல் வேண்டும். கண்காணிப்பு மசயற்பாடுகள் அடியிலிருந்து வ ல்வநாக்கி ேருதல் 
அேசிய ாகும். இது உள்ளடீுகள்  ற்றும் மசயற்பாட்டு  ட்டத்தில் ஆரம்பித்து பின்னர் ேிறளவுகள் 
ேறர உள்ளடங்குகின்ைன. வ லும், மசயற்படிகறளக் கண்காணிக்க மபாருத்த ான 
சுட்டிக்காட்டிகறள ேிருத்திமசய்ேது  ற்றும ாரு பிரதான ேிடய ாக ேிளங்குகின்ைது.  

   

டவளியக கண்காைிப்பு  ற்றும்  திப் ீடு 
மேளிப்பறடத்தன்ற   ற்றும் வநாக்கக்கண்காணிப்பிறன உறுதிப்படுத்தும் வநாக்குடன், மேளியக 
கண்காணிப்பு  ற்றும்  திப்படீுகள் சுயாதீன ானமதாரு நிறுேனத்தினால் முன்மனடுக்கப்படுதல் 
அேசிய ாகும். திட்டச் சக்கரத்தின் உள்ளகப்பகுதியாக  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளின் பின்னரான 
 திப்படீுகள் திகழ்கின்ைன. மேளியக அற ப்புக்கான மசயற்பாடுகள்  ற்றும் மபாறுப்புக்கள் உள்ளன. 
இறே, உள்ளக கண்காணிப்பு,  ீள்குடிவயற்ை வநாக்கங்கறள ஆராய்தல், ோழ்ோதாரம்  ற்றும் 
ோழ்க்றகத்தரத்திறன ேிருத்திமசய்தல் வபான்ைேற்ைின் முடிவுகள்,  ீள்குடிவயற்ை 
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நடேடிக்றககளின் வநாக்கங்கள் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் வதறேகறளப் பூர்த்திமசய்யப்படுேது 
மதாடர்பில் உறுதிப்படுத்துேது அேசிய ாகும். 
 

காணி சுேகீரிப்புக்கள்  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககள்,  ID, PMU  ற்றும் LARC உள்ளக 
ரீதியாகவும், சுயாதீன நிறுேனத்தினால் மேளியக ரீதியாகவும், அமுல்படுத்தல்  ற்றும் 
பிரச்சறனகறள அறடயாளங்காணுதல்  ற்றும் மேற்ைிகள் மதாடர்பில் முகாற த்துேக் குழுவுக்கு 
பின்னூட்டல்கறள ேழங்குதல், அமுல்படுத்தல் நடேடிக்றககளில் வநரத்துடன்  ாற்ைங்கறள 
ஏற்படுத்தல் ஆகியேற்றை வநாக்காகக்மகாண்டு கண்காணிக்கப்படும்.  ீள்குடிவயற்ைத் திட்ட 
அமுல்படுத்தலின் உள்ளக கண்காணிப்புக்குப் மபாறுப்பாக,  தியுறரஞர்கள்  ற்றும் CBOs/NGOs 

களின் உதேிகள், வதறே ஏற்படின் நிறுேனங்கள்  ற்றும் உள்ளக அற ப்புக்களின் 
ஒருங்கிறணப்புடன் PMU  ற்றும் LARC ஆகியன மதாழிற்படுகின்ைன. கண்காணித்தல் 
நடேடிக்றககள்  ற்றும்  ாதாந்த, காலாண்டு முன்வனற்ை அைிக்றகறய தயாரித்தல்  ற்றும் 
ச ர்ப்பித்தல் வபான்ை நடேடிக்றககள்,  தியுறரஞர்கள்  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ை அதிகாரிகள்/ 
உதேியாளர்களின் உதேியுடன் காணி சுேகீரிப்பு அதிகாரிகளினால் முன்மனடுக்கப்படுேதுடன், 
அவ்ேைிக்றககள் PMU க்கு ச ர்ப்பிக்கப்படும். இவ்ேைிறககறள MI&WRM க்கு ச ர்ப்பிப்பதற்கு 
PMU மபாறுப்பாக மதாழிற்படுேதுடன், உரிய நிதி ேழங்கும் நிறுேனத்துக்கான அைிக்றக காலாண்டு 
அடிப்பறடயில் MI&WRM னால் ேழங்கப்படும். 
 

நிதி, நிபுைத்துவம்  ற்றும் வசதிகள் காைப் டுகின்றக  

வ வல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கண்காணிப்புத்திட்டங்கறள அமுல்படுத்துேதற்கான நிதியுதேிகள் 
திட்டப்பிவரரறனயாளரினால் ேழங்கப்படுேதுடன், அறனத்துப் பகுப்பாய்வு நடேடிக்றககளிலும் தர 
நிய ங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படும். இப்பகுப்பாய்வு நடேடிக்றககள் அறனத்தும், CEA   ற்றும் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏறனய அதிகாரசறபகளில் ஏற்கனவே பதியப்பட்ட நிறுேனத்தினால் 
வ ற்மகாள்ளப்படுேதுடன், அறனத்துப் பரிவசாதறனகளும் ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட தரநிய ங்களுக்கு 
அற ோக வ ற்மகாள்ளப்படுேது உறுதிப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும். அறனத்து கண்காணிப்பு 
உபகரணங்களும், துல்லிய ான கணிப்புக்கறள மபறும்மபாருட்டு உற்பத்தியாளரின் நிய ங்களுக்கு 
அற ோக சீர்மசய்யப்படும்.  

 த்திய சுற்ைாடல் அதிகாரசறப  ற்றும் PMU இனால் முன்ம ாழியப்பட்ட முன்ம ாழிவுகள், 
கருத்துக்கள்,  ாற்ைங்கள் அறனத்தும் திட்டப்பிவரரறனயாளரினால் அமுல்படுத்தப்படுதல் 
அேசியாகும். PMU இனால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அைிக்றகயிடல் மபாைிமுறை 
ஏற்றுக்மகாள்ளப்படுேதுடன், இது திட்டம் முழுேதிலும் பயன்படுத்தப்படும். அறனத்து 
அைிக்றககளும் CEA க்கு ச ர்ப்பிக்கப்படுேதுடன், ஆய்வுக்காக கண்காணிப்பு அலகு 
பணிய ர்த்தப்படும். இவ்ேைிக்றக ஏற்றுக்மகாள்ளுப்பட்டதுடன், சுற்ைாடல் பாதுகாப்பு 
அனு திப்பத்திரம் (EPLs) மபைப்படும்.          

 
சுமூக ான கண்காணிப்புத்திட்டத்துக்கான நிபுணத்துேத்திறன ேழங்குேது திட்டப்பிவரரறனயாளரின் 
மபாறுப்பாக அற ேதுடன், கண்காணிப்புத் திட்டத்துக்கான வபாது ான நிதியுேியிறன 
ேழங்குேதும் திட்டம் பிவரரறனயாளரின் மபாறுப்பாகும். முன்ம ாழியப்பட்ட தணிப்பு 
நடேடிக்றககளுக்கான நிதியுதேிகளும் உறுதி மசய்யப்படுதல் வேண்டும்.  
 

சுமூக ான கண்காணிப்பு  ற்றும் அமுல்படுத்தலுக்குத் வதறேயான அறனத்து ேசதிகள் 
முன்கூட்டிவய தயார் நிறலயில் வபணப்படுேதுடன், தணிப்பு  ற்றும் கண்காணிப்புத் திட்டங்கறள 
எந்தேித ான தடங்களு ின்ைி முன்மனடுப்பதற்கான திட்டங்கறள ஏற்படுத்தல் அேசிய ாகும். 
அறனத்து காண்காணிப்பு நடேடிக்றககளும் நிய ிக்கப்படவுள்ள PMU இன் அனு தியுடன் 
முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.    
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5.5 டதால்ட ாருளியல் முக்கியத்துவம்வாய்ந்த  குதிகளுக்கு ஏற் ெக்கூடிய தாக்கங்களுக்கான 
தைிப்பு நெவடிக்கககள் 

 

கும்புக்கண் ஓயா திட்டப்பகுதியில் ம ாத்த ாக 41 மதால்மபாருளியல் முக்கியத்துேம்ோய்ந்த 
பகுதிகள் பதியப்பட்ட்டன. இதில் 21 இடங்கள்  ீள்குடிவயற்ை நடேடிக்றககளினால் வநரடியாக 
அல்லது  றைமுக ாக பாதிக்கப்படக்கூடியறேயாகும். ஆகவே, ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கறள 
தணிக்க பின்ேரும் தணிப்பு நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படும்.  

  

பநரடியாக  ாதிக்கப் டும் இெங்கள்  

 
L1 தம் லாதன்ன பகாவில் – இது முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியினுள் 

அற யப்மபற்றுள்ளது. கனரக ோகனங்களின் பாேறனயினால் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைது. 
நிறனவுத்தூபியிறனப் பாதுகாக்கும் ேறகயில், நிர் ாண நடேடிக்றககளின் வபாது 
கடுற யான நடேடிக்றககறள முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். இப்பகுதியானது 
மதால்மபாருளியல் முறைற களின் கீழ் ஆேணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்  டாலய 
ேளாகத்திறன பாதுகாப்பது மதாடர்பில் பாேறனயாளர்களுக்கு அைிவூட்டுதல் அேசிய ாகும். 

     
L4 டஹாரடகால்ல  ட் ாண்ெப்  டிவுகள்- இப்பகுதியானது மதால்மபாருளியல் 

முறைற களின் கீழ் ஆேணப்படுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும். இவ்  ட்பாண்டப் படிவுகளுக்கு 
மதாந்தரவுகறள ஏற்படுத்தாேண்ணம் மசயற்பாடுகறள முன்மனடுக்க பாேறனயாளர்களுக்கு 
அைிவுறுத்தப்படும். 

 

L6    சில்வா குளம் - இக்குளப்பகுதியில் ஏதாேது அபிேிருத்தி மசயற்பாடுகள் 
முன்மனடுக்கப்படு ாயின், அது மதாடர்பில் பாேறனயாளர்களுக்கு அைிவுறுத்தப்படும். 
ஆகவே, நிறனவுத்தூபிகளுக்கு பாதிப்புக்கறள ஏற்படுத்தாேண்ணம் வதறேயான 
முன்வனற்பாடுகள் வ ற்மகாள்ளப்படும். 

 

L7  இரும்புக்கசடு - இப்பகுதியானது மதால்மபாருளியல் முறைற களின் கீழ் 
ஆேணப்படுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும். இப்பகுதிகளுக்கு மதாந்தரவுகறள 
ஏற்படுத்தாேண்ணம் மசயற்பாடுகறள முன்மனடுக்க பாேறனயாளர்களுக்கு 
அைிவுறுத்தப்படும். 

 

L15  ிந்துனுக்கொடவவ  ாகற சரீக ப்புக்கள் - இப்பகுதியானது மதால்மபாருளியல் 
முறைற களின் கீழ் ஆேணப்படுத்தப்படுதல் அேசிய ாகும். இப்பகுதியானது கனரக 
ோகனப் பாேறனயினால் பாதிப்புக்குள்ளாகலாம். ஆகவே, நிர் ாணக்காலத்தில் தூபி 
அற ப்புக்கறள பாதுகாப்பதற்குரிய நடேடிக்றககறள வ ற்மகாள்ேது அேசிய ாகும். 

 

L16 ஹ ாஸ்ஸா குளம் – இது றகேிடப்பட்ட குளங்களின் கீழ் பதியப்படுேதுடன், சிைப்பாக 
ஆேணப்படுத்தப்படும். நிர் ாணக்காலத்தில் நிலத்துக்குக்கீழ் ஏதாேது எச்சங்கள் (சுளுேிஸ் 
கதவு அல்லது குளத்தின் ஏறனய பாகங்கள்) அேதானிக்கப்படின், அறே மதாடர்பில் 
ஆேணப்படுத்தப்பட்டு, உடனடியாக உரிய அதிகாரசறபகளுக்கு அைிேிக்கப்படும். 

 

L19  டகசல்வத்கத புராதன அகைக்கட்டு – இது புராதன அறணக்கட்டாக பதியப்படுதல் 
வேண்டும். ஆேணங்கறள முழுற ப்படுத்து ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

L23 புராதனக் கால்வாய் – இது ஏற்கனவே றகேிடப்பட்டதாகும். இது புராதன நீர்ப்பாசன 
மதாழினுட்பத்திறனக் மகாண்டதாகும். இது புராதனக் கால்ோயாகப் பதியப்பட்டு, அதன் 
ேிபரங்கள் வபணப்படுதல் அேசிய ாகும். நிர் ாணக் காலத்தில் ஏதாேது நிலத்துக்குக் கீழான 
எச்சங்கள் அேதானிக்கப்படு ிடத்து உடனடியாக உரிய தரப்பினருக்கு அைியத்தருதல் 
அேசிய ாகும்.  

 

L31  இத்தகட்டுவ குளம்  - குளத்துடன் மதாடர்புறடய ஏதாேது நிர் ாண நடேடிக்றககள் அல்லது 
திருத்த வேறலகள் முன்மனடுக்கப்படு ாயின், நீர்ப்பாசன அதிகாரியின் கண்காணிப்புடன் 
முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.  
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L32  னுவாற அகைக்கட்டு - இது ஏற்கனவே றகேிடப்பட்ட குள ாகப் பதியப்பட 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிைப்பாக ஆேணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குளத்துடன் 
மதாடர்புறடய ஏதாேது நிர் ாண நடேடிக்றககள் அல்லது திருத்த வேறலகள் 
முன்மனடுக்கப்படு ாயின், நீர்ப்பாசன அதிகாரியின் கண்காணிப்புடன் முன்மனடுக்கப்படுதல் 
அேசிய ாகும்.  

 

L41 வட்ெரா  குளம்  - இது ஏற்கனவே றகேிடப்பட்ட குள ாகப் பதியப்பட 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிைப்பாக ஆேணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குளத்துடன் 
மதாடர்புறடய ஏதாேது நிர் ாண நடேடிக்றககள் அல்லது திருத்த வேறலகள் 
முன்மனடுக்கப்படு ாயின், நீர்ப்பாசன அதிகாரியின் கண்காணிப்புடன் முன்மனடுக்கப்படுதல் 
அேசிய ாகும்.  

 
 கறமுக ாக  ாதிக்கப் டும் இெங்கள் 

 
L10  டவபஹராயாய அழிவுண்ெ இெம் – நிறனவுச்சின்னப்பகுதி பாதிக்கப்புக்குட்படாத ேண்ணம் 

காணிப்பயன்பாட்டாளர்கறள அைிவுறுத்தல் வேண்டும்  

L11  டவபஹராயாய  ற் ாண்ெ  டிவுகள் – படிவுப்பகுதிகள் மதளிேின்ற யினால், அப்பகுதி 
பாதிக்கப்புக்குட்படாத ேண்ணம் காணிப்பயன்பாட்டாளர்களுக்கான ேிழிப்புணர்வுகள் 
முன்மனடுக்கப்படும் 

L12  ஹ ஸ்ஸ புராதன விகாகர – மதால்மபாருளியல் திறணக்களத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
எல்றலக்கு மேளிவய அறனத்து அபிேிருத்தி நடேடிக்றககளும் முன்மனடுக்கப்படுதல் 
வேண்டும் 

L13   ிந்துனுக்கொடவவ அழிவுண்ெ இெம் – குளத்துடன் மதாடர்புறடய ஏதாேது நிர் ாண 
 ற்றும் திருத்த வேறலகள் முன்மனடுக்கப்படு ாயின், அறே நீர்ப்பாசன அதிகாரியின் 
கண்காணிப்பின் கீழ் முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். குள ானது றகேிடப்பட்ட 
காணியாகப் பதியப்படுேதுடன், ஆேணப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும ன 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 L14   ிந்துனுக்கொடவவ  ற் ாண்ெ  டிவு - படிவுப்பகுதிகள் மதளிேின்ற யினால், அப்பகுதி 
பாதிக்கப்புக்குட்படாத ேண்ணம் காணிப்பயன்பாட்டாளர்களுக்கான ேிழிப்புணர்வுகள் 
முன்மனடுக்கப்படுேது அேசிய ாகவுள்ளதுடன், வதறேயான முற்பாதுகாப்பு 
நடேடிக்றககளும் வ ற்மகாள்ளப்படும். 

L17  திபகாதாயாய அழிவுண்ெ இெம்  - இப்பகுதியின் முக்கியத்துேத்தினால், 
நிறனவுச்சின்னங்களுக்கு பாதிப்புக்கறள ஏற்படுத்தாேண்ணம் கிரா த்தேர்களுக்கு 
ேிழிப்புணர்வூட்டல் அேசிய ாகும். இவ்ேிடத்திறன மதால்மபாருளியல் முறைற கறளப் 
பயன்படுத்தி ஆேணப்படுத்து ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

L18   திபகாதாயாய  ற் ாண்ெப்  டிவு - படிவுப்பகுதிகள் மதளிேின்ற யினால், அப்பகுதி 
பாதிக்கப்புக்குட்படாத ேண்ணம் காணிப்பயன்பாட்டாளர்களுக்கான ேிழிப்புணர்வுகள் 
முன்மனடுக்கப்படுேது அேசிய ாகவுள்ளதுடன், வதறேயான முற்பாதுகாப்பு 
நடேடிக்றககளும் வ ற்மகாள்ளப்படும். 

L29  பதனாகல்லாந்த குளம் – குளத்துடன் மதாடர்புறடய ஏதாேது நிர் ாண நடேடிக்றககள் 
அல்லது திருத்த வேறலகள் முன்மனடுக்கப்படு ாயின், நீர்ப்பாசன அதிகாரியின் 
கண்காணிப்புடன் முன்மனடுக்கப்படுதல் அேசிய ாகும்.  ீள்நிர் ாணம் மசய்யப்பட்ட 
குள ாகப் பதியப்படவேண்டும ன பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 

L30  இத்தகட்டுவ  ற் ாண்ெ  டிவுகள் – இப்பகுதிகளுக்கு பாதிப்புக்கறள ஏற்படுத்தா ல் 
இருக்கும்ேண்ணம் காணிப்பயன்பாட்டாளர்களுக்கு கல்ேி புகட்டப்படும். 

 L34  பசனாகல்லார்வ அழிவுண்ெ  குதிகள் – அறனத்துப்பகுதிகறளயும் ஆேணப்படுத்தவும், 
மதால்மபாருளியல் ேிதிமுறைகறளப் பயன்படுத்தி அப்பகுதியிறன எல்றலப்படுத்தவும் 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது.  
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திட்ெப் குதியிலுள்ள அகனத்து இெங்களுக்கு ான  ரிந்துகரகள் 
 

1. திட்டப்பகுதியில் நிலத்துக்குக் கீழான மதால்மபாருளியல் மபாருட்கள் அல்லது 
நிறனவுச்சின்னங்கறள கற்பது கடின ான காரிய ாக அற ேதனால், ஏதாேது 
மதால்மபாருளியல் எச்சங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படு ிடத்து உடனடியாக மதால்மபாருளியல் 
பணிப்பாளர் நாயகத்துக்கு அைிேிக்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 

2. ஏதாேது நிர் ாண நடேடிக்றககள் அல்லது அகழ்வுகள் முன்மனடுக்கப்படு ாயின், அறே 
மதால்மபாருளியல் கண்காணிப்புடன் முன்மனடுக்கப்படுதல் வேண்டும். 

