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ெிதறதவற்று சாைாம்சம் 
 

இலங்கக அரசு மத்திய கடுகதிப்பாகதயிகன கடவத்த இருந்து தம்புள்கள வகர 
பபாதுபெற இருந்து கலபகதற வகரயான  கடுகதிப்பாகத இகைப்கப நிர்மாைிக்க 
முடிவு பசய்துள்ளது. மத்திய கடுகதிப்பாகத திட்டம் (CEP) நான்கு (4) பிரிவுகளாக 
வகுக்கப்பட்டுள்ளது  அகவ பின்வருமாறு: 

• பிரிவு 1 - மீரிகமம் - கடவத்கத , சுமார் 37.0 கி.மீ. நீளம் 

• பிரிவு 2 – குருைாககல -  மீரிகமம், சுமார் 39.7km நீளம் 

      அம்வபபுஸ்ஸ - மீரிகமம் - சுமார் 9.1 கி.மீ. நீளம் 

• பிரிவு 3  - பபாதுபெற   - கலபகதற , சுமார் 32.5km நீளம் 

• பிரிவு 4 - தம்புள்கள  - குருநாகல், சுமார் 60.3 கி.மீ. நீளம் 

 

வதசிய சுற்றாடல் சட்டம் (NEA) மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புகடய சட்டத்தின் சரத்துகளின் 
கீழ் வபான்று வதீி நிர்மாைிப்புக்கான ஏகனய சட்டம் மற்றும் பகாள்கககள் என்பனவற்கற 
உறுதி பசய்யும் பபாருட்டு, சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்ககயுடன் சுற்றாடல் 
முகாகமத்துவம் மற்றும் கண்காைிப்பு திட்டம் ஒரு (EMMP) தயாரிக்கப்பட வவண்டும்.   

 

பபாதுபெற - கலபகதற வகர. 32.5 கி.மீ பிரிவு 3 க்கு இவ் சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) 
அறிக்கக மதிப்படீு அறிக்கக தயாரிக்கப்பட்டது. சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்கக 
CEP கடவத்த - தம்புள்கள   வதீி  பிரிவுகள் 1,2 மற்றும் 4 க்கு தயாரிக்கப்படுவது. இந்த 
சு.தா.ம. வநாக்கம் பபாதுபெற இருந்து கலபகதற  வகர முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக 
நகடபாகதயிகன உள்ளடக்கியது. பசயற்திட்டத்துக்கான நிலம் வவறு பல அனுமதிகள் 
பரந்த அளவிற்கு உள்ளடக்குகிறதுடன் இவற்றில் பல அனுமதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ள 
வவகளயில்  சில இன்னும் நிலுகவயில் உள்ளது. CEP பிரிவு 3 நான்கு வழி 

பசல்வழிகளுடன் பபாதுபெற - கலபகதற Ch 0+000  இல் பதாடங்கி  (A10 வதீி) Ch 
32+487 முடிவகடகிறது இதன் நீளம் அண்ைளவாக 32.5km  ஆகும். அதிவவகபாகத  
பபாதுபெற இருந்து கலபகதற  வகர இயக்க வவகம் 100 கிமீ / மைி ஆகும். அது 
பபாதுபெற  - கலபகதற (Ch, 0 + 000), A6 மற்றும் பரிமாற்றம் (Ch: 4 + 700), ரம்புக்கன (Ch 
13 + 900) மற்றும் (Ch 32 + 487) Mfpa  நான்கு பரிமாற்றுகின்ற இடங்ககள பகாண்டுள்ளது. 
பன்னிரண்டு (12) முக்கிய பாலங்கள், மற்றும் உயர்பாலம் பதிவனழு (17) என்பன;  றபுக்கண் 
ஓயா, குடா ஓயா மற்றும் பகாஸ்பபாது ஓயா ஆகிய மூன்று முக்கிய ஆறுகள் 
பவள்ளச்சமபவளி முழுவதும் உள்ளன. 106 மதகுகள் நடுத்தர / சிறு நீவராகடகள் மற்றும் 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற) 2 

இருபத்து மூன்று (23)  நீர்பாசன கால்வாய்கள் 3  சுரங்கப்பாகதகள், 14 வமம்பாலம்  
உள்ளூர் வதீிகள் முழுவதும் மற்றும் மூன்று (3) சுரங்கங்கள் அகமக்கப்பட உள்ளன. இந்த 
கட்டகமப்புகள் சில அதிவவக பாகதகய கடக்க பாதசாரிகள் பயன்படுத்த முடியும். 3 
சுரங்கப்பாகத பிரிவுகள், சுரங்கம் 1 (Ch 15 + 120 - 15 + 410 - 290 மீ), சுரங்கம் 2 (Ch 23 + 430 
- 23 + 630 - 200m) மற்றும் சுரங்கம் 3 (Ch 27 + 490 - 27 + 725 - 235m)  ஒவ்பவாரு இரண்டு 
பாகதகளுக்கும் இரட்கடச் சுரங்கங்களாக அகமயும். 

 
பமாத்த பவட்டு நீளம் 9.6km km அவதசமயம் பமாத்த நிரப்பு நீளம் சுமார் 17.4km ஆக  
உள்ளது. 

 

கடுகதிப்பாகத பபாதுவாக தனிப்பட்ட நபர்களுக்கு  பசாந்தமான நிலங்கள் வழியாக 
பசல்கிற வவகளயில் விதிவிலக்காக    சில அரச காைிகள் ஊடாகவும் பசல்கின்றது. 
நிலம் சுவிகரிப்பு சட்டம், 1950 கீழ் பபறப்படும். திட்டத்கத ஆரம்பிப்பதற்கு முன் சுவிகரிப்பு 
பூர்த்தி பசய்யப்படும். அதிவவக பாகதயில் உயர்பாலம், பாலங்கள், மதகுகள், பூமியில் 
embankments நிரப்ப உயர்ந்த அகமப்புக்கள் அகமக்கப்படும். கட்டுமான பைி கனரக 
இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் பயன்படுத்தி வமற்பகாள்ளப்படும். CEP க்கான பமாத்த 
பசலவனீம்  அண்ைளவாக 445,30 பில்லியன் இலங்கக ரூபா ஆகும். CEP பிரிவு 3 க்கான 
பமாத்த திட்ட பசலவு அண்ைளவாக 94.7 பில்லியன் ரூபா இருக்கும்.) 

விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றாடல்  

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு தயாரிக்கும் வபாது மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகபயினால் 
வழங்கப்பட்ட விசாரகய நியதிகளில் (TOR) ஆய்வு பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்ட பகுதிகள் 
கருதப்படுகிறது. முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத பரிமாற்றுகின்ற  இடம் என்பன 
அகமந்துள்ள பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் வழங்கப்பட்டது. பபௌதீக 
உயிரியல் மற்றும் சமூக பபாருளாதார சூழலில் அடிப்பகட நிகலமகள் பற்றிய மதிப்படீு 
நடத்தப்பட்டது.வமலும் சுமார் 1 கி.மீ. உள்ள அகனத்து முக்கிய பகுதிகளில்  மதிப்படீு 
உட்படுத்தப்பட்டது. 

முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக ஈர வலயத்தில் மற்றும் இகடநிகல மண்டலம் வழியாக 
பசல்கிறது. இது நகர்ப்புற குடிவயற்றங்கள் (பபாதுபெற மற்றும் கலபகதற) பகாண்டது 
ஒரு பகுதியில் அகமந்துள்ளது, பபரி-நகர்ப்புற வபான்ற ஆறுகள் குடிவயற்றங்கள் மற்றும் 
கிராமப்புற பகுதிகளில், சிதறியுள்ள காடுகள், ஆற்றங்ககர தாவரங்கள், ராக் பாகறகளுக்கு, 
பநல் வயல்கள், பதன்கன மற்றும் பிற பயிர்ச்பசய்ககககளக், வடீ்டு வதாட்டங்களில், 
வடிகால் நிறுவனங்கள் , நீவராகடகள், மற்றும் பாசன கால்வாய்கள். கூடுதலாக அது 
நீவராகடகள் மற்றும் கால்வாய்கள் அல்லது அவர்களுக்கு பநருக்கமான ரன்கள் றபுக்கண் 
ஓயா, குடா ஓயா மற்றும் பகாஸ்பபாது ஓயா உட்பட பல கடந்து. முன்பமாழியப்பட்ட 
அதிவவக ஒரு ஒலி அடித்தள பாகற மீது அகமந்துள்ள மற்றும் நிலச்சரிவு காரைமாக 
பிளாட் மற்றும் குகறந்த வமற்பரப்பில் undulations ஆதிக்க இல்கல. முன்பமாழியப்பட்ட 
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அதிவவக புவியியல் விசாரகைகள் நிலம் சப்சிடன்ஸ் இருந்து குகறந்த அச்சுறுத்தல்கள் 
குறிப்பிடுகின்றன. காற்று தரம், இகரச்சல் அளவுகள் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள் வபான்ற 
அதிவவக பிரிவில் சுவடு மீது வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களில் அளவிடப்படுகிறது 
வபஸ்கலகனயும் அளவுருக்கள் மிகவும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகப தரங்கள் உள்ள 
இருந்தன. 

முன்பமாழியப்பட்ட பாகத இயற்கக, அகர இயற்கக மற்றும் மனிதனால் மாற்றம் 
பசய்யப்பட்ட பிரவதசம் இயற்கக வவளாண்கம சுற்றாடல் மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்களில் 
வபான்ற பல்வவறு இடங்கள் ஊடாக உத்வதச திட்டம் பசல்கிறது. இது ஒரு சில வன 
இகைப்பின் வழியாகவும் பசல்கிறது. ஆனால் எந்த வதசிய பூங்காக்கள், சரைாலயங்கள் 
அல்லது விரகடனப்படுத்தப்பட்ட ஈரமான நிலங்களில் வநரடியாக பயைிக்க வில்கல. வன 
விலங்குகள் (எதா. யாகனகள்) இடம் பபயரும் பாகதகள் ஆய்வு பகுதியில் இல்கல. 

 

உத்வதசிக்கப்ட்ட பசயற்திட்டம் 3 நிர்வாக மாவட்டங்களான   குருநாகல், வககாகல, 
மற்றும் கண்டி என்பனவற்றின் ஊடாக பசல்கின்றது. அது அந்த மாவட்டங்களில் உள்ள 4 
பிரவதச பசயலகங்ககளயும் 38 கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் மூலம் பசல்லும். 
குடிவயற்றங்கள் பபரும்பான்கமயான கிராமப்புறமானது ஆனால் நகரமயமாக்கல் மற்றும் 
உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் நவனீமயமாக்கல் விரிவாக்கம் மிகவும் பவளிப்படுத்துவதாகவும் 
உள்ளது இப் பகுதியில் பபாருளாதார வளர்ச்சி நன்கு பதளிவாக உள்ளது என்றாலும், 
மக்கள் பதாககயில் கைிசமான ஒரு பகுதினர் வறுகமயினால்  பாதிக்கப்படுகின்றனர். 

 
எேிர்பார்க்கப்பட்ட ோக்கங்கள் மற்றும் ோக்கங்கதள ேவிர்க்கும் ெடவடிக்தககள் 

தாயம் மூலம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அம்சங்கள் நிரியல், சமூகக் கலாசார அம்சங்கள் 
மற்றும் சூழியல் வநாக்குகள் அகடயாளம் காைப்பட்ன. உத்வதச திட்ட நடவடிக்கககளில் 
இருந்து எதிர்பார்க்கப்பட்ட முக்கிய தாக்கங்கள் மற்றும் தாக்கத்கத குகறக்கும் 
வழிமுகறகள்  சுருக்கமாக அட்டவகை அ இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 
முன்பமாழியப்பட்ட வதீியின் சில பிரிவுகள் பசங்குத்தான மகல சரிவுகளில் 
பசல்வதனால் நில, ஸ்திரத்தன்கமயில் தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும் 
என கருதலாம். சரியான தாக்கத்கத குகறக்கும் நடவடிக்ககககள எடுத்தாலின்றி 
வதீி பவட்டுக்கள் மற்றும் சாத்தியமான நிலம் சப்சிடன்ஸ் வசர்த்து நிலத்கத 
சரிவுகள் அதிகரிக்க முடியும். 

இது வடிவகமப்பு நிகலயில் கருதப்படுகிறதுடன் நிகலயான சரிவுகளில் 
வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான நிகல வழிகாட்டல் திட்டம் வதசிய கட்டிட 
ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வதீி பவட்டுக்கள் சரியான 
வமற்பார்கவயுடன் சாய்வு உறுதித்தன்கம நுட்பங்களின் கீழ் வதகவயான வபாது 
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பசயல்படுத்தப்படும். நிவாரை வடிகால்கள், அருவிகள், கூழ் ஏற்றம், 
இரும்புக்கம்பிகள் மற்றும் ராக் வபால்டிங் நடவடிக்ககககள எடுக்கப்படுவதுடன் 
இயற்கக நிலச்சரிவு வாய்ப்புள்ள இடங்களில் உறுதிப்படுத்தப்பட வவண்டும். 
கட்டுமானத்தின் பின்னர் வதீி சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் அடிக்கடி கண்காைிக்க 
இருக்கும். 

பசயற்திட்டம் பநல் வயல்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் ஊடாக கைிசமான 
அளவிற்குபசல்வதனால் கட்டுமானம் பதாடர்பான நடவடிக்கககளால்  ஏற்படும் பாசன 
கால்வாய்கள் நீவராட்ட வடிவங்கள் பவள்ளம், மற்றும் இகடயூறு வபான்ற சம்பவங்கள் 
அதிகரித்து குறிப்பிடத்தக்க நீரியல் தாக்கங்கள் உருவாகும். பல தாக்கத்கத குகறக்கும் 
வழிமுகறகள்  நடவடிக்ககககள வடிவகமப்பு மூலம் வமற்பகாள்ளப்படும் வமலும் 
கட்டுமானம் வறட்சியான  காலத்தில் வமற்பகாள்ள உறுதி பசய்யப்படும். பவள்ளம் 
தாக்கங்கள் றபுக்கண் ஓயா, குடா ஓயா மற்றும் பகாஸ்பபாது ஓயாவின் பவள்ளச்சமபவளி 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பநல் பகுதிகளில் உள்ள சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் 
பபரும்பாலானகவ பாதிக்கப்படும் மற்றும் சில வயல் காைிககள இழக்கவவண்டி ஏற்படும். 
வமலும் தனிகமப்படுத்தப்பட்ட வயல் நிலங்களுக்கு நீர்பாசனம் ஒதுக்கீடு பதாடர்பாக 
தற்காலிக பிரச்சிகனகள் இருக்க முடியும். 

 
நீரியல் அல்லது வடிகால் தாக்கங்கள் மிக உயர்பாலம், பபரிய பபட்டி மதகுகள் தாக்கத்கத 
குகறக்க வடிவகமத்தல் மூலம் குகறக்க முடியும். அதிவவக பாகத இருபுறங்களிலும் 
பநற்பசய்கக தகடயின்றி வமற்பகாள்ளப்படும். நீர்பாசன பிரச்சிகனகள் தாக்கங்கள் 
கூடுதல் கவபமடுத்து தளத்தில் குறிப்பிட்ட திறப்புககள வழங்குவதன் மூலம் தைிக்கலாம். 

 
 நிலத்கத சுவிகரிப்பது விகளவாக சுற்றியுள்ள சமூகத்தின் வாழ்வாதாரத்தில்  
குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கட்டுமான பதாடர்பான சமூக தாக்கங்கள் 
தற்காலிகமானதாக இருக்கும். மக்களின் வாழ்வாதாரத்தின் மீது மீள்குடிவயற்ற தாக்கங்கள் 
வநர்மகற மற்றும் எதிர்மகறயாகிய  இரண்டும் ஏற்படும். ஆர்டிஏவில்  PMU மூலம் 
பாதிக்கப்பட்ட குழுக்கள் குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுடன் ஆவலாசகன 
பசய்யப்பட்டு நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக இடமாற்றம்பதாடர்பில் இந்த பிரச்சகனக்கு தீர்வு 
காை விரிவான மீள்குடிவயற்ற திட்டம் (RAP) தயாராகி வருகிறது. கிராமவாசிகள் சில 
இடங்களில் அதிவவக பாகத யிகன கடக்க முடியாமல் வபாகலாம், மனித வாழ்விடம் 
துண்டாக்கம் ஏற்படும். அணுகல் பிரச்சிகனகள் இருக்கும். பிராந்திய மற்றும் வதசிய 
அபிவிருத்தியின் பபாருட்டு மக்கள் தங்கள் நிலங்ககள வழங்க தயாராக இருக்கிறார்கள் 
அதிவவக பாகத CEP பிரிவு 3 பதாடர்பில் தீவிர எதிர்ப்பு -உைர்வுகள் பதளிவாகத் இல்கல. 
இடம்பபயர்ந்து சமூகத்தின் சில உறுப்பினர்களுக்கு தற்காலிக உளவியல் தாக்கங்கள் 
இருக்க முடியும். 
 
 
நிலம் சுவிகரிப்பு பிறகு, மக்கள் தங்கள் பசாந்த காைியில் மீதமுள்ள வளாகத்தில் அல்லது 
தங்கள் பழக்கமான எளிய வாழ்வாதார முகற பதாந்தரவு இல்லாமல் தங்கள் இடத்தில் 
மீள்குடிவயற்றம் பசய்ய  எதிர்பார்க்கின்றனர். பை இழப்படீு மற்றும் பபாருத்தமான  
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மீள்குடிவயற்றம் தளங்கள் (குடியமர தயாராக இருக்கும் குழுக்கள்) சமூக பாதிப்புக்ககள 
கட்டுப்படுத்துவதற்குத் பசயல்படுத்தப்படும். முக்கிய மட்டுப்படுத்தல் நடவடிக்ககயின் 
இருக்கும் தற்வபாகதய பகாள்கககள் படி மீள்குடிவயற்ற 
பகாடுப்பனவு.வழங்கப்படும்.பபாருத்தமான மீள்குடிவேற்ற நிலங்களில் பிரவதச 
பசயலகங்களினால் இனங்காைப்பட்டுள்ளன 

 
Siyambalangamuwa வன வளத்தில் மகறமுகமாக பாதிப்பு மற்றும் வதீி பலி ஆபத்து மூலம் 
விலங்கினங்களின் இகடயூறு விகளவாக தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. Siyamblangamuwa 
காடு சாத்தியமான மகறமுக தாக்கங்ககள தவிர்க்க  தகரசார் விலங்கினங்களுக்காக 
முன்பமாழியப்பட்ட சுரங்கப்பாகதகள் மூலம் தைிக்கலாம், மற்றும் விருட்ச பாலங்கள் 
காட்டில் இகைப்பு இருந்து மற்பறாரு காட்டிற்கு பசல்ல அகமக்கப்படும். 

 
பசயற்திட்டம் காரைமாக பாடசாகலகள் மற்றும் வகாயில்கள்வபான்றவற்றில் தாக்கம் 
ஏற்படாது. என்றாலும், கலபகதற பகுதியில் மருத்துவமகன, நீதிமன்றங்கள் மற்றும் 
பாடசாகலகள் என்பன சத்த்த்தினால் எளிதில் பாதிப்பகடய்ம்.  அதிவவகபாகத 
பாடசாகலகள், மருத்துவமகன மற்றும் நீதிமன்றம் என்பனவற்றுக்கு மிகவும் பநருக்கமாக 
கடந்து பசல்வது வபாது சத்தம் தகட கலபகதற பகுதியில் முன்பமாழியப்பட்டுள்ளது. மற்ற 
வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒலி தகடகள் அதிக வபாக்குவரத்து இகரச்சல் அளவுகள் 
காரைமாக பசயல்பாட்டு பிரிவு கட்டத்தில் (உதா. 2020 பின்பு) வதகவப்படும். 

பசயற்திட்ட பிரவதசத்துக்கு அருவக உள்ள சில கிைறுகள் நிலத்தடி நீர் நிகலகள் 
கட்டுமானத்தின் வபாது பாதிக்கப்படும். 

வரவு பசலவு விகிதம் (பிசிஆர்) பிரிவு 1, 2 மற்றும் CEP 4 விட  CEP 3 ஆம் பிரிவுக்கு 1.9 
விட அதிகமாக உள்ளன சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்ககயின்  ஒட்டுபமாத்த 
கண்டுபிடிப்புகள் பரிசீலித்து, திட்டத்கத பசயல்படுத்த தடுப்பு நடவடிக்ககககள,  
மீள்குடிவயற்ற திட்டம் (RAP) மற்றும் சுற்றாடல் கண்காைிப்பு மற்றும் முகாகமத்துவம் 
திட்டங்கள் என்பனவற்கற ககடப்பிடித்து வமற்பகாள்ள பரிந்துகரக்கப்படுகிறது,. சுற்றாடல் 
முகாகமத்துவம் திட்டம் வமம்படுத்தப்பட்டு  ஒப்பந்த ஆவைங்களில் வசர்க்கப்பட 
வவண்டும். 

அட்டவகை அ: உத்வதசிக்கப்ப்ட பசயற்திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட முக்கிய 
தாக்கங்கள்  மற்றும் தாக்கத்கத குகறக்கும் வழிமுகறகளின்  சுருக்கம் 

இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

1 ெீரியல் ோக்கம்   
1.1 மண் அரிப்பு மற்றும் 

படிவு தாக்கங்கள் 
பாதுகாப்பற்ற மைல் நிரப்பல் 
மற்றும் பநல் வயல்களில் 
படிவு, பவள்ளச் சமபவளி 
மைிக்கு நீவராகடகள், 
மண்ைரிப்பு 

 பவள்ளம் பகுதிகளில் மைல் 
நிரப்புதல் அதிக 
மகழப்பபாழிகவ 
எதிர்பார்க்கப்படாத 
மாதங்களில்  திட்டமிடல். 

  மண் கவர்கள், வண்டல் 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

பபாறிககள, தற்காலிக 
வடிகால்கள் மற்றும் 
வண்டல் வவலிகள் 
நடவடிக்கககள் வபான்றன 
பயன்படுத்தப்படும். 

 திடமற்ற மண் குவியல்கள் 
இருக்க விட்டு விட 
முடியாது 

 
 

1.2 பநல் வயல்களில் உள்ள 
நீர் பாசன மற்றும் 
வடிகால் பிரச்சிகன 
தாக்கங்கள் 

முகறயான நீர் நிகலகள் 
மதகுகள் 
பராமரிக்கப்படவில்கல 
என்றால் நீர் பாசன மற்றும் 
பநல் வயல்களில் வடிகால் 
பிரச்சிகனயில் பதாந்தரவு 
பசய்ய முடியும். 

 விரிவான வடிவகமப்பு 
நிகலயின் வபாது, ஒவ்பவாரு 
நீர்பாசன கால்வாய் மற்றும் 
வடிகால் கால்வாய் இகடயூறு 
தவிர்க்க 
வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 தளத்தில் குறிப்பிட்ட 
இடங்களில் தற்காலிக 
துகளகள் வழங்கப்படும் 
மற்றும் நிரந்தர துகளககள 
வமம்படுத்தப்படும். இது 
பதாடர்புகடய நீர்ப்பாசனப் 
பபாறியியலாளரான, விவசாயப் 
அதிகாரி மற்றும் / அல்லது 
பதாடர்புகடய விவசாய 
அகமப்பு சம்மதத்துடன் 
பசய்யப்படும். 

1.3 இருக்கும் வடிகால் 
முகறகளில் தாக்கங்கள் 

முகறயற்றதாக பாலங்கள் 
மற்றும் உயர்பாலம் மற்றும் 
குகடவு நடவடிக்கக 
இருக்கும் வடிகால் 
முகறயில் பதாந்தரவுகள் 
பசய்யும் 

 பாலங்கள், மதகுகள் நீர் ஓட்ட 
திகசயில் சார்ந்த்தாக 
வவண்டும் மற்றும் 
தற்வபாகதய ஓட்டத்கத 
தகடபசய்யாது இருக்க 
வவண்டும் 

1.4 அகைக்கட் தாக்கங்கள் அதிவவகபாகதயால் சில 
அகைக்கட் பாதிக்கப்படும். 
அதிவவக பாகத 
அருகிலுள்ள அகைக்கட்டில் 
வமற்பரப்பு நீகரவசகரிக்க  
முடியும். 

 அகைக்கட்டுக்கு உயர்ந்த 
பாலம் வழங்கப்படும், அல்லது 
ஒரு வடிவகமப்பு மாற்றம் 
பதாடர்புகடய நீர்ப்பாசனப் 
பபாறியியலாளர் அல்லது 
விவசாய அதிகாரிகளின் 
சம்மதத்துடன் விரிவான 
வடிவகமப்பு கட்டத்தின் வபாது 
வமற்பகாள்ளப்படும். 

 அகைக்கட்டுக்கு இருந்து 
விட்டு விதி வமற்பரப்பில் 
வடிகால் பயன்படுத்தி 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

இயக்கப்படும்.  

1.5 அதிவவகபாகதயால் 
பவள்ளம் தாக்கங்கள் 

 

காரைமாக 
பவள்ளப்பபருக்கின் 
காரைமாக அடிக்கடி 
அதிவவகபாகத 
பசயல்பாட்டில் தடங்கல் 
ஏற்பட முடியும். 

 அதவவகபாகத பாகத அகை 
பவள்ளத்கத கட்டுப்படுத்த  
வபாதுமானது 

1.6 பவள்ள நீர் மட்டத்தில் 
தாக்கங்கள் 

 

அதவவகபாகத 
அகைக்கட்டு பவள்ளத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

 இலவச பத்தியில் பவள்ள 
பிடிப்பு பகுதியில்  இகடயூறு 
ஏற்படாது அகமக்கப்படும் 

 
1.7 குளம்களில் பாதிப்புகள் அதிவவகபாகதயினால் சில 

சிறிய குளம்களின் 
அகையிகன தகடபசய்யும் 

பதாடர்புகடய நீர்ப்பாசனப் 
பபாறியியலாளரான அல்லது 
விவசாயப் அதிகாரி சம்மதத்துடன் 
பசய்யப்படும் குளங்கள் அல்லது 
அகை பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் 
மாற்றம் வடிவகமப்பில் 
வழங்கப்படும் 

2 சமூக - கலாச்சார தாக்கங்கள் 

 2.1 குடியிருப்புக்கள் மீது 
சமூக தாக்கங்கள்  

சுமார் 4500 கட்டிடம் 
பாதிக்கப்பட்டும் சுமார் 75% 
நிரந்தர இடமாற்றம் பசய்ய 
வதகவப்படும்.  

 

- அவர்களின் பண்புகள், 
பதாழில்கள் மற்றும் 
வாழ்வாதாரங்களுக்கு அதிக 
சந்கத மதிப்பு அடிப்பகடயில் 
இழப்படீு வழங்கப்படும் 

- மீள்குடிவயற்ற திட்டம் 
பாதிக்கப்படும் குழுக்களின் 
ஆவலாசகனயுடன் 
பசய்யப்படும். 

- பபாது மனக்குகறகளுக்கு 
பயனுள்ள பபாறிமுகற 
வமற்பகாள்ளப்படும்  

- பநருக்கமாக பாதிக்கப்பட்ட 
குழுக்களுடன் கலந்துகரயாடி  
முடிந்தவகர மீள்குடிவயற்றம் 
பசய்யப்படும். 

2.2 சமூகங்கள் இடமாற்றம் 
காரைமாக சமூக 

சட்ட வதகவகள் மற்றும் 
குகறககள தீர்ப்பதற்கான 

- வாழும் குடும்பங்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் சட்ட வதகவகள் 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற) 8 

இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

தாக்கங்கள். 

 

நுட்பம் என்பனவற்றுக்கு 
இைக்க காைி இடமாற்றம் 
பசய்யப்படும் 

 

மற்றும் குகறககள 
தீர்ப்பதற்கான நுட்பம் 
என்பனவற்றுக்கு இைக்க காைி 
மற்றும் ஒரு விரிவான 
மீள்குடிவயற்ற திட்டம் (RAP)  
கட்டுமான நடவடிக்கககள் 
தற்காலிக இடமாற்றம் மற்றும் 
நிரந்தர இடமாற்றம் 
பசய்யப்படும் 

- அதற்கான இடங்களில் 
சுரங்கப்பாகதகள் வழங்கப்படும். 
பவள்ள காலங்களில் 
சுரங்கப்பாகதகவளாடு பாலம் 
வழங்கப்படும் 

2.3 நிலம் சுவிகரிப்பு 
பாதிப்புகள் 

 

சில குடும்பங்கள் நிலப் 
பற்றாக்குகற, பநல் 
வயல்களில் காைி குகறப்பு 
மீதமுள்ள பகுதிககளப் 
பயன்படுத்த முடியாகம 

- சட்ட விதிகள் மற்றும் 
குகறககள தீர்ப்பதற்கான 
பபாறிமுகற இைக்கம் நிலம் 
சுவிகரிப்பு. இழப்படீு சுவிகரிப்பு 
முன் பைம். 

- தற்காலிக சுவிகரிப்பு பின்னர்  
மட்டுவம பயன்பாடு பதாடர்பான 
நிபந்தகனகளுடன் முகறயான 
ஒப்பந்தம்  

- சந்கத விகிதங்களுக்கு  
வமவலாங்கிய ஈடுபசய்தல் 
கைக்கீடு பயன்படுத்தப்படும் 

 2.4 வாழ்வாதார தாக்கங்கள். 

 

அறுவகட , விவசாயத் 
பதாழிலாளிகள், வைிக, 
வடீ்டில் வதாட்டங்கள் 
மற்றும் வாழ்வாதார மற்ற 
வழிமுகறகளில் 
முழகமயாக மற்றும் 
பகுதியளவில் இழப்பு 

-வாழ்வாதாரங்ககள மறுசீரகமப்பு  

- குகறககள தீர்ப்பதற்கான 
நுடபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
உைவு பாதுகாப்பு உகரயாற்றல் 

-பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களுக்காக 
திட்டம் நடவடிக்கககள் 
ககயாளுதல் 

  2.5 உட்கட்டகமப்பு 
வசதிகளின் தாக்கம். 

 

பபாது பயன்பாடுகள் மற்றும் 
ஏகனய உட்கட்டகமப்பு 
இயல்பான பசயல்பாடு 
பாதிக்கப்படும் 

- பசயலிழப்புக்காக மாற்று 
நடவடிக்கககளுக்காக 
சாத்தியம் இடங்கள் 
அகடயாளம் கண்டு வழங்கல் 

 2.6 பபாது பாதுகாப்பு மற்றும் 
சுகாதாரம் 

குகடவு மற்றும் பதாழிலாளி 
முகாம்கள் உட்பட கட்டுமான 

. - திட்ட நடவடிக்கககளில் 
பதளிவாக நிர்ையிக்கப்பட்ட 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

என்பனவற்றில் 
தாக்கங்கள் 

 

நடவடிக்கககளில் 
விபத்துக்கள் மற்றும் 
சுகாதார ஆபத்துகள் 
ஏற்படலாம் 

பாதுகாப்பு வழிகாட்டல்கள் 
அடிப்பகடயில் கட்டுப்படுத்தப்படும் 
மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் 
அவர்ககள பற்றி எச்சரிக்ககயாக 
வவகல பகடகள் பசய்ய 
வவண்டும். 

- எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் மற்றும் பிற 
பதாற்று வநாய்களின் தடுக்க சிறப்பு 
கவனம் எடுக்கப்படும்.  

 வபாக்குவரத்தில் பாதிப்பு 

 

வபாக்குவரத்து 
திகசதிருப்பல்கள் மற்றும் 
கட்டுமான பபாருள் 
வபாக்குவரத்து பகுதியில் 
சாதாரை வபாக்குவரத்து 
சீர்குகலத்துவிடும். 

 

 வபாக்குவரத்து பிரச்சிகனகள் 
ஏற்படும் அகனத்து இடங்களும் 
முன்கூட்டிவய அகடயாளம் 
காைப்பட்டு அவற்கற 
நிர்வகிக்க பபாருத்தமான 
நடவடிக்ககககள எடுக்க 
வவண்டும், - எச்சரிக்கக 
அறிகுறிகள், சுற்றுவழிகள், 
பாதசாரி கடகவகள் மற்றும் 
பகாடி ஆண்கள் வழங்கப்படல். 

 வமம்பாலம், சுரங்கப்பாகதகள் 
மற்றும் பரிமாற்றுகின்ற 
இடங்களில் ஒரு வபாக்குவரத்து 
முகாகமத்துவ திட்டம் 
தயாரித்தல். 

- வவகல வநரங்கள் மற்றும் 
வபாக்குவரத்து மாற்றுவழிககளச் 
மாற்றிக்பகாள்ளல் 

2.7 வபாக்குவரத்தில் பாதிப்பு 

 

வபாக்குவரத்து 
திகசதிருப்பல்கள் மற்றும் 
கட்டுமான பபாருள் 
வபாக்குவரத்து பகுதியில் 
சாதாரை வபாக்குவரத்து 
சீர்குகலத்துவிடும். 

 

 வபாக்குவரத்து பிரச்சிகனகள் 
ஏற்படும் அகனத்து இடங்களும் 
முன்கூட்டிவய அகடயாளம் 
காைப்பட்டு அவற்கற 
நிர்வகிக்க பபாருத்தமான 
நடவடிக்ககககள எடுக்க 
வவண்டும், - எச்சரிக்கக 
அறிகுறிகள், சுற்றுவழிகள், 
பாதசாரி கடகவகள் மற்றும் 
பகாடி ஆண்கள் வழங்கப்படல். 

 வமம்பாலம், சுரங்கப்பாகதகள் 
மற்றும் பரிமாற்றுகின்ற 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

இடங்களில் ஒரு வபாக்குவரத்து 
முகாகமத்துவ திட்டம் 
தயாரித்தல். 

- வவகல வநரங்கள் மற்றும் 
வபாக்குவரத்து மாற்றுவழிககளச் 
மாற்றிக்பகாள்ளல் 

3 சூழலியல்   

3.1 கடுகதிப்பாகத 
கட்டுமான புவிக்குரிய 
இயற்கக 
வாழ்விடங்களில் 
தாக்கங்கள் 

கடுகதிப்பாகத கட்டுமான 
புவிக்குரிய இயற்கக 
வாழ்விடங்களில் தாக்கங்கள் 
மற்றும் இயற்கக 
வாழ்விடங்ககள 
துண்டாக்கும்  

வன வளங்கள் 
மகறமுகமாக பாதிக்கப்படும் 
(உதாரைமாக Siyambalagamuwa 
காடு) எல்கலகள் பாதிக்கும் 
விலங்கினங்ககள குழப்பம் 
உண்டாக்க வாய்ப்பு உள்ளது 

. சுற்றாடல் ரீதியாகவும் முக்கிய 
வாழ்விடங்கள் கண்டறிந்து 
முடிந்தால் அகவ தவிர்க்கப்படும் 

- உயிர் இகைப்புகள் அல்லது 
மதகுகள், சுரங்கங்களும் மீது 
விலங்கு மூலம் வாழ்விடங்களில் 
இகடவய இகைப்பு பராமரித்தல் 

- வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
பசறிவூட்டல் நடவு 
வாழ்விடங்களில் இழப்கப ஈடு 
பசய்யும் 

- வதாண்டிய மண் மற்றும் 
குப்கபககள  சரியானக மற்றும் 
பாதுகாப்பாக வசமித்து அகற்றல் 

 - பதாழிலாளர்கள் மற்றும் 
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பபாறியியல் 
சிறந்த நகடமுகறககள 
விழிப்புைர்வு பசய்யப்படும் 

-  
3.2 நிர்மாைங்கள் வபாது 

தகரசார் தாவரங்களில் 
தாக்கங்கள் 

பவட்டுதல் / பூர்த்திபசய்தல் 
வமல் மண் அகற்றல், வாகன 
இயக்கங்கள், தூசி 
பதாழிலாளர்களின் 
நடவடிக்கககள் காரைமாக 
தாவரம்  இழப்பு அல்லது 
பதாந்தரவு படுத்தப்படும்.  .  

 

- சுற்றாடல் பாதுகாப்பு 
நடவடிக்ககககள ஒப்பந்ததாரர் 
ஆவைங்களில் பபாருத்தமான 
வழிமுகறகள் மற்றும் 
நிகலகமககள 
வசர்த்துக்பகாள்வதன் மூலம் 
ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் 
பதாழிலாளர்ககள விழிப்புைர்வு 
பசய்யப்படும் 

- பசறிவூட்டல் நடவு 

- இகரச்சல் மற்றும் தூசி என்பன 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 
பச்கச பபல்ட்கள் மூலம் தடுத்தல் 

- ஆக்கிரமிப்பு தாவர இனங்கள் (IAS) 
பரவுதகல தடுக்கும் பராமரிப்பு 
திட்டம் இகைத்துக் பகாள்ளப்படும் 

-  
3.3 புவிக்குரிய 

விலங்கினங்களின் 
வாழ்விட இழப்பு 

வாழ்விட இழப்பு மற்றும் 
துண்டாக்கும் காரைமாக 
இகரச்சல் பதாந்தரவுகள்  
 
 
 
 
வதீி பசயற்கட்டத்த்ல் பலி 

 

- உயிர் இகைப்புகள் அல்லது 
பாலங்கள், சுரங்கங்களும் மூலம் 
வாழ்விடங்களில் இகடவய 
இகைப்கப பராமரித்தல் 

- வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
பசறிவூட்டல் நடவு மூலம் 
வாழ்விடங்களில் இழப்கப ஈடு 
பசய்தல் 

- இகரச்சல் மற்றும் தூசிககள 
பச்கச பபல்ட்கள் மூலம் 
பசயற்படுத்தல் 

- அதிவவகபாகதயில் விலங்கு 
அணுககல குகறப்பதகன 
பவளிப்படுத்திக் பகாள்ள, 
வாகனங்கள் எச்சரிப்பதற்கு 
அகடயாளங்கள், மற்றும் 
கட்டகமப்பு தகடகள் மூலம் 
பறகவகள் தாழ்வாக பறப்பதகன  
தடுத்தல் 

- அதவவகபாகதயில் 
விலங்கினங்களின்  இயக்கத்கத 
கண்காைித்தல் 

விதானம் பாலங்கள் மற்றும் 
வவலிககள கண்காைித்தல். 

 
             நீரக வாழ்விடம் இழப்பு 

மற்றும்  தகடகள்  
காரைமாக நீர்வாழ் 
உயிரினங்கள், மாசு இயக்கம் 
தகடகள் 

 

- மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் 
வாழ்விட சீரழிவிகன கட்டுமான 
சிறந்த நகடமுகறககள ஏற்று 
மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும் 

- நீர்வழிககள விட்டு திண்ம கழிவு 
அகற்றுதல்  இடங்ககள 
இைங்காைல். 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 
- மதகுகள் மற்றும் வடிகால் 
கட்டகமப்புகள் அகமத்தல், 
மற்றும் அவற்றின் சரியான 
பராமரிப்பு 

4 நீர்   

 நிர்மாைிப்பு காலத்தில் 
நீரின்தரத்தில் தாக்கம் 

நீர்நிகலகள், குறிப்பாக  
கட்டுமான TSS கழிவு 
பபாருள் மற்றும் 
அசுத்தங்கள் கழுவும் 
காரைமாக தண்ைரீ் தரத்கத 
பாதிக்கும் 

பதாழிலாளர் முகாம்களில் 
உருவாக்கப்பட்ட கழிவுநீகர 
உட்பட, முகறயான வசகரிப்பு, 
சுத்திகரித்து கழிவு அகற்றல்  

- படிவுகள், மாசற்ற மற்றும் 
குப்கபகள் அரிப்பு கட்டுப்பாடு  

- முன்னைி மற்றும் முன்னைி 
வழி கால்வாய்கள் உட்பட 
நீவராகடகள் துப்பரவு. 

- நீர் தரம் மற்றும் சரியான 
வநரத்தில் நடவடிக்கக முகறயான 
கண்காைிப்பு மாசுபாட்கட 
தடுப்பதற்கு ஆரம்பிக்கப்படல். 

 பசயன்முகற கட்டத்தில் 
நீரின்தரத்தில் தாக்கம் 

கழிவுப்பபாருள் மற்றும் 
மற்றும் வதீிவயார 
வடிகாலில் இருந்து 
அசுத்தங்கள் கழுவி 
வருதலால்  நீரின்தரத்தில் 
தாக்கம் ஏற்படும் 

 

- மற்ற பகுதியில் இருந்து கழிவு 
அகற்றல் வசகரித்து தகுந்த 
முகறகளில் ககயாளல் 

- முக்கிய பபறுதல் இடங்களில் 
வண்டல் பபாறிககள நிறுவப்படும்.  
மண்ைரிப்பு கட்டுப்பாடு 
திட்டங்ககள உருவாக்கல். 

- பைி காலத்தில் வதீி பரப்புகளில் 
இருந்து நீர் நிகலகளுக்கு 
அசுத்தங்கள்  பசல்வகத தடுத்து 
பராமரிப்பு 

-  
5 மண் / புவியகமப்பியல் 

 மண் அரிப்பு மண் அரிப்பு, வண்டல் 
மற்றும் அழத்தல் காரைமாக  
வமற்பரப்பில் நீர் நிகலகளில் 
கலங்கள் அதிக அளவில் 
ஏற்படல் 

- அகழ்வு நடவடிக்கககள் 
மகழக்காலத்தில் 
மட்டுப்படுத்தப்படும். 

- உலர் பருவத்தில் வபாது 
வதாண்டிய மண் வமற்பரப்பில் 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

 காற்று அரிப்பு நீர் பதளித்தலால் 
குகறக்கப்படும் 

- மண் மற்றும் மூலப்பபாருட்களின் 
முகறயான வசமிப்பு. 

- பலவனீமாக வமற்பரப்பில் நீர் 
நிகலகளில் கலங்கள் மட்டத்தில் 
கண்காைிப்பு 

 காைி படிவம் மற்றும் 
நிகலப்புத்தன்கமயில் 
தாக்கம் 

 

இயற்கக நிலச்சரிவுகளில் 
தாக்கம், வதீி பவட்டுக்கள் 
மற்றும் சாத்தியமான 
நிலச்சரிவு  

 

- வதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி 
நிறுவனத்தின் வழிகாட்டுதகல 
திட்டம் முழுவதும் 
வதகவயானதாக இருக்கும் 

- சரிவுகளில் பபாருத்தமான 
வடிவகமப்பு 

- சரியான கண்காைிப்பின் கீழ் வதீி 
பவட்டுக்கள் பசய்யப்படல். 

- சாய்வு உறுதித்தன்கம நுட்பங்கள் 
அங்கு வதகவயான 
நகடமுகறப்படுத்தப்பட வவண்டும். 

- வபான்ற நிவாரை வடிகால்கள், 
அருவிகள், கூழ் ஏற்றம், 
இரும்புக்கம்பிகள் மற்றும் ராக் 
வபால்டிங் நடவடிக்ககககள 
வழங்கல் 

- மண் பகட்டிப்பு தடுக்கும் 
பபாருட்டு வதீி வகலயகமப்பில்  
பபாருள் வபாக்குவரத்து 

- இயற்கக நிலச்சரிவு இடங்களில் 
ஸ்திரத்தன்கம 

கட்டுமானத்தின் பின்னர் வதீி 
சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் 
அடிக்கடி கண்காைித்தல் 

6 காற்றின் தரம்    

 கட்டுமான கட்டத்தில் 
காற்று மூலம் பரவும் 
துகள்கள்  

அதிகரிக்கும் தூசி 
உருவாக்கும் காற்று தரத்கத 
பாதிக்கும் 

 பூமியின் வவகலகள் மண் 
மற்றும் திரட்டுக்கள் எடுத்து 
பசல்வது அல்லது காற்று 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

  தரத்கத  ஏற்படுத்துவதனால் 
அதிக காற்று காலங்களில் 
வபாது பபாருத்தமான 
நிகலகமககள 
ககடப்பிடிக்கப்படும் 

 அகனத்து மயல் 
வவகலகளில்  தூசி மாசு 
உருவாகல் 
கலந்துகரயாடப்பட வவண்டும் 
பவளிப்படும் மண்வவகல 
பரப்புகளில் 
குகறக்கப்படுவதாக அடிக்கடி 
நீர் கழித்தல் அல்லது தூசி 
நிகறந்த பரப்புகளில் ஈரமான 
பதளித்தல் 

 பநாறுக்கும் நிகலயங்கள்  
நிலக்கீல் தாவரங்கள் மற்றும் 
கான்கிரீட் பதாகுதி 
மூலப்பபாருட்ககள ஏற்றுதல்  
இருந்து தூசி உருவாகுதல் 
கட்டுப்படுத்தப்படும். 

 பசயன்முகறயின் வபாது 
காற்று தரம் குகறதல் 

அதிகரிக்கும் தூசி 
உருவாக்கும் காற்று தரத்கத 
பாதிக்கும் 

 

காற்று மூலம் பரவும் துகள்கள் 
அளவுகள் பசுகம பட்டி மூலம் 
காற்று தரம்  பராமரிப்பு 
பசய்யப்படும் மற்றும் CO2 
பவளிவயற்றத்கத உறிஞ்சும்  SOx 
வபால் மற்ற அருவருப்பான 
வாயுக்களின் பவளிவயற்றத்கதக் 
மாசுகவளாடூடாத தரமான 
எரிபபாருள் பயன்படுத்தி குகறக்க 
முடியும். 

வமலும், ஒரு தாவர வபார்கவ 
மற்றும் மீள்மரங்கள் சாத்தியமான 
அளவிற்கு பராமரிப்பு தூசி மற்றும் 
வளி மாசுகள் கட்டுப்படுத்த 
வமற்பகாள்ளப்பட வவண்டும் 

  

7 சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

 கட்டுமான பைிகளில் 
வபாது கட்டுமானத்தால் 
உயர் இகரச்சல் 
அளவுகள். 

 

கட்டுமான பைிகளில் வபாது 
கட்டுமானத்தால் உயர் 
இகரச்சல் அளவுகள் 
அருகாகமயில் உள்ள  
குடிவயற்றங்கள் மற்றும் 
வாழ்விடங்கள், , இகரச்சல் 
தாக்கங்கள் கடுகமயாக 
பதாந்தரவு பசய்யப்படும். 

 

 உயர் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
குகடவு நடவடிக்கககள் 
காரைமாக ஏற்படும் 
வவண்டும் 

  அதவவகபாகத 
பசயல்பாட்டின் வபாது 
குறிப்பாக கலபகதற  
பகுதியில் முக்கிய ஒலி 
தாக்கங்கள் 

 கட்டுமான பிரிவpy; 
பயன்படுத்தப்படும் அகனத்து 
இயந்திரங்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கள் நன்கு 
பராமரிக்கப்பட்ட வவண்டும் 

 அகனத்து வாகனங்கள் 
மற்றும் உபகரைங்கள். நல்ல 
தரமான 
தகலமுக்காடுககளயும் 
அல்லது பவளிவயற்ற சத்தம் 
குகறக்க Silencers வவண்டும். 

 உயர் இகரச்சல் 
பவளியிடுவதற்கும் 
இயந்திரங்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கள்,  பலா 
சுத்தியல், ராக் பயிற்சிககள 
மற்றும் ராக் பிவரக்கர்ஸ் 
பயன்படுத்தி குழி இரவு 
வநரத்தில் பயன்படுத்த 
கூடாது கான்கிரீட் கலகவ 
மற்றும் திரள்படுத்தல், 
இயந்திர கச்சிதமாய் ஸல் 
பயன்படுத்தி, பசய்யப்படும் 

 கட்டகமப்புகள் இடிப்பு 
குறிப்பாக சத்தமில்லாத 
முகறககள பயன்படுத்தி 
வமற்பகாள்ளப்பட வவண்டும் 

 கட்டுமான தளத்தில் லாரிகள் 
மற்றும் கனரக வாகனங்கள் 
வபாக்குவரத்து யாவும் 
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இல சுற்றாடல் 
தோற்றப்பாடு 

ோக்கம் உத்தேசிக்கப்பட்ட  ோக்கத்தே 
குதறக்கும் வழிமுதறகள் 

குடியிருப்பு பகுதிகளில் 
பாதிப்கப குகறக்க 
வதர்ந்பதடுக்கப்படுவர். 

 ஒரு சத்தம் தகட 
நிர்மாைிக்கவுள்ளது 
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அத்ேியாயம் 1: அறிமுகம் 

1.1. பசயற்திட்டத்தின் பின்னைி 

இலங்கக இந்திய பபருங்கடலில் அகமந்துள்ளது. இது இந்தியாவின் பதன்-கிழக்வக 28 
கிவலாமீட்டர் தூரத்த்ல் கடற்பகுதியில் சுமார் 65,000 கிமீ 2 நிலப் பகுதியில் சுமார் 20 
மில்லியன் மக்கள் பதாககயிகன பகாண்டுள்ளது. நாட்டின் பதன் வமற்வக பகாழும்பில் 
மக்கள் அடர்த்தியானது துகறமுக மற்றும் பதாழில்துகற கமயமான அகமந்துள்ளகம 
காரைமாக உயர்ந்தளவில் உள்ளது. நிகர மக்கள்பதாகக வளர்ச்சி 0.7% ஆகும். ஒரு வமல் 
நடுத்தர வருமான நாடாக மாற்ற பாடுபடுகிறது இலங்கக நீண்டகால மூவலாபாய மற்றும் 
கட்டகமப்பு அபிவிருத்தி சவால்களில் கவனம் பசலுத்துகிறது. முக்கிய சவால்ககள, 
முதலீட்டு ஏற்றம் உட்பட,  நாட்டின் வதகவககள தகலநகரில் அபிவிருத்தி பசய்ய 
நடுத்தர வருமானம், பபாது பசலவினங்கள் தனியார் துகற பங்குடன் அதிகரிக்கும், 
உற்பத்தித் திறன் மற்றும் ஏற்றுமதி என்பனவற்கற அதிகரிக்க ஒரு பபாருத்தமான சூழலில் 
அபிவிருத்திகய உறுதிபசய்ய உள்ளடக்கி உள்ளது. 

நவனீ சமூகத்தில் வபாக்குவரத்து நாளாந்த வாழ்க்ககயில் முக்கிய வதகவயாக 
மாறிவிட்டது. முகறயான மற்றும் விகரவான வபாக்குவரத்து முகறகள் நாட்டின் 
அபிவிருத்திக்கு கிகடக்க வவண்டும். இலங்கக நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் வபாக்குவரத்து 
பநரிசல் பபாதுமக்களுக்கு கனவு மட்டும் இன்றி அபிவிருத்திக்கு முக்கிய தகடயாக 
உள்ளதுடன்  பாரிய பபாருளாதார இழப்பு ஏற்படுத்துவதாக மாறிவிட்டது. எனவவ 
வபாக்குவரத்து வசதிகள் திறன் முழு வபாக்குவரத்து அகமப்பு முகறயின் வதகவககள 
பூர்த்தி பசய்ய நாம் அபிவிருத்தி பசய்து பகாள்ள வவண்டும். 

இலங்கக அரசு கலபகதற  பபாதுபெற இகைப்புடன்  கடவத்த இருந்து தம்புள்கள 
வகர மத்திய கடுகதிப்பாகத கட்ட முடிவு பசய்துள்ளது. வதீிப் பைிகள் இகைக்கப்பட்ட 
வதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் (சுற்றாடல்) மற்றும் பதாடர்புகடய சட்டத்தின் கீழ் உரிய 
சரத்துகலின் படி, அவத வபால் மற்ற சட்டத்கத மற்றும் பகாள்கககள் இைக்கம் உறுதி 
பசய்யும் பபாருட்டு, சுற்றாடல் முகாகமத்துவம் மற்றும் கண்காைிப்பு திட்டம் (EMMP)   
என்பனவற்றுடன் சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக தயாராக வவண்டும். 

மத்திய கடுகதிப்பாகத திட்டம் (CEP) பின்வருமாறு நான்கு (4) பிரிவுகளாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவகை 1.1: CEP பிரிவினருக்கான பட்டியல் 

பிரிவு விபைம் 
ெீளம் 
(km) 

பிரிவு 1 கடவத்த - மீரிகம  37.0 
பிரிவு  2 மீரிகம -குருைாககல 39.7 

மீரிகமம் (Wilwatta) அம்வபபுஸ்ஸ (அம்வபபுஸ்ஸ 
இகைப்பு சாகல) 

9.3 

பிரிவு 3 பபாதுபெற - கலபகதற  32.5 
பிரிவு 4 தம்புள்கள - குருநாகல் 60.3 
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இந்த சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) மத்திய கடுகதிப்பாகத திட்ட பிரிவு 3 ஐ மதிப்படீு 
பசய்ய தயார் பசய்யப்பட்டது. பிரிவு 1, 2 மற்றும் 4 க்கு தனித்தனி சு.தா.ம. ஆய்வுகள் 
நடத்தப்படுகின்றன. உரு 1.1 மத்திய கடுகதிப்பாகத திட்ட பபாதுவான பகுதிககள 
அளிக்கிறது. 

இலங்கக ஜனநாயக வசாசலிசக் குடியரசின் வதீி அபிவிருத்தி அதிகார சகப  மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசகப பவளியிட்டுள்ள TOR ஏற்ப பிரிவு 3 க்கான சுற்றாடல் தாக்க 
மதிப்படீு அறிக்கககய  ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்ககலக்கழகத்தின் வனவியல் மற்றும் 
சுற்றாடல் விஞ்ஞான துகற வபண்தகககம (CFS) கமயம் தயாரிக்க ஈடுபட்டுள்ளது.  
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உரு 1.1 : உத்தேசிக்கப்பட்ட மத்ேிய கடுகேிப்பாதே 
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உரு 1.2: பிரிவு  3 உத்தேசிக்கப்பட்ட மத்ேிய கடுகேிப்பாதே  (சபாேசகற -  கலசகேற)
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1.2. பசயற்திட்டத்தின் குறிக்வகாள் மற்றும் நியாயப்படுத்தல் 

முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக வகலயகமப்பு வடக்கு, கிழக்கு உட்பட நாட்டின் 
பபரும்பாலான பகுதிககள இகைக்க மற்றும் நாட்டில் அபிவிருத்தி துரிதப்படுத்த உதவும் 
என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வதசிய மற்றும் சர்வவதச முதலீடுகள் உயர்வகடவதுடன் 
பபாருளாதாரம் உயர்வகடயும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, சுற்றுலாத்தளங்ககள 
எளிதாக அணுகவும் பயை வநரத்கதக் குகறக்கவும் எரிபபாருள் திறகன 
வமம்படுத்துவதுடன் ,சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கள் உறுதி பசய்யும் வபாது 
நிகலயான அபிவிருத்திக்கு பங்களிப்பு பசய்யும். 

CEP முக்கிய திட்ட இலக்குகள்ள் கீவழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 நாட்டின் அபிவிருத்தி திட்டங்ககள துரிதப்படுத்தும் பபாருட்டு ஒரு திறகமயான 
வபாக்குவரத்து வகலயகமப்கப நாட்டின் மத்திய மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் 
எளிதாக / விகரவு அணுககல வழங்கல், 

 அதிவவக பாகதயின் அருவக அகமந்துள்ள பகுதிகளில் பதாழில்துகற மற்றும் 
சமூக அபிவிருத்தி வதகவகளுக்கு வசதிஏற்படுத்தல் 

 நாட்டின் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளுடன் பகாழும்பு, கம்பொ, குருநாகல், கண்டி, 
மற்றும் தம்புள்கள முக்கிய அபிவிருத்தி கமயங்களுடன் இகைப்கப 
வமம்படுத்தல், 

 வபாதுமான அளவில் முன்னறிவிப்பு வபாக்குவரத்து வசகவயிகன ககயாளல், 

 சாத்தியம், சுற்றாடல் பாதுகாப்கப அதிகரித்தல், 

 ஒரு பபாருளாதார ரீதியாக அதிவவக வகலயகமப்கப ஏற்படுத்தல், 

 சுற்றியுள்ள வசகவ பகுதிகளில் நிகலயான அபிவிருத்தியிகன அகடதல். 

 

வமலும், பின்வரும் நன்கமகள் CEP முடிந்த பிறகு, பபாதுவாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது: 

• வடக்கு, கிழக்கு மற்றும் மத்திய மாகாை ஒரு திறகமயான வபாக்குவரத்து அகமப்பு 
கிகடக்கும், 

• புதிய முதலீடுகள் நாட்டின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களில் பதாகல 
நகரங்களில் ஏற்படும், 

• புதிய வவகல வாய்ப்புககள விரிவாக்க மூலம் பவளிநாட்டு மற்றும் தனியார் துகறயின் 
பங்களிப்பு, அதிகரிப்பு. 

• பகாழும்பு மற்றும் கம்பொ, குருநாகல், கண்டி, தம்புள்கள, யாழ்ப்பாைம், 
திருவகாைமகல இகடவய பயை முகற குகறக்கப்பட்டல். 
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• தாமதம் பசலவுகள் மற்றும் எரிபபாருள் பசலவுகள் குகறக்கப்படல் மூலம் வதசியப் 
பபாருளாதார பங்களிப்பு 

• சுற்றுலாத்தங்களுக்கு வமம்படுத்தப்பட்ட அணுகல்காரைமாக சுற்றுலா துகறயின் 
விரிவாக்கத்திற்கு இட்டு பசன்றது  

• பரிமாற்றுகின்ற இடங்ககள சுற்றியுள்ள நகரங்களில் பபாருளாதார கமயங்கள் என 
அகடயாளம் காைப்பட்ட இடங்களில் அபிவிருத்தி,  

• இப் பகுதியில் நிலம் மற்றும் பசாத்து மதிப்பு விரிவாக்கம், 

தம்புள்கள வபான்ற விவசாயம் சார்ந்த நகரங்களில்  பபாருளாதார மற்றும் சமூக 
அபிவிருத்தி வமம்பாடு, 

• வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாகாைங்களில் மீது சீரான மூலாதார விநிவயாகம்  

• பகாழும்பில் இருந்து கண்டி பசல்லும் பயை வநரம் குகறப்பு காரைமாக வநரம் வசமிப்பு 

1.3. சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்ககயின் குறிக்வகாள் 

கலபகதற  இருந்து பபாதுபெற வகர 32.5 கி.மீ. அதிவவக பாகத அபிவிருத்தி 
பதாடர்பான இந்த சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) அறிக்ககயில்  கட்டுமானம் மற்றும் 
பசயல்பாட்டு கட்டங்களின்வபாது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன வநர்மகற மற்றும் எதிர்மகற 
சுற்றாடல் தாக்கங்கள் பபாறுத்து பசயற்திட்டம் விகளவுககள மதிப்படீு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது..  

பசயற்திட்டத்தில் இருந்து எழும் சாத்தியமான எதிர்மகறயான உயிரியல் பபௌதீக மற்றும் 
சமூக பபாருளாதார சுற்றாடல் விகளவுககளக் குகறக்க வதகவயான தாக்கத்கத 
குகறக்கும் வழிமுகறகளின்  நடவடிக்ககககள ஆரம்ப கட்டத்த்ல் எடுக்க அகடயாளம் 
காைப்பட்டுள்ளது. ஒரு கண்காைிப்பு பசயற்திட்டம் பரிந்துகர தாக்கத்கத குகறக்கும் 
வழிமுகறகள் நடவடிக்ககககள வமற்பகாண்டுள்ளன. எதிர்பார்க்கப்பட்ட எதிரிகடயான 
சுற்றாடல் தாக்கங்கள் குகறக்க கண்காைிப்பு திட்டம் உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர்பாராத 
தாக்கங்கள் கட்டுமான மற்றும் பசயல்பாட்டு கட்டங்களில் கண்காைிப்பு மூலம் 
கட்டுப்படுத்த முடியும். கண்காைிப்பு கட்டுப்பாட்டு சம்பந்தப்பட்ட முகவரகங்கள் மூலம் 
நகடபபற வவண்டும் கண்காைிப்பு எண்ைிக்கக குறிகாட்டிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன  

1980 ல் ஆண்டின் 47ம்  இல வதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் படி  பசயற்திட்டம் மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகார சகப சு.தா.ம. எல்கலக்குள் அகமகின்றது. எனவவ மத்திய சுற்றாடல் 
அதிகாரசகபயிடம் இருந்து சுற்றாடல் அனுமதியிகன பபற, ஆர்டிஏயினால்  சுற்றாடல் 
தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக விசாரகை நியதிகளின் படி தயாரிக்கப்பட்து (TOR) விசாரகை 
நியதிகளின் பிரதி (Tor)  இகைப்பு 1.1 இகைக்கப்பட்டுள்ளது. 
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1.4. சு.தா.ம. அறிக்கக தயாரிப்பில் ஏற்றுபகாள்ளப்பட்ட பசயன்முகற மற்றும் 
பதாழில்நுட்பங்கள் 

முழு பசயற்திட்டபிரவதசமும்  உள்ளடக்கிய 1: 50,000 மற்றும் 1: 10,000 டிஜிட்டல் 
வகரபடங்கள், மண் மற்றும் புவியியல் வகரபடங்கள் நிலஅளவு திகைக்களத்திடம்  
இருந்து பகாள்வனவு பசய்யப்பட்டன. அந்த டிஜிட்ட்கடஸ் வகரபடங்கள் ஜிஐஎஸ் 
நிபுைர்கள் இந்த சு.தா.ம. அறிக்ககக்கு வதகவயான வகரபடங்கள் ஏற்பாடுககள பசய்தனர். 

கூகிள் புவரா வகரபடங்கள் நிலப்பரப்பு ஆய்வு வகரபடங்கள் என்பன CEP பிரிவு 03 ஆய்வு 
க்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. 

 

1.4.1. வழிகாட்டல்கள் மற்றும் சகாள்தககள் 

பின்வரும் வழிமுகறகள் மற்றும் பகாள்கககள் பயன்படுத்தப்படும்: 

• சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு பசயல்முகற இல 1159/22 பசயல்படுத்தல் வழிகாட்டல்கள் 
(நவம்பர் 2000) 

• வதீி திட்டங்களுக்கு சுற்றாடல் வழிகாட்டல்கள், வதீி, 2005 

• சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புக்கள் இைங்குதல் ககவயடு பதாகுதி I - சுற்றாடல் 
பாதுகாப்பு இைங்குதல் ககவயடு (ESCM), வதீி, 2009 

• சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு விதிகள் அடங்கிய ககவயடு பதாகுதி II - சமூக 
மதிப்படீு மற்றும் சுயமாக மீள்குடிவயற்ற இைங்குதல் ககவயடு (SAIRC), வதீி, 2009 

• பகாள்கககள், சட்டங்கள் மற்றும் ஏகனய வதீி கட்டுமான மற்றும் பசயல்படுத்தல் 
பதாடர்பாக ஒழுங்குவிதிகள். 

1.4.2. சுற்றாடல் விசாைதை 

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு வநாக்கம் முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பபாதுபெற அகமப்பு 
பரிமாற்றம் உட்பட கலபகதற  பசய்ய பபாதுபெற இருந்து நகடபாகதயில் 
உள்ளடக்கியது. 

கலபகதற  - பபாதுபெற) வடக்கு அதிவவகபாகத பசயற்திட்டம் பிரிவு 3 க்கு டிசம்பர் 2014 
ஆரம்பத்தில் RDA தயாரித்த்து பின்னர் திரும்பப் பபற்ற அறிக்ககயும் 
உசார்துகைபசய்யப்பட்து. 

வமலும் கிகடக்கும் தரவுககள பயன்படுத்தி ஆய்வுகள் வமற்பகாள்ளப்பட்டன 
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1.4.3. ேற்தபாதுள்ள இலக்கிய ேகவல்தசகரிப்பு 

பின்வரும் ஆவைங்ககள EIAR தயாரிக்கும் வபாது ஆய்வு பசய்யப்பட்டது: 

• வபாக்குவரத்து பபாறியியல் பிரிவு, பமாரட்டுவ ஏப்ரல் 2016 பல்ககலக்கழகத்தின் 
பபாறியியல் துகற மூலம் மத்திய கடுகதிப்பாகத பசயற்திட்டத்துக்கான  அதிவவக 
பசயலாக்க பபாருளாதார பசயலாக்க ஆய்வு பகுப்பாய்வு 

• SMEC சர்வவதசம் மூலம் ஏப்ரல் 2014 இல் உத்வதச வடக்கு அதிவவக திட்ட நிகல 3 க்கு 
தயாரித்த அதிவவக பாகத ஆரம்ப வடிவகமப்பு  ஆய்வு அறிக்கககள் 

• கம்பொ, வககாகல, குருநாகல் மற்றும் Mathale மாவட்டங்களில், புள்ளியியல் 
திகைக்களத்தின் 2010 மக்கள் பதாகக கைக்பகடுப்பு  

• வடக்கு அதிவவக பசயற்திட்டம் (நிகல 3), வதீி, 2014 சு.தா.ம. வகரவு அறிக்கக  

இலங்கக -  அனர்த்த வகலயம் - அனர்த்த முகாகமத்துவ மத்திய நிகலயம், அனர்த்த 
முகாகமத்துவ அகமச்சு, டிசம்பர், 2012  

1.4.4. கள ஆய்வுகள் 

புதிய தகவல்ககள வசகரிக்க, மற்றும் பபறப்பட்ட தகவல்ககள சரிபார்க்க கள ஆய்வுகள் 
ஜனவரி, 2016 பசப்டம்பர், 2015 ல் வமற்பகாள்ளப்பட்டது சுற்று சூழல் மற்றும் சமூக 
ஆய்வுகள் விரிவாக வமற்பகாள்ளப்பட்டன. 

1.4.5. சூழியல் பாகங்கள் 

பசய்திககள வசகரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட முகறகள்  

ஆய்வு பகுதியில் தற்வபாது  உள்ள பாரிய வாழ்விடங்களில் / நிலப் பயன்பாடு 1:50,000 
மற்றும் 1: 10,000 அளவிலான நிலப்பரப்பு வகரபடங்கள் பயன்படுத்தி அகடயாளம் 
காைப்பட்டது . அருகிவலவய உள்ள  பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில்  1: 10,000 வகரபடங்கள் 
என்பனவற்கற பயன்படுத்தி அகடயாளம் காைப்பட்டது.   

 

வாழ்விட வகரபடங்கள் ஆய்வு சர்வவ மூலம் சரிபார்க்கப்பட்டது. வாழ்விடம் வகரபடங்கள் 
பயன்படுத்தி, மாதிரியிடல் மற்றும் வாழ்விட / நிலப் பயன்பாடு வகக, மாதிரி தளங்கள் 
இனங்காைப்பட்து. ஒவ்பவாரு அகடயாளம் காைப்பட்ட மாதிரி இடத்துக்கும்  விரிவான 
ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த ஆய்வு முகறகள் பயன்படுத்தி நீர்வாழ் மற்றும் பிராந்திய 
விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள் மாதிரி வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. பயன்படுத்தப்பட்ட மாதிரி 
வழிமுகறகள் கீவழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

விலங்குகள் 

• கள  கைக்பகடுப்பு, மாதிரி கைக்பகடுப்பு மற்றும் சந்தர்ப்பவாத கண்காைிப்பு, புவிக்குரிய 
விலங்கினங்ககள மதிப்பிட பயன்படுத்தப்படும் மற்றும் காட்சி கண்காைிப்பு ஆய்வு 
ஒவ்பவாரு வாழ்விடங்களில் உள்ள நீர்வாழ் விலங்கு மதிப்பிட பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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முக்கிய வககப்பாட்டுநிகல குழுக்கள் தகவல்ககள வசகரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட நுட்பங்கள் 
என்பனவற்கற அட்டவகை 1.2 இல் காட்டப்படுகின்றன. 

 

அட்டவகை 1.2: விலங்கினங்கள் கைக்பகடுப்பில் பயன்படுத்தப்பட்ட நுட்பங்கள் 

குழு          நுட்பம் 

 பறகவகள்  பல வட்டங்கள் (இரண்டு வநரடி மற்றும் மகறமுக 
கண்காைிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது) 

 பட்டாம்பூச்சிகள் மற்றும் 
தும்பி 

 சந்தர்ப்பவாத கண்காைிப்பு 

 விலங்கு காைி நத்கதகள்  சதுரமான தீர்வு மற்றும் சந்தர்ப்பவாத கண்காைிப்பு (இரண்டு 
வநரடி மற்றும் மகறமுக கண்காைிப்பு பயன்படுத்தப்பட்டது) 

 மீன்  பமாத்தமாக்குதல் (பிவரம் வகலகள், வார்ப்பு வகலகள், கக 
வகலகள் முதலியன), பபாறி மற்றும் காட்சி கண்காைிப்பு 

 பாலூட்டிகள் அல்லது 
விலங்குகள் 

 சந்தர்ப்பவாத கண்காைிப்பு மற்றும் எண்ணும் (வநரடி மற்றும் 
மகறமுக கண்காைிப்பு இரண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டது) 

 
 

தாவரம் 

• மாதிரி நுட்பம் ஆகல பன்முகத்தன்கம தகவல்ககள வசகரிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. 10 
மீ x 5 மீ துண்டு ஆய்வு பகுதியில் புவிசார் தாவரங்ககள மதிப்பிட ஒவ்பவாரு 
அகடயாளம் காைப்பட்ட வாழ்விடத்திலும் நடத்தப்பட்டது. ஒவ்பவாரு மாதிரி துண்டிலும் 
உள்ள தாவர இனம் குடும்பங்கள், மற்றும் இனங்கள் அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ள 
அகடயாளம் பதரியாத தாவர இனங்களின் மாதிரிகள் வசகரிக்கப்பட்டு வதசிய தாவரவியல் 
பூங்காக்கள், வபராதகன திகைக்களத்தின் வதசிய மூலிகக பூங்கா அனுப்பப்பட்டது 

 

1.4.6 ேற்தபாதுள்ள ெிலப் பயன்பாடு ஆய்வு சசய்முதற 

 உத்வதச மத்திய அதிவவக பாகதயின் முன்கனய அறிக்ககயில் இருந்து 
வசகரிக்கப்பட்ட தகவல்ககள பயன்படுத்தி ஆய்வு பசய்யப்பட்டன வசர்ந்து இருக்கும் 
நிலத்கத பயன்படுத்துகிறது. டிஜிட்டல் தரவு (1: 10,000 அளவிலான) கைக்பகடுப்பில் 
பயன்படுத்தப்பட்டு ஆதாரங்களுடன் வமம்படுத்தப்பட்டது. நிலப் பயன்பாடு தகவல் 
உத்வதச மத்திய அதிவவக பாகதயின் கூகிள் எர்த் மற்றும் கிகடக்கும் 
பசயற்ககக்வகாள் படங்ககள பயன்படுத்தி ஆராயப்பட்டது. குறிப்பாக ஒதுக்கப்பட்ட 
வனப் பகுதிகளில் வனத்துகற சமீபத்திய ஆதாரங்கள் பயன்படுத்தி டிஜிட்டல் தரவு, 
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வமம்படுத்தப்பட்டது டிஜிட்டல் நில பயன்பாடு தரவு இறுதியாக சு.தா.ம. 
விவாதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.  

 நிலத்தின் ஆய்வு பரிந்துகரக்கப்படுகிறது இகடப்பட்ட பகுதிகளில் முக்கியமாக 
பசய்யப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக வதீி (120 மீட்டர் பமாத்த அகலம்) 
மற்றும் (320 மீ வசர்த்து) விளிம்பில் இருந்து 100 மீ, கமயம் இருந்து வதீி பரிந்துகர, 
வழியில் 60 மீ வலது (வரிகச) ஒதுக்கீடு பகுதியில் தனியாக பயன்படுத்தப்படும்.  
சுமார் அறுபது (60) டிஜிட்டல் 1: 10,000 வகரபடங்கள் முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக 
பாகதயிகன உள்ளடக்கியுள்ளது. திட்டமிடப்பட்ட வதசிய ஒருங்கிகைக்க (மீட்டர் 
அளவு) அகமப்பு கைக்கீடுகள் பயன்படுத்தப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக 
முழுவதும் முக்கிய ஆறுகள் மற்றும் வதீிகள் அகனத்தும் ஆராயப்பட்டது. 

 

1.4.7. ெிலப்பைப்பு பகுப்பாய்வு முதறகள் 

 உத்வதசிக்கப்ட்ட அதிவவக பாகதயின் தகரத்வதாற்றத்கத அகடயாளம் காை 
ஆரம்பத்தில் முக்கியமான அளவுருக்கள் அகடயாளம் காைப்பட்டன. பபாதுபெற-
கலபகதற  ஆரம்ப கண்காைிப்புகளில் இடவியல்பின் படி, பிரிவு பசங்குத்தான 
மற்றும் பமன்கமயான சரிவுகளில் சிக்கலான நிலப்பரப்பு முழுவதும் 
அகமந்துள்ளது. 

 எனவவ, முன்பமாழியப்பட்ட வதீி பநடுகிலும் இடவியல்பின் உயரத்தில், உயர, 
சாய்வு, அம்சம் மற்றும் பயன்படாத நிலங்கள் அடிப்பகடயில் ஆய்வு 
வமற்பகாள்ளப்பட்டது. பபாது, விரிவான நிலப் பயன்பாடு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் 
முகறகளில் இருக்கும் நிலப் பயன்பாடு பிரிவில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன 
பகுப்பாய்வுகள். எனினும், உயரத்தில் மற்றும் சரிவுப்படம் 1 அடிப்பகடயாக 
அபிவிருத்தி பசய்யப்பட்டன: கைக்பகடுப்பு துகற, இலங்கக உருவாக்கப்பட்டது 
10,000 நிலப்பரப்பு தரவு. உத்வதச வதசிய கட்டம் விளிம்பு வகரபடங்கள் இலங்கக 
(மீட்டர் அளவு) க்கான ஆள்கூற்று முகறகம நிலப்பரப்பு ஆய்வு 
பயன்படுத்தப்பட்டன. பரிதி ஜிஐஎஸ் 9.3 இல் 3D பகுப்பாய்வு முக்வகாைத்தன்கம 
ஒழுங்கற்ற வகலயகமப்பு (டின்) முகறகய பயன்படுத்தி வமற்பரப்பில் உயர்வதற்கு 
உருவாக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது.வமலும், சாய்வு மற்றும் அம்சம் வகரபடங்கள் 
பவளி சார்ந்த பயன்படுத்தி டின் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டன. 

நிலத்தின் ஆய்வு பரிந்துகரக்கப்படுகிறது இகடப்பட்ட பகுதிகளில் முக்கியமாக 
பசய்யப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக வதீி (120 மீட்டர் பமாத்த அகலம்) மற்றும் 
(320 மீ வசர்த்து) விளிம்பில் இருந்து 100 மீ, கமயம் இருந்து வதீி பரிந்துகர, வழியில் 60 மீ 
வலது (வரிகச) ஒதுக்கீடு பகுதியில் தனியாக பயன்படுத்தப்படும்.   

இவற்றுக்கும்வமலாக, முக்கிய பரிமாறும் இடங்களில் விரிவாக கருதப்பட்டன. எனிவவ, 
நிலப்பரப்பு ஆய்வு பரிந்துகர இகடத்தகடப்பகுதியில் மட்டுவம கருதப்படவில்கல., 
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உத்வதசிக்கபட்ட அதிவவக பாகத இகடவய உள்ள சாத்தியமான சப்சிடன்ஸ் இடங்களில் 
பவவ்வவறு ஆய்வு பசய்யப்பட்டன. 

 உத்வதசிக்கப்பட்ட மத்திய அதிவவக பாகத புவியகமப்பு  அத்துடன் வதீி 
பவட்டுக்கள் காரைமாக காரைமாக மண்சரிவு ஏற்படும் சாத்தியம் காைப்படுகிறது 
எனவவ, வதகவயான ஆய்வுகள் முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக கட்டுமான பின்னர் 
சாத்தியமான நிலச்சரிவு தவிர்க்கும் பபாருட்டு பசய்யப்பட்டது. 

