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CEA – வதசிய சுற்ைோடல் அதிகோைசணப   

CEB – இலங்ணக மின்சோை சணப   

CEP – மத்தி அதிவவக போணத திட்டம்  

CFS – நீண்டு நிணலதபறுவதற்கோன அணமப்பு  
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GSMB – புவியியல் ஆய்வு மற்றும் அகழ்வோைோச்சி நிறுவகம்  
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IAS – தவளிநோட்டு ஆக்கிைமிப்பு இனங்கள்  

IRR – உள்ளக திரும்பல் வதீம்   

NAAQ – வதசிய தபோது வளியின் தைம்  

NBRO – வதசிய வடீணமப்பு மற்றும் ஆய்வுகள் அணமப்பு  
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NCS – வதசிய போதுகோப்பின் நிணல  

NE – இன்னும் கைிக்கப்படவில்ணல   

NEA – வதசிய சுற்ைோடல் சட்டம்  

NF – இயற்ணக கோடு  

NIRP – வதசிய எழுந்தமோன மீள்குடிவயற்ைம் தகோள்ணக  

NPV – வதைிய தற்வபோணதய தபறுமதி   

NWP – வடவமல் மோகோைம்   

NWP-EA - வடவமல் மோகோைம் –சுற்ைோடல் அதிகோைசணப   

NWS&DB - வதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகோல் அணமப்பு சணப 

OCH – தவளி வட்ட அதிவவக போணத 

PE – முன்தமோழியப்பட்ட உள்நோட்டுக்குரிய  

PF – வயல் தவளிகள்  

PMU – திட்ட முகோணமத்துவ அலகு 

RAP – மீள்நிர்மோை தசயற்படுத்தல் திட்டம்   

RO – மணலகளில் தவளிப்பயிர்கள்   

RS – ரிப்போரியன் பட்டிகள்  

SAIRC- சமூக கற்ணக மற்றும் எழுந்தோன மீள்குடிவயற்ை தசயற்போடுகள்   

SF – தமல்லிய கோடுகள்  

SIA – சமூக தோக்க ஆய்வு 

SLLRDC – இலங்ணக நில மீளணமத்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தோபனம் 

SMEC – பனிமணலகள் எந்திைவியல் கூட்டுத்தோபனம் 

SPL – ஒலி அமுக்க மட்டம்  

SPM – நிணலயற்ை தூசு துைிக்ணககள்  

TEC- ததோழில்நுட்ப பதிப்பிடல் அணமப்பு  

TIN – முப்பரிமோை ஒழுங்கற்ை வணலயணமப்பு 

TOR – குைிப்புகளின் நிபந்தணனகள் 

TP – தமோத்த தபோசுபைசு   

TSS – தமோத்த சுயோதீன திண்மங்கள்  

VOC – வோகன இயக்க தசலவு  

WB-IRP – உலக வங்கி எழுந்தமோன மீள்குைிவயற்ை தகோள்ணக 

WBS – வவணல உணடக்கபட்ட அணமப்பு  
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பின்னிதைப்புகைின் பட்டியல் 
1.1 குைிப்புகளின் நிபந்தணனகள் 
1.2 தயோரிக்கப்பட்ட அைிக்ணககளின் பட்டியல் 
2.1 போதிக்கப்பட்ட நிர்வோக பிரிவுகளின் அணமப்பு வணைபடம் 
2.2 திட்ட அணமப்பிட வணைபடம்  
2.3 GPS இணைப்புகள்  
2.4 அணமப்புகளின் வநை அட்டவணை  
2.5 முணையோன CS 
2.6 உள்மோறும் அணமப்புகள்  
2.7 தோக்கத்துக்குரிய தபோருட்களின் பகுதிகள்  
3.1.1 நீர்த் தைத்துக்குரிய அைிக்ணககள்  
3.2.1 வணளவோன மற்றும் தணைத்வதோற்ை ஆய்வு 
3.2.2 நிலப்போவணன வணைபடம்  
3.2.3 புவியியல் வணைபடம்  
3.2.4 மண் ததோடர்போன வணைபடம்  
3.3.1 தோவைங்களின் பட்டியல்  
3.3.2 விலங்குகளின் பட்டியல்  
4.1 தோக்க இனங்கோைலின் ததோகுப்பு 
4.2  பிைதோன போணத வவட்டுக்களின் திட்டம் மற்றும் முகப்பு 
4.3 மீள்குடிவயற்ை பகுதிகள்  
5.1 முன்தமோழியப்பட்ட உரிணம ததோகுப்பு 
7.1 சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ திட்டம் 
7.2 சுற்ைோடல் கண்கோைிப்பு திட்டம்  
8.1 ததோடபுணடய அணமப்புகளிடமிருந்தோன கடிதங்கள் 
8.2 பிைதோன போர்ணவ மற்றும் கருத்துகக்களின் சோைோம்சம்  
8.3 தபோதுமக்களுக்கோன தகவல் பிைசுைம் 
9.1 குைிப்புகளின் பட்டியல்  
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உருக்கைின் பட்டியல் 

உரு 1.1: உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணத   

உரு 2.1 கட்டம் 1 க்கோன பகுதிகள் மற்றும் கட்டம் 2, 3 மற்றும் 4 க்கோன முதற்பகுதிகள்  

உரு 2.2 கட்டம் 1 க்கோன பகுதிகள்  

உரு 2.3 கட்டம் 2 மற்றும் 4 கோன மோற்று வழிகள் 

உரு2.4 ; இறுதியோன CEP வழித்தடங்கள் 

உரு 3.1: வோனிணல அவதோன நிணலயத்தினோல் ஜனவரி, ஏப்பிைல், ஜூணல,மற்றும் அக்வடோபர் 
மோதங்களில் கைிக்கப்பட்ட கோறு நிணலணமகள் (மூலம்: வதசிய வணைபடம் , 2 ம் 
பதிப்பு) 

உரு 3.2: திட்ட பகுதியில் கோைப்படும் நீர்நிணல வழிகள்  

உரு 3.3: கம்பகோ மோவட்டத்தின் வம மோதம் 2013ம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட தவள்ள நிணலணமயின் 
வபோதோன வமலிருந்தோன புணகப்படம்  (மூலம் : தி சண்வட ணடம்ஸ்) 

உரு 3.4: மக்கள் போதுக்கோப்போக நகர்தல் (மூலம்: தீவு ) 

உரு  3.5: வககோணல மோவட்டத்தில் நிலச்சரிவு கோைைமோக போதிக்கப்பட்ட தசோத்துகள் (மூலம்: 
NBRO) 

உரு  3.6: மிரீகம தகோஸ் லவத கோடு  

உரு  3.6 (a): நிக்கமட வதோட்டம் (கிரிதிதகோல்ல கோட்டுப் பகுதியின் எல்ணலகள்) (Ch ≈ 90 +200) 
மற்றும் (b) கிரிதிதகோல்ல கோட்டுப் பகுதியின் உட்பகுதிகள்  

உரு  3.7: தியத்துவை கோட்டின் உட்பகுதி (தெனவகதைலந்த) 

உரு  3.8:  வகவோனததன்ன கோட்டுபகுதியில் கோைப்படும் இயற்ணக மயமோன பகுதிகள்  

உரு  3.9: ஓமைதகோட கோடு 

உரு  3.10: வவைகலகந்த புதர் கோட்டுப்பகுதி 

உரு  3.11: (a) பம்பைகந்த கோட்டின் ஒரு பகுதியோன நட்டங்கல கோடு (Ch ≈ 114+ 300) மற்றும் (b) 
நட்டங்கல மணல வணளவுகள்  

உரு  3.12: தகத்திகனகந்த  

உரு  3.13: (a) மோளிகோததன்ன ( (Ch≈ 127+100) (இது பண்டக்கோகல கோட்டுப் பகுதியின் ஒரு 
பகுதியோகும்) மற்றும்  (b)  மோளிகோததன்ன தவளவோல் துணள) 

உரு  3.14: CEP கட்டம் 4 க்கு அருகில் அல்லது இதனோல் குறுக்கிடப்படும் கோடுகளின் அணமப்பு 
வணை படங்கள்    

உரு  3.15: ஆறுகளின் குறுக்கறுக்கும் பகுதிகள் (a) தததுறு ஓயோ (Ch≈ 90+300), (b) மிரிவகோனியோ 
ஓயோ (Ch≈ 135+700) மற்றும்  (c) தம்புழு ஓயோ (Ch≈ 128+300) ) 
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உரு  3.16: வநைடியோக மற்றும் மணைமுகமோக போதிக்கப்படும் குளங்கள் 

உரு  3.17: இனங்களின் தசைிவுகள்  

உரு  4.1: மிரிஸ்கம தகோஸ் கவல கோட்டுப் பகுதியில் வோழிட இழப்புகள் மற்றும் துண்டோதல் 
(Ch 6+540 to 6+840) 

உரு  4.2: வைீகலகந்த கோட்டுப் பகுதியில் வோழிட இழப்புகள் மற்றும் துண்டோதல் (Ch 58+550)  

உரு  4.3: கிரிடிதகோல்ல கோட்டுப் பகுதியில் வோழிட இழப்புகள் மற்றும் துண்டோதல் (Ch 90+020) 

உரு  4.4: வகவததன்ன கோட்டுப் பகுதியில் வோழிட இழப்புகள் மற்றும் துண்டோதல் (Ch 106+100) 

உரு  4.5: ஓமைதகோல்ல கோட்டுப் பகுதியில் வோழிட இழப்புகள் மற்றும் துண்டோதல் Ch ≈ 110 + 
350)   

உரு  4.6: நடந்கல்ல மணலப்பகுதியுடனோன பம்பைகந்த கோட்டின் அணமவிடம் 

உரு  4.7:  கத்திகன கந்தோ கோடு  

உரு  4.8: தததுறு ஓயோ  

உரு  4.9: உணடக்கும் பகுதிக்கு எதிவை /பக்கமோக கோைப்படும் வடீுகள் 

உரு  4.10: தவவ்வவறு வோகன வவகங்களினோல் தவளிவயற்ைப்படும் CO2 அளவுகள்  

உரு  5.1: நில போல அணமப்புகள் அல்லது சூழல் குணக வமலோன போல அணமப்புகள்  

உரு  5.2: விதோன போல அணமப்புகோகன உதோைைங்கள் 

உரு  5.3: விலங்குகளின் நடமோட்டத்துக்கோக போணதக்கு கீழோன போலங்கள் மற்றும் 
கல்தவட்டுகள்  

உரு  5.4: வணைபடமோனது பைணவகள் பைக்கும் போணதயின் திருப்பத்திணன கோட்டி நிற்கின்ைது  
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அட்டேதைகைின் பட்டியல் 

அட்டவணை  1.1: CEP கட்டங்களின் பட்டியல்  
அட்டவணை  1.2: விலங்குகள் ததோடபோன கற்ணகயின் வபோது ணகயோளப்பட்ட மோதிரி தபரும் 
முணைகள் 
அட்டவணை  1.3: திட்டதுக்கோன அனுமதிகளின் சோைோம்சம் 
அட்டவணை  2.1: கட்டம் 1 க்கோன மோற்றுவழிகோன பகுதிகள்  
அட்டவணை  2.2: CEP யின் கட்டம் 1, 2 மற்றும்  4 போதிக்கப்படும் நிர்வோக மோவட்டங்கள்  
அட்டவணை  2.3: கட்டம் 1, 2 & 4 க்குள் மோறும் பகுதிகளின் விபைங்கள்  
அட்டவணை  2.4: அணனத்து திட்ட பகுதிகளின் அணமப்பு விவைைம்  
அட்டவணை  2.5: CEP திட்டத்தின் கட்டம்  1,2 மற்றும் 4 க்கு வதணவயோன கட்டுமோன 
தபோருட்களின் விபைம்  
அட்டவணை  2.6: கட்டுமோன வவணலகளின் வநை அட்டவணை  
அட்டவணை  2.7: CEP யின் தசலவுகளுக்கோன சுருக்கம்  
அட்டவணை  3.1: தகோழும்பு கோலநிணல விபைங்கள்  
அட்டவணை  3.2: குருநோகளின் கோலநிணல விபைங்கள்  
அட்டவணை  3.3: கட்டம் 1 க்கோக முன்தமோழியப்பட்ட வழியின் நீர் நிணலயியல் 
முக்கியத்துவம்  
அட்டவணை  3.4: கட்டம் 2 க்கோக முன்தமோழியப்பட்ட வழியின் நீர் நிணலயியல் 
முக்கியத்துவம்  
அட்டவணை  3.5: கட்டம் 4 க்கோக முன்தமோழியப்பட்ட வழியின் நீர் நிணலயியல் 
முக்கியத்துவம்  
அட்டவணை  3.6: நிலநீர் தைத்திணன கண்கோைிக்க வதணவயோன பகுதிகள்  
அட்டவணை  3.7: நிலநீர் தை கண்கோைிப்பு முடிவுகள் 
அட்டவணை  3.8: வளியின் தைத்திணன கண்கோைிக்கும் பகுதிகள் ததோடர்போன விபைைம் 
அட்டவணை  3.9: ஒவ்தவோரு பகுதிகளிலும் வளியின் தை தசைிவுகள் 
அட்டவணை  3.10: திட்ட பகுதியின் கட்டம் 4 க்கோன தபோதுவோன வளியின் தை 
முகோணமத்துவதுக்கோன முடிவுகள்  
அட்டவணை  3.11: தபோதுவோன ஒலி மற்றும் அதிர்வுகள் ஆகியவற்ைிணன கண்கோைிப்பதற்கோன 
இடங்களின் விவைைம்  
அட்டவணை  3.12: ஒவ்தவோரு மோதிரிப் பகுதியிலும் 24 மைிவநை ஒலியின் அளவுகள்  
அட்டவணை  3.13: ஒவ்தவோரு மோதிரிப் பகுதியிலும் ஒரு மைித்தியோல அதிர்வின் அளவுகள்  
அட்டவணை  3.14: தபோதுவோன ஒலியின் அளவுகள் கைிக்கப்படும் பகுதிகள் (CEP யின் கட்டம் 
4) 
அட்டவணை  3.15: கள ஆய்வின் வபோது பதியப்பட்ட தோவை இனங்கள் 
அட்டவணை  3.16: திட்ட இடத்தில் பதியப்பட்ட உள்நோட்டு தோவை இனங்கள் 
அட்டவணை  3.17: திட்ட இடத்தில் கோைப்படும் ஆபத்துக்கு அருகிலுள்ள தோவைங்கள்  
அட்டவணை  3.18: கற்ணக கோலத்தில் இனங்கோைப்பட்ட தோவை இனங்களின் பட்டியல்  
அட்டவணை  3.19: கற்ணக கோலத்தில் இனங்கோைப்பட்ட விலங்கு இனங்களின் பட்டியல்  
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அட்டவணை  3.20: பதியப்பட்ட இனங்களின் பைம்பல் –வவறுபட்ட பிரிவில் 
அட்டவணை  3.21.: உதோைை குடும்ப நபர்களின் வயதுக்வகற்ப பைம்பல் 
அட்டவணை  3.22: கல்வி நிணலக்கு ஏற்ப குடும்ப நபர்களின் பைம்பல் 
அட்டவணை  3.23: மோதோந்த வருமோனத்துக்கு ஏற்ப குடும்ப நபர்களின் பைம்பல் (சைோசரி 
வருமோனம்)  
அட்டவணை  3.24: மோதோந்த தசலவுகளுக்கு ஏற்ப குடும்ப நபர்களின் பைம்பல் (சைோசரி 
வருமோனம்)  
அட்டவணை  3.25: ததோழில்களுக்கு ஏற்ப குடும்ப தணலவர்களின் பைம்பல்  
அட்டவணை  3.26: ததோடர்போடலின் சோைோம்சம், தசய்தி அணமப்பு மற்றும் IT வசதிகள்( பல்தணக 
வினோக்களின் தபறுமதி)  
அட்டவணை  3.27: மின்சோைம் கோைப்படும் தன்ணம   
அட்டவணை  3.28: நீரின் மூலம்  
அட்டவணை  3.29: போைம்பரிய இயல்புகள்  
அட்டவணை  4.1: தோக்க ததோகுப்பு  
அட்டவணை  4.2: கட்டுமோன கோலத்தில் கட்டம் 1 இல் நில நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் 
இடங்கள்  
அட்டவணை  4.3: கட்டுமோன கோலத்தில் கட்டம் 2 இல் நில நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் 
இடங்கள்  
அட்டவணை  4.4:  கட்டுமோன கோலத்தில் கட்டம் 2 அம்வபபுஸ்ஸ ததோடுப்பு பகுதியில் இல் நில 
நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் இடங்கள்  
அட்டவணை  4.5: கட்டுமோன கோலத்தில் கட்டம் 4 பகுதியில் நில நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் 
இடங்கள்  
அட்டவணை  4.6: இயக்க கோலத்தில் கட்டம் 1 பகுதியில், அணமவிடம் மற்றும் உரிய 
தோக்கங்களினோல் நில நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் இடங்கள்  
அட்டவணை  4.7: இயக்க கோலத்தில் கட்டம் 2 பகுதியில், அணமவிடம் மற்றும் உரிய 
தோக்கங்களினோல் நில நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் இடங்கள்  
அட்டவணை  4.8: இயக்க கோலத்தில் கட்டம் 4 பகுதியில், அணமவிடம் மற்றும் உரிய 
தோக்கங்களினோல் நில நீைணமப்பியல் போதிக்கப்படும் இடங்கள்  
அட்டவணை  4.9: மீள்குடிவயற்ைத்தில் ஏற்படும் சமூக தோக்கங்கள்  
அட்டவணை  4.10: நில அபகரிப்பினோல் ஏற்படும் தோக்கங்கள்  
அட்டவணை  4.11: கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன பகுதியில் ஏற்படக்கூணடய 
போதிப்புகள் 
அட்டவணை  4.12: கட்டுமோன கோலத்தில் எழும் தோக்கங்கள்   
அட்டவணை  4.13: கட்டுமோன உபகைைங்களில் ஒலி எழுப்பும் அளவு 
அட்டவணை  4.14: ததரிவு தசய்யப்பட்ட கட்டுமோன உபகைைத்தில் அதிர்வு மூலத்தின் அளவு 
அட்டவணை  4.15: உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP யின், கோைப்படும் குறுக்குகள் மற்றும் இலங்ணக 
புணகயிைத போணதக் கடணவகளுக்கோன அணமவிடங்கள்  
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ெிதறதேற்றுச் சுருக்கம் 

இலங்ணக அைசோங்கமோனது கடவத்த ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன மத்திய பகுதியில், 
தபோத்துதெை ததோடக்கம் கவலவகதை வணையோன தநடுஞ்சோணலயுடன் ததோடுக்கும் வணகயில் 
மத்திய அதிவவக தநடுஞ்சோணலணய அணமக்க திட்டமிட்டுள்ளது. இவ் அதிவவக 
தநடுஞ்சோணலணய நோன்கு பிைதோன கட்டங்களோக பிரிக்கலோம். 

 கட்டம் 1 கடவத்ணதயிலிருந்து மீரிகம வணையோன பகுதி ஏைக்குணைய 37.0 km 
 கட்டம் 2 மீரிகமயிலிருந்து குருநோகல் வணையோன பகுதி ஏைக்குணைய 39.7km 

  மீரிகமயிலிருந்து அம்வபபுஸ்ஸ வணையோன பகுதி ஏைக்குணைய 9.1 km 
 கட்டம் 3 தபோத்துதெைவிலிருந்து கலதெதை வணையோன பகுதி ஏைக்குணைய 32.5km 
 கட்டம் 4 குருநோகணலயிலிருந்து தம்புள்ணள வணையோன பகுதி ஏைக்குணைய 60.3 km   

வதசிய சுற்ைோடல் சட்டத்திற்கு (NEA) அணமய இக்தசயல்திட்டமோன “குைித்துணைக்கப்பட்ட 
தசயல்திட்டம்”  ஒன்ைோக வணகப்படுத்தப்பட்ள்ளதுடன் மத்திய சுற்ைோடல் அதிகோைசணபயோனது 
(CEA) சுற்ைோடல் தோக்க கைிப்படீ்டு கற்ணக ஒன்ைிணன வமற்தகோள்ளுமோறு RDA ணனக் 
வகட்டுக்தகோண்டுள்ளது. இவ் EIA அைிக்ணகயோனது  CEP யின் கட்டம் 1, 2 மற்றும் 4, 
கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள வணையோன பகுதியோகும். கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள 
வணையோன பகுதி மற்றும் கடவத்ணத மோறும் பகுதி தவிர்ந்த வில்வத்த ததோடக்கம் அம்வபபுஸ்ஸ 
வணையோன ததோடுக்கும் போணத ஆகியவற்ைிணன இவ் EIA அைிக்ணகயோனது உள்ளடக்கியுள்ளது. 
அத்துடன் இத்திட்டத்தினோல் தபரியளவோன நிலப்பகுதி எல்ணலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 
இவற்ைில் சிலவற்றுக்கோன அனுமதிகள் குைித்த நிறுவகங்களிடமிருந்து தபைப்பட்டுள்ள 
அவதவவணள பல்வவறு அனுமதிகள் இன்னும் தபறும் தறுவோயில் உள்ளது. 

கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள வணையோன அதிவவக மோர்க்கப் பகுதியின் நீளம் ஏைக்குணைய 
136.9 km ஆகவும், கம்பகோ, குருநோகல், வககோணல மற்றும் மோத்தணள ஆகிய நோன்கு 
மோவட்டங்கணளயும் உள்ளடக்கியதோக அணமந்துள்ளது. இதில் 3 (கடவத்ணத, வில்பத்த மற்றும் 
தபோத்துதெை) அணமப்பு மோறுணககள் உள்ளடங்கலோக 14 உள்மோறும் பகுதிகணளக் 
தகோண்டதோகவும், அம்வபபுஸ்ஸ சந்தி உள்ளடங்கலோக  12 வசணவ உள்மோறும் பகுதிகணளக் 
தகோண்டதோகவும் அணமந்துள்ளது. அதிவவக போணத வழியோனது குணைந்தளவோன அைச மற்றும் 
நிறுவக கோைிகணளக் தகோண்டுள்ளவதோடு அதிகளோவோன தனியோர் கோைிகணள 
உள்ளடக்கியுள்ளது. இவ் CEP திட்டத்துக்கோக RDA யினோல் ROW வழிகள் இனங்கோைப்பட்டுள்ளன. 
இதன் மூலமோக சகல நிலங்களும் நில அபகரிப்பு சட்டத்தின் 1950 (LAA) பிைகோைம் அபகரிக்கப்படும்.  

திட்ட அமுலோக்கலுக்கு முதலோக வதணவயோக வசதிகள் மற்றும் வளங்கள் யோவும் 
பூர்த்தியோக்கப்படும். அதிவவக போணதயோனது வமம்போலங்கள், போலங்கள், கல்தவட்டுக்கள் மற்றும் 
நிலத்திணன உயர்த்திய அணை அணமப்புகள் ஆகியவற்ைினோல் அணமக்கப்படும். இத்திட்டத்தில் 
முணைணமயோன கட்டுமோன உத்திகள் பயன்படுத்தப்படும். பிைதோன வவணலகள் போரிய 
இயந்திைங்கணளப் பயன்படுத்தி வமற்தகோள்ளப்படும். இவ் CEP க்கோன தமோத்த தசலவோனது 
ஏைக்குணைய 445.30 பில்லியன் ரூபோய்களோகும். திட்டத்தின் CEP யின் பகுதிகளோன 1, 2 மற்றும் 4  
ஆகியவற்றுக்கோன தமோத்த தசலவோனது 350.64 பில்லியன் ரூபோய்களோகும்.      
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ஏற்கனதேயுள்ை சுற்றாடலின் ேிேைைம் 

திட்ட EIA தயோரிப்பின் வபோது திட்டப்பகுதியோனது, CEA யினோல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளவோறு  
குைிப்பிட்ட நிபந்தணனகளுடன் வணையறுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக வதீியின் 
மோறும் பகுதிகளிலுள்ள போதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு விவசட முக்கியத்துவம் 
தசலுத்தப்பட்டுள்ளது. இக்கற்ணகயில் விவசடமோக தபளதீக, உயிரியல் மற்றும் சமூக 
தபோருளோதோை சூழல் அணமப்பு பற்ைிய அடிப்பணட விடயங்கள் ததோடர்பில் கருத்தில் 
தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. வமலுமோக, நிபந்தணனயில் குைிப்பிட்ட பகுதியிலிருந்து 1 km க்கு உட்பட்ட 
இலகுவில் போதிப்பணடய கூடிய இடங்கள் ததோடர்பிலும் ஆைோயப்பட்டுள்ளது.  

கட்டம் 1 (கடேத்தேயிலிருந்து மீரிகம ேதை) 

இப்போணதயோனது தவளிச்சுற்றுவட்ட தநடுஞ்சோணல ஆகியவற்றுடனோன இடம்மோைல்  பகுதியில் 
ஆைம்பித்து  தநற்கோைிகள் மற்றும் பயிர்ச்தசய்ணக அற்ை பகுதிகள் ஆகியவற்ைிணனக் கடந்து 
தசல்கின்ைது. கம்பகோ பகுதிக்கு அப்போல் இருக்கும் புணகயிைத போணதக்கு சமோனதைமோக 
தசல்கின்ைது. 

கட்டம் 2 (மீரிகமயிலிருந்து குருொகல் ேதையான பகுேி) 

இப்பகுதியோனது தநற்கோைிகள், ததன்னந்வதோட்டங்கள் மற்றும் பயிர்ச்தசய்ணக அற்ை 
பகுதிகளுக்கு வமலோக தசல்கின்ைது. இப்பகுதிக்குள் அதிவவக போணதயோனது வைீகலகந்த 
போதுகோக்கப்பட்ட கோட்டுப்பகுதியின், ததற்கு அதிவவக போணதக்கு வநைோக தசல்கின்ைது.   

(மீரிகமயிலிருந்து அம்தபபுஸ்ஸ ேதையான பகுேி) 

விலவத்த மோறும் பகுதியில் ததோடுக்கும் போணத ஆைம்பமோகின்ைது. அதிவவக தநடுஞ்சோணல 
வழியோனது மணலப்பகுதியினுடோக, மீரிகம தகோஸ் கோட்டுப்பகுயினுடோக தசல்கின்ைது. இது 
அம்வபபுஸ்ஸ அதிவவக சந்தியிலிருந்து A001/ A006, ஏைக்குணைய 2 km தூைத்தில் அதிவவக போணத 
சந்தியில் A006 முடிவணடகின்ைது.  

கட்டம் 4 (குருொகதலயிலிருந்து ேம்புள்தை ேதையான பகுேி) 

இப்பகுதியோனது தநற்கோைிகள், ததன்னந்வதோட்டங்கள் மற்றும் பயிர்ச்தசய்ணக அற்ை 
பகுதிகளுக்கு வமலோக தசல்கின்ைது. இது கிரிந்திதகோள்ள, கீனவகதைளந்த, வகவவநததன்ன, 
ஓமைதகோள்ள, பமைகந்த, கத்திகனகந்த மற்றும் பண்டக்ககல ஆகிய வனப்பகுதிகளினுடோக 
தசல்கின்ைது.  

ஒட்டுசமாத்ே சூழல்  

உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயோனது  நடுத்தை கோலநிணலயுள்ள பகுதியினுடோக 
போய்வதுடன், போரியளவில் தவள்ள நிணலணம ஏற்படக்கூடிய விவசோய நிலப்பகுதியினுடோக 
தசல்கின்ைது. இதற்கருகில் பல்வவறு நீவைோணடகள், கோல்வோய்கள் ஊடறுத்துச் தசல்கின்ைன. 
இப்பகுதி நிலமோனது சமதணையோகக் கோனப்படுகின்ைணமயினோல் நிலச்சரிவு அபோயம் குணைவோகக் 
கோைப்படுகின்ைதுஎன புவியியல் கற்ணககளிலிருந்து அைிய முடிகின்ைது.  
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உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயோனது  இயற்ணக, பகுதியளவு இயற்ணக மற்றும் 
மனிதர்களினோல் மோற்ைியணமக்கப்பட்ட சூழல் அணமப்புகணளக் தகோண்டதோகக் கோைப்படுகின்ைது. 
உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினோல் விவசோயச் சூழல் மற்றும் வடீ்டுத்வதோட்டங்கள் வபோன்ைனவவ 
அதிகளவில் போதிப்பணடகின்ைன. இது வனப் பகுதிகளினுடோக தசல்வவதோடு எந்தவிதமோன வதசிய 
பூங்கோக்கள், சைைோலயங்கள் அல்லது  பிைகடனப்படுத்தப்பட்ட ஈைநிலங்கள் ஆகியவற்ைிக்கூடோக 
தசல்லவில்ணல. வமலும் இதில் எந்தவிதமோன விலங்குகள் நடமோடும் பகுதிகளும் 
ஆக்கிைமிக்கப்படவில்ணல. 

உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயோனது  கம்பகோ, குருநோகல், வககோணல மற்றும் மோத்தணள 
ஆகிய நோன்கு நிர்வோக மோவட்டங்களினுடோக ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. உள்ளடக்கியதோக 
அணமந்துள்ளது. இது 163 கிைோம வசணவயோளர் பிரிவுகணளயும் 18 பிவைதச தசயலகப் 
பிரிவுகணளயும் ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. தபரும்போலோன குடியிருப்புகள் கிைோமப்புைமோக 
அணமந்துள்ளதுடன் கட்டுமோன நகைமயமோதல் மற்றும் விருத்தி தசய்தல் தசயற்போடுகளுக்கு 
தபருமளவில் பங்கோற்றுகின்ைது. இதற்கு தபோருளோதோை அபிவிருத்தி நல்லததோரு உதோைைமோக 
உள்ளது. அத்துடன் சிைியளவோன மக்கள் வறுணமயுடன் உள்ளனர்.  

எேிர்பார்க்கப்படும் ோக்கங்களும், கட்டுப்பாட்டு ெடேடிக்தககளும்  

தோக்க இனங்கோைல் மோதிரி மூலமோக நீர் நிணலயியல், சமூக கலோச்சைோை மற்றும் சூழலியல் 
அணமப்புகள் வபோன்ைவற்ைில் ஏற்படும் தோக்கங்கள் குைித்து இனங்கோைப்பட்டது. திட்டத்தினோல் 
எதிர்போர்க்கப்படும் தோக்கங்களும், கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககள் ததோடர்போன சோைோம்சம் 
அட்டவணை அ இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.   

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டமோனது விவசோய நிலப்பகுதியினுடோக தசல்வதுடன், போரியளவில் 
தவள்ள நிணலணம ஏற்படக்கூடிய பள்ள நிலப்பகுதிகளினுடோகவும் தசல்கின்ைது. இதன் 
கோைைமோக தவள்ள நிணலணம, நீர் தசல்லும் நிணலயில் மோற்ைம் மற்றும் நீர் கோல்வோய் 
நிணலயில் தடங்கல்கள் வபோன்ை பல்வவறு நீர் நிணலயியல் தோக்கங்கள் ஏற்படுகின்ைன. இவற்ணை 
நிவர்த்தி தசய்யும் வணகயில் அணமப்பு கோலத்திவலவய பல்வவறு தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
முன்ணவக்கப்பட்டுள்ளன. வமலும், கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும் பகுதிகள் 
உலர் நிணலயோனது உறுதி தசய்யப்படுதல் அவசியமோகும். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினோல் அபகரிக்கப்படும் நிலங்களுக்கு பதிலோக வவறு இடங்களில் 
மக்கணள குடியமர்த்துவதும், அதற்குரிய குடியமர்த்தல் பைப்போனது நீண்டுதகோண்டு தசல்வதுவம 
திட்டத்தின் மூலமோன பிைதோன பிைச்சணனயோக உள்ளது. நிலப்பவணன முணையில் மோற்ைங்கள் 
ஏற்படுவது வோழ்வோதோைம் மற்றும் உள்ளூர் தபோருளியல் ஆகியவற்ைில் போதிப்பிணன ஏற்படுத்தும். 
இதணன ததளிவு படுத்தும் வநோக்கில் RDA யினோல் திட்ட முகோணமத்துவ அணமப்பு மூலமோக, 
குடும்பங்கள்  மற்றும் நிறுவகங்கள் ஆகியவற்ைிணன நிைந்தை மற்றும் தற்கோலிக முணையில் 
குடியமர்த்தல் ததோடர்பில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மீள் குடியமர்த்தல் திட்டம் (RAP) 
முன்ணவக்கப்பட்டது.  கட்டுமோன அவத்ணதயின் வபோது, தபோதுமக்களின் உடணமகள் மற்றும் 
கட்டுமோனங்களுக்கு போதிப்பு ஏற்படல் வபோன்ை குறுகியகோல தோக்கங்கணள எதிர்வநோக்குகின்ைது. 
இணவ கலந்துணையோடல்கள் மூலமோக தீர்க்கப்படும்.  

கட்டுமோன மற்றும் இயக்க அவத்ணதகளின் வபோது தபோதுமக்கள் மற்றும் வவணலயோற்கள் 
ஆகிவயோரின் சுகோதோைம் மற்றும் போதுகோப்பு ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்பட்டு அதற்கு 
வதணவயோன உத்திகள் ணகயோளப்படும்.  
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மறுபக்கம், திட்ட அமுலோக்கல் மூலமோக அப்பகுதி விருத்தியணடவதுடன், பயை வநைம் 
குணைக்கப்பட்டு, கோடுமோனங்கள் அபிவிருத்தியணடந்து, நிலங்களின் தபறுமதி அதிகரித்து 
மக்களுக்கோன வவணலவோய்ப்புக்கள் வமலும் அதிகரிக்கும். வமலுமோக திட்ட அமுலோக்களினோல், 
சூழலியளுக்கு ஏற்படும் சில தோக்கங்கள் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியோததோக உள்ளது. வமலும், 
பல முக்கியமோன இயற்ணகத் தணை வோழிடங்கள் துண்டுகளோக்கப்பட்டு, நிைந்தைமோக இழக்கப்படும், 
தபரியளவிலோன வயல் நிலங்கள், ததன்ணன மற்றும் எணனய சிைியளவிலோன பயிர்கள், வடீ்டுத் 
வதோட்டங்கள் வபோன்ைன இழக்கப்படும். உைர்வு கூடிய பகுதிகளில் வமலும் ததோழில்நுட்ப 
இழப்புகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படுவவதோடு தோவை விலங்குகளின் இயற்ணக வோழிடங்கள் 
போதிக்கப்படுவதும் தடுக்கப்படும்.       

இப்பகுதியில் போயும் சில நீர் நிணலகளுக்கு ஏற்படும் தோக்கங்கள் குைிப்பிடத்தக்கணவயோக 
கோைப்படுகின்ைன. கட்டுமோன மற்றும் இயக்க அவத்ணதகளின் வபோது நீர் நிணலகளுக்கோன நீர்ப் 
போய்ச்சல் மற்றும் நீர் வடிந்வதோடல் வபோன்ைன தடுக்கப்படும். நல்ல முணையிலோன இட 
ஒழுக்குமுணைகள் வபைப்படும். கட்டுமோன தற்கோலிக தங்குமிடங்களில் சிைந்த கழிவு 
முகோணமத்துவ தசயற்போடுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். மணலப்போங்கோன பகுதிகளில் வதீிகணள 
தவட்டும் நிகழ்வோனது மண்ைின் உறுத்திதன்ணமயிணனப் போதிப்பவதோடு, நிலக்கீழ் நீரின் 
அணமப்பிலும் போதிப்பிணன ஏற்படுத்துகின்ைது. அத்துடன் கற்கள் சரிந்து விழுவதற்கும் வோய்ப்போக 
அணமகின்ைது. வதணவ ஏற்படுமோயின், சிைந்த புவியியல் நிபுைர்கள்/தபோைியியலோளர்களின் 
உதவியுடன் சரிவு அணமப்பு வவணலகள் வமற்தகோள்ளப்படும். சரிவு ஏற்படும் கட்டுமோனப் 
பகுதிகளில் வதணவயோன முணைகள் ணகயோளப்படும். 

தூசுகள் மற்றும் ஒலி வபோன்ைவற்ைினோல் மோசணடதல் ஏற்படுகின்ைது. இதற்கு வமலதிகமோக, 
ஈைமோன கோலங்களில் கட்டுமோனப்பகுதிகளில் தூசுகள் எழுவணதத் தவிர்க்கும் முகமோக பல்வவறு 
விதமோன ஒழுங்கு முணைகள் பின்பற்ைப்படும். கட்டுமோனப்பகுதிகளில் ஒலி எழுப்புவது 
இயன்ைளவு குணைக்கப்படும், அவதவவணள, போரிய இயந்திைங்களினோல் தவிர்க்க முடியோத 
வணகயில் தபரியளவிலோன ஒலிகள் எழும் சந்தர்ப்பங்களில் அவற்ைிணன குணைக்க உரிய 
உத்திகள் போவிக்கப்படும். கல் உணடப்பு நடவடிக்ணககள் அப்பகுதி சமூகத்தினருக்கு முன்கூட்டிய 
அைிவித்தலுடன் முணையோன வநை இணடதவளியில் வமற்தகோள்ளப்படும். அவதவவணள இதனோல் 
ஏற்படும் போதிப்புகள் குைித்து அருகிலுள்ள கட்டுமோனங்களும் கண்கோைிக்கப்படும்.   

விரிவோன அணமப்புக் கட்டத்தில்  சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ திட்ட (EMP) அைிக்ணகயோனது 
மீளோய்வு தசய்யப்படும். மீளோய்வு தசய்யப்பட்ட EMP ஒப்பந்த அைிக்ணகயுடன் இணைக்கப்படும். 
கட்டுமோன அவத்தியில் EMP இணை அமுல்படுத்துவது ஒப்பந்தக்கோைரின் தபோறுப்போகும். 
அத்துடன் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் முணையோக வமற்தகோள்ளப்படுகின்ைனவோ எனவும் 
ஆைோய்தல் அவசியமோகும்.   

திட்டம் மூலமோக பல்வவறு குைிப்பிடத்தக்க எதிைோன போதிப்புகள் ஏற்படுகின்ைன எனவும், அணவ 
முன்தமோழியப்பட்ட முணையோன தைிப்பு நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்வதன் மூலமோக 
குணைக்கப்படும் எனவும், EIA அைிக்ணகயின் முடிவுக்கு வைலோம். EIA அைிக்ணகயில் குைிப்பிட்டுள்ள 
EMP மற்றும் EMoP ஆகிய நடவடிக்ணககணள தவைோமல் முணையோக முன்தனடுப்பதன், 
கண்கோைிப்பதன் மூலமோக திட்டத்தினோல் ஏற்படும் சுற்ைோடல் தோக்கங்கணள குணைக்கலோம். 
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நீட்டப்பட்ட தசலவு வருமோன ஆய்வைிக்ணக முலமோக தோக்கங்களுக்கு ஏற்படும் தபறுமதிகள் 
கைிக்கப்படும். பல்வவறு எதிர்வுகூைல்களுக்கு அணமய தமோத்த திட்டப் தபறுமதியோனது 9.73 
பில்லியன் ரூபோயோகும்.      

அட்டேதை அ. அ ேிட்டத்ேினால் ஏற்படும் பிைோன பாேிப்புகளும், அேற்றுக்கான 
ேைிப்பு ெடேடிக்தககளும்  

இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

1 ெீர் ெிதலயியல் 
ோக்கங்கள்  

  

1.1 மண்ைரிப்பு மற்றும் 
படிவரிப்பினோல் 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்  

போதுகோப்பற்ை பகுதிகளில் 
மண்ைரிப்பு, வயல் 
தவளிகளில், நீர் 
நிணலகளில், ஏரிகளில், 
குளங்களில் மற்றும் 
அணைகளில் படிவுகள் 
ஏற்படல் 

தவள்ளம் ஏற்படும் பகுதிகளில், 
முணையோன மணழ அற்ை 
கோலப்பகுதிகளில் நிலத்ணத ந 
நிைப்புதளுடன் சம்பத்தப்பட்ட 
கட்டுமோனங்கணள வமற்தகோள்ளுதல்  

1.2 வயல் நிலங்களுக்கு 
நீர் வழங்களில் 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்  

கல்தவட்டுகள் மூலமோக 
முணையோன 
உட்தசலுத்தல் முணைகள் 
வமற்தகோள்ளப்படோத 
சந்தர்ப்பத்தில் நீர்ப்போசன 
நீர் வழங்கல் மற்றும் 
வடிகோல் அணமப்புகள் 
போதிப்பணடதல் 

தசயல்திட்டத்தின் கோைைமோக 
போதிக்கப்படும்  நீர்ப்போசன 
கட்டணமப்பிணன மீள்நிர்மோைித்தல்  / 
மீள்நிைப்புதல் 
அல்லது  மோற்ைடீு ஒன்ணை 
வழங்குதல். நீர்ப்போசன 
கோல்வோய்களின் 
ஏவதனும் தற்கோலிக மூடுணக 
ததோடர்பில் விவசோயிகளுக்கு முன் 
அைிவித்தணல வமற்தகோள்ளல். 
 

1.3 இருக்கும் வடிகோல் 
அணமப்பில் 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்  

ஒழுங்கற்ை போலங்கள், 
வமம்போலங்கள் 
வபோன்ைவற்ைினோல் 
இருக்கும் வடிகோல் 
அணமப்பில் போதிப்புகள் 
ஏற்படல்  

போலங்கள் மற்றும் கல்தவட்டுகள் 
வபோன்ைன நீவைோட்ட திணசக்கு வநவை 
அணமக்கப்படும்.சில வமம்போலங்கள் 
மீள்நிர்மோைம் தசய்யப்படும். ஆகவவ, 
தற்வபோதுள்ள நீவைோட்டத்தில் 
போதிப்புகள் ஏற்படோது.  

1.4 அணைக்கட்டில் 
ஏற்ப்படும் 
தோக்கங்கள்   

அதிவவக போதியினோல் 
சில அணைக்கட்டுகள் 
போதிப்பணடயும். 
அணைக்கட்டுகளுக்கு 
அருகில் அதிவவக போணத 
வடிந்வதோடல்கள் வந்து 
வசரும்  

அணைக்கட்டுகணள ஈடு தசய்ய 
வமம்போலங்கள் அணமக்கப்படும். 
விரிவோன அணமப்பு அவத்ணதயின் 
வபோது நீர்ப்போசன எந்தியவியலோளர் 
அல்லது நீர்ப்போசன உத்திவயோகத்தர் 
மூலமோக அணமப்புகள் 
ஒழுங்கோக்கப்படும். அணை 
அணமப்புகணள ஏற்படுத்துவதன் 
மூலமோக போணத வமற்பைப்பு வடிகோல் 
அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும். 
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இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

1.5 அதிவவக 
போணதயில் தவள்ள 
அபோயம்  

தவள்ளத்தினோல் போணதப் 
போவணன நடவடிக்ணககள் 
போதிக்கப்படும்.  

அதிவவக போணதயின் பக்க அணைகள் 
தவள்ளத்திணன இல்லோமல் 
தசய்யுமளவுக்கு வபோதுமோனதோக  
அணமக்கப்படும்  

1.6 தவள்ள நீர் 
மட்டத்தில் போதிப்பு 
ஏற்படல்  

அதிவவக போணதயின் பக்க 
அணைகள் தவள்ள அபோய  
பகுதிகணள இல்லோமல் 
தசய்யுமளவுக்கு 
அணமக்கப்படுதல்,  

அதிவவக போணதயின் பக்க அணைக்கு 
அடுத்ததோக அணமயும் வழியோனது  
தவள்ள அபோய  பகுதிகணள 
இல்லோமல் வசயும் வணகயில் 
அணமக்கப்படுதல்  

1.7 குளத்தில் 
போதிப்புகள்   

சிைிய குளங்களின் 
அணைகள் போதிப்பணடதல்  

வமம்போலங்கள் அணமக்கப்படும் 
அல்லது அணைகள் கோைப்படும் 
பகுதிகளில் அதிவவக பக்க அணைகள் 
வைோமல் நீர்ப்போசன எந்தியவியலோளர் 
அல்லது நீர்ப்போசன உத்திவயோகத்தர் 
மூலமோக அணமப்புகள் 
ஒழுங்கோக்கப்படும்.   

2 சமூக-கலாச்சாை 
பாேிப்புகள்  

  

 2.1 மீள் 
குடியமர்த்தலில் 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்  
 

ஏைத்தளோள 4500 
கட்டுமோனங்கள் 
போதிப்பணடயும் இது 75%  
ஆகும்.  

- சந்ணதப் தபறுமதிக்கணமய தைம், 
வியோபோைம் மற்றும் வோழ்வோதோைம் 
ஆகியவற்றுக்கு இைங்க 
நஷ்டஈடுகள் வழங்கப்படும்  
- போதிக்கப்பட்டவர்களுடன் மீள்  
குடியமர்த்தல் ததோடர்பில் 
கலந்துணையோடப்படும்  
- தபோதுமக்களின் முைண்போடுகளுக்கு 
விணனத்திைனோன தீர்வு 
வழங்கப்படும்   

2.2 மக்கணள 
இடம்தபயர்த்துவத
னோல் ஏற்படும்  
சமூக போதிப்புகள்  

குடிமக்கள் மற்றும் 
நிறுவகங்கணள 
நிைந்தைமோன இடத்துக்கு 
இடம் தபயர்த்தல் மற்றும் 
கட்டுமோன 
வவணலகளுக்கோக 
தற்கோலிகமோக இடம் 
தபயர்த்தல்  

சட்ட திட்டங்களுக்கு அணமய ஒரு 
முணையோன மீள் குடியமர்த்தல் 
திட்டம் மற்றும் முைண்போடு தீர்க்கும்  

2.3 நில அபகரிப்பினோல் 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்  
 

வருமோனத்ணத ஈட்டும் 
நிலத்தின் ஒரு 
பகுதியோனது /வயல் 
நிலங்கள் திட்ட 
நடவடிக்ணகக்கோக 
அபகரிக்கப்படுவதனோல்  
போதிப்புகள் ஏற்படும்  

- சட்ட திட்டங்களுக்கு அணமய 
ஒரு முணையோன மீள் 
குடியமர்த்தல் திட்டம் மற்றும் 
முைண்போடு தீர்க்கும்  
ததோழிற்போடு, நஷ்டஈடு 
வழங்குதல்  
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இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

- முணையோன 
நிபந்தணனகளுடனோன தற்கோலிக 
நில அபகரிப்பு  

- நஷ்டஈடு வழங்குதல் 
ததோடர்பில் தற்வபோதுள்ள 
சந்ணதப் தபறுமதியிணன 
கருத்தில் தகோள்ளுதல்   

-  
 2.4 வோழ்வோதோைத்தில் 

போதிப்புகள் ஏற்படல்  
 

அறுவணட மற்றும் 
விவசோய வருமோனம் 
மற்றும் வியோபோைம் 
மற்றும் வடீ்டுத் வதோட்டம் 
வபோன்ைவற்ைின் 
வருமோனம் பகுதியோக 
அல்லது முழுணமயோக 
இழக்கப்படுதல்  

- வோழ்வோதோைத்ணத மீள் 
அணமத்தல் 

- போதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
உைவுப் போதுகோப்பிணன 
வழங்கும் முணைப்போடு தீர்க்கும் 
ததோழிற்போடு  

- திட்ட நடவடிக்ணகக்கோக 
போதிக்கப்பட்ட குழுக்கணள 
வவணலக்கு அமர்த்தல்    

  
2.5 

 கட்டணமப்பு 
வசத்திகளில் 
குணைபோடுகள்  
 

சோதோைை இயக்க 
நிணலயிலுள்ள 
தபோதுமக்களின் 
கட்டடங்கள் மற்றும் 
நிர்மோைக் கட்டடங்கள் 
போதிப்பணடதல்   

- தசயற்போடு நிறுத்தப்படும் 
இடங்கள் இனங்கோைப்பட்டு 
தபோருத்தமோன நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்  

 2.6 தபோதுமக்களின் 
சுகோதோைம் மற்றும் 
போதுகோப்பு  
 

கட்டுமோன 
நடவடிக்ணககள் மற்றும் 
வவணலயோள் 
தங்குமிடங்கள் 
விபத்துகள் அல்லது 
சுகோதோை நலக் வகடுகணள 
உண்டுபண்ணும்.  

- திட்ட நடவடிக்ணககள் 
முணையோன போதுகோப்பு 
விதிகணள ஏற்படுத்தல், 
வவணலப்பளுவிணன 
கண்கோைித்தல்  

- HIV/AIDS  மற்றும் வதோற்றும் 
வநோய்கள் ததோடர்பில் 
அவதோனமோக இருத்தல்  

2.7 வதீி ஒழுங்கில் 
தோக்கம்  
 

கட்டுமோன தபோருட்கணள 
எடுத்துச் தசல்ணகயில் 
தபோதுவோன வதீிகளில் 
வதீி ஒழுங்கில் 
போதிப்புகள் ஏற்படும்    

- வதீி ஒழுங்கில் போதிப்புகள் 
ஏற்படும் பகுதிகள் 
இனங்கோைப்பட்டு முன்கூட்டிய 
தடுப்பு நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்  

- வதீி ஒழுங்குகள் தணடப்படோ 
வண்ைம் வநை சுசியிணன 
அணமத்தல்  

3 சூழலியல்   
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இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

3.1 தணை இயற்ணக 
வோழிடத்தில் 
போதிப்பு ஏற்படல் 

அதிவவக போணத 
அணமப்பினோல் இயற்ணக 
வோழிடங்கள் 
இழக்கப்படும்/துண்டோக்கப்
படும்/ தைம் குணையும்  

- சூழலியல் முக்கியத்துவம் 
வோய்ந்த பகுதிகணள 
இன்கண்டு அவற்ைிணன 
இயன்ைளவு போதுகோத்தல்  

- உயிரியல் இணைப்புகணள 
ஏற்படுத்தல்  

- இழந்த வோழிடங்கணள 
நிைப்பும் வணகயில் 
தோவைங்கணள நடுதல்  

- போதுகோப்போன தசமிபப்பிடம் 
கழிவகற்றும் இடம் 
வபோன்ைவற்ைிணன 
அணமத்தல்   

- சிைந்த எந்திைவியல் 
தசற்போடுகணள வமற்தகோள்ள 
வவணலயோட்கணள 
வலியுறுத்தல்   

 
3.2 தணைத் 

தோவைங்களுக்கு 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்   

கட்டுமோன வநைங்களில் 
தவட்டி நிைப்பும் 
தசயற்போடுகளின் வபோது 
தோவைங்களுக்கு 
போதிப்புகள் ஏற்படும், 
வமலும் வோகன 
வபோக்குவைத்து, வமற்பைப்பு 
மண்ைிணன அகற்ைல் 
வபோன்ை 
தசயற்போடுகளினோல் 
தூசுகள் ஏற்படும்  
தவளிநோட்டு ஆக்கிைமிப்பு 
இனங்கள் பைவலணடயும்  

- தபோருத்தமோன 
முணைணமகளுடனோன 
சுற்ைோடல் போதுகோப்பு 
வழிமுணைகணள பின்பற்ைல்  

- தோவைங்கணள அதிகரித்தல் 
- ஒலி மற்றும் துசுகளுக்கோன 

தணடகணள ஏற்படுத்தல் 
- தவளிநோட்டு ஆக்கிைப்பு  

இனங்கணள 
இல்லோததோழித்தல்    

-  

3.3 தணைவோழ் 
விலங்குகளுக்கு 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்   

வோழிட இழப்பு, தைம் 
குணைதல், துண்டோதல், 
ஒலியோல் ஏற்படும் 
போதிப்புகள், இயக்க 
அவத்தில் கல் உணடப்பு  

- இன்கண்டு அவற்ைிணன 
இயன்ைளவு போதுகோத்தல்  

- உயிரியல் இணைப்புகணள 
ஏற்படுத்தல்  

- இழந்த வோழிடங்கணள 
நிைப்பும் வணகயில் 
தோவைங்கணள நடுதல்  

- போதுகோப்போன தசமிபப்பிடம் 
கழிவகற்றும் இடம் 
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இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

வபோன்ைவற்ைிணன 
அணமத்தல்   

- சிைந்த எந்திைவியல் 
தசற்போடுகணள வமற்தகோள்ள 
வவணலயோட்கணள 
வலியுறுத்தல்   

3.4 நீர் நிணல தோவை 
விலங்குகள் மற்றும் 
நீர் நிணல 
வோழிடங்களுக்கோன 
தோக்கங்கள்  

நீர் நிணல வோழிடங்கள் 
இழக்கப்படுதல், 
துண்டோதல் நீர் நிணலத் 
தோவைங்களின் 
வபோக்குவைத்துக்கு 
போதிப்புண்டோதல் 

- மண்ைரிப்பு மற்றும் படிவு 
அரிப்பினோல் வோழிடங்கள் 
போதிப்பணடயும் இது சிைந்த 
கட்டுமோன முணைகள் 
மூலமோக தடுக்கப்படும் 

- சிைந்த கழிவு அகற்றும் 
பகுதிகணள நியமித்தல் 

- சிைந்த 
முகோணமத்துவத்துக்கோகஅை
ண கணள, மற்றும் கல்தவட்டு 
அணமப்புக்கணள ஏற்படுத்தல்  

 
 

4 ெீர்    
 கட்டுமோன் 

வவணலகளின் 
வபோது நீருக்கு 
போதிப்புகள் ஏற்படல்  

கட்டுமோன வவணலகளின் 
வபோது மண்ைரிப்பு, 
படிவுகள் வபோன்ைன நீர் 
நிணலகளில் வசர்வதனோல் 
நீருக்கோன போதிப்புகள், 
கலங்கள் தன்ணம ,TSS 
போதிப்புகள் ஏற்படும்  

- கழிவுகணள சிைந்த முணையில் 
வசகரித்தல், சுத்திகரித்தல் 
மற்றும் சிைந்த முணையில் 
கழிவுகணள அகற்ைல், கழிவு நீர் 
முகோணமத்துவம்   

- அரிப்பிணன தடுத்தல், 
மோசுபடுத்திகள், கழிவுகள் 
ஆகியவற்ைிணன அகற்ைல்  

- மோசுறுதணல தவிர்த்து நீர் 
முகோணமதுவதிணன சிைந்த 
முணையில் வமற்தகோள்ளுதல்  
 

 இயக்க நிணலயில் 
நீர் மோசணடதல்  

வதீி ஓைங்களிலிருந்து நீர் 
நிணலகளுக்கு கழிவுகணள 
அகற்றுவதனோல் நீரின் 
தைமோனது போதிப்பணடதல்  

- கழிவுகணள சிைந்த முணையில் 
வசகரித்தல், சுத்திகரித்தல் 
மற்றும் சிைந்த முணையில் 
கழிவுகணள அகற்ைல், கழிவு நீர் 
முகோணமத்துவம்   

- படிவு அகற்றும் கருவிகணள 
தபோருத்துதல்; பக்க அணைக்கு 
தநடுவக மண்ைரிப்பிணை 
தடுத்தல்   
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இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

- போணத முகோணமத்துவ 
வவணலகளின் வபோது கழிவுகள் 
நீர் நிணலகணள வசைோமல் 
தடுத்தல்   

5 மண்/புேியியல்    
 மண்ைரிப்பு  மண்ைரிப்பு, படிவு அரிப்பு, 

படிதல், வமலும் நீர் 
நிணலகளின் வமற்பைப்புப் 
கலங்கல் தன்ணம  

- மணழ கோலங்களில் வதோண்டுதல் 
நடவடிக்ணககணள குணைத்தல்  

- உலர் கோலங்களில் வளியினோல் 
மண்ைரிப்பு ஏற்படுவது 
தடுக்கப்படும். 

- முணையோக வசமித்தல் 
நடவடிக்ணககணள 
வமற்தகோள்ளல்  

- நீர் நிணலகளின் கலங்கல்  
தன்ணமயிணன ஆைோய்தல்  

 நில அணமப்பு 
மற்றும் 
உறுதித்தன்ணமயில் 
ஏற்படும் தோக்கங்கள்   
 
 

இயற்ணக நிலச்சரிவு, 
வதீியில் தவட்டப்படும் 
பகுதிக்கு வநவை நிலச்சரிவு 
ஏற்படல் 

இனங்கண்டு அவற்ைிணன 
இயன்ைளவு போதுகோத்தல்  

- உயிரியல் இணைப்புகணள 
ஏற்படுத்தல்  

- இழந்த வோழிடங்கணள நிைப்பும் 
வணகயில் தோவைங்கணள நடுதல்  

- போதுகோப்போன தசமிபப்பிடம் 
கழிவகற்றும் இடம் 
வபோன்ைவற்ைிணன அணமத்தல்   

- சிைந்த எந்திைவியல் 
தசற்போடுகணள வமற்தகோள்ள 
வவணலயோட்கணள வலியுறுத்தல்   

 வளியின் தைம்    
 கட்டுமோன 

வவணலகளின் 
வபோது வலியின் 
தைம் 
போதிக்கப்படுதல்   

வளியில் வமதலழும் 
துைிக்ணககள் வளியின் 
தைத்திணன போதிக்கும்  

 அணனத்து இயந்திைங்களும் 
முணையோக பைோமரிக்கப்படும் 

 கட்டுமோன  வநைங்களில் அதிக 
தூசுகள்  தவளிவிடுவணத  
அவசியமோகும்  

 குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் 
உணடப்பு நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளுணகயில் தூசுகள் 
எழுப்புணக குணைந்த 
முணைகணளப் பயன்படுத்தல் 
முக்கியமோனது 

 வோகனங்கள் மற்றும் வண்டிகள் 
வபோன்ைவற்றுக்கோன 



 

  11 

 

இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

வபோக்குவைத்து வழிகள் 
குணைந்தளவோன  தோக்கங்கள் 
ஏற்படும் வணகயில் 
ததரிவுதசய்யப்படும் 

 இயக்க நிணலயில் 
வளியின் தைம் 
போதிப்பணடயும்  

வளியில் உருவோகும் 
சிைியளவோன துகள்கள் 
வளியின் தைத்திணனப் 
போதிக்கும்  

 தோவைங்களினோல் அணை 
வபோன்ை தடுப்புகணள 
ஏற்படுத்துவதன் மூலமோக 
தவளிவிடப்படும் CO2 சூழலுக்கு 
இழக்கப்படுவது 
குணைப்க்கப்படும். அத்துடன் 
சிைந்த எரிதபோருட்கணள 
உபவயோகிப்பதன் மூலமோக Sox 
தவளிவிடப்படுவணதக் 
குணைக்கலோம்   

 அதிவவக போணதக்கு அருகில் 
தோவைங்கள் மற்றும் புற்கணள 
நடுவதனோல் வளியில் 
கோைப்படும் சிைியளவோன 
துகள்கள் சிணைப்பிடிக்கப்படும்   

7 ஒலி மற்றும் 
அேிர்வு   

  

 
கட்டுமோன 
வநைங்களில் 
தவளிவிடப்படும் 
ஒலியினோல் 
குடியிருப்புகளுக்கு 
போதிப்புகள் ஏற்படும்  

குைிப்பிட்ட அளவிலும் 
போர்க்க அதிகமோன 
ஒலியிணன 
தவளிவயற்றுவதனோல் 
அருகிலுள்ள 
குடியிருப்புகளுக்கு 
போதிப்புகள் ஏற்படும்   

 அணனத்து இயந்திைங்களும் 
முணையோக பைோமரிக்கப்படும் 

 இைவு வநைங்களில் அதிக 
ஒலியிணன எழுப்பும் 
வவணலகணள 
வமற்தகோள்வணத தடுத்தல் 
அவசியமோகும்  

 குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் 
உணடப்பு நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளுணகயில் ஒலி 
எழுப்புணக குணைந்த 
முணைகணளப் பயன்படுத்தல் 
முக்கியமோனது 

 வோகனங்கள் மற்றும் 
வண்டிகள் 
வபோன்ைவற்றுக்கோன 
வபோக்குவைத்து வழிகள் 
குணைந்தளவோன  தோக்கங்கள் 
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இ
ல  

சுற்றாடல் 
இயல்புகள்  

ோக்கங்கள்  ஆதலாசிக்கப்பட்ட ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

ஏற்படும் வணகயில் 
ததரிவுதசய்யப்படும்  

  



 

  1 

 

பிரிவு 1: அறிமுகம் 

1.1 ேிட்டத்ேின் பிண்ைனி   

இந்திய உபகண்டத்திற்கு அருகோணமயில் இந்து சமுத்திைத்தில் அணமந்துள்ள இலங்ணகத் 
தீவோனது கிட்டத்தட்ட 28 கி.மீ துைத்துக்கு இந்தியோவின் ததன் கிழக்கு கணைவயோைத்துக்கு 
அருகோணமயில் அணமந்துள்ளது. இலங்ணக 65,000 km2 பைப்பிணன தகோண்ட நிலப்பகுதி 
ஒன்ைிணனயும் 20 மில்லியனுக்கு வமற்பட்ட சனத்ததோணகயிணனயும் தகோண்டுள்ளது. நோட்டின் 
ததன்வமற்குப் பகுதியோன தகோழும்புப் பகுதியில் தசைிவு கூடியதோகவும் பிைதோன தபோருளோதோை 
ணமயமோகவும், 0.7% மோன சனத்ததோணகணயயும் தகோண்டு கோைப்படுகின்ைது.  அணமந்துள்ளது. 
இலங்ணகயோனது நடுத்தைமோன வருவோய் உள்ள நோடோக மோறுவதற்கு நீண்ட கோல தந்துவைோபோய 
கட்டணமப்பு  அபிவிருத்தி சவோல்கள் எதிர்வநோக்கி நிற்கின்ைது. இதில் மூலதனத்திணன 
வமற்தகோள்ளுதல், மனித சக்திகள், தபோது நியமங்கள் மற்றும் விதிகள் வபோன்ைவற்ைிணன 
உருவோக்குதல், தனியோர் அணமப்புகளின் தசயற்போட்டிணன அதிகரித்தல், உற்பத்தி மற்றும் 
தவளிநோட்டுகளுக்கு அனுப்புதல் ததோடர்பில் அதிக கவனம் தசலுத்தல் மற்றும்  தபோது 
வளர்ச்சியிணன உறுதிப்படுத்தல் வபோன்ை தசயற்போடுகள் வதணவயோக உள்ளது.  

ஒரு நோட்டுக்கு வபோக்குவைத்துவசதிகள் இன்ைியணமயோதணவயோக கோைப்படுகின்ைன. அதிலும் 
முணையோன ,விணைவோன வபோக்குவைத்து முணைணமயோனது முக்கியமோனது. வோகன தநரிசலோனது 
மக்களுக்கு மட்டுமல்லோமல் தபோருளோதோை வளர்ச்சிக்கும் தணடயோக உள்ளது. ஆகவவ, வதணவக்கு 
ஏற்ப வபோக்குவைத்து வசதிகணள அபிவிருத்தி தசய்தல் முக்கியமோனதோக விளங்குகின்ைது.  

இலங்ணக அைசோனது மீரிகம-அம்வபபுஸ்ஸ, வபோத்துவெை- கலதெதை போணதயுடன் இணைப்ணப 
ஏற்படுத்தும் வணகயில், கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன பகுதியில் அதிவவக 
போணதயிணன அணமக்க முடிவு தசய்துள்ளது. இதன் பிைகோைம், வதசிய சுற்ைோடல் சட்டம் (NEA)  
மற்றும் ஏணனய சட்டதிட்டங்களுக்கணமய சுற்ைோடல் தோக்க அைிக்ணக மற்றும் சுற்ைோடல் 
முகோணமத்துவ மற்றும் கண்ைகோைிப்பு அைிக்ணக (EMMP)  வபோன்ை கற்ணககணள வமற்தகோண்டு 
இவ்வைிக்ணக தயோரிக்கப்பட்டது. 

மத்தி அதிவவகப் போணத திட்டம்  (CEP) பிைதோனமோக நோன்கு பகுதிகணள தகோண்டுள்ளது இது 
அட்டவணை 1.1 இல் தைப்பட்டுள்ளது  

அட்டவணை 1.1 CEP யின் பிைதோனமோக பகுதிகள்  
பகுேிகள்  ேிேைைம்  ெீைம் (km) 

பகுதி  1 கடவத்ணதயிலிருந்து மீரிகம  37.0 

பகுதி  2 
மீரிகமயிலிருந்து குருநோகணல  39.7 

மீரிகமயிலிருந்து (வில்வத்த) அம்ப வபபுஸ்ஸ ததோடுக்கும் வதீி  9.1 

பகுதி 3 வபோத்துதெைவிலிருந்து கலதெதை வணை  32.5 

பகுதி 4 குருநோகணலயிளிருந்து தம்புள்ணள வணை  60.3 
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அதிவவக போணத வழியோனது ததரிவு தசய்யப்பட்ட பின்னர் RDA யினோல் இைண்டு தவவ்வவைோன 
TORs வகோைப்பட்டது. இதில் முதலோவது கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள (பின்னிணைப்பு 1.1) 
வணையோனது மற்ணையது வபோத்துவகைவிலிருந்து கண்டி வணையோன பகுதியோகும். இதற்கணமய 
மத்தி அதிவவக போதிக்குரிய சுற்ைோடல் தோக்க அைிக்ணகயும் பகுதி 1, 2 மற்றும் 4  ஆக 
வமற்தகோள்ளப்பட்டது. இதில் பகுதி 3 கடவத்ணத அணமப்பு மோறுணகக்கோக தனியோனததோரு கற்ணக 
வமற்தகோள்ளப்பட்டது. உரு 1.1      

இலங்ணக சனநோயக வசோசலிசக் குடியைசின் RDA யோனது இலங்ணக தஜயவர்த்தனபுை 
பல்கணலகழகமத்தின், சுற்ைோடல் மற்றும் வன திணைக்களத்தின் கீழ் இயங்கும்  நீண்டு 
நிணலதபறும் நிறுவகத்தினுடோக CEA ரினோல் தவளியிடப்பட்ட TOR க்கு அணமவோக இவ் அதிவவக 
போணதக்கோன சுற்ைோடல் தோக்க அைிக்ணகயிணன (கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணை) 
தயோரித்துள்ளது. 
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1.2 ேிட்டத்ேின் தொக்கமும், ேிட்டத்ேிதன ெியாப்படுத்ேலும்  

இத்திட்டம் மூலமோக வடக்கு கிழக்கு உள்ளடங்கலோக நோட்டின் பல்வவறு பகுதிகணள ஒன்றுடன் 
ஒன்று இணைப்பதற்கோன போலமோக அணமவதுடன் நோட்டின் அபிவிருத்திக்கும் பல்வவறு 
வணகயில் உதவுகின்ைது. இதன் விணளவோக தவளிநோட்டு மற்றும் உள்ளூர் முதலீட்டளர்களின் 
பங்குகள் அதிகரிப்பதன் கோைைமோக தபோருளோதோைத்துக்கு உந்துசக்தியோக அணமயும் என 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. இப்போணத அணமப்பினுடோக, தவளிநோட்டு உல்லோசப்பயைத்துணை 
அதிகரிக்கப்படுவதுடன், எரிதபோருள் சிக்கனதிணனயும் ஏற்படுத்தலோம். வமலும் சுற்ைோடல் மற்றும் 
சமூக போதுகோப்பிணன உறுதிப்படுத்துவதன் மூலமோக நீண்டு நிணலதபறும் அபிவிருத்தியிணன 
வமற்தகோள்ளலோம்.    

இவ் CEP யின் பிைதோன வநோக்கங்கள்; 

 விணனத்திைனோன வபோக்குவைத்து வணலயணமப்ணப ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நோட்டின் 
அபிவிருத்திக்கு உதவுதல்   

 நகைப் பகுதிகளின் அபிவிருத்திக்கு வதணவயோன ணகத்ததோழில் மற்றும் சமூக  
வதணவகணள பூர்த்தி தசய்தல் 

 தகோழும்பு, கம்பகோ, குருநோகல், கண்டி, தம்புள்ணள மற்றும் வடக்கு கிழக்கு ஆகிய பிைதோன 
பகுதிகளுக்கிணடயில் இணைப்பிணன ஏற்படுத்துதல்.   

 வபோதுமோன வசணவயின் மூலமோக வதீிப் வபோக்குவைத்து தநரிசணல குணைக்கலோம் 
 சுற்ைோடல் போதுகோப்பு பகுதிகணள அதிகரிக்கலோம் 
 தபோருளோதோை ரீதியில் பயன்படுத்தக் கூடிய போணத வணலயணமப்ணப ஏற்படுத்தலோம்   

   

கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள வணையோன போணதயில் பிைதோன வநோக்கங்கள்  

கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள வணையோன போணதயில் பிைதோன வநோக்கமோக, விணனத்திைனோன 
வபோக்குவைத்து வணலயணமப்ணப ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நோட்டின் வடக்கு, மத்தி, மற்றும் கிழக்கு 
மோகோைங்களுக்கோன துரிதமோன வபோக்குவைத்திணன வமற்தகோள்ளலோம்.  

உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள CEP திட்டம் நிணைவுற்ை பின்னர் தபோதுமக்களுக்கு ஏற்படும் நன்ணமகள் : 

 வடக்கு, கிழக்கு, வடவமற்கு, வட மத்தி மற்றும் மத்தி ஆகிய பிைதோன 
பகுதிகளுக்கிணடயில் விணனத்திைனோன வபோக்குவைத்து வணலயணமப்ணப 
ஏற்படுத்துவதன் மூலம் நோட்டின் அபிவிருத்திக்கு உதவுதல் 

  வடக்கு, கிழக்கு மோகோைங்களில் கோைப்படும் பிைதோன நகைங்கணள புதிய 
மூலதனத்துக்கு உட்படுத்தல்  

 தவளிநோட்டு மற்றும் தனியோர் நிறுவனங்கணள ஊகுவிப்பதன் முலமோக புதிய 
வவணலவோய்ப்புகணள ஏற்படுத்தல் 

 தகோழும்பு, கம்பகோ, குருநோகல், கண்டி, தம்புள்ணள யோழ்ப்போைம் மற்றும் 
திருவகோைமணல ஆகிய பகுதிகளுக்கு தசல்வதற்கோன வநைத்திணன குணைத்தல் 
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 வநைம் மற்றும் எரிதபோருள் மிகுதிணய ஏற்படுத்துவதன் மூலம் தபோருளோதோை விருத்திணய 
ஏற்படுத்தல் 

 உல்லோசப்பயைத்துணைணய விஸ்தரித்தல் 
 நகைங்கணள தபோருளோதோை ணமயங்களோக மோற்றுதல் 
 அப்பகுதி நிலங்கள் மற்றும் தசோத்துக்களுக்கோன தபறுமதியிணன அதிகரித்தல் 
 தம்புள்ணள வபோன்ை விவசோயப் பகுதிகளில் தபோருளோதோை மற்றும் சமூக அபிவிருத்திணய 

வமற்தகோள்ளுதல் 
 வடக்கு, கிழக்கு மோகோைங்களில் கோைப்படும் வளங்கணள சரிசமமோக பகிர்ந்தளித்தல் 

வமவல குைிப்பிட்ட எதிர்போர்க்கப்படும் அணனத்து நன்ணமகணள அணடவதன் மூலமோக 
இலங்ணகயின் வணளய இணைப்ப்யு மற்றும் அபிவிருத்தியிணன வமற்தகோல்லோம். 

1.3 EIA அறிக்தகயின் தொக்கம்  

இவ் EIA அைிக்ணகயோனது கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன 137 km அதிவவக 
போணதயிணன அணமத்தல் மற்றும் வில்வத்த ததோடக்கம் அம்வபபுஸ்ஸ வணையோன 9.1km 
இணைப்பிணன ஏற்படுத்தலின் வபோதோன திட்டமிடல், கட்டுமோன மற்றும் இயக்க அவத்ணதகளின் 
வநைோன மற்றும் எதிைோன சுற்ைோடல் தோக்கங்கணள ஆைோயும் வநோக்கங்களுக்கோக 
வமற்தகோள்ளப்பட்டது. இக்கற்ணக மூலமோக உயிரியல் தபளதீக மற்றும் சமூக தபோருளோதோை 
சுற்ைோடல் விணளவுகள் குைித்தும் அவற்ைிணன தைித்தல் ததோடர்பிலும் ஆைோயப்பட்டுள்ளது. 
வமலும் கண்கோைிப்பு நடவடிக்ணககள் மூலமோக பரிந்துணைக்கப்பட்ட தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
முணையோக வமற்தகோள்ளப்படுகின்ைனவோ வபோன்ை விடயங்கள் கண்கோைிக்கப்படும்.     

திட்ட பிவைைணனயோளரினோல் கைகோைிப்பு கைியங்கள், கண்கோைிப்பு முணைகள் மற்றும் வநை 
இணடதவளிகள் ஆகியன முணையோக பின்பற்ைப்படும். வமலும் கட்டுமோன மற்றும் இயக்க 
வநைங்களில் அதற்குரிய தபோறுப்போன நிறுவகங்கள் கண்கோைிப்பு ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தல் 
அவசியமோகும்.    

இருந்தும் வதசிய சுற்ைோடல் விதிக்கினங்க 47 of 1980, திட்ட அமுலோக்களுக்கோக CEA யின் 
அனுமதியிணன தபறும் தபோருட்டு, தவளியிடப்பட்ட TOR க்கு அணமவோக இவ் அதிவவக 
போணதக்கோன சுற்ைோடல் தோக்க அைிக்ணகயிணன தயோரித்து RDA யினோல் CEAக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். 

1.4 EIA அறிக்தக ேயாரிப்பின் தபாது பின்பற்றப்படும் முதறகளும், 
சோழில்நுட்பங்களும்  

1:50,000 மற்றும் 1:10,000 டிஜிட்டல் வணைபடங்கள், மண் மற்றும் புவியியல் வணைபடங்கள் 
வபோன்ைன நிலஅளணவ திணைக்களத்திலிருந்து தபைப்பட்டது. இணவ EIA அைிக்ணகக்கோக GIS 
நிபுைர்களினோல் அணமக்கப்படும். இது தவிை சுற்ைோடல் முக்கியத்துவமோன இடங்கள் ததோடர்பில் 
CEA இடமிருந்து வணைபடங்கள் தபைப்படும்.   
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CEP யின் தணைபுவியியல் ஆய்வு வணைபடம் கட்டங்கள் 1, 2 மற்றும் 4 மற்றும் கூகுள் 
வணைபடங்கள் ஆகியன தபைப்பட்டன.  

1.4.1 முன்மாேிரிகளும், ேிேிகளும் 

பின்வரும் முன்மோதிரிகளும், விதிகளும் பின்பற்ைப்பட்டன;  

EIA அைிக்ணகக்கோக முன்மோதிரி இல 1159/22 (நவம்பர் 2000) 

 சுற்ைோடல் வதீி அபிவிருத்தி முன்மோதிரி அைிக்ணககள் , RDA 2005 
 சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக போதுகோப்பு விதிகள் வழிகோட்டி ததோகுதி I – சுற்ைோடல் போதுகோப்பு 

விதிகள் வழிகோட்டி   (ESCM), RDA, 2009 
 சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக போதுகோப்பு வழிகோட்டி ததோகுதி II – சமூக கற்ணக  மற்றும் 

தற்கோலிகமோன வழிகோட்டி  (SAIRC), RDA, 2009 
 விதிகள், சட்டதிட்டங்கள், வதீி அபிவிருத்தியுடன் சம்பந்தப்பட்ட சட்ட ரீதியோன கருவிகள் 

மற்றும்  

1.4.2 சுற்றாடல் ஆய்வுகள்   

இவ் EIA அைிக்ணகயோனது கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணை மற்றும் கடவத்ணத அணமப்பு 
மோற்ைம் தவிர்ந்த வில்வத்த ததோடக்கம் அம்வபபுஸ்ஸ வணையோன இணைப்பு வதீி 
ஆகியவற்ைிணன உள்ளடக்கியுள்ளது. தகோழும்பு கண்டி மோற்று அதிவவக பணத மற்றும் CKAH 
1+000 – 10+000km க்கோன மீள் குடிவயற்ை தசயற்போட்டு அைிக்ணக ஆகியனவற்றுக்கு 
முதற்கற்ணகயிலிருந்து கருத்துக்கள் தபைப்படும். இதற்கு வமலதிகமோக வடக்கு அதிவவக 
போணதக்கு RDA யினோல் வமற்தகோள்ளப்பட்ட அைிக்ணகயும் குணைகணள நிவர்த்திதசய்ய 
முன்மோதிரியோக பயன்படுத்தப்படும். வமலதிக கற்ணககள் ஏற்கனவவ உள்ளவற்ைிலிருந்து 
தபைப்படும்.       

1.4.3 ேற்தபாேிருக்கும் கற்தககளுக்கான ஆய்வு  

EIAR தயோரிப்பின் வபோது பின்வரும் அைிக்ணககள் அவதோனிக்கப்பட்டன  

• தமோைட்டுணவ பல்கணலகழகத்தின் சிவில் எந்திைவியல் திணைக்களத்தினோல் ஏப்பிைல் 
2016 ம் ஆண்டு அதிவவக போணத தசயற்போட்டு அைிக்ணகயில், மத்தி அதிவவக போணதக்கோன 
தபோருளோதை தசயற்போட்டு கற்ணக அைிக்ணக   

• கைக்கீடு மற்றும் புள்ளிவிபைவியல் திணனகலத்தினோல் 2010ம் ஆண்டு கம்பகோ, 
குருநோகல், மோத்தணள ஆகிய மோவட்டங்களுக்கு வமற்தகோள்ளப்பட்ட புள்ளிவிபைவியல் 
அைிக்ணக  

• தகோழும்பு ததோடக்கம் கண்டி மோற்று அதிவவக போணதக்கோன, 2001, திசம்பர் மோதம் RDA 
யினோல் தயோரிக்கப்பட்ட  EIA அைிக்ணக     
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• இலங்ணகயின் அபோய வதோற்ை வடிவம்- அனர்த்த முகோணமத்துவ நிறுவகம், அனர்த்த 
முகோணமத்துவ அணமச்சு, திசம்பர் 2012 

• இதற்கு முந்திய வடக்கு அதிவவக போணதக்கு RDA யினோல் தயோரிக்கப்பட்ட அணனத்து 
அைிக்ணககளும்   

1.4.4 ோக்க இனங்கானலின் தொக்கம்   

தோக்க இனங்கோனலின் அைி முதற்கட்ட ஆய்வுகளின் பின்னர் அப்பகுதியின் சுற்ைோடல் 
ததோடர்போன கவனிப்புகள் (சமூக விடயங்கள் ததோடர்போகவும்) வமற்தகோள்ளப்பட்டன. சுற்ைோடல் 
வதோற்ைமோனது பிைதோன பகுதிகளோக வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. திட்ட நடவடிக்ணககளுக்கோன 
தோக்க அைி ததோடர்போன தகவல்கள் (கட்டுமோனத்துக்கு முன்னர், கட்டுமோனத்தின் வபோது, 
கட்டுமோனத்துக்கு பின்னர் என வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது) ஒரு அச்சிலும், சுற்ைோடல் கனியங்கள் 
மற்ணைய அச்சிலும் தைப்பட்டுள்ளன. இதில் “+” வநைோன தோக்கத்திணனயும், “-”எதிைோன 
தோக்கத்திணனயும் குைிக்கின்ைது. தோக்கங்களின் அளவுகள் தபறுமதியின் அடிப்பணடயில் 1, 2, 3 
என இலக்கமிடப்பட்டுள்ளன. இணவ முணைவய குணைந்த, நடுத்தை மற்றும் கூடிய 
தோக்கங்களோகும். நடுத்தை மற்றும் கூடிய தோக்கங்களுக்கு வமலதிக தோக்க ஆய்வுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். தோக்க இனங்கோனல் அணையோனது பின்னிணைப்பு 4.1 இல் உள்ளவோறு 
நிைப்பப்படும்.     

1.4.5 ேிட்ட கை ஆய்வுகள்   

திட்ட கள ஆய்வுகள் தசப்தடம்பர் 2015 ததோடக்கம் தபப்ைவரி 2016 வணை வமற்தகோள்ளப்பட்டு 
புதிய தகவல்கள் வசர்க்கப்பட்டததோடு, ஏற்கனவவ உள்ள விடயங்கள் மீளோய்வு தசய்யப்பட்டன. 

1.4.6 ெிலப்பேதன கற்தகக்கான முதறதமகள்  

மத்தி அதிவவக போணதயின் வழி வநவையுள்ள நிலப்பவணன ததோடர்போன தகவல்கள் கள 
ஆய்வுகள் மற்றும் ஏற்கனவவ உள்ள தகவல்கள் வபோன்ைவற்ைிலிருந்து வசகரிக்கப்பட்டு,  இது 
ததோடர்போக கற்ணககள் வமற்தகோள்ளப்பட்டன. இதற்கோக நில அளணவத் திணனக்களத்திலிருந்து 
தபைப்பட்ட 1:10,000 அணமப்புள்ள டிஜிட்டல் தைவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு கள தைவுகள் மீளோய்வு 
தசய்யப்படும். வமலும், அதிவவக போணதயின் வழிவய நிலப்பவணன ததோடர்போன தகவல்கள் 
கூகுள் படங்கள் மற்றும் சட்டணலட் பட அணமப்புகள் ஆகியவற்ைிணன பயன்படுத்தி 
வமற்தகோள்ளப்படும். விவசடமோக தற்வபோணதய நிணலயில் அகற்ைப்பட்ட கோடுகள் ததோடர்போன 
தகவல்கள் வன திணைக்களத்திலிருந்து தபைப்படும்.  முழுணமயோக மீள் உருவோக்கப்பட்ட 
தகவல்கள் EIA கலந்துணையோடல்களின் வபோது பயன்படுத்தப்படும். 

நிலப்பவணன ததோடர்போன கள ஆய்வுகள் பரிந்துணைக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மோத்திைம் 
வமற்தகோள்ளப்பட்டன. இதில் உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயில் நடுவகோட்டிலிருந்து 60 m 
வணையோன முதற்கட்ட நிலப்பகுதி (தமோத்த அகலம் 120 m) மற்றும் முதற்கட்ட 
நிலப்பகுதியிலிருந்து 100 m வணையோன ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி (தமோத்த அகலம் 320 m) தனியோக 
நிலப்பவணன ததோடர்பில் ஆைோயப்படும். ஏைக்குணைய அறுபது டிஜிட்டல், 1:10,000 அணமப்பு 
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படங்கள் குைிப்பிட்ட அதிவவகப் போணதயிணன உள்ளடக்குகின்ைன. எதிர்வு கூைப்படும் நோட்டின் 
வதசிய வணலயணமப்பு (மீட்டர் அலகில்) கைக்கிடுதளுக்கோக பயன்படுத்தப்படும். பிைதோன 
நதிகளின் குறுக்கறுக்கும் பகுதிகள், அதிவவக போணதக்கு குறுக்கோக தசல்லும் போணதகள் ஆகியன 
அவற்ைின் இணைப்பு புள்ளிகள் ததோடர்போக கலந்துணையோடப்படும்.        

1.4.7 ேதையதமப்பியல் ஆய்வுக்கான முதறதமகள் 

ஆைம்ப கட்டத்தில் அதிவவக போணதக்கோன தணையணமப்பியல் ஒரு சிக்கலோன விடயமோகவவ 
கோைப்பட்டது. திட்ட அமுலோக்கல் பகுதிகளோன தகோழும்பு மற்றும் கம்பகோ ஆகிய பகுதிகணள 
வநோக்கும் வபோது மட்டமோன அணல வபோன்ை வமற்பைப்பிணன தகோண்டதோக கோைப்பட்டது. 
ஆனோல், குருநகல் மற்றும் மோத்தணள ஆகிய மோவட்டங்கணள வநோக்கும் வபோது திட்டத்தின் 
தபரும்பகுதி மணல சோர்ந்த பகுதிகளினுடோகவவ தசல்கின்ைது. ஆகவவ வமற்படி 
தணையணமப்பனது சரிவு அணமப்பு, வணளவுகள், உயர்வுகள், வதோற்ைம் மற்றும் நிலப்போவணன 
ததோடர்பில் கற்ணககள் வமற்தகோள்ளப்பட்டது. விரிவோன நிலப்பவணனக்கோக் பயன்படுத்தப்படும் 
முணைணமயோனது தற்வபோதுள்ள நிலப்பவணனயில் தைப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் உயர்வுகள் மற்றும் 
சரிவுகள் ஆகியன தற்வபோதுள்ள நில அளணவ திணைக்களத்தினோல் அணமக்கப்பட்ட 1:10,000 
தணைத் தைவுகணள ணமயமோக தகோண்டு அணமக்கப்பட்டது. ஏைத்தோள இலங்ணகயின் அறுபது 
இணைப்பு அணமப்புகளினோல் (மீற்ைர் அளவடீு) வதசிய இணைப்புடன் இணைந்துள்ளது. 
முப்பரிமோன முணையற்ை வணலயணமப்பு (TIN)  அணமப்பிணன உருவோக்க Arc GIS 9.3 
தமன்தபோருளிணன பயன்படுத்தி 3D ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். இதற்கு வமலதிகமோக, சரிவு 
மற்றும் வதோற்ை அணமப்பு வணைபடம் வபோன்ைவற்ைிணன உருவோக்க முப்பரிமோன ஆய்வு 
ததோழில்நுட்பங்கள் (TIN)  பயன்படுத்தப்படும்.     

குைிப்பிட்ட சூனியப் பகுதியினுள்ளும் தணையணமப்பியல் கற்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும். 
நடுவகோட்டிலிருந்து 60 m வணையோன முதற்கட்ட பகுதிகள் மற்றும் முதற்கட்ட பகுதியில் 
ஓைத்திலிருந்து 100 m வணையோன நியமிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஆகியன (தமோத்தம் 320 m) தனியோக 
தணையணமப்பியல் ஆய்வுக்கோக பயன்படுத்தப்படும். இதற்கு வமலதிகமோக, பிைதோன உள்ளக 
மோறும் பகுதிகள் விரிவோக கருத்தில் தகோள்ளப்படும். எவ்வோைோயினும், தணையணமப்பியல் 
கற்ணககள் சூனியப் பகுதியிணன மோத்திைம் கருதவில்ணல. வமலதிகமோக, உத்வதசிக்கப்பட்ட 
அதிவவக போணதக்கோன நில இைக்கங்கள் ஆகியனவும் கற்கப்படும்.      

உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதக்கோன தணையணமப்பியல் கற்ணககள் தவட்டி நிைப்பும் 
தசயற்போடுகளினோல், நிலச்சரிவு ஏற்படும் அபோயத்தினோல் முக்கியமோனதோக அணமகின்ைது. 
கட்டுமோனத்துக்கு பின்னைோன அவத்ணதயில் நிலச்சரிவு அபோயங்கள் ஏற்பட வோய்ப்புகள் 
கோைப்படுவதனோல் இக்கற்ணககள் முணையோக வமற்தகோள்ளப்படும்.  

1.4.8 புேியியல், மண், மற்றும் இயற்தக அனர்த்ேங்கள் ஆகியேற்றுக்கான 
முதறதமகள் 

தபோதுவோக, EIA கற்ணகக்கோக புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் அணமப்பு அைிக்ணககள் 
பயன்படுத்தப்படும். வமற்படி தகவல்கணள பயன்படுத்தி புவியியல் மற்றும் வளர்ச்சி பற்ைி 
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அைியும் ஆய்வுகள் ஆகியன வமற்தகோள்ளப்படும். முதற்கட்ட கற்ணகயின் வபோதோன துணளயிடல் 
தைவுகள், மண் மோதிரிகள் ஆகியன நிலத்தின் உறுதித்தன்ணம, போவிக்கும் திைன் மற்றும் ஏணனய 
இயல்புகள் ததோடர்பில் ஆைோய பயன்படும். அட்டதபக் அளவு, ஈைப்பதன், துைிக்ணககள் பைந்துள்ள 
விதம், அழுத்தல் அளவுகள், வசதன அளவுகள் மற்றும் இைசோயன கோைைிகள் (பஎீச், 
குவளோணைட்டு, சல்ணபட்டு) ஆகியவற்ைிணன அைியும் தபோருட்டு புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் 
ஆய்வுகூட பரிவசோதணனகள் வமற்தகோள்ளப்படும். இணவ திட்டப் பகுதியில் கோைப்படும் மண் 
ததோடர்போன விளக்கத்திணன அைிய உதவும். 

இவ் EIA அைிக்ணகக்கோக புவியியல் மற்றும் மண் ஆய்வுகணள வமற்தகோள்ள கள ஆய்வுகள், GSMB 
யினோல் உருவோக்கப்பட்ட 1:100,000 புவியியல் வணைபடம் ஆகியன பயன்படுத்தப்படும். அடிமட்ட 
போணை, அடி, ஆழம் மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதக்கு குறுக்கோக கோைப்படும் ஏணனய 
அணமப்புகள் ஆகியன வதணவ ஏற்படும் இடங்களில் இன்னும் ஆழமோக கற்கப்படும். போணதக்கு 
குறுக்கோக கோைப்படும் அடிமட்ட போணையோனது சிக்கலோனது. இருந்தும் பல மடிப்பு பகுதிகள் 
மற்றும் தவட்டப்படும் பகுதிகள் ஆய்வுக்குற்படுத்தப்படும். தகோழும்பு மற்றும் கம்பகோ ஆகிய 
பகுதிகளில் மண் அணமப்புகள் அதிகமோக கோைப்படுகின்ைணமயினோல் முகடுகள் 
வணையறுக்கப்பட்டுள்ளன. அத்துடன் சூனியப் பிைவதசத்துக்கோன கற்ணககள் நடுக்வகோட்டிலிருந்து 
500 m வணையோன அளவுக்கு நீட்டப்பட்டுள்ளன. அவதவபோல், கருநோகல், மோத்தணள மற்றும் கண்டி 
ஆகிய பகுதிகளிலும் பல்வவறு முகடுகள் கோைப்படுகின்ைன. நில நீர் அணசவுகள் மற்றும் 
நிலச்சரிவு, போணை சரிவு உள்ளடங்கலோக இயற்ணக அனர்த்தங்கள் வபோன்ைன பற்ைி அைிய 
அணமப்பு புவியியல் கற்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும். கண்டி பகுதியில் உத்வதசிக்கப்பட்ட 
அதிவவக போணத பயைம் தசல்லும் வழியோனது அதிகளவோன சிககலுணடய புவியியல் 
அணமப்புகணள தகோண்ட பகுதியோகும். இதனோல் இது ததோடர்போக EIA கற்ணகயில் விரிவோக 
கலந்துணையோடப்பட்டுள்ளது. 

அதிவவக போதிப்பகுதியில் கோைப்படும் மண்ைின் தன்ணம ததோடர்பில், அழுத்த அளவு மற்றும் 
மண்ைரிப்பு ததோடர்பிலும், வயல் நிலங்கள் கோைப்படும் கம்பகோ, குருநோகல் மற்றும் கண்டி, 
மோத்தணள ஆகிய மோவட்டங்களில் ஆழமோக கற்ணக வமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. மண்ைின் 
உட்புகவிடும் தன்ணம மற்றும் கனியுப்புகள் இழத்தல் ததோடர்பிலும் கற்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கு வமலதிகமோக, போணதயில் தவட்டப்படும் பகுதிகளில் மண் 
சரிவு அபோயம் கோைப்படுவதனோல் அடித்தள புவியியல் கற்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும். வமலதிக 
புவியியல் ஆய்வுகள் உள்ளக மோறும் பகுதிகளில் வமற்தகோள்ளப்படும்.  இப்பகுதிகளில் ஆழமோன 
நிலநீர் அணசவுகள் மற்றும் இயற்ணக அனர்த்தங்கள் ததோடர்பிலும் கற்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

1.4.9 ெீர்ெிதலயியலில் கற்தக 

தபோதுவோக, EIA கற்ணகக்கோக புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் அணமப்பு அைிக்ணககள் 
பயன்படுத்தப்படும். வமற்படி தகவல்கள் மற்றும் கள ஆய்வுகளின் படி தவள்ள நிணலணம 
ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள் அணடயோலங்கோைப்படும்.  சட்டணலட் புணகப்படங்கள் 
பயன்படுத்தப்பட்டு நிலப்பவணன மற்றும் தணையணமப்பியல் ஆய்வுகள் ஆகியன 
வமற்தகோள்ளப்படும். இங்கு ROW யின் இரு பகுதியிலிருந்தும் 100 m வணையோன பகுதியில் ROW 
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யின் தவள்ள மற்றும் வடிகோல் பிைச்சணனகள் இனங்கோைப்படும். இவ் உள்ளக பகுதியினுள் 
கோைப்படும் கல்தவட்டுகள், போலங்கள் மற்றும் ஏணனய போணத திைவவியல் அணமப்புகள் 
ஆகியவற்ைிணன நியோயப்படுத்த  நில அளணவத் திணைக்களத்தினோல் உருவோக்கப்பட்ட 1:50,000 
மற்றும் 1:10,000  புவியியல் வணைபடம் ஆகியன பயன்படுத்தப்படும். தகோழும்பு-கண்டி அதிவவக 
போணதயின் முதற்கட்ட கற்ணகயின் வபோதும், ஏற்கனவவயுள்ள வடக்கு அதிவவக போணதயின் 
முதற்கட்ட கற்ணகயின் வபோதும் இனங்கோைப்பட்ட கல்தவட்டுகள், போலங்கள், கோல்வோய்கள், 
தவள்ளப் பகுதிகள் ஆகியவற்ைிணன அடிப்பணடயோக தகோண்வட நீர் நிணலயியல் மற்றும் வடிகோல் 
தோக்கங்கள் ஆைோயப்படும். தகவல்கள் போணதயின் நோன்கு பகுதிகோளோக தவவ்வவைோக 
திைட்டப்பட்டுள்ளன.      

1. திட்ட முன்கற்ணக ததரிவு தசய்யப்பட்ட போணைப்பகுதிகளில் ஏற்படும் மோற்ைங்கள், தகோழும்பு-
கண்டி மோற்று அதிவவக போணத, தவளி வட்ட அதிவவக போணத, தமோைட்டுணவ 
பல்கணலக்கழகம் ஆகியன கடவத்ணதயிலிருந்து கம்பகோ வணையோன பகுதிக்கு தசப்தடம்பர் 
2006 மற்றும் தகோழும்பு-கண்டி மோற்று அதிவவக போணதக்கோன சுற்ைோடல் தோக்க ஆய்வு 
அைிக்ணக, யூவைோ இன்பிை குழுவுடன் இணைந்து வளங்கள் அபிவிருத்தி நிபுைர்களினோல் 
திசம்பர் மோதம் 2001ம் ஆண்டு தயோரிக்கப்பட்ட அைிக்ணக ஆகியவற்ைிலிருந்து வதணவயோன 
தகவல்கள் தபைப்பட்டன.       

2. கம்பகோ ததோடக்கம் குருநோகல் வணையோன பகுதிக்கு, வதணவயோன தகவல்கள் திட்ட முன் 
கற்ணக, முதற்கட்ட அணமப்பு, கட்டம் 1 மற்றும் 2, ததோகுப்பு 3- நீர்நிணலயியல் மற்றும் 
வடிகோல், SMEC மற்றும் OCYANA ஏப்பிைல் 2014 வமலும் முன்னர் தயோர் தசய்யப்பட்ட வடக்கு 
அதிவவக போணதக்கோன கட்டம் 1, 2 மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு ஆகியவற்றுக்கோன 
சுற்ைோடல் அனுமதிகள், இஸ்கில் சர்வவதசம், அக்வடோபர் 2014.        

3.  குருநோகல் ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன பகுதிக்கோக, முதற்கட்ட அணமப்பு, கட்டம் 4, 
ததோகுப்பு 3- நீர்நிணலயியல் மற்றும் வடிகோல், SMEC மற்றும் OCYANA ஏப்பிைல் 2014 வமலும் 
முன்னர் தயோர் தசய்யப்பட்ட வடக்கு அதிவவக போணதக்கோன கட்டம் 4 நீர்நிணலயியல் 
மற்றும் வடிகோல் அணமப்பு ததோடர்போன தகவல்கணள தபை பயன்படுத்தப்பட்டது.  

1.4.10 சூழலியல் பகுேிகள்  

 முந்ணதய EIA இலிருந்து, இைண்டோவது தைவுகளோக சூழலியல் ஆய்வுகள் ததோடர்போன 
தகவல்கள் தபைப்பட்டது. இவ் அைிக்ணககள் மூலமோகதகவல்களின் வபோதுமோன தன்ணம, 
தகவல்கள் குணைபோடுகள் மற்றும் சூழலியல் போதிப்புைக்கூடிய நலிவோன பகுதிகள் 
ஆகியன மீளோய்வு தசய்யப்படும். இணவ ததோடர்போக கூடிய கவனம் தசலுத்தப்படும்.  
  

 கடவத்ணத ததோடக்கல் கம்பகோ வணையோன பகுதிக்கோன சூழலியல் ஆய்வு 2001 ம் ஆண்டு 
வமற்தகோள்ளப்பட்டது. வமலும் தற்வபோதுள்ள தகவல்கள் வபோதுமோனதோக 
அணமயவில்ணல. நிலப்பவணன நடவடிக்ணககள் கோலத்துடன் மோைியுள்ளன. 
இப்பகுதிக்கோன முழுணமயோன சூழலியல் கற்ணக அவசியமோக கோைப்பட்டது. 
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 கம்பகோ ததோடக்கம் மீரிகம, மீரிகம ததோடக்கம் குருநோகல், மீரிகம ததோடக்கம் 
அம்வபபுஸ்ஸ மற்றும் குருநோகல் ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன அதிவவக 
போணதப்பகுதிகளுக்கு அதிக கவனத்துடனோன பூைைமோன சூழலியல் கற்ணக 
வமற்தகோள்ளப்பட்டது. தசைிவோன மோதிரிகளும் வமற்தகோள்ளப்பட்டன. வோழிடம் 
ததோடர்போன சூழலியல் தகவல்கள், உைர்வோன பகுதிகள், தோக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் ஆகியன ததோடர்போக விரிவோன ஆய்வு வமற்தகோள்ளப்பட்டது. முதலில் 
இனங்கோைப்பட்ட நலிவோன பகுதிகளில் தகவல்களின் உண்ணம நிணல ததோடர்போக 
உறுதிதசய்யப்பட்டது.  

ேிடுபட்ட ேகேல்கதை ேிைட்டும் ேழிகைாக; 

பிைதோன வோழிடம் / தற்வபோதுள்ள கற்ணக இடத்தில் கோைப்படும் நிலப்பவணன ததோடர்போன 
தகவல்கள் கூகுள் புணகப்படம் மற்றும் 1:50,000, 1:10,000 அளவோன தணைத்வதோற்ை அணமப்பு 
படங்கள் மூலமோக இனங்கோைப்பட்டன. இப்பகுதியில் கோைப்படும் போதுகோக்கப்பட்ட பகுதிகள் 
கூகுள் புணகப்படம் மற்றும் 1:10,000 அணமப்பு படங்கள் மூலமோக இனங்கோைப்பட்டன. வோழிட 
அணமப்புகள் விரிவோன விளக்க ஆைோய்ச்சி, வோழிட வணைபு அணமப்பு, மோதிரிகள் மூலமோக 
ஆைோய்தல்  மூலமோக உறுதிதசய்யப்பட்டன. மோதிரிகள் எடுக்கப்பட்ட இடங்களில் விரிவோன 
ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்பட்டன. இது நீர்நிணல மற்றும் தணை தோவை விலங்கு ஆகிய 
இைண்டிலும் எடுக்கப்பட்ட கள மோதிரிகள் மூலமோக வமற்தகோள்ளப்பட்டது. கள மோதிரிகள் 
ததோடர்போன விடயங்கள் கீவழ தைப்பட்டுள்ளன.        

ேிலங்குகள்  

வநைோக பிரிக்கப்பட்ட ஆய்வு, வமற்போர்ணவ அணமப்பு ஆய்வு மற்றும் சந்தர்ப்பதிலோன 
அவதோைிப்புகள் வபோன்ை முணைகளினோல் தணை விலங்குகள் அவதோனிக்கப்பட்டன. அவதவணள, 
வணலகள், சிணைப்பிடித்தல் மற்றும் அவதோனித்தோல் ஆகிய தசயற்போடுகளின் மூலமோக நீர்நிணல 
விலங்குகள் அவதோனிக்கப்பட்டன. பயன்படுத்தப்பட்ட நுட்பங்களும், அவற்ைின் குழு வணககளும் 
கீழுள்ள அட்டவணை 1.3 இல் தைப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவணை 1.2: விலங்கு ஆய்வுக்கோக பயன்படுத்தப்பட்ட மோதிரி முணைகள்  
குழு  நுட்ப முதறகள்  

 பறதேகள்   மோறும் வணளவுகள்  (வநைடி மற்றும் மணைமுக 
அவதோனிப்புகள்) 

 ேண்ைத்துப்புச்சிகளும், 
தும்பிகளும்   சந்தர்ப்பமோன அவதோனிப்புகள்   

 ஹரீ்ப்டதபார்ைா மற்றும் 
ெில ெத்தேகளும் 

 பகுதியளவில் சுத்தமோக்குதல், சந்தர்ப்பமோன 
அவதோனிப்புகள்   வணளவுகள்  (வநைடி மற்றும் 
மணைமுக அவதோனிப்புகள்) 
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குழு  நுட்ப முதறகள்  

 மீன்கள்  
 வணலகள்  (அருகுணடய வணல, வசீ்சு  வணல, 

ணக வணல), சிணைப்பிடித்தல் மற்றும் 
அவதோனித்தல் மூலமோக 

  முதலயுட்டிகளும், 
பிதறதமட்டுக்களும்  

 சந்தர்ப்பமோன அவதோனிப்புகள்   வணளவுகள் 
மற்றும் எண்ணுதல் (வநைடி மற்றும் மணைமுக 
அவதோனிப்புகள்) 

ோேைங்கள்  

 கிவைத்தசக்ட் மோதிரி ததோழில்நுடபம் ஊடோக தோவை பல்வணகணம ததோடர்போன தகவல்கள் 
வசர்க்கப்பட்டது. இனங்கோைப்பட்ட அணனத்து வோழிடங்களிலும் 10 m x 5 m வணையோன 
அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, தணைவோழ் விலங்குகள் ததோடர்போன தகவல்கள் 
திைட்டப்பட்டன. இவ் அணமப்புகளுக்குள்வள தோவோை இனங்கள் மற்றும் அவற்ைின் 
குடும்பங்கள், சோதிகள் ஆகியன குைிக்கப்பட்டன. இனங்கோைப்படோத இனங்கள் 
வபைோதணனயில் உள்ளவதசிய தோவைவியல் பூங்கோவுக்கு அனுப்பப்பட்டு இனங்கோைப்படும்.  

1.4.11 சமூக – சபாருைாோை ஆைாய்ச்சிகள்   

1.4.11.1 அடிமட்ட ேகேல்கதை இனங்காைல் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் சமூக தபோருளோதோை இயல்புகணள அைியும் முகமோக, திட்ட வழிக்கு 
இரு பகுதியிலும் ROW க்கு உற்பட்ட 100 m வணையோன சூனியப் பகுதியோனது ததரிவு தசய்யப்படும் 
அல்லது முதன்ணமயோன மற்றும் இைண்டோவதோன தகவல்கள் வசகரிக்கப்படும். இைண்டோவது 
தகவல்களிருந்து வசகரிக்கப்பட்ட பின்னர் களஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். அப்பகுதியிலுள்ள 
குடிமக்களின் சமூக தபோருளோதோை மற்றும் வோழிட இயல்புகணள அைிய புள்ளிவிபைவியல் 
திணனக்களத்திலிருந்து தபைப்பட்ட தைவுகள் பயன்படுத்தப்படும். வமலுமோக, இைண்டோவது 
தகவல்கணள தபறும் வநோக்குடன் தபோருத்தமோன நகை சணபகள், பிைவதச சணப, பிைவதச 
தசயலோளர் அலுவலகம், மோவட்ட என்திைவியள்லோளர் அலுவலகம், நிறுவகங்கள், வியோபோை 
ஸ்தலங்கள் மற்றும் அைச ணவத்தியசோணலகள் ஆகியவற்ைிலிருந்து தகவல்கள் வசகரிக்கப்படும். 
அப்பகுதி மக்கள், நிறுவகங்கள், வியோபோை ஸ்தலங்கள், கட்டுமோனங்கள் மற்றும் வளங்கணள 
பயன்படுத்தல் ததோடர்பில் தகவல்கள் வசகரிக்கப்படும். சமூக தபோருளோதோை இயல்புகணள அைியும் 
முகமோக வடக்கு அதிவவக போணத மற்றும் மத்தி அதிவவக போணத ஆகியவற்றுக்கு 
வமற்தகோள்ளப்பட்ட கற்ணககலிளிருந்தும் தகவல்கள் தபைப்படும். ஒவை இடத்தில், மக்கள் 
தசைிவோக கோைப்படும் பகுதிகளில் வமலும் வமலுமோக சமூக ஆய்வுகணள வமற்தகோள்ளோமல், 
ஏற்கனவவ குறுகிய கோலப்பகுதியில் வமற்தகோள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளிலிருந்து தகவல்கள் 
எடுக்கப்படும்.          
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முழுணமயோன மீள்குடியமர்த்தல் திட்டமோனது உத்வதசிக்கப்பட்ட NEP யின் CKAH 1+000 – 10+000km 
க்கோக ஏற்கனவவ கட்டம் 1, 2  மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு மற்றும் NEP  கட்டம் 4  
ஆகியவற்றுக்கு வமற்தகோள்ளப்பட்டணமயினோல் அவற்ைிலிருந்தும் தகவல்கள் தபைப்படும்.  

இைண்டு வணகயோன மக்கள் மற்றும் நிறுவகங்கள் இனங்கோைப்பட்டன. முதலோவது 
திட்டத்தினோல் போதிக்கப்படும் மக்கள் மற்றும் நிறுவகங்கள், இணவ அணனத்து குடும்பங்கள், 
நிறுவனங்கள், அணமப்புகள் மற்றும் தசோத்துக்கள், உணடணமகள், மூலதனங்கள்,வியோபோைங்கள், 
கட்டுமோன வசதிகள், கட்டுமோன தபோருட்களும் வளங்களும், சமூக வோழ்க்ணக, கலோச்சோைம் 
மற்றும் சமூக இயக்கத்தில் மக்களின் பங்களிப்புகள் ஆகியவற்ைிணன உள்ளடக்கியுள்ளது. 
உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் மக்களுக்கோன சமூக தோக்கங்களின் தன்ணம மற்றும் அளவு, 
அணமப்புகள் மற்றும் சமூக நடத்ணதகள் ஆகியன ஆய்வு தசய்யப்படும். இைண்டோவது வணகயோக 
நபர்களும் அணமப்புகளும் அடங்குகின்ைன, இதில் எந்தவிதமோன போதகமோன விணளவுகளும் 
கோைப்படோமல் மோைோக திட்டத்தினோல் பல்வவறு நன்ணமகள் ஏற்படுகின்ைன. 

முேற்கட்ட ேைவுகதை ேிைட்டுேலும், ஆைாய்ேலும் 

பகுேிப் பைி 1. குடும்பங்கைின் சமூக சபாருைாோை ஆய்வு  

இத்தைவுகள் RDA யினோல் NEPயின் EIA ற்கோன வதணவக்கோக 2013 மற்றும் 2014 ஆண்டுகளில் 
உருவோக்கப்பட்ட  வினோக்கணள பயன்படுத்தி, உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் பிைதோன பகுதிகள் 
ததோடர்பில் வமற்தகோள்ளப்பட்டது. திட்டத்தின் புதிய வழிகள் ததோடர்பில் முன்ணனய கற்ணகயில் 
தகவல்கள் வசகரிக்கப்படவில்ணல. இணவ இைண்டோம் கட்ட மூலங்களோன, ததரிவு தசய்யப்பட்ட 
பகுதியினரிடமிருந்தோன மற்றும் அணமப்புகளிடமிருந்தோன  வநர்கோைல்கள் மூலமோக 
ததோகுக்கப்பட்டன.   

பகுேிப் பைி 2. அைசப்பகுேி ெிறுேகங்கள் மற்றும் சசாத்துக்களுக்கான ஆய்வுகள்  

SAIRC மற்றும் RDA யினோல் பரிந்துணை தசய்யப்பட்ட வவைோன வினோத்தோள் மூலமோக தகவல்கள் 
வசகரிக்கப்பட்டன. இதன் மூலமோக திட்ட இடத்தில் கோைப்படும் அைச அணமப்புகள் மற்றும் 
தசோத்துக்கள் திட்ட வவணலகளினோல் போதிக்கப்படோலோம். 

பகுேிப் பைி 3. ேனியார் அதமப்புகள் மற்றும் அேற்றின் ேன்தமகள்  

வியோபோை மற்றும் ஏணனய தனியோர் அணமப்புகள் மற்றும் தசோத்துக்கள் ஆகிய திட்ட 
நடவடிக்ணககளினோல் போதிக்கப்படும். இணவ தனியோன SAIRC மற்றும் RDA யினோல் பரிந்துணை 
தசய்யப்பட்ட வவைோன வினோத்தோள் மூலமோக தகவல்கள் வசகரிக்கப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து 
அைியலோம்    
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பகுேிப் பைி 4. குழுக் கலந்துதையாடல்கள்  

மக்களின் அவதோனிப்புகள், திட்டம் ததோடர்போன எண்ைங்கள் மற்றும் கருத்துக்கள், திைட்டப்பட்ட 
தகவல்களிளிளிருந்து சமூக தோக்கங்கள், மற்றும் அதன் கருத்துக்கள் ஆகியன தவவ்வவைோன 
சமூகத்துடனோன வநர்கோைல்கள் வபோன்ைவற்ைின் மூலமோக அைியலோம்.  

பகுேிப் பைி 5. பிைோன ேகேலாைியுடனான தெர்காைல்கள்  

கிைோம உத்திவயோகத்தர், பிைவதச தசயலோளர், வமயர், பிைவதச சணபயின் தணலணமயோளர், 
தபோலிஸ் தபோறுப்பதிகோரி, போடசோணல அதிபர்கள், உரிணமயோளர்கள், மற்றும் தனியோர் நிறுவன 
முகோணமயோளர்கள், நில உத்திவயோகத்தர்கள், ணவத்தியசோணல நிர்வோகம் மற்றும் திட்டத்தில் 
விருப்பமுள்ள அப்பகுதி நபர்கள்  வபோன்ை பிைதோன தகவல்கள் அைிந்தவர்களிடமிருந்து 
வநர்கோைல்கள் மூலமோக தகவல்கள் திைட்டப்படும்.  இணவ MS எக்ஸ்சல், SPSS ஆகிய 
தமன்தபோருட்கள் முலமோக ஆைோயப்பட்டு சமூக தபோருளோதோை முகப்பிணன அபிவிருத்தி தசய்ய, 
தபோதுமக்களின் கருத்துகள் வபோன்ைவற்றுக்கு உதவும்  

1.4.12 கலாச்சாை, பூர்ேகீ மற்றும் சோல்சபாருைியல் பாைம்பரியம்  

சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்களின் ஆய்வின் (ESIA)  வபோதோன கலோச்சோை, பூர்வகீ மற்றும் 
ததோல்தபோருளியல் போைம்பரிய கற்ணகயோனது போைம்பரிய தோக்க அைிக்ணகயிணன (HeIA) 
உள்ளடக்கி கோைப்படுகின்ைது.   

அவதோனம் தசலுத்தும் முணைணமகள்; 

a) இப்பகுதியில் தற்வபோதுள்ள புைோதன புனித சின்னங்கள், கலோச்சோை, பூர்வகீ மற்றும் 
ததோல்தபோருளியல் போைம்பரிய பகுதிகள் (சமய சம்பந்தமோனணவ) வபோன்ைவற்ைிணன 
இனங்கோைல்.  

b) தற்வபோதுள்ள புைோதன புனித சின்னங்கள், கலோச்சோை, பூர்வகீ மற்றும் 
ததோல்தபோருளியல் போைம்பரிய பகுதிகணள வணைபட அணமப்பில் குைித்தல். 

c) தற்வபோதுள்ள புைோதன புனித சின்னங்கள், கலோச்சோை, பூர்வகீ மற்றும் 
ததோல்தபோருளியல் போைம்பரிய பகுதிகளுக்கோன தோக்கங்கணள விளக்குதல் 

d) தோக்கங்கணள குணைப்பதற்கோக வமற்தகோள்ளப்படும் தபோருத்தமோன பரிந்துணைகள் 
மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககணள உருவோக்குதல்  

இக்கற்ணகயோனது போைம்பரிய தன்ணமகள் ததோடர்பில் வமலுமோக அ. கலோச்சோை தன்ணமகள் 
மற்றும் தைங்கள், இது முற்கோலத்திலிருந்து தற்வபோது வணை ஏதோவது விவசட அணமப்பினோல் 
சூழப்பட்டுள்ள தன்ணம ஆ. எழுதப்பட்ட கோலத்திலிருந்து கலோச்சோை தன்ணமகள் மற்றும் தைங்கள், 
முற்கோலத்திலிருந்து தற்வபோது வணை இவற்ைின் தசயற்போடுகள் இ. ததோல்தபோருளியல் 
தன்ணமகள் மற்றும் முற்கோலத்திலிருந்து தற்வபோது வணை அவற்ைின் தசயற்போடுகள், இவற்றுக்கு 
பயன்படுத்தியுள்ள ததோழில்நுட்பங்கள், அப்பகுதியில் கோைப்படும் ததோழில்நுட்ப தன்ணமகள் 
மற்றும் வதோண்டுவதற்கு முன்னைோன அனுமதிகள். போரிய முகப்பு கற்ணககள், நிலோ அணமப்பு 
கற்ணககள், புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் வமல் மட்ட ஆய்வுகள் ஆகியன முன்தனடுக்கப்பட்டன. 
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ஆனோல் ணகயிருப்பிலுள்ள வளங்கள் மற்றும் ததோழில்நுட்பங்கணள கருத்தில்தகோண்டு முகப்பு 
மற்றும் நில வமற்பைப்பு கற்ணககள் மோத்திைம் வமற்தகோள்ளப்பட்டன.            

உத்தைவு தபற்ை நிபுைர்கள் மற்றும் அணமப்புகளினோல், போைம்பரிய முகோணமத்துவம் ததோடர்போக 
வமற்தகோள்ளப்பட்ட முணையோன மற்றும் முடிவுதபற்ை கற்ணககளின் அடிப்பணடயில், தசயற்திட்ட 
முணைணமயோனது வநோக்கத்திணன அணடயும் வணகயில் நிர்மோைிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
போைம்பரிய தோக்க கற்ணகயில் பின்வரும் வகுப்புகளோக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 கலோச்சோை தன்ணமகளும், இயல்புகளும் 
 புைோதோன தன்ணமகளும், இயல்புகளும்  
 ததோல்தபோருளியல் தன்ணமகளும், இயல்புகளும்  

(சமய இயல்புகள் கலோச்சோை மற்றும் புைோதன தன்ணமகளில் கீழ் அடங்குகின்ைன) 

கள ஆய்வு அடிப்பணடயில் வதணவயோன தகவல்கணள வசகரிக்க பின்வரும் கருவிகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன  

 முற்கற்ணக ஆய்வுகள் (ததோல்தபோருளியல் திணைக்களம், பல்கணலக்கழகம், ஏணனய 
நூல்நிணலயங்கள், அைச அலுவலகங்கள், வதசிய அருங்கோட்சியகங்கள் மற்றும் புத்தக 
சோணலகள்) 

 பிைதோன தகவல் அைிந்தவருடனோன கலந்துணையோடல்கள் (ததோல்தபோருளியல் 
திணைக்களம்)    

 பகுதி அணமப்பு வநர்கோைல்கள் (களம்) 
 வநைடி அவதோனிப்புகள் (களம்) 
 புைோதோன அணமப்பு (களம்) 
 முணையற்ை கள ஆய்வு (களம்) 
 புணகப்பட ஆதோைங்கள் (களம்) 

கள கற்ணகயின் வபோது PRA கருவிகள் ததோடர்பில் அவதோனங்கள் வமற்தகோள்ளப்படும். இது தவிை 
ததோல்தபோருளியல் திணைக்களத்தினோல்முழுணமயோன ததோல்தபோருளியல் தோக்க ஆய்வுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்.  