3. ஒப்பந்தக்காரரினால் மதால்மபாருளியல் சட்டங்கள்  ற்றும் ேிதிமுறைகள் எவ்வேறளயிலும் 
பின்பற்ைப்படுதல் அேசிய ாகவுள்ளதுடன், ேிவசட ாக திட்ட மசயற்பாடுகளினால் 
மதால்மபாருளியல் ஒதுக்கீடுகள்  ற்றும் பாதுகாக்கப்பட்ட நிறனவுச்சின்னங்கள் 
பாதிப்பிக்குள்ளாகாதோறு வபணுதல் அேசிய ாகும். 
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அத்தியாயம்  6 
 

6. நீடிக்கப் ட்ெ டசலவு நன்க களுக்கான ஆய்வுகள்  

6.1 அறிமுகம்   

 
ம ானராகறல  ாேட்டத்தின் காலநிறல நிறலற கள்  ற்றும் அபிேிருத்தி ோய்ப்புகளிலுள்ள 
குறைபாடுகளினால், நாட்டில் ம ானராகறல  ாேட்ட ானது  ிகவும் குறைோக 
அபிேிருத்தியறடந்த  ாேட்ட ாக அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. நீர்ப்பாசனம், ேடீ்டுப்பாேறன 
 ற்றும் மதாழிற்துறை வதறேகளுக்கான நீர்த்தட்டுப்பாவட இம் ாேட்டத்தின் அபிேிருத்திக்கான 
பிரதான தறடயாக ேிளங்குகின்ைது.முன்ம ாழியப்பட்ட  ற்றும் தற்வபாதுள்ள திட்டப்பகுதியில் 
ோழும்  க்களின் பிரதான மபாருளாதார மசயற்பாடாக ேிேசாயம்  ற்றும் அதனுடன் 
மதாடர்புறடய மசயற்பாடுகள் ேிளங்குகின்ைன. ேிேசாயத்துக்கான நீர்த்தட்டுப்பாவட ஒவ்மோரு 
பருேகாலத்திலும் ேிேசாயிகள் எதிர்மகாள்ளும் பாரிய பிரச்சறனயாகும். சரியான இடத்துக்கு, 
சரியான வநரத்தில், வபாது ானளவு நீறர ேழங்குேவத ேர்த்தக ேிேசாய உற்பத்தியின் 
இன்ைியற யாத வதறேப்பாடாகும். 
      

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டப்பகுதியில் ோழும்  க்கள் குடிநீறர மபறுேதற்காக மபரும் 
அமசளகரியங்கறள எதிர்மகாள்கின்ைனர். இப்பிரச்சறனகளிலிருந்து ேிடுபடும் ேறகயில், இலங்றக 
அரசாங்கத்தினால், கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்புடன்,  ாேட்டத்திலுள்ள ஏறனய நீர் 
ேளங்கறளயும் அபிேிருத்தி மசய்ேதற்கான கற்றககறள முன்மனடுக்க வேண்டும். 
முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க ானது, மதஹிகிடக  கிரா த்தில் கும்புக்கண் ஓயாவுக்கு குறுக்காக 
அற யப்மபைவுள்ளது. இத்திட்டத்தின் ோயிலாக, தற்வபாதுள்ள நீர்த்வதக்கங்களான, மகாட்டியாகல 
 ற்றும் எத்தி வல ஆகியன பாதுக்காக்கப்படுேதுடன், கும்புக்கண் ஓயா  ற்றும் ேிலா ஓயா 
பள்ளத்தாக்குகள் நன்ற யறடகின்ைன. 
  
திட்டத்தின் பிரதான நன்ற களாக; ஏைக்குறைய 10,315 ஏக்கர்கள் காணிகளுக்கான நீர்ப்பாசன 
ேசதிகள், புத்தள பகுதியில் அறடயாளங்காணப்பட்ட தற்வபாதுள்ள 3,100 ஏக்கர்கள் காணிகளுக்கான 
ேிறளச்சலின் ேரீியத்திறன அதிகரித்தல், நீர்ப்பாசன நீருக்காக நேனீ ேிேசாய மதாழில்நுட்பத்தில் 
தங்கிருக்கும் நிறலறய அதிகரித்தல்  ற்றும் சுற்ைாடலுக்கான எதிரான தாக்கங்களின்ைி உற்பத்தி 
ேிருத்திக்கான அதிகளோன மேளியக உள்ளடீுகள் ஆகியன அற யப்மபறுகின்ைன. கும்புக்கண் 
ஓயா திட்டத்தின் மதாழிற்பாடுகளின் பின்னர், மபாருத்த ான ேிேசாய மதாழில்நுட்பத்துடனான 
நீர்ப்பாசன நீர் உற்பத்தித்திைறன அதிகரிப்பத்துடன், ேறுற  ஒழிப்பு, உணவுப் பாதுகாப்பு  ற்றும் 
திட்டப்பகுதி  ற்றும் அதறன சூழவுள்ள பகுதிகளில் ோழும்  க்களின் ோழ்ோதார ேிருத்தி 
ஆகியேற்ைிலும் குைிப்பிடத்தக்களவு பங்களிப்பிறனச் மசலுத்துகின்ைது. 
 

கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்தின் ம ாத்த மூலதனச் மசலவு ரூபா 44 பில்லியன்களாக அற ேதுடன், 
30 ேது ேருட முடிேில், வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி ரூபா 93.9 பில்லியன் ஆகும். வ லும், 
ஏைக்குறைய அறனத்து ேித ான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களும், முறையான பரா ரிப்புக்களுடன் 
நாட்டிற்கும், பல்வேறு சந்ததியினருக்கும் நன்ற யளிக்கின்ைன. இருந்தும், தற்வபாறதய 
திட்டத்தினாலும், நாட்டுக்கும், சமூகத்தினருக்கும் அளப்பரிய நன்ற கள் கிடக்கும ன்பதில் 
எந்தேித ான ஐயமு ில்றல.       
 
முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்ட அமுலாக்கத்தினால் எழும், மபாருளாதார 
தாக்கங்கறள  திப்படீு மசய்து, ேிபரிப்பவத தற்வபாறதய ஆய்ேின் முதன்ற யான வநாக்க ாகும். 
இதில், தற்வபாறதய ேிறலகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, திட்டத்தின் நிதியியல்  ற்றும் 
மபாருளாதார வபாக்கில், திட்டத்தினாலான நன்ற கள்  ற்றும் மசலவுகறள  திப்படீு மசய்றதவய 
வநாக்காகக் மகாண்டுள்ளது.  
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 6.2 திட்ெ உள்ளக வு  
 

வேறுபட்ட திட்டக்கூறுகளிலுள்ள  ாற்றுேழிகறள முற்வபாக்கான வ லாய்ேினூடாக திட்ட 
உள்ளற வு உணர்ந்துமகாள்ள்ளப்பட்டது. கேனத்திற்மகாள்ளவேண்டிய திட்டத்தின் உள்ளற வுகள்; 
 

• பிரதான அறணக் கால்ோய்  ற்றும் அதனுடனான கட்டற ப்புக்கறள நிர் ாணித்தல் 

• RB உள்ோயில் கட்டற ப்பிறன நிர் ாணித்தல் 

• LB உள்ோயில் கட்டற ப்பிறன நிர் ாணித்தல் 

• சுரங்கப்பாறதறய நிர் ாணித்தல் 

• RB  ின் நிறலயத்திறன நிர் ாணித்தல் 

• LB  ின் நிறலயத்திறன நிர் ாணித்தல் 

• RB நீர்ப்பாசன கட்டற ப்பிறன அபிேிருத்தி மசய்தல்  

• LB நீர்ப்பாசன கட்டற ப்பிறன அபிேிருத்தி மசய்தல் 

• உட்கட்டற ப்பு அபிேிருத்திகள்  

• இப்பகுதியிலுள்ள ஏைக்குரிய 10,000 குடும்பங்களுக்கான குடிநீறர ேழங்குதல் 

• கால்நறட அபிேிருத்தி    

 

முதற்கட்ட வ லாய்வு  ற்றும் அதறனத் மதாடர்ந்த வதர்வுமுறை ஆகியன மபாருளாதார 
அளவுவகாள்களான, காணி  ற்றும் நீருக்கான எதிர்பார்க்கப்படும் திரும்பல் ஆகியேற்றை 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு வ ற்மகாள்ளப்பட்டன. ேிேசாய உற்பத்தி, ேிலங்கு ேளர்ப்புக்கள், 
பண்றண அபிேிருத்தி,  ீன்பிடி, நீர் ின் உருோக்கம்  ற்றும் குடியிருப்புக்கள், ேர்த்தக  ற்றும் 
மதாழிற்துறைகளுக்கான நீறர ேழங்குதல் ஆகியன மதாடர்பில்  திப்படீ்டில் அதிகளவு கேனம் 
மசலுத்தப்பட்டது; எவ்ோைாயினும், மதாழில்ோய்ப்புக்கள்  ற்றும் சுற்றுலாத்துறை அபிேிருத்தி 
வபான்ை பல்வேறு வ லதிக நன்ற களும் கிறடக்கப்மபறுகின்ைன. இதனடிப்பறடயில், மபாருளாதார 
ஆய்ோனது திட்டத்திறன அமுல்படுத்தல்  ற்றும் திட்டத்திறன அமுல்படுத்தாற  ஆகிய 
நிறலற களின் கீழ் முன்மனடுக்கப்படவேண்டும ன்பது குைிப்பிடத்தக்கேிடய ாகும்.  

   

6.2 அடிப் கெ கருதுபகாள்கள்  
 

1. மபாதுோக ஏற்றுக்மகாள்ளப்பட்ட நறடமுறைகளின் அடிப்பறடயில் திட்டக்கால ானது 30 
ேருடங்களாக அற யும். 

2. VAT  ற்றும் NBT ஆகியன அரசுக்குரிய நன்ற களாக கருதப்படுேதனால் இறே 
குறைக்கப்படும். 

3. ேிேசாய அபிேிருத்தியில்  ாற்ைங்கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், ேிறளச்சலானது 
மஹக்டயருக்கு 6.2 MT ஆக அதிகரிக்கும ன எதிர்வுகூைப்படுகின்ைது; தற்வபாறதய நிறலயில், 
இவ் அளோனது, அம்பிலிப்பிட்டியேில்  ஹாேலி கட்டற ப்பின் கீழ் மபைப்படுகின்ைது. 

4. தற்வபாதுள்ள ேிேசாய நிலங்களில், யால பருேகாலத்தில் அறுேறடயானது 1.0 ஆக 
அதிகரிக்கும ன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

5.  புதிய ேிேசாய நிலங்களில், யால  ற்றும்  ஹா ஆகிய இரு பருேகாலங்களிலும் 
அறுேறடயானது 0.0 லிருந்து 1.0 ஆக அதிகரிக்கும ன எதிர்பார்க்கப்படுகிைது. 

6. திட்டக்காலத்தில், யால  ற்றும்  ஹா ஆகிய இரு பருேகாலங்களிலும் தற்வபாதுள்ள 
ேிேசாய கட்டற ப்பில் பாரிய  ாற்ைங்கள் அல்லது ேிருத்திகள் காணப்படுகின்ைன, பண்றண 
முகாற த்துேம்  ற்றும் நீர் முகாற த்துேத்தில் ேிருத்திகள் ஏற்படுேதனால் OFC ளான, 
 ிளகாய், பயறு, கடறல, வசாளன், மபரிய மேங்காயம்  ற்றும்  ரக்கைிகள் வபான்ைன 
அைிமுகம் மசய்யப்படுகின்ைன. OFC  க்கான மதரிவு அளவுவகாள்கள் பண்றணயாளர்களிறடவய 
 ிகவும் பிரபல்ய ானறேயாகும்.   

    
ஏைக்குறைய 6,785 மஹக்டயர்  (3,822 மஹக்.  புதிய காணிகள்  ற்றும் 2,963 மஹக். தற்வபாதுள்ள 
காணிகள்) காணிகளில் பயிர்ச்மசய்றகறய வ ற்மகாள்ேதற்கான நீரிறன ேழங்குேது திட்டத்தின் 
பிரதான வநாக்க ாக அற யப்மபறுகின்ைற யினால் இவ் அதிகரிப்பானது நியாயப்படுத்தப்பட்டது. 
தற்வபாதுள்ள காணிகள், நீர்த்தட்டுப்பாட்டினால் யால பருேகாலத்தில் பயிரிடப்படுேதில்றல. 
கும்புக்கண் ஓயா திட்டத்தில் ஏறனய பயிகளுக்வக முன்னுரிற  ேழங்கப்படுகின்ைது. இவ் 
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ம ாத்தப்பரப்பிறன தேிர,  ஹா பருேகாலத்தில் OFC க்காக 3,685 மஹக்டயர்கள் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுடன், யால பருேகாலத்துக்காக 5,285 மஹக்டயர்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள. 
அறடயாளங்காணப்பட்ட பயிர்களாக, மநல், பயறு, கடறல, மபரிய மேங்காயம்,  ிளகாய்  ற்றும் 
 ரக்கைிகள் ஆகியன அற ந்துள்ளன.    

 

சுற்ைாடல்  ற்றும் சமூக- மபாருளாதார நிறலற கறள ேிருத்திமசய்ேதுடன் மதாடர்புறடய சில 
எண்ணிக்றகயிலான இரண்டாம்நிறல தாக்கங்கள் காணப்படுகின்ைன, ஆனால் இேற்றை மபளதீக 
ரீதியாக அல்லது பணப்மபறு தியில் அளேிட முடியாது. நீரிறன ேழங்குேதன் காரண ாக, 
சுகாதாரம் ேிருத்திறடதல், வநரம்  ிகுதியாதல், மதாழில்ோய்ப்புக்கள் உருோதல், காபன் 
மேளிவயற்ைத்திறன தேிர்த்தல், உட்கட்டற ப்புக்கறள ேழங்குேதனால் ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் 
ஆகியன ஏற்படுேதுடன், இேற்ைிறன உதாரண ாக குைிப்பிட முடியும்.     

 

6.4 டசயற் ாட்டு முகறக   
 

மூன்று தனியான அம்சங்கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, நிதியியல்  ற்றும் மபாருளாதார 
இயலு ானதன்ற  கணிக்கப்பட்டது;  

1. திரும்பலின் உள்ளக ேதீம் (FIRR & EIRR)  

2. வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி (NPV)  

3. நன்ற கள் – மசலவு ேிகிதம் 

   
மசலவுகள்  ற்றும் நன்ற கள் ஆகியன, நிதியியல் முறைற யிலிருந்து மபாருளாதார 
முறைற க்கு  ாற்ைப்பட்டது.  ானியங்கள்  ற்றும் ேரிகள் வபான்ைேற்ைினால், உள்ளடீுகள் 
 ற்றும் மேளியடீுகளின் நிதியியல் ேிறலகளின் ச நிறலயற்ை தன்ற  காரண ாக குைிப்பாக, 
நிதியியல் அறுேறட பட்மஜட்டுகள் மபாருளாதார முறைற க்கு  ாற்ைப்பட்டன.   

 
அரிசியானது மதாடர்ச்சியாக ஏற்ை தி மசய்யப்படுேதனால் நிறலயான ேிறலகளுக்கு 
மபறு தியளிக்கப்பட்டது. மபாருளாதார நன்ற களிலான  ாற்ைங்கறள ஆராய, நிய   ாற்ைடீ்டுக் 
காரணி 0.9, ேிம்ப ஊதிய ேதீம் 0.7 உடன், ஏறனய உள்ளடீுகள்  ற்றும் மேளியடீுகளுக்கான உரிய 
 ாற்ைடீ்டுக் காரணிகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. மதாடர்ச்சியாக இைக்கு தி மசய்யப்படுகின்ை அரிசி 
ேிறலயானது கேனத்திற் மகாள்ளப்படுகின்ைது. மபாருளாதார நன்ற கறள ஆராய்றகயில், 
ஏறனய உரிய உள்ளடீ்டு  ற்றும் மேளியடீ்டுக்களுக்கான  ாற்ைடீ்டுக் காரணிகளுடன் நிய  
 ாற்ைடீ்டுக்காரணி 0.9   ற்றும் நிழல் ஊதிய ேிகிதம் 0.7 மசயற்படுத்தப்படுகின்ைது. 
 ிகுதிக்காலத்துக்குரிய மசாத்துக்களுக்கான  ிகுதியான  திப்படீுகள் நன்ற களாகக் 
கருதப்படுகின்ைன. ேர்த்தகத்துக்குரிய மபாருட்களுக்கான  ாற்ைடீ்டுக்காரணி, இைக்கு தி அல்லது 
ஏற்று தி ச த்துேத்திறன அடிப்பறடயாகக் மகாண்டதாகும். தற்வபாறதய நிறலயில், உரங்கள் 
 ற்றும் ேிேசாய இரசாயனங்கள் இைக்கு தி மசய்யப்படுேதுடன், இைக்கு தி ச த்துே 
ேிறலகளில் மபறு தியிடப்படுகின்ைன. சுங்க ேிறலகள்  ற்றும் கட்டணங்கள் ஆகியன 
தற்வபாதுள்ள மூலங்களிலிருந்து குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பல்வேறுபட்ட மூலங்கள்  ற்றும் 
நிபுணர்களுடனான கலந்துறரயாடல்களிலிருந்து அல்லது வசகரிக்கப்பட்ட தரவுகறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு ஏறனய ேிறலகள் மபைப்பட்டன. 
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இவ்ஆய்வுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட  ாற்ைடீ்டுக்காரணிகள் கீவழ அட்டேறண 6.1 இல் சாரம்ச ாகத் 
தரப்பட்டுள்ளன. 

அட்ெவகை 6.1  யன் டுத்தப் ட்ெ  ாற்றடீ்டுக்காரைிகள் 

நிர் ாணம்   
சிேில் கட்டற ப்புக்கள்   0.85 

மபாைியியல் கருேிகள்  ற்றும் இருப்பு கட்டற ப்புக்கள்   0.85 

 ின்சார உபகரணம்   0.85 

உள்ளடீு – ேிேசாயம்   

ேிறத  1.00 

ேள ாகிகள் *   

ேிறளச்சல்   

மநல் 1.27 

வசாளன் 1.15 

பயறு   SCF 

கடறல  SCF 

மபரிய மேங்காயம்   SCF 

 ிளகாய்  SCF 

 ரக்கைிகள்  SCF 

வசறேகள்  SCF 

நிய   ாற்றுக்காரணி (SCF)  0.90 

   *இைக்கு தி மசய்யப்பட்ட ேிறல (குறைக்கப்பட்ட  ானியம்   

   

6.5 திட்ெச் டசலவு   
 

 ீள்குடிவயற்ை மசலவுகள்  ற்றும் சுற்ைாடல் தணிப்பு மசலவுகள் உள்ளடங்களாக 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தின் ம ாத்தச் மசலோனது ரூபா 44,000  ில்லியன்களாக அற யும ன 
கணிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் வநாக்கத்துக்காக, கட்டற ப்பு  ற்றும் மதாழிற்பாட்டு 
மசலவுகளினால் மூலதன மசலவுகள் தீர் ானிக்கப்படுகின்ைன. கட்டற ப்பு வதறேப்பாடுகள் 
 ற்றும் மசலவுகள் ஆகியன மதாடர்பான ேிடயங்கள் பிரதான அைிக்றகயில் 
கலந்துறரயாடப்பட்டுள்ளன. 
நிதியியல் மசலவுகள் 2020 ஆம் ஆண்டுக்கான ேிறல  ட்டங்கறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டறேயாக அற ேதுடன், இது நிர் ாணம், மபளதீக மூலதனங்கள், 
மபாைியியல், நிர்ோகம்  ற்றும் கண்காணிப்பு  ற்றும் குடிவயற்ை உதிேிகறள உள்ளடக்கியதாக 
அற ந்துள்ளது.   

