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 ASTEL -  பரிரசாதடன ஆய்வகங்களின் அங்கீகார திட்டை் 

ASTM -  பரிரசாதடன ைற்றுை் கபாருட்களுக்கான அகைரிக்கன் சமூகை் 

AWS -  அகைரிக்கன் கவல்டிங் சமூக 

 BCP -   வைிக கதாடரச்ச்ியான திட்டை் 

BCR -  நன்டை கசலவு விகிதை் 

BMP -   சிறந்த முகாடைத்துவ நடடமுடறகள் 

BOD -   உயிரஇ்ரசாயன ஆக்ஸிஜன் ரதடவ 

BOI -   முதலீட்டு சடப 

BOOT -  கசாந்த இயக்க பரிைாற்ற அடிப்படடடய உருவாக்கை் 

BRC  -  அடிப்படட உசாரத்ுடை நிபந்தடனகள் 

BS -   பிரிட்டிஷ் தரநிடலகள் 

CBR -   கசலவு நன்டை விகிதை் 

CCCRMD -  கடரலார பாதுகாப்பு ைற்றுை் கடரலார வள முகாடைத்துவ திடைக்களை் 

CCD -   கடரலார பாதுகாப்புத் திடைக்களை் 

CCGT -  ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி வாயு விடசயாழி 

CEA -   ைத்திய சுற்றாடல் சடப 

CEB -   இலங்டக மின்சார சடப 

CEMS -  கதாடரச்ச்ியான உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்பு 

CIGRE -  கபரிய மின்சார அடைப்புகளுக்கான சரவ்ரதச கவுன்சில் 

CMB -  ைத்திய கை்காைிப்பு டையை் 

CML -  இரசாயை ைற்றுை் நுை்ணுயிரியல் ஆய்வகை் 

 CO -   காரப்ன் ரைானாக்டசடு 

CO2 -   காரப்ன் டட ஆக்டசடு 
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  CoC-   சுழற்சிகள் 

  COD -  இரசாயை ஆக்ஸிஜன் ரதடவ 

COD -   வைிக கசயல்பாட்டு ரததி 

CPC -   இலங்டக கபட்ரராலியை் கூட்டுத்தாபனை் 

CPSTL -  இலங்டக கபட்ரராலிய ரசமிப்பு முடனயங்கள் 

CR -   ஆபத்தான அழிவுறுை் நிடல  

CRSI -  கான்கிரீட் வலுவூட்டுை் எஃகு நிறுவனை் 

CSR -   சமூக கபாறுப்புைரவ்ுக்கு ஒத்துடழத்தல் 

DAA-   dB க்கு எதிராக ஆரலாசடன கூற ரவை்டாை் - dB 

DC -   ரநரடி மின்ரனாட்டை் 

DCS -   விநிரயாகிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு  

C -   டிகிரி கசல்சியஸ் 

DEM -  டிஜிட்டல் உயர ைாதிரி 

DF -   வடிகட்டிய எரிகபாருள் 

DFAR-  மீன்வள ைற்றுை் நீரவ்ளத் திடைக்களை் 

DGPS -  ரவறுபட்ட உலகளாவிய நிடலப்படுத்தல் அடைப்பு 

DGPS -  உலர ்குடறந்த NOx 

DM -   டி-கனிைையைாக்கல் 

DNV-GL -  கடட் ரநாரஸ்்ரக கவரிட்டாஸ் ைற்றுை் கஜரை்ானிசர ்லாயிட் 

DO -   டீசல் எை்கைய் 

DO -   கடரந்த ஆக்ஸிஜன் 

DoF & AR -  மீன்வள ைற்றுை் நீரவ்ளத் திடைக்களை் 

DP -   கடரந்த பாஸ்ரபட் 

DPC -   ஈரைான-ஆதாரை் பாடகநறி 

DS -   ைாவட்ட கசயலகை் 

DSD -   பிரரதச கசயலக பிரிவு (கள்) 
DSD -   பிரரதச கசயலாளர ்பிரிவு 

DWC -  வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களை் 

ECBA -  விரிவாக்கப்பட்ட கசலவு நன்டை பகுப்பாய்வு 

EHS -   சுற்றாடல், சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு 

 EIA -   சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு 

EJMA -  விரிவாக்க கூட்டு உற்பத்தி சங்கை் 

EMP -   சுற்றாடல் முகாடைத்துவை் திட்டை் 

EMP -   சுற்றாடல் கை்காைிப்பு திட்டை் 

EN –   ஆபத்தானநிடல 

 ENL-   இருக்குை் சத்தை் நிடல 

 EPA-   சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பகுதி 

EPC -   கபாறியியல், ககாள்முதல் ைற்றுை் கட்டுைானை் 

EPL -   சுற்றாடல் பாதுகாப்பு உரிைை் 

ER -   அவசர பதில் 

ERM -  சுற்றாடல் வள முகாடைத்துவை் 

ECBA -  அவசரகால பதில் திட்டை் 

ESD -   அவசரகால பைிநிறுத்தை் வால்வு 

ETA -   ைர பகுப்பாய்வு 

ETP -   கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயை் 

FGD -   இலக்கு குழு கலந்துடரயாடல் 

FO -   எரிகபாருள் எை்கைய் 
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FOTP -  எரிகபாருள் எை்கைய் சுத்திகரிப்பு நிடலயை் 

FRED -  தீ, கதிரவ்ீசச்ு, கவடித்தல் ைற்றுை் சிதறல் 

FSA -   எரிகபாருள் வழங்கல் ஒப்பந்தை் 

FSRU -  மிதக்குை் ரசமிப்பு ைறுசீரடைப்பு பிரிவு 

FSRU -  உலகளாவிய பாதுகாப்பு நிடல 

 GHS -  உலகளாவிய இைக்கைான அடைப்பு 

GIS -   எரிவாயு காப்பிடப்பட்ட துடை மின்நிடலயை் 

GJ -   கிகா ஜூல் 

GND -  கிராை நிலாதாரி பிரிவு 

GoSL -  இலங்டக அரசு 

GPS -   குரளாபல் கபாசிஷனிங் சிஸ்டை் 

GRM -  குடற தீரக்்குை் வழிமுடற 

GTG -  மின்பிறப்பாக்கி உள்ளிடட் எரிவாயு விடசயாழி 

H -   உயரை் 

H2O -   நீர ்

HD -   டைட்ரரா டடனமிக் 

  HDPE -  உயர ்அடரத்்தி பாலி எத்திலீன் 

HEC RAS -  நீரந்ிடல கபாறியியல் டையை் - ஆறு பகுப்பாய்வு அடைப்பு 

HEI -   கவப்பப் பரிைாற்றி நிறுவனை் 

HFO -   கன எரிகபாருள் எை்கைய் 

HHV -  அதிக கவப்பமூட்டுை் ைதிப்பு 

HRSG -  கவப்ப மீட்பு நீராவி மின்பிறப்பாக்கி 

HSE (UK)  -  சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு நிரவ்ாகிப்பு (UK) 
HVAC-  கவப்பைாக்கல், காற்ரறாட்டை் ைற்றுை் ஏர ்கை்டிஷனிங் 

Hz -   கைரட்்ஸ் 

ICEA -  இன்சுரலட்டட் ரகபிள் கபாறியாளரக்ள் சங்கை் 

ID -   நீரப்்பாசனத் திடைக்களை் 

IEC -   சரவ்ரதச மின் கதாழில்நுட்ப சடப 

IEEE -  மின் ைற்றுை் மின்னணு கபாறியாளரக்ள் நிறுவனை் 

IET -   கபாறியியல் கதாழில்நுட்ப நிறுவனை் 

 IFC -   சரவ்ரதச நிதிக் கழகை் 

IHO -   சரவ்ரதச டைடர்ராகிராஃபிக் அடைப்பு 

IPCC -  காலநிடல ைாற்றை் கதாடரப்ான அரசு அரசு குழு 

IPP -   சுயாதீன மின் உற்பத்தியாளரக்ள் 

IR -   தன்னிசட்சயான மீள்குடிரயற்றை் 

IRR -   மீள்வருவாயின் உள் வீதை் 

ISA -   அகைரிக்க உபகரை சங்கை் 

ISO -   தரப்படுத்தலுக்கான சரவ்ரதச அடைப்பு 

ISWMP -  ஒருங்கிடைந்த திை்ைக்கழிவு முகாடைத்துவை் திட்டை் 

ITI –   கதாழிற’சாடல கதாழில்நுட்ப நிறுவனை் 

IUCN -  இயற்டக பாதுகாப்புக்கான சரவ்ரதச ஒன்றியை் 

IZ -   உள் ைை்டலை் 

KCCPP -  ரகரவலபிட்டி ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயை்  

KIIs –   முக்கியைானவரக்ளுடன்  தகவலறியுை் ரநரக்ாைல்கள் 

km -   கிரலாமீட்டர ் 

kV -   கிரலா ரவால்ட்  
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kVA -   கிரலா ரவால்ட்-ஆை்பியர ்

L -  நீளை் 

LEL -   குடறந்தளவு கவடிக்குை் வரை்பு 

LNG -  திரவைாக்கப்பட்ட இயற்டக எரிவாயு 

LOC -   அக்கடறயின் நிடலகள்  

LOI -   சை்ைத கடிதை் 

LOPA -  பாதுகாப்பு அடைப்பு பகுப்பாய்வின் நிடலகள் 

LDC -   காைி அபிவிருத்திக் கூட்டஞத்தாபனை் 

LTGEP - நீை்ட கால உற்பத்தி ைற்றுை் விரிவாக்க திட்டை் 

LV -   குடறந்த மின்னழுத்தை் 

M -   மீட்டர ் 

m/s -   விநாடிக்கு மீட்டர ்(கள்) 
MBMA -  உரலாக கட்டிட உற்பத்தியாளரக்ள் சங்கை் 

MCC -  ரைாட்டார ்கட்டுப்பாட்டு டையை் 

MCW -  பிரதான குளிரூட்டுை் நீர ்

MEPA -  சமூத்திர சுற்றாடல் பாதுகாப்பு சடப 

ML -   சதுப்புநிலை்  

MM-   மில்லிமீட்டர ்

 MoP & E - மின்சாரை் ைற்றுை் மின்சக்தி அடைசச்ு 

MSDV –  ைனிதனால் நிறுத்துை் வால்வு 

MSL -  சராசரி கடல் ைட்டை் 

MSL -  ஈரப்பதை் உைரத்ிறன் நிடல 

MTTF -  கைாத்த ரதால்விகள் ைற்றுை் நிகழ்தகவுக்கான சராசரி ரநரை் 

MV -   நடுத்தர மின்னழுத்தை் 

MVA -  கைகாரவால்ட் ஆை்பியரஸ்் 

MW -   கைகாவாட் 

MZ -   ைத்திய வடலயை்  

N2 -   டநட்ரஜன் 

NARA -  ரதசிய நீரவ்ள வள ஆராய்சச்ி ைற்றுை் அபிவிருத்தி நிறுவனை் 

NBRO -  ரதசிய கட்டிட ஆராய்சச்ி அடைப்பு 

NBSB -  கடற்கடர கடரவடல படகு 

NCRE -  வழக்கத்திற்கு ைாறான புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 

NCS -   ரதசிய பாதுகாப்பு நிடல 

NDC -   நிகர சாரப்ு திறன் 

NEA -   ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை் 

NFPA -  ரதசிய தீ பாதுகாப்பு நிறுவனை் 

NGO -  அரசு சாரா அடைப்பு 

NH3 -   அை்ரைானியா 

NIRP -  ரதசிய தன்னிசட்சயான மீள்குடிரயற்றக் ககாள்டக 

NTRB -  மீத்ரதன் அல்லாத டைட்ரராகாரப்ன் 

NMVOC -  மீத்ரதன் அல்லாத ஆவியாகுை் கரிை கலடவ 

NO2 -   டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு 

NO3 -N-  டநட்ரரட் டநட்ரஜன் 

NPNG -  இயற்டக எரிவாயு கதாடரப்ான ரதசிய ககாள்டக 

NPV -   நிகர தற்ரபாடதய ைதிப்பு 

NT -   அசச்ுறுத்தலுக்கு அருகில் 

NTRB -  இயந்திரையைாக்கப்படாத பாரை்பரிய ரதாைி 
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NW-   வட ரைற்கு 

O&M -  கசயல்பாடுகள் ைற்றுை் பராைரிப்பு 

OFRP -   வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் படகுகள் 

OHS -   கதாழில்சார ்சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு 

OREDA -  கடல் ைற்றுை் கடல் நை்பகத்தன்டை தரவு 

OZ -   கவளி வடலயை் 

PCB -  பாலி குரளாரிரனட்டட் பிஃகபடனல் 

PET -   பாலிஎதிலீன் கடகரப்தாரலட் 

PFI -   குழாய் ஃரபப்ரிரகஷன் நிறுவனை் 

PLC -   நிரல்படுத்தக்கூடிய தரக்்கக் கட்டுப்பாட்டாளர ்

PM -   பங்ரகற்பு விஷயை் 

 PPA -  மின் ககாள்முதல் ஒப்பந்தை் 

PPE -   தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கள் பிபிஎை் - மில்லியனுக்கு பாகங்கள் 

PPS -   மின் உற்பத்தி நிடலயை் 

ppt –   ஆயிரத்திற்கு ஒரு பாகங்கள் 

PSU   கபாதுத்திடைக்களை் நிறுவனை்  

PSU -   நடடமுடற உப்புத்தன்டை அலகுகள் 

PUCSL -  இலங்டகயின் கபாது பயன்பாட்டு சடப 

PVC -   பாலிவிடனல் குரளாடரடு 

QRA -   அளவு இடர ்ைதிப்பீடு 

RBL -   ைதிப்பீடு பின்னைி நிடல 

 RDA -  வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சடப 

RFP -   முன்கைாழிவுக்கு ரகாரப்பட்டது 

RLNG -  ைறு திரவைாக்கப்பட்ட இயற்டக எரிவாயு - ைறுசீரடைக்கப்பட்ட திரவ இயற்டக    
எரிவாயு 

RO –   ைறுதடல ஒஸ்ரைாசிஸ் 

RoW –  உரிடைப் பிரரதசை் 

RPM -  நிமிடத்திற்கு புரட்சிகள் 

RS&HG -  வீதி ஓரங்கள் ைற்றுை் வீட்டுத ்ரதாட்டங்கள் 

SA -   சுற்றியுள்ள பகுதி 

SCAPC -  நிடலயான அடைசச்ரடவ நியமிக்கப்பட்ட ககாள்முதல் குழு 

SIA -   சமூக தாக்க ைதிப்பீடு 

SLAB -  இலங்டக அங்கீகார சடப 

SLLDC -  இலங்டக காைி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனை் 

SLLDC -  இலங்டக காைி மீட்பு ைற்றுை் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனை் 

SLSD -  இலங்டக நிலஅளடவ திடைக்களை் 

SMBS -  ரசாடியை் கைட்டா டப சல்டபட் 

SO2 -   சல்பர ்டட ஆக்டசடு 

SPBM -  ஒற்டற புள்ளி மிதடவ சதுர மீட்டர ்சதுர மீட்டர ்

SSI -   சாரக்கட்டு ைற்றுை் ரஷாரிங் நிறுவனை் 

SSPC -  பாதுகாப்பு பூசச்ுகளுக்கான சமூகை் 

STP -   கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயை் 

SW -   கதன் ரைற்கு 

SWEDAC -  அங்கீகாரை் ைற்றுை் இைக்க ைதிப்பீட்டிற்கான ஸ்வீடிஷ் சடப 

TEC -   கதாழில்நுட்ப ைதிப்பீட்டுக் குழு 

TEMA -  குழாய் பரிைாற்றி உற்பத்தியாளரக்ள் சங்கை் 
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TOR -   விசாரடை நியதிகள் 

TSP -   கைாத்த மிதக்குை் துகள்கள் 

TSS -   கைாத்த மிதக்குை் திை்ைை் 

UDA -  நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசடப 

UEL -   கவடித்தலின் உசச் வரை்பு 

UG -    நிலத்துக்கு கீழ் 

UPC -   சீரான பிளை்பிங் குறியீடு 

UPS -   தடடயில்லா மின்சாரை் 

USEPA -  அகைரிக்காவின் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு நிறுவனை் 

VES-   கட்புல தகவல் ரசகரிப்பு 

VOC -   ஆவியாகுை் ரசதன ரசரை்ங்கள் 

VU -   பாதிக்கப்படக்கூடியது 

W-   அகலை் 

WHO -  உலக சுகாதார அடைப்பு 
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பூட் அடிப்பனடயில் இலங்னகயின் சகரவலப்பிட்டியில் 350 சமகோவோட் RLNG / டீெலில் 
இயக்கக்கூடிய ஒருங்கினணந்த சுற்று மின் நினலயத்துக்கோன  சுற்றோடல்  மற்றும் 
ெமூக தோக்க மதிப்பீடு அறிக்னக  

நினறகவற்று ெோரோம்ெம் 

முன்சமோழியப்பட்ட செயற்திட்டத்தினன நியோயப்படுத்தல் 

இலங்டகயில் அதிகரித்து வருை் மின்சார ரதடவடய பூரத்்தி கசய்வதற்காக CEB இன் 
நீை்ட கால உற்பத்தி ைற்றுை் விரிவாக்க கசயற்திட்டத்திற்கு (LTGEP) ஏற்ப ரதசிய 

மின்வினகயாககட்டத்தில் 350 கைகாவாட் மின்சாரத்டத இடைப்பது கசயற்திட்டத்தின் 
முதன்டை ரநாக்கைாகுை். சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக சூழல்களில் ஏற்படுை் தாக்கத்டத 

குடறக்குை் அரத ரவடளயில் கவப்ப மின் உற்பத்தி முடறகடள விட குடறந்த கசலவில் 
மின்சாரத்டத உற்பத்திகசய்ய RLNG அறிமுகை் கசய்யப்பட்டது. 

இலங்டகயில் நிரை்ாைிக்கப்ப்ட  பாரிய மின் உற்பத்தி லக்விஜயா மூன்றாவது நிலக்கரி 
மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் ைற்றுை் இறுதி கட்டைாகுை், இது ரதசிய மின் இடைப்பு 
கட்டத்திற்து 350 கைகாவாட் 2014 இல் இடைத்தது. அதன்பிறகு, இன்றுவடர கபரிய மின் 

உற்பத்தி நிடலயங்கள் எதுவுை் கட்டப்படவில்டல (சமீபத்திய  ைன்னாரில் 100 கைகாவாட் 

காற்றாடல சக்தி தளை் தவிர). LTGEP யின் கதாடரச்ச்ியான குடறந்த விடல மின் 

உற்பத்தி பரிந்துடரகடள கசயல்படுத்தாததன் பின்னைியில், அதிகரித்து வருை் 

ரதடவடய பூரத்்தி கசய்வதற்காக கடந்த ஆை்டுகளில் CEB. கதாடரந்்து அவசரகால 

மின்சாரத்டத ககாள்வனவு கசய்த்து. இதனால் அரசாங்கத்திற்கு கபருை் நிதி இழப்பு 

ஏற்பட்டுள்ளது. எனரவ, இந்த கசயற்திடட்த்டத கசயல்படுத்துவது அவசரகால 

மின்சாரத்தில் சாரந்்திருப்படதக் குடறப்பதுடன் ரதசிய கபாருளாதாரத்திற்கு 
குறிப்பிடத்தக்க கசலடவ மீதப்படுத்துை். 

ரைலுை், RLNG உள்கட்டடைப்பு ரைை்பாட்டில் முதலீடு வைிக ரீதியாக லாபை் ஈட்ட 
RLNG  ஐ பயன்படுத்தி குடறந்தபட்சை் 1000 கைகாவாட் மின்சாரை் உற்பத்தி 
கசய்யப்பட ரவை்டுை். இந்த மின் உற்பத்தி நிடலயைானது இலங்டகயில் RLNG 

பயன்படுத்தி 930 கைகாவாட் மின்சாரத்டத உற்பத்தி கசய்ய முடியுை். 

. 

செயற்திட்டத்தின் முக்கிய அம்ெங்கள் மற்றும் கருதப்படும் மோற்றுவழிகளின் 
விளக்கம் 

இந்த கசயற்திட்டை் மிகவுை் நவீன, கதாழில்துடறயால் நிரூபிக்கப்பட்ட, அதிநவீன 
ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி எரிவாயு விடசயாழி (CCGT) இயக்கப்படுை் மின் உற்பத்தி 

கதாழில்நுட்பத்டத அதிக கசயல்திறன், நை்பகத்தன்டை ைற்றுை் நிதி / சுற்றாடல் 

கபாருளாதாரை் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியதாக வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டடைக்கப்படுை். 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயத்தின் கசயற்திட்ட வடரபடத்தில்  

ஒருங்கிடைந்த  மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் வடரபடை்  
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ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் 
நிடலயை் ஒன்று அல்லது அதற்கு 
ரைற்பட்ட திரவ / எரிவாயு 

எரிகபாருளினால் எரியுை் 
விடசயாழிகடளக் 
ககாை்டுள்ளது, இது ஒரு எரிவாயு 
விடசயாழி என்பதுடன் ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட நீராவி 
விடசயாழிகள் என 
விவரிக்கப்படுகிறது. 

மின்பிறப்பாக்கடய இயக்குை் 
ஒரு எரிவாயு விடசயாழிடய ைட்டுரை இயக்குை் திறந்த சுழற்சி மின் நிடலயைாகக் 
குறிக்கப்படுகிறது. ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்தின் முதன்டை விடசயாழியில் 

இருந்து கவளிரயறுை் வாயுக்கள், இது கைிசைான அளவு பயனுள்ள கவப்ப ஆற்றடலக் 
ககாை்டுள்ளது, இது சூடான கவப்பைான நீராவிடய உருவாக்க கவப்ப மீட்பு நீராவி 
மின்பிறப்பாக்கி மூலை் இயக்கப்படுகிறது. இந்த நீராவியானது நீராவி விடசயாழிடய 

இயக்க பயன்படுகிறது, இதனால் கழிவு வாயுக்களிலிருந்து ஆற்றடல மீட்கடடுக்கிறது, இது 
திறந்த சுழற்சியின் ரபாது பயன்படுத்தப்படாைல் கவளியிடப்படுை். 

நீராவி விடசயாழி கவப்பத்தின் ஒரு பகுதிடய நீராவியில் இருந்து விடசயாழிக்கு 
இயந்திர ஆற்றலாகவுை், இடைந்த மின்பிறப்பாக்கி மூலைாகவுை் மின் ஆற்றலாக 
ைாற்றுகிறது. மீதமுள்ள கவப்பை் நீரக்ூழாக்கல் மின்ரதக்கியில் ககாட்டப்படுகிறது, இது 

குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்திலிருந்து தை்ைீரினால் குளிரூட்டப்படுகிறது. 

கவளிரயற்ற வாயு கவப்ப மீட்பு திறந்த சுழற்சி கசயல்பாடு அல்லது பிற கவப்ப மின் 
உற்பத்தி கதாழில்நுட்பதத்ுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயங்கள் 
அதிக அளவு கசயல்திறடன அடடயச ் கசய்கின்றது. முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் 

எரிகபாருடள மின் ஆற்றலாக ைாற்றுை் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயைாக 
கசயல்படுை் பின்வருை் அலகுகளால் ஆனது:  

 

• ைறு திரவைாக்கப்பட்ட இயற்டக எரிவாயு (RLNG) / டீசல் எரிந்த எரிவாயு 

விடசயாழி அலகு ைற்றுை் ஒத்திடசவு மின்பிறப்பாக்கி ஒரு அலகு 

• அமுக்க மின்ரதக்கி நீராவி டரட்பன் ஒத்திடசவான மின்பிறப்பாக்கியுடன் 
இடைக்கப்பட்டுள்ளது  

• அமுக்க இயற்டக சுழற்சியின் அலகு கிடடைட்ட கவளிரயற்ற வாயு கவப்ப மீட்பு 
நீராவி மின்பிறப்பாக்கி (HRSG) டபபாஸ் ஸ்ரடக் ைற்றுை் டை்பர ் 

• 1 அலகு ரைற்பரப்பு மின்ரதக்கி 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் அடைப்புகளின் சைநிடல மின் தீவின் 
கசயல்பாட்டட எளிதாக்குை் பின்வருை் அலகுகடளக் ககாை்டுள்ளது:  

• கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல்  
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• தூை்டப்பட்ட வடரவு குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் 

• பிரதான குளிரூட்டுை் நீர ்ைற்றுை் துடை குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்பு  

• நீர ்ஆதாரை் ைற்றுை் சிகிசட்ச முடற  

• எரிகபாருள் இறக்குதல் ைற்றுை் ரசமிப்பு  

• எரிவாயு எரிகபாருள் அடைப்பு 

• கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு அடைப்பு  

• மின் நிடலய மின் அடைப்பு  

• மின் கவளிரயற்றை்  

• விநிரயாகிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு  

• தீ பாதுகாப்பு ைற்றுை் கை்டறிதல் அடைப்பு ஒடுக்கப்பட்ட காற்று அடைப்பின் 
இருப்பு 

• எரிவாயு விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி ஒரு அலகு,  

 

HRSG ஒரு அலகு ைற்றுை் ஒரு நீராவி விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி அலகு இருப்பதால் மின் 
நிடலயத்தின் உள்ளடைவு 1 + 1 + 1 என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆடல 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி முடறயில் கசயல்பட வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு எரிவாயு 

விடசயாழியில் இருந்து கவளிரயறுை் வாயு HRSG வழியாக பாய்கிறது. RLNG  2023 க்குள் 

கிடடக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, அதுவடர ஆடல டீசல் எரிகபாருளில் 
இயங்குை். ைதிப்பிடப்பட்ட எரிகபாருள் பயன்பாடு ைற்றுை் மின் உற்பத்தியின் திறன் 

பின்வருைாறு: 

கசயல்பாட்டு திறன் ஆை்டு சராசரி எரிகபாருள் பயன்பாடு RLNG ஒருங்கிடைந்த 
சுழற்சி மின் உற்பத்தி நிடலயை் 350 கைகாவாட், 232,318,452 கிரலா வடிகட்டிய எை்கைய் 

சுடப்பட்ட ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் உற்பத்தி கசயல்பாடு 312 கைகாவாட் 243,622,799 
கிரலா நீராவி உற்பத்திக்குத் ரதடவயான நீர ் ைற்றுை் பிற அடனதத்ு பயன்பாடுகளுை் 
(உப்புநீக்கப்பட்டடவ) ஒரு கடல் நீர ்குழாய் மூலை் கடரரயாரத்தில் இருந்து கதாடலவில் 

உள்ள ஒரு குழாய் வழியாக கவளிரயற்றப்படுை். "மூடிய குளிரூட்டுை் முடறக்கு" நீர ்

புழக்கத்தில் இருப்பதால், கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் விவிடல் முடறரய 1255 மீ 3 / 

ைைி ைற்றுை் 963 மீ 3 / ைைிரநரத்டத தாை்டாது (100% சுடை), “ஒருமுடற வழியாக” 

அல்லது பிற கவப்ப மின் உற்பத்தியுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது மிகக் குடறவாகுை்.  

 

LNG இதுவடர புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலுக்கு அடுத்தபடியாக தூய்டையான ைற்றுை் 
மிகவுை் கபாருளாதார மின் உற்பத்தி நுட்பைாகுை். எனரவ கருத்தில் ககாள்ள 

ைாற்றுவழிகள் எதுவுை் இல்டல. ரைலுை், "நடவடிக்டக இல்டல" ைாற்றுவழியானது 

கபாருளாதார ைதிப்பு ைற்றுை் சுற்றாடல் சீரழிவு ஆகியவற்றின் அடிப்படடயில் நாடு 

கபருை் இழப்டப சந்திக்க ரநரிடுை். 
செயற்திட்ட தளம் மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களின் தற்கபோனதய சூழல்  

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயை் அடைப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி 
இலங்டகயின் ரைற்கு ைாகாைத்தில் கை்பைா ைாவட்டத்தின் வத்தல பிரரதசத்தில் 
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அடைந்துள்ளது. முத்துராஜகவல சதுப்புநில கதற்கு முடனயில் அடைந்துள்ளது, இது 
கடரலாரத்திற்கு இடையாக நீரக்காழுை்பு வாவி வடர கசல்கின்றது. திட்ட தளை் 
முடறரய முத்துராஜகவல சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பகுதி (இடடயக 
வடலயை்) ைற்றுை் முத்துராஜரவல சரைாலயதத்ின் கதற்கு 
எல்டலயிலிருந்து 2.4 கிமீ ைற்றுை் 4 கிமீ கதாடலவில் அடைந்துள்ளது. 
முத்துராஜகவல சதுப்பு நிலை் கிட்டத்தட்ட சராசரி  கடலில் இருந்தாலுை் கவளிரயற்ற 
வாயு கவப்ப மீட்பு திறந்த சுழற்சி கசயல்பாடு அல்லது பிற கவப்ப மின் உற்பத்தி 
கதாழில்நுட்பத்துடன் ஒப்பிடுை்ரபாது ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயங்கள் அதிக 
அளவு கசயல்திறடன அடடயச ் கசய்கிறது. முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின்  
உட்ககாள்ளல் எரிகபாருடள மின் ஆற்றலாக ைாற்றுை் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 
மின்நிடலயைாக கசயல்படுை் பின்வருை் அலகுகடள ககாை்டுள்ளது முத்துராஜாரவலா 
சதுப்பு நிலை் கிட்டத்தட்ட சராசரி கடல் ைட்டத்தில் இருந்தாலுை், 2006 ஆை் ஆை்டில் 
மீட்புக்காக நிரப்பப்படட்தன் காரைைாக கசயற்திட்டத் தளை் MSL (சராசரி கடல் 
ைட்டத்திலிருந்து) சுைார ் 1.50 மீ உயரத்தில் உள்ளது. கைாத்தைான 162 கைக்ரடர ் SLLDC 
நிரப்பப்பட்ட பரப்பில் முழு அளவிலான கதாழிற்துடற அபிவிருத்தி பாரிய திட்டை் 
ைற்றுை் ஒரு விரிவான EIA, ஒரு கதாழில்துடற ைற்றுை் குடியிருப்பு பிரரதசத்டத 
உருவாக்கியது, இலங்டக மின்சார சடபயிற்கு கைாத்தைாக 28.0084 கைக்ரடர ்பரப்பளவு  
கசாந்தைானது. 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்காக அடடயாளை் காைப்பட்ட காைித ்
துை்டு 4.86 கைக்ரடர ் பரப்பளவில் உள்ளது,  இது கசயற்திட்ட பிரரரிப்பாளரான 

லக்தனாவி லிமிகடட் இனால் கசயற்படுதத்ப்படுை் தற்ரபாதுள்ள யுகடனாவி மின் 
உற்பத்தி நிடலயத்திற்கு அருகில் உள்ளது, CEB இலிருந்து நீை்டகால குத்தடகக்கு 
வழங்கப்படுகிறது. கசயற்திட்ட தளை் அபிவிருத்தியடடந்த டகத்கதாழில் பகுதிக்குள் 

அடைந்துள்ளது (ரகரவலபிட்டி டகத்கதாழில் வடலயை்). 
 

இந்த ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்திற்கு கபாருத்தைான தளத்டதத் 
ரதரந்்கதடுப்பதில் பல முக்கிய காரைிகள் முக்கியத்துவை் வாய்ந்தடவ அகுை். அவற்றில்: 

நீரந்ிடலக்கு அருகாடையில் (குளிரூட்டுை் முடற ைற்றுை் நீராவி உற்பதத்ிக்கு அதிக அளவு 

நீர ் ரதடவப்படுகிறது), எரிகபாருளின் அருகாடை CPSTL ரசமிப்பு பை்டை அருகிரலரய 

உள்ளது), மின் விநிரயாக இடத்திற்கு அருகாடையில் (CEB துடை மின்நிடலயை் உள்ளது, 

அருகிலுள்ள நிலை்) ைற்றுை் அணுகல் (கவளிப்புற வட்ட கநடுஞ்சாடலயிலிருந்து பல 

அணுகல் வீதிகள்), மூலதனத்திற்கு அருகாடையில் (பரிைாற்ற இழப்புகடளத் தவிரக்்க). 

எனரவ, ரகரவலபிட்டி நிலை் மிகவுை் கபாருத்தைானது. ஏற்கனரவ CEB க்கு கசாந்தைான 

ஒரு பிரத்ரயக குழாய் பாடத உள்ளது, ரைலுை் மின் உற்பத்தி நிடலயை் அல்லது 
குழாய்வழிகள் அடைப்பதற்காக ைக்கடள கவளிரயற்றுவது / மீள் குடிரயற்றை் கசய்வது 

முற்றிலுை் இல்டல. உள்ளூர ் மீனவரக்ள் வழக்கைான மீன்பிடிக்காக கடல் நீர ்

உட்ககாள்ளல் / கவளிரயற்றுை் பகுதிகடள பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. கடல் நீர ்

ஊடுருவல், அதன் விடளவாக ைை்ைில் அமிலத்தன்டை காரைைாக விவசாய 
ரநாக்கங்களுக்காக ரகரவலபிட்டி நிலை் கபாருத்தைானதல்ல.  

 

சமூக-கபாருளாதார தாக்கக் கைக்ககடுப்பின் படி, சுற்றியுள்ள சமூகங்களுக்கு 
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முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் ைற்றுை் / அல்லது ஒட்டுகைாத்த டகத்கதாழில் 

வடலயத்திலுை் எதிரை்டறயான அணுகுமுடறகள் இல்டல. அவரக்ளின் வாழ்வாதார 

நடவடிக்டககள் அல்லது வருைானை் கதாந்தரவுபடுத்தப்படாது. முன்கைாழியப்பட்ட 

தளத்திற்கு அருகில் இரதரபான்ற ஆடல 14 ஆை்டுகளாக எந்தகவாரு குடறகளுை் 
கதரிவிக்கப்படாைல்  இைங்கிக்க ககாை்டிருக்கின்றது. எனரவ, ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 

மின் நிடலயத்தின் கவற்றிகரைான கசயல்பாட்டிற்கு தற்ரபாதுள்ள சூழல் மிகவுை் 
உகந்ததாகுை். 
 

10 கி.மீ சுற்றளவு தூரத்தில் தற்கபோனதய கோணி பயன்போடு கீகழ சுருக்கமோக 

கோட்டப்பட்டுள்ளது: 

தற்ரபாடதய காைி பயன்பாட்டு வடக பகுத (கை) சதவீதத்தில் முத்துராஜகவல 

சரைாலயை் 709.48,   2.94% சரைாலயத்திற்கான இடட வடலயை் 282.42 , 1.17% துடறமுகத்தில் 
விரிகுடா 227.07 , 0.94 மீன்பிடி துடறமுகை் 2.45,  0.01 %,விடளயாட்டு டைதானை் 1.12,  0.01% புல் 
நிலை் 1.12, 0.01 %மீன்பிடி துடறமுக அபிவிருத்தி அடைப்பு 2.31,  0.01% நிரை்ாைிப்பு பகுதி 
916.80, 3.80 %, கால்வாய் பகுதி 122.56 , 0.51% அடனதத்ு நீர ்பகுதி 1.07, 0.01%, பற்டற நிலை் 59.94 

, 0.25% டகத்கதாழில் பகுதி 126.91,  0.53% ைரை் ைற்றுை் பிற கலப்பு பயிர ் 21.66 , 0.09%  

கதன்டன 2652.81,  11.00%, கதுப்பு நிலை் 1112.89, 4.61% வீட்டுத்ரதாட்டை் 136 டகவிடப்பட்ட  
வயற்காைி 4454.71,  18.46%  உட்பட கைாத்தை் 24136.58 100% ஆகுை் 

 

1991 ஆை் ஆை்டில், பாரிய ககாழுை்பு கபாருளாதார சடப முத்துராஜாகவல சதுப்பு நிலை் 
ைற்றுை் நீரக்காழுை்பு வாவி ஈரநில முதன்டைத் கசயற்திட்டத்டதத் தயாரித்தது, இதில் 
ஈரநிலத்டத பாதுகாத்தல், டகத்கதாழில் ரைை்பாடு ைற்றுை் குடியிருப்பு அபிவிருத்திக்காக 
வடலயங்களாகப் பிரிப்படத அடிப்படடயாகக் ககாை்ட காைி பயன்பாட்டு 
தந்திரராபாைைாக இருந்தது. 1992 ஆை் ஆை்டில் அரசாங்கத்தின் அனுைதிடயத ்
கதாடரந்்து பாதுகாப்பு வடலயத்திற்கான ஒரு விரிவான கசயற்திடட்ை் தயாரிக்கப்பட்டது. 
1996 ஆை் ஆை்டில், முதத்ுராஜாகவலவின் வடக்குப் பகுதியின் 1,284.45 கைக்ரடர ்FFPO இன் 
கீழ் சரைாலயைாக அறிவிக்கப்பட்டது. 2004 ஆை் ஆை்டில், 285.4 கைக்ரடர ் பரப்பளவு 
ககாை்ட ஒரு இடடயக வடலயை் (பாதுகாப்பு வடலயத்திற்குை் கலப்பு நகரப்்புற 
வடலயத்திற்குை் இடடயிலான பகுதி) (ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை்) NEA இன் கீழ் சுற்றாடல் 
பாதுகாப்பு பகுதி (EPA) ஆக பாதுகாக்கப்பட்டது. கசயற்திட்டப்பகுதி பாதுகாக்கப்பட்ட 
சரைாலயத்தின் இடடயக வடலயத்திற்குை் ககரவலப்பிட்டியவில்  அப்பால் உள்ளது. 
ரைலுை், ககராவலபிட்டிய வடலயை் 2006 ஆை் ஆை்டில் மீட்கப்பட்டதிலிருந்து 
நிரவ்கிக்கப்பட்ட காைிப்பரப்பாக பயன்படுத்தப்பட்டது, இதில் முக்கியைான சுற்றாடல் 
அடைப்புகள், முக்கியைான வாழ்விடங்கள், ஆபத்தான உயிரினங்கள் ரபான்றடவ இல்டல. 
நிலத்தின் ஒப்பீட்டளவில் சமீபத்திய வரலாறு ைற்றுை் நீரவ்ாழ் 
வாழ்விடங்கடளக் ககாை்ட ஒரு பகுதியாக அதன் தற்ரபாடதய 
சுற்றாடல் நிடலடய கைிசைாக வடிவடைத்துள்ளது. வீதி அதிகார சடப 
(RDA) மூலை் விடரவுச ் சாடலடய நிரப்புை் பைிக்காக 2010 இல் 
நிலத்திற்குள் உள்ள பகுதிகளில் இருந்து ைைல் எடுக்கப்பட்டது. 
உருவாக்கப்பட்ட பள்ளங்கள் ைடழ நீரால் படிப்படியாக நிரப்பப்பட்டு, 

வாழ்விடதட்த உருவாக்கி, இப்ரபாது ைடலப்பகுதியின் சிறிய திட்டுகளால் 
குறுக்கிடப்பட்ட சதுப்பு நிலைாகத் ரதான்றுகிறது. 
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கட்டுைான காலத்தில் கட்டுைானை் ைற்றுை் குழாய்கடள நிறுவுதல் கதாடரப்ாக 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பல 

தற்காலிகைாக கருதப்படலாை். இருப்பினுை், உள்ளூர ் சுற்றாடல் அடைப்புகளில் சில 

ைாற்றங்கள் ஏற்படுை், அதாவது வளாகத்தில் உள்ள தாவர ைற்றுை் விலங்கினங்கடள 
அகற்றுதல் ைற்றுை் குழாய் இடைப்புகடள நிறுவுவதால் கடல் ைற்றுை் கடரலார 
சுற்றாடல் அடைப்புகளுக்கு ஏற்படுை் சிறிய இடடயூறுகள் நிரந்தர ைாற்றங்களாக 
கருதப்படலாை். வளியின் தரை், சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு, திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான 

கழிவுகடள அகற்றுவது ைற்றுை் உப்பு கசறிவு கதாடரப்ான தாக்கங்கள் கசயல்பாட்டு 
நிடலயிலுை் கதாடர வாய்ப்புள்ளது. ஆயினுை்கூட, இந்த தாக்கங்கடள உள்ளடைக்கப்பட்ட 

நடவடிக்டககள் மூலைாகவுை், EIA இல் முன்கைாழியப்பட்ட கபாருத்தைான தாக்கத்டத 
தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ைற்றுை் கை்காைிப்பு நடவடிக்டககளின் மூலைாகவுை் 
திறை்பட நிரவ்கிக்க முடியுை். 
 

குறிப்பிடத்தக்க சுற்றாடல் தாக்ககள் ைற்றுை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 
முன்கைாழியப்பட்டுள்ளன 

தாக்கத்தின் வடக (கள்) இயல்பு / தாக்கத்தின் நிடல (கள்) தாக்கத்டத தவிரக்்குை் 

நடவடிக்டககள் நடவடிக்டககள் 
 

புவியியல் ைற்றுை் ைை்ைின்  தன்டையின் படி,  மிக வலிடை குடறந்த அளவுருக்கள் 
காரைைாக கட்டுைான நடவடிக்டககடள கபரிதுை் பாதிக்குை். ரசதன சல்ரபட், 

குரளாடரடு ைற்றுை் அமிலத்தன்டை ரபான்ற அரிக்குை் இரசாயனங்கடளக் 
ககாை்டுள்ளது.  இது தவிர, ைை் அரிப்பு அல்லது அதனுடன் கதாடரப்ுடடய புவியியல் 

ஆபத்துகள் இல்டல. 
 

கசயற்திடட்  பகுதியின் வடிகால் புற கால்வாய்  ைாமில்டன் கால்வாடய ரநாக்கி 
உள்ளது. முன்கைாழியப்பட்ட தளை் தற்ரபாதுள்ள ஆடல வளாகத்தின் ஒரு பகுதியாக 

இருப்பதால், அது நிலை் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது, எனரவ இது கவள்ளத்தால் பாதிக்கப்படாது. 

இருப்பினுை்,  கால்வாய் அடைப்பு உட்பட சுற்றியுள்ள தாழ்வான பகுதிகள் 
பாதிக்கப்படக்கூடியடவ. கசயற்திட்ட இடத்டதச ்சுற்றியுள்ள ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி 

நீர ்மிகவுை் அசுத்தைானது என்பதால்  எந்த ரநாக்கத்திற்குை் பயன்படுத்த முடியாது. 
 

கசயற்திடட் தடை் அருரக, முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட தளத்திலிருந்து வடரைற்கு 
முதல் கிழக்கு திடசகள் வடர குடியிருப்பு பகுதிகடள அடடயாளை் காைலாை். ரைற்கு 

திடசயில் அடைந்துள்ள குடியிருப்பு பகுதி குடியிருப்பு பகுதிகள் தவிர, ஏழு முக்கிய 
ஏற்பிகள் (4 ரதவாலயங்கள், 1 ரகாவில், 1 விகாடர ைற்றுை் 1 ஜூனியர ் பாடசாடல) 

அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன. நிரை்யிக்கப்பட்ட விதிமுடறகளின்படி அடனத்து 

இடங்களுக்குை் SO2, NO2, O3 ைற்றுை் Co ஆகியவற்றின் 1 ைைிரநர சராசரி கசறிவுகள், 

அனுைதிக்கப்பட்ட ைட்டங்களுக்குள் உள்ளன என்படத சுற்றுப்புற காற்று தர 
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கை்காைிப்பு (24 h x 6 இடங்கள்) கவளிப்படுத்தியது. ரகரவலபிட்டி டகத்கதாழில் 

வடலயை் வரத்்தைானி  அறிவிப்பு கசய்யப்படவில்டல, எனரவ வத்தடள பிரரதச சபாவின் 
அதிகார எல்டலக்குள் வருகிறது. தற்ரபாதுள்ள இடரசச்ல் அளவுகள் (முக்கியைாக 

குடியிருப்பு பகுதிகளில்) ஏற்கனரவ அனுைதிக்கப்பட்ட இடரசச்ல் அளடவ மீறுகின்றன. 

இருப்பினுை், இடரசச்ல் ைாதிரி ஆய்வுகள் கவளிப்படுத்தியபடி இந்த நிடல ரைாசைடடய 
ஆடல பங்களிக்காது. கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் / கவளிரயறுை் பகுதிகள் எந்தகவாரு 

முக்கியைான சூழல் அடைப்புகளுை் இல்டல. கடரரயாரப் பகுதி ைை்அரிப்பு இல்லாைல் 

நிடலயானது. அருகிலுள்ள மீன்பிடித் துடறமுகங்களில் வை்டல் ரபாக்குவரத்து 

சிக்கல்கள் எதுவுை் பதிவு கசய்யப்படவில்டல. கவளிரயற்றை், மீள் குடிரயற்றை் ைற்றுை் 

நஷ்டஈடு, ஆடலக்கு ,குழாய் கசல்வழி ைற்றுை் கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் / கவளிவிடலுக்கு 

உரிடை பிரரதச (RoW) பிரசச்ிடனகள் இல்டல. 

முக்கிய சுற்றாடல் தாக்ககள் ைற்றுை் அவற்றின் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

சுற்றாடல் தாக்கங்களில் வளி உமிழ்வு, சுற்றுசச்ூழலுக்கு திரவ கவளிரயற்றை், திை்ை 
ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுவது, உயிரியல் அை்சங்கள், சமூக 
கபாருளாதார தாக்கங்கள், சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு ரபான்ற அை்சங்களிலிருந்து 
எழுகின்றன, அடவ CCPP உடன் கதாடரப்ுடடயடவ,. அதன்படி, இந்த எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட 
தாக்கங்களின் விடளவுகடள குடறக்க கசயற்திட்டத்தின் கபாறியியல் வடிவடைப்பில் 
கபாருத்தைான தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டக முடறகடள EIA முன்கைாழிந்துள்ளது. 

கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டங்கள் கதாடரப்ான சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக-

கபாருளாதார தாக்கங்களின் எை்ைிக்டகடய EIA ஆய்வு கை்டறிந்துள்ளது. 

அத்தியாயங்கள் 04, 05 ைற்றுை் 08 சாத்தியைான தாக்ககள், தாக்கத்டத தவிரக்்குை் 
நடவடிக்டககள், சுற்றாடல் கை்காைிப்பு திட்டை் ைற்றுை் கசயல்படுத்தல் ஆகியவற்டற 
விரிவாக விவரிக்கின்றன. கசயல்படுத்துை் கசயற்திட்டத்தின் கட்டுைான ைற்றுை் 

கசயல்பாட்டு கட்டங்களின் ரபாது ரைற்பாரட்வயிட ரபாதுைான கள அனுபவமுள்ள 
கதாழில் தகுதி வாய்ந்த நபர ் நியமிக்கப்படுவார.் ஆடலயின் கட்டுைானை் ைற்றுை் 

கசயல்பாடுகள் கதாடரப்ான சுற்றாடல் நடவடிக்டககளின் அதிகாரியாக அவர ்
கசயல்படுவார.் 
 

வளி உமிழ்வு 
கட்டுைான கட்டத்தில், தளத்டத துப்பரவாக்கல், ரபாக்குவரத்து ைற்றுை் கட்டுைானப் 
கபாருட்கள் ைற்றுை் கட்டுைானப் பைிகளின் களஞ்சியை் ஆகியவற்றின் ரபாது தூசி 
உமிழ்வு காரைைாக கைிசைான தாக்கை் உள்ளது. அத்தடகய ரபாக்குவரத்து  

வாகனங்கள் நகருை் இடங்களில் அடிக்கடி தை்ைீடர கதளிப்பதன் மூலை் 
வாகனங்களின் இயக்கை் காரைைாக தூசி கவளிரயற்றை் குடறக்கப்படுை். 
 

தூய்டையான புடதபடிவ எரிகபாருளாகக் கருதப்படுை் நீை்ட காலத்திற்கு மின் உற்பத்தி 
நிடலயை்  RLNG . தற்ரபாதுள்ள புள்ளி ஆதாரங்கள் காரைைாக SO2, NOX ைற்றுை் PM 

கதாடரப்ான சுற்றுப்புற காற்றின் தரை் (AAQ) தாக்கங்களின் அளவு கைிப்பு 



 

P a g e  | 9 

 

E              ககரவ   ககர லப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

கசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் ைாதிரி முடிவுகளின்படி, முன்கைாழியப்படட் மின்நிடலயத்டத 
கசயல்படுத்துவதால் குறிப்பிடத்தக்க ஒட்டுகைாத்த தாக்கை் இருக்காது . 
 

RLNG கிடடக்குை் வடர சில ஆை்டுகளுக்கு மின் உற்பத்தி நிடலயை் DO ஆல் 
இயக்கப்படுை். எதிரப்ாரக்்கப்படுை் முக்கிய உமிழ்வுகள் NOx ைற்றுை் SOx வாயுக்கள். 

கவளியிடப்படட் NOx எரிவாயு விடசயாழி கஜனரரட்டரால் பயன்படுத்தப்படுை் உலர ்
குடறந்த NOx கதாழில்நுட்பத்தால் குடறக்கப்படுை். உற்பத்தி கசய்யப்படுை் SOx டீசல் 

எரிகபாருளில் உள்ள சல்பர ் உள்ளடக்கை் காரைைாக இருக்குை். SOx இன் சிதறல் CEA 

வழிகாட்டுதல்படி கபாருத்தைான புடகரபாக்கி உயரத்டதப் பயன்படுத்துவதன் மூலை் 
குடறக்கப்பட்டுை். . 

சுற்றோடலுக்கு கழிவுநீர ்சவளிகயற்றம் 

ைடழ நாட்களில் கட்டுைானத்தின் ரபாது, கவளிப்புற ைற்றுை் உள் வடிகால் 
கால்வாய்களில் ைை் கழுவப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குை். இருப்பினுை், தாக்கத்டத 
தவிரக்்குை் நடவடிக்டகயாக வை்டல் கபாறிகள் உள்ளிட்ட முடறயான வடிகால் 
முகாடைத்துவத ் திட்டை் கசயல்படுத்தப்படுை். கழுவப்படுவடதக் குடறப்பதற்காக 
ைடழக்காலங்களில் ைை்ைின் அடனத்து இருப்புக்களுை் மூடப்படுை். 
 

PPA டககயழுத்திடுை் ரநரத்தில் இலங்டகயின் கபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களில் 
கூறப்பட்டுள்ளபடி சுற்றாடல் ரதடவகடள பூரத்்தி கசய்வதற்காக அடனத்து கழிவு நீருை் 
சுத்திகரிப்பு முடறக்கு அனுப்பப்படுை் என்பதால், கசயல்பாட்டின் ரபாது நீடர 
கவளிரயற்றுவதால் குறிப்பிடத்தக்க தாக்க ஏற்படாது. கழிவு நீர ் ைடழநீரில்  கலக்காது  
பிரிக்கப்படுை். இந்த அடைப்பில் ஒரு கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயை் கபாருத்தப்படுை், 

இது எை்கைய் நீர ் ைற்றுை் ஒரு ைத்திய கை்காைிப்பு ரபசின் (CMB) ஆகியவற்டறக் 
டகயாளுை், அங்கு  சுத்திரசதனக்கப்பட்ட நீர ் ரசரிக்கப்பட்டு கடலுக்கு 
கவளிரயற்றப்படுவதற்கு முன் ரசாதிக்கப்படுை். கசயல்முடறகளில் இருந்து 
விடுவிக்கப்பட்ட நீர ்ரநரடியாக CMB க்கு அனுப்பப்படுை். 
 

கவளிரயற்ற கவப்பநிடலயானது சுற்றுப்புற கவப்பநிடலயிற்கு இருப்பதால் குளிரூட்டுை் 
நீர ் கடலில் கவளிரயற்றுை் இடத்திற்கு அருகில் கவப்பநிடல உயரவ்ு ஏற்படாது. 
கவளிரயற்ற கவப்பநிடலயில் எந்த அதிகரிப்பு 3 டிகிரிக்கு ரைல் இருக்காது. கடல் நீரின் 
கவப்பநிடலயுடன் கதாடரப்ுடடயது. 
 
திண்ம மற்றும் அபோயகரமோன கழிவுகனள அகற்றுவது  

கட்டுைான கட்டத்தில் கைிசைான அளவு கட்டுைான குப்டபகள், நகராட்சி 
திை்ைக்கழிவுகள் ைற்றுை் பிற வடகயான திை்ைக்கழிவு  முடறகளால் ரசகரிக்கப்படுை் . 
ரைரல உள்ள கழிவு வடககடள அகற்றுவதால் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் இருக்காது. 
சுற்றாடலுடன்  நட்புறவான முடறயில் திை்ைக்கழிவுகடள பிரிக்கவுை், அகற்றவுை் ஒரு 
தள கழிவு முகாடைத்துவை் திட்டை் கசயல்படுத்தப்படுை். சீடைக் கருரவல ைரங்கள் 
காைப்படுகின்று 

 

அடனதத்ு திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடளயுை் அடடயாளை் காைவுை், 

அளவிடவுை் ைற்றுை் நிரவ்கிக்கவுை் ஒருங்கிடைந்த திை்ைக்கழிவு முகாடைத்துவ திட்டை் 
(ISWMP) கசயல்பாட்டு காலத்தில் கசயல்படுத்தப்படுை். கசயல்பாட்டு காலத்தில் முக்கிய 
திை்ைக்கழிவுகளில், நகராட்சி திை்ைக்கழிவுகள், மின் கழிவுகள் ைற்றுை் கபாதி கசய்யுை் 
கபாருட்கள்  என்பன அடங்குை். 
 
கசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் உருவாகுை் ஒரர அபாயகரைான கழிவுகள் கழிவு நீர ்
சுத்திகரிப்பு எை்கைய் சகதி ஆகுை், இது சிறிய அளவுகளில் இருக்குை். CEA 

அங்கீரசதனக்கப்பட்ட கழிவு ஒப்பந்தக்காரரினால் அகற்றப்படுை் வடர இந்த எை்கைய் 
சகதி ரசமிக்க ரதடவப்பட்டால் உரிைை் எடுக்கப்படுை். 
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ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகள் 

கட்டுைான காலத்தில் சதத்ை் ைற்றுை் அதிரவ்ு ஏற்படக்கூடிய நிகழ்வு சுற்றியுள்ள 
சுற்றாடலுக்கு குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்துை். அதிக இடரசச்ல் உருவாக்குை் 
நடவடிக்டககடள அடடயாளை் காை எல்டலயில் அவ்வப்ரபாது இடரசச்ல் அளவு 
அளவிடப்படுை் ைற்றுை் சாத்தியைான கபாறியியல் / நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாடுகள் அவற்றின் 
விதிமுடறகளில் அல்லது சுற்றாடல் அனுைதியில் கபாருந்தக்கூடியவற்றில் சத்த 
அளவுகடள பராைரிக்க கசயல்படுத்தப்படுை். இத்தடகய கட்டுப்பாடுகளுக்கான 
எடுத்துக்காட்டுகள் குடறந்த சத்தை் உருவாக்குை் இயந்திரங்கடளப் பயன்படுத்துதல், 

கசயலற்ற இயந்திரங்கடள முடக்குதல், ரதடவயான இடங்களில் ஒலித ் தடடகடளப் 
பயன்படுத்துதல், உபகரைங்கடள நன்கு பராைரித்தல் ரபான்றடவ உள்ளடங்குை் 

 

கசயல்பாட்டு கட்டத்தின் ரபாது சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகடள ஒலி உடறகள், காப்பு, ஒலி 
தடட சுவரக்ள் கலடவயால் குடறக்கப்படுை். இடவ தவிர, கபருை்பாலான சத்தை் ைற்றுை் 
அதிரவ்ுகளுக்குக் காரைைான விடசயாழிகள் ைற்றுை் மின்பிறப்பாக்கிகள் டசலன்சரக்ள் 
ரபான்ற அதிரவ்ு ைற்றுை் சத்தத்டதக் குடறக்குை் நுட்பங்கள் ைற்றுை் தாங்கல் 
ைை்டலங்களில் ைரை் நடுதல் பயன்படுத்துை். குளிரூட்டுை் ரகாபுரங்களுக்கு 
குடறந்த சத்தை் ைற்றுை் குடறந்த அதிரவ்ு ரைாட்டாரக்ள் பயன்படுத்துை். 

 

உயிரியல் அம்ெங்கள் 

கசயற்திடட் நடவடிக்டககள் காரைைாக அசச்ுறுத்தப்பட்ட / ஆபதத்ான தாவரங்கள் 
ைற்றுை் விலங்கினங்கள் ைற்றுை் எந்தகவாரு முக்கியைான சுற்றாடல் அடைப்புகள் / 
வாழ்விடங்கள் / இனப்கபருக்கை் கசய்யப்படுை் இடங்களில் தாக்கை் எதுவுை் இல்டல. 
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்ற குழாய் இடுதல் காரைைாக  வை்டல் மூலை் கீழ் 
வாழ்விடங்களுக்கு தாக்கங்கள் இருக்கலாை். அகழி இருக்காது என்பதால், உட்ககாள்ளுை் / 
கவளிரயற்றுை் குழாய்கள் கான்கிரீட் எடடகடளப் பயன்படுத்தி கடற்பரப்பில் 
மூழ்கிவிடுகின்றன, ரைலுை் தாக்கதட்த தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ரதடவயில்டல. 
 

உப்புநீக்குை் ஆடலயில் இருந்து கசறிவூட்டப்படட் உப்புகடளக் ககாை்ட நிராகரிக்கப்பட்ட 
நீடர கவளிரயற்றுவது ைற்றுை் கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திலிருந்து கடல் 
கவளிரயறுவதன் மூலை் கவளிரயறுை் கழிவுகள் கடல் உயிரினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கத்டத ஏற்படுத்துை். எவ்வாறாயினுை், கவளிரயற்றப்படுை் அடனத்து கழிவு நீருை் CEA 

வின் விதிமுடறகடள பூரத்்தி கசய்யுை் வடகயில் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, நீரின் தரத்டத 
அளவிட்ட பின்னர ் ைத்திய கை்காைிப்புப் படுடகயில் (CMB) இருந்து கடலுக்கு 
கவளிரயற்றப்படுை். 
 

ெமூக சபோருளோதோர தோக்கங்கள் 

சுற்றியுள்ள சமூகத்தில் கருதப்பட ரவை்டிய முக்கிய தாக்கங்கள் தூசி, அதிக சத்தை் 
ைற்றுை் புதிய நீர ் வழித்தடங்களின் ைை்ைரிப்பு ரபான்றடவ ஆகுை். இருப்பினுை் 
முன்னர ் குறிப்பிடப்படட் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் அந்த தாக்ககடளக் 
குடறக்குை், எனரவ கூடுதல் நடவடிக்டககடள எடுக்க ரதடவயில்டல. 
இந்த கசயற்திட்டத்திற்காக அடடயாளை் காைப்பட்ட நிலை், கசயற்திட்ட 
ரைை்பாட்டாளரான லக்தனாவி லிமிகடட் நிறுவனத்தின் கசாத்தாகுை். தற்ரபாடதய கடல் 
நீர ் உட்ககாள்ளல் / கவளிசக்சல்லுை் குழாய்களிலிருந்து, சிதறல் ைாதிரி ஆய்வுகள் 
தீரை்ானித்தபடி, கடல் நீரின் உட்ககாள்ளல் / கவளிசக்சல்லுை் குழாய்கள் பாதுகாப்பான 
தூரத்திற்குள் நிறுவப்படுை், எனரவ மீன்பிடி சமூகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் 
இருக்காது, ஏகனனில் உட்ககாள்ளல் / கவளிரயறுை் பகுதி தற்காலிக மீன்பிடி 
குடிடசகளுக்காக கூட 

பயன்படுத்தப்படவில்டல. 
இந்த மின்நிடலயத்தின் அபிவிருத்தியுடன்யுடன், வீதி வடலயடைப்பு, பாலங்கள், ைதகுகள் 
ரபான்ற கபாது உள்கட்டடைப்பு வசதிகளுை் உருவாக்கப்படுை். கட்டுைானத்தின் ரபாது 
2,000 க்குை் ரைற்பட்ட கதாழிலாளரக்ள் பைியைரத்்தப்படுவாரக்ள், இது 
ரவடலயின்டைடயக் குடறப்பதன் மூலை் சுற்றியுள்ள சமூகத்திற்கு ரநரடியாக 
பயனளிக்குை். அரதாடு, உைவு ரசடவகள், ரபாக்குவரத்து, ஆதரவு ரசடவகள் ரபான்ற பல 
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ைடறமுக ரவடல வாய்ப்புகளுை் உருவாக்கப்படுை். 
சுற்றோடல் முகோனமத்துவம் திட்டம் மற்றும் கண்கோணிப்பு திட்டம் 

தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள், சுற்றாடல் கை்காைிப்பு திட்டை் ைற்றுை் 
கசயல்படுத்தல் ஆகியவற்றுடன் எதிரப்ாரக்்கப்படுை் குறிப்பிடத்தக்க பாதகைான சுற்றாடல் 
தாக்கங்களின் சாராை்சை் உட்பட ஒரு விரிவான சுற்றாடல் முகாடைத்துவை் திட்டை் (EMP) 

இந்த EIA அறிக்டகயின் 08 ஆை் அத்தியாயத்தில் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 
கபாருந்தக்கூடிய அடனத்து சுற்றாடல் சட்டங்கள், சட்டங்கள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுடறகள் 
கசயற்திட்டத்தின் கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டத்தின் ரபாது கபாருத்தைானடவ  
அமுலாக்கப்படுை். அந்தச ்சட்டங்கள் ைற்றுை் விதிமுடறகளுக்கு ரைலதிகைாக, கசயற்திட்ட 
நிடறரவற்று அனுைதிப்பத்திரத்தில் ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடபயினால் 
விதிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகள் ைற்றுை் மின் நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டிற்காக 
வழங்கப்பட்ட சுற்றாடல் உரிைை் ஆகியடவ கை்டிப்பாக கடடபிடிக்கப்படுை். 
சுற்றாடல் முகாடைதத்ுவ திட்டத்டத (EMP) நிறுவுதல், கசயல்படுத்துதல் ைற்றுை் 
பராைரித்தல் ஆகியவற்றின் இறுதி கபாறுப்பு கட்டுைான கட்டத்தில் கசயற்திட்ட 
முகாடையாளடரப் பாரக்்கிறது. கசயற்திட்ட முகாடையாளர ் சுற்றாடல் முகாடையாளர ்
ைற்றுை் சுற்றாடல் குழுடவ அதிகாரை், கபாறுப்பு ைற்றுை் சுதந்திரை் ஆகியவற்றின் 
ரதடவயான குழுவுடன் நியமிப்பார.் கசயல்பாட்டுக் கட்டத்தின் ரபாது, EMP ஐ நிறுவுதல், 

கசயல்படுத்துதல் ைற்றுை் பராைரித்தல் ஆகியவற்றுக்கு  ஆடல முகாடையாளர ்
கபாறுப்பாகுை். ஆடல முகாடையாளர ்சுற்றாடல் முகாடையாளடர நியமிப்பார.் இந்த EIA 

இன் 8 ஆை் அத்தியாயத்தில் உள்ள கை்காைிப்பு பரிந்துடரகள், கசயற்திட்டத்தின் 
அடனத்து கட்டங்களிலுை் சுற்றாடல் முகாடையாளர ்ைற்றுை் குழுவினரால் இலங்டகயின் 
ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடபயால் நியமிக்கப்பட்ட கை்காைிப்புக் குழுவின் 
வழிகாட்டுதலிலுை் கட்டுப்பாட்டிலுை் கசயல்படுத்தப்படுை். 
 

சிக்கல்கடள விசாரிக்கப்படுவதற்குை்  அதன் மூல காரைங்கடள அடடயாளை் 
காைவுை், உரிய நடவடிக்டககள் அடடயாளை் காைப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படுவதற்கு 
நடடமுடறகள் உருவாக்கப்படுை். சுற்றாடல் அளவுருக்களின் ரபாக்குகள் எதிரக்ாலத்தில் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுை் ஏரதனுை் சிக்கல்கடளத் தடுக்க பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டு, அவற்டறத ்
தடுக்க ரதடவயான நடவடிக்டககடள எடுக்க ரவை்டுை். 
நிறுவனத்தில் உள்ள ஒவ்கவாரு நபருக்குை் கசயல்பாட்டிற்குை் அவரக்ளின் பைி 
நடவடிக்டககள், முக்கிய EMP பாத்திரங்கள் ைற்றுை் கபாறுப்புகள், EMP நடடமுடறகள் 
ைற்றுை் சட்ட ைற்றுை் நிறுவன ரதடவகளுக்கு இைங்குவதன் முக்கியத்துவை் குறிதத்ு 
குறிப்பிடத்தக்க சுற்றாடல் தாக்ககள் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்படுை். 
ெோரோம்ெம் 

அதிகரித்து வருை் கடுடையான மின்சாரத் ரதடவடய பூரத்்தி கசய்வதற்கான, 2014 முதல் 
ரதசிய மின்கட்டத்தில், ைன்னாரில் அை்டையில் 100 கைகாவாட் காற்றாடல மின் தளை் 
தவிர, எந்தகவாரு மின் உற்பத்தி நிடலயங்களுை்  ரசரக்்கப்படவில்டல என்படதயுை் 
கருத்தில் ககாை்டு முன்கைாழியப்படட் மின் உற்பத்தி நிடலயை் அவசியை். இந்த 350 

கைகாவாட்  LNG மின்சாரை் ைற்ற ஆற்றல் கபறாத மின்சக்தி ஆதாரங்களுடன் 
ஒப்பிடுை்ரபாது கபாருளாதார ைற்றுை் சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக சூழல்களில் ஏற்படுை் 
தாக்கை் மிகக் குடறவாகுை். "நடவடிக்டக இல்டல" விருப்பை் அவசரகால மின்சாரை் 
வாங்குவதற்கு கபருை் கதாடகடய கசலவழிக்குை். 
ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்டத அடைப்பதற்கான முக்கிய அடிப்படட 
ரதடவகடள கசயற்திடட் தளை் பூரத்்தி கசய்கிறது:  இதில் நீரந்ிடலக்கு அருகாடையில், 

எரிகபாருள் களஞ்சியதத்ுக்கு அருகாடையில், மின் விநிரயாக இடத்திற்கு அருகாடையில், 

அணுகல் ரபான்றடவ  அடங்குை். 
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குறிப்பிடத்தக்க சுற்றாடல் பாதிப்புகள் ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்டுள்ள தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள்  

 

தோக்கத்தின் வனக (s) இயல்பு / தோக்கத்தின் நினல (s) தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

கட்டுைான கட்டை்  

கட்டுைானை் / 

அபாயகரைான / உள்நாட்டு 

கழிவுகள் 

சாத்தியைான தாக்கை் தனி கழிவு; உரை் ைக்குை் கழிவு; ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய 

அடனத்து கழிவுகடளயுை் ைறுசுழற்சி கசய்யுங்கள்; 

அபாயகரைான கழிவுகடள பயன்படுத்துவடதக் குடறத்தல்; 

பயன்பாடு, ரசமித்தல், அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுவது 

ைற்றுை் கட்டுைான ஒப்பந்தத்தில் ரதடவகடள இடைத்தல் 

ஆகியவற்றுக்கான வடரதல் ைற்றுை் முன்கூடட்ிரய திட்டத்டத 

வடரந்து ரதசிய வழிகாட்டுதல்களுடன் இைங்கவுை். 

  ைரங்களின் இழப்டப ஈடுகசய்ய தாவரத்தின் எல்டலயில் ைரை் 

நடவு; கைதுவாக நகருை் விலங்கினங்கடள டகயால் 

ரதரந்்கதடுத்து கபாருத்தைான வாழ்விடங்களுக்கு ைாற்ற 

ரவை்டுை் 

தூசி / பி.எை் / வாகன 

கவளிரயற்றத்தால் 

காற்றின் தர பாதிப்புகள் 

தளை் அழித்தல், ரபாக்குவரத்து, கட்டுைானப் 

கபாருட்களின் ரசமிப்பு ஆகியவற்றின் ரபாது 

தூசி காரைைாக அதிக அளவு தாக்கை்; 

கட்டுைான பைி; வாகன கவளிரயற்ற உமிழ்வு 

கதளிப்பான்களின் பயன்பாடு, ைை்ைின் இருப்புக்கடள 

ைடறத்தல், அவ்வப்ரபாது காற்றின் தர கை்காைிப்பு ரபான்ற 

நடவடிக்டககள் ரைற்ககாள்ளப்படுை். 

அருகிலுள்ள 

கால்வாய்களின் 

சில்ரடஷன் 

ைடழக்காலங்களில் இது சாத்தியைாகுை் பாதிப்டபக் குடறக்க சில்ட் கபாறிகடளக் ககாை்ட சரியான 

வடிகால் முகாடைத்துவ திட்டை் பயன்படுத்தப்படுை். ைை்ைின் 

பங்கு குவியல்கள் தற்காலிகைாக மூடப்பட்டு, கனைடழயின் ரபாது 

ைை் கழுவப்படுவடதத் தடுக்க ைைல் டபகள் 

பயன்படுத்தப்படுை். 

சத்தை் ைற்றுை் 

அதிரவ்ுகளின் தாக்கங்கள் 

பிரரதச சடபயின் அதிகார வரை்பில் 

அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவத ் தாை்டி 

கட்டுைான காலத்தில் சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு 

ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது 

கட்டுைான கட்டத்தின் ரபாது சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகடள குடறக்க 

நடடமுடறகளின் நிடலயான குறியீடுகள் பின்பற்றப்படுை். 

குடறந்த இடரசச்ல் உருவாக்குை் இயந்திரங்கடளப் 

பயன்படுத்துதல், கசயலற்ற இயந்திரங்கடள முடக்குதல், 

ரதடவயான இடங்களில் ஒலித ் தடடகடளப் பயன்படுத்துதல், 

இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரைங்கடள நன்கு பராைரித்தல் 

உள்ளிட்ட சில கபாறியியல் / நிரவ்ாகக் கட்டுப்பாடுகள் 

பயன்படுத்தப்படுை்… 
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Operation கட்டை் 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் 

நிடலயத்தின் புள்ளி மூல 

உமிழ்வு காரைைாக 

காற்றின் தரத்தில் பாதிப்பு 

எச.்எஸ்.ஆர.்ஜி யிலிருந்து கவளிரயறுை் 

கவளிரயற்ற வாயுக்கள் SOx, NOx ைற்றுை் PM 

இன் முக்கிய புள்ளியாக இருக்குை் (பங்ரகற்பு 

விஷயை்) 

சரியான ஸ்ரடக் உயரத்டத உறுதிகசய்க, வளி தர ைாடலிங் 

பரிந்துடரத்தபடி குடறந்தபட்சை் 40 மீ; NOx இன் உற்பத்திடயக் 

குடறக்க உலர ் குடறந்த NOx (DLN) கதாழில்நுட்பத்டதப் 

பயன்படுத்தவுை்; அடுக்கு கவப்பநிடலடய முடறயாக 

பராைரிப்படத உறுதி கசய்ய HSRG ைற்றுை் துடை அடைப்புகளின் 

வடிவடைப்பு; கதாடரச்ச்ியான உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்டப 

நிறுவவுை் 

தப்பிரயாடிய உமிழ்வு 

காரைைாக பாதிப்பு 

இந்த கட்டத்தில் அளவிட முடியாத 

சாத்தியைான நிகழ்வு 

பிரிவு 8.1.4 இல் ரகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி முடறயான 

பராைரிப்பு மூலை் தப்பிரயாடிய வாயுக்களின் கவளியீட்டடத ்

தடுக்கவுை், கட்டுப்படுத்தவுை் குடறக்கவுை் 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் 

நிடலயத்தின் 

கசயல்பாட்டின் ரபாது 

அதிக சத்தை் 

ஒரு சில ஏற்பிகளில் சாதத்ியைான தாக்கை் அதிக சத்தத்டத உருவாக்குை் இயந்திரங்களிலிருந்து சத்தத்டத 

கவனித்தல்; வழக்கைான ஆய்வு ைற்றுை் பராைரிப்பு; திடட் 

தளத்தின் ரைற்கு ைற்றுை் கதற்கு எல்டலகளில் அடரத்்தியான 

தாவரங்கடள பராைரித்தல். 

முன்கைாழியப்பட்ட 

வீழ்சச்ிக்கு அருகிலுள்ள 

உப்புத்தன்டை ைாற்றங்கள் 

இலகைித ைாடலிங் அதிகபட்ச 

உப்புத்தன்டை கசறிவு சுற்றுப்புறத்டத விட 14 

பிபிடி என்று காட்டுகிறது, இது ஒரர ஒரு 

காலநிடல சூழ்நிடலயிலுை், ஒரர இடத்தில் 

சிறிது ரநரத்திலுை் அடடயுை். அதிகபட்சை். 

உப்புத்தன்டை ைதிப்புகள் சுற்றுப்புறத்டத 

விட சராசரியாக 3-4 பிபிடி பதிவு கசய்கின்றன. 

அடனத்து பருவைடழ காலங்கடளயுை் உள்ளடக்கிய ஆை்டு 

முழுவதுை் உப்புத்தன்டை அளவீட்டு திட்டை், அதாவது SW, NE இல் 

இரை்டு வார கால அளவீட்டு பிரசச்ாரை் ைற்றுை் இரை்டு 

பருவைடழக்கு இடடப்பட்ட காலங்கள். 
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தன்னிசட்சயற்ற மீள்குடிரயற்றை் அல்லது  கழாய் RoW க்குள் (உரிடை பிரரதசத்தில்)  சிக்கல்கள் 
இல்லாததால் குறிப்பிடத்தக்க சமூக தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்டல. 

FRED (தீ, கதிரவ்ீசச்ு, கவடிப்பு ைற்றுை் சிதறல்) ைதிப்பீட்டிடன அடிப்படடயாகக் ககாை்ட விரிவான 
அளவு இடர ் ைதிப்பீட்டில் (QRA) ைதிப்பிடப்பட்ட அடனத்து முக்கியைான ைற்றுை் சாத்தியைான 
கசயல்பாடுகளுை் குறிப்பிட்ட ALARP (நியாயைான அளவுக்கு சாத்தியைானடவ) ரதடவகளுக்கு 
கவளிரய குடறந்தளவு சாத்தியைான தாக்கத்துடன் உள்ளன என்படத உறுதிப்படுத்தியது. ஆடலச ்
சூழல் (1.434x10-07 க்குக் கீரழ 03 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத அபாயகரைான சூழ்நிடலயின் 
நிகழ்தகவு),  வரை்பிற்குள், ரசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் ைற்றுை் பயிற்சிடய நிடறரவற்றுை் ரநரத்தில் 
கிடடக்கக்கூடிய சிறந்த அறிவு, QRA, இதற்கு எதிராக ஆரலாசடன கசய்யாது எந்தகவாரு 
கசயலிலுை். அவசரகால பதிலளிப்பு திட்டத்டத உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் 
வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

ககரவலப்பிட்டியில் முன்கைாழியப்படட் 350 கைகாவாட் RLNG CCPP கபாருளாதார ரீதியாக 
சாத்தியைான திட்டைாக கருதப்படலாை், இது கசயல்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது என்பதடன 
விரிவாக்கப்பட்ட-கசலவு நன்டை பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது. 

எனரவ, கசயற்திட்ட வடிவடைப்பில் எந்த திருத்தமுை் கசய்யாைல் கசயல்படுத்த, ககரவலபிட்டியில் 
முன்கைாழியப்பட்ட 350 கைகாவாட் RLNG ஒருங்கிடைந்த சுழற்சிடய EIA வலிடையாக 
பரிந்துடரதத்து. 
 

அரசுக்கோன பரிந்துனர: 

ககரவலபிட்டி கதாழிற்சாடல வடலயத்தில் 20 கபரிய அளவிலான கதாழிற்சாடலகள் உள்ளன 
ஆனால் அது ஒரு கதாழிற்சாடல வடலயைாக வரத்்தைானி கசய்யப்படவில்டல, இதில் இயங்குை் 
கதாழிற்சாடல உட்பட புதியவற்றுக்கு  இப்பகுதியில் இடைளிக்குை் திறன் உள்ளது. 
எவ்வாறாயினுை், பல கதாழிற்சாடல ைற்றுை் வைிக வசதிகள் காரைைாக, இந்த பகுதியில் 
தற்ரபாதுள்ள சத்த நிடல  (ENL) ஏற்கனரவ "குடறந்த பகுதி " க்கு அனுைதிக்கப்பட்டடத விட 
ஏற்கனரவ விஞ்சியதாக உள்ளது, ரைலுை் பகல் ைறுறுை் இரவு இரை்டிலுை். இந்த சூழ்நிடலயில், 

அனுைதிக்கப்படுை்ரபாது 55 டி.பீ (ஏ) ைற்றுை் 45 டி.பீ (ஏ) ஆகியவற்றின் இைக்கத்டத அடடய 
முடியாது. கதாழிற்சாடல வடலயத்தின் எல்டலகளுக்கு வடக்ரக வரியான வீடுகளில் வசிக்குை் 
வசதி குடறந்த சமூகங்கள் வசிக்கின்றனர.்  

எனரவ, இந்த EIA அறிக்டகயானது, இந்த பகுதிடய ஒரு கதாழிற்சாடல வடலயைாக வரத்்தைானி 
கசய்யவுை், கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயங்கள், வீதி வடலயடைப்பு ரபான்ற கபாதுவான 
வசதிகடள உருவாக்கவுை் அரசாங்கத்திற்கு வலிந்து பரிந்துடரக்கிறது. 
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1. அறிமுகை் 

1.1. கசயற்திட்டத்தின் பின்னைி 

இலங்டக மின்சார சடப (CEB)  தான் கசாந்தைாக இயங்குவதற்குை், இரட்டட எரிகபாருடள 

ைாற்றுவதற்குை் முன்கைாழியப்பட்ட  350 கைகாவாட் RLNG / ஒருங்கிடைந்த மின் சுற்று  உற்பத்தி 
நிடலயத்டத நிறுவ   CEB ஆல் நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ள அனுபவை் ைற்றுை் நிதி திறனுக்கான தகுதி 
அளவுரகால்கடள பூரத்்தி கசய்யுை்கசயற்திட்டத்டத அமுலாக்க, ஏல இல  CEB / AGM (Pr) / PD -KCCPP 

2016 இன் கீழ்.ஏலதாரரக்ளிடமிருந்து சரவ்ரதச ரபாட்டி ஏலைனுக்ரகாரல் கசய்த்து. இந்த 

கசயல்முடறயால் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட கதாழில்நுட்ப தகுதி வாய்ந்த ைற்றுை் மிகவுை் ரபாட்டி 
ஏலதாரர ் 20 வருட  காலத்திற்கு CEB உடன் மின் ககாள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் (PPA) நுடழய 

ரவை்டியிருந்தது. 

 

அதன்படி, லக்தனவி லிமிகடட் தனது ைனுடவ  21/04/2017 அன்று சைரப்்பித்தது, இது கதாழில்நுட்ப 
திறன், நிதித் திறன் ைற்றுை் நிதி ரபாட்டித்திறன் ஆகியவற்றிற்காக முடறயாக ைதிப்பீடு 
கசய்யப்பட்டதுடன் CEB இன் கதாழில்நுட்ப ைதிப்பீட்டுக் குழு (TEC) ைற்றுை் நிடலயான 

அடைசச்ரடவ நியமிக்கப்பட்ட ககாள்முதல் குழு (SCAPC). லக்தனாவி லிமிகடட் மிகவுை் 

கதாழில்நுட்ப ைற்றுை் நிதி தகுதி வாய்ந்த ஏலதாரராக ரதரவ்ு கசய்யப்பட்டது,   மிகக் குடறந்த 
அளவிலான கட்டைத்டத சைரப்்பித்த்து. எனரவ, லக்தனவி லிமிகடட ் நிறுவனத்திற்கு ஏலதட்த 

வழங்க LTGEP ைற்றுை் CEB பரிந்துடரத்ததற்கு அடைசச்ரடவ ஒப்புதல் அளித்தது, பின்னர ் CEB 
உடன் PPA ஆக நடழந்த்து..  

1.2. கசயற்திட்டத்தின் குறிக்ரகாள் ைற்றுை் நியாயப்படுத்தல் 

1.2.1. முதன்டை குறிக்ரகாள்:  

இலங்டகயில் அதிகரித்து வருை் மின்சார ரதடவடய பூரத்்தி கசய்வதற்காக CEB இன் நீை்டகால 
உற்பத்தி ைற்றுை் விரிவாக்க கசயற்திட்டத்திற்கு (LTGEP) ஏற்ப ரதசிய மின் இடைப்பு கட்டத்திற்து 

350 கைகாவாட ் மின்சாரத்டத ரசரப்்பது கசயற்திட்டத்தின் முதன்டை ரநாக்கைாகுை். சுற்றாடல் 

ைற்றுை் சமூக சூழல்களில் ஏற்படுை் தாக்கத்டத குடறக்குை் அரத ரவடளயில் ைற்ற கவப்ப மின் 
உற்பத்தி முடறகடள விட குடறந்த கசலவில் மின்சாரை் தயாரிக்க RLNG அறிமுகை் 
கசய்யப்பட்டது.  

1.2.2. கசயற்திட்டத்திடன நியாயப்படுத்தல் 

 

இலங்டகயில் நிரை்ாைிக்கப்ப்ட  பாரிய மின் உற்பத்தி லக்விஜயா மூன்றாவது நிலக்கரி மின் 
உற்பத்தி நிடலயத்தின் ைற்றுை் இறுதி கட்டைாகுை், இது ரதசிய மின் இடைப்பு கட்டத்திற்து 350 

கைகாவாட் 2014 இல் இடைத்தது. அதன்பிறகு, இன்றுவடர கபரிய மின் உற்பத்தி நிடலயங்கள் 

எதுவுை் கட்டப்படவில்டல (சமீபத்திய  ைன்னாரில் 100 கைகாவாட் காற்றாடல சக்தி தளை் தவிர). 

LTGEP யின் கதாடரச்ச்ியான குடறந்த விடல மின் உற்பத்தி பரிந்துடரகடள கசயல்படுத்தாததன் 
பின்னைியில், அதிகரித்து வருை் ரதடவடய பூரத்்தி கசய்வதற்காக கடந்த ஆை்டுகளில் CEB. 
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கதாடரந்்து அவசரகால மின்சாரத்டத ககாள்வனவு கசய்த்து. இதனால் அரசாங்கத்திற்கு கபருை் 

நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனரவ, இந்த கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்துவது அவசரகால 

மின்சாரத்தில் சாரந்்திருப்படதக் குடறப்பதுடன் ரதசிய கபாருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க 
கசலடவ மீதப்படுத்துை். 

. 

1.2.3. முன்கைாழியப்பட்ட மின்நிடலயத்டத கசயல்படுத்துவதில் தாைதை் 

சரவ்ரதச ஏலத்திற்கான ரபாட்டி ைனுக்கூரல் இலங்டக மின்சார சடபயால் கசப்டை்பர ் 2016 இல் 
கவளிவிடப்பட்டது.  திட்டங்கடள சைரப்்பித்தல் 21/04/2017 அன்று நிறுத்தப்பட்டது. கீரழ உள்ள  

அசல் காலஅட்டவடைப்படி, திறந்த ைற்றுை் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சிகளின் வைிக நடவடிக்டக 
முடறரய ஜூன் 8, 2019 ைற்றுை் ஜூன் 8, 2020 இல் கதாடங்கப்பட்டிருக்குை். 

 

கவற்றிகரைான ஏலதாரருக்கு கடிதை் (LOI) 

வழங்குதல் 

04/08/2017 

கசயற்திடட் ஒப்பந்தங்களில் 
டககயாப்பமிடுதல் 

01/09/2017 

நிதி மூடல் 01/06/2018 

ஆயத்த தயாரிப்பு ஒப்பந்தத்டத முடித்தல் 01/06/2018 

கட்டுைான அறிவிப்பு 08/06/2019 

வைிக நடவடிக்டக திறந்த சுழற்சி 08/06/2019 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சியின் வைிக 
கசயல்பாடு 

08/06/2020 

அட்டவடை 1: கவற்றிகரைான ஏலதாரடரத் ரதரந்்கதடுத்த பிறகு கசயற்திட்டமிடுவதற்கான அசல் 
காலஅட்டவடை 

இருப்பினுை், ைதிப்பீடு ைற்றுை் ரதரவ்ு கசயல்பாட்டில் சில சிக்கல்கள் காரைைாக, கவற்றிகரைான 
ஏலதாரரான லக்தனாவி லிமிகடட் நிறுவனத்திற்கான கசயற்திட்டத்துக்கான  விருது ஜனவரி 2020 
வடர தாைதைானது. கசயற்திடட் விருது மூன்று வருடங்களுக்குை் ரைலாக எடுத்துள்ளதால், 

கசயற்திடட் தாைதை் ஆகியுள்ளது, ,அவசரகால மின்சாரை் வாங்குவதற்கான கசலவினங்கடளக் 
குடறத்தல் ைற்றுை் அரச வளங்கடள கபருைளவில் இழப்படதத் தடுப்பது ரபான்றவற்றுக்காக 
ரைலுை் தாைதமின்றி கதாடங்கப்பட ரவை்டியது அவசியை்னது  

 

1.2.4.   ரவடல வாய்ப்புகடள உருவாக்குதல் ைற்றுை் கபாருளாதார ைதிப்பு அதிகரிப்பு 

பங்களாரதஷ், ஓைான், ைாலத்தீவு ைற்றுை் இலங்டக ஆகிய நாடுகளில் கவப்ப மின் உற்பத்தி 
நிடலயங்கடள முதலீடு கசய்தல், வடிவடைத்தல், கட்டடைத்தல், கசாந்தைாக டவத்திருத்தல் ைற்றுை் 
கசயல்படுதல் ரபான்ற குறிப்பிட்ட தட பதிவுகடளக் ககாை்ட விரிவான ரதசிய ைற்றுை் சரவ்ரதச 
அனுபவங்கடளக் ககாை்ட ஒரர இலங்டக மின் துடற கூட்டடைப்பு லக்தனவி லிமிகடட் ஆகுை். 
லக்தனாவி மிகவுை் அனுபவை் வாய்ந்த இலங்டக கபாறியியல் ைற்றுை் நிதி நிபுைரக்டளப் 
பயன்படுத்துகிறது, ரைலுை் இது முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் இலங்டக நிபுைரக்ளுக்கு 
ரைலுை் ரவடல வாய்ப்புகடள வழங்குை். இது இலங்டக அறிவுத் தளத்தின் திறன்கடளயுை் 
அனுபவத்டதயுை் ரைை்படுத்த அனுைதிக்குை், இது கவளிநாட்டு ஏற்றுைதி சாரந்்த திட்டங்களுக்கு 
ரநரடியாக உதவுகிறது. லக்தனாவி லிமிகடட் ஒரு இலங்டக நிறுவனை் என்பதால், பல உள்ளூர ்
சப்டளயரக்ள் ைற்றுை் ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு கபாருட்கள் ைற்றுை் ரசடவகடள வழங்குவதற்கான 
வாய்ப்பு கிடடக்குை், இதனால் உள்ளூர ் கபாருளாதார ைதிப்டபச ் ரசரக்்குை்ரபாது பல உள்ளூர ்
வரத்்தகரக்ளுக்கு ைடறமுக ரவடலவாய்ப்பு கிடடக்குை். கசயல்பாட்டு காலத்தில், இந்த 
கசயற்திடட்ை் பல உள்ளூர ் திறடையான, அடர திறடையான ைற்றுை் திறனற்ற 
கதாழிலாளரக்ளுக்கு ரைலதிக ரவடல வாய்ப்புகடள வழங்குை்.  

 

 

1.2.5.   RLNG கபாருளாதாரத்டத அடடதல் 
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350 கைகாவாட ் RLNG / ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் கசாந்த இயக்க 
பரிைாற்ற அடிப்படடடய உருவாக்குதல் (BOOT) கசயற்திட்ட பிரரரிப்பாளர ் லக்தனாவி லிமிகடட், 

எை் 67, பாரக்் வீதி, ககாழுை்பு, இலங்டக ஆகுை் இலங்டக மின்சார சடப மின் ககாள்முதல் 
ஒப்பந்தத்தின் காலை்  PPA ரததியிலிருந்து 20 ஆை்டுகள் கசயற்திட்ட அைலாக்கை் PPA 
டககயாப்பமிடட்தில் இருந்து 33 ைாதங்கள்  ஆகுை் 
 
 

மின் உற்பத்தி நிடலயை்  மின் உற்பத்தி நிலடை 

களனிதிஸ்ஸ கதாகுதி 165 MW கசயல்பாட்டில் உள்ளது (நாப்தா / 
டீசடலப் பயன்படுத்துகிறது) 

ரசாஜிட்ஸ் களனிதிஸ்ஸ நிடலயை் 165 MW கசயல்பாட்டில் உள்ளது (டீசடலப் 
பயன்படுத்துகிறது) 

ரைற்கு கடற்கடர ஒருங்கிடைந்த 
சுழற்சச்ி ஆடல - ககரவலப்பிட்டி - 

1 

350 MW கசயல்பாட்டில் உள்ளது (டீசடலப் /HFO 
பயன்படுத்துகிறது) 

(அரத திட்ட ஆதரவாளரால் - லக்தனவி 
லிமிகடட்)) 

ககரவலப்பிட்டி - 2  350 MW உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டை் 

கைாத்தை் 930 MW  

அட்டவடை 2:     இலங்டகயில் RLNG மூலை் மின்சாரை் தயாரிக்குை் திறன் ககாை்ட மின் 
உற்பத்தி நிடலயை்கள்  

1.3. முக்கிய கசயற்திட்ட விவரங்கள் 

 கசயற்திட்ட  தடலப்பு   300 MW RLNG/ ஒருங்கிடைந்த சுழற்சச்ி ஆடல மின் 
உற்பத்தி நிடலய உற்பத்தி 

 கசயற்திட்டை் வடக  கசாந்த இயக்க பரிைாற்ற அடிப்படடடய உருவாக்கல் 
(BOOT) 

 கசயற்திட்டை் பிரரரிப்பாளர ் லக்தனாவி லிமிகடட், இல 67, பாரக்் வீதி, ககாழுை்பு, 

இலங்டக 

மின் வாங்குபவர ் இலங்டக மின்சார சடப  

மின் ககாள்முதல் ஒப்பந்தத்தின் 
காலை் 

PPA ரததியிலிருந்து 20 ஆை்டுகள் 

 கசயற்திட்ட  அமுலாக்கை் PPA டககயாப்பமிட்டதில் இருந்து 33 ைாதங்கள்  

அட்டவடை 3: முக்கிய கசயற்திட்ட விவரங்கள 

1.4.   கசயற்திட்ட அனுபவை் 

முன்கைாழியப்பட்ட 350 கைகாவாட் RLNG / ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயத்டத அபிவிருத்தி 

கசய்வதில், லக்தனாவி லிமிகடட் அதன் இடையற்ற ைற்றுை் சரவ்ரதச அனுபவத்டதயுை், 

முன்கைாழியப்பட்ட வசதியின் உகந்த கசயல்திறடன உறுதி கசய்வதற்காக RLNG / கவப்ப மின் 

நிடலயங்கடள வடிவடைத்தல், கட்டடைத்தல் ைற்றுை் கசயல்படுத்துதல் பற்றிய அறிடவப் 
பயன்படுத்துை். 

முன்கைாழியப்பட்ட வசதியின் இருப்பிடத்டத ஒட்டியுள்ள தற்ரபாதுள்ள 350 கைகாவாட் 
ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயத்தின் (யுகதானவி மின் உற்பத்தி நிடலயை்) அபிவிருத்தி, 

கபாறியியல், ககாள்முதல் ைற்றுை் கட்டுைான (ஈபிசி) ஒப்பந்தக்காரர ் ைற்றுை் கசயல்பாடுகள் 

ைற்றுை் பராைரிப்பு (ஓ & எை்) ஒப்பந்தக்காரராக லக்தனவி லிமிகடட் நிபுைத்துவை் கபற்றுள்ளது 

இது முன்கைாழியப்படட் கசயற்திட்டத்திற்கு ஒருமித்த கதாழில்நுட்பத்டதக் ககாை்டுள்ளது, இது 
லக்தனாவி லிமிகடட்டின் உள்ளூர ்ைற்றுை் சரவ்ரதச ஆயத்த தயாரிப்பு மின் கபாறியியல் ைற்றுை் 
அபிவிருத்தி அனுபவத்டத பூரத்்தி கசய்யுை், எனரவ முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டதட்த 
கவற்றிகரைாக நிடறரவற்றுவடத உறுதி கசய்கிறது. 

 

, , , 

, , , 

, . . 

. . , 

, , , 

, , , 

. . . 

. , , 

, , , 

, , . 

. . . 

, , , 

, , , 

, . . 

. . , 

, , , 

, , , 

. . . 

. , , 

, , , 

, , . 

. . . 

, , , 

, , , 

, . . 

. . , 

, , , 

, , , 

. . . 

. , , 

, , , 

, , . 

. . . 

, , , 

, , , 

, . . 

. . , 

, , , 

, , , 

. . . 

. , , 

, , , 

, , . 

. . . 

, , , 

, , , 

, . . 



 

Page | 18  
 

ககர லப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

பங்களாரதஷ், ஓைான், ைாலத்தீவு ைற்றுை் இலங்டகயில் கவப்ப மின் உற்பத்தி நிடலயங்கடள 
முதலீடு கசய்தல், வடிவடைத்தல், கட்டடைத்தல் ைற்றுை் கசாந்தைாக இயங்குதல் ரபான்றவற்றில் 
லக்தனாவி ஒரு சாதடன படடத்துள்ளது. 

1.5. EIA இன் ரநாக்கங்கள் 

வரவிருக்குை் அபிவிருத்தி கசயற்திட்டத்தின் காரைைாக சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக தாக்ககடள 
முன்னறிவிப்பதுை், நடடமுடற ைற்றுை் சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக கை்காைிப்பு 
கசயற்திடட்ங்களுடன் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககடள முன்கைாழிவதுை் EIA இன் முக்கிய 
ரநாக்கை் ஆகுை். இது அபிவிருத்தியுடன் கசயற்திட்டத்தின் கபௌதீக, உயிரியல், சமூக-கபாருளாதார, 

சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு, சுற்றாடல் கசலவு-பயன் அை்சங்கடள ைதிப்பிடுகிறது. கூறப்பட்ட 

அை்சங்களின் தாக்கதட்த ைதிப்பிடுை்ரபாது சுற்றாடல் பாதுகாப்பு ைற்றுை் பாதுகாப்பு கதாடரப்ான 
தற்ரபாடதய சட்டங்கள் ைற்றுை் விதிமுடறகள் கவனத்தில் ககாள்ளப்படுகின்றன. கசயற்திட்ட 

தளத்தின் தாக்கப் பகுதியில் வாழுை் ைக்கள் ைற்றுை் கபாதுவாக குடிைக்கள், தனித்தனியாக 
அல்லது அரசு சாரா நிறுவனங்களின் பங்ரகற்பு EIA யில் ஈடுபட்டுள்ளது.  

1.5.1.   இலங்டகயில் கடரலார பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் EIA,  

 

1981 ஆை் ஆை்டின் 57 ஆை் இலக்க கடரலார பாதுகாப்பு (திருத்த) சட்டத்தால் EIA முதன்முதலில் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது "கடரலார வடலயத்திற்கு" வருை் கசயற்திட்டங்களுக்கு கபாருந்துை். 

"கடரலார வடலயை்" என்பது  சராசரி உயர ் நீர ் ைட்டத்தில் இருந்து  300 மீட்டர ் காைிப்பரப்பு 

ைற்றுை் சராசரி குடறந்த நீர ் ைட்டதத்ில் இருந்து  2 கிரலா மீட்டர ் தூரை்  கடற்பகுதிகளின் 
எல்டலக்குள்  அடைந்துள்ளது. இந்தச ் சட்டதத்ின் கீழ், EIA ரதடவப்படுை் கசயற்திட்டங்கடள 

அடடயாளை் காை்பது கடரலார பாதுகாப்புத் திடைக்களை்யின் இயக்குநரின் விருப்பப்படி 
விடப்படுகிறது.  

1.5.2.   ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தில் EIA. 

1988 ஆை் ஆை்டின் 56 ஆை் இலக்க ரதசிய சுற்றாடல் (திருத்த) சட்டை் EIA ஐ அறிமுகப்படுத்தியது, 

இது முழு நாட்டிற்குை் நிடலயான அபிவிருதத்ிடய அடடவதற்கான மூரலாபாயத்தின் ஒரு 
பகுதியாகுை், ரைலுை் ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடபயிற்கு  ஒழுங்குமுடற கசயல்பாடுகள் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

திருத்தச ் சட்டத்தின் பகுதி IV சி  படி அடனத்து "பரிந்துடரக்கப்பட்ட" அபிவிருத்தியுடன்த் 

கசயற்திடட்ங்களுை் சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட ரவை்டுை் என்று 
கட்டடளயிட்டுள்ளது. சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடிய கபரிய 

அளவிலான அபிவிருத்தி திட்டங்கள் ைட்டுரை பரிந்துடரக்கப்பட்ட கசயற்திட்டங்களாக 
பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. கூடுதலாக, "சுற்றாடல் உைரத்ிறன் பகுதிகளில்" அடைந்திருந்தால் 

"பரிந்துடரக்கப்பட்ட கசயற்திட்டங்கள்" அவற்றின் அளடவப் கபாருட்படுத்தாைல் EIA க்கு 

உட்படுத்தப்பட ரவை்டுை். பரிந்துடரக்கப்பட்ட கசயற்திடட்ங்கள் 1993 ஜூன் 24 ஆை் ரததி எை் 

772/22, 1995 பிப்ரவரி 23 ஆை் ரததி 859/14, 1999 நவை்பர ்5 ஆை் ரததி 1104/22 ைற்றுை் 1999 நவை்பர ்29 
ஆை் ரததி 1108/1 இல வரத்்தைானியில் பட்டியலில் உள்ளன. 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட அடனத்து கசயற்திட்டங்களுக்குை் அனுைதி ஒரு கசயற்திடட் அனுைதி 
நிறுவனை் (PAA) வழங்க ரவை்டுை் என்று ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை் விதிக்கிறது. தற்ரபாது, 23 அரசு 
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நிறுவனங்கள் PAA களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு கசயற்திட்டத்திற்கான EIA கசயல்முடறடய 

நிரவ்கிப்பதற்கான கபாறுப்பாக ஒரு கசயற்திட்ட அனுைதி நிறுவனை் நிறுவப்பட்டுள்ளது, இது 
ைத்திய சுற்றாடல் சடப (CEA) ஆகுை். ஒன்றுக்கு ரைற்பட்ட PAA ஈடுபடுை்ரபாது, கபாருத்தைான PAA ஐ 

CEA ஆல் தீரை்ானிக்கப்படுகிறது. கசயற்திடட் அனுைதி முகவர ்1995 பிப்ரவரி 23 ஆை் ரததிய  இல 

859/14 ைற்றுை் 29 டிசை்பர ்2004 இன் 1373/6 எை் வரத்்தைானியில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. 

ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை் EIA கசயல்பாட்டில் இரை்டு நிடலகடள அடடயாளை் கை்டுள்ளது. 

கசயற்திட்டத்தின் சுற்றாடல் தாக்ககள் மிகவுை் குறிப்பிடத்தக்கதாக இல்லாவிட்டால், கசயற்திட்ட 
பரரரிப்பாளர ் ஒரு ஆரை்ப சுற்றாடல் பரிரசாதடன (IEE) கசய்யுைாறு ரகட்கப்படலாை், இது 

ஒப்பீட்டளவில் குறுகிய ைற்றுை் எளிய ஆய்வாகுை். எவ்வாறாயினுை், சாத்தியைான தாக்கங்கள் 

மிகவுை் முக்கியத்துவை் வாய்ந்ததாகத் ரதான்றினால், சுற்றாடல் தாக்ககடளப் பற்றிய விரிவான 
ைற்றுை் விரிவான ஆய்வான சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீட்டட (EIA) கசய்ய கசயற்திட்ட 

ஆதரவாளரிடை் ரகட்கப்படலாை். 

EIA அறிக்டககள் 30 ரவடல நாட்களுக்கு கபாதுைக்கள்  கருத்துகளுக்கு திறந்திருக்க ரவை்டுை். 

IEE அறிக்டககள் இந்த ரதடவயிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

1.5.3.   1993 ஆை் ஆை்டின் 49 ஆை் இலக்க விலங்குகள் ைற்றுை் தாவரங்கள் (திருத்தப்பட்ட) 
சட்டத்தில்  EIA 

1993 ஆை் ஆை்டின் 49 ஆை் இலக்க விலங்குகள் ைற்றுை் தாவரங்கள் (திருத்தப்பட்ட) சட்டத்திலுை் EIA 

விதிகள் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன. இந்தச ் சட்டத்தின்படி, எந்தகவாரு ரதசிய பாதுகாப்பு 

எல்டலயிலிருந்துை் ஒரு டைல் தூரத்திற்குள் நிறுவ முன்கைாழியப்படட் எந்தகவாரு அபிவிருத்தி 
நடவடிக்டகயுை் EIA க்கு உட்பட்டதாக இருக்க ரவை்டுை், ரைலுை் இதுரபான்ற கசயற்திட்டங்கடள 
கசயல்படுத்துவதற்கு முன் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களை் இயக்குநர ்கஜனரலிடமிருந்து 
எழுத்துப்பூரவ் அனுைதி கபறப்பட ரவை்டுை். 

 

ககரவலப்பிட்டியில் முன்கைாழியப்படட் 350 கைகாவாட் RLNG / ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் 

உற்பத்தி நிடலயை் “பரிந்துடரக்கப்பட்ட” கசயற்திட்டங்களின் கீழ் வருகிறது, எனரவ ஒரு விரிவான 
EIA அனுைதி அவசியை், ஏகனனில் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளபடி இது:  

(அ) 25 கைகாவாட் க்கு  அதினைான மின் உற்பத்தி  

 (ஆ) பகுதியளவில் கடரலார பாதுகாப்புத் திடைக்களை் “கடரலார வடலயத்தில்” அடைந்துள்ளது.  

அதன்படி, EIA ஆய்வு ைற்றுை் அறிக்டகயின் முக்கிய ரநாக்கங்கள் பின்வருைாறு:  

(அ) கட்டுைான கட்டை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டத்தின் ரபாது நாட்டின் தற்ரபாடதய சுற்றாடல் 

சட்டங்கள் ைற்றுை் விதிமுடறகளுடன் முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் எவ்வாறு இைங்குகிறது 
என்படத பகுப்பாய்வு கசய்தல்  

(ஆ) முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் எவ்வாறு இைங்குகிறது என்படத பகுப்பாய்வு கசய்கிறது 

கட்டுைான கட்டை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கடட்த்தின் ரபாது சரவ்ரதச கசயற்திட்ட நிதி கடன் 
வழங்குநரக்ளுக்கான குறிப்பிட்ட சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக ரதடவகள்  

(இ) ஒரு சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக ரீதியாக  நட்புறவான கசயற்திட்டத்டத நிறுவுவடத 

உறுதிகசய்கிறது 
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 (ஈ) சாத்தியைான சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக தாக்கங்கடள அடடயாளை் கை்டு அளவிடுதல்  

(உ) சாத்தியைான ைாற்று ைற்றுை் தாக்கதட்த தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

(ஊ) குறிகாட்டிகளின் அடிப்படடயில் கபாருத்தைான கை்காைிப்பு கபாறிமுடறடய 

உருவாக்குதல்  

(எ) கதாடரப்ுடடய அபாயங்கடள அளவிடுதல் ைற்றுை் ஒரு விரிவான தற்கசயல் கசயற்திட்டதட்த 

உருவாக்குதல்  

(ஏ) கசயற்திட்ட வடிவடைப்பில் ைாற்றங்கடள பரிந்துடரத்தல் ைற்றுை் அதன் கசயல்படுத்தல்  

(i) விஸ்தரிக்கப்பட்ட சுற்றாடல் கசலவு-பயன் பகுப்பாய்வு காரப்ன் தடை்  

(ஐ) சிறப்பை்சத்தின் அடிப்படடயில் சுற்றாடல் நன்டைகடள விளக்குதல் 

 ரதசிய கபாருளாதாரை் ைற்றுை் ைக்களின் ரதடவகடள ரைை்படுத்துவதற்காக RLNG.டயப் 

பயன்படுத்தி தூய்டையான சக்தி உற்பத்திடய நிறுவுை் GOSL களின் விருப்பத்தால் ைக்களுக்கு 
சமூக-கபாருளாதார நன்டைகள்  

 

1.6.   இன் ரநாக்கை் 

CEA ஆல் வழங்கப்பட்ட ToR இன் அடனதத்ு அை்சங்கடளயுை் EIA உள்ளடக்குை். கட்டுைான கட்டை் 
ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டை் ஆகிய இரை்டிற்குை் சரவ்ரதச கசயற்திடட் நிதி கடன் 
வழங்குநரக்ளுக்கான ஏடிபி ைற்றுை் பிற கபாதுவான தரநிடலகளால் பரிந்துடரக்கப்பட்ட குறிப்பு 
கட்டடைப்பின் முக்கிய விடயங்கடளயுை் இது பூரத்்தி கசய்யுை்.  