1.5 அைச சகாள்தக மற்றும் ேிட்டம் சோடர்பிலான அனுசரிப்புகள் 

தற்வபோணதய அைசோங்கத்தின் தகோள்ணககளின் அடிப்பணடயில், அதிவவக போணதயோனது 
பிைதோன/போரிய  வதீி அபிவிருத்தி திட்டமோகும். இது வபோத்துவெை உள்ளக மோற்ைத்துடன் 
வபோத்துவெை கலதெதை பகுதி இணைகின்ைது. இதனோல் கண்டிக்கு பயம் தசய்யும் வநைம் 
ஒன்ைணை மைித்தியோலங்கள் குணைவணடகின்ைது. அத்துடன் CEP யோனது, கடவத்ணத அணமப்பு 
உள்ளக மோற்ைப் பகுதியின் தவளியக சுற்று வட்ட போணதயுடனும்(OCH) (E2)  இணைகின்ைது. இது 
தகோழும்பு கட்டுநோயக்க போணதக்கு தசல்ல இலகுவோக அணமகின்ைது. உத்வதசிப்க்கப்பட்ட 
ருவன்புை அதிவவக போணத மற்றும் தகோழும்பு உயர்த்தப்பட்ட அதிவவக போணதகளினோல் 
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தபோருளோதோை மற்றும் நிர்வோக முக்கியத்துவம் வோய்ந்த இடங்களுக்கு இலகுவோக தசல்ல 
வழிவகுக்கின்ைது.          

1.6 ேிட்டத்துக்கான முேற்கட்ட அனுமேிகள்  

திட்ட நடவடிக்ணககளினோல் வயல் நிலங்கள், ததன்ணன பயிர்ச்தசய்ணக நிலங்கள் 
ஆகியவற்றுக்கு போதிப்புகள் ஏற்படுகின்ை கோைைத்தினோல் விவசோய திணைக்களம், தநல் 
பயிர்ச்தசய்ணக சணப மற்றும் ததன்ணன பயிர்ச்தசய்ணக சணப ஆகியவற்ைிடமிருந்து அனுமதிகள் 
தபைப்படும். 

நீர்ப்போசன திணைக்களம் மற்றும் மோகோை நீர்ப்போசன திணைக்களம் – வமல், வடவமல் மற்றும் 
மத்தி மோகோை சணப ஆகியவற்றுடன், விவசடமோக அதிவவக போணதயினோல் போதிக்கப்படும் 
அணமப்புகள் மற்றும் வடிகோல் அணமப்புகள் ததோடர்போக ஒப்பந்தங்கள் வமற்தகோள்ளப்படும்.   

இலங்ணக நில மீளணமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தோபனத்துடன் (SLLRDC), வடிகோல் 
அணமப்பு ததோடர்போக ஒப்பந்த்தங்கள் வமற்தகோள்ள வவண்டிய அவசியம் உள்ளது.   

உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதயோனது பல இடங்களில் பிைதோன பகுதிகளுக்கு குறுக்கோக தசல்கின்ைது. 
இறுதி கட்ட அணமப்பு ததோடர்போக இலங்ணக புணகயிைத திணைக்களத்துடன் கலந்துணையோடகள் 
வமற்தகோள்ளப்படுகின்ைன. 

இலங்ணக மின்சோை சணப (CEB), இலங்ணக  ததோடர்போடல் கூட்டுத்தோபனம் (SLT) மற்றும் வதசிய நீர் வழங்கல் 
மற்றும் வடிகோலணமப்பு சணப ஆகியவற்றுடன் திட்டப்பகுதியில் கோைப்படும் ததோடர்புகணள மோற்ைி 
வழங்குதல் ததோடர்பில் ஒப்பந்தங்கள் வமற்தகோள்ளப்படும்.  

அதிவவக போணதயின் நடுப்பகுதி குருநோகல் மோவட்டத்தினுடகோக தசல்கின்ைது. இதனோல் 
வடவமல் மோகோை சுற்ைோடல் விதிகளுக்கு அணமவோக வமற்தகோள்ளப்படுதல் அவசியமோகும். 
இதனோல், கட்டுமோன வவணலகணள வமற்தகோள்ள மோகோை சுற்ைோடல் அதிகோைசணபயிடமிருந்து 
ஒப்பந்த அனுமதி தபறுதல் அவசியமோகும்.    
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அட்டேதை 1.3: ேிட்டத்துக்கான அனுமேிகைின் சம்மேங்கள்  
இல  அதமப்பு/ேிதைக்கைம்  அனுமேி தேதேக்கான 

காைைம்  
அேோனிப்பின் 
ெிலேைம்  

1 விவசோய அபிவிருத்தி 
திணைக்களம்   

அதிவவக போணத வழியோனது 
வயல் நிலங்கள் மற்றும் சிைிய 
நீர்ப்போசன பகுதிகளினுடோக 
தசல்கின்ைது   

அைிக்ணகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது  

2 நீர்ப்போசன திணைக்களம் அதிவவக போணத 
வழியணமப்போனது மோகோை 
ஆறுகள் மற்றும் பத்தலதகோட 
வபோன்ை பிைதோன நீர்ப்போசன 
பகுதிகளினுடோக தசல்கின்ைது   

அைிக்ணகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

3 இலங்ணக மின்சோை சணப 
(CEB) /இலங்ணக  
ததோடர்போடல் 
கூட்டுத்தோபனம் (SLT) 
/வதசிய நீர் வழங்கல் 
மற்றும் வடிகோலணமப்பு 
சணப (NWS&DB)  

அதிவவக போணத 
வழியணமப்போனது கடத்தும் 
ததோகுதிகள், நீர்ப்போசன 
வணலயணமப்புகள்/ 
ததோடர்போடல் வணலயணமப்புகள் 
ஆகியவற்ைிணன போதித்து 
ஊடறுத்து தசல்கின்ைது    

விரிவோன அணமப்பின் 
வபோது உரிய 
அணமப்புகள் 
ததோடர்பில் கவனம் 
தசலுத்தப்படும்  

4 இலங்ணக  புணகயிைதத்  
திணைக்களம் 

தற்வபோதிருக்கும் புணகயிைத 
பகுதிகளினுடோக தசல்கின்ைது   

அைிக்ணகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது 

5 வனத் திணைக்களம் வன பகுதிகளினுடோக 
தசல்கின்ைது 

வனப்பகுதிகள் 
தவிர்க்கப்படுவவதோடு, 
ஏணனய தகவல்கள் 
அைிக்ணகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது  

6 வைசீவைோசிகள் போதுகோப்பு 
திணைக்களம் 

போணதக்கோன வழிக்கு கோடுகள் 
அழிக்கப்படுகின்ைணமயினோல் 
வைசீவைோசிகள் போதுகோப்பு 
திணைக்களத்தில் உத்தைவு 
தபைவும், யோணனகள் நடமோடும் 
பகுதிகள் தம்புள்ணள பகுதியில் 
கோைப்படுகின்ைணமயினோலும்   

குைிப்பிட்ட இடத்தில்   
வைசீவைோசிகள் 
போதுகோப்பு பகுதிகள் 
இல்ணல   

7 ததோல்தபோருளியல் 
திணைக்களம் 

தவட்டப்படும் வவணலகள் 
ததோல்தபோருளியல் பகுதிகளில் 
வமற்தகோள்ளப்படுவதனோல்  

ததோல்தபோருளியல் 
திணைக்களத்தினோல் 
ததோல்தபோருளியல் 
சம்பந்தமோன கற்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்பட்டன   
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இல  அதமப்பு/ேிதைக்கைம்  அனுமேி தேதேக்கான 
காைைம்  

அேோனிப்பின் 
ெிலேைம்  

8 இலங்ணக மெோவலி 
திணைக்களம்  

கட்டம் 4 இறுதிப்பகுதியில் 
போணதக்கோன வழியில் 
மெோவலி பகுதியினுடோக 
தசல்வதனோல்  

விரிவோன அணமப்பின் 
வபோது இலங்ணக 
மெோவலி 
திணைக்களத்தின் 
கவனம் தசலுத்தப்படும்  

 

அனுமதிகளும், ஒப்பந்த கடிதங்களும் பிண்ைிணனப்பு 8.1 இல் தைப்பட்டுள்ளது  
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பகுேி 2: உத்தேசிப்பட்டுள்ை ேிட்டத்ேின் ேிேைைமும், 
ெதடமுதறப் படுத்ேேக்க மற்றுேழிகளும்     

2.1 மாற்றுேழிகதை பேிப்பாய்வு சசய்ேல்     

நிர்மோைிக்கப்படவிருக்கும் கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன அதிவவக 
போணதயோனது கடவத்ணத, கண்டி, தம்புள்ணள, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளில் 
தற்வபோதுள்ள மற்றும் எதிர்வுகூைப்படும் வோகன தநரிசல்கணள துரிதமோக தோங்ககுமளவுக்கு 
அணமதல் வவண்டும். இப்பகுதியில் திட்டத்துக்கோன தசயற்படுத்தத்தக்க மோற்றுவழிகள் 
ததோடர்பில் கலந்துணையோடப்பட்டது.     

2.1.1 ேிட்டத்துக்கான மாற்றுேழிகள் இல்தல  

இலங்ணகயின் தபோருளோதோைமோனது முப்பது வருடகோல யுத்தத்தின் பின்னர் உயர்ந்துதகோண்டு 
தசல்கின்ைது. இவ் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பிைதோன பயனோளிகள் வசிக்கும் வடக்கு கிழக்குப் 
பகுதிகள் யுத்தம் கோைைமோக தபரிதும் போதிக்கப்பட்டன. இது GDP யில் தபரும் பங்களிப்ணப 
தசலுத்தும். இத்திட்டம் கோைைமோக வமல் மோகோை நகைப்பகுதிகள், கட்டுநோயக்கணவ அண்மித்த 
பகுதிகள், மீரிகம, தகோழும்பு, வகோமோகம, தெோைை மற்றும் ஏணனய பிைதோன நகைங்களில் வோகன 
தநரிசல்கள் குணைவணடந்து அபிவிருத்தியணடயும். சமூக மற்றும் தபோருளோதோை 
அபிவிருத்தியிணன தக்க ணவக்கும் தபோருட்டு வடமத்தி, கிழக்கு மோகோைங்கள் 
வமல்மோகோைத்துடன் ‘’விணனத்திைனோன’’ நிலத்ததோடர்பிணன ஏற்படுத்தல் மிகவும் 
அவசியமோனதோக விளங்குகின்ைது.     

தற்வபோதிருக்கும் பிைதோன வபோக்குவைத்து அணமப்புகளோக தகோழும்பு-கண்டி (A001),  அம்வபபுஸ்ஸ- 
குருநோகல்-திருவகோைமணல (A006),  கண்டி-யோழ்ப்போைம்(A009),  மைதங்கடவல-கபைை-
திருக்தகோண்டிமடு (A011)  அதிவவக போணதகளோன ததற்கு அதிவவக போணத (E01), தகோழும்பு 
கட்டுநோயக்க (E03)  அதிவவக போணத தவளிவட்ட அதிவவக போணத (E02) ஆகியன அடங்குகின்ைன. 
தற்வபோணதய நிணலயில் தகோழும்பிலிருந்து வடமோகோைம் யோழ்ப்போைத்துக்கு 400 கிவலோமீட்டர் 
தசல்வதற்கு 12 மைித்தியோலத்துக்கு கூடியளவோன வநைம் எடுக்கும் அல்லது தகோழும்பு 
கிழக்குமோகோைம் திருவகோைமணல மற்றும் மட்டக்களப்பு அண்ைளவோக  300 கிவலோமீட்டர் 
ஆகும். அத்துடன், குைிப்பிட்ட கோலப்பகுதியினுள் இப்பகுதி போணதகளுக்கு வமலோக மீள் 
வமற்பைப்பிடல் வவணலகள் நடந்வதைின. இதில் சில நகைப்பகுதிகணளத் (நோன்கு வரிகள்) தவிை 
அவனகமோன இடங்களில் இைண்டு போணத வரிகள் கோைப்படுகின்ைன. போணத வமற்பைப்பிணன மீள் 
நிர்மோைம் தசய்த பின்னரும் சைோசரி நகைப்பகுதிகோன வவகம் மைிக்கு 50 km ம், ஏணனய 
இடங்களில் ஆகும்.        

வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில் எதிர்வு கூைப்படும் சமூக மற்றும் தபோருளோதோை 
வளர்ச்சிகள், மற்றும் ஏணனய பிைதோன நகைங்கள் வமற்குைிப்பிட்ட போணதகளுடன் இணனக்கப்படும் 
வபோது வோகன வபோக்குவைத்து தநரிசளுக்கோன வகள்விகள் ஏற்படும். இந்நிணலணமயோனது 
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தகோழும்புக்கும் ஏணனய நகைங்களோன குருநோகல், யோழ்ப்போைம், தம்புள்ணள, திருவகோைமணல 
மற்றும் கண்டி ஆகியவற்றுக்கிணடயிலோன வபோக்குவைத்து வநைத்திணன அதிகரிக்கும்.    

ஏற்கனவவ கோைப்படும் அதிவவக பகுதிகளோன தகோழும்பு-அம்வபபுஸ்ஸ A001 மற்றும் 
அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல் A006 ஆகியன அதிக வோகன தநரிசல் தகோண்டணவயோகும். பயை 
வநை அதிகரிப்போனது அதிக தசலவனீத்ணத ஏற்படுத்தும். அத்துடன் தவளிவிடப்படும் வோகன புணக 
அதிகரிப்பவதோடு, எரிதபோருளும் விையமோகும். அத்துடன் கோைப்படும் வதீியின் வமற்பப்ைபோனது 
விணைவில் போதிக்கப்படுவவதோடு, பைோமரிப்பு வவணலகளும் அதிகமோகும்.   

ஆகவவ தைப்பட்ட தற்வபோதுள்ள நிணலணமயோனது CEP யிணன ணமயமோக தகோண்டதோக 
அணமயோமல், இதணன ஏற்றுக் தகோள்ளோமலும் விடோது. அத்துடன் திட்டம் இல்ணல என்ை 
பகுதியில் தற்கோலிகமோன மீள்குடிவயற்ை தோக்கங்கள் மற்றும் இயற்ணக சூழலியல் தோக்கங்கள் 
ஆகியன இல்ணல. இக்கோைைிகணள தவிர்க்கும் சந்தர்ப்பத்தில் தபோருளோதோை வளர்ச்ச்சியில் 
போதிப்புகள் ஏற்படோது. இதன் விணளவோக, திட்ட அமுலோக்கல் இல்லோதது ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட 
முடியோது. ஆகவவ இது ததோடர்பில் வமலும் ஆைோயப்பட மோட்டோது.  

2.1.2 அேிதேக பாதேயின் A001, A006, A009 மற்றும் A011 ஆகியேற்றிதன 
அபிேிருத்ேி மற்றும் அகலமாக்கும் சசயற்பாடுகள்  

சற்று முந்திய கோலத்தில் A001, A006, A009 மற்றும்  A011 ஆகியவற்ைின் குைிப்பிட்ட பகுதிகள் 
நோன்கு வோகனகங்கள் தசல்லும் பிரிவுகளோக அபிவிருத்தி தசய்யப்பட்டன. தகோழும்பு-
அம்வபபுஸ்ஸ A001 மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல் A006 ஆகியன உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP யின்  
கட்டம் 1, 2 க்கு சமனோனணவயோக கோைப்படுகின்ைன. தற்வபோணதய நிணலயில் இவ்விரு 
போணதகளும் தமது தோங்கும் அளவிணன மீைியுள்ளன.  எதிர்கோல வோகன தநரிசல் பிைச்ணனணய 
நீக்க தகோழும்பு-அம்வபபுஸ்ஸ A001 போணதயிணன ஆறு வோகனகங்கள் தசல்லும் பிரிவுகளோக 
அபிவிருத்தி தசய்யப்படல் அவசியமோகும். இது பல்வவறு வணகயோன நில அபகரிப்புகள் மற்றும் 
மீள் குடிவயற்ை பிைச்சணனகணள உண்டுபண்ணும்.  வமலுமோக, இப்போணதயிணன ஆறு 
வோகனகங்கள் தசல்லும் பிரிவுகளோக அபிவிருத்தி தசய்து, இதில் அதி வவகத்துடன் 
பிையோைத்ணத வமற்தகோள்ள வழியணமத்தோலும், இதில் குைிப்பிடத்தக்களவு பயை வநை 
வித்தியோசம் கிணடக்கோது. மோைோக, போணதசோரி மற்றும் வோகன விபத்துக்களின் தோக்கம் அதிகமோக 
கோைப்படும். 

வமவல குைிப்பிட்டதன் விணளவோக, பிைதோன அதிவவக போணதகணள அகலமோக்கி அபிவிருத்தி 
தசய்தல் அவசியமோகும், இது தற்தபோழுதிருக்கும் தகோழும்பு மற்றும் வடக்கு கிழக்கு 
மோகோைங்கணள இணைக்கும் வதீியிணன ஒத்ததோகும். இது தபரிதளவோன பயை வநைத்திணன 
எடுக்கோது. இருந்தும் இது திட்டத்திணன நியோப்படுத்தும் கோைைியோக அணமயோது. 
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2.1.3 மத்ேி அேிதேகப் பாதேயின் சகாழும்பு- ேம்புள்தை க்கு மாற்றுேழிகள் 
(கட்டம் 1, 2, மற்றும் 4) 

உத்வதசிக்கப்பட்ட மத்தி அதிவவக போணதயில் இனங்கோைப்பட்ட இணைப்புகள் கீவழ 
தைப்பட்டுள்ளன.  

 கட்டம் 1 – தகோழும்பு மீரிகம  
 கட்டம் 2 – மீரிகம குருநோகல்  
 கட்டம் 3 – அதிவவக போணத கண்டி இணைப்பு 
 கட்டம் 4– குருநோகல் மற்றும் தம்புள்ணள  

2.1.3.1 கட்டம் 1 க்கான மாற்றுேழி ஆய்வு  

கட்டம் 1 இல் நோன்கு பகுதிகள் ஆய்வுக்கு உற்படுத்தப்பட்டன; இதில் இைண்டு எந்தைமுள்ளவில் 
ஆைம்பிக்கப்பட்டது. 1) இதில் தவநோவிட்ட வநோக்கி வமலதிக பிரிவு A1 (A‐B‐N) உடன் வசரும், 2) 
எந்தைமுள்ள ததோடக்கம் கம்பகோ வணையோன ததோடரும் A-B- N பகுதியோனது, மீரிகம பகுதியில் 
மீண்டும் A-B_N உடன் வசர்வதற்கு முன்னர் வமல் பகுதியுடன் மோறுபடும் (தபயர் A‐C‐N). ஏணனய 
இைண்டும் புதிய மோறும் பகுதி மற்றும் OCH இல் கடவத்ணத மோறும்பகுதி ஆகியவற்ைில் 
ஆைம்பிக்கும். 1) இருக்கும் A1 (D) இன் வமல்பகுதி, கடவத்ணத ததோடக்கம் தகோத்தலோவல மோறும் 
பகுதியில் ஆைம்பிக்கின்ைது. 2) மற்ணையது கடவத்தியில் கம்பகோவுக்கு புதிய பகுதியிணன (Q) 
ஆைம்பித்து மீரிகமவில் முடிவணடகின்ைது. பின்னர், புதிய H பகுதியோக அம்வபபுஸ்ஸக்கு 
தசல்கிைது. இறுதி மோற்றுவழியோனது Q-B-H ஆகும். இது உரு 2.1 இல் நோன்கு மோற்றுவழிகணள 
(A-B-N, A-C-N, D and Q-B-H) கோட்டப்பட்டுள்ளது. இது கட்டம் 1 ஆகும். கூகுள் அணமவிட படத்தில் 
கோட்டப்பட்டுள்ளது. 
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உரு  2.1 கட்டம் 1 ற்கான ோழ்ோைம் மற்றும் சேரிவு சசய்யப்பட்ட ஆைம்ப சிறிய 
பகுேிகள்  2, 3 மற்றும் 4 

 

உரு  2.2  கட்டம் 1ஆக கருத்ேப்படும் பகுேிகள்  
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ததரிவு தசய்யப்பட்ட மோற்றுவழிகளின் ஆைம்ப கட்ட ஒப்பிடுணககள் அட்டவணை 2.2 லும், 
கட்டுமோன தசலவுகள்,திட்டதினோலோன நன்ணமகள் மற்றும் குணைபோடுகள் ஆகியனவும் 
அட்டவணை 2.2 இல் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

அட்டேதை 2.2: கட்டம் 1 இன் மாற்றுேழிகைின் சாைாம்சம்  

மாற்று 
ோழ்ோைப்பகுேி  

ெீைம் 
(km) 

சசயபடுத்ேக்கூடிய 
கட்டுமானங்கள் 
(பில்லியன் ரூபா) 

சோடர்புதடய 
ென்தமகள்  

சோடர்புதறய 
குதறபாடுகள்  

A‐B‐N 45 129 

 
• புணகயிைத 
கடணவக்கு அருகில் 
தசல்வதனோல் 
மீள்குடிவயற்ைம் 
மற்றும் சமூக 
போதிப்புகள் 
குணைவணடயும்  
 
• குணைவோன 
தசோத்துக்கணளப் 
போதிக்கும்  (791) 
 

• அதிக கட்டுமோன 
தசலவுகள்  

A‐C‐N 46 113 

• பண்டோைநோயக்க 
விமோன 
நிணலயத்துக்கு 
இலகுவோன 
போணதயிணன 
வழங்கும்  

 
•அதிகளவோன 
தசோத்துக்கணளப் 
போதிக்கும் (916).  
 
• சமூக போதிப்புகணள 
உண்டுபண்ணும்  
 
• அதிக கட்டுமோன 
தசலவுகள் 

D 42 96 

•புதிய களனி 
போலத்துக்கு வமலோக 
மற்று சந்திக்கோன ம் 
OCH/CKE  வோகன 
தநரிசணல நீக்குதல் 

•அதிகளவோன 
தசோத்துக்கணளப் 
போதிக்கும் (900) 
 
• தகோழும்பு 
வகோட்ணடக்கு வநைோன 
இணைப்புணன 
ஏற்படுத்தோது  
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மாற்று 
ோழ்ோைப்பகுேி  

ெீைம் 
(km) 

சசயபடுத்ேக்கூடிய 
கட்டுமானங்கள் 
(பில்லியன் ரூபா) 

சோடர்புதடய 
ென்தமகள்  

சோடர்புதறய 
குதறபாடுகள்  

• சமூக போதிப்புகணள 
உண்டுபண்ணும்  
• OCH இன் புதிய 
மோற்று வழியுடன் 
இணைவது 
கடினமோகும்  

  
 
 

Q-B-H 
 
 
 

36.5 128 

 புதிய களனி 
போலத்துக்கு 
வமலோக மற்று 
சந்திக்கோன ம் 
OCH/CKE  வோகன 
தநரிசணல 
நீக்குதல் 

 புணகயிைத 
கடணவக்கு 
அருகில் 
தசல்வதனோல் 
மீள்குடிவயற்ைம் 
மற்றும் சமூக 
போதிப்புகள் 
குணைவணடயும்  

 OCH மற்றும் 
ததற்குக்கோன 
குறுகிய வழி 
ஆகும்  

 துணைமுகத்துக்கோன 
வநைடி 
ததோடர்பிணன 
ஏற்படுத்தோது. 

 ஓைளவோன 
தசோத்துக்கணளப் 
போதிக்கும்  (800) 

 அதிக கட்டுமோன 
தசலவுகணள 
ஏற்படுத்தும்  

 

 

தமோத்த தசலவோனது அட்டவணை 2.2 இல் தைப்பட்டுள்ளதுடன், இணவ தவவ்வவைோன 
வழிகளுக்கு ஏற்படும் தசலவுகணள சுட்டிக்கோட்டி நிற்கின்ைது. முடிவோக, வமலதிக கற்ணகக்கோக 
மோற்று வழி Q-B-H ததரிவு  தசய்யப்பட்டதுடன் இதன் கட்டுமோன தசலவு அதிகமோனதோக 
கோைப்படுவதுடன், குணைவோன மீள்குடிவயற்ை மற்றும் சமூக பிைச்சணனகணள தகோண்டதோகவும், 
குணைவோன சமூக தசலவுகணள தகோண்டதோகவும் கோைப்படும். இது OCH க்கு இணைவதற்கு 
குறுகிய துைத்திணன தகோண்டு கோைப்படுவது சிைப்போகும். ததற்கு வோகன தநரிசலோனது நகை 
மத்தியினுடோக மோைி அனுப்பப்படும். எவ்வோைோயினும் Q-B-H ஆனது சிைந்த மோற்று வழியோக 
ததரிவு தசய்யப்படும். இதற்கு வமலதிகமோக, இப்பகுதியில் குணைதளவோன நிலங்கள் 
போவிக்கப்படுவதனோல் குடியிருப்பு தசோத்துக்கள் போதிக்கப்படுவது குணைவோகும். இது அதிகளவோன 
கட்டுமோன தசலவிணன ஓைளவு ஈடுதசய்யும். 
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அதிவவக OCH உடன் இணைவதற்கு குறுகிய துைத்திணன தகோண்டு கோைப்படுவது சிைப்போகும். 
ததற்கு வோகன தநரிசலோனது நகை மத்தியினுடோக மோைி அனுப்பப்படும். ததோடர்பு ‘N’ 
தவனோவிட்டக்கும், ததோடர்பு  “H”  A6 உடன் இணைய மீரிகம இருந்து அம்வபபுஸ்ஸக்கும் 
ததோடர்புபடுத்தப்படும். அம்வபபுஸ்ஸ தம்புள்ணள A1 போணதயிணன விட A6 போணதயிலிருந்து 
அதிவவக போணதயுடன் இணைவது இலகுவோகும்.                

2.1.3.2 கட்டம் 2க்கான மாற்றுேழி ஆய்வுகள்  

மற்ணைய அருகுவழிக்கோன ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். மீரிகம ததோடக்கம் குருநோகல் 
வணையோன பகுதிக்கு எந்தவிதமோன குறுகிய போணதகளும் இல்ணல அத்துடன் குைிப்பிடத்தக்க 
நன்ணமகள் அணடயலங்கோைப்பட்டன. கட்டம் 2A மற்றும் 2B  இல் இைண்டு மோற்றுவழிகள் 
அணடயலங்கோைப்பட்டன. இதில் கட்டம் 2A மீரிகமவில் ஆைம்பித்து முன்வனோக்கி வடக்கு 
மற்றும் வடகிழக்கு பகுதியோக தசன்று தபலண்ததனிய A10 பகுதியில் விலக்கப்படுகின்ைது. 
கட்டம் 2B ஆனது கட்டம் 2A வில், வகோடகுருவ/ வில்கமுவவில் ஆைம்பித்து, குருநோகல் கிழக்குப் 
பகுதியில் பகுதியில் விலக்கப்படுகின்ைது. இது இைண்டுக்கும் ஒரு குைிப்பிடத்தக்க வித்தியோசம் 
உள்ளது.  கட்டம் 2 இல் வடக்கு பகுதியில் 22 கிவலோமீற்ைர், கட்டம் 2A ஆனது 2B இலிருந்து 
வித்தியோசப்படுகின்ைது. இவ்வழியோனது, A10 குருநோகல், தபலண்ததனிய பகுதியில் 
விலக்குவதணன போர்க்கிலும் A10 குருநோகல் புணகயிைத நிணலயத்துக்கு அருகில் விலத்துவது 
சிைந்ததோகும். கட்டம் 2 இல் வடக்குப் பகுதியோனது, கட்டம் 4 ததற்கு பகுதியிணன கிழக்கு 
வநோக்கியும், குருநோகல் புணகயிைத நிணலயத்திலிருந்து மீரிகணமக்கும், இணைப்பு கட்டம் 4  
மற்றும் குருநோகல் கட்டம் 2B ஆகியன விரும்பத்தக்க மோற்றுவழிகளோக 
ததரிவுதசய்யப்பட்டுள்ளன. கட்டம் 2B, குருநோகல் ததற்குப் பகுதியில் ததோம்தபோக்க மற்றும் 
வபோத்துவெை ஆகிய இைண்டு மோறும் இடங்கணள தகோண்டுள்ளது. உரு 2.3 கட்டம்  2 மற்றும் 4 
ஆகிய மோற்று வழிகணளக் கோட்டி நிற்கின்ைது. 
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உரு  2.3 Alternatives considered for section 2 and 4 

2.1.3.3 கட்டம் 4 மாற்றுேழிக்கான ஆய்வு   

கட்டம் 4 இன் ததற்குப் பகுதிக்கு 2 மோற்றுவழிகள் கோைப்படுகின்ைன. அணவ கட்டம் 4A மற்றும் 
கட்டம் 4B ஆகும். இதில் கட்டம் 4A ஆனது 2A விலத்தும் இடத்தில் A10 இன் குருநோகல் 
வமற்குப்பகுதியில் தபலந்வதனிய எனும் இடத்தில் ஆைம்பிக்கின்ைது. கட்டம் 4A கிழக்குப் பக்கமோக 
தபலந்வதனியவிலிருந்து, மீரிகணமக்கு அருகில் A6 இணன குறுக்கறுத்தவோறு தசன்று பின்னர் 
கிழக்குப் பக்கமோக A6 போணதக்கு சமோந்தைமோக தசல்கின்ைது. 
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வமலதிக கற்ணகயின் பின்னர் இவ்வழியில் தணைத்வதோற்ை அணமப்பியலில் கோைப்படும் 
குணைபோடுகளினோல் வமலதிக கற்ணகயின் பின்னர் நீக்கப்படும். ஆகவவ, இவ் அதிவவக 
போணதயிணன A6 உடன் இணைப்பதற்கு தசலவுகள் அதிகம் என நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதணன 
இணைப்பதோயின் ஒரு சிைந்த வணலயணமப்பு வதணவப்படும். இதற்கு வமலதிகமோக, இலங்ணக 
மின்சோை சணபயினோல புதிய அதியுயர் மின்சக்தியுணடய ததோடர்தபோன்ணை ஏற்படுத்துவதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆகவவ, குருநோகலின் கிழக்குப் பகுதியிலிருந்து தோழ்வோைம் ஊடோக A6 
போணதக்கு சமோந்தைமோக தம்புள்ணள வணைக்கும் தசல்லும். 

கட்டம்  4B யோனது, A10 போணதயின் கிழக்கு குருநோகல் நகைமத்திப் பகுதியிலிருந்து சுமோர் 1.7 km 
தூைத்தில், கிழக்கு குருநோகல் புணகயிைத நிணலயப் பகுதியில் ஆைம்பிக்கின்ைது. இதன் நீளத்துக்கு 
A6  போணதக்கு சமோந்தைமோக தசல்வதுடன், தணைத்வதோற்ை அணமப்பியல், குடியிருப்புகள் மற்றும் 
குளங்கள் கோைைமோக வழி அணமப்பிலிருந்து போரிய வவறுபோடுகள் கோைப்படுகின்ைன. குருநோகல் 
ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன தற்வபோணதய A6 போணதயோனது போணதவயோை அபிவிருத்திகள் 
மற்றும் குளங்கள் கோைைமோக அதிவவக போணதயளவுக்கு அபிவிருத்தி தசய்தல் கடினமோகும். 
ததரிவு தசய்யப்பட்ட போணத வழியில் A10 இலிருந்து வடக்கிணன வநோக்கியவோறு, தற்வபோதுள்ள 
புணகயிைத கடணவ ஆகியவற்ைிணன இைண்டு இடங்களில் தோண்டி, அைசுக்கு தசோந்தமோன 
கோைியினுடோக பயைம் தசல்கின்ைது. குருநோகல் ததோடக்கம் ெபைன வணையோன புணகயிைத 
போணத அணமப்பின் வபோது இது ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்படும். இதற்கு அணமவோக, கட்டம் 
4 க்கோன அணமப்போளர்கள் மற்றும் புணகயிைத போணத விரிவோக்கல் ஆகியவற்றுக்கு இணடயில் 
இணைப்புகணள ஏற்படுத்தல் அவசியமோகும். இவ் வழி /வரிணசயோனது வடவமல் பகுதியிணன 
வநோக்கி நகர்கின்ைது. இது தததுறு ஓயோ மற்றும் கிழக்கு பத்தலதகோட குளம் ஆகியவற்ைிணன 
கடப்பதற்கு முன்னர் வயல் நிலங்கள், மை நடுணகப் பகுதிகள் ஆகியவற்ைினுடோக தசல்கின்ைது.          

இது பின்னர் வடக்கு வநோக்கி திரும்பி, B409 ததோடங்கஸ்லந்த போணதயிணன குறுக்கறுக்கின்ைது. 
வமலும் இப்போணத தமல்சிரிபுைவுக்கு தசல்வதற்கு முதல் வயல் நிலங்கள், மை நடுணகப் பகுதிகள் 
ஆகியவற்ைினுடோக ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. இக்வகள்விப்பத்திைம் தமல்சிரிபுைவுக்கு அருகில் 
வசணவ மோறும் பகுதிணயயும் தகோண்டுள்ளது. தமல்சிரிபுைவுக்கு வடக்குப் பகுதியில் குன்றுகள் 
கோைப்படுவதோல், கவலதவல பகுதியில் உள்ள அடுத்த வசணவ மோறும் பகுதியிணன அணடய 
முதல் தணைத்வதோற்ை அணமப்பிணன சரி தசய்யும் வணகயில் தவட்டி, நிைப்புதல் வவணலகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். 

இப்பணதயோனது தம்புள்ணள நகைத்திலிருந்து ஏைத்தோள 4.5 km தூைத்தில் அணமந்துள்ள  கண்டி-
யோழ்ப்போைம் A9 அதிவவக போணதயிணன குறுக்கறுப்பதற்கு முன்னர்   வயல் நிலங்கள், மை 
நடுணகப் பகுதிகள் ஆகியவற்ைினுடோக ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. இது தம்புள்ணள ஊடோக 
உடறுத்து மிரிஸ்வகோைிஓயோ சந்தியிலிருந்து 0.5 km வடக்கோக, A9, A6 உடன் சந்திக்கும் பகுதியில் 
விலத்துகின்ைது.                   

இறுதியோக உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயிணன உரு 2.4 கோட்டி நிற்கின்ைது        
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உரு  2.4: CEP யின் இறுேியான ேழி 

2.1.3.4 இறுேி ேழியதமப்தப சேரிவு சசய்ேல்  

அணனத்து மோற்று வழிகணளயும் கருத்தில் தகோண்டு இறுதியோக அணமக்கப்பட்ட போணதயில் 
வமற்தகோள்ளப்படும் வமலதிக கற்ணககளோக; 

1. கட்டம் 1 –கடவத்ணத-மீரிகம-அம்வபபுஸ்ஸ - Q-B-H கடவத்ணத மோறும் பகுதியில் 
ஆைம்பித்து கம்பகோவுக்கோன புதிய வழி வணை மற்றும் புதிய வழி H அம்வபபுஸ்ஸ 
வணைக்கும்      

2. கட்டம் 2 - மீரிகம- குருநோகல் கட்டம் 2B மீரிகமவில் ஆைம்பித்து சரியோக வடக்கு, 
வடகிழக்கு வநோக்கி, A-10 இல் குருநோகல் புணகயிைத நிணலயத்துக்கு அருகில் 
விலத்தப்படுகின்ைது.  

3. கட்டம் 4 – குருநோகல் – தம்புள்ணள கட்டம் 4B- கட்டம் 4B A10, கிழக்கு குருநோகல் 
நகைப்பகுதியிலிருந்து ஏைக்குணைய 1.7 km தூைத்தில் ஆைம்பிக்கிைது. இதன் முழு 
நீளத்துக்கும் A6 க்கு சமோந்தைமோக தசல்கின்ைது.    
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2.2 உத்தேசிக்ப்பட்ட ேிட்டத்ேின் ேிேைைம்   

மத்தி அதிவவக போணதயோனது வமல் மோகோைத்திணன வடக்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகணள 
இணைப்பதோக அணமகின்ைது. உத்வதசிக்ப்பட்ட CEP யின் கட்டம் 1, 2 மற்றும்  4 ஆகியன 
இலங்ணகயின் வமற்குப்பகுதி, வட வமற்கு மற்றும் மத்திய மோகோைம்  பகுதியினுள் 
அடங்குகின்ைன.  

2.2.1 ேிட்ட அதமேிடம்   

வமவல குைிப்பிட்ட மோகோைங்களினுள் கம்பகோ, குருநோகல், வககோணல, மோத்தணள ஆகிய 
மோவட்டங்களினுள் அடங்குகின்ைது. கிைோம உத்திவயோகத்தர் பிரிவு, மோவட்ட தசயலோளர் பிரிவு 
ஆகியன பின்வரும் அட்டவணை 2.5 இல் தைப்பட்டுள்ளன. அத்துடன், போதிக்கப்பட்ட நிர்வோக 
மோவட்டங்களின் தைவுகள் மற்றும் கிைோம உத்திவயோகத்தர் பிரிவுகள் ஆகியன பின்னிணைப்பு  2.1 
இல் தைப்பட்டுள்ளன.      

அட்டேதை 2.2: உத்தேசிக்ப்பட்ட CEP யின் கட்டம் 1, 2 மற்றும்  4  இல் 
பாேிக்கப்பட்ட ெிர்ோக மாேட்டங்கள்  

கட்டம்  மோகோைம்  மோவட்டம்  DS பிரிவு  GN  
பிரிவுகளின் 
எண்ைிக்ணக  

MC, UC 
அல்லது  PS 

கட்டம்1 
(கடவத்ணத 
ததோடக்கம் 
மீரிகம) 

வமல் 
மோகோைம்  
 

கம்பகோ  
 

மகோை  5 மகோை PS 
கம்பகோ 18 கம்பகோ PS 

கம்பகோ MC 
மினுவன்தகோட  4 மினுவன்தகோட 

PS 
அத்தனகல்ல  12 அத்தனகல்ல 

PS 
மீரிகம 16  மீரிகம PS 

கட்டம் 2 
(மீரிகம 
ததோடக்கம் 
குருநோகல் 
வணை) 

வமல் 
மோகோைம்  
 

கம்பகோ  
 

மீரிகம மீரிகம PS 
திவுலபிட்டிய  2 திவுலபிட்டிய 

PS 
வடவமல் 
மோகோைம்  
 

குருநோகல்  அளவுவ 7 அளவுவ PS 
நோைம்மல  9 நோைம்மல PS 
வைீம்புதெதை  6 தபோல்கோதவல 

PS தபோல்கோதவல  14 
குருநோகல் 6 குருநோகல் PS 

& குருநோகல் 
MC 
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கட்டம்  மோகோைம்  மோவட்டம்  DS பிரிவு  GN  
பிரிவுகளின் 
எண்ைிக்ணக  

MC, UC 
அல்லது  PS 

கட்டம் 2 
(அம்வபபுஸ்ஸ 
ததோடுக்கும் 
வதீி)  
 

வமல் 
மோகோைம்  

கம்பகோ  மீரிகம  13 மீரிகம PS 

சப்ைகமுவோ 
மோகோைம் 

வககோணல  வைக்கோதபோல  3 வைக்கோதபோல 
PS 

கட்டம் 4 
(குருநோகல் 
ததோடக்கம் 
தம்புள்ணள 
வணை) 

வட வமல் 
மோகோைம்  

குருநோகல்  குருநோகல்  1 குருநோகல் MC 

மலவபிட்டிய  7 குருநோகல் PS 
மோவத்தகம  9 மோவத்தகம PS 
இப்பகமுவ 14 இப்பகமுவ PS 
ரிதிகம  5 ரிதிகம PS 

மத்திய 
மோகோைம்  

மோத்தணள  கவலதவல  10 கவலதவல PS 
தம்புள்ணள  4 தம்புள்ணள PS 

சமாத்ேம் 4 4 18 163 17 
 
DS – பிைவதச தசயலோளர்  
MC – மோநகை சணப (உள்ளூர் அதிகோைசணப) 
UC – நகை சணப (உள்ளூர் அதிகோைசணப) 
PS – பிைவதச சணப (உள்ளூர் அதிகோைசணப) 

2.2.2 ேிட்ட ேதைபடம்   

இதிவவக போணதயின் தமோத்த நீளம் 136.9 km ஆகும். (கடவத்ணதயிளிருந்து தம்புள்ணள வணை) 
இது 14 உள்ளக மோறும் பகுதிகணளயும், 3 அணமப்பு மோறும் பகுதிகணளயும் (கடவத்ணத,மீரிகம 
வடக்கு (வில்வத்த) மற்றும் தபோத்துவெை) மற்றும் 11 வசணவ மோறும் பகுதிகணளயும் மற்றும் 
அம்வபபுஸ்ஸ சந்தி ஆகியவற்ைிணன தகோண்டுள்ளது.       

மோறும் பகுதிகள் ததோடர்போக அட்டவணை 2.6 இல் தைப்பட்டுள்ளது  

அட்டேதை 2.3:  CEP யின் கட்டம் 1, 2 மற்றும் 4 இல் காைப்படும் உள்ைக மாறும் 
பகுேிகள்  

உள்ைக மாறும் 
இடம்  

கடேத்ேியிைிருந்து 
தூைம்  (0.000 km) 

உள்ைக 
மாறுதகயின் 
ேதக  

ேிேைைம்  

கடவத்ணத 
0.000 

வணக  IC தவளி வட்ட அதிவவக போணதயுடன் 
வணக  IC  



 

  31 

 

உள்ைக மாறும் 
இடம்  

கடேத்ேியிைிருந்து 
தூைம்  (0.000 km) 

உள்ைக 
மாறுதகயின் 
ேதக  

ேிேைைம்  

கம்பகோ  11.3 வணக  IC கம்பகோ மினுவன்தகோட புதிய போணத  

வவயன்தகோணட  22.0 வணக  IC வசணவ IC தவயன்தகோணடயுடன் –
ருவன்தவல்ல  (B445) வதீி  

மீரிகம ததற்கு  
33.37 

வணக  IC மீரிகம திவுலபிட்டிய நீர்தகோழும்பு 
வதீி  

மீரிகம வடக்கு  
37.8 

வசணவ / 
வணக  IC  

வசணவ IC பசியோல கிரியுள்ள போணத 
மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ இணைக்கும் 
போணதயுடன் வணக IC 

அம்வபபுஸ்ஸ  47.1 Junction அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல்  – 
திருவகோைமோணல வதீி  (A006 Road) 

நக்கலகமுவ  
55.5 

வணக  IC அளவ்வவுடன் வசணவ IC – 
அம்வபபுஸ்ஸ (B008) வதீி  

தபோத்துவெை 
62.8 

வணக  IC CEP யின் கட்டம் 3 யுடன் வணக IC 
(அதிவவக போணத கண்டிடன் 
இணையும் ) 

தம்வபோக்க  
70.4 

வணக  IC அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல் – 
திருவகோைமோணல வதீி (A006 வதீி) 

குருநோகல்  75.8 வணக  IC கடுகஸ்வதோட்ட  – குருநோகல் – 
புத்தளம் வதீி (A 010 வதீி) 

ரிதீகம  92.6 வணக  IC தல்தகோடப்பிட்டிய – யட்டவத்த  – 
ததோம்பவவல  வதீி (B409) 

தமல்சிைிபுை  101.9 
 

வணக  IC அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல் – 
திருவகோைமோணல வதீி (A006 வதீி) 

கவலதவல  
115.4 

வணக  IC அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல் – 
திருவகோைமோணல வதீி (A006 வதீி) 
 

தம்புள்ணள  (A- 
9) 129.5 வணக  IC கண்டி-யோழ்ப்போைம் வதீி  (A009 வதீி)  

தம்புள்ணள   
136.9 

வணக  IC அம்வபபுஸ்ஸ – குருநோகல் – 
திருவகோைமோணல வதீி (A006 வதீி) 
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2.2.3 ேிட்டப் பகுேியின் உரிதமகள்   

மத்தி அதிவவக போணதயின் (CEP)  கட்டம் 1, 2 மற்றும் 4 ஆகியவற்ைின் வழிகள் குணைந்தளவில் 
தனியோர் கோைிகளினுடோகவும், சிைியளவில் அைச நிலங்கள் மற்றும் நிறுவகங்களினுடோகவும் 
தசல்கின்ைது.  

திட்ட நிலத்துக்கோன தோழ்வோைப் பகுதி ROW RDA யினோல் இனங்கோைப்பட்டது. இதற்குற்பட்ட 
அணனத்து நிலப்பகுதிகளும் நில அபகரிப்பு சட்டத்தினுடோக 1950 (LAA) அபகரிக்கப்படும். திட்ட 
ஆைம்பத்துக்கு முன்னவை அணனத்து நில அபகரிப்புகளும் வமற்தகோள்ளப்படும். நில அபகரிப்புகள் 
முடிவுற்ை பின்னர் இப்பகுதிகள் திட்ட வவணலகளுக்கோக RDA க்கு நிணலயோக்கப்படும்.       

2.2.4 அதனத்து ேிட்ட பகுேிகைினதும் அதமப்பு ேிேைைம் 

திட்ட முகோணமத்துவ அணமப்பு (PMU) ஏற்கனவவ திட்ட அணமப்பு விவைைத்திணன 
நிணைவவற்ைியுள்ளது. முணையோன குறுக்குப் பகுதி மற்றும் உள்ளக மோறும் பகுதிகள் ஆகியன 
பிண்ைிணனப்பு 2.5 மற்றும்  2.6.  இல் தைப்பட்டுள்ளது. நில அபகரிப்புகள் போணதயின் இரு 
மருங்கிலும் 6 வரிணசயோக்குவத்ர்கு உதவும். (அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்புக்கு 2 வரிகள்). 

அதிவவக போணதயோனது வமம்போலங்கள், போலங்கள், கல்தவட்டுகள் மற்றும் நில அணமப்பினோல் 
அணமக்கப்பட்ட போதுகோப்பு அணமப்புகள் ஆகியவற்ைினோல் நிர்மோைிக்கப்படும். இது ததோடர்போன 
சுருக்கம் அட்டவணை 2.7 இல் தைப்பட்டுள்ளது.  இதில் மீரிகம பகுதியில் ஒரு வசணவப் பகுதியும் 
அணமந்துள்ளது. அணமப்புகளின் அட்டவணை பின்னிணைப்பு 2.4 இல் தைப்பட்டுள்ளது.   

அட்டேதை  2.4: அதனத்து ேிட்ட பகுேிகைினதும் அதமப்பு ேிைக்கம்  

ேதக  அதமப்பு ேிைக்கம்  

கட்டம் 1 கட்டம் 2 கட்டம்  4 

மீரிகம-
குருொகல்  

அம்தபபுஸ்ஸ 
சோடுப்பு 

ேேீி  
1 பகுதியின் நீளம்  (km) 37.0 39.7 9.3 60.3 
2 வமம்போலத்தின் நீளம் (km) 10.2 1.6 - 0.8 
3 தவட்டும் நீளம்  (km) 3.3 5.0 2.7 9.5 
4 நிைப்பும் நீளம்  (km) 23.3 33.0 6.6 49.9 
5 பக்க அணையின் உயைம்  

(m) 08 06 - 06 

6 ROW# அகலம்   (m) 75 70 20 65 
7 வரிகளின் 

எண்ைிக்ணக  
ஆைம்ப  04 04 02 04 
இறுதி  06 06 02 06 

8 மோறும் 
பகுதிகளின் 
எண்ைிக்ணக  

அணமப்பு   01* - - 
வசணவ  04 04 - 05 
சோந்தி  - - 01 - 
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ேதக  அதமப்பு ேிைக்கம்  

கட்டம் 1 கட்டம் 2 கட்டம்  4 

மீரிகம-
குருொகல்  

அம்தபபுஸ்ஸ 
சோடுப்பு 

ேேீி  
9 கீழ் கடணவகளின் 

எண்ைிக்ணக  
08 07 02 30 

10 போலங்களின் எண்ைிக்ணக   13 13 - 07 
11 வடிகோல் அணமப்பிணன 

வழங்குதல்  
வமற்பைப்பு மற்றும் பகுதி வமற்பைப்பு வடிகோல் ஆகிய 
இைண்டு பகுதிகளும், நீரின் தமோத்த அளவிணன மற்றும் 
பிரித்து வழங்குவதற்குரிய வநைம் ஆகியவற்ைிணன  
ணமயமோக தகோண்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது (விரிவோன நீர் 
நிணலயியல் கற்ணக)  அணனத்து வடிகோல் 
பகுதிகளிலும் வதணவயோன குழோய் கல்தவட்டுகள், பக்க 
வடிகோல் அணமப்புகள், பிடிக்கும் பகுதிகள்/ சரிவு 
சுவர்கள் ஆகியன வழங்கப்படும்.  

12 வசணவப்பகுதிகள்  01 (மீரிகம)    

01* - வபோத்துவகை மோறும் பகுதி    # - சைோசரி ROW 

2.2.5 கட்டுமானத்ேின் முதறதமகள்   

2.2.5.1 கட்டுமானத்ேின் தபாது தகயாைப்படும் பிைோன முதறதமகள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP திட்டத்துக்கோக, போைமோன இயந்திைநகல் மற்றும் உபகைைங்கணளப் 
பயன்படுத்தி தைமோன போணத நிர்மோை நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும். தபக்வகோ, வடோசர், கிவைன்  
மற்றும் தபரிய ணக கிைப்வபர்ஸ் ஆகியன பயன்படுத்தப்படும். ஆறுகளுக்கு குறுக்கோக 
கட்டுமோனங்கள் வரும் சந்தர்ப்பத்தில் நீருடன் சம்பந்தப்பட்ட உபகைைங்களோன, வபோந்துன் 
தமௌண்டட் உபகைைம் வபோன்ைணவ பயன்படுத்தப்படும். வரிப்பிரிப்பு மற்றும் இறுதியோன 
வவணலப்போடுகள் ஆகியன மனிதர்களினோல் வமற்தகோள்ளப்படும்.   

2.2.5.2 ெிர்மாை ேிட்டமிடல்  

திட்ட தைம் மற்றும் சுற்ைோடல் வநோக்க்கங்கணள அணடயும் தபோருட்டு நிர்மோை வவணலகள் 
முன்கூட்டிவய திட்டமிடப்படும். உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் பிைதோன திட்ட அணமப்பிணன 
தகோண்வட விவைமோன கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் தயோரிக்கப்படும். வவணல உணடப்பு 
நடவடிக்ணககள் (WBS) முலமோக கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் முணையோக அணமக்கப்படும். பைம் 
தசலுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நடவடிக்ணககளினோல் சுற்ைோடல் தோக்கங்கள் குணைவோக்கப்படுதல் 
ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்படும். அதிக சுற்ைோடல் தோக்கங்களுடனோன தசயற்போடுகள் 
ததோடர்பில் அதிக கவனம் தசலுத்தப்பட்டு அவற்ைிணன தைிப்பதற்கோன நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்.   
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2.2.5.3 தேதேயான கட்டுமான சபாருட்கைின் அைவும், கல் உதடக்கும் இட 
முகாதமத்துேமும்  

கட்டுமோன தபோருட்களுக்கோக பயன்படுத்தப்படும் உணடப்பு நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும் 
இடங்களில், இக்கட்டத்தில் தபோருட்கள் இனங்கோைப்படவில்ணல. இருந்தும், தபோருட்கள் 
கிணடக்ககூடிய இடங்கள் சில அணடயலங்கோைப்பட்டுள்ளன. முணையோன EPL அனுமதிப்பத்திைம் 
கோைப்படும் உணடக்கும் இடங்கள் மோத்திைம் பயன்படுத்தப்படும். சில புதிய உணடக்கும் 
இடங்களுக்கு விவசட அனுமதிப்பத்திைங்கள் வதணவயோக உள்ளது. வதணவயோன அனுமதிகள் 
GSMB, பிைவதச சணப, பிைவதச தசயலோளர்,மற்றும் வடக்கு வமல் மோகோை சுற்ைோடல் அதிகோைசணப 
(NWP-EA)  அல்லது CEA ஆகிய அணமப்புகளிடமிருந்து தபைப்படும். அனுமதி தபைப்பட்ட உணடப்பு 
வமற்தகோள்ளப்படும் இடங்கள் பிண்ைிணனப்பு 2.7. தைப்பட்டுள்ளது. இவ் CEP க்கு, கட்டம் 1, 2 
மற்றும் 4 க்கு வதணவயோன தபோருட்களின் அளவுகள் அட்டவணை 2.5 இல் தைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டேதை  2.5: CEP யின் கட்டம் 1,2 மற்றும் 4 க்கு கைிக்கப்பட்ட தேதேயான 
சபாருட்கள்   

 
ெீைம்  
Km 

ெிலம்  
m3 

சமாத்ேம்  
m3 

சசீமந்து  
Mt 

மண் 
m3 

கம்பிகள்  
Mt 

கட்டம்  1 
கடேத்தே-மீரிகம  
(0+500-37+090) 36.59 3,036,601.55 1,063,871.81 266,491.63 400,180.53 72,393.52 

கட்டம்  2 
மீரிகம-குருொகல்  
(37+090-76+810+ (9+300)) 

39.72 
+ 9.3 7,415,348.31 1,046,832.40 151,277.32 220,570.93 36,902.20 

கட்டம்  4 
குருொகல்-ேம்புள்தை  
(76+810-137.110) 60.3 11,048,405.07 1,480,297.82 193,673.48 278,138.66 38,726.22 
சமாத்ேம்  136.61 21500354.93 3591002.03 611442.43 898890.12 148021.94 

2.2.6 தேதேயான மற்றும் இருக்கும் தேதலசக்ேிகள் 

கட்டுமோன வவணலகள் பிைதோன கட்டுமோன ஒப்பந்தக்கோைரிடம் ஒப்பணடக்கப்பட, அவர் கட்டுமோன 
வவணலகளுக்கு வதணவயோன வவணலயோட்கணள வசர்த்துக்தகோள்வோர். வவணலயோட்கள் பகுதி வநை 
அடிப்பணடயில் வவணலக்கு அமர்த்தப்படுவவதோடு, ROW க்கு உட்பட்ட பகுதியில் எந்த குடியிருப்பு 
வவணலயோட்களும் வவணலக்கு அமர்த்தபட மோட்டர்கள். எவ்வோைோயினும், ஒரு குைிப்பிட்ட 
எண்ைிக்ணகயோன வவணலயோட்கள்   கட்டுமோன கோலம் முழுவதிலும், கட்டுமோன இடத்தின் 
பைோமரிப்பு மற்றும் தபோருட்கணள போதுகோப்பதற்கோக அமர்த்தப்படுவர். அருகிலுள்ள 
கிைோமங்களிலிருந்து திைணமயோன மற்றும் திைணமயற்ை வவணலயோட்கள் வவணலக்கு 
அமர்த்தப்படுவர். குைிப்பிட்ட எண்ைிக்ணகயோன திைணமயோன வவணலயோட்கள் வவறு 
இடங்களிலிருந்து வவணலக்கு அமர்த்தப்படுவர். வமலும், குைிப்பிட்ட எண்ைிக்ணகயோன 
தவளிநோட்டு வவணலயோட்களும் வவணலக்கு அமர்த்தப்படுவர். 
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2.2.7 இயக்க காலத்ேின் தபாது தேதேப்படும் பைாமரிப்பு சசயற்பாடுகள் 

அதிவவக போணத பைோமரிப்போனது அதன் பிைதோன வநோக்கங்களோன தபோதுமக்களுக்கோன போதுகோப்பு, 
திைணமயோன அதிவவக பயைம் ஆகியவற்றுக்கு மிக முக்கியமோனதோக அணமகின்ைது. 
பைோமரிப்புக்கோக வோகனவழிகள், பக்கபகுதிகள், பிைதோன அணமப்புகள், வடிகோல் அணமப்புகள் 
மற்றும் வமற்பைப்புகள், போதுகோப்பு தளபோடங்கள் மற்றும் அதிவவக போணத தளபோடங்கள் ஆகியன 
கோைப்படுகின்ைன.        

அதிவவக போணத பைோமரிப்போனது பைோமரிப்பு நிணலயத்தினுடோக வமற்தகோள்ளப்படுகின்ைது. இவ் 
நிணலயத்தின் பைோமரிப்புக்கோக CEP யினோல் வதணவயோன வசதிகள் வழங்கப்படும்.    

பைோமரிப்பு வழிகோட்டி தயோர் தசய்யுமோறு பரிந்துணை தசய்யப்பட்டுள்ளது. இவ் வழிகோட்டியில் 
முணையோன பைோமரிப்புக்கோன முணைணமகள் மற்றும் இயக்க கோலத்திலோன ஏணனய பைோமரிப்பு 
ததோடர்போன விடயங்கள் உள்ளடங்குகின்ைன. பைோமரிப்பு வழிகோட்டியோனது பின்வரும் 
விடங்கணள உள்ளடக்குகின்ைது. 

 பைோமரிப்பு தைம் ததோடர்போன விடயங்கணள உள்ளடக்கியுள்ளது மற்றும் அதிவவக 
போணதயினோல் வழங்கப்படும் வசணவயின் மட்டங்கள் ஆகியவற்ைிணன வழங்குகின்ைது.  

 பைோமரிப்பு திணைக்களத்தின் பைோமரிப்பு வசணவகணள வழங்குதல் ததோடர்பில் உள்ள 
தபோறுப்புகள்  

 பைோமரிப்பு வசணவகணள வழங்குவதில் போைோபட்சம் மற்றும் வநர்த்தியோன வசணவ ஆகியன 
உறுதிப்படுத்தப்படும். 

2.2.8 ெில அபகரிப்பு, மீள் குடியமர்த்ேல்/ மீள் குடிதயற்றல், ெஷ்ட ஈட்டு 
முதறதமகள் ஆகியன சோடர்பான ேகேல்கள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP யின், நில அபகரிப்பு, மீள் குடியமர்த்தல்/ மீள் குடிவயற்ைல், நஷ்ட ஈட்டு 
ஆகிய ஒவ்தவோரு பகுதியிணனயும் தோங்கும் வணகயில் முழுணமயோன மீள்குடிவயற்ைத் 
திட்டமோனது தயோரிக்கப்படும். நஷ்ட ஈடுகள் அைசின் சட்டதிட்டங்கள் மற்றும் விதிகளுக்கணமய 
வழங்கப்படும். நஷ்ட ஈடுகள் 2013 அைசின் விதிகளுக்கணமய வழங்கப்படும்.    

2.2.9 ேிட்டத்ேின் ஏோேது கட்ட அபிேிருத்ேி ெடேடிக்தககள் மற்றும் தெை 
அட்டேதை   

மத்தி அதிவவக திட்டமோனது அைசினோல் முன்னுரிணம வழங்கப்பட்ட திட்டமோகும். திட்டத்தின் 
அணனத்து கட்டங்களும் ஐந்து வருட கோலத்துக்குள் நிணைவவற்ைப்படும். சிவில் கட்டுமோன 
வவணலகள் 2016 ஆண்டின் இைண்டோவது கோலோண்டு பகுதியில் இறுதியில் ஆைம்பிக்கப்படும். நிர்மோை 
வவணலகளின் வநை அட்டவணை 2.9 இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது.   
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அட்டேதை  2.6: கட்டுமான தேதலகைின் தெை அட்டேதை  
கட்டம்  நடவடிக்ணக/ஆ

ண்டு  
 

2016 2017 2018 2019 2020 

 கோலோண்டு  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

கட்டம்1 
(கடவத்ணத 
ததோடக்கம் 
மீரிகம) 

ஒப்பந்தத்ணத 
வழங்குதல்  

                    

சிவில் 
வவணலகள்  

                    

கட்டம்2 
(மீரிகம 
ததோடக்கம் 
குருநோகல் 
வணை) 

ஒப்பந்தத்ணத 
வழங்குதல்  

                    

சிவில் 
வவணலகள்  

                    

கட்டம்2 
(மீரிகம 
ததோடக்கம் 
அம்வபபுஸ்
ஸ)  
 

ஒப்பந்தத்ணத 
வழங்குதல்  

                    

சிவில் 
வவணலகள்  

                    

கட்டம்4 
(குருநோகல் 
ததோடக்கம் 
தம்புள்ணள 
வணை) 

ஒப்பந்தத்ணத 
வழங்குதல்  

                    

சிவில் 
வவணலகள்  

                    

2.2.10 எேிர்கால ேிஸ்ேரிப்புகள் 

அதிவவக போணதயின் கட்டம் 3 தபோத்துதெை உள்ளக மோறும் பகுதியுடன் வசருகின்ைது, இது 
கண்டிக்கோன வழியிணன ஏற்படுத்துகின்ைது. இவ் அதிவவக போணதயோனது தம்புள்ணளயிளிருந்து 
வடக்கு மற்றும் கிழக்கு பகுதிகள் வணை விஸ்தரிக்கப்படும். இவ் அதிவவக போணதயோனது 
எதிர்கோலத்தில் 6 வரிகணள தகோண்டதோக அணமக்கப்பட நியமிக்கப்படும்.    

2.2.11 ேிட்ட சசலவுகள், மூலேனங்கள் மற்றும் ெிேியுேவும் மூலங்கள் 

அதிவவக போணதயின் தமோத்த தசலவோனது ஏைத்தோள 445.30 பில்லியன் ரூபோ ஆகும். கட்டம்  1, 
2 மற்றும்  4 க்கோன தசலவு 350.64 பில்லியன் ரூபோ ஆகும். அட்டவணையோனது 2.10  
திட்டத்துக்கோன தசலவுகளின் சோைோம்சத்திணன கோட்டி நிற்கின்ைது. கடவத்ணத ததோடக்கம் மீரிகம 
வணையோன பகுதிக்கு சீனோவின் எக்ஸ்இம் வங்கியோல் நிதியுதவி தசய்யப்படும். கட்டம் 2 க்கு ADB 
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யினோல் நிதியுதவி தசய்யப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. கட்டம் 4 க்கு இலங்ணக 
அைசோங்கம் நிதியுதவி வழங்கும். 

அட்டேதை  2.7: CEP க்கான சசலவுகைின் சுருக்கம் 

ஒப்பந்ே கூட்டு  பகுேிகள்  தூைம் 
km 

ேரிகைற்ற 
சசலவு 

(பில்லியன் 
ரூபா) 

சசலவு 
(பில்லியன் 

ரூபா) 

கட்டம்  1 – A கடவத்ணத-மீரிகம   36.54  127.88 141.95 
கட்டம் 2 – A மீரிகம-குருநோகல்  39.72 77.08 86.71 
கட்டம் 2  அம்வபபுஸ்ஸ ததோடுக்கும் வதீி (9.3 km) 9.3 9.60 10.81 
கட்டம் 3 – A வபோத்துவெை –கலதெதை  32.5 94.66 106.51 
கட்டம் 4 – A குருநோகல்-தம்புள்ணள  60.15 136.08 153.10 

CEP க்கான சமாத்ேம்   445.30  

மூலம் (வதீி அபிவிருத்தி அதிகோைசணப) 
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அத்ேியாயம் 3: ேிஸ்ேரிக்கப்பட்டுள்ை சுற்றாடல் ேிைக்கம் 

3.1 ஆய்வு பகுேி 

மத்திய சுற்ைோடல் அதிகோைசணபயினோல் வழங்கப்ட்ட  (TOR) விதிமுணைகளில் குைிப்பிடப்பட்ட 
படி சுற்ைோடல் தோக்க மதிப்படீ்டு அைிக்ணக தயோரிக்கும் வபோது ஆய்வு பகுதியில். முதன்ணமயோன 
வழியில்  (வரிணச) கைக்தகடுப்பு  தசய்யப்பட்டது. அதிவவக சுவடு ணமயத்தில் வகோட்டிற்கு இரு 
புைமும், 60 மீ  மற்றும் ஒரு இட ஒதுக்கீடு விளிம்பில் இருந்து இருபுைங்களிலும் 100 மீட்டர் 
அகலமும் மண்டலம் கடவத்த (Ch 0+000)  இருந்து தம்புள்ணள (Ch 136+960) மற்றும் விவ்வத்ணத 
(Ch 0+000) அம்வபபுஸ்ஸ (Ch 9+174). 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயில் அணமந்துள்ள போதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தபௌதீக 
உயிரியல் மற்றும் சமூக சூழலிலின் அடிப்பணட நிணலமகள் பற்ைிய மதிப்படீு நடத்தப்பட்டது. 
ROW இருந்து சுமோர் 1 கி.மீ. தூைத்தினுள் உள்ளடங்கும் கோடுகள் மத இடங்களில், போடசோணலகள் 
மற்றும் ததோல்லியல் முக்கியமோன இடங்களில் அணனத்தும் அணடயோளம் கோைப்பட்டது. இப் 
பகுதியில் வமல்நீவைோணட நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மற்றும் கீழ்நிணல நீரியல் தோக்கங்கள் மதிப்படீு 
தசய்யப்பட்டது. ஆய்வுகள் அக்வடோபர் 2013 முதல் வம 2014 வணை ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன  

3.2 சபௌேகீ சுற்றாடல் 

3.2.1 ேதைத்தோற்றம் புேியதமப்பியல் மற்றும் மண் 

3.2.1.1 சபாது மற்றும் அடித்ேை புேிசோழிநுட்பேியல்  ேிைக்கம் 

முன்தமோழியப்பட்ட வதீி தநடுகிலும் வபஸ்தமண்ட் நிலவியல் கோைைமோக போணை  போணைகளுக்கு 
வதீியின் இரு பக்கங்களிலும் 2 கி.மீ இணடத்தணடப்பகுதி ஆய்வு தசய்யப்பட்டது. சுைங்கப் 
பைியகம் (GSMB) உருவோக்கப்பட்டது 100 000 வணைபடங்கள் புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் கள 
ஆய்வுகள் தசய்யப்பட்டன. தபோதுவோக, அணனத்து அடித்தள போணை அடுக்குகள் 
முன்தமோழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் அணமந்துள்ளது பலவனீமோன பகுதிகள் மற்றும் போணை 
ததோடர்பு எல்ணலகணள முன்தமோழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் தபோதுவோக உள்ளன. இப் பகுதியில் 
தற்வபோது வமஜர் போணைகள் பின்வருமோறு உள்ளதணன விளக்க முடியும் (இணைப்பு 3.2.3.), 

• வவறுபடுத்தப்படோத சோர்வனோக்ணகட்டு 
• வவறுபடுத்தப்படோத தநய்ஸ் பட்ணட 
• சோர்வனோக்ணகட்டு தநய்ஸ் 
• கிைோணனட் தநய்ஸ் 
• கறுப்பு அப்ைகம் ெோர்ன்பிதலண்டு தநய்ஸ் 
• ெோர்ன்பிதலண்டு கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் 
• quartzite 
• Pegmatitic கருங்கல் 
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தேறுபாடற்ற சார்தனாக்தகட்டு / தேறுபாடற்ற செய்ஸ் பட்தட 

வவறுபோடற்ை சோர்வனோக்ணகட்டு மற்றும் பட்ணட தநய்ஸ் முக்கியமோக முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக வசர்த்து போணை தவளிவய குணைந்தளவு பிைதிபலிக்கின்ைன. எனினும், போணை 
அடுக்குகள் அருகிலுள்ள அடித்தள அணமப்புக்கணளயும் மற்றும் வதீி சுற்ைி துணையில் உள்ள 
ஆதோைங்கணள பயன்படுத்தி விளக்க முடியும். இவ்வோறு கிணடக்கும் போணைகள் வவறுபோடற்ை 
சோர்வனோக்ணகட்டு மற்றும் பட்ணட தநய்சிஸ்கள் விளக்கமுடியும். வவறுபோடற்ை சோர்வனோக்ணகட்டு 
சோர்வனோக்ணகட்டு என வதோன்றும் சோம்பல் தநய்சிஸ்கள் உள்ளன. தோது hypersthenes மற்றும் 
அடிக்கடி ரிட்ஜ் உருவோக்கும் போணைகள் வபோன்ைணவ கிணடக்கின்ைன. வமலும் போணைகள் 
பற்ைோக்குணை அடித்தள வலுவோன சூழ்நிணலச்சிணதவு குைிக்கிைது எனவவ மண் அடுக்கு 
கைிசமோக அடித்தளம் வமல் உருவோக்கப்பட்டது(இணைப்பு 3.2.3).  

சார்தனாக்தகட்டு செய்ஸ் 

வைம்பிட்டுள்ள போணைகளுக்கு அடிக்கடி ரிட்ஜ் உருவோக்கும் அணவ தபோதுவோக நிச்சயமோக பண்பு 
பச்ணச க்ரீஸ் கோந்தி உடன் தூளோக்கப்பட்ட, hypersthenes இல்லோதிருக்கலோம், அவத பகுதி 
பின்வனோக்கி முன்பிருந்த திட்டு சோர்வனோக்ணகட்டு அடங்கும். தவப்பநிலயினோல் போணைகள் 
புவிததோழிநுட்பவியல்  பண்புகள் விகிதம் உருமோைிய போணைகள் விட வலுவோனது. எனவவ ஒரு 
சிவில் தபோைியியல் அணமப்பு எந்த அடித்தளத்ணத கட்டுமோன மற்ை போணைகள் விட நிணலயோன 
உள்ளது.  

கிைாதனட் செய்ஸ் 

பகுதியில் கிணடக்கும் Granitic தநய்ஸ் குவோர்ட்ஸ் 20% விட mpre மற்றும் ணமக்கோ ஒரு சில 
சதவதீங்கள் போரிய leucrocratic quartzofeldspathic தநய்ஸ் உள்ளது. granitic தநய்சிஸ்கள் என்ை  
ஜிவயோதடக்னிக்கல் prosperities charஇல்ணலckitic தநய்சிஸ்கள் ஓைளவு ஒத்த்தோக உள்ளன. எனினும், 
போணை விகிதம் போணை தபல்ட்ஸ்போர் தற்வபோணதய அளவு தபோறுத்து வவறுபடலோம். போணை 
வலுப்படுத்தும் பண்புகள் பைவலோன கைிசமோக வவறுபட்டு இருக்க முடியோது. எனவவ, இது 
வபோன்ை ஒரு போணை உருவோக்கம் வமல் சிவில் தபோைியியல் நிர்மோைங்கள் கவனமோக 
ஆைோயப்பட வவண்டும். 

ஹார்ன்பிசலண்டு கறுப்பு அப்ைகம் செய்ஸ் 

இங்வக 20% க்கும் வமலோக குவோர்ட்ஸ் மற்றும் 10% plagioclase andgarnet தகோண்டுள்ளது compositionally 
அடுக்கு சோம்பல் தநய்ஸ் எதிைோன போரிய உள்ளன. புவிததோழிநுட்பவியல்  பண்புகள் படி 
ெோர்ன்பிதலண்டு-கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் மற்றும் கறுப்பு அப்ைகம்-ெோர்ன்பிதலண்டு தநய்ஸ் 
மிகவும் பலவனீமோன போணைகளோக உள்ளன. எனினும், அந்த போணைகள் quartzo-feldspathic போணைகள் 
விட சற்று வலிணமயோக உள்ளது. 
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குோட்டுஸ் 

தூளோக்கப்பட்ட ரிட்ஜ் உருவோக்கும் குவோர்ட்ணசட் <sillimanite 5%, தபல்ட்ஸ்போர் அல்லது கறுப்பு 
அப்ைகம் kaolised. Quartzite கோைப்படுகின்ைன். வமலும் quartzo-feldspathic கடினப்போணைகள் geotechnically  
பலவனீமோன போணைகளோன  உள்ளது. மிகவும் உணடந்த போணை மற்றும் ஒரு நிலத்தடி தோங்கி 
உருவோக்கம் குைிப்பிடத்தக்க முக்கியமோனது. எனினும், உத்வதச அதிவவக போணதயில் கிணடக்கும் 
குவோர்ட்ணசட் வமலோதிக்க அல்ல குைிப்பிடத்தக்க நிணலயோன கட்டுமோனமோக இல்ணல. 

சபக்மன்டிக் கருங்கல் 

கனிமம் மற்றும் / அல்லது allanite எளிய குவோர்ட்ஸ்-தபல்ட்ஸ்போர் pegmatite. தவப்பநிலணய quartzo-
feldspathic போணைகள் புவிததோழிநுட்பவியல்  பண்புகள் விகிதம் மற்ை கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் 
பலவனீமணடந்த்தோக ததரிகிைது. எனவவ ஆயுள் தபோறுத்தவணை, quartzo-feldspathic தநய்ஸ் 
ததோடர்பில் முக்கியமோன சிவில் தபோைியியல் கட்டணமப்புகள் அடித்தளங்கணள வடிவணமத்தல் 
தசலுத்த வவண்டும். 

சபாருைாோை கனிம படிவு 

எந்த தபோருளோதோை முக்கியத்துவம் வோய்ந்த கனிம ணவப்பு முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக வசர்த்து 
அணடயோளம் கோைப்படவில்ணல. எனவவ, உத்வதச வதீி இருந்து நோட்டில் கிணடக்கும்  புவியியல்  
வளங்கள் தபறுமதியில் எந்த போதிப்பும் ஏற்படோது.  

3.2.1.2 ெிலேியல் கட்டதமப்பு 

அடித்தள போணைகள் கட்டணமப்பு மோற்ைங்கள் சுற்ைோடல் போதிப்புகள், சிைப்போக நிலத்தடி, 
வமற்பைப்பு நீர், இயற்ணக அனர்த்தங்கள் மற்றும் சிவில் தபோைியியல் நிர்மோைங்கள் 
என்பனவற்றுக்கு தபோருத்தமோனது. முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணத கட்டுமோன 
வணைபடங்கள் மூலம் வபஸ்தமண்ட் போணைகள் பின்னிணைப்புக்களில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
போணை அடுக்குகள் தபோதுப் வபோக்கு வமற்கு கிழக்வகயும், ததற்கு மற்றும் வடக்கு திணசகளில் 
உள்ளது (பின்னிணைப்பு கட்டணமப்பு வணைபடத்ணத போர்க்க). வமலும் ஆய்வக ஆய்வுகள் போணை 
அடுக்குகள் உத்வதச வதீி முழுவதும் உள்ளது. எனவவ, இது நிர்மோைங்கள் வபோது அடித்தள 
போணைகள் மற்றும் கட்டணமப்புகள் குைிப்பிடத்தக்க பக்கவோட்டு மோறுபோடு அணடயோளம் கோை  
முடியும். 

அவதோனிப்புகள் மற்றும் இலக்கிய விமர்சனம் படி போணைகள் வழக்கமோக போரிய கூட்டு மற்றும் 
எலும்புமுைிவு அடர்த்தி ஒப்படீ்டளவில் குணைவோக உள்ளது. இதனோல் நீரூற்று மற்றும் நிலத்தடி 
நீர் மற்றும் இயக்கத்தின் சோத்தியங்கள் இட்டு தசல்கிைது. முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணத 
சிைந்த அடித்தள போணை மீது அணமந்துள்ளது. எனினும், பல பலவனீமோன பகுதிகள் (தபயர்ச்சி 
மண்டலங்கள்) பல photographical ஆய்வுகள் மூலம் கண்டைியப்பட்டுள்ளது. கூடுதலோக, போணை 
எல்ணலகணள மிகவும் உத்வதச வதீி முழுவதும் உள்ளன மற்றும் அணவ புவியியல் மற்றும் 
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கட்டணமப்புரீதியோக பலவனீமோக பகுதிகளில் (பின்னிணைப்பு 3.2.3 இல் நிலவியல் வணைபடம் 
போர்க்க) கருதப்படுகின்ைன. 

3.2.1.3 காைி சப்சிடன்ஸ் மற்றும் பிற இயற்தக தபைழிவுகள் 

அபிவிருத்தி திட்டங்களில் கோைி சப்சிடன்ஸ் மற்றும் நிலச்சரிவு என்பன சுற்றுச்சுற்ைோடல் 
பிைச்சிணனகள் விணைவோக பதிவு தசய்யப்படுகின்ைது. எனினும், உத்வதச அதிவவக போணதயில் 
புவியியல் விசோைணைகள் நிலம் சப்சிடன்ஸ் இல் குணைந்த அச்சுறுத்தல்கள் உள்ளதோக 
குைிப்பிடுகின்ைன. நிலப்பைப்பு புவியியல் மற்றும் கட்டுமோன நிணலணமகணள மிகவும் நிணலயோன 
மற்றும் இது வழக்கமோக சப்சிடன்ஸ் நணடதபற்று வருகிைது என்று நிலப்பைப்பு நிணலணமகள் 
உள்ளன. எனினும், படிக பளிங்கு அடுக்குகணள எப்வபோதோவது வதீி தநடுகிலும் சிைிய அளவில் 
கோைப்படுகின்ைது. 

நிலத்தடி நீரின் அதிகப்படியோன போவணனயும் கோைி சப்சிடன்ஸ்க்கு கோைைமோகின்ைது. 
முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயில் நிலத்தடி நீர் மற்றும் வமற்பைப்பு நீர் ஆதோைங்கள் 
முணையோன நிர்வோகம் இருக்க வவண்டும். சமதணை மற்றும் குணைந்த வமற்பைப்பில் undulations 
கோைைமோக நிலச்சரிவு ஆதிக்கம் இல்ணல. முன்தமோழியப்பட்டது அதிவவக நிலப் பரிமோை 
ஆய்வுகள் குருநோகல் பகுதியில் சோய்வு தவட்டுக்கள் வநோக்கி நகரும் வபோது, அடித்தளம் மற்றும் 
கடுணமயோக வதீி நிணல பைோமரிக்கும் தபோருட்டு மண் வோனிணலயோல். தபோருத்தமோன சோய்வு 
தவட்டுக்கள் மற்றும் வகோைங்களில் உறுதிப்படுத்துவணத மண் வணக மற்றும் போணை வணகயோன 
தபோறுத்து வடிவணமக்கப்பட வவண்டும். தபோதுவோக, சில இடங்களில் தபோருத்தமோன சோய்வு 
உறுதித்தன்ணம முணைகள் கருதப்பட வவண்டும். புவியியல் விசோைணைகள் வமலும் உள்ளூர் 
பூகம்பம் எந்த அச்சுறுத்தல்களும் இல்ணல. எனினும் பிைோந்திய அளவில் பூகம்பங்கள் உள்ளூர் 
பூமி நடுக்கம் அஸ்திபோைங்கள் தூண்ட முடியும் எனவவ சோத்தியமோன சிைிய பூமி அதிர்வுகணள 
கருத்தில் தகோள்ள வவண்டும். 

3.2.1.4 மண் சபாது ேிைக்கம் 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயில் முக்கியமோன மண் வணக தமன்ணமயோன மற்றும் 
கடின தசம்ணம பிைதிநிதித்துவப்படுத்தும் சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic என்பன உள்ளது. தசங்குத்தோக 
துண்டோடிய மணலகள் மற்றும் சிவப்பு, மஞ்சள் Podzolic மண்களின் கடுணமயோக அம்ச வடிவங்கள் 
தசம்ணம உருவோக்கம்மோக உள்ளன. கூடுதலோக, மோைிய வடிகோல் மற்றும் அணமப்பு கோைைமோக 
வண்டல் மண் தற்வபோது உள்ளது. சதுப்பு நில மற்றும் அணை வசறு நிணைந்த மண் மட்டுவம 
சதுப்பு நிலங்களில் உள்ளணம சிைப்போக ஒரு சில இடங்களில் அணடயோளம் கோைப்படுகின்ைன. 
மண் நிைம் சிவப்பு, மஞ்சள் அல்லது மஞ்சள், பழுப்பு மற்றும் தபோதுவோக தசம்மண் என 
அைியப்படுகிைது. இயற்ணக நிலங்களில் மண் தடிப்பு 40 தசமீ முதல் 25 தச.மீ. இணடவய உள்ளது. 
எனினும் விவசோய நிலங்களில் உள்ள மிக தமல்லிய மண் ஆகும். மண் அமிலமோனதுடன் 
எளிதோக அரிப்புக்கு உட்பட்டது அல்ல. 
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3.2.1.5 முக்கிய மண் சபாது சபாறியியல் பண்புகள் 

சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic / சசம்மண் 

குறுமண் மண் மிகவும் வோனிணலயோல் மோற்ைப்பட்டிருக்கலோம் தவப்பம் மற்றும் ஈைப்பதம் 
நிணைந்த கோலநிணல உணடய தவப்பமண்டல மற்றும் துணை தவப்பமண்டல பகுதிகளில் 
முன்பிருந்த சூழ்நிணலச் சிணதவு மற்றும் / அல்லது போணைகள் சிணதவு மூலம் உருவோக்கப்பட்டு 
உள்ளன. சூழ்நிணலச்சிணதவு தசயல்முணை விணளவோக மண் தடிப்பு, தை, வவதியியல் மற்றும் 
தோது கனிப் பல்வவறு உள்ளது. குறுமண் மண் அலுமினிய ஆக்ணசடு, இரும்பு ஆக்ணசடு மற்றும் 
குணைந்த சிலிவகட் நிணைந்து உள்ளன ஆனோல் தவண்களிப்போணை appreciable  பகுதிகளோகவவ 
தகோண்டிருக்கின்ைது. மண் கிட்டத்தட்ட மற்றும் விவசோயத்திற்கு தபோருந்தோத தபோதுவோக 
இல்ணல. தபோதுவோன மண் பரிவசோதணன வசோதணனகள் தபைப்பட்ட முடிவுகள் குறுமண் மண் 
வதீிகள், பூமியில் வைோட்டிலிருந்து உட்பட தபோைியியல் பயன்போடுகளில் எண்ைிக்ணக மற்றும் 
தபோருள் கட்டி பயன்படுத்த முடியும் என்று கோட்டியது. எனினும் இது தசம்மண் தபைப்பட்ட 
கிைோணனட் தநய்ஸ் பயன்படுத்த ஏற்ைது என்று embankments க்கோன நிைப்பும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
மோைோக, amphibolite தபைப்பட்ட தசம்மண் தபோைியியல் பண்புகணள வமம்படுத்துவதற்கு வமலும் 
அழுத்தப்பட வவண்டும். 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவகபோணதயில் granitic மற்றும் amphibolite  ஆகிய இைண்டு போணைகளும்  
மோற்ைோக உள்ளன (படம். 1). எனவவ, தசம்ணம மண் தபோைியியல் பண்புகள் கைிசமோன 
வவறுபோடுகணள முன்தமோழியப்பட்ட வழிவய கோைலோம். தசம்ணம பகுதியில் தபரும்போலும் 
தற்வபோது தபோதுவோக வமற்பைப்பில் நிணலயில் கடினமோக இருக்கும் மற்றும் ெமட்ணடட் மற்றும் 
goethite இன் இைண்டோம் கனிமங்கள் உள்ளது. எனவவ,  தசம்ணம தபோதுவோக சிவில் தபோைியியல் 
பணடப்புகளில் ஒரு கட்டுமோன தபோருள் (தசங்கற்கள்) பயன்படுத்தப்படுகிைது.வமலும், 
ஒப்படீ்டளவில் தமன்ணமயோன அல்-பைக்கோை அடுக்குகள் வமலோதிக்கம் தசம்ணம உருவோக்கம் 
இருப்பணத. தசம்மண் சுயவிவைங்கள் கிணடமட்ட திணசயில் பருவகோல ததோகுதி மோற்ைங்கள் 
கோைைமோக உள்ளோக்கப்பட்டுள்ளது. அது அடித்தளங்கணள வலுவிழக்க தசய்ய ஏற்படுத்தும் 
இதனோல் முணையோன மண் தகட்டிப்பு எந்த சிவில் தபோைியியல் கட்டுமோன முன் பயன்படுத்த 
வவண்டும். 

ேண்டல் மண் 

வண்டல் மண் ஊட்டச்சத்து நிணைந்த மற்றும் கன உவலோகங்கள் தகோண்டிருக்கும். நீவைோணடகள் 
மற்றும் ஆறுகள் அதன் திணச வவகம் தமதுவோன வபோது இந்த மண் உருவோகின்ைன. இணடநீக்கம் 
மண் துகள்கள் மிகவும் கனைக மற்றும் ஆற்றுப்படுணக மற்றும் ஆற்ைங்கணை மீது படிகின்ைன. 
வண்டல் மண் பிைோந்தியம் மற்றும் பகுதியில் நிலவியல் ஒப்பணன தபோறுத்து தோது உள்ளடக்கம் 
மற்றும் குைிப்பிட்ட மண் பண்புகள் வவறுபடுகின்ைன. 

முன்தமோழியப்பட்ட வதீி தநடுகிலும் தற்வபோது வண்டல் மண் கடுணமயோக இல்ணல, மற்றும் 
அணவ பிைதோனமோக தவள்ளம் ஏற்படும் பகுதியில் ததோடர்புள்ளது. இவ்வோறு வண்டல் அடுக்குகள் 
வன் மற்றும் தமன் தசம்ணம உருவோக்கம் வமல் உருவோக்கப்பட்டன. களம் ஆதோைங்களுடன் மண் 
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அடுக்கு தடிப்பு சமோர் ஒரு மீட்டர் என்று குைிப்பிடுகின்ைன. மண் வழக்கமோக மைல், வண்டல் 
அல்லது நிலத்தடிநீர் களிமண் நன்ைோக தூளோக்கப்பட்ட குணைந்த முகடுகளில் அதன் 
தவள்ளப்பைப்பு மற்றும் அதன் வசனல் கணையில் படிந்துள்ளது. புவிததோழிநுட்பவியல்  பண்புகள் 
படி, இந்த மண்ைில் தபோதுவோக அடித்தளத்ணத நிர்மோைங்கள் சோதகமோன மண் என  
கருதப்படுகின்ைன. எனினும், கச்சிதமோய் வதணவயோன உத்வதச அதிவவக அடித்தளத்ணத 
வலுப்படுத்தும் தபோைியியல் பண்புகணள வமம்படுத்துவதற்கு பிவயோகிக்க வவண்டும். 

ேயல் மண் 

தநல் பயிரிடுவதற்கோன மண் அணமப்பு, வடிகோல், ஊட்டச்சத்து நிணல மற்றும் மண்ைிணலக் 
பிைச்சிணனகள் தசோத்துக்களின் மீதவபோன்ை பலவற்ைில் தங்கி உள்ளன. இந்த மண் பல்வவறு நில-
வடிவங்களில் பல்வவறு, நிலப்பைப்பு pedological மற்றும் நீரியல் நிணலயில் உள்ளது. 

கம்பெோ பகுதியில் தபரும்போலோன  வயல் மண் (வவளோண் சூழலியல் மண்டலம் WL1 படி) தோழ் 
நோட்டு ஈை வலயத்தில் நடுத்தை இந்த கனிம மைலில் இரு பருவங்களிலும் வளர்க்கப்படுகின்ைன. 
இரும்பு நச்சுத்தன்ணம அரிசி உற்பத்தியில் சில முக்கிய பிைச்சணனயோக உள்ளது. பிைோந்தியத்தில் 
கிட்டத்தட்ட சமதளத்தில் உள்ள தமன்ணமயோன தசம்ணம மற்றும் வண்டல் மண் உள்ள சிகப்பு, 
மஞ்சள் Podzolic மண் உள்ளன. எனவவ தபோைியியல் பண்புகள் தசம்ணம மற்றும் வண்டல் மண் 
வபோலவவ உள்ளன. 

குருநோகல் பகுதியில் தபரும்போலோன வயல் மண்கள் (வவளோண் சூழலியல் மண்டலம் IL1 படி) 
குணைந்த நோட்டில் இணடநிணல மண்டலம் தநல் விணளயும் மண் குழுக்கள் சமதளத்தில் உள்ளது. 
நிலப்பைப்பு மற்றும் ஆற்ைின் வண்டல் உருண்டு ததோடைணலயின் அணமந்துள்ளது குணைந்த humic 
Gley மண் உள்ளது. கடுணமயோக துணை மண் அம்சம் குணைவுணடயவர்களோயிருந்தோலும் 
வடிகட்டிய சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic நிலங்களும் ஒரு குைிப்பிட்ட அளவிற்கு தநல் சோகுபடிக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. மிதமோன நல்ல வடிகோல் வசதியுள்ள மண் மற்ை உைவு பயிர்கள் 
(கோய்கைிகள்) க்கு உகந்த்து. 

சதுப்பு ெில அதை தசறு ெிதறந்ே மண் 

சதுப்பு நில மண் மற்றும் தோவை வோழ்வில் தசோத்துடன் கரிம தபோருள் திைட்டுகளோக உள்ளன. 
அணவ வழக்கமோக இருண்ட நிை மற்றும் மிகவும் அமுக்கப்படக்கூடியதோக உள்ளதுடன் 
அடித்தளம் ஆதைவுக்கு முற்ைிலும் தபோருத்தமற்ைது. எனினும், இந்த மண் முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக போணதயில் தபோதுவோக, இல்ணல என்பதுடன் சதுப்பு சூழலில் மட்டுவம தற்வபோது 
உள்ளது (0 - 2 கிமீ)  

3.2.1.6 முன்சமாழியப்பட்ட ேேீி செடுகிலும் ெிலேியல் மற்றும் மண் 
என்பனேற்றின் குறிப்பிடத்ேக்க ேிைக்கம் 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயின் முக்கிய இடங்களில் கள கண்கோைிப்பு,  
புவிததோழிநுட்பவியல்  அைிக்ணக, புவியியல் வணைபடம் (1:50 000), கட்டணமப்பு வணைபடம் (1:50 
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000), மண் வணைபடம் (1:50 000) மற்றும் ததோணல உைர்வு தைவு நிலவியல், மண் மற்றும் 
நீரியலில்  குைிப்பிட்ட விளக்கங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்ைன. 

3.2.1.7 முக்கிய ேேீிகள் / பரிமாறிக்சகாள்ளும் இடங்கள் 

ஒன்பது முக்கிய வதீிகள் / பரிமோைிக்தகோள்ளும் இடங்கள் இப் பகுதிகள் உள்ளன. இைண்டு 
பூமியின்  தற்வபோணதய சூழலில் நிணலயிணன பின்வருமோறு விளக்க முடியும். 

I. கடேத்ே பரிமாற்ற அதமப்பு 

இந்தப் பகுதி வவறுபோடற்ை தநய்சிஸ்கள் மற்றும் ெோர்ன்பிதலண்டு தநய்ஸ் ததோடர்பு மண்டலம் 
வடிவங்களில் உள்ளது. இைண்டு போணைகள் ததோடர்பு மண்டலம் ஒரு பலவனீமோன மண்டலமோக 
உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. தவப்பநிலணய மண்அரிப்பு கைிசமோன அளவில் வசர்ந்து 
எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. எனவவ, பகுதி முழுவதும் கட்டுமோனம் மண்டலம் முழுவதிலும் கருத்தில் 
தகோள்ள வவண்டும். இப் பகுதியில் தற்வபோது சிவப்பு வலடணைட் மற்றும் குணைந்த humic தநல் 
மண் என்பன உள்ளன. 

II. கம்பஹா பரிமாற்றம் 

இது விணளவிக்கப்பட்ட தநல் நிலத்தில் அணமந்துள்ளது. புவியியல் வணைபடங்கள் படி, பகுதியில் 
தற்வபோது தபரிய போணை வணகயோன கிைோணனட் தநய்ஸ், cordierite தநய்ஸ், ெோர்ன்பிதலண்டு 
கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் மற்றும் வவறுபோடற்ை தநய்சிஸ்கள் உள்ளன. எனினும், தபரும்போலோன 
வமலோதிக்க வணக வவறுபோடற்ை தநய்சிஸ்களோக உள்ளது. அந்த போணை அடுக்குகள் குறுகிய 
போணை முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக முழுவதும் உள்ளன. எனவவ பல ததோடர்பு எல்ணலகளோக 
உள்ளன மற்றும் அந்த எல்ணலகள் கோைைமோக வலுவோன சூழ்நிணலச்சிணதவு தபோதுவோக 
பலவனீமோக இருக்க முடியும். 

இப் பகுதியில் தற்வபோது மண் வணக சிவப்பு வலடணைட் ஆக உள்ளது. மோைோக, வயல் கோைிகளில் 
மிகவும் வோனிணலயோல் மஞ்சள் நிைம் குணைந்த humic சோம்பல் மண் தகோண்டுள்ளன. எனினும், 
Aththanagalu ஓயோ அருவக வயல்களில் வண்டல் மண் அணமப்புக்கணள குைிக்கும் உயிர்ம 
மைணலக் தகோண்டுள்ளது. 

III. சேயாங்சகாதட பரிமாற்றம் 

இப் பகுதியில் தற்வபோது வமஜர் போணைகளோக கிைோணனட் தநய்ஸ், சோர்வனோக்ணகட்டு தநய்ஸ் 
மற்றும் கறுப்பு அப்ைகம் ெோர்ன்பிதலண்டு தநய்ஸ் உள்ளன. அடித்தள நிலவியல் படி, பகுதியில் 
சிவில் தபோைியியல் கட்டுமோனத்துக்கு சிைந்த வணக நிணலயோக உள்ளது. சோர்வனோக்ணகட்டு 
மற்றும் கிைோணனட் போணைகள் தபோதுவோக மகத்தோன, எலும்பு முைிவுகள், மூட்டுகள் மற்றும் 
தபயர்ச்சி மண்டலங்கணள பலவனீமோன பைப்புகளில் ஒப்படீ்டளவில் குணைந்த அடர்த்திகள் 
உள்ளன. 
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முன்தமோழியப்பட்ட மோறுமிடம்  தநல் சோகுபடி நிலங்களில் அணமந்துள்ளது. நிலத்ணத தசம்ணம 
சுற்ைி அழகிய மைணல வழக்கமோக தகோண்டுள்ளது. எனினும், வண்டல் களிமண் கோைைமோக 
உயிர்ம தசழுணமயும் நிைம் கருணமயோன பழுப்பு நிைத்தில் உள்ளன. 

IV. மீரிகம பரிமாற்றம் 

மீரிகமம் பரிமோற்ை பகுதியில் Charஇல்ணலckitic தநய்ஸ், pegmatitic கருங்கல் தநய்ஸ் மற்றும் 
கிைோணனட் தநய்ஸ் என்பன தபரிய போணை வணககளோக உள்ளன. அந்த அடித்தள போணைகள் 
தபோதுவோக ஒலி மற்றும் மகத்தோனதோக உள்ளதுடன்  மீரிகமம் பகுதியில் மூன்று முக்கிய 
தபயர்ச்சி வலயங்களில் இருந்து அணமந்துள்ளது.. எனவவ அடித்தளமிடலுக்கு ஸ்திைத்தன்ணம 
குைிப்பிடத்தக்க அச்சுறுத்தலோக இல்ணல. 

பகுதியில் தற்வபோது வமஜர் மண் வணகயோக தமன்ணமயோன மற்றும் கடின தசம்ணம சிவப்பு, 
மஞ்சள் Podzolic மண் உள்ளது. Podzolic மண் குணைந்த humic சோம்பல் நிைம் தகோண்ட வயல்களில் 
வமவலோங்கியுள்ளது. புவிப்புைவியல் அவதோனிப்புகள் படி, கடின தசம்ணம உருவோக்கம் சோய்வு 
தவட்டுக்கள் என்பன உள்ளன. சுவர்கள் இருந்து எந்த ஆதைவு இல்லோமல் ஒருவவணள 
நிணலயோன இருக்கும். மோைோக, தமன்ணமயோன தசம்ணம மைலில் வதீி தவட்டுக்களுக்கு 
தபோருத்தமோன சோய்வு வகோைங்களில் போதுகோத்து பைோமரிக்கப்பட வவண்டும். 

V. ேில்ேத்தே தசதே பரிமாற்று இடம் 

இப் பகுதியில் தற்வபோது வமஜர் போணைகளோக வவறுபோடற்ை சோர்வனோக்ணகட்டு மற்றும் cordierite 
தநய்ஸ் உள்ளன. எனவவ அடித்தள நிர்மோைங்களுக்கு வபோதுமோன நிணலயோன அணமப்பி ஆகும். 
தநல் வயல்களில் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள பரிமோைிக்தகோளும் இடம் ஒப்படீ்டளவில் சமதணை 
ஆகும். எனவவ, நிலச்சரிவுகள் மற்றும் போணை சரிவுகள் இருந்து எந்தக் குைிப்பிடத்தக்க 
அச்சுறுத்தல்களும் இல்ணல. இப்பகுதியில் கிணடக்கும் முக்கிய மண் வணகயோக தமன்ணமயோன 
மற்றும் கடின தசம்ணம சிவப்பு, மஞ்சள் Podzolic மண் உள்ளது. எனினும், வயல் கோைிகளில் 
தபோதுவோக குணைந்த humic சோம்பல் மைணலக் தகோண்டுள்ளது. 

VI. ொகலகமுே பரிமாற்றம் 

நோகலகமுவ  பரிமோற்ைம் ஒரு சமதளத்தில் அணமந்துள்ளது, பகுதியில் தற்வபோது தபரிய போணை 
வணக வவறுபோடற்ை சோர்வனோக்ணகட்டு உள்ளது. எனினும், கிைோணனட் தநய்ஸ் மற்றும் 
வவறுபோடற்ை பட்ணட அங்கஙவக உள்ளன. 

VII. சபாயாசகன்ன பரிமாற்றம் 

தபோயோதகன்ன பரிமோற்ை இடம் போரிய சோர்வனோக்ணகட்டு போணை உருவோக்கத்தின் வமல் 
அணமந்துள்ள எனவவ அடித்தளங்கணள இந்த சூழலில் மிகவும் நிணலயோன இருக்கும். வமலும்  
குணைவோக வளர்ந்த குவோர்ட்ணசட் பட்ணடகள் அங்கங்வக உள்ளன. எனினும் குவோர்ட்ணசட் 
அடித்தளம் ஸ்திைத்தன்ணமயில் எந்த குைிப்பிடத்தக்க தோக்கத்ணதயும் ஏற்படுத்தோது. பகுதியில் 
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மண் தபரும்போலும் கடுணமயோக சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic மண் மற்றும் சிவந்த பழுப்பு ஆக 
முந்ணதய இடங்களில் இருந்து ஓைளவு மோறுபட்டதோக இருக்கும் 

VIII. குருொகல் பரிமாற்றம் 

பிைோந்தியத்தின் தற்தபோழுணதய போணை வணக கிைோணனட் தநய்ஸ் மற்றும் அது நிணலயோன 
அடித்தளத்ணத கட்டுமோனத்துக்கு மிகவும் தபோருத்தமோனதோக இருக்கிைது. வமலும், இப் பகுதியில் 
சுற்ைி எந்த பலவனீமோன மண்டலங்கள் இல்ணல. பகுதியில் மண் முந்ணதய இடங்களில் 
ஒத்தணவ அணவ தபரும்போலும் கடுணமயோக அம்ச சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic மண் மற்றும் சிவந்த 
பழுப்பு ஆக உள்ளன. 

IX. ரிேகீம பரிமாற்றம் 

பிைோந்தியத்தின் தற்தபோழுணதய வமஜர் போணைகள் கிைோணனட் silimanite கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் 
மற்றும் ெோர்ன்பிதலண்டு கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் உள்ளன. அவர்கள் நிணலயோன 
அடித்தளங்கணள வலுவோன திைன் வவண்டும். வமலும், போணை கட்டணமப்புகள் படி அங்கு ரிதீகம 
பரிமோைிக்தகோள்வது பகுதியில் சுற்ைி எந்த பலவனீமோன மண்டலங்கள் உள்ளன. பகுதியில் மண் 
முந்ணதய இடங்களில் ஒத்தணவ அவர்கள் தபரும்போலும் கடுணமயோக அம்ச சிவப்பு, மஞ்சள் 
Podzolic மண்களின் உள்ளன. 

X. சமல்சிபுை பரிமாற்றம் 

 தமல்சிபுை பகுதியில் தற்வபோது வமஜர் போணைகள் quartzo-feldspathic தநய்ஸ் மற்றும் ஒரு சிைிய 
பளிங்கு அடுக்கு கோைப்படுகின்ைது. quartzo-feldspathic தநய்ஸ் மற்றும் பளிங்கு மற்ை போணைகள் 
விட பலவனீமோனதோக உள்ளன. வமலும், போணை கட்டணமப்புகள் படி அங்கு தமல்சிபுை பரிமோற்ை 
பகுதியில் பலவனீமோன மண்டலங்கள் உள்ளன. பகுதியில் மண் முந்ணதய இடங்களில் ஒத்தணவ 
அணவ தபரும்போலும் கடுணமயோக அம்ச சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic மண் மற்றும் சிவந்த பழுப்பு 
ஆக உள்ளன. 

XI. கதலசேல பரிமாற்றம் 

வமஜர் போணைகள் அணத முன்ணவக்க கவலதவல பகுதியில் granitic தநய்ஸ், கறுப்பு அப்ைகம் 
ெோர்ன்பிதலண்டு தநய்ஸ், metagabro மற்றும் quartzo-feldspathic தநய்ஸ் ஆகிய போணைகள் உள்ளது. 
quartzo-feldspathic தநய்ஸ் தவிை மற்ை அணனத்து போணைகள் நிணலயோன அடித்தளங்களுக்கு ஒரு 
வலுவோன தோக உள்ளது. வமலும், போணை கட்டணமப்புகள் படி அங்கு கவலதவல பரிமோற்ை 
பகுதியில் எதுவித பலவனீமோன மண்டலங்களும் இல்ணல. பகுதியில் மண் முந்ணதய 
இடங்களில் ஒத்தணவ அணவ தபரும்போலும் கடுணமயோக அம்ச சிகப்பு, மஞ்சள் Podzolic மண் 
மற்றும் சிவந்த பழுப்பு ஆக உள்ளன. 



 

  47 

 

XII. ேம்புள்தை  ஏ 9 பரிமாற்றம் 

தம்புள்ணள பிைோந்தியம் கறுப்பு அப்ைகம் ெோர்ன்பிதலண்டு தநய்ஸ் மற்றும் ெோர்ன்பிதலண்டு 
கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் போணைகள் உள்ளன. அந்த போணைகள் நிணலயோன அடித்தளங்கணள ஒரு 
வலுவோன திைன்தகோண்டுள்ளது. போணை கட்டணமப்புகள் படி தம்புள்ணள பகுதியில் ஒரு தபயர்ச்சி 
மண்டலம் உள்ளது. எனினும், சமதளத்தில் முன்தமோழியப்பட்ட கட்டுமோனத்தில் எந்த போதிப்பும் 
இருக்கோது. பகுதியில் மண் மற்றும் சிவந்த பழுப்பு நிணலணமகள் பிைதிபலிக்கின்ைன. 

XIII. ேம்புள்தை பரிமாற்றம் 

தம்புள்ணள பரிமோற்ைம் இடம் பகுதியில் தற்வபோது தவவ்வவறு போணைகள் கைிசமோக உள்ளன. 
எனினும், அவற்ைிணடவய எந்த சோத்தியமோன சுற்றுச்சுற்ைோடல் பிைச்சிணனகள் உள்ளன. 

3.2.1.8 இதைந்துள்ை பிற முக்கிய இடங்கள் 

I. இருந்து 5 கி.மீ., ேதை துண்டு 

முதல் ஐந்து கிவலோமீட்டர் தூைத்தில் தபரும்போன்ணமயோக ணகவிடப்பட்ட வயல் மற்றும் சதுப்பு 
நிலங்கணள தகோண்டுள்ளது. தநல் வயல் மண் மனித நடவடிக்ணக கோைைமோக உயிர்ம 
தபோருட்கணள தகோண்டுள்ளது மற்றும் பகுதியில் நகை குடியிருப்பிலும் நீர்ப்போசன 
வோய்க்கோல்கணள கைிசமோக அசுத்தமோக்கப்பட்டுள்ளது. தபோதுவோன. தநல் வயல் சுயவிவை 
வலுப்படுத்தல் களிமண் அடுக்குகள் வடிவம் கோைைமோக இருக்கலோம். அந்த களிமண் அடுக்குகள் 
சீைோனதோக இல்ணல, இதனோல் எல்லோ இடங்களிலும் தபோதுவோக எனினும், அந்த விவசோய 
தசயற்போடுகளில் ஈடுபடவில்ணல, அணவ உள்ளூர் மற்றும் பிைோந்திய நிலத்தடி ஊற்று 
நடவடிக்ணககளில முக்கியமோனணவ. நில தநல் வயல்கள் அடித்தள எனவவ ஊடுருவு திைன் 
பற்ைிய உயர்ந்த்தோக கருதப்படுகின்ைது. இந்த மணழ நீர் ஊடுருவல் மற்றும் உயர் நிலத்தடி 
ஓட்டத்துக்கு வழிவகுக்கும். 

தநல் வயல்கள் சதுப்பு நிலங்கள் இப் பகுதியில் உள்ளன. படீ் மற்றும் வசறு நிணைந்த மண் சதுப்பு 
நிலங்களில் தபோதுவோன மற்றும் மண் அடுக்கு குைிப்பிடத்தக்கதோக உள்ளதோக ததரிகிைது. 
பகுதியில் சதுப்பு நிலங்களில் முக்கியமோக முந்ணதய நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மூலம் 
உருவோக்கப்பட்டது. நீர்ப்போசன வோய்க்கோல்களிலும் தண்ைரீ் இயக்கம் மனித நடவடிக்ணககள் 
தடுக்கப்பட்டது இதனோல் வசனல்கள் வயல் கோைிகணள வநோக்கி நீட்டிக்க மற்றும் பைந்த புதிய 
நீர் சதுப்புநிலங்கள் உருவோகின்ைன. 

II. 12 - 24  மற்றும்  20 – 26 கிமீ ேதை 

முன்தமோழியப்பட்ட வதீி அத்தனோகல ஓயோ தவள்ள பகுதியுடன் வசர்ந்து வண்டல் மண் படிணவக் 
தகோண்டுள்ளது. அந்த மண் அத்தனோகல ஓயோ மற்றும் அதன் கிணள நதிகணள சுற்ைிய 
வயல்களில் தபரும்போலும் உள்ளன. பகுதியில் உத்வதச வதீி கைிசமோக வண்டல் படிவு உள்ளது. 
எனவவ, முணையோன புவிததோழிநுட்பவியல்  விசோைணை முன் அவசியமோகும். வண்டல் படிவு 
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முக்கியமோக மண், உயிர்ம என்பனவற்ணை தகோண்டிருக்கும் எனவவ விவசோயத்தில், மிகவும் 
வளமோனதோக உள்ளது. ஆய்வு வபோது பகுதியில் சில மண் சுயவிவைங்கள் விரிவோக அவத 
துகள்களோகவும் நன்ைோக மைல் அடுக்குகள் உருவோக்கப்பட்டது. 

III. இருந்து - 7 கி.மீ., 42 - 45 கி.மீ., 49 - 50 கி.மீ., 67 - 69 கிமீ மற்றும் 74 - 76 கி.மீ. 
பிைதேசம் 

வமவல தகோடுக்கப்பட்ட வதீி பிரிவுகளில் முக்கியமோக மடிந்த அடித்தள போணை அடுக்குகள் 
தகோண்டுள்ளன. முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணத முழுவதும் தபரும்போலோன நிகழ்வுகளில் 
போணைகளில் அச்சு அணமந்துள்ளது.  எனவவ, பலவனீமோன அடித்தளம் ஒவ்தவோரு இடம்த்திலும் 
கோைப்பட்டன. எனினும், போணை அடுக்குகள் டிப் -slip வணக இருந்து நிணலயோன பிைதிபலிக்கும். 
முன்தமோழியப்பட்ட வதீியில் தசங்குத்தோக இயக்கப்படுகிைது. 

IV. 68 கிமீ இருந்து - 76 கி.மீ.ேதை 

நிலவியல் அடிப்பணடயில், இப் பகுதியில் தனிணமப்படுத்தப்பட்ட போணை மணல தபரும்போலும் 
ஒத்தது. முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயின் இந்த பிரிவில் மிக முக்கியமோன பல 
தனிணமப்படுத்தப்பட்டு போணைகள்  அணடயோளம் கோைப்பட்டது.. தற்வபோது சோர்வனோக்ணகட்டு 
தநய்ஸ் மிகவும் தபோதுவோன போணை வணகயோக உள்ளது. அணவ குணைந்த முைிவுகள் மற்றும் 
கூட்டு அடர்த்தி தகோண்டிருக்கும். வழக்கமோக போரிய மணலமுகட்டில் உருவோக்கும் உள்ளன. 
கோலநிணல கோைைமோக சோர்வனோக்ணகட்டு தபோதுவோக தற்வபோணதய போணைகளுக்கு மிகவும் 
வடிவில் முழுணமயோக உள்ளது. 

இவற்றுக்கும் வமலோக பட்ணட தநய்சிஸ்கள், கிைோணனட் தநய்ஸ், ெோர்ன்பிதலண்டு கறுப்பு 
அப்ைகம் தநய்ஸ் மற்றும் குவோர்ட்ணசட் வபோன்ைணவ இப் பகுதியில் உள்ளன. தபோதுவோக, 
கிைோணனட் தநய்ஸ் மற்றும் ெோர்ன்பிதலண்டு கறுப்பு அப்ைகம் தநய்ஸ் முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக முழுவதும் கோைப்படுகின்ைது. அணவ தபோதுவோக மடிந்த நிலவணை விளிம்புகளில் 
ததோடர்புள்ளது. இருப்பினும், குணைந்த போணைகள் கோைைமோக charஇல்ணலckitic தநய்ஸ் விட 
அதிகமோக சூழ்நிணலச் சிணதவு தீவிைம்  கண்டைியப்பட்டுள்ளது. Quartzite போணை தகோடுக்கப்பட்ட 
நீட்டிக்க வசர்ந்து மற்ை முக்கிய தற்வபோணதய போணை வணக உள்ளது. மடிந்த போணை பட்ணடகள் 
உத்வதச வதீி முழுவதும் உள்ளன. அணவ தபோதுவோக கடுணமயோக உணடந்த வடிவில் 
உள்ளதுடன் கனிம தபல்ட்ஸ்போர் சூழ்நிணலச்சிணதவு தூய குவோர்ட்ணசட் விட ஒப்படீ்டளவில் 
அதிகமோக உள்ளது.  

போணைகள் மற்றும் அவற்ைின் தபோைியியல் பண்புகள் அதிவவக தநடுஞ்வதீிகள் தபரிய தபரிய 
முக்கியமோனணவ. இப்பகுதியில் தற்வபோது போணைகள் உருவோகியுள்ளது. உதோைைமோக, போணைகள் 
சோர்வனோக்ணகட்டு மற்றும் கிைோணனட் தநய்ஸ் வணக போதிப்புகள் கருதப்பட வவண்டும். எனினும், 
ஒரு தசங்குத்தோன சரிவு கோைைமோக குணைவோன எலும்பு முைிவு அடர்த்தி மற்றும் போரிய 
இயற்ணக வதீி தவட்டுக்கள் ணவத்துக் தகோள்ள முடிகிைது.   ெோர்ன்பிதலண்டு கறுப்பு அப்ைகம் 
தநய்ஸ் மற்றும் குவோர்ட்ணசட் பலவனீமோகவவ பைோமரிக்கப்படுகிைது எனவவ என்ைோல் உள்ளன. 
கூடுதலோக, குவோர்ட்ணசட் மிகவும் பலவனீமோன போணை வணக பகுதியில் தற்வபோது உள்ளது. 
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தபல்ட்ஸ்போர் முக்கிய அளவுகணளக் தகோண்டு குவோர்ட்ணசட் போணைகள் தபோதுவோக பலவனீமோன 
வதீி தவட்டுக்கள் உள்ளது. சுற்ைோடல் போதிப்பு மற்றும் சோய்வு ஸ்திைத்தன்ணமயிணன தவிர்க்க 
நிலத்தடி அணமப்பு கோைப்படுகின்ைது. 

V. 107 + 680 கிமீ இருந்து - 107 + 900 கிமீ ேதை 

நிலவியல் அடிப்பணடயில், இந்த பிரிவில் முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவகபோணதயின்  
சுைங்கப்போணத கட்டுமோனம் கோைைமோக மிக முக்கியமோன பகுதியோகும். பகுதியில் 
தனிணமப்படுத்தப்பட்ட போணை மணல பல கள விஐயத்தின்  வபோது, அணடயோளம் கோைப்பட்டது. 
தற்வபோது மிகவும் தபோதுவோன போணைகள் feldspathic தநய்ஸ் மற்றும் குவோர்ட்ணசட் quartzo என்பன 
உள்ளன. தபோதுவோக, quartzofeldspathic தநய்ஸ் எளிதோக மற்றும் மறுபுைம் குவோர்ட்ணசட் உணடந்த 
போணை வணககள் பலவனீமோன போணையோக உள்ளது. எனவவ, அந்த போணைகள் மீது 
கட்டுமோனத்துக்கு விரிவோன தசயலோக்க கற்ணக தசய்ய வவண்டும். 

VI. 108 + 110 கிமீ இருந்து - 108 + 390 கி.மீ. ேதை  

வமலும் இந்த பகுதியில் கட்டுமோன அதிவவக சுைங்கப்போணத மோற்றுவழி கோைைமோக ஒரு முக்கிய 
பகுதியோகும். இப் பகுதி தனிணமப்படுத்தப்பட்ட போணை மணல  பிைவதசமோகும். வணைபடம் 
கற்ணகயின்படி மிகவும் தபோதுவோன போணை வணக உள்ளது. 

VII. 110 + 890 கிமீ இருந்து - 111 + 240 கிதலாமீட்டர் ேதை 

இப்பகுதியில் தனிணமப்படுத்தப்பட்ட போணை மணலக்கு ஒத்த்தோக உள்ளது. வணைபடம் படி மிகவும் 
தபோதுவோன போணை வணக quartzo feldspathic தநய்ஸ் மற்றும் கறுப்பு அப்ைகம்-ெோர்ன்பிதலண்டு 
தநய்ஸ் என்பன உள்ளன. 

3.2.2 காலெிதல மற்றும் ோனிதல அம்சங்கள் 

இலங்ணகயின் கோலநிணல ததன் - மத்திய பகுதியில் மணலப்போங்கோன வமற்பைப்பு மற்றும் 
ததன்வமற்கு மற்றும் வடகிழக்கு கோற்று (வளிமண்டலவியல் திணைக்களம், 2013) தோக்கம். 
கோைைமோக நோட்டின் 4 பருவகோலங்களோக வணகப்படுத்தப்படும்: 
•  முதல் இணட பருவக் கோற்றுக் கோலம் மோர்ச் முதல் ஏப்ைல் வணை  
•  ததன்வமற்கு பருவமணழ சீசன் வம முதல் தசப்டம்பர் வணை  
•  இைண்டோம் இணடவயயோன பருவமணழ அக்வடோபர் முதல் நவம்பர் வணை  
•  வடகிழக்கு பருவமணழ டிசம்பர் முதல் பிப்ைவரி வணை 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக சீைணமப்பு தபரும்போன்ணம பிரிவுகள் 1, 2 மற்றும் 4  இணடநிணல 
மண்டலத்துக்குள் அணமகிைது. இப் போகங்கள், ஈைவணலயமோகும் வவளோண் சுற்ைோடல் 
ரீதியோகவும், கம்பெோ மற்றும் மீரிகமம் WL3 மண்டலத்துக்குள், அம்வபபுஸ்ஸ WL2b  இலும் 
அணமந்துள்ளது. குருநோகல் வவளோண் சூழலியல் மண்டலம் IL1a அணமந்துள்ளது. இந்த மூன்று 
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மண்டலங்களில் ஆண்டு மணழவழீ்ச்சி 75% எதிர்போர்ப்பு உள்ளது. 1,700 மிமீ க்கும் அதிகமோனது, 
2,200 மிமீ மற்றும் முணைவய 1,400 மிமீ ஆகும். 

இப்பிைவதசம்  சைோசரி கடல் மட்ட அழுத்தம் 1,010 hectopascal (HPA) மற்றும் 1012 hPa இணடவய 
வவறுபடுகிைது. அணவ டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ைவரி மற்றும் மோர்ச் மோதங்களில் அதிகபட்சமோக 
இருக்கும், தபோதுவோக வம, ஜூன், ஜூணல மற்றும் ஆகஸ்ட் மோதங்களில் குணைவோகவவ உள்ளன. 