 
திட்டத்தின் ம ாத்த மூலதனத்தின் மசலவுப்பிரிப்புகள் கீவழ காட்டப்பட்டுள்ளன;  
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அட்ெவகை 6.2 மூலதனச்டசலவுகள் 
  டசலவு வி ரங்கள்   ில்லியன் ரூ ா 

1 முதற்கட்ெ டசலவுகள் 740.00 

  சிவில் டசலவுகள்    

2 அறணயிறன நிர் ாணித்தல் 17,650.48 

3 RB உள்ளடீ்டுக்கட்டற ப்புக்கறள நிர் ாணித்தல் 222.00 

4 LB உள்ளடீ்டுக்கட்டற ப்புக்கறள நிர் ாணித்தல் 296.00 

5 சுரங்கப்பாறதயிறன நிர் ாணித்தல் 2,658.08 

6 RB சக்திேடீ்டிறன நிர் ாணித்தல் 814.00 

7 LB சக்திேடீ்டிறன நிர் ாணித்தல் 1,110.00 

8 RB நீர்ப்பாசனக் கட்டற ப்பு அபிேிருத்தி 636.40 

9 LB நீர்ப்பாசனக் கட்டற ப்பு அபிேிருத்தி 2,664.00 

   குதி ட ாத்தம் - சிவில் டசலவுகள் 26,790.96 

  தைிப்பு டசலவுகள்   

10 காணி சுேகீரிப்பு  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ைம்  2,664.00 

11 உட்கட்டற ப்பு அபிேிருத்தி 2,336.00 

12 பள்ளப்பகுதியிலான அபிேிருத்தி 800.00 

13 சுற்ைாடல் தணிப்பு நடேடிக்றககள்  200.00 

14 மதால்மபாருளியல் தணிப்பு நடேடிக்றககள் 50.00 

  ஏகனய பவகலகளுக்கான  குதி ட ாத்தம்  6,050.00 

15 மபளதீக எழுந்த ான மசலவுகள் (15%) 3,284.00 

16 
மபாைியியல்  ற்றும் தர நிர்ணயம் உள்ளடங்கலாக 
நிர்ோகச் மசலவுகள் 10% 

1,970.00 

17 ேிறல எழுந்த ானச் மசலவுகள் (12.5%) 2,645.78 

  வரி இல்லா ல் ட ாத்தம் 40,740.74 

18 வரி  8% 3,259.26 

  ட ாத்த திட்ெச்டசலவு 44,000.00 

 

6.6  ீள்குடிபயற்ற டசலவுகள்  
 

திட்டத்தினால் 261 குடும்பங்கறள  ீள்குடிவயற்ைவேண்டியுள்ளது. இதில் மபரும்பாலான  க்கள் 
தங்களது காணிக்கான உறுதிகள் அல்லது காணி அனு திப்பத்திரங்கறள மகாண்டுள்ளதுடன், 
மபரும்பாலனேர்கள் அரச காணிகளில் அல்லது ஆக்கிர ிக்கப்பட்ட காணிகளில் ோழ்கின்ைனர். 
இக்குடும்பங்கள் நீர்ப்பாசனத் திறணக்களத்தினால் குடிமபயர்த்தப்படும் நிறலயில், அேர்களுக்கு 
பயிர்மசய் நடேடிக்றககள்  ற்றும் குடியிருப்புக்களுக்கு வபாது ானளவு காணிகள் ேழங்கப்படும். 
 ீள்குடிவயற்ை மசலவுகளில், காணிகளுக்கான நஷ்டஈடுகள்  ற்றும் காணி அபிேிருத்தி, பல்வேறு 
மகாடுப்பனவுகள், ேரு ான  ீளற ப்புக்கான மசலவுகள்  ற்றும்  ீள்குடிவயற்ைப்படும் 
குடும்பங்களுக்கான ஏறனய உதேிகள் உள்ளடங்களாக  ீளற ப்பு மசலவுகள் உள்ளடங்குகின்ைன. 
ம ாத்த  ீள்குடிவயற்ை மசலவு ரூபா 2,664  ில்லியன்களாக அற யும். இேர்களுக்கான ேசதிகள் 
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அரசினால் ேழங்கப்படும். அத்துடன், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் நீர்ப்பாசனக் கட்டற ப்பு 
அபிேிருத்தி  ற்றும் சமூகக்கட்டற ப்புக்களுக்கான அபிேிருத்திகள் (அப்பகுதிக்கான நிறலயம், 
கிரா ிய நிறலயங்கள்) ஆகியன முன்மனடுக்கப்படும்.      

 

6.7  ரா ரிப்பு டசலவுகள் 
 

 

பாேறனக்காலத்தில் மசாத்துக்கறள பரா ரிப்பது அேசியா ாகும். திட்ட அமுல்படுத்தல் காலத்தில் 
மபாருளாதார ோழ்வுக்காலம் நிறைேறடயும் மசாத்துக்கள், அேற்ைின் மதாடர்ச்சியான 
மதாழிற்பாட்டிறன உறுதிப்படுத்தும் ேறகயில்  ாற்ைடீுமசய்யப்படும். சிேில் 
கட்டற ப்புக்களுக்கான (கால்ோய்கள்) மபாருளாதார ோழ்வுக்காலம் 40-50 ேருடங்களுக்கு 
இறடப்பட்டதாகக் கருதப்படும். இதறனக் கருத்திற்மகாண்டு, அச்மசாத்துக்களின் பயன்படுத்தக்கூடிய 
பகுதியின் எஞ்சிய  திப்படீானது, ஆரம்ப மசலவுகளின் 20%, முப்பதாேது ேருடத்தின் ேரு ான ாக 
வசர்க்கப்படும். திட்டக்காலத்தில், ம ாத்த மசலேனீத்தின் 0.005 சதேதீம் ேருடாந்த பரா ரிப்பு 
மசலோக வசர்க்கப்படும். பரா ரிப்பு மசலவு ேருடாந்தம் 2 சதேதீம் அதிகரிக்கும். ேிேசாய 
அற ப்புக்களினால் களக் கால்ோய் பரா ரிப்பு நடேடிக்றககள் முன்மனடுக்கப்படுதல் வேண்டும். 
  

6.8 காடுகள்  ற்றும் அதனுென் டதாெர்புகெய சூழலியலில் ஏற் டும் 
தாக்கத்தினாலான இழப்புக்கள்    
 

குும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணத்தினால் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகளிலுள்ள காடுகள் 
இழக்கப்படுகின்ைன. ஒவ்மோரு தாேர ேறககளின் கீழ் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதிகள் 
அட்டேறண 6.3 இல் தரப்பட்டுள்ளன.  

அட்ெவகை 6.3 டவள்ளநிகலக்குள்ளாகும்  குதிக்குரிய காடுகளின் வகக  ற்றும் 
விஸ்தரீைம்  

 காட்டின் வகக டஹக்ெயர் 

அடர்த்தியான காடு 168.8  

திைந்த காடு 92.6  

ம ாத்தம்  261.4  

  
பகுதியளேில் நீரில் அ ிழும் பகுதிகள் பல்வேறு காணிப்பயன்பாட்டிறனக் மகாண்டுள்ளதுடன், 
இவ்ோைான பகுதிகள் தாேரங்கறளக் மகாண்ட நிலேடிேற ப்புக்கறளக் மகாண்டுள்ளதுடன், 
குைிப்பிடத்தக்க காபன் ேரிறசப்படுத்தலுக்காக மதாழிற்படுகின்ைன. ஒரு காட்டின் காபன் 
ேரிறசப்படுத்தல் மசயற்பாடானது, இனங்களின் கலப்புக்கள், இனங்களிலுள்ள வசதனப் 
மபாருட்களின் அளவு, அேற்ைின் ேயதுப்பரம்பல்கள்,  ண்ணின் ேறக, காலநிறல இயல்புகள் 
 ற்றும் நிலத்துக்குக் கீழான உயிரியல் வசர்க்றககள் வபான்ைேற்ைில் தங்கியுள்ளது. மேவ்வேறு 
ேறகயான அயன ண்டல காணிகளில்  ண்  ற்றும் உயிரியல் வசர்க்றகப்பகுதிகளிலுள்ள காபன் 
கணிப்புக்கள் Bundestag (1990)  ற்றும் Houghton et al. (1987) களில் தரப்பட்டுள்ளன.    

 

இப்மபறு திகறள வ ற்குைிப்பிட்ட காட்டுப்பகுதிகளுக்குப் பிரவயாகிப்பதன் மூலம், ம ாத்த காபன் 
இழப்பிறன ேழங்குேதுடன், ேளி ண்டலத்துக்கு மேளிேிடப்படும் ஒரு மதான் காபனினால் 
ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்களின் அளேிறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு மபாருளாதாரப் மபறு தியிறனக் 
கணிக்கமுடியும். ம ாத்த இழப்பு ரூபா 155  ில்லியன்கள் ஆகும். பின்ேரும் அட்டேறணயில் 
ேிபரங்கள் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன.   
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அட்ெவகை 6.4 இழக்கப் ட்ெ கா ன் வரிகசப் டுத்தல் டசயற் ாட்டின் ட ாருளாதாரப் 
ட று தியிகனக் கைித்தல் 

காட்டின் வகக 
 ரப்பு 

(டஹக்.) 

ஒவ்டவாரு 
காைிப் யன் ாட்டுக்குமுரிய 

ட ாத்த சராசரி கா ன் 
அளவு (t/ha) 

ஒவ்டவாரு 
காைிப் ரப்புக்களுக்கு ா
ன சர்வபதச எச்சரிக்கக 
 ாதிப்பு டசலவு (ரூ ா) 

அடர்த்தியான 
காடு   

168.8 194.5 114,253,968  

திைந்த காடு 92.6 128.5 41,408,868  

ம ாத்தம்  261.4  155,662,836  

  

6.9. நன்க கள்  
 

இத்திட்டத்திறனப் வபான்று முன்றனய காலப்பகுதியில் வ ற்மகாள்ளப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் 
திட்டங்களில், சிைப்பு முக்கியத்துேம்ோய்ந்த  ஹாேலி நீர்ப்பாதுகாப்பு மூலதனத் திட்டம், 
ம ாரக்காகந்த, குருணாகல், NCP  ற்றும்  ாதுறு ஓயா ேலது கறரத்திட்டங்கள் வபான்ைேற்ைின்  
முன்னனுபேங்கறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய நன்ற கள் 
கணிக்கப்பட்டன. ேிேசாயத் திறணக்களம், கணக்மகடுப்பு  ற்றும் புள்ளிேிபரேியல் திறணக்களம், 
நீர்ப்பாசனத் திறணக்களம்  ற்றும் இலங்றக  ஹாேலி அதிகாரசறப வபான்ைேற்ைிலுள்ள 
தரவுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு மபரும்பாலான கணிப்புக்கள் வ ற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. 
ேிேசாயம், நீரியல் சக்தி, கால்நறட ேளர்ப்பு, சுற்றுலாத்துறை, ேடீ்டுத்வதாட்ட அபிேிருத்தி  ற்றும் 
கடற்மதாழில் வபான்ைேற்ைிறன அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு வநரடியான நன்ற களும், சுகாதாரம் 
 ற்றும் தூய்ற , நீர் ேழங்கல்  ற்றும் குடிநீர்  ற்றும் ேடீ்டுப்பாேறனயிறன 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்ட  றைமுக ான நன்ற களும் உள்ளடங்குகின்ைன. வ லும், 
ஒட்டும ாத்த ாக மஹக்டயர் காணிகளுக்கு நீர் ேழங்கறள ஏற்படுத்தலாம ன 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. வ லும், ேருடாந்தம் 28,520 ம ற்ைிக்மதான்கள் மநல்  ற்றும் 53,636 

ம ற்ைிக்மதான்கள் ஏறனய களப்பயிர்கறள (OFC) உற்பத்திமசய்யலாம ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது.             

  

அட்ெவகை 6.5 திட்ெத்துென் எதிர்வுகூறப் டும்  ரப்பு  ற்றும் வருொந்த உற் த்தி 

 யிர் 

  ஹா 
 ருவகாலம் 

  யால 
 ருவகாலம் 

 

 யிர்டச
ய்  குதி 
(டஹக்.) 

டஹக்ெயருக்
கான சராசரி 

உற் த்தி 
(ட ற். டதான்) 

எதிர்வுகூற
ப் ட்ெ 

உற் த்தி 
(ட ற். 
டதான்) 

 யிர்டசய் 
 குதி 

(டஹக்.) 

டஹக்ெயரு
க்கான 
சராசரி 
உற் த்தி 
(ட ற். 
டதான்) 

எதிர்வுகூற
ப் ட்ெ 

உற் த்தி 
(ட ற். 
டதான்) 

மநல் 
3100 6.2 19220.0 1500 6.2 9300.0 

வசாளன் 
1000 3.5 3500.0 1500 3.5 5250.0 

 ிளகாய் 
(பச்றச 
 ற்றும் உலர்) 700 

5 
3500.0 875 5.0 4375.0 

பயறு 
450 2 900.0 500 2.0 1000.0 

மகளப்பி 
125 1.2 150.0 250 1.2 300.0 

கச்சான்  
210 2.3 472.5 375 2.3 843.8 

மபரிய 
மேங்காயம்       

  425 13.4 5684.2 
 ரக்கைி 

1200 10.8 12966.0 1360 10.8 14694.8 
ட ாத்தம்  6,785.00    40,708.53 6,785.00   41,447.79 
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 நிதியியல் அடிப்பறடயில், ேருடாந்த நன்ற கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், ம ாத்த வதைிய 
ேரு ானம் ரூபா 4318  ில்லியன்களாகவும், மபாருளாதார அடிப்பறடயில் ரூபா 4829 
 ில்லியன்களாகவும் அற ந்தது. திட்டம் நான்கு ேருடங்களில் நிறைவுறுறகயில், ஐந்தாேது 
ேருடத்திலிருந்து நன்ற கறள மபைக்கூடியதாக அற யும்.  
 

6.9.1 டநற் யிர்ச்டசய்கக   
 

ஒட்டும ாத்த திட்டப்பகுதி 6,785 மஹக்டயர்களாகும். இது 3822 மஹக்டயர் புதிய காணிகறளயும், 
2,963 மஹக்டயர் தற்வபாதுள்ள காணிகறளயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. தற்வபாறதய நிறலயில், 
இருக்கும் 2,963 மஹக்டயர் காணிகளில்,  ஹா பருேகாலத்தில்  ாத்திரம் மநற்பயிர்ச்மசய்றக 
வ ற்மகாள்ளப்படுகின்ைது.  ஹா காலத்திலான அறுேறட ேிரிய ானது 1.0 ஆக அற ந்துடன், 
யால பருேகாலத்தில் இது 0.33 லிருந்து 0.75 ஆக  ாறுபடுகின்ைது. முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட 
அமுலாக்கத்துடன், இரு பருேகாலங்களிலும் அறுேறட ேிரிய ானது 1.0 ஆக அதிகரிக்கும ன 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 
திட்டத்துடன், பிரதான கட்டறளப்பகுதிக்கு மதாடர்ச்சியான நீர்ேழங்கல் காணப்படும். ேிேசாய 
ேிஸ்தரிப்புத் திட்டத்துடன், அறுேறடயானது 6.2 ம ற்ைிக்மதான்கறள எய்வும ன 
எதிர்வுகூைப்படுேதுடன், இது தற்வபாறதய நிறலயில் மதன்  ாகாணத்தில் காணப்படும் பாரிய 
நீர்ப்பாசனக்கட்டற ப்பாகவும் அற ந்துள்ளது. உடேளறே  ஹாேலிக் கட்டற ப்பானது 
மஹக்டயருக்கு 6.3 ம ற்ைிக்மதான்கறளப் மபறுகின்ைது. 
அறுேறடயானது மஹக்டயருக்கு 2 ம ற்ைிக்மதான்களாக அதிகரிக்கும னக் கருதப்படுகின்ைது. 
ேருடம ான்றுக்கான வ லதிக மநல் உற்பத்தி 8100 ம ற்ைிக்மதான்களாக அற யும ன 
எதிர்பார்க்கப்படுேதுடன், மநற் பயிர்ச்மசய்றகயாலான ம ாத்த வதைிய ேரு ானம் 1335  ில்லியன் 
ரூபாய்களாக அற யும ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. மநல் ஒரு கிவலாவுக்கான ேிறல ரூபா 50 

ஆக அற ேதுடன், மபறு தி வசர்த்தலுடன் மபாருளாதார அடிப்பறடயில் இது ரூபா  63 ஆக 
அற கின்ைது. அனால், சந்றதப்மபறு தியுடன் ஒப்பிடுறகயில் ச நிறல புள்ளியானது கீழ் 
 ட்டத்தில் காணப்படுகின்ைது. மநற்பயிர்ச்மசய்றகக்கான நீர் இலேச ாக ேழங்கப்படுதல்  ற்றும் 
அரசினால் பசறளகள்  ானிய ாக ேழங்கப்படுதல் வபான்ைனவே இதற்கான காரணங்களாகும். 
ஆகவே. தற்வபாறதய நிறலயில் மநற்பயிர்ச்மசய்றக  ிகவும் பிரபல்ய ாகத் திகழ்கின்ைது.        