1.4.8. ெிலவியல், மண் மற்றும் தபைழிவு என்பனவற்றுக்கான சசயன்முதற 

 பபாதுவாக, ஜிவயாபடக்னிகல் விசாரகை மற்றும் பசயலாக்க ஆய்வு 
வடிவகமப்பு அறிக்கக இந்த சு.தா.ம. அறிக்ககயில் இகைக்கப்பட்டுள்ளது. 
நிலவியல் மற்றும் அபிவிருத்தி ஆகிய ஆய்வுகள் பற்றிய அடிப்பகட 
தகவல்ககள மதிப்படீு பசய்யப்பட்டுள்ளது. பசயலாக்க ஆய்வு இருந்து 
borehole பதிவுகள் மற்றும் மண் மாதிரிகள் வமலும் நில பபாருத்தம் 
ஸ்திரத்தன்கம, மண் வகககள் மற்றும் அவர்களின் பண்புகள்  
என்பனவற்கற கரந்துகரயாட பயன்படுத்தப்பட்டன. ஜிவயாபடக்னிகல் 
விசாரகைகள், ஆய்வக வசாதகனகள் Atterberg எல்கல, ஈரப்பதம், துகள் 
அளவு விநிவயாகம், வசதன உள்ளடக்கம் மற்றும் இரசாயன அளவுருக்கள் 
(கார, குவளாகரட் மற்றும் சல்வபட்) தீர்மானிக்க மண் மாதிரிகள் மீது 
வமற்பகாள்ளப்பட்டன. அந்த வகரயகறகளுக்கு வதகவயான 
உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் பற்றிய மண் நிகலகமகள் பற்றி கரந்துகரயாட 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 
 

 குறிப்பாக, இந்த சு.தா.ம. க்கான நிலவியல் மற்றும் மண் விசாரகை 
நடத்தப்பட்டு பகுப்பாய்வு பசய்யப்பட்டன: 1: 10,000 நிலவியல் மற்றும் 
கட்டகமப்பு வகரபடங்கள் புவியியல் கருத்தாய்வு மற்றும் சுரங்கப் 
பைியகம் (GSMB) உருவாக்கப்பட்டது. வபஸ்பமண்ட் பாகற வகக, நிறுத்தம், 
சாய்வு மற்றும் பிற கட்டகமப்புகள் முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத 
முழுவதும் விரிவாக ஆய்வு பசய்யப்பட்டன. வதீி முழுவதும் அடித்தள 
பாகறகள் கட்டகமப்புகள் எனவவ ல மடிப்புகள் மற்றும் பபயர்ச்சி 
மண்டலங்ககள ஆராயப்பட்டது,பதாகுதியாக உள்ளது. 

 உத்வதசிக்கப்பட்ட மத்திய அதிவவக பாகதயில் அழுத்தம் மற்றும் அரிப்பு 
அடிப்பகடயில் ஆராயப்பட்டது. குறிப்பாக, கம்பொ, குருநாகல், கண்டி, 
மாத்தகள மாவட்டங்களில் பநல் வயல் பிரிவுகளில் நடாத்தப்பட்டது. 
அத்துடன் ஊடுருவல் திறன் மற்றும் ஊட்டசத்து இழப்பு மீது சாத்தியமான 
சிக்கல்கள் கரந்துகரயாடப்பட்டது. வமலும், அடித்தள நிலவியல் மற்றும் 
கட்டகமப்புகள் பபாறுத்து நிலப்பரப்பு நிகலகமகள் விசாரகை வதீி 
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பவட்டுக்கள் வசர்த்து சாத்தியமான நிலச்சரிவு அச்சுறுத்தல்கள் சமாளிக்கும் 
பபாருட்டு பசய்யப்பட்டது. பபாதுபெற - கலபகதற  இகடவய இயற்கக 
நிலச்சரிவு இடங்களில் பசய்யப்பட்டது. குறிப்பாக, உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி 
பநடுகிலும் தனிகமப்படுத்தப்பட்ட ராக் பாகறகளுக்கு கடந்து பசல்லும் 
பகுதியில் பகுப்பாய்வுகள் பசய்யப்பட்டது. வமலும், சாத்தியமான நிலம் 
சப்சிடன்ஸ் பதாடர்பான விசாரகைககள நிலவியல்,  மண் மற்றும் 
ஜிவயாபடக்னிகல் அறிக்கககள் அடிப்பகடயில் பசய்யப்பட்டது. நில 
அகமப்பியல் மற்றும் கட்டகமப்புகள் முக்கியமாக ஆய்வு மற்றும் 
இடமாற்றி இடங்களில் பரிமாறிக்பகாள்வது பற்றி ஆராயப்பட்டது. 
முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக திட்டம் வசர்ந்த கட்டகமப்புப் நிலவியல் 
ஆழமான நிலத்தடி இயக்கங்கள் மற்றும் பிற சாத்தியமான இயற்கக 
வபரழிவுகள் ஏற்படும் விகளவுகள் பற்றி கரந்துகரயாடப்பட்டு 
இகைக்கப்பட்டன.. 

1.4.9.  ெீரியல் ஆய்வு 
 

விசாரகைகள் முக்கியமாக பசயலாக்க மற்றும் ஆரம்ப வடிவகமப்பு அறிக்கககள் ஆய்வு 
மற்றும் முன்னர் உத்வதசிக்கப்பட்டிருந்த வடக்கு அதிவவக அறிக்கக, ஆர்டிஏவில் கடந்த 
அறிக்கககள் அடிப்பகடயில். பவள்ளம் பபாதுவாக ஏற்படும் சில இடங்ககள 
சரிபார்க்கப்பட்ட கள ஆய்வுகள் பசய்யப்பட்டன. நில பயன்பாடு மற்றும் வரிகசயில் 
வசர்த்து வசகரிக்கப்பட்ட இடக்கிடப்பியல் கைக்பகடுப்பு பசயற்ககக்வகாள் படங்களின் தரவு 
பயன்படுத்தப்பட்டது. வரிகசயின் ஒவ்பவாரு பக்கத்திலும் 100 மீ பரப்பில் பவள்ளம் 
மற்றும் வடிகால் பிரச்சிகனகள் கருதப்பட்டன இதற்கு 1: 50,000 மற்றும் 1: 10,000 
வகரபடங்கள் கைக்பகடுப்பு சிறுபாலங்கள், பாலங்கள் மற்றும் அகனத்து பிற வதீிவழி 
கெட்ராலிக் கட்டகமப்புகள் நீர்ப்பிடிப்பு எல்கலககள சரிபார்க்க நிலஅளகவ படம் 
பவளியிட்டுள்ள பபயன்படுத்தப்பட்டன. நீரியல் மற்றும் வடிகால் தாக்கங்கள் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட சிறுபாலங்கள், பாலங்கள், பவள்ள கால்வாய்கள், வடிகால் திட்டங்கள், 
பவள்ளம் பகுதிகள் முன்னர் உத்வதசிக்கப்பட்டிருந்த வடக்கு அதிவவக திட்ட தயாராக 
பூர்வாங்க வடிவகமப்பு அறிக்கககள் பகாடுக்கப்பட்ட தகவலின் அடிப்பகடயில் 
முக்கியமாக மதிப்படீுபசய்யப்பட்டது. தகவல் வசகரிப்பு மற்றும் பதாகுப்பு வதீி பல்வவறு 
நீண்டு உள்ளடக்கியதாக நடத்தப்பட்டது. 

நீரியல், வடிகாலகமப்பு SMEC மற்றும் OCYANA, ஏப்ரல் 2014 மற்றும் வகரவு வடக்கு 
அதிவவக அபிவிருத்தித்திட்டத்தின் சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்கக - 
உத்வதசிக்கப்பட்ட கலபகதற - பபாதுபெற அதிவவக பாகத பதாடர்புகடய விவரங்களின் 
சாத்தியக்கூறுககள ஆராய, பிரிலிமினரி டிகசன் அறிக்கக 3 ஆம் நிகல, பதாகுதி 3 
இருந்து எடுத்து 3 ஆம் நிகல, , அக்வடாபர் 2014 உசார்துகை பசய்யப்பட்டது. 
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1.4.10. அடிப்பதட ேகவல்கதள அதடயாளம் காைல் 

உத்வதசிக்கப்ட்ட பசயற்திட்டம் மற்றும் பசயற்திட்டம் பகுதியின் அருகில் உள்ள 100 மீ 
நடுநிகல மண்டலத்தின் சமூக-பபாருளாதார பண்புகளின் முதன்கம மற்றும் இரண்டாம் 
நிகல ஆதாரங்கள், சமூக தாக்கங்ககள சரியாக புரிந்து பகாள்ளும்பபாருட்டு அகடயாளம் 
காைப்பட்டது 

இரண்டாம் ஆதாரங்களில் இருந்து கிகடக்கும் தகவல்ககள வசகரித்து பின்னர் கள கற்கக 
வமற்பகாள்ளப்பட்டன. குறிப்பாக, புள்ளிவிபரத் திகைக்களம் பவளியிட்டுள்ள மக்கள் 
பதாகக கைக்பகடுப்பு சமூகங்களின் சமீபத்திய மக்கள் பதாகக மற்றும் சமூகப் 
பபாருளாதார பண்புகள் என்பனவற்கற அகடயாளம் காை ஆய்வு பசய்யப்பட்டன. வமலும், 
சம்பந்தப்பட்ட நகர சகபகள், பிரவதச சகபகள், பிரவதச பசயலக அலுவலகங்கள், வகாட்ட 
பபாறியாளர் அலுவலகங்கள், அரசு மருத்துவமகனகள் என்பன இரண்டாம் நிகல தகவல் 
கைக்பகடுப்பு தரவு மூலங்கள் இருந்தன. சுயவிவர திரட்டலில் சமூகங்கள், நிறுவனங்கள், 
வைிக, உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் திட்ட பகுதியில் வளங்ககள பயன்படுத்த தயார் 
பசய்யப்பட்டது. 

முன்பமாழியப்பட்ட வடக்கு அதிவவக மத்திய கடுகதிப்பாகதக்கு  முன்பு அண்கமயில் 
நடத்திய சமூக பபாருளாதார ஆய்வு அறிக்கககள் முக்கியமான தகவல்ககள பபற 
பயன்படுத்தப்பட்டது. 

 மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள அவத பகுதியில் உள்ள மீண்டும் அகடயாளம் 
காைப்பட்டதுடன் சமூக ஆய்வுகள் மக்களின் குடியிருப்பு, குடும்பம் மற்றும் சமூக 
வாழ்க்கக மற்றும் ஏற்படக்கூடிய பாதகமான சமூக தாக்கங்கள் பபறப்பட்ன. . 
முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகதபதாடர்பான விரிவான மீள்குடிவயற்ற 
பசயற்திட்டத்தில்  இருந்து தரவு துகனத்தரவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இரண்டு பிரிவுகள் அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன 

முதல் வககயில் பசயற்திட்டத்தினால்  பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 
ஆகும். இந்த வககயில் அகனத்து வடீுகளுக்கும், நிறுவனங்கள், அகமப்புக்கள், பண்புகள், 
உகடகமகள், முதலீடுகள், வைிகங்கள், உட்கட்டகமப்பு வசதிகள், உரிகமகள், 
பபாருளாதார வளங்கள், சமூக வாழ்வில், கலாச்சாரம் மற்றும் பல்வவறு பகாள்ளளவில் 
மக்கள் சமூக பசயல்பாடு. இயற்கக மற்றும் அந்த மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் 
சமூக வபாக்குகள் என்பன அடங்கும்.  

இரண்டாவது வகக நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் என்பனவற்றில் பசயற்திட்டத்தில் 
இருந்து புலப்படும் அல்லது உைரப்படும் பாதகமான தாக்கம் ஆனால் அதில் ஆர்வம் 
மற்றும் உத்வதச பசயற்திட்டம் நன்கமகள் பயனாளிகளுக்கு இருத்தல் என்பன அடங்கும். 

வசகரிப்பு மற்றும் முதன்கம தரவின் பகுப்பாய்வு. 
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உப பைி 1. குடும்பங்களின் சமூக-சபாருளாோை கைக்சகடுப்பு. 
உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் கீழ் வரும் இடங்களில் குடும்பங்களின் சமூக-பபாருளாதார 
கைக்பகடுப்கப பபற  2014 இல் சு.தா.ம. க்காக RDA பரிந்துகரக்கப்படும் வகள்வித்தாள் 
மூலம் தரவு வசகரிக்கப்பட பயன்படுத்தப்பட்டது. இது முந்கதய ஆய்வு திட்டத்தின் புதிய 
வழித்தடங்கள் பதாடர்பான தகவல், அவத வபால் இரண்டாம் ஆதாரங்களில் இருந்து அந்த 
பகுதிகளில் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிடமிருந்து வநர்காைல்கள் 
மூலம்பபறப்பட்டது. 
 

உப பைி 2. மாெில துதற ெிறுவனங்கள் மற்றும் சசாத்து ஆய்வு. 
RDA இன் SAIRC இல் பரிந்துகரக்கப்படும் ஒரு தனி வகள்வித்தாள் மூலம் வசகரிக்கப்பட்ட 
தரவு திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் பகுதியில் அகமந்துள்ள அரச துகற நிறுவனங்கள் 
மற்றும் பண்புககள அகடயாளம் காை பயன்படுத்தப்பட்டன. 
 

உப பைி 3. ேனியார் துதற ெிறுவனங்கள் மற்றும் சசாத்துக்கள். 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் பகுதியில் அகமந்துள்ள வைிக மற்றும் பிற தனியார் துகற 
நிறுவனங்கள் மற்றும் மற்றும் பண்புககள அகடயாளம் காைப்பட  RDA இன் SAIRC இல் 
பரிந்துகரக்கப்படும் ஒரு தனி வகள்வித்தாள் அடிப்பகடயில் வசகரிக்கப்பட்ட தகவல்களின் 
அடிப்பகடயில் அகடயாளம் காைப்பட்டது 

.உப பைி 4. இலக்கு குழு கலந்துதையாடல்கள். 
பாதிக்கப்படும் சமூக குழுக்களின் கருத்து, கருத்துக்கள் மற்றும் திட்டம் வபாக்கு மற்றும் 
அவர்களின் ஆவலாசகனககள அறிய பவவ்வவறு சமூகங்களில் நடத்திய வபட்டிகள் மூலம் 
வசகரிக்கப்பட்ட தரவு அடிப்பகடயில் அகடயாளம் காைப்பட்டது. 
 

உப பைி 5. முக்கிய ேகவலாளர் தெர்முகம். 
தகவல்கள்  கிராம Niladaris, பிரவதச பசயலாளர்கள், வமயர்கள், பிரவதச சகப தகலவர்கள், 
பபாலிஸ் நிகலயங்கள் தகலவர்கள், பாடசாகல அதிபர்கள், உரிகமயாளர்கள் மற்றும் 
தனியார் நிறுவனங்களில் வமலாளர்கள், நிலம் அதிகாரிகள், மருத்துவமகன அதிகாரிகள், 
மதத் தகலவர்கள், மற்றும் தனிநபர்கள் என முக்கிய தகவல் தருவவாரின் இருந்து 
பபறப்பட்டன. 
பல்வவறு ஆதாரங்களில் இருந்து வசகரிக்கப்பட்ட தகவல்ககள ஒழுங்காக எக்பசல், SPSS 
முதலியன பயன்படுத்தி ஆராயப்பட்டன மற்றும் உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் மற்றும் பபாதுமக்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் எண்ைங்களின் 
சமூகப் பபாருளாதார அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது. 
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1.4.11. கலாச்சாை, பூர்வகீ மற்றும் சோல்சபாருளியல் பாைம்பரியம்  

சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்கங்களின் ஆய்வின் (ESIA)  வபாதான கலாச்சார, பூர்வகீ 
மற்றும் பதால்பபாருளியல் பாரம்பரிய கற்ககயானது பாரம்பரிய தாக்க அறிக்ககயிகன 
(HeIA) உள்ளடக்கி காைப்படுகின்றது.   

அவதானம் பசலுத்தும் முகறகமகள்; 

a) இப்பகுதியில் தற்வபாதுள்ள புராதன புனித சின்னங்கள், கலாச்சார, பூர்வகீ 
மற்றும் பதால்பபாருளியல் பாரம்பரிய பகுதிகள் (சமய சம்பந்தமானகவ) 
வபான்றவற்றிகன இனங்காைல்.  

b) தற்வபாதுள்ள புராதன புனித சின்னங்கள், கலாச்சார, பூர்வகீ மற்றும் 
பதால்பபாருளியல் பாரம்பரிய பகுதிககள வகரபட அகமப்பில் குறித்தல். 

c) தற்வபாதுள்ள புராதன புனித சின்னங்கள், கலாச்சார, பூர்வகீ மற்றும் 
பதால்பபாருளியல் பாரம்பரிய பகுதிகளுக்கான தாக்கங்ககள விளக்குதல் 

d) தாக்கங்ககள குகறப்பதற்காக வமற்பகாள்ளப்படும் பபாருத்தமான பரிந்துகரகள் 
மற்றும் தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள உருவாக்குதல்  

இக்கற்ககயானது பாரம்பரிய தன்கமகள் பதாடர்பில் வமலுமாக அ. கலாச்சார தன்கமகள் 
மற்றும் தரங்கள், இது முற்காலத்திலிருந்து தற்வபாது வகர ஏதாவது விவசட 
அகமப்பினால் சூழப்பட்டுள்ள தன்கம ஆ. எழுதப்பட்ட காலத்திலிருந்து கலாச்சார 
தன்கமகள் மற்றும் தரங்கள், முற்காலத்திலிருந்து தற்வபாது வகர இவற்றின் 
பசயற்பாடுகள் இ. பதால்பபாருளியல் தன்கமகள் மற்றும் முற்காலத்திலிருந்து தற்வபாது 
வகர அவற்றின் பசயற்பாடுகள், இவற்றுக்கு பயன்படுத்தியுள்ள பதாழில்நுட்பங்கள், 
அப்பகுதியில் காைப்படும் பதாழில்நுட்ப தன்கமகள் மற்றும் வதாண்டுவதற்கு முன்னரான 
அனுமதிகள். பாரிய முகப்பு கற்கககள், நிலா அகமப்பு கற்கககள், புவியியல் ஆய்வுகள் 
மற்றும் வமல் மட்ட ஆய்வுகள் ஆகியன முன்பனடுக்கப்பட்டன. ஆனால் ககயிருப்பிலுள்ள 
வளங்கள் மற்றும் பதாழில்நுட்பங்ககள கருத்தில்பகாண்டு முகப்பு மற்றும் நில வமற்பரப்பு 
கற்கககள் மாத்திரம் வமற்பகாள்ளப்பட்டன.            

உத்தரவு பபற்ற நிபுைர்கள் மற்றும் அகமப்புகளினால், பாரம்பரிய முகாகமத்துவம் 
பதாடர்பாக வமற்பகாள்ளப்பட்ட முகறயான மற்றும் முடிவுபபற்ற கற்கககளின் 
அடிப்பகடயில், பசயற்திட்ட முகறகமயானது வநாக்கத்திகன அகடயும் வககயில் 
நிர்மாைிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பாரம்பரிய தாக்க கற்ககயில் பின்வரும் வகுப்புகளாக 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.    

 கலாச்சார தன்கமகளும், இயல்புகளும் 
 புராதான தன்கமகளும், இயல்புகளும்  
 பதால்பபாருளியல் தன்கமகளும், இயல்புகளும்  
(சமய இயல்புகள் கலாச்சார மற்றும் புராதன தன்கமகளில் கீழ் அடங்குகின்றன) 

கள ஆய்வு அடிப்பகடயில் வதகவயான தகவல்ககள வசகரிக்க பின்வரும் கருவிகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன  
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 முற்கற்கக ஆய்வுகள் (பதால்பபாருளியல் திகைக்களம், பல்ககலக்கழகம், ஏகனய 
நூல்நிகலயங்கள், அரச அலுவலகங்கள், வதசிய அருங்காட்சியகங்கள் மற்றும் 
புத்தக சாகலகள்) 

 பிரதான தகவல் அறிந்தவருடனான கலந்துகரயாடல்கள் (பதால்பபாருளியல் 
திகைக்களம்)    

 பகுதி அகமப்பு வநர்காைல்கள் (களம்) 
 வநரடி அவதானிப்புகள் (களம்) 
 புராதான அகமப்பு (களம்) 
 முகறயற்ற கள ஆய்வு (களம்) 
 புககப்பட ஆதாரங்கள் (களம்) 

கள கற்ககயின் வபாது PRA கருவிகள் பதாடர்பில் அவதானங்கள் வமற்பகாள்ளப்படும். இது 
தவிர பதால்பபாருளியல் திகைக்களத்தினால்முழுகமயான பதால்பபாருளியல் தாக்க 
ஆய்வுகள் வமற்பகாள்ளப்படும்.  

1.5. அரச பகாள்கக மற்றும் திட்டம் பதாடர்பிலான அனுசரிப்புகள் 

தற்வபாகதய அரசாங்கத்தின் பகாள்கககளின் அடிப்பகடயில், அதிவவக பாகதயானது 
பிரதான/பாரிய  வதீி அபிவிருத்தி திட்டமாகும். இது வபாத்துவெர உள்ளக மாற்றத்துடன் 
வபாத்துவெர கலபெதர பகுதி இகைகின்றது. இதனால் கண்டிக்கு பயம் பசய்யும் வநரம் 
ஒன்றகர மைித்தியாலங்கள் குகறவகடகின்றது. அத்துடன் CEP யானது, கடவத்கத 
அகமப்பு உள்ளக மாற்றப் பகுதியின் பவளியக சுற்று வட்ட பாகதயுடனும்(OCH) (E2)  
இகைகின்றது. இது பகாழும்பு கட்டுநாயக்க பாகதக்கு பசல்ல இலகுவாக அகமகின்றது. 
உத்வதசிப்க்கப்பட்ட ருவன்புற அதிவவக பாகத மற்றும் பகாழும்பு உயர்த்தப்பட்ட அதிவவக 
பாகதகளினால் பபாருளாதார மற்றும் நிர்வாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்களுக்கு 
இலகுவாக பசல்ல வழிவகுக்கின்றது.          

1.6. திட்டத்துக்கான முதற்கட்ட அனுமதிகள்  

திட்ட நடவடிக்கககளினால் வயல் நிலங்கள், பதன்கன பயிர்ச்பசய்கக நிலங்கள் 
ஆகியவற்றுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்ற காரைத்தினால் விவசாய திகைக்களம், பநல் 
பயிர்ச்பசய்கக சகப மற்றும் பதன்கன பயிர்ச்பசய்கக சகப ஆகியவற்றிடமிருந்து 
அனுமதிகள் பபறப்படும். 

நீர்ப்பாசன திகைக்களம் மற்றும் மாகாை நீர்ப்பாசன திகைக்களம் – வமல், வடவமல் 
மற்றும் மத்தி மாகாை சகப ஆகியவற்றுடன், விவசடமாக அதிவவக பாகதயினால் 
பாதிக்கப்படும் அகமப்புகள் மற்றும் வடிகால் அகமப்புகள் பதாடர்பாக ஒப்பந்தங்கள் 
வமற்பகாள்ளப்படும்.   

இலங்கக நில மீளகமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனத்துடன் (SLLRDC), வடிகால் 
அகமப்பு பதாடர்பாக ஒப்பந்த்தங்கள் வமற்பகாள்ள வவண்டிய அவசியம் உள்ளது.  
உத்வதசிக்கப்பட்ட பாகதயானது பல இடங்களில் பிரதான பகுதிகளுக்கு குறுக்காக 
பசல்கின்றது. இறுதி கட்ட அகமப்பு பதாடர்பாக இலங்கக புககயிரத திகைக்களத்துடன் 
கலந்துகரயாடகள் வமற்பகாள்ளப்படுகின்றன. 
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இலங்கக மின்சார சகப (CEB), இலங்கக  பதாடர்பாடல் கூட்டுத்தாபனம் (SLT) மற்றும் 
வதசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலகமப்பு சகப ஆகியவற்றுடன் திட்டப்பகுதியில் 
காைப்படும் பதாடர்புககள மாற்றி வழங்குதல் பதாடர்பில் ஒப்பந்தங்கள் 
வமற்பகாள்ளப்படும்.  

அதிவவக பாகதயின் நடுப்பகுதி குருநாகல் மாவட்டத்தினுடகாக பசல்கின்றது. இதனால் 
வடவமல் மாகாை சுற்றாடல் விதிகளுக்கு அகமவாக வமற்பகாள்ளப்படுதல் அவசியமாகும். 
இதனால், கட்டுமான வவகலககள வமற்பகாள்ள மாகாை சுற்றாடல் 
அதிகாரசகபயிடமிருந்து ஒப்பந்த அனுமதி பபறுதல் அவசியமாகும்.   

அட்டவதை 1.3:சசயற்ேிட்டத்துக்கு தேதவயான அனுமேிகளின் சாைாம்சம் 
இல நிறுவனம் / திகைக்களம் ஒப்புதல்கள் வதகவக்கான 

காரைம் 
கவகல நிகலகம 

1 கமநல அபிவிருத்தி 
திகைக்களம் 
 

சீரகமப்பு பநல் வயல்கள் மற்றும் 
சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்கள் 
ஊடாக பசல்கிறது 

அறிக்ககயில் தரப்பட்டுள்ளது 

2  
இலங்கக மின்சார சகப 
(இமிச) / ஸ்ரீலங்கா 
பரலிபகாம் (ஸ்ரீலபர) / 
வதசிய நீர் வழங்கல் 
மற்றும் வடிகாலகமப்புச் 
சகப (NWS மற்றும் DB) 

பரப்புத்தடங்கள் / நீர் வழங்கல் 
வகலயகமப்புகள் மற்றும் 
பதாகலத்பதாடர்பு 
வகலயகமப்புகள் சீரகமப்பு 
பாதிக்கும் 

விபரமான வடிவகமப்பு 
ஒன்றாக பசய்யப்பட வவண்டும் 

3 இலங்கக ரயில்வவ 
திகைக்களம் 

சீரகமப்பு சுவடு பபாதுபெரவில் 
ரயில்பாகதயிகன கடந்து 
பசல்கின்றது 

அறிக்ககயில் தரப்பட்டுள்ளது 

4 வனபரிபாலன சகப சீரகமப்பு சில வனப் பகுதிகளின் 
அருகாக பசல்கிறது 

வன பகுதிகள் எதுவும் 
சீரகமப்பில் 
உள்ளடக்கப்படவில்கல  

5 வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் 
திகைக்களம் 
 

சில வனச்சுவடுகளின் ஊடாக 
பசல்வதால் அனுமதி பபற 
வவண்டும் 

முன்பமாழியப்பட்ட பாகதயில் 
வனவிலங்கு பகுதிகளில் 
இல்கல 

6 பதால்பபாருள் 
திகைக்களம் 

 

முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு 
ஏதாவது கண்டுபிடிக்கப்படாத 
பதால்பபாருள் தளங்ககள கடந்து  
பசல்லுமாயின். 

பதால்பபாருள் தாக்க மதிப்படீு 
நிகறவுபசய்யப்பட்டுள்ளது 

அனுமதிகள் பின்னிகைப்பு  8.1 இல் தரப்பட்டுள்ளது  
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அத்ேியாயம் 2: உத்தேசிப்பட்டுள்ள ேிட்டத்ேின் விவைைமும், 

ெதடமுதறப் படுத்ேேக்க மற்றுவழிகளும் 

2.1. மாற்றுவழிககள பதிப்பாய்வு பசய்தல்   

2.1.1   ேிட்டத்துக்கான மாற்றுவழிகள் இல்தல 

இலங்ககயின் பபாருளாதாரமானது முப்பது வருடகால யுத்தத்தின் பின்னர் 
உயர்ந்துபகாண்டு பசல்கின்றது. இவ் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பிரதான பயனாளிகள் 
வசிக்கும் வடக்கு கிழக்குப் பகுதிகள் யுத்தம் காரைமாக பபரிதும் பாதிக்கப்பட்டன. இது GDP 
யில் பபரும் பங்களிப்கப பசலுத்தும். இத்திட்டம் காரைமாக வமல் மாகாை 
நகரப்பகுதிகள், கட்டுநாயக்ககவ அண்மித்த பகுதிகள், மீரிகம, பகாழும்பு, வகாமாகம, 
பொரை மற்றும் ஏகனய பிரதான நகரங்களில் வாகன பநரிசல்கள் குகறவகடந்து 
அபிவிருத்தியகடயும். சமூக மற்றும் பபாருளாதார அபிவிருத்தியிகன தக்க கவக்கும் 
பபாருட்டு வடமத்தி, கிழக்கு மாகாைங்கள் வமல்மாகாைத்துடன் ‘’விகனத்திறனான’’ 
நிலத்பதாடர்பிகன ஏற்படுத்தல் மிகவும் அவசியமானதாக விளங்குகின்றது.     

தற்வபாதிருக்கும் பிரதான வபாக்குவரத்து அகமப்புகளாக பகாழும்பு-கண்டி (A001),  
அம்வபபுஸ்ஸ- குருநாகல்-திருவகாைமகல (A006),  கண்டி-யாழ்ப்பாைம்(A009),  
மரதங்கடவல-கபரை-திருக்பகாண்டிமடு (A011)  அதிவவக பாகதகளான பதற்கு அதிவவக 
பாகத (E01), பகாழும்பு கட்டுநாயக்க (E03)  அதிவவக பாகத பவளிவட்ட அதிவவக பாகத 
(E02) ஆகியன அடங்குகின்றன. தற்வபாகதய நிகலயில் பகாழும்பிலிருந்து வடமாகாைம் 
யாழ்ப்பாைத்துக்கு 400 கிவலாமீட்டர் பசல்வதற்கு 12 மைித்தியாலத்துக்கு கூடியளவான 
வநரம் எடுக்கும் அல்லது பகாழும்பு கிழக்குமாகாைம் திருவகாைமகல மற்றும் 
மட்டக்களப்பு அண்ைளவாக  300 கிவலாமீட்டர் ஆகும். அத்துடன், குறிப்பிட்ட 
காலப்பகுதியினுள் இப்பகுதி பாகதகளுக்கு வமலாக மீள் வமற்பரப்பிடல் வவகலகள் 
நடந்வதறின. இதில் சில நகரப்பகுதிககளத் (நான்கு வரிகள்) தவிர அவனகமான இடங்களில் 
இரண்டு பாகத வரிகள் காைப்படுகின்றன. பாகத வமற்பரப்பிகன மீள் நிர்மாைம் பசய்த 
பின்னரும் சராசரி நகரப்பகுதிகான வவகம் மைிக்கு 50 km ம், ஏகனய இடங்களில் ஆகும்.        

வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகளில் எதிர்வு கூறப்படும் சமூக மற்றும் பபாருளாதார 
வளர்ச்சிகள், மற்றும் ஏகனய பிரதான நகரங்கள் வமற்குறிப்பிட்ட பாகதகளுடன் 
இகனக்கப்படும் வபாது வாகன வபாக்குவரத்து பநரிசளுக்கான வகள்விகள் ஏற்படும். 
இந்நிகலகமயானது பகாழும்புக்கும் ஏகனய நகரங்களான குருநாகல், யாழ்ப்பாைம், 
தம்புள்கள, திருவகாைமகல மற்றும் கண்டி ஆகியவற்றுக்கிகடயிலான வபாக்குவரத்து 
வநரத்திகன அதிகரிக்கும்.    

ஏற்கனவவ காைப்படும் அதிவவக பகுதிகளான பகாழும்பு-அம்வபபுஸ்ஸ A001 மற்றும் 
அம்வபபுஸ்ஸ – குருநாகல் A006 ஆகியன அதிக வாகன பநரிசல் பகாண்டகவயாகும். 
பயை வநர அதிகரிப்பானது அதிக பசலவனீத்கத ஏற்படுத்தும். அத்துடன் பவளிவிடப்படும் 
வாகன புகக அதிகரிப்பவதாடு, எரிபபாருளும் விரயமாகும். அத்துடன் காைப்படும் வதீியின் 
வமற்பப்ரபானது விகரவில் பாதிக்கப்படுவவதாடு, பராமரிப்பு வவகலகளும் அதிகமாகும்.   
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ஆகவவ தரப்பட்ட தற்வபாதுள்ள நிகலகமயானது CEP யிகன கமயமாக பகாண்டதாக 
அகமயாமல், இதகன ஏற்றுக் பகாள்ளாமலும் விடாது. அத்துடன் திட்டம் இல்கல என்ற 
பகுதியில் தற்காலிகமான மீள்குடிவயற்ற தாக்கங்கள் மற்றும் இயற்கக சூழலியல் 
தாக்கங்கள் ஆகியன இல்கல. இக்காரைிககள தவிர்க்கும் சந்தர்ப்பத்தில் பபாருளாதார 
வளர்ச்ச்சியில் பாதிப்புகள் ஏற்படாது. இதன் விகளவாக, திட்ட அமுலாக்கல் இல்லாதது 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட முடியாது. ஆகவவ இது பதாடர்பில் வமலும் ஆராயப்பட மாட்டாது.  

 

 
உரு 2.1 பகுேி 3 இன் மாற்று வழிகள் 

 
 
உரு 2.1 கூடுதல் இகைப்பு, விருப்பம் 'பி' ஐ கூட குறிக்கின்றது. இது கண்டி நகரில் 
வபாக்குவரத்து பநரிசகல ஒழிப்பதற்கும், ஏ 9 மற்றும் A1 இகடவய ஒரு கபபாஸ் ஆய்வு 
மற்றும் பசயல்கள் நகடபபறும் வபாது, அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. இந்த இகைப்பு 
முதல் 5 மாற்று (விருப்பம் 1-4) பிரிவு 3 க்கான கருதப்படுகிறது  

பின்வரும்  மாற்று வழி ஆய்வுகள் ஆரம்ப கட்டத்தில் கருதப்பட்டன: 

 

• விருப்பம் 1: எஃப் எல்: Polgahawella றம்புக்கை ஊடாக Giriulla அருவக பிரிவில் 2 பதாடங்கி 
(பி) மூலம் கண்டிக்கு 
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• விருப்பம் 2: ஜி எம்: விருப்பம் 1 பதற்வக மாற்று சுவடு, பசங்குத்தான சரிவு சுமார் 1 கிமீ 
வடக்வக இருக்கும் A1 என்ற Kadugannawa வகர 

• வதர்வு 3: ஜி வஜ எல்: மீரிகமவில் மாற்றுவழி ஆரம்பிக்கும் இடத்தின் பின்னர், றம்புக்கை 
இகடவழி வகர பதாடர்ந்து Pinnawela அருவக விருப்பம்  வகர 

• விருப்பம் 4: ஜி வஜ வக: மீரிகம மாற்று வழியில் ஆரம்பித்து, றம்புக்கை பின்னர் A10 
வகர கண்டி வநாக்கி Pinnawela அருவக வடக்கு தகலப்பு. 

• விருப்பம் 5: எஃப் வக: விருப்பம் விருப்பம் 1 அவத பாகதயில் மீது பதாடங்கிய பின்னர் 
A10 வகர கண்டிக்கு பநருக்கமாக அணுக வடக்கு தகலப்பு 

• விருப்பம் 6: எக்ஸ்-வக: றம்புக்கை பபால்கெபவல கடந்து பின்னர் கலபகதறயில் A10 
இகைக்க வடக்கு தகலப்பு வநாக்கி பிரிவு 2B உள்ள பபாதுபெற இருந்து ஆரம்பிக்கும். 

 

எனினும், கண்டி ரிங் வராடு கருத்து பைம் பரிசீலகனகள் மதிப்பு CEP இருந்து 
நீக்கப்பட்டார். இகைப்பு எம், எல் மற்றும் (கண்டி ரிங் வராடு பசல்லும் கலபகதற) வக 
பிற்பகுதியில் வமவல விருப்பங்கள் இருந்து நீக்கப்பட்டார். வமலும் ஆய்வு மீது, அகத 
இகைப்பு 'L' மற்றும் இகைப்பு M மீது பசங்குத்தான சரிவு வபச்சுவார்த்கத குகறக்கப்பட்ட 
வடிவகமப்பு வவகம் விகளவாக வடிவியல் ஒரு குகறந்த தரமுகறயும் அதிகரித்துள்ளது 
பயைம் முகற அல்லது நீண்ட சுரங்கங்கள் ஒன்றில், பசலவு மற்றும் பதாழில்நுட்ப 
கடினம் என்று நிரூபிக்க வவண்டும் என்று பதளிவானது . எனவவ, அடுத்த விருப்பங்கள் 
பிரிவில் 3. உரு 2.2 பிரிவு 3 வதர்வு விருப்பங்ககள விளக்குவதற்கு விரும்பப்படுகிறது 
மாற்று வதர்வு கலபகதற வகர கருதப்பட்டன. 

 

(1) விருப்பம், F-வக * 

(2) விருப்பம் எக்ஸ்-வக * 

(3) விருப்பம் ஜி வஜ வக * 

குறிப்பு: வக * வக வழியாக Ramukkana இருந்து கலபகதற இகைப்கப குறிக்கிறது 

பிரிவு 3 வழி மாற்று பகுப்பாய்வு பின்வரும் பிரிவுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது 
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உரு 2.2 வதர்வு விருப்பங்களின் பகுப்பாய்வு விபரம் 

அகனத்து காரைிககளயும் கைக்கில் பகாண்டு மதிப்படீு வமற்பகாள்ளப்பட்டது: 

 
• சாத்தியமான வடிவகமப்பு தரநிகலகள் 
• ஜிவயாபடக்னிக்கல் அம்சங்கள் 
• கட்டகமப்பு கூறுகள், குறிப்பாக பாலங்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் 
• மீள்குடிவயற்றம் 
•சுற்றுச்சூழல் பிரச்சகனகள் 
• கட்டுமானச் பசலவு 
• பிரயாை முகற 
• CEP எஞ்சிய வபாக்குவரத்து பாதிப்பு 
• தற்வபாது இருக்கும் வதீி பநட்பவார்க்கில் வபாக்குவரத்கத பாதிப்பு 
• பபாருளியல். 
 
நகடபாகத எக்ஸ்-வக * (3 விருப்பங்கள் விருப்பத்கத 2 இறுதி வதர்வு ஆகும்) மிகவும் 
பபாருத்தமான சீரகமப்பு விகளவாக என்று முடிவு பசய்யப்பட்டது. 3 விருப்பங்களின் 
மதிப்படீு அட்டவகை 2.1 இல் சுருக்கமாக காட்டப்படுகின்றன. 
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அட்டவதை 2.1 விருப்பங்களின் மேிப்பீட்டு சுருக்கம். 

 
மாற்றுவழி நீளம் 

(km) 
பதாடர்புகடய பலன்கள் பதாடர்புகடய 

பலனற்றகவ 
F-K* 43.5 •அபிவிருத்திக்காக சாத்தியமுள்ள 

பகுதிகளில் திறக்கிறது 
 
• 80 கமல் வவகத்தில் 
வடிவகமப்பு வவகம் 
வபச்சுவார்த்கத  
• சமூக மற்றும் சுற்றாடல் 
பாதிப்பு குகறவு 

X-K* ஐ விட பகாழும்பு 
இருந்து மிதமாக 
குகறந்த தூரத்தில் 

X-K* 32.5   
•அபிவிருத்திக்காக சாத்தியமுள்ள 
பகுதிகளில் திறக்கிறது 
• 80 -100  கமல் வவகத்தில் 
வடிவகமப்பு வவகம் 
வபச்சுவார்த்கத  
• சமூக மற்றும் சுற்றாடல் 
பாதிப்பு குகறவு 
• குகறந்த கட்டுமான பசலவு 
• அம்வபபுஸ்ஸ பிரிவு 2 நீட்டிப்பு 
அதிவவக பாகதகய எளிதாக 
அணுககல் 

குறுகிய சீரகமப்பு 
என்றாலும், பகாழும்பு 
இருந்து கண்டிக்கு  
நீண்ட பாகத. 

G-J-K* 52.5 • அதிவவக பாகதகய A1 மற்றும், 
A6 இனால் 

எளிதாக அணுகல்  
• 80 கமல் வவகத்தில் 
வடிவகமப்பு  
• உயர் சமூக மற்றும் சுற்றாடல் 
பாதிப்பு 

பகாழும்பு குறுகிய 
தூரம் 
G சீரகமப்பு இன்னும் 
முறுக்கு 
F மற்றும் X ஐ விட 
மிகவும் சவாலாக 
உள்ளது. 

 
 
 

கண்டி நகரில் மக்கள்பதாகக அடர்த்தி காரைமாக, வநரடியாக அதிவவகபாகதயிகன 
நகரத்துடன் குடியிருப்பாளர்கள் மீது மிகவும் சீரழிவான விகளவு இல்லாமல் கண்டி 
கமயத்தில் இகைக்க முடியாத நிகல உள்ளது. எனவவ, கண்டி கலபகதற இகைப்பு 
ககவிடப்பட்டதுடன் கலபகதற இருந்து Katugasthota வகர A10 வதீி முன்வனற்றம் பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்டது. 
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2.1.3 உத்தேச வடிவதமப்பு மாற்றுவழி 
 

எனினும் மிகவும் பபாருத்தமான நகடபாகதகய தீர்மானிக்க பல மதீப்படீுகளின் பின்னர் 
முடிவு வமற்பகாள்ளப்பட்டது. இது கீவழ விரிவாக உள்ளது. வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட சுவடு 
நலகன வமம்படுத்த வளாக வடிவகமப்பு மாற்று பசய்யப்பட்டது. 

 
கட்டம் 2B (அதாவது பபாதுபெற) குறுக்குபவட்டு இருந்து பசங்குத்தான சரிவு 
(கலபகதறவில்) சீரகமப்பு பிரிவின் கீவழ பல பபாறியியல் கஷ்டங்ககள பகாடுக்க 
இல்கல, இது நிலப்பரப்பு வழியாக பசல்கிறது. வமலும், மக்கள்பதாகக அடர்த்தி குகறவாக 
இருப்பதனால்  குடிவயற்றங்களில் அதன் விகளவு ஒப்படீ்டளவில் குகறவாக உள்ளது 
எனவவ ஒப்படீ்டளவில் குகறவாக இருக்கும். கலபகதற - பபாதுபெற இந்தப் பிரிவு 
அறிக்கக, பிரிவு 3A & 3B இல் உள்ளது. எனினும் கண்டிகய அகடயும் வநாக்கத்கத 
அகடய, வபச்சுவார்த்கத, சுமார் 400 மீ - 300 மீ வகர பசய்யப்பட்டது.  கண்டி நகரில் 
மக்கள்பதாகக அடர்த்தி காரைமாக, வநரடியாக அதிவவகபாகதயிகன நகரத்துடன் 
குடியிருப்பாளர்கள் மீது மிகவும் சீரழிவான விகளவு இல்லாமல் கண்டி கமயத்தில் 
இகைக்க முடியாத நிகல உள்ளது. எனவவ, கண்டி கலபகதற இகைப்பு 
ககவிடப்பட்டதுடன் கலபகதற இருந்து Katugasthota வகர A10 வதீி முன்வனற்றம் பசய்ய 
முன்பமாழியப்பட்டது. 

 

2.1.4. உத்தேசிக்கப்பட்ட சுைங்க பிரிவுகள் 

அதிவவக வழியில் ஆரம்ப வடிவகமப்பு திருத்தங்கள் வமற்பகாள்ளப்பட்டதுடன் மூன்று 
சுரங்கப்பாகத பிரிவுகள் CEP பிரிவு 3 பிரிவில் உயரம் 20m சாய்வு பாதுகாப்பு அதிகரிக்க 
வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. இரட்கட சுரங்கங்கள் கட்டகமக்கப்படுகின்றன அட்டவகை 2.2 
சுரங்கங்கள் விவரங்கள் சுருக்கமாக தரப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 2.2: சுரங்கம் விவரங்களின் சுருக்கம் 
சுைங்க 
இல 

பிைோன ஒழுங்தக RHS ஒழுங்தக சசலவு 
(LKR) 

 1 பிரதான ஒழுங்கக 15+120 - 
15+410 - 290 m 

RHS ஒழுங்கக 15+120 - 15+410 
- 290 m 

2.639 Bn 

2 பிரதான ஒழுங்கக 23+430 - 
23+630 -200 m 

RHS ஒழுங்கக 23+430- 23+630 - 
200 m 

1.878 Bn 

3 பிரதான ஒழுங்கக 27+490 - 
27+725 - 235 m 

RHS ஒழுங்கக t 27+495- 27+665  
- 170  m 

1.762 Bn 

 

சுரங்கப்பாகத மற்றும் விருப்பங்களின் ஒப்படீுகள் அட்டவகை 2.3 கீவழ தரப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவகை 2.3: சுரங்கப்பாகத மற்றும் விருப்பங்களின் ஒப்படீுகள் 
 

 பவட்டு விருப்பம்  சுரங்கம் விருப்பம் 
நீளம் 0.7m 0.7m 
பசலவு 3 Bn. LKR (சுமார்) 

 
6.279 Bn. LKR 

சமூக தாக்கம் 
 

உயர் தாக்கம் (குடும்பங்கள் குடியமர்த்த 
வவண்டும், அதிவவக பகுதியில் 
இருகூறாக்க வவண்டும்) 

குகறவான தாக்கம் 

நிலத்தடி நீர் மீதான 
பாதிப்பு 
 

உயர் தாக்கம் 
 

ஒரளவு  தாக்கம் 

வனவிலங்கு மீதான 
பாதிப்பு / விலங்குகள் 
 

வாழ்விட துண்டாக்கம் காரைமாக 
உயர் தாக்கம் 

இல்கல/ குகறவான 
தாக்கம் 

அதிர்வு பாதிப்புகள் 
 

குகறவான தாக்கம் உயர் தாக்கம் 

சாத்தியமான மண் சரிவு உயர் சாத்தியம் 
 

குகறவான 

 சாத்தியம் 
 

பராமரிப்பு பசலவு குகறவு 

 

உயர்வானது 

 
 
 

சுரங்கப்பாகதயின் விருப்பத்கத விட பவட்டி மூடுதல் கட்டுமான பசலவு அதிகமாக 
உள்ளது, சுரங்கப்பாகத விருப்பத்கத இறுதி வடிவகமப்பு காரைமாக குகறந்த தாக்கங்கள் 
வதர்வு பசய்யப்பட்டது. 

2.2.5. வழி சரிசசய்ேல் 

பிரிவு 3 க்காக வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ள பாகத X-K* பாகத தாக்கங்ககள குகறக்க 
நன்கமகள் அதிகரிக்க சரிபசய்யப்பட்டது. 

வதர்ந்பதடுத்த Ch8+300 - Ch10+800  பாகத பகுதியில் உள்ள குடும்பங்களின் மீதான 
பாதிப்புககளக் குகறப்பதற்காக பதரிவுபசய்யப்பட்டது. பாகத சீரகமப்பு உரு 2.3 
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது  
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உரு 2.3 Ch 8+300 -  Ch 10+800 வதை பாகத விலகல் 

 
கலபகதற சந்தியானது கடுகஸ்பதாட-குருநாகல்-புத்தளம் பநடுஞ்வதீி (A10) வநரடியாக CEP 
இகைக்க பதன்கிழக்கு பக்கமாக மாற்றப்பட்டது. இது வமலும் கலபகதற வபாக்குவரத்து 
பநரிசகல குகறக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உத்வதச கலபகதற சுற்றுவட்டத்தில் 
முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவகபாகத இருந்து வபாக்குவரத்து மற்றும் பவளிவய 
வபாக்குவரத்து நிர்வகிக்க வவண்டும். கலபகதற பாகத விலகல் உரு 2.4 
சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது  

 
உரு 2.4 கலபகதற பாகத விலகல் 

2.2 உத்வதசிக்ப்பட்ட திட்டத்தின் விவரைம்   

மத்தி அதிவவக பாகதயானது வமல் மாகாைத்திகன வடக்கு மற்றும் மத்திய பகுதிககள 
இகைப்பதாக அகமகின்றது. உத்வதசிக்ப்பட்ட CEP யின் கட்டம் 1, 2 மற்றும்  4 ஆகியன 
இலங்ககயின் வமற்குப்பகுதி, வட வமற்கு மற்றும் மத்திய மாகாைம்  பகுதியினுள் 
அடங்குகின்றன.  

2.2.1. ேிட்ட அதமவிடம்   

வமவல குறிப்பிட்ட மாகாைங்களினுள் கம்பகா, குருநாகல், வககாகல, மாத்தகள ஆகிய 
மாவட்டங்களினுள் அடங்குகின்றது. கிராம உத்திவயாகத்தர் பிரிவு, மாவட்ட பசயலாளர் 
பிரிவு ஆகியன பின்னிகைப்பு  2.1 இல் தரப்பட்டுள்ளன.      
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அட்டவகை 2.4: CEP பிரிவு 3 இல் பாதிக்கப்பட்ட நிர்வாக பிரிவுகள் 

பிரிவு மாகாைம் மாவட்டம் DS பிரிவு MC, UC அல்லது  
PS 

பாதிக்கப்படும் 
கிராம வசவகர் 
பிரிவுகள் 

பிரிவு 3 – 
பபாதுபெ
ற – 
கரபகதற 

வடவமல் 
மாகாைம் 
 
 

குருநாகல் 
 
 
 

பபால்கெ
பவல 
 

பபால்கெபவல  
PS 

13 

மாவத்தகம 
 

மாவத்தகம PS 7 

சப்ரகமுவ 
மாகாைம் 
 

வககாகல ரம்புக்கன ரம்புக்கன  PS 9 

மத்திய 
மாகாைம் 

கண்டி தும்பை தும்பை PS 9 

Total 2 2 4 4 38 

MC – மாநகர சகப (உள்ளூர் அதிகாரசகப). UC – நகர சகப PS – பிரவதச சகப  

2.2.2. ேிட்ட அதமப்பு ேிட்டம் 

CEP பகுதி 3 இன்  EIAR பமாத்த நீளம் 32.5km  ஆக (பபாதுபெற இருந்து கலபகதற க்கு) 
உள்ளது. அகமப்பு 1 பரிமாற்றம் (பபாதுபெற) மற்றும் கலபகதற சந்தி உட்பட  வசகவ 3 
உட்பட பரிமாற்றுகின்ற அதிவவக பிரிவில் 4 பரிமாற்றுகின்ற, இடத்தில் இருக்கும். 
ஒவ்பவாரு பரிமாற்றுகின்ற விவரம் உள்ள அட்டவகை 2.5 விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

அட்டவகை 2.5:  CEP பிரிவு 3 இல் உள்ள பரிமாற்றுகின்ற இடத்தின் விவரம் 

 
பரிமாற்ற 
அகமவிடம்   

கடவத்த 
இருந்து (0,000 
கி.மீ.) தூரம் 

பபாதுபெற 
இருந்து தூரம் 

பரிமாற்ற வகக விளக்கம் 

பபாதுபெற 62.8 0.00 முகற IC முகற IC CEP நிகல 3 
(கண்டி அதிவவக 
இகைப்பு) 

பபால்கெபவல 67.5 4.7 வசகவ IC அம்வபபுஸ்ஸ - 
குருநாகல் வதீி (A 06) 

ரம்புக்கன 76.7 13.9 வசகவ IC ரம்புக்கன – 
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கட்டுபிட்டிய வதீி (B384 
வதீி) 

கலபகதற 95.3 32.5 வசகவ IC (சந்தி) கட்டுகாஸ்வதாட்ட – 
குருநாகல – புத்தளம் 
வதீி (A 010 வதீி) 

 

2.2.3. ேிட்டப் பகுேியின் உரிதமகள்   

மத்தி அதிவவக பாகதயின் (CEP)  கட்டம் 3 ஆகியவற்றின் வழிகள் குகறந்தளவில் 
தனியார் காைிகளினுடாகவும், சிறியளவில் அரச நிலங்கள் மற்றும் 
நிறுவகங்களினுடாகவும் பசல்கின்றது. திட்ட நிலத்துக்கான தாழ்வாரப் பகுதி ROW RDA 
யினால் இனங்காைப்பட்டது. இதற்குற்பட்ட அகனத்து நிலப்பகுதிகளும் நில அபகரிப்பு 
சட்டத்தினுடாக 1950 (LAA) அபகரிக்கப்படும். திட்ட ஆரம்பத்துக்கு முன்னவர அகனத்து நில 
அபகரிப்புகளும் வமற்பகாள்ளப்படும். நில அபகரிப்புகள் முடிவுற்ற பின்னர் இப்பகுதிகள் 
திட்ட வவகலகளுக்காக RDA க்கு நிகலயாக்கப்படும்.       

2.2.4. அதனத்து ேிட்ட பகுேிகளினதும் அதமப்பு விவைைம் 

திட்ட முகாகமத்துவ அகமப்பு (PMU) ஏற்கனவவ திட்ட அகமப்பு விவரைத்திகன 
நிகறவவற்றியுள்ளது. முகறயான குறுக்குப் பகுதி மற்றும் உள்ளக மாறும் பகுதிகள் 
ஆகியன பிண்ைிகனப்பு 2.5 மற்றும்  2.6.  இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

அதிவவக பாகதயானது வமம்பாலங்கள், பாலங்கள், கல்பவட்டுகள் மற்றும் நில 
அகமப்பினால் அகமக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு அகமப்புகள் ஆகியவற்றினால் 
நிர்மாைிக்கப்படும். இது பதாடர்பான சுருக்கம் அட்டவகை 2.7 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  
இதில் மீரிகம பகுதியில் ஒரு வசகவப் பகுதியும் அகமந்துள்ளது. அகமப்புகளின் 
அட்டவகை பின்னிகைப்பு 2.4 இல் தரப்பட்டுள்ளது 
 

அட்டவணை 2.6: அனைத்து திட்ட பகுதிகளிைதும் அனமப்பு விளக்கம்  

விி
டய
ம் 

வடிவதமப்பு விபைம் பிரிவு 3 

1 பாகத நீளம் (km) 32.5 

2 உயரமான பாலம் நீளம் (km) 4.0 

3 சரங்க நீளம் (km) 0.7 

4 பவட்டு நீளம் (km) 9.6 

5 முழு நீளம் (km) 17.4 
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விி
டய
ம் 

வடிவதமப்பு விபைம் பிரிவு 3 

6 அகைக்கட்டிலிருந்து உயரம் 
(m) 

09 

7 ROW* அகலம் (m) 80 

8 ஒழுங்கக 
எண்ைிக்கக 

ஆரம்பம் 04 

இறுதி 04 

9 பரிமாறுகின்ற 
எண்ைிக்கக 

முகற 01* 

வசகவ 01 

சந்தி 01 

10 கீழ்வழிபாகத எண்ைிக்கக 23 

11 வமம்பாலங்கள்  14 

12 வடிகாலகமப்பு ஒட்டுபமாத்த அளவில் ககயாளப்படும் நீர் மற்றும் 
பவளிவயற்ற வநரம் விநிவயாகம் பரப்பளவு மற்றும் 
சரியான வடிகால் (விபரம் பதிப்பு நீரியல் ஆய்வு 
படி) கருத்தில் பகாண்டு வழங்கப்படும். அகனத்து 
வடிகால்கள் மற்றும் வதகவயான குழாய் மதகுகள், 
பக்க சாக்ககடகள், ப தளம் மற்றும் தகல / சாரி 
சுவர்கள், முதலியன வழங்கப்படும். 

 

13 வசகவ பகுதி எதுவுமில்கல 

*பபாதபகற மாறுமிடம் 

2.2.5. கட்டுமானத்ேின் முதறதமகள் 

2.2.5.1. கட்டுமானத்ேின் தபாது தகயாளப்படும் பிைோன முதறதமகள் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP திட்டத்துக்காக, பாரமான இயந்திரநகல் மற்றும் உபகரைங்ககளப் 
பயன்படுத்தி தரமான பாகத நிர்மாை நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படும். பபக்வகா, வடாசர், 
கிவரன்  மற்றும் பபரிய கக கிரப்வபர்ஸ் ஆகியன பயன்படுத்தப்படும். ஆறுகளுக்கு 
(றம்புக்கை ஓயா, Kuda ஓயா and பகாஸ்பபாது ஓயா). குறுக்காக கட்டுமானங்கள் வரும் 
சந்தர்ப்பத்தில் நீருடன் சம்பந்தப்பட்ட உபகரைங்களான, வபாந்துன் பமௌண்டட் உபகரைம் 
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வபான்றகவ பயன்படுத்தப்படும். வரிப்பிரிப்பு மற்றும் இறுதியான வவகலப்பாடுகள் ஆகியன 
மனிதர்களினால் வமற்பகாள்ளப்படும்.   

2.2.5.2. ெிர்மாை ேிட்டமிடல்  
திட்ட தரம் மற்றும் சுற்றாடல் வநாக்க்கங்ககள அகடயும் பபாருட்டு நிர்மாை வவகலகள் 
முன்கூட்டிவய திட்டமிடப்படும். உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் பிரதான திட்ட அகமப்பிகன 
பகாண்வட விவரமான கட்டுமான நடவடிக்கககள் தயாரிக்கப்படும். வவகல உகடப்பு 
நடவடிக்கககள் (WBS) முலமாக கட்டுமான நடவடிக்கககள் முகறயாக அகமக்கப்படும். 
பைம் பசலுத்தப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் நடவடிக்கககளினால் சுற்றாடல் தாக்கங்கள் 
குகறவாக்கப்படுதல் பதாடர்பில் கவனம் பசலுத்தப்படும். அதிக சுற்றாடல் 
தாக்கங்களுடனான பசயற்பாடுகள் பதாடர்பில் அதிக கவனம் பசலுத்தப்பட்டு அவற்றிகன 
தைிப்பதற்கான நடவடிக்கககள் வமற்பகாள்ளப்படும்.   

2.2.5.3   குவாரி முகாதமத்துவம் 
ஒட்டுபமாத்த அளவில் ககயாளப்படும் நீர் மற்றும் பவளிவயற்ற வநரம் விநிவயாகம் 
பரப்பளவு மற்றும் சரியான வடிகால் (விபரம் பதிப்பு நீரியல் ஆய்வு படி) கருத்தில் பகாண்டு 
வழங்கப்படும். அகனத்து வடிகால்கள் மற்றும் வதகவயான குழாய் மதகுகள், பக்க 
சாக்ககடகள், ப தளம் மற்றும் தகல / சாரி சுவர்கள், முதலியன வழங்கப்படும். 

அட்டவகை 2.7: CEP பிரிவு 3 க்கு வதகவயான கைக்கிடப்பட்ட பபாருட்களின் அளவு 
 

 

ெீளம் 
Km 

மைல் 
m3 

கருங்கல் 
m3 

சதீமந்து 
Mt மண் 

சகாங்கிறடீ் 
Mt 

பிரிவு 3 

சபாதுசெற-
கலசகேற 
(0+000-32+500) 

32.5 1,461,443.92 794,652.71 124,648.74 180,933.14 29,665.28 

 

2.2.6.  தேதவயான மற்றும் இருக்கும் தவதலசக்ேிகள் 

கட்டுமான வவகலகள் பிரதான கட்டுமான ஒப்பந்தக்காரரிடம் ஒப்பகடக்கப்பட, அவர் 
கட்டுமான வவகலகளுக்கு வதகவயான வவகலயாட்ககள வசர்த்துக்பகாள்வார். 
வவகலயாட்கள் பகுதி வநர அடிப்பகடயில் வவகலக்கு அமர்த்தப்படுவவதாடு, ROW க்கு 
உட்பட்ட பகுதியில் எந்த குடியிருப்பு வவகலயாட்களும் வவகலக்கு அமர்த்தபட 
மாட்டர்கள். எவ்வாறாயினும், ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ைிக்ககயான வவகலயாட்கள்   
கட்டுமான காலம் முழுவதிலும், கட்டுமான இடத்தின் பராமரிப்பு மற்றும் பபாருட்ககள 
பாதுகாப்பதற்காக அமர்த்தப்படுவர். அருகிலுள்ள கிராமங்களிலிருந்து திறகமயான மற்றும் 
திறகமயற்ற வவகலயாட்கள் வவகலக்கு அமர்த்தப்படுவர். குறிப்பிட்ட எண்ைிக்ககயான 
திறகமயான வவகலயாட்கள் வவறு இடங்களிலிருந்து வவகலக்கு அமர்த்தப்படுவர். 
வமலும், குறிப்பிட்ட எண்ைிக்ககயான பவளிநாட்டு வவகலயாட்களும் வவகலக்கு 
அமர்த்தப்படுவர். 
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2.2.7. இயக்க காலத்ேின் தபாது தேதவப்படும் பைாமரிப்பு சசயற்பாடுகள் 

 

அதிவவக பாகத பராமரிப்பானது அதன் பிரதான வநாக்கங்களான பபாதுமக்களுக்கான 
பாதுகாப்பு, திறகமயான அதிவவக பயைம் ஆகியவற்றுக்கு மிக முக்கியமானதாக 
அகமகின்றது. பராமரிப்புக்காக வாகனவழிகள், பக்கபகுதிகள், பிரதான அகமப்புகள், 
வடிகால் அகமப்புகள் மற்றும் வமற்பரப்புகள், பாதுகாப்பு தளபாடங்கள் மற்றும் அதிவவக 
பாகத தளபாடங்கள் ஆகியன காைப்படுகின்றன.        

அதிவவக பாகத பராமரிப்பானது பராமரிப்பு நிகலயத்தினுடாக வமற்பகாள்ளப்படுகின்றது. 
இவ் நிகலயத்தின் பராமரிப்புக்காக CEP யினால் வதகவயான வசதிகள் வழங்கப்படும்.    

பராமரிப்பு வழிகாட்டி தயார் பசய்யுமாறு பரிந்துகர பசய்யப்பட்டுள்ளது. இவ் 
வழிகாட்டியில் முகறயான பராமரிப்புக்கான முகறகமகள் மற்றும் இயக்க காலத்திலான 
ஏகனய பராமரிப்பு பதாடர்பான விடயங்கள் உள்ளடங்குகின்றன. பராமரிப்பு 
வழிகாட்டியானது பின்வரும் விடங்ககள உள்ளடக்குகின்றது. 

 பராமரிப்பு தரம் பதாடர்பான விடயங்ககள உள்ளடக்கியுள்ளது மற்றும் அதிவவக 
பாகதயினால் வழங்கப்படும் வசகவயின் மட்டங்கள் ஆகியவற்றிகன 
வழங்குகின்றது.  

 பராமரிப்பு திகைக்களத்தின் பராமரிப்பு வசகவககள வழங்குதல் பதாடர்பில் உள்ள 
பபாறுப்புகள்  

 பராமரிப்பு வசகவககள வழங்குவதில் பாராபட்சம் மற்றும் வநர்த்தியான வசகவ 
ஆகியன உறுதிப்படுத்தப்படும். 

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

உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP யின், நில அபகரிப்பு, மீள் குடியமர்த்தல்/ மீள் குடிவயற்றல், நஷ்ட 
ஈட்டு ஆகிய ஒவ்பவாரு பகுதியிகனயும் தாங்கும் வககயில் முழுகமயான 
மீள்குடிவயற்றத் திட்டமானது தயாரிக்கப்படும். நஷ்ட ஈடுகள் அரசின் சட்டதிட்டங்கள் 
மற்றும் விதிகளுக்ககமய வழங்கப்படும். நஷ்ட ஈடுகள் 2013 அரசின் விதிகளுக்ககமய 
வழங்கப்படும் 

2.2.9. ேிட்டத்ேின் ஏோவது கட்ட அபிவிருத்ேி ெடவடிக்தககள் மற்றும் 
தெை அட்டவதை   

மத்தி அதிவவக திட்டமானது அரசினால் முன்னுரிகம வழங்கப்பட்ட திட்டமாகும். 
திட்டத்தின் அகனத்து கட்டங்களும் ஐந்து வருட காலத்துக்குள் நிகறவவற்றப்படும். சிவில் 
கட்டுமான வவகலகள் 2016 ஆண்டின் இரண்டாவது காலாண்டு பகுதியில் இறுதியில் 
ஆரம்பிக்கப்படும். நிர்மாை வவகலகளின் வநர அட்டவகை 2.8 க்ஷ 2.9 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது.   
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அட்டவதை 2.8: கட்டுமான ெடவடிக்தககள் அட்டவதை 

பிரிவு நடவடிக்கக/ 
வருடம் 

 

2016 2017 2018 

 காலாண்டு 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

பிரிவு 3 
சபாதுசெற -
கலசகேற 

ஒப்பந்தம் 
வழங்கல் 

            

குடிசார் வவகல             

 

அட்டவதை 2.9: அட்டவகை 2.9: பிரிவு 3 - பதாகுப்பு சுருக்கம் 

ஒப்பந்ேசபாேி பிரிவு ெீளம் km 

பிரிவு 3 - A பபாதுபெற - பராவப 16.7 

பிரிவு 3 - B பராவப - கலபகதற 15.8 

 

2.2.10. எேிர்கால விஸ்ேரிப்புகள் 
அதிவவக பாகதயின் கட்டம் 3 பபாத்துபெர உள்ளக மாறும் பகுதியுடன் வசருகின்றது, 
இது கண்டிக்கான வழியிகன ஏற்படுத்துகின்றது. இவ் அதிவவக பாகதயானது வபராதகன 
பகுதிகள் வகர விஸ்தரிக்கப்படும்.  
 
 

அட்டவதை 2.10: CEP பிரிவு 3 சபாதுசெற இருந்து கலசகேற வதை சசலவுகள் 
சுருக்கம் 

 வதீி நீளம் 
(km) 

தற்வபாகதய 
நிகல 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 
வமம்பாடு 

1.0 அநுராதபுரம் கடுகஸ்பதாட குருநாகல 
புத்தளம் வதீி வமம்படுத்தல் மற்றும் 
அகலமாக்கல் (CH 0+000 - CH 13+000) (A-10) 

13.00 2 ஒழுங்கக 4 ஒழுங்கக 

2.0 அலவதனிய - இறியாகம வதீி 
வமம்படுத்தல் மற்றும் அகலமாக்கல் (B 
005) 

10.00 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

3.0 அம்பபதன்ன –பவாக்குபவல – 
அறம்பபக்கட வதீி வமம்படுத்தல் மற்றும் 

2.50 வதீி அகலம் 
5.5m 

2 ஒழுங்கக 
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 வதீி நீளம் 
(km) 

தற்வபாகதய 
நிகல 

உத்வதசிக்கப்பட்ட 
வமம்பாடு 

அகலமாக்கல் (B 015) 
4.0 வபராதகன - ெல்வலாளுவ - 

கடுகஸ்பதாட வதீி வமம்படுத்தல் 
மற்றும் அகலமாக்கல் (Ch 3+000-  Ch 
10+500) (B 365) 

7.50 2 ஒழுங்கக 2 ஒழுங்கக 

5.0 அலவத்துபகாகட – புஐபிட்டிய வதீி 
வமம்படுத்தல் மற்றும் அகலமாக்கல் 
(வதீி B-377 from Ch 0+000 Km to Ch 7+500km 
& B-204 from ( CH 7+500 km TO CH 8+100km) 

8.10 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

6.0 அனிவத்கத வதீி வமம்படுத்தல் மற்றும் 
அகலமாக்கல் Ch 0+000 Km to Ch 1+100km , 
from 1+650 To 2+350 and Aniwaththa வதீி from 
( CH 1+100 km tO CH 1+650km) 

2.35 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

7.0 வறிகம – ெல்வலாளுவ வதீி 
வமம்படுத்தல் மற்றும் அகலமாக்கல் , B-
537 (FROM CH 0+000 kmTO CH 5+750km 

5.75 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

8.0 வதவனி இராஜசிங்க மாவத்கத Ch 0+000 
km To Ch 2+000km மற்றும் கடுறவத்கத 
வதீி வமம்படுத்தல் மற்றும் அகலமாக்கல் 
(FROM 2+000km TO 2+500km) 

2.50 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

9.0 ஸ்ரீ புஸ்பாதான மாவத்கத அைிவட்ட 
வதீி Ch 0+000 km to Ch 1+500km ஸ்ரீ 
புஸ்பாதான மாவத்கத வதீி 
வமம்படுத்தல் மற்றும் அகலமாக்கல் 
(FROM CH 1+500km TO CH 1+900km) 

1.90 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

10.0 சிறிமத் குடார மாவத்கத வமம்படுத்தல் 
மற்றும் அகலமாக்கல் (FROM CH 0+000km – 
CH 4+500km) 

4.50 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

11.0 வட்டறபதன்ன மாவத்கத வமம்படுத்தல் 
மற்றும் அகலமாக்கல் (FROM CH 0+000km – 
CH 0+400km) 

0.40 வதீி அகலம் 
3.5 – 4.0 m 

2 ஒழுங்கக 

2.2.11 ேிட்ட சசலவுகள், மூலேனங்கள் மற்றும் ெிேியுேவும் மூலங்கள் 
அதிவவக பாகதயின் பமாத்த பசலவானது ஏறத்தாள 445.30 பில்லியன் ரூபா ஆகும். 
பசலவு 94.66 பில்லியன் ரூபா ஆகும். அட்டவகையானது 2.10  திட்டத்துக்கான 
பசலவுகளின் சாராம்சத்திகன காட்டி நிற்கின்றது.  
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அட்டவதை 2.11: CEP பிரிவு 3 சபாதுசெற இருந்து கலசகேற வதை சசலவுகள் 
சுருக்கம் 

Contract package Section 
Length 

km 

Cost Rs. Bn 
(Without 

Vat) 

Cost Rs. Bn 
(With Vat) 

Section 3 - A Pothuhara - Parape 18.5 55.10 62.00 

Section 3 - B Parape - Galagedara 14.0 39.56 44.51 

Total for Section 3 32.5 94.66 106.51 
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அத்ேியாயம் 3: விஸ்ேரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றாடலன் விளக்கம் 
3.1. கற்கக பகுதி 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசயினால் பவளியிட்டுள்ள சு.தா.ம. அறிக்ககயின் விசாரகை 
நியதிகளின் படி  சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்ககஎ தயாரிக்கும் வபாது கற்கக 
பகுதியில். கைக்பகடுப்பு பசய்யப்பட்டது. அதாவது 320 மீ அடங்கும் இதில் அதிவவக பாகத 
கமயத்தில் இரு புறமும், ரம்புக்கன வழியாக பபாதுபெற (0 + 000) இருந்து கலபகதற (32 
+ 487)  வகர கற்ககவமற்பகான்னப்பட்டது 

மூன்று இடங்களில் பபாதுபெற (பரிமாற்றம்), பபால்கெபவல (வசகவ), ரம்புக்கன 
(வசகவ பரிமாற்றம்) மற்றும் கலபகதற (சந்தி) சிறப்பு முக்கியத்துவம் பகாடுக்கப்பட்து. 
பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில், பபௌதீக உயிரியல் மற்றும் சமூக சூழலில் அடிப்பகட 
நிகலமகள் பற்றிய மதிப்படீு நடத்தப்பட்டது.வமலும் சுமார் 1 கி.மீ. தூரத்தினுள் உள்ள 
வனங்கள், மத இடங்களில், பாடசாகலகள் மற்றும் பதால்லியல் வபான்று முக்கிய 
பகுதிகளில் அகனத்தும் அகடயாளம் காைப்பட்டு, மதிப்படீுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. 
வமல்நீவராகட நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மற்றும் கீழ்நீவராகட என்பனவற்றில் நீரியல் 
தாக்கங்கள் மதிப்படீு பசய்யப்பட்டது. கற்கககள் 2014 ஏப்ரல் மற்றும்  வம மாதங்களில் 
கற்கககள் நடத்தப்பட்டது. வமலும் அக்வடாபர் 2015 பதாடக்கம் ஜனவரி 2016 வகர 
சரிபார்க்கும் நடவடிக்கககள்  நடத்தப்பட்டது. . 

 

3.2. பபௌதீக சுற்றாடல் 

3.2.1. ேதை அதமப்பு 

தகர அகமப்பு 

(அ) நிலப்பரப்பு 

முன்பமாழியப்பட்ட கண்டி மத்திய அதிவவக பாகதயின் வடாப்வபாகிராஃபி அமக் உயர, 
நிலப்பரப்பு, சாய்வு மற்றும் நில பயன்பாட்டு விதிமுகறகளின் அடிப்பகடயில் விவரிக்க 
முடியும். பபாதுபெற இருந்து கலபகதற வகர வதீி பநடுகிலும் நிலப்பரப்பு வகரபடங்கள் 
பதளிவாக (இகைப்பு 3.2.1) பல பிரிவுகள் பள்ளத்தாக்குகள் மற்றும் மகலச்சரிவுகளில் 
இகைந்து காட்டப்பட்டுள்ளது. பபாதுபெற இருந்து கலபகதற வகர நிலத்தின் உயரம் 
படிப்படியாக முன்பமாழியப்பட்ட வதீி பநடுகிலும் அதிகரிக்கிறது அது சுமார் 100 மீ 
பபாதுபெற இருந்து , கலபகதற பவளிவயறும் இடத்தில் 330 மீ அக உள்ளது. பிரிவின் 
நீளம் சுமார் 32 கி.மீ தூரத்தில், முன்பமாழியப்பட்ட கடுகதிப்பாகத நிலப்பரப்பு தாக்கங்களின் 
வககயில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நிலப்பரப்பு மற்றும் உயர படி 150 மீட்டர் 
வகர உத்வதச மத்திய அதிவவக பாகத நிலத்தின் உயரம்  முதல் 7.5 கிவலாமீட்டர் 
தூரத்தில் ஆராயப்பட்டது. இங்வக சிறிய குன்றுகள், நிலச்சரிவுகள் காரைமாக மிக சில 
வமற்பரப்பு ஏற்றதாழ்வாக  உள்ளது. எனினும், வதீியில் பவட்டுதல் மற்றும் நிரப்புதல் 
அவசியம். 7.5 கி.மீ. இருந்து 10 கி.மீ.,  வகர வதீி பிரிவு, சுமார் 50 மீ இருந்து 100மீ வகர 
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நிலத்தின் உயரம் அதிகரிக்கிறது, ஆனால் நிலச்சரிவுகள் பற்றி குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்ப் 
எற்படும்’ சாத்தியம் இல்கல. நிலவியல் படி, இந்த 2.5 கிமீ (இகைப்பு 3.2.3) உள்ளன. 
எனவவ, இந்த பகுதியில் ஒரு நில பலவனீமான மண்டலமாக கருதலாம். நிலப்பரப்பு 
வமற்பகாண்ட பகுப்பாய்வுகள். 10 கி.மீ. இருந்து 14.5 கி.மீ வகர  தாழ்வாக எள்ளகத 
உைர்த்துகிறது. MSL இருந்து 100 மீ  - 115 மீ உயரத்தில் வவறுபாடு உள்ளது. - பபாதுவாக, 
இப்பகுதியில் திடமாக உள்ளது எனவவ, நிலச்சரிவுகள் இருந்து எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது. 
நிலப்பரப்பு ஆய்வின்படி, 14.5 - 16 கிமீ வகர முக்கியமாக ஒரு மிக குறுகிய பள்ளத்தாக்கு 
வழியாக பசல்கின்றது பள்ளத்தாக்கின் இருபுறங்களிலும் வமட்டிலிருந்து மகலகள் 
(இகைப்பு 3.2.1) உள்ளன. எனவவ, வதீி பவட்டப்பட்ட பின்பு நிலச்சரிவு நிகழ ஒரு 
வலுவான வாய்ப்பு உள்ளது. முன்பமாழியப்பட்ட வதீி 20.5 கி.மீ. வகர ஒரு குறுகிய 
பள்ளத்தாக்கு (சுற்றி MSL இருந்து 100 மீ) உள்ளதி. எனவவ, இரு பக்கங்களிலும் வதீி 
பவட்டுக்களின் பின்பு நிலச்சரிவ்கவ  தூண்ட முடியும்  

 

  (ஆ) சாய்வு 

முன்பமாழியப்பட்ட அபிவிருத்தி திட்டம் நிலப்பரப்பு பகுப்பாய்வுகளில்  சாய்வு வகாைம் 
ஒரு முக்கிய காரைியாக உள்ளது. சாய்வு வகாை பகுப்பாய்வு படி, சரிவுகளில் 0 முதல் 90 
டிகிரி (இகைப்பு 3.2.1) வகர உள்ள்து. எனினும், வதீி முக்கியமாக குகறந்த உயரத்தில் 
மற்றும் ஒப்படீ்டளவில் சமதகர நிலப்பரப்பு மீது வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிடத்தக்க 
வககயில் உயர் சாய்வு வகாைங்களில் முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத (இகைப்பு 
3.2.1) உள்ளது. 