வமற்கு மற்றும் வட வமற்கு பகுதிகளில் கோற்ைின் வவகம் அதிக ணசபரீிய உயர் மற்றும் Mascare 
இணடயில் அழுத்தம் உள்ளன. வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தினோல் ஜனவரி, ஏப்ைல், ஜூணல 
மற்றும் அக்வடோபர் மோதங்களில் உருவோக்கப்பட்ட கோற்று வைோஜோக்கள் படம் கீவழ படம் 3.5 
வழங்கப்படுகிைது. கோற்று வைோஜோக்கள் பின்வருமோறு வமற்கு மற்றும் வடவமற்கு பகுதிகளில் 
உள்ளது.   
•  ஜனவரி வடக்கு திணசயில் சைோசரி வவகம்  7.2 - 9.4 கிவலோமீற்ைர் 
•  ஏப்ைல் - அணமதியோன கோற்று சைோசரி வவகம்  5.4 - 7.6 கிவலோமீற்ைர் 
•  ஜூணல - ததன் வமற்கு திணசயில் சைோசரி வவகம்  7.6 - 15.5 கிவலோமீற்ைர்  
•  அக்வடோபர் - ததன் வமற்கு திணசயில்  சைோசரி வவகம் 5.8 - 9.0 கிவலோமீற்ைர்  

நோட்டின் மோதோந்த சைோசரி தவப்பநிணலயில் மணழ சூரியனின் இயக்கம் படி மோறுபடுகின்ைன. 
பிரிவுகள் 1,2 மற்றும் 4 தகோழும்பு மற்றும் குருநோகல் ஆகிய  முக்கிய நகைங்களில், பிரிவின் 
கீவழ விவரிக்கிைது. 
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உரு 3.1: வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் உருவோக்கப்பட்ட ஜனவரி, ஏப்ைல், ஜூணல 
மற்றும் அக்வடோபர் மோதங்களில் கோற்று வைோஜோக்கள் (ஆதோைம்: வதசிய அட்லஸ், 2 

ஆம் பதிப்பு) 

 

தகோழும்பு தவப்பமண்டல கோலநிணல தவப்பமண்டல பருவமணழ கோலநிலணய தகோண்டுள்ளது. 
தகோழும்பு கோலநிணல ஆண்டு முழுவதும் அதிகபட்ச தவப்பநிணலணய தகோண்டது.. மோர்ச் முதல் 
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ஏப்ைல் வணை 310C அதிகபட்ச சைோசரி தவப்பநிணலணய தகோண்டது. கோலநிணலயில் பருவமணழ 
மோற்ைம் ஜனவரி ஆகஸ்ட் மற்றும் வம முதல் அக்வடோபர் வணையிலோன பருவ கோலத்தில் 
ஏற்படுகிைது. அங்கு பலத்த மணழ எதிர்போர்க்க முடியோது உள்ளது., அங்கு குணைந்தபட்ச 
தவப்பநிணல சைோசரி 220C குைிக்கப்பட்டுள்ளது என்ைோலும் தகோழும்பு, தவப்பநிணல சிைிய 
வைம்பில் கோண்கிைது. 2,400 மில்லி மீட்டர் ஒரு ஆண்டு முழுவதும் நகைம் சைோசரிகள் 
மணழவழீ்ச்சிணய தபறுகின்ைது. அட்டவணை 3.1 கீவழ தகோழும்பு தட்ப தவப்ப நிணல சுருக்கமோக 
தைப்பட்டுள்ளது. 

மோதம்  3.1: தகோழும்பு கோலநிணல தைவுகள் 
மாேம்  Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct இல்தல

v 
Dec Year 

சைோசரி  
உயர் 0C 

30.
9 

31.
2 

31.7 31.8 31.1 30.4 30.0 30.0 30.2 30.0 30.1 30.3 30.64 

நோளோந்த 
சைோசரி 
0C 

26.
6 

26.
9 

27.7 28.2 28.3 27.9 27.6 27.6 27.5 27.0 26.7 26.6 27.38 

சைோசரி  
குணை 0C 

22.
3 

22.
6 

23.7 24.6 25.5 25.5 25.2 25.1 24.8 24.0 23.2 22.8 24.11 

மணழ 
mm 

58.
2 

72.
7 

128.
0 

245.
6 

392.
4 

184.
9 

121.
9 

119.
5 

245.
4 

365.
4 

414.4 175.
3 

2,523.
7 

% 
ஈைப்பத
ன் 

69 69 71 75 78 79 78 77 78 78 76 73 75 

ஆதோைம்: உலக கோலநிணல தகவல் ணமயம் - தகோழும்பு, உலக கோலநிணல ஆைோய்ச்சி நிறுவனம் 

குருநோகல் வகோப்தபனின் கோலநிணலயின் கீழ் தவப்பமண்டல மணழக்கோடுகள் கோலநிணல 
தகோண்டுள்ளது. நகரின் கோலநிணல ஆண்டு முழுவதும் தவப்ப மண்டல மற்றும் சூடோக 
இருக்கிைது. சுற்ைியுள்ள போணைகள் குருநோகல் கோலநிணல தீர்மோனிப்பதில் பங்வகற்கின்ைது. இந்த 
போணைகள் அதிகரிக்க முக்கிய பங்ணக வகிக்கின்ைன. ஏப்ைல் மோதத்தில் தவப்பநிணல சுமோர் 35 0 
C வணை உயை முடியும். குருநோகல் கோலநிணலயில் ஜனவரி ஆகஸ்ட் மற்றும் வம முதல் 
அக்வடோபர் வணையில் பருவமணழ கிணடக்கின்ைது. நகைத்தில் ஜனவரி மற்றும் பிப்ைவரியில் ஒரு 
குைிப்பிடத்தக்க உலர்ந்த கோலநிணல கோைப்படுகின்ைது, அது ஒரு உண்ணமயோன உலர் 
பருவத்திற்கு தகுதி இல்ணல இைண்டு மோதங்களில் சைோசரி மணழவழீ்ச்சி 60 மில்லி மீட்டர்க்கு 
வமவல உள்ளன. தபோதுவோக, நவம்பர் மோத இறுதியில் இருந்து பிப்ைவரி நடுப்பகுதி வணை 
தவப்பநிணல குணைவோக இருக்கும். குருநோகல் சைோசரி மணழயளவு சுமோர் 2,000 மில்லி மீட்டர் 
ஆகும். அட்டவணை 3.2 கீவழ குருநோகல்லின் கோலநிணல தைவு சுருக்கமோக தைப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 3.2: குருநோகலின் கோலநிணல தகவல் 
மாேம்  Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct இல்தலv Dec Year 
சைோசரி  
உயர் 0C 

30.8 33.1 34.5 33.5 32.2 31.0 30.8 31.1 31.5 31.3 30.9 30.1 31.7 

நோளோந்த 
சைோசரி 0C 

25.7 27.0 28.4 28.6 28.3 27.6 27.3 27.4 27.5 27.0 26.5 25.9 27.3 

சைோசரி  
தோழ் 0C 

20.7 20.9 22.4 23.6 24.4 24.2 23.9 23.8 23.5 22.8 22.1 21.7 22.8 

மணழ mm 62 92 138 262 194 156 114 93 159 359 327 139 2,095 

% 
ஈைப்பதன் 

65 59 60 69 73 74 73 71 71 74 74 72 69.6 

ேைம்: World weather formation centre – Colombo, World Meteorological Organization 

3.2.3 தமற்பைப்பு மற்றும் ெிலத்ேடி ெீர் மற்றும் ேடிகால் 

3.2.3.1 இயற்தக ெீரியல் சிறப்பம்சங்கள்  

பிரிவு 1 

முன்தமோழியப்பட்ட வதீியின் கடவத்த - மீரிகமம் 38.2 கி.மீ தமோத்த்த்தில் சுமோர் 29.6 கி.மீ. நீளம், 
தநல் வயல்கள் மற்றும் தோழ்வோன பகுதிகளில் உள்ளன. மீரிகம  - கடவத்த வயல்களில் மிக 
தவள்ளம் அடிக்கடி ஏற்படுகின்ைது. தோழ்வோன பகுதிகளில். தவள்ள பகுதியில் தமோத்த நீளம் 
சுமோர் 24.5 கி.மீ., ஆகும். உறுவல் ஓயோ, அட்டநோகலு ஓயோ, டீலி ஓயோ, டீலி ஓயோ நீவைோணட, 
மெோ ஓயோ மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸவில் குடோ ஓயோ என்பன முன்தமோழியப்பட்ட வதீிபகுதியில் 
உள்ள முக்கிய ஆறுகள் ஆகும். அட்டவணை 3.3 முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயில் உள்ள  
முக்கிய நிரியல் பகுதியின் விவைங்கணள கோட்டுகிைது. 

அட்டவணை 3.3: பகுதி 1 இல் உள்ள நிரியலில்  முக்கிய பகுதிகள் 
போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

குைிப்பு 

0+000 - 1+700 1700 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

 - உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 

2+800 - 3+500 700 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

 - உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 

3+900 - 4+100 200 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

 - உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

குைிப்பு 

4+400 - 4+900 500 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

- உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 

4+900 - 13+900 9000 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

8+500 உறுவல் ஒயோ 

    13+250 Ketawala Anicut is only 25m away from road 
embankment 

    13+800 அத்தனோகல ஒயோ 
    15+100 Doranagoda Anicut is about 225 m away 
    15+500 டீலி ஒயோ 
14+100 - 
19+650 

5550 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

16+200 Bemmulla Anicut is about 275m away 

    17+700 டீலி ஒயோ 
    18+200 - 

18+450 
Run parallel to டீலி ஒயோ (less than 20m 
from toe) 

    19+000  டீலி ஒயோ 
    19+600 டீலி ஒயோ 
    19+300 Maowita Anicut 170 m away 
19+650 - 
20+050 

400 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

19+900 - 
20+000 

Run parallel to டீலி ஒயோ (along the 
centerle and crosses at 19+950) 

20+300 - 
20+450 

150 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

20+300 - 
20+450 

Run parallel to டீலி ஒயோ (நீவைோணட is 
on the embankment toe) 

20+650 - 
20+750 

100 சதுப்புநிலம் 
on RHS 

உயர் 
தவள்ளம் 

20+650 - 
20+750 

Run parallel to an நீவைோணட (நீவைோணட 
is on the embankment toe) 

20+900 - 
21+650 

750 வயல் 
/சதுப்புநிலம் 

உயர் 
தவள்ளம் 

21+000 டீலி ஒயோ 

        21+100 நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
        21+250 போரிய வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் 
        21+250 - 

21+650 
Run parallel to a போரிய வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் (ஆறு trag is proposed) 

    21+450 Panugala Anicut is 250m away 
        21+625 போரிய வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் 
21+700 - 
22+200 

500 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

22+200 Kachcheri Amuna (Anicut) is மிகவும் close 
and the exit ramps tercepts Anicut spillway. 

22+450 - 
22+750 

300 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

22+550 டீலி ஒயோ 

        22+600 - 
22+650 

Mole Amuna (Anicut) is at the toe of the 
embankment. Toe of the embankment touches 
டீலி ஒயோ at the bend. 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

குைிப்பு 

22+800 - 
25+450 

2650 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

23+050 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் 

        23+100 A branch of டீலி ஒயோ 
        23+100 - 

23+300 
Run parallel to and almost on the 
நீவைோணட 

        23+300 - 
25+100 

Embankment occupies about 20% of the 
தவள்ளம் pla 

        23+900 - 
24+700 

நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் 
மோற்ைம் அவசியம் 

        24+900 போரிய நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

        25+050 நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
25+700 - 
26+150 

450 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

25+850 நீர்ப்போசன கோல்வோய் 

        25+925 டீலி ஒயோ 
        25+500 - 

25+900 
நீர்ப்போசன கோல்வோய்க்கு சமோந்திைம் 

26+300 - 
27+600 

1300 வயல்/ 
சதுப்புநிலம் 

உயர் 
தவள்ளம் 

26+600 Kumbaloluwa Anicut is about 90m away 

        26+900 டீலி ஒயோ 
    26+900 - 

27+300 
Run parallel to டீலி ஒயோ (road is on the 
நீவைோணட and ஆறு trag is proposed) 

    27+150 Palu ஒயோ 
27+800 - 
28+500 

700 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

27+800 - 
28+500 

Narrow (width 70m to 30m) தவள்ளம் pla 

29+125 - 
29+250 

125 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

    

29+500 - 
34+000 

4500 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

29+550 நீர்ப்போசன கோல்வோய் 

    29+600 Pallewela Anicut is 90m away 
        29+900 நீவைோணட/ நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
    29+950 Anicut is 100m away 
        30+000 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் 
        30+600 - 

34+000 
Run parallel to the நீவைோணட. தவள்ளம் 
pla is 100 to200 m wide.  

        31+600, 
31+750, 
32+150, 

நீர்ப்போசன and வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய்s 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

குைிப்பு 

32+550, 
32+650,33+900  

34+000 - 
34+750 

750 வயல் on 
LHS 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 

35+700 - 
37+600 

1900 வயல் on 
RHS 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 

37+600 - 
38+200 

600 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  உள்ளூை வடிகோலணமப்பு மத்த்திைம் 

அ உறுேல் ஓயா 

8 + 700 கி.மீ. இருந்து 3 + 900 கிமீ வணை, அதிவவக போணத  உறுவல் ஓயோ தவள்ளப்தபருக்கு 
ஊடோக தசல்கிைது. வட கிழக்கு அதிவவக விதி நீரியல் ஆய்வு அைிக்ணக (தகோழும்பு கண்டி 
மோற்று தநடுஞ்வதீி) \ SLLRDC (2011)  யினோல் தயோரிக்கப்பட்டது உறுவல் ஓயோ 100 ஆண்டு 
உயர்தவள்ள மட்டம் சுமோர் 7.6 மீ MSL உள்ளது. 10 000 கிமீ - 8 + 000 கி.மீ. தவள்ள அட்டநோகலு 
ஓயோவின் உறுவல் ஓயோ உயர்தவள்ள நிகழ்வுகளின் வபோது ததோடர்ச்சியோன தவள்ளம் 
கோைப்படுகின்ைது 

ஆ. அட்டொகலு ஓயா 

14 + 000 கி.மீ. இருந்து 9 + 000 கி.மீ., அதிவவக போணத அட்டநோகலு ஓயோவின் அவத தபோது 
திணசயில் உள்ளது. அது 12 + 500கிமீ இல்  அதிவவக வமற்குப் பகுதியில் டீலி ஓயோ 
இணைகின்ைது. எனினும், உயர் தவள்ளம் வபோது, இைண்டு நீவைோணடகளின் வமல்நீவைோணட 
கோைைமோக கிவலோமீட்டர் தூைத்தில் நிைம்பிய ஒட்டத்தினோல் சந்திக்கின்ைது. 13 + 900 கி.மீ 13 + 
100 இருந்து, அதிவவக விட்டு அட்டநோகலு ஓயோ இருந்த 50 மீட்டர் ைத்திவல உள்ளது. ஆைம்ப 
வடிவணமப்பு அைிக்ணக - நிணல 3 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் வடிகோலணமப்பு SMEC (2014) 
தயோரிக்கப்பட்டது, இந்த பகுதிணய 1700 மீ 3 / வி 100 ஆண்டு உச்ச தவளிவயற்ைம் 
மதிப்பிட்டுள்ளது. 13 + 800 கி.மீ இல்., அட்டநோகலு ஓயோ கடக்கிைது வமல்நீவைோணட 
தவள்ளப்தபருக்தகடுத்து ஓடும் வமற்கிலிருந்து கிழக்கோக திரும்ப்கிைது. அைிக்ணகயின்படி, 
அட்டநோகலு ஓயோ சமோர் 1060 மீ 3 / வி 100 ஆண்டு தபருதவள்ளம், தபோதுவோன 
தவள்ளப்தபருக்தகடுத்து ஓடும் அது டீலி ஓயோ பங்குகள் இட்டுச் தசல்லும். 

இ. டீலி ஓயா 

14 + 100 22 + 750கிமீ  மற்றும் 25 + 700 கி.மீ இருந்து 34 + 750 கி.மீ வணை முன்தமோழியப்பட்ட 
வதீி சீைணமப்பு டீலி ஓயோ மற்றும் அதன் கிணள நதிகள் தபோது திணசயில் உள்ளது. அட்டவணை 
3.4 ல் கோட்டியுள்ளபடி, முன்தமோழியப்பட்ட வதீி 17 + 700 கி.மீ., 19 + 000 கி.மீ., 19 + 600 கி.மீ., 21 
+ 000 கி.மீ., 22 + 550 கி.மீ.,, 25 + 925 கி.மீ ததோணலவிலும், மற்றும் 26 + 900 கி.மீ ததோணலவிலும், 
டீலி ஓயோணவ குறுக்தகடுத்து தசல்கிைது. அது, நீவைோணட நீர்ப்போசன மற்றும் வடிகோல் 
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கோல்வோய்கள் பல இடங்களில் ஊடறுக்கின்ைது. கிட்டத்தட்ட இந்த இடங்கள் அணனத்திலும் 
அண்ணமயில் தவள்ளம் பல முணை ஏற்பட்டுள்ளது. ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணக - நிணல 3 - 
ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் வடிகோலணமப்பு SMEC (2014)  இனோல் தயோரிக்கப்பட்டது, 100 ஆண்டு 
உச்ச தவளிவயற்ைம் 800 மீ 3 என மதிப்பிட்டுள்ளது 100 ஆண்டு தவள்ள தவளிவயற்ைம் சுமோர் 
210 மீ 3 /தச, 25 + 450 இருந்து  22 + 800 கி.மீ. வவயங்தகோணட பகுதியில் தவள்ள சுமோர் 20% 
ஆகும் குறுகிய பள்ளத்தோக்கு வழியோக இயங்கும். வமலும், 34 + 000 கி.மீ. உத்வதச வதீியிலிருந்து 
30 + 600 கி.மீ. இருந்து ஒரு 100 முதல் 200 மீட்டர் அகலமும் பள்ளத்தோக்கில் உள்ளது. 

ஈ. மஹா ஓயா 

நிர்ையித்திருந்தது வதீி உத்வதச ணமய வகோடு அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு 7 000 கி.மீ 
ததோணலவிலும், மெோ ஓயோ வங்கி இருந்து 100 ஒரு தூைத்தில் உள்ளது. எனினும், வரிணச 
நீவைோணட சந்திக்க இல்ணல, மற்றும் நீவைோணட வதீி 30m உயைத்தில் உள்ளது. 

உ. அட்டொகலு ஓயா ெீர்ப்பாசன ேிட்டம் 

பிவைரிக்கப்பட்டுள்ளது வதீி 4 +, 000 இருந்து  33 + 000 கி.மீ. வணை நீர்ப்போசன இலோகோவின் 
அட்டநோகலு ஓயோ நீர்ப்போசன திட்டத்ணத கடந்து தசல்கின்ைது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் சுமோர் 3800 
ஏக்கர் தநல் வயல்கள் உள்ளன.  அணைக்கட், வோயில்கள் மற்றும் வசனல்கள் நீர்ப்நீர்ப்போசன 
தபோைியியலோளர், கம்பெோ வினோல் பைோமரிக்கப்படும். இந்த அணமப்பில் 37 அணைக்கட் மற்றும் 
பல நீர்ப்நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் உள்ளன. தகட்டவல ,  வதோைைோதகோணட, தபம்முல்ல, 
தமௌவிட்ட, பணுகல, கச்வசரி அமுை, வமோல் அமுை, குபவலோலுவ மற்றும் பல்வலதவல 
அணைக்கட் 250m தூைத்தில் தவளிவயறுமிடம் உள்ளது.  

பிரிவு 2 

உத்வதச வதீி (பகுதி 2) மீரிகம இருந்து குருநோகல் வணையுள்ள பிரிவில் உள்ள 38.1 கி.மீ இல் 
சுமோர் 23.4 கி.மீ. நீளம்  மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ  சுமோர் 3.3 கி.மீ 9.1 கி.மீ இணைப்பு. தநல் வயல்கள் 
மற்றும் தோழ்வோன பகுதிகளில் உள்ளது. குடியிருப்போளர்கள் படி, குடோ ஓயோ (59 + 000 கி.மீ. 44 + 
000 கி.மீ.) பகுதியில் உள்ள வயல்களில் மிக அண்ணமயில் தவள்ளம் பல முணை ஏற்பட்டுள்ளது. 
தவள்ள பகுதியில் தமோத்த நீளம் சுமோர் 13.5 கி.மீ.,. மெோ ஓயோ, குடோ ஓயோ, மற்றும் மகுறு 
ஓயோ வமல்நீவைோணட பகுதி முன்தமோழியப்பட்ட வதீி பிைவதசத்தில் உள்ள முக்கிய ஆறுகள் 
ஆகும். அட்டவணை 3.4 முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக சீைணமப்பு நிரியலில் முக்கிய 
பகுதியினரின் விவைங்ணள கோட்டுகிைது. 

அட்டவணை 3.4: பகுதி 2 வழியில் உள்ள நிரியலில் முக்கிய பகுதிகள் 
போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

38+400 - 
41+450 3050 

வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 39+950 - 40+300 

நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

     தவள்ளம் 40+600 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

      தவள்ளம் 40+750 - 41+100 
ஒடுங்கிய (சுமோர் 80 மீ 
அகலம்) பள்ளத்தோக்கில் 

      தவள்ளம் 41+100 
நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

      தவள்ளம் 41+350 - 41+400 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

41+650 - 
41+900 250 வயல் 

கோைி தவள்ளம்   வயல் கோைி 

42+350   Maha ஒயோ இல்ணல 
தவள்ளம் 

  உயர் banks, deep gorge  

42+900 - 
43+450 550 

வயல் 
கோைி தவள்ளம்   வயல் கோைி 

43+750 - 
44+050 300 

வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

44+050 - 
44+300 250 Coconut இல்ணல 

தவள்ளம் 
  70m குடோ ஒயோ மற்றும் 

இதற்கு சமோந்திைம் 
44+300 to 
46+850 2550 வயல்/ low 

lyg  
உயர் 
தவள்ளம் 

  40m - 150  குடோ ஒயோ மற்றும் 
இதற்கு சமோந்திைம் 

        44+800 குடோ ஒயோ 
        45+700 குடோ ஒயோ 
        46+000 குடோ ஒயோ 

        45+100 - 45+400 குடோ ஒயோ விதியில் உள்ளது. 
திணச திருப்பல்வதணவ 

        45+550 - 45+750 குடோ ஒயோ விதியில் உள்ளது. 
திணச திருப்பல்வதணவ 

47+100     தவள்ளம்   குடோ ஒயோ 
47+150 - 
47+500 

350 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

47+800 -  
49+900 2100 

Low lyg/ 
பற்ணை 

உயர் 
தவள்ளம் 48+000 - 48+450 

குடோ ஒயோ விதியில் உள்ளது. 
திணச திருப்பல்வதணவ 

      உயர் 
தவள்ளம் 48+450 குடோ ஒயோ 

      உயர் 
தவள்ளம் 49+600 குடோ ஒயோ, வயல் கோைி 

வடிகோலணமப்பு 

50+100   நீவைோணட இல்ணல 
தவள்ளம் 

  நீவைோணட 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

50+300 - 
50+550 

250 பற்ணை/ 
வயல்  

தவள்ளம்   பற்ணை/ வயல்  

50+700 - 
50+900 200 

வயல் 
கோைி தவள்ளம்   வயல் கோைி 

51+050 - 
51+150 100 

வயல் 
கோைி தவள்ளம்   வயல் கோைி 

51+250 - 
52+250 1000 வயல் 

கோைி தவள்ளம் 51+400 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     தவள்ளம் 51+500 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     தவள்ளம் 52+050 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     தவள்ளம் 52+150 நீவைோணட 
52+450     தவள்ளம்   குடோ ஒயோ 
52+750 - 
53+100 350 பற்ணை/ 

வயல்  தவள்ளம்   பற்ணை/ வயல்  

53+250     தவள்ளம்   குடோ ஒயோ 
54+250 - 
54+500 250 பற்ணை 

உயர் 
தவள்ளம் 54+400 குடோ ஒயோ 

55+050 - 
55+650 600 பற்ணை/ 

வயல்  
உயர் 
தவள்ளம் 

  பற்ணை/ வயல்  

55+650 - 
56+750 1100 பற்ணை/ 

வயல்  
உயர் 
தவள்ளம் 

  குடோ ஒயோ 100 ஐ விட 
குணைவோக உள்ளது 

56+750 - 
57+650 

900 வயல் 
கோைி 

உயர் 
தவள்ளம் 

57+450 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

57+650 - 
59+200 

1550 பற்ணை / 
உயர்கோைி 

தவள்ளம்   குடோ ஒயோ 50- 100 க்குள் 
குணைவோக உள்ளது 

        57+870 குடோ ஒயோ 
        57+950 குடோ ஒயோ 

        59+050 to 
59+100 

ஓட்டங்கள் ஒயோ குடோ 
இணையோக. மோற்று வழி 
வதணவ. 

60+000 - 
60+250 250 

வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 60+220 

நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

60+650 - 
61+250 600 பற்ணை/ 

வயல்  
இல்ணல 
தவள்ளம் 

  பற்ணை/ வயல்  

62+050 - 
62+850 800 வயல் 

கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 62+350 நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 

கோல்வோய் 



 

  60 

 

போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

        62+600 - 62+700 சிைிய நீவைோணட  வயல் 
கோைி. மோற்று வழி வதணவ.  

63+420 - 
64+150 730 

வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 63+600 

நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

64+430 -  
64+820  390 

வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

64+900 - 
65+120  220 வயல் 

கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

65+720 - 
65+820 100 வயல் 

கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

66+650 - 
67+700 

1050 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

66+930 சிைிய நீவைோணட  வயல் கோைி 

        67+100 சிைிய நீவைோணட  வயல் கோைி 
68+800 - 
69+350 450 பற்ணை/ 

வயல்  தவள்ளம் 69+300 மகுறு ஒயோ 

69+450 - 
69+650 

200 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

70+350 - 
70+520 170 

வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

70+650 - 
72+300 650 வயல் 

கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 

  
தவள்ளம் PLA. ணவத்திருத்தல் 
பகுதியில் இழப்பு. (50 150 
பைந்த மிமீ) 

74+020 - 
75+520 

1500 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

74+400 to 
75+000 

நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய். மோற்ைல் வதணவ. 

        75+170  
நீர்ப்போசன வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

        75+350 தவண்டுை குளம் RB 
வடிகோலணமப்பு 

75+700 - 
76+250 550 வயல் 

கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 

  வயல் கோைி 

2+200 - 3+900 1700 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

4+900 - 5+600 700 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

6+100 - 6+200 100 வயல் 
கோைி 

இல்ணல 
தவள்ளம் 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் 
(m) 

கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

6+900 - 7+200  300 உயர் 
ground 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

  மகோ இணையோக ஒயோ 
ஆனோல் மிகவும் உயர் 
உயைத்தில். உள்ளது 

8+500 - 9+000  500 தவள்ளம் 
pla 

தவள்ளம் 8+950  அம்வபபுஸ்ஸ குடோ ஒயோ 

      
      

அ., மஹா ஓயா 

உத்வதச வதீி எதிர்தகோள்ளும் முக்கிய நீவைோணட 42 + 350 கி.மீ ததோணலவிலும், மெோ ஓயோ 
உள்ளது. அங்கு விவைை ஆதோைங்களுடன் படி 1957 ஆம் ஆண்டு மற்றும் 1978 ஆம் ஆண்டு மகோ 
ஓயோவின் தவள்ளச் சமதவளியில் இைண்டு தபரும் தவள்ளங்கள் ஏற்பட்டது போலம் 
அணமத்தலோல் தளத்தில் எந்த தவள்ளம் சோத்தியமும் இல்ணல. எனினும், தவள்ளம் கோைைமோக 
வயல் மற்றும் தோழ்வோன பகுதியில் 39 + 500 41 + 900 கிமீ இருந்து மெோ ஓயோ ஒரு வடிகட்டி 
ஏற்படுகிைது. அதிவவக போலம் இடம் சுமோர் 150m வமல்நீவைோணடயில் ஒரு அணை உள்ளது. குடோ 
ஓயோ சுமோர் 2 கிமீ கீழ்நிணலயில் மெோ ஓயோவில் விழுகிைது. 

ஆ குடா ஓயா 

44 + 000 கி.மீ. இருந்து, 59 + 000 கி.மீ.  வணை  அதிவவக போணத குடோ ஓயோ அவத தபோது திணசயில் 
உள்ளது. உத்வதச வதீி சீைணமப்பு 10 இடங்களில் குடோ ஓயோ கடக்கிைது நீவைோணட 5 இடங்களில் 
கடக்கிைது. குடியிருப்போளர்கள் 49 + 900 கி.மீ 43 + 800 கிமீ மற்றும் 56 + 300 கி.மீ. 54 + 300 கி.மீ. 
படி, தவள்ளம் அடிக்கடி உள்ளது. அலவ்வ-Bஒயோwalana வதீியில் 47 + 250 கி.மீ., தவள்ளத்தின் 
ஆழம் 1m ஆக அண்ணமயில் பல முணை எற்பட்டுள்ளது. 

இ மகுறு ஓயா 

66 + 920 கி.மீ., 67 + 100 மற்றும் 69 + 300 கி.மீ. மகுறு ஓயோ வமல்நீவைோணடணய விதி கடந்து 
தசல்கின்ைது.  68 + 900 கிமீ இருந்து கடந்து. 69 + 350 கி.மீ. வணை தநல் வயல்கள் சைோசரி தணை 
மட்டத்திலிருந்து தவள்ளம் உரு மீட்டருக்குவமல் 2012 இல் எற்பட்டுள்ளது. 

டி சேண்டுற ோேி கால்ோய்கள் 

உத்வதச வதீி 74 + 400 கி.மீ. இருந்து 75 + 500 கிமீ  வணை தவண்டுை வோவி வைம்பில் இருந்து 
சுமோர் 400 மீ கீழ்நிணல உள்ளது. 75 + 350 கி.மீ. 74 + 900 கிமீ மற்றும் 75 + 530 கி.மீ  இல் மூன்று 
கோல்வோய்கள், உள்ளன. முன்தமோழியப்பட்ட வதீி வடிகோல் வடிகோல் கோல்வோய் 74 + 700 கி.மீ. 
இருந்து 74 + 900 கிமீ திணசயில் அவசியம். 
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ஈ அம்தபபுஸ்ஸ குடா ஓயா 

அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்ப் இறுதியில், 8 950 கி.மீஇல் அதிவவக போணத சந்திக்கும் 100 ஆண்டு உச்ச 
தவளிவயற்ைம் ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் 400 மீ 3 / வி மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது 
அம்வபபுஸ்ஸ குடோ ஓயோ - நிணல 3 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் வடிகோலணமப்பு SMEC (2014) 
தயோரிக்கப்பட்டது. சுமோர் 400 மீட்டர் பிரிவில் தவள்ளம் ஏற்படுவதோக அைியப்படுகிைது. 

பிரிவு 4 

முன்தமோழியப்பட்ட வதீி (பகுதி 4) தம்புள்ணள குருநோகல் பிரிவில் 61.1 கி.மீ. இல் சுமோர் 28.6 கி.மீ. 
நீளம்,  தநல் வயல்கள் மற்றும் தோழ்வோன பகுதிகளில் உள்ளது. இப்பகுதியில் வைட்சி 
கோைைமோக, ஒரு சில இடங்கள் தவிை, தோழ்வோன பகுதிகளில் மட்டும், சதுப்பு உள்ளன ஆனோல் 
மணழக்கோலத்தில் தவள்ளம் ஏற்படுகின்ைது. தவள்ள பகுதியில் தமோத்த நீளம் சுமோர் 4.1 கி.மீ 
ததோணலவில் உள்ளது. முன்தமோழியப்பட்ட வதீி தததுறு ஓயோ, கிம்புளோவ ஓயோ, தவலமிட்டிய 
ஓயோ, தம்புள்ணள ஓயோ மற்றும் மிரிஸதகோண்ைிய ஓயோ முக்கிய  ஆறுகணள 
எதிர்தநோக்குகின்ைன. வநைடியோகவவோ அல்லது மணைமுகமோகவவோ வதீி போதிக்கப்பட்ட முடியும் 
இந்த பிரிவில் பல குள அடுக்ணக அணமப்புகள் உள்ளன. வத்தளதகோணட வோவி, கிம்புளோவ வோவி 
மற்றும் Ibbankatuwa வோவி வதீி தங்கள் ஆற்றுப்படுணககளில் அங்கு முக்கிய குளங்கணள உள்ளன. 
அட்டவணை 3.5 முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக சுவடு நிரியலில் முக்கிய பகுதியினரின் 
விவைங்கள் கோட்டுகிைது. 

அட்டவணை 3.5: பகுதி 4 வழியில் நிரியலில் முக்கிய பிரிவுகள் 
போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் (m) கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

76+700 - 78+350 650 

வயல், 
சதுப்புநிலம், 
புணகயிைத 
போணத 

இல்ணல 
தவள்ளம் 77+950 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

78+830 - 79+270 440 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 79+000 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

80+550 - 80+650 100 வயல் கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 80+600 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

81+250 - 81+500 250 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

81+900 - 82+100 200 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

82+050, 
82+100 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

82+450 - 82+550 100 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் (m) கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

83+150 - 83+600 550 வயல் கோைி 
கன 
தவள்ளம் 83+420 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

83+600 - 83+700 100 ஆறு கன 
தவள்ளம் 

  தடடுறு ஒயோ 

83+700 - 84+830 1130 Coconut இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

84+830 - 86+400 1570 வயல் கோைி தவள்ளம் 84+950 
நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     தவள்ளம் 85+800 நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 

     
இல்ணல 
தவள்ளம் 86+120 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

    கோல்வோய் 
இல்ணல 
தவள்ளம் 86+360 

போரிய நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 
(இப்போகமுவ 
கோல்வோய்) 

86+700 - 87+620 920 கோல்வோய் இல்ணல 
தவள்ளம் 86+700 

போரிய நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 
(இப்போகமுவ 
கோல்வோய்) 

    Cana இல்ணல 
தவள்ளம் 87+400 

போரிய நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 
(இப்போகமுவ 
கோல்வோய்) 

87+950 - 88+300 350 வயல் கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

89+350 -o 89+550 200 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

89+730 - 89+820 90 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

90+500 - 90+900 400 பற்ணை இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

91+600 - 91+800 200 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் (m) கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

92+050 - 92+400 350 வயல் கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 92+200 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

92+500 - 93+000 500 பற்ணை இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

93+600 - 95+500 1900 பற்ணை, வயல் 
நீவைோணட 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

94+850 நீவைோணட 

96+100 - 97+400 1300 பற்ணை, வயல் 
இல்ணல 
தவள்ளம் 97+200 

நீர்ப்போசன 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

98+200 - 98+350 150 குளம் undation   குளம் 

98+450 - 98+600 150 வயல்/ 
சதுப்புநிலம் undation     

99+100 - 99+200 100 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

100+000 -o 100+200 200 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

101+150 - 101+900 750 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

102+750 - 103+050 300 Low lyg/ grass 
இல்ணல 
தவள்ளம் 
for 200m 

102+800 - 
102+900 குளம் 

104+030    ஆறு இல்ணல 
தவள்ளம் 

  கிம்புளோவ ஒயோ 

112+200     தவள்ளம்   தவடிப்பு 

112+700 - 113+000 300 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

114+900 - 116+000 1100 பற்ணை/ 
வசணன/ வயல் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

116+000 - 116+350 350 
பற்ணை/ 
வசணன/ வயல் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

117+250 - 119+000 1750 
பற்ணை/ 
வசணன/ 
வயல்/குளம் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 18+400 குளம் 

119+900 - 120+150 250 வயல் இல்ணல 
தவள்ளம் 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் (m) கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

120+150   கோல்வோய்     
போரிய கோல்வோய் 
(மகோவலி 
அதிகோைசணப) 

120+150 - 121+100 950 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

121+100 - 122+100 1000 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

122+100   ஆறு தவள்ளம்   ஆறு 

122+100 -122+700 600 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 122+150 தவலமிட்டிய 

ஒயோ கிணள 

123+500   ஆறு தவள்ளம்   தவலமிட்டிய 
ஒயோ 

123+500 - 124+000 500 வயல் கோைி 
இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

124+050   ஆறு தவள்ளம்   தவலமிட்டிய 
ஒயோ கிணள 

124+100 - 124+550 450 வயல் கோைி இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

125+200 - 127+200 2000 பற்ணை/ 
வசணன/ வயல் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 125+250 நீவைோணட 

127+800 - 128+700 900 பற்ணை/ 
வசணன/ வயல் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

126+750 நீவைோணட 

128+700   ஆறு தவள்ளம்   தம்புள்ள ஒயோ 

128+700 - 129+600 900 பற்ணை/ 
வசணன/ வயல் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 

    

130+300   நீவைோணட இல்ணல 
தவள்ளம் 

  நீவைோணட 

130+300 - 131+800 1400 
பற்ணை/ 
வசணன/ வயல் 

இல்ணல 
தவள்ளம் 131+000 நீவைோணட 

    நீவைோணட 
 இல்ணல 
தவள்ளம் 131+450 நீவைோணட 

    நீவைோணட  இல்ணல 
தவள்ளம் 131+600 நீவைோணட மதகு 

    கோல்வோய்  இல்ணல 
தவள்ளம் 131+640 நீர்ப்போசன 

கோல்வோய் 

     நீவைோணட  இல்ணல 
தவள்ளம் 

131+700 நீவைோணட மதகு 
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போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

நீளம் (m) கோைி 
போவணன 

தவள்ளம் போதிப்புறும் 
பிைவதசம் 

கோைி/ நீவைோணட 

     குளம்  undation 131+800 மிகவும் சிைிய 
குளம் 

134+250 - 137+456 3206 நீவைோணட 
வயல் கோைி தவள்ளம் 134+400 

நீவைோணட/ 
வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     நீவைோணட தவள்ளம் 134+950 - 
135+200 

நீவைோணட 
மோற்றுதல் 

     கோல்வோய் தவள்ளம் 135+650 வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     ஆறு தவள்ளம் 136+300 
மிரிஸதகோண்ைிய 
ஒயோ / கோல்வோய் 
கண்டலம குளம்  

     கோல்வோய் தவள்ளம் 
136+350 to 
136+550 

மோற்றுதல் of 
நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 

     கோல்வோய் தவள்ளம் 136+580 நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 

     கோல்வோய் தவள்ளம் 136+700 வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் 

     கோல்வோய்  இல்ணல 
தவள்ளம் 

137+080 நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 

     கோல்வோய் 
 இல்ணல 
தவள்ளம் 137+180 

நீர்ப்போசன 
கோல்வோய் 

  

அ சேதுறு ஓயா 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி நீவைோணட 83 + 600 க்கு 93 + 000 கி.மீ. தததுறு ஓயோ உள்ளது. வதீி 83 + 
600 தததுறு ஓயோவுடன் இணைந்து 10 கி.மீ. ஆற்ைின் தபோது திணசயில் உள்ளது. ஒரு தண்ைரீ் 
உட்தகோள்ளும் ஆற்றுக்கு குறுக்கோன அணை முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போலத்தில் இருந்து 
சுமோர் 1.5 கிமீ கீழ்நிணலயில் உள்ளது. ஒரு அணைக்கட்டு (வத்தளதகோணட குளத்துக்கு நீணை 
திணச திருப்பவும்) சுமோர் 5 கிமீ வமல்நீவைோணடயில் உள்ளது. Kospothu ஓயோ 1.2 கிமீ வமல்நீவைோணட 
அதன் இடது மருங்கில் தததுறு ஓயோ விழுகிைது. விவைை ஆதோைங்களின் படி அங்கு சமீபத்திய 
தவள்ளம் 2012 ல் ஏற்பட்டது. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மருங்கு வமலோன  ஓட்டம் ஏற்படவில்ணல. 
போல அணமவிடத்தில் ஒரு போணை படுக்ணக தகோண்ட ஆற்ைின் வணளவு உள்ளது. எனினும், 
வணளவு கோைைமோக உள்வள உயர்ந்த தணையில் மருங்கு வமலோன  ஓட்டத்ணத தவிர்ப்பதற்கோன 
வோய்ப்பு உள்ளது. நிணல 4 - ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயின் படி ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் 
வடிகோலணமப்பு SMEC (2014) தயோரிக்கப்பட்டது, 100 ஆண்டு தவள்ள தவளிவயற்ைம் சுமோர் 1250 மீ 
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3 / வி உள்ளது. 2012 தவள்ளத்த்ன் வபோது, முன்தமோழியப்பட்ட போலம் தளத்தில் ஆற்ைங்கணைகள் 
வமவல தவள்ளத்தின் ஆழம் 2m ஆக இருந்தது மற்றும் தவள்ளம் ச்மோர் 2 நோட்கள் நீடித்தது. 
தததுறு ஓயோ உயர் தவள்ளத்தின் வபோது குப்ணபகள் நிணையதசர்ந்ததணன அைியப்படுகிைது 
மற்றும் ஓட்டம் திணசவவகங்கள் கோைைமோக ஆற்ைின் தசங்குத்தோன சோய்வு ஆறுகளுடன் 
ஒப்பிடுணகயில் மிக அதிகமோக உள்ளன. 90 + 600 இருந்து 90 + 850 கி.மீ வணை முன்தமோழியப்பட்ட 
வதீி நடுவில் இருந்த 50 மீட்டர் உள்ளது. 83 + 700 84 + 700 கி.மீ. இருந்து, மற்றும், 90 + 500 
லிருந்து, 90 + 850 கி.மீ., வதீி நடுவில் வகோடு மற்றும் ஆற்ைின் இணடவய உள்ள தூைம் சுமோர் 100 
மீட்டர் ஆகும். 

ஆ கிம்புைாே ஓயா 

அதிவவக போணத கிம்புளோவ ஓயோணவ 104 + 030 கி.மீ. குறுக்தகடுக்கின்ைது. ஆைம்ப வடிவணமப்பு 
அைிக்ணகயின் படி - நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014), இந்த நீவைோணட 100 
ஆண்டு தவள்ள தவளிவயற்ை வடிகோலணமப்பு சுமோர் 230 மீ 3 /தச உள்ளது. உயர்தவள்ளத்தின் 
வபோது மருங்குவமலோன ஓட்டம் கட்டுப்படுத்தப்டுகின்ைது. 

இ. சேலமிட்டிய ஓயா 

உத்வதசிக்கப்ட்ட வதீி 122+ 150 , 123 + 500 கிமீ மற்றும் 124 + 050 கி.மீ. களில் தவலமிட்டிய ஓயோ 
வமல்நீவைோணட கடந்து தசல்கின்ைது. கிணளநதிகள் 123 + 500 கி.மீ ததோணலவிலும், நீவைோணட 
முக்கிய நதணய கடந்து தசல்கின்ைது. விவைை ஆதோைங்களின் படி, இந்த பகுதியில் தபரும் 
தவள்ளம் எற்படவில்ணல ஆனோல் பிைதோன நீவைோட்டத்தில் இருந்து சுமோர் 30m ததோணலவில் 
உள்ள தநல் வயல்களில் அதிக தவள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயின் 
படி - நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014), இந்த நீவைோணட 100 ஆண்டு தவள்ள 
தவளிவயற்ை தயோைோக வடிகோலணமப்பு 450 மீ 3 / தச ஆக உள்ளது. 

ஈ ேம்புள்தை ஓயா 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி தம்புள்ணள ஓயோணவ 128 + 700 கி.மீ. குறுக்தகடுத்து தசல்கின்ைது. 
Ibbankatuwa வோவி (குளம்) தம்புள்ணள ஓயோவில் இருந்து சுமோர் 4 கி.மீ. கீழ்நிணல ஆகும். உயர் 
தவள்ளம் குளம் நீர் நிணலகளில் உயரும் வபோது தம்புள்ணள ஓயோ ஆகியவற்ைின் ஓட்டம் 
தவள்ளம் சூழ்ந்துள்ள தநல் வயல்கள் ஏற்படுகிைது. ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயின் படி - 
நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014), இந்த நீவைோணட 100 ஆண்டு தவள்ள 
தவளிவயற்ை தயோைோக வடிகோலணமப்பு சுமோர் 258 மீ 3 /தச ஆக உள்ளது. 

உ மிரிஸசகாண்ைிய ஓயா 

மிரிஸதகோண்ைிய ஓயோ 136 + 300 கி.மீ. வதீிணய குறுக்தகடுக்கின்ைது., 134 + 700 இருந்து  136 + 
900 கிமீ வணை  தநல் வயல்களில் தவள்ளம் ஏற்படுகின்ைது. வடிகோல் வநைடியோக 
மிரிஸதகோண்ைிய ஓயோவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது கண்டலம குளம் கசிவுகள் தவள்ளம் 
அதிகரிக்கும். ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயின் படி - நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் 
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SMEC (2014), இந்த நீவைோணட 100 ஆண்டு தவள்ள தவளிவயற்ை தயோைோக வடிகோலணமப்பு பற்ைி 505 
மீ 3 / தச உள்ளது. 

3.2.3.2 சிறிய ேடிகாலதமப்பு 

பிரிவு 1 

Ambepusa பிரிவு 9 + 000 கி.மீ. இருந்து 38 + 200 கி.மீ. வணை , ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணக நிணல 
3 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) தயோரிக்கப்பட்டது. 71 சிைிய வடிகோலணமப்பு மற்றும் 
நடுத்தை நீவைோணடகள், சிற்வைோணடகள், நீர்ப்போசன மற்றும் வடிகோல் மதகுகள் கோல்வோய்கள் 
மற்றும் பள்ளத்தோக்குகள் அணடயோளம் கோைப்பட்டது. முன்தமோழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் 
ணவகளோல் நீர் அனுப்ப்ப்படும். பின் இணைப்பு - இ 3 ஆம் நிணல வடிநிலம் தைவு, அவத அைிக்ணக 
இந்த இடங்களில் உச்ச தவளிவயற்ைப்படும் பிை ததோடர்புணடய தகவல்கணள தகோடுக்கிைது. 
இவற்றுக்கும் வமலோக வட கிழக்கு அதிவவக நீரியல் ஆய்வு அைிக்ணக (தகோழும்பு கண்டி மோற்று 
தநடுஞ்வதீி) திட்டம், SLLRDC (2011) தயோரிக்கப்பட்ட அைிக்ணகயில் 0 + 000 - 9 + 000 கி.மீ. பிரிவில், 
34 நீவைோணடகள் மற்றும் கோல்வோய்கள் உள்ளது. கண்டைியப்பட்டுள்ளது.  

பிரிவு 2 

மீரிகமம் இருந்து குருநோகல், வணை  - நிணல 2 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) 
வடிகோலணமப்பு ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணக தயோரிக்கப்பட்டது. இதில்  67 சிைிய மற்றும் 
நடுத்தை நீவைோணடகள், சிற்வைோணடகள், நீர்ப்போசன மற்றும் வடிகோல் கோல்வோய்கள், மதகுகள் 
அணடயோளம் கோைப்பட்டது.  முன்தமோழியப்பட்ட வதீி முழுவதும். இந்த மெோ ஓயோ, குடோ 
ஓயோ, மகுறு ஓயோ, தங்கள் கிணள நதிகள் மற்றும் தவண்டுை வோவி கசிவு 13 முக்கிய போலங்கள் 
உள்ளது. பின் இணைப்பு - சி நிணல 2 வடிநிலம் தைவு, அவத அைிக்ணக இந்த இடங்களில் உச்ச 
தவளிவயற்ைப்பட்டு மற்றும் பிை ததோடர்புணடய தகவல்கணள தகோடுக்கிைது. 

பிரிவு 4 

குருநோகல் இருந்து தம்புள்ணள வணையோன பிரிவுக்கு, ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணக - நிணல 4 
- ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) தயோரிக்கப்பட்டது. 90 சிைிய மற்றும் நடுத்தை 
நீவைோணடகள், சிற்வைோணடகள், நீர்ப்போசன மற்றும் வடிகோல் கோல்வோய்கள், மதகுகள் நீர் 
வடிகோலணமப்பு அணடயோளம் கோைப்பட்டது,. இந்த தததுறு ஓயோ, கிம்புளோவ ஓயோ, தவலமிட்டிய 
ஓயோ, தம்புள்ணள ஓயோ மற்றும் மிரிஸதகோண்ைிய ஓயோ மற்றும் 7 முக்கிய போலங்கள் உள்ளது. 
பின் இணைப்பு - இ நிணல 4 வடிநிலம் தைவு, அைிக்ணக பிை ததோடர்புணடய தகவல்கணளயும் 
தகோடுக்கிைது. 
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3.2.3.3 ெீர்பிடிப்பு பகுேிகள் மற்றும் ெீர்பிடிப்பு தெைம் 

பிரிவு 1 

தபோதுவோக, தோழ்வோன தநல் வயல்கள் மற்றும் சதுப்பு நிலங்கள் உயர் தவள்ளத்தின் வபோது. 
கடவத்த இருந்து மீரிகமம் வணை நிர்பிடிக்கப்படும், அதிவவக  போணத 3 + 300 இருந்து  32 + 000 
கி.மீ வணை 29.7 கி.மீ. நீளத்தில் தோழ்வோன பகுதிகளில் அல்லது தநல் வயல்கள் உள்ளது. 
அட்டநோகலு ஓயோ அணமப்பு. மிக சமதணை நிலம் உள்ளது. நதி தநளியும் சுற்று வழிகணளத் 
தோண்டி, பல தடுப்புகள், அணைக்கட் மற்றும் கதவுகள், தடித்த தோவை, வதீி வபோன்ைணவ உள்ளன. 
தபம்முல்ல, கம்பெோ, மினுவங்தகோணட, ஜோ-எல, ஏகல, Kotugoda மற்றும் இது அதிக மக்கள் 
ததோணக உள்ள பிை கீழ்நிணல பகுதிகளில் மிகவும் முக்கியமோனது. ஒரு தவள்ள Ganegoda இருந்து 
கம்பெோ, மிக முக்கியமோன தவள்ள தடுப்பு பிைவதசமோகும். முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக 
போதிக்கப்பட்ட 25 கி.மீ. நீளம் மூலம் பயைம் தசய்ய சுமோர் 24 மைி வநைம் எடுக்கும்.வதக்கம்  
இல்லோமல், தவள்ள இயக்கம் மிக விணைவோக இருக்கும் மற்றும் பயை வநைம் சுமோர் 50% ஆக 
குணையும். 

பிரிவு 2 

59 + 000 கி.மீ. இருந்து 44 + 000 கி.மீ.  வணை குடோ ஓயோ தநடுகிலும், உயர் தவள்ளத்தின் வபோது 
திைன் தகோண்ட பைந்த தவள்ளச் சமதவளியோக உள்ளன. பல குறுகிய போய்வு ஒட்டம் கோைைமோக 
24 மைி வநைத்திற்கு வமல் நீடித்த உயர் தவள்ளக் ஏற்பட்டுள்ளது, நீவைோணட மற்றும் அதன் 
தவள்ளப்தபருக்தகடுத்து ஓடும் மெோ ஓயோ வநோக்கி வழியில் வவண்டும். 

பிரிவு 4 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணத பிரிவில் உள்ள பள்ளத்தோக்குகள் தபரும்போலோன குளம்கள் 
(வோவி), தவள்ள ஓட்ட இயக்கம் தோமதப்படுத்துவதற்கும் தவள்ள உயைத்ணத குணைக்க 
உதவுகிைது. தவள்ளம் ஏற்படுவது வபோது நிர் பிடிக்கும் தகோள்ளளணவ தபோறுத்தது. எனவவ 
குளங்களுக்கோன தவள்ள ணவத்திருத்தல் அளவு பருவத்திணன தபோறுத்தது. தநல் வயல்களில் 
உயர் தவள்ளத்தின் வபோது, தவள்ளச் சமதவளியோக தசயற்படுகின்ைது.  

3.2.4 ெீர் ேைம் மற்றும் ெீர் மாசுபாடு ஆோைங்கள் 

பிரிவுகள் 1 & 2 

முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீியில் சுவடு மோற்று விருப்பங்கணள கள விஜயங்களின் முன் 
போதிக்கப்பட்ட நீர் நிணலகளில் வநைடியோகவவோ அல்லது மணைமுகமோகவவோ கவனமோக.  
தபைப்பட்டது. ஆறுகள் / நீவைோணடகள், ஏரிகள் / டோங்கிகள் மற்றும் பல தோழ்வோன பகுதிகளில் 
இருக்கும் நீர் தை அளவுகள் பின்னர் அளவிடப்படுகிைது. உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் விணளவோக 
ஏற்படும் அடுத்தடுத்த தோக்கங்கள் அளவடீு தசய்யப்பட்டது. 
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திட்டம் பகுதியில் வமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் மோதிரிகள் சுமோர் 60 இடங்களில் 
நடத்தப்பட்டது. நீர் மோதிரிகள் வபஸ்ணலணனயும் தைவு ஆைோயப்பட்டது. திட்டம் பகுதியில் நீரின் 
தை தற்வபோணதய நிணல மதிப்படீு தசய்ய, தணைமட்ட மற்றும் நிலத்தடி நீர் மோதிரிகள் 
வசகரிக்கப்பட்டு மற்றும் பின்வரும் அளவுருக்கள் தீர்மோனிக்க ஆைோயப்பட்டது: 

1. தபௌதீக அளவுருக்கள்: கோை, தவப்பநிணல, மின் கடத்தும் (மற்றும் அமிலத்தன்ணம), 
கலங்கியநிணல 

2. இைசோயை அளவுருக்கள்: கணைந்துள்ள ஆக்ஸிஜனின் (DO) தசைிவு, தமோத்த கடினத்தன்ணம 
(CaCO3 வபோன்ை), தமோத்த நிறுத்தி திட (TSS); உயிர்இைசோயை ஆக்சிஜன் டிமோண்ட் (BOD); 
தகமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமோண்ட் (பன்னோ), ணநட்வைட் மற்றும் இலவச அவமோனியோ (என் 
இைண்டும்), எண்தைய் மற்றும் கிரீஸ், குவளோணைடுகள், சல்வபட்ஸ் 

3. நுண்ணுயிரியல் அளவுருக்கள்: மலம் மற்றும் தமோத்த வகோணலவடிவ 

அணனத்து மோதிரி புள்ளிகள் இடத்தின் விவைங்கள், அளவுருக்கள் வசோதணன மற்றும் சில 
இடங்களில் நீரின் தை முணைவய அட்டவணைகள் 3.3 மற்றும் 3.4 வழங்கப்படுகிைது. ஒவ்தவோரு 
மோதிரி புள்ளி தபோறுத்து அளவிடப்படுகிைது வபஸ்ணலணனயும் நிணலகள் இணைப்பு 1.3 
வழங்கப்படுகிைது. 

 

அட்டவணை 3.6: வமற்பைப்பு நீர் தை கண்கோைிப்பு இடங்கள் 
மாேிரி 

அதமேிடம் அதமேிடம் ஆள்கூறு 
மாேிரி 

அதமேிடம் அதமேிடம் ஆள்கூறு 

WP12 7° 5' 15.83" N 79°58' 46.96" E WP37 7° 14' 41.76" N 80° 6' 44.10" E 
WP13 7° 5' 46.30" N 79°59' 25.10" E WP38 7° 15' 14.57" N 80° 7' 07.90" E 
WP14 7° 6' 11.75" N 80°  0' 13.11" E WP39 7° 16' 36.49" N 80° 8' 15.12" E 
WP15 7° 6' 17.30" N 80°  0' 15.12" E WP40 7° 17' 25.20" N 80° 8' 49.20" E 

WP16 7° 6' 35.99" N 80°  0' 21.74" E WP41 7° 17' 51.00" N 80° 9' 07.68" E 
WP17 7° 6' 50.97" N 80°  0' 53.57" E WP42 7° 17' 58.73" N 80° 9' 08.93" E 
WP18 7° 7' 12.84" N 80°  1'   6.39" E WP43 7° 18' 11.59" N 80° 9' 16.59" E 
WP19 7° 7' 42.13" N 80°  1' 27.73" E WP44 7° 18' 22.63" N 80° 9' 10.65" E 
WP20 7° 7' 52.15" N 80°  2' 16.58" E WP45 7° 19' 04.28" N 80° 9' 28.49" E 
WP21 7° 7' 58.39" N 80°  2' 22.49" E WP46 7° 19' 08.98" N 80° 9' 37.67" E 
WP22 7° 8' 05.01" N 80°  2' 36.00" E WP47 7° 19' 20.20" N 80° 9' 47.12" E 
WP23 7° 8' 17.22" N 80°  2' 49.40" E WP48 7° 19' 34.56" N 80° 9' 56.21" E 
WP24 7° 7' 30.44" N 80°  1' 08.17" E WP49 7° 21' 04.00" N 80° 10' 37.2" E 
WP25 7° 9' 16.89" N 80°  3' 53.63" E WP50 7° 21'  54.1"  N 80° 11' 04.0" E 
WP26 7° 10' 05.48" N 80° 4' 02.55" E WP51 7° 22' 19.3"   N 80° 11' 31.8" E 
WP27 7° 10' 34.24" N 80° 4' 10.82" E WP52 7° 22' 31.6"   N 80° 11' 48.7" E 
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மாேிரி 
அதமேிடம் அதமேிடம் ஆள்கூறு மாேிரி 

அதமேிடம் அதமேிடம் ஆள்கூறு 

WP28 7° 10' 32.27" N 80° 4' 17.00" E WP53 7° 23' 17.0"   N 80° 13' 26.3" E 
WP29 7° 10' 55.79" N 80° 4' 45.68" E WP54 7° 24' 15.3"   N 80° 15' 50.5" E 
WP30 7° 10' 54.01" N 80° 4' 45.97" E WP 55 7° 26' 44.8"   N 80° 20' 24.9" E 
WP31 7° 10' 52.48" N 80° 4' 52.11" E WP56 7° 27' 03.2"   N 80° 21' 25.8" E 
WP32 7° 11' 08.39" N 80° 4' 04.57" E WP57 7° 28' 25.6"   N 80° 22' 12.0" E 
WP33 7° 11' 39.24" N 80° 5' 23.89" E WP58 7° 14.198'     N 80° 05.032'    E 
WP34 7° 11' 58.37" N 80° 5' 37.50" E WP59 7° 15' 09.0"   N 80° 10' 44.3" E 
WP35 7° 12' 25.74" N 80° 6' 02.52" E WP60 7° 15' 33.7"   N 80° 08' 18.5" E 
WP36 7° 13' 38.69" N 80° 6' 47.06" E   

மோதம்  3.7: Results of the basele surface water quality monitorg 

Standard Criteria: “Proposed Ambient Water Quality Standards for கோைி Waters of சிைி Lanka” (CEA, 2001) 

ேைியலகு தவப்பநி
ணல (0C) 

மின் 
கடத்துதிைன் 

( S/cm) 
pH 

வசறு 

NTU 

தகோலிப
வ ோம் 

தமோத்தம் 
(MPN/ 

100ml) 

DO 
(mg/l) 

BOD5 
(mg/l) 

அ
ள
வு
வக

ோல்
களு

க்கு
ட்
படு

த்
த
ி குடிெீர் 

ேகுப்பு 1 
பிரித்சேடு
த்ேல் 

இயற்க
ண  

- 6.0 - 9.0 - 1,000 5 4 

ேகுப்பு II 
மீன் 
மற்றும் 
ெீர்ோழ் 
உயிரினங்
கைின் 

இயற்க
ண  

- 6.0 - 8.5 - 20,000 3 4 

அ
ம
ண 
வி
ட
ம்s                    

WP17 25 29 5.7 12 900 7.13 <0.0 
WP39 25 43 5.8 04 250 6.17 07 
WP43 25 54 5.6 04 250 5.98 06 
WP49 25 163 5.6 24 1800 5.25 01 
WP51 25 72 4.8 01 550 6.23 <0.0 
WP55 25 508 6.6 13 1800 7.01 05 
WP57 25 305 5.4 01 900 6.88 <0.0 
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3.2.4.1 தமற்பைப்பு ெீர் ேைம் 

நோட்டின் வமற்குப் பகுதியில் இன்னும் மக்கள் தசைிந்து வோழும் பிைவதசங்களுடன் ஒப்பிடுணகயில் 
தபோதுவோக, நீரின் தைம்,வமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி மனித இனத்தோல் உருவோகும் 
நடவடிக்ணககள் இருந்து ஒப்படீ்டளவில் மோச்படோது உள்ளது. எனினும், விவசோய 
நடவடிக்ணககள், குைிப்போக தநல் சோகுபடி பல மோசுகள் (குைிப்போக ணநட்ைஜன் மற்றும் போஸ்பைஸ், 
மற்றும் பூச்சிக்தகோல்லிகள் நிணைந்தளவில் தவளிவயற்றுகிைது). பல நகைம் ணமயங்கள், வடீுகள் 
மற்றும் சிறுததோழில்களில் இருந்து வநைடியோக ஆறுகள் சிற்ைோறுகள், தவளிவயற்ைப்படுகின்ைது. 
ஆறுகள் சிற்ைோறுகள் மற்றும் குளங்கள்வபோன்ை நீர் ஆதோைங்கள், குளியல் மற்றும் சலணவ, 
விவசோயம், மீன்பிடி, தபோழுதுவபோக்கு வநோக்கங்களுக்கோகவும், ததோழில்துணை 
நடவடிக்ணககளுக்கும் குடிப்பதற்கோகவும் ஒரு குைிப்பிட்ட அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
நிலத்தடி குடிநீர் முதன்ணம ஆதோைமோக உள்ளதுடன் நகைபகுதிகளில் தபரும்போலோன 
பயன்போடுகளுக்கு,  குழோய் நீர் கிணடக்கின்ைது.  

திட்டம் பகுதியில் நீரின் தை ஆய்வு வசதன மோசு ஒப்படீ்டளவில் உயர்வோக உள்ளணம 
ததரியவந்தது (இணைப்பு 3.1.1). BOD5 அளவுகள் 4 மிகி / லி 15 மிகி / லி மோறுபடும். 
உத்வதசிக்கப்பட்ட (ungazetted) சுற்றுப்புை நீர் தை pH 6-9  அளவில் உள்ளது. மத்திய சுற்ைோடல் 
அதிகோைசணப எல்ணலக்குள் உள்ளது (தமோத்த மற்றும் feacal வணக நுண்கிருமி அளவு இைண்டு 
<1800 MPN / 100 மிலி தகோண்ட) ஆக உள்ளது. 

அணனத்து நீர்வழிகள் மலகழிவுகள் (இணைப்பு 3.1.1) வழிந்வதோடி வருவதனோல் சோத்தியமோனதோக 
உள்ளது. தமோத்த மற்றும் கழிவு வணக நுண்கிருமி தகோண்டு மோசு கோட்டியது. நீர் கோை 6-9 
எல்ணலக்குள் மற்றும் தபரும்போலோன உயிரியல் வோழ்ணகக்கு தபோருத்தத்ணத கோட்டுகிைது. 
நிணலகள் முன்தமோழியப்பட்ட உள்நோட்டு நீர் தை மத்திய சுற்ைோடல் அதிகோைசணப தைத்தினுள் 
இருக்கின்ைது. 

3.2.4.2 தமற்பைப்பு ெீர் ேைம் 

நோட்டின் வமற்குப் பகுதியில் இன்னும் மக்கள் தசைிந்து வோழும் பிைவதசங்களுடன் ஒப்பிடுணகயில் 
தபோதுவோக, நீரின் தைம்,வமற்பைப்பு மற்றும் நிலத்தடி மனித இனத்தோல் உருவோகும் 
நடவடிக்ணககள் இருந்து ஒப்படீ்டளவில் மோச்படோது உள்ளது. எனினும், விவசோய 
நடவடிக்ணககள், குைிப்போக தநல் சோகுபடி பல மோசுகள் (குைிப்போக ணநட்ைஜன் மற்றும் போஸ்பைஸ், 
மற்றும் பூச்சிக்தகோல்லிகள் நிணைந்தளவில் தவளிவயற்றுகிைது). பல நகைம் ணமயங்கள், வடீுகள் 
மற்றும் சிறுததோழில்களில் இருந்து வநைடியோக ஆறுகள் சிற்ைோறுகள், தவளிவயற்ைப்படுகின்ைது. 
ஆறுகள் சிற்ைோறுகள் மற்றும் குளங்கள்வபோன்ை நீர் ஆதோைங்கள், குளியல் மற்றும் சலணவ, 
விவசோயம், மீன்பிடி, தபோழுதுவபோக்கு வநோக்கங்களுக்கோகவும், ததோழில்துணை 
நடவடிக்ணககளுக்கும் குடிப்பதற்கோகவும் ஒரு குைிப்பிட்ட அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. 
நிலத்தடி குடிநீர் முதன்ணம ஆதோைமோக உள்ளதுடன் நகைபகுதிகளில் தபரும்போலோன 
பயன்போடுகளுக்கு,  குழோய் நீர் கிணடக்கின்ைது.  
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திட்ட பகுதியில் நீரின் தை ஆய்வு வசதன மோசு ஒப்படீ்டளவில் உயர்வோக உள்ளணம 
ததரியவந்தது (இணைப்பு 3.1.1). BOD5 அளவுகள் 4 மிகி / லி 15 மிகி / லி மோறுபடும். 
உத்வதசிக்கப்பட்ட (ungazetted) சுற்றுப்புை நீர் தை pH 6-9  அளவில் உள்ளது. மத்திய சுற்ைோடல் 
அதிகோைசணப எல்ணலக்குள் உள்ளது (தமோத்த மற்றும் feacal வணக நுண்கிருமி அளவு இைண்டு 
<1800 MPN / 100 மிலி தகோண்ட) ஆக உள்ளது. 

அணனத்து நீர்வழிகள் மலகழிவுகள் (இணைப்பு 3.1.1) வழிந்வதோடி வருவதனோல் சோத்தியமோனதோக 
உள்ளது. தமோத்த மற்றும் கழிவு வணக நுண்கிருமி தகோண்டு மோசு கோட்டியது. நீர் கோை 6-9 
எல்ணலக்குள் மற்றும் தபரும்போலோன உயிரியல் வோழ்ணகக்கு தபோருத்தத்ணத கோட்டுகிைது. 
நிணலகள் முன்தமோழியப்பட்ட உள்நோட்டு நீர் தை மத்திய சுற்ைோடல் அதிகோைசணப தைத்தினுள் 
இருக்கின்ைது. 

3.2.4.3 ெிலத்ேடி ெீர் ேைம் 

இடப்ைப்பு பகுதியில் நீர் இைசோயைத்ணத தபோறுத்து நீரின் தைம் மோறும். இது வபோன்ை பகுதிகளில் 
இரும்பு கணைதிைணன பல்வவறு அயனிகள் மற்றும் மோற்ைங்கணள தகோண்டு நிலத்தடி பகுதிகளில் 
நிலவும் oxic மற்றும் அன்க்சிக் நிணலணமகள் ஏற்ப நடக்க முடிந்தது. 

தபரும்போலோன பகுதிகளில் நிலத்தடி மற்றும் உள்நோட்டு குடிநீர் முதன்ணமயோன ஆதோைமோக 
பயன்படுத்துகிைது.  எனினும், குழோய் நீர் நகர்ப்புை பகுதிகளில் மிகவும் கிணடக்கும். இரும்பு 
அளவு நிலத்தடி நீர் மற்றும் pH மட்டங்களுக்கு குைிப்பிடத்தக்களவு கண்டைியப்பட்டது இது SLS 
614 படி ஏற்றுக்தகோள்ளப்படுகின்ை அளவுக்குள’ உள்ளது (போகம் குடிநீர் வழிகோட்டுதல்கள் 2001). 
எனினும், அணனத்து நிலத்தடி ஆதோைங்கள் கலங்கள் நிணலகள்> 4 NTU (: 2013 & ல் WHO 2001 
SL614 நிர்ையிக்கப்பட்ட வைம்புகள்) கருப்பு நீர் (இணைப்பு 3.1.1) கழிவணை குழிகணள 
அகற்ைப்படுகிைது.. 

வமலும், நிலத்தடி மோதிரிகள் எல்லோ இடங்களிலும் மிதமோன கடுணமயோக இருக்கிைது (தமோத்த 
கடினத்தன்ணம 75 மிகி / லி மற்றும் 150 மிகி / லி இணடவய என) உள்ள நீர் கடின ததரிகிைது 
அங்கு (இடம் 7) தவிை (தமோத்த கடினத்தன்ணம 150 மிகி / லி மற்றும் 300 மிகி / லி இணடவய) 
உள்ளது. தமோத்த கோைத்தன்ணம தமோத்த கடினத்தன்ணம குணைவோக (3.1.1 Annex போர்க்கவும்) என 
அங்கு அல்லோத கோர்பவனட் கடினத்தன்ணம உள்ளது. 

3.2.4.4 ெீர் மாசுபடுேலுக்கான  ஆோைங்கள் 

இைசோயன உைங்கள் தநல் வயல் பகுதிகளில் பயன்படுத்த பின்வரும் நீர்வழிகள் இல்ணல3- 
மற்றும் தமோத்த போஸ்பைஸ் (டி.பி.) கோைைமோக விவசோய நீவைோட்டம் சோத்தியமோனது 

 நீர்ப்நீர்ப்போசன கோல்வோய்; Pahalagattuwana 77 + 450 கி.மீ. 
 Denagamuwa எல (நீர்ப்போசனக் கோல்வோய்) 78 + 650 கி.மீ. 
 கோல்வோய் வத்தளதகோணட வோவி இணைப்பு; அத் 86 + 000 கி.மீ. 
 வம்போவ வகோயில் குளம்; 116 + 000 கி.மீ. CH 
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 தபரிய நீர்ப்போசன கோல்வோய்; 119 + 750 கி.மீ. CH 
 Ketiganakanda குளம் (நீர்ப்போசன டி ANK); அத் 120 + 750 கிமீ (தநருங்கிய Walasகுளம் 

தவடித்தல் பகுதி) 
 நீர்ப்நீர்ப்போசன குளம்  118 + 100  
 நீர்ப்போசன குளம் 131 + 300 கி.மீ. 
 Mirisgoni ஓயோ 135 + 900 கிமீ 

 

 

 

 

 

 

 

 வத்தளதகோணட குளம் கோல்வோய் LKG 
ஆற்றுவோணழ வளர்ச்சி கோட்டும் கோட்சி 

 

 

 

 

 

 

 நீர்ப்போசன கோல்வோய் நிகழ்ணவ ததோடர்ந்து 
பகலகத்திவ  

தடனகமுவ எல (நீர்ப்போசன கோல்வோய்)  
(நீர்ப்போசன கோல்வோய்)  

கலமிட்டிய கீழ் நீவைோணட பிரிவில் சில 
தநருங்கிய கோட்சிகள் தண்ைரீ்கள் 
கிட்டத்தட்ட வதக்க மற்றும் மிகவும் 
கலங்கலோன (கோட்சி) தகோண்டு வண்டல்  

Right bank Right bank 
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மிைிஸ்னி ஒயோ ஒப்படீ்டளவில் கலங்கலோன நீர் 
தகோண்டு ஒரு தமதுவோக நகரும் நீர்வழி துர்க் 
உலர்த்தி மயக்கங்கள் (கோட்சி ) ஆகும் 

 சில குளம் கள் துர்க் உலர் பருவத்தில் dryg 
முடிக்க உள்ளோகி வருகிைது உட Tuttiri குளம் 
மைிக்கு (இடது புணகப்படம்) மற்றும் 
கட்டிகனகந்த குளம் (வலது புணகப்படத்ணத)  

உரு 3.2: திட்ட பகுதியில் உள்ள நீர்வழி 

3.2.5 சுற்றுப்புற காற்று ேைம் 

பிரிவு 01 & 02 

அட்டவணை 3.6 சுற்றுச்சுற்ைோடல் கோற்று தை அளவடீுகள் ஏப்ைல் 2014 இல் அளவிடப்பட்டது 
மதிப்புகள் மற்றும் வதசிய சுற்றுச்சுற்ைோடல் கோற்று தை (NAAQ) நியமங்கள் விசோைணை முடிவுகள் 
அட்டவணை 3.7 அளிக்கிைது. நடத்தப்பட்ட இடம் விவைங்கள் அளிக்கிைது. கண்கோைிப்பு 
கோலத்தில் கோலநிணல மிகவும் தகோந்தளிப்போன நிணலயில் உள்ளது. 

திட்டம் பகுதியில் சுற்றுப்புை கோற்று தை நிணலகள் முதன்ணம தைவு வசகரிப்பு மூலம் 
அணடயோளம் கோைப்பட்டது. பிரிவு 1 மற்றும் 2 அளவடீுகள் கம்பெோ, வவயங்தகோணட, மீரிகமம் 
மற்றும் குருநோகல் நகைம் ணமயங்கள் உள்ளடங்க SGS இலங்ணக (பிணைவவட்) லிமிதடட் 
வமற்தகோள்ளப்பட்டன,  இதன்படி திட்டம் பகுதியில் தற்வபோணதய கோற்று தைம் குைிப்பிடத்தக்க 
மோசுபட வதோன்றுகிைது. ஒரு குைிப்பிடத்தக்க வோகன இயக்கம் உள்ளது. என 
முன்தமோழியப்பட்டது அதிவவக A006 தநடுஞ்வதீி சந்திக்கும் தபோயோதகன்ன,, அருவக 
வளிமண்டலத்தில் விணளவிக்கக் தகோண்டிருக்கலோம். இந்த முடிவுகணள தபோறுத்து, அணனத்து 
கோற்று மோசுபடுத்தியோகும் நிணலகள் அட்டவணை 3.9 தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது திட்டம் பகுதியில் 
சில ததோழில்கள் விவசோயம் (தநல் சோகுபடி) தபோருளோதோை நடவடிக்ணக. ஆகும்.  

அட்டவணை 3.8: கோற்று தை கண்கோைிப்பு இருப்பிடங்களின் விளக்கம் 
அதமேிடம் 

இல. பிைோன ெகர் உள்ளூர் ஆள்கூறு (G.P.S pot) 

A2 கம்பகோ N 07° 05.445'  E 079° 58.485' 
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அதமேிடம் 
இல. பிைோன ெகர் உள்ளூர் ஆள்கூறு (G.P.S pot) 

A3 தவயோங்தகோணட N 07° 09.088'  E 080° 03.806' 
A4 மீரிகம N 07° 14.688'  E 080° 06.691' 
A5 நகலகமுவ N 07° 23.113'  E 080° 13.245' 
A6 டம்தபோக்க/ வஒீயோ N 07° 26.775'  E 080° 20.433' 
A7 குருநோகல N 07° 28.404'  E 080° 22.318' 

மோதம்  3.9: Concentration of each air quality parameter at each samplg அணமவிடம் 

அணமவி
டம் இல 

ணநட்ைஜ
ன் ணட 
ஆக்ணச

டு 
(mg/m3) 

சல்பர் 
ணட 

ஆக்ணச
டு 

(mg/m3) 

ஓவசோ
ன் 

(mg/m3) 

கோபக்தமோதனோக்க
ண ம் 
(mg/m3) 

கோர்பன் 
ணட 

ஆக்ணச
டு (ppm) 

PM10 

(mg/m
3) 

PM2.5 

(mg/m
3) 

SPM 
(mg/m

3) 

NAAQ 
நியம்ம் 

0.100 
(24hr)* 

0.080 (24 
hr)* 

0.200 
(1hr)* 

10 (8hr)* N/A 
0.100 
(24hr)
* 

0.050 
(24hr)
* 

0.30 
(24hr)
** 

A2 0.005 <0.025 <0.020 3.1 456 0.042 0.023 0.052 
A3 0.004 <0.025 <0.020 1.4 426 0.043 0.020 0.055 
A4 0.010 <0.025 <0.020 2.9 412 0.040 0.028 0.041 
A5 0.008 <0.025 <0.020 3.6 420 0.062 0.042 0.069 
A6 0.007 <0.025 0.029 2.4 416 0.074 0.049 0.082 
A7 0.005 <0.025 0.038 2.4 408 0.070 0.027 0.071 

இல்ணல: *  As given  NAAQ stipulated under Extraordary Gazette 1562/22, August         

2008.  
**   Maximum permissible level for Suspended Particulate Matter (SPM) is        

based on the NAAQ  regulations gazetted  1994. 

வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட அணனத்து இடங்களிலும் அளவிடப்படுகிைது சுற்றுப்புை கோற்று தை நிணலகள் 
மத்திய சுற்ைோடல் அதிகோைசணப நிர்ையித்திருக்கும் சுற்றுப்புை கோற்று தைத்துக்கு 
அனுமதிக்கப்பட்ட நிணலக்குள் இருந்தது. 

பிரிவு 04 

பிரிவு 4 CEP திட்டம் பகுதியில் உள்ள NBRO (2014) தசய்யப்படுகிைது சமீபத்திய ஆய்வுகள் SO2 
தபோறுத்து இருக்கும் சுற்றுப்புை கோற்று தை நிணலகள் என்பது இல்ணல2, வகோ, PM 10 மற்றும் PM2.5 
நன்கு சுற்றுச்சுற்ைோடல் கோற்று தை கீவழ அசோதோைை வர்த்தமோனி இல்ணல என்று ததரியவந்தது 
. 1562/22, ஆகஸ்ட் 15, 2008). முடிவுகள் அட்டவணை 3.8 ல் கோட்டப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவணை 3.10: திட்டம் பகுதி பகுதி 4ல் உள்ள சுற்ைோடல் கோற்று தை அளவடீ்டு 
முடிவுகள் 

 
அணமவி

டம் 
இல 

GPS 
ஆள்கூை

   

அணமவிடம் 
லிளக்கம் திகதி 

சைோச
ரி 

வநை
ம்  

Concentration 

SO2 
(g/m
ᶾ) 

இல
2 

(g/mᶾ
) 

CO 
(pp
m) 

PM10 

(g/m
ᶾ) 

PM2.

5 

(g/m
ᶾ) 

AQ1 
 
 

07⁰30’ 
24.04”N 
80⁰25’49.35
”E 

திரு.M.K.வசோமதைத்தி
ன, இல 26,  
அம்பலநோயக, 
ஒைைதடை, 
கிடதகோல  

17- 
18.04.20
14 

8hrs - - <1 - - 

24hrs 
 
6 
 

7 - 12 5 

AQ2 

07⁰37’ 
21.19”N 
80⁰30’37.97
”E 

உடமித்த மகோ 
வித்தியோலயம்,  
உடமித்த 

17- 
18.04.20
14 

8hrs - - <1 - - 

24hrs 
 
11 
 

16 - 15 8 

AQ3 

07⁰38’ 
19.05”N 
80⁰31’1.37”
E 

திரு ஜகத் வைீசூரிய, 
Ragedara விதி, 
கண்டதவல, 
மிரிசிபுைa 

17-
18.04.20
14 

8hrs - - 1 - - 

24hrs  
12 

 
18 

 
- 

 
25 

 
14 

AQ4 

07⁰44’44.81
”N 
80⁰34’20.48
”E 

வம்போவ ைஜ மெோ 
விெோணையின், 
Palapathwela 
பலபோதவில விதி, 
கவலதவல 

17-
18.04.20
14 

8hrs - - 1 - - 

24hrs 
 
13 
 

 
20 

 
- 

 
19 

 
11 

AQ 
(only dust) 

07⁰46’28.84
”N 
80⁰36’1.05”
E 

திரு M.G.Jayakody, 
இல்ணல 428, 
Kethigane, Walas குளம், 
கவலதவல 

17-
18.04.20
14 

24hrs - - - 10 5 

8hrs 
 
- 
 

 
- 

 
2 

 
- 

 
- 

AQ6 

07⁰53’ 
18.18”N 
80⁰39’20.46
”E 

திரு சீரியல் ைத்னோ 
மிரிஸதகோண்ைியகு
ளம், தம்புள்ணள 

17-
18.04.20
14 

24hrs 20 26 - 38 20 
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3.2.6 சத்ேம் மற்றும் அேிர்வு ெிதலகள் மற்றும் சத்த்த்ோல் பாேிக்கப்படும் 
முக்கியமான இடங்கள் 

பிரிவு 1 மற்றும் 2 

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போணதயில் ஒரு அணமதியோன சுற்ைோடல் மற்றும் குணைந்த 
இணைச்சல் உருவோக்கும் நடவடிக்ணககள் தகோண்ட தநல் வயல்கள், சதுப்பு நிலங்கள், ததன்னந் 
வதோட்டங்கள் மூலம் முக்கியமோக பைவியிருக்கின்ைது. எனினும் நிலம் தயோரித்தல் மற்றும் 
அதிகரிக்கும்  இயந்திைங்கள் பயன்படுத்தப்படும். வமலும், திட்டம் பகுதியில் ையில் போணதயில் 
ையில்கள் இயக்கம் சத்தம் மற்தைோரு ஆதோைமோக கருதப்படுகிைது. திட்டம் பகுதியில் கிைோமப்புை 
வதீிகள் இருக்கும் தநடுஞ்வதீிகள் வழியோக வோகனங்கள் ஒலி இணைச்சல் அளவுகள் மற்தைோரு 
கோைைியோக உள்ளது. வமவல உள்ள இைண்டு ஆதோைங்கள் திட்டம் நணடபோணதயில் அதிர்வில் 
பங்களிக்கின்ைது. 24 மைி வநை சத்தம் அளவுகணள மற்றும் ஒரு (1) மைி அதிர்வு நிணலகணள 
முணைவய, அட்டவணை 3.10 மற்றும் அட்டவணை 3.11 வழங்கப்படுகிைது. சுற்றுப்புை இணைச்சல் 
அளவுகள் மற்றும் அதிர்வுகணள அளவிட பயன்படுத்தப்பட்ட இடங்கள், அட்டவணை 3.9 இல் 
வழங்கப்படுகிைது. 

அட்டவணை 3.11: சுற்றுப்புை சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிணல கண்கோைிப்பு அணமவிட 
விளக்கம் 

அதமேிடம் ேிபைம் உள்ளூர் ஆள்கூறு (G.P.S pot) 

N2/ V2 
திருமதி மனிக்க வளோகத்தில். 
88 / டி / 1 ஜிதகண்டிரிகவத்ணத, பகலகம, 
கம்பகோ. 

7°05' 27.03"N 79° 59' 0.20"E 

N3/ V3 திரு பிவைம் வசந்ததயசிங்க வளோகத்தில். 165, 
சர்குலர் விதி. பத்தலதகட, தவயோங்தகோணட. 

7° 09' 5.98"N 80° 03' 48.43"E 

N4/ V4 திரு முண்டைமோய, கல்வப, மீரிகம 7°14' 42.05"N 80° 06' 41.59"E 

N5/ V5 திரு. J.தகட்டியோைோச்சி.  
நகலகமுவ, நோைமல. 7°23' 11.02"N 80° 13' 14.40"E 

N6/ V6 சனச அலுவலகம், 1811 பஒீயோ. 7°26' 46.31"N 80° 20' 25.29"E 

N7/ V7 சிைி விதர்சனோமோய  அம்பலோம்பிட்டிய, 
குருநோகல. 7°28' 24.10"N 80° 22' 17.70"E 

மோதம்  3.12: 24 மைிவநைம் அவதோனிக்கப்ட்ட மோதிரி அணமவிடம் 

திகதி அளவடீ்டு 
அணமவிடம் 

மதீப்படீ்டுக்கோலம் 
பகல் dB(A) 

மதீப்படீ்டுக்கோலம் 
மோணல dB(A) 

மதீப்படீ்டுக்கோலம் 
இைவு dB(A) 

ABL RBL ENL ABL RBL ENL ABL RBL ENL 
04,05 January 2014 N1 39 43 69 43 46 68 47 49 45 
30,31 January 2014 N2 44 45 51 47 48 51 44 45 48 
10,11 March 2014 N3 39 43 53 42 45 50 42 43 46 
17,18 March 2014 N4 41 45 59 48 54 57 44 46 52 
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திகதி அளவடீ்டு 
அணமவிடம் 

மதீப்படீ்டுக்கோலம் 
பகல் dB(A) 

மதீப்படீ்டுக்கோலம் 
மோணல dB(A) 

மதீப்படீ்டுக்கோலம் 
இைவு dB(A) 

ABL RBL ENL ABL RBL ENL ABL RBL ENL 
13,14 March 2014 N5 40 42 52 38 41 49 31 32 41 
20,21 March 2014 N6 40 42 47 39 40 45 37 38 44 
20,21 March 2014 N7 38 41 49 40 44 40 42 44 48 

இல்ணலte: ABL-Assessment Background Level (LA90,15m), RBL- Ratg Background Level (LA90, 15m), ENL- Existg 
இல்ணலise Level (LAeq,h) h- hour 

திட்டம் பகுதியில் அடிப்ணட இணைச்சல் அளவுகள் நிறுவுவதில் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட இடங்களில் 
ையில்போணதயின் அருகோணமயில், இருக்கும் வதீிகள், வழிபோடு மற்றும் குடிவயற்ைங்கள் 
இடங்களில் ஏழு மோதிரி இடங்கள் வதர்வு.தசய்யப்பட்டது இதில்  N1 ையில்கள் இயக்கம் 
கோைைமோக பகல் வநைம் மற்றும் மோணல வநைங்களில் அதிக இணைச்சல் அளவுகள், பதிவு. 
தசய்யப்பட்டதுடன் வமவல தைவு ஒரு சுவோைஸ்யமோன கவனிப்பு ஒரு வகோவில் வளோகத்தில் 
அணமந்துள்ளது ஒப்படீ்டளவில் இைவு வநைத்தில் அவதோனிக்கப்பட்டது என்று இைவு வநைத்தில் 
உயர் இணைச்சல் நிணல அளவடீுகளுக்கு முக்கிய கோைைம் சில பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள் 
உருவோக்கப்படும் சப்தங்கள் ஆகும். 

அட்டவணை 3.13: ஒவ்தவோரு மோதிரி இடத்திலும் ஒரு மைி வநைம் அதிர்வு நிணலகள் 
அவதோனிக்கப்பட்டது 

அதமே
ிிடம் ேிபைம் மேபீ்பீட்டுக்கால

ம் 
தெைம் 
0-15 m 15 – 30 m 30-45 m 45-60 m 

V1 

அணமப்பு வணக பகல் Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.089 0.109 0.312 0.107 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  >50 >50 >50 >50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz)  96.50 67.00 67.50 68.50 

 

V2 

அணமப்பு வணக பகல்  Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.085 0.075 0.078 0.080 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  0-10 10-50 10-50 10-50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz)  8.00 22.50 11.00 11.00 
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அதமே
ிிடம் 

ேிபைம் மேபீ்பீட்டுக்கால
ம் 

தெைம் 
0-15 m 15 – 30 m 30-45 m 45-60 m 

 

V3 

அணமப்பு வணக பகல் Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.083 0.084 0.085 0.090 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  >50 >50 >50 10-50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz)  87.00 89.00 89.50 36.50 

  

V4 

அணமப்பு வணக பகல் Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.077 0.060 0.082 0.084 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  >50 >50 >50 >50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz)  119.00 58.50 110.00 48.00 

V5 

அணமப்பு வணக பகல் Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.083 0.063 0.062 0.081 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  >50 >50 >50 >50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz) 

 67.50 68.50 68.50 64.00 

  

V6 

அணமப்பு வணக பகல் Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.146 0.082 0.085 0.094 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  >50 10-50 >50 >50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz)  100.00 38.50 82.00 81.50 

 

V7 
அணமப்பு வணக பகல் Type 3 Type 3 Type 3 Type 3 
முடிவு - அேிர்வு 
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அதமே
ிிடம் 

ேிபைம் மேபீ்பீட்டுக்கால
ம் 

தெைம் 
0-15 m 15 – 30 m 30-45 m 45-60 m 

வவக முணையில் 
அதி. உச்ச மதிப்பு 
(மிமீ /தச) 

 0.075 0.081 0.120 0.082 

அதிர்வு வசீ்சு(Hz)  >50 >50 >50 >50 
முன்னைோன 
அதிர்வு(Hz)  87.00 71.50 73.50 70.00 

மோதிரி இடங்களில் உள்ள அணனத்து கட்டணமப்புகள[k; ISO4966 படி வணக 3 இல் உள்ளன: 1990 
(E) வணக 3 கட்டணமப்புகள் ஒற்ணை மற்றும் இைண்டு மோடிக்கட்டிடங்களும் தசங்கல், சிதமண்ட் 
ததோகுதிகள் முதலியனவற்ைோல் உள்ளது இது பூகம்பங்கணள எதிர்க்க வடிவணமக்கப்படவில்ணல. 
இலகுைக தபோருட்கள் பயன்படுத்தி இலகுவோன நிர்மோைங்கள் தசய்யப்பட்ட கட்டிடங்கள் என 
வணையறுக்கப்பட்டுள்ளது. மோதிரி இடங்களில் உள்ள அதிர்வு ஆதோைங்கள் தபோதுவோக 
வோகனங்கள் இயக்கம் மற்றும் இடம் வி 1 வழக்கில் ையில்கள்  இயக்கம் உள்ளன. வமவல 
அளவடீுகள் படி, அது இருக்கும் அதிர்வு நிணலகணள நன்கு வணக 3 கட்டணமப்புகள் குைிப்பிட்ட 
எல்ணலக்குள் உள்ளனவோ என்று கூை முடியும். 

பிரிவு 4  

திட்டம் பகுதியில் NBRO (2014) மூலம் நடத்திய ஆய்வுகள் கிைோமப்புை பகுதிகளில் இணைச்சல் 
அளவுகள் 50 விட குணைவோக இருந்தோலும் வதீிவயோை இடங்களில் பகல்வவணளயில் 
அளவிடப்படுகின்ை அடிப்பணட  இணைச்சல் அளவுகள், சுமோர் 70 தடசிபல் ஒப்படீ்டளவில் 
உயர்வோனது என்று ததரியவந்தது. இைவில் அளவிடப்பட்ட  இணைச்சல் அளவுகள் 
கிைோமப்புைங்களில் உள்ள 58 தடசிபல் சுற்ைி இருந்த மற்றும் வதீி ஓைங்களில் 58 டி.பி. 
(அட்டவணைகள் 3.16 மற்றும் 3.17 ஐ போர்க்கவும்). 

அட்டவணை 3.14: சுற்றுப்புை இணைச்சல் நிணல அளவடீ்டு இடங்களில் (CEP பிரிவு 4) 
அதமேிடம் இல GPS ஆள்கூறு அதமேிடம் ேிபைம் 

N1 70 30’ 26.12” N 
800 25’ 49.75” E 

வதீிவயோை, தநருங்கிய தடடுறு தசய்ய ஒயோ, 
ஒைண்டை,கிண்டதகோல  

N2 70 37’ 19.88” N 
800 30’ 39.16” E 

வதீிவயோை, உடமித்த மகோ வித்தியோலயத்தில் 
தநருக்கமோன, 
உடமித்த 

N3 70 38’ 19.22” N 
800 31’ 1.62” E 

வதீிவயோை, திரு ஜகத் வைீசூரிய வளோகத்தில் 
தநருக்கமோக., ைதகதடை விதி, கண்டல,தமல்சிபுை 

N4 70 39’ 36.58” N 
800 31’ 52.25” E எகலியதகோணட,தனோஸ்தகல்ல 

N5 70 44’ 44.60” N 
800 36’ 16.08” E 

பம்பவ ைஜ மெோ விெோணையின் வளோகத்தில், 
விதி, கவலதவல 
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அதமேிடம் இல GPS ஆள்கூறு அதமேிடம் ேிபைம் 
N6 70 46’ 28.85” N 

800 36’ 0.73” E 
திரு வளோகத்தில். M.G.Jayakody, இல .428, குளம், 
கவலதவல 

N7 70 50’ 40.55” N 
800 39’ 15.75” E 

வதீிவயோை, ஏ 9 வதீி, சந்திைன் பவர் குடிணச, , 
தம்புள்ணள  

N8 70 53’ 18.18” N 
800 39’ 20.46” E 

வதீிவயோை திரு W,சீரியல் ைத்னோ வளோகத்தில் 
தநருக்கமோக. மிரிஸதகோண்ைிய தம்புள்ணள 

(வளம்: NBRO, 2014 - கோைி measurements) 

3.2.7 பேிேசசய்யப்பட்ட கடந்ே கால இயற்தக தபைழிவுகள்  

தவள்ளம் இலங்ணகயில் நிகழும் மிகவும் தபோதுவோன வபைழிவோக உள்ளன. தவள்ள 
அனர்த்தத்திற்கு இயற்ணக மற்றும் மனிதன் ஆகிய  இைண்டு கோைைமோக முடியும். இணடக்கோல 
பருவமணழ மற்றும் ததன் வமற்கு பருவ மணழ கோலங்களில் அட்டநோகலு ஓயோவின் 
அளவிற்கதிகமோக நீர் கம்பெோ மோவட்டத்தில் மனித இடப்தபயர்ச்சி மற்றும் தசோத்து 
என்பனவற்றுக்கு வசத்த்ணத ஏற்படுத்துகிைது. 2010 இல் தவள்ளம் அத்தனகல்ல DSD உள்ள Alawala, 
திெோரிய மற்றும் Kahataovita கிைோமங்களில் எற்பட்டு சுமோர் 150 குடும்பங்களின் வடீுகளுக்கும் 
வசதம் ஏற்பட்டது. வம 2013-ம் ஆண்டில் ஏற்பட்ட தவள்ளத்தோல் 500 க்கும் வமற்பட்ட 
குடும்பங்களுக்கு தோக்கங்கள் ஏற்பட்டது. கீவழ தவள்ளம் மற்றும் போதுகோப்புக்கோக நகரும் 
மக்கணள எடுக்கப்பட்ட ஒரு வோன்வழி புணகப்படத்ணத கோட்டுகின்ைது.. 

உரு 3.3: கம்பகோ மோவட்டத்தில்  தவள்ளம் வம 2013 வோன் படம் 

(வளம்: The Sunday Times) 
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உரு 3.4: போதுகோப்பு நகரும் மக்கள்  (ஆதோைம்: The Islans) 

 இயற்ணக தவள்ளj;jp id விட அட்டநோகலு ஓயோ, முணையற்ை வடிகோல் வமலோண்ணம மற்றும் 
குடியிருப்பு பகுதிகளில் வடிகோல் கோல்வோய்கள் அணடப்பு கோைைமோக கம்பெோ மோவட்டத்தில் 
திடீர் தவள்ளப்தபருக்கு சூழ்நிணலகளில் கோைைமோகின்ைது. 

கம்பெோ மோவட்டத்தில் ஒப்பிடும்வபோது, குருநோகல் மோவட்டத்தில் மிகவும் குணைவோன இயற்ணக 
வபைழிவுகள் உள்ளது. எனினும், சமீபத்திய கடந்த (ஏப்ைல் 2014), குருநோகல் நகைம் பலத்த 
கோற்றுடன் கூடிய மணழ கோைைமோக தோக்கப்பட்டது. எந்த மனித இைப்புக்கள் பதிவு 
தசய்யப்படவில்ணல என்ைோலும், இந்த நிகழ்வோல் நகைம் பகுதியில், கோவல் நிணலயம், போடவிதி, 
மற்றும் மின்சோைம் மற்றும் ததோணலத் ததோடர்பு வகபிள்கள் மற்றும் பல வடீுகள் கைிசமோக 
வசதம் அணடந்த்து. 

வககோணல மோவட்டம் வதசிய கட்டிடம் மற்றும் ஆைோய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) மூலம் ஒரு 
நிலச்சரிவு அபோயம் உள்ள பகுதிகளில் என அைிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நோற்பது ஆறு (46) மண்சோய்வு 
வதோல்வி நிகழ்வுகள் வம 2011 மோதத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. இதில் ஏழு (7) இந்த நிகழ்வுகள் 
NBRO மூலம் நிலச்சரிவு வணகப்படுத்தப்பட்டது. மூன்று தபௌதீககள் இந்த சம்பவங்களின் வபோது 
ஏற்பட்டது. 
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உரு 3.5: வககோணல மோவட்டத்தில் நிலச்சரிவின் கோைைமோக வசதமணடந்த தசோத்து 
(ஆதோைம்: NBRO) 

 

3.3 உயிரியல் சுற்றாடல் 

3.3.1 சசயற்ேிட்ட பகுேியின் சபாது ேிைக்கம் 

முன்தமோழியப்பட்ட CEP போணதயில் கட்டம் 1 கடவத்த இருந்து மீரிகம கட்டம் 2 அம்வபபுஸ்ஸ 
இணைப்பு  உட்பட மீரிகம குருநோகல் கட்டம் 4 தம்புள்ணள - குருநோகல் பிரிவுகளில் ஆய்வு 
நடோத்தப்பட்டது.இது ஈைவணலயம் (கம்பெோ மற்றும் வககோணல மோவட்டங்களில்), இணடநிணல 
(குருநோகல் மோவட்டத்தில்), மற்றும் நோட்டின் வைண்ட கோலநிணல மண்டலங்கள் (மோத்தணள 
மோவட்டத்தின் ஒரு பகுதி) ஊடோக பயைிக்கின்ைன. 

தோவைவியலின்படி, கடவத்த இருந்து தம்புள்ணள முழு போணதயும் மூன்று தோவை மண்டலங்கணள 
கீழ் அணமகிைது; I I : (உலர் வலயத்தில் உள்ளது) உலர் மற்றும் வைண்ட தோழ்நிலம், III: மற்றும் 

V வடக்கு இணடநிணல மீதசோதமரிக்கோ (இணடநிணல மண்டலத்துக்குள்): வடக்கு தவட்  
மீதசோதமரிக்கோ (ஈை வலயத்தில் உள்ள) (ஆஷ்டன் மற்றும் குைதிலக, 1987) அணமகின்ைது. உலர் 
மற்றும் வைண்ட தோழ்நில உலர்ந்த கலப்பு பசுணமமோைோ கோடுகள் வமலோதிக்கத்தில் உள்ளன. 
வடக்கு ஈை மீதசோதமரிக்கோ: தவப்பமண்டல மணழக்கோடுகள் பசுணமயோன கோடுகள் உள்ளது. V 
இல் இயற்ணக தோவை அணமப்புக்கணளயும் தகோண்டுள்ள வபோது தோவை மண்டலம் III கோைப்படும் 
தபோதுவோன இயற்ணக தோவை அணமப்புக்கணளயும் ஈைலிப்போன பசுணமமோைோ கோடுகள் அடங்கும். 
வமலும் முன்தமோழியப்பட்ட போணத உயிரினங்களின் வமல் தட்பதவட்ட நிணலயின் விணளவு 
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சோர்ந்த பகுதிகளில் உலர் வலயம், வடக்கு இணடநிணல மண்டலம் மற்றும் தோழ்நில தவட் 
மண்டலத்தில் உள்ள விழும் (விவஜசிங்க மற்றும் பலர்., 1993). 

சுற்றுச் சுற்ைோடல் ஆய்வு CEP பிரிவு 1, 2 மற்றும் 4-ன் கீழ் 100 பைந்த நணடபோணதயில் 
நடத்தப்பட்டது. முன்தமோழியப்பட்ட போணத இயற்ணக, அணை இயற்ணக மற்றும் மனிதனோல் 
மோற்ைம்தசய்ய்ப்ட்ட பல்வவறு வோழ்விடம் மூலம் தசல்கிைது. கோடுகளின் தபரும்பகுதி மனித 
குடிவயற்ைங்கள், விவசோய வதோட்டங்கள், மற்றும் உள்கட்டணமப்பு அபிவிருத்தி  
என்பனவற்றுக்கோக அழிக்கப்பட்டுள்ளது. வவளோண் சுற்ைோடல் மற்றும் வடீ்டு வதோட்டங்கள் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினோல் போதிக்கப்படும் இைண்டு முக்கிய நிலம்-பயன் வணககளோக 
உள்ளன. மனிதனோல் மோற்ைம்  அசய்யப்ட்ட வோழ்விடங்களில், ஈைமோன மற்றும் இணடநிணல 
மண்டலம் வடீ்டு வதோட்டங்களில் தோவை மற்றும் விலங்கு பன்முகத்தன்ணம வளம் 
அவதோனிக்கப்பட்டது. 

3.3.2 அருகாதமயில் உள்ை எந்ே முக்கியமான ேைங்கள்  

முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக எந்த வதசிய பூங்கோக்கள், சைைோலயங்கள் அல்லது 
பிைகடனப்படுத்தப்ட்ட ஈைநிலங்கள்  ஊடோக வநைடியோக பயைிக்கவில்ணல. முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக பிரிவு 1 இன் சங் 11+ 000  என்ை (அண்ைளவோக நடு வகோடு இருந்து 150m) கம்பெோ 
Henerathgoda  உயிரியல் பூங்கோ அருவக கடந்து தசல்கிைது எனினும். தநருங்கிய வனவிலங்கு 
ரிசர்வ் தெோைதகோல்ல வதசிய பூங்கோ பிரிவு 1 இன் சங் 21+500 இருந்து 2.5 கிமீ தூைத்தில் உள்ளது. 
அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு வதீி சங் 7+000 மற்றும்  7+400 "மீரிகமம் வகோச் Kele" கோடுகள் வழியோக 
தசல்கின்ைது 

அதிவவக போணத பிரிவு 2 சங்  58+200 -  59+600 வைீகலகந்த கோட்டில் ததற்கு எல்ணல, ஒைமோக 
அணமந்துள்ளது. இணத ஒரு குறுங்கோடோகவும் வணையறுக்க முடியும். முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக போணத பிரிவில் மனித குடிவயற்ைங்கள், போணை குழி மற்றும் வதோட்டங்கள், 
குடியிருப்புக்கள் என்பன இப் பகுதியில் உள்ளன. அதிவவக போணத  Ch 90+200 Kirdigolla கோடுகள் 
வழியோக கடந்து தசல்கின்ைது.  

3.3.3 முன்சமாழியப்பட்ட சசல்ேழியில் பாரிய ேசிப்பிட ேதககள் 

முன்தமோழியப்பட்ட போணத இயற்ணக மற்றும் மனிதனோல் மோற்ைம் தசய்யப்பட்ட வோழ்விடம் 
வழியோக தசல்கின்ைது. II: உலர் மற்றும் வைண்ட தோழ்நிலம், மூன்ைோம்: வடக்கு இணடநிணல 
மற்றும் V: வடக்கு ஈைநில floristic  பகுதிகளில் இைண்டோம் பிைோந்திய நீர்வோழ் மற்றும் அணை 
நீர்வோழ் அணமப்புகள் உள்ளிட்ட. கள ஆய்வுக் 08 முக்கிய புவிக்குரிய வோழ்விடம் / தோவை 
வணககள் மற்றும் திட்ட போதிக்கப்பட்ட பகுதியில் 02 உள்நோட்டு நீர்வோழ் / ஈைநிலம் வோழ்விடம் 
வணகயோன அணடயோளம். இந்த நிலவணமப்ப மற்றும் நீர்நிணல அல்லது ஈைநிலம் 
வோழ்விடங்களில் பின்வரும் பிரிவுகளோக வணகப்படுத்தலோம். 
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I. இயற்ணக புவிக்குரிய வோழ்விடங்கள்: ஈை மண்டலத்தில் இயல்புரிணம கலப்பு வன 
தபருந்வதோட்டம், இணடநிணல மண்டலம் இயல்புரிணம கலப்பு வன தபருந்வதோட்டம், 
இணடநிணல மண்டலம் இைண்டோம் நிணல ஈைமோன அணை பசுணமயோன கோடுகள், 
புதர்க்கோடுகள், ஆற்ைங்கணை தோவைங்கள், தவளித்தள்ளல் போணை. 

II. மனித புவிக்குரிய வோழ்விடங்கள்: வடீ்டு பூங்கோ, ததன்னந்வதோப்புகள், இைப்பர் 
தபருந்வதோட்டங்கள் 

III. இயற்ணக நீர்வோழ் / ஈைநிலம் வோழ்விடங்கள்: நீவைோணடகள் / ஆறுகள், சதுப்பு 
IV. மனித நீர்வோழ் / ஈைநிலம் வோழ்விடங்கள்: தநல் வயல்கள் 

ஒவ்தவோரு வசிப்பிட வணக குறுகிய விளக்கங்கள் இங்கு வழங்கப்படுகின்ைன. 

3.3.3.1 இயற்தக புேிக்குரிய ோழ்ேிடங்கள் 

அ. ஈை ேதலயத்ேில் இயல்புரிதம கலப்பு ேன சபருந்தோட்டம் 

ஈை வலயத்தில் உள்ள வதோட்ட கோடுகள் ஆய்வு தசல்வழியில் (வடக்கு ஈைமோன தோழ்நில floristic 
மண்டலம்) மிக அருகில் வோழ்விடங்களோக உள்ளன. இந்த வதோட்டங்களில் ஆைம்பத்தில் மை 
கோகுபடி வநோக்கத்திற்கோக வனத்துணையினோல் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்ைோலும், ணவ வதோதோக 
நிர்வகிக்கப்படவில்ணல, எனவவ கோடுகளின் தோவை இனங்களின் மறு உருவோக்கம், இப்வபோது ஒரு 
இயற்ணக கோடுகள் தநருக்கமோன ஒற்றுணமணய தகோண்டது என்ைோலும் மைங்கள் உயைம் மற்றும் 
சுற்ைளவு உள்ள மிகவும் சிைியதோக உள்ளது. அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு சங் 7+000 and 7+400 ஈை 
வலயத்தில் கலப்பு கோட்டில் வதோட்ட அருகில் உள்ளது. 

மீரிகம பலாதோட்டம் 

மீரிகம பலோவதோட்டம் வன துணை மூலம் நிர்வகிக்கப்படுகிைது. ஒரு பலோ மதகோகனி 
கலப்புவதோட்டமோக உள்ளது. இந்த கோட்டில் விஸ்தீைைம் 57.9 தெக்வடர் ஆகும். இந்த 
கலப்புவதோட்டம்  100 ஆண்டுகளுக்கும் வமல் பணழய ஆகிைது மற்றும் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்டு 
தவட்டப்படுகின்ைது.. எனினும் தற்வபோது, தபோதுவோன தோவை இனங்கள் சில Macaranga peltata (Kenda), 
Trema orientalis (Gadumba), Mallotus tetracoccus (பூ Kenda), அைபி caesia (Hguru Wel), Alstonia macrophylla (Havari 
NUGA), Anamirta தகோக்குலசு (டிட்டோ Wel) ஆகியணவ அடங்கும் , Melia azedarach (Lunu Midella), Cipadessa 
baccifera (ெோல் Bebiya), ணமக்வைோcos போனிகுலோட்டோ (Kohu Kirilla), Ziziphus ருவகோசோ (மகோ Eramiya), 
Mussaenda frondosa (Mussenda), Acronychia pedunculata (Ankenda), Syzygium caryophyllatum (டோன்), 
சிம்பளோக்கோஸ் தகோச்சின்சினிசிஸ் ( Bombu), Michelia champaca (Sapu), Pothos scandens (POTA Wel), Caryota 
urens (Kitul) மற்றும் Helicteres Isora (Lihiya). இலங்ணக Toque குைங்கு மற்றும் ஆபத்தோன இலங்ணக 
ஊதோ முகம் இணல குைங்கு இந்த வதோட்ட கோட்டில் தபோதுவோனது. தோவைங்கள் மற்றும் 
விலங்கினங்கணள பற்ைிய பரிபூைைமோன பட்டியல் முணைவய பின் இணைப்பில் 3.3.1.a மற்றும் 
3.3.2.a வழங்கப்படுகிைது. 
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உரு 3.6: மீரிகம பலோவதோட்டம் 
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ஆ இதடெிதல மண்டலம் இயல்புரிதம கலப்பு ேன சபருந்தோட்டம் 

பல குடியுரிணம கலப்பு கோட்டு வதோட்டங்கள் உத்வதசிக்கப்பட்ட சுவடு ஆய்வு தசல்வழியில் 
தவளிவய எதிர்தகோள்ளும். இந்த வன வதோட்டங்களில் தவளிநோட்டு இனங்கள் தகோண்டு 
வனத்துணையினோல் நிறுவப்பட்டுள்ளன, ஆனோல் வமலோண்ணம பற்ைோக்குணை கோைைமோக 
இயற்ணக கோடோக  உள்ளன. 

நடப்பட்ட கோடுகள் முக்கிய இனங்கள் Artocarpus heterophyllus (வகோச்) மற்றும் Swietenia macrophylla 
(மதகோகனி) உள்ளன. அத்தணகய கோடுகள் understories இயற்ணக வபோன்ை Mallotus பிலிப்தபன்சிஸ் 
(Hamparilla), Mallotus rhamnifolius (Molabe), Macaranga peltata (Kenda), Polyalthia korti (UL Kenda), Polyalthia suberosa 
(Kalati), Miliusa (பூர்வகீ மற்றும் தனிச்சிைப்புமிக்க) தோவை இனங்கள் குடிவயற்ைம் தசய்யப்பட்ட 
இண்டிகோ (Kekili Messa), Artabotrys zeylanicus (களு பம்போைோ Wel), இல்ணலthopegia beddomei (போலோ), 
Steஇல்ணலsiphonium cordifolium (பூ Nelu), Pagiantha dichotoma (திவிதநகும Kaduru), Eranthemum capense, 
Pothos scandens (POTA Wel), Caryota urens (Kitul), கோர்சினியோ terpஇல்ணலphylla, Connarus moஇல்ணலcarpus 
(Radaliya), Maba, buxifolia, Adenanthera pavona (Madatiya), Derris parviதோவைம் (கலோ Wel), Hydஇல்ணலcarpus 
venenata (Makulu), Salacia reticulata (Kotala Himbutu), Curculigoorchioides (Heen பின் தோல்), இல்ணலthapodytesnim 
moniana, Neolitsea, கோசியோ (Dawul குைண்டு), Anamirtacocculus (டிட்டோ Wel), Antiaristoxi கோரியோவிலிருந்வத 
(Riti), Streblus அஸ்பர் (Netul), Streblus taxoides (gotu வகோன்), Strombosia ceylanica (பப் Beriya), Tropidia thwaitesii, 
ணபபர் sylvestre (வோல் Gam ணமரிஸ் Wel), Ventilagomadraspatana (Yakada Wel), Ziziphusrugosa (மகோ Eramiya), 
Ixora coccea (Ratambala), Atalantiaceylanica (Yakaran), Glycosmismauritiana, Murrayapaniculata (Etteriya), 
Madhucalongifolia (மி), Schleicheraoleosa (கூன்), Pterospermumsuberifolium (Welan), Memecylon capitellatum (Dedi 
கெோ) , Berryacordifolia (ெோல் மில்லோ), Celtisphilippensis (Meditella), Vitex altissima (மில்லோ), Elytraria acaulis, 
Polyalthiacoffeoides (Omara), Combretum albidum (Kaduru Ketiya Wel), Margaritaria இன்டிக்கசு (Karavu), Leea 
இண்டிகோ (Gurulla), Cipadessab accifera (ெோல் Bebiya), Glycosmis pentaphylla (Dodan Pana), Allophyluscobbe 
(Kobbe), Dimocarpuslongan (வமோைோ) மற்றும் Filicium decipiens (Pehimbiya) அகியன உள்ளன. 

ஐந்து நோட்டிைவக உரித்தோன  தோவை இனங்கள், Derris parviதோவைம் (கலோ Wel), Hydஇல்ணலcarpus 
venenata (Makulu), கோர்சினியோ terpஇல்ணலphylla, Uvaria spheஇல்ணலcarpa, Memecylon capitellatum (Dedi 
கெோ); நோன்கு அருகிவரும் (TA) தோவை இனங்கள், கோர்சினியோ terpஇல்ணலphylla, Tropidiathwaitesii, 
Salacia reticulata (Kotala Himbutu), Polyalthia suberosa (Kalati) (ஒரு ஆண்டு முழுவதும் வதோன்றும் உட்பட); 
இைண்டு போதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தோவை இனங்கள், Strombosiaceylanica (பப் Beriya), Margaritaria 
இன்டிக்கசு (Karavu) மற்றும் ஆறு அருவக ததரிவிக்கும்படி (டி) தோவை இனங்கள், 
இல்ணலthapodytesnimmoniana, Antiaristoxi கோரியோவிலிருந்வத (Riti), Vitex altissima (மில்லோ), Madhuca longifolia 
(மி), Ziziphus ருவகோசோ (மகோ Eramiya), Combretum albidum (Kaduru Ketiya Wel) கோட்டில் 
தபருந்வதோட்டங்களில் இயற்ணக (பூர்வகீ மற்றும் தனிச்சிைப்புமிக்க) தோவை வணககளில் உள்ளன. 

ஒரு சில exotics, Alstonia macrophylla (Havari NUGA), Syngonium angustatum (Wel Kohila) வகஸ்டில்லோ மீள் 
(பனோமோ ைப்பர்), Coffea அைோபிகோ (Kopi) வமலும் நடப்பட்ட இனங்கள் விட மற்ை வன 
வதோட்டங்களில் கோைப்படுகின்ைன. சுற்ைோடல் ஆய்வின் வபோது, கோட்டில் தபருந்வதோட்டங்களில் 
பதிவு தசய்யப்ட்ட தோவை இனங்கள் இணைப்பு 3.3.1.b. இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது 
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கிரிந்ேிசகால ேனம் (சங் ≈ 90 +200) 

இந்த வனம் முதன்ணமயோக பலோ மற்றும் Mahogony தகோண்ட ஒரு வதோட்டமோக நிறுவப்பட்டது, 
ஆனோல் அதற்குப் வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட தவட்டுதல் 50 ஆண்டுகளோக வன துணை நடத்தோமல் 
விட்டதோல் இயற்ணகized ஆன மோைிவிட்டது.  இந்த வனம் சிைந்த அணடக்கலம் இடமோக சோம்பல் 
ெோர்ன்பில் மற்றும் தசோந்த பைணவகளுக்கு கோைப்படுகிைது உயைம் 30-40m தகோண்டிருக்கிைது. 
இங்வக போலூட்டிகள் புள்ளிகள் மோன்கள் பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது. மல்லிணக மற்றும் பிை 
அருகிவரும் தோவை பல இனங்கள் இங்கு கோைப்படுகின்ைன. கோடு வமலும் நிகமட எஸ்வடட் 
மற்றும் தததுறு ஓயோ எல்ணலயோக உள்ளது. நீவைோணட விளிம்பில் ஆற்ைங்கணை தோவைங்கள் 
தகோண்டுள்ளது. நதி (தததுறு ஓயோ) கோட்டில் வசிக்கும் விலங்குகளுக்கு நீரின் ஒரு ஆதோைமோக 
விளங்குகிைது. முன்தமோழியப்பட்ட CEP ஆற்ைில் விளிம்பில் தநருக்கமோக கோடுகள் வழியோக 
கடக்கும். 

  

 

 

(a) ெிகமடதோட்டம் (b) கிரிந்ேிசகால ேனம் 
உரு 3.6 (a): (அ): நிகமட எஸ்வடட் (எல்ணலணய ஒட்டிய கிரிந்திதகோல கோடு (Ch ≈ 90 

+200) மற்றும் (ஆ) கிரிந்திதகோல கோட்டின் உள்புைம்) 

சகசகடறலண்ட (Ch ≈ 103 + 700) 

டியதுை என்று அணழக்கப்படும் தகதகடைலண்ட வதோட்ட கோடு உள்ளது. அது வனத்துணை அதிகோை 
வைம்பின் கீழ் முன்தமோழியப்பட்ட போதுகோப்பு கோடோக உள்ளது. அது கூட்டோக வன துணை மற்றும் 
DWLC  இனோல் நிர்வகிக்கப்படும். பல்வலகல கோட்டிற்கு அருகிவலவய உள்ளது. இந்த கோடுகள், 
கிரிந்திதகோல வபோன்ை, பல அடுக்கு மற்றும் தோவைங்கள் மற்றும் விலங்குகணள ஒப்படீ்டளவில் 
ஆவைோக்கியமோன கலணவணயக் தகோண்டுள்ளது. முன்தமோழியப்பட்ட CEP இைண்டு இடங்களில் 
கோடுகள் விளிம்பில் கடந்துதசல்வதனோல்  விலங்குகள் நீர் ஆதோைத்துக்கோக பக்கத்து 
நீவைோணடகளுக’கு அணுகுதணல தடுக்கும். 
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உரு 3.8:  கவனததன்ன வனத்தில் உள்ள இயற்ணக  பகுதி 

சகேனசேன்ன (Ch ≈ 107 + 580) 

தகவனததன்ன கோடு இயற்ணக மற்றும் வதோட்ட பிரிவுகணள தகோண்டுள்ளது. அது 
தகதகடைலண்ட க்கு பக்கத்தில் அணமந்துள்ளது. இங்வக அதிக உயைம் தோவை இயற்ணகயோக 
உள்ளது. இந்த கோட்டில் ததன்னந் வதோட்டத்தில் (ஒரு எல்ணல) இணடயூறு தசய்யப்பட்டுள்ளது 
ஆனோல் உள்பக்கம் வநோக்கி அதனுடன் ஒப்பிடுணகயில்தசழிப்போக உள்ளது. அது தோவை மற்றும் 
உயிரினங்கள் முக்கிய அம்சமோகும். முன்தமோழியப்பட்ட CEP தகவனததன்ன இயற்ணக வன 
பகுதிகளில் கடந்து தசல்லும். 

 
உரு 3.9 :  கவனததன்ன வனத்தில் உள்ள இயற்ணக  பகுதி 

ஒமறசகால்ல (Ch ≈ 110 + 350) 

ஒமைதகோல்ல வன வவலமைம் வதோட்டங்களில் உள்ளடக்கி, வனத்துணையும் கீழ் 
போதுகோக்கப்பட்டவனமோக அைிவிக்கப்பட்டது. வவலமைம் மைங்கள் சரிவுகளில் ததரியும் 
என்ைோலும், பல, உள்நோட்டு மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கோன தோவை இனங்கள் இப்வபோது கோட்டில் 
உள்தள கோைப்படுகின்று (படம் 3.9). கோட்டில் கீவழ படரும் அடர்ந்த கோடுகள் பைணவகள் மற்றும் 
ஊர்வனவற்றுக்கு தபோருத்தமோன வோழ்விடங்கள் வழங்குகிைது. வதீிவழி ஒமைதகோல்ல கோட்டில் 
இருகூைோக்கி தசல்ல வவண்டும். 
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உரு 3.10: ஒமறசகால்ல ேனம் 

இ இதடெிதல மண்டலம் புேர்க்காடுகள் 

இணவ நீண்ட கோல மனித ததோந்தைவுகளுக்கு உள்ளோகி தற்வபோது ஒப்படீ்டளவில் திைந்த 
மற்றும் ததோடர்ச்சியற்ை விதோனம்தகோண்ட ஒரு இழிவுபடுத்தப்பட்ட / துணட கோட்டின் பண்புகள் 
ஒத்திருக்கிை இயற்ணக கோடுகளோக உள்ளன. 