 

6.9.2. OFC  யிர்ச்டசய்கக  
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட அபிேிருத்தி நடேடிறகறககளின் பின்னர், OFC உடன்  ஹா 
பருேகாலத்தில் 3685 மஹக்டயர்களும், யால பருேகாலத்தில் 5285 மஹக்டயர்களும் 
பயிர்மசய்யக்கூடியதாக அற யும ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. இப்பகுதி ேிேசாயிகளிறடவய 
 ிளகாய், பச்றசக் கடறல, வசாளன், கச்சான், மபரிய மேங்காயம்  ற்றும்  ரக்கைிகள் வபான்ை 
பயிர்கள் பிரபல்ய ானதாகத் திகழ்ேதுடன், இைக்கு தியின் அளேிறனக் குறைப்பதனனூடாக 
நாட்டுக்குரிய அந்நியமசலாோணி ேரு ாத்திறன அதிகரிக்கின்ைன. தற்வபாறதய காலநிறல 
நிறலற கறள கேனத்திற்மகாள்றகயில், நீர்முகாற த்துேத்திலான ேிருத்தியுடன், ேிேசாய 
உற்பத்தி நி,றலற கள் வ லும் ேரு ானமுறடயனோக ேிளங்குகின்ைன. ேிறனத்திைனான நீர் 
முகாற த்துேம் காணப்படுகின்ைவபாதிலும், ேிேசாய உற்பத்தியினூடாக OFC ேரு ானத்றத 
ஈட்டும் ேறகயில் ேிேசாயிகள் ஊக்குேிக்கப்படுகின்ைனர்.     
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அட்ெவகை 6.6 ட ாருளாதார டசாற்களில் நன்க  சுட்டிக்காட்டிகள் 

 

 யிர் 

 ஹா  ருவகாலம்    யால 
 ருவகாலம் 

 வருொந்த 
ட ாத்த 

வரு ானம் 
(ரூ ா/ 

 ில்லியன் 

 யிர்டசய் 
 குதி  உற் த்தி பதறிய 

வரு ானம் 
 யிர்டசய் 

 குதி உற் த்தி பதறிய 
வரு ானம்  

டஹக். ட ற். 
டதான் 

 ில்லியன் 
ரூ ா 

டஹக். ட ற். 
டதான் 

 ில்லியன் 
ரூ ா 

மநல் 3100 19220.0         899.4  1500 9300.0           435.2       1,334.6  

வசாளன் 1000 3500.0              68.4  1500 5250.0           102.5          170.9  

 ிளகாய் 
(பச்றச  ற்றும் 
உலர்) 700 

3500.0 
           542.3  875 4375.0           677.8  

     1,220.1  

பயறு 450 900.0            128.7  500 1000.0           143.0          271.7  

மகளப்பி 125 150.0              16.5  250 300.0             33.0            49.5  

கடறல 210 472.5              63.2  375 843.8           112.8          176.0  

மபரிய 
மேங்காயம்    

  
                -    425 5684.2           226.0  

        226.0  

 ரக்கைி 1200 12966.0            297.4  1360 14694.8           337.1          634.5  

ட ாத்தம்  
6,785.00 40,708.5       2,015.8  6,785.00 41,447.8        2,067.5       4,083.3  

  
வ வல  ற்றும் கீழ் இரு அட்டேறணகளில் காட்டப்பட்டுள்ள ேிடயங்களின் படி, 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினாலான நீர்ப்பாசன நடேடிக்றககளினால் ேிேசாய ரீதியில் பல்வேறு 
நன்ற கள் கிறடக்கப்மபறுேதாக அைியமுடிகின்ைது. வதைிய ேரு ான ானது உற்பத்தியின் 
ம ாத்தப்மபறு திறயக் சுட்டிக்காட்ட உதவுகின்ைது. வதைிய எல்றல என்பது, உற்பத்தி மசலவுகள் 
அல்லது உள்ளடீுகளின் மபறு திகறள கழிப்பதன் மூல ாக மஹக்டயருக்கான இறுதி உற்பத்திப் 
மபறு தியிறனக் கணிப்பதாகும். இது  ாறுகின்ை மசலோகக் குைிப்பிடப்படும். ேிறதகள், பசறள, 
ேிேசாய இரசாயனங்கள்  ற்றும் பணிக்க ர்த்தப்பட்ட மதாழிலாளர்களுக்கான மசலவுகள் 
 ாறுபடும் மசலேினுள் உள்ளடங்குகின்ைன. எவ்ோைாயினும், குடும்பத்மதாழிலாளர்கள் 
உள்ளடக்கப்படேில்றல.      

 

அட்ெவகை 6.7 நிதியியல் அடிப் கெயில் நன்க களுக்கான சுட்டிக்காட்டிகள்  

 யிர் 

 ஹா  ருவகாலம்  யால 
 ருவகாலம் 

 வருொந்த 
ட ாத்த 

வரு ானம் 
(ரூ ா/ 

 ில்லியன் 

 யிர்டசய் 
 குதி  உற் த்தி 

பதறிய 
வரு ானம் 

 யிர்டசய் 
 குதி உற் த்தி 

பதறிய 
வரு ானம்  

டஹக். ட ற். 
டதான் 

 ில்லியன் 
ரூ ா 

டஹக். ட ற். 
டதான் 

 ில்லியன் 
ரூ ா 

மநல் 3100 19220.0 649.5 1500 9300.0 314.3 963.8 

வசாளன் 1000 3500.0 53.3 1500 5250.0 80.0 133.3 

 ிளகாய் (பச்றச 
 ற்றும் உலர்) 700 3500.0 626.3 875 4375.0 782.8 1,409.1 

பயறு 450 900.0 143.2 500 1000.0 123.9 267.1 

மகளப்பி 125 150.0 14.5 250 300.0 26.2 40.7 

கடறல 210 472.5 55.4 375 843.8 93.9 149.3 

மபரிய 
மேங்காயம்  

  - 425 5684.2 226.0 226.0 

 ரக்கைி 1200 12966.0 375.2 1360 14694.8 307.7 682.9 

ட ாத்தம்  6,785.0 40708.5 1,917.4 6,785.00 41,447.8 1,954.9 3,872.3 
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மபாருளாதார முறையில் நன்ற கறள ஆராயும் மபாருட்டு மபறு தி வசர்க்கப்பட்டறே 
பயன்படுத்தப்பட்டன. வ லும், மபாருளாதார முறையில் உள்ளடீுகள்  ற்றும் மேளியடீுகறளக் 
கணிக்க உரிய  ாற்றுக்காரணிகள் (SCF) பயன்படுத்தப்பட்டன. அதியுயர் மபறு தியான பயிர்களுக்கு 
 ாறுதல், மேளியடீுகளுக்கான ேிறல உயர்வுகள்  ற்றும் ேிேசாய ேிஸ்தரிப்புக்கள்  ற்றும் புதிய 
ேறககறள அைிமுகம் மசய்ேதனால் மஹக்டயருக்கான அறுேறட அதிகரித்தல் வபான்ை 
ேிருத்தியறடந்த நிலற களுக்வகற்ப குைிக்கப்பட்ட நன்ற களுக்கான மபறு திகள் அதிகரிக்கலாம்.     

 

6.9.3 குடிநீர்  ற்றும் குடியிருப்புக்குரிய நீர்  
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ம ானராகறல  ாேட்டத்தின் நகரப்பகுதிகள்  ற்றும் அதறன 
சூழவுள்ள கிரா ங்களுக்கான குடிநீர்  ற்றும் குடி றன நீர்த்வதறேகறள பூர்த்திமசய்யக்கூடியதாக 
அற கின்ைது. இதனால் அதிகளேிலான  க்கள் நன்ற யறடகின்ைனர். இதில் குடிநீருக்காக 
ேருடாந்தம் 12 MCM நீர் ஒதுக்கப்படுகின்ைது. குடிநீர் ேழங்கலினால் எதிர்பார்க்கப்படும் ேரு ானம் 
ரூபா 144  ில்லியன்களாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதறன ேிட மபாருளாதார நன்ற கள் 
அதிக ாகும். 

 

6.9.4  ின் உற் த்தியினாலான நன்க கள்  
 

கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தினாலான  ின் உற்பத்தியானது  ிகவும் முக்கியத்துேம் 
ோய்ந்ததாகும். இதனால் 52% ஆறலக் காரணியுடன் 16.2 GWh  ின்சக்தி உற்பத்திமசய்யப்படும். 
இலங்றக  ின்சார சறபயின் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான ேிறலப்பட்டியலுக்கற ய, நீர் ின் 
அலமகான்றுக்கான மபறு தி 18 ரூபா /KWh ஆகக் கருதப்பட்டதுடன், இதனாலான ம ாத்தப்மபறு தி 
ரூபா 292  ில்லியன்களாகும். 
தற்வபாறதய நீர் ின் உற்பத்தித் மதாழிற்பாட்டினால்,  ாற்று சக்தி உருோக்கத்துக்கான; ேிவசட ாக 
டீசல் எரிமபாருள்  ற்றும் நிலக்கரி  ின் உற்பத்திக்கான எந்தேித ான வதறேகளு ில்றல. ஒரு 
மதான் காபநீமராட்றசட்டு மேளிேிடப்படுேதனாலான சர்ேவதச பாதிப்புச்மசலவு $ 10 - $ 20 

அற யும ன கணிக்கப்பட்டுள்ளது. டீசல் எரிமபாருள்  ற்றும் நிலக்கரியிறனப் பயன்படுத்தி  
அனல்  ின்னிறலயத்திலிருந்து மேளிேிடப்படும் சராசரி CO2 இன் அளவு 962 t/GWh ஆக 
அற ேதுடன், இதன் அலகுக்கான மபறு தி $15 ஆகும்.        

அட்ெவகை 6.8 CO2 டவளியீட்டினாலான பச ிப்புக்கள்  

 CO2 
மேளிவயற்ைம்  

மதான்/GWh  

தேிர்க்கப்பட்ட மசலவு 
ரூபா/GWh @ $ 15/ CO2 

மதான்கள்  

ேருடாந்த நீரியல் 
சக்தி உருோக்கம் - 

GWh  

ேருடாந்த வச ிப்பு 
மசலவு ரூபா. 
 ில்லியன்  

962  962x 15x 175=2,525,250  16.2  40.9  

  

திட்ட நிர் ாண நடேடிக்றககள் 4 ேருடங்களில் நிறைவுமபறுேதுடன், திட்டத்தினாலான 
நன்ற கள் ஐந்தாேது ேருடத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும். குடிநீரினாலான ஐந்தாேது ேருடத்தில் 
எதிர்பார்க்கப்படும் ேரு ானம் ரூபா 942.17  ில்லியன்களாகும். இது 20 ேது ேருடத்தில் 1020 
 ில்லியன் ரூபாய்களாக அதிகரிக்கும்.    

  

6.9.5 உள்நாட்டு கெற்டதாழில் அ ிவிருத்தி  
 

உள்நாட்டு கடற்மதாழில் உற்பத்திறய வ லும் அதிகரிப்பதகாக முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கம் 
பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்க அபிேிருத்தியின் கீழ் ஏைக்குறைய 75 
 ீனேக்குடும்பங்கள் ோழ்கின்ைன. நாளாந்த அறுேறட 4 ம ற்ைிக்மதான்களாக அற ேதுடன், 
சராசரியாக கிவலா ஒன்றுக்கான ேிறல ரூபா 200 ஆக அற கின்ைது. ஆகவே, உள்நாட்டு 
கடற்மதாழில் உற்பத்தியினால் எதிர்பார்க்கப்படும் ேரு ானம் ேருடம ான்றுக்கான அதிகுறைந்த 
அறுேறடயான 200 Kg/Ha ஐ அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு கணிக்கப்படுேதுடன்,  ீனேமராருேருக்கான 
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நாளாந்த ேரு ானம் ரூபா 4,000 ஆகும். ஆகவே, கும்புக்கண் ஓயாேினால்  ாத்திரம் 
எதிர்வுகூைப்படும் கடற்மதாழில் உற்பத்தியின் ேரு ானம் 63  ில்லியன் ரூபாய்களாக அற யும்.  
 

அட்ெவகை 6.9  உள்நாட்டு  ீன் உற் த்தியினாலான வரு ானம்  

 ீன்பிடி சங்கத்தின் அங்கத்துேம் 75  

ஒரு  ீனேருக்கான நாளாந்த அறுேறட  20kg  

கிவலாகிராமுக்கான ேிறல  200  

 ீனேருக்கு நாமளான்றுக்கான ேரு ானம்  4,000  

2 X 100 பகல் காலத்திலான  ீனேர்களின் ம ாத்த ேரு ானம் 840,000  

75 உறுப்பினர்களுக்கான ம ாத்த ேரு ானம் bers  63,000,000  

 

   

6.9.6 குடிபயற்றங்கள்  ற்றும் வடீ்டுத்பதாட்ெ அ ிவிருத்தி  
 

ேடீ்டுத்வதாட்டத்தினால் வ லதிக ேரு ானத்திறன எதிர்வுகூைமுடியும். இவ் உற்பத்திகள் 
மபரும்பாலும் குடும்ப நுகர்வுகளுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுேதுடன், வ லதிக ேரு ானத்றதயும் 
ஈட்டுகின்ைன, வ லும் இதறன துல்லிய ாகக் கணிப்பது கடின ாகும்.  ேடீ்டுத் மதாட்டத்துக்காக 
ஒதுக்கப்பட்ட காணியின் அளவு 800 மஹக்டயர்களாக அற ேதுடன், ம ாத்தக் குடும்பங்களின் 
எண்ணிக்றக 2000 ஆகும். இப்மபறு ானங்கறள வநாக்குறகயில் குடும்பப் மபாருளாதாரம்  ற்றும் 
வதசியப் மபாருளாதரத்தில்  ிகவும் முக்கியத்துேம் ோய்ந்தறேயாக அற கின்ைன. 
எதிபார்க்கப்படும் ேரு ானம் 144  ில்லியன் ரூபாய்களாகும். 
      

6.9.7 கால்நகெப்  ண்கைகளின் அ ிவிருத்தி  
 

சமுகத்துக்கு கால்நறடப்பண்றண உற்பத்தியினால் குைிப்பிடத்தக்களவு மபாருளாதார ேிறளவுகள் 
ஏற்படுகின்ைன. பாலுற்பத்தியானது 432,000 லீற்ைர்களாக அற யும ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. 
கணிக்கப்பட்ட வதைிய நன்ற  ேருடம ான்றுக்கு  ில்லியன் 302 ரூபாய்களாகும். வ லதிகத் 
தரவுகள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன.  

அட்ெவகை 6.9 கால்நகெ உற் த்தி – அகரத் தவீிர அக ப்பு 

சராசரி கால்நறட அளவு   3  ாடுகள் 
ஒரு நாளுக்குரிய சராசரி பால் உற்பத்தி  8 லீற்ைர்கள்  

மூன்று ேிலங்குகளிலும்  ாதம ான்றுக்கு மபைக்கூடிய பாலுற்பத்தி (8 

*3*30)  
720  

 ாதம ான்றுக்கான ம ாத்த ேரு ானம் @ ரூபா70/லீற்ைர்  ரூபா 50,400  

பால் சக்கரத்தில் பத்து  ாதத்துக்கான ம ாத்த ேரு ானம் ரூபா 504,000  

கால்நறட உற்பத்தி – அறரத்தீேிர அற ப்பு  ரூபா 302  ில்லியன்  
  
கால்நறட ேளர்ப்பினாலான வ லதிக ேரு ானங்களுக்குரிய காரணிகளான,  ண் ேளத்திறன 
ம ருகூட்டும் வசதனப்பசறளகள்  ற்றும் பண்றண நடேடிக்றககள், உழுதல்  ற்றும் வபாக்குேரத்து 
மசயற்பாடுகளுக்காக கால்நறடகறளப் பயன்படுத்தல் ஆகியன கணிக்கமுடியாதறேயாகும். 
இறேயறனத்றதயும் மபாருளாதார அடிப்பறடயில் கணிக்க முடியாதவபாதிலும், பாரிய 
மபாருளாதார நன்ற கறள ேழங்குகின்ைன.      
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6.10  கறமுக ான நன்க கள்  

  
டதாழில்வாய்ப்புக்கள் 

ேிேசாயம், கால்நறட ேளர்ப்பு, நிர் ாண நடேடிக்றககள்  ற்றும் ஏறனய பிரிவுகளினால் மதாழில் 
ோய்ப்புக்கள் உருோகின்ைன. இது 7,000 மதாழில்ோய்ப்புக்கறள உருோக்கும ன 
எதிர்வுகூைப்படுகின்ைது. பயிர்ச்மசய்றகக்காக மபரும்பாலான நிலங்கள் காணப்படுகின்ைற யினால் 
மதாழிலாளர்களுக்கான வதறே  ிக அதிக ாகும். வ லும், OFC பயிர்மசய்றக அதிகரிப்பினால் 
மதாழிலாளர்களுக்கான வதறே வ லும் அதிகரிக்கும். 
உள்ளடீுகறள ேழங்குதல், ேிேசாய உற்பத்திகறள சந்றதப்படுத்தல்  ற்றும் உள்ளடீுகள்  ற்றும் 
ேிறளவுகறள மகாண்டுமசல்லுதல் வபான்ை பல்வேறு புதிய வேறல ோய்ப்புக்களும் உருோகலாம். 
வ லதிக ாக, நிர் ாணக்காலத்தில் பல்வேறு புதிய வேறலோய்ப்புக்கள் உருோகும். 
திட்டத்தினாலான ேிேசாய உற்பத்திகளினால் உணேிலான தாக்க  ட்டங்கள் குறைேறடேதுடன், 
மேளிநாட்டு நாணய ாற்ைிறன வச ிப்பதிலும் பங்களிப்புச் மசலுத்தும். 
திட்டத்தினாலான, மதாட்டுணரமுடியாத நன்ற களாக, பண்றண ேரு ானம் அதிகரித்தல், நிர்ோக 
நடேடிக்றககள் ேலுப்மபறுதல், இரண்டாம்நிறலப் பிரிவுகள் அபிேிருத்தியறடதல், சமூக 
மபாருளாதார தரநிய ங்கள் ேிருத்தியறடதல்  ற்றும் பிராந்திய அபிேிருத்திகள் வபான்ைன 
உள்ளடங்குகின்ைன.  

   

 

6.11 நிதியியல்  குப் ாய்வு    
 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட அபிேிருத்தியின் பின்னர், OFC யுடன்  ஹா பருேகாலத்தில் 3685 

மஹக்டயர் காணிகளும், யால பருே காலத்தில் 5285 மஹக்டயர் காணிகளும் பயிரிடப்படலாம ன 
கணிக்கப்படுகின்ைது. நன்ற கறள கணிக்றகயில், திட்டத்தினாலானறே  ாத்திரம் 
கேனத்திற்மகாள்ளப்படுகின்ைன. புதிதாக அபிேிருத்தி மசய்யப்பட்ட 3822 மஹக்டயர் காணிகளில், 
மபரும்பாலானறே  ஹா  ற்றும் யால பருே காலங்களில் OFC பயிரிடலுக்காக 
ஒதுக்கப்பட்டறேயாகும்.  ஹா பருே காலத்தில் 3100 மஹக்டயர் காணிகள் 
மநற்பயிர்ச்மசய்றகக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.  ஹா பருேகாலத்தில் ஏற்கனவேயுள்ள 1356 
மஹக்டயர் காணிகள் மநற்பயிர்ச்மசய்றகயில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், நன்ற க் கணிப்பிலிருந்து 
நன்ற கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. மசலவு  ற்றும் ேரவுகளுக்கான நிதியியல் ேிறலகள் 30ேருட 
காலத்துக்குரிய  ஹா  ற்றும் யால பருேகாலத்துக்குரிய ேிேசாய நடேடிக்றககளினாலான 
வதைிய நன்ற களின் அடிப்பறடயில் கணிக்கப்படுகின்ைன.  திப்படீுகள் நிதியியல்  ற்றும் 
மபாருளாதார முறையில் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைன. 
அட்டேறண 6.11 இல் காட்டப்பட்டுள்ளோறு, நிதியியல் அடிப்பறடயில் ேருடாந்தம் 4.3 பில்லியன் 
ரூபா வநரடியான ேரு ான ாக ஈட்டப்படுேதுடன்,  றைமுக ான நன்ற களினூடாக 
முக்கியத்துேம்ோய்ந்த ேரு ான ாகப் மபைப்படும். மபாருளாதார அடிப்பறடயில் 
கேனத்திற்மகாள்றகயில், ேருடாந்தம் 4.8 பில்லியன் ரூபா ேரு ான ாகப் மபைப்படும்.                
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அட்ெவகை 6.11 திட்ெத்துென்  ற்றும் திட்ெம் இல்லாத நிகலயில் வரு ானங்கள்  ற்றும் 

இழப்புக்கள்   

   

நிதியியல் 
ட று தி (ரூ ா. 