(ஆ) நில உபவயாகம் 

முன்பமாழியப்பட்ட வதீி பாகதயின் பவவ்வவறு நில பயன்பாடு முகறகள் உள்ளது.  : 
10,000 அளவிலான பயன்படுத்தப்பட்ட வகரபடங்கள் இகைப்பு 3.2.2 பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
வழி (நடு வகாட்ட்டில் இருந்து 50 மீ) மற்றும் இட ஒதுக்கீடு பகுதியில் (நடு வகாட்ட்டில் 
இருந்து 100 மீ) உள்ளகவ வகரபடங்களில் குறிக்கப்பட்டன. முக்கிய நில பயன்பாடு வகக 
பபாதுபெற இருந்து கலபகதற வகர பநல் வயல்களாக உள்ளது. எனினும், முதல் 16 
கி.மீ., பநல் ஐ விட பதங்குப் பயிர்ச்பசய்ககககளக் ஆதிக்கமாக பகாண்டு உள்ளது. 16 
கிவலாமீட்டரில் 32 கிமீ இகடவய நிலப் பயன்பாடு படி வமலாதிக்க நில பயன்பாடு 
வககயாக பநல் வயல்கள் மற்றும் வடீ்டுத் வதாட்டங்கள் உள்ளன இவற்றுக்கும்.வமலாக, 
ரப்பர் பயிர்ச்பசய்கககள். பற்கற காடுகளும் உள்ளன. முன்பமாழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் 
தற்வபாது அறியப்பட்ட வனங்கள் இல்கல. 

3.2.2. காலெிதல மற்றும் வானிதல அம்சங்கள்  

3.2.2.1 காலெிதல 
பசயற்திட்ட இடப்பரப்பின் காலநிகல பபரும்பான்கமயாக தனித்துவமான ஈரமான மற்றும் 
வறண்ட வானிகல வடிவங்கள் பகாண்ட, பவப்பமண்டல தன்கமககளக் பகாண்டது. 
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திட்டம் பகுதியில் மகழப்பபாழிவு ஏப்ரல் (இகடநிகல பருவம்) மற்றும் நவம்பர் (வட 
கிழக்கு பருவம்) மாதங்களில் ஏற்படும். 

 

முன்பமாழியப்பட்ட மத்திய கடுகதிப்ப்பாகத பிரிவு 3 இல் அண்கமயில்  உள்ள இரண்டு 
மகழ நிகலயங்கள் (Patheragalla  வதாட்டம்  மற்றும் Egodagama எல) 3 தசாப்த மகழ 
நிகலயங்களில் நீண்ட கால மகழ பதிவுகள் சராசரிகள் உள்ள்து பதரியவந்தது. இந்த 
இரண்டு நிகலயங்களில் நீண்ட கால சராசரி மாத மகழ புள்ளிவிவரங்கள் கீவழ 
அட்டவகை 3.1  இல்வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் மற்றும் தரவு படம் 3.1 ல் 
விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
அட்டவகை 3.1 : திட்டம் பகுதியில் நீண்ட கால மாதாந்த சராசரி மகழவழீ்ச்சி 

 
 
 
 
 

 

உரு 3.1 : திட்டம் பகுதியில் நீண்ட கால மாதாந்த சராசரி மகழ 
 

 
மதழவழீ்
ச்சி 

 
ஐன 

 
சபப் 

 
மார் 

 
ஏப் 

 
தம 

 
ஐன் 

 
ஐதல 

 
ஆக 

 
சசப் 

 
ஒக் 

 
ெவ 

 
டிச 

 
பத்தனகல 
வதாட்டம் 
(1960-1990) 

 
 
56.4 

 
 
66.5 

 
 
144.5 

 
 
308.1 

 
 
206.4 

 
 
183.9 

 
 
142 

 
 
123.6 

 
 
190.6 

 
 
365.2 

 
 
347.6 

 
 
133.9 

 
எக்கல 
வதாட்டம் 
(1960-1990) 

 
 
71.7 

 
 
81.8 

 
 
138.4 

 
 
269.9 

 
 
190.3 

 
 
179.7 

 
 
133.4 

 
 
114.9 

 
 
169.5 

 
 
363.8 

 
 
358.2 

 
 
147.4 
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முன்பமாழியப்பட்ட CEP பநருங்கிய மகழ நிகலயங்கள் சமீபத்திய மாத மகழ தரவு 
அட்டவகை 3.2 வழங்கப்படுள்ளதுடன் சராசரி மகழ வழீ்ச்சிகய படம் 3.2 விளக்குகிறது. 

 

 
அட்டவகை 3.2 : அதிவவக பாகதக்கு அண்மித்த நிகலயங்கள் மாதாந்த 
மகழவழீ்ச்சி 

குருநாகல் 
வ

ருடம் 
 
ஐன 

 
சபப் 

 
மார் 

 
ஏப் 

 
தம 

 
ஐன் 

 
ஐதல 

 
ஆக 

 
சசப் 

 
ஒக் 

 
ெவ 

 
டிச 

2004 30 43 86.1 290 183.8 121.5 95 52.1 235.3 423.9 290.1 147.5 
2005 49 59.3 214.7 160.2 101.5 105 115.4 8 52.6 562.7 478.6 99 
2006 133.9 17.1 160.6 71.5 156.1 104.3 40 173.9 27.6 703.3 671.1 56.7 
2007 32 24.4 55.1 170.2 53 191.3 95.9 79 185.6 339.4 211.6 180.9 
2008 80.5 137.6 522.4 330.2 126.1 85 316.2 62.9 50.1 514.8 131.5 47.5 
2009 21.2 4.8 369.4 160.2 172 95.2 76.3 255.8 179.8 130.8 268 317.3 
2010 85.7 1.5 160.9 332.2 142.5 162 93.8 99 207.4 275.8 550.5 323 
2011 177.5 154.4 86.8 634.1 223 64.7 36.5 87 142.5 155.7 124 71.8 
2012 11.9 143.4 105.2 239 8.3 128.9 66.6 103.3 26.7 356.9 208.2 563.5 
2013 194.8 52.9 160.3 132.4 242.9 183.4 65.6 24.5 229.3 297.4 190.1 31.8 
சைாசரி 81.7 63.8 192.1 252 140.9 124.1 100.1 94.6 133.7 376.1 312.4 183.9 

சகாடகம  எல 
வ

ருடம் 
 
ஐன 

 
சபப் 

 
மார் 

 
ஏப் 

 
தம 

 
ஐன் 

 
ஐதல 

 
ஆக 

 
சசப் 

 
ஒக் 

 
ெவ 

 
டிச 

2004 6.2 0 96.5 178 149.4 8.7 61.6 56.7 193.3 306.6 176.2 44.8 

2005 4.9 0 13.8 94.3 19.
5 

69.1 77.9 36 15.2 485.8 178.3 33.7 

2006 9.9 0.3 108.
2 

62.4 92.
5 

55.5 4.9 178.4 3.3 619.9 715.2 0.5 

2007 0 0.4 0 178.1 0 182.4 2.7 50.1 135.4 221.3 266.2 250.5 
2008 0 9.9 207.9 468.2 35 2.6 114.9 6.2 59.7 406 78.6 4.4 

2009 0 0.1 177.4 173.8 94.
5 41.6 25.5 80.9 150.4 87.6 205.8 186 

2010 74.7 0 47.4 214.9 144.3 23.2 74.2 23.8 123.1 290.5 379.1 311.1 
2011 160.6 93.5 89 389.2 81 13 3 35 89 223 79 44 
2012 2 NA 263 278 2 116 71 79.9 6 248.5 148 NA 
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 183.3 NA 

சைாசரி 28.7 13 111.5 226.3 68.
7 56.9 48.4 60.8 86.2 321 241 109.4 

சபால்சகால்ல 
வ

ருடம் 
 
ஐன 

 
சபப் 

 
மார் 

 
ஏப் 

 
தம 

 
ஐன் 

 
ஐதல 

 
ஆக 

 
சசப் 

 
ஒக் 

 
ெவ 

 
டிச 

2004 48.5 35.5 139.6 102.1 104.8 121.2 121.9 60.6 109.7 171.6 122.4 312.5 
2005 9.9 64 165.3 125 115.8 107.2 106.8 46.8 91.5 213.9 422.4 152.8 
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2006 190.8 62 303.4 141.5 151.2 217.2 84.1 61.1 50.1 397.6 404.9 170.9 

2007 89 100.4 100.4 334.1 60.
4 167.6 104 31.9 196 207.2 172.4 298.7 

2008 114.1 96.6 308.8 253 1.1 52.5 94.9 69.7 44.9 287.1 206 69.6 
2009 6.1 10.3 198.5 104.9 215.1 56 43.8 67.1 98.3 250.6 318.4 276.6 
2010 86.6 25.5 105.8 237.8 100.9 146.8 207.8 165.9 81.2 177.9 454.7 388.3 

2011 390.3 234.2 83.6 163.8 65.
3 41.7 38.2 31 108.1 312.6 153.9 79.7 

2012 21.1 105.5 71.6 174.7 0.2 42.8 134.1 57.6 18.4 513.1 306.8 409.7 

2013 269.6 11
9 71.2 163.1 144 284.7 96.8 129.8 145.9 288.3 111.9 84.2 

சைாசரி 1226 85
3 1548.2 1800 958.8 1237.7 1032.4 721.5 944.1 2819.9 2673.8 2243 

தவவ்டா 
வ

ருடம் 
 
ஐன 

 
சபப் 

 
மார் 

 
ஏப் 

 
தம 

 
ஐன் 

 
ஐதல 

 
ஆக 

 
சசப் 

 
ஒக் 

 
ெவ 

 
டிச 

2004 58.5 9.5 107.2 199.5 131.8 104.7 52 0 132.4 266.7 205 210.8 

2005 0 0 46.9 162.9 76.
9 63.3 41 0 96.2 423.8 367.5 199.4 

2006 215.4 0 176.2 116 10
3 98.5 43.5 75.8 32 548 674 124 

2007 59 15 0 236 38.
5 286.6 -9.9M 52.1 217.2 230.6 307.4 264.8 

2008 158.3 91.6 254.3 286.7 8.3 50.8 228.6 38.6 84.2 399.5 245.9 110.3 

2009 0 0 47.8 45.3 21.
8 0 32 164 240 176 452.5 200.6 

2010 49.5 0 -9.9 394.1 89.
4 

-9.9M 246.3 11.2 -
9.9M 

-
9.9M 

-
9.9M 

-
9.9M 

சைாசரி 540.7 116.1 622.5 1440.5 469.7 603.9 643.4 341.7 80
2 

2044.6 2252.3 1110 
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உரு 3.2 கடுகேிப்பாதே அருகில் உள்ள மதழ அளவிடும் ெிதலயங்களில் மாோந்ே 
மதழ வழீ்ச்சி 

 

3.2.2.2    வளிமண்டலவியல் 
 

மிகவும் அண்கமயில் உள்ள குருநாகல் வளிமண்டலவியல் நிகலயத்தில் நம்பகமான 
வளிமண்டலவியல் தரவு கிகடக்கப்பட்டதுடன் நம்பகமான நீண்ட கால மூன்று தசாப்த 
பவப்பநிகல மற்றும் ஈரப்பதன் 1961- 1990 காலகட்டத்தின் தரவுகள் அட்டவகை 3.3 & 
அட்டவகை 3.4 இல் கீவழ பகாடுக்கப்படுகின்றன. 

அட்டவதை 3.3 : குருநாகல் வளிமண்டலவியல் நிகலயம் கால நிகல தகவல் 
 

குருொகல் காலெிதல ேைவு, இலங்தக  (1961-1990) 

மாேம் 
 
ஐ
ன 

 
சப
ப் 

 
மா
ர் 

 
ஏ
ப் 

 
தம 

 
ஐ
ன் 

 
ஐ
தல 

 
ஆ
க 

 
சச
ப் 

 
ஒ
க் 

 
ெ
வ 

 
டி
ச 

வ
ருட
ம் 

அறிக்தகயிட
ப்பட்ட உயர்வு 
°C (°F) 

35.6 
(96.
1) 

37.6 
(99.
7) 

39
.2 
(102.
6) 

39
.0 
(102.
2) 

37.
7 
(99.
9) 

35.
5 
(95.
9) 

35.3 
(95.5) 

35.7 
(96.3
) 

37.2 
(99) 

36.7 
(98.1
) 

34.0 
(93.
2) 

39
.0 
(102.
2) 

39.2 
(102.6) 

சைாசரி 
உயர்வு °C (°F) 

30.8 
(87.
4) 

33.1 
(91.
6) 

34.5 
(94.1
) 

33
.5 
(92.3

32.
2 
(90) 

31.
0 
(87.

30.8 
(87.4) 

31.1 
(88) 

31.5 
(88.
7) 

31.3 
(88.3
) 

30.9 
(87.
6) 

30
.1 
(86.2

31.7 
(89.1) 
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) 8) ) 

ொளாந்ே  
mean °C (°F) 

25.7 
(78.
3) 

27.0 
(80.
6) 

28.4 
(83.1
) 

28.6 
(83.5
) 

28.
3 
(82.
9) 

27.
6 
(81.
7) 

27.3 
(81.1) 

27.4 
(81.3
) 

27.5 
(81.
5) 

27.0 
(80.6
) 

26.5 
(79.
7) 

25
.9 
(78.6
) 

27.3 
(81.1) 

சைாசரி 
குதறவு °C 
(°F) 

20.7 
(69.
3) 

20.9 
(69.
6) 

22.4 
(72.3
) 

23
.6 
(74.5
) 

24.
4 
(75.
9) 

24.
2 
(75.
6) 

23.9 
(75) 

23.8 
(74.8
) 

23.5 
(74.
3) 

22.8 
(73) 

22.1 
(71.
8) 

21
.7 
(71.1
) 

22.8 
(73) 

அறிக்தகயிட
ப்பட்ட 
குதறவு °C 
(°F) 

14.6 
(58.
3) 

14.7 
(58.
5) 

16
.2 
(61.2
) 

20
.4 
(68.7
) 

20.
3 
(68.
5) 

20.
8 
(69.
4) 

20.2 
(68.4) 

19.4 
(66.9
) 

19.2 
(66.
6) 

18.3 
(64.9
) 

15.7 
(60.
3) 

14
.8 
(58.6
) 

14.6 
(58.3) 

% 
சாரீைப்பேன் - 
ொள் 

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

Source: Department of Meteorology 
 
 

அட்டவதை 3.4 : கண்டி வளிமண்டலவியல் ெிதலயம் கால ெிதல ேகவல் 
 

Source: Department of Meteorology 

 

 

 

கண்டி காலெிதல ேைவு, இலங்தக  (1961-1990) 

மாதம் 
 
ஐன 

 
பபப் 

 
மா
ர் 

 
ஏப் 

 
வம 

 
ஐன் 

 
ஐ
கல 

 
ஆ
க 

 
பசப் 

 
ஒ
க் 

 
ந
வ 

 
டி
ச 

வ
ருட
ம் 

சைாசரி 
உயர்வு 
°C (°F) 

27 
(81) 

28 
(82) 

30 
(86) 

30 
(86) 

29 
(84) 

28 
(82) 

27 
(81) 

28 
(82) 

28 
(82) 

28 
(82) 

27 
(81) 

27 
(81) 

28.1 
(82.5) 

ொளாந்ே 
mean °C 
(°F) 

23.1 
(73.6) 

24.1 
(75.4) 

25.4 
(77.7) 

25.9 
(78.6) 

25.6 
(78.1) 

24.8 
(76.6) 

24.3 
(75.7) 

24.4 
(75.9) 

24.3 
(75.7) 

24.3 
(75.7) 

24 
(75) 

23.7 
(74.7) 

24.49 
(76.06) 

சைாசரி 
குதறவு 
°C (°F) 

18 
(64) 

18 
(64) 

18 
(64) 

20 
(68) 

20 
(68) 

20 
(68) 

20 
(68) 

19 
(66) 

19 
(66) 

19 
(66) 

19 
(66) 

18 
(64) 

19 
 (66) 

% 
சாரீைப்ப
ேன் -
ொள் 

70 64 63 71 72 73 73 72 71 74 75 74 71 
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3.2.3. சபாது மற்றும் அடித்ேள புவிசோழிநுட்பவியல்  விளக்கம் 

(a) சபாது புவியியல் 

முன்பமாழியப்பட்ட வதீி பநடுகிலும் வபஸ்பமண்ட் நிலவியல் காரைமாக பாகற  
பாகறகளுக்கு வதீியின் இரு பக்கங்களிலும் 2 கி.மீ இகடத்தகடப்பகுதி ஆய்வு 
பசய்யப்பட்டது. சுரங்கப் பைியகம் (GSMB) உருவாக்கப்பட்டது 100 000 வகரபடங்கள் 
புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் கள ஆய்வுகள் பசய்யப்பட்டன. பபாதுவாக, அகனத்து 
அடித்தள பாகற அடுக்குகள் முன்பமாழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் அகமந்துள்ளது 
பலவனீமான பகுதிகள் மற்றும் பாகற பதாடர்பு எல்கலககள முன்பமாழியப்பட்ட வதீி 
முழுவதும் பபாதுவாக உள்ளன. இப் பகுதியில் தற்வபாது வமஜர் பாகறகள் பின்வருமாறு 
உள்ளதகன விளக்க முடியும் (இகைப்பு 3.2.3.), 

 

• வவறுபடுத்தப்படாத சார்வனாக்ககட்டு 

• வவறுபடுத்தப்படாத பநய்ஸ் பட்கட 

• சார்வனாக்ககட்டு பநய்ஸ் 

• கிராகனட் பநய்ஸ் 

• கறுப்பு அப்ரகம் ொர்ன்பிபலண்டு பநய்ஸ் 

• ொர்ன்பிபலண்டு கறுப்பு அப்ரகம் பநய்ஸ் 

• quartzite 

• Pegmatitic கருங்கல் 

 
வவறுபாடற்ற சார்வனாக்ககட்டு / வவறுபாடற்ற பநய்ஸ் பட்கட 

வவறுபாடற்ற சார்வனாக்ககட்டு மற்றும் பட்கட பநய்ஸ் முக்கியமாக முன்பமாழியப்பட்ட 
அதிவவக வசர்த்து பாகற பவளிவய குகறந்தளவு பிரதிபலிக்கின்றன. எனினும், பாகற 
அடுக்குகள் அருகிலுள்ள அடித்தள அகமப்புக்ககளயும் மற்றும் வதீி சுற்றி துகறயில் 
உள்ள ஆதாரங்ககள பயன்படுத்தி விளக்க முடியும். இவ்வாறு கிகடக்கும் பாகறகள் 
வவறுபாடற்ற சார்வனாக்ககட்டு மற்றும் பட்கட பநய்சிஸ்கள் விளக்கமுடியும். 
வவறுபாடற்ற சார்வனாக்ககட்டு சார்வனாக்ககட்டு என வதான்றும் சாம்பல் பநய்சிஸ்கள் 
உள்ளன. தாது hypersthenes மற்றும் அடிக்கடி ரிட்ஜ் உருவாக்கும் பாகறகள் வபான்றகவ 
கிகடக்கின்றன. வமலும் பாகறகள் பற்றாக்குகற அடித்தள வலுவான சூழ்நிகலச்சிகதவு 
குறிக்கிறது எனவவ மண் அடுக்கு கைிசமாக அடித்தளம் வமல் 
உருவாக்கப்பட்டது(இகைப்பு 3.2.3).  
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சார்வனாக்ககட்டு பநய்ஸ் 

வரம்பிட்டுள்ள பாகறகளுக்கு அடிக்கடி ரிட்ஜ் உருவாக்கும் அகவ பபாதுவாக நிச்சயமாக 
பண்பு பச்கச க்ரீஸ் காந்தி உடன் தூளாக்கப்பட்ட, hypersthenes இல்லாதிருக்கலாம், அவத 
பகுதி பின்வனாக்கி முன்பிருந்த திட்டு சார்வனாக்ககட்டு அடங்கும். பவப்பநிலயினால் 
பாகறகள் புவிபதாழிநுட்பவியல்  பண்புகள் விகிதம் உருமாறிய பாகறகள் விட 
வலுவானது. எனவவ ஒரு சிவில் பபாறியியல் அகமப்பு எந்த அடித்தளத்கத கட்டுமான 
மற்ற பாகறகள் விட நிகலயான உள்ளது.  

 
கிராகனட் பநய்ஸ் 

பகுதியில் கிகடக்கும் Granitic பநய்ஸ் குவார்ட்ஸ் 20% விட mpre மற்றும் கமக்கா ஒரு சில 
சதவதீங்கள் பாரிய leucrocratic quartzofeldspathic பநய்ஸ் உள்ளது. granitic பநய்சிஸ்கள் என்ற  
ஜிவயாபடக்னிக்கல் prosperities charஇல்கலckitic பநய்சிஸ்கள் ஓரளவு ஒத்த்தாக உள்ளன. 
எனினும், பாகற விகிதம் பாகற பபல்ட்ஸ்பார் தற்வபாகதய அளவு பபாறுத்து 
வவறுபடலாம். பாகற வலுப்படுத்தும் பண்புகள் பரவலான கைிசமாக வவறுபட்டு இருக்க 
முடியாது. எனவவ, இது வபான்ற ஒரு பாகற உருவாக்கம் வமல் சிவில் பபாறியியல் 
நிர்மாைங்கள் கவனமாக ஆராயப்பட வவண்டும். 

 

ொர்ன்பிபலண்டு கறுப்பு அப்ரகம் பநய்ஸ் 

இங்வக 20% க்கும் வமலாக குவார்ட்ஸ் மற்றும் 10% plagioclase andgarnet பகாண்டுள்ளது 
compositionally அடுக்கு சாம்பல் பநய்ஸ் எதிரான பாரிய உள்ளன. புவிபதாழிநுட்பவியல்  
பண்புகள் படி ொர்ன்பிபலண்டு-கறுப்பு அப்ரகம் பநய்ஸ் மற்றும் கறுப்பு அப்ரகம்-
ொர்ன்பிபலண்டு பநய்ஸ் மிகவும் பலவனீமான பாகறகளாக உள்ளன. எனினும், அந்த 
பாகறகள் quartzo-feldspathic பாகறகள் விட சற்று வலிகமயாக உள்ளது. 

 
குவாட்டுஸ் 

தூளாக்கப்பட்ட ரிட்ஜ் உருவாக்கும் குவார்ட்கசட் <sillimanite 5%, பபல்ட்ஸ்பார் அல்லது 
கறுப்பு அப்ரகம் kaolised. Quartzite காைப்படுகின்றன். வமலும் quartzo-feldspathic கடினப்பாகறகள் 
geotechnically  பலவனீமான பாகறகளான  உள்ளது. மிகவும் உகடந்த பாகற மற்றும் ஒரு 
நிலத்தடி தாங்கி உருவாக்கம் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியமானது. எனினும், உத்வதச அதிவவக 
பாகதயில் கிகடக்கும் குவார்ட்கசட் வமலாதிக்க அல்ல குறிப்பிடத்தக்க நிகலயான 
கட்டுமானமாக இல்கல. 

பபக்மன்டிக் கருங்கல் 

கனிமம் மற்றும் / அல்லது allanite எளிய குவார்ட்ஸ்-பபல்ட்ஸ்பார் pegmatite. பவப்பநிலகய 
quartzo-feldspathic பாகறகள் புவிபதாழிநுட்பவியல்  பண்புகள் விகிதம் மற்ற கறுப்பு அப்ரகம் 
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பநய்ஸ் பலவனீமகடந்த்தாக பதரிகிறது. எனவவ ஆயுள் பபாறுத்தவகர, quartzo-feldspathic 
பநய்ஸ் பதாடர்பில் முக்கியமான சிவில் பபாறியியல் கட்டகமப்புகள் அடித்தளங்ககள 
வடிவகமத்தல் பசலுத்த வவண்டும். 

 
பபாருளாதார கனிம படிவு 

எந்த பபாருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கனிம கவப்பு முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக 
வசர்த்து அகடயாளம் காைப்படவில்கல. எனவவ, உத்வதச வதீி இருந்து நாட்டில் 
கிகடக்கும்  புவியியல்  வளங்கள் பபறுமதியில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது.  

 

3.2.3.1 சுரங்கப்பாகதகள் 

வகரபட கற்கக மற்றும் கள விசாரகை பதாடர்ந்து வமற்பரப்பில் புவியியல் 
நிகலகமகளின் கீழ் உத்வதச கண்டி இகைப்பில் சுரங்கப்பாகத நிர்மாைங்கள் 
பசய்யப்படும். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கப்பாகத 1  - (15 + 120 - 15 + 410) - வவறுபடுத்தப்படாத பநய்ஸ் 
மற்றும்  

மிகவும் பலமிக்க granitic பநய்ஸ் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கப்பாகத 2 -  (23+ 430 - 23 + 630) - பலமிக்க ொர்ன்பிபலண்டு 
கறுப்பு  

அப்ரகம் பநய்ஸ் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட சுரங்கப்பாகத 3 - (27+490 - 27+725) - பலமிக்க  feldspathic பநய்ஸ் quartzo 
 

துகள வசாதகனகள் சுரங்கப்பாகத இடங்களின் அருவக பசயலாக்க கற்கககள் வபாது 
பசய்யப்பட்டது. எனினும், அது அமல்படுத்துவதற்கு முன்பாக முன்பமாழியப்பட்ட 
சுரங்கங்கள் பற்றி புவியியல் மற்றும் மண் சுற்றாடல்ககள வமலும் கற்கககள் நடத்த 
வவண்டும். பபாதுவாக, புவியியல் துகறயில் கவனிப்பு படி பின்வரும் நிபந்தகனககள 
அகடயாளம் காைப்பட்டன 

 

• உத்வதச சுரங்கங்கள் எல்லா பகுதிகளிலும் மனித குடிவயற்றங்கள் உள்ளன 

• வமற்பரப்பில் நிகலகமகளின் கீழ் பாகறகள் மிகவும் பலமிக் அடித்தள ராக் 
பாகறகளுக்கு உள்ளன. 

• மூன்று சுரங்கங்கள் பிரதான நிலத்தடி நீர் வள மற்றும் நிலத்தடி நூர்மட்டம் 
கைிசமாக உள்ளது குறிப்பாக உத்வதச சுரங்கப்பாகத 1. எனவவ உத்வதச சுரங்க 
பகுதியில் மிகவும் வமவலாட்டமான உள்ளது. 
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• முன்பமாழியப்பட்ட குகடவு தளத்தில் சுற்றி மிகவும், பலமிக்க மண் அடுக்குகள் 
ஆதிக்கம் பசலுத்துகின்றன  

• உத்வதச சுரங்கப்பாகத 1 சுற்றி அகமப்பியல் சில பிரிவில் சுரங்கப்பாகத 
கட்டுமான வபாது நிகலயற்றதாக இருக்க முடியும், இங்வக  கற்பாகறகள் Paleo-
நிலச்சரிவு படிவுககள காைலாம். 

• உத்வதச சுரங்கப்பாகத 3 பள்ளத்தாக்குகளில் வசர்த்து நிலத்தடி நீர்  இயக்கத்கத 
பாதிக்கும். 

•  பபாதுவாக, அகனத்து குகடவு தளங்கள் ராக் சிகதவில், நிலத்தடி 
நிகலத்தன்கம மற்றும் சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் அடிப்பகடயில் 
பலவனீமாக உள்ளது.  

3.2.4 தமற்பைப்பு மற்றும் ெிலத்ேடி ெீரியல் மற்றும் வடிகால்  

3.2.4.1 நீரியல் தகரயழகு சிறப்பம்சங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட பமாத்த வதீி 32.5 கி.மீற்றர் தூரத்தில் 7.6 கி.மீ. நீளம் பநல் வயல்களாக 
உள்ளது. எனினும், இவத திட்டத்தின் பிரிவுகளான 1 மற்றும் 2  வபாலல்லாமல், பநல் 
வயல்கள் மிகவும் உயர் தளத்தில் உள்ளது, எனவவ, பவள்ளத்தினால் எந்த பாதிப்பும் 
ஏற்படாது. ரம்புக்கன ஓயா (நீவராகட), குடா ஓயா (நீவராகட) Parape மற்றும் பகாஸ்பபாது 
ஓயா (நீவராகட) முன்பமாழியப்பட்ட வதீி எதிர்பகாள்ளும் முக்கிய ஆறுகள் உள்ளன. 

அ ரம்புக்கை ஓயா (ஒரு நீவராகட) - 1 அதிவவக பாகத 6 + 000 கி.மீ. 15 + 600 கி.மீ. வகர 
ரம்புக்கை ஓயா பசல்கிறது உயர்பவள்ள வகளவு ஒரு கூர்கமயான வகளவில் 
தவிர்க்கப்பட்டு உள்ளது. ரம்புக்கை ஓயா 15 + 860 கி.மீ. 100 ஆண்டுபவள்ளம் கிட்டத்தட்ட 
920 மீ 3 / பசக் இருக்கும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆ குடா ஓயா (ரம்புக்கை ஓயாவின் tributory) - 16 + 000 கி.மீ. இருந்து 21 + 000km இல் 
முன்பமாழியப்பட்ட வதீி சீரகமப்பு ரம்புக்கை ஓயா (Parape குடா ஓயா) உள்ளது. 
முன்பமாழியப்பட்டுள்ள வதீி 100 - 200 மீ அகலம்பகாண்ட ஆனால் மிகவும் குறுகிய 
பள்ளத்தாக்கு உள்ளது. பள்ளத்தாக்கில், வயல்பவளிக்கு, ரம்புக்கன-மாவத்தகம B281 
நீவராட்டம் உள்ளது. (மிகவும் திரித்து கூறப்பட்ட பாலங்கள் பகாண்டு) வதீி பல இடங்களில் 
நீவராகட வமல் பசல்கிறது. இதன் காரைமாக நீவராகட வமட்டிலிருந்து பவள்ளம் ஒரு 
பபரிய பிரச்சிகன இல்கல. ஆரம்ப வடிவகமப்பு அறிக்கக - நிகல 3 - பதாகுதி 3 - 
Hydrology மற்றும் வடிகாலகமப்பு SMEC (2014) தயாரிக்கப்பட்டது, 100 ஆண்டு உச்ச 
பவளிவயற்றம் 370 மீ 3 /பச  என மதிப்பிட்டுள்ளது.  

 

இ பகாஸ்பபாது ஓயா - உத்வதச அதிவவக பாகத பகாஸ்பபாது ஓயாகவ , 25 + 800 கி.மீ., 
26 + 550 கி.மீ., 27 + 800 கி.மீ  மற்றும் 31 + 000 களில் கடந்து பசல்கின்றது. ஓகட ஒரு 
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கூர்கமயான வகளவு 26 + 200 கி.மீ., அருகில் உள்ளது. உயர் பவள்ளத்த்ன் வபாது, 
நீவராகட வகீ்கம் வரிகசயில் ஆக்கிரமித்துவிடலாம்.. 25 + 800 கி.மீ பதாகலவிலும், 
பகாஸ்பபாது ஓயா 100 ஆண்டு திரும்பி காலம் உச்ச பவளிவயற்றம் 254 மீ 3 /பச ஆகும். 

3.2.4.2 சிறிய வடிகால்கள் 
83 சிறிய மற்றும் நடுத்தர நீவராகடகள், சிற்வறாகடகள், பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள், மதகுகள் முன்பமாழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் நீகர அனுப்ப வழங்கப்பட 
வவண்டும், என பள்ளத்தாக்குகள் பகுதியில் அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. பின் இகைப்பு 
2 மற்றும் 3 ஆம் நிகல வடிநிலம் தரவு, அவத அறிக்கக இந்த இடங்களில் உச்ச 
பவளிவயற்றப்பட்டு மற்றும் பிற பதாடர்புகடய தகவல்ககள பகாடுக்கிறது. 

3.2.4.3 நீர்பிடிப்பு பகுதிகள் மற்றும் காலம் 

பபாதுவாக, தாழ்வான பகுதிகளில் உயர் பவள்ளம் வபாது நீர்பிடிப்பு பகுதிகளாக 
பசயல்படும். எனினும், முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு முழுவதும், பபாதுபெற இருந்து 
கலபகதற,  தாழ்நிலப் பகுதியில் உள்ளது. நீவராகடகள் அருகில் பநல் வயல்கள் உள்ளன 
என்றாலும், அவற்றின் நிலப்பரப்பு சரிவு  காரைமாக கவத்திருத்தல் பகுதிகளாக 
பசயல்படாது. எனவவ, கவத்திருத்தல் வநரத்கத பவள்ளங்கள் பபாதுவாக மிகவும் குறுகிய 
காலமாகும்.  

 

உரு 3.3: பசயற்திட்ட பகுதியில் பபாது வடிகாலகமப்பு முகறகம 

3.2.5. ெீர் ேைம் மற்றும் ெீர் மாசுபாடு ஆோைங்கள் 

 

படம் 3.4 வமற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் மாதிரிகள் அடிப்பகட நிகலகமககள 
மதிப்படீு பசய்ய பபறப்பட்டப்பட்ட இடங்ககள குறிக்கிறது. 
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உரு 3.4 : திட்டம் பகுதியில் நீர் தர மாதிரி இடத்கத காட்டும் வகரபடம்  

 

இகைப்பு 3.1.1 வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நீர்வழிகள் சுற்றுப்புற வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி தரம் 
முடிகவ காட்டுகிறது. 

நாட்டின் வமற்குப் பகுதியில் இன்னும் மக்கள் பசறிந்து வாழும் பிரவதசங்களுடன் 
ஒப்பிடுககயில் பபாதுவாக, நீரின் தரம்,வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி மனித இனத்தால் 
உருவாகும் நடவடிக்கககள் இருந்து ஒப்படீ்டளவில் மாச்படாது உள்ளது. எனினும், 
விவசாய நடவடிக்கககள், குறிப்பாக பநல் சாகுபடி பல மாசுகள் (குறிப்பாக கநட்ரஜன் 
மற்றும் பாஸ்பரஸ், மற்றும் பூச்சிக்பகால்லிகள் நிகறந்தளவில் பவளிவயற்றுகிறது). பல 
நகரம் கமயங்கள், வடீுகள் மற்றும் சிறுபதாழில்களில் இருந்து வநரடியாக ஆறுகள் 
சிற்றாறுகள், பவளிவயற்றப்படுகின்றது. ஆறுகள் சிற்றாறுகள் மற்றும் குளங்கள்வபான்ற நீர் 
ஆதாரங்கள், குளியல் மற்றும் சலகவ, விவசாயம், மீன்பிடி, பபாழுதுவபாக்கு 
வநாக்கங்களுக்காகவும், பதாழில்துகற நடவடிக்கககளுக்கும் குடிப்பதற்காகவும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலத்தடி குடிநீர் முதன்கம ஆதாரமாக 
உள்ளதுடன் நகரபகுதிகளில் பபரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு,  குழாய் நீர் கிகடக்கின்றது.  

திட்டம் பகுதியில் நீரின் தர ஆய்வு வசதன மாசு ஒப்படீ்டளவில் உயர்வாக உள்ளகம 
பதரியவந்தது (இகைப்பு 3.1.1). BOD5 அளவுகள் 4 மிகி / லி 15 மிகி / லி மாறுபடும். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட (ungazetted) சுற்றுப்புற நீர் தர pH 6-9  அளவில் உள்ளது. மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசகப எல்கலக்குள் உள்ளது (பமாத்த மற்றும் feacal வகக நுண்கிருமி 
அளவு இரண்டு <1800 MPN / 100 மிலி பகாண்ட) ஆக உள்ளது. 
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அகனத்து நீர்வழிகள் மலகழிவுகள் (இகைப்பு 3.1.1) வழிந்வதாடி வருவதனால் 
சாத்தியமானதாக உள்ளது. பமாத்த மற்றும் கழிவு வகக நுண்கிருமி பகாண்டு மாசு 
காட்டியது. நீர் கார 6-9 எல்கலக்குள் மற்றும் பபரும்பாலான உயிரியல் வாழ்ககக்கு 
பபாருத்தத்கத காட்டுகிறது. நிகலகள் முன்பமாழியப்பட்ட உள்நாட்டு நீர் தர மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசகப தரத்தினுள் இருக்கின்றது. 

3.2.5.1.   தமற்பைப்பு ெீர் ேைம் 
நாட்டின் வமற்குப் பகுதியில் இன்னும் மக்கள் பசறிந்து வாழும் பிரவதசங்களுடன் 
ஒப்பிடுககயில் பபாதுவாக, நீரின் தரம்,வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி மனித இனத்தால் 
உருவாகும் நடவடிக்கககள் இருந்து ஒப்படீ்டளவில் மாச்படாது உள்ளது. எனினும், 
விவசாய நடவடிக்கககள், குறிப்பாக பநல் சாகுபடி பல மாசுகள் (குறிப்பாக கநட்ரஜன் 
மற்றும் பாஸ்பரஸ், மற்றும் பூச்சிக்பகால்லிகள் நிகறந்தளவில் பவளிவயற்றுகிறது). பல 
நகரம் கமயங்கள், வடீுகள் மற்றும் சிறுபதாழில்களில் இருந்து வநரடியாக ஆறுகள் 
சிற்றாறுகள், பவளிவயற்றப்படுகின்றது. ஆறுகள் சிற்றாறுகள் மற்றும் குளங்கள்வபான்ற நீர் 
ஆதாரங்கள், குளியல் மற்றும் சலகவ, விவசாயம், மீன்பிடி, பபாழுதுவபாக்கு 
வநாக்கங்களுக்காகவும், பதாழில்துகற நடவடிக்கககளுக்கும் குடிப்பதற்காகவும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலத்தடி குடிநீர் முதன்கம ஆதாரமாக 
உள்ளதுடன் நகரபகுதிகளில் பபரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு,  குழாய் நீர் கிகடக்கின்றது.  

திட்டம் பகுதியில் நீரின் தர ஆய்வு வசதன மாசு ஒப்படீ்டளவில் உயர்வாக உள்ளகம 
பதரியவந்தது (இகைப்பு 3.1.1). BOD5 அளவுகள் 4 மிகி / லி 15 மிகி / லி மாறுபடும். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட (ungazetted) சுற்றுப்புற நீர் தர pH 6-9  அளவில் உள்ளது. மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசகப எல்கலக்குள் உள்ளது (பமாத்த மற்றும் feacal வகக நுண்கிருமி 
அளவு இரண்டு <1800 MPN / 100 மிலி பகாண்ட) ஆக உள்ளது. 

அகனத்து நீர்வழிகள் மலகழிவுகள் (இகைப்பு 3.1.1) வழிந்வதாடி வருவதனால் 
சாத்தியமானதாக உள்ளது. பமாத்த மற்றும் கழிவு வகக நுண்கிருமி பகாண்டு மாசு 
காட்டியது. நீர் கார 6-9 எல்கலக்குள் மற்றும் பபரும்பாலான உயிரியல் வாழ்ககக்கு 
பபாருத்தத்கத காட்டுகிறது. நிகலகள் முன்பமாழியப்பட்ட உள்நாட்டு நீர் தர மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசகப தரத்தினுள் இருக்கின்றது. 

3.2.5.2.   ெிலத்ேடி ெீர் ேைம் 
இடப்ரப்பு பகுதியில் நீர் இரசாயைத்கத பபாறுத்து நீரின் தரம் மாறும். இது வபான்ற 
பகுதிகளில் இரும்பு ககரதிறகன பல்வவறு அயனிகள் மற்றும் மாற்றங்ககள பகாண்டு 
நிலத்தடி பகுதிகளில் நிலவும் oxic மற்றும் அன்க்சிக் நிகலகமகள் ஏற்ப நடக்க முடிந்தது. 

பபரும்பாலான பகுதிகளில் நிலத்தடி மற்றும் உள்நாட்டு குடிநீர் முதன்கமயான ஆதாரமாக 
பயன்படுத்துகிறது.  எனினும், குழாய் நீர் நகர்ப்புற பகுதிகளில் மிகவும் கிகடக்கும். இரும்பு 
அளவு நிலத்தடி நீர் மற்றும் pH மட்டங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்களவு கண்டறியப்பட்டது இது 
SLS 614 படி ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகின்ற அளவுக்குள’ உள்ளது (பாகம் குடிநீர் வழிகாட்டுதல்கள் 
2001). எனினும், அகனத்து நிலத்தடி ஆதாரங்கள் கலங்கள் நிகலகள்> 4 NTU (: 2013 & ல் 
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WHO 2001 SL614 நிர்ையிக்கப்பட்ட வரம்புகள்) கருப்பு நீர் (இகைப்பு 3.1.1) கழிவகற 
குழிககள அகற்றப்படுகிறது.. 

வமலும், நிலத்தடி மாதிரிகள் எல்லா இடங்களிலும் மிதமான கடுகமயாக இருக்கிறது 
(பமாத்த கடினத்தன்கம 75 மிகி / லி மற்றும் 150 மிகி / லி இகடவய என) உள்ள நீர் கடின 
பதரிகிறது அங்கு (இடம் 7) தவிர (பமாத்த கடினத்தன்கம 150 மிகி / லி மற்றும் 300 மிகி / 
லி இகடவய) உள்ளது. பமாத்த காரத்தன்கம பமாத்த கடினத்தன்கம குகறவாக (3.1.1 Annex 
பார்க்கவும்) என அங்கு அல்லாத கார்பவனட் கடினத்தன்கம உள்ளது. 

3.2.5.3.   தமற்பைப்பு ெீர் ேைம் 
நாட்டின் வமற்குப் பகுதியில் இன்னும் மக்கள் பசறிந்து வாழும் பிரவதசங்களுடன் 
ஒப்பிடுககயில் பபாதுவாக, நீரின் தரம்,வமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி மனித இனத்தால் 
உருவாகும் நடவடிக்கககள் இருந்து ஒப்படீ்டளவில் மாச்படாது உள்ளது. எனினும், 
விவசாய நடவடிக்கககள், குறிப்பாக பநல் சாகுபடி பல மாசுகள் (குறிப்பாக கநட்ரஜன் 
மற்றும் பாஸ்பரஸ், மற்றும் பூச்சிக்பகால்லிகள் நிகறந்தளவில் பவளிவயற்றுகிறது). பல 
நகரம் கமயங்கள், வடீுகள் மற்றும் சிறுபதாழில்களில் இருந்து வநரடியாக ஆறுகள் 
சிற்றாறுகள், பவளிவயற்றப்படுகின்றது. ஆறுகள் சிற்றாறுகள் மற்றும் குளங்கள்வபான்ற நீர் 
ஆதாரங்கள், குளியல் மற்றும் சலகவ, விவசாயம், மீன்பிடி, பபாழுதுவபாக்கு 
வநாக்கங்களுக்காகவும், பதாழில்துகற நடவடிக்கககளுக்கும் குடிப்பதற்காகவும் ஒரு 
குறிப்பிட்ட அளவிற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நிலத்தடி குடிநீர் முதன்கம ஆதாரமாக 
உள்ளதுடன் நகரபகுதிகளில் பபரும்பாலான பயன்பாடுகளுக்கு,  குழாய் நீர் கிகடக்கின்றது.  

 

திட்ட பகுதியில் நீரின் தர ஆய்வு வசதன மாசு ஒப்படீ்டளவில் உயர்வாக உள்ளகம 
பதரியவந்தது (இகைப்பு 3.1.1). BOD5 அளவுகள் 4 மிகி / லி 15 மிகி / லி மாறுபடும். 

உத்வதசிக்கப்பட்ட (ungazetted) சுற்றுப்புற நீர் தர pH 6-9  அளவில் உள்ளது. மத்திய 

சுற்றாடல் அதிகாரசகப எல்கலக்குள் உள்ளது (பமாத்த மற்றும் feacal வகக நுண்கிருமி 
அளவு இரண்டு <1800 MPN / 100 மிலி பகாண்ட) ஆக உள்ளது. 

அகனத்து நீர்வழிகள் மலகழிவுகள் (இகைப்பு 3.1.1) வழிந்வதாடி வருவதனால் 
சாத்தியமானதாக உள்ளது. பமாத்த மற்றும் கழிவு வகக நுண்கிருமி பகாண்டு மாசு 
காட்டியது. நீர் கார 6-9 எல்கலக்குள் மற்றும் பபரும்பாலான உயிரியல் வாழ்ககக்கு 
பபாருத்தத்கத காட்டுகிறது. நிகலகள் முன்பமாழியப்பட்ட உள்நாட்டு நீர் தர மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசகப தரத்தினுள் இருக்கின்றது. 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 65 

 

உரு 3.5 : விவசாய நீவராட்டம்  நீர்வழிகளில் மிகவும் மாசு சாத்தியமான பரவலான 

ஆதாரங்கள்  

றம்புக்கை ஓயா (SWQ4), குடா ஓயா (SWQ5), Wataraka பமாரட்டுவ கால்வாய் (SWQ6), மற்றும் 
கலபகதற (SWQ8)  ஒயாவில் எண்பைய் நிகலகள்> 10 கம.கி / எல் கிரீஸ் உயர் அளவில் 
காட்டியது (மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகப சுற்றுப்புற நீரின் உயர்தரம் முன்பமாழியப்பட்ட 
இரண்டாம் நீர்: பகுப்பு 4 - மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு). 

எண்பைய் மற்றும் க்ரீஸ் அளவுகள் 200 க்கும் அதிகமாக கம.கி / எல் உள்ளன (: - 
குளியல் வகக 3 மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகப வகுப்பு II சுற்றுப்புற நீர் உயர்தரம்). 
எண்பைய் ஆதாரங்களுக்கு டிராக்டர்கள் விவசாய இயந்திரங்கள் கழுவல் காரைமாக 
இருக்கலாம். 

றம்புக்கை ஓயா தவிர ஏகனய நீர்வழிகளில் மண்அரிப்பு கைிசமான அளவில் இல்கல, 
குறிப்பாக கடும் நீர் ஓட்டம் ஆற்றின் வகளவுகள் / வகளந்திருத்தல் மற்றும் சட்டவிவராத 
மண் அகழ்வு நடவடிக்கககள் வபாது உச்ச மகழக்காலங்களில் அரிப்பு பகுதிகளில் 
தூண்டப்படும். பபாகற ஓயாவில் உள்ளூர் மைல் அகழ்வு வமற்பகாள்ளப்படுகின்றது (உரு 
3.6)  பதளிவாக இருந்தது. 

 
றம்பக்கன் ஓயா இடது ககரயில் மைல் அகழ்வு 
(வண்டல்) ஒப்படீ்டளவில் கலங்கலான (காட்சி 
ஆய்வுகள் வதான்றுகின்றன  

 
வலது மருங்கில் கைிசமான அரிப்பு 
(றம்பக்கன் ஓயா கீழ் நீவராகட)  
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வபாரா ஓயா கீழ்நிகல 

 
வபாரா ஓயா இடது ககரயில் அகமந்துள்ள 
வடீ்டு வதாட்டங்களில் ஒன்றில் ஆற்று 
மைல் குவியல் 

உரு 3.6 : றம்புக்கை ஓயா மற்றும் தபாைா ஓயாவின் தோற்றம் 

3.2.6. சுற்றுப்புற காற்று ேைம் 

சுற்றுச்சுற்றாடல் காற்று தர அளவடீுகள் ஏப்ரல் 2014 இல் அளவிடப்பட்டது மதிப்புகள் 
மற்றும் வதசிய சுற்றுச்சுற்றாடல் காற்று தர (NAAQ) நியமங்கள் விசாரகை முடிவுகள் 
அட்டவகை 3.7 அளிக்கிறது. நடத்தப்பட்ட இடம் விவரங்கள் அளிக்கிறது. கண்காைிப்பு 
காலத்தில் காலநிகல மிகவும் பகாந்தளிப்பான நிகலயில் உள்ளது. 

 

திட்டம் பகுதியில் சுற்றுப்புற காற்று தர நிகலகள் முதன்கம தரவு வசகரிப்பு மூலம் 
அகடயாளம் காைப்பட்டது. பிரிவு 1 மற்றும் 2 அளவடீுகள் கம்பொ, வவயங்பகாகட, 
மீரிகமம் மற்றும் குருநாகல் நகரம் கமயங்கள் உள்ளடங்க SGS இலங்கக (பிகரவவட்) 
லிமிபடட் வமற்பகாள்ளப்பட்டன,  இதன்படி திட்டம் பகுதியில் தற்வபாகதய காற்று தரம் 
குறிப்பிடத்தக்க மாசுபட வதான்றுகிறது. ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வாகன இயக்கம் உள்ளது. என 
முன்பமாழியப்பட்டது அதிவவக A006 பநடுஞ்வதீி சந்திக்கும் பபாயாபகன்ன,, அருவக 
வளிமண்டலத்தில் விகளவிக்கக் பகாண்டிருக்கலாம். இந்த முடிவுககள பபாறுத்து, 
அகனத்து காற்று மாசுபடுத்தியாகும் நிகலகள் அட்டவகை 3.9 பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது 
திட்டம் பகுதியில் சில பதாழில்கள் விவசாயம் (பநல் சாகுபடி) பபாருளாதார நடவடிக்கக. 
ஆகும்.  
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உரு 3.7 : சுற்றுப்புற காற்று ேைம், இதைச்சல் மற்றும் அேிர்வு அளவடீ்டு இடங்களில் 

அட்டவதை 3.5 : உத்தேச அேிதவக பாதே பிரிவில் காற்று ேைம் 

அதம
விடம் 

அதமவிடம் 
விபைம் 

GPS ஆள்கூறு NO₂      
(μg/mᶾ) 

SO₂     
(μg/mᶾ) 

SPM              
(μg/mᶾ) 

PM₁₀         
(μg/mᶾ) 

PM2.5 
(μg/mᶾ) 

L1 
Ch 7 + 600 

சாத்தியமான 
குவாரி தளம் 

N- 07⁰ 23'12.3" 
- - 16 7 4 

E-080⁰20'46.1" 

L2 R.S.J.இரத்திநாக்
க 

N- 07⁰ 22'58.1" 
11 5 31 15 8 

E-080⁰21'10.4" 

L3 

பகாட்டவ எல 
கனிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

 

N- 07⁰21'35.0' 

12 6 18 11 4 
E- 080⁰23'43.6" 

L4 
வித்யா ஸ்ரீ 

மொ 
பிரிபவனா 

N- 07⁰21'59.8" 
12 5 17 9 5 

E- 080⁰24'50.1" 

L5 வட்டரிகா மகா 
வித்தியாலயம் 

N- 07⁰23'31.4" 
8 6 25 12 7 

E- 080⁰26'7.4" 

L6 மகா 
வித்தியாலயம் 

N- 07⁰23'31.6" 
9 6 21 10 5 

E- 080⁰28'43.2" 
L7 கலபகட N- 07⁰22'08.8" 7 4 32 17 9 
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மத்திய 
கல்லூரி 

E- 080⁰31'08.5" 

L8 ரத்நாயக்க வடீு 
N- 07⁰22'19.0" 

9 6 16 6 4 
E- 080⁰31'24.7" 

 

Note that there may have been some occult deposition (largely SO2 and NOx) and wet deposition of 
particulate matter during wet weather conditions (Source: NBRO, 2014) 

3.2.7. ேிட்டம் பகுேியில் அடிப்தட இதைச்சல் அளவுகள்  

 
திட்டம் பகுதியில் அடிப்கட இகரச்சல் அளவுகள் நிறுவுவதில் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
இடங்களில் ரயில்பாகதயின் அருகாகமயில், இருக்கும் வதீிகள், வழிபாடு மற்றும் 
குடிவயற்றங்கள் இடங்களில் ஏழு மாதிரி இடங்கள் வதர்வு.பசய்யப்பட்டது  

அட்டவதை 3.6 : றம்புக்கை பகுேியில் இதைச்சல் அளவுகள் 

மாேிரி 
எடுக்கப்பட்ட 
ொள்  

L₁₀ L₉₀ Leq Max ஆைம்பதெைம் காலம் 

28/11/2001 51.7 41.5 50.0 74.8 10.36 am 15 min 
 

(Source: RDA, 2001) 

இதில்  ரயில்கள் இயக்கம் காரைமாக பகல் வநரம் மற்றும் மாகல வநரங்களில் அதிக 
இகரச்சல் அளவுகள், பதிவு. பசய்யப்பட்டதுடன் வமவல தரவு ஒரு சுவாரஸ்யமான 
கவனிப்பு ஒரு வகாவில் வளாகத்தில் அகமந்துள்ளது ஒப்படீ்டளவில் இரவு வநரத்தில் 
அவதானிக்கப்பட்டது என்று இரவு வநரத்தில் உயர் இகரச்சல் நிகல அளவடீுகளுக்கு 
முக்கிய காரைம் சில பூச்சிகள் மற்றும் விலங்குகள் உருவாக்கப்படும் சப்தங்கள் ஆகும். 

மாதிரி இடங்களில் உள்ள அகனத்து கட்டகமப்புகள[k; ISO4966 படி வகக 3 இல் உள்ளன: 

1990 (E) வகக 3 கட்டகமப்புகள் ஒற்கற மற்றும் இரண்டு மாடிக்கட்டிடங்களும் பசங்கல், 

சிபமண்ட் பதாகுதிகள் முதலியனவற்றால் உள்ளது இது பூகம்பங்ககள எதிர்க்க 
வடிவகமக்கப்படவில்கல. இலகுரக பபாருட்கள் பயன்படுத்தி இலகுவான நிர்மாைங்கள் 
பசய்யப்பட்ட கட்டிடங்கள் என வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. மாதிரி இடங்களில் உள்ள அதிர்வு 
ஆதாரங்கள் பபாதுவாக வாகனங்கள் இயக்கம் மற்றும் இடம் வி 1 வழக்கில் ரயில்கள்  
இயக்கம் உள்ளன. வமவல அளவடீுகள் படி, அது இருக்கும் அதிர்வு நிகலககள நன்கு 
வகக 3 கட்டகமப்புகள் குறிப்பிட்ட எல்கலக்குள் உள்ளனவா என்று கூற முடியும். 
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அட்டவதை 3.7 : இதைச்சல் ெிதல முடிவுகள் - 24 மைி தெை அளவடீுகள் 

அதமவிடம் அதமவிடம் 
விபைம் 

காதல (06.00 
am-09.00 am) 

பிற்பகல்  (11.00 
am - 13.00 pm) 

மாதல (17.00 
pm-22.00 pm) 

Night (22.00pm-
24.00pm)  

Leq L50 L90 Leq L50 L90 Leq L50 L90 Leq L50 L90 

N1 

Ch 7+940 km 
(அருகாகமயில் 
உள்ள குவாரி 
ஏற்கனவவ 
உள்ளது ஆனால் 
இது NEP க்கு 
பயன்படுத்தப்பட 
முடியும். இது 
சில வடீுகளுக்கு 
அருககமயில் 
உள்ளது) 

57 49 43 47 44 43 46 44 42 47 45 43 

N2 R.S.J.இரத்திநாக்க 56 46 41 53 45 39 49 46 41 51 48 42 

N3  

பகாட்டவ எல 
கனிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

 

49 47 44 49 47 44 48 46 44 48 46 44 

N4 
வித்யா ஸ்ரீ 

மொ 
பிரிபவனா 

49 45 42 51 48 44 52 46 41 51 44 43 

N5 
வட்டரிகா மகா 
வித்தியாலயம் 50 48 46 51 48 47 49 47 46 49 43 44 

N6 
மகா 
வித்தியாலயம் 55 49 45 49 44 39 52 49 42 45 43 40 

N7 கலபகட மத்திய 
கல்லூரி 

52 48 45 51 47 43 50 46 43 48 45 41 

N8 ரத்நாயக்க வடீு 50 48 46 52 47 43 49 46 42 47 45 42 

 (Source: NBRO, 2014)  

மாதிரி இடங்களில் உள்ள அகனத்து கட்டகமப்புகள[k; ISO4966 படி வகக 3 இல் உள்ளன: 

1990 (E) வகக 3 கட்டகமப்புகள் ஒற்கற மற்றும் இரண்டு மாடிக்கட்டிடங்களும் பசங்கல், 

சிபமண்ட் பதாகுதிகள் முதலியனவற்றால் உள்ளது இது பூகம்பங்ககள எதிர்க்க 
வடிவகமக்கப்படவில்கல. இலகுரக பபாருட்கள் பயன்படுத்தி இலகுவான நிர்மாைங்கள் 
பசய்யப்பட்ட கட்டிடங்கள் என வகரயறுக்கப்பட்டுள்ளது. மாதிரி இடங்களில் உள்ள அதிர்வு 
ஆதாரங்கள் பபாதுவாக வாகனங்கள் இயக்கம் மற்றும் இடம் வி 1 வழக்கில் ரயில்கள்  
இயக்கம் உள்ளன. வமவல அளவடீுகள் படி, அது இருக்கும் அதிர்வு நிகலககள நன்கு 
வகக 3 கட்டகமப்புகள் குறிப்பிட்ட எல்கலக்குள் உள்ளனவா என்று கூற முடியும். 
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அட்டவதை 3.8 : அேிர்வு மட்டம் 

அதமவிடம் அதமவிடம் 
விபைம் 

காதல 
(06.00 

am-09.00 
am) 

பிற்பகல்  
(11.00 am - 
13.00 pm) 
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அதமவிடம் 

அ
ே
ிர்
ச
வ

ண்
 

வ
ிச்

சு
 (H

z) 

அ
ே
ிர்
வு

 p
pv
 

(m
m/
se
c) 

அ
ே
ிர்
ச
வ

ண்
 

வ
ிச்

சு
 (H

z) 

அ
ே
ிர்
வு

 p
pv
 

(m
m/
se
c) 

அ
ே
ிர்
ச
வ

ண்
 

வ
ிச்

சு
 (H

z) 

அ
ே
ிர்
வு

 p
pv
 

(m
m/
se
c) 

அ
ே
ிர்
ச
வ

ண்
 

வ
ிச்

சு
 (H

z) 
அ

ே
ிர்
வு

 p
pv
 

(m
m/
se
c) 

V1 

Ch 7+940 km 
அருகாகமயில் 
உள்ள குவாரி 15 10-50 0.08 10-50 0.31 10-50 0.08 10-50 0.09 

V2 R.S.J.இரத்திநாக்க 15 10-15 0.14 10-50 0.08 10-50 0.09 10-50 0.12 

V3 

பகாட்டவ எல 
கனிஷ்ட 
வித்தியாலயம் 

15 10-50 0.57 10-50 0.13 10-50 0.09 10-50 0.08 

V4 
வித்யா ஸ்ரீ மொ 

பிரிபவனா 15 10-50 0.3 10-50 0.2 10-50 0.16 10-50 0.15 

V5 
வட்டரிகா மகா 
வித்தியாலயம் 15 10-50 0.17 10-50 0.18 10-50 0.21 10-50 0.13 

V6 
மகா 
வித்தியாலயம் 15 10-50 0.24 10-50 0.17 10-50 0.13 10-50 0.11 

V7 
கலபகட மத்திய 

கல்லூரி 15 10-50 0.08 10-50 0.09 10-50 0.17 10-50 0.11 
V8 ரத்நாயக்க வடீு 15 10-50 0.08 10-50 0.08 10-50 0.09 10-50 0.09 

 
3.3. உயிரியல் சுற்றாடல்  

3.3.1 சசயற்ேிட்ட பகுேி 
முன்பமாழியப்பட்ட CEP பிரிவுகளில் ஆய்வு நடாத்தப்பட்டது.இது ஈரவகலயம், மற்றும் 
நாட்டின் வறண்ட காலநிகல மண்டலங்கள் (மாத்தகள மாவட்டத்தின் ஒரு பகுதி) ஊடாக 
பயைிக்கின்றன. 

தாவரவியலின்படி, உலர் மற்றும் வறண்ட தாழ்நிலம், III: மற்றும் V வடக்கு இகடநிகல 

மீபசாபமரிக்கா (இகடநிகல மண்டலத்துக்குள்): வடக்கு பவட்  மீபசாபமரிக்கா (ஈர 
வலயத்தில் உள்ள) (ஆஷ்டன் மற்றும் குைதிலக, 1987) அகமகின்றது. உலர் மற்றும் 
வறண்ட தாழ்நில உலர்ந்த கலப்பு பசுகமமாறா காடுகள் வமலாதிக்கத்தில் உள்ளன. வடக்கு 
ஈர மீபசாபமரிக்கா: பவப்பமண்டல மகழக்காடுகள் பசுகமயான காடுகள் உள்ளது. V இல் 
இயற்கக தாவர அகமப்புக்ககளயும் பகாண்டுள்ள வபாது தாவர மண்டலம் III காைப்படும் 
பபாதுவான இயற்கக தாவர அகமப்புக்ககளயும் ஈரலிப்பான பசுகமமாறா காடுகள் 
அடங்கும். வமலும் முன்பமாழியப்பட்ட பாகத உயிரினங்களின் வமல் தட்பபவட்ட 
நிகலயின் விகளவு சார்ந்த பகுதிகளில் உலர் வலயம், வடக்கு இகடநிகல மண்டலம் 
மற்றும் தாழ்நில பவட் மண்டலத்தில் உள்ள விழும் (விவஜசிங்க மற்றும் பலர்., 1993). 
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சுற்றுச் சுற்றாடல் ஆய்வு CEP பிரிவு நகடபாகதயில் நடத்தப்பட்டது. முன்பமாழியப்பட்ட 
பாகத இயற்கக, அகர இயற்கக மற்றும் மனிதனால் மாற்றம்பசய்ய்ப்ட்ட பல்வவறு 
வாழ்விடம் மூலம் பசல்கிறது. காடுகளின் பபரும்பகுதி மனித குடிவயற்றங்கள், விவசாய 
வதாட்டங்கள், மற்றும் உள்கட்டகமப்பு அபிவிருத்தி  என்பனவற்றுக்காக 
அழிக்கப்பட்டுள்ளது. வவளாண் சுற்றாடல் மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்கள் உத்வதசிக்கப்பட்ட 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படும் இரண்டு முக்கிய நிலம்-பயன் வகககளாக உள்ளன. 
மனிதனால் மாற்றம்  அசய்யப்ட்ட வாழ்விடங்களில், ஈரமான மற்றும் இகடநிகல 
மண்டலம் வடீ்டு வதாட்டங்களில் தாவர மற்றும் விலங்கு பன்முகத்தன்கம வளம் 
அவதானிக்கப்பட்டது. 

3.3.2.  முன்சமாழியப்பட்ட சசல்வழியில் பாரிய வசிப்பிட வதககள் 

முன்பமாழியப்பட்ட பாகத இயற்கக மற்றும் மனிதனால் மாற்றம் பசய்யப்பட்ட 

வாழ்விடம் வழியாக பசல்கின்றது. II: உலர் மற்றும் வறண்ட தாழ்நிலம், மூன்றாம்: 

வடக்கு இகடநிகல மற்றும் V: வடக்கு ஈரநில floristic  பகுதிகளில் இரண்டாம் பிராந்திய 
நீர்வாழ் மற்றும் அகர நீர்வாழ் அகமப்புகள் உள்ளிட்ட. கள ஆய்வுக் 08 முக்கிய 
புவிக்குரிய வாழ்விடம் / தாவர வகககள் மற்றும் திட்ட பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் 02 
உள்நாட்டு நீர்வாழ் / ஈரநிலம் வாழ்விடம் வககயான அகடயாளம். இந்த நிலவகமப்ப 
மற்றும் நீர்நிகல அல்லது ஈரநிலம் வாழ்விடங்களில் பின்வரும் பிரிவுகளாக 
வககப்படுத்தலாம். 

 
I. இயற்கக புவிக்குரிய வாழ்விடங்கள்: ஈர மண்டலத்தில் இயல்புரிகம கலப்பு வன 

பபருந்வதாட்டம், இகடநிகல மண்டலம் இயல்புரிகம கலப்பு வன பபருந்வதாட்டம், 
இகடநிகல மண்டலம் இரண்டாம் நிகல ஈரமான அகர பசுகமயான காடுகள், 
புதர்க்காடுகள், ஆற்றங்ககர தாவரங்கள், பவளித்தள்ளல் பாகற. 

II. மனித புவிக்குரிய வாழ்விடங்கள்: வடீ்டு பூங்கா, பதன்னந்வதாப்புகள், இரப்பர் 
பபருந்வதாட்டங்கள் 

III. இயற்கக நீர்வாழ் / ஈரநிலம் வாழ்விடங்கள்: நீவராகடகள் / ஆறுகள், சதுப்பு 
IV. மனித நீர்வாழ் / ஈரநிலம் வாழ்விடங்கள்: பநல் வயல்கள் 

 

ஒவ்பவாரு வசிப்பிட வகக குறுகிய விளக்கங்கள் இங்கு வழங்கப்படுகின்றன. 
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உரு 3.8 a :  ஆய்வு பகுேியிதன காட்டும் வதைபடம் புள்ளிகள்  

 

 
 உரு 3.8 b :  ஆய்வு பகுேியில் சவட்டும் இடங்கதள  காட்டும் வதைபடம் புள்ளிகள் 
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3.3.2.1. இயற்தக புவிக்குரிய வாழ்விடங்கள் 
 
A. Naturalized Forest Plantations 
 

ஈர வகலயத்தில் இயல்புரிகம கலப்பு வன பபருந்வதாட்டம் 

ஈர வலயத்தில் உள்ள வதாட்ட காடுகள் ஆய்வு பசல்வழியில் (வடக்கு ஈரமான தாழ்நில 
floristic மண்டலம்) மிக அருகில் வாழ்விடங்களாக உள்ளன. இந்த வதாட்டங்களில் 
ஆரம்பத்தில் மர காகுபடி வநாக்கத்திற்காக வனத்துகறயினால் நிறுவப்பட்டுள்ளது 
என்றாலும், கவ வதாதாக நிர்வகிக்கப்படவில்கல, எனவவ காடுகளின் தாவர இனங்களின் 
மறு உருவாக்கம், இப்வபாது ஒரு இயற்கக காடுகள் பநருக்கமான ஒற்றுகமகய 
பகாண்டது என்றாலும் மரங்கள் உயரம் மற்றும் சுற்றளவு உள்ள மிகவும் சிறியதாக 
உள்ளது. இகைப்பு சங் 7+900 and 7+400 ஈர வலயத்தில் கலப்பு காட்டில் வதாட்ட அருகில் 
உள்ளது. 

 

 
உரு 3.9 : சகாதறாஸ்ஸகந்ே அருதக வன சபருந்தோட்டம் (Ch ≈ 7+900) 

 
பல குடியுரிகம கலப்பு காட்டு வதாட்டங்கள் உத்வதசிக்கப்பட்ட சுவடு ஆய்வு பசல்வழியில் 
பவளிவய எதிர்பகாள்ளும். இந்த வன வதாட்டங்களில் பவளிநாட்டு இனங்கள் பகாண்டு 
வனத்துகறயினால் நிறுவப்பட்டுள்ளன, ஆனால் வமலாண்கம பற்றாக்குகற காரைமாக 
இயற்கக காடாக  உள்ளன. 

 
நடப்பட்ட காடுகள் முக்கிய இனங்கள் Artocarpus heterophyllus (வகாச்) மற்றும் Swietenia macrophylla 
(மபகாகனி) உள்ளன. அத்தககய காடுகள் understories இயற்கக வபான்ற Mallotus 
பிலிப்பபன்சிஸ் (Hamparilla), Mallotus rhamnifolius (Molabe), Macaranga peltata (Kenda), Polyalthia korti (UL 
Kenda), Polyalthia suberosa (Kalati), Miliusa (பூர்வகீ மற்றும் தனிச்சிறப்புமிக்க) தாவர இனங்கள் 
குடிவயற்றம் பசய்யப்பட்ட இண்டிகா (Kekili Messa), Artabotrys zeylanicus (களு பம்பாரா Wel), 
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இல்கலthopegia beddomei (பாலா), Steஇல்கலsiphonium cordifolium (பூ Nelu), Pagiantha dichotoma 
(திவிபநகும Kaduru), Eranthemum capense, Pothos scandens (POTA Wel), Caryota urens (Kitul), 
கார்சினியா terpஇல்கலphylla, Connarus moஇல்கலcarpus (Radaliya), Maba, buxifolia, Adenanthera 
pavona (Madatiya), Derris parviதாவரம் (கலா Wel), Hydஇல்கலcarpus venenata (Makulu), Salacia reticulata 
(Kotala Himbutu), Curculigoorchioides (Heen பின் தால்), இல்கலthapodytesnim moniana, Neolitsea, காசியா 
(Dawul குரண்டு), Anamirtacocculus (டிட்டா Wel), Antiaristoxi காரியாவிலிருந்வத (Riti), Streblus அஸ்பர் 
(Netul), Streblus taxoides (gotu வகான்), Strombosia ceylanica (பப் Beriya), Tropidia thwaitesii, கபபர் sylvestre 
(வால் Gam கமரிஸ் Wel), Ventilagomadraspatana (Yakada Wel), Ziziphusrugosa (மகா Eramiya), Ixora 
coccea (Ratambala), Atalantiaceylanica (Yakaran), Glycosmismauritiana, Murrayapaniculata (Etteriya), 
Madhucalongifolia (மி), Schleicheraoleosa (கூன்), Pterospermumsuberifolium (Welan), Memecylon capitellatum 
(Dedi கொ) , Berryacordifolia (ொல் மில்லா), Celtisphilippensis (Meditella), Vitex altissima (மில்லா), 
Elytraria acaulis, Polyalthiacoffeoides (Omara), Combretum albidum (Kaduru Ketiya Wel), Margaritaria இன்டிக்கசு 
(Karavu), Leea இண்டிகா (Gurulla), Cipadessab accifera (ொல் Bebiya), Glycosmis pentaphylla (Dodan 
Pana), Allophyluscobbe (Kobbe), Dimocarpuslongan (வமாரா) மற்றும் Filicium decipiens (Pehimbiya) அகியன 
உள்ளன. 

 

ஐந்து நாட்டிறவக உரித்தான  தாவர இனங்கள், Derris parviதாவரம் (கலா Wel), 
Hydஇல்கலcarpus venenata (Makulu), கார்சினியா terpஇல்கலphylla, Uvaria spheஇல்கலcarpa, 
Memecylon capitellatum (Dedi கொ); நான்கு அருகிவரும் (TA) தாவர இனங்கள், கார்சினியா 
terpஇல்கலphylla, Tropidiathwaitesii, Salacia reticulata (Kotala Himbutu), Polyalthia suberosa (Kalati) (ஒரு 
ஆண்டு முழுவதும் வதான்றும் உட்பட); இரண்டு பாதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தாவர இனங்கள், 
Strombosiaceylanica (பப் Beriya), Margaritaria இன்டிக்கசு (Karavu) மற்றும் ஆறு அருவக 
பதரிவிக்கும்படி (டி) தாவர இனங்கள், இல்கலthapodytesnimmoniana, Antiaristoxi 
காரியாவிலிருந்வத (Riti), Vitex altissima (மில்லா), Madhuca longifolia (மி), Ziziphus ருவகாசா (மகா 
Eramiya), Combretum albidum (Kaduru Ketiya Wel) காட்டில் பபருந்வதாட்டங்களில் இயற்கக (பூர்வகீ 
மற்றும் தனிச்சிறப்புமிக்க) தாவர வகககளில் உள்ளன. 

 

ஒரு சில exotics, Alstonia macrophylla (Havari NUGA), Syngonium angustatum (Wel Kohila) வகஸ்டில்லா 
மீள் (பனாமா ரப்பர்), Coffea அராபிகா (Kopi) வமலும் நடப்பட்ட இனங்கள் விட மற்ற வன 
வதாட்டங்களில் காைப்படுகின்றன. சுற்றாடல் ஆய்வின் வபாது, காட்டில் 
பபருந்வதாட்டங்களில் பதிவு பசய்யப்ட்ட தாவர இனங்கள் இகைப்பு 3.3.1.b. இல் 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது 

B. ஆற்றங்ககர தாவரங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட CEP பாகத  ஆற்றுப்படுகககளில் / ஆற்றங்ககர தாவரங்கள் குறுக்வக 
அல்லது சமாந்திரமாக பசல்வதனால் இவற்கற வநரடியாகவவா அல்லது 
மகறமுகமாகவவா, பாதிக்கும்,. இந்த தாவர பாதிப்பு இயல்பு, சுற்றியுள்ள நிலம் பயன்பாடு 
பபாறுத்தது உள்ளது. கற்ககயின் வபாது, அட்டநாகலு ஓயா, மொ ஓயா, Daduru ஓயா 
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மற்றும் மிரிஸபகாண்ைிய ஓயா ஆற்றங்ககர தாவரங்கள் பாதிக்கப்படும். இந்த 
நீவராகடகள் வற்றாத மற்றும் ஓட்டத்கத ஒரு தற்காலிக குகறப்பு வறண்ட பருவத்தில் 
நகடபபறுகிறது குகறவானது என்றாலும், ஆண்டு முழுவதும் நீரின் அளவு பபரிய அளவு 
வபாதுமானது  

 

 
உரு 3.10:  றம்பகன் ஓயா கதையில் ஆற்றங்கதை ோவைங்கள் (Ch ≈15+750) 

பததுறு ஓயா ஆற்றங்ககரயில் , மிரிஸ்பகான்ன ஓயா மற்றும் தம்புள்கள ஓயா 
ஆகியவற்றின் உயரமான மரங்கள் மற்றும் தகரயில்வபார்கவ பகாண்டதாகும். மற்ற 
பகுதிகளில் ஆற்றங்ககர தாவரங்கள் துண்டு 3M   பமல்லியதாக இருந்தது மற்றும் மற்றும் 
கீழ் மாடி ஒரு தடித்த குறுகிய மரங்ககள பகாண்டுள்ளது. wateways  பதாடர்புகடய 
தாவரங்கள் இனங்கள் சில பதர்மினலியா அர்ஜுனா (Kumbuk), Pongamiapnata (Magul Karanda), 
Erythrafusca (யாக் Erabadu), Ficusracemosa (Attikka), Streblusasper (Netul), Ixoracoccea (Ratambala), 
Naucleaorientalis (Baகிமீi), Hydஇல்கலcarpusvenenata இருந்தன (Makulu), Polyalthialongifolia (Owila), 
Bambusavulgaris (கொ உைா), Combretumalbidum (Kaduru Ketiya Wel), Eranthemum capense, 
Justiciabetonica (sudu Puruk), Crumdefixum (Heen Tolabo), வசப்பங்கிழங்கு esculenta (Gahala), 
Cryptocorynebeckettii (Athiudayan), Dilleniadica ( Hondapara), Diospyrosmalabarica (Timbiri), Cleidionspiciflorum 
(Okuru), Dimorphocalyxglabellus (பவலி Wenna), Berrya cordifolia (ொல் மில்லா) மற்றும் Madhuca 
longifolia அவதானிக்கப்பட்டது.  
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உரு 3.11:  குடா ஓயா ஆற்றங்கதை ோவைங்கள் (Ch ≈16+700) 

 

நாட்டிற்வக உரித்தான நான்கு தாவர இனங்கள், Derris parviதாவரம் (கலா Wel), Mangifera 
zeylanica (Etamba), Cryptocoryne beckettii (Athiudayan) மற்றும் Hydஇல்கலcarpusvenenata (Makulu), 
இரண்டு பாதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தாவர இனங்கள் Cryptocorynebeckettii (Athiudayan) மற்றும் 
Cleidionspiciflorum (Okuru) (ஒரு ஆண்டு முழுவதும் வதான்றும் உட்பட) மற்றும் மூன்று (டி) 
தாவர இனங்கள், Madhuca longifolia (மி) Combretumalbidum (Kaduru Ketiya Wel), மற்றும் Erythrafusca 
(யாக் Erabadu) இந்த வாழ்விடங்களில் காைப்பட்டது ஆற்றங்ககர மண்டலங்களில் பதிவு 
தாவர இனங்கள் வதகவயான தகவல்ககள இகைப்பு 3.3.1.b வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 77 

 
உரு 3.12: சகாஸ்சபாத் ஓயா கதையில் ஆற்றங்கதை ோவைங்கள் (Ch ≈25+800) 

நாட்டிற்வக உரித்தான நான்கு தாவர இனங்கள், Derris parviதாவரம் (கலா Wel), Mangifera 
zeylanica (Etamba), Cryptocoryne beckettii (Athiudayan) மற்றும் Hydஇல்கலcarpusvenenata (Makulu), 
இரண்டு பாதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தாவர இனங்கள் Cryptocorynebeckettii (Athiudayan) மற்றும் 
Cleidionspiciflorum (Okuru) (ஒரு ஆண்டு முழுவதும் வதான்றும் உட்பட) மற்றும் மூன்று (டி) 
தாவர இனங்கள், Madhuca longifolia (மி) Combretumalbidum (Kaduru Ketiya Wel), மற்றும் Erythrafusca 
(யாக் Erabadu) இந்த வாழ்விடங்களில் காைப்பட்டது ஆற்றங்ககர மண்டலங்களில் பதிவு 
தாவர இனங்கள் வதகவயான தகவல்ககள இகைப்பு 3.3.1.b வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

C. பாகற பவளித்தள்ளல்கள் 

பிரத்திவயகமாக பாகற பவளித்தள்ளல்கள் இகைந்து காைப்படும், இந்த தாவர 
உருவாக்கம் உலர் கலப்பு பண்புகள் ஒத்திருக்கிறது. பல வவறுபட்ட பாகற 
கற்களின்வழிவய பதாடர்புகடய இகைப்பிகன குறிப்பாக இகடநிகல மற்றும் உலர் 
வலயத்தில் உள்ள, முன்பமாழியப்பட்ட பாகத பநடுகிலும் காைப்படுகின்றன. 