ேைீகலகந்ே ேனம் 

வைீகலகந்த கோடு வன துணை கீழ் உள்ளது. இதன் அளவு 164ha ஆக உள்ளது. கோட்டின் கிழக்கு 
எல்ணல பகுதிகள் கடந்த கோலத்தில் அத்துமீைப்பட்டதிடன் அது இயற்ணக மீளுருவோக்கம் கீழ் 
உள்ளது. எனினும், கோட்டுப்பன்ைி, இலங்ணக Toque குைங்கு, முள்ளம்பன்ைி, பிளோக்-Naped ெவை, 
மற்றும் இைோட்சத அைில் போலூட்டிகள் அது வபோன்ை பல்வவறு விலங்கினங்கள் இருக்கிைது. 
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உரு 3.11: வைீகலகந்த பற்ணை கோட்டு பகுதி 

ஈ இதடெிதல மண்டலம் இைண்டாம் ஈைமான அதை பசுதமயான காடுகள் 

ஈைமோன அணை பசுணமயோன கோடுகள் வடக்கு இணடநிணல தோழ்நில தோவை  பகுதியில் 
வழக்கமோன இயற்ணக தோவை உருவோக்கம் (இணடநிணல மண்டலத்துக்குள்) உள்ளன. ஆய்வு 
தசல்வழியில் இத்தணகய கோடுகள் கோலப்வபோக்கில் மனித குறுக்கீடுகள் உள்ளோகி, எனவவ 
இைண்டோம் ஈைமோன அணை பசுணமயோன கோடுகளோன உள்ளது. 

உயிரினங்கள் கலப்பு தபோதுவோக Vitex altissima (மில்லோ), Filicium decipiens (Pehimbiya), 
Pterospermumsuberifolium (Welan), Lepisanthes senegalensis (கலோ Kuma), Neolitsea கோசியோ (Dawul குைண்டு), 
Dimocarpuslongan (வமோைோ), Mallotus பிலிப்தபன்சிஸ் (Hamparilla), Mallotus rhamnifolius (Molabe அடங்கும் ), 
இல்ணலthopegia beddomei (போலோ), Artabotrys zeylanicus (களு பம்போைோ Wel), Polyalthia coffeoides (Omara), 
Uvaria spheஇல்ணலcarpa, Mitrephora heyneana, Polyalthia korti (UL Kenda), Steஇல்ணலsiphonium cordifolium (பூ 
Nelu), Miliusa இண்டிகோ (Kekili Messa), Grewia orientalis (Wel Keliya), Glycosmismauritiana, Streblusasper (Netul), 
Clausenadica (Migon Karapcha), Gomphia தசைட்டோ (அைச Kera), Celtis பிலிப்தபன்சிஸ் (Meditella), Berryacordifolia 
(ெோல் மில்லோ), Discospermum sphaerocarpum, Ventilagomadraspatana (Yakada Wel), Anamirta தகோக்குலசு ( 
டிட்டோ Wel), Streblus taxoides (gotu வகோன்), Pisonia aculeata (Vavul Lairitiya), Margaritaria இன்டிக்கசு (Karavu), 
Combretumalbidum (Kaduru Ketiya Wel), Salacia reticulata (Kotala Himbutu), Dioscorea oppositifolia (Hiritala), Pachygone 
ovata, Capparis rotundifolia ( Balal Katu), Connarus moஇல்ணலcarpus (Radaliya), Derris parviதோவைம் (கலோ Wel) 
தபோதுவோன இனங்கள் கோைப்படுகின்ைது. 

இைண்டு நோட்டிற்வக உரித்தோன தோவை இனங்கள், Derris parviதோவைம் (கலோ Wel), Uvaria 
spheஇல்ணலcarpa, ஒரு அருகிவரும் (TA) தோவை இனங்கள், Salacia reticulata (Kotala Himbutu), இைண்டு 
போதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தோவை இனங்கள், Margaritaria இன்டிக்கசு (Karavu), Pachygone ovata மற்றும் 
ஐந்து போதிக்கப்படக்கூடியதுக்கு அருவக உள்ள தோவை இனங்கள், Mitrephora heyneana, Dioscorea 
oppositifolia (Hiritala), Pisonia aculeata (Vavul Lairitiya), Vitex altissima (மில்லோ), Combretumalbidum (Kaduru Ketiya 
Wel) இணடநிணல வணலயத்தில் தோவை வணககளில் உள்ளன. சுற்ைோடல் ஆய்வின் வபோது, கோட்டில் 
தபருந்வதோட்டங்களில் பதிவுதசய்யப்பட்ட விரிவோன தோவை இனங்கள் இணைப்பு 3.3.1.b. 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள Bambarakanda ஆய்வு பகுதியில் ஒரு இைண்டோம் ஈைமோன அணை பசுணமயோன 
கோடுகள் இணைப்பு உள்ளது. 
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ோம்பறகந்ே (Ch ≈ 110 + 350) 

இந்த வனத்துணையினோல் பிைகடனப்படுத்தபட்ட ஒரு இயற்ணக கோடோக உள்ளது. கோட்டில் 
போணைகள், சரிவோன பகுதிகள் மற்றும் சமதணை நிலப்பகுதி ஒரு தனிப்பட்ட அணமப்பு உள்ளது. 
இவ்வோறு இங்வக கோைப்படும் தோவைங்கள் இந்த தவவ்வவறு நிலப்பைப்பு நிணலணமகள் ஏற்ப ஒரு 
கலணவயோக உள்ளது. கோட்டின் தோவை உயைமோன ஒப்படீ்டளவில் அடர்ந்த கோடுகள் குறுகிய 
சிதைியுள்ள கோடுகளில் இருந்து விரிந்திருந்தது. மற்தைோரு தனிப்பட்ட அம்சமோக கோட்டில் 
ததோடர்ச்சியோக இன் ஒரு சில தனிப்பட்ட குன்றுகள் உருவோகி உள்ளது. ஒரு குைிப்பிட்ட போணை 
பிைபலமோக (படம் 3.11) அதன் தனிப்பட்ட வடிவம் மற்றும் நிணலணய Natangala அல்லது Deyangala 
என அைியப்படுகிைது. கோட்டில் பைணவகள், போலூட்டிகள் (தவளவோல்கள் உட்பட) மற்றும் 
herpetoவிலங்கு பல இனங்கள் கோைப்பட்டது. முன்தமோழியப்பட்ட சுவடு இந்த கோடுகள் வழியோக 
தசன்று Natangala போணைணயவவைோக்கும். 

Vitex altissima (மில்லோ), Filicium (Pehimbiya), Pterospermumsuberifolium (Welan), Lepisanthes senegalensis (கலோ 
Kuma), Neolitsea கோசியோ (Dawul குைண்டு), Dimocarpuslongan (வமோைோ), இல்ணலthopegia beddomei (போலோ), 
Artabotrys zeylanicus (களு பம்போைோ Wel) decipiens, குவைோட்டன் lacciferus (எரிவோயு Keppetiya), மண்டியிட்ட 
antiquorum (Daluk), Phyllanthus polyphyllus (Kuratiya), Hiptage benghalensis (Puwak Gediya Wel), Lannea coromandelica 
(Hik), மற்றும் Trema orientalis (Gadumba) இந்த கோடுகளில் வழக்கமோன தோவை இனங்களோகும். . 

 

 
உரு 3.11: (a) வோம்பைகந்த வனத்தின் நட்டகல வனம் (Ch ≈ 114+ 300) மற்றும்  (b) 

நட்டகலவில் குணக 

 

ஈ பாதற சேைித்ேள்ைல்கள் 

பிைத்திவயகமோக போணை தவளித்தள்ளல்கள் இணைந்து கோைப்படும், இந்த தோவை உருவோக்கம் 
உலர் கலப்பு பண்புகள் ஒத்திருக்கிைது. பல வவறுபட்ட போணை கற்களின்வழிவய ததோடர்புணடய 
இணைப்பிணன குைிப்போக இணடநிணல மற்றும் உலர் வலயத்தில் உள்ள, முன்தமோழியப்பட்ட 
போணத தநடுகிலும் கோைப்படுகின்ைன. 
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Kethiganakanda (Ch ≈, 90 + 200)) 

இந்த கோட்டில் சில போணை தவளித்தள்ளல்கள் மற்றும் இயற்ணக தோவைங்கணள 
தகோண்டுள்ளதுடன் Kethigana வோவி தநருங்கியதோக அணமந்துள்ளது. இந்த கோடுகள், ஒருவவணள 
அதன் சிைிய பகுதியில், பல சிைிய போலூட்டிகள் (முள்ளம்பன்ைி மற்றும் எலிகள்), ஊர்வன (skks, 
போம்புகள் மற்றும் பல்லிகள்) மற்றும் பட்டோம்பூச்சிகள் என்பனவற்ைின் வசிப்பிடமோக இருக்கிைது. 
முன்தமோழியப்பட்ட CEP Kethigana வோவிணய கடந்து இந்த கோட்டில் வழிவய கடந்து தசல்கின்ைது. 

 
உரு 3.12பண்டைக்தகல  (Ch ≈127 பயன்படுத்த + 600) 

இந்த வன தபயர் பண்டைக்தகல இது புஞ்சி தம்புள்ளgala என வர்த்தமோனியில் 
குைிப்பிடப்படுகிைது, கோடுகள் மற்றும் போணைகளின் ஒரு தனிப்பட்ட இயற்ணக இயற்ணக உருவோகி 
உள்ளது.  சோய்வு மற்றும் மணலகள் உயைமோன இயற்ணக தோவைங்கள் உள்ளன சிதைியுள்ள 
கோடுகள் போணை பகுதிகளில் கோைப்படுகின்ைன. குளங்கள் மற்றும் பிை நீர் ஆதோைங்கள் 
என்பனவற்றுடன் தமோத்த வோழ்விடம் ஒரு சிைந்த உயிரியல் கூைோக உள்ளது. இந்த கோட்டிணன 
, கிைோம மக்கள் மோளிகோததன்ன என குைிப்பிடுகின்ைனர். இது பிைகடனப்படுத்தப்பட்ட 
பண்டைக்தகல என அணழக்கப்படும் வனத்தின் ஒரு பகுதியோக (வனத்துணையும்) உள்ளது. அது 
scrubகோைி (சிதைியுள்ள கோடுகள்) இயற்ணக கோடுகள் பிரிவுகளில் இணடவய wedged தகோண்டுள்ளது, 
இதனோல் விலங்குகள் ஒரு முக்கியமோன தசல்வழியோக தசயற்படுகின்ைது. இது  தபரும்போலும் 
போணைகளோக மற்தைோரு கோடு உள்ளது மற்றும் இதன் விணளவோக அது போணை வோழ் இனம் ஒரு 
பன்முகத்தன்ணம ஆதரிக்கிைது. ஒரு போணை குணகயில் தவளவோல்கள் (Rhiஇல்ணலlophus rouxii) 
(படம் 3.13) அவதோனிக்கப்பட்டது. skks மற்றும் பல்லிகள் பதிவுதசய்யப்பட்டது. 
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(a) மாைிகாசேன்ன 

 
(b) மோளிகோததன்ன ஒரு தவௌவோல் குணக 

படம் 3.13: (அ) மோளிகோததன்ன வன ((Ch≈ 127 + 100) (இது பண்டைக்தகல வனத்தில் 
ஒரு பகுதியோக உள்ளது) மற்றும் (ஆ) மோளிகோததன்ன ஒரு தவௌவோல் குணக) 

போணைகளுக்கு இணடவய தபோதுவோன தோவை இனங்கள் குவைோட்டன் lacciferus (எரிவோயு Keppetiya), 
மண்டியிட்ட antiquorum (Daluk), Hugonia mystax (பூ Getiya), Tarenna asiatica (தைனோ), Grewia dame (Damiya), 
Phyllanthus polyphyllus (Kuratiya), Lannea coromandelica அடங்கும் (Hik ), மல்லிணக angustifolium (வோல் Pichcha), 
Vitex altissima (மில்லோ), Flueggea leucopyrus (Heen Katu Pila உலகம்), Strychஇல்ணலs NUX-vomica (Goda 
kaduru), Trema orientalis (Gadumba), Osbecki aaspera (Bowitiya), Cipadessa baccifera (ெோல் Bebiya) , Litsea 
glutiஇல்ணலsa (Bomee), Anisochilus carஇல்ணலsus (கலோ கோபுரு Walliya), நீலக்கத்தோணழ வவைோ-க்ரூஸ் 
(ெனோ), Chionanthus zeylanica (Geratiya), Kalanchoe pnata (Akkapana), Ziziphus oeஇல்ணலplia (Heen Eramiya), 
Cissampelos pareira (தியோ மிட்டோ), Albizia odoratissima (சூர்யோ மோைோ) மற்றும் Derris scandens (அைச கலோ 
Wel) பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

நோட்டிற்வக உரித்தோன தோவை இனங்கள்; Argyreia populifolia (Giritilla), இைண்டு போதிக்கப்படக்கூடிய (VU) 
தோவை இனங்கள்; Margaritaria இன்டிக்கசு (Karavu), Strychஇல்ணலs NUX-vomica (Godakaduru), மற்றும் 
இைண்டு போதிக்கப்படக்கூடியதற்கு அருவக உள்ள (டி) தோவை இனங்கள்; Vitex altissima (மில்லோ) 
மற்றும் Osbeckia Aspera (Bowitiya) இணடநிணல மற்றும் உலர் மண்டலங்கள் மூலம் கடந்து தசல்வது 
என்று முன்தமோழியப்பட்டது சுவடு பிரிவில் உள்ள போணைகளில் உள்ளன. 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினோல்  வநைடியோகவவோ அல்லது மணைமுகமோகவவோ போதிக்கப்படும் 
முக்கியமோன வோழ்விடங்கள் அணடயோளம் கோைப்பட்டுள்ளது. இந்த அணனத்து வனங்களும்  உரு 
3.14 சுட்டிக்கோட்டப்பட்டுள்ளது 
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உரு 3.15: வணைபடத்துக்கு தநருக்கமோக அல்லது CEP பிரிவு 4 க்கு குறுக்வகயுள்ள 
கோடுகள் 
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ஊ ஆற்றங்கதை ோேைங்கள் 

முன்தமோழியப்பட்ட CEP போணத  ஆற்றுப்படுணககளில் / ஆற்ைங்கணை தோவைங்கள் குறுக்வக 
அல்லது சமோந்திைமோக தசல்வதனோல் இவற்ணை வநைடியோகவவோ அல்லது மணைமுகமோகவவோ, 
போதிக்கும்,. இந்த தோவை போதிப்பு இயல்பு, சுற்ைியுள்ள நிலம் பயன்போடு தபோறுத்தது உள்ளது. 
கற்ணகயின் வபோது, அட்டநோகலு ஓயோ, மெோ ஓயோ, Daduru ஓயோ மற்றும் மிரிஸதகோண்ைிய 
ஓயோ ஆற்ைங்கணை தோவைங்கள் போதிக்கப்படும். இந்த நீவைோணடகள் வற்ைோத மற்றும் ஓட்டத்ணத 
ஒரு தற்கோலிக குணைப்பு வைண்ட பருவத்தில் நணடதபறுகிைது குணைவோனது என்ைோலும், ஆண்டு 
முழுவதும் நீரின் அளவு தபரிய அளவு வபோதுமோனது  

தததுறு ஓயோ ஆற்ைங்கணையில் , மிரிஸ்தகோன்ன ஓயோ மற்றும் தம்புள்ணள ஓயோ ஆகியவற்ைின் 
உயைமோன மைங்கள் மற்றும் தணையில்வபோர்ணவ தகோண்டதோகும். மற்ை பகுதிகளில் ஆற்ைங்கணை 
தோவைங்கள் துண்டு 3M   தமல்லியதோக இருந்தது மற்றும் மற்றும் கீழ் மோடி ஒரு தடித்த குறுகிய 
மைங்கணள தகோண்டுள்ளது. wateways  ததோடர்புணடய தோவைங்கள் இனங்கள் சில ததர்மினலியோ 
அர்ஜ னோ (Kumbuk), Pongamiapnata (Magul Karanda), Erythrafusca (யோக் Erabadu), Ficusracemosa (Attikka), 
Streblusasper (Netul), Ixoracoccea (Ratambala), Naucleaorientalis (Baகிமீi), Hydஇல்ணலcarpusvenenata இருந்தன 
(Makulu), Polyalthialongifolia (Owila), Bambusavulgaris (கெோ உைோ), Combretumalbidum (Kaduru Ketiya Wel), 
Eranthemum capense, Justiciabetonica (sudu Puruk), Crumdefixum (Heen Tolabo), வசப்பங்கிழங்கு esculenta (Gahala), 
Cryptocorynebeckettii (Athiudayan), Dilleniadica ( Hondapara), Diospyrosmalabarica (Timbiri), Cleidionspiciflorum (Okuru), 
Dimorphocalyxglabellus (தவலி Wenna), Berrya cordifolia (ெோல் மில்லோ) மற்றும் Madhuca longifolia 
அவதோனிக்கப்பட்டது.  

நோட்டிற்வக உரித்தோன நோன்கு தோவை இனங்கள், Derris parviதோவைம் (கலோ Wel), Mangifera zeylanica 
(Etamba), Cryptocoryne beckettii (Athiudayan) மற்றும் Hydஇல்ணலcarpusvenenata (Makulu), இைண்டு 
போதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தோவை இனங்கள் Cryptocorynebeckettii (Athiudayan) மற்றும் Cleidionspiciflorum 
(Okuru) (ஒரு ஆண்டு முழுவதும் வதோன்றும் உட்பட) மற்றும் மூன்று (டி) தோவை இனங்கள், Madhuca 
longifolia (மி) Combretumalbidum (Kaduru Ketiya Wel), மற்றும் Erythrafusca (யோக் Erabadu) இந்த 
வோழ்விடங்களில் கோைப்பட்டது ஆற்ைங்கணை மண்டலங்களில் பதிவு தோவை இனங்கள் 
வதணவயோன தகவல்கணள இணைப்பு 3.3.1.b வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

3.3.3.2 மனிேனால் உருோக்கப்பட்ட புேிக்குரிய ோழ்ேிடங்கள் 

அ ேடீ்டுத்தோட்டம் 

நீண்ட கோல மனித ணகயோளுதல் கோைைமோக வடீ்டுத்வதோட்ட வோழ்விடங்கள் உள்ளன. எனினும், 
முன்தமோழியப்பட்ட வழிதநடுகிலும் பல வடீ்டு வதோட்டங்கள் அடங்குகின்ைது போைம்பரிய கண்டிய 
வடீ்டுத்வதோட்ட கட்டணமப்ணப ஒத்திருக்கிைது. இந்த அடர்த்தியோக தோவைங்கள் வடீ்டில் 
வதோட்டங்கள் தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கணள முக்கியமோன வோழ்விடங்களில் 
பயன்போடோக உள்ளது, மற்றும் இயற்ணக வோழ்விடங்கள் இணடவய இணைப்புகணள வழங்கும் 
வோழ்விடம் இணைப்புகள் உள்ளன. பல்வவறு அளவு மற்றும் சிக்கலோன வடீ்டு வதோட்டங்களில் 
ஒரு தபரிய எண் முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக போதிக்கப்பட்ட வவண்டும். 
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ஆ. சேன்னம் தோட்டம்  

ததன்னந்வதோப்புகள் திட்டம் பகுதியில் உள்ள இைண்டோவது மிகவும் போதிக்கப்பட்டும் நில 
பயன்போடு வணகணய பிைதிநிதித்துகின்ைது. இது முதன்ணமயோக மீரிகம, குருநோகல், தம்புள்ள 
மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்ணப சில பகுதிகளில் இணடவய அணமந்துள்ளது. இந்த 
வதோட்டங்களில் பல மிக விரிவோனதுடன் நன்கு உள்ளது. சில வதோட்டங்களில் ஊடுபயிர் 
நணடமுணையில் உள்ளது. 

இ ைப்பர் மற்றும் பிற தோட்டங்கள் 

ைப்பர் மற்றும் வதக்கு மற்றும் மவெோகனி வபோன்ை பிை வதோட்டங்களில் திட்டம் தசல்வழியில் 
பதிவோகியுள்ளது எனினும் அவர்கள் அணடயோளம் பயன்படோத நிலங்கள் ஒரு கைிசமோன 
விகிதத்ணதக் தகோண்டிருக்கும் இல்ணல. 

3.3.3.3 இயற்தக ெீர்ோழ் / ஈைெிலம் ோழ்ேிடங்கள் 

அ ெீதைாதடகள், ஆறு, கால்ோய் 

பல இயற்ணக நீவைோணடகள், ஆறுகள் மற்றும் மனிதனோல் உருவோக்கப்பட்ட கோல்வோய்கள் 
ஒதுக்கீடு மண்டலங்களில் கோைப்படுகின்ைன. இந்த தபரும்போன்ணம (கவனிப்பு மட்டுவம) 
ததளிவோன நீர் மற்றும் குைிப்பிடத்தக்க போதுகோப்பு மதிப்பு விலங்கினங்கள் குைிப்பிடத்தக்கது. 

 குருநோகல் இருந்து தம்புள்ணள வணை நன்னரீ் வோழ்விடங்களில் மீன் மற்றும் பிை நீர்வோழ் 
விலங்கு பல இனங்களுக்கு முக்கியமோனது 

 இயற்ணக நீவைோணடகள் மற்றும் ஆறுகள் ஸ்திைத்தன்ணம பல்லுயிர்க்கு முக்கியமோனது 

 இந்த நீவைோணடகள் பல மீன்வள வநோக்கங்களுக்கோக பயன்படுத்தப்படும் குளங்களுக்கு  நீணை 
எடுத்து தசல்கின்ைது 

 இந்த நீவைோணடகள் தபரும்போலோன நீர்ப்போசனத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் பருவகோல 
குளங்களுக்கு நீணை வினிதயோகித்து வயல்களில் பவயோட்டோ வுக்கு மணைமுகமோக 
நீவைோணடகளுக்கு நன்ணம ஏற்படுத்தும். 

குைிப்போக தளங்களில் உள்ளன: 

 தததுறு ஓயோ மற்றும் அதன் கிணள நதிகள் (Ch.≈, 90 + 300) 
முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக கடந்து, அல்லது பல புள்ளிகள் தததுறு ஓயோ, மருங்குகளில் 
இணைந்து இயங்கும். முக்கிய இடங்களில் ஒன்ைோக கிரிந்திதகோல வனத்தில் (Ch≈, 90 + 400) 
இருக்கும். 

 மிரிஸ்தகோன்ன ஓயோ மற்றும் அதன் கிணள நதிகள் (Ch≈136 + 250) 
முழங்ணக வணளவு கோைைமோக நீவைோணட இடம் மற்றும் வடிவம் குைிப்பிட்ட முக்கியத்துவம் 
வோய்ந்ததோக இருக்கிைது. 
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 தவலமிட்டிய ஓயோ (Ch≈ 123 மிகவும் + 480) 
மற்றும் தம்புள்ணள ஓயோ (Ch≈ 128 + 120) மற்றும் அவர்களின் கிணள நதிகள் பல இடங்களில் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணத கடந்து தசல்லும். 

 

 

 

(a) சடடுறு ஒயா (b) மிரிஸ்சகான்ன ஒயா 

 

                                                                                                               

 

 
                       (c) ேம்புள்ை ஒயா 

உரு 3.16: (a) தடடுறு ஒயோ (Ch≈ 90+300), (b) மிரிஸ்சகான்ன ஒயோ (Ch≈ 135+700) and (c) 
தம்புள்ள ஒயோ(Ch≈ 128+300) ) குறுக்தகடுக்கும் இடம் 

3.3.3.4 மனிேனால் உருோக்கப்பட்ட ெீர்ோழ் / ஈைெிலம் ோழ்ேிடங்கள் 

அ குைம்  

CEP பிரிவு 4 போணதயில் பல குளம்கள் உள்ளன. இந்த குளங்களில் பல பருவகோல 
வோழ்விடமோகும்  அணவ உலர் பருவத்தில் முற்ைிலும் வற்றுவது குைிப்பிடத்தக்க அம்சமோகும் 

முக்கியத்துேம்: 

 இந்த குளம்கள் இது ஒரு வருவோய் ஆதோைமோக உள்ளதுடன் உள்நோட்டு மீன்பிடி 
ணகத்ததோழில், குைிப்பிடத்தக்க, மற்றும் அறுவணட மீன் நோட்டுப்புை சமூகங்களுக்கு ஒரு 
ஊட்ட சத்துமிக்கதோக உள்ளது. தபோதுவோக அறுவணட என்று இைண்டு இனங்கள் Loola மற்றும் 
Tilapia உள்ளன. மீன் அறுவணட கூட உலர் பருவத்தில் உச்சக்கட்டத்தில், (உதோ. 
அகஸ்தபோக்குணுகுளம் நீரின் துணள) அவதோனிக்கப்பட்டது 
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 ஏரிகள் (நீர் அளணவ தபோறுத்து) தற்கோலிக அல்லது நிைந்தை மற்றும் மீன், நீர்நில வோழ்வன, 
ஆணமகள் மற்றும் பிை நீர்வோழ் முதுதகலும்பில்லோத, இணததயோட்டி நீர்வோழ் பைணவகள் 
மற்றும் போலூட்டிகள் உைவு என்பனவற்றுக்கு வவணவயோற்றுகின்ைது. இந்த குளம் பல நீர்த் 
தோவைங்களும் உள்ளது. 

 இந்த குளங்களின் பல பழணமயோனதுடன் சுற்ைோடல் உறுதிப்படுத்தப்படும். அணவ உயிரியல் 
ரீதியோக சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் தோவை மற்றும் விலங்கினங்கள் தநருக்கமோக அணத 
இணைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவவ அவர்கள் சுயோதீன சுற்று சுற்ைோடல் அலகுகள் 
தசயல்படுகிைது. 

குறிப்பாக ேைங்கள்  

• வத்தளதகோணட (வற்ைோத) - அதிவவக போணத தவளிவய 
• வம்போவ (வற்ைோத) (Ch≈ 116 + 160) 
• Ipataகுளம் (பருவகோல (Ch≈ 120 + 250) 
• Thuthiruகுளம் (பருவகோல) (Ch≈ 117 + 160) 
• உட குளம் (118 + 400) 
• அகஸ்தபோக்குணுகுளம் (பருவகோல) 

 

  

அகஸ்தபோக்குணுகுளம் வம்போவ குளம் 

 
துத்திரி குளம் 

 

உரு 3.17:  வநைடியோகவவோ மணைமுகமோகவவோ போதிக்கப்படும் குளம் 
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அ. ேயல் ெிலங்கள் 

CEP நிணல 3 மூலம் போதிக்கப்படும் முக்கியமோனதில் தநல் வயல் கோைிகள் ஒன்ைோகும். திட்ட 
வடிவணமப்பு குடிவயற்ைங்கள் மீது தோக்கத்ணத குணைக்கும் தபோருட்டு, முடிந்த அளவுக்கு 
வயற்கோைிகளின் பயன்படுத்திக் தகோள்ள முணனகிைது. இந்த வோழ்விடங்களில் உள்ள தோவை 
இனங்கள் பின்இணைப்பு 3G வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வோழ்விடங்களில் வமலும் இைண்டு 
நீர்வோழ் மற்றும் பிைோந்திய விலங்கினங்களுக்கு  மிகவும் முக்கியம் வோய்ந்ததோகும். நீர்வோழ் 
பைணவ இனங்கள் தபோதுவோக தநல் வயல்கள் இணைந்து அவதோனிக்கப்பட்டது சில 
நீர்க்கோகங்கள், நோணை, egrets, நீர் வகோழிகள், முட்டுக்கட்ணட, மீன் தகோத்தி என்பன இருந்தன. 

3.3.4 ேற்தபாதேய சுற்றாடல் ெிதலப்பாட்டின் மேிப்பீடு 

3.3.4.1 ோேைேியல் பன்முகத்ேன்தம 

பகுதி 1 & 2 (குருைோகணல - கடவத்த) 

126 குடும்பங்கணளச் வசர்ந்த 729 தோவை இனங்கள் தமோத்தமோக  துணையில் பதிவோனது (அக்வடோபர் 
2013 இல் நடத்தப்பட்ட - வம 2014, அக்வடோபர் 2015 மற்றும் பிப்ைவரி 2016) அட்டவணை 3.15 இல் 
பதிவுதசய்த தோவை இனங்கள் சுருக்கமோக  கோட்டப்பட்டுள்ளது. பிரிவுகளுடன் இணைந்து 
கைக்தகடுப்பு. ஆறு கோைப்படும் இனங்கள் ஆய்வின் (அட்டவணை 3.16) வபோது 
பதிவுதசய்யப்பட்டது அவற்ைில் தபரும்போலோனணவ, தசோந்த இனங்கள் (58.43%) வபர். வதசிய 
சிவப்பு பட்டியல் 2012 படி, ஒன்பது அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோன இனங்கள் ஆய்வு (அட்டவணை 3.17) 
வபோது அணடயோளம் கோைப்பட்டது. கோைப்படும் இனங்கள் தபரும்போலோனணவ வடீ்டு 
வதோட்டங்கள் மற்றும் மனிதனோல் உருவோக்கப்பட்ட வோழ்விடங்களில் மற்றும் வயல் கோைிகளில் 
முக்கியமோக கோைப்படுகின்ைது. அருகிவிட்ட பைணவயினங்களில் துணையில் மதிப்படீ்டின் வபோது 
பதிவு தசய்யப்படவில்ணல.  

திட்டம் தபரும்போலோன பகுதிகள் மனித நடவடிக்ணககள் மூலம் மோற்ைங்கள் தசய்யப்பட்டுள்ளது. 
இதன் விணளவோக, பல ஆக்கிைமிப்பு தோவைங்கள் Stachytarpheta jamaicensis, Pennisetum polystachion, Mikania 
cordata, mimosa visa, Ludwigia தபருவியோனோ, Panicum maxicum மற்றும் Lantana camara இப் பகுதியில் 
உள்ளன.  
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மோதம்  3.15: ஆய்வின் வபோது பதிவு தசய்யப்பட்ட தோவை இனங்களின் சுருக்கம் 

கும்பங்
களின் 
எண்ை
 ிக்ணக 

இனங’
களின் 
உண்
ைிக்க
ண  

Orig  NCS 2012 

Eநோட்டி
ற்கு 
உரித்த
 ோனது
c 

% அவ்விட
த்துக்கு 
உரித்தோ
னது 

% trஅைிமுகப்படு
த்தப்பட்டது 

% C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

L
C 

D
D 

N
E 

126 729 30 4.
1
1 

426 58.
43 

273 37.4
4 

2 8 3
6 

3
2 

3
6
7 

3 2
7
3 

குைிப்பு: CR- மிகவும் அபத்தோனது , EN ஆபத்தோனது Vu – போதிப்பணடய்கூடியது, , 
மதிபிடப்படவில்ணல 

அட்டவணய  3.16: தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் பதிவுதவய்யப்ட்ட தோவை இனங்கள் 

மோதம்  3.17: தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் பதிவுதவய்யப்ட்ட ஆபத்ணதவநோக்கும் தோவை 
இனங்கள் 

குடும்பம் ேிஞ்ஞானசபயர் சபாது 
சபயர் 

Orig ோழ்ேிடம் 

NC
S 
201
2 

Apgetaceae Apogeton crispus Kekatiya 
இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது மூலிணக VU 

Arecaceae 
Areca concna 

Lenthari 
நோட்டிற்கு 
உரித்தோனது பணன 

EN 

Lythraceae Lagerstroemia speciosa Murutha 
இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது மைம் NT 

குடும்பம் ேிஞ்ஞானசபயர் சபாது 
சபயர் 

Orig ோழ்ேிடம் NCS 
2012 

Arecaceae Areca concna Lenthari நோட்டிற்கு உரித்தோனது பணன EN 
Clusiaceae Garcia quaesita Goraka நோட்டிற்கு உரித்தோனது மைம் LC 
Clusiaceae Mesua twethesi Diya Na நோட்டிற்கு உரித்தோனது மைம் LC 

Convolvulaceae 
Argyreia 
populifolia Giritilla நோட்டிற்கு உரித்தோனது பற்ணை LC 

Moraceae Artocarpus bilis Wal del நோட்டிற்கு உரித்தோனது மைம் LC 
Myristicaceae Horsகோைிia iryaghedhi Ruk நோட்டிற்கு உரித்தோனது மைம் VU 
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குடும்பம் ேிஞ்ஞானசபயர் 
சபாது 
சபயர் Orig ோழ்ேிடம் 

NC
S 
201
2 

Menispermacea
e Tispora cordifolia Rasakda 

இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது 

மூலிணக VU 

Myristicaceae Horsகோைிia iryaghedhi Ruk 
நோட்டிற்கு 
உரித்தோனது மைம் VU 

Nymphaeaceae 
Nymphaea uchali var 
caerulea Manel 

இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது 

நீர்வோழ் 
மூலிணக  VU 

Phyllanthaceae Phyllanthus emblica 
Behethnel
li 

இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது மைம் VU 

Rutaceae Chloroxylon swietenia Burutha 
இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது மைம் VU 

Sapotaceae 
Madhuca longifolia 

Mee 
இலங்ணகக்கு 
உரித்தோனது மைம் 

NT 

பிரிவு 4 

தமோத்தமோக  297 தோவை இனங்களில் ஒன்பது (9) நோட்டிற்கோன இனம், பதினோன்கு (14) வதசிய 
அச்சுறுத்தல் மற்றும் பதினோறு (16) வதசியளவில்  அருசிவரும் இனங்கள் ஆய்வு பகுதியில் 
(அட்டவணை 3.18) சுற்ைோடல் மதிப்படீ்டின் வபோது பதிவு தசய்யப்பட்டன. பதிவுதசய்யப்பட்ட 14 
வதசிய அச்சுறுத்தல் தோவை இனங்கள், ஒரு தனிச் சிைப்போன இனங்கள் அழிந்து வருகின்ை (TA) 
மற்றும் ஒன்பது இனங்கள், உள்ளிட்ட போதிக்கப்படக்கூடிய (VU)  ஐந்து இனங்கள், உள்ளன. பதிவு 
தசய்யப்பட்ட தோவை இனங்களில் தபரும்போன்ணமயோன மைங்கள் (119) மருந்திற்கு பயன்படும் 
குட்ணட தசடி இனங்கணள (79) ததோடர்ந்து, ஏறுபவ்ணவ அல்லது தகோடிகளில் (57), புதர்கள் (41) 
மற்றும் epiphytes (1) உள்ளன. வமலும், recoded தோவைங்கள் இனங்கள் சுமோர் 3%, 
கஅைிமுகப்படுத்த்ப்பட்ட 3% பகுதிகளில் உள்ளன கள ஆய்வின் வபோது பதிவு தசய்த தோவை 
இனங்கள் சம்பந்தமோக வதணவயோன தகவல்கணள இணைப்பு 3.3.1.b பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

மோதம்  3.18: ஆய்வின் வபோது, பதிவுதசய்யப்பட்ட தோவை இனங்களின் சுருக்கம் 

ேதக 
சமாத்ேம் 

இனம் 

அழிேதடேது/ 

அழிேதடேேற்கு 

அய்தமயில் 

ொட்டிற்கு 

உரித்ோனது 

அேிேிடத்துக்கு 

உரித்ோனது அறிமுகப்படுத்ேப்ட்டது 

EN VU NT 

மைம் 119 3 
(1) 6 7 3 84 3 

பற்ணை 41 0 0 1 1 29 1 
மூலிணக 79 1 2 (1) 3 1 60 1 
தசடி 1 0 0 0 0 1 0 
தகோடி 57 1 1 5 4 44 4 



 

  104 

 

சமாத்ேம் 297 5 
(1) 9 (1) 16 9 218 9 

%  2% 3% 5% 3% 73% 3% 

EN – Endangered, VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, இல்ணல of நோட்டிற்கு 
உரித்தோனது plant species are shown  brackets 

விலங்கு பன்முகத்தன்ணம 

பகுதி 1 & 2 

தமோத்தம் 93 குடும்பங்கணளச் வசர்ந்த  232 விலங்கினங்கள்  மதிப்படீ்டின் வபோது பதிவு 
தசய்யப்பட்டன. 2 நோட்டிற்வக உரித்தோனது (இ) மற்றும் 24 வதசிய சிவப்பு பட்டியல் 2012 படி 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோன இனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது இது அட்டவணை 3.19 
கோட்டப்பட்டுள்ளது ஒவ்தவோரு விலங்கினங்களின் குழு விபைங்கள் கீவழ வழங்கப்படுகிைது. 

• பைணவகள் 

இலங்ணகயில் 496 பதிவு பைணவ இனங்கள், 240 குடியுரிணம பைணவகள் உள்ளன மற்றும் 
அவற்ைில் 27 பகுதிகளில் உள்ளன மற்றும் 6 குடியுரிணம பைணவகளோக முன்ணவக்கப்படுகின்ைன. 

அருகிவிட்ட நீல வோல் வதனி தின்னும் (Merops philippus), ஒருதணலபட்சமோக மற்றும் இலங்ணக 
எமைோல்டு கழுத்துப்பட்டியுடனோன தசந்தோர்க்கிளி (Psittacula calthropae), அச்சுறுத்தப்படும் இனமோக 
பிளோக்-சிைகு கோத்தோடி (Elanus caerules), ஓரியண்டல் ெனி-பருந்து (Pernis ptilorhyncus) மற்றும் மஞ்சள் 
பிட்வடர்ன் (Ixobrychus சிதனன்சிஸ்), கோைப்படுபணவ இலங்ணக ததோங்கும்-கிளி (Loricus beryllus) 
மற்றும் பச்ணச புைோ (Treron pompadora) மற்றும் தைட்-rumped விழுங்க (Hirundo hyperythra) துணையில் 
ஆய்வுகள் வபோது  அவதோனிக்கப்பட்டது. 

. பைணவகள் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் வயல் கோைிகளpy; கோைப்பட்டது. பைணவகள் breadg 
இடங்களோக இைண்டு மைங்கள் Ganegoda ையில் நிணலயம் அருவக அவதோனிக்கப்பட்டது. 

• வண்ைத்துப்பூச்சிகள் 

வதசிய சிவப்பு பட்டியல் 2012  இன் படி 26 நோட்டிற்கு உரித்தோன இனங்கள்  உள்ளடங்க 245 
பட்டோம்பூச்சி இனங்கள் உள்ளன. 

போதிக்கப்படக்கூடிய கறுப்பு பணனdart (Telicotabambuse மூர்) மற்றும் ப்ளூ க்வளசி புலி (Ideopsis similis) 
5 குடும்பங்கணளச் வசர்ந்த 50 இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 
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 தும்பி  மற்றும் damselflies 

தும்பி மற்றும் damselflies தமோத்தமோக  118 இனங்களில் 47 இனங்கள் நோட்டிற்கு தசோந்தமன 
இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. துணையில் ஆய்வு வபோது, 7 குடும்பங்கணளச் வசர்ந்த தும்பி 
மற்றும் damselflies 34 இனங்கள், திட்டம் பகுதியில் பதிவு தசய்யப்பட்டன. இது ஆய்வின் வபோது, 
பதிவு மற்ை விலங்கு குழுக்களுடன் ஒப்பிடும் வபோது உயர்ந்த அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோன இனங்கள் 
சதவதீம் (32.35%) பதிவு தசள்ளப்பட்டது. அழிந்து வரும் கிரீன் தஜம் (Libellago greeni), 
போதிக்கப்படக்கூடிய ஆதோமின் தஜம் (Libellago ஆடம்), வர்ைம் பூசப்பட்ட Waxtail (Ceriagrion 
ceriஇல்ணலrubellum) மற்றும் டோர்க்-ஒளிவிடும் Threadtail (Elattoneura தசன்ட்ைோலிஸ்) மற்றும் ஏழு 
அச்சுறுத்தப்படும் இனமோக கோைப்பட்டது.. 

• ஊர்வன 

தமோத்தமோக நூற்ைி ஒன்பது ஊர்வன இனங்கள் இலங்ணகயில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு  
125,. இலங்ணகக்கு தசோந்தமோனது. கங்கோரு பல்லி (Otocryptis weigmanni) மற்றும் தபோது மிருதுவோன 
skk (Lankasccus fallax) ஆகிய நோட்டிற்வக உரித்தோன இனங்கள் மட்டுவம ஆய்வு வபோது பதிவு 
தநய்யப்பட்டது. பதிவோன 13 இனங்கள் மத்தியில் எந்த இனமும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோன ஊர்வன 
இனங்களோக  இருக்கவில்ணல. 

• ஈரூடகவோழ்வு 

இலங்ணக வூட் தவணள (Hylarana மடக்குத்தணசயில் தசல்லும்) மட்டுவம இலங்ணகக்கு 
தசோந்தமோனது ஆய்வின் வபோது பதிவோனது. 3 குடும்பங்களில் 4 இனங்கள் மோத்திைவம ஆய்வு 
வபோது பதிவுதசய்யப்பட்டது.  

• போலூட்டிகள் 

போதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் நீர்நோய் (லூட்ைோ லூட்ைோ), ஆபத்தோன மற்றும் புணைவயோடிய 
இலங்ணக ஊதோ முகம் குைங்கு (சீம்தநோபிதிகஸ் vetulus) மற்றும் இலங்ணக Toque குைங்கு (Macaca 
ஆர்.சிநிக்கோ) ஆய்வின் வபோது 13 போலூட்டி இனங்கள் பதிவோனது.. எப்படியும் திட்டம் பகுதியில் 
வமலும் சில போலூட்டிகள் 'இனங்கள் இருக்கலோம். 

• நன்னரீ் மீன்கள் 

நன்னரீ் மீன் உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் பகுதிகளில் நீர் நிணலகளில் மோதிரியோக்கியது. 13 
குடும்பங்களுக்கு தசோந்தமோன இருபது ஒரு நன்னரீ் இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன.  இலங்ணக 
தகளுத்தி நணடபயிற்சி (தணலமீன் brachysoma), இலங்ணக கம்மிங் தோன் Barb (Puntius cumgii) மற்றும் 
தமன்ணமயோன மோர்புணடய Snakehead (சன்ன orientails) இனங்கள் கோைப்படும் மற்றும் 
அச்சுறுத்தலுக்கோன  இனமோக நன்னரீ் கர் மீன் (Xenentodon cancila) வமலும் பதிவு தசய்யப்பட்டது. 
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அட்டவணை 3.19:  திட்டம் பகுதியில் பதிவுதசய்யப்பட்ட விலங்கு இனங்களின் சுருக்கம் 

 குடும்ப
ம் 

இகங்கைின் 
எண் 

ொட்டிற்கு 
உரித்ோனது 

NCS 2012 

C
R 

E
N 

V
U 

N
T 

LC N
E 

பைணவகள் 47 97 2 + (2PE) 1 0 0 4 86 6 

வண்ைத்துப்பூச்சி
கள் 5 50 0 0 0 2 0 48 0 

தும்பி 7 34 3 0 1 3 7 23 0 

ஊர்வன 7 13 2 0 0 0 0 13 0 

ஈரூடகவோழவு 3 4 1 0 0 0 0 4 0 

போலூட்டிகள் 11 13 2 0 1 1 0 11 0 

நன்னரீ் மீன்கள் 13 21 4 0 1 1 2 13 4 

சமாத்ேம் 93 232 14 + (2PE) 

1 3 7 13 19
8 

10 
24 

232 

 

பிரிவு 4 

விலங்குகள் தகோடுக்கப்பட்ட எந்த வோழ்விடத்திலும் நின்றுவிடவில்ணல இணவ ஆனோல் 
வோழ்விடங்களின் முடிணவ பிைதிபலிக்க முடியோது பதிவோன தமோத்த 172 இனங்கள் ஆறு 
குழுக்களுக்கு (அதோவது பட்டோம்பூச்சிகள், மீன், நிலநீர் வோழ்வன, ஊர்வன, பைணவகள் மற்றும் 
போலூட்டிகள்) தசோந்தமோனது. இதில் மதிப்படீ்டின் வபோது கோைப்படும் 15  இனங்களில் 7 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோன இனங்கள் ஆகும். ஆய்வுகள் வபோது ஏற்பட்ட ஒவ்தவோரு இனங்களின் 
குழுவினது வணகப்போட்டுநிணல தமோத்த எண்ைிக்ணக பற்ைிய சுருக்கம், அட்டவணை 3.20 இல் 
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வழங்கப்படுகிைது படம் 3.17 தவவ்வவறு வசிப்பிட வணககளுக்கு பதிவு இனங்கள் விகித்த்ணத 
கோட்டுகிைது. இனங்கள் ஒரு விரிவோன பட்டியணல இணைப்பில்  3.3.2.b தைப்பிட்டுள்ளது 

 

அட்டேயை  3.20: ஒவ்தவோரு இனங்களின் குழுவினது வணகப்போட்டுநிணல 

ேிலங்கு 
ேதக 

குடும்பம் 
இகங்கைின் 

எண் 
ொட்டிற்கு 

உரித்ோனது 
சேைிொ
ட்டு இனம் 

ஆகத்தே 
எேிர்தொக்குேது 

பைணவகள் 4 21 - - - 

வண்ைத்துப்
பூச்சிகள் 10 19 2 5 1 

தும்பி 4 5 - - - 

ஊர்வன 11 20 1 1 2 

ஈரூடகவோழ
வு 44 86 8 1  

போலூட்டிகள் 15 21* 4 2 4 

சமாத்ேம் 88 172 15 9 7 

*cludes 3 primates that have been recorded with a radius of 1-2 km from the proposed 
alignment. 

குைிப்பிடத்தக்களவு விலங்கினங்கணள வன வதோட்டத்தில் (படம் 3.17 போர்க்க) ஆய்வின்வபோது  
பைணவகள் அவதோனிக்கப்பட்டது. (Ch. கிரிந்திதகோல அத் ≈ 90 +200)  பல்லிகள், பட்டோம்பூச்சிகள் 
மற்றும் போலூட்டிகள் (உதோ. தவளவோல்கள், முள்ளம்பன்ைிகள், wildboar, மற்றும் முயல்) 
இவ்வனங்களில் அவதோனிக்கப்ட்டது. 

ததன்ணன மற்றும் தநற்தசய்ணக கோைிகளில் அறுவணடயின் பின்னர் கூட கணளகள் மற்றும் 
பிை மருந்திற்கு பயன்படும் குட்ணட தசடி தோவைங்கள் தகோண்ட வளரும் புதர்கள் பைணவகள் 
மற்றும் பட்டோம்பூச்சிகள் வபோன்ை விலங்குகள் பல இனங்களுக்கு உகந்த்தோக இருந்தன 

இந்த முடிவுகள் இந்த வோழ்விடங்களில் உலர் பருவத்தில் பன்முகத்தன்ணம அதிகளவில் 
தபைப்பட்டப்பட்டுள்ளது மணழக்கோலம் குைிப்பிடும்படியோக அதிகமோக இருக்கும் என்று 
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எதிர்போர்க்க முடியும். வமலும், பல இனங்கள், பட்டோம்பூச்சிகள், பைணவகள் மற்றும் போலூட்டிகள் 
வபோன்ணவ, குைிப்போக மிகவும் நகரும் இனங்கள் ஆகும். ஒப்படீ்டளவில் அதிக சதவதீம் பதிவு 
தசய்யப்பட்டு பவயோட்டோ. படம் 3.17 உள்ளது, நீர்வோழ்வன இருப்பிடங்களில் உயிரினங்களின் 
கலப்பு அடிப்பணடயில் மிகவும் வவறுபட்டு உள்ளது  

 
உரு 3.17: இனங்களின் தசழுணம 

 

(களவிஐயத்தின் வபோது உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் தளத்தில் உள்ள பிைோந்திய மற்றும் நீர்வோழ் 
விலங்கு அவதோனிக்கப்பட்டது) 

ஒவ்தவோரு வணகப்போட்டுநிணல குழு எதிர்தகோள்ளப்படும் விலங்கினங்கணள ஒரு விளக்கம் 
விரிவோக கீவழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 (NF – இயற்ணக வனம், FP – வன வதோட்டம், ஆற்வைோை தோவைம், SF – அடர்த்தியற்ை கோட்டு, RO – 
போணை, GP – புல்தணை சமதவளி, PF – தநல் வயல்கள், CO – ததன்ணன மைங்கள், AG – விவசோய 
தபருந்வதோட்டம் (தநல் மற்றும் வதங்கோய் தவிை வவறு), HG – வடீ்டுத்வதோட்டம், AQ – நீர்வோழ்விடம்) 

 

முதுசகலும்பில்லாேதே 

வழிதநடுகிலும் நிலவணமப்ப மற்றும் நீர்நிணல வோழ்விடங்களில் முதுதகலும்பில்லோத 
பட்டோம்பூச்சிகள் மற்றும் தும்பி வோழ்விடம் குைிகோட்டிகள் கோைப்பட்டது ஆனோல் அணவ 
தபோதுவோன மற்றும் எளிதில் அவதோனித்து வழங்கப்பட்டது. 

(- நீல-கண் கப்பல் மற்றும் Brachythemis ontamata - Epophthalmia vittata ஆசிய அடிப்பணட) நோன்கு 
குடும்பங்கள் 21 பட்டோம்பூச்சிகள் தமோத்தமோக அவதோகிக்கப்பட்டது இைண்டு தும்பி இனங்கள் 
மட்டுவம அவத வநைத்தில் பதிவோனது. நீர் நிணலகளின் வோழ்விடங்களில் வைட்சி கோைைமோக, 
ஆற்ைல் பற்ைோக்குணை ஏற்பட வோய்ப்புள்ளது. தனிச்சிைப்புமிக்கணவ அவற்ைில் உள்ளடஙக 

 % 
Species 
recorded 

 

Habitat Type 

 



 

  109 

 

இல்ணல. மிக ஏைோளமோக 10 இனங்கள் குடும்ப Nymphalidae என்ை பட்டோம்பூச்சிகள் இருந்தன. 
பட்டோம்பூச்சிகள் விரும்பத்தக்கத வோழ்விடங்களில் வனத்தில் விளிம்புகள் இருந்தன. அவற்ைில் 
மிகப் தபோதுவோனணவ கிரிம்சன் வைோஸ் (Pachliopta தெக்டர்), தபோதுவோன புலி (Danaus genutia) 
மற்றும் (Leptosia நினோ) இருந்தன. பட்டோம்பூச்சிகள் அணனத்து இனங்கள் 'குணைந்த கவணல என 
வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மற்றும் அச்சுறுத்தல் இல்ணல. அணவ மதிப்படீ்டின் வபோது 
அனுசரிக்கப்பட இல்ணல என்ைோலும் தபருஞ்சிலந்தியின் சிலந்திகள் வதள்களும் 
ததன்னந்வதோப்புகள் கோைப்படுகின்ைன என்று அைிவிக்கப்பட்டது. கோைப்படும் அரிய நத்ணத 
Cyclophorus volutus ஒன்று தனிப்பட்ட கிரிந்திதகோல வனத்தில் எல்ணல அருவக ததன்ணன (Ch≈90 
+200) எதிர்பட்டது. பட்டோம்பூச்சிகள் விரிவோன இனங்கள் பட்டியலில் இணைப்பு 3.3.2.b. 
வழங்கப்படுகிைது 

 

முள்ைந்ேண்டுள்ைதே 

• மீன் (வகுப்பு: மீனம்) 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீிவழி கைக்தகடுப்பு உலர் பருவத்தில் நடத்தப்பட்ட வபோது நீரின் அளவு 
அடிப்பணடயில் பல வற்ைோத ஓணடகள் மற்றும் ஆறுகள் அவதோனிக்கப்பட்டது. அது ஈைமோன 
பருவகோலங்களில் மிக தபரிய வவறுபோடு மற்றும் மீன் மிகுதியோக விணளவிக்கும் என்று 
வலியுறுத்த முடியும். 

ஆற்ைங்கணை தோவை உருவோக்கும் ததோங்கிக்தகோண்டிருக்கும் நோைல் மற்றும் முண்டியடிக்கும் 
மைங்கள் மீன்களுக்கு சிைந்த வோழ்விடத்ணத வழங்குகிைது. 10 குடும்பங்கணளச் வசர்ந்த 19 
இனங்கள் தமோத்தமோக கோைப்பட்டது 2 கோைப்படும் இனங்கள் மற்றும் 5 அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
இனங்கள் மதிப்படீ்டின் வபோது பதிவு தசய்யப்பட்டன. தம்புள்ணள ஓயோ (9 இனங்கள்) அவத 
வநைத்தில் தததுறு ஓயோ நீவைோணட மிக அதிகமோக இருந்தது. இனங்கள் தசய்கிைோர், gobies, 
தகளுத்தி, சுவமரியோவில் மற்றும் ஒரு குவைோமி வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. தனிச்சிைப்புமிக்க, Puntius 
kamalika (இலங்ணக Kamalika தோன் விரும்ப தகோத) மற்றும் Dawksia சிங்களம் (இலங்ணக தகோத 
filamented) இருந்தன முன்னோள் ஒரு அச்சுறுத்தல் இனங்கள் உள்ளது. ஐந்து அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட 
இனங்கள் Tilapia mosambicus, டி nilotica, Trichogaster SP, Gambusia எஸ்பிபி மற்றும் Pterygoplichthys 
multiradiatus.The மிகவும் தபோதுவோக அறுவணட இனங்கள் இருந்தன சன்ன ஸ்ட்ணையடோ (murrel) 
இருந்தன, Heteropneustes fossilis (தகோட்டும் பூணன மீன்), Etroplus suratensis (பச்ணச Chromide) மற்றும் 
Tipalia இனங்கள். விரிவோன பட்டியலில் இணைப்பு 3.3.2.b. வழங்கப்படுகிைது 

 

• வதணைகள் மற்றும் தவணளகள் (வகுப்பு: ஈரூடக வோழ்வு) 

ஈரூடக வோழ்வு குைித்து, ஐந்து (5) நோன்கு குடும்பங்கள் Bufonidae, Ranidae, Dicroglossidae மற்றும் 
Rhacophoridae இனங்கள் அதிவவக முன்தமோழியப்பட்ட நிணல 4 இருந்து பதிவு தசய்யப்பட்டன. 
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மீண்டும் குணைந்த பன்முகத்தன்ணம, பல மோதங்கள் முன்பு நிலவிய வைண்ட கோலநிணல 
கோைைமோக மிகவும் வோய்ப்பு உள்ளது. 

தநல் வயல்களில் கடந்து தசல்வது நிணல 4 போணத வழியின் கைிசமோன பகுதியில் வயல்களில் 
நீர் தக்கணவக்கப்படும் வநைங்களில் நீர்நில வோழ்வன சிைந்த வோழ்விடங்கள் கோைப்பட்டது. 
வமலும், குளம் (நீரின் இருந்தது என்று அந்த), கோல்வோய்கள் மற்றும் நீவைோணட மற்றும் ஆறு வ 
ழலயணமப்பு இந்த இனங்களுக்கு அணடக்கலம் வழங்கப்படுகிைது. Euphlyctis cyaஇல்ணலphlyctis, ஈ 
hexadactylus மற்றும் Fejervarya limஇல்ணலcharis இனங்கள் ததன்ணன மைங்கள் உள்ள மற்றும் தசைிவு 
குணைந்த குளம்களில் நீர்நிணலகள் உள்ள, அவத வநைத்தில் நுணை கோைப்படுகின்ை தவணள 
(Polypedates maculates) கோைப்படவில்ணல கோடுகள், வடீ்டு வதோட்டங்களில், மற்றும் விவசோய 
நிலங்கள் மற்றும் ஆற்ைங்கணை வோழ்விடங்களில் அவதோனிக்கப்பட்டது. Duttaphrynus 
melaஇல்ணலstictus பல வோழ்விடங்களில் இருந்து கண்தடடுக்கப்பட்டது. பதிவு தசய்யப்பட்ட 
எதுவும் வதசிய அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோனது என வணகப்படுத்தப்படவில்ணல. இருப்பினும், மற்ை, 
நீர்நில வோழ்வன மற்ை பல இனங்கள் பைந்த திட்டம் பகுதியில் முந்ணதய ஆய்வுகள் வபோது 
பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. எனவவ இது வபோன்ை இனங்கள் வநைடியோக முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக போதிக்கப்பட்ட பகுதியில் கோை சோத்தியம் உள்ளது. ஈரூடகவோழிகளும் பூச்சிகளும’ ள் 
மனித குடிவயற்ைங்கள் மற்றும் விவசோய நிலப்பைப்புகளில் கோைப்படுகின்ைது. எனவவ அவற்ணை  
போதுகோத்தோல் வவண்டும். விரிவோன இனங்கள் பட்டியலில் இணைப்பு 3.3.2.b. வழங்கப்படுகிைது 

• ஊர்வன (வகுப்பு: ஊர்வன) 

2 பல்லிகள், 2 geckos, 9 போம்புகள், 2 skks, 2 திணைகள் மற்றும் 3 chelonians (உைவு ஆணமகள் 
மற்றும் ஆணமகள்) உட்பட ஊர்வன 20 இனங்கள் ஆய்வுகள் வபோது அவதோனிக்கப்பட்டது. 
கோைப்படும் இனங்கள், இலங்ணக Boulengers கீல் மீண்டும் (Xeஇல்ணலchrophis asperrimis) மற்றும் 
ஒரு அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள் சிவப்பு eared ஸ்ணலடர் (Trachemys பதிவுகள்). மற்ை 
விலங்கினங்கணள குழுக்கள் ஊர்வன கோடுகள் ததன்னந்வதோப்புகள் மற்றும் வடீ்டு 
வதோட்டங்களில் வபோன்ை மனிதனோல் உருவோக்கப்பட்ட வோழ்விடங்களில் இருந்தன. தமோத்தத்தில், 
தபோதுவோன Calotes தவர்சிவகோலர் (பல்லி), Mabuya carata (skk) மற்றும் Varunus தபங்கோளிசிஸ் (நில 
மோனிட்டர்) போணைகள், வடீ்டு வதோட்டங்களில், ததன்னந்வதோப்புகள் மற்றும் கோடுகளில் ஏைோளமோன 
கோைப்பட்டது. 

போம்புகள் நோகப்போம்பு விரியன் போம்புகள், தகோடியின் போம்பு, எலி, போம்பு, ஒரு நீர் போம்பு மற்றும் 
ஒரு போதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இது அழகோன அழகுபடுத்தப்பட்ட 
பைக்கும் போம்பு (Chrysopelea அழகுபடுத்தப்பட்ட) (ஒரு moult ஒரு வடீ்டில் வதோட்டத்தில் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது). நீர்நில வோழ்வன வபோல், ஊர்வன பூச்சி இனங்கள் இயற்ணக கட்டுப்போட்டு 
முகவர் என தசயல்பட்டு சுற்ைோடல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்ைன. விரிவோன இனங்கள் 
பட்டியலில் இணைப்பு 3.3.2.b. வழங்கப்படுகிைது 
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• பைணவகள் (வகுப்பு பைணவ) 

மதிப்படீ்டின் வபோது 44 குடும்பங்கணளவசர்ந்த 86 பைணவ இனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டது.. 
அவற்ைின் மத்தியில் நோன்கு நோட்டிற்கு உரித்தோனதுடன்  நோன்கு முன்தமோழியப்பட்ட 
இனங்களோக இருந்தன. ஒவை ஒரு இனங்கள் Hiriundo dauric (தைட்-rumped விழுங்க) NT இனம் என 
வணகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எதிர்போர்த்தபடி, கோடுகள் (இயற்ணக மற்றும் வன வதோட்டங்களில் 
இைண்டும்) மற்றும் நீர்வோழ்வன இருப்பிடங்களில் இனங்கள் அதிகளவு கோைப்பட்டது. பைணவகள் 
கூட தபருந்வதோட்டங்களில் நிணைந்து கோைப்பட்டது. கோைப்படும் சோம்பல் ெோர்ன்பில், ப்ளூ-எதிர் 
பைணவ மற்றும் அதலக்சோண்டிரின் பச்ணசக்கிளி தநற்தசய்ணக மற்றும் நீர்வோழ்வன 
இருப்பிடங்களில் தபோதுவோக பைந்த நிலப்பைப்பில் கோைப்பட்டது. வோழ்விடங்களில் சில ஒரு சில 
புலம்தபயர் இனங்கள் (உதோ. பித்தம் brachyuran, இந்திய பித்தம்) மற்றும் Terpsiphone தசோர்க்கத்தில் 
(ஆசிய போைணடஸ் Flycatcher) கோைப்பட்டது. இனங்களில் விரிவோன பட்டியலில் இணைப்பு 3.3.2.b. 
இல் வழங்கப்படுகிைது 

 

• போலூட்டிகள் (வகுப்பு போலூட்டி) 

தமோத்தமோக 13 குடும்பங்கள் பிைதிநிதித்துவம் 19 பைக்கும் அல்லோத பைக்கோத போலூட்டிகள் 
வழிதநடுகிலும் பதிவு தசய்யப்பட்டன. அவற்ைிக் மத்தியில் 4 இலங்ணகக்கு உரித்தோன  மற்றும் 
4 அச்சுறுத்தலுக்குள்ளோன போலூட்டிகள் கோைப்பட்டது. போலூட்டிகள் (குைிப்போக உயர் 
விலங்கினங்களும், cervids, civets மற்றும் பூணனகள்) அணவ தங்களது அன்ைோட அல்லது பருவகோல 
நடவடிக்ணககள் வபோது தபரிய தூைத்ணத இடம் தபயர்கின்ைன. அதன்படி, மற்ை முக்கிய 
இனங்களோன அச்சுறுத்தலுக்குள் உள்ள  குைங்கினம் வலோரிஸ் lydekkerianus (சோம்பல் தமல்லிய 
வலோரிஸ்) மற்றும் Trachypithecus vetulus (Purplefaced இணல மங்கி) மற்றும் சீம்தநோபிதிகஸ் பிணையம் 
(சோம்பல் குைங்கு) Popham ஆர்வபோரிடம் தம்புள்ணள, பிரிவு 4 CEP போணத இறுதி பிரிவின் 
அருகிவலவய கோைப்படுகின்ைன, (வன இருப்பு). 

சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் குைிப்போக குைங்கினம் ஆண்டின்  முக்கியமோன சில நோட்களில் கோடுகளில் 
இணடவய வருவது அைியப்படுகிைது. பதிவு தசய்யப்பட்ட இனங்கள் இல - குைங்குகள் (1), 
பூணனகள் (1), civets (1), கீரி (2), அைில் (2), மோன் (3), முயல் (1), wildboar (1), கோல்நணடகள் (2), 
குள்ளநரி (1), ஒட்டர் (1), முள்ளம்பன்ைி (1) முதலில் வபட்டிங் (1). சில போலூட்டிகள் 
முன்னிணலயில் இருந்தது. நீர்நோய் (கழிவுகளிலிருக்கும்) தததுறு ஓயோ மற்றும் மிரிஸ்தகோன்ன 
ஓயோ கிணள அருவக அவதோனிக்கப்பட்டது. 

3.3.5 காட்டு ேிலங்குகள் ெகர்வு 

 போதுகோப்பு முக்கியத்துவம் வோய்ந்த விலங்கினங்கணள திட்டம் பகுதியில் நிைந்தை தணை விலங்கு 
இயக்க போணதகணள அவதோனிக்கப்படவில்ணல. அவ்வப்வபோது யோணன நகர்வு அம்வபபுஸ்ஸ  
தம்புள்ணள வதீி, தம்புள்ணள மற்றும் கவலதவல பகுதிகளில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனோல் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட போணத யோணன நகர்வு போணதணள குறுக்கிடோது தணலயிட முடியோது. எனினும், 
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முன்தமோழியப்பட்ட போணத உள்ளூர் விலங்கு நகர்வு போணதகணள தடுக்க முடியும் எவவ, சில 
தோக்கங்கள் இருக்கலோம். 

3.4 சமூக கலாச்சாை சுற்றாடல் 

3.4.1 ேிட்ட பகுேியில் மற்றும் சுற்றி இருக்கும் குடிதயற்றங்கள் 

மத்திய அதிவவக போணத பிரிவுகள் 1, 2 நோன்கு நிர்வோக மோவட்டங்களில் வமல் மோகோைம் 
கம்பெோ, மத்திய மோகோைத்தில் மோத்தணள மற்றும் நோட்டில் வடவமல் மோகோைத்தில் குருநோகல் 
மற்றும் சபைகமுவ மோகோைத்தில், , வககோணல ஊடோக பயைிக்கின்ைன.  அந்த மோவட்டங்களிலும் 
18 பிைவதச தசயலோளர் பிரிவுகளிலும் உள்ள 163 கிைோம வசவகர் பிரிவுகளில் ஊடோக தசல்கின்ைது. 
கம்பெோ மோவட்டத்தில், 6 பிைவதச தசயலகங்களோன  மெை, கம்பெோ, மினுவங்தகோணட, 
அத்தனகணல, மீரிகம மற்றும் திவுலபிடிய மற்றும் வககோணல வைகோதபோல DS இல் 
போதிக்கப்படலோம். குருநோகல் மோவட்டத்தில், அலவ்வ, நைம்மள, Weerambugedara, தபோல்கெதவல, 
குருநோகல், மல்லவபிடிய, மவதகம, இப்போகமுவ மற்றும் Ridigama தம்புள்ணள மற்றும் 2 பிைவதச 
தசயலகங்கணளயும் கவலதவல மற்றும் மோத்தணள மோவட்டத்தில் உள்ள 9 பிைவதச தசயலகங்கள  
தசல்வோக்கு பிைவதசத்தின் கீழ் வருகின்ைது.. 

அணனத்து 4 மோவட்டங்களிலும் நகர்ப்புை, அணை நகர்ப்புை மற்றும் கிைோமப்புை என 
வணகப்படுத்தலோம் இங்வக மனித குடிவயற்ைங்கள் உள்ளன. ததோழில்மயமோக்கல், 
நகைமயமோக்கல் மற்றும் தபோருளோதோை அபிவிருத்தி கோைைமோக புலம்தபயர்வு ஒரு ணமயமோக 
உள்ளது., கம்பெோ மோவட்டத்தில் மற்ை மோவட்டங்கணள விட நகர்ப்புை மற்றும் சிறு நகை 
குடிவயற்ைங்கள் உள்ளது. '2012 ல் மக்கள் ததோணகயில் , 2.294.641 எனப் பதிவு தசய்யப்பட்டதுடன் 
இலங்ணக தமோத்த மக்கள் ததோணகயில் 11% குைிக்கும் மற்றும் 1654 கிமீ 2 மக்கட்ததோணக 
அடர்த்திணய தகோண்டுள்ளது. குருநோகல் மோவட்டத்தில் கடந்த கோலத்தில் விணைவோன 
நகைமயமோக்கல் கோைப்படுவதுடன் வமலும் மக்கள் ததோணக அடர்த்தி கி.மீ 2 க்கு 334 வணை 
அதிகரித்துள்ளது . எனினும், வககோணல மக்கள்ததோணக அடர்த்தி 494 கி.மீ 2 க்கு மட்டுவம உள்ளது 
மற்றும் அது குருநோகல் மற்றும் மோத்தணள விட அதிகமோக உள்ளது. இந்த நோன்கு 
மோவட்டங்களில் மத்தியில், மோத்தணள 254 கி.மீ 2 என மிக குணைந்த மக்கள் ததோணக அடர்த்தி 
பதிவுதசய்யப்பட்டுள்ளது. அணனத்து 163 கிைோம வசவகர் பிரிவுகளில் மக்கள் ததோணகயில் 
விநிவயோகம் பல்வவறு விகிதங்கள் மனித குடிவயற்ைங்கள் உள்ளன. சமீபத்திய 
புள்ளிவிவைங்களின்படி 18 பிைவதச தசயலோளர் பிரிவுகளிலும் வசிக்கும் தமோத்த மக்கள் 
ததோணகயில் 1.919.592 உள்ளது என்றும் மக்கள் ததோணகயில் 56%, கம்பெோ மோவட்டத்தில் 
வோழ்கின்ைனர். இதன்படி முன்தமோழியப்பட்ட மத்திய கடுகதிப்போணத திட்டத்தினோல் 
போதிக்கப்பட்ட நபர்கள் தபரும்போன்ணம கம்பெோ மோவட்டத்தில் 6 பிைவதச தசயலகங்களில் 
இருந்தும் இைண்டோவது தபரும்போன்ணம தமோத்த மக்கள் ததோணகயில் குருநோகல் மோவட்டத்தில் 
9 பிைவதச தசயலகங்களில் இருந்தும்  எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. இது தபரும்போன்ணம தமோத்த 
மக்கள் ததோணகயில் 30.6% மற்றும்  5.8%.  ஆகும். (மக்கள் ததோணக கைக்தகடுப்பு மற்றும் 2012 
புள்ளிவிபைத் திணைக்களம்) 
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திட்டம் பகுதியில் குடும்பங்களின் கைக்தகடுப்பு பிரிவு 1 ல் மக்கள் மற்றும் 2 என்றும் பிரிவில் 
4 அவத வயது அவதசமயம் 15-19 வயதுக்கு பிரிவில் ஒரு நீர்வழீ்ச்சி 65% மக்கள் ததோணகயில் 58% 
பிைதிபலிக்கிைது. பிரிவு 4 ல் 14 வயதுக்கு குணைவோன மக்கள் ததோணக கூட ஒப்படீ்டளவில் 
பிரிவுகள் 1 மக்கள் 19% மற்றும் 2. அதன்படி பிரிவு 4, பிை பிரிவு ஒப்பிடும்வபோது வயதோன மக்கள் 
அதிக சதவதீம் ஒப்பிடும்வபோது 13% குணைந்த விகிதத்தில் உள்ளது. 29% க்கும் அதிகமோன பிரிவு 
4 ல் 60 வயதுக்கு வமல் மற்றும் பிரிவுகள் 1 மற்றும் 2 ல் அவத வயது வணக 15%, 18% முணைவய 
(அட்டவணை 3.21) பிைதிநிதித்துவம் உள்ளன. போதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இடம்தபயரும் 
நடவடிக்ணக திட்டமிடுவதில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது. மீள்குடிவயற்ைம் வதணவகள், 
சமூக, தபோருளோதோை மற்றும் புவியியல் மோற்ைம் அடிபைியும் திைன் மக்கள் வயதில் ஏற்ப 
வவறுபடுகிைது. ஒரு புதிய சூழலில் தழுவி வயதோன மக்கள் கிணடக்க குைிப்பிட்ட கோல 
வணையணைக்குள் திட்டத்தின் சிைப்பு கவனம் தசலுத்த வவண்டும். 

அட்டவணை 3.20 .: மோதிரி வடீ்டு உறுப்பினர்கள் வயது விநிவயோகம் 
சசயற்ேிட்ட 
கட்டம் 

ேயது குழு (ேயது) 
0-14 15-59 Above 60 சமாத்ேம் 

ஆண் சபண் ஆண்  சபண் ஆண் சபண் ஆண் சபண் 
பிரிவு 1 706 

(9.67%) 
699 

(9.58%) 
2374 

(32.53%) 
2396 

(32.82%) 
536 

(7.35%) 
588 

(8.05%) 
3616 

(49.54%) 
3683 

(50.46%) 
பிரிவு 2 444 

(8.92%) 
469 

(9.96%) 
1396 

(30.89%) 
1455 

(31.62%) 
365 

(9.19%) 
403 

(9.42%) 
2205 

(48.65%) 
2327 

(51.35%) 
பிரிவு 4 136 

(6.51%) 
134 

(6.41%) 
593 

(28.37%) 
611 

(29.23%) 
312 

(14.93%) 
304 

(14.55%) 
1041 

(49.81%) 
1049 

(50.19%) 
சமாத்ேம் 1286 

(9.24%) 
1302 

(9.35%) 
4363 

(31.34%) 
4462 

(32.05%) 
1213 

(8.71%) 
1295 

(9.30%) 
6862 

(49.29%) 
7059 

(50.71%) 

வளம்: மோதிரி Household survey of the project area 

3.4.2 சமூக சபாருைாோை ெிதலதய (மக்கள் சோதக, ேருோய் ஈட்டுேேற்கான, 
ேிேசாயம், சோழில், ேைிக மற்றும் தசதே)  

மக்களின் சமூக நிணலணய புரிந்து தகோள்வதில் குடியிருப்பு உரிணம தன்ணம மிகவும் 
முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது.  புள்ளி விவைப்படி, கிட்டத்தட்ட 89% குடும்பங்கள் வடீ்டில்  
வசிக்கின்ைனர். மெை, கம்பெோ, மினுவங்தகோணட மற்றும் குருநோகல் வபோன்ை பகுதிகள் 
வசிப்பவர்கள் மற்ைவர்களுடன் ஒப்பிடும்வபோது வடீ்டு உரிணமயற்ைவர்களோகும். அவதசமயம் 
குடியிருப்போளர்களில் 1.3% வதீ்த்தினர் வோடணக வடீ்டில் உள்ளனர். கிட்டத்தட்ட 0.9% மக்கள், 
அத்துமீைி வருகின்ைனர். இவர்களின் தகவல் படி குடும்பங்களின் உரிணம தங்கள் குடியிருப்பு 
வசதிகள் தசல்வோக்கு  தசலுத்துகிைது. 

எந்த சமுதோயத்திலும் உள்ள கல்வி நிணல மற்தைோரு அம்சமோகும், போதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
வபோதுமோன அைிவு உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் எதிர்மணை போதிப்புக்கள் ணகயோள்வதில் 
முக்கியமோனது. அட்டவணை 3.23 திட்டம் மூன்று பிரிவினரின் கல்வி அளவுகணள கோட்டுகிைது. 
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போடவிதி கல்வி இல்லோத மக்கள் சதவதீம் பிரிவுகள் 1 மற்றும் 2 கீவழ 0.7% ஆக மிக குணைந்த 
விகிதத்தில் உள்ளது அவதசமயம் பிரிவு 4.  இல் 1.4% கீவழ உள்ளது. பிரிவு 1 மற்றும் 2 இல் 
முணையோன உயர் கல்வி அதிக அளவு அக்கணை உள்ளது  

அட்டவணை 3.21: கல்வியைிவில் வடீ்டு உறுப்பினர்கள் பைம்பல் 
சசயற்ேிட்ட கட்டம் பிரிவு 1 பிரிவு 2 பிரிவு 4 சமாத்ேம் 

எண் % எண் % எண் % எண் % 
கல்ேி 
மட்டம் 

எழுே ோசிக்க 
கூடியேர்கள் 40 0.55 52 1.15 

42 2.0 
134 0.96 

தகசயாப்பமிடகூடியேர்கள் 48 0.66 32 0.71 30 1.4 110 0.79 
பாடசாதலசசல்ல 
இருப்பேர்கள் 430 5.89 292 6.44 

149 7.1 
871 6.26 

ேைம் 1-5 761 10.43 570 12.58 350 16.7 1681 12.08 
ேைம் 6-O/L 2064 28.28 1169 25.79 754 36.0 3987 28.64 
G.C.E O/L சித்ேி 2018 27.65 1348 29.74 425 20.3 3791 27.23 
G.C.E. A/L சித்ேி 1582 21.67 878 19.37 265 12.7 2725 19.57 
பல்கதழக்கழகம் 287 3.93 161 3.55 64 3.1 512 3.68 
முமுமானி 25 0.34 4 0.09 6 0.3 35 0.25 
ஏதனயதே 44 0.60 26 0.57 8 0.4 78 0.56 

  7299 100 4532 100 2090 100 13921 100.00 

வளம்: மோதிரி House Hold survey of the project area 

மக்களின் சமூக வோழ்க்ணக தைத்ணத அவர்களின் வடீ்டு வசதி மற்றும் ஏணனய அடிப்பணடத் 
வதணவகள் இருந்து ஓைளவு ததளிவோகத் ததரிகிைது. அவர்களில் 60.4% 28.2% தசங்கற்கள் 
ததோகுதிகள் அவதசமயம் 6.8% சிதமண்ட் கற்கள் கட்டப்பட்டதோக கட்டப்பட்டுள்ளது. 2.15% மண் 
தசங்கல் வடீுகள் கோைப்படுகின்ைது கூணை கிடுகினோல் பணன, planks மற்றும் உவலோக தகடுகள் 
அப்போர்ட்தமன்டுகளின் 1.35% கோைப்படுகின்ைன. 63,13% கோன்கிரீட் அடுக்குகணள 
கோைப்படுகின்ைன. வடீுகள் 6% உவலோக தகடுகள் கூணைகள் உள்ளது.  

3.4.3 சபாருைாோை சகாள்தக ெடேடிக்தககள் 

2012 புள்ளி விவைப்படி, தநல் 525.388 தெக்வடர் "மகோ" பருவத்தில் (71,731) 13.6% அவர்களுக்கு 
குருைோகல் மோவட்டத்தில் சோகுபடி தசய்யப்பட்டிருந்தது. குருநோகல் மோவட்டத்தில் உள்ள 
தநற்தசய்ணகக்கும் நோட்டின் அரிசி வதணவ கைிசமோன பகுதிணய அளிக்கின்ைது. மோத்தணள, 
கம்பெோ மற்றும் வககோணல மோவட்டங்களில் முணைவய 3%, 1.2% மற்றும் 1.6% தநல் சோகுபடி 
தசய்யப்பட்டுள்ளது. (புள்ளிவிபைத் திணைக்களம் 2012). 

போதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள தசயல்படுத்தும் தபோருளோதோை தகோள்ணகயிணன கருத்தில் 
தகோள்ணகயில் நோன்கு மோவட்டங்களில் தவவ்வவறு விகிதங்களில் ததோழில்துணை, 
விவசோயத்துணை மற்றும் வசணவகள் பிைதிநிதித்துவப்படுத்துவதோக உள்ளது. நோட்டில் ஐந்து 
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அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட வவணல தமோத்த ததோழில்துணை நிறுவனங்கள் மூன்ைில் ஒரு பங்கு 
(33.4%) நோன்கு மோவட்டங்களில் கம்பெோ, குருநோகல், மோத்தணள மற்றும் வககோணல 
கோைப்படுகிைது. அவற்ைின் மத்தியில், கம்பெோ மோவட்டத்தில் குருநோகல் மோவட்டத்தில் 16.6% 
மற்றும் 11.5% முணைவய தமோத்த ததோழில்துணை நிறுவனங்கள் பங்களிக்கிைது. தபோருளோதோை 
நடவடிக்ணககள் அடிப்பணடயில் மோத்தணள (2.2%) மற்றும் வககோணல (3.1%) குணைவோக 
ததோழில்மயமோன வதோன்ைியது. நோட்டின் தமோத்த ததோழில்துணை வவணலவோய்ப்பு 25.6% கம்பெோ 
மோவட்டத்தில் இருந்து வருகிைது. 8% க்கும் குருநோகல் மோவட்டத்தில் ததோழில்களில் வருகிைது. 
நோட்டில் ைப்பர் தமோத்த சோகுபடி 30.5%  (116,477 தெக்வடர்) வககோணல மோவட்டத்திலும்  வளர்ந்து 
மற்றும் தமோத்த வதங்கோய் சோகுபடி (394,836 தெக்வடர்) என்ை 33.8% குருநோகல் மோவட்டத்தில் 
அதிக அளவில் பயிரிடப்படுகிைது. நோட்டில் வதங்கோய் சோகுபடி 11% கம்பெோ மோவட்டத்தில் 
கோைப்படுகின்ைது. மற்ை மோவட்டங்களில் வைிக பயிர்ச்தசய்ணக மூன்று வணகயோன 4% 
குணைவோக ஒரு விகிதத்தில் இருக்கும். திட்டத்தினோல் போதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தபோருளோதோை 
பண்புகள் அணனத்து மோவட்டங்களிலும் நன்கு ததளிவோக உள்ளன. தநற்கோைிகள் 774.380 
தெக்வடர் நோட்டில் முக்கிய பருவத்தில் சோகுபடி 10.4% குருநோகல் மோவட்டத்தில் உள்ளது. 
கம்பெோ, மோத்தணள மற்றும் வககோணல மோவட்டங்களில் தநல் நிலங்கள் 3%. ஆகும் (மக்கள் 
ததோணக கைக்தகடுப்பு மற்றும் 2012 புள்ளிவிபைத் திணைக்களம்) 

ஒரு தபோருளோதோை அபிவிருத்தி மோதிரி ஆய்வுகள் இருந்து நன்கு ததளிவோக உள்ளது என்ைோலும், 
நோன்கு மோவட்டங்களில், மக்கள் ததோணகயில் கைிசமோன பகுதிணய வறுணமapdhy; 
போதிக்கப்படுகின்ைனர். வககோணல மற்றும் குருநோகல் மோவட்டங்களில் ஏணழ குடும்பங்கள் 
முணைவய 18.4% மற்றும் 12.9% பதிவோகி உள்ளனர். நோன்கு மோவட்டங்களில் DS இல் சமுர்த்தி 
பயனோளிகளுக்கோக சதவதீம் 17 மற்றும் 35. வணை மோறுபடுகிைது. கம்பெோ 15.2% மோத்தணள, 9% 
என அைிக்ணகயிடப்பட்டுள்ளது. அவதசமயம் குருநோகல் மற்றும் வககோணல மோவட்டங்களில் 
வறுணம தணல எண்ைிக்ணக முணைவய 19%, 15% மற்றும் 21% ஆகும். தீவில் எண்ைிக்ணக 
ஒப்பிடும்வபோது மோத்தணள மற்றும் வககோணல வறுணம அதிக அளவில் உள்ளது (துணை 
புள்ளிவிபைத் 2012).  

வடீ்டுக்கோைர்களின் சைோசரி மோத வருவோய் அட்டவணை 3.24 கோட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்படி 
வடீுகளில் கிட்டத்தட்ட 30% மோவனோர். 50,000 வருமோனமும் 63% க்கும் அதிகமோனவர்கள் மோத 
வருமோனம் ரூ 15,000 மற்றும் 49,000 இணடவய உள்ளது.  7% வமல் மிகவும் ஏணழயோக 
இருப்பதுடன் மோதத்திற்கு 15,000 குணைவோக உள்ளது.. (அட்டவணை 03). 

அட்டவணை 3.23: குடும்பங்களின் மோத வருமோனம் (சைோசரி வருமோனம்) 
 
சசயற்ேிட்ட 
கட்டம் 

சைாசரி  மாேம் ேரு மானம் (SLR) 
5,000 க்கு 
குதறவு  

5,001 – 14,999 15,000 – 49,999 50,000 
அேிகம் 

சமாத்ேம் 

எண் % எண் % எண் % எண் % எண் % 
பிரிவு 1 50 2.71 68 3.69 1144 62.02 583 31.58 1845 100.00 
பிரிவு 2 30 2.58 70 6.02 737 63.43 325 27.97 1162 100.00 
பிரிவு 4 4 0.78 37 7.25 338 66.27 131 25.69 510 100.00 
தமோத்தம் 84 2.39 175 4.97 2220 63.10 1039 29.53 3517 100.00 
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வளம்: மோதிரி Household survey of the project area 

சைோசரி மோத வருமோனம் சைோசரி தசலவுகள் ஒப்பிடுணகயில் வபோது, மக்கள் உண்ணமயோன 
தபோருளோதோை நிணலணய நன்கு ததளிவோக ததரிகிைது. அட்டவணையில் 3.25  கோட்டப்பட்டுள்ளபடி 
திட்ட பகுதிகளில் உள்ள அணனத்துப் பிரிவினரின் குடும்பங்களின் மோதோந்த சம்போதிப்ணப விட 
தசலவு அதிகமோக உள்ளது. இந்த இணடதவளிணய நிைப்ப தபரும்போலோன மக்கள் 
கடன்பட்டுள்ளனர். 

அட்டவணை 3.24: குடும்பங்களின் மோதோந்த  தசலவினங்கள் (சைோசரி) 
சசயற்ேிட்ட 
கட்டம் 

சைாசரி  மாேம் ேரு மானம் (SLR) 
5,001 – 14,999 5,001 – 14,999 5,001 – 14,999 More than 50,000 சமாத்ேம் 
எண் % எண் % எண் % எண் % எண் % 

பிரிவு 1 40 2.17 121 6.56 1421 77.01 263 14.26 1845 100.00 
பிரிவு 2 27 2.32 135 11.62 869 74.78 131 11.28 1162 100.00 
பிரிவு 4 8 1.57 45 8.82 384 75.29 73 14.31 510 100.00 
தமோத்தம் 75 2.13 301 8.54 2674 76.02 467 13.29 3517 100.00 

வளம்:தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் வடீ்டுஉரிணமயோளர்களிடம் தகவல்வசகரிப்பு கற்ணை 

மக்கள் ததோணக மோதிரியில் உள்ள குடும்பங்களில் தணலவர்கள் விநிவயோகம் அட்டவணை 3.26 
கோட்டப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பயிற்சி தபற்ை ததோழிலோளர் பிரிவுகளில் 1 மற்றும் 2 இல் 15% 
ஆகும். பகுதி 4 இல் 31.2% மற்றும் பிரிவு 2 இல் 15.4% தங்கள் தசோந்த நிலங்களில் 
பயிரிடுகின்ைனர். பகுதி 1 இல் 8.7% மட்டுவம பயிரிடுகின்ைனர்.மற்ை பிரிவுகள் ஒப்பிடும்வபோது 
வோழும் குடும்பங்களின் 6.7% வோடணக வடீ்டில் வசிக்கின்ைனர். முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக 
போணதயில் கைிசமோன நீளம் விவசோய வதணவகளுக்கோக பயன்படுத்தப்படும் நிலங்கள் வழியோக 
கடந்து தசல்வது வபோன்ை இந்த கண்டுபிடிப்புகள் கைக்கில் சிைப்போக எடுத்து தகோள்ள வவண்டும். 
அவர்கள் விவசோயத்ணதவய நம்பி உள்ள விவசோயிகள் தீவிைமோக போதிக்கப்படலோம். பிரிவு 1,2 
இல் 14% மற்றும் பிரிவு 4 இல் 11% அைச துணையில் வவணல தசய்கிைோர்கள் பிரிவு 1 இல் 
8%பிரிவு 2 5.5%   பிரிவு 4 இல் 4.8% தனியோர் துணையில் வவணல தசய்கிைோர்கள். 

 

அட்டவணை 3.25: ததோழில் மூலம் வடீ்டு தணலவர்கள் விநிவயோகம் 
சசயற்ேிட்ட கட்டம் பிரிவு 1 பிரிவு 2 பிரிவு 4 சமாத்ேம் 

எ
ண் 

% எ
ண் 

% எ
ண் 

% எ
ண் 

% 

சோழில் 
சபாருைாோ
ை 
ெடேடிக்தக 

தசோந்த கோைியில் 
பயிர்ச்தசய்ணக 

161 8.72 179 15.40 159 31.2
0 

499 14.1
9 

கோைி குத்தணக 13 0.68 14 1.20 34 6.70 61 1.73 
ஆற்ைலிமிக்கததோழ்வோ
ளி 

285 15.4
6 

178 15.32 40 7.80 503 14.3
0 
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சசயற்ேிட்ட கட்டம் பிரிவு 1 பிரிவு 2 பிரிவு 4 சமாத்ேம் 
எ
ண் 

% எ
ண் 

% எ
ண் 

% எ
ண் 

% 

ஆற்ைலற்ை ததோழ்வோளி 123 6.68 91 7.83 35 6.90 249 7.08 
மீன்பிடி 6 0.34 2 0.17 0 0.00 8 0.23 
தநசவு 4 0.23 9 0.77 2 0.30 15 0.43 
விலங்கு வளர்ப்பு 2 0.11 4 0.34 1 0.20 7 0.20 
வியோபோைம் 79 4.3 54 4.65 45 8.80 178 5.06 
கூலி 88 4.76 52 4.48 5 1.00 145 4.12 
அைவசணவ/ 
நிணைவவற்று 

43 2.32 20 1.72 5 0.90 68 1.93 

அைவசணவ / 
ஏணனயதைம் 

115 6.23 74 6.37 28 5.50 217 6.17 

தனியோர் துணை/ 
நிணைவவற்று 

24 1.3 14 1.20 4 0.70 42 1.19 

தனியோர் துணை/ 
ஏணனயதைம் 

123 6.68 51 4.39 21 4.10 195 5.54 

போதுகோப்பு பணட 43 2.32 46 3.96 15 2.90 104 2.96 
தபோலீஸ், சிவில்/ 
ஏணனயணவ 

40 2.15 15 1.29 8 1.50 63 1.79 

வடீ்டுவவணல 100 5.44 68 5.85 24 4.70 192 5.46 
ஒய்வு 313 16.9

9 
132 11.36 39 7.70 484 13.7

6 
ததோலிலற்வைோர் 283 15.3

4 
159 13.68 45 9.10 487 13.8

5 
தமோத்தம் 1845 100.0

0 
1162 100.0

0 
510 100.00 3517 100.00 

வளம்:தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் வடீ்டுஉரிணமயோளர்களிடம் தகவல்வசகரிப்பு கற்ணை 

3.4.4 ேிட்டமிடப்பட்ட அபிேிருத்ேி ெடேடிக்தககள் 

நோன்கு மோவட்டங்களில் வதசிய, மோகோை, மோவட்ட, பிைவதச தசயலகப் பிரிவுகளில் மற்றும் 
பிைவதச சணப (உள்ளூர் அதிகோை) அடிப்பணடயிலோன அபிவிருத்தி திட்டங்கள் எண்ைிக்ணக ஒரு 
கைிசமோன மோற்ைம் நிகழ்ந்துதகோண்டிருக்கிைது. அணனத்து 18 பிைவதச தசயலகப் பிரிவுகளின் 
(DSDs) அங்கு அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் நூற்றுக்கைக்கோன உள்கட்டணமப்பு மற்றும் ஏணனய 
பிைச்சிணனகணள தீர்ப்பதற்கு வநோக்கத்துடன் திட்டமிட்டு உள்ளன. அணனத்து உள்ளூர்ைட்சி 
சணபகளும் அந்தந்த பிரிவுகளில் சமூகங்கள் போதிக்கும் பிைச்சிணனகள் தீர்க்க அபிவிருத்தி 
திட்டங்கணள வமற்தகோள்கின்ைனர். உள்கட்டணமப்பு திட்டங்களுக்கு தபோறுத்தவணை, 
அம்வபபுஸ்ஸ- திருவகோைமணல வதீி (A006), Dambadeniya- ைம்புக்கன வதீி (B475), Kuliyapitiya- 
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குருநோகல் வதீி (B087) மற்றும் ைம்புக்கன-மோவத்தகம வதீி (B310) அபிவிருத்தி தசய்ய அணடயோளம் 
கோைப்பட்டுள்ளன. குருநோகல்-Illukwela வதீி (C060) மோகோை அைசினோல் உருவோக்கப்பட்டு வருகிைது. 
இணவ தவிை, பின்வரும் திட்டங்கள் இவ் மோவட்டங்களில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

புதகயிைேம் 
• குருைோகணல வணை ையில் போணதவமம்படுத்தல். 
• வவயங்தகோணட மற்றும் களுத்துணை இணடவய ையில் போணத மின்மயமோக்கல். 
• குருநோகல் இருந்து ெபைை வணை புதிய ையில் போணத. 
• வவயங்தகோணடயில் உத்வதசிக்கப்ட்ட தகோள்கலன் களஞ்சியம். 

அனர்த்ே முகாதமத்துேம்  
• கம்பகோ- கோல்வோய் அபிவிருத்தி மற்றும் தவள்ள நிவோைைம் திட்டம் 
• குருநோகல் குருநோகல- வைட்சி மதிப்படீு மற்றும் தவள்ள நிவோைைம் 
• Kegalle- நிலச்சரிவு சரிணவ உறுதிப்படுத்தல் திட்டம் 
• ஓமோன் அைசோங்கத்தின் உதவியுடன் கீழ் மினுவங்தகோணட பிைவதச தசயலர் பிரிவில் 

வடீ்டுத் திட்டம் 
• மெை DSD- அபிவிருத்தி - நீர் ஓட்டம் போணதகள் 

முேலீட்டு சதப 
மீரிகம DSD Loluwagoda ஏற்றுமதி மண்டலம் மற்றும் Wandurupitiya இல் தண்ைரீின் உள்ளடீு 
(முன்தமோழிந்தது சுவடு தண்ைரீின் அளவு மற்றும் மண்டல இணடயில் உள்ளது) 

DSD அடிப்பதடயில் பிற அபிேிருத்ேி ெடேடிக்தககள் 
• கம்பெோ DSD- வதீி அபிவிருத்தி திட்டம் மற்றும் நீர் வழங்கல் திட்டம் 
• திவுலபிடிய DSD- "ஏணழ குடும்பத்தில் திட்டம்". திட்டம் 50 குடும்பங்கள் வதர்வு மற்றும் 

அவர்களின் தபோருளோதோை நிணல உருவோக்க வவண்டும் 

உள்ளூைாட்சி அேிகாைசதப அடிப்பதடயிலான அபிேிருத்ேி ேிட்டங்கள் 
• கம்பெோ PS- "தோமணை தடோகம்" galahitiyawa உள்ள சுற்றுலோ அபிவிருத்தி திட்டம் 

 

சேன்தன தமம்பாட்டு ோரியம் 
• Wenஇல்ணலruwa உள்ள ததன்ணன நோற்றுவமணட 
• ததங்கு அபிவிருத்தி திட்டம் மோனியம் மற்றும் கடன் திட்டங்கள் 

சுகாோை அதமச்சு 

• விபத்து மற்றும் அவசை வசணவ திட்டம் (2014-2017) 
சுகோதோை (சுகோதோை ணவத்திய அதிகோரி) அத்தனகல்ல மருத்துவ அதிகோரி 
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• வவயங்தகோணட சுகோதோை ணவத்திய அதிகோரி வளோகத்தில் புதிய ணமயம் (திைக்க 
வவண்டும்) 

ெீர்ப்பாசன மற்றும் ெீர் ேை முகாதமத்துே அதமச்சு 

கவலதவல DSD "NWP" கோல்வோய் திட்டம். முன்தமோழியப்பட்ட NWP கோல்வோய் அதிவவக chaage 
CEP பிரிவு 4 இன் 119 + 250 கி.மீ. இல் கடந்து தசல்கின்ைது. கோல்வோய் கல்கமுவ பகுதியில் 
தம்புள்ணள ஓயோ இருந்து வருகிைது. 

ெகை அபிேிருத்ேி அேிகாைசதப 

தம்புள்ணள நகை அபிவிருத்தி திட்டம் மோகோை சணபகள் மற்றும் நகை அபிவிருத்தி அதிகோை 
இணைந்து உள்ளூைோட்சி அணமச்சின் கீழ் வருகிைது. 

3.4.5 கிதடக்கப்சபறும் உள்கட்டதமப்பு ேசேிகள் 

மக்களின் சமூக நிணலணய நவனீ தகவல் ததோடர்பு, தவகுஜன ஊடக மற்றும் அவர்களின் 
அன்ைோட பயன்போட்டிற்கு உதவும் தகவல் ததோழில்நுட்பம் வசதிகளில் இருந்து வமலும் 
ததளிவோக உள்ளது. திட்டம் பகுதியில் உள்ள மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வபோக்குவைத்து 
வதணவணய வதசிய வதீிகள், மோகோை வதீிகள் மற்றும் வதீிகள், உள்ளூைோட்சி சணபகளுக்கோன 
வதீிகள் மற்றும் தனியோர் வதீிகள் பைோமரிக்கப்பட்டு ஒரு நல்ல தநட்தவோர்க் இயக்க அணமப்பில் 
உள்ளது. அட்டவணை 3.27 இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது.  

பிரிவ[ 1 பகுதியில் ஒரு 37% 43% க்கும் வமற்பட்ட நில வபோன்கள் உள்ளன. பிரிவு நோன்கில்  34% 
மட்டுவம நில ததோணலவபசி வசதிகள் உள்ளது. ததோடர்பு மிகவும் பிைபலமோன இருப்பது, 
தமோணபல் வபோன்கள் 85,57% மற்றும் பிரிவுகள் ஒன்று மற்றும் இைண்டு வடீுகளில் முணைவய 
83.8% உள்ளன. பிரிவில் நோன்கு பதிவுகள் ணகயடக்க ததோணலவபசிகள் குடும்பங்களின் 89.3%. 
ததோணலக்கோட்சிப் தபட்டிகள் அணனத்து பிரிவுகள் குடும்பங்களின் 91%  க்கும் வமலோக உள்ளன. 
வோதனோலி தசட் அணனத்து பிரிவுகள் பயன்படுத்துவதோக பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ளது. எனினும் 
அவற்ைின் எண்ைிக்ணக 75% க்கும் குணைவோன இருந்தது. (அட்டவணை 3.27). தகவல் ததோடர்பு 
மற்றும் ஊடக உபகைைங்கள் கிணடக்கும் மக்களின் சமூக வோழ்க்ணக மற்றும் சமூக ததோடர்புகள் 
திைன் அதிகரித்து தைமோன குைிப்பிடுகின்ைன. வதீி மூன்று பிரிவுகள் வசர்ந்த தபரும்போன்ணம 
மக்கள் அடிக்கடி அந்த வசதிகள் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளனர்.  
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அட்டவணை 3.26: தகவல் ததோடர்பு, ஊடகங்கள் மற்றும் IT வசதிகள் குைித்த சுருக்கம் 
(கலோச்சோைம் பல பதில்கள் உள்ளன) 

சசயற்ேிட்ட 
கட்டம் 

பிரிவு 1 பிரிவு 2 பிரிவு 4 சமாத்ேம் 

ேதக எண் % எண் % எண் % எண் % 
ததோணலவபசி 795 43.08 435 37.44 175 34.1 1405 39.95 
ணகயடக்க 
ததோணலவபசி 1579 85.57 974 83.82 458 89.3 3011 85.61 
இணையம் 
 294 15.94 92 7.92 48 9.4 434 12.34 
கைினி 504 27.29 211 18.16 92 17.9 807 22.95 
ததோணலக்கோட்சி 
 1706 92.46 1046 90.02 455 88.7 3207 91.19 
வோதனோலி 1137 61.62 833 71.69 384 74.9 2354 66.93 
தசயற்ணகக்வகோள் / 
வகபிள் டிவி 
 62 3.38 50 4.30 57 11.1 169 4.81 
DVD பிவளயர் 732 39.65 417 35.89 166 32.4 1315 37.39 
விணளயோட்டு 
திடல் 19 1.04 5 0.43 5 1 29 0.82 
மின்னஞ்சல் 132 7.16 28 2.41 24 4.7 184 5.23 
தசய்தித்தோள்கள் 
 574 31.11 395 33.99 182 35.5 1151 32.73 
இதழ்கள் 122 6.59 88 7.57 46 9 256 7.28 
Hifi அணமப்பு 28 1.53 24 2.07 13 2.5 65 1.85 
வெோம் திவயட்டர் 
அணமப்புகள் 
 45 2.46 74 6.37 7 1.4 126 3.58 
தபோல் வசணவ 1399 75.8 660 56.80 365 71.2 2424 68.92 

வளம்:தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் வடீ்டுஉரிணமயோளர்களிடம் தகவல்வசகரிப்பு கற்ணை  

மின்சோை ஆதோைங்களோக வதசிய கட்டத்தினோல் வழங்கப்பட்டும் மின்சோைம், சூரிய சக்தி மின் 
உற்பத்தி கிட்டத்தட்ட 98% கிணடக்கிைது. பிரிவில் இைண்டு ஆண்டில் 98.1% மற்றும் 96,3% 
முணைவய வதசிய கட்டம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு நோன்கில் உள்ள குடும்பங்களின் 
கிட்டத்தட்ட 94% வதசிய கட்டம் மூலம் பயனணடவர். மண்தைண்தைய் உள்நோட்டில் 
பயன்படுத்தப்படுவதற்கு அணனத்து பிரிவுகளிலும் ஒரு மிக குணைந்த அளவில் உள்ளது. பிை 
பிரிவினரின் சதவதீங்கள் 3% (அட்டவணை 3.28)  இல் கோட்டப்பட்டுள்ளது. அவதசமயம் பிரிவு 4 
இல் 4.7% குடும்பங்களின் மண்தைண்தைய் பயன்படுத்துகின்ைனர். கிட்டத்தட்ட அணனத்து 
வடீுகளில் மின்சோைம் சமூக வோழ்க்ணக மற்றும் கருத்தில் கீழ் பகுதியில் மக்கள் தபோருளோதோை 
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நிணலணமகளின் அபிவிருத்தி ஒரு முக்கியமோன சுட்டிக்கோட்டியோக உள்ளது. மின்சோைம் 
முக்கியமோக தவளிச்சம் மற்றும் பிை போவணன வநோக்கங்களுக்கோக மற்றும் தகவல் 
ததோழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் ததோடர்பு வசதிகள் பயன்படுத்தப்படுகிைது. ததோணலக்கோட்சி, 
வோதனோலி மற்றும் தபோழுதுவபோக்கு ஏணனய உபகைைங்கள் இணடவய இணைப்புக்கு 
பயன்படுத்தப்படுவது கள ஆய்வுகள் நன்கு ததளிவோக இருந்தது. ததோணலக்கோட்சி மற்றும் 
ஏணனய உபகைைங்கள் தற்வபோது மக்களின் சமூக வோழ்வில் தகவல் மற்றும் தபோழுதுவபோக்கு 
என்பனவற்றுக்கு, மின்சோைம் தினமும் அத்தியோவசிய வதணவயோக உள்ளது. 

அட்டவணை 3.26:  கோைப்படுகின்ை மின்சோைம் 
சசயற்ேிட்ட 
கட்டம்  

மின்சாை ேைம் 
வதசிய 
கட்டம் 

சூரிய சக்தி மின்பிைப்போக்கி மண்தைண்ணை 
 

சமாத்ேம் 

எண் % எண் % எண் % எண் % எண் % 
பிரிவு 1 1810 98.10 2 0.11 5 0.27 28 1.52 1845 100.00 
பிரிவு 2 1122 96.33 2 0.16 4 0.64 34 2.87 1162 100.00 
பிரிவு 4 479 93.92 2 0.39 5 0.98 24 4.71 510 100.00 
சமாத்ேம் 3411 96.98 6 0.17 14 0.40 86 2.45 3517 100.00 

வளம்:தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் வடீ்டுஉரிணமயோளர்களிடம் தகவல்வசகரிப்பு கற்ணை 

மூன்று பிரிவுகளில் உள்ள நீர் வழங்கல் அட்டவணை 3.29 இருந்து ததளிவோக ததரிகிைது. வதசிய 
நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகோலணமப்புச் சணபயினோல் வழங்கப்பட்டும்  குழோய் நீர் 23.2% மற்றும் 
பிரிவுகள் முணைவய ஒன்று முதல் நோன்கு வடீுகளில் 23.1% கிணடக்கிைது. பிரிவில் இைண்டில் 
மட்டுவம 14.2% வதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகோலணமப்புச் சணப மூலம் அளிக்கப்பட்ட நீரின் 
வசணவணய தபறுகிைது. இந்த மூன்று பிரிவுகளில் இைண்டு பிரிவில் நீரின் தைம் சிைப்போக 
உள்ளது. குடும்பங்களில் 83% க்கும் அதிகமோன கிைறுகள் மற்றும் குழோய் கிைறுகள் இருந்து 
நீர் கிணடக்கின்ைது.  

அட்டவணை 3.27: நீர் வளம்  நன்கு 
சசயற்ேிட்ட 
கட்டம் 

ெீர் ேைம்  
NSW & DB கிைறு / 

குழோய்க் 
கிைறு 

தபோது 
கிைறு 

இயற்தக 
ெீதைாதட 

ெீர்ப்பாசன 
ெீதைாதடs  

சமாத்ேம் 

எண் % எண் % எண் % எண் % எண் % எண் % 
பிரிவு 1 429 23.25 1396 75.66 13 0.73 5 0.26 2 0.10 1845 100.00 
பிரிவு 2 165 14.20 973 83.73 18 1.55 5 0.43 1 0.09 1162 100.00 
பிரிவு 4 118 23.14 377 73.92 13 2.55 0 0 2 0.39 510 100.00 
 712 20.24 2746 78.08 44 1.26 10 0 5 0.14 3517 100.00 

வளம்:தசயற்திட்ட பிைவதசத்தில் வடீ்டுஉரிணமயோளர்களிடம் தகவல்வசகரிப்பு கற்ணை 
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3.4.6 ேிஸ்ேரிக்கப்பட்டுள்ை கலாச்சாை, ேைலாற்று மற்றும் சோல்சபாருள் 
சசாத்துக்கள் 

அதிவவக போணத அணமக்க முன்தமோழியப்பட்ட  போணத சூழலில், கலோச்சோை, வைலோற்று மற்றும் 
ததோல்தபோருள் முக்கிய  அம்சங்கள் உள்ளன. ததோல்தபோருள் ஆய்வுத் திணைக்களம் படி 
கம்பெோ மோவட்டத்தில் பதிவு தசய்யப்ட்ட 150 முக்கியமோன நிணனவு சின்னங்கள், குருநோகல் 
மோவட்டத்தில் 294 மற்றும் 44 மோத்தணள மோவட்டத்தில் உள்ளன. வமலும், பல 
பதிவுதசய்யப்படோத் ததோல்தபோருளியல் முக்கியமோன நிணனவு சின்னங்கள் / ததோல்தபோருள்கள் 
எஞ்சியுள்ளன. கம்பெோ மோவட்டத்தில் ஒப்பிடும்வபோது குருநோகல் மோவட்டத்தின் மற்றும் 
மோத்தணள மோவட்ட முன் வைலோற்று, புவைோட்வடோ-வைலோற்று மற்றும் வைலோற்று ததோல்தபோருள் 
பண்புகள், அத்துடன் கலோச்சோை பண்புகள் நிணைந்த உள்ளன. 

அங்கு சில கலோச்சோை, வைலோற்று மற்றும் ததோல்லியல் ஆய்வு முக்கியமோன போைம்பரிய பண்புகள் 
(தபௌதீக), 120 மீட்டர் அகல வதீி தசல்வழியில் மற்றும் திட்டமிட்ட அதிவவக வடிவணமப்பு 
இருபுைங்களிலும் மீ 500 இடப்பைப்பில் அணடயோளம் கண்டு உள்ளன. வமலும் வைலோற்றுக்கு 
முன்ணனய, புவைோட்வடோ-வைலோற்று மற்றும் அது கட்டுமோன மற்றும் 500 வநைடி ஆபத்தின் கீழ் 
கருதலோம். இது 120 மீட்டர் பைந்த வதீி தசல்வழியில் வமற்பைப்பில் மற்றும் நிலத்தடி அடுக்கில் 
அணமந்துள்ளது. வமலும் ததோல்தபோருள் பகுதியில் வைலோற்று தன்ணம கட்டுமோன கோைைமோக 
போதிக்கப்படக்கூடியது. கோலனியோக்குவதில் பிந்ணதய ஆக்கிைமிக்கப்பட்ட மனித குடிவயற்ைங்கள் 
மற்றும் நவனீ கோலத்திற்கு நகர்ப்புைங்களில் ததோல்தபோருளியலில் ஏற்கனவவ 
ததோந்தைவுபடுத்தப்பட்டு மற்றும் பயன்படுத்தி கட்டப்பட்டு சுற்ைோடல் மற்றும் அபிவிருத்தி 
ஆகியணவ பற்ைிய ஆய்ணவ தவளிப்படுத்துகின்ைன. எனினும், குழி மற்றும் கட்டுமோன 
தசயல்முணைகள் வபோது சில ததோல்தபோருள் எஞ்சியுள்ளணவ தவளிப்படலோம். mirco-கல் சோர்ந்த 
கல் (வடிவியல்) மற்றும் பிை கருவிகள் மற்றும் Assembles கற்கோலம் கோலத்தில் வசர்ந்த 
கண்டுபிடிக்க ஒரு வோய்ப்பு உள்ளது; மட்போண்ட, உவலோகம், கண்ைோடி மற்றும் புவைோட்வடோ-
வைலோற்று கோலம் மற்றும் வைலோற்று கோலம் வசர்ந்த வசதமணடந்த மற்றும் அடக்கம் 
கட்டணமப்புகள் வசர்ந்த புணதபடிவ தசயல்படுத்துகிைது. 

மதிப்படீு 120 மீட்டர் வதீி தசல்வழியின் இருபுைங்களிலும் அணமந்துள்ள ஆய்வின் வபோது 48 
பண்புகள் / இடங்களில் அணடயோளம், கோைப்பட்டுள்ளது 500 M +. மத்தியில் அந்த 37 வகோயில்கள் 
மற்றும் புத்த ததோடர்போன பண்புகள் ஆகும், 5 வதவோலயங்கள், மசூதிகள் 2, 2 ஒரு பிைதிஷ்ணட 
தசய்யப்பட்டுள்ளது மற்றும் 1 ஒரு ததோல்தபோருள் நிணனவுச் சின்னம். கலோச்சோை மதிப்பு 
கவனிக்கப்பட்ட பண்புகள், 46 வைலோற்று மதிப்பு 25 மற்றும் ததோல்தபோருள் மதிப்பு 11. "கலோச்சோை 
மதிப்பு" மட்டுவம உள்ளன 22, பிைதிபலிக்கும் பண்புகள் மற்றும் பண்புகள் "கலோச்சோை-வைலோற்று 
மதிப்பு" பிைதிபலிப்பனவோக இருக்கின்ைன 15, "வைலோற்று-ததோல்தபோருள் மதிப்பு பிைதிபலிக்கும் 
பண்புகள் கலோச்சோை-வைலோற்று-ததோல்தபோருள் மதிப்பு "01 மற்றும் பண்புகள் பிைதிபலிக்கும்"  11 
உள்ளன. 

 

 



 

  123 

 

அட்டேதை 3.29: பாைம்பரிய பண்புகள் 
சபயர் ேைலாற்று 

சசாத்து 
GPS ஆள்கூறு ேதக 

சிைி தயயசுமோன் அைமயோ வகோவில் 

  7° 4'6.80"N கலோச்சோைம் 
79°56'48.14"E வைலோறு 

  ததோல்தபோருளிய
ல் 

யட்டவத்ணத புைோை விகோணை வகோவில் 

7° 5'19.08"N கலோச்சோைம் 
79°59'10.90"E வைலோறு 

  ததோல்தபோருளிய
ல் 

சிைி வபோதி சன்வர்த்த்ன சமித்திய  வகோவில் 7° 5'54.35"N கலோச்சோைம் 79°59'30.97"E 

சிைி மங்களைோமய வகோவில் வகோவில் 
  7° 5'59.26"N 

கலோச்சோைம் 
79°59'27.17"E 

புர்வைோமோய புைோை  விகோணை வகோவில் 
  7° 6'12.44"N கலோச்சோைம் 
80° 0'25.37"E வைலோறு 

சிைி வர்டன பிரிதவனோமுலமோய  
விகோணை வகோவில் 

7° 7'30.84"N 
கலோச்சோைம் 

80° 1'43.60"E 

கண்டலுவ்வ தபௌத்த சங்குைித்த 
மட்டியஸ்தோனய  வகோவில் 

  7° 7'31.30"N 
கலோச்சோைம் 

80° 2'10.40"E 

மகலதகோணட புைோை விகோணை வகோவில் 
  7° 8'0.70"N கலோச்சோைம் 
80° 2'11.50"E வைலோறு 

சுமித்த  சிைி சுைச்ைந்தைோம 
/டடகமுவ ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 

  7° 8'11.60"N கலோச்சோைம் 

80° 3'6.60"E வைலோறு 

  ததோல்தபோருளிய
ல் 

    

சிைி ஐனைோஐ விகோணை - டன்விலன வகோவில் 
  7° 8'56.96"N கலோச்சோைம் 
80° 3'35.99"E வைலோறு 
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சபயர் ேைலாற்று 
சசாத்து GPS ஆள்கூறு ேதக 

சிைிணயசுந்தை புைோை ைஐமகோ 
விகோணை வகோவில் 

  7°10'35.28"N கலோச்சோைம் 

80° 4'7.27"E வைலோறு 
  ததோல்தபோருளிய

ல் 

அைமயோ அைமயோ 
வகோவில்   7°12'41.50"N 

கலோச்சோைம் 
(அைமயோ) 80° 6'19.80"E 

தகம் அைமயோ அைமயோ வகோவில் 
(அைமயோ) 

  7°13'18.10"N 80° 
6'39.19"E கலோச்சோைம் 

சிைி மண்ட அைமயோ வகோவில்   7°14'42.85"N 80° 
6'41.22"E கலோச்சோைம் 

கப்புங்குைம புைோை விகோணை வகோவில்   7°15'19.70"N 80° 
7'26.10"E 

கலோச்சோைம் 

வைலோறு 

சிைி புைோை பத்தின்வதவோலய Shre 
  7°16'7.30"N கலோச்சோைம் 
80° 8'10.20"E வைலோறு 

சிைி ணசலைோம கல்தடனிய  வகோவில் வகோவில்   கலோச்சோைம் 

வைலோறு 

சிைி கங்கோைோம வகோவில் வகோவில் 
  7°22'27.95"N 
80°11'49.44"E 

கலோச்சோைம் 

வைலோறு 

சிைி ணசலைோம புைோை ைஐமகோ 
வகோவில் வகோவில் 

7°22'57.85"N கலோச்சோைம் 
80°12'16.74"E வைலோறு 
  ததோல்தபோருளிய

ல்l 
மல்பிட்டிய புனித தசபஸ்தியோன்  
வதவோலயம் 

வதவோலயம் 
  7°26'31.34"N கலோச்சோைம் 
80°20'24.46"E வைலோறு 

தலகம ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 

  7°15'2.91"N கலோச்சோைம் 
80°10'53.27"E வைலோறு 
  ததோல்தபோருளிய

ல் 
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சபயர் ேைலாற்று 
சசாத்து GPS ஆள்கூறு ேதக 

தபோட்டல வலுவ  அம்வபபுஸ்ஸ  நிணவவுச்சின்
னம் 

  ததோல்தபோருளிய
ல் 

டிகம்பிட்டிய  புைோை விகோணை 
வகோவில் 

 வகோவில்   7°29'26.74"N கலோச்சோைம்  
80°24'53.38"E வைலோறு 

வலங்கல ைஐமகோ விகோணை வகோவில்  வகோவில் 

  7°30'8.33"N கலோச்சோைம்  
80°24'44.49"E வைலோறு  
  ததோல்தபோருளிய

ல் 
தகோங்கதவல சிைி நன்ட் அைமயோ 
வகோவில்  வகோவில்   7°30'35.26"N கலோச்சோைம் 

80°25'16.00"E  வைலோறு 

தபோலகம குபதக புைோை வகோவில்  வகோவில்   கலோச்சோைம்  
வைலோறு 

தகோங்தகலதகதை சிைி தர்மய 
அைமயோ  வகோவில் 

  7°31'2.57"N கலோச்சோைம்  
80°27'37.10"E வைலோறு 

ையவிரு கிைோம வகோவில்  வகோவில் 
  7°31'25.20"N 

கலோச்சோைம்  
80°27'46.90"E 

Shre மை இடம்  Shre    7°31'37.90"N கலோச்சோைம்  
80°27'56.70"E வைலோறு 

நிபிலிகும்புை கல் விகோணை வகோவில்  வகோவில் 
  7°31'54.70"N 

கலோச்சோைம் 
80°27'54.00"E 

அல் மடூர் ஐம்மோ பள்ளிவோசல்  பள்ளிவோசல்  
  7°32'11.10"N 

கலோச்சோைம் 80°28'12.10"E 
Dethiliangதததிலிங்க சிைி யைதன் 
அைமயோ வகோவில்  வகோவில் 

  7°32'11.90"N 
கலோச்சோைம் 

80°28'35.40"E 
நிடோ-உல்-இஸ்லோம் ஐம்மோ 
பள்ளிவோசல் பள்ளிவோசல்   7°32'29.83"N கலோச்சோைம் 80°29'6.77"E 
கிர்ண்டிதகோல வமகோகிரி வைலோறு 
வகோவில் 

 வகோவில் 
  7°33'25.31"N கலோச்சோைம்  
80°27'50.74"E வைலோறு 

அல் பிைிவடோஸ் பள்ளிவோசல் பள்ளிவோசல் 
  7°32'56.49"N 

கலோச்சோைம் 80°29'25.52"E 

வகோவில்  வகோவில் 
  7°34'42.50"N கலோச்சோைம்  
80°29'13.10"E வைலோறு 

வகோபோல்லோவ புைோை கல்டன் 
வகோவில்  வகோவில் 

  7°35'42.90"N கலோச்சோைம்  
80°29'41.70"E வைலோறு  
  ததோல்தபோருளிய

ல் 
சிைி சுமைைோம வகோவில்  வகோவில்   7°36'1.90"N கலோச்சோைம் 
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சபயர் ேைலாற்று 
சசாத்து GPS ஆள்கூறு ேதக 

80°30'57.60"E 

கங்கமுக ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 

  7°36'31.64"N கலோச்சோைம்  
80°29'47.30"E வைலோறு  
  ததோல்தபோருளிய

ல் 

சிைி Jendrஅைமயோ வகோவில்  வகோவில் 
  7°37'7.80"N 

கலோச்சோைம்  
80°30'48.30"E 

கும்புளுகல அைன்ய வகோவில்  வகோவில் 
  7°39'43.10"N 

கலோச்சோைம் 
80°31'56.00"E 

வம்போவ ைஐமகோ விகோணை வகோவில்  வகோவில் 

  7°44'44.65"N கலோச்சோைம்  
80°34'20.89"E வைலோறு 
   

ததோல்தபோருளிய
ல் 

புனித ஐட் வதவோலயம் வதவோலயம்  
  7°45'2.20"N 

கலோச்சோைம் 80°33'47.13"E 

மடுள் குட்ட ஐம்மோ பள்ளிவோசல் பள்ளிவோசல் 
  7°45'19.12"N 

கலோச்சோைம் 
80°34'0.57"E 

நமக்கவத்ணத ஐம்மோ பள்ளிவோசல் பள்ளிவோசல்    7°45'59.04"N கலோச்சோைம் 
80°34'50.04"E 

Ashokஅைமயோ வகோவில் 
  7°48'12.41"N 

கலோச்சோைம்  
80°36'53.66"E 

தம்புள்ள ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 

  7°51'21.27"N கலோச்சோைம்  
80°39'7.11"E வைலோறு  
  ததோல்தபோருளிய

ல் 

சிைி வபோதிக்கிைோம விகோணை வகோவில் 
  7°51'49.28"N 

கலோச்சோைம் 
80°40'4.20"E 
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அத்ேியாயம் 4: உத்தேசிக்கப்பட்ட ேிட்டத்ேில் 
எேிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றாடல் பாேிப்புகள் 

ோக்கத்தே  அதடயாைம் காணும்  ோயம் 

பூர்வோங்க விசோைணைகணள நிணைவவற்ைிய  பின்பு ஏற்படும் தோக்கத்ணத அணடயோளம் கோை 
தோயம் நடோத்தப்பட்டது. திட்டத்தின் அணனத்து நடவடிக்ணககளும் மூன்று கட்டங்களின் கீழ், 
முன் கட்டுமோன (திட்டமிடல்), கட்டுமோனம் மற்றும் கட்டுமோனத்தின் பின் (தசயன்முணை) 
இருந்தன. ஆய்வு பகுதியில் ததோடர்புணடய சுற்ைோடல் அம்சங்களில் தபௌதீக, சுற்ைோடல் மற்றும் 
சமூக தபோருளோதோை அம்சங்களோக வணகப்படுத்தப்பட்டன. சுற்ைோடல் கோைைிகள் வழங்கப்படும். 
எதிர்மணை தோக்கத்ணத குைிக்க “-” அணடயோளமும் நன்ணம போதிப்புகள் மற்றும் ஒரு சின்னமோக 
குைிக்க ணவக்கப்பட்டது. போதிப்பின் முக்கியத்துவம் முணைவய, குணைந்த நடுத்தை அல்லது உயர் 
தோக்கங்கள் குைிக்க ஒரு எண் மதிப்பு 1, 2 மற்றும் 3 மூலம் சுட்டிக்கோட்டப்படுகிைது. நடுத்தை 
மற்றும் அதிக போதிப்புகள் வமலும் விசோரிக்கப்பட்டு போதிப்ணப குணைக்க தோக்கத்ணத குணைக்கும் 
நடவடிக்ணககள்  முன்ணவக்கப்படுகின்ைன. சோத்திய எல்ணல தோக்கம் தோயம் அட்டவணை 4.1 
வழங்கப்படுகிைது. 