 ில்லியன்) 

ட ாருளாதாரப் 
ட று தி (ரூ ா. 

 ில்லியன்) 
திட்ெத்துென்       

ேிேசாயம்  3,872.3 4,083.3 

 ீன்பிடி   63.0 63.0 

கால்நறட ேளர்ப்பு 302.4 378.0 

பண்றண அபிேிருத்தி  144.0 172.8 

சுற்றுலாத்துறை 200.0 250.0 

நீரியல்  ின்உற்பத்தி  291.6 364.5 

குடிநீர் 144.0 216.0 

காபன் மேளியடீ்டிறன தேிர்த்தல் 40.9 40.9 

ட ாத்த நன்க   5,058.2 5,568.5 

திட்ெம் இல்லாத நிகலயில்       

ேிேசாயம் 583.7 583.7 

காடுகள்  ற்றும் அதனுடன் மதாடர்புறடய சூழல்   155.7 155.7 

ட ாத்த இழப்புக்கள்  739.4 739.4 

பதறிய திட்ெ வரு ானம் (திட்ெத்துென் – 
திட்ெம் இல்லாத நிகலயில்) 4,318.7 4,829.1 

 

6.12  ட ாருளாதாரப்  குப் ாய்வு  
 

மபாருளாதார  திப்படீுகளுடன், மபாருளாதார  திப்படீுகளின் ேித்தியாசங்கள், நிதியியல் 
மபறு ானங்கள்  ாற்ைடீ்டுக்காரணிகறளப் பயன்படுத்தி மபாருளாதாரப் மபறு ானங்களாக 
 ாற்ைப்பட்டன.  ாற்ைடீ்டுக் காரணிகள் உள்ளடீ்டு  ற்றும் மேளியடீ்டு ேிறலகளுக்காகப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. மபாருளாதாரப் மபறு தியானது, சமூகத்தின் மசலவுகள்  ற்றும் 
ேரவுகளினால் பிரதிபலிக்கப்படுகின்ைன. 
புதிய நீர்ப்பாசன மசயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 5 ேது ேருடத்திவலவய மபாருளாதாரப் 
மபறு திகள் பிரதிபலிக்கின்ைன. ஆகவே, 5 ேது ேருடத்திலிருந்து காசுப்பாய்ச்சல் வநரானதாக 
அற யும். நான்காேது ேருடத்திலிருந்து, நிர் ாண முதலீடுகள் நிறைவுறுேதுடன், ேருடாந்த 
வதைிய ேரு ானம் அதன் உச்ச  ட்ட ான 4193  ில்லியன் ரூபாய்களாக அதிகரிக்கும். திரும்பலின் 
மபாருளாதார ேதீம் (EIRR) 10.9 ஆக அற யும். மபாதுோக, தற்வபாறதய வதைிய மபறு தி 93.9 

பில்லியன் ரூபாய்களாக அற ேதுடன், 8% கழிவு ேதீத்தில் 9.2 பில்லியன் ரூபாய்களாக அற யும்.      
    

அட்ெவகை 6.10 திட்ெ விகனத்திறன் சுட்டிக்காட்டிகள் (ட ாருளாதார வாக்கியங்களில்)  

அளவுவகாள்  அலகு EIRR  

கழிவு ேதீம் (%)  

8  10  12  

உள்ளக திரும்பல் ேதீம்  %  10.9  9.8 9.7 8.7 

வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி (NPV) ரூபா. 
 ில்லியன் 

93,970  
9,152.0 2,590.7 -2529.2 

நன்ற கள்/ மசலவு ேதீம்         1.31 1.09 0.91 
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6.12.1 உைர்திறன்  ற்றும் அ ாய  குப் ாய்வு  
 

வ ற்குைிப்பிட்ட அறனத்து அளவுவகால்களின் அடிப்பறடயில், கும்புக்கண் ஓயா அபிேிருத்தி 
திட்டத்துக்கான நிதியுதேியானது, மபாருளாதாரப் மபறு திகளில் நியாயப்படுத்தக்கூடியதாக 
அற கின்ைது. திரும்பலின் உள்ளக ேதீ ானது, திட்டத்துக்காக கடனாகப் மபைப்படும் அறனத்து 
ேளங்களுக்கு ாக, அேற்றுக்காக , திட்டத்தினால் மசலுத்தவேண்டிய அதியுயர் ேட்டிறய 
ேழங்குேதாக அற யும். மபாருளாதாரப் மபறு திகள் கேனத்திற்மகாள்ளப்படு ாயின் இது 10.9%  ஐ 
அறடேதுடன், இது நிதியியல் நிறலற களின் கீழ் 7.2%  ஆக அற யும். அதிகுறைந்த  ட்டத்தில் 
நன்ற கள் கணிக்கப்படும். 
 

வ லும், 10% கழிவு ேதீத்தில், வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி 2,590  ில்லியன் ரூபாய்களாக- 
வநரான மபறு ான ாக அற யும். திட்டத்துக்கான ம ாத்த மூலதனச் மசலவு 40 பில்லியன் 
ரூபாய்களாக அற ேதுடன், முப்பதாேது ேருட நிறைேில், வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி 93.9 

 ில்லியன் ரூ ாய்களாக அற யும்.            

அட்ெவகை 6.11 உைர்திறன் ஆய்வுகள் (நிதியியல் அடிப் கெயில்) 

   
IRR  

நன்க  டசலவு விகிதம் பதறிய தற்ப ாகதய ட று தி 
8%  10%  12%  8%  10%  12%  

அடிப் கெ நிகலக   7.2 0.92 0.76 0.63 -3084.4 -8504.7 -12639.1 

a) மசலவு   + 10%  6.3 0.81 0.67 0.56 -7996.8 -12964.8 -16725.9 

b)  நன்ற    - 10%  6.2 0.83 0.69 0.57 -6515.2 -11238.4 -14807.1 

c)  மசலவு +10%, நன்ற  

- 10%  5.4 0.75 0.62 0.52 -10254.4 -14822.6 -18239.0 

 

அட்ெவகை 6.12 உைர்திறன் ஆய்வுகள் (ட ாருளாதார அடிப் கெயில்) 

   
IRR  

நன்க  டசலவு விகிதம் பதறிய தற்ப ாகதய ட று தி 

8%  10%  12%  8%  10%  12%  

அடிப் கெ நிகலக  
10.9 1.31 1.09 0.91 9152.0 2,590.7 -2529.2 

a) மசலவு   + 10%  9.8 1.15 0.96 0.80 4894.6 -1204.6 -5952.3 

b)  நன்ற    - 10%  9.7 1.18 0.98 0.81 5315.7 -466.1 -4953.4 

c)  மசலவு +10%, நன்ற  

- 10%  8.7 1.07 0.89 0.74 2394.7 -3263.8 -7630.6 

 

நீர்ப்பாசனத்திட்டங்கறள நியாயப்படுத்த்தும் ேறகயில், மபாருளாதாரப் மபறு திகள்  ாத்திரம் 
கேனத்திற்மகாள்ளப்படுேதுடன், 10% IRR மபாருத்த ானதாக அற யும். எவ்ோைாயினும், 
தற்வபாறதய நிறலயில் திட்ட ானது 10.9%  மபாருளாதராப் மபறு தியிறன (EIRR) அறடயும். 
வ லும், மபரும்பாலான நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களின் முறையான பரா ரிப்பினால் நாடு  ற்றும் 
சமூகத்தின் பல தறலமுறைகளுக்கு பல்வேறு நன்ற கள் ஏற்படுகின்ைன. எவ்ோைாயினும், 
தற்வபாறதய திட்டத்தினால் நாடு  ற்றும் சமூகத்துக்கு பாரிய நன்ற கள் ஏற்படும ன்பதில் 
எந்தேித ான ஐயப்பாடுகளு ில்றல. 
 

6.13 விரிவான டசலவு நன்க   குப் ாய்வின் முடிவுகள்  
 

கும்புக்கண் ஓயா நீர்த்வதக்க நிர் ாணிப்பின் ேிறளோக, இப்பகுதியின் ஒட்டும ாத்த 
மபாருளாதாரக்கட்டற ப்பில்  ிகப்பாரியமதாரு சிைப்பான  ாற்ைத்திறன ஏற்படுத்தியது.  வ லும், 
இதன் காரண ாக கேர்ச்சியான வசறேகள்  ற்றும்  க்களின் ோழ்க்றகத்தரம் வ லும் 
ம ருகூட்டப்படுேதனால், ஒட்டும ாத்த சமுதாயத்தின் மபாருளாதார தர்நிய ங்கள் வ லும் 
ேிருத்தியறடயும். வ லும் திட்டத்தினால் பல்வேறு  றைமுக ான நன்ற களும் ஏற்படும். 
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ேிேசாய உற்பத்திகள் அதிகரிக்கப்படுேதனால், ேிேசாயப்மபாருட்கள்  ற்றும் ம ருகூட்டிகறள 
இைக்கு தி மசய்ேதனாலான மசலேனீங்கள் குறைேறடேதுடன், ேருடாந்தம் 4.0 பில்லியன் 
ரூபாய்கள் வச ிப்பு  ிகுதியாக வச ிக்கப்படுகின்ைன. 
 

முதற்தர ேிேசாய உற்பத்திகளில் அரிசி உற்பத்தியானது சுழற்சியானதாக அற ேதுடன், 
இரண்டாம்நிறல உற்பத்தி  ற்றும் வசறேச் சந்றதகறள வ லும் அதிகரிக்கின்ைது. திட்டத்தினால் 
பாரியளேிலான மதாழில்ோய்ப்புக்கள் உருோேதுடன், இது ஏைக்குறைய எண்ணிக்றககளில் 7,000 

ஆக அற யும ன எதிர்வுகூைப்படுகின்ைது.        

திட்டத்தினால் மபாதுோன உட்கட்டற ப்பு ேசதிகளில் ேிருத்திகள் ஏற்படும ன 
எதிர்பார்க்கப்படுேதுடன், இது திட்ட அமுலாக்கலின் ஒரு ேிறளோகவே அற கின்ைது. இதனால் 
பல்வேறு ேிறளவுகள் ஏற்படுேதுடன், அப்பகுதிக்கான சுகாதார  ற்றும் தூய்ற க்கான 
ேசதிகளுடன் கூடிய உட்கட்டற ப்பு ேசதிகளும் ேிருத்தியறடகின்ைன. இப்பகுதியில் தூய  ற்றும் 
வபாது ானளவு குடிநீறர ேழங்க முடியாற யினால் சிறுநீரகரத்துடன் மதாடர்புறடய வநாய்கள் 
ஏற்படுேதுடன், சுகாதார நிறலற களில் ேழீ்ச்சிகள் ஏற்பட்டற வய இேற்றுக்கான உதாரண ாகும். 
திட்டப்பகுதியினுள் நிலக்கீழ்நீர் உயர்ேினால் மபாதுோன சுற்ைாடல் நிறலற கறள ேிருத்தி 
மசய்தல், ேிேசாயக் கிணறுகறள அண்டிய பகுதிகளிலான வ ட்டுநிலப் பயிர்ச்மசய்றககள்  ற்றும் 
ேடீ்டுத்வதாட்டங்கறள ேிருத்திமசய்ேதில் ேிறளவுகறள ஏற்படுத்துகின்ைன. மபாதுோக, 
வபாது ானளவு நீர்ப்பாசன ேசதிகறள ஏற்படுத்துேதனூடாக பயிர்ச்மசய்றகக்கு புத்துணர்ச்சிறய 
ேழங்குேதுடன்,  க்கள் தங்கள் மதரிவுகளில் புத்தாக்கத்துடன் மசயற்பட ேழிேகுப்பதனால், இதற்கு 
முன்னர் எல்றலகள் நிர்ணயிக்கப்படாத ேிேசாய உற்பத்திப்பகுதிகளில் எல்றலகறள ஏற்படுத்தவும்  
உதேியாக அற கின்ைது. 
 

திட்ெக்கால ான 30 வருெகாலத்துக்கு, திட்ெத்துென் டதாெர்புகெய டசலவுகள்  ற்றும் 
நன்க கள் ஆராய்ககயில்,  ின்வரும் முடிவுகளுக்கு வரமுடியும்; 

• ட ாருட்களின் விகலகள்  ற்றும் அதனுென் டதாெர்புகெய உள்ளடீுகளின் 
அதிகரிப் ினால் நிர் ாை டசலவுகளில் எதிர் ாராத அதிகரிப்பு ஏற் டுவதற்கான 
அ ாயங்கள் (ப ற்காட்ெப் ட்ெ அட்ெவகையில் வகக “a”) 

• ட ளதீக இழப்புக்கள்  ற்றும் விகலகள் குகறவதன் காரை ாக விகளவுகளில் 
வழீ்ச்சிகள் ஏற் ெல் (வகக “b”) 

• எதிர் ாராத காலநிகல நிகலக களினால் விவசாய வழங்கல்கள் அல்லது 
உற் த்திகள் வழீ்ச்சியகெதல்; எனினும் டவற்றியில் அச்சுறுத்தல்கள் இல்கல 

•  ிகவும் ப ாச ான நிகழ்பவாட்ெத்தில், திட்ெத்துக்கு எந்தவிதான அச்சுறுத்தலும் 
இல்லாத நிகலயில் 10% அதிக டசலவுென், 10% குகறவான நன்க கள்   உற் த்திகள் 

சாராம்ச ாக; (ஒட்டுட ாத்தத்துக்கான விபசெ குறிப்புென்) திட்ெத்தின் ஒவ்டவாரு கூறுகளும் 
டசயற் டுத்தத் சாத்திய ானகவ எனும் தரீ் ானத்துக்கு வரமுடியும்.
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அத்தியாயம் 7 

7. சுற்றாெல் முகாக த்துவ  ற்றும் கண்காைிப்புத் திட்ெம்  

அட்ெவகை 7.1 சுற்றாெல் முகாக த்துவத் திட்ெம்     

 
டசயற் ாடு  ற்றும் 

தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

வடிவக ப்பு  ற்றும் திட்ெ ிெல் அவத்கத 
ோழ்ோதாரங்கள், 
மசாத்துக்கள், 
இழக்கப்படுதல், 
ோழ்ோதாரங்கள்/ 
மசாத்துக்கள் மூல ான 
ேரு ானம் குறைேறடதல்  

நஷ்டஈடுகள்,  ீள்குடிவயற்ைம்  ற்றும் 
ஏறனய நன்ற கள்  

அமுல்படுத்த ID 

 
 அறடயாளங்காணப்ப

ட்ட குடியிருப்புக்கள் 
 ற்றும் நபர்கள் 

 

நிர் ாண 
அேத்றதக்கு 
முன்னர் 

நிர் ாை  ற்றும் டதாழிற் ாட்டு அவத்கத  
நிலத்திறன தயார் 
படுத்தல்  ற்றும் 
தாேரங்கறள 
அகற்றுேதனால் 
நீர்த்வதக்கப் பள்ளத்தாக்கில் 
 ண்ணரிப்பு, ேண்டல் 
அரிப்புகள்  ற்றும் 
நீர்நிறலகளில் ேண்டல் 
படிவுகள் வபான்ைன 
ஏற்படுகின்ைன. 
 

கால்ோய், கட்டற ப்புக்கள்  ற்றும் 
ஏறனய ேசதிகறள நிர் ாணிப்பதற்காக 
குறைந்தளோன பகுதிகள் 
சுத்திகரிக்கப்படும்; வேறலகள் 
ேைட்சியான காலங்களில் 
முன்மனடுக்கப்படும்; வதறேக்வகற்ப 
ேண்டல் பற்று அற ப்புக்களுடனான 
ேடிகால்அற ப்புக்கள் 
ேடிேற க்கப்படும். 
 

கண்காணிக்க  ID 
அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

 

ம ாத்த திட்ட 
தாக்கப் பகுதிகளிலும்  

நிர் ாண அேத்றத 

 

 

 ீள்குடிவயற்ைம்  ற்றும் 
பயிர்ச்மசய்றக 
நடேடிக்றககளுக்காக 
அறடயாளங்காணப்பட்ட 
பகுதிகள்  ாத்திரம் 
சுத்திகரிக்கப்படுதல் 

வ வல குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது  வபான்று கண்காணிக்க  ID 

I, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

 ீள்குடிவயற்ைம் 
 ற்றும் 
பயிர்மசய்றககளுக்
காக 
அறடயாளங்காணப்ப
ட்ட பகுதிகள்  

நிர் ாண அேத்றத 
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டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

புதிய பாறதகள்  ற்றும் 
ேதீிகறள நிர் ாணித்தல், 
தற்வபாதுள்ள ேதீிகளில் 
 ாற்ைங்கறள 
ஏற்படுத்துேதனால் 
தற்வபாதுள்ள ேடிகால் 
கட்டற ப்புக்களில் 
 ாற்ைங்கள்  ற்றும் 
 ண்ணரிப்பு ஏற்படல்   

அறனத்து ேதீிகளும், ஏற்படக்கூடிய 
வபாது ானளவு கல்மேட்டுக்கள்  ற்றும் 
சரிவுப் பாதுகாப்புக்களுடன் 
ேடிேற க்கப்பட்டு, நிர் ாணிக்கப்படுதல்  

 

கண்காணிக்க  ID 
அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர்  

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

திட்டத்தின் கீழ் 
அறனத்து ேதீிகளும் 
நிர் ாணிக்கப்படும்  

நிர் ாண அேத்றத 

நீர்த்வதக்க எல்றலகறள 
சுற்ைியுள்ள சரிோன 
பகுதிகளில் சரிவு 
இழப்புகள் ஏற்படல்  

 

சுயாதீன ான/நிறலயற்ை பாறைகறள, 
கற்கறள அகற்றுதல்; 
நிறலயற்ை/ஆழ ான சரிவுகறள 
மகாங்கிரீட்டிடல்  ற்றும் பாதுகாப்பு 
வேறலகறள அற த்தல்; ஒப்பந்த 
அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
ஏறனய அறனத்து அம்சங்கறளயும் 
நறடமுறைப்படுத்தல். 
 

கண்காணிக்க  ID 
அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

பிரதான கால்ோய் 
 ற்றும் 
பகிர்தளிக்கும் 
கால்ோய்கள் 

 

நிர் ாண அேத்றத 

தாேரங்கறள அகற்றுதல் 
 ற்றும் கால்ோய் 
நிர் ாணத்துக்கான 
 ணறல அகழ்தல் 
வபான்ைேற்ைினால் சரிவு 
இழப்புகள்  ற்றும் 
 ண்ணரிப்புகள் ஏற்படல்  

சுயாதீன ான/நிறலயற்ை பாறைகறள, 
கற்கறள அகற்றுதல்; 15m அல்லது 
ஆழ ான சரிவுகறள மகாங்கிரீட்டிடல் 
 ற்றும் பாதுகாப்பு வேறலகறள 
அற த்தல்; ஒப்பந்த அைிக்றகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏறனய அறனத்து 
அம்சங்கறளயும் நறடமுறைப்படுத்தல். 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

பிரதான கால்ோய் 
 ற்றும் 
பகிர்தளிக்கும் 
கால்ோய்கள் 

 

நிர் ாண அேத்றத 

களஞ்சியசாறல, ோகனத் 
தரிப்பிடங்கள், அகழும் 
இடங்கள், குோரிப் 
பகுதிகள்  ற்றும் 
சுரங்கப்பாறத கழிவுகறள 
அகற்றும் இடங்கறள 
நிர் ாணித்தல்  

FD இன் கண்காணிப்புடன் 
கழிவுப்மபாருட்கறள அகற்ைி, 
 ட்ட ாகியதன் பின்னர் மபாருத்த ான 
உள்நாட்டு இனங்களினால் 
 ீளுருோக்கப்படுதல் வேண்டும். 
 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

ம ாத்தம் 25 ha. 