இந்த காட்டில் சில பாகற பவளித்தள்ளல்கள் மற்றும் இயற்கக தாவரங்ககள 
பகாண்டுள்ளதுடன் Kethigana வாவி பநருங்கியதாக அகமந்துள்ளது. இந்த காடுகள், 
ஒருவவகள அதன் சிறிய பகுதியில், பல சிறிய பாலூட்டிகள் (முள்ளம்பன்றி மற்றும் 
எலிகள்), ஊர்வன (skks, பாம்புகள் மற்றும் பல்லிகள்) மற்றும் பட்டாம்பூச்சிகள் 
என்பனவற்றின் வசிப்பிடமாக இருக்கிறது. முன்பமாழியப்பட்ட CEP Kethigana வாவிகய 
கடந்து இந்த காட்டில் வழிவய கடந்து பசல்கின்றது. 
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உரு 3.13: அவறிகல மீது பாகற தாவரம் (Ch ≈0+100) 
 

இந்த வன பபயர் பண்டறக்பகல இது புஞ்சி தம்புள்ளgala என வர்த்தமானியில் 
குறிப்பிடப்படுகிறது, காடுகள் மற்றும் பாகறகளின் ஒரு தனிப்பட்ட இயற்கக இயற்கக 
உருவாகி உள்ளது.  சாய்வு மற்றும் மகலகள் உயரமான இயற்கக தாவரங்கள் உள்ளன 
சிதறியுள்ள காடுகள் பாகற பகுதிகளில் காைப்படுகின்றன. குளங்கள் மற்றும் பிற நீர் 
ஆதாரங்கள் என்பனவற்றுடன் பமாத்த வாழ்விடம் ஒரு சிறந்த உயிரியல் கூறாக உள்ளது. 
இந்த காட்டிகன , கிராம மக்கள் மாளிகாபதன்ன என குறிப்பிடுகின்றனர். இது 
பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட பண்டறக்பகல என அகழக்கப்படும் வனத்தின் ஒரு பகுதியாக 
(வனத்துகறயும்) உள்ளது. அது scrubகாைி (சிதறியுள்ள காடுகள்) இயற்கக காடுகள் 
பிரிவுகளில் இகடவய wedged பகாண்டுள்ளது, இதனால் விலங்குகள் ஒரு முக்கியமான 
பசல்வழியாக பசயற்படுகின்றது. இது  பபரும்பாலும் பாகறகளாக மற்பறாரு காடு உள்ளது 
மற்றும் இதன் விகளவாக அது பாகற வாழ் இனம் ஒரு பன்முகத்தன்கம ஆதரிக்கிறது. 
ஒரு பாகற குககயில் பவளவால்கள் (Rhiஇல்கலlophus rouxii) (படம் 3.13) 
அவதானிக்கப்பட்டது. skks மற்றும் பல்லிகள் பதிவுபசய்யப்பட்டது. 
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பாகறகளுக்கு இகடவய பபாதுவான தாவர இனங்கள் குவராட்டன் lacciferus (எரிவாயு 
Keppetiya), மண்டியிட்ட antiquorum (Daluk), Hugonia mystax (பூ Getiya), Tarenna asiatica (தரனா), Grewia 
dame (Damiya), Phyllanthus polyphyllus (Kuratiya), Lannea coromandelica அடங்கும் (Hik ), மல்லிகக 
angustifolium (வால் Pichcha), Vitex altissima (மில்லா), Flueggea leucopyrus (Heen Katu Pila உலகம்), 
Strychஇல்கலs NUX-vomica (Goda kaduru), Trema orientalis (Gadumba), Osbecki aaspera (Bowitiya), 
Cipadessa baccifera (ொல் Bebiya) , Litsea glutiஇல்கலsa (Bomee), Anisochilus carஇல்கலsus (கலா 
காபுரு Walliya), நீலக்கத்தாகழ வவறா-க்ரூஸ் (ெனா), Chionanthus zeylanica (Geratiya), Kalanchoe 
pnata (Akkapana), Ziziphus oeஇல்கலplia (Heen Eramiya), Cissampelos pareira (தியா மிட்டா), Albizia 
odoratissima (சூர்யா மாரா) மற்றும் Derris scandens (அரச கலா Wel) பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
நாட்டிற்வக உரித்தான தாவர இனங்கள்; Argyreia populifolia (Giritilla), இரண்டு 
பாதிக்கப்படக்கூடிய (VU) தாவர இனங்கள்; Margaritaria இன்டிக்கசு (Karavu), Strychஇல்கலs NUX-
vomica (Godakaduru), மற்றும் இரண்டு பாதிக்கப்படக்கூடியதற்கு அருவக உள்ள (டி) தாவர 
இனங்கள்; Vitex altissima (மில்லா) மற்றும் Osbeckia Aspera (Bowitiya) இகடநிகல மற்றும் உலர் 
மண்டலங்கள் மூலம் கடந்து பசல்வது என்று முன்பமாழியப்பட்டது சுவடு பிரிவில் உள்ள 
பாகறகளில் உள்ளன. 

உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டத்தினால்  வநரடியாகவவா அல்லது மகறமுகமாகவவா 
பாதிக்கப்படும் முக்கியமான வாழ்விடங்கள் அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளது. இந்த 
அகனத்து வனங்களும்  உரு 3.14 சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது 

 

3.3.2.2. மனிேனால் உருவாக்கப்பட்ட புவிக்குரிய வாழ்விடங்கள் 
 

அ வடீ்டுத்வதாட்டம் 

நீண்ட கால மனித ககயாளுதல் காரைமாக வடீ்டுத்வதாட்ட வாழ்விடங்கள் உள்ளன. 
எனினும், முன்பமாழியப்பட்ட வழிபநடுகிலும் பல வடீ்டு வதாட்டங்கள் அடங்குகின்றது 
பாரம்பரிய கண்டிய வடீ்டுத்வதாட்ட கட்டகமப்கப ஒத்திருக்கிறது. இந்த அடர்த்தியாக 
தாவரங்கள் வடீ்டில் வதாட்டங்கள் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்ககள முக்கியமான 
வாழ்விடங்களில் பயன்பாடாக உள்ளது, மற்றும் இயற்கக வாழ்விடங்கள் இகடவய 
இகைப்புககள வழங்கும் வாழ்விடம் இகைப்புகள் உள்ளன. பல்வவறு அளவு மற்றும் 
சிக்கலான வடீ்டு வதாட்டங்களில் ஒரு பபரிய எண் முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக 
பாதிக்கப்பட்ட வவண்டும். 
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உரு 3.14: ோவை அடர்ந்ே, அடுக்கு ஏற்பாடு ஒரு சபாதுவான வடீ்டு தோட்டம் 

 

ஆ. பதன்னம் வதாட்டம்  

பதன்னந்வதாப்புகள் திட்டம் பகுதியில் உள்ள இரண்டாவது மிகவும் பாதிக்கப்பட்டும் நில 
பயன்பாடு வகககய பிரதிநிதித்துகின்றது. இது முதன்கமயாக சில பகுதிகளில் இகடவய 
அகமந்துள்ளது. இந்த வதாட்டங்களில் பல மிக விரிவானதுடன் நன்கு உள்ளது. சில 
வதாட்டங்களில் ஊடுபயிர் நகடமுகறயில் உள்ளது. 

 
உரு 3.15: கலப்பு மற்றும் ஊடுபயிைாக சேன்னந்தோப்புகள் 
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இரப்பர் மற்றும் பிற வதாட்டங்கள் 

ரப்பர் மற்றும் வதக்கு மற்றும் மவொகனி வபான்ற பிற வதாட்டங்களில் திட்டம் 
பசல்வழியில் பதிவாகியுள்ளது எனினும் அவர்கள் அகடயாளம் பயன்படாத நிலங்கள் ஒரு 
கைிசமான விகிதத்கதக் பகாண்டிருக்கும் இல்கல. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உரு 3.16: இரண்டு ரப்பர் வதாட்டங்கள் அதிவவக மூலம் இருகூறாக்கப்படுகின்றது 

3.3.2.3. இயற்தக ெீர்வாழ் / ஈைெிலம் வாழ்விடங்கள்:  
 
குளம்  

CEP பிரிவு 4 பாகதயில் பல குளம்கள் உள்ளன. இந்த குளங்களில் பல பருவகால 
வாழ்விடமாகும்  அகவ உலர் பருவத்தில் முற்றிலும் வற்றுவது குறிப்பிடத்தக்க 
அம்சமாகும் இந்த குளம்கள் இது ஒரு வருவாய் ஆதாரமாக உள்ளதுடன் உள்நாட்டு 
மீன்பிடி ககத்பதாழில், குறிப்பிடத்தக்க, மற்றும் அறுவகட மீன் நாட்டுப்புற சமூகங்களுக்கு 
ஒரு ஊட்ட சத்துமிக்கதாக உள்ளது. பபாதுவாக அறுவகட என்று இரண்டு இனங்கள் Loola 
மற்றும் Tilapia உள்ளன. மீன் அறுவகட கூட உலர் பருவத்தில் உச்சக்கட்டத்தில், (உதா. 
அகஸ்பபாக்குணுகுளம் நீரின் துகள) அவதானிக்கப்பட்டது 

ஏரிகள் (நீர் அளகவ பபாறுத்து) தற்காலிக அல்லது நிரந்தர மற்றும் மீன், நீர்நில வாழ்வன, 
ஆகமகள் மற்றும் பிற நீர்வாழ் முதுபகலும்பில்லாத, இகதபயாட்டி நீர்வாழ் பறகவகள் 
மற்றும் பாலூட்டிகள் உைவு என்பனவற்றுக்கு வவகவயாற்றுகின்றது. இந்த குளம் பல நீர்த் 
தாவரங்களும் உள்ளது. இந்த குளங்களின் பல பழகமயானதுடன் சுற்றாடல் 
உறுதிப்படுத்தப்படும். அகவ உயிரியல் ரீதியாக சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தாவர மற்றும் 
விலங்கினங்கள் பநருக்கமாக அகத இகைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவவ அவர்கள் சுயாதீன 
சுற்று சுற்றாடல் அலகுகள் பசயல்படுகிறது. 
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உரு 3.17 : அவறிகலவில் ேடாகம் 
 

3.3.2.4.. மனிேனால் உருவாக்கப்பட்ட ஈைெிலம் வாழ்விடங்கள் 
A. வயல் ெிலங்கள் 
CEP நிகல 3 மூலம் பாதிக்கப்படும் முக்கியமானதில் பநல் வயல் காைிகள் ஒன்றாகும். 
திட்ட வடிவகமப்பு குடிவயற்றங்கள் மீது தாக்கத்கத குகறக்கும் பபாருட்டு, முடிந்த 
அளவுக்கு வயற்காைிகளின் பயன்படுத்திக் பகாள்ள முகனகிறது. இந்த வாழ்விடங்களில் 
உள்ள தாவர இனங்கள் பின்இகைப்பு 3G வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாழ்விடங்களில் 
வமலும் இரண்டு நீர்வாழ் மற்றும் பிராந்திய விலங்கினங்களுக்கு  மிகவும் முக்கியம் 
வாய்ந்ததாகும். நீர்வாழ் பறகவ இனங்கள் பபாதுவாக பநல் வயல்கள் இகைந்து 
அவதானிக்கப்பட்டது சில நீர்க்காகங்கள், நாகர, egrets, நீர் வகாழிகள், முட்டுக்கட்கட, மீன் 
பகாத்தி என்பன இருந்தன. 

 
 

உரு 3.18: CEP பிரிவு 3 இல் பாதிக்கப்படும் பநல் வயல்கள் 
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முன்பமாழியப்பட்ட CEP பிரிவின் பதாடக்க மற்றும் முடிவு புள்ளிகள் வாழ்விடம்.  

CEP இன் பிரிவு 3 Thulhiriya, உள்ள அவறிகல  இல் துவங்குகிறது. தற்வபாது  குவாரி 
பசயல்பட்டு வருகிற  காரைத்தால் பாகறகள் குறிப்பிடத்தக்களவு ஏற்கனவவ 
உகடக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிவு 3 CEP வரிகசயில் Galagedera (Ch 32 + 487) 
முன்பமாழியப்பட்டது. 

 

 
        (அ) பதாடக்கத்தில்: அவறிகல  ராக்    (ஆ) அவறிகல   குவாரி 
பசயற்பாடு 

 
 

உரு 3.19 : CEP  கட்டம் 3 சோடக்கத்ேில் (சபாதுசெற) வாழ்விடம் 

 

3.3.2.5 ேிட்ட பகுேியில் ோவைம்கள் 
 

பமாத்தமாக  297 தாவர இனங்களில் ஒன்பது (9) நாட்டிற்கான இனம், பதினான்கு (14) 
வதசிய அச்சுறுத்தல் மற்றும் பதினாறு (16) வதசியளவில்  அருசிவரும் இனங்கள் ஆய்வு 
பகுதியில் (அட்டவகை 3.18) சுற்றாடல் மதிப்படீ்டின் வபாது பதிவு பசய்யப்பட்டன. 
பதிவுபசய்யப்பட்ட 14 வதசிய அச்சுறுத்தல் தாவர இனங்கள், ஒரு தனிச் சிறப்பான 
இனங்கள் அழிந்து வருகின்ற (TA) மற்றும் ஒன்பது இனங்கள், உள்ளிட்ட 
பாதிக்கப்படக்கூடிய (VU)  ஐந்து இனங்கள், உள்ளன. பதிவு பசய்யப்பட்ட தாவர இனங்களில் 
பபரும்பான்கமயான மரங்கள் (119) மருந்திற்கு பயன்படும் குட்கட பசடி இனங்ககள (79) 
பதாடர்ந்து, ஏறுபவ்கவ அல்லது பகாடிகளில் (57), புதர்கள் (41) மற்றும் epiphytes (1) உள்ளன. 
வமலும், recoded தாவரங்கள் இனங்கள் சுமார் 3%, கஅறிமுகப்படுத்த்ப்பட்ட 3% பகுதிகளில் 
உள்ளன கள ஆய்வின் வபாது பதிவு பசய்த தாவர இனங்கள் சம்பந்தமாக வதகவயான 
தகவல்ககள இகைப்பு 3.3.1.b பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவதை 3.9 : பேிவு சசய்யப்பட்ட அச்சுறுத்ேலுக்குள்ளான ோவை இனங்கள் 
NCS - வதசிய பாதுகாப்பு நிகல : CR – அருகிவரும் நிகல , EN – அழிவகடந்தகவ, VU - 
நலிவகடந்தது, NT – அழிவகடந்தகவக்கு அருகாகமயில்,  
TS – இனவியல் நிகல  : N – நாட்டிற்கு உரித்தானது, E - அவ்விடத்துக்கு உரித்தானது 
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H - வாழ்விடம் : T – மரம் , H- மூலிகக, C – ஏறுபகவ அல்லது பகாடி, S- புதர்,,  
 

குடும்பம் இனம் சிங்கள்சபயர் ஆங்கில் சபயர் TS NCS H 
Simaroubacea Ailanthus triphysa Wal-Biling White siris N CR T 
Annonaceae Polyalthia suberosa Kalati   N EN T 
Commelinaceae Cyanotis obtuse Maha-namba   N EN H 
Arecaceae  Calamus thwaitesii Ma-wewel   N VU C 
Fabaceae  Saraca asoka Ashoka, Asoka Ashoka N VU T 
Linaceae Hugonia ferruginea     N VU S 
Loganiaceae Strychnos nux-vomica Goda-Kaduru Nux-vomica N VU T 
Phyllanthaceae Phyllanthus emblica Nelli Indian gooseberry N VU T 
Phyllanthaceae  Margaritaria indica Maha karawu   N VU T 
Poaceae  Coix lacryma-jobi Kirindi Job's tear N VU G 
Rutaceae Chloroxyclon swietania Burutha Satinwood N VU T 
Thymஎலeaceae Gyrinops walla Walla patta Sri Lankan Agarwood N VU T 
Lauraceae Cinnamomum verum   Kurundu Cinnamom tree  E VU T 
Myristicaceae iryaghedhi Ruk   E VU T 
Pandanaceae Pandanus ceylanicus O-keyiya Indian sorrl E VU S 
Phyllanthaceae Phyllanthus myrtifolius Gangawerella   E VU S 
Fabaceae  Erythrina fusca Yak-Earabadu Coral Bean N NT T 
Lamiaceae  Vitex altissima Milla   N NT T 
Lythraceae Lagerstroemia speciosa Muruta Queen's  N NT T 
Malvaceae  Helicteras isora Liniya Screw tree N NT S 
Mஎலstomataceae Osbeckia aspera Bowitiya   N NT S 
Olacaceae Olax imbricate Tஎலtiya   N NT T 
Rhamnaceae Zizyphus rugosa Maha-Eraminia   N NT S 
Rhizophoraceae Carallia brachiata Dawata   N NT T 
Sapotaceae Chrysophyllum roxburghii Lawalu   N NT T 
Sapotaceae Madhuca longifolia Mi South Indian Mahua N NT T 
Vitaceae Cissus lonchiphylla     E NT C 
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அட்டவதை 3.10 : ஆய்வின் தபாது, பேிவசசய்யப்பட்ட ோவை இனங்கள் சுருக்கம் 
 

  
ோவை 
வதக 

சமாத்ேம் 
  

  
அச்சுறுத்ேலுக்கு 

அருகாதம 

  
அவ்விடத்துக்கு 
உருத்ோனது 
  
  

  
ொட்டிற்கு 
உருத்ோனது 
  
  

 பவளிநாடு 
  
  

இனம் CR EN  VU  NT 

 மரம் 130 1 1 8 
 
7 10 76 54 

 பற்கற 76 0 0 3 3 2 48 22 

 மூலிகக 64 0 
 
1 

 
0 

 
0 

 
0 39 22 

  
ஒட்டுண்ைி 2 0 0 0 0 0 2 0 
ஏறுபகவ 
அல்லது 
பகாடிகள் 39 

 
0 0 1 1 3 22 13 

  
  
நீர்வாழுயிர் 

 
2 0 0 0 0 0 2 0 

புற்கள் 

 

42 0 0 1 0 1 30 8 
  
பமாத்தம் 

 
355 1 2 13 11 16 219 119 

  
% 

 
0.2 0.5 4 3 5 62 34 

 
 

EN – Endangered, VU – Vulnerable, NT – Near Threatened, No. of Endemic Plant Species Listed 
within the Bracket 

3.3.2.6   Faunal composition of the project area 
 
பமாத்தம் 93 குடும்பங்ககளச் வசர்ந்த  232 விலங்கினங்கள்  மதிப்படீ்டின் வபாது பதிவு 
பசய்யப்பட்டன. 2 நாட்டிற்வக உரித்தானது (இ) மற்றும் 24 வதசிய சிவப்பு பட்டியல் 2012 படி 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது இது அட்டவகை 3.19 
காட்டப்பட்டுள்ளது ஒவ்பவாரு விலங்கினங்களின் குழு விபரங்கள் கீவழ வழங்கப்படுகிறது. 
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அட்டவதை 3.11 : கற்தக காலத்ேில் பேிவுசசய்யப்பட்ட விலங்கு இனங்கள் 

விலங்குகுழு 
குடுப
ம் 
 

இன
ம் 

அவ்விடத்து
க்கு 
உருத்ோனது 

 

சவளிொ
ட்டு 
இனம் 

ொட்டிற்கு 
உருத்ோ
னது 
  

 

ேை
வு 

NCS 2012 

CR EN VU NT LC NE 

வண்ைத்துப்பூச்சி
கள் 5 61 2 (3%) 0 (0%) 59 (97%) 0 

(0%) 
0 

(0%) 

0 
(0
%) 

3 
(5%) 

4 
(7%) 

54 
(89%) 

0 
(0%) 

தும்பி 

5 18 1 (6%) 0 (0%) 17 (94%) 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0
%) 

4 
(22
%) 

0 
(0%) 

14 
(78%) 

0 
(0%) 

மீன்கள் 

9 21 3 (14%) 3 (14%) 14 (67%) 1 
(5%) 

0 
(0%) 

1 
(5
%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

17 
(81%) 

3 
(14
%) 

ஈரூடகவாழிகள் 

6 12 3 (25%) 0 (0%) 9 (75%) 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0
%) 

1 
(8%) 

0 
(0%) 

11 
(92%) 

0 
(0%) 

ஊர்வன 

10 32 8 (25%) 0 (0%) 24 (75%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

0 
(0
%) 

5 
(16
%) 

0 
(0%) 

27 
(84%) 

0 
(0%) 

பறகவகள் 

46 94 8 (9%) (4PE) 3 (3%) 83 (88%) 
0 

(0%) 
1 

(1%) 

0 
(0
%) 

0 
(0%) 

4 
(4%) 

86 
(91%) 

3 
(3%) 

பாலூட்டிகள் 

16 21 1 (5%) 0 (0%) 20 (95%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

1 
(5
%) 

1 
(5%) 

4 
(19
%) 

15 
(71%) 

0 
(0%) 

பமாத்தம் 

97 259 26 6 226 1 
1 2 14 

12 224 6 
17 

259 
%     10 2 87 0 0 1 5 5 86 2 

CR- Critically Endangered, EN – Endangered, VU – Vulnerable, NT – Near Threatened 

• பறகவகள் 

இலங்ககயில் 496 பதிவு பறகவ இனங்கள், 240 குடியுரிகம பறகவகள் உள்ளன மற்றும் 
அவற்றில் 27 பகுதிகளில் உள்ளன மற்றும் 6 குடியுரிகம பறகவகளாக 
முன்கவக்கப்படுகின்றன. 

அருகிவிட்ட நீல வால் வதனி தின்னும் (Merops philippus), ஒருதகலபட்சமாக மற்றும் 
இலங்கக எமரால்டு கழுத்துப்பட்டியுடனான பசந்தார்க்கிளி (Psittacula calthropae), 
அச்சுறுத்தப்படும் இனமாக பிளாக்-சிறகு காத்தாடி (Elanus caerules), ஓரியண்டல் ெனி-பருந்து 
(Pernis ptilorhyncus) மற்றும் மஞ்சள் பிட்வடர்ன் (Ixobrychus சிபனன்சிஸ்), காைப்படுபகவ 
இலங்கக பதாங்கும்-கிளி (Loricus beryllus) மற்றும் பச்கச புறா (Treron pompadora) மற்றும் பரட்-
rumped விழுங்க (Hirundo hyperythra) துகறயில் ஆய்வுகள் வபாது  அவதானிக்கப்பட்டது. 

. பறகவகள் சதுப்பு நிலங்கள் மற்றும் வயல் காைிகளpy; காைப்பட்டது. பறகவகள் breadg 
இடங்களாக இரண்டு மரங்கள் Ganegoda ரயில் நிகலயம் அருவக அவதானிக்கப்பட்டது. 

• வண்ைத்துப்பூச்சிகள் 
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வதசிய சிவப்பு பட்டியல் 2012  இன் படி 26 நாட்டிற்கு உரித்தான இனங்கள்  உள்ளடங்க 245 
பட்டாம்பூச்சி இனங்கள் உள்ளன. 

பாதிக்கப்படக்கூடிய கறுப்பு பகனdart (Telicotabambuse மூர்) மற்றும் ப்ளூ க்வளசி புலி (Ideopsis 
similis) 5 குடும்பங்ககளச் வசர்ந்த 50 இனங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

 

 தும்பி  மற்றும் damselflies 

தும்பி மற்றும் damselflies பமாத்தமாக  118 இனங்களில் 47 இனங்கள் நாட்டிற்கு பசாந்தமன 
இனங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. துகறயில் ஆய்வு வபாது, 7 குடும்பங்ககளச் வசர்ந்த 
தும்பி மற்றும் damselflies 34 இனங்கள், திட்டம் பகுதியில் பதிவு பசய்யப்பட்டன. இது 
ஆய்வின் வபாது, பதிவு மற்ற விலங்கு குழுக்களுடன் ஒப்பிடும் வபாது உயர்ந்த 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்கள் சதவதீம் (32.35%) பதிவு பசள்ளப்பட்டது. அழிந்து வரும் 
கிரீன் பஜம் (Libellago greeni), பாதிக்கப்படக்கூடிய ஆதாமின் பஜம் (Libellago ஆடம்), வர்ைம் 
பூசப்பட்ட Waxtail (Ceriagrion ceriஇல்கலrubellum) மற்றும் டார்க்-ஒளிவிடும் Threadtail (Elattoneura 
பசன்ட்ராலிஸ்) மற்றும் ஏழு அச்சுறுத்தப்படும் இனமாக காைப்பட்டது.. 

• ஊர்வன 

பமாத்தமாக நூற்றி ஒன்பது ஊர்வன இனங்கள் இலங்ககயில் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது 
இதற்கு  125,. இலங்ககக்கு பசாந்தமானது. கங்காரு பல்லி (Otocryptis weigmanni) மற்றும் 
பபாது மிருதுவான skk (Lankasccus fallax) ஆகிய நாட்டிற்வக உரித்தான இனங்கள் மட்டுவம 
ஆய்வு வபாது பதிவு பநய்யப்பட்டது. பதிவான 13 இனங்கள் மத்தியில் எந்த இனமும் 
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான ஊர்வன இனங்களாக  இருக்கவில்கல. 

• ஈரூடகவாழ்வு 

இலங்கக வூட் தவகள (Hylarana மடக்குத்தகசயில் பசல்லும்) மட்டுவம இலங்ககக்கு 
பசாந்தமானது ஆய்வின் வபாது பதிவானது. 3 குடும்பங்களில் 4 இனங்கள் மாத்திரவம 
ஆய்வு வபாது பதிவுபசய்யப்பட்டது.  

• பாலூட்டிகள் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள் நீர்நாய் (லூட்ரா லூட்ரா), ஆபத்தான மற்றும் புகரவயாடிய 
இலங்கக ஊதா முகம் குரங்கு (சீம்பநாபிதிகஸ் vetulus) மற்றும் இலங்கக Toque குரங்கு 
(Macaca ஆர்.சிநிக்கா) ஆய்வின் வபாது 13 பாலூட்டி இனங்கள் பதிவானது.. எப்படியும் திட்டம் 
பகுதியில் வமலும் சில பாலூட்டிகள் 'இனங்கள் இருக்கலாம். 

• நன்னரீ் மீன்கள் 

நன்னரீ் மீன் உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் பகுதிகளில் நீர் நிகலகளில் மாதிரியாக்கியது. 13 
குடும்பங்களுக்கு பசாந்தமான இருபது ஒரு நன்னரீ் இனங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்டன.  
இலங்கக பகளுத்தி நகடபயிற்சி (தகலமீன் brachysoma), இலங்கக கம்மிங் தான் Barb 
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(Puntius cumgii) மற்றும் பமன்கமயான மார்புகடய Snakehead (சன்ன orientails) இனங்கள் 
காைப்படும் மற்றும் அச்சுறுத்தலுக்கான  இனமாக நன்னரீ் கர் மீன் (Xenentodon cancila) 
வமலும் பதிவு பசய்யப்பட்டது. 

 

 
3.3.2.7.   சுற்றாடலியலில் முக்கிய இலகுவில் பாதிக்கப்படும் வாழ்விடங்கள் / இனங்கள் 

இலகுவில் பாதிக்கப்படும் வாழ்விடங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத இருந்து ஒரு சில சுற்றுப்புற மகறமுக தாக்கங்கள் 
வாழுமிடம் அல்லது அவர்கள் பல்லுயிர் பசயல்பாடு இயற்கக / அகர இயற்கக 
வாழ்விடங்கள் மீது விகளவுகள் முக்கியமாக கருதப்படுகிறது. இந்த இரண்டு வனங்கள் 
விபரங்கள் கீவழ தரப்பட்டுள்ளன. திட்டம் பகுதியில் அருவக உள்ள வனங்கள் இடங்களில் 
படத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது. உரு 3.20. 

 
 
முக்கியத்துவம்: 

• வனத்துகற கார்பன் நிகலப்படுத்துதல் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எனவவ உலகம் 
முழுவதும் பல பகுதிகளில் இந்த குறிப்பிட்ட வநாக்கத்திற்காக மரநடுகக பசய்யப்பட்டு 
வருகின்றன. 

இந்த வனங்கள் பல்லுயிர்களுக்கு இகடநிகல வன தாவரம்  முக்கியமானது எனவவ 
துப்பரவுபசய்தல் அல்லது இகடயூறு தவிர்க்கப்படவவண்டும். 

 

• Siyambalagamuwa அது ஒரு வன வதாட்ட குடிவயற்றமாக அகடகின்றன; எனினும் இப்வபாது 
ஒரு மகழவனங்கள் இகைப்கப ஒத்திருக்கிறது. எனவவ பல பூர்விக / ஆண்டு முழுவதும் 
வதான்றும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் இப்வபாது இந்த வனத்தில் வசிக்கின்றது. 
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உரு 3.20 : மத்திய அதிவவக பநடுஞ்வதீியின் பகுதி 3 இன் இலகுவில் பாதிக்கப்படும் 

வாழ்விடங்கள் காண்பிக்கப்படுகிறது 
 

Siyabalangamuwa வனம்  

பாதுகாக்கப்பட்ட வனமான (1925-ல்; அரச வர்த்தமானி இல 8388) 
பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதுடன் வனங்கள் மூன்று தனிகமப்படுத்தப்பட்ட இகைப்பிகன 
பகாண்டுள்ளது. இது ஆரம்பத்த்ல் மவகாகனி வனமாக இருந்தது, ஆனால் தற்வபாது, சில 
பகுதிகளில் கலப்பு தாவர வனமாக உருவாக்கம் பபற்றுள்ளது 'திறந்த மற்றும் சிதறியுள்ள' 
வனமாக உள்ளது இந்த வனத்தில் மூன்று இகைப்பின் இரண்டு CEP 3 ஆம் பிரிவின் 
விளிம்பில் 320 மீ கற்கக நகடபாகதயில் விழும். எனினும், அது 120m வரிகசயில் விழ 
இல்கல. எனவவ, அதிவவக கட்டுமான தாவரங்ககள  பாதிக்காது. எனினும், (மூன்று 
இகைப்பின் இகடவய) ஒரு சிக்கலான வன பசயல்பாடுககள அங்கு உள்ள பிராைிகள் 
(குறிப்பாக lorises, குரங்குகள், மான் மற்றும் சுட்டி மான் வபான்ற வற்றின் நாளாந்த் 
வதகவயில் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும்.  
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நீவராகடகள் மற்றும் கால்வாய்கள் 

மூன்று நீவராகட பநட்பவார்க்குகள் பகாஸ்பபாது ஓயா, றபுக்கண் ஓயா மற்றும் குடா ஓயா 
அகமப்புகள் உள்ளன இகவ வநரடியாக அதிவவக பாகதயால் பாதிக்கப்படும். வமலும் 
இகவ தவிர, வளகன் ஓயா மற்றும் பபாகற ஓயா கற்கக நகடபாகதயில் 
அவதானிக்கப்பட்டதுடன் இகவ வநரடியாகவவா அல்லது மகறமுகமாகவவா பாதிக்கப்படும். 
இந்த நீவராகடகளின் தாவர அடிப்பகடயில் தரமானதாக அவதானிக்கப்பட்டதுடன் 
பதாடர்புகடய விலங்கு இனங்கள் இருந்தன. 

 

 
முக்கியத்துவம்: உயிரினப்பன்னிகல 

• இந்த நன்னரீ் வாழ்விடங்களில் மீன், நத்கதகள், தும்பி மற்றும் சிலந்திகள் இனங்கள் 
காைப்பட்டது. 

• இயற்கக நீவராகடகள் மற்றும் ஆறுகள் மருங்கு ஸ்திரத்தன்கம மற்றும் பல்லுயிர் 
முக்கியம் ஆற்றங்ககர தாவரங்கள் ஆதரவு நல்கின்றது. 

• இந்த நீவராகடகள் பபரும்பாலான குளிக்கும் (கால்நகட உட்பட) மற்றும் நீர்பாசனத்துக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

• எனவவ வயல்கள் மகறமுகமாக இந்த நீவராகடகள் மூலம் நன்கம பபறுகின்றது. 

 

குறிப்பாக கவனம் சசலுத்ேப்பட்ட இடங்கள்: 

• பகாஸ்பபாது ஓயா மற்றும் அதன் கிகள நதிகள் 

• றபுக்கண் ஓயா மற்றும் அதன் கிகள நதிகள் 

• குடா ஓயா 

• வளகன் ஓயா 

• பபாகற ஓயா 
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(a) சகாஸ்சபாது ஓயா 

 
(b) றபுக்கண் ஓயா 

 
(c) வளகன் ஓயா 

 
 
 
 

(d) சபாகற ஓயா 
உரு 3.21 : (அ) பகாஸ்பபாது ஓயா (Ch ≈25 + 600), (ஆ) ரம்புக்கை ஓயா (Ch ≈32+600) (இ) 

வளகன் ஓயா (Ch ≈7+500) மற்றும் (ஈ) பபாகற ஓயா (Ch ≈14+800) 

 
தடாகம் 

3 ஆம் நிகல CEP வழிபநடுகிலும் உள்ள தடாகம் அவறிகல (பதாடக்க புள்ளியாக) உள்ளது 
. குவாரி பதாழிலாளர்கள் உகரயாடல்கள்படி பண்கடய காலத்தில் இருந்து உள்ளது, 
எனவவ ஒருவவகள பதால்பபாருள் மதிப்பு என்று குறிப்பிடுகின்றன. குளத்தில் பாகறகள் 
அகடத்தும் ஆனால் காலப்வபாக்கில் நீர்வாழ் மற்றும் பிராந்திய தாவர மற்றும் நீர்வாழ் 
மற்றும் அகர நீர்வாழ் விலங்குககள பகாண்டுள்ளது. 
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உரு 3.22: அவறிகல  வமல் உள்ள தடாகம்  

 
 

 • குறிப்பாக விலங்கு இனங்ககள கருத்திற் பகாள்ளல் 

குறிப்பிட்ட விலங்கு இனங்கள் அல்லது வககபதாகுப்பியல் குழுக்கள் குறித்து கவகலகள் 
உள்ளன. ஒரு அரிய வகக மீன் ஸ்கார்பலட் பட்கட Barb (Puntius kamalika) என்பன  
பகாஸ்பபாது ஓயாவில் அவதானிக்கப்பட்டது. வமலும் நாட்டுற்கு உரித்தான  Dawkinsia 
singhala, மீன்,அவதானிக்கப்பட்டது. இந்த இனங்கள் மாசு அல்லது முன்பமாழியப்பட்ட 
அதிவவக ஏற்படும் நீர்வழிகள் அகடப்பு காரைமாக பாதிக்கப்பட்ட முடியும். எனினும், இரு 
இனங்கள் இந்த இடத்துக்கு  மட்டும் தனியானதாக இல்கல (தனிச்சிறப்புமிக்க சுட்டி 
இல்கல). சாம்பல் பமல்லிய வலாரிஸ் Siyabalagamuwa வன இருந்து மற்றும் தனியாருக்கு 
பசாந்தமான வனங்கள் இகைப்பில் பதிவு பசய்யப்பட்டது வனங்கள் மற்றும் ஆற்றங்ககர 
வாழ்விடங்களில் துண்டாக்கல் காரைமாக பாதிக்கப்படும். இவ் இனங்கள் பபாதுவாக 
வனத்தில் இகைப்பிகன இகடவய மரங்களில் என்பதால், பதாடர்ச்சியான கீற்றுகள் 
வதகவப்படும். 

சிறிய பூகனகள் (மீன்பிடி பூகன) மற்றும் cervids (குகரக்கும் மான் மற்றும் சுட்டி மான்) 
காடுகளில் இருந்து (குறிப்பாக Siyabalangamuwa உள்ள) சுற்றியுள்ள தனியாருக்கு பசாந்தமான 
காைிகள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. 

பகாஸ்பபாது ஓயா மற்றும் றபுக்கண் ஓயா மற்றும் அவற்றின் கிகள நதிகளில் நீர் 
நாய்கள் அவதானிக்கப்பட்டது 
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3.4. சமூக கலாச்சார சுற்றாடல் 

3.4.1 சசயற்ேிட்ட பகுேி . மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுேியில் இருக்கும் 
குடிதயற்றங்கள் 

Pothuhara இருந்து கலபகதற முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத ரம்புக்கன(வககாகல 
மாவட்டம்) Thumpane மற்றும் மாவத்தகம (குருநாகல் மாவட்டம்) மற்றும் பபால்கெபவல 
(கண்டி மாவட்டம்)  ஆகிய பிரவதச பசயலகங்ககள கடந்து பசல்லும் 38 கிராம வசவகர் 
பிரிவுகள் அட்டவகை 3.4.1 இகைப்பு 3.4 என்பனவற்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

அகனத்து கிராம வசவகர் பிரிவுகள் மக்கள் பதாகக விநிவயாகம் பல்வவறு விகிதங்கள் 
உள்ளன. சமீபத்திய புள்ளி விவரங்களின்படி, நான்கு பிரவதச பசயலாளர் பிரிவுகளிலும் 
வசிக்கும் பமாத்த மக்கள் பதாககயில் 26645 ஆகும். 30.6% மற்றும் 25.8% முகறவய 
பபால்கெபவல 13 கிராம வசவகர் பிரிவுகள் மற்றும் 9 கிராம வசவகர் ரம்புக்கன பிரவதச 
பசயலகங்ககளயும் பிரிவுகள் வாழ்கின்றனர். மாவத்தகம உள்ள ஏழு கிராம வசவகர் 
பிரிவுகளில் 23.3% மற்றும் Thumpane  9 கிராமவசவகர் பிரிவுகள் 20.3%. மக்கள் வாழ்கின்றனர்.  
பமாத்த மக்கள் பதாககயில் பபண்கள் பதாகக 52.9% ஆக பிரதிபலிக்கிறது. இந்த 
பகுதிகளில் பபண்கள் பமாத்த மக்கள் பதாககயில் வதசிய விகிதம் ஒப்பிடும்வபாது அதிக 
சதவதீம் உள்ளனர். என பாதிக்கப்பட்ட பிரிவுகளில் மக்கள் பதாகக ஒப்படீ்டளவில் 39 
வயதுக்கு கீவழ உள்ள இளம் வயதினர் கிட்டத்தட்ட 60%   ஆக உள்ளது. 0 -19 வயது 
வரம்பில் 30.8% பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் 20-39 ஆண்டுகள் வரம்பில் 27.6% உள்ளனர். மக்கள் 
பதாககயில் 40-59 வயதுக்கு உட்பட்வடார் கால்வாசிக்கும் கூடுதலாக (25.6%) உள்ளனர் 
மற்றும் 60 வயதுக்கு வமல் 16% ஆகிறது. (அட்டவகை 3.4.2. இகைப்பு 3.4) இந்த 
குறிப்பிட்ட பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் விநிவயாகத்தில்  மற்றவர்கள் மீது 
தங்கியுள்ளவர்கள்  19 வயதுக்கு கீவழ 30% மற்றும் 60 வயதுக்கு வமல் 16% (46.8% பமாத்தம்) 
சிறப்பு கவனம் வதகவப்பட்டவர்களாக சார்ந்துள்ளனர்.  

உத்வதச திட்டத்தின் பசல்வாக்கு பகுகியில் சிங்களம் மற்றும் புத்த மக்கள் பதாககயில் 
பபரும்பான்கம பிரதிநிதித்துவம் பசய்வதனால் இன மற்றும் மத பண்புகள் அடிப்பகடயில் 
ஒவரவிதமான இல்கல.  நான்கு பிரவதச பிரிவுகளில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மக்கள் 
கிட்டத்தட்ட 90% சிங்களவர்கள் உள்ளனர். இலங்கக மூர் மக்கள் பதாககயில் 7.4% 
பங்களிக்கும் அவதசமயம் இலங்கக மற்றும் இந்திய தமிழர்கள் 2.6% பிரதிநிதித்துவம் 
பசய்கின்றனர். 87,4% புத்த மதம் மற்றும் 2% இந்து மதம் பக்தர்கள் உள்ளனர். இஸ்லாமியம் 
7.6% பதாடர்ந்து வருகிறனர். வராமன் கத்வதாலிக்க மற்றும் கிரிஸ்துவர் மக்கள் பதாககயில் 
பிரதிநிதித்துவம் முகறவய 1.3% மற்றும் 1.6% ஆக உள்ளது. (அட்டவகை. 3.4.3, மற்றும் 
அட்டவகை. 3.4. 4 இகைப்பு 3.4 இல்) தரப்பட்டுள்ளது.  

கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் 92%  கிராமபுற மக்களும் மீதமுள்ள 8% நகர மற்றும் அகர நகர 
பண்புககள பகாண்டதாக வககப்படுத்தப்படும். பபால்கெபவல, ரம்புக்கன மற்றும் 
கவலபவல பகுதியில் பபரும்பான்கமயாக விவசாய பபாருட்கள் அடிப்பகடயில் சந்கத 
பபாருளாதாரம் உள்ளது.  38 கிராம வசவகர் பிரிவுகள் Thumpane பிரவதச பிரிவுகளில் 
பபால்கெபவல DS இல் 30.3%, ரம்புக்கன DS இல் 25.5%, மாவத்தகம பிரவதச 24.2% மற்றும் 
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20% விநிவயாகம் 7221 வடீ்டு அலகுகள் உள்ளது. 90% ஒற்கற மாடி கட்டிடம் மற்றும் 5.6% 
இரட்கட மாடி அலகுகள் உள்ளன. (குடிகசகள் மற்றும் குடில் 0.6% ஒரு மிக குகறந்த 
விகிதம் உள்ளது  (அட்டவகை.3.4.5 இகைப்பு 3.4 இல் தரப்பட்டுள்ளது). 

3.4.2. . சமூக சபாருளாோை ெிதல (மக்கள் சோதக, வருவாய் 
ஈட்டுவேற்கான ெடவடிக்தக, விவசாயம்,தகத் சோழில், வைிகம் 
மற்றும் தசதவகள்)  

மக்கள் சமூக பபாருளாதார நிகலயில் கல்வி, குடிமகள மற்றும் அவற்றின் தரம், 
வவகலவாய்ப்பு, வருமானம் மற்றும் பசலவு, தகவல் பதாடர்பு மற்றும் வடீ்டு 
உபகரைங்கள் முதலியன பங்வகற்கின்றன. பபாது கல்வி மற்றும் ஒரு சமூகத்தின் கல்வி 
சாதகனகள் மக்களின் சமூக நிகலயின் முக்கியமான அம்சமாக குறிப்பிடுகின்றன. கிராம 
வசவகர் பிரிவுகளில், 2.2%   பாடசாகல பசல்லவில்கல அவதசமயம் 3.4% குகறந்தது 
பட்டதாரிகளாக இருந்தனர்.  G.C.E சாதாரை தரப் மற்றும் உயர்தரம் கல்வி முகறவய 18.9% 
மற்றும் 14.7% ஆக உள்ளனர். மக்கள் பதாககயில் 20% மற்றும் மக்கள் 39.1% (இகைப்பு 3.4 
இல் Table.3.4.6) முகறவய முதன்கம மற்றும் இரண்டாம் நிகல கல்விக்கு 
மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர்.  குடியிருப்பு வசதிகள் உகடகம மற்றும் நுகர்வவார் 
சாதனங்கள் மற்றும் வடீ்டு உபகரைங்கள் கிகடப்பது சமூக அந்தஸ்து ஒரு குறியடீ்டு 
பங்கு வகிக்கின்றன. வடீ்டுக்காரர்களில்  90% தங்கள் வடீ்டு அலகுகளுக்கான நிரந்தர 
உரிகம பகாண்டுள்ள அவதசமயம் 1% மான குடும்பங்கள் மட்டுவம சட்ட உரிகம 
இல்லாமல் வாழ்கின்றனர். குடும்பங்களில்  3.7% வாடககக்கு அல்லது குத்தககக்கு 
வடீுகளில் இருக்கின்றனர் (அட்டவ .3.4.7 இகைப்பு 3.4 இல் தரப்பட்டுள்ளது).  

 

வடீுகளின் கட்டுமான பபாருட்கள் பபாறுத்தவகர, 77,7% நிரந்தரமாக சிபமண்ட் கற்கள், 
(அட்டவகை, 3.4.8 இகைப்பு 3.4 இல் தரப்பட்டுள்ளது) ஓட்டு கூகரகள் 70%  மற்றும் 7.2%, 
கல்நார் 19% (பகாண்டு கட்டப்பட்டுள்ளனது இகைப்பு 3.4) , அட்டவகை 3.4.9, பசங்கல் 
சுவர்கள் 84.2%, சிபமண்ட் பதாகுதி சுவர்கள் 7.2%. அலகுகள்% 5.7 மூங்கில்கள், இகலகள் 
சுவர்கள் (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை. 3.4.10) இருந்தது. அவதசமயம் (இகைப்பு 3.4 இல் 
அட்டவகை 3.4.11) அகர நிரந்தர 87,2% நிரந்தர கட்டகமப்புகள் உள்ளன.  

மக்கள் சமூக பபாருளாதார நிகல திட்டம் வநாக்கங்களுக்காக நடத்தப்பட்ட மாதிரி 
ஆய்வில் இருந்து நன்கு பதளிவாக உள்ளது. மாதிரியில் 51% பபண்களும், 49% ஆண்களும் 
311 குடும்பங்களின் 1246 உறுப்பினர்கள் பகாண்டிருந்தது. அட்டவகை 3.4,12 13 வககயான 
வவகலவாய்ப்புககள காட்டுகிறது. அதன்படி 76,3 வடீ்டுக்காரர்களின்% வவகல 
பசய்கிறார்கள் அவதசமயம் 13.8%, ஓய்வுபபற்றள்ளனர். குடும்பங்கள் (18%), 
பபரும்பான்கமயாவனார்  விவசாயம் பசய்து வாழ்கின்றனர். வவகல இரண்டாவது உயர்ந்த 
பிரிவில் வடீ்டுக்காரர்களின் 11.6%  பயிற்சி பபற்ற மற்றும் பயிற்சி பபறாத பதாழிலாளர் 
உள்ளனர். மூன்றாவது வவகலவாய்ப்பு வகக 10.6% பங்களிக்கிறது இது அரச துகறயில் 
வவகல வாய்ப்புககள குறிக்கிறது. தனியார் துகறயில் 6.1% வவகலபசய்கின்றனர். 
அட்டவகை3.4.13, இகைப்பு 3.4 ல்  அகனத்து 1246 உறுப்பினர்கள் விவரங்ககள 
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காட்டுகின்றது.. அதன்படி மாதிரி 22.4% 5 வயதுக்குட்பட்ட உள்ளனர் வவகலயில்லாத 
விகிதம் 6.1%  உள்ளனர் (அட்டவகை. 3.4. 13 இகைப்பு 3.4). 38 கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் 
பமாத்த மக்கள் பதாககயில் மக்களில் வவகலயில் வாய்ப்பு முக்கியம். கிகடக்கும் புள்ளி 
விவரங்களின் படி, பமாத்த மக்கள் பதாககயில் 37.4% வவகல பசய்கிறார்கள் அவதசமயம் 
36.8% (அட்டவகை .3.4.14 இகைப்பு 3.4 இல் தரப்பட்டுள்ளது) பபாருளாதாரத்தில் பசயலற்று 
இருக்கின்றனர். 

 பதாடர்பு சாதனங்ககள மற்ற வடீ்டு உபகரைங்ககள கருத்தில் பகாள்ககயில் சமூகங்கள் 
நவனீமயமாக்கல் அளவிற்கு உட்பட்டிருப்பதகன காட்டுகிறது. இகைப்பு 3.4 இல் 
அட்டவகை .3.4.15 இல்  உபகரைங்கள் மற்றும் குடும்பங்களின் எண்ைிக்கக வககயிகன 
வழங்குகிறது. வபான்கள் மற்றும் பமாகபல் வபான்கள் முகறவய கிட்டத்தட்ட 50% 
குடும்பங்களில் 85% உள்ளன. பதாகலக்காட்சி மற்றும் வாபனாலி வசகவகள் முகறவய 
92.7% மற்றும் 60,7% உள்ளது. டிவிடி இயக்கிகள் 36.1% பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
பசய்தித்தாள்கள் 54% குடும்பங்களில் உள்ளன. திட்டம் பகுதியில் மக்கள் வமாட்டார் 
கசக்கிள்கள், முச்சக்கர வண்டிகள், டிராக்டர்கள், வவன்கள், கார்கள், மற்றும் லாரிகள் 
தங்கள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துகின்றனர். இந்த குறிப்பிட்ட உகடகம நவனீ 
கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற சமூக சந்தர்ப்பங்களில் அவற்றின் வாழ்க்கக பபாருள் பவற்றி 
ஒரு சின்னமாக கருதப்படுகிறது. 

3.4.3. சபாருளாோை சகாள்தக ெடவடிக்தககள் 

அட்டவகைகள் இகைப்பு 3.4 ல் 3.4.12 மற்றும் இகைப்பு 3.43.4.13  இல், 
வடீ்டுஉரிகமயாளர்களின் மாதிரி வவகலவாய்ப்பு தகவல் இகைக்கப் பட்டுள்ளது 
அவற்றில் இப்பகுதி மக்களின் பபாருளாதார நடவடிக்கககள் பவளிப்படுத்துகின்றன. 
இப்பகுதியில் வைிக வவளாண்கம பபரும்பான்கம மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதார 
வழிமுகறயாக உள்ளது. வதங்காய், காய்கறிகள், பழங்கள், பநல், தானியங்கள் மற்றும் 
வடீ்டு வதாட்டங்களில் தாவரங்கள் வைிக சாகுபடி என்பன மக்களின் பபரும்பான்கம 
வாழ்வாதாரங்ககள வழங்குகின்றது. ஒரு கைிசமான அளவில் சராசரி மகழயளவில் 
ஏற்படும் எந்த மாற்றமும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அறுவகடயில் ஒரு பாதகமான தாக்கத்கத 
விகளச்சலும் ஏற்படுத்துகின்றது.  சாகுபடி தவிர, அரச மற்றும் தனியார் துகற 
நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் வவகல குடும்பங்களின் பபாருளாதார நலகன 
காட்டுகின்றன். வங்கிகள் வபான்ற அதன் பபாருளாதார உறுப்புகளின் அகனத்து சந்கதப் 
பபாருளாதாரத்கத விரிவாக்கும், நிதி நிறுவனங்கள் வபான்றகவ வவளாண்கம, 
பதாழில்துகற மற்றும் வசகவ துகற, பபாருளாதார நடவடிக்கககள் எளிதாக்கும். இந்த 
பபாருளாதார மாற்றம் விகளவாக குடும்பங்களின் சராசரி வருமானம் சராசரி பசலவு 
ஒப்பிடுககயில் அதிக அளவில் உள்ளது. இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 3.4.16 இல் 
குருநாகல, வககாகல மற்றும் கண்டி வபான்ற மூன்று மாவட்டங்களில் சராசரி வருமானம் 
மற்றும் பசலவு விகிதங்கள் காட்டுகிறது. மாதிரி மக்கள் பதாககயில் வருமான ஒரு 
விரிவான கைக்கு இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 3.4 .17 வழங்கப்படுகிறது. 
புள்ளிவிபரப்படி 25.5% மான குடும்பங்கள்  ரூ 50000.00 க்கும் க்கும் வமலாக மாத 
வருமானத்தில் வாழ்ந்து வரும் அவதசமயம் 3% மான குடும்பங்கள்  ரூ .10, 000.00 விட 
பசாற்ப வருமானத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றன். பபரும்பான்கமயான குடும்பங்களின் அ-து, 
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62,1%, ஒரு மாத வருமானம் Rs.15000.00 மற்றும் 50,000.00 இகடவய உள்ளது. இகைப்பு 3.4 
இல் அட்டவகை 3.4.18 வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாதிரி தகவலில் இருந்து குடும்பங்களின் 
பசலவின விகிதங்கள் அவர்கள் வருமானத்கத விட ஒப்படீ்டளவில் குகறந்த்தாக இருப்பது 
நன்கு பதளிவாக உள்ளது.  40% குடும்பங்கள் மாதத்திற்கு கிட்டத்தட்ட ரூ 25,000.00 
குகறவாக பசலவழிக்கின்றனர். 41% மான குடும்பங்கள்  ரூ 25,000.00 மற்றும் 50,000.00 
இகடவய பசலவழிக்கிறது. மீதமுள்ள குடும்பங்கள் மாதத்திற்கு ரூ. 50,000.00 க்கும் 
கூடுதலாக பசலவழிக்கின்றனர் 

கிராமப்புற சமூகங்கள் இன்னும் சில பிகழப்பாதாரப் பபாருளாதார நகடமுகறகள் மற்றும் 
தாராள மற்றும் பகிர்தல் சமூக மதிப்புகள், இன்னும் இந்த பகுதிகளில் 
பராமரிக்கப்படுகின்றன. நகரமயமாக்கப்பட்ட  மக்களுடன் ஒப்பிடும்வபாது மிகக் குகறந்த 
பசலவு விகிதம் உள்ளது. குறிப்பாக, வடீ்டு வதாட்டங்களில் மற்றும் வயல்களில் 
பயிர்ச்பசய்ககக குடும்பங்களின் தினசரி நுகர்வு வதகவகளின் ஆதாராமாக உள்ளது.   

3.4.4.  ேிட்டமிடப்பட்ட அபிவிருத்ேி ெடவடிக்தககள் 

உள்ளூர் அதிகார சகபகளில்  உள்கட்டகமப்பு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் திட்டமிட்டல் 
மற்றும் மாநில அரசுகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளூராட்சி சகபகளுக்கான ஆதரவுடன் 
மத்திய அரசால் கருத்தில் கீழ் பிரிவுகளில் பசயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, பல 
வதீிகள் அபிவிருத்தி வமற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அம்வபபுஸ்ஸ- Tricomalee வதீி (A 006), 
தம்பபதனிய - ரம்புக்கன வதீி (B 475), Katupitiya - குருநாகல் வதீி (B087), ரம்புக்கன - 
மாவத்தகம வதீி (B 310), மற்றும் கலபகதற - Hatharaliyadda வதீி (B 122)  என்பன அகடயாளம் 
காைப்பட்டுள்ளன Kannadeniya - Illukwela வதீி (C 060)  மாகாை அரசாங்கத்தினால் 
உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. நகர்புற அபிவிருத்தி திட்டம் ரம்புக்கன டவுன்ஷிப் 
பசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் நகர்ப்புற பகுதியில் வதீிகள், பஸ் ஸ்டாண்ட், 
ரயில் நிகலயம், சந்கத, பதரு விளக்குகள், குடிநீர் வினிவயாகம் மற்றும் வடிகால் 
அகமப்புகள், மற்றும் நகரம் பபாது இடங்களில் முன்வனற்றம் பகாண்டிருந்தது. கலபகதற 
டவுன்ஷிப் வமம்பாடு அகடந்து வருகிறது. ரம்புக்கன மற்றும் கலபகதற  ஆகிய 
நகரங்களில் உள்ளன. 

3.4.5 காைப்படும் உட்கட்டதமப்பு வசேிகள்  

 திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் ஆய்வாளர்கள் பகாண்ட 
ஒரு குழு மூலம் கைக்பகடுப்பில் தயாரிக்கப்பட்டது மற்றும் வதகவப்பட்ட தகவல் மக்கள் 
பதாகக கைக்பகடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திகைக்களம் இருந்து பபறப்பட்டது.  

வபாக்குவரத்து உள்கட்டகமப்பு 

திட்டம் பகுதியில் மக்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் வபாக்குவரத்து வதகவககள  நிபர்த்தி 
பசய்ய வதசிய வதீிகள், மாகாை வதீிகள் மற்றும், உள்ளூராட்சி சகபகளுக்கான வதீிகள் 
மற்றும் தனியார் வதீிகள் மற்றும் நகடபாகதகள் பராமரிக்கப்பட்டு ஒரு நல்ல 
வகலயகமப்பில் உள்ளது . பின்வரும்  அட்டவகை 3.4.19 இகைப்பு 3.4 இல் முக்கிய 
மற்றும் அணுகு வதீி வசதிககள காட்டுகிறது. அதன்படி, 313, வடீ்டுஉரிகமயாளர்களின் 2.6% 
பபாது வதீிகளில் இருந்து அணுக வவண்டும். 20% க்கும் குகறவான 5 அடி அகலமும் 
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பகாண்ட நகட பாகதககள மூலம் தங்கள் வசிப்பிடங்ககள அணுகல் வவண்டும். கிறவல் 
வதீிகள் மற்றும் பகான்கிறறீ் வதீிகள் முகறவய 29.7% மற்றும் குடும்பங்களின் 26.2% 
அணுககல வழங்கும். தார் வதீிகள் 19% உள்ளன. துகறயில் கற்கககள் நிச்சயமாக 
கூறியது வபால், கிராமப்புற சில வதீிகள் பல ஆண்டுகளாக ஒழுங்காக பராமரிக்கப்படாத 
அவதசமயம் பல வதீிகள் ஒப்படீ்டளவில் நல்ல நிகலயில் இருக்கின்றது. எனினும், மாதிரி 
மக்கள் பதாககயில் 80% மக்கள் தங்கள் அணுகல் வதீிகளின் (இகைப்பு 3.4 இல் 
அட்டவகை 3.4.20)  தற்வபாதுள்ள நிகலயில் ஒரு வநர்மகறயான எண்ைத்கத 
பகாண்டுள்ளனர்.  மீதமுள்ள மக்கள் தங்கள் வதீிகள் மகிழ்ச்சியாக இல்கல. வமாட்டார் 
வாகனங்கள் பயன்பாட்டிற்கு அணுகல் வதீிகள் பகாண்டிருப்பதாகவும் வாகனங்களின் 
பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது  அகனத்து சமூகங்களிலும் தவிர்க்க முடியாத வதகவ என 
கருதப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் பபாருட்கள் விநிவயாகம், வவளாண்கம, பதாழில்துகற, 
வைிக பயன்படுத்தப்படும் வாகனங்கள் பதாகுதி ஒரு விகரவான அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 
இந்த குறிப்பிட்ட மாற்றம் கிராமப்புற, வதீிகள், நகடபாகதகளிலும் ஒரு விகரவான 
மாற்றத்கத தக்ககவத்துள்ளது. 

 

நீர்  விநிவயாகம் 

38 கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் உள்ள குடும்பங்களில் 15% குடும்பங்களுக்கு மாத்திரவம 
குழாய் நீர்  உள்கட்டகமப்பு வசதி கிகடக்கிறது. 84% க்கும் அதிகமான குடும்பங்கள் 
பல்வவறு வககயான கிைறுகள் (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 3.4. 21) இருந்து 
குடிநீகரபபறுகின்றனர். மாதிரி கற்ககயில் இருந்து  சுகாதாரமான நீர் 12% மான 
குடும்பங்களுக்கு மட்டவம  கிகடக்கிறது. 87.8% குடும்பங்கள் கிைறுகள் இருந்து குடி நீகர 
பபறுகின்றனர் (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 3.4.22)  

 

சக்தி மூலங்கள் 

உத்திவயாகபூர்வ புள்ளி விவரங்களின்படி, 38 கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் உள்ள 
குடும்பங்களின் 95% சகமயலுக்கு விறகு சார்ந்தது உள்ளனர். 3.5 %  குடும்பங்கள் மட்டுவம 
சகமயலுக்கு திரவ எரிவாயுகவ பயன்படுத்துகின்றனர் (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை. 
3.4.23) மாதிரி கற்ககயில்  சில சதவதீ குடும்பங்கள் சகமயலுக்கு விறகக 
பயன்படுத்துவதாக கூறப்படுகிறது (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 3.4.24). 

பவளிச்சம் சக்தி மூலம் 

மின்சார வழங்கல் வதசிய அபிவிருத்தி ஒரு கைிசமான அளவிற்கு 38 கிராம வசவகர் 
பிரிவுகளில் மக்கள் நன்கமககள அனுபவிக்கிறார்கள். அந்த கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் 
வதசிய கிரிட் இருந்து பமாத்த குடும்பங்களின் 91,2% பவளிச்சத்கத பபறுவதுடன்  
மீதமுள்ள குடும்பங்கள் மண்பைண்பைய்கய சார்ந்தது உள்ளனர் (இகைப்பு 3.4 இல் 
அட்டவகை 3.4.25). கற்கக மாதிரி வடீுகளில் 98% வதசிய கிரிட்  உடன் 
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இகைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  1.3% குடும்பங்கள்  மின்பிறப்பாக்கிககள  (இகைப்பு 3.4 இல் 
அட்டவகை 3.4.26) மின்சாரம் வழங்கும்பாவிக்கின்றனர். 

 

கழிவு அகற்றல் 

38 கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் 3% குடும்பங்கள் மட்டுவம உள்ளூராட்சி சகபகளிடமிருந்து 

திய்ம  கழிவு அகற்றுதல் வசகவகய பபறுகின்றனர்.  பபரும்பான்கமயான குடும்பங்கள் 
எரித்தல் (49.4%) அல்லது (32.4%) புகதப்பார்கள். 10.3% குடும்பங்கள் மட்டுவம விவசாய 
வதகவகளுக்காக பகாம்வபாஸ்ட்க்கு பயன்படுத்துகின்றன (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 
3.4.27). 

பதாகலத்பதாடர்பு மற்றும் தபால் வசகவ 

திட்டம் பிரவதசத்தில் உள்ள மக்கள் பதாகலத்பதாடர்பு மற்றும் தபால் வசகவகள் நன்கு 
இகைக்கப்பட்டுள்ளனர். மாதிரி ஆய்வின்படி, குடியிருப்பாளர்கள் 48.9% நிலம் பதாகலவபசி 
மற்றும் பமாகபல் வபான்கள் 85% பாவிக்கின்றனர். இகைய வசதி 8.9% அனுபவித்து 
வருகிறதுடன்  20.4% குடும்பங்களில் கைினிகள் உள்ளன. மின்னஞ்சல் அணுகல் 4.5% 
கிகடக்கிறது. உள்ளூர் தபால் அலுவலகங்கள் மக்களின் தபால் வதகவகள் ஒரு 
வழக்கமான வசகவ வழங்குகின்றது. மாதிரி குடும்பங்கள் 41% க்கும் அதிகமான மக்கள் 
தங்கள் பகுதிகளில் தபால் வசகவயிகன  அனுபவிக்கின்றனர் (இகைப்பு 3.4 இல் 
அட்டவகை 3.4.15).  

 

 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வசகவகள் 

சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவ வதகவககள அரச மற்றும் தனியார் துகற திட்டம் 
பிரவதசத்தில் மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களுக்கு வழங்குகின்றதுடன் அடுத்தடுத்த 
மாவட்டங்களில் உள்ள  மக்களுக்கும் தீவிரத்கதப் பபாறுத்து வசகவயிகன 
வழங்குகின்றது. பபரும்பாலான மக்கள் தங்கள் முதல் வதர்வாக அந்த 
மருத்துவமகனகளில் ஆவலாசகன மற்றும் சிகிச்கசகள் நாடுகின்றனர். அரசு சுகாதார 
கமயங்கள் மற்றும் மருத்துவமகனகள் ஒரு முக்கிய பங்கக வகிக்கின்றது. சுகாதார 
மற்றும் மருத்துவ வசகவககள இலவசமாக வழங்கும் அரச  பகாள்கக சுகாதாரப் 
பாதுகாப்பு வசகவகய அனுபவிக்க அடிப்பகட வதகவககள பூர்த்தி பசய்ய கிராமப்புற 
பகுதிகளில் மக்களின் நல்வாழ்கவ உறுதியளிக்கின்றது . அரசு மருத்துவமகனகளில், 
கலபகதற மாவட்ட மருத்துவமகன, குருநாகல் மாவட்ட மருத்துவமகன, கண்டி பபாது 
மருத்துவமகன, வபராதகன பபாது மருத்துவமகன, Pothuhara மாவட்ட மருத்துவமகன, 
ரம்புக்கன மாவட்ட கவத்தியசாகல, பிராந்திய மருத்துவமகனகள் மத்தியில் மக்கள் 
வழக்கமான வசகவககள வழங்குகின்றது (இகைப்பு 3.4 இல் அட்டவகை 3.4.28)  
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சமய வசகவ 

பல்வவறு மதங்ககளச் வசர்ந்த மக்களுக்கு அருவக அகமந்துள்ள புத்த வகாயில்கள், 
மசூதிகள், வதவாலயங்கள் மற்றும் பிற மத நிறுவனங்கள் மூலம் வழங்கப்படுகின்றன. 
மக்கள் பதாககயில் பபரும்பான்கமயுனர் பபௌத்த மக்களாவர் , புத்த வகாயில்கள் 
கிட்டத்தட்ட அகனத்து கிராம பகுதிகளிலும் காைப்படுகின்றனர். ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 
வகாவில் பாரம்பரியம் திட்டம் பகுதியில் இருந்து பதளிவாக பதரிகிறது. இந்த கலாச்சார 
காரைி ஒரு புத்த வகாவில் இடமாற்றம் இந்த கிராமத்தில் மிகக் கடினமாகும். புத்த 
துறவிகள் ஆவலாசகனகளின் படி வகாயில்கள் பாதுகாக்க உரிய கவனம் பசலுத்தும் 
முக்கியத்துவத்கத வலியுறுத்தினார். 

 

3.4.6. கலாச்சாை, வைலாற்று மற்றும் சோல்சபாருளியல் முக்கியமான 
இடங்கள் 

 
அட்டவதை 3.12 கலாச்சார, வரலாற்று மற்றும் பதால்பபாருளியல் முக்கியமான 

இடங்கள் 

இல இடம் வதக மைபிட 
வதக* 

ஆள்கூறு சங்கிலி இடப்பைப்பு தூைம்  

01 ஸ்ரீ விஜய சுந்தராம  
ரஜமகா 
வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

A 

07024’03.3” 

080016’37.2” 

01+120  R 1.5 Km 

02 மயுராவதி ரஜமகா 
வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

A 

07024’18.3” 

080016’58.0” 

01+340 R 700 m  

03 பபாத்குள் 

வித்தியாலயம், 
லிகிங்கிறிய 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

07024’26.9” 

080017’18.6” 

01+700 R 75 m  

04 ஸ்ரீ அஸ்வத்தராம 

வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

07023’40.7” 

080019’39.3” 

06+500 L 670 m 

05 விவவகராம பகழய 
வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

07022’58.1” 

080019’43.1” 

06+940 R 550 m 
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இல இடம் வதக மைபிட 
வதக* 

ஆள்கூறு சங்கிலி இடப்பைப்பு தூைம்  

06 ஸ்ரீ சறனபால 
வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

07023’31.7” 

080020’09.8” 

07+280 L 720 m  

07 ஸ்ரீ நிவகாராம 
வசனநாயக்க 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 07022’50.8” 

080020’11.7” 

07+760 R 425 m  

08 சம்புத்தா 
மன்டிராயவபாதி 

பபௌத்த 
விகாகர 

C   7°23'27.23" 

80°20'27.39" 

08+100 L 710 m  

09 கத்தராம 
வித்தியாலயம்  

பபௌத்த 
விகாகர 

C 07023’03.6” 

080021’03.6” 

09+220 L 265 m 

10 வதீிவயார சிலுகவ 
01 (கிறிஸ்தவம்) 

கிறிஸ்தவ 

பசாருபம் 

C 07022’36.2” 

080021’27.3” 

10+300 R 45 m  

11 வதீிவயார சிலுகவ 
02 (கிறிஸ்தவம்)  

கிறிஸ்தவ 

பசாருபம் 

C 07022’13.2” 

080021’37.9” 

11+060 R 60 m 

12 வதவாலயம் (பபரிய 
பள்ளி) 

கிறிஸ்தவ 

பசாருபம் 

C 

H 

7°22'4.26" 

80°21'38.14" 

11+200 R 285 m  

13 கபடனிகல பகழய 
வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

07021’52.1” 

080021’39.1” 

11+300 R 615 m 

14 தம்புள்ள  ரஜமகா 
வித்தியாலயம் 

பபௌத்த 
விகாகர 

C 

H 

A 

07021’11.3” 

080021’43.9” 

11+660 R 1750 m  

15 கலபகதற 
பள்ளிவாசல்  

இஸ்லாமிய 

பள்ளிவாசல்  

C 07022’23.0” 

080030’55.1” 

31+680 L 420 m 

 

* C: Cultural, H: Historical, A: Archaeological 
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அத்ேியாயம் 4: உத்தேசிக்கப்பட்ட சசயற்ேிட்டத்ேில் 
எேிர்பார்க்கப்பட்ட சுற்றாடல் பாேிப்புகள் 

தாக்கத்கத  அகடயாளம் காணும்  தாயம் 

பூர்வாங்க விசாரகைககள நிகறவவற்றிய  பின்பு ஏற்படும் தாக்கத்கத அகடயாளம் காை 
தாயம் நடாத்தப்பட்டது. திட்டத்தின் அகனத்து நடவடிக்கககளும் மூன்று கட்டங்களின் கீழ், 
முன் கட்டுமான (திட்டமிடல்), கட்டுமானம் மற்றும் கட்டுமானத்தின் பின் (பசயன்முகற) 
இருந்தன. ஆய்வு பகுதியில் பதாடர்புகடய சுற்றாடல் அம்சங்களில் பபௌதீக, சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக பபாருளாதார அம்சங்களாக வககப்படுத்தப்பட்டன. சுற்றாடல் காரைிகள் 

வழங்கப்படும். எதிர்மகற தாக்கத்கத குறிக்க “-” அகடயாளமும் நன்கம பாதிப்புகள் 

மற்றும் ஒரு சின்னமாக குறிக்க கவக்கப்பட்டது. பாதிப்பின் முக்கியத்துவம் முகறவய, 
குகறந்த நடுத்தர அல்லது உயர் தாக்கங்கள் குறிக்க ஒரு எண் மதிப்பு 1, 2 மற்றும் 3 
மூலம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. நடுத்தர மற்றும் அதிக பாதிப்புகள் வமலும் விசாரிக்கப்பட்டு 
பாதிப்கப குகறக்க தாக்கத்கத குகறக்கும் நடவடிக்கககள்  முன்கவக்கப்படுகின்றன. 
சாத்திய எல்கல தாக்கம் தாயம் அட்டவகை 4.1 வழங்கப்படுகிறது. 

குறிப்பிடத்தக்க விகளவுககள ஏற்படுத்தும் மற்றும் நடுநிகலயாக தாக்கங்கள் (2 ஒரு எண் 
வவகலகய) (3 ஒரு எண் வவகலகய) ஒரு பட்டியல் ஒவ்பவாரு திட்டத்தின் கட்ட கீவழ 
தரப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்ட முன் கட்டுமான அல்லது திட்டமிடல் கட்டத்தின்வபாது சாத்தியமான தாக்கங்கள் 

இது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் உள்ளன; 

சமூகக் கலாசாை தொக்குகள் 

இது நில உரிகமயாளர்கள், நிலம் ககயகப்படுத்துவது மற்றும் மீளக்குடியமர்வதற்கு 
வபச்சுவார்த்கதககள சமூக  மீது எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

இது மிதமான அளவில் பாதிப்புகள் உள்ளன; 

மனிே விருப்பு 

 வடீ்டுவசதி உரிகம மற்றும் இடிப்பு காரைமாக சமூக பதாடர்புகளால், நடவடிக்கககள் 
மீது  எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 காைி சுவிகரிப்பு மற்றும் மீள்குடிவயற்ற காரைமாக சுகாதார மற்றும் வாழ்க்ககயல்  
மீது  எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 காைி சுவிகரிப்பு மற்றும் மீள்குடிவயற்ற காரைமாக காரைமாக சிறிவர்களின் 
கல்வியில் எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 
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சபாருளியல் 

 மீட்பு தகரயிறக்கும் காரைமாக நிலத்தின் மதிப்பு மீது  வநர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

 பதாழிலாளர்கள், பதாழிலாளி முகாம்களில், ஆழமான அடித்தளம் மற்றும் குவிப்பது 

 கட்டுமான இடம்பபயர்வு மற்றும் தக்ககவக்கும் சுவர்கள் மற்றும் 
தகரஅழகுபடுத்தல்  காரைமாக வவகல வாய்ப்பு மற்றும் உள்ளூர் வருமானத்தில் 
சாதகமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

வபாக்குவரத்து 

• தகடகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து மாற்றுவழிககளச், வபாக்குவரத்து, அணுக மற்றும் 
இயக்கம் மற்றும் இருக்கும் வபாக்குவரத்து அகமப்பு காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

கட்டுமானத்ேின் பின் அல்லது ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின்தபாது 
ெிகழக்கூடிய மிகவும் குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கங்கள் இருக்கின்றன: 
 

ெீரியல்  

•  நிலச் சீர்திருத்தம் மற்றும் அழுத்தல் காரைமாக வடிகாலகமப்பு மற்றும்பவள்ளத்தில் 
எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும்.  

• அகைக்கட்டு மற்றும் பாதுகாப்பு சுவர் காரைமாக வடிகாலகமப்பு மற்றும்பவள்ளத்தில் 
எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும்.  

 

மிதமான தாக்கங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; 

நீரியல் 

• துப்பரவு நடவடிக்கககள் பவள்ளம், நீவராட்டம், நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் நிலத்தடி 
நீகர எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

• இடிப்பு வடிகால் முகற காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

• காரைமாக நிலச் சீர்திருத்தம் பசய்ய நீவராட்டம், நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் மற்றும் நிலத்தடி 
நீகர எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும்.  

• அகழ்வு மற்றும் ஆழப்படுத்துதல் காரைமாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் மற்றும் நீவராட்டம் 
எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 நீவராட்டம், நிலத்தடி நீர் ஓட்டம் கச்சிதமாய் அழுத்த்ல் காரைமாக நிலத்தடி நீகர 
எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 
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 வவலி மற்றும் தகடகள் மற்றும் மண் உறுதிப்படுத்தல் காரைமாக பவள்ளம், நீவராட்டம் 
மற்றும் வடிகால் அகமப்பு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 ஆழமான அடித்தளம் மற்றும் துகள காரைமாக பவள்ளம், நிலத்தடி நீர் நிகலகள், 
ரீசார்ஜ் மற்றும் வடிகால் வடிவங்கள் மீது  எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 மதகுகள் மற்றும் பாலங்களின் காரைமாக பவள்ளம், நீவராட்டம் மற்றும் வடிகால் 
அகமப்பு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும்.. 