குைிப்பிடத்தக்க விணளவுகணள ஏற்படுத்தும் மற்றும் நடுநிணலயோக தோக்கங்கள் (2 ஒரு எண் 
வவணலணய) (3 ஒரு எண் வவணலணய) ஒரு பட்டியல் ஒவ்தவோரு திட்டத்தின் கட்ட கீவழ 
தைப்பட்டுள்ளன. 

ேிட்ட முன் கட்டுமான அல்லது ேிட்டமிடல் கட்டத்ேின்தபாது சாத்ேியமான 
ோக்கங்கள் 
இது மிகவும் குைிப்பிடத்தக்க தோக்கங்கள் உள்ளன; 

சமூகக் கலாசாை தொக்குகள் 

இது நில உரிணமயோளர்கள், நிலம் ணகயகப்படுத்துவது மற்றும் மீளக்குடியமர்வதற்கு 
வபச்சுவோர்த்ணதகணள சமூக  மீது எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

இது மிேமான அைேில் பாேிப்புகள் உள்ைன; 

புேி ேைம் 
 மனித விருப்பு கோைைமோக அணுகல் மண் அரிப்பு மற்றும் நில வடிவம் எதிர்மணை 

தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
 ணகயகப்படுத்தல் உரிணம பதிவுகள், தசோத்து மதிப்புகள் மதிப்படீ்டில் சமூக ததோடர்புகளோல் 

எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
 ணகயகப்படுத்தல், மீள்குடிவயற்ைங்கள் மற்றும் அணுகல் போதுகோக்கபட்டதோக வோழ்க்ணக 

போைிணய மற்றும் சுகோதோை மற்றும் போதுகோப்பு மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 
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 இது நில ணகயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடிவயற்ைங்கள் குழந்ணதகள் கல்வி எதிர்மணை 
தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

சபாருைாோைம் 

 வநர்மணை தோக்கங்கள் கோைைமோக நில மதிப்பு அதிகரிக்கும் (ROW அருகிலுள்ள பண்புகள்) 

 ணகயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடிவயற்ைங்கள் மக்கள் வோழ்வோதோைத்தின் மீதோன எதிர்மணை 
தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

 கோைைமோக மீளக்குடியமர்வதற்கு உள்ளூர் மற்றும் பிைோந்திய தபோருளோதோைங்கள் எதிர்மணை 
தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

ேிட்ட கட்டுமான கட்டத்ேின்தபாது 
நிகழக்கூடிய மிகவும் குைிப்பிடத்தக்க தோக்கங்கள்  

ெீர்ஆற்றல் 

• துப்பைவு நடவடிக்ணககள் மற்றும் நிலச் சீர்திருத்தம் பகுதியில் வடிகோல் முணை 
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

• நிலச் சீர்திருத்தம் கோைைமோக தவள்ளத்தில் எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 
• கோைைமோக அகழ்வில் மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் வடிகோல் முணை எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
• வடிகோல் அணமப்பு கோைைமோக எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
• தவள்ளம் மற்றும் வடிகோல் அணமப்பு மற்றும் தக்கணவத்து சுவர்கள் எதிர்மணை 

தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

மிேமான ோக்கங்கள் எேிர்பார்க்கப்படுகிறது; 

ெீர்ஆற்றல் 

• துப்பைவு நடவடிக்ணககள் தவள்ளம், நீவைோட்டம், நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் நிலத்தடி 
நீணை எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

• இடிப்பு வடிகோல் முணை கோைைமோக எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 
• கோைைமோக நிலச் சீர்திருத்தம் தசய்ய நீவைோட்டம், நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் மற்றும் நிலத்தடி 

நீணை எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும்.  
• அகழ்வு மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் கோைைமோக நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் நீவைோட்டம் 

எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 
• நீவைோட்டம், நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் கச்சிதமோய் அழுத்த்ல் கோைைமோக நிலத்தடி நீணை 

எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
• வவலி மற்றும் தணடகள் மற்றும் மண் உறுதிப்படுத்தல் கோைைமோக தவள்ளம், நீவைோட்டம் 

மற்றும் வடிகோல் அணமப்பு எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
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• ஆழமோன அடித்தளம் மற்றும் துணள கோைைமோக தவள்ளம், நிலத்தடி நீர் நிணலகள், 
ரீசோர்ஜ் மற்றும் வடிகோல் வடிவங்கள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

• மதகுகள் மற்றும் போலங்களின் கோைைமோக தவள்ளம், நீவைோட்டம் மற்றும் வடிகோல் 
அணமப்பு எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும்.. 

• நிலத்தடி கட்டணமப்புகள் கோைைமோக நிலத்தடி நீர் நிணலகள், ரீசோர்ஜ் மற்றும் வடிகோல் 
அணமப்பு எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

• புயல் கோைைமோக நீர் ணமயங்கள், கோல்வோய்கள் மற்றும் குழோய்கள் கட்டுமோன தவள்ளம், 
நீவைோட்டம் மற்றும் வடிகோல் அணமப்பு எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

• கழிவு அகற்ைல் மற்றும் நில தவள்ளம் கோைைமோக நீவைோட்டம் மற்றும் வடிகோல் அணமப்பு 
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

பூமி 
• துப்பைவு நடவடிக்ணககள், ஆழமோன அடித்தளம் குழி, குண்டு தவடிப்புகள் மற்றும் 

வதோண்டுதல், டிதைட்ஜிங் மற்றும் மற்றும் குவிப்பதற்குமோன நடவடிக்ணககள் மண் அரிப்பு, 
நில மற்றும் ஸ்திைத்தன்ணம எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

• மண் உறுதிப்படுத்தல் கோைைமோக மண் அரிப்பு மற்றும் நில மீது வநர்மணை விணளவுகணள 
ஏற்படுத்தும் 

• மண் தகட்டிப்பு கோைைமோக மண் ஸ்திைத்தன்ணம, மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் 
நிணலநிறுத்த மீது வநர்மணை தோக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் 

• நிலத்தடி கட்டணமப்புகள் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிணலநிறுத்த மீது  எதிர்மணை 
தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

• ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் அழுத்தல் கோைைமோக வநர்மணை தோக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் 

 ெீர் 

• நிலத்தடி கட்டணமப்புகள் கோைைமோக நிலத்தடி நீர் தைம் எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

ேைி 

• இடிப்பு, குழி இருந்து அதிர்வு மற்றும் தூசி மற்றும் குண்டு தவடிப்புகள் மற்றும் 
வதோண்டுதல் நடவடிக்ணககள் கோற்று தைம் எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

• குண்டு தவடிப்புகள் மற்றும் வதோண்டுதல் நடவடிக்ணககள் கோைைமோக இணைச்சல் மற்றும் 
அதிர்வு விமோன தைமோன வடோ எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

ேிலங்குகள் மற்றும் ோேைம் 

• நில துப்பைவு நடவடிக்ணககள் மற்றும் நில சீர்திருத்த பூமியிலுள்ள சூழலில் இனங்கள் 
பன்முகத்தன்ணம மற்றும் ஆபத்தோன தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் இனங்கள் மீது 
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
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துப்பைவு, தவடிப்புகள் மற்றும் வதோண்டுதல் மற்றும் கழிவு அகற்ைல் வோழ்விடங்களில் 
(நிலவணமப்ப மற்றும் நீர்நிணல) மீது எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

• தக்கணவத்து தகோள்ளும் சுவர்கள் விலங்கு தோழ்வோைங்கள் மீது எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும். 

உயிரின, ஆபத்ணத எதிர்தநோக்கும் தோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கணள இனங்கள், 
வோழ்விடங்கள் (நிலவணமப்ப மற்றும் நீர்நிணல), இயற்ணக தோவை மற்றும் பிைோந்திய பயிர்கள், 
தபோழுதுவபோக்கு பயன்போடுகள் மீது நிலதுப்பைவு மற்றும் கழிவு அகற்ைல் மீட்டு எதிர்மணை 
தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

கழிவு அகற்ைல் நீர்வோழ் ஊடகங்களில் கோைைமோக உைவு சங்கிலிகள்  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும். 

காைி பாேதன 

குடியிருப்பு மற்றும் வைிக நிலத்தில்  நில துப்பைவு, இடிப்பு, தவடிணவத்தல் மற்றும் 
வதோண்டுதல், தணடகள் மற்றும், வபோக்குவைத்து மோற்ைம் மற்றும் கழிவு அகற்ைல் கோைைமோக 
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

கோைிகள் துப்பைவு தசய்தல், தணைஅழக்படுத்தல், விவசோய நிலங்கள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

கழிவு அகற்ைல் கோைைமோக தபோழுதுவபோக்கு பயன்போடுகள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

அழகியல் 

ததோழிலோளி முகோம்களில், நில துப்பைவு மற்றும் கழிவு அகற்ைல் கோைைமோக அழகியல் 
குைங்கள் எதிர்மணை தோக்கத்ணத, ஏற்படுத்தும் 

மனிே ேிருப்பு 

 வடீ்டுவசதி மற்றும் இடிப்பு கோைைமோக சமூக ததோடர்புகளோல், குண்டு தவடிணவத்தல் 
மற்றும் வதோண்டுதல் மற்றும் தணடகள் மற்றும் நடவடிக்ணககள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

 ததோழிலோளி முகோம்களில், இடிப்பு மற்றும் வபோக்குவைத்து மோற்ைம் தசய்தல் கோைைமோக 
மக்கள் வோழ்க்ணக முணைகணள மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

 ததோழிலோளர்கள், ததோழிலோளி முகோம்களில், இடிப்பு இடம்தபயர்வு, தவடிணவத்தல் மற்றும் 
வதோண்டுதல், கட்டுமோன தபோருள் மற்றும் வபோக்குவைத்து மோற்ைம் கோைைமோக சுகோதோை 
மற்றும் போதுகோப்பு எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

 குண்டு தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல் கோைைமோக பயன்போடு தநட்தவோர்க்குகள்  
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 
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 இடிப்பு மற்றும் தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல் கோைைமோக வைலோற்று மற்றும் 
ததோல்லியல் ஆய்வு தளங்கணளயும் எதிர்மணை தோக்கத்ணத, ஏற்படுத்தும் 

  கட்டிடங்கள் இடிப்பு கோைைமோக கல்வி எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

சபாருைியல் 

• மீட்பு தணையிைக்கும் கோைைமோக நிலத்தின் மதிப்பு மீது  வநர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

• ததோழிலோளர்கள், ததோழிலோளி முகோம்களில், ஆழமோன அடித்தளம் மற்றும் குவிப்பது 
கட்டுமோன இடம்தபயர்வு மற்றும் தக்கணவக்கும் சுவர்கள் மற்றும் தணைஅழகுபடுத்தல்  
கோைைமோக வவணல வோய்ப்பு மற்றும் உள்ளூர் வருமோனத்தில் சோதகமோன தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

தபாக்குேைத்து 

• தணடகள் மற்றும் வபோக்குவைத்து மோற்றுவழிகணளச், வபோக்குவைத்து, அணுக மற்றும் 
இயக்கம் மற்றும் இருக்கும் வபோக்குவைத்து அணமப்பு கோைைமோக எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

கட்டுமானத்ேின் பின் அல்லது ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின்தபாது 

ெிகழக்கூடிய மிகவும் குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கங்கள் இருக்கின்றன: 

காைி பாேதன 

குடியிருப்பு மற்றும் வைிக நிலத்தில்  நில துப்பைவு, இடிப்பு, தவடிணவத்தல் மற்றும் 
வதோண்டுதல், தணடகள் மற்றும், வபோக்குவைத்து மோற்ைம் மற்றும் கழிவு அகற்ைல் கோைைமோக 
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

கோைிகள் துப்பைவு தசய்தல், தணைஅழக்படுத்தல், விவசோய நிலங்கள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

கழிவு அகற்ைல் கோைைமோக தபோழுதுவபோக்கு பயன்போடுகள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

அழகியல் 

ததோழிலோளி முகோம்களில், நில துப்பைவு மற்றும் கழிவு அகற்ைல் கோைைமோக அழகியல் 
குைங்கள் எதிர்மணை தோக்கத்ணத, ஏற்படுத்தும் 

மனிே ேிருப்பு 
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 வடீ்டுவசதி மற்றும் இடிப்பு கோைைமோக சமூக ததோடர்புகளோல், குண்டு தவடிணவத்தல் 
மற்றும் வதோண்டுதல் மற்றும் தணடகள் மற்றும் நடவடிக்ணககள் மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

 ததோழிலோளி முகோம்களில், இடிப்பு மற்றும் வபோக்குவைத்து மோற்ைம் தசய்தல் கோைைமோக 
மக்கள் வோழ்க்ணக முணைகணள மீது  எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

 ததோழிலோளர்கள், ததோழிலோளி முகோம்களில், இடிப்பு இடம்தபயர்வு, தவடிணவத்தல் மற்றும் 
வதோண்டுதல், கட்டுமோன தபோருள் மற்றும் வபோக்குவைத்து மோற்ைம் கோைைமோக சுகோதோை 
மற்றும் போதுகோப்பு எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

 குண்டு தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல் கோைைமோக பயன்போடு தநட்தவோர்க்குகள்  
எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

 இடிப்பு மற்றும் தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல் கோைைமோக வைலோற்று மற்றும் 
ததோல்லியல் ஆய்வு தளங்கணளயும் எதிர்மணை தோக்கத்ணத, ஏற்படுத்தும் 

  கட்டிடங்கள் இடிப்பு கோைைமோக கல்வி எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் 

சபாருைியல் 

• மீட்பு தணையிைக்கும் கோைைமோக நிலத்தின் மதிப்பு மீது  வநர்மணை தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

• ததோழிலோளர்கள், ததோழிலோளி முகோம்களில், ஆழமோன அடித்தளம் மற்றும் குவிப்பது 
கட்டுமோன இடம்தபயர்வு மற்றும் தக்கணவக்கும் சுவர்கள் மற்றும் தணைஅழகுபடுத்தல்  
கோைைமோக வவணல வோய்ப்பு மற்றும் உள்ளூர் வருமோனத்தில் சோதகமோன தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் 

Provision of power, lightg and other Utilitie 

Provision of power, lightg and other Utilities ion of power, lightg and other Utilities 
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மாேம்  4.1:  ோக்க ோயம் 
ோக்கம் ெிர்மாைிப்பு முன் கட்டம் ெிர்மாைிப்பு கட்டம் ெிர்மாைிப்பு க்குபின்கட்டம் 
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    -2                         -1 -1 
-16 

  

ணமக்வைோ 
கோலநிணல 
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-2 
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நிலத்தடி நீர் 
மட்டம் 

                      
-2   -2 -2   

-2 
  -2       -2 

  
-2 

    

    

  

          

    
-14 

  

நீவைோட்டம்                        -2   -2 -2   -2   -2 -2 -2     -2   -1 -2   -2 -2   -2           -25   
நீரூற்று                       -2   -2 -1   -1   -2       -2   -2 -1                       -13   
வடிகோலணமப்
பு  

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

    
-41 

  

  

                                                                      

-
12
3 

-123 

ேிலங்கு- 
ேதை 

                                                                          
0 

ேிலங்கு- 
ேதை 

இன பைம்பல்                       -2   -1 -1 -1               -1         -1 -1         -1 -1   
-10 

  

அரிய & 
அருகிவரும் 
இனங்கள் 

                      -2   -1 -1 -1               -1         -1 -1         -1 -1   

-10 

  

வோழ்விடம்               -1       -2   -1 -1 -2             -1 -1 -1   -1   -2 -1       -1 -1 -1   -17   
இடப்தபயர்வு 
 

                          -1 -1 -1             -1 -1 -1   -1 -1   -1         -1 -1   
-11 

  

உைவு 
சங்கிலிகள் 
 

                      -1   -1 -1               -1             -1         -1 -1   

-7 

  

தோழ்வோைங்கள்                       -1   -1 -1 -1             -1     -2 -1     -1         -1 -1   -11   
  
                                                                       -66 -66 
ேிலங்கு - 
ெீர்ோழ் 

                                                                          

  
ேிலங்கு - 
ெீர்ோழ் 
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இன பைம்பல்                       -2   -1 -1   -1           -1 -1         -2 -1         -1 -1   
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அரிய & 
அருகிவரும் 
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Commercial 
fisheries 
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உைவு 
சங்கிலிகள் 
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வோழ்விடம்                     -1 -1   -1 -1 -1 -1           -1 -1     -1   -2 -1     -1 -1 -1 -1   -16   
Migration Pattern                       -1   -1 -1 -1             -1 -1 -1 -1 -1 -1             -1 -1   

-12 
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அரிய & 
அருகிவரும் 
இனங்கள் 
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-12 

  

இயற்ணக 
vegetation 
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                                                                        -57 -57 
ோேைம் - 
ெீர்ோழ் 
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இனங்கள் 
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-12 

  

இயற்ணக 
Vegetation 

                      -2   -2 -1                 -1     -1   -2 -1     -1 -1 -1 -1   
-14 

  

                                                                        -39 -39 
காைி Use                                                                             காைி Use 
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ோக்கம் ெிர்மாைிப்பு முன் கட்டம் ெிர்மாைிப்பு கட்டம் ெிர்மாைிப்பு க்குபின்கட்டம் 
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4.1. ெீரியல் ோக்கங்கள் 

4.1.1. கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது 

பிரிவு 1 

கட்டுமோன கட்டத்தின் வபோது  32 + 000 கிமீ 4 000 கி.மீ. இருந்து வழிகளோனது தவள்ளம் தவகுவோக 
போதிக்கும். வைலோற்று ரீதியோக கிட்டத்தட்ட ஆண்டுவதோறும், இப் பிரிவில் தவள்ளம் 
ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தவள்ளம் ஒரு சில நோட்கள் (வமோசமோன சூழ்நிணலயில்) நீடிப்பதுடன் போதி 
கட்டிய கட்டணமப்புகளில் வசதம் மற்றும் கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் போதிக்கும். போதுகோப்பற்ை 
அணை மற்றும் நிைப்பம் தபோருள் குவியல்கணள அரித்து நீர்ப்போசன கட்டணமப்புகள், தநல் 
வயல்கள், நீவைோணடகள் எடுத்துச்தசல்ல முடியும் தபோருட்கள். இந்த கழுவி தபோருட்கள் ஓட்டம் 
தகட்டவல, வதோைைோதகோணட, தபம்முல்ல, தமௌவிட்ட, பணுகல, கச்வசரி அமுை, வமோல் 
அமுை, குபவலோலுவ மற்றும் பல்வலதவல அணைக்கட் என்பனவற்ைில் தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 
கட்டுமோன கோலத்தில் அட்டநோகலு ஓயோ நீர்ப்போசன திட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 3800 ஏக்கர் வயல்  
75% வநைடியோகவவோ அல்லது மணைமுகமோகவவோ போதிக்கப்படும். 

கட்டுமோன, கோலத்தில், ணபலட் வதீி மற்றும் பிை தற்கோலிக  வதீி கோைைமோக தற்வபோதுள்ள 
ஓட்டம் முணையில் ததோந்தைவு தசய்ய முடியும். மதகுகள் வழங்கப்படும் இடங்களில் முக்கிய 
உள்ளது. இல்லோத வபோது வமல்நீவைோணட பக்கத்தில் நீர் வதங்கல் விணளவோக ஏற்படும். வமலும், 
இருக்கும் தோள் ஓட்ட நிணலகள் ணபலட் வதீிகள் மதகுகள், போலங்களின் மூலம் அடர்த்தியோன 
ஓட்டமோக மோற்ைப்படுகிைது. மதகுகள் உயர் ஓட்டம் கோைைமோக வவகங்கள், அரிப்பு மதகுகள் 
தநல் வயல்கள் அணமந்துள்ளது குைிப்போக தமன்ணமயோக நணடதபை முடியும். தநல் வயல்கள் 
மற்றும் ஓட்டம் வவகங்கணள சரியில்லோத தோழ்வோன பகுதிகளில் ணவப்பு முடியும். ணபலட் வதீி 
கோைைமோக பகுதியில் தவள்ளம் ஏற்படலோம். பிரிவுகணளயும், 23 + 300 -, 25 + 100, 27 + 800 - 28 + 
500 மற்றும் 30 + 600 -- 34 + 000 சமதவளி பகுதியில் 100 - 200m  குைிப்பிடத்தக்க தவள்ளம். 
இருக்கும், 

ணபலட் வதீி வழியில் மதகுகள் வழங்கோதவிடத்து கோல்வோய்கள் ததோடர்ச்சியோன  நீர்ப்போசன நீர் 
விநிவயோகத்தில் ததோந்தைணவ தசய்ய முடியும். தநல் வயல்களில் நீர்ப்போசன வடிகோல் நீர் 
வதங்கல் விணளவோக தோக்கம் ஏற்படும். சீைணமக்கப்பட்ட அட்டவணை 4.2 கட்டுமோன கட்டத்தின் 
வபோது சில போதிப்புகள் ஏற்படும் சோத்தியமோன இடங்களின் பட்டியணல கோட்டுகிைது. 

அட்டவணை 4.2: பிரிவு 1 ல் கட்டுமோன கட்டத்தின் வபோது போதிக்கப்படும் வமற்பைப்பு 
நீர் நீரியல் இடங்கள் 

ெீரியலில் 
பாேிக்கப்படும் 
பிரிவு 

பாேிப்பதடயும் 
அதமேிடம்s 

எதிர்போர்க்கப்படும்  தோக்கம் 

0+000 - 1+700   வயல் கோைி வடிகோலணமப்பில் தோக்கம் 
கோல்வோய் இல்ணல என்ைோல் ஆைம்ப வதீிக்கு மதகு 
வழங்கப்படும் 
 

2+800 - 3+500   வயல் கோைி வடிகோலணமப்பில் தோக்கம் 
ஆைம்ப வதீிக்கு மதகு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் 
வயல் கோைி வடிகோலணமப்பில் தோக்கம் ஏற்படும் 
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ெீரியலில் 
பாேிக்கப்படும் 
பிரிவு 

பாேிப்பதடயும் 
அதமேிடம்s 

எதிர்போர்க்கப்படும்  தோக்கம் 

 
3+900 - 4+100   ஆைம்ப வதீிக்கு மதகு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் 

வயல் கோைி வடிகோலணமப்பில் தோக்கம் ஏற்படும் 
 

4+400 - 7+300   ஆைம்ப வதீிக்கு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் வயல் 
கோைி வடிகோலணமப்பில் தோக்கம் ஏற்படும் 
 

7+700 - 8+700 8+500 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  உறுவல் ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு 
படுத்தப்படும் 

9+000 - 13+900 13+800 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  அத்தனோகல ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு 
படுத்தப்படும் 

14+100 - 18+550 15+500 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

 17+700 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

18+750 - 18+850 18+200 - 18+450 நிர்மோைிப்பு கட்டத்தில்  ஏற்படும் தவள்ளம் போதுகோப்பற்ை 
வைோட்டிலிருந்து உள்ள தளர்வோன தபோருட்கள் அரித்து  
கீவழ நீவைோணட பகுதியில் கழுவி தசல்லும் 

18+950 - 19+650 19+000, 19+600 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

19+900 - 20+050 19+900 - 20+000 டீலி ஒயோ 100 மீ நீளம் திருப்பப்படுவதோல் தபரு தவள்ளம் 
கோைைமோக போதகமோன தோக்கம் இருக்கும். லூஸ் 
தபோருட்கள் நிர்மோைிப்பு தளர்வு மற்றும் கீவழ கழுவி 
வைோட்டிலிருந்து அரித்து நீவைோணடணய அணடயும். 

20+300 - 20+450 20+300 - 20+450 டீலி ஒயோ 150 மீ நீளம் திருப்பப்படுவதோல் தபரு தவள்ளம் 
கோைைமோக போதகமோன தோக்கம் இருக்கும். லூஸ் 
தபோருட்கள் நிர்மோைிப்பு தளர்வு மற்றும் கீவழ கழுவி 
வைோட்டிலிருந்து அரித்து நீவைோணடணய அணடயும். 

20+650 - 20+750 20+650 - 20+750 நிர்மோைிப்பு கட்டத்தில்  ஏற்படும் தவள்ளம் போதுகோப்பற்ை 
வைோட்டிலிருந்து உள்ள தளர்வோன தபோருட்கள் அரித்து  
கீவழ நீவைோணட பகுதியில் கழுவி தசல்லும் 

20+900 - 21+650 21+000 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

  21+100 ணபலட் சோணலக்கு போலம் இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  21+250 ணபலட் சோணலக்கு போலம் இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 
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ெீரியலில் 
பாேிக்கப்படும் 
பிரிவு 

பாேிப்பதடயும் 
அதமேிடம்s 

எதிர்போர்க்கப்படும்  தோக்கம் 

  21+250 - 21+650 ணபலட் சோணலக்கு போலம் இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  21+625 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

21+700 - 22+200   ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் நீர்ப்போசன 
மற்றும் வடிகோலணமப்பு கோல்வோய்களில் ததோந்தைவு 
ஏற்படும் 

 22+200 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தவயோங்தகோணட தவளிவயை 
வணளவில் வழிடிகோல் தவளிவயற்ைம் இல்ணலயோயின் 
கோல்வோய் ஓட்டம் (அணைக்கட்டு) போதிப்பணடயும். 

22+450 - 22+750 22+550 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

  22+600 நிர்மோைிப்பு கட்டத்தில்  ஏற்படும் தவள்ளம் போதுகோப்பற்ை 
வைோட்டிலிருந்து உள்ள தளர்வோன தபோருட்கள் அரித்து  
கீவழ நீவைோணட பகுதியில் கழுவி தசல்லும் 

22+800 - 25+450 23+050 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் 
உயைத்தில்தோழ்விைவதசத்தில்  உள்ள சில வயல் கோைிகள் 
நீர்ப்போசன கோல்வோய் வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  23+100 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  கோல்வோய்  நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

  23+100 - 23+300 நிர்மோைிப்பு கட்டத்தில்  ஏற்படும் தவள்ளம் போதுகோப்பற்ை 
வைோட்டிலிருந்து உள்ள தளர்வோன தபோருட்கள் அரித்து  
கீவழ நீவைோணட பகுதியில் கழுவி தசல்லும் 

  23+300 - 25+100 ணபலட் சோணல நீர்பிடிப்பு பகுதியிணன குணைக்கும் இன் 
நிணலகள் தவள்ளத்ணத உயர்த்த முடியும். 

  23+900 - 24+700 வடிகோலணமப்பு முணை மோற்ைப்பட வவண்டும் மற்றும் 
கோல்வோய் இல்ணல என்ைோல் சில பகுதிகளில் தவள்ளம் 
ஏற்படும். 
 
ணபலட் சோணல நீர்பிடிப்பு பகுதியிணன குணைக்கும் இன் 
நிணலகள் தவள்ளத்ணத உயர்த்த முடியும். 

  24+900 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் தோழ்வோக   
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  25+050 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

25+700 - 26+150 25+850 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 
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ெீரியலில் 
பாேிக்கப்படும் 
பிரிவு 

பாேிப்பதடயும் 
அதமேிடம்s 

எதிர்போர்க்கப்படும்  தோக்கம் 

  25+925 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

  25+500 - 25+900 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

26+300 - 27+600 26+900 ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  டீலி ஒயோ நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

  26+900 - 27+300 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். ணபலட் சோணலக்கு 
மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  உள்ள சில வயல் 
கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக 
இருக்கலோம். 

27+800 - 28+500 27+800 - 28+500 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

29+125 - 29+250   ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  கோல்வோய்  நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

29+500 - 34+000 29+550 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  29+900 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் தோழ்வோக  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  30+000 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் தோழ்வோக  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  30+600 - 34+000 ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் உயைத்தில்  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

  31+600, 31+750, 
32+150, 32+550, 
32+650, 
33+600, 
33+900  

ணபலட் சோணலக்கு மதகு இல்லோது இருந்தோல் தோழ்வோக  
உள்ள சில வயல் கோைிகள் நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
வழங்கப்பட்ட சிைம்மோக இருக்கலோம். 

34+000 - 34+750   ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  கோல்வோய்  நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

35+700 - 37+600   ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  கோல்வோய்  நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 

37+600 - 38+200   ஆைம்ப வதீிக்கு போலம்வபோதியளவு வழங்கப்படவில்ணல 
என்ைோல்  கோல்வோய்  நீதைோட்டம்ததோந்தைவு படுத்தப்படும் 
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பிரிவு 2 

குடோ ஓயோ படுணகயில் (44 + 000 - 59 + 000) இல் கட்டுமோன கட்டத்தின் வபோது தவள்ளத்தோல் 
போதிக்கப்படக்கூடியதோக உள்ளது. இந்த தவள்ளம் ஒரு நோள் நீடிக்கும் (வமோசமோன சூழ்நிணலயில்) 
மற்றும் போதி கட்டியும் கட்டணமப்புகள் வசதம் மற்றும் கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் போதிக்கும். 
போதுகோப்பற்ை அணை மற்றும் நிைப்ப தபோருள் குவியல்கணள அரித்து தநல் வயல்கள் மற்றும் 
நீவைோணடகளில் படிய முடியும். 

வமலும், அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்ணப உள்ள, 6 + 900 7 200 கி.மீ., மெோ ஓயோ மட்டும் சுமோர் 100 
மீ ததோணலவில் வதீி நடுவில் இருந்து ஒரு தசங்குத்தோன தணையில் ஒரு தவட்டு பிரிவில் 
திட்டமிடப்படு வருகிைது. முன்தனச்சரிக்ணக கட்டுமோன கட்டத்தின் வபோது எடுக்கப்பட்ட இல்ணல 
என்ைோல் கட்டுமோன தபோருட்கள், மெோ ஓயோ ஒரு கழுவி தசல்லும். 

 கட்டுமோன, கோலத்தில், ணபலட் வதீி மற்றும் பிை தற்கோலிக  வதீி கோைைமோக தற்வபோதுள்ள 
ஓட்டம் முணையில் ததோந்தைவு தசய்ய முடியும். மதகுகள் வழங்கப்படும் இடங்களில் முக்கிய 
உள்ளது. இல்லோத வபோது வமல்நீவைோணட பக்கத்தில் நீர் வதங்கல் விணளவோக ஏற்படும். வமலும், 
இருக்கும் தோள் ஓட்ட நிணலகள் ணபலட் வதீிகள் மதகுகள், போலங்களின் மூலம் அடர்த்தியோன 
ஓட்டமோக மோற்ைப்படுகிைது. மதகுகள் உயர் ஓட்டம் கோைைமோக வவகங்கள், அரிப்பு மதகுகள் 
தநல் வயல்கள் அணமந்துள்ளது குைிப்போக தமன்ணமயோக நணடதபை முடியும். தநல் வயல்கள் 
மற்றும் ஓட்டம் வவகங்கணள சரியில்லோத தோழ்வோன பகுதிகளில் படிய முடியும்.  

பல தற்கோலிக நீவைோணட மோற்றுவழிகணளச் குைிப்போக 59 + 000 கி.மீ. 44 + 000 கி.மீ. இருந்து குடோ 
ஓயோ கட்டுமோன கட்டத்தில் வதணவயோன இருக்கலோம். இந்த ஓட்டம் முணை மோற்ை உடனடியோக 
வமல்நீவைோணட மற்றும் திணச கீழ்நிணல மற்றும் நீவைோணட போணதயில் தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். 

ணபலட் வதீி வழியில் மதகுகள் வழங்கோதவிடத்து கோல்வோய்கள் ததோடர்ச்சியோன  நீர்ப்போசன நீர் 
விநிவயோகத்தில் ததோந்தைணவ தசய்ய முடியும். தநல் வயல்களில் நீர்ப்போசன வடிகோல் நீர் 
வதங்கல் விணளவோக தோக்கம் ஏற்படும். சீைணமக்கப்பட்ட அட்டவணை 4.3 மற்றும் 4.4 இல் 
கட்டுமோன கட்டத்தின் வபோது சில போதிப்புகள் ஏற்படும் சோத்தியமோன இடங்களின் பட்டியணல 
கோட்டுகிைது. 

அட்டேதை 4.3: பிரிவு 2 ல் கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது பாேிக்கப்படும் தமற்பைப்பு ெீர் 
ெீரியல் இடங்கள் 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

38+400 - 41+450 39+950 - 40+300 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து 
வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் கள் வயல் கோைி 
களில் கணலக்க ததோந்தைவு படுத்தும். 
தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் துர்ந்த 
தபோருட்கணள கழுவி வயல் கோைி 
அரித்துதசல்லப்படும். 

  40+600 
  40+750 - 41+100 
  41+100 
  41+350 - 41+400 
41+650 - 41+900   
42+350   ணபலட் சோணலயில் வபோதுமோன போலம் 

திைப்பு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் மகோ 
ஒயோ இலவச ஓட்டம் தணடப்படும் 

42+900 - 43+450   ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து 
வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் கள் வயல் கோைி 
களில் கணலக்க ததோந்தைவு படுத்தும். 
தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் துர்ந்த 
தபோருட்கணள கழுவி வயல் கோைி 
அரித்துதசல்லப்படும். 

43+750 - 44+050   
44+050 - 44+300   
44+300 - 46+850   
  44+800 

  45+700 ணபலட் சோணலயில் வபோதுமோன போலம் 
திைப்பு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் குடோ 
ஒயோ  ஓட்டம் தணடப்படும் 

  46+000 
  45+100 - 45+400 
  45+550 - 45+750 
47+100   
47+150 - 47+500   
47+800 - 49+900 48+000 - 48+450 
  48+450 
  49+600 
50+100   ணபலட் சோணலயில் வபோதுமோன போலம் 

திைப்பு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் ஒயோ 
இலவச ஓட்டம் தணடப்படும் 

50+300 - 50+550   ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து 
வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் கள் வயல் கோைி 
களில் கணலக்க ததோந்தைவு படுத்தும். 
தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் துர்ந்த 
தபோருட்கணள கழுவி வயல் கோைி 
அரித்துதசல்லப்படும். 

50+700 - 50+900   
51+050 - 51+150   
51+250 - 52+250 51+400 
  51+500 
  52+050 
  52+150 ணபலட் சோணலயில் வபோதுமோன போலம் 

திைப்பு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் குடோ 
ஒயோ இலவச ஓட்டம் தணடப்படும் 

52+450   
52+750 - 53+100   
53+250   
54+250 - 54+500 54+400 
55+050 - 55+650   ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து 

வடிகோலணமப்பு கோல்வோய் கள் வயல் கோைி 
களில் கணலக்க ததோந்தைவு படுத்தும். 

55+650 - 56+750   
56+750 - 57+650 57+450 
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57+650 - 59+200   தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் துர்ந்த 
தபோருட்கணள கழுவி வயல் கோைி 
அரித்துதசல்லப்படும். 

  57+870 ணபலட் சோணலயில் வபோதுமோன போலம் 
திைப்பு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் குடோ 
ஒயோ இலவச ஓட்டம் தணடப்படும் 

  57+950 
  59+050 - 59+100 
60+000 - 60+250 60+220 ணபலட் சோணல வபோதுமோன மதகுகள் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் வடிகோலணமப்பு 
போணதகள் மட்டுவம தடுக்கப்படும் நீர் 
வதங்கம் ஏற்படலோம்.  

60+650 - 61+250   
62+050 - 62+850 62+350 
  62+600 - 62+700 
63+420 - 64+150 63+600 
64+430 - 64+820    
64+900 - 65+120    
65+720 - 65+820   
66+650 - 67+700 66+930 
  67+100 
68+800 - 69+350 69+300  
69+450 - 69+650   
70+350 - 70+520   
70+650 - 72+300   ணபலட் சோணலயில் வபோதுமோன போலம் 

திைப்பு வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல் மதுறு 
ஒயோ இலவச ஓட்டம் தணடப்படும் 

74+020 - 75+520 74+400 - 75+000 
  75+170  
  75+350 ணபலட் சோணல வபோதுமோன மதகுகள் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் வடிகோலணமப்பு 
போணதகள் தடுக்கப்படும் நீர் வதங்கம் 
ஏற்படலோம்.  

75+700 - 76+250   ணபலட் சோணல வபோதுமோன மதகுகள் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வடிகோலணமப்பு 
போணதகள் மட்டுவம தடுக்கப்படும் நீர் 
வதங்கம் ஏற்படலோம்.  

 
அட்டேதை  4.4: ெிர்மாைிப்பு கட்டத்ேில் அம்தபபுஸ்ஸ Lk  பிரிவு 2 இல் 

பாேிப்பதடயும் ெீரியல் அதமப்புக்கள் 
நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

2+200 to 3+900   

ணபலட் சோணல வபோதுமோன மதகுகள் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வடிகோலணமப்பு 
போணதகள் தடுக்கப்படும் நீர் வதங்கம் 
ஏற்படலோம்.  

4+900 to 5+600   

ணபலட் சோணல வபோதுமோன மதகுகள் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வடிகோலணமப்பு 
போணதகள் தடுக்கப்படும் நீர் வதங்கம் 
ஏற்படலோம்.  
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6+100 to 6+200   

ணபலட் சோணல வபோதுமோன மதகுகள் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வடிகோலணமப்பு 
போணதகள் தடுக்கப்படும் நீர் வதங்கம் 
ஏற்படலோம்.  

6+900 to 7+200   
தவட்டு தபோருட்கள் சரியோக ணகயோள இல்ணல 
என்ைோல் மகோ ஒயோவில்  விழும் 

8+500 to 9+000 8+950 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் குடத ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும்  

பிரிவு 4 

தததுறு ஓயோ பகுதியில் கட்டுமோனத்தின் வபோது தவள்ளம் போதிக்கப்படக்கூடியதோக உள்ளது. 
தததுறு ஓயோ ஒரு ஓட்டம் போதி கட்டியும் கட்டணமப்புகள் வசதம் மற்றும் கட்டுமோன 
நடவடிக்ணககள் போதிக்கும். போதுகோப்பற்ை அணை மற்றும் நிைப்ப தபோருள் குவியல்கணள அரித்து 
தநல் வயல்கள் மற்றும் நீவைோணடகளில் படிய முடியும். 

கட்டுமோன, கோலத்தில், ணபலட் வதீி மற்றும் பிை தற்கோலிக  வதீி கோைைமோக தற்வபோதுள்ள 
ஓட்டம் முணையில் ததோந்தைவு தசய்ய முடியும். மதகுகள் வழங்கப்படும் இடங்களில் முக்கிய 
உள்ளது. இல்லோத வபோது வமல்நீவைோணட பக்கத்தில் நீர் வதங்கல் விணளவோக ஏற்படும். வமலும், 
இருக்கும் தோள் ஓட்ட நிணலகள் ணபலட் வதீிகள் மதகுகள், போலங்களின் மூலம் அடர்த்தியோன 
ஓட்டமோக மோற்ைப்படுகிைது. மதகுகள் உயர் ஓட்டம் கோைைமோக வவகங்கள், அரிப்பு மதகுகள் 
தநல் வயல்கள் அணமந்துள்ளது குைிப்போக தமன்ணமயோக நணடதபை முடியும். தநல் வயல்கள் 
மற்றும் ஓட்டம் வவகங்கணள சரியில்லோத தோழ்வோன பகுதிகளில் படிய முடியும்.  

 ணபலட் வதீி வழியில் மதகுகள் வழங்கோதவிடத்து கோல்வோய்கள் ததோடர்ச்சியோன  நீர்ப்போசன 
நீர் விநிவயோகத்தில் ததோந்தைணவ தசய்ய முடியும். தநல் வயல்களில் நீர்ப்போசன வடிகோல் நீர் 
வதங்கல் விணளவோக தோக்கம் ஏற்படும். சீைணமக்கப்பட்ட அட்டவணை 4.5 இல் கட்டுமோன 
கட்டத்தின் வபோது சில போதிப்புகள் ஏற்படும் சோத்தியமோன இடங்களின் பட்டியணல கோட்டுகிைது. 

அட்டேதை 4.5: பிரிவு 4 ல் கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது பாேிக்கப்படும் தமற்பைப்பு ெீர் 
ெீரியல் இடங்கள் 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

76+700 - 78+350 77+950 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

78+830 - 79+270 79+000 
80+550 - 80+650 80+600 
81+250 - 81+500   
81+900 - 82+100 82+050, 82+100 
82+450 - 82+550   
83+150 - 83+600 83+420 
83+600 - 83+700   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

83+700 - 84+830   கழுவிவரும் மண் தடடுறு ஒயோணவ அணடய 
முடியும். 1400m கீவழ நீவைோணடயில் குடிநீர் 
எடுக்கப்படுகின்ைது. 

84+830 - 86+400 84+950 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

  85+800 

  86+120 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

  86+360 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் இப்போகமுவ குளம் 
கோல்வோய் நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

86+700 - 87+620 86+700 
  87+400 
87+950 - 88+300   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் கோல்வோய் 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

89+350 -o 89+550   
89+730 - 89+820   
90+500 - 90+900   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

91+600 - 91+800   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

92+050 - 92+400 92+200 

92+500 - 93+000   கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

93+600 - 95+500 94+850 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

96+100 - 97+400 97+200 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  
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98+200 - 98+350   கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  98+450 - 98+600   

99+100 - 99+200   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

100+000 -o 100+200   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

101+150 - 101+900   

102+750 - 103+050 102+800 - 102+900 கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

104+030   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

112+200   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

112+700 - 113+000   கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  114+900 - 116+000   

116+000 - 116+350   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

117+250 - 119+000 18+400 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

119+900 - 120+150    
120+150   கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 

வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

120+150 - 121+100   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

121+100 - 122+100   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

122+100   கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  

122+100 -o 122+700 122+150 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

123+500   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

123+500 - 124+000    
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124+050   கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

124+100 - 124+550   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

125+200 - 127+200 125+250 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

127+800 - 128+700 126+750 கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  

128+700    
128+700 - 129+600   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

130+300   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

130+300 - 131+800 131+000  
  131+450 
  131+600 
  131+640 
  131+700 
  131+800 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

134+250 - 137+456 134+400 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 
கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

  134+950 - 135+200 
  135+650 

  136+300 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

  136+350 -  136+550 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

  136+580 
  136+700 
  137+080 
  137+180 
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4.1.2. சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின் தபாது 

பிரிவு 1 

முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீியில் நீவைோணடகள் அல்லது நீர் போணதகள் தோண்டும் பகுதிகளில், 
முணையோன மட்டங்களில் வபோதுமோன திைப்புகணள வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல், இருக்கும் 
ஓட்டம் முணை மோற்ைப்பட்டு , நீர் வதங்கம் அல்லது வமல்நீவைோணட பகுதியில் தவள்ளம் 
ஏற்படலோம். போலம் மற்றும் போலம் திைந்து அளவுகள் ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணக - நிணல 1 
- ததோகுதி 3  இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) மற்றும் வட கிழக்கு கடுகதிப்போணத (தகோழும்பு கண்டி மோற்று 
தநடுஞ்வதீி) திட்டம், SLLRDC தயோரித்த தபைக்கூடிய ஆய்வு அைிக்ணக தயோரித்த வடிகோலணமப்பு 
(2011) , வடிவணமப்பு தவளிவயற்ைப்பட்டு எதிைோக ஒப்பிடுணகயில், வபோதுமோன இருப்பது 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எனினும், அவர்கள் சரியோன இடத்தில் ணவக்கப்படும் அல்லது ஒழுங்கோக 
சீைணமக்கப்பட்டது இல்ணல என்ைோல் நீர்ப்பிடிப்பு தவளிவயற்ை ஒரு ததோடர்ச்சியோன பத்தியில் 
வழங்கும் வணகயில் தங்கள் பயன்போடு, குணையும். நிணல 3 - - என்ைோலும், ஆைம்ப வடிவணமப்பு 
அைிக்ணக தகோடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டணமப்புகள் எந்த கவிழ் 
நிணலகள் உள்ளன ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) தயோரிக்கப்பட்டது வடிகோலணமப்பு, 
அது விரிவோன வடிவணமப்போளர்கள் அவற்ணை தபோருத்த வவண்டும் என்று பரிந்துணை 
தசய்யப்பட்டுள்ளது இருக்கும் தணையில் நிணலகள் எனவவ எந்த போதகமோன விணளவுகள் 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைன. வமலும், நீர்ப்போசன வழங்கல் கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் 
கோல்வோய்கள் வதீி வழியோக ததோடர்ச்சியோக இல்ணல என்ைோல், சில தநல் வயல்கள் ஊட்டி 
மற்றும் இணைக்கப்படவவண்டும். அட்டவணை 4.6 திட்டத்தின் தசயல்போட்டு நிணல வபோது நீரியல் 
இயற்ணக மீது ஏற்படக்கூடிய தோக்கங்கள் தைப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 4.6: பகுதி 1 தசயல்போட்டு நிணலயின் வபோது வமற்பைப்பு நீர் நீரியல் அணமவிடம் 
மற்றும் அவற்ைின்  மீது சம்பந்தப்பட்ட போதிப்புகள் 

நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

0+000 -  1+700  0+600, 
1+100, 
1+450 

ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

2+800 -  3+300 1+650, 
2+900, 3+050 

3+300 -  3+630  3+550 - 3+630    
3+900 - 4+050  3+950 - 4+050  
4+400 - 4+500 4+450  
4+900 - 5+000 4+950  
5+100 - 5+800 5+300, 

5+450 
 

6+100 - 6+400 6+300, 
6+400 

ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

6+800 -  7+350 7+100 கழுவிவரும் மண் தடடுறு ஒயோணவ அணடய 
முடியும். 1400m கீவழ நீவைோணடயில் குடிநீர் 
எடுக்கப்படுகின்ைது. 

7+700 -  8+700 8+500 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

9+000 -  13+600 9+100 - 11+800, 
13+050 - 13+500 

 

13+600 - 15+200 13+800, 
14+300, 
14+500 
14+856 

ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

15+200 -  16+200 15+500 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் இப்போகமுவ குளம் 
கோல்வோய் நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

16+200 - 16+800 16+200 - 16+800  
16+800 - 19+100 17+400, 

17+400 - 17+700 
18+300-19+100 

 

19+100 -  19+650 19+600 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் கோல்வோய் 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

19+900 -  20+050 19+900 - 20+000  
20+300 -  20+450 20+300 - 20+450  
20+650 -  20+750 20+650 - 20+750 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

20+900 -  21+650 21+000 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

  21+200- 21+600  

21+700 -  22+200  21+200 கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

22+450 -  22+750 22+550 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

22+800 -  25+450 23+050, 
23+100, 
23+200, 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

23+950, 
24+800, 
25+100 

25+700 - 26+150 25+900 கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  

26+300 -  27+600 26+500 - 
26+900 
29+900 - 27+300   

 

27+800 -  28+500  ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

29+125 -  29+250   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

29+500 -  34+000 29+550  
  29+900 கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 

வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

  30+200 - 31+000 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

  31+000 - 32+050  
 32+050 - 32+350  
  31+600, 31+750, 32+150, 

32+550, 32+650, 
33+900  

 

34+000 -  34+750    
35+700 -  37+600   ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 

கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

37+600 -  38+200    
அம்வபபுஸ்ஸ Lk    
Chaage Important அணமவிடம்s  
2+200 -  3+900    
4+900 -  5+600    
6+100 -  6+200    
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

6+900 -  7+200   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

8+500 -  9+000 8+950 கழுவிவரும் மண் தடடுறு ஒயோணவ அணடய 
முடியும். 1400m கீவழ நீவைோணடயில் குடிநீர் 
எடுக்கப்படுகின்ைது. 

பிரிவு 2 

முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீியில் நீவைோணடகள் அல்லது நீர் போணதகள் தோண்டும் பகுதிகளில், 
முணையோன மட்டங்களில் வபோதுமோன திைப்புகணள வழங்கப்படவில்ணல என்ைோல், இருக்கும் 
ஓட்டம் முணை மோற்ைப்பட்டு , நீர் வதங்கம் அல்லது வமல்நீவைோணட பகுதியில் தவள்ளம் 
ஏற்படலோம். போலம் மற்றும் போலம் திைந்து அளவுகள் ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணக - நிணல 2 
ததோகுதி 3  இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) மற்றும் வட கிழக்கு கடுகதிப்போணத (தகோழும்பு கண்டி மோற்று 
தநடுஞ்வதீி) திட்டம், SLLRDC தயோரித்த தபைக்கூடிய ஆய்வு அைிக்ணக தயோரித்த வடிகோலணமப்பு 
(2011) , வடிவணமப்பு தவளிவயற்ைப்பட்டு எதிைோக ஒப்பிடுணகயில், வபோதுமோன இருப்பது 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எனினும், அவர்கள் சரியோன இடத்தில் ணவக்கப்படும் அல்லது ஒழுங்கோக 
சீைணமக்கப்பட்டது இல்ணல என்ைோல் நீர்ப்பிடிப்பு தவளிவயற்ை ஒரு ததோடர்ச்சியோன பத்தியில் 
வழங்கும் வணகயில் தங்கள் பயன்போடு, குணையும்.  

மெோ ஓயோ, ஒரு 180m நீண்ட வதீி போரிய மதகு 100 ஆண்டு தவள்ள ஓட்டம் வபோதுமோனதோக 
வழங்கப்படுகிைது, எனவவ எந்த தவள்ள நிணல மோற்ைம் எதிர்போர்க்கப்படவில்ணல. வதீி ஆைம்ப 
வடிவணமப்பு வணைபடங்கள் (01/03/2016) படி, 44 + 000 கிமீ மற்றும் 59 + 000 கி.மீ. முதல், குடோ 
ஓயோவிற்கு வழங்கப்படும்.  கோல்வோய்கள் சரியோக வடிவணமக்கப்பட்டவில்ணல என்ைோல், 
தவள்ளம் குைிப்பிடத்தக்க தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும், இது பல நீவைோணடகள்  உள்ளன. எனினும், 
உடனடியோக அக்கம், நீவைோணட போணத, மதகுகள் தமன்ணமயோன அடிப்பணடயில் வவண்டும். 
எனவவ, ஆற்ைங்கணை அரிப்பு மற்றும் வவறு சில இடங்களில் வண்டல் படிவு ஒரு குைிப்பிட்ட 
அளவு எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. வமலும், மதகுகள் குடோ ஓயோவின் திருப்பிவிடப்பட்டன பிரிவில் 
முழுவதும் வழங்கப்படுகின்ைன என்ைோலும், அந்த மதகுகள் ஒரு வடிகட்டி இல்ணல உள்ளூர் 
பகுதிகளில் இருக்கலோம். நீர் வதங்கி அந்த இடங்களில் நணடதபறு முடியும். 

வமலும், நீர்ப்போசன வழங்கல் கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் கோல்வோய்கள் நிணலகள் வதீி 
வழியோக ததோடர்ச்சியோக ணவக்க இல்ணல என்ைோல், சில தநல் வயல்கள் ஊட்ட மற்றும் வடிய 
முடியோது. அட்டவணை 4.7 திட்டத்தின் தசயல்போட்டு நிணல வபோது நீரியல் இயற்ணக மீது 
ஏற்படக்கூடிய தோக்கங்களின் இடங்களில் பட்டியல் உள்ளது. 

அட்டவணை 4.7: பகுதி 2 தசயல்போட்டு நிணலயின் வபோது வமற்பைப்பு நீர் நீரியல் அணமவிடம் 
மற்றும் அவற்ைின்  மீது சம்பந்தப்பட்ட போதிப்புகள் 2 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட தோக்கம் 

38+400 -  41+450 39+950 - 40+300, 
40+600, 
40+750 - 41+100, 
41+350 - 41+400 

ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

42+350    

42+900 -  43+450    

43+750 -  44+050   

44+050 -  44+300    

44+300 -  46+850 44+800, 
45+700, 
46+000, 
 

 

47+100    

47+150 -  47+500   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

47+800 - 49+900 48+000 - 48+450 கழுவிவரும் மண் தடடுறு ஒயோணவ அணடய 
முடியும். 1400m கீவழ நீவைோணடயில் குடிநீர் 
எடுக்கப்படுகின்ைது. 

  48+450 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

  49+050, 49+600  

50+100   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

50+300 -  50+550   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் இப்போகமுவ குளம் 
கோல்வோய் நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 50+700 -  50+900   

51+050 - 51+150   

51+250 - 52+250 51+400, 51+500, 52+050 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட தோக்கம் 

  52+150  

52+450    

52+750 -  53+100    

53+250    

54+250 - 54+800 54+400  

55+050 - 55+650    

55+650 - 56+750   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

56+750 - 57+650 56+750 - 56+900 கழுவிவரும் மண் தடடுறு ஒயோணவ அணடய 
முடியும். 1400m கீவழ நீவைோணடயில் குடிநீர் 
எடுக்கப்படுகின்ைது. 

57+650 - 59+200  57+850 - 58+000 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

  58+100 - 58+150  

  58+150-58+600 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

  59+025 - 59+225 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் இப்போகமுவ குளம் 
கோல்வோய் நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

60+000 - 61+600 60+220  

61+000 - 62+850 61+000 - 62+800  

63+420 - 64+150 63+800 -63+950 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் கோல்வோய் 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

64+430 - 64+820     
ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 
ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

64+900 - 65+120    

65+720 - 65+820   

66+650 - 67+700 66+930 

  67+000-67+200 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட தோக்கம் 

68+800 - 69+350 69+230 கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

69+450 - 69+650   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  
நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  
கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  
ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

70+350 - 70+520   

70+650 - 72+300   

74+020 - 75+520 74+400 - 75+000 

  75+170  

  75+320 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

75+700 - 76+250    

 பிரிவு 4 

ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது மதகு மற்றும் போலம் திைந்த அளவுகள் 
- நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC தயோரித்த வடிகோலணமப்பு (2014) வடிவணமப்புடன் 
ஒப்பிடுணகயில், வபோதுமோனதோக இருப்பது கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 18/12/2015 வததியிட்ட 
வடிவணமப்பு வணைபடங்கள் கட்டணமப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்.  எனினும், அணவ சரியோன 
இடத்தில் ணவக்கப்பட அல்லது ஒழுங்கோக சீைணமக்கப்பட்ட இல்ணல என்ைோல் நீர்ப்பிடிப்பு 
தவளிவயற்ை பயன்போடு, குணையும். என்ைோலும், ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் 
தகோடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டணமப்புகள் உள்ளன ததோகுதி 3 - நிரியல் 
மற்றும் SMEC (2014) வடிகோலணமப்பு தயோரிக்கப்பட்டது, அது விரிவோன வடிவணமப்போளர்கள் 
இருக்கும் அவற்ணை தபோருத்த வவண்டும் என்று பரிந்துணை  தசய்துள்ளது எனவவ தணையில் 
நிணலகள் மற்றும் எந்த போதகமோன விணளவுகள் எதிர்போர்க்கப்படவில்ணல. 

வமலும், நீர்ப்போசன வழங்கல் கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் கோல்வோய்கள் துல்லியமோன 
நிணலகணள தகோண்ட வதீி வழியோக ததோடர்ச்சியோக ணவக்க அனுமதி இல்ணல என்ைோல், சில 
தநல் வயல்கள் ஊட்டல் மற்றும் வடிதல் வவண்டும். அட்டவணை 4.10 திட்டத்தின் தசயல்போட்டு 
நிணல வபோது நீரியல் இயற்ணக மீது ஏற்படக்கூடிய தோக்கங்கள் இடங்களின் பட்டியல் உள்ளது. 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி,  பகுதியில் இயங்கும் குளம் வமல்நீவைோணட (அட்டவணை 4.8 
தகோடுக்கப்பட்ட) உள்ளது. இவதவபோல் வதீி குளம் (அட்டவணை 4.8 தகோடுக்கப்பட்ட இடங்களில்) 
கீழ்நிணல பக்கத்தில் இருக்கும் வபோது, கீழ்நிணல வயல் நிலங்களுக்கு குளம் இருந்து 
வயல்தவளிக்கு இயற்ணக ஓட்டம் போதிக்கப்படுகிைது. இந்த நிலப்பைப்பு சோய்வு வதீி அட்டவணை 
4.8 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
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அட்டவணை 4.8: பகுதி 4 இடங்கள் மற்றும் தசயல்போட்டு நிணல வபோது வமற்பைப்பு நீர் 
நீரியல் ததோடர்புணடய தோக்கங்கள் 

நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

76+700 - 78+350 77+950 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

78+830 - 79+270 79+000 
80+550 - 80+650 80+600 
81+250 - 81+500   
81+900 - 82+100 82+050, 82+100 
82+450 - 82+550   
83+150 - 83+500 83+420 
83+500 - 83+750   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

83+700 - 84+830   கழுவிவரும் மண் தடடுறு ஒயோணவ அணடய 
முடியும். 1400m கீவழ நீவைோணடயில் குடிநீர் 
எடுக்கப்படுகின்ைது. 

84+830 - 86+400 84+950 ணபலட் சோணல வைோட்டிலிருந்து வடிகோலணமப்பு 
கோல்வோய் கள் வயல் கோைி களில் கணலக்க 
ததோந்தைவு படுத்தும். தவள்ளம் நிர்மோைிப்பு 
கோலத்தில் துர்ந்த தபோருட்கணள கழுவி வயல் 
கோைி அரித்துதசல்லப்படும். 

  85+800 

  86+120 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

  86+360 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் இப்போகமுவ குளம் 
கோல்வோய் நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

86+700 - 87+620 86+700 
  87+400 
87+950 - 88+300   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் கோல்வோய் 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

89+350 - 89+550   
89+730 - 89+820   
90+500 - 90+900   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

91+600 - 91+800   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

92+050 - 92+400 92+200 

92+500 - 93+000   கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

93+600 - 95+500 94+850 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

96+100 - 97+400 97+200 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

97+530  97+530 கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  

98+200 - 98+350    
ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

98+450 - 98+600   

99+100 - 99+200   ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

100+000 -o 100+200    
கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

101+150 - 101+900   

102+750 - 103+050 102+800 - 102+900 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

104+030   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

112+200   கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  

112+700 - 113+000    
ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

114+900 - 116+000   

116+000 - 116+350  116+860  ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

117+250 - 119+000 118+400  
119+900 - 120+150   கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 

வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

120+150   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

120+150 - 121+100   நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

121+100 - 122+100  121+440 கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

122+100 -122+700 122+150 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

123+500 - 124+000  123+480 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

124+050    
124+100 - 124+550   கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 

வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

124+960  நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

125+200 - 127+200 125+260 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

 125+720 கழுவி வைப்படும் தபோருட்கள் குளத்ணத 
அணடயும்.  

 126+700  
 126+900 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

128+120  ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

128+700    
128+700 - 129+600    
130+300    
130+300 - 131+800 130+980  
  131+800  
133+715  ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 

வழங்கப்படவில்ணல எனில் தடடுறு ஒயோ 
நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 

134+250 - 137+456 134+020 - 134+260 ணபலட் சோணல வபோதுமோன அளவு போலம் 
வழங்கப்படவில்ணல எனில் வயல் கோைி 
வடிகோலணமப்பு  நீவைோட்டம் போதிப்பணடயும் 
கழுவிவைப்படும் மைல் தடடுறு ஒயணவ 
வந்தணடயும். இப்போகமுவ அணைக்கட்டு 
தணடதசய்யப்படும்  

 134+180 - 134+260  
  134+440 - 134+580 

134+960 - 135+200 
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நீரியலில் 
போதிக்கப்படக்கூடிய 
பிரிவுகள் 

அளவடீுதசய்யப்பட்ட 
அணமவிடம் 

நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் எதிர்போக்கப்பட்ட 
தோக்கம் 

  135+670 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து தவள்ளம் துர்க் ஏற்படும் மற்றும் 
நீவைோணடயில் படியும்.  

  136+300 நிர்மோைிப்பு கோலத்தில் தளர்வோன தபோருட்கள் 
அரித்து வயற்கோைி மற்றும் நீவைோணடயில் 
படியும்.  

 

4.2. சமூக - பண்பாட்டு ோக்கங்கள் 

முன்தமோழியப்பட்ட மத்திய அதிவவக போணத வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மோவட்டங்களில் உள்ள மனித 
குடிவயற்ைங்கள் மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள் தசயல்பட்டு ஒரு குணைந்தபட்ச சமூக தோக்கம் 
தகோண்டதோக அணமக்கப்பட வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. அதிவவக முன்தமோழியப்பட்ட போணத 
திட்டம் பகுதியில் சுற்ைியுள்ள மக்கள் மீது சோத்தியமோன அணனத்து போதகமோன சமூக போதிப்புகள் 
மற்றும் அவர்களது குடியிருப்புகணளச் தவிர்க்கும் இலக்குகணள அணடய சிைப்பு கவனம் 
தசலுத்திய பிைகு வதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

ஆனோல், இது வபோன்ை அைிவியல் திட்டமிடல் பிைகு, அதிவவக கட்டுமோன திட்டத்தில் தவிர்க்க 
முடியோத ததோழில்நுட்ப மற்றும் பிை வதணவகள் சில சமூக தோக்கங்கணள ஏற்படுத்தக்கூடும். 
சமூகங்கள் மற்றும் அவற்ைின் நிறுவனங்கள் சமூக-கலோச்சோை அடிப்பணடயில் மிகவும் தீவிைமோக 
சமூக தோக்கத்தின் உைரும் அவதசமயம் சமூக போதிப்புகள் உைைப்பட்டது மற்றும் தபோருளோதோை 
பண்புகள் போதிக்கப்பட்ட முடியும். எனவவ ஆய்வோளர்கள் மக்கள் உைர்தல் சமூக தோக்கங்கள் 
பற்ைிய தகவல்கணள கூடி ஆைோய்ந்தனர். பின்வரும் பிரிவுகள் விவோதிக்கப்பட்டது. 

4.2.1. கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது பாேிப்புகள் 

4.2.1.1. குடியிருப்புக்கள் மீது சமூக ோக்கங்கள். 

உத்வதச கடுகதிப் போணத அம்வபபுஸ்ஸ பிரிவுக 1, 2 மற்றும்  4  இல் போதிக்கும் 18 பிைவதச 
தசயலகங்களில் அணமந்துள்ள 163 கிைோம வசவகர் பிரிவுகள் உள்ள 5231 ஏக்கர் நிலங்களின் சுமோர் 
8380 நில உரிணமயோளர்கள் உள்ளனர்  அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 93% (7778) தனியோர் நில 
உரிணமயோளர்கள் உள்ளனர். சுமோர் 4557 கட்டிடம் கட்டணமப்புகள் அவர்கள் சுமோர் 75% (3438) 
நிைந்தை இடமோற்ைம் வதணவப்படும். 

என அவத கோைி முழுணமயோக போதிக்கப்பட்ட வதணவ இடம்தபயர்ந்து முடியும் 
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அட்டவணை 4.9: பகுதி 1 & 2 குடியிருப்புக்கள் மீது சமூக தோக்கங்கள். 
அணமப்பு வணக ஓைளவு 

போதிக்கப்பட்டது 
முழுணமயோக 
போதிக்கப்பட்டது ஆனோல் 
அவத கோைியில் இருக்க 
முடியும். 

முழுணமயோக 
போதிக்கப்பட்டது 
ஆனோல் வவறு 
இடங்களில் குடிவயற்ை 
வவண்டும் 

குடிமணன 326 12 1786 
வர்த்தக/ வைிக 24 14 186 
கணடயுடன் 
இணைந்த வடீு 

07 0 17 

தசட் 93 0 250 
ததோழிற்சோணல 2 0 3 
களஞ்சியம் 14 0 83 
மற்ைணவ 138 23 501 
சமாத்ேம் 703 49 2826 

 

பிரிவு 4 
அணமப்பு வணக ஓைளவு 

போதிக்கப்பட்டது 
முழுணமயோக 
போதிக்கப்பட்டது ஆனோல் 
அவத கோைியில் இருக்க 
முடியும். 

முழுணமயோக 
போதிக்கப்பட்டது ஆனோல் 
வவறு இடங்களில் 
குடிவயற்ை வவண்டும் 

குடிமணன 25 205 470 
வர்த்தக/ வைிக 17 18 34 
கணடயுடன் 
இணைந்த வடீு 

1 4 7 

தசட் 2 118 51 
ததோழிற்சோணல 0 0 4 
களஞ்சியம் 1 13 12 
மற்ைணவ 5 37 34 
சமாத்ேம் 51 395 612 

ஒவ்தவோரு கிைோம வசவகர் பிரிவு 2-3 கிைோமங்கணள தகோண்டுள்ளது. அதன்படி, சுமோர் 489 
கிைோமங்களில் அல்லது கிைோமப்புை சமூகங்கணள திட்டத்தின் மூலம் போதிக்கப்படும். கள 
ஆய்வுகள் அனுசரிக்கப்பட்டது என, அணனத்து குடிவயற்ைங்கள் ஆழமோன கலோச்சோை மற்றும் 
சமூக கட்டணமப்புகள் வவரூன்ைி இருந்தது. நன்கு வளர்ந்த வடீ்டுத் வதோட்டங்கள் மற்றும் 
உயர்ந்து வளர்ந்த ததன்ணன, பலோ மற்றும் பிை வளர்க்கப்படும் மைங்கள் நீண்ட கோல 
குடிவயற்ைங்கள் ஆதோைங்களோக உள்ளது. கிட்டத்தட்ட அணனத்து சமூகத்தின் வதணவகணள 
அணனத்து பகுதிகளில் நன்கு ஒழுங்கணமக்கப்பட்ட சமூக நிறுவனங்கள் நிணைவவற்றுகின்ைன. 
இந்த குைிப்பிட்ட சமூக அணமப்பு மற்றும் அதன் சுற்ைோடல் பின்னைி முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக கட்டணமப்பு மற்றும் தசயல்போட்டிற்கோக கடுணமயோன மோற்ைப்படும். பகுதியில் இந்த 
நீண்ட கோல மோற்ைம் தங்கள் அருவக அல்லது அருகில் உள்ள பகுதியில் ஒரு புதிய அதிவவக 
தகோண்ட சமூகங்கள் சுமூகமோன மீள்குடிவயற்ை  மறு தழுவல், மீள் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் 
போதிக்கப்பட்ட மக்கள் வவறு இடங்களுக்கு  மோற்ைம் தசய்தல் வதணவப்படுகிைது. 
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4.2.1.2. சமூகங்கள் இடமாற்றம் காைைமாக சமூக ோக்கங்கள். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி கட்டுமோனத்துக்கு  நிைந்தைமோக  பயன்படுத்த வடிவணமப்பு கட்டத்தில் 
கோைிகள் அணடயோளம் கண்டு ணகயகப்படுத்துவதற்கு உள்ளது. அதன்படி, உத்வதசிக்கப்பட்ட 
அதிவவக வதீி மற்றும் அணனத்து முன்தமோழியப்பட்ட பரிமோற்ை இடங்களுக்கு  கோைிகணள 
ணகயகப்படுத்துதலினோல் போதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடமோற்ைம் 
வதணவப்படுகிைது. நிைந்தைமோக இடமோறும் குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வோழும் 
நிலங்கணள வவணல திட்டத்தின் வநோக்கங்களுக்கோக நிைந்தை பயன்படுத்த வதணவப்படுகிைது. 
கட்டுமோன கோலத்தில் தற்கோலிக கோைிகள் வதணவபடும் குைிப்பிட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் இடம் மோற்ைப்படும். குைிப்போக, (1) ஆழ்ந்த தவட்டுக்கள், (2) நில பகுதிகளில் பூர்த்தி, 
(3) போணை தவடித்தல் பகுதிகளில், (4) அஸ்தபஸ்டஸ் மற்றும் கோன்கிரீட் கலணவ நிணலயம், (5) 
கருங்கல் அணைக்குமிடம் (6) கணடகள் தவடிப்பு, எரிவோயு மற்றும் எரிதபோருள், (6) வவணல 
முகோம்களில், (7) தற்கோலிக மண் தகோட்டுவதோல் தளங்கள், (8) மூடப்பட்டது திட்டம் 
வநோக்கங்களுக்கோக வதீிகள், (9) திட்டம் ஏற்பட்ட தவள்ளப்தபருக்கு மற்றும் உறுப்பினர்கள் முடக்க 
உணடய குடும்பங்களில் போதிக்கப்படும் பகுதிகளில், தூசி, இணைச்சல் ததோடர்ச்சியோக 
தவளிவிடப்படுவதனோல் நோட்பட்ட வநோய்கள், எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் எனவவ 
தற்கோலிக இடமோற்ைம் வதணவப்படலோம். 

நிைந்தை மற்றும் தற்கோலிக இடமோற்ைம் திட்டத்தில் கட்டோய வதணவயோவதுடன் மீள்குடிவயற்ை 
திட்டம் முக்கியமோக கருத்தில் தகோள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  கலந்துணையோடலின் 
வபோது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மோைிப்பதற்கும், வவற்று சமூக மற்றும் புவியியல் 
சூழலுக்கு தங்கணள ஒருங்கிணைப்பதின் திைன் இல்ணல என்று புகோர் கூைியுள்ளனர். சிலர் 
அவர்களின் வயதோன தபற்வைோர்கள் அணத தபோறுத்துக்தகோள்ளல் கடினமோது என்பதுடன் தீவிை 
உளவியல் தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்ைனர் அவர்கள் வடீ்டில் வதோட்டங்கள் 
மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் இணைந்து உள்ளனர். 

இடமோற்ைம் தோக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்கோலத்தில் தீர்வு மற்றும் வோழ்வோதோை, 
குழந்ணதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதோர் போதுகோப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட திைணன அபிவிருத்தி 
என்பனவற்ைில் ஒரு எதிர்போைோத சவோணல எதிர்தகோள்ள வோழ்க்ணகயில் ஒரு நிச்சயமற்ை தோக 
உைைப்படுகிைது.  

நிச்சயமற்ை மற்றும் எதிர்போர்க்கப்பட்ட விணளவுகள் பற்ைிய இந்த உைர்வு சமூக மற்றும் பிை 
ஆய்வுகள், ஊடக அைிக்ணககள் பல்வவறு வதந்திகள் திட்டத்தின் ஆைம்பக் கட்ட த்தில் 
வமோசமோக்கப்படுகின்ைன. இதுவபோன்ை தோக்கங்களின் எரிச்சல் மற்றும் மகிழ்ச்சியற்று இருப்பணத 
வலியுறுத்தி திட்டத்திற்கு வலுவோன எதிர்ப்ணப தவளிப்படுத்தியுள்ளனர். 

4.2.1.3. சமூகங்கள் இடமாற்றம் காைைமாக சமூக ோக்கங்கள். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி கட்டுமோனத்துக்கு  நிைந்தைமோக  பயன்படுத்த வடிவணமப்பு கட்டத்தில் 
கோைிகள் அணடயோளம் கண்டு ணகயகப்படுத்துவதற்கு உள்ளது. அதன்படி, உத்வதசிக்கப்பட்ட 
அதிவவக வதீி மற்றும் அணனத்து முன்தமோழியப்பட்ட பரிமோற்ை இடங்களுக்கு  கோைிகணள 
ணகயகப்படுத்துதலினோல் போதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு இடமோற்ைம் 
வதணவப்படுகிைது. நிைந்தைமோக இடமோறும் குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் வோழும் 
நிலங்கணள வவணல திட்டத்தின் வநோக்கங்களுக்கோக நிைந்தை பயன்படுத்த வதணவப்படுகிைது. 
கட்டுமோன கோலத்தில் தற்கோலிக கோைிகள் வதணவபடும் குைிப்பிட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் இடம் மோற்ைப்படும். குைிப்போக, (1) ஆழ்ந்த தவட்டுக்கள், (2) நில பகுதிகளில் பூர்த்தி, 
(3) போணை தவடித்தல் பகுதிகளில், (4) அஸ்தபஸ்டஸ் மற்றும் கோன்கிரீட் கலணவ நிணலயம், (5) 
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கருங்கல் அணைக்குமிடம் (6) கணடகள் தவடிப்பு, எரிவோயு மற்றும் எரிதபோருள், (6) வவணல 
முகோம்களில், (7) தற்கோலிக மண் தகோட்டுவதோல் தளங்கள், (8) மூடப்பட்டது திட்டம் 
வநோக்கங்களுக்கோக வதீிகள், (9) திட்டம் ஏற்பட்ட தவள்ளப்தபருக்கு மற்றும் உறுப்பினர்கள் முடக்க 
உணடய குடும்பங்களில் போதிக்கப்படும் பகுதிகளில், தூசி, இணைச்சல் ததோடர்ச்சியோக 
தவளிவிடப்படுவதனோல் நோட்பட்ட வநோய்கள், எதிர்மணை தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் எனவவ 
தற்கோலிக இடமோற்ைம் வதணவப்படலோம். 

நிைந்தை மற்றும் தற்கோலிக இடமோற்ைம் திட்டத்தில் கட்டோய வதணவயோவதுடன் மீள்குடிவயற்ை 
திட்டம் முக்கியமோக கருத்தில் தகோள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  கலந்துணையோடலின் 
வபோது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மோைிப்பதற்கும், வவற்று சமூக மற்றும் புவியியல் 
சூழலுக்கு தங்கணள ஒருங்கிணைப்பதின் திைன் இல்ணல என்று புகோர் கூைியுள்ளனர். சிலர் 
அவர்களின் வயதோன தபற்வைோர்கள் அணத தபோறுத்துக்தகோள்ளல் கடினமோது என்பதுடன் தீவிை 
உளவியல் தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்ைனர் அவர்கள் வடீ்டில் வதோட்டங்கள் 
மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் இணைந்து உள்ளனர். 

இடமோற்ைம் தோக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்கோலத்தில் தீர்வு மற்றும் வோழ்வோதோை, 
குழந்ணதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதோர் போதுகோப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட திைணன அபிவிருத்தி 
என்பனவற்ைில் ஒரு எதிர்போைோத சவோணல எதிர்தகோள்ள வோழ்க்ணகயில் ஒரு நிச்சயமற்ை தோக 
உைைப்படுகிைது.  

நிச்சயமற்ை மற்றும் எதிர்போர்க்கப்பட்ட விணளவுகள் பற்ைிய இந்த உைர்வு சமூக மற்றும் பிை 
ஆய்வுகள், ஊடக அைிக்ணககள் பல்வவறு வதந்திகள் திட்டத்தின் ஆைம்பக் கட்ட த்தில் 
வமோசமோக்கப்படுகின்ைன. இதுவபோன்ை தோக்கங்களின் எரிச்சல் மற்றும் மகிழ்ச்சியற்று இருப்பணத 
வலியுறுத்தி திட்டத்திற்கு வலுவோன எதிர்ப்ணப தவளிப்படுத்தியுள்ளனர். 

மாேம்  4.10: காைி சுேிகரிப்பு காைைமாக ோக்கம் 
பிரிவு குடிமதன ேர்த்ேக / 

ேைிக 
ேிேசாயம் 
இல்லாத்து   

ேிேசாயம்  சமாத்ேம் 

பிரிவு 1 & 2 98,291 15,265 50,100 354,267 517,923 
பிரிவு 4 87,934 2,938 16,611 211,517 319,000 
சமாத்ேம் 186,225 18,203 66,711 565,784 836,923 

4.2.1.4. ோழ்ோோை த்ேில் ோக்கம்  

ஆகக் கூடுதலோன அளவுக்கு மோனிட மீள்குடவயயற்ைம் எதிர்ணமையோன தோக்கத்ணத உருவோக்கும். 
விவசோயத் தோழ்நிலங்கள் மற்றும் உயர் நிலங்களின் தந்தவைோபோயத் விவசோயத்தின் மீது  
போதகமோன வணளணவ ஏற்படுகின்ைது. அதவவவகப் போணத ஊடறுத்துச் தசல்கின்ை மோவட்டச் 
தசயலகப் மக்களின் பிைதோன வோழ்வோதோைங்களில் ஒன்ைோக தோழ் நிலங்களிலும் உயர் 
நிலங்களிலும் விவசோம்ம் கோைப்படுகின்ைது.  

நிைந்தை மற்றும் தற்கோலிக இடமோற்ைம் திட்டத்தில் கட்டோய வதணவயோவதுடன் மீள்குடிவயற்ை 
திட்டம் முக்கியமோக கருத்தில் தகோள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  கலந்துணையோடலின் 
வபோது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மோைிப்பதற்கும், வவற்று சமூக மற்றும் புவியியல் 
சூழலுக்கு தங்கணள ஒருங்கிணைப்பதின் திைன் இல்ணல என்று புகோர் கூைியுள்ளனர். சிலர் 
அவர்களின் வயதோன தபற்வைோர்கள் அணத தபோறுத்துக்தகோள்ளல் கடினமோது என்பதுடன் தீவிை 
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உளவியல் தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்ைனர் அவர்கள் வடீ்டில் வதோட்டங்கள் 
மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் இணைந்து உள்ளனர். 

இடமோற்ைம் தோக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்கோலத்தில் தீர்வு மற்றும் வோழ்வோதோை, 
குழந்ணதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதோர் போதுகோப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட திைணன அபிவிருத்தி 
என்பனவற்ைில் ஒரு எதிர்போைோத சவோணல எதிர்தகோள்ள வோழ்க்ணகயில் ஒரு நிச்சயமற்ை தோக 
உைைப்படுகிைது.  

4.2.1.5. சமூக - பண்பாட்டு ோக்கங்கள் 

முன்தமோழியப்பட்ட மத்திய அதிவவக போணத வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட மோவட்டங்களில் உள்ள மனித 
குடிவயற்ைங்கள் மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள் தசயல்பட்டு ஒரு குணைந்தபட்ச சமூக தோக்கம் 
தகோண்டதோக அணமக்கப்பட வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. அதிவவக முன்தமோழியப்பட்ட போணத 
திட்டம் பகுதியில் சுற்ைியுள்ள மக்கள் மீது சோத்தியமோன அணனத்து போதகமோன சமூக போதிப்புகள் 
மற்றும் அவர்களது குடியிருப்புகணளச் தவிர்க்கும் இலக்குகணள அணடய சிைப்பு கவனம் 
தசலுத்திய பிைகு வதர்வு தசய்யப்பட்டுள்ளது.  

ஆனோல், இது வபோன்ை அைிவியல் திட்டமிடல் பிைகு, அதிவவக கட்டுமோன திட்டத்தில் தவிர்க்க 
முடியோத ததோழில்நுட்ப மற்றும் பிை வதணவகள் சில சமூக தோக்கங்கணள ஏற்படுத்தக்கூடும். 
சமூகங்கள் மற்றும் அவற்ைின் நிறுவனங்கள் சமூக-கலோச்சோை அடிப்பணடயில் மிகவும் தீவிைமோக 
சமூக தோக்கத்தின் உைரும் அவதசமயம் சமூக போதிப்புகள் உைைப்பட்டது மற்றும் தபோருளோதோை 
பண்புகள் போதிக்கப்பட்ட முடியும். எனவவ ஆய்வோளர்கள் மக்கள் உைர்தல் சமூக தோக்கங்கள் 
பற்ைிய தகவல்கணள கூடி ஆைோய்ந்தனர். பின்வரும் பிரிவுகள் விவோதிக்கப்பட்டது. 

4.2.1.6. கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது பாேிப்புகள் 

குடியிருப்புக்கள் மீது சமூக தோக்கங்கள். உத்வதச கடுகதிப் போணத அம்வபபுஸ்ஸ பிரிவுக 1, 2 
மற்றும்  4  இல் போதிக்கும் 18 பிைவதச தசயலகங்களில் அணமந்துள்ள 163 கிைோம வசவகர் பிரிவுகள் 
உள்ள 5231 ஏக்கர் நிலங்களின் சுமோர் 8380 நில உரிணமயோளர்கள் உள்ளனர்  அவர்கள் கிட்டத்தட்ட 
93% (7778) தனியோர் நில உரிணமயோளர்கள் உள்ளனர். சுமோர் 4557 கட்டிடம் கட்டணமப்புகள் 
அவர்கள் சுமோர் 75% (3438) நிைந்தை இடமோற்ைம் வதணவப்படும். 

4.2.1.7. சபாது பாதுகாப்பு ோக்கம் 

ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது மதகு மற்றும் போலம் திைந்த அளவுகள் 
- நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC தயோரித்த வடிகோலணமப்பு (2014) வடிவணமப்புடன் 
ஒப்பிடுணகயில், வபோதுமோனதோக இருப்பது கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 18/12/2015 வததியிட்ட 
வடிவணமப்பு வணைபடங்கள் கட்டணமப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்.  எனினும், அணவ சரியோன 
இடத்தில் ணவக்கப்பட அல்லது ஒழுங்கோக சீைணமக்கப்பட்ட இல்ணல என்ைோல் நீர்ப்பிடிப்பு 
தவளிவயற்ை பயன்போடு, குணையும். என்ைோலும், ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் 
தகோடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டணமப்புகள் உள்ளன ததோகுதி 3 - நிரியல் 
மற்றும் SMEC (2014) வடிகோலணமப்பு தயோரிக்கப்பட்டது, அது விரிவோன வடிவணமப்போளர்கள் 
இருக்கும் அவற்ணை தபோருத்த வவண்டும் என்று பரிந்துணை  தசய்துள்ளது எனவவ தணையில் 
நிணலகள் மற்றும் எந்த போதகமோன விணளவுகள் எதிர்போர்க்கப்படவில்ணல. 

வமலும், நீர்ப்போசன வழங்கல் கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் கோல்வோய்கள் துல்லியமோன 
நிணலகணள தகோண்ட வதீி வழியோக ததோடர்ச்சியோக ணவக்க அனுமதி இல்ணல என்ைோல், சில 
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தநல் வயல்கள் ஊட்டல் மற்றும் வடிதல் வவண்டும். அட்டவணை 4.10 திட்டத்தின் தசயல்போட்டு 
நிணல வபோது நீரியல் இயற்ணக மீது ஏற்படக்கூடிய தோக்கங்கள் இடங்களின் பட்டியல் உள்ளது. 

உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி,  பகுதியில் இயங்கும் குளம் வமல்நீவைோணட (அட்டவணை 4.8 
தகோடுக்கப்பட்ட) உள்ளது. இவதவபோல் வதீி குளம் (அட்டவணை 4.8 தகோடுக்கப்பட்ட இடங்களில்) 
கீழ்நிணல பக்கத்தில் இருக்கும் வபோது, கீழ்நிணல வயல் நிலங்களுக்கு குளம் இருந்து 
வயல்தவளிக்கு இயற்ணக ஓட்டம் போதிக்கப்படுகிைது. இந்த நிலப்பைப்பு சோய்வு வதீி அட்டவணை 
4.8 இல் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

4.2.1.8. தபாக்குேைத்து ோக்கம்  

ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் தகோடுக்கப்பட்டுள்ளது மதகு மற்றும் போலம் திைந்த அளவுகள் 
- நிணல 4 - ததோகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC தயோரித்த வடிகோலணமப்பு (2014) வடிவணமப்புடன் 
ஒப்பிடுணகயில், வபோதுமோனதோக இருப்பது கண்டைியப்பட்டுள்ளது. 18/12/2015 வததியிட்ட 
வடிவணமப்பு வணைபடங்கள் கட்டணமப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்.  எனினும், அணவ சரியோன 
இடத்தில் ணவக்கப்பட அல்லது ஒழுங்கோக சீைணமக்கப்பட்ட இல்ணல என்ைோல் நீர்ப்பிடிப்பு 
தவளிவயற்ை பயன்போடு, குணையும். என்ைோலும், ஆைம்ப வடிவணமப்பு அைிக்ணகயில் 
தகோடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டணமப்புகள் உள்ளன ததோகுதி 3 - நிரியல் 
மற்றும் SMEC (2014) வடிகோலணமப்பு தயோரிக்கப்பட்டது, அது விரிவோன வடிவணமப்போளர்கள் 
இருக்கும் அவற்ணை தபோருத்த வவண்டும் என்று பரிந்துணை  தசய்துள்ளது எனவவ தணையில் 
நிணலகள் மற்றும் எந்த போதகமோன விணளவுகள் எதிர்போர்க்கப்படவில்ணல. 

4.2.1.9. கலாச்சாை, ேைலாற்று, சோல்லியல் பாைம்பரிய பண்புகள் மற்றும் அழகியல் 
ோக்கம் 

 கலோச்சோை, வைலோற்று மற்றும் ததோல்தபோருள் பண்புகள் மற்றும் அவற்ைின் பண்புகளின் 
முக்கியமோக தசோத்துக்களின் போதிப்புகள் மற்றும் அதிவவக போணதயுணடவய அருகோணமயில் 
உள்ள தபௌதீக மற்றும் புவி-உருவ இயல்பு அடிப்பணடயில் மதிப்படீு, கருதப்படுகிைது குைிப்பிட்ட 
பகுதியில் வதீிகள் 120 மீட்டர் (வநைடி தோக்கம்) மற்றும் பின் + 500 மீ ணமயக்வகோடு 
இருபுைங்களிலும் (மணைமுக தோக்கங்கள்), முக்கிய முன்னுரிணம. தகோடுக்கப்படுகின்ைது. 

அணடயோளம் கோைப்பட்ட பண்புகள் மத்தியில் மூன்று (3) பண்புகள் அதிவவக கட்டுமோன 120 மீ 
வதீி தசல்வழியில் வநைடி தோக்கத்ணத அணடயும் என கருதப்படுகிைது. பதிதனட்டு (18) மணைமுக 
அதிக தோக்கத்ணத உணடயது  , எட்டு (8) மணைமுக நடுத்தை அளவில் தோக்கம் தகோண்ட பண்புகள் 
மற்றும் பத்ததோன்பது (19) பண்புகள் அதிவவக கட்டுமோனம் கோைைமோக மணைமுகக் குணைந்த 
தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் என்று கருதப்படுகின்ைது. 

அட்டவணை  4.11: கடவத்த இருந்து தம்புள்ணள வணை  தோக்கம் நிணல சுருக்கம் 

ேிடயம்/சசாத்ேின்சபயர் ேதக  EW இருந்து 
தூைம் (m) 

GPS 
ஆள்கூறு 

ோக்க 
ெிதல 

சிைி தயயசுமோன் அைமயோ வகோவில் 150 
7° 4'6.80"N மணைமுகம் 
79°56'48.14"E உயர் 

 
யட்டவத்ணத புைோை விகோணை 

 
வகோவில் 

400 
7° 5'19.08"N மணைமுகம் 
79°59'10.90"E உயர் 

  250 
7° 5'54.35"N மணைமுகம் 
79°59'30.97"E மத்திமம் 
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ேிடயம்/சசாத்ேின்சபயர் ேதக  EW இருந்து 
தூைம் (m) 

GPS 
ஆள்கூறு 

ோக்க 
ெிதல 

சிைி வபோதி சன்வர்த்த்ன சமித்திய  வகோவில் 450 
7° 5'59.26"N மணைமுகம் 
79°59'27.17"E குணைவு 

சிைி மங்களைோமய வகோவில் வகோவில் 100 
7° 6'12.44"N மணைமுகம் 
80° 0'25.37"E உயர் 

புர்வைோமோய புைோை  விகோணை வகோவில் 500 
7° 7'30.84"N மணைமுகம் 
80° 1'43.60"E குணைவு 

சிைி வர்டன பிரிதவனோமுலமோய  
விகோணை வகோவில் 500 

7° 7'31.30"N மணைமுகம் 
80° 2'10.40"E குணைவு 

கண்டலுவ்வ தபௌத்த சங்குைித்த 
மட்டியஸ்தோனய  வகோவில் 300 

7° 8'0.70"N மணைமுகம் 
80° 2'11.50"E மத்திமம் 

மகலதகோணட புைோை விகோணை வகோவில் 250 
7° 8'11.60"N மணைமுகம் 

80° 3'6.60"E உயர் 

சுமித்த  சிைி சுைச்ைந்தைோம 
/டடகமுவ ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 100 

7° 8'56.96"N மணைமுகம் 
80° 3'35.99"E உயர் 

  200 
7°10'35.28"N மணைமுகம் 
80° 4'7.27"E உயர் 

சிைி ஐனைோஐ விகோணை - டன்விலன வகோவில் 60 
7°12'41.50"N மணைமுகம் 
80° 6'19.80"E மத்திமம் 

சிைிணயசுந்தை புைோை ைஐமகோ 
விகோணை வகோவில் 175 7°13'18.10"N 

80° 6'39.19"E 
மணைமுகம் 

மத்திமம் 

 
அைமயோ அைமயோ 

 
வகோவில் 100 7°14'42.85"N 

80° 6'41.22"E 
மணைமுகம் 

உயர் 

 
தகம் அைமயோ அைமயோ 

(அைமயோ) 
வகோவில் 
(அைமயோ) 

200 
7°15'19.70"N 
80° 7'26.10"E 

மணைமுகம் 

உயர் 
சிைி மண்ட அைமயோ 
கப்புங்குைம புைோை விகோணை 

வகோவில் 
வகோவில் 

200 
7°16'7.30"N மணைமுகம் 
80° 8'10.20"E மத்திமம் 

 
சிைி புைோை பத்தின்வதவோலய 

 
Shre 

    மணைமுகம் 

உயர் 

 
சிைி ணசலைோம கல்தடனிய  வகோவில் 

 
வகோவில் 100 

7°22'27.95"N 
80°11'49.44"E 

மணைமுகம் 

உயர் 

 
சிைி கங்கோைோம வகோவில் 

 
வகோவில் 225 

7°22'57.85"N மணைமுகம் 

80°12'16.74"E உயர் 
 
சிைி ணசலைோம புைோை ைஐமகோ 
வகோவில் 

 
வகோவில் 60 

7°26'31.34"N மணைமுகம் 

80°20'24.46"E உயர் 

  150 
7°14'53.57"N மணைமுகம் 

உயர் 80° 9'52.68"E 
வதவோலயம் 90 7°15'2.91"N மணைமுகம் 
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ேிடயம்/சசாத்ேின்சபயர் ேதக  EW இருந்து 
தூைம் (m) 

GPS 
ஆள்கூறு 

ோக்க 
ெிதல 

மல்பிட்டிய புனித தசபஸ்தியோன்  
வதவோலயம் 80°10'53.27"E உயர் 

தலகம ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 800 
7°29'26.74"N மணைமுகம் 
80°24'53.38"E குணைவு 

 
தபோட்டல வலுவ  அம்வபபுஸ்ஸ  

 
நிணவவுச்சி
ன்னம் 

400 
7°30'8.33"N மணைமுகம் 

80°24'44.49"E மத்திமம் 

டிகம்பிட்டிய  புைோை விகோணை 
வகோவில் 

 வகோவில் 700 
7°30'35.26"N மணைமுகம் 
80°25'16.00"E குணைவு 

வலங்கல ைஐமகோ விகோணை வகோவில்  வகோவில் 300  
மணைமுகம் 
மத்திமம் 

 
தகோங்கதவல சிைி நன்ட் அைமயோ 
வகோவில் 

 
 வகோவில் 0 

7°31'2.57"N 
Direct 

80°27'37.10"E 

 
தபோலகம குபதக புைோை வகோவில்  

 
வகோவில் 200 

7°31'25.20"N மணைமுகம் 
80°27'46.90"E உயர் 

 
தகோங்தகலதகதை சிைி தர்மய 
அைமயோ 

 
 வகோவில் 160 

7°31'37.90"N மணைமுகம் 

80°27'56.70"E உயர் 

 
ையவிரு கிைோம வகோவில் 

 
 வகோவில் 450 

7°31'54.70"N மணைமுகம் 
80°27'54.00"E குணைவு 

 
Shre மை இடம் 

 
 Shre  300 

7°32'11.10"N மணைமுகம் 
80°28'12.10"E உயர் 

 
நிபிலிகும்புை கல் விகோணை வகோவில் 

 
 வகோவில் 

250 
7°32'11.90"N மணைமுகம் 
80°28'35.40"E உயர் 

 
அல் மடூர் ஐம்மோ பள்ளிவோசல் 

 
 பள்ளிவோச
ல்  

800 
7°32'29.83"N மணைமுகம் 

80°29'6.77"E குணைவு 

 
Dethiliangதததிலிங்க சிைி யைதன் 
அைமயோ வகோவில் 

 
 வகோவில் 2000 

7°33'25.31"N மணைமுகம் 

80°27'50.74"E குணைவு 

 
நிடோ-உல்-இஸ்லோம் ஐம்மோ 
பள்ளிவோசல் 

 
பள்ளிவோசல் 

  
7°32'56.49"N மணைமுகம் 

80°29'25.52"E குணைவு 

 
கிர்ண்டிதகோல வமகோகிரி வைலோறு 
வகோவில் 

 
 வகோவில் 700 

7°34'42.50"N மணைமுகம் 

80°29'13.10"E குணைவு 

 
அல் பிைிவடோஸ் பள்ளிவோசல் 

 
பள்ளிவோசல் 700 

7°35'42.90"N மணைமுகம் 
80°29'41.70"E குணைவு 

 
வகோவில் 

 
 வகோவில் 1000 

7°36'1.90"N மணைமுகம் 
80°30'57.60"E குணைவு 

  
 வகோவில் 

1100 
7°36'31.64"N மணைமுகம் 
80°29'47.30"E குணைவு 
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ேிடயம்/சசாத்ேின்சபயர் ேதக  EW இருந்து 
தூைம் (m) 

GPS 
ஆள்கூறு 

ோக்க 
ெிதல 

வகோபோல்லோவ புைோை கல்டன் 
வகோவில் 

  300 
7°37'7.80"N மணைமுகம் 
80°30'48.30"E மத்திமம் 

சிைி சுமைைோம வகோவில்  வகோவில் 500 
7°39'43.10"N மணைமுகம் 
80°31'56.00"E குணைவு 

கங்கமுக ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 0 
7°44'44.65"N 

வநைடி 
80°34'20.89"E 

 
சிைி Jendrஅைமயோ வகோவில் 

 
 வகோவில் 1250 

7°45'2.20"N மணைமுகம் 
80°33'47.13"E குணைவு 

 
கும்புளுகல அைன்ய வகோவில் 

 
 வகோவில் 1350 

7°45'19.12"N மணைமுகம் 
80°34'0.57"E குணைவு 

 
வம்போவ ைஐமகோ விகோணை வகோவில் 

 
 வகோவில் 1500 

7°45'59.04"N மணைமுகம் 
80°34'50.04"E குணைவு 

  700 
7°48'12.41"N மணைமுகம் 
80°36'53.66"E குணைவு 

புனித ஐட் வதவோலயம் வதவோலயம்  1800 
7°51'21.27"N மணைமுகம் 
80°39'7.11"E குணைவு 

மடுள் குட்ட ஐம்மோ பள்ளிவோசல் பள்ளிவோசல் 0 
7°51'49.28"N 

வநைடி 
80°40'4.20"E 

 

ேம்பாே ைஐமகாேிகாதை   

வைலோற்று மதிப்பு மற்றும் நோட்டில், Kuveni தந்ணதயின் கோலத்தில் நிறுவப்பட்ட உள்ளது. (கிமு 
500 முன்). ததோல்தபோருள் மற்றும் வைலோற்று எச்சங்கள் தற்வபோது வகோவில் கட்டுமோன முன் 
பகுதியில் தவளிப்படுத்துகின்ைன. வைலோற்றுக்கு முந்ணதய ஆதோைங்களுடன் தகோண்ட தகவல் 
கிணடக்கவில்ணல கல் கருவிகள் கண்டுபிடிக்க வோய்ப்பு உள்ளது. கல்தவட்டுகள், போணை 
கருவிகள் அசோதோைை சிற்பங்கள், தசதுக்கல்கள், வடிவணமப்பு மற்றும் அணமப்புக்கள் 
வபோன்ைணவ மற்றும் பிை பண்புகள போணை குணக. அைச மைம், பட வடீுகள், Dagaba / Chaitya, 
Sangawasya / அலுவலக, Dharmashalawa, பிைகோசிக்கிைது. ஒரு ஏரி இடது பக்கத்தில் 
அணமந்துள்ளதுடன் சுற்ைியுள்ள பகுதியில் வகோவில் தபரும் தகோண்டுள்ளது.  

முன்தமோழியப்பட்ட கடுகதிப்போணத தசல்வழியில் சிைிய அளவிலோனவதவோலயம், Sangawasaya (55 
மீ) இல் உள்ளது, எனவவ இந்த வகோவில் வநைடி தோக்கத்ணத கீழ் பரிசீலிக்க முடியும் மற்றும் 
வதீியில் வடிவணமப்பு பண்புகள் வமவல தசயல்படுத்தப்பட வவண்டும் என்ைோல் தகர்க்கப்பட்டு 
விடும். பண்ணடய அைச  மைம் மற்றும் 80 மீ ததோணலவில் அதிவவக வதீி (L) மத்தியவகோட்டில்  
இருந்து அணமந்துள்ளது. கட்டுமோனம் கோைைமோக மிக அதிக போதிப்புகள் ஏற்பட முடியும். 
அதிவவக போணத மற்றும் வகோவில் என்பனவற்றுக்கிணடவய எந்த பூவகோள-உருவ தணட எதுவும் 
இல்ணல. இணைச்சல், அதிர்வுகள், தூசி, வோயுக், துகள்கள், கோற்று மற்றும் நீர் மோசுபோடு, நீர் வதக்கம் 
வபோன்ைணவ போதிப்புகள் எற்படும். கட்டுமோன தபோருள் கூட்டோய் இருந்து போதிப்புகள் மற்றும் 
வசதங்கள் ஏற்படலோம் என எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. அணுகு வதீி முற்ைிலும் தடுக்கப்படும் மற்றும் 
சமூகத்தில் தங்கள் மத உரிணமகள் இழக்க வநரிடும். 



 

இறுதி சுற்ைோடல் தோக்க கற்ணக அைிக்ணக - CEP கட்டங்கள் 1, 2மற்றும்  4 (கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள )   169 

ேம்பாே ைஐமகாேிகாதை   

வைலோற்று மதிப்பு மற்றும் நோட்டில், Kuveni தந்ணதயின் கோலத்தில் நிறுவப்பட்ட உள்ளது. (கிமு 
500 முன்). ததோல்தபோருள் மற்றும் வைலோற்று எச்சங்கள் தற்வபோது வகோவில் கட்டுமோன முன் 
பகுதியில் தவளிப்படுத்துகின்ைன. வைலோற்றுக்கு முந்ணதய ஆதோைங்களுடன் தகோண்ட தகவல் 
கிணடக்கவில்ணல கல் கருவிகள் கண்டுபிடிக்க வோய்ப்பு உள்ளது. கல்தவட்டுகள், போணை 
கருவிகள் அசோதோைை சிற்பங்கள், தசதுக்கல்கள், வடிவணமப்பு மற்றும் அணமப்புக்கள் 
வபோன்ைணவ மற்றும் பிை பண்புகள போணை குணக. அைச மைம், பட வடீுகள், Dagaba / Chaitya, 
Sangawasya / அலுவலக, Dharmashalawa, பிைகோசிக்கிைது. ஒரு ஏரி இடது பக்கத்தில் 
அணமந்துள்ளதுடன் சுற்ைியுள்ள பகுதியில் வகோவில் தபரும் தகோண்டுள்ளது.  

முன்தமோழியப்பட்ட கடுகதிப்போணத தசல்வழியில் சிைிய அளவிலோனவதவோலயம், Sangawasaya (55 
மீ) இல் உள்ளது, எனவவ இந்த வகோவில் வநைடி தோக்கத்ணத கீழ் பரிசீலிக்க முடியும் மற்றும் 
வதீியில் வடிவணமப்பு பண்புகள் வமவல தசயல்படுத்தப்பட வவண்டும் என்ைோல் தகர்க்கப்பட்டு 
விடும். பண்ணடய அைச  மைம் மற்றும் 80 மீ ததோணலவில் அதிவவக வதீி (L) மத்தியவகோட்டில்  
இருந்து அணமந்துள்ளது. கட்டுமோனம் கோைைமோக மிக அதிக போதிப்புகள் ஏற்பட முடியும். 
அதிவவக போணத மற்றும் வகோவில் என்பனவற்றுக்கிணடவய எந்த பூவகோள-உருவ தணட எதுவும் 
இல்ணல. இணைச்சல், அதிர்வுகள், தூசி, வோயுக், துகள்கள், கோற்று மற்றும் நீர் மோசுபோடு, நீர் வதக்கம் 
வபோன்ைணவ போதிப்புகள் எற்படும். கட்டுமோன தபோருள் கூட்டோய் இருந்து போதிப்புகள் மற்றும் 
வசதங்கள் ஏற்படலோம் என எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. அணுகு வதீி முற்ைிலும் தடுக்கப்படும் மற்றும் 
சமூகத்தில் தங்கள் மத உரிணமகள் இழக்க வநரிடும். 

4.3. சூழலியல் ோக்கம்  

திட்டத்தின் கட்டுமோன பிரிவு, வசமிப்பு தளம் மற்றும் ததோழிலோளி முகோம்களில், தணையில் குழி 
தவட்டுதல் பூர்த்திதசய்தல், போணை தவடித்தல், மற்றும் துணளயிடல் என்பன தபோதுவோக வதீி 
கட்டுமோன திட்டங்களில் ஈடுபட்டு மற்ை சிவில் பணடப்புகள், என்பனவற்ைோல் சுற்ைோடல் 
விணளவுகணள ஏற்படுத்தக்கூடும்  

4.3.1. புேிக்குரிய ோழிடங்கதைப் சுற்றாடல் பாேிப்புகள் 

4.3.1.1. இயற்தக ோழ்ேிடங்கள் மற்றும் ேசிப்பிட துண்டாக்கல் இழப்பு 

முன்தமோழியப்பட்ட CEP ஒரு மனிதர்கள் (முக்கியமோக விவசோய சுற்ைோடல் மற்றும் வடீ்டு 
வதோட்டங்கள்) தபரிதும் அல்லது மிதமோன மோற்ைம் வோழ்விடங்களில் ஏற்படுகின்ைது. முக்கிய 
இயற்ணக வோழ்விடங்கள் அதிவவக ஆைம்ப வடிவணமப்பு வபோது தவிர்க்கப்பட வவண்டும். 
ஆயினும், உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் கோைைமோக இயற்ணக புவிக்குரிய வோழ்விடங்கள் ஒரு 
கைிசமோன இழப்பு. மற்றும் துண்டோக்கல் ஏற்படுகின்ைது. தளங்களில் தசல்வழியில் துப்பைவு 
தசய்தல்  கோைைமோக தோக்கம் ஏற்படும். சில பகுதிகளில் மிகவும் கடுணமயோக இருக்கும். 

விலங்கு இயக்கம் மற்றும் பிை சுற்ைோடல் என்பனவற்ைில் உள்ளது. இயற்ணக முக்கிய 
வோழ்விடங்கள் இணடவய பகுதியில், தணடகள் இன்ைி அவற்ைின் உயிரியல் வதணவகணள பூர்த்தி 
சுதந்திைமோக தசல்ல அனுமதிக்கும் இயற்ணக இணைப்பு உயர் மட்டங்களில் ஏற்படும். இயற்ணக 
இணைப்பு இைண்டு கோைைங்களுக்கோக முக்கியம்: 

• பல விலங்குகள் தங்கள், தினசரி பருவகோல மற்றும் அடிப்பணட உயிரியல் வதணவகணள 
பூர்த்தி தசய்ய பல்வவறு வோழ்விடங்கள் அடிக்கடி நகர்கின்ைது 
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• பிைோந்திய தமட்டோ மக்கள் பைோமரித்தல் மற்றும் மக்களுக்குள் உள்ளினப்தபருக்கத்திற்கு 
ஆபத்துக்கணள குணைப்பதற்கோன, கணலக்கப்பட வவண்டும், 

குணைக்கப்பட்ட இயற்ணக இணைப்பு மற்றும் வதீிகள் கோைைமோக அதிக வன இைப்பு ஏற்படலோம். 
வணையறுக்கப்பட்ட இயக்கங்கள், குணைந்த இனப்தபருக்க விகிதங்கள், இறுதியில் ஒட்டுதமோத்த 
குணைந்த மக்கள் ததோணக ஏற்படும். 

தநடுஞ்வதீி கட்டுமோனத்தில் தவட்டுதல் மற்றும் பூர்த்தி தசய்யும் நடவடிக்ணககளில் 
ஈடுபடுத்துகிைது. அங்கு பூர்த்தி நடவடிக்ணககணள வதணவப்படும் இடங்களில், விலங்கு இயக்கம் 
என வலுவோன தணடகள் ஏற்படும்  

மீரிகம பலா மை ேனம் 

அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு Ch 6 + 540 மற்றும் 6 + 840 இணடவய வதீி  "மீரிகம வகோச் Kele" கோடுகள் 
வழியோக தசல்கிைது. இதில் சுமோர் 0.67 தெக்வடர் (30 மீ சைோசரியோக வரிணசயில்) ஒரு அளவிற்கு 
57.9 தெக்வடர் வனத்தில் இருந்து நிைந்தைமோக இழக்கப்படும். முன்தமோழியப்பட்ட இணைப்பு வதீி 
சுமோர் 30 மற்றும் 27 தெக்வடர் நிலப்பைப்பில் இைண்டு பகுதிகளில் இந்த வதோட்ட வனத்திணன 
இருகூைோக்கும். எனவவ, முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீியில் எதிர்மணையோக தோவை மற்றும் 
விலங்கு சமூகங்கள் மீது போதிக்கும், (படம் 4.1). 

வனத்தில் வோழும் விலங்கு இனங்கள் (குைிப்போக போலூட்டிகள், ஊர்வன மற்றும் நீர்நில வோழ்வன)  
கோடு மற்றும் மெோ ஓயோ வனத்தில் இணடவய இலவச இயக்கத்ணத போதிக்கப்படும். இந்த 
வனத்தில் வசிக்கும் விலங்கினங்கள் நீரின் ஒரு குைிப்பிடத்தக்க மூலமோக இருக்கலோம். 
விலங்குகள் மோற்று நீர் ஆதோைங்கள் வதடி மனித குடிவயற்ைங்கள் வநோக்கி தசல்ல கூடும் 
எதிர்போைோத மனித-வனஐவைோசி வமோதல் ஏற்படலோம். 

 
உரு 4.1: மீரிகம பலோ மை வனம் வோர்விட இழப்பு (Ch 6+540 to 6+840) 

ேைீகலகந்ே ேனம் 

அதிவவக கட்டுமோன, கோைைமோக சுமோர் 1.5 தெக்வடர் ஒரு அளவிற்கு இழப்பு (60 மீ சைோசரியோக 
வரிணசயில்)  164 தெக்வடர் தமோத்த நிலப்பைப்பு இருந்து இருக்கும். முன்தமோழியப்பட்ட 
அதிவவக ததற்கு விளிம்பில் வசர்த்து கடந்து இருக்கும். கோட்டு பகுதி துண்டோக்கும், ஆனோல் 
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அதிவவக  போணத கட்டுமோனம் விலங்கு சமூகங்களிக் சுதந்திைமோக தசல்ல தணடயோக 
தசயல்படலோம் தவவ்வவறு வோழ்விடம் இணைப்பிணன (படம் 4.2) கோட்டுகின்ைது. வனத்தில் 
(குைிப்போக போலூட்டிகள், ஊர்வன மற்றும் நீர்நில வோழ்வன) வோழும் விலங்கு இனங்கள் அதிவவக 
போணத கோைைமோக கோடுகள் மற்றும் குடோ ஓயோ இணடவய தங்கள் இலவச இயக்கம் 
போதிக்கப்படும்.  

 
உரு 4.2: ோழ்ேிட இழப்பு  மற்றும் ேைீகலகந்ே ேனம் (Ch 58 + 550)  

 

 

 

 

 

 

 

கிரிந்ேிசகால ேனம் 

இந்த வனத்தில் பலோ-மவகோகனி Nikamada எஸ்வடட் மற்றும் DeduruOya எல்ணலயோக உள்ளது. 
நீவைோணட விளிம்பில் ஆற்ைங்கணை தோவைங்கள் தகோண்டுள்ளது. நதி (தததுறு ஓயோ) வனத்தில் 
வசிக்கும் விலங்குகளுக்கு நீர்  ஆதோைமோக விளங்குகிைது. முன்தமோழியப்பட்ட CEP அத் ≈ 16 +500 
ஆற்ைில் விளிம்பில் தநருக்கமோக கோடுகள் வழியோக கடந்து,  தசல்கிைமு இதனோல் வனத்தில் 
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ஒரு குறுகிய துண்டு இழக்கப்படும். வனத்தில் (≈ 90 +340 CH தசய்ய Ch≈90 + 020 இருந்து) சுமோர் 
310 மீ தூைத்தில் மூலம் கட் ஆஃப் வதீிவழி நதியில் இருந்து இருக்க வவண்டும். அதிவவக கோடுகள் 
மற்றும் தததுறு ஓயோ (படம் 4.3) இணடவய தங்கள் இலவச இயக்கத்ணதயும் தடுக்கும் இந்த 
வனத்தில் வோழும் விலங்கு இனங்கள் போதிக்கும் 

 
உரு 4.3: கிரிந்திதகோல வனம் வோழ்விட இழப்பு (Ch 90+020) 

சகசகடறலண்ட ேனம் 

முன்தமோழியப்பட்ட CEP இைண்டு வோழ்விடங்களில் நிைந்தை இழப்ணப ஏற்படுத்தும் (Ch≈103 + 750 
≈ 105 +000 CH க்கு) சுற்ைி எல்லோ இடங்களிலும் கோடுகள் விளிம்பில் கடந்து  தசல்லும். வமலும், 
வனத்தில் உள்ள விலங்குகள் நீர் ஆதோைமோன நீவைோணடகளின் அணுணல தடுக்கும். 
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சகனசேன்ன ேனம்  

இந்த கோடுகள் இயற்ணக மற்றும் வதோட்ட பிரிவுகள் உள்ளடங்குவவதோடு, வனத்துணையினோல்  
போதுகோக்கப்பட்ட வனம் இன அைிவிக்கப்பட்டது . இது, குருநோகல் பகுதியில் வபோன்ைஉள்ளதுடன்  
மோன் இனங்களில் கோைப்படுகின்ை சில ஆவைோக்கியமோன இயற்ணக மற்றும் குடியுரிணம கோடுகள் 
ஒன்ைோகும் மோன் மற்றும் civets இங்வக பதிவு தசய்யப்படுகின்ைன. இந்த Ch≈106 + 800 CH க்கு, 
பிரிவுகளில் அதிவவக மூலம் (படம் 4.4) துண்டோடப்படுகின்ைது. கடுகதிப்போணதயினோல்  Ch≈106+100 
to Ch ≈ 106 +500 (≈400m), Ch≈106+800 to Ch ≈ 107+220 (≈420m) and Ch≈107+400 to Ch ≈ 108 +000 (≈600m) 
துண்டோடப்படுகின்ைது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
உரு 4.4: சகனசேன்ன ேனம்  ோழ்ேிட இழப்பு (Ch 106+100)  



 

இறுதி சுற்ைோடல் தோக்க கற்ணக அைிக்ணக - CEP கட்டங்கள் 1, 2மற்றும்  4 (கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள )   174 

ஒமறசகால்ல ேனம் 

இந்த கோடுகள் இயற்ணக மற்றும் வதோட்ட பிரிவுகள் உள்ளடங்குவவதோடு, வனத்துணையினோல்  
போதுகோக்கப்பட்ட வனம் இன அைிவிக்கப்பட்டது . இது, குருநோகல் பகுதியில் வபோன்ைஉள்ளதுடன்  
மோன் இனங்களில் கோைப்படுகின்ை சில ஆவைோக்கியமோன இயற்ணக மற்றும் குடியுரிணம கோடுகள் 
ஒன்ைோகும் மோன் மற்றும் civets இங்வக பதிவு தசய்யப்படுகின்ைன. இந்த Ch≈106 + 800 CH க்கு, 
பிரிவுகளில் அதிவவக மூலம் (படம் 4.4) துண்டோடப்படுகின்ைது 

 
உரு 4.5: ஒமைதகோல்ல வனம் வோழ்விட இழப்பு Ch ≈ 110 + 350)   

ோமறகந்ே ேனம்  

வதீிவழி இந்த போணை-கற்களின்வழிவய ஆதிக்கம் கோடுகள் வழியோக கடந்து,  வனத்தின் ஒரு 
குறுகிய துண்டு இழக்கப்படும் (படம் 4.6). 