ஒப்பந்தக்காரர் – 
இலங்றக ரூபா.15 
 ில்லியன் 

சுரங்கப்பாறத 
அகழ்வுக் கழிவுகள் 
 ற்றும் ஏறனய 
நிர் ாணக்கழிவுகளுக்
கான 
அகற்று ிடங்கள், 
நிர் ாணப் 
மபாருட்கறள 
களஞ்சியப்படுத்தும் 
இடங்கள், குோரிப் 
பகுதிகள்  ற்றும் 
அகழு ிடங்கள்  

நிர் ாண அேத்றத 
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டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

கால்ோய்கறள 
நிர் ாணிக்றகயில், 
இயற்றக ேடிகான் 
அற ப்புக்கள்  ற்றும் 
நீவராறட 
ஊடுருேல்களுக்கான 
இறடயூறுகள்   

நிர் ாணக் காலத்திறன குறுகியதாக்கல்; 
இயற்றக ேடிகான் அற ப்புக்களுக்கான 
தாக்கங்கறள குறைத்தல்; மபாருத்த ான 
ேடிகான் முறைற கறள 
நறடமுறைப்படுத்தல்; நீவராறடப் 
பள்ளத்தாக்குகறள  ீளற த்தல். 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது 

ம ாத்த திட்டப்பகுதி  நிர் ாண அேத்றத 

சுற்ைாடல் நீவராட்டத்திறன 
உறுதிப்படுத்தல்  

ேைட்சியான காலங்களில், சுற்ைாடல் 
நீவராட்டத்திறன உறுதிப்படுத்தும் 
ேறகயில் சுளுேிஸ் கதவுகறள 
மதாழிற்படுத்தல் 

அமுல்படுத்த ID வ லதிக மசலவுகள் 
இல்றல 

முன்ம ாழியப்பட்ட 
அறணப்பகுதியின் 
கும்புக்கண் 
ஓயாேின் கீழ்ப்பகுதி  

மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   

நிலவ ல் நீரின் தரம் 
குறைேறடதல் 

அனு தியளிக்கப்பட்ட திண்   ற்றும் 
திரே கழிவு முகாற த்துே திட்டத்துக்கு 
இறயபாக மசயற்படுதல்  ற்றும் நீர் 
 ாசறடதறல தேிர்த்தல்; தற்வபாறதய 
இன் நீர்த்தர நிய ங்கறள ஒத்திருப்பறத 
உறுதிப்படுத்தல்  

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது, 
நீர்த்தரப் 
பரிவசாதறனக்கான 
வ லதிக ரூபா 2 
 ில்லியன் 
ஒப்பந்தக்காரரினால் 
ேழங்கப்படும். 
 

திட்டத்தின் 
அறனத்து நிர் ாணப் 
பகுதிகளிலும். 

நிர் ாண அேத்றத 

 நிய ிக்கப்பட்ட பகுதிகளில்  ாத்திரம் 
கழிவுகறள அகற்றுதல்,  ற்றும் 
நீர்நிறலகளுக்கு அருவகயான அறணகள் 
 ற்றும் சரிவுகளில் கழிவுகறள 
அகற்ைப்படுேறத தேிர்த்தல், பாதுகாப்பு 
அறணகறள நிறுவுேதன் ஊடாக 
 ண்ணரிப்பிறன தேிர்த்தல். 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

 நிர் ாண அேத்றத 

மதாழிலாளர் ேசதிகள் 
 ற்றும் 
நடத்றதகளினூடாக நீர் 
 ாசறடதல்  

மதாழிலாளர் ேிழிப்புணர்வுகள், 
தற்காலிக தங்கு ிடங்களுக்கு 
மபாருத்த ான இடங்கறள 
உறுதிப்படுத்தல்  ற்றும் சுகாதார 
ேசதிகள்; முறையாக கழிேகற்றும் 
முறைற கள்; தற்காலிக 
தங்கு ிடங்களுக்கான மபாருத்த ான நீர் 
ேழங்கல்கறள உறுதிப்படுத்தல்.  

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது.  

திட்டப்பகுதியிலுள்ள 
அறனத்து 
மதாழிலாளர் 
தங்கு ிடங்கள் 
 ற்றும் ஏறனய 
ேசதிகள் 

நிர் ாண அேத்றத 

அதிகளோன ேிறளச்சறல 
ஏற்படுத்தும் ேறகயில் 
இரசாயன உரங்களின் 
பாேறன அதிகரிப்பதனால் 
பிரதான பகுதியில் நீர் 

நீர்ேழங்கல் கால்ோய்கள்  ற்றும் 
நீண்டகால ாக ேிேசாய 
இராசாயனப்மபாருட்கள் 
பாேறனக்குட்படுத்தப்பட்ட ேிேசாய 
நிலப்பகுதிகளிலிருந்து திரும்பும் 

அடிப்பறட 
தரவுகறள 
திரட்டுதல் 
 ற்றும் நிலவ ல் 
நீரிலான 

ID - அடிப்பறட 
தரவுகறள திரட்ட 
இலங்றக ரூபா 
1 ில்லியன் 

 

 ாதுறு ஓயா ேலது 
கறரயின் பிரதான 
கட்டறளப் பகுதி  

மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   
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டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

 ாசறடதல் ஏற்படல்  நீருக்கான நீர்த்தரப் பரிவசாதறனகறள 
வ ற்மகாள்ளுதல்; ேிேசாய 
இராசாயனப்மபாருட்களின் பாேறனறய 
குறைப்பதற்கான திட்டங்கறள 
அபிேிருத்திமசய்தல்  

 

ேிேசாய 
இராசாயனங்களி
ன் அளவுகள் 
மதாடர்பான 
தகேல்கறள 
சுய ான 
நிபுணர்கள் 
மூல ாக ID க்கு 
மபறுதல் 

ஒப்பந்தக்காரர்  - 
இலங்றக ரூபா 
1 ில்லியன்/ ேருடம்; 
கண்காணிப்புக்காக 5 
ேருடங்களுக்கு   

ோகனங்கள்  ற்றும் 
இயந்திரங்களின் 
மதாழிற்பாட்டினால் ேளி 
 ாசறடதல் (ோயு, 
சுயாதீன துணிக்றககள்)  

அறனத்து ோகனங்களுக்கு ான புறகப் 
பரிவசாதறன 
முறையாகமுன்மனடுக்கப்படுதல் 
வேண்டும், திட்ட இடங்களின் அதிக 
தாக்கங்களுக்கான ேளியின் தரம் 
கண்காணிக்கப்படுதல் வேண்டும். 
 

 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர்  

சிேில் மசலேில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. 
DI – சுயாதீன 
குழுக்களினுடாக 
ேளியின் தரத்திறன 
கண்காணிக்க ரூபா. 10 
 ில்லியன்  

மபாருத்த ான 
அறனத்து 
அற ேிடங்களிலும்  

நிர் ாண அேத்றத 

நிர் ாண நடேடிக்றககள் 
 ற்றும் 
கட்டடப்மபாருட்கறள 
மகாண்டு மசல்ேதனால் 
தூசு மேளிவயற்ைம் 
அதிகரித்தல்   

 ண் மேளிப்படுத்தலின் அளவு  ற்றும் 
காலத்திறன குறைத்தல்; நிர் ாண 
இடங்களுக்கான நீர் மதளித்தல்; 
கட்டடப்மபாருட்கறள 
மகாண்டுமசல்றகயில் மூடுதல் 

 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர்  

சிேில் மசலேில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

மபாருத்த ான 
அறனத்து 
அற ேிடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத 

அகழ்வு நடேடிக்றககளின் 
வபாது 
கனிப்மபாருட்களுக்கான 
தாக்கங்கள் அதிகரித்தல்  

ேிறல திப்புள்ள கனிப்மபாருட்கள் 
அறடயாளங்காணப்படு ிடத்து, பிரவதச 
மசலயலாளர், GSMB  ற்றும் 
இரத்தினக்கல்  ற்றும் தங்க 
ஆபரணங்கள் அதிகாரசறபக்கு 
அைியத்தருதல்  

 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர்  

வ லதிக மசலவுகள் 
இல்றல 

மபாருத்த ான 
அறனத்து 
அற ேிடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத, 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத  

 

நிர் ாண நடேடிக்றககளின் 
வபாதான சுரங்க 
அகழ்வுகள்  ற்றும் கனரக 
இயந்திரங்களின் 
பாேறனயினால் ஒலி 
 ற்றும் அதிர்வு ஆகியன 
பிைப்பிக்கப்படுதல் 

ஒலி  ட்டங்கறளகண்காணித்தல்; 
முந்திய  ற்றும் பிந்திய உறடப்பு 
ஆய்வுகள்; 7am-6 pm காலப்பகுதியில் 
அதிக ஒலியிறன எழுப்பும் 
நடேடிக்றககறள  ட்டுப்படுத்தல்; 
உறடப்புப் பகுதியிலான 
மதாழிற்பாடுகளுக்கான GSMB 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர்  

 

ஒப்பந்தக்காரர் - சிேில் 
மசலேில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது  

ID – ஒலி, அதிர்வு, 
உறடப்பு  ற்றும் 
மேடிப்பு 
ஆய்வுகளுக்காக    

மபாருத்த ான 
அறனத்து 
அற ேிடங்களிலும்  

 
ேிவசட ாக 
சுரங்கப்பாறத 
ேழித்தடம் மநடுவக 

நிர் ாண அேத்றத 



 

180 
 

டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

யிட ிருந்தான அனு திப்பத்திரம், 
மதாழில்நுட்ப நிபந்தறனகளுடன் 
இறணந்தது. சுரங்கப்பாறதக்கு 
அருகிலுள்ள குடும்பங்களின் 
ேடீுகளுக்கான மேடிப்பு ஆய்வுகள்.   

 

ரூபா 20  ில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

வபாக்குேரத்து  ற்றும் 
ஏறனய 
ோகனங்களினாலான 
ஒலிகள் 

 

ஒலி நிய ங்கறள வபணும் ேறகயில், 
முறையான பாரா ரிப்புக்கறள 
முன்மனடுத்தல்  

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

வ லதிக மசலவுகள் 
இல்றல 

மசயற்படுத்தத்தக்க 
அறனத்து 
இடங்களிலும்  

நிர் ாண அேத்றத 

சுரங்கப்பாறத அகழ்வுகள், 
ஏறனய நிர் ாண 
மசயற்பாடுகளினாலான 
கழிவுகறள 
மேளிவயற்றுதல்  

EIA இல் அறடயாளங்காணப்பட்ட 
கழிேகற்றும் பகுதிகளில்  ாத்திரம் 
கழிவுகறள அகற்றுதல்; ஒப்பந்த 
அைிக்றகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
நிபந்தறனகறள பின்பற்றுதல்; 
அறனத்து கழிேகற்றும் 
பகுதிகளுக்கு ான EPL ஐ மபறுதல். 
நிர் ாண முடிேில், நிரந்தர ான 
கழிேகற்றும் பகுதிகள் 
 ட்ட ாக்கப்பட்டு, நிலம் தயார் 
மசய்யப்பட்டு மூடப்படுதல் வேண்டும். 
தற்காலிக கழிேகற்றும் 
பகுதிகளிலிருந்து அறனத்து கழிவுகளும் 
அகற்ைப்படும்.  

 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது 

மசயற்படுத்தத்தக்க 
அறனத்து 
இடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத 

திண் க்கழிேகற்ைல் 
பிரச்சறனகள் 

உள்ளூர் அதிகாரசறபகளின் 
ஆவலாசறனயுடன் திண் க்கழிவு 
முகாற த்துே திட்டங்கறள 
அபிேிருத்தி மசய்தல்; 
ேழிகாட்டல்களுக்கு அற ோக 
நிர் ாண நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படுேறத உறுதிப்படுத்தல்; 
கண்காணிப்பு திட்டங்கறள முகாற  
மசய்தல். 

கண்காணிப்புக்கு  

ID  ற்றும் 
உள்ளூர் 
அதிகாரசறபகளு
டன் இறணந்து 
சுயாதீன ான 
ஒப்பந்தக்காரர்களி
னால் 
நறடமுறைப்படு
ம். 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது  

 
நிர் ாண இடத்திலான 
அறனத்து கழிேகற்றும் 
பகுதிகளுக்கும் ID 
யிக்கு ரூபா 20 
 ில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

ேடிேற க்கப்பட்ட 
கழிேகற்றும் 
பகுதிகள்  ற்றும் 
ஏறனய அறனத்து 
மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

 

நிர் ாண அேத்றத 
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டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

மேடிமபாருட்கறள 
களஞ்சியப்படுத்தல்  

தீ  ற்றும் களவுகளுக்கு எதிரான 
பாதுகாப்பிறன உறுதிப்படுத்தல், பூட்டு 
ஏற்பாடுகள், பாதுகாப்பு மதாழில்கள்    

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர்  

 

சிேில் மசலேில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

ஏறனய அறனத்து 
மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத 

ஊழியர் தங்கு ிடங்கள் 
 ற்றும் 
அலுேலகங்களுக்கான 
சுகாதார ேசதிகள் 

நீர்  ற்றும்  ண்  ாசறடதறல தேிர்க்க 
சுகாதார ேசதிகளுக்கான அற ேிடம் 
 ற்றும் ேடிேற ப்பிறன 
உறுதிப்படுத்தல்  

 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலேில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது 

ஏறனய அறனத்து 
மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத 

திட்டத்தினால் ோழிடங்கள் 
இழக்கப்படுதல்  ற்றும் 
தரம்  ாசறடதல்  

கால்ோய்க்கு மநடுவகயான பகுதிகள், 
தரம் பாதிப்புற்ை பகுதிகள் ஆகியேற்ைில், 
திட்ட இடம்  ற்றும் யின் 
ேழிகாட்டல்கறள 
அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு  காடுகறள 
உருோக்குதல்/  ரணடுறகறய 
அதிகரித்தல்   

 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

ஏற்கனவே ேடிேற ப்பு 
அேத்றதயில் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

FD உடனான 
ஆவலாசறனயுடன் 
அற ேிடம் 
உறுதிமசய்யப்படும். 
 

நிர் ாண அேத்றத 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   

ேிலங்கு புலம்மபயர் 
பாறதகறள தடுத்தல்  

அறடயாளங்காணப்பட்ட தணிப்பு 
இடங்கறள நிறுவுதல்  

FD  ற்றும் DWC 
உடன் இறணந்து 
கண்காணிக்க  ID 

FD  ற்றும் DWC 
உடனான ஆவலாசறன 

 

திட்டப்பாதிப்புப் 
பகுதிக்குள் 
அறடயாளங்காணப்ப
ட்ட தணிப்பு 
பாறதகள் 

மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   ற்றும் 
நீண்ட கால ளேில் 

 னித – யாறன 
முரண்பாடுகள் அதிகரித்தல்  

திட்டத்தின் பிரதான கட்டறளப்பகுதியில் 
 னித –யாறன முரண்பாடுகறள 
குறைப்பதற்கான நீண்டகால 
திட்டங்கறள உருோக்குதல்   

DWC  ற்றும் 
ஏறனய 
பங்குதாரர்களுடன் 
இறணந்து 
கண்காணிக்க  ID  

ID – HEC தணிப்பு 
நடேடிக்றககளுக்காக 
இலங்றக ரூபா 100 

 ில்லியன் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

கும்புக்கண் ஓயா 
திட்டத்தின் 
கட்டறளப் பகுதி 

மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   ற்றும் 
நீண்ட கால ளேில் 

பாதுக்கப்பட்ட பகுதிகள் 
 ற்றும் இயற்றக 
ோழிடங்களுக்கான 
பாறதகள் 
அதிகரிக்கின்ைற யினால் 
தாேர ேிலங்குகளுக்கான 
அச்சுறுத்தல்கள் 

 

நிர் ாணக் காலத்தில் ஊழியர்கள் 
  ற்றும் அதனுடன் 
மதாடர்புறடயேர்கறள  ிகவும் 
கடுற யாக கண்காணித்தல்; 
 ிருகங்கறள வேட்றடயாடுதல் 
மதாடர்பில் கண்காணித்தல்; ேன 
ேளங்கறள சட்டத்துக்கு ேிவராத ான 
முறையில் அகற்றுதல்; 
திட்டப்பகுதியிலுள்ள ேனப்பகுதிகறள 
அகற்றுதல்; இலங்றகயிலுள்ள தாேர 

FD  ற்றும் DWC 

யுடன் இறணந்து 
ID  ற்றும் 
ஒப்பந்தக்காரரினா
ல் 
நறடமுறைபடுத்த
ப்படும். 

 

சிேில் மசலவு  ற்றும் 
கண்காணிப்பு மசலேில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. 

கட்டறளப்பகுதிக்கு 
அருகில் DWC 
 ற்றும் FD 
பாதுகாக்கப்பட்ட 
பகுதிகள் 

நிர் ாண அேத்றத 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   ற்றும் 
நீண்ட கால ளேில் 
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டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

 ற்றும் ேிளங்கு பாதுகாப்பு 
கட்டறளச்சட்டம்  ற்றும் 
அத்து ீைல்களுக்கான அபராதங்கள், 
ேிவசட ாக வேட்றடயாடுதல்  ற்றும் 
சட்ட ேிவராத ாக ேன ேளங்கறள 
அகற்றுதல் மதாடர்பாக பயிற்சிகள் 
 ற்றும் ேிழிப்புணர்வு நிகழ்வுகறள 
ஏற்பாடுமசய்தல்.   

மேளிநாட்டு ஆக்கிர ிப்பு 
இனங்களின் அைிமுகம் 
 ற்றும் பரவுதல் 

திட்டப்பகுதியில் காணப்படும் 
மேளிநாட்டு ஆக்கிர ிப்பு இனங்கள் 
மதாடர்பான ஆய்வுகறள 
முன்மனடுத்தல; சுற்ைாடல் அற ச்சின் 
ேழிகாட்டல்களுக்கு அற ோக 
ேிரிோன AIS முகாற த்துே 
திட்டத்திறன உருோக்குதல், புதிய AIS 
யிறன உண்ணிப்பாக கண்காணித்தல் 
 ற்றும் ஏற்கனவே அைிமுக ான AIS 
யிறன வ லும் பரப்புதல். 

சுய ான 
குழுக்களினூடாக 
ID னால் 
அமுல்படுத்தப்படு
ம்.  