கருத்தில் ககாள்ளப்பட்ட கற்டகப் பகுதிகள் பின்வருைாறு: 

• நில பயன்பாட்டு கற்டககள் - திட்ட தளை் + 10 கிமீ ஆடர 

• துடை ரைற்பரப்பு புவியியல் ைாதிரி-திட்ட தளை் + யுகதானவி ஆடலயின் 
ககால்டலப்புறை் 

• நீரியல் ைாதிரி - திட்டத் தளை் + முழு ககரவலப்பிட்டி, முத்துராஜகவல சதுப்பு நிலை் நீர ்
ககாழுை்பு வாவி வடர 

• காற்றின் தர கற்டககள் - திட்டத ்தளை் + திட்டத்தின் கட்டுைான நடவடிக்டககளால் 
பாதிக்கப்படுை் இடங்கள் + திட்டத ்தளத்திற்கு அப்பால் உள்ள பகுதி, காற்றின் தர 
பாதிப்புகள் (முன்கைாழியப்பட்ட திட்ட தளத்திலிருந்து குடறந்தபட்சை் 1 கிமீ தூரை்) + 20 
கிமீ கதாடலவில் உள்ள பகுதி ஏர ்டிஸ்கபரஷ்ன் ைாதிரி (ஏடிஎை்) கற்டககளுக்கான திட்ட 
தளத்தின் எல்டல 

• சத்தை் ைாதிரி - 2 கிமீ ஆடர 

• நிலப்பரப்பு சூழலியல் - திட்ட தளை் + 500 மீ நிலப்பகுதி 

• கடல் சூழலியல் - கவப்பை் ைற்றுை் உப்புநீரின் அளவு குறித்து சிறப்பு முக்கியத்துவை் 
ககாை்ட கவளிரயற்ற/உட்ககாள்ளுை் புள்ளிகளிலிருந்து 1 கிமீ ஆடர 

• ரபதிகைட்ரிக் கற்டககள்-வடக்கு-கதற்கு திடசயில் 1 கிமீ (கடரலார எல்டல) ைற்றுை் 4.4 
கிமீ ஆஃப்ரஷார ்

• நீரியக்கவியல் ைாதிரி - பிராந்திய ைாதிரி: பரப்பளவு 270 கிமீ x 107 கிமீ 

• நீரியக்கவியல் ைாதிரி - உள்ளூர ்ைாடல்: பகுதி 27 கிமீ x 15 கிமீ 

• சமூக ைற்றுை் கபாருளாதார தாக்கை் - திட்டப்பகுதி + 100 மீ நிலப்பரப்பு திட்டப்பகுதியின் 
எல்டலக்கு அருகில் + 500 மீ சுற்றளவு திட்டத்தின் எல்டலயில் இருந்து ைடறமுக 
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கசல்வாக்கு என அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளது முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத்தின் சில 
தடலயீடுகளுக்கு அடவ ரதடவப்பட்டால் கடரரயாரப் பகுதி. 

 

1.7. EIA அறிக்டக தயாரிப்பில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட முடறகள் ைற்றுை் கதாழில்நுட்பங்களின் 
சுருக்கைான கவளிப்பாடு 

காைி பயன்பாட்டு வடரபடங்கள், கசயற்திடட்  அடிசச்ுவடு (கசயற்திட்ட தளை்), நிலை் ைற்றுை் 
கடற்கடர தாவரை் ைற்றுை் கபாது சூழல் ஆகியவற்டற வடரபடங்கள் அடடயாளை் காை ஆய்வு 
கசய்யப்பட்டன,. கசயற்திட்டத்தின் அடிசச்ுவடு ைற்றுை் காைிப்பரப்பு ைற்றுை் கடலில் உள்ள 
காைிப்பரப்பு ைற்றுை் கடல் வளங்கடள அடடயாளை் காை சுற்றாடல் / உயிரியல் ஆய்வுகள் 
ரைற்ககாள்ளப்பட்டன. ைை்ைின் வடக விவரக்குறிப்பு ைற்றுை் சாத்தியைான புவியியல் 
அபாயங்கடள அடடயாளை் காை துடள தரடவப் பயன்படுத்தி புவியியல் ஆய்வு ைற்றுை் 
ைாதிரியிடல் பயன்படுத்தப்பட்டன. வறை்ட காலை் ைற்றுை் ஈரைான பருவத்தில் ரைல்நீரராடட 
ைற்றுை் கீழ்நீரராடடகளில் இருந்து கபறப்பட்ட ைாதிரிகடளப் பயன்படுத்தி அங்கீகாரை் கபற்ற 
ஆய்வகங்களில் ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீரின் தரை் ரசாதிக்கப்பட்டது. 5 வருட ைைிரநர 
ைடழவீழ்சச்ி தரவு, சுற்றுப்புற கவப்பநிடல, காற்றின் திடச, காற்றின் ரவகை், ரபான்றடவ ைாதிரி 
தரவுகடளயுை் கைினி உதவி எை்கைித  ைாதிரி / உருவகப்படுத்துதலின் அளவீட்டுக்கான 
அதிரக்வை்டையுை் அடடயாளை் காை அடிப்படட தரவுகளாக பயன்படுத்தப்பட்டன. பருவகால 
ைாறுபாடுகள். கடல் கதாடரப்ான  ைாதிரி / உருவகப்படுத்துதலுக்கு கடல் நீர ் ைட்ட ைாறுபாடு, 

நீரராட்டங்கள், அடல வடிவங்கள், காற்று-அடல-காலநிடல தரவு ஆகியடவ பயன்படுத்தப்பட்டன. 
கவள்ள முன்னறிவிப்புகளுக்கான  

• 2-டி டைட்ரராரைாடலிங்                       • கழிவு நீர ்(உப்பு) சிதறல்  ைாதிரி  

•  காற்று சிதறல்  ைாதிரி    • வை்டல் ரபாக்குவரத்து  ைாதிரி 

• சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு  ைாதிரி   • கடரரயார ஸ்திரத்தன்டை  ைாதிரி  

•   புவிநுட்பவியல்  ைாதிரி    • கவப்ப சிதறல்  ைாதிரி (அருகிலுள்ள ைற்றுை் அளவு) 

• ஆபத்து ைதிப்பீட்டு              FRED சிமுரலஷன் பயன்பாடு) 
 

  இவற்றுக்குை் ரைலாக, கசயற்திட்ட தளத்திற்கு அருகில் வசிக்குை் ைக்கள் ைற்றுை் கபாதுவாக 
இலங்டக குடிைக்கள் மீது சமூக ைற்றுை் கபாருளாதார தாக்கத்டத அடடயாளை் காைவுை் மூத்த 
சமூகவியலாளரக்ளால் விரிவான சமூக-கபாருளாதார கைக்ககடுப்பு ரைற்ககாள்ளப்பட்டது,. FRED 

ஐப் பயன்படுத்தி அளவு இடர ் ைதிப்பீடு (QRA) ரைற்ககாள்ளப்பட்டது ைற்றுை் நடடமுடற 
அவசரகால பதிலளிப்பு கசயற்திட்டத்திற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வகுக்கப்பட்டன. சுற்றாடல் 
தாக்ககளின் அடிப்படடயில் விரிவாக்கப்பட்ட கசலவு-பயன் பகுப்பாய்வு கசயற்திட்டதத்ின் 
கசயல்திறடன சரிபாரக்்க ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

இவ்வாறு கபறப்பட்ட முடிவுகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன ைற்றுை் சாத்தியைான தாக்கங்கள் 
கைிக்கப்பட்டதுடன் & அபாயங்கள் முடிந்தவடர அளவிடப்பட்டன. குடறப்பு நடவடிக்டககள் 
ைற்றுை் / அல்லது கசயற்திடட் வடிவடைப்பு / கசயல்படுத்தலில் ைாற்றங்கள் 
முன்கைாழியப்பட்டுள்ளன. இறுதியாக, ஒரு விரிவான சுற்றாடல் கை்காைிப்பு கசயற்திட்டை் 
முன்கைாழியப்பட்டது. இந்த கசயற்திட்டை் ஆடலயின் சுற்றாடல் உரிைத்தின் வருடாந்த  
வழங்கலுக்கு CEA ஆல் பயன்படுத்தப்படுை் ைற்றுை் ஆடலயின் கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு 
கட்டங்களின் ரபாது ஏற்படுை் சுற்றாடல் தாக்ககளுக்கு எதிராக சிறந்த  பாதுகாப்பு பாதுகாப்ப்பு  
நடவடிக்டக காைப்படுகின்றது.. 
 

1.8. கசயற்திடட் குறிப்புடன் ககாள்டக சட்ட ைற்றுை் நிரவ்ாக கட்டடைப்பு 

 

2009 ஆை் ஆை்டின் 20 ஆை் இலக்க இலங்டக மின்சாரச ் சட்டத்தின்படி,  மின்கடத்துை் கை்பி 
உரிைதாரராக இலங்டக மின்சார சடப ( CEB)) உரிைதாரரின் பரிைாற்ற அடைப்பின் வளரச்ச்ிடயத ்

திட்டமிடுவதற்குை், புதிய ஆடலயின் வளரச்ச்ிடய பூரத்்தி கசய்வதற்குை் திட்டமிடலுக்கான 
எதிரக்ால ரகாரிக்டகடய  நிபரத்்தி கசய்ய ரவை்டுை். நியாயைான முன்னறிவிப்பு ரதடவ 

என்பதுடன் மிகவுை் கபாருளாதார ரீதியாக சாதகைான மின்சாரை் வாங்கரவை்டுை். இதன் 
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ககர லப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

விடளவாக, CEB அதன் நீை்ட கால உற்பத்தி விரிவாக்கத் கசயற்திட்டத்டத (LTGEP) இரு 

வருடங்களாகத் தயாரிக்கிறதுடன் குடறந்த கசலவுத் திட்டத்டத அடடய கட்டப்படவுள்ள மின் 
உற்பத்தி நிடலயங்கடள பட்டியலிடுை் 20 ஆை்டு காலத்திற்கு மிகக் குடறந்த கசலவு உற்பத்தித் 
கசயற்திட்டத்டத தீரை்ானிக்கிறது. அந்தச ் சட்டத்தின் விதிகளின்படி, CEB ைற்றுை் LTGEP  

தயாரித்த்திற்கு இலங்டகயின் கபாது பயன்பாட்டு சடப (PUCSL) ைதிப்பாய்வு கசய்து அனுைதி 

அளிக்கிறது.. அத்தடகய விடலைனுக்ரகாரல் அறிவிப்புக்கு பதிலளிக்குை் வடகயில் கதாழில்நுட்ப 

ரீதியாக ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய விடலைனுக்ரகாரல்கடள சைரப்்பித்த நிறுவனங்களிடடரய 
குடறந்த பட்சை் மின்சாரை் வழங்குவதற்கான உரிடைடயத் ரதரந்்கதடுப்பதற்கு  நடவடிக்டக 
எடுக்கப்பட்டது.. 

ககரவலப்பிட்டியில் முன்கைாழியப்படட் LNG எரிகபாருள் 350 கைகாவாட் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 
மின் நிடலயை் 2015-2034 ைற்றுை் LTGEP  2018-2039 ஆகியவற்றில் அடடயாளை் காைப்பட்டது, ரைலுை் 
இந்த ககாள்டக, சட்ட ைற்றுை் நிரவ்ாக கட்டடைப்பின் அடிப்படடயில், இலங்டக மின்சார சடப 
(CEB) ரகாரியதுடன் கசாந்தைாக கட்டிகயழுப்புவதற்கான முன்கைாழிவுகள் (RFP) ஒரு எரிகபாருடள 

350 கைகாவாட் ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் உற்பத்தி நிடலயத்டத CEB/AGM(Pr)/PD –KCCPP 2016  ஏல 
இல கீழ் CEB ஆல் நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கசயல்முடறயால் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

கதாழில்நுட்ப தகுதி வாய்ந்த ஏலதாரர ் 20 வருட காலத்திற்கு CEB உடன் மின் ககாள்முதல் 
ஒப்பந்தத்தில் (PPA) நுடழய ரவை்டுை். RFP 16/11/2016 அன்று கவளிவிடப்பட்டது 

 

அதன்படி, லக்தனவி லிமிகடட் தனது ைனுடவ 21/04/2017 அன்று சைரப்்பித்தது, பின்னர ்கதாழில்நுட்ப 
திறன், நிதித் திறன் ைற்றுை் நிதி ரபாட்டித்திறன் ஆகியவற்றிற்காக CEB இன் கதாழில்நுட்ப 
ைதிப்பீட்டுக் குழு (TEC) ைற்றுை் நிடலயான அடைசச்ரடவ நியமிக்கப்பட்ட ககாள்முதல் குழு 

(SCAPP) ஆகியவற்றால் முடறயாக ைதிப்பீடு கசய்யப்பட்டது. கூறப்படட் சட்டத்தின் விதிகளுடன 

ைதிப்பீட்டு கசயல்முடறடயத் கதாடரந்்து, லக்தனாவி லிமிகடட் மிகவுை் கதாழில்நுட்ப ைற்றுை் நிதி 
தகுதிவாய்ந்த ஏலதாரராக தீரை்ானிக்கப்பட்டது, இது மிகக் குடறந்த அளவிலான கட்டைத்டத 
சைரப்்பித்தது. அடைசச்ரடவ ைற்றுை் PUCSL லக்தனவி ஆகிரயாரால் CEB ைற்றுை் SCAPP இன் TEC 

முடிவின் அனுைதியின் ரபரில், 19th  ஜீடல  2021 இருந்து CEB உடன் 20 ஆை்டு PPA இடைந்தது. 

 

1.9. பிரரதசத்தில் உள்ள பிற அபிவிருத்தித ் கசயற்திட்டங்கள் / திட்டங்கள் / திட்டங்களுடன் 
கபாருந்தக்கூடிய தன்டை, குறிப்பாக இப்பகுதியின் அரசு அபிவிருத்தித ்கசயற்திட்டத்துடன் 

 

பின்வருை் அபிவிருத்தி கசயற்திடட்ங்கள், ககாள்டககள் ைற்றுை் கசயற்திட்டங்கள் ககரவலபிட்டி 
பகுதியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன, இது முன்கைாழியப்படட் கசயற்திட்டத்டத அத்தடகய 
கசயற்திடட்ங்களுடன் ஒத்துப்ரபாகச ்கசய்கிறது. 

 

இயற்டக எரிவாயு கதாடரப்ான ரதசிய ககாள்டகக்கு (NPNG) இைங்க இலங்டகயின் அரசு 

கைாத்த புடதபடிவ எரிகபாருள் கலடவயில் 1/3 இயற்டக எரிவாயுடவக் ககாை்டிருக்க ரவை்டுை், 

இதனால் LNG கபாருளாதாரத்திற்கு நகருை். இந்த சூழலில், பிப்ரவரி 2021 இல் கடல்வழிப்பாடதயில் 

மிதக்குை் ரசமிப்பு ைறுசீரடைப்பு அலகு ((FSRU) உருவாக்க முன்கைாழிவுகடள CEB. ரகாரியது.  
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2009 ஆை் ஆை்டின் 20 ஆை் இலக்கச ் சட்டை், ககரவலப்பிட்டியில் 350 கைகாவாட் ஆர.்எல்.என்.ஜி 

எரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின்நிடலயத்டத குடறந்தபட்ச கசலவு உற்பத்தி 
கசயற்திட்டத்டத அடடவதற்கான முக்கிய கசயற்திட்டைாக அடடயாளை் காட்டுகிறது. 

 

எனரவ, முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டதட்த நிறுவுவது இப்பகுதி ைற்றுை் ரதசிய 
ககாள்டககளுக்கான அபிவிருத்தித் திட்டங்களுடன் இைக்கைானது. இந்த கசயற்திட்டை் 

முன்கைாழியப்பட்ட FSRU வால் வழங்கப்பட்ட மிகப்கபரிய ஆடலயாக இருக்குை், இது LNG 

கபாருளாதாரத்தின் கசயல்பாட்டாளராக அடைகிறது, இது NPNG.யில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளபடி 

இலங்டகக்கு நன்டைகடள ககாை்டு வருகிறது. 

இவற்றுக்குை் ரைலாக, 220 கிரலாவி ரகஸ் இன்சுரலட்டட் சப்ரஸஷன் என்பது ககரவலபிட்டி யில் 
உள்ளது, இது முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திடட்ை் புதிய கட்டங்கடள உருவாக்காைல் ரதசிய 
கட்டத்துடன் இைக்கைான கதாடரப்ுகடள அனுைதிக்கிறது. ரைலுை், இலங்டக கபட்ரராலிய ரசமிப்பு 

முடனயங்கள் (CPSTL) லிமிகடட் எரிகபாருள் ரசமிப்பு முடனயை் கிடடப்பது, தற்ரபாதுள்ள குழாய் 

வழியாக ரதடவப்படுை்ரபாது திரவ எரிகபாருடள வழங்க ஆடலக்கு உறுதியுடன் ஒன்ரறாகடான்று 
இடைக்க அனுைதிக்குை். 

 

1.10. ைற்ற அரச நிறுவனங்களிடமிருந்து கசயற்திட்டத்திற்கு ரதடவயான அனுைதிகள் ைற்றுை் 
கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்த அரச முகவரகங்கள் விதித்த ஏரதனுை் நிபந்தடனகள் 

ரைரல உள்ள பிரிவு 1.5 இல் ரகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ககரவலப்பிடட்ியில் 
முன்கைாழியப்பட்ட 350 கைகாவாட் RLNG / ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் உற்பத்தி நிடலயை் 

“பரிந்துடரக்கப்பட்ட” கசயற்திடட்ங்களின் கீழ் வருகிறது, எனரவ இத்கசயற்திட்டத்டதத் 
கதாடங்குவதற்கு முன் EIA அறிக்டகயிற்கு ைத்திய சுற்றாடல் சடபயின் (CEA) அனுைதி அவசியை். 

CEA ஆல் ஒருங்கிடைக்கப்பட்ட EIA இன் அனுைதி கசயல்பாட்டில் 14 பிற அரச நிறுவனங்கள் கீரழ 
காைப்படுகின்றன.  

 

• இலங்டக காைி மீட்பு ைற்றுை் அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனை் (SLLRDC)  

• கடல் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு சடப (MEPA)  

• இலங்டக மின்சார சடப (CEB.) 

• ரதசிய நீரவ்ள வள ஆராய்சச்ி ைற்றுை் அபிவிருத்தி நிறுவனை் (NARA) 

• நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (UDA) 

 வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திடைக்களை் (DWC)  

• கடரலார பாதுகாப்பு ைற்றுை் கடரலார வள முகாடைத்துவை்த் திடைக்களை் (CCCRMD)  

மீன்வள ைற்றுை் நீரவ்ளத் திடைக்களை் (DoF&AR) . 

• நீரப்்பாசனத் திடைக்களை் (ID)  

• இலங்டக கபட்ரராலியை் கூட்டுத்தாபனை் (CPC)  

• மின்வலு ைற்றுை்  சக்தி  அடைசச்ு (MoP&E)  

•  இலங்டக முதலீட்டு சடப (BOI)  

• பிரரதச சடப, வத்தடள (உள்ளூராட்சிசடப அலுவலகை்)  
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• பிரரதச கசயலகை், வத்தடள  

ரைலுை், கட்டுைான கட்டை் கதாடரப்ான பின்வருை் உரிைை், அனுைதிகள் ைற்றுை்  சை்ைதங்கடளப் 
கபற ரவை்டுை் 

உரிைை், அனுைதிகள் ைற்றுை்  
சை்ைதங்கள் 

அனுைதி வழங்குதல் அதிகார 
கபாறுப்பு 

சுற்றாடல் அனுைதி ைற்றுை் சுற்றாடல்  

பாதுகாப்பு உரிைை் (EPL) 

ைத்திய சுற்றாடல்  அதிகாரசடப 
(CEA) 

உரிடையா

ளர ்

உருவாக்கல் உரிைை் இலங்டக கபாது பயன்பாட்டு 
அதிகாரசடப (PUCSL) 

உரிடையா

ளர ்

BOI அனுைதி இலங்டக முதலீட்டு சடப உரிடையா

ளர ்

கடரலார பாதுகாப்பு  திடைக்களத்தின் 
அனுைதி 

கடரலார பாதுகாப்பு  
திடைக்களை் (CCD)  

உரிடையா

ளர ்

நகரப்்புற அபிவிருத்தி அதிகாரசடப 
அனுைதி 

நகரப்்புற அபிவிருத்தி 
அதிகாரசடப 

 (UDA) 

உரிடையா

ளர ்

கடல் ைாசு தடுப்பு அதிகாரசடபயின் 
அனுைதி 

 

கடல் ைாசுபாடு தடுப்பு 
அதிகாரசடப 

 (MPPA) 

உரிடையா

ளர ்

வத்தடள பிரரதச சடபயின் அனுைதி வத்தடள பிரரதச சடப  

 

உரிடையா

ளர ்

வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சடபயின் 
அனுைதி 

 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (RDA) உரிடையா

ளர ்

கதாழிற்சாடல கட்டடளத ்துடறயின் 
படி அழுத்தக் வாகனை் ைற்றுை் கனரக 
தூக்குதலுக்கான உரிைை் கபற்ற 
உபகரைங்கள் 

 

இலங்டக கதாழில் திடைக்களை் 

 

EPC ஈபிசி 
ஒப்பந்ததார

ர ்

 

 

 

கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயற்கபடு இரை்டிற்குை் பின்வருை் உரிைை், அனுைதிகள் ைற்றுை்  
சை்ைதங்கடளப் கபற ரவை்டுை் 

உரிைை், அனுைதிகள் ைற்றுை்  சை்ைதங்கள் அனுைதி வழங்குதல் அதிகார 
கபாறுப்பு 

சுற்றாடல் அனுைதி ைற்றுை் சுற்றாடல் 
(EPL) 

ைத்திய சுற்றாடல்  அதிகாரசடப 
(CEA) 

உரிடையாளர ்

உருவாக்கல் உரிைை் இலங்டக கபாது பயன்பாட்டு 
அதிகாரசடப (PUCSL) 

உரிடையாளர ்

ஓரசான் குடறக்குை் கபாருட்கள் ைற்றுை் 
இயற்டக சுற்றாடல்  (சுற்றுப்புற காற்று 
தரை்) விதிமுடறகள் 1994 

ைத்திய சுற்றாடல்  அதிகாரசடப 
(CEA) 

உரிடையாளர ்

சத்தை் ரசாதடன கதாடரப்ான சுற்றாடல்  
பாதுகாப்பு உரிைை் 

 

கதாழில்துடற கதாழில்நுட்ப 
நிறுவனை் (ITI) 

உரிடையாளர ்

புடக ரபாக்கி கதாடரப்ான சுற்றாடல்  
பாதுகாப்பு உரிைை் 

 

ரதசிய கபாறியியல் ஆராய்சச்ி 
ைற்றுை் அபிவிருத்தி டையை் 

உரிடையாளர ்
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எரிகபாருள் ரசாதடன அறிக்டககள் 
கதாடரப்ான சுற்றாடல்  பாதுகாப்பு 
உரிைை் 

DNV சிங்கப்பூர ் உரிடையாளர ்

கவளிரயறுை் கழிவுநீர ்தரைான கதாழில்துடற கதாழில்நுட்ப 
நிறுவனை் (ITI)  

உரிடையாளர ்

கதாழிற்சாடல கட்டடள எை் 45 ன் கீழ் 
ைனித பாதுகாப்பு 

• ஏறுபவரக்ளின் ஆய்வு  

• தூக்குதல் டகயாளுதல்களின் 
ஆய்வு 

•  குளிராக இருக்குை்ரபாது நீராவி 
ககாதிகலனின் பரிரசாதடன 

• குளிராக இருக்குை்ரபாது   
எக்கரைாடைசர ்பரிரசாதடன 

• குளிர ்ரபாது சூப்பர ்ஹீட்டர ்
பரிரசாதடன 

• சாதாரை நீராவி அழுத்தத்தின் 
கீழ் நீராவி ககாதிகலனின் 
பரிரசாதடன 

• நீராவி கபறுநரக்ளின் 
பரிரசாதடன 

• வளி கபறுதல்களின் ஆய்வு,  

இலங்டக கதாழில் 
திடைக்களை் 

 

உரிடையாளர ்

 

ரைரல உள்ள பிரிவு 1.5 இல் வடரயறுக்கப்பட்ட வரத்த்ைானி அறிவிப்புகளால் 
நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகடளத் தவிரத்்து, சரவ்ரதச கசயற்திட்ட நிதி கடன் 
வழங்குநரக்ளுக்கான ADB ைற்றுை் பிற கபாதுவான தரங்களின் குறிப்பிட்ட சுற்றாடல் ைற்றுை் 
சமூகத் ரதடவகடளப் பூரத்்தி கசய்வடதத் தவிர, பிரிவு 1.5 இல் அடடயாளை் காைப்பட்ட 
கட்டடைப்புகள் குறித்து குறிப்பாக குறிப்பிடப்படவில்டல.  
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2. உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத்தின் விளக்கை் ைற்றுை் நியாயைான ைாற்றுவழிகள் 

2.1.  உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத்தின் விளக்கை் 

2.1.1. கசயற்திட்டத்தின் ரநாக்கை் 

PPA-க்கு இைங்க ரதசிய மின் இடைப்பு கடட்த்திற்து மின்சாரத்டத உற்பத்திகசய்து  இடைக்க 

350 கைகாவாட் ஆர.்எல்.என்.ஜி / ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்தின் கபாறியியல், 

ககாள்முதல், கட்டுைானை், ஆடையிடுதல், கசயல்படுதல் ைற்றுை் பராைரிப்பு ஆகியடவ 
கசயற்திட்டத்தின் ரநாக்கத்தில் அடங்குை். 

2.1.2.   கசயற்திட்ட அடைவிடை்  

 

ைாவட்டை் கை்பாைா ைாவட்டை் 

பிரரதச சபா வத்தடள பிரரதச சபா 

பிரரதசக்சயலக பிரிவு வத்தடள பிரரதசக்சயலக பிரிவு 
கிராை நிலதாரி பிரிவு 171 B பலகள கிராை நிலதாரி 

பிரிவு 
கசயற்திட்டத்துக்கான 
நிலப்பரப்பின் விஷ்தீரைை் 

4.86கைக்ரடர ்

கட்டுைான கட்டத்துக்கான 
தடர பிரரதசை்  

2.23 ha 

தற்ரபாடதய உரிடையாளர இலங்டக மின்சார சடப 
அட்டவடை 4: கசயற்திடட் இருப்பிட விவரங்கள் 

 

ககாழுை்பு நகரத்தின் வடக்ரக சுைார ் 15 கி.மீ கதாடலவில் உள்ள ககரவலபிட்டி டகத்கதாழில் 

வடலயத்திற்குள் இந்த நிலை் அடைந்துள்ளது. இந்த நிலை் சதுப்பு நிலத்திலிருந்து நிரப்பப்பட்டதன் 

மூலை் மீட்கடடுக்கப்பட்ட காைிைாகுை். இது அரச காைி என்பதால், சுவிகரிதத்ல் எதுவுை் இல்டல. 

அத்தடகய நடவடிக்டககளுக்கான அரசாங்க நிறுவனைான காைி மீட்பு ைற்றுை் அபிவிருத்திக் 
கூட்டுத்தாபனை் (LRDC) 1996 ஆை் ஆை்டில் ஒரு சரியான சுற்றுசச்ூழல் தாக்க ைதிப்பீடு (EIA) 

ஆய்வுக்குப் பிறகு மீட்புப் பைிகள் முடிக்கப்பட்டு, கதாழிற் சாடலகளுக்கு வழங்கப்பட்டது. 

இலங்டக மின்சார சடப 28 கைக் காைிப்பரப்டபக் ககாை்டுள்ளது, அதில் பாதி ஏற்கனரவ 
இருக்குை் ககரவலபிட்டி ஆடல 1 (யுகதானவி) க்கு குதத்டகக்கு விடப்பட்டுள்ளது. இந்த 

குத்தடகக்கு விடப்பட்ட காைியின்4.86கை  12 (ஏக்கர)் காைிப்பரப்பில் புதிய ஆடல 

அடைக்கப்படுை். 

கசயற்திட்டத ் தளத்டத கவளி வட்ட கநடுஞ்சாடல, ககரவலப்பிடட்ிய கவளிரயறுை் ைற்றுை் 
ரைற்கில் ைை்டலா-ைுனிபிட்டி வீதியிலிருந்து கிழக்கிலுை், கிழக்கு ரநாக்கி ககாழுை்பு - புத்தளை் 

வீதியாலுை் அணுகலாை் (வடரபடத்டதப் பாரக்்கவுை்).  அடுத்த பாதியில் ரைலுை் 2.23 கைக் (5.5 

ஏக்கர)் வடரபடை் கீரழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது நிலஅளடவ படை் பின்ைிடைப்பு 1 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன.  குத்தடக ஒப்பந்தை் பின்ைிடைப்பு 2 இல் இடைக்கப்பட்டுள்ளது.     
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1 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos_007 02_eia_master_plan_muthurajawela_negombo_lagoon 
_sri_lanka.pdf 
 

உரு 1: கசயற்திட்டத் தளத்தின் அடைவிடை் 

 

 

 

 

 

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos_007
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 உரு 2:  கசயற்திட்டத் தளத்தின் அடைவிடத்டத அணுகக்கூடிய தன்டைடயக் காட்டுை் வடரபடை் 
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2.1.3.   அடனத்து முக்கிய கூறுகடளயுை் உள்ளடக்கிய கசயற்திடட் தளவடைப்பு திட்டை் 

 

உரு 1: கசயற்திட்ட தளவடைப்பு திட்டை் 
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2.1.4.   மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் முக்கிய கூறுகள் 

அட்டவடை 5: மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் முக்கிய கூறுகள் 
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2.2. கசயற்திட்டத்தின் முக்கிய அை்சங்களின் விளக்கை் 

இந்த கசயற்திட்டை் மிகவுை் நவீன, நிரூபிக்கப்பட்ட, அதிநவீன ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி வாயு 
விடசயாழி (CCGT) இயக்கப்படுை் மின் உற்பத்தி கதாழில்நுட்பத்டத அதிக கசயல்திறன், 

நை்பகத்தன்டை ைற்றுை் நிதி / சுற்றாடல் கபாருளாதாரை் ஆகியவற்டற உள்ளடக்கியதாக 

வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டடைக்கப்படுை். பின்வருை் பிரிவுகள் மின் உற்பத்தி ைற்றுை் பரிைாற்ற 

அடைப்புகள் பற்றிய அடிப்படட விளக்கத்டத வழங்குகின்றன. ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் 

நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டுக் ககாள்டக ைற்றுை் கதாழில்நுட்பை் இங்கு சுருக்கைாக 
விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

உரு 2: ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயத்தின் கசயற்திட்ட வடரபடை் 

 ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயை் 
ஒன்று அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட திரவ / 

எரிவாயு விடசயாழிகடளக் 
ககாை்டுள்ளது, இது பிடரட்டன் சுற்று 3 
இல் இயங்குை் எரிவாயு விடசயாழி என 
விவரிக்கப்படுகிறது, ரைலுை் ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ரைற்பட்ட நீராவி 
விடசயாழிகள் ரரங்டகன் சுழற்சி 4 இல் 
இயங்குகின்றன. 

ஒரு மின்பிறப்பாக்கடய இயக்குை் 
எரிவாயு விடசயாழிடய ைட்டுரை இயக்குை் மின் நிடலயை் திறந்த சுழற்சி மின் நிடலயைாகக் 
குறிக்கப்படுகிறது. ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்தின் முதன்டை அை்சை் வாயு 

விடசயாழியில் இருந்து கவளிரயறுை் வாயுக்கள் ஆகுை், இது கைிசைான அளவு பயனுள்ள கவப்ப 
ஆற்றடலக் ககாை்டுள்ளது, இது சூடான கவப்பைான நீராவிடய உருவாக்க கவப்ப மீட்பு நீராவி 
மின்பிறப்பாக்கி மூலை் இயக்கப்படுகிறது. இந்த நீராவி ஒரு நீராவி விடசயாழிடய இயக்க 

பயன்படுகிறது, இதனால் கழிவு வாயுக்களிலிருந்து ஆற்றடல மீட்கடடுக்கிறது, இது திறந்த 
சுழற்சியின் விஷயத்தில் பயன்படுத்தப்படாைல் கவளியிடப்பட்டிருக்குை். 

நீராவி விடசயாழி கவப்பத்தின் ஒரு பகுதிடய நீராவியில் இருந்து விடசயாழிக்கு இயந்திர 
ஆற்றலாகவுை், இடைந்த மின்பிறப்பாக்கி மூலைாகவுை் மின் ஆற்றலாக ைாற்றுகிறது. மீதமுள்ள 

கவப்பை் நீர-்குளிரூட்டப்பட்ட மின்ரதக்கியில் விடப்படுகிறது, இது குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்திலிருந்து 

தை்ைீரினால் குளிரவ்ிக்கப்படுகிறது. 

கவளிரயற்ற வாயு கவப்ப மீட்பு திறந்த சுழற்சி கசயல்பாடு அல்லது பிற கவப்ப மின் உற்பத்தி 
கதாழில்நுட்பத்துடன் ஒப்பிடுை்ரபாது ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயங்கள் அதிக அளவு 
கசயல்திறடன அடடயச ் கசய்கிறது. உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத்தின் சக்தி எரிகபாருடள 

மின் ஆற்றலாக ைாற்றுை் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயைாக கசயல்படுை் பின்வருை் 
அலகுகளால் ஆனது:  

• ைறு திரவைாக்கப்பட்ட இயற்டக எரிவாயு (RLNG) / டீசல் எரிந்த எரிவாயு விடசயாழி அலகு 

ைற்றுை் ஒத்திடசவு மின்பிறப்பாக்கி ஒரு அலகு 

• அமுக்க மின்ரதக்கி நீராவி டரட்பன் ஒத்திடசவான மின்பிறப்பாக்கியுடன் 
இடைக்கப்பட்டுள்ளது  
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• அமுக்க இயற்டக சுழற்சியின் அலகு கிடடைட்ட கவளிரயற்ற வாயு கவப்ப மீட்பு நீராவி 
மின்பிறப்பாக்கி (HRSG) டபபாஸ் ஸ்ரடக் ைற்றுை் டை்பர ் 

• 1 அலகு ரைற்பரப்பு மின்ரதக்கி 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் அடைப்புகளின் சைநிடல மின் தீவின் கசயல்பாட்டட 
எளிதாக்குை் பின்வருை் அலகுகடளக் ககாை்டுள்ளது:  

• கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல்  

• தூை்டப்பட்ட வடரவு குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் 

• பிரதான குளிரூட்டுை் நீர ்ைற்றுை் துடை குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்பு  

• நீர ்ஆதாரை் ைற்றுை் சிகிசட்ச முடற  

• எரிகபாருள் இறக்குதல் ைற்றுை் ரசமிப்பு  

• எரிவாயு எரிகபாருள் அடைப்பு 

• கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு அடைப்பு  

• மின் நிடலய மின் அடைப்பு  

• மின் கவளிரயற்றை்  

• விநிரயாகிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு  

• தீ பாதுகாப்பு ைற்றுை் கை்டறிதல் அடைப்பு ஒடுக்கப்பட்ட காற்று அடைப்பின் இருப்பு 

• எரிவாயு விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி ஒரு அலகு,  

HRSG ஒரு அலகு ைற்றுை் ஒரு நீராவி விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி அலகு இருப்பதால் மின் 
நிடலயத்தின் உள்ளடைவு 1 + 1 + 1 என வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆடல ஒருங்கிடைந்த 

சுழற்சி முடறயில் கசயல்பட வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு எரிவாயு விடசயாழியில் இருந்து 

கவளிரயறுை் வாயு HRSG வழியாக பாய்கிறது. RLNG  2023 க்குள் கிடடக்குை் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, அதுவடர ஆடல டீசல் எரிகபாருளில் இயங்குை். ைதிப்பிடப்பட்ட 

எரிகபாருள் பயன்பாடு ைற்றுை் மின் உற்பத்தியின் திறன் பின்வருைாறு: 

பின்வருை் அளவுரகால்களுக்கு உட்பட்டு கசயல்பட இந்த வசதி வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டப்படுை். 
  

அதிகபட்ச காற்று கவப்பநிடல (Deg. C) 38 

குடறந்தபட்ச காற்று கவப்பநிடல (Deg. C) 16 

அதிகபட்ச சாரப்ு ஈரப்பதை் (%) 100 

குடறந்தபட்ச சாரப்ு ஈரப்பதை் (%) 70 

சராசரி கடல் நீர ்கவப்பநிடல (Deg. 

C) 

30 

சராசரி ஆை்டு ைடழ (mm) 2395 

அதிகபட்சை் 1 ைைி ரநர ைடழ (மிமீ) 150 

வடிவடைப்பு காற்றின் ரவகை் (மீ / வி) 45 

தர நிடல (MSL) 2.00 

ஐரசாககரானிக்கல  70-90 

அட்டவடை 6: தள சுற்றுப்புற நிடலடைகள் 

 

2.2.1. உள்ளக  மின்சாரை் 

2.2.1.1. எரிவாயு விடசயாழி 

ககாதிகலன் ைற்றுை்  ஆடல  கசயலாக்கைாகப் பயன்படுத்த கடல் நீடர 
கபறப்பட ரவை்டுை். கடல் நீரின் முதன்டை பயன்பாடு மூடிய சுழற்சி கடல் நீர ்
குளிரூட்டுை் அடைப்டப உருவாக்குவதாகுை், இது குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்தின் 
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ஆவியாதல் இழப்பு ைற்றுை் இழந்த இழப்டப ஈடுகசய்யுை். ஆவியாதல் இழப்பின் 
விடளவாக மூடிய சுழற்சியில் அதிகரிக்குை் உப்புத்தன்டைடயக் கட்டுப்படுத்த 
குளிரூட்டுை் ரகாபுரப் படுடகயிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கடல் நீர ்
மீை்டுை் கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுை். குளிரூட்டுை் நீர ் அடைப்பு பற்றிய 
ரைலதிக விவரங்களுக்கு பிரிவு 2.4.4 ஐப் பாரக்்கவுை். 

எரிவாயு விடசயாழி ைறு திரவ இயற்டக எரிவாயு (RLNG) அல்லது டீசல் எரிகபாருடள எரிக்குை் 

திறன் ககாை்டது. அதிநவீன எரிவாயு விடசயாழி குடறந்த உமிழ்டவ உற்பத்தி கசய்யுை் ரபாது 

அதிக கவப்ப கசயல்திறனில் கசயல்பட வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. நீராவி அல்லது நீடர  பாசச்ுதல்  

இல்லாைல் குடறந்த NOx உமிழ்டவ அடடய எரிவாயு விடசயாழி உலரந்்த குடறந்த NOx 

கதாழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்துகிறது.   

2.2.1.2.   கவப்ப மீட்பு நீராவி மின்பிறப்பாக்கி (HRSG) 

நீர ்குழாய் கபாதிகள் ைற்றுை் டிரை்டஸக் ககாை்டிருக்குை் HRSG அலகு, வாயுக்களிலிருந்து நீருக்கு 
கவப்பசச்லனை் மூலை் கவளிரயற்ற வாயுக்களிலிருந்து கவப்பத்டத மீட்கடடுக்கிறது ைற்றுை் 
சூப்பர-்சூடான நீராவிடய உருவாக்குகிறது. சூப்பர ் ஹீட் நீராவி மூன்று அழுத்த ைட்டங்களில் 

உருவாக்கப்பட்டு நீராவி விடசயாழிக்கு அளிக்கப்படுகிறது, இது உயர ் அழுதத் விடசயாழி, ஒரு 
இடடநிடல அழுத்த விடசயாழி ைற்றுை் குடறந்த அழுத்த விடசயாழி ஆகியவற்டறக் 
ககாை்டுள்ளது. உயர ் அழுத்த நீராவி விடசயாழியிலிருந்து கவளிரயற்றை் மீை்டுை் HRSG க்கு 

அனுப்பப்படுகிறது, அங்கு அது மீை்டுை் சூடுபடுத்தப்பட்டு இடடநிடல அழுத்த விடசயாழிக்கு 
வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு இடடநிடல அழுத்த சூப்பரஹ்ீட் நீராவியுடன் இடைக்கப்படுகிறது. 

நீராவி சுழற்சி கழிவு கவப்ப மீட்பு ைற்றுை் சுழற்சியின் கசயல்திறடன அதிகரிக்க 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. குடறந்த அழுத்த விடசயாழியில் இருந்து கவளிரயறுை் நீராவி 

ரைற்பரப்பு மின்ரதக்கிக்கு அளிக்கப்படுகிறது, அங்கு கவப்பை் குளிரூட்டுை் நீர ் ஓட்டத்திற்கு 
ைாற்றப்பட்டு பின்னர ் கட்டாய வடரவு குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் வழியாக சூழலுக்கு 
நிராகரிக்கப்படுகிறது. 

 

2.2.1.3.   நீராவி விடசயாழி 

எரிவாயு விடசயாழி கவளிரயற்றத்தின் கழிவு கவப்பத்திலிருந்து HRSG இல் உருவாக்கப்படுை் 
நீராவி விடசயாழிக்கு கூடுதல் மின்சார உற்பத்திடய கசயல்படுத்த உதவுகிறது. நீராவி 

விடசயாழி வடிவடைப்பில் உள்ளது ைற்றுை் ஒரு பீப்பாய் வடக கைசப்ி சிலிை்டர ்ைற்றுை் ஒரு 
ரநரான ஓட்டை் ஐபி / எல்பி சிலிை்டர ்மின்ரதக்கியில் அசச்ாக கவளிரயறுை். விடசயாழி நீராவி 

விடசயாழியின் தனித்தனி தை்டுகளுடன் கூடிய ஒருங்கிடைந்த கலடவ வடிவடைப்டபக் 
ககாை்டுள்ளது.  

2.2.2.  குளிரூட்டுை் நீர ்ைற்றுை் சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர ்அடைப்பு 

2.2.2.1. கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் வீழ்சச்ி 

மின் உற்பத்தி நிடலயதத்ிற்குத் ரதடவயான கடல் நீர ்ஒரு கடல் நீர ்குழாய் மூலை் இழுக்கப்படுை் 
ைற்றுை் கடரரயாரத்தில் இருந்து கவளிரயறுை் குழாய் வழியாக கவளிரயற்றப்படுை். கடல் நீர ்

உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிசச்த்தின் விட்டை், நீளை் ைற்றுை் ஆழை் ஆகியடவ கவளிரயறுை் சிதறல் 
ைற்றுை் கடரலார ஸ்திரத்தன்டை ைாதிரிகள் மூலை் தீரை்ானிக்கப்படுை். கடல் நீர ் பை்ப் ைவுஸ் 

காைியில் கட்டப்படுை், இது லக்தனாவி லிமிகடட் நிறுவனத்திற்கு கசாந்தைானது, கடல் நீர ்
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உட்ககாள்ளுை் குழாய்கள் ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய துடை அடைப்புகடள அடைக்கப்படுை். 

சுடைகடளப் பயன்படுத்தி கடற்பரப்பில் குழாய்கள் அடைக்கப்படுை், கடரலார குழாய்கள் 

பிரத்ரயக 57 மீ குழாய் கநல்வழியில் டவக்கப்படுை், இது CEB க்கு கசாந்தைானது, இது தற்ரபாதுள்ள 
350 கைகாவாட் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்தால் கடல் நீர ்உட்ககாள்ளவுை் கவளிரயறவுை் 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

2.2.2.2. ரைற்பரப்பு ஒடுங்கல் 

ராவி விடசயாழியிலிருந்து எஞ்சியிருக்குை் நீராவி ரைற்பரப்பு மின்ரதக்கிக்கு அளிக்கப்படுகிறது. 

மின்ரதக்கி முழுவதுை் பாயுை் குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்திலிருந்து வருை் நீர ் நீராவியிலிருந்து 
கவப்பத்டத உறிஞ்சி அடத திரவ வடிவைாக ைாற்றுை். அமுக்கப்பட்ட நீர,் பின்னர,் HRSG க்கு 

மீை்டுை் நீராவியாக ைாற்றப்பட்டு, நீராவி விடசயாழிடய இயக்க பயன்படுகிறது, இது மிகவுை் 
திறடையான மூடிய-சுற்று கசயல்பாடாக ைாறுை்.  

 

2.2.2.3. தூை்டப்பட்ட வடரவு கூலிங் டவர ்

குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் என்பது பல கசல், இயந்திர தூை்டப்பட்ட வடரவு, நீர ் விநிரயாகை், 

கதளிப்பான் அடைப்பு ைற்றுை் குளிரூட்டுை் நிரப்புதல் ைற்றுை் சறுக்கல் நீக்குசக்திகள் 
ஆகியவற்டறக் ககாை்ட உறிஞ்சக்கூடிய ஏற்பாடு கசய்யப்பட்ட எதிர ் ஓட்ட வடிவடைப்பு அகுை். 

இது குளிரூட்டுை் நீர ் நீர ் விநிரயாக முடறயால் நிரப்பப்படுவதற்கு விநிரயாகிக்கப்படுகிறது 
ைற்றுை் நிரப்பு வழியாக ரைலிருந்து கீழாக கசய்யப்படுகிறது. நிரப்பு மூலை் குளிரூட்டுை் நீருக்கு 

எதிர ் ஓட்டத்தில் சுற்றுப்புற காற்று உறிஞ்சப்படுை். குளிரூட்டுை் நீரின் ஒரு சிறிய பகுதிடய 

ஆவியாக்குவதன் மூலமுை், சுற்றுப்புறக் காற்றிற்கு கவப்பைான கவப்பப் பரிைாற்றத்தினாலுை் 
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குளிரூட்டல் அடடயப்படுகிறது. உத்ரதசிக்கப்பட்ட  குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் குளிரூட்டுை் நீரின் 

கவப்பநிடலடய சுற்றுப்புற காற்று கவப்பநிடலடய விட 3 C க்கு அருகில், குளிரூட்டுை் 
ரகாபுரத்தின் அடியில் ககாை்டு வரக்கூடியது.  

2.2.2.4. பிரதான குளிரூட்டுை் நீர ்ைற்றுை் துடை குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்பு 

ஆடலக்கு திட்டமிடப்பட்ட பிரதான குளிரூட்டுை் நீர ் (MCW) அடைப்பு திறந்த ைறு சுழற்சி 

வடகயாகுை், இது தூை்டப்பட்ட வடரவு குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்துடன் கடல் நீடர அலங்காரைாகப் 
பயன்படுத்துகிறது. இந்த அடைப்பு ஒரு கட்டத்தில் மூன்று (1.3) கசறிவு சுழற்சிகள் (CoC) கசயல்பட 

வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.2.2.5. நீர ்ஆதாரை் ைற்றுை் பரிகரிப்பு முடற 

கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் மூலை் கபறப்பட்ட கடல் நீர ்கதளிவுபடுத்துை் ைற்றுை் விடரவான ஈரப்்பு 
வடிப்பான்களில் முன் பரிகரிப்பு அளிக்கப்படுை். ஆடல கசயல்பாடட்ின் ரதடவகடளப் பூரத்்தி 

கசய்வதற்காக வடிகட்டப்பட்ட நீர ் வடிகட்டப்பட்ட நீர ் ரதக்கத்தில் ரசமிக்கப்படுை். நீராவி 

சுழற்சிக்கான நீருக்காக முதன்டையாக நீக்கப்பட்ட ைற்றுை் நீராக்கப்பட்ட நீர ் (சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

நீர)் பயன்படுத்தப்படுகிறது.   இவற்றுக்குை் ரைலாக, சுத்திகரிக்கப்பட்ட ைனித பயன்பாட்டிற்கான 

தரைான குடிநீர ்ரசமிக்கப்பட்டு ஆடல அளவிலான கசயல்பாடு ைற்றுை் பராைரிப்பு ரதடவகளுக்கு, 

தீ பாதுகாப்பு ைற்றுை் ரசடவ பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்தப்படுை். பரிகரிப்புயளிக்கப்பட்ட நீர ்

ரசமிப்பு வசதி மூன்று நாட்களுக்கு குடறயாைல் முழு சுடையில் ரசடவ நீர ் ரதடவகடள 
ரசமிக்குை் திறன் ககாை்டதாக இருக்குை். இந்த கசயற்திட்டத்தில் எந்த ரநாக்கத்திற்காகவுை் 

நிலத்தடி நீர ்பயன்படுத்தப்பட ைாட்டாது.  

 

2.2.3.   எரிகபாருள் அடைப்பு 

இந்த ஆடல RLNG ைற்றுை் டீசல் எரிகபாருள் எை்கைடய பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வடகயில் 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்ரபாது ஆடல எல்டலயில் RLNG கிடடக்காததால், RLNG கிடடக்குை் 

வடர ஆடல டீசல் எை்கைடயப் பயன்படுத்தி இயக்கப்படுை் (2023 க்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது).  

2.2.3.1. திரவ எரிகபாருள் அடைப்பு 

ஆடலயின் கதாடரச்ச்ியான கசயல்பாடட்ிற்கு ரதடவயான திரவ எரிகபாருடளப் கபறுவதற்குை், 

ரசமிப்பதற்குை், கசயலாக்குவதற்குை் இந்த வசதி வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குழாய் பதித்தல்,  

களஞ்சியை் ைற்றுை் உள்வருை் எரிகபாருள் எை்கைடய வடிகட்டுதல் ஆகியடவ அடங்குை். 

எரிகபாருள் எை்கைய் விவரக்குறிப்பு எரிவாயு விடசயாழி உற்பத்தியின் ரதடவயான 
அளவுருக்களுக்குள் இருக்குை். 

இந்த ஆடல RLNG ைற்றுை் டீசல் எரிகபாருள் எை்கைடய பயன்படுத்துவதற்கு ஏற்ற வடகயில் 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்ரபாது ஆடல எல்டலயில் RLNG கிடடக்காததால், RLNG கிடடக்குை் 
வடர ஆடல டீசல் எை்கைடயப் பயன்படுத்தி இயக்கப்படுை் (2023 க்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 

.  

2.2.3.2. எரிகபாருள் ரபாக்குவரதத்ு, இறக்குதல், ரசமித்தல் ைற்றுை் பரிைாற்றை் 

 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலயத்தின் எல்டலயிலிருந்து சுைார ்500 மீ கதாடலவில் அடைந்துள்ள 
ககராவலபிட்டிய ஆடல CPC களஞ்சிய முடனயங்கள் வடர குழாய் அடைக்கப்படுை். புதிய 

குழாய்வழி ககரவலபிட்டி டகத்கதாழில் வடலயத்திற்குள்ரளரய கட்டப்பட்டுள்ளது, எனரவ, 



 

Page | 36  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

டபப்டலன் உரிடை பிரரதச (RoW) க்கு புதிய நிலை் சுவிகரித்தல் / ககாள்முதல் ரதடவயில்டல 

ைற்றுை் தனிநபரக்ள் அல்லது சமூகத்தால் எந்த வடகயிலுை் அத்துமீறல் அல்லது பயன்படுத்தப்பட 
ைாட்டாது. 

 

குழாய் வழியாக வழங்கப்படுை் எரிகபாருள் எை்கைய் கசயற்திட்ட நிறுவனத்திற்குை் CPCக்குை் 
இடடயிலான எரிகபாருள் வழங்கல் ஒப்பந்தத்தால் (FSA) நிரவ்கிக்கப்படுை். இரத ஏற்பாடு கடந்த 10 

ஆை்டுகளாக நடடமுடறயில் உள்ளது, தற்ரபாதுள்ள 350 கைகாவாட் யுகடனாவி மின் உற்பத்தி 
நிடலயத்திற்கு இடடயூறு இல்லாைல் 100% NDCயில் ஆடலயின் 7 நாட்கள் கதாடரச்ச்ியான 
கசயல்பாட்டிற்கு ரதடவயான எரிகபாருள் எை்கைடய ரசமிக்க களஞ்சிய வசதி 
வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டப்படுை். API 650 தரத்தின் ரதடவகளுக்கு ஏற்ப எரிகபாருள் களஞ்சிய 

கதாட்டிகள் கட்டப்படுை் NFPA 30 - எரியக்கூடிய ைற்றுை் எரியக்கூடிய திரவ குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப 
கட்டப்படுை் ைற்றுை் US NEC குறியீடு வகுப்பு I, குழு டி. களஞ்சியை் கதாட்டிகளில் ரதடவயான 

பாதுகாப்பு சாதனங்கள், துவாரங்கள், வடிகால்கள் ைற்றுை் அணுகல் துடறமுகங்கள் 
கபாருத்தப்படுை். 

அடனத்து கதாட்டிகளுை் ஐஎஸ்ஓ 12944 க்கு ஏற்ப 30 ஆை்டு ஆயுளுடன் கடரலார ைற்றுை் 
டகத்கதாழில் சூழலுக்கு ஏற்றவாறு பூசப்படுை். எரிகபாருள் எை்கைடயக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் 

ரதடவயான பூசச்ு ைற்றுை் முடித்தல் உள்ளிட்ட கட்டுப்பாட்டு பகுதி வடிவடைக்கப்பட்டு 
கட்டப்படுை். 

எரிகபாருள் விநிரயாகை் கிடடக்காத நிடலயில் எரிகபாருள் விநிரயாகத்திற்கு இடடயூறு 
ஏற்படாத நிடலயில், எரிகபாருள் விநிரயாகத்திற்கான இரை்டாை் முடறயாக வீதி ரடங்கர ்மூலை் 
திரவ எரிகபாருடளப் கபற இந்த ஆடல வடிவடைக்கப்படுை். டிரக் முடனயத்தில் ஒரர ரநரத்தில் 

பல எரிகபாருள் ரடங்கரக்டள இறக்குவதற்கான வசதிகள் இருக்குை். இறக்குை் பகுதி எை்கைய் 

நீர ்அடைப்புக்கு எந்தகவாரு கசிடவயுை் ஏற்படுத்தாது வடிகட்ட வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது 

2.2.3.3.   எரிகபாருள் வாயு அடைப்பு 

RLNG கிடடத்தவுடன் எரிவாயு எரிகபாருள் விநிரயாக நிறுவனத்தால் ஆடல எல்டலக்கு RLNG 

வழங்கப்படுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. எரிவாயு விடசயாழியின் எரிவாயு சீரடைப்பு ைற்றுை் 

அளவீட்டு சறுக்குகளுக்கு வழங்கப்படுவதற்கு முன்னர ்பின்வருை் உபகரைங்கள் எரிகபாருள் வாயு 
முன் பரிகரிப்பு முடறயின் கீழ் ரசரக்்கப்படுை்.  

 

• சபோதுவோன அவெர நிறுத்தல் (ESD) செங்குத்து நோக் அவுட் டிரம்ஸுடன் எரிவோயு 

கண்டிஷனிங் ஸ்கிட் பரோமரிப்னப எளிதோக்க கதனவயற்ற உபகரணங்களுடன் வடிகட்டி-

பிரிப்போன்கள்.  

• எரிசபோருள் வோயு பனி புள்ளி ஹீட்டர்கள் கட்டுப்போட்டு வோல்வுகள், தனினமப்படுத்தும் 
வோல்வுகள், நிவோரண வோல்வுகள், பரகெோதனன வோல்வுகள், கருவிகள் கபோன்றவற்றுடன் 
எரிசபோருள்  

• வோயு அழுத்தத்னதக் குனறக்கும் நினலயம் (எல்னலயில் கினடக்கும் எரிவோயு விநிகயோக 

அழுத்தத்தின் அடிப்பனடயில்) அல்லது;  

• • ககஸ் பூஸ்டர் கம்ப்ரெர் ெறுக்கல் (எல்னலயில் கினடக்கும் வோயு விநிகயோக 

அழுத்தத்தின் அடிப்பனடயில்)  



 

Page | 37  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

•  எரிசபோருள் வோயு தளம்  

 

2.2.4. கழிவுநீர ்பரிகரிப்பு முடற 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி முடற மின் உற்பத்தி நிடலயத்துக்கான  PPA 
டககயழுத்திடுை் ரநரத்தில் இலங்டகயின் கபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களில் கூறப்பட்டுள்ளபடி 
சுற்றுசச்ூழல் ரதடவகடளப் பூரத்்தி கசய்வதற்காக கழிவுநீர ்பரிகரிப்பு முடற ரசரக்்கப்படுை். தள 
கழிவுநீர ் அடைப்பில் ைாசுபடுத்தப்பாத ைடழ, எை்கையுடன்  ைாசுபடுத்தப்பட்ட ைடழநீர ்
ரவறாக்கப்படுை். இந்த அடைப்பில் ஒரு கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயை் கபாருத்தப்பட்டிருக்குை், 

இது ைத்திய கை்காைிப்பு ரபசின் (சி.எை்.பி) ககாை்டிருக்குை், அங்கு பரிகரிக்கபட்டடவ 
ரசகரிக்கப்பட்டு க்டலுக்கு  விவிட ரசாதடன கசய்யப்படுை். எந்தகவாரு பரிகரிப்புை் 
ரதடவயில்லாத கழிவுநீர ்ரநரடியாக CMB க்கு அனுப்பப்படுை்.   

2.2.5.   மின்சாதன அடைப்பு 

மின் உற்பத்தி நிடலயங்கள் ஒத்திடசவான மின்பிறப்பாக்கிகளால் உருவாக்கப்படுை் மின்சக்திடய 
ரதசிய மின் இடைப்பு கட்டத்திற்து இடைக்குை் வடகயில் வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது, அரத 
ரநரத்தில் மின் நிடலய துடை அடைப்புகளின் கசயல்பாட்டிற்கு ரதடவயான மின்சாரத்டத 
பாதுகாப்பான, திறடையான ைற்றுை் நை்பகைான முடறயில் வழங்குகின்றன. ஒவ்கவாரு 
கஜனரரட்டருக்குை் ஒரு முக்கிய மின்ைாற்றி ரதசிய மின் இடைப்பு கட்டத்திற்து சக்திடய 
வழங்குை் வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த ஏற்பாட்டின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அை்சை் 
என்னகவன்றால், மின் இடைப்பு கட்டை் கிடடக்கவில்டல என்றால்,  அவசர டீசல் 
மின்பிறப்பாக்கிகள் மின் உற்பத்தி நிடலயதத்ிற்கு மின்சாரை் வழங்குவடத எடுத்துக் ககாள்ளுை் 
வடர. 
 
அரத ரநரத்தில் ஒரு அலகு மின்ைாற்றி ஆடல துடை மின் ரதடவகளுக்கு சக்திடய 
வழங்குகிறது.  

மின் அடைப்பில் நடுத்தர மின்னழுத்த (MV) ஆழித்கதாகுதி, குடறந்த மின்னழுத்த (LV) 
ஆழித்கதாகுதி, ரைாட்டார ் கட்டுப்பாட்டு டையங்கள் (MCC), ரபனல் ரபாரட்ுகள், டி.சி விநிரயாக 
அடைப்பு, யுபிஎஸ் உபகரைங்கள், விளக்குகள், மின்னல் பாதுகாப்பு அடைப்பு, தகவல் கதாடரப்ு 
அடைப்புகள் ைற்றுை் தடரவழி அடைப்பு ஆகியடவ அடங்குை். இலங்டகயின் கட்டக் குறியீட்டின் 
அளவுரகால்கடள பூரத்த்ி கசய்யுை் ரபாது, கதாடரப்ுடடய IEC, IEEE ைற்றுை் BS தரங்களுக்கு இைங்க 
இந்த அடைப்புகள் வடிவடைக்கப்படுை். 
 
உற்பத்தி மின்னழுத்தை் பிரதான மின்ைாற்றி மூலை் 220 கி.வி வடர அதிகரிக்கப்படுகிறதுடன் 
மின்சக்தி ஒரு நிலத்தடி ரகபிள் வழியாக CEB அடைப்புக்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஒவ்கவாரு அலகு 
டிரான்ஸ்பாரை்ருை் உற்பத்தி மின்னழுத்தத்திலிருந்து 6.6 ரக.வி.க்கு குடறவாக  இறங்குகிறது, இது 
நடுத்தர மின்னழுத்த சக்திடய வழங்குகிறது, இது மின்ரதக்கி விடசயியக்கக் குழாய்கள், நீர ்
விடசயியக்கக் குழாய்கள் ைற்றுை் குளிரூட்டுை் சுற்று விடசயியக்கக் குழாய்கள் ரபான்ற அதிக 
சுடைகடள ககாை்டுள்ளது. ஒவ்கவாரு நடுத்தர மின்னழுத்த பிரிவு சக்தி 415 வி பிரிவுகளுக்கு 
மூன்று 6.6 கி.வி முதல் 0.415 வி மின்ைாற்றிகள், அடவ குடறந்த மின்னழுத்த அடைப்புகளுக்கு 
சக்திடய அளிக்கின்றன. மின்சக்தி அளவீட்டுடன் இலங்டகயின்  மின்கட்டக் குறியீட்டட பூரத்்தி 
கசய்ய மின் அடைப்பு வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

ஆடல மின் அடைப்பின் முழு விவரங்களுக்கு பின்வருை் ஒற்டற வரி வடரபடத்டதப் பாரக்்கவுை். 
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உரு 3:  ஆடல மின் அடைப்பின் ஒற்டற வரி வடரபடை் 
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2.2.5.1.   சக்தி கவளிரயற்ற அடைப்பு 

மின்ைாற்றிகளிலிருந்து வருை் சக்தி நிலத்தடி ரகபிள்கள் மூலை் ககரவலபிட்டிய CEB  
மின்பரிைாற்றத்துக்கு அனுப்ப்படுை். இந்த 200 மீட்டர ் நிலத்தடி ரகபிள் மின் உற்பத்தி நிடலய 

வளாகத்திலுை்,  கட்டை் துடை மின்நிடலய வளாகத்திலுை் நிறுவப்படுை், ரைலுை் இது கபாது 
அல்லது மூன்றாை் தரப்பினருடன் தடலயிடாது. CEB GIS துடை மின்நிடலயத்டத ரைல்நிடல 220 

கி.வி  மின்கடத்துை் கை்பி டலன் வழியாக இடைக்கிறது.   இவற்றுக்குை் ரைலாக, 33 கி.வி 

விநிரயாக முடறடய இடைக்குை் இரை்டு மின்ைாற்றி ைற்றுை் துடை எல் (ரபாரட்் ஃபீடர)் உடன் 

ஒரு 220 கி.வி யுஜி ரகபிள் இடைப்பு ஆகியடவ உள்ளன, அடவ அடனத்துை் தற்ரபாதுள்ள (CEB) 

உள்கட்டடைப்பாகுை். 

 

2.2.5.2.   விநிரயாகிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு 

விநிரயாகிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு (DCS) முழு மின் நிடலயத்டதயுை் இயக்கவுை் 

கை்காைிக்கவுை் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆடல கசயல்பாட்டின் அதிகபட்ச தன்னியக்கத்திடன 

அனுைதிக்குை் வடகயில் DCS வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. பின்வருை் முக்கிய அடைப்புகள் DCS ஆல் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டு கை்காைிக்கப்படுகின்றன:  

• மின்சாரை் உள்ளக(வாயு  விடசயாழி & மின்பிறப்பாக்கி, நீராவி விடசயாழி & மின்பிறப்பாக்கி 

ைற்றுை் HRSG)  

• முழுடையான மின் அடைப்பு 

பின்வருை் அடைப்புகள் டி.சி.எஸ்ஸால் கை்காைிக்கப்படுகின்றன:  

 

 வடரயறுக்கப்பட்ட நீர ்ைற்றுை் ஊட்டுை் நீர ்அடைப்பு உள்ளிட்ட கூட்டு நீர ்அடைப்பு  

• எரிகபாருள் டகயாளுதல் அடைப்பு  

• குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்பு 

2.2.6.  சுகாதார பாதுகாப்பு ைற்றுை் பாதுகாவல் 

2.2.6.1.   சுகாதாரை், பாதுகாப்பு ைற்றுை் சுற்றாடல் தரநிடலகள் 

PPA டககயழுத்திடுை் ரததியில் நடடமுடறக்கு வருை் ரவடல கசய்யுை் இடை் சுகாதாரை் ைற்றுை் 
பாதுகாப்புத் தரங்கள் ைற்றுை் சுற்றாடல் தரநிடலகள் கதாடரப்ான, இலங்டகயின் 

கபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களுடன் இந்த மின் உற்பத்தி நிடலயை் கட்டப்பட்டு, நிறுவப்பட்டு, 

இயக்கப்பட்டு பராைரிக்கப்படுை். சுற்றாடல், சமூக ைற்றுை் சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு 

கதாடரப்ான IFC / உலக வங்கி வழிகாட்டுதல்களுை் கபாருந்துை் இடங்களில் பின்பற்றப்படுை். 

அடனத்து கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு நடவடிக்டககள் ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ைற்றுை் ISO 

45001:2018  ஆகியவற்றின் ரதடவகளுக்கு ஏற்ப நிரவ்கிக்கப்படுை்.  

 

 

2.2.6.2. பாதுகாப்பு அடைப்புகள் 

பாதுகாப்பான ஆடல கசயல்பாட்டட உறுதிப்படுத்த மின் நிடலய பாதுகாப்பு அடைப்பு 
பின்வருவனவற்டறக் ககாை்டிருக்குை் 
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தீ பாதுகாப்பு வசதிகள் 

முழு மின் உற்பத்தி நிடலயத்டதயுை் உள்ளடக்கிய முழுடையான தீ கை்டறிதல் ைற்றுை் 
பாதுகாப்பு அடைப்பு இருக்குை். ரதசிய தீ பாதுகாப்பு நிறுவனை் (NFPA) தரநிடல 850, “மின்சார 

உற்பத்தி ஆடலகள் ைற்றுை் உயர ்மின்னழுத்தத்திற்கான தீ பாதுகாப்புக்கான பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
பயிற்சி ரநரடி நடப்பு ைாற்றி நிடலயங்கள் ”ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய தரநிடலகள். தீயடைப்பு 

பாதுகாப்பு முடற தீயடைப்பு காப்பீட்டு அை்டரட்ரடட்ரக்ள் ைற்றுை் இலங்டகயின் தீயடைப்பு 
பாதுகாப்பு அதிகாரிகளின் இறுதி அனுைதிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுை். 

எரிகபாருள் களஞ்சியை் NFPA 30, “எரியக்கூடிய ைற்றுை் தகனைானக்கூடிய திரவக் குறியீடு” இன் படி 
வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டப்படுை். நீர ் வழங்கல், பல தீயடைப்பு விடசயியக்கக் குழாய்கள், 

விடசயியக்கக் குழாய்கள், கபாருத்துதல்கள், ஆதரவுகள், வால்வுகள், சுவிட்சுகள், கை்டறிதல் 
உபகரைங்கள், டைட்ரான்ட்கள், கை்காைிப்பு கருவிகள், குழல்கள், சமிக்டககள் ைற்றுை் சிறிய 
அடைப்பான்கள் ஆகியவற்டறக் ககாை்டு தீ பாதுகாப்பு அடைப்பு முழுடையாக வழங்கப்படுை். 

தீ அடைப்புக்காக அடைக்க நிடலயில்  குடறந்தபட்சை், நீர,் CO2, நுடர ைற்றுை் சிறிய எந்திரை் 
ஆகியடவ அடங்குை். தீ பாதுகாப்பு ைற்றுை் அடக்குமுடற அடைப்பில் ைாரலான் 

பயன்படுத்தப்பட  ைாட்டாது. 

நை்பகைான நீர ் ஆதாரத்டத ஒரு பிரத்ரயக நீர ் வழங்கல் குடறந்தபட்சை் 2 ைைிரநர 
விநிரயாகத்துடன் வழங்குை், இது முழு ரதடவடயயுை் பூரத்்தி கசய்யுை் திறன் ககாை்டதுடன் NFPA 

வழிகாட்டுதல்களின்படி நிரப்பக்கூடியது. கநருப்பு நீடர ரசமிக்க உருக்கு கதாட்டி கட்டப்படுை். 

கபாதுவான மின் அல்லது இயந்திர ரதால்விக்கு உட்பட்ட பல தீ விடசயியக்கக் குழாய்கள் 
வழங்கப்படுை், அடவ ஒவ்கவான்றுை் முழு ஓட்டத் ரதடவகடளப் பூரத்்தி கசய்யுை் திறன் 
ககாை்டதாக இருக்குை். ைனாவலு பைிநிறுதத்ை் கதாடங்கி பை்புகள் தானாகரவ இயங்குை் 

ைற்றுை் அடனத்து கட்டுப்பாடுகள் ைற்றுை் கதாடல எசச்ரிக்டக திறன் ஆகியடவ அடங்குை். தீ 

பிரதான அழுத்தத்டத பராைரிக்க ஒரு ஜாக்கி பை்ப் வழங்கப்படுை். 

எரிகபாருள் களஞ்சியை், எரிவாயு விடசயாழிகள், HRSG, நீராவி விடசயாழி, குளிரூட்டுை் ரகாபுரங்கள் 
ைற்றுை் படிநிடல மின்ைாற்றி பகுதி உள்ளிட்ட முக்கிய மின் கதாகுதிடயச ்சுற்றி ஒரு பிரதான தீ 
சுழலுை்கபாறி  அடைக்கப்படுை். மூரலாபாய ரீதியாக அடைந்துள்ள டைட்ராை்டுகள் கட்டுப்பாடு 

ைற்றுை் தனிடைப்படுதத்ுை் வால்வுகள், டைடர்ை்ட் குழாய் நிடலயங்கள் ைற்றுை் டைட்ரை்ட ்
இடைப்புகள் ரபான்றவற்றுடன் முழுடையானதாக வழங்கப்படுை்.  

 

2.2.7.   அழுத்தப்பட்ட காற்று அடைப்பு 

அழுத்தப்பட்ட காற்று அடைப்பின் முக்கிய கசயல்பாடு வால்வுகள் ைற்றுை் ஆடல பராைரிப்பு 
ரபான்ற நியூரைடிக் ஆக்சுரவஷன் அடைப்புகளுக்கு காற்டற பரிகரிப்புயளித்து 
விநிரயாகிப்பதாகுை். காற்று விநிரயாக கருவி அடைப்பு அடனத்து நியூரைடிக் வால்வுகடளயுை், 

மின் நிடலயத்தில் டவக்கப்பட்டுள்ள பல வடகயான கருவிகடளயுை் கசயல்படுத்துவதற்கு 
காற்டற வழங்குை். ரசடவ காற்று விநிரயாக அடைப்பு பராைரிப்பு பைிகளுக்கான சக்தி 

கருவிகளுக்கு காற்டற வழங்குை்.  

 

2.2.8.   கபாது மின் ஆடல வடிவடைப்பு 
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அடனத்து வடிவடைப்புகள், முடறகள், கதாழில்நுட்பங்கள் ைற்றுை் நுட்பங்கள் என்பன 
அதிநவீனதாக இருக்குை், ரைலுை் நவீன CCGT  மின் நிடலயத் துடறயின் சிறந்த 
நடடமுடறகளுக்கு ஏற்ப உலகத் தரை் வாய்ந்ததாக இருக்குை். வடிவடைப்பு முக்கியைான 

கூறுகளின் ரபாதுைான பைிநீக்கத்டத வழங்குை். மின் உற்பத்தி நிடலயை், மின் உற்பத்தி 

சாதனங்கள் ைற்றுை் ஆடல அடைப்புகளின் சைநிடல ஆகியடவ நிரூபிக்கப்பட்ட கதாழில்நுட்பை் 
ைற்றுை் உகந்த கசயல்திறன், பாதுகாப்பு, குடறந்த பராைரிப்பு கசலவுகள், அதிக கசயல்பாட்டு 
கநகிழ்வுத்தன்டை, அதிக நை்பகத்தன்டை ைற்றுை் அதிக கிடடக்குை் தன்டை ஆகியவற்றிற்காக 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

பூரத்்தி கசய்யப்பட்ட வசதியுடன் இருப்படவ; 

• நியாயைான சுடை, காைி அதிரவ்ு நிடலடைகளின் கீழ் ைற்றுை் நை்பத்தகுந்த சுடை ைற்றுை் 
தவறு ரசரக்்டககளின் கீழ் நை்பகைான கசயல்பாட்டின் திறன், கதாடக்க சுடைகள், நிடலயற்ற 
குறுகிய சுற்று ைற்றுை் உள் ைற்றுை் கவளிப்புற தவறு நிடலடைகள் ரபான்ற நிடலயற்ற 
நிகழ்வுகள் உட்பட்டடவ.  

• முழு தானியங்கி, நவீன CCGT மின் நிடலய நடடமுடறக்கு இைங்க இயல்பான 
கசயல்பாட்டிற்கு குடறந்தபட்ச இயக்குனர ் ஈடுபாடு ரதடவப்படுகிறது, அதற்ரகற்ப 
உபகரைங்கள் உற்பதத்ி பரிந்துடரகள் ைற்றுை் உலகத்தரை் வாய்ந்த கதாழில் சிறந்த 
நடடமுடறகள்.  

• விரவகைான பயன்பாட்டு நடடமுடறகளுக்கு ஏற்ப இந்த வசதி இயக்கப்படுை் ைற்றுை் 
பராைரிக்கப்படுை் என்ற அடிப்படடயில், 30 ஆை்டுகளுக்குை் ரைலாக அவற்றின் ரநாக்கை் 
ககாை்ட கசயல்பாடுகடளச ் கசய்ய வடிவடைக்கப்பட்ட, ககாள்முதல் கசய்யப்பட்ட ைற்றுை் 
கட்டடைக்கப்பட்ட கட்டடைப்புகள், ஆடல உபகரைங்கள் ைற்றுை் அடைப்புகளுடன் நீடித்தது. 

• எரியாத தீ-தீங்கு விடளவிக்குை் கபாருட்கடளப் பயன்படுத்துவதன் மூலமுை், அதிநவீன தீ 

கை்டறிதல் ைற்றுை் பாதுகாப்பு அடைப்புகடள வழங்குவதன் மூலமுை் குடறந்தபட்ச ஆபத்து 
ஏற்படுை் நடவடிக்டககளுக்கு வசதியாக வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டது.  

• இதற்கான ஏற்பாடுகளுடன் வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டது: உடல்நலை், கபாதுைக்கள், 

நிறுவனதத்ின்  

o ஊழியரக்ள் ைற்றுை் பாரட்வயாளரக்ளின் பாதுகாப்பு  

o வசதி கசாத்துக்களின் பாதுகாப்பு சுற்றுசச்ூழடலப் பாதுகாத்தல்  

• நவீனத்டத உருவாக்க அழகியல் கட்டடக்கடல அை்சங்கள், தடரஅழகுபடுத்தல் ஆகியவற்டற 
உள்ளடக்கியதாக வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது அதன் இயற்டக ைற்றுை் கலாசச்ார சூழலுடன் 
இைக்கைான ரதாற்றைளிக்குை். 

 

மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் அடனத்து பைிகளுை் பின்வருை் நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்ட 
தரநிடலகள் ைற்றுை் குறியீடுகளுக்கு ஏற்ப ரைற்ககாள்ளப்படுை்: 

 

ACI அகைரிக்கன் கான்கிரீட் நிறுவனை் 

AGMA அகைரிக்கன் கியர ்உற்பத்தியாளரக்ள் 

AISC அகைரிக்கன் ஸ்டீல் கட்டுைான நிறுவனை் 
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AISI அகைரிக்கன் இருை்பு ைற்றுை் உருக்கு நிறுவனை் 

ANSI அகைரிக்கன் ரநஷனல் ஸ்டாை்டரட்் இன்ஸ்டிடியூட ்

API அகைரிக்கன் கபட்ரராலியை் இன்ஸ்டிடியூட ்

ASA அகைரிக்கன் ஸ்டாை்டரட்்ஸ் அரசாசிரயஷன் 

ASCE அகைரிக்கன் சிவில் இன்ஜினியரஸ்் சங்கை் 

ASHRA

E 

அகைரிக்கன் ஹீட்டிங், குளிரப்தன ைற்றுை் ஏர ் கை்டிஷனிங் 
கபாறியாளரக்ள் சங்கை் 

ASME அகைரிக்கன் கைக்கானிக்கல் இன்ஜினியரஸ்் சங்கை் 

ASTM அகைரிக்கன் கடஸ்டிங் சங்கை் 

AWS அகைரிக்கன் கவல்டிங் கைட்டீரியல்ஸ் சங்கை் 

AFBMA எதிரப்்பு உராய்வு தாங்கி உற்பத்தியாளரக்ள் சங்கை் 

BS பிரிட்டிஷ் தரநிடலகள் 

CRSI கான்கிரீட் வலுவூட்டுை் உருக்கு நிறுவனை் 

EJMA விரிவாக்க கூட்டு உற்பத்தி சங்கை் 

HEI கவப்பப் பரிைாற்றி நிறுவனை் 

ICEA இன்சுரலட்டட் ரகபிள் கபாறியாளரக்ள் சங்கை் 
 

IEC சரவ்ரதச மின் கதாழில்நுட்ப ஆடையை் 
 

IEEE இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ைற்றுை் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரஸ்் 
 

ISA அகைரிக்கா உபகரை சங்கை் 

MBMA உரலாக கட்டிடை் உற்பதத்ியாளரக்ள் சங்கை் 

NFPA ரதசிய தீ பாதுகாப்பு சங்கை் 

PFI டபப் ஃரபப்ரிரகஷன் நிறுவனை் 

SSI சாரக்கட்டு ைற்றுை் ரஷாரிங் நிறுவனை் 

SSPC பாதுகாப்பு பூசச்ுகள் சங்கை் 

TEMA குழாய் பரிைாற்றி உற்பத்தியாளரக்ள் சங்கை் 

UPC சீரான பிளை்பிங் ரகாட் 

AISC அகைரிக்கன் ஸ்டீல் கட்டுைான நிறுவனை் 

ISO சரவ்ரதச தரநிரை்ய அடைப்பு 

IET இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இன்ஜினியரிங் கடக்னாலஜி 

அட்டவடை  9 : பின்பற்றப்பட்ட தரநிடலகள் மின் உற்பத்தி நிடலயை் 
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2.2.9.  அபிவிருத்தி கட்ட  நடவடிக்டககள் ைற்றுை் கசயற்திட்ட ரநர அட்டவடை 

இந்த கசயற்திட்டை் பின்வருை் இரை்டு கட்டங்களில் உருவாக்கப்படுை்.  

• திறந்த சுழற்சி கசயல்பாடு  

• ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி கசயல்பாடு 

கசயற்திடட் டைல்கற்களின் சாராை்சை் பின்வருைாறு 

டைல்கல் திட்டமிடப்பட்ட ரததி 

மின் ககாள்முதல் ஒப்பந்தத்தில் 
டககயழுத்திடுவது 

நிலுடவயில் 

EIA அனுைதி 19 ஜீடல 2021 இருந்து  இன் 2021 முடிவு 

திறந்த சுழற்சி வைிக கசயல்பாட்டு ரததி 
(COD) 

PPA டககயாப்பமிடப்பட்டதிலிருந்து 21 
ைாதங்கள் 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி வைிக 
கசயல்பாட்டு ரததி (COD) 

டககயாப்பமிடட்தில் இருந்து 33 
ைாதங்கள் 

அட்டவடை 10 முக்கிய கசயற்திட்ட டைல்கற்கள் 

திறந்த சுழற்சி கசயல்பாட்டு கட்டை் 

பின்வருை் உபகரைங்கள் திறந்த சுழற்சி கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டத்தில் நிறுவப்பட்டு 
இயக்கப்படுை்.  

• துடைகளுடன் மின்பிறப்பாக்கி (GTG) உள்ளிட்ட கைவி டியூட்டி ரகஸ் விடசயாழி  

• டபபாஸ் ஸ்ரடக்  

• எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டியில், குழாய் பிடையை் ைற்றுை் எரிகபாருள் சுத்திகரிப்பு முடற 

 • நீர ் சுத்திகரிப்பு முடற G ஜி.டி.ஜி உதவியாளரக்ளுக்கான குளிரூட்டுை் முடற விடசயாழி 

கதாடரப்ான பகுதிகள் GTG க்கான கட்டக் குறியீட்டிற்கு இைங்க 220 ரக.வி.  ரசடவ நீர ்அடைப்பு 

 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி கசயல்பாட்டு கட்டை் 

 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டத்தில் பின்வருை் உபகரைங்கள் 
நிறுவப்பட்டு இயக்கப்படுை்.  

• HRSG ஸ்ரடக்குடன் கவப்ப மீட்பு நீராவி மின்பிறப்பாக்கிகள் (HRSG கள்). 

•  துடைகளுடன் மின்பிறப்பாக்கி (STG) உள்ளிட்ட நீராவி விடசயாழி.  

• STG க்கான கட்டை் குறியீட்டிற்கு இைங்க 220 ரக.வி. கநகிழ்வான கசயல்பாடு, கதாடக்க 

ைற்றுை் பைிநிறுத்தை் வழங்குை் கபாருத்தைான டபபாஸ் அடைப்புகள் உள்ளிட்ட 

•  டபபாஸ் அடைப்புகள் உள்ளிட்ட  நீராவி, ஊடட்ல் நீர ்ைற்றுை் மின்ரதக்கி அடைப்புகள்;  

• HRSG கடள முன்கூட்டிரய சூடாக்க ககாதிகலன், டீயரரடட்ர ் ைற்றுை் பை்புகள் அடங்கிய 
துடை நீராவி அடைப்பு;  

• உட்ககாள்ளுை் ைற்றுை் கவளிரயற்றுை் தடங்கள், திடரகள், பை்புகள் குளிரூட்டுை் 
ரகாபுரங்கள் ைற்றுை் துடைப் கபாருட்களுடன் நீர ்அடைப்டபச ்சுற்றுவது; 

• எச.்ஆர.்எஸ்.ஜி ைற்றுை் குளிரூட்டுை் நீருக்கான இரசாயை வீக்க முடறகள் 

• ரகாபுரக் குளிரூட்டலுக்கான குரளாரிரனஷன் ஆடல; Re தடலகீழ் சவ்வூடுபரவல் 
கதாழில்நுட்பத்துடன் உப்புநீக்குை் ஆடல 

• நீராவி நீர ்சுழற்சி கதாடரப்ான தீயடைப்பு ைற்றுை் கை்டறிதல் அடைப்புகள்; 
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2.3. கட்டுைான நடவடிக்டககள் 

 

மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் கட்டுைானை் பின்வருை் முதன்டை நடவடிக்டககடளக் 
ககாை்டிருக்குை்: 

• நிலை் தயாரித்தல் ைற்றுை் தளரவடல 

• திறந்த அகழ்வு 

• துடளயிடல் 

• அடித்தளங்கள்  
 

o இயந்திரை் ைற்றுை் கட்டடைப்பு அடித்தளங்கள் 
o கட்டிட அடித்தளங்கள் 
o நீர ்அடைப்பு ரபசின்கள் ைற்றுை் அடித்தள சுற்றுக்கள் 
o  எரிகபாருள் கதாட்டி பை்டை அடித்தளங்கள் 
o குழாய் பாடத ஆதரவு 

 

• முன் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கடள அடைத்தல் 

• கனரக உபகரைங்கள் ரபாக்குவரத்து பாடதடய உருவாக்குதல் 

• கடல் நீர ்உட்ககாள்ளுை் இடத்திலிருந்து மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்கு குழாய் இடுதல் 

•  கடல் படுக்டகயில் குழாய் இடுதல்  ஆடல ைற்றுை் இயந்திரங்கடள நிறுவுதல்  
ககாதிகலன்கள் ைற்றுை் அடுக்கு அடைத்தல் எரிகபாருள் கதாட்டிகடள நிறுவுதல் 

• உள் ரகபிளிங் 

• உள் குழாய் தீ கை்டறிதல் ைற்றுை் பாதுகாப்பு அடைப்டப நிறுவுதல்  

• ஏர ் கை்டிஷனிங் ைற்றுை் காற்ரறாட்டை் அடைப்பு  உள் வடிகால் அடைப்டப 
உருவாக்குதல்  

• உள் வீதிகடள நிரை்ாைித்தல் 

• ஃகபன்சிங் 

• ஆடையிடுதல் ைற்றுை் ரசாதடன 

 

2.3.1. நிலை் தயாரிக்குை் நடவடிக்டககள் பற்றிய விவரங்கள் 

கசயற்திட்டத் தளை் மீட்கடடுக்கப்பட்ட நிலை், எனரவ விரிவான காைி தயாரிப்பு ரதடவயில்டல. 

இருப்பினுை், ரதடவக்ரகற்ப காைிடய உயரத்்த கூடுதல் ைை் நிரப்புதல் கசய்யப்படுை். 

நிரப்புவதற்குத் ரதடவயான ைை்டை கை்பாைா ைாவட்டத்திலிருந்ரத லாரிகள் மூலை் தளத்திற்கு 
ககாை்டு கசல்ல முடியுை் ைற்றுை் ரதடவயான உருக்கு உருடளகள், கசை்ைறி கால் உருடளகள் 
ரபான்ற கனைான இயந்திரங்களுடன்கலக்டக அடடயலாை். 

2.3.2.   ரைற்பரப்பு வடிகால் முகாடைத்துவை் கசயற்திட்டை் 

ரைற்பரப்பு நீர ் முகாடைத்துவை் கதாடரப்ாக வடிவடைப்பு ைற்றுை் கட்டுைானத்தின் அடனத்து 
கூறுகளிலுை் நிடலயான வடிகால் முகாடைத்துவை் அடைப்பின் ககாள்டககள் இடைக்கப்படுை். 

ரைற்பரப்பு வடிகால் முகாடைத்துவை் திட்டத்தில் ைை் அரிப்டப நிரவ்கித்தல், அருகிலுள்ள நீர ்
நிடலகளுக்கு ைை் ைற்றுை் பிற ைாசுபடுத்திகடளத் தடுப்பது, ரைற்பரப்பு நீரஓ்ட்டடதக் குடறத்தல் 
ைற்றுை் சுற்றாடலுக்கு தற்கசயலான கசிடவத ்தடுப்பது ரபான்றடவ அடங்குை். 

அடனத்து நிரந்தர ைற்றுை் தற்காலிக வடிகால் கட்டுப்பாடுகள் ைற்றுை் வை்டல் தைிப்பு 
நடவடிக்டககள் ஆகியவற்றின் வடிவடைப்பு காைிப்பரப்பு, அடிப்படட புவியியல், தாவர வடககள், 

நீரவ்ழங்கல் ைற்றுை் இலகுவில் பாதிக்கப்படுை் பகுதிகள் ரபான்ற உைரத்ிறன் ஏற்பிகளின் 
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அடைவிடை்  ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ககாள்ளப்படுை். EIA ஆய்வு ைற்றுை் சுற்றாடல் 

முகாடைத்துவ  திட்டை் பரிந்துடரத்தபடி கட்டுைான காலத்தில் அதிகபட்ச சுற்றாடல் பாதுகாப்டப 
அடடவதற்கு வடிவடைப்பு , கதாழில்நுட்ப வழிகாட்டுதடலயுை் பரிசீலிக்குை். 

. 

2.3.3. கட்டுைானப் கபாருட்களின் ரதடவ, ஆதாரை் ைற்றுை் ரபாக்குவரத்து 

கபாருள் ரதடவயான 
அளவு.   

மூலை் ரபாக்குவரதத்ு 

 

நிலை் நிரப்புவதற்கான 
ைை் 

Tbc உள்ளூரில்  

சிகைன்ட ் Tbc உள்ளூர ்உற்பத்தியாளரக்ள்  

ைைல் Tbc இலங்டக காைி மீட்பு 
கூடட்ுத்தாபனை் 

 

ககாங்கிறீட் கல் Tbc அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரிகள்  

கருங்கல் Tbc அங்கீகரிக்கப்பட்ட குவாரிகள்         வீதி வழியாக சக்கர        

லாரிகள்  

கசங்கற்கள  Tbc உள்ளூர ்உற்பத்தியாளரக்ள்  

உருக்கு வலுவூட்டல் 
பாரக்ள் 

Tbc உள்ளூர ்உற்பத்தியாளரக்ள்  

உருக்கு தகடுகள் Tbc இறக்குைதி  

உருக்கு Tbc இறக்குைதி  

உடறத ்தாள்கள் Tbc இறக்குைதி  

ககாங்கிறீட் கலடவ Tbc உள்ளூர ்ஆடல  

அட்டவடை 11: கட்டுைான கபாருட்கள், மூலை் ைற்றுை் ரபாக்குவரத்து  

கடற்கடர நிறுவல்களின் வடிவடைப்பு ைற்றுை் கட்டுைான விவரங்கள் 

கட்டடைப்பு தன்டை வடக அளவு. மீட்டரக்ளில் அளவு 

L W H  

எரிகபாருள் எை்கைய் 
சுத்திகரிப்பு ஆடல 

கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 16.3 9.6 4.8 

கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு ஆடல கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 8.4 5.9 4.8 

தீ நீர ்பை்ப் நிடலய கட்டிடை் கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 13.7 11.0 4.8 

துடை ககாதிகலன் கடட்ிடை் கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 15.0 14 4.8 

எரிவாயு இறுதி ஹீட்டர ்ைற்றுை் 
ஸ்ரடக் 

ஆதரவு குழாய் 
அடுக்கு  

முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 16 9.5 4.8 

நீராவி விடசயாழி ைை்டபை் ஆதரவு குழாய் 
அடுக்கு  

முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 51.5 26.8 20 

நிரவ்ாகை் / கடட்ுப்பாடட்ு 
கட்டிடை் 

கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 24.8 15.8 11.5 

எரிவாயு விடசயாழி ைை்டபை் கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 48 14.4 25 

GT மின்பிறப்பாக்கி உடற கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 37 13.8 10 

மின் கடட்ுப்பாடட்ு டையை் GT கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 15.7 7.2 4.8 

எரிவாயு பாடட்ில் களஞ்சியை் கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 12.2 2.4 5 

பைிைடன கட்டிடை் கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 24 12.5 4.5 

கருப்பு கதாடக்க 
மின்பிறப்பாக்கி 

கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்படட்து  

1 18.6 12 4.5 

நீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலய 
கட்டிடை் 

கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 40.0 13.7 4.5 

கலப்பு படுக்டக அலகு கட்டிடை் முன்னரர 1 11.2 6.1 5 
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தயாரிக்கப்பட்டது  

அமுக்கி அடற கட்டிடை் முன்னரர 
தயாரிக்கப்பட்டது  

1 14.0 9.0 4.5 

அட்டவடை 12 மின் உற்பத்தி நிடலய கட்டடைப்புகள் 

 

2.3.4. திறந்த அகழ்வு 

ரைரலாட்டைான அஸ்திவாரங்கள் ைற்றுை் ரபசின்களுக்கு, திறந்த அகழ்வு தற்காலிக சவள் மூலை் 
பயன்படுத்தப்படுை். அகழ்வுகடள உலராைல்  டவக்க ரதடவயான இடங்களில் நீரப்்பாசனை் 

ரைற்ககாள்ளப்படுை். ஆழைான அஸ்திவாரங்களுக்கு குவியலானது ரபாதுைான கிடடைட்ட ஆதரவு 

குவியலுடன் பயன்படுத்தப்படுை். EIA இன் ஒரு பகுதியாக ைை் விசாரடைகள் 

ரைற்ககாள்ளப்படுகின்றன ைற்றுை் உதர்தசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலயத்தின் அஸ்திவாரங்கடள 
ஆதரிக்குை் வடகயில்  வடிவடைக்கப்படுை் 

 

 

2.3.5.   அத்திவோரங்கள் 

கனரக ைற்றுை் அதிரவகைாக சுழலுை் இயந்திரங்களால் ைாறுை் ைற்றுை் நிடலயான சுடைகடள 
கருத்தில் ககாை்டு அடித்தளங்கள் வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளன. எரிவாயு விடசயாழி, நீராவி 

விடசயாழி, மின்பிறப்பாக்கிகள், HRSG கள், குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் ைற்றுை் மின்சாரை் நிடலய 
கட்டிடங்கள் ஆகி கட்டடைப்புகள் / இயந்திரங்கள், அடவ அஸ்திவாரங்களில் குறிப்பிடத்தக்க 

ஏற்றத்டத வழங்குை். ஏடனய அடனத்து கட்டடைப்புகளுை் ஒப்பீட்டளவில் சிறியடவ என்பதனால் 

அஸ்திவாரங்களில் சுடை குடறந்த அளடவக் ககாை்டுள்ளது. 

அத்திவார வடிவடைப்புகள் BS 8004 தரத்திற்கு இடசவாக இருக்குை். பயன்படுத்தப்படுை் அடனத்து 

கட்டடைப்பு உருக்கு BS 4360 தரத்திற்கு உறுதிப்படுத்தப்படுை். BS 12 உடன் இைக்கைான சாதாரை 

ரபாரட்்ரலை்ட் சிகைன்ட் அஸ்திவாரங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுை். கடல் நீருடன் கதாடரப்ு 

ககாள்ளுை் கான்கிரீட்டிற்குை், கபரிய அளவிலான கான்கிரீட்டிற்குை், ரபாரட்்ரலை்ட் ஈ சாை்பல் 
சிகைன்ட் கபாருத்தைானதாக பயன்படுத்தப்படுை். 

முன்-வாரப்்பு வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் குவியல்கள் பயன்பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு 

பயன்படுத்தப்படுை். குவியலின் விட்டை் ரதடவக்ரகற்ப ைாறுபட்ட வடிவைாக 600 மிமீ -900 மிமீ 

இருக்கலாை்.  

2.3.6.  முன் கட்டப்பட்ட அனமப்புக்கனள நிறுவுதல் 

கட்டிடங்கள் உருக்கு கட்டடைப்பு சவ்வுகள் ைற்றுை் உடறப்பூசச்ுடன் தயாரிக்கப்படுை். கட்டடைப்பு 

உருக்கு BS4320 உடன் ஒத்துப்ரபாகிறது. உரலாக கூடர ைற்றுை் உடறப்பூசச்ு, கபாதுவாக 

தடிைனான கால்வல்லாய் தாள் ைற்றுை் கை்ைாடியிடழ கை்பளி காப்பு ஆகியவற்டறக் ககாை்ட 
ஒற்டற அல்லது இரட்டட ரதால் கட்டுைானத்டதக் ககாை்டிருக்குை். விடசயாழி ைற்றுை் 

மின்பிறப்பாக்கி கட்டிடங்கள் ஒலிப்பதிவு கசய்யப்படுை் 

2.3.7. உபகரணங்கள் நிறுத்துதல் 

உபகரைங்கடள நிறுவுவது ரபாதுைான சுடை திறன் ககாை்ட கிரரன்களின் ரசடவகடளப் 
பயன்படுத்துை். இருப்பினுை், கனைான உபகரைங்கள் டகயாளப்பட்டு டைட்ராலிக் 

அடைப்புகளால் டவக்கப்படுை், ரைலுை் அடவ அந்தந்த அஸ்திவாரங்களுக்குச ்கசல்லப்படுை்.  
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2.3.8.   எரிசபோருள் தோங்கிகனள நிறுவுதல்  

எரிகபாருள் எை்கைய் கதாட்டிகள் அஸ்திவாரங்களில் ஆதரிக்கப்படுை். துல்லியைாக 

உருட்டப்பட்ட உருக்கு தாள்கடள ஒன்றாக கவல்டிங் கசய்வதன் மூலை் கதாட்டிகள் தளத்தில் 
அடைக்கப்படுை். எரிகபாருள் எை்கைய் கதாட்டி சுற்றளவு சாயப்பட்டடற சுவரால் 

சூழப்பட்டிருக்குை், இது கதாட்டிகளில் இருந்து எை்கைய் நிரை்பி வழிகின்றால் அல்லது 
எரிகபாருடளக் கட்டுப்படுத்துை். கட்டுக்குள் இருக்குை் கதாகுதி மிகப்கபரிய கதாட்டி அளவின் 

110% ஆக இருக்குை். நீராடப்பட்ட பகுதியின் உள் தளை் எை்கைடயத் தக்கடவக்க ஏற்றதாக 

இருக்குை். HDPE ைைல் நிரப்புதல் ைற்றுை் பாதுகாப்பிற்காக கநாறுக்குதல் ைற்றுை் கதாட்டிகளுக்கு 

ரவடல அணுகடல அனுைதிப்பதன் மூலை் மூடப்பட்டுள்ளது.  

 

2.3.9.   உள்ளக ககபிளிங் 

அடனத்து உள் ரகபிள்களுை் நிலத்தடியில் புடதக்கப்படுை் அல்லது ரகபிள் தட்டுகளில் 
டவக்கப்படுை்.  

2.3.10.   உள்ளக வடிகோல் அனமப்பின் கட்டுமோனம் 

உள் வடிகால் அடைப்பு பின்வருவனவற்டற வழங்குகிறது;  

• ரைற்பரப்பு வடிந்து வருை் நீர ் 

• கழிவுநீர ்

 • எை்கைய் நீர ் 

• டகத்கதாழில் கழிவு நீர ்

ரைற்பரப்பு வடிந்து வருை் நீர ் அடைப்பு பராைரிப்பிற்காக ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட ஒரு திறந்த 
வடிகால் தடைாக இருக்குை். சுய சுத்திகரிப்பு ரவகத்டத அடடய சாய்வு வடிவடைக்கப்படுை். 

நிலத்தடி வசதிகள் காரைைாக ஈரப்்பு ஓட்டத்டத வழங்குவதற்கான நடடமுடற வழிகள் இல்லாத 
இடங்களில் அல்லது கவளிரயற்றத்திற்கு வடிகால் மிகவுை் ஆழைாக ைாறுை் இடங்களில் ைட்டுரை 
பை் வழங்கப்படுை். கவளிரயற்றத்திற்கு முன் வை்டல்  கபாறிகடள நிறுவ ரவை்டுை்.  

.   

2.3.11.   கட்டுமோன சதோடர ்

சுற்றாடல் அை்சங்கள் கதாடரப்ாக கசயற்திட்ட ரநாக்கங்கடள பூரத்்தி கசய்ய கட்டுைான 
கசயல்முடறகள் முன்கூட்டிரய திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. முதன்டை கசயற்திட்டத்தின் அடிப்படடயில் 

விரிவான கட்டுைானத ் திட்டை் தயாரிக்கப்படுள்ளது. கட்டுைான நடவடிக்டககள் 

வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன ைற்றுை் அடவ முடறயாக ஒரு ரவடல முறிவு கட்டடைப்பில் (WBS) 

கட்டடைக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றாடல் தாக்ககடளக் குடறப்பதற்கான நடவடிக்டககள் ைற்றுை் 

கசயல்பாடுகளுக்கு கதாடரப்ுகள் குறித்து உரிய கவனை் கசலுத்துவதன் மூலை் அடனத்து 
நடவடிக்டககளுை் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. EIA பரிந்துடரத்தபடி தாக்கங்கடளத் தைிக்குை் 

கபாருட்டு அதிக சுற்றாடல் தாக்ககடளக் ககாை்ட நடவடிக்டககடள அடடயாளை் காை சிறப்பு 
கவனை் கசலுத்தப்படுகிறது.  

2,3,13   குழோய்கனள பதித்தல் முனறகள் 
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மின் உற்பத்தி நிடலயை் உள்ரளயுை் (தளத்திற்குள்) ைற்றுை் கவளிரயயுை் பலவிதைான 

குழாய்கடளக் ககாை்டிருக்குை். அவற்றின் அளவு, கபாருள் ைற்றுை் கட்டுைானை் கசயல்பாட்டிற்கு 

ஏற்ப ைாறுபடுை். முக்கியைாக சை்பந்தப்பட்ட குழாய் வடககளில் கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 

கவளிரயற்றுை் குழாய், குளிரூட்டுை் நீர ் குழாய், நீராவி ைற்றுை் மின்ரதக்கி குழாய் பதித்தல், 

நீராக்கப்பட்ட நீர ்குழாய், எரிகபாருள் குழாய் ைற்றுை் எை்கைய் கழிவு நீர ்ைற்றுை் ககாதிகலன் 
குழாய் வீசுை். தளத்தின் உள் குழாய் அடனதத்ு குழாய் ரரக்குகள் வழியாக அனுப்பப்படுை், அடவ 

நிடலயான அடித்தள ரவடலகளில் ஆதரிக்கப்படுை். ைை்ைின் நிடல நிரை்யிக்கப்பட்டால் 

அடித்தளை் தூை்களில் கட்டப்படுை். 

கடல் கடரயில் இருந்து சுைார ் 250 மீ கதாடலவில் அடைந்துள்ள கடல் நீர ்பை்ப் நிடலய வடர 
கடல் நீர ் குழாய் பதித்தல், இது HDPE மூலை் தயாரிக்கப்பட்டு, தற்ரபாதுள்ள பிரத்ரயக குழாய் 
வழியில் புடதக்கப்படுை். 

கடல் நீர ் பை்ப் ைவுஸிலிருந்து கடலுக்கு கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய் 
ஆகியடவ கான்கிரீட் எடடகடளப் பயன்படுத்தி கடற்பரப்பில் அடைக்கப்படுை். குழாய்கள் 

கபாருத்தைானதாக கான்கிரீட் அல்லது அதிக அடரத்்தி ககாை்ட பாலி எத்திலீன் (HDPE) ஆக 

இருக்குை்.  

2.3.14   உள்கட்டடைப்பு  அபிவிருத்தி 

தள அணுகல் வீதி 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  350 கைகாவாட் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்தின் கட்டுைானப் 
பைிகளில் உள்ள சவால்களில் ஒன்றாக, ககாழுை்பு துடறமுகத்திலிருந்து 15 கி.மீ கதாடலவில் 

உள்ள ககராவலபிட்டியில் உள்ள இடத்திற்கு கனரக சரக்குகடள ககாை்டு கசல்வது 
காைப்படுகின்றது. இயந்திரங்கடள ககாை்டு கசல்வது கனரக சரக்கு ைற்றுை் இலகுவான 

சரக்குகடள ககாை்டு கசல்வடத உள்ளடக்குை். அதிக ரபாக்குவரத்து எடடயுடன் சரக்கு 332 டன் 

எரிவாயு விடசயாழி இருக்குை். குறிப்பிடத்தக்க ரபாக்குவரத்து எடடயுள்ள ைற்ற கனரக 

உபகரைங்கள் எரிவாயு விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி (328 டன்), நீராவி விடசயாழி (175 டன்) 

ைற்றுை் நீராவி விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி (221 டன்) ஆகுை். 

 

கபோக்குவரத்து முனற 

ககரவலப்பிட்டியில் உள்ள கசயற்திட்ட இடத்திற்கு 120 டன் வடர கனரக சரக்குகடள ககாை்டு 
கசல்வது பல அசச்ு டைட்ராலிக் டிகரய்லரக்ளுடன் இருக்குை். 120 டன்களுக்கு ரைல் இருக்குை் 

சரக்கு ககாழுை்பு துடறமுகத்திலிருந்து ரநரடியாக ைாமில்டன் கால்வாயுடன் உள்ள கால்வாய் 
வீதி / ைை்டலா-ைுனுபிட்டி வீதிக்கு அனுப்பப்படுை். ைாற்றாக,  டிரகாவிடா மீன்வள 

துடறமுத்திற்கு கனரக சரக்குகடள ககாை்டு கசல்லுை், அங்கு துடறமு படகுதுடறயில் 
ைல்டியாக்ஸில் டிகரய்லர ் டவக்கப்படுை். டிகரய்லருக்கு சரக்குகடள ைாற்றிய பிறகு, அது 

கால்வாய் வீதி வழியாக தளத்திற்கு பயைிக்குை். 