Henegerarala
nda 
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உரு 4.6: நட்டனகந்த போணையுடன் வம்பைகந்த வனம் அணமவிடம்  

சகட்டிகனகந்ே 

இந்த கோடுகள் இயற்ணக மற்றும் வதோட்ட பிரிவுகள் உள்ளடங்குவவதோடு, வனத்துணையினோல்  
போதுகோக்கப்பட்ட வனம் இன அைிவிக்கப்பட்டது . இது, குருநோகல் பகுதியில் வபோன்ைஉள்ளதுடன்  
மோன் இனங்களில் கோைப்படுகின்ை சில ஆவைோக்கியமோன இயற்ணக மற்றும் குடியுரிணம கோடுகள் 
ஒன்ைோகும் மோன் மற்றும் civets இங்வக பதிவு தசய்யப்படுகின்ைன. இந்த Ch≈106 + 800 CH க்கு, 
பிரிவுகளில் அதிவவக மூலம் (படம் 4.4) துண்டோடப்படுகின்ைது 
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உரு 4.7:  கதிகன கந்த வனம்  

4.3.1.2. மனிேனால் உருோக்கப்பட்ட ோழ்ேிடங்கைில் இழப்பு  

முன்தமோழியப்பட்ட CEP தபரிய விகிதம் மனிதர்கள் (முக்கியமோக விவசோய சுற்ைோடல் மற்றும் 
வடீ்டுத் வதோட்டங்கள்) மூலம் தபரிதும் அல்லது மிதமோன மோற்ைம் தசய்யப்பட்ட 
வோழ்விடங்களில் அணமந்துள்ளது. தநல் வயல்கள், ததன்னந்வதோப்புகள், மற்ை சிறு பயிர்கள் 
வதோட்டங்களில் (உ தோ. பப்போளி, வோணழ) மற்றும் தோவை மற்றும் உயிரினங்கள் முக்கிய 
வோழ்விடங்கள் வழங்கும் வடீ்டு வதோட்டங்கள் இழக்கப்படும். கள ஆய்வுக் அடர்த்தியோக 
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தோவைங்கள் வடீ்டில் வதோட்டங்கள் வசிக்கும் நோட்டிற்கு உரித்தோன பைணவகள் பல்வவறு 
பதிவு தசய்யப்பட்டன. இந்த வடீ்டில் வதோட்டங்கள், இணை வதடும் பைணவகள் ஓய்வு மற்றும் 
இனப்தபருக்க வசதி என்பனவற்ணை வழங்கும். பல போலூட்டிகள் (civets, கீரி, மோதபரும் அைில், 
குைங்குகள் மற்றும் எலிகள் வபோன்ைணவயும் மற்றும் shrews சிைிய போலூட்டிகள்), ஊர்வன 
என்பனவற்ைில் தோக்கங்கள் எற்படும். 

4.3.1.3. ோேை மற்றும் மண் / குப்தபகள் சபாருத்ேமற்ற அகற்றல் காைைமாக 
சுற்றாடல் பாேிப்புகள் 

இயற்ணக வோழ்விடங்கள் மீது கழிவு / குப்ணபகள் கவனக்குணைவோக குவிக்கும் வபோது வோழ்விட 
இழப்பு மற்றும் தைக்குணைவு ஏற்படுத்தலோம். இந்த போதிப்பின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நிணலவபறு 
தபோறுத்து வவறுபடலோம்,  

4.3.1.4. சோழிலாைர்கள் மற்றும் அேர்கைது முகாமில் சசயற்பாடுகள் மூலம் 
சூழியல் சோந்ேைவுகள் 

ததோழிலோளி முகோமில் தளங்கள் இருந்து குப்ணபயோக, சுகோதோை கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 
தகோட்டுவதோல் பல போதகமோன விணளவுகள், எற்படும்.  தோவை இணசவு, மற்றும் கோடுகளில் 
இருந்து விைகு வசகரிப்பு விலங்கு இனங்கள் வவட்ணட என்பன போதிப்ணப எற்படுத்தும். 
திைந்ததவளிகளில் குப்ணபகணளக் தகோட்டுவதோல் நுளம்பு, ஈக்கள் தபருகுவதுடன்  எலிகள் 
மற்றும் கோகங்கள் பைவல் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிக்க முடியும். குப்ணப தகோட்டுதல் கோட்டு 
விலங்குகள் ஈர்க்க முடியும். ததோழிலோளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகோமில் தோக்க 
நடவடிக்ணககள் கட்டுமோன பிரிவு கட்டத்தில் மிதமோனதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

4.3.1.5. கட்டுமான ோகனங்கள் மற்றும் அேற்றின் ெடேடிக்தகைில் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் கட்டுமோன கட்டத்தின்வபோது கனைக இயந்திைங்கள் மற்றும் கட்டுமோன 
வோகனங்கள் பயன்படுத்தும். கோடுகள் வபோன்று மற்றும் நீர்வோழ் / ஈைநிலம்வபோன்ை 
வோழ்விடங்களில் அருகில், நுண்ணமயோன வோழ்விடங்களில் வபோன்ை வோகனங்கணள 
கவனக்குணைவோக உட்டம்  தோவைங்கள், விலங்குகள் மற்றும் வோழ்விடங்கள் கடுணமயோன 
அழிவுக்குத் ஏற்படுத்தும். மண் அழுத்துதல் மற்றும் ததோந்தைவுகள் வோகன  தரிப்பிடம் எண்தைய் 
கசிவுகள் மற்றும் பைோமரிப்பு பகுதிகளில் எதிர்மணை சூழியல் தோக்கங்கள் கட்டுமோன கட்டத்தில் 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. 

4.3.1.6. சோழிலாைர்கள் மற்றும் அேர்கைது முகாமில் சசயற்பாடுகள் மூலம் 
சூழியல் சோந்ேைவுகள் 

ததோழிலோளி முகோமில் தளங்கள் இருந்து குப்ணபயோக, சுகோதோை கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 
தகோட்டுவதோல் பல போதகமோன விணளவுகள், எற்படும்.  தோவை இணசவு, மற்றும் கோடுகளில் 
இருந்து விைகு வசகரிப்பு விலங்கு இனங்கள் வவட்ணட என்பன போதிப்ணப எற்படுத்தும். 
திைந்ததவளிகளில் குப்ணபகணளக் தகோட்டுவதோல் நுளம்பு, ஈக்கள் தபருகுவதுடன்  எலிகள் 
மற்றும் கோகங்கள் பைவல் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிக்க முடியும். குப்ணப தகோட்டுதல் கோட்டு 
விலங்குகள் ஈர்க்க முடியும். ததோழிலோளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகோமில் தோக்க 
நடவடிக்ணககள் கட்டுமோன பிரிவு கட்டத்தில் மிதமோனதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 
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4.3.1.7. கட்டுமான ோகனங்கள் மற்றும் அேற்றின் ெடேடிக்தகைில் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் கட்டுமோன கட்டத்தின்வபோது கனைக இயந்திைங்கள் மற்றும் கட்டுமோன 
வோகனங்கள் பயன்படுத்தும். கோடுகள் வபோன்று மற்றும் நீர்வோழ் / ஈைநிலம்வபோன்ை 
வோழ்விடங்களில் அருகில், நுண்ணமயோன வோழ்விடங்களில் வபோன்ை வோகனங்கணள 
கவனக்குணைவோக உட்டம்  தோவைங்கள், விலங்குகள் மற்றும் வோழ்விடங்கள் கடுணமயோன 
அழிவுக்குத் ஏற்படுத்தும். மண் அழுத்துதல் மற்றும் ததோந்தைவுகள் வோகன  தரிப்பிடம் எண்தைய் 
கசிவுகள் மற்றும் பைோமரிப்பு பகுதிகளில் எதிர்மணை சூழியல் தோக்கங்கள் கட்டுமோன கட்டத்தில் 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. 

4.3.1.8. மனிேனால் உருோக்கப்பட்ட ோழ்ேிடங்கைில் இழப்பு  

முன்தமோழியப்பட்ட CEP தபரிய விகிதம் மனிதர்கள் (முக்கியமோக விவசோய சுற்ைோடல் மற்றும் 
வடீ்டுத் வதோட்டங்கள்) மூலம் தபரிதும் அல்லது மிதமோன மோற்ைம் தசய்யப்பட்ட 
வோழ்விடங்களில் அணமந்துள்ளது. தநல் வயல்கள், ததன்னந்வதோப்புகள், மற்ை சிறு பயிர்கள் 
வதோட்டங்களில் (உ தோ. பப்போளி, வோணழ) மற்றும் தோவை மற்றும் உயிரினங்கள் முக்கிய 
வோழ்விடங்கள் வழங்கும் வடீ்டு வதோட்டங்கள் இழக்கப்படும். கள ஆய்வுக் அடர்த்தியோக 
தோவைங்கள் வடீ்டில் வதோட்டங்கள் வசிக்கும் நோட்டிற்கு உரித்தோன பைணவகள் பல்வவறு 
பதிவு தசய்யப்பட்டன. இந்த வடீ்டில் வதோட்டங்கள், இணை வதடும் பைணவகள் ஓய்வு மற்றும் 
இனப்தபருக்க வசதி என்பனவற்ணை வழங்கும். பல போலூட்டிகள் (civets, கீரி, மோதபரும் அைில், 
குைங்குகள் மற்றும் எலிகள் வபோன்ைணவயும் மற்றும் shrews சிைிய போலூட்டிகள்), ஊர்வன 
என்பனவற்ைில் தோக்கங்கள் எற்படும். 

4.3.1.9. ோேை மற்றும் மண் / குப்தபகள் சபாருத்ேமற்ற அகற்றல் காைைமாக 
சுற்றாடல் பாேிப்புகள் 

இயற்ணக வோழ்விடங்கள் மீது கழிவு / குப்ணபகள் கவனக்குணைவோக குவிக்கும் வபோது வோழ்விட 
இழப்பு மற்றும் தைக்குணைவு ஏற்படுத்தலோம். இந்த போதிப்பின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நிணலவபறு 
தபோறுத்து வவறுபடலோம்,  

4.3.1.10. சோழிலாைர்கள் மற்றும் அேர்கைது முகாமில் சசயற்பாடுகள் மூலம் 
சூழியல் சோந்ேைவுகள் 

ததோழிலோளி முகோமில் தளங்கள் இருந்து குப்ணபயோக, சுகோதோை கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 
தகோட்டுவதோல் பல போதகமோன விணளவுகள், எற்படும்.  தோவை இணசவு, மற்றும் கோடுகளில் 
இருந்து விைகு வசகரிப்பு விலங்கு இனங்கள் வவட்ணட என்பன போதிப்ணப எற்படுத்தும். 
திைந்ததவளிகளில் குப்ணபகணளக் தகோட்டுவதோல் நுளம்பு, ஈக்கள் தபருகுவதுடன்  எலிகள் 
மற்றும் கோகங்கள் பைவல் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிக்க முடியும். குப்ணப தகோட்டுதல் கோட்டு 
விலங்குகள் ஈர்க்க முடியும். ததோழிலோளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகோமில் தோக்க 
நடவடிக்ணககள் கட்டுமோன பிரிவு கட்டத்தில் மிதமோனதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 
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4.3.1.11. கட்டுமான ோகனங்கள் மற்றும் அேற்றின் ெடேடிக்தகைில் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் கட்டுமோன கட்டத்தின்வபோது கனைக இயந்திைங்கள் மற்றும் கட்டுமோன 
வோகனங்கள் பயன்படுத்தும். கோடுகள் வபோன்று மற்றும் நீர்வோழ் / ஈைநிலம்வபோன்ை 
வோழ்விடங்களில் அருகில், நுண்ணமயோன வோழ்விடங்களில் வபோன்ை வோகனங்கணள 
கவனக்குணைவோக உட்டம்  தோவைங்கள், விலங்குகள் மற்றும் வோழ்விடங்கள் கடுணமயோன 
அழிவுக்குத் ஏற்படுத்தும். மண் அழுத்துதல் மற்றும் ததோந்தைவுகள் வோகன  தரிப்பிடம் எண்தைய் 
கசிவுகள் மற்றும் பைோமரிப்பு பகுதிகளில் எதிர்மணை சூழியல் தோக்கங்கள் கட்டுமோன கட்டத்தில் 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. 

4.3.1.12. மனிேனால் உருோக்கப்பட்ட ோழ்ேிடங்கைில் இழப்பு  

முன்தமோழியப்பட்ட CEP தபரிய விகிதம் மனிதர்கள் (முக்கியமோக விவசோய சுற்ைோடல் மற்றும் 
வடீ்டுத் வதோட்டங்கள்) மூலம் தபரிதும் அல்லது மிதமோன மோற்ைம் தசய்யப்பட்ட 
வோழ்விடங்களில் அணமந்துள்ளது. தநல் வயல்கள், ததன்னந்வதோப்புகள், மற்ை சிறு பயிர்கள் 
வதோட்டங்களில் (உ தோ. பப்போளி, வோணழ) மற்றும் தோவை மற்றும் உயிரினங்கள் முக்கிய 
வோழ்விடங்கள் வழங்கும் வடீ்டு வதோட்டங்கள் இழக்கப்படும். கள ஆய்வுக் அடர்த்தியோக 
தோவைங்கள் வடீ்டில் வதோட்டங்கள் வசிக்கும் நோட்டிற்கு உரித்தோன பைணவகள் பல்வவறு 
பதிவு தசய்யப்பட்டன. இந்த வடீ்டில் வதோட்டங்கள், இணை வதடும் பைணவகள் ஓய்வு மற்றும் 
இனப்தபருக்க வசதி என்பனவற்ணை வழங்கும். பல போலூட்டிகள் (civets, கீரி, மோதபரும் அைில், 
குைங்குகள் மற்றும் எலிகள் வபோன்ைணவயும் மற்றும் shrews சிைிய போலூட்டிகள்), ஊர்வன 
என்பனவற்ைில் தோக்கங்கள் எற்படும். 

4.3.2. சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின்தபாது சுற்றாடல் பாேிப்புகள் 

4.3.2.1. ேேீியில் சகால்லப்படல்   

வதீி பலி அதிவவக தநடுஞ்வதீிகள் மிக அதிகமோக கண்கோைிக்கப்பட்டும் போதகமோன 
விணளவுகளில் ஒன்ைோகும்.. மிகவும் போதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் சில போலூட்டிகள், 
(குைங்குகள், கீரி, மோன், civets மற்றும் சிைிய பூணனகள்) மற்றும் ஊர்வன (போம்புகள், பல்லிகள்) 
உள்ளன. எனினும், தநடுஞ்வதீிகள் ததோடர்புணடய பிை இடங்களில் வதீி பலி அனுபவத்தின்படி 
வநைத்துடன் குணைய முணனகின்ைன, (பிைவுன் & பிைவுன் 2013). இந்த வதீி விபத்துக்கள் கோைைமோக 
தகோணல தசய்யப்படுகின்ை ஆபத்ணத தவிர்க்க கற்ைல் விலங்குகள் அல்லது பகுதியில் உள்ள 
தனியன்கள் கோைைமோக இருக்கலோம். 

ஆைம்ப தசயல்போட்டு கோலகட்டத்தில், வடீ்டு மற்றும் கோட்டு விலங்குகளில்  போதகமோன 
விணளவுகணள ஏற்படுத்தும், அதிவவக வோகனங்கள் ஏற்படுகிைது விலங்கு வதீி பலி அதிகரிப்பு 
இருக்கும் வோய்ப்பு உள்ளது. வடீ்டு விலங்குகள் (குைிப்போக நோய்கள்) வதீி பலி ஒரு கவணல 
உள்ளது. இந்த தடுப்பு நடவடிக்ணககணள தசயல்படுத்துவது மூலம் ஒரு குறுகிய கோல மற்றும் 
தபரும்போலும் மீளக்கூடிய தோக்கமோக உள்ளது. 

4.3.2.2. துண்டாடப்பட்ட ேசிப்பிடங்கைில் ேிலங்கு இயக்கங்கள் 

வோழ்விடங்களில் தபோருத்தமோன இணைப்பு இல்ணலயோயின், இது குைிப்போக குைங்குகள், மோன்கள், 
மீன்பிடி தபரிய போலூட்டிகள் போதிக்கும். முன்தமோழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்ணககணள 
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வழங்கப்படும். அதிவவக பணதயோல் வோழ்விடம் பிரிக்கப்பட்டதுடன் விலங்கினங்கவளோடு ஒரு 
பிைச்சணன ஒன்ைோகவவ ததோடரும் இந்த தோக்க தன்ணம, குைிப்பிடத்தக்க குறுகிய மற்றும் நீண்ட 
கோலமோவது.  

4.3.2.3. ேேீியில் சகால்லப்படல்   

வதீி பலி அதிவவக தநடுஞ்வதீிகள் மிக அதிகமோக கண்கோைிக்கப்பட்டும் போதகமோன 
விணளவுகளில் ஒன்ைோகும்.. மிகவும் போதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் சில போலூட்டிகள், 
(குைங்குகள், கீரி, மோன், civets மற்றும் சிைிய பூணனகள்) மற்றும் ஊர்வன (போம்புகள், பல்லிகள்) 
உள்ளன. எனினும், தநடுஞ்வதீிகள் ததோடர்புணடய பிை இடங்களில் வதீி பலி அனுபவத்தின்படி 
வநைத்துடன் குணைய முணனகின்ைன, (பிைவுன் & பிைவுன் 2013). இந்த வதீி விபத்துக்கள் கோைைமோக 
தகோணல தசய்யப்படுகின்ை ஆபத்ணத தவிர்க்க கற்ைல் விலங்குகள் அல்லது பகுதியில் உள்ள 
தனியன்கள் கோைைமோக இருக்கலோம். 

ஆைம்ப தசயல்போட்டு கோலகட்டத்தில், வடீ்டு மற்றும் கோட்டு விலங்குகளில்  போதகமோன 
விணளவுகணள ஏற்படுத்தும், அதிவவக வோகனங்கள் ஏற்படுகிைது விலங்கு வதீி பலி அதிகரிப்பு 
இருக்கும் வோய்ப்பு உள்ளது. வடீ்டு விலங்குகள் (குைிப்போக நோய்கள்) வதீி பலி ஒரு கவணல 
உள்ளது. இந்த தடுப்பு நடவடிக்ணககணள தசயல்படுத்துவது மூலம் ஒரு குறுகிய கோல மற்றும் 
தபரும்போலும் மீளக்கூடிய தோக்கமோக உள்ளது. 

4.3.2.4. துண்டாடப்பட்ட ேசிப்பிடங்கைில் ேிலங்கு இயக்கங்கள் 

வோழ்விடங்களில் தபோருத்தமோன இணைப்பு இல்ணலயோயின், இது குைிப்போக குைங்குகள், மோன்கள், 
மீன்பிடி தபரிய போலூட்டிகள் போதிக்கும். முன்தமோழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்ணககணள 
வழங்கப்படும். அதிவவக பணதயோல் வோழ்விடம் பிரிக்கப்பட்டதுடன் விலங்கினங்கவளோடு ஒரு 
பிைச்சணன ஒன்ைோகவவ ததோடரும் இந்த தோக்க தன்ணம, குைிப்பிடத்தக்க குறுகிய மற்றும் நீண்ட 
கோலமோவது.  

4.3.2.5. ேேீியில் சகால்லப்படல்   

வதீி பலி அதிவவக தநடுஞ்வதீிகள் மிக அதிகமோக கண்கோைிக்கப்பட்டும் போதகமோன 
விணளவுகளில் ஒன்ைோகும்.. மிகவும் போதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் சில போலூட்டிகள், 
(குைங்குகள், கீரி, மோன், civets மற்றும் சிைிய பூணனகள்) மற்றும் ஊர்வன (போம்புகள், பல்லிகள்) 
உள்ளன. எனினும், தநடுஞ்வதீிகள் ததோடர்புணடய பிை இடங்களில் வதீி பலி அனுபவத்தின்படி 
வநைத்துடன் குணைய முணனகின்ைன, (பிைவுன் & பிைவுன் 2013). இந்த வதீி விபத்துக்கள் கோைைமோக 
தகோணல தசய்யப்படுகின்ை ஆபத்ணத தவிர்க்க கற்ைல் விலங்குகள் அல்லது பகுதியில் உள்ள 
தனியன்கள் கோைைமோக இருக்கலோம். 

ஆைம்ப தசயல்போட்டு கோலகட்டத்தில், வடீ்டு மற்றும் கோட்டு விலங்குகளில்  போதகமோன 
விணளவுகணள ஏற்படுத்தும், அதிவவக வோகனங்கள் ஏற்படுகிைது விலங்கு வதீி பலி அதிகரிப்பு 
இருக்கும் வோய்ப்பு உள்ளது. வடீ்டு விலங்குகள் (குைிப்போக நோய்கள்) வதீி பலி ஒரு கவணல 
உள்ளது. இந்த தடுப்பு நடவடிக்ணககணள தசயல்படுத்துவது மூலம் ஒரு குறுகிய கோல மற்றும் 
தபரும்போலும் மீளக்கூடிய தோக்கமோக உள்ளது. 
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4.3.2.6. துண்டாடப்பட்ட ேசிப்பிடங்கைில் ேிலங்கு இயக்கங்கள் 

வோழ்விடங்களில் தபோருத்தமோன இணைப்பு இல்ணலயோயின், இது குைிப்போக குைங்குகள், மோன்கள், 
மீன்பிடி தபரிய போலூட்டிகள் போதிக்கும். முன்தமோழியப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்ணககணள 
வழங்கப்படும். அதிவவக பணதயோல் வோழ்விடம் பிரிக்கப்பட்டதுடன் விலங்கினங்கவளோடு ஒரு 
பிைச்சணன ஒன்ைோகவவ ததோடரும் இந்த தோக்க தன்ணம, குைிப்பிடத்தக்க குறுகிய மற்றும் நீண்ட 
கோலமோவது.  

4.3.2.7. ேேீிபலி 

வதீி பலி அதிவவக தநடுஞ்வதீிகள் மிக அதிகமோக கண்கோைிக்கப்பட்டும் போதகமோன 
விணளவுகளில் ஒன்ைோகும்.. மிகவும் போதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் சில போலூட்டிகள், 
(குைங்குகள், கீரி, மோன், civets மற்றும் சிைிய பூணனகள்) மற்றும் ஊர்வன (போம்புகள், பல்லிகள்) 
உள்ளன. எனினும், தநடுஞ்வதீிகள் ததோடர்புணடய பிை இடங்களில் வதீி பலி அனுபவத்தின்படி 
வநைத்துடன் குணைய முணனகின்ைன, (பிைவுன் & பிைவுன் 2013). இந்த வதீி விபத்துக்கள் கோைைமோக 
தகோணல தசய்யப்படுகின்ை ஆபத்ணத தவிர்க்க கற்ைல் விலங்குகள் அல்லது பகுதியில் உள்ள 
தனியன்கள் கோைைமோக இருக்கலோம். 

4.4. ெீர், மண் மற்றும் ெில அதமப்பியல் மற்றும் காற்று ேைம் 
என்பனேற்றில் பாேிப்புகள் 

பகுேி 1 & 2 

ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

பகுதி 1 & 2 களில் உறுவல் ஓயோ, அட்டநோகலு ஓயோ, Diyaelleoya, அம்வபபுஸ்ஸ குடோ ஓயோ, மெோ 
ஓயோ, குடோ ஓயோ, மகுறு ஓயோ, தததுறு ஓயோ, Kimbulwana ஓயோ, Welamitiya ஓயோ, தம்புள்ணள ஓயோ 
மற்றும் Mirisgoniya ஓயோ அணமந்துள்ளன.  பகுதி 1, 2 மற்றும் 4 உள்ள முக்கிய வமற்பைப்பு நீர் 
தபௌதீககள் உள்ளன திட்டம் பகுதியில். நீர்ப்நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் 
கோல்வோய்கள் திட்டம் பகுதியில் அவதோனிக்கப்பட்டது. 

தநடுஞ்வதீி, பரிமோற்றுகின்ை மற்றும் ததோடர்புணடய வசதிகள், தபோருள் மற்றும் இயந்திைங்கள் 
மற்றும் வசமிப்பு வசதிகள்,  முன்தமோழியப்பட்ட கட்டுமோன கட்டத்தில் நில துப்பைவு தவட்டும் 
நடவடிக்ணககள் அகழ்வு, தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல், மண் அகற்ைல் மற்றும் மண் 
உறுதிப்படுத்தல், அணுகல் வதீிகள் நிைப்ப உள்ளடக்கியது முக்கியமோக குைிப்போக மணழக் 
கோலங்களில் உயர் கலங்கள் மற்றும் நிைம், விணளவோக வமற்பைப்பில் நீரின் தை குணைவணடயும்.  
தணைஅழகுபடுத்தல். முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீி திட்டம் பகுதியில் தசல்படுத்தப்படுகிைது 
ஆற்ைின் மீது பியர்ஸ் கட்டுமோன தற்கோலிகமோக நீரின் கலங்கள் அதிகரிப்பதுடன் நிைந்தை போதிப்பு 
இருக்கும். நீரின் ஓட்டம் போதிக்கலோம். குழிகள்தவட்டும் பகுதியில் அரிப்பு உயர் விகிதங்கள் 
வழிவகுக்கும். தநடுஞ்வதீி, பரிமோற்றுகின்ை மற்றும் ததோடர்புணடய வசதிகள், தபோருள் மற்றும் 
இயந்திைங்கள் மற்றும் வசமிப்பு வசதிகள்,  முன்தமோழியப்பட்ட கட்டுமோன கட்டத்தில் நில 
துப்பைவு தவட்டும் நடவடிக்ணககள் அகழ்வு, தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல், மண் அகற்ைல் 
மற்றும் மண் உறுதிப்படுத்தல், அணுகல் வதீிகள் நிைப்ப உள்ளடக்கியது முக்கியமோக குைிப்போக 
மணழக் கோலங்களில் உயர் கலங்கள் மற்றும் நிைம், விணளவோக வமற்பைப்பில் நீரின் தை 
குணைவணடயும்.  தணைஅழகுபடுத்தல். முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீி திட்டம் பகுதியில் 
தசல்படுத்தப்படுகிைது ஆற்ைின் மீது பியர்ஸ் கட்டுமோன தற்கோலிகமோக நீரின் கலங்கள் 
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அதிகரிப்பதுடன் நிைந்தை போதிப்பு இருக்கும். நீரின் ஓட்டம் போதிக்கலோம். குழிகள்தவட்டும் 
பகுதியில் அரிப்பு உயர் விகிதங்கள் வழிவகுக்கும்.  

 தநடுஞ்வதீி, பரிமோற்றுகின்ை மற்றும் ததோடர்புணடய வசதிகள், தபோருள் மற்றும் இயந்திைங்கள் 
மற்றும் வசமிப்பு வசதிகள்,  முன்தமோழியப்பட்ட கட்டுமோன கட்டத்தில் நில துப்பைவு தவட்டும் 
நடவடிக்ணககள் அகழ்வு, தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல், மண் அகற்ைல் மற்றும் மண் 
உறுதிப்படுத்தல், அணுகல் வதீிகள் நிைப்ப உள்ளடக்கியது முக்கியமோக குைிப்போக மணழக் 
கோலங்களில் உயர் கலங்கள் மற்றும் நிைம், விணளவோக வமற்பைப்பில் நீரின் தை குணைவணடயும்.  
தணைஅழகுபடுத்தல். முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீி திட்டம் பகுதியில் தசல்படுத்தப்படுகிைது 
ஆற்ைின் மீது பியர்ஸ் கட்டுமோன தற்கோலிகமோக நீரின் கலங்கள் அதிகரிப்பதுடன் நிைந்தை போதிப்பு 
இருக்கும். நீரின் ஓட்டம் போதிக்கலோம். குழிகள்தவட்டும் பகுதியில் அரிப்பு உயர் விகிதங்கள் 
வழிவகுக்கும்.  

தநடுஞ்வதீி, பரிமோற்றுகின்ை மற்றும் ததோடர்புணடய வசதிகள், தபோருள் மற்றும் இயந்திைங்கள் 
மற்றும் வசமிப்பு வசதிகள்,  முன்தமோழியப்பட்ட கட்டுமோன கட்டத்தில் நில துப்பைவு தவட்டும் 
நடவடிக்ணககள் அகழ்வு, தவடிணவத்தல் மற்றும் வதோண்டுதல், மண் அகற்ைல் மற்றும் மண் 
உறுதிப்படுத்தல், அணுகல் வதீிகள் நிைப்ப உள்ளடக்கியது முக்கியமோக குைிப்போக மணழக் 
கோலங்களில் உயர் கலங்கள் மற்றும் நிைம், விணளவோக வமற்பைப்பில் நீரின் தை குணைவணடயும்.  
தணைஅழகுபடுத்தல். முன்தமோழியப்பட்ட தநடுஞ்வதீி திட்டம் பகுதியில் தசல்படுத்தப்படுகிைது 
ஆற்ைின் மீது பியர்ஸ் கட்டுமோன தற்கோலிகமோக நீரின் கலங்கள் அதிகரிப்பதுடன் நிைந்தை போதிப்பு 
இருக்கும். நீரின் ஓட்டம் போதிக்கலோம். குழிகள்தவட்டும் பகுதியில் அரிப்பு உயர் விகிதங்கள் 
வழிவகுக்கும்.  

அட்டவணை  4.12: நிர்மோைிப்பு கட்டத்தில் எதிர்போக்கப்ட்ட தோக்கம் 
நடவடிக்ணக போதிக்கப்டும் கோைைிகள் குைிப்பு 

நிர்மோைிப்பு தபோருள், 
சுைண்டல், ணகயோளுதல் 
மற்றும் வசமிப்பு 

முணையற்ை ணகயோளுதல் மற்றும் 
நிர்மோைிப்பு தபோருள் வசமிப்பு; 
எ.கோ சிதமண்ட், மண், கிைவல் 

வசறு மற்றும் வண்ை 
பிைச்சிணனகள் கன ைோஸ் 
கோலங்களில் 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன, 
ஆனோல் விணளவுகள் 
தற்கோலிகமோனணவ 

தள துப்பைவு குப்ணபகள் மற்றும் படிவுகள், 
முதலியன வழங்க வவண்டும் 

வசறு மற்றும் வண்ை 
பிைச்சிணனகள் கன ைோஸ் 
கோலங்களில் 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன, 
ஆனோல் விணளவுகள் 
தற்கோலிகமோனணவ 

தவட்டி  நிைப்பும் 
நடவடிக்ணககள்  

குப்ணபகள் மற்றும் படிவுகள், 
முதலியன வழங்க வவண்டும் 

வசறு மற்றும் வண்ை 
பிைச்சிணனகள் கன ைோஸ் 
கோலங்களில் 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன 

மைல் தவட்டும் பிைவதசம் குப்ணபகள் மற்றும் படிவுகள், 
முதலியன வழங்க வவண்டும் 

வசறு மற்றும் வண்ை 
பிைச்சிணனகள் கன ைோஸ் 
கோலங்களில் 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன 
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நடவடிக்ணக போதிக்கப்டும் கோைைிகள் குைிப்பு 

கழிவகற்ைல் குப்ணபகள் மற்றும் படிவுகள், 
முதலியன வழங்க வவண்டும் 

வசறு மற்றும் வண்ை 
பிைச்சிணனகள் கன ைோஸ் 
கோலங்களில் 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன 

போலங்கள், மதகுகள் 
நிர்மோைிப்பு 

ைன் ஆஃப் நிர்மோைிப்பு தபோருள் 
சிந்திவிடும் விணளவு 

வசறு மற்றும் வண்ை 
பிைச்சிணனகள் கன ைோஸ் 
கோலங்களில் 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன 

கோன்கிரீட் கலக்கும் இடம் 
 

எண்தைய் கசிவுகள் மற்றும் மோசு 
( 
 

விணளவுகள் 
(நடவடிக்ணககணள எடுத்து 
வணை), தற்கோலிகமோனது 
குைிப்பிடத்தக்க உள்ளன 

தணைஅழகுபடுத்தலுக்கு 
கணளதகோல்லி பிைவயோகம்  

அதிர்தவண் மற்றும் பயன்போடு 
அளவு 
நீவைோட்டம் மற்றும் மோசுகள் 
பிைதயோகம் 

இதுவபோன்ை இைசோயன 
தபரிய அளவிலோன 
பயன்போடு திட்டம் 
வமற்தகோள்ளப்படுகிைது 
என்ைோல் 
பூச்சிக்தகோல்லிகள் 
பைக்கோை OCPs, அடடோ 
கூட கன உவலோகங்கள் 
விண்ைப்ப ஒரு தீவிை 
அக்கணை இருக்க முடியும் 

திட்டமிடோத நடவடிக்ணக  திட்ட வவணல கோைைமோக 
இடம்தபயர்ந்துள்ளவர்களுக்கு  
கழிப்பிட வசதி மற்றும் திடக் 
கழிவு அகற்றுதல் வசதிகள் 
உள்கட்டணமப்பு,  

நீர்தைம் விணளவுகள் 
நிர்மோைிப்பு கட்டம் கோல 
எதிர்போைோத நிகழ்வுகளோல் 
ஏற்படும் நீண்ட வந்தோல் 
குைிப்பிடத்தக்க இருக்கும் 

 

ததோழிலோளர் முகோம்களில் (கட்டுமோன வபோது), சரியோக  சுத்திகரிக்கப்படவில்ணல என்ைோல் 
நிலத்தடி நீர் ஆதோைங்கள் மோசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநைடி ததோடர்பு மூலம்), ஈைல் அழற்சி 
மற்றும் பல்வவறு இணைப்ணப வநோய்கள் உட்பட கோலைோ மற்றும் ணடபோய்டுவபோன்ை வநோய்கள் 
எழும். 

ததோழிலோளர் முகோம்களில், மற்றும் சணமயலணைகளில் மற்றும் இருந்து திண்ம மற்றும் திைவ 
கழிவு அகற்ைல் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு வகோரி அல்லது கோற்ைில்லோத சிணதவு உட்படுகின்ைன. 
இத்தணகய கழிவுகள் ஆழமற்ை நிலத்தடி மோசுபடுத்த முடியும், ஆனோல் சூழ்நிணலகள் நீண்ட கோல 
இருக்க முடியோது. கணலக்கப்படும் திண்ம கழிவு இருந்து நீர்க்கசிவு மணழ மூலமும் அயனி 
பரிமோற்ை வழிமுணைகள்  மூலம் மண் தமலிப்பிடப்பட முடியும். சோதகமோன நீரியல் 
நிணலணமகளின் கீழ், திட கழிவு இருந்து அசுத்தமோன நீர்க்கசிவு (leachate) திண்ம கழிவு குவிப்பின் 
கீவழ நிணைவுைோது மண் வழியோக நுணழந்து நிலத்தடி நீணை மோசுபடுத்த முடியும். 
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திட்டம் பகுதியில் வோழும் தபரும்போலோன மக்கள் தங்களின் குடிமணன வதணவகணள (கிைறுகள் 
மூலம்) நிலத்தடி நீரின் சோர்ந்ததுள்ளனர் அதிவவக போணத கட்டும் வபோது ஒரு குைிப்பிடத்தக்க 
சமூக தோக்கம் ஆக சோத்தியம் உள்ளது. 

ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதலயில் ோக்கம்  

ததோழிலோளர் முகோம்களில் (கட்டுமோன வபோது), சரியோக  சுத்திகரிக்கப்படவில்ணல என்ைோல் 
நிலத்தடி நீர் ஆதோைங்கள் மோசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநைடி ததோடர்பு மூலம்), ஈைல் அழற்சி 
மற்றும் பல்வவறு இணைப்ணப வநோய்கள் உட்பட கோலைோ மற்றும் ணடபோய்டுவபோன்ை வநோய்கள் 
எழும். 

ததோழிலோளர் முகோம்களில், மற்றும் சணமயலணைகளில் மற்றும் இருந்து திண்ம மற்றும் திைவ 
கழிவு அகற்ைல் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு வகோரி அல்லது கோற்ைில்லோத சிணதவு உட்படுகின்ைன. 
இத்தணகய கழிவுகள் ஆழமற்ை நிலத்தடி மோசுபடுத்த முடியும், ஆனோல் சூழ்நிணலகள் நீண்ட கோல 
இருக்க முடியோது. கணலக்கப்படும் திண்ம கழிவு இருந்து நீர்க்கசிவு மணழ மூலமும் அயனி 
பரிமோற்ை வழிமுணைகள்  மூலம் மண் தமலிப்பிடப்பட முடியும். சோதகமோன நீரியல் 
நிணலணமகளின் கீழ், திட கழிவு இருந்து அசுத்தமோன நீர்க்கசிவு (leachate) திண்ம கழிவு குவிப்பின் 
கீவழ நிணைவுைோது மண் வழியோக நுணழந்து நிலத்தடி நீணை மோசுபடுத்த முடியும். 

திட்டம் பகுதியில் வோழும் தபரும்போலோன மக்கள் தங்களின் குடிமணன வதணவகணள (கிைறுகள் 
மூலம்) நிலத்தடி நீரின் சோர்ந்ததுள்ளனர்  

பிரிவு 4 

தமற்பைப்பு ெீர் மற்றும் ெிலத்ேடி ெீர் மாசு 

பின்வரும் முக்கிய நீர்வழிகள் நீரின் தைம் சீைழிவுக்கு உட்படுத்தப்படலோம். 

• நீர்ப்நீர்ப்போசன கோல்வோய் / பகலகத்துவன 
• •தடமனுகம  எல வோய்க்கோணல 
• தததுறு ஓயோ 
• பத்தலதகோட  வோவி இணைக்கும் கோல்வோய் 
• கிம்புளோவ ஓயோ 
• வம்போவ  வகோயில் வோவி 
• தபரிய வோய்க்கோல்  
• Walaswewa தவடித்தல் தநருங்கிய பகுதியில் தகட்டிதகம  வோவி  
• உட டுறுட்டி வோவி 
• •தவலிதமட்டிய ஓயோ - இருமுணை குறுக்வக 
• தம்புள்ணள ஓயோ 
• வோவி 
• மிைிஸ்கனி  ஓயோ 
• தமல்சிபுை பண்ணை வோவி 
• •தமட்டிதகட்டிய  வோவி 
• களுகல  எல 
• எப்பிட்டிகுளம் 
• •தகோதகைல  நீவைோணட 



 

இறுதி சுற்ைோடல் தோக்க கற்ணக அைிக்ணக - CEP கட்டங்கள் 1, 2மற்றும்  4 (கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள )   185 

கட்டுமோன தபோருள் சுைண்டல் இந்த திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய தசயல்போடு ததரிகிைது. 
முன்தமோழியப்பட்ட அதிவவக அது கட்டுமோன தபோருள் ஒரு கைிசமோன அளவு துஷோரி 
தளங்களில் இருந்து எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. இந்த நடவடிக்ணககள் வமற்பைப்பு நீர் தபௌதீககள் 
மற்றும் நிலத்தடி கிைறுகள் இருவரும் ஒரு குைிப்பிட்ட நீர் தை பிைச்சிணனகள் ஏற்பட முடியும். 

தததுறு ஓயோ குளிக்க மற்றும் துைிகணள சலணவ  தசய்ய அருகிலுள்ள சமூகத்தினைோல் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. கலங்கல் நிணல அதிக அளவு குளிப்பவர்கள் ஒரு ததோல்ணலணய (படம். 
4.8) ஏற்படுத்தும். கட்டுமோன கட்டத்தில், வமற்பைப்பு தல மூலம் இதை மோசுபடுத்தும் வோய்ப்புகணள 
தததுறு ஓயோவில் ஏற்படலோம் ஆனோல் வோய்ப்புகணள மிக குணைவோக இருக்கும். 

 

  உரு 4.8: தடடுறு ஒயோ  

ததோழிலோளர் முகோம்களில் (கட்டுமோன வபோது), சரியோக  சுத்திகரிக்கப்படவில்ணல என்ைோல் 
நிலத்தடி நீர் ஆதோைங்கள் மோசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநைடி ததோடர்பு மூலம்), ஈைல் அழற்சி 
மற்றும் பல்வவறு இணைப்ணப வநோய்கள் உட்பட கோலைோ மற்றும் ணடபோய்டுவபோன்ை வநோய்கள் 
எழும். 

ததோழிலோளர் முகோம்களில், மற்றும் சணமயலணைகளில் மற்றும் இருந்து திண்ம மற்றும் திைவ 
கழிவு அகற்ைல் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு வகோரி அல்லது கோற்ைில்லோத சிணதவு உட்படுகின்ைன. 
இத்தணகய கழிவுகள் ஆழமற்ை நிலத்தடி மோசுபடுத்த முடியும், ஆனோல் சூழ்நிணலகள் நீண்ட கோல 
இருக்க முடியோது. கணலக்கப்படும் திண்ம கழிவு இருந்து நீர்க்கசிவு மணழ மூலமும் அயனி 
பரிமோற்ை வழிமுணைகள்  மூலம் மண் தமலிப்பிடப்பட முடியும். சோதகமோன நீரியல் 
நிணலணமகளின் கீழ், திட கழிவு இருந்து அசுத்தமோன நீர்க்கசிவு (leachate) திண்ம கழிவு குவிப்பின் 
கீவழ நிணைவுைோது மண் வழியோக நுணழந்து நிலத்தடி நீணை மோசுபடுத்த முடியும். 

4.5. ெீரியல்  ோக்கம்   

ததோழிலோளர் முகோம்களில் (கட்டுமோன வபோது), சரியோக  சுத்திகரிக்கப்படவில்ணல என்ைோல் 
நிலத்தடி நீர் ஆதோைங்கள் மோசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநைடி ததோடர்பு மூலம்), ஈைல் அழற்சி 
மற்றும் பல்வவறு இணைப்ணப வநோய்கள் உட்பட கோலைோ மற்றும் ணடபோய்டுவபோன்ை வநோய்கள் 
எழும். 
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ததோழிலோளர் முகோம்களில், மற்றும் சணமயலணைகளில் மற்றும் இருந்து திண்ம மற்றும் திைவ 
கழிவு அகற்ைல் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு வகோரி அல்லது கோற்ைில்லோத சிணதவு உட்படுகின்ைன. 
இத்தணகய கழிவுகள் ஆழமற்ை நிலத்தடி மோசுபடுத்த முடியும், ஆனோல் சூழ்நிணலகள் நீண்ட கோல 
இருக்க முடியோது. கணலக்கப்படும் திண்ம கழிவு இருந்து நீர்க்கசிவு மணழ மூலமும் அயனி 
பரிமோற்ை வழிமுணைகள்  மூலம் மண் தமலிப்பிடப்பட முடியும். சோதகமோன நீரியல் 
நிணலணமகளின் கீழ், திட கழிவு இருந்து அசுத்தமோன நீர்க்கசிவு (leachate) திண்ம கழிவு குவிப்பின் 
கீவழ நிணைவுைோது மண் வழியோக நுணழந்து நிலத்தடி நீணை மோசுபடுத்த முடியும். 

திட்டம் பகுதியில் வோழும் தபரும்போலோன மக்கள் தங்களின் குடிமணன வதணவகணள (கிைறுகள் 
மூலம்) நிலத்தடி நீரின் சோர்ந்ததுள்ளனர் அதிவவக போணத கட்டும் வபோது ஒரு குைிப்பிடத்தக்க 
சமூக தோக்கம் ஆக சோத்தியம் உள்ளது. 

4.5.1. ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதலயில் ோக்கம்  

ததோழிலோளர் முகோம்களில் (கட்டுமோன வபோது), சரியோக  சுத்திகரிக்கப்படவில்ணல என்ைோல் 
நிலத்தடி நீர் ஆதோைங்கள் மோசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநைடி ததோடர்பு மூலம்), ஈைல் அழற்சி 
மற்றும் பல்வவறு இணைப்ணப வநோய்கள் உட்பட கோலைோ மற்றும் ணடபோய்டுவபோன்ை வநோய்கள் 
எழும். 

ததோழிலோளர் முகோம்களில், மற்றும் சணமயலணைகளில் மற்றும் இருந்து திண்ம மற்றும் திைவ 
கழிவு அகற்ைல் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு வகோரி அல்லது கோற்ைில்லோத சிணதவு உட்படுகின்ைன. 
இத்தணகய கழிவுகள் ஆழமற்ை நிலத்தடி மோசுபடுத்த முடியும், ஆனோல் சூழ்நிணலகள் நீண்ட கோல 
இருக்க முடியோது. கணலக்கப்படும் திண்ம கழிவு இருந்து நீர்க்கசிவு மணழ மூலமும் அயனி 
பரிமோற்ை வழிமுணைகள்  மூலம் மண் தமலிப்பிடப்பட முடியும். சோதகமோன நீரியல் 
நிணலணமகளின் கீழ், திட கழிவு இருந்து அசுத்தமோன நீர்க்கசிவு (leachate) திண்ம கழிவு குவிப்பின் 
கீவழ நிணைவுைோது மண் வழியோக நுணழந்து நிலத்தடி நீணை மோசுபடுத்த முடியும். 

திட்டம் பகுதியில் வோழும் தபரும்போலோன மக்கள் தங்களின் குடிமணன வதணவகணள (கிைறுகள் 
மூலம்) நிலத்தடி நீரின் சோர்ந்ததுள்ளனர்  

4.6. காற்று ேைம், ஒலி மற்றும் அேிர்வு  மீது பாேிப்புகள் 

4.6.1. அருகிலுள்ை குடிதயற்றங்கள் மற்றும் ோழ்ேிடங்கள் மீது ஒலி ோக்கங்கள் 

பகுேி 1 & 2 

ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

திட்டத்தின் கட்டுமோன நிணல தன்ணமயில் வோகன வபோக்குவைத்து ஒரு கனமோன ஓட்டம் 
இருக்கும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. எனவவ, இயந்திைங்கள், உபகைைங்கள் மற்றும் 
இயந்திைங்கள் (அட்டவணை 4.6 போர்க்க) சத்தம் தைப்பட்டுள்ளது. கட்டுமோன வோகனங்கள் கனைக 
ஓட்டம் அதிர்வுகளில்  இருந்து தவளிப்படும் அதிக சத்தம் அருகிலுள்ள போடசோணல மத 
இடங்களில் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிைமத்திற்கு ஏற்படுத்தும். வமலும் வபோக்குவைத்து 
சத்தம் வபோன்ை சதுப்பு பகுதிகளில் முக்கியமோன சுற்றுச்சுற்ைோடல் உயிரினம் மீதோன ஒரு 
குழப்பமோன விணளணவ ஏற்படுத்திவிடும். 
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முன்தமோழியப்பட்ட சுவடு முக்கியமோக தநல் வயல்கள், நீர்நிணலகள், பிை வதோட்டங்களில் 
(ததன்ணன, ைப்பர்) மற்றும் வடீ்டு வதோட்டங்களில் நோடுகளில் தபரிய தடங்கள் மூலம் 
அணமந்துள்ளது. பிரிவு 1 வழிகளோனது, பிரிவு 2 மற்றும் CEP பிரிவு 4 இன் முதல் துண்டு 
நகர்ப்புைமோகவும் நில பகுதிகளில் உள்ள அணமந்துள்ளது. பிரிவு 3.2.7 "சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
நிணலகள்" வழங்கியுள்ளது வோகனங்கள் மற்றும் ததோழிற்சோணல இருந்து ஒலி மோசு மற்றும் 
அதிர்வுகணள மீண்டும் இருக்கும் தணையில் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிணலகள் முக்கிய 
ஆதோைங்கள் உள்ளன. 

அட்டவணை  4.13: ெிர்மாயிப்பு உபகைைத்ேின் சத்ே மட்டம்  

உபகைைம் 
உபகைைத்ேில் இருந்து 15 மீ 

சத்ே மட்டம்  (dB(A))  
கோற்று அழுத்தி  81 
வக்தகோ 80 
நிணலப்படுத்தும் சமநிணல 82 

நிணலப்படுத்தும் வமோசடி 83 
அழுத்தி 82 
கோன்கிரீட் கலணவ 85 
கோன்கிரீட் பம்ப்  82 
கோன்க்ரீட் அதிர்வு 76 
போைம் தூக்கி, தடரிக் 88 
போைம் தூக்கி, தமோணபல் 83 
வடோஸர் 85 
தஜனவைட்டர் 81 
தவட்டும் சோதனம் 85 
தோக்கம் குைடு  85 
ஜோக் சுத்தியல்  88 
ஏற்ைி  85 
தளமிடல் சோதனம் 89 
குவியல் ஆறு (தோக்கம்)  101 
குவியல் ஆறு (வசோனிக்) 96 
நியூவமடிக் கருவி 85 
பம்ப் 76 
ையில் வோள் 90 
போணை 98 
வைோளர் 74 
வோள் 76 
Scarifier 83 
சுைண்டும் சோதனம் 89 
சவள் 82 
கலணவயோக்கி 77 
டிைக்  88 
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பிரித்ததடுத்தல், ணகயோளுதல் மற்றும் தபோருள் வபோக்குவைத்து சம்பந்தமோன கட்டுமோன 
தசயல்முணைகள் கூட சத்தம் அதிகளவில்  ஏற்படுத்தலோம். போணைகள் தவடித்தல் குவோரி 
தளங்கள் கவணலதரும் அளவில் விணளவுகணள ஏற்படுத்தும் ஒரு குைிப்பிடத்தக்க சத்தம் 
ஆதோைமோக இருக்கிைது. அணைத்தல் இருந்து சத்தம் குைிப்போக உயர் திைன் (அதோவது, அணைத்தல் 
அதிக திைன் தகோண்ட) இருந்து அதிகமோக இருக்க முடியும். வமலும், தஜனவைட்டர்கள், மின் 
துணளயிடல் சோதனம், பக்வகோ, அமுக்கப்பட்ட கோற்ணை பலோ சுத்தியல், போணை பிவைக்கர்ஸ் 
மற்றும் குவோரி தளங்கள் வரும் ரிப்பர் கன்பன இணைச்சலில் கைிசமோக பங்களிக்கும். எனவவ, 
இது மிகவும் குவோரி தளங்கள் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு முக்கிய பகுதிகளில் குைிப்போக குடியிருப்பு 
பகுதிகள் மற்றும் மத மற்றும் ததோல்தபோருளியல் முக்கியமோன இடங்களில் அருவக அணமக்க 
கூடோது என்று பரிந்துணைக்கப்படுகிைது. 

தவட்டு ததோடர்புணடய மற்றும் தசயற்போடுகள் உபகைைங்கள் மற்றும் இயந்திை அமுக்கும் 
உபகைைம்  உயர்ந்த இணைச்சல் உருவோக்கும் என அைியப்படுகிைது.. பல உபகைைங்கள் மற்றும் 
இயந்திைங்கள் பயன்படுத்தப்படும் வபோது தமோத்த ஒலி அழுத்த அளவுகளில் (எஸ்.ப.ீ) அதிகமோக 
இருக்கும். இவதவபோல், கோன்கிரீட் தூண்கள் மற்றும் பண்புகள் (அழித்து அல்லது இடித்து 
வவண்டும் என்று) போணைகள் உணடக்க பயன்படுத்தப்படுகின்ைன பலோ சுத்தியல் மற்றும் வஜசிபி 
பக்தகோதபோன்ைணவ தளங்ணள துப்பைவு தசய்ய பயன்படுத்தப்படும் போணை கற்போணைகள் மற்றும் 
உபகைைங்கள் கைிசமோன இணைச்சல் அளவுகள் உருவோக்கும். கோன்கிரீட் கலணவ மற்றும் 
திைள்படுத்தல் நிணலயம் கூட சில வதணவயற்ை சத்தம் மற்றும் அதிர்வுகணள ஏற்படுத்தலோம். 

எனவவ, அட்டவணை 4.6 இல் கட்டுமோன பைிகளில் ஈடுபட்டு உருவோக்கப்படும் இணைச்சல் 
அளவுகள் தைப்பட்டுள்ளது. அனுமதிக்கப்பட்ட நோள் வநைம் அருகிலுள்ள சமூகங்கள் குழப்பக்கூடிய 
வணகயில் இயந்திைங்கள் இருந்து உருவோக்கப்படும் எல்ணல (கோணல 6 முதல் மோணல 9 இருந்து 
வணையறுக்கப்பட்ட) 75 டி.பி. (ஒரு) கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் இலங்ணகயில் நிர்ையிக்கப்பட்டது. 

கட்டுமோன வபோது இணைச்சல் அளவுகள் எந்த குைிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு கட்டுமோன நிணல 
கோலத்தில் , தற்கோலிகமோனதோக இருக்கும். கட்டுமோன பகுதிகளில் அருகில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் 
ததோழிலோளர்கள் ததோடர்ந்து நீண்ட வநைம் மிக அதிக இணைச்சல் அளவுகள் தவளிப்படும் சத்தம் 
தோக்கம் ஒரு நீண்ட கோல விணளணவ ஏற்படுத்தும். சத்தம் புகோர்கள் தபோதுவோக சமூகத்தில் 
கட்டுமோன அளவிற்கு அல்லது கோல எந்த ததளிவோன புரிதல் உள்ளது குைிப்போக, சமூகத்தில் 
நடவடிக்ணககள் இருந்து எழுகின்ைன. ஒப்பந்ததோைர் வதசிய கட்டுப்போடுகளுக்கு இைக்க  
நடக்கவவண்டும்.  

இந்த நிணலணம கட்டுமோன தளங்கள் அருவக சத்தம் முக்கிய தபறுதல் மதிப்படீு ஆைம்ப 
கட்டத்தில் அணடயோளம் கோை வவண்டிய வதணவணய எடுத்துக்கோட்டுகிைது. கட்டுமோன 
கட்டத்தில் கனைக கருவிகள் உருவோக்கப்படும் உயர் இணைச்சல் அளவுகள் குணைந்த அளவு 
உள்வோங்கும் பரிமோைிக்தகோள்வது பகுதிகளில் கட்டுமோன கட்டத்தில் கூட தசயல்போட்டு நிணல 
வபோது அதிக இணைச்சல் அளவுகள் அனுபவிக்கும். எனவவ சத்தம் மோதிரியிடல் பிரிவு 1 மற்றும் 
CEP 2 பரிமோற்ைம் பகுதிகளில் கட்டுமோன நிணல பரிசீலித்து நடத்தப்பட்டது. 

கட்டுமோனத்தின் வபோது ததோடர்ச்சியோன உயர் அதிர்தவண் இணைச்சல் அளவுகள் கூட பிைோந்திய 
மற்றும் பைணவ விலங்கினங்கணள ஒரு போதகமோன தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும். பல பைணவ, 
போலூட்டி மற்றும் ஊர்வன இனங்கள் போதிப்பணடயும் குைிப்போக மீதமுள்ள இயற்ணக 
வோழ்விடங்கள் மற்றும் Henerathgoda தோவைவியல் பூங்கோ அருவக ஏற்படும். 
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ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதல  

அதிவவக வசர்த்து (80 கிவலோமீற்ைர் வமவல வவகத்தில்) நகரும் வோகனங்கள் உருவோக்கப்படும் 
இணைச்சல் அளவுகள் அடிப்பணட நிணலயில் ஒப்பிடும்வபோது அதிக அளவில் இருக்கும். 
இலக்கியத்தில் கிணடக்கும் தகவல்கள் படி, வோகன இணைச்சல் அளவுகள் 80 டி.பி. (ஏ) 70 அளவில் 
இருக்கலோம். இணைச்சல் அளவுகள் நீண்ட தவளிப்போடு வரிணசயோன தநருக்கமோக 
வோழ்விடங்களில் ததோல்ணலயோகும் அத்துடன் விலங்கினங்கணள போதிக்கும் எனவவ இந்த 
தோக்கம் குைிப்பிடத்தக்க கருத்தில் தகோள்ள வவண்டும், இது ஒரு நீண்ட கோல நிைந்தை போதிப்பு 
கருதப்படுகிைது. பிரிவு 1, 2 மற்றும் CEP அம்வபபுஸ்ஸ பரிமோற்ை பகுதிகளில் ஒலி வணைபடங்கள் 
இணைப்பு 4.2 வழங்கப்படுகிைது. 

பிரிவு 4 

அருகிலுள்ள குடிவயற்ைங்கள் மற்றும் வோழ்விடங்களில் இணைச்சல் மற்றும் அதிர்வு ததோல்ணல 

அருகிலுள்ள கட்டணமப்புகளில் திட்டம் பயன்படும் என்று கட்டுமோன இயந்திைங்கள் மற்றும் 
உபகைைங்கள் (வநைடி போதகமோன விணளவுகள்) குைிப்பிடத்தக்க சத்தம் மற்றும் அதிர்வு தூண்டி 
வசத்த்ணத ஏற்படுத்தும்.  தவட்டும் சோதனம்  மற்றும் ரிப்பர்ஸ் சுற்ைியுள்ள சமூகத்திற்கு சத்தம் 
குைிப்பிடத்தக்க ஆதோைங்களோக ஆக முடியும். 

குருநோகல் மற்றும் தமல்சிபுை  பரிமோற்றுகின்ை இடம் (மற்ை 2 பரிமோற்றுகின்ை ஒப்பிடுணகயில்) 
உயர் தூசி / PM 10, சத்தம் மற்றும் அதிர்வு உட்படுத்தப்படலோம்  

பிை முக்கிய அடங்களில் தததுறு ஓயோ (Ch 83 + 250 கி.மீ.), Kapuwatte (Ch 129 + 650 கி.மீ.), குடோ 

Kowana (Ch 81 + 200 கி.மீ.), ஏ 9 கடக்கும் பகுதியில் இடது கணையில் வடீுகள் உள்ளன. 123+ 750 

கி.மீ., Ch 100 050 கி.மீ ததோணலவிலும், Mirisgoni ஓயோ (Ch 135 + 900 கிமீ) மற்றும் Udamvita மகோ 
வித்தியோலயத்தில் இடது கணையில் வடீுகள் உள்ளன. 

வம்போவ வகோயில் (வம்போவ புைோைம் ைஜ மெோ விெோணையின் Galewala பிைவதச தசயலர் 
பிரிவில்) மற்றும் Galewala-தம்புள்ணள பரிமோற்ை இடத்தில் உள்ள குளம் (Ch 115 + 800 கி.மீ.) 
வபோன்ை முக்கிய தபற்ைவர்கள் தூசி, இணைச்சல் மற்றும் அதிர்வு என்பனவற்றுக்கு உள்ளோகும்.  
ததோல்தபோருள் தளங்கள் கட்டுமோனத் சத்தம் இணடயிணடவய என்ைோலும், இணைச்சல் அளவுகள் 
அருகிலுள்ள சமூகங்கள் இணடயூறு ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. இயந்திைங்கள் 
மூலம் உருவோக்கப்படும் இணைச்சல் அளவுகள் குைிப்பிட்ட நிணலயோன இணைச்சல் அளவுகள் 
அதிகமோக இருக்கும். நில துப்பைவு, தவட்டி வபோது மிக உயர்ந்த எதிர்போர்த்த இணைச்சல் அளவுகள் 
உருவோக்கப்படும். 

மிக அதிக இணைச்சல் அளவுகள் தவளிப்போடு அடிக்கடி வநைடியோக இத்தணகய நடவடிக்ணககளில் 
ஈடுபட்டுள்ள குணைபோடுகள் மற்றும் இயந்திை ஆபவைட்டர்கள் அதிக ஆபத்தில் உள்ளனர் 
ஏற்படுத்தும். 

ேிடீர் சத்ேம் மற்றும் அேிர்வு 

பயன்படுத்தும் தடட்டவனட்டர்கள் மற்றும் ணடனணமட் துணளகள் சோர்ஜ் தவடித்தல் / gelignite 
வதோட்டோக்கணள (கோைைமோக அதிக உச்ச நிணலகள்) அருகில் உள்ள வடீுகணள வசதம் ஏற்படலோம். 
எைிதபோருள்கள் ததோழிலோளர்கள், அருகில் இருக்கும் வடீுகள் மற்றும் குடியிருப்போளர்கள் ஒரு 
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தபௌதீக தீங்கோக முடியும். Ch 47 + 040 கி.மீ. Walasகுளம் / Ketigana பகுதியில் சில வடீுகள் உயர் 
சத்தம் மற்றும் அதிர்வு மூலம் போதிக்கப்படும் என்று எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. எனினும் தவடித்தல் 
சூடோன மற்றும் தகோந்தளிப்போன நிணலயில் வமற்தகோள்ளப்பட்டோல் தவடித்தல் பின்னர் நுண்துகள் 
தூசி உட்படுத்தப் படலோம். அருகில் உள்ள குளம் வைப்புகளில் (தற்வபோது சிணதவணடந்துள்ளது) 
அதிக PPVs (படம் 4.9 போர்க்க) வமலும் போதிப்புக்கு உள்ளோகும். 

போலங்கள் / வமம்போலங்கள் அங்கு முக்கிய தபற்ைணவயோக கோைப்படுகின்ைன பின்வரும் 
இடங்களில் குைிப்போக குவியல் பணடப்புகளின் சத்தம் மற்றும் உயர் அதிர்வு உட்படுத்தப்படலோம். 
இந்த தசயல்முணை அருகிலுள்ள குடியிருப்போளர்களுக்கு இணடயூறு ஏற்படுத்தும் வோய்ப்பு 
உள்ளது. இந்த இடங்கள் ஆவன: 

•தததுறு ஒய; Ch 83 + 250 கிமீ; படுக்ணகயில் unweathered போணைகள் தகோண்டுள்ளது Ch 129 + 520 
கிமீ; Kapuwatte ஏ 9 கடக்கும் பகுதி 

• Ch 81 + 200 குடோ Kowana கி.மீ 

• Ch 123 மிகவும் + 750 கி.மீ. 

• Mirisgoni ஓயோ (Ch 135 + 290 கிவலோமீட்டர்) இடது கணையில் சில வடீுகள்  

• Udanvita மகோ வித்தியோலயத்தில் Ch 100 050 கி.மீ. 

தததுறு ஓயோ பகுதியில் (Ch 83 + 250 கிமீ / E162123 மற்றும் N 256022) சில போணை தவடித்தல் 
பியர்ஸ் கட்டுமோன ஏற்படும் வோய்ப்பு உள்ளது.  வமலும், மண் அழுத்தல் வபோது வோயு மற்றும் 
இணைந்த உருணளகள் பயன்படுத்தல்னோல் அதிர்வு உருவோக்கும். 

குைிப்பு: சில கோற்ைில் பைந்து தூசி தபற்ைவர்கள் வபோது மற்றும் போணை தவடித்தல் பணடப்புகள் 
(இடது புணகப்படத்ணத) பிைகு. திடீர் என்று ஒரு போழணடந்த நிணலயில் (வலது புணகப்படத்ணத) 
உள்ளது. 

 

        

 

 

 

 

 

உரு 4.9: உதடக்கப்படும் இடத்ேிற்கு எேிதை/ சமாந்ேைமாக அதமந்துள்ை ேடீுகள்  
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4.6.2. குடிதயற்றங்கள் மற்றும் ோழ்ேிடங்கள் மீது அேிர்வு காைைமாக பாேிப்புகள் 

ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் வவணல உபகைைங்கள் மற்றும் முணைகள் தபோறுத்து தணையில் 
அதிர்வு பல்வவறு அளவுகளில் ஏற்படும். கட்டுமோன உபகைைங்கள் தசயன்முணையினோல் 
தணையில் மூலம் பைவுகிைது மற்றும் தூைம் தசல்ல வலிணம குணைந்துவிடுகிைது.  

கட்டிடங்கள் தளத்தில் அருவக மண்ைில் நிறுவப்படும்வபோது உயர்ந்த மட்டங்களில் கட்டணமக்க 
மிதமோன அளவில் இருக்கும் மற்றும் ஒலி, அதிர்வு குணைந்த மட்டத்திற்கு இல்ணல என்ைோல் 
விணளவுகள் ஏற்படும் 

தபோதுவோக மிக கடுணமயோன அதிர்வுகணள கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் தவடிப்புகள் மற்றும் 
குவியல் ஓட்டுநர் உருவோக்கும். மண் அழுத்தும் வபோது வோயு மற்றும் இணைந்து உருணளகள் 
உபவயோகம் உருவோக்குகிைது. கட்டுமோன வபோது உருவோக்கப்பட்ட ணமதோனம் அதிர்வு ஒரு 
தற்கோலிக குறுகிய கோல தோக்கம் கருதப்படுகிைது. சில கட்டுமோன உபகைைங்கள் 
உருவோக்கப்படும் அதிர்வு நிணலகள் அட்டவணை 4.12 வழங்கப்படுகிைது. 

குவோரி தளங்கள் கனைக வபோக்குவைத்து மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட ையில்வவ பகுதிகளில் இருந்து 
வமலும் அதிர்வுகணள (உதோைைமோக கண்ைோடி யன்னல்கள்) அருகிலுள்ள பண்புகள் தீங்கு 
மற்றும் கூட உடனடியோக அருகிலுள்ள வோழும் மக்கள் வகோளோறுகணள ஏற்படுத்தும். 

திட்டத்தின் தசயல்போட்டு நிணல சமயத்தில் 

அதிவவக வசர்த்து வோகன இயக்கங்கள் அருகிலுள்ள கட்டணமப்புகள் ஒரு தோக்கத்ணத 
ஏற்படுத்தும் என்று அதிர்வு ஒரு குைிப்பிடத்தக்க அளவில் உருவோக்க முடியோது. வபோன்ை அணை 
லோரிகள் தபரிய வோகனங்கள் தநடுஞ்வதீி வழியோக தசல்ல வபோது அதிர்வு நிணலகள் 
ஏற்படலோம். எனினும், இந்த ஒரு குறுகிய கோல போதிப்பு இருக்கும். 

அட்டவணை 4.14: வதர்ந்ததடுக்கப்பட்ட கட்டுமோன உபகைைங்கள் அதிர்வு மூல நிணலகள் 
உபகைைம் PPV at 7.5m (cm/sec) 

துணளயிடும் சோதனம் 
(தோக்கம்) 

உயர் வசீ்சு 3.856 
குணைந்த 
வசீ்சு 

1.636 

புள்வடோசர் தபரிது 0.226 
சிைிது 0.007 

ைக்வண்டி  0.193 

வளம்: US EPA, noise from நிர்மோைிப்பு equipment, operations, buildg equipment and home appliances (note: 
these values may vary with site) 

தணையில் அதிர்வு தவளிப்போடு, இணளப்போறும் மற்றும் இணை வதடும் குைிப்போக களு ஓயோ, 
உறுவல் ஓயோவின் மீதமுள்ள இயற்ணக வோழ்விடங்கள்,  பல பைணவகள் , போலூட்டி மற்றும் 
ஊர்வன இனங்கள் மீது தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் அங்கு குவியல் ஓட்டுநர் நடவடிக்ணககள் 
மற்றும் வைோட்டிலிருந்து கட்டுமோன மிகவும் நடக்கும் அட்டநோகலு ஓயோ, Diyaella ஓயோ, மெோ 
ஓயோ மற்றும் குடோ ஓயோ தவள்ளச்சமதவளியில் தோக்கம்  ஏற்படும். 
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போணை தவடித்தல் நடவடிக்ணககள் உள்ளடக்கிய சுைண்டல் விணளவுகள் தற்கோலிக இருக்கலோம் 
என்ைோலும், அருகிலுள்ள சமூகங்கள் எதிர்மணையோன தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் என்றும் மிகவும் 
அதிக இணைச்சலோன அளவு உற்பத்தி தசய்ய வோய்ப்பு உள்ளது. கூடுதலோக, சோத்தியமோன 
அதிர்வுகணள மற்றும் தவடித்தல் நடவடிக்ணககள் எழும் அதிர்ச்சிகள், ததோல்தபோருள் மத மற்றும் 
கலோச்சோை முக்கியமோன தளங்கள் வபோன்ை அருகிலுள்ள பண்புகளில் கடுணமயோன போதிப்பு 
ஏற்படலோம். இந்த வணகயில் பண்புகள் அல்லது பலவனீமோன கட்டிடம் அல்லது சிவில் 
கட்டணமப்புகள் தகோண்ட வடீுகள் கைிசமோன வசதம் ஏற்படும். தமோத்த சரிவு (ஒரு ததோல்தபோருள் 
முக்கியத்துவம் வோய்ந்ததோக இருக்கலோம் குைிப்போக பணழய கட்டணமப்புகளில் ஆபத்து இருக்கும். 

ஒற்ணை மற்றும் இைண்டு மோடி உள்நோட்டு வடீுகள் - அது ததோல்தபோருள் அணமப்புக்கணளயும் 
அதிர்வுகணள மற்றும் தணையில் தூண்டிய அதிர்வுகணள மற்றும் அதிர்ச்சி தணையின் அதிர்வுகள் 
5 மிமீ / தநோடி (வணக 3 கட்டணமப்புகள் அதிர்வு தைத்ணத மிகோமல் வபோது அருகிலுள்ள பண்புகள் 
கடுணமயோன போதிப்பு ஏற்படும். உைர்திைன் என்பன கவனத்தில் தகோள்ள வவண்டும் மற்றும் 
இலகுவோன கட்டுமோன தபோருள் தசய்யப்பட்ட கட்டிடங்கள் (வணக 2 கட்டணமப்புகள் அதிர்வு தைம் 
என மட்டும் நில அதிர்வு நடவடிக்ணககள் எதிர்க்க வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது தசங்கல், சிதமண்ட 
ததோகுதிகள், வபோன்ை) மற்றும் 7 மிமீ / தநோடி மீது - ஒற்ணை மற்றும் இைண்டு மோடி வடீுகள் 
மற்றும் கட்டிடங்கள் வலுப்படுத்தியது ததோகுதி வவணல தசய்து, முன் அலகுகள் மற்றும் 
வலுப்படுத்திய தணை மற்றும் கூணை கட்டுவதற்கு, அல்லது முற்ைிலும் வலுப்படுத்தல் 
கருத்துக்கள் தகோண்டு, பலமிக்க நடவடிக்ணககள் வபோது நில அதிர்வு நடவடிக்ணககள்) எதிர்க்க 
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. 

வமலும் குவோரி தளங்கள் கனைக வபோக்குவைத்து மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட ையில்வவ பகுதிகளில் 
இருந்து அதிர்வுகணள (உதோைைமோக கண்ைோடி யன்னல்கள்) அருகிலுள்ள பண்புகள் தீங்கு 
மற்றும் கூட உடனடியோக அருகிலுள்ள வோழும் மக்கள் வகோளோறுகணள ஏற்படுத்தும். 

ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதல  

அதிவவக போணதயில் வோகன இயக்கங்கள் அருகிலுள்ள கட்டணமப்புகள் ஒரு தோக்கத்ணத 
குைிப்பிடத்தக்க அளவில் உருவோக்க முடியோது. அணை லோரிகள் தபரிய வோகனங்கள் வபோன்ைணவ 
தநடுஞ்வதீி வழியோக தசல்ல வபோது அதிர்வு நிணலகள் ஏற்படலோம். எனினும், இந்த ஒரு குறுகிய 
கோல போதிப்போக இருக்கும். 

4.6.3. அருகிலுள்ை குடிதயற்றங்கள் மற்றும் ோழ்ேிடங்கைில் ேைியின் ேைம் 
மற்றும்  பாேிப்புகள் 

தற்வபோது தபோதுவோக திட்ட பகுதியில் ஒரு நல்ல சூழ்நிணல உள்ளது. கம்பெோ, வவயங்தகோணட, 
மீரிகம, தபோயோதகன்ன, குருநோகல் மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ நகர்புைங்களில் மட்டுவம கோற்று 
மோசுபோடு, வோகனம் மற்றும் ததோழில்துணை உமிழ்வு கோைைமோக உள்ளது. 

ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

கட்டுமோன வபோது, துப்பைவு ,தவடிப்புகள் மற்றும் குவோரி நடவடிக்ணககள், தவட்டும் 
நடவடிக்ணககள் பூர்த்தி மற்றும் விதி வவணல என்பன வளிவணலயத்தில் தூசி தவளியிடப்படும். 
பூமி வவணல நடவடிக்ணககள் தீர்வு மற்றும் சுைண்டுகின்ை நடவடிக்ணககள் தூசி அதிக அளவில் 
தவளியிடப்படும். துப்பைவு அசய்யும் பகுதிகளில் மற்றும் கட்டுமோன தளங்கள் அருகில் விவசோய 
நிலங்களில் போதிப்பு இருக்கலோம். அதிகப்படியோன தூசு அளணவ தவளிப்போடு அருகிலுள்ள 
பகுதிகளில் வோழும்  மக்களுக்கு சுவோச வநோய் ததோற்ை வழிவகுக்கும். 
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தோவை அகற்றுதல் கோற்று தைம் ஒரு போதகமோன தோக்கத்ணத ஏற்படுத்தும் வோய்ப்பு உள்ளது. 
மைங்கள் (ததன்ணன மற்றும் ைப்பர் மைங்கணளயும் உட்பட) அகற்ைப்படும். தணையில் கவர் மற்றும் 
தோவை அகற்றுதல் கோற்று மோசு முதன்ணம ஆதோைமோக உள்ளது மற்றும் உலக தவப்பமயமோதல் 
பங்களிக்க முடியும். 

கட்டுமோன இயந்திைங்கள் இருந்து தவளியோகும் தவளியோகும் CO 2, SOX மற்றும் இல்ணலX  
வோயுக்கள், உள்ளூர் கோற்று தை சீைழிவுக்கு வழிவகுக்கும். மோசு  அளவுகணள உபகைைங்கள் நிணல 
தபோறுத்தும் இது உபகைைங்களின், எரிதபோருள் நுகர்வு மற்றும் எரிப்பு திைன் பயன்படுத்தப்படும், 
வணக மற்றும் அளவு வபோன்ை பல கோைைிகணள தபோறுத்து மோறுபடும். 

நிலக்கீல் நிணலயம், கோன்கிரீட் ததோகுதி கலந்து தோவைங்கள் மற்றும் தநோறுக்கி நிணலயம் 
தசயன்முணை வளிமண்டலத்திற்கு தூசி மற்றும் பிை தீப்தபோைிகள் தவளியிடும். சீதமந்து ணபகள் 
எரியும், கழிவு ததோழிலோளர் முகோம்களில் வோகன சர்வஸீ் வமலும் தவளியிடும் வோயுக்கள், புணக 
மற்றும் தூசி கோற்று மோசு உருவோக்கப்படும். 

ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதல  

கோற்று தைம் மீதோன தோக்கம் திட்டத்தின் தசயல்போட்டு கட்டத்தின் வபோது ஒரு கோைைியோக 
இருக்கும். அதிவவக போணதகளில் பயைமோகும் வோகனங்களில் இருந்து மோசு கோற்று தைத்ணத 
போதிக்கும் பங்களிப்பு கோைைியோக இருக்கும். தசயல்போட்டு கட்டத்தில்,  எரிதபோருள் எரிப்பு வளி 
மோசுகள் வோகனங்கள் இருந்து எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. இல்ணலx, CO மற்றும் முதன்ணம 
மோசுபடுத்திகளில் (வவதிம உயிர் வளிவயற்ைங்கணள வபோன்ை) சுற்றுச்சூழலின் இைசோயன 
மோற்ைங்களின் இருந்து உருவோகின்ைன அல்லது துணை மோசுபடுத்திகள் அடங்கும். வமலும் SO2 
மோசு தவளிப்போடுகள் இருக்கும். வணைபடம் கீவழ பல்வவறு வவகம் மட்டங்களில் வோகனங்கள் 
பல்வவறு வணகயோன CO2 உமிழ்வு அளணவ கோட்டுகிைது. 

வோகன எண்யிக்ணக அதிகரிக்கும் வபோது வோயுக்கள் வமலும் வளிமண்டலத்தில் அதிகளவில் 
அதிகரிக்கும் என்று ததளிவோக ததரிகிைது. இந்த நீண்ட கோல பயனுள்ள தடுப்பு நடவடிக்ணககணள 
வதணவப்படும். . 

 
வளம்: EIA for improvement of traffic around new Kelani Bridge 

உரு 4.10: வோகனங்களின் தவவ்வவறு வவகத்தில் CO2 உமிழ்வு அளவு 
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பிரிவு 4 

அருகிலுள்ை குடிதயற்றங்கள் மற்றும் ோழ்ேிடங்கள் மீது காற்று ேைம் பாேிப்புகள் 

குைிப்பிடத்தக்க நுண் துகள்கள் (எஸ்பிஎம்) / PM 10 மோசு, அணுகல் / கழிவகற்ைல் வதீிகள், குவோரி 
தளங்கள், தநோறுக்கும் நிணலயம்  கோன்கிரீட் / நிலக்கீல் தோவைங்கள் மற்றும் போணத வசர்ந்து 
கட்டுமோன தளங்களில் இருந்து எதிர்போர்க்கப்படுகிைது. குருநோகல் தமல்சிபுை பரிமோற்ை 
இடங்களில் உயர் தூசி / PM 10 உட்படுத்தப்படலோம் என்றும் தபறுநர்கள் உள்ளனர். பிை முக்கிய 
தபற்ைவர்கள்  

• தததுறு ஓயோ பகுதியில் (Ch 83 + 250 கி.மீ.) இடது கணையில் சில வடீுகள்,  

• ஏ 9 கடக்கும் Kapuwatte (Ch 129 + 650 கிமீ) பகுதியில், 

• குடோ Kowana Ch 81 + 200 கி.மீ. 

• Ch 123 மிகவும் + 750 கி.மீ., 

• Mirisgoni ஓயோ (Ch 135 + 900 கிமீ) இடது கணையில் சில வடீுகள்  

• Udanvita மகோ வித்தியோலயத்தில் Ch 100 உள்ள + 050 கி.மீ., 
• வம்போவ வகோயில் (வம்போவ புைோைம் ைஜமகோ Galewala பிைவதச தசயலர் பிரிவில் 

விகோணை) மற்றும் வம்போவ குளம் Ch 115 + 800 கி.மீ. வகோவில் அருகில். 

4.7. ையில்பாதேயில் ோக்கம் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP பிரிவு 1, 2 மற்றும் 4 சில இடங்களில் இலங்ணக புணகயிைத திணைக்கள  
இையில் போணதகணள கடக்க வவண்டும். இடங்களின் விபைம் அட்டவணை 4.13 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிவவக போணத கடக்கும் அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு வதீி (பகுதி 2) தவிை 
போலம் மற்றும் வதீி வோைோவதி கட்டணமப்புகள் இந்த இடங்களில் கடந்து தசல்ல 
வடிவணமக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவணை 4.15: CEP இலங்ணக புணகயிைத திணைக்கள மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட இையில் 
போணதகணள கடக்க வவண்டிய இடங்களின் சுருக்கம் 

பிரிவு 
அதமேிடம் 

சங்கிலி கட்டதமப்பு குறிப்பு 

1 7+650-7+700 
உயைமோன 
போலம் 

புணகயிைத திணைக்கள  பிைதோன போணத 

1 17+150 - 17+200 
உயைமோன 
போலம் 

1 32+200 - 32+300 
உயைமோன 
போலம் 

2 74+050 
புணகயிைத 
போலம் 

2 76+400 
உயைமோன 
போலம் 

2 
(அம்வபபுஸ்

ஸ) 1+260 - 1+400 
புணகயிைதway 

குணக 
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ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

விழும் தபோருட்கள் மற்றும் கட்டுமோன தபோருள் ையில்போணதயில் தநருக்கமோக வபணுதல் 
ையில்கள் பயைிகள் மற்றும் ையில்கள் இயக்கம் மற்றும் ையில்கள் போதுகோப்ணப போதிக்கும். இந்த 
பிரிவுகள் தமதுவோக தசல்ல எதிர்போர்க்கப்படுகிைது  இதனோல் ையில் பயைிகளிடம் தோமதங்கள் 
ஏற்படும். அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு வதீிணய தவட்ட கனைக இயந்திைங்கள் பயன்போடு நிணலயற்ை 
சுைங்கப்போணத கூணை மற்றும் ையில் தடங்கள் குப்ணபகள் விழும். இத்தணகய குப்ணபகள் விழுந்து 
ையில்கள் வசதப்படுத்தும் மற்றும் தபோருட்கள் மற்றும் பயைிகள் போதுகோப்பு போதிக்கும். 
வமோசமோன நிணலணமகளின் கீழ் குப்ணபகள் வபோன்ைணவ ையில்போணதயிணன தடுக்க முடியும். 

ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதல  

பிரிவு 1, 2  மற்றும் 4  முழுவதும் ையில்கள் மற்றும் அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு வதீியில் 
வோகனங்கள் நகருதல் ையில் தடங்கள் மீது குப்ணபகள் விழல் முன்னைி சுைங்கப்போணத 
கூணையில் போதிப்ணப ஏற்படுத்தும் அதிர்வுகணள இயக்கத்துக்கு தணடயோகவும் இருக்கும் 
என்ைோலும். குப்ணபகள் விழுந்து ையில்கள் வசதப்படுத்தும் மற்றும் தபோருட்கள் மற்றும் பயைிகள் 
ையில்கள் இயக்கம் மற்றும் போதுகோப்ணப போதிக்கும். 
 

3 3+750 - 3+800 
உயைமோன 
போலம் 

4 76+950 
உயைமோன 
போலம் 

2 76+350 - 76+450 
உயைமோன 
போலம் 

உத்வதசிக்கப்ட்ட புணகயிைதபோணத  
குருநோகல இருந்து கபைை 

  

4 79+748 

போலம் 
புணகயிைத 
போணத 

4 135+750 
உயைமோன 
போலம் 
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பகுேி 5: உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ை ேைிப்பு ெடேடிக்தககள்  

5.1. ெீர்ெிதல ோக்கங்களுக்காக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ை ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள் 

5.1.1. கட்டுமான அேத்தேயின் தபாது 

கட்டம்  1 

1. முன்மோதிரி போணதயோனது குணைந்த தவள்ள திரும்பல் வநைத்திணன அணடய 
தற்கோலிகமோன கல்தவட்டுகள், போலங்கள் மற்றும் போதுகோப்பு அணமப்புகள் ஆகியவற்ைிணன 
தகோண்டுள்ளது. ஆகவவ, இந்நிகழ்வினோல் பின்நீைோனது அதிகமோக உருவோகும் பட்சத்தில் 
முன்மோதிரி போதுகோப்பு அணமப்போனது குைிப்பிட்ட இடங்களில் உணடப்புக்கு உள்ளோகும். 
கட்டுமோன இறுதியில் இப்போதுகோப்பு அணமப்போனது அகற்ைப்படும். பின்னர் உரிய அணமப்புகளின் 
உத்தைவுடன் கழிவுப்தபோருட்கள் உரிய இடத்துக்கு அனுப்பப்படும். 

2. உலர் கோலங்களில் நில வவணலகணள திட்டமிட்டு வமற்தகோள்வதனோல் கட்டுமோன 
வவணலகளினோல் தபோருட்கள் நீர் நிணலகளுக்கு அடித்து தசல்வதணனக் குணைக்கலோம், வமலும் 
மண்ைிணன தபோருத்தமோன இடத்தில் வசமித்து ணவத்தல் மூலமோக போயும் நீைோனது தளர்வோன 
மண் பகுதிகளுக்கு ஊடோக தசல்வணத தடுக்கோலோம், தளர்வோன மண் பகுதிகணள போதுக்கோக்கலோம் 
அத்துடன் மணழ கோலங்களில் மண்ணுடன் எண்ணை, கிரீஸ், எரிதபோருள், பிற்றுமண் மற்றும் 
சீதமந்து வபோன்ைன வசைோமலும் போதுகோக்கலோம். இது அதிவவக போணதயிலிருந்து 50m க்கு 
உட்பட்ட பகுதிகளோன வகட்டவவல, கச்வசரி அமுனோ, வமோல் அமுனோ, மற்றும் கும்வபோளுவ 
அணைக்கட்டு ஆகியவற்றுக்கு மிக முக்கியமோனதோக அணமகின்ைது. 

3. விவசோய நிலங்கள் போணத வவணலகளுக்கு போவிக்கப்படும் கட்டுமோன பகுதியில் 
விவசோயிகளின் டக்டர் வோகனங்கள் மற்றும் ஏணனய கருவிகள்  வபோக்குவைத்துக்கு இடங்கள் 
ஒதுக்கப்படும்.   

கட்டம்  2 

1. பரீட்சோத்த போணதயோனது கல்தவட்டுகள், போலங்கள் மற்றும்   ஆகியன குறுகிய தவள்ள 
திரும்பல் கோலத்துக்கோக அணமக்கப்படும். ஒருவவணள திரும்பல் நீரின் கோலம் அதிகமோகும் 
வபோது, பரீட்சோத்த போணதயின் போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகள் தவள்ள நிணலணமக்கோக 
தபோருத்தமோன பகுதிகளில் உணடப்தபடுக்கும். போணத கட்டுமோன வவணலகளின் நிணைவில் 
பரீட்சோத்த போணதயின் போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகள் அகற்ைப்பட்டு தபோருட்கள் தபோருத்தமோன 
இடங்களில் உரிய அதிகோைசணபகளின் உத்தைவுடன் தபோருத்தமோன இடங்களில் அகற்ைப்படும்.  

2. கழுவப்படும் தபோருட்கள் நீர் நிணலகணள தசன்ைணடவதனோல் நீர் கலங்கல் 
தன்ணமயினோல் போதிக்கப்படுகின்ைது (விவசடமோக குடோ ஓயோவின் தவள்ள பகுதி 44+000 - 59+000). 
இந்நிணலணமயோனது, இப்பகுதிகளில் வவணலகணள உலர் கோலங்களில் வமற்தகோள்வதன் 
மூலமோக தடுக்கப்படும். தளர்வோன மண் பகுதிகணள போதுக்கோக்கலோம் அத்துடன் மணழ 
கோலங்களில் மண்ணுடன் எண்ணை, கிரீஸ், எரிதபோருள், பிற்றுமண் மற்றும் சீதமந்து வபோன்ைன 
வசைோமலும் போதுகோக்கலோம். 
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3. திட்ட கட்டுமோன வவணலகளினோல் விவசோய நிலங்கள் துண்டுபடும் கட்டுமோன 
பகுதிகளில் நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் வழிகள் ஆகியன பைோமரிக்கப்படும்.   

கட்டம் 4 

1. பரீட்சோத்த போணதயோனது கல்தவட்டுகள், போலங்கள் மற்றும்   ஆகியன குறுகிய தவள்ள 
திரும்பல் கோலத்துக்கோக அணமக்கப்படும். ஒருவவணள திரும்பல் நீரின் கோலம் அதிகமோகும் 
வபோது, பரீட்சோத்த போணதயின் போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகள் தவள்ள நிணலணமக்கோக 
தபோருத்தமோன பகுதிகளில் உணடப்தபடுக்கும். போணத கட்டுமோன வவணலகளின் நிணைவில் 
பரீட்சோத்த போணதயின் போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகள் அகற்ைப்பட்டு தபோருட்கள் தபோருத்தமோன 
இடங்களில் உரிய அதிகோைசணபகளின் உத்தைவுடன் தபோருத்தமோன இடங்களில் அகற்ைப்படும்.  

2. கழுவப்படும் தபோருட்கள் நீர் நிணலகணள தசன்ைணடவதனோல் நீர் கலங்கல் 
தன்ணமயினோல் போதிக்கப்படுகின்ைது. உலர் கோலங்களில் நில வவணலகணள திட்டமிட்டு 
வமற்தகோள்வதனோல் கட்டுமோன வவணலகளினோல் தபோருட்கள் நீர் நிணலகளுக்கு அடித்து 
தசல்வதணனக் குணைக்கலோம், வமலும் மண்ைிணன தபோருத்தமோன இடத்தில் வசமித்து ணவத்தல் 
மூலமோக போயும் நீைோனது தளர்வோன மண் பகுதிகளுக்கு ஊடோக தசல்வணத தடுக்கோலோம், 
தளர்வோன மண் பகுதிகணள போதுக்கோக்கலோம் அத்துடன் மணழ கோலங்களில் மண்ணுடன் 
எண்ணை, கிரீஸ், எரிதபோருள், பிற்றுமண் மற்றும் சீதமந்து வபோன்ைன வசைோமலும் 
போதுகோக்கலோம். இது முக்கியமோன குடிநீர் மற்றும் நீர்போசன பகுதிகளோன தததுறு ஓயோ, 
கிம்புல்வன ஓயோ, வவலமிடிய ஓயோ, தம்புழு ஓயோ, மிரிச்வகோனி ஓயோ ஆகியவற்றுக்கு மிக 
முக்கியமோனதோக அணமகின்ைது. 

3. திட்ட கட்டுமோன வவணலகளினோல் விவசோய நிலங்கள் துண்டுபடும் கட்டுமோன 
பகுதிகளில் நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் வழிகள் ஆகியன பைோமரிக்கப்படும்.   

உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP ததோடர்பில் SLLR&DC யினோல் நீர் நிணலயியல் கற்ணக ஒன்று 
வமற்தகோள்ளப்பட்டது. திட்ட EIA இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தைிப்பு நடவடிக்ணககளுக்கு  
வமலதிகமோக நீர் நிணலயியல் கற்ணகயில் பரிந்துணைக்கப்பட்ட தைிப்பு நடவடிக்ணககள் திட்ட 
விரிவோன அணமப்பு தயோரிப்பின் வபோது கருத்தில் தகோள்ளப்படும். முழு திட்டம் ததோடர்பில் 
SLLR&DC யினோல் பரிந்துணைக்கப்பட்ட வடிகோல் அபிவிருத்தி வவணலகள் முன்தனடுக்கப்படும். 
கட்டுமோன வவணலகளின் முடிவில் தற்கோலிக நிைப்பு பகுதிகள் மற்றும் தவள்ள நிணலணம 
ஏற்படும் பகுதிகள் ஆகியன அவற்ைின் முந்ணதய நிணலகளுக்கு தகோண்டு வைப்படும்.   

இயக்க அேத்தேயின் தபாது: 

கட்டம்  1 

1. முணையற்ை வடிகோல் மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதயின் நீர் வதங்கும் வமற்பகுதிகள் 
போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகளினோல் குணைக்கப்படும். அணனத்து குறுக்கு வடிகோல் அணமப்புகள்  
(வமம்போலங்கள், போலங்கள் மற்றும் கல்தவட்டுகள்) நீவைோட்ட வவகத்துக்கு வபோதுமோனதோக 
அணமகின்ைது. எவ்வோைோயினும், போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகளுக்கு அருகிலுள்ள பள்ளமோன 
பகுதிகள், தணையின் சமனற்ை தன்ணமயினோல் வடியும் நீைோனது குைிப்பிட்ட அணமப்புகணள 
வநோக்கி தசல்லோது. போதுகோப்பு பக்க அணமப்புகளுக்கு முடிவில் வசகரிக்கும் வடிகோல் 
அணமப்புகளினோல், வநர்த்தியோக அணமக்கப்பட்ட மற்றும் வநைோன கல்தவட்டு அணமப்புகளினோல், 
பள்ளப்பகுதியிணன வநோக்கிய விணனத்திைனோன போய்ச்சணல ஏற்படுத்தலோம்.  
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2. போணதப் பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகள் தவள்ள நிணலணமயிணன நீக்க வபோதுமோனணவயோக 
கோைப்படுகின்ைன. இணவ அணமப்பு மூலமோக வமற்தகோள்ளப்படும். இது தவள்ள நிணலணம 
ஏற்படும் பகுதியோன  5+900 ததோடக்கம்  32+000 வணை முக்கியமோனதோக அணமகின்ைது. 

3. போதுகோப்பு அணமப்புகள் நிர்மோைிப்பின் கோைைமோக தவள்ள நிணலணமயில் மோற்ைங்கள் 
ஏற்பட்ட பகுதிகளில் நீளமோன போலங்கள் அல்லது வமம்போலங்கள் அணமக்கப்படும். அத்துடன் 
இவற்ைில் சில அட்டவணை 4.1 இல் குைிப்பிட்டவோறு வவறு பகுதிகளுக்கு மோற்ைப்படும். தவள்ள 
நிணலணமயோனது அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கும் உயர்வதணன தடுக்கும் வணகயில் 4+050, 8+150, 
18+560 - 18+940 மற்றும் 25+950 ஆகிய பகுதிகளுக்கும் வமம்போலங்கள் நீட்டப்படும். போலங்கள் 
மற்றும் கல்தவட்டுகளின் திைக்கும் பகுதிகள், தவள்ள நீைோனது இலகுவோக தசல்லும் வணகயில் 
தபரிதோக அணமக்கப்படும். கல்தவட்டுகணள முணையோக பைோமரிப்பதன் மூலமோக தவள்ள நீரினோல் 
ஏற்படும் பின்நீர் தோக்கத்திணன தைிப்பவதோடு, தணடப்படோத நீவைோட்டதிணன உறுதி தசய்யலோம். 

4. குைிப்பிட்ட போணதயிணன சுற்ைியுள்ள பகுதிகள், அணனத்து வதீி வமற்பைப்பு வடிகோல்கள், 
தவட்டப்பட்ட சரிவுகளின் வடிகோன்கள், பக்க அணைகளுக்கு கீழோன நீவைோட்டங்கள்,  நடுப்பகுதி 
வடிகோல் நீவைோட்டம், இறுதிப்பகுதி நீவைோட்டம் மற்றும் வமலோன போல நீவைோட்டங்கள் 
ஆகியவற்ைின் வசர்க்ணகயிணன தவிர்த்து, தற்வபோதுள்ள நீவைோட்டத்துடன் கீழ்ப்பகுதியுடன் 
இணைக்கப்பட்டு முணையோக பைோமரிக்கப்படும். 

5. இயற்ணகயோன நீவைோட்டம் கோைப்படும் பகுதிகளில் நீவைோட்ட திருப்பலோனது 
தவிர்க்கப்படும். மண்ைரிப்பு மற்றும் படித்தல் வபோன்ைவற்ைினோல் நீவைோட்டமோனது புதிய 
திருப்பத்துக்கு வழிவகுக்கும். சில சந்தர்ப்பங்களில் புதிய நீவைோட்ட திருப்பமோனது போதகமோன 
தோக்கங்கணள உண்டுபண்ணும். நீவைோட்ட திரும்பல் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகளில் அணமப்பில் 
ஏற்படுத்தும் மோற்ைங்களினோல் போலங்கள் மற்றும் வமம்போலங்கள் ஆகியவற்ைிணன அணமப்பதன் 
மூலமோக தடுக்கப்படும். போணதயின் 20+300-20+500, 21+200 - 21+600, 23+100 - 24+600 மற்றும் 26+900 - 
27+300 ஆகிய பகுதிகளில் நீவைோட்டத்தில் தபரியளவோன மோற்ைங்கள் ஏற்படோது அத்துடன் 
எந்தவிதமோன போதகமோன விணளவுகளும் ஏற்படோது. இருந்தும், அட்டனகளு ஓயோ நீர்ப்போசன 
அணமப்பு மற்றும் கும்பவலோளுவ மெோ அமுனோ வபோன்ை அணைக்கட்டு பகுதிகளின் அணமப்பு 
வணைபடங்கள், இறுதி அணமப்புக்கு முன்னர் கம்பெோ நீர்ப்போசன என்திைவியலோளரின் 
கவனத்துக்கு உட்படுத்தப்படும். 

6. வயல் பகுதிகளில் கோைப்படும் அணனத்து நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் 
கோல்வோய்கள் ஆகியன உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதக்கு குறுக்கோக, உட்தசலுத்தல் மட்டத்துடன் 
தபோருந்தக்கூடிய கல்தவட்டுக்களினோல் தசல்ல அனுமதிக்கப்படும். சிைிய நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
பகுதிகளில் வழங்கப்பட்ட தபட்டி கல்தவட்டோனது அகலத்தில் தபரிதோக கோைப்படும் நிணலயில், 
தபட்டி கல்தவட்டின் அடித்தளத்தின் அகலத்துக்கு  தமல்லிய கோல்வோய் அணமப்பு 
உருவோக்கப்படும் அவதவணள சோதோைை நீவைோட்டமும் வபைப்படும். அகலமோன கல்தவட்டில் 
நீவைோட்ட வவகம் குணைக்கப்படுவதனோல் படிவு அரிப்புகள் தடுக்கப்படும். நீர்ப்போசன 
கோல்வோய்க்கோன அணமப்புகள் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளரின், விவசோய உத்திவயோகத்தர் 
மற்றும்/அல்லது விவசோய அணமப்பின் விவசோயி வபோன்ைவர்களின் கவனத்துடன் 
வமற்தகோள்ளப்படும். 

7. பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகள் அகற்ைப்படும் தருைத்தில், நீரிணன வதக்கிணவக்கும் 
அப்குதிகள் நீக்கப்படுவதனோல் தவல்ல மட்டம் அதிகரிக்கின்ைது. உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதயின் 
23+300 km ததோடக்கம் 25+100 km வணையோன பகுதியில் வதக்கிணவக்கும் இடங்கள் 
குைிப்பிடத்தக்களவு குணைக்கப்படும். எவ்வோைோயினும் முதற்கட்ட அணமப்பு அைிக்ணகயில் நிணல 
3 – பகுதி 3 இல் நீர் நிணலயியல் மற்றும் வடிகோல் ஆகியன SMEC யினோல் 2014 ம் ஆண்டு 
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உருவோக்கப்பட்டன. பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகளுக்கு வநைோக தவள்ள கோல்வோய்கள் 
அணமக்கப்பட்டன. ஆணகயோல், குைிப்பிட்ட பகுதிகளில் வதக்கிணவக்கும் இடங்கள் 
நீக்கப்படுவதனோல் குைிப்பிட்டளவு போதிப்புகள் ஏற்படோது. 30+600 km ததோடக்கம் 34+000 km 
வணையோன பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகள் உள்ள பகுதியோனது பிைதோன வதக்கிணவக்கும் 
பகுதியோகும். எவ்வோைோயினும், மீதமோகவுள்ள வதக்கிணவக்கும் பகுதிகளில் தவள்ள நிணலணம 
ஏற்படோது. மோைோக, சிைிய தவள்ள நிணலணமகணள தோங்குமளவுக்கு உள்ளது. 

8. இழக்கப்படும் நீரிணன வதக்கிணவக்கும் பகுதிகணள ஈடுதசய்ய (21+000 km - 25+000 km) 
தவள்ள கோல்வோய்கள் அணமக்கப்படும். உலர் கோலங்களில் நிலக்கீழ் நீர் மட்டமோனது முணையோக 
பைோமரிக்கப்படோத சந்தர்ப்பத்தில் வயல் நிலங்கணள போதிக்கும். ஆகவவ, தவள்ளக் கோல்வோய்கள் 
தவிர்க்க முடியோதணவயோக கோைப்படுவதுடன், வயல் பகுதிகளில் ஏற்படும் தவள்ள 
நிணலணமயிணன தடுக்கும் தபோருட்டு இதற்கோன கதவுகளுடன் பைோமரிக்கப்படும். அதிவவக 
போணதக்கு அடுத்ததோக சிைியளவிலோன நில வடிகோல் அணமப்பிணன ஏற்படுத்துவதன் மூலமோக 
தவள்ள நீரிணன வடிய விட்டு தவள்ள நிணலணமயிலிருந்து போதுகோக்கலோம். இந்நில அணமப்பில் 
வமற்பகுதியில் புற்கள் மோத்திைம் பைோமரிக்கப்படும் நிணலயில், கடத்தும் அளவோனது தவள்ள 
நிணலயிணன அணடயோமல் தைிப்பதற்கு வபோதுமோனதோக அணமயும். 

9. விரிவோன அணமப்பு உருவோக்களின் வபோது, போணத வமற்பைப்பு நீவைோட்டமோனது 
அணைக்கட்டிணன வநோக்கி தசல்வதணன தடுக்க விவசட முற்போதுகோப்புகள் வமற்தகோள்ளப்படும். 
அத்துடன் அங்கு சிணைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள நீருடன் கலக்கப்படும். இது அதிவவக போணதயிலிருந்து 
50m க்கு உட்பட்ட பகுதியில் அணமந்துள்ள வகட்டதவல, கச்வசரி அமுனோ, வமோல் அமுனோ, 
கும்பவலோளுவ அணைக்கட்டு ஆகியவற்றுக்கு  முக்கியமோனதோக கோைப்படுகின்ைது. 

10. பிரிக்கப்பட்ட வயல் நிலங்களுக்கோன இணைப்புகள் போணத பக்க போதுகோப்பு 
அணமப்புகளினோல், டக்டர் மற்றும் ஏணனய விவசோய உபகைைங்கள் தசல்லும் வணகயில் மீள 
நிர்மோைிக்கப்படும். அணமப்பு வணைபடத்திணன ஏற்படும் கோலத்தில் இணைப்புகணள ஏற்படுத்த 
மிகவும் தபோருத்தமோன இடங்கள் ததோடர்பில் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளரின், விவசோய 
உத்திவயோகத்தர் மற்றும்/அல்லது விவசோய அணமப்பின் விவசோயி வபோன்ைவர்களின் 
கவனத்துடன் வமற்தகோள்ளப்படும். 

கட்டம்  2 

1. உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள போணதயின் முணையற்ை வடிகோன்கள் மற்றும் நீர் 
சிணைப்பிடிக்கப்படும் பகுதிகள் கோைப்படுமிடத்து, திட்ட அணமப்பின் பக்க போதுகோப்பு 
அணமப்புகளினோல் இந்நிணலணமயோனது தைிக்கப்படும். பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகளுக்கு 
இறுதிப்பகுதியில் அணமந்துள்ள வசகரிக்கும் வடிகோல் அணமப்போனது முணையோக 
அணமக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கல்தவட்டுக்கு வநைோக, கீல்ப்பகுதியிணன வநோக்கி நீரிணன கடத்தும் 
வணகயில் அணமக்கப்படும். 

2. போணதப்பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகள் அணமப்பு தவள்ள மட்டத்திணன சமோளிக்கும் 
அளவுக்கு அணமந்துள்ளதுடன், எதிர்கோலத்தில் உயர்த்தப்படும் வதணவகள் கோைப்படும் வதீிகளில் 
உருவோகும் தவள்ள நீைோனது கீழ்ப் பகுதியினுடோக கடத்தப்படும். 

3. அணமப்பு தவள்ள நிணலணமயிணன சமோளிக்க வமம்போலங்கள், வமல் முகடுகள் மற்றும் 
கல்தவட்டுகள் வபோதுமோனதோக அணமகின்ைன. அத்துடன், இவ்விடங்களில் கணளகள் மற்றும் 
கழிவுகள் வசருதல் ஆகியவற்ைிலிருந்து தடுப்பதன் மூலமோக எதிர்போர்க்கப்படும் நனணமகணள 
அணடயலோம். முணையோக பைோமரிக்கப்படும் கல்தவட்டுகள் மூலமோக பின் நீர் விணளவுகள் 
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மற்றும் நீர் சிணைப்பிடிக்கப்படுதல் வபோன்ை பிைச்சணனகளிலிருந்து மீளலோம். வமலும், 
கோல்வோய்கள் தணடகளற்ை நீவைோட்ட போணதயிணன ஏற்படுத்தும்.  

4. குைிப்பிட்ட போணதயிணன சுற்ைியுள்ள பகுதிகள், அணனத்து வதீி வமற்பைப்பு வடிகோல்கள், 
தவட்டப்பட்ட சரிவுகளின் வடிகோன்கள், பக்க அணைகளுக்கு கீழோன நீவைோட்டங்கள்,  நடுப்பகுதி 
வடிகோல் நீவைோட்டம், இறுதிப்பகுதி நீவைோட்டம் மற்றும் வமலோன போல நீவைோட்டங்கள் 
ஆகியவற்ைின் வசர்க்ணகயிணன தவிர்த்து, தற்வபோதுள்ள நீவைோட்டத்துடன் கீழ்ப்பகுதியுடன் 
இணைக்கப்பட்டு முணையோக பைோமரிக்கப்படும். 

5. குடோ ஓயோ நீவைோட்ட திருப்பலோனது போதகமோன தோக்கங்கணள உண்டுபண்ைோது. 
இருந்தும், மண்ைரிப்பு மற்றும் படிவுகள் ஏற்படுதல் ஆகிய கோைைங்களுக்கோக கணைகள் 
அரிப்புக்குள்ளோகும் சில இடங்களில் புதிய திருப்பங்கள் உருவோகலோம். வமலும், அணனத்து 
உயைமோன பகுதிகளும் கல்தவட்டுகளுடன் இணைக்கப்படுவதுடன், இரு பக்கமும் கோைப்படும் 
போதுகோப்பு அணமப்புகளினோல் நீைோனது முணையோக திருப்பட்ட நீவைோட்டத்தினுள் 
தசலுத்தப்படுகின்ைது என்பதணன உறுதிதசய்தல் தசண்டும். ஆற்ைின் தசயற்போடுகள் அட்டவணை 
4-3 இல் தைப்பட்டுள்ளது.      

6. வயல் பகுதிகளில் கோைப்படும் அணனத்து நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் 
கோல்வோய்கள் ஆகியன உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதக்கு குறுக்கோக, உட்தசலுத்தல் மட்டத்துடன் 
தபோருந்தக்கூடிய கல்தவட்டுக்களினோல் தசல்ல அனுமதிக்கப்படும். சிைிய நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
பகுதிகளில் வழங்கப்பட்ட தபட்டி கல்தவட்டோனது அகலத்தில் தபரிதோக கோைப்படும் நிணலயில், 
தபட்டி கல்தவட்டின் அடித்தளத்தின் அகலத்துக்கு  தமல்லிய கோல்வோய் அணமப்பு 
உருவோக்கப்படும் அவதவணள சோதோைை நீவைோட்டமும் வபைப்படும். அகலமோன கல்தவட்டில் 
நீவைோட்ட வவகம் குணைக்கப்படுவதனோல் படிவு அரிப்புகள் தடுக்கப்படும். நீர்ப்போசன 
கோல்வோய்க்கோன அணமப்புகள் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளரின், விவசோய உத்திவயோகத்தர் 
மற்றும்/அல்லது விவசோய அணமப்பின் விவசோயி வபோன்ைவர்களின் கவனத்துடன் 
வமற்தகோள்ளப்படும். 

7. பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகள் அகற்ைப்படும் தருைத்தில், நீரிணன வதக்கிணவக்கும் 
அப்குதிகள் நீக்கப்படுவதனோல் தவல்ல மட்டம் அதிகரிக்கின்ைது. உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதயின் 
23+300 km ததோடக்கம் 25+100 km வணையோன பகுதியில் வதக்கிணவக்கும் இடங்கள் 
குைிப்பிடத்தக்களவு குணைக்கப்படும். எவ்வோைோயினும் முதற்கட்ட அணமப்பு அைிக்ணகயில் நிணல 
3 – பகுதி 3 இல் நீர் நிணலயியல் மற்றும் வடிகோல் ஆகியன SMEC யினோல் 2014 ம் ஆண்டு 
உருவோக்கப்பட்டன. பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகளுக்கு வநைோக தவள்ள கோல்வோய்கள் 
அணமக்கப்பட்டன. ஆணகயோல், குைிப்பிட்ட பகுதிகளில் வதக்கிணவக்கும் இடங்கள் 
நீக்கப்படுவதனோல் குைிப்பிட்டளவு போதிப்புகள் ஏற்படோது. 40+750 km ததோடக்கம்  41+100 km மற்றும் 
70+650 km ததோடக்கம் 72+300 km வணையோன பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகள் உள்ள பகுதியோனது 
பிைதோன வதக்கிணவக்கும் பகுதியோகும். எவ்வோைோயினும், மீதமோகவுள்ள வதக்கிணவக்கும் 
பகுதிகளில் தவள்ள நிணலணம ஏற்படோது. மோைோக, சிைிய தவள்ள நிணலணமகணள 
தோங்குமளவுக்கு உள்ளது. 

8. விரிவோன அணமப்பு உருவோக்களின் வபோது, போணத வமற்பைப்பு நீவைோட்டமோனது 
அணைக்கட்டிணன வநோக்கி தசல்வதணன தடுக்க விவசட முற்போதுகோப்புகள் வமற்தகோள்ளப்படும். 
இங்கு 49+600 இல் அணைக்கட்டு மோசணடந்த நீரினோல் போதிப்ப்பணடயும். 

9. பிரிக்கப்பட்ட வயல் நிலங்களுக்கோன இணைப்புகள் போணத பக்க போதுகோப்பு 
அணமப்புகளினோல், டக்டர் மற்றும் ஏணனய விவசோய உபகைைங்கள் தசல்லும் வணகயில் மீள 
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நிர்மோைிக்கப்படும். அணமப்பு வணைபடத்திணன ஏற்படும் கோலத்தில் இணைப்புகணள ஏற்படுத்த 
மிகவும் தபோருத்தமோன இடங்கள் ததோடர்பில் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளரின், விவசோய 
உத்திவயோகத்தர் மற்றும்/அல்லது விவசோய அணமப்பின் விவசோயி வபோன்ைவர்களின் 
கவனத்துடன் வமற்தகோள்ளப்படும். மெோ ஓயோவின் வடக்கு பக்கத்துக்குரிய உரிய 
அணமப்புகளோன, குருநோகல் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளர், வடவமல் மோகோை நீர்ப்போசன 
தபோைியியலோளர்,  குருநோகல் மோவட்டத்தின் விவசோய உத்திவயோகத்தர்.    

கட்டம்  4 

1. உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள போணதயின் முணையற்ை வடிகோன்கள் மற்றும் நீர் 
சிணைப்பிடிக்கப்படும் பகுதிகள் கோைப்படுமிடத்து, திட்ட அணமப்பின் பக்க போதுகோப்பு 
அணமப்புகளினோல் இந்நிணலணமயோனது தைிக்கப்படும். பக்க போதுகோப்பு அணமப்புகளுக்கு 
இறுதிப்பகுதியில் அணமந்துள்ள வசகரிக்கும் வடிகோல் அணமப்போனது முணையோக 
அணமக்கப்பட்டுள்ளதுடன், கல்தவட்டுக்கு வநைோக, கீல்ப்பகுதியிணன வநோக்கி நீரிணன கடத்தும் 
வணகயில் அணமக்கப்படும். 

2. போதுகோப்பு அணமப்புகளினோல் நீவைோணடகணள தடுக்கோமல் வமலதிக கல்தவட்டுகள்/ 
போலங்கள் 97+530, 119+370, 125+620 மற்றும் 130+980 ஆகிய பகுதிகளில் அணமக்கப்படும்.  

3. நீவைோணடகளின் ததோடர்ச்சியிணன ததோடர்ந்து வபணும் வணகயில் 124+100 - 124+300 மற்றும்  
134+020 - 134+260 ஆகிய பகுதிகளில் ஆற்று பயிற்சிகள் வழங்கப்படும். 

4. குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகள் 102+800, 118+400, 126+900, 131+800 and at 134+200 ஆகிய 
இடங்களில் கோைப்படும். போணதயின் பக்க போதுகோப்புகள் ததோடர்போன இறுதி அணமப்பு முடிவுகள் 
எடுக்க முதல் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளர் அல்லது விவசோய உத்திவயோகத்தரினோல் ஆவலோசணன 
தசய்யப்படும். குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகள் ஆகியவற்ைிணன தனிணமப்படுத்தும் 
வநோக்குடன் வமலதிக வமம்போலங்கள் ஆகியன அணமக்கப்படலோம். 

5. கவலதவல நீர்ப்போசன கோல்வோய்ப் பகுதியில் 120+150 அணமவிடத்தில் வமம்போலத்தின் 
தூண் அணமக்கப்படும். இது நீர் நிணலக்கு தவளியில் அல்லது கோல்வோய்க்கு குறுக்கோன பகுதியில் 
அணமக்கப்படும். இது மெோவலி அதிகோைசணபயின் உத்தைவுடன் வமற்தகோள்ளப்படும். 

6. நீர் பின் தோக்கத்தினோல் மற்றும் நீர் வதக்கி ணவக்கப்படுதல் ஆகியன, கல்தவட்டுகள் உள் 
மற்றும் தவளிக் கோல்வோய்கள் ஆகியன முணையோக பைோமரிக்கப்படுவதனோல், தடங்கலற்ை 
நீவைோட்டதிணன ஏற்படுத்தலோம்.  

7. உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள போணதயின் உள் மற்றும் சுற்ைியுள்ள பகுதிகளில் நீர் வதங்குவணத 
தடுப்பதற்கு, அணனத்து வதீி வமற்பைப்பு வடிகோல்கள், தவட்டப்பட்ட சரிவுகளின் வடிகோன்கள், பக்க 
அணைகளுக்கு கீழோன நீவைோட்டங்கள்,  நடுப்பகுதி வடிகோல் நீவைோட்டம், இறுதிப்பகுதி நீவைோட்டம் 
மற்றும் வமலோன போல நீவைோட்டங்கள் ஆகியவற்ைின் வசர்க்ணகயிணன தவிர்த்து, தற்வபோதுள்ள 
நீவைோட்டத்துடன் கீழ்ப்பகுதியுடன் இணைக்கப்பட்டு முணையோக பைோமரிக்கப்படும். 

8. நீர்த் வதக்கம் ஏற்படுத்தப்படும் பகுதிக்கு எதிைோன பகுதியில் நீர் பயிற்சி வழங்குதல் 
தவிர்க்கப்படும். இறுதி நீர் வடியும் பகுதியிணன பயன்படுத்தி பள்ளப் பகுதியின் கல்தவட்டினுடோக 
நீைோனது நீவைோணடயிணன வசர்வதற்கு வழியணமக்கப்படும். 

9. வயல் பகுதிகளில் கோைப்படும் அணனத்து நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் வடிகோல் 
கோல்வோய்கள் ஆகியன உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதக்கு குறுக்கோக, உட்தசலுத்தல் மட்டத்துடன் 
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தபோருந்தக்கூடிய கல்தவட்டுக்களினோல் தசல்ல அனுமதிக்கப்படும். சிைிய நீர்ப்போசன கோல்வோய் 
பகுதிகளில் வழங்கப்பட்ட தபட்டி கல்தவட்டோனது அகலத்தில் தபரிதோக கோைப்படும் நிணலயில், 
தபட்டி கல்தவட்டின் அடித்தளத்தின் அகலத்துக்கு  தமல்லிய கோல்வோய் அணமப்பு 
உருவோக்கப்படும் அவதவணள சோதோைை நீவைோட்டமும் வபைப்படும். அகலமோன கல்தவட்டில் 
நீவைோட்ட வவகம் குணைக்கப்படுவதனோல் படிவு அரிப்புகள் தடுக்கப்படும். நீர்ப்போசன 
கோல்வோய்க்கோன அணமப்புகள் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளரின், விவசோய உத்திவயோகத்தர் 
மற்றும்/அல்லது விவசோய அணமப்பின் விவசோயி வபோன்ைவர்களின் கவனத்துடன் 
வமற்தகோள்ளப்படும். 

10. நிலநீைோனது குளத்துக்கு வரும் பகுதியில், நலிந்த நில முணைகள் மற்றும் மண் 
அழுத்தங்கள் கோைைமோக உள்வரும் நீரில் போதிப்புகள் ஏற்படுவதனோல் வமலதிக கல்தவட்டுகள் 
வழங்கப்படும். 

11. விரிவோன அணமப்பு தயோரிக்கப்படும் கோலத்தில் நில வமல் வமற்பைப்பு நீைோனது நீர்ப்போசன 
கோல்வோயிணன வசர்வதணன தடுக்கும் தபோருட்டு விவசட முன் தசயற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்.  

12. பிரிக்கப்பட்ட வயல் நிலங்களுக்கோன இணைப்புகள் போணத பக்க போதுகோப்பு 
அணமப்புகளினோல், டக்டர் மற்றும் ஏணனய விவசோய உபகைைங்கள் தசல்லும் வணகயில் மீள 
நிர்மோைிக்கப்படும். அணமப்பு வணைபடத்திணன ஏற்படும் கோலத்தில் இணைப்புகணள ஏற்படுத்த 
மிகவும் தபோருத்தமோன இடங்கள் ததோடர்பில் நீர்ப்போசன தபோைியியலோளரின், விவசோய 
உத்திவயோகத்தர் மற்றும்/அல்லது விவசோய அணமப்பின் விவசோயி வபோன்ைவர்களின் 
கவனத்துடன் வமற்தகோள்ளப்படும்  

5.2. சமூக- கலாச்சாை ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

சமூக தோக்கங்கணள குணைத்தலோனது இத்திட்டத்தின் மிகவும் முக்கியமோன பகுதியோக 
அணமகின்ைது. திட்ட அமுலோக்கல் கோைைமோக மக்களின் குடியிருப்புகள் மற்றும் அைச 
அணமப்புகள் கோைப்படும் பல்வவறு நிலப்பகுதிகள் ஆக்கிைமிக்கப்படுகின்ைன. இவ் அதிவவக 
போணதயோனது முழு நோட்டின் நன்ணம கருதி அணமக்கப்படுகின்ைது. இவ் வதசிய வநோக்கங்கள் 
போதிக்கப்பட்ட சமூகத்தினணை மீளக் குடியமர்த்தல் மற்றும் மக்களின் சுமூகமோன வோழ்ணவ 
உறுதிப்படுத்தல் வபோன்ை தசயற்போடுகளின் மூலமோக முளுணமயோக்ப்படும். திட்டத்தினோல் 
சமூகத்தினருக்கு மற்றும் மோவட்டத்துக்கு ஏற்படும் நன்ணமகள் குைித்து போதிக்கப்பட்ட கிைோமிய 
சமூகத்தினருக்கு விளக்கமளிக்கப்படும். ஆனோல், போதகமோன சமூக –தபோருளோதோை தோக்கங்கள் 
குைித்து, அைசு எவ்வோறு பிைச்சணனகணள தீர்க்க முற்படும் என்பது குைித்த விளக்கத்திணன 
வழங்குவதன் மூலமோக திருப்திப்படுத்தப்படும். தற்தபோழுது திட்டத்தினோல் ஏற்படும் 
தோக்கத்திலிருந்து சமூக – தபோருளோதோை சவோல்கணள மீளணமப்பது ததோடர்பில் அதிக கவனம் 
தசலுத்தப்படும். இணவ முணைப்போடுகள் மற்றும் இழப்புகள் ஆகியவற்ைிணன நிவர்த்தி தசய்யும் 
வணகயில்  நோன்கு பிைதோன முணைணமகள் முன்ணவக்கப்பட்டுள்ளன. 1. அவர்களின் தசோத்துகள், 
வோழ்வோதோைம் மற்றும் வியோபோைம் ததோடர்பில் அதியுயர் சந்ணதப்தபறுமதியிணன ணமயமோக 
தகோண்டு நஷ்டஈடுகள் தீர்மோனிக்கப்படும். 2. வழங்கப்படும் நஷ்ட ஈடோனது, தற்வபோணதய நவனீ 
தைத்துக்கு ஏற்ைவோறு அவர்களின் சமூக தபோருளோதோை வோழ்விணன மீளணமத்தல், இதில் தமது 
உரிணம ததோடர்பில் சட்ட ரீதியோன பிைச்சணனகள் மற்றும் தமது நிணலயோன இடங்களில் 
இருக்கும் வபோதோன வித்தியோசம் ஆகியவற்ைிணன தவிர்த்தல் அவசியமோகும். 3. அவர்களுக்கு 
பரீட்சயமோன புவி அணமப்பியல் பகுதிகளில் அமர்த்துவதன் மூலமோக குடுபங்களுக்கிணடயிலோன 
ததோடர்புகள் மற்றும் வியோபோைங்கள் 4. சிைிய ததோழிற்போடு மற்றும் நிர்வோக கட்டணமப்பு 
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ஆகியவற்றுடன் PAP யின் முணைப்போடுகணள தீர்ப்பதற்கோன ஊழியர்கள் ஆகிவயோர் ததோடர்பில் 
உத்தைவோதம் வழங்கப்படும். இணவ மக்களின் அைிவு மற்றும் திட்டத்தினோல் ஏற்படும் தோக்கம், 
அவற்ைிணன தைிப்பதற்கு வமற்தகோள்ளப்படும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் வபோன்ைவற்ைினோலோகும். 
இதற்கோன உரிணம வழங்குதல் அைி பின்னிணைப்பு 5.1 இல் உள்ளது. 