இலங்றக ரூபா 2.0 
 ில்லியன் 

திட்டத்தின் பிரதான 
கட்டறளப்பகுதி 

நிர் ாண அேத்றத 
 ற்றும் 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத   ற்றும் 
நீண்ட கால ளேில்  

ஊழியர்களின் மதாழில்சார் 
பாதுகாப்பு  

இலங்றக மதாழில்சார் பாதுகாப்பு 
ேழிகாட்டல்களுக்வகற்ப 
நறடமுறைப்படுத்தல்; அறனத்து 
ஊழியர்களுக்கு ான மதாழில்சார் 
பாதுகாப்புக்குரிய உபகரணங்களான, 
தறலக்கேசம், பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள், 
முகக்கேசம் ஆகியன  
ேழங்கப்படுேறத உறுதிப்படுத்தல்; 
அறனத்து தங்கு ிடங்களிலும் 
அேசரகால  ருத்துே முதலுதேிகறள 
உறுதிப்படுத்தல், ேிதிமுறைகள் 
மதாடர்பான ேிழிப்புணர்வுடன், சுகாதார 
 ற்றும் பாதுகாப்பு அைிமுக பயிற்சிகள் 
ேழங்கப்படுதல் வேண்டும்.  

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது 

ஏறனய அறனத்து 
மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

 

நிர் ாண அேத்றத 

சமூகத்தினரின் சுகாதாரம், 
மதாழில்சார் பாதுகாப்பு 
 ற்றும் பாதுகாப்பு  

ேிபத்தான எண்றணக்கசிவுகள்  ற்றும் 
ேிச ோயுக்களின் மேளிவயற்ைத்துக்கான 
ேிரிோன முகாற த்துே திட்டத்திறன 
அபிேிருத்தி மசய்தல். 

கண்காணிக்க  
ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

வ லதிக மசலவுகள் 
இல்றல  

ஏறனய அறனத்து 
மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத 

 நிறலயற்ை இரசாயனப்பதார்த்தங்கள் கண்காணிக்க  வ லதிக மசலவுகள் ஏறனய அறனத்து நிர் ாண அேத்றத 
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டசயற் ாடு  ற்றும் 
தாக்கம் 

தைிப்பு நெவடிக்கககள்  ட ாறுப்புகெயவ
ர்  

டசலவு அக விெம்/கள் அமுல் டுத்தல் 

உள்ளடங்களாக, ஆபத்தான 
மபாருட்கறள முறையாக 
களஞ்சியப்படுத்தல்.  

ID, அமுல்படுத்த 
ஒப்பந்தக்காரர் 

இல்றல மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

 மடங்கு நுளம்புகள் உள்ளிட்ட 
வநாய்க்காேிகாேிகறள கண்காணித்து, 
முகாற  மசய்தல்; காேிகள் மபருகும் 
இடங்களுக்கான நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுத்தல். 

PMU 
ஒப்பந்தக்காரர் 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது 

ஏறனய அறனத்து 
மபாருத்த ான 
இடங்களிலும் 

நிர் ாண அேத்றத 

மதால்மபாருளியல்  ற்றும் 
ேரலாற்ைியல் 
ேளங்களிலான வநரடியான 
தாக்கங்கள்  

AIA யின் பரிந்துறரகளுக்கற ய, 
பாறதகளில்  ாற்ைங்கறள 
ஏற்படுத்துறகயில் மதால்மபாருளியல் 
பகுதிகளினுடான இடங்கறள தேிர்த்தல் 
அேசிய ாகும். 

மதால்மபாருளிய
ல் 
திறணக்களத்துட
ன் இறணந்து ID 
னால் 
அமுல்படுத்தப்படு
ம். 

சிேில் மசலவுகளில் 
உள்ளடங்குகின்ைது 

மதால்மபாருளியல் 
ஆய்வுக்கற்றகயில் 
அறடயாளங்காணப்ப
ட்ட இடங்கள் 

 

ேடிேற ப்பு 
 ற்றும் திட்ட ிடல் 
 ற்றும் நிர் ாண 
அேத்றத  

மேளியாட்களின் 
வபாக்குேரத்து 
நடேடிக்றககள் 
காரண ாக, களவுகள், 
பாதிப்புக்கள்  ற்றும் 
எச்சங்கள் அகற்ைப்படுதல்  

 

திட்டப்பகுதியில் காணப்படும் 
அறடயாளங்காணப்பட்ட 
மதால்மபாருளியல் இடங்கறள 
பட்டியலிடல்; அேற்ைின் பாதுகாப்பு 
 ற்றும் நிறலற  மதாடர்பில் 
கண்காணிப்புக்கறள 
முன்மனடுப்பதற்கான திட்டங்கறள 
நிறுவுதல் ; 

மதால்மபாருளிய
ல் 
திறணக்களத்துட
ன் இறணந்து ID 
னால் 
அமுல்படுத்தப்படு
ம். 
 

வ லதிக மசலவுகள் 
இல்றல 

மதால்மபாருளியல் 
ஆய்வுக்கற்றகயில் 
அறடயாளங்காணப்ப
ட்ட இடங்கள் 

 

நிர் ாண  ற்றும் 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத 
அேத்றதகள் 

மதால்மபாருளியல் 
எச்சங்கள்  ற்றும் 
இடங்கறள 
கண்டுபிடிப்பதற்கான 
ோய்ப்புக்கள்  

ஒப்பந்தக்காரரினால் DI க்கு 
மதரியப்படுத்தல் அேசியம்  ற்றும் 
இறே  ற்றும் இவ் இடங்கள் 
மதாடர்பான ேிதிமுறைகறள 
பின்பற்றுதல்.   

மதால்மபாருளிய
ல் 
திறணக்களத்துட
ன் அமுல்படுத்த 
ID  

வ லதிக மசலவுகள் 
இல்றல  

மதால்மபாருளியல் 

ஆய்வுக்கற்றகயில் 
அறடயாளங்காணப்ப
ட்ட இடங்கள் 

நிர் ாண  ற்றும் 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்பு 
அேத்றத 
அேத்றதகள் 
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அட்ெவகை 7.2 சுற்றாெல் கண்காைிப்புத் திட்ெம் 

கண்காைிக்கப் ெவுள்ள 
அளவுருக்கள்  

 ாதிரியாக்களின் 
அக விெங்கள்  

கண்காைிப்புத் 
தெகவகள் 

ட ாறுப்புகெய 
அக ப்புக்கள்  

கண்காைிப்பு முகறக கள் நிதிகள் 
(ரூ ா. 

 ில்லியன்) 
சமூகங்கறள இடம் ாற்றுதல். 
நஷ்டஈட்டு மகாடுப்பனவுகள்  

 

அறனத்து 
இடம்மபயர்க்கப்பட்ட 
குடும்பங்கள் 

இடம்மபயர்ப்புக் 
காலத்தில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை  

சுயாதீன ான 
கண்காணிப்பு 
அணியினூடாக 
ID 

பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினரின் 
 ீள்குடிவயற்ைம்  ற்றும் 
வநர்காணல் ஆய்வுகளுக்காக 
DI யினால் பரா ரிக்கப்படும் 
ஆேணங்கறள 
ஆய்வுக்குட்படுத்தல்  

1.00 

ேண்டல் மபாைிகளில் ேண்டல் 
படிவுகறள வதக்கிறேத்தல். 
ேண்டல் மபாைிகறள நிரப்புதல் 
 ற்றும் ேண்டல் படிவுகறள 
அகற்றுதல். 
 

ேடிகான் ேழிகளில் 
ேண்டல் மபாைிகள்  

 றழ காலங்களில் 
இரு ோரங்களுக்கு 
ஒருமுறை  ற்றும் 
உலர் ோனிறல 
காலங்களில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை  

சுயாதீன ான 
கண்காணிப்பு 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள்  ற்றும் 
நிர் ாண இடங்களில் 
ேண்டல் படிவுகளின் 
 ட்டங்கறள கணித்தல்   

2.00 

அறணப்பகுதி  ற்றும் அகழ்வுப் 
பகுதிகளில் முன்மனடுக்கப்படும் 
காடழிப்பு நிகழ்வுகள் 
அப்பகுதிகளுக்கு  ாத்திரம் 
 ட்டுப்படுத்தப்படுேறத 
உறுதிப்படுத்தல். 

அறணயின் அச்சு  ற்றும் 
நிய ிக்கப்பட்ட அகழும் 
பகுதிகள்  

அறணயின் 
நிர் ாணக்காலத்தில் 
இரு ோரங்களுக்கு 
ஒருமுறை 

 

சுயாதீன ான 
கண்காணிப்பு 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

2.00 

 

 ரணடுறக  ற்றும் ேன 
உருோக்க ேதீத்திறன 
மேற்ைிகர ானதாக அற க்கும் 
மபாருட்டு, கால்ோய் தடங்கலுக்கு 
மநடுவக  ரணடுறக  ற்றும் 
ேனவுருோக்க நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுத்தல்  
 

ேனப்பாதுக்காப்புத் 
திறணக்களத்தினால் 
அறடயாளங்காணப்பட்ட 
பகுதிகளில் கால்ோய் 
தடங்கலுக்கு மநடுவக 
 ரங்கறள நடுதல், 
நீர்த்வதக்க  ீளற ப்பு 
நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுத்தல். 

ஐந்து 
ேருடங்களுக்கு 
மூன்று 
 ாதங்களுக்கு 
ஒருமுறை 

 

சுயாதீன ான 
கண்காணிப்பு 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள்  ற்றும் 
 ீளற ப்புப் பகுதியில் 
குைிக்கப்பட்ட 
ேனப்பகுதிகறள 
கண்காணித்தல் 

5.00 
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கட்டட நிர் ாணப்மபாருட்கறள 
களஞ்சியப்படுத்தும் 
அற ேிடங்கள் பாேறனயின் 
முடிேில் முறையாக 
 ீளற க்கப்படுதல் அேசிய ாகும். 
இது மேளிநாட்டு ஆக்கிர ிப்பு 
இனங்கறள அைிமுகம் மசய்ேதாக 
அற தலாகாது. 

கட்டட நிர் ாண 
மபாருட்கறள 
களஞ்சியப்படுத்தும் 
அறனத்து இடங்களும். 

மூன்று 
 ாதத்துதுக்கு 
ஒருமுறை  ற்றும் 
 ீளற ப்பு 
வேறலகள் 
நிறைவுற்று ஒரு 
ேருடங்களின் 
பின்னர். 

 

சுயாதீன ான 
கண்காணிப்பு 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

4.00 

சுரங்கப்பாறத அகழ்வுக் கழிவுகள் 
 ற்றும் நிர் ாணக் கழிவுகள் 
அகற்ைப்படும் அறனத்து 
இடங்களும், சரிவு 
உறுதிப்படுத்தல், ேடிகான் 
முகாற த்துேம், தூசு 
முகாற த்துேம்  ற்றும் 
 ண்ணரிப்பு ஆகியன 
 ிகக்குறைந்தளேில் ஏற்படக்கூடிய 
ேண்ணம் பரா ரிக்கப்படுதல் 
அேசிய ாகும். 

சுரங்கப்பாறத அகழ்வுக் 
கழிவுகள்  ற்றும் 
நிர் ாணக் கழிவுகள் 
அகற்ைப்படும் அறனத்து 
இடங்கள் 

 

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை  

சுயாதீன ான 
கண்காணிப்பு 
அணியினூடாக 
ID 

தணிப்பு நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுக்க நிய ிக்கப்பட்ட 
அணியினரின் பார்றே 
ஆய்வுகள்  ற்றும் 
கழிேகற்றும் பகுதிகளிலான 
ேண்டல்  ற்றும் தூசு 
 ட்டங்கறள கணித்தல். 

4.00 

அறனத்து இடங்களிலும் சுகாதார 
பாதுகாப்பு  ற்றும் முறையான 
கழிவு முகாற த்துேம், 
தற்பாதுகாப்பு உபகரணங்கறள 
பயன்படுத்தல்  ற்றும் முறையான 
குடியிருப்பு ேசதிகறள 
உறுதிப்படுத்தல். 

அறனத்து தங்கு ிடங்கள் 
 ற்றும் திட்ட இட 
அலுேலகங்கள் 

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினரின் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

4.00 

ேிவசட ாக சுரங்கத்தடத்துக்கு 
வநவரயான ஒலி  ற்றும் 
அதிர்வுகள், நிலக்கீழ் நீர்  ட்டம் 
 ற்றும் சுரங்கப் பாறதக்கு அருவக 
அற யப்மபற்றுள்ள ேடீுகளிலான 
மேடிப்பு ஆய்வுகள் 

அறனத்து நிர் ாண 
இடங்கள்  ற்றும் 
சுரங்கப்பாறத ேழிவய, கல் 
அறரக்கும் இயந்திரம்  

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

 

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினரின் 
பார்றே ஆய்வுகள்   ற்றும் 
ஒலி  ற்றும் அதிர்வுகள், 
நிலக்கீழ் நீர்  ட்டம்  ற்றும் 
சுரங்கப் பாறதக்கு அருவக 
அற யப்மபற்றுள்ள 
ேடீுகளிலான மேடிப்புக்கறள 
கணித்தல் 

10.00 

அறனத்து நிர் ாண இடங்களும் 
 ற்றும் நிர் ாண ோகனங்களும் 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட ேளியின் தர 
அளவுகளுவகற்ப அற ேறத 

அறனத்து நிர் ாண 
இடங்கள், குோரி இடங்கள், 
அகழும் இடங்கள், 
மகாங்கிரீட் தயாரிப்பு 

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

தூசு  ற்றும் ஏறனய ேளி 
 ாசாக்கிகள் 
மேளிவயற்ைத்றத 
தணிப்பதற்காக 

10.00 
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உறுதிப்படுத்தல், தூசு 
மேளிவயற்ைம்  ற்றும் 
ோகனங்கள் உள்ளடங்கலாக 
ஏறனய நிறலயற்ை 
மபாருட்களிலிருந்தான புறக 
மேளிவயற்ைங்கறள தணிக்கும் 
நடேடிக்றககறள ஒப்பந்தக்காரர் 
முன்மனடுத்தல் அேசியம்.      

 

இடங்கள்  ற்றும் கல் 
அறரக்கும் நிறலயங்கள் 

 

முன்மனடுக்கப்பட்ட 
நடேடிக்றககறள 
கண்காணித்தல்  ற்றும் 
காலாண்டுக்கு ஒருமுறை 
ேளியின்   தரத்திறன 
கணித்தல் மதாடர்பாக 
நிய ிக்கப்பட்ட அணியினரின் 
பார்றே ஆய்வுகள்  
முன்மனடுக்கப்படும். 

 ிறகயான ேண்டல் படிேரிப்புகள் 
அல்லது கழிவுகள் அல்லது 
நச்சுச்வசர்றேகளினால் நீரின் தரம் 
குறைேறடதல் ஆகியேற்றை 
உறுதிப்படுத்த நிலவ ல் நீர்த்தர 
ஆய்வுகறள முன்மனடுத்தல் .  

அறனத்து நிர் ாண 
இடங்கள், குோரி இடங்கள், 
அகழும் இடங்கள், 
மகாங்கிரீட் தயாரிப்பு 
இடங்கள்  ற்றும் கல் 
அறரக்கும் நிறலயங்கள் 
 ற்றும் பிரதான 
கட்டறளப்பகுதி 

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை  ற்றும் 
மதாழிற்பாட்டு 
அேத்றதயில் 
நான்கு அறுேறடக் 
காலங்களில்  

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

முன்மனடுக்கப்படும்  ற்றும் 
பிரதான நீர்த்தர 
அளவுருக்கறள பயன்படுத்தி 
காலாண்டுக்கு ஒருமுறை 
நீர்த்தர ஆய்வுகள் 
வ ற்மகாள்ளப்படும்.  

10.00 

அறனத்து நிர் ாண இடங்கள் 
 ற்றும் பிரதான பகுதிகளில் 
மேளிநாட்டு ஆக்கிர ிப்பு 
இனங்கறள முகாற  மசய்யும் 
ேிறனத்திைன் 
 

அறனத்து நிர் ாண 
இடங்கள், குோரி இடங்கள், 
அகழும் இடங்கள், 
மகாங்கிரீட் தயாரிப்பு 
இடங்கள்  ற்றும் கல் 
அறரக்கும் நிறலயங்கள் 
 ற்றும் பிரதான 
கட்டறளப்பகுதி 

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை  ற்றும் 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்புக் 
காலத்தில் ஒரு 
ேருடம்  

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

5.00 

ேிேசாய இரசாயனங்கறள 
பயன்டுத்தும்  ட்டங்கள் வதசிய 
 ட்டங்களுடன் ஒப்பிடுேதன் 
மூல ாக பாேறன அளேிறன 
குறைப்பது மதாடர்பில் 
ேிேசாயிகளுக்கான 
பயிற்சிப்பாசறைகறள 
முன்மனடுத்தல்.  

புதிய அபிேிருத்திப் பகுதி நான்கு அறுேறடக் 
காலங்களிலும் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை  

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள்   ற்றும் 
ேிேசாய இரசாயன 
எச்சங்களுக்கான நீர்த்தர 
ஆய்வுகள்   

10.00 

நிலத்திறன  ட்டப்படுத்தல் 
 ற்றும்  ட்ட ாக்கப்பட்ட 
பண்றணகளின் எண்ணிக்றககள் 
கண்காணிப்பதன் ஊடாக 
பண்றணகறள உருோக்குதல்  

புதிய பகுதியில் 10 

பண்றணகளில் 1 

அபிேிருத்தி 
மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

நான்கு அறுேறடக் 
காலங்களிலும் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

2.00 

பண்றணயிலான நீர் பயிரிடளுக்கு கீவழயான நான்கு அறுேறடக் சுயாதீன நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 2.00 
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முகாற த்துே நடேடிக்றககளில் 
ஈடுபடும் பண்றணயாளர்களின் 
எண்ணிக்றக 

அறனத்து பகுதிகளும். காலங்களிலும் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

பார்றே ஆய்வுகள் 

அறடயாளங்காணப்பட்ட 
மதால்மபாருளியல் இடங்களில் 
பரிந்துறரக்கப்பட்ட 
நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படுேறத 
உறுதிப்படுத்தும் ேறகயில் 
கண்காணிப்புக்கள் முன்மனடுத்தல். 

மதால்மபாருளியல் தாக்க 
ஆய்வுக்கற்றகயில் 
அறடயாளங்காணப்பட்ட 
அறனத்து இடங்களும் 

நிர் ாண 
அேத்றதயில் 
 ற்றும் 
மதாழிற்பாட்டு 
 ற்றும் பரா ரிப்புக் 
காலத்தில் 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வுகள் 

3.00 

 னித- யாறன முரண்பாடுகறள 
தணிப்பதற்கான நடேடிக்றககள் 
முன்மனடுக்கப்படுேதனால், 
சாதக ான முடிவுகள் 
மபைப்படுேறத உறுதிப்படுத்தல். 

திட்டத்தின் கட்டறளப்பகுதி  இரண்டு 
ேருடங்களுக்கு 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை   

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வு, 
அறுேறடப்பாதிப்புக்கள், 
மசாத்துப் பாதிப்புகள்  ற்றும் 
காயங்கள் அல்லது தனிநபர் 
இைப்புக்கள் குைித்த பதிவுகள் 
GND  ற்றும் DWC னால் 
பரா ரிக்கப்படும். 