 நிலத்தடி கட்டகமப்புகள் காரைமாக நிலத்தடி நீர் நிகலகள், ரீசார்ஜ் மற்றும் வடிகால் 
அகமப்பு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

  புயல் காரைமாக நீர் கமயங்கள், கால்வாய்கள் மற்றும் குழாய்கள் கட்டுமான பவள்ளம், 
நீவராட்டம் மற்றும் வடிகால் அகமப்பு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

  கழிவு அகற்றல் மற்றும் நில பவள்ளம் காரைமாக நீவராட்டம் மற்றும் வடிகால் 
அகமப்பு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

பூமி 

• துப்பரவு நடவடிக்கககள், ஆழமான அடித்தளம் குழி, குண்டு பவடிப்புகள் மற்றும் 
வதாண்டுதல், டிபரட்ஜிங் மற்றும் மற்றும் குவிப்பதற்குமான நடவடிக்கககள் மண் அரிப்பு, 
நில மற்றும் ஸ்திரத்தன்கம எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

• மண் உறுதிப்படுத்தல் காரைமாக மண் அரிப்பு மற்றும் நில மீது வநர்மகற 
விகளவுககள ஏற்படுத்தும் 

 மண் பகட்டிப்பு காரைமாக மண் ஸ்திரத்தன்கம, மற்றும் ஒருங்கிகைப்பு மற்றும் 
நிகலநிறுத்த மீது வநர்மகற தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் 

 நிலத்தடி கட்டகமப்புகள் ஒருங்கிகைப்பு மற்றும் நிகலநிறுத்த மீது  எதிர்மகற 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 ஒருங்கிகைப்பு மற்றும் அழுத்தல் காரைமாக வநர்மகற தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் 

 

ெீர் 

 நிலத்தடி கட்டகமப்புகள் காரைமாக நிலத்தடி நீர் தரம் எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும்  

 வசறு கலப்பது காரைமாகவமற்பர்ப்பு நீர் தரத்தில் எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 
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வளி 

• இடிப்பு, குழி மற்றும் சுரங்கப்பாகத இருந்து அதிர்வு மற்றும் தூசி மற்றும் குண்டு 
பவடிப்புகள் மற்றும் வதாண்டுதல் நடவடிக்கககள் காற்று தரம் எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

விலங்குகள் மற்றும் ோவைம் 

 நில துப்பரவு நடவடிக்கககள் மற்றும் நில சீர்திருத்த பூமியிலுள்ள சூழலில் 
இனங்கள் பன்முகத்தன்கம மற்றும் ஆபத்தான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 
இனங்கள் மீது எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 துப்பரவு, பவடிப்புகள் மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் கழிவு அகற்றல் 
வாழ்விடங்களில் (நிலவகமப்ப மற்றும் நீர்நிகல) மீது எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும். 

 தக்ககவத்து பகாள்ளும் சுவர்கள் விலங்கு தாழ்வாரங்கள் மீது எதிர்மகற 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 உயிரின, ஆபத்கத எதிர்பநாக்கும் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்ககள 
இனங்கள், வாழ்விடங்கள் (நிலவகமப்ப மற்றும் நீர்நிகல), இயற்கக தாவர மற்றும் 
பிராந்திய பயிர்கள், பபாழுதுவபாக்கு பயன்பாடுகள் மீது நிலதுப்பரவு மற்றும் கழிவு 
அகற்றல் மீட்டு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 கழிவு அகற்றல் நீர்வாழ் ஊடகங்களில் காரைமாக உைவு சங்கிலிகள்  எதிர்மகற 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

காைி பாவதன 

 குடியிருப்பு மற்றும் வைிக நிலத்தில்  நில துப்பரவு, இடிப்பு, பவடிகவத்தல் 
மற்றும் வதாண்டுதல், தகடகள் மற்றும், வபாக்குவரத்து மாற்றம் மற்றும் கழிவு 
அகற்றல் காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 காைிகள் துப்பரவு பசய்தல், சுரங்ககமத்தல் தகரஅழக்படுத்தல், விவசாய நிலங்கள் 
மீது  எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 

அழகியல் 

 பதாழிலாளி முகாம்களில், நில துப்பரவு மற்றும் கழிவு அகற்றல் காரைமாக 
அழகியல் குைங்கள் எதிர்மகற தாக்கத்கத, ஏற்படுத்தும் 

 
 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 105 

மனிே விருப்பு 

 வடீ்டுவசதி மற்றும் இடிப்பு காரைமாக சமூக பதாடர்புகளால், குண்டு பவடிகவத்தல் 
மற்றும் வதாண்டுதல் மற்றும் தகடகள் மற்றும் நடவடிக்கககள் மீது  எதிர்மகற 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 பதாழிலாளி முகாம்களில், இடிப்பு மற்றும் வபாக்குவரத்து மாற்றம் பசய்தல் காரைமாக 
மக்கள் வாழ்க்கக முகறககள மீது  எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 பதாழிலாளர்கள், பதாழிலாளி முகாம்களில், இடிப்பு இடம்பபயர்வு, பவடிகவத்தல் 
மற்றும் வதாண்டுதல், கட்டுமான பபாருள் மற்றும் வபாக்குவரத்து மாற்றம் காரைமாக 
சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 குண்டு பவடிகவத்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் காரைமாக பயன்பாடு பநட்பவார்க்குகள்  
எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 இடிப்பு மற்றும் பவடிகவத்தல் மற்றும் வதாண்டுதல் காரைமாக வரலாற்று மற்றும் 
பதால்லியல் ஆய்வு தளங்ககளயும் எதிர்மகற தாக்கத்கத, ஏற்படுத்தும் 

  கட்டிடங்கள் இடிப்பு காரைமாக கல்வி எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

சபாருளியல் 

 மீட்பு தகரயிறக்கும் காரைமாக நிலத்தின் மதிப்பு மீது  வநர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

 பதாழிலாளர்கள், பதாழிலாளி முகாம்களில், கட்டுமான இடம்பபயர்வு  காரைமாக 
வவகல வாய்ப்பு மற்றும் உள்ளூர் வருமானத்தில் சாதகமான தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

 சுரங்ககமத்தல் காரைமாக வநர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

வபாக்குவரத்து 

• தகடகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து மாற்றுவழிககளச், வபாக்குவரத்து, அணுக மற்றும் 
இயக்கம் மற்றும் இருக்கும் வபாக்குவரத்து அகமப்பு காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

கட்டுமானத்ேின் பின் அல்லது ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின்தபாது 
ெிகழக்கூடிய மிகவும் குறிப்பிடத்ேக்க ோக்கங்கள் இருக்கின்றன: 
காைி பாவதன 

 குடியிருப்பு மற்றும் வைிக நிலத்தில்  நில துப்பரவு, இடிப்பு, பவடிகவத்தல் 
மற்றும் வதாண்டுதல், தகடகள் மற்றும், வபாக்குவரத்து மாற்றம், சுரங்கம் 
அகமத்தல் மற்றும் கழிவு அகற்றல் காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 
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 காைிகள் துப்பரவு பசய்தல், தகரஅழக்படுத்தல், விவசாய நிலங்கள் மீது  
எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 கழிவு அகற்றல் காரைமாக பபாழுதுவபாக்கு பயன்பாடுகள் மீது  எதிர்மகற 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

 

காைி பாவதன 

குடியிருப்பு மற்றும் வைிக நிலத்தில்  நில துப்பரவு, இடிப்பு, பவடிகவத்தல் மற்றும் 
வதாண்டுதல், தகடகள் மற்றும், வபாக்குவரத்து மாற்றம் மற்றும் கழிவு அகற்றல் 
காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

காைிகள் துப்பரவு பசய்தல், தகரஅழக்படுத்தல், விவசாய நிலங்கள் மீது  எதிர்மகற 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் 

கழிவு அகற்றல் காரைமாக பபாழுதுவபாக்கு பயன்பாடுகள் மீது  எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

ெீர் 

• நிலத்தடி கட்டகமப்புகள் காரைமாக நிலத்தடி நீர் தரம் எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

அழகியல் 

பதாழிலாளி முகாம்களில், நில துப்பரவு மற்றும் கழிவு அகற்றல் காரைமாக அழகியல் 
குைங்கள் எதிர்மகற தாக்கத்கத, ஏற்படுத்தும் 

 

தபாக்குவைத்து 

• தகடகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து மாற்றுவழிககளச், வபாக்குவரத்து, அணுக மற்றும் 
இயக்கம் மற்றும் இருக்கும் வபாக்குவரத்து அகமப்பு காரைமாக எதிர்மகற தாக்கத்கத 
ஏற்படுத்தும் 

கட்டுமானத்தின் பின் அல்லது திட்டத்தின் பசயல்பாட்டு கட்டத்தின்வபாது 
நிகழக்கூடிய மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் இருக்கின்றன: 
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அட்டவதை 4.1: ோக்க ோயம் 

ோக்கம் ெிர்மாைிப்பு முன் கட்டம் ெிர்மாைிப்பு கட்டம் ெிர்மாைிப்பு க்குபின்கட்டம் 
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புவி                                     
                                      

  Earth 
மண்ைரிப்பு               -2     -1 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3   1   2   -3 -1 -2 -2 -1   -1 2       -2       -29 

மண்சரிவு                -2     -1 -3 -2 1 -3 -3 -3 -3   1   2   -3 -1 -3 -1 -1   -1 2   -1           -25 

படிதல்                       -3 -2   -3 -3 -3 -3           -3 -1 -2 -1 -1   -1 1               -25 

திடத்தன்கம               -1       -3 -2 1 -3 -3 -3 -3   2   1   -3   -2 -1               -2       -22 

திரட்டு & 
பசட்டில் 

                      -3 -2 1 -3 -3 -3 -3   2   1   -3 -1 -2         1               -18 

                                                                              -119 

ெீர்                                       
                                    

  Water 
BOD                     -1                 

                  -1           -1     -3   
பகாலிவபாம்                     -1                 

                              -1     -2   
வசறு                       -1 -1   -1 -1 -1     

  -1     -1 -1 -1 -1   -1 -1     -1 -1 -1     -15   
வர்ைம்                       -1 -1   -1   -1     

        -1   -1 -1   -1       -1 -1 -1     -11   
நச்சு 
பபாருட்கள் 

                        -1             

  

                -1       -1 -1 -1     
-5 

  

மிதக்கும் 
பபாருட்கள் 

                        -1       -1     

  

                -1           -1     
-4 

  

நாற்றம்                                       
                          -1   -1     -2   

நிலத்தடி நீர் 
தரம் 

                    -1       -1   -1     

  

        -2   -1             -1       
-7 

  

                                      
                                   -49 -49 
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வளி                                       
                                    

  Air 
துகள்மப்பபா
ருள் மற்றும் 
தூசி 

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

  

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

-20 

  

ஐதவராகார்ப
ன்கள் 

                                      

  

                                  
0 

  

சல்பர் 
ஆக்கசடு 

                                      

  

                                  
0 

  

கநட்ரஜன் 
ஆக்கசடுகள் 

                                      

  

                                  
0 

  

சத்தம் 
அதிர்வு 

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

  

    -2                         -1 -1 
-16 

  

கமக்வரா 
காலநிகல 

                      -1 -1             

  

                                  
-2 

  

நாற்றம்                                       
                  -1                 -1   

                  
 

          
 

                    
 

        
 

            -39 -39 
 ெீரியல்                                       

                                    
   ெீரியல் 

பவள்ளம்                       -2   -2 -2   -1 -2   -2 -2 -2   -2 -2   -3 -2   -2 -2         -1     -29 

நிலத்தடி நீர் 
மட்டம் 

                            -2     -2           -2   -2                         -8 

நீவராட்டம்                        -2   -2 -2     -2     -2       -2   -1 -2   -2 -2   -2           -21 

நீரூற்று                             -1                 -2   -2                         -5 

வடிகாலகமப்
பு  

                   -1 -2 -2 -3 -2   -2 -2   -3 -2 -2   -2 -2 -2 -3 -2   -2 -2   -2     -1     -38 

  

                
 

    
                                                  -101 

விலங்கு-                                                                           
0 

விலங்கு- 
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ேதை ேதை 

இன பரம்பல்                       -1   -1 -1 -1 -1                         -1                 -6 

அரிய & 
அருகிவரும் 
இனங்கள் 

                      -1                                                     -1 

வாழ்விடம்               -1       -2     -1 -1 -1                     -1   -1 -1               -9 

இடப்பபயர்வு 
 

                            -1   -1             -1       -1               -1     -5 

உைவு 
சங்கிலிகள் 
 

                                                                            0 

தாழ்வாரங்கள்                       -1     -2     -2           -1     -2 -1     -1         -1 -2   -13 

  
                 

 
          

 
                    

 
        

 
            

-34 -34 

விலங்கு - 
ெீர்வாழ் 

                                                                          

  
விலங்கு - 
ெீர்வாழ் 

இன பரம்பல்                                                 -1         -1 -1               -3 

அரிய & 
அருகிவரும் 
இனங்கள் 

                      -1                                     -1               -2 

Commercial 
fisheries 

                                                                            0 

உைவு 
சங்கிலிகள் 
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ோவைம்- 
ேதை                                                                           0 

ோவைம்- 
ேதை 

இன பரம்பல்                       -1                                     -1               -2 

அரிய & 
அருகிவரும் 
இனங்கள் 

                      -1                                                     -1 

இயற்கக 
vegetation 

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

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

                
                                                         -31 

ோவைம் - 
ெீர்வாழ் 

                                                                          

  
ோவைம் - 
ெீர்வாழ் 
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அரிய & 
அருகிவரும் 
இனங்கள் 

                                                                            0 

இயற்கக 
Vegetation 
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                                                -1         -1                6 4 
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காைி Use                                                                           
  காைி Use 

வடீு                 -1 -1 -1 -2 -2   -1 -2   -1   -2   -2 -1 -1 -1 -1 -1 1 -2   3 -1 -1 -1 2 2 1 -16   
வைிகம்                     -1 -2 -2   -1 -2   -1   -2   -2 -1 -1   -1 -1 1 -2   3 -1   -1 2 2 1 -12   
விவசாயம்                 -1     -2 -1 -2 -1 -1   -1 -1 -1 -1   -1 -1 -1 -1 -1   -1 -2 1 -1 -1 -1 -1 2   -21   
ஈரநிலம்                       -2   -2 -1 -1     -1       -1     -1 -1   -1 -2   -1 -1         -15   
ககத்பதாழில்                       -1 -1   -1 -1       -1   -1   -1   -1   1 -1   3 -1   -1   2   -5   
பபாழுதுவபாக்
கு 
பயன்பாடுகள் 

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

-8 

  

  
              

 
          

 
                    

 
        

 
            -77 -77 

பார்ேகு 
சுற்றாடல் 

                                                                          

  
பார்ேகு 
சுற்றாடல் 

கண்ணுக்கினி
ய காட்சிகள் 
மற்றும் 
தளங்கள் 
 

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

-9 

  

திறந்த பவளி 
குைங்கள் 
 

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

-13 

  

இயற்கக 
வடிவகமப்பு 
 

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

-10 

  

தனித்தபபௌதீ
க அம்சங்கள் 

                      -2 -2                                 -1               

-5 

  

நிகவவுச்சின்
னம் 

                      -1 -1   -1                                             
-3 

  

தண்ைரீ் 
வதாற்றம் 

                    -1 -1 -1   -1 -1                         -1       -1         
-7 
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நில பாத்திரம் 

                        -1   -1 -1     -1   1   -1             -1               
-5 

  

 
                

 
          

 
                    

 
        

 
            -52 -52 

மனிே 
விருப்பு 

                                                                          
0 

மனிே 
விருப்பு 

வடீகமப்பு                     -1 -1 -2   -1 -2       -2   -1 -1   -1   -1 -1 -1   1       2 2   -10   
சமூக 
பரஸ்பரம் 

-1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -2   -1 -2   -1   -2   -1       -1   1     1       2 2 
  -25 

  

கலாச்சாரம் 
வடிவங்கள் / 
வாழ்க்கக 
முகற 

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

  -17 

  

சுகாதார 
மற்றும் 
பாதுகாப்பு 

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

2 -18 

  

மக்கள் 
பதாகக 
அடர்த்தி 

                  -1 -1                                               2 1 

  1 

  

பயன்பாட்டு 
வகலயகமப்
பு 

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

  -1 

  

நீர் 
பயன்படுத்ல் 

                  -1 -1   -1   -1 -1                       1     1   -2 -1 1 1 
  -4 

  

வரலாறு/ 
வரலாறு / 
மத / 
பதால்பபாரு
ள் தளங்கள் 

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

  -8 

  

கல்வி           -2 -2           -2   -1 -1           -1                 3         1   -5   

                                                                            -87 -87 
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ம் 

காைி 
பபறுமதி 

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

    

3 3 
1 -1 

  

வவகல 
வாய்ப்பு 
 

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

  

2 

3 3 

  23 

  

வாழ்வாதாரம்           -1 -1     1 1 1     1 -1       -1       1                 

    3 3   7   
உள்ளூர் 
வருமான 
மட்டம் 

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

    

3 2 

  21 

  

சுற்றுலா                                                                 

      1   1   
உள்ளூர் 
பபாருளாதார
ம் நிலகம 

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

    

3 3 

  10 

  

Regional 
பபாருளாதார
ம் நிகல 

            -2     

                                                  

3 3 

  4 

  

வதசிய 
பபாருளாதார
ம் நிகல 

                  

                                                    

3 

  3 

  

                  
 

          
 

                    
 

        
 

            68 68 
                  

 
          

 
                    

 
        

 
                

தபாக்குவைத்
து 

                                                                          

  
தபாக்குவைத்
து 

வபாக்குவரத்து
/ 
அணுகுமுகற 
/ இயக்கம் 

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

-14 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற))                                                                                                                                                                                                                                                                       114 

ோக்கம் ெிர்மாைிப்பு முன் கட்டம் ெிர்மாைிப்பு கட்டம் ெிர்மாைிப்பு க்குபின்கட்டம் 
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4.1. புவியகமப்பியல் / மண் பாதிப்புகள் 

முன்பமாழியப்பட்ட கடுகதிப்பாகத ஒரு சிக்கலான நிலப்பரப்பின் ஊடாக 
பசல்வதனால் வதீி பவட்டுக்கள் காரைமாக சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் 
அடிப்பகடயில் சில வநரடி தாக்கங்கள் உள்ளது. மகலப்பகுதியில் பாகத 
பவட்டுக்கள் வபாது, பவட்டு சரிவுகளில் மூலம் நிலத்தடி நீரில் தாக்கம் 
இருக்கும்.  

வமல் சாய்வு பகுதிகளில் நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கமகய பாதிக்கும் வதீி 
பவட்டுக்கள் மகல சரிவு சரிவிற்கு குறுக்வக எதிர்பார்க்க முடியாது.வதீி 
பவட்டுக்கள் மற்றும் நிரப்பும் வபாது மண் அரிப்பு மற்றும் படிதல் மிகக் 
கடுகமயான பிரச்சிகன இருக்கும். உதாரைமாக, மண் குழிபவட்டும் 
வபாது, காற்று தரம் காற்றின் மூலம் மண் துகள்கள் கலப்பது காரைமாக 
வளி மாசகடயும்.. 

 

 வமலும், வதாண்டிய மண் வழிந்வதாடி வரும் வபாது வடிகால் அகமப்புகள் 
மற்றும் சுற்றியுள்ள வமற்பரப்பில் நீர் நிகலகளில் படிய முடியும். 
இவ்வாறு வடிகால் பநட்பவார்க் தடுக்கப்படும் மற்றும் சுற்றியுள்ள 
வமற்பரப்பில் நீர் நிகலகளில் வண்டல் எதிர்பார்க்கபடுகின்றது.  

 

4.1.1. சுரங்கங்கள் கட்டுமான காரைமாக சாத்தியமான சுற்றாடல் அச்சுறுத்தல்கள் 

CEP பிரிவு 3 இல்  3 சுரங்கப்பாகத பிரிவுகள், சுரங்கம் 1 அடங்கும் (Ch 15 + 120 - 15 + 410 - 
290 மில்லியன் இகளஞர்கள்), சுரங்கம் 2 (Ch 23 + 430 - 23 + 630 - 200m) மற்றும் சுரங்கம் 3 
(Ch 27 + 490 - 27 + 725 - 235m). சுரங்கங்கள் ஒவ்பவான்றும் இரண்டு பாகதகள் பகாண்ட 
இரட்கட சுரங்கங்கள் ஆகும்.  

புவியியல் கண்காைிப்பு படி(பிரிவு 3.2.3.1 பார்க்கவும்), மூன்று சுரங்க தளங்கள் பாகற 
சிகதவில், நிலத்தடி நிகலத்தன்கம மற்றும் சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் அடிப்பகடயில் 
புவியியல் நிகலகமகள். பலவனீமாக உள்ளது எனவவ, அதிர்வு உயர் அதிர்வு மட்டங்கள் 
காரைமாக பாகறகள், சரிவு, சாய்வு ஸ்திரமின்கமகய தூண்டும் மற்றும் நிலத்தடி நீர் 
கசிந்பதாழுகும்  

பாகற பவடிகவத்தல் முன்புள்ள பாகறகளில் புதிய முறிவுகள் உருவாக்கம், மூட்டுகள் 
மற்றும் பதாடர்ச்சியற்ற நீட்டிப்பு, மற்றும் சாதகமாக சார்ந்த மூட்டுகள் மற்றும் எலும்பு 
முறிவு பரப்புகளில் பாதிப்கப ஏற்படுத்த முடியும். முன்புள்ள பாகற புதிய முறிவுகள் 
உருவாக்கம் மற்றும் மற்றும் பதாடர்ச்சியற்ற என்ற நீட்டிப்புகளில்  குண்டு பவடிப்பு 
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காரைமாக -' ஏற்படலாம் இது அதிர்வு உயர் மட்டங்களால், ஏற்படலாம். கூடுதலாக, 

சாதகமாக சார்ந்த மூட்டுகளில் நழுவுதல் நூற்றுக்கைக்கான மீட்டர்கள்களுக்கு  அப்பால் 
ஏற்படலாம். 

 இது வதால்வியான பவடிகவத்தல் இரண்டாம் உகடப்பு வதகவகள், ஏற்றுதல் மற்றும் 
அகற்றுதல் பசலவுகள் மற்றும் இயந்திர பராமரிப்பு பசலவுகள் வடிவில் அதிகரித்திருக்கும் 
உற்பத்தி பசலவும் ஏற்படலாம் இதனால் குறிக்வகாள்ககள அகடய முடியாது. 
பவற்றிபபறாத பவடித்தல் சாத்தியக்கூறுககள குகறக்கும் நடவடிக்ககககள எடுக்க 
முடியும் 

வமலும், அதிர்வு உயர் மட்டங்கள் அருகிலுள்ள கட்டகமப்புகளில் விரிசல்ககள 
ஏற்படுத்தும். சத்தஉயர் மட்டம் பதாழிலாளர்கள் உட்பட, அயலில் உள்ளவர்களுக்கு 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். 

 

4.1.2. மைல் மற்றும் தகரயில்  மாசகடதல் 

 

முன்பமாழியப்பட்ட வதீியிகன சுற்றியுள்ள மைல் வநரடியாக நிர்மாைங்களுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும் சிபமண்ட் பபாருட்கள் மூலம் அசுத்தமாக முடியும். குறிப்பாக பநல் 
வயல் காைிகளில் பாதிப்கப ஏற்படுத்தும். இப் பகுதியின் பபாது நிலவியல் படி, 

முன்பமாழியப்பட்டபசயற்திட்டம் காரைமாக  நிலம் சப்சிடன்ஸ் இடங்களில் இல்கல. 
எனினும், விவரமான ஆய்வு வதீி கட்டுமானத்துக்கு முன் அவசியம் 

4.1.3. கட்டுமானப் மூலப்பபாருள்  பபாருள், சுரண்டல், ககயாளுதல் மற்றும் வசமிப்பு 
காரைமாக 

 

கட்டுமானப் மூலப்பபாருள்  பபாருள், சுரண்டல், ககயாளுதல் மற்றும் வசமிப்பு காரைமாக கட்டுமான 
வபாது எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்கள் அட்டவகை 4.2 இல் தரப்பட்டுள்ளது.  

அட்டவகை 4.2:  மூலப்பபாருள் கட்டுமானப் பபாருள், சுரண்டல், ககயாளுதல் மற்றும் வசமிப்பு 

காரைமாக கட்டுமான வபாது எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்கள் 

நடவடிக்கக பாதிக்கும் நடவடிக்கக காரைிகள் குறிப்புகள் 

கட்டுமானப் பபாருள், 

சுரண்டல், ககயாளுதல் 

மற்றும் வசமிப்பு 

முகறயற்ற ககயாளுதல் மற்றும் 

கட்டுமான பபாருள் வசமிப்பு; உதா 

தார் மற்றும் சிபமண்ட், மைல், 

கிறவல் 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 

பிரச்சிகனகள் மகழ காலங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன, ஆனால் 

விகளவுகள் தற்காலிகமானகவ 

தள துப்பரவு மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 

மற்றும் படிவுகள், முதலியன 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 

பிரச்சிகனகள் மகழ காலங்களில் 

குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன, ஆனால் 
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நடவடிக்கக பாதிக்கும் நடவடிக்கக காரைிகள் குறிப்புகள் 

உருவாகும் விகளவுகள் தற்காலிகமானகவ 

பவட்டி பூர்த்தி பசய்யும் 

நடவடிக்கககள் 

மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 

மற்றும் படிவுகள், முதலியன 

உருவாகும் 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 

பிரச்சிகனகள் மகழ காலங்களில் 

முக்கியமானகவயாக உள்ளன 

அகழ் பகுதி மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 

மற்றும் படிவுகள், முதலியன 

உருவாகும் 

கழிவகற்றல் மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 

மற்றும் படிவுகள், முதலியன 

உருவாகும் 

பாலங்கள், மதகுகள் 

கட்டுமானம் 

ரன் ஆஃப் மகழ நாட்களில் 

கட்டுமான பபாருள் சிந்திவிடும் 

விகளவு 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 

பிரச்சிகனகள் குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன, 

ஆனால் விகளவுகள் 

தற்காலிகமானகவ 

கான்கிரீட் நிகலயம் மகழ பபய்யும் வபாது, எண்பைய் 

கசிவுகள் மற்றும் மாசு (ரன்-ஆஃப் 

என) 

இயந்திரங்கள் சுத்தம் கழுவுதல் 

விகளவுகள் (நடவடிக்ககககள 

எடுக்கும் வகர), தற்காலிகமாக 

குறிப்பிடத்தக்கதாக உள்ளன 

பமன்கமயான 

இயற்கககய ரசித்தல் 

ககள நாசினி பிவயாகம் 

அதிர்பவண் மற்றும் பயன்பாடு 

அளகவ 

நீவராட்டமும் மற்றும் மாசுகள் 

ஊடுருவலின் 

இதுவபான்ற இரசாயன பபரிய 

அளவிலான பயன்பாடு திட்டம் 

வமற்பகாள்ளப்படுகிறது என்றால் OCPs 

நிகறந்த பூச்சிக்பகால்லிகள், அடடா 

கூட கன உவலாகங்கள் விண்ைப்ப ஒரு 

தீவிர அக்ககற இருக்க முடியும் 

திட்டமிடப்படாத 

நடவடிக்கககள் 

வவகல காரைமாக 

இடம்பபயர்ந்துள்ளவர்களின் 

அதற்கான கழிப்பிட வசதி மற்றும் 

திண்மக் கழிவு அகற்றுதல் 

வசதிகள் அல்லது உள்கட்டகமப்பு 

வபாதாகம 

கட்டுமான பிரிவு கால எதிர்பாராத 

நிகழ்வுகளால் நீண்டகாலமாக வந்தால் 

குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும் 

 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 118 

4.2 நீரியல் தாக்கங்கள்  

4.2.1 கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது 

கட்டுமான, காலத்தில், கபலட் வதீி மற்றும் பிற தற்காலிக  வதீி காரைமாக தற்வபாதுள்ள 
ஓட்டம் முகறயில் பதாந்தரவு பசய்ய முடியும். மதகுகள் வழங்கப்படும் இடங்களில் 
முக்கிய உள்ளது. இல்லாத வபாது வமல்நீவராகட பக்கத்தில் நீர் வதங்கல் விகளவாக 
ஏற்படும். வமலும், இருக்கும் தாள் ஓட்ட நிகலகள் கபலட் வதீிகள் மதகுகள், பாலங்களின் 
மூலம் அடர்த்தியான ஓட்டமாக மாற்றப்படுகிறது. மதகுகள் உயர் ஓட்டம் காரைமாக 
வவகங்கள், அரிப்பு மதகுகள் பநல் வயல்கள் அகமந்துள்ளது குறிப்பாக பமன்கமயாக 
நகடபபற முடியும். பநல் வயல்கள் மற்றும் ஓட்டம் வவகங்ககள சரியில்லாத தாழ்வான 
பகுதிகளில் கவப்பு முடியும். 

கபலட் வதீி வழியில் மதகுகள் வழங்காதவிடத்து கால்வாய்கள் பதாடர்ச்சியான  
நீர்ப்பாசன நீர் விநிவயாகத்தில் பதாந்தரகவ பசய்ய முடியும். பநல் வயல்களில் நீர்ப்பாசன 
வடிகால் நீர் வதங்கல் விகளவாக தாக்கம் ஏற்படும். சீரகமக்கப்பட்ட அட்டவகை 4.2 
கட்டுமான கட்டத்தின் வபாது சில பாதிப்புகள் ஏற்படும் சாத்தியமான இடங்களின் 
பட்டியகல காட்டுகிறது. 

  

அட்டவகை 4.3 கட்டுமான கட்டத்தின் வபாது பாதிக்கப்படும் வமற்பரப்பு நீர் நீரியல் 
இடங்கள் 

இடம் தற்வபாகதய காைிப் 
பயன்பாடு 

சாத்தியமான தாக்கம்  

 

0+400 to 0+650 வயல் காைி 

 

கபலட் வதீி யிலிருந்து மதகுகள் தகட 
பசய்யப்படுவதனால்  பநல் வயல்களில் நீர் 
பாசனம்  பநல் வயல்கள் வடிகால் என்பன 
பாதிப்புக்குள்ளாகும். 

0+800 to 1+000 

1+050 to 1+100 

1+600 to 1+700 

2+150 to 2+400 

2+900 to 3+000 

3+600 to 3+700 

3+950 to 4+050 

4+650 to 4+750 
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இடம் தற்வபாகதய காைிப் 
பயன்பாடு 

சாத்தியமான தாக்கம்  

 

5+400 to 5+450 

5+600 to 5+650 

5+750 to 6+000 

7+150 to 7+250 

8+050 to 8+450 

9+150 to 9+400 

10+850 to 11+400 வயல் காைி கபலட் வதீி யிலிருந்து மதகுகள் தகட 
பசய்யப்படுவதனால்  பநல் வயல்களில் நீர் 
பாசனம்  பநல் வயல்கள் வடிகால் என்பன 
பாதிப்புக்குள்ளாகும். பவள்ள பிடிப்பு அகை 
காரைமாக குகறகிறது 

11+900 to 12+700 வயல் காைி 

13+650 to 13+850 வயல் காைி 

14+100 to 14+700 வயல் காைி 

15+500 to 16+150 வயல் காைி, றப்புக்கன் 
ஒயா 

கபலட் வதீி பறப்வப குடா ஓயா பவள்ளச் 
சமபவளி மற்றும் பவள்ள பிடிப்பு  
பகுதிகளில் குகறக்க முடியும். வமலும் 
இது வயல்களில் நீர் விநிவயாகம் மற்றும் 
வடிகால் பாகதகள் தடுக்க முடியும் 

16+550 to 17+050 வயல் காைி, பறப்வப 
குடா ஒயா 

17+050 to 17+550 பறப்வப குடா ஒயா 

17+550 to 18+800 வயல் காைி, பறப்வப 
குடா ஒயா 

18+800 to 19+800 பறப்வப குடா ஒயா 

20+900 to 21+250 வயல் காைி கபலட் வதீி யிலிருந்து மதகுகள் தகட 
பசய்யப்படுவதனால்  பநல் வயல்களில் நீர் 
பாசனம்  பநல் வயல்கள் வடிகால் என்பன 
பாதிப்புக்குள்ளாகும். 

21+800 to 22+600 வயல் காைி 

23+650 to 23+750 வயல் காைி 

23+850 to 23+950 வயல் காைி 

24+150 to 24+250 வயல் காைி 

24+550 to 25+550 வயல் காைி கபலட் வதீி யிலிருந்து மதகுகள் தகட 
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இடம் தற்வபாகதய காைிப் 
பயன்பாடு 

சாத்தியமான தாக்கம்  

 

பசய்யப்படுவதனால்  பநல் வயல்களில் நீர் 
பாசனம்  பநல் வயல்கள் வடிகால் என்பன 
பாதிப்புக்குள்ளாகும். 

25+750 to 25+800 பகாஸ்பத்து ஒயா Kospoth நீர் ஓட்டம் வபாதுமான திறப்பு 
அளவு கபலட் வதீிக்கு வழங்கப்பட 
இல்கல என்றால் பதாந்தரவாக இருக்கும். 

26+200 to 26+300 பகாஸ்பத்து ஒயா கபலட் வதீி பநருக்கமாக கட்டப்பட்டு 
வரவில்கல என்றால் பவள்ள இலவச 
ஓட்டம் பாதிக்கப்பட்ட முடியும். 

26+500 to 26+850 பகாஸ்பத்து ஒயா பகாஸ்பத்து  இலவச ஓட்டம் நீங்கள் 
வபாதுமான திறப்பு அளவு ஒரு பாலம் 
கபலட் வதீி வழங்கப்படும் இல்கல 
என்றால் பதாந்தரவாக இருக்கும் 

  

30+550 to 31+750  வயல் காைி, 
பகாஸ்பத்து  ஒயா 

 

4.1.2  சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின் தபாது 

முன்பமாழியப்பட்ட பநடுஞ்வதீியில் நீவராகடகள் அல்லது நீர் பாகதகள் தாண்டும் 
பகுதிகளில், முகறயான மட்டங்களில் வபாதுமான திறப்புககள வழங்கப்படவில்கல 
என்றால், இருக்கும் ஓட்டம் முகற மாற்றப்பட்டு , நீர் வதங்கம் அல்லது வமல்நீவராகட 
பகுதியில் பவள்ளம் ஏற்படலாம். பாலம் மற்றும் பாலம் திறந்து அளவுகள் ஆரம்ப 
வடிவகமப்பு அறிக்கக - நிகல 3 - பதாகுதி 3  இல் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  நிரியல் 
மற்றும் SMEC (2014) மற்றும் வட கிழக்கு கடுகதிப்பாகத (பகாழும்பு கண்டி மாற்று 
பநடுஞ்வதீி) திட்டம், SLLRDC தயாரித்த பபறக்கூடிய ஆய்வு அறிக்கக தயாரித்த 
வடிகாலகமப்பு (2011) , வடிவகமப்பு பவளிவயற்றப்பட்டு எதிராக ஒப்பிடுககயில், 
வபாதுமான இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. எனினும், அவர்கள் சரியான இடத்தில் 
கவக்கப்படும் அல்லது ஒழுங்காக சீரகமக்கப்பட்டது இல்கல என்றால் நீர்ப்பிடிப்பு 
பவளிவயற்ற ஒரு பதாடர்ச்சியான பத்தியில் வழங்கும் வககயில் தங்கள் பயன்பாடு, 
குகறயும். நிகல 3 - - என்றாலும், ஆரம்ப வடிவகமப்பு அறிக்கக பகாடுக்கப்பட்ட 
தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டகமப்புகள் எந்த கவிழ் நிகலகள் உள்ளன 
பதாகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) தயாரிக்கப்பட்டது வடிகாலகமப்பு, அது விரிவான 
வடிவகமப்பாளர்கள் அவற்கற பபாருத்த வவண்டும் என்று பரிந்துகர பசய்யப்பட்டுள்ளது 
இருக்கும் தகரயில் நிகலகள் எனவவ எந்த பாதகமான விகளவுகள் 
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. வமலும், நீர்ப்பாசன வழங்கல் கால்வாய்கள் மற்றும் வடிகால் 
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கால்வாய்கள் வதீி வழியாக பதாடர்ச்சியாக இல்கல என்றால், சில பநல் வயல்கள் ஊட்டி 
மற்றும் இகறக்கப்படவவண்டும். அட்டவகை 4.3 திட்டத்தின் பசயல்பாட்டு நிகல வபாது 
நீரியல் இயற்கக மீது ஏற்படக்கூடிய தாக்கங்கள் தரப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவகை 4.3 பசயல்பாட்டு நிகலயின் வபாது வமற்பரப்பு நீர் நீரியல் அகமவிடம் 
மற்றும் அவற்றின்  மீது சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் 

அதமவிடம் 
ேற்தபாதேய காைிப் 
பயன்பாட்டு 

ஏற்படக்கூடிய ோக்கங்கள் 

0+400 to 0+650 

வயல் காைி 

 

உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

0+800 to 1+000 

1+050 to 1+100 

1+600 to 1+700 

2+150 to 2+400 

2+900 to 3+000 

3+600 to 3+700 

3+950 to 4+050 

4+650 to 4+750 

5+400 to 5+450 

5+600 to 5+650 

5+750 to 6+000 

7+150 to 7+250 

8+050 to 8+450 

9+150 to 9+400 

10+850 to 11+400 வயல் காைி உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 

11+900 to 12+700 வயல் காைி 

13+650 to 13+850 வயல் காைி 
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அதமவிடம் 
ேற்தபாதேய காைிப் 
பயன்பாட்டு 

ஏற்படக்கூடிய ோக்கங்கள் 

14+100 to 14+700 வயல் காைி 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

15+500 to 16+150 
வயல் காைி, றபுக்கண் 
ஓயா 

எக்ஸ்பிரஸ்வவ இருந்து ஒடிவரும் நீர் 
றபுக்கண் அகடய முடியும் ஓயா கீழ்நிகல 
பகுதி குடிநீர் மற்றும் பாசன 
வநாக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படும் நீர் 
மாசுபடல். 

16+550 to 17+050 
வயல் காைி, Parape 
Kuda ஓயா 

பறவப குடா ஓயா வரிகசயில் உள்ளது. 
உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

17+050 to 17+550 Parape Kuda ஓயா உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

17+550 to 18+800 
வயல் காைி, Parape 
Kuda ஓயா 

18+800 to 19+800 Parape Kuda ஓயா 

20+900 to 21+250 வயல் காைி 

உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

21+800 to 22+600 வயல் காைி 
Creeks crossing the proposed road will be disturbed if 
culverts are not kept at the same place where the 
creeks are. 
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அதமவிடம் 
ேற்தபாதேய காைிப் 
பயன்பாட்டு 

ஏற்படக்கூடிய ோக்கங்கள் 

23+650 to 23+750 வயல் காைி உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

23+850 to 23+950 வயல் காைி 

24+150 to 24+250 வயல் காைி 

24+550 to 25+550 வயல் காைி 

25+750 to 25+800 பகாஸ்பபாது ஓயா உத்வதச வதீிக்கு. பபட்டி  மதகுகள் இல்கல 
என்றால் பாசன மற்றும் வடிகால் 
கால்வாய்கள் சில வயல் பகுதிகளில் 
முடியாமல் வபாகலாம் மற்றும் சில 
பகுதிகளில் ஒழுங்காக 
இகறக்கப்படவவண்டும் முடியாமல் 
வபாகலாம். 

26+200 to 26+300 பகாஸ்பபாது ஓயா 

26+500 to 26+850 பகாஸ்பபாது ஓயா 

30+550 to 31+750  
வயல் காைி , 
பகாஸ்பபாது ஓயா 

 

4.2. சமூக -  கலாச்சார தாக்கங்கள் 

முன்பமாழியப்பட்ட மத்திய அதிவவக பாகத வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள 
மனித குடிவயற்றங்கள் மற்றும் சமூக நிறுவனங்கள் பசயல்பட்டு ஒரு குகறந்தபட்ச சமூக 
தாக்கம் பகாண்டதாக அகமக்கப்பட வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. அதிவவக 
முன்பமாழியப்பட்ட பாகத திட்டம் பகுதியில் சுற்றியுள்ள மக்கள் மீது சாத்தியமான 
அகனத்து பாதகமான சமூக பாதிப்புகள் மற்றும் அவர்களது குடியிருப்புககளச் தவிர்க்கும் 
இலக்குககள அகடய சிறப்பு கவனம் பசலுத்திய பிறகு வதர்வு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
ஆனால், இது வபான்ற அறிவியல் திட்டமிடல் பிறகு, அதிவவக கட்டுமான திட்டத்தில் 
தவிர்க்க முடியாத பதாழில்நுட்ப மற்றும் பிற வதகவகள் சில சமூக தாக்கங்ககள 
ஏற்படுத்தக்கூடும். சமூகங்கள் மற்றும் அவற்றின் நிறுவனங்கள் சமூக-கலாச்சார 
அடிப்பகடயில் மிகவும் தீவிரமாக சமூக தாக்கத்தின் உைரும் அவதசமயம் சமூக 
பாதிப்புகள் உைரப்பட்டது மற்றும் பபாருளாதார பண்புகள் பாதிக்கப்பட்ட முடியும். எனவவ 
ஆய்வாளர்கள் மக்கள் உைர்தல் சமூக தாக்கங்கள் பற்றிய தகவல்ககள கூடி ஆராய்ந்தனர். 
பின்வரும் பிரிவுகள் விவாதிக்கப்பட்டது. 

 

4.2.1. குடியிருப்புக்கள் மீது சமூக ோக்கங்கள் 

கடுகதிப்பாகத பசல்லும் 38 கிவச பிரிவில் உள்ள 7301 வடீுகளில் 26645 மக்கள் 
உள்ளனர். ஒவ்பவாரு கிராம வசவகர் பிரிவு 2-3 கிராமங்ககள பகாண்டுள்ளது. அதன்படி, 
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சுமார் 489 கிராமங்களில் அல்லது கிராமப்புற சமூகங்ககள திட்டத்தின் மூலம் 
பாதிக்கப்படும். கள ஆய்வுகள் அனுசரிக்கப்பட்டது என, அகனத்து குடிவயற்றங்கள் 
ஆழமான கலாச்சார மற்றும் சமூக கட்டகமப்புகள் வவரூன்றி இருந்தது. நன்கு வளர்ந்த 
வடீ்டுத் வதாட்டங்கள் மற்றும் உயர்ந்து வளர்ந்த பதன்கன, பலா மற்றும் பிற 
வளர்க்கப்படும் மரங்கள் நீண்ட கால குடிவயற்றங்கள் ஆதாரங்களாக உள்ளது. கிட்டத்தட்ட 
அகனத்து சமூகத்தின் வதகவககள அகனத்து பகுதிகளில் நன்கு ஒழுங்ககமக்கப்பட்ட 
சமூக நிறுவனங்கள் நிகறவவற்றுகின்றன. இந்த குறிப்பிட்ட சமூக அகமப்பு மற்றும் அதன் 
சுற்றாடல் பின்னைி முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக கட்டகமப்பு மற்றும் பசயல்பாட்டிற்காக 
கடுகமயான மாற்றப்படும். பகுதியில் இந்த நீண்ட கால மாற்றம் தங்கள் அருவக அல்லது 
அருகில் உள்ள பகுதியில் ஒரு புதிய அதிவவக பகாண்ட சமூகங்கள் சுமூகமான 
மீள்குடிவயற்ற  மறு தழுவல், மீள் ஒருங்கிகைப்பு மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வவறு 
இடங்களுக்கு  மாற்றம் பசய்தல் வதகவப்படுகிறது. 

4.2.2. சமூகங்கள் இடமாற்றம் காைைமாக சமூக ோக்கங்கள். 
உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி கட்டுமானத்துக்கு  நிரந்தரமாக  பயன்படுத்த வடிவகமப்பு 
கட்டத்தில் காைிகள் அகடயாளம் கண்டு ககயகப்படுத்துவதற்கு உள்ளது. அதன்படி, 
உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக வதீி மற்றும் அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட பரிமாற்ற 
இடங்களுக்கு  காைிககள ககயகப்படுத்துதலினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களுக்கு இடமாற்றம் வதகவப்படுகிறது. நிரந்தரமாக இடமாறும் குடும்பங்கள் 
மற்றும் நிறுவனங்கள் வாழும் நிலங்ககள வவகல திட்டத்தின் வநாக்கங்களுக்காக நிரந்தர 
பயன்படுத்த வதகவப்படுகிறது. கட்டுமான காலத்தில் தற்காலிக காைிகள் வதகவபடும் 
குறிப்பிட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இடம் மாற்றப்படும். குறிப்பாக, (1) ஆழ்ந்த 
பவட்டுக்கள், (2) நில பகுதிகளில் பூர்த்தி, (3) பாகற பவடித்தல் பகுதிகளில், (4) 
அஸ்பபஸ்டஸ் மற்றும் கான்கிரீட் கலகவ நிகலயம், (5) கருங்கல் அகரக்குமிடம் (6) 
ககடகள் பவடிப்பு, எரிவாயு மற்றும் எரிபபாருள், (6) வவகல முகாம்களில், (7) தற்காலிக 
மண் பகாட்டுவதால் தளங்கள், (8) மூடப்பட்டது திட்டம் வநாக்கங்களுக்காக வதீிகள், (9) 
திட்டம் ஏற்பட்ட பவள்ளப்பபருக்கு மற்றும் உறுப்பினர்கள் முடக்க உகடய குடும்பங்களில் 
பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில், தூசி, இகரச்சல் பதாடர்ச்சியாக பவளிவிடப்படுவதனால் 
நாட்பட்ட வநாய்கள், எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் எனவவ தற்காலிக இடமாற்றம் 
வதகவப்படலாம். 

நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக இடமாற்றம் திட்டத்தில் கட்டாய வதகவயாவதுடன் 
மீள்குடிவயற்ற திட்டம் முக்கியமாக கருத்தில் பகாள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  
கலந்துகரயாடலின் வபாது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மாைிப்பதற்கும், வவற்று 
சமூக மற்றும் புவியியல் சூழலுக்கு தங்ககள ஒருங்கிகைப்பதின் திறன் இல்கல என்று 
புகார் கூறியுள்ளனர். சிலர் அவர்களின் வயதான பபற்வறார்கள் அகத பபாறுத்துக்பகாள்ளல் 
கடினமாது என்பதுடன் தீவிர உளவியல் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்றனர் 
அவர்கள் வடீ்டில் வதாட்டங்கள் மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் 
இகைந்து உள்ளனர்.இடமாற்றம் தாக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்காலத்தில் தீர்வு 
மற்றும் வாழ்வாதார, குழந்கதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதார் பாதுகாப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட 
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திறகன அபிவிருத்தி என்பனவற்றில் ஒரு எதிர்பாராத சவாகல எதிர்பகாள்ள 
வாழ்க்ககயில் ஒரு நிச்சயமற்ற தாக உைரப்படுகிறது.  

4.2.3.  காைிகதள தகயகப்படுத்துேல் 

 உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக வதீி மற்றும் அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட பரிமாற்ற 
இடங்களுக்கு  காைிககள ககயகப்படுத்துதலினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களுக்கு இடமாற்றம் வதகவப்படுகிறது. நிரந்தரமாக இடமாறும் குடும்பங்கள் 
மற்றும் நிறுவனங்கள் வாழும் நிலங்ககள வவகல திட்டத்தின் வநாக்கங்களுக்காக நிரந்தர 
பயன்படுத்த வதகவப்படுகிறது. கட்டுமான காலத்தில் தற்காலிக காைிகள் வதகவபடும் 
குறிப்பிட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இடம் மாற்றப்படும். குறிப்பாக, (1) ஆழ்ந்த 
பவட்டுக்கள், (2) நில பகுதிகளில் பூர்த்தி, (3) பாகற பவடித்தல் பகுதிகளில், (4) 
அஸ்பபஸ்டஸ் மற்றும் கான்கிரீட் கலகவ நிகலயம், (5) கருங்கல் அகரக்குமிடம் (6) 
ககடகள் பவடிப்பு, எரிவாயு மற்றும் எரிபபாருள், (6) வவகல முகாம்களில், (7) தற்காலிக 
மண் பகாட்டுவதால் தளங்கள், (8) மூடப்பட்டது திட்டம் வநாக்கங்களுக்காக வதீிகள், (9) 
திட்டம் ஏற்பட்ட பவள்ளப்பபருக்கு மற்றும் உறுப்பினர்கள் முடக்க உகடய குடும்பங்களில் 
பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில், தூசி, இகரச்சல் பதாடர்ச்சியாக பவளிவிடப்படுவதனால் 
நாட்பட்ட வநாய்கள், எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் எனவவ தற்காலிக இடமாற்றம் 
வதகவப்படலாம். 

நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக இடமாற்றம் திட்டத்தில் கட்டாய வதகவயாவதுடன் 
மீள்குடிவயற்ற திட்டம் முக்கியமாக கருத்தில் பகாள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  
கலந்துகரயாடலின் வபாது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மாைிப்பதற்கும், வவற்று 
சமூக மற்றும் புவியியல் சூழலுக்கு தங்ககள ஒருங்கிகைப்பதின் திறன் இல்கல என்று 
புகார் கூறியுள்ளனர். சிலர் அவர்களின் வயதான பபற்வறார்கள் அகத பபாறுத்துக்பகாள்ளல் 
கடினமாது என்பதுடன் தீவிர உளவியல் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்றனர் 
அவர்கள் வடீ்டில் வதாட்டங்கள் மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் 
இகைந்து உள்ளனர். 

இடமாற்றம் தாக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்காலத்தில் தீர்வு மற்றும் வாழ்வாதார, 
குழந்கதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதார் பாதுகாப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட திறகன அபிவிருத்தி 
என்பனவற்றில் ஒரு எதிர்பாராத சவாகல எதிர்பகாள்ள வாழ்க்ககயில் ஒரு நிச்சயமற்ற 
தாக உைரப்படுகிறது.  

4.2.4. வாழ்வாோை த்ேில் ோக்கம்  

ஆகக் கூடுதலான அளவுக்கு மானிட மீள்குடவயயற்றம் எதிர்கமறயான தாக்கத்கத 
உருவாக்கும். விவசாயத் தாழ்நிலங்கள் மற்றும் உயர் நிலங்களின் தந்தவராபாயத் 
விவசாயத்தின் மீது  பாதகமான வகளகவ ஏற்படுகின்றது. அதவவவகப் பாகத ஊடறுத்துச் 
பசல்கின்ற மாவட்டச் பசயலகப் மக்களின் பிரதான வாழ்வாதாரங்களில் ஒன்றாக தாழ் 
நிலங்களிலும் உயர் நிலங்களிலும் விவசாம்ம் காைப்படுகின்றது.  
நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக இடமாற்றம் திட்டத்தில் கட்டாய வதகவயாவதுடன் 
மீள்குடிவயற்ற திட்டம் முக்கியமாக கருத்தில் பகாள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  
கலந்துகரயாடலின் வபாது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மாைிப்பதற்கும், வவற்று 
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சமூக மற்றும் புவியியல் சூழலுக்கு தங்ககள ஒருங்கிகைப்பதின் திறன் இல்கல என்று 
புகார் கூறியுள்ளனர். சிலர் அவர்களின் வயதான பபற்வறார்கள் அகத பபாறுத்துக்பகாள்ளல் 
கடினமாது என்பதுடன் தீவிர உளவியல் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்றனர் 
அவர்கள் வடீ்டில் வதாட்டங்கள் மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் 
இகைந்து உள்ளனர். 

இடமாற்றம் தாக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்காலத்தில் தீர்வு மற்றும் வாழ்வாதார, 
குழந்கதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதார் பாதுகாப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட திறகன அபிவிருத்தி 
என்பனவற்றில் ஒரு எதிர்பாராத சவாகல எதிர்பகாள்ள வாழ்க்ககயில் ஒரு நிச்சயமற்ற 
தாக உைரப்படுகிறது.  

 

4.2.5. சமூகங்கள் இடமாற்றம் காைைமாக சமூக ோக்கங்கள். 
உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி கட்டுமானத்துக்கு  நிரந்தரமாக  பயன்படுத்த வடிவகமப்பு 
கட்டத்தில் காைிகள் அகடயாளம் கண்டு ககயகப்படுத்துவதற்கு உள்ளது. அதன்படி, 
உத்வதசிக்கப்பட்ட அதிவவக வதீி மற்றும் அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட பரிமாற்ற 
இடங்களுக்கு  காைிககள ககயகப்படுத்துதலினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களுக்கு இடமாற்றம் வதகவப்படுகிறது. நிரந்தரமாக இடமாறும் குடும்பங்கள் 
மற்றும் நிறுவனங்கள் வாழும் நிலங்ககள வவகல திட்டத்தின் வநாக்கங்களுக்காக நிரந்தர 
பயன்படுத்த வதகவப்படுகிறது. கட்டுமான காலத்தில் தற்காலிக காைிகள் வதகவபடும் 
குறிப்பிட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இடம் மாற்றப்படும். குறிப்பாக, (1) ஆழ்ந்த 
பவட்டுக்கள், (2) நில பகுதிகளில் பூர்த்தி, (3) பாகற பவடித்தல் பகுதிகளில், (4) 
அஸ்பபஸ்டஸ் மற்றும் கான்கிரீட் கலகவ நிகலயம், (5) கருங்கல் அகரக்குமிடம் (6) 
ககடகள் பவடிப்பு, எரிவாயு மற்றும் எரிபபாருள், (6) வவகல முகாம்களில், (7) தற்காலிக 
மண் பகாட்டுவதால் தளங்கள், (8) மூடப்பட்டது திட்டம் வநாக்கங்களுக்காக வதீிகள், (9) 
திட்டம் ஏற்பட்ட பவள்ளப்பபருக்கு மற்றும் உறுப்பினர்கள் முடக்க உகடய குடும்பங்களில் 
பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில், தூசி, இகரச்சல் பதாடர்ச்சியாக பவளிவிடப்படுவதனால் 
நாட்பட்ட வநாய்கள், எதிர்மகற தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் எனவவ தற்காலிக இடமாற்றம் 
வதகவப்படலாம். 

நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக இடமாற்றம் திட்டத்தில் கட்டாய வதகவயாவதுடன் 
மீள்குடிவயற்ற திட்டம் முக்கியமாக கருத்தில் பகாள்ளப்டவவண்டியது. சமூகங்களின்  
கலந்துகரயாடலின் வபாது, முதியவர்கள் புதிய தங்குமிடங்கள் நிர்மாைிப்பதற்கும், வவற்று 
சமூக மற்றும் புவியியல் சூழலுக்கு தங்ககள ஒருங்கிகைப்பதின் திறன் இல்கல என்று 
புகார் கூறியுள்ளனர். சிலர் அவர்களின் வயதான பபற்வறார்கள் அகத பபாறுத்துக்பகாள்ளல் 
கடினமாது என்பதுடன் தீவிர உளவியல் தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் என்று உைர்கின்றனர் 
அவர்கள் வடீ்டில் வதாட்டங்கள் மற்றும் வயல் நிலங்களுடன் முதியவர்கள் மிகவும் 
இகைந்து உள்ளனர். 

இடமாற்றம் தாக்கம் அவர்களின் பண்புகள், எதிர்காலத்தில் தீர்வு மற்றும் வாழ்வாதார, 
குழந்கதகளின் கல்வி, வயதுவந்வதார் பாதுகாப்பு, மற்றும் தனிப்பட்ட திறகன அபிவிருத்தி 
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என்பனவற்றில் ஒரு எதிர்பாராத சவாகல எதிர்பகாள்ள வாழ்க்ககயில் ஒரு நிச்சயமற்ற 
தாக உைரப்படுகிறது.  

நிச்சயமற்ற மற்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விகளவுகள் பற்றிய இந்த உைர்வு சமூக மற்றும் 
பிற ஆய்வுகள், ஊடக அறிக்கககள் பல்வவறு வதந்திகள் திட்டத்தின் ஆரம்பக் கட்ட த்தில் 
வமாசமாக்கப்படுகின்றன. இதுவபான்ற தாக்கங்களின் எரிச்சல் மற்றும் மகிழ்ச்சியற்று 
இருப்பகத வலியுறுத்தி திட்டத்திற்கு வலுவான எதிர்ப்கப பவளிப்படுத்தியுள்ளனர். 

4.2.6.  சபாது பாதுகாப்பு ோக்கம் 

ஆரம்ப வடிவகமப்பு அறிக்ககயில் பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது மதகு மற்றும் பாலம் திறந்த 
அளவுகள் - பதாகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC தயாரித்த வடிகாலகமப்பு (2014) 
வடிவகமப்புடன் ஒப்பிடுககயில், வபாதுமானதாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 18/12/2015 
வததியிட்ட வடிவகமப்பு வகரபடங்கள் கட்டகமப்புகள் பயன்படுத்தப்படும்.  எனினும், 
அகவ சரியான இடத்தில் கவக்கப்பட அல்லது ஒழுங்காக சீரகமக்கப்பட்ட இல்கல 
என்றால் நீர்ப்பிடிப்பு பவளிவயற்ற பயன்பாடு, குகறயும். என்றாலும், ஆரம்ப வடிவகமப்பு 
அறிக்ககயில் பகாடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டகமப்புகள் உள்ளன 
பதாகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) வடிகாலகமப்பு தயாரிக்கப்பட்டது,  

வமலும், நீர்ப்பாசன வழங்கல் கால்வாய்கள் மற்றும் வடிகால் கால்வாய்கள் துல்லியமான 
நிகலககள பகாண்ட வதீி வழியாக பதாடர்ச்சியாக கவக்க அனுமதி இல்கல என்றால், 
சில பநல் வயல்கள் ஊட்டல் மற்றும் வடிதல் வவண்டும். உத்வதசிக்கப்பட்ட வதீி,  
பகுதியில் இயங்கும் குளம் வமல்நீவராகட இவதவபால் வதீி குளம் பகாடுக்கப்பட்ட 
இடங்களில்) கீழ்நிகல பக்கத்தில் இருக்கும் வபாது, கீழ்நிகல வயல் நிலங்களுக்கு குளம் 
இருந்து வயல்பவளிக்கு இயற்கக ஓட்டம் பாதிக்கப்படுகிறது.  

 

4.2.7. தபாக்குவைத்து ோக்கம்  

நீர்ப்பிடிப்பு பவளிவயற்ற பயன்பாடு, குகறயும். என்றாலும், ஆரம்ப வடிவகமப்பு 
அறிக்ககயில் பகாடுக்கப்பட்ட தகவல்களின் வழங்கப்படும் நீர்வழி கட்டகமப்புகள் உள்ளன 
பதாகுதி 3 - நிரியல் மற்றும் SMEC (2014) வடிகாலகமப்பு தயாரிக்கப்பட்டது, அது விரிவான 
வடிவகமப்பாளர்கள் இருக்கும் அவற்கற பபாருத்த வவண்டும் என்று பரிந்துகர  
பசய்துள்ளது எனவவ தகரயில் நிகலகள் மற்றும் எந்த பாதகமான விகளவுகள் 
எதிர்பார்க்கப்படவில்கல 

 

4.2.8. கலாச்சாை, வைலாற்று, சோல்லியல் பாைம்பரிய பண்புகள் மற்றும் 
அழகியல் ோக்கம் 

கலாச்சார, வரலாற்று மற்றும் பதால்பபாருள் பண்புகள் மற்றும் அவற்றின் பண்புகளின் 
முக்கியமாக பசாத்துக்களின் பாதிப்புகள் மற்றும் அதிவவக பாகதயுகடவய அருகாகமயில் 
உள்ள பபௌதீக மற்றும் புவி-உருவ இயல்பு அடிப்பகடயில் மதிப்படீு, கருதப்படுகிறது 
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குறிப்பிட்ட பகுதியில் வதீிகள் 120 மீட்டர் (வநரடி தாக்கம்) மற்றும் பின் + 500 மீ 
கமயக்வகாடு இருபுறங்களிலும் (மகறமுக தாக்கங்கள்), முக்கிய முன்னுரிகம. 
பகாடுக்கப்படுகின்றது. 

அகடயாளம் காைப்பட்ட பண்புகள் மத்தியில் மூன்று (3) பண்புகள் அதிவவக கட்டுமான 120 
மீ வதீி பசல்வழியில் வநரடி தாக்கத்கத அகடயும் என கருதப்படுகிறது.  

 

அட்டவகை 4.4 கலாச்சார வரலாற்று மற்றும் பதால்லியல் ஆய்வு முக்கியமான 
இடங்களில் மீதான பாதிப்பு, 

இ
ல 

இடம் சசாத்து 
வதக 

பாை
ம்ப
ரிய 
வ
தக 

ஆள்கூறு சங்கி
லி & 
(Side) 

தூை
ம் 

சாத்ேிய
மான 
ோக்கம் 
ெிதல 

இல
குவி
ல் 
பாேி
ப்புறு
ம் 
ேன்
தம 

குறிப்பு 

01 சிறி விஐய 
சுந்தராமய  ரஜமகா 
விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 
A 

07024’03.3” 
080016’37.2” 

01+120 
(R) 
 

1.5 
Km 

மகறமு
கம்  
குகறவு 

மத்தி உைர்வு 
மற்றும் 
உகடயக்கூடிய 
பண்புகள் 

02 மயுராவதி ரஜமகா 
விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 
A 

07024’18.3” 
080016’58.0” 

01+340 
(R) 
 

700 m  மகறமு
கம்  
மத்தி  

உயர்
வு 

உைர்வு 
மற்றும் 
உகடயக்கூடிய 
பண்புகள் 

03 Pothgul விகாகர, 
Lihinigiriya 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 

07024’26.9” 
080017’18.6” 

01+700 
(R) 
 

75 m  வநரடி  
உயர்வு  

உயர்
வு  

EW கட்டுமான 
பாகதயாக 
அகமந்துள்ள 
விளிம்பு 

04 சிறி Aswaththarama 
விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 

07023’40.7” 
080019’39.3” 

06+500 
(L) 

670 m மகறமு
கம் மத்தி  

மத்தி ஓரளவிற்கு 
வகர 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 

05 Vivekarama புராைம் 
விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 

07022’58.1” 
080019’43.1” 

06+940 
(R) 

550 m மகறமு
கம் மத்தி 

மத்தி ஓரளவிற்கு 
வகர 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 

06 சிறி சரைபால 
சாகல விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 

07023’31.7” 
080020’09.8” 

07+760 
(L) 

720 m  மகறமு
கம் 
குகறவு 

கு
கற
வு 

EW  எதிர் 
பக்கத்தில் 
நிர்மாைிக்கப்ப
டும் மற்றும் 
ஓரளவிற்கு 
வகர 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 
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07 சிறி Negrodarama 
Senasanaya 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 07022’50.8” 
080020’11.7” 

07+760 
(R) 

425 m  மகறமு
கம் மத்தி  

மத்தி  புவிப்புறவியல் 
தகடககள 
பற்றாக்குகற 

08 Sambudda மந்திரிய 
மற்றும் எல்ல 
Bodiya 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C   
7°23'27.23" 
80°20'27.39" 

08+100 
(L) 

710 m  மகறமு
கம் 
குகறவு 

கு
கற
வு 

EW  எதிர் 
பக்கத்தில் 
நிர்மாைிக்கப்ப
டும் மற்றும் 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 

09 Keththarama விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 07023’03.6” 
080021’03.6” 

9+220 
(L) 

265 m மகறமு
கம் மத்தி 

மதீப்
படீு 
பசய்
யப்ப
டவவ
ண்டு
ம் 

EW  எதிர் 
பக்கத்தில் 
நிர்மாைிக்கப்ப
டும் மற்றும் 
ஓரளவிற்கு 
வகர 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 

10 சாகலவயார சிகல 
01 (கிரிஸ்துவர்) 
 

Christian 
Statue 

C 07022’36.2” 
080021’27.3” 

10+300 
(R) 

45 m  வநரடி 
உயர்வு  

உயர்
வு  

EW 
அகமந்துள்ள 
இடபிள்யூ 
கட்டுமான 
வழித்தடம் 

11 Roadside Statue 02 
(Christian)  

Christian 
Statue 

C 07022’13.2” 
080021’37.9” 

11+060 
(R) 

60 m வநரடி 
உயர்வு  

உயர்
வு  

EW 
அகமந்துள்ள 
இடபிள்யூ 
கட்டுமான 
வழித்தடம் 

12 சர்ச் (மகா பள்ளி) 

 

Christian 
Church 

C 
H 

7°22'4.26" 
80°21'38.14" 

11+200 
(R) 

285 m  மகறமு
கம் 
உயர்வு 

மதீப்
படீு 
பசய்
யப்ப
டவவ
ண்டு
ம் 

EW  எதிர் 
பக்கத்தில் 
நிர்மாைிக்கப்ப
டும் மற்றும் 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 
இல்கல 

13 Galadenikada புராைம் 
விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 

07021’52.1” 
080021’39.1” 

11+300 
(R) 

615 m மகறமு
கம் மத்தி 

மதீப்
படீு 
பசய்
யப்ப
டவவ
ண்டு
ம் 

EW  எதிர் 
பக்கத்தில் 
நிர்மாைிக்கப்ப
டும் மற்றும் 
ஓரளவிற்கு 
வகர 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 

14 தம்புள்கள 
ரஜமொ விகாகர 

 

பபௌத்த 
ஆலயம் 

C 
H 
A 

07021’11.3” 
080021’43.9” 

11+660 
(R) 

1750 
m  

மகறமு
கம் 
குகறவு 

மதீப்
படீு 
பசய்
யப்ப
டவவ
ண்டு
ம் 

EW  எதிர் 
பக்கத்தில் 
நிர்மாைிக்கப்ப
டும் மற்றும் 
புவிப்புறவியல் 
தகடகள; 
இல்கல 

15 கலபகதற இஸ்லா C 07022’23.0” 31+680 420 m மகறமு மத்தி புவிப்புறவியல் 
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i Possible impact rating valuation based on the distance from expressway and surrounded nature of geo-morphology  
ii Sensitiveness rating based on the heritage properties & their attributes and subject to change based on further assessments  
 
தாக்க மட்டம்   

 Direct (உயர்வு) – 3; மகறமுகம் உயர்வு – 2; மகறமுகம் நடுத்தரம் – 6; மகறமுகம் 
குகறவு – 4 

இலகுவில் பாதிப்பகடயும் தன்கம  
 உயர்வு – 4, நடுத்தரம் – 5; குகறவு – 2;  மதீப்படீு பசய்யப்படவவண்டும் – 4 

 
வகக 

 அகனத்து வககயான புத்த வகாயில்கள் மற்றும் சிகலகள்– 11; 
கிரிஸ்துவர்வதவாலயம் மற்றும் சிகலகள் – 3; இஸ்லாமிய பள்ளிவாசல் – 1; பிற 
கலாச்சார நிகனவு சின்னங்கள் – 1  

 

4.3. சூழலியல் தாக்கம்  

 

திட்டத்தின் கட்டுமான பிரிவு, வசமிப்பு தளம் மற்றும் பதாழிலாளி முகாம்களில், தகரயில் 
குழி பவட்டுதல் பூர்த்திபசய்தல், பாகற பவடித்தல், மற்றும் துகளயிடல் என்பன 
பபாதுவாக வதீி கட்டுமான திட்டங்களில் ஈடுபட்டு மற்ற சிவில் பகடப்புகள், 
என்பனவற்றால் சுற்றாடல் விகளவுககள ஏற்படுத்தக்கூடும்  

4.3.1.  ெிர்மாைிப்பு கட்டத்ேில் சூழலியல் ோக்கம் 

திட்டத்தின் கட்டுமான பிரிவு, வசமிப்பு தளம் மற்றும் பதாழிலாளி முகாம்களில், தகரயில் 
குழி பவட்டுதல் பூர்த்திபசய்தல், பாகற பவடித்தல், மற்றும் துகளயிடல் என்பன 
பபாதுவாக வதீி கட்டுமான திட்டங்களில் ஈடுபட்டு மற்ற சிவில் பகடப்புகள், 
என்பனவற்றால் சுற்றாடல் விகளவுககள ஏற்படுத்தக்கூடும்  

புவிக்குரிய வாழிடங்ககளப் சுற்றாடல் பாதிப்புகள் 

4.3.1.1. இயற்கக வாழ்விடங்கள் மற்றும் வசிப்பிட துண்டாக்கல் இழப்பு 
 

முன்பமாழியப்பட்ட CEP ஒரு மனிதர்கள் (முக்கியமாக விவசாய சுற்றாடல் மற்றும் வடீ்டு 
வதாட்டங்கள்) பபரிதும் அல்லது மிதமான மாற்றம் வாழ்விடங்களில் ஏற்படுகின்றது. 
முக்கிய இயற்கக வாழ்விடங்கள் அதிவவக ஆரம்ப வடிவகமப்பு வபாது தவிர்க்கப்பட 

பள்ளிவாசல்  மிய 
பள்ளி
வாசல்  

080030’55.1” (L) கம் 
உயர்வு  

தகடககள 
இல்லாகம, 
அருகிவலவய & 
ஒவர பக்கத்தில்  
EW  அகமந் 
ள்ளது 
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வவண்டும். ஆயினும், உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் காரைமாக இயற்கக புவிக்குரிய 
வாழ்விடங்கள் ஒரு கைிசமான இழப்பு. மற்றும் துண்டாக்கல் ஏற்படுகின்றது. தளங்களில் 
பசல்வழியில் துப்பரவு பசய்தல்  காரைமாக தாக்கம் ஏற்படும். சில பகுதிகளில் மிகவும் 
கடுகமயாக இருக்கும். 

விலங்கு இயக்கம் மற்றும் பிற சுற்றாடல் என்பனவற்றில் உள்ளது. இயற்கக முக்கிய 
வாழ்விடங்கள் இகடவய பகுதியில், தகடகள் இன்றி அவற்றின் உயிரியல் வதகவககள 
பூர்த்தி சுதந்திரமாக பசல்ல அனுமதிக்கும் இயற்கக இகைப்பு உயர் மட்டங்களில் 
ஏற்படும். இயற்கக இகைப்பு இரண்டு காரைங்களுக்காக முக்கியம்: 

• பல விலங்குகள் தங்கள், தினசரி பருவகால மற்றும் அடிப்பகட உயிரியல் வதகவககள 
பூர்த்தி பசய்ய பல்வவறு வாழ்விடங்கள் அடிக்கடி நகர்கின்றது 

 • பிராந்திய பமட்டா மக்கள் பராமரித்தல் மற்றும் மக்களுக்குள் உள்ளினப்பபருக்கத்திற்கு 
ஆபத்துக்ககள குகறப்பதற்கான, ககலக்கப்பட வவண்டும், 

குகறக்கப்பட்ட இயற்கக இகைப்பு மற்றும் வதீிகள் காரைமாக அதிக வன இறப்பு 
ஏற்படலாம். வகரயறுக்கப்பட்ட இயக்கங்கள், குகறந்த இனப்பபருக்க விகிதங்கள், 
இறுதியில் ஒட்டுபமாத்த குகறந்த மக்கள் பதாகக ஏற்படும். பநடுஞ்வதீி கட்டுமானத்தில் 
பவட்டுதல் மற்றும் பூர்த்தி பசய்யும் நடவடிக்கககளில் ஈடுபடுத்துகிறது. அங்கு பூர்த்தி 
நடவடிக்ககககள வதகவப்படும் இடங்களில், விலங்கு இயக்கம் என வலுவான தகடகள் 
ஏற்படும்  

4.3.1.2. மனிேனால் உருவாக்கப்பட்ட வாழ்விடங்களில் இழப்பு  
முன்பமாழியப்பட்ட CEP பபரிய விகிதம் மனிதர்கள் (முக்கியமாக விவசாய சுற்றாடல் 
மற்றும் வடீ்டுத் வதாட்டங்கள்) மூலம் பபரிதும் அல்லது மிதமான மாற்றம் பசய்யப்பட்ட 
வாழ்விடங்களில் அகமந்துள்ளது. பநல் வயல்கள், பதன்னந்வதாப்புகள், மற்ற சிறு பயிர்கள் 
வதாட்டங்களில் (உ தா. பப்பாளி, வாகழ) மற்றும் தாவர மற்றும் உயிரினங்கள் முக்கிய 
வாழ்விடங்கள் வழங்கும் வடீ்டு வதாட்டங்கள் இழக்கப்படும். கள ஆய்வுக் அடர்த்தியாக 
தாவரங்கள் வடீ்டில் வதாட்டங்கள் வசிக்கும் நாட்டிற்கு உரித்தான பறகவகள் பல்வவறு 
பதிவு பசய்யப்பட்டன.  

 

4.3.1.3. ோவை மற்றும் மண் / குப்தபகள் சபாருத்ேமற்ற அகற்றல் காைைமாக சுற்றாடல் 
பாேிப்புகள் 
இயற்கக வாழ்விடங்கள் மீது கழிவு / குப்கபகள் கவனக்குகறவாக குவிக்கும் வபாது 
வாழ்விட இழப்பு மற்றும் தரக்குகறவு ஏற்படுத்தலாம். இந்த பாதிப்பின் முக்கியத்துவம் 
மற்றும் நிகலவபறு பபாறுத்து வவறுபடலாம்,  
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4.3.1.4. சோழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் சசயற்பாடுகள் மூலம் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 
பதாழிலாளி முகாமில் தளங்கள் இருந்து குப்கபயாக, சுகாதார கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 
பகாட்டுவதால் பல பாதகமான விகளவுகள், எற்படும்.  தாவர இகசவு, மற்றும் காடுகளில் 
இருந்து விறகு வசகரிப்பு விலங்கு இனங்கள் வவட்கட என்பன பாதிப்கப எற்படுத்தும். 
திறந்தபவளிகளில் குப்கபககளக் பகாட்டுவதால் நுளம்பு, ஈக்கள் பபருகுவதுடன்  எலிகள் 
மற்றும் காகங்கள் பரவல் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிக்க முடியும். குப்கப பகாட்டுதல் காட்டு 
விலங்குகள் ஈர்க்க முடியும். பதாழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் தாக்க 
நடவடிக்கககள் கட்டுமான பிரிவு கட்டத்தில் மிதமானதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

4.3.1.5. கட்டுமான வாகனங்கள் மற்றும் அவற்றின் ெடவடிக்தகளில் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட திட்டம் கட்டுமான கட்டத்தின்வபாது கனரக இயந்திரங்கள் மற்றும் 
கட்டுமான வாகனங்கள் பயன்படுத்தும். காடுகள் வபான்று மற்றும் நீர்வாழ் / 
ஈரநிலம்வபான்ற வாழ்விடங்களில் அருகில், நுண்கமயான வாழ்விடங்களில் வபான்ற 
வாகனங்ககள கவனக்குகறவாக உட்டம்  தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் வாழ்விடங்கள் 
கடுகமயான அழிவுக்குத் ஏற்படுத்தும். மண் அழுத்துதல் மற்றும் பதாந்தரவுகள் வாகன  
தரிப்பிடம் எண்பைய் கசிவுகள் மற்றும் பராமரிப்பு பகுதிகளில் எதிர்மகற சூழியல் 
தாக்கங்கள் கட்டுமான கட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

 

4.3.1.6. சோழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் சசயற்பாடுகள் மூலம் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 
பதாழிலாளி முகாமில் தளங்கள் இருந்து குப்கபயாக, சுகாதார கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 
பகாட்டுவதால் பல பாதகமான விகளவுகள், எற்படும்.  தாவர இகசவு, மற்றும் காடுகளில் 
இருந்து விறகு வசகரிப்பு விலங்கு இனங்கள் வவட்கட என்பன பாதிப்கப எற்படுத்தும். 
திறந்தபவளிகளில் குப்கபககளக் பகாட்டுவதால் நுளம்பு, ஈக்கள் பபருகுவதுடன்  எலிகள் 
மற்றும் காகங்கள் பரவல் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிக்க முடியும். குப்கப பகாட்டுதல் காட்டு 
விலங்குகள் ஈர்க்க முடியும். பதாழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் தாக்க 
நடவடிக்கககள் கட்டுமான பிரிவு கட்டத்தில் மிதமானதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

4.3.1.7. ோவை மற்றும் மண் / குப்தபகள் சபாருத்ேமற்ற அகற்றல் காைைமாக சுற்றாடல் 
பாேிப்புகள் 
இயற்கக வாழ்விடங்கள் மீது கழிவு / குப்கபகள் கவனக்குகறவாக குவிக்கும் வபாது 
வாழ்விட இழப்பு மற்றும் தரக்குகறவு ஏற்படுத்தலாம். இந்த பாதிப்பின் முக்கியத்துவம் 
மற்றும் நிகலவபறு பபாறுத்து வவறுபடலாம்,  
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4.3.1.8. சோழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் சசயற்பாடுகள் மூலம் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 
பதாழிலாளி முகாமில் தளங்கள் இருந்து குப்கபயாக, சுகாதார கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 
பகாட்டுவதால் பல பாதகமான விகளவுகள், எற்படும்.  தாவர இகசவு, மற்றும் காடுகளில் 
இருந்து விறகு வசகரிப்பு விலங்கு இனங்கள் வவட்கட என்பன பாதிப்கப எற்படுத்தும். 
திறந்தபவளிகளில் குப்கபககளக் பகாட்டுவதால் நுளம்பு, ஈக்கள் பபருகுவதுடன்  எலிகள் 
மற்றும் காகங்கள் பரவல் அச்சுறுத்தல்கள் அதிகரிக்க முடியும். குப்கப பகாட்டுதல் காட்டு 
விலங்குகள் ஈர்க்க முடியும். பதாழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் தாக்க 
நடவடிக்கககள் கட்டுமான பிரிவு கட்டத்தில் மிதமானதுடன் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. 