5.2.1. மீள் குடிதயற்றத்ேில் ஏற்படுத்தும் ோக்கங்கதை ேைித்ேல்  

குடிவயற்ைத்தில் ஏற்படுத்தும் தோக்கங்கள், மக்கள் நிணனப்பவற்றுக்கு பதிலளித்தல் மற்றும் 
அதிவவக போணத மற்றும் அதற்கோன வழி ததோடர்பில் புத்திதசோல்லுதல், ஆகவவ இது அவர்களின் 
குரியிருப்புகள் மற்றும் ஏணனய தசோத்துகளினுடோக தசல்வதணன தவிர்க்கலோம். குைிப்போக, போணத 
அணமப்பு வணைபு ததோடர்பில் அப்பகுதியில் தபளத்த விகோணையில் பதவியில் இருப்பவர், தனியோர் 
மருந்தகத்தில் இருக்கும் ஆயுள்வவத ணவத்தியர், உைவககத்தில் பனி புரிவவோர் ஆகிவயோரின் 
தணலயடீு கோைப்படுதல் ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்பட்டு, அவற்றுக்கு போதிப்புகள் 
ஏற்படோவண்ைம் பைிகள் முன்தனடுக்கப்படும். போணதயின் வகள்விக்குரிய பகுதிகள் மீள 
கவனத்தில் தகோள்ளப்படும். இதன் அடிப்பணடயில் போதகமோன தோக்கங்கள் இயன்ைளவு 
குணைக்கப்படும். இதனோல் ஏற்படும் மோற்ைங்கள் மற்றும் சிக்கல்கள் ததோடர்பில் மக்களுடன் 
முணையோக கலந்துணையோடப்பட்டு, அவர்களின் தவோைோன எண்ைங்களுக்கு தகுந்த விளக்கங்கள் 
வழங்கப்படும். கள ஆய்வின் வபோது, அைசியல்வோதிகளின் தணலயடீ்டினோல் போணத அணமப்பில் 
மோற்ைங்கள் ஏற்படும் என்ை வதந்தி மக்களிணடவய கோைப்பட்டது. இவ்வோைோன சரியோக புரிந்து 
தகோள்ளோத தன்ணம ததோடர்பில், இன, தர்க்க, விஞ்ஞோன மற்றும் ததோழில்நுட்பம் ததோடர்போன 
பூைை விளக்கத்திணன வழங்குதல் வவண்டும்.   

குைித்த போணதயில் மோற்ைங்கணள ஏற்படுத்திய பின்னர், திட்டத்தினோல் ஏற்படும் தவிர்க்க 
முடியோத எதிைோன சமூகத் தோக்கங்கள், முணையோன சட்ட அணமப்புகள் மற்றும் சர்வவதச ரீதியில் 
ஏற்றுக் தகோள்ளப்பட்ட  தைங்கள் மற்றும் தபோதுமக்களின் முணைப்போடு தீர்த்தல் ததோடர்போன 
வழிகோட்டிகள் ஆகியவற்றுக்கு வதசிய அபிவிருத்தி ரீதியில் இனங்குகின்ைதோ என 
அவதோனிக்கப்படும். குைிப்போக, 1950 ஆண்டுக்கோன நில அபகரிப்பு சட்டம், அதில் ஏற்பட்ட 
மோற்ைங்கள், வர்த்தமோனி இல 1837/47, 22 நவம்பர் 2013, வதீி அபிவிருத்தி அதிகோைச சணப 
சட்டம் இல 73 of 1981, இலங்ணக வதசிய தன்னிச்ணசயோன மீள்குடிவயற்ைல் சட்டம், 
வர்த்தமோனி இல 858/14 of 23 தபப்ைவரி 1995 ஆகியவற்ைினுடோக, சர்வவதச தைங்கள் மற்றும் 
வழிகோட்டல்கள் கவனத்தில் தகோள்ளப்பட்டு போதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பூைை நீதி வழங்கப்படும். 
இதன் மூலமோக, சர்வவதச போதுகோப்பு சட்டத்தின் நிமிர்த்தம் குைிப்பிட்ட தோக்கங்கள் 
குணைக்கப்பட்டு, தைிக்கப்பட்டு வமலும், முணையோன நஷ்ட ஈடுகள் வழங்கப்படும். முணைவய, 
திட்ட நிணைவவற்றும் நிறுவகம் மற்றும் வதீி அபிவிருத்தி அதிகோைசணப ஆகியன, 
பங்குதோைர்களினோல் அணமக்கப்பட்ட முணைப்போடுகள் தீர்க்கும் குழு (GRC) ஊடோக மக்களின் 
முணைப்போடுகணள தீர்க்க நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படும். வதீி அபிவிருத்தி அதிகோைசணபயின் 
PMUனோல் முழுத் திட்ட அமுலோக்கல் ததோடர்பில் மதிப்படீுகள் மற்றும் கண்கோைிப்புகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். முணைப்போடுகள் தீர்க்கும் தசயற்போடுகளில் போல் ததோடர்பில் சம உரிணம 
வழங்கப்படும்.           

5.2.2. குடும்பங்கதை இடம்சபயர்ப்பேனால் ஏற்படும் ோக்கங்கதை ேைித்ேல்  

வமவல குைிப்பிட்டவோறு, குடும்பங்கணள மற்றும் நிறுவகங்கணள இடம்தபயர்த்துவதனோல், 
போதிக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக வோழ்க்ணக மற்றும் குைிப்பிட்ட கோலத்துக்குள் அவதமோதிரியோன  
சூழலில் அவர்கணள மீளக் குடியமர்த்தல் அகியவற்றுக்கிணடயில் உள்ள சமநிணலயில் அணமப்பு 
மோற்ைங்கள் ஏற்படுதவல திட்டத்தின் குைிப்பிடத்தக்க பகுதியோக கருதப்படுகின்ைது. திட்டத்தினோல் 
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3438 குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவகங்கணள நிணலயோன இடம்தபயர்த்த வவண்டியுள்ளது. 
திட்டத்தினோல் போதிக்கப்பட்ட மக்கணள மீளக் குடியமர்த்தல் மற்றும் முணைப்போடு தீர்க்கும் 
ததோழிற்போடு ஆகியவற்றுக்கு சட்ட ரீதியோன வதணவப்போடுகள் கோைப்படுகின்ைன. இதற்கணமய 
RDA யின் PMU னோல் தற்வபோதிருக்கும் மீள் குடிவயற்ை அமுலோக்கல் திட்டம், தற்கோலிக மற்றும் 
நிைந்தை மீள் குடிவயற்ைங்கள் ததோடர்பில்  மீளோய்வு தசய்யப்படும்.       

சில குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கிணடயில், உரிணமகள், மணனவிக்கு, தபற்வைோருக்கு, முதிவயோருக்கு 
மற்றும் பிள்ணளகளுக்கு எதிைோக போகுபோடுகள் மற்றும் தபோருத்தமோன நிதி நஷ்ட ததோடர்பில் 
ஒருவர் ஒருவருக்கிணடயில் ஏமோற்றுதல் மற்றும் சதிகள்      முைண்போடுகள், புதிய மீள் 
குடிவயற்றும் பகுதிகள் மற்றும் வழங்கப்படும் தபோருட்களுக்கோன உரிணம வகோைல் பிைச்சணனகள் 
கோைப்படுகின்ைணமயினோல் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் 
குைித்து சீர்போட்டு முணைணமகள் ணகயோளப்படும். சில சமயங்களில் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவர் 
அல்லது அதற்கு கூடியவர்கள், மற்ைவர்கள் நிமிர்த்தம் அக்குடும்பத்துக்கோன தசோத்துக்களின் 
உரிணமகணள வகோரும் சந்தர்ப்பத்தில், அக்குடும்பத்தில் தங்கிவோழும் அணனவைதும் எதிர்கோலம் 
ததோடர்போன போதுகோப்போனது முணைப்போடு தீர்க்கும் ததோழிற்போடு மூலமோக தீர்த்து ணவக்கப்படும்.  
இதற்கோக RDA யினோல், அக்குடும்பத்திணன ணமயப்படுத்திய வணகயில் நஷ்ட ஈடுகள் வழங்க 
நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படும்.      

பைம் மூலமோக மோத்திைம் நஷ்ட ஈடுகணள வழகுதல் வபோதுமோனதோக அணமயோது.  
தபரும்போலோன  PAP களில், மக்கணள அவர்கள் ஏற்கனவவ இருந்த சமூகத்திவலவய மீளக் 
குடியமர்த்தல் முக்கியமோனதோக அணமகின்ைது. ஆகவவ, மீளக் குடியமர்த்தும் பகுதிகள் அருவக 
அல்லது அவர்களது பணழய குடியிருப்பிலிருந்து போர்ணவத் தூைத்தில் அணமயப்தபறும் இடங்கள் 
வடீுகணள அணமப்பதற்கோக ததரிவு தசய்யப்படும். வடீுகள் மற்றும் நிறுவகங்கள் ஆகியன 
தற்வபோதுள்ள சமூக மற்றும் தபோருளோதோை ததோடர்புகள் தபரியளவில் போதிக்கப்படோ வண்ைம் 
அணமதல் அவசியமோகும். இது தவபோதுள்ள தற்வபோதுள்ள சட்டதிட்டங்களுக்கு அணமவோக 
போதிக்கப்பட்ட குழுக்களுடனோன கலந்துணையோடலுடன் முன்தனடுக்கப்படும். திட்ட இடத்துக்கு 
அருகிலுள்ள, மீள் குடிவயற்ைத்திணன வமற்தகோள்ளக்கூடியதோக உள்ள இடங்கள் RDA யினோல் 
அணடயோளம் கோைப்பட்டு, அவற்ைின் உரிணமயோளர்களின் அனுமதிகளும் தபைப்படும்.     

நில அபகரிபோனது உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் வதணவயோக உள்ளது. கட்டுமோன வவணலகணள 
ஆைம்பிக்க முன்னர் தற்கோலிக மற்றும் நிைந்தை மீள் குடிவயற்ைங்கள் யோவும் பூர்த்தி தசய்யப்படும். 
இத்திட்டம் ததோடர்போக குடிவயற்ைத்தின் வதணவகள், நில அபகரிப்பு முணைகளும் 
நிபந்தணனகளும், மீள் குடிவயற்ை அமுலோக்கல் திட்டம், நஷ்ட ஈட்டின் அணனத்தும் உள்ளடங்கிய 
கூட்டு, நிலத்திணன அகழ்தல் ததோடர்போன வநைங்கள், உணடணமகள் அகற்றுதலும், நிைந்தை மற்றும் 
தற்கோலிக PAP க்களுக்கு போதிப்புகள் ஏற்படோமல் குைிப்பிட்ட வநைத்துக்கோன மின்சோைத்திணன 
துண்டித்தலும் ஏணனய இணைப்புகணள துண்டித்தல் ததோடர்பிலும் மக்களுக்கு ததளிவோக 
விளக்கமளிக்கப்படும். சட்ட ரீதியோன ஒப்பந்தமோனது நில அபகரிப்பு மற்றும் தவளிவயற்றுதல் 
வபோன்ைவற்றுக்கு மட்டுமல்லோமல், மக்கள் கோலம் கோலமோக பல சந்ததிகணள கடந்து வோழ்ந்து 
வருகின்ைணமயினோல் ஏற்படும் உைர்வு பூர்வமோன சிக்கல்கள்  வபோன்ை PAP யினோல் ஏற்படும் 
எதிர்போர்க்க முடியோத பிைச்சணனகளுக்கும் தீர்வுகணள முன்ணவக்க வவண்டும். மக்களுக்கு 
உரித்தோன அணனத்து தசோத்துக்கணளயும் வழங்கிய பின்னர், அவர்கள் சம்போதித்த, அபிவிருத்தி 
தசய்த அணமப்புகளின் தபோருட்கள், மைங்கள் மற்றும் வளங்கள்  வபோன்ைவற்ைிணன போவிக்க 
அனுமதி வழங்கப்படுவர். இவ்வளங்கள் அவர்களின் மீள் குடிவயற்ை வதணவக்கோக பயன்படலோம்.            

தற்கோலிகமோக குடும்பங்கணள மற்றும் நிறுவகங்கணள இடம்தபயர்த்தல் ததோடர்போக RAP இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் கட்டுமோன வவணலகளுக்கோக தற்கோலிகமோக இடம்தபயர்ந்து 
வோழல், தபோதுமக்களின் போதுகோப்பு மற்றும் வோழ்வோதோை போதுகோப்பு ததோடர்பிலோன 
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வதணவப்போடுகள் விளக்கமளிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்கோலிக இடம்தபயர்வுகள், மீள் குடிவயற்ைம் 
ஆைம்பித்தல்,  மீள் குடிவயற்ை கோலத்திணன நீடிப்பதற்கோன நிகழ்தகவுகள், போதிக்கப்பட்ட 
உணடணமகள் மற்றும் வியோபைத்திணன மீளணமத்தல், ஏணனய முைண்போடுகணள தீர்த்தல் 
ததோடர்பில் திட்ட தோக்கத்தின்  தன்ணமயில் மற்றும் அளவில் ஏற்படும் தோக்கங்கள் ததோடர்பில் 
மக்களுக்கு முன்கூட்டிவய அைிவிக்கப்படும். இது பிள்ணளகளின் கல்வி நடவடிக்ணககளில் 
போதிப்பிணன ஏற்படுத்தோது, விவசட வதணவகளுடன் வோழும் மக்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் 
ஒற்றுணம குைித்து கவனம் தசலுத்தும்.  

நல்ல வோழ்க்ணக முணையிணன தகோண்டு நடத்தும் தபண்கள், சிறுவர்கள், வயதோனவர்கள், 
அங்கவனீர்கள், விதணவகள், ஒரு தபற்வைோர் குடும்பங்கள் மற்றும் ஏணனய தங்கி வோழ்பவர்கள் 
நிமிர்த்தம் தற்கோலிக மற்றும் நிைந்தை வோழிடங்களின் ததோடர்பில் அவற்ைிணன முணையோக 
வமற்தகோள்ளும் வணகயில் விவசட கவனம் தசலுத்தப்படும். இக்குழுக்களின் (PAP இல் 
குைிப்பிட்டுள்ள) மீள்குடிவயற்ைம் ததோடர்பில் விவசட கவனம் தசலுத்தப்படுவவதோடு, இதில் சிலர் 
மீள்குடிவயற்ை நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ளவதில் உறுதியோன தசற்போடுகள் இல்ணல அல்லது 
நம்பிக்ணக அற்ைவர்களோக உள்ளனர். இவ்வோைோன நலிந்த மக்கள் ததோடர்பில் RDA யின் PMU 
வினோல் விவசட கவனம் தசலுத்தப்படும். இது பகுதி 5.3.6, 7 இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நீண்ட கோல தசயற்போடோன மீள்குடிவயற்ைம் ததோடர்பில் முணையோன கண்கோைிப்பு மற்றும் 
மதிப்பிடுதல் அவசியமோக உள்ளது. இதணன  RDA நிணைவவற்றும். மீள்குடிவயற்ை தசயற்போடோனது 
PAPs இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளவோறு, அவர்களது முந்திய குடியிருப்புகளுக்கு ஒத்த/ அதணன விட 
சிைந்த வோழ்க்ணக தைத்திணன வழங்கும். கட்டணமப்பு வசதிகளோன, வபோக்குவைத்து, வதசிய 
வணலயணமப்பிலிருந்து மின்சோை வசதிகள், குடிநீர் வசதிகள், அஞ்சல் மற்றும் ததோடர்போடல் , 
கழிவுகணள அகற்றும் பகுதிகள் ஆகிய வசதிகள் உரிய திணைக்களங்களின் உதவியுடன் 
அபிவிருத்தி தசய்யப்படும். மீள்குடிவயற்ை தசயற்போடுகளுக்கோக RDA யின் PMU னோல் 
இனங்கோைப்பட்ட நில அணமப்புகள் ததோடர்பில் பின்னிணைப்பு 4.3 கோட்டி நிற்கின்ைது.  

5.2.3. ெில அபகரிப்பினால் ஏற்படும் ோக்கங்கதை ேைித்ேல்  

திட்ட இடத்தில் போதிக்கப்படும் குடியிருப்பு மற்றும் விவசோய நிலங்கள் குணைவோகவவ 
கோைப்படுகின்ைது. PAP யில் குைிப்பிடப்படும் வணையறுக்கப்பட்ட மற்றும் தபறுமதியற்ை 
தசோத்துக்களின், பகுதியோக அல்லது முளுணமயோன நில அபகரிப்போனது அவர்களில் சமூக 
தோக்கத்திணன உண்டுபண்ணும். ஆகவவ, திட்டத்துக்கோன தற்கோலிக மற்றும் நிைந்தை நில 
அபகரிப்பு ததோடர்பில், நில அபகரிப்பு சட்டம் மற்றும் RDA யின் முணைப்போடு தீர்க்கும் 
ததோழிற்போடு வபோன்ை சட்ட ரீதியோன முணைணமகள் பயன்படுத்தப்படும்.     

நிலமோனது மக்களின் தபறுமதியோன தசோத்தோகும், ஆகவவ திட்டத்துக்கோன நில அபகரிப்போனது 
சிைந்த, தைமோன திட்டமிடல் மூலமோக தசயற்படுத்தப்படுவததோடு, பகுதியோக அபகரிக்கப்படும் 
நிலங்களுக்கு முணையோன எல்ணலகள் இடப்பட்டு அணவ ததோடர்பில் உரிய ஆவைங்கள் மற்றும் 
சட்ட ரீதியோன உரிணமப் பத்திைங்கள், நில அளணவப் படங்கள் ஆகியன நில 
உரிணமயோளர்களுக்கு வழங்கப்படுதல் வவண்டும். எதிர்கோலத்தில் போதிப்புகள் ஏற்படோமல் இருக்க, 
நில உரிணமயோளர்கள் தங்களது நிலத்தின் புதிய எல்ணலகள் மற்றும் அணமப்புகள் ததோடர்பில் 
அவதோனமோக இருத்தல் அவசியமோகும்.   

நிலஅபகரிப்பு தசயற்போடோனது மீதமோகவுள்ள நில அளவுகள் குைித்த போதுகோப்பிணன வழங்குதல் 
அவசியமோகும். குைிப்போக, கட்டுமோன வநைங்களில் அபகரிக்கப்பட்ட நிலப்பகுதியில் உரிய 
போதுகோப்பு நடவடிக்ணககள் ஏற்படுத்த தவறும் பட்சத்தில், மண்ைரிப்பு, மண் சரிவு , தவள்ள 
நிணலணம, சகதி நிணல, நீவைோணடகளின் நீர்த் திருப்பம் மற்றும் எதிர்போைோத இயற்ணக அழிவுகள் 
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ஏற்படலோம். இவ்வோைோன திட்டத்தினோல் ஏற்படும் தோக்கங்களினோல் மக்கள் வோழும் 
மீதமோகவுள்ள பகுதிகளில் பிைச்சணனகள் ஏற்படலோம். இது ததோடர்போன தோக்கங்கள்  மற்றும் 
விபத்துக்கணள திட்டம் தபோறுப்தபடுக்கும். இவ்வோைோன தோக்கங்களுக்கு RDA யினோல் நஷ்ட ஈடு 
வழங்கப்படும். திட்டத்தின் RAP இல் குைிப்பிட்டுள்ளவோறு நஷ்ட ஈடு வழங்குவதில் பின்வரும் 
முணைணமகள் பின்பற்ைப்படும்.       

5.2.3.1. மீள்குடிதயற்ற சசலவு  

இழப்புகணள ஈடுதசய்வதற்கு அல்லது  போதிக்கப்பட்ட நிலங்கள், அணமப்புகள் மற்றும் ஏணனய 
தசோத்துக்கணள மீளணமப்பதற்கு வதணவயோன, அவற்ைின் சமனோன தைம் மற்றும் அளவுகளுக்கு 
ஏற்ைவோறு தசலவுகள் வழங்கப்படும். கட்டடங்களின் வயதுகளுக்கு ஏற்ைவோறு அணனத்து 
கட்டடங்களுக்கும் மீளணமப்புக்கோன தசலவுகள் வழங்கப்படும் வமலும் PAP யினோல் 
தபோருட்களின் போதுகோப்பு ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்படும். வமலும் வவலித்தட்டி மற்றும் 
அழகின்ைிய பூசு குடில்கள் ஆகியனவற்றுக்கும் அவற்ைின் இழப்புக்கோன தசலவுகள் 
வழங்கப்படும். 

5.2.3.2. ேனியார் இடங்கதை ேற்காலிகமாக பாேித்ேல்  

திட்டத்துக்கோக தற்கோலிகமோக தனியோர் நிலங்கள், தபோருட்கணள அகழ்தல், தபோருட்கணள 
வசகரித்தல், ததோழிட்கழிவுவுகணள அகற்றுதல், வோகனங்கணள மற்றும் இயந்திைன்கணள நிறுத்தி 
ணவத்தல், போக்க போதுகோப்பு அணமப்புகணள ஏற்படுத்தல் வபோன்ை வதணவகளுக்கோக  
வதணவப்படுகின்ைன. ஒப்பந்தக்கோைர்கள் மற்றும் RDA யின் PMU  னோல்,  தற்கோலிகமோக தனியோர் 
நில போவணன ததோடர்போக நிலோ உரிணமயோளரிடம் ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தப்படும். இந்த 
ஒப்பந்தத்தில், 1. இருக்கும் கோலம்  2. வோடணக கோலத்தில் ஏற்படும் தபோருட்களின் இழப்புகள் 3. 
வோடணகப் தபறுமதி மற்றும் நஷ்ட ஈடுகள்  4. தசோத்துக்களுக்கு ஏற்படும் ஏணனய 
போதிப்புகளுக்கோன நஷ்ட ஈடுகள்  5.  சீைோன நஷ்ட ஈடுகள் 6. மீளக்கட்டிதயழுப்புவதற்கோன மற்றும் 
மீளணமதளுக்கோன முணைணமகள் 7. வமலதிக போவணன தசலவனீங்களுக்கோன சீட்டுகணள 
தசலுத்துதல் மற்றும் 8. தசோத்துக்கணள மீள ணகயளிப்பதற்கோன நிபந்தணனகள்.      

5.2.3.3. அபகரிக்கப்பட்ட சசாத்துக்களுக்கான சபறுமேிகதைத் ேரீ்மானித்ேல்  

அபகரிக்கப்பட்ட தசோத்துக்களுக்கோன தபறுமதியிணன கைிக்கும் வபோது அதற்குரிய தற்வபோணதய 
சந்ணதப் தபறுமதி கவனத்தில் தகோள்ளப்படும். கைிக்கப்படும் தபறுமதியோனது  தசோத்துக்கணள 
மீளணமக்க வதணவயோன தபறுமதிகணள கைிக்க உதவியோக அணமயும்.  வதசிய தன்னிச்ணசயோன 
மீள் குடிவயற்ைல் தகோள்ணகயோனது (NIRP), அபகரிக்கப்பட்ட தசோத்துக்கணள மீளணமக்க 
வதணவயோன அளவு தபறுமதியிணன வழங்குதல் ததோடர்பில் உறுதியோக கூைப்பட்டுள்ளது. 
ஆகவவ இது ததோடர்பில் திட்டத்தினோல் அதற்குரிய தபறுமதி வழங்கப்படும். ஏணனய 
வழிகோட்டல்கள் GRM னோல் தீர்மோனிக்கப்படும்.  

5.2.3.4. பாேிக்கப்படக்கூடிய ேடீுகளுக்கான ேிதசட தேதேகள் 

வமவல பகுதி 5.3.2. இல் குைிப்பிட்டவோறு, இது தபண்களினோல் வழிநடத்தப்படும் குடும்பங்கள், 
வயது முதிர்ந்தவர்கள் உள்ள குடும்பங்கள், பக்கவோத மனிதர்கள், வறுணம வகோட்டுக்கு கீவழ 
வோழும் குடும்பங்கள் வமலும் சட்ட ரீதியோன ஆவைங்கள் அற்ை பகுதிகளில் வோழும் மக்கள் 
ஆகியன நலிந்த/ போதிக்கப்படகூடிய குடும்பங்களில் உள்ளடங்குகின்ைனர். இவர்கள் விவசட 
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தகோடுப்பனவோன, குடும்பத்துக்கு  ரூபோ 15,000 வழங்கப்படும் பிரிவுக்குள் அடங்குவவதோடு, 
வமலதிகமோன நஷ்ட ஈடுகளுக்குள்ளும் அடங்குகின்ைனர்.   

இது ததோடர்பில், முழுணமயோன மற்றும் சிைப்போன மீள்குடிவயற்ைத்திணன ஏற்படுத்த, சமூக 
வவணலகளில் சிைந்த அனுவவம் வோய்ந்தவர்கணள தகோண்டு முன்தனடுக்க PMU தனது பூைை 
ஒத்துணழப்ணப வழங்கும். இவர்களினோல் விவசட உதவி வதணவயோன குடும்பங்கள் 
அணடயோலங்கோைப்பட்டு, நன்ணமகள் ஏற்படும் வணகயில் மீள்குடிவயற்ைம் வமற்தகோள்ளப்படும். 
வமலும் PMU வதசிய மட்ட அணமப்புகள், பிவைவதச தசயலோளர் மட்டங்களின் திட்ட போதிப்புக்கு 
உற்பட்ட மக்களுக்கு உதவிகணள வழங்கும்.      

5.2.3.5. குத்ேதகக்கு பயிரிடுபேர்கைின் உரிதமகள் (ேயல் ெில சட்டத்ேின் 
கீழ்) 

உத்வதசிக்கப்பட்ட போணதயோனது மூன்று மோவட்டங்களினுடோக உள்ள வயல்தவளிகனுடோக, ஒரு 
குைிப்பிட்டளவு தூைத்துக்கு ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. இது மனித குடிவயற்ை பகுதிகளுக்கு ஏற்படும் 
போதிப்பிணன குணைப்பவதோடு, இப்பகுதிகளில் தநற்பயிர்ச்தசய்ணகயில் போதிப்பிணன 
ஏற்படுத்துகின்ைது. வயல்கள் அவற்ைின் உரிணமயோளர்கள் மற்றும் குத்தணகக்கு 
எடுத்தவர்களினோல் விணதக்கப்படும். வயல் நில சட்டம் 1958, குத்தணகக்கு வயல் தசய்பவர்கள் 
அவர்களுணடய வயல் உரிணமயோளர்களுக்கு தகோடுக்க வவண்டிய அறுவணடயின் பங்கு 
ததோடர்பில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வயல் உரிணமயோளர்கள் தமது வயல்கணள குத்தணகக்கு 
வழங்குவதன் மூலமோகவவ தமது வருமோனத்ணத ஈட்டுகின்ைனர். ஆகவவ இச் சட்டம் மூலமோக 
அவர்களுக்கோன முக்கியமோன தீர்வுகள் கிணடக்கப்தபறும். உரிய சட்டதிட்டங்களுக்கு அணமய 
வயல் குத்தணககோைர்களுக்கு நஷ்ட ஈட்டின் ஒருபகுதி வழங்கப்படும்.  

5.2.3.6. அைச கூட்டுத்ோபனங்கைின் ெிலங்கள் 

அைச கூட்டுத்தோபனங்களின் நிலங்கணள குைிப்பிட்ட கோலப்பகுதியில் குத்தணகக்கு 
பய[பயன்படுத்தும் நபர்களுக்கு, நில அபகரிப்பின் பின்னர் மீதியோன பைம் திட்டத்தினோல் 
வழங்கப்படும்.   

5.2.4. ோழ்ோோைத்ேில் ஏற்படும் ோக்கங்கதை ேைித்ேல்  

பண்ணை நிலங்கள் அபகரிக்கப்படுதல், வடீ்டுத் வதோட்டங்கள்,பயிரிடக்கூடிய நிலங்கள், 
ததோழிற்சோணல நிலங்கள், வியோபோைமும், வசணவகளும் மற்றும் குைிப்பிட்ட கட்டுமோன 
வவணலகள் வபோன்ைவற்ைினோல் போதிக்கப்பட்ட நபர்களின் வோழ்வோதோைத்தில் மற்றும் அவர்களின் 
குடும்பத்தில் பதிப்பிணன ஏற்படுத்தும். அவர்களின் வோழ்வோதோைத்திணன மீளணமப்பவத 
முக்கியமோன தைிப்பு நடவடிக்ணகயோகும். இது ததோடர்போக ஏணழக் குடும்பங்கள் மற்றும் 
வவறுபட்ட தபோருளோதோைத்தில் தங்கி வோழ்பவர்கள் வபோன்ைவர்களில் அதிக கவனம் 
தசலுத்தப்படும். திட்டத்தின் முைண்போடு தீர்க்கும் தசயற்போட்டின் மூலமோக, போதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் உைவுப் போதுகோப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும். தபரும்போலோன மக்கள் விவசோயத்தின் 
மூலமோகவவ வருமோனத்ணத ஈட்டுகின்ைனர். பண்ணை நிலங்கள் அபகரிப்போனது, 
குைிப்பிடத்தக்களவு விவசோயிகளின் வோழ்வோதோைத்திணன போதிக்கும். திட்டத்தின் மூலமோக 
திட்டத்தினோல் போதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு, தற்கோலிகமோன மற்றும் நீண்டு நிணலக்ககூடிய 
வருமோனத்ணத ஈட்டும் வழிகணள கோட்டும்.  
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போதிக்கப்பட்ட மக்களின் வோழ்வோதைத்திணன மீளணமத்தல், வருமோன மீளணமத்தல் திட்டம் ஆகிய 
மீள் குடிவயற்ை திட்டத்தில் அணடயோலங் கோைப்பட்டுள்ளணவ நணடமுணைப்படுத்தப்படும். 
வமலும், திட்டததினோல் போதிக்கட்ட நபர்களுக்கு அவர்களின் திைணம மற்றும் கல்வித்தகணம 
ஆகியவற்ைின் அடிப்பணடயிலும், குடும்பத்ணத வழிநடத்துதல் ததோடர்பிலும் ஆைோயப்பட்டு 
அமுல்படுத்தப்படும் திட்டத்தில் அவர்களுக்கும் வவணலவோய்ப்புகள் வழங்கப்படும்.  
போதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு திட்டத்தினோல் ஏற்படும் ஒரு நன்ணமயோன விடயமோகும். 
போதிக்கபோட்டவர்களுக்கு ததோழில்வோய்ப்பிணன வழங்குதல் ததோடர்பில் PMU தனது 
முழுணமயோன தணலயடீ்டிணன வமற்தகோள்ளும். திட்டம் மூலமோக ஏைோளமோன ததோழில் 
வோய்ப்புகள் உருவோகும். இவற்ைிணன போதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்குவதன் மூலமோக 
தபோருளோதோை ரீதியில் ஏற்படும் தோக்கத்திணன தைிக்கலோம். 

 ததோடர்ச்சியோன தற்கோலிக குடிதபயர்தலோனது நிைந்தை வவணல இழப்புகள், வியோபோைம், மற்றும் 
ஏணனய போதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் நிைந்தை வசிப்பிடத்துக்கோன வருமோன வழிகள் ஆகியன 
போதிக்கப்படுவவதோடு, அணவ இன்தனோருவருக்கு மோற்ைப்படலோம். இதனோல் குைிப்பிட்ட 
கோலத்துக்கு திட்ட நடவடிக்ணககள் கோைைமோக இடம்தபயரும் மக்களுக்கோன வோழ்வோதைத்திணன 
அவதோனித்தல் திட்டத்தின் கடணமப்போடோகும். 

5.2.5. கட்டதமப்பு ேசேிகைின் ோக்கங்களுக்கான ேைிப்பு ெடேடிக்தககள் 

முணையோக இயங்கிக் தகோண்டிருக்கும் கட்டணமப்பு வசதிகளோன வதீிகள் மற்றும் வபோக்குவைத்து, 
ததோடர்போடல், நீர் வழங்கல், மின்சோைத்திணன வழங்குதல், நீர்ப்போசன வசதிகளும் 
கோல்வோய்களும். வடிகோல் அணமப்புகள் ஆகியன திட்ட நடவடிக்ணககளினோல் போதிப்பணடயலோம். 
திட்ட முகோணமத்துவ அணமப்பினோல் கட்டணமப்பு வசதிகணள பிரிக்ககூடிய இடங்கள் 
அணடயலங்கோைப்பட்டு முன்வனற்போடுகள் மற்றும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககள் முன்வனவை 
வமற்தகோள்ளப்படும். வயல் பகுதிகளில் வமற்தகோள்ளப்படும் கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் 
நீர்ப்போசன கோல்ணவகணள போதிப்பவதோடு, வயல்களுக்கு நீருட்டப்படுவணதயும் போதிக்கும். 
மண்ைிணன குவித்தல், அகழ்வு நடவடிக்ணககள் மற்றும் நிலத்திணன நிைப்புதல் வபோன்ை 
நடவடிக்ணககளினோல் எதிர்போைோத தவள்ள நிணலணமகள் ஏற்படும். நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் 
வயல் தவளிகளுக்கு நீரிணன வழங்கும் வணைக்கும் தற்கோலிகமோன மோற்று நீர் வழங்கல்கள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். அத்துடன் போதிக்கப்பட்ட வயல் நிலங்களின் தசயற்போடுகள் குைித்து 
ததோடர்ந்தும் அவதோனிக்கப்படுவவதோடு, உரிய திணைக்களங்களின் சட்ட நிர்வோக உதவிகளும் 
தபைப்படும்.    

தபோதுமக்களுக்கோன போணத மற்றும் குறுக்கு வதீிகள் ஆகியன முணையோன திருத்த வவணலகள் 
மற்றும் மீளணமப்புக்களுடனோன பைோமரிப்பு மூலமோக போதகமோன தோக்கங்கள் குணைக்கப்படும். 
திட்ட நடவடிக்ணககளினோல் அல்லது தபோருட்கணள எடுத்துச் தசல்லும்வபோது ஏற்படும் அணனத்து 
தோக்கங்களுக்கும் திட்டவம தபோறுப்போகும். பிைதோன போணத மற்றும் குறுக்கு வதீிகள் ஆகியன 
உரிய திணைக்களங்களுடனோன ஆவலோசணனயுடன் விபத்துகள் குணைக்கப்பட்டு  
சீைோக்கப்படுவவதோடு, கனைக வோகனகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டணவ தவிர்ந்த ஏணனய வதீிகள் 
போவிக்கப்படும். கட்டுமோன வவணலகள் கோைைமோக போணதகளின் சில பகுதிகள் மூடப்படும் வபோது 
அதற்கோன மோற்றுப் போணதகள் அணமக்கப்படும். இதில் அவதோனமோன வபோக்குவைத்துகணள 
வமற்தகோள்ளுதல் வவண்டும்.    

திட்ட நடவடிக்ணககள் கோைைமோக மின்சோை அணமப்புகணளயும், ROW இல் உள்ளவோறு 
அவற்றுக்கோன பக்க கம்பங்கணளயும் மோற்ை வவண்டிய அவசியம் உள்ளது. அப்பகுதிகளில் 
ஏதோவது மின்சோை தணடகள் ஏற்படுமோயின், குடியிருப்புகள் மற்றும் நிறுவக,  போதிக்கப்படும் 
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மக்களுக்கு, தோக்கங்கணள குணைக்கும் தபோருட்டு முன்கூட்டிவய அைிவிக்கப்படும். தணடயற்ை 
மின்சோை வழங்கல் ததோடர்பில் PMU, வதசிய மின்சோை சணப மற்றும் அதன் பிைோந்திய 
அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றுடன் கலந்துணையோடி ததோடர்ச்சியோன மின்சோைத்திணன வழங்க 
நடவடிக்ணக எடுக்கும். எவ்வோைோயினும், ததோடர்ச்சியோன மின்துண்டிப்பு கோைைமோக 
குடியிருப்புகள் மற்றும் நிறுவகங்களுக்கு போதிப்புகள் ஏற்படும் தைைத்தில் அணவ PMU ஊடோக 
தீர்க்கப்படும்.   

5.2.6. சபாதுமக்கைின் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாோைம் சோடர்பான ோக்கங்கதை 
ேைித்ேல்  

உத்வதசிப்பட்ட அதிவவக போணதயின் கட்டுமோன வவணலகள் மற்றும் இயக்க நிணலணமகளின் 
வபோது ஏற்படும் தபோதுமக்களுக்கோன சுகோதோைம் மற்றும் போதுகோப்பு ததோடர்பில் தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் வதணவயோக உள்ளது. அதிவவக போணதயின் அணனத்து நலிவோன இனங்களிலும் 
நீண்டகோல போதிகோப்பு நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும். விசடமோக, அதிக மக்கள் ததோணக 
வோழும் இடங்கள், வமலும் எதிர்கோலத்தில் அதிக மக்கள் ததோணக வோழப்வபோகும் இடங்கள், 
உள்ளக மோறும் பகுதிகள் மற்றும் வதீிகள், போலங்கள், போணதக்கு கீழோன மற்றும் வமலோன 
வழிகள், தற்வபோதிருக்கும் கட்டணமப்பு வசதிகள் குறுக்கறுக்கும் இடங்கள், ஆழமோன் தவட்டு 
மற்றும் அகழ்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும் இடங்கள் ஆகியன குைித்து விவசட கவனம் 
தசலுத்தப்படும்.   

கட்டுமோன நடவடிக்ணககளின் வபோது வமற்தகோள்ளப்படும் தவவ்வவைோன நடவடிக்ணககளினோல், 
அவற்றுடன் ததோடர்புணடயதோன தவளி நடவடிக்ணககள் தபோதுமக்களின் சுகோதோைம் மற்றும் 
போதுகோப்பு ததோடர்பில் போதிப்பிணன ஏற்படுத்தலோம். ஆகவவ அணனத்து திட்ட நடவடிக்ணககளும் 
PMU னோல் விதிக்கப்பட்ட போதுகோப்பு வழிகோட்டுதல்கணள பின்பற்ைி வமற்தகோள்ளப்படுதல் 
அவசியமோகும். அணனத்து பகுதி கட்டுமோன ஒப்பந்தக்கைர்களும் போதுகோப்பு விதிகள் ததோடர்பில் 
விழிப்புைர்வுடன் தசயற்படுதல் அவசியமோகும். அத்துடன் அன்ைோட போதுகோப்பு போவணன குைித்து 
அவதோனிக்கப்படுதல் வவணலயிணன வமற்தகோள்பவர்கள் மற்றும் அருகில் வோழும் மக்கள் ஆகிய 
இரு தைப்பினருக்கும் நன்ணமகணள வழங்கும்.    

அப்பகுதிகளில் ஏற்படக்கூடியதோகவுள்ள HIV/AIDS மற்றும் ஏணனய வணக வநோய்கள் நலிவோன 
இடங்களில் ஏற்படுவது குைித்து அதிக கவனம் தசலுத்தப்படும். திட்டத்துக்கு உள்ளோன மற்றும் 
தவளியோன பகுதிகளில் தடங்குக் கோய்ச்சல் ஏற்படுவணத தடுத்தல் கட்டுமோன வவணளகளில் 
ஈடுபடும் அணனவைதும் கடணமயோகும். திட்டப் பகுதிகளில் தடங்கு நுளம்புகள் பைவக்கூடிய 
இடங்கள் அவதோனிக்கப்பட்டு அணவ முற்ைோக நீக்கப்படும். திட்ட இடத்திலுள்ள மக்களுக்கோன 
போதுகோப்பு மோத்திைமல்லோமல், மக்கள் வோழும் தவளிப்பகுதிகளோன தபோருட்கணள வழங்குதல், 
தபோருட்கணள வசமித்து ணவத்தல் ஆகிய நடவடிக்ணககளின் வபோதும் சுகோதைக் வகடுகள் வைோது 
போதுகோக்கப்படும்.   

திட்ட நடவடிக்ணககளினோல் குடிநீர், நீர்ப்போசன நீர் ஆகியன மோசுபடுதல், வளி மோசணடதல் ஆகிய 
நடவடிக்கணகள் மற்றும் சுகோதோை நலக்வகடுகள் ஆகியன முற்போதுகோப்பு நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்வதன் மூலமோக தடுக்கலோம். 

திட்டப் பகுதியில் தபரும்போலோன மக்கள் குடிப்பதற்கும் மற்றும் ஏணனய வதணவகளுக்கும் 
கிைற்று நீணைவய நம்பி வோழ்கின்ைனர். ஆகவவ, கிைற்று நீரிணன போதுகோத்தல் ததோடர்பில் 
விவசட நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும். ஆழமோன் தவட்டுகள் மற்றும் நிலத்ணத நிைப்பும் 
தசயற்போடுகள் வபோன்ைவற்ைினோல் கோைப்படும் கிைற்று நீர் வளமோனது, குழோய்க் கிைறு 
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மற்றும் குழோய் மூலமோன நீர் வழங்கல் வபோன்ைவற்ைினோல்  குணைக்கப்படும். நோளோந்த நீர்த் 
வதணவகள், திட்டத்துக்கு தவளியிலிருந்து பூர்த்தி தசய்யப்படும்.   

கழிவுகள் மற்றும் ததோழிற்சோணல கழிவுகள் இதற்தகன ஒதுக்கப்பட்ட முணையோன கழிவகற்றும் 
இடங்களுக்கு எடுத்துச்தசல்லல் அவசியமோகும். கட்டுமோன கோலம் முழுவதிலும் 
இத்ததோலிட்போட்டிணன நணடமுணைப்படுத்த PMU தபோறுப்ணப ஏற்கும். இதன் கோைைோமோக 
மக்களின் வோழ்வு சிைந்து விளங்கும். 

திட்ட நடவடிக்ணககளின் வபோது மக்களுக்கு தீங்கு விணளவிக்ககூடிய அணனத்து 
நடவடிக்ணககளும் முற்போதுக்கோப்பு நடவடிக்ணககளுடன் வமற்தகோள்ளப்படும். இவ்வோைோன 
விழிகள் மற்றும் முன்தனடுக்கப்படும் வநைங்கள் குைித்து இலகுவில் போதிக்கப்படும் 
சமுகத்தினோைோன குழந்ணதகள் மற்றும் தபண்கள் மிக அவதோனமோக இருத்தல் அவசியமோகும். 
மக்களுடன் சிைந்த ததோடர்போடணல வமற்தகோள்ளமல் மைங்கணள தவட்டி வழீ்த்தல், 
தவடிதபோருட்கணள பயன்படுத்தல் மற்றும் இதுவபோன்ை ஆபத்தோன தசயற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்பட மோட்டோது. 

5.2.7. ேேீி செரிசலில் ஏற்படும் ோக்கத்ேிதன ேைித்ேல் 

திட்ட கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் கோைைமோக தபோது வபோக்குவைத்துக்க்கோன பிைதோன போணதகள் 
மற்றும் அதனுடன் ததோடர்புணடய வதீிகள் வோகன தநரிசல் பிைச்சணனகளுக்கு முகம் தகோடுக்கும். 
இது ததோடர்போக PMU ஆல் ஆைோயப்பட்டு, அணனத்து பகுதிகளும் இனங்கோைப்பட்டு இதற்கோன 
தைிப்பு நடவடிக்ணககள் முன்கூட்டிவய நணடமுணைப்படுத்தப்பட்டு, சுமூகமோன வோகன 
வபோக்குவைத்திணன வபை நவடிக்ணககள் எடுக்கப்படும். வவணலகளில் மோற்ைங்கணள ஏற்படுத்தல் 
மற்றும் மோற்று போணதகணள போவணனக்கு நியமித்தல் வபோன்ை நடவடிக்ணககளினோல் திட்ட 
இடத்தில் ஏற்படும் வோகன தநரிசணல குணைக்கலோம். வபோக்குவைத்து முகோணமத்துவ திட்டம் 
ஒப்பந்தக்கோைரினோல் ஏற்படுத்தப்பட்டு SC மற்றும் தபோலிசோரிடம் அனுமதிகள் தபைப்படும்.       

5.2.8. கலாச்சாை, புைாேன மற்றும் சோல்சபாருைியல் பாைம்பரியத்ேில் ஏற்படும் 
ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

உத்வதக்கப்படும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககள் கலோச்சோை, புைோதன மற்றும் ததோல்தபோருளியல் 
போைம்பரிய தசோத்துக்களில் ஏற்படும் தோக்கங்களின் அளவுகளில் தங்கியுள்ளது. ஏற்படும் தோக்க 
மட்டமோனது  “வநைடியோன தோக்கம்’’ அல்லது “மணைமுகமோன தோக்கம்” வபோன்ை தோக்க மட்டத்தில் 
தங்கியுள்ளது. குைிப்பிட்ட தசோத்தோனது  போணதப்பகுதிளிருந்து 120 m தூைத்துக்குள் 
கோைப்படுமோயின் அது “வநைடியோன தோக்கம்’’ ஆகும். ஆனோல் குைிப்பிட்ட தசோத்து அல்லது 
தைமோனது 120 mக்கு அப்போல் ஆனோல், போணதயின் இரு பக்கத்திலும் 500 m தூைத்துக்குள் 
கோைப்படுமோயின் அது “மணைமுகமோன தோக்கம்” ஆகும். வமலுமோக “மணைமுகமோன தோக்கம்” 
போணதக்கு அருகில் கோைப்படுதல், அவற்ைின் புவி மற்றும் அணமப்பியல் வதோற்ைம் குைிப்பிட்ட 
தசோத்துக்களுக்கு இரு மருங்கிலும் போணதகள் அணமந்திருத்தல் ஆகிய கோைைிகணள கருத்தில் 
தகோண்டு மணைமுகமோன உயர், மணைமுகமோன நடுத்தை மற்றும் மணைமுகமோன குணைந்த என 
வணகபிரிக்கப்படும். தோக்க அளவுகளுக்கு ஏற்ப பின்வரும் முணையோன தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்.     
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5.2.8.1. தெைடியான ோக்கம் 

கட்டுமோன வவணலகளினோல் ஏற்படும் தோக்கங்கணள தவிப்பதற்கோக வகோவில் 
தசோத்துக்களிலிருந்து, குைிப்பிடத்தக்களவு தூைம் வபைப்படும். இதில் ஏதோவது தசோத்துகள் 
அபகரிக்கப்படின், உணடக்கப்படின் அல்லது வவறு பகுதிக்கு அணசக்கப்படின், இது எந்த விதமோன 
சமய மற்றும் கலச்சோை போதிப்புகளும் இன்ைி மீள் நிர்மோைிக்கப்படும். வமலுமோக வளி 
மோசணடதல், ஒலி, அதிர்வு வோகன தநரிசல், நீர் மோசணடதல் , தபோருட்கணள எடுத்துச் 
தசல்லுதலும் வசமித்து ணவத்தலும் மற்றும் வவணலயோட்களின் வபோக்குவைத்து 
வபோன்ைவற்ைினோல் ஏற்படும் தோக்கங்கணள தைிப்பதற்கோக அணனத்து தைிப்பு நடவடிக்ணககளும் 
உறுதியோக வமற்தகோள்ளப்படும். கட்டுமோனதுக்கோன முன்கூட்டிய திட்டங்கள், தசோத்துக்களின் 
பிைதோன பகுதிகள், அவற்றுக்கு தசல்வதற்கோன போணதகள்  மற்றும் அப்பகுதி சமூகத்தினர் 
ஆகிவயோர் தவித்தல் மற்றும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ளுதல் ததோடர்பில் 
ஆவலோசணனகள் வமற்தகோள்ளப்படும். இப்பகுதிகளில் கட்டுமோன வவணலகளுக்கோக முணையோக 
பைோமரிக்கப்படும் இயந்திைங்கள் மற்றும் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும். ஏதோவது நீர்ச் 
வசர்க்ணகயினோல் சிக்கல்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றுக்கோன உடனடி தசயற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். கட்டுமோன வவணலகள் சமய விழோ நோட்கள், ஞோயிற்றுக்கிழணம, மற்றும் 
ஏணனய சமய சம்பந்தமோன நோட்களில் வமதகோள்ளப்பட மோட்டோது. ஏதோவது ததோல்தபோருளியல் 
முக்கியமோன எச்சங்கள் மற்றும் தசோத்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படுமிடத்து 5.2.8.5  இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தசயற்போடுகள் பின்பற்ைப்படும்.          

5.2.8.2. மதறமுகமான உயர்  

வளி மோசணடதல், ஒலி, அதிர்வு வோகன தநரிசல், நீர் மோசணடதல் , தபோருட்கணள எடுத்துச் 
தசல்லுதலும் வசமித்து ணவத்தலும் மற்றும் வவணலயோட்களின் வபோக்குவைத்து 
வபோன்ைவற்ைினோல் ஏற்படும் தோக்கங்கணள தைிப்பதற்கோக அணனத்து தைிப்பு நடவடிக்ணககளும் 
உறுதியோக வமற்தகோள்ளப்படும். கட்டுமோனதுக்கோன முன்கூட்டிய திட்டங்கள், தசோத்துக்களின் 
பிைதோன பகுதிகள், அவற்றுக்கு தசல்வதற்கோன போணதகள்  மற்றும் அப்பகுதி சமூகத்தினர் 
ஆகிவயோர் தவித்தல் மற்றும் கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ளுதல் ததோடர்பில் 
ஆவலோசணனகள் வமற்தகோள்ளப்படும். இப்பகுதிகளில் கட்டுமோன வவணலகளுக்கோக முணையோக 
பைோமரிக்கப்படும் இயந்திைங்கள் மற்றும் கருவிகள் பயன்படுத்தப்படும். ஏதோவது நீர்ச் 
வசர்க்ணகயினோல் சிக்கல்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அவற்றுக்கோன உடனடி தசயற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். கட்டுமோன வவணலகள் சமய விழோ நோட்கள், ஞோயிற்றுக்கிழணம, மற்றும் 
ஏணனய சமய சம்பந்தமோன நோட்களில் வமதகோள்ளப்பட மோட்டோது. ஏதோவது ததோல்தபோருளியல் 
முக்கியமோன எச்சங்கள் மற்றும் தசோத்துகள் கண்டுபிடிக்கப்படுமிடத்து 5.2.8.5  இல் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தசயற்போடுகள் பின்பற்ைப்படும்.          

5.2.8.3. மதறமுகமான ெடுத்ேைமான  

கட்டுமோன நடவடிக்ணககணள திட்டமிடும் வபோது, தோக்கங்கணள குணைத்தல் மற்றும் 
போணதகளுக்கு, தசோத்துகளுக்கு ஏற்படும் தடங்கணள தைித்தல் ததோடர்பில் பிைதோன 
பகுதியினருடன் மற்றும் சமூகத்தினருடன் இணைப்புகணள ஏற்படுத்தி, கலந்துணையோலட்கணள 
வமற்தகோள்ள வவண்டுதமன விவசடமோக பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது. குணைந்தளவோன அதிர்வு, 
ஒலி, தூசுகள், துைிக்ணககள் மற்றும் வோயு தவளிவயற்ைம் வபோன்ைவற்ைிணன பிைப்பிக்கும் 
கட்டுமோன முணைணமகணள ததரிந்ததடுத்தல் அவசியமோகும். மற்றும் இப்பகுதியில் முணையோக 
பைோமரிக்கப்படும் இயந்திைங்கள் மற்றும் கட்டுமோன கருவிகள் பயன்படுத்தப்படுதல் வவண்டும். 
கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் சமய சம்பந்தமோன விவசட நோட்களில் வமதகோள்ளப்பட மோட்டோது.    
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5.2.8.4. மதறமுகமான குதறந்ே 

குணைந்தளவோன அதிர்வு, ஒலி, தூசுகள், துைிக்ணககள் மற்றும் வோயு தவளிவயற்ைம் 
வபோன்ைவற்ைிணன பிைப்பிக்கும் கட்டுமோன முணைணமகணள ததரிந்ததடுத்தல் அவசியமோகும். 
மணழ கோலங்களில் நீர் வதங்கி தவள்ள நிணலணம ஏற்படுவணத தவிர்க்கும் தபோருட்டு நீர் 
திருப்புவதற்கோன முணைணமகள் ணகயோளப்படும். கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் சமய சம்பந்தமோன 
விவசட நோட்களில் வமதகோள்ளப்பட மோட்டோது.    

5.2.8.5. ெிர்மாை காலத்ேில் ேைிப்பு ெடேடிக்தககள் 

திட்ட நடவடிக்ணககளினோல் ததோல்தபோருளியல் தசோத்துகள் மற்றும் தைங்களில் போதிப்பு 
ஏற்படுணகயில் அவற்ைிணன தைிப்பதற்கோன வழிமுணைகள்     

 கட்டுமோனத்துக்கு முந்திய, கட்டுமோன மற்றும் கட்டுமோனத்துக்கு பிந்திய 
அவத்ணதகளில் குைியடீுகள், குைிப்புகள் மற்றும் வழிகோட்டிகள், அணடயோளங்கள் 
கோைப்படுமிடத்து ததோல்தபோருளியல் கற்ணககள், வமற்தள ஆய்வுகள் மற்றும் 
வமற்பைப்பு ஆய்வு முணைணமகள் மூலமோக, ததோல்தபோருளியல் கற்ணகயகத்தின் திட்ட 
பைிப்போளரின் கண்கோைிப்பின் கீழ் வமற்தகோள்ளப்படும். 
 

 எதோவது ததோல்தபோருளியல் எச்சங்கள்/ பகுதிகள் அல்லது அதற்கு ஒத்த தபோருட்கள் 
கோைப்படுமிடத்து வவணலகள் உடனடியோக நிறுத்தப்பட்டு, ததோல்தபோருளியல் 
திணைக்களத்தின் திட்ட பைிப்போளருக்கு அைிவிக்கப்படும். 

 
 திட்ட நடவடிக்ணககளின் வபோது, ஏதோவது ததோல்தபோருளியல் எச்சங்கள்/ பகுதிகள் 

அல்லது அதற்கு ஒத்த தபோருட்கள் போதிக்கப்படுமிடத்து, ததோல்தபோருட்கணள 
போதுகோத்தல்/ ததோல்தபோருட்கணள கோப்போற்றுதல் ஆகிய நுட்பங்கள் 
ததோல்தபோருளியல் கற்ணகயகத்தின் திட்ட பைிப்போளரின் கண்கோைிப்பின் கீழ் 
வமற்தகோள்ளப்படும். 
 

 தடங்கல்கள்/ கண்கோைிப்பதற்கோன எதிர்ப்புகள்/ அைிக்ணககள்/ அைிவுறுத்தல் அல்லது 
கட்டுமோன பகுதியிணன தரிசிக்க வமலதிக நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ளுதல் 
ததோல்தபோருளியல் திணைக்களத்தின் திட்ட பைிப்போளர் அல்லது நியமிக்கப்பட்ட 
அலுவலகரினோல் ஏற்படுத்தப்படுமிடத்து அவர்கள் திட்ட அமுலோக்கணல 
வமற்தகோள்பவரினோல் வழிநடத்தப்படுவர். 
 

 ததோல்தபோருளியல் தசோத்துக்கள், வணககள் அல்லது ததோல்தபோருளியல் மீதிகள் 
ஆகியன கோைப்படுமிடத்து அணவ ததோல்தபோருளியல் திணைக்களத்தின் திட்ட 
பைிப்போளரின் அனுமதி மற்றும் கண்கோைிப்பின் கீழ் அைச அரும்தபோருட் 
கோட்சியகத்துக்கு/ வதசிய அரும்தபோருட் கோட்சியகத்துக்கு அனுப்பி ணவக்கப்படும்.  

 
 அணமப்பு இடங்கள், அணமப்புகள் அல்லது அதனுடன் ததோடர்புணடய பகுதிகளில் 

மோற்ைங்கள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் உடனடியோக ததோல்தபோருளியல் 
திணைக்களத்தின் திட்ட பைிப்போளருக்கு அைிவிக்கப்படும். 

 
 வமலத்திக ததோல்தபோருளியல் கற்ணககள் அல்லது போதுகோப்புகள் வதணவப்படுமிடத்து 

அதற்குரிய நிதி வளங்கள் RDA யினோல் வமற்தகோள்ளப்படும். 
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 அப்பகுதியில் உள்ள மண்ைிணன வவறு இடத்துக்கு மோற்றுதல் அல்லது வவறு 

இடத்திலிருந்து தகோண்டுவருதல் ததோடர்போக முன்கூட்டிய உத்தைவுகள் மற்றும் 
அனுமதிகள் தபோருத்தமோன நிறுவகங்களிடமிருந்து தபைப்படும். 
 

 ததோல்தபோருளியல்/ போைம்பரிய நிபுைர்/ முகோணமயோளர்/ அலுவலகர் ஆகிவயோர் பகுதி 
வநை அடிப்பணடயில் ஆவலோசணன வசணவகளுக்கு வசர்த்துக்தகோள்ளப்படுவர். 

5.3. உயிரியல் ோக்கங்களுக்கான ேைிப்பு ெடேடிக்தககள் 

5.3.1. கட்டுமான அேத்தேயில் ஏற்படும் சூழலியல் ோக்கங்கதை ேைித்ேல்  

5.3.1.1. இயற்தக ோழிடங்கள் இழக்கப்படல், ோழிட துண்டாேல் மற்றும் 
ேிலங்குகைின் ெடமாட்டத்துக்கு ேதடகள் ஏற்படல் 

விரிவோன அணமப்பு மூலமோக இயன்ைலவோன தோக்கங்கணளத் தைிக்கலோம். நலிந்த 
வோழிடங்கணள புைக்கைிப்பவத இதற்கோன சிைந்த வழியோகும். இது தசலவுகணள அதிகரிப்பதனோல் 
எல்லோ வநைங்களிலும் நணடமுணைப்படுத்தல் கடினமோனது. இவ்வோைோன இடங்களில், உயிரியல் 
ததோடர்புகள், வமலோன மற்றும் கீழோன விலங்கு கடணவகள், சூழலுக்கு ஒத்த குணக அணமப்புகள் 
ஆகியன நிர்மோைிக்கப்படும். ஏற்படுத்தப்பட்ட சில முணையோன அணமப்பு அவதோனிப்புகள் மற்றும் 
மோற்ைங்கள் சோைோம்சமோக கீவழ தைப்பட்டுள்ளன (சுற்ைோடல் மற்றும் போைம்பரிய திணைக்களம், 
அவுஸ்திவைலியோ அைசோங்கம் 2008)     

1. தமலான கடதேகள்: விலங்குகணள போணதக்கு வமலோக தசல்ல அனுமதித்தல் 
 

i. நிலப் போலங்கள்: இது சூழலுக்கு ஒத்த குணக அல்லது வனவிலங்கு போலம் என 
அணழக்கப்படும். சோதோைைமோக 30 – 70m வணையோன அகலமுணடயது. இது வதீிக்கு வமலோக 
அணமக்கப்படும். இதி மண் அணமப்புகள் கோைப்படுகின்ைணமயினோல் தோவைங்கணள 
தகோண்டு வோழிட இயல்புகணள தகோண்டு கோைப்படும் (வசமிப்பிடம் மணலகள் மற்றும் நீர் 
நிணலகள்) (உரு 5.1)  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

உரு  5.1: வதீிக்கு வமலோன நிலப் போலத்துக்கோன உதோைைம் 
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ii. விதோனப் போலம்: இது சோதோைை அணமப்பு ஆகும். ததோங்கிக்தகோண்டிருக்கும் கயிறு 

அல்லது வகோல் அணமப்பினோல் இரு புைமும் அணமக்கப்படும் நிணலக்குத்து வகோலுடன் 
அல்லது இரு புைமுமுள்ள மைங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனுடோக 
மைங்களுக்குரிய விலங்குகள் அல்லது தோவக்கூடிய விலங்குகள், அதனுடோக அல்லது 
வமலோக வபோக்குவைத்துகணள வமற்தகோள்ள முடியும். வணல கூடு அணமப்பின் திைந்த 
பகுதிகள் விதோன மட்டத்திலும் போர்க்க குணைவோக கோைப்படும் (உரு 5.2). விதோனப் 
போலமோனது, அணனத்து பகுதிகளிலும் வணலகள் வபோன்ை அணமப்புகளினோல் 
மைந்களுக்குரிய விலங்குகள் இலகுவோக தசல்லக்கூடியதோக அணமக்கப்பட்டிக்கும். 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
உரு  5.2: விதோன போலங்களுக்கோன சில அணமப்பு வடிவங்கள்  

2. கீழான கடதேகள்:  
இது போரிய கட்டணமப்புகளோன போணதகள், கல்தவட்டுகள் மற்றும் குணககள் ஆகியவற்றுக்கு 
கீழோக விலங்குகள் தசல்வதற்கோன வழியிணன ஏற்படுத்தலோகும். கல்தவட்டுகள் தபோதுவோக சதுை, 
நீள் சதுை  அல்லது அணைவட்ட வடிவுகணளக் தகோண்டிருக்கும். வமலும், இணவ விலங்குகள் 
நடமோட்டம் அல்லது நீர் வடிகோல் அணமப்புகள் அல்லது இைண்டுக்குமோக அணமக்கப்பட்டிக்கும். 
இணவ தபோதுவோக வோர்க்கப்பட்ட தகோன்கிரீட்டினோல் அல்லது இரும்பினோல் ஆக்கப்பட்டிருக்கும். 
(உரு 5.3). சுைங்கங்கள் அல்லது சூழல் குழோய்கள் தபோதுவோக சிைிய விட்டதிணனக் தகோண்ட வட்ட 
வடிவோனணவயோகும் (< 1.5 மீற்ைர்)  
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உரு 5.3: ெில கீழான பாலங்கள் மற்றும் ேிலங்குகள் ெடமாட்டத்துக்காக 
அதமக்கப்படும் கல்சேட்டு ேடிேங்கள் 

அ. மீரிகம சகாஸ் கதல காடு  

மீரிகம தகோஸ் கவல கோடு பைந்துபட்ட விலங்குப் பல்வணகணமயிணன தகோண்டுள்ளது. ஆகவவ, 
பிரிக்கப்பட்ட கோட்டுப் பகுதியினுடோக விலங்குகள் நடமோட்டத்துக்கோக வபோதுமோன வசதிகணள 
வழங்குவது இன்ைியணமயோததோகும். அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு 6+950 மற்றும் Ch 7+260 பகுதியில் 
2m×2m அளவோன நிலகீழ் வழிகணள வழங்குவதற்கும், Ch 7+060 பகுதியில் குணைந்தது 20m 
அளவோன உயிரியல் போலம் /ததோடர்பிணன வழங்குவதற்கும் பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது. இது 
விலங்குகள் நடமோடுவதற்கு உதவியோக அணமயும். உயிரியல் ததோடுப்புகள் அல்லது 
போலங்களுக்கு ஓைத்தில், நடமோடும் விலங்குகள் அதிவவக போணதயினுள் விழோத வண்ைம் வவலி 
அணமப்புகள் அணமக்கப்படும். சில அணமப்புகள் உரு 5.5 இல் உள்ளது. வமலும் இப்பகுதி 
விரிவோன அணமப்பில் ROW குணைக்கப்பட்டிருக்கும்.     

ஆ. ேைீகலகந்ே காடு  

இக்கோட்டிணன புைக்கைிப்பது சிைந்த முடிவோகும். இவ்வோறு தசய்ய வவண்டுமோயின், அதிவவக 
போணதயின் வழியோனது தர்வபோதிருக்கும் இடத்திலிருந்து  ததற்குப் பக்கமோக தசல்லுதல் 
அவசியமோகும். இவ்வோைோன மோற்ைமோனது, அதிவவக போணதயோனது தற்வபோதிருக்கும் வதீியிணன 
நோன்கு முணைகள் குறுக்கறுக்க வநரிடும். இதனோல் அதிக வடீுகள் போதிக்கப்படுவவதோடு, குடோ 
ஓயோவுக்கு குறுக்கோக இைண்டு முணை பயைம் தசய்ய வநரிடுவதோல் தோக்கங்கள் அதிகமோகும்.   

இதுவவ தற்வபோதுள்ள வழி அணமப்பினுடோக அதிவவக போணத அணமவதற்கோன கோைைமோகும் ( 
பகுதி 2 இல் குைிப்பிட்டவோறு). ஆகவவ விலங்குகளுக்கு நடமோடுவதற்கோன வழியிணன 
ஏற்படுத்துவதுடன் திட்டத்திணன அமுல்படுத்துவவத சிைந்த முணையோகும். இது கட்டம் 2, Ch 
59+540 இல் 2m×2m அளவோன நிலகீழ் வழியிணன ஏற்படுத்தல், வமலும் கட்டம் 2 இல், Ch 58+700 
மற்றும் Ch 59+650   பகுதியில் உயிரியல் ததோடர்பிணன ஏற்படுத்தல் ததோடர்போக 
பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது. உயிரியல் இணைப்பின் இரு ஓைங்களும், விலங்குகள் அதிவவக 
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போதோயினுள் விழோமல் வவலி அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும். வமலும் இப்பகுதி விரிவோன 
அணமப்பில் ROW குணைக்கப்பட்டிருக்கும்.   

இ. கிரிடிசகால்ல காடு 

கிரிடிதகோல்ல பகுதியில் CEP யோனது, கோட்டின் எல்ணலப் பகுதியோன தததுறு ஓயோவினுடோக 
ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. கோடு, ஆற்ைிலிருந்து நீளத்தின் ஏைத்தோள 310 m துைத்துக்கு தவட்டப்படும் 
(Ch≈90+020 திலிருந்து  Ch ≈ 90 +350 வணை ). இவ் இணைப்போனது ஆறு மற்றும் கோடு 
ஆகியவற்றுகிணடயில், தணை மற்றும் மைத்தில் வோழும் விலங்குகளுக்கு போணதயோக 
அணமகின்ைது. இவ் இணைப்போனது தணைவோழ் விலங்குகளுக்கு நிலகீழோன மற்றும் வமலோன 
(வணலகளினோல் சூழப்பட்ட / தைிக்ணக போலம்) வழிகணள, விசடமோக மைத்தில் வோழும் 
விலங்குகளுக்கு வழங்குகின்ைது. நிலக்கீழ் வழிகளுக்கு சில் உதோைைங்கள் 5.3 இல் 
தைப்பட்டுள்ளது. இவ்வணமப்புகள் எந்திைவியலோளர்களின் ஆவலோசணனயுடன் வமற்தகோள்ளப்படும். 
எவ்வோைோயினும், விலங்குப் பல்வணகணமயிணன வநோக்கும் வபோது, நிலக்கீழ் வழிகளுக்கோன 
அதி குணைந்த நீள அகலங்கள் 2 x 2m ஆக அணமதல் வவண்டும். இைண்டு நிலக்கீழ் 
வழிகளுக்கிணடயிலோன தூைம் அதிகரிக்கின்ை வவணலயில், சிைிய தங்குமிட அணமப்புள்ள 
விலங்குகள், நிலக்கீழ் போணதகளினுடோக தசல்வது குணைவோகும். மோைோக, அணவ வமலோக 
ஏறுவதற்கு அல்லது வவலி அணமப்பினுடோக தசல்வதற்கு வோய்ப்புகள் அதிகம் என    வவதைோரு 
இடத்தில் வமற்தகோள்ளப்பட்ட கற்ணக மூலமோக அைிய முடிகின்ைது (Manen and McCollister, 2010). 
எவ்வோைோயினும், நிலக்கீழ் போணதகள் 50-75m இணடதவளிகளில் அணமக்கப்படும் (310m தூைத்தில் 
4 நிலக்கீழ் போணதகள்). மைத்தில் வோழும் விலங்குகளுக்கோக பல விதோன போலங்கள் 
அணமக்கப்படும் (310m தூைத்துக்கு, 100m இணடதவளியில்) இைண்டு பக்கமும் வணலகளினோல 
மூடப்பட்டதோக அணமக்கப்படும் (உரு 5.2). விதோன போலங்கள் விலங்குககள் கீவழ விழோமல் 
போதுகோப்போக அணமகின்ைது. 

ஈ. ஹனீதகேைலந்ே காடு 

இது எல்ணலப்பகுதிக்கு அருகில் இைண்டு இடங்களினுடோக ஊடறுத்து தசல்கின்ைது (முணையற்ை 
துண்டோதலோனது  Ch≈103+750 லிருந்து Ch ≈ 105 +000 வணை) வன போதுகோப்பு திணைக்களத்தின் 
அனுமதியுடன்,  மூலிணக தோவைங்கள் கோைப்படும் பகுதியில் மீள் மைைடுணகணய 
வமற்தகோள்வதற்கு பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது. விலங்குகள் போணதக்கு வருவணத தவிர்க்க கோட்டுப் 
பகுதியினுள் வணலகளுடனோன போல விதோன அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.   

உ . சஹேதனசேன்ன ஒதுக்கப்பட்ட காடு 

இது குருநோகல் பகுதியில் கோைப்படும் குணைவோன சுகோதோைமுணடய இயற்ணக கோடோகும். இதில் 
குணைக்கும் மோன்கள், புள்ளி மோன்கள் மற்றும் புனுகு பூணனகள் ஆகிய தபரிய முணளயூட்டிகள் 
கோைப்படுகின்ைன. இது அதிவவக போதி நிர்மோைிப்பு கோைைமோக Ch≈106+100 லிருந்து  Ch ≈ 106 
+500 (≈400m), Ch≈106+800 லிருந்து Ch ≈ 107+220 (≈420m) மற்றும் Ch≈107+400 லிருந்து Ch ≈ 108 +000 
(≈600m) வணையோன பகுதிகளில் பிரிக்கப்படுகின்ைது. மோன்கள் தபரியளவோன குடித்ததோணகயிணன 
தகோண்டு கோைப்படும். இதற்கோக ஒவ்தவோரு 100 m இணடதவளியிலும் நிலக்கீழோன வழிகள் 
பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது. மைப்பகுதியில் வோழும் விலங்குகளுக்கோக 310m பகுதியில் ஒவ்தவோரு 
100m க்கும் வணலகளுடனோன போல விதோன அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும்.        
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ஊ. ஓமைசகால்ல காடு  

இது குணைவோன உயிர்ப்பல்வணகணமணய தகோண்ட கோடோகும். சிைிய முணலயூட்டிகளுக்கோன 
வோழிடங்கணள வழங்குகின்ைது. பைணவ இனங்கணள விட அதிகமோக தசைிவோக 
கோைப்படுகின்ைது. தபரும்போலோன மைங்களில் வோழும் பைணவகள் மற்றும் சிைிய 
முணலயூட்டிகள் துண்டோதல் பிைச்சணனகளினோல் போதிப்பணடயோது, மோைோக இணவ 
துண்டோக்கப்பட்ட பகுதிகளில் வோழும். மீள் மைைடுணக தசயற்போட்டுகள் அக்கசியோ மைைடுணக 
பகுதிக்கு அருகில் ஆைம்பிக்கப்படும்.  ஒவ்தவோரு 75-100m இணடதவளியிலும் நிலக்கீழோன 
வழிகள் பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது .   

எ.பம்பைகந்ே ஒதுக்கப்பட்ட காடு 

அழிக்கப்பட்ட வோழிடங்கணள மீள் நிைப்பும் வநோக்குடன் உள்நோட்டு தோவைங்கணள பயன்படுத்தி 
மீள் மைைடுணக தசயற்போட்டுகள் முன்தனடுக்கப்படும்.   

ஏ.கீேிகனாகந்ே காடு 

கீதிகனோகந்த பகுதியில், மணலப்பகுதிகளோன Ch≈120+450 லிருந்து  Ch ≈ 120 +810 (≈360m) வணையோன 
பகுதி தசல்வதுடன், இது ஒரு இயற்ணக கோட்டுப் பகுதிணயயும் தகோண்டுள்ளது (உரு 
5.23). இது வமலும் கதிகை குளத்திலிருந்து போணத மூலமோக கோட்டுப் பகுதியிலிருந்து 
பிரிக்கப்பட்டு கோைப்படுவதுடன், 500 m இணடதவளியினோல் விலங்குகள் நீர் நிணலயிணன 
அணடவணத தடுக்கின்ைது. எவ்வோைோயினும், தணை மற்றும் மைங்களில் வோழும் 
விலங்குகளுக்கோன நடமோடுதணல உறுதிப்படுத்த  கதிகை குளம் மற்றும் கோட்டுப் பகுதிக்கோன 
இணைப்பு வபைப்படுதல் அவசியமோகும்.இரு ஓைங்களுக்கிணடயிலோன உயை வித்தியோசம் 
ஏைக்குணைய 35 மீற்ைர் ஆகும். நிலக்கீழ் போணத அணமப்போனது இப்பகுதியில் 
சிைமமோனததோண்டோகும். நிலப்போல அணமப்பு உருவோக்குவவத சிைந்த முடிவோகும் (உரு 5.1).       

வோழிட இழப்பு மற்றும் நில துண்டோதல் வபோன்ைவற்ைிணன ஈடு தசய்யும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 

 கோடுகள் மற்றும் தோவைங்கள் ஆகியவற்ைின் தவிர்க்க முடியோத இழப்புகளுக்கோக, தைம் 
குணைக்கப்பட்ட கோடுகளுக்கு மீள் மை நடுணக தசயற்போடுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். 
வனத்திணைக்களம் மற்றும் உள்ளூர் பங்குதோைர்களின் (போடசோணலகள் மற்றும் CBO 
உதவியுடன் தவறுணமயோன நிலப் பகுதிகளில் மீள் மைைடுணக தசயற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும். மிகவும் குணைவோன மற்றும் அபோத்துக்குள்ளோன தவோைங்கள் 
கோைப்படுமிடத்து அணவ அகற்ைப்பட்டு, போணதக்கு அருகோணமயில் நில வடிவணமப்பிணன 
ஏற்படுத்தும் வணகயில் தோவைங்கள் மீள நடப்படும். 
 

 சூழலியல் சமநிணல மற்றும் அப்பகுதியின் இயற்ணக நிணலக் கோட்சிணய  
ஏற்படுத்துவதற்கு தணைத்வதோற்ை அணமப்பிணன ஏற்படுத்தல் மற்றும் மீள் மை நடுணக 
வமற்தகோள்ளல் வபோன்ைன வமற்தகோள்ளப்படும். இயற்ணக நிணலக் கோட்சிணய 
ஏற்படுத்துவதற்கு வதணவயோன தோவைங்கணள ததரிவு தசய்வத்தில், கட்டுமோனத்துக்கு 
பின்னர் அப்பகுதியில் கோைப்படும் பைணவ வணககள், வண்ைத்துப்பூச்சிகள் மற்றும் 
ஏணனய விலங்குகள் ஆகியன தசல்வோக்குச் தசலுத்துகின்ைன. இதற்கு வமலதிகமோக, 
அப்பகுதியின் அழகிணன கூட்டுவதற்கு, இயற்ணக நிணலக் கோட்சியணமப்பின் வபோது, பகுதி 
இயற்ணக விடயங்கள் மற்றும் சூழலியல் வோழிடங்கணள வசர்த்தல் வவண்டும். வமலும், 
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இயலுமோன இடங்களில் குணைந்த பைோமரிப்பு வதணவயோன இயற்ணக தோவைங்கணள 
நடுதல் வவண்டும்.    

5.3.1.2. மனிே உருோக்க ோழிடங்கள் இழக்கப்படுேலும், துண்டாேலும் 

விவசோய நிலங்கள் மற்றும் வடீ்டுத் வதோட்டங்கள் ஆகியன இழக்கப்படுவது தவிர்க்க 
முடியோததோகும். இவ்விழப்பிணன ஈடு தசய்யும் தபோருட்டு தோவைங்கள் மீள் நடப்படும். நில 
உரிணமயோளர்களினோல் வடீ்டுத் வதோட்டங்கணள பல்வணகணமப்படுத்தும் வநோக்குடன், மைப் 
தபறுமதி தகோண்ட இயற்ணக, பல்வதணவ மைங்கள் வழங்கப்படும்.  

5.3.1.3. அகற்றப்படும் ோேைங்கள் மற்றும் மண்/கழிவுகள் முதறயற்ற 
ேதகயில் அகற்றப்படுேேனால் ஏற்படும் சூழலியல் ோக்கங்கள் 

வமல் மண் மற்றும் அணனத்து வவணலகள் நணடதபறும் பகுதிகளிலும் வழிக்கப்பட்ட தபோருட்கள் 
மற்றும் போணத வழிகள் கவனமோக அகற்ைப்பட்டு வசர்த்து ணவக்கப்படும். அல்லது 
வவணலப்பகுதியிணன மீளணமக்க /நிைப்புதல் வவல்;வவணலகணள வமற்தகோள்ள பயன்படும். 
முகுதியோக கோைப்படும் வமற்பகுதி மண்ைோனது மீள் நிைப்பப்பட வவண்டிய பகுதிக்கு 
அனுப்பப்படும் அல்லது நிைப்பப்படும். இது குவியலோக வசமித்து ணவத்தல் அல்லது மண்ைிணன 
இைட்ணட வதணவக்கு போவித்தல் தவிர்க்கப்படும். 

மோசணடதல் மற்றும் திண்மக் கழிவுகளினோல் தணை மற்றும் நீர் நிணலயியல் வோழிடங்கள் 
போதிப்பணடயும்.தபோருட்கணள முணையோக வசமித்து ணவப்பதனோல் இைசோயைங்கள் அல்லது 
தபோருட்கள் மணழ நீருடன் விபத்தோக கழுவி தசல்லப்படுதல் தவிர்க்கப்படும். வோகனங்கள் 
மற்றும் இயந்திைங்கள் முணையோக பைோமரிக்கப் படுவதனோல் மசகு எண்ணை வடிதல் அல்லது 
இழப்புகணள தவிர்க்கோலோம்.   

5.3.1.4. தேதலயாட்கள் மற்றும் அேர்கைின் ேற்காலிக ேங்குமிடங்கைினால் 
சூழலியல் சோந்ேைவுகள் 

வவணலயோட்களின் தற்கோலிக தங்குமிடங்களிலிருந்து மற்றும் ஏணனய பகுதிகளிலிருந்து  
தவளிவிடப்படும் திண்ம கழிவுகள் மற்றும் சுகோதோை கழிவுகள் முணையோக வசகரிக்கப்பட்டு 
அகற்ைப்படும். இக்கழிவுகள் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் நீர் நிணலகள் மற்றும் ஏணனய சூழல்ளுக்கு 
பரிகரிக்கப்படோத நிணலயில் தவளிவயற்ைப்பட மோட்டோது. அணனத்து வவணலயோட்களும் மற்றும் 
ஒப்பந்தக்கோைர்களும் சிைந்த எந்திைவியல் முணைணமகள் மற்றும் திண்மக் கழிவுகணள அகற்றும் 
வழிகோட்டி குைித்து விளக்கமளிக்கப்படுவர்.  இயக்க வவணலகளுக்கு வதணவயோன வழிகோட்டிகள் 
மற்றும் கட்டுப்போடுகள் குைித்து ஒப்பந்த அைிக்ணகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது.    

5.3.1.5. கட்டுமான ோகனங்கள் மற்றும் அேற்றின் இயக்கத்ேினால் சூழலியல் 
சோந்ேைவுகள் 

இணவ கீவழ குைிப்பிடப்படும் முணையோன நடத்ணதகள் மூலமோக தவிர்க்கப்படும். அணனத்து 
வோகனங்களும் வடிவணமக்கப்பட்ட போணதகளினுடோக பயைிக்கும். இதற்கு வமலதிகமோக 
போணதகள் வதணவப்படும் சந்தர்ப்பத்தில், ஏற்கனவவ பதிக்கப்பட்ட அல்லது வழிக்கப்பட்ட வலிகள், 
கண்கோைிப்பு குழுவுடன் இணைந்து ததரிவு தசய்யப்படும். ஒப்பந்தக்கோைர்கள் ஒப்பந்த 
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அைிக்ணகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தபோருத்தமோன போதுகோப்பு நடவடிக்ணககணள பின்பற்றுமோறு 
அைிவுறுத்தப்படுவர். அத்துடன் கட்டோயம், சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ திட்டத்திணன 
பின்பற்றுமோறும் ஒப்பந்தக்கோைர்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்படும்.    

5.3.1.6. ஒலி, அேிர்வு மற்றும் தூசுகைினால் ஏற்படும் பாேிப்புகள் 

தபோதுவோக, தபரும்போலோன விலங்குகள் இப்பகுதியில் இனங்கோைப்பட்டுள்ளவதோடு, 
மனிதர்களினோல் மோற்ைியணமக்கப்பட்ட வோழிடங்களில் பகுதியோக வோழ்வதினோல் 
ததோந்தைவுகணள ஏற்படுத்தக்கூடும். இதற்கு எந்தவிதமோன முணையோன தைிப்பு 
நடவடிக்ணககளும் இல்ணல. எவ்வோைோயினும், கட்டுமோன வநைங்களில் அதிகளவோன ஒலிகள் 
பிைப்பிக்கப்டுவதனோல், உைர்வோன இனங்களுக்கு போதிப்புகணள ஏற்படுத்த வோய்ப்புகள் 
கோைப்படுவதனோல், தைிப்பு நடவடிக்ணககள் வதணவயோக உள்ளது. கட்டுமோன வோனங்கள் 
மற்றும் இயந்திைங்கள் முணையோக பைோமரிக்கப்படுவதனோல் அதிக ஒலி எழுப்புதல் மற்றும் 
அதிர்வு வபோன்ைவற்ைிணன குணைக்கலோம். கட்டுமோன வநைங்களின் வபோது, உைர்வோன 
பகுதிகளுக்கு ஒலித் தடுப்புக்கள் அணமக்கப்படும். ஒப்பந்தக்கோைர்கள் ஒப்பந்த அைிக்ணகயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தபோருத்தமோன போதுகோப்பு நடவடிக்ணககணள பின்பற்றுமோறு 
அைிவுறுத்தப்படுவர். அத்துடன் கட்டோயம், சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ திட்டத்திணன 
பின்பற்றுமோறும் ஒப்பந்தக்கோைர்களுக்கு விளக்கமளிக்கப்படும்.    

5.3.1.7. ஆக்கிைமிப்பு இனங்கள் பைவுேல் 

தவளிநோட்டு ஆக்கிைமிப்பு இனங்கள் பைவுதலோனது, நலிந்த இயற்ணக தோவைங்களுக்கோன 
தோக்கமோகும். ஆகவவ, அணவ பைவுதல் தடுக்கப்படுதல் வவண்டும். இது ததோடர்போக அணனத்து 
ததோழிலோளர்களுக்கும் விழிப்புைர்வு ஊட்டப்படுவவதோடு, அணவகணள கோணுமிடத்து 
ணககளினோல் அகற்றுமோறு வவண்டுவகோள் விடுக்கப்படும். 

5.3.1.8. ோேை மற்றும் ேிலங்குகளுக்கு ஆபத்துகள் ஏற்படுேல் 

கட்டுமோன அவத்ணதயின் தபோது வதோண்டப்பட்ட தற்கோலிக குழிகள் மற்றும் அத்திவோைங்கள் 
ஆகியன, விலங்குகள் அதனுள் விழோமல் முணையோக போதுகோப்பு பட்டிகளினோல் 
சுற்ைிணமக்கப்படுதல் வவண்டும். அத்துடன் நுளம்புகள் பைவுவணதயும் தடுத்தல் வவண்டும். 
தவறுதலோக விழும் விலங்குகள் ஏைி தசல்வதற்கோக குைிப்பிட்ட குழிகளில் சரிவு அணமப்புகள் 
ஏற்படுத்தப்படும். இப்பகுதி ஆய்வின் வபோது எந்தவிதமோன உள்நோட்டு இனங்களும் அணடயோளங் 
கோைப்படவில்ணல. எவ்வோைோயினும், போதிக்கப்பட்ட உள்நோட்டு மற்றும் நலிவோன விலங்குகள், 
தைிப்பு போணதகணள வழங்குதல், இயலுமோன வணை இக்கோடுகள் வபைப்படும். 

ெீர் ெிதல ோழிடங்கைில் ஏற்படும் சூழலியல் ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

5.3.1.9. ெீர்ெிதல ோழிடங்கதை இழத்ேலும், ேைம் குதறேலும் 
மண்ைரிப்பு மற்றும் படிவு அரிப்பு ஆகியவற்ைினோல் வோழிட தைம் குணைதலோனது தபோருத்தமோன 
தைிப்பு நடவடிக்ணககணள அமுலோக்குவதன் மூலமோக கட்டுப்படுத்தப்படும். உைர்வோன 
பகுதிகளில் வவணலகணள முன்தனடுக்க ததோழிலோளர்கள் மோத்திைம் அமர்த்தப்படுவர். பிைதோன 
கட்டுமோன வவணலகள், மண்ைரிப்பு மற்றும் படிவு அரிப்பு ஆகியவற்ைிணன குணைக்கும் தபோருட்டு 
வருடத்தின் உலர் கோலங்களில் வமற்தகோள்ளப்பட திட்டமிடப்படும். ஒப்பந்தக்கோைர்கள் ஒப்பந்த 
அைிக்ணகயில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தபோருத்தமோன போதுகோப்பு நடவடிக்ணககணள பின்பற்றுமோறு 
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அைிவுறுத்தப்படுவவதோடு, அத்துடன் கட்டோயம், சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ திட்டத்திணன 
பின்பற்றுமோறும் விளக்கமளிக்கப்படும்.    

5.3.1.10. சபாருத்ேமற்ற முதறயில் மண், கழிவுகள், ேிண்மக் கழிவுகள் மற்றும் 
சுகாோை கழிவுகதை அகற்றுேேனால் ஏற்படும் ோக்கங்கள் 

மண், கழிவுகள், திண்மக் கழிவுகள் மற்றும் சுகோதோை கழிவுகள் ஆகியன முன்கூட்டிவய 
அணடயளங்கோைப்பட்ட பகுதிகளில், நீர் நிணலகளுக்கு அருகோணமயில் அணமயோமல் 
அகற்ைப்படுதல் வவண்டும். கழிவுகளுக்கு தபோருத்தமோன கழிவு அகற்றுமிடங்கள் ததரிவு 
தசய்யப்படுதல் அவசியமோகும். ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்ட தபோருத்தமோன சகதிகணள அகற்றும் 
வசதிகளுடோன சுகோதோை முணைணமகள் ( நடமோடும் கழிப்பணை) பயன்படுத்தப்படும். கழிவுத் 
ததோட்டிகள் நீர் நிணலகளிலிருந்து தூைத்தில் அணமக்கப்படும். மண், கழிவுகள், திண்மக் கழிவுகள் 
மற்றும் சுகோதோை கழிவுகள் ஆகியவற்ணை அகற்ை வதணவயோன வழிகோட்டிகள் மற்றும் 
நிணலணமகள் ஒப்பந்த அைிக்ணகயில் வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ 
திட்டத்திணன முணையோக அனுசரிக்குமோறு ஒப்பந்தக்கோைர்களிடம் அைிவுறுத்தல் விடுக்கப்படும்.     

5.3.1.11. ெீர் ெிதல அங்கிகளுக்கு அதசேேில் உள்ை ேடங்கல்கள்  

தபரும்போலோன குறுகியகோல புைக்கைிக்கத்தக்க தோக்கங்கள் ; இதற்கு குைிப்பிட்ட தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் வதணவயில்ணல. இருந்தும் கட்டுமோன கோலத்தில், நீர் நிணலகளுக்கு அருகில்/ 
நீவைோணடகளுக்கு அருகில் கட்டுமோன கழிவுகளோன மண், குப்ணபகள் மற்றும் ஏணனய கழிவுகள் 
நீர் நிணலகணள அணடயோமல் வதணவயோன முற்போதுகோப்பு நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும். 
அத்துடன் கட்டுமோன வவணலகளுக்கோன சிைந்த முணைணமகள் குைித்து அைிக்ணகயில் பல 
இடங்களில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இயக்க நிணலணமகளின் தபோது கல்தவட்டுகள் மற்றும் 
வடிகோல் அணமப்புகள், இயற்ணக நீர் நிணலகளுக்கு நீர் தசல்வதணன உறுதிப்படுத்த  முணையோக 
பைோமரிக்கப்பட வவண்டும். 

5.3.2. இயக்க ெிதலதமயின் தபாோன சூழலியல் ோக்கங்கதை ேைித்ேல்  

5.3.2.1. பாதே இறப்புகள்  

விலங்குகள் போணதக்கு வரும் வழியிணன தடுத்தல்: குணைந்தது 2 m உயைத்துக்கு 
அணமயக்கூடியவோறு வணல அணமப்புடனோன வவலிகணள அணமத்தல் வவண்டும் ( கோட்டுப் 
பகுதிகள் தவிர்ந்த பகுதிகள்) இது மற்ணைய பகுதிகணள சூழ்ந்து நிற்கும். மோறும் பகுதிகளில் 
வவலி அணமப்புகணள ஏற்படுத்துவதன் மூலமோக வடீ்டில் வளர்க்கப்படும் விலங்குகள் 
அப்பகுதியினுள் வருவது தவிர்க்கப்படும்.  

ஆபத்தோன வோகங்களுக்கு சமிஞ்ணசகள் ஏற்படுத்தல்:  அதிவவக போணதயில் விலங்குகள் 
உள்வைக்குடிய இடங்களில் உரிய சமிஞ்ணசகணள கோட்சிப்படுத்தல் வவண்டும். இவ்வோைோன 
பகுதிகணள இனங்கோணும் முகமோக, இயக்க அவத்ணதக்கு முன்னதோக கற்ணககள் 
முன்தனடுக்கப்படும். வமலதிகமோக வோகன வவக அளவோனது இப்பகுதிகளில் குணைக்கப்படும்.   

கீழ் பகுதியோக பைக்கும் பைணவகளுடனோன வமோதுணக மற்றும் அதிக வவகத்துடன் தசல்லும் 
வோகங்களுடனோன வமோதுணக வபோன்ை பிைச்சணனகள் இலங்ணகயில் தற்வபோது கோைப்படும் 
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அதிவவக போணத வணலயணமப்பிலும் இனங்கோைப்பட்டுள்ளது. பைக்கும் பைணவகளின் 
இழப்புகணள முணைக்கும் முகமோக், கீழ் கோட்டப்பட்டுள்ள அணமப்பு அைிமுகப்படுத்தப் 
பட்டுள்ளவதோடு, வதணவ ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் ஈை நிலங்களுக்கும் இவ்வணமப்புகள் 
அமிமுகப்படுத்தப்படும். இதற்கோக, பைணவகளின் பைக்கும் உயைத்திணன அதிகரித்தல் வவண்டும். 
இது அதிவவக போணதக்கு அருகில் கோைப்படும் நணடபோணதக்கு சற்று தவளிவய வமலதிக வவலி 
அணமப்பிணன ஏற்படுத்துவதன் மூலம் இப்பிைச்சணனணய தீர்க்கலோம்.  இது உரு 5.4  இல் 
கோட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

உரு 5.4:  பறதேகள் பறக்கும் பாதேயின் ேிருப்பல் அதமப்பு  

5.3.2.2. எேிர்கால ெடேடிக்தககளுக்காக பார்தே தூைம் ேதை ோேைங்கள் 
மற்றும் ோழிடங்கதை இழத்ேல்  

தனியோர் கோைிகளில் வமற்தகோள்ளப்படும் அபிவிருத்திகணள தடுக்க முடியோது. எவ்வோைோயினும், 
அைச கோைிகள் மற்றும் போணதயின் இருபுைமும் குணைதந்தளவோன பகுதிகணள ஒதுக்கலோம்.   

5.3.2.3. ஒலி மற்றும் அேிர்வு பிைச்சதனகள் 

இயக்க நிணலகளின் வபோது ஒலி பிைச்சணனகளினோல் போதிக்கப்படும் இனங்கள் குைித்தோன தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் வதணவயோக உள்ளது. அதிவவக போணதயில் பயைிக்கும் வோகனங்களினோல் 
பிைப்பிக்கப்படும் ஒலியிணன ஓைளவு குணைக்கும் வணகயில் தோவைங்கள் அல்லது மைங்களினோல் 
ஆன தடுப்பு வவலிகள் அணமக்கப்படும். விவசடமோக, உைர்வோன பகுதிகளுக்கு கவனம் 
தசலுத்தப்படும். போணதயில் உட்தசலுத்தல் பகுதிகளில் வோகனகளின் நிணலணம குைித்தும் 
அவதோனிக்கப்படும்.   
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5.3.2.4. மாசதடேலினால் ஏற்படும் சூழலியல் ோக்கங்கள் 

தூசு மற்றும் ஒலி ஆகியயவற்ைினோல் ஏற்படும் பிைச்சணனகணள தவிர்க்கும் தபோருட்டு உள்நோட்டு 
பச்ணச தோவைங்களினோலோன பட்டி அணமப்பு ஏற்படுத்தப்படும். போணதயில் உட்தசலுத்தல் 
பகுதிகளில் வோகனகளின் எந்திைவியல் நிணலணம குைித்தும் அவதோனிக்கப்படும் (வோகன 
வபோக்குவைத்து முகோணமத்துவ தகோள்ணக).    

5.3.2.5. ஆக்கிைமிப்பு இனங்கள் சபருகுேல்  
தவளிநோட்டு ஆக்கிைமிப்பு இனங்கணள நீக்குதலோனது நிலவணமப்பு முகோணமத்துவ திட்டத்துடன் 
இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவவ இது ததோடர்பில் அணனத்து பைோமரிப்பு ததோழிலோளர்களுக்கும் 
விளக்கமளிக்கப்படும். 

5.3.2.6. அழகுத் தோற்றத்ேில் ஏற்படும் ோக்கங்கள் 

நிலத் வதோற்ைணமப்பியல் மற்றும் மைங்கணள மீள் நடுணக தசய்வதன் மூலமோக சூழலியல் 
சமநிணலணய அதிகரிப்பவதோடு, அப்பகுதியின் வதோற்ை தபோலிவிணனயும் அதிகரிக்கலோம். 
கட்டுமோன கோலத்தின் பின்னர் அப்பகுதியில் வோழும் பைணவகள், வண்ைத்துப்பூச்சிகள், மற்றும் 
விலங்குககளின் வணககள் குைித்வத அப்பகுதியில் நடப்படும் தோவை இனங்கள் ததரிவு 
தசய்யப்படும். இயலுமோனவணை, பைோமரிப்புகள் குணைந்த உள்நோட்டு தோவை இனங்கவள ததரிவு 
தசய்யப்படும்.   

5.4. ெீரின் ேைம் சோடர்பான ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

கட்டம்  1 & 2 

நீர் மோசணடதலினோல் ஏற்படும் தோக்கங்கணள தைித்தல்  

தபோருத்தமோன வடிகோல் அணமப்பு வசதிகணள ஏற்படுத்துவதன் மூலம், திட்ட இட உள்ளக 
பகுதியில் நீவைோட்டதிணன தடுக்கலோம், இதன் மூலமோக இைண்டு பிைதோன விடயங்களுக்கு 
முன்னுரிணம வழங்கப்படும்: நீவைோட்டத்துடன் படிவுகள் அடித்துச் தசல்லப்படுவணத 
தவிர்க்கலோம், மற்றும் ஒட்சிசன் குணைபோடு கோைப்படும் கழிவுகள், எண்ணை, கிைஸீ் மற்றும் 
ஏணனய ஆபத்தோன தபோருட்களினோல் நீர் மோசணடதணல தவிர்க்கலோம். 

கட்டுமான தேதலகைின் தபாது மண்ைரிப்பு, மண் அதமப்பானது ெீக்கப்படுேல்/ 
அகற்றப்படுேேனால் ேைம் குதறேதடேல்:   
தவட்டி மூடும் பகுதிகளில் தற்கோலிக மற்றும் நிைந்தைமோன மண்ைரிப்பு தடுப்பு முணைகணள 
திட்டமிட்டு நணடமுணைப்படுத்துவதன் மூலமோக நில நீர்நிணலகள் படிவுகளினோல் 
போதிக்கப்படுவது தவிர்க்கப்படும், இருந்தும், நீரின் கலங்கல் தன்ணம மற்றும் நிைம் ஆகியன 
ஏற்றுக்தகோள்ளகூடிய அளவுகளில் கோைப்படும். தவட்டுதல் மற்றும் நிைப்புதல் தசயற்போடுகள் 
மணழ கோலங்களில் வமற்தகோள்ளப்படோமல் உலர்ந்த கோலங்களில் வமற்தகோள்ளப்படுதல் 
வவண்டும். இதன் மூலமோக அதிகளவோன படிவுகள் உருவோகுவது தடுக்கப்படுகின்ைது.   

ேற்காலிக ேிட்டங்கள் : 

 படிவு வவலிகள் 



 

இறுதி சுற்ைோடல் தோக்க கற்ணக அைிக்ணக - CEP கட்டங்கள் 1, 2மற்றும்  4 (கடவத்ணதயிலிருந்து தம்புள்ணள )   223 

 அப்பகுதி நீவைோட்டமோனது தற்கோலிகமோன படிவு சிணைப்பிடிக்கும் பகுதிகளுக்கு  
திருப்பப்படும் மற்றும் ததோங்கிய நிணலயில் கோைப்படும் படிவுகள், நில நீருக்கு 
அனுப்பபடுவதற்கு முன்னர் படிவகற்றும் ததோட்டிகளினோல் சிணைப்பிடிக்கப்படும். 

 திைந்த மண் பகுதிகளுக்கு குறுகிய கோல நோற்றுகள் இடப்படும் அல்லது தோணழக்கூளங்கள் 
அணமக்கப்படும் (குைிப்போக சரிவுகளுக்கு). திைந்துள்ள சரிவுப் பகுதிகளுக்கு ணவக்வகோல் 
அணமப்புகள் அல்லது தோவைங்கள் நடப்படுவதனோல் தூசுகள் ஏற்படுவது தடுக்கப்படும்.     

ெிைந்ேைமான ேிட்டங்கள்: 

 உள்ளூர் தோவை வணககணள நடுவதன் மூலமோக, விவசடமோக பக்க சரிவுகளுக்கு, 
மண்ைரிப்பிணன இயன்ைளவு குணைக்கலோம். 

 

சோங்கிக்சகாண்டிருக்கும் படிவுகள் ேேிர்ந்ே, ஏதனய ெீர் மாசதடய சசய்யும் 
காைைிகதை ேடுத்ேல்: 

தபற்வைோலிய உற்பத்திகள், எண்ணை மற்றும் கிரீஸ் மற்றும் ஏணனய ஆபத்தோன தபோருட்கணள 
நீர் நிணலகளுக்கு தசல்லோமல் திட்ட இடத்தில் முணையோக முகோணம தசய்தல், தடுத்தல் 
அவசியமோகும். இணவ கட்டுமோன அவத்ணத மற்றும் இயக்க அவத்ணத ஆகிய நிணலகளில் நீர் 
நிணலகளுக்கு தசல்லுதலோனது போரிய சிக்கணல ஏற்படுத்தும். முணையோன திட்ட இட 
ஒழுங்கணமப்பின் மூலமோக வடிந்வதோடல், கழிவுகள், வசமிப்புகள், ததரிவு தசய்தல் மற்றும் 
கழிவுகணள அகற்றுவதற்கு முன்னர் பிரித்ததடுத்தல் ஆகியவற்ைிணன தடுக்க கூடியதோக 
அணமயும். இதற்கு வமலதிகமோக, திட்ட இடத்திலிருந்து வடிந்வதோடும் நீைோனது எண்ணை மற்றும் 
கிரீஸ் பிரிக்கும் அணமப்புகளினுடோக அனுப்பப்படும். இயக்க நிணலயின் வபோது, வோகன மற்றும் 
இயந்திை திருத்த பகுதிகள், பைோமரிப்பு பகுதிகள் மற்றும் வசமிப்பு பகுதிகள் ஆகியவற்ைில் நில 
நீவைோட்டத்துக்கோக அணமக்கப்பட்டிருக்கும் எண்ணை பிரிக்கும் அணமப்புகளினுடோக 
அனுப்பப்படும். வசமிப்பு வசதிகள், குவிக்கும் தபோருட்பகுதியிலிருந்து விலத்தி அணமக்கப்படும் ( 
கட்டுமோன அவத்ணதயின் வபோது கட்டுமோன தபோருட்கள்), கசிவுகணள அவதோனிக்க முணையோன 
கண்கோைிப்புகணள வமற்தகோள்ளுதல். கழிவு நீைோனது, கழிவு கோல்வோயில் கோைப்படும் 
குைிப்பிட்ட மூலங்கணள தகோண்டிருப்பின், தபோருத்தமோன தபளதீக இைசோயை முணைகணள 
பயன்படுத்தி சுத்திகரிக்கப்படும். அத்துடன், சுத்திகரிக்கப்பட்டு அகற்ைப்படும் வவணளயில், 
உள்நோட்டு நீர் நிணலகலுக்கு விடப்படும் வணகயில் CEA யினோல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 
கோைைிகளுக்குள் அடங்குவணத உறுதிதசய்தல் வவண்டும்.          

கட்டுமோன தற்கோலிக தங்குமிடங்கள் கழிப்பணை வசதிகணள தகோண்டிருத்தல் வவண்டும். ஒரு 
வவணலப்பகுதியில் 100-150 ததோழிலோளர்கள் அல்லது அதற்கு குணைவோக நிணலயில் , நிலகீழ் 
நீர்மட்டம் அதிக ஆழத்தில் கோைப்படும் பகுதிகளில் நிலக்கீழ் கழிவு வசமிப்பு ததோட்டிகள் 
அணமக்கப்படும். 

அதிக வவணல சக்திகள் கோைப்படுமிடத்து,  கழிவுகள் அகற்ைப்பட்ட முன்னர் முதற்தைமோன 
பரிகரிப்புக்கு உட்படுத்தப்படும். வசணவ நிணலயங்கள் மற்றும் மோறும் பகுதிகளில் உருவோகும் 
கழிவுநீைோனது (கழிப்பணைகள் மற்றும் சிற்றுண்டிசோணலகள்) வடீ்டுக் கழிவுகணள வபோன்ைதோகும். 
இதனோல் இறுதியோக சூழலுக்கு அகற்ைப்படுவதற்கு முன்னர் பரிகரிக்கப்படும் (SLS745 பகுதி  I 
மற்றும் II)       

இயற்ணக நீரில் கழிவுகள் கலப்பதணன முணையோக பரீட்சிக்கும் வணகயில், அடர்த்தியிணன 
குணைப்பதோனோல் ஏற்படும் விணளவுகள், தற்வபோதுள்ள நீரின் தைம், உள்வோங்கும் நீர்நிணலயில் 
நீவைோட்ட இயல்வுகள் ஆகியன அவதோனிக்கப்படும். தபரும்போலோன தபற்வைோலியம் கழிவுகள், 
கழுவும் நீரில் கோைப்படும் சகதிகளும், எண்ணை மற்றும் கிரீஸ் ஆகியன இயற்ணக நீர் 
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நிணலகளில் உயிரியல் ரீதியோக பிரிந்தழியோததுடன், அடியில் படித்தல், அரிப்புக்கு உள்ளோதல் 
மற்றும் ஆவியோதல் ஆகியவற்றுக்கும் உட்படோது.    

இணவ திட்ட இடத்தில் வசர்க்கப்பட மோட்டோது மற்றும் அகற்றுவதற்கு முன்னர் முணையோக 
சுத்திகரிக்கப்படும். இவ் மோசுபடுத்திகளின் கீழ்பகுதி தசைிவோனது, நீர்ப்பகுதிகளுக்கு அகற்ைப்பட்ட 
பின்னர் தசைிவுகள் குணையும் தன்ணமக்கு ஏற்ப, அதணன ஏற்கும் நீர் நிணலயின் தசைிவு 
குணைக்கும் அளவோனது தீர்மோனிக்கப்படும் (வதசிய சுர்ைடல அதிகோைசணப மற்றும் வதசிய 
சுற்ைோடல் சட்டம் 1980). தபோருத்தமோன எடுவகோள்களுடன் கூடிய திண்ம சமநிணல வநோக்கில். 
கனியுப்புக்கள் உள்ளடங்கலோக அவசதன கழிவுகள் (ணநதைசன், தபோசுபைசு) மற்றும் கழிவுகளில் 
கோைப்படும் பற்ைரீியோ பிரித்ததடுக்கும் தசயற்போட்டுக்கு உட்படுத்தும் இதன் பின்னர் நீர் 
நிணலகளுக்கு விடப்படும். வமவல குைிப்பிட்ட இைண்டு நிணலயிளுமுள்ள கழிவுகள் அவற்ைின் 
தசைிவுகள் குணைக்கப்பட்டு, கழிவுகள் ஏற்றுக்தகோள்ளப்படும் வணைக்கும் பரிகரிக்கப்படும். 
விவசடமோக உலர்வோன கோலநிணல கோைப்படும் குணைந்த போய்ச்சலுள்ள கோலங்களில் ( ஐந்து 
வருட கோலத்துக்கு குணைவோன மோதோந்த போய்ச்சல்)     

ெீரின் ேைம் பாேிக்கப்படுேல் சோடர்பில் ேிைக்க உத்தேசிக்கப்பட்ட காைைிகள்    
நிலநீர் போதிக்கப்படுவணத தவிர்க்க பின்பற்ை வவண்டிய கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககள் வமலுள்ள 
பகுதியில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இது கட்டுமோன மற்றும் இயக்க கோலங்களில் கழிவு நீர் மற்றும் 
திண்மக் கழிவுகணள (சுகோதோை மற்றும் வடீ்டு கழிவுகள்) முணையோக அகற்ைல் ததோடர்போனதோகும். 
நிலத்தினுள் ஊடுபுக விடோத தகட்டியோன மண் அணமப்புணடய பகுதிகளில் மனிதக் கழிவுகள் 
மற்றும் திண்மக் கழிவுகள் அகற்ைப்படும். குப்ணபகணள நிைப்பும் பகுதிக்கும், நிலக்கீழ் நீர் வமல் 
மட்டப்பகுதிக்கும் இணடயில் குைிப்பிட்ட உயைம் வழங்கப்படும். இவ்வோைோன குப்ணபகணள 
அகற்றும் இடங்கள் ஏதோவது நிலக்கீழ் மற்றும் நிலவமல் நீர் அணமப்புகளுக்கோக கோைப்படின் 
இணவ மோசணடதல் கோைைமோக போதிக்கப்படும் ( இது தசைிவிணன குணைக்கும் அளவு 
வபோதுமோனதோக கோைப்படின் நில வமல் நீருக்கு போவிக்கப்பட மோட்டோது). 

கட்டுமோன அவத்ணதயில் நிலக்கீழ் நீர் வளத்திலிருந்து நீர் வழங்குதணல வமற்தகோள்ளும் வபோது, 
இயற்ணக அணமப்புக்கோன நில நீர் போவணன தோமோகவவ பணழய நிணலக்கு வருவதற்கு 
வபோதுமோனதோக அணமயும்.    

கட்டம் 4 
அணனத்து கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககளும் வமவல பகுதி 1 மற்றும் 2 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
இணவவய இப்பகுதிக்கும் பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளன. இணதவிட விவசடமோன தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் கீவழ தைப்பட்டுள்ளன.   

பின்வரும் நலிவோன பகுதிகளில் திட்ட அமுலோக்கத்துக்கு முன்னர் நீரின் தைம் ததோடர்போன 
சோதோைை நிணல தைவுகள் தபைப்படும். 

- 3 மோறும் பகுதிகள்  
- வலோஸ் குளப்பகுதி   (Ch 120+750 km). 
- தததுறு ஓயோப் பகுதியில் Ch 83+250 km.  
- Ch 129 + 650 km; கப்புவத்ணத பகுதியில் A9 குறுக்கிடும் பகுதி  
- குடோ தகோவோனோவில் Ch 81 + 200 km, Ch 124+100 km 
- மிரிஸ்வகோனி (Ch 136+600 km).    
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5.5. புேியியல் மற்றும் மண் ஆகியேற்றுக்கு உத்தேக்கப்பட்ட 
ேைிப்பு ெடேடிக்தககள் 

இயலுமோன வதீி தவட்டும் நடவடிக்ணககள் புவியியலோளர்/புவியியல் எந்திைவியலோளர் 
ஆகிய்ரின் வழிகோட்டலின் கீழ் வமற்தகோள்ளப்படும். வதணவ ஏற்படின், இதற்கோக நிணலயோன 
நுட்பங்களும் போவிக்கப்படும்.  

மணழ கோலங்களில் ஏற்படும் மண்ைரிப்பினோல், அருகிலுள்ள நீர் நிணலகள் மற்றும் வடிகோல் 
அணமப்புகளுக்கு படிவரிப்பு நிணலணமகள் ஏற்படுவதனோல் மணழ கோலங்களில் அகழ்வு 
நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படுவது தவிர்க்கப்படும். 

ஏதோவது கட்டுமோன வவணலகளுக்கு முன்னர், வதீி தவட்டு வவணலகணள வமற்தகோள்ள முன்னர் 
நிலக்கீழ் நீரின் உறுதித் தன்ணம குைித்து ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். இவ்வோைோன 
சரிவுகளுக்கு,  நீரின் உறுதித் தன்ணமயிணன வபை சீதமந்தினோல் ஆன தகோழுப்புகள் இடப்படும். 

இதற்கு வமலதிகமோக, குைித்த அதிவவக போணதயின் பகுதிகளில் நிலச்சரிவு ஏற்படக்கூடிய 
பகுதிகளும் இனங்கோனப்பட்டுள்ளது. இதற்கோக கட்டுமோன வநைங்களில் உரிய முன்வனற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்படும்.  

போணத தவட்டுப் பகுதிக்கு வநவை கற்கள் விழும் தசயற்போடுகளும் எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைன. 
அவற்ைிணன நிவர்த்தி தசய்யும் முகமோக போணை நங்கூைமிடல் மற்றும் ஏணனய முணைகள் 
பயபடுத்தப்படும்.  

நிலத்துடனோன நீர் நிணலகளில் படிவுகணள கட்டுப்படுத்தும் முகமோக, மணழ கோலங்களில் 
கட்டுமோன வவணலகள் நணடதபறுவது குணைக்கப்படும். 

கட்டுமோன நடவடிக்ணககளினோல் மண் பகுதிகளுக்கு போதிப்புகள் ஏற்படுவணத குணைக்க 
முணையோன கட்டுமோன நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படுவவதோடு, மண்ைோனது எல்லோப் 
பகுதிகளிலும், பயன்படுத்தப்படோமல் நீண்ட கோலத்துக்கு வசமித்து ணவக்கப்படோது. 

உலர் கோலங்களில் கட்டுமோன வவணலகள் முன்தனடுக்கப்படும் வவணளகளில், நீர் விசிறுதல் 
நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்வதன் மூலமோக, ஈை நிணலணம வபைப்படுவவதோடு தூசுகள் 
வமதலலோமல் போதுகோக்கின்ைது.  

பக்க அணை வவணலகளுக்கோக தகோண்டு வைப்படும் மண் ஆகிய தபோருட்கள் வவணலகளுக்கு 
பயன்படுத்தும் வணைக்கும் முணையோக மூடப்பட்டு வபைப்படும்.   

மண் தகோண்டுதசல்லுதலின் வபோது தர்வபோலின் அணமப்புகளினோல் மூடுதல் அவசியமோகும். 

தபோருட்கணள தகோண்டு தசல்லும் நடவடிக்ணககள், மண் அழுத்தத்திணன தவிர்க்கும் வணகயில்   
தற்வபோதுள்ள போணத வணலயணமப்புகளினுடோக வமற்தகோள்ளப்படும். உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள 
போணதபகுதிகள் இதற்கோக பயன்படுத்தப்படும். 

கட்டுமோன தபோருட்கள் கட்டட வவணலகளுக்கோக மீள் போவிக்கப்படும், அவ்வோறு மீள் 
போவிக்கப்படோத தபோருட்கள் கழிவகற்றும் இடங்களில் அகற்ைப்படும். 

உத்வதசிப்பட்ட போதியோனது கற்போணைப் பகுதிகணள ஊடறுத்து பயிர் தசய்யப்பட்ட 
பகுதிகளினுடோக தசல்லும் வபோது GSMB இன் உத்தைவு தபைப்படுதல் அவசியமோகும். 
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அத்துடன் ஏதோவது கல் உணடப்பு நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படும் பகுதியோயின் கட்டோயமோக 
GSMB இன் உத்தைவு தபைப்படுதல் அவசியமோகும். 

5.6. ஒலி, அேிர்வு மற்றும் ேைியின் ேைம் ஆகியேற்றினால் ஏற்படும் 
ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

ஒலி மற்றும் அேிர்வு ஆகியேற்றினால் அருகிலுள்ை குடிதயற்றங்கள் மற்றும் 
ோழிடங்களுக்கான ோக்கங்களுக்கான ேைிப்பு ெடேடிக்தககள்  

அருகிலுள்ை குடியிருப்புகள் மற்றும் ோழிடங்களுக்கான ஒலியின் ோக்கங்கள்  

சசயல்ேிட்டத்ேின் ெிர்மாைக் கட்டத்ேின் தபாது  

கட்டுமோன வநைங்களின் வபோது ஒலியின் அளவோனது முகோணம தசய்யப்படுதல் அவசியமோகும். 
பகல் கோலங்களில் 75 dB(A) (6 am ததோடக்கம் 9 pm வணை) விட ஒலியினளவு அதிகமோகும் 
பட்சத்தில் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளுதல் அவசியமோகும். கட்டணமப்புக்களின் 
இடித்தழிப்போனது விவசடமோக  குடியிருப்பு பிவைதசங்களுக்கு அருகில் சத்தம் குணைந்த 
முணைகணளப் பயன்படுத்தி வமற்தகோள்ளப்படல் வவண்டும். உதோைைமோக கட்டணமப்பு ஒன்ைிணன 
இடித்தழிப்பதற்கோன பின்புை மண்வோரி இயந்திைம் (பக்வகோ) ஒன்ைின் பயன்போடோனது சிைிய மின் 
கருவிணகள போவித்து கட்ணடமப்பிணன இடித்தழிப்பதணன விட கூடுதலோன இணைச்சணலப் 
பிைப்பிக்கும். அச் தசயற்போட்டுக்கோக எடுக்கப்படும் வநைமோனது கூடியளவோக இருந்தோலுங்கூட 
அருகிலுள்ள தபோதுமக்களுக்கோன இணைச்சல் ததோந்தைவின் தோக்கமோனது குணைவோனதோக 
இருக்கும். சகல நிர்மோை வோகனங்கள் மற்றும் உபகைைங்களில் தவளியகற்ைல் சத்தக் 
குணைப்பிணகளப் போவிக்குமோறு ஒப்பந்தக்கோைர்களுக்கு அைிவுறுத்தப்படல் வவண்டும். அத்ணதகய 
சத்தக் குணைப்பிகளின் ததோழிற்போட்டுதிைணன கண்கோைிப்பதும் முக்கியமோனது அத்துடன் அணவ 
தவைோக உள்ளதோக கண்டைியப்பட்டோல் அணவ உடனடியோக மீளணமக்கப்படல் வவண்டும். சகல 
போை இயந்திைங்களும் அத்தணகய இயந்திைங்களின் ததோழிற்போட்டின் வபோது பிைப்பிக்கப்படும் 
ஏவதனும் அவசியமற்ை சத்தங்ணகளத் தவிர்ப்பதற்கு நிர்மோைக் கோலப்பகுதியின் வபோது சகல 
வநைத்திலும் சிைந்த ததோழிற்போட்டு நிணலயில் பைோமரிக்கப்படல் வவண்டும். கூரிய மற்றும் 
எரிச்சலூட்டும் இணைச்சல்கணளப் பிைப்பிக்கும் நிர்மோை உபகைைத்திற்குப் தபோருத்தப்படும் 
ஏவதனும் வமலதிக  தபோருத்துக்கள் தளத்தில் அனுமதிக்கப்படக்கூடோது. அதிக ஒலி எழுப்பும் 
வோகனங்கள் மற்றும் உபகைைங்கள் வமலும், அதிக ஒலியிணன எழுப்பும் வவணலகளோன 
தகோங்கிரீட்டு உருவோக்கலும் வோர்த்தலும், இயந்திைங்களிளோல் அழுத்தத்திணன ஏற்படுத்தல், 
தவட்டும் வோள் உபகைைங்கணள பயன்படுத்தல் , வதோண்டும் கருவுகணள பயன்படுத்தி அகழ்வு 
நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ளல், சுத்தியளினோல் வமற்தகோள்ளப்படும் வவணலகள், பணைகணள 
துணளயிடல் மற்றும் கல் உணடக்கும் உபகைைங்கணள போவித்தல் ஆகியன இைவு வநைங்களில் 
(இைவு 8 pm ததோடக்கம்  6 am வணை) வமற்தகோள்ள தணடகள் விதிக்கப்படும். வமலும், 
இவ்வவணலகள் இயன்ைளவு தூைத்தில் வமற்தகோள்ளப்படும். இருந்தும் நலிந்த பகுதிகளில், 
தற்கோலிக அணமப்புகணள GI வவலிகணள (ஏைக்குணைய 8-10 உயை அடி) அணசக்கும் வபோது ஒலி 
எழுப்புவணத குணைப்பவதோடு, தூசுகள் உருவோவணதயும் இயன்ைளவு குணைத்தல் அவசியமோகும்.     