3.00 

அறணயிலிருந்தான சுற்ைாடல் 
நீவராட்ட ானது, ஆறுகள்  ற்றும் 
அதன் பாேறனயாளர்களுக்கான 
சுற்ைாடல் வதறேப்பாடுகறள 
பூர்த்திமசய்ேறத உறுதிப்படுத்தல்  

கும்புக்கண் ஓயாேின் 
அறணயின் 
கீழ்ப்பகுதியிலிருந்து, 
அடுத்த பிரதான கிறள 
வசரும் ேறரக்கும்.  

இரண்டு 
ேருடங்களுக்கு 
 ாதத்துக்கு 
ஒருமுறை 

சுயாதீன 
கண்காணிப்புக் 
அணியினூடாக 
ID 

நிய ிக்கப்பட்ட அணியினால் 
பார்றே ஆய்வு,  றழ 
 ற்றும் ேைட்சியான 
காலங்கள் உள்ளடங்கும் 
ேறகயில் இரண்டு 
ேருடங்களுக்கான  ீன் 
ஆய்வுகள்  ற்றும் ஆற்றுப் 
பாேறனயாளர்களுடனான 
வநர்காணல்கள் 

3.00 

 

ம ாத்தம்  80.00 
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அத்தியாயம் 8 

தரீ் ானங்கள்  ற்றும்  ரிந்துகரகள் 

இச் சுற்ைாடல் தாக்க ஆய்வுக்கற்றகயில், ம ானராகறல  ாேட்டத்தில்  க்கள் எதிர்வநாக்கும் 
நீர்ப்பாசன  ற்றும் குடிநீர் பிரச்சறனகளுக்கான தீர்ேிறன ேழங்கும்ேறகயில், முன்ம ாழியப்பட்ட 
கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் சமூக, சுற்ைாடல்  ற்றும் மபாருளாதார தாக்கங்கறள ஆராயும் 
ேறகயில் முன்மனடுக்கப்படுகின்ைது. வ லும், இத்திட்ட ானது வதசிய  ின்கட்டற ப்புக்கான 
நீண்டுநிறலமபறும் சகதிக்கான பங்களிப்பிறன ேழங்கும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் 
பல்வேறு வநரான ேிறளவுகள் ஏற்படினும், சில எதிரான சமூக மபாருளாதார  ற்றும் சுற்ைாடல் 
தாக்கங்களும் ஏற்படுகின்ைன. ஆகவே, திட்ட அமுலாக்கத்தின் மூல ாக வநரான தாக்கங்கறள 
அதிகரிப்பதுடன், எதிரான தாக்கங்கறள தேிர்க்க அல்லது தணிப்பதற்கான நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். 
 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் பிரதான ாக  புத்தள, ம ானராகறல  ற்றும் சியம்பலாண்டுே 
பிரவதச மசயலாளர் பிரிவுகளில் தற்வபாதுள்ள காணிகள் 3,975 ஏக்கர்கள்  ற்றும் புதிய காணிகள் 
9,440 ஏக்கர்களுக்கு நீர்ப்பாசன ேசதிகறள ேழங்க உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனடிப்பறடயில், 
இத்திட்டத்தினால் ம ாத்த ாக 13,415 ஏக்கர் காணிகறள அபிேிருத்தி மசய்ய 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. திட்ட முடிேில், கட்டறளப்பகுதிகளில் அறுேறட ேரீியத்திறன 2.0 ேறர 
வ லும் அதிகரிப்பதனூடாக, மபாருளாதார மசயற்பாடுகறள ம ருகூட்டக்கூடியதாக அற யும். 
வ லும், திட்டத்தினால் ம ானராகறல, நக்கல, கும்புக்கண, ஒக்கம்பிட்டிய  வபான்ை பகுதிகளில் 
ோழும்  க்களுக்கான 12 MCM அளோன குடிநீறர ேழங்கக்கூடியதாக அற ேதுடன், ேருடாந்தம் 
16 GWh தூய சக்திறய உருோக்கக்கூடியதாக அற யும்.      

 

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால், மபாருளாதார  ற்றும் சமூக நன்ற கள்  ாத்திர ின்ைி, 
ஒட்டும ாத்த வதசிய அபிேிருத்திறயயும் வ ம்படுத்துேவத இதன் வநாக்க ாக 
அற யப்மபற்றுள்ளது. ஆகவே, முன்ம ாழியப்பட்ட இத்திட்ட ானது ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் 
ோழும்  க்களுக்கு  ட்டு ல்லா ல் வதசிய ரீதியில்  ிகவும் முக்கியத்துேம்ோய்ந்ததாக 
அற கின்ைது. இவ்ேைிக்றகயில் உரிய பிரிவுகளில், சமூக மபாருளாதார நன்ற கள் மதாடர்பில் 
ேிபரிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத்தின் ம ாத்த முதலீட்டுத்மதாறக ரூபா 40,740 

 ில்லியயாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தினாலான வதைிய ேருடாந்த நன்ற யாக ரூபா 4193.5 
 ில்லியன் அற யும ன எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைது. வ லும், உள்ளக திரும்பல் ேதீம் (10.9%)  ற்றும் 
வதைிய தற்வபாறதய மபறு தி (ரூபா 93.9  ில்லியன்) எதிர்பார்க்கப்படுகின்ைற யினால், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட ானது மபாருளாதார ரீதியாக சாத்திய ான திட்ட ாக அற கின்ைது. 
வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய பிரதான நீண்டகால அல்லது குறுகிய 
பாதக ான சுற்ைாடல்  ற்றும் சமூகத் தாக்கங்கள் மதாடர்பில் EIA இல் அைிக்றகயில் 
ேிபரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தாக்கங்களின் ேரீியம்  ற்றும் அளவுகள் குைித்து ஆராயப்பட்டுள்ளதுடன், 
அறே மதாடர்பில் இவ்ேைிக்றகயில் அத்தியாயம் 4 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

முன்ம ாழியப்பட்ட கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்வதக்கத் திட்டத்தினால், ேடீுகள்  ற்றும் 
பயிர்மசய்காணிகள் மேள்ளநிறலக்குள்ளேவத பிரதான தாக்கங்களாக ேிளங்குகின்ைன. இதன் 
காரண ாக ம ாத்த ாக 579 குடும்பங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாேதுடன், இதில், 298 குடும்பங்களின், 
ேடீுகள்  ற்றும் காணிகள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதனால் முழுற யாக பாதிப்பறடகின்ைன. 
 

 ிகுதியான 281 குடும்பங்களின், குடியிருப்புக்கள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியிலிருந்து சற்றுத் 
தூரத்தில் அற யப்மபற்றுள்ளதுடன், அேர்களின் ேிேசாயக்காணிகள் (வ ட்டுக்காணிகள், மநல் 
ேயல்கள் அல்லது இரண்டும்)  ாத்திரம் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் 
அற யப்மபற்றுள்ளற யினால், அறே பகுதியளேில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களாக 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. இதற்கான தணிப்பு நடேடிக்றகயாக பாதிக்கப்பட்டேர்களுக்கான 
மபாருத்த ான நஷ்டஈட்டுப் மபாதிகள் ேழங்கப்படுேதுடன், ம ானராகறல  ாேட்டத்தின், ம தக  
பிரவதச மசயலாளர் பிரிேில், பூப்பை, மபப்பலாமதனிய  ற்றும் லூலமேட்டிய பகுதிகளில் 
ஏைக்குறைய 532 ஏக்கர் காணிகள் பகுதியளேில்  ற்றும் முழுற யாக பாதிக்கப்பட்ட 
குடும்பங்களுக்கான  ீள்குடிவயற்ை மசயற்பாடுகளுக்காக அறடயாளங்கானப்பட்டுள்ளன. 
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முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தின் மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியானது மபரும்பாலும் (92%) 
 னிதர்களினால் உருோக்கப்பட்ட வசறனக் காணிகள் (58%), ேடீ்டுத் வதாட்டங்கள் (31%)  ற்றும் 
மநற்காணிகளினால் (3%) ஆனதாகும். இயற்றக ோழிடங்களாக (8%), ஆறுகள், நீவராறடகள் 
 ற்றும் அேற்றுடன் இறணந்த ோழிடங்களாக அற ந்துள்ளன. எவ்ோைாயினும், இவ் இயற்றக 
ோழிடங்கள்  ற்றும் உருோக்கப்பட்ட ோழிடங்கள் அதிகளோன இனப்பல்ேறகற றயக் 
மகாண்டுள்ளன. திட்டப்பகுதியானது கிழக்கு நடுத்தர தாழ்நாட்டு  லர் ேலயம்  ற்றும் உலர் 
 ற்றும் ேைட்சியான தாழ்நாட்டு  லர் ேலயத்தினுள் அடங்குகின்ைது. இப்பகுதியில், மபரும்பாலான 
இடங்கள்  னிதர்களினால் உருோக்கப்பட்ட ோழிடங்கலான, மநல் ேயல்கள், பருேகால பயிர்மசய் 
காணிகள் அல்லது இைப்பர் வபான்ை நீண்டகால பயிர்மசய் நடேடிக்றககள் காரண ாக 
பாதிக்கப்படுேதனால் இயற்றகயான தாேர அற ப்புக்கறள அேதானிக்க முடியாது.            
மேள்ளநிறலக்குள்ளாகும் பகுதியில் பல்வேறு உள்நாட்டு இனங்கள் (தாேரங்கள் 33  ற்றும் 
ேிலங்குகள் 32)  ற்றும் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுகுள்ளான (தாேரங்கள் 40  ற்றும் 
ேிலங்குகள் 11) இனங்கள் அேதானிக்கப்பட்டன. இதில் வதசிய ரீதியில் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான 
இன ான Celastrus paniculatus சிைப்பான  ற்றும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட இன ாக 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளது. முன்ம ாழியப்பட்ட நீர்த்வதக்கத்தினால் இவ் இனங்களின் 
ோழிடங்கள் மேள்ளநிறலக்குள்ளாேதுடன், இவ்ேினங்கள் இடம்மபயர்கின்ைன. எவ்ோைாயினும், 
அறடயாளங்காணப்பட்ட RB  ற்றும் LB கால்ோய்கள், அறண ஒதுக்குப்பகுதி  ற்றும் காடு 
 ீளுருோக்கத்துக்காக பூப்பை  ீள்குடிவயற்ைப்பகுதியில் அறடயாளங்காணப்பட்ட பகுதிகளுக்கான 
தணிப்பு நடேடிக்றககள் திட்டப்பிவரரறணயாளரினால் முன்றேக்கப்படும். 

 

முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திப் பகுதியிலுள்ள மபரு பாலான காணிகள் ஏற்கனவே அபிேிருத்தி 
மசய்யப்பட்டுள்ளன (பருேகால  ற்றும் நிறலயான ேிேசாயக் காணிகள், ேடீ்டுத் வதாட்டங்கள், 
றகேிடப்பட்ட காணிகள்). வ லும், இப்பகுதியில் மபாதுோன தாேர ேிலங்குகள்  ாத்திரவ  
காணப்படுகின்ைன. ஆகவே, அபிேிருத்தி மசயற்பாடுகளினால் இக்காணிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 
தாக்கங்கள் குறைோகும். முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால், இப்பகுதியில் நீரின் மகாள்ளளவுகள் 
வ லும் அதிகரிப்பதனால், தாேர ேிலங்குகளுக்கு வநரான தாக்கங்கறளவய ஏற்படுத்துேதாக 
அற யும். 
 

திட்ட நடேடிக்றகக்காக அறடயாளங்காணப்பட்ட, ேிவசட ாக நீர்ப்பாசன நீர் கிறடக்கப்மபறும் 
பகுதியில்  னித – யாறன முரண்பாடுகள்  த்தி  ான அளேில் காணப்படுேதுடன், 
முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட நடேடிக்றககளினால், யாறனகளின் நட ாட்டம் வ லும் 
 ட்டுப்படுத்தப்படுேதன் காரண ாக இந்நிறல வ லும் உக்கிர றடேதற்கான ோய்ப்புக்கள் 
அதிக ாகும். வ லும், முன்ம ாழியப்பட்ட அபிேிருத்திகளுடன், றகேிடப்பட்ட காணிகள் 
அறனத்தும் ேிேசாயக்காணிகளாக  ாற்ைப்படுேதனால் அறுேறடயின் ேரீியமும் இரு டங்காகும். 
ஆகவே, யாறனகள் நட ாட்டத்துக்காக காணப்படும் காணிகளின் அளவு வ லும் குறைேறடேதன் 
காரண ாக,  னித – யாறன முரண்பாடுகள் வ லும் உக்கிர றடயும். 
 

மபாதுோக புேியியல் தன்ற யில், ேிவசட ாக திட்ட நடேடிறககளினால் சுற்ைாடல் 
பாதிப்புக்குள்ளாேது மதாடர்பில் கேனம் மசலுத்துறகயில், சுரங்கப்பாறதக்கு வநவர நிலக்கீழ் நீர் 
மதாடர்பில்  திப்படீு மசய்ேது அேசிய ாகும். நிலக்கீழ் நீர் ட்டம் குறைேறடதல், இதனால் 
 ண்சரிவுகள் ஏற்படல் வபான்ை எதிரான சுற்ைாடல் தாக்கங்கறள தணிப்பது அேசிய ாகும். 
சுரங்கப்பாறதயானது  ிகவும் மேடிப்புக்குள்ளான பாறைப் பகுதியினூடாக மசல்கின்ைது. ஆகவே, 
ேிரிோன புேினுட்பேியல் ஆய்வுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, சுரங்கேழி ேிருத்தி 
நுட்பங்களான ஷாட்கிைடீ், கூழ் ஏற்ைம், நங்கூர  றரயாணியிடல்  ற்றும் புைணி வபான்ைன 
முன்மனடுக்கப்படும்.           
 

ேிரிோன புேினுட்பேியல் ஆய்வுகறள அடிப்பறடயாகக்மகாண்டு, சுரங்கேழி ேிருத்தி 
நுட்பங்களான ஷாட்கிைடீ், கூழ் ஏற்ைம், நங்கூர  றரயாணியிடல்  ற்றும் புைணி வபான்ைன 
முன்மனடுக்கப்படும். மேடிமபாருட்கறளக் றகயாள்றகயில் அேற்ைிறன வச ித்தல், 
மகாண்டுமசல்லுதல்,  ின்ேிறசவயற்ைல்  ற்றும் மேடிக்கறேத்தலின் வபாது, அேற்றுக்கான 
நிபுணர்களின் முறையான கண்காணிப்புக்களுடன் முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும். திட்டத்தினாலான 
 ண்ணுடன் மதாடர்புறடய தாக்கங்கறளத் தணிக்கும்ேறகயில் பிரதான நிர் ாண நடேடிக்றககள்/ 
சிேில் வேறலகறள ேைட்சியான காலங்களின் வ ற்மகாள்ளு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 
அத்துடன், நீவராட்டத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் ேண்டல் மபாைிகறள மபாருத்துதல், தாேரங்கறள 
அகற்றுேறத தணித்தல், வ லதிக  ண் அற ப்புக்கறள நீர்நிறலகளுக்கு அருகில் வச ிப்பறதத் 
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தேிர்த்தல், திைந்த பகுதிகளில் புற்தறரயற ப்புக்கறள ஏற்படுத்தல், ஐதான பகுதிகளில் நிய  
அழுத்தங்கறள ஏற்படுத்தல் வபான்ை நடேடிக்றககள் அதிகளேில் பரிந்துறரக்கப்படுகின்ைன. 
 

வ லும், சரிவு இழப்புக்கள்  ற்றும்  ண்சரிவுகறள தேிர்க்கும் ேறகயில், நிறலயற்ை 
பாறைப்பகுதிகறள அகற்றுதல் அல்லது தாங்கல் சுேர்கறள நிர் ாணித்தல்  ற்றும்/ பாறைப் 
மபாதியற ப்புக்கறள நிறுவுதல்/  ண் சரிேற ப்புக்கள் அல்லது திைந்த காணிப்பகுதிகளில் 
மபாருத்த ான ரிப்ரப் அற ப்புக்கறள ஏற்படுத்தல் ஆகியன  ிகஅதிகளேில் 
பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. சுரங்கப்பாறதக்கு வநவர நிலக்கீழ்நீர்  ட்டத்திறன கணிகாணிப்பதுேதுடன், 
கசிவுகள் ஏற்படக்கூடிய இடங்கள் ஷாட்கிைடீ், கூழ் ஏற்ைம், நங்கூர  றரயாணியிடல்  ற்றும் 
புைணி அற ப்புக்கறள ஏற்படுத்தல் வபான்ைேற்ைினூடாக கட்டுப்படுத்தப்படுகின்ைன. 
 

நிர் ாண அேத்றதயின் வபாது, ேிவசட ாக அகழ்வு  ற்றும்  ீள்நிரப்பல் காலத்தில்  ண்ணரிப்பு, 
தூசு  ற்றும் ஒலி  ாசறடதல் வபான்ை காரணங்களினால் குறுகியகால தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடும். 
 

வ லும், இப்பகுதியில் 41 மதால்மபாருளியல் முக்கியத்துேம்ோய்ந்த இடங்கள் 
அறடயாளங்காணப்பட்டுள்ளதுடன், இதில் இடங்கள் 11 வநரடியாகவும், 10 இடங்கள் 
 றைமுக ாகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகின்ைன. ஆகவே, திட்ட அமுல்படுத்தல் காலத்தில் AIA ஐ 
அடிப்பறடயாக்மகாண்டு அத்தியாயம் 5 இல் குைிப்பிடப்பட்ட தணிப்பு நடேடிக்றககறள 
முன்மனடுத்தல் அேசிய ாகும்.          

  

முன்ம ாழியப்பட்ட திட்ட அமுல்படுத்தலினால் ஏற்படக்கூடிய அறடயாளங்காணப்பட்ட எதிரான 
தாக்கங்களுக்குரிய மபாருத்த ான தணிப்பு நடேடிக்றககள் அத்தியாயம் 5 இல் 
முன்ம ாழியப்பட்டுள்ளன. 
இறுதியாக, முன்ம ாழியப்பட்ட திட்டத்தினால் ம ானராகறல  ாேட்டத்தில் ோழும்  க்களுக்கு 
பல்வேறு ேறகயான வநரான ேிறளவுகள் ஏற்படுேதுடன், மபாருத்த ான தணிப்பு மசயற்பாடுகறள 
முன்மனடுப்பதனூடாக எதிரான தாக்கங்கள் தணிக்க முடியும். 
 

இத்திட்டத்திறன வ ற்குைிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக முன்மனடுக்கு ாறு பரிந்துறரக்கப்பட்டுள்ளது. 
எவ்ோைாயினும், திட்ட நிர் ாணம்  ற்றும் மதாழிற்பாட்டுக் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய 
குைிப்பிடத்தக்க எதிரான தாக்கங்கறள தணிக்கும்மபாருட்டு, முன்ம ாழியப்பட்ட தணிப்பு 
நடேடிக்றககறள மசயற்படுத்தல் மதாடர்பில் முறையான கண்காணிப்புகறள வ ற்மகாள்ளுதல் 
அேசிய ாகும். 