னைட்ரோலிக் டிசரய்லருக்கோன கபோக்குவரத்து போனத 

ககாழுை்பு துடறமுகதத்ிலிருந்து ககரவலப்பிட்டியில் உள்ள இடத்திற்கு களனி பாலை் வழியாக 
ரபாக்குவரத்து பாடத உள்ளது. வீதிகளின் நிடல நன்றாக உள்ளது. கபலியரகாடாவில் உள்ள 

களனி பாலத்தின் ரபாக்குவரத்து குறிப்பிட்டபடி பல அசச்ு டைட்ராலிக் டிகரய்லரக்ளால் 
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கசய்யப்படுை். கல்கவட்டுகடள வலுப்படுத்துதல், ரைற்பரப்புகடள ரைை்படுத்துதல் ைற்றுை் பிற 

தற்காலிக நடவடிக்டககடள ரைற்ககாள்வதன் மூலை் ரபாக்குவரத்துக்குத் ரதடவயான வீதிகள் 
விரிவான வழித்தட கைக்ககடுப்புக்குப் பின்னர ் கனரக சரக்குப் ரபாக்குவரத்திற்கு ஏற்றவாறு 
ரதடவயான தரங்களுக்கு கசயற்திட்ட ஆதரவாளரால் ரைற்ககாள்ளப்படுை். உத்ரதசிக்கப்பட்ட  

பாடதயின் காைி உரிடைடய தற்ரபாது வீதி அபிவிருத்தி சடப (RDA) டவத்திருக்கிறது. 

அடனத்து ரபாக்குவரத்துை் RDA ைற்றுை் பிற கதாடரப்ுடடய அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிடைந்து 
ரைற்ககாள்ளப்படுை்.   

சகோள்கலன் கபோக்குவரத்து 

120 டன்களுக்கு ரைல் சரக்கு ககாழுை்பு துடறமுகத்திலிருந்து ரநரடியாக ஒரு காைிப்பரப்டபப் 
பயன்படுத்தி காைிப்பகுதிக்கு ககாை்டு கசல்லப்படுை். சரக்குக் கப்பலின் உள் கிரரன் 

பயன்படுத்தி சரக்கு கப்பலில் இருந்து ரநரடியாக இறக்கப்படுை். 

விருப்பம் 1 

ககாழுை்பு துடறமுகதத்ிலிருந்து தற்காலிக படகுதுடற வடர கனரக சரக்குகடள ககாை்டு 
கசல்லுை், இது ைட்டக்குளி பாலத்தில் கட்டப்படுை், களனி ஆற்றில் வழியாக நுடழகிறது. 

படகுதுடறயில் டவக்கப்பட்டுள்ள ைல்டி ஆக்சில் டிகரய்லரில் சரக்கு இறக்கப்படுை், இது கால்வாய் 
வீதி வழியாக தளத்திற்கு சரக்குகடள ககாை்டு கசல்லுை். 

விருப்பம் 2 

 

டிக்ரகாவிடா மீன்வள துடறமுை், அங்கு துடறமு படகுதுடறயில் ைல்டியாக்ஸில் டிகரய்லர ்
டவக்கப்படுை். டிகரய்லருக்கு சரக்குகடள ைாற்றிய பிறகு, அது கால்வாய் வீதி வழியாக 

தளத்திற்கு பயைிக்குை். 
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உரு 7 : கனரக இயந்திர ரபாக்குவரத்து பாடத 
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2.3.15  கட்டுமோன கழிவு முகோனமத்துவம் அனமப்பு / திட்டம் 

EIA இன் பரிந்துடரகளின்படி கட்டுைான நடவடிக்டககள் காரைைாக உருவாகுை் கழிவுகடள 
நிரவ்கிப்பதற்காக ஒரு கழிவு முகாடைத்துவை் திட்டை் (SWMP) கசயற்திட்ட வாழ்க்டக சுழற்சி 

முழுவதுை் கசயல்படுதத்ப்படுை். கழிவு முகாடைத்துக்கு அரப்்பைிக்கப்பட்ட பைியாளரக்ள் 

நியமிக்கப்படுவாரக்ள், அவற்றின் பாத்திரங்களில் SWMP இன் படி கழிவுகடள அடடயாளை் 
காை்பது ைற்றுை் கழிவு இடங்கடள நிரவ்கிப்பது ஆகியடவ கழிவுகடள பிரிப்படத 
உறுதிகசய்தல், தளத்திலிருந்து கழிவுகடள அகற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகடள கசய்தல், 

கபாருத்தைான பயிற்சிடய ஏற்பாடு கசய்தல் (கருவிப்கபட்டி ரபசச்ுக்கள் உட்பட ) ைற்றுை் கழிவுப் 

பரிைாற்றை் கதாடரப்ான ஆவைங்களின் பராைரிப்பு. கழிவு முகாடைத்துவை் கசயற்திட்டத்டத 

கசயல்படுத்துை்ரபாது ைத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசடபயின் கழிவு சட்டை் கை்டிப்பாக 
பின்பற்றப்படுை். கழிவு முடறகளுக்கு ஏற்ப கழிவு முகாடைத்துவை் விருப்பங்கள் ைதிப்பீடு 

கசய்யப்பட்டு அடடயாளை் காைப்படுை் 

 

கழிவு வரினெமுனற  

தவிர்த்தல் 

• முதலில் கழிவுகடள உற்பத்தி கசய்வடதத் தவிரத்்தல் •  

குடறப்பது 

கழிவுகடள குடறப்பது என்பது கழிவு வரிடசக்கு மிக முக்கியைான புள்ளியாகுை். மூலத்தால் 

கழிவு உற்பத்திடயக் குடறக்க சுற்றாடல் முகாடைத்துவை் திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்படுை். 

குடறப்பு அதன் மூலத்தில் முதலில் கழிவுப்கபாருட்களின் உற்பத்திடயக் குடறக்கிறது.  

 

 மறுபயன்போடு  

கழிவுகடள மீை்டுை் பயன்படுத்துவது அடுத்த மிகவுை் விருை்பத்தக்க விருப்பைாக கருதப்படுை். 

எந்தகவாரு கசயல்பாடுை், கழிவு இல்லாத கபாருட்கள் அல்லது கபாருட்கள் அடவ ரநாக்கை் 
ககாை்ட அரத ரநாக்கத்திற்காக மீை்டுை் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ைறுபயன்பாட்டு 

கசயல்முடற சரிபாரப்்பு, சுத்தை் கசய்தல், சரிகசய்தல் ைற்றுை் / அல்லது புதுப்பித்தல், முழு 

கபாருட்கள் அல்லது உதிரி பாகங்கள் ஆகியவற்டறக் ககாை்டிருக்குை்.  

மறுசுழற்சி  

கழிவுகடள ைறுசுழற்சி கசய்வது முன்னுரிடையின் அடுத்த கட்டைாக இருக்குை். 

பயன்படுத்தப்பட்ட, மீை்டுை் பயன்படுத்தப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்படாத கபாருட்களாக 
கழிவுகள் பிரிக்கப்பட ரவை்டுை். ைறுசுழற்சி என்பது ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய கபாருட்கடள 

மூலப்கபாருளாக வரிடசப்படுத்தி கசயலாக்குவதிலுை், ைறுசுழற்சி கசய்யப்பட்ட 
மூலப்கபாருட்கடள புதிய தயாரிப்புகளாக ைறு உற்பத்தி கசய்வதிலுை் அடங்குை். 

கழிவகற்றல் 

 ஒரு கபாறுப்பான வழியில் எஞ்சியவற்டற அப்புறப்படுத்தப்படுை். 

தள சூழல் 

தள கழிவுகடள டவக்க கதாழிலாளரக்ள் கழிவுத் கதாட்டிகடளப் பயன்படுத்த 
அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள். கழிவுத் கதாட்டிகள் கவவ்ரவறு கழிவு வடககளாக பிரிக்கப்படுகின்றன. 
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கழிவுத் கதாட்டியில் கழிவுகடள டவப்பதற்கு முன் சரியான கழிவுத் கதாட்டிடய அடடயாளை் 
காை அடவ வை்ை-குறியிடப்பட்டுள்ளன ரவடல. நாட்களின் முடிவில், கதாழிலாளரக்ள் அந்தந்த 

ரவடல இடங்களில் ரவடலகளிலிருந்து உருவாக்கப்படுை் அடனத்து ஸ்கிராப்புகடளயுை் 
ரசரசதனக்கவுை், அந்த கழிவுப்கபாருட்கடளப் பிரிக்கவுை், பிரிக்கப்பட்ட கழிவுப்கபாருட்கடளத் 
தனித்தனியாக தளத்தில் உள்ள கழிவுகடள ரசகரிக்குை் இடங்களுக்கு அப்புறப்படுத்தவுை் 
அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள். 

கதாழிலாளரக்ள் எப்ரபாதுரை ரவடல கசய்யுை் இடங்கடள குப்டபகளுை் இல்லாைல் இருக்குை்படி 
அறிவுறுத்தப்படுவாரக்ள். கட்டுைான கட்டத்தில் சுகாதார வசதிகடள வழங்குை்ரபாது உருவாகுை் 

அடனத்து திரவக் கழிவுகளுை் கபாருத்தைான முடறயில் வடிவடைக்கப்பட்ட கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு 
முடற மூலை் அகற்றப்படுை். 

 

2.4 கசயல்பாட்டு நடவடிக்டககள் 

முக்கிய கசயல்பாட்டு நடவடிக்டககள் / நடடமுடறகள் 

PPA படி ரதசிய மின்சார ரதடவக்கு ஏற்ப 24 ைைி ரநர அடிப்படடயில் CEB அனுப்புை் 
அறிவுறுத்தலின் படி இந்த ஆடல இயக்கப்படுை். உபகரைங்கள் தயாரிக்குை் ைற்றுை் சுகாதார, 

சுற்றாடல் ைற்றுை் பாதுகாப்பு சட்டங்களால் குறிப்பிடப்பட்ட பாதுகாப்பான கசயல்பாட்டு 
வரை்புகளுக்குள் இந்த ஆடல இயக்கப்படுை். 

மின் உற்பத்தி ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய துடை உபகரைங்களின் சரியான கசயல்பாடு ைற்றுை் 
கசயல்திறடன உறுதி கசய்வதற்காக உற்பத்தியாளரக்ளால் குறிப்பிடப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் படி 
அவ்வப்ரபாது பராைரிப்பு கசய்யப்படுை். இது ஆடலயின் கதாடரச்ச்ியான சுற்றாடல் 

கசயல்திறடன உறுதி கசய்யுை். 

 ஆை்டுக்கு  100% சதவீதை் இயக்க ரநரங்களுக்கான CEB ைாதிரி NDC 40% 80% NDC 20% 60% NDC 10% 0% 

NDC 30%  

 

 ஆை்டுக்கு சதவீத CEB இயக்கத்திற்கான 
ைாதிரி 

100% NDC 40% 

80% NDC 20% 

60% NDC 10% 

0% NDC 30% 

அட்டவடை 13 : ைைிரநர இயக்க ரநரங்களுக்கான CEB ைாதிரி 

 

2.4.1 திரவ எரிசபோருள் / RLNG வழங்கல் அனமப்பு 

வரத்்தக கசயல்பாட்டின் கதாடக்கத்திலிருந்து திரவ எரிகபாருள் ைற்றுை் RLNG ஆகியவற்டற 
எரிக்க  அனுைதிக்குை் வடகயில் உள்கட்டடைப்புடன் மின் உற்பத்தி நிடலயை் கட்டப்படுை். 3 வது 

ஆை்டு கசயல்பாட்டிற்குப் பிறகு ஆடல எல்டலயில் RLNG கிடடக்குை் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

2.4.1.1 திரவ எரிசபோருள் னகயோளுதல் அனமப்பு 

திரவ எரிகபாருடள டகயாளுதல் அடைப்பு எரிகபாருள் எை்கைய் களஞ்சியை் ைற்றுை் பகிரத்ல் 
அடைப்பு ஆகியவற்டறக் ககாை்டிருக்குை். 
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ககரவலபிட்டி CPC முடனயத்திலிருந்து பிரத்ரயக குழாய் வழியாக கபறப்பட்ட டீசல் எரிகபாருள் 
தளத்தில்  உள்ள களஞ்சிய கதாட்டிகளில் ரசமிக்கப்படுை். CPC முடனயத்திலிருந்து எரிகபாருடள 

ைாற்றுவரதாடு ைட்டுைல்லாைல், இந்த ஆடல வீதி தாங்கிகளிடமிருந்து எரிகபாருடளப் கபறுை் 
திறன் ககாை்டது. குழாய் இடைப்பின் பராைரிப்பு நடவடிக்டககள் ைற்றுை் அல்லது முடனயை் 

அல்லது CPCக்கு காரைைான பிற கசயல்பாட்டு காரைங்கள் காரைைாக CPC முடனயத்திலிருந்து 
எரிகபாருள் அடைப்பின் கசயலிழப்பு இருக்குை்ரபாது வீதி தாங்கிகள் பயன்படுத்தப்படுை். 

CPCயிலிருந்து கபறப்படட் எரிகபாருள் சுத்திகரிப்பு அளிக்கப்பட்டு, சுத்திகரிக்கப்பட்ட எை்கைய் 
களஞ்சியை் கதாட்டிகளுக்கு ைாற்றப்படுவதற்கு முன்பு, களஞ்சிய கதாட்டிகளில் ரசமிக்கப்படுை். 

அதன்பிறகு சுத்திகரிக்கப்பட்ட எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டியில் இருந்து எரிகபாருள் 

எரிகபாருளுக்காக எரிவாயு விடசயாழிக்கு ைாற்றப்படுை். 
திரவ எரிகபாருள் எை்கைய் அடைப்பு பின்வருவனவற்டறக் ககாை்டிருக்குை்;  

 

• சுத்திகரிப்பு அளிக்கப்படாத டீசல் எரிகபாருடள ரசமிப்பதற்காக API  650 க்கு 
உறுதிப்படுத்தப்பட்டு வடிவடைக்கப்பட்ட  4000 மீ 3 உருக்கு 3 தாங்கிகள்  

• டீசல் எரிகபாருடள ரசமிப்பதற்காக API  650 ஐ உறுதிகசய்து கட்டடைக்கப்பட்ட  1500 மீ 3  
உருக்கு தாங்கி  

• பரிைாற்ற பை்ப் அலகுகள்.  

• டீசல் எரிகபாருள் சுத்திகரிப்புக்கான டையவிலக்கு பிரிப்பான்கள்  

• AS குழாய் ைற்றுை் வால்வுகள் வடிவடைக்கப்பட்ட ைற்றுை் கட்டப்பட்ட கூட்டை் ASME B31.1 
பவர ்டபப்பிங் குறியீடு. 

திரவ எரிகபாருள் அடைப்பு சாதனங்களின் விவரங்களுக்கு பிரிவு 2.2.3.1 ஐப் பாரக்்கவுை் 

திரவ எரிசபோருள் சுத்திகரிப்பு முனற 

திரவ எரிகபாருள் டையவிலக்கு பிரிப்பால் சுத்தை் கசய்யப்படுை். பிரிக்குை் முடற இலவச நீரின் 

அளடவ அகற்றுை் அல்லது குடறக்குை். இந்த சுத்திகரிப்பு கசயல்முடறயிலிருந்து எழுை் 

பிரிக்கப்படட் எை்கைய் நீர ்ைற்றுை் சகதி ரைலதிக சுத்திகரிப்புக்காக கவளிரயறுை் சுத்திகரிப்பு 
நிடலயத்திற்கு ைாற்றப்படுை். சுத்திகரிப்புயளிக்கப்பட்ட எரிகபாருள் களஞ்சியை் தாங்கியில் 1,500 

மீ 3 திறன் ககாை்ட 24 ைைிரநர கசயல்பாடட்ிற்கு ரபாதுைானதாக இருக்குை். 

திரவ எரிசபோருள் பகிர்தல் அனமப்பு 

இரை்டு திரவ எரிகபாருள் பகிரத்ல் விடசயியக்கக் குழாய்கள்  வழங்கப்படுகின்றன, 

ஒவ்கவான்றுை் எரிவாயு விடசயாழியின் எரிகபாருள் ரதடவடய வழங்குவதற்காக. இந்த 

உள்ளடைவில், எரிவாயு விடசயாழி கசயல்பாடட்ில் இருக்குை்ரபாது ஒரு பை்ப் கசயல்படுை், 

ைற்கறான்று காத்திருப்புடன் இருக்குை். விடசயியக்கக் குழாய்கள் அவற்றின் கபாதுவான 

உறிஞ்சுை் தடலப்பில் சிை்ப்ளக்ஸ் ஸ்ட்டரனரக்ளுடன் வழங்கப்படுை். திரவ எரிகபாருள் 

அடைப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுை் குழாய் காரப்ன் உருக்கு ஆகுை் 

 

2.4.1.2 எரிசபோருள் வோயு அனமப்பு 

RLNG கிடடத்தவுடன் எரிவாயு எரிகபாருள் விநிரயாக நிறுவனத்தால் ஆடல எல்டலக்கு RLNG 
வழங்கப்படுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. எரிகபாருள் வாயு விநிரயாக அடைப்பின் 

கசயல்பாடு, எரிகபாருள் வாயு அளவு ஓட்டத்டத அளவிடுவது, ைற்றுை் எரிகபாருள் வாயுடவ 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

எரிவாயு விடசயாழியின் ரதடவயான அளவுருக்களுக்கு நிடலநிறுதத்ுவது. ஆன்-டசட் எரிவாயு 

களஞ்சியை் இருக்காது. எரிகபாருள் எரிவாயு அடைப்பு உபகரைங்களின் விவரங்களுக்கு பிரிவு 

2.2.3.2 ஐப் பாரக்்கவுை்   

  

2.4.1.3  நிறுத்தல் சவன்ட் வோல்வு 

 

எரிகபாருள் வாயு விநிரயாக அடைப்பிலிருந்து எரிவாயு விடசயாழிடய தனிடைப்படுத்த ஒரு 
ரைாட்டார ் இயக்கப்படுை் தனிடைப்படுத்துை் வால்வு ைற்றுை் ரைாட்டார ் இயக்கப்படுை் கவன்ட் 
வால்வு இறுதி வடிகட்டியின் கீழ்ரநாக்கி நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

 

அடைப்பின் இந்த பகுதிடய கவளிரயற்றுவதற்கு தனிடைப்படுத்துை் வால்வு மூடப்பட்டு பின்னர ்
கவன்ட் வால்வு திறக்கப்படுகிறது. இரை்டு வால்வுகள் DCS ஆல் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. 

கவன்ட் வால்வு குழாய் கிடளயின் கீழ்ரநாக்கி குழாய் பதிக்குை் கபாருள் கசயற்திட்ட 
ஆதரவாளரால் வழங்கப்பட்ட உருக்கு ஆகுை்.  

2.4.2 மின் உற்பத்தி 

2.4.2.1 ஒவ்சவோரு அலகு நிறுவப்பட்ட திறன் (நிகர ெோர்பு திறனின் 100%) 

RLNG சுட்ட சுழற்சி மின் உற்பத்தி நிடலயை் 350 MW 

டிஸ்டிரலட் ஆயில் எரிக்கப்பட்ட ஒருங்கிடைந்த 
சுழற்சி மின் நிடலய கசயல்பாடு 

312 MW 

அட்டவடை 7: Installed capacity of RLNG & DO தகன Combined Cycle செயல்போடு 

2.4.2.2 பயன்படுத்தப்படும் எரிசபோருளின் அளவு 

 

டீசல் கசயல்பாட்டில் ஆை்டு சராசரி 
எரிகபாருள் பயன்பாடு 

RLNG கசயல்பாட்டில் ஆை்டு சராசரி 
எரிகபாருள் பயன்பாடு 

10,196,456 GJ 13,169139 GJ 

232,318,452 kg 243,622,799 kg 

*HHV of 43,890 kJ/kg   *HHV of 54,055 kJ/kg 

அட்டவடை 8:  பயன்படுத்தப்பட்ட எரிகபாருளின் அளவு 

 

2.4.2.3 மின் உற்பத்தி முனற 

எரிவாயு விடசயாழி 

எரிவாயு விடசயாழி எரிகபாருள் கநகிழ்வானதாக வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் அதன் 
ஃபிளாஷ் ரபக் ஃப்ரீ டைப்ரிட் பரன்ருடன் கபாருத்தப்பட்டுள்ளது, இது டீசல் ைற்றுை் RLNG 
இரை்டிலுை் இயந்திரதட்த இயக்க அனுைதிக்கிறது. எரிவாயு விடசயாழி கசயல்பாட்டின் ரபாது 

வாயுக்குை் எை்கைய்க்குை் இடடயில் தடடயின்றி ைாறக்கூடியது. 

 

மின்பிறப்போக்கிகள் 

நீராவி விடசயாழி ைற்றுை் எரிவாயு விடசயாழி ஆகியடவ ஒவ்கவான்றுை் அதிநவீன TEWAC 

(முற்றிலுை் மூடப்பட்ட நீர ் முதல் வளி குளிரூட்டப்பட்டடவ) வடக மின்பிறப்பாக்கிகளுடன் 

இடைக்கப்படுகின்றன. மின்பிறப்பாக்கியின் முக்கிய கூறுகள் (ஸ்ரடட்டர ் ைற்றுை் ரராட்டார,் 

எக்டஸட்டர,் தாங்கு உருடளகள்) சறுக்கி, ஒரு முழுடையான கூடியிருந்த அலகு என ககாை்டு 

வரப்படுகின்றன. இந்த அலகுகள் விடசயாழியின் இயந்திர ஆற்றடல மின் சக்தியாக ைாற்ற 
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அந்தந்த விடசயாழிகளுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. இரை்டு மின்பிறப்பாக்கிகளுை் புகழ்கபற்ற 

உற்பத்தியாளரக்ளால் வடிவடைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன. 

எரிவோயு வினெயோழி மின்பிறப்போக்கி 

ரகஸ் டரட்பன் ஒரு ஒத்திடசவான மின்பிறப்பாக்கியுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது, இது IEC 60034 
இன் படி வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. மின் உற்பதத்ிக்கு கூடுதலாக, எரிவாயு விடசயாழி 

மின்பிறப்பாக்கி கியர ்ரவகத்டதத் திருப்புவதில் இருந்து ஆரை்ப அதிரக்வை் ைாற்றி மூலை் 

ஆரை்பத்திற்கான ஆரை்ப ரைாட்டராக கசயல்படுகிறது. 
நிடலயான மின்னழுத்தை்  20 kV 

ைதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தை் 20 kV ± 5 % 

ைதிப்பிடப்பட்ட அதிரக்வை் 50 Hz 

அதிரக்வை் வரை்பு 49.5 Hz -50.5 Hz 

ைதிப்பிடப்பட்ட நடப்பு 302 MVA 

ைதிப்பிடப்பட்ட கவளியீடு 8718 A 

ைதிப்பிடப்பட்ட சக்தி காரைி 0.8 

ைதிப்பிடப்பட்ட ரவகை் 3000 rpm 

இன்சுரலஷன் வகுப்பு 
ரராட்டார ்ைற்றுை் ஸ்ரடட்டர ்

F 

கவப்பநிடல உயரவ்ு  வகுப்பு B க்கு விஞ்சாது  
இருக்க ரவை்டுை் 

உற்சாகை் நிடலயான 

அட்டவடை 9: எரிவாயு விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி கசயல்திறன் 

 

சவப்ப மீட்பு நீரோவி மின்பிறப்போக்கி 

கவப்ப மீட்பு நீராவி மின்பிறப்பாக்கி (HRSG) என்பது குளிரந்்த உடற வடிவடைப்பாகுை், இது நீர ் / 

நீராவிடய அதன் மிதைான சக்திகளால் கசங்குத்து திடசயில் நீர ்குழாய் மூட்டடகளில் (கவப்பப் 

பரிைாற்றிகள்) கசங்குத்து திடசயில் கவளிரயற்றுை் ரபாது கவளிரயற்ற வாயு கிடடைட்ட 

திடசயில் பாய்கிறது. எனரவ HRSG வடிவடைப்பு ஒரு கிடடைட்ட HRSG என 

வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அலகு என்பது மீை்டுை் சூடாக்கப்படாத ஒரு மூன்று அழுத்தை் (உயர ்

அழுத்தை், இடடநிடல அழுத்தை் ைற்றுை் குடறந்த அழுத்தை்) ஆகுை். எச.்ஆர.்எஸ்.ஜி அலகு 

முன்னரர தயாரிக்கப்பட்டு ஆன்டசட்டில் கூடியது. அடனதத்ு கவப்பப் பரிைாற்றங்கள் உள்ளிட்ட 

அழுத்த பாகங்கள் கதாழிற்சாடல கடட புடனயப்பட்டடவ. HRSG ஒரு டபபாஸ் ஸ்ரடக் ைற்றுை் 

டடவரட்்டர ் டை்பருக்கு முன்னால் இடைக்கப்பட்டுள்ளது, இது எரிவாயு விடசயாழியின் 
கவளிரயற்ற வாயு டிஃப்பியூசருடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. டடவரட்்டர ் டை்பர ் HRSG க்கு 

பாய்வதற்கு பதிலாக டபபாஸ் டை்பர ்வழியாக கவளிரயற்றத்டத திடசதிருப்ப அனுைதிக்கிறது, 

இது ரதடவப்பட்டால் எரிவாயு விடசயாழியின் திறந்த சுழற்சி கசயல்பாட்டட அனுைதிக்கிறது.  

 

HRSG கபாது ஏற்பாடு ைற்றுை் கசயல்திறன் விவரக்குறிப்பு 

வாயு ஓட்டை் பாடத கிடட ைட்ட ம்l 

நீராவி ஓட்ட பாடத கசங்குத்து 

துடை துப்பாக்கி சூடு இல்டல 

அழுத்தை் நிடலகளின் 
எை்ைிக்டக 

3 (உயர ் அழுத்தை் / இடடநிடல அழுத்தை் / 
குடறந்த அழுத்தை்) 

உமிழ்வு கை்காைிப்பு கதாடரச்ச்ியான உமிழ்வு கை்காைிப்பு 

டபபாஸ் அடைப்பு திறந்த சுழற்சி கசயல்பாட்டிற்கான டை்பருடன் 
டபபாஸ் ஸ்ரடக் 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

HRSG ஸ்ரடக் 

அடுக்கின் உயரை் 60m 

அடுக்கின் விட்டை் 6.7 m 

டபபாஸ் ஸ்ரடக் 

அடுக்கின் உயரை் 58m 

அடுக்கின் விட்டை் 6.7 m 

அட்டவடை 10: HRSG கபாது ஏற்பாடு ைற்றுை் கசயல்திறன் 

 
நீரோவி வினெயோழி 

 நீராவி டரட்பன் நீராவி சுழற்சிக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது ஒரு புகழ்கபற்ற உற்பத்தியால் 
வடிவடைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்படுகிறது. இது வடிவடைப்பில் உள்ளது ைற்றுை் ஒரு பீப்பாய் வடக 

IP/LP  சிலிை்டர ்ைற்றுை் ஒரு ரநரான ஓட்டை் IP/LP  சிலிை்டர ்மின்ரதக்கியில் அசச்ாக 
கவளிரயறுை். விடசயாழி நீராவி விடசயாழியின் தனித்தனி தை்டுகளுடன் கூடிய 

ஒருங்கிடைந்த கலடவ வடிவடைப்டபக் ககாை்டுள்ளது. 

நீரோவி வினெயோழி மின்பிறப்போக்கி  

நீராவி விடசயாழி ஒரு ஒத்திடசவான மின்பிறப்பாக்கியுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளது, இது IEC 60034 

தரத்தின்படி வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. 
நிடலயான மின்னழுத்தை்  15.75 kV 

ைதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தை் 15.75 kV ± 5 % 

ைதிப்பிடப்பட்ட அதிரக்வை் 50Hz 

அதிரக்வை் வரை்பு 49.5 Hz -50.5 Hz 

ைதிப்பிடப்பட்ட கவளியீடு 171 MVA 

ைதிப்பிடப்பட்ட நடப்பு 6268 A 

ைதிப்பிடப்பட்ட சக்தி காரைி 0.8 

ைதிப்பிடப்பட்ட ரவகை் 3000 rpm 

இன்சுரலஷன் வகுப்பு 
ரராட்டார ்ைற்றுை் ஸ்ரடட்டர ்

F 

கவப்பநிடல உயரவ்ு  வகுப்பு B க்கு 
விஞ்சாது  இருக்க 
ரவை்டுை் 

உற்சாகை் நிடலயான 

 

HRSG 

புடகரபாக்கி 
புடகரபாக்கி 
உயரை் 

    50 m 

புடகரபாக்கி 
விட்டை் 

6.7 m 

புடகரபாக்கி 

புடகரபாக்கி 
உயரை் 

45 m 

புடகரபாக்கி 
விட்டை் 

6.7 m 

 

அட்டவடை 11 :  நீராவி விடசயாழி மின்பிறப்பாக்கி கசயல்திறன் 

 

2.4.3 புதிய நீர் வழங்கல் முனற 

2.4.3.1 செயற்திட்டத்தோல் பயன்படுத்தப்பட கவண்டிய மூல, உட்சகோள்ளும் புள்ளி, தரம்  

 1500 மீ 3 / திறன் ககாை்ட 2 பை்புகள் (1 ரவடல ைற்றுை் 1 காத்திருப்பு) கசயற்திட்டத்தால் 

பயன்படுத்தப்பட ரவை்டிய மூல, உட்ககாள்ளுை் புள்ளி, தரை் ைற்றுை் அளவு குளிரூட்டுை் 
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ரகாபுரத்திற்குை், முன் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திற்குை் கடல் நீடர வழங்க ரபாதுைான அளவிலான 
குழாய் ைற்றுை் கட்டுப்பாட்டு நிடலயத்துடன் பை்ப் ைவுஸில் நிறுவப்படுை். . கடல் நீர ்

உட்ககாள்ளலில் இருந்து 1255 மீ 3 / ைைிரநரை் எடுக்கப்படுை், இதில் 1154 மீ 3 / ைைிரநரை் 
குளிரூட்டுை் ரகாபுரதத்ிற்கு வழங்கப்படுை், ரைலுை் 101 மீ 3 / ைைிரநரை் முன்கூட்டிரய சுத்திகரிப்பு 
ஆடல வழியாக உப்புநீக்கை் ைற்றுை் நீக்குதல் ஆடலகளுக்கு வழங்கப்படுை். கசயல்முடறயின் 

திட்டவட்டைான பாரட்வக்கு நீர ்இருப்பு வடரபடத்டதப் பாரக்்கவுை்.  

புதிய நீர ் ஆதாரை் கடல் நீர ் உட்ககாள்ளலில் இருந்து கடல் நீடர கபறுவது (சுத்திகரிக்கப்பட்ட) 

ககாை்டுள்ளது. சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர ் முதன்டையாக நீராவி சுழற்சிக்கான ஒப்படன நீருக்காக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக, சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர ்தாவர அளவிலான கசயல்பாடு ைற்றுை் 

பராைரிப்பு ரதடவகளுக்கு ைனித பயன்பாட்டிற்கான குடிநீர ் தரைான நீர,் தீ பாதுகாப்பு ைற்றுை் 
ரசடவ பயன்பாட்டிற்கு பயன்படுத்தப்படுை். கைாத்த குடிநீர ்ரதடவ 10 மீ 3 / ைைிரநரை் ைற்றுை் 

கைாத்த நீராடப்பட்ட நீர ்ரதடவ 20 மீ 3 / ைைி. சுத்திகரிக்கப்பட்ட கடல் நீடரத் தவிர, நிலத்தடி நீர ்

உள்ளிட்ட ரவறு எந்த நீர ்ஆதாரங்களுை் ஆடலயில் பயன்படுத்தப்படாது.  

2.4.3.2 களஞ்சியம் வெதி  

600 மீ 3 தாங்கியில் உப்புநூக்கப்பட்ட  நீர ் ரசமிக்கப்படுை். இவற்றுக்குை்  ரைலாக, குடிநீடர 

தீயடைப்பு நீராகவுை் ரசடவ ரநாக்கங்களுக்காகவுை் 1500 மீ 3 தாங்கியில் ரசமிக்கப்படுை்.  

2.4.3.3 உப்புநீக்கம் ஆனல உள்ளிட்ட சுத்திகரிப்பு  ஆனலயின் விளக்கம் 

ஆடலயின் நீர ் சுத்திகரிப்பு முடற முக்கியைாக பின்வருை் உபகரைங்கள் ைற்றுை் 
அடைப்புகடளக் ககாை்டுள்ளது;  

• முன்-சுத்திகரிப்பு ஆடல  

• ைறுதடல ஆஸ்ரைாசிஸ் / உப்புநீக்கை்  

• டிமினரடலரசஷன் ஆடல 

 

கதளிவுபடுத்துை் ைற்றுை் விடரவான ஈரப்்பு வடிப்பான்களில் கடல் நீர ்முன் சுத்திகரிக்கப்படுை். 

ஆடல கசயல்பாட்டின் ரதடவகடளப் பூரத்்தி கசய்வதற்காக வடிகட்டப்பட்ட நீர ்வடிகட்டப்பட்ட நீர ்
ரதக்கதத்ில் ரசமிக்கப்படுை். 

முன்கூட்டிகய  சுத்திகரிப்பு ஆனல 

  கடல் நீர ்பை்ப் ைவுஸிலிருந்து கதளிவுபடுத்தப்பட்ட நீர ்முன் சுத்திகரிப்பு முடறக்கு 
கசலுத்தப்படுை். 

முன்கூட்டிரய சுத்திகரிப்பு ஆடல பின்வருவனவற்டறக் ககாை்டுள்ளது;  

• கதளிவுபடுத்தல் அடைப்பு 

o ஃப்ளாஷ் மிக்சர ் 

o ரசற்றுதன்டைப்பு  

o குழாய் படிவு 

o ரகாகுலை்ட் ைற்றுை் ரசற்றுதன்டைப்பு ரடாசிங் சிஸ்டை்  

 

• வடிகட்டுதல் அடைப்பு 

o இரட்டட மீடியா வடிகட்டி  

o அல்ட்ரா-வடிகட்டுதல் அடைப்பு  

o அமிலை், எதிரப்்பு அளவிடுதல் ைற்றுை் ரசாடியை் கைட்டாபிசல்டபட்  

மறுதனல ஆஸ்கமோசிஸ் உப்புநீக்கம் 

வடிகட்டப்பட்ட கடல் நீரின் உப்புநீக்கை் ைறுதடல (RO) ஆடல மூலை் கசய்யப்படுகிறது. RO 

ஆடலக்கான ஊட்டை் வடிகட்டப்பட்ட நீர ்சை்பிலிருந்து வழங்கப்படுை் கடல் நீடர வடிகட்டுை். கடல் 
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நீர ் இரை்டு கட்டங்களாக நீக்கப்பட்டு, டிமினரடலரசஷன் ஆடலக்கு பைைதிப்பிழப்புக்கு 
ஊட்டைளிக்கப்படுை்.  

 

டிமினரடலரசஷன் ஆடல 

பைைதிப்பிழப்பு அலகு இரை்டு (2) PLC  அடிப்படடயிலான டிமினரடலரசஷன் ஸ்ட்ரீை்கடளக் 

ககாை்டிருக்குை். டி.எை் ஆடலயில் மீளுருவாக்கை் வசதிகள், ரசாயன களஞ்சியை் ைற்றுை் 

டகயாளுதல் உபகரைங்கள், நீர ்களஞ்சியை் தாங்கி ைற்றுை் கழிவு நடுநிடலப்படுத்துை் வசதிகள் 
உள்ளன. இந்த அடைப்பில் கைாத்த இரசாயன களஞ்சியை் தாங்கிகள் ைற்றுை் கைாத்த இரசாயன 

அளவீட்டு விடசயியக்கக் குழாய்கள் இருக்குை். கைினி தானியங்கி கசயல்பாட்டிற்காக 

வடிவடைக்கப்படுை். ககாதிகலன் தை்ைீடர உருவாக்குவதற்கு ஏற்ற வடகயில் கடத்துத்திறடன 

ரைலுை் குடறப்பதற்காக கலப்பு படுக்டக பரிைாற்றி ஊடாக இறுதியாக கடந்து கசல்லுை். 

கலப்பு படுக்டக இருை்பு பரிைாற்றிகளிலிருந்து கவளிரயறுை் நீரின் இறுதி தரை் பின்வருைாறு: 

கடத்துத்திறன்  <0.1 டைக்ரரா சீகைன்ஸ் 

சிலிக்கா  <0.01 ppm 

pH   7.0 +/- 0.2 

கடினத்தன்டை -  NIL 

 

2.4.3.4 முடறடையில் ரசரக்்கப்பட்ட இரசாயனங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

 

Place இரசாயை விளக்கை் இரசாயை வடக 

முன் 
சுத்திகரிப்பு 

அலுமினியை் டைட்ராக்ஸி குரளாடரடு  60 - 100 % ரகாகுலை்ட் 

பாலி அக்ரிலாடைடு Flocculent 

குரளாரின் 70% DMF Cleaner 

RO ரசாடியை் கைட்டாபிசல்டபட ் RO 

ஆன்டிஸ்ரகலை்ட் 

ஆக்ஸிஜரனற்ற ஆரக்ரனாபாஸ்ரபாரனட்டுகள் RO 

ஆன்டிஸ்ரகலை்ட் 

5- குரளாரரா -2- கைத்தில்-4- ஐரசாதியாரசாலின் -3-

one  1- 5% , கைக்னீசியை் உப்பு  Salt 1 - 5% 

பரயாடசடு 

ரசாடியை் ரடாகடசில்கபன் கசன்சுல்ரபாரனட்  30- 

60% 

RO கிளனீர ்

அை்ரைானியை் சிட்ரரட் EDTA 30-60% RO கிளனீர ்

அை்ரைானியை் சிட்ரரட ் RO கிளனீர ்

2,2- கடட்ராரசாடியை் -3- 
டநட்ரிரலாபிரராபிரயானடைடு  10 - < 20 , 

பாஸ்ரபாரிக் அமிலை் 0.1 - < 0.25 

Biocide 

PC 40 RO கிளனீர ்

DM ஆடல ரசாடியை் டைட்ராக்டசடு MB Rege. 

டைட்ரராகுரளாரிக் ஆசிட் MB Rege. 

அட்டவடை 12: புதிய நீர ்விநிரயாக அடைப்பில்ரசரக்்கப்பட்டுள்ள இரசாயனங்கள் 
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2.4.3.5 ஆடலயில் நீர ்டகயிருப்பு 

 
உரு 4:  நினலய ெமநினலனயக் கோட்டும் திட்ட வனரபடம் 

உப்பு நீக்குை் ஆடலகளிலிருந்து கசறிவூட்டப்படட் கடரசடல கவளிரயற்றுை் முடற ைற்றுை் 
கவளிரயற்றுை் புள்ளிகள்  

71 மீ 3 / ைைிரநரை் நீர ் சுத்திகரிப்பு கசயல்முடறயிலிருந்து நடுநிடலயான குழிக்கு 
அனுப்பப்படுகிறது, பின்னர ்ைத்திய கை்காைிப்பு ரபசினுக்கு (CMB) அனுப்பப்படுகிறது. CMB இல் 

ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ் CMB இன் நீரின் தரை் கை்காைிக்கப்பட்டு ரதடவயான தரங்கடள பூரத்்தி 
கசய்வடத உறுதிகசய்த பிறகு கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுகிறது. 

கவளிரயற்ற கசயல்முடற திட்டத்திற்கு நீர ்இருப்பு வடரபடத்டதப் பாரக்்கவுை். 

கைாத்த கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கடலுக்கு கவளிரயறுதல் ஆகியடவ பின்வருைாறு.  
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உட்ககாள்ளுை் வீதை் கவளிவிடலுக்கு கவளிரயற்ற 
வீதை் 

1,255m3/hr - at 100% சுடை 963 m3/hr  - at 100% சுடை 

1,095 m3/hr – at 80% சுடை 838 m3/hr – at 80% சுடை 

941 m3/hr – at 60% சுடை 719 m3/hr – at 60% சுடை 

 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட மின் உற்பத்தி சுடை சுயவிவரை் ைற்றுை் கைிக்கப்பட்ட சுடை 
சுயவிவரத்தின் அடிப்படடயில் ஆை்டு கைாத்த கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்ற 
விகிதங்கள் ஆகியடவ பின்வருைாறு 

கைிக்கப்பட்ட சுடை சுயவிவரை்  சராசரி வருடாந்த உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்ற        

                                            விகிதங்கள் 

சுடை % ஆை்டுக்கு 
%% 

  சராசரி ஆை்டு 
உட்ககாள்ளல் வீதை் 

815 m3/hr 

100% 40%   சராசரி ஆை்டு 
கவளிரயற்ற வீதை் 

624 m3/hr 

80% 20%     

60% 10%     

 

 

 

2.4.4 குளிரூட்டுை் நீர ்வழங்கல் ைற்றுை் அகற்றல் அடைப்பு 

2.4.4.1 குளிரூட்டுை் நீர ்உட்ககாள்ளல், விநிரயாக ைற்றுை் கவளிவிடல் அடைப்பு  

100% ஆடல சுடையில் கைாத்த கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் 1255 மீ 3 / ைைி ஆகுை், இதில் 1154 மீ 3 / 

ைைி குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்திற்கு கசலுத்தப்படுகிறது. குளிரூட்டுை் நீரில் கசலுத்தப்படுை் கடல் 

நீரில் சுைார ் 266 மீ 3 / ைைிரநரை் சறுக்கல் இழப்பு ைற்றுை் ஆவியாதல் என சுற்றாடலுக்கு 
இழக்கப்படுகிறது, அரத ரநரத்தில் 888 மீ 3 / ைைிரநரை் குளிரூட்டுை் ரகாபுர குழாய் வழியாக  
கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுகிறது. மூடிய குளிரூட்டுை் நீர ் சுற்றுவட்டத்தில் 1.3 என்ற அளவில் 

கசறிவு சுழற்சிடய பராைரிக்க கூலிங் டவர ்வீசுதல் ரைற்ககாள்ளப்படுகிறது.  

 

2.4.4.2 குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்பு கசயல்முடற 

 பிரதோன குளிரூட்டும் முனறனம (சநருக்கமோன சுற்று கடல் நீர் குளிரூட்டல்) 

விடசயாழியில் நீராவி விடசயாழி கவளிரயற்ற நீராவியிலிருந்து கவப்பத்டத நிராகரிக்க 
அனுைதிக்குை் வடகயில் குளிரூட்டுை் முடற வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. விடசயாழி முழுவதுை் கடல் 

நீடர குளிரூட்டுை் நீராகப் பாய்சச்ுவதன் மூலை் இது அடடயப்படுகிறது. விடசயாழியில் உள்ள 

கவப்பை் குடறந்த கவப்பநிடலயில் விடசயாழி முழுவதுை் பாயுை் குளிரூட்டுை் நீருக்கு 
ைாற்றப்படுகிறது, இது கவளிரயற்ற நீராவிடய திரவ கட்ட விடசயாழியாக ைாற்றி மீை்டுை் HRSG 

க்கு அனுப்பப்படுகிறது. குளிரூட்டுை் ரகாபுரப் படுடகயில் இருந்து விடசயாழி வழியாக கடல் நீர ்

கசலுத்தப்பட்டு மீை்டுை் அரத குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்திற்குத் திருை்பப்படுகிறது. இது பிரதான 

குளிரூட்டுை் நீர ்சுற்று என்று அடழக்கப்படுகிறது. கபாதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுை் “ஒன்ஸ் த்ரூ” 

குளிரூட்டுை் முடறகடளப் ரபாலன்றி, முன்கைாழியப்பட்ட ஆடல மிகக் குடறந்த அளவிலான கடல் 
நீடரப் பயன்படுத்துகிறது, இது குளிரூட்டுை் நீரில் கதாடரந்்து ஆவியாவடத ஈடுகசய்யுை். 'மூடிய 

லூப் குளிரூட்டுை் முடறயின்' கவளிரயற்ற ஓட்டை் 'முடற மூலை் ஒரு முடற' உடன் ஒப்பிடுை்ரபாது 
கைிசைாகக் குடறவாக உள்ளது, இதன் விடளவாக முன்கைாழியப்பட்ட “மூடிய வடளய 
அடைப்பின் 888 மீ 3 / ைைிரநர கவளிரயற்றதத்ிற்கு ைாறாக 24,000 மீ 3 / ைைிரநர கவளிரயற்ற 
ஓட்டை் ஏற்பட்டிருக்குை். ”. 
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குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்பு 50% குளிரூட்டுை் நீர ்ஓட்டை் ைற்றுை் விடசயாழியின் ஒரு பாதி ைட்டுரை 
திருப்திகரைாக கசயல்பட வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. நீராவி விடசயாழி பயைத்தின் ரபாது, 

விடசயாழி ைற்றுை் குளிரூட்டுை் முடறயின் திறன் ஆடலடய முழு நீராவி டபபாஸ் 
பயன்முடறயில் இயக்க வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

துனண குளிரூட்டும் நீர் அனமப்பு 

எரிவாயு விடசயாழி ைற்றுை் நீராவி விடசயாழி லுப் ஆயில் அடைப்பு ரபான்ற துடை ஆடல 
அடைப்புகடள குளிரவ்ிக்க குளிரூட்டுை் முடற பயன்படுத்தப்படுகிறது. குளிரூட்டுை் 

ரகாபுரத்திலிருந்து தட்டு கவப்பப் பரிைாற்றிகள் வழியாக பாயுை் குளிரூட்டுை் நீருடன் ஒரு தனி 
மூடிய குளிரூட்டுை் நீர ் சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது. விடசயாழிடயப் ரபாலரவ தட்டு கவப்பப் 

பரிைாற்றமுை் கடல் நீரின் அரிப்புக்கு  ஏற்றவாறு வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. தாதுகபாருட்கள் 

நீக்கிய நீர ்கவப்பப் பரிைாற்றிகளின் முதன்டை பக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது முற்றிலுை் 

மூடிய சுற்று ஆகுை். 

குளிரூட்டல் ககோபுரம் 

குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் பல கசல் கைக்கானிக்கல் கட்டாய வடரவு எதிர ் பாய்வு வடிவடைப்பாக 
இருக்குை், ரைலுை் இது ஃடபபர ்கிளாஸ் ைற்றுை் கை்ைாடியிடழ கூடர உடறப்பூசச்ுகளால் ஆன 
கட்டடைப்டபக் ககாை்டிருக்குை். எந்தகவாரு ரகாபுரத்திலுை் எந்தகவாரு கலத்டதயுை் பராைரிக்க 

உதவுை் வடகயில் வடிவடைக்கப்பட்ட குளிரூட்டுை் ரகாபுரை், ைற்றடவ முழு கசயல்பாட்டில் 
இருக்குை். 

குளிரூட்டுை் முடறயின் திட்டவட்டைான விளக்கத்திற்கு நீர ்இருப்பு வடரபடத்டதப் பாரக்்கவுை்  

 

2.4.4.3 ஆடலயின் முழுடையான கசயல்பாட்டிலிருந்து கவளிரயற்றப்பட ரவை்டிய 
குளிரூட்டுை் நீரின் அளவு ைற்றுை் தரை் 

 

குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்தின் வடிவடைப்பு ஓட்டை் (மீ 3 / 

ைைி) 
24,000 

கடலில் இருந்து உட்ககாள்ளுதல் (மீ 3 / ைைி) 1154 

கவளிரயற்றுை் நீர ்அளவு (மீ 3 / ைைி) 888 

உட்ககாள்ளுை் கவப்பநிடல ரவறுபாடு ைற்றுை் 
கவளிவிடலுக்கு ( C) 

3 (அதிகபட்சை்) 

கவளிரயற்றத்தில் உப்புத்தன்டை கசறிவின் சுழற்சி 1.3 

அட்டவடை 13: குளிரூடட்ல் ரகாபுரை் கசயல்திறன் 

 

2.4.4.4 முடறடையில் ரசரக்்கப்பட்ட இரசாயனங்கள் பற்றிய விவரங்கள் 

எலக்ட்கரோ-குகளோரிகனஷன் 

ரசாடியை் டைரபாகுரளாடரட்டட உருவாக்க எலக்ட்ரரா குரளாரிரனட்டர ் பயன்படுத்தப்படுை் 
ைற்றுை் கடல் நீர ்உட்ககாள்ளுை் அடைப்பின் குழாய்கள் ைற்றுை் பாத்திரங்களின் சுவரக்ள் ைற்றுை் 
பரப்புகளில் வளரக்கூடிய எந்தகவாரு கடல் உயிரினங்கடளயுை் அகற்றுவதற்காக உட்ககாள்ளுை் 
திடர ைற்றுை் கடல் நீர ் கவளிரயற்றக் குழாயில் கசலுத்தப்படுை். டைரபாகுரளாடரட் வீசச்ு 

கதாடரச்ச்ியான வீரியை் ைற்றுை் அதிரச்ச்ி அளவாக கசலுத்தப்படுை். 

 

பிற இரெோயனங்கள் 
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இரசாயை வடக முன் சுத்திகரிப்பு நால்ரகா 23283 அல்லது அதற்கு சைைான ஆன்டிஸ்கலை்ட ்
நால்ரகா 7342 அல்லது அதற்கு சைைான பரயாடசடு  

இடை் இரசாயை விளக்கை் இரசாயை 
வடக 

 

முன் 
சுத்திகரிப்பு 

நால்ரகா 23283 அல்லது 
அதற்கு சைைான 

அதற்கு சைைான 
ஆன்டிஸ்கலை்ட்  

 
நால்ரகா 7342 அல்லது 
அதற்கு சைைான 

பரயாடசடு 

அட்டவடை 14: எலக்ட்ரரா-குரளாரிரனஷனுக்கு பயன்படுத்தப்படுை் ரசாயனங்கள் 

2.4.4.5 குளிரூட்டும் நீர் மறுசுழற்சி முனற / சவளிகயற்றும் இடம் 

மின் நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டில் நீரின் முதன்டை பயன்பாடு நீர ் நீராவி சுழற்சி ைற்றுை் 
குளிரூட்டுை் சுற்று ஆகியவற்றில் உள்ளது. இரை்டு சுற்றுகளுை் குடறந்தபட்ச கவளிப்புற (கடல் 

நீர)் நீர ் நுகரவ்ுடன் மூடப்பட்ட சுற்றுகள். ஆடகயால், ஆரை்ப கட்டத்தில் நிரப்பப்பட்ட பிறகு, நீர ்

ைறுசுழற்சி கசய்யப்படுகிறது. குளிரூட்டப்பட்ட நீர ்அடைப்பில் முதன்டை கடல் நீர ்நுகரவ்ு என்பது 

மூடிய சுழற்சி கடல் நீர ் குளிரூட்டுை் அடைப்பில் 1.3 என்ற சுழற்சி கசறிவு அளடவ பராைரிக்க 
ஆவியாதல் இழப்பு ைற்றுை் குளிரூட்டுை் ரகாபுர குழல் ஆகியவற்டற ஈடுகசய்வதாகுை். 

குளிரூட்டல் ஒரு மூடிய சுற்றுவட்டத்தில் கசய்யப்படுவதால், குளிரந்்த நீரில் எை்கைய் நீர ்
கலக்கப்படுவதில்டல. மூடிய சுழற்சி குளிரூட்டுை் முடறடை உபகரைங்கள் உப்புத்தன்டைடயத் 

தாங்குை் வடகயில் வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளன, ரைலுை் எந்தகவாரு பை்புகடளயுை் சரிகசய்ய 
குளிரூட்டுை் நீரில் எந்த அபாயகரைான இரசாயனங்களுை் ரசரக்்கப்படவில்டல. கடரயில் இருந்து 

கைிசைான கதாடலவில்  இருந்து கடலுக்கு குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் நீர ் கவளிரயற்றப்படுகிறது. 

2.4.4.6 குளிரூட்டுை் நீர ்கவளிரயற்ற ரவகை், அளவு ைற்றுை் கவளிரயற்ற தரை் 

கவளிரயற்ற நீர ்அளவு (மீ 3 / ைைி) 888 

கவளிரயற்ற ரவகை் 1.4 m/s 

உட்ககாள்ளுை் கவளிவிடலுக்குக்குை் இடடயிலான 
கவப்பநிடல ரவறுபாடு (Deg. C) 

3 

அட்டவனண 15: குளிரூட்டுை் நீர ்கவளிரயற்ற விவரங்கள் 

 

2.4.5 வளி உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு 

2.4.5.1  உமிழ்வு உருவாகுை் இடங்கள் 

வாயு விடசயாழி எரிப்பு கசயல்முடறயின் துடை விடளகபாருளாக, வாயு உமிழ்வு வாயு 
விடசயாழியால் கவளிரயற்றப்படுகிறது. இந்த கவளிரயற்ற வாயுக்கள் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 
கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி வழியாக அல்லது திறந்த சுழற்சி கசயல்பாட்டின் ரபாது 
டபபாஸ் புடகரபாக்கி வழியாக சுற்றாடலுக்கு கவளியிடப்படுகின்றது 

2.4.5.2 பல்ரவறு கசயல்பாடு ைற்றுை் நிடலய திறன் ஆகியவற்றிற்கான காற்று 
ைாசுபடுத்திகளின் உற்பத்தி விகிதை் சிறப்பியல்புகள், அளவுகள், கசறிவு ைற்றுை் 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகள்  at 100% and NDC* 

and at BRC 

RLNG (எடட %) டிஸ்டிரலட் 
எை்கைய் (Wt %) 

ஆகன் 1.2076 1.2056 

காரப்ன் டட ஆக்டசடு  5.8952 7.4218 

நீர ் 6.8676 4.8078 

டநட்ரஜன் 72.2005 72.0587 

ஆக்ஸிஜன் 13.8291 14.4923 
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சல்பர ்டட ஆக்டசடு - 0.0138 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளின் ஓட்ட விகிதை்   

(kg.s) 

582.507 612.534 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகள்  at 80% ைற்றுை் 

NDC* ைற்றுை் BRC 

RLNG (எடட %) டிஸ்டிரலட் 
எை்கைய் (Wt %) 

ஆகன் 1.2083 1.2065 

காரப்ன் டட ஆக்டசடு  5.7393 7.1754 

நீர ் 6.7476 4.7263 

டநட்ரஜன் 72.2420 72.1154 

ஆக்ஸிஜன் 14.0628 14.7630 

சல்பர ்டட ஆக்டசடு - 0.0133 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளின் ஓட்ட விகிதை்   

(kg.s) 

493.706 523.251 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகள்  at 60% and NDC* 

and at BRC 

RLNG (எடட %) டிஸ்டிரலட் 
எை்கைய் (Wt %) 

ஆகன் 1.2093 1.2077 

காரப்ன் டட ஆக்டசடு  5.5123 6.8667 

நீர ் 14.4031 4.6241 

டநட்ரஜன் 72.3023 72.1864 

ஆக்ஸிஜன் 6.5730 15.1022 

சல்பர ்டட ஆக்டசடு - 0.0127 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளின் ஓட்ட விகிதை்   

(kg.s) 

410.964 442.332 

அட்டவடை 16: ஆடலதிறன்களுடன் வளி உமிழ்வின் ைாறுபாடு (உற்பத்தியின் விவரக்குறிப்புகள்) 
1:  

2.4.5.3 கவப்ப உமிழ்வு ஆதாரங்கள் ைற்றுை் ைதிப்பிடப்பட்ட உமிழ்வு அளவு 

இந்த மின்நிடலயத்தில் கவப்ப உமிழ்வு ஆதாரங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல, ஏகனனில் 
அடனத்து உமிழ்வுகளுை் ரசரிக்கப்பட்டு கை்காைிக்கப்படுகின்றது, ஏகனனில் இதுரபான்ற 
உமிழ்வுகள் தரத்திற்குள் உறுதி கசய்யப்படுகின்றது. 

 

2.4.5.4 அந்த முடறகளின் உமிழ்வு ைற்றுை் கசயல்திறடனக் குடறக்கப் பயன்படுத்தப்படுை் 
முடறகள் 

உருவோகும் NOx மற்றும் கட்டுப்போடு 

தகன சூடு கவப்பநிடலயின் விடளவாக எரிவாயு விடசயாழியின் எரிப்பு அடறயில் NOx 

தயாரிக்கப்படுகிறது. தகன சூடு கவப்பநிடல அதிகைானது NOx இன் உற்பத்தி. ஆடலக்கு 

முன்கைாழியப்பட்ட எரிவாயு விடசயாழி குடறந்த  உலர ் ரநாக்ஸ் (DLN) என்ற 

கதாழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்துகிறது, இது கபாதுவாக கசய்யப்படுை் நீர ் அல்லது நீராவி 
கசலுத்தப்படாைல் NOx உற்பத்திடயக் குடறக்கிறது. 

SOx குனறப்பு 

டீசல் எரிகபாருள் எை்கையில் சல்பர ் உள்ளடக்கத்தின் விடளவாக SOx உற்பத்தி 
கசய்யப்படுகிறது, ரைலுை் இது டீசல் எரிகபாருள் எை்கையில் ஆடல கசயல்பாட்டிற்கு ைட்டுரை 
கபாருந்துை், ஆனால் RLNG அல்ல. CPC வழங்குை் டீசல் எரிகபாருள் 0.3% W / W கந்தகத்டதக் 

ககாை்டிருப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. புடகரபாக்கி உயரை் உமிழ்வு சிதறடல 

தீரை்ானிக்கிறது ைற்றுை் EIA இன் வளி சிதறல் ைாதிரியின் விடளவாக ைத்திய சுற்றாடல் 
சடபத்தின் (CEA) வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படடயில் புடகரபாக்கி உயரை் கைக்கிடப்படுகிறது. 

கதாடரச்ச்ியான உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்பு (CEMS) 
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ஃப்ளூ வாயு கூறுகளின் உள்ளடக்கத்டத கை்காைிக்க நிரந்தர, நிடலயான, கதாடரச்ச்ியான 
உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்டப நிறுவ உயர ் ைட்ட நிடலயான உமிழ்வுகளுடன் கதாடரந்்து 
இயங்குை் டகத்கதாழில் ஆடலகளுக்கு ரதடவயாகுை். அடனத்து டகத்கதாழில் நிறுவல்களுை் 

அவற்றின் உமிழ்டவ வளிைை்டலத்தில் அறிந்து கை்காைிக்க ரவை்டுை் ைற்றுை் அவற்றின் 
உமிழ்டவக் குடறக்க அல்லது குடறக்க நடவடிக்டக எடுக்க ரவை்டுை். சவளிகயற்ற 

அனுமதிக்கப்பட்ட வோயுக்களின் அளவு உமிழ்வு கை்காைிப்புக்கான CEA வழிகாட்டுதல்களால் 
கசயல்படுத்தப்படுகிறது. முன்கைாழியப்பட்ட ககரவலபிட்டி -2 மின்நிடலயத்தின் கதாடரச்ச்ியான 

உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்பு ஃப்ளூ வாயுக்கள், கவப்பநிடல, வாயு ஓட்ட அழுத்தை், ஒளிபுகா 
அளவீட்டு ஆகியவற்றின் உள்ளடக்கத்டத கை்காைிக்குை் ைற்றுை் சுற்றாடல் கை்காைிப்பு 
கசயற்திட்டத்தின் (EMP) ஒரு பகுதியாக இருக்குை். உமிழ்வு கை்காைிப்புக்கான உள்ளூர ்சுற்றாடல் 

வழிகாட்டுதல்களின்படி, பிரதான ைற்றுை் டபபாஸ் அடுக்கிற்கான ைாதிரி புள்ளிகளின் உயரவ்ு 
தீரை்ானிக்கப்படுை். உற்பத்தியாளரின் பரிந்துடரயின் படி ைற்ற அளவீட்டு சாதனங்களின் தட்டுதல் 

நிடலகள் இடங்களில் டவக்கப்படுை்கதாடரச்ச்ியான உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்பு தரவு ஆடல 

கட்டுப்பாட்டு அடைப்புடன் இடைக்கப்படுை்.  

 

2.4.5.5 குறிப்பிட்ட முடறடயத ் ரதரந்்கதடுப்பதற்கான முன்கைாழியப்பட்ட புடகரபாக்கி 
உயரங்கள் ைற்றுை் உள் விட்டை் 

HRSG புடகரபாக்கி 

உயரை் of புடகரபாக்கி  60m 

விட்டை் of புடகரபாக்கி 6.7 m 

புடகரபாக்கி உபவழி 

உயரை் of புடகரபாக்கி  58m 

விட்டை் of புடகரபாக்கி 6.7 m 

அட்டவடை 17: உத்ரதசிக்கப்பட்ட HRSG ைற்றுை் உப புடகரபாக்கி உயரை்s  ைற்றுை் உள்விட்டை்  

குறிப்பு: EIA பரிந்துடரதத்படி 2019 ஆை் ஆை்டின் 01 ஆை் இலக்க ரதசிய சுற்றாடல் (நிடலயான 
ஆதாரங்கள் உமிழ்வு கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகளின் வழிகாட்டுதல்களின்படி புடகரபாக்கி 
உயரங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படுை். புடகரபாக்கி உயரங்கள் காற்று சிதறல் கைகடல்லிங் மூலை் 
கைிக்கப்பட்ட குடறந்தபட்சத்டத விட அதிகைாக இருப்பது உறுதி கசய்யப்படுை் 

 

2.4.5.6 புடகரபாக்கி நுனியில் ஃப்ளூ வாயு கவப்பநிடல 

 

HRSG புடகரபாக்கி 

RLNG தகன 100% NDC கசயல்பாடு   76.5 Deg. C 

டிஸ்டிரலட் தகன 100% NDC கசயல்பாடு  132.4 Deg. C 

Bypass புடகரபாக்கி 

RLNG தகன 100% NDC கசயல்பாடு   614.9 Deg. C 

டிஸ்டிரலட் தகன 100% NDC கசயல்பாடு  568.2 Deg. C 

அட்டவடை 18: புடகரபாக்கிகளின் நுனியில் ஃப்ளூ வாயு கவப்பநிடல 

 

2.4.6 கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு முடறகள் 

2.4.6.1  கசயற்திட்ட நடவடிக்டககளால் உருவாக்கப்படுை் வடககள், அளவுகள், கவளிரயற்ற 
விகிதங்கள் ைற்றுை் கழிவுகளின் அளவு  

•  மின்ைாற்றி பகுதி எை்கைய் கழிவு - எப்ரபாதாவது கசிவுகளால் எழுை் சிறிய அளவுகளில், 

ஏரதனுை் இருந்தால்  

• எரிவாயு விடசயாழி / ககாதிகலன் பகுதியிலிருந்து எை்கைய் கழிவு நீர ் - எப்ரபாதாவது 
சிறிய அளவில்  
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• எை்கைய் நீர ்எரிகபாருள் எை்கைய் பகுதியிலிருந்து கழிவு - எப்ரபாதாவது  

• சிறிய அளவில் fuel எரிகபாருள் எை்கைய் பிரிப்பான்களில் இருந்து எை்கைய் கழிவு - 
0.05 மீ 3 / ைைி 
 

ரைரல உருவாக்கப்படுை் கழிவுகள் கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றது, 

ரைலுை் அத்தடகய கழிவுகள் பின்வருை் அளவுருக்கள் காைப்படுை். 

 

PH 6.0 – 7.5 

எை்கைய் ைற்றுை் கிரீஸ் 30 – 100 ppm 

மிதக்குை் திை்ைகபாருள்கள்  20 – 100 ppm 

  

2.4.6.2   கழிவு நீர ்உற்பத்தி ைற்றுை் ரசகரிப்பின் திட்ட வடரபடை் 

 

 

உரு 5:  கழிவு நீர ்வடரபடை் 

 

2.4.6.3 கழிவுநீர ்ரசகரிப்பு, சுத்திகரிப்பு ைற்றுை் அகற்றல் 

மின்ைாற்றி பகுதி எை்கைய் கழிவு 

தீ ஏற்பட்டால், அடுத்தடுத்த நீர ் கதளிப்பு ைற்றுை் மின்ைாற்றியில் இருந்து எை்கைய் கசிவு 
ஏற்பட்டால், கபாதுவாக கவளிரயறுை். எை்கைய் கசிவு இருந்தால், வடிகால் தடங்கள் மூலை் 

தை்ைீருடன் கூடிய எை்கைய் கபாதுவான ரசகரிப்பு சை்பில் ரசகரிக்கப்படுை். எை்கைய் 

டிரை்ஸில் கசலுத்தப்படுை் ைற்றுை் கவளிரயறுை் எை்கைய் நீரானது எை்கைய் நீர ் பிரிக்குை் 
ஆடலக்கு கசலுத்தப்படுை். எை்கைய் நீர ் பிரிக்கப்பட்ட பிறகு சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர ் CMB க்கு 

கசலுத்தப்படுை். 
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எரிகபாருள் எை்கைய் பகுதியில் இருந்து எை்கைய் கழிவு நீர ்

எரிகபாருள் எை்கைய் பை்ப் வீட்டில் இருந்து கழிவு எை்கைய் ஒரு உள்ளூர ் சை்பில் 
ரசகரிக்கப்படுகிறது. இந்த எை்கைய் நீர ்எை்கைய் நீர ்பிரிப்பான் ஆடலக்கு சுத்திகரிப்புக்காக 

கசலுத்தப்படுை். பிரிக்கப்பட்ட எை்கைய் ைறுபயன்பாட்டிற்காக டிரை்ஸில் ரசகரிக்கப்படுை். 

பிரிப்பானிலிருந்து கதளிவான நீர ்குழாய் வழியாக CMB க்கு பாயுை். 

எரிகபாருள் எை்கைய் சுத்திகரிப்பு பகுதியிலிருந்து எை்கைய் கழிவுகள் 

CPC முடனயத்திலிருந்து கபறப்பட்ட டீசல் எை்கைய் எரிகபாருள் எை்கைய் சுத்திகரிப்பு 
நிடலயத்தில் சுத்திகரிப்பு கபறுவதற்கு முன்பு களஞ்சியை் தாங்கிகளில் ரசமிக்கப்படுகிறது. 

எரிகபாருள் எை்கைய் சுத்திகரிப்பு கசயல்முடற டையவிலக்கு பிரிப்பான்கடளக் ககாை்டுள்ளது, 

இது டீசல் எை்கையிலிருந்து நீடரப் பிரித்து சுத்திகரிப்புயளிக்கப்பட்ட டீசல் எரிகபாருள் 
எை்கைய் தாங்கியில் ரசமித்து டவப்பதற்கு முன் எரிகபாருள் எரிவாயு எை்கைய் தாங்கியில் 
அனுப்பப்படுகிறது. சுத்திகரிப்பு முடற எந்த இரசாயைப்கபாருட்கடளயுை் பயன்படுத்துவதில்டல. 

டையவிலக்கு பிரிப்பான்களில் டீசலில் இருந்து பிரிக்கப்பட்ட எை்கைய் நீர ் கவளிரயறுை் 
சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. 

ஆடல முழுவதுை் ரசகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் ஒரு தீரவ்ுத் தாங்கியில் கசலுத்தப்படுை். அடரத்்தியின் 

ரவறுபாடு காரைைாக படியுை் தாங்கிகளில் ஈரப்்பு விடசயால் எை்கைய் ைற்றுை் நீர ்
பிரிக்கப்படுை். பிரிக்கப்பட்ட எை்கைய் CEA அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரால் அவ்வப்ரபாது 

ரசகரிக்கப்படுை். இந்த கசயல்முடறயிலிருந்து மீதமுள்ள நீர ் ைத்திய கை்காைிப்பு படுடகயில் 

கசலுத்தப்படுை்.  

கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நினலயம் 

எை்கைய் இல்லாத கழிவு நீரானது கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. 

கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தில் ஒரு ஏரராபிக் அடைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது 
சுத்திகரிப்பு பகுதியில் எந்த துரந்ாற்றத்டதயுை் நீக்குவடத உறுதி கசய்கிறது. காற்ரறாட்டை் 

தாங்கி விரிவாக்கப்பட்ட காற்ரறாட்டை் கசயல்படுத்தப்பட்ட சகதி கசயல்பாட்டில் 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது, இதில் ைாசுபாட்டட ஏற்படுத்துை் அடனத்து ரசதன விஷயங்களுை் 
முற்றிலுை் CO2 ைற்றுை் பிற எளிய தயாரிப்புகளாக ைாற்றப்படுகின்றது. இது பார ் ஸ்கிரீன்கள் 

காற்ரறாட்டை் ைற்றுை் வடிகட்டுதல் ஏற்பாடுகளுடன் கபாருத்தப்படுை்.  

2.4.6.4 சுற்றாடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுை் கழிவுகளின் அளவுகள் 
ைற்றுை் தரை் 

கசயற்திடட் நடவடிக்டககளின் விடளவாக உருவாக்கப்படுை் அடனத்து கழிவுகளுை் சுற்றாடலுக்கு 
கவளிரயற்றப்படுவதற்கு முன்பு சுத்திகரிப்பு, நடுநிடலப்படுதத்ப்பட்டு கை்காைிக்கப்படுை். 

எந்தகவாரு சந்தரப்்பத்திலுை், சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுகள் சுற்றாடலுக்கு கவளிரயற்றப்படாது 
என்று கசயற்திட்ட பரரரிப்பாளர ்உறுதியளிக்கிறார.்  

ைத்திய கை்காைிப்புப் படுடகயில் கசலுத்தப்படுவதற்கு முன்னர ் பின்வருை் கழிவு நீடர 

நடுநிடலயாக்குை் குழிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 
• சுத்திகரிப்புக்கு முந்டதய பிரிவின் கழிவு  

 

o கவப்பநிடல - கடல் நீர ்உட்ககாள்ளுை் கவப்பநிடல  

o இயற்டக / கசறிவு - நிராகரிக்கப்பட்ட கடல் நீர ்(ைை், ைைல் ரபான்றடவ)  

o அபாயகரைான ரசாயனங்கள் ரசரக்்கப்பட்டன - எதுவுமில்டல  
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• RO உருவோக்கல் அலகில் கழிவு 

o கவப்பநிடல - கடல் நீர ்உட்ககாள்ளுை் கவப்பநிடல 

o இயற்டக / கசறிவு - உட்ககாள்ளுை் உப்புத்தன்டையின் 1.3 ைடங்கு 
உப்புத்தன்டையுடன் நிராகரிக்கப்பட்ட கடல் நீர ்

o அபாயகரைான இரசாயனங்கள் - எதுவுமில்டல  

 
• கவப்பையைாக்கல் உருவாகுை் அலகில் இருந்து கழிவு 

o கவப்பநிடல - கடல் நீர ்உட்ககாள்ளுை் கவப்பநிடல  

o இயற்டக / கசறிவு - தீங்கு விடளவிக்காத ரகஷன்ஸ், அனான்கள் ைற்றுை் 
தாதுக்கள்  

o அபாயகரைான இரசாயனங்கள் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன - ஆை் 

 

பின்வருை் அடைப்புகளின் கழிவு நீர ் ரநரடியாக ைத்திய கை்காைிப்புப் படுடகயில் 
அனுப்பப்படுகிறது. 

•  கழிவு சுதத்ிகரிப்பு நிடலயத்தில் பிரிக்கப்பட்ட நீர ்

o கவப்பநிடல - சுற்றுப்புறை்  

o இயற்டக / கசறிவு - கவளிரயறுை் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தின் குடிரயறுை் 
தாங்கிகளில் எை்கைய் கவளிரயற்றத்திலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட நீர ் 

o அபாயகரைான இரசாயனங்கள் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன - அல்லாத  

 

• HRSG கவளிவிடலுக்கு 

o ஓட்டை் – 10 m3/h 

o கவப்பநிடல - 172 0C 

o இயற்டக / கசறிவு – DM நீர் 

o ரசரக்்கப்பட்ட அபாயகரைான இரசாயனங்கள் - இல்டல 

 

ைத்திய கை்காைிப்பு ரபசின் 

ரசகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரானது ைத்திய கை்காைிப்புப் படுடகயில் (CMB) கை்காைிக்கப்பட்ட 
பின்னர ் கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுை். கவளியிடுவதற்கு முன் பின்வருை் அளவுருக்கள் 
சரிபாரக்்கப்பட்டு இங்குள்ள ைதிப்புகள் பூரத்்தி கசய்யப்படுவடத உறுதிகசய்க 

கவப்பநிடல < அதிகபட்சை் + 3°C   

pH  < 6.5 – 8.5 

TOG < 10ppm 

மிதக்குை் திை்ைகபாருள்கள்  < 50 ppm 

COD  < 100 ppm 

BOD < 30 ppm 

அட்டவடை 19: CMBயிலிருந்து கவளியாகுை் நீரின் அளவுருக்களின் வரை்புகள் 

கைாத்த கவளிரயற்றை் ரைரல பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அளவுருக்கள் ககாை்ட 71m3 / hr ஆக இருக்குை். 

இந்த ஓட்டை் 888 மீ 3 / ைைிரநரத்துடன் கலக்கப்படுகிறது. குளிரூட்டல் ரகாபுரை் ஓட்டத்டத 

வீழ்த்துகிறது, ரைலுை் ரைரல உள்ள அளவுருக்களின் அளவுகள் கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுவதற்கு 
முன்பு ரைலுை் கசறிவகற்றப்படுை். 
 

2.4.7 சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு 

2.4.7.1 சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு உருவாக்குை் நடவடிக்டககள் / இயந்திரங்கள் 

அதிரவ்ுகளின் முதன்டை ஆதாரை் விடசயாழிகள் ைற்றுை் மின்பிறப்பாக்கிகளிடமிருந்து 
கிடடக்கிறது, ஏகனனில் அடவ மிகப்கபரிய சுழலுை் இயந்திரங்கள். சத்தை் உருவாக்கத்தின் 

முதன்டை ஆதாரை் HRSG ஸ்ரடக் அல்லது டபபாஸ் ஸ்ரடக் ைற்றுை் குளிரூட்டுை் ரகாபுர ரசிகரக்ள் 
வழியாக சுற்றாடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுை் கவளிரயற்ற வாயுக்களிலிருந்து.  
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2.4.7.2 ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகளின் உருவோகும்னயக் குனறக்க வடிவனமக்கப்பட்டுள்ள  
 ஆனலத் கதரவ்ு, ஆனல நிறுவல் மற்றும் செயல்போட்டு அம்ெங்கள் 

எரிவாயு விடசயாழி, நீராவி விடசயாழி ைற்றுை் மின்பிறப்பாக்கிகள் துல்லியைாக 
வடிவடைக்கப்பட்டு நன்கு சீரான சுழலுை் இயந்திரங்களாக இயல்பாகரவ குடறந்தபட்ச 
அதிரவ்ுகடள உருவாக்குகின்றது. விடசயாழிகள், மின்பிறப்பாக்கிகள் ைற்றுை் துடை 

உபகரைங்கள் சத்த தடுப்பு சுவரக்ள், கூடரகள் உள்ளிட்ட சத்த அடடப்பில் உள்ளன. வளி 

உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்ற அடுக்கில் சரி கசய்யப்படுை் சிறப்பு டசலன்சரக்ள் சுற்றாடல் 
வழிகாட்டுதல்கடள பூரத்்தி கசய்ய சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகடள குடறக்குை். ஒருங்கிடைந்த-

சுழற்சி கசயல்பாட்டிடன HRSG தாரன வழங்குகிறது. ரைலுை், சத்தத்டத குடறக்க HRSG இன் 

சுவரக்ள் காப்பிடப்படுகின்றது. 

சத்தை் உருவாக்குை் மூலங்கள் சரி கசய்யப்படுை் அடனத்து கட்டிடங்களுை், குறிப்பாக விடசயாழி 
ைை்டபை், சாை்ட்விச ் வடக காப்பு சுவரக்ள் ைற்றுை் கூடரகளுடன் கட்டப்படுை், இது சத்தை் 
ைற்றுை் அதிரவ்ுகடள உறிஞ்சிவிடுை். மின்பிறப்பாக்கியின் முழு டையமுை் சிறப்பாக 

கபாருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏற்பாடு ரராட்டரால் ஏற்படுை் அதிரவ்ுகளிலிருந்து ஸ்ரடட்டடர 

தனிடைப்படுத்துகிறது. 

குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்தால் உருவாகுை் அதிரவ்ு ைற்றுை் சத்தை் குடறந்த சத்தை் ைற்றுை் குடறந்த 
அதிரவ்ு ரைாட்டரக்டளப் பயன்படுத்தி ரதடவயான நிடலக்கு குடறக்கப்படுகிறது. இவற்றுக்குை்  

ரைலாக, குளிரூட்டுை் ரகாபுர அடைப்பு அதிரவ்ு ைற்றுை் இடரசச்டலக் குடறக்குை் வடகயில் 
வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது.  

2.4.8 திை்ைக்கழிவுகள் ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவு அகற்றல் 

2.4.8.1 உருவாக்கப்படுை் இடை், இயல்பு ைற்றுை் திை்ைக்கழிவுகளின் அளவு 

அடனத்து  

திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடளயுை் அடடயாளை் காைவுை், அளவிடவுை் ைற்றுை் 
நிரவ்கிக்கவுை் ஒரு ஒருங்கிடைந்த திை்ைக்கழிவு முகாடைத்துவை் கசயற்திட்டை் (ISWMP) 

கசயல்பாட்டு காலத்தில் கசயல்படுத்தப்படுை். கசயல்பாட்டு காலதத்ில் முக்கிய திை்ைக்கழிவு 

ஆதாரங்களாக நகராட்சி திை்ைக்கழிவுகள், மின் கழிவுகள் ைற்றுை் கபாதி கசய்யுை் கபாருட்கள்  
என்பன காைப்படுகின்றது.  

2.4.8.2 காைிப்பரப்பு தளங்கள் உள்ளிட்ட கழிவகற்றல் அடைப்புகள், ஏரதனுை் இருந்தால் 

அடனத்து நகராட்சி திை்ைக்கழிவுகளுை், பிரிக்கப்பட்ட பின்னர ் உரிைை் கபற்ற கழிவு 

ஒப்பந்தக்காரர ் வழியாக அகற்றப்படுை். நகராட்சி திை்ைக்கழிவுகளின் இறுதி இலக்கு 

அங்கீரசதனக்கப்பட்ட காைிப்பரப்பு தளை் அல்லது தளத்திற்கு அருகிலுள்ள மின்சக்தி மின் 
நிடலயத்திற்கு கழிவு. ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய திை்ைக்கழிவுகள் CEA அங்கீரசதனக்கப்பட்ட 

கழிவு ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு ைட்டுரை விற்கப்படுை். 

மின் கழிவுகள் தனித்தனியாக கபயரிடப்பட்ட தாங்கிகளில் ரசரிக்கப்பட்டு, CEA 

அங்கீரசதனக்கப்பட்ட கழிவு ஒப்பந்தக்காரர ்வழியாக அகற்றப்படுை். 
. 

2.4.8.3 ஆடலயின் கசயல்பாடு ைற்றுை் பராைரிப்பின் ரபாது உருவாகுை் அபாயகரைான 
(திட்டமிடப்பட்ட) கழிவுகளின் தன்டை ைற்றுை் அளவு 
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உருவாக்கப்படுை் முக்கிய அபாயகரைான திை்ைக்கழிவுகள், எை்கைய் சகதி ஆகுை், இது 
சுத்திகரிப்பு நிடலயை் ைற்றுை் எரிகபாருள் எை்கைய் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தின் கழிவாகுை். 

இருப்பினுை், அபாயகரைான கழிவுகளின் அளவு மிகக் குடறவாகவுை், LFO  கசயல்பாடட்ிற்கு 
ைட்டுரை கட்டுப்படுத்தப்படுை்.  

கசயல்பாட்டு கட்டத்தின் ரபாது அபாயகரைான கழிவுகடள டகயாள   களஞ்சியபடுத்தல்  
ைற்றுை்  அகற்றலுக்காக  உரிைை் (கழிவு முகாடைத்துவை் உரிைை்) CEA இலிருந்து அவ்வப்ரபாது 

கபறப்படுை் 

 

காலாவதியான இரசாயனங்கள், பயன்படுத்தப்பட்ட டகயுடறகள், சிறிய அளவுகளில் 
ரசாயனங்களின் தடயங்கடளக் ககாை்ட நுகரக்பாருட்கள் ரபான்ற அபாயகரைான கழிவுகள் 
ரசாயன ஆய்வகத்தில் ரசகரிக்கப்படுை். ஒழுங்காக கபயரிடப்பட்ட தனி அபாயகரைான கழிவுத் 

தாங்கிகள் அந்த இரசாயனக் கழிவுகடள பாதுகாப்பான ைற்றுை் சுற்றாடல் நட்பு முடறயில் 
ரசகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுை். 

எை்கைய் பருத்தி கழிவுகள் பராைரிப்பு நடவடிக்டககளின் ரபாது உருவாகுை் முக்கிய 
அபாயகரைான கழிவுகளாக இருக்குை். இருப்பினுை், அளவு குடறவாக இருக்குை். 

2.4.8.4 எை்கைய் சகதி உள்ளிட்ட அபாயகரைான கழிவுகடள ரசமிக்குை் வசதி ைற்றுை் 
அகற்றுை் முடற 

ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்படுை் அபாயகரைான கழிவுகள் CEA அங்கீகரிக்கப்பட்ட அபாயகரைான 
கழிவு ஒப்பந்தக்காரர ் வழியாக அகற்றப்படுை் வடர சீல் டவக்கப்பட்ட ககாள்கலன்களில் 
ரசமிக்கப்படுை். 
எை்கைய் சகதி ைற்றுை் எை்கைய் பருத்தி கழிவு உற்பத்தி குடறவாக இருக்குை் என்பதால், தனி 
களஞ்சியை் வசதி ரதடவயில்டல. எவ்வாறாயினுை், இந்த அபாயகரைான கழிவு வடககள் 
அடனத்துை் முடறயாக கபயரிடப்படட் சீல் கசய்யப்படட் ககாள்கலன்களில் ஒரு 
தடடகசய்யப்பட்ட பகுதியில் ரசமிக்கப்படுை். 
அடனத்து அபாயகரைான கழிவுக் ககாள்கலன்களிலுை் ஐ.நா.வின் உலகளாவிய ஒத்திடசவு 
முடறடை ைற்றுை் இரசாயை ரலபிளிங் (GHS) படி ககாள்கலன்களில் பயன்படுத்தப்படுை். 

2.5  மின் கடத்துை் கை்பி ைற்றுை் ஆழித்கதாகுதி 

2.5.1 kVA வில் பாடத திறன் ைற்றுை் மின் கடத்துை் கை்பி களின் நீளை் ைற்றுை் ரவறு எந்த 
குறிப்பிட்ட அை்சங்களுை் 

மின்ைாற்றிகளிடமிருந்து மின்சாரை் ககரவலப்பிட்டியில் நிலத்தடி ரகபிள்கள் மூலை் தற்ரபாதுள்ள 
இலங்டக மின்சார சடப (CEB) எரிவாயு இன்சுரலட்டட் சப்ஸ்ரடஷன் (GIS) க்கு அனுப்பப்படுை். CEB 

GIS முன்கைாழியப்பட்ட இருப்பிடத்துக்கு  அருகடையில் உள்ளதுடன்  நிலத்துக்கடியான (UG) 
ரகபிள்களின் நீளை் சுைார ்200 மீ. ரகபிள் இடைப்பின் திறன் முடறரய 340 MVA ைற்றுை் நீராவி 
விடசயாளி 170 MVA ஆகுை். CEB GIS ஏற்கனரவ உள்ள 220 kV ரைல்நிடல பரிைாற்ற பாடத வழியாக 
துடை மின்நிடலயதத்ிற்கு அளிக்கிறது. 33 ரக.வி விநிரயாக முடறடய இடைக்குை் 2 
மின்ைாற்றி இடைப்பு ைற்றுை் துடை  உடன் ஒரு 220 ரக.வி UG ரகபிள் இடைப்பு உள்ளது. GIS 
ைற்றுை் நிலத்தடி ரகபிள் பாடதயின் அடைவிடத்திற்கு ஆடல அடைப்டபப்பு உருடவ பாரக்்கவுை்.  

2.5.2 ஆழித்கதாகுதியின் சுருக்கைான விளக்கை் ைற்றுை் அதன் இருப்பிடை் 

முன்கைாழியப்பட்ட 350 கைகாவாட் ககரவலப்பிட்டி - II மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் 220 கி.வி 
கவளிப்புற ஆழித்கதாகுதி இரை்டு கவளிசக்சல்லுை் வழிகடளக் ககாை்டுள்ளது, அடவ எரிவாயு 
விடசயாழி மின்ைாற்றி ைற்றுை் நீராவி விடசயாழி மின்ைாற்றிக்கு இடைக்கப்பட்டடவ. ஒவ்கவாரு 
கவளிசக்சல்லுை் விரிகுடாவுை் ஒரு ஸ்கடப்-அப் டிரான்ஸ்ஃபாரை்ர,் புஷிங் நடப்பு மின்ைாற்றிகள், 

சரஜ்், டிஸ்ககனக்டர ் & நிலதத்டி ஆழி, மின்னழுத்த மின்ைாற்றிகள் ைற்றுை் நிலத்தடி ரகபிள் சீல் 
முடிடவக் ககாை்டுள்ளது. அடனத்து 220 ரக.வி ஆழித்கதாகுதி உபகரைங்களுை் வளி 
இன்சுரலட்டாக இருக்குை். 
 எரிவாயு விடசயாளி நீராவி விடசயாளி 

மின்பிறப்பாக்கி கவளிப்படடயான 
சக்தி 

302 MVA 171 MVA 
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உருவாகுை் மின்னழுத்தை் 20 kV 15.75 kV 

மின்ைாற்றிககாள்ள்ளடவ ைாற்றல் 310 MVA 170 MVA 

மின்ைாற்றி அழுத்த சீராக்கல் 220 kV 220 kV 

அட்டவடை 20: ஆழித்கதாகுதியிருந்து கவ ளிசக்சல்லுை் இரு வழிகளின் விபரை்  

 

முன்கைாழியப்பட்ட ககரவலபிட்டி - II மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்குை் தற்ரபாதுள்ள CEB GIS கட்டை் 

துடை மின்நிடலயதத்ிற்குை் இடடயிலான இடைப்பாக பயன்படுத்தப்படுை். ஒவ்கவாரு 

கவளிரயறுை் சரக்்யூட் பிரரக்கர ்CEB GIS துடை மின்நிடலயத்தில் இருக்குை். 

பாதுகாப்பான கசயல்பாட்டட உறுதிப்படுத்த 220 ரக.வி. ஆழித்கதாகுதிக்கு முழுடையான ைற்றுை் 

விரிவான கட்டுப்பாடு ைற்றுை் பாதுகாப்பு இடடமுகை் வழங்கப்படுை். ரதடவயான காப்புப்பிரதி 

அடைப்புகளுடன் எை் பாதுகாப்பு ரிரலக்கள் மூலை் மின்ைாற்றி ைற்றுை் வரி பாதுகாப்பு 
கவனிக்கப்படுை். உயர ்மின்னழுத்த சுவிட்ச ்கியரக்ளுக்கு முன்கைாழியப்பட்ட மின் பாதுகாப்பு IEC 

தரநிடலகள் ைற்றுை் உற்பத்தியாளரின் பரிந்துடரகளின்படி இருக்குை். மின்பிறப்பாக்கி ஸ்கடப்-அப் 

டிரான்ஸ்ஃபாரை்ரக்ள் டிரான்ஸ்பாரை்ரின் பாதுகாப்பான கசயல்பாடு ைற்றுை் கதாடரச்ச்ியான 
கை்காைிப்டப உறுதிப்படுத்த சரியான இயந்திர பாதுகாப்பு சாதனங்கடளக் ககாை்டிருக்குை். 

ஸ்கடப்அப் டிரான்ஸ்ஃபாரை்ர ்ஒரு எை்கைய் ரசகரிக்குை் குழி அடித்தளத்தில் டவக்கப்படுை், இது 
IEC  61936 இன் படி வடிவடைக்கப்பட்டு அளடவக் ககாை்டு முழு அளவு எை்கைடய 
டவத்திருக்குை், எை்கைய் கசிவு ஏற்பட வாய்ப்பில்டல. பிரதான மின் ைாற்றியில் ஒரு சை்டட 

கதளிப்பாடன அடைப்பு ைற்றுை் 2 ைைிரநர ைதிப்பிடப்பட்ட ஃபயரவ்ால்கள் ைற்றுை் கட்டிடங்கள் 
ரபான்ற பிற கட்டடைப்புகளிலிருந்து ரதடவயான தூரை் ஆகியடவ NFPA 850 இன் படி 
வடிவடைக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டுள்ளன. 220 kV கவளிப்புற ஆழித்கதாகுதி ஒரு பிரத்ரயக மின்னல் 

பாதுகாப்பு அடைப்டபக் ககாை்டிருக்குை், கவச கை்பி பாதுகாப்புடன் இருக்குை். உருட்டல் ரகாள 

முடறடயப் பயன்படுத்தி IEC 62305 உடன் இைங்க மின்னல் பாதுகாப்பு அடைப்பு 
வடிவடைக்கப்படுை். IEEE 80 தரநிடலக்கு ஏற்ப பைியாளரக்ள் ைற்றுை் உபகரைங்களின் 

பாதுகாப்டப உறுதி கசய்வதற்காக 220 kV ஆழித்கதாகுதி எரத்ிங் அடைப்பு வடிவடைக்கப்படுை்.  

 

2.5.3 மின் கடத்துை் கை்பி / ஆழித்கதாகுதி நிறுவுவதற்கு எந்தகவாரு நிலை் சுவிகரித்தல் 
பற்றிய விவரங்கள் 

GIS முன்கைாழியப்பட்ட மின்நிடலயத்டத அை்மித்த உள்கட்டடைப்பு ைற்றுை் ரகபிள் நிலத்தடி 
என்பதால், பரிைாற்ற பாடதக்கு நிலை் சுவிகரிக்கப முடியாது. முன்கைாழியப்பட்ட 
கசயற்திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட காைிக்குள் ஆழித்கதாகுதி இருப்பதால், ஆழித்கதாகுதிக்கு 
நிலை் சுவிகரிக்கபடுத்தல் இருக்காது. முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் நிலத்தடி ரகபிள் 
இடைப்பிற்கான வழி அடடயாளை் காைப்பட்டு, துடை மின்நிடலயத்திலுை் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

2.6 ரவடலக்குழு 

2.6.1 கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு காலத்தில் திறடையான ைற்றுை் திறடையற்ற 
கதாழிலாளர ்ரதடவகள் 

 

கட்டுைான கட்டத்தில் கதாழிலாளர ்ரதடவ 

இந்த கசயற்திட்டை் இரை்டு கட்டங்களாக கசயல்படுத்தப்படுை்; திறந்த சுழற்சி ஆடல 
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கட்டுைானை் ைற்றுை் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி ஆடல கட்டுைானை் n. திறந்த சுழற்சி கட்டை் 
முடிந்ததுை், வைிக கசயல்பாடு கதாடங்கப்பட்டதுை், நீராவி சுழற்சி (HRSG, நீராவி விடசயாழி, 

குளிரூட்டல் ரகாபுரை் ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய அடைப்புகள்) ரவடல ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 

கட்டைாக கதாடங்குை். 
 

ரவடல கதாழிலாளர ்வடக  நபரக்ளின் எை்ைிக்டக 

திறந்த 
சுழற்சி 

ஒருங்கிடைந்த 
சுழற்சி 

இயந்திர கபாறியியல் கசயற்திடட் கபாறியாளரக்ள்   5 5 

உதவி கபாறியாளரக்ள். / 

ரைற்பாரட்வயாளரக்ள்  

6 10 

கவல்டரக்ள்  70 90 

கபாருத்துைரக்ள்  35 45 

கயிற்றடைவு ஒழுங்கு கசய்பவர ் 200 300 

திறடையற்ற கதாழிலாளரக்ள் / 

உதவியாளரக்ள் 

100 120 

மின் கபாறியாளரக்ள் கசயற்திடட் கபாறியாளரக்ள்   4 4 

உதவி கபாறியாளரக்ள். / 

ரைற்பாரட்வயாளரக்ள் 

5 8 

எலக்ட்ரீஷியன்கள் 50 60 

ரபாரர்ைன் 10 10 

திறடைமிக்க கதாழிலாளரக்ள்   80 80 

திறடையற்ற கதாழிலாளரக்ள் / 

உதவியாளரக்ள் 

60 60 

குடிசார ்

கபாறியாளரக்ள் 

கசயற்திடட் கபாறியாளரக்ள்   5 5 

உதவி கபாறியாளரக்ள். / 

ரைற்பாரட்வயாளரக்ள் 

10 10 

திறடையான வல்லுநரக்ள் 100 150 

திறடையற்ற கதாழிலாளரக்ள் 100 150 

ஏடனயடவ நிதி ைற்றுை் நிரவ்ாகை் 3 3 

சுகாதார பாதுகாப்பு சுற்றாடல் 
ைற்றுை் தரை் 

3 3 

ககாள்முதல் ைற்றுை் கடடகள் 2 2 

பிற வசதிகள் 5 5 

அட்டவடை 21: கட்டுைான கட்டத்தில் ைதிப்பிடப்பட்ட கதாழிலாளர ்ரதடவ  

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி கட்டத்டத நிரை்ாைிப்பதற்கான கைாத்த ரவடலயாளரக்ளாக 1120 தனிநபரக்ள் 
ைதிப்பிடப்படட்ுள்ளனர ்ைற்றுை் 853 தனிநபரக்ள் திறந்த சுழற்சி கட்டத்டத நிரை்ாைிப்பதற்கான கைாத்த 
ரவடலயாளரக்ளாக ைதிப்பிடப்படுகிறாரக்ள். இருப்பினுை், ரதடவக்ரகற்ப எதுவுை் ைாற்றப்படாது. 

 

கசயல்பாட்டு காலத்தில் கதாழிலாளர ்ரதடவ 

பதவி நபரக்ளின் 
எை்ைிக்டக 

ஆடல ரைலாளர ் 1 

கசயற்திடட் கபாறியாளர ் 1 

முன்னைி இயக்க கபாறியாளர ் 1 

முன்னைி இயந்திர கபாறியாளர ் 1 

முன்னைி மின் கபாறியாளர ் 1 

EHS & நிரவ்ாக முகாடையாளர ் 1 

ககாள்முதல் அதிகாரி 1 

கசயல்பாட்டு கபாறியாளர ் 4 

இயந்திர கபாறியாளர ் 1 

மின் கபாறியாளர ் 1 
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நிரவ்ாக அதிகாரி 1 

களஞ்சிய கை்காைிப்பாளர ் 1 

இரசாயை கை்காைிப்பாளர ் 1 

கசயல்பாட்டு கை்காைிப்பாளரக்ள் 8 

இயக்குைரக்ள் 36 

இயந்திர கை்காைிப்பாளரக்ள் 2 

மின் கை்காைிப்பாளரக்ள் 2 

வரரவற்பாளர ் 1 

கைக்கானிக்ஸ், கவல்டர ் ைற்றுை் 
கபாருத்துைரக்ள் 

12 

கைக்கானிக்ஸ், கவல்டர ்ைற்றுை் ஃபிட்டரக்ள் 6 

பாதுகாப்பு ஊழியரக்ள் 10 

அட்டவடை 22: ஆரக்ாரனாகிராை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டத்தில் ைதிப்பிடப்பட்ட கதாழிலாளர ்
ரதடவ 

கசயல்பாட்டு கட்டத்தில் கைாத்த கதாழிலாளர ்ரதடவ 84 ஆக இருக்குை். இருப்பினுை், 

ரதடவக்ரகற்ப கைாத்த ரவடலயாளரக்ள் எவருை் ைாற்றப்பட ைாட்டாரக்ள்.  

 

2.6.2  கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டின் ரபாது உள்ளூர ்ைக்களின் ரவடலவாய்ப்பு 

கதாழில்நுட்ப ஊழியரக்ள்: 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் குடிசார ்கபாறியாளர,் இயந்திர கபாறியாளர,் மின் கபாறியாளர ்
ைற்றுை் இரசாயன கபாறியாளர ் திடைக்களை்களில் கல்வி, பயிற்சி ைற்றுை் அனுபவை் உள்ள 
கதாழில்நுட்ப நபரக்ளுக்கு ஒரு வாய்ப்டப வழங்குகிறது. நாட்டில் இதற்கு முன்னர ் இரதரபான்ற 

இயற்டக மின் உற்பத்தி நிடலயங்கள் கட்டப்பட்டிருப்பதால், டகத்கதாழில் தரைான ஊதியை் 
கபாதியுடன் ஆட்ரசரப்்பு கசய்வதற்கு இலங்டகக்குள் கபாருத்தைான அனுபவமுள்ள கதாழில்நுட்ப 
தகுதி வாய்ந்த தனிநபரக்ள் உடனடியாக கிடடக்குை். 

திறடையான ைற்றுை் அடர திறடையான ரவடலயாளரக்ள் 

இலங்டகயின் கதாழிலாளர ் குழு தற்ரபாது சரவ்ரதச கவளிப்பாட்டடக் ககாை்டுள்ளது. நாட்டின் 

ஊழியரக்ளில் ஒரு நியாயைான சதவீதை் புகழ்கபற்ற சரவ்ரதச முதலாளிகளின் கீழ் 
கவளிநாடுகளில் ரவடலபுரிகின்றதுர.் எனரவ, திறடையான ைற்றுை் அடர திறடையான 

ரவடலயாளரக்டள நாடட்ிற்குள் உருவாக்க முடியுை்.  

2.6.3. கவளிநாட்டு கதாழிலாளரக்ள் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு நிடலகளில் அடனத்து 
பிரிவுகளிலுை் உள்ளூர ்ரவடலயாளரக்டள அதிகரிப்படத இலக்காகக் ககாள்ளுை். கசயற்திட்ட 

பரரரிப்பாளர ்100% உள்ளூர ்நிறுவனைாக மின் உற்பத்தி நிடலயை் ைற்றுை் கசயல்பாடுகளில் 
நிபுைரக்டள ரபாதுைான உள்ளூர ்ைற்றுை் சரவ்ரதச அனுபவத்துடன் பயன்படுத்துகிறார,் 

கவளிநாட்டினரின் பங்களிப்பு உபகரைங்கள் சப்டளயரக்ளிடமிருந்து வருை் பிரதிநிதிகளுக்கு 

ைட்டுரை வழங்கப்படுை். 
 

 

2.6.3   வழங்கப்பட்டுள்ள கதாழில்சார ்சுகாதார பாதுகாப்பு ைற்றுை் வசதிகள்  

கசயற்திடட் பரரரிப்பாளர ் இலங்டகயின் கதாழிற்சாடலகள் கட்டடளச ் சட்டத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கதாழில்சார ் சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு (OHS) தரங்கடள கை்டிப்பாக 

கடடபிடிப்பார.் கட்டுைான தளத்தில் OHS ஐ உறுதிப்படுத்த சரவ்ரதச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
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OHS அடைப்புகள் கசயல்படுத்தப்படுை். OHS விதிகள் கசயலில்  அடனத்து ஊழியரக்ளுக்குை் 

கபாருத்தைான கதாழில் சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு பயிற்சி வழங்கப்படுை். இந்த அடைப்பு 

அடனத்து ஊழியரக்ளுக்குை் ரபாதுைான தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கடள இலவசைாக 
வழங்குை். கதாழில்சார ் காயங்கள் ைற்றுை் ரநாய் ஆகியடவ ரதசிய விதிமுடறகளின்படி பதிவு 

கசய்யப்பட்டு அறிக்டக கசய்யப்படுகின்றது. கசயற்திட்ட ஆதரவாளரின் OHS ரதடவகடளப் 

பூரத்்தி கசய்ய உதவுை் அடைப்புகடள நிறுவுவதற்கு அடனத்து துடை ஒப்பந்தக்காரரக்ளுை் 
ரசடவ வழங்குநரக்ளுை் அந்தந்த ஒப்பந்த ஒப்பந்தங்களால் ரதடவப்படுவாரக்ள். 

கட்டுைான கட்டத்தின் ரபாது, விபத்து ஏற்பட்டால், பாதிக்கப்பட்டவருகடள  உடனடியாக 
அருகிலுள்ள கபரிய ைருத்துவைடனகளுக்கு அல்லது ககாழுை்பில் உள்ள ரதசிய 
ைருத்துவைடனக்கு ைாற்ற ஆை்புலன்ஸ் வசதிகள் தளத்தில் கிடடக்குை். முதலுதவி வசதிகள் 

அடனத்து நிடலகளிலுை் தளத்தில் கிடடக்குை். சத்தை் நிடல 85 dB (A) ஐ தாை்டிய உயர ்

இடரசச்ல் வடலயங்கள் உள்ளிட்ட அபாயகரைான ைற்றுை் விபத்துக்குள்ளான இடங்களில் காது 
கவசை் வழங்கப்படுை். 
 

2.7 சத்த தடடயாக ஒதுக்கப்பட்ட இடடயக வடலயை் / காைிடய நிறுவுதல் ைற்றுை் 
நிரவ்கித்தல் 

   

2.7.1 சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகளின் விடளவுகடளத் தைிக்க பராைரிக்கப்பட ரவை்டிய 
பகுதியின் நீளை் 

ஆடல எல்டலயில் ஒரு பசுடை பட்டி நிறுவப்பட்டு, அதில் இருக்குை் இட ஒதுக்கீடு பகுதியில் 

இருக்குை் பசுந்தாள்கள், சத்த ைற்றுை் அதிரவ்ு உமிழ்டவ எல்டலக்கு அப்பால் பரப்பாது. 
 

2.7.2 பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கான மீள்குடிரயற்றை் / நஷ்ட ஈட்டுத்திட்டை்த் திட்டை் 

மீள்குடிரயற்றை் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்கு நஷ்டஈடு வழங்கப்பட ரவை்டியதில்டல. 