அணனத்து வோகனங்களுக்கும், உபகைைங்களுக்கும் புணகயிணன சிணைப்பிடிக்கும் அணமப்புகணள 
தபோருத்துமோறு அைிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இணவ கண்கோனிக்கப்படுவவதோடு, இதில் தவறுகள் 
நிகழுமிடத்து உடனடியோக மீள் அணமக்கப்படும். அணனத்து போை வோகனங்களும் நல்ல வவணல 
நிணலயில் கோைப்படுவவதோடு, கட்டுமோன வநைங்களின் வபோது வதணவயற்ை ஒலியிணன 
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எழுப்புவது முற்ைோக தவிர்க்கப்படும். கட்டுமோன உபகைைங்களில் வமலதிக பகுதிகள் 
தபோருத்தப்பட்டு கட்டுமோன வநைங்களில் அவற்ைினோல் வதணவயற்ை ஒலிகள் எழுப்பப்படும் 
சந்தர்ப்பத்தில் அணவ முற்ைோக அகற்ைப்படும். ஒலி உைர்வுள்ள வோங்கிகளுக்கு அருவக ஒலி 
எழுப்பும் கட்டுமோன கருவிகள் ணவக்கப்பட மோட்டோது. அதிக ஒலி பிைப்பிக்கப்படும் கட்டுமோன 
வவணல (தூண்கள் அணமக்க துணளயிடுதல்) வநைங்களின் வபோது, ஒலி தணட அணமப்புகளோன 
தற்கோலிக சுவர்கள் அல்லது தணட அணமப்புகள் ஆகியன ஒலி உைர்வோன பகுதிகளுக்கும், ஒலி 
பிைப்பிக்கப்படும் உபகைைத்துக்கும் இணடயில் ணவக்கப்படும். தோக்க துணளயிடுதலோனது , ஒலி 
உைர்வோன பகுதிகளில் தடுக்கப்படும். வதோண்டப்பட்ட தூண்கள் அல்லது தூண்களுக்கு 
துணளயிடும் கருவி இதற்கோன ஒரு மோற்று வழயோக அணமகின்ைது. இவ் அணனத்து 
வவணலகளும் ஆைம்பிக்க முன்னர்  CSC இடமிருந்து அனுமதிகள் தபைப்படும். 

அணமப்புகணள உணடக்கும் வவணலகள், தபோதுவோக குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் தமதுணமயோன 
முணைகளினோல் வமற்தகோள்ளப்படும். உதோைைமோக, தபக்வகோ உபகைைத்திணன பயன்படுத்தி ஒரு 
அணமப்பிணன உணடக்கும் வபோது தவளிவிடப்படும் ஒலியிணன போர்க்கிலும் சிைிய 
உபகைைத்திணன பயன்படுத்தும் வபோது குணைவோன ஒலிவய பிைப்பிக்கப்படும். இருந்தும் 
வவணலக்கோன வநை வித்தியோசங்கள் கோைப்படும். 

ட்ைக் வண்டிகள் மற்றும் போை வோகனங்கள் ஆகியவற்ைின் வபோக்குவைத்தின் வபோது 
குடியிருப்புகளுக்கோன போதிப்புகணள குணைக்கும் தபோருட்டு தபோருத்தமோன வழிகள் ததரிவு 
தசய்யப்படும். அத்துடன் முணையோன வோகன வபோக்குவைத்து முகோணமத்துவ விதிமுணைகள் 
பின்பற்ைப்படுவவதோடு, எழுப்பப்படும் ஒலியிணன குணைப்பதற்கோக முணையோன பைோமரிப்பு 
முணைகளும் வமற்தகோள்ளப்படும். அத்துடன் இைவு வநைங்களில் போை வோகனங்களின் 
வபோக்குவைத்தும் வமற்தகோள்ளப்பட்ட மோட்டோது (8 pm ததோடக்கம்  6 am). அதிக ஒலியிணன 
எழுப்பும் அணனத்து நடவடிக்ணகளும் ஒவை வநைத்தில் வமற்தகோள்ளப்படும் வபோது 
தவளிவிடப்படும் ஒலியின் அளவோனது, அவ்வவணலகணள தனித்தனிவய வமற்தகோள்ளும் 
வபோதோன ஒலி அளவிணன போர்க்க குணைவோகும். ததோழிலோளர்கள் அதிகமோக கோைப்படும் 
பகுதிகளில் துணளடிடுதல், உணடப்பு வவணலகள், துளோக்கும் பகுதிகள், தகோங்கிரீட் வோர்க்கும் 
பகுதிகள் ஆகியவற்ைிலிருந்து ததோடர்ச்சியோன ஒலி தவளிவிடப்படுவதனோல் ததோழிலோளர்கள் 
வவணல வநைங்களில் தசவி போதுகோப்பு கருவிகணள அைியுமோறு அைிவுறுத்தப்படுவர். 

அதிக ஒலியிணன எழுப்பும் கட்டுமோன வவணலகள் சமய சம்பந்தமோன முக்கிய நிகழ்வுகள் 
கோைப்படும் நோட்களில் பகலிவலோ அல்லதுன் இைவிவலோ இவ்வவணலகள் முன்தனடுக்கப்பட 
மோட்டோது. அதிக ஒலியிணன எழுப்பும் தசயற்போடுகள் ஒலி உைர்வோன பகுதிகளோன, 
போடசோணலக்கு அருகில், குைிப்பிட்ட வநைத்துக்கு அவ்வவணலகள் வமற்தகோள்ளப்பட மோட்டோது. 
ஒப்பந்தக்கோைர் இைவு வநைங்களில் வவணலகணள முன்தனடுத்துச் தசல்ல விருப்பம் ததரிவிக்கும் 
சந்தர்ப்பதில்ன் 45~55 dB (A) விட குணைவோன ஒலி அளவிணன தவளிவிடும் வவணலகணள 
முன்தனடுத்து தசல்லலோம். இவ்வோைோன வவணலகணள முன்தனடுக்க CSC க்கு எழுத்து மூலமோக 
வகோரிக்ணக விடுப்பதுடன், வவணலகணள ஆைம்பிக்க முன்னர் CSC மற்றும் CEA ஆகிய 
இைண்டிடமும் அனுமதியிணன வகோருதல் அவசியமோகும்.    

அதிக ஒலியிணன எழுப்பும் ஏதோவது  போரிய வவணலகணள குடியிருப்புகளுக்கு அருகில் 
வமற்தகோள்ளப்பட வவண்டுமோயின், வவணல, அவற்றுக்கோன வநை அளவுகள் குைித்து 
தபோதுமக்களிடம் கலந்துணையோடி அைிவித்தல் விடுத்தல் வவண்டும். இது ததோடர்பில் 
தபோதுமக்களிடமிருந்து எழும் புகோர்களுக்கு தசவிமடுப்பவதோடு, வதணவ ஏற்படின் மிக விணைவோக 
இயக்கத்தில் அல்லது கருவிகளில் மோைன்கணள ஏற்படுத்தல் வவண்டும்.   
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விரிவோன அணமப்பு தயோரிப்பின் வபோது, இயக்க நிணலணமகளின் வபோது போதிக்கப்படும் ஒலி 
உைர்வோன பகுதிகள் குைித்து, அவற்றுக்கோன நிைந்தைமோன ஒலி தடுப்பு முணைகள் /தைிப்புகணள 
வமற்தகோள்ள நடவடிக்ணககணள எடுத்தல் வவண்டும்.  

ேிட்டத்ேின் இயக்க தேதைகைின் தபாது 
இயக்க வநைங்களின் வபோது அதிகூடிய நடவடிக்ணககள் எதுவும் வமற்தகோள்ளப்பட மோட்டோது. 
எவ்வோைோயினும், வளி மோசணடதல் மற்றும் எந்திை ஒலி ஆகிய இஅைந்ணடயும் குணைக்கும் 
வணகயில், வோகனங்கணள முணையோக பைோமரித்தல் அவசியமோகும் ( தவளிவிடும் புணகப் 
பரிவசோதணனகளுடன்). இன்தனோரு முணையில் கூை வவண்டுமோயின், அைச சட்ட திட்டங்களுக்கு 
அணமய முணையோன, எழுந்தமோனமோன முணையில் தவளிவிடப்படும் வோகன புணகயின் அளவு 
மற்றும் அருகிலுள்ள சூழலில் புணகயில் அளவு ஆகியன பரிவசோதிக்கப்படுதல் அவசியமோகும் 
(தநடுஞ்சோணல போணத தநரிசலோக கோைப்படும் வவணளயில்) வமலுமோக, தபோதுவோன வளியின் 
தைம் கண்கோைிக்கப்படுதல் அவசியமோகும். இதற்கோக திட்ட இடத்திலிருந்து தூைத்திலுள்ள 
பகுதிதயோன்று ஒப்பிடுணகக்கோக ததரிவு தசய்யப்படும்.       

திட்ட இயக்க கோலப்பகுதியில் ஒலி தடுப்பு அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு, ஒலியினோல் ஏற்படும் 
போதிப்புகள் குணைக்கப்படும். இதற்கு வமலதிகமோக, தோவை மூடுணகணய பைோமரித்தல் ( வன வலய 
கட்டுமோனம்) அல்லது வவருடன் அகற்றுதல்  மற்றும் அதிவவக போணதக்கு அருகில் மீள் 
மைைடுணகணய வமற்தகோள்ளுதல் வபோன்ை நடவடிக்ணககளினோல் , தவளிவிடப்படும் தூசுகள் 
சிணைப்பிடிக்கப்ப்டுவவதோடு, ஒலியின் அளவும் குணைக்கப்படும். 

அத்துடன், வநைத்துக்கு வநைம் ஒலியின் அளவுகள் RDA யினோல் கண்கோைிக்கப்படுவவதோடு, 
வோங்கிகளுக்கு அருவக ஒலியின் அளவு மோறுபடுவது கண்கோைிக்கப்படும்.  

அேிர்ேினால் குடிதயற்றங்கள் மற்றும் ோழிடங்களுக்கான ோக்கங்கதை 
ேைித்ேல் 

ேிட்ட கட்டுமான தேதலகைின் தபாது  
கல் உணடப்பு நடவடிக்ணககணள ஆைம்பிக்க முன்னர், திட்ட ஒப்பந்தக்கோைரினோல், திட்ட 
முன்தமோழிபவருடன் இணைந்து, ததோல்தபோருளியல்/புைோதன முக்கியத்துவங்கள், அதிக 
அதிர்வினோல் அல்லது துைிக்ணககளின் அதியுயர் வவகத்தினோல் (PPVs)  மற்றும் தவடிக்கும் 

உயர் வளி அமுக்க நிணலணமயினோல் (AOPB)  இடிந்து விழக்கூடிய நலிவோன அணமப்புகள்,  
ததோடர்போன ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். 

வமலுமோக, பல முன்கூட்டிய பரீட்சோர்த்த தவடிப்புகள் ANFO வின் அதியுயர் தைத்திணன மற்றும் 
வதணவயோன தயனணமட்டின் அளவுகள் ஆகியவற்ைிணன அைியும் வணகயில் வமற்தகோள்ளப்படும். 
இதன் மூலமோக நிலத்தின் அதிர்வு அளவு மற்றும் தவடிக்கும் உயர் வளி அமுக்க 
நிணலணமயினோல் (AOPB)  ஆகியன ததோடர்பில் அைிபப்படும். இது அட்டவணை 5.1 யில் உள்ள 
அளவுகணள மீைோமல் வபணுதல் அவசியமோகும். ஆகவவ, முன்கூட்டிவய இனங்கோைப்பட்ட 
பகுதிகளில் அதிர்வு கண்கோைிப்புகள் வமற்தகோள்ளப்படும்.      
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அட்டேதை  5.1 உதடப்புக்கான அேிர்வு ேைங்கள்  

  

அதமப்பின் ேதக  உதடப்பின் ேதக  
PPV 

(mm/sec) 
AOPB 
dB(L) 

வணக1 – RCC யின் பலதட்டு கட்டடம் 
அல்லது அணமப்பு இரும்பு, நிைப்பும் 
பகுதிகளில் அணடப்பு வவணலகள், 
தசங்கல் வவணலகள் அல்லது 
தகோங்கிரீட் வோர்ப்பு பகுதிகள் நில 
அதிர்வுக்கு தோக்குபிடிக்கும் அளவுக்கு 
அணமக்கப்படவில்ணல   

தோமதமோக்கும் தவடி 
தபோருட்களின் உதவியுடன்  
தனி துணளயிடல் மற்றும் 
பல் துணளயிடல்   

8 

 

10 

105 

 

115 

வணக 2 – இைண்டு மோடி அணமப்புகள் 
இரும்பு அணமப்புகளினோல் 
அணமக்கப்படும், முன்வோர்ப்பு 
அணமப்புகள், இரும்பு அணமப்புகளினோல் 
ஆன நில அணமப்புகள் , கூணை 
அணமப்புகள், இணவகள் நில அதிர்வுக்கு 
தோக்குபிடிக்கும் அளவுக்கு 
அணமக்கப்படவில்ணல   

தோமதமோக்கும் தவடி 
தபோருட்களின் உதவியுடன்  
தனி துணளயிடல் மற்றும் 
பல் துணளயிடல்   

6 

 

7 

105 

 

115 

வணக 3 – தனி மற்றும் இைண்டு மோடி 
அணமப்புகள் குணைவோன போைமுள்ள 
தசங்கற்கள், சீதமந்துகல், 
கட்டுமோனத்தினோல் அணமக்கப்படும். 
இணவகள் நில அதிர்வுக்கு 
தோக்குபிடிக்கும் அளவுக்கு  

தோமதமோக்கும் தவடி 
தபோருட்களின் உதவியுடன்  
தனி துணளயிடல் மற்றும் 
பல் துணளயிடல்   

4 

 

5 

105 

 

115 

வணக 4 – அவற்ைின் அதிர்வுக்கோன 
நலிவோன தன்ணமகள், 
ததோல்தபோருளியல் திணைக்களத்தினோல் 
போதுகோக்கப்பட்ட அணமப்புகள் என 
ஒதுக்கப்பட்ட அணமப்புகள் வமவல 
குைிப்பிட்ட எந்த அணமப்புக்குள்ளும் 
அடங்கோது.  

தோமதமோக்கும் தவடி 
தபோருட்களின் உதவியுடன்  
தனி துணளயிடல் மற்றும் 
பல் துணளயிடல்   

0.5 

 

0.75 

95 

 

100 

 

உணடப்பு நடவடிக்ணககள் ஒரு ஒழுங்கோன வநை இணடதவளியில் இடம்தபறும். அதணன 
சூழவுள்ள மக்களுக்கு உணடப்பு நணடதபறும் இடம் மற்றும் வநைம் ததோடர்பில் முன்கூட்டிவய 
அைிவுறுத்தப்படும். இதற்கணமவோக, உணடப்பு நணடதபறுவதற்கு முன்னர் வளி சமிஞ்ணச ஒலிகள் 
( இதணன உணடப்பு நணடதபறும் இடத்திலிருந்து 500 m வணையோன தூைத்துக்கு வகற்க முடியும்) 
மும்முணை எழுப்பப்படும்.  
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உத்வதசிப்பட்ட அதிவவக போணதயின் ROWக்கு அணமவோக போணதயின் இரு மருங்கிலிருந்தும்  
50~75 m துைத்தில் கோைப்படும் தசோத்துக்களின் தன்ணம ததோடர்போன ஆய்வுகணள 
வமற்தகோள்ளுமோறு ஒப்பந்தக்கோைரிடம் அைிவுணை கூைப்படும்.  

ஏதோவது நலிவோன அணமப்புகள் கோைப்படுமிடத்து அணவ குைிக்கப்படும். அதிர்வுக்கு பதிக்கப்படும் 
ஏதோவது அணமப்புகள் கோைப்படுமிடத்து அவ்வணமப்பிலிருந்து, அதிர்ணவ ஏற்படுத்தும் 
நடவடிக்ணககள் நிணைவு தபரும் மட்டும் குைிப்பிட்ட பகுதியோனது அகற்ைப்படும். அதிர்வுகள் 
கோைைமோக ஏதோவது போதிப்புகள் ஏற்படும் சந்தர்ப்பத்தில் அதற்குரிய தபறுமதியோனது 
ஒப்பந்தக்கைரினோல் தசலுத்தப்பட வவண்டும். திட்ட நடவடிக்ணககளின் வபோது ஏற்படும் 
இவ்வோைோன இழப்புகளுக்கு ஒப்பந்தக்கைரினோல் மூன்ைோம் நபர் ததோடர்போன கோப்புறுதி 
வமற்தகோள்ளப்படுதல் அவசியமோகும். உணடப்பு நடவடிக்ணககளினோல் ஏற்படும் தசோத்துக்களின் 
இழப்புகளுக்கு, பரீட்சோர்த்த உணடப்புகளின் வபோதும், நஷ்ட ஈடுகள் வழங்கப்படுதல் வவண்டும். 
அதிக ஒலியிணன தவளிவயற்றும் கட்டுமோன வவணலகள் மற்றும் உணடப்பு நடவடிக்ணககள் இைவு 
வநைங்களில் வமற்தகோள்ளப்பட மோட்டோது.  

உணடப்பு நடவடிக்ணககளின் வபோது, அருகிலுள்ள கட்டடங்கள் மற்றும் ஏணனய போதிப்புகள் 
குைித்து முணையோன கவனமோன கண்கோைிப்பு நடவடிக்ணககள் வமற்தகோள்ளப்படுதல் 
அவசியமோகும். இன்தனோரு முணையில் கூறுவதோயின், உணடப்பு நடவடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளப்படும் வபோது, முணைப்போடுகள் வரும்வபோது முணையோன கண்கோைிப்புகணள 
வமற்தகோள்ளுதல் அவசியமோகும்.  இதற்கணமவோக, அருகிலுள்ள கட்டுமோன அணமப்புகளுக்கு 
ஏற்படும் உணடப்புகள் மற்றும் தவடிப்புகள் ஆகியவற்றுக்கோன அபிவிருத்தி மற்றும் மீளணமப்பு 
வவணலகணள முன்தனடுக்க விவசட கவனம் தசலுத்தப்படுதல் வவண்டும். 

அணமப்புகணள உணடக்கும் நடவடிக்ணககளின் வபோது அதிக ஒலி எழுப்பும் வணகயிலோன 
முணைகணள பயன்படுத்தல் தவிர்க்கப்படுல் வவண்டும். வமலும், நலிவோன பகுதிகளுக்கு அருகில் 
போைமோன அதிர்வு உருணளகள் மற்றும் அழுத்திகள் ஆகியவற்ணை போவிப்பணத தவிர்ப்பதன் 
மூலமோக பல்வவறு வணகயோன தோக்கங்கணள குணைக்கலோம்.  

குணைதளவோன சனத்ததோணக கோைப்படும் போணதகணள கனைக வோகனங்களுக்கோன வபோக்குவைத்து 
வழிகளோக ததரிவு தசய்வதனோல், அவற்ைின் அதிர்வினோல் ஏற்படும் போதிப்புகணள குணைக்கலோம்.  

உணடப்புக்கோன அவத்திகணள அகற்றுதல், நிலத்தில் அணசதல் மற்றும் நில தோக்க தசயற்போடுகள் 
வபோன்ைவற்ைிணன தவவ்வவறு வநைங்களில் வமற்தகோள்வதனோல் அதிர்வினோல் ஏற்படும் 
தோக்கங்கணள குணைக்கலோம். அதிர்வு உருவோக்கும் அணமப்புகள் தவவ்வவைோக தசயற்படும் வபோது 
தமோத்த அதிர்வு மட்டமோனது குைிப்பிடத்தக்களவு குணைவோகும்.  

அதிர்ணவ ஏற்படுத்தும் நடவடிக்ணககள் 20.00 ததோடக்கம்  06.00 (இைவு வநைம்) வநை இணடதவளியில் 
நிறுத்தப்படும். அத்துடன் இைவு வநைத்தில் வடீுகளுக்கோன அதிர்வு குைித்து மக்களுக்கு 
விளிப்புைர்வூட்டப்படும்.  

போதிப்பிணன ஏற்படுத்தும் தகோங்கிரீட் நில தூண்கள் அணமப்பு வவணலகள் (தசோத்து நிணலணம 
ஆய்வின் வபோது இனங்கோைப்பட்ட அதிர்வு கூடிய பகுதிகள்)  நிறுத்தப்படும். துணளயிடும் ணபல் 
(நில தூண்) அல்லது வசோனிக் ணபல் ( நியமமோன முணைகள்) ஆகிய அதிர்வு குணைந்த முணைகள் 
பயன்படுத்தப்படும்.      

திட்டத்தின் இயக்க நிணலணமயின் வபோது, அதிர்வுக்கோக எந்த விதமோன விவசட 
நடவடிக்ணககளும் வமற்தகோள்ளப்பட மோட்டோது. ஆயினும், அதிவவக போணதயிணன 
பயன்படுத்துபவர்கள் வோகனங்களின் புணக தவளிவயறும் பகுதிகளில் வமலதிகமோன கருவிகணள 
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தபோருத்துவதனோல் வதணவயற்ை அதிர்வு மற்றும் ஒலியிணன ஏற்படுத்துவணத தவிக்குமோறு 
வகட்டுக்தகோள்ளப்படுகின்ைனர். இவ் வதணவயற்ை கருவிகள் கோைைமோக அதிக வவகத்துடன் 
தசல்லும் வோகனங்களில் வதணவயற்ை ஒலி பிைப்பிக்கப்படுவதனோல் அருகில் 
வோழ்பவர்களுக்கும், அப்பகுதில் உள்ள விலங்குகளுக்கும் போதிப்புகள் ஏற்படுகிைன.  

ேைியின் ேைத்ேில் ஏற்படும் ோக்கத்ேினால் குடிதயற்றங்கள் மற்றும் 
ோழிடங்களுக்கான ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

ேிட்டத்ேின் கட்டுமான தெைத்ேின் தபாது  

தூசுகணள தவளிவயற்றும் வவணலகளோன நில வவணலகள்,ணகயோளுதல் மற்றும் அதிக கோற்று 
வசீும் சந்தர்ப்பத்தில் மண் மற்றும் வசர்க்ணககணள தகோண்டு தசல்லுதல் மற்றும் ஏணனய 
வசதிகள் முணையோக முகோணம தசய்யபடுதல் வவண்டும்.  

அணனத்து நில வவணலகளும் தூசுகள் தவளிவயற்ைப்படோமல் குணைக்கப்படுதல் அவசியமோகும். 
(பக்க போதுகோப்பு அணமப்புக்கு போதுகோப்பு பட்டிகணள சுற்ைி வணளப்பதன் மூலமோக, அப்பகுதியில் 
வோகனம் தசன்று தூசுகள் தவளிவருவது தவிர்க்கப்படும்). வமலும், வோனகங்கள் தபோருட்கணள 
எடுத்துச் தசல்லும் வபோது போணதயில் தூசுகள் மற்றும் தபோருட்கள் சிந்தோமல் உரிய 
தபோருட்களினோல் மூடப்படுதல் அவசியமோகும்.  அத்துடன், கட்டுமோன வவணலகளுக்கு 
பயன்படுத்தும் வோகனங்களுக்கு வவக குணைப்பிணன ஏற்படுத்தல் வவண்டும்  (ஏைக்குணைய 10 
km/h) அத்துடன் இவ் வோகனங்கள் புணக தவளிவயற்றுவணத குணைப்பதற்கும் சிைந்த முணையோக 
அணமகின்ைது. ஆகவவ இதற்கோக, உரிய வதீி சமிஞ்ணசகணள ஏற்படுத்தல் சிைந்ததோகும். வமலும், 
கட்டுமோன தபோருட்களோன, சீதமந்து ஆகியன தகோண்டுவைப்பட்டு, வதணவயற்ை தூசு 
தவளிவயற்ைமின்ைி முணையோக அடுக்கி ணவக்கப்படும்.  இணவ தற்கோலிகமோன வசமிப்பிடங்களில் 
மணழ மற்றும் கோற்று ஆகியவற்றுக்கு எதிைோக போதுகோப்போக ணவக்கப்படும். குவியலோக 
வசமிக்கப்படும் இடமோனது தவள்ள அபோயம் மற்றும் அதிக கோற்று வபோன்ைணவ தோக்கோத இடமோக 
அணமதல் அவசியமோகும்.  இவதவபோன்று, போதிக்கப்படும் வசமிப்பிடங்கள் நலிவோன பகுதிகளுக்கு 
தூைத்தில் அணமக்கப்படும். இது தவிை திைந்த பகுதிகளுக்கு கோற்ைினோல் ஏற்படும் தோக்கம் 
குணைக்கப்படுதல் அவசியமோகும். 

கட்டுமோன வவணலகளின் வபோதோன தூசு தவளிவயற்ைமோனது குைிப்பிடத்தக்க தபோதுவோன 
ஒன்ைோக கோைப்படுகின்ைது. இணவ ததோடர்ச்சியோக நிலத்திணன ஈைமோக்குதல், நீர் ததளித்தல் 
வபோன்ை முணைகளினோல் குணைக்கப்படும். இது ததோடர்பில் நீர் பம்பியுடன் கூடிய வண்டிகள்/ நீர் 
வண்டிகள் ஆகியவற்ைிணன பயன்படுத்துமோறு ஒப்பந்த்தக்கைர்கள் வகட்டுக்தகோள்ளப்படுகின்ைனர். 

நீர் ததளிக்கப்படும் வநை இணடதவளிகள், அப்பகுதியல் கோைப்படும் உைர்வோன பகுதிகளில் 
தங்கியுள்ளது. எவ்வோைோயினும், இந்நடவடிக்ணகககோக கழிவு நீர் மற்றும் கழிவு எண்ணைகள் 
வபோன்ைன பயன்படுத்தப்பட அனுமதிக்கப்பட மோட்டோது. இது மண் களி அணமப்புணடய மண் 
கோைப்படும் பகுதிகளுக்கு தபோதுவோனதோக கோைப்படுகின்ைது. இது ததோடர்பில் நீர் வண்டிகள் 
அல்லது நீர் பம்பிகணள பயன்டுத்துமோறு பரிந்துணை தசய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கணமவோக, 
அழுத்தமற்ை நலிவோன மண் அணமப்புகணள அகற்றுதல், ததோடர்ச்சியோன துப்பைவு வவணலகள் ( 
கழிவுகள் மற்றும் வதணவயற்ை தபோருட்கணள அகற்றுதல்) தவளியில் கோைப்படும் பகுதிகணள 
கறுப்பு தபோலித்தீன் வபோன்ை தபோருட்களினோல் மூடுதல், கன்னி ணபகள், இஸ்ட்வைோ தபோருட்கள் 
அல்லது அப்பகுதியில் கோைப்படும் தோவைங்கணள அகற்றுதல் வபோன்ை நடந்வடிக்ணககள் 
வமற்தகோள்ளுதல் வவண்டும். 
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தூளோக்கும் அணமப்பிலிருந்து தூசுகள் தவளிவயைல், அஸ்வபோல்ட் அணமப்புக்கோன தபோருட்கணள 
உட்தசலுத்தல் மற்றும் தகோங்கிரீட்டு வோர்க்கும் அணமப்பு ஆகியன வதசிய வளியின் தைத்துக்கு 
ஏற்ப கட்டுப்படுத்தப்படும்.  ( வர்த்தமோனி இல 1562/22 , ஆகஸ்து  15th  2008). உைர்வோன 
பகுதிகளோன வடீுகள், போடசோணலகள், சமய இடங்கள் மற்றும் ணவத்தியசோணலகள் 
ஆகிவவர்ருக்கு அருகில் கற்கணளத தூளோக்கும் அணமப்புகள் அணமக்கப்படோமல் அவற்ைிலிருந்து 
விலத்தி அணமக்கப்படும். தபோதுவோக உைர்வோன பகுதிகளின் அணமவிடமோனது வமற்கோற்றுக்கு 
குணைந்தது 500 m தூைமும், கீழ்கோற்றுக்கு குணைந்தது  100 m தூைத்திலும் அணமதல் வவண்டும். 
எவ்வோைோயினும், தூளோக்கும் அணமப்பில் அணனத்து தூசுகள் தவளிவயற்ைப்படும் பகுதிகளும்/ 
இடங்களும் வபப்ரிக் ணபகள் அல்லது ணப வடிகட்டிகள் மூலமோக மூடப்படுதல் அல்லது 
முணையோக ஈைமோக்கப்படுதல் அவசியமோகும்.          

வமலுமோக, உணடப்பு நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ள முதல் அப்பகுதியோனது நீரினோல் 
ஈைமோக்கப்படுதல் (இயலுமோன வணை) தூசுகள் தவளிவிடப்படுவணத தவிர்க்கின்ைது. இது தூசுகள் 
குைிப்பிட்ட தூைத்துக்கு பைவுவணத தவிர்க்கின்ைது. எவ்வோைோயினும், இதன் கோைைமோக 
அப்பகுதியில் தீ ஏற்படுவதற்கோன வோய்ப்புகள் குைித்து அவதோனமோக இருத்தல் அவசியமோகும். 
உதோைைமோக, துணளக்கப்படும் துணளகள் ஈைமோக கோைப்படுமிடத்து மோத்திைம் ANFO (போதுகோப்பு 
தபோலித்தீன் குழோய்)  விணன பயன்படுத்தி தீயினோல் நீர் மோசுைல் ஏற்படுவதணன தவிர்க்கலோம்  
முடியும்.  இதில் ANFO மற்றும் மின்கடத்தி இணைப்புகள் முணையோக சுற்ைப்படுதல் வவண்டும்.  

கல் உணடப்பு தபோருட்கள் அப்பகுதியிலிருந்து வோகனத்தில் ஏற்ைப்படும் வபோது, தூசு 
தவளிவயற்ைத்திணன தவிர்க்கும் தபோருட்டு நன்ைோக ஈைமோக்கப்படுதல் வவண்டும் (தபக்வகோவிணன 
பயன்படுத்தும் வபோது). அத்துடன் ஏற்ைி தசல்லும் வபோது தபோலித்தீன் வபோன்ை விரிப்புகளினோல் 
மூடுதல் அவசியமோகும்.  

கிைவல், மண், கற்கள் மற்றும் மைல் வபோன்ைவற்ைிணன வசமித்து ணவக்கும் பகுதிகள் 
குடியிருப்புகள் மற்றும் ஏணனய குடிவயற்ை பகுதிகளிலிருந்து சற்று தூைத்தில் அணமதல் 
சிைந்ததோகும். திட்ட இடத்துக்கு இப் தபோருட்கணள வசர்க்கும் வபோது ஏற்படும் தூசு 
தவளிவயற்ைமோனது குணைப்க்கப்படுவது ததோடர்பில் கவனம் தசலுத்தப்படும். கோற்று மட்டறு 
மணழ வபோன்ை சந்தர்ப்பங்களில் வபோதுமோன மூடுணகயுடன் தபோருட்கணள வசமித்து ணவப்பது 
ததோடர்பிலும் கவனம் தசலுத்தப்படும் (தடுப்பு அணமப்புகள் மற்றும் தோவைங்கணள நடுதல்)  

கட்டுமோன வநைங்களின் வபோது வோகனங்கள் முணையோக பைோமரிக்கப்படுவதன் மூலமோக 
தவளிவிடப்படும் அருவருப்பூட்டும் டீசல் புணகயிணன தடுக்கலோம். இணவ வதசிய மற்றும் 
உள்ளக சட்டதிட்டங்களுக்கு (வதசிய சுற்ைோடல் வளிக்கோன புணக தவளிவயற்ைம் மற்றும் வோகன 
முணைணமகள் வர்த்தமோனி  1137/35 ஜூன் 2000, திருத்தியணமக்கப்பட்ட வளியில் புணக 
தவளிவயற்ைம் (முக்கியமோனது) 1268/18 திசம்பர்  2002 மற்றும் 1295/11 ஜூன் 2003 , வமலும் 
திருத்தங்கள் 1557/14 ஜூணல 2008அணமவோக வபைப்படுதல் அவசியமோகும். வோகனங்கள் 
அருவருப்பூட்டும் டீசல் புணகயிணன தவளிவிடும் சந்தர்ப்பத்தில் அவற்ைின் புணக விடும் 
அணமப்புகள் அகற்ைப்படும்.    

டிைக் மற்றும் ஏணனய கட்டுமோன வோகனங்கள் குைிப்பிட்ட வவக அளவுகணள பயன்படுத்துமோறு 
அைிவுறுத்தப்படுவர். வோகனங்களில் தபோருட்கள் எடுத்துச் தசல்ணகயில் அணனத்து 
வோகனங்களும் முணையோக வமம்படுதல் அவசியமோகும். ஒப்பந்தக்கோைர்கள் தர்வபோலின் 
அணமப்புகணள உரிய முணையில் பயன்படுத்துவதன் மூலமோக் சகதிகள் மற்றும் வசறு ஆகியன 
வதீிக்கு தகோண்டுவைப்படோமல் தடுக்கப்படும் (குைிப்போக ஈை கோலநிணலயின் வபோது). கனைக 
வோகனங்களினோல் அதிர்வு மற்றும் ஒலி ஆகியன தவளிவயற்ைப்படுவதனோல், மற்றும் ஏணனய 
கட்டுமோன வோகனங்களும் குடிவயற்ை பகுதியினுள் வைோது தடுக்கப்படும். இப்பகுதியில் தவிர்க்க 
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முடியோத நிணலயில் வோகனங்கள் பயைிக்கும் வபோது வவகத்திணன குணைத்து பயைிக்குமோறு 
வவண்டுவகோள் விதிக்கப்படும், இதனோல் அதிகளவு தூசுகள் தவளிவயற்ைப்படோது.  

கட்டுமோன பைிகளுக்கோக கல் உணடக்கும் இடங்கள், தூளோக்கும் பகுதிகள், அஸ்வபோல்ட் 
வோர்க்கும் அணமப்புகள் மற்றும் தகோங்கிரீட்டு  வோர்க்கும் அணமப்புகள் ஆகியவற்ைிணன 
இயக்குவதற்கு சுற்ைோடல் போதுகோப்பு அனுமதிப்பத்திைம் மற்றும் ஏணனய உள்ளூர் 
அதிகோைசணபகளின் வகோற்போடுகள் ஆகியன பின்பற்ைப்படுதல் வவண்டும். கட்டுமோன வவணலகள் 
மற்றும் கல் உணடக்கும் இடங்கள் ஆகியவற்ைில் பைிபுரியும் ததோழிலோளர்களுக்கு மூக்குக் 
கவசம் மற்றும் முற்ைோக மூடியளவிலோன கண்ைோடிகள் கட்டோயமோக அைிதல் வவண்டும். 

கட்டுமோன இைசோயைங்கள், வர்ை வணககள், மற்றும் ஏணனய கட்டுமோன தபோருட்கள் ஆகியன 
முணையோக வசமித்து ணவக்க வசமிப்பு வசதிகணள ஏற்படுத்தல் வவண்டும். இணவ எப்தபோழுதும் 
முணையோன கோற்வைோட்டமுணடயதோக அணமதல் வவண்டும். சீதமந்து கலக்கும் தசயற்போடுகள் 
மற்றும் தபட்ச்சிங் அணமப்புகள் உைர்வோன பகுதிகளிலிருந்து தூைத்தில் அணமதல் வவண்டும். 
அதிகமோன கோற்று நிணலணம கோைப்படும் வவணளகளில் சீதமந்து கலக்கும் தசயற்போடுகள் 
வமற்தகோள்ளப்பட மோட்டோது.      

கழிவுப் தபோருட்கணள எழுந்தமோன முணையில் தீயிய வவண்டோம் என அணனத்து 
ததோழிலோளர்களுக்கும் அைிவுறுத்தப்படும். ததோழிலோளர் தங்குமிட திண்மக் கழிவுகள் 
ஒன்ைோக்கப்பட்டு ஓரிடத்தில் எரிக்கப்படும். 

ேிட்ட இயக்க அேத்தேயின் தபாது 

இயக்க அவத்ணதயின் வபோது, அதிகூடிய நடவடிக்ணககள் எதுவும் வமற்தகோள்ளப்பட 
வதணவயில்ணல. ஆயினும், வோனங்கள் அணனத்தும் முணையோக திருத்தப்பட்டு, 
பைோமரிக்கப்படுதல் ( புணக தவளிவிடும் தைங்கள் அடங்கலோக) வவண்டுதமன ததளிவோக சுட்டிக் 
கோட்டப்பட்டுள்ளது. இது வளி மோசணடதல் மற்றும் எந்திை ஒலி ஆகிய இைண்ணடயும் 
குணைப்பதற்கு உதவுகின்ைது. மற்ணைய பக்கம், இதற்கணமய வோகன பைோமரிப்பு வதோற்ைம் 
ததோடர்பில் வலுவோன சட்டங்கள் மற்றும் முணையோன அல்லது எழுந்தமோனமோன புணக 
பரிவசோதணனகள் மற்றும் சுற்ைியுள்ள பகுதிகளின் வளியின் தைம் ( புணகயிைதம் தசல்லும் 
வநைத்தில்) ஆகியன உறுதிப்படுத்தப்படும். 

வமலுமோக, கட்டுமோன இடத்துக்கு சற்று அப்போலுள்ள தபோதுவோன வளியின் தைம், ஒப்பிட்டுப் 
போர்த்தல் வதணவக்கோக பயபடுத்தப்படும்.      

வோகனங்களினோல் தவளிவிடப்படும் CO2 வோயுவினோல் சூழலுக்கு ஏற்படும் தோக்கத்திணன குணைக்க 
பச்ணசப் பட்டி அணமப்பு பைோமரிக்கப்படும். இதற்கோக அதிகளவோன மைங்களும் நடப்படும். 

கட்டம் 4 
அணனத்து கட்டுப்போட்டு நடவடிக்ணககளும் வமவல பகுதி 1 மற்றும் 2 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 
இணவவய இப்பகுதிக்கும் பரிந்துணைக்கப்ப்ட்டள்ளன. இணதவிட விவசடமோன தைிப்பு 
நடவடிக்ணககள் கீவழ தைப்பட்டுள்ளன.   
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ேைியின் ேைம் , ஒலி /அேிர்ேினால் ஏற்படும் ோக்கங்களுக்கான ேைிப்பு 
ெடேடிக்தககள்  

இதில் நில தூண்களுக்கோன இயந்திை துணளயிடும் முணைகளினோல் ஒலி (50-55 dB) 
பிைப்பிக்கப்படுகின்ைது. எவ்வோைோயினும், இப்போதிப்பு தற்கோலிகமோக கோைப்படுவதுடன், ஒலி 
எழுப்புதலும் நிறுத்தப்படும். 

குைிப்பிட்ட அதிவவக போணதயோனது உடன்விற்ை மெோ வித்தியோலத்துக்கு அருகில் 200 m 
தூைத்துக்குள் அணமந்துள்ளதனோல் ஒலியினோல் போதிப்புகள் எதிர்வு கூைப்படும். இந்த பகுதி ஒலித் 
தடுப்பு முணைகளினோல் சூழப்படும். அதிர்வினோல் போதிக்கப்படும் இடங்கள் கீவழ 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதிகளில் அழிவுக்கோன ஆய்வுகள் (தவடிப்பு ஆய்வு) 
கட்டுமோனத்துக்கு முன்னர் வமற்தகோள்ளப்படும்.  

பின்வரும் நலிவோன பகுதிகளில் திட்ட அமுலோக்கத்துக்கு முன்னர், வளி, ஒலி, அதிர்வு மற்றும் 
நீரின் தைம் ததோடர்போன சோதோைை நிணல தைவுகள் தபைப்படும். 

 

- 3 மோறும் பகுதிகள்  
- வலோஸ் குளப்பகுதி   (Ch 12+750 km). 
- தததுறு ஓயோப் பகுதியில் Ch 83+250 km.  
- Ch 129 + 650 km; கப்புவத்ணத பகுதியில் A9 குறுக்கிடும் பகுதி  
- குடோ தகோவோனோவில் Ch 81 + 200 km, Ch 124+100 km.   
- மிரிச்வகோனி ஓயோவின் (Ch 136+600 km). 
- உடன்விற்ை மெோ வித்தியோலயத்துக்கு அருகில் Ch 99 + 800 km மற்றும் பம்போவ பூைை 

மெோ வித்தியோலத்துக்கு Ch 116 + 000 km. 

ஒலி ேடுப்பு அதமப்புகதை ேடிேதமத்ேல்  

 உயைமோன ( 5-10 m ) ஒலி தடுப்பு அணமப்புகள் RDA யினோல் உருவோக்கப்பட்டு உடன்விற்ை 
மெோ வித்தியோலயத்துக்கு இரு பகுதிகளிளும் அணமக்கப்படும்(Ch 99+800 km) 

5.7. புதகயிைே பாதேக்கு ஏற்படும் ோக்கங்கதை ேைித்ேல் 

அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்புப் பகுதியில் சுைங்க பகுதி கோைப்படுவது இரு கிக்கலோகும். இருந்து 
இப்பகுதியில் தகோன்கிரீற்ைினோல் ஆன உறுதியோன ததோடுப்பு அணமப்புகணள ஏற்படுத்துவதன் 
மூலமோக சுைங்க கூணைப் பகுதியிணன வமலும் உறுதியோனதோக்கலோம் அல்லது சுைங்கத்துக்கு 
வமலோன பகுதியிணன முற்ைோக அகற்றுதல் மூலமோக போலத்திணன போணதக்கு வமலோக 
அணமத்தல் வவண்டும். இைண்டோவது ததரிவோக, இலங்ணக புணகயிைத திணைக்களத்தினோல் 
புணகயிைத போணதயிணன தைமுயர்த்துதல் வவண்டும்.   

ேிட்டத்ேின் கட்டுமான அேத்தேயின் தபாது  

புணகயிைத போணதயிணன அண்மித்த அணனத்து கட்டுமோன வவணலகளும் இலங்ணக புணகயிைத 
திணைக்களத்துடன் இணைந்து வமற்தகோள்ளப்படும். கட்டுமோன வநைங்களில் புணகயிைத 
போணதயிணன போதிக்கோ வண்ைம் வவணலகணள முன்தனடுக்க ஒப்பந்தக்கோைர் நடவடிக்ணககணள 
வமற்தகோள்ள வவண்டும். அதிவவக போணதயோனது தற்வபோதுள்ள புணகயிைத போணதயின் 
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வமற்பகுதியிலிருந்து குணைந்தது 7m உயைத்தில் பைோமரிக்கப்படும். குருநோகல் ததோடக்கம் ெபைன 
வணையோன பகுதியில் உத்வதசிப்பட்ட புணகயிைத போணதயிணன அணமக்க வதணவயோன 
அணமப்புகள் ஏற்படுத்தப்படும். விரிவோன அணமப்பு வவணலகளின் வபோது புணகயிைத 
திணைக்களத்தின் கவனத்துக்கும் தகோண்டுவைப்படும்.       

ேிட்ட இயக்க ெிதலயின் தபாது 

அதிவவக போணதக்கு கீழோக புணகயிைத போணதயிணன அணமப்பதனோல், புணகயிைத போணதக்கு 
வமலோக வணல வபோன்ை அணமப்பிணன ஏற்படுத்தல் அவசியமோகும். இது அதிவவக 
போணதயிலிருந்து ஏதோவது குப்ணபகள் வசீப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் புணகயிைதத்துக்கு வமவல 
விழோமல் தடுப்பவதோடு புணகயிைதத்துக்கும் அதில் பயைிப்பவர்களுக்கும் போதிப்புகள் இன்ைி 
போதுகோக்க உதவும்.
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பகுேி 6: சுற்றாடல் முகாதமத்துே மற்றும் கண்காைிப்பு 
ேிட்டம் 

6.1. சபாது அறிமுகம் 

வமவல பகுதி 4 இல் கட்டுமோனத்துக்கு முன்னைோன, கட்டுமோனத்தின் வபோதோன மற்றும் இயக்க 
நிணலணமயிலோன தோக்கங்கள் குைித்து இனங்கோனப்பட்டுள்ளது. இவற்ைிணன தைிப்பதற்கோன 
தைிப்பு நடவடிக்ணககள் ததோடர்போக பகுதி 5 கலந்துணையோடப்பட்டுள்ளது. குைிப்பிடத்தக்க 
தோக்கங்கள் மற்றும் தைிப்பு நடவடிக்ணககள் பகுதி 4 மற்றும் 5 இல் கலந்துணையோடப்பட்டவற்ணை 
(வமலும் திட்ட மற்றும் கட்டுமோன இடம் ததோடபோன, தபோருளோதோை அணமப்புகள், சுற்ைோடல் 
மற்றும் சமூக வதோற்ைங்கள்) விட இணவ திட்டத்தின் விரிவோன அணமப்பு உருவோக்களின் வபோது 
வமலும் ஆைோயப்படும்.  

சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ திட்டம் பின்னிணைப்பு 7.1 இல் தைப்பட்டுள்ளது. 

6.2. ேிரிோன அதமப்பு உருோக்கல் அேத்தேயில் EMP 

விரிவோன அணமப்பு உருவோக்கல் அவத்ணதயில் EMP யோனது மீளோக்கம் தசய்யப்படும். மீளோய்வு 
தசய்யப்பட்ட EMP ஒப்பந்த அைிக்ணகயுடன் வசர்க்கப்படும். கட்டுமோன ஒப்பந்தக்கோைர் கட்டுமோன 
கோலத்திலோன EMP யின் அமுலோக்கலுக்கு பூைை கடணமப்படுணடயவைோவோர்.   

6.3. ேைிப்பு ெடேடிக்தககதை கண்காைித்ேல்  

கட்டுமோனத்து முந்திய, கட்டுமோன மற்றும் கட்டுமோனத்துக்கு பின்னைோன பகுதிகளில் EMPயில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ள தைிப்பு நடவடிக்ணககள் சுற்ைோட தோக்கங்கணள தைிக்கும் தபோருட்டு, 
அமுல்படுத்தப்படுவது ததோடர்பில், திட்டத்தினோல் அவதோனிக்கப்படும்.  

கட்டுமோனத்துக்கு முன்னைோன, கட்டுமோனத்தின் வபோதோன மற்றும் இயக்க நிணலணமயிலோன 
அவதோனிக்கப்பட வவண்டிய குைித்து தோக்கங்கள் சுற்ைோடல் கண்கோைிப்பு திட்டம் (EMoP) 
பின்னிணைப்பு 7. 2 இல் தைப்பட்டுள்ளது.  

6.4. ேைிப்பு ெடேடிக்தககதை ெிதறதேற்றுேல் 

வமவல குைிப்பிட்டவோறு, கட்டுமோன கோலங்களில் உரிய தைிப்பு நடவடிக்ணககணள 
வமற்தகோள்ளவது ஒப்பந்தக்கோைரின் பிைதோன கடணமயோகும். இது தவிை கட்டுமோனத்துக்கு 
முன்னைோன மற்றும் பின்னைோன கோலங்களில் உரிய தைிப்பு நடவடிக்ணககணள வமற்தகோள்ளவது 
RDA யின் கடணமயோகும். திட்ட நடவடிக்கணகக்ளின் வபோது EMP யின் அமுல்படுத்தல் ததோடர்பில் 
வதீி அபிவிருத்தி அதிகோைசணபயின் சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி பிரிவினரின் (ESDD) 
உள்ளக கண்கோைிப்ணபயும், CEA/NW-PEA தவளியக கண்கோைிப்ணபயும் வமற்தகோள்வர். இது 
ததோடர்பில் ESDD யினோல் முணையோன ஆய்வு வமற்தகோள்ளப்படுவவதோடு, CEA/NW-PEA யினோல் 
கோலோண்டுக்கு ஒருமுணை ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படும். 
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6.5. அலுேலகர்கைின் தேதேப்பாடுகள்  

திட்டத்தின் சுற்ைோடல் வதணவப்போடுகள் மற்றும் அமுல்படுத்தல் ததோடர்பில், சுற்ைோடல் 
உத்திவயோகத்தர் ஒப்பந்தக்கோைரினோல் வவணலக்கு அமர்த்தப்படுவோர். கட்டுமோன கண்கோைிப்பு 
ஆவலோசகர் தமக்கு வதணவயோன உதவிகணள சுற்ைோடல் நிபுைரிடமிருந்து தபறுவதுடன், இவர் 
கட்டுமோன கோலத்தில் EMP மற்றும்  EMoP அமுல்படுத்தல் வதோட்ர்பில் விளக்கத்திணன 
வழங்குவோர்.   

6.6. அறிக்தக சமர்ப்பித்ேல்  

ஒப்பந்தக்கோைரினோல் மோதோந்த சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக போதுகோப்பு அைிக்ணக தயோரிக்கப்பட்டு CSC 
ஊடோக PMU க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். வமலும் இது RDA யின் PMU னோல், பரீட்சணனக்கோக   ESDD 
க்கு அனுப்பப்படும். பின்னர்  அைிக்ணகயோனது ESDD னோல் CEA/ NWP-EA க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும். 
இதற்கு வமலதிகமோக, மோதோந்த நிணலணம ததோடர்போன அைிக்ணக மற்றும் மோதோந்த சைோசரி 
அைிக்ணகயுடனோன அணை வருட அைிக்ணக ஆகியன  CEA/ NWP-EA க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.     
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பகுேி 7: ெீட்டப்பட்ட சசலவு மற்றும் ேருமான ஆய்வு  

7.1 அறிமுகம்  

சபாது அறிமுகம்  

இப்பகுதியோனது நீட்டப்பட்ட தசலவுப் பயன்பகுப்போய்வு (ECBA) அைிக்ணகணய விளக்கி நிற்கின்ைது. 
சிைந்த தபோருளோதோைத் தத்துவங்களின் அடிப்பணடயில் அைச தசலவினத்தின் ததோடர்புபட்ட 
திைன்ணகள அளவடீு தசய்வதும் மதிப்படீு தசய்வதுமோன ஒரு முணைவய நீட்டப்பட்ட தசலவுப் 
பயன்பகுப்போய்வு (ECBA) ஆகும். இது தசலவுப் பயன்பகுப்போய்வு (CBA) அைிக்ணகயிணன தகோண்டு 
நிற்கின்ைது.  இதில் சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்களுக்கோன தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
நணடமுணைப்படுத்த வதணவயோன தபறுமதிகள் குைித்து ஆய்ந்துள்ளது. தசயல்திட்ட 
நியோயப்போடோன தபோருளோதோை தபறுதிமிக்கதோக அளவிடப்படுகின்ைது. ஒரு தசயல்திட்டத்திணன 
மதிப்பிடுவதற்கு, முழுணமயோக முழு தசயல்திட்ட  வோழ்தகவு கோலத்திற்கும் சமுதோயத்திற்கோன 
அதன் நன்ணமகளுடன் அதணன வழங்குவதற்கும் நிணலத்து நிற்கச் தசய்வதற்கும் 
சமூகத்திற்கோன தசயல்திட்டத்தின் தசலவுகணள   (வதீி முகவர் உள்ளடங்கலோக) ஒரு தசலவுப் 
பயன் அைிக்ணக பகுப்போய்வோனது  ஒப்பிடப்படுகின்ைது . எதிர்போர்க்கப்பட்ட தசவுகணள விட 
அதிகரிக்குமோறு  ஒட்டுதமோத்த  பயன்கள் கோட்டப்பட்டோல் தசயல்திட்டமோனது தபோருளோதோை 
ரீதியில் சோத்தியமோனதோக கருதப்படும். இதில் வதைிய தற்வபோணதய தபறுமதி , தசலவு-வருமோன 
விகிதம் மற்றும் உள்ளக திரும்பல் அளவுகள் ஆகிய தபோருளோதோை முணைணமகணள  திட்ட 
நியோயப்படுத்தலுக்கோக தகோண்டுள்ளது.  

திட்டமோனது பல்வவறு சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்கள் குைித்து நன்ணம/தசலவு 
அைிக்ணகயில் ஆைோயப்பட்டுள்ளது. தசலவு அல்லது நன்ணம ததோடர்பில் தோக்கத்தின் தன்ணம 
தசல்வோக்கு தசலுத்துகின்ைது. திட்ட முதல்கட்ட கற்ணகயின் வபோது, இது வபோன்ை தோக்கங்கள் 
இனங்கோைப்படுவதில்ணல. சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்களோனது சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக 
கற்ணகயின் பின்னர் ECBA வமற்தகோள்ளப்படும்.  இவ் ECBA கற்ணகயின் பின்னர் திட்டமோனது 
தபோருளோதோை ரீதியில் சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்கள் ஆைோயப்படுவவதோடு, தசலவு /நன்ணம 
ததோடர்போன விடயங்கள், தோக்கத்தின் தன்ணமயில் தங்கியுள்ளது ததோடர்பில் முடிவுகணள 
ஆைோயலோம்.      

ECBA யின் பிைோன படிகள் ECBA யின் பிைதோன படிகளோக, 

 அதிவவக போணதயின் தபோருத்தமோன பகுதிகணள ததரிவு தசய்து இணனப்பதன் மூலமோக 
ECBA வமற்தகோள்ளப்படும். இது ஏைக்குணைய EIA மற்றும் SIA யினோல் 
இனங்கோைப்பட்டுள்ள சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்கணள வசர்த்து நிற்கும்.     
 

 திட்டத்திற்கோன தசலவு மற்றும் நன்ணமகள் ததோடர்போன தைவுகள், திட்ட முன் 
கற்ணகயின் வபோதோன தபோருளோதோை மற்றும் பை ஆய்வின் வபோதோன தபோருத்தமோன CBA 
இலிருந்து  வசகரிக்கப்படும். 

 தபோருளோதோை ரீதியோக அளக்கப்படகூடிய சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்கள் EIA மற்றும்  
SIA ஆகியவற்ைிலிருந்து அணடயோளங்கோைப்படும். இதிலிருந்து சமூகத்துக்கோன வதைிய 
எதிைோன  (தசலவு) மற்றும் வதைிய வநைோன ( நன்ணமகள்) ஆகியன தீர்மோனிக்கப்படும். 
 

 தபோருத்தமோன தோக்கங்களுக்கு வதணவயோன தபளதீக தைவுகள் EIA மற்றும் SIA 
வபோன்ைவற்ைின் நிபுைர்களிடமிருந்து ஆகியவற்ைிலிருந்து தபைப்படும்.     
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 தபோருத்தமோன தபறுமதியிடல் நுட்பம் மூலமோக சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக 

தோக்கங்களுக்கோன தசலவுகள் மற்றும் நன்ணமகள் ஆகியன ஆைோயப்படும். 
 

 EIA மற்றும் SIA யினோல் இனங்கோைப்பட்டுள்ள நீட்டப்பட்ட தசலவுகள் மற்றும் நனணமகள் 
மற்றும் திட்ட நடத்ணத முணைணம (NPV, BCR மற்றும் IR ஆகியவற்றுடன் 
ததோடர்புணடயதோக   ECBA வமற்தகோள்ளப்படும். 
 

 ECBA உடன் இணைப்புகணள ஏற்படுத்துவதன் விணளவோக, ததரிவு தசய்யப்பட்ட 
திட்ட முன் கற்ணகக்கோன தபோருளோதோை ஆய்வு வசர்க்ணககளின் மூலமோக 
திட்டத்தின் உண்ணமயோன தோக்கம் குைித்து, சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தோக்கங்களும் 
கருத்தில் தகோள்ளப்படும்.     

ECBA யினால் பாேிக்கப்பட்ட கருேிகளும், எடுதகாள்களும் 

நியமனோன கருவிகணளப் பயன்படுத்தி அணடயோளங்கோைப்பட்ட தோக்கங்களுக்கோன தபறுமதிகள் 
கைிக்கப்பட்டன. அவத எடுவகோள்களுடன் ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்பட்டன. தபோருளோதோை மற்றும் 
நிதி ததோடர்போன CBA யோனது பைோமரிக்கப்படும். போவிக்கப்பட்ட எடுவகோள்களும், நியமங்களும் 
கீவழ அட்டவணையில் 7.1 தைப்பட்டுள்ளது     

அட்டேதை 7.1: ெீட்டப்பட்ட சசலவு ேருமான அறிக்தகயில் பயன்படுத்ேப்பட்ட பிைோன 
எடுதகாள்கள் மற்றும் ெியமங்கள் 

கைியங்கள் ெியமங்கள்/எடுதகாள்கள்  குறிப்புகள்  

கழிவு வதீம்  7% இது நோட்டின் வட்டி வதீம் அதிகரிப்புடன் 
ஒப்பிட்டு தீர்மோனிக்கப்படும்  

கைிப்புக்கோன 
கோலம் Evaluation 
period 

கட்டுமோனத்துக்கு 4 
வருடங்கள் மற்றும் 
இயக்க வவணலகளுக்கு  
30 வருடங்கள்  

குைிப்பிட கோலத்துக்கோன கட்டுமோன தசலவுகள் 
கைிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் அவத 
மோதிரியோன திட்டத்துக்கோன வழணமயோன 
நியமங்கள் போவிக்கப்படும்  

வருட விணல   2016 க்கோன மோைோத 
விணலகள்  

CBA அவத வருடத்துக்கோனணத போவிக்கும் 

பைப்தபறுமதி  இலங்ணக பில்லியன் 
ரூபோ  

CBA யின் நியமங்கள் போவிக்கப்படும்   

அதிகரிக்கும் 
நடவடிக்ணககள்   

மோைோத விணலகள்   தபோருளோதோை ஆய்வுக்கோக நியம முணைகள் 
போவிக்கப்படும்  

 

ஏணனய கருதுவகோள்கள் மோறும் நியமங்கள், தபோருளோதோை அலகுச் தசலவு மற்றும் வரிகள் 
ஆகியன திட்டத்துக்கோன தபோருளோதோை ஆய்வுக்கு தபோதுவோனதோக அணமந்துள்ளது (தமோைட்டுவ 
பல்கணலக்கழகம், 2016). 
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முடிவு எடுக்கும் முதறதமகள்  

பிைதோனமோக  ECBA யில் 3 முணைணமகள் ணகயோளப்படுகின்ைன:  

 வதைிய நிகழ்கோலப் தபறுமதி (NPV) 
 பயன் தசலவு விகிதம் (BCR) 
 உள்ளக வருவோய் விகிதம் (IRR) 

தேறிய ெிகழ்காலப் சபறுமேி (NPV) 

இது திட்டத்தினோல் ஏற்படும் உண்ணமயோன அல்லது வதைிய இலோபத்திணன தருகின்ைது. இது 
தமோத்த இலோபத்திலிருந்து தமோத்த தசலவிணனக் கழிக்க வருவதோகும். வநைோன NPV உணடய 
அணனத்து திட்டங்களும் ததரிய தபோருளோதோை இலோபத்திணன வழங்குவவதோடு, தபோருளோதோை 
ரீதியோக நியோயமோனணவயோக அணமந்திருக்கும். NPV தபோதுவோக உயர்மட்ட திட்ட 
கைியங்களுக்குப் போவிக்கப்படும். இதில் அதியுயர் NPV கோைப்படுவது தபோருளோதோை ரீதியில் 
விரும்பத்தக்கதோக கோைப்படுகின்ைது. 

NPV கைிக்கப்படும் சமன்போடு கீவழ கோட்டப்பட்டுள்ளது; 

 

B = வதைிய வருடோந்த இலோபம்  
C = வதைிய வருடோந்த தசலவு  
r  = கழிவு வதீம்  

பயன் சசலவு ேிகிேம் (BCR) 

இது தற்வபோதுள்ள தசலவுக்கோன நன்ணமகளின் தற்வபோணதய தபறுமதிக்கும், உத்வதசிக்கப்பட்ட 
தசலவுக்கோன வதைிய நன்ணமக்குமோன விகிதமோகும். தமோத்த தசலவிணன விட தமோத்த 
வருமோனமோனது அதிகமோக கோைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில்    BCR தபறுமதியோனது 1 ஐ விட 
அதிகமோக கோைப்படும். இதில் BCR தபறுமதியோனது 1 ஐ விட அதிகமோக கோைப்படும் 
சந்தர்ப்பத்தில் தபோருளோதோை வருமோனமோனது ஏற்றுக்தகோள்ளக்கூடியதோக அணமந்துள்ளது. BCR 
க்கு ஏற்ைவோறு திட்டங்களுக்கு முன்னுரிணம வழங்கப்படும். BCR அதிகமோக கோைப்படும் 
திட்டமோனது அதியுயர் இலோபத்திணன வழங்குவவதோடு, அதிக பைம் ஒதுக்கப்படுவதற்கோக 
முன்னுரிணம வழங்கப்படும். இது வளங்கணள விணனத்திைனோன முணையில் பகிர்ந்தளிக்க 
உதவும்.          

 

BCR கைிக்கப்படும் சமன்போடு கீவழ கோட்டப்பட்டுள்ளது; 
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உள்ைக ேருோய் ேிகிேம் (IRR) 

இது தற்வபோதுள்ள வருமோன வதீமோனது தசலவு வதீத்துக்கு சமனோக உள்ள நிணலயில் உள்ள 
கழிவு வதீமோகமும் (NPV யின் தபறுமதி ௦ ஆகும்). இது இது வருமோனத்திலிருந்து தசலவுக்கோன 
வதீத்திணன மதிப்பிடுகின்ைது. இதில், IRR தபறுமதியோனது வட்டி வதீத்திணன விட அதிகமோக 
உள்ள நிணலயில், இல்லோவிடில் திட்டத்துக்கு முலதனோமோக இடப்பட்ட ததோணக கருத்தில் 
தகோள்ளப்படும். இது முழுணமயோன மூலதனமோக கருத்தப்படும்.  

7.2 சசலவுகளும், ேருமானமும்  

7.2.1. சசலவுகள்   

பின்வரும் பிைதோன பகுதிகளின் கீழ் தசலவுகள் அணடயோளங் கோைப்பட்டுள்ளன. 

கட்டுமானத்துக்கு முந்ேிய சசலவு:  இது CEP யின் கட்டுமோனத்துக்கு முந்திய நிணலயிலுள்ள 
தசலவோகும். திட்ட அமுலோக்கலுக்கு முந்திய கற்ணக மற்றும் விரிவோன அணமப்பு மற்றும் நில 
அபகரிப்பு வபோன்ைணவவய பிைதோனமோன தசலவுகணளக் தகோண்டுள்ளன. இணவ, திட்ட முன் 
கற்ணக மூலமோக அணடயோளங் கோைப்பட்டுள்ளன. நில அபகரிப்பு தசலவோனது சுமோர் 54 
பில்லியன் ரூபோ ஆகும்.   

கட்டுமானத்துக்கான சசலவு: இது CEP க்கோன அணனத்து பிைதோன தசலவுகணளயும் 
உள்ளடக்கியுள்ளது. இது கட்டுமோன அவத்தியில் ஏற்படும் எந்திைவியல் வவணலகள் மற்றும் திட்ட 
முகோணமத்துவ தசலவுகணள உள்ளடகியுள்ளது. திட்டத்தின் போரிய மூலதன தசலவுகள் யோவும் 
திட்டத்தின் முதல் நோன்கு வருட கோலத்துக்குள் நிணைவு தசய்யப்படும். திட்டத்துக்கோன முந்திய 
கற்ணக நிணலயிலும் தசலவுக்கோன தைவுகள் வசகரிக்கப்படும். திட்ட தமோத்த தசலவு 507.59 
பில்லியன் ரூபோ ஆகும். அதிவவக போணதக்கோன தசலவுகள் அட்டவணை 7.2 இல் தைப்பட்டுள்ளது.  
வமலதிகமோக சுைங்கத்துக்கோன தசலவு 8.075 பில்லியன் ரூபோ ஆகும். 

இயக்க சசலவுகள்: இது கட்டுமோனத்துக்கு பின்னர் முப்பது வருட கோலத்துக்கு 
கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது அைச முகோணமத்துவம், வதீியோல் வருமோனம், போணத உபகைைங்கள் 
பைோமரிப்பு, திருத்த வவணலகள், பைோமரித்தல் மற்றும் மீளக் கட்டியணமத்தல் வபோன்வற்ைிணன 
உள்ளடக்கியுள்ளது. இதற்கோன தகவல்களும் திட்டத்துக்கோன முந்திய கற்ணகயிலிருந்து 
வசகரிக்கப்படும் 

இது முணையோன கோலத்துடனோன உபகைைங்கள் பைோமரிப்பு, திருத்த வவணலகள், பைம் 
அைவிடும் கதவுகள் பைோமரிப்பு, அதிவவக போணத முகோணமத்துவ அணமப்பு இயக்க தசலவுகள், 
கல்தவட்டுகள், போலங்கள் மற்றும் வடிகோல் பைோமரிப்பு, மின் குமிழ்கள், CCTV படப்பிடிப்பு சோதன 
இயக்க தசலவுகள் ஆகியவற்ைிணன உள்ளடக்கியுள்ளது. வடக்கு அதிவவக பணத திட்டத்தின் 
முந்திய கற்ணக அைிக்ணகயில் வருடோந்த இயக்க மற்றும் முகோணமத்துவ தசலவுகள் 
கைிக்கப்பட்டுள்ளன. இது கிவலோமீற்ைருக்கு 0.34 மில்லியன் அதமரிக்க தடோலர்களோகும் (2013 US 
$). ADB யின் கற்ணக அைிக்ணகயில் இது கிவலோமீற்ைருக்கு 0.19 மில்லியன் அதமரிக்க 
தடோலர்களோகும். எவ்வோைோயினும், இச்தசலவுகள் ததற்கு அதிவவக போணதயிணன ணமயோமோக 
தகோண்வட கைிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மத்தி அதிவவகப் போணதக்கோன வருடோந்த இயக்க மற்றும் முகோணமத்துவ தசலவு, வருடத்துக்கு 
2.78 பில்லியன் ரூபோ ஆகும் (US $ 0.11 mn/km, at US $ 1 = Rs 143). 
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இதற்கு வமலதிகமோக, வருடோந்த இயக்க மற்றும் முகோணமத்துவ தசலவு, ஒரு முணையோன 
தசலவு, இது உபகைைங்கள் மற்றும் வோகனங்கணள மோறுவதற்கோன தசலவோகும்.  

வடக்கு அதிவவகப் போணதக்கோன வருடோந்த முணையோன தசலவு கிவலோமீற்ைருக்கு 1.92 
மில்லியன் அதமரிக்க தடோலர்களோகும். இது பத்து வருடத்துக்கு ஒருமுணை ஏற்படும். 
கற்ணகக்கோக பத்து வருடத்துக்கு கைிக்கப்பட்ட முணையோன தசலவோனது 22.8 பில்லியன் ரூபோ 
ஆகும் (US $ 0.89 mn/km, at US $ 1 = Rs 143). இது மீளக் கட்டிஎளுப்புதல், மற்றும் உபகைங்கள் , 
வோகனங்கணள உயர்த்துவதற்கோன தசலவோகும்.         

அட்டவணை  7.2: கட்டுமோன தசலவுகளின் சுருக்கம் 
 பகுேி ெீைம்  (km) சசலவு 

பில்லியன் 
ரூபா  

பகுதி 1 கடவத்ணத-மீரிகம     36.54         143.87 
பகுதி 2 மீரிகம-வபோத்துவெை –குருநோகல்     39.72           97.74 

 அம்வபபுஸ்ஸ இணைப்பு       9.30           10.80 
பகுதி 3 வபோத்துவெை –கலதகதை     32.50         102.09 
பகுதி 4 குருநோகல்-தம்புள்ணள     60.15         153.09 

மூலம்:  சபாருைாோை ஏற்புதடதம ஆய்வு, மத்ேி அேிதேகப் பாதே , சமாைட்டுதே 
பல்கதலக்கழகம்  2016              

கட்டுமோன தசலவுகள் கட்டுமோன அவத்ணதயின் நோன்கு வருடத்துக்குள் பகிைப்படும். தற்வபோணதய 
இயக்க மற்றும் பைோமரிப்பு தசலவோனது 33.65 பில்லியன் ரூபோ ஆகும். வமலும், மீதமோகவுள்ள 
25% தசலவோனது தசலவுக் கைக்கில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. அதிவவக போணதயோனது ஆய்வுக் 
கோலத்திணன விட அதிக கோலம் இயக்க நிணலக்கு உட்படுத்தப்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. 
நிர்மோை அணமப்புகள் தசோத்துக்களின் இருப்பு மூலதனமோக கருதப்படுகின்ைது. ADB யின், STDP 
நிணைவு அைிக்ணகயின்படி, ததற்கு அதிவவகப் போணதயின் மீதமோகவுள்ள 30%, இயக்க நிணலக்கு 
25 வருட கோலத்துக்கு பின்னர் போவிக்கப்படும்.    

வமலுமோக, EIA மற்றும் SIA ஆகிய கற்ணககளிளிருந்து சுற்ைோடல்/ சமூக தோக்கங்களுக்கோக 
இனங்கோைப்பட்ட தசலவுகள் கீவழ தைப்பட்டுள்ளன. 

பாேிக்கப்பட்ட ெிலப்பாேதனக்கான ோய்ப்புக்கான சசலவுகள்: உத்வதசிக்கப்பட்ட 
போணதயோனது குைிப்பிட்ட நிலப்பகுதியினுடோக பயைம் தசல்கின்ைது. இப்பகுதி 
கோைப்படும் தோவைங்களினோல் கோபன் பயன்படுத்தப்பட்டு உரிணமயோளர்களுக்கு 
வோருமோனத்திணன ஈட்டித்தரும். இப்போணத அணமப்பினோல் கோபனின் அளவு மற்றும் 
வருமோனம் ஆகிய இைண்டுவம போதிப்பணடயும். இதுவவ வோய்ப்புக்கோன தசலவுகளோக 
கருதப்படும். 

சுற்றாடல் பேிப்புக்கான சசலவுகள்: CEP யினோல் அதிகளவோன வமலதிக வோகன தநரிசல் 
ஏற்படும் என எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. இதனோல் வமலதிக புணக தவளிவயற்ைப்படும். 
இதற்கு வமலதிகமோக, EIAயினோல் இனங்கோைப்பட்டதுக்கு வமலதிகமோக சுற்ைோடளுக்கோன 
தோக்கங்களும், அவற்றுக்கோன தைிப்பு நடவடிக்ணககளும். தற்வபோதுள்ள தைவுகணள 
பயன்படுத்தி ECBA க்கோன தசலவுகள் அளவிடப்பட்டு, தபறுமதியிடப்பட்டுள்ளன.    
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அட்டவணை 7.3 , வமவல குைிப்பிட்ட வணககளுக்கு மற்றும் முணைணமகளுக்கு அணமய 
தசலவுகளின் வணககள்   

அட்டேதை 7.3: ோய்ப்புக்கான சசலவுகைின் ேதககள் மற்றும் சுற்றாடல் பாேிப்புகளும், 
கைிப்பிடும் முதறகளும் 

 
சசலவு ேதக  கைிப்பிடும் முதற 

பாேிக்கப்பட்ட ெிலங்கள் மற்றும்  ோய்ப்புக்கான சசலவுகள் மற்றும் பிையாை தெைம்    
வடீ்டுத்வதோட்டங்கள் மற்றும் விவசோய 
நிலங்கள் இழக்கப்படுதல் 

RAP மற்றும் SIA இல் குைிப்பிட்டவோறு திட்ட 
கோலத்துக்கோன  பிைதோன தோவைங்களின் 
தபோருளோதோை தபறுமதி  

  
சுற்றாடல் பாேிப்புக்கான சசலவுகள்  

உயிர்ப்பல்வணகணம மற்றும் இயற்ணக தோவைத்தில் ஏற்படும் தோக்கங்கள்   
தோவை அழிப்பினோல் சூழலியல் 
வசணவகள்  இழக்கப்படுதல்  

நிலப்பவணன இழப்பினோல் கோபன் தவளிவிடும் 
தபறுமதிகள் போதிக்கப்படும் 

வன விலங்குகளின் வோழிடங்கள் 
போதிப்பணடயும்  
 
 
 
 
 
 
 
 

 தடுக்கும் தசலவுகள்: அணமப்புகோன தசலவுகள் 
(கீழ் கடணவகள்  (UP), வமல் கடணவகள்  (OP) 
மற்றும் கீழ் வழிகள்சூழலியல் வதணவக்கோக 
முன்தமோழியப்பட்டது. 

 மீள் மைைடுணக தசலவுகள்   

மாசடேளுக்கான சசலவுகள்  
ஒலிக்கோன தசலவுகள் , வளி மற்றும் நீர் 
மோசணடதல்  

தடுக்கும் தசலவுகள்: ஒலி தடுப்புகள், வளி மற்றும் 
நீர் மோசணடதணல தைிக்கும் தசலவுகள் 

சமூக போதிப்பு ஆய்வு மற்றும் மீள்நிர்மோை தசயற்படுத்தல் திட்டம் வபோன்ைவற்றுக்கோக 
போதிக்கப்பட்ட நிலப்பவணன ததோடர்போன தகவல்கள் ஆைோயப்படும். சுற்ைோடல் போதிப்பு ததோடர்பில் 
ஆைோய EIA நிபுைர் குழுவினோல் தைப்பட்ட தகவல்கள் தபைப்படும். அணடயோளங்கோைப்பட்ட 
சுற்ைோடல் தோக்கங்கள் தசலவிணன தடுக்கும் வநோக்கத்துடன் ஆைோயப்படும். தசலவுகள் பற்ைி 
ஆைோயப்பட்டு பல்வவறு தோக்கங்களுக்குரிய மோற்று முணைகள் முன்ணவக்கப்படும்.   

அதிவவக போணதக்கோக அகற்ைப்படும் மைங்கள் ததோடர்போக கைக்கீடுகள் வமற்தகோள்ளப்பட்டு 
இதனோல் சூழலுக்கு தவளிவிடப்படும் கோபன் அளவுகளும் தோவைங்களுக்கு ஏற்ைவோறு 
கைிக்கப்படும். போதிக்கப்படும் தமோத்த பைப்போனது 511.19 தெக்வடயர்களோகும்.  

இதற்கு வமலதிகமோக EIA குழுவினோல் சுற்ைோடல் கண்கோைிப்பு திட்டம் மற்றும் 
நணடமுணைப்படுத்தளுக்கோன தசலவுகள் ஆகியன முன்தமோழியப்பட்டன. கைிக்கப்பட்ட 
தசலவுகள் வோய்ப்புக்கோன தசலவுகள் மற்றும் சுற்ைோடல் போதிப்புக்கோன தசலவுகள் ஆகியவற்ைில் 
அடங்குகின்ைன. இது அட்டவணை 7.4. 
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அட்டேதை 7.4: ோய்ப்புக்கான சசலவுகள் மற்றும் சுற்றாடல் பாேிப்புக்கான 
சசலவுகளுக்கு கீழான சசலவு ேதககள் 

  

சசலவு ேதக 
சபாருைாோை 

சசலவுகள்   (PV 
பில்லியன் ரூபா) 

ேைவு 
மூலங்கள் 

போதிக்கப்படும் நிலப்பவணனக்கோன வோய்ப்பு தசலவுகள்   
வடீ்டுத் வதோட்டம் மற்றும்விவசோய நிலங்கள் 
இழக்கப்படுதல்  

138.48 RAP/SIA ஆய்வு  

சுற்ைோடல் போதிப்புக்கோன தசலவுகள்  

உயிர்ப்பல்ேதகதம மற்றும் இயற்தக ோேைத்ேில் ஏற்படும் ோக்கங்கள்   
இயற்ணக தோவை அழிப்பினோல் கோபன் வசமிப்பிடங்கள் 
அழிக்கப்படபல்   

0.93 EIA 

சுற்றாடல் ேைிப்பு மற்றும் கண்காைிப்புக்கான சசலவுகள்  
அணனத்து தனிப்புக்குமோன தசலவுகள்   1.29 EIA 

7.2.2. ென்தமகள்/ேருமேிகள்  

திட்ட முன் கற்ணக மற்றும் தபோருளோதோை ஆய்வு ஆகியவற்ைின் ஆகியவற்ைின் மூலமோக 
திட்டத்தின் வபோக்குவைத்தினோல் நன்ணமகள் உள்ளனதவன்று இனங்கோைப்பட்டுள்ளன. 

ோகன இயக்க சசலவு தசமிக்கப்படுேல் : எரிதபோருள், எண்ணை, டயர்கள் மற்றும் 
பைோமரிப்பு திருத்த தசலவுகள் வோகன இயக்க தசலவு (VOC) க்குள் உள்ளடங்குகின்ைன.  

இருக்கும் வோகன வபோக்குவைத்து போணத வணலயணமப்புடன் CEP யின் துரித வோகன 
வபோக்குவைத்து, வோகன இயக்க தசலவு (VOC) குணைவதனோல் தபோருளோதோை நன்ணமகள் 
ஏற்படும்.    

தபாக்குேைத்து மற்றும் சபாேி தெைம் தசமிக்கப்படுேல்: வபோக்குவைத்து வநைம் 
மீதமோக்கப்படுதல் முதற்தை தபோருளோதோை நனணமயோகும். இணவ பயைிகளினோல் 
விரும்பப்படுவததோடு, தபோதிகள் ஏற்றுமதியோளர்களினோலும் விரும்பப்படும். பிைதோனமோக, 
CEP யினோல் வபோக்குவைத்து அணமப்புகள் மற்றும்  தகோண்டு தசல்லுதளினோல் வநைம் 
மீதமோக்கப்படும்.      

ேிபத்து சசலேிதன தசமித்ேல்: இருக்கும் வதீி அணமப்பிணன வநோக்கும் வபோது (அடி 
மட்டம்) CEP யினோல் விபத்துக்களின் எண்ைிக்ணக குணைவது நன்ணமயோகும். இதன் 
மூலமோக விபத்து தசலவிணன வசமிக்கலோம். 

தபோருத்தமோன நன்ணமகணள கைக்கிடுவதற்கு போவிக்கப்பட்ட முணைகள்   

தசமிப்புகள்  

வோகன இயக்க தசலவு (VOC) வசமிப்பு  

வோகன இயக்க தசலவு (VOC) வசமிப்போனது பின்வரும் சமன்போட்டினோல் கைிக்கப்படும் 
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𝑉𝑂𝐶 வசமிப்பு             = தமோத்த 𝑉𝐾𝑇 𝑏𝑦 வோகன வகுப்பு  ×  ∆ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑂𝐶 வோகன வணகயினோல் 𝑘𝑚க்கு   

VKT   = வோகனம் பயம் தசய்த தூைம்  

∆ Unit OC  = அடிப்பணட நிணலணம மற்றும் CEP கோன இயக்க தசலவுகளின் 
வித்தியோசம்  

NEP க்கோன வோகன திருப்பல் VKT, வடக்கு அதிவவக வபோக்குவைத்து வணக (NETSM) SMEC யினோல் 
5 வோகன வகுப்புகளுக்கு 6 தபோருளோதோை அடிப்பணடகளின் கீழ், 2016, 2021, 2026 and 2036 ஆகிய 
ஆண்டுகளுக்கோன கற்ணகயில் எதிர்போர்க்கப்பட்டது. 

GDP தபோருளோதோை இணைப்புடனோன தபோைிமுணை CV வளர்ச்சியின் கீழோன படிமுணைகள் VOC 
வசமிப்பு கைிப்புக்கோக பயன்படுத்தப்பட்டது.    

இது தபோருத்தமோன உபோயமோக தமோைட்டுணவ பல்கணலக்கழகத்தினோல் (2016) விரும்பப்பட்டது. 
இது பின்வரும் இரு கோைைங்களினோல் மோற்ைங்கள் ஏற்றுக்தகோள்ளப்பட்டது.  

1. தனியோர் வோகனங்களுக்கோன வருடத்துக்கோன வளர்ச்சி வதீம் 1.40% - 1.47%. இலங்ணகயில் 
வமோட்டோர் கோர் பதிவோனது வருடத்துக்கு 6.65% வளர்ச்சி கண்டுள்ளது. இதில் வபோட்டோர் ணசக்கிள் 
9.55% ஆகவும், முச்சக்கை வண்டிகள் 2011- 2014 கோல இணடதவளியில் 15% வளர்ச்சிணயயும் 
தகோண்டிருந்தது. இருக்கும் போணத வணலயணமப்புடன், வோகனங்களின் வளர்ச்சிக்கோைைியோனது 
5% ஆகும். 

2. அணனத்து CV கோைைிகளுடன் ஒப்பிடும் வபோது CV வளர்ச்சிக்கோைைியோனது 5.21% அதிகமோகும். 
வதசிய அதிவவக வணலயணமப்பு LCV க்கோன மிக அதிக வருடோந்த வளர்ச்சி, MCV மற்றும் HCV 
ஆகியன முணைவய  3.5%, 2.5% கோைப்படும் நிணலயில் 4% ஆகும். ஆகவவ வியோபை 
வோகனகளுக்கு CV வளர்ச்சி வதீத்தில் மோற்ைங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டது. 

இதற்குரிய பகுதிகணள அட்டவணை இல் 7. 5 கோைலோம். 

 

 

அட்டவணை 7.5: அணமப்புக் கூட்டு 1, 2 மற்றும் 4 க்கோன நோளோந்த VKT 

குணைவோனணத தசய்’’ வபோக்குவைத்து தநரிசல் மோதிரி 
 அலகு 2021 2026 2036 

VKT     

PV NB Km 14,564,572 19,667,544 37,647,292 
PV B Km 2,126,751 3,077,440 6,108,509 
LCV Km 1,202,059 1,439,661 2,046,218 
MCV Km 5,427,723 6,334,658 8,500,242 

HCV Km 321,800 369,574 484,208 
Total Km 3,642,905 30,888,877 54,786,469 
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VKT 

பாதேக் கேவுகளுக்கான அறேடீுகள்     

PV NB Km 1,216,336 1,943,150 5,414,033 
PV B km 297,073 506,801 1,264,749 

LCV km 136,884 169,389 248,364 
MCV km 380,540 485,113 799,659 
HCV km 21,464 25,861 36,217 

பகுேி சமாத்ேம்  km 2,052,297 3,130,312 7,763,023 

மூலம் :   மத்ேிய அேிதேக பாதேக்கான சபாருைாோை முேற்கட்ட ஆய்வு , சமாைட்டுதே 
பல்கதலக்கழகம் 2016 

வோகன இயக்க தசலவோனது திட்டத்தில் போவிக்கப்படும் தவவ்வவறு வணகயோன வோகனங்களுக்கு 
தமோைட்டுணவ பல்கணலக்கழகம் 2016 னோல் தயோரிக்கப்பட்ட அைிக்ணகயிணன ணமயமோக தகோண்டு 
தயோரிக்கப்பட்ட அைிக்ணக  

அட்டேதை 7.6: சேவ்தேறு ோகனங்களுக்கான ோகன இயக்க சசலவு (VOC) 
               ேதக   VOC_அேிதேக பாதே  

(Rs./km) 
VOC_ அேிதேக பாதே 
ேதலயதமப்பு  (Rs /km) 

தனியோர் வோகனம் 25.9 28.8 

சோதோைை தனியோர் வோகனம் 25.9 28.8 

நடுத்தை வியோபோை  வோகனம் 39.1 47.1 

கனைக  வியோபோை  வோகனம் 56.8 68.4 

மூலம் :   மத்ேிய அேிதேக பாதேக்கான சபாருைாோை முேற்கட்ட ஆய்வு , சமாைட்டுதே 
பல்கதலக்கழகம் 2016 

 

வோகன இயக்க தசலவு மற்றும் வநை கைிப்பின் தபறுமதி ஆகியன வதசிய திட்டமிடல் 
திணைக்களத்தினோல் 2000 ம் ஆண்டு தயோரிக்கப்பட்ட  வபோக்குவைத்து பகுதிக்கு மக்களின் 
மூலதனம் எனும்   அைிக்ணகயில் தைப்பட்டதற்கு ஏற்ப தயோரிக்கப்பட்டது. அதிவவக போணதயில் 
குணைந்த தசோைதசோைப்பு தன்ணம கோைைமோக, வோகனங்களின் வநர்த்தன்ணம மற்றும் வழுக்கும் 
தன்ணம மற்றும் எரிதபோருள் போவணனத்தன்ணம ஆகியன வசமிக்கப்படுவதனோல்  வோகன 
வபோக்குவைத்து தசலவோனது குணைக்கப்படுகின்ைது. இது வபோன்ைததோரு கைிப்பிடவல வடக்கு 
அதிவவக போணதயின் கற்ணகயின் வபோதும் வமற்தகோள்ளப்பட்டது.      

7.2.3. தபாக்குேைத்து தெைத்ேிதன மீேப்படுத்ேல்  

வதசிய திட்டமிடல் திணைக்களத்தினோல் 2000 ம் ஆண்டு தயோரிக்கப்பட்ட  வபோக்குவைத்து 
பகுதிக்கு மக்களின் மூலதனம் எனும்   அைிக்ணகயிலிருந்து கைிக்கப்பட்ட வநைத்துக்கோன 
தபறுமதி கைிக்கப்பட்டது. 
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அட்டவணை 7.7: அடிமட்ட நிணலணமயின் வபோதோன  நோளந்த  VHT for base case and CEP 

மூல கற்தக  
 அலகு 2021 2026 2036 

VHT     
PV NB மைித்தியோலங்கள்  529,254 859,585 4,006,841 
PV B மைித்தியோலங்கள் 72,979 122,327 557,533 

LCV மைித்தியோலங்கள் 39,774 54,668 167,842 
MCV மைித்தியோலங்கள் 181,412 243,675 719,816 
HCV மைித்தியோலங்கள் 11,252 15,369 48,376 

Total மைித்தியோலங்கள் 834,671 1,295,623 5,500,408 

  மூலம் :   மத்ேிய அேிதேக பாதேக்கான சபாருைாோை முேற்கட்ட ஆய்வு , சமாைட்டுதே 
பல்கதலக்கழகம் 2016 

ேிட்ட கற்தக  
 அலகு 2021 2026 2036 

VHT     
PV NB மைித்தியோலங்கள் 511,943 824,567 3,508,220 
PV B மைித்தியோலங்கள் 70,072 115,971 484,390 

LCV மைித்தியோலங்கள் 38,222 51,819 144,181 
MCV மைித்தியோலங்கள் 176,027 233,483 618,227 

HCV மைித்தியோலங்கள் 10,845 14,557 41,076 
Total மைித்தியோலங்கள் 807,109 1,240,397 4,796,094 

  மூலம் :   மத்ேிய அேிதேக பாதேக்கான சபாருைாோை முேற்கட்ட ஆய்வு , சமாைட்டுதே 
பல்கதலக்கழகம் 2016 

 

 

அட்டேதை 7.8: ோகன ேதக மற்றும் உல்லாச தேதேக்க்கான தெைத்ேின் சபாருைாோை 
சபறுமேி(VOT)  

ேதக VOT (Rs./hr) 
வியோபோைம்ை தனியோர் வோகனங்கள்   407 
வியோபோை தனியோர் வோகனங்கள்   597 
வர்த்தக சிைிய ைக வோகனங்கள்  517 
வர்த்தக நடுத்தை  வோகனங்கள் 850 
வர்த்தக கனைக வோகனங்கள் 1,250 
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ேிபத்துக்களுக்கான சசலவுகதை தசமித்ேல்  

சோதோைை போணதயுடன் (A வணக) ஒப்பிடும் வபோது அதிவவக போணதயில் விபத்துக்களுக்கோன 
அளவுகள் குணைவோக கோைப்படுகின்ைது. தநடுஞ்சோணலகளில் உடற்போகங்கணள இழந்த 
விபத்துகள் வதீம் 0.12 விபத்துகள்/ mn veh-km ஆகவும் அதிவவக போணதயில் விபத்துகள் வதீம் 
0.05 விபத்துகள் /mn veh-km ஆகவும் அணமகின்ைது. உடற்போகங்கணள இழந்த விபத்துகளுக்கோன 
தபோருளோதோை தசலவோனது, இலங்ணகயின் தபரும்போன்ணமயோன தமோத்த தபோருளோதைோ 
தசலவிணன கோட்டி நிற்கின்ைது. வமலுமோக, அதிவவக போணதயின் ஏணனய விபத்துக்களுக்கு 
விபத்து வதீங்கள் கைிக்கப்படவில்ணல ( போதிப்புகள் மோத்திைம், ஆபத்தோன மற்றும் ஆபத்தற்ை) 
ஆகவவ, உடற்போகங்கணள இழக்கும் விபத்துகணள குைிப்பிட்டளவு குணைப்பவத இவ்வோய்வின் 
பிைதோன வநோக்கமோகும். வதசிய திட்டமிடல் அதிகோைசணபயின் அைிக்ணகக்கு இைங்க 
உடற்போகங்கணள இழந்த விபத்துகளுக்கோன தபோருளோதோை தபறுமதி 1.51 மில்லியன் ரூபோ  (199 
Rs.) மோறுபட்ட தபருமதியிளிருந்து தற்வபோணதய தபறுமதி   5.75 மில்லியன் ரூபோ ஆகும்.      

விபத்துக்களுக்கோன தசலவுகணள வசமிக்கும் முகமோக பயன்படுத்தப்படும் சமன்போடு கீவழ 
தைப்பட்டுள்ளது.   

       விபத்து தசலவு = வதீி வணகக்கோன தமோத்த 𝑉𝐾𝑇  ×  ∆ குைிப்பிட்ட வதீி வணகயில் வோகன  

                                                                                                                                                  𝑘𝑚 க்கோன விபத்து வதீம் × 𝑉𝐴          

 
VKT    = வோகனம் பயைம் தசய்த km  
∆ விபத்து வதீம் =அடி கற்ணக மற்றும் CEP ஆகியவற்றுக்கோன வோகனத்துக்கோன 

km க்கு விபத்து வதீம் 
VA    =விபத்தின் தபறுமதி   

விபத்து வதீத்துடனோன தைவுகள், தமோைட்டுணவ பல்கணலக்கழகத்தினோல் 2016ஆம் ஆண்டு 
கற்ணகயில் தபறுமதியிடப்பட்டது. 

சுமோர் 30 வருட கோலத்துக்கு தபருமதியிடப்பட்ட நன்ணமகள் கீவழ அட்டவணையில் 7.9 
தைப்பட்டுள்ளது  

 

அட்டேதை  7.9 : உத்தேசிப்பட்ட CEP இல்  2019-2048 காலத்துக்கு எேிர்வு கூறப்படும் 
ென்தமகைின் அைவு  

 

 

ென்தமகள்  ேற்தபாதேய சபறுமேி 
பில்லியன் ரூபா 

வோகன இயக்க தசலவு வசமிப்பு 101.11 
பயை வநைம் வசமிக்கப்படுதல் 568.40 
விபத்து தசலவு வசமிக்கப்படுதல் 9.43 

சமாத்ேம் 1,311,322.6 
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ஏதனய மேிப்பிடப்படாே ென்தமகள்  

இதற்கு வமலதிகமோக, CEP கட்டம்  I மற்றும்  II ஆகியவற்ைினோல் பின்வரும் நன்ணமகள் 
தபைப்படும், முழுணமயோன கற்ணகணய வமற்தகோள்ள தைவுகள் வபோதுமோனணவயோக இல்லோத 
கோைைத்தினோல் வைவுதசலவு ஆய்வுகள் வமற்தகோள்ளப்படவில்ணல  

அட்டேதை 7.10: ேிட்டத்ேினால் எேிர்பார்க்கப்படும் ஏதனய மேிப்பிடப்படாே 
ென்தமகள் 

ென்தமகள்  குறிப்புகள் 
கட்டுமான தெைத்ேிலான ென்தமகள்  
ததோழில்  (வநைடி  + மணைமுகம்) 

வநைடி மணைமுகம் 
இது CEP தபரியளவிலோன திட்டமோகும். இதன் 
மூலமோக கட்டுமோன கோலத்தில் பல்வவறு வணகயோன 
ஏைோளமோன வவணல வோய்ப்புகள் ஏற்படும் என 
எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது.  

திட்ட அமுலோக்கத்தின் பின்னைோன நன்ணமகள்  
தசோத்து வடீுகள் விற்று வோங்கல் திட்ட முடிவில் அப்பகுதியில் மற்றும் அதணன 

சூழவுள்ள பகுதிகளில் இட விற்று வோங்கல் விணலகள் 
உயர்வணடயும் என எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது.    

ததோழில் நன்ணமகள்  
வநைடி , மணைமுகம் 

திட்டம் CEP மூலமோக, போணதயிணன 
முகணமத்துவத்துக்கு தகோண்டு வருதல் மற்றும் 
பைோமரிப்பு வவணலகளினோல்  வமலதிகமோன 
வவணலவோய்ப்புகள் உருவோக்கப்படும்.   

ென்தம மற்றும் சசலவு ேிகிேத்ேிதன (BCR), NPV மற்றும்  IRR ஆகியேற்றிதன 
கைித்ேல்  

திட்ட முற்கோலத்தில் ஆைம்ப மூலதன தசலவோனது அதிகமோகும் (2014-2018). பின்னர் தபோதுமக்கள், 
சோதோைை சமூகம் மற்றும் இலங்ணக அைசோங்ம் இதன் மூலமோக நனணமயணடயும். இதில் BCR, 
NPV மற்றும் IRR ஆகியன பகுதி 7.3.1 மற்றும் 7.3.2 இல் கோட்டப்பட்ட  சமன்போடு மூலமோக 
கைிக்கப்படும். 

தற்வபோதுள்ள நிணலணமக்கு ஏற்ைவோறு (அடிமட்ட முணைணம) மற்றும் 3 உதவோத நிணலணமகள் 
குைித்து நன்ணம மற்றும் தசலவு விகிதம் கைிக்கப்படும். தற்வபோதுள்ள நிணலணமயின் 
அடிப்பணடயில் கழிவு வதீமோனது  தசலவு மற்றும் வருமதி ஆகிய இைண்டுக்கும் 7% ஆகும். பை 
நோட்டத்துக்கு ஏற்ப முப்பது வருடங்களுக்கு பின்வரும் கைிப்புகள் வமற்தகோள்ளப்பட்டுள்ளன. 
கைிக்கப்பட்ட BCR, NPV மற்றும் IRR தபறுமதிகள் அட்டவணை 7.11 இல் தைப்பட்டுள்ளது.    
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அட்டேதை 7.11: ECBA முடிவுகள்  

 

 

உைர்வுபூர்ேமான ஆய்வு  

உைர்வுபூர்வமோன ஆய்வோனது பின்வரும் படிமுணைகளில் வமற்தகோள்ளப்படும்    

 படிமுணை  1: நன்ணமகள் 20% ஆல் குணைக்கப்படும்  
 படிமுணை  2: தசலவுகள் 20% ஆல் அதிகரிக்கப்படும்  
 படிமுணை 3: தசலவுகள் 10% ஆல் அதிகரிக்கப்படும் மற்றும் நன்ணமகள் 10% ஆல்  

  குணைக்கப்படும்   

கைிக்கப்பட்ட BCR, NPV மற்றும் IRR தபறுமதிகள் அட்டவணை 7.12a-c. 

அட்டவணை 7.12a: CBA கற்தகயினால் தபைப்பட்ட BCR, NPV மற்றும் IRR தபறுமதிகள் 
படிமுணை 1 

வணக  தபறுமதி  

BCR 0.81 
NPV -LKR bn 120.82 
IRR 5.53% 

 

 
ேதக  

கழிக்கப்பட்ட சபறுமேி  
(பில்லியன் ரூபா) 

ென்தமகள்  
 வோகன இயக்க தசலவிணன 

வசமித்தல்  (VOC) 
101.11 

 பயை வநை தசலவிணன வசமித்தல்  568.40  
 விபத்துக்கோன தசலவிணன வசமித்தல்  9.43  

சமாத்ேம்  678.94 
Costs 

 கட்டுமோன தசலவுகள்  420.47 
 இயக்க தசலவுகள்  41.11 
 அபகரிப்பு தசலவுகள்   50.47 
 கோபனின் அளவிணன பின்வோங்கும் 

திைணமக்கோன தசலவு  
0.93 

 நில வோய்ப்புக்கோன தசலவு   138.48 
 சுற்ைோடல் முகோணமத்துவ தசலவு  1.29 

சமாத்ேம்  595.44 
முடிசேடுக்கும் சகாள்தக  
BCR 1.015 
NPV (பில்லியன் ரூபோ) 9.73 
IRR 7.10% 
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அட்டவணை 7.12b: CBA கற்ணகயினோல் தபைப்பட்ட BCR, NPV மற்றும் IRR தபறுமதிகள் படிமுணை 
2 

வணக  தபறுமதி  
BCR 0.84 
NPV -LKR bn 118.88 
IRR 5.82% 

அட்டவணை 7.12c: CBA கற்ணகயினோல் தபைப்பட்ட BCR, NPV மற்றும் IRR தபறுமதிகள் படிமுணை 
3 

வணக  தபறுமதி  
BCR 0.83 
NPV -LKR bn 119.85 
IRR 5.69% 

முடிவுகளும் பரிந்துதைகளும்  

அடிப்பணட கற்ணகயின் அடிப்பணடயில், திட்டமோனது எல்ணலயோக 9.73 பில்லியன் ரூபோ 
தபறுமதியோனது என கைிக்கப்பட்டுள்ளது. இது வமற்குைிப்பிட்ட படிமுணைகளின் படி NPV, IRR 
மற்றும் BCR ஆகிய தபறுமதிகள் அட்டவணை 7.12 (a, b, c) வதசிய தபோருளோதோை, மற்றும் 
சுற்ைோடல் நிணலயில் அவதோனிக்கும் வபோது திட்டமோனது நணடமுணைக்கு உகந்ததோக 
அணமயவில்ணல.  
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பிரிவு 8: முடிவுகளும், பரிந்துதைகளும்  

8.1. முடிவுகள்   

இக்கற்ணகயின் மூலமோக தபைப்பட்ட முடிவுகள் கீவழ தைப்பட்டுள்ளன;  

 இவ் EIA கற்ணகயோனது கடவத்ணத ததோடக்கம் தம்புள்ணள வணையோன CEP யின் கட்டம் 
1,2 மற்றும் 4 ஆகிய பகுதிகணள ஆய்ந்து நிற்கின்ைது. இவ் EIA கற்ணகயோனது கடவத்ணத 
ததோடக்கம் தம்புள்ணள, கடவத்ணத அணமப்பு மோறுணக தவிர்ந்த அம்வபபுஸ்ஸ ததோடுக்கும் 
போணத ஆகிய பகுதிகணள உள்ளடக்கியுள்ளது. இவ் அைிக்ணகயில் உத்வதசிக்கப்பட்ட 
திட்டத்தினோல் ஏற்படும் சுற்ைோடல் மற்றும் சமூக தணலயடீுகள் குைித்து 
ஆைோயப்பட்டுள்ளது.    
 

 இக்கற்ணகயிளிருந்து உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயோனது தவள்ள அபோயமுள்ள 
பள்ளப்பகுதிகள் மற்றும் வயல் நிலங்களினுடோகவும், பல்வவறு கோல்வோய்கள் மற்றும் 
ஏரிகள் ஆகியவற்ைிணனயும் உடறுத்து தசல்கின்ைது. வமலும், உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக 
போணதயோனது இயற்ணக, பகுதியளவு இயற்ணக மற்றும் மனிதர்களினோல் 
மோற்ைியணமக்கப்பட்ட பகுதிகளினுடோகவும் உடறுத்து தசல்கின்ைது. வமலும் இது 
எந்தவிதமோன வதசிய பூங்கோக்கள், சைைோலயங்கள் மற்றும் ஈை நிலங்களுக்கூடோவுகம் 
தசல்வதில்ணல. மோைோக சிைியளவோன கோட்டுப்பகுதிக்கு அருகோணமயில் தசல்கின்ைது. 
உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயோனது வமல் மோகோைம் கம்பகோ, வடவமல் மோகோைம் 
குருநோகல், சப்ைகமுவோ மோகோைம் வககோணல மற்றும் மத்திய மோகோைம் மோத்தணள 
ஆகிய நோன்கு நிர்வோக மோவட்டங்களினுடோக ஊடறுத்து தசல்கின்ைது. உள்ளடக்கியதோக 
அணமந்துள்ளது. இது மக்கள் ததோணக தசைிந்து கோைப்படும் 163 கிைோம வசணவயோளர் 
பிரிவுகணளயும் 18 பிவைதச தசயலகப் பிரிவுகணளயும் ஊடறுத்து தசல்கின்ைது.  
 

 உத்வதசிக்ப்பட்டுள்ள அதிவவக போணதயின் சுவட்டிணன அவதோனிப்பதன் மூலம் 
குைிப்பிட்ட திட்டம் மூலமோக குைிப்பிடத்தக்களவு தபளதீக, உயிரியல் மற்றும் சமூக 
தபோருளோதோை தோக்கங்கள் கோைப்படுவதோக EIA கற்ணகயின் மூலமோக அைிய முடிகின்ைது. 

 சதுப்பு  நிலங்கள், தநற்கோைிகள், ஏணனய  விவசோயக் கோைிகள் மற்றும் வடீ்டுத் 
வதோட்டங்கள் ஆகியவற்ைினுடோக அதிவவக வதீிச் சுவட்டிணன இடுவதன் மூலம் 
மீள்குடிவயற்ைத்திற்கோன வதணவயும் அல்லது HHs இன் தபளதீக இடப்தபயர்வும் 
வபோதியளவில் குணைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 நில அபகரிப்புகள், மக்கள் இடம்தபயர்தல் மற்றும் மீளக் குடியமர்த்தல் வபோன்ை 
கோைைங்களினோல் எதிைோன சமூக விணளவுகள் ஏற்படுகின்ைன. வமலும் 4557  கட்டுமோன 
அணமப்புகள் போதிக்கப்படுவவதோடு 75% (3438) மோனவர்களுக்கு நிணலயோன மோற்று பகுதிகள் 
வதணவப்படும்.  ஏைக்குணைய 489 கிைோமங்கள்  அல்லது கிைோம குழுக்கள் அவர்களின் 
அணமவிடங்களுக்கினங்க இவ் உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினோல் போதிப்பணடவர். மீள் 
குடியமர்த்தல், மீண்டும் பழக்கப்படுதல், மீளக் கட்டியணமத்தல், மற்றும் போதிக்கப்பட்ட 
மக்கணள புதிய அதிவவக போணதக்கு அருகோணமயில் தபோருத்தமோன  இடங்களுக்கு  
மோற்றுதல் வபோன்ை நீண்டகோல மோற்ைங்கள் வதணவயோக உள்ளது.    
 

 இதன் தவளிப்போடுகள் வருமோனம், வோழ்வோதோைம், மனநிணல ஆகியவற்ைில் போதிப்பிணன 
ஏற்படுத்துவவதோடு, நன்ைோக வோழும் குடும்பங்களில் வநைடியோக போதிப்பிணன ஏற்படுத்தும். 
வமலும், உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீியோனது போடசோணலகள், மத வழிபோட்டுத் தளங்கள் 
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ஆகியவற்றுக்கு அருகில் தசல்கின்ைணமயினோல், திட்ட முடிவுக்கு அதிவவக 
போணதயினோல் பின்னர் குைிப்பிடத்தக்களவு போதிப்புகள் இல்ணல.    
 

 இக்கற்ணகயிலிருந்து உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக போணதயோனது தவள்ள அபோயமுள்ள 
பள்ளப்பகுதிகள் மற்றும் வயல் நிலங்களினுடோகவும், பல்வவறு கோல்வோய்கள் மற்றும் 
ஏரிகள் ஆகியவற்ைிணனயும் உடறுத்து தசல்கின்ைது. இதன் கோைைமோக நீரியல் 
தோக்கங்கள் ஏற்படக் கூடும். திட்ட எல்ணலப் பகுதியினுள் கோைப்படும் சிைியளவோன 
குளங்கள் போதிக்கப்படுவவதோடு, வயல் நிலங்களும் போதிப்பணடயும். இருந்து அதிவவக 
போணத இயக்க நிணலயிலும் இரு மருங்கிலுமுள்ள வயல் நிலங்கள் தநற்தசய்ணகக்கோக 
பயன்படுத்தப்படும். (உ+ம் ததற்கு அதிவவக போணத) தனியோன வயல் நிலங்களுக்கு 
நீர்ப்போசன வசதிகணள ஏற்படுத்துவதில் தற்கோலிகமோன போதிப்புகள் ஏற்படலோம்.] 
 

  கட்டுமோனக் கோலத்தில் வளியின் தன்ணம, ஒலி மற்றும் அதிர்வுகளினோல் 
குடிவயற்ைங்கள் போதிப்பணடதல், போதிப்புக்குரிய பகுதிகள், ததோல்தபோருள் முக்கியத்துவம் 
வோய்ந்த பகுதிகள்,  சூழலியல் ஆகியன குைித்து கவனம் தசலுத்தப்படும். ஒலி 
ததோடர்போன பிைச்சணனகள் இயக்க நிணலயிலும் ததோடர்ந்து கோைப்படும். கட்டுமோன 
கோலத்தில் படிவுகளுடன் கூடிய வடிந்வதோடும் நீைோனது நீர் நிணலகணள 
தசன்ைணடவதனோல் போதிப்புகள் ஏற்படும். 
 

 கோட்டுப் பகுதிகள் மற்றும் இயற்ணக வோழிடம் மற்றும் இனங்கள் ஆகியன போதிப்பணடயும். 
இதன் மூலமோக 1. மீரிகம தகோஸ் கோடு, இது ஒரு இயற்ணக கோடோகும். ஏைக்குணைய 0.67 
தெக்தடயர் பைப்புணடயது. இதில் 57.9 தெக்தடயர் அளவோன பகுதி நிைந்தைமோக 
போதிப்பணடயும். உத்வதசிக்கப்பட்ட ததோடுக்கும் போணதயோனது இைண்டு பகுதிகளோக பிரிந்து 
தசல்லும் இது ஏைத்தள 30 மற்றும்  27 தெக்தடயர்களோகும். 2. வவைகலகந்த கோடு, 
தமோத்த பைப்பிலிருந்து 164 தெக்தடயர், 1.5 தெக்தடயர் அளவோன பகுதியிணன 
நிைந்தைமோக இழப்பவதோடு, இதில் துண்டுகள் எதுவும் இல்ணல. அதிவவக போணதயின் 
கோைைமோக வன விலங்குகளின் நடமோட்டத்தில் போதிப்புகள் ஏற்படும். 3. கிரிதிதகோள்ள 
கோடு, உயிரினங்களுக்கு நீரிணன வழங்கும் தததுறு ஓயவினோல் எல்ணலப்படுத்தப்பட்ட 
மதகோெைியினோல் ஆன இயற்ணகக்கோடு ஆகும். CEP யோனது ஆற்ைின் ஓைப் 
பகுதியினுடோக ஒடுங்கிய கோட்டுப் பகுதியிணன உள்ளடக்கியதோக தசல்கின்ைது. இதனோல் 
இப்பகுதியில் உள்ள விலங்கு இனங்கள் போதிக்கப்படுவவதோடு, பம்பைகந்த வனப் 
பிைவதசத்தில் ஒரு சிைிய பகுதி இழக்கப்படும். 
 

 இவ் எதிைோன விணளவுகளுக்கு அப்போலும், உள்ளூர் மற்றும் வதசிய மட்டங்களில் 
பல்வவறு நன்ணமயோன விணளவுகளும் ஏற்படுகின்ைன. இருந்தும் இத்திட்டத்தினோல் 
வோழ்க்ணகத் தைத்திணன உயர்த்துதல் ததோடர்பில் அப்பகுதி சமூகத்தினருக்கு திட்ட 
அமுலோக்கல் ததோடர்பில் எதிர்ப்புகள் முழுணமயோக இருக்கவில்ணல.   
 

 திட்டத்தினோல் போதிக்கப்படும் சமுகத்தினருக்கு நஷ்டஈடுகள், மீள் குடிவயற்ைம் தங்களது 
வோல்வோதைத்திணன உயர்த்தல் ததோடர்பில், நியோயமோன முணையில்  RDA வநைடியோக 
தணலயிட வவண்டுதமன  போதிக்கப்பட்ட மக்கள் எதிர்போர்க்கின்ைனர். இணவ கட்டுமோன 
வவணலகளுக்கு முன்னைோகவவ நிணைவவற்ைப்படும்.  

 நீரின் பின் தோக்க விணளவிணன குணைப்பதற்கோக வமம்போலங்கள் மற்றும் தபட்டி 
கல்தவட்டுக்கள் வபோன்ைன அணமக்கப்படும். வமலும், EIA  இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளவோறு 
வமலதிகமோக வடிகோல் மற்றும் நீர்நிணலயியல் தோக்கங்கணள தைிப்பு நடவடிக்ணககளும் 
முன்தனடுக்கப்படும்.  
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 தோக்க விணளவுகள் அதிகமோக ஏற்படும் பகுதிகளுக்கு விரிவோன தோக்க குணைப்பு 

அணமப்புகள் உருவோக்கப்படும். அத்துடன், தோக்க விணளவுகள் அதிகமோக ஏற்படும் 
பகுதிகணள திட்டத்திலிருந்து நீக்குவவத சிைந்த முணையோகும். இது தசலவு கூடியதோக 
அணமவதனோல் எந்வநைங்களிலும் சரிவைோது. சில இடங்களில் விலங்குகள் 
நடமோடுவதற்கோக கீழோன மற்றும் வமலோன போலங்கள் அணமக்கப்படும். இது ததோடர்பில் 
இறுதி அணமப்பு விரிவோக்கலின் தபோது முடிவுகள் எடுக்கப்படும். 
 

 இதிலிருந்து தபரும்போலோன எதிைோன தோக்கங்கள் பல்வவறு தைிப்பு நடவடிக்ணககணளப் 
பயன்படுத்தி தைிக்கப்படக் கூடியணவயோக அணமந்துள்ளது  
 

 நீட்டப்பட்ட தசலவு வருமோன ஆய்வைிக்ணக (ECBA) மூலமோக, திட்ட அமுலோக்கலுக்கு 
சோதகமோக நியம தசலவு கருவிகணளப் பயன்படுத்தி தோக்கங்கள் இனங்கோைப்படும். 
 

 முழு CEPயும் அமுலோக்கபட்டதன் பின்னர், நோட்டின் தணலணமயகத்தின் 
தபோருளோதோைமோனது மத்தி, வடக்கு மற்றும் கிழக்கு ஆகிய பகுதிகளுக்கும் 
ததோடர்போக்கப்படும். இதன் கோைைமோக அைசினோல் குறுகிய வருட கோலத்தில் நோட்டின் 
நீண்டுநிணலதபரும் தன்ணமயிணன அணடய உதவியோக அணமயும்.    
 

 உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினோல் ஏற்படும் எதிைோன தோக்கங்கணள தைிப்பு 
நடவடிக்ணககணள பயன்படுத்தி குணைக்கலோம் என இவ் EIA கற்ணகயின் மூலமோக 
முடிவுக்கு வைலோம்.  வமலும் EMP  மற்றும் EMoP மூலமோக தைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
முணையோக ணகயோளப்படுகின்ைனவோ என்பதணன உறுதி தசய்தல் அவசியமோகும். வமலும், 
திட்டத்தினோல் ஏற்படும் சிைியளவோன சுற்ைோடல் தோக்கங்கள் குைிக்கப்படுவது ததோடர்பில் 
ததோடர்ந்தும் கண்கோைிக்கப்படும்.   

8.2. பரிந்துதைகள்   

கற்ணகயின் மூலம் தபைப்பட்ட பரிந்துணைகள்,  

 அணனத்து தைிப்பு நடவடிக்ணககள் மற்றும் சுற்ைோடல் கண்கோைிப்பு நடவடிக்ணககள் 
மற்றும் முகோணமத்துவ நடவடிக்ணககள் ஆகியன பரிந்துணைகளோக கருதப்படுகின்ைன. 
 

 நில அபகரிப்பு மற்றும் மீள் குடிவயற்ைம் வபோன்ை தசயற்போடுகளுக்கோக, சமூக 
தோக்கங்கணள குணைக்கும் தபோருட்டு விவசட கவனம் தசலுத்தப்படும் 
 

 மீள் குடியமர்த்தல் மற்றும் நஷ்டஈடு வழங்கும் நடவடிக்ணககள் எந்தவிதமோன 
தோமதமுமின்ைி, பங்குதோைர்கள் மற்றும் அதற்குரிய நிறுவகங்களுடன் இணைந்து, 
விவசடமோக பிைவதச தசயலோளர் பிரிவுகளுடன் இணைந்து உடனடியோக தசயற்படுத்தப்பட 
வவண்டும்.  
 

 நீரியல் மோதிரிப்படுத்தல் வமற்தகோள்ளப்படும் வடிவங்கள் மற்றும் கட்ணடமப்புக்களின் 
அணமவிடங்கள் இனங்கோைப்பட்டு இருந்தும் ஆற்றுப்படுக்ணக  மட்டங்கள் மற்றும் 
போய்வு மண்டல தகவல்கள் வபோன்ை கூடியளவு சரியோன தகவல்களுடன் விரிவோன 
வடிணவமப்புக்கட்டத்தின் வபோது இவ் வடிணவமப்புக்கள் மீளோய்வு தசய்யப்படல் 
முக்கியமோனது. அத்தணகய அணைகுணையோன கட்டணமப்பு வடிணவமப்புக்களில் 
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கூடுதலோன சரியோன தபறுவபறுகணள வழங்கும். வமம்போலப் போணத அணமத்தலின் நீளம் 
மற்றும் அணமவிடம் மற்றும் அத்ணதகய நிர்மோைத்தின் தசலவு ஆகியவற்ைில் சமநிணல 
ஒன்று வதணவப்படுத்தப்படும் வமம்போலப் போணதப் பிரிவுகளின் விடயத்தில் இது குைிப்போக 
முக்கியத்துவமுடயது. 
 

 தசயல்திட்டப் பிவைதசத்தில் ஏற்கனவவயுள்ள நீர்ப்போசன கோல்வோய்கள் மற்றும் 
வடிகோணலமப்பு வசதிகள் பைோமரிக்கப்படுவது என்பது சமனோன முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது. 
இதன்படி  நீர்ப்போசனத் திணைக்களம், இலங்ணக கோைி மீட்பு  மற்றும் அபிவிருத்திக் 
கூட்டுத்தோபனம் மற்றும் கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் ஆகியவற்ைின் பலம் 
விதித்துணைக்கப்பட்ட வதணதவப்போடுகணள தசயல்திட்டத்தின் விரிவோன வடிவணமப்புகள் 
மற்றும் ஒப்பந்த ஆவைங்கள் ஆகியவற்றுக்குள் கருத்திற்தகோள்ளுதல் முக்கியமோனது 
 

 தசயல்திட்டத்திற்கோன EMP மற்றும் EMoP ஆகியன விரிவோன வடிணவமப்புக் கட்டத்தில் 
இற்ணைப்படுத்தப்பட்ட உரிய வகள்வி ஆவைங்களுக்கு இணனக்கப்படுகின்ைது என்பம் 
பரிந்துணைக்கப்பட்டுள்ளது. 