4.3.1.9. வேீியில் சகால்லப்படல்   
வதீி பலி அதிவவக பநடுஞ்வதீிகள் மிக அதிகமாக கண்காைிக்கப்பட்டும் பாதகமான 
விகளவுகளில் ஒன்றாகும்.. மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் சில பாலூட்டிகள், 
(குரங்குகள், கீரி, மான், civets மற்றும் சிறிய பூகனகள்) மற்றும் ஊர்வன (பாம்புகள், 
பல்லிகள்) உள்ளன. எனினும், பநடுஞ்வதீிகள் பதாடர்புகடய பிற இடங்களில் வதீி பலி 
அனுபவத்தின்படி வநரத்துடன் குகறய முகனகின்றன, (பிரவுன் & பிரவுன் 2013). இந்த வதீி 
விபத்துக்கள் காரைமாக பகாகல பசய்யப்படுகின்ற ஆபத்கத தவிர்க்க கற்றல் விலங்குகள் 
அல்லது பகுதியில் உள்ள தனியன்கள் காரைமாக இருக்கலாம். 

ஆரம்ப பசயல்பாட்டு காலகட்டத்தில், வடீ்டு மற்றும் காட்டு விலங்குகளில்  பாதகமான 
விகளவுககள ஏற்படுத்தும், அதிவவக வாகனங்கள் ஏற்படுகிறது விலங்கு வதீி பலி 
அதிகரிப்பு இருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வடீ்டு விலங்குகள் (குறிப்பாக நாய்கள்) வதீி பலி 
ஒரு கவகல உள்ளது. இந்த தடுப்பு நடவடிக்ககககள பசயல்படுத்துவது மூலம் ஒரு 
குறுகிய கால மற்றும் பபரும்பாலும் மீளக்கூடிய தாக்கமாக உள்ளது. 

4.3.1.10. துண்டாடப்பட்ட வசிப்பிடங்களில் விலங்கு இயக்கங்கள் 
வாழ்விடங்களில் பபாருத்தமான இகைப்பு இல்கலயாயின், இது குறிப்பாக குரங்குகள், 
மான்கள், மீன்பிடி பபரிய பாலூட்டிகள் பாதிக்கும். முன்பமாழியப்பட்ட தடுப்பு 
நடவடிக்ககககள வழங்கப்படும். அதிவவக பகதயால் வாழ்விடம் பிரிக்கப்பட்டதுடன் 
விலங்கினங்கவளாடு ஒரு பிரச்சகன ஒன்றாகவவ பதாடரும் இந்த தாக்க தன்கம, 
குறிப்பிடத்தக்க குறுகிய மற்றும் நீண்ட காலமாவது.  

4.3.1.11. ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதலயில் ோக்கம்  
பதாழிலாளர் முகாம்களில் (கட்டுமான வபாது), சரியாக  சுத்திகரிக்கப்படவில்கல என்றால் 
நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள் மாசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநரடி பதாடர்பு மூலம்), ஈரல் 
அழற்சி மற்றும் பல்வவறு இகரப்கப வநாய்கள் உட்பட காலரா மற்றும் கடபாய்டுவபான்ற 
வநாய்கள் எழும். 

 பதாழிலாளர் முகாம்களில், மற்றும் சகமயலகறகளில் மற்றும் இருந்து திண்ம மற்றும் 
திரவ கழிவு அகற்றல் ஆக்சிஜன் அதிக அளவு வகாரி அல்லது காற்றில்லாத சிகதவு 
உட்படுகின்றன. இத்தககய கழிவுகள் ஆழமற்ற நிலத்தடி மாசுபடுத்த முடியும், ஆனால் 
சூழ்நிகலகள் நீண்ட கால இருக்க முடியாது. ககலக்கப்படும் திண்ம கழிவு இருந்து 
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நீர்க்கசிவு மகழ மூலமும் அயனி பரிமாற்ற வழிமுகறகள்  மூலம் மண் பமலிப்பிடப்பட 
முடியும். சாதகமான நீரியல் நிகலகமகளின் கீழ், திட கழிவு இருந்து அசுத்தமான 
நீர்க்கசிவு (leachate) திண்ம கழிவு குவிப்பின் கீவழ நிகறவுறாது மண் வழியாக நுகழந்து 
நிலத்தடி நீகர மாசுபடுத்த முடியும். 

4.3.1.12. ெீரியல்  ோக்கம்   
பதாழிலாளர் முகாம்களில் (கட்டுமான வபாது), சரியாக  சுத்திகரிக்கப்படவில்கல என்றால் 
நிலத்தடி நீர் ஆதாரங்கள் மாசுபடுத்த முடியும் (மல கழிவு வநரடி பதாடர்பு மூலம்), ஈரல் 
அழற்சி மற்றும் பல்வவறு இகரப்கப வநாய்கள் உட்பட காலரா மற்றும் கடபாய்டுவபான்ற 
வநாய்கள் எழும். 

4.3.2. துண்டாடப்பட்ட வசிப்பிடங்களில் விலங்கு இயக்கங்கள் 

 4.3.2.1. வேீியில் சகால்லப்படல்   

வதீி பலி அதிவவக பநடுஞ்வதீிகள் மிக அதிகமாக கண்காைிக்கப்பட்டும் பாதகமான 
விகளவுகளில் ஒன்றாகும்.. மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய குழுக்களில் சில பாலூட்டிகள், 
(குரங்குகள், கீரி, மான், civets மற்றும் சிறிய பூகனகள்) மற்றும் ஊர்வன (பாம்புகள், 
பல்லிகள்) உள்ளன. எனினும், பநடுஞ்வதீிகள் பதாடர்புகடய பிற இடங்களில் வதீி பலி 
அனுபவத்தின்படி வநரத்துடன் குகறய முகனகின்றன, (பிரவுன் & பிரவுன் 2013). இந்த வதீி 
விபத்துக்கள் காரைமாக பகாகல பசய்யப்படுகின்ற ஆபத்கத தவிர்க்க கற்றல் விலங்குகள் 
அல்லது பகுதியில் உள்ள தனியன்கள் காரைமாக இருக்கலாம். 

ஆரம்ப பசயல்பாட்டு காலகட்டத்தில், வடீ்டு மற்றும் காட்டு விலங்குகளில்  பாதகமான 
விகளவுககள ஏற்படுத்தும், அதிவவக வாகனங்கள் ஏற்படுகிறது விலங்கு வதீி பலி 
அதிகரிப்பு இருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வடீ்டு விலங்குகள் (குறிப்பாக நாய்கள்) வதீி பலி 
ஒரு கவகல உள்ளது. இந்த தடுப்பு நடவடிக்ககககள பசயல்படுத்துவது மூலம் ஒரு 
குறுகிய கால மற்றும் பபரும்பாலும் மீளக்கூடிய தாக்கமாக உள்ளது. 

4.3.2.2. துண்டாடப்பட்ட வசிப்பிடங்களில் விலங்கு இயக்கங்கள் 
வாழ்விடங்களில் பபாருத்தமான இகைப்பு இல்கலயாயின், இது குறிப்பாக குரங்குகள், 
மான்கள், மீன்பிடி பபரிய பாலூட்டிகள் பாதிக்கும். முன்பமாழியப்பட்ட தடுப்பு 
நடவடிக்ககககள வழங்கப்படும். அதிவவக பகதயால் வாழ்விடம் பிரிக்கப்பட்டதுடன் 
விலங்கினங்கவளாடு ஒரு பிரச்சகன ஒன்றாகவவ பதாடரும் இந்த தாக்க தன்கம, 
குறிப்பிடத்தக்க குறுகிய மற்றும் நீண்ட காலமாவது.  

4.3.2.3.  துண்டாடப்பட்ட வசிப்பிடங்களில் விலங்கு இயக்கங்கள் 
வாழ்விடங்களில் பபாருத்தமான இகைப்பு இல்கலயாயின், இது குறிப்பாக குரங்குகள், 
மான்கள், மீன்பிடி பபரிய பாலூட்டிகள் பாதிக்கும். முன்பமாழியப்பட்ட தடுப்பு 
நடவடிக்ககககள வழங்கப்படும். அதிவவக பகதயால் வாழ்விடம் பிரிக்கப்பட்டதுடன் 
விலங்கினங்கவளாடு ஒரு பிரச்சகன ஒன்றாகவவ பதாடரும் இந்த தாக்க தன்கம, 
குறிப்பிடத்தக்க குறுகிய மற்றும் நீண்ட காலமாவது.  
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4.3.2.4. காற்று ேைம், ஒலி மற்றும் அேிர்வு  மீது பாேிப்புகள் 
அதிவவக வசர்த்து வாகன வபாக்குவரத்து சத்தம் அதிர்வு என்பனவற்கற உருவாக்கும் சில 
விலங்குகள் பபாறுத்துக்பகாள்ள முடியாதுது. எனவவ, இத்தககய பாதிப்புகள் அருகில் 
வாழ்விடங்களில் நிரந்தரமாக ஏற்படுத்துவகத தவிர்க்க வவண்டும். சில வன பறகவகள் 
சத்தம் பதாந்தரவுகளுக்கு உட்படும் குறிப்பாக CEP வன பகுதிகளில் பநருக்கமாக கடந்து 
பசல்வதுகாரைமாக தாக்கம்  ஏற்படும்,. இந்த தாக்கம் இயல்பு மிதமான, நீண்ட கால 
மற்றும் திரும்பவியலாதது. 

4.3.2.5. மாசுபாடு காைைமாக சுற்றுச்சூழல் பாேிப்புகள் 
CEP இருந்து வமற்பரப்பு நீர் வழிந்வதாடி வரும் மாசுப்படுத்திகள் நீர்வாழ்வன 
இருப்பிடங்களில் நுகழவதனால் நீர்வாழ் தாவரங்கள் மற்றும் உயிரினங்கள் வாழ தரத்கத 
பாதிக்கலாம். எண்பைய் கசிகவ மாசு காரைமாக, டயர்களில் இருந்து தூசி, துகள்கள் 
மற்றும், வாகனங்கள் இருந்து கார்பன் வமானாக்கசடு பவளிவயற்றம் ஏற்படும். 

4.3.2.6.  ஆக்கிைமிப்பு ோவை பைவல் 
வதீி இருபுறமும் தாவரம் அழிக்கப்படுவதனால் இப் பகுதிகளில் ஆக்கிரமிப்பு தாவரங்களால் 
பாதிக்கப்படக்கூடும். இந்த இனங்கள் பின்னர் ஒதுக்கீடு பகுதிக்கு அப்பால் இயற்கக 
அல்லது மனித இனத்தால் உருவாகும் வாழ்விடங்களில் பரவலாம். இந்த தாக்கம் இயல்பு 
சூழ்நிகலககள பபாறுத்து, மிதமான நீண்ட கால மத்தியில், மற்றும் மீளக்கூடிய / பசய்ய 
முடியாத. 

4.3.2.7.  அழகியல் மேிப்பு ோக்கங்கள் 
தளத்தின் துப்பரவாக்கல், பவட்டி பூர்த்தி பசய்யும் நடவடிக்கககள், பசயற்கக 
கட்டகமப்புகள்,  பாலங்கள் மற்றும் பிற கான்கிரீட் கட்டகமப்புகள் நீர் நிகலகள் மீது 
மாற்றங்ககள ஏற்படுத்தும், திட்டம் பகுதியில் அழகியல் மதிப்பு பலவனீமகடயும். இந்த 
தாக்கம் காட்டுப் பகுதிகளில் மிகவும் கடுகமயானதாக இருக்கலாம். 

 
4.4. வமற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் பாதிப்புகள் 

4.4.1 ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதலயில் ோக்கம்  

 

திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல தன்கமயில் வாகன வபாக்குவரத்து ஒரு கனமான ஓட்டம் 
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவவ, இயந்திரங்கள், உபகரைங்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் (அட்டவகை 4.6 பார்க்க) சத்தம் தரப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான வாகனங்கள் 
கனரக ஓட்டம் அதிர்வுகளில்  இருந்து பவளிப்படும் அதிக சத்தம் அருகிலுள்ள பாடசாகல 
மத இடங்களில் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிரமத்திற்கு ஏற்படுத்தும். வமலும் 
வபாக்குவரத்து சத்தம் வபான்ற சதுப்பு பகுதிகளில் முக்கியமான சுற்றுச்சுற்றாடல் உயிரினம் 
மீதான ஒரு குழப்பமான விகளகவ ஏற்படுத்திவிடும். 
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முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு முக்கியமாக பநல் வயல்கள், நீர்நிகலகள், பிற வதாட்டங்களில் 
(பதன்கன, ரப்பர்) மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்களில் நாடுகளில் பபரிய தடங்கள் மூலம் 
அகமந்துள்ளது. "சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள்" வழங்கியுள்ளது வாகனங்கள் மற்றும் 
பதாழிற்சாகல இருந்து ஒலி மாசு மற்றும் அதிர்வுககள மீண்டும் இருக்கும் தகரயில் 
சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள் முக்கிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

பிரித்பதடுத்தல், ககயாளுதல் மற்றும் பபாருள் வபாக்குவரத்து சம்பந்தமான கட்டுமான 
பசயல்முகறகள் கூட சத்தம் அதிகளவில்  ஏற்படுத்தலாம். பாகறகள் பவடித்தல் குவாரி 
தளங்கள் கவகலதரும் அளவில் விகளவுககள ஏற்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சத்தம் 
ஆதாரமாக இருக்கிறது. அகரத்தல் இருந்து சத்தம் குறிப்பாக உயர் திறன் (அதாவது, 
அகரத்தல் அதிக திறன் பகாண்ட) இருந்து அதிகமாக இருக்க முடியும். வமலும், 
பஜனவரட்டர்கள், மின் துகளயிடல் சாதனம், பக்வகா, அமுக்கப்பட்ட காற்கற பலா 
சுத்தியல், பாகற பிவரக்கர்ஸ் மற்றும் குவாரி தளங்கள் வரும் ரிப்பர் கன்பன இகரச்சலில் 
கைிசமாக பங்களிக்கும். எனவவ, இது மிகவும் குவாரி தளங்கள் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
முக்கிய பகுதிகளில் குறிப்பாக குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் மத மற்றும் 
பதால்பபாருளியல் முக்கியமான இடங்களில் அருவக அகமக்க கூடாது என்று 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

பவட்டு பதாடர்புகடய மற்றும் பசயற்பாடுகள் உபகரைங்கள் மற்றும் இயந்திர அமுக்கும் 
உபகரைம்  உயர்ந்த இகரச்சல் உருவாக்கும் என அறியப்படுகிறது.. பல உபகரைங்கள் 
மற்றும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படும் வபாது பமாத்த ஒலி அழுத்த அளவுகளில் 
(எஸ்.ப.ீ) அதிகமாக இருக்கும். இவதவபால், கான்கிரீட் தூண்கள் மற்றும் பண்புகள் (அழித்து 
அல்லது இடித்து வவண்டும் என்று) பாகறகள் உகடக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன பலா 
சுத்தியல் மற்றும் வஜசிபி பக்பகாபபான்றகவ தளங்கள துப்பரவு பசய்ய பயன்படுத்தப்படும் 
பாகற கற்பாகறகள் மற்றும் உபகரைங்கள் கைிசமான இகரச்சல் அளவுகள் உருவாக்கும். 
கான்கிரீட் கலகவ மற்றும் திரள்படுத்தல் நிகலயம் கூட சில வதகவயற்ற சத்தம் மற்றும் 
அதிர்வுககள ஏற்படுத்தலாம். 

கட்டுமான வபாது இகரச்சல் அளவுகள் எந்த குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு கட்டுமான நிகல 
காலத்தில் , தற்காலிகமானதாக இருக்கும். கட்டுமான பகுதிகளில் அருகில் வசிப்பவர்கள் 
மற்றும் பதாழிலாளர்கள் பதாடர்ந்து நீண்ட வநரம் மிக அதிக இகரச்சல் அளவுகள் 
பவளிப்படும் சத்தம் தாக்கம் ஒரு நீண்ட கால விகளகவ ஏற்படுத்தும். சத்தம் புகார்கள் 
பபாதுவாக சமூகத்தில் கட்டுமான அளவிற்கு அல்லது கால எந்த பதளிவான புரிதல் 
உள்ளது குறிப்பாக, சமூகத்தில் நடவடிக்கககள் இருந்து எழுகின்றன. ஒப்பந்ததாரர் வதசிய 
கட்டுப்பாடுகளுக்கு இைக்க  நடக்கவவண்டும்.  

இந்த நிகலகம கட்டுமான தளங்கள் அருவக சத்தம் முக்கிய பபறுதல் மதிப்படீு ஆரம்ப 
கட்டத்தில் அகடயாளம் காை வவண்டிய வதகவகய எடுத்துக்காட்டுகிறது. கட்டுமான 
கட்டத்தில் கனரக கருவிகள் உருவாக்கப்படும் உயர் இகரச்சல் அளவுகள் குகறந்த அளவு 
உள்வாங்கும் பரிமாறிக்பகாள்வது பகுதிகளில் கட்டுமான கட்டத்தில் கூட பசயல்பாட்டு 
நிகல வபாது அதிக இகரச்சல் அளவுகள் அனுபவிக்கும். எனவவ சத்தம் மாதிரியிடல் 
மற்றும் CEP 2 பரிமாற்றம் பகுதிகளில் கட்டுமான நிகல பரிசீலித்து நடத்தப்பட்டது. 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 137 

4.5  திட்டத்தின் பசயல்பாட்டு நிகலயில் தாக்கம்  

திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல தன்கமயில் வாகன வபாக்குவரத்து ஒரு கனமான ஓட்டம் 
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவவ, இயந்திரங்கள், உபகரைங்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் (அட்டவகை 4.6 பார்க்க) சத்தம் தரப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான வாகனங்கள் 
கனரக ஓட்டம் அதிர்வுகளில்  இருந்து பவளிப்படும் அதிக சத்தம் அருகிலுள்ள பாடசாகல 
மத இடங்களில் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிரமத்திற்கு ஏற்படுத்தும். வமலும் 
வபாக்குவரத்து சத்தம் வபான்ற சதுப்பு பகுதிகளில் முக்கியமான சுற்றுச்சுற்றாடல் உயிரினம் 
மீதான ஒரு குழப்பமான விகளகவ ஏற்படுத்திவிடும். 

முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு முக்கியமாக பநல் வயல்கள், நீர்நிகலகள், பிற வதாட்டங்களில் 
(பதன்கன, ரப்பர்) மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்களில் நாடுகளில் பபரிய தடங்கள் மூலம் 
அகமந்துள்ளது. "சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள்" வழங்கியுள்ளது வாகனங்கள் மற்றும் 
பதாழிற்சாகல இருந்து ஒலி மாசு மற்றும் அதிர்வுககள மீண்டும் இருக்கும் தகரயில் 
சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள் முக்கிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

4.5.1 ேிட்டத்ேின் சசயல்பாட்டு ெிதலயில் ோக்கம்  

திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல தன்கமயில் வாகன வபாக்குவரத்து ஒரு கனமான ஓட்டம் 
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவவ, இயந்திரங்கள், உபகரைங்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் (அட்டவகை 4.6 பார்க்க) சத்தம் தரப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான வாகனங்கள் 
கனரக ஓட்டம் அதிர்வுகளில்  இருந்து பவளிப்படும் அதிக சத்தம் அருகிலுள்ள பாடசாகல 
மத இடங்களில் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிரமத்திற்கு ஏற்படுத்தும். வமலும் 
வபாக்குவரத்து சத்தம் வபான்ற சதுப்பு பகுதிகளில் முக்கியமான சுற்றுச்சுற்றாடல் உயிரினம் 
மீதான ஒரு குழப்பமான விகளகவ ஏற்படுத்திவிடும். 

முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு முக்கியமாக பநல் வயல்கள், நீர்நிகலகள், பிற வதாட்டங்களில் 
(பதன்கன, ரப்பர்) மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்களில் நாடுகளில் பபரிய தடங்கள் மூலம் 
அகமந்துள்ளது. "சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள்" வழங்கியுள்ளது வாகனங்கள் மற்றும் 
பதாழிற்சாகல இருந்து ஒலி மாசு மற்றும் அதிர்வுககள மீண்டும் இருக்கும் தகரயில் 
சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள் முக்கிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

பிரித்பதடுத்தல், ககயாளுதல் மற்றும் பபாருள் வபாக்குவரத்து சம்பந்தமான கட்டுமான 
பசயல்முகறகள் கூட சத்தம் அதிகளவில்  ஏற்படுத்தலாம். பாகறகள் பவடித்தல் குவாரி 
தளங்கள் கவகலதரும் அளவில் விகளவுககள ஏற்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சத்தம் 
ஆதாரமாக இருக்கிறது. அகரத்தல் இருந்து சத்தம் குறிப்பாக உயர் திறன் (அதாவது, 
அகரத்தல் அதிக திறன் பகாண்ட) இருந்து அதிகமாக இருக்க முடியும். வமலும், 
பஜனவரட்டர்கள், மின் துகளயிடல் சாதனம், பக்வகா, அமுக்கப்பட்ட காற்கற பலா 
சுத்தியல், பாகற பிவரக்கர்ஸ் மற்றும் குவாரி தளங்கள் வரும் ரிப்பர் கன்பன இகரச்சலில் 
கைிசமாக பங்களிக்கும். எனவவ, இது மிகவும் குவாரி தளங்கள் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
முக்கிய பகுதிகளில் குறிப்பாக குடியிருப்பு பகுதிகள் மற்றும் மத மற்றும் 
பதால்பபாருளியல் முக்கியமான இடங்களில் அருவக அகமக்க கூடாது என்று 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 
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4.5.2 காற்று ேைம், ஒலி மற்றும் அேிர்வு  மீது பாேிப்புகள் 

அதிவவக வசர்த்து வாகன வபாக்குவரத்து சத்தம் அதிர்வு என்பனவற்கற உருவாக்கும் சில 
விலங்குகள் பபாறுத்துக்பகாள்ள முடியாதுது. எனவவ, இத்தககய பாதிப்புகள் அருகில் 
வாழ்விடங்களில் நிரந்தரமாக ஏற்படுத்துவகத தவிர்க்க வவண்டும். சில வன பறகவகள் 
சத்தம் பதாந்தரவுகளுக்கு உட்படும் குறிப்பாக CEP வன பகுதிகளில் பநருக்கமாக கடந்து 
பசல்வதுகாரைமாக தாக்கம்  ஏற்படும்,. இந்த தாக்கம் இயல்பு மிதமான, நீண்ட கால 
மற்றும் திரும்பவியலாதது. 

4.5.3. மண் பிரித்சேடுத்ேல் மற்றும் கட்டுமான சபாருள் தபாக்குவைத்து 
மற்றும் அகற்றல் காைைமாக பாேிப்புகள் 
அட்டவகை 4.6. இல் பிரித்பதடுத்தல் மற்றும் பபாருள் வபாக்குவரத்து ஈடுபடுத்தப்படும் 
நடவடிக்கககள் சில கட்டுமானப் பகுதியின்வபாது எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்களின் 
சுருக்கத்கத அளிக்கிறது. 

அட்டவகை 4.5: கட்டுமானப் பகுதியின்வபாது எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாக்கங்களின் 

நடவடிக்கக பாதிக்கும் நடவடிக்கக காரைிகள் குறிப்புகள் 

கட்டுமானப் பபாருள், 

சுரண்டல், ககயாளுதல் 
மற்றும் வசமிப்பு 

முகறயற்ற ககயாளுதல் மற்றும் 
கட்டுமான பபாருள் வசமிப்பு; உதா 
தார் மற்றும் சிபமண்ட், மைல், 

கிறவல் 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 
பிரச்சிகனகள் மகழ காலங்களில் 
குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன, ஆனால் 
விகளவுகள் தற்காலிகமானகவ 

தள துப்பரவு மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 
மற்றும் படிவுகள், முதலியன 
உருவாகும் 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 
பிரச்சிகனகள் மகழ காலங்களில் 
குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன, ஆனால் 
விகளவுகள் தற்காலிகமானகவ 

பவட்டி பூர்த்தி பசய்யும் 
நடவடிக்கககள் 

மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 
மற்றும் படிவுகள், முதலியன 
உருவாகும் 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 
பிரச்சிகனகள் மகழ காலங்களில் 
முக்கியமானகவயாக உள்ளன 

அகழ் பகுதி மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 
மற்றும் படிவுகள், முதலியன 
உருவாகும் 

கழிவகற்றல் மகழ பபய்யும் வபாது, 

நீவராட்டத்தினால் குப்கபகள் 
மற்றும் படிவுகள், முதலியன 
உருவாகும் 

பாலங்கள், மதகுகள் 
கட்டுமானம் 

ரன் ஆஃப் மகழ நாட்களில் 

கட்டுமான பபாருள் சிந்திவிடும் 
விகளவு 

கலங்கியநிகல மற்றும் வண்ை 
பிரச்சிகனகள் குறிப்பிடத்தக்க 
உள்ளன, ஆனால் விகளவுகள் 
தற்காலிகமானகவ 
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நடவடிக்கக பாதிக்கும் நடவடிக்கக காரைிகள் குறிப்புகள் 

கான்கிரீட் நிகலயம் மகழ பபய்யும் வபாது, எண்பைய் 
கசிவுகள் மற்றும் மாசு (ரன்-ஆஃப் 
என) 
இயந்திரங்கள் சுத்தம் கழுவுதல் 

விகளவுகள் (நடவடிக்ககககள 
எடுக்கும் வகர), தற்காலிகமாக 
குறிப்பிடத்தக்கதாக உள்ளன 

பமன்கமயான 
இயற்கககய ரசித்தல் 
ககள நாசினி பிவயாகம் 

அதிர்பவண் மற்றும் பயன்பாடு 
அளகவ 

நீவராட்டமும் மற்றும் மாசுகள் 
ஊடுருவலின் 

இதுவபான்ற இரசாயன பபரிய 
அளவிலான பயன்பாடு திட்டம் 
வமற்பகாள்ளப்படுகிறது என்றால் 
OCPs நிகறந்த பூச்சிக்பகால்லிகள், 

அடடா கூட கன உவலாகங்கள் 
விண்ைப்ப ஒரு தீவிர அக்ககற 
இருக்க முடியும் 

திட்டமிடப்படாத 
நடவடிக்கககள் 

வவகல காரைமாக 
இடம்பபயர்ந்துள்ளவர்களின் 
அதற்கான கழிப்பிட வசதி 
மற்றும் திண்மக் கழிவு 
அகற்றுதல் வசதிகள் அல்லது 
உள்கட்டகமப்பு வபாதாகம 

கட்டுமான பிரிவு கால எதிர்பாராத 
நிகழ்வுகளால் நீண்டகாலமாக 
வந்தால் குறிப்பிடத்தக்கதாக 
இருக்கும் 

 

4.6. காற்று தரம், ஒலி மற்றும் அதிர்வு  மீது பாதிப்புகள் 

 

4.6.1   ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல தன்கமயில் வாகன வபாக்குவரத்து ஒரு கனமான ஓட்டம் 
இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவவ, இயந்திரங்கள், உபகரைங்கள் மற்றும் 
இயந்திரங்கள் (அட்டவகை 4.6 பார்க்க) சத்தம் தரப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான வாகனங்கள் 
கனரக ஓட்டம் அதிர்வுகளில்  இருந்து பவளிப்படும் அதிக சத்தம் அருகிலுள்ள பாடசாகல 
மத இடங்களில் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் சிரமத்திற்கு ஏற்படுத்தும். வமலும் 
வபாக்குவரத்து சத்தம் வபான்ற சதுப்பு பகுதிகளில் முக்கியமான சுற்றுச்சுற்றாடல் உயிரினம் 
மீதான ஒரு குழப்பமான விகளகவ ஏற்படுத்திவிடும். 

முன்பமாழியப்பட்ட சுவடு முக்கியமாக பநல் வயல்கள், நீர்நிகலகள், பிற வதாட்டங்களில் 
(பதன்கன, ரப்பர்) மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்களில் நாடுகளில் பபரிய தடங்கள் மூலம் 
அகமந்துள்ளது. பிரிவு 1 வழிகளானது, பிரிவு 2 மற்றும் CEP பிரிவு 4 இன் முதல் துண்டு 
நகர்ப்புறமாகவும் நில பகுதிகளில் உள்ள அகமந்துள்ளது. பிரிவு 3.2.7 "சத்தம் மற்றும் 
அதிர்வு நிகலகள்" வழங்கியுள்ளது வாகனங்கள் மற்றும் பதாழிற்சாகல இருந்து ஒலி மாசு 
மற்றும் அதிர்வுககள மீண்டும் இருக்கும் தகரயில் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு நிகலகள் 
முக்கிய ஆதாரங்கள் உள்ளன. 

 
Leq = Loe + 10 log (N/ST) + 10 log (15 / d)1+ a + Ds – 13 
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Leq (hr) total = 10 log [10Leq cars/10 + 10 Leq buses/10 + 10 Leq trucks/10] 

 
அட்டவதை 4.6 : 2016 இல் சவவ்தவறு தவகத்ேில் சத்ேம் மாசு 

 அம்தபபுஸ்ஸ-தேவாலகம சங்கிலி (AWDT is 3480) 
வாகன வதக தவகம் (km/hr) 

70 80 90 100 120 
 
கார்கள் மற்றும் வபருந்துகள் - 
Leq(hr) 

 
65.7 

 
65.1 

 
64.6 

 
64.2 

 
63.4 

 
டிரக்குகள் அல்லது வர்த்தக 
வாகனங்கள் - Leq(hr) 

65.2 64.7 64.1 63.7 62.9 

 
பமாத்த Leq 

 
68. 5 

 
67.9 

 
67.4 

 
66.9 

 
66.1 

தேவாலகம-றம்புக்கை சங்கிலி (AWDT is 2560) 
வாகன வதக தவகம் (km/hr) 

70 80 90 100 120 
 
கார்கள் மற்றும் வபருந்துகள் - 
Leq(hr) 

 
64.3 

 
63.8 

 
63.3 

 
62.8 

 
62.0 

 
டிரக்குகள் அல்லது வர்த்தக 
வாகனங்கள் - Leq(hr) 

 
63.9 

 
63.3 

 
62.8 

 
62.3 

 
61.5 

 
பமாத்த Leq 

 
67.1 

 
66.5 

 
66.0 

 
65.6 

 
64.8 

றம்புக்கை-கலசகேற சங்கிலி (AWDT is 2580) 
வாகன வதக தவகம் (km/hr) 

70 80 90 100 120 
 
கார்கள் மற்றும் வபருந்துகள் - 
Leq(hr) 

 
64.5 

 
63.9 

 
63.4 

 
62.9 

 
62.1 

 
டிரக்குகள் அல்லது வர்த்தக 
வாகனங்கள் - Leq(hr) 

 
63.9 

 
63.4 

 
62.8 

 
62.4 

 
61.6 

 
பமாத்த Leq 

 
67.2 

 
66.6 

 
66.1 

 
65.7 

 
64.9 

Leq values are calculated considering a distance of 15 m from the centre line, of the traffic , 
AWDT= Average Weekday Daily Traffic 
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அட்டவகை 4.7 : 2036 இல் பவவ்வவறு வவகத்தில் சத்தம் மாசு 

 அம்தபபுஸ்ஸ-தேவாலகம சங்கிலி (AWDT is 13,530) 
வாகன வதக தவகம் (km/hr) 

70 80 90 100 120 
 
கார்கள் மற்றும் வபருந்துகள் - Leq(hr) 

 
70.8 

 
70.2 

 
69.7 

 
69.3 

 
68.5 

 
டிரக்குகள் அல்லது வர்த்தக 
வாகனங்கள் - Leq(hr) 

71.5 70.9 70.4 69.9 69.2 

 
பமாத்த Leq 

 
74.2 

 
73.6 

 
73.1 

 
72.6 

 
71.9 

தேவாலகம-றம்புக்கை சங்கிலி (AWDT is 10,850) 
வாகன வதக தவகம் (km/hr) 

70 80 90 100 120 
 
கார்கள் மற்றும் வபருந்துகள் - Leq(hr) 

 
69.9 

 
69.3 

 
68.8 

 
68.3 

 
67.5 

 
டிரக்குகள் அல்லது வர்த்தக 
வாகனங்கள் - Leq(hr) 

70.5 69.9 69.5 68.9 68.2 

 
பமாத்த Leq 

 
73.2 

 
72.7 

 
72.1 

 
71.7 

 
70.9 

றம்புக்கை-கலசகேற சங்கிலி (AWDT is 11,460) 
வாகன வதக தவகம் (km/hr) 

70 80 90 100 120 
 
கார்கள் மற்றும் வபருந்துகள் - Leq(hr) 

 
70.1 

 
69.5 

 
69.0 

 
68.6 

 
67.8 

 
டிரக்குகள் அல்லது வர்த்தக 
வாகனங்கள் - Leq(hr) 

70.8 70.2 69.7 69.2 68.4 

 
பமாத்த Leq 

 
73.5 

 
72.9 

 
72.4 

 
71.9 

 
71.1 
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அட்டவகை 4.8 : பநடுஞ்வதீியில் வபாக்குவரத்து பநரிசல், அபமரிக்கா ஃபபடரல் கெவவ 
சங்கத்தின் கீழ் வபாக்குவரத்து துகற (FHWA) அதிகபட்ச அனுமதிக்கப்பட்ட அல்லது 
வடிவகமப்பு பசய்யப்பட்ட இகரச்சல் அளவுகள் 

FHWA (USA) காைி 
வதக படி 

Leq or L10 விளக்கம் குறிப்புகள் 

A 60dB(A) (exterior) இது நிலங்கள் 
அகமதி மற்றும் 
அகமதியான மிகவும் 
முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்தகவ மற்றும் 
முக்கிய பபாது 
வதகவகய எங்வக 
அந்த குைங்கள் 
பாதுகாப்பதற்கான 
அவசியம் பகுதியில் 
அதன் வநாக்கம் 
பதாடர்ந்து வசகவ 
பசய்ய இருந்தால் 

வநாக்கம் 

Siyambalangamuwa மற்றும் 
Galwatikanda என வன 

இகைப்பு 

B 70 dB(A) (exterior) 55 
dB(A) interior 

சுற்றுலா பகுதிகளில், 

பபாழுதுவபாக்கு 
பகுதிகளில், விகளயாட்டு 
கமதானங்கள், பசயலில் 
விகளயாட்டு பகுதியில், 

பூங்காக்கள், 

குடியிருப்புகள், விடுதிகள், 

வொட்டல்கள், பள்ளிகள், 

வதவாலயங்கள், 

நூலகங்கள் மற்றும் 
மருத்துவமகனகள் 

உதாரைம் 2 
பரிமாற்றுகின்ற மற்றும் 
பிஸியாக அருகிலுள்ள 

பகுதிகளில் உள்ளன. பிற 
பகுதிகள், அம்வபபுஸ்ஸ- 

Kurunegela வதீி (A6 
மற்றும் வதீி; குறுக்கு 
புள்ளி), Deyawadiwala-

Pitawala வதீி (N240117 
மற்றும் E156971), 

றம்புக்கை- Katupitiya 

வதீிககளப் பிரிக்கும், 

Dombemada- றம்புக்கை- 
குருநாகல் வதீி / குறுக்கு 
புள்ளி (N242106 மற்றும் 

E153556), அத் 27 + 675 கிமீ 
(Pubbiliya), Kotawella 

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் 
(அத் 14 + 350 கிமீ), ஸ்ரீ 
பகாண்டு பறப்வப மகா 
வித்தியாலயத்தில் 

வதீி ஸ்ரீ மகா Pirivena (அத் 
17 + 050 கி.மீ.), Wataraka 

மகா வித்தியாலயத்தில் 
(அத் 21 + 200 கி.மீ.), 
கலபகதற மத்திய 

கல்லூரி (அத் 31 + 560 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 143 

FHWA (USA) காைி 
வதக படி 

Leq or L10 விளக்கம் குறிப்புகள் 

கிமீ), Galabawa மகா 
வித்தியாலயத்தில் (அத் 

26 + 200 கி.மீ.) மற்றும் 
Kaamawa Dombemada 

கனிஷ்ட வித்தியாலயம் 
( அத் 8 500 கிமீ). 3 

மருத்துவமகனகளில் 
(Bhikshu Wattauwa, சுகாதார 

அகமச்சு மற்றும் 
மாவட்ட கவத்தியவதீி, 

கலபகதற) மற்றும் 
Galagedera நீதவான் 

நீதிமன்றத்தில் பகாண்ட 
வமலும் Galadegera 

பரிமாறிக்பகாள்வது 

 

வமவல பள்ளிகள் 
சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 
வதசிய சுற்றுச்சூழல் 
(ஒலி கட்டுப்பாட்டுச்) 
விதிகள் .1 1996 படி 

மிகவும் அகமதியாக 
மண்டலங்கள் என்று 
விவரித்தார் முடியும் 

என்று குறிப்பு 

C 75 dB(A) (exterior) வளர்ந்த நாடுகளில், 

பண்புகள் அல்லது 
நடவடிக்கககள் A 

அல்லது B 

வசர்க்கப்படவில்கல 

- 

D No Limit வளர்ச்சி அகடயாத 
நிலங்கள் 

இது வபான்ற பநல் 
வயல்கள் விவசாய 

நிலங்களில் அடங்கும் 
(உதாரைமாக, அத் 2 400 

கி.மீ., அத் 12 + 100, அத் 16 

+ 000 கி.மீ., அத், 25 + 740 

கி.மீ. மற்றும் Galwetihena 

பநல் வயல்கள்; N242322 

மற்றும் E152853) 

 (Source: Weiner and Mathews, 2012) 

4.6.2   அருகிலுள்ள குடிதயற்றங்கள் மற்றும் வாழ்விடங்களில் இதைச்சல் 
மற்றும் அேிர்வு சோல்தல 

அருகிலுள்ள கட்டகமப்புகளில் திட்டம் பயன்படும் என்று கட்டுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் 
உபகரைங்கள் (வநரடி பாதகமான விகளவுகள்) குறிப்பிடத்தக்க சத்தம் மற்றும் அதிர்வு 
தூண்டி வசத்த்கத ஏற்படுத்தும்.  பவட்டும் சாதனம்  மற்றும் ரிப்பர்ஸ் சுற்றியுள்ள 
சமூகத்திற்கு சத்தம் குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரங்களாக ஆக முடியும். 
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திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல 

கட்டுமான வபாது, துப்பரவு ,பவடிப்புகள் மற்றும் குவாரி நடவடிக்கககள், பவட்டும் 
நடவடிக்கககள் பூர்த்தி மற்றும் விதி வவகல என்பன வளிவகலயத்தில் தூசி 
பவளியிடப்படும். பூமி வவகல நடவடிக்கககள் தீர்வு மற்றும் சுரண்டுகின்ற நடவடிக்கககள் 
தூசி அதிக அளவில் பவளியிடப்படும். துப்பரவு அசய்யும் பகுதிகளில் மற்றும் கட்டுமான 
தளங்கள் அருகில் விவசாய நிலங்களில் பாதிப்பு இருக்கலாம். அதிகப்படியான தூசு 
அளகவ பவளிப்பாடு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் வாழும்  மக்களுக்கு சுவாச வநாய் பதாற்ற 
வழிவகுக்கும். 

தாவர அகற்றுதல் காற்று தரம் ஒரு பாதகமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
மரங்கள் (பதன்கன மற்றும் ரப்பர் மரங்ககளயும் உட்பட) அகற்றப்படும். தகரயில் கவர் 
மற்றும் தாவர அகற்றுதல் காற்று மாசு முதன்கம ஆதாரமாக உள்ளது மற்றும் உலக 
பவப்பமயமாதல் பங்களிக்க முடியும். 

கட்டுமான இயந்திரங்கள் இருந்து பவளியாகும் பவளியாகும் CO 2, SOX மற்றும் இல்கலX  
வாயுக்கள், உள்ளூர் காற்று தர சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். மாசு  அளவுககள உபகரைங்கள் 
நிகல பபாறுத்தும் இது உபகரைங்களின், எரிபபாருள் நுகர்வு மற்றும் எரிப்பு திறன் 
பயன்படுத்தப்படும், வகக மற்றும் அளவு வபான்ற பல காரைிககள பபாறுத்து மாறுபடும். 

நிலக்கீல் நிகலயம், கான்கிரீட் பதாகுதி கலந்து தாவரங்கள் மற்றும் பநாறுக்கி நிகலயம் 
பசயன்முகற வளிமண்டலத்திற்கு தூசி மற்றும் பிற தீப்பபாறிகள் பவளியிடும். சீபமந்து 
கபகள் எரியும், கழிவு பதாழிலாளர் முகாம்களில் வாகன சர்வஸீ் வமலும் பவளியிடும் 
வாயுக்கள், புகக மற்றும் தூசி காற்று மாசு உருவாக்கப்படும். 

E(CO) = 1,031 x q x  v-
0.795 x 10-4 

இங்கு; 

 1.   COபவளியடீ்டில் E (CO )   (g/m) 

 2.   q ஒரு மைிவநரத்தில் வாகன ஒட்டம் 

 3.   v சராசரி வவகம் 

அட்டவதை 4.9 : 2016 சவவ்தவறு தவகத்ேில் CO மாசு 

Interchange Traffic fகுகறவு 
per hr 

CO emissions in g at different வவகம்s (km/hr) 

70 100 120 

அம்வபபுஸ்ஸ- வதவாலகம 145 0.510 0.384 0.332 
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வதவாலகம- றம்புக்கை 107 0.377 0.284 0.245 

றம்புக்கை- கலபகதற 108 0.380 0.286 0.248 

 

அட்டவதை 4.10 : 2036  சவவ்தவறு தவகத்ேில் CO மாசு 

Interchange Traffic fகுகறவு per 
hr 

CO emissions in g at different வவகம்s (km/hr) 
70 100 120 

அம்வபபுஸ்ஸ- வதவாலகம 564 1.98 1.49 1.29 
வதவாலகம- றம்புக்கை 452 1.59 1.20 1.04 
றம்புக்கை- கலபகதற 678 2.39 1.80 1.55 

 

திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல 

கட்டுமான வபாது, துப்பரவு ,பவடிப்புகள் மற்றும் குவாரி நடவடிக்கககள், பவட்டும் 
நடவடிக்கககள் பூர்த்தி மற்றும் விதி வவகல என்பன வளிவகலயத்தில் தூசி 
பவளியிடப்படும். பூமி வவகல நடவடிக்கககள் தீர்வு மற்றும் சுரண்டுகின்ற நடவடிக்கககள் 
தூசி அதிக அளவில் பவளியிடப்படும். துப்பரவு அசய்யும் பகுதிகளில் மற்றும் கட்டுமான 
தளங்கள் அருகில் விவசாய நிலங்களில் பாதிப்பு இருக்கலாம். அதிகப்படியான தூசு 
அளகவ பவளிப்பாடு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் வாழும்  மக்களுக்கு சுவாச வநாய் பதாற்ற 
வழிவகுக்கும். 

தாவர அகற்றுதல் காற்று தரம் ஒரு பாதகமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
மரங்கள் (பதன்கன மற்றும் ரப்பர் மரங்ககளயும் உட்பட) அகற்றப்படும். தகரயில் கவர் 
மற்றும் தாவர அகற்றுதல் காற்று மாசு முதன்கம ஆதாரமாக உள்ளது மற்றும் உலக 
பவப்பமயமாதல் பங்களிக்க முடியும். 

கட்டுமான இயந்திரங்கள் இருந்து பவளியாகும் பவளியாகும் CO 2, SOX மற்றும் இல்கலX  
வாயுக்கள், உள்ளூர் காற்று தர சீரழிவுக்கு வழிவகுக்கும். மாசு  அளவுககள உபகரைங்கள் 
நிகல பபாறுத்தும் இது உபகரைங்களின், எரிபபாருள் நுகர்வு மற்றும் எரிப்பு திறன் 
பயன்படுத்தப்படும், வகக மற்றும் அளவு வபான்ற பல காரைிககள பபாறுத்து மாறுபடும். 

நிலக்கீல் நிகலயம், கான்கிரீட் பதாகுதி கலந்து தாவரங்கள் மற்றும் பநாறுக்கி நிகலயம் 
பசயன்முகற வளிமண்டலத்திற்கு தூசி மற்றும் பிற தீப்பபாறிகள் பவளியிடும். சீபமந்து 
கபகள் எரியும், கழிவு பதாழிலாளர் முகாம்களில் வாகன சர்வஸீ் வமலும் பவளியிடும் 
வாயுக்கள், புகக மற்றும் தூசி காற்று மாசு உருவாக்கப்படும். 

4.7. ஏகனய சமூக சுற்றாடல் பாதிப்புக்கள் 

4.7.1. ேிட்டத்ேின் கட்டுமான ெிதல 

கட்டுமான வபாது, துப்பரவு ,பவடிப்புகள் மற்றும் குவாரி நடவடிக்கககள், பவட்டும் 
நடவடிக்கககள் பூர்த்தி மற்றும் விதி வவகல என்பன வளிவகலயத்தில் தூசி 
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பவளியிடப்படும். பூமி வவகல நடவடிக்கககள் தீர்வு மற்றும் சுரண்டுகின்ற நடவடிக்கககள் 
தூசி அதிக அளவில் பவளியிடப்படும். துப்பரவு அசய்யும் பகுதிகளில் மற்றும் கட்டுமான 
தளங்கள் அருகில் விவசாய நிலங்களில் பாதிப்பு இருக்கலாம். அதிகப்படியான தூசு 
அளகவ பவளிப்பாடு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் வாழும்  மக்களுக்கு சுவாச வநாய் பதாற்ற 
வழிவகுக்கும். 

தாவர அகற்றுதல் காற்று தரம் ஒரு பாதகமான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. 
மரங்கள் (பதன்கன மற்றும் ரப்பர் மரங்ககளயும் உட்பட) அகற்றப்படும். தகரயில் கவர் 
மற்றும் தாவர அகற்றுதல் காற்று மாசு முதன்கம ஆதாரமாக உள்ளது மற்றும் உலக 
பவப்பமயமாதல் பங்களிக்க முடியும். 

4.7.2. ேிடீர் சத்ேம் மற்றும் அேிர்வு 

பயன்படுத்தும் படட்டவனட்டர்கள் மற்றும் கடனகமட் துகளகள் சார்ஜ் பவடித்தல் / gelignite 
வதாட்டாக்ககள (காரைமாக அதிக உச்ச நிகலகள்) அருகில் உள்ள வடீுககள வசதம் 
ஏற்படலாம். எறிபபாருள்கள் பதாழிலாளர்கள், அருகில் இருக்கும் வடீுகள் மற்றும் 

குடியிருப்பாளர்கள் ஒரு பபௌதீக தீங்காக முடியும். Ch 47 + 040 கி.மீ. Walasகுளம் / Ketigana 

பகுதியில் சில வடீுகள் உயர் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு மூலம் பாதிக்கப்படும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும் பவடித்தல் சூடான மற்றும் பகாந்தளிப்பான நிகலயில் 
வமற்பகாள்ளப்பட்டால் பவடித்தல் பின்னர் நுண்துகள் தூசி உட்படுத்தப் படலாம். அருகில் 
உள்ள குளம் வரப்புகளில் (தற்வபாது சிகதவகடந்துள்ளது) அதிக PPVs (படம் 4.9 பார்க்க) 
வமலும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும். 

பாலங்கள் / வமம்பாலங்கள் அங்கு முக்கிய பபற்றகவயாக காைப்படுகின்றன பின்வரும் 
இடங்களில் குறிப்பாக குவியல் பகடப்புகளின் சத்தம் மற்றும் உயர் அதிர்வு 
உட்படுத்தப்படலாம். இந்த பசயல்முகற அருகிலுள்ள குடியிருப்பாளர்களுக்கு இகடயூறு 
ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது.  

4.7.3. ையில்பாதேயில் ோக்கம் 

உத்வதசிக்கப்பட்ட CEP பிரிவு சில இடங்களில் இலங்கக புககயிரத திகைக்கள  இரயில் 
பாகதககள கடக்க வவண்டும். இடங்களின் விபரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிவவக பாகத 
பாலம் மற்றும் வதீி வாராவதி கட்டகமப்புகள் இந்த இடங்களில் கடந்து பசல்ல 
வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

திட்டத்தின் கட்டுமான நிகல 

விழும் பபாருட்கள் மற்றும் கட்டுமான பபாருள் ரயில்பாகதயில் பநருக்கமாக வபணுதல் 
ரயில்கள் பயைிகள் மற்றும் ரயில்கள் இயக்கம் மற்றும் ரயில்கள் பாதுகாப்கப பாதிக்கும். 
இந்த பிரிவுகள் பமதுவாக பசல்ல எதிர்பார்க்கப்படுகிறது  இதனால் ரயில் பயைிகளிடம் 
தாமதங்கள் ஏற்படும். ரயில் தடங்கள் குப்கபகள் விழும். இத்தககய குப்கபகள் விழுந்து 
ரயில்கள் வசதப்படுத்தும் மற்றும் பபாருட்கள் மற்றும் பயைிகள் பாதுகாப்பு பாதிக்கும். 
வமாசமான நிகலகமகளின் கீழ் குப்கபகள் வபான்றகவ ரயில்பாகதயிகன தடுக்க 
முடியும். 
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அத்ேியாயம் 5: உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள ேைிப்பு ெடவடிக்தககள் 

5.1. புவியகமப்பியல் மற்றும் மைல் மீது தாக்கத்கத தவிர்க்க உத்வதசிக்கப்ட்ட 
தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககள் 

 துகளயிடல் மூலம் நிலத்தடி புவியியல் நிகலகள் குறித்த விசாரகை அவசியம். 
துகளயிடல் ஜிவயாபடக்னிகல் பபாறியாளர் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகுதியில் 
சாத்தியமான அடித்தள ராக் வகர பசய்ய வவண்டும். 

 சுரங்கப்பாகத கட்டுமானத்துக்கு முன்  விபரமான வமற்பரப்பில் மற்றும் கட்டகமப்பு 
புவியியல்  மாதிரியிடல் அவசியம். பலவனீமான மண்டலங்ககள அகடயாளம் 
பபாருட்டு குகடவு வபாது சுரங்கம் மாதிரியிடல்  பசய்யப்படும். 

 பகுதியில் பல்வவறு வககயான நிலத்தடி விசாரகைக்கு பின்னர் குகடவு 
சாத்தியங்கள் பரிசீலிக்கப்படும். 

 கட்டிட கட்டகமப்புகள், வமற்பரப்பில் சாய்வு வதால்விகள் மற்றும் நில சப்சிடன்ஸ் 
பாதுகாக்கும் பபாருட்டு பூமியின் அதிர்வுககள குகறக்கும் சாத்தியமான 
சுரங்கப்பாகத நிர்மாைிப்கப ககடப்பிடித்தல் 

 கள அவதானிப்புகள் படி திட்டமிடப்பட்டுள்ள சுரங்கங்க பிரிவுகள் மிக 
பமன்கமயான தகர வழியாக நிர்மாைிக்கப்படும் என்று குறிப்பிட முடியும். 
எனவவ, எந்த குகடவு முன், நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கம பராமரிக்கும் பபாருட்டு, 

பமன்கமயான தகர சரியான சிபமண்ட் கூழ் ஏற்றம் பயன்படுத்துவதன் மூலம் 
கடினமாக்க வவண்டும். வமலும், நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கமயிகன பராமரிக்கும் 
பபாருட்டு சுரங்கங்கள் சீரகமப்பு கண்காைிப்பின் கீழ் பசய்யப்பட வவண்டும். 

 இதற்கும்வமலாக, குகடவின் வபாது வமற்பரப்பு மண் வதால்விகள் ஏற்படலாம் என 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவவ பபாருத்தமான சாய்வு உறுதித்தன்கம முகறககள 
பலவனீமான பகுதிகளில் குகடவுக்கு முன் ஈடுபடுத்தப்படும். 

 வமலும், குகடவுககள முன்பமாழியப்பட்ட விதி மாற்றுதல்கள் மூலம் தவிர்க்க 
முடியும். குறிப்பாக உத்வதச சுரங்கப்பாகத 2 ஒரு தனிகமப்படுத்தப்பட்ட மகலயில் 
உள்ளது இதகன  முன்பமாழியப்பட்ட விதிகய சற்று மாற்றுவதால் மூலம் 
தவிர்க்கப்பட முடியும்.. 

 சுரங்கம் கட்டுமானம் சுரங்கப்பாகத அச்சில் உள்ள தாவரபதாகுதியில் ஒரு 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். பகுதியில் நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கம பராமரிக்க வவண்டும். 

 சுரங்கங்கள் குழி கட்டத்தின்வபாது பிபிவி குகறக்கும் எந்த எளிய வழிகளும் 
இல்கல. ஒரு டிபிஎம் இன் கட்டர் தகல குகறத்தல், அல்லது முகத்தில் உந்துதல் 
குகறக்கும். ஆனால் அதிர்வு தாக்கங்கள் கண்டிப்பாக கண்காைிக்கப்பட வவண்டும். 

 வதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) மற்றும் புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் 
பைியகம் (GSMB) மூலம் பகாடுக்கப்பட்ட ஆவலாசகனகளின் படி, விவரம் புவியியல் 
மற்றும் கட்டகமப்பு வமப்பிங் மற்றும் ஜிவயாபடக்னிகல் விசாரகை 
வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முக்கிய பகுதிகளில் பசய்ய வவண்டும். 

 நிலச்சரிவு தீங்கு உத்வதச விதி பநடுகிலும் NBRO சந்வதகிக்கப்படும் நிலச்சரிவு 
இடங்களில் பரிந்துகரகள் படி பசய்யப்படவவண்டும். விடுத்த வவண்டுவகாகள கீழ் 
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NBRO பகாடுத்த வதகவயான பரிந்துகரககள இறுதி வடிவகமத்தல் கட்டத்தில் 
வசர்த்துக்பகாள்ளப்பட வவண்டும்  

 விபரமான வடிவகமத்தல் ஒப்பந்த காரரினால் பசய்யப்படும் மற்றும் விரிவான 
நிலவியல் மற்றும் ஜிவயாபடக்னிகல் விசாரகை பசய்யப்படும் வடிவகமத்தல் 
முன் நிலச்சரிவு பகுதியில் சந்வதகிக்கப்படும் இடங்களில் வதீி பவட்டுக்கள், குகடவு 
பகுதிகளில் விவரமான ஆய்வு பசய்யப்பட வவண்டும். 

 NBRO, GSMB நிபுைர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் அைி உதவியுடன் முக்கியமான 
இடங்களில் கட்டிட காலம் கட்டப்பட்ட பிறகு ஆர்டிஏவில் கண்காைிப்பு 
பசய்யப்படவவண்டும் 

 பபரும்பாலான உத்வதசிக்கப்பட் விதி பவட்டுக்கள் மகல சாய்வில்பசல்கின்றது 
எனவவ, இது சாய்வு உறுதித்தன்கம முகறககள பசயல்படுத்த வவண்டும். 

 NBRO மற்றும் GSMB ஆவலாசகனககள படி, சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் விதி 
பவட்டுக்கள் சாய்வு வமல் பகுதிகளில் இருந்து முன் கால் பகுதி வநாக்கி பதாடங்க 
வவண்டும். ஒரு பபாருத்தமான சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் முகற விரிவான 
ஜிவயாபடக்னிகல் ஆய்வு பின்னர் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன.  

 மிகவும் பபாருத்தமான சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் முகறகள் ஜிவயாபடக்னிகல் 
விசாரகை அடிப்பகடயில் நிபுைர்கள் கருத்துக்கள் படி வதர்வு பசய்யப்படும். அதிக 
ஆபத்துமிக்க சாத்தியமான இயற்கக நிலச்சரிவு இடங்களில் ஸ்திரத்தன்கம ஆய்வு 
பசய்யப்படும். 

 சுரங்கம் கட்டுமானம் சுரங்கப்பாகத அச்சில் உள்ள தாவரபதாகுதியில் ஒரு 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். பகுதியில் நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கம பராமரிக்க வவண்டும். 

 சுரங்கங்கள் குழி கட்டத்தின்வபாது பிபிவி குகறக்கும் எந்த எளிய வழிகளும் 
இல்கல. ஒரு டிபிஎம் இன் கட்டர் தகல குகறத்தல், அல்லது முகத்தில் உந்துதல் 
குகறக்கும். ஆனால் அதிர்வு தாக்கங்கள் கண்டிப்பாக கண்காைிக்கப்பட வவண்டும். 

 வதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) மற்றும் புவியியல் மற்றும் சுரங்கப் 
பைியகம் (GSMB) மூலம் பகாடுக்கப்பட்ட ஆவலாசகனகளின் படி, விவரம் புவியியல் 
மற்றும் கட்டகமப்பு வமப்பிங் மற்றும் ஜிவயாபடக்னிகல் விசாரகை 
வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட முக்கிய பகுதிகளில் பசய்ய வவண்டும். 

 நிலச்சரிவு தீங்கு உத்வதச விதி பநடுகிலும் NBRO சந்வதகிக்கப்படும் நிலச்சரிவு 
இடங்களில் பரிந்துகரகள் படி பசய்யப்படவவண்டும். விடுத்த வவண்டுவகாகள கீழ் 
NBRO பகாடுத்த வதகவயான பரிந்துகரககள இறுதி வடிவகமத்தல் கட்டத்தில் 
வசர்த்துக்பகாள்ளப்பட வவண்டும்  

 விபரமான வடிவகமத்தல் ஒப்பந்த காரரினால் பசய்யப்படும் மற்றும் விரிவான 
நிலவியல் மற்றும் ஜிவயாபடக்னிகல் விசாரகை பசய்யப்படும் வடிவகமத்தல் 
முன் நிலச்சரிவு பகுதியில் சந்வதகிக்கப்படும் இடங்களில் வதீி பவட்டுக்கள், குகடவு 
பகுதிகளில் விவரமான ஆய்வு பசய்யப்பட வவண்டும். 

 NBRO, GSMB நிபுைர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் அைி உதவியுடன் முக்கியமான 
இடங்களில் கட்டிட காலம் கட்டப்பட்ட பிறகு ஆர்டிஏவில் கண்காைிப்பு 
பசய்யப்படவவண்டும் 
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 பபரும்பாலான உத்வதசிக்கப்பட் விதி பவட்டுக்கள் மகல சாய்வில்பசல்கின்றது 
எனவவ, இது சாய்வு உறுதித்தன்கம முகறககள பசயல்படுத்த வவண்டும். 

 NBRO மற்றும் GSMB ஆவலாசகனககள படி, சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் விதி 
பவட்டுக்கள் சாய்வு வமல் பகுதிகளில் இருந்து முன் கால் பகுதி வநாக்கி பதாடங்க 
வவண்டும். ஒரு பபாருத்தமான சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் முகற விரிவான 
ஜிவயாபடக்னிகல் ஆய்வு பின்னர் வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளன.  

 மிகவும் பபாருத்தமான சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் முகறகள் ஜிவயாபடக்னிகல் 
விசாரகை அடிப்பகடயில் நிபுைர்கள் கருத்துக்கள் படி வதர்வு பசய்யப்படும். அதிக 
ஆபத்துமிக்க சாத்தியமான இயற்கக நிலச்சரிவு இடங்களில் ஸ்திரத்தன்கம ஆய்வு 
பசய்யப்படும். 

5.2. நீரியல் தாக்கத்கத தவிர்க்க உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் 

5.2.1 கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது 

கட்டுமான கட்டத்ேின் தபாது 

1. முகறயற்ற வடிகால் மற்றும் அது ஒரு வராட்டிலிருந்து எங்வக முன்பமாழியப்பட்ட வதீி 
அப்ஸ்ட்ரீம் பகுதியில் தண்ைரீ் லாக்கிங், வடிவகமப்பு மூலம் குகறக்க முடியும். 
ஏரிக்ககரயிலிருந்து கால் வசர்த்து கபலக்டர் வடிகால்கள், ஒழுங்காக கவக்கப்படும், 
மதகுகள் சீரகமக்கப்பட்டது மற்றும் திறம்பட வராட்டிலிருந்து கீழ்நிகல பக்க ஓட்டம் 
அனுப்ப முடியும் கால்வாய்கள் விட்டு வழிவகுக்கும். 

2. வதீி வடிவகமப்பு பவள்ள நிகழ்வு, வடிவகமப்பு மூலம் அகடய முடியும், இது 
அளவுகள் அழிக்க வபாதுமானதாக.பாலங்கள், மதகுகள் திறப்பு அளவுகள் சுதந்திரமாக எந்த 
கூடுதல் எஃப்ளக்ஸ் இல்லாமல் வதீியின் மறுபக்கம் பவள்ள ஓட்டம் அனுப்ப வபாதுமான 
அளவு அதிகமாக இருக்க வவண்டும். 

3. மற்றும் உத்வதச வதீி, அகனத்து வதீி வமற்பரப்பில் வடிகால், பவட்டு சரிவுகளில் மூலம் 
வடிகால் சுற்றி தண்ைரீ் வசகரிப்பு தவிர்க்க, embankments கீவழ வடிகால், பசன்டர் சராசரி 
வடிகால்கள், கால் வடிகால்கள் வடிகால் இருந்து வடிகால், வமல்நிகல பாலங்கள் 
வபான்றவற்கற இருந்து வடிகால் ஒழுங்காக இகைக்கப்பட வவண்டும்  

5.2.2 சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின் தபாது  

1 உத்வதச வதீி . மற்றும்  அதகன சுற்றியுள்ள பிரவதசத்தில் நீர் வசகரிப்பதகன தவிர்க்க, 
அகனத்து வதீி வமற்பரப்பிலும் வடிகால் பாகதகள், பவட்டு சரிவுகளில் வடிகால் 
வடிகால்கள், கால் வடிகால்கள் முதலியன சரியாக பராமரிக்க வவண்டும். 

2. நீர் வதங்காமல் அவ்வப்வபாது ஒட்டம் தகடயின்றி பசல்வதற்கு மதகுகள் 
பராமரிக்கப்படு வதனால் பவள்ளம் மட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 

3. ஸ்ட்ரீம் திகச தவிர்க்கப்பட முடியாது. அரிப்பு மற்றும் படிவு மூலம், ஸ்ட்ரீம் புதிய 
திருப்புதல் மூலம் சரிப்படுத்த இருக்கலாம். சில சந்தர்ப்பங்களில் இந்த 
சீர்பபாருந்தப்பண்ணுவதும் அவத அடுத்தடுத்த பகுதி பாதகமான தாக்கங்கள் ஏற்படுத்தும். 
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எங்வக முடியும் ஸ்ட்ரீம் மாற்றுவழிககளச் வதகவ பாலங்கள் பயன்படுத்தி அல்லது 
குழாய் பிரிவுகள் வழியாக வடிவகமப்பு கட்டத்தில் தவிர்க்கப்பட முடியாது. 

4. வயல்களில் அகனத்து நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் மற்றும் வடிகால் கால்வாய்கள் 
கால்வாய்கள் படுக்ககயில் நிகலககள பகாண்ட பபாருத்தமான கவிழ் அளவுககளக் 
பகாண்டு மதகுகள் முன்பமாழியப்பட்ட வதீி முழுவதும் பதாடர அனுமதிக்கப்பட 
மாட்டாது. வழங்கப்படும்  

5. வபகழச் சிறுபாலம் அகலம் ஒரு சிறிய நீர்ப்பாசனக் கால்வாய் மிகவும் அதிகமாக 
இருப்பின், ஒரு குறுகிய பள்ளத்தில் பாசன மற்றும் சாதாரை வடிகால் பாய்மங்கள் 
வபகழச் சிறுபாலம் படுக்ககயில் அகலம் உள்ள பசய்யப்படும். இந்த காரைமாக பரந்த 
பாலம் அகலம் ஓட்டம் வவகங்கள் குகறப்பு தவிர்க்க வவண்டும்,  

6. ஒரு குறுகிய பள்ளத்தில் பாசன மற்றும் சாதாரை வடிகால் பாய்மங்கள் வபகழச் 
சிறுபாலம் படுக்ககயில் அகலம் உள்ள பசய்யப்படும். இந்த காரைமாக பரந்த பாலம் 
அகலம் ஓட்டம் வவகங்கள் குகறப்பு தவிர்க்க வவண்டும் எனவவ வண்டல் தடுக்கும். 
பாசன கால்வாய்கள் பதாடர்வதற்கான மதகுகளினதும் டிகசன்ஸ் நீர்ப்பாசனப் 
பபாறியியலாளரான சம்மதத்துடன், விவசாய வசகவகள் அதிகாரி மற்றும் / அல்லது 
பதாடர்புகடய விவசாய அகமப்புக்கள் பசய்யப்படும். 

7. கபலட் வதீிக்கு தற்காலிக சிறுபாலங்கள், பாலங்கள் பவள்ளம் வடிந்வதாடும் வககயில் 
வடிவகமக்கப்படும். கபலட் வதீிக்கு மதகுகள் வழங்கப்பமாவிட்டால் பவள்ளத்தால்  
உகடந்து விடும். 

8. அருகிலுள்ள நீர் நிகலக கள அகடயும் கழுவும் பபாருட்கள் காரைமாக 
வசற்றுத்தன்கம அதிகரிக்கும். வறட்சி காலங்களில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் வவகல 
வதர்ந்பதடுப்பதன் மூலம், தளர்வான மண் உள்ளடக்கிய, எண்பைய், எரிபபாருள், கிரீஸ், 
தார், சிபமண்ட் முதலியன மகழ நாட்களில் கலப்பது தவிர்க்கப்படும். 

9. வதீியின்  10+850 km to 11+400 km, 11+900 km to 12+700 km, 13+650 km to 13+850 km 
and 14+100 km to 14+700 km, பிரிவுகளில் , மதகுகள் மூலம் பவள்ளம் கைிசமாக 
குகறக்கப்படும்.  பநல் வயல்கள் பசங்குத்தான நிலப்பரப்பில் அகமந்துள்ளதால் கடந்த 
காலத்தில் பவள்ளம் ஏற்பட்டதாக பதிவு இல்கல. எனவவ பவள்ளம் எற்படுவதற்கான 
சாத்தியமான இல்கல 

5.2. சமூக- கலாச்சார தாக்கங்ககள தவிர்க்க உத்வதசிக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கககள் 

சமூக தாக்கங்ககள குகறத்தலானது இத்திட்டத்தின் மிகவும் முக்கியமான பகுதியாக 
அகமகின்றது. திட்ட அமுலாக்கல் காரைமாக மக்களின் குடியிருப்புகள் மற்றும் அரச 
அகமப்புகள் காைப்படும் பல்வவறு நிலப்பகுதிகள் ஆக்கிரமிக்கப்படுகின்றன. இவ் அதிவவக 
பாகதயானது முழு நாட்டின் நன்கம கருதி அகமக்கப்படுகின்றது. இவ் வதசிய 
வநாக்கங்கள் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தினகர மீளக் குடியமர்த்தல் மற்றும் மக்களின் 
சுமூகமான வாழ்கவ உறுதிப்படுத்தல் வபான்ற பசயற்பாடுகளின் மூலமாக 
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முளுகமயாக்ப்படும். திட்டத்தினால் சமூகத்தினருக்கு மற்றும் மாவட்டத்துக்கு ஏற்படும் 
நன்கமகள் குறித்து பாதிக்கப்பட்ட கிராமிய சமூகத்தினருக்கு விளக்கமளிக்கப்படும். 
ஆனால், பாதகமான சமூக –பபாருளாதார தாக்கங்கள் குறித்து, அரசு எவ்வாறு 
பிரச்சகனககள தீர்க்க முற்படும் என்பது குறித்த விளக்கத்திகன வழங்குவதன் மூலமாக 
திருப்திப்படுத்தப்படும். தற்பபாழுது திட்டத்தினால் ஏற்படும் தாக்கத்திலிருந்து சமூக – 
பபாருளாதார சவால்ககள மீளகமப்பது பதாடர்பில் அதிக கவனம் பசலுத்தப்படும். இகவ 
முகறப்பாடுகள் மற்றும் இழப்புகள் ஆகியவற்றிகன நிவர்த்தி பசய்யும் வககயில்  நான்கு 
பிரதான முகறகமகள் முன்கவக்கப்பட்டுள்ளன. 1. அவர்களின் பசாத்துகள், வாழ்வாதாரம் 
மற்றும் வியாபாரம் பதாடர்பில் அதியுயர் சந்கதப்பபறுமதியிகன கமயமாக பகாண்டு 
நஷ்டஈடுகள் தீர்மானிக்கப்படும். 2. வழங்கப்படும் நஷ்ட ஈடானது, தற்வபாகதய நவனீ 
தரத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர்களின் சமூக பபாருளாதார வாழ்விகன மீளகமத்தல், இதில் 
தமது உரிகம பதாடர்பில் சட்ட ரீதியான பிரச்சகனகள் மற்றும் தமது நிகலயான 
இடங்களில் இருக்கும் வபாதான வித்தியாசம் ஆகியவற்றிகன தவிர்த்தல் அவசியமாகும். 3. 
அவர்களுக்கு பரீட்சயமான புவி அகமப்பியல் பகுதிகளில் அமர்த்துவதன் மூலமாக 
குடுபங்களுக்கிகடயிலான பதாடர்புகள் மற்றும் வியாபாரங்கள் 4. சிறிய பதாழிற்பாடு 
மற்றும் நிர்வாக கட்டகமப்பு ஆகியவற்றுடன் PAP யின் முகறப்பாடுககள தீர்ப்பதற்கான 
ஊழியர்கள் ஆகிவயார் பதாடர்பில் உத்தரவாதம் வழங்கப்படும். இகவ மக்களின் அறிவு 
மற்றும் திட்டத்தினால் ஏற்படும் தாக்கம், அவற்றிகன தைிப்பதற்கு வமற்பகாள்ளப்படும் 
தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககள் வபான்றவற்றினாலாகும். இதற்கான உரிகம 
வழங்குதல் பின்னிகைப்பு 5.1 இல் உள்ளது. 

5.2.1. குடிதயற்றங்கள் ோக்கத்தே ேவிர்க்கும் வழிமுதறகள் 
குடியிருப்புக்கள் மீது பாதகமான விகளவுககள தவிர்க்க மக்கள் பரிந்துகரத்து, மற்றும் 
அவர்களுகடய கருத்துக்கு மதிப்பளித்தல் காரைமாக  அதிவவக பாகத தாக்கம் 
குகறக்கப்படும். குறிப்பாக, பபளத்த விகாகரகளின், ஆயுர்வவத மருத்துவர்களின் தனியார் 
மருத்துவ கமயங்கள், வொட்டல் உரிகமயாளர்கள் எந்தவிதமான தகடயும் இன்றி 
தங்கள், குடியிருப்பு மத மற்றும் வைிக பைிககள பதாடர அனுமதிக்கப்படும்.  

அது வபான்ற வதகவகளுக்கு பதிலளிக்க,  முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத 
பதாடர்பான  அகனத்து வகள்விகளும் கருத்திற் பகாள்ளப்பட்டு பாதகமான விகளவுககள 
தவிர்க்க  சாத்தியமான வழிமுகறகள் ககடப்பிடிக்கப்படும். வதீி வடிவகமப்பு திருத்தங்கள் 
வபான்றகவ பசய்வது சிரமமானது தவறான புரிதகல தவிர்க்க பசயற்திட்டம் வடிவகமப்பு 
பதாழில்நுட்ப அம்ச அடிப்பகடயில் குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு பதரியப்படுத்த வவண்டும். வதீி 
இடங்களுக்கு பசல்வாக்குகடய அரசியல்வாதிகளுடன் கலந்துகரயாடப்பட்டது. 
முன்பமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் தற்வபாகதய பாகத, அகமப்பின் முக்கியத்துவத்கத 
சுட்டிக்காட்டப்பட்டது. 

முன்பமாழியப்பட்ட வதீி வடிவகமப்பில் சாத்தியமான திருத்தங்ககள பசய்த பின்னர், 
பதாடர்புகடய சட்ட விதிகள் அத்துடன் சர்வவதச அளவில் ஒப்புக்பகாண்ட தரங்கள் 
என்பன  எதிர்மகற சமூக தாக்கங்கள் தைிப்பதற்கான நடவடிக்ககககள எடுக்க வவண்டும் 
அபிவிருத்தி திட்டங்கள். குறிப்பாக, 1950 ஆம் ஆண்டு நில சுவிகரிப்பு சட்டம் (LAA) மற்றும் 
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அடுத்தடுத்த திருத்தங்கள் மற்றும் 20 ஜனவரி 2009 வததியிடப்பட்ட  வர்த்தமானி இல.1585 / 
7  ஒழுங்குவிதிகள், 1935 வததியிடப்பட்ட காைி அபிவிருத்தி கட்டகளச் சட்டம், 1947 
ஆண்டின் 8ம் இல அரச காைிகள் கட்டகளச் சட்டம், 22 (1871) பரிந்துகரப்பு கட்டகளச் 
சட்டம்,  1981 ஆம் ஆண்டு வமற்பகாள்ளப்பட்ட 73 ம் இல வதீி அபிவிருத்தி அதிகாரசகபச் 
சட்டம், 1980 ம்  ஆண்டின் .47ம் இல மற்றும் பின்னர் திருத்தப்பட்ட 1988 ஆம் ஆண்டின் 
56ம் இல வதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் சட்டம் மற்றும் இலங்கக வதசிய தன்னார்வமற்ற 
மீளக்குடியமர்த்தல் பகாள்ககயின் (NIRP), வர்த்தமானி அறிவித்தல் இல .858 / 23 பபப்ரவரி  
1995, வன கட்டகளச் சட்டம், 1939-ன் ஏகழ சட்ட கட்டகளச் இல 30, 1959 பநற்காைிச் 
சட்டம் No.01 14, கமநல வசகவகள் 1979, பதாழிலாளர் சட்டங்கள், சட்டங்கள் பபண்கள், 
குழந்கதகள் மற்றும் இகளஞர்கள் பதாடர்பான சட்டம், மற்றும் இலங்கக மகாவலி 
அதிகார வகபயின் 1979 சட்டத்தின் இல .23 பசயற்திட்டம் என்பனவற்றின் படி 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அதிகபட்சமான நீதி உறுதிபசய்யப்படும். 

 

சர்வவதச தரங்கள் மற்றும் வழிமுகறககள பபாறுத்தவகர, பசயற்திட்டத்தில்,  ஏற்படும் 
எதிர்மகறயான தாக்கத்கத ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் பாதுகாப்பு பகாள்கக அறிக்கக 
அடிப்பகடயில் ஈடு பசய்யலாம் மற்றும் குகறக்கலாம்.  அதன்படி, வதீி இலங்கக 
அபிவிருத்தி அதிகார சகப (ஆர்டிஏ) குகறககள தீர்ப்பதற்கான முகறயிகன குகறககள 
தீர்ப்பதற்கான குழுக்கள் (GRC) பதாடர்புகடய மற்றும் பரிந்துகரக்கப்படும் நுட்பத்கத 
ககடப்பிடிக்கும்.  

. திட்ட முகாகமத்துவ அலகு (PMU) வமற்பார்கவயில் பசயற்திட்டத்தின் மதிப்படீு மற்றும் 
ஒட்டுபமாத்த கண்காைிப்பு என்பனவற்கற பசயல்படுத்தம் முக்கிய அங்கமாக உள்ளது. 
பால் சமச்சீர்கமகய சிறப்பாக திட்டத்தின் குகறககள தீர்ப்பதற்கான பபாறிமுகற 
பதாடர்பான முடிவுககள எடுக்க ஒரு உலகளாவிய பகாள்ககயிகன வலியுறுத்தி உள்ளது. 