2.8 ைாற்றுவழிகளின் ைதிப்பீடுகள் 

“நடவடிக்டக இல்டல” ைாற்றுவழி (அதாவது கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்தாைல் தற்ரபாடதய 

நடடமுடறகளின் அடிப்படடயில் ஒன்று) 

 

இலங்டக மின்சார சடப (CEB.) மின்சார ரதடவ ைற்றுை் மின்சார உற்பத்திக்கு கிடடக்கக்கூடிய 

விருப்பங்கள் குறித்து விரிவான ஆய்வுக்குப் பிறகு நீை்ட கால உற்பத்தி ைற்றுை் விரிவாக்க 
திட்டத்டத (LTGEP)  உருவோக்கியது. LTGEP ஐ ரதசிய மின்சக்தி சீராக்கி, இலங்டகயின் கபாது 

பயன்பாட்டு சடப (PUCSL) ைதிப்பாய்வு கசய்கிறது. அத்தடகய ைதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு, LTGEP 

நாட்டில் வலுவான ைற்றுை் நிடலயான சமூக-கபாருளாதார அபிவிருத்தியுடன்டய கசயல்படுத்த 

மின்சாரை் வழங்குவதற்கான அடனத்து மின் உற்பத்தித் கசயற்திட்டங்களுக்குை் 
அடிப்படடயாகிறது. LTGEP 2015-2034 ைற்றுை் LTGEP. கசயற்திட்டதத்ின் நியாயப்படுத்தலுக்கு 

வழிவகுக்குை் கசயற்திடட்த்தின் குறிப்பிட்ட குறிக்ரகாள்கள் பின்வருைாறு:  

• கபாருளாதாரத்தின் அபிவிருத்தியுடன் விகிதத்டத பூரத்்தி கசய்ய மின்சாரை் வழங்குதல் 

• நீை்ட கால உற்பத்தி ைற்றுை் விரிவாக்க கசயற்திட்டத்தின் தற்கசயல் நிகழ்வுகள் 
நிடறரவற்றல்  

• தற்கசயல் நிகழ்வு 1 – நீரந்ிடல குடறப்பு ைற்றுை் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் தாைதங்கள் 
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தற்கசயல் நிகழ்வு 2 – 3x350 கைகாவாட் லக்விஜய நிலக்கரி மின் நிடலயத்தில் ஒரு அலகு நீரவ்ளக் 
குடறப்பு ைற்றுை் தாைதங்கள் 

o தற்கசயல் நிகழ்வு 3 – அதிக ரதடவ, நீரந்ிடல குடறப்பு ைற்றுை் மின் உற்பத்தி 
நிடலயத்தில் அமுலாக்கை் 

 

• ரதசிய கட்டத்தின் ஸ்திரத்தன்டைடய பராைரித்தல் ைற்றுை் புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திடய 
அனுைதிக்கிறது 

 

கபாருளாதாரத்தின் அபிவிருத்தி விகிதத்டத பூரத்்தி கசய்ய மின்சாரை் வழங்கல் 

கடந்த காலங்களில் அபிவிருத்திக்கான மின்சார ரதடவயானது நாட்டின் கபாருளாதாரத்தின் 
அபிவிருத்தி விகிதத்துடன் ரநரடி கதாடரட்ப கவளிப்படுத்தியுள்ளது. பின்வருை் வடரபடை் 1997 

முதல் 2018 வடரயிலான கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அபிவிருத்திக்கு எதிராக மின்சார 
ரதடவயின் அபிவிருத்தியுடன் விகிதங்கடளக் காட்டுகிறது. (ஆதாரை்: நீை்ட கால உற்பத்தி 

விரிவாக்க கசயற்திட்டை் 2020-2039 வடரவு 5). எனரவ, LTGEP ரதடவப்படுை் இந்த கசயற்திட்டதட்த 

கசயல்படுத்துவது கபாருளாதார கபாருளாதார அபிவிருத்திடய  அனுைதிக்க அவசியை். 
நீை்ட கால உற்பத்தி ைற்றுை் விரிவாக்க 
கசயற்திட்டத்தின் இலக்குகடள பூரத்்தி கசய்தல்: 

பல தற்கசயல் நிகழ்வுகளில் மின் ரதடவ ைற்றுை் 
அத்தடகய மின் குடறபாடுகடள வழங்குவதற்கான 
எரிகபாருள் எை்கைய் (FO) தற்கசயல் ஆடலகள் 

2020-2039 ஆை் ஆை்டிற்கான LTGEP இல் பகுப்பாய்வு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன. இதத்டகய தற்கசயல் மின் 

உற்பத்தி நிடலயங்கள் அவசரகால மின் 
நிடலயங்கள் என அடழக்கப்படுகின்றது, அடவ பல அதிரவக டீசல் மின்பிறப்பாக்கிகளின் 
பை்டைகடளப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி கசய்கின்றது, அடவ மின்சாரத்டத மிக அதிக 
கட்டைத்தில் விற்கின்றது. (ஆதாரை்: நீை்ட கால உருவாகுை் விரிவாக்க கசயற்திட்டை் 2020-2039 - 

வடரவு). 

உரு 6: கைாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் அபிவிருத்தியுடன் விகிதங்கள் ைற்றுை் மின்சார விற்படன 

 தற்கசயல் நிகழ்வு 1 - நீரந்ிடல குடறப்பு ைற்றுை் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் தாைதங்கள் 

LTGEP முன்கைாழியப்பட்ட நீரம்ின்சக்தி 
உற்பத்தி ைற்றுை் கசயல்படுத்தப்படாத / 

தாைதைான இந்த நிகழ்வில், மின் 
பற்றாக்குடறடயத் தவிரக்்க 225 
கைகாவாட் ைற்றுை் 450 கைகாவாட ்
அதிக விடல தற்கசயல் மின்சாரை் 
ரசரக்்குை் நிடலடைக்கு வழிவகுக்கிறது. 

 

உரு 7: 2020-2039 LTGEP தற்கசயல் நிகழ்வு 1 

தற்கசயல் நிகழ்வு 2 - 3x350 கைகாவாட் லக்விஜியா நிலக்கரி மின் நிடலயத்தில் நீரந்ிடல குடறப்பு 
ைற்றுை் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் தாைதை் ைற்றுை் ஒரு அலகு கசயலிழப்பு 

லக்விஜய 900 கைகாவாட் நிலக்கரி மின் நிடலயை் இலங்டகயின் மிகப்கபரிய மின் உற்பத்தி 
நிடலயைாகுை், இது ஒரு அடிப்படடயான மின் உற்பத்தி நிடலயதத்ின் அடிப்படடயில் 40% -50% 
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மின்சார ரதடவடய பூரத்்தி கசய்கிறது. லக்விஜயா மின்நிடலயத்தின் மூன்று அலகுகளில் 

ஒன்றில் ஒரு கபரிய ஆடல கசயலிழப்பு ஏற்படக்கூடுை், அரத ரநரத்தில் வறை்ட நீரந்ிடல நிடல, 

காற்றாடல மின் உற்பதத்ி நிடலய தாைதங்கள், 2020 ஆை் ஆை்டில் 525 கைகாவாட் கூடுதல் திறன் 
ைற்றுை் 225 கைகாவாட் திறன் ைற்றுை் ஆற்றல் பற்றாக்குடறடயத் தைிக்க தற்கசயல் நிகழ்வு 2 

அவசியை். 

 உரு 8: 2020-2039 LTGEP தற்கசயல் நிகழ்வு 2 

தற்கசயல் நிகழ்வு 3 - அதிக ரதடவ, நீரந்ிடல குடறப்பு ைற்றுை் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் 
தாைதங்கள்  

வறை்ட நீரியல் நிடல ைற்றுை் கபரிய கவப்ப, நீர,் காற்றாடல மின் உற்பத்தி நிடலய 
தாைதங்களுடன் அதிக ரதடவ ஏற்படுை் தற்கசயல் நிகழ்வில், முடறரய 2020 ைற்றுை் 2021 ஆை் 
ஆை்டுகளில் தற்கசயல் திறன் ரசரத்்தல்களாக 480 கைகாவாட் ைற்றுை் 270 கைகாவாட் 
ரதடவப்படுகிறது. 

 

 
உரு 9: 2020-2039 LTGEP தற்கசயல் நிகழ்வு 3 

எனரவ, முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்துவதுை், 2021 ஆை் ஆை்டடத் தாை்டிய 
அபாய நிகழ்வுகடள விடலயுயரந்்த அவசரகால மின்சாரை் வாங்காைல் தைிப்பதுை் இந்த 
கசயற்திட்டத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட ரநாக்கைாகுை். 
  

கதசிய கட்டத்தின் ஸ்திரத்தன்னமனய பரோமரித்தல் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க ெக்தினய 
அனுமதித்தல் 

 

கடந்த 10 ஆை்டுகளில் 400 கைகாவாட் அல்லாத பாரை்பரிய புதுப்பிக்கத்தக்க (NCRE) மின் 

உற்பத்தி வசதிகளான வளி, சூரிய ைற்றுை் நீரியல் ஆகியடவ ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன, அடவ அனுப்ப 
முடியாதடவ ைற்றுை் இடடப்பட்டடவ என்பதால், சுழல் இருப்டப உருவாக்குவது அவசியை். ரதசிய 

கட்டை். புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்தி நிடலயங்கடள ரைலுை் கட்டத்தில் ரசரக்்க அனுைதிக்க, 

நிடலயான சுழல் இருப்பு திறடன உருவாக்க அடிப்படட சுடை மின் நிடலயங்கடள ரசரக்்க 
ரவை்டியது அவசியை். 

எனரவ, மின்கட்டை் நிடலத்தன்டைடய பராைரிக்க ஒரு அடிப்படட சுடை மின்நிடலயைாகவுை், 

மின் உற்பத்தி நிடலயைாகவுை் கசயல்படுவது இந்த கசயற்திட்டத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட 
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ரநாக்கைாகுை்.  

 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் ரபான்ற கபரிய ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயங்கள் 
அதிக ைந்தநிடலடயக் ககாை்டிருக்கின்றது, அடவ கைாத்த அடைப்பின் ரதால்விகளின் 
சாத்தியத்டதக் குடறக்குை் மின் அடைப்பின் ஸ்திரத்தன்டைடய ரைை்படுத்துை் ரவை்டுை். 

எனரவ, முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் ரநாக்கங்களில் ஒன்று, நாட்டின் கபாருளாதார டையைாக 
விளங்குை் பாரிய ககாழுை்பு பகுதிக்கு ரதசத்திற்கு நிடலயான, தடடயற்ற மின்சாரை் 
வழங்குவதாகுை். அதிக ைந்தநிடலயுடன் கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயங்களுை் 

கைாத்த முடறடை ரதால்வி ஏற்பட்டால் விடரவான மின் அடைப்பு ைறுசீரடைப்பிற்கு 
உதவுகின்றது. 

இந்த தன்டையில் ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்திற்கு கபாருத்தைான தளத்டதத் 
ரதரந்்கதடுப்பதில் பல முக்கிய காரைிகள் முக்கியத்துவை் வாய்ந்தடவ. அடவ: நீரந்ிடலக்கு 

அருகாடையில் (குளிரூட்டுை் முடற ைற்றுை் நீராவி உற்பத்திக்கு  பாரிய அளவிலான நீர ்

ரதடவப்படுகிறது), எரிகபாருளின் அருகாடை (CPSTL  களஞ்சியை் அருகிரலரய உள்ளது), மின் 

விநிரயாக இடத்திற்கு அருகாடையில் (CEB கட்டை் துடை மின்நிடலயை் உள்ளது அருகிலுள்ள 

நிலை்) ைற்றுை் அணுகல் (கவளிப்புற கநடுஞ்சாடலயிலிருந்து உட்பட பல அணுகல் வீதிகள்), 

மூலதனத்திற்கு அருகாடையில் (பரிைாற்ற இழப்புகடளத் தவிரக்்கவுை்) உள்ளது. எனரவ, 

ககரவலபிட்டி நிலை் ைாற்று வழிகடள வழங்கவில்டல. ஏற்கனரவ CEB க்கு கசாந்தைான ஒரு 

பிரத்ரயக குழாய் பாடத உள்ளது,  எனரவ ைக்கடள கவளிரயற்றுவது / மீள் குடிரயற்றை் கசய்வது 

முற்றிலுை் இல்டல. உள்ளூர ்மீனவர ்மீன்பிடிக்களால் கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் / கவளிரயறுை் பகுதி 

பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. கடல் நீர ் ஊடுருவி, அதன் விடளவாக ைை்ைில் அமிலத்தன்டை 

இருப்பதற்குை் விவசாய ரநாக்கங்களுக்காக ககரவலபிட்டி நிலை் கபாருத்தைானதல்ல. சமூக-

கபாருளாதார தாக்கக் கைக்ககடுப்பால் கவளிப்படுத்தப்பட்டபடி, சுற்றியுள்ள சமூகங்கள் 
முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் ைற்றுை் ஒட்டுகைாத்த டகத்கதாழில் வடலயத்திலுை் 
எதிரை்டறயான அணுகுமுடறடயக் ககாை்டிருக்கவில்டல. அவரக்ளின் வாழ்வாதார 

நடவடிக்டககள் அல்லது வருைானை் பாதிக்கபடவில்டல. முன்கைாழியப்பட்ட தளை் 14 

ஆை்டுகளாக எந்தகவாரு குடறகளுை் கதரிவிக்கப்படாைல் இரதரபான்ற ஆடலக்கு அருகில் 
உள்ளது.
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3   விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ள சுற்றோடலின் விளக்கம் 

3,1 சபௌதீக சுற்றோடல் 

3.1.1 தனரவிபியல் 

இந்த கசயற்திட்டப்பகுதி இலங்டகயின் மிகக் தாழ்  நிலப்பகுதிக்குள் அடைந்துள்ளது, இது மூன்று 
பக்கங்களிலுை் ைத்திய ைடல கடள சுற்றியுை் கபாதுவாக சைதடரயானது, சில சையங்களில் 
கைதுவான ஏற்ற தாழ்வுடன் கடற்கடர வடர நீை்டுள்ளது. மிகக் தாழ்  நிலப்பகுதிக்குள் தடர 

ைட்டத்தின் சராசரி உயரை் சுைார ்30 மீ ஆகுை், ஆனால் தனிடைப்படுத்தப்பட்ட ைடலகள் ைற்றுை் 
ைடலத்கதாடரக்ளில் உள்நாட்டில் 100 மீ முதல் 150 மீ வடர உயரக்ிறது. இந்த எசச்ங்கள் 

இயற்டகயின் சைநிடலப்படுத்துை் கசயல்முடறக்கு எதிராக தனித்து நிற்கின்றது, ஏகனனில் 
அடவ வலுவான கிரானிடிக் பாடறகளால் ஆனடவ.  

இந்த கசயற்திட்டை் தளை் முத்துராஜகவல சதுப்புநில கதற்கு முடனயில் அடைந்துள்ளது, இது 
கடரலாரத்திற்கு இடையாக நீரக்காழுை்பு வாவி வடர காைப்படுகின்றது. முத்துராஜாகவல 
சதுப்பு நிலை் கிட்டத்தட்ட சராசரி கடல் ைட்டத்தில் இருந்தாலுை், முத்துராஜகவல ைாஸ்டர ்பிளான்1   
இன் படி 1991 இல் ரைற்ககாள்ளப்பட்ட முத்துராஜகவல & நீர ்ககாழுை்பு வாவி தாக்க ைதிப்பீட்டின் 
சுற்றாடல் விவரை் ைற்றுை் 1993 இல் ரைற்ககாள்ளப்பட்ட “கரரவலப்பிட்டிய மீட்புத் திட்டத்திற்கான” 
விரிவான சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு ரைற்ககாள்ளப்பட்ட நிரப்புதல் ைற்றுை் விரிவான சுற்றாடல் 
தாக்க ைதிப்பீடு  இன் படி கசயற்திட்டப்பைி MSL (சராசரி கடல் ைட்டத்திலிருந்து) சுைார ்1.50 மீ. 
ஒரு டகத்கதாழில் ைற்றுை் குடியிருப்பு ைாவட்டத்டத உருவாக்குவதற்கு நிரப்பப்பட்ட கைாத்த 20 
கைக்ரடரக்ளில், கைாதத்ை் 28.0084 கைக்ரடர ் பரப்பளவு இலங்டக மின்சார சடபயிற்கு (CEB.) 
கசாந்தைானது. 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயதத்ிற்காக அடடயாளை் காைப்பட்ட காைித் கதாகுதி, 

4.86  கைக்ரடர ்பரப்பளவில், தற்ரபாதுள்ள யுகடனவி ஆடலயின் கதற்கு எல்டலயில் உள்ளதுடன் 
முக்கியைாக ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட குளை் ைற்றுை் தற்ரபாதுள்ள ஆடலயின் சில தற்காலிக 
கட்டடைப்புகடளக் ககாை்டுள்ளது. சுற்றியுள்ள சூழலில் உள்ள நீரவ்ழிகளுடன் எந்த கதாடரப்ுை் 
இல்லாததால் இந்த குளத்தில் ைடழ நீர ் ைட்டுரை ரசகரிக்கப்படுகிறது. குளத்டத சுற்றியுள்ள 
காைியில் ஒரு சில நடப்பட்ட வன ைர இனங்கள் ைற்றுை் கபாருளாதார ரீதியாக முக்கியைான 
பயிர ் தாவர வடககளான வாடழப்பழை், கதன்டன, முந்திரி ரபான்றடவ உள்ளன. CEB க்கு 
கசாந்தைானது தற்ரபாதுள்ள யுகதனவி ஆடலக்கு அருகிலுள்ள கதற்கு எல்டலயில் உள்ளது 
ைற்றுை் முக்கியைாக ைனித நடவடிக்டககளால் உருவாக்கப்பட்ட புதர ் நிலை் ைற்றுை் சதுப்பு 
நிலப்பகுதிகடளக் ககாை்டுள்ளது (ைை்டை எடுத்து பின்னர ்குழிகடள தை்ைீரில் நிரப்புதல் 

பாதுகாப்பு பகுதிகள், சதுப்பு காைிங்கள், நீரந்ிடலகள், கால்வாய்கள், நீரராடடகள், வடிகால் 
வாய்க்கால்கள் ைற்றுை் நிவாரைை் ஆகியடவ நீரவ்ளவியல் ைற்றுை் காைி பயன்பாட்டு 
திறன்களின் அடுத்தடுத்த பிரிவுகளில் விவரங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன 

ster Plan1 and as per a detailed Environment Impact Assessment2 carried out in 1991. Out of the சமோத்தம் 

160 ha filled up to form an industrial and residential district, a tot 

. 

 

 

 
1 Masterplan of முத்துோஜாசெல  and Negambo Lagoon, Greater Colombo Economic Commission, EuroConsult, The 

Netherlands, May 1991 
2 Enviromental profile of முத்துோஜாசெல  & Negambo Lagoon - Grater Colombo Economic Commission, 

EuroConsult, The Netherlands  (1991) 
2 https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos_00702_eia_master_plan_muthurajawela_negombo_ 

lagoon_sri_lanka.pdf 
 

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/pos_00702_eia_master_plan_muthurajawela_negombo_
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3.1.2 காலநிடல ைற்றுை் வானிடல  

ைடழப்கபாழிவு 

 

உரு 14  ககாழுை்பு வானிடல ஆய்வு நிடலயத்தில் 2015 முதல் 2019 வடரயிலான 5 ஆை்டு 

ைாதாந்திர சராசரி ைடழ தரவு 

 

கோற்று கரோஸ் 

 

உரு 15 : 10 ஆை்டுகளுக்கான சராசரி வளி ரராஸ் (2008 - 2017) 
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குறிப்பு: ககாழுை்பு வானிடல ஆய்வு அலுவலகத்தில் 10 மீட்டர ்உயர ைைிரநர வளியின் தரடவப் 

பயன்படுத்தி வளி ரராஜாக்கள் மூழ்கி விடுகின்றது 

 

கவப்பநிடல 

 

உரு 16  ககாழுை்பு வானிடல ஆய்வு நிடலயத்தில் 2015 முதல் 2019 வடரயிலான 5 ஆை்டு ைாத 

சராசரி கவப்பநிடல ைாறுபாடு (அதிகபட்சை் ைற்றுை் குடறந்தபட்சை்) 

 

சாரீரபதன் 

  

உரு 17  ககாழுை்பு வானிடல ஆய்வு நிடலயத்தில் 2015 முதல் 2019 வடரயிலான 5 ஆை்டு 

ைாதாந்திர சராசரி ஈரப்பதை் 

3.1.3 நீரியல் 

3.1.3.1 ரைற்பரப்பு வடிகால் முடற 

ஆடல வளாகத்டத சுற்றியுள்ள பகுதி முத்துராஜகவலவில் ஒப்பீட்டளவில் சைதடரயான 
மீட்கப்பட்ட காைியாகுை், அங்கு இலங்டக காைி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனை் (SLLDC) 
உருவாக்கிய கால்வாய் அடைப்பு உள்ளது. கசயற்திட்ட கால்வாயின் வடிகால் புற கால்வாய் 
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அடைப்பு வழியாக ைாமில்டன் கால்வாடய ரநாக்கி உள்ளது. கசயற்திட்டப்பகுதியின் 
ஒட்டுகைாத்த வடிகால் முடற உரு 17 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் 
உள்ளூர ் வடிகால் முடற ைற்றுை் தற்ரபாதுள்ள ஆடல வளாகை் உரு 18 & 19 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உரு 18  திட்டப் பகுதியின் வடிகால் அடைப்பு 
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உரு 19  ஆடல வளாகத்தின் உள்ளூர ்வடிகால் அடைப்பு 

 

 

கவள்ளை் ைாதிரி 
நீரியல் ஆய்வின் முக்கிய ரநாக்கை் உத்ரதச கட்டுைானத்தில் இருந்து நீரியல்/வடிகால் 
பாதிப்புகடளக் கை்டறிவதாகுை். ஆரஎ்ல்என்ஜி ஆடலடய நிரை்ாைிக்க ரதடவயான 
முன்கைாழியப்பட்ட ரசமிப்பு இழப்பு காரைைாக நீரவ்ழங்கல்/வடிகால் பாதிப்புகள் வடிகால் 
அடடப்பு ைற்றுை் பின்னடடவு (கவள்ளை் தூக்குதல்) வடிவில் கவளிப்படுகிறது. 

ஒரு திறந்த மூல ைாதிரியான அகைரிக்க காரப்்ஸ் ஆஃப் இன்ஜினியரக்ளின் HEC RAS இரு 

பரிைாை கவள்ள ைாதிரிடயப் பயன்படுத்தி இந்த ைாதிரி வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

எஸ்எல்எல்டிசியின் முழு முதன்டை ைாடல் பகுதியில் கநகை்ரபா குளத்தின் நீரப்்பிடிப்பு அடங்குை். 

பல்ரவறு கட்டுைானங்கள், முத்துராஜகவல சரைாலயை் ைற்றுை் நீர ்ககாழுை்பு வாவி பகுதி ஆகிய 

இரு பரிைாை பகுதி தாழ்வான பகுதியாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ஸ்ட்ரீை் நீரப்்பிடிப்பு உட்பட 

ைாஸ்டர ் ைாடல் பகுதி உரு 20 இல் சிதத்ரிக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் ைாதிரியின் இரு பரிைாை 

பகுதி உரு 21 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது 
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உரு 20 கசயற்திட்டப்பகுதியின் வடிகால் முடறஆடல வளாகங்களின் வடிகால் முடற – 

கபரிதாக்கப்பட்ட பாரட்வ 1 

    • தற்ரபாதுள்ள சூழ்நிடல -தற்ரபாதுள்ள நிலப்பரப்பு ைாதிரியில் பிரதிநிதித்துவை் கசய்யப்படுை் 
ைற்றுை் ஏற்கனரவ உள்ள ைடழநீர ்கால்வாய்கடள உள்ளடக்கிய நில அை்சங்களின் அளடவப் 
கபற திட்டப்பகுதி நிலப்பரப்பு கைக்ககடுப்பு நடத்தப்பட்டது. 

• எதிரக்ால சூழ்நிடல - 100 வருட கவள்ளத்திற்கு, முன்கைாழியப்பட்ட ஆடல நிரப்பப்பட்ட 
இடத்டதக் கருத்தில் ககாை்டு. முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலடய நிரை்ாைிக்க தள நிரப்புதல் 
ரைற்ககாள்ளப்பட ரவை்டுை் என்பதால் இது எந்த நீரந்ிடல பாதிப்புகடளயுை் காட்டுை். 

ைாதிரி இரு பரிைாை ைாதிரியாக இருப்பதால், திருை்புை் காலத்திற்கான முழுடையான கவள்ளப் 
கபருக்கத்டதப் கபறலாை் ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் பல்ரவறு நிறுவனங்களின் 
டிபிசி நிடலகளுக்கு கபாருத்தைான நிலத்தடி சரிகசய்தல் அவற்டற கவள்ளத்தில்லாைல் கசய்ய 
முடிவு கசய்யலாை். 

குறிப்பு: நீரியல் பற்றிய ரைலதிக விவரங்கடள பின்இடைப்பு ---- காைலாை் ... 

 

 
3.1.3.2 ரைற்பரப்பு நீர ்தரை், ைற்றுை் பயன்பாடுகள் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திடட்ை் கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டங்களில் 
கசயற்திடட்ப்பகுதியின் ரைற்பரப்பு நீர ் ஆதாரங்கடள சாரந்்தது இருக்காது. ரைலுை், ஆடலயில் 

இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீர ் கடலுக்கு விடப்படுை், ஆனால் அப்பகுதியில் உள்ள எந்த 
ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகளுக்குை் விவிடப்படாது. ஆடகயால், கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டின் 

ரபாது ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகடள ைாசுபடுதத்ுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ைட்டுரை ஏற்படுை். 

அப்ரபாதுை் கூட உள் வடிகால் அடைப்பு கட்டடைக்கப்பட்டுள்ளதால், எை்கைய் நீடர கழிவுநீராகப் 
பிடிப்பதன் மூலமுை், சுதத்ிகரிக்கப்பட்டதுை், கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுவதாலுை், ைாசு கைிசைாகக் 
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குடறக்கப்படுகிறது. இரதரபான்ற மின் உற்பத்தி ஆடல ஏற்கனரவ இந்த இடத்தில் உள்ளது, 

ரைலுை் இந்த ஆடல காரைைாக நீர ்ைாசுபட்டதாக சைகாலத்தில் எந்த பதிவுை் இல்டல. 

எனரவ, எதிரப்ாரக்்கப்படுை் ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகளில் கசயற்திட்டத்தினால் குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கை் எதுவுை் இல்டல. ஆயினுை்கூட, சுற்றாடல் தாக்ககடளக் கை்காைிக்க ரைற்பரப்பு நீர ்

தரத்தின் அடிப்படட தரடவ நிறுவுவது முக்கியை். கசல்வாக்குள்ள பகுதிக்குள் ரைற்பரப்பு 

நீரந்ிடலகடள அடடயாளை் காை கசயற்திட்டப்பகுதி மீை்டுை் இடைக்கப்பட்டது. இப்பகுதியில் 

உள்ள ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகள் ஒன்ரறாகடான்று இடைக்கப்படட் கால்வாய் அடைப்டப 
உருவாக்குை் திட்ட தளத்தின் கிழக்ரக டசச்ு கால்வாய் (ரைல்ரநாக்கி) ைற்றுை் ரைற்கில் ைாமில்டன் 

கால்வாய் (கீழ்ரநாக்கி)உரு 17 &18) (நீரியல் பற்றிய பிரிவில் பாரக்்கவுை்). இந்த கால்வாய்கள் 

ைாமில்டன் கால்வாயுடன் இடைக்கப்பட்டுள்ளன, இது பல இடங்களில் கடலுடன் இடைகிறது. 

எனரவ, கால்வாய் நீரின் தரத்தில் அடலகளிலிருந்து சில கசல்வாக்டக எதிரப்ாரக்்கலாை். தள 

ஆய்வில் வறை்ட காலநிடலயின் ரபாது, நீரின் அடல அடசவடதத் தவிர கால்வாய்கள் 
அதிகைாகரவா அல்லது குடறவாகரவா ரதங்கி நிற்கின்றது. கால்வாய்களின்  ைாசுபடட் நீரின் 

நிடலடயக் காட்டுகிறது. கால்வாய் நீரின் எந்தகவாரு பயன்பாடுை் தள பகுதியில் 

காைப்படவில்டல. இருப்பினுை், ஈரைான வானிடலயின் ரபாது, முத்துராஜாகவல சதுப்பு காைியில் 

கால்வாய்கள் கபருக்ககடுத்து  அதிக அளவில் ஓடுகின்றது. கால்வாய்கள் ைாமில்டன் கால்வாய் 

வழியாக இந்த நீடர கடலுக்கு விடுகின்றது. 

ஆடகயால், எதிரக்ாலதத்ில் இப்பகுதியில் உள்ள ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகளில் (ஆடல நடடமுடறக்கு 

வந்த பிறகு) நீரின் தரை் ஏற்கனரவ நிலவுை் இயற்டக ைற்றுை் ைானுடவியல் கசயல்முடறகளால் 

நிரவ்கிக்கப்படுை், ஆகஸ்ட் 2020 ஆை் ஆை்டில் இரை்டு அப்ஸ்ட்ரீை் (W4 & W5) ைற்றுை் 

இரை்டு கீழ்நிடல (W6 & W7) நான்கு கவவ்ரவறு இடங்களில் கால்வாய் அடைப்பின் நீர ்

தர முடிவுகடளப் பயன்படுத்தி அடிப்படட ரைற்பரப்பு நீர ்தரை் நிறுவப்பட்டது. ரைற்பரப்பு நீர ்தர 

பகுப்பாய்வின் முடிவுகள் அட்டவடை 29 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன ைற்றுை் ைாதிரி இடங்கள் உரு 
22 இல் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இடங்கள் அட்டவடை 28 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 
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உரு 101 கூகிள் வடரபடை் ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீர ்ைாதிரி இடங்கடளக் காட்டுகிறது 

ைாதிரி 
குறிப்பு 

ைாதிரி விளக்கை் 

 

ஆய்வக 
குறிப்பு 

BH-1 

7.00995 °N 

79.87758 °E 

ஈரைான காைிப்பரப்பு ைற்றுை் டகவிடப்பட்ட காைியின் நடுவில் 
அடைந்துள்ள ஒரு ரபாரர்ைாலில் இருந்து சுைார ் 1-2 மீ ஆழத்தில் 
ைாதிரி ரசகரிக்கப்பட்டது, இது கலப்பு ரகரியரக்ளின் கழுவடல 
கவளிரயற்ற பயன்படுகிறது. நீர ்கவளிர ்ைஞ்சள் நிறைாகவுை், மிகவுை் 
ரசற்றுதன்டையாகவுை், விருை்பத்தகாத துரந்ாற்றத்டதயுை் இருந்தது. 

 

W1 

BH-2 

7.00884 °N 

79.87309 °E 

ககரவலபிட்டி மின்நிடலயத்தின் எல்டலக்குள் அடைந்துள்ள ஒரு 
ரபாரர்ைாலில் இருந்து சுைார ் 4-6 மீ ஆழத்தில் ைாதிரி 
ரசகரிக்கப்பட்டது. நீர ் நிறைற்றது, ைைைற்றது ைற்றுை் சற்று 
ககாந்தளிப்பானது. 

 

 

W2 

BH-3 

7.01295 °N 

79.87734 °E 

சதுப்பு காைியின் நடுவில் அடைந்துள்ள ஒரு ரபாரர்ைா 
கலவிலிருந்து சுைார ் 0.5-1 மீ ஆழத்தில் ைாதிரி ரசகரிக்கப்பட்டது. நீர ்
கவளிர ் ைஞ்சள் நிறைாகவுை், ைைைற்றதாகவுை், மிகவுை் 
ரசற்றுதன்டையாகவுை் இருந்தது. 

 

 

W3 

SW-1 

7.01815 °N 

79.88279 °E 

ககரவலபிட்டி கநடுஞ்சாடல கவளிரயறுை் இடதத்ில் பாலத்திற்கு மிக 
அருகில் அடைந்துள்ள கால்வாயிலிருந்து ைாதிரி ரநரடியாக 
ரசகரிக்கப்பட்டது. நீர ் பசட்ச நிறைாகவுை், ரசற்றுதன்டை, 

விருை்பத்தகாத வாசடனயுடனுை் இருந்தது. கால்வாயில் நீர ் ஓட்டை் 
மிகவுை் கைதுவாக இருந்ததுடன்  ஆல்கா ைற்றுை் மிதக்குை் 
கபாருட்களால் மூடப்பட்டிருந்தது. 

 

 

W4 
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SW-2 

7.00842 °N 

79.8776 °E 

ககரவலபிட்டி மின் நிடலயத்தின் எல்டலக்கு மிக அருகில் 
அடைந்துள்ள கால்வாயிலிருந்து ரநரடியாக ைாதிரி 
ரசகரிக்கப்பட்டது. நீர ் பசட்ச நிறைாகவுை், ரசற்றுதன்டை, 

விருை்பத்தகாத வாசடனயுடனுை் இருந்தது. கால்வாயில் நீர ்ஓட்டை் 
மிகவுை் கைதுவாக இருந்தது ைற்றுை் மிதக்குை் தாவரங்கள் 
காைப்பட்டன 

W5 

SW-3 

7.00948 °N 

79.87274 °E 

ககரவலபிட்டி மின் நிடலயத்தின் எல்டலக்கு மிக அருகில் 
அடைந்துள்ள கால்வாயிலிருந்து ரநரடியாக ைாதிரி 
ரசகரிக்கப்பட்டது. நீர ்பசட்ச நிறைாகவுை், ரசற்றுதன்டை, 

விருை்பத்தகாத வாசடனயுடனுை் இருந்தது. கால்வாயில் நீர ்
ஓட்டை் மிகவுை் கைதுவாக இருந்ததுடன் மிதக்குை் தாவரங்கள் 
காைப்பட்டன 

 

w6 

SW-4 

7.00931 °N 

79.87112 °E 

ககரவலபிட்டி மின் நிடலயத்திலிருந்து கவகு கதாடலவில் 
அடைந்துள்ள கால்வாயிலிருந்து ரநரடியாக ைாதிரி 
ரசகரிக்கப்பட்டது. நீர ் பசட்ச நிறைாகவுை், ரசற்றுதன்டை, 

விருை்பத்தகாத வாசடனயுடனுை் இருந்தது. கால்வாயில் நீர ்ஓட்டை் 
மிகவுை் கைதுவாகவுை் இருந்ததுடன்  மிதக்குை் தாவரங்கள் 
காைப்பட்டன 

 

 

W7 

   

 

அட்டவடை 23: நீர ்ைாதிரி இடங்கள் விளக்கங்கள் 

நீர-்அடைப்புகளின் அடிப்படட நீர ்தர நிடலடயப் புரிந்துககாள்ள ைாதிரி இடங்களில் உள்ள நீர ்

தரை் பற்றிய  தரவு ரதசிய சுற்றுப்புற நீர ் தரத்துடன் ஒப்பிடப்பட்டது. ஆறு கவவ்ரவறு 

வடககளுக்கான,  நீரின் தரத்டத பின்வருைாறு வடரயறுக்குை் சமீபத்திய சுற்றுப்புற நீர ் தரத ்

தரங்கடள CEA கவளியிட்டது:  

 

வடக A குடிப்பதற்கு எளிய சுத்திகரிப்பு ரதடவப்படுை் நீராக இருக்க ரவை்டுை்  

வடக B குளியல் ைற்றுை் கபாழுதுரபாக்கு கதாடரப்ு நீர ் 

வடக C நீர ்கபாருத்தைானதாக இருக்குை் நீரவ்ாழ் உயிரினங்களுக்கு 

 வடக D என்பது கபாதுவான சுத்திகரிப்பு முடறக்கு உட்படுத்தப்பட ரவை்டிய நீர ் ஆதாரைாக 
இருக்க ரவை்டுை்,  

வடக E குடிக்க, நீரப்ாசனத்திற்குை் விவசாய நடவடிக்டககளுக்குை் ஏற்ற நீராக இருக்குை். 

வடக F குடறந்தபட்ச தரத்துடன் இருக்குை், ஆனால் A முதல் E வடககளுக்குள் வராது. 

 

அட்டவடை 29 இல் வழங்கப்பட்ட நான்கு ைாதிரி நிடலயங்களின் நீர ் தர தரவு ரைற்பரப்பு 
நீரந்ிடலகள் ைாசுபட்டுள்ளன என்படதயுை் ரைரல 1 - 5 விவரிக்கப்பட்டுள்ள எந்தகவாரு 
பயன்பாட்டிற்குை் கபாருந்தாது என்படதயுை் குறிக்கிறது. நீர ் தர தரவுகளுை் குடறந்தபட்ச தர 
ரதடவக்கு கீரழ உள்ளன. ைாதிரி தரவுகளின் அடிப்படடயில் ரைற்பரப்பு நீர ் தரை் ைற்றுை் 
சுற்றுப்புற நீர ் தரத ் தரங்களுடன் ஒப்பிடுவது குறித்து பின்வருை் அவதானிப்புகள் 
ரைற்ககாள்ளப்பட்டன.  

 

• கபாதுவாக, ைாதிரி இடை் W4 ஐத ் தவிர நான்கு ைாதிரி இடங்களிலுை் தர நிடல 
ஒத்திருக்கிறது, அங்கு இரை்டு அளவுருக்கள் (கடரந்த ஆக்ஸிஜன் ைற்றுை் காரத்தன்டை) 
ைற்றவற்றிலிருந்து விலகி உள்ளது. 
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• நான்கு ைாதிரிகளின் மின் கடத்துத்திறன் அளவுகள் டகத்கதாழில் கழிவுநீரின் பிரிவில் 
உள்ளன. கன உரலாகங்களின் அதிக கசறிவு இருப்பது இந்த ரகாட்பாட்டட ஆதரிக்கிறது. 
எனரவ, டகத்கதாழில் கழிவுநீரால் ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகடள ைாசுபடுதத்ுவது ஒரு வாய்ப்பு. 
இருப்பினுை், ககரவலபிட்டிய பகுதி திை்ைக்கழிவுகடள திறந்தகவளியில் 
அப்புறப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது ைற்றுை் கனரக உரலாகங்கடளக் ககாை்ட 
லீரகட் ரைற்பரப்பு நீரில் கவளியிடுவது மிகவுை் சாத்தியைாகுை்.  

 

• நிலத்தடி நீரால் உரலாக ைை் இருை்புகடள ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகளுக்கு (கால்வாய்கள்) 

கவளியிடுவதுை் ஒரு வாய்ப்பு. நன்னீர ் கபௌதீக ைற்றுை் அப்பகுதியின் நிலத்தடி நீரில் 

கபாதுவாகக் காைப்படுவடத ஒப்பிடுை்ரபாது உரலாக இருை்புச ் கசறிவு அதிகைாக 
உள்ளது. ரைற்பரப்பு நீரில் (கால்வாய்களில்) காைப்படுை் உரலாக அயனிகளுக்கு நிலத்தடி 

(நிலத்தடி நீர)் பங்களிப்டபக் காட்டிலுை் டகத்கதாழில் ைாசுபடுத்துவதற்கான பிற 

ஆதாரங்கள் இருக்கலாை் என்று நியாயைான முடறயில் முடிவு கசய்யலாை். [நிலத்தடி நீர ்

குறிதத் பகுதிடயக் காை்க]. 

• ரைற்பரப்பு நீர ்தரை் நீர ்அரிக்காதடதக் குறிக்கிறது.  

 

• நீரில் அதிக குரளாடரடு அளவு அடல நடவடிக்டககளின் விடளவுகடளக் குறிக்கிறது 
(கடல் நீர ்ஊடுருவல்). மின் கடத்துத்திறன் ைற்றுை் உப்புத்தன்டை அளவீடுகள் இரை்டுை் 

இந்த கருதுரகாடள ஆதரிக்கின்றது. 
 

• கால்வாய்களின் ரைற்பரப்புகடளக் காட்சிப்படுத்துதல் எை்கையின் இருப்டபக் 
குறிக்கிறது. இருப்பினுை், ரசாதடன தரவு எை்கைய் இருப்படதக் காட்டாது. ஒருரவடள 

இது ைாதிரி கசயல்முடற காரைைாக இருக்கலாை், அங்கு ைாதிரிகள் ரைற்பரப்பிற்குக் கீரழ 
கபறப்படுகின்றது ைற்றுை் தை்ைீரில் எை்கைய் இல்லாது இருக்குை். அரத ரநரத்தில் 

எை்கைய் குழை்பாக்கப்பட்டால்  எை்கைய்க்கான ரசாதடன எை்கைய் இருப்படத 
பதிவு கசய்யாது. 

.   
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அளவுரு W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 

pH 7.3 6.1 6.8 8.4 8.8 8.9 7.7 

கவப்பநிடல, ˚C 30.4 31.9 30.7 33.4 32.3 32 30.8 

மின் கடத்துத்திறன், mS/cm 1.33 0.18 11.37 5.69 6.15 7 7.12 

ரசற்றுத்தனடை, NTU 36 25 31 49 42 32 37 

நிறை், mg pt/L ND ND ND ND ND ND ND 

கைாத்தை் கடரந்த Solids, mg/L 2853 3644 7726 6197 3139 3553 3581 

கைாத்தை் மிதக்குை் 
திை்ைகபாருள்கள் , mg/L 

33 30.9 101.4 44 53.7 34.6 25.6 

உப்புத்தன்டை, ppt 0.7 0.1 6.4 3 3.3 3.8 3.9 

எை்கைய் & கிரீஸ், mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

கடரந்த ஆக்ஸிஜன், DO mg/L 1 1.1 0.8 6.2 9.7 8.4 0.9 

குரளாடரடு (as Cl-), mg/L 100 200 1602 1577 901 939 1001 

கைாத்தை் கடினத்தன்டை (as 

CaCO3), mg/L 
170 80 1970 1160 760 710 700 

கைாத்தை் காரத்தன்டை (as 

CaCO3), mg/L 
ND ND ND 1225 1125 1375 425 

சல்ரபட் (as SO4
2-) , mg/L 1539 1393 1456 1803 1817 1686 1560 

ஃவுளூடரடு (as F-), mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

 டநட்ரரட்  (as N), mg/L 13.4 7.9 5.1 27.8 8.6 10.5 11.6 

இரசாயன ஆக்ஸிஜன் ரதடவ, 

O2 mg/L 
60 82 94 92 68 76 87 

உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் ரதடவ 

at (BOD5) at 20˚C, mg/L 
54 75 86 37 37 42 30 

பாஸ்ரபட் (as P-), mg/L 0.8 1.1 2.2 0.4 0.9 2 1 

கைாத்தை் ரகாலிஃபாரை்், 

104counts/100 mL 
3 29 2 20 25 47 56 

இ.ரகாலி, 104counts/100 mL 1 4 2 12 14 19 23 

பாலி பிஃகபடனல்ஸ் (PCB) 

PCB 28, mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

PCB 52 , mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

PCB 101, mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

PCB 118, mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

PCB 138, mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

PCB 153, mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

PCB 180, mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

கன உரலாகங்கள்           

கல்சியை் (as Ca) , mg/L 15.3 5.4 124.3 176.1 56.8 57.4 42.5 

கைக்னீசியை் (as Mg) , mg/L 33.3 15.8 367.4 223.6 167.9 154.7 144.1 

இருை்பு (as Fe) , mg/L 4.3 5.2 6.3 1.5 2.4 2.2 1.9 

ைங்கனீசு (as Mn), mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

ஈயை் (as Pb), mg/L ND ND ND 2.8 2.7 3.2 2.1 

கட்மியை் (as Cd), mg/L ND ND ND 0.7 0.6 0.9 0.3 

குரராமியை் (as Cr), mg/L ND ND ND 1.7 1.1 1.5 0.7 

கசப்பு (as Cu), mg/L ND ND ND 1.9 1.5 1.1 1.4 

துத்தநாகை் (as Zn), mg/L 0.3 0.9 0.1 ND ND ND ND 

ரபரியை் (as Ba), mg/L 1 2.3 1.4 1.7 2.3 1.5 1.5 

ஆை்டிைனி (as Sb), mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

இரசை் (as Hg), mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

ஆரச்னிக் (as As), mg/L ND ND ND ND ND ND ND 

கசலினியை் (as Se), mg/L ND ND ND ND ND ND ND 
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W1-W3 – நிலத்தடி நீர ்W4-W7 ரைற்பரப்பு நீர ்

அட்டவடை 24:  வறட்சி ைற்றுை் ைடழ காலத்தில் ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீர ்தரை் 

 

• BOD ைற்றுை் COD அளவீடுகள் இரை்டுை் சுற்றுப்புற பயன்பாடுகளுக்கு நிரை்யிக்கப்பட்ட 
அதிகபட்ச வரை்புகடள விட அதிகைாக உள்ளன, ரைலுை் குடறந்தபட்ச ரைற்பரப்பு நீர ்தரத ்
ரதடவடயயுை் பூரத்்தி கசய்யவில்டல. இதன் விடளவாக ஒரு சாதாரை ரைற்பரப்பு 
நீரந்ிடலயிலிருந்து எதிரப்ாரக்்கக்கூடியடத விட அதிக அளவு உயிரியல் கபாருட்கள் 
இருப்படத காட்டுகிறது. இந்த தகவல், கைாத்த ரகாலிஃபாரை்் ைற்றுை் ஈ-ரகாலி 
நிடலகளுடன் இடைந்தால், கழிவுநீர ் / கவளிரயற்றத்துடன் ைாசுபடுவதற்கான வாய்ப்டப 
எடுத்துக்காட்டுகிறது.  

• நான்கு இடங்களிலுை் ரைற்பரப்பு நீரில் பாஸ்ரபட் உள்ளடக்கை் மிகவுை் அதிகைாக உள்ளது, 

இது ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகளின் யூட்ரராபிக் நிடலடைகடளக் குறிக்கிறது. பாசி வளரச்ச்ி 
என்பது யூட்ரராபிக் நிடலயின் கதளிவான அறிகுறியாகுை், இது நீரின் பசட்ச நிறை் ைற்றுை் 
ஒருரவடள துரந்ாற்றை்யால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

• கடரந்த ஆக்ஸிஜன் அளவின் விலகல் ைற்றுை் மீதமுள்ளவற்றிலிருந்து W7 ைாதிரியின் 
காரத்தன்டை ஆகியடவ யூட்ரராபிக் நீரின் சுழற்சியின் நடத்டதக்கு காரைைாக 
இருக்கலாை். இறந்த ஆல்காக்கடள சுத்திகரிப்பதன் காரைைாக (கபாதுவாக ரபரர ஏரியில் 
காைப்படுவது ரபால்) ைாதிரி இடத்தில் W7 நீர ்ஆக்ஸிஜடன இழந்த நிடலயில் இருப்பதாக 
கதரிகிறது. கடரந்த ஆக்ஸிஜன் ைற்றுை் காரத்தன்டை ஆகியடவ ஆல்கா 
வளரச்ச்ியுடன்யுடன் கநருங்கிய உறடவக் ககாை்டுள்ளன. 

 

3.1.3.3 நிலத்தடி நீர ்தரை், கிடடக்குை் தன்டை ைற்றுை் பயன்பாடுகள் 

 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திடட்ை் கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டங்களில் 
கசயற்திடட்ப்பகுதியின் நிலத்தடி நீர ் ஆதாரங்கடள சாரந்்தது இருக்காது. கசயற்திடட் 

இடத்டத சுற்றியுள்ள பகுதியில் குழாய் கிைறுகள் அல்லது ஆழைற்ற கிைறுகள் இல்லாத 
நிடலயில் தளத்திற்குள் மூன்று துடளகளிவ் நீர ் தர முடிவுகடளப் பயன்படுத்தி அடிப்படட 
நிலத்தடி நீர ்தரை் நிறுவப்பட்டது. நிலத்தடி நீரின் தர பகுப்பாய்வு ைற்றுை் ைாதிரி இடங்கள் 

அட்டவடை 29 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இந்த இடங்கள் உரு 22 இல் W1, W2 ைற்றுை் W3 என 

குறிக்கப்பட்டுள்ளன. அட்டவடை 29 இல் வழங்கப்பட்ட மூன்று துடளகளின் (ைாதிரி 

நிடலயங்கள்) நீர ் தர தரவு நிலத்தடி நீடரக் குறிக்கிறது ைாசுபட்டது ைற்றுை் ரைரல 1 - 5 

விவரிக்கப்பட்டுள்ள எந்தகவாரு பயன்பாட்டிற்குை் கபாருந்தாது. ைாதிரி தரவுகளின் 

அடிப்படடயில் நிலத்தடி நீரின் தரை் குறித்து பின்வருை் அவதானிப்புகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன:  

• துடள W3 இல் நிலத்தடி நீரின் தரை் ைற்ற இரை்டு துடளகளில் (W1 ைற்றுை் W2) நிலத்தடி 
நீரின் தரத்திலிருந்து குறிப்பிடத்தக்க விலகடலக் காட்டுகிறது. W1 ைற்றுை் W2 இலிருந்து W3 
இல் நிலத்தடி நீரின் தரத்திற்கு இடடயிலான ரவறுபாட்டட விளக்க புவியியல் ரீதியாக 
எந்த ஆதாரமுை் இல்டல. அதன்படி, இந்த ரவறுபாட்டின் சாத்தியங்கள் இருக்கக்கூடுை்; (அ) 
இருப்பிடத்தில் (ஊறல் கசய்தல்) அல்லது (ஆ) W3 (இடை் மூல ைாசுபாடு) க்கு அருகில் உள்ள 
டகத்கதாழில் தன்டையின் கழிவுநீடர அகற்றுவதில் ரைற்பரப்பு நீர ்ைற்றுை் நிலத்தடி நீர ்
இடடரய கநருங்கிய கதாடரப்ு ககாள்ளுை் வாய்ப்பு உள்ளது  

• iW3 இல் உள்ள துடளயின் நீரின் தரை் ஒரு கபரிய அளவிற்கு W1 ைற்றுை் W2 ஆகியடவ 
கடின உரலாக இருப்படதக் காட்டுகின்றது. நிலத்தடி நீர ் மிகக் குடறந்த கடரந்த 
ஆக்ஸிஜன் உள்ளடக்கத்டதக் காட்டுகிறது, இது நிலத்தடி நீரில் கன உரலாகங்கள் 
நுடழவடத மிகவுை் சாத்தியைாக்குகிறது. நிலத்தடி நீரில் காற்றில்லா நிடலடைகள் கன 
உரலாகங்கள் குடறக்கப்பட்ட நிடலயில் இருக்கவுை் தை்ைீரில் கடரயவுை் உதவுகின்றது. 
இந்த நிடலடை கபாதுவாக நிலத்தடி நீரில் கடரந்த திடப்கபாருட்களுக்குை் 
கடினத்தன்டைக்குை் பங்களிக்கிறது 

 

• . மூன்று இடங்களிலுை் நிலத்தடி நீரில் காரத்தன்டை இல்லாதது ஒரு முக்கியைான 
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அவதானிப்பு ஆகுை். கடினத்தன்டை, கால்சியை் ைற்றுை் கைக்னீசியை், குடறந்த கடரந்த 

ஆக்ஸிஜன் அளவு ரபான்ற பிற நீர ்தர அளவுருக்களின் முடிவுகள் காரதத்ன்டை 
இருப்படதக் குறிக்கின்றது. 

 

• W1 ைற்றுை் W2 ைாதிரி இடங்களில் குரளாடரடு அளவு குடறவாக உள்ளது, ஆனால் W3 இல் 
ரைற்பரப்பு நீருடன் உயரந்்த ைற்றுை் ஒப்பிடத்தக்கது. முன்பு கூறியது ரபால, ரைற்பரப்பு நீர ்

மூலை் ரநரடியாக ஊறல் கசய்வது அல்லது W3 இடத்திற்கு அருகிலுள்ள டகத்கதாழில் நீடர 
அகற்றுவது W3 இல் உயர ்குரளாடரடு அளவிற்கு சாத்தியங்கள் உள்ளது.  

 

• ரைற்பரப்பு நீருடன் ஒப்பிடுை்ரபாது நிலத்தடி நீரில் உரலாக அயனி கசறிவு குடறவாக 
உள்ளது. கபாதுவாக, உரலாக இருை்பு கசறிவு ைற்றுை் கடரந்த திை்ைகபாருள்கள், நன்னீர ்

கபௌதீககடள விட ஆக்ஸிஜன் இழந்த நிலத்தடி நீரில் கசறிவுகள் அதிகை். ஆடகயால், 

ரைற்பரப்பு நீரில் உரலாக அயனிகளின் ஆதாரை் நிலத்தடி நீடரத் தவிர ைற்ற 
மூலங்களிலிருந்து ைாசுபடுவதாக முடிவுகள் குறிப்பிடுகின்றது.  

 

• BOD (உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் ரதடவ) ைற்றுை் COD (இரசாயன ஆக்ஸிஜன் ரதடவ) அளவீடுகள் 

கபாதுவான பயன்பாடுகளுக்கு நிரை்யிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வரை்புகடள விட அதிகைாக 
உள்ளன. முடிவுகள் குடறந்த கடரந்த ஆக்ஸிஜன் ரபான்ற பிற நீர ்தர அளவுருக்களுடன் 

இைக்கைாக உள்ளன; உயர ்ரசற்றுத்தன்டை, முதலியன, இது உயிரியல் கசயல்பாட்டின் 
அறிகுறிகடளக் காட்டுகிறது, இது கபாக்கிஷைான காைிப்பரப்புகளில் சாத்தியைாகுை். 

 

• கைாத்த ரகாலிஃபாரை்் ைற்றுை் ஈ-ரகாலி அளவுகளுை் உயரந்்தடவ ைற்றுை் ரைற்பரப்பு 

நீருடன் ஒப்பிடத்தக்கடவ. இது கழிவுநீர ்/ கவளிரயற்றத்துடன் ைாசுபடுவதற்கான 

வாய்ப்டபக் குறிக்கிறது. எனரவ, உள்நாட்டு ைற்றுை் காட்டு விலங்குகளின் ைலை் 

ஊடுருவுவது ஒரு வலுவான சாத்தியைாகுை். இருப்பினுை், கபரிய இருப்பு கசப்டிக் டாங்கிகள் 

ைற்றுை் குழி கழிவடறகள் இப்பகுதியில் காைப்படவில்டல. ஊறல் கசய்வதன் மூலை் 

ைாசுபட்ட ரைற்பரப்பு நீர ்(கால்வாய்கள்) ைாசுபடுவதற்கான வாய்ப்புை் உள்ளது. கால்வாய் 

கடரகளில் வசிக்குை் ைக்களால் உள்நாட்டு கழிவுநீடர கவளியிடுவது நாட்டில் 
கபாதுவானது.  

 

• நிலத்தடி நீரில் பாஸ்ரபட் உள்ளடக்கை் அதிகைாக உள்ளது, ஒருரவடள ைை்ைில் உயிரியல் 
கசயல்பாடு காரைைாக, ஆக்சிஜன் அளவு குடறவாக கடரந்துவிடுை். 

 

3.1.4   கடல்சாரவ்ியல் 

3.1.4.1 ஆய்வுப் பகுதியின் கடரரயார ைற்றுை் கடல் குளியல் அளவீடு 

லங்கா டைட்ராலிக் இன்ஸ்டிடியூட் (www.lhi.lk) ஒரு விரிவான குளியல் அளவீடு கைக்ககடுப்டப 

ரைற்ககாை்டது, அடனத்து முக்கியைான கடற்பரப்பு தகவல்கடளயுை் கபறுப்பட்டது, இது சிதறல் 
ைற்றுை் வை்டல் ரபாக்குவரத்திடன ைாதிரி கசய்வதற்கான உள்ளீடாக இருக்குை். படகு 

வழிகசலுத்தல் சாத்தியமில்லாத அருகிலுள்ள கடற்கடரயின் (-1.5 மீ முதல் 0.5 மீ, MSL வடர) 

ஆழைான விவரங்கடள காைிப்பரப்பு கைக்ககடுப்பு எதிரப்ாரக்்கப்பட்டது. 
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குளியல் அளவீட்டு கைக்ககடுப்புக்கான ஆய்வு பகுதி 

கற்டக பகுதி வடக்கு-கதற்கு திடசயில் 1 கி.மீ ைற்றுை் கடல் 4.4 கி.மீ. (உரு 23) 

 

 
உரு 22 குளியல் அளவீட்டுக்கான கற்டக பகுதி 

 
அட்டவனண 33 குளியல் அளவீட்டுக்கான கற்டக பகுதி 

புள்ளி இல. அகலாங்கு கநட்டாங்கு 

A   7° 1'17.76"N 79°51'45.08"E 

B   7° 0'36.19"N 79°51'53.31"E 

C   7° 0'51.99"N 79°49'23.79"E 

D   7° 0'10.22"N 79°49'31.55"E 

 
கடற்கன்ன எல்டல: MSLலிலிருந்து 4.4 கி.மீ.  

ஊடுருவல் இடடகவளி: 50 மீ.  

கற்டக காலை்    டிச 24th 2020 - ஐன 02nd 2021 

 

 

 

கற்டகக்கான விவரக்குறிப்புகள் 

 

• பிற கதாடரப்ுடடய பாகங்கள் எக்ரகா சவுை்டர ் ைற்றுை் டிஜிபிஎஸ் ஆகியவற்றின் 
விவரக்குறிப்புகள் பின்வருைாறு:  

 

• எக்ரகா சவுை்டர ்- கடலிடின் ஓரடாை் 

• டிஜிபிஎஸ் - டிரிை்பிள்  

• தன்னியக்க நிடல  - ரசாக்கியா 

• கைாத்தை் நிடலயை் - TRIMBLE 

• ரசடவ கப்பல் 

• ரசடவ ஊழியரக்ள் 

• உள் கைினி 

•  பிற கதாடரப்ுடடய பாகங்கள் 
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எக்ரகா சவுை்டர ் ைற்றுை் டிஜிபிஎஸ் ஆகியவற்றின் விவரக்குறிப்புகள் பின்வருைாறு:எக்ரகா 
சவுை்டர ்- கடலிடின் ஓரடாை் 

 இயக்க அதிரக்வை்    : 24, 33, 40, 200, 210 and 340 kHz 

 குடறந்தபட்ச பதிவு கசய்யக்கூடிய ஆழை்:  0.2 m 

 அதிகபட்சைாக பதிவு கசய்யக்கூடியது ஆழை்::  600 m 

 :அதிக அதிரக்வை்ைில் துல்லியை்   ±0.1% of ஆழை் / ±1 cm 

 குடறந்த அதிரக்வை்ைில் துல்லியை்:   ±0.1% of ஆழை் / ±1 cm 

 பீை் அகலை்:     4 

 

• டிஜிபிஎஸ் - டிரிை்பிள்  

 

 துடை மீட்டர ்துல்லியை் நிகழ்ரநர 

 டிஜிபிஎஸ் உை்டை காலை் 

 12 கதாடரச்ச்ியான கசயற்டகக்ரகாள் கை்காைிப்பு  

 10 கைரட்்ஸ் அதிகபட்ச விகிதத்தில் நிகழ்ரநர நிடலகடள உருவாக்குதல் 

 டிஎஸ்எை் பயன்பாட்டு கைன்கபாருள்  

 

கைக்ககடுப்பதற்கு முன் அடனத்து கள உபகரைங்களுை் நிடலயான விவரக்குறிப்புகளுக்கு 
ஏற்ப அளவீடு கசய்யப்படுகின்றது 

 

 

கணக்சகடுப்பு கட்டுப்போடு: கைக்ககடுப்பு இலங்டக தரவு (கை்டவால) க்கு குறிப்பிடப்படுகிறது: 

ரதசிய ஒருங்கிடைப்பு அடைப்பு ைற்றுை் அடனத்து நிடலகளுை் சராசரி கடல் ைட்டத்திற்கு (MSL) 

குறிப்பிடப்படுகின்றது 

 

கட்டுப்போட்டு நினலயங்கனள நிறுவுதல்: டி.ஜி.பி.எஸ் அவதானிப்பால் கசயற்திட்ட தளத்தில் 

புவிசார ்கட்டுப்பாட்டு நிடலயங்களின் அடைப்பு அடைக்கப்பட்டதுடன்  இலங்டக புள்ளிவிபர 
திடைக்களை்யிலிருந்து (SLSD) கபறப்பட்ட ஒப்புதலுடன் அடனத்து கைக்ககடுப்புகளுக்குை் 

நிடலயங்கள் அடிப்படடகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

கடல்ெோர் கணக்சகடுப்னப செயல்படுத்துதல்: நீரியல்-புரரா கைன்கபாருடளப் பயன்படுத்தி 

குளியல் அளவீட்டு கைக்ககடுப்பின் வழிகசலுத்தல் ரைற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது, இது டிஜிபிஎஸ் 
(கிடடைட்ட ஆயத்கதாடலவுகள்) ைற்றுை் எதிகராலி சவுை்டர ் (ஆழை்) ஆகியவற்டற உள் 

முடறடையுடன் இடைத்தது. எதிகராலிக்குை் சத்த சாத்தியமில்லாத மிகவுை் ஆழைற்ற நீர ்

பகுதிடய கற்டக கசய்ய வழக்கைான சைநிடல நுட்பை் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடரலார 

முடறரகடுகள், பாடற கவளிப்புறங்கள், சிடதவுகள் ரபான்ற அடனத்து அை்சங்கடளயுை் கபற 
இந்த கற்டக விரிவாக உள்ளது. இந்த கற்டக IHO (சரவ்ரதச நீரியல்கிராஃபிக் அடைப்பு) 

வழிகாட்டுதல்களின்படி உள்ளது. 

மோதிரியிடல் மற்றும் அறிக்னகயிடல்: அடலகள், முடறரகடுகள் ைற்றுை் கூரம்ுடன 

ரபான்றவற்றுக்கு அளவிடப்பட்ட ஆழங்கள் சரி கசய்யப்படுகின்றது. வளரந்்த குளியல் அளவீடு 

பின்னர ் MSL ஆக குடறக்கப்படுகிறது, ரைலுை் கிடடைட்ட கட்டுப்பாடு இலங்டக தரநிடல தரவு 
(கை்டவாலா) என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. சத்த மீட்டர ் ைற்றுை் கடசிமீட்டரக்ளில் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. வடரபடை் 0.5 மீ இடடகவளியில் ைற்றுை் ஆட்ரடாரகட் முடறடையில் 1: 4000 

அளவில் விளிை்பு ரகாடுகளுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முழுடையான குளியல் அளவீட்டு 

வடரபடை் ரகாரிக்டகயின் ரபரில் கிடடக்கிறது. 
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உரு 23 பாத்கைட்ரிக் கற்டக நடடமுடறயின் கசயற்திட்ட வடரபடை் 

 

3.1.4.2 நீர ்நிடல, தற்ரபாடதய, கவப்பநிடல ைற்றுை் உப்புத்தன்டை அளவீடுகள் 

முன்கைாழியப்பட்ட கவளிவிடலுக்கு இடத்தில் நீர ் ைட்டை், மின்ரனாடட்ை், கவப்பநிடல ைற்றுை் 
உப்புத்தன்டை இரை்டு வார காலத்திற்கு அளவிடப்பட்டது. 

.  

 

உரு 24: அளவீட்டு அடைவிடை் 

இருப்பிடத்தின் புவியியல் ஆள்கூறுகள் : 7.015170 ° N, 79.862719 ° E  

வரிடசப்படுத்தலின் ஆழை்    : -5.4 மீ MSL  

காலை்        : டிசை்பர ்22, 2020 முதல் ஜனவரி 6, 2021 வடர  

முக்கியத்துவை்      : முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின்  

   கவளிவிடலுக்குயுடன் ஒத்துப்ரபாகிறது 

 

135m 
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ரநாரக்டக் AWAC 600 kHz சத்த டாப்ளர ்விவரக்குறிப்பு (ADP) (உரு 5-5) தற்ரபாடதய ைற்றுை் நீர ்ைட்ட 

அளவீட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. நான்கு பீை் கசய்யப்படட் சுயவிவரை் அவற்றில் மூன்று 

அடல அடல கதளிவுத்திறனுக்காக பயன்படுத்துகிறது, அரத ரநரத்தில் கசங்குத்து கற்டற சத்த 
ரைற்பரப்பு கை்காைிப்புக்கு (ஏஎஸ்டி) ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

உரு 25:  சத்த டாப்ளர ்விவரக்குறிப்பு 

ஒவ்கவாரு 3 ைைிரநர இடடகவளியிலுை் ஆழை் புடகரபாக்கி ரவகை் அளவிடப்படுகிறது. அரத 
அளவீட்டு அதிரக்வை்ைில் நீர ்ைட்டத்டத அளவிட உபகரைங்கள் கட்டடைக்கப்பட்டுள்ளன. 
இவற்றுக்குை்  ரைலாக, SBE 37-SM டைக்ரரா ரகட் கரக்காரட்ர ்கவப்பநிடல ைற்றுை் உப்புத்தன்டை 
அளவீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கடத்துத்திறன் வாசிப்புகளிலிருந்து உப்புத்தன்டை 
கைாழிகபயரக்்கப்பட்டுள்ளது. SBE 37-SM டைக்ரரா ரகட் (உரு 27 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது) என்பது 
சீரியல் இடடமுகை், உள் ரபட்டரி ைற்றுை் நிடலயற்ற ஃபிளாஷ் நிடனவகத்துடன் கூடிய உயர ்
துல்லியை் ககாை்ட கரக்காரட்ர ்ஆகுை். கசன்சாரின் விவரக்குறிப்புகள் கீரழ காட்டப்பட்டுள்ளன. 
 

அளவுரு அளவீட்டு 
வரை்பு 

 

துல்லியை் 

 

கடத்துத்திறன்  

(mS/cm) 

0 – 70 0.003 

கவப்பநிடல 

(°C) 

-5 - 35 0.002 

சுவிகரிக்கபடுத்துை் 
ரநரை் (கள் / 
ைாதிரி) 

1 - 3 1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• வரை்பு: 10 m/s H, 5 m/s V 

• அதிகபட்சை். ஆழை்: 50m 

• துல்லியை்:  

±1% அளவிடப்பட்ட ரவகத்தின்,  
±0.5 cm/s 

• அதிரக்வை் - 600MHz  

 

உரு 11 SBE 37-SM MicroCAT சேக்ரடார் 
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கசன்சாரக்ள் இயல்பான நல்ல நடடமுடறக்கு ஏற்ப வரிடசப்படுத்தப்பட்டு, அடைக்கப்பட்டு, 

அளவீடு கசய்யப்பட்டு, ரசடவ கசய்யப்பட்டு பதிவிறக்கை் கசய்யப்பட்டுள்ளன. கசன்சாரின் 

வரிடசப்படுத்தல் விவரங்கள் உரு 28 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

நீர ்நீரராட்டங்களின் ைதிப்பீடு 

நீரின் ஆழத்தின் அடிப்படடயில் தற்ரபாடதய அளவின் திடச பரவல் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

வரிடசப்படுத்தல் ஆழத்திலிருந்து ரைற்பரப்பு ைட்டத்திற்கு தற்ரபாடதய அளவு ைற்றுை் திடசயின் 
ரநர வரிடச அளவீட்டட இது கசயல்படுத்துகிறது. ஆக, தற்ரபாடதய அளவு ைற்றுை் திடசடய 1 

மீ, 2 மீ, 3 மீ, ……, 5 மீ ஆழத்தில் விளக்குை் ரராஜா புடகரபாக்கிகள் உருவாக்கப்படுகின்றது (உரு 29) 

 

1 மீ ஆழத்தில் கூட, முழு அளவீட்டு காலத்திலுை் அதிக நடப்பு நிகழ்வு எதுவுை் பதிவு 
கசய்யப்படவில்டல என்பது கதளிவாகிறது, ரைலுை் அதிகபட்சைாக அளவிடப்படுவது 0.28 மீ / வி 

ைட்டுரை. ஆழை் அதிரசதனக்குை் ரபாது அடவ அளடவக் குடறக்கின்றது, ரைலுை் அை்ைளவாக 

ைட்டுரை இருக்குை். 5 மீ ஆழத்தில் 0.05 மீ / கச குறிப்பிட்ட ஆழத்தில் நீர ் நீரராட்டங்கள் பற்றிய 

அறிவு உதவியாக இருந்தாலுை், சிதறல் நடடகபறுை் நீரராட்டங்களின் சராசரி ைதிப்பீடு இன்னுை் 
பலனளிக்குை். எனரவ, ஆழை் சுயவிவரத்துடன் சராசரியாக இருக்குை் நீரராட்டங்கள் உரு 29 (எஃப்) 

இல் விளக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

                 (a)-1m ஆழை்                                                  (b)-2m ஆழை் 

  

Current Speed (m/s) 

உரு 27 SBE 37-SM டைக்ரரா ரகட் பதிவுகளின் வரிடசப்படுத்தல் விவரங்கள் 
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                 (c)-3m ஆழை்                                                     (d)-4m ஆழை் 

 

          (e)-5m ஆழை்                                                                     (f)- சராசரிஆழை்  

உரு 28 தற்ரபாடதய அளவின் விநிரயாகை் 

நீர ்நிடலகளின் ைதிப்பீடு 

ஏடிபியிலிருந்து அளவிடப்பட்ட நீர ்நிடலகள் ஏரதனுை் அசாதாரைங்களுக்கு 
சரிபாரக்்கப்பட்டுள்ளன. சரிபாரக்்கப்பட்ட தரவு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது (உரு 30) பின்னர ்
நீரியல்டினமிக் ைாதிரி அளவீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
 

 

Current Speed (m/s) 
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உரு 29: நீர ்ைட்டத்தின் தற்காலிக ைாறுபாடு 

கடல் நீர ்கவப்பநிடல ைற்றுை் உப்புத்தன்டையின் ைதிப்பீடு 

இரை்டு வார கால அளவீட்டு காலத்தில் அளவிடப்பட்ட இடத்தில் கவப்பநிடல ைற்றுை் 

உப்புத்தன்டை ைாறுபாடு உரு 31 இல் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உரு 30: கவப்பநிடல ைற்றுை் உப்புத்தன்டையின் தற்காலிக ைாறுபாடு 

உப்புத்தன்டையில் சில கூரட்ையான ைாற்றங்கள் இருந்தரபாதிலுை் ரவறுபாடுகள் எந்த ஆபத்தான 
ைாற்றங்கடளயுை் பதிவு கசய்யவில்டல (உரு 31). மின் கடத்துத்திறடனப் பயன்படுத்தி 

உப்புத்தன்டை அளவீட்டு நடடமுடற உப்புத்தன்டை அலகுகளில் (PSU) உப்புத்தன்டை அளவீடுக்கு 

வழிவகுக்கிறது, இது வழக்கைான அலகுக்கு சைைாக இருக்குை்: ஆயிரை் பாகங்கள் (ppt). ஆறு 

இடங்களில் எடுக்கப்பட்ட ஸ்பாட் உப்புத்தன்டை அளவீடுகள் (குறிப்பு அட்டவடை 34) 34-35 ppt 

உமிழ்நீடரப் பதிவுகசய்கின்றது, அரத ரநரத்தில் இங்ரக ரநரத் கதாடர ் அளவீடுகள் சராசரியாக 
34.4psu உப்புத்தன்டைடயக் காட்டுகின்றது. 
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அட்டவடை 25: உப்புத்தன்டை ைற்றுை் கவப்பநிடல அளவீடுகளின் சாராை்சை் 

 முன்கைாழியப்பட்ட 
கவளிவிடல் 

 

 கவப்பநிடல (oC) உப்புத்தன்டை 

(psu)  

அதிகபட்சை் 29.5  35.0 

குடறந்தபட்சை் 27.8 31.6 

சராசரி 28.5 34.4 

 

ைாறாக 1/4/2021 அன்று காடல 11.40 ைைிக்கு 1/5/2021 அன்று காடல 10.35 ைைிக்கு 32.23 PSU 
ைற்றுை் 31.26 PSU. ரைரல உள்ள ைாறுபாட்டிற்கு ஒப்பானது, கவப்பநிடல அரத ரநரத்தில் மிக 

உயரந்்தடத பதிவு கசய்தது. இந்த இரை்டு ரநர படிகளிலுை் நீர ் ைட்டை் அவற்றின் சுத்த 

சுழற்சிகளில் காைப்பட்டது. இந்த அவதானிப்புகள் ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த உப்புத்தன்டை 

ைதிப்புகள் சீரற்ற பிடழ அல்ல, ஆனால் இயற்டகயான நிகழ்வின் விடளவாக இருக்கலாை் என்ற 

முடிவுக்கு இட்டுச ்கசல்கின்றது. ஸ்பாட் அளவீடுகள் இந்த தற்காலிக ைாற்றதட்த எடுக்கவில்டல. 

 

3.1.4.3 கடற்கடர ைற்றுை் கடல் வசதிகள் ைற்றுை் குழாய் சுவடுகளில் நீரியல்கிராஃபிக் 
விவரங்கள் 

நீரியக்கவியல் ைாதிரி 

அறிமுகம் மற்றும் மோதிரியின் கநோக்கம் 

நீரியக்கவியல் கற்டக அல்லது நீர ் சுழற்சி கற்டக என்பது சில ரநரங்களில், அடிப்படடயில் 
பல்ரவறு இயற்டக சக்தி புலங்களுக்கு உட்பட்ட நீரந்ிடலகளின் நடத்டத பற்றிய விசாரடை 
ஆகுை். வை்டல் ரபாக்குவரத்து ைற்றுை் கழிவுகடள சிதறடிப்படத தீரை்ானிக்க நீரராட்டங்கள் 

ைற்றுை் நிடலகள் பற்றிய அறிவு முக்கியைானது. 

நீர ்சுழற்சி ஆய்வின் ரநாக்கை் நீர ்நீரராட்டங்கள், சாத்தியைான, ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட கடல் அடல 
தாக்குதல்களின் கீழ் கற்டக பகுதியில் அடடயக்கூடிய நிடலகடள தீரை்ானிப்பதாகுை். 

இரை்டாவதாக, ரைரல உள்ள நீரியக்கவியல் அளவுருக்களின் அடிப்படடயில் முன்கைாழியப்பட்ட 
RLNG ஆடல ைற்றுை்   இது இல்லாைல் தற்ரபாடதய புலத்தின் ைாறுபாட்டடக் கை்காைிக்க. 

மூன்றாவதாக, வை்டல் ரபாக்குவரத்து ைற்றுை் கழிவுநீர ் சிதறல் கைக்கீடுகளுக்கான 
நீரியக்கவியல் உள்ளீட்டு தரடவப் கபற நடாத்தப்பட்டது. 
 

MIKE 21 HD கதாகுதி   

 

MIKE 21 HD (நீரியக்கவியல்) கதாகுதி உருவகப்படுத்துதல் ரநாக்கங்களுக்காக 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. MIKE 21 HD என்பது MIKE 21 கதாகுப்பில் உள்ள அடிப்படட கதாகுதி ஆகுை், 

இது வை்டல் கசயல்முடறகள் ைற்றுை் சுற்றாடல் டைட்ராலிக்ஸ் கதாகுதிகளில் நிகழ்த்தப்படுை் 
கைக்கீடுகளுக்கு நீரியக்கவியல் அடிப்படடடய வழங்குகிறது. HD கதாகுதிக்கூறு பின்வருை் 
அளவுருக்கடள வடரயறுக்குை் வசதிடய உள்ளடக்கியது 

 

 

• கீழ் கவட்டு அழுத்தை்  

• வளியின் அளவு / திடச ைற்றுை் உராய்வு 

• நில வளிைை்டல அழுத்தை் சாய்வு 

• ரகாரிரயாலிஸ் விடச 

• ஆதாரங்கள் ைற்றுை் மூழ்கஞபடவ 
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• ஆவியாதல்  

• நீரக்்குமிழி பாகுத்தன்டை  

• அடல கதிரவ்ீசச்ு அழுத்தங்கள்  

• கட்டடைப்புகளின் விடளவு (அதாவது குறுக்கு அடை / கல்கவட்டுகள் ஏரதனுை் இருந்தால்) 
 

அடல ைற்றுை் வளியின் தகவல்கள் HD ைாடலில் ரநரடியாக வழங்கப்படுகின்றது, அரதசையை் 
அடல உருவகப்படுத்துதல்கள் முன் உருவகப்படுத்தப்பட்ட MIKE 21 SW ைாதிரி முடிவுகளிலிருந்து 
வழங்கப்படலாை். ஒரு கபாதுவான HD உருவகப்படுத்துதல் நீர ்உயரவ்ு ைற்றுை் பாய்வுகளில் 

விடளகிறது, இதிலிருந்து நீர ்நீரராட்டங்கடள தீரை்ானிக்க முடியுை். 
 

MIKE 21 HD கதாகுதி அடைவு ைற்றுை் உருவகப்படுத்துதல் 

அறிமுகை் கைக்கீடுகள் ஒரு கபரியதான  மிகவுை் கரடுமுரடான “பிராந்திய ைாதிரி” முதல் சிறிய 
ஆனால் மிக விரிவான “உள்ளூர ்ைாதிரி” (உரு 6-1) வடர கதாடங்கி உள்ளடைக்கப்பட்ட கட்டை் 
அடைப்பில் கசய்யப்படுகின்றது. இந்த உள்ளடைக்கப்பட்ட அணுகுமுடறயின் ரநாக்கை் HD 

ைாதிரிடய இயக்க எல்டலகளில் தனித்துவைான அடலகடள உருவாக்க அறியப்பட்ட  அடல 
கூறுகடளப் பயன்படுதத்ுவதுை், ரைலுை் ஆரவ்முள்ள பகுதிடய ரநாக்கி மிகவுை் துல்லியைான 
ைற்றுை் சிறந்த கட்டத ்தீரை்ானங்கடள அடடவதுை் ஆகுை். 

  

 
உரு 31: பிராந்திய ைற்றுை் உள்ளூர ்ைாதிரிகளின் பரப்பளவு 

 

பிரோந்திய மோதிரி 
பிராந்திய ைாதிரியானது முற்றிலுை் அடல இயக்கைாகுை், ரைலுை் அக்கடற உள்ள பகுதியில் 
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ஒட்டுகைாத்த நீரியக்கவியல் தகவல்கடள திருப்திகரைான நிடலக்கு ைதிப்பீடு கசய்ய 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடல ைாதிரியானது பிராந்திய ைாதிரியின் எல்டல நிபந்தடனகளாக 

வழங்கப்படுகிறது ைற்றுை் இது காலி ைற்றுை் கல்பிடட்ியாவில் உள்ள அடல கூறுகடள 
அடிப்படடயாகக் ககாை்டது (அட்டவடை 33). கூறுகள் குறிப்பிடப்படுை்ரபாது MIKE ZERO 

கருவிப்கபட்டி கதாடரப்ுடடய அடலகடள உருவாக்குகிறது. ரைற்கு ைற்றுை் கடல் எல்டல வடக்கு 

ைற்றுை் கதற்கு அடலகளின் ரநரியல் இடடக்கைிப்பிலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. இடடநிடல 

ைாதிரியின் உருவகப்படுத்துதல்கள் பிராந்திய ைாதிரியிலிருந்து பிரித்கதடுக்கப்பட்ட எல்டல 
நிபந்தடனகடளப் பயன்படுத்துகின்றது, ரைலுை் உள்ளூர ் ைாதிரியின் உருவகப்படுத்துதல்கள் 
இடடநிடல ைாதிரியிலிருந்து பிரித்கதடுக்கப்படுகின்றது. 

 
அட்டவனண 35: பிராந்திய ைாதிரி எல்டலகளுக்கான அடலயியல் ைாறிலிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
உருவகப்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படுை் முக்கிய அளவுருக்கள் பின்வருைாறு.  

 

1. குளியல் அளவீடு: பரப்பளவு  270 km x 107 km, Resolution  1000m x 1000m  

2. உருவகப்படுத்துதல் காலை்:  32 days (நாள் கவப்பையைாதல் காலை் உட்பட) 

3. ரநர படி அளவு: 30s 

4. வளி நிடலடைகள்: வளி இல்டல  

5. அடல நிடலடைகள்: அடல இல்டல (தூய அடல இயக்கப்படுை் HD ைாதிரி)  

6. ைாதிரி காட்சிகள்: 1 (நீப் ைற்றுை் வசந்த அடலகடள உள்ளடக்கியது) 
 

 
உள்ளூர ்ைாதிரி 

இந்த ஆய்விலிருந்து கவளியிடப்படட் அட்மிரால்டி விளக்கப்படங்கள் ைற்றுை் அளவிடப்பட்ட 
தரவுகளின் கபாருத்தைான உள்ளூர ்ைாதிரி குளியல் அளவீடு கதாகுக்கப்பட்டுள்ளது. குளியல் 

அளவின் அளவு 27 கிமீ x 15 கி.மீ ஆகுை், ரைலுை் அடனத்து புவியியல் அை்சங்கடளயுை், 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிவிடலுக்கு உள்ளிட்ட 
கதாடரப்ுடடய கட்டடைப்புகடளயுை் உள்ளடக்கியது. 

பிராந்திய ைாதிரி ைாரர்ைானிக் கபருக்கங்கள் 
ைாறிலிகள் (மீ) 

ைாரர்ைானிக் கட்டங்கள் 
ைாறிலிகள் (deg) 

எல்னல M2 S2 K1 O1 M2 S2 K1 O1 

வடக்கு - கல்பிட்டி 0.175 0.12 0.085 0.03 53 118 65 55 

கதற்கு - காலி 0.16 0.11 0.05 0.02 51 95 20 72 
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.  
உரு 32: உள்ளூர ்ைாதிரி கடல்சார ் அளவீடு 

 

வழக்கைான ைாதிரி அளவுருக்கள் பின்வருைாறு:  

1. கடல்சார ் அளவீடு: பரப்பளவு 27 கிமீ x 15 கிமீ, தீரை்ானை் 10 மீ x 10 மீ 2. 

2. உருவகப்படுத்துதல் காலை்: 3 நாட்கள் (3 ைைிரநர கவப்பையைாதல் காலை்) 
3. ரநர படி அளவு: 5 கச 

 
HD ைாடல் வளியின் ரவகை் ைற்றுை் திடச ைற்றுை் வசந்த / ரநரத்்தியான காலங்களின் பல 

ரசரக்்டககளுக்கு உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அட்டவடை 34 ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

ரசரக்்டககடள வழங்குகிறது. அடனத்து உருவகப்படுத்துதல்களிலுை், வளி ரநரை் ைற்றுை் 

இடடகவளியில் நிடலயானது என்று கருதப்படுகிறது, ரைலுை் முழு ைாதிரி பகுதிகளுக்குை் இது 
பயன்படுத்தப்படுகிறது. ரைலுை், கைன்டையான ைற்றுை் படிப்படியான ைாதிரி கைக்கீடுகளுக்கு 3 

ைைிரநர கவப்பையைாதல் காலை் அனுைதிக்கப்படுகிறது.  

அட்டவனண 36: HD உள்ளூர ்ைாதிரி கடல்சார ்  சூழ்நிடல 

இல தளவடரபடை் அடல அடல காற்று 

Hs (m) Tp (s) Dir (Deg) ரவகை்(m/s) Dir (Deg) 

1 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

அரகார 
ைற்றுை் 
வசந்தை் 

0.8 10.5 225 5 225 

2 

RLNG 

ஆடலயுடன் 
” 

0.8 10.5 225 5 225 
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3 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

” 
1.0 5.5 265 10 270 

4 

RLNG 

ஆடலயுடன் 
” 

1.0 5.5 265 10 270 

5 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

” 
0.8 10.5 225 10 225 

6 

RLNG 

ஆடலயுடன் 
” 

0.8 10.5 225 10 225 

7 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

” 
0.6 5.3 320 5 315 

8 

RLNG 

ஆடலயுடன் 
” 

0.6 5.3 320 5 315 

9 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

” 
0.6 5.3 320 10 315 

10 

RLNG 

ஆடலயுடன் 
” 

0.6 5.3 320 10 315 

 

அட்டவடை 4-1 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அடனத்து ஆதாரங்களுை் மூழ்குை் ைாதிரி கசயல்பாட்டில் 
கைக்கில் எடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டுள்ளன. 

சபோதுவோன மதிப்பீடு 

நீர ்சுழற்சி ஆய்வின் ஒரு முக்கிய ரநாக்கை், HD உருவகப்படுத்துதலில் எந்தகவாரு சந்தரப்்பத்திலுை் 
ஏற்றுக்ககாள்ள முடியாத உயர ்/ குடறந்த ைதிப்புகடள அந்த அளவுருக்கள் ஏரதனுை் அடடகிறதா 

என்படத ஆராய நீர ் நிடல ைற்றுை் தற்ரபாடதய தகவல்கடளப் கபறுவது ஆகுை். ஒவ்கவாரு 

சூழ்நிடலயிலுை் தற்ரபாடதய ைதிப்புகளின் ஆழைான ைதிப்பீடு,  அடலஅடித்து கழுவுை் 
வடலயத்தில் இருக்குை் நீரராட்டங்கள் உள்ளூர ் அடல உடடப்பு காரைைாக குறிப்பிடத்தக்க 
அளவிலான முடறரகடுகள் ைற்றுை் இடடயூறுகடள குறிக்கிறது. ரைலுை், கசறிவூட்டப்பட்ட உப்பு 

கவளிரயற்றத்தின் காரைைாக உருவாகுை் அடரத்்தி நீரராட்டங்கள் பலவீனைாக உள்ளன, ரைலுை் 
உள்ளூர ் நீரராட்டங்கடள 0-0.05 மீ/கச ரவகத்தில் குறிப்பிட்ட தூய்டையான நீரராட்டங்கடள விட 

(உப்பு கவளிரயற்றை் இல்லாைல்) உயரத்்துை். எந்த ைாதிரியான அடல, வளி ைற்றுை் அடல 

சூழ்நிடலயிலுை் அதிகபட்ச நீர ் மின்ரனாட்டை் 0.2 மீ/கச தாை்டாது. கபாதுவான தற்ரபாடதய 

இயக்கை் வடக்கு-கதற்கு திடசயில் டிக்ரகாவிடா FH ரபான்ற முக்கிய கட்டடைப்புகளுக்கு அருகில் 

சிறிய ரவறுபாடுகள் ைட்டுரை உள்ளன. 

3.1.4.4 கடல் நீர ்  உட்சகோள்ளல் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் சவளிகயற்றும் 
இடத்தில் கடலில் நீரின் தரம் குறித்த விரிவோன கற்னக. 

ஒவ்கவாரு இடத்திலுை் நீரப்ிரரதசத்தின் நடுவில் நிஸ்கின் நீர ்ைாதிரிடயப் பயன்படுத்தி ஆறு (06) 

இடங்களில் நீரின் தர அளவீடுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன (உரு 34) 
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உரு 33: நீர ்தரை் ைற்றுை் தற்ரபாடதய அளவீட்டு இடங்கள் 

அட்டவனண 37  நீர ்தர அளவீட்டு இடங்கள்  

இடை் எை். அகலாங்கு கநட்டாங்கு 

 

WQ1   7.015170° 79.862719° 

WQ2   7.012183° 79.863623° 

WQ3   7.019339° 79.861163° 

WQ4   7.018496° 79.856014° 

WQ5   7.014544° 79.857189° 

WQ6   7.010632° 79.858012° 

 

ஒவ்கவாரு ைாதிரியுை் ஆய்வக ரசாதடனக்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்பு கபயரிடப்பட்டு 
கபாருத்தைான முடறயில் ரசமிக்கப்படுகிறது. ரசகரிக்கப்பட்ட நீர ்ைாதிரிகள் சிறந்த நடடமுடற 

தரநிடலகளின்படி (BS/ ASTM) ரதடவயான நீர ் தர அளவுருக்களுக்கு பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்படுகின்றது. ஒவ்கவாரு நீர ் ைாதிரியுை் பின்வருை் நீர ் தர அளவுருக்களுக்கு 

ரசாதிக்கப்படுகிறது; 

* pH * கைாத்தை்  மிதக்குை் திை்ைை்  

(TSS) 

*  டநட்ரரட்  டநட்ரஜன் 

(NO3-N) 

* கவப்பநிடல * கடரந்த ஆக்ஸிஜன் (DO) * கடரந்த பாஸ்ரபட் (DP) 

* உப்புத்தன்டை 

(நிடலயான ) 

* உயிரஇ்ரசாயை ஆக்ஸிஜன் 

ரதடவ (BOD) 

* குரளாரராபில்-a 

* மின் கடத்துத்திறன் * இரசாயன ஆக்ஸிஜன் ரதடவ  

(COD) 

 

* ரசற்றுத்தனடை * அை்ரைானியாகல் டநடர்ஜன் 

(NH3-N) 

 

அளவுருக்களின் கசறிவு / ைதிப்பு அட்டவடை 5-3 இல் வழங்கப்படுகிறது  

 

 

அட்டவடை 38: அளவிடப்பட்ட இடங்களில் நீர ்தரை் 

அளவுரு Unit WQ1 WQ2 WQ3 WQ4 WQ5 WQ6 
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ரசற்றுத்தனடை NTU 1.54 2.1 2.2 1.7 0.3 1.0 

pH at 25ºC   8.0 8.2 8.1 8.1 8.2 8.1 

மின் கடத்துத்திறன் at 25ºC mS/cm 67.6 58.9 57.3 59.7 62.6 55.2 

கவப்பநிடல of discharge ºC 28.0 28.0 29.0 28.0 29.0 28.0 

 டநட்ரரட்  (as N) mg/l 0.49 0.48 0.49 0.5 0.45 0.44 

அை்ரைானியாகல் டநட்ரஜன் (as N) mg/l 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

இரசாயன ஆக்ஸிஜன் ரதடவ (COD) mg/l 8 5 4 5 7 4 

உயிரியல் ஆக்ஸிஜன் ரதடவ (BOD5) @ 

20ºC 
mg/l ND ND ND ND ND ND 

கடரந்த பாஸ்ரபட்s (as P) mg/l ND ND ND ND ND ND 

உப்புத்தன்டை ppt 34 34 35 35 35 35 

கடரந்த ஆக்ஸிஜன் mg/l 7.5 7.3 7.4 6.9 7.2 6.7 

கைாத்தை் மிதக்குை் திை்ைகபாருள்கள்  mg/l 9 13 11 9 6 7 

குரளாரராபில்-a  μg/l ND ND 0.06  ND 2.1  ND 

குறிப்பு: ND- கை்டறியப்படவில்டல 

 

3.1.5 புவியியல் ைற்றுை் ைைல் 

3.1.5.1 கற்டகப் பகுதியின் கபாது புவியியல் 

 

ரைற்பரப்பு புவியியல் ைாதிரி  

ரைற்பரப்பு நிடலடைடயப் புரிந்துககாள்ள ஒரு தளை் சாரந்்த, துடை ரைற்பரப்பு மூன்று 
பரிைாை புவியியல் ைாதிரி துடள தரவுகளுடன் (14 எை் கிடடக்கிறது ைற்றுை் 3 புதிய 

துடளயிடப்பட்டடவ) உருவாக்கப்பட்டது. உரு 35 கற்டகக்கு கருதப்படுை் துடளகளின் 

இருப்பிடங்கடளக் காட்டுகிறது. 

.   

உரு 12: துடளயிடப்படட் துடளகளின் இருப்பிடங்கள் ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட தளை் 

 

 ைாதிரிடய உருவாக்க 
பயன்படுத்தப்படுை் கைன்கபாருள் 
ILWIS, PCRaster ைற்றுை் பிற 
கபாதுவான கைன்கபாருள். 

அடனத்து துடள தரவுகளுை் GIS 
தரவுத்தளத்தில் ஆழத்துடன் 
இடஞ்சாரந்்த இடங்கடளக் 
குறிக்கின்றது. நிலத்தடி 

ரைற்பரப்பு உயரங்கள் 
இலங்டகயின் புள்ளிவிபர 
திடைக்களை்யிலிருந்து 
கபறப்பட்டன  

உரு 34கபறப்படட் இடை் உயர தரவுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் உயர ைாதிரி (DEM). 

 கற்டகப் பகுதியின் தற்ரபாடதய தடர உயரங்கள். துடளகளின் இருப்பிட உயரங்கள் ரைற்பரப்பு 

ைாதிரி தயாரிக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் உயர ைாதிரியிலிருந்து கபறப்பட்டன. 
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திட்ட கசயல்பாடுகளுக்கு, முன்கைாழியப்பட்ட கட்டடைப்புகளின் ஸ்திரத்தன்டை, கழிவுப் 
கபாருட்களுடன் ஊடுருவடலக் குடறத்தல் ரபான்றவற்றுக்கு ரைற்பரப்பு புவியியல் தரவு மிகவுை் 
முக்கியைானது. இதனால் நிடலத்தன்டை கதாடரப்ான ஆபத்துகடளத் தவிரக்்கலாை் 

 

 

 

உரு 35: கற்டகப் பகுதியின் டிஜிட்டல் உயர ைாதிரி 

மூன்று பரிைாை இடடகவளியில் துடள தரடவ ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலை், இடை்த் தரவு 
ைறுதடல தூரை் ைற்றுை் சுரங்க இருப்பு புள்ளியியல் முடற மிகவுை் கபாருத்தைான கலப்பின 
நுட்பத்தின் மூலை் ரவாக்ஸல் இடடக்கைிப்பு நுட்பங்களால் மூன்று பரிைாைங்களுக்கு 
இடடக்கைிக்கப்பட்டது. இதன் விடளவாக மூன்று பரி ைாை ைாதிரி உரு 37 இல் ரவலி 

வடரபடைாகக் காட்டப்பட்டுள்ளது, இது ைற்ற பகுப்பாய்வுகளுக்கான அடிப்படட. 

 

 

உரு 36: தளத்தில் ரைற்பரப்பு அடைப்புகளின் மூன்று பரிைாை ரவலி வடரபடை் 
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உரு 37 பிரிவு AA உடன் ரைற்பரப்பு புவியியல் படட 

 (பிரிவு இருப்பிடத்திற்கு உரு 37 ஐப் பாரக்்கவுை்) 
 

தடிப்டன் பரவிய ரைற்பரப்பு உருவாவடதக் காை ைாதிரியிலிருந்து இரை்டு பிரிவுகள் 
விளக்கப்பட்டன. இது நான்கு கால அடைப்புகளின் கவவ்ரவறு காலங்களில் பீட், வை்டல் ைற்றுை் 
குன்றின் / கடல் டவப்பு உருவாவதற்கான இடடநிடல தன்டைடயக் காட்டுகிறது 
(புள்ளிவிவரங்கள் 37 ைற்றுை் 38). 

 
உரு 38: பிபி உடன் பிரிவுடன் துடை ரைற்பரப்பு புவியியல் படட 

(பிரிவு இருப்பிடத்திற்கு உரு 36ஐப் பாரக்்கவுை்) 

விசாரடை துடள துடளகளில் இரை்டு வடகயான ப்ரகீாை்ப்ரியன் பாடற வடககள் 
காைப்படுகின்றன. காரக்னட் பரயாடடட் இளஞ்சிவப்பு ஃகபல்பார ் கிரானிட்க் கினிஸ் (உரு 40) 

18.5 மீ ஆழத்தில் YUKE BH 2 ரபாரர்ைாலில் ைற்றுை் ஆழ்துடள துடளகளில் BH 2, 3, 5,6 ைற்றுை் 8 16.5m, 

15.9m ஆழத்தில் காைப்பட்டது. , 19.9m, 20.5m, ைற்றுை் 18.5m முடறரய முன்கைாழியப்பட்ட தளத்தின் 
NW பக்கதத்ில். கற்டகப் பகுதியின் மீதமுள்ள பகுதி விஜயன் கதாடரின் பரயாடடட ்
ைாரன்்ப்கலை்ரட க்னிஸின் ரைல் உள்ளது (உரு 41). YUKE 1 இல் உள்ள புதிய படுக்டக பாடறயின் 
ஆழை் 16.25 மீ ைற்றுை் YUKE 3 இடத்தில் 17.2 மீ ரைற்பரப்பில் கீரழ உள்ளது. 
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உரு 39 YUKE BH 2 இல் காைப்பட்ட காரன்ட் 
பரயாடடட் பிங்க் ஃகபல்ட்ஸ்பார ்கிரானிடிக் 
ககய்னிஸ் 

உரு 40 YUKE - BH 1 இல் காைப்பட்ட பரயாடடட ்
ைாரன்்கலை்ரட க்னிஸ் 

 

புவியியல் ைாதிரியின்படி, ரைற்பரப்பிலிருந்து 16 மீட்டர ்கீரழ ஒரு துை்டு வடரபடை் கட்டப்பட்டு 
உரு 41 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது அந்த ஆழத்தில் லித்தாலஜிக்கல் அலகுகளின்  பரவடலக் 

குறிக்கிறது. பிராந்திய அளவில் இப்பகுதியின் கட்டடைப்பு புவியியடலக் கருத்தில் 

ககாள்ளுை்ரபாது, தளப் பகுதி ரகாட்டாவா ஒத்திடசவின் ரைற்கு மூட்டுகளில் அடைந்துள்ளதுடன் 
பாடற படுக்டககள் 300-550 வடகிழக்கு ரநாக்கி உள்ளது. ஆடகயால், பரயாடடட் ைாரன்்ப்களை்ட் 

ககய்ஸ் ரலயர ்காரன்ட் பரயாடடட் பிங்க் ஃகபல்ட்ஸ்பார ்கிரானிடிக் க்னிஸ் ராக் படுக்டகயின் 
ரைல் அடைந்திருக்க ரவை்டுை். இந்த இரை்டு பாடறகளுை் விஜயன் வளாகத்தின் உயர ் தர 

உருைாற்ற பாடறகளுக்கு கசாந்தைானது. இந்த பாடற படுக்டககள் அடனத்துை் முக்கிய கூட்டு 

அடைப்புகளால் (ரசாத்கவஸ்டிலிருந்து வடகிழக்கு வடர கசங்குத்தாக இயங்குகின்றது) 

கை்டறியப்படுகின்றது, ரைலுை் இந்த மூட்டுகள் கைதுவாக திறந்திருக்குை் ைற்றுை் நீர ் தாங்குை் 
(இடை்விவரங்கள் 35 ைற்றுை் 36).  

 

நிலத்தடி நீர ்நிடல 

கவனிக்கப்பட்டபடி நிலத்தடி நீர ் ைட்டை் மிகவுை் ஆழைற்றது ைற்றுை் ரைற்பரப்பிலிருந்து 1 
மீட்டருக்குை் குடறவாக உள்ளது. இதனால் பீட் இருப்பதன் காரைைாகவுை், திறந்த, கநருக்கைாக 

பிரிக்கப்பட்ட கூட்டு அடைப்பு ைற்றுை் ஆழைற்ற நிலத்தடி நீர ் நிடலகள் இருப்பதாலுை் அமில 
இயல்புடன் இப்பகுதியில் ஆழைான வானிடலக்கு ஒரு நல்ல உற்சாகத்டத அளிக்கிறது. 
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உரு 41  MSL-ல் இருந்து -16 மீ ஆழத்தில் கவவ்ரவறு புவியியல் அலகுகளின் இட ைாறுபாடு 

இப்பகுதியின் பிராந்திய புவியியல், விஜயன் கதாடரின் பிரிகாை்ப்ரியன் உருைாற்ற பாடறகடளக் 
ககாை்ட கசயற்திட்டப்பகுதி சமீபத்திய காலாை்டு டவப்புகளுக்கான அடித்தளைாகுை் என்படதக் 
குறிக்கிறது. தளப் பகுதியில் காைப்படுை் முக்கிய ப்ரகீாை்ப்ரியன் பாடறகள் பாரக்னட ்

பரயாடடட் பிங்க் ஃகபல்ட்ஸ்பார ் கிரானிடிக் ககய்னிஸ் ைற்றுை் பரயாடடட் ைாரன்்ப்களை்ட ்
ககய்னிஸ்  என்பனவாகுை். 

கட்டடைப்பு ரீதியாக, இந்த பாடற படுக்டககள்  கதன்ரைற்கு-வடகிழக்கு திடசயில் இயங்குை் 

முக்கிய கூட்டு அடைப்பால் பிரிக்கப்படுகின்றது, ரைலுை் அடவ இப்பகுதியில் ஆழைான 
வானிடலக்கு உதவுகின்றது ைற்றுை் படுக்டக பாடறகளின் லித்தாலஜிக்கல் கதாடரப்ுகள் 
புவியியல் நிடலடைடய நிரவ்கிக்கின்றது. அந்த பலவீனைான பகுதிகளில், அடனத்து 

நீரராடடகளுை் பள்ளத்தாக்குகளுை் உருவாகியுள்ளன. 

இப்பகுதியின் குவாட்டரன்ரி டவப்புக்கள் முக்கியைாக கடந்த காலங்களில் கடல் ைட்டங்களின் 
ஏற்ற இறக்கத்தினால் ஏற்பட்டன, ரைலுை் இது குளை் சூழடலயுை் உருவாக்க காரைைாக 
அடைந்தது. கடல் ைட்ட ஏற்ற இறக்கங்களின் கவவ்ரவறு சகாப்ததத்ுடன், ைைல் ைை், கடற்கடர 

ைற்றுை் பிற கடல் ரதாற்றை் ககாை்ட குளங்கள் கடபூனில் உள்ளன, அடவ கடற்கடரயிலிருந்து 
ைைல் திட்டுகளால் பிரிக்கப்பட்டன. ஆறுகள் ைற்றுை் அவற்றின் கவள்ள சைகவளிகளின் 

நீரராடடகளில் இருந்து வை்டல் கசல்வாக்கின் மூலை், அலுவியை் உருவாக்கை் கசய்யப்பட்டது. 

கடல் நீரின் கசல்வாக்கால், குவாட்டரன்ரி டவப்புகளின் சல்ரபட் உள்ளடக்கை், குறிப்பாக பீட்டில், 

அதிகைாக உள்ளது, எனரவ ஈஸ்ட்வாடரன் டவப்புக்கள் அதிக அளவு அமிலத்தன்டைடயக் 
காட்டுகின்றது. இது கநல் சாகுபடி ரபான்ற கபாதுவான விவசாய ரநாக்கங்களுக்காக இப்பகுதி 

கபாருத்தைற்றதாக ஆக்குகிறது. எனரவ, இப்பகுதி விவசாய அபிவிருத்தியுடன்க்கு மிகவுை் 

கபாருத்தைற்றது. கதன்டன சாகுபடிக்கான தகுதிடய ரைலுை் கற்டக கசய்ய ரவை்டுை். 
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ரசதன மிகக் குடறந்த வலிடை அளவுருக்கள் காரைைாக இப்பகுதியின் கட்டுைான 
நடவடிக்டககடள கபரிதுை் பாதிக்குை். சல்ரபட், குரளாடரடு ைற்றுை் அமிலத்தன்டை ரபான்ற 

அரிக்குை் இரசாயனங்கள் இருப்பது நிலத்தடி கட்டடைப்புகடள பாதிக்கலாை். 

புவியியல் ைற்றுை் புவி இரசாயை பகுப்பாய்வுகளின்படி, ஜிங்க் தவிர கசயற்திட்டப்பகுதியில் 
கபாருளாதார ரீதியாக முக்கியைான கனிை டவப்பு எதுவுை் இல்டல. உள்நாட்டிற்கு கடல் சூழல் 

பரவுவதற்கு உயர ்ைட்ட ஜிங்க் உள்ளடக்கை் இருப்பதற்கு காரைைாக இருக்கலாை். 

இப்பகுதியில் புவியியடலப் கபாருத்தவடர, இப்பகுதியுடன் ரநரடி புவியியல் ஆபத்துகள் எதுவுை் 
இல்டல. இந்த தளை் சராசரி கடல் ைட்டத்திலிருந்து 0-3 மீ உயரதத்ில் இருப்பதால், கடல் ைட்ட 

உயரவ்ு நிலத்தடி நீருக்கு கடல் நீர ்ஊடுருவுவதன் மூலை் அந்த பகுதிடய பாதிக்குை். 

ரைற்பரப்பு குவாட்டரன்ரி டவப்புகளின் அடனத்து கபாருட்களுை் மிகவுை் பலவீனைாக உள்ளன, 

ரைற்பரப்பு கட்டடைப்புகளின் சுடைகடள கபாருத்தைான கபாறியியல் நுட்பங்களால் அப்பகுதியில் 
உள்ள அடிவாரத்திற்கு ைாற்ற ரவை்டுை் அல்லது கவனைாக கற்டக கசய்தபின் சுடை தாங்கு 
உருடளகளுக்கு ரதடவயான கபாறியியல் நுட்பங்களுடன் தடரடய ரைை்படுத்த ரவை்டுை். 

3.1.5.2 இப்பகுதியில் ைைல்ைின் பிராந்திய விநிரயாகை் 

கற்டகப் பகுதியில் முக்கியைாக ரபாக் ைற்றுை் அடர ரபாக் ைைல், அலுவியுல் ைைல், 

லாரடாரசால்கள், கடற்கடர ைைல்களில் கரரகாரசால்கள் ைற்றுை் கைன்டையான / கடினைான 

ரலட்டடரட் ககாை்ட சிவப்பு - ைஞ்சள் ரபாட்ரஸாலிக் ைைல் ஆகியடவ உள்ளன (உரு 43). 

 
உரு 42: தளத்டத சுற்றியுள்ள பகுதியில் கவவ்ரவறு ைைல் வடககளின் பரை்பல்  

 

ைைல்  வடகப்பாடு மிகவுை் விவசாய பாரட்வயில் உள்ளதுடன் உரு 42 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

இலக்கியத்தால், உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கற்டககளின்படி, இந்த ைை்ைில் கபருை்பாலானடவ 

டபடரட்டுகள் (இருை்பு ைற்றுை் சல்பர ்கலடவ) ககாை்டிருக்கின்றது, அடவ சாத்தியைான அமில 
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சல்ரபட் ைை்டை உருவாக்க வழிவகுக்கிறது இடவ கநல் ரபான்ற முக்கிய விவசாய 
பயிரக்ளுக்கு கபாருந்தாது. 

கீரழ விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, ரைற்பரப்பில் இருந்து கவவ்ரவறு ைைல் ைாதிரிகள் விசாரடை 
துடளயிடுதலின் ரபாது ரசகரிக்கப்பட்டன. அட்டவடை 38 இல் காட்டப்பட்டுள்ள ைாதிரிகள் 

ைற்றுை் முடிவுகளுக்கு இரசாயன பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டது. 

 
அட்டவடை 39 பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட கவவ்ரவறு ைைல் ைாதிரிகளின் ைாதிரி விளக்கை் 
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அட்டவடை 40 ைைல் ைாதிரிகளின் பகுப்பாய்வு முடிவுகள்  

* ரதசிய கட்டிட ஆராய்சச்ி அடைப்பு (NBRO) நடத்திய ரசாதடனகள் 

 

இப்பகுதியில் உள்ள ரபாக் ைைல் ைாதிரிகள், YUKE –BH 2, ஆழை் 3.0- 3.5 மீ (M7) ைற்றுை் YUKE BH-01, 

ஆழை் -2.32.9 மீ (M8) ஆகியவற்டறக் குறிக்கிறது - (குறிப்பு: அசல் ரைற்பரப்பு  படட 

மூடப்பட்டிருக்குை் கடல் ைைல் 2-3 மீட்டர ் ஆழத்தில் நிரப்புகிறது). ஆலுவியை் ைைல் M1, M5 

ைற்றுை் டூன் ைைல் ைைல் ைாதிரிகளில் M2 ஐக் குறிக்கிறது, மீதமுள்ள ைைல் அதிக ஆழத்தில் 
உள்ளது, இது ப்ரகீாை்ப்ரியன் படுக்டகயடறகளிலிருந்து கபறப்பட்ட M3 ைற்றுை் M4 ைாதிரிகடளக் 
குறிக்கிறது. 

இரசாயை பகுப்பாய்வு முடிவுகள் முக்கிய சதுப்பு காைி டவப்பு என்படதக் காட்டுகின்றது: 

ரசதன 5.5 சுற்றி pH ைதிப்டபக் ககாை்டுள்ளது, ரைலுை் இது அதிக அமில தன்டைடயக் 
குறிக்கிறது. பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட் எந்த ைாதிரியிலுை் Cu, Cd, Cr, Sb, Sn, Co, Se, As ரபான்ற சுவடு 

உரலாகங்கள் இல்டல. அலுவியை் ைற்றுை் கடரலார ரதாற்றை் ககாை்ட ைைல் டவப்புகளில் Zn 

குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகைாக உள்ளது. பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்ட ைாதிரிகளில் ரசதன 

உள்ளடக்கை் 28-58% வடர ைாறுபடுை். 

. 

3.1.5.3 கோணி பயன்போடு / திறன்கள் 

முன்சமோழியப்பட்ட தளத்னதெ ்சுற்றியுள்ள கோணிப்பரப்பின் பிரோந்திய அளவிலோன பரம்பல் 

பிராந்திய அளவில், தளத்தின் பகுதி படழய டச ் கால்வாய் ைற்றுை் ைாமில்டன் கால்வாய்க்கு 
இடடயில் அடைந்துள்ளது, இரை்டுை் களனி ஆற்றிலிருந்து கதற்ரக முடனயில் கதாடங்கி 
நீரக்காழுை்பு வாவி  வடர நீை்டுள்ளது. இந்த பகுதி களனி ஆறு ைற்றுை் சில துடை ஆறுகளின் 

கவள்ள படுக்டக பகுதியாகுை். எனரவ, இப்பகுதி கபருை்பாலுை் அலுவியை் டவப்புகளால் 

ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் கநல் சாகுபடிக்கு சாதகைாக இருக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கலாை். 

ஆயினுை்கூட, கற்டக பகுதி ரைற்கு கடற்கடரக்கு அருகில் உள்ளது ைற்றுை் ஏலியன் புவிசார ்
கசயல்முடறகளின் முடிவுகள், குன்றுகள் ைற்றுை் ைைல் படிவுகடள உருவாக்குதல் ஆகியடவ 
கநல் காைிங்களில் ரைாசைான விடளவுகடள ஏற்படுத்தக்கூடுை். ரைலுை், கடல் ைட்ட ஏற்ற 
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இறக்கங்கள், ைனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட கால்வாய்கள் ைற்றுை் விடரவான நகரையைாக்கல் / 

ைக்கள் கதாடக அதிகரிப்பு ஆகியவற்றின் காரைைாக உப்பு நீர ்ஊடுருவலின் தாக்கை் விடளடவ 
ஊக்குவித்திருக்கலாை். பிராந்திய அளவில் (1: 50,000) தற்ரபாடதய காைி பரை்பல் உரு 33 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளதுடன்  இடை்விவரங்கள் அட்டவடை 32 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

பிராந்திய அளவிலான கற்டகக்கு கருதப்படுை் கைாத்த பரப்பளவு சுைார ் 24,136 கைக்ரடர ்
(கசயற்திட்ட தளத்தின் டையத்திலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவு) ைற்றுை் அந்த பகுதியிலிருந்து, 18.45% 

டகவிடப்பட்ட கநல் வயலாக உள்ளது. சதுப்பு நிலகாைிகள் பரப்பளவில் 4.6% குடறவாக உள்ளன. 

முத்துராஜகவல சரைாலயை் ைற்றுை் இடடயக பகுதி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் இதன் 
பரப்பு கைாத்த பரப்பிலிருந்து 2.94% ைற்றுை் 1.17% உள்ளடக்கியது. 

ைக்கள்கதாடக ைற்றுை் நகரையைாக்கலின் அதிகரிப்புடன், சுைார ்55% நிலை் (குடறந்த ைட்டத்தில் / 

நிரை்ாைிக்கப்பட்ட சதுப்பு ைற்றுை் கநல் காைிகளில் வீடு கட்டுவது உட்பட) ைனித 

குடியிருப்புகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதுதவிர, கதாழில்ையைாக்கல் ைற்றுை் தற்ரபாடதய 

சமூக கபாருளாதார நிடலடை ஆகியடவ விவசாய நடவடிக்டககள் குடறவதற்குை், கநல் ைற்றுை் 
தாழ்நிலங்கடள ைற்ற வடக காைிங்களுக்கு நிரப்புவதன் மூலை் ைாற்றுவதற்குை் பாதிக்கலாை். 

gs3. 

 
3 https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11716586_06.pdf 

https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/11716586_06.pdf
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உரு 43:  முன்கைாழியப்பட்ட தளத்திலிருந்து (1: 50,000 வடரபடை்) 10 கி.மீ தூரத்திற்குள் (கிழக்கு, 

வடக்கு ைற்றுை் கதற்ரக) காைிப் பயன்பாடுகள் 
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தற்ரபாடதய நில பயன்பாட்டு 
வனக 

பலரகாைங்களின் 
எை் 

பரப்பளவு 

(ha) 

பரப்பளவு 
சதவீதை் 

முத்துராஜாகவல  சரைாலயை்

  

1 709.48 2.94 

சரைாலய இடட வடலயை்  1 282.42 1.17 

துடறமுகத்தில் விரிகுடா 1 227.07 0.94 

மீன்பிடி  துடறமுகை் 2 2.45 0.01 

விடளயாட்டு டைதானை் 3 1.28 0.01 

புல் நிலை் 5 1.12 0.01 

மீன்பிடிதுடறமுக ரைை்பாட்டு 
அடைப்பு 

5 2.31 0.01 

கட்டப்பட்ட பகுதி 7 916.80 3.80 

கால்வாய் பகுதி 7 122.56 0.51 

 நீர ்அடனத்து பகுதி 8 1.07 0.01 

பற்டற நிலை் 10 59.94 0.25 

கதாழில்துடற பகுதி 11 126.91 0.53 

கலப்பு ைரை் ைற்றுை் பிற 
பயிரக்டள 

12 21.66 0.09 

கதன்டன 29 2652.81 11.00 

சதுப்பு நிலை் 69 1112.89 4.61 

வீட்டுத்ரதாட்டை்/ரதாட்டை் 92 13441.10 55.69 

டகவிடப்பட்ட கநல்வயல் 109 4454.71 18.46 

சமோத்தம்  24136.58 100% 

அட்டவடை 41  siteமுன்கைாழியப்பட்ட தளத்திலிருந்து 10 கி.மீ தூரத்தில் காைிப் பயன்பாடுகள் 

தளத்தின் அருகாடையில் காைிப் பயன்பாடுகள் 

முன்கைாழியப்பட்ட தளத்திலிருந்து 1.5 கி.மீ தூரத்தில் காைிப் பயன்பாடுகடள விரிவாக 

அடடயாளை் காை 1: 10,000 என்ற அளவில் ரைற்ககாள்ளப்பட்ட கற்டக உரு 45 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. அடிப்படட தகவல்கள் இலங்டகயின் புள்ளிவிபர திடைக்களை்யிலிருந்து 

கபறப்பட்டு கூகிள் படங்களுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டன. சதுப்பு காைிங்கள் ைற்றுை் சிறிய 

அளவிலான சாகுபடிகள், அதாவது காய்கறி, கதன்டன, பழங்கள் ரபான்றடவ உட்பட அடனத்து 
ைனித குடியிருப்புகளுை் 'வீட்டுத்ரதாட்டை் / காரட்ன்' என கபாதுவான பிரிவில் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன, 

ரைலுை் குளங்கள், சதுப்பு காைியின் நீர ் ரதங்கி நிற்குை் பகுதிகள் உள்ளிட்ட அடனதத்ு நீடரத் 
தக்கடவக்குை் பகுதிகளுை் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன. ., 'ஆல் வாட்டரஸ்்' பிரிவில் இடைக்கப்பட்டுள்ளன. 

இடஞ்சாரந்்த விநிரயாகத்தின் விவரங்கள் உரு 45 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன, ரைலுை் பரப்பளவு 
கதாடரப்ான பரை்பல் அட்டவடை 40 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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உரு 44 : தளத்டதச ்சுற்றியுள்ள காைிப் பயன்பாடுகள் (1: 10,000 வடரபடை்) 

தற்ரபாடதய நில பயன்பாட்டு பகுதி பகுதி 

% 

ரைாட்டல் / கபாழுதுரபாக்கு பகுதி 0.28 0.04 

பிரரக் நீர ்  0.30 0.05 

குளை்            0.44 0.07 

கழிவு  ககாட்டல் 0.55 0.08 

கடல் நீர ்பை்பிங் ஸ்ரடஷன் 0.57 0.09 

பாடற கவளிப்பாடு 0.63 0.10 

கால்வாய் பகுதி 0.94 0.14 

மின் நிடலயை் 0.99 0.15 

புல் நிலை் 1.17 0.18 

விடளயாட்டு டைதானை்      1.30 0.20 

கபருந்கதரு பகுதி    1.42 0.22 

ஒதுக்கு பிரரதசை்    1.80 0.27 

துடறமுக ரைை்பாட்டு அடைப்பு 2.38 0.36 

கடல் நீர ்குழாய் ஒதுக்கு பிரரதசை்    2.47 0.38 

மீன்பிடி  துடறமுகை் 2.53 0.38 

கபருந்ரதாட்டை்      3.02 0.46 

கடற்கடர           4.52 0.69 

கதன்டன         5.05 0.77 

தரிசு நிலை் 9.62 1.46 

Road with reservation 10.79 1.64 

மின் உற்பத்தி நிடலயை்  area 11.80 1.79 

பற்டற காடு       13.41 2.04 

டகவிடப்பட்ட வயல் 15.80 2.40 

கலப்பு ைரை் ைற்றுை் பயிரக்ள் 22.56 3.42 

நீர ்பகுதி  25.76 3.91 

சதுப்பு நிலை்           88.94 13.50 

கடல்             97.42 14.78 

கதாழில்துடற பகுதி 127.92 19.41 

வீடுடுத்ரதாட்டை்ரதாட்டை் 204.51 31.04 

கைாத்தை் 658.91 100.00 

 

அட்டவடை 42: தளத்டதச ்அை்மித்துள்ள தறரபாடதய  காைிப் பயன்பாடுகள் 
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கைாத்த காைிப்பரப்பில் சுைார ்31%  வீட்டுத ்ரதாட்டங்களில் காய்கறி / பழை் ைற்றுை் கதன்டன  

சிறிய அளவில் பயிரிடுவரத இப்பகுதியின் மிகவுை் கபாதுவான காைிப்பரப்பு நடடமுடற ஆகுை். 

ைக்கள்கதாடகயுல்  கபருை்பகுதி வருைானை் மீன்பிடித்தல், திறடையான அல்லது திறடையற்ற 
கதாழிலாளரக்ள், குறிப்பாக சதுப்பு காைிங்கள் ைற்றுை் சட்டவிரராத குடிரயற்றங்கள், இடஒதுக்கீடு 
பகுதிகளில், கால்வாய்களுக்கு அருகில் உள்ளது.  

 

3.1.6 சுற்றுப்புற வளியின் தரை் 

டகத்கதாழில் கதாழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் (ITI) இரசாயை ைற்றுை் நுை்ணுயிரியல் ஆய்வகை் 

(CML) இலங்டக அங்கீகார சடப (SLAB) ைற்றுை் WEDAC, ISO வழிகாட்டி 25 அங்கீகாரை் ASTEL) 

மூலை் சுற்றுப்புற வளி தர ைாதிரி ைற்றுை் அளவீடுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன. 

கற்னக பகுதி 

வளியின் தர ைதிப்பீட்டிற்கு பின்வருை் கற்டக பகுதிகள் கருதப்பட்டன.  

• கசயற்திட்டத் தளை் (ஆடலத் தளை்)  

• கசயற்திட்டத்தின் கட்டுைான நடவடிக்டககளால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் 

• வளியின் தர தாக்ககளுக்கு சாத்தியமுள்ள கசயற்திட்டத் தளத்திற்கு அப்பால் உள்ள பகுதி 
(முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட தளத்திலிருந்து குடறந்தபட்சை் 1 கி.மீ தூரை்)  

• கசயற்திடட் தளத்தின் எல்டலயில் இருந்து  வளி சிதறல் ைாதிரி (ADM) கற்டககளுக்கான 20 

கி.மீ தூர பரப்பளவு. 
 

பூரவ்ாங்க தரவு ரசகரிப்பு  

• தளை் ைற்றுை் அதன் சுற்றுப்புறங்கடள கள கை்காைிப்பு ைற்றுை் அவதானிப்பதன் மூலை் 
திட்டமுை் அதன் சுற்றாடல் கூறுகளுை் புரிந்து ககாள்ளப்பட்டன  

• கசயற்திடட் நடவடிக்டககள் ைற்றுை் வளியின் தர ைதிப்பீட்டிற்கான கபாருத்தைான 
தரவுகடள அடடயாளை் காை கசயற்திட்ட முன்கைாழிவு கற்டக கசய்யப்பட்டது  

• தற்ரபாதுள்ள இடை் ஆதாரங்கள், கதாடரப்ுடடய வடரபடங்கள் ைற்றுை் வரலாற்று 
கை்காைிப்பு இடங்கள் கசயற்திட்டப்பகுதி ைற்றுை் கை்காைிப்பு ைற்றுை் ைாதிரி 
எல்டலகள் பற்றிய கதளிவான ரயாசடனடயப் கபற கற்டக பகுதிக்குள் கற்டக 
கசய்யப்பட்டது.  

• EIA  இன் விசாரடை நியதிகளில் (TOR) குறிப்பிடப்பட் பாகங்கடள கபற  

தற்ரபாதுள்ள வளி ைாசு மூலங்கடள அடடயாளை் காைவுை், உைரத்ிறன் ஏற்பிகடளப் பற்றிய 
தகவல்கடள ரசகரிக்கவுை் புல விசாரடைகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன. சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ள 

கபாருந்தக்கூடிய கற்டகக் கூறுகளுக்கு ஏற்ப கதாடரப்ுடடய தகவல்கடள ரசகரிக்க இலக்கிய 
கற்டக கசய்யப்பட்டது. 

 

வளியின் தர கண்கோணிப்பு அளவுருக்கள் 

தானியங்கு அதிநவீன கைாடபல் சுற்றுப்புற வளி தர கை்காைிப்பு நிடலயை் 5 அளவுரகால் 
ைாசுபடுத்தல்களுக்கு சுற்றுப்புற வளி தர தரவுகடள ரசகரிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது; 10 டைக்ரான் 
(PM10) க்குை் குடறவான ஏரராடடனமிக் விட்டை் ககாை்ட மிதக்குை் துகள்கள், ஏரராடடனமிக் 

விட்டை் 2.5 டைக்ரான்களுக்குை் குடறவான (PM2.5), சல்பர ்டட ஆக்டசடு (SO2), தடர ைட்ட ஓரசான் 

(O3) ைற்றுை் டநட்ரஜன் டட ஆக்டசடு (NO2) அடடயாளை் காைப்பட்ட இடங்களுக்கு அளவீடுகள் 

கசய்யப்பட்டது.  24  
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சுற்றுப்புற வளி தர கண்கோணிப்பு  

வழிகோட்டுதல்கள் சதோடர்புனடய ெட்டங்கள்  

• 1980 ஆை் ஆை்டின் 47 ஆை் இலக்க ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை் (NEA) (1988 ஆை் ஆை்டின் 56 

ஆை் இலக்கச ்சட்டத்தாலுை், 2000 ஆை் ஆை்டின் 53 ஆை் இலக்கமுை் 25/01/2008 ரததியிட்ட 
வரத்்தைானி அறிவிப்பு எை் 1533/16 ஆல் திருத்தப்பட்டது).  

• 1983 ஆை் ஆை்டின் 21 ஆை் இலக்கமுை், 1992 ஆை் ஆை்டின் 49 ஆை் இலக்கமுை், 2002 ஆை் 
ஆை்டின் 9 ஆை் இலக்கமுை், 2009 ஆை் ஆை்டின் 36 ஆை் இலக்கமுை்2012 இன் இல  3. 
திருத்தப்பட்ட இலங்டக முதலீட்டு சடப (திருத்தை்) சட்டை், 1978 ஆை் ஆை்டின் 4 ஆை் 

இலக்கத சட்டை், 1980 ஆை் ஆை்டின் 43 ஆை் இலக்கமுை்,  

 

கதாடரப்ுடடய உள்ளூர ்ஒழுங்குமுடறகள் ைற்றுை் தரநிடலகள் 

• ரதசிய சுற்றாடல் (கசயற்திட்டங்கடள அங்கீகரிப்பதற்கான நடடமுடற) வரத்்தைானி எை் 
722/22 ஆல் கவளியிடப்பட்ட 1993 ஆை் ஆை்டின் இல 1 வரத்்தைானி இல 859/14  ஒழுங்குமுடற 
மூலை் கசயற்திட்ட அனுைதி நிறுவனங்களாக இருக்குை் அரச நிறுவனங்கடளக் 
குறிப்பிடுவதற்காக திருத்தப்பட்டது.  

• 2008 ஆை் ஆை்டின் இல 1 ரதசிய சுற்றாடல் (பாதுகாப்பு ைற்றுை் தரை்) விதிமுடறகள்,  

• ரதசிய சுற்றாடல் (சுற்றுப்புற வளியின் தரை்) ஒழுங்குமுடறகள், 1994 அதிவிரஷட வரத்்தைானி , 

இல  850/4 இல் டிசை்பர ்20, 1994 ரததியிட்டு கவளியிடப்பட்டது ைற்றுை் அதிவிரஷட வரத்்தைானி  
எை் 1562 / ஆல் திருத்தப்பட்டது  22 ரததியிட்ட 15 ஆகஸ்ட் 2008 

•  2019 ஆை் ஆை்டின் எை் 1ை் இல ரதசிய சுற்றாடல் (நிடலயான ஆதாரங்கள் உமிழ்வு 
கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகள், 

• ரதசிய சுற்றாடல் (வளி, எரிகபாருள் ைற்றுை் வாகன இறக்குைதி தரநிடலகள்) விதிமுடறகள் 
இல 01, 2003 அதிவிரஷட வரத்்தைானி  எை் 1295/11 இல் கவளியிடப்படட்து 30 ஜூன் 2003 இல் 
(2008 ஜூடல 009 ரததியிட்ட வரத்்தைானி இல 1557/14 ைற்றுை் 2014 நவை்பர ் 05 ரததியிட்ட 
அதிவிரஷட வரத்்தைானி  இல 1887/20 இல் கவளியிடப்பட்ட விதிமுடறகளால் திருத்தப்பட்டது). 

 

கதாடரப்ுடடய உள்ளூர ்/ சரவ்ரதச வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றுை் பயிற்சி குறியீடுகள் 

 

• சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு ஆகியவற்டறக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு இைங்க சுற்றாடல் 
கசயல்திறடன அடடவதற்கான ரதடவடயப் கபாறுத்து பின்வருை் வழிகாட்டுதல்கள் 
ைற்றுை் நடடமுடறக் குறியீடுகடளப் பின்பற்றலாை்.  

• சரவ்ரதச நிதிக் கூட்டுத்தாபனை் (IFC) உலக வங்கி குழுவால் கவளியிடப்பட்ட திரவ 

இயற்டக எரிவாயு (LNG) வசதிகளுக்கான சுற்றாடல், சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு (EHS) 

வழிகாட்டுதல்கள், ஏப்ரல் 2014, பிப்ரவரி 2014 இல் கபறப்பட்டது  

• சுற்றாடல், சுகாதாரை் ைற்றுை் பாதுகாப்பு (EHS) வழிகாட்டுதல்கள் , கபாது EHS 

வழிகாட்டுதல்கள்: கட்டுைானை் ைற்றுை் நீக்கை், 30 ஏப்ரல் 2007, IFC உலக வங்கி குழு 

கவளியிட்டது. 

மிகவும் சபோருத்தமோன சுற்றுப்புற வளி மோதிரி இடங்களின் அனடயோளமிடல் 

காைிப்பரப்பு, காைி பயன்பாட்டு முடற, ைக்கள் கதாடக, உைரத்ிறன் வாய்ந்த இடங்கள் 
(பாடசாடலகள், ைருத்துவைடனகள், ைனிதக் குடிரயற்றங்கள் ரபான்ற உைரத்ிறன் ஏற்பிகள்), 

உமிழ்வு மூலங்கள், பின்னைி கசறிவுகள் ைற்றுை் கற்டகப் பகுதியில் சாத்தியைான தாக்க 
வடலயங்கள் குறித்து சுற்றுப்புற வளி தர ைாதிரி இடங்கள் ைற்றுை்  கால இடடகவளி  என்பன 
திட்டமிடப்பட்டன. இருப்பிடங்களின் எை்ைிக்டக ைற்றுை் / கால அளவு கசல்வாக்கின் பகுதியின் 

நிடலடைகளின் அடிப்படடயில் தீரை்ானிக்கப்பட்டது. கை்காைிப்பு முடிவுகள் ரதசிய 
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தரங்களுடன் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்விற்குை் WHO இடடக்கால இலக்குகள் ைற்றுை் 
வழிகாட்டுதல்களுக்குை் பயன்படுத்தப்பட்டன. 

கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 3 அளவுரகால்கடளப் பயன்படுத்தி இருப்பிடங்கள் 
ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டன:  

1. அளவுரகால் 1: யுகடனவி மின்நிடலயத்தின் அடிப்படட கை்காைிப்பு இருப்பிடங்கள் (2 எை்) 

ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்வு ைற்றுை் / அல்லது கற்டக பகுதிக்குள் வரலாற்று கை்காைிப்பு இடங்கள்  

2. அளவுரகால் 2: இருப்பிடங்கள் (2 எை்.) யுகடனாவி மின் உற்பத்தி நிடலயை் உள்ளிட்ட இடை் 

ஆதாரங்களுக்காக முன்னர ் ரைற்ககாள்ளப்பட்ட வளி சிதறல் ைாதிரி கற்டககளால் 
ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட பகுதி, கற்டக பகுதிக்குள் அதிகபட்ச வளி ைாசுபடுத்துை் கசறிவுகளின் 
இருப்பிடங்கடளக் குறிக்கிறது.  

3. அளவுரகால் 3: கசயற்திட்டத் தளத்தில் பிரதான வளியின் திடசடயக் கருத்தில் ககாை்டு 
இருப்பிடங்கள் (2 எை்) (முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் கசயல்பாட்டு கட்டங்களில் 

உயரத்்தப்படுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுை் மூலங்களிலிருந்து இரை்டு இடங்கள் ரைல்ரநாக்கிய 
ைற்றுை் கீழ்ரநாக்கிய திடசகளில்). 

இவ்வாறு ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட இடங்கள் கீரழ ரகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன: 

இருப்

பிடை்  

ID 

ரதரந்்கதடு

ப்பதரக்ான 
வடரயடற 

விளக்கை் GPS 

AAQ1 வடரயடற 

1 & 3 

 

உத்ரதச இடத்திலிருந்து 1.75 கி.மீ தூரத்தில் 
வடகிழக்கு திடசயில் திறந்தகவளி 
ககரவலப்பிட்டியில் உள்ள கழிவுகடள 
ககாட்டுை் இடத்திற்கு அை்டையில் உள்ளது.  

07001’20.72” N 

79053’15.27” E 

AAQ2 வடரயடற 

2 

 

கடல் ைைல் களஞ்சியை் தளதத்ில் வடகிழக்கு 
திடசயில் (வடக்கு திடசடய ரநாக்கி) 
திறந்தகவளி இலங்டக காைி அபிவிருத்திக் 
கழகத்திற்கு கசாந்தைானது, உத்ரதச 
இடத்திலிருந்து 1.4 கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. 

07001’21.73” N 

79052’46.91”E 

AAQ3 வடரயடற 

1 

உத்ரதச இடத்திலிருந்து 2.5 கி.மீ தூரத்தில் 

உஸ்ரவதரகயாவாவின் அன்டன் ைவத்தாவில் 
உள்ள திரு. ஜூட் வளாகத்தில் வடரைற்கு 

திடசயில் திறந்தகவளி. 

07001’51.24” N 

79051’89.35”E 

AAQ4 வடரயடற 

1 

முன்கைாழியப்பட்ட இடத்திலிருந்து 2.5 கி.மீ 

தூரத்தில் ககரவலபிட்டி வித்யரலாகா ைகா 
வித்யாலயாவில் விடளயாட்டு டைதானத்தின் 
நடுவில் கதன்கிழக்கு திடசயில் திறந்தகவளி. 

07000’21.30” N 

79053’15.22”E 

AAQ5 வடரயடற 

1 & 3 

 

டிரகாவிடாவின் கசயின்ட் அந்ரதானி 
ரதவாலயத்தின் வளாகத்தில் கதன்ரைற்கு 
திடசயில் திறந்தகவளி, முன்கைாழியப்பட்ட 
இடத்திலிருந்து 1.0 கி.மீ தூரத்தில் விைான 

தூரை். 
 

07000’28.03” N 

79052’04.71”E 
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AAQ6 வடரயடற 

2 

 

வீதிரயார திடசயில் சப்டளஸ் பிரிவில் 
உள்ள கதன்ரைற்கு திடசயில் திறந்தகவளி 
இலங்டக துடறமுக அதிகாரசடபக்கு 
கசாந்தைானது, உத்ரதச இடத்திலிருந்து 7.0 
கி.மீ தூரத்தில் உள்ளது. 
 

06056’54.94” N 

79050’30.88”E 

அட்டவடை 43: ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற வளி தர கை்காைிப்பு இடங்கள் 

 

உரு 45 சுற்றுப்புற வளியின் தர கை்காைிப்பு இருப்பிடங்களின் கூகிள் வடரபடை் (அடனதத்ு 6 

இடங்களுை்) 

தற்ரபாடதய EIA ஐப் கபாறுத்தவடர, ஆை்டின் வறை்ட காலத்தின் (ஆகஸ்ட் பிற்பகுதியில்) 

அளவீடுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன, வளி ைாசுபாடுகள் ஈரைான வானிடல நிடலடைகடள விட 
அதிக தூரை் பயைிக்க வாய்ப்புள்ளது. ைறுபுறை், அடனத்து பருவங்கடளயுை் உள்ளடக்குை் 

வடகயில் வரலாற்று கை்காைிப்பு முடிவுகள் (ைாதிரி / அளவீட்டு ரததியில் காலநிடல நிடலடய 

குறிக்குை்) ைற்றுை் ைாதிரி கைிக்கப்பட்ட முடிவுகள் (கதாடரச்ச்ியான 2 ஆை்டுகளுக்கு 

ஒட்டுகைாத்த கால நிடலடய குறிக்குை்) இரை்டடயுை் பயன்படுதத்ுவதன் மூலை் சுற்றுப்புற 

வளியின் தர நிடலடய ைதிப்பிட முடியுை். ஆடகயால், ஒவ்கவாரு இடத்திற்குை் 24 ைைிரநர 

காலத்திற்கு AAQA கை்காைிப்பு ரைற்ககாள்ளப்பட்டது ைற்றுை் ரதசிய தரநிடலகள் ைற்றுை் WHO 

இடடக்கால இலக்குகள் ைற்றுை் வழிகாட்டுதல்களுடன் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்விற்கு பயன்படுத்தப்பட 
ரவை்டிய அளவீட்டு காலத்தில் 1 ைைி ரநர சராசரிகளுக்கு தரவு வழங்கப்பட்டது. கை்காைிப்பு 

அடைப்பு 3.1.6.1 மூலை் ரசகரிக்கப்பட்ட ஒவ்கவாரு 5 நிமிட சராசரி தரடவயுை் பயன்படுத்தி வளி 
ரராஜாக்கள் வழங்கப்பட்டன.  

 

 

3.1.6.1 கற்டக பகுதியில் இருக்குை் உமிழ்வு மூலங்களின் பட்டியல் 



 

Page | 119  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத் தளை் முத்துராஜகவல டகத்கதாழில் வடலயத்தில் 
அடைந்துள்ளது, அங்கு பல டகத்கதாழில் ைற்றுை் வைிக நடவடிக்டககள் கசயல்பட்டு வருகின்றது. 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட தளத்தின் டையத்திலிருந்து 1 கி.மீ ஆரை் கற்டக பகுதிக்குள் 

அடைந்துள்ள முக்கிய கதாழில்கள் ைற்றுை் வைிக வசதிகளின் சாத்தியைான வளி உமிழ்வு 
அட்டவடை 44 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவடை 44: கி.மீ சுற்றளவில் அடைந்துள்ள முக்கிய கதாழில்கள் ைற்றுை் வைிக வசதிகளின் 
சாத்தியைான வளி உமிழ்வு தற்ரபாதுள்ள வசதி 

 தற்ரபாதுள்ள வசதி களின் கபயர ் டகத்கதாழில் / வைிக 
நடவடிக்டக 

துடற சாத்தியைான 
வளி 
ைாசுபடுத்தி 

01. யுகடனவி மின் உற்பத்தி 
நிடலயை் 

மின் உற்பத்தி மின்சக்தி 
கதாழிற்சாடல 

SOX, NOX, PM, 

NMHC 

02. பராஸ் இை்டஸ்ட்ரீஸ் 
(பிடரரவட்) லிமிகடட் 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட 
படன / கதன்டன 
எை்கைய் 

உைவுத ்
கதாழிற்சாடல 

CH4, NMHC 

03. 10 கைகாவாட் ககாழுை்பு 
கழிவு-ஆற்றல் ஆடல 
(கட்டுைானத்தில் உள்ளது) 

கழிவு முகாடைத்துவை் மின்சக்தி 
கதாழிற்சாடல 

SOX, NOX, PM, 

CH4, NMHC 

04. பிரமிட் லங்கா (பிடரரவட் 
லிமிகடட ்

எை்கைய் கலத்தல் உைவுத ்

கதாழிற்சாடல 

CH4, NMHC 

05. SLLRDC கடல் ைைல் விற்படன 
நிடலயை் 

களஞ்சியை் கனிை 
தயாரிப்புகள்  

PM 

06. லிட்ரரா எரிவாயு முடனயை் 
ைற்றுை் நிரப்புதல் ஆடல 

LPG களஞ்சியை் சக்தி 

கதாழிற்சாடல 

NMHC 

07. CPSTL முத்துராஜாகவல  

முடனயை் 

எரிகபாருள்   

களஞ்சியை் 

சக்தி 

கதாழிற்சாடல 

NMHC 

08. Hyrax எை்கைய் களஞ்சியை்   எை்கைய் களஞ்சியை் இரசாயன 

கதாழிற்சாடல 

NMHC 

09. C A கநாறுக்குதல்  கைாத்த உற்பத்தி கனிை 
கபாருட்கள் 

PM 

10. AMT ரபாக்குவரத்து கைாத்த ரபாக்குவரத்து ரபாக்குவரத்து PM 

11.  சை் ரதயிடல தனியார ்
லிமிகடட ்

ரதயிடல உற்பத்தி உைவு 

கதாழிற்சாடல 

PM, NMVOC* 

12. சிரா கட்டுைான தயார-்கலப்பு 
கான்கிரீட் ஆடல 

கான்கிரீட் உற்பத்தி கனிை 
தயாரிப்புகள் 

PM 

 

* NMVOC கள் (VOC களுக்கு ஒத்தடவ, ஆனால் மீத்ரதன் விலக்கப்பட்டன. NMVOC களின் ஒரு முக்கிய 

துடைக்குழு மீத்ரதன் அல்லாத நீரியல்காரப்ன்கள் (NMHC கள்) ஆகுை். 20 கி.மீ கற்டக பகுதிக்குள் 

(ADM கற்டக பகுதி) முக்கிய நிடலயான ஆதாரங்கள் அட்டவடை 45 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

கதா

டர ்
இல   

மின் நிடலயத்தின் கபயர ்

 

அடைவிடை்    (GPS 

ஆள்கூறு) 

அலகு 
ககாள்ள்ளவு x 

அலகுகளின் 
எை்ைிக்டக 

கதாழில்நுடப்ை் எரிகபாருள் 
வடக 

 

01 களனிதிஸ்ஸ எரிவாயு 
விடசயாழி (Fiat 7) 

376079.97 m E, 
768655.22 m N 

115 MW எரிவாயு 

விடசயாழி 

ஆட்ரடா 
டீசல் 

02 Sojitz களனிதிஸ்ஸ (Pvt) Ltd. 375742.10 m E, 
768540.92 m N 

168 MW  ஒருங்கிடைந்

த சுழற்சச்ி 

ஆட்ரடா 
டீசல் 
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அட்டவடை 45: 20 கி.மீ கற்டக பகுதிக்குள் உள்ள முக்கிய இடை் ஆதாரங்களின் விளக்கை் 

 

3.1.6.2 கற்டக பகுதிக்கான தற்ரபாடதய சுற்றுப்புற வளி தர நிபந்தடனகள் 

அளவிடப்பட்ட சுற்றுப்புற வளியின் தரை் 

AAQ கை்காைிப்பு இடங்களில் ைாதிரி காலை் / வானிடல நிடல கீரழ உள்ள அட்டவடை 47 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அடைவி

டை் 

ைாதிரி காலை் / வானிடல நிடல 

AAQ1 23:00 ைைி, கசவ்வாய் 25 ஆகஸ்ட் முதல்  

22:00 ைைி வடர, புதன்கிழடை 26 ஆகஸ்ட் 2020  

அளவீட்டு காலத்தில் காைப்பட்ட வறை்ட ைற்றுை் கவயில் காலநிடல. சாரீ 

ஈரப்பதை் 67% முதல் 96% வடர ைாறுபடுை். பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்சை் 1 

ைைிரநர சராசரி வளியின் ரவகை் 3.2 எை்.எஸ் -1 ஆகுை். கதற்கிலிருந்து வடகிழக்கு 

திடசகளுக்கு இடடயில் வளி வீசுை். கபருை்பாலுை், கதற்கு ைற்றுை் கதன்கிழக்கு 

திடசகளில் இருந்து வளி வீசுை்.  

AAQ2 14:00 ைைிரநரை், ஆகஸ்ட் 27 வியாழன் முதல்  

13:00 ைைி வடர, ஆகஸ்ட் 28 கவள்ளிக்கிழடை 2020  

அளவீட்டு காலத்தில் ஓரளவு ரைகமூட்டைான வானிடல காைப்படுகிறது. சாரீரப்பதை்  
73% முதல் 84% வடர ைாறுபடுை். பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்சை் 1 ைைிரநர சராசரி 
வளியின் ரவகை் 4.2 எை்.எஸ் -1 ஆகுை். ஆகஸ்ட் 28 நள்ளிரவு ைற்றுை் காடலயில் மிகக் 
குடறந்த ைடழ கபய்தது. வளி முற்றிலுை் கதன்ரைற்கு திடசயிலிருந்து வீசுகிறது 

03 ஒருங்கிடைந்த சுழற்சச்ி 

மின் நிடலயை், 

களனிதிஸ்ஸ 

375974.55 m E, 

768775.90 m N  

165 MW ஒருங்கிடைந்

த சுழற்சச்ி 

Naphtha/ 

ஆட்ரடா 
டீசல்  

04 கவஸ்ட் ரகாஸ்ட் பவர ்
(பிடரரவட்) லிமிகடட் .  

375613.10 m E, 
775115.45 m N 

100 MW x 2 ஒருங்கிடைந்

த சுழற்சச்ி 

உடல 
எை்கைய் 

 

05 ககாழுை்பு பாரஜ்் 
ஏற்றப்பட்ட மின் நிடலயை் 

373618.48 m E, 
768751.23 m N 

15 MW x 4 டீசல் என்ஜின்  உடல 
எை்கைய் 

 

06 சபுகஸ்கந்த மின் நிடலயை் 385251.43 m E, 
769568.40 m N 

10 MW x 8 டீசல் என்ஜின்  டீசல்  

07 சபுகஸ்கந்த மின் நிடலயை் 
B  

385176.90 m E, 

769549.50 m N 

20 MW x 4  டீசல் என்ஜின்  டீசல்  

08 ஆசியா  பவர ்லிமிகடட் .  383852.24 m E, 
769035.92 m N 

6.4 MW x 8 டீசல் என்ஜின்  Heavy Fuel Oil 

09 சிசிலி ைனாரரா என்ரகர ்
(பிடரரவட்) லிமிகடட் 

376859.61 m E, 

776590.45 m N  

500 kg/hr × 2 தகனப்கபாறி Clinical & 
Sanitary waste 

10 கவஸ்டரன்் பவர ்கை்கபனி 
(பிடரரவட்) லிமிகடட் 

375181.65 m E,  

775684.12 m N 

10 MW தகனப்கபாறி/ 
ஆவி 

விடசயாழி 

நகராட்சி 
திை்ைக் 
கழிவுகள் 
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ைற்றுை் ஒப்பீட்டளவில் அதிக ரவகத்தில் வீசுகிறது. 

AAQ3 17:00 ைைி, ஆகஸ்ட் 24 திங்கள் முதல் 

 16:00 ைைி வடர, கசவ்வாய் 25 ஆகஸ்ட் 2020  

அளவீட்டு காலத்தில் வறை்ட ைற்றுை் கவயில் காலநிடல காைப்படுகிறது. 

சாரீரப்பதை்  66% முதல் 97% வடர ைாறுபடுை். பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்சை் 1 

ைைிரநர சராசரி வளியின் ரவகை் 0.8 எை்எஸ் -1 ஆகுை். கபருை்பாலுை் கதன்ரைற்கு 

திடசயில் இருந்து வளி வீசுை்.  

AAQ4 00:00 ைைி, ஆகஸ்ட் 29 கவள்ளிக்கிழடை முதல்  

23:00 ைைி வடர, ஆகஸ்ட் 30 சனிக்கிழடை 2020  

அளவீட்டு காலத்தில் வறை்ட ைற்றுை் கவயில் காலநிடல காைப்படுகிறது. உறவினர ்

ஈரப்பதை் 68% முதல் 90% வடர ைாறுபடுை். பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்சை் 1 

ைைிரநர சராசரி வளியின் ரவகை் 1.3 எை்.எஸ் -1 ஆகுை். கபருை்பாலுை் கதன்ரைற்கு 

திடசயில் இருந்து வளி வீசுை்.   

AAQ5 14:00 ைைி, ஆகஸ்ட் 30 ஞாயிற்றுக்கிழடை முதல்  

13:00 ைைி வடர, திங்கள் 31 ஆகஸ்ட் 2020  

அளவீட்டு காலத்தில் வறை்ட ைற்றுை் கவயில் காலநிடல காைப்படுகிறது. உறவினர ்

ஈரப்பதை் 68% முதல் 88% வடர ைாறுபடுை். பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்சை் 1 

ைைிரநர சராசரி வளியின் ரவகை் 1.3 எை்.எஸ் -1 ஆகுை். கபருை்பாலான ரநரை் 

ரைற்கு ைற்றுை் கதற்கு திடசயில் இருந்து வளி வீசுை்.  

 

AAQ6 22:00 ைைி ரநரை், ஆகஸ்ட் 31 திங்கள் முதல் 

21:00 ைைி வடர, கசவ்வாய் 01 கசப்டை்பர ்2020  

ரைகமூட்டை் ைற்றுை் ஓரளவு ரைகமூட்டைான வானிடல நிடல அளவீட்டு காலத்தில் 
காைப்படுகிறது. சிறிய ைடழ அவ்வப்ரபாது காைப்பட்டது ைற்றுை் அளவீட்டு 

முடிவடடயுை் வடர 13:20 ைைி முதல் பலத்த ைடழ கபய்தது. உறவினர ் ஈரப்பதை் 

77% முதல் 94% வடர ைாறுபடுை். பதிவுகசய்யப்பட்ட அதிகபட்சை் 1 ைைிரநர சராசரி 

வளியின் ரவகை் 1.7 எை்.எஸ் -1 ஆகுை். கபருை்பாலுை் கதன்ரைற்கு திடசயில் இருந்து 

வளி வீசுை்.  

 

அட்டவடை 47: AAQ கை்காைிப்பு இடங்களில் ைாதிரி காலை் / வானிடல நிடல 

 

உள்ளூர ் ஒழுங்குமுடறயுடன் ஒப்பீட்டு பகுப்பாய்விற்கான குறிப்பிட்ட சராசரி காலங்களுக்கான 
அளவிடப்பட்ட வளியின் தர அளவுருக்கள் கதாடரப்ாக AAQ கை்காைிப்பு முடிவுகடள 
(ைாசுபடுத்துை் கசறிவு) அட்டவடை 48 வழங்குகிறது. 
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அட்டவடை 48: அளவிடப்பட்ட சராசரி வளி தரை் பா ரரமீட்டர ்

அ
ள

வு
ரு

 

சராசரி 
ரநர  

அலகு அடைவிடை்s *அதிகபட்சை் 

அனுைதிக்கப்பட்

ட நிடல 
AAQ1 AAQ2 AAQ3 AAQ4 AAQ5 AAQ

6 

PM10   24 ைைி  μg/m3    47 27 17 27 13 20 100 

1 ைைி** μg/m3    75 89 63 43 35 36 கிடடக்கவில்

டல 

PM2. 24 ைைி μg/m3    13 06 21 13 11 09 50 

1 ைைி** μg/m3    29 10 32 21 18 23 கிடடக்கவில்

டல 

SO2 24 ைைி  ppm 0.006 0.004 0.004 0.001 0.006 0.009 0.03 

1 ைைி** ppm 0.011 0.006 0.007 0.003 0.007 0.011 0.08 

NO2 

 
24 ைைி  ppm 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.007 0.05 

1 ைைி** ppm 0.007 0.008 0.009 0.006 0.004 0.011 0.13 

CO 24 ைைி  ppm 0.586 0.845 0.694 0.824 0.614 0.685 கிடடக்கவில்

டல 

1 ைைி** ppm 0.987 0.996 1.139 1.131 0.859 1.443 26 

O3 24 ைைி  ppm 0.018 0.017 0.015 0.014 0.017 0.007 கிடடக்கவில்

டல 

1 ைைி** ppm 0.027 0.021 0.024 0.020 0.022 0.009 0.10 

CH4 24 ைைி  ppm 1.951 1.625 2.417 1.712 1.672 1.534 கிடடக்கவில்

டல 

1 ைைி** ppm 2.279 1.704 6.776 2.050 1.722 1.655 கிடடக்கவில்

டல 

NMH

C 
24 ைைி  ppm 0.096 BDL 1.301 0.450 BDL BDL கிடடக்கவில்

டல 

1 ைைி** ppm 0.469 BDL 3.403 0.603 BDL BDL கிடடக்கவில்

டல 

 

1980 ஆை் ஆை்டின் ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை் 47 இன் கீழ் ஆகஸ்ட் 15, 2008 ரததியிட்ட அதிவிரஷட 
வரத்்தைானி  இல 1562/22 ஆல் 2008 இல் திருத்தப்பட்ட ரதசிய சுற்றாடல் (சுற்றுப்புற வளியின் தரை்) 

விதிமுடறகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

** அளவீட்டு காலத்தில் அதிகபட்சை் 1 ைைிரநர சராசரி கசறிவு . 

 BDL - கை்டறிதல் நிடலக்கு கீரழ 

 

  AAQ கை்காைிப்பு முடிவுகளின்படி,  

• அளவீட்டு காலத்தில், அடனத்து இடங்களுக்குை் 1 ைைிரநர சராசரி கசறிவுகளான SO2 NO2, 

O3 ைற்றுை் CO ஆகியடவ ரதசிய சுற்றுப்புற வளி தர ஒழுங்குமுடறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 
அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவ விட அதிகமோக இல்னல. 

• அளவீட்டு காலத்தில், அடனத்து இடங்களுக்குை் PM10 ைற்றுை் PM2.5 க்கான 24 ைைிரநர 
சராசரி கசறிவுகள் பதிவுகசய்யப்பட்டடவ, ரதசிய சுற்றுப்புற வளி தர ஒழுங்குமுடறயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவ விட அதிகமோக இல்னல. 

• அளவீடுகளின் ரபாது CH4 இன் ஒப்பீட்டளவில் அதிக கசறிவுகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த 

பகுதியில் அடைந்துள்ள கழிவுப்கபாருட்கள் ைற்றுை் கால்நடட வளரப்்பு ரபான்ற கவப்ப 
ஆதாரங்கள் காரைைாக இருக்கலாை் 

 

அளவிடப்பட்ட AAQ ஐ வரலாற்று கை்காைிப்பு தரவுகளுடன் ஒப்பிடுதல் 



 

Page | 123  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
வரலாற்று கை்காைிப்பு தரவுகளுடன் ஒப்பீடு ITI.யால் AAQ1 ைற்றுை் AAQ5 கை்காைிப்பு 

இடங்களில் கசய்யப்படட் 2018 AAQ அளவீட்டுடன் கசய்யப்பட்டது. 

அட்டவடை 49: கற்டக பகுதிக்குள் கசய்யப்பட்ட AAQ கை்காைிப்பு முடிவுகளின் ஒப்பீடு AAQ1 & 

AAQ5 ரதரவ்ு கசய்யப்படட்ன) அளவுரு சராசரி கால அலகு AAQ1 AAQ5 

 

 அளவுரு சராசரி 
காலை் 

அலகு AAQ1 AAQ5 * அதிகபட்ச 
அனுைதிக்க

ப்பட்ட 
நிடல 

ஆகஸ்ட் 

2018 

ஆகஸ்ட் 

2020 

ஆகஸ்ட் 

2018 

ஆகஸ்ட் 

2020 

PM10 24 ைைி μg/m3 42 47 26 13 100 

SO2 24 ைைி μg/m3 27.5 15.72 12.5 15.72 80 

1 ைைி μg/m3 37.5 28.82 17.5 18.34 200 

NO2  24 ைைி μg/m3 5.8 5.64 3.8 3.76 100 

1 ைைி μg/m3 7.7 13.17 5.8 7.53 250 

1980 ை் ஆை்டின் 47 ஆை் இலக்க ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் 2008 ஆை் ஆை்டின்  ஆகஸ்ட ்
15 ரததியிட்ட அதிவரஷட வருத்தைானி இல 1562/22 ஆல்  இல் திருத்தப்பட்ட ரதசிய சுற்றாடல் 
(சுற்றுப்புற வளி தரை்) விதிமுடறகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

2018 ைற்றுை் 2020  இல் AAQ அளவீடுகள்  AAQ1 ைற்றுை் AAQ5 இல் இலங்டகயின் கதன்ரைற்கு 
பருவைடழ காலத்தில் கசய்யப்பட்டன. இரண்டு அளவீடுகளிலிருந்தும் PM10, SO2 மற்றும் NO2 
க்கோன அளவிடப்படட் செறிவுகள் கதசிய சுற்றுப்புற வளி தர ஒழுங்குமுனறயில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ெ அனுமதிக்கப்பட்ட அளனவ விடக் குனறவோக உள்ளன. 
 

3.1.7   தற்ரபாதுள்ள சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு கற்டககள் 

இடரசச்ல் அளவிற்கான அளவீட்டு கசயல்முடற 

டகத்கதாழில் கதாழில்நுட்ப நிறுவனை் (ITI) பின்னைி இடரசச்ல் நிடல (BNL) ைற்றுை் 

தற்ரபாதுள்ள இடரசச்ல் நிடல (ENL) ஆகியவற்டறக் கை்காைிப்பதற்கான ரசாதடன முடற 

‘MM/SL/04’  இன் படி இடரசச்ல் அளவீடுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன. ISO/IEC 17025 TL 004-04’ படி இந்த 

முடற இலங்டக அங்கீகார சடபயால் SLAB) அங்கீகாரை் கபற்றது. BNL கை்காைிப்பு LA 90, 15 

நிமிடை் ைற்றுை் LAeq, 15 நிமிடை் நடத்தப்படுகிறது. BNL அளவீடுகடளத் கதாடங்குவதற்கு முன்பு, 

சத்த நிடல பகுப்பாய்வு தளத்தில் சத்த அளவீட்டாளடரப் பயன்படுத்தி அளவீடு கசய்யப்பட்டது 
(ஆன்-டசட் அளவுத்திருத்தை்) (விவரங்கள் அட்டவடை 02 ைற்றுை் அட்டவடை 03 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன). பிரதிபலிப்புகளின் கசல்வாக்டகக் குடறக்க கட்டடைப்பிலிருந்துை் 

குடறந்தபட்சை் 3.5 மீ கதாடலவில் அளவீடுகள் ரைற்ககாள்ளப்பட்டன. டைக்ரராஃரபானின் 

அளவீட்டு உயரை் தடரயில் இருந்து 1.5 மீ உயரதத்ில் பராைரிக்கப்பட்டது. 

அளவுரு  உசாரத்ுடை  

வடக வடக -1 

முன் அளவீட்டு 
அளவுத்திருத்தை் 

94.0 

பிந்டதய அளவீட்டு 
அளவுத்திருத்தை் 

94.0 

ரநர இடடகவளி 15min 

அதிரக்வை் எடடயிடல் A 

ரநர பதிலளிப்பான்  விடரவு 

கபாறியாளரக்ள் அலகு dB(A) 

சத்த விவரங்கள் LAeq, (15min); L90(15min) 

அட்டவடை 49:  சத்த நிடல மீட்டர ்ைற்றுை் அளவுத்திருத்த உசாரத்ுடை விவரங்கள் 
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ID ஆய்வுகூட இனங்காைல் 

(விளக்கை் / கபாருள் / ைாதிரி / வரிடச எை்) 
அளவுத்திருத்த 
சான்றிதழ் இல 

SL06 ஒலி நிடல  அளவீடு / 4231 /2556614 CDK 1808300. 

SL 12 ரைை்ட் கைல்ட் அனடலசர ்நிடல  சவுை்ட ்மீட்டர ் / 

B&K 2250 / 3023505 

CDK1801461 

SL 13 ரைை்ட் கைல்ட் அனடலசர ்நிடல  சவுை்ட ்மீட்டர ் / 

B&K 2250 / 3023516 

CDK1801498 

SL 08 ரைை்ட் கைல்ட் அனடலசர ்நிடல  சவுை்ட ்மீட்டர ் / 

2250 / 2693775 

CDK1607516 

SL 10 ரைை்ட் கைல்ட் அனடலசர ்நிடல  சவுை்ட ்மீட்டர ் / 

2250L / 3004704 

CDK1803107 

 

அட்டவடை 50 : ஒலி மீடட்ர ்ைற்றுை் அளவுத்திருத்த சான்றிதழ் விவரங்கள் 

சபறுநர்களின் கதரவ்ு - (ெத்தம் அளவீட்டு இடங்கள்) 

 

தளத்தின் அருகிலுள்ள சத்தை்ச உைரக்கூடிய இடங்கள் ஏற்பிகளாக எடுத்துக் ககாள்ளப்பட்டன. 

ஏற்பிகள் அட்டவடை 49 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன ைற்றுை் உரு 36 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அளவீடுகள் ஜூடல 2020 இல், வறை்ட காலதத்ின் உசச்த்டத ரநாக்கி எடுக்கப்பட்டன (ஆை்டு 

சராசரி ைடழ தரவுகளுக்கு உரு 13 ஐப் பாரக்்கவுை்),  

அட்டவடை 51: தளத்திலிருந்து கபறுநர ்இருப்பிடங்கள் ைற்றுை் திடசகள் 

 

 

Locations as 
shown in fig 2  

G.P.S  Point  
Receiver 

Direction 
from the 
site 

 
Receiver type 
 

Location 01 - N1 
 

7° 0'35.16"N 
79°52'21.72"E 

Mr. L.Y. Damith Udayanga 
49/9, 9th Lane, Hendala, Wattala. 

West Residential 
(Low Noise) 

Location 02 - N2 7° 0'33.30"N 
79°52'21.52"E 

Ms. W. Chandrawathie 
No 53, Awarakotuwa, Hendala, Wattala. 

West Residential 
(Low Noise) 

Location 03 - N3 7° 0'29.98"N 
79°52'24.06"E 

Mr B.R.P Cooray 
Galagahaduwa, 1st Lane, Balagala 

South Residential 
(Low Noise) 

Location 04 - N4 
 

7° 0'30.19"N 
79°52'31.63"E 

Ms. A.D. Manika 
No 39 Galagahaduwa, 1st Lane, Balagala 

South Residential 
(Low Noise) 

Location 05 – N5 
 

7° 0'30.13"N 
79°52'38.56"E 
 

Mr. G.Roshan Preamachandra 
No 77. Galagahaduwa Hendala, Wattala, 1st 
Lane, Balagala 

South Residential 
(Low Noise) 

Location 06 – N6 
 

7° 0'40.91"N 
79°52'39.78"E 

Outer circular highway office (RDA land) 
Near the MCC batching plant entrance  

East Industrial   

Location 07 – N7 7° 0'50.57"N 
79°52'38.65"E 

Asia Siyaka Tea Factory Warehouseing (Pvt) 
Ltd., 95, Ela road, Hendala, Wattala. 

North Industrial   

Location 08 – N8 
 

7° 0'49.11"N 
79°52'29.86"E 

Yugadhanavi Power Plant 
Hendala, Wattala. 

North Industrial   
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உரு 46: ெத்தம் அனவிட்ட அனமவிடங்களின் விண்சவளி  ஒட படம் 

3.1.7.1 தற்ரபாதுள்ளது சத்தை் நிடல  (சுற்றுபுற நிலடை) (24 ைைிரநர கதாடரச்ச்ியான அளவீடு) 

இன்று, இரவு ரநரை் தற்ரபாதுள்ளது சத்தை் நிடல  அருகிலுள்ள  ஏற்பிகளில்  அளவிடப்பட்டது  
அறிக்டக இல . CTS – 2006798. 

தற்ரபாதுள்ளது சத்தை் நிடல  (ENL) கதரிவுகசய்யப்படட்  அடைவிடங்களில் வீசச்ு 52-65 dB (A) 

பகல்ரநரை், 50-62 dB (A) ைாடலயில்  47-57 dB (A) g இரவு ரநரை். 24 ைைிரநர கதாடரச்ச்ியான அளவீடு  

தற்ரபாதுள்ளது சத்தை் நிடல  அட்டவடை 49 இல் சாராை்சைாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடை 52: 24 ைைிரநர கதாடரச்ச்ியான அளவீடு  தற்ரபாதுள்ளது சத்தை் நிடல   

Day      - 06:00h to 18:00h  

ைாடலயில்      - 18:00h to 22:00h  

இரவு      - 22:00h to 06:00h 

ABL  - அளவிடப்பட்ட   பின்னைி நிடல  

(LA90, 15 min) 

RBL  -  பின்னைி நிடல  (LA90, 15 min)  

 

 

திகதி 

 

 

அளவீட்டு 

அடைவிடை் 

அளவீட்டு காலை்-

பகல் 

அளவீட்டு காலை்-

ைாடலயில்  

அளவீட்டு காலை்- 

இரவு  

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

ABL 

dB(A) 

RBL 

dB(A) 

ENL 

dB(A) 

14.07.2020  to 

15.07.2020 
N1 

7° 0'35.16"N 

79°52'21.72"E 
49 51 65 48 49 62 47 48 57 

01.07.2020  to 

02.07.2020 
N2 

7° 0'33.30"N 

79°52'21.52"E 
45 47 56 45 48 59 44 45 51 

14.07.2020  to 

15.07.2020 
N3 

7° 0'29.98"N 

79°52'24.06"E 
44 45 52 44 44 50 43 43 47 

14.07.2020 to 

15.07.2020 
N4 

7° 0'30.19"N 

79°52'31.63"E 
48 49 59 50 52 58 49 50 54 

01.07.2020  to 

02.07.2020 
N5 

7° 0'30.13"N 

79°52'38.56"E 
47 49 59 48 49 58 46 47 52 

14.07.2020  to 

15.07.2020 
N6 

7° 0'40.91"N 

79°52'39.78"E 
49 52 60 49 49 56 50 50 54 

01.07.2020  to 

02.07.2020 
N7 

7° 0'50.57"N 

79°52'38.65"E 
52 54 66 50 52 60 50 51 56 

01.07.2020 to 

02. 07. 2020 
N8 

7° 0'49.11"N 

79°52'29.86"E 
53 54 57 53 54 55 53 54 55 
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ENL  - தற்ரபாதுள்ளது சத்தை் நிடல  (LAeq,h) 

h-ைைி 

குறிப்பு: சுற்றுப்புற சத்தை் முதன்டையாக பகல், ைாடல ைற்றுை் இரவு ரநரங்களில் அந்த  

பகுதிடயச ்சுற்றியுள்ள வழக்கைான கசயல்பாடுகளின் சத்த்த்தால் பாதிக்கப்பட்டது. 

முக்கியைாக, கை்காைிப்பு காலத்தில் சமூக சத்தை் விடளவுகள் N1, N2, N4, N5 இல் 
காைப்பட்டன. பகல், ைாடல ைற்றுை் இரவு ரநரங்களில் வாகன ஓட்ட விகிதை் 

கபாதுவாக அதிகைாக இருக்குை், இது இப்பகுதியில் கைிசைான சத்தத்டத 
உருவாக்குகிறது. 

 

 

சதோடர்புனடய ெட்டம் மற்றும் வழிகோட்டுதல்கள் 

1996 ஆை் ஆை்டு ரை 23 ஆை் ரததி ரததியிட்ட வரத்்தைானி அறிவிப்பு இல 924/12 ஆல் 
கவளியிடப்படட் 1996 ஆை் ஆை்டின் ரதசிய சுற்றாடல் (சத்தக் கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகள், அந்தச ்

சட்டத்தின் 32 வது பிரிவுடன் NEA இன் பிரிவு 23P, 23Q ைற்றுை் 23R இன் கீழ் இயற்றப்பட்டது. 

அதிவரஷட வரத்்தைானி அறிவிப்பு இல 924/12 - 1996 இன் படி கபாருந்தக்கூடிய சத்தை் கட்டுப்பாடு 
கீரழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது.  

 

பரப்பளவு Laeq T 

பகல் ரநரை் இரவு ரநரை் 

குடறந்த சத்தை் 55 45 

நடுத்தர சத்தை் 63* 50 

உயரை் சத்தை் 70 60 

அடைதியான வடலயை் 50 45 

 

* பகல் ரநரத்தில், இருக்குை் வீடுகளுக்குள் சத்தை் அளவு 60 dB (A) ஐ விட அதிகைாக இருக்கக்கூடாது. 

“குடறந்த இடரசச்ல் பகுதி” என்றால் -ஒரு பிரரதச சபா பகுதிக்குள் அடைந்துள்ள ஒரு பகுதி. 

“நடுத்தர இடரசச்ல் பகுதி” என்றால் - நகராட்சி ைன்றை் அல்லது நகர சடப பகுதிக்குள் 

அடைந்துள்ள ஒரு பகுதி: 

“அதிக இடரசச்ல் பகுதி” என்றால் - ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் பகுதி IV சி இன் கீழ் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதலீட்டு சடப அல்லது டகத்கதாழில் ரபட்டடகளால் நிறுவப்பட்ட எந்தகவாரு 
ஏற்றுைதி கசயலாக்க வடலயை்: 

“அடைதியான வடலயை்” என்றால் - நீதிைன்றை், ைருத்துவைடன, கபாது நூலகை், பாடசாடல, 

மிருகக்காட்சிசாடல, புனிதப் பகுதிகள் ைற்றுை் கபாழுதுரபாக்கு அல்லது சுற்றாடல் 
ரநாக்கங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளின் எல்டலயிலிருந்து 100 மீட்டர ் கதாடலவில் உள்ள 
பகுதி. 

 “பகல் ரநரை்”, அதாவது 06.00 ைைி முதல் 21.00 ைைி ரநரை் வடர: 

"இரவு ரநரை்" என்பது மூன்றாை் அட்டவடை ைற்றுை் ஆறாவது அட்டவடையின் ரநாக்கங்கடளத ்

தவிர 18.00 ைைி முதல் 06.00 ைைிரநரை் வடர 21.00 ைைி முதல் 06.00 ைைி ரநரை் என்று கபாருள். 

“LAeq,“ T ”என்பது ரநர இடடகவளியில் T (dB இல்) தீரை்ானிக்கப்படுை் சைைான கதாடரச்ச்ியான, A- 

எடடயுள்ள சத்த அழுத்தை். 
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 Laeq’, T 

பகல் ரநரை் இரவு ரநரை் 

75 50 

அட்டவடை III (ஒழுங்குமுடற 4) - கட்டுைான நடவடிக்டககளுக்காக சத்தத்தின் மூலைான laeq’, T 

இல் அடைந்துள்ள காைியின் எல்டலகளில் அதிகபட்சைாக அனுைதிக்கக்கூடிய சத்தை் நிடலகள். 

சத்தத்தின் சிறப்பியல்பு அை்சங்களின்படி அளவிடப்பட்ட இடரசச்ல் ைட்டத்திற்கு பின்வருை் 
திருத்தங்கள் கசய்யப்பட ரவை்டுை்: 

சத்தத்தின் சிறப்பியல்பு அை்சங்கள் திருத்தை் dB (A) 

கிளரச்ச்ி இடரசச்ல் (ரபங்க்ஸ், 

கிளிக்குகள், கிளாட்டரக்ள், தை்ப்ஸ் 
ரபான்றடவ) 

+5 

 

கைாத்த எழுத்து டவன், ஹிஸ், 

ஸ்க்ரசீ,் ைை் ரபான்றடவ. 

+5 

 

 

முத்துராஜகவல டகத்கதாழில் வடலயை் ஒரு டகத்கதாழில் வடலயைாக வரத்்தைானி 
கசய்யப்படவில்டல. எனரவ  கசயற்திட்டத் தளை் உள்ளூர ்சத்தை் கட்டுப்பாட்டு 

விதிமுடறகளின்படி “குடறந்த இடரசச்ல் பகுதி” என்று கருதப்பட ரவை்டுை், ஏகனனில் இது 
வத்தடள பிரரதச சடபயின் அதிகார வரை்பில் அடைந்துள்ளது. உள்ளூர ்இடரசச்ல் கட்டுப்பாட்டு 

ஒழுங்குமுடறயுடன் அளவிடப்பட்ட ENL இன் ஒப்பீடு அட்டவடை 46 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

ைதிப்பீட்டு காலை் அளவிடப்பட்ட 

ENL 

dB(A) 

அனுைதிக்கப்பட்ட சத்தை் 
நிடல * 

dB(A) 

பகல் ரநரத்தில் (06:00 h - 18:00 h) 52-66 55 

ைாடல ரநரத்தில் (18:00 h - 22:00 h) 50-62 45 

இரவு ரநரங்களில் (22:00 h - 06:00 h) 47-57 

அட்டவடை 26: அளவிடப்பட்ட ENL உடன் அனுைதிக்கப்பட்ட இடரசச்ல் ைட்டத்துடன் ஒப்பிடுதல் 

 

* 1996 இல் ரதசிய சுற்றாடல் (சத்தக் கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகள் இல 1 ஆல் நிரை்யிக்கப்பட்டுள்ள 

லீக்கின் எல்டலகளில் அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட சத்தை் அளவுகள். 21 ரை 1996 ரததியிட்ட 

வரத்்தைானி அறிவிப்பு எை் 924/12 ஆல் கவளியிடப்பட்டது, அட்டவடை I (ஒழுங்குமுடற 2) 

ஆடகயால், N3 இருப்பிடத்தில் பகல் ரநரை் ENL தவிர, ைற்ற எல்லா இடங்களிலுை் அளவிடப்படட் ENL 

ஆனது பகல் ைற்றுை் இரவு ரநரங்களில் அந்தந்த அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட நிடலக்கு 
இைங்காது.  

 

3.1.7.2 இருக்குை் இடரசச்ல் மூலங்களின் பட்டியல் 

டகத்கதாழில் ைற்றுை் வைிக ஆதாரங்கள் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத் தளை் முத்துராஜகவல டகத்கதாழில் வடலயத்தில் 
அடைந்துள்ளது, அங்கு பல டகத்கதாழில் ைற்றுை் வைிக நடவடிக்டககள் 
ரைற்ககாள்ளப்படுகின்றது. முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட தளத்தின் டையதத்ிலிருந்து 1 கி.மீ 

சுற்றளவு கற்டக பகுதிக்குள் அடைந்துள்ள முக்கிய கதாழில்கள் ைற்றுை் வைிக வசதிகள் ைற்றுை் 
அவற்றின் வழக்கைான இடரசச்ல் சக்தி நிடல அட்டவடை 47 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. உரு 48 

இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள கூகிள் வடரபடத்தில் கதாடரப்ுடடய இடங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

குறி

யீடு 

தற்ரபாதுள்ள வசதியின் 
கபயர ்

டகத்கதாழில் / 
வைிக 

   கு

டற

நடு 

சத்த

உய

ரை்  
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நடவடிக்டககள் ந்த 

சத்த

ை் 

ை் சத்த

ை் 

1 யுகடனாவி மின் உற்பத்தி 
நிடலயை்  

மின் உற்பத்தி  சக்தி    √ 

2 DGL நிடறரவற்று டையை் 
(முத்துராஜாகவல 
லாஜிஸ்டிக்ஸ் வடலயை்) 

களஞ்சிய கதாகுதி ரசடவ √   

3 ஜான் கீல்ஸ் களஞ்சிய கதாகுதி ரசடவ √   

4 ஆசியா சியாக்கா (பிடரரவட்) 
லிமிகடட ்

களஞ்சிய கதாகுதி ரசடவ √   

5 பரா கதாழிற்சடல(தனியார)் 
லிமிட்டட ்

சுத்திகரிக்கப்பட்ட 
பாைாயில், கதன்டன 
எை்கைய் ைற்றுை் 
ரபக்கரி  

உைவு  

கதாழிற்

சாடல 

√   

6 10 MW ககாழுை்பு கழிவு -சக்தி 

ஆடல 

கழிவு 
முகடைத்துவை்  

சக்தி 

கதாழிற்

சாடல 

  √ 

7 பிறமிட லங்கா  (தனியார)் 
லிமிட்ட்ட ்

எை்கைய் ஆடல உைவு  

கதாழிற்

சாடல 

√   

8 ரபாரவ களஞ்சிய கதாகுதி களஞ்சிய கதாகுதி ரசடவ √   

9 ரைைாஸ் ஸ்கபக்ட்ரா களஞ்சிய கதாகுதி ரசடவ √   

10 SLLRDC கடல் ைைல் 
விற்படன அலுவலகை் 

களஞ்சிய கதாகுதி கனிை 
தயாரிப்பு

கள்  

 √  

11 லிட்ரரா எரிவாயு முடனயை் 
ைற்றுை் நிரப்புதல் ஆடல 

LPG களஞ்சியை் சக்தி 

கதாழிற்

சாடல 

 √  

12 CPSTL முத்துராஜாகவல  

முடனயை் 

எரிகபாருள்   

களஞ்சியை் 

சக்தி 

கதாழிற்

சாடல 

 √  

13 எை்கைய் கலப்பு எை்கைய் ஆடல இரசாய

ன 

Industries 

 √  

14 C A கநாறுக்குதல்  கல் உற்பத்தி கனிை 
தயாரிப்பு

கள்  

  √ 

15 MCC கநடுஞ்சாடல 
அலுவலகை் 

அலுவலகை் நிரவ்ாகி

த்தல் 

√   

16 AMT ரபாக்குவரத்து கதாகுதி ரபாக்குவரத்து  ரபாக்குவ

ரத்து  

துடற 

 √  

17 பிடரரவட் லிமிகடட்  ரதயிடல உற்பத்தி உைவு 

கதாழிற்

சாடல 

√   

18 சியரா கட்டுைான தயார-்
கலப்பு 

 கான்கிரீட் ஆடல கனிை 
தயாரிப்பு

கள்  

  √ 

19 கிழக்கு ரைற்கு 

சந்டதப்படுத்தல் 

களஞ்சிய கதாகுதி ரசடவ  √  

 

 

* ெத்தம் ெக்தி நினல  னகபடுத்தல் வழிகோட்டி 

அட்டவடை 51: முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட தளத்தின் அருகிலுள்ள முக்கிய கதாழில்கள், 

ைற்றுை் அலுவலக வசதிகளுடன் இடரசச்ல்  

சத்தை் சக்தி சத்தை் நிடல , dB(A) 
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நிடல  பகல்ரநரை்  

(06:00 h - 18:00 h) 

இரவு ரநரை்  

(18:00 h - 06:00 h) 

குடறவு  60-65 50-55 

ைத்திைை் 65-70 55-60 

உயரை் 70-80 60-65 

 

 
 

(கூகிள் எரத் ்03/10/2020 ரததியின்படி)  

உரு 47: கி.மீ கற்டக பகுதிக்குள் கதாழில்கள், வைிக நடவடிக்டககள் ைற்றுை் உைரத்ிறன் 

ஏற்பிகள் 

 

அருகிலுள்ள அனடயோளம் கோணப்படட் ஏற்பிகள் 

1 கி.மீ கற்டகப் பகுதிடயக் கருத்தில் ககாள்ளுை்ரபாது, முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத் 

தளத்திலிருந்து வடரைற்கு முதல் கிழக்கு திடசகளுக்கு குடியிருப்பு பகுதிகடள அடடயாளை் 
காைலாை். ரைற்கு திடசயில் அடைந்துள்ள குடியிருப்பு பகுதி அருகிலுள்ள (> 100 மீ) ைற்ற 

குடியிருப்பு பகுதிகள் முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் தள எல்டலயிலிருந்து 300 மீட்டருக்கு 
ரைல் அடைந்துள்ளது (உரு 48 ஐப் பாரக்்கவுை்). குடியிருப்பு பகுதிகள் தவிர, 1 கி.மீ கற்டக 

பகுதிக்குள் உைரத்ிறன் ஏற்பிகளுை் அடடயாளை் காைப்பட்டு விவரங்கள் அட்டவடை 53 ைற்றுை் 
உரு 48 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஏற்பிகள் முன்கைாழியப்பட்ட 
கசயற்திடட் 

தளத்தின் 

முன்கைாழியப்பட்ட 
கசயற்திடட் தளத்தின் 

டையத்திலிருந்து தூரை் 

Sensitive Receptors  

01. Sri Angalaparameshwary kovil, 
Wattala  
02. Sudarshana Viharaya, Awarakotuwa 
03. All Nations Discipleship Church, 
Wattala 
 04. St. Anthony’s Church, Dikowita  
05. Shasthraloka Junior School, Dickowita 
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டையத்திலிருந்து தி 

டச 

01. ஸ்ரீ அங்கலபரரைஷ்வரி ரகாவில், 

வத்தடள 

ரைற்கு 360 m 

02. சுதரஷ்ன விைாராய, அவாரரகாடுவ ரைற்கு 720 m 

03. புனித கசபாஸ்டியன் ரதவாலயை், 

கலகைடுவ 

கிழக்கு 775 m 

04. அடனத்து நாடுகளின் ஒழுக்க 
ரதவாலயை், வத்தடள 

கதற்கு-கிழக்கு 550 m 

05. நிரந்தர உதவி ரதவாலயத்தின் 
அன்டன, பலகல 

கதற்கு 720 m 

06. புனித. அந்ரதானி ரதவாலயை், டிரகாவிட கதன்-ரைற்கு 655 m 

07. சாஸ்திரரலாகா கனிஷ்ட பாடசாடல, 

டிரகாவிட 

கதன்-ரைற்கு 680 m 

அட்டவடை 55 1 கி.மீ கற்டக பகுதிக்குள் உைரத்ிறன் ஏற்பிகள் 

 

3.2 சூழலியல் வளங்கள் 

3.2.1   கசயற்திட்டத் தளத்திலுை் அடதச ்சுற்றியுள்ள இயற்டக, நீரவ்ாழ் ைற்றுை் காைிப்பரப்பு 
வாழ்விடங்கள் ைற்றுை் அவற்றின் விலங்குகள் ைற்றுை் தாவரங்களின் பரை்பல் ைற்றுை் 
அடரத்்தி  

 

3.2.1.1 காைிப்பரப்பு சூழலியல் 

கற்டக பகுதி4 5  

பின்னைி 

இலங்டகயின் ரைல் ைாகாைத்தில் கை்பைா ைாவட்டத்தில் அடைந்துள்ள ககரவலப்பிட்டியில் 
ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயை் கட்டுைானத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி. மூன்று 
அை்சங்கடளக் ககாை்டுள்ளது, இது சுற்றாடல் முக்கியத்துவை் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது - (i) 
நாட்டின் ஈரவடலயத்துக்குள் விழுை் பல்லுயிர ் பன்முகத்தன்டை ைற்ற பகுதிகளுக்கு ைாறாக 
அதிகைாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, (ii) சில நகரப்்புறங்களில் ஒன்று நகரப்்புற நிலப்பரப்பில் 
இடை்கபயரந்்த விலங்கினங்களுக்கு தஞ்சை் அளிக்குை் ஈர நிலப்பகுதிகள் ைற்றுை் (iii) 
முத்துராஜரவல சதுப்புநில பரந்த நிலப்பரப்பில் இருப்பது உயிரியல் பன்முகத்தன்டை ைற்றுை் 
சுற்றாடல் ரசடவகடள வழங்குவதன் காரைைாக ஆசியாவின் சுற்றாடல் முக்கியத்துவை் வாய்ந்த 
ஈரநிலங்களில் ஒன்றாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. . 

முத்துராஜகவல சதுப்பு நிலை் 

 
4  Bambaradeniya, C. N., Ekanayake, S. P., Kekulandala, L. D. C. B., Samarawickrama, V. A. P., Ratnayake, N. D., & 

Fernando, R. H. S. S. (2002). An assessment of the status of biodiversity in the முத்துோஜாசெல  wetland 

sanctuary. Occasional Papers of IUCN Sri Lanka, (3)  
5 ‘Wetland Directory of Sri Lanka’, IUCN Sri Lanka and the Central Environmental Authority, 2006; Bambaradeniya et al., 
2002c 
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உரு 48 : முத்துராஜரவல சரைாலயை் ைற்றுை் இடடயக வடலயை் திட்டை் SIT இன் காலப்பகுதியில் 

முத்துராஜகவல நீரக்காழுை்பு வாவி ைற்றுை் களனி ஆற்றின் இடடயில் ரைற்கு கடற்கடரயில் 
(7003'N, 79055'E) அடைந்துள்ள இலங்டகயின் மிகப்கபரிய உப்பு கடரரயாரக் கரிைடல ஆகுை். சதுப்பு 
நிலை், நீரக்காழுை்பு வாவி ஆகியவற்றுடன் இடைந்து 6,232 கைக்ரடர ் பரப்பளவிலான 
ஒருங்கிடைந்த கடரலார ஈரநில சுற்றாடல் அடைப்டப உருவாக்குகிறது. சதுப்பு நிலக் குளை் 
சுைார ் 5000 ஆை்டுகளுக்கு முன் ரதான்றியதாக ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சதுப்பு நிலத்தின் முக்கிய 
நீர ் ஆதாரை் தை்டுகான் ஓயா, ைற்றுை் சதுப்பு நிலை் டசச்ு காலனித்துவ காலத்தில் கட்டப்பட்ட 
ஒரு வழிகசலுத்தல் கால்வாய் மூலை் கடந்து கசல்கிறது. 

வரலாற்று ஆதாரங்களின்படி, முதத்ுராஜகவல 500 ஆை்டுகளுக்கு முன்பு, கநல் சாகுபடிக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டார.் சதுப்பு நிலத்திற்குள் உப்பு நீர ்ஊடுருவியதால் கநல் சாகுபடி டகவிடப்பட்டது, 

பழங்காலத்திலிருந்ரத நடடமுடறயில் இருந்த ஒரு வாழ்வாதாரைாக, சதுப்பு நிலை் முழு 
அடைப்டபயுை் ைாற்றியடைக்குை் கருவிகடளக் ககாை்ட ஆக்கிரமிப்பாளரக்ளால் 
படடகயடுக்கப்பட்டது. இந்த ஈரநில அடைப்பு பல ஆை்டுகளாக மீன்வளை், விவசாயை், வரத்்தகை் 
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ைற்றுை் கப்பல் ைற்றுை் வாழ்விடை் உட்பட பல பயன்பாடுகளுக்கு ரசடவ கசய்துள்ளது, சில 
திட்டமிடப்பட்டடவ/அங்கீகரிக்கப்பட்டடவ ைற்றுை் சில அங்கீகரிக்கப்படாதடவ. 

1991 ஆை் ஆை்டில், பாரிய ககாழுை்பு கபாருளாதார அதிகாரசடப முத்துராஜகவல சதுப்பு நிலை் 
ைற்றுை் நீரக்காழுை்பு ஈரநில வளாகத்திற்கான முதன்டைத் திட்டத்டத தயாரித்தது, இதில் 
ஈரநிலத்டத பாதுகாப்பு, கதாழில்துடற ரைை்பாடு ைற்றுை் குடியிருப்பு அபிவிருத்திக்காக 
ைை்டலங்களாகப் பிரிப்பதன் அடிப்படடயில் நிலப் பயன்பாட்டு உத்தி அடங்குை். 1992 ஆை் 
ஆை்டில் அரசாங்கத்தின் அனுைதிடய கதாடரந்்து பாதுகாப்பு ைை்டலத்திற்கான ஒரு விரிவான 
திட்டை் தயாரிக்கப்பட்டது. 1996 இல், முத்துராஜரவலாவின் வடக்குப் பகுதியின் 1,284.45 கைக்ரடர ்
வனவிலங்கு திடைக்களத்தால் நிரவ்கிக்கப்படுை் விலங்கின ைற்றுை் தாவர பாதுகாப்புச ்
சட்டத்தின் கீழ் சரைாலயைாக அறிவிக்கப்பட்டது. பாதுகாப்பு (DWLC). 2004 ஆை் ஆை்டில், 285.4 
கைக்ரடர ் இடடயக வடலயை் (பாதுகாப்பு வடலயை் ைற்றுை் கலப்பு நகரப்்புற வடலயை் 
இடடரய உள்ள பகுதி) (ரதசிய சுற்றாடல் சட்டை்) என்ஈஏ -ன் கீழ் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பகுதியாக 
(EPA) பாதுகாக்கப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின் கீழ் EPA என அறிவிக்கப்பட்ட முதல் தளை் இதுவாகுை். 

முத்துராஜரவல சரைாலயை், முத்துராஜகவல சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பகுதி (இடடயக வடலயை்) 
ைற்றுை் தளத்தின் அடைவிடை் ஆகியடவ படத்தில் முழுடையாக வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன. 
ககரவலப்பிட்டி கதாழிற்துடற ைை்டலத்தில் அடைந்துள்ள நிரப்பப்பட்ட நிலை், முத்துராஜகவல 
சுற்றாடல் பாதுகாப்பு பகுதி (இடடயக வடலயை்) ைற்றுை் முத்துராஜரவல சரைாலயத்திலிருந்து 
முடறரய 2.4 கிமீ ைற்றுை் 4 கிமீ கதாடலவில் அடைந்துள்ளது. 

ககரவலப்பிட்டி நில மீட்பு திட்டை் 

1993 ஆை் ஆை்டில், இலங்டக நில மீட்பு ைற்றுை் அபிவிருத்திக் கழகை், முத்துராஜகவல ைற்றுை் 
கநகை்ரபா குளை் ஆகியவற்றுக்கான முதன்டைத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக "ககரவலப்பிட்டிய 
மீட்புத் திட்டத்திற்கான" விரிவான சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீட்டட நடத்தியது ைற்றுை் நீரியல் நில 
நிரப்பு முடறடயப் பயன்படுத்தி 162 கைக்ரடர ்நிலத்டத மீட்டது. கடலின் அடிப்பகுதியில் இருந்து 
ைைடலப் பயன்படுத்தி கதாழிற் சாடல ைற்றுை் குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 
பின்வருை் படங்கள் ைைல் நிரப்பப்பட்ட பிறகு முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் 
கசயற்திடட் இடத்தின் நிடலடய காட்டுகின்றன. 

 
                   உரு 49 ைைல் நிரப்பு தளத்தின் நிடல (பட ரததி 16/12/2010) 
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                   உரு 50  ைைல் நிரப்பு தளத்தின் நிடல (பட ரததி16/12/2010) 
ககரவலப்பிட்டியில் மின்நிடலயை் அடைப்பதற்காக முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத் தளை் மூன்று 
பக்கங்களிலுை் வீதிகள் அல்லது கட்டிடங்கள் ைற்றுை் கதற்கு முடனயில் சதுப்பு நிலை் ைற்றுை் 
கால்வாய் ககாை்ட கவற்று நிலை். நிலத்தின் ஒப்பீட்டளவில் சமீபத்திய வரலாறு, குறிப்பிடத்தக்க 
வடகயில், நிலப்பரப்பு ைற்றுை் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கடளக் ககாை்ட ஒரு பகுதியாக அதன் 
தற்ரபாடதய சுற்றாடல் நிடலடய வடிவடைத்துள்ளது. வீதி அதிகார சடப (RDA) மூலை் கடுகதி 
வீதிடய நிரப்புை் பைிக்காக 2010 இல் நிலத்திற்குள் உள்ள பகுதிகளில் இருந்து ைைல் / ைை் 
எடுக்கப்பட்டது. உருவாக்கப்பட்ட பள்ளங்கள் ைடழ நீரால் படிப்படியாக நிரப்பப்பட்டு 
வாழ்விடத்டத உருவாக்கியது, இப்ரபாது அது ரைட்டுநிலத்தின் சிறிய திட்டுகளால் குறுக்கிடப்பட்ட 
சதுப்பு நிலைாகத ் ரதான்றுகிறது. இப்பகுதியில் உள்ள உயர ் நீர ் ைட்டை் தற்ரபாடதய 
வாழ்விடைான கைாடசக் உருவாவதற்கு உதவியிருக்கலாை். 

 

கற்டக முடற: தாவர ைற்றுை் விலங்கியல் கற்டககள் 

தாவரங்கள் ைற்றுை் விலங்கினங்களின் கைக்ககடுப்புகள் அடிப்படடயில் உயிரினங்களின் 
வளத்டத கவளிப்படுத்த விடரவான ைதிப்பீடுகடள அடிப்படடயாகக் ககாை்டடவ. இத்தடகய 
ைதிப்பீடு விரிவான ைற்றுை் விரிவான தகவல்கடள கவளிப்படுத்துவடத விட ஒட்டுகைாத்த 
உயிரியல் பன்முகத்தன்டையில் கவனை் கசலுத்துை், இது இந்த இனங்கள் அல்லது அவற்றின் 
வாழ்விடங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகடள ைதிப்பிடுவதற்கு ரபாதுைானது (அடக்ின்சன், 1985). 

பாதிக்கப்பட்ட சுற்றாடல் அடைப்புகளின் ஒருடைப்பாட்டில் ைானுடவியல் தாக்கங்கடள 
ைதிப்பிடுவதற்குை், அத்தடகய உயிரியல் வளங்களின் நீடித்த பயன்பாட்டிற்கான சாத்தியதட்த 
கைிப்பதற்குை் இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக இருக்குை் (பிடரயன் ைற்றுை் பலர.் 2014). 

நான்கு கள பைியாளரக்ள் குழு வாழ்விடங்கள் ைற்றுை் இனங்கள் அடடயாளை் காைப்படட்து. 
இந்த சதுப்பு நிலங்களிலிருந்து முன்பு பதிவு கசய்யப்பட்ட இனங்கள் (சமீபத்திய ஆை்டுகளில்) 
சாத்தியைான உயிரினங்களாக பதிவு கசய்யப்பட்டன. தாவரங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுை் 
முக்கிய குறிப்புகளில் பை்பரகதனியா (2000; 2002), ஆஷ்டன் ைற்றுை் பலர ் அடங்குவர.் (1997); 

தசாநாயக்க ைற்றுை் ஃரபாஸ்கபரக்் (1980 -1991); தசநாயக்க ைற்றுை் பலர.் (1994-1995); தசநாயக்க 
ைற்றுை் கிரளட்டன் (1996 -1999), ரசனாரத்ன (2001) ைற்றுை் விரஜசிங்க (1994). 
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அடனத்து முதுககலுை்பு குழுக்களுை் (மீன், ஈரூடக வாழ்வன, ஊரவ்ன, பறடவகள் ைற்றுை் 
பாலூட்டிகள்) ைற்றுை் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட இரை்டு முதுககலுை்பற்ற குழுக்கள், துை்பி ைற்றுை் 
டாை்கசல்பிஸ் ஆகியடவ பதிவு கசய்யப்பட்டன. இந்த ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட முதுககலுை்பில்லாத 
குழுக்கள் எளிதில் கவனிக்கப்படுகின்றன ைற்றுை் வாழ்விடத் தரத்தின் நல்ல அறிகுறிடய 
வழங்குகிறது. பாலூட்டிகளின் இருப்புை் ஊகிக்கப்பட்டது. பயன்படுத்தப்பட்ட அடடயாள விடசகள்: 
துை்பி - கபட்ஜானிக் ைற்றுை் பலர.் (2007), பட்டாை்பூசச்ிகள் - டி அப்ரரரா (1998), மீன் - டி அல்விஸ் 
குைதிலரக (2012), ஆை்பிபியன்ஸ் - தத்தா ைற்றுை் ைனரைந்திரா -ஆராசச்ி (1996), ஊரவ்ன - 
ரசாைவீரா (2006); ரசாைவீர ைற்றுை் ரசாைவீர (2009), பறடவகள் - ைாரிசன் (1999); ககாட்டகை 
ைற்றுை் ரத்னவிரா (2010) ைற்றுை் பாலூட்டிகள் - பிலிப்ஸ் (1935); பிலிப்ஸ் (1984). 

இனங்களின் பாதுகாப்பு நிடல இலங்டகயின் ரதசிய சிவப்பு பட்டியல்களின்படி இருந்தது (MoE, 

2012/2020). 

ைைல்நிரப்பு தளத்தின் உள்ரளயுை் அதன் அருகாடையிலுை் உள்ள வாழ்விட வடககள் 

வசிப்பிடங்கடளப் கபாறுத்தவடர, மூன்று முக்கிய வாழ்விடங்கள் சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் 
காைப்படுகின்றன - நீரில் மூழ்கிய பகுதிகளில் எழுை் நாைல் ைற்றுை் ரஷ்ஸ்கள், சுைார ் 50 % 

நிலத்தில் இத்தடகய வாழ்விடங்கள் உள்ளன; வனப்பகுதிகள் - ஆக்கிரமிப்பு அகாசியா 
ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸ் ஆதிக்கை் கசலுத்துை் உயர ் நிலப்பரப்பு இலங்டகயில் ஒரு கவரச்ச்ியான 
ைற்றுை் சாத்தியைான ஆக்கிரமிப்பு ஆடல ைற்றுை் திறந்த நீரின் சிறிய பகுதிகள். கதற்கு-முடன 
ஒரு கால்வாய் ைற்றுை் சதுப்பு நிலப்பகுதியின் எல்டலயாக பாை்ட் ஆப்பிள் (அன்ரனானா 
கிளாப்ரா) எனப்படுை் ஆக்கிரமிப்பு தாவரை் ஆதிக்கை் கசலுத்துகிறது. உரு 1 இப்பகுதியின் கபாது 
இடத்டதக் காட்டுகிறது ைற்றுை் உருகள் 1-4 நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் அல்லது அடதச ்சுற்றியுள்ள 
பல்ரவறு வாழ்விட வடககடளக் காட்டுகிறது. 
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உரு51: முன்கைாழியப்படட் மின் நிடலயத்தின் நிலப்பரப்பு ைற்றுை் அதன் உடனடி சுற்றுப்புறங்கள் 
- H1 - அகாசியா வனப்பகுதி; H2 - ைாரஷ்்; H3 - திறந்த நீர ்ைற்றுை் H4 - அன்ரனானா வனப்பகுதி 

 

உரு 52: அகாசியா முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் உள்ள காடுகளில் ஆதிக்கை் 
கசலுத்தியது 
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உரு 53: முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் சதுப்பு நில வாழ்விடங்கள் 
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உரு 54: முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் ைற்றுை் அடதச ்சுற்றியுள்ள திறந்த நீர ்
வாழ்விடங்கள் (ைைல் இருப்புக்காகப் பயன்படுத்தப்படுை் எல்எல்ஆரட்ிசியின் நிலப்பகுதி) 

 

 
 

உரு 55: முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளத்தின் கதற்கு முடனயில் சதுப்பு நிலை் ைற்றுை் 
கால்வாயில் அன்ரனானா கிளாப்ரா ஆதிக்கை் கசலுத்தியது. 

நிலப்பரப்பு தளை் கடந்த காலங்களில் நிரப்பப்பட்டு, அதன்பிறகு கவளிநாட்டுயான ைற்றுை் 
ஆக்கிரமிப்பு தாவர அகாசியா ஆரிகுலிஃபாரம்ிஸால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது, இது இப்ரபாது உயர ்
நிலப்பகுதிகளில் ஆதிக்கை் கசலுத்துை் இனைாகுை், ரைலுை் அந்த தளை் சிறியதுடன் 
கட்டடைக்கப்பட்ட சூழல், உயிரியல் பன்முகத்தன்டை ைற்றுை் குறிப்பிட்ட உயிரியல் ைதிப்புள்ள 
உயிரினங்கடள ஆதரிக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்க முடியாது. ஆயினுை்கூட, பரந்த நிலப்பரப்பில் 
இன்னுை் சதுப்பு நில வாழ்விடங்கள் உள்ளன, ரைலுை் சில இனங்கள் நடைாடுை் ைற்றுை் / அல்லது 
பரந்த வாழ்விட வரை்புகடளப் பயன்படுத்துவதால், சில முக்கியைான உயிரினங்கள் இங்கு ஏற்பட 
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வாய்ப்புள்ளது. சுற்றியுள்ள கபருை்பாலான சதுப்பு நில வாழ்விடங்களுை் நகரப்்புற வளரச்ச்ிக்காக 
ஒரர ரநரத்தில் மீட்கடடுக்கப்பட்டதால், பாதுகாப்பின் அடிப்படடயில் முக்கியத்துவை் வாய்ந்த சில 
நகரப்்புற வனப்பகுதிகள் இந்த தளத்தில் சிக்கி இருக்கலாை். அடைவிடை், முழு கதாகுதியின் ஒரு 
பகுதி ைட்டுரை நிரப்பப்படுை் என்படத கவனத்தில் ககாள்ள ரவை்டுை் (12 ஏக்கர)் அதன் ஒரு 
பகுதி தற்ரபாது அகாசியாவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. தளத்தில் ைற்றுை் அருகிலுள்ள 
நிலங்களில் பதிவு கசய்யப்பட்ட இனங்கள் கூட்டை் பின்வருை் பிரிவில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

தாவரங்கள் ைற்றுை் விலங்கினங்களின் இனங்கள் 

நான்கு வாழ்விடங்களில் ஒரு விடரவான உயிரியல் கற்டக நடத்தப்பட்டது - நிலப்பரப்பு 
தளத்திற்குள் சதுப்பு நிலை், முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் அகாசியா ஆதிக்கை் 
கசலுத்தியது, தளத்திற்குள் ைற்றுை் அருகிலுள்ள திறந்த நீர ் பகுதிகளில்  ஆப்பிள் (அன்ரனானா 
கிளாப்ரா) ஆதிக்கை் கசலுத்துை் வனப்பகுதி காைப்படுகின்றது. உடனடியாக சுற்றியுள்ள. சதுப்பு 
நிலங்கள் முத்துராஜரவலத்தின் பரந்த நிலப்பரப்டபக் ககாை்டிருப்பதால், இந்த சதுப்பு நிலதத்ில் 
காைப்படுை் பல உயிரினங்களுை் இங்கு வாழுை் வாய்ப்புள்ளது. இதுரபான்ற அடனத்து 
உயிரினங்கடளயுை் படட்ியலிடுவது யதாரத்்தைாக இருக்காது, தளை் தற்ரபாது, அடவ அதிக அளவு 
கதாந்தரவு ைற்றுை் ைனித நடவடிக்டககளுக்கு ஆளாகின்றன. இதனால், பல இனங்கள் நிலப்பரப்பு 
தளத்டத ரபாக்குவரத்தில் ைட்டுரை பயன்படுத்துகின்றன, ரைலுை் இங்கு வசிப்பதில்டல. இங்கு 
காைப்படுை் இனங்கள் சில ைனித இடடயூறுகளுக்கு ஏற்றடவ, எனரவ அடவ நகரப்்புற 
வனவிலங்குகள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. எனரவ, பதிவு கசய்யப்பட்ட இனங்கள் அல்லது 
திட்டத் தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் முந்டதய பதிவுகளின் அடிப்படடயில் இங்கு 
நிகழக்கூடியடவ என்று வடரயறுக்கப்பட்டது. வழங்கப்பட்ட பின்டைப்புகளில் (2-8) 'சாத்தியைான 
இனங்கள்' என தனித்தனியாக காட்டப்பட்டுள்ளது. முத்துராஜகவல ஈரநிலத்தில் ஏற்படுை் 
உயிரினங்களின் விரிவான பட்டியலாக இடத எடுத்துக்ககாள்ளக்கூடாது. 

தாவரங்கள் 

கற்டக தளத்தில் ைற்றுை் அதன் சுற்றுப்புறத்டதச ்சுற்றி நடத்தப்படட் விடரவான தாவர கற்டக 
123 தாவர இனங்கள் இருப்பது கதரியவந்தது, இதில் 77 பூரவ்ீக ைற்றுை் 46 கவளிநாட்டு இனங்கள் 
காைப்படுகின்றது. இங்கு காைப்படுை் தாவர இனங்கள் எதுவுை் இலங்டகக்கு ைட்டுை் 
கசாந்தைானடவ அல்ல. சில அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களுை் பதிவு கசய்யப்பட்டன (கீரழ உள்ள 
உைரத்ிறன் இனங்கள் பகுதிடயப் பாரக்்கவுை்). முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளை் ைற்றுை் 
அதன் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ளூர ்தாவர இனங்கள் எதுவுை் பதிவு கசய்யப்படவில்டல. 

விலங்கினங்கள்  

விலங்கினத்டதப் கபாறுத்தவடர, முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு ைற்றுை் அதன் உடனடி 
சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து கை்டுபிடிக்கப்பட்ட உயிரினங்களின் வடகபிரித்தல் குழுவிலுை் 
அட்டவடை 1 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஊரவ்ன, பறடவகள் ைற்றுை் பாலூட்டிகள்) ைற்றுை் 
ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட இரை்டு முதுககலுை்பில்லாத குழுக்கள் (பட்டாை்பூசச்ிகள் ைற்றுை் துை்பி) 
இங்கு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இவற்றில் 234 பூரவ்ீக / குடியிருப்பு இனங்கள், அரத ரநரத்தில் 17 
இனங்கள் கவளிநாட்டு / அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இனங்கள் ைற்றுை் 20 உள்ளூர ்இனங்கள். இங்கு 
காைப்படுை் கைாத்த 20 விலங்கினங்கள் ரதசிய அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. 

ஈரூடக வாழ்வன Bufonidae, Dicroglossidae ைற்றுை் Raccophoridae ஆகிய மூன்று குடுை்பங்களில் கைாத்தை் 
எட்டு இனங்கடள உள்ளடக்கியது. சூரடாஃபிலாட்டஸ் பாப்புலாரிஸ் (கபாதுவான புதர ் தவடள) 
ைற்றுை் பாலிபீரடட்ஸ் குரூசிகர ் (காைன் ைரக்் கிளாஸ் ைரை்-தவடள) ஆகிய இரை்டு 
காைப்பட்டது. 

ஒரு முதடல, ஆடைகள், அகமிட் பல்லிகள், ககக்ரகாஸ், ஸ்கின்க்ஸ், ைானிட்டர ் பல்லிகள் ைற்றுை் 
பாை்புகள் உட்பட கைாத்தை் 27 வடகயான ஊரவ்ன. இவற்றில் Xenochrophis asperrimus (Sri Lanka Keelback), 

Dendrelaphis schokari (Schokari's bronze back), Lycodon Osmanhilli (Flowery wolf snake) ைற்றுை் Oligodon sublineatus (Dumerul's 

kuki பாை்பு) ஆகிய நான்கு எை்கடமிக்ஸ் உள்ளன. ஊரவ்னவற்றில் டிராரகமிஸ் ஸ்கிரிப்டா (சிவப்பு-
காது ஸ்டலடர)் என்ற கவளிநாட்டுயான இனங்கள் உள்ளன. முதடல அந்த இடத்திற்குள் பதிவு 
கசய்யப்படவில்டல, ஆனால் அதன் வரை்பு ைற்றுை் இயக்கை் திறன்கடளக் கருத்தில் ககாை்டு, 
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நிலப்பரப்பு தளத்டதச ் சுற்றியுள்ள சதுப்பு நிலங்களில், குறிப்பாக கவள்ள காலங்களில் இது 
காைப்படலாை். 

48 குடுை்பங்கடளச ் ரசரந்்த 105 பறடவ இனங்கள் பதிவு கசய்யப்பட்டன. இதில் நான்கு 
எை்கடமிக்ஸ் ட்கரரான் பாை்பரடாரா (இலங்டக பசுடை-புறா), டசரலாரபாகான் ரப்ரிகாபில்லஸ் 
(இலங்டக கிரிை்சன் ஃப்ரை்டட் பாரக்பட்), கசக்ரராபிஸ் டைபிடரத்ரா (ஸ்ரீலங்கா ஸ்வாரலா) 
ைற்றுை் டடரனாபியை் சரராட்ஸ் (ரலசர ் ஸ்ரீலங்கா ஃபிரளை்ரபக்) ஆகியடவ அடங்குை். 
புலை்கபயரந்்த பருவத்தில் கைாத்தை் 14 புலை்கபயரந்்த இனங்கள் அருகில் பதிவு 
கசய்யப்பட்டுள்ளன, எனரவ இங்கு ஏற்படலாை். மூன்று அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களுை் இங்கு 
நிகழ்கின்றன. புலை்கபயரந்்த பருவத்தில் விலங்கியல் கைக்ககடுப்பு நடத்தப்படவில்டல என்படத 
இங்ரக கவனிக்க ரவை்டுை். எவ்வாறாயினுை், இடை்கபயருை் பருவத்தில் கூட நிலப்பரப்பு 
தளத்திலுை் அதன் இடடயகத்திலுை் காைக்கூடிய இனங்கள் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

10 குடுை்பங்கடளச ் ரசரந்்த கைாத்தை் 17 வடகயான பாலூட்டிகள் வனப்பகுதி ைற்றுை் சதுப்பு 
நிலப்பகுதிகடளப் பயன்படுகின்றது. இவற்றில் ஷ்ரூக்கள், கவளவால்கள், இரை்டு காட்டுப் 
பூடனகள் (மீன் பிடிக்குை் பூடன), முங்கூஸ், ஓடட்ர,் சிகவட்ஸ், முள்ளை்பன்றி, பாை்டிகூட்ஸ் ைற்றுை் 
எலிகள், அைில் ைற்றுை் முயல் ஆகியடவ அடங்குை். இடவ உள்ளூர ் இனங்களாக வில்டல 
ஆனால் இந்த நான்கு இனங்கள் அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள். ரஸ்டி ஸ்பாட் அரிதானது ஆனால் 
இந்த இனத்தின் வரை்பு விரிவானது என்பதால், அதன் நிகழ்வு சாத்தியைாகுை். ைறுபுறை் 
மீன்பிடிக்குை் பூடன மிகவுை் கபாதுவானது. 

அடர நீரவ்ாழ் வாழ்விடைாக இருப்பதால், மீன் விலங்குகள் குறிப்பிட்ட முக்கியதத்ுவை் 
வாய்ந்தடவயாகுை். மீன்கடளப் கபாறுத்தவடர, சதுப்பு நிலத்தில் ஆறு இனங்கள் ைற்றுை் 
தளத்திற்குள் திறந்த நீர ்வாழ்விடங்கள் ைட்டுரை காைப்பட்டன. இடவ எதுவுை் உள்ளூர ்அல்லது 
அசச்ுறுத்தலாக இல்டல. ஒன்று ஒரு கவளிநாட்டுயான இனை். நிலப்பரப்டபச ்சுற்றியுள்ள சதுப்பு 
நிலங்களில் ஏற்படக்கூடிய இனங்கள் இடைப்பு 6 இல் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன, ஆனால் இடவ 
எதுவுை் நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் உள்ள சிறிய சதுப்பு நிலப்பகுதியில் காைப்பட வாய்ப்பில்டல. 

முதுககலுை்பில்லாத உயிரினங்களில் ஆறு குடுை்பங்கடள குறிக்குை் 57 வடகயான 
பட்டாை்பூசச்ிகள் உள்ளன. இதில் அப்பியாஸ் காரலனா (இலங்டக ரலசர ் அல்பாட்ராஸ்) ைற்றுை் 
கபாடாந்தஸ் சத்ரா (இலங்டக டாரட்்/ட்ராபிக் டாரட்்) ஆகிய இரை்டு உள்ரநாக்கங்களுை் அடங்குை். 
ஒரு கவளிநாட்டுயான இனைான கசப்ரினஸ் ட்டரக்ரகாகபப்லாவுை் (ைஞ்சள் பாை் டாரட்்) பதிவு 
கசய்யப்பட்டது. 33 வடகயான டிராகன்ஃபிடளகளுை் இதில் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன. அசச்ுறுத்தப்பட்ட 
சில டிராகன்ஃபிடள இனங்கள் பதிவு கசய்யப்பட்டன. 

நிலப்பரப்பு உள்ரளயுை் அடதச ்சுற்றிலுை் பதிவுகசய்யப்பட்ட விலங்கியல் சுருக்கை் அட்டவடை 1 
இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 
 
 

அட்டவடை 56: நிலப்பரப்பு தளத்தின் உள்ரளயுை் அருரகயுை் பதிவு கசய்யப்பட்ட விலங்கியல் 
சுருக்கை் (அசச்ுறுத்தப்பட்ட பிரிவுகள் MOE, 2012 படி). CrEn - மிகவுை் ஆபத்தானது; En - ஆபத்தில் 
உள்ளது; வு - பாதிக்கப்படக்கூடியது. 