5.2.2. குடும்பங்கதள மீளக் குடியமர்த்ேலால் ஏற்படும் ோக்கங்கதள 
ேவிர்க்கும் ெடவடிக்தக  

குடியிருப்பு மற்றும் அலுவலக மீள்குடிவயற்றம்  காரைமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக 
வாழ்வின் சமநிகலயில் ஒரு வித்தியாசமான மாற்றத்திகன  பகாண்டுவருவதுடன் அவத 
நிகலக்கு குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மீள்குடியமர்த்தல் இந்த பசயற்திட்டம் மிக 
முக்கியமான ஒரு புதிய வதகவயாக எழுகிறது.. பசயற்திட்டத்தினால் 857 வடீுகள் மற்றும் 
நிறுவனங்கள் நிரந்தர மீள்குடிவயற்றம் பசய்யப்பட வவண்டியதுடன் 115 க்கும் வமற்பட்ட 
குடும்பங்களின் தற்காலிக மீள்குடிவயற்றம்  பசய்தல் வதகவப்படுகிறது. 

பசயற்திட்டத்தின் மீள்குடிவயற்றம் காரயமாக பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் குகறககள 
தீர்ப்பதற்கான நுட்பம் திட்ட முகாகமத்துவம் பிரிவு மூலம் சிறப்பாக வமற்பகாள்ளப்படும். 
சட்ட வதகவகளுக்கு இைக்க  குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் நிரந்தர மற்றும் 
தற்காலிக மீள்குடிவயற்றம் இரண்டிற்கும் ஒரு விரிவான மீள்குடிவயற்ற பசயற்திட்டம் (RAP) 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது . RAP இடம்பபயர்ந்த குடும்பங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் 
மீள்குடிவயற்ற திட்டத்தில் அகனத்து பிரச்சிகனகளும் சமூக தாக்கங்கள் குகறப்பதற்கான 
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நடவடிக்கககள் மற்றும் இழப்படீு வழங்குவதற்கான வதகவயான அகனத்து 
நடவடிக்கககளும் பரிந்துகரக்கப்பட்டுள்ளது. 

 மீள்குடிவயற்றம் நடவடிக்கககளின் அனுமதியில் குடும்ப உறுப்பினர்கள் முரண்பட்ட 
வகாரிக்கககள், ஒருவருக்பகாருவர் எதிராக மகனவி, பபற்வறார், தாத்தா பாட்டி மற்றும் 
குழந்கதகள் மற்றும் வமாசடி வநாக்கங்கள் மற்றும் பாகுபாடு வபான்ற அகனத்தும் 
கருத்தில் பகாள்ளப்பட்டு உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த கருத்து அடிப்பகடயில் நிதி 
இழப்படீ்டுத் பதாகககள், புதிய குடிவயற்றங்கள் மற்றும் பிற பபாருள் மானியங்கள் 
வழங்களில் குகறககள தீர்ப்பதற்கான ஒரு பதாகுப்பு உரிகம உள்ளது. குடும்பங்களில் 
ஒன்று அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட உறுப்பினர்கள் மற்றவர்களின் சார்பாக வதான்றி  
குடும்பத்தின் பசாத்துக்களின் உரிகமகய, குடும்பத்தின் அகனத்து சார்ந்தவர்கள் 
குகறககள தீர்ப்பதற்கான தங்கள் எதிர்கால பாதுகாப்பிற்கான பபாறிமுகறகய கைக்கில் 
எடுத்து பகாள்ளப்பட்து. ஒரு குடும்ப கமயம் இழப்படீு பசலுத்தும் முகற இந்த 
வநாக்கத்திற்காக ஆர்டிஏவினால் ஏற்றுக்க்பகாள்ளப்பட்து. 

 

PAPs பபரும்பாவலார் தங்கள் சமூகங்கள் வாழும் அவத பகுதியில் குடிவயற்றுவதற்கான 
முக்கியத்துவத்கத வலியுறுத்தினர். தற்வபாகதய குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அருவக 
அகமந்துள்ள மீள்குடிவயற்ற நிலங்கள் புதிய வடீுகள் மற்றும் இதர நிறுவனங்கள் மற்றும் 
அத்தககய மீளக்குடியமர்வதற்கு அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளதுடன்  சமூக பபாருளாதார 
உறவுகள் மற்றும் பிற பதாழில்கள் என்பன இச் பசயற்திட்டம் மூலம் குகறந்த தடங்கல் 
பதாடர்வகத குகறக்க இக் காைிகள் சுவிகரிக்கப்பட்டது.. 

நிலம் சுவிகரிப்பு உத்வதச பசயற்திட்டம் முன்நிபந்தகனயாக, (நிரந்தர மற்றும் தற்காலிக) 
மீள்குடிவயற்றம் கட்டுமான நடவடிக்கககள் துவங்குவதற்கு முன்னர் நிகறவகடயும் 
மீள்குடிவயற்றத்துக்கு வதகவயான  நிலம் சுவிகரிப்பு முகறகள் மற்றும் நிகலகமகள், 
மீள்குடிவயற்ற திட்டத்தில் மக்ககள நம்பிக்கக பகாள்ள அகனத்து முயற்சிககள பசய்ய 
வவண்டும், அகனத்து இழப்படீு பதாகுப்பு, நிலம் காலி வநரம், பண்புகள் மற்றும் அதிகார 
துண்டித்தல் மற்றும் பபாருட்ககள அகற்றுதலுக்கு வபாதுமான காலம் பகாடுக்கப்படும்.  . 
நிலம் சுவிகரிப்பு மற்றும் காலி பசய்தல் சட்ட ஒப்பந்தங்கள் PAPs  எதிர்பாராத நகடமுகற 
சிக்கல்கள் உருவாகுதகல தவிர்த்தல் மிகவும் முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும்.  

 வடீுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் என்பனவற்றின் தற்காலிக மீள்குடிவயற்றம் கட்டுமான 
பைிகள் காலத்தில்  பபாது பாதுகாப்பு மற்றும் வாழ்வாதாரங்ககள பாதுகாக்க  
நகடமுகறகள் எடுக்கப்படும். எனவவ தற்காலிக மீள்குடிவயற்றம், மீள்குடிவயற்றம் 
ஆரம்பம், மீள்குடிவயற்றம்,  தன்கம PAPs  க்கு முன்கூட்டிவய அறிவிக்கப்படும்.  
பசயற்திட்டத்தின் தாக்கம் நிகழ்தகவு சரியான காலத்திற்கு PAPs பதரிவிக்க வவண்டும். 
இத்தககய இடமாற்றங்கள் PAPs  புத்திரர்களின் கல்வி, சிறப்பு வதகவகள. மற்றும் 
பாதுகாப்பு குடும்பங்களுடன் ஐக்கியத்துடன் மக்கள் நல்வாழ்கவ இகடயூறின்றி வாழ 
வழிவயற்படுத்தப்படும். 
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5.2.3. . ெிலம் சுவிகரிப்பு பாேிப்புகதள ேவிர்க்கும் வழிமுதறகள் 
பசயற்திட்டம் பகுதியில் பாதிக்கப்படும் விகலமதிப்பற்ற குடியிருப்பு மற்றும் விவசாயக் 
காைி அகனத்து PAPs  க்கும் ககயகப்படுத்தல் காரைமாக அவர்களுக்கு ஒரு பாதகமான 
சமூக தாக்கம் உள்ளது. எனவவ பசயற்திட்டத்திற்காக  நிரந்தரமாக மற்றும் தற்காலிக 
பயன்பாட்டிற்காக நில சுவிகரிப்பு பசய்யும் வபாது எற்படும் குகறககள தீர்ப்பதற்கான 
பபாறிமுகற சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு இைக்கமாக நிகறவவற்றப்படும்.   

நிலம் சுவிகரிப்பு பசய்ககயின் பின்னர் ஏற்டும் சிக்கல்ககள தவிர்க்க சரியான எல்கல 
வகரயகற மற்றும் சட்ட ஆவைம் என்பன நன்கு வடிவகமக்கப்பட்ட திட்டத்தின் படி 
நிகறவவற்றப்படும். இத்தககய நில உரிகமயாளர் நிலம் மற்றும் கட்டகமப்புகள் மற்றும் 
அவர்கள் மீதமுள்ள பகுதியின் புதிய எல்கலககள முழுகமயாக பதரியும் படி 
பசய்யப்படும். 

 

சுவகீரிக்கப்படுகின்ற காைியின் எஞ்சிய பகுதிகய பாதுகாப்கப பசயற்திட்டத்தின் நிலம் 
ககயகப்படுத்தல் பபாறிமுகறகய உத்தரவாதம் பசயதல் வவண்டும். இப் பகுதிகள் 
குறிப்பாக, கட்டுமான பைியில், முன்பனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககள ஒவர வநரத்தில் 
முடிந்த வகர மண் அரிப்பு, நிலம் சரிவு, பவள்ளப்பபருக்கு, வசறு பசறிவு, மீதமுள்ள 
பகுதிககள நீவராகடகள், நில பிளவுகள் மற்றும் எதிர்பாராத வபரழிவுகள் என்பனவற்கற 
ஏற்படுத்தலாம். இத்தககய பசயற்திட்டத்தில் மீதமுள்ள பகுதிகளில் வாழும் மக்களில் ஒரு 
பாதகமான தாக்கம் இருக்கலாம். பசயற்திட்டம் இது வபான்ற வசதங்கள் மற்றும் 
விபத்துக்களுக்கு பகாடுக்கப்படும்  

5.2.3.3. மாற்றல் பசலவு 

பாதிக்கப்பட்ட நிலங்கள், கட்டகமப்புகள், மற்றும் பிற பண்புகள் என்பனவற்றுவதற்கு 
வதகவயான மாற்றல் பசலவு இழப்படீ்டு பதாகக அளவு மற்றும் தரம் என்பனவற்றுக்கு 
ஏற்றவாறு பகாடுக்கப்படும். மற்றும் PAPs மீட்படடுத்த பபாருட்ககள தக்ககவத்து பகாள்ள 
அனுமதிக்கப்பட வவண்டும். மூங்கில்கள், இகலகள் பகாண்டிருந்த (Katumati) அல்லது cadjan 
குடிகச உரிகமயாளர்களுக்கு இழப்படீ்டுத் பதாகககளுக்கும் வமலாக  பைம் 
வழங்கப்பட்டும். 

5.2.3.4. ேனியார் காைிகளில் ேற்காலிக பயன்படுத்ேல் 
 பபாருட்கள், கழிவு அகற்றல், வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள், முதலியன பார்க்கிங் 
குவிக்கும், பபாருட்கள் குழி உட்பட பல்வவறு வநாக்கங்களுக்காக வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட 
இடங்களில் தனியார் காைிககள தற்காலிக சுவிகரிப்பு  பசய்ய வதகவப்படுகிறது 
ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் PMU  ஆகியன நில உரிகமயாளர்களுடன் தற்காலிக 
சுவிகரிப்புக்கான ஒப்பந்த. அப்படிப்பட்ட (1) தங்கும் காலம், (2) அளவு மற்றும் இழப்படீு 
அடிப்பகடயில் பரஸ்பரம், ஒப்பு வவண்டும் (3) ஏற்படும் மற்ற வசதங்கள் தற்காலிக 
சுவிகரிப்பு காலம் பபாருள் இழப்புகள் இழப்படீு, (4) இழப்படீு பண்புகள் மற்றும் 
பதாந்தரவுகள், (5) இழப்படீ்டுத் பதாகக அதிர்பவண், (6) புனர்வாழ்வு மற்றும் மறுசீரகமப்பு 
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நடவடிக்ககககள, (7) சுவிகரிப்பு காலத்தில் பயன்பாட்டு கட்டைத்திற்காக நிகலநிறுத்த 
நிகலகமகள், மற்றும் (8) பசாத்து திரும்பிய நிகலகமகள் ஒப்பந்தம் பசய்யப்படும். 

5.2.3.5. சுவிகரிக்கப்படும் சசாத்துக்களுக்கான விகிேங்கள் ேரீ்மானித்ேல் 
சுவிகரிக்கப்படும் பசாத்துக்களுக்கான நஷ்டஈடு பதாடர்புகடய நிலவும் சந்கத விகிதங்கள் 
கைக்கீடு பயன்படுத்தப்பட்டு மதிப்படீுபசய்யப்படும் பண்புகள் மாற்று பசலவு வழங்கல் 
அவசியமானது. வதசிய சுயமற்ற மீளக்குடியமர்த்தல் பகாள்ககயின் (NIRP) மற்றும் உலக 
வங்கி சுயமற்ற மீளக்குடியமர்த்தல் பகாள்ககயின் (உலக வங்கியின் IRP), படி கட்டாயமாக 
PAPs இழந்த பசாத்துக்களுக்கு பதிலாக வபாதுமான நஷ்டஈட்டு பதாகக வழங்கப்படும். 
எனவவ பசயற்திட்டம் பதாடர்புகடய விகிதங்கள் தீர்மானிப்பதில் GRM மற்றும் ஏகனய 
வழிமுகறகளில் கவனம் பசலுத்தப்படும். 

5.2.3.6. பாேிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு  சிறப்பு தேதவகள் 
5.2.6 பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளாடி, பாதிக்கப்படக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு 
பபண்தலகமயிலான குடும்பங்கள், வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு, மாற்றுத் திறனாளிகள், 
வறுகம வகாட்டிற்கு கீவழ வாழும் மக்கள் சிறப்பு வதகவககள உரித்தாகும். அவர்கள் ஒரு 
சிறப்பு மானியம் பபற உரிகமயுண்டு. அவர்களுக்கு கூடுதலாக வடீ்டு ஒன்றுக்கு ரூ  15000 
மற்ற இழப்படீுககள தவிர வழங்கப்படும்.. PMU சமூக பைி ஒரு முகறயான பயிற்சி 
சிறப்பு சமூக பதாழிலாளர்கள் உதவியுடன் பவற்றிகரமான மீள்குடிவயற்ற உதவிகள் 
பசய்யப்படும். சிறப்பு உதவி வதகவ குடும்பங்கள் அகடயாளம் காைப்பட்டு மீள்குடிவயற்ற 
பசயல்முகற நலனுக்காக வவகல பசய்யப்படும். வமலும், PMU , PAPs நல்வாழ்கவ 
வழங்கல் DSD அளவில் வதசிய அளவிலான நிறுவனங்கள், வவகல பசய்யும். 

5.2.3.7. குடியிருப்தபார் சாகுபடி உரிதமகள் (செற்காைிச் சட்டத்ேின் கீழ்) 
முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பாகத மனித குடிவயற்றங்ககள தவிர்க்கும் வநாக்கத்துடன் 
அது ஒரு கைிசமான நீளம்த்திற்கு மூன்று மாவட்டங்களில் உள்ள பநல் நிலங்ககள 
வநரடியாக பயைிக்க வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளில் பநல்வயலில் ஒரு 
பாதகமான தாக்கத்கத உண்டுபண்ணும். வயல் காைி நில உரிகமயாளர்கள் அத்துடன் 
குத்தககக்கு பபற்ற மக்கள் பயிரிட்டு வருகின்றனர். 1958 பநல் காைிகளின் சட்டம், 
உரிகமயாளர்களுக்கு குத்தககதார பநல் விவசாயிகளின் உரிகமகளின் பாதுகாக்கிறது 
அறுவகட பசய்ய பரிந்துகரக்கப்படும். அவர்கள் வயல் காைிகளில் ஈட்டப்படும் 
வருமானத்தவல வாழ்ந்து வருகின்றனர். பநல் நிலங்ககள குறிப்பிட்ட சட்டத்தின் மூலம் 
மற்றும் பிற பதாடர்புகடய சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு, குத்தகக விவசாயிகள் இழப்படீு 
பகாடுக்கப்படும். 

5.2.3.8. அைச கூட்டுத்ோபனங்களின் காைிகள் 
ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அரச கூட்டுத்தாபனங்களிடம் காைிககள குத்தககக்கு 
பகாண்ட நபர்களுக்கு த்தின் மூலம் இத்தககய நிலங்ககள ககயகப்படுத்திய பிறகு 
மீதமுள்ள காலத்திற்கு வருமானம் சமநிகல பபற உரிகமயுண்டு. 
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5.2.4. வாழ்வாோை ோக்கங்கதள கட்டுப்படுத்ேல் 

விவசாய நிலங்ககள, வடீ்டு வதாட்டங்களில், விவசாயம் பசய்யக்கூடிய நிலங்கள் 
பதாழில்துகற, வைிக மற்றும் வசகவகள் மற்றும் சில கட்டுமான பைி வதகவ 
பயன்படுத்தப்படும், நிலங்ககளக் ககயகப்படுத்துவதலினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் 
குடும்பங்களின் வாழ்வாதாரங்களில் பாதகமான தாக்கத்கத உண்டு பண்ணும். அவர்கள் 
தங்கள் வாழ்வாதாரத்கத மீட்டு எடுக்க ஏகழ குடும்பங்கள் மற்றும் வறியவர்களுக்கு 
பபாருளாதார சார்ந்த, பல்வவறு வககயான சிறப்பு கவனங்ககள எடுத்து தாக்கத்கத 
தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள எடுத்தல் மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களின் உைவு பாதுகாப்பானது திட்டத்தின் குகறககள தீர்ப்பதற்கான நுட்பம்  சிறப்பாக 
கவனிக்கப்பட வவண்டும். விவசாயத்தில் ஈட்டப்படும் மக்களின் வருமானம் விவசாய 
நிலங்ககள சுவிகரிப்பு பசய்வதனால் முக்கிய வாழ்வாதாரத்கத கிராமப்புற விவசாயிகள் 
ஒரு கைிசமானஅளவில் இழந்துவிட முடியும். பசயற்திட்டமானது PAPs  தற்காலிக 
மற்றும் நீண்ட கால வருமானத்கத கண்டுபிடிக்க வழிவகுக்கும். 

பநல் நிலங்களுக்கு பபாருத்தமான நிலத்கத மற்பறாரு பகுதியில் காை முடியாது 
என்பதால், பசயற்திட்டம் சுயபதாழில் வாப்பு மற்றும் PAPs இகளய தகலமுகறயினருக்கு 
வவகலவாய்ப்பிற்காக பதாழில் பயிற்சி வழங்க முயற்சிக்க வவண்டும். PAPs விவசாய 
திறன்கள் உயர் நிலங்களில் வைிக பயிர்கள் சாகுபடி பசய்ய வமலும் பயனுள்ளதாக 
இருக்கும். எனவவ, விவசாயம் பசய்யக்கூடிய உயர் நிலங்களில் (அத்தககய அரச 
காைிகள்) அல்லது திட்டத்தின் ஓட்டியுள்ள பகுதிகளில் அகடயாளம் கண்டு விவசாய 
வழிமுகறயாக பதாடர வவண்டும் மற்றும் வாழ்வாதாரம் புதிய வழிமுகறயாக 
விநிவயாகிக்கப்படும். புதிதாக மீள்குடிவயற்றப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வடீ்டு வதாட்டங்களில் 
சாகுபடி நிதி ஆதரவு சில ஆண்டுகளுக்குள் வழங்கப்படும்.  

பசயற்திட்டம் அவர்களின் திறன்கள் மற்றும் வவகல தகுதிகள் திறன்கள் வபான்ற 
குடும்பங்களின் பபாருளாதார கஷ்டங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட நபர்ககள பசயற்திட்டத்தின் 
ஆட்வசர்ப்பு நடவடிக்ககயில் கருத்தில் பகாள்ள வவண்டும். அத்தககய குடும்பங்களுக்கு 
முன்னுரிகம அதிவவக கட்டுமானம் மற்றும் PMU  நகடமுகறப்படுத்துதலில் PAPs வவகல 
வாய்ப்புககள உறுதி பசய்ய ஆட்வசர்ப்பு பசயல்பாட்டில் இருக்க வவண்டும். பசயற்திட்டம் 
வவகல வாய்ப்புககள ஒரு கைிசமானளவு வழங்குவதனால்  PAPs மத்தியில் திட்டத்தின் 
எதிர்மகற பபாருளாதார தாக்கங்ககள குகறக்கும் நடவடிக்ககயாக அகமயும். 

நாட்பட்ட தற்காலிக மீள்குடிவயற்றம் வவகல, வைிக, மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் 
குடியிருப்பாளர்கள் வவறு வருமானத்தில் நிரந்தர இழப்கப பசய்யலாம். எனவவ, 
பசயற்திட்ட வழிகளில் இடம்பபயரும் மக்கள் நலன்கள் வழிமுகற கருத்தில் பகாள்ள 
வவண்டும். 

5.2.5. உள்கட்டதமப்பு வசேிகள் மீது பாேிப்தப குதறத்ேல் 

பசயற்திட்ட நடவடிக்கக காரைமாக வதீி மற்றும் வபாக்குவரத்து, பதாகலத்பதாடர்பு, நீர் 
வழங்கல், மின்சாரம், நீர்ப்பாசன அகமப்புகள் மற்றும் கால்வாய்கள் உட்கட்டகமப்பு 
வசதிகள், வடிகால் அகமப்புகள் திட்டத்தின் கட்டுமான பைிகள் பாதிக்கப்படலாம். 
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பாதிக்கப்படும் சாத்தியமான அகனத்து இடங்களும் அகடயாளம் காைப்பட்டு ஏற்கக்கூடிய 
மாற்று நடவடிக்ககககள முன்கூட்டிவய PMU அகனத்து உள்கட்டகமப்பு அகமப்புகளுக்கும் 
முன்பனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககள எடுக்கப்படும். வயல் காைிகளில் கட்டுமான 
பைிகளின் நீர் வழங்கலில் பதாந்தரவு நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் பாதிக்கும். வமலும் 
குவிக்கும் மண், குழி மற்றும் நில நிரப்புதல் காரைமாக மற்றும் எதிர்பாராத 
பவள்ளப்பபருக்கு இருக்கலாம். வதீி கட்டுமானத்தின் பின்னர் நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் 
மறுசீரகமப்பு வகர, தற்காலிக மாற்று நீர் வழங்கு அகமப்பு பாதிக்கப்பட்ட வயல் 
காைிகளில் கட்டப்படும் முகறயான பசயல்பாட்கட பதாடர்ந்து அகவ நிர்வாகம் 
சட்டப்படி இந்த அதிகாரிகள் உதவியுடன் பராமரிக்கப்படும். 

பபாது வதீிகள் மற்றும் அகனத்து பிற அணுகல் வதீிகள் எதிர்மகறயான தாக்கத்கத 
புனரகமத்தல், மீட்படடுத்தல்களின் வழக்கமான பராமரிப்பு மூலம் குகறக்க வவண்டும். 
பசயற்திட்டம் பபாருட்கள் மற்றும் பிற கட்டுமான பைிகள் வபாக்குவரத்து  என்பனவற்றால் 
ஏற்படும் எந்த வசத்த்துக்கும்  பபாறுப்பு கூறப்படும். முக்கிய வதீிகள் மற்றும் மற்ற 
அணுகல் வதீிகளில் விபத்துக்கள் தடுத்தல் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் பரிந்துகரக்கப்படும் 
சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு ஆவலாசகனயுடன் கட்டுப்படுத்தப்படும் வவண்டும். இருக்கும் 
வதீிகள் கட்டுமான காரைங்களுக்காக, சில புள்ளிகளில் மூடப்படும். எங்வக பாதுகாப்பான 
மற்றும் சுலபமாக பயை மாற்று தற்காலிக அணுகல் வதீிகள் கட்டப்பட்ட வவண்டும். 

 

பசயற்திட்டத்தினால் மின்சார கம்பிகள் மற்றும் வரிகச வபான்கவ இடப்பபயர்வுகளும் 
ஏற்படும். மின்சார பவட்டு குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மீது ஏற்படும் 
எதிர்மகற தாக்கத்கத தவிர்க்க முன்கூட்டிவய பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தகவல் 
பதரிவித்தல் வதகவப்படுகிறது. கட்டுமான காலத்தில் தகடயில்லாத மின் விநிவயாகம் 
வதசிய மின்சார சகப மற்றும் அதன் பிராந்திய கமயங்களின் ஒத்துகழப்புடன் PMU மூலம் 
உறுதி பசய்யப்படும். வடீுகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு மின்சார வழங்கலின் குறுக்கீடு 
PMU மூலம் பாதிக்கப்பட்ட கட்சிகளுடன் வபச்சுவார்த்கத மாற்று வழி தைிக்கப்படுவதாக 
வவண்டும். 

5.2.6. சபாது பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாோை ோக்கங்கதள கட்டுப்படுத்ேல் 

அதிவவக கட்டகமப்பு மற்றும் பசயல்பாட்டிற்காக காலங்களில் பபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு 
மற்றும் சுகாதாரம் உறுதி பசய்யப்பட வவண்டும். நீண்ட கால பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககள 
அகனத்து பாதிக்கப்படும் புள்ளிகள் மற்றும் அதிக மக்கள் பதாகக பகாண்ட பகுதிகளில் 
ஏற்று பகாள்ள வவண்டும், எதிர்காலத்தில் அதிக மக்கள் பதாகக பகாண்ட, அகனத்து 
பரிமாற்றுகின்ற மற்றும் அணுகல் வதீிகள், பாலங்கள்,  சாத்தியமான வமம்பாலம் மற்றும் 
சுரங்க பாகத, மற்றும் இருக்கும் வசதிகள் மற்றும் ஆழமான பவட்டுக்கள் மற்றும் திட்ட 
குழி பகுதிகளில் கடக்கும் புள்ளிகளில் கவனம் பசலுத்தப்பட வவண்டும்.  

கட்டுமான மற்றும் கட்டுமான பகுதியில் உள்ள பல்வவறு பதாடர்புகடய வவகலககள 
பவளிப்புற பகுதிகளில் இயக்கப்படும் வபாது பபாது சுகாதாரம் மற்றும் மக்களுக்கு 
அச்சுறுத்தல் ஏற்படலாம். எனவவ, அகனத்து திட்ட நடவடிக்கககள் PMU இனால் 
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பரிந்துகரக்கப்படும் பதளிவாக நிர்ையிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு வழிகாட்டல்கள் அடிப்பகடயில் 
கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். அகனத்து ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் வவகல பகடகளுக்கு 
பாதுகாப்பு வழிகாட்டல்ககள அறியச் பசய்து  திட்ட வவகல பகட அத்துடன் மற்றும் 
திட்டத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் உகழக்கும் மக்கள் நன்கமக்காகவும் அவர்ககள 
பதாடர்ந்து பயன்படுத்த உறுதி வமற்பார்கவ வவண்டும். 

 

எச்.ஐ.வி / எய்ட்ஸ் மற்றும் வநாய்கள் மற்ற வககயான தடுக்க சிறப்பு பகாடுக்கப்படும். 
திட்ட தளங்கள் மற்றும் பவளிவய படங்கு காய்ச்சகல தாக்கத்கத தவிர்க்கும் 
நடவடிக்கககள் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக பசயற்திட்டம் பதாடர்பான அகனத்து 
இடங்களில் படங்கு நுளம்பு இனப்பபருக்க இடங்ள் வமற்பார்கவ பசய்யப்பட வவண்டும். 
அதிவவக பநடுஞ்வதீி திட்ட தளங்களில் உள்ள மக்கள் மட்டுவம இல்லாது பபாருட்கள் 
வினிவயாகத்தர்கள் , பபாருட்கள் வசமித்துகவக்கும் இடங்களில் வாழும் மக்களின் 
பாதுகாப்பு ,வநாய்கள் மற்றும் அகனத்து சுகாதார ஆபத்துகள் என்பனவற்றில் இருந்து 
பாதுகாப்பு உறுதி பசய்யப்படும். 

ஒரு நீண்ட கால பசயல்முகற இருப்பது, மீள்குடிவயற்றம் ஒரு சரியான கண்காைிப்பு 
மற்றும் மதிப்படீு அகமப்பு வதகவப்படுகிறது மற்றும் வதீி வபான்ற ஒரு அகமப்பு பின்பற்ற 
வவண்டும். மீள்குடிவயற்ற பசயற்திட்டம் அகனத்து PAPs ஒரு நல்ல வாழ்க்கக தங்கள் 
முன்னாள் குடியிருப்பு இடங்களில் இருந்தது என்று ஒப்பிடும்வபாது 
உறுதிப்படுத்தியிருக்கும்.. வபான்ற வதீிகள் மற்றும் வபாக்குவரத்து, சக்தி வதசிய கட்டம் 
வழங்கப்பட்ட, நீர் வழங்கல், தபால் மற்றும் பதாடர்பாடல், கழிவு அகற்றல் அகனத்து 
மீளக்குடியமர்வதற்கு அபிவிருத்தி மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் காரைமாக 
கவனத்கத பராமரிக்கப்படும் என்பது உட்கட்டகமப்பு வசதிகள். 

திட்டத்தினால் குடிநீர், பாசன நீர், காற்று மாசுபாடு மற்றும் பிற பபௌதீக நலம் என்பன 
பாதிக்கப்படும் எனவவ கவனமாக நிர்ையிக்கப்பட்ட முன்பனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககள 
எடுப்பதன் மூலம் தடுக்க முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பசயற்திட்டம் பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் குடிநீர் மற்றும் பிற வதகவகளுக்காக கிைற்று 
நீகர சார்ந்தது உள்ளகர தண்ைரீ் தூய்கம, பாதுகாப்பில் சிறப்பாக தாக்கத்கத தவிர்க்கும் 
நடவடிக்கககளுடன் கைக்கில் எடுத்து பகாள்ள வவண்டும். பசயற்திட்டம் தளம் மற்றும் 
நில ஆழ்ந்த பவட்டுக்கள் காரைமாக கடுகமயான தாக்கங்ககள தவிர்க்க குழாய் 
கிைறுகள் மற்றும் குழாய் நீர் வழங்கல் மாற்று வழிகள் வமற்பகாள்ள வவண்டும். 
அத்தககய நடவடிக்ககககள வமற்பகாள்ளும் வகர வழக்கமான தண்ைரீ் வதகவககள 
நிகறவவற்ற மக்களுக்கு பசயற்திட்டத்தினால் பவளியில் இருந்து நீர் வழங்கப்படும் 

இந்த வநாக்கத்திற்காக குப்கப மற்றும் பதாழில்துகற கழிவு அகற்றலுக்கு பிரத்திவயகமாக 
சரியான பபாறிமுகறகய வமற்பகாள்ளப்படும். PMU கட்டுமான முழு காலத்தில் இத்தககய 
நடவடிக்ககககள பராமரிப்பது மூலம் மக்கள் நலனில் உத்தரவாதம் பசய்ய முடியும். 
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 மக்கள் மீது ஏற்படும் சாத்தியமான வநரடி தீங்கு தாக்கங்கள் அகனத்கதயும் தவிர்க்க 
திட்ட பைிககள முன்பனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககளயிடன்  நிகறவவற்றப்படும். 
சமூகங்கள் குறிப்பாக வடீுகளில் உள்ள குழந்கதகள் மற்றும் பபண்கள் உட்பட 
பிரவதசத்தில் உள்ள மக்கள், அத்தககய வவகல மற்றும் அவற்கற நகடமுகறப்படுத்தும் 
காலங்கள் முழுகமயாக அறிவித்தல் பசய்யப்படும். மரங்கள், பவடிபபாருட்கள், மற்றும் 
ஒத்த ஆபத்தான வவகல பவட்டுதல் வபான்ற நடவடிக்கககள் பசயற்திட்டம் பகுதிகளில் 
வாழும் மக்களுடன் சரியான பதாடர்பு இல்லாமல் பசய்யப்பட மாட்டாது. 

5.2.7. தபாக்குவைத்ேில் பாேிப்தப குதறக்கும் ெடவடிக்தககள் 

கட்டுமான நடவடிக்கககளில் இயக்கப்படும் வபாக்குவரத்து பிரச்சிகனகள் திட்ட தளங்களில் 
முக்கியமாக பபாது வதீிகள் மற்றும் பிற பதாடர்புகடய வதீிகளில் அனுபவமாக 
உள்ளதுடன் PMU முன்கூட்டிவய வபாக்குவரத்து பிரச்சிகனகள் ஏற்படக் கூடிய சாத்தியமான 
அகனத்து இடங்களும் அகடயாளம் காைப்பட்டு சுமூகமான முகறயில் கடகமயான 
பாதிப்புக்கள் இல்லாமல் அவற்கற நிர்வகிக்க அதற்கான நடவடிக்கககள் 
வமற்பகாள்ளப்படும். வவகல வநரங்கள் மற்றும் வபாக்குவரத்து மாற்றுவழிககளச் 
வதகவயான மாற்றங்ககள திட்ட தளங்கள் வதீிகளில்வமற்பகாள்வதனால் வபாக்குவரத்து 
பநரிசகல  குகறக்க முடியும். 

5.3. சூழலியல் தாக்கங்ககள தவிர்க்க தாக்கத்கத தவிர்க்கும் உத்வதச நடவடிக்கககள் 

5.3.1. கட்டுமான கட்டத்ேின்தபாது சூழலியல் ோக்கங்கதள ேவிர்க்க 
ோக்கத்தே ேவிர்க்கும் உத்தேச ெடவடிக்தககள் 

5.3.1.1. இயற்கக வாழ்விடங்கள் இழப்பு, வாழ்விட துண்டாக்கம் மற்றும் விலங்கு 
இயக்கத்தில் தகடகள்  

விவரமான வடிவகமப்பில் முடிந்த அளவுக்கு முக்கிய பகுதிகளில் பாதிப்கப குகறக்க 
வவண்டும். முக்கிய வாழ்விடங்கள் தவிர்ப்பு சிறந்த வழி, ஆனால் அது காரைமாக 
பசலவுகள் கைிசமாக அதிகரிக்கும்,இது அகனத்து வநரங்களிலும் சாத்தியமானது அல்ல. 
இது வபான்ற சந்தர்ப்பங்களில், உயிர் இகைப்புகள் அல்லது மதகுகள், சுரங்கப்பாகதகள், 
சூழல்-குழாய்கள் என்பன நிகலபபற்றிருக்கும். பிற இடங்களில் இருந்து 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட  சில பவற்றிகரமான நுட்பம’ வடிவகமப்பு கட்டத்தில் 
பரிசீலிக்கப்பட்டது. (ஆஸ்திவரலிய அரசாங்கத்தின் சுற்றாடல் மற்றும் பாரம்பரிய 
திகைக்களம், 2008). 
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1. வமம்பாலம்: வதீிகளின் வமவல விலங்குகள் பசல்ல அனுமதிக்கிறது 
விதானம் பாலம்: இது பறகவகள், தாவும் சில பல்லிகள் வபான்ற கால்கள் பகாண்ட (ஏறும்) 
விலங்குகள் பற்றி ஏறுவதற்கு ஏற்றவாறு  பசங்குத்து துருவங்களுக்கு இருந்து அல்லது 
மரங்கள், அல்லது இகைப்புகள் இருந்து கயிறுகள் அல்லது வமவல நிறுத்திய கம்புகள், 
வபான்ற எளிய கட்டகமப்புகள் ஆக இருக்க முடியும் . இகைப்புகள் உயரம் விதானம் 
நிகல (உரு 5.1) விட குகறவாக இருக்க வவண்டும். விதானம் பாலங்கள் உள்ள, 
இகயந்திராமல் வவலி வதீிகள் வழியாக கடக்கும் மரங்களுக்குரிய விலங்குகள் தவிர்க்க 
வதீி இருபுறங்களிலும் விதானம் நிகல நிர்மாைிக்கப்படும். 

உரு 5.1: விதானம் பாலம் வடிவகமப்புகளுக்கான  உதாரைங்கள் 

2. சுரங்கப்பாகதகள்: வதீிகள் கீவழ விலங்குககள பசல்ல அனுமதிக்கிம் முக்கிய  
உள்கட்டகமப்பு  

மதகுகள் மற்றும் சுரங்கங்கள்: மதகுகள் பபாதுவாக, சதுர பசவ்வக அல்லது அகர வட்ட 
வடிவில் மற்றும் வட்ட வட்டவடிவில் விலங்கினங்கள் அல்லது நீர் வடிகால், அல்லது 
இரண்டுக்குமாக அகமக்கப்படும். அகவ பபாதுவாக கான்கிரீட் பசல்கள் அல்லது 
உருக்கினால் பசய்யப்பட்ட வகளவுகள் (உரு 5.2) உள்ளன. சுரங்கங்கள் அல்லது 'சூழல்-
குழாய்கள்' பபாதுவாக ஒப்படீ்டளவில் சிறிய விட்டம் (உதா. <1.5 மீட்டர் விட்டம்) சுற்று 
குழாய்கள் உள்ளன. 
 

 

 

 

 

 

 

உரு 5.2: விலங்கு இயக்கத்கத எளிதாக்கும் சுரங்கப்பாகதகவளாடு பாலம் மற்றும் மதகுகள் 
வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது 
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5.3.1.2. மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட வாழ்விடங்களின் இழப்பு மற்றும் துண்டு ஆக்கல் 

விவசாய நிலங்கள் மற்றும் வடீ்டு வதாட்டங்களில் இழப்பு தவிர்க்க முடியாதது. இந்த 
இழப்புக்கள் ஈடுபசய்யும் ஒரு வழிமுகறயாக, வடீ்டு வதாட்டங்களில் பசறிவூட்டல் நடவு 
வமற்பகாள்ளப்படும். காைி உரிகமயாளர்களுக்கு பல்வநாக்கு மரங்கள் மற்றும் மர மதிப்பு 
உள்ள மரங்கள் வடீ்டு வதாட்ட உரிகமயாளருக்கு (இலவசமாக) வழங்கப்படும். 

5.3.1.3. அகற்றப்பட்டது தாவர மற்றும் மண் / குப்கபகள் பபாருத்தமற்ற அகற்றல் . 
காரைமாக சூழலியல் தாக்கங்கள் 

அகனத்துவவகல பகுதிகளில் இருந்தும் மற்றும் அணுகல் தடங்களில் வமல் மண் மற்றும் 
தூர் வாரிய பபாருட்கள் கவனமாக குவித்து, அல்லது பூர்த்தி பசய்ய பகுதிகளில் 
புனருத்தாரனம் பசய்ய உடனடியாக பயன்படுத்தப்படும். எங்பகல்லாம் முடியுவமா 
அங்பகல்லாம், வமல் மண் புனருத்தானம் அளிக்கப்படும் அல்லது நிரப்பப்பட்டும்  

மாசு மற்றும் திண்ம கழிவு அகற்றுதல் நிலவகமப்பு மற்றும் நீர்நிகல வாழ்விடங்களில் 
அழிக்க முடியும். பபாருட்கள் முகறயான மற்றும் பாதுகாப்பான வசமிப்பு கவத்தல் 
எவதச்கசயாக தவிர்க்க அல்லது மகழநீர்ல் இரசாயன / பபாருட்கள் கழிவி பசல்லாது 
வமற்பகாள்ளப்படும். 

வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் சரியான பராமரிப்பு எண்பைய் சிதறல்கள் கசிவுகள் 
தவிர்க்க வமற்பகாள்ளப்படும். 

5.3.1.4. பதாழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்களது முகாமில் பசயற்பாடுகள் மூலம் சூழியல் 
பதாந்தரவுகள் 

பதாழிலாளர் முகாம்களில் மற்ற தளங்களில் இருந்து எழும் திண்ம கழிவு மற்றும் சுகாதார 
கழிவு ஒழுங்காக வசகரிக்கப்பட்டு பவளிவயற்றப்பட வவண்டும்.  எந்த சூழ்நிகலயிலும் இது 
வபான்ற கழிவுகள் சூழல் மற்றும் நீர்நிகலகயகளில் சுத்திகரிக்கப்படாது பவளியிடப்படாது. 
அகனத்து பதாழிலாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் பபாறியியல் சிறந்த நகடமுகறகள் 
மற்றும் திண்மக் கழிவு அகற்றுதல் வழிமுகறகள், விழிப்புைர்வு பசய்யப்படும். 
வதகவயான வழிகாட்டல்கள் மற்றும் பசயன்முகற நிகலகமகள் ஒப்பந்த ஆவைங்களில் 
பகாண்டு வசர்க்கப்படும். 

5.3.1.5. கட்டுமான வாகனங்கள் மற்றும் ேங்களது ெடவடிக்தகளில் சூழியல் 
சோந்ேைவுகள் 

சிறந்த நகடமுகறககள பின்பற்றுவதன் மூலம், இந்த தாக்கங்ககள தவிர்க்கக்கூடியதாக 
உள்ளது. அகனத்து வாகனங்களும் நியமிக்கப்பட்ட அணுகல் வதீிகளில் 
இயக்கப்படும்.வமலதிகமாக வதீிகள் வவண்டும் என்றால், கண்காைிப்பு குழுவுடன் கூட்டாக 
ஏற்கனவவ பதாந்தரவு / தரமிழந்த பகுதிகளில் பாகதகளில் நிறுவப்பட்ட வவண்டும். 
ஒப்பந்ததாரர் அதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்ககககள பின்பற்ற அறிவுறுத்தப்படுவார்கள். 
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வழிகாட்டல்கள் ஒப்பந்ததாரர் ஆவைங்ககள ஒரு வசர்க்கப்படும். ஒப்பந்ததாரர் கண்டிப்பாக 
சுற்றாடல் முகாகமத்துவம் பசயற்திட்டம் ககடபிடிக்க அறிவுறுத்தப்படுவார். 

 
5.3.1.6. சத்ேம், அேிர்வு மற்றும் தூசி காைைமாக பாேிப்பு 

பபாதுவாக, உத்வதச பாகதயில் பதிவபசய்யப்ட்ட விலங்கினங்கள் மனிதனால் மாற்றம் 
பசய்யப்பட்டவாழ்விடங்களில் மனித பதாந்தரவுகளுக்கு  இகசவாக்க திறன் பகாண்டகவ. 
எனவவ தாக்கத்கத தவிர்க்கும் எந்த சிறப்பு நடவடிக்கககளும் வதகவயில்கல. எனினும், 
கட்டுமான கட்டத்தின்வபாது சத்தம் பதாந்தரவுகள் தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள 
உைர்திறன் மிக்க இனங்களுக்காக எடுத்தல் வதகவப்படுகின்றன. கட்டுமான வாகனங்கள் 
மற்றும் இயந்திரங்கள் சத்தம் மற்றும் அதிர்வு பதாந்தரவுகள் குகறக்கும் வககயில் நன்கு 
பராமரிக்கப்படும். தற்காலிக ஒலி தகடககள நிர்மாைங்களின் வபாது முக்கியமான 
பகுதிகளில் அகமக்கப்பட வவண்டும். அதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கககள் மற்றும் 
வழிமுகறககள ஒப்பந்ததாரர் ஆவைங்ககள வசர்க்கப்படும் பின்னர் அவர்கள் கண்டிப்பாக 
சுற்றாடல் முகாகமத்துவம் பசயற்திட்டம் ககடபிடிக்க அறிவுறுத்தப்படுவர்.. 

5.3.1.7. ஆக்கிைமிப்பு ோவைம் பைவல் 

ஆக்கிரமிப்பு தாவரம் இனங்கள் பரவல் (ஐஏஎஸ்) மதிப்புமிக்க தாவர இனங்களுக்கு பபரிய 
அச்சுறுத்தகல ஏற்படுத்துகின்றன. எனவவ அவற்றின் பரவகல தடுத்தது நிறுத்த வவண்டும். 
எனவவ அகனத்து பதாழிலாளர்களும் ஐஏஎஸ் விழிப்புைர்வு பசய்யப்படும், அது மிக 
ஆரம்ப கட்டத்திவலவய ககமுகறயாக ஐஏஎஸ் ஐ நீக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. 

5.3.1.8. ோவைங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களில் அச்சுறுத்ேல்கள் 

கட்டுமான கட்டத்தில் வதாண்டிய தற்காலிக குழிகள் மற்றும் அகழிகளில் அவர்கள் 
விலங்குககள விழுவகத தடுக்க மற்றும் நுளம்புகள் இனப்பபருக்கம் பசய்வகத தடுக்க 
தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககள் எடுக்க வவண்டும். இந்த  குழிகளுக்கு இருபுறமும் 
விலங்குகள் எளிதாக தப்பிக்க சாய்வானதாகவபைப்பட வவண்டும். எந்த புள்ளியில் 
நாட்டிற்வக உரித்தான  இனங்கள் மதிப்படீ்டின் வபாது பதிவு பசய்யப்பட்டன. இருப்பினும், 
காைப்படும் மற்றும் மதிப்புமிக்க விலங்கினங்கள் மற்றும் இடம் பபயரும் யாவும் 
வழங்குவதற்கான, காடுகள் அப்படிவய முடிந்தவகர வபைப்படும். 

ெீர்வாழ்வன வாழ்விடம் மீது சுற்றாடல் ோக்கங்கதள கட்டுப்படுத்ேல்  

5.3.1.9. நீரியல் வாழ்விடம் மற்றும் சீரழிவு 

மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் காரைமாக வாழ்விடம் சீரழிவு ஏற்படுவகத அதற்கான 
தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள அமுல்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்த 
முடியும். மனித உகழப்கப முக்கிய பகுதிகளில் பயன்படுத்தல் சாத்தியமாகும். முக்கிய 
கட்டுமான நடவடிக்கககள் மண் அரிப்பு மற்றும் வண்டல் குகறக்க வருடத்தின் உலர் 
மாதங்களுக்கு ஒத்துப்வபாகிற மாதிரி சரிபசய்யப்பட வவண்டும். வதகவயான 
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வழிகாட்டல்கள் மற்றும் நிகலகமககள ஒப்பந்த்த்தில் வழங்கப்படும் ஒப்பந்ததாரர் 
கண்டிப்பாக சுற்றாடல் முகாகமத்துவம் பசயற்திட்டம் ககடபிடிக்க ஆவலாசகன 
பசய்யப்படுவார். 

5.3.1.10. பபாருத்தமற்ற மண் அகற்றல், குப்கபகள், திண்ம கழிவு மற்றும் சுகாதார கழிவு 
அகற்றல் காரைமாக தாக்கங்கள் 

மண், குப்கபகள் மற்றும் திண்ம கழிவுகள் நீர்வழிகள் இருந்து பதாகலவில் முன்னர் 
அகடயாளம் காைப்பட்ட தளங்களில் பவளிவயற்றப்பட வவண்டும்.பபாருத்தமான தளங்கள் 
மற்றும் முகறகள் கழிவு அகற்றல் பதாடர்பில் வதர்வு பசய்யப்படுள்ளது. 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட துப்புரவு முகறகள் (உதா. பமாகபல் கழிப்பகறகள்) முகறயான 
கழிவு நீர் வடிகால் வசதிகள் வழங்கப்படும். சாக்ககட  குழிககள நீர்வழிகள் இருந்து 
தள்ளி அகமக்கப்படும். மண், குப்கபகள், திண்மக் கழிவு மற்றும் சுகாதார கழிவு அகற்றல் 
என்பனவற்றுக்கு வதகவயான வழிகாட்டல்கள் ஒப்பந்த்த்தில் வழங்கப்படும் ஆவைங்களில் 
வசர்க்கப்படும். ஒப்பந்ததாரர் கண்டிப்பாக சுற்றாடல் முகாகமத்துவம் பசயற்திட்டத்கத 
ககடபிடிக்கி ஆவலாசகன பசய்யப்படுவார். 

5.3.1.11. நீர்வாழ் உயிரினங்களின் இயக்கத்திற்கு தகடகள் 

இது மிக குறுகிய காலத்தில் புறக்கைிக்கப்பட்ட முடியாத தாக்கங்களாக உள்ளன; எனவவ 
எந்த குறிப்பிட்ட தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககள் வதகவப்படுகின்றன. எனினும், 
வதகவயான முன்பனச்சரிக்கக நடவடிக்ககககள கட்டுமான கழிவுகள், மண், மற்றும் 
குப்கபகள் என்பனவற்கற நீர் நிகலகளுக்கு அருகாகமயில் குவிக்காது வவறு இடங்களில் 
இருக்க குறிப்பிட்ட நடவடிக்கககள் மற்றும் கட்டுமான சிறந்த நகடமுகறகள் 
ஆவைத்தில் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் நிகலகள் / நீவராகடகள் அருவக 
குவிக்காது இருக்க கட்டுமான நடவடிக்கககளின் வபாது எடுக்கப்படும். மதகுகள் மற்றும் 
வடிகால் கட்டகமப்புகள் பசயல்பாட்டு நிகல வபாது இயற்கக வடிகால் வகலயகமப்பில் 
நீர் ஓட்டத்கத அனுமதிக்க நன்கு பராமரிக்க வவண்டும். 

 

5.3.2. சசயல்பாட்டு கட்டத்ேின்தபாது சூழலியல் ோக்கங்கதள 
கட்டுப்படுத்தும் ெடவடிக்தக 

5.3.2.1. வதீி பலி 

வதீிகளில் விலங்கு அணுககல குகறப்பதற்காக: குகறந்தது 2 மீ உயரம் வகல வவலிகள் 
வதகவயான இடங்களில் மகறப்பதற்கு முழுவதும் பயன்படுத்த முடியும். பரிமாற்ற 
புள்ளிகளில், குடிமகன விலங்குகள் இந்த வதீிககளச் அணுகாது இருக்க இது வபான்ற 
வவலிகள் நிறுவுவதற்கான நடவடிக்கக எடுக்கப்படும். 

விலங்குகள் வதீியில் நுகழய வாய்ப்பு உள்ள இடங்கள் அகடயாளம் காைப்பட்டு 
எச்சரிக்கக அகடயாளங்கள் அகமக்கப்படும். ஒரு ஆய்வு கட்ட்தில் இது வபான்ற 
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இடங்களில் அகடயாளம் காைப்பட்டு பசயற்பாட்டுக் கட்டத்தில் முன் வமற்பகாள்ளப்படும். 
கூடுதலாக, வவக வரம்புககள சில இடங்களில் பசயல்படுத்தப்படும். 

தாழ்வாக பறக்கும் பறகவகள் வமாதல்கள் விடயத்தில் ஒரு கைிசமான மற்றும் வவகமாக 
நகரும் வாகனங்களினால் இலங்ககயில் தற்வபாது பசயல்படும் அதிவவக 
வகலயகமப்புகுகளில் பதிவாகியுள்ளது. பறக்கும் பறகவ உயிரிழப்பு எண்ைிக்கக 
குகறக்கும் பபாருட்டு, பின்வரும் அவசிய வடிவகமப்பு ஈரநிலங்ககள கடந்து பசல்லும் 
அதிவவக பாகத சுவடுகளில் அகமக்கப்படும். பறகவகள் பறக்கும் உயரத்கத அதிகரித்து 
வாகன வமாதல்கள் தவிர்க்க வவண்டும். கீவழ உரு 5.3 வழங்கியுள்ள அதிவவக நகடபாகத 
புயத்துக்கு பவளிவய ஒரு கூடுதல் வவலி க்ட்டுவதன் மூலம்பபற  முடியும் 

 

 

 

உரு 5.3: பறகவ பறக்கும் வழித்தடத்கத திகசதிருப்பு  அகமப்பு பட வகரபு 

5.3.2.3. எதிர்கால அபிவிருத்தி காரைமாக அருவக உள்ள தாவர மற்றும் வாழ்விடங்கள் 
இழப்பு 

தனியார் நிலங்களில் எத்வித அபிவிருத்தி கட்டுப்பாடுககள விதிப்பது கடினம். எனினும், 
அரச காைிகளில் வதீியின் இருபுறங்களிலும் குகறந்தபட்ச ஒதுக்கீடு அப்படிவய 
கவக்கப்படும். 

5.3.2.4. சத்தம் மற்றும் அதிர்வு மாசுபாடு 

பசயல்பாட்டு கட்டத்தின்வபாது சத்தம் பதாந்தரவுகள் உைர்திறன் மிக்க தாக்கத்கத 
தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள, குறிப்பாக, சுற்றுச் சூழலில் முக்கிய வனப் பகுதிகளில் 
வதகவப்படுகின்றன. தாவர / வதீிவயார மரம் நடுகக குறிப்பாக முக்கிய பகுதிகளில், 
பநடுஞ்வதீியில் பசயல்படும் வாகனங்களால் ஏற்படும் தாக்கத்கத குகறக்க தகட 
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பயன்படுத்தப்படும். வாகன நிகல நுகழவு புள்ளிகள் அனுமதிக்கப்படும்வபாது கருதப்பட 
வவண்டும். 

5.3.2.5. மாசுபாடு காரைமாக சூழலியல் தாக்கங்கள் 

தூசி மற்றும் காற்று மாசுபாடு தாக்கத்கத குகறக்க கிரீன் பபல்ட் தாவர இனங்ககள 
பகாண்டு நிகலபபற்றிருக்கும். வாக நுகழவு புள்ளிகள் (வபாக்குவரத்து  முகாகமத்துவம் 
பகாள்கக) மூலம் வாகனங்கள் அனுமதிக்கிறது கருதப்பட வவண்டும். 

5.3.2.6. ஆக்கிமிப்பு தாவர பரவல் 

பரவும் ஆக்கிமிப்பு தாவர இனங்கள் (IAS) பரவல் பசயற்திட்டம் இகைத்துக் பகாள்ளும் 
தகரஅழகுபடுத்தல் பராமரிப்பு மூலம் வமற்பகாள்ளப்படும். எனவவ அகனத்து பராமரிப்பு 
பதாழிலாளர்களுக்கும் ஐஏஎஸ் பதாடர்பில் விழ்ப்புைர்வு பசய்யப்படும். 

5.3.2.7.  ேதைஅழகுபடுத்ேலில் ோக்கம் 
 
தகரஅழகுபடுத்தல் மற்றும் மீள் நடுககக்காக என்பன தளத்தில் சுற்றாடல் சமநிகல 
வதாற்றத்கத வமம்படுத்த வமற்பகாள்ளப்படும். தகரஅழகுபடுத்தலுக்கு  தாவர இனங்கள் 
கட்டுமான பின்னர் தளத்தில் (வதாட்டத்தில்) வசிக்கும், பறகவகள், பட்டாம்பூச்சிகள், 
மற்றும் பிற விலங்கினங்ககள வககயின் அடிப்பகடயில் தீர்மானிக்கப்படும். குகறந்த 
பராமரிப்புகடய நாட்டிற்கு உரித்தான தாவர இனங்கள் எங்பகல்லாம் முடியுவமா 
அங்பகல்லாம் பயன்படுத்தப்படும். 

5.4.2.4 வமற்பரப்பு நீர் மற்றும் நிலத்தடி நீர் மாசுபாடு 

காைி துப்பரவு காரைமாக வமற்பரப்பு நீர்வழி தாக்கங்கள் மற்றும் மாசுபடுதகல 
குகறக்கும் நடவடிக்ககககள 

பின்வரும் நடவடிக்ககககள பரிந்துகரக்கப்படுகிறது; 

1) காைி துப்பரவு, பவட்டுதல் / நடவடிக்கககள் அகழ்வில் நிரப்பல், மற்றும் பாலம் 
கட்டுமான பைிகள் வறட்சி காலத்தின் வபாது பசய்யப்படும். திட்ட பகுதி (கடந்த 5-10 
ஆண்டுகள் குகறந்தது) மாத மகழ வடிவங்கள் வளிமண்டலவியல் (அருகாகம நிகலயம்) 
துகற இருந்து கிகடக்கும் தரவுககள பயன்படுத்தி ஆய்வு பசய்யப்படும். 

2) வண்டல்வவலிகள் (உரு 5-12) பநல் வயல்கள் அல்லது நீர்வழிகள் (உதா. Ch 17+000 to Ch 
17+200 km, Ch 18+650 to 18+950 km & Ch 18+750 to Ch 19+150 ) தாழ்வான குடா ஓயா 
மற்றும் Wataraka பமாரட்டுவ CH 19 + 150 கி.மீ. பகுதிகளில் பசய்யப்படு  வவண்டும். 
படிவுகள் பதாடர்ந்து நீக்கப்பட்டு ஒரு நிரப்பு பபாருளாக அல்லது மறுநிரப்புச் பபாருளாக 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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3) காைிதுப்பரவாக்கல்  குப்கபகள் மற்றும் குறுவட்டு கழிவுகள், நிரப்ப பபாருள் மற்றும் 
குவாரி வசறு பவள்ளப்பபருக்கு (உதா. பநல் பகுதிகளில்) நீர்வழிகள் மற்றும் பகுதிகளில் 
பநருக்கமான வசமிக்கப்படாது. 

4) நிலம் குப்கபகள் கிவாரி தளங்களின் புனருத்தான பகுதிகளில் நிரப்பு பயன்படுத்தப்படும் 

5) பாலம் கட்டுமானம் ஆற்றம் மருங்கில் தாக்கத்கத கட்டுப்படுத்தல் வரப்புகளில் / பபட்டி 
அகைகள் குழி பகுதிகளில் வசர்க்கப்படுகிறது. இகவ வழக்கமாக பரிவசாதித்து கீழ்நிகல 
இடம்பபயர்கவ தடுக்கப்படுவது உறுதி பசய்யப்படும் . 

6) நீர்வழிகளின் கீழ்நிகல பயனர்கள் அகடயாளம் காைப்பட்டு அவர்களுக்கு ஒரு மாற்று 
நீர் வழங்கல், தற்காலிகமாக வழங்கப்படுவதுடன் நீவராகடகய பயன்படுத்தகல நிறுத்த 
அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். முடியுமானவகர, ஆறுகள் மாசு தாக்கத்கத தவிர்க்கும் 
நடவடிக்ககககள பசயல்படுத்தி தவிர்க்கப்பட முடியும். 

7) அகை மற்றும் வண்டல் திகரச்சீகலகள் பாலங்கள் உதா நீர்வழிகள் வமல் கட்டப்பட்ட 
வவண்டும், உதா : 

*) ரம்புக்கை ஒயா  (Ch 15+830 to Ch 16+060 km, Ch 16 + 900 km, Ch 25+740 km and Ch 
30+200 km) 

 குடா ஓயா (Ch 18 + 000 km, Ch 18+700 to Ch 18+800 km & Ch 18+750 to 19 +150 km) 

• கட்டுமானத்தின் வபாது வசதமகடந்துள்ளன ஆற்றம் மருங்குகள் வகபியன் சுவர்கள் 
கான்கிரீட் தக்ககவத்து சுவர்கள்வபான்றபபாருத்தமான நடவடிக்ககககள பகாண்டு 
மறுசீரகமப்புச் பசய்ய வவண்டும். விரிவான முகற அறிக்கககள் குறிப்பிட்ட / 
துல்லியமான பரிந்துகரககள வழங்க தயாராக வவண்டும் 

• வளி மாசுபடுதகல தடுக்க வமற்பரப்பில் நீர் பதளித்தல் / புல் நடுதல் வழங்குவதற்கான 
மூலம் மைல் பவட்டப்படும் இடங்கள் பாதுகாக்க வவண்டும். வராட்டிலிருந்து உயர்பவள்ள 
மட்டம் (HFL)  க்கு வமவல அகைக்கட்டு பவள்ளம் பாதிப்கப குகறக்க  
வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. 

• ககள துப்பரவு வவகலக்கு பூச்சிக்பகால்லிகள் (ககள நாசினி) பயன்படுத்துவது 
தவிர்க்கப்பட வவண்டும். 

• வாகனம் சலகவ பசய்யும் நீர் பவளியுடுவதற்கு முன் வசகரிக்கப்பட்ட வடிகட்டல் 
வமற்பகாள்ளப்படும். மாறாக, வாகன / இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் பரிமாறும் 
மற்றும் பராமரிப்பு பைிகளில் மட்டுவம வபான்ற பவளிவய வசகவ நிகலயங்கள் 
நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் வமற்பகாள்ளப்படவுள்ளன. 
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5.4.2.5 கட்டுமான இடிப்பு கழிவு (CD கழிவு) முகாகமத்துவம் மற்றும் எண்பைய் கசிவு 
முகாகமத்துவம் 

CD கழிவுகள் மற்றும் எண்பைய் கசிவு முகாகமத்துவம் மாசுபாடு பபாருட்டு வதகவயான. 
பதாடர்புகடய அம்சங்களில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

5.5  உத்வதச குகடவு காரைமாக ஏற்படும் சுற்றாடல் தாக்கங்களுக்கு எதிராக தாக்கத்கத 
குகறக்கும் வழிமுகறகள் பசயல்கள் 

 

 வதாண்டுதலுக்காக நிலத்தடி புவியியல் நிகலகள் குறித்து விசாரகை அவசியம். 
வதாண்டுதல் புவியியல் மற்றும் ஜிவயாபடக்னிகல் பபாறியாளர் வழிகாட்டலின் கீழ் 
அடித்தள ராக் வகர பசய்ய வவண்டும். 

 சுரங்கப்பாகத கட்டுமானத்துக்கு சுரங்கம் வமப்பிங் பலவனீமான மண்டலங்ககள 
அகடயாளம் பபாருட்டு பசய்யப்படும். வமற்பரப்பின் புவியியல் மற்றும் கட்டகமப்பு 
புவியியல் வமப்பிங் அவசியம். 

 பல்வவறு வககயான பகுதியில் நிலத்தடியில் விசாரகைக்கு பின்னர் குகடவு 
சாத்தியங்கள் பரிசீலிக்கப்படும் என்று. 

 சாத்தியமான சுரங்கப்பாகத நிர்மாயிப்பு கட்டிட கட்டகமப்புகள், வமற்பரப்பில் சாய்வு 
வதால்விகள் மற்றும் நில சப்சிடன்ஸ் பாதுகாக்கும் பூமியின் அதிர்வுககள 
குகறக்கும் பபாருட்டு பசய்யப்படும். 

 அவதானிப்புகள் படி திட்டமிடப்பட்டுள்ள சுரங்கங்கள் பிரிவுகள் மிக பமன்கமயான 
தகர வழியில் நிர்மாைிக்கப்படும். எனவவ, எந்த குகடவுக்குமுன், நிலத்தடி 
ஸ்திரத்தன்கம பராமரிக்க பபாருட்டு, சரியான சிபமண்ட் கூழ் ஏற்றம் 
பயன்படுத்துவதன் மூலம் பமன்கமயான தகர கல்லாக்கல் வதகவப்படும். 

 வமலும், நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கம சுரங்கப்பாகத உகற பராமரிக்க பபாருட்டு 
பசய்யப்படும் மற்றும் சுரங்கங்கள் சீரகமப்பு கண்காைிப்பின் கீழ் பசய்யப்பட 
வவண்டும் .. 
வமலும் குகடவின்வபாது வமற்பரப்பு மண் வதால்விககள எதிர்பார்க்க முடியும் 
எனவவபபாருத்தமான சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் முகறகள் பலவனீமான 
பகுதிகளில் குகடவுக்கு முன் வசர்த்து ஈடுபடுத்தப்படும். 

 .வமலும், குகடவு குறிப்பாக உத்வதச சுரங்கப்பாகத 2, முன்பமாழியப்பட்ட வதீி 
மாற்றுவதால் தவிர்க்க முடியும், முன்பமாழியப்பட்ட வதீி மாற்றுவதால் மூலம் 
தனிகமப்படுத்தப்பட்ட மகலகய தவிர்க்க முடியும். 

 சுரங்கம் கட்டுமான தற்காலிகமாக சுரங்கப்பாகத அச்சில் தாவர பதாகுதியில் 
தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும். பகுதியில் நிலவும் நிலத்தடி ஸ்திரத்தன்கம பராமரிக்க 
வவண்டும். 
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 சுரங்கங்கள் குழி கட்டத்தின்வபாது பிபிவி குகறக்கும் எந்த எளிய வழிகள் உள்ளன. 
ஒரு டிபிஎம் இன் கட்டர் வவகம் குகறத்து, அல்லது முகத்தில் உந்துதல் 
குகறக்கும் ஆனால், அதிர்வு தாக்கங்கள் குகறக்க கண்டிப்பாக கண்காைிக்கப்பட 
வவண்டும். 

5.6. வளி தரம், இகரச்சல் மற்றும் அதிர்வு ஏற்படும் விகளவுகளுக்கு தாக்கத்கத 
குகறக்கும் வழிமுகற  நடவடிக்கககள் 

5.6.1   வளி ேைம், இதைச்சல் மற்றும் அேிர்வு ஏற்படும் விதளவுகளுக்கு 
ோக்கத்தே குதறக்கும் வழிமுதற  ெடவடிக்தககள் 

 

வளி மற்றும் நீர் தரம் சீரழிவிற்கு தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள முன் 
கட்டுமான கட்டத்தின் வபாது வதகவ இல்கல. வளி, சத்தம், அதிர்வு மற்றும் நீர் தர 
அடிப்பகட அளவடீுகள் கட்டுமான ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் வமற்பகாள்ளப்படும். 

அருகிலுள்ள கட்டகமப்புகள் (குகறந்தது <உள்ள 500 மீ அல்லது பபாறியாளர் / மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசகப / GSMB நிர்ையிக்கப்படும்), ஆய்வுகள் மற்றும் அதிர்வு 
அதிர்பவண்கள் (பெர்ட்ஸ்) மற்றும் PPVs முன் கட்டுமான கண்காைிப்பு ஒப்பந்ததாரர் 
வமற்பகாள்ளப்பட்ட வவண்டும். கள ஆய்வுகள் பின்வரும் குறிப்பிட்டுள்ள இடம் ஒரு சிறப்பு 
முக்கியத்துவம் முகற நடத்தப்பட்டவவண்டும். 

 2 பரிமாற்றுகின்ற இடம் மற்றும் அருகிலிருக்கும் பகுதிகள்  
 ரம்புக்கன ஓயா (Ch 15+830 to Ch 16+060 km, Ch 16 + 900 km and Ch 30+200 km) 
 குடா ஓயா (Ch 18 + 000 km, Ch 18+700 to Ch 18+800 km & Ch 18+750 to 19 +150 km) 
 அம்வபபுஸ்ஸ- குருநாகல் வதீி (A6 Road; cross-point / Ch 5 km) 
 அடயாடபவல-பிட்பவல மாறும் இடம் (13+075km) 
 ரம்புக்கன-கட்டுபிட்டிய மாறும் இடம்  (14+375km) 
 வடாம்வபமட-ரம்புக்கன-குருநாகல் வதீி / குறுக்கு புள்ளி (6+900km) 
 Ch 27 + 675 km (புப்புலியா) 
 Ch 13+900 km 
 காமாவ படாம்பமட கனிஷ்ட வித்தியாலயம் (Ch 8 + 500 km) 
 Kotawella கனிஷ்ட வித்தியாலயம் (Ch 14+350 km) 
 பிரிவைா பராபவன மகா வித்தியாலய வதீி (Ch 17+050 km) 
 வட்டறக்க  மகா வித்தியாலயம் (Ch 21+200 km) 
 Ch 7 + 940 km 
 கலபகதற  மத்திய கல்லூரி (Ch 31+560 km) 
 கலாவவ மகா வித்தியாலயம் (Ch 26 + 200 km) 
 சிறி வலகராமாய  ஆலயம் Ch 18 + 000 km 
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மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகப மற்றும் GSMB ஆர்டிஏ வினால் ஆவலாசகனககளயும் 
கருத்திற்பகாள்ள வவண்டும். விபரமான குடிசார் பபாறியியலாளரிடம் 
அறிக்கககள்பபறப்படும்.  வததியிட்ட புககப்பட ஆதாரத்கதக் பகாண்டு மாடிகளில் 
எண்ைிக்கக, கட்டிடங்கள் பயன்படுத்தப்படும். கட்டுமான பபாருள், திட்ட தள 
அருகாகமயில், ஜிபிஎஸ் இடங்களில் மற்றும் பிளவுகள் மற்றும் பிளவுகளில் (நீளம் 
மற்றும் அகலம்) சிவில் பபாறியியல் விவரங்கள் வகாடிட்டு விபரமாக வபை வவண்டும். 

5.6.2. மைல் அகழ்குழி பகுதிகள் மற்றும் குவாரிரி தளங்களில் குறிப்பிட்ட நடவடிக்கககள் 

மைல் அகழ்குழி பகுதிகள் மற்றும் குவாரிரி தளங்களில் தற்வபாது பசயன்முகறயில் 
உள்ள சில பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்பட வவண்டும் (Ch 29+900 km and Ch 24+280 km) 
வமலும்  ஒப்பந்ததாரர் / கள் மூலமாக கண்டறியப்பட்டு மற்பறாரு சாத்தியமான தளத்தில் 
(Ch 7+940 km)  அகமக்கப்படும். அகடயாளம் காைப்பட்ட இந்த தளத்தில் குறிப்பிட்ட EMPs 
மற்றும் EMoPs  தயாரித்தல் உட்பட தனி விரிவான விசாரகைகள் (சுற்றாடல் 
மதிப்படீுககள) வதகவப்படலாம்.   

எனினும், அது பின்வரும் நடவடிக்ககககள மைல் அகழ்குழி , குவாரி தளங்கள் மத்திய 
சுற்றாடல் அதிகாரசகப மற்றும் GSMB வமற்பார்கவயின் கீழ் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் 
பசயல்படுத்தப்பட வவண்டும் என்று பரிந்துகரக்கப்படுகிறது: 

 மைல் அகழ்குழி பகுதிகளில் மற்றும் குவாரி தளங்கள் தாவர வபார்கவ அகற்றல் 
மண்அரிப்கப தவிர்ப்பதற்காக குகறக்கப்படும். ஒவ்பவாரு மைல் அகழ்குழி 
பகுதியில் மற்றும் குவாரி தளத்தில் தாவர வமல் மண் மகல வபால குவிந்தல் மறு 
பரப்பிலான நிலத்தில் மறுபடியும் அமர்த்தவும் வவண்டும். 

 கட்டுமான நடவடிக்கககளுக்கான மைல் மற்றும் கருங்கல் என்பன 
அனுமதிக்கப்பட்ட தளங்களில் மட்டுவம பபறப்படும். இந்த தளங்கள் மகழ 
காலங்களில் நீர் தர பிரச்சிகனகள் மீது ஏற்படும் தாக்கத்கத தவிர்க்கும் பபாருட்டு 
நீர் நிகலகளில் இருந்து பதாகலவில் அகமந்துள்ள. இந்த தளங்கள் உயர் சத்தம் 
மற்றும் அதிர்வு levels8 பபாறுத்தவகர குடியிருப்பாளர்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கத்கத 
தவிர்க்க குடியிருப்பு பகுதிகளில் இருந்து பதாகலவில் அகமந்துள்ள.  

• நிரப்பு மூலப்பபாருட்ககளப் பபற பயன்படுத்தப்படும் மைல் சமதகர  பரப்புகளில் 
பவட்டப்படும். சாய்வு பகுதியில் பபாருந்தவில்கல அல்லது இருக்கும் 
வகரயகறககள கிகடப்பதும் வரிகசப்படுத்தப்பட்ட வவண்டும். விழுந்த 
விலங்குகள் தப்பிக்க குழிகளின் முகனககள மீண்டும் சாய்வான பசய்யப்படும். 

• உள்ள நிலச்சரிவு இடங்களில் மகழ காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான 
நிலச்சரிவு வாய்ப்புககள தவிர்க்க (NBRO உதவியுடன் பகுதிகள் அகடயாளம் 
காைப்படும் 

• குழிககள சுற்றி அகலயும் விலங்குகளுக்கு எளிதாக பதரியும் வககயில் வவலி 
நிறுவப்படும். 
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• நாட்டிற்வக உரித்தான மரங்ககளக் பகாண்டு மரநடுகக பசய்யப்படும். பவளிப்படும் 
மண் பகுதிகளில் மகழ காலங்களில் வமற்பரப்பில் வடிந்வதாடகல தவிர்க்க  
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

• கண்காைிப்புக் குழு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு புனர்வாழ்வு திட்டங்ககள வழங்கப்படும். 
முன்வனற்றம் மாற்றங்ககளக் காட்ட வததியிட்ட புககப்படங்கள் அவ்வப்வபாது 
ஆவைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

5.6.2.2 அருகிலுள்ள குடிவயற்றங்கள் ஒலி மற்றும் அதிர்வு மற்றும் வாழ்விடங்களில் சத்தம் 
அதிர்வு பதால்கல கட்டுப்பாடு 

சாத்தியமான சத்தம் மற்றும் அதிர்வு பாதிப்புக்ககள கட்டுப்படுத்துவதற்கு பின்வரும் 
நடவடிக்கககள்  பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த நடவடிக்கககள் வதீிகள், அகனத்து அகழ் 
குழிகள், அகனத்து குவாரி தளங்கள் மற்றும் திரள்படுத்தல் நிகலயம், கல்குவாரி மற்றும் 
பாகற நசுக்கிய இடம் உட்பட முழு திட்ட தளத்துக்கும் பபாருந்தும். 

• இரவு வநரத்தில் வவகல இருக்காது. சாத்தியம் இல்கல என்றால், சமூகத்தின் குடியிருப்பு 
பகுதிகளில் தகவல் (பபாருந்தும் - குறிப்பாக கலபகதற , Deyawadiwala-Pitawala வதீி, ரம்புக்கன-
Katupitiya வதீிககளப் பிரிக்கும், Dombemada- ரம்புக்கன-குருநாகல் வதீி / குறுக்கு புள்ளி 
எடுத்துக்காட்டாக, பரிமாற்றுகின்ற, அம்வபபுஸ்ஸ-Kurunegela வதீி (A6 மற்றும் வதீி; குறுக்கு 
புள்ளி) கட்டுமான அவசியத்கதப் பற்றியும் Ch 27 + 675 km கிமீ (Pubbiliya) மற்றும் 
முன்கூட்டிவய பாடசாகலகள்) அருவக குடியிருப்பு பகுதிகளில் இரவு வநரத்தில் 
வவகலபசய்வது முன்கூட்டிவய அறிவிக்கப்படும். 

• அகனத்து இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் நன்கு பராமரிக்க வவண்டும் மற்றும் 
அவற்றுக்கு இகரச்சல் குகறப்பு சாதனங்கள் பவளிவயற்ற புககவபாக்கி வபான்றகவ 
பபாருத்த வவண்டும். 

• பாடசாகலகள் (Kotawella கனிஷ்ட வித்தியாலயம் Ch 14 + 350 கி.மீ., Parape மகா 

வித்தியாலயத்தில் உள்ளன இடங்களில் - Ch 17 + 050 கி.மீ., Wataraka மகா 

வித்தியாலயத்தில் - Ch 21 + 200 கி.மீ., கலபகதற  மத்திய கல்லூரி - Ch 31 + 560 கிமீ, 

Kaamawa Dombemada கனிஷ்ட வித்தியாலயம் (Ch 8 500 கிமீ) மற்றும் Galabawa மகா 

வித்தியாலயத்தில் - அத்தககய இடம் உள்ள Ch 26 + 200 கி.மீ.) கட்டுமான நடவடிக்கககள் 
பாடசாகலகள் மைி வநரம் கழித்து மற்றும் வார இறுதிகளில் / விடுமுகற நாட்களில் 
நடத்தப்படும். 