குழு வடக      

கைா

த்தை் 

பூரவ்ீகை்   
நாட்டிற்

கு 
உரித்

தானது   

கவளிநா

ட்டு/  
புலை்கப

யரந்்ரதா

ர ்

அசச்ுறுத்தலுக்குள்ளான

து 
 

அசச்ுறுத்த

லுக்குள்ளா

னதுக்கு 
அகுகில் 

 

Cr En En Vu 

ஈரூடக 
வாழ்வன 

8 6 2 - - - - 1 

ஊரவ்ன 27 22 4 1 - 1 1  

பறடவகள் 105 87 4 14 3 1 1 5 
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பாலூட்டிகள் 17 17 - - - 3 1  

பட்டாை்பூச்

சிகள் 

56 54 2 1 - - 1 1 

துை்பி 33 33 - - - - 3 8 

மீன் 24* 15 8 1 1 2 2 1 

கைாத்தை் 275 243 20 18 3 5 12 15 

 
 

3.2.1.2 சமூத்திர  சூழலியல் 

இந்த கசயற்திட்டதத்ின் கீழ் உள்ள முக்கிய கடரலார ைற்றுை் கடல்சார ்தடலயீடுகளில் கடல் நீர ்
உட்ககாள்ளுை் குழாய்கள் ைற்றுை் குளிரூட்டுை் நீடர கவளிரயற்றுவதற்கான கடல் கவளிவிடல் 
ஆகியடவ அடங்குை். ரைலுை், தற்ரபாதுள்ள மின்நிடலயத்தின் கடல் நீர ் நுடழவு ைற்றுை் 

கவளிவிடல் ஆகியடவ ஒட்டுகைாத்த தாக்கங்கடள புரிந்து ககாள்ள அக்கடற ககாை்டுள்ளன. 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்திலிருந்து சாத்தியைான தாக்கங்கள் ைற்றுை் ஒட்டுகைாத்த 
தாக்கங்கள் கிடடக்கக்கூடிய தகவல்கள், இடடகவளி பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றால் 
தீரை்ானிக்கப்பட்டதுடன்  தரவு இடடகவளிகடள நிரப்புவதற்காக நீருக்கடியில் நடத்தப்பட்ட 
விடரவான ைதிப்பீட்டால் ரைலுை் கபறப்பட்டது. 
 

அதன்படி, தற்ரபாது சுற்றாடல் அடைப்புகளின் ஒட்டுகைாத்த ஆரராக்கியத்டத ைதிப்பிடுவதற்கு 
விடரவான கடல் சுற்றாடல் ைதிப்பீடு நடத்தப்பட்டது, முக்கியைான வாழ்விடங்கள், பல்லுயிர,் 

பாதுகாப்பு ரதடவப்படுை் இனங்கள், மீன்பிடி தளை், மீன் இனப்கபருக்கை் ைற்றுை் இனப்கபருக்க 
களை், கடல் உயிரினங்கள், அடி மூலக்கூறு வடக, வை்டல் ைற்றுை் பிற தாக்ககள் தற்ரபாடதய 
அபிவிருத்திப் ரவடலகளிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்டத நன்கு புரிந்துககாள்வதற்குை் 
சுற்றாடல் பாதுகாப்புத் ரதடவகளுக்கான அத்தியாவசிய தகவல்கடள வழங்குவதற்குை் 
கசயற்திடட் தளத்டதச ்சுற்றியுள்ள கடல் சூழலில். 

கணக்சகடுப்பு மற்றும் வடிவனமப்பு  

 ஒவ்கவாரு தளத்திலுை் நீருக்கடியில் காட்சி கைக்ககடுப்பு நுட்பத்டதப் பயன்படுத்தி 30 மீ நீளை் 
ைற்றுை் 2 மீ அகலை் ககாை்ட கடரக்கு-கசங்குத்தாக பரிைாற்றங்கள் நடத்தப்பட்டன, தரைான 

ைற்றுை் அளவு தரவுகடள இலக்காகக் ககாை்ட சமூக அடைப்டப அடடயாளை் காை 
வீடிரயாக்கள் ைற்றுை் இன்னுை் புடகப்படங்கள் உதவுகின்றது. கடல் உயிரியலாளர ்

தடலடையிலான குழு 3 அறிவியல் சுழிரயாடி இந்த ஆய்வில் ஈடுபட்டது. 

 

இடடயிடடரயயான சமூகங்கள், கைன்டையான அடி மூலக்கூறு சமூகங்கள், கடின அடி மூலக்கூறு 
சமூகங்கள், மீன் திரட்டுதல், இனப்கபருக்கை் அல்லது உைவு தளை்  அல்லது ரவறு எந்த 
முக்கியைான ைற்றுை் குறிப்பிடத்தக்க வாழ்விடங்களுை் பதிவு கசய்யப்பட்டன. பிளாங்க்டன் 

கலடவ கடல் நீர ்நுடழவாயில்கள் ைற்றுை் கவளிரயற்ற இடை்களுக்கு இடடயில் ஒப்பிடப்பட்டது. 

நீரில் மூழ்கிய கட்டடைப்புகள் உயிரி எரிகபாருள் உயிரினங்களின் காலனித்துவத்திற்கு கற்டக 
கசய்யப்பட்டன. அடைப்பு, துகள் அளவு, கபந்திக் விலங்கினங்களுக்குை் வை்டல் ைாதிரிகள் 

ரசாதிக்கப்பட்டன. ஒரு ரசானாடரப் பயன்படுத்தி அடிப்பகுதியின் ஆழமுை் தன்டையுை் 

தீரை்ானிக்கப்பட்டது. இவற்றுக்குை்  ரைலாக, உள்ளூர ் மீனவரக்ளுடனான தனிப்பட்ட 
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தகவல்கதாடரப்ுடன் கசயற்திட்டப்பகுதிக்கு உள்ரளயுை் அடதச ்சுற்றியுள்ள மீன்வளத்தின் முக்கிய 
தகவல்களுை் ரசகரிக்கப்பட்டன. 

கற்னக பகுதி மற்றும் மோதிரி வடிவனமப்பு 

நீருக்கடியில் கைக்ககடுப்புக்கான ைாதிரி தளங்கள் 1 கி.மீ அடர வட்ட வட்டத்தில் பரந்து 

விரிந்திருந்தன. ரைற்கு, வடரைற்கு ைற்றுை் கதன்ரைற்கு திடசகடள குறிக்குை் உத்ரதச கடல் 

கவளிவிடலுக்குயிலிருந்து 0 மீ, 500 மீ ைற்றுை் 1 கி.மீ தூரத்தில் இருந்து கவளிரயறுை் முடறயான 

முடறயில் ைாதிரி தளங்கள் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டன. ரைலுை், இது ைாதிரியின் மிக கநருக்கைான 

உைரத்ிறன் ஏற்பியான கலாபு காலாடவக் குறிக்குை் என்றுை் கருதப்பட்டது. இவற்றுக்குை்  

ரைலாக, "ஓனகலா (அல்லது உனகலா) பாடற" இது ஒரு பாடற ஆகுை், இது முன்கைாழியப்பட்ட 

நடவடிக்டககளின் ரநரடி தாக்கத்திற்கு கவளிரய ஒரு குறிப்பு இடை்யாக கருதப்பட்டது. (உரு 54). 

 
உரு 56 கசயற்திட்டத்தின் வடரபடை் ைற்றுை் கடல் சுற்றாடல் கைக்ககடுப்புக்கான ைாதிரி 

தளங்கடளக் காட்டுை் தாக்கப் பகுதி 

 

உரு 57: முன்கைாழியப்பட்ட ைற்றுை் ஏற்கனரவ உள்ள கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 

கவளிவிடலின் கபரிதாக்கப்பட்ட பாரட்வ. 
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   சதவீத ைதிப்பிடுவதற்காக, கபல்ட் பரிைாற்ற முடற பயன்படுத்தப்படட்து (உரு 56). 1m x 1m இன் 

குவாட்ரரட்டுகள் அளவு ைற்றுை் சதவீதை் கவர ் ைதிப்பீடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. 

குடறந்தபட்சை் ஆறு குவாட்ரரட் ைாதிரிகள் 30 மீ பரிைாற்றத்தில் 5 மீ இடடகவளியில் 
முடறயாகப் கபறுகின்றது. கபறப்பட்ட ஒவ்கவாரு நாலு ஸ்னாப்ஷாட், ைற்றுை் இருபடிகளில் 

எதிரக்காள்ளுை் அடனத்து விலங்கினங்களுை் தாவரங்களுை் புடகப்படை் எடுக்கப்படுகின்றது. 

ரநரத்தின் வீடிரயாக்கள் குவாட்ரரட்டின் முழு நீளத்தில் கபறப்படுகின்றது. ஒவ்கவாரு ைாதிரி 

தளத்திலுை், எதிரக்காள்ளுை் விலங்கினங்கள் ைற்றுை் தாவரங்கள் ஒரு ஸ்ரலட்டில் சுழிரயாடி 
பாரட்வயாளரால் பதிவு கசய்யப்படுகின்றது, ரைலுை் அடடயாளை் காை முடியாத ைாதிரிகள் 
பின்னர ் புடகப்படங்கடளப் பயன்படுத்தி அடடயாளை் காைப்படுை். இவற்றுக்குை்  ரைலாக, 

அடைப்பின் அடிப்படடயில் வடகப்படுத்தலுக்கு வை்டல் ைாதிரிகள் ரசகரிக்கப்பட்டன. 
 

 
உரு 58: 30 மீ x 2 மீ x 1 மீ பரிைாற்றத்திற்கு (L,W & H) நீருக்கடியில் காட்சி கைக்ககடுப்பின் 

பாடதகளின் திட்ட வடரபடை் 

கசயற்திடட் தளை் ைற்றுை் கசல்வாக்கின் பரப்டபச ்சுற்றியுள்ள கடல் சூழலின் கபாதுவான 
பை்புகள் 

 

கசயற்திடட்ப்பகுதிடயச ் சுற்றியுள்ள அருகிலுள்ள கடல் 
சூழல் கபருை்பாலுை் ைைல் படடயாகுை் என்பது 
நீருக்கடியில் கைக்ககடுப்புகளில் இருந்து கதளிவாகத ்
கதரிந்தது. கடல் அடிப்பகுதி கபருை்பாலுை் படிப்படியான 

சாய்வுடன் சைதடரயானது. 

"கலாபு காலா" என்று அடழக்கப்படுை் ஒரு குறுகிய பாடற 

8 மீ ஆழை் வடரயிலான எல்டலக்கு இடடயில் 
கடற்கடரக்கு கநருக்கைாகவுை் இடையாகவுை் உள்ளது என்படத கற்டககாட்டுகிறது. பாடறப் 

பகுதியின் ரைற்பகுதி குடறந்த அடலகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் 2.5 மீட்டர ்அளவுக்கு 
ஆழைற்றதாக இருந்தது. ஒனகலா அல்லது உனகலா என குறிப்பிடப்படுை் ைற்கறாரு பாடற ரஃீப் 

ரபட்ச ்13 மீ ஆழத்தில் விளிை்பில் 3.7 கி.மீ தூரத்தில் அடைந்துள்ளது. பாடற பகுதியின் மிக 

உயரைான இடை் 10.2 மீ   ஆக பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது.. 

ஆழைற்ற நீரில் அடி மூலக்கூறு நிடறய ைைல் ககாை்டதாகுை் , நீருக்கடியில் கதரிவுநிடல 
மிகவுை் ரைாசைாக உள்ளது. முக்கியைாக அருகிரலரய பாயுை் களனி ஆறு காரைைாக கடரலார 

வடலயத்திற்கு ஏராளைான வை்டல்கள் காைப்படுகின்றது. இந்த வை்டல் புளூை் கடற்பரப்பில் 

ரதங்கியுள்ள வை்டடலக் கிளப்புகிறது. 

கலாபு காலா ைற்றுை் ஒனகலா ஆகிய இரை்டுை் மீன்பிடி இடங்களாக இருந்தன. கடல் நீர ்

உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிவிடடலச ் சுற்றியுள்ள பகுதியில் மீனவரக்ள் எளிய ஒடங்கடள 
பயன்படுதத்ுகின்றனர.் 

கற்டக கசய்யப்படட் ஒவ்கவாரு தளத்தின் விவரங்களின் சாராை்சை் அட்டவடை 59 இல் 

Transact length 30 m 

1 2 3 4 5 6 
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ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

* முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்டபச ்சுற்றியுள்ள சதுப்பு நிலங்களில் காைப்படுை் உயிரினங்கடள 
உள்ளடக்கியது 

 

 

அட்டவடை 57 : மோதிரி செயற்திட்ட தளத்தில் ெோரோம்ெம் 

3.2.2 அரிதான, அசச்ுறுத்தப்பட்ட ைற்றுை் உள்ளூர ்இனங்கள் 

3.2.2.1.  நிலப்பரப்பு சூழலியல் 

உைரச்ச்ிகரைான வாழ்விடங்கள் 

முக்கியைான (அல்லது உைரத்ிறன்) வாழ்விடை் என்பது உயிரியல் பன்முகத்தன்டை ககாை்ட ஒரு 
பகுதி என்பதுடன் சட்டப்பூரவ்ைாக பாதுகாக்கப்பட்ட அல்லது அதிகாரப்பூரவ்ைாக பாதுகாப்புக்காக 
முன்கைாழியப்பட்ட தளங்கடள உள்ளடக்கியது (உதா. சரவ்ரதச முக்கியத்துவை் வாய்ந்த 
ஈரநிலங்கள், ைற்றுை் ஐக்கிய நாடுகள் கல்வி, அறிவியல் ைற்றுை் கலாசச்ார அடைப்பு (யுகனஸ்ரகா) 
உலக இயற்டக பாரை்பரிய தளங்கள். முக்கியைான வாழ்விடங்கள் அடங்குை்: மிகவுை் ஆபத்தான 
அல்லது ஆபத்தான உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வதற்கு ரதடவயான வாழ்விடங்கள்; உள்ளூர ்
அல்லது தடடகசய்யப்பட்ட இனங்களுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவை் உள்ள பகுதிகள் ; புலை்கபயரந்்த 
உயிரினங்களின் உயிரவ்ாழ்வுக்கு முக்கியைான தளங்கள்; உலகளவில் குறிப்பிடத்தக்க கசறிவுகடள 
ஆதரிக்குை் பகுதிகள் அல்லது கூட்டு இனங்களின் தனிப்பட்ட  எை்ைிக்டக; முக்கிய பரிைாை 
கசயல்முடறகளுடன் கதாடரப்ுடடய அல்லது முக்கிய சுற்றாடல் ரசடவ ரசடவகடள வழங்குை் 
உயிரினங்களின் தனித்துவைான கூட்டங்கடளக் ககாை்ட பகுதிகள்; குறிப்பிடத்தக்க பல்லுயிர ்
ககாை்ட பகுதிகள் சமூக, கலாசச்ார அல்லது கபாருளாதார முக்கியதத்ுவை் உள்ளூர ்சமூகங்கள் 
என்பன உள்ளடங்குை். 

 ரைரல விவரிக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியைான வாழ்விடை் அந்த திட்டத்தால் பாதிக்கப்படுைானால் ஒரு 
அபிவிருத்தித ்திட்டத்திற்கு ைட்டுரை கபாருத்தைானது. இதன் விடளவாக, முக்கியைான வாழ்விடப் 
பகுதியின் பகுப்பாய்வு சுற்றியுள்ள சுற்றாடல் சை்பந்தப்பட்ட பகுதியாக அடடயாளை் காைப்பட 
ரவை்டுை் ைற்றுை் பல்லுயிரியலில் திட்டத்தின் கசல்வாக்கின் எதிரப்ாரக்்கப்படுை் அளவு உட்பட. 
இது நிரப்ப்பட்ட   நிலப்பரப்பு என்பதனால் பல்லுயிர ் வளை் நிடறந்ததாக இல்டல அல்லது 
அசச்ுறுத்தப்பட்ட விலங்கினங்கள் தளத்திற்குள் குடியிருப்பு இனங்களாக கருதப்படுவதில்டல. 
இதனால், நிரப்ப்பட்ட   நிலப்பரப்பு ைற்றுை் இதன் இடடவடலயை்  (500 மீ) ஒரு முக்கியைான 
வாழ்விடைாக தகுதி கபறாது. 

 மோதிரி செயற்திடட் தளம் 

அளவுருs கடற்க

டர 
அருகில்  

50m 

உத்ரதசி

க்கப்பட்

ட 

கவளிவி

டல்   

உத்ரதசி

க்கப்பட்

ட 

உள்கள

டுத்தல்  

SW 

500m 
ரைற்கு  

1km 

NW 1km தற்ரபா

துள்ளது 

உள்கள

டுத்தல் 

தற்ரபாது

ள்ளது 

கவளிவி

டல் 

Onagala  
உசாரத்ு

டை site 

ஆழம் (m) 4.8 5.8 6.5 7 3-8.5 2.8 - 8 6.3 4 10-12.5 

Substrate 

வனக 

ரசற்றுட

னான 
ைைல் 

ரசற்றுட

னான 
ைைல் 

ைத்திை

ை் 

ைைல் 

வை்ட

லுடனா

ன 
ைைல் 

ரசற்று

டனா

ன 

வை்ட

ல் 

ைைல் 
கல

டவ 

துருவ 
ைைல் 

ரசற்றுட

னான 

sediment 

ைைலுடன் 
பாடற 

Underநீர ்

Visibility 

தரைற்ற

து 

தரைற்ற

து 

நன்று தரைற்

றது 

நன்று நன்று நன்று தரைற்ற

து 

கவளிவி

டல் 

மிகவுை் 

நன்று 

Secchi 

ஆழம்/m 

3 3 3 2.5 3 3.5 3 2 4.5 

உப்புத்தன்

னம /ppt 

32 33.2 32 33 32 34 32 34 35 
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முத்துராஜரவல சரைாலயத்தின் எல்டல முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளத்திலிருந்து 4.0 கிமீ 
(கீரழ உள்ள படத்டதப் பாரக்்கவுை்) ைற்றுை் இது குப்டபககாட்டுை் வடலயை் கதற்கு எல்டலயால் 
2 கிமீ கதாடலவில் உள்ளது. எனரவ, முன்கைாழியப்பட்ட நிரப்பு தளத்திற்குை் இடடப்பட்ட 
கட்டப்பட்ட பகுதிகளுக்குை் இடடயிலான தூரை் காரைைாக, முத்துராஜகவல சதுப்பு நிலத்தில் 
உள்ள உயிரினங்கள் கசயற்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பில்டல. 

உைரத்ிறன்மிக்க இனங்கள் 

கபாதுவாக, உைரத்ிறன் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுை் இனங்கள் உள்ளூர ் (இலங்டகயில் ைட்டுரை 
காைப்படுகின்றன), அசச்ுறுத்தப்பட்டடவ (ரதசிய அசச்ுறுத்தப்பட்ட இனங்கள், MOE 2012, 2020 
பட்டியலின் அடிப்படடயில்) ைற்றுை் தடடகசய்யப்பட்ட இனங்கள் (வடரயறுக்கப்பட்ட 
விநிரயாகத்டதக் ககாை்டடவ) ) 

முன்கைாழியப்பட்ட நிலப்பரப்பு தளை் ைற்றுை் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ளூர ்தாவர இனங்கள் 
எதுவுை் பதிவு கசய்யப்படவில்டல. தாவரங்களில் நான்கு அசச்ுறுத்தலுக்கு உள்ளான உயிரினங்கள் 
இரை்டு ஆபத்தான தாவர இனங்கள் பதிவு கசய்யப்பட்டன. nouchali (ைாகனல், நீய ைாகனல், 

நிலுபுல்) ைற்றுை் Calamus metzianus (கவளி கவல், கவளி ரவ ரவல், ைஞ்சள் ரவ ரவல்). இரை்டு 
அருகிலுள்ள அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களுை் பதிவு கசய்யப்பட்டன - டசகபரஸ் புல்கசரிைஸ் 
ைற்றுை் காரட்ிரயாஸ்கபரை்ை் டைக்ரராகாரப்ை் (ரதாற்கறல கவல், கவல் ரதாற்கறல) 

விலங்கினங்கடளப் கபாறுத்தவடரயில் கைாத்தை் 20 உள்ளூர ்இனங்கள் ைற்றுை் 20 அசச்ுறுத்துை் 
உயிரினங்கள் (3 ஆபத்தான நிடலயில், 7 ஆபத்தான ைற்றுை் 9 பாதிக்கப்படக்கூடிய இனங்கள்) 
அத்துடன் ரைலுை் 16 அசச்ுறுத்தப்பட்டதற்கு  அருகிலுள்ள உயிரினங்கள் சுற்றியுள்ள 
நிலப்பரப்புகளில் இங்கு நிகழ வாய்ப்புள்ளது. நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் இரை்டு பாலூட்டி 
இனங்கள் ைட்டுரை பதிவு கசய்யப்பட்டன (சதுப்பு நிலத்தின் கீழ் இந்த இனங்கடள 
அறிக்டகயிடுை் இடைப்டபக் காை்க) அதாவது அழிந்து வருை் பிரிரயாடநலரஸ் விகவரர்ினஸ் 
(மீன்பிடி பூடன) ைற்றுை் பாதிக்கப்படக்கூடிய யூரரசியன் ஓட்டர ் (லூத்ரா லுத்ரா). உள்ளூர ்
பாலூட்டிகள் எதுவுை் தளத்தில் பதிவு கசய்யப்படவில்டல. நிலப்பரப்பு தளத்தில் உள்ள சதுப்பு 
நிலத்திலிருந்து எந்த அசச்ுறுத்தப்பட்ட அல்லது உள்ளூர ் மீன்  இனங்களுை் பதிவு 
கசய்யப்படவில்டல (பின்இடைப்புகடளப் பாரக்்கவுை்). 

3.2.2.2. கடல் சூழலியல்  

இந்த பகுதியில் அரிதான, அசச்ுறுத்தப்பட்ட அல்லது உள்ளூர ்கடல் இனங்கள் எதுவுை் பதிவு 
கசய்யப்படவில்டல. 

3.2.3 வை்டல் பை்புகள் ைற்றுை் கடல் ஆழை் 

3.2.3.1 அருகிலுள்ள கடற்கடர சூழல் (கடரயிலிருந்து 50 மீ) 

கடரயிலிருந்து 50 மீட்டர ்கதாடலவில் 4.8 மீ ஆழத்தில் தளை் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டது. மிக அதிக 

அடல கசயல்பாடு காைப்பட்டது. ஒரு கிராப் ைாதிரிடயப் பயன்படுத்தி ரசகரிக்கப்பட்ட வை்டல் 

ைாதிரிகள், கீரழ 1 மிமீ விட சிறிய ைைல் ைற்றுை் மிகச ் சிறந்த ைைடலக் ககாை்டிருந்தன 
என்பது கதரியவந்தது, இது அடனத்து சல்லடடகளிலுை் 2 மிமீ ைற்றுை் 1 மிமீ சல்லடடகளில் 
மீதமுள்ள சில துகள்களுடன் ைட்டுரை கசன்றது (உரு 57). ரசானார ் உரு சில கைாடபல் 

மீன்களுடன் கைன்டையான அடிப்பகுதிடயயுை் குறிக்கிறது. ரநரடி ரைக்ரராகபன்டிக் 

உயிரினங்கள் பதிவு கசய்யப்படவில்டல, ரைலுை் ஒடுகளின்  சிறிய சிதல்கள் ைட்டுரை கதளிவாகத் 
கதரிந்தன. 
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             A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 13 அருகிலுள்ள கடரயில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் (50 மீ) 

நீருக்கடியில் காட்சி அவதானிப்புகள் கைன்டையான ைைல் அடிப்பகுதிடயயுை் ஆழைான நீரில் 
ைைல் சிற்றடலகடளயுை் கவளிப்படுத்தின (உரு 58). இருப்பினுை், கடரடய ரநாக்கி, ஒரு பாடற 

அடிப்பகுதி கதரிந்தது. நீருக்கடியில் கதரிவுநிடல ரைாசைாக இருந்தது, ஆனால் பாடற பகுதிடய 

ரநாக்கி ரைை்படுத்தப்பட்டது. பவளப்பாடறகள் அல்லது சீக்ராஸ் படுக்டககள் ரபான்ற 

முக்கியைான சுற்றாடல் அடைப்பு எதுவுை் இல்டல. இருப்பினுை், கடரடய ரநாக்கி, பாடற பகுதி 

கடல் அரச்ச்ின்கள் (டயகடைா எஸ்.பி. (சீசிரயா கன்னிங்), பறிக்கப்பட்ட ஸ்வீட்லிப் 

(பிகளக்ரடாரிஞ்சஸ் கலசி), ைற்றுை் ரபை்டட் சரக்ஜன்ட் (அபுகடஃப்டு கசப்கடை்ஃபாசியஸ்) என்பன 

காைப்பட்டது. 
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உரு 60: கடரயிலிருந்து 50 மீட்டர ்கதாடலவில் உள்ள வாழ்விட பை்புகள் ைற்றுை் இடை 
உயிரினங்கடளக் காட்டுை் தளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி  

 

3.2.3.2 முன்கைாழியப்பட்ட கவளிவிடல் 
 

இந்த தளை் கடரயில் இருந்து 140 மீ கதாடலவில் ஒரு துடறமுக டிஃப்பியூசர ் மூலை் நீர ்
கவளிரயற்றத்டத குளிரவ்ிக்க முன்கைாழியப்பட்டது. ஆழை் சுைார ் 5.8 மீ. குளிரூட்டுை் 

ரநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்தப்படுை் கடல்நீடர கவளிரயற்றுவதாகவுை், RO இலிருந்து உப்புநீடர 
சராசரியாக 963 மீ 3 / ைைிரநர கவளிரயற்ற விகிதத்தில் நிராகரிப்பதாகவுை் ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்றத்திற்கு இடடயிலான கவப்பநிடல ரவறுபாடு 
சுற்றுப்புற + 3 0C க்குள் இருக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது 

அடிப்பகுதி கபருை்பாலுை் ைை்டைக் ககாை்டிருக்குை், இது மிகசச்ிறந்த வை்டல் ககாை்டதாக 
இருக்கிறது. 2 மிமீ ைற்றுை் 1 மிமீ சல்லடடகளில் சில துகள்கள் கவளிரயறுை்ரபாது கபருை்பாலான 

வை்டல்கள் சல்லடடகள் வழியாக எளிதில் கசல்கின்றது (உரு 59). நன்றாக வை்டல் புளூை் 

காரைைாக, கதரிவுநிடல ரைாசைாக இருந்தது. ரநரடி ரைக்ரராகபன்டிக் உயிரினங்கள் பதிவு 

கசய்யப்படவில்டல. 

              A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 61: முன்கைாழியப்பட்ட கவளிவிடல் தளத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள்  

நீருக்கடியில் காட்சி கைக்ககடுப்பு ஒரு ைைல் அடிப்பகுதிடய கவளிப்படுத்தியதுடன்  கீரழ 
கதாடரப்ுடடய ைற்றுை் கைாடபல் உயிரினங்கள் எதுவுை் பதிவு கசய்யப்படவில்டல (உரு 60). 

குளிரூட்டுை் நீர ் கவளிரயற்றத்திற்கான 1 வது விருப்பைாக ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட தளை் கடல்சார ்
சுற்றாடல் உைரத்ிறன் சூழலாக இல்டல. 

  

உரு 62 கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி கீரழ உள்ள வாழ்விட பை்புகடளக் காட்டுகிறது. 
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கடல் நீர ் கவளிரயற்ற நிறுவலுக்கு முன்கைாழியப்பட்ட இடத்தில் எந்தகவாரு முக்கியைான 
வாழ்விடங்கள் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க விலங்கினங்கள் அல்லது தாவரங்கள் இல்லாத ைைல் 

தடரயாகுை். 

 

 

3.2.3.3 முன்கைாழியப்பட்ட கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் 

தளை் கடரயிலிருந்து 240 மீ. ஆழை் 6.5 மீ. வை்டல் ைாதிரி பகுப்பாய்வு அடனத்து சல்லடட 

அளவுகளிலுை் கபருை்பாலுை் நடுத்தர முதல் கரடுமுரடான ைைடலப் பிரிக்குை் துகள்கடளக் 
ககாை்டுள்ளது என்படதக் காட்டுகிறது. வை்டல் பகுப்பாய்வு ரநரடி குறிப்பிடத்தக்க கடல் 

உயிரினங்கடளக் காட்டவில்டல.  

              A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 63: முன்கைாழியப்பட்ட உட்ககாள்ளுை் தளத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் 

கடரக்கு மூடப்பட்ட பிற தளங்கடளப் ரபாலரவ, நீருக்கடியில் கதரிவுநிடல ரைாசைாக இருந்தது 
(உரு 62). தளத்டத சுற்றி குறிப்பிடத்தக்க உயிரினங்கள் எதுவுை் பதிவு கசய்யப்படவில்டல. 

.  

  
உரு 64 முன்கைாழியப்படட் உட்ககாள்ளலில் கீரழ உள்ள வாழ்விட பை்புகடளக் காட்டுை் 

கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி 

கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் நிறுவலுக்கு முன்கைாழியப்பட்ட இடை் எந்தகவாரு முக்கியைான 
வாழ்விடங்கள் அல்லது குறிப்பிடத்தக்க விலங்கினங்கள் அல்லது தாவரங்கள் இல்லாத ைைல் 

தளயாகுை். 

3.2.3.4  500 m கதன்-ரைற்கு 

இந்த தளை் முன்கைாழியப்பட்ட கடல் நீர ் கவளிரயற்ற பாடதக்கு 500 மீ கதன்ரைற்ரக உள்ளது. 

இந்த தளை் தற்ரபாதுள்ள கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்றங்களுக்கு ஓரளவு 
கநருக்கைாக இருப்பதால், இது சில ஒப்பீடுகடள அனுைதிக்குை். சராசரி ஆழை் 6.3 மீ. 
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வை்டல் ைாதிரிகள் கபருை்பாலுை் சில நல்ல ைைலுடனுை் ரசற்றுடன் இருந்தன, ரைலுை் 4 மி.மீ 

க்குை் அதிகைான துகள்கள் காைப்படவில்டல. வை்டல்களில் நுை்ைிய உயிரினங்கள் எதுவுை் 

பதிவு கசய்யப்படவில்டல. 

              A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 65: 500 மீ கதன்ரைற்கு தளத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் 

நீருக்கடியில் காட்சி கைக்ககடுப்பில் குறிப்பிடத்தக்க உயிரினங்கள் எதுவுை் பதிவு 
கசய்யப்படவில்டல. இடடநிறுத்தப்பட்ட வை்டல் காரைைாக கதளிவு குடறவாக இருந்தது 
ைற்றுை் ைைல் சிற்றடலகள் முழுவதுை் காைப்பட்டன 

  

உரு 66: கதன்ரைற்கில் 500 மீட்டர ்கதாடலவில் உள்ள வாழ்விட பை்புகடளக் காட்டுை் 
கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி 

3.2.3.5  ரைற்கு 1 கி.மீ. 

இந்த இடை் கடரயில் இருந்து ரைற்ரக 1 கி.மீ தூரத்தில் முன்கைாழியப்பட்ட உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 

கவளிரயற்ற குழாய் பாடதயில் உள்ளது. அதிகபட்ச ஆழை் 8.5 மீ வடர எட்டியது. இந்த இடை் 

ரைரலாட்டைான நீர ்பாடற பாடற கலப்பு காலாவுடன் இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது, அங்கு 
அதிக உயரத்தில் ஆழை் 2.8 மீட்டர ் குடறவாக இருந்தது ைற்றுை் ரைற்பரப்பில் இருந்து கூட 
கதரியுை். 

கிராப் ைாதிரிடயப் பயன்படுத்தி பாடறப் பகுதியின் விளிை்பிலிருந்து கபறப்படட் ைாதிரிகள், 

வை்டல் கபருை்பாலுை் நடுத்தர முதல் சிறந்த ைைலுடன் சிறிய ரசற்றுடன் இருப்பது 
கதரியவந்தது. சில கஷல் துை்டுகள் கதரிந்தன. 

. 

            A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 67: 1 கி.மீ. ரைற்கில் உள்ள வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் 
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நீருக்கடியில் காட்சி கைக்ககடுப்பின் ரபாது பாடற சில பிளவுகள் இருப்படதக் காை முடிந்தது. 

ரைற்பரப்பு கபருை்பாலுை் கவளிப்பட்ட பாடற, ஆனால் சில பகுதிகள் பல்ரவறு வை்ை 
கடற்பாசிகள், ரகாரர்கானியன் கைன்டையான பவளை் (கடல் ரசிகரக்ள்) ஆகியவற்றால் 

மூடப்பட்டிருந்தன, அடவ பல கடல் உயிரினங்கடள ஈரக்்கின்றது. மீன்கள் கபரிய  பாதுகாப்டபப் 

கபறுகின்றது, குறிப்பாக பாடறகளில் ஏராளைான பிளவுகள் இருந்தன. 

இக்திரயாஃபுனாவில் மீன்களான பிளாக்கடயில் ஸ்னாப்பர ் (லுட்ஜனஸ் ஃபுல்வஸ்) ைற்றுை் ைஞ்சள்-

வால் ஃபுசிலியர ் (சீசிரயா கன்னிங்) ஆகியடவ ஆதிக்கை் கசலுத்தியது. இவற்றுக்குை்  ரைலாக, தி 

சாரக்ஜன்ட்-ரைஜர ் (அபுகடப்டுஃப் டவகஜன்சிஸ்), ரபை்டட் சாரக்ஜன்ட் (அபுகடஃப்டு 

கசப்கடை்ஃபாசியஸ்), இந்தியன் ரவகாபாை்ட் பட்டாை்பூசச்ி மீன் (டசட்ரடாரடான் டிகுரசட்ஸ்), 

ரகாரலர ்பட்டரஃ்பிடளஷ் (டசரடாடன் காலர)் ஆகியடவயுை் பதிவு கசய்யப்பட்டன. 
 

  

  

உரு 68: 1 கிமீ ரைற்கில் உள்ள வாழ்விட பை்புகள் ைற்றுை் இடை உயிரினங்கடளக் காட்டுை் 

கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி 

   

3.2.3.6 1 கி.மீ வடரைற்கு 

இந்த தளை் சராசரியாக 8 மீ ஆழத்துடன் 1 கி.மீ வடரைற்கு திடசயில் அடைந்துள்ளது. இது 2.8 

மீட்டர ் ஆழை் குடறவாக இருந்த கலபு காலா பாடறப்பகுதிக்குள் வந்து ஆழைற்ற பகுதிகள் 
கதளிவாகத் கதரிந்தன. 

பாடற அடி மூலக்கூறு காரைைாக, வை்டல் ைாதிரிகடளப் கபறுவது கடினை் ைற்றுை் சில 
விளிை்பிலிருந்து ரசகரிக்க முடிந்தது. கரடுமுரடான ைைல் முதல் நன்றாக ைைல் ைற்றுை் ைைல் 

வடர அடனத்து அளவு வடககடளயுை் வை்டல் ககாை்டிருந்தது. 

 

            A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 
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உரு 69: வடரைற்கு 1 கி.மீ தளத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் 

கலப்பு காலா ரஃீப் ரபட்சினுக்கு  ஒருமித்த பை்புகள் நீருக்கடியில் கை்காைிக்கப்பட்டன. 

கபருை்பாலான பகுதிகள் ஏராளைான பிளவுகள் ககாை்ட பாடறகடள அை்பலப்படுத்தின. 

கடற்பாசிகளின் ைாறுபட்ட கூட்டமுை், ரகாரர்கானியன் கை்பி பவளமுை் (கடல் விசிறி) ரை்கபல்லா 

எஸ்.பி. அவதானிக்கப்பட்டது. இவற்றுக்குை்  ரைலாக, பிளாக் கடயில் ஸ்னாப்பர ் (லுட்ஜனஸ் 

ஃபுல்வஸ்) ைற்றுை் ைஞ்சள்-வால் ஃபுசிலியர ் (சீசிரயா கன்னிங்) ைற்றுை் பிளாக் டிப் ட்கரவலி 

(காரங்க்ஸ் கைகபரி) ரபான்ற ரஃீப்-கதாடரப்ுடடய பாடசாடல மீன்கள் ஆதிக்கை் கசலுத்தியது. 

இவற்றுக்குை்  ரைலாக, ரபை்டட் சாரக்ஜன்ட் (அபுகடஃப்ஃப் கசப்கடை்ஃபாசியஸ்), இந்தியன் 

ரவகாபாை்ட் பட்டாை்பூசச்ி மீன் (டசட்ரடாரடான் டிகுரசட்ஸ்), காலர ் பட்டாை்பூசச்ி மீன் 

(டசரடாரடான் காலர)் ைற்றுை் ைலபார ் குழுைை், எபிகநபாலஸ் ைலபரிகஸ் ஆகியடவயுை் பதிவு 

கசய்யப்பட்டன. 

  

  

  

உரு 70: வடரைற்கில் 1 கிமீ கதாடலவில் உள்ள வாழ்விட பை்புகள் ைற்றுை் இடை 
உயிரினங்கடளக் காட்டுை் கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி. 

3.2.3.7 தற்ரபாதுள்ள கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் 
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யுகதானவி மின் நிடலயத்தின் கடல் நீர ் உட்ககாள்ளலுை் தற்ரபாடதய நிடலடயப் புரிந்து 
ககாள்ள கற்டக கசய்யப்பட்டது. சராசரி ஆழை் 6.3 மீ. உட்ககாள்ளுை் முடற கடல் நீடர 

சராசரியாக ைைிக்கு 1200 மீ 3 / ைைிரநரத்திற்கு ஈரக்்கிறது. 

வை்டல் ைாதிரிகள் கரடுமுரடான ைைல் ைற்றுை் குடறந்த அளவு நடுத்தர அளவிலான துகள்கள் 
(2 மிமீ ைற்றுை் 1 மிமீ) ககாை்ட ைைடலக் ககாை்டிருந்தன. ரநரடி ரைக்ரராகடல் ஆழை் எதுவுை் 

கதரியவில்டல ைற்றுை் கஷல் துை்டுகள் ைட்டுரை காைப்படவில்டல. 

            A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 71: தற்ரபாதுள்ள உட்ககாள்ளுை் இடத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் 

கிளாத்ரியா எஸ்பி ைற்றுை் ைாலிக்ரளானா எஸ்பி ஆதிக்கை் கசலுத்துை் கடற்பாசிகள் ரபான்ற 
ஏராளைான இனங்கள் கைன்டையான ஃபவுலரக்ளால் உட்ககாள்ளுை் கட்டடைப்பின் ரைற்பரப்டப 
மூடப்பட்டிருப்படதக் காை முடிந்தது. டைட்ராய்டுகள், பிடரரயாரசாவான்கள் ைற்றுை் ரபலனஸ், 

டியூப் வாரை்்கள், ஸ்டபரராபிஸ், சிப்பிகள் ைற்றுை் ஏராளைான கைால்லஸ்கள் உள்ளிட்ட கடின 
ஃபவுலரக்ளுை் குறிப்பிடப்பட்டன. 

  

உரு 72: தற்ரபாதுள்ள உட்ககாள்ளுை் இடத்தில் கீரழ உள்ள வாழ்விட பை்புகள் ைற்றுை் இடை 

உயிரினங்கடளக் காட்டுை் கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி. 

. 

3.2.3.8 தற்ரபாதுள்ள கடல் கவளிவிடல் 

கடரக்கு கநருக்கைாக இருக்குை் யுகடனவி மின் நிடலயத்தின் தற்ரபாடதய குளிரூட்டுை் நீர ்
கவளிரயற்றை் கற்டக கசய்யப்பட்டது. மிக உயரந்்த அடல கசயல்பாடு அனுபவிக்கப்பட்டது, 

ைற்றுை் சராசரி ஆழை் 4 மீ. தற்ரபாதுள்ள கடல் கவளிரயற்ற கவளிரயற்றை் 880 மீ 3 / ைைிரநரை் 

ைற்றுை் கவளிரயறுை் நீர ்கவப்பநிடல சுற்றுப்புற +4 0 சி வரை்பில் உள்ளது. 

கிராப் ைாதிரியிலிருந்து கபறப்பட்ட வை்டல் ைாதிரிகள் கபருை்பாலுை் அடனத்து சல்லடட 
அளவுகளிலுை் கடந்து கசல்லுை் ைைல்ைிலிருந்து நன்றாக வை்டல் வடர இருப்படத 
கவளிப்படுத்தின. 
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   A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – ரசகரிப்பு 
தட்டு 

 

உரு 73 தற்ரபாதுள்ள கவளிவிடல் தளத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் 

எழுை்புதல்காரைைாக, மிதக்குை் துகள் உருவாக்குவது ஒரு மீட்டருக்குை் அதிகைான கதாடலவில் 
உள்ள கபாருட்கடளப் பாரப்்பது கடினை் என்படதக் கை்டறிந்தது, இது கசயற்திட்டத்டதச ்
சுற்றியுள்ள ஆழைற்ற கடல் சூழலின் கபாதுவான இயல்பு. தற்ரபாதுள்ள குளிரூட்டுை் நீர ்

கவளிரயற்றை் ைற்றுை் அடதச ் சுற்றியுள்ள சூழலின் கதளிவாகத் கதரியவில்டல. இருப்பினுை், 

திறப்பிலிருந்து 25 மீ கதாடலவில் சிறந்த கதரிவுநிடல காைப்படட்து. கீரழ நன்றாக ைைல் 

சிற்றடலகள் ககாை்ட ஒரு தளை்  இருந்தது. கவளிரயற்றுை் இடதட்தச ் சுற்றி குறிப்பிடதத்க்க 

விலங்கினங்கள் அல்லது தாவரங்கள் எதுவுை் காைப்படவில்டல (உரு 72). 

  

  

உரு 74: தற்ரபாதுள்ளது உள்ள கவளிவிடல் உள்ள வாழ்விட பை்புகடளக் காட்டுை் 

கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி 

   

3.2.3.9 ஓனகலா ( உசாரத்ுடை புள்ளி) 

ஓனகலா ஒரு பாடற ஆகுை், இது பல பிளவுகள் ைற்றுை் சில ைைல் அடிப்பகுதிகடளக் 
ககாை்டுள்ளது. வழக்கைாக, பாடறகடளச ்சுற்றி கதரிவுநிடல ரைாசைாக இருக்குை். இருப்பினுை், 

கைக்ககடுப்பின் ரபாது, நீருக்கடியில் கதரிவுநிடல மிகவுை் நன்றாக இருந்தது, குறிப்பாக 
பாடறகளின் உயரவ்ான உயரங்களில் (உரு 74). 

சில பகுதிகள் ரகாரர்கானிய கடல் ரசிகரக்ள், கருப்பு பவளப்பாடறகள் ைற்றுை் 
கடன்ட்ரராகனப்தியா எஸ்பி ரபான்ற கைன்டையான பவளப்பாடறகள் ஆதிக்கை் கசலுத்துை் சில 
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கைன்டையான பவளங்களால் மூடப்பட்டிருந்தன. துடிப்பான வை்ை கடற்பாசிகளுடன் ரசரந்்து, 

இந்த கைன்டையான பவளப்பாடறகள் நீருக்கடியில் ஆராய்சச்ியாளரக்ளுக்கு கவரச்ச்ிகரைான 
காைிப்பரப்டபச ்ரசரத்த்ுள்ளன. கைான்டாஸ்டிரியா வகலன்சிகயகனசி ரபான்ற சில கடினைான 
பவள காலனிகள் அரிதாகரவ பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால் தற்ரபாடதய கைக்ககடுப்பில் 
கவனிக்கப்படவில்டல. 
 

 

              A - ைாதிரி                B – 4 mm சல்லடட         C – 2 mm சல்லடட       D - 1mm சல்லடட           E – 

ரசகரிப்பு தட்டு 

 

உரு 75: உசாரத்ுடை தளத்தில் வை்டலின் கபாதுவான பை்புகள் - ஒனகலா 

 

  

  

  

உரு 76 உசாரத்ுடை இடை் - ஒனகலாவில் உள்ள வாழ்விட பை்புகள் ைற்றுை் இடை 
உயிரினங்கடளக் காட்டுை் கசயற்திட்டதளத்தின் நீருக்கடியில் காட்சி. 

ஒனகலா ரஃீபில் உள்ள இசச்த்ிரயாபூனாவில் பிளாக்கடயில் ஸ்னாப்பர ் (லுட்ஜனஸ் ஃபுல்வஸ், 

(லுட்ஜானிரட), கரட் கபல்லி கயல்ரலாகடயில் ஃபுசிலியர,் (சீசிரயா கன்னிங், சீசிரயானிரட), ைற்றுை் 
கயல்ரலாகடயில் கடரைாகசல், (நிரயாரபாைகசன்ட்ரஸ் அஸ்ஸிரான், மூன்லஸ்ரரஸ்ரரட் 



 

Page | 154  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
ரபாைகசன்ட்ரரஸ்) டி. அை்பிடளகசபாலஸ் சிறிய குழுக்களாகக் காைப்பட்டன. வாகாரபாை்ட ்
பட்டாை்பூசச்ி (டசட்ரடாரடான் கடக்குசாட்டஸ்), சி. கசரானிரட), ைற்றுை் துப்புரவாளர ் (கபை்கபரிஸ் 
எஸ்பி, கபை்கபரிரட) ஆகியடவ அரிதாகரவ பதிவு கசய்யப்பட்டன 

.   

3.2.3.10 கைக்ககடுப்பின் ரபாது பதிவுகசய்யப்பட்ட கபாதுவான இசச்த்ிரயாபூனாவின் 
சாராை்சை் 

அட்டவடை 58: கசயற்திட்ட இடத்டதச ்சுற்றியுள்ள சுற்றாடல் ைதிப்பீட்டின் ரபாது 
பதிவுகசய்யப்பட்ட நிரவ்ாழ் உயிரினங்களின் பட்டியல். 

இல குடுை்ப ை் இனங்கள் கபயர ் கபாதுவான கபயர ்(s) IUCN 

சிவப்

பு 
பட்டிய

ல் 

1.  Carangidae Caranx heberi ඇටනඟුල් පරවා   /
Blacktip trevally 

LC 

2.  Caesionidae Caesio cuning redbelly yellowtail fusilier LC 

3.  Chaetodontidae Chaetodon collare Collare (red-tailed) 

butterfly fish 

LC 

4.  Chaetodontidae Chaetodon decussatus Indian vagabond butterfly 

fish 

LC 

5.  Chaetodontidae Heniochus acuminatus Longfin banner fish LC 

6.  Labridae Coris pictoides Black stripped wrasse LC 

7.  Labridae Thalassoma lunare lyretail wrasse or moon 

wrasse 

LC 

8.  Labridae Thalassoma amblycephalus bluntheaded wrasse LC 

9.  Lutjanidae Lutjanus fulvus Black-tail snapper LC 

10.  Mullidae Parupeneus indicus Indian goat fish LC 

11.  Muraenidae Gymnothorax favagineus Black blotched moray eel LC 

12.  Pomacanthidae Pomacanthus annularis Blue ringed angel fish LC 

13.  Pomacanthidae P. semicirculatus Semicircle angelfish LC 

14.  Pomacentridae Plectroglyphidodon sp. Damsel spp - 

15.  Pomacentridae Abudefduf vaigiensis Indo-pacific 

sergeant/Sergeant Major 

LC 

16.  Pomacentridae Abudefduf septemfasciatus Banded sergeant LC 

17.  Pomacentridae Chromis sp. Damsel spp - 

18.  Pomacentridae Neopomacentrus asyzron yellowtail demoiselle LC 

19.  Serranidae Epinephalus malabaricus  blackspot rockcod LC 

LC: குடறந்த கவடல; DD: தரவு குடறபாடு; NE: ைதிப்பீடு கசய்யப்படவில்டல; NT: 

அசச்ுறுத்தலுக்கு அருகில் 

 

 

3.2.4  பிளாங்க்டன் பன்முகத்தன்டை 

கசயற்திடட் இடத்டதச ்சுற்றியுள்ள கடரலார நீரில் பின்வருை் பிளாங்க்டன் இனங்கள் கபாதுவாக 
பதிவு கசய்யப்பட்டன. 

3.2.4.1  டபட்ரடாபிளாங்க்டன் 

உரு 77: டபட்ரடாபிளாங்க்டன் 

https://www.google.com/search?q=Caesionidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDEuNi4yWMTK7ZyYWpyZn5eZkpgKABqTauEcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjsruvr09buAhVDfH0KHQ5oC94QmxMoATAWegQIEhAD


 

Page | 155  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 

 

 

 

Ceratium macrocerus   Ceratium tripos   Ceratium furca 

 

 

 

 

3.2.4.2  ஜூப்ளாங்க 

 

உரு  78 : டபட்ரடாபிளாங்க்டன் 

 

 

 

 

Copipod nauplius Copipod -Order  Cyclopoida Copipod-Order Harpacticoida 

 

  

Copipod -Order Calanoida  Bivalve veliger larvae  மீன் egg 

    

Barnacle nauplii Bryozoan cyphanautes larvae Tunicate larvae 

   

 

 

 

 

 

  

Rhizosolenia sp Dinobryon sp. Peridiniumsp.         Chaetocerous  
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Mysid shrimp Sagitta sp Oikopleura sp 

கடல் நீடர உட்ககாள்வது ைற்றுை் கவளிரயற்றுை் பகுதிகடளச ்சுற்றியுள்ள கடரலார நீரில் 
காைப்படுை் கபாதுவான கடல் மிதடவகடள பிளாங்க்டன் ைாதிரிகள் காட்டின. அருகிலுள்ள 

கடரலாரப் பகுதிடய இனப்கபருக்கை் கசய்யுை் இடைாகக் கருத மீன்களின் கபரிய திரட்டல்கள் 
அல்லது முதுககலுை்பில்லாத முட்டடகள் அல்லது லாரவ்ா நிடலகள் ைாதிரிகள் ைத்தியில் பதிவு 
கசய்யப்படவில்டல. 
 

3.2.4.3 ைாசடடந்த பிரரதசத்துடன் கதாடரப்ுடடய உயிரினங்கள் 

 

குளிரூட்டுை் நீர ் நுடழவாயில்கள், குழாய்கள், விடசயாழி குழாய்கள் ைற்றுை் பிற கதாடரப்ுடடய 
கட்டடைப்புகள் ரபான்றடவ ஆக்கிரமிப்பு உயிரினங்கடள பரப்புவதற்கான வாய்ப்டபக் 
ககாை்டுள்ளது, இதன் மூலை் மின் நிடலயத்தின் கசயல்திறன் ைற்றுை் விடலயுயரந்்த 
தூய்டைப்படுத்தல் ைற்றுை் பழுதுபாரப்்பு ஆகியவற்டறக் குடறக்குை். இவற்றுக்குை்  ரைலாக, 

ஆக்கிரமிப்பு இனங்கள் பரவலால் சுற்றாடல் தாக்ககள் இருக்குை். 

தற்ரபாடதய விடரவான கைக்ககடுப்பின் ரபாது, பார ்கைஷ் ைற்றுை் ரைல் ரைற்பரப்பு அடைப்பு 
உள்ளிட்ட கடல்நீரின் நுடழவாயில் கட்டடைப்பில் உயிர ் எரிகபாருள் காைப்பட்டது. எந்தகவாரு 

உயிரினத்திற்குை் அதிவரஷட அபிவிருத்தியுடன் கதரியவில்டல. LNG / வாயு உள்கட்டடைப்பு 

அபிவிருத்தித ் கசயற்திட்டத்திற்கான சமீபத்திய EIA கற்டக, ககாழுை்பு துடறமுகத்தின் ரைற்கு 
பிரரக்வாட்டர ் ைற்றுை் ஆஃப்ரஷார ் LNG குழாய் பாடத, ைடரன் சூழலியல் ைதிப்பீடு  ஆகியடவ 
ககாழுை்பு துடறமுகை் ைற்றுை் அருகிலுள்ள கடரலார நீரில் உயிர ்எரிகபாருள் ைற்றுை் அதனுடன் 
கதாடரப்ுடடய உயிரினங்களாக பின்வருை் உயிரினங்கடள பதிவு கசய்துள்ளன. உயிரியல் 

எரிகபாருள் உயிரினங்கடள நிறுவுவது தற்ரபாடதய ரவடலகளில் நீர ் நுடழவாயில்களில் 
பாதகைான சிக்கல்கடள ஏற்படுத்தக்கூடுை் என்பதால் இதுரபான்ற தகவல்கள் மிக 
முக்கியைானதாக இருக்குை். 

Mollusca 

• Perna viridis 

• Pinctada radiate 

• Saccostrea cucullata  

• Eualetes tulipa 

• Septifer sp. 

Echinodermata 

• Ophiocoma sp. 

 

Annelida 

• Hydroides elegance 

• Halosydna sp. 

Arthropoda 

• Amphibalanus amphitrite 

• Crab larvae  

Ascidiacea 

• Phallusia nigra 

 

 Bryozoa 

• Hippoporina indica 
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 67 ரைலுை், ககாழுை்பு துடறமுகத்தில் பிரியதரஷ்னி ைற்றுை் ரனதுங்கா (2010) ஆகிரயாரால் 

நடத்தப்பட்ட பிற விசாரடைகள் 32 பூரவ்ீகைற்ற உயிரினங்கடள பதிவு கசய்துள்ளன, அவற்றில் 
உலகளவில் அறியப்படட் எட்டு கடல் ஆக்கிரமிப்பு அன்னிய இனங்கள் அடங்குை்: ைஸ்குலிஸ்டா 

கசன்ைவுசியா (ஆசிய ரததி ைஸ்ஸல்), பலனஸ் ஆை்பிடரட் ( ரகாடிட்ட ககாட்டடக), எல்மினியஸ் 

கைாடஸ்டஸ் (ஏரகாரன்் பரன்க்கிள்), டைட்டிலஸ் காரலாபிரராவிசியலிஸ் (ைத்திய தடரக்கடல் 

ைஸ்ஸல்), கபரன்ா விரிடிஸ் (ஆசிய பசட்ச ைஸ்ஸல்), கிராரசாஸ்ட்ரியா கிகாஸ் (பசிபிக் / 

ஜப்பானிய சிப்பி), காரச்ினஸ் ரைனாஸ் (ஐரராப்பிய கடற்கடர நை்டு) ைற்றுை் ஆஸ்ட்ரியா 

எடுலிஸ் . ரனதுங்கா ைற்றுை். அல். . இவற்றில், சில இனங்கள் இலங்டகக்கான முதல் பதிவுகள் 

ைற்றுை் ஸ்கிரசாகபாகரல்லா எரர்ாட்டா, புகுலா கநரிடினா, யூரலட்ஸ் துலிபா ைற்றுை் அரனாமியா 
சிகனன்சிஸ் ரபான்ற இனங்கள் ஏற்கனரவ உள்ளதாகத் கதரிகிறது. 

எனரவ, துடறமுகத்திற்கு அருகாடையில் இருப்பதால், தற்ரபாடதய அபிவிருத்திப் ரவடலகள் தீவிர 
உயிர ்எரிகபாருள் உயிரினங்களால் கதாற்றுரநாய்க்கு அதிக ஆபத்டத ஏற்படுத்துை். 

 

 

3.2.4   பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அருகாடையில் 

 முந்டதய பிரிவில் விவரிக்கப்பட்ட காைி பயன்பாட்டு கற்டககளின்படி, கசயற்திட்ட 
இடத்திலிருந்து 10 கி.மீ சுற்றளவில் சூழப்பட்ட 2.94% பகுதி முதுராஜவாலா சுற்றாடல் 
உைரத்ிறன் பகுதி வடக்கு எல்டலயில் உள்ளது. தற்ரபாடதய ஆய்வின் கீழ் நடத்தப்பட்ட 
வளி சிதறல் / சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு ைாதிரி படி, முதத்ுராஜாவாலா சுற்றாடல் உைரத்ிறன் 
பகுதியின் இந்த பகுதி தாக்கப் பகுதியிலிருந்து கவகு கதாடலவில் உள்ளதுடன் சுற்றாடல் 
உைரத்ிறன் பகுதியின் இடடயக வடலயத்தால் பிரிக்கப்படுகிறது. எனரவ தற்ரபாடதய 
ரைற்ககாள்ளப்பட்ட கற்டககள் காரைைாக மின் உற்பத்தி நிடலயை் முத்துராஜவாலா 
சுற்றாடல் உைரத்ிறன் பகுதியில் ரைலுை் சுற்றாடல் தாக்கை் இல்டல 

3.2.5  புலை்கபயரந்்த இனங்கள் ைற்றுை் புலை்கபயருை் வழிகள் (ஏரதனுை் இருந்தால் - உ தா. 
பறடவகள், ஆடைகள், திமிங்கலங்கள் ரபான்றடவ) 

 

சில புலை்கபயரந்்த பறடவ இனங்கள் பதிவு கசய்யப்பட்டிருந்தாலுை், நிலப்பரப்பு தளை் ஒரு 
பறடவ இடை்கபயரவ்ு பாடதக்குள் இல்டல. 

 

 

3.1.7    கற்டகப் பகுதியில் மீன்பிடித் தளங்கள் ைற்றுை் மீன்வள வளங்களின் நிடல 

 

முகத்துவார துடறமுகை், ப்ரீதிபுரா, டிக்ரகாவிடா, களனி ஆறு ைற்றுை் ைாமில்டன் கால்வாய், 

ைற்றுை் உஸ்ரவதரகயாவா உள்ளிட்ட பல மீன் தடரயிறங்குை் தளங்கள் கசயற்திட்ட தளத்டத 
சுற்றி அடைந்துள்ளன. 

 
6 Senanayke, S. A. M. A. I. K., Ranatunga, R. R. M. K. P., Gunasekara, A. J. M., Priyadarshana, N. (2010). The occurrence of 

சமூத்திரம் organisms - in ballast நீர் of ship visiting Colombo harbour.Proceedings of the 15th International Forestry 

and Environment Symposium 
7 Ranatunga, R. R. M. K. P., Kalpani Marasinghe, Arga C Anil (2017). Non-indigenous சமூத்திரம் இனங்கள் 

threatening our ports: Are we ready to tackle them?, Proceedings of the National Symposium on Invasive Alien 

இனங்கள் 2017,  நீர்s Edge, Battaramulla 
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உரு 79 : ககரவலபிட்டி ைற்றுை் டிக்ரகாவிடா மீன்வள துடறமுகத்தில் மீன் இறங்குை் இடங்கள்  

இப்பகுதியில் மீன்பிடித்தல் முக்கியைாக களனி ஆற்றின் வடக்ரக கடரரயார நீரிலுை், ஒனகலா 
பகுதியிலுை் ரைற்ககாள்ளப்படுகிறது. வானிடலக்கு ஏற்ப ஆை்டு முழுவதுை் மீன்பிடித்தல் 

நடத்தப்படுகிறது. இருப்பினுை், சிறந்த மீன்பிடி காலை் நவை்பர ் முதல் ஏப்ரல் அல்லது ரை வடர 

ஆகுை். 

 

மீன்பிடி கடற்படட முக்கியைாக கவளிப்புற இயந்திரத்துடன் சிறிய படகுகளுடன் ஒற்டற நாள் 
கசயல்பாடாகுை். சில ைல்டிரட படகுகள் முகத்துவாரை் ைற்றுை் டிக்ரகாவிடா மீன்வள 

துடறமுகங்களிலிருந்து இயக்கப்படுகின்றது. 8.  

முகத்துவாரை் மீன்பிடி துடறமுகை் (ERM,, 2018) இல் தடரயிறக்கப்பட்ட வைிக மீன்பிடிகளில் 

கைாத்தை் 53 மீன் இனங்கள் ைற்றுை் 4 இறால் ைற்றுை் நை்டு இனங்கள் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

வைிக ரீதியாக பிடிபடட் முக்கிய இனங்கள் நங்கூரங்கள், இந்திய கானாங்ககளுத்திகள், கவள்டள 
ைத்தி, இடை்கள் ககாை்ட ைத்தி, குழுக்கள், ட்கரவலி, ப்ரீை்கள், குரூப்பரக்ள், ட்கரவலி, ப்ரீை்கள், 

குரூப்பரஸ்், பாரர்முை்டி, ரபரரசரக்ள், சில்வர ் ஒயிட்டிங், ரிப்பன் மீன், முயல் மீன் ைற்றுை் 
ஸ்டபன்ஃபுட். இந்த கசயற்திட்டத்டதச ் சுற்றியுள்ள கடரலார நீரில் நாரா (2016) ரைற்ககாை்ட 

ஆய்வில், வைிகரீதியாக முக்கியைான கபலஜிக் ைற்றுை் டிகைரச்ல் ரகட்சுகள் அை்பிலிகாஸ்டர ்
சிரை்், சாரட்ிகனல்லா லாங்கிகசப்ஸ், சாரட்ிகனல்லா கிப்ரபாசா, சாரட்ிகனல்லா ஆல்கபல்லா ைற்றுை் 
ஹில்சா ககலி உள்ளிட்ட கிளூபிட் மீன்களால் ஆதிக்கை் கசலுத்துகின்றது என்படதக் 
காட்டுகின்றது. ைற்றுை் லிரயாக்னதஸ் எஸ்பிபி. வது பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளது e கில்கநட் 

ரகட்சுகள். டிகைரச்ல் மீன் ரகட்சுகள் முக்கியைாக லுட்ஜானிரட (ஸ்னாப்பரஸ்்), கசரானிரட 

(குழுக்கள்), கலத்ரினிரட (ரபரரசரக்ள்), காரங்கிரட (ஜாக்கள், ட்கரவல்லீஸ் ைற்றுை் ஸ்ரகட்ஸ்), ைற்றுை் 

லிரயாக்னாதிரட (ரபானிஃபிஷ்கள்) ஆகியவற்டறக் குறிக்கின்றது. 

 

இந்த கசயற்திட்டத்டதச ் சுற்றியுள்ள கடரலார நீரில் நாரா (2016) ரைற்ககாை்ட ஆய்வில், 

வைிகரீதியாக முக்கியைான கபலஜிக் ைற்றுை் டிகைரச்ல் ரகட்சுகள் அை்பிலிகாஸ்டர ் சிரை்், 

சாரட்ிகனல்லா லாங்கிகசப்ஸ், சாரட்ிகனல்லா கிப்ரபாசா, சாரட்ிகனல்லா ஆல்கபல்லா ைற்றுை் 
ஹில்சா ககலி உள்ளிட்ட கிளூபிட் மீன்களால் ஆதிக்கை் கசலுத்துகின்றது என்படதக் 
காட்டுகின்றது. ைற்றுை் லிரயாக்னதஸ் எஸ்பிபி. கில்கநட் ரகட்சுகளில் பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ளன. 

கடகைரச்ல் மீன் ரகட்சுகள் முக்கியைாக லுட்ஜானிரட (ஸ்னாப்பரஸ்்), கசரானிரட (குழுக்கள்), 

கலத்ரினிரட (ரபரரசரக்ள்), காரங்கிரட (ஜாக்கள், ட்கரவல்லீஸ் ைற்றுை் ஸ்ரகட்ஸ்), ைற்றுை் 

லிரயாக்னாதிரட (ரபானிஃபிஷ்கள்) ஆகியவற்டறக் குறிக்கின்றது. 
 

8 ERM (2018). EIA study for LNG/Gas Infrastructure Development Project report - ரேற்குern Breakநீர் of the Colombo 

Port and Offshore LNG pipeline route, Conducted by Environmental Resources Management (ERM) through CEA. 
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முக்கிய மீன்பிடி சாதனை் ைற்றுை் கலன்களின்  இயக்கை் 

மூன்று வடகயான மீன்பிடி சாதனங்கள் இப்பகுதியில் கசயல்பட்டு வருகின்றது, ஃடபபர ்
வலுவூட்டப்பட்ட பிளாஸ்டிக் படகுகள் (OFRP),  பாரை்பரிய படகு (NTRB) ைற்றுை் பீச ்சீன் படகு (NBSB) 

ஆகியடவ OFRP உடன் இயக்கப்படுகின்றது. சிறிய மீஷ் கில்கநட்டுகள், கீரழ அடைக்கப்பட்ட 
கில்கநட்டுகள் ைற்றுை் ரைை்ட்டலன்கள் ஆகியடவ முக்கிய மீன்பிடி சாதனைாக 
பயன்படுத்தபடுகின்றது. முக்கியைாக கபனியஸ் கசமிசுல்ரகட்டடஸ குறிடவத்து, ரஃீப் அல்லாத 
பகுதிகளில் இறால்களுக்கு சில கீழான இழுடவ நடவடிக்டககள் உள்ளன. கதப்பை் ரபான்ற 
பாரை்பரிய மீன்பிடி கலன்கள் முக்கியைாக கவள்டள சாரட்ிகனல்லா, ரகால்ட்ஸ்ட்ரிப் சாரிகனல்லா 
ைற்றுை் ைலபார ் திரிசா ஆகியவற்றிற்கு கசயற்திட்டப்பகுதியில் இயக்கப்படுகின்றது. 
துடறமுகத்தின் வடக்ரக கைன்டையான கீழ் பகுதிகளில் கீழ் இழுடவ ைற்றுை் ட்ரராலிங் 
இயக்கப்படுகிறது ைற்றுை் அலங்கார மீன்கள் ஒனகலா பகுதியில் மீன் ரசகரிப்பாளரக்ளால் 
பிடிக்கப்படுகின்றது 

 

3.3 சமூக கபாருளாதார பரிசீலடனகள் 

சமூக தாக்க ைதிப்பீட்டின் ரநாக்கை் 

EIA இன் சமூக தாக்க ைதிப்பீட்டின் (SIA) கூறுகளின் ரநாக்கை், வடரயறுக்கப்பட்ட 

காைிப்பகுதிகளில் முன்கைாழியப்படட் மின்நிடலயத்டத நிறுவுவதற்கு கசயல்படுத்தப்பட்ட 
நடவடிக்டககள் காரைைாக ஏற்படக்கூடிய தாக்ககடள ைதிப்பீடு கசய்வதாகுை். அடடயாளை் 

காைப்பட்ட பிரதிகூல தாக்கங்களுக்கு தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககடள 
முன்டவப்படதயுை் SIA ரநாக்கைாகக் ககாை்டுள்ளது. அணுகூலைான தாக்கங்கடள அதிகரிக்க 

பரிந்துடரகள் கசய்யப்படுை். தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககளின் கசயல்பாட்டு 

கசயல்முடறடய கை்காைிக்க, தற்ரபாதுள்ள நிறுவன அடைப்புடன் இைக்கைான கபாருத்தைான 
நிறுவன கபாறிமுடறயுை் பரிந்துடரக்கப்படுை். 

தரவு ரசகரிப்பு முடறகள் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டதத்ுடன் கதாடரப்ுடடய 5 புவியியல் பகுதிகளிலிருந்து தரவு 
ரசகரிக்கப்பட்டது. இந்த 5 புவியியல் பகுதிகள் பின்வருைாறு:  

• கசயற்திடட்ப்பகுதியின் எல்டலக்கு அருகில் 100 மீட்டர ்காைிப்பரப்பு இடடயக வடலயை்  

• கசயற்திட்டத்தின் எல்டலயிலிருந்து 500 மீ ஆடர ைடறமுக கசல்வாக்கு என அடடயாளை் 
காைப்பட்டடவ 

• கசயற்திடட் பகுதிக்கு  அடையாக உள்ள  கிராை ரசடவயாளர ்பகுதிகள் 

• கடரலார காைி கபல்ட் ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் சில 
தடலயீடுகளுக்கு அடவ ரதடவப்பட்டால் கடரரயாரப் பகுதி. 

SIA உடன் கதாடரப்ுடடய தரவுகடள ரசகரிக்க பின்பற்றப்படுை் முடறகள் கீரழ சுருக்கைாக  
காட்டப்பட்டுள்ளன 

முடற  ரசகரிக்கப்பட 
ரவை்டிய தரவு 

கநோக்கம் 

EIA குழுவுடன் வருடக முன்கைாழியப்பட்ட 
கசயற்திடட்ை் ைற்றுை் 
அதன் கூறுகள் 
பற்றிய தகவல்கள் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திடட்ை் ைற்றுை் 
அதன் கசயல்படுை் பகுதி பற்றிய புரிதடலப் 
கபற, கசயற்திட்ட ரைை்பாட்டாளர ் ைற்றுை் EIA 

குழு கவவ்ரவறு பிரிவுகடளக் 
உறுப்பினரக்ளுடனான கதாடரப்ாடல் 

 



 

Page | 160  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
EIA குழு முக்கிய 
தகவலறிந்தவரக்ளுடன் 
ரநரக்ாைல்கள் (KII 

கள்) 

முக்கிய 
பங்குதாரரக்ளின் 
உைரவ்ுகள் ைற்றுை் 
அனுபவை் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தில் முக்கிய 
பங்குதாரரக்ளின் கருத்துக்கடள 
ஆவைப்படுத்தவுை், தற்ரபாதுள்ள மின் 
நிடலயத்தின் கசயல்பாடுகள் குறித்த 
அனுபவத்டதயுை் ஆவைப்படுத்தவுை் 

 

இலக்குகுழு 
கலந்துடரயாடல் (FGD 

கள்) 

 

சமூக 
உறுப்பினரக்ளின் 
உைரவ்ுகள் 

 

கற்டக கசய்யப்பட்ட 5 புவியியல் பகுதிகளில் 
வசிக்குை் சமூக உறுப்பினரக்ளின் 
கருத்துக்கடள ஆவைப்படுத்தவுை் (இருக்குை் 

ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி 
ஆடலகளில்). 

 

கசயற்திட்டத்திற்காக 
முன்கைாழியப்பட்ட 
காைிகளுக்குள் 
குறுக்குகசடுக்காக 
நடத்தல் 

 

காைியில் 
தற்ரபாடதய 
பயனரக்ளின் தரவு 

 

கசயற்திட்டத்திற்காக முன்கைாழியப்பட்ட 
காைியின் தற்ரபாடதய பயன்பாடுகளின் 
அடிப்படட சுயவிவரங்கடளத் தயாரித்தல் 

 

கசயற்திடட் 
நடவடிக்டககளுக்கு 
கடல் பகுதிகளுடன் 
சில கதாடரப்ுகள் 
இருந்தால், கடரலார 
காைிப்பரப்பு ைற்றுை் 
கடல் பகுதியில் உள்ள 
மீன்வள 
நடவடிக்டககள் 
பற்றிய தரவு 

 

மீன்பிடி ைக்கள் 
ைக்கள்கதாடக, 

அவரக்ளின் மீன்வளை் 
கதாடரப்ான 
வாழ்வாதார 
நடவடிக்டககள் 
ைற்றுை் 
கசயற்திட்டத்டதப் 
பற்றிய அவரக்ளின் 
கருத்துக்கள் 
ஆகியடவ அவற்றின் 
பகுதிகளில் 
கசயல்படுவடத 
ரநாக்கைாகக் 
ககாை்டிருந்தால், 

மீன்பிடி சமூக 
உறுப்பினரக்ளின் 
அனுபவை் ைற்றுை் 
ஏற்கனரவ உள்ள 
கசயற்திட்டத்தின் 
கசயல்பாட்டில் 
அனுபவை் 
(உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 

மீன்வள சமூகை் ைற்றுை் அவரக்ளின் 
வாழ்வாதாரங்களில் கசயற்திட்ட 
நடவடிக்டககளின் சாத்தியைான தாக்கங்கடள 
ஆவைப்படுத்துதல் 
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கவளிசக்சல்லுை் 
குழாய் கள்) 

 

இரை்டாை்நிடல தரவு 
ரசகரிப்பு 

 

சமூக சூழலுடன் 
கதாடரப்ுடடய அளவு 
தகவல்கள் 

 

கசயற்திடட் சை்பந்தப்பட்ட கிராை 
ரசடவயாளர ்பிரிவுகள் ைற்றுை் டி.எஸ் பிரிவில் 

உள்ள சமூக சூழலின் அை்சங்கடள 
அடடயாளை் காை. 

தரவு ரசகரிப்புக்காக ரைற்ககாள்ளப்பட்ட 
குறிப்பிட்ட நடவடிக்டககள் 

. 

அட்டவடை 61 : தரவு பகுப்பாய்வு முடற 
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தரவுகெகரிப்புக்கோக நடோத்தப்பட்ட  நடவடிக்னககள் 

கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்துை் பகுதியில் SIA குழு தங்கள் கள ஆய்வின் ரபாது நிகழ்த்திய 
எட்டு கவவ்ரவறு குறிப்பிட்ட நடவடிக்டககள். இந்த நடவடிக்டககள் கீரழ சுருக்கைாக 

தரப்பட்டுள்ளன: 

படி கசயல்பாடு 

1 யுகடனவி ஆடலயின் முக்கிய ஊழியரக்ளுடன் கலந்துடரயாடல், யுகடனாவி ஆடல 
அலுவலகத்தில் கிடடக்குை் இரை்டாை் தரவுகடள பிரித்கதடுப்பது..   

2 வத்தடள டி.எஸ் உடன் ரநரக்ாைல் ைற்றுை் வத்தடள டி.எஸ் பகுதி ைற்றுை் ஜி.என்.டி களின் 
சமூக கபாருளாதார சுயவிவரத்தின் தரடவப் கபறுதல் 

3 கசயற்திடட்ப்ரவடலடயச ் கசயல்படுத்துை் பகுதிக்கு கதாடரப்ுடடயது 3 கவவ்ரவறு 
கசயற்திட்டக் கூறுகடளச ் கசயல்படுத்துவதற்காக நிரை்யிக்கப்பட்ட காைிப்பரப்புகடளக் 
காை யுகடனாவி ஆடலயின் ஊழியரக்ளுடன் நடப்பு 

4 கசயற்திடட் அைலாக்கத்திற்காக வடரயறுக்கப்பட்ட காைிப்பகுதிக்கு உள்ரளயுை் 
கவளிரயயுை் சமூக-கபாருளாதார சூழடலயுை் அவற்றின் குறிப்பிட்ட அை்சங்கடளயுை் புரிந்து 
ககாள்ள SIA குழுவால் வடரபடை் தயாரித்தல். ைத, வரலாற்று, கலாசச்ார ைற்றுை் 
வாழ்வாதாரங்கள் ரபான்ற முக்கிய நிறுவனங்களுை் அடடயாளை் காைப்பட்டு SIA குழு 
தயாரித்த வடரபடத்தில் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன 

5 கசயற்திடட் காைிக்கு அருகிலுள்ள குறிப்பிட்ட இடங்களில் சமூக உறுப்பினரக்ளுடன் 
(குழுக்கள் கலந்துடரயாடல்கடள (FGDs) நடத்துதல் 1 (மீன்பிடி சமூகத்துடன் 1 சாமுபகர 

வட்டாவில் பிரதிநிதி சமூக உறுப்பினரக்ளுடன், அவாரரகாட்டுவாவில்  9 வது கதருவில் 1 
ைற்றுை் கலகைடுவ வீதியில் 2  

6 அவரக்ளின் அடிப்படட சமூக-கபாருளாதார சுயவிவரத்டத ஆவைப்படுத்த ைாதிரி 
வினாத்தாள் கைக்ககடுப்பு 

7 கடல் நீர ் குழாய் இடைப்புகளுக்கான காைி வாங்குவதற்கான கசயற்திட்டத்தின் முதல் 
கட்டத்தின் ரபாது கசயற்திட்ட ரைை்பாடட்ாளர ் பின்பற்றிய நிலை் சுவிகரிக்கபடுத்துை் 
கசயல்முடற குறித்த குறிப்பிட்ட கற்டக (உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரய கவளிவிடலுக்கு 
குழாய்கள்) 

8 முக்கிய தகவலறிந்தவரக்ளுடன் ரநரக்ாைல்கள் நாட்டுக் ரக உரித்தான பகுதி ைற்றுை் 
தற்ரபாதுள்ள மின் உற்பத்தி நிடலயத்டதப் பற்றிய அறிடவக் ககாை்ரகாபுரை்கள் 
(அவாரரகாட்டுவ விைாரயாவின் மூத்த பாதிரியார,் பலகலா ைற்றுை் டிரகாவிடா பிரிவுகளின் 
ஜி.என். ைற்றுை் டிரகாவிடா பாரிஷ் பாதிரியார)் 

அட்டவடை 27: SIA  குழு தங்கள் கள ஆய்வின் ரபாது நிகழ்த்திய குறிப்பிட்ட நடவடிக்டககள் 

தரவு பகுப்போய்வு 

சாத்தியைான ைாற்றங்கள் (அணுகூல அல்லது பிரதிகூல) கீரழ உள்ள அட்டவடையில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பல குறிகாட்டிகடளப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. 

தரவு பகுப்போய்வு முனறகள்  

 

அளவுககோல் குறிகோட்டிகள் கநோக்கம் 

குடியியல் குடுை்பங்கள் ைற்றுை் 
ைக்கள்கதாடக 

கசயற்திடட் தாக்கக்குள்ளான 
பகுதியில் வசிக்குை் 
ைக்கள்கதாடகயின் அளடவப் 
புரிந்துககாள்வது 

 

- இனை், கல்வி ைற்றுை் 
கபாருளாதார 
நடவடிக்டககளின் 
கலடவ 

கசயற்திட்டத்தின் சமூக 
ைற்றுை் கபாருளாதார 
பன்முகத்தன்டைடயப் 
புரிந்துககாள்வது 
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வாழ்வாதார அடைப்பு சமூக 

உள்கட்டடைப்பின் 
எை்ைிக்டக 

சமூக வாழ்வாதாரை் 
கதாடரப்ான 
உள்கட்டடைப்பில் 
பிரதிகூலயான ைற்றுை் 
அணுகூலயான தாக்கத்டத 
ஆவைப்படுத்தல் 

 

மீன்வள 
நடவடிக்டககள் 

மீன்வள எை்ைிக்டக, 

குடுை்பங்கள், மீன்பிடிக் 
கப்பல்கள், மீன் 
உற்பத்தி ரபான்றடவ 

மீன்வள நடவடிக்டககளில் 
ஏற்படக்கூடிய தாக்ககடள 
ஆவைப்படுத்துதல் 

உைரத்ிறன்மிக்க 
நிறுவனங்கள் 

ைத, கல்வி டையங்கள், 

ைருத்துவைடனகள் 
ைற்றுை் பிற சமூக 
சுகாதார டையங்களின் 
எை்ைிக்டக, உள்நாட்டு 
ைற்றுை் டகத்கதாழில் 
நீர ்ஆதாரங்கள் 

 

கசயற்திட்டத்தினால்  
பாதிக்குை் சாத்தியைான 
முக்கியைான இடங்கள் / 
வளங்கடள அடடயாளை் 
காைல் 

 

பிற கபாதுவான சமூக 
ைற்றுை் கபாருளாதார 
நடவடிக்டககள் 

 

பாதிக்கப்படக்கூடிய 
இயற்டக ரபரழிவு 
இறால் வளரப்்பு 
இருப்பிடங்களின் 
எை்ைிக்டக 

சாத்தியைான தாக்கங்கடள 
அடடயாளை் காணுதல் 

மீள்குடிரயற்றை் 
கதாடரப்ான 
பிரசச்ிடனகள் 

வீடுகளின் 
எை்ைிக்டக ைற்றுை் 
அவற்றுடன் 
கதாடரப்ுடடய சமூக-
கபாருளாதார 
அை்சங்கள், காைித ்
கதாகுதியிலுை் அடதச ்
சுற்றியுள்ள முக்கிய 
அை்சங்கள், 

கசயற்திட்டத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட 
வீடுகடள 
மீள்குடிரயற்றுவதற்கான 
சாத்தியங்கள் 

 

கசயற்திட்டத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் 
ைற்றுை் ைக்கள் கதாடக 
அடடயாளை் காைல் 
(மீள்குடிரயற்றை் கசய்யப்பட 
ரவை்டியடவ) 
 

உைரவ்ுமிக்க 
பங்குதாரர ்

பங்குதாரரக்ளால் 
உைரப்பட்ட முக்கிய 
சிக்கல்களின் 
எை்ைிக்டக (அணுகூல 
அல்லது பிரதிகூல)  

 

முன்கைாழியப்பட்ட 
கசயற்திட்டத்தில் 
பங்குதாரரக்ளின் 
கருத்துக்கடள 
ஆவைப்படுத்தவுை், 

அவரக்ளின் 
எதிரப்ாரப்்புகடள 
நன்டைகளாகவுை், 

பிரதிகூலயான 
தாக்கங்களுக்கான 
தீரவ்ுகளாகவுை் அடடயாளை் 
காைவுை் 

 

அட்டவடை 28: தரவு பகுப்பாய்வின் முடறகள் 

 

ெட்ட மற்றும் ஒழுங்குமுனற கட்டனமப்பு 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
சமூக தாக்க ைதிப்பீட்டு கற்டக ADB சமூக பாதுகாப்புக் ககாள்டக (2009) ைற்றுை் இலங்டக 

அரசாங்கத்தின் ரதசிய தன்னிசட்சயற்ற மீள்குடிரயற்றை் (IR) ககாள்டக (NIRP 2001) ஆகியவற்டறப் 

பின்பற்றியது. முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திடட்ை் (வடக) IR தாக்கத்தின் அடிப்படடயில் 

கசயற்திட்டத்தின் கபாதுவான வடகயாக திடரயிடப்படுகிறது. இந்த கசயற்திட்டை் தனியார ்

காைிங்கடள சுவிகரித்தல், வீடுகடள கவளிரயற்றுவது அல்லது அவரக்ளின் வாழ்வாதாரை் 
கதாடரப்ான கட்டடைப்புகள் ைற்றுை் இடப்கபயரச்ச்ியடடயுை் சமூகங்களின் வாழ்வாதாரை் / 

கபாருளாதார நடவடிக்டககளில் தாக்கங்கடளத் தூை்டாது, முன்கைாழியப்பட்ட திட்டை் பழங்குடி 
நபரக்ளுக்கு எந்த தாக்கத்டதயுை் ஏற்படுத்தாது  

3.3.1 தற்ரபாடதய காைி பயன்பாட்டு முடற ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட எதிரக்ால 
அபிவிருத்திகள் 

கசயற்திடட் கூறுகடள கசயல்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்பட ரவை்டிய காைி பயன்பாட்டு 
முடற ைற்றுை் ஒவ்கவாரு காைி எல்டலயிலிருந்து 50 மீ தூரத்டத உள்ளடக்கிய அவற்றின் 
சுற்றுப்புறங்கள் கற்டக கசய்யப்பட்டன. ஒவ்கவாரு கசயற்திட்டக் கூறுகடளயுை் 

கசயல்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட ரவை்டிய காைி பயன்பாட்டு முடற ைற்றுை் கவவ்ரவறு 
காைி உரிடையானது தரவு கீரழ சுருக்கைாக தரப்பட்டுள்ளது. 
 

கசயற்திடட் 
கூறு / காைி 
துை்டு 

 

உரிடையாளர ் காைி பயன்பாடு 

 

கசயற்திடட் 
கூறு 

CEB 12 ஏக்கர ் CEB க்கு கசாந்தைானது ஆகுை் 

கவற்று நிலை் 
ைற்றுை் 
ரலடவுன் 
பகுதி 

 

CEB கதற்கில் எல்டலயாக உள்ள திட்ட தளை். இந்த 
நிலத்தின் ஒரு பகுதி நிடலயத்திற்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது; ைற்கறாரு பகுதி கநடுசாடல 
கட்டுைானத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கட்டுைான நிறுவனத்தால் 
தற்காலிகைாக பயன்படுத்தப்பட்டது 

 

யுகடனோவி 

மின் 
நிடலயை் 

CEB இந்த காைிடய 
லக்தனாவி லிமிகடட் 
நிறுவனத்திற்கு 
குத்தடகக்கு 
குடுத்துள்ளது 

தற்கபோதுள்ளது யுகடனோவி மின் நிடலய 

யுகடனோவி 

மின் 
நிடலயத்தின் 
பின்பகுதி 

இந்த காைிடய 
லக்தனாவி லிமிகடட் 
நிறுவனத்திற்கு 
குத்தடகக்கு 
குடுத்துள்ளது 

இந்த காைிடய லக்தனாவி லிமிகடட் நிறுவனதத்ிற்கு 
குத்தடகக்கு எடுத்துள்ளதுடன் நடவடிக்டககள்: இரசாயன 
ரசமிப்பிற்கான ஒரு கட்டிடை், யுகடனாவி ரசமிப்பிற்கான 
8 கட்டிடங்கள், மூன்று கை்காைிப்புக் குடிடசகள், 150 மீ 
நீளை் ககாை்ட இரை்டு உள் வீதிகள் அகலை், ஒரு சிறிய 
காய்கறி காயிதுை்டு, சுைார ்15 முதல் 20 கதன்டன 
ைரங்கள், 10 முதல் 15 வடர ைரங்கள், 20 மீ நீளமுள்ள 
கால்வாய், சிறிய நீர ்தடாகை் (4000 சதுர மீட்டர)், ைற்றுை் 
இரை்டு வாயில்கள் 

இரை்டு 
புதிய 
குழாய்வழிகள் 
தற்ரபாது  

CEB (சுைார ்50 மீட்டர ்
அகலை் ககாை்ட 
ROW) 

இரை்டு கடல் நீர ்குழாய் இடைப்புகள் (உட்ககாள்ளுை் 
குழாய் ைற்றுை் கவளிசக்சல்லுை் குழாய்) CEB (சுைார ்
50 மீட்டர ்அகலை் ககாை்ட ROW)  

1) 1) தற்ரபாதுள்ள யுகடனாவி ஆடலயில் கதாடங்கி 
ரராவின் முதல் பகுதி அருகிலுள்ள பிரதான வீதியின் 
முன்பதிவு வடர இயங்குகிறது. இந்த இட ஒதுக்கீடு CEB 

க்குை் கசாந்தைானது,  

2) பிரதான வீதியில் இருந்து “சிசில்நாடியா” எனப்படுை் 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
இடை் வடர ஒரு முக்கிய நீர ் வடிகால் கால்வாயின் 
முன்பதிவுடன் பாய்கிறது.  

3) சிசில்நாடியாவிலிருந்து ைாமில்டன் கால்வாய் வடர 
ரரா ரலை்ட் கபல்ட் வழியாக ஓடுகிறது.. 
 4) ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து கடற்கடர வருை் 
பகுதியுை் CEB க்கு கசாந்தைானது, இந்த ரலை்ட் கபல்ட் 
எந்த தனியார ்  நடவடிக்டககளுக்குை் 
பயன்படுத்தப்படவில்டல, 

 

உட்ககாள்ளுை் 
அடைப்பு 

 

கடல் இது கடற்கடரயிலிருந்து 400 மீ கதாடலவில் உள்ள 
உட்ககாள்ளுை் கட்டடைப்பிற்கு இடையான இடத்தில் 
நிறுவப்படுை். 

அட்டவடை 29: ஒவ்கவாரு கசயற்திட்டக் கூறுகளுக்குை் பயன்படுத்தப்பட ரவை்டிய காைி 
துை்டின் எல்டலயிலிருந்து 10 மீ தூரத்திற்குள் காைிப் பயன்பாடு ைற்றுை் காைியின் உரிடை 

 

 

உரு 80  கசயந்திட்ட இடப்பரப்பில்  காைப்படுை் முக்கிய அை்சங்களின் விளக்கை் 

 

3.3.2   கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்துை் பகுதி ைற்றுை் அதன் அருகிலுள்ள ைக்கள் கதாடக 

   

கசயற்திட்டத்டத கசயல்படுத்துை் பகுதி ககாழுை்பு ைாவட்டத்தின் வத்தடள DSD. வத்தடள DSD 

இல்  அடைந்துள்ளதுடன் ைக்கள் கதாடக 45,759 குடுை்பங்களில் இருந்து 188,845 ஆக உள்ளது. 

யுகதானவி ஆடல முதல் பிரதான வீதி வடரயிலான கடல் நீர ் குழாய்களுக்கான கசயற்திட்ட 
கூறுகள், கசயற்திடட் தளை், ரலை்ட் கபல்ட் ஆகியடவ பலகலா GND. பிரதான வீதியில் இருந்து 

கடரரயாரக் ரகாடு வடர இரை்டு கடல் நீர ் குழாய்களுக்கு வடரயறுக்கப்பட்ட காைிப்பரப்பு 
டிரகாவிடா GND.க்குள் அடைந்துள்ளது. பலகலா GND.யின் ைக்கள் கதாடக 2,270 குடுை்பங்களில் 

9429 ஆகுை். டிரகாவிடா GND 581 குடுை்பங்களில் இருந்து 2,132 ைக்கள் கதாடகடயக் 
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ககாை்டுள்ளது. கசயற்திட்ட நடவடிக்டககடள கசயல்படுத்துவதற்காக வடரயறுக்கப்பட்ட எந்த 

காைி ைனித குடிரயற்றங்கள் எதுவுை் நிறுவப்படவில்டல. 

கடல் நீடர உட்ககாள்வதற்காக நிரை்ாைிக்கப்பட்ட கடலின் பகுதி மீனவரக்ள் மீன்பிடி 
நடவடிக்டககளுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. டிரகாவிடா வடக்கு மீன்பிடி துடறமுக 

அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, மீன்களின் எை்ைிக்டக இல்லாததால் உட்ககாள்ளுை் பகுதிடயச ்
சுற்றியுள்ள கடல் மீன்பிடிக்க பிரபலைடடயவில்டல. டிரகாவிடா வடக்கு மீன்பிடி துடறமுகை் 

ைற்றுை் உஸ்கவடரகயாவா படகு தடரயிறங்குை் தளத்தில் உள்ள மீனவரக்ள் மீன்பிடிக்க 
உட்ககாள்ளுை் பகுதிக்கு அப்பால் தங்கள் படகுகடள கடடல ரநாக்கி கசலுத்த 
பயன்படுத்தப்படுகிறாரக்ள். இந்த நிடலடை உரு 51 இல் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

3.3.3   கசயற்திட்டத்தின் ரைக்ரரா நிடல சூழலின் சமூக கபாருளாதார விவரை் 

ரைரல குறிப்பிட்டுள்ளபடி, கசயல்படுத்துை் கசயற்திட்டை் வத்தடள DSD, 168 டிரகாவிடா ைற்றுை் 171 
பி பலகலா GND.களில் அடைந்துள்ளது. வத்தடள DSD.க்குள் வருை் கைாத்த காைிப்பரப்பு 577 

கைக்ரடர ் ஆகுை். டிரகாவிடா GNDக்கள் 74 கைக்ரடர ் காைிப்பரப்பில் பலகலா GND.யில் 339 

கைக்ரடர ்ஆகுை். வத்தலா ைற்றுை் 2 GND களின் சமூக-கபாருளாதார சூழடல முன்கைாழியப்பட்ட 

கசயற்திட்டத்தின் ரைக்ரரா நிடல சூழலாக வடரயறுக்கலாை். 

DSD யின் ைக்கள் கதாடக 188,845 ஆகவுை், டிரகாவிடா GND 2,132 ைக்கள்கதாடகயாகவுை், இது 
பலகலா GND.யில் 9,429 ஆகவுை் உள்ளது. இந்த மூன்று நிரவ்ாக பிரிவுகளில் உள்ள ைக்கள் கதாடக 

பற்றிய தரவு அட்டவடை 63 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 63  – வத்தடள DSD, டிரகாவிடா ைற்றுை் பலகலா GND நிரவ்ாக பிரிவில்  சனத்கதாடக 

நிரவ்ாக அலகு சிங்களவர ் தமிழ் முஸ்லீை் பறங்கியர ் ஏடனரயார ் கைாத்தை் 

168 

டிக்ரகாவிட்ட 

GND 

1962 (85%) 145 

(6%) 

23 2 0 2,132  

171B பலகல 

GNDs 

6892 (73%) 2353 

(25%) 

44 140 0 9429 

வத்தடள DSD 138690  

(73%) 

33638  

(18%) 

13100  

(6.9%) 

2923 

(1.5%) 

494 (0.3%) 188845 

 ஆதாரை்: வத்தடள டி.எஸ். ைற்றுை் பாலகலா ைற்றுை் டிரகாவிடா GND. 

இரை்டு GND.களில் உள்ள ைக்களின் கல்வி நிடல ரதசிய ைட்டத்துடன் ஒப்பிடுை்ரபாது 
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கைிசைாகக் குடறவு ஆகுை், ரைலுை் வத்தடள DSD.யில் உள்ள ைக்களின் கல்வி நிடல. குடறந்த 

அளவிலான கல்வி டிரகாவிடாவில் முடறயான கல்வி இல்லாத 20% ைக்களுை், பலகலாவில் 2.3% 

ைக்களுை் உள்ள்னர.் ரதசிய அளவிலான முடறசாரா கல்வி சதவீதை் 3% க்குை் குடறவாக உள்ளது. 

இந்த 2 GND களில் பல்கடலக்கழக கல்வி மிகவுை் குடறவாக உள்ளது, ஏகனனில் இது ரதசிய 
அளவில் 2% முதல் 3% வடர உள்ளது, ஆனால் இந்த இரை்டு GND களில் இது 0.2% ஆகுை். 

அட்டவடை 68 இல் 2 GND ைற்றுை் வத்தடள DSD ஆகியவற்றில் உள்ள ைக்களின் கல்வி நிடலகள் 
குறித்த தரவு அடங்குை். 
 

 

 

அட்டவடை 64 -2 GND ைற்றுை் வத்தடள DSD நிரவ்ாக பிரிவில் உள்ளவரக்ளின் கல்வி நிடலகள் 
விவரங்கள் 

  நிரவ்ாக அலகு 

விபரை் டிக்ரகாவிட்ட GND பலகல GND வத்தடள DSD 

  NO % NO % NO % 

இன்னுை் பாடசாடல 
கசல்லவில்டல 

158 7.4 1495 15.9 17406 10.7 

தரை் 5 630 29.5 330 3.5 22380 13.7 

தரை் 6 - O/L 780 36.6 2011 21.3 50134 30.7 

G.C.E. O/ L சிதத்ி 80 3.8 2850 30.2 45508 27.9 
G.C.E. A/L 40 1.9 1895 20.1 2835 1.7 

G.C.E. A/L சித்தி 12 0.6 613 6.5 19151 11.7 

பல்கடலக்கழக பட்டை் 4 0.2 15 0.2 3576 2.2 

முடறயான கல்வி 
இல்டல 

428 20.1 220 2.3 2233 1.4 

பாடசாடலகளில் 
ரசரவில்டல 

0 0.0 0 0.0 62 0.0 

கைாத்தை் 2132 100.0 9429 100.0 163285 100.0 

 ஆதாரை்: வத்தடள டி.எஸ். ைற்றுை் பாலகலா ைற்றுை் டிரகாவிடா GND. 

ரவடல கசய்யக்கூடியவரக்ள்  முக்கியைாக டிரகாவிடா GND (56%) இல் மீன்வள நடவடிக்டககளில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர.் பலகலாவில் அதிக சதவீதை் தனியார ்துடற வருைானை் ஈட்டுை் நடவடிக்டககள் 

(60%), ஆனால் பலகலா மீன்வளத்திலுை் கூட குறிப்பிடத்தக்க வருைானை் ஈட்டுை் கசயல்பாடு (28%) 

ஆகுை். கசயற்திட்டை் கதாடரப்ான 2 GND ைற்றுை் வத்தடள DSD ஆகியவற்றில் ரவடலவாய்ப்பு 

கலடவ பற்றிய தரவு அட்டவடை 65 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 65 - கசயற்திட்ட கதாடரப்ான 2 GND ைற்றுை் வத்தடள DSD நிரவ்ாக பிரிவு விவரங்கள்  

 

  நிரவ்ாக அலகு 

விபரை் டிக்ரகாவிட்ட 

GND 

பலகல GND வத்தடள DSD 

  No % No % No % 

அரசு  4 0.6 23 0.8 6807 7.8 

அடர அரசு 2 0.3 42 1.4 5640 6.5 

தனியார ் 228 35.2 1820 59.7 49641 57.1 

சுயகதாழில் 18 2.8 220 7.2 14155 16.3 

கவளிநாட்டு 30 4.6 75 2.5 5243 6.0 

அர படட 0 0.0 5 0.2 775 0.9 

முதலாளிகள் 1 0.2 9 0.3 1229 1.4 

விவசாயை் 0 0.0 2 0.1 436 0.5 

விலங்கு வளரப்்பு 0 0.0 1 0.0 568 0.7 
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மீனபிடி 365 56.3 850 27.9 2461 2.8 

கைாத்தை் 648 100.0 3047.0 100.0 86955 100.0 

ஆதாரை்: வத்தடள டி.எஸ். ைற்றுை் பாலகலா ைற்றுை் டிரகாவிடா GND. 

சமூகத்திற்குக் கிடடக்குை் வீடுகளின் வடக அவரக்ளின் சமூக-கபாருளாதார நிடலடயக் காட்டுை் 
குறிப்பிடத்தக்க குறிகாட்டிகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. டிரகாவிடாவில் 75% க்குை் ரைற்பட்ட 
வீடுகள் நிரந்தர வீடுகள். இது பாலகலா GND.யில் சுைார ் 85% ஆகுை். வத்தடள DSD.யில் உள்ள 
கபருை்பாலான வீடுகள் நிரந்தர கட்டிட கட்டடைப்புகள் (83%). ரைக்ரரா அளவிலான சமூக 
கபாருளாதார சூழலில் உள்ள வீடுகளின் வடக அட்டவடை 70 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

 

அட்டவடை 66- கசயற்திட்டத்தில் கதாடரப்ுடடய 2 GND ைற்றுை் வத்தடள DSD.களில் உள்ள 
வீடுகளின் வடக.  

நிரவ்ாக 
அலகு 

தற்கா

லிக 
வீடுக

ள் 

% அடரநி

ரந்தர 
வீடுகள் 

% பல

ைாடி 

% உற்டற 
ைாடி 

% கைாத்

தை் 

% 

டிக்ரகாவிட்

ட GND 

7 1.2 128 22.8 9 1.6 418 74.4 562 100 

பலகல GND 20 0.9 307 14.0 33 1.5 1840 83.6 2200 100 

வத்தடள 

DSD 

2131 5.2 4517 11.1 4419 10.8 29668 72.8 40735 100 

 ஆதாரை்: வத்தடள டி.எஸ். ைற்றுை் பாலகலா ைற்றுை் டிரகாவிடா GND. 

சமுரத்ி திட்டத்தின் கீழ் கபறுை் நன்டைகளின் குடுை்பங்களின் சதவீதை் சமூக-கபாருளாதார 

நிடலடயக் காை்பிப்பதற்கான ஒரு குறிகாட்டியாகவுை் கருதலாை். டிரகாவிடாவில் உள்ள சமுரத்ி 

நன்டைகள் குறித்த தரவுகளின்படி, சுைார ் 38% குடுை்பங்கள் சமூரத்்தி கசயற்திட்டத்தின் கீழ் 
நன்டைகடளப் கபறுகின்றது என்படதக் காட்டுகிறது. டிரகாவிடாவில் வறுடை நிடல 

இப்பகுதியில் அதிகைாக இருப்படத இது குறிக்கிறது. கசயற்திட்ட சை்பந்தப்பட்ட 2 GND ைற்றுை் 

வத்தடள DSD ஆகியவற்றில் உள்ள சமூரத்்தி நன்டைகள் பற்றிய தரவு அட்டவடை 71 இல் 
காட்டப்பட்டுள்ளது. 

. 

அட்டவடை 67- வத்தடள DSD.யில் உள்ள சமுரத்ி பயனாளிகள் ைற்றுை் கசயற்திட்டை் கதாடரப்ான 
2 GND கள் சமுரத்ி பயனாளி குடுை்பங்கள் 
  சமூரத்்தி 

நனடைகபறுை் 

குடுை்பங்கள் 

% கைாத்தை் குடுை்பங்கள் 

டிக்ரகாவிடட் GND 225 38.7 581 

பலகல GND 424 18.7 2270 

வத்தடள DSD 6,944 15.2 45,759 

 

3.3.3.2  கசயல்படுதத்ுை் கசயற்திட்டத்திலிருந்து 50 மீ தூரத்திற்குள் வசிக்குை் சமூகத்தின் 
சமூக கபாருளாதார விவரை் 

SIA குழு வீட்டு ரகள்விக்ககாத்து கைக்ககடுப்டப நடத்தியது, அவரக்ளின் அனுபவை் ைற்றுை் மின் 
நிடலயத்திலிருந்து கவளிரயறுை் கசயல்பாட்டடப் பற்றிய கருத்டத டையைாகக் ககாை்டது, 

ரைலுை் புதிய மின் நிடலயத்டதயுை் கருத்திற்ககாள்ளபட்டது. புதிய மின் நிடலயத்தின் 
கவவ்ரவறு கூறுகடள கசயல்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ள காைியின் எல்டலக்குள் வீடுகள் அல்லது 
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வாழ்வாதார கட்டடைப்புகள் இல்டல. மின் நிடலயத்டத நிரை்ாைிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 
நிலத்தின் 50 மீ நிலப்பரப்பில் வீடுகள் அல்லது வாழ்வாதார கட்டடைப்புகள் இல்டல. மின் 
நிடலயத்தின் எல்டலயில் இருந்து 500 மீ கதாடலவிலுை், ஒவ்கவாரு நில நிலப்பரப்பிலிருந்துை் 50 
மீ கதாடலவிலுை் உள்ள வீடுகளின் ைாதிரிகள் அளவு ைற்றுை் தரைான தகவல்கடளச ்ரசகரிக்க 
ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட்ன. ரநரக்ாைலுக்கான அளவுரகாடலப் பயன்படுத்தி 50 மீ நிலத்திலிருந்து 
ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட ைாதிரி அட்டவடை 71 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவடை 68- ைாதிரி வீடுகள் ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட காைி குடியிருப்புகளின் இருப்பிடங்கள் 

கைாத்த வீடுகளின் எை்ைிக்டக 

 

காைி துை்டு   குடிடன 
அடைவிடை் 

கைாத்த 
வூடுகள்  

ரநரம்ுகை் 
காைப்பட்ட 
ைாதிரி  

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் யுகதானவி 
ஆடலயின் ககால்டலப்புறை் (கதற்கு 
எல்டலயிலிருந்து) 

1st ரலன் கலகைடுவ 

வீதி 

35 27 

கசயற்திடட் தளை் 1st ரலன் & 9th ரலன் 

கலகைடுவ  வீதி 

58 58 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான வீதி 9th ரலன் 65 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா இடத்திற்கு 
கடல்நீர ்கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

அவாரரகாடுவ 8 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து ைாமில்டன் 
கால்வாய் வடரகடல் நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

அவாரரகாடுவ 16 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா கடல் 
திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

சமுபகர வத்த, 

லுனரைாய வத்த 

 

7 7 

 

குறிப்பு: இந்த குடறந்த வருைானை் ககாை்ட சமூகங்களின் வீடுகளுக்குள் அதிக ரநரை் 

கசலவிடுவதற்கான ஆபத்டத SIA குழு கவனித்தது. சமூக உறுப்பினரக்ளில் கபருை்பாரலார ்

ரபாடதக்கு அடிடையானவரக்ள் என்று கூறப்படுகிறது, எனரவ ஜி.என் ைற்றுை் பிற சமூக 

உறுப்பினரக்ள் ரகள்வித்தாள்களுக்கான தரவுகடள ரசகரிக்க ைாற்று வழிமுடறகடள வகுக்க 
குழுவுக்கு அறிவுறுத்தினர.் எனரவ, SIA குழுவின் உறுப்பினரக்ள் ஒவ்கவாரு குடுை்பத்திலிருந்துை் ஒரு 

உறுப்பினடர ரநரக்ாைல் கசய்து அவடர / அவடள வீட்டின் ரதாட்டப் பகுதிக்கு அடழத்து 

விடரவான கலந்துடரயாடடல நடத்தினர.் 
அட்டவடை 69- ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட நபரக்ளின் பாலின ரவறுபாடுகள் 
காைி துை்டு   கபை் % ஆை் % கைாத்

தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 
யுகதானவி ஆடலயின் 
ககால்டலப்புறை் (கதற்கு 
எல்டலயிலிருந்து) 

5 18 22 81 27 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

17 29 41 70 58 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

15 27 40 72 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

2 25 6 75 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் வடரகடல் 
நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள்  

2 12 14 87 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து 
லுனாவா கடல் திறப்புவீதிவடர 
கடல்நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

0 0 7 100 7 

கைாத்தை் 41 23 130 76 171 

   

3.3.3.2  கநர்கோணல் செய்யப்பட்ட வீடுகளின் மக்கள் சதோனக 

கவற்று காைியின் கதற்கு எல்டலயில் ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட 27 ைாதிரி குடுை்பங்கள் காைியின் 

எல்டலயிலிருந்து சுைார ்450  மீ கதாடலவில் வசிப்படதக் காை முடிந்தது. யுகநாதவி ஆடலயின் 
பின்புறை் ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட வீடுகளின் குடியிருப்புகள் காைியின் எல்டலயிலிருந்து சுைார ்

470  மீ கதாடலவில் அடைந்துள்ளன. RoW இன் கடல் நீர ்குழாய்களின் அருரக ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட 

வீடுகள் RoW இன் எல்டலயிலிருந்து கவவ்ரவறு கதாடலவில் அடைந்துள்ளன (21 வீடுகள் 5 மீ 

கதாடலவில், 2 வீடுகள் 10 மீ கதாடலவில் 63 வீடு 15 மீ கதாடலவில்). 

ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட் குடுை்பங்களில் 68% குடுை்பங்களில் சராசரியாக 4 - 6 உறுப்பினரக்ள் 

உள்ளனர.் அறிக்டகயிடப்பட்ட மிகசச்ிறிய குடுை்ப அளவு ஒற்டற உறுப்பினர ் குடுை்பைாகுை், இது 

ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட் 3% வீடுகளில் இருந்து கதரிவிக்கப்பட்டது. குடுை்பங்களின் மிகப்கபரிய 

அளவு 7 - 9 உறுப்பினரக்டள ரநரக்ாைல் கசய்தது, இது கைாத்த ைாதிரியில் 8% ஆகுை். குடுை்ப அளவு 

குறித்த தரவு அட்டவடை 74 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

கசயற்திடட் தளத்திற்கு அருகில் கபை்கள் தடலடையிலான குடுை்பங்கள் இல்டல. 

அட்டவடை 70 :  குடுை்ப அளவு  

காைி துை்டு   ஒரு 
உறுப்பி

னர ்

% 2 - 3  
உறுப்

பினரs் 

% 4 - 6  
உறுப்

பினரs் 

% 7 to 9  
உறுப்

பினரs் 

% கைா

த்தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் 

நிடலயை் (கசயற்திட்டத்தின் 
கதற்ரக) 

1 3 7 25 19 70 0 0 27 

கசயற்திட்ட தளை் 1 1 14 24 36 62 7 12 58 

யுகநாதவி ஆடலயின்ரைற்கு 
பக்கை் இருந்து பிரதான வீதி 

4 7 6 10 42 76 3 5 55 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து 
சிசில்நாடியா இடத்திற்கு 
கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

0 0 1 12 7 87 0 0 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் 
வடரகடல் நீரஉ்டக்காள்ளல் 
ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள்  

0 0 5 31 9 56 2 12 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து 
லுனாவா கடல் 
திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உடக்காள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

0 0 1 14 4 57 2 28 7 

கைாத்தை் 6 3 34 19 117 68 14 8 171 

 

கசயற்திட்டதளத்தின் அருரக ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட கபருை்பாலான வீடுகளில் சிங்களவரக்ள் (77%) 

உள்ளனர.் மீதமுள்ள குடுை்பங்கள் தமிழரக்டளச ் ரசரந்்தடவ. யுகடனவி ஆடலயின் அை்டட 

சமூகத்தின் இன ரவறுபாடு ைற்றுை் அதனுடன் கதாடரப்ுடடய பிற உள்கட்டடைப்பு பற்றிய தகவல்கள் 

அட்டவடை 75 இல் காட்டப்பட்டுள்ளன. 

. 

அட்டவடை 71: 50 மீட்டர ்தூரத்திற்குள் அடைந்துள்ள வீடுகளின் இனவியல் 

காைி துை்டு   சிங்க

ளவர ்

% தமி

ழ் 

% Burger % கைா

த்தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 18 66 9 33 0 0 27 

கசயற்திடட் தளை் 41 70 17 29 0 0 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

47 85 8 14 0 0 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

6 75 2 25 0 0 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் வடரகடல் 
நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள்  

12 75 3 18 1 6 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா 
கடல் திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள் 

7 100 0 0 0 0 7 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
கைாத்தை் 131 77 39 22.5 1 0.5 171 

 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட பகுதிகளுக்கு அருகில் வசிக்குை் சமூக உறுப்பினரக்ளில் 

கபருை்பாரலார ் கத்ரதாலிக்கரக்ள். இந்த பகுதி, கபாதுவாக, மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஈடுபடுை் 

கத்ரதாலிக்கிற்கு கசாந்தைான சமூகங்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. இரை்டாவது மிக உயரந்்த ைத 

வடககபௌத்த ைாகுை் (29%) ஆகுை். சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள சமூகத்தின் கலாசச்ார ரவறுபாடுகள் 

குறித்த தகவல்கள் கசயற்திட்ட முதலீட்டாளரக்ளுக்கு அத்தடகய சமூகங்களுடன் 

கதாடரப்ுககாள்வதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்குை். அை்டட சமூகத்தின் ைத ரவறுபாடுகள் குறித்த தரவு 

அட்டவடை 76 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடை 72: ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட குடுை்பங்களின் ைத ரவறுபாடுகள் 

காைி துை்டு   கபௌத்த

ை் 

% கதர்தா

லிக்கை் 

% கிறிஸ்த

வை்  

% இந்து % கைா

த்தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் 

நிடலயை் 

17 62 5 18 0 0 5 19 27 

கசயற்திடட் தளை் 12 20 46 79 0 0 0 0.0 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவ

ளிவிடல் யுகநாதவி 
ஆடலயில் இருந்து 
பிரதான வீதி 

9 16 46 83 0 0 0 0.0 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் 

ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து 
சிசில்நாடியா இடத்திற்கு 
கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

4 50 2 25 0 0 2 25 8 

சிசில்நாடியா 
இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் 
வடரகடல் 
நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

3 18 11 68 1 6.3 1 6.3 16 

ைாமில்டன் 
கால்வாயிலிருந்து 
லுனாவா கடல் 
திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

4 57 3 42 0 0 0 0.0 7 

கைாத்தை் 49 29 113 66 1  .5 8  4.5 171 

     

3.3.3.3 ரவடலவாய்ப்பு அடைப்பு: 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட காைி களுக்கு அருகிரலரய மீன்பிடி சமூகங்கள் வசிக்கவில்டல. 171 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
ைாதிரிகள் ககாை்ட ஒரு குடுை்பை் ைட்டுரை மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளது. ைாதிரி 

குடுை்பங்களில் கபருை்பான்டையானவரக்ள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்காக (77 வீடுகள்) சுய 

ரவடலவாய்ப்பு கதாடரப்ான நடவடிக்டககடள ரைற்ககாள்கின்றனர.் அடுத்த மிக அதிக 

எை்ைிக்டகயிலான குடுை்பங்கள் வருைானத்டத ஈட்டுவதற்காக தினசரி ஊதியை் கபறுை் 

கதாழிலாளர ் ரவடலகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர.் ரவடலவாய்ப்பு பற்றிய தரவு கபருை்பாலான வீடுகளில் 

முடறசாரா ரவடலவாய்ப்பு நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளது என்படதக் குறிக்கிறது. ைாதிரி 

குடுை்பங்களின் ரவடலவாய்ப்பு அடைப்பு கதாடரப்ான தகவல்கள் அட்டவடை 73 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவடை 73  ைாதிரி குடுை்பங்களின் ரவடலவாய்ப்பு அடைப்பு  
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கவற்று காைி & CEB மின் 

நிடலயை் 

0 2 10 11 2 1 0 1 0 27 

கசயற்திடட் தளை் 3 5 19 24 2 0 1 2 2 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவ

ளிவிடல் யுகநாதவி 
ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

0 3 15 25 1 0 0 4 7 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் 

ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து 
சிசில்நாடியா இடத்திற்கு 
கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் 
வடரகடல் நீரஉ்ட்ககாள்ளல் 
ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள்  

0 5 2 9 0 0 0 0 0 16 

ைாமில்டன் 
கால்வாயிலிருந்து லுனாவா 
கடல் திறப்புவீதிவடர 
கடல்நீர ் உட்ககாள்ளல் 
ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள் 

0 2 1 4 0 0 0 0 0 7 

சமோத்தம் 3 17 51 77 5 1 1 7 9 171 

 

3.3.3.4 சமுரத்ி கசயற்திட்டத்தின் பயனாளிகள்: 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
சமுரத்ி கசயற்திட்டத்தின் கீழ் பயனடடகின்ற குடுை்பங்களின் சதவீதை் இப்பகுதியில் வறுடையின் 

அளடவப் புரிந்து ககாள்ள ஒரு குறிகாட்டியாகக் கருதப்படுகிறது. சமுரத்ி கசயற்திட்டத்தின் (51%) கீழ் 

ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட் ைாதிரி குடுை்பங்களில் கபருை்பாலானடவ நன்டைகடளப் கபறுகின்றது. 

சமுரத்ி கசயற்திட்டத்தின் ரதசிய அளவிலான இடை்விவரை், நாட்டில் சராசரியாக 10 - 15% குடுை்பங்கள் 

சமூரத்்தி கசயற்திட்டத்தின் கீழ் நன்டைகடளப் கபறுகின்றனர ்இத்தடகய சூழலில் கவற்று காைியின் 

அருரக வாழுை் குடுை்பங்கள் ஏடழகளாக கருதப்படலாை். வீட்டு கைக்ககடுப்பிலிருந்து ரசகரிக்கப்பட்ட 

சமுரத்ி நன்டைகள் பற்றிய தரவு அட்டவடை 74 இல் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 74  சமுரத்ி கசயற்திட்டத்தின் பயனாளிகள் குடுை்பங்கள் 
காைி துை்டு   Haves  % Have not % கைாத்த

ை் 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 14 51 13 48 27 

கசயற்திடட் தளை் 11 18 47 81 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து 
பிரதான வீதி 

5 9 50 90 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

2 25 6 75 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் வடரகடல் 
நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

1 6 15 93 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து 
லுனாவா கடல் திறப்புவீதிவடர 
கடல்நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

1 14 6 85 7 

கைாத்தை் 34 20 137 80 171 

 

3.3.3.5    ைாதிரி வீடுகளுக்குள் ரவறுபட்ட திறன் ககாை்ட உறுப்பினரக்டளக் ககாை்ட 

குடுை்பங்கள் 

ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட் கைாத்த குடுை்பங்கள் (171 இல் 15) ைாற்றுதிறனாளி உறுப்பினரக்டளக் 

ககாை்ட குடுை்பங்களில் 8% உள்ளனர.் இந்த ைாற்றுதிறனாளி உறுப்பினரக்டளக் ககாை்ட 

குடுை்பங்களின் மிகப்கபரிய சதவீதை் கசயற்திட்டதளத்தின் அருகிலிருந்து கதரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த 

குடுை்பங்கடள சமூக ரீதியாக பாதிக்கக்கூடியவரக்ளாக கருதலாை். கவவ்ரவறு திறன் ககாை்ட 

உறுப்பினரக்டளக் ககாை்ட குடுை்பங்களின் தரவு அட்டவடை 75 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 30- ைாற்று திறன் ககாை்ட குடுை்ப உறுப்பினரக்டளக் ககாை்ட ைாதிரி குடுை்ப 

உறுப்பினரக்ளின் எை்ைிக்டக 

 

காைி துை்டு   உறுப்பின

ரக்ளின் 
% கைாத்த

ை் 
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சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
எை்ைிக்

டக 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 2 7 27 

கசயற்திடட் தளை் 5 9 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து 
பிரதான வீதி 

4 7 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் பிரதானவீதியிலிருந்து 
சிசில்நாடியா இடத்திற்கு கடல்நீர ்கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

0 0 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து ைாமில்டன் கால்வாய் வடரகடல் 
நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

3 19 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா கடல் திறப்புவீதிவடர 
கடல்நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

1 14 7 

கைாத்தை் 15 8 171 

 

   

3.3.3.6 வீட்டு கட்டனமப்புகளின் நினல 

கசயற்திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட ரவை்டிய காைி அருகிலுள்ள சமூகத்டத குடறவான குடறந்த 

வருைானக் குழு என்று வடரயறுக்கலாை். ஆயினுை்கூட, ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட 78% வீட்டு நிரல்கள் 

அவற்றின் கட்டடைப்புகள் சிறியதாக இருந்தாலுை் நிரந்தர கட்டடைப்புகடளக் ககாை்டுள்ளன. 

ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட் குடுை்பங்களில் 18% ைட்டுரை தற்காலிக கட்டடைப்புகடளக் ககாை்டுள்ளன, 

மீதமுள்ள 3% அடர நிரந்தர கட்டடைப்புகடள ஓரளவு ரைை்படுத்தியுள்ளன. கசயற்திட்ட காைி 

அருகிலுள்ள வீட்டுவசதி கட்டடைப்புகளின் நிடலடய அட்டவடை 76 இல் காட்டுகிறது. 

 

அட்டவடை 76 வீட்டு கட்டடைப்புகளின் நிடல  

காைி துை்டு   நிரந்தர 
வீடுகள் 

% அடர 

நிரந்தர 
வீடுகள் 

% தற்காலிக 
வீடுகள் 

% கைா

த்தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் 

நிடலயை் 

20 74 1 3 6 22 27 

கசயற்திடட் தளை் 45 77 0 0 13 22 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளி

விடல் யுகநாதவி ஆடலயில் 
இருந்து பிரதான வீதி 

43 78 4 7 8 14 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் 

ைற்றுை் பிரதானவீதியிலிருந்து 
சிசில்நாடியா இடத்திற்கு 
கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

8 10

0 

0 0 0 0 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து 
ைாமில்டன் கால்வாய் 
வடரகடல் நீரஉ்ட்ககாள்ளல் 

16 10

0 

0 0 0 0 16 
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ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள்  

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து 
லுனாவா கடல் 
திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

2 28 0 0 5 71 7 

கைாத்தை் 134 78 5 3 32 18 171 

 

  

3.3.3.7 ரநரக்ாைல் கசய்யப்படட் வீடுகளில் உள்ள வசதிகள்  

கிடடக்குை் குடிநீர ் 

கிட்டத்தட்ட அடனத்து ைாதிரி வீடுகளுக்குை் குழாய் நீர ்வசதிகள் உள்ளன. 171 ைாதிரி வீடுகளில் 

இரை்டு நபரக்டளத ்தவிர, ைற்றவரக்ளுக்கு வீட்டு இடைப்புகள் உள்ளன. ைற்ற இரை்டு 

குடுை்பங்களுக்குை் தை்ைீருக்கான கபாதுவான குழாய்கள் கிடடக்கின்றது. வீடுகளுக்கு கிடடக்குை் 

நீர ்ஆதாரங்களின் தரவு அட்டவடை 77 இல் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 77 : குடிநீர ்வசதிகளின் ஆதாரங்கள் 
கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் குழாய்நீ

ர ்

% இல ஏடனய

டவ 

% கைாத்தை் 

கசயற்திடட் தளை் 27 100 0 0 0 27 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

58 100 0 0 0 58 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

55 100 0 0 0 55 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து ைாமில்டன் 
கால்வாய் வடரகடல் நீரஉ்ட்ககாள்ளல் 
ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

8 100 0 0 0 8 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா 
கடல் திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள் 

15 93 0 1 6 16 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 6 85 0 1 14 7 

கைாத்தை் 169 99 0 2 1 171 

 

சுகாதார வசதிகள் (கழிப்படறகள்): 

அடனத்து ைாதிரி வீடுகளுை் தங்கள் வீடுகளில் நீர ் சீல் கசய்யப்படட் சுகாதார கழிவடறகடள 

நிறுவியுள்ளன. குடறந்த வருைானை் ககாை்ட சமூகத்தில் இது தனித்துவைான அை்சைாக 
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கருதப்படலாை். பாரிய ககாழுை்பின் பிற பகுதிகளில் குடறந்த வருைானை் ககாை்ட சமூகங்களில் 

உள்ள கபருை்பாலான வீடுகளுக்கு தனிப்பட்ட கழிப்படறகள் கிடடக்காததால், அடவ சமூகத்திற்காக 

கட்டப்பட்ட கபாதுவான கழிப்படறகடள சாரந்்துள்ளது. ைாதிரி வீடுகளில் கழிவடறகடள 

அணுகுவதற்கான தரவு அட்டவடை 78 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 78 ைாதிரி வீடுகளில் கழிவடறகடள அணுகுவதற்கான தரவு 

 

3.3.3.8  தற்ரபாதுள்ள ஆடலயில் சமூகத்தின் அனுபவை் ைற்றுை் கருத்து 

ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட வீடுகள் கவவ்ரவறு கசயற்திட்ட கூறுகள் கசயல்படுத்தப்பட்ட 

பகுதிகளிலிருந்து 50 மீ கதாடலவில் அடைந்துள்ளன. 171 வீடுகளில் சுைார ் 5% ரபர ் சத்த கதாடரப்ான 

சில இடடயூறுகடள அனுபவித்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர.் காைி 1 ைற்றுை் காைி 2 க்கு அருகிலுள்ள 10 

வீடுகளால் இது முன்னிடலப்படுத்தப்பட்டது. ஏறக்குடறய 73% (171 இல் 124), தற்ரபாதுள்ள ஆடல 

ைற்றுை் கடலில் இருந்து நீர ் பிரித்கதடுப்பது ைற்றுை் கடல்நீடர மீை்டுை் கடலுக்கு கவளிரயற்றுவது 

ஆகியடவ தங்கள் கவடலகள் அல்ல என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர.் மீதமுள்ள 22% (171 வீடுகளில் 37), 

தற்ரபாதுள்ள ஆடலயின் கசயல்பாடுகள் குறித்து பிரதிகூலைான அல்லது அணுகூலைான 

கருத்துக்கடள கவளிப்படுத்தவில்டல என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர.் ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட ைாதிரி 

குடுை்பங்கள் கவளிப்படுத்திய கருத்துக்கள் அட்டவடை 79 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன 
 

 

அட்டவடை 79: தற்ரபாதுள்ள ஆடலயில் சமூகத்தின் அனுபவை் ைற்றுை் கருத்து 

கசயற்திடட் பிரிவு தாக்கை் % தாக்கை் 
இல்டல 

% கருத்து 
இல்டல 

% கைாத்தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 2 7 16 59 9 33 27 

கசயற்திடட் தளை் 8 13 38 65 12 20 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

0 0 39 70 16 20 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்

0 0 8 100 0 0 8 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் நிரந்தர 
ைலசலகூடை் 

% கைாத்தை் 

கசயற்திடட் தளை் 27 100 27 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து 
பிரதான வீதி 

58 100 58 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

55 100 55 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து ைாமில்டன் கால்வாய் வடரகடல் 
நீரஉ்ட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

8 100 8 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா கடல் திறப்புவீதிவடர 
கடல்நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள் 

16 100 16 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 7 100 7 

கைாத்தை் 171 100 171 



 

Page | 178  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து ைாமில்டன் 
கால்வாய் வடரகடல் நீரஉ்ட்ககாள்ளல் 
ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

0 0 16 100 0 0 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா 
கடல் திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள் 

0 0 7 100 0 0 7 

கைாதத்ை் 10 5 124 73 37 22 171 

 
 

3.3.3.9  முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தில் சமூகத்தின் கருத்து 

உத்ரதச மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் யுகதானவியின் இரை்டாை் கட்டைாக ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட 

வீடுகளின் கருத்து குறித்து எஸ்ஐஏ குழு விசாரித்தது. அடனத்து வீட்டுக்காரரக்ளுை் உைரக்கூடிய 

பிரதிகூலயான தாக்கத்டத குறிப்பிடவில்டல. முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் கசயல்பாடுகள் குறித்த 

அவரக்ளின் தகவல் இல்லாததால் இது இருக்கலாை். ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட குடுை்பங்களில் சுைார ்

89% ரபர ் முன்கைாழியப்பட்ட ஆடல பற்றி தங்களுக்கு எதுவுை் கதரியாது என்றுை் எனரவ 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் குறித்து எந்தகவாரு கருத்டதயுை் கதரிவிக்க அவரக்ளுக்கு 

ரபாதுைான கல்வி இல்டல என்றுை் குறிப்பிட்டுள்ளனர.் 171 ைாதிரி வீடுகளிலிருந்து ரசகரிக்கப்பட்ட 

இந்த அை்சத்தின் தரவு அட்டவடை 80 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடை 80: முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் சமூகத்தின் கருத்து 
கசயற்திடட் பிரிவு தாக்கை் % தாக்கை் 

இல்டல 

% கருத்து 
இல்டல 

% கைாத்தை் 

கவற்று காைி & CEB மின் நிடலயை் 0   0 0 27 100 27 

கசயற்திடட் தளை் 0   0 0 58 100 58 

கடல்நீரஉ்ள்களடுத்தல்&கவளிவிடல் 

யுகநாதவி ஆடலயில் இருந்து பிரதான 
வீதி 

0   0 0 55 100 55 

கடல்நீர ்உள்களடுத்தல் ைற்றுை் 
பிரதானவீதியிலிருந்து சிசில்நாடியா 
இடத்திற்கு கடல்நீர ்
கவளிரயறுை்குழாய்கள் 

0   8 100 0 0 8 

சிசில்நாடியா இடத்திலிருந்து ைாமில்டன் 
கால்வாய் வடரகடல் நீரஉ்ட்ககாள்ளல் 
ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள்  

0   4 25 12 75 16 

ைாமில்டன் கால்வாயிலிருந்து லுனாவா 
கடல் திறப்புவீதிவடர கடல்நீர ்
உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் 
குழாய்கள் 

0   7 100 0 0 7 
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கைாத்தை் 0   19 11 152 89 171 

 

3.3.3.10   கசயற்திட்ட பகுதிக்கு அருகிலுள்ள சமூகங்கள் குறித்து SIA குழு கவனித்த 

துடைப்பை்பாடு 

கவற்று காைி ைற்றுை் CEB. கிரிட் நிடலயை் உடப்ட கவற்று காைி: அருகிலுள்ள சமூகத்துடன் SIA குழு 

ஆரலாசடன நடத்தியது  கீரழ காட்டப்பட்டுள்ளது ரபால் காைப்படுகின்றது: 

:  

கசயற்திடட் தளை் ைற்றுை் அருகில் உள்ள கவற்றுக் காைி 

l 

  CEB கோணி   YUGADANVI PLANT 

குடுை்பங்களில் கைிசைான சதவீதை் கிறிஸ்தவ தமிழரக்ள். கல்வி நிடல மிகவுை் குடறவாக உள்ளது, 

ரைலுை் குழந்டதகளுக்கு உயர ் கல்விடய வழங்க கபற்ரறாரக்ள் ஆரவ்ை் காட்டவில்டல. வீடுகடளச ்

சுற்றியுள்ள சூழல் ரைாசைடடகிறது. வீடுகள் நிரந்தரைாக இருந்தாலுை் அடவ சிறிய அளவில் இருந்தது. 

இந்த வீடுகள் வடிகால் முன்பதிவில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. சமூகத்டதச ் ரசரந்்த சமூகத் தடலவரக்ள் 

இப்பகுதியில் உள்ள இடளஞரக்ளின் நடத்டத குறித்து மிகவுை் விைரச்ிக்கிறாரக்ள், ஏகனனில் அவரக்ள் 

ரபாடதக்கு அடிடையாக உள்ளனர.் 

தற்கபோதுள்ள மின் உற்பத்தி நினலயத்னத ஒட்டியுள்ள செயற்திட்ட தளம்: 

காைியின் அருரக வசிப்படதக் கவனித்த சமூகத்தின் சமூக கபாருளாதார நிடல கவற்று காைியின் 

சுற்றுப்புறத்டத விட சற்ரற சிறந்தது என்படதக் காை முடிந்தது. கபருை்பாலான சமூக உறுப்பினரக்ள் 

கூட உயர ் கல்விடயப் கபறவில்டல, SIA குழு இடளஞரக்ளிடடரய ரைை்பட்ட புரிந்துைரட்வக் 

கை்டது. இந்த சமூகத்தின் கபருை்பான்டையானவரக்ள் சிங்கள கத்ரதாலிக்கரக்ள். 

கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்களின் RoW க்கு அருகில்: 

RoW க்கு அருகில் வசிக்குை் சமூகை் கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிசக்சல்லுை் குழாய்த் 
திட்டத்திற்காக வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது, கவற்று காைி ைற்றுை் கசயற்திட்ட  தளத்தின் அருரக 

காைப்பட்ட சமூகத்திலிருந்து கைிசைாக ரவறுபட்டது. வீடுகள் ஒப்பீட்டளவில் கபரியடவ, அவற்றின் 

ரதாற்றங்கள் சமூக-கபாருளாதார நிடலயின் மிதைான உயர ்நிடலடயக் குறிக்கின்றது. ஆடல முதல் 

ைாமில்டன் கால்வாய் வடரயிலான பிரிவில் இந்த நிடலடை காைப்பட்டது. 

ைாமில்டன் கால்வாய் முதல் லுனாகைாயவட்டா வடரயிலான சமூகத்தின் நிடலடை குடறந்த 

அளவிலான சமூக-கபாருளாதார நிடலடய சித்தரிக்கிறது. அவரக்ள் வரிடசயாக அடைந்துள்ள 

வீடுகளில் வசிக்கிறாரக்ள், இந்த வீடுகளில் கபருை்பாலானடவ மிகச ் சிறியடவ. SIA குழு நடத்திய 

கலந்துடரயாடல்களில் இந்த சமூகத்டதச ்ரசரந்்தவரக்ள், ROW இன் விளிை்பிலிருந்து கைிசைாக கவகு 

கதாடலவில் இருந்தாலுை், அவரக்டள ரவறு எங்காவது மீளக்குடியைரத்்துைாறு அரசாங்க 
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அதிகாரிகளுக்கு பரிந்துடரக்குைாறு ரகட்டுக்ககாை்டனர.் இந்த ரகாரிக்டக அவரக்ள் தற்ரபாது 

வாழுை் சூழலில் அவரக்ள் ைகிழ்சச்ியற்றடதக் குறிக்கிறது.  

3.3.4   கசயற்திட்டப்பகுதிக்கு அருகிலுள்ள மீன்பிடி சமூகத்தின் சமூக கபாருளாதார அடிப்படட 

நிடல 

கசயற்திட்டத்தின் கவவ்ரவறு கூறுகடள கசயல்படுத்துவதால் மீன்பிடி சமூகை் அல்லது அவரக்ளின் 

வாழ்வாதார கதாடரப்ான கட்டடைப்புகள் எதுவுை் பாதிக்கப்படவில்டல. கசயற்திட்ட 

நடவடிக்டககளுக்காக ஏற்கனரவ வடரயறுக்கப்பட்ட காைிகளில் கசயற்திட்ட கூறுகள் 

கசயல்படுத்தப்படுை். டிரகாவிடா வடக்கு ைற்றுை் கதற்கு துடறமுகங்கள் ைற்றுை் உஸ்கவட்டரகயாவா 

பகுதியில் அடைந்துள்ள இரை்டு படகு தடரயிறங்குை் தளங்களில் மீன்வள நடவடிக்டககள் 

நடடகபற்று வருகின்றது. புதிய கசயற்திட்டத்திற்காக முன்கைாழியப்பட்ட உட்ககாள்ளல் இடைானது 
மீனவரக்ள் மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஈடுபடாத தற்ரபாடதய உட்ககாள்ளலுக்கு அருகில் 

நிறுவப்படுை். எனரவ, இந்த பிரிவு டிரகாவிடா ைற்றுை் உஸ்ரவதரகயாவாவில் மீன்வளத் கதாழிலுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுை் இந்த நான்கு டையங்களின் அடிப்படடயில் நடடகபறுை் மீன்வள நடவடிக்டககள் 

குறித்து கருதுகிறது. டிரகாவிடா வடக்கு ைற்றுை் கதற்கு மீன்பிடித் துடறமுகங்கள் நீரக்காழுை்பு ைற்றுை் 

வத்தடளவிலிருந்து வருை் மீனவரக்டளப் பராைரிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கபரிய உள்கட்டடைப்பு 

வசதிகள் ஆகுை். சில சரவ்ரதச மீன்பிடிக் கப்பல்களுை் டிரகாவிடா கதற்கு மீன்வளத் துடறமுகத்தில் 

ரசடவக்குச ்கசல்கின்றது.  

2 படகு தடரயிறங்குை் தளங்கள் ைற்றுை் நன்கு வளரந்்த இரை்டு மீன்வள துடறமுகங்களின் விவரங்கள் 

அட்டவடை 81 இல் சுருக்கைாக தரப்பட்டுள்ளது.. 

அட்டவடை 81  கசயற்திட்டப்பகுதிக்கு அருகிலுள்ள மீன்வளை் கதாடரப்ான உள்கட்டடைப்பு 

விவரங்கள்  

மீன்பிடிதுடறமுகை் / 

படகுஇறங்குை்தளங்கள் 

 

முன்கைாழியப்ப

ட்டஉட்ககாள்ளல்

இடத்திலிருந்துதூ

ரை்(மீ) 

 

பலநாள்

படகுகள்

எை்ைி

க்டக 

 

ஒருநாள்

படகுகள்

எை்ைி

க்டக 

 

ைற்றசிறியமீ

ன்பிடிகப்பல்

கள்எை்ைி

க்டக 

 

தங்கியிரு

க்குை்மீன்

பிடிகுடுை்

பங்க 

 

உஸ்வட்டககயாவ படகு 
இறங்குை் தளை் 
கபருை்பாலுை் ஒரு நாள் 
படகுகளுக்கு 
பயன்படுத்தப்படுகிறது 

800 0 150 – 200 15 400 – 500 

உஸ்கவடரகயாவாபடகுஇறங்

குை்தளை்கபருை்பாலுை்ஒருநா

ள்படகுகளுக்குபயன்படுத்தப்

படுகிறது 

 

500 0 0 5 10 

டிக்ரகாவிட்டவடக்கு மீன்பிடி 
துடறமுகை் 

1200 250 – 300 0 0 1000 

டிக்ரகாவிட்டகதற்கு மீன்பிடி 
துடறமுகை் 

1500 200 

(கபருை்

பாலுை் 

0 0 800 
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டிராலரக்

ள்) 

 

குறிப்பு: இந்த மீன்பிடி டையங்களில் உள்ள மீனவரக்ள் 385 உறுப்பினரக்ளுடன் டிரகாவிடா மீன்வள 

கூட்டுறவு என அடழக்கப்படுை் இரை்டு சமூக சங்கங்களாகவுை், 750 உறுப்பினரக்ளுடன் 

உஸ்ரவதரகயாவா மீன்வள கூட்டுறவு எனவுை் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர.் 

மீனவரக்ள் சுறுசுறுப்பாகவுை், மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் கபரிதுை் ஈடுபட்டுள்ளனர,் கசப்டை்பர ் முதல் 

ைாரச் ் வடரயிலான காலங்களில் கடல் அடைதியாகவுை், தீவிரைான மீன்பிடி நடவடிக்டககளுக்கு 

கநகிழ்வாகவுை் இருக்குை். மீன்பிடித்தலின் ைகசூல் ைற்றுை் வருைானை் இந்த காலகட்டத்தில் 

நியாயைானடவ. இந்த பகுதியில் உள்ள கடல் ரை முதல் ஆகஸ்ட் வடர ககாந்தளிப்பானது. எனரவ, 

தீவிர மீன்பிடி நடவடிக்டககள் சாத்தியமில்டல. 

எஸ்.ஐ.ஏ குழு உஸ்ரவதரகயாவா படகு தடரயிறங்குை் தளத்தில் மீன்வளத ் தடலவரக்ளின் 

பங்ரகற்புடன் உற்பத்தி கதாடரப்ான நடவடிக்டககடள ரைற்ககாை்டது. அறிவுள்ள மீனவரக்ளின் 

ஈடுபாட்டுடன் SIA குழு உருவாக்கிய கசயல்திறன் கதாடரப்ான தரவு அட்டவடை 82 இல் 

காட்டப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 82- உஸ்வட்டககயாவ படகு தடரயிறங்குை் தளத்தில் மீன்வள நடவடிக்டக கதாடரப்ான 

தகவல்கள் 

மீன் வடக 

(உள்ளூர ்
கபயரக்ள் 

கபயரs்) 

தீவிரைான மீன் உற்பத்தி 
(அடைதியான காலை்) 

குடறந்த மீன் உற்பத்தி 
(வரகன்) 

 பிடித்தல் - கி. சராசரி விடல -

ரூ/கி 

பிடித்தல் - 

கி. 

சராசரி 
விடல -ரூ/கி 

குை்புளா 100 – 150 100 30 40 150 

சூரன் 400 – 600 150 40 – 60  250 

ரபாள 800 – 1000 150 - 200 80 – 100 250 

பன்ன 600 200 40 250 

காரல் 500  80  

சாடள 1000 60 350 150 

இறால் 400 – 600 300 80 – 100 400 

விளல் 700 100 60 150 

அறுக்குளா 400 – 500 600 25 1200 

ைட்டு இறால் 400 600 120 1000 

வளா 800 300 35 – 50 450 

அலங்குளா 800 300 70 450 

வளயா 600 400 80 450 
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3.3.5    கசயற்திட்டப்பகுதியில் உள்கட்டடைப்பு வசதிகள் 

3.3.5.2 அணுகல் வீதிகள் 

 

கசயற்திடட்ப்பகுதிடய கவளிப்புற வடட் வழியிலிருந்துை் ைாமில்டன் கால்வாய் வீதியிலிருந்துை் 

அடடயலாை். இடவ ககாழுை்பு ைற்றுை் நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் இடைக்கப்பட்ட பிரபலைான 

வீதிகள் ஆகுை். ககரவலபிட்டி டகத்கதாழில் வடலயத்திற்குள் கிடடக்குை் வீதிகள் கவவ்ரவறு 

கசயற்திடட் கூறுகடள பயன்படுத்தப்படலாை். ககரவலபிட்டி டகத்கதாழில் வடலயத்திற்குள் 

அடைந்துள்ள இந்த வீதிகளின் விவரங்கள் அட்டவடை 87 இல் சுருக்கைாக தரப்பட்டுள்ளது.. 

அட்டவடை 83: கசயற்திட்ட பிரரதசத்டத அணுகுை் பாடதகள் 

 வீதியின் கபயர ் தூரை் (m) அகலை் (m) அவதானிக்கபட்ட 
நிலடை  

கசயற்திடட்  காைியின் உள்ரள 150 4 கிறவல் வீதி 

தற்ரபாதுள்ள மின் 
நிடலயத்தின் 
ககால்டலப்புறத்தில் 

150 14 காரப்ட் வீதி 

தற்ரபாதுள்ள களஞ்சிய வீதி 

ஒப்பந்த தாரரால் பாவிக்க 
படுகின்றது   

150 14 காரப்ட் வீதி 

காைியின் உள்ரள  இல 2 75 4 ககாங்கிறீட் வீதி 

கலகைடுவ 1st ரலன் 150 2 ககாங்கிறீட் வீதி 

கலகைடுவ 2nd  ரலன் 150 2 ககாங்கிறீட் வீதி 

9th ரலன் 1000 4 ககாங்கிறீட் வீதி 

ககரவலபிட்டி  வீதி 100 25 காரப்ட் வீதி 

CPC வீதி 150 30 காரப்ட் வீதி 

கமில்ட்டன்  கால்வாய்  வீதி 300 20 தார ்வீதி 

ரதவாலயவீதி 300 18 தார ்வீதி 

 

3.3.5.3   திை்ைக்கழிவு முகாடைத்துவை் 

அை்டட சமூகத்தினர ் தங்கள் வீடுகளில் ரசகரிக்கப்பட்ட திை்ைக்கழிவுகடள அப்புறப்படுத்த எந்த 

வசதியுை் இல்டல. குழு கலந்துடரயாடல்களில் ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட சமூகத் தடலவரக்ள், 

வத்தடள பிரரதச சபா வீடுகளில் தங்களது திை்ைக்கழிவுகடள கவளிரயற்றுவதற்கான வசதிகடள 

வழங்கவில்டல என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர.் சில வீட்டுக்காரரக்ள் தாங்கள் திை்ைக்கழிவுகடள 

வளாகத்திற்குள் எரிப்பதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளனர,் ஆனால் கபருை்பான்டையானவரக்ள் தங்கள் 

திை்ைக்கழிவுகடள எரிக்க ரபாதுைான காைிப்பரப்பு இல்டல. எனரவ, அவரக்ள் அை்டட கவற்று 

காைிங்களுக்கு ககாட்டுவது ைற்றுை் அருகிலுள்ள கபாதுவான வடிகால் கால்வாய்களில் ககாட்டுவது 

ரபான்ற முடறசாரா முடறகடளப் பயன்படுதத்ுகின்றதுர.் இந்த சிக்கல் அவரக்ளின் சமூகங்களில் 

உள்ள முக்கியைான சிக்கல்களில் ஒன்றாக முன்னிடலப்படுத்தப்பட்டது.  

3.3.5.4   சமூக சுகாதார வசதி 

இப்பகுதியில் கிடடக்குை் மூன்று டையங்கள் கசயற்திட்ட காைிங்களுக்கு அருகிலுள்ள சமூகத்திற்கு 
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சுகாதார வசதிகடள வழங்குகின்றது. இந்த சுகாதார வசதி டையங்களின் விவரங்கள் கீரழ சுருக்கைாக 

தரப்பட்டுள்ளது.: 

டையத்தின் கபயர ் கசயற்திடட் 

காைித்திலிருந்து 

தூரை் 

 

உள்ள வசதிகள் 

 

ககரவலபிட்டி சமுதாய 

ைருத்துவைடன 

1.5km ஒரு ைருத்துவ அதிகாரி, 2 

ைருத்துவசச்ிகள் 

வத்தடள MOH அலுவலகை் 3 – 3.5km ைருத்துவ அதிகாரிகள், 3 கசவிலியரக்ள், 

3ரசவகர,் 16 பிகைசஐ்க்கள் 

வத்தடள ைாவட்ட 

ைருத்துவைடன 

3 – 4km ஓரளவுரைை்படுத்தப்ப்ட  வசதிகள் 
காப்படுகின்றது 

 

3.3.6   கதால்கபாருள், கலாசச்ார, வரலாற்று ைற்றுை் ைத டையங்கள் 

கசயற்திட்டத்தின் கவவ்ரவறு கூறுகடள கசயல்படுத்த முன்கைாழியப்படட் காைிக்குள் அல்லது 

அருகிரலரய எந்த கதால்கபாருள், கலாசச்ார ைற்றுை் வரலாற்று இடங்களுை் இல்டல. ஆயினுை்கூட, 

புதிய ஆடலக்கு முன்கைாழியப்பட்ட காைித ்கதாகுதியிலிருந்து 1 கி.மீ தூரத்திற்குள் நான்கு ைத 

இடங்கள் அடைந்துள்ளன. 

 இந்த ைத இடங்கள் பற்றிய தகவல்கள் கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 

 

ைத டையங்கள் தூரை் கி.மீ 

. அவாரரகாட்டுவ பை்டடய 

விைாடர 

400m 

பலகல டபபிள் ரதவாலயை் 500m 

பலகல இந்து ரகாவில் 500m 

டிரகாவிட கத்ரதாலிக்க 

ரதவாலயை் 

1km 

அட்டவடை 31 : கசயற்திட்ட இடத்டதச ்சுற்றியுள்ள ைத இடங்கள் பற்றிய தகவல்கள்  

கசயற்திட்டத ்கசயற்திடட்தளத்தின் எல்டலயிலிருந்து 500 மீ - 750 மீ கதாடலவில் 11 கதாழிற்சாடல 

உள்ளன. இந்த காைி பயன்பாட்டு முடற முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்திற்கு சாதகைான சூழலாக 

கருதப்படலாை்,. 

கசயற்திட்டத்திற்கான முன்கைாழியப்படட் காைி கதாகுதிகள் அருரக காைப்படுை் கதாழிற் சாடல 
குறியீடு விபரை் குறியீடு விபரை் 

1 CPC 7 பிரமிட் லங்கா 

2 இலகுவான வாயு 8 தார ்தயாரிப்பு நிறுவனை் 

3 ரைைாஸ் 

 

9 கழிவில் இருந்து மின்சக்தி 

உற்பத்தி 

4 ஜான் கீல்ஸ் 10 டைரா எை்கைய் 
ஆடல 

5 கபருை்கதரு கசயற்திடட் 
தளை் 

11 DHL 

6 ஆசியா சிகாகா   
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4  சுற்றோடல் தோக்கம் 

4.1 எதிரப்ாரத்்த தாக்கங்களின் முக்கியத்துவத்தின் லிரயாரபால்ட் தாய ைதிப்பீடு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுை் தாக்கத்தின் லிரயாரபால்ட் தாய ைதிப்பீடு பின்டைப்புகளின் 
கதாகுதியில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.: 
 

4.2 கட்டுமோன தோக்கம் 

4.2.1 தள கட்டுமோனம் 

4.2.1.1 இப்பகுதியின் நீர்நினல பண்புகள் மீதோன தோக்கங்கள் 

ஒட்டுகைாத்த நீரப்்பிடிப்பு பகுதிடயப் கபாறுத்தவடர அபிவிருத்திப் பகுதியில் மிகக் குடறவாக 
ைடழப்கபாழிவு, ஆவியாதல் ரபான்ற பகுதிகளின் நீரந்ிடல பை்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க 
ைாற்றங்கள் எதுவுை் இருக்காது. அபிவிருத்திப் பகுதி ஏற்கனரவ தாவர வளாகத்திற்குள் கதாந்தரவு 

படுத்தப்பட்ட பகுதியாகுை், அங்கு ஒரு சில வீட்டுத ் ரதாட்டங்கள் வளரந்்த ைரங்கள் ைட்டுரை 
உள்ளன. உத்ரதசிக்கப்பட்ட  அபிவிருத்திக்காக தற்ரபாதுள்ள ைடழநீர ் குளை் மூடப்பட 

ரவை்டியிருப்பதால் தளத்தின் வடிகால் ைற்றுை் ரசமிப்பில் ஒரு சிறிய தாக்கை் இருக்குை். இந்த 

தாக்கத்டத குடறக்க முடியுை். உத்ரதசிக்கப்பட்ட  தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககடளப் 

பாரக்்கவுை் 

4.2.1.2 தற்ரபாதுள்ள உள்கட்டடைப்பு வசதிகளில் தாக்ககள் 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் உற்பத்தி நிடலய காைி மீட்கப்பட்ட நிலை் என்பதுடன்  ஒப்பீட்டளவில் 
சைதடரயானது. எனரவ, நிலை் தயாரிப்பது மிகக் குடறவு ஆகுை். இருப்பினுை், ரைல் ைைல் 

(அதிகபட்சை் 6 அங்குலங்கள்) கடல் ைைல் ைற்றுை் ரசற்று  ைைலாகுை்  ைற்றுை் கபாருத்தைாக 



 

Page | 185  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
நிரப்புவது அவசியை். அகழ்வு கசய்யப்டடட  ைைல் அந்த இடத்திலிருந்து எடுத்துச ்கசல்லப்பட்டு, 

நிலை் தயாரிப்பதற்குத் ரதடவயான ைைல் ககாை்டுவரப்படுை். இந்த கசயல்முடறக்கு கனரக 

அகழ்வு இயந்திரை் ைற்றுை் டை்ப் டிரக்குகள் ரபான்ற நகருை் வாகனங்கள் அந்த இடத்தில் 
நிறுத்தப்பட ரவை்டுை். ரைலுை், ரதடவயானளவு  அழுத்த படுவதற்கு, உருக்கு உருடளகள் ைற்றுை் 

கசை்ைறி கால் உருடளகள் ரபான்ற கனரக சுருக்க இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுவாபல் 
சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு தாக்கத்டத ஏற்படுத்துை். ஆழைான அகழ்வு ைற்றுை் டபலிங் பைிகள் 

சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுக்கு வழிப்பதுடன் கட்டுைான நடவடிக்டககள் காரைைாக சத்தை் ைற்றுை் 
அதிரவ்ு விவரங்கள் துடைப்பிரிவில் பகுப்பாய்வு கசய்யப்படுகின்றது. 

4.2.1.3  தற்ரபாதுள்ள மின் உற்பத்தி நிடலயங்கள் ைற்றுை் இருக்குை் எரிகபாருள் குழாய்களில் 
தாக்ககள் 

கட்டுைான நடவடிக்டககளின் ரபாது, சில கட்டடைப்புகள் ைற்றுை் ைைல் ரவடலகளுக்கு துடள 
அடித்தளை் கசயல்படுவதால் தூை்டப்பட்ட தடர அதிரவ்ு தவிர, தற்ரபாதுள்ள மின் உற்பத்தி 
நிடலயங்களில் கபரிய சுற்றாடல் தாக்க எதுவுை் இல்டல. 

தற்ரபாதுள்ள மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்கு எரிகபாருள் முத்துராஜகவல இலங்டக கபட்ரராலியை் 
கூட்டுத்தாபனத்தின்  (CPC) களளுஞ்சியத்தில் இருந்து வழங்கப்படுகின்றது . தற்ரபாதுள்ள 

எரிகபாருள் குழாய் இடைப்பு ரபாதுைான ஆழத்துடன் ரபாதுைான பாதுகாப்ரபாடு 
புடதக்கப்பட்டுள்ளது. இதுரபான்ற 14 ஆை்டு காலப்பகுதியில் கனரக கபாருட்கள் வாகனங்கள் 

அடிக்கடி இயங்குவதால் குழாய் தாக்க எதுவுை் ஏற்படவில்டல.  

 

4.2.1.4   வடிகால் வடலயடைப்பில் ஏற்படுை் தாக்ககள் ைற்றுை் வடிகால் டகயாளுை் திறன் 

 
உரு 81: தற்ரபாடதய காைி பயன்பாட்டு நிடல ைற்றுை் எதிரக்ால காைி பயன்பாட்டு 

நிபந்தடனயின் நீர ்நிடல  
தற்ரபாது, இந்த பகுதிக்கு காைி பயன்பாட்டு முடறகள் உருவாக்கப்படவில்டல, எனரவ 15% காைி 
பயன்பாட்டின் அதிகரிப்பு ைாதிரி ஓட்டத்தில் கருதப்படுகிறது. அளவீடு கசய்யப்பட்ட வடளவு எை் 

ைதிப்பு 70 என்பதால், எதிரப்ாரக்்கப்படுை் எதிரக்ால வடளவு எை் 80.5 ைற்றுை் 50% ஊடுருவக்கூடிய 
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பகுதியாக கருதப்படுகிறது. காைி பயன்பாட்டு ைாற்றத்தால் கவள்ள ைட்டத்தின் அதிகரிப்பு 0.02 மீ 

வரை்பில் உள்ளது என்படத ைாதிரி முடிவுகள் காட்டுகின்றது (உரு 78). காைி பயன்பாட்டு 

ைாற்றத்தின் காரைைாக இது மிகக் குடறவான விடளடவக் காட்டினாலுை், தக்கடவப்பு இழப்புக்கு 
வழிவகுக்குை் முன்ரனற்றங்களுக்கான காைி நிரப்புதல் பைிகள் கபருை் தாக்கத்டத ஏற்படுத்துை், 

ஏகனனில் எதிரக்ாலத்தில் எதிரப்ாரக்்கப்படுை் ைாதிரி நிரப்புவது குறித்து எந்தவிதைான கைிப்புை் 
இல்லாத  சூழ்நிடலயில் ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

4.2.1.5    HEC RAS 2D மோதிரியில் எதிர்கோல சூழ்நினலயில்  பிரதிநிதித்துவம் 

நீரப்்பிடிப்பு எதிரக்ால காைி பயன்பாட்டு ைாற்றங்கடள பிரதிபலிக்குை் வடகயில் ரைல்நீரராடட 
நீரப்்பிடிப்புகளின் SCS  வடளவு எை்டை 15% உயரத்்துவதன் மூலை் எதிரக்ால சூழ்நிடல 
ைாதிரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

எதிர்கோல சூழ்நினலயில்  முடிவுகள் 

எதிரக்ால சூழ்நிடலக்கான கவள்ள ராஸ்டரின் முடிவு உரு 79 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

உரு 82: எதிரக்ால சூழ்நிடல க்கான கவள்ள பரவல் பகுதி 

அடிப்படட ைற்றுை் எதிரக்ால சூழ்நிடல களுக்கான தளத்தின் சராசரி தடர ைட்டத்திற்கு எதிராக 
100 ஆை்டு காலத்திற்கு உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடல தளத்தில் அதிகபட்ச கவள்ள நிடல 
கவளியிடப்படட் இலக்கியங்களிலிருந்து கபறப்பட்டது.9.  

 
9 Tidal Variation at Colombo Harbor In The Indian And British Tide அட்ட கைs, "Study on Strom நீர் Drainage Plan for 

Colombo Metropolitan Region", JICA, 2003 
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உரு 83: கவள்ள நிடல ரவறுபாடு 

தற்ரபாடதய ைற்றுை் எதிரக்ால சூழ்நிடல களுக்கு இடடயிலான கவள்ள நிடல ரவறுபாடு 0.01 
முதல் 0.02 மீ (அதாவது 10 மிமீ முதல் 20 மிமீ வடர) இருப்பதாக முடிவுகள் காட்டுகின்றது, 100 

ஆை்டு ரைற்பரப்பு வடிந்து வருை் அதிகரித்த இடத்தில் எதிரக்ால சூழ்நிடலயில் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  
வளாகங்கள் கவள்ளத்தில் மூழ்காது.  உரு 80 இன் படி கவள்ள ரவறுபாடு மிகக் குடறவு. எனரவ 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்ட  வளாகத்தின் சுற்றுப்புறங்களின் ஒட்டுகைாத்த வடிகால் 
முடறடயரயா அல்லது சுற்றியுள்ள கால்வாய்களின் வடிகால் திறடனரயா ைாற்றாது என்று முடிவு 
கசய்யலாை். இருப்பினுை், உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடலயின் பல்ரவறு கூறுகடள நிரை்ாைிப்பதால், 

தளத்தின் உள் வடிகால் முடற ைாற்றப்படுை், ரைலுை் இந்த தாக்கத்டதத ் தைிக்க முடியுை். 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்டதச ் சுற்றியுள்ள மூரலாபாய 
இடங்களில் கவள்ள நிடல உரு 81 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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உரு 84 : மூரலாபாய இடங்களில் தற்ரபாடதய ைற்றுை் எதிரக்ால சூழ்நிடல களுக்கான கவள்ள 
அளவு 

4.2.1.6 அருகிலுள்ள பகுதிகளின் மண் அரிப்பு மற்றும் நீர் வழிகள் மற்றும் உப்பு 

மின்சாரை்நிடலய வளாகத்டத நிரை்ாைிக்குை் ரபாது தளத்தின் பல்ரவறு இடங்கள் அகழப்பட 
ரவை்டுை். ைடழயின் ரபாது தற்காலிக ைை் ரைடுகளின் புற கால்வாய்க்கு கழுவி கசல்ல 

குடறந்த வாய்ப்பு உள்ளது, ஏகனனில் அந்த இடை் மிகவுை் சைதடரயானது. இருப்பினுை், அத்தடகய 

தாக்கை் ஏரதனுை் இருந்தால் அடதத ்தைிக்க முடியுை்.  

4.2.1.7 கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் மோற்றங்கள் 

கட்டுைானத்தின் ரபாது ரைற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீருக்கு ரநரடி அசச்ுறுத்தல் இல்டல. 

இருப்பினுை், கசயல்பாட்டு கட்டத்துடன் ஒப்பிடுை்ரபாது கட்டுைானத்தின் ரபாது நீரராட்டை் 
(ைடழயின் ரபாது) அதிக ைாசுபடுை். இரசாயை ைற்றுை் எை்கைய் கசிவுகள், அகழ்வு பைிகள் 

காரைைாக தளரவ்ான ைை், கனரக வாகனங்களின் நடைாட்டை் ரபான்றவற்றின் மூலை் உள்ளது. 

தளங்கள். கபாதுவான அணுகுமுடற கட்டுைானத்தில் சிறந்த முகாடைத்துவை் நடடமுடறகடள 

(BMPs) கசயல்படுத்துவரதாடு, ஓடுதலில் ைாசுபடுத்துை் அளடவக் கட்டுப்படுத்துவரதாடு, 

தக்கடவத்தல் ைற்றுை் பரிகரிப்புக்காக வை்டல் குளங்களுக்கு ைாறுதல். தளத்தில் நீரராட்டை் 

இப்ரபாது ஒரு தக்கடவப்பு / வை்டல் குளை் வழியாக கசல்கிறது. புதிய மின் உற்பத்தி 

நிடலயத்தின் கட்டுைானத்திலுை் இரத நடடமுடற கதாடருை். தற்கசயலான சூழ்நிடலகளுக்கு 

தீரவ்ு காை சுற்றாடல் முகாடைத்துவ திட்டத்தில் பல நடவடிக்டககள் முன்கைாழியப்பட்டுள்ளது. 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத்தின் கட்டுைான நடவடிக்டககளில் ரைற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி 
நீரின் தரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

4.2.1.8 கோணி பயன்போட்டு முனற மோறும் கோரணமோக வோழ்விடங்களில் ஏற்படும் 
தோக்ககள் 

கசயற்திடட் இடப்பரப்பு அடர இயற்டக ைற்றுை் அடர நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கடள 
உள்ளடக்கியதால், அது கட்டடைக்கப்பட்ட சூழலுக்கு ைாற்றப்படுை், சூழலியல் மீதான தாக்கை் 
முற்றிலுை் எதிரை்டறயாக இருக்குை். எவ்வாறாயினுை், இந்த தளை் ைனித நடவடிக்டககளால் 
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உருவாக்கப்பட்டது ைற்றுை் ஒப்பீட்டளவில் சிறியதாகவுை் ைற்றுை் ஒரு பிரத்ரயக கதாழில்துடற 
ைை்டலத்தில் அடைந்திருப்பதாலுை், தளத்தில் எதிரை்டறயான தாக்கங்கடள குறிப்பிடத்தக்கதாக 
கருத முடியாது. அடைவிடை், முன்கைாழியப்பட்ட தள தயாரிப்பு ைற்றுை் நிரப்புதல், குறிப்பாக 
நிரவ்கிக்கப்படாவிட்டால், சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பில் கைிசைான மிதைான தாக்கங்கடள 
ஏற்படுத்துை், அடவ 1 கிமீ தூரத்திற்கு கூட உைரப்படலாை். இந்த பாதிப்புகளில் சில கீரழ 
விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. 

சதுப்பு நிலத்தின் இழப்பு 

கட்டிடத்டத எளிதாக்குை் கபாருட்டு நிரப்புதல் கசயல்பாடுகள் தவிரக்்க முடியாைல் தாவரங்கள் 
ைற்றுை் விலங்கினங்கள் ஆகிய இரு இனங்களின் வாழ்விடங்கடள இழக்க ரநரிடுை். 
எவ்வாறாயினுை், கைக்ககடுப்பின் மூலை் கதரியவந்தபடி, இந்த தளத்தில் தாவரங்கள் ைற்றுை் 
விலங்குகள் உள்ளன, அடவ கடந்த நிரப்புதல் ைற்றுை் ைை் அகற்றடலத் கதாடரந்்து குடிரயறின. 
நிலப்பரப்பில் உள்ள இனங்கள் சுற்றியுள்ள நிலப்பரப்பிலுை் காைப்படுகின்றன, எனரவ அடவ 
உள்நாட்டில் அழிந்து ரபாகாது. ஆயினுை்கூட, நிலத்தில் சில ைலர ் ைற்றுை் விலங்கினங்கள் 
வசிப்பதால், தாவரங்கடள அகற்றுவது ைற்றுை் நிரப்புதல் இடப்கபயரச்ச்ிக்கு வழிவகுக்குை் 
என்படத ஒருவர ் கவனிக்க ரவை்டுை். இங்கு பதிவு கசய்யப்பட்டுள்ள முக்கியைான 
உயிரினங்களில் மீன்பிடி பூடன ைற்றுை் ஓட்டர ் ஆகியடவ தங்கள் வீட்டு வரை்பில் உள்ள 
வாழ்விடங்கடள இழந்து பாதிக்கப்படலாை். இந்த இனங்கள் சில இடடயூறுகடள 
கபாறுத்துக்ககாள்ளுை் ஆனால் உயிரவ்ாழ்வதற்கு தாவரங்கள் ைற்றுை் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்கள் 
ரதடவ. எனரவ, இந்த இனங்கள் மீதான பாதிப்புகடளக் குடறக்க அனுைதி தவிரக்்க முடியாத 
நடவடிக்டகயாக இருக்க ரவை்டுை், அவற்றில் சில தற்ரபாது துன்பப்படுை் வரை்பில் உள்ளன 
ைற்றுை் தீவு முழுவதுை் ைக்கள் கதாடக குடறந்து வருகிறது. முக்கியைாக தள தயாரிப்பின் ரபாது 
ஏற்படுை் பாதிப்புகள் குடறவாக இருக்குை் ஆனால் நிரந்தரைாக இருக்குை். 

விலங்கினங்களின் ைரைை் 

நிரப்புவதற்கு முன்பு சதுப்பு நிலை் ைற்றுை் வனப்பகுதிகடள அகற்றுவது சிறிய பாலூட்டிகள் 
ைற்றுை் கைரக்பட்ரடாஃபானாடவ இடைாற்றை் கசய்யுை், இது சரியான ரநரத்தில் ைற்ற 
கபாருத்தைான இடங்களுக்கு கசல்ல முடியாது. பறடவகள் ரபான்ற அதிக கைாடபல் இனங்கள், 

கதாந்தரவின் சிறிய குறிப்பில் தளத்திலிருந்து விலகிச ் கசல்ல முடியுை். பல உயிரினங்கள் 
இரவிலுை் (அல்லது விடியல் அல்லது அந்தி) சுறுசுறுப்பாக இருக்கலாை், ரைலுை் பகல் ரநரத்தில் 
அனுைதி கசயல்பாடுகள் குடறவாக இருக்குை், எனரவ இந்த நடவடிக்டககள் அவரக்ளுக்கு தீங்கு 
விடளவிக்குை். கதாந்தரவு கசய்யுை் இடத்திற்குள் சிக்கிக்ககாள்வது இந்த விலங்குகடள ைன 
அழுத்தத்திற்கு உள்ளாக்குை் ைற்றுை் அவற்றின் ைரைத்திற்குை் காரைைாக இருக்கலாை். சிலர ்
தப்பிக்குை் ரபாது கட்டுைான வாகனங்களால் ஓடலாை். தளத்தில் இருந்து ஆறு வடகயான மீன்கள் 
பதிவு கசய்யப்பட்டன ைற்றுை் நிரப்புதல் ரைற்ககாள்ளப்பட்டால் இழக்கப்படலாை். முக்கியைாக 
தளத்டத தயாரித்தல் ைற்றுை் நிரப்புதல் ஆகியவற்றின் ரபாது ஏற்படுை் பாதிப்புகள், குடறந்த 
முதல் மிதைான ைற்றுை் நிரந்தரைாக இருக்குை். 

நீரியல் ைாற்றங்கள் ைற்றுை் அதிகரித்த கவள்ளை் 

முன்கைாழியப்பட்ட தளத்டத நிரப்புவது அப்பகுதியின் நீரியலில் சில பாதகைான விடளவுகடள 
ஏற்படுத்துை். சதுப்பு நிலப்பகுதிடய ைாற்ற முடியாத ரைற்பரப்புடன் ைாற்றுவது, நீர ்கவளிரயற்றை் 
ைற்றுை் நீர ்ரதக்கை் இல்லாததால் ரைற்பரப்பு நீர ்ஓட்டத்டத அதிகரிக்குை். சதுப்பு நிலத்தின் ஒரு 
சிறிய பகுதிடய இழப்பது உள்ளூர ் பகுதியில் ஒழுங்குமுடற ரசடவகள் குடறவதற்கு 
வழிவகுக்காது. பரிசீலடனயில் உள்ள பகுதி ஒப்பீட்டளவில் சிறியது ைற்றுை் பரிந்துடரக்கப்பட்ட 
தைிப்பு நடவடிக்டககள் பின்பற்றப்பட்டால், பாதிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது. தளத்தின் 
சிறிய அளவு காரைைாக முத்துராஜகவல சதுப்பு நிலத்தில் எதிரை்டறயான தாக்கங்கள் 
எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. தை்டுகை் ஓயா, ஜா-எல ைற்றுை் களு ஓயாவின் நீரப்்பிடிப்புப் பகுதிகளில் 
அல்லது ரவறு எந்த கபரிய கால்வாய்களிலுை் நீரவ்ழிப் பாடதயில் ரநரடித ்தடடகள் இருக்காது. 
தைிப்பு நடவடிக்டககளின் கீழ் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, இந்த சுற்றாடல் ரசடவயின் சிறிய இழப்பு 
தளத்திற்குள் ஒரு ஈரநில இடைப்பு பராைரிப்புடன் ஈடுகசய்யப்படுவடத விட அதிகைாக 
இருக்குை். தாக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்குை் ஆனால் உள்ளூர ்அளவில் (உடனடி அருகில்) 
ைற்றுை் நிரந்தரைாக இருக்குை். 
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 ரசற்றுத்தன்டை/ைை் அரிப்பில் அதிகரிப்பு 

நிரப்புதல் ைற்றுை் கட்டுைானப் பைிகளின் ரபாது தை்ைீரில் கலக்கை் தற்காலிகைாக 
அதிகரிக்குை். அனுைதி கபற்ற பிறகு, ைடழக்காலத்தில் நிலை் சில அரிப்புக்கு ஆளாகுை். 
அத்தடகய தாக்கை் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது, ஏகனனில் ரைலுை் காைப்படுை் சதுப்பு 
நிலப்பகுதிகளில் நீர ் பாயுை், இது வை்டல் பிடிப்பு ஓரளவிற்கு நடக்க அனுைதிக்குை். தாக்கங்கள் 
தற்காலிகைானடவ ைற்றுை் சிறப்பு தைிப்பு நடவடிக்டககள் ரதடவயில்டல. சிறிய 
தாக்கங்கடளக் குடறக்க சில நடடமுடற நடவடிக்டககள் எடுக்கப்படலாை். 

 

 கழிவுநீர/்கழிவுகள் ைற்றுை் திடக்கழிவுகடள அகற்றுவது 

ஏரதனுை் கழிவுநீர/்கழிவுநீர ்அல்லது திடக்கழிவு கழிவுநீடர அகற்றுவது கடுடையான பாதகைான 
சுற்றாடல் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்குை். ஈரநில வாழ்விடங்கள் உள்ள பகுதிகளில் இது குறிப்பாக 
கவடல அளிக்கிறது. திடக்கழிவுகடள அகற்றுவதால் பல ஈரநிலங்கள் அடிக்கடி சீரழிந்து 
வருகின்றன. இது நிரந்தர சீரழிவுக்கு வழிவகுக்குை் ைற்றுை் சதுப்பு நிலங்கடள விடரவாக 
நிரப்புதல் ைற்றுை் அவற்றின் ைாசுபாடு. திடக்கழிவுகள் நீர ் வழிகள் அடடப்பு ைற்றுை் வை்டல் 
அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்குை். அதிக ைடழ கபய்யுை் காலங்களில் இது அதிகரிக்கலாை். ரசதை் 
அதிகைாக இருக்குை் 

 கழிவுநீர/்கழிவுகள் ைற்றுை் திடக்கழிவுகடள அகற்றுவது 

ஏரதனுை் கழிவுநீர/்கழிவுநீர ்அல்லது திடக்கழிவு கழிவுநீடர அகற்றுவது கடுடையான பாதகைான 
சுற்றாடல் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்குை். ஈரநில வாழ்விடங்கள் உள்ள பகுதிகளில் இது குறிப்பாக 
கவடல அளிக்கிறது. திடக்கழிவுகடள அகற்றுவதால் பல ஈரநிலங்கள் அடிக்கடி சீரழிந்து 
வருகின்றன. இது நிரந்தர சீரழிவுக்கு வழிவகுக்குை் ைற்றுை் சதுப்பு நிலங்கடள விடரவாக 
நிரப்புதல் ைற்றுை் அவற்றின் ைாசுபாடு. திடக்கழிவுகள் நீர ் வழிகள் அடடப்பு ைற்றுை் வை்டல் 
அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்குை். அதிக ைடழ கபய்யுை் காலங்களில் இது அதிகரிக்கலாை். 
குடறக்கப்படாவிட்டால் ரசதை் அதிகைாகவுை் நீை்ட காலைாகவுை் இருக்குை். 

 

அகாசியா ைரங்கடள அகற்றுதல் 

நிலப்பரப்பு தளத்தின் உயர ் நிலப்பரப்பு அகாசியா ைரங்களின் அடரத்்தியான நிடலடயக் 
ககாை்டுள்ளது, அடவ கட்டுைானத்திற்காக அழிக்கப்பட ரவை்டுை். அகாசியா இயற்டகயான 
வாழ்விடங்களுக்கு ரவகைாக பரவுை் ஒரு கவளிநாட்டுயான கடள. வழக்கைாக, டகவிடப்பட்ட 
நிலங்களில் அகற்றப்பட்ட தாவரங்கடள ககாட்டுவரத நடடமுடறயாகுை், ரைலுை் 
ககரவலப்பிட்டியாடவப் கபாறுத்தவடர, 'அறியாத நபரக்ள்' தரிசு நிலங்களாகக் கருதப்படுை் பல 
சதுப்பு நிலங்கள் உள்ளன. இந்த இடங்களில் குப்டபகள் ககாட்டப்பட்டால், அது நீர ் ஓட்டத்டத 
தடுப்பது, அதிகரித்த வை்டல் ைற்றுை் நீரின் தரை் சிடதவு, ைற்றுை் மிக முக்கியைாக இந்த 
கவளிநாட்டுயான ஆடல ைற்ற பகுதிகளுக்கு பரவுதல் ரபான்ற பல சிக்கல்கடள ஏற்படுத்துை். 

ெமூத்திர சூழலியல் 

மிக அதிக வை்டல் காரைைாக உைரத்ிறன் வாய்ந்த சுற்றாடல் அடைப்புகள்  பாதிக்கப்படுை், 

இடவ ஏற்கனரவ பல ஆை்டுகளாக சீரழிந்துவிட்டன, முக்கியைாக களனி ஆற்றில் இருந்து 
வை்டல் ஏற்றுதல் ைற்றுை் ைைல் பிரித்கதடுத்தல். எனரவ, காைி பயன்பாட்டு முடறடய 

ைாற்றுவதால் தற்ரபாதுள்ள வாழ்விடங்களில் ரைலுை் தாக்ககள் எதுவுை் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல.  

 

4.2.1.9 மூலப்கபாருள் ைற்றுை் உபகரைங்களின் ரபாக்குவரத்து 
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கட்டுைானப் கபாருட்கள் லாரிகள் ைற்றுை் ைல்டி-ஆக்சல் டைட்ராலிக் டிகரய்லரக்ள் மூலை் 

தளத்திற்கு ககாை்டு கசல்லப்படுை். பிரிவு 2.3 இல் ரகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி கனரக 

உபகரைங்கள் பாரக்் + வீதி (விருப்பை் 1: ைட்டக்குலிய பாலை் அருரக தற்காலிக படகுதுடறக்குை், 

அங்கிருந்து கால்வாய் வீதி வழியாகவுை்; விருப்பை் 2: டிரகாவிடா மீன்வள துடறமு படகுதுடற 
ைற்றுை் கால்வாய் வீதி வழியாகவுை்) ககாை்டு கசல்லப்படுை். ( உரு 5 இல் கனரக இயந்திர 

ரபாக்குவரத்து வழிடயக் குறிக்கிறது) 

ைைாரபஜ் சந்திக்குை் கசயற்திட்ட இடத்திற்குை் இடடயிலான வீதியின் நிடல ரைாசைாக உள்ளது. 

பல பாலங்கள் ைற்றுை் கல்கவட்டுகள் உள்ளன, அடவ கூடுதல் வலுவூட்டல் / வலுப்படுத்துதல் 

அல்லது டப-பாஸின் கட்டுைானை் ரதடவப்படலாை். ககாடுக்கப்பட்ட சுடைகடளத் தாங்க இந்த 

பாலங்கள் / கல்கவட்டுகள் என்பனவற்றின் திறன் கவனைாக சரிபாரக்்கப்பட்டு, தளை் ைற்றுை் 

ஆடல ைற்றுை் உபகரைங்கடள முடறயாகவுை் பாதுகாப்பாகவுை் வழங்குவடத உறுதி 
கசய்வதற்கு ரதடவயான பாலங்கள் ைற்றுை் கல்கவட்டுகளின் வலுவூட்டல்கள் கசய்யப்படுை். வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகாரசடப (RDA), இலங்டக காைி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனை் (SLLDC), ைாகாை 

அதிகாரிகள், உள்ளூர ் அரசாங்கங்கள் ரபான்ற உரிய அதிகாரிகளின் உரிய ஒப்புதலுடனுை், 

காவல்திடைக்களை், இலங்டக மின்சார சடப ைற்றுை் அனுைதியுடனுை் ரைற்கை்ட பைிகள் 
ரைற்ககாள்ளப்பட உள்ளன. ரதடவப்படுை் ரபாது இலங்டக கதாடலத் கதாடரப்ு. 

உபகரைங்கள் ககாை்டு கசல்லுை்ரபாது, வீதியில் ரபாக்குவரத்து கநரிசல் ஏற்படுை். இது 

கபாதுைக்களுக்கு சிரைத்டத ஏற்படுத்துை். 

4.2.1.10 கட்டுைான நடவடிக்டககள் காரைைாக சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு சிக்கல் 

சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு மூலங்கள் 

பின்வருை் முதன்டை கட்டுைான நடவடிக்டககள் முக்கிய சதத் ைற்றுை் அதிரவ்ு மூலங்களாகக் 
கருதப்படுகின்றது (ரைரல உள்ள பிரிவு 2.3 ஐப் பாரக்்கவுை்) அடவ கட்டுைானத்தின் ரபாது 
கசயற்திடட்ப்பகுதியிலுை் அடதச ்சுற்றியுள்ள இயற்டக சூழலில் தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடுை் 

 
- கட்டுைானப் கபாருட்கள், இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரைங்களின் ரபாக்குவரத்து (கனரக 

வாகன இயக்கை்) - இறக்குதல் ைற்றுை் ஏற்றுதல் கசயல்பாடுகள் 

- நிலை் தயாரித்தல் ைற்றுை் ைைல் ரவடலகள் (உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத் தளை் 
காைிப்பரப்பில் ஒப்பீடட்ளவில் சைதடரயானதாக இருப்பதால், விரிவான காைி தயாரிப்பு 
ரதடவயில்டல. சுைார ்1 மீ. சில பகுதிகளில் ரதடவப்படுை்.) 

- திறந்த அகழ்வு 

- துடளயிடல் 

- அஸ்திவாரங்கள் 

- முன் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்களின் கட்டுைானை் 

-  கனரக உபகரைங்கள் ரபாக்குவரத்து பாடதடய உருவாக்குதல் 

- ஆடல ைற்றுை் இயந்திரங்கடள நிறுவுதல் 

- ககாதிகலன் ைற்றுை் புடகரபாக்கி அடைத்தல் 

- எரிகபாருள் கதாட்டிகடள அடைத்தல் 

- அடல குழாய் பதித்தல் 

-  உள் வீதிகளின் கட்டுைானை் 

-  ரவலியிடல் 

- ஆடல ஆரை்பித்தல் ைற்றுை் ரசாதடன 
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எதிரப்ாரக்்கப்படுை் சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு நிடலகள் 

கட்டுைான இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரைங்களின் சத்த நிடலகள் ைற்றுை் சத்த உைரத்ிறன் 
ஏற்பிகளில் சைைான சதத் அளவுகள், எதிரப்ாரக்்கப்படுை் சதவீத பயன்பாடு, மூலத்திலிருந்து தூரை், 

காற்று ைற்றுை் காைி அதிரவ்ு உறிஞ்சுதல் ைற்றுை் கட்டிடங்கள் அல்லது காைிப்பரப்பில் இருந்து 
ஏரதனுை் அதிரவ்ு உறிஞ்சல் ஆகியவற்டறப் கபாறுத்தது. கட்டுைானத்தின் ரபாது சத்தை் ைற்றுை் 

அதிரவ்ு ஆகியவற்றால் பாதிக்குை் காரைிகள் அட்டவடை 86 இல் படட்ியலிடப்பட்டுள்ளது. 

விடயை் கட்டுைான தளத்தின் இருப்பிடத்டத பாதிக்குை் 
காரைிகள்  

சத்தை் கட்டுைான தள அடைவிடை்   

தற்ரபாதுள்ள சுற்றுப்புற சத்தை் அளவுகள்  

கட்டுைான தள கசயல்பாடுகளின் காலை் கட்டுைான 
முடறகள்  

கட்டுைான பைிகள் ைைிரநரை்  

கட்டுைான தள ஆபரரட்டருக்கான அணுகுமுடற  

சத்தை் பை்புகள் (தாக்கை் ைற்றுை் குடறந்த 
அதிரக்வை் சத்த)  

அதிரவ்ு கட்டுைான தள அடைவிடை்   

தற்ரபாதுள்ள சுற்றுப்புற அதிரவ்ு நிடலகள்  

கட்டுைான தள கசயல்பாடுகளின் காலை் கட்டுைான 
முடறகள் கட்டுைான பைிகள் ைைிரநரை்  

ஆபரரட்டரக்ளின் பைி நடடமுடறகள்  

அதிரவ்ு பை்புகள் (கதாடரச்ச்ியான, இடடப்பட்ட 
அல்லது ைனக்கிளரச்ச்ி)  

கட்டிடங்கள் மீதான விடளவு 

அட்டவடை 89: கட்டுைானத்தின் ரபாது சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு ஏற்படத பாதிக்குை் காரைிகள்  

 

இந்த கட்டத்தில் சரியான கட்டுைான முடறகள் கதரியவில்டல என்றாலுை், ரடாஸரக்ள், அகழ்வுகள், 

இயந்திர / மின் கருவிகள், கனரக இயந்திரங்கள் ைற்றுை் பிற ைனிதவலு நடவடிக்டககள் 

கட்டுைான கட்டத்தில் அதிக சத்த அளடவ உருவாக்கக்கூடுை். இந்த மூலங்களின் சத்தத்தின் 

அளவு ஒவ்கவாரு மூலத்திலிருந்து 1 மீ தூரத்தில் 85 dB (A) க்குை் குடறவாக இருக்குை் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

வரத்்தைானி அறிவிப்பு எை் 924/12 ஆல் கவளியிடப்பட்ட 1996 ஆை் ஆை்டின் ரதசிய சுற்றாடல் 
(சத்தக் கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகள் எை் 1 இன் படி, கட்டுைான நடவடிக்டககளுக்காக, சத்தத்தின் 

ஆதாரை் அடைந்துள்ள காைியின் எல்டலகளில் அதிகபட்சைாக அனுைதிக்கக்கூடிய சத்தை் 
அளவுகள். ரை 21, 1996 ரததியிட்டது, அட்டவடை III (ஒழுங்குமுடற 4), பகல் ரநரத்தில் 75 dB(A) 

ைற்றுை் இரவு ரநரங்களில் 50 dB(A) 

அட்டவடை 50 இன்இடி, பகல் ரநரத்தில் அளவிடப்பட்ட ENL 75 dB (A) க்குை் குடறவாக இருந்தது. 

எனரவ, எல்டலயில் ைதிப்பிடப்பட்ட சத்தை் நிடல கட்டுைான நடவடிக்டககளுக்கு அந்தந்த 
அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவ விட அதிகைாக இருக்காது, இதனால் பகல்ரநர கட்டுைான 
நடவடிக்டககளில் குறிப்பிடத்தக்க சத்த தாக்கங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. இருப்பினுை், இரவு 

ரநரங்களில் அளவிடப்பட்ட ENL ஆனது  50 dB(A) விட அதிகைாக இருந்த்தனால் .இரவு ரநரங்களில் 

கட்டுைானப் பைிகள் உைரத்ிறன் ஏற்பிகளில் (ரநரடி குறுகிய கால எதிரை்டற தாக்கை்) 

எரிசச்டல ஏற்படுத்துை். 

அருகிலுள்ள கட்டட கட்டடைப்புகளில் கைிசைான அதிரவ்ு கதாடரப்ான தாக்கங்கள் 
எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல, ரைலுை் “இயந்திரங்கள், கட்டுைான நடவடிக்டககள் ைற்றுை் வாகன 
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இயக்கங்களின் ரபாக்குவரத்து ஆகியவற்றின் அதிரவ்ுக்கான இடடக்கால தரநிடலகள்”, CEA  
இனால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவ விட அதிகைாக இருக்காது. 

4.2.1.11 காற்றில் உமிழ்வதால் ஏற்படுை் தாக்ககள் (உதா: தூசி)  biota10.  

ைைலில் நகருை் இயந்திரங்கள், டை்ப் டிரக்குகள், லாரிகள், ககாள்கலன் ரகரியரக்ள், ரபான்ற கனரக 
வாகனங்களின் இயக்கை் தள துப்பரவாக்கல், கட்டுைானப் கபாருள் ஏற்றுதல் / இறக்குதல் ைற்றுை் 

களுசிய படுத்தல் என்பனவற்றில் குறிப்பிடதத்க்க தூசி / PM  காற்று நிடலடைகள் ஏற்படுை். 

ரைலுை், கட்டுைானத்தின் ரபாது, கட்டிட கட்டடைப்புகடள சரிகசய்தல் ைற்றுை் உள் வீதிகளின் 
அபிவிருத்தி; கவல்டிங், ஓவியை், காைிக்கீல் கசயலாக்கை் / நடடபாடத ரபான்ற நடவடிக்டககள் 

NMVOCs கடள உருவாக்குை் (மீத்ரதன் அல்லாத ஆவியாகுை் ரசதன கலடவ). திை்ைக்கழிவுகடள 

கவளிப்படடயாக எரித்தால், அது CO, NOX, SOX, NMVOC கள், தூசி / PM உள்ளிட்ட எரிகபாருள் 

காரப்ன், டடயாக்ஸின்கள், ஃபுரான்ஸ் ரபான்றவற்டற கவளிரயற்றுை். 

கட்டுைான நடவடிக்டககளின் ரபாது தூசி / பி.எை் கசறிவு அதிகரிப்பதன் காரைைாக இருக்குை் 

சுற்றுப்புற காற்றின் தரை் (AAQ) மீது தற்காலிக தாக்கங்கள் ஏற்படக்கூடுை், இது கதாழிலாளரக்ள் 

ைற்றுை் அயலில் உள்ள ைக்களுக்கு சுவாச, கை் ைற்றுை் ரதால் ரநாய்களுக்கு சுகாதார பாதிப்டப 
ஏற்படுத்துை்), உைரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்கு கதால்டல உள்ளூர ் குடிரயற்றை் (அதாவது அருகிலுள்ள 

ைக்கள்) ைற்றுை் ரநரடி / ைடறமுக சுற்றாடல் தாக்ககள். ரைலுை், பாலிதீன், பிளாஸ்டிக் ைற்றுை் பிற 

கசயற்டகப் கபாருட்கள் உள்ளிட்ட திை்ைக்கழிவுகடள கவளிப்படடயாக எரிப்பதால் நசச்ு காற்று 
உமிழ்வு ஏற்படக்கூடுை், இது கவளிப்படுை் ைனித ைற்றுை் பரயாட்டாவில் ரைாசைான 
தாக்கங்களுக்கு வழிவகுக்குை் 

எந்திரங்கள் ைற்றுை் பிற முக்கிய உபகரைங்களில் தூசி / பி.எை் டவப்பு கதாழில்நுட்ப 

ரதால்விகள் அல்லது ரசதங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடுை்.biota11.  

4.2.1.12 ரபாக்குவரத்து அதிகரித்ததால் ஏற்படுை் தாக்ககள்  

கபாதுவாக இந்த பகுதியில் கனரக வாகன இயக்கை் அதிகைாகுை். இருப்பினுை், கட்டுைான 

இடத்திற்கு  கூடுதல் கனரக வாகன இயக்கை் காரைைாக கட்டுைான கட்டத்தில் வீதி 
ரபாக்குவரத்து கநரிசல் அதிகரிக்குை், இதனால் வாகன உமிழ்வு ைற்றுை் வீதி ஆகியடவ 
அதற்ரகற்ப அதிகரிக்குை். ரைாட்டார ் எரிகபாருட்களின் தகனை் காரைைாக  காரப்ன் டட 

ஆக்டசடு ைற்றுை் நீர,் உள்ளாரந்்த உயர ் கவப்பநிடல ஆகியடவ பலவிதைான காற்று 
ைாசுகபாருட்கடள உற்பத்தி கசய்ய உதவுகின்றது. தற்ரபாதுள்ள வாகன உமிழ்வுகளுை் அதிகைாக 

இருப்பதால், வாகன உமிழ்வு காரைைாக காற்றின் தரத்தில் கைிசைான ைாற்றத்டத எதிரப்ாரக்்க 
முடியாது. எனரவ, வீதி ரபாக்குவரத்து அதிகரிப்பால் தூசி / PM காரைைாக தற்காலிக தாக்கங்கள் 

ஏற்படலாை் 

இலங்டக கபட்ரராலிய கூட்டுத்தாபனத்துக்கு கசாந்தைான எை்கைய் கதாட்டி வாகனங்களின் 
இயக்கங்கள் ைாமில்டன் கால்வாய் ைருங்கு வீதிக்குை் உத்ரதச மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்குை் 

 
10 Elevated dust மசறிவுs in ambient air will decline photosynthesis process due to deposition of dust on the foliage, while 

adversely affecting the fauna in numerous ways. 

 
11 Elevated dust மசறிவுs in ambient air will decline photosynthesis process due to deposition of dust on the foliage, while 

adversely affecting the fauna in numerous ways. 
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இடடயில் அடிக்கடி நிகழ்கின்றது. இந்த கனரக வாகன நகரவ்ுகளின் காரைைாக கட்டுைான 

கட்டத்தில் கட்டுைானப் கபாருட்கள் ைற்றுை் இயந்திரங்கடள தளத்திற்கு ககாை்டு கசல்லுை்ரபாது 
ரபாக்குவரத்து கநரிசல்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. இது இரு தரப்பினருக்குை் கசாந்தைான 

வாகனங்களின் நடைாட்டத்டத சீரக்ுடலக்குை். 

இந்த பகுதியில் ரபாக்குவரத்து சத்தை் ஏற்கனரவ நாள் முழுவதுை் மிக அதிகைாக உள்ளது. 

கட்டுைான கட்டத்தின் ரபாது, ரபாக்குவரத்து சத்தை் ஓரளவிற்கு அதிகரிக்குை். இருப்பினுை், இது 

பகல் ரநரத்தில் இருக்குை் சத்தத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க சத்த தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. இருப்பினுை், 

இரவு ரநரங்களில் கூடுதல் கனரக வாகன இயக்கை் / கசயல்பாடு குடியிருப்பு ைக்களுக்குை் 

உைரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்குை் குறிப்பிடத்தக்க சிரைத்டத (ரநரடி குறுகிய கால எதிரை்டற 

தாக்கத்டத) ஏற்படுத்துை். 

  

4.2.2 குழோய்கனள நிறுவுதல் 

மின் உற்பத்தி நிடலயை் உரளயுை்  (தளத்திற்குள்) ைற்றுை் கவளிரயயுை் பலவிதைான 

குழாய்கடளக் ககாை்டிருக்குை். பிரிவு 2.3.13 இல் ரகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளபடி, அவற்றின் அளவு, 

கபாருள் ைற்றுை் கட்டுைான முடறகள் கசயல்பாட்டிற்கு ஏற்ப ைாறுபடுை். முக்கியைாக 

சை்பந்தப்பட்ட குழாய் வடககளில் கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்றுை் குழாய், 

குளிரூட்டுை் நீர ்குழாய், நீராவி ைற்றுை் மின்ரதக்கி குழாய் பதித்தல், நீராக்கப்பட்ட நீர ்குழாய், தீ 
நீர ்குழாய், எரிகபாருள் குழாய், எை்கைய் கழிவு நீர ்ைற்றுை் ககாதிகலன் வீசுை் குழாய். தளத்தின் 

உள் குழாய் அடனத்து குழாய் ரரக்குகள் வழியாக அனுப்பப்படுை், அடவ குவியல்களில் 
கட்டப்பட்ட நிடலயான அடித்தள ரவடலகளில் ஆதரிக்கப்படுை். குவியல்கள் வலுவூட்டலுடன் முன்-

வாரப்்பு கான்கிரீட் வடகயாக இருக்குை். எனரவ, கட்டுைான தாக்க மிகசச்ிறியதாக இருக்குை். 

கடல் கடரயில் இருந்து சுைார ் 250 மீட்டர ் கதாடலவில் அடைந்துள்ள கடல் நீர ் பை்ப் நிடலய 
வடரயிலான கடல் நீர ் குழாய், கான்கிரீட் ககாை்ட ரலசான உருக்குடன் இருக்குை், கான்கிரீட ்
ரவடலகளுடன் நியாயைான தூரத்தில் ரபாதுைான அளவில் துடைபுரிகிறது, இதன் அடித்தளங்கள் 
முன்கூட்டிரய  வலுவூடட்ப்பட்ட கான்கிரீட் டுடன் கட்டப்படுை். இங்ரக அகழ்வு ஆழைற்றதுடன் 

சுற்றுசச்ூழலில் கபரிய தாக்க எதுவுை் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல.  

4.2.2.1   கடகலோர ஸ்திரத்தன்னம, கடகலோர கட்டனமப்புகள், மீன்பிடி துனறமுகங்கள், 

எண்சணய் கபோக்குவரத்து குழோய் இனணப்புகள் கபோன்றவற்றில் ஏற்படும் 
தோக்ககள். 

 கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிசக்சல்லுை் குழாய் கபாருத்தைான எடடகடளப் 
பயன்படுத்தி நீரில் மூழ்குை் வடகயில்  அடைக்கபடுவதனால்,  சை்பந்தப்பட்ட கடற்பரப்பில் 
அகழ்வு இருக்காது. கடரயில் இருந்து நீரில் மூழ்குை் அதிகபட்ச அளவு 240 மீ ஆக இருக்குை், இரு 
குழாய்களுக்குை் அகலை் 2 மீட்டருக்குை் குடறவாக இருக்குை். நீரில் மூழ்குை் கசயல்பாடு கடரலார 
ஸ்திரத்தன்டை, கடரலார கட்டடைப்புகள், மீன்பிடி துடறமுகங்கள், எை்கைய் ரபாக்குவரதத்ு 
குழாய் ரபான்றவற்றில் கபரிய சுற்றாடல் தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. எவ்வாறாயினுை், நீரில் 
மூழ்குை் கசயல்பாடு ஒரர ரநரத்தில் முடிவடடவடத ஒப்பந்தக்காரர ் உறுதி கசய்ய ரவை்டுை், 

ரைலுை் சரியான காலநிடல / அடல நிடலடைகளில் ரசறு பரவுவடதக் குடறக்க ரவை்டுை். 
 

4.2.2.2 மீன்பிடி னமதோனம் / போனதகளில் ஏற்படும் தோக்ககள் மற்றும் தற்கபோதுள்ள 
மீன்பிடி நடவடிக்னககளில் தனலயிடுதல் ஆகியனவ  

மீன்வளத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய தாக்ககள் கட்டுைானத்தின் ரபாது மீன்பிடி டைதானதத்ிற்கு 
தற்காலிகைாக அணுகடல இழப்பதாகுை். சில எஃப்ஆரப்ி படகுகள் கபருை்பாலுை் பாதிக்கப்பட்ட 
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பகுதி வழியாக கசல்கின்றது, ரைலுை் நீருக்கடியில் குழாய் பதிக்குை் ரபாது தற்காலிக 
இடடயூறுகள் ஏற்படுை். தாக்கக்குள்ளான அதிகபட்ச தூரை் கடரயிலிருந்து 400 மீட்டருக்குை் 

குடறவாக இருக்குை், ரைலுை் மீன்பிடிக் கப்பல்கள் ைாற்றுப்பாடத எடுக்க ரவை்டியிருக்குை். 

ரைலுை், கடரலாரப் பகுதியில் கடற்கடர சீன் நடவடிக்டக இல்டல, அங்கு கட்டுைானப் பைிகள் 
ரைற்ககாள்ளப்படுை். எனரவ, மீன்பிடி நடவடிக்டககளுக்கு ஏற்படுை் தாக்கை் உள்ளூர,் அற்பைான 

ைற்றுை் தற்காலிக இயல்புடடயதாக இருக்குை். 

 
4.2.2.3 ரசற்றுத் தன்டை ைாற்றங்கள் ைற்றுை் வை்டல் மீள் படிதல் ஆகியவற்றால் 

விலங்கினங்கள், தாவரங்கள் ைற்றுை் உைரத்ிறன் சூழல் அடைப்புகளில் ஏற்படுை் 
தாக்ககள்.  

 

நீருக்கடியில் குழாய்கடள அடைப்பதனால் கடற்பரப்பில் அகழி அகழ்வு ைற்றுை் கட்டுைான 
நடவடிக்டககடளத் தவிப்பதனால் சுற்றியுள்ள ரசற்றுதன்டைப்பு ைாற்றங்கள் ைற்றுை் வை்டல் மீள் 
படிதல் ைற்றுை் அசுத்தங்களின் கவளியீடு குடறவாகுை். ஆடகயால், நீருக்கடியில் குழாய்கடள 

அடைப்பதால் கடல் விலங்குகளின் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கரைா அல்லது உடலியல் / நடத்டத 

சாரந்்த பதில்கரளா எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. குழாய் பாடதகளில் இரை்டு குறுகிய ரகாடுகள் 

மூடப்பட்டிருக்குை், ஆனால் குழாய்களின் குறுகிய நீளை் (140 மீ வீழ்சச்ி ைற்றுை் 240 மீ உட்ககாள்ளல்) 

ககாடுக்கப்பட்டால், அகழிகள் அகழ்வுயுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது ஒட்டுகைாதத் தாக்க மிகக் குடறவாக 
இருக்குை். அறியப்படாத பலவீனைான சூழல் அடைப்புகள் எதுவுை் இல்டல ஆடகயால், 

நீருக்கடியில் குழாய்கடள அடைப்பதால் கடல் விலங்குகளின் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கரைா அல்லது 
உடலியல் / நடத்டத சாரந்்த பதில்கரளா எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல.  

 

குழாய் பாடதகள் மூடப்பட்டிருக்குை், ஆனால் குழாய்களின் குறுகிய நீளை் (140 மீ வியீடு ைற்றுை் 

240 மீ உட்ககாள்ளல்) ககாடுக்கப்பட்டால், அகழிகள் அகழ்வுயுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது ஒட்டுகைாத்த 

தாக்க மிகக் குடறவாக இருக்குை். குழாய் பகுதியில் அறியப்பட்ட உடடயக்கூடிய சூழல் 

அடைப்புகள் அல்லது பவளப்பாடறகள் எதுவுை் இல்டல, ரைலுை் அருகிலுள்ள பாடற (கலாபுகலா) 

ரைலுை் 600 மீ ரைற்கு ரநாக்கி உள்ளது. 

 
4.2.2.4 கட்டுமோன நடவடிக்னககள் கோரணமோக ெத்தம், அதிரவ்ு 

 குழாய் நிறுவலுக்கான கட்டுைான முடறகள் ஆழைற்ற அகழ்வு, நிடலயான அடித்தளங்கள் 
ைற்றுை் முன் வாரப்்பு கான்கிரீட்களுக்கு ைட்டுப்படுத்தப்படுை். இந்த நடவடிக்டககள் 

பயன்படுத்தப்படுை் உபகரைங்கடளப் கபாறுதத்ு ைாறுபட்ட அளவிலான சத்தை் ைற்றுை் தடர 
அதிரவ்ுக்கு வழிவகுக்குை். கட்டுைான நடவடிக்டககளின் சத்தை் சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகளுக்கு சில 

அகசௌகரியங்கடள ஏற்படுத்துை். நவீன உபகரைங்கடளப் பயன்படுதத்ுவதன் மூலமுை், 

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ரவடல ரநர நடடமுடறயின் மூலமுை் இடதக் குடறக்க முடியுை். 

 
4.2.2.5 கோல்வோய்கள் மற்றும் பிற நீர்நினலகளில் ஏற்படும் தோக்ககள்  

அஸ்திவாரங்களுக்கான ஆழைற்ற அகழ்வுயின் ரபாது, அகழப்படட் கபாருட்கள் தற்காலிகைாக 
குழாய் வழித்தடங்களில் குவிக்கப்பட ரவை்டுை். இது சில ரநரங்களில் ைடழயின் ரபாது 

உருவாக்கப்படுை் ரைற்பரப்பு வடிகால் பாடதகடள கால்வாய்கடள ரநாக்கித் தடுக்கக்கூடுை். 
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ரைலுை், இந்த குழாய் வழித்தடங்கள் ஏற்கனரவ உள்ள கால்வாய்கடள மூன்று குறுக்கு புள்ளிகளில் 
கடக்க ரவை்டுை் (வடரபடத்டதப் பாரக்்கவுை்). கால்வாய்களின் உயர ் நீர ் ைட்டத்தின் ரபாது 

குழாய் வழிகள் நீரில் மூழ்கக்கூடுை். 

 

 
4.2.2.6 ரைற்பரப்பு நீர ்தரத்தில் ஏற்படுை் தாக்ககள்  

ரைற்பரப்பு நீரராடட தவிர கட்டுைானத்தின் ரபாது ரைற்பரப்பு நீர ்தரத்திற்கு ரநரடி அசச்ுறுத்தல் 
இல்டல. மூன்று கால்வாய் கடக்குை் புள்ளிகளின் ரைற்பரப்பு ஓட்டை் ைற்றுை் நீரில் மூழ்குவது 

அகழ்வு கசய்யப்பட்ட ைைல் ைற்றுை் கட்டுைானப் கபாருட்கடள (திடப்கபாருட்கள் / ரசாயனங்கள்) 

நீரந்ிடலகளுக்கு கலக்கக்கூடுை், ஏற்கனரவ ைாசுபட்ட ரைற்பரப்பு நீர ் தரத்டத ரைலுை் 
ரைாசைாக்குகிறது. 

4.2.2.7 அருகிலுள்ள பிற உத்கதசிக்கப்பட்ட  அல்லது திட்டமிடப்பட்ட அரசு / தனியோர ்
தினணக்களம் அபிவிருத்தி நடவடிக்னககளின் தோக்கங்கள்  

அடனத்து டபப்டலன்களுை் வடரயறுக்கப்பட்ட உரிடை வழிகளில் (RoW) பிரத்ரயக பாடதகளில் 

இயங்குகின்றது. அடவ எந்தகவாரு நிறுவலிலிருந்துை் பாதுகாப்பான தூரத்தில் உள்ளன, ரைலுை் 

சத்தை், அதிரவ்ு, தூசி ைற்றுை் ரபாக்குவரத்து கநரிசல்கடளத் தவிர ரவறு எந்த குறிப்பிடத்தக்க 
தாக்கங்களுை் இல்டல, அடவ பகல் ரநரத்தில் அனுைதிக்கப்பட்ட ைட்டங்களுக்குள் உள்ளன. இரவு 

ரநர கட்டுைானை் / நிறுவல்கள் அருகிலுள்ள ைற்ற, உத்ரதசிக்கப்பட்ட  அல்லது திட்டமிடப்பட்ட 

அரசு / தனியார ் திடைக்களை் அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளின் குத்தடகதாரரக்ளுக்கு சில 

இடடயூறுகடள ஏற்படுத்தக்கூடுை். 

 
4.2.2.8 சபோருள் மற்றும் உபகரணங்களின் கபோக்குவரத்து கோரணமோக ஏற்படும் தோக்ககள்  

கூடுதல் கனரக வாகன இயக்கை் பகல் ரநரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க சத்த தாக்கத்டத 
ஏற்படுத்தாவிட்டாலுை், இரவு ரநரங்களில் உைரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்கு இது குறிப்பிடத்தக்க சிரைத்டத 
(ரநரடி குறுகிய கால எதிரை்டற தாக்கத்டத) ஏற்படுத்தக்கூடுை். 

 
4.2.2.9 சபோது போதுகோப்பு / போதுகோப்பு கோரணங்களோல் மக்கனள இடமோற்றம் செய்தல்  

கதாழிற்சாடல வடலயத்தில், பிரத்ரயக டபப்டலன் தாழ்வாரத்திற்குள் ைற்றுை் 
கடற்கடரயிலிருந்து கசயற்திட்ட ஆதரவாளருக்குச ் கசாந்தைான பை்ப் நிடலய  வடர 
குழாய்வழிகள் அடைக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்த பிரசச்ிடன எழவில்டல. ரைற்கை்ட பகுதிகள் 

எதுவுை் ைக்கள்கதாடக அல்லது ஆக்கிரமிப்பு இல்டல. எனரவ, மீள இடைாற்றல் ரதடவயில்டல. 

 

4.3  செயல்போட்டு தோக்கங்கள் 

4.3.1 கோற்றின் தரம்  
4.3.1.1 கோற்று மோசுபடுத்திகளின் உமிழ்வு வீதங்கள் மற்றும் அளவீட்டு ஓடட் விகிதங்கள் 

HRSG புடகரபாக்கி 

 உமிழ்வு விகிதங்கள் HRSG புடகரபாக்கி கவளிரயறுை் வாயு உமிழ்வு / காற்று ைாசுபடுத்திகள் 

சுடை ைற்றுை் மின் உற்பத்தி நிடலயை் இயங்குை் எரிகபாருள் வடகடயப் கபாறுத்ததுள்ளது. 

அட்டவடை 86: புடகரபாக்கி கவளிரயறுை் ரபாது கவளிரயறுை் வாயு / காற்று ைாசுபடுத்துை் 
உமிழ்வுகளின் பை்புகள் 

எரிகபாருள் வளியலகு சுடை அளவுரு கபறுைதி 
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வடக சுற்றுப்புற 

கவப்பநிடல 

இயற்டக 
எரிவாயு 

டநட்ரஜன் 
ஆக்டசடுகள் (NOX) 

40-100% 16 – 38 °C ≤ 25 ppmv 

கவளிரயற்ற ஓட்ட 
விகிதங்கள் 

100% 32 °C 582.507 kg/s 

80% 32 °C 493.706 kg/s 

60% 32 °C 410.964 kg/s 

கவளிரயற்ற ரவகை் 100% 32 °C 16.9 m/s 

80% 32 °C 14.2 m/s 

60% 32 °C 11.9 m/s 

கவளிரயற்ற 
கவப்பநிடல 

100% 32 °C 75.6 °C 

80% 32 °C 73.3 °C 

60% 32 °C 71.9 °C 

வடிகட்டிய 
எரிகபாருள் 

டநட்ரஜன் 
ஆக்டசடுகள் (NOX) 

40-100% 16 – 38 °C ≤ 25 ppmv 

துகள்கள் 40-100% 16 – 38 °C ≤ 30 mg/m3 @ STP 

கவளிரயற்ற ஓட்ட 
விகிதங்கள் 

100% 32 °C 612.534 kg/s 

80% 32 °C 523.251 kg/s 

60% 32 °C 442.332 kg/s 

கவளிரயற்ற ரவகை் 100% 32 °C 20.3 m/s 

80% 32 °C 17.2 m/s 

60% 32 °C 14.5 m/s 

கவளிரயற்ற 
கவப்பநிடல 

100% 32 °C 132.4 °C 

80% 32 °C 130.2 °C 

60% 32 °C 128.7 °C 

(ஆதாரை்: லக்தனவி லிமிகடட், உற்பத்தியாளரக்ளின் விவரக்குறிப்புகள்) 
 
 
 
 
 

அட்டவடை 87: கைக்கிடப்பட்ட ைாசுபடுத்துை் உமிழ்வு வீதங்கள் 

எரிகபாருள் வடக வளியலகு சுடை                         கபறுைதி @ 3% 

O2     மூல    உமிழ்வு                  

                          
தரநிடல **                       

இயற்டக எரிவாயு டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகள் (NOX) 100% 25 ppmv 200 

mg/Nm3 

   22.86 g/s  

   52.06 mg/Nm3  

வடிகட்டுை் எரிகபாருள் டநட்ரஜன் ஆக்டசடுகள் (NOX) 100% 74 ppmv 450 

mg/Nm3 

   71.16 g/s  

   156.881 mg/Nm3  

 துகள்கள் 100% 30 mg/m3 150 mg/Nm3 

   27.48 mg/Nm3  
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    12.94 g/s  

 சல்பர ்டட ஆக்டசடு 

 (SO2) 100% 0.0138% weight 850 mg/Nm3 for new power plants   

     

 

அதன்படி, HRSG புனககபோக்கியில் இருந்து மதிப்பிடப்பட்ட NOX மற்றும் PM உமிழ்வுகள் 2019 ஆம் 
ஆண்டின் எண் 1 இன் கதசிய சுற்றோடல் (அனெயோ ஆதோரங்கள் உமிழ்வு கட்டுப்போடு) 

விதிமுனறகளுக்கு இணங்குகின்றது. 

RLNG. ஆடலயில் இயங்குை் ரபாது SO2 ைற்றுை் PM உமிழ்வுகள் முக்கியைற்றடவ. டீசல் 

எரிகபாருளின் சல்பர ்உள்ளடக்கை் மிகக் குடறவு, எனரவ டீசல் எரிகபாருளில் ஆடல இயங்குை் 
ரபாது NOX ைற்றுை் PM உமிழ்வுகள் ைட்டுரை குறிப்பிடத்தக்கடவ. 

 

புடகரபாக்கியின் கவளிரயற்ற வாயு கலடவகள் கீரழ உள்ள அட்டவடை 10 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 88: HRSG புடகரபாக்கியின் கவளிரயற்ற வாயு கலடவ 

எரிகபாருள் 
வடக 

சுடை  கலடவ எடட % கனஅளவு % 

இயற்டக 
எரிவாயு 

100% காரப்ன் டட 
ஆக்டசடு (CO2) 

5.8952 3.7648 

டநட்ரஜன் (N2) 72.2005 72.5034 

நீர ்(H2O) 6.8676 10.7173 

ஆக்ஸிஜன் (O2) 13.8291 12.1642 

ஆரக்ான் (Ar) 1.2076 0.8504 

80% காரப்ன் டட 
ஆக்டசடு (CO2) 

5.7393 3.6667 

டநட்ரஜன் (N2) 72.2420 72.5736 

நீர ்(H2O) 6.7476 10.5342 

ஆக்ஸிஜன் (O2) 14.0628 12.3744 

ஆரக்ான் (Ar) 1.2083 0.8512 

60% காரப்ன் டட 
ஆக்டசடு (CO2) 

5.5123 3.5237 

டநட்ரஜன் (N2) 72.3023 72.6758 

நீர ்(H2O) 6.5730 10.2676 

ஆக்ஸிஜன் (O2) 14.4031 12.6806 

ஆரக்ான் (Ar) 1.2093 0.8524 

வடிகட்டுை் 
எரிகபாருள் 

100% காரப்ன் டட 
ஆக்டசடு (CO2) 

7.4218 4.8263 

சல்பர ் டட 
ஆக்டசடு (SO2) 

0.0138 0.0062 

டநட்ரஜன் (N2) 72.0587 73.6828 

நீர ்(H2O) 4.8078 7.6409 

ஆக்ஸிஜன் (O2) 14.4923 12.9795 

ஆரக்ான் (Ar) 1.2056 0.8645 

80% காரப்ன் டட 
ஆக்டசடு (CO2) 

7.1754 4.6656 

சல்பர ் டட 
ஆக்டசடு (SO2) 

0.0133 0.0060 

டநட்ரஜன் (N2) 72.1154 73.7327 

நீர ்(H2O) 4.7263 7.5106 

ஆக்ஸிஜன் (O2) 14.7630 13.2202 

ஆரக்ான் (Ar) 1.2065 0.8651 
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60% காரப்ன் டட 

ஆக்டசடு (CO2) 

6.8667 4.4642 

சல்பர ் டட 
ஆக்டசடு (SO2) 

0.0127 0.0057 

டநட்ரஜன் (N2) 72.1864 73.7953 

நீர ்(H2O) 4.6241 7.3473 

ஆக்ஸிஜன் (O2) 15.1022 13.5217 

ஆரக்ான் (Ar) 1.2077 0.8658 

(ஆதாரை்: லக்தனவி லிமிகடட், உற்பத்தியாளரக்ளின் விவரக்குறிப்புகள்) 

உபவளி புனககபோக்கி 

Characteristics of exhaust gas emissions at உபவளி புடகரபாக்கி exit also depends on the power plant load and fuel type on 
which the proposed Combined Cycle Power Plant operates with.  
 