• தாள் பதாகுப்பு வமற்பகாள்ளப்படும் வபாது, கவப்வரடரி சுத்தியல் பயன்படுத்தப்படும் 
விட சுத்தியல் ககவிட வவண்டும் என்று பரிந்துகரக்கிறது. குடியிருப்பு பகுதிகளில் (உதா. 2 
பரிமாற்றுகின்ற, ரம்புக்கன ஓயா உள்ளன பகுதிகளில் (Ch 15 + 830 16 + 060 கி.மீ., Ch 16 + 
900 கி.மீ மற்றும் Ch 30 + 200 கி.மீ.), குடா ஓயா (Ch 18 + 000 CH பசய்ய கி.மீ., Ch 18 + 700 18 
+ 800 கி.மீ. & Ch 18 + 750 19 +150 கி.மீ. CH க்கு), Ch 37 +970 கி.மீ., அம்வபபுஸ்ஸ-Kurunegela 
வதீி (A6 மற்றும் வதீி; குறுக்கு புள்ளி), Deyawadiwala-Pitawala வதீிககளப் பிரிக்கும் (N240117 & 
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E156971), ரம்புக்கன-Katupitiya வதீிககளப் பிரிக்கும், Dombemada- ரம்புக்கன-குருநாகல் வதீி / 
குறுக்கு புள்ளி, Ch 27 + 675 கிமீ (Pubbiliya), Kotawella கனிஷ்ட வித்தியாலயம் (Ch 14 + 350 
கிமீ), Parape மகா வித்தியாலயத்தில் ஸ்ரீ வதீி ஸ்ரீ மகா Pirivena பகாண்டு ( Ch 17 + 050 கி.மீ.), 

Ch 13 + 900 கி.மீ, Kaamawa Dombemada கனிஷ்ட வித்தியாலயம் (Ch 8 500 கிமீ), Wataraka மகா 

வித்தியாலயத்தில் (Ch 21 + 200 கி.மீ.), கலபகதற  மத்திய கல்லூரி (Ch 31 + 560 கிமீ), 

Galabawa மகா வித்தியாலயத்தில் (Ch 26 + 200 கி.மீ.) மற்றும் வகாவில் Ch 24 + 975 கி.மீ 
பதாகலவிலும்,). ககடப்பிடிக்கப்படும் 

• அருகில் உள்ள உள்கட்டகமப்புகளில் ஆய்வு (குகறந்தது 500 மீ அதிவவக இருந்து திட்ட 
பபாறியாளர் / மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசகப) முக்கியமான பகுதிகளில் நடாத்த 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. அதிர்வு மற்றும் பகீ் துகள் திகசவவகங்ககள (PPVs) முன் 
கட்டுமான அதிர்பவண் கண்காைிக்கப்பட வவண்டும். நியாயமான இழப்படீு (காரைமாக 
tippers ஏற்படும் கடும் வபாக்குவரத்து) உண்கமயான அதிர்வு தூண்டிய வசதங்கள் 
ஒப்பந்ததாரர் மூலம் வழங்கப்படும். ஒப்பந்ததாரர் பபாதுமக்களின் புகார்ககள மற்றும் 
பபாதுக் குகறககள பதிவு புத்தகத்தில் பராமரிக்க வவண்டும். 

 

• வதகவயான தனிப்பட்ட பாதுகாப்புக் கருவிககள (PPE) (காது பிளக்குகள் அல்லது 
பகட்டியான பதாப்பிகள் / தகலக்கவசங்கள்) வபான்ற பாகற பவடித்தல் சத்தம் 
நடவடிக்கககளில் ஈடுபட்டு பதாழிலாளர்களில் பகாடுக்கப்படும். இகரச்சல் அளவுகள் 80 
படசிபல் (A) மற்றும் 90 110 படசிபல் டிஇகடவய இருக்கும் வபாது காது பிளக்குகள் 
பயன்படுத்தப்படும், ஆனால் காது muffs அளகவ தாண்டி வபாது (அதாவது வபாது நிகலகள் 
90-110 டி.பி. பயன்படுத்தப்படும் 

கட்டுமான பிரிவு பயன்படுத்த வாகனங்கள் பதாடர்ந்து நன்கு குறிப்பிடத்தக்க இகரச்சல் 
அளவுகள் உருவாதகல தவிர்க்க பராமரிக்க வவண்டும். எங்பகல்லாம் முடியுவமா 
அங்பகல்லாம் குகறந்த இகரச்சல் உருவாக்கும் இயந்திரங்கள் பயன்படுத்த முயற்சிகள் 
பசய்ய பசய்யப்படும். 

• வபாக்குவரத்து முகாகமத்துவம் நகடமுகறகள், பபாருள் வபாக்குவரத்து வபாக்குவரத்து 
சத்தம் குகறக்கும் பபாருட்டு குவாரி பபாருள் உள்ளிட்ட, பபாருட்கள் வபாக்குவரத்து வபாது 
நகடமுகறப்படுத்தப்பட வவண்டும். 

• சத்தம் தைிப்பு நடவடிக்ககககள வசர்ந்து நிலக்கீல், கருங்கல் மற்றும் கான்கிரீட் 
நிகலயங்கள், சரியான தளத்தில் திட்டமிடல் மூலம் வளி மூலம் பரவும் சத்தத்கத 
குகறக்க பின்பற்றப்படும். இத்தககய வசதிகள் முக்கிய வாங்கிகள் (உதா. குடியிருப்பு 
பகுதிகள் மற்றும் பாடசாகலகள்) வளி வசீும் திகசயிவலா 500m மற்றும் கீழ்நிகலயில் 100 
மீதூரத்தில் அகமய  வவண்டும். 
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5.6.1.1 சத்ேம் ேதடகதள வடிவதமத்ேல் 

வதீி ( ஸ்ரீ மகா Pirivena (Ch 17 + 050 கி.மீ.), Wataraka மகா வித்தியாலயத்தில் Kotawella கனிஷ்ட 

வித்தியாலயம் (Ch 14 + 350 கிமீ), Parape மகா வித்தியாலயத்தில் எதிர்பகாள்ளும் சுவடு 
வழிகளில் வதகவயான உயரத்துக்கு நிரந்தர சத்தம் தகடககள வடிவகமத்து அத் 21 + 200 
கி.மீ.), கலபகதற  மத்திய கல்லூரி (Ch 31 + 560 கிமீ), Kaamawa Dombemada கனிஷ்ட 

வித்தியாலயம் (Ch 8 500 கிமீ), Galabawa மகா வித்தியாலயத்தில் (Ch 26 + 200 கி.மீ.) மற்றும் 
கலபகதற  பரிமாற்ற பகுதியில் அதாவது 3 மருத்துவமகனகளில் Bhikshu Wattauwa, சுகாதார 
அகமச்சு மற்றும் மாவட்ட கவத்தியவதீி, கலபகதற  மற்றும் கலபகதற நீதவான் 
நீதிமன்றத்தில் வபாக்குவரத்து சத்தம் இருந்து பாதுகாக்க்படும். இந்த ஒப்பந்ததாரர் 
ஆவைங்கள் (படண்டர் ஆவைங்கள்) வசர்க்கப்பட வவண்டும். இந்த சத்தம் தகடககள 
வதீிய கட்டும் வநரத்தில் கட்டப்பட்டு வவண்டும் என்றும் நிரந்தர கட்டகமப்புகளாக 
இருக்கும். எனவவ, இந்த கட்டகமப்புகள் விரிவான வடிவகமத்தல் நிகல வபாது கருத 
வவண்டும். வமலும் சத்தம் தகட இடங்களில் வதீி பிரிவில் உருவாக்கப்பட்டும் சத்தம் 
மாதிரிகய பரிசீலித்து கட்டுமான கட்டத்தில் இறுதி வடிவம் பபற வவண்டும். 
கடுகதிப்பாகத பமாத்த ஒலி தகடககள (இரண்டு பக்க) 4250m  இருக்க வவண்டும். 

5.6.2.3  சுற்றாடல் வளியின் ேைம் குதறவதே ேவிர்த்ேல் ெடவடிக்தககள் 
 

கட்டுமானத்தின் வபாது பின்வரும் தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள பசயல்படுத்த 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. இந்த தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள அணுகல் வதீிகள் 
உட்பட முழு பசயற்திட்டம் தளத்தில் பபாருந்தும், அகனத்து குழிகள், அகனத்து குவாரி 
தளங்கள் மற்றும் கல்குவாரி இடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் 

• கட்டுமான பபாருள் வழங்கும் அகனத்து வாகனங்கள், (உதா. நிரப்ப பபாருள், சிபமண்ட் 
மற்றும் கூட்டாய்) மற்றும் CD கழிவுககள கசிவுகள் தவிர்க்க மூடப்பட்டு 
பகாண்டுவரப்படும் 

• வவக வரம்பு அகடயாளப்பலகக துகையுடன் 5-10 கிமீ / மைி வவகம் வபைப்படும். 
சாரதிகள் அத்தககய வவக வரம்புககள அறிந்து பகாள்ள வழி பசய்யப்படும் வரம்புகள் 
வமலும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகள் வழியாக வபாக்குவரத்து கூட உச்ச காலங்களில் 
குறிப்பாக தவிர்க்கப்பட முடியும். 

•தூசி வதான்றுகின்றதகன தவிர்க்க  அல்லது பவளிப்படும் பூமியின் வமற்பரப்பு மற்றும் 
பசப்பனிடப்படாத அணுகல் வதீிகளில் நீர் அடிக்கடி தூறல் வமற்பகாள்ளப்படும். தூசி 
அடக்கப்படுவதற்குப் வபாதுமானளவு நீர் தளத்தில் வழங்கப்படும். 

• பதாழிலாளர்களில் தூசு முகமூடிகள், கண் கண்ைாடிகள், பாதுகாப்பு பெல்பமட்டுகள் 
மற்றும் பூட்ஸ் பாதுகாப்பு சாதனம் என்பன வழங்கப்படும். 

• தூசி உருவாகும் (உதா. சிபமண்ட் கலகவ) இடங்களில் இருந்து வளி வசீும் திகசயிவலா 
அகமந்துள்ள எந்த குடிமகன பகுதிகளில் அல்லது பாடசாகலகள் மற்றும் வகாயில்கள் 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 173 

பிற முக்கியமான பபறுதல் வபான்ற மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் உபகரைங்கள் வழங்க 
வவண்டும். 

நிகலயம், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரைங்கள் மற்றும் தகர்க்கப்படும் இடங்களில் 
பசயன்முகற தூசி உருவாகுதகல குகறக்கும் வககயில் ககயாளப்படும். 

• கட்டுமான வாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் முகறயாக பராமரிக்கப்பட்டு PM2.5 
வபான்றவற்கற உருவாக்காதவாறு குகறக்க சர்வஸீ் பசய்ய வவண்டும். 

• கட்டுமானப் பபாருள் குவிப்பு  மற்றும் குப்கபகள் அகனத்து வநரங்களிலும் நன்றாக 
மூடப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 174 

அத்ேியாயம் 6: சுற்றாடல் முகாதமத்துவம் மற்றும் கண்காைிப்பு 
ெிகழ்ச்சித்சசயற்ேிட்டம் 

6.1   ப ொது 

பசயற்திட்டம் பதாடர்பில் முன் கட்டுமான, கட்டுமான மற்றும் பசயல்பாட்டு கட்டங்களில் 
சாத்தியமான தாக்கங்கள் அத்தியாயம் 4 ல் அகடயாளம் காைப்பட்டதுடன் சாத்தியமான 
தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககள் அத்தியாயம் 5 இல் தரப்பட்டுள்ளது. வமலும் 
அத்தியாயம் 4 மற்றும் 5 இல் தரப்பட்டகவ புதுப்பிக்கப்படும். உத்வதச தாக்கத்கத 
தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள பசயல்படுத்த திட்ட தளம் சார்ந்த, திட்டத்தின் விரிவான 
வடிவகமப்பு கட்டத்தில் கட்டுமான அம்சங்கள், பபாருளாதார அம்சங்கள், சூழல் அம்சங்கள் 
மற்றும் சமூக அம்சங்கள் கருத்திற்பகாள்ளப்படும் 

சுற்றாடல் முகாகமத்துவம் பசயற்திட்டம் (EMP)இந்த அத்தியாயம் (இகைப்பு 7.1) இல் 
வழங்கப்படுகிறது. 

6.2  EMPக்கான  விரிவான வடிவகமப்பு நிகல,  

விரிவான வடிவகமப்பு கட்டத்தின் வபாது விரிவான வடிவகமப்பு திருத்தப்பட்டு 
வமம்படுத்தப்பட்டு ஒப்பந்த ஆவைங்களில் இகைக்கப்படும். கட்டுமான ஒப்பந்ததாரர் 
கட்டுமான காலத்தில் பசயல்படுத்தும் பபாறுப்கப பகாண்டுள்ளார். 

6.3   தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள கண்காைித்தல் 

திட்டத்தின் முன் கட்டகமப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் கட்டுமானத்துக்கு பின்னரான 
கட்டங்களில் EMP இல் வகாடிட்டு  காட்டப்பட்ட தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள, 
சுற்றாடல் தாக்கங்கள் சரியான நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்று உறுதி பசய்ய 
கண்காைிக்கப்படல் வவண்டும். 

சுற்றாடல் கண்காைிப்பு பசயற்திட்டம் (EMoP) இகைப்பு 7.2 இல் வழங்கப்படுகிறது 
திட்டத்தின் முன் கட்டகமப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் கட்டுமானத்துக்கு பின்னரான 
கட்டங்களில் அளக்கப்படும் சுற்றாடல் வளியலகுகள் தரப்பட்டுள்ளது. 

6.4   தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள நிர்வகித்தல் 

வமவல கூறியது வபால, கட்டுமான காலத்தில் தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள 
பசயல்படுத்தலுக்கு ஒப்பந்ததாரர் முக்கிய பபாறுப்பாகும். வதீி கட்டுமான காலத்திற்கு 
முன்னரான மற்றும் கட்டுமானத்துக்கு பின்னரான கட்டங்களில் தாக்கத்கத தவிர்க்கும் 
நடவடிக்ககககள பசயல்படுத்த பபாறுப்பு RDA க்கு உள்ளது. CEA/NW-PEA பசயற்திட்டத்கத 
கண்காைிப்பு பசய்யும் நிறுவனம் ஆக இருக்கும் வபாது வதீி மற்றும் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக அபிவிருத்தி பிரிவு (ESDD),  கண்காயிப்புக்கு பபாறுப்பு ஆகும். ESDD  அனது CEA/NW-
PEA க்கு காலாண்டு அடிப்பகடயில் கண்காைிப்புபசய்ய திட்ட தளம் முகறயாக ஆய்வு 
முன்பனடுக்க வவண்டும். 
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6.5   அலுவலகர்களின் வதகவகள் 

ஒப்பந்ததாரர் கட்டுமான கட்டத்தில் சுற்றாடல் அலுவலககர (EO) வசர்த்துக் பகாள்ள 
வவண்டும். கட்டுமான வமற்பார்கவ ஆவலாசகர் (கமயங்கள்) கட்டுமான காலத்தில் மற்றும் 
EMoP பசயல்படுத்துவதற்கு ஒப்பந்ததாரர்  சுற்றாடல் நிபுைர் வசகவகள் பபறப்பட 
வவண்டும் ஒப்பந்ததாரர், கட்டுமான பதாடர்புகடய சுற்றாடல் கண்காைிப்கப நடத்தி PMU 
(திட்ட முகாகமத்துவம் பிரிவு) அறிக்கக சமர்ப்பிக்க வவண்டும். 

6.6 அறிக்ககயிடல் 

மாதாந்த அறிக்கககள் PMU, சமர்ப்பிக்க வவண்டும் வசாதகன ESDD அவற்கற பின்னர் ESDD 
பரிசிலிக்கும். 

 CEA/ NWP-EA அறிக்கககள் சமர்ப்பிக்க வவண்டும். மாத வாரியாக அறிக்கககள் அனுப்பி 
கவக்கப்படும். 

தள்ளுபடி விகிதம் 7% இந்த நாட்டில் வட்டி விகிதங்கள் வரலாற்று இயக்கத்கத 
அடிப்பகடயாக முடிவு பசய்யப்பட்டிருந்தது. 
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அத்ேியாயம் 7: ெீட்டிக்கப்பட்ட சசலவு பயன் பகுப்பாய்வு 

7.1. அறிமுகம் 

7.1.1.  சபாது 

 
இந்த அத்தியாயத்தில், விரிவாக்கப்பட்ட பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு (ECBA) கண்டுபிடிப்புகள் 
வழங்கப்படுகிறது. நீட்டிக்கப்பட்ட பசலவு பயன் பகுப்பாய்வில் (ECBA) சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக தாக்கங்கள் கூட கைக்கில் எடுத்து பசயற்திட்டம் பபாருளாதார ரிதியில் 
நியாயமானதுதான் என்பகத மதிப்படீு பசய்யும் கருவி ஆகும். அது பைம் சார்ந்த 
மதிப்புககள அடிப்பகடயில் அளவிடப்படுகிறது பசலவுகள் அல்லது நன்கமகள் என சமூக 
சுற்றாடல் / தாக்கங்கள் வசர்த்துக்பகாள்வதன் மூலம், நிகலயான பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு 
(CBA) மதிப்பிடப்பட்ட பசலவுகளுக்கு எதிராக பசயற்திட்டத்தின் நன்கமகள், மதிப்படீு 
விரிவாக்கும் மூலம் வமற்பகாள்ளப்படுகிறது. பசலவு மற்றும் பலன்களின் தள்ளுபடி 
ஓட்டம் பகுப்பாய்வில் அடிப்பகடயாக பகாண்டது. பசயற்திட்டத்கத நியாயப்படுத்த 
பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பபாருளாதார நிகர அளவுவகாலாக தற்வபாகதய மதிப்பு 
உள்ளன (NPV), பசலவு-பயன் விகிதம் (CBR) நிறுவனம் மற்றும் திரும்ப (IRR) உள் 
விகிதங்கள். 

எந்த பசயற்திட்டமும்  திட்டத்தின் வடிவகமப்பு காலத்தில் நன்கமகள் / பசலவுகள் தவிர 
ஏற்படும் வவறு சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் இனங்காைப்படுகின்றது. தாக்கங்கள் 
தன்கமகயப் பபாருத்து,  சமூகத்தின் பசலவுகள் அல்லது நன்கமககள அகடயாளம் 
காைலாம். பபாதுவாக இது வபான்ற தாக்கங்கள் பதாடர்பான தரவு திட்டங்கள் பசயலாக்க 
கட்டத்தில் கிகடப்பதில்கல. நீட்டிக்கப்பட்ட பசலவுகள்-பயன் பகுப்பாய்வு (ECBA) சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் பற்றிய தகவல்ககள சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்க 
மதிப்படீுகள் மூலம்பபறப்படும் தரவுகள் திட்டங்களின் பபாருளாதார நிகலத்தன்கமகய 
மதிப்பிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. பசலவுகள் அல்லது நன்கமகள் என்பனவற்றின் 
தாக்கங்களின் தன்கமகய பபாறுத்து சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் வபான்ற ECBA 
கைக்கில் எடுத்து பசயற்திட்டம் பபாருளாதார ரீதியில் நியாயமானதுதான் என்பகத 
மதிப்படீு பசய்கின்றது. 

7.2.  ECBA முக்கிய படிகள் 

ECBA சம்பந்தப்பட்ட முக்கியப் படிகள் பின்வருமாறு: 

• அதிவவக பாகதயின் பபாருத்தமான நிகலகளில் சு.தா.ம., SIA  அகடயாளம் 
காைப்பட்ட சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் ECBA நடத்தப்படல். 

• பசயற்திட்டத்தின்  பபாருத்தமான பசலவு பயன் பகுப்பாய்வின் பசயலாக்க ஆய்வு 
பபாருளாதார மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு வமற்பகாள்ளப்பட்டதில் இருந்து திட்ட 
பசலவுகள் மற்றும் நன்கமகள் வதகவயான அடிப்பகட தரவு பிரித்பதடுக்கும். 
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• சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு மற்றும் SIA இலிருந்து அகடயாளம், காைப்பட்ட 
அளவிடக்கூடிய பபாருளாதார தகவல்கள்  சுற்றாடல், சமூக தாக்கங்கள் மற்றும் 
சமூகத்திற்கு அவற்றின் நிகர எதிர்மகற (பசலவு) அல்லது நிகர வநர்மகறயான 
(நன்கமகள்) பிரதிநிதித்துவம் பசய்யும்  

• சு.தா.ம., SIA நிபுைர்கள் இருந்து அந்தந்த தாக்கங்கள் (பசலவுகள் மற்றும் பயன்ககள) 
பதாடர்பாக வதகவயான பபௌதீக தரவுககள பபறுதல் 

• மதிப்படீ்டு நுட்பங்ககள பயன்படுத்தி பசலவுகள் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பலன் 
விகளவுககள மதிப்பிடுதல்  

• சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு, SIA அகடயாளம் காைப்பட்டபடி பசலவு மற்றும் 
நன்கமகள் மற்றும் திட்டத்தின் பசயல்திறன் பநறிமுகறகய-அதாவது நீட்டிக்கப்பட்ட 
கைக்கீட்கட வசர்த்துக்பகாள்வதன், மூலம் ECBA வமற்பகாள்ளுதல் அது நிகர நிகழ் 
மதிப்பு, பிசிஆர் மற்றும் IRR 

• பசலவு பயன் பகுப்பாய்வுடன் ஒப்பிடுககயில் ECBA முடிவுகளில் சுற்றாடல் மற்றும் 
சமூக தாக்கங்கள் வமலும் கருத்தில் பகாள்ளப்பட்டன. திட்டத்தின் உண்கமயான 
தாக்கத்கத மதிப்பிட பசயற்திட்டத்தின் பசயலாக்க ஆய்வு பபாருளாதார ஆய்வில் 
நிகலகளில் வதர்வு இகைந்து நடத்தப்படல் 

7.3. ECBA உருவாக்கத்தில்  பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் மற்றும் ஊகங்கள்  

அகடயாளம் காைப்பட்ட தாக்கங்களின் மதிப்படீ்டு தரமான கருவிககள பயன்படுத்தி 
மதிக்கப்பட்டன. இதுவகர பபாருளாதார மற்றும் நிதி பகுப்பாய்வு நடத்திய ஆய்வில் 
பசலவு பயன் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படும் அவத அனுமானங்ககள மற்றும் 
தரத்கத அக்ககறயுடன் உள்ளது வபால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆய்வில் 
ஏற்றுபகாள்ளப்பட்ட யூகங்கள் மற்றும் தரநிகலகளின் பட்டியல் அட்டவகை 7.1 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
அட்டவகை 7.1: ஆய்வில் ஏற்றுபகாள்ளப்பட்ட யூகங்கள் மற்றும் தரநிகலகளின் 
பட்டியல்  

அளவுரு ஸ்டாண்டர்ட் / 
நிகனத்தல் 

குறிப்புகள் 

தள்ளுபடி 
வதீாசாரம் 

7% இந்த நாட்டில் வட்டி விகிதங்கள் வரலாற்று 
இயக்கத்கத அடிப்பகடயாக முடிவு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

மதிப்படீ்டு 
காலம் 

4 years for construction and 30 
years for operation  

கட்டுமான பசலவு மதிப்படீுகள் வபான்ற 
திட்டங்கள் விண்ைப்பித்தார் வழக்கம் 
தரத்திற்கு ஆண்டுகள் குறிப்பிட்ட 
எண்ைிக்ககயிலான கிகடக்க மற்றும் சீரான 
இருந்தன. 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 178 

Numeraire 

நாைய 

LKR bn ஸ்டாண்டர்ட் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வின் 
பயன்படுத்தப்படும் 

பைவகீ்கம் 
சிகிச்கச 

பைவகீ்கம் தவிர்த்து 
கான்ஸ்டன்ட் விகல 
பயன்படுத்தப்படுகிறது 

பபாருளாதார ஆய்வில் ஏற்று நகடமுகறயாக 

 

 

 
இந்த பசயற்திட்டத்தின், பபாருளாதார பகுப்பாய்வு நிழல் மாற்ற காரைிகள் பதாடர்பாக 
மற்ற ஊகங்கள், பபாருளாதார அலகு பசலவுகள் மற்றும் வரி விதிப்பு (பமாறட்டுவ 
பல்ககலக்கழகத்தில் 2016) என்ற வழக்கில் இருந்தன. 

7.4. தீர்மானிக்கும் அடிப்பகட தன்கமகள் 

ECBA மூன்று முடிவு அடிப்பகடயான கருதப்படுகிறது: 

• நிகர தற்வபாகதய மதிப்பு (NPV) 

• வரவு பசலவு விகிதம் (BCR) 

• உள் ஈட்டு விகிதம் (IRR) 

7.4.1. ேற்தபாதேய ெிகை மேிப்பு 

தற்வபாகதய நிகர மதிப்பு (NPV) திட்டத்தின் உண்கமயான அல்லது உண்கமயான நிகர 
பபாருளாதார நன்கமயிகன அளவிடும்.  நிகர நிகழ் மதிப்பு நன்கமகள் பசலவுகள் 
என்பதகன கழிப்பதன் மூலம் கைக்கிடப்படுகிறது. அகனத்து திட்டங்கள் நிகர 
பபாருளாதார நன்கமயிகன வழங்கி பபாருளாதாரத்கத நியாயப்படுத்துகின்றது. திட்ட 
விருப்பங்கள் ஒப்பிடும் வபாது நிகர நிகழ் மதிப்பு பயன்படுத்த வவண்டும். அதிக நிகர நிகழ் 
மதிப்பு பபாருளாதாரம் முதன்கமயான வதர்வு அகும். 

நிகர நிகழ் மதிப்பு கைக்கிடும் சூத்திரம் பின்வருமாறு இருக்கிறது  

 

 
B= Net annual benefits 
C = Net annual costs 
r = discount rate 
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7.4.2. வைவு சசலவு விகிேம் (BCR) 
வரவு பசலவு விகிதம் (BCR) பசலவுகளின் மதிப்பு நன்கமககள தற்வபாகதய மதிப்பு 

விகிதம் ஆகும் மற்றும் உத்வதச பசலவினம்பதாடர்பான நிகர லாபம் அளவிடப்படும்.  BCR 
1 ஐ விட அதிகமான வபாபதல்லாம் தள்ளுபடி நன்கமகள் தள்ளுபடி பசலவுககள தாண்டி 
இருக்கும். பிசிஆர் 1 க்கு கூடுதலாக இருக்கும்வபாது பசயற்திட்டத்தின் நிகர பபாருளாதாரம் 
ஆதாயத்கத வழங்குகிறது எனவவ பபாருளாதாரம் நியாயமானது. BCRs படி திட்டங்களுக்கு 
சூழலில், முன்னுரிகம வவண்டும். அதிக பிசிஆர் திட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டில் முன்னுரிகம 
பபற வவண்டும் முதலீடு  பசய்யும் டாலருக்கு மிக பபரிய நன்கம வழங்கும் என்று 
எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவவ இந்த வளங்கள. திறகமயான ஒதுக்கீடு பசய்தகல உறுதி 
பசய்யும். 

 

பிசிஆர்  கைக்கிடலுக்கு பின்வருமாறு சூத்திரம் கம்ப்யூட்டிங் விண்ைப்பிக்கப்பட்டது 

 

7.4.3. உள் ஈட்டு மாற்று விகிேம் (IRR) 
உள் ஈட்டு மாற்று விகிதம் (IRR) பலன்களின் தற்கால மதிப்பு பசலவுகளின் மதிப்புக்கு சமம் 
இது (அங்கு நிகர நிகழ் மதிப்பு பூஜ்ஜியமாக சமம்) தள்ளுபடி விகிதம் ஆகும். அது இதில் 
பசலவுகள் நன்கமககள திரும்பும் விகிதம் அளவிடப்படும். உள் ஈட்டு விகிதம் முதலீடு 
பசய்துள்ள நிதிக்கான வட்டி விகிதத்கத விட அதிகமாக இருந்தால், வருமான விகிதம் 
ஒரு சிறந்த முதலீடு என கருதப்படுகிறது. 

 
7.5. பசலவுகள் மற்றும் பயன்கள் 

7.5.1. சசலவுகள் 

 

பசலவு விடயம்கள் பின்வரும் முக்கிய பிரிவுகளின் கீழ் அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன. 

முன் கட்டுமான பசலவுகள்: இதில் CEP கட்டுமானம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் உள்ளாகிய 
பசலவுககள உள்ளடக்கியது. அகடயாளம் காட்டப்பட்ட பபரும் பசலவுகள் பசயலாக்க, 
வடிவகமப்பு மற்றும் நிலம் சுவிகரிப்பு பசலவு  என்பன ஆகும். இந்த பசலவு பசயலாக்க 
ஆய்வில் பபாறுப்வபற்கப்படலாம். நிலம் ககயகப்படுத்தல் பசலவு ரூ 54 பில்லியன். 

பசயற்திட்ட பசலவுகள் 
CEP பிரிவு 3  பபாதுபெற இருந்து கலபகதற  வகர கட்டுமானம்பசய்ய  வரி இல்லாமல் 
பமாத்த பசலவு அண்ைளவாக 94,66 பில்லியன் ரூபா (652million அபமரிக்க $)  ஆகும். CEP 
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(அகனத்து பிரிவுகள்) க்கான பமாத்த திட்ட பசலவு அண்ைளவாக இருக்கும் 445,3 ரூபா 
பில்லியன் (வரி இல்லாமல்) (3071.03 மில்லியன் அபமரிக்க $). பின்வரும் அட்டவகை CEP 
பிரிவு 3 பசலவுகள் சுருக்கத்கத காட்டுகிறது. 

அட்டவகை 7.2 : CEP பிரிவு 3 பபாதுபெற இருந்து கலபகதற  வகர பசலவுகள் சுருக்கம் 

ஒப்பந்ே சோகுப்பு பிரிவு 
ெீளம் 

km 

சசலவு 
Rs. Bn (Vat 
இல்லாம
ல்) 

சசலவு Rs. 

Bn (Vat 
உடன்) 

பிரிவு 3 - A Pothuhara - பவரட் 18.5 55.10 62.00 

பிரிவு 3 - B பவரட் - கலபகதற 14.0 39.56 44.51 

பகுேி 3 சமாத்ேம்  32.5 94.66 106.51 

 

வாகன இயக்க பசலவு வசமிப்பு: வாகன இயக்க பசலவுகள் (VOC) இல் எரிபபாருள், 
எண்பைய், டயர்கள், பழுதுபார்த்த்ல் மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் வதய்மானம் பசலவுகள் 
என்பன வமாட்டார் வாகன இயங்கும் பதாடர்புகடய பசலவுகள் உள்ளன. 

CEP உள்ள பமன்கமயான வாகனம் இயங்கும் நிகலயில், இருக்கும் வதீி வகலயகமப்பு 
தளத்கத வழக்கு நிகலகமக்கு எதிராக, கருதப்படுகிறது. CEP நடவடிக்ககககள முக்கிய 
பபாருளாதார நன்கமயாகும்.  

சுற்றுலா மற்றும் சரக்கு வநரம் வசமிப்பு: பயை வநரம் வசமிப்பு வபாக்குவரத்து துகற 
திட்டங்ககள வமற்பகாள்வதன் ஒரு முதன்கம பபாருளாதார நன்கமயாக இருக்கிறது. CEP 
பயனர் வதீி வபாக்குவரத்து மாதிரிகள் மூலம் கைிக்கப்பட்டபடி முக்கிய நன்கமயாக பயை 
மற்றும் சரக்கு வநரம் வசமிப்பு உள்ளது. 

விபத்து பசலவுகள் வசமிப்பு: வதீி வகலயகமப்பு (அடிப்பகட வழக்கில்) நிகலகமயிகன 
ஒப்பிடுககயில், விபத்துக்கள் எண்ைிக்கக குகறவது CEP மற்பறாரு நன்கமயாக 
இருக்கிறது. இந்த விபத்து பசலவு வசமிப்பு பபாருளாதார நன்கமயிகன விகளகிறது. 

 

அந்தந்த வககயான நன்கமககள கைக்கிட பயன்படுத்தப்படும் முகறகள் விவரிக்க 
பின்வருமாறு பயன்படுத்த முடியும். 

அட்டவகை 7.3: நிர்மாைிப்பு பசலவு சாராம்சம் 
 

 பிரிவு ெீளம் (km) சசலவு Rs. Bn 

பிரிவு 1 கடவத்த - மீரிகம    36.54         143.87 

பிரிவு 2 மீரிகம பபாதுபகற - குருநாகல்    39.72           97.74 

 அம்வபபுஸ்ஸ இகைப்பு      9.30           10.80 

பிரிவு 3 பபாதுபகற-கலபகதற    32.50         106.51 

பிரிவு 4 குருநாகல்-தம்புள்கள    60.15         153.09 
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வமற்படி கருத்திட்ட பதாடர்பான பின்வரும் பசலவுகள், சுற்றாடல் / சமூக தாக்கங்கள் 
தவிர சு.தா.ம., SIA பசலவுககள என அகடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன.  

பாதிக்கப்பட்ட நில பயன்படுத்தும் பசலவு:  வதீி அபிவிருத்திக்காக பதரிவு பசய்யப்பட்ட 
காைி துண்டு தற்சமயம் பபாருளாதார ரீதியில் பபறுமதிமிக்க நிலங்கள் அகும். இதகன 
சுவிகரிப்பதன் காரைமாக  வளிமண்டலத்தில் கரியமில வாய்வு உறிஞ்சலுக்கு 
பயன்படுத்துகிறது மற்றும் அவற்றின் உரிகமயாளர்களுக்கு வவளாண் வருமான 
இழப்பு.என்பன எற்படும் பசயற்திட்டம்  கட்டி முடிக்கப்பட்டவுடன் கார்பன் குகறப்பு 
மதிப்புகள் மற்றும் விவசாய வருமானம் இரண்டும் இழக்கப்படும். 

சுற்றாடல் பாதிப்பு பசலவு: CEP அடிப்பகட வழக்கில் CEP ஒப்பிடுககயில் வாகன 
வபாக்குவரத்து பாரியளவில் உருவாக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவானால் மாசுபாடு . 
கூடுதலாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது, உள்ளூர் சூழலின் எதிர்மகற தாக்கம் மற்றும் 
தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககள் சு.தா.ம. இனங்காைப்பட்டுள்ளன கடக்க. ECBA 
மற்றும் கிகடக்கும் தரவுககள அடிப்பகடயாக பகாண்டு மதிப்பு அளவிடப்படுகிறது  

அட்டவகை 7.4 பபாருட்ககள இந்த பசலவுககள மதிப்பிட பயன்படுத்தப்படுகிறது வமவல 
பிரிவுகள் மற்றும் முகறகள் கீழ் அகடயாளம் பசலவு இயற்ககயின் ஒரு பதாகுப்கபயும் 
வழங்குகிறது. 

 
அட்டவகை 7.4: வாய்ப்பு பசலவுகள் மற்றும் சுற்றாடல் பாதிப்பு முகறகம வகககள் 

பசலவு உருப்படி மதிப்ப்பு முகற 

பாதிக்கப்பட்ட பயன்படாத நிலங்கள் மற்றும் பயை வநரம் வாய்ப்பு பசலவு 

வடீ்டு வதாட்டங்களில் மற்றும் பிற 
விவசாயத்திற்குப் பயன்படாத 
நிலங்கள் இழப்பு 

திட்டம் காலம் ராப் & சியா ஆய்வுகள் அறிக்கக 
முக்கிய மரம் பயிர்கள் பபாருளாதார மதிப்புகள் 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பசலவு 

பல்லுயிர் மற்றும் இயற்கக தாவர தாக்கங்கள் 

காரைமாக தாவரங்கள் அனுமதி 
சுற்றுச்சூழல் வசகவககள 
இழப்புகள் 

நிலம் வககயான கார்பன் குகறப்பு மதிப்புகள் 
திட்டம் காலத்திற்கு பயன்படுத்துகிறது 

இழப்புகள் மற்றும் பதாந்தரவுகள் 
காட்டு விலங்குகள் வாழ்விடங்கள் 

 • தடுப்பு பசலவு: சுற்றுச்சூழல் வநாக்கங்களுக்காக 
முன்பமாழியப்பட்ட கட்டகமப்புகள் பசலவு 
(சீட்டுகள் (உ.பி.), சீட்டுகள் (ஓபி) மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல்-குழாய்கள் மீது கீழ்) 

 • மீள் நடுககக்காக பசலவு 

மாசு பசலவு 

ஒலி, காற்று மற்றும் நீர் மாசு 
பசலவு 

தடுப்பு பசலவு: ஒலி தகடககள பசலவு; காற்று 
மற்றும் நீர் மாசு தடுப்பு நடவடிக்ககககள பசலவு 
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பாதிக்கப்பட்ட நில பாவகனயாளர்களின்  பசலகவ மதிப்பிடுவதற்கான முக்கிய தரவு 
ஆதாரங்கள் சமூக பாதிப்பு ஆய்வு மற்றும் (SIA) புனர்வாழ்வு நடவடிக்கக பசயற்திட்டம் 
என்பனவற்றுக்காக (RAP) நடத்திய ஆய்வுகளில் உள்ளது. சுற்றாடல் வசதாரங்கள் பசலவு 
சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீு (EIA) அைியின் நிபுைர்களினால் வழங்கப்பட்ட தரகவ 
அடிப்பகடயாக பகாண்டது. வகரயறுக்கப்பட்ட தரவுகள் பகாடுக்கப்பட்டதுடன், சுற்றாடல் 
தாக்க மதிப்படீ்டில் உள்ள அகடயாளம் காைப்பட்ட  பல தாக்கங்களுக்கான  தாக்கத்கத 
தவிர்க்கும் பசலவு அடிப்பகடயில் மதிப்பிடப்படும். இங்கு பல்வவறு தாக்கங்களுக்கு 
முன்பமாழியப்பட்ட தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்கககளின் பசலவுகள் சம்பந்தப்பட்ட 
தாக்கங்கள் பசலவு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

 
அதிவவகபாகத பகுதியில் தாவரபதாகுதியின் கார்பன் வசகரிப்பு திறன் இழப்பு எற்படும். 
பவவ்வவறு தாவர வகககள் பகுதிகளில் தகவல்ககள பயன்படுத்தி கைக்கிடப்பட்டது. 
பாதிக்கப்பட்ட நிலங்கள் பரப்பளவு 511,19 பெக்வடரில் மதிப்படீு. 

இவற்றுக்கும் வமலாக சு.தா.ம. அைியானது சுற்றாடல் கண்காைிப்பு பசயற்திட்டம் மற்றும் 
இந்த திட்டத்கத பசயல்படுத்த்வதகவயான பசலவு என்பன வசர்க்கப்பட்டுள்ளது. 
பபாருட்கள் வாய்ப்பு பசலவுகள் மற்றும் சுற்றாடல் வசதாரங்கள் கீழ் அகடயாளம் கண்டு 
கைிக்கப்பட்ட பசலவு அளவு அட்டவகை 7.5. இல் வழங்கப்படும் 

 
அட்டவகை 7.5: பபாருட்கள் வாய்ப்பு பசலவுகள் மற்றும் சுற்றாடல் வசதாரங்கள் கீழ் 

அகடயாளம் கண்டு கைிக்கப்பட்ட பசலவு 

பசலவு உருப்படி பபாருளாதார 
பசலவுகள் (PV 

LKR billion) 

தரவு 
மூலங்கள் 

பாதிக்கப்பட்ட பயன்படாத நிலங்கள் வாய்ப்பு பசலவு 

வடீ்டு வதாட்டங்களில் மற்றும் பிற 
விவசாயத்திற்குப் பயன்படாத நிலங்கள் இழப்பு 

166.56 RAP/SIA survey 

சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பசலவு 

பல்லுயிர் மற்றும் இயற்கக தாவர தாக்கங்கள் 

இயற்கக தாவரங்கள் அனுமதி கார்பன் குகறப்பு 
மதிப்புகள் இழப்பு 

0.88 EIA 

சுற்றுச்சூழல் தைிப்பு மற்றும் கண்காைிப்பு திட்டம் பசலவு 

அகனத்து முன்பமாழியப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் 
கண்காைிப்பு நடவடிக்ககககள பசலவு 

1.38 EIA 

 

7.5.2. ென்தமகள் 

திட்ட சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் பபாருளாதார பகுப்பாய்வு என்பன பின்வரும் 
வபாக்குவரத்து அகமப்பு நன்கமகள் திட்டத்தின் முக்கிய நன்கமகள் என அகடயாளம் 
காைப்பட்டுள்ளன. 
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வாகன இயக்க பசலவு வசமிப்பு: வாகன இயக்க பசலவுகள் (VOC) இல் எரிபபாருள், 
எண்பைய், டயர்கள், பழுதுபார்த்த்ல் மற்றும் பராமரிப்பு மற்றும் வதய்மானம் பசலவுகள் 
என்பன வமாட்டார் வாகன இயங்கும் பதாடர்புகடய பசலவுகள் உள்ளன. 

CEP உள்ள பமன்கமயான வாகனம் இயங்கும் நிகலயில், இருக்கும் வதீி வகலயகமப்பு 
தளத்கத வழக்கு நிகலகமக்கு எதிராக, கருதப்படுகிறது. CEP நடவடிக்ககககள முக்கிய 
பபாருளாதார நன்கமயாகும்.  

சுற்றுலா மற்றும் சரக்கு வநரம் வசமிப்பு: பயை வநரம் வசமிப்பு வபாக்குவரத்து துகற 
திட்டங்ககள வமற்பகாள்வதன் ஒரு முதன்கம பபாருளாதார நன்கமயாக இருக்கிறது. CEP 
பயனர் வதீி வபாக்குவரத்து மாதிரிகள் மூலம் கைிக்கப்பட்டபடி முக்கிய நன்கமயாக பயை 
மற்றும் சரக்கு வநரம் வசமிப்பு உள்ளது. 

விபத்து பசலவுகள் வசமிப்பு: வதீி வகலயகமப்பு (அடிப்பகட வழக்கில்) நிகலகமயிகன 
ஒப்பிடுககயில், விபத்துக்கள் எண்ைிக்கக குகறவது CEP மற்பறாரு நன்கமயாக 
இருக்கிறது. இந்த விபத்து பசலவு வசமிப்பு பபாருளாதார நன்கமயிகன விகளகிறது. 

 

அந்தந்த வககயான நன்கமககள கைக்கிட பயன்படுத்தப்படும் முகறகள் விவரிக்க 
பின்வருமாறு பயன்படுத்த முடியும். 

7.6. வசமிப்பு 

வாகன இயக்க பசலவு (VOC.) வசமிப்பு 

வாகனத்கத இயக்க பசலவு வசமிப்பு பின்வரும் சூத்திரத்கத பயன்படுத்தி மதிப்பிடப்பட்டன. 

 

 
 
VKT = வாகன கி.மீ. பயைம் 

Δ அலகு OC. = அடிப்பகட வழக்கு மற்றும் புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்ககயின் இகடயில் 
ஒரு அலகு பசயல்பாட்டுச் பசலவு வவறுபாடு 

 
VKT க்கான SMEC புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்ககயின் மதிப்படீு 2016, 2021, 2026 மற்றும் 2036. 
ஆண்டுகளுக்கு உள்நாட்டில் இகைக்கப்பட்ட பமாத்த சி.வி. அபிவிருத்தியின்' கீழ் 6 
பபாருளாதார சூழல்களில் கீழ் 5 வாகன வகுப்புக்கு வடக்கு அதிவவக மூவலாபாய 
வபாக்குவரத்து மாதிரிகய (NETSM) பயன்படுத்தி திட்டமிட்டுள்ளது. பபாருளாதார 
சூழ்நிகலயில், VOC  வசமிப்பு மதிப்பிடல் பதரிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
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UoM (2016) திருத்தம் இரண்டு காரைங்களின் அடிப்பகடயில் பின்வரும் மாற்றங்களுடன் 
பசய்யப்பட்டுள்ளன குறிப்பிட உத்தரவாதத்துடன், இந்த சூழ்நிகலயில் மிகவும் சாத்தியமான 
சூழ்நிகலயில் ஒத்திருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்படுகின்றது. 

1. வருடத்திற்கு தனியார் வாகன தனியார் வாகனங்கள் வளர்ச்சி விகிதம் 1.40% - 1.47% என 
குகறமதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இலங்ககயில் 2011- 2014 காலப்பகுதியில் வமாட்டார் கார் பதிவு 
அண்ைளவாக 6.65% மற்றும், வமாட்டார் கசக்கிள்கள் 9.55% 15% முச்சக்கர வண்டி என்ற 
அளவில் உள்ளது எனவவ தனியார் வாகனங்கள் வளர்ச்சி காரைி 5% அடிப்பகடயாக 
இருக்கும். 

அகனத்து CV வககக்கான வளர்ச்சி காரைி 5.21% 2.. என மிக அதிகமாக கருதப்பட்டன. 
எம்சிவி மற்றும் இலகுரக முகறவய 3.5% மற்றும் 2.5% இருக்கும் வபாது வதசிய பநடுஞ்வதீி 
வகலயகமப்பு மிக உயர்ந்த ஆண்டு அபிவிருத்தி 4% LCV  ஆக உள்ளது. எனவவ CV 
அபிவிருத்தி விகிதங்களுக்கான வர்த்தக வாகனங்கள் சரிபசய்யப்பட்டது. 

பதாடர்புகடய உருகள் அட்டவகை 7.6 வழங்கப்படும். 

 

அட்டவதை 7.6: இதைந்ே ெிதலயில் ொளாந்ே  VKT  1, 2 மற்றும் 3 (Scenario 3) 

Base case ‘Do Minimum’வபாக்குவரத்து மாதிரி பபறுவபறு 
 Units                    

2021 
                  
2026 

                  
2036 

VKT 
FOR TOLLED ROADS 
PV NB km 965,413 1,567,497 4,529,998 
PV B km 226,007 384,322 993,341 
LCV km 80,598 103,204 158,744 
MCV km 232,509 312,451 569,916 
HCV km 13,722 16,888 24,661 
Total km 1,518,248 2,384,361 6,276,660 
VKT 
FOR NON TOLLED ROADS  
PV NB km 13,653,108 18,170,602 32,832,086 
PV B km 1,914,935 2,704,188 5,069,967 
LCV km 1,125,955 1,341,671 1,884,972 
MCV km 5,207,680 6,027,550 7,902,504 
HCV km 309,125 354,551 457,989 
Sub Total km 22,210,804 28,598,561 48,174,554 
Grand Total km 23,729,052 30,982,922 54,424,214 

Source:   Economic Feasibility Analysis for Central Expressway Project, University of Moratuwa 2016 
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வாகன இயக்க பசலவுகள் (VOC.) பவவ்வவறு வாகன வகககள் ஆய்வுக்கு 
பயன்படுத்தப்படும். இந்த அறிக்கக பமாரட்டுவ பல்ககலக்கழகத்தில் (2016) மூலம் 
தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்ககயிகன அடிப்பகடயாகக் பகாண்டது. 

அட்டவதை 7.7: வாகன இயக்க சசலவுகள் (VOC.) ஆய்வுக்கு பயன்படுத்ேப்பட்ட 
சவவ்தவறு வாகன வதக 

 
               வதக  VOC_கடுகேி பாதே 

(Rs./km) 

VOCசபருவேீி  
வதலயதமப்பு (Rs/km) 

தனியார் வாகனம்                   25.9                     28.8 

எளிய வர்த்தக வாகனம்                   25.9                     28.8 

நடுத்தர வர்த்தக 
வாகனம் 

                  39.1                     47.1 

கனரக வாகனங்கள்                   56.8                     68.4 

  Source:   Economic Feasibility Analysis for Central Expressway Project, University of Moratuwa 2016 
 
 
வாகனத்கத இயக்க பசலவு மற்றும் வநரம் மதிப்படீுகள் அறிக்ககயில் 
தரப்பட்டுள்ளவற்றின் அடிப்பகடயில்பபறப்பட்டுள்ளது. பபாது முதலீடுககள அடிப்பகடயாக 
பகாண்ட மதிப்புகளின்  மதிப்படீு வபாக்குவரத்துத் துகறயில், 2000, வதசிய திட்டமிடல் 
திகைக்களத்தினால் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  . அதிவவக பாகதயில் வாகன இயக்க பசலவு 
வாகன உகடகள் மற்றும், எரிபபாருள் நுகர்வு என்பன அதிவவக பாகத கீழ் கடினத்தன்கம 
மதிப்பு (IRI) குகறந்து வருகிறது. இவத வபான்ற மதிப்படீு வடக்கு அதிவவக பாகத 
பபாருளாதார பசயலாக்க ஆய்வு அறிக்கக நிகறவவற்றப்பட்டது. 

7.6.1. பயை தெைம் தசமிப்பு 

வநரம் மதிப்படீுகளின் மதிப்பு 'மதிப்பிடுவதற்கான வபாக்குவரத்து துகற பபாது முதலீடு', 
2000, வதசிய திட்டமிடல் திகைக்களத்திற்கு பகாடுக்கப்பட்ட மதிப்புகள் அடிப்பகடயாக 
பகாண்டகவ. 

அட்டவகை 7.8: நாளாந்த VHT அடிப்பகட வழக்கு மற்றும் CEP 
 அலகு                     2021                     2026                   2036 

VHT     
PV NB மைிகள்                514,075 827,994 3,527,241 

PV B மைிகள் 70,751 117,173 489,993 

LCV மைிகள் 38,587 52,281 145,158 

MCV மைிகள் 176,978 234,724 621,496 

HCV மைிகள் 10,890 14,613 41,258 

சமாத்ேம் மைிகள் 811,281 1,246,786 4,825,146 

Source:   Economic Feasibility Analysis for Central Expressway Project, University of Moratuwa 2016 
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அட்டவகை 7.9: Economic value of time (VOT) by vehicle type and trip purpose 
வகக VOT (Rs./hr) 

வர்த்தகம் இல்லாத தனியார் வாகனம் 407 

வர்த்தக தனியார் வாகனம் 597 

எளிய வர்த்தக வாகனம் 517 

நடுத்தர வர்த்தக வாகனம் 850 

கனரக வாகனங்கள் 1,250 

 
 

7.6.2. விபத்து சசலவினங்களுக்கான தசமிப்பு 

சாதாரை பநடுஞ்வதீியில் வதீிகள் (A வர்க்கம்) ஒப்பிடும்வபாது அதிவவகப் பாகதயில் 
விபத்து விகிதங்கள் குகறவாக அகமயும். பநடுஞ்வதீிகள் அபாயகரமான விபத்து 
விகிதங்கள் 0.12 விபத்துக்கள் / veh கி.மீ., ஆகும் அதிவவக பாகதயில்  0.05 விபத்துக்கள் / 
MN veh-கிமீ ஆக  உள்ளது. இலங்ககயில் உள்ள பநடுஞ்வதீிகளில் உயிருக்கு ஆபத்தான 
விபத்துகளுக்கான  பபாருளாதார பசலவுகள் சம்ந்தமாக தற்வபாகதய மதிப்படீுகள் 
இல்கல.  வமலும் அதிவவக பாகதயின் மற்ற வககக்கான (வசதம் மட்டுவம, வநாவிகன 
பசய்யும், வநாவிகன அல்லாத) விபத்து விகிதம் இல்கல, எனவவ இலங்ககயில் 
விபத்துக்கள் பமாத்த பபாருளாதார பசலவு பபரும்பாலான பிரதிநிதித்துவம் , உயிருக்கு 
ஆபத்தான விபத்துகள் குகறப்பு இந்த ஆய்விற்கு வபாதுமானதாக கருதப்படுகின்றது. ஒரு 
அபாயகரமான விபத்து 1, .51 மில்லியன் (199 ரூ.) பபாருளாதார மதிப்கப 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது., இலங்கக வதசிய திட்டமிடல் திகைக்களத்தினால்(2000)  
பவளியிடப்பட்ட அறிக்ககயில் தற்வபாகதய மதிப்பு ரூ. 5.75 மில்லியன் என 
சரிபசய்யப்பட்டுள்ளது. 

அதன்படி விபத்து பசலவு வசமிப்பு கீவழ பகாடுக்கப்பட்ட சூத்திரத்கத பயன்படுத்தி 
மதிப்பிடப்பட்டன.. 

 
 

 
 

 
VKT    = வாகன கி.மீ. பயைம் 
∆ விபத்து விகிதம் = அடிப்பகட வழக்கு மற்றும் புதிய பபாருளாதாரக் பகாள்ககயின் 

இகடவய உள்ள வவறுபாடு மற்றும்  NEP 

VA    = விபத்து மதிப்பு 
  

பமாரட்டுவ பல்ககலக்கழகத்தினால் (2016) மதிப்பிட்டுள்ள விபத்துக்கள் விகிதங்கள் 
பதாடர்பான தரவு ஆய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டன. 
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30 ஆண்டு காலப்பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட நலன்கள் அட்டவகை 7.10 இல் சுருக்கமாக 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவகை 7.10: CEP 2019-2048 காலப்பகுதியில் திட்டமிட்டுள்ள நன்கமகளின் சுருக்கம் 
 

நன்கமகள் தற்வபாகதய பபறுமதி  

LKR bn 

வாகன இயக்க பசலவு வசமிப்பு 69.60  

பயை வநரம் வசமிப்பு 728.39 

விபத்து பசலவுகள் வசமிப்பு 8.16  

 
7.7. ஏகனய கைக்கிடமுடியாத  நன்கமகள் 

இவற்றுக்கும் வமலாக, பின்வரும் நன்கமகள் CEP பிரிவுகள் 1 மற்றும் 2 மற்றும் 3 
காரைமாக  உருவாகும் ஆனால் நம்பகமான மதிப்படீு பசய்வதற்கு தரவுகள் இல்லாததால் 

பசலவு பயன் பகுப்பாய்வில்  இகைத்துக் பகாள்ளப்படவில்கல.  

 

அட்டவகை 7.11: பசயற்திட்டத்தில் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற கைக்கிடமுடியாத  
நன்கமகள் 

நன்கமகள் குறிப்பு 

கட்டுமான காலத்தில் நன்கமகள் 

வவகலவாய்ப்பு (வநரடி + மகறமுக) 
வநரடி 

மகறமுக 

CEP ஒரு பபரிய அளவிலான கட்டுமான திட்டம் 
உள்ளது கட்டுமான காலத்தில் அகத வவகல 
வாய்ப்புககள ஒரு கைிசமான (வநரடி + மகறமுக) 
உருவாக்கப்பட்டது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

திட்டம் பசயல்படுத்த பிறகு நன்கமகள் 

ரியல் எஸ்வடட் சந்கத மதிப்பு 
பவற்றிகள் 

அது எம்.ஈ.ப.ீ அதிகாரம்பபற்ற வதீி மற்றும் 
சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அகமந்துள்ள ரியல் 
எஸ்வடட் விகலகள் உயர்மட்ட மிகுதி பகாண்டு 
வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பைி நியமன நன்கமகள் 

வநரடி 

மகறமுக 

CEP வமலாண்கம மற்றும் வதீிகள் பராமரிப்பு வதீி 
அதிகாரம்பபற்ற பின் கூடுதல் வவகல வாய்ப்புககள 
உருவாக்க வவண்டும். 
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7.8.  (BCR), NPV மற்றும்  IRR விகிதங்கள் கைக்கீடு 

ஆரம்ப கட்டத்தில் மூலதன முதலீடு அதிகமாக உள்ளதுடன் (பசயற்திட்டம் காலம் 2014-
2018), பின்னர் உள்ளூர் சமூகம், பபாது மக்கள் மற்றும் இலங்கக அரசு என்பன 
பயனகடயும்  என்று காைப்படுகிறது. பிசிஆர், நிகர நிகழ் மற்றும் உள் ஈட்டு 7.4.1 மற்றும் 
7.4.2 பிரிவுககள குறிப்பிடப்பட்டுள சமன்பாடுககள விண்ைப்பித்து கைக்கிடப்பட்டுள்ளது. 

 
பசலவு நன்கம விகிதங்கள் இருக்கும் நிகலகம (அடிப்கட) மற்றும் மூன்று வமாசமான 
சூழல்களில் மதிப்பிடப்பட்டது. இருக்கும் சூழ்நிகலயில், தள்ளுபடி விகிதத்கத பலன்கள் 
மற்றும் பசலவுகள் இரண்டும் 7% ஆகக் கருதப்பட்டது. பைப்புழக்கத்தின் படி கீழ்க்கண்ட 
மதிப்படீுகள் 30 ஆண்டுகளாக பதிவு பசய்யப்பட்டன. மதிப்பிடப்பட்டுள்ள பிசிஆர், நிகர நிகழ் 
மற்றும் உள் ஈட்டு மதிப்புகள் அட்டவகை 7.13 வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவகை 7.12: ECBA முடிவுகள் 

விடயம் தள்ளுபடி மதிப்பு (LKR bn) 

 

நன்கமகள் 

 வாகனத்கத இயக்க பசலவு வசமிப்பு (VOC) 
69.60  

 பயை வநரம் பசலவு வசமிப்பு 
728.39 

 விபத்து பசலவு வசமிப்பு 
8.16  

பமாத்தம் 
806.15 

பசலவுகள் 

 கட்டுமான பசலவுகள் 
248.75  

 ஆப்பவரட்டிங் பசலவுகள் 
27.31  

 ககயகப்படுத்தல் பசலவு 50.47 

 கார்பன் வசகரிப்பு திறன் இழப்பு பசலவு 
0.88  

 நிலம் சந்தர்ப்பச் பசலவு 
166.56  

 சுற்றுச்சூழல் முகா  பசலவு 
1.38  

பமாத்தம்  495.35 

தீர்மானிக்கும் அடிப்பகட 

BCR 1.26 

NPV (LKR bn) 127.71 

IRR 8.62% 

 
 
 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 189 

7.9. உைர்திறன் வசாதகன 

 
ஒரு உைர்திறன் வசாதகன கீவழ பகாடுக்கப்பட்ட நிகலத்தன்கமகளின் கீழ் நடத்தப்பட்டது. 

• நிகலத்தன்கம 1: நன்கமகள் 20% குகறக்கப்பட்டது 

• நிகலத்தன்கம 2: பசலவுகள் 20% அதிகரித்துள்ளது 

• நிகலத்தன்கம 3: பசலவுகள் 10% அதிகரித்துள்ளது மற்றும் நன்கமகள் 10% 
குகறந்துவிட்டது 

 

மதிப்பிடப்பட்டுள்ள பிசிஆர், நிகர நிகழ் மற்றும் உள் ஈட்டு மதிப்புகள் அட்டவகை கள் 7.13 
a-c வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 
அட்டவகை 7.13.a: நிகலத்தன்கம 1 இல் பிசிஆர், நிகர நிகழ் மற்றும் உள் ஈட்டு 
மதிப்புகள் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு  

Item 
 

Value 

BCR 1.00 
NPV LKR bn 4.71 
IRR 7.07% 

 
அட்டவகை 7.13.b: நிகலத்தன்கம 2 இல் பிசிஆர், நிகர நிகழ் மற்றும் உள் ஈட்டு 
மதிப்புகள் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு  

 
Item 
 

Value 

BCR 1.05 
NPV LKR bn 30.25 
IRR 7.35% 

 
 
 
 
 
 



 

 
இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக - CEP பிரிவு 03 (பபாதபகற - கலபகதற)) 190 

அட்டவகை 7.13.c: நிகலத்தன்கம 3 இல் பிசிஆர், நிகர நிகழ் மற்றும் உள் ஈட்டு 
மதிப்புகள் பசலவு பயன் பகுப்பாய்வு  

 
Item 
 

Value 

BCR 1.03 
NPV LKR bn 17.48 
IRR 7.22% 

 
7.10. சாராம்சம் மற்றும் பரிந்துகர 

அடிப்பகட வழக்கிகன பகாண்ட கருதுவகாள்களின் கீழ், இந்த பசயற்திட்டம் ரூ 128 
பில்லியன்  நிகர தற்வபாகதய மதிப்பு பகாண்டு சாத்தியமானதாக உள்ளது. அட்டவகை 
கள் 6.14 (a, b, c) முன்பமாழியப்பட்ட மூன்று சூழல்களின் கீழ் கைித்து நிகர நிகழ் மதிப்பு, 
உள் ஈட்டு விகிதம் மற்றும் பிசிஆர் மதிப்புகள் காட்டுகின்றது. இச் சூழலின் கீழ், 
பசயற்திட்டம் வதசிய பபாருளாதாரம் மற்றும் சுற்றாடல் பார்கவயில் சற்று சாத்தியமான 
காைப்படுகிறது. 
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அத்ேியாயம் 8: சாைாம்சம் மற்றும் பரிந்துதைகள் 

8.1. முடிவுகர 

இந்த ஆய்வில் இருந்து கீழ்வரும் பரந்த சாராம்சமகள் பபறப்பட்டது. 

1.       சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீு அறிக்கக (EIA) CEP பிரிவு 3 பபாதுபெற இருந்து 
கலபகதற வகர தயாரிக்கப்பட்டது. இந்த சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு அறிக்கக 
முன்பமாழியப்பட்ட பபாதுபெற - கலபகதற  அதிவவக நகடபாகதயிகன 
உள்ளடக்கியது. சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டில் உத்வதசிக்கப்ட்ட பசயற்திட்டம் 
பதாடர்புகடய பல சுற்றாடல் மற்றும் சமூகத் தாக்கங்கள் ஆய்வு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது 

2.    மாற்று பல விருப்பங்கள் கருதப்பட்டன ஆய்வின் கீழ் உத்வதச 
பசயற்திட்டத்திற்கு சிறந்த மாற்று வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டது. 

3.   விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் அடிப்பகட தகவல்களின்படி முன்பமாழியப்பட்ட 
அதிவவகப்பாகத  பநல் வயல்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் மூலம் கடந்து 
பசல்வதுடன் சில நீவராகடகள் கடந்து பசல்லும் என்று கருதப்படுகிறது.வமலும் 
உத்வதசிக்கப்பட்ட பாகத இயற்கக, அகர இயற்கக மற்றும் மனிதனால் மாற்றம் 
பசய்யப்பட்ட பல்வவறு  இடங்ககள கடந்து பசல்வது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 
எனினும், உத்வதச அதிவவக எந்த வதசிய பூங்காக்கள், சரைாலயங்கள் அல்லது 
பிரகடனப்படுத்தப்ட்ட ஈரநிலங்கள் என்பனவற்கற வநரடியாக 
குறுக்பகடுக்கவில்கல. இது மூன்று நிர்வாக மாவட்டங்களில் கண்டி மத்திய 
மாகாைம், வககாகல சபரகமுவ மாகாைத்தில் மற்றும் குருநாகல் வடவமல் 
மாகாைத்தில் 4 பிரவதச பசயலகங்ககளயும் 38 கிராம வசவகர் பிரிவுகளில் 
கடந்து பசல்கிக்றது. 

4. சு.தா.ம. ஆய்வு கண்டுபிடிப்புகள் படி திட்டமிடப்பட்டுள்ள அதிவவக சீரகமப்பு 
சூழலின்  பபௌதீக, சுற்றுசூழல் மற்றும் சமூகம் என்பனவற்றில்  கைிசமான 
எதிர்மகறயான தாக்கத்கத ஏற்படுத்தும் என்று பார்க்க முடியும். ஆனால், 
அத்தககய தாக்கங்கள் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட அவ் இடங்களில் மட்டுவம எற்படும். 

 
5. முன்பமாழியப்பட்ட விதி பநல் வயல்கள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் வழியாக 
பசல்கிறது என்பதால் அங்கு குறிப்பிடத்தக்க நீரியல் தாக்கங்கள் இருக்கும். ஏற்படும் 
இந்த   பாதிப்புககளக் குகறப்பதற்கான தாக்கத்கத குகறக்கும் நடவடிக்கககள் 
வடிவகமப்பு மூலம் எடுக்கப்படும்.  பபரிய பபட்டி மதகுகள் மற்றும் நீண்ட பாலங்கள்  
பவள்ளம் வபான்ற வடிகால் மற்றும் நீரியல் தாக்கங்கள் குகறக்க வடிவகமப்பு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு கட்டப்பட்டுள்ளன. 

6 ஏகனய முக்கிய தாக்கங்களில மக்கள் இடப்பபயர்ச்சி, மற்றும் மீள்குடிவயற்றம் 
விகளவாக எழும் சமூக சூழல் தாக்கம் இருக்கும். எனவவ, மக்களின் 
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வாழ்வாதாரத்தின் மீது தாக்கத்கத ஏற்படும். இந்த அறிக்ககயில் நிலம் சுவிகரிப்பு 
விகளவாக அகனத்து சமூக, பபாருளாதார மற்றும் பண்பாட்டு காரைிகள் மற்றும் 
வாழ்வாதாரத்தில்  குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு உள்ளது என்று குறிப்பால். 2069 வடீ்டு 
உரிகமயாளரின்  1162,5 ஏக்கர் சுவிகரிக்கப்படும் அவர்களில் 857 வபர் நிரந்தர 
இடமாற்றம் பசய்வதனால் பாதிக்கப்பட்டுவர். சுமார் 707 வடீ்டு உரிகமயாளர்கள் 
குடும்பங்கள், 35 பதாழில்கள் மற்றும் 1303 விகளநிலங்களின் உரிகமயாளர்கள் 
பசயற்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுலர்/ வடீ்டுக்காரர்களின் பமாத்த எண்ைிக்கக 
உள்ளன. 8465 குடும்பங்கள் பசயற்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுவர். மீள்குடிவயற்றம், 
மறு தழுவல், மீள் ஒருங்கிகைப்பு என்பனவற்றுக்கு  நீண்ட காலம் 
வதகவப்படுகிறது. 

 

7.  பிராந்திய மற்றும் வதசிய அபிவிருத்தி காரைமாக பல சாதகமான தாக்கங்கள் 
இருக்கின்றன என்பதனால் பாதிக்கப்படும் மக்கள் முழுகமயாக எதிர்ப்கப உத்வதச 
பசயற்திட்டம் பதாடர்பில் காட்டவில்கல 

 

8. ஆய்வுகள் வபாது, அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கக இலக்குககள அகடய அதிவவக 
பாகதகய பயன்படுத்த முடியும் என்று கூறினார், ஆனால் அவர்களுக்கும் அவர்களது 
அடுத்த தகலமுகறயினருக்கு வநரடி எதிர்மகற தாக்கத்கத எற்படுத்தும் எளவும் இதன் 
விகளவாக தங்களது பசாத்துக்கள் மற்றும் கலாச்சார பாரம்பரியத்கத முழுகமயாக 
தியாகம் பசய்ய வவண்டும் எனவும் கவகல பகாண்டுள்ளனர். ஆகவவ, அவர்ககள மீள 
குடியமர்த்தலில் ஆர்டிஏவில் ஒரு வநரடி ஈடுபாடு எதிர்பார்க்கின்றார்கள். பிற 
இடங்களில் அவர்களின் வாழ்வாதார நடவடிக்கககள். இந்த திட்டத்கத ஆரம்பிப்பதற்கு 
முன்னர் பசய்யப்படும். 

9. முன்பமாழியப்பட்ட அதிவவக பகத இயற்கக வாழ்விடங்கள் ஊடாக  பாரியளவில்  
பசல்வதனால் வதசிய பூங்கா, வன வாழ்விடம் அல்லது சரைாலயம் வழியாக பசல்ல 
இல்கல. என்றாலும் விவரமான வடிவகமப்பில் முடிந்த அளவுக்கு முக்கிய பகுதிகளில் 
பாதிப்கப குகறக்க பசய்யப்படும். முக்கிய வாழ்விடங்கள் தவிர்த்தல் சிறந்த வழி 
ஆகும் என்றாலும், அது உயர்ந்த பசலவுகள் கைிசமான அதிகரிப்பு எற்படும் எனவவ  
பபரும்பாலும் அகனத்து வநரத்தில் சாத்தியமானது அல்ல. இது வபான்ற 
சந்தர்ப்பங்களில், உயிர் இகைப்புகள் அல்லது, சுரங்கப்பாகதகள், சூழலியல்-குழாய்கள் 
என்பன விலங்கு நகர்வுகளுக்கு நிகலபபற்றிருக்கும். சரியான வதகவககள விரிவான 
வடிவகமப்பு கட்டத்தில் முடிவு பசய்யப்படும். 

10. உள்ளூர் மட்டத்திலும் எதிர்மகற தாக்கம் இருந்தவபாதும், இந்த எதிர்மகற 
தாக்கத்கத பிராந்திய மற்றும் வதசிய அளவில் உருவாக்கப்படும் திட்டத்தின் மகத்தான 
வநர்மகறயான தாக்கங்கள் இவற்கற ககளந்து விடுகிறது. இது காரைமாக பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கள் மற்றும் ஏகனய சமூகங்கள் உத்வதசிக்கப்பட்ட பசயற்திட்டத்கத முழுகமயாக 
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கருத்து வவறுபாடு இல்லாமல் ஏற்றுபகாள்கின்றனர். அகனத்து மக்களின் வாழ்க்கக 
முகறகமகய வமம்படுத்தும். 

11 இடப்பபயர்ச்சி பதாடர்பான, பபௌதீக சமூக, சுற்றுச் சூழல் அகனத்து தாக்கங்கள், 
தாக்கங்கள் உத்வதச தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள பயன்படுத்தி கிட்டத்தட்ட 
பபரிய அளவிற்கு குகறக்கலாம். 

8.2.  பரிந்துகரகள் 

பின்வரும் பரிந்துகரககள இந்த ஆய்வில் பசய்யப்படுகின்றன.  

1. சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு ஆய்வு மூலம் காைப்பட்ட  பிரிவு 3 க்கு 
வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட வதீி அகமப்பு, தாக்கத்கத தவிர்க்கும் நடவடிக்ககககள, 
மீள்குடிவயற்ற பசயல் பசயற்திட்டம் மற்றும் சுற்றாடல் கண்காைிப்பு மற்றும் 
முகாகமத்துவம் திட்டங்கள் என்பனவற்றுக்கு உட்பட்டு நகடமுகறப்படுத்த 
பரிந்துகரக்கப்படுகிறது. 

2. திட்டம் பரந்த அளவிற்கு உள்ளடக்குகிறது என்பதால் சுற்றாடல் தாக்க மதிப்படீ்டு 
அனுமதிக்கும் வமலாக வவறு பல அனுமதி ஏற்கனவவ பல்வவறு அரசு நிறுவனங்கள் 
வழங்கப்பட்டதுடன் சில நிலுகவயில் உள்ளது. வதகவயான ஒப்புதல் அகனத்து 
திட்டத்கத ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் பபறப்பட்ட வவண்டும்.  

3. முன்பமாழியப்பட்ட சாகல சில பிரிவுகள் பசங்குத்தான மகல சரிவுகளில் மூலம் 
இயங்கும் உத்வதச அதிவவகபாகதயில் புவியியல் விசாரகை சுரங்கங்கள் அகமத்தல் 
நில, ஸ்திரத்தன்கம தாக்கம் கருதப்பட்டது எனவவ சிறப்பு முக்கியத்துவம் இருக்கும் 
பூவகாள பதாழில்நுட்ப மற்றும் பூமியின் வளங்கள் அம்சங்களில் கவக்கப்படும். 

4. நிகலயான சரிவுகளில் வதீி பவட்டுக்கள் மற்றும் சாத்தியமான நிலம் சப்சிடன்ஸ் 
சாத்தியத்கத தடுக்க வடிவகமக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான நிகல வழிகாட்டல் திட்டம் 
முழுவதும் வதசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் இருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வதீி 
பவட்டுக்கள் சரியான வமற்பார்கவ மற்றும் சாய்வு உறுதித்தன்கமகயப் நுட்பங்கள் 
பசயல்படுத்தப்படும். 

5. பதாடர்ச்சியான கண்காைிப்பு கட்டுமான வபாது பசய்யப்படும்.  வடிகால்கள், அருவிகள், 
இரும்புக்கம்பிகள் மற்றும் பாகறகள் பகாண்டு இயற்கக நிலச்சரிவு வாய்ப்புகள் உள்ள 
இடங்களில் ஸ்தர தன்கமயிகன உறுதிப்படுத்த பதாடர்ந்து கண்காைிக்கப்பட வவண்டும் 
சுற்றி கட்டுமான மற்றும் கட்டுமானத்தின் பின்கனய இரு கட்டத்திலும் சாய்வு 
உறுதித்தன்கம  வபைப்படும்..  

6. வதீி வயல் நிலங்களில் உட்பட தாழ்வான பகுதிகளில் கைிசமான அளவிற்கு 
பசல்வதனால், நீரியல் அம்சங்களில் தாக்கங்களில் விவஷட கவனம் பசலுத்தப்படும். 

7. வடிவகமப்பு நிகலயில் நீரியல் அல்லது வடிகால் தாக்கங்ககள குகறக்க viaducts, பபரிய 
பபட்டியில் மதகுகள் மற்றும் உப்பங்கழி விகளவுககளக் குகறக்க வடிவகமத்தல் மூலம் 
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குகறக்க வவண்டும். பநற்பசய்கக அதிவவக பாகதயின் இரு 
பக்கங்களிலும்வமற்பகாள்ளப்படுவதனால் நீர் பாசன பிரச்சிகனகள் தைிக்க விவஷட 
கவனம் பசலுத்தப்படும். 

8. நீரியல் மாதிரிகள் ஆற்றின் நிகலகள் மிகவும் துல்லியமான தகவல்ககள விரிவான 
வடிவகமப்பு வமற்பகாள்ளப்பட்ட வபாதிலும், வடிவகமப்பு மற்றும் கட்டகமப்புகள் இந்த 
வடிவகமப்புககள இன்னும் மறுஆய்வு பசய்யப்பட்டு உள்ளது. அத்தககய ஒரு 
அணுகுமுகற கட்டுமான வடிவகமப்பு துல்லியமான முடிவுககள தரும்.  

9. இருக்கும் நீர்ப்பாசன கால்வாய்கள் மற்றும் வடிகால் வசதி ஒழுங்காக திட்டம் பகுதியில் 
பராமரிக்கப்படும். நீர்ப்பாசனத் திகைக்களம், இலங்கக காைி மீட்டல் மற்றும் அபிவிருத்தி 
கூட்டுத்தாபனம் மற்றும் கமநல அபிவிருத்தித் திகைக்களம் அகனத்தும் வடிவகமப்பு 
மற்றும் திட்டத்தின் ஒப்பந்த ஆவைங்களில் இகைத்துக் பகாள்ளப்படும். 

10. கட்டுமானம் உலர்ந்த காலத்தில் உறுதி பசய்யப்படும். 

11. நிலம் ககயகப்படுத்தல் மற்றும் மீள்குடிவயற்றங்கள் காரைமாக சமூக தாக்கங்கள் 
முக்கிய பிரச்சகன உள்ளது. மீள்குடிவயற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களுக்கு இழப்படீு 
வழங்க அகனத்து சம்பந்தப்பட்ட முகவர் குறிப்பாக பிரவதச பசயலாளர்களுடன் இகைந்து 
முடிந்தவகர பரிசீலித்து பசயல்படுத்தப்படும். பை இழப்படீு மற்றும் பபாருத்தமான 
மீள்குடிவயற்றம் தளங்கள் (குடியமர்த்த தயாராக இருக்கும்) தற்வபாகதய பகாள்கககள் 
இைக்க பசய்யப்படும்.  

12. பபாது ஆவலாசகனககள மீள்குடிவயற்ற திட்டம் உறுதி பசய்யும் பபாருட்டு 
நடத்தப்படும் மற்றும் என்று எதிர்பாராத பிரச்சிகனகள் மற்றும் குகறககள கருத்தில் 
பகாள்ளப்படும். 

13. சில மகறமுக தாக்கங்கள் குறிப்பாக புவிக்குரிய உயிரினங்களில் உள்ளன 
சுரங்கப்பாகதகள், மற்றும் விதானம் பாலங்கள் Siyambalangamuwa வன ரிசர்வ், வழங்கப்படும். 
அதிவவக பாகதயிகன  விலங்கினங்கள் கடக்க (மரங்களுக்குரிய உயிரினங்கள்) காட்டில் 
இகைப்பு நிறுவப்பட்டு கண்காைிக்கப்பட வவண்டும். 

14. கட்டுமான மற்றும் பசயல்பாட்டு கட்டங்களின் வபாது, Galagedera மருத்துவமகன, 
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் சத்த்த்தினால் பாதிக்கப்பட்டும், இதனால் ஒரு சத்தம் 
தகட இந்த பகுதியில் வபாட வவண்டும். பசயல்பாட்டு நிகலயில் சத்தம் தகடககள 
வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட இடங்களில் வபாட வவண்டும். 

15. கட்டுமான நடவடிக்கககள் அருவகயுள்ள சில கிைறுகளில் நிலத்தடி நீர் நிகலகள் 
பாதிக்கலாம் இந்த பாதிப்கப குகறக்க ஒரு தற்காலிக நீர் வழங்கல் கட்டுமானத்தின் வபாது 
கிைறுகளால் பாதிக்கப்பட்ட பயனர்களுக்கு வழங்கப்படும். 

16. EMoP விவரம் வடிவகமப்பு நிகலயில் வமம்படுத்தப்பட்டதுடன் அந்தந்த படண்டர் 
ஆவைங்ககள ஒருங்கிகைக்க வவண்டும். 