அட்டவடை 89: கவப்ப வாயுஉபவளி புடகரபாக்கி  

 

எரிசபோருள் 
வனக 

வளியலகு சுனம சுற்றுப்புற 

சவப்பநினல 

சபறுமதி 

இயற்னக 
எரிவோயு 

டநட்ரஜன் 
ஆக்டசடுகள்  
(NOX) 

40-
100% 

16 – 38 °C ≤ 25 ppmv 

சூடான வாயு    

ஓட்ட 
விகிதை்  

100% 32 °C 582.8 kg/s 
80% 32 °C 506.2 kg/s 
60% 32 °C 433.8 kg/s 

சூடான வாயு    

ரவகை் 

100% 32 °C 38.0 m/s 
80% 32 °C 33.2 m/s 
60% 32 °C 28.5 m/s 

சூடான வாயு    

கவப்பநிடல 

100% 32 °C 606.6 °C 
80% 32 °C 610.6 °C 
60% 32 °C 614.6 °C 

வடிகட்டும் 
எரிசபோருள் 

டநட்ரஜன் 
ஆக்டசடுகள்  
(NOX) 

40-
100% 

16 – 38 °C ≤ 74 ppmv 

துகள்கள் 40-
100% 

16 – 38 °C ≤ 30 mg/m3 
@ STP 

சூடான வாயு    

ஓட்ட 
விகிதை்  

100% 32 °C 613.8 kg/s 
80% 32 °C 534.2 kg/s 
60% 32 °C 462.7 kg/s 

சூடான வாயு    

ரவகை் 

100% 32 °C 37.4 m/s 
80% 32 °C 32.6 m/s 
60% 32 °C 28.2 m/s 

சூடான வாயு    

கவப்பநிடல 

100% 32 °C 564.6 °C 
80% 32 °C 564.6 °C 
60% 32 °C 564.6 °C 

 

(ஆதாரை்: லக்தனவி லிமிகடட்,) 

 

அட்டவடை 90: Calculated pollutant emission rates – உபவளி புடகரபாக்கி 

எரிசபோருள் 
வனக 

வளியலகு சுனம  சபறுமதி  
@ 15% O2 

மூல உமிழ்வு 
தரநினல** 

இயற்னக 
எரிவோயு 

டநட்ரஜன் 
ஆக்டசடுகள்  
(NOX) 

100% 25 ppmv 200 mg/Nm3 

24.09 g/s 

51.594 mg/Nm3 

வடிகட்டும் 
எரிசபோருள் 

டநட்ரஜன் 
ஆக்டசடுகள்  
(NOX) 

100% 74 ppmv 450 mg/Nm3 

71.31 g/s 

147.76 mg/Nm3 

துகள்கள் 100% 30 mg/m3 150 mg/Nm3 

27.48 mg/Nm3 

13.26 g/s 

சல்பர ்டட 100% 0.00062% கனவளவு 850 mg/Nm3 for 
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ஆக்டசடு  (SO2) 83.34 g/s new power plants   

172.69 mg/Nm3 

 

உபவளி புடகரபாக்கி கவளிரயற்ற வாயு கலடவ கீரழ உள்ள அட்டவடை 09 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

அட்டவடை 91: உபவளி புடகரபாக்கி கவளிரயற்ற வாயு கலடவ 

சுனம  உள்ளடக்கம் இயற்னக 
எரிவோயு 

வடிகட்டும் 
எரிசபோருள் 

கனவளவு 
% 

கனவளவு % 

100% காரப்ன் 
டட 
ஆக்டசடு  
(CO2) 

3.8198 4.8311 

சல்பர ்டட 
ஆக்டசடு  
(SO2) 

- 0.0062 

டநட்ரஜன் 
(N2) 

72.4641 73.6813 

நீர ்(H2O) 10.8199 7.6449 

ஆக்ஸிஜன் 
(O2) 

12.0464 12.9721 

ஆரக்ான் (Ar) 0.8499 0.8644 

80% காரப்ன் 
டட 
ஆக்டசடு  
(CO2) 

3.7222 4.6866 

சல்பர ்டட 
ஆக்டசடு  
(SO2) 

- 0.0060 

டநட்ரஜன் 
(N2) 

72.5338 73.7262 

நீர ்(H2O) 10.6380 7.5277 

ஆக்ஸிஜன் 
(O2) 

12.2553 13.1886 

ஆரக்ான் (Ar) 0.8507 0.8650 

60% காரப்ன் 
டட 
ஆக்டசடு  
(CO2) 

3.5945 4.4939 

சல்பர ்டட 
ஆக்டசடு  
(SO2) 

- 0.0057 

டநட்ரஜன் 
(N2) 

72.6251 73.7860 

நீர ்(H2O) 10.3997 7.3714 

ஆக்ஸிஜன் 
(O2) 

12.5289 13.4773 

ஆரக்ான் (Ar) 0.8518 0.8657 

 

துனண சகோதிகலன் புனககபோக்கி 

அட்டவடை 92: துடை ககாதிகலன் கவளிரயறுை் வாயு கவளிரயற்றத்தின் பை்புகள் 

எரிசபோருள் 
வனக 

வளியலகு சுற்றுப்புற 

சவப்பநினல 

சபறுமதி 

வடிகட்டும் 
எரிசபோருள் 

டநட்ரஜன் 

டட 
ஆக்டசடு   
(NO2) 

32 °C 214 mg/Nm3 
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சல்பர ்டட 
ஆக்டசடு  
(SO2) 

355 mg/Nm3 

துகள்கள் 
(SPM) 

37 mg/Nm3 

சூடான வாயு    

ஓட்ட விகிதை்  

1.5 kg/s 

சூடான வாயு    

ரவகை் 

0.05 m/s 

சூடான வாயு    

கவப்பநிடல`` 

250 °C 

 

அட்டவடை 93: துடை ககாதிகலன் கவளிரயறுை் வாயு கவளிரயற்றத்தின் பை்புகள் 

எரிசபோருள் 
வனக 

வளியலகு சபறுமதி  
@ 3% O2* 

மூல உமிழ்வு 
தரநினல** 

வடிகட்டும் 
எரிசபோருள் 

டநட்ரஜன் டட 
ஆக்டசடு   (NO2) 

214 mg/Nm3 3 விதிமுடறகள் 11 
ைற்றுை் 12 இல் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி 
எரிகபாருள் தரை் 
ைற்றுை் புடகரபாக்கி 
உயரத்தால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுை் 

 

0.19 g/s 

சல்பர ்டட ஆக்டசடு  
(SO2) 

355 mg/Nm3 

0.31 g/s 

துகள்கள் 37 mg/Nm3 

0.03 g/s 

வளியலகு 

சூடோன வோயு 

ஓட்ட விகிதம்  
(kg/s) 

வோயு 
சவளிகயற்ற 

கவகம் (m/s) 

வோயு 
சவளிகயற்ற 

சவப்பநினல (˚C) 

னநட்ரஜன் 

ஆக்னெடு 

செறிவு (ppmv) 

சூடோன வோயு 

ஓட்ட விகிதம்  
(kg/s) 

வோயு 
சவளிகயற்ற 

கவகம் (m/s) 

வோயு 
சவளிகயற்ற 

சவப்பநினல (˚C) 

னநட்ரஜன் 

ஆக்னெடு 

செறிவு (ppmv) 

துகள்கள் செறிவு 
(mg/m3 STP) 

ெல்பர் னட 
ஆக்னெடு  

செறிவு (g/s) 
 புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை் (m) 6.5 

ஆக்ஸிஜன் வீதாசாரை் (vol %) 15 

உபவளி 
புனககபோக்கி 

(100% சுனம) 

LNG சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 582.8 

வாயு கவளிரயற்ற ரவகை் (m/s) 38 

வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 606.6 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (ppmv) < 25 
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வடிகட்டுை் 
எரிகபாருள் 

சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 613.8 

வாயு கவளிரயற்ற ரவகை் (m/s) 37.4 

வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 564.6 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (ppmv) < 74 

துகள்கள் கசறிவு (mg/m3 STP) < 30 

  சல்பர ்டட ஆக்டசடு  கசறிவு (g/s) 38.06 

 புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை் (m) 7.1 

ஆக்ஸிஜன் வீதாசாரை் (vol %) 15 

சகோதிகலன் வடிகட்டுை் 
எரிகபாருள் 

சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 1.5 

  வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 250 

  டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (mg/Nm3) 214 

  துகள்கள் கசறிவு (mg/Nm3) 37 

  சல்பர ்டட ஆக்டசடு  கசறிவு (mg/Nm3) 355 

 புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை் (m) 0.65 

ஆக்ஸிஜன் வீதாசாரை் (vol %) 3 

புடகரபாக்கி  Height (m) 20 

 

*ரதசிய ைற்றுை் சுற்றாடல் (நிடலயான ஆதாரங்கள் உமிழ்வு கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகளின் 2019 
ஆை் ஆை்டு எை் 1 இன் அட்டவடை VIII (கட்டுப்பாடு 8) படி திரவ ைற்றுை் வாயு 
எரிகபாருட்களுக்கான குறிப்பு ஆக்ஸிஜன் அளவு 3% ஆகுை். 

** SCHEDULE II, பகுதி I (விதிமுடற 2) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, இயற்டக எரிவாயுக்காக 50 
கைகாவாட் ைற்றுை் எரிவாயு டரட்பன்/ ஒருங்கிடைந்த டசக்கிள் டரட்பன் கதாழில்நுட்பத்துடன் 
100 கைகாவாட்டிற்கு ரைல் ைதிப்பிடப்பட்ட கவளியீட்டு திறன் ககாை்ட கவப்ப மின் 
நிடலயங்களுக்கான மூல உமிழ்வு தரநிடல ரதசிய சுற்றாடல் (நிடலயான ரசாரஸ்் எமிஷன் 
கை்ட்ரரால்) விதிமுடறகள், 2019 எை். 

(ITI) 

 

அதன்படி, உபவளி ஸ்டாக்கிலிருந்து ைதிப்பிடப்பட்ட SO2, NOX ைற்றுை் PM உமிழ்வுகள் 2019 ஆை் 
ஆை்டு எை் 1 ரதசிய சுற்றாடல் (நிடலயான ஆதாரங்கள் உமிழ்வு கட்டுப்பாடு) 
விதிமுடறகளுக்கு இைங்க ரவை்டுை். 

 
4.3.1.2 காற்று சிதறல்  ைாதிரி (ADM)  ‘AERMOD View’12  

ஆய்வு பகுதிக்குள் இருக்குை் ஆதாரங்கள் காரைைாக SO2, NOX ைற்றுை் PM கதாடரப்ான சுற்றுப்புற 
காற்றின் தரை் (AAQ) தாக்கங்களின் அளவு கைிப்பு ைற்றுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் உற்பத்தி 

நிடலய மூலத்டத கசயல்படுத்துவதன் காரைைாக ஒட்டுகைாத்த தாக்கை் சமீபத்திய USEPA 

ஒழுங்குமுடற 'AERMOD,  கனடாவின் ஏரிகள் சுற்றுசச்ூழலால் ரைை்படுத்தப்பட்ட பதிப்பு 9.8.0 

'கைன்கபாருள்  ஐப் பயன்படுத்தி கசய்யப்பட்டது. ‘AERMOD View’36 இன் முக்கிய அை்சங்கள் 

குறித்த ைாதிரி விளக்கத்டத www.weblakes.com இல் காைலாை். மூலங்களிலிருந்து (நிடலயான 

ஆதாரங்கள்) உமிழ்டவ ைட்டுரை கருத்தில் ககாை்டு காற்றின் தர  ைாதிரி ஆய்வு 
 

12 AERMOD View model is one of the most studied and validated models in the world. Studies have typically demonstrated 

good correlation with real-world values. AERMOD particularly handles complex terrain very well, closely matching the 
trends of field observations from validation studies. (More details can be found from the USEPA scram website 
https://www.epa.gov/scram) 

https://www.epa.gov/scram
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ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. ரதடவயான தரவு கிடடக்காததால் கவப்ப உமிழ்வு ஆதாரங்கள் ைற்றுை் 

வாகன உமிழ்வுகள் கருதப்படவில்டல. 

அட்டவனண 94 முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்திலிருந்து உமிழ்வு ஆதாரங்களின் பை்புகள் 

நினலயோன 
வளம் 

எரிசபோருள் 
வனக 

வளியலகு சபறுமதி 

HRSG 

புனககபோக்கி   

(100% சுனம) 

LNG சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 582.507 

வாயு கவளிரயற்ற ரவகை் (m/s) 16.9 

வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 75.6 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (ppmv) < 25 

வடிகட்டுை் 
எரிகபாருள் 

சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 612.534 

வாயு கவளிரயற்ற ரவகை் (m/s) 20.3 

வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 132.4 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (ppmv) < 74 

துகள்கள் கசறிவு (mg/m3 STP) < 30 

சல்பர ்டட ஆக்டசடு  கசறிவு (g/s) 84.53 

புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை் (m) 6.5 

ஆக்ஸிஜன் வீதாசாரை் (vol %) 15 

உபவளி 
புனககபோக்கி 

(100% சுனம) 

LNG சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 582.8 

வாயு கவளிரயற்ற ரவகை் (m/s) 38 

வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 606.6 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (ppmv) < 25 

வடிகட்டுை் 
எரிகபாருள் 

சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 613.8 

வாயு கவளிரயற்ற ரவகை் (m/s) 37.4 

வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 564.6 

டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (ppmv) < 74 

துகள்கள் கசறிவு (mg/m3 STP) < 30 

  சல்பர ்டட ஆக்டசடு  கசறிவு (g/s) 38.06 

 புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை் (m) 7.1 

ஆக்ஸிஜன் வீதாசாரை் (vol %) 15 

சகோதிகலன் வடிகட்டுை் 
எரிகபாருள் 

சூடான வாயு ஓட்ட விகிதை்  (kg/s) 1.5 

  வாயு கவளிரயற்ற கவப்பநிடல (˚C) 250 

  டநட்ரஜன் ஆக்டசடு கசறிவு (mg/Nm3) 214 

  துகள்கள் கசறிவு (mg/Nm3) 37 

  சல்பர ்டட ஆக்டசடு  கசறிவு (mg/Nm3) 355 

 புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை் (m) 0.65 

ஆக்ஸிஜன் வீதாசாரை் (vol %) 3 

புடகரபாக்கி  Height (m) 20 

 
மூன்று காற்றின் தர அளவுருக்களுக்கு இந்த ைாதிரி ரைற்ககாள்ளப்பட்டது; (TSP) SO2, NO2 ைற்றுை் 

துகள் (PM) களஞக்கு பின்வருை்  ைாதிரி விடயை் ஆய்வுகள் கசய்யப்பட்டது. .
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அட்டவடை 95: 25 கிமீ பரப்பளவுக்கு NO2 கற்டகக்காக வளி சிதறல்  ைாதிரி 

காட்சி 

 

இல 

 
 கற்டக ID 

விளக்கை் 

 

A 1 Ex 

கற்டகப் பகுதிக்குள் ைடட்ுரை பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு 
[SO2, NOx, PM] 

 

B 1 
Ex + HRSG(DF) 
+40m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - HRSG புடகரபாக்கி (40m) வடிகடட்ுை்  எரிகபாருளுடன் 
இயங்குகிறது [SO2, NOx, PM] 

 2 
Ex + HRSG(DF) 
+50m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - HRSG புடகரபாக்கி (50m) வடிகடட்ுை்  எரிகபாருளுடன் 
இயங்குகிறது [SO2, NOx, PM] 

 3 
Ex + HRSG(DF) 
+60m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - HRSG புடகரபாக்கி (60m) வடிகடட்ுை்  எரிகபாருளுடன் 
இயங்குகிறது [SO2, NOx, PM] 

C 1 
Ex + HRSG(NG) 
+40m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - HRSG புடகரபாக்கி (40m) LNG உடன் கசயல்படுகிறது [NOx] 

 2 
Ex + HRSG(NG) 
+50m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - HRSG புடகரபாக்கி (50m) LNG உடன் கசயல்படுகிறது [NOx] 

 3 
Ex + HRSG(NG) 
+60m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - HRSG புடகரபாக்கி (60m) LNG உடன் கசயல்படுகிறது [NOx] 

 

D 1 
Ex + BPS(DF) +AB 
+40m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - உபவளி  புடகரபாக்கி  மூலை் (40 மீ) வடிகடட்ுை்  
எரிகபாருள் & துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி [SO2, NOx, PM] 

 2 
Ex + BPS(DF) +AB 
+50m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - உபவளி  புடகரபாக்கி  மூலை் (50 மீ) வடிகடட்ுை்  
எரிகபாருள் & துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி [SO2, NOx, PM] 

 3 
Ex + BPS(DF) +AB 
+60m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - உபவளி  புடகரபாக்கி  மூலை் (60 மீ) வடிகடட்ுை்  
எரிகபாருள் & துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி [SO2, NOx, PM] 

E 1 
Ex + BPS(NG) +AB 
+40m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - உபவளி  புடகரபாக்கி  மூலை் (40 மீ) வடிகடட்ுை்  
எரிகபாருள் & துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி [SO2, NOx, PM] 

 2 
Ex + BPS(NG) +AB 
+50m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - உபவளி  புடகரபாக்கி  மூலை் (50 மீ) வடிகடட்ுை்  
எரிகபாருள் & துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி [SO2, NOx, PM] 

 3 
Ex + BPS(NG) +AB 
+60m 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டதத்ின் பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் ைற்றுை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 
காரைைாக AAQ இன் கைிப்பு - உபவளி  புடகரபாக்கி  மூலை் (60 மீ) வடிகடட்ுை்  
எரிகபாருள் & துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி [SO2, NOx, PM] 

 

SO2 ைற்றுை் NOx இன் முன்னறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற கசறிவுகள் சராசரியாக 1-ைைிரநரை், 8-

ைைிரநரை் ைற்றுை் 24-ைைிரநரங்களுக்கு இருந்தன, அரத ரநரத்தில் PM க்கு சராசரியாக 24 
ைைிரநரத்திற்கு கைித்த அதிகபட்ச உமிழ்வு கசறிவுகடள அவற்றின் கதாடரப்ுடடய AAQ 

தரத்துடன் ஒப்பிடுவதற்காக . (இலங்டகயில் AAQ தரநிடலகளுக்கு அட்டவடை 04 ஐ பாரக்்கவுை்) 
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அட்டவடை 96: ரதசிய சுற்றாடல் (சுற்றுப்புற காற்று தரை்) விதிமுடறகள், 1994, டிசை்பர ்1994 ஆை் 
ஆை்டு வரத்்தைானி எை் 850/4 இல் கவளியிடப்பட்டது 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைாசுபடுத்தி சராசரி காலை் 

அனுைதிக்கப்பட்ட உசச் 
அளவு 

அளவீட்டு முடற 

g/m3 ppm 

1. துகள்கள் - 
ஏரராடடனமிக் 
விட்டை் அளவு 10 
m க்குை் 
குடறவாக 
உள்ளது (PM10) 

 வருடாந்தை்l 50 - 

Hi- கனஅளவு ைாதிரி ைற்றுை் 
கிராவிகைட்ரிக் அல்லது பீட்டா 
அட்கடன்யூஷன் 24 hrs 100 - 

2. துகள் கபாருள் - 
ஏரராடடனமிக் 
விட்டை் அளவு 2.5m 

க்குை் குடறவாக 
உள்ளது  

 வருடாந்தை்l 25 - 
Hi- கனஅளவு ைாதிரி ைற்றுை் 
கிராவிகைட்ரிக் அல்லது பீட்டா 
அட்கடன்யூஷன் 24 hrs 50 - 

3. டநட்ரஜன் டட 
ஆக்டசடு (NO2) 

24 hrs 100 0.05 சால்ட்ஸ்ரைன் முடற அல்லது 
அதற்கு சைைான வாயு கட்டை் 
ககமிலுமிகனகசன்டஸப் 
பயன்படுத்தி வை்ைையைாக்கல் 

 

8 hrs 150 0.08 

1 hr 250 0.13 

4. சல்பர ்டட 
ஆக்டசடு (SO2) 

24 hrs 80 0.03 
பரரராசானிலீன் முடற அல்லது 
அதற்கு சைைான துடிப்பு ஒளிருை் 

8 hrs 120 0.05 

1 hr 200 0.08 

5. ஓரசான் (O3) 1 hr 200 0.10 

ககமிலுமிகனகசன்ஸ் முடற 
அல்லது அதற்கு சைைான புற 
ஊதா ஒளிசர்சரக்்டக 

6. காரப்ன் 
ரைானாக்டசடு (CO) 

8 hrs 10,000 9.00 

சிதறாத  புற ஊதா ஒளிசர்சரக்்டக 1 hr 30,000 26.00 

Any time 58,000 50.00 
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அகைரிக்க EPA வில் உள்ள ரதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரநிடலகள் (NAAQS) 

வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது, 

அகைரிக்க EPA வில் உள்ள ரதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தரநிடலகள் (NAAQS) 

வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது, 

01-ைைிரநர சராசரி SO2 99 வது சதவிகிதை் 1 ைைிரநர தினசரி அதிகபட்ச கசறிவுகள், சராசரியாக 
3 ஆை்டுகளில் இது 4 வது அதிகபட்ச தினசரி அதிகபட்சை் 1 ைைிரநரை் ைற்றுை் 

• 01-ைைிரநர சராசரி NOX 98 வது சதவிகிதை் 1 ைைிரநர தினசரி அதிகபட்ச கசறிவுகள், 

சராசரியாக 3 ஆை்டுகளில் இது 8 வது அதிகபட்ச தினசரி அதிகபட்சை் 1 ைைிரநரை். 

• அதன்படி, ஒவ்கவாரு வழக்கிற்குை் 4 வது மிக உயரந்்த SO2 கசறிவு ைதிப்புகள் ைற்றுை் 8 வது 
அதிக NOX கசறிவு ைதிப்புகள் எடுக்கப்பட்டன. 

மோதிரி உள்ளட்ீடு தரவு 

கசயற்டகக்ரகாள் படை் கூகிள் ஏத ் இடைய தளத்தில் பதிவிறக்கை் கசய்யப்பட்டது 

• வளிைை்டலவியல் திடைக்களத்தால் பராைரிக்கப்படுை் ககாழுை்பு வானிடல நிடலயத்தின் 
(375379.50 m E, 763359.90 m N) இரை்டு வருட வானிடல தரவு (ஜனவரி 1 முதல் 2016 டிசை்பர ்31 வடர) 
பதிவு கசய்யப்பட்டது. 

AERMOD க்கு ரதடவயான வானிடல தரவு நிலத்தடி நிடலக்கு கநருக்கைான நிடலடைகடள 
விவரிக்குை் ரைற்பரப்பு தரவு (ைைிரநர ைதிப்புகள்) ஆகுை். ரைற்பரப்பு தரவு காற்றின் திடச 
(உை்டையான வடக்கிலிருந்து டிகிரி), காற்றின் ரவகை் (m/sec), உலர ்பல்ப் (சுற்றுப்புற காற்று) 
கவப்பநிடல ( C), கைாதத் ைற்றுை் ஒளிபுகா ரைக மூட்டை் (பத்தாவது), நிடலய அழுத்தை் 
(மில்லிபார)், ைைிரநர ைடழ அளவு (மில்லிமீட்டர)், ைற்றுை் ஈரப்பதை் (%). அனிரைாமீட்டர ்உயரை் 
சுைார ்10 மீ. 

• வானிடலத் தரவு பின்னர ்AERMET View (Version 10.0.1) ஐப் பயன்படுத்தி கசயலாக்கப்பட்டு AERMOD 

சிதறல் ைாதிரிக்கு ஏற்ற வடிவத்தில் ஒழுங்கடைக்கப்பட்டது. 

'ரைல் காற்று ைதிப்பீட்டாளர'் பயன்பாட்டடப் பயன்படுத்தி ைைிரநர ரைற்பரப்பு தரவிலிருந்து ரைல் 
காற்று தரவு ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

தளத்தின் நிலப்பரப்பு விடளவுகள் கைன்கபாருளில் 'தட்டடயான ைற்றுை் உயரந்்த நிலப்பரப்பு' 

விருப்பத்டதப் பயன்படுத்தி உடரயாற்றப்பட்டன, இதன் மூலை் National90 மீ தீரை்ானை் ககாை்ட 
வடரயடறக் ரகாடுகள் ஷட்டில் ரரடார ்ரடாரபாகிராபி மிஷன் (SRTM3) தரவுத்தளத்தில் இருந்து 
கபறப்பட்டது. நிறுவனை் (என்ஜிஏ) (உரு 02 ஐப் பாரக்்கவுை்). AERMOD இல் ைாதிரி கசய்வதற்கு முன்பு 
நிலப்பரப்பு தரவு AERMAP உடன் முன் கசயலாக்கப்பட்டது. 

ஒரு உள்ளடைக்கப்பட்ட ஏற்பி கட்டை் ஒருவருக்ககாருவர ்உட்கபாதிக்கப்பட்ட பல்ரவறு கை்ைி 
அளவுடன் பயன்படுத்தப்பட்டது. சிறிய கை்ைி அளவு ககாை்ட கட்டங்கள், அதாவது எல்டலப் 
கபட்டியின் ரைல் 250 மீ கட்டை் இடடகவளி 500 மீ ஏற்பி கட்டை் இடடகவளி ைற்றுை் 1 கிமீ கட்ட 
இடடகவளி முடறரய எல்டலப் கபட்டியில் இருந்து 5 கிமீ தூரத்திலுை் 15 கிமீ கதாடலவிலுை் 
பயன்படுத்தப்பட்டது (உரு 03 ஐப் பாரக்்கவுை்) 
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உரு 95: கசயறடதிட்டத்துக்காக பாவிக்கப்படுை் முடற 

 

 

உரு 86: SRTM3 தரவுத்தளத்திலிருந்து கபறப்பட்ட நிலப்பரப்பு வடரயடறகள் 

அதிகபட்ச ைாசுபடுத்துை் கசறிடவக் கை்டறிய ஒவ்கவாரு உைரத்ிறன் ஏற்பி இடை் ைற்றுை் AAQ 

அளவீட்டு இடங்களில் தனித்த ஏற்பிகள் டவக்கப்பட்டன 
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ககாடிைரை் ஏற்பி உயரை் (தடர ைட்டத்திற்கு ரைல் ஏற்பி உயரை்) சுவாச ைை்டலத்டதச ்
சுற்றியுள்ள ைாசுபடுத்துை் கசறிவுகடள அடடயாளை் காை 1.5 மீ. 

மூல தரவு ைற்றுை் கட்டிடத ்தரவு: 

பின்னைி மின் நிடலயங்களின் ஆதாரத் தரவு திட்டை் எை். CS 1903340 ரகலனிடிஸ்ஸாவில் 
முன்கைாழியப்பட்ட எரிவாயு விடசயாழி மின் நிடலயத்திற்கான (130 கைகாவாட்) காற்று பரவல் 
ைாதிரிடய அடிப்படடயாகக் ககாை்ட காற்று உமிழ்வு கைிப்பு. நிடலயான ஆதார தகவல்கள் 
அட்டவடை 05 இல் சுருக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

அட்டவடை 97. கற்டக பகுதிக்குள் நிடலயான மூல தகவல் 

 
புடகரபாக்கி 

விட்டை் (மீ)  

புடகரபாக்கி 
உயரை் (மீ)  

புடகரபாக்கி 
எரிவாயு 

கவளிரயறுை் 
கவப்பநிடல 

. (°K) 

புடகரபாக்கி 
வாயு 

கவளிரயறுை் 
ரவகை் (m/s) 

புடகரபாக்கி 
வாயு 

கவளிரயறுை் 
ஓட்ட 

விகிதை் 
(m3/s) 

SO2 

உமிழ்வு 
விகிதை்  

(g/s) 

NOx 

உமிழ்வு 
விகிதை்  

(g/s) 

PM 

உமிழ்வு 
விகிதை்  

(g/s) 

களனிதிஸ்ஸ GT 07  

(115 MW, டீெல்) 

6.5 39.8 673 25 829.58 0 161.2 0 

Sojitz களனிதிஸ்ஸ  
(168 MW, HFO) 

5.45 60 419 20 466.57 24.0 52.9 24.3 

களனிதிஸ்ஸ CCGT  

(165 MW, நோப்தோ) 

4.5 50 386 30 477.13 0 73.2 2.0 

கமற்கு கடற்கனர 
மின்ெக்தி  
GT-01 (100MW, HFO)  

5 80 439 25.6 502.65 116.91 51.89 34.38 

கமற்கு கடற்கனர 
மின்ெக்தி  
GT-02 (100MW, HFO)  

5 80 433 25.6 502.65 149.27 54.19 45.00 

போரக்் ஏற்றப்படட்  
PP 
GT-01 (15MW, HFO) 

1.84 30 606 25.2 67.01 51.74 5.16 3.38 

போரக்் ஏற்றப்படட்  
PP  
GT-02 (15MW, HFO) 

1.84 30 570 25.1 66.74 59.07 8.53 3.87 

போரக்் ஏற்றப்படட்  
PP  
GT-03 (15MW, HFO) 

1.84 30 605 26.3 69.93 58.82 12.28 4.04 

போரக்் ஏற்றப்படட்  
PP 
 GT-04 (15MW, HFO) 

1.84 30 574 26.7 71.00 42.85 6.79 3.95 

ெபுகஸ்கந்த டீெல் 

PP (10MW х 8, டீெல்)  
- 4 units 

1.5 60 648 27.1 47.89 1.63 2.86 2.16 

ெபுகஸ்கந்த டீெல் 

PP (20MW х 4, டீெல்)  
- 2 units 

1.8 60 624 22.8 58.02 7.49 4.57 5.58 

ஆசியோ பவர்  GT-01 
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 621 26.7 16.99 1.39 4.12 0.21 

ஆசியோ பவர்  GT-02 
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 602 26.7 16.99 1.33 4.31 0.25 

ஆசியோ பவர்  GT-03  
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 627 26.7 16.99 1.38 4.81 0.18 
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H - உயரை் ADM மூலை் தீரை்ானிக்கப்பட ரவை்டுை் 

முன்கைாழியப்பட்ட ஆடல விவரங்கள் LTL குழுைை் (பிடரரவட்) லிமிகடட் வழங்கியது 

 

ைாதிரி கவளியீடு 

வானிடல நிடல 

AERMOD ைாதிரி வானிடல ைாறிகளின் இரை்டு ரகாப்புகடள வானிடல முன் கசயலி AERMET உடன் 
உள்ளடீு தரவுகளாக கைக்கிடுகிறது. இந்தக் ரகாப்புகடளத் தயாரிப்பதற்கு, AERMET க்கு ரைற்பரப்பு 
வானிடல நிடலயை் ைற்றுை் ரைல் விைான நிடலயத்திலிருந்து வானிடலத் தரவு 
ரதடவப்படுகிறது. AERMET க்கான உள்ளீட்டு வானிடல ரகாப்பாக ககாழுை்பு வானிடல கற்டக 
டையத்தில் இருந்து ரசகரிக்கப்பட்ட கள கை்காைிப்பு ரைற்பரப்பு தரவு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
கவப்பைை்டல கலடவ உயரத்டத ைதிப்பிடுவதற்கு ரைல் விைான நிடலய வானிடல தரவு 
கிடடக்கவில்டல. 'ஏரக்ைட் வியூ'வில்' ரைல் காற்று ைதிப்பீட்டாளரின் 'பயன்பாடு அத்தடகய 
குறிப்பிட்ட நிடலடைகளில் கவப்பசச்லன கலடவ உயரங்கடள ைதிப்பிடுவதற்கு உதவியது. 

காற்றின் ரவகை் ைற்றுை் கவப்பநிடலக்கான குறிப்பு உயரங்கடள AERMET விதித்துள்ளது, இது 
ரதடவயான எல்டல புடகரபாக்கி அளவுருக்கடள ைதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
குறிப்பு உயரத்திற்கான கீழ் விளிை்பு 10 மீ, ரைல் விளிை்பு 100 மீ என ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது; 100 
மீட்டருக்கு ரைல், காற்று ைற்றுை் கவப்பநிடல அளவீடுகள் ரைற்பரப்பு புடகரபாக்கிக்கு ரைரல 
இருக்குை், குறிப்பாக நிடலயான நிடலகளில் (ஆதாரை்: EPA, AEMOD ைாதிரி உருவாக்கை்). 

 

வானிடல முன் கசயலாக்கப்பட்ட ரைற்பரப்பு தரவு அதன் கதாடரப்ுடடய காற்று ரராஜா 
சதித்திட்டத்டத தீரை்ானிக்க பயன்படுத்தப்பட்டது. கவவ்ரவறு திடசகளில் பல்ரவறு காற்று ரவக 
வகுப்புகள் நிகழுை் சதவீத அதிரக்வை்கள் 24 ைைிரநர தளங்களில் பதிவு கசய்யப்பட்ட 
தரவுகளிலிருந்து கைக்கிடப்பட்டு காற்று ரராஜா சதி வடிவத்தில் வழங்கப்பட்டது (காற்று ரராஸ் 

ஆசியோ பவர்  GT-04  
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 612 26.7 16.99 1.59 4.18 0.14 

ஆசியோ பவர்  GT-06  
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 664 26.7 16.99 3.29 3.66 0.22 

ஆசியோ பவர்  GT-07  
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 644 26.7 16.99 2.93 3.05 0.22 

ஆசியோ பவர்  GT-08  
(6.4 MW х 8, HFO) 

0.9 50 583 26.7 16.99 3.13 4.25 0.34 

முன்சமோழியப்பட்ட 
HRSG  

(வடிகட்டும்  ஆயில் 

6.5 H 405.4 20.3 673.62 84.53 71.16 12.94 

முன்சமோழியப்பட்ட 
HRSG 

(திரவ இயற்னக 
எரிவோயு) 

6.5 H 348.6 16.9 560.79 0.00 22.86 0.00 

முன்சமோழியப்பட்ட 

உபவழி (வடிகட்டும்  
ஆயில் 

7.1 H 837.6 37.4 1480.74 83.34 71.31 13.26 

முன்சமோழியப்பட்ட 

உபவழி (திரவ 
இயற்னக எரிவோயு) 

7.1 H 879.6 38 1504.49 0.00 24.09 0.00 

முன்சமோழியப்பட்ட  
துடை 
ககாதிகலன் (Distillate 
Fuel) 

0.65 20 523 5.0 1.67 0.31 0.19 0.03 
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சதிக்கு பின் இடைப்பு II ஐப் பாரக்்கவுை்). காற்று ரராஜா "காற்று வீசுகிறது" என்ற மிக முக்கிய 
காற்று திடசடயக் காட்டுகிறது. இந்த காற்று ரராஜா வடரபடை் முக்கியைாக கதன்ரைற்கு 
திடசயில் இருந்து வடகிழக்கு திடசகளில் இருந்து அவ்வப்ரபாது காற்று வீசுவடத காட்டுகிறது. 

காற்றாடல தரவின் ரைலதிக பகுப்பாய்வு கைாத்த 17,538 ைைிரநரங்களில் இருந்து 13.34% 
அடைதியான நிடலகடளக் காட்டுகிறது (2 வருட காலத்திற்கான ைைிரநர காற்று தரவு) ைற்றுை் 
தளத்தின் சராசரி காற்றின் ரவகை் சுைார ்1.45 மீ/வி. இரை்டு வருட காலத்தில் வீசுை் 57.4 % காற்று 
0.20 - 2.00 m/sec வரை்பில் ரவகை் ககாை்டிருப்படத உரு 04 காட்டுகிறது. 

 
 
 
 

 
 

உரு 87. காற்று வகுப்பு அதிரக்வை் விநிரயாகை் 

 

கைிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச தடரைட்ட கசறிவுகள் 

ைாதிரி கவளியீட்டின் சுருக்கை் கீரழ உள்ள அட்டவடை 06 இல் கதாடரப்ுடடய AAQ தரத்துடன் 
ஒப்பிடப்படுகிறது. வழக்கு கற்டககளின் ைாதிரி கவளியீட்டு வடரபடங்கள் APPENDIX III இல் உள்ளன. 
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க
ோ
ட
்சி

 

வி
ட
ய

 க
ற்
ன
க

 N
o

 
விடய 
கற்னக ID 

SO2 செறிவு (µg/m3) NOx செறிவு (µg/m3) PM செறிவு (µg/m3) 

1st உசச்ை் 99th 
Percentile 

4th 

உசச்ை் 

01ை 
சராசரி 

1st உசச்ை் 98th 
Percentile 

8th 

உசச்ை் 

01ை 
சராசரி 

1st உசச்ை் 

01 ை 
சராச

ரி 

0
8
 

ை

 
ச

ரா

ச

ரி 

24ை 
சராசரி 

01 

ை 
ச

ரா

சரி 

08 ை 
சராச

ரி 

24ை 
சராசரி 

24 ை 
சராச

ரி 

Annual Avg 

AAQ standard 200 120 80 200 250 150 100 250 100 50 

A 1 Ex 605.16
4 

370.629 159.5
50 

489.441 151.335 92.260 40.48
4 

103.847 22.886 10.492 

B 1 Ex + HRSG(DF) 
+40m 

605.24
7 

370.754 160.6
58 

489.551 151.835 92.280 40.50
0 

103.852 22.888 10.514 

 2 Ex + HRSG(DF) 
+50m 

605.24
2 

370.755 160.6
53 

489.552 151.812 92.280 40.50
0 

103.862 22.888 10.514 

 3 Ex + HRSG(DF) 
+60m 

605.23
7 

370.756 160.6
46 

489.553 151.789 92.280 40.50
0 

103.862 22.888 10.514 

C 1 Ex + HRSG(NG) 
+40m 

N/R 151.510 92.267 40.49
0 

103.852 N/
R 

 2 Ex + HRSG(NG) 
+50m 

151.502 92.267 40.49
0 

103.852 

 3 Ex + HRSG(NG) 
+60m 

151.494 92.267 40.49
0 

103.852 

D 1 Ex + BPS(DF) +AB 
+40m 

605.16
9 

370.668 159.8
99 

489.474 151.676 92.272 40.49
4 

103.856 22.888 10.507 

 2 Ex + BPS(DF) +AB 
+50m 

605.16
8 

370.669 159.8
97 

489.475 151.661 92.273 40.49
5 

103.857 22.888 10.507 

 3 Ex + BPS(DF) +AB 
+60m 

605.16
7 

370.670 159.8
95 

489.475 151.645 92.273 40.49
5 

103.857 22.888 10.507 

E 1 Ex + BPS(NG) +AB 
+40m 

605.16
4 

370.629 159.5
53 

489.441 151.448 92.264 40.48
8 

103.850 22.886 10.492 

 2 Ex + BPS(NG) +AB 
+50m 

N/R 151.443 92.264 40.48
8 

103.851 N/
R 

 3 Ex + BPS(NG) +AB 
+60m 

151.438 92.264 40.48
8 

103.851 

 

அட்டவடை 98. 25 கிமீ கற்டகப் பகுதிக்கு ADM ஆய்வின் மூலை் கைிக்கப்பட்ட முடிவுகளின் 
சாராை்சை் 
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 4.3.1.3  ADM மூலம் 25 கிமீ கற்னக பகுதிக்குள் இருக்கும் புள்ளி ஆதோரங்கள் கோரணமோக 
கணிக்கப்பட்ட AAQ 

தற்ரபாதுள்ள வழக்குகளுக்கான ADM கைித்த முடிவுகளின்படி, 

• தற்ரபாதுள்ள புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த தாக்கத்தின் காரைைாக சுற்றுப்புற 1-

ைைிரநரை், 8-ைைிரநரை் ைற்றுை் 24-ைைிரநர சராசரி NOx கசறிவுகள் ரதசிய சுற்றுப்புற 
காற்று தர ஒழுங்குமுடறயில் நிரை்யிக்கப்பட்ட அந்தந்த அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட 
அளடவ விட குடறவாக உள்ளன. 

அட்டவடை 05 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள மூல உள்ளீட்டுத் தரடவக் குறிப்பிடுவதன் மூலை், 

முக்கிய NOx உமிழ்வு புள்ளி ஆதாரங்கள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன. 

 

1. களனிதிஸ்ஸ ஜிடி 07 மின் நிடலயை் ஆட்ரடா டீசலில் இயங்குகிறது - 161.2 கிராை்/வி 

2. களனிதிஸ்ஸ சிசிஜிடி மின் நிடலயை் நாப்தா ைற்றுை் டீசலில் இயங்குகிறது - 73.2 கிராை்/வி 

பின்னிடைப்பு III இல் வழங்கப்பட்ட ைாதிரி கவளியீடுகளின்படி, அதிகபட்ச NOx கசறிவுகடள 
களனிதிஸ்ஸ PP க்கு அருகில் அடடயாளை் காை முடியுை். 

 

• தற்ரபாதுள்ள புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த தாக்கத்தின் காரைைாக சுற்றுப்புற 1-

ைைிரநரை், 8-ைைிரநரை் ைற்றுை் 24-ைைிரநர சராசரி SO2 கசறிவுகள் ரதசிய சுற்றுப்புற 
காற்று தர ஒழுங்குமுடறயில் நிரை்யிக்கப்பட்ட அந்தந்த அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட 
அளடவ விட மிக அதிகை். 

அட்டவடை 05 இல் ககாடுக்கப்பட்ட மூல உள்ளீட்டுத் தரடவப் பற்றி, முக்கிய SO2 உமிழ்வு புள்ளி 
ஆதாரங்கள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன. 

1. குடறந்த கந்தக உடல எை்டையில் இயங்குை் யுகதானவி அனல் மின் நிடலயத்தின் 
புடகரபாக்கி 1 - 116.91 கிராை்/வி 

2. குடறந்த கந்தக உடல எை்டையில் இயங்குை் யுகதானவி அனல் மின் நிடலயத்தின் 
புடகரபாக்கி 2 - 149.27 கிராை்/வி 

யுகதானவி கதரை்ல் பிபி அதிக SO2 வீதத்டத கவளியிடுகிறது என்றாலுை், உயரைான புடகரபாக்கி 
உயரங்கள் (80 மீ) வளிைை்டலத்தில் உள்ள ைாசுக்கடள நன்கு சிதறடிக்குை். எனரவ, யுகதானவி 
பிபி உமிழ்வதால் ககரவலப்பிட்டி பகுதி பாதிக்கப்படாது. 

பின்னிடைப்பு III இல் வழங்கப்பட்ட ைாதிரி கவளியீடுகளின்படி, அதிகபட்ச SO2 கசறிவுகடள பாரஜ்் 
ஏற்றப்பட்ட PP க்கு அருகில் அடடயாளை் காை முடியுை். அட்டவடை 05 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள 
ஆதார உள்ளீட்டுத ்தரடவக் குறிப்பிடுவதன் மூலை், பாரிஜ் ஏற்றப்பட்ட PP யிலிருந்து SO2 உமிழ்வு 
பின்வருைாறு; 

1. பாரஜ் ஏற்றப்பட்ட அனல் மின் நிடலயத்தின் புடகரபாக்கி 1 கனரக எரிகபாருள் எை்டையில் 
இயங்குகிறது - 51.74 கிராை்/வி 

2. பாரஜ் ஏற்றப்பட்ட அனல் மின் நிடலயத்தின் புடகரபாக்கி 2 கனரக எரிகபாருள் எை்கையில் 
இயங்குகிறது - 59.07 கிராை்/வி 

3. பாரஜ் ஏற்றப்பட்ட அனல் மின் நிடலயத்தின் 3 புடகரபாக்கிகள் கனைான எரிகபாருள் 
எை்கையில் இயங்குகின்றன - 58.82 கிராை்/வி 

4. பாரஜ் ஏற்றப்பட்ட அனல் மின் நிடலயத்தின் 4 புடகரபாக்கிகள் கனைான எரிகபாருள் 
எை்கையில் இயங்குகின்றன - 42.85 கிராை்/வி 

 

• பாரஜ்ில் கபாருத்தப்படட் மின் நிடலயை் யுகதானவி அனல் பிபி -டய விட ஒப்பீட்டளவில் 
குடறந்த SO2 வீதத்டத கவளியிடுகிறது என்றாலுை், குடறந்த அடுக்கின் உயரை் (30 மீ) 
காரைைாக ைாசுபடுத்திகளின் குடறந்த பரவடல அடடயாளை் காை முடியுை். எனரவ, 

அதிக SO2 கசறிவு பாரக்் ஏற்றப்பட்ட PP க்கு அருகில் அடடயாளை் காைப்பட்டது. 
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சுற்றியுள்ள 24-ைைிரநர ைற்றுை் ஆை்டு சராசரி PM கசறிவுகள் 25 கிமீ கற்டக பகுதிக்குள் 
இருக்குை் புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த தாக்கத்தால் ரதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 
ஒழுங்குமுடறயில் வழங்கப்பட்ட அந்தந்த அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட நிடலக்கு இைங்குகிறது. 

அட்டவடை 5 இல் ககாடுக்கப்பட்ட மூல உள்ளீட்டுத் தரடவக் குறிப்பிடுவதன் மூலை், முக்கிய PM 

உமிழ்வு புள்ளி ஆதாரங்கள் பின்வருவனவற்டற உள்ளடக்குகின்றன. 

1. குடறந்த கந்தக உடல எை்டையில் இயங்குை் யுகதானவி அனல் மின் நிடலயத்தின் 
புடகரபாக்கி 1 - 34.380 கிராை்/வி 

2. குடறந்த கந்தக உடல எை்டையில் இயங்குை் யுகதானவி அனல் மின் நிடலயத்தின் 
புடகரபாக்கி 2 - 45.000 கிராை்/வி 

 

அளவிடப்பட்ட AAQ உடன் ைாதிரி கவளியீட்டிற்கு இடடயிலான இடடகவளிடயப் புரிந்துககாள்வது 

இந்த ஆய்வின் வானிடல ைாதிரி (AERMET) ககாடுக்கப்பட்ட 2 வருட வானிடல தரவுகளின் 
அடனத்து நிடலத்தன்டை வகுப்புகடளயுை் உள்ளடக்கியது, இது முப்பரிைாை (3-D) கட்டப்படட் 
ைாதிரி களத்தில் ைைிரநர காற்று ைற்றுை் கவப்பநிடல புலங்கடள உருவாக்குகிறது. ஏற்பி கட்டை் 
களை் வானிடல கட்டத்திற்குள் அடைந்துள்ளது. ADM இன் கவளியீடு, ஒவ்கவாரு ஏற்பியிலுை் SO2, NOX 

ைற்றுை் PM10 ஆகியவற்றின் மிக உயரந்்த (ரரங்க் 1) 1 ைைிரநரை், 8 ைைிரநரை் ைற்றுை் 24 
ைைிரநர கசறிவுகடள அடடயாளை் காட்டுகிறது. அடைவிடை், காற்று ைற்றுை் கவப்பநிடல 
புலங்களின் அடனத்து நிடலத்தன்டை வகுப்புகடளயுை் உள்ளடக்குை் வடகயில் AAQ அளவீடுகடள 
ரைற்ககாள்வது நடடமுடறயில் இல்டல. இந்த திட்டத்திற்காக, AAQ அளவீடுகள் ஒரு குறுகிய 
காலத்திற்குள் ைட்டுரை கசய்யப்பட்டன (ஒவ்கவாரு இடத்திலுை் 24 ைைிரநர அளவீடு). எனரவ, 

முன்கைாழியப்பட்ட ைாதிரியின் உை்டையான அளவிடப்பட்ட AAQ முடிவுகளுக்கு இடடரய 
குறிப்பிடத்தக்க ரவறுபாடு இருக்கலாை். 

 

ரைலுை், தற்ரபாதுள்ள அடனத்து (பின்னைி) புள்ளி ஆதாரங்களுை் ஒரர ரநரத்தில் 100% சுடையில் 
கசயல்படுகின்றன என்று கருதி சாதாரை இயக்க நிடலயில் அதிகபட்ச ைாசு உமிழ்வு 
விகிதங்கடள கருத்தில் ககாை்டு ஏர ்டிஸ்கபரஷ்ன் ைாடல் கற்டக கசய்யப்பட்டது. அடைவிடை், 

பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் எப்ரபாதுை் அதன் அதிகபட்ச சுடையுடன் இயங்காது, இதனால் 
ைாசுக்கடள அதிகபட்ச உமிழ்வு விகிதத்தில் கவளியிடாது. பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் 
எை்ைிக்டக ைற்றுை் அவற்றின் இயக்கச ் சுடை நாள் முழுவதுை் ைாறுபடலாை். சில ஆடலகள் 
கசயல்பாட்டில் இல்டல அல்லது பகுதி சுடை நிடலயில் இயங்காது. எனரவ, முன்னறிவிக்கப்பட்ட 
ைாதிரி முடிவுகள் எப்ரபாதுை் ரைாசைான நிடலயில் உள்ள WORST-CASE சூழ்நிடலயில் ைாசுபடுத்துை் 
கசறிடவ வழங்குகின்றன (அதிகபட்சைாக கருத்தில் ககாள்ளுை்ரபாது வானிடல தரவின் 
அடனத்து நிடலத்தன்டை வகுப்புகளுை் ைற்றுை் அடனத்து கருத்தில் ககாள்ளப்பட்ட புள்ளி 
ஆதாரங்களுை் அவற்றின் முழு சுடையில் கசயல்படுை் ரபாது). AAQ அளவீடுகளின் முடிவுகள் ஒரு 
குறுகிய காலத்தில் கசய்யப்பட்டன, கவவ்ரவறு சுடைகளில் இயங்குவதாக கருதப்படுை் புள்ளி 
ஆதாரங்கள் அதிகபட்ச ைாசுபடுத்துை் கசறிடவ (WORST CASE) குறிக்கவில்டல. 

 ைற்றுை் ஏர ் டிஸ்பரஷ்ன் ைாதிரி என்பது ஒரு முடிகவடுக்குை் கருவியாகுை். விை்ைப்பதத்ுடன் 
சிறந்த இைக்கத்டத உறுதி கசய்ய 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் நிடலயான மூல உமிழ்வு காரைைாக சுற்றுப்புற காற்றில் 
ைாசுபடுத்துை் கசறிவுகளின் கைிப்பு 

 

• ஆடரப கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி NOX உமிழ்வு அல்லது கதாடக்கத்தில் உபவளி 
புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி ஆகியவற்டறச ் ரசரப்்பதன் மூலை் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுை் சுற்றுப்புற 1-ைைி சராசரி, 8-ைைி சராசரி ைற்றுை் 24-ைைிரநர சராசரி NOX 

கசறிவு ரதசிய AAQ தரநிடல (அட்டவடை 06). அடைவிடை், பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் 
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 (தற்ரபாதுள்ள வழக்கு - ஏ .1) காரைைாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட NOX உமிழ்வுகளுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது, 

பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த விடளவு ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட மின் 
நிடலயத்தின் புள்ளி மூலங்கள் + திட்ட தாக்கை் வழக்குகள்) அற்பைானடவ. 

ரைலுை், HRSG புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுடன் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் இயல்பான கசயல்பாட்டின் 
ரபாது ஒப்பிடுை்ரபாது, ஆடல கதாடங்குை் ரபாது (உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை 
ககாதிகலன் புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுக்கு) கைிக்கப்பட்ட NOX கசறிவுகளில் சிறிது குடறவு 
காைப்படுகிறது. 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து உமிழ்டவச ் ரசரத்்த பிறகுை் அதிக NOx கசறிவுகள் 
கை்டறியப்படட் இடங்கள் அப்படிரய இருக்குை். 

எல்லா ரநர சராசரிக்குை் (1-ைைிரநரை், 8-ைைிரநரை் ைற்றுை் 24-ைைிரநரை்) கைிக்கப்பட்ட 
சுற்றுப்புற SO2 கசறிவுகள் சாதாரை கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG அடுக்கின் SO2 உமிழ்டவச ்
ரசரப்்பது அல்லது கதாடக்கத்தில் உபவளி  புடகரபாக்கி  ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் 
புடகரபாக்கி மூலை் அதிகை் அந்தந்த ரதசிய AAQ தரத்டத விட உயரந்்தது (அட்டவடை 06). 

அடைவிடை், பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் (இருக்குை் வழக்குகள்) காரைைாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட 
1-ைைிரநர SO2 உமிழ்வுகளுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது, பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த 
விடளவு ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் புள்ளி மூலங்கள் திட்ட தாக்கை் 
வழக்குகள்) அற்பைானடவ. 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட NOx கசறிடவப் ரபாலரவ, HRSG புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுடன் மின் 
நிடலயத்தின் சாதாரை கசயல்பாட்டின் ரபாது ஒப்பிடுை்ரபாது, ஆடல கதாடங்குை் ரபாது 
(உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுக்கு) கைித்த SO2 
கசறிவுகளில் சிறிது குடறவு காைப்படுகிறது. 

எல்என்ஜியுடன் முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் கசயல்பாட்டின் ரபாது, முன்கைாழியப்பட்ட 
ஆடலயின் துடை ககாதிகலன் கசயல்படுவதால் கூட, சுற்றுப்புறக் காற்றில் SO2 உமிழ்வு 
கசறிவுகள் ைாறாது. 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து உமிழ்டவச ் ரசரத்்த பிறகுை் அதிக SO2 கசறிவுகள் 
கை்டறியப்படட் இடங்கள் அப்படிரய இருக்குை். 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயை் டீசல் எரிகபாருளில் ைட்டுரை இயங்குை் ரபாது PM இன் 
உமிழ்வு பரிசீலிக்கப்படுை். சாதாரை கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி PM உமிழ்வு அல்லது 
கதாடக்கத்தில் உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி ஆகியவற்றுடன் 
அடனத்து ரநர சராசரிகளுக்குை் (24-ைைிரநரை் ைற்றுை் வருடாந்திர) கைிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற PM 

கசறிவுகள் அந்தந்த ரதசிய AAQ தரத்டத விடக் குடறவாக உள்ளன. பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் 
(தற்ரபாதுள்ள வழக்குகள்) காரைைாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற PM கசறிவுகளுடன் 
ஒப்பிடுை்ரபாது, பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த விடளவு ைற்றுை் 
முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் புள்ளி ஆதாரை் (இருக்குை் + திட்ட தாக்கை் வழக்குகள்) 
காரைைாக சுற்றுப்புற PM கசறிவு அதிகரிப்பு முக்கியைற்றது. 

எனரவ, கதாடக்க கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி அல்லது உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் 
துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி ஆகியவற்றிலிருந்து புள்ளி மூல உமிழ்வுகடளச ் ரசரப்்பதன் 
காரைைாக தற்ரபாதுள்ள AAQ இல் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு இல்டல. 
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5.4 குடறந்தபட்ச அடுக்கின் உயரத்டத தீரை்ானித்தல் 

அட்டவடை 06 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள ADM முடிவுகளின்படி, HRSG புடகரபாக்கி உயரத்டத 40 m 

இலிருந்து 50 m அல்லது 60 m ஆக அதிகரிப்பது சிறந்த சிதறலில் கைிசைான விடளடவ 
ஏற்படுத்தாது. இரதரபால், உபவளி புடகரபாக்கி உயரத்டத 40 மீட்டரிலிருந்து 50 மீ அல்லது 60 
மீட்டராக அதிகரிப்பதுை் சிறந்த சிதறலில் கைிசைான விடளடவ ஏற்படுத்தாது. இவ்வாறு, HRSG 

புடகரபாக்கி ைற்றுை் உபவளி புடகரபாக்கி இரை்டின் குடறந்தபட்ச புடகரபாக்கி உயரை் 40 மீ. 

 

ஒவ்கவாரு வழக்கிற்குை் ைாதிரி கவளியீடு ரடாரபா-தாளில் கசயற்திட்டமிடப்பட்ட ஐரசா-கசறிவு 

ரகாடுகளாக கபறப்பட்டது. 

USEPA வில் உள்ள ரதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர நிரை்யங்கள் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

• அதிகபட்ச கசறிவுகளாக, 3 ஆை்டுகளுக்குை் ரைலாக சராசரியாக 4 வது அதிகபட்ச தினசரி 
அதிகபட்சை் 1 ைைிரநரத்திற்குை்  ைற்றுை் 

• 01-ைைிரநர சராசரி NOX 98 வது சதவிகிதை் 1 ைைிரநர தினசரி அதிகபட்ச கசறிவுகள், 

சராசரியாக 3 ஆை்டுகளில் 8 வது அதிகபட்ச தினசரி அதிகபட்சை் 1 ைைிரநரத்திற்கு சைைாக 
உள்ளது.. அதன்படி, 4 வது மிக உயரந்்த SO2 கசறிவு ைதிப்புகள் ைற்றுை் 8 வது மிக உயரந்்த 

NOX கசறிவு ைதிப்புகள் அந்தந்த நிகழ்வுகளுக்கு எடுக்கப்பட்டன. 
 

காற்று சிதறல் ைாதிரி ஆய்வின் மூலை் 20 கி.மீ ஆய்வு பகுதிக்குள் இருக்குை் புள்ளி ஆதாரங்கள் 

காரைைாக சுற்றுப்புற காற்றின் தரை் கைிக்கப்பட்டுள்ளது 

20 கி.மீ ஆய்வு பகுதிக்குள் பின்னணி புள்ளி ஆதோரங்கள் கோரணமோக AAQ ஐ கணிப்பது 

ஏற்கனகவ உள்ள புள்ளி ஆதோரங்களின் ADM ஆல் செய்யப்பட்டது.  

ADM ஆய்வின் தற்ரபாடதய நிகழ்வுகளின் முடிவுகள் அட்டவடை 98 இல் கபாருந்தக்கூடிய ரதசிய 
AAQ தரங்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது. 
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* ரதசிய சுற்றாடல் (சுற்றுப்புற காற்றின் தரை்) விதிமுடறகள், 2008 ஆை் ஆை்டில் 47 ஆை் இலக்க 
ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் கீழ் ஆகஸ்ட் 15, 2008 ரததியிட்ட  அதிவகஷட வரத்்தைானி இல 1562/22 
ஆல் திருத்தப்பட்டதில்   குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி(ITI) 

 

தற்ரபாதுள்ள விடயை்களுக்கான ADM கைிக்கப்பட்ட முடிவுகளின்படி:: 

• தற்ரபாதுள்ள புள்ளி மூலங்களின் ஒட்டுகைாத்த தாக்கத்தின் காரைைாக சுற்றுப்புற 1-ைைிரநரை், 8 
ைைிரநரை் ைற்றுை் 24 ைைிரநர சராசரி NO2 கசறிவுகள் ரதசிய சுற்றுப்புற காற்று தரதத்ில் 
நிரை்யிக்கப்பட்ட அந்தந்த அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவ விட அதிகைாக உள்ளன 

• 24-ைைிரநர சராசரி SO2 என்பது ரதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர ஒழுங்குமுடறயில் 
நிரை்யிக்கப்பட்ட அனுைதிக்கப்பட்ட ைட்டத்தில் உள்ளது, அரத சையை் தற்ரபாதுள்ள புள்ளி 
மூலங்களின் ஒட்டுகைாத்த தாக்கத்தின் காரைைாக சுற்றுப்புற 1-ைைிரநரை் ைற்றுை் 8-ைைிரநர 
SO2 கசறிவுகள் அந்தந்த நிடலகடள விட அதிகைாக உள்ளன  

• சுற்றுப்புறை் 20 கி.மீ ஆய்வு பகுதிக்குள் இருக்குை் புள்ளி மூலங்களின் ஒட்டுகைாத்த தாக்கத்தின் 

காரைைாக 24 ைைிரநர ைற்றுை் வருடாந்த  சராசரி PM கசறிவுகள் ரதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர 
ஒழுங்குமுடறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட நிடலக்கு இைங்குகின்றது. 

 

 

 

 
 

 

Wind rose of Colombo  
Meteorological Station 2016-2017 

 

 
உரு 14: ககாழுை்பு வானிடல ஆய்வு நிடலயங்களின் இருப்பிடமுை் அதன் இரை்டு ஆை்டு சராசரி 
காற்றுை் 

 

ரைலுை், தற்ரபாதுள்ள அடனத்து (பின்னைி) புள்ளி ஆதாரங்களுை் ஒரர ரநரத்தில் 100% சுடையில் 
கசயல்படுகின்றன என்று கருதி சாதாரை இயக்க நிடலயில் அதிகபட்ச ைாசு உமிழ்வு 
விகிதங்கடள கருத்தில் ககாை்டு ஏர ்டிஸ்கபரஷ்ன் ைாடல் கற்டக கசய்யப்பட்டது. அடைவிடை், 

பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் எப்ரபாதுை் அதன் அதிகபட்ச சுடையுடன் இயங்காது, இதனால் 
ைாசுக்கடள அதிகபட்ச உமிழ்வு விகிதத்தில் கவளியிடாது. பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் 
எை்ைிக்டக ைற்றுை் அவற்றின் இயக்கச ் சுடை நாள் முழுவதுை் ைாறுபடலாை். சில ஆடலகள் 
கசயல்பாட்டில் இல்டல அல்லது பகுதி சுடை நிடலயில் இயங்காது. எனரவ, முன்னறிவிக்கப்பட்ட 
ைாதிரி முடிவுகள் எப்ரபாதுை் ரைாசைான நிடலயில் உள்ள WORST-CASE சூழ்நிடலயில் ைாசுபடுத்துை் 
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கசறிடவ வழங்குகின்றன (அதிகபட்சைாக கருத்தில் ககாள்ளுை்ரபாது வானிடல தரவின் 
அடனத்து நிடலத்தன்டை வகுப்புகளுை் ைற்றுை் அடனத்து கருத்தில் ககாள்ளப்பட்ட புள்ளி 
ஆதாரங்களுை் அவற்றின் முழு சுடையில் கசயல்படுை் ரபாது). AAQ அளவீடுகளின் முடிவுகள் ஒரு 
குறுகிய காலத்தில் கசய்யப்பட்டன, கவவ்ரவறு சுடைகளில் இயங்குவதாக கருதப்படுை் புள்ளி 
ஆதாரங்கள் அதிகபட்ச ைாசுபடுத்துை் கசறிடவ (WORST CASE) குறிக்கவில்டல. 

 ைற்றுை் ஏர ் டிஸ்பரஷ்ன் ைாதிரி என்பது ஒரு முடிகவடுக்குை் கருவியாகுை். விை்ைப்பதத்ுடன் 
சிறந்த இைக்கத்டத உறுதி கசய்ய 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் நிடலயான மூல உமிழ்வு காரைைாக சுற்றுப்புற காற்றில் 
ைாசுபடுத்துை் கசறிவுகளின் கைிப்பு 

 

• ஆடரப கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி NOX உமிழ்வு அல்லது கதாடக்கத்தில் உபவளி 
புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி ஆகியவற்டறச ் ரசரப்்பதன் மூலை் 
எதிரப்ாரக்்கப்படுை் சுற்றுப்புற 1-ைைி சராசரி, 8-ைைி சராசரி ைற்றுை் 24-ைைிரநர சராசரி NOX 

கசறிவு ரதசிய AAQ தரநிடல (அட்டவடை 06). அடைவிடை், பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் 
(தற்ரபாதுள்ள வழக்கு - ஏ .1) காரைைாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட NOX உமிழ்வுகளுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது, 

பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த விடளவு ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட மின் 
நிடலயத்தின் புள்ளி மூலங்கள் + திட்ட தாக்கை் வழக்குகள்) அற்பைானடவ. 

ரைலுை், HRSG புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுடன் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் இயல்பான கசயல்பாட்டின் 
ரபாது ஒப்பிடுை்ரபாது, ஆடல கதாடங்குை் ரபாது (உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை 
ககாதிகலன் புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுக்கு) கைிக்கப்பட்ட NOX கசறிவுகளில் சிறிது குடறவு 
காைப்படுகிறது. 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து உமிழ்டவச ் ரசரத்்த பிறகுை் அதிக NOx கசறிவுகள் 
கை்டறியப்படட் இடங்கள் அப்படிரய இருக்குை். 

எல்லா ரநர சராசரிக்குை் (1-ைைிரநரை், 8-ைைிரநரை் ைற்றுை் 24-ைைிரநரை்) கைிக்கப்பட்ட 
சுற்றுப்புற SO2 கசறிவுகள் சாதாரை கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG அடுக்கின் SO2 உமிழ்டவச ்
ரசரப்்பது அல்லது கதாடக்கத்தில் உபவளி  புடகரபாக்கி  ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் 
புடகரபாக்கி மூலை் அதிகை் அந்தந்த ரதசிய AAQ தரத்டத விட உயரந்்தது (அட்டவடை 06). 

அடைவிடை், பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் (இருக்குை் வழக்குகள்) காரைைாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட 
1-ைைிரநர SO2 உமிழ்வுகளுடன் ஒப்பிடுை்ரபாது, பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த 
விடளவு ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் புள்ளி மூலங்கள் திட்ட தாக்கை் 
வழக்குகள்) அற்பைானடவ. 

முன்னறிவிக்கப்பட்ட NOx கசறிடவப் ரபாலரவ, HRSG புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுடன் மின் 
நிடலயத்தின் சாதாரை கசயல்பாட்டின் ரபாது ஒப்பிடுை்ரபாது, ஆடல கதாடங்குை் ரபாது 
(உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி உமிழ்வுகளுக்கு) கைித்த SO2 
கசறிவுகளில் சிறிது குடறவு காைப்படுகிறது. 

எல்என்ஜியுடன் முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் கசயல்பாட்டின் ரபாது, முன்கைாழியப்பட்ட 
ஆடலயின் துடை ககாதிகலன் கசயல்படுவதால் கூட, சுற்றுப்புறக் காற்றில் SO2 உமிழ்வு 
கசறிவுகள் ைாறாது. 

முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத்திலிருந்து உமிழ்டவச ் ரசரத்்த பிறகுை் அதிக SO2 கசறிவுகள் 
கை்டறியப்படட் இடங்கள் அப்படிரய இருக்குை். 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயை் டீசல் எரிகபாருளில் ைட்டுரை இயங்குை் ரபாது PM இன் 
உமிழ்வு பரிசீலிக்கப்படுை். சாதாரை கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி PM உமிழ்வு அல்லது 
கதாடக்கத்தில் உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி ஆகியவற்றுடன் 
அடனத்து ரநர சராசரிகளுக்குை் (24-ைைிரநரை் ைற்றுை் வருடாந்திர) கைிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற PM 

கசறிவுகள் அந்தந்த ரதசிய AAQ தரத்டத விடக் குடறவாக உள்ளன. பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்கள் 
(தற்ரபாதுள்ள வழக்குகள்) காரைைாக முன்னறிவிக்கப்பட்ட சுற்றுப்புற PM கசறிவுகளுடன் 
ஒப்பிடுை்ரபாது, பின்னைி புள்ளி ஆதாரங்களின் ஒட்டுகைாத்த விடளவு ைற்றுை் 
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முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் புள்ளி ஆதாரை் (இருக்குை் + திட்ட தாக்கை் வழக்குகள்) 
காரைைாக சுற்றுப்புற PM கசறிவு அதிகரிப்பு முக்கியைற்றது. 

எனரவ, கதாடக்க கசயல்பாட்டின் ரபாது HRSG புடகரபாக்கி அல்லது உபவளி புடகரபாக்கி ைற்றுை் 
துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி ஆகியவற்றிலிருந்து புள்ளி மூல உமிழ்வுகடளச ் ரசரப்்பதன் 
காரைைாக தற்ரபாதுள்ள AAQ இல் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்பு இல்டல. 

 

4.3.1.4 குடறந்தபட்ச அடுக்கின் உயரத்டத தீரை்ானித்தல் 

அட்டவடை 06 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ள ADM முடிவுகளின்படி, HRSG புடகரபாக்கி உயரத்டத 40 m 

இலிருந்து 50 m அல்லது 60 m ஆக அதிகரிப்பது சிறந்த சிதறலில் கைிசைான விடளடவ 
ஏற்படுத்தாது. இரதரபால், உபவளி புடகரபாக்கி உயரத்டத 40 மீட்டரிலிருந்து 50 மீ அல்லது 60 
மீட்டராக அதிகரிப்பதுை் சிறந்த சிதறலில் கைிசைான விடளடவ ஏற்படுத்தாது. இவ்வாறு, HRSG 

புடகரபாக்கி ைற்றுை் உபவளி புடகரபாக்கி இரை்டின் குடறந்தபட்ச புடகரபாக்கி உயரை் 40 மீ. 

 

உத்கதசிக்கப்பட்ட  புனககபோக்கி உள் விட்டம் 

HRSG புடகரபாக்கியின் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  உள் விட்டை் 6.5 மீ. புடகரபாக்கியின் உள் விட்டத்டத  

கைக்கிட 2019 ஆை் ஆை்டின் ரதசிய சுற்றாடல் (ஸ்ரடஷனரி ஆதாரங்கள் உமிழ்வு கட்டுப்பாடு) 

விதிமுடறகளின் கீழ் எந்த ஒழுங்குமுடறயுை் இல்டல. கபாதுவாக, புடகரபாக்கி விட்டை் 10-20 மீ / 

கச க்குள் புடகரபாக்கியின் ரவகத்டத டவத்திருக்க வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. குடறந்தபட்ச 

ரவகத்டத பராைரிக்க 10 மீ / கச என்ற குடறந்த வரை்பு டவக்கப்பட்டு, விசில் ைற்றுை் 

ரசற்றுதன்டைப்பு விடளவுகள் தவிரக்்க 20 மீ / கச ரைல் வரை்பு அடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 94 இல் கவவ்ரவறு சுடைகளின் கீழ் ககாடுக்கப்பட்ட அடனத்து கவளிரயற்ற ரவகை் 
ைதிப்புகள் இந்த வரை்பிற்குள் உள்ளன. 
 

ஆர்.எல்.என்.ஜிக்கோன புனககபோக்கியின் நுனியில் சவப்ப ஆவி சவளிகயற்ற கவகத்தின் 

கணக்கீடு 

 

 

புடகரபாக்கியின் உள் விட்டை்  (D)  = 6.7 m 

புடகரபாக்கியின் பரப்பளவு (A)   = π (D/2)2 

                      A = 35.25 m2 

RLNG 100% சுடையில் கவப்ப ஆவி ஓட்ட விகிதை் = 582.507 kg/s (அட்டவடை 94) 

RLNG100% சுடையில் கவப்ப ஆவி கவப்பநிடல = 75.6 °C (அட்டவடை 94) 

75.6 °C  இல் வளி அடரத்்தி         = 1.01 kg/m3 (Engineering Toolbox) 

RLNG100% சுடையில் கவப்ப ஆவி ஓட்ட விகிதை்(Q) = (582.507 kg/s) / (1.01 kg/m3) 

      = 576.74 m3/s 

புடகரபாக்கி நுனியில் ைதிப்பிடப்பட்ட கவப்ப ஆவி ரவகை் (V) = Q/A 

       = (576.74 m3/s) / (33.18 m2) 

       =  17.38 m/s*  

* ரைற்கை்ட கைக்கீடு 1 atm இல் காற்று அடரத்்திடய அடிப்படடயாக ககாை்டது. கவப்ப வாயு 
அடரத்்தி காற்டற விட சற்று அதிகைாக இருக்குை், இது நீராவி உள்ளடக்கத்டதப் கபாறுத்தது. 
எனரவ, உை்டையான கவப்ப ஆவி ரவகை் ைதிப்பிடப்பட்ட ைதிப்டப விட குடறவாக உள்ளது. 
எனகவ, உத்கதசிக்கப்பட்ட  விட்டம் ஏற்றுக்சகோள்ளத்தக்கது. 
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வடிகட்டிய எரிகபாருளுக்கான (DF) புடகரபாக்கியின் நுனியில் கவளிரயற்ற ரவகத்டத 

கைக்கிடுதல் 

100% 100% சுடை வடிகட்டி எரிகபாருள் கவப்ப ஆவி ஓட்ட விகிதை்(Q)= 612.534 kg/s (அட்டவடை 94) 

100% வடிகட்டி எரிகபாருள் கவப்ப ஆவி கவப்பநிடல               = 132.4 °C (அட்டவடை 

94) 

132.4 °C  இல் வளி அடரத்்தி    = 0.87 kg/m3 (Engineering Toolbox) 

RLNG100% சுடையில் கவப்ப ஆவி ஓட்ட விகிதை்(Q)  = (612.534 kg/s) / (0.87 kg/m3) 

      = 704.06 m3/s 

புடகரபாக்கி நுனியில் ைதிப்பிடப்பட்ட கவப்ப ஆவி ரவகை் (V) = Q/A 

        = (704.06 m3/s) / (33.18 m2) 

        = 21.22 m/s* 

 

 * ரைற்கை்ட கைக்கீடு 1 atm ல் காற்று அடரத்த்ிடய அடிப்படடயாகக் ககாை்டது. கவப்ப வாயு 

அடரத்்தி காற்டற விட சற்று அதிகைாக இருக்குை், இது நீராவி உள்ளடக்கத்டதப் கபாறுத்தது. 

எனரவ உை்டையான கவளிரயற்ற ரவகை் ைதிப்பிடப்பட்ட ைதிப்டப விட குடறவாக உள்ளது, 

எனகவ உத்கதசிக்கப்பட்ட  விட்டம் ஏற்றுக்சகோள்ளத்தக்கது.  

முன்கைாழியப்பட்ட உபவளி புடகரபாக்கிகின் உள் விட்டை் 7.1 மீ, கவளிரயற்ற வாயு ரவகை் 20 மீ 
DF இல் (அட்டவடை 07 ஐப் பாரக்்கவுை்). 

முன்கைாழியப்பட்ட உபவளி புடகரபாக்கிகின் உள் விட்டை் 0.65 மீ ஆகுை், அங்கு கவளிரயற்ற 
வாயு ரவகை் 0.05 m/s இல் மிகக் குடறவாக இருக்குை். 

புடகரபாக்கி நுனியில் ஃப்ளூ வாயு கவப்பநிடல 

HRSG ைற்றுை் துடை அடைப்புகள் சாதாரை இயக்க நிடலடைகளின் கீழ் புடகரபாக்கி 
கவப்பநிடல அமில பனிப் புள்ளிடய விடக் குடறயாைல் இருக்க வடிவடைக்கப்படுை். 

கவளிரயற்ற வாயு கவப்பநிடல மின் நிடலயத்தின் சுடைடயப் கபாறுத்து ைாறுபடுை், 

கவளிரயற்ற கவப்பநிடல சுடை அதிகரிக்கிறது. 

இது எரிகபாருள் வடகடயயுை் சாரந்்துள்ளது (கவளிரயற்றுை் கவப்பநிடல ஆரஎ்ல்என்ஜி டய விட 
காய்சச்ி எரிகபாருளுக்கு அதிகைாக இருக்குை்). கபாதுவாக எல்என்ஜியில் 90% க்குை் அதிகைான 
மீத்ரதன் உள்ளது. இது சிறிய அளவு ஈத்ரதன், புரராரபன், பியூடர்டன், சில கனைான அல்கான்கள் 
ைற்றுை் டநட்ரஜடனக் ககாை்டுள்ளது. கபட்ரராலியை்-கபறப்படட் டீசல் என்பது சுைார ்75% 
நிடறவுற்ற டைட்ரராகாரப்ன்கள் (முதன்டையாக n, iso, ைற்றுை் டசக்ரளாபராஃபின்ஸ் உட்பட 
பாரஃபின்கள்), ைற்றுை் 25% நறுைை டைடர்ராகாரப்ன்கள் (நாப்தலின்ஸ் ைற்றுை் 
அல்டகல்கபன்கசன்ஸ் உட்பட) ஆனது. டீசல் எரிகபாருளின் கனைான மூலக்கூறு அடைப்பு 
எரிப்டபத் தூை்டுவதற்கு அதிக கவப்பை் ரதடவப்படுகிறது. இதன் விடளவாக, 

கவளிரயற்றப்படுை் கவளிரயற்ற கவப்பநிடல எல்என்ஜிடய விட அதிகைாக உள்ளது. 

 

HRSG புடகரபாக்கி கவளிரயறுை் ரபாது கவளிரயற்ற வாயு கவப்பநிடல உபவளி புடகரபாக்கி 
உள்ளது ைற்றுை் துடை ககாதிகலன் புடகரபாக்கி கவளிரயறுை்  விவரங்கள் முடறரய 
அட்டவடை 04 அட்டவடை 07 ைற்றுை் அட்டவடை 10 ஐ பாரக்்கவுை்,  

 

உத்கதசிக்கப்பட்ட  மின் நினலயத்தின் சவப்ப உமிழ்வுகளோல் ஏற்படும் தோக்ககள் 

கவப்ப உமிழ்டவக் கட்டுப்படுத்துவதற்குை் குடறப்பதற்குை் முடறகள் (கபாருத்தைான வால்வுகள், 

விளிை்புகள், கபாருத்துதல்கள் ைற்றுை் கபாதிகடளத் ரதரந்்கதடுப்பது) கபாதுவாக மின் நிடலய 

வசதிகளின் வடிவடைப்பு, கசயல்பாடு ைற்றுை் பராைரிப்பில் கருதப்பட்டு  
கசயல்படுத்தப்படுகின்றது. கசிவு கை்டறிதல் ைற்றுை் பழுதுபாரக்்குை் திட்டங்களுை் 
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கசயல்படுத்தப்படுை். எனரவ, சுற்றுப்புற VOC அளடவ அதிகரிக்க கவப்ப VOC உமிழ்வுகளின் 

பங்களிப்பு மிகக் குடறவாக இருக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

 

4.3.1.5 கவப்பவாயு உமிழ்வு ஆதாரங்கள் ைற்றுை் சுற்றுப்புற ைாசுபடுதத்ுை் கசறிவுகளுக்கு 
பங்களிப்பு 

VOC கள் உட்பட கவப்ப GHG உமிழ்வுகள் ஆவியாதல் இழப்புகள், குளிர ்துவாரங்கள் (ஆர.்எல்.என்.ஜி 

உள்கட்டடைப்பு கிடடக்குை்ரபாது), கசிவு குழாய்கள் ைற்றுை் குழாய்கள், வால்வுகள், இடைப்புகள், 

விளிை்புகள், கபாதிகள், திறந்த-முடிவு இடைப்புகள், பை்ப் மூடி, அமுக்கி மூடி, அழுத்தை் நிவாரை 

வால்வுகள் ஆகியவற்றுடன் கதாடரப்ுடடயதாக இருக்கலாை்.  delines13 

அட்டவடை 99: காலநிடல ைாற்றை் கதாடரப்ான சரவ்ரதச அரசு குழுவில் (IPCC) 
வழிகாட்டுதல்களில் ககாடுக்கப்பட்ட எை்கைய் ைற்றுை் இயற்டக எரிவாயு அடைப்புகளிலிருந்து 
கவப்ப உமிழ்வு காரைிகளின் சாராை்சை் uidelines14 

வடக அலகு புடகரபாக்கி 1 உமிழ்வு  

 

CH4 NMVOC CO2 N2O 

குழாய் மூலை் 
எை்கைய் 
ரபாக்குவரத்து 

டபப்டலன் மூலை் 
கடத்தப்படுை் 
ஆயிரை் கன மீட்டர ்
எை்கைய் 

0.0054 0.054 0.00049 கபாருந்தாது 

ரடங்கர ்
லாரிகள் 
மூலை் 
எை்கைய் 
ரபாக்குவரத்து 

கபாருந்தாது டாங்கர ்
டிரக் மூலை் 
அனுப்பப்படுை் 
ஆயிரை் கன 
மீட்டருக்கு ஒரு டன் 

0.025 0.25 0.0023 கபாருந்தாது 

எரிவாயு 
பரிைாற்றை் 
ைற்றுை் 
களஞ்சியை் 
(LNG 

களஞ்சியை்) 

ஒரு நிடலயத்திற்கு 
கதான்கள் 

22 கபாருந்தாது 277 கபாருந்தாது 

பிந்டதய 
மீட்டர ்
(டகத்கதாழில் 
ஆடலகளில் 
கசிவு ைற்றுை் 
மின் 
நிடலயங்கள்) 

ஒரு மில்லியன் கன 
மீட்டருக்கு டன் 
குடியிருப்பு ைற்றுை் 
வைிக எரிவாயு 

0.4 0.01 3.3 x 10-3 கபாருந்தாது 

 

அட்டவடை 100: கனடிய ைற்றுை் அகைரிக்க தரவுகளின் அடிப்படடயில் புடகரபாக்கி 1 
இயல்புநிடல GHG உமிழ்வு காரைிகள் 

வடக அலகு  

 

 

 

இயல்புநிடல உமிழ்வு காரைிகள் 

(சுத்திகரிக்கப்பட்ட உற்பத்தி அடிப்படடயிலான புடகரபாக்கி 1 
உமிழ்வு காரைிகள்) 

CH4 CO2 N2O 

கரன அகைரி கரனடிய அகைரிக் கரனடி அகைரிக்

 
13 Chapter 4, Fugitive Emissions, 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for national Greenhouse Gas Inventories, 

Volume 2, ெக்தி 
14 Chapter 4, Fugitive Emissions, 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for national Greenhouse Gas Inventories, 

Volume 2, ெக்தி 
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டிய 
தரவு 

க்க 
தரவு 

தரவு * க தரவு ** ய தரவு 

* 

க தரவு 

** 

எரிவாயு 

பரிைாற்ற  

பரிைாற்ற  

டபப்டலன் 
கிமீ 

3.4 x 10-3 3.7 x 10-3 0 0 0 0 

எரிவாயு 

களுஞ்சிய

ை் 

எரிவாயு 

களுஞ்சியை் m3 

8.4 x 10-3 5.8 x 10-3 0 0 0 0 

குழாய்வ

ழிகள் 
மூலை் 
எை்கை

ய் 
ரபாக்குவர

த்து 

பரிைாற்ற 
டபப்டலன் m3 

5.4 x 10-6 ND 4.9 x 10-7 ND 0 ND 

ரடங்கர ்
லாரி 
மூலை் 
எை்கை

ய் 
ரபாக்குவர

த்து 

ரடங்கர ்லாரி 
மூலை் 
எை்கைய் 
ரபாக்குவரத்து 

m3 

2.5 x 10-5 ND 2.3 x 10-6 ND 0 ND 

 

*கபட்ரராலிய கபாருட்களின் கரனடிய சங்கை். 1999. "கனடிய அப்ஸ்ட்ரீை் எை்கைய் ைற்றுை் 
எரிவாயு கதாழிற்சாடல, கல்கரி, ஆல்பரட்்டாவில் இருந்து CH4 ைற்றுை் VOC உமிழ்வுகள். 

** GRI/USEPA. 1996. "இயற்டக எரிவாயு கதாழிலில் இருந்து மீத்ரதன் கவளிரயற்றை்", அறிக்டக எை் 
EPA-600/R-96-080. 

 

4.3.2 நீரியல் ைற்றுை் நீரின் தரை் 

4.3.2.1 கவளிரயற்றங்கள் காரைைாக நீர ்கவப்பநிடல ைற்றுை் உப்பு கசறிவு ைாற்றங்கள் 

கள கலனவ மோதிரி அருகில் 

 ைாதிரி கைன்கபாருள்- CORMIX இன் விளக்கை் 

CORMIX ைாதிரி வழியாக அருகிலுள்ள கள சிதறலின் தன்டை அடடயப்படுகிறது. CORMIX என்பது 

நீரவ்ாழ் ைாசுபடுத்திகடள பல்ரவறு நீரந்ிடலகளில் கவளிரயற்றுவதன் விடளவாக கவளிரயறுை் 
கலடவ வடலயங்களின் பகுப்பாய்வு, முன்கைிப்பு ைற்றுை் வடிவடைப்பிற்கான ஒரு விரிவான 
கைன்கபாருள் அடைப்பாகுை். இது ஒரு கபாருள் சாரந்்த, கவளிசக்சல்லுை் வடிவடைப்பு ைற்றுை் 

நிரவ்ாகத்திற்கான ஒருங்கிடைந்த CAD கருவிகடளக் ககாை்ட கைன்கபாருள் அடைப்பு ஆகுை். 

CORMIX இன் டையத்தில் வடகப்பாடு ஓட்ட வடகப்பாடு அடைப்பு உள்ளது. இது ஒரு கடுடையான 

வலுவான நிபுைத்துவ அறிவுத் தளத்டத வழங்குகிறது, இது கவளிப்படுத்தக்கூடிய பல நீரராட்ட  
ஓட்ட முடறகளில் கவனைாக ரவறுபடுகிறது. சுைார ் 160 தனித்துவைான கபாதுவான ஓட்ட 

உள்ளடைவுகள் உள்ளன. 
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ஆரை்ப கலடவ வடலயத்தின் வடிவியல் ைற்றுை் கசறிவுகுடறதல் தன்டைகடள முன்னறிவிப்பரத 
இந்த அடைப்பின் முக்கிய முக்கியத்துவை் ஆகுை், இது தூரத்தில் கவளிரயற்றுை் கசறிவுகுடறதல் 
நடத்டதடய கைிப்பதற்குை் கபாருந்துை். 

 

CORMIX ைாதிரி அடைப்பு 

இந்த ஆய்வில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட அடனத்து ைாதிரி சூழ்நிடல களுக்குை் (குறிப்பு அட்டவடை 

103) அருகிலுள்ள கள கலடவடய விரிவாகப் கற்டக கசய்ய  CORMIX ைாதிரி ரன்கள் 
கசய்யப்பட்டன.  

தற்ரபாடதய ஆய்வில், இரை்டு அளவுருக்கள்: உப்புத்தன்டை ைற்றுை் கவப்பநிடல 

பழடைவாதைாகக் கருதப்பட்டன, ரைலுை் எந்த சிடதவுை் இல்டல என்று கருதப்படுகிறது. CORMIX 

ைாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களுக்கு, MIKE 21 HD ைாதிரி முடிவுகளிலிருந்து தற்ரபாடதய தரவு 
கபறப்பட்டது. ரசாதடன CORMIX ைாதிரி முடிவுகளின் அடிப்படடயில், தற்ரபாடதய மின்ரனாட்ட 

திடச கடற்கடரக்கு சைாந்தரைாக இருக்குை்ரபாது முக்கியைான நிடல ஏற்படுகிறது என்பது 
கதளிவாகத் கதரிந்தது, எனரவ அடனத்து ைாதிரி ரன்களுை் கடற்கடரக்கு சைாந்தரைாக 
மின்ரனாட்டத்திற்காக ரைற்ககாள்ளப்பட்டன. 

 

நீரில் மூழ்கிய துடறமுகத்திலிருந்து கவளிரயறுை் ஓடட்ை் கவளிரயற்றப்பட்ட கழிவுநிருக்கு 
சுற்றுப்புற திரவத்திற்குை் இடடயில் ஒரு திடசரவக இடடநிறுத்தத்டத வழங்குகிறது. நீரராட்டை் 

ஒரு ரசற்றுதன்டைப்பான இயக்கைாக ரவகைாக உடடகிறது. அதிக ரசற்றுதன்டைப்பு தீவிரத்தின் 

வடலயத்தின் அகலை் இந்த வடலயத்தில் கவளியில் இருந்து அதிகைான, குடறந்த 
ரசற்றுதன்டைப்பான திரவத்டத இடைப்பதன் மூலை் ஓட்டத்தின் திடசயில் அதிகரிக்கிறது. 

ரநரியல் புடகரபாக்கி கடல் நீரில் ஒரு டிஃப்பியூசருக்கு, மிதைான சைநிடல நிடலடய அடடயுை் 
வடர புடகரபாக்கி சூழலில் உயருை். இது கபருை்பாலுை் கடலின் ரைற்பரப்பிற்குக் கீரழ உள்ளது, 

புளூை் எழுசச்ியின் ரபாது மிதக்குை் சக்தி உயருை் கழிவுப்கபாருட்களுக்குை் சுற்றியுள்ள திரவத்தின் 
அடரத்்திக்குை் இடடயிலான அடரத்்தி ரவறுபாட்டால் வழங்கப்படுகிறது. சைநிடலயில் இந்த 

அடரத்்தி ரவறுபாடு ைடறந்துவிடுை், ரைலுை் புளூமின் ரைலுை் உயரவ்ு இந்த ைட்டத்தில் உந்தப் 
பாய்சச்டலப் கபாறுத்தது. உயருை் கழிவு ஒரு சைநிடல நிடலடய எட்டாதரபாது, அது சில 

அடரத்்தி பற்றாக்குடறயுடன் கடல் ரைற்பரப்பில் உயரக்ிறது. கடல் ரைற்பரப்பில், கடல் ைற்றுை் 

காற்றுக்கு இடடயிலான அடரத்்தி ரவறுபாடு கபரியது, இது ப்ளூமில் அடரத்்தி ரவறுபாடு ைற்றுை் 
ரைற்பரப்பில் சிறிய உயர ைாற்றை் ஆகியடவ ஓட்டத்டத கிடடைட்டைாக திருப்புவதற்கு 
ரபாதுைான அழுத்த சாய்வு வழங்குகிறது (வூட் ஐஆர,் கபல். ஆரஜ்ி ைற்றுை் வில்கின்சன் டி. எல், 

1993). 

 

அருகிலுள்ள கள CORMIX ைாதிரியிலிருந்து பிரித்கதடுக்கப்பட்ட உப்பு / கவப்பநிடலயின் கசறிவு 

ைதிப்புகள் MIKE 21 FM  ரபாக்குவரத்து ைாதிரி வழியாக வடிவடைக்கப்பட்ட கதாடலதூர கலடவ 
ஆய்வுக்கான மூல நிபந்தடனயாக ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டன. 

ரசாதடன நிடலடைகள் ஒரர காற்று / அடல நிடலடய பகிரந்்து ககாள்கின்றது 
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ரசாதடன நிடலடைகள் அட்டவடை 103 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அரத காற்று / அடல 

நிடலடைகடளப் பகிரந்்து ககாள்கின்றது. முக்கியைான ைாதிரி சூழ்நிடல களுடன் கதாடரப்ுடடய 

2 டி புடகரபாக்கிகள் கீரழ காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

 
உரு 15:  அருகிலுள்ள களை்,  NW கடல்-உயர ்நிடலக்கு ைாறுபாடு 

 
உரு 90:  அருகிலுள்ள கள. SW வீக்க-உயர ்நிடலக்கு ைாறுபாடு 

அருகிலுள்ள கள கசறிவுகள் என்பது கீரழ விவாதிக்கப்பட்ட கதாடலதூர சிதறல் ைாதிரியின் 
இடடநிடல உள்ளீடாகுை். 

தூர கள கலனவ மோதிரி 
எண்  மோதிரி கருவி 

MIKE 21 பாய்வு ைாதிரியில் உள்ள சிதறல் கதாகுதி கதாடலதூரக் கடலப்புக்கான 
உருவகப்படுத்துதல் கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ைாதிரியானது இரு பரிைாை, ஆழை்-

ஒருங்கிடைந்த ரபாக்குவரத்து சைன்பாட்டட அட்கவக்ஷன் (கசறிவுகுடறதல்) - 
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கழிவுப்கபாருட்களுக்கான பரவல் வடகடய தருகிறது. இந்த சிதறல் ைாதிரியாக்கத்திற்கு ஆய்வு 

பகுதியின் நீரராட்ட  முன்நிபந்தடனயாகுை். 
 

ைாதிரி சூழ்நிடல கள் 

 
டைட்ரராடடனமிக் ைாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களுடன் அடல / காற்று ைற்றுை் அடல 

நிடலடைகளின் சாத்தியைான ரசரக்்டககடள குறிக்குை் பத்து (10) ைாதிரி சூழ்நிடல கள் 

கதாடலதூர சிதறல் ஆய்வுக்கு ரதரவ்ு கசய்யப்பட்டுள்ளது. ஆதிக்கை் கசலுத்துை் அடல வடிவங்கள் 

SW கடல் / வீக்கை் அடலகள் ைற்றுை் NW கடல் அடலகள். அடல உயரங்களின் அளவு, அவற்றின் 

காலங்கள் ைற்றுை் திடசகள் கீரழ உள்ள அட்டவடை 103 இல் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. இரை்டு 

காற்று நிடலடைகள்: சராசரி (5 மீ / கச) ைற்றுை் உயர ் (10 மீ / கச), கிடடக்கக்கூடிய காற்றின் 

தரவுகளின் அடிப்படடயில் கபறப்பட்டுள்ளது. அடனத்து பத்து சூழ்நிடல களுை் பிடரன் ைற்றுை் 

சூடான கவளிரயற்றத்திற்கு தனித்தனியாக உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

ஒரு நிடலயான சிதறல் கிடடக்குை் வடர ைாதிரி உருவகப்படுத்துதல்கள் கதாடரந்்தன. இதற்கான 

அனுசரிக்கப்படுை் கால அளவு கபருை்பாலான சந்தரப்்பங்களில் ஒரு நாளுக்கு குடறவாகரவ 
உள்ளது. உருவகப்படுத்துதல் காலை் 3 ைைிரநர கவப்பையைாதல் ரநரத்டத உள்ளடக்கியது, இதன் 

ரபாது குறிப்பிட்ட ைாதிரி அளவுருக்கள் அவற்றின் முழு ைதிப்புகடள படிப்படியாக அடடய 
அனுைதிக்கப்படுகின்றது. 
 

அட்டவனண 321:  சிதறல் ைாதிரி சூழ்நிடலகள் 

சூழ்நி

டல  
இல 

 

அடடயாளங்காட்

டி 

தளவடைப்பு அடல நிடல  காற்று 

Hs (m) Tp (s) Dir 

(Deg) 

ரவகை் 

(m/s) 
Dir 

(Deg) 

1 SW  சீற்ற அடல 
- சராசரி 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

0.8 10.5 225 5 225 

2 SW  சீற்ற அடல 
- சராசரி 

RLNG ஆடலயுடன் 0.8 10.5 225 5 225 

3 SW கடல்-உயரை் தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

1.0 5.5 265 10 270 

4 SW கடல்-உயரை் RLNG ஆடலயுடன் 1.0 5.5 265 10 270 

5 SW  சீற்ற அடல-

உயரை் 

தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

0.8 10.5 225 10 225 

6 SW  சீற்ற அடல-

உயரை் 

RLNG ஆடலயுடன் 0.8 10.5 225 10 225 

7 NW கடல்- Avg தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

0.6 5.3 320 5 315 

8 NW கடல்- Avg RLNG ஆடலயுடன் 0.6 5.3 320 5 315 

9 NW கடல்- உயரை் தற்ரபாதுள்ள 
நிலடை 

0.6 5.3 320 10 315 

10 NW கடல்- உயரை் RLNG ஆடலயுடன் 0.6 5.3 320 10 315 
 

சூடோன சவளிகயற்றத்தின் சிதறல் பண்புகள் 

இடஞ்சாரந்்த ைதிப்பீடு 

சூடான கழிவுகளின் சிதறல் முடற தனித்துவைான அை்சங்கடளக் ககாை்டுள்ளது. முதலாவதாக, 
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சிதறலின் துவக்கை் காலப்ரபாக்கில் அளவு வளருை் ப்ளூமின் ஒரு புள்ளியாக நிகழ்கிறது. 

கவளிப்புற சுற்றளவு வளருை்ரபாது, வலிடை அல்லது கவப்பநிடல உயரவ்ு ப்ளூமினுள் குடறகிறது, 

பரவடல பலவீனப்படுத்துகிறது ைற்றுை் இறுதியில் ப்ளூடை மீை்டுை் சிறிய அளவிற்கு 
உடடக்கிறது. பல சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு, ஒரு நிடலயான நிடல ைாறுபாடு, அதாவது கவப்பப் புழு 

விரிவாக்கை் ைற்றுை் பின்வாங்கல் ஆகியவற்றில் ஒரர ைாதிரியான சுழற்சிகள் 
அடடயப்படுகின்றது. ஒவ்கவாரு ைாதிரி சூழ்நிடலயிலுை் அதிகபட்ச ப்ளூை் அளவு கருதப்படுை் 

அந்தந்த ைாதிரியின் ரபாது அயலில் உள்ள மிக ரைாசைான கவப்ப விடளடவ அளவிடுவதற்கான 
முயற்சியில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 

ஒவ்கவாரு ைாதிரி சூழ்நிடல களிலுை் நிகழுை் அதிகபட்ச (மிகப்கபரிய) கவப்பப் புழு 

புள்ளிவிவரங்கள் 88 முதல் 92 வடர வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

            
         (a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 
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        (c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை (கபரிதாக்கப்பட்டது)  (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 
 

உரு 91:  அதிகபட்ெம் சூழ்நினலயில்  கீழ்.  சீற்ற அனல - ெரோெரி - சவப்ப ப்ளூம் சிதறலின் 
நீளம் 

 

 

              
(a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                             (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG 

ஆடலயுடன் 
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(c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை (கபரிதாக்கப்பட்டது)   (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

 
உரு 92:  அதிகபட்சை் சூழ்நிடலயில்  கீழ். கடல்-உயரை்  - கவப்ப ப்ளூை் சிதறலின் நீளை் 

 

 

 

 

 

 
                      (a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 
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           (c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்படட்து)      (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

  

உரு 93:  அதிகபட்சை் சூழ்நிடலயில்  கீழ்.  சீற்ற அடல-உயரை்   - கவப்ப ப்ளூை் சிதறலின் நீளை் 

 

 

 
 
                      (a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 
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 (c)-

தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்பட்டது)                         (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 
 

உரு 94  அதிகபட்ெம் சூழ்நினலயில்  கீழ். கடல் ெரோெரி   - சவப்ப ப்ளூம் சிதறலின் நீளம் 

 

 
                      (a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 
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           (c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்பட்டது)        (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

 

உரு 95:  அதிகபட்ெம் சூழ்நினலயில்  கீழ். கடல்-உயரம்   - சவப்ப ப்ளூம் சிதறலின் நீளம் 
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கவப்பநிடல சிதறலின் தற்காலிக ைதிப்பீடு 

கவப்பநிடலயின் தற்காலிக ைாறுபாடு கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி முன் வடரயறுக்கப்படட் 
இடங்களில் அந்தந்த ைாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களிலிருந்து ஒரு ரநரத் கதாடராக 
பிரித்கதடுக்கப்படுகிறது. இது உத்ரதசிக்கப்பட்டதுடன் ஏற்கனரவ உள்ள உட்ககாள்ளல்கள் (I & J), 

கலாபுகலா (F) ைற்றுை் ஒனகலா (ஜி) பவளபாடற, டிக்ரகாவிட்டா துடறமுப் படுடக (சி), களனி ஆறு 

கடரரயாரை் (இ) ைற்றுை் வடக்கு ைற்றுை் கதற்குப் பக்கங்களில் (A,B,D). 

 
உரு 96:  பிரித்கதடுக்குை் புள்ளிகள் - கவப்பச ்சிதறல் 2 டி ைாறுபாடுகள் 

 

பகுப்பாய்வு கசய்யப்படட்டவ (& ரகாரிக்டகயில் கிடடக்கிறது). ஒவ்கவாரு இடத்திலுை் எட்டப்பட்ட 
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அதிகபட்ச கவப்பநிடல ைதிப்புகள் கீரழ சுருக்கைாக காட்ப்பட்டுள்ளது. 

 அட்டவனண 332:  அதிகபட்சை். முக்கியைான இடங்களில் அதி மிஞ்சிய கவப்பநிடல 

 
 
கவப்பநிடல சிதறல் பற்றிய கலந்துடரயாடல் 

ஒவ்கவாரு ைாதிரி சூழ்நிடலயிலுை் வலுவான (மிகப்கபரிய) புளூை் கசயற்திடட்மிடப்பட்ட 

ைாதிரியில் சுற்றுப்புற கடல் நீர ் கவப்பநிடலடய விட அதிக கவப்பநிடல 
கை்காைிக்கப்படுகிறது. ஒட்டுகைாத்த புடகரபாக்கிகள் சாத்தியைான அதிகபட்ச அளவிலான 

புளூை்கடள உருவாக்கக்கூடுை் என்று விபரிக்கின்றது, அரதசையை் கபரிதாக்கப்பட்ட பதிப்புகள் 
ஏற்கனரவ இருக்குை் ைற்றுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிசக்சல்லுை் 
தாக்ககடள ரைலுை் விளக்குகின்றது. ஆரவ்முள்ள புள்ளிகளில் தற்காலிக ைாறுபாடுகள் 

குடறந்தபட்ச ைற்றுை் அதிகபட்ச கவப்பநிடல குழுவிற்குள் சிதறலின் சுழற்சியின் தன்டைடய 
சித்தரிக்கின்றது. 

  

தோக்கத்தின் சபோதுவோன விஸ்தீரணம் 

எதிரப்ாரத்்தபடி, கவப்ப ப்ளூமின் திடசயானது பிரதான அடல திடச ைாதிரியுடன் ஒத்திடசகிறது, 

அதாவது, ப்ளூை் SW அடல நிடலக்கு வடக்கு ரநாக்கி நகரக்ிறது, அரத ரநரத்தில் அது NW அடல 
நிடலக்கு கதற்ரக நகருை். ப்ளூமின் விஸ்தீரணம் இருபுறமுை் 5 கி.மீ.க்கு ரைல் உள்ளது, 

இருப்பினுை் அவற்றின் வால்கள் கவப்பநிடல 0.01°C க்குை் குடறவாகரவ உள்ளன. திடச 

உள்ளடைவு கபருை்பாலுை் அடல திடச ைற்றுை் கடற்கடரக்கு சைாந்திரைாக இயங்குை் கலாபுகலா 
பாடற ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது. பாடற அதன் ரபாக்கில் இடடவிடாைல் இருந்தாலுை் 

வடக்கு-கதற்கு திடசயில் சிதறடிக்கிறது.  

 

குறிப்பிட்ட கடற்கடர பிரிவுகள் 

அடனத்து ைாதிரி சூழ்நிடலகளின் புளூை்களுை் அதாவது கடற்கடர ைாறுபட்ட அளவுகளில் அதிக 
கவப்பநிடலடய உைருை், அதாவது அதிகபட்சைாக 0.15°C  கசல்சியஸ் NW கடல் காலத்தில் 
ஏற்படுை். டிரகாவிடா துடறமுகத்திலிருந்து களனி ஆறு கடரரயாரை் வடர. இருப்பினுை் தற்ரபாது 

(அதாவது உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடல இல்லாைல்), யுகடனாவி மின் நிடலயத்தின் 

கவளிரயற்றங்களிலிருந்து அரத அடல நிடலயில் 0.09 ° C க்குை் அதிகைான கவப்பநிடலடய 
ரைற்கை்ட கடரலார காலை் அனுபவிக்கிறது. 
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ககரவலப்பிட்டியவிலிருந்து ரபாபிட்டிய வடரயிலான கடற்கடர காலை் SW அடல நிடலயில் (ஒரு 

வருடத்திற்கு சுைார ் 4-5 ைாதங்கள்) 0.00 ° C முதல் 0.16 to C வடர அதிகைான நீர ்கவப்பநிடலடய 

ககாை்டிருக்குை். இந்த பிரிவின் அருகிலுள்ள நீர ் ஏற்கனரவ அரத அடல நிடலயில் சுற்றுப்புற 

கடல் நீரின் கவப்பநிடலடய விட 0.0-0.12 ° C அதிகைாக உள்ளது. 

 

கடரலார கட்டடைப்புகளுக்கு தாக்கை் 

டிக்ரகாவிடா மீன்வளத் துடறமுத்தின் நீர ் கவப்பநிடல NW அடல நிடலடைகளுக்கான 
சுற்றுப்புறத்டத விட 0.06-0.15C ஆக அதிகைாகுை், இது ஆை்டுக்கு அதிகபட்சை் 3 ைாதங்கள் 
இருக்குை். ைற்ற கடரலாரப் பகுதிகடளப் ரபாலரவ, தற்ரபாடதய நிடல எப்படியுை் 0.07-0.09 ° C 

அதிகரிப்டப உைரக்ிறது, இருக்குை் மின் உற்பத்தி நிடலயங்கள் கவளிரயற்றப்படுை்  நீர ் இதற்கு  
காரைைாகுை்.  

ககாழுை்பு துடறமுத்தின் நீரந்ிடலகள் ைாதிரி எல்டலக்கு அப்பால் அதிகபட்ச கவப்பநிடல 0.04 of C 

ஆக இருக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

தற்ரபாதுள்ள ைற்றுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  உட்ககாள்ளல்களுக்கு தாக்ககள் 

 

குளிரூட்டுை் நீர ் சுழற்சிகளின் கவப்ப கசயல்திறடனப் கபாறுத்தவடர, எந்தகவாரு ைாதிரி 
சூழ்நிடலயிலுை் உள்ளடீுகள் எதுவுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கவளிரயற்றத்தின் காரைைாக 
கவப்பநிடலடய அதிகரிக்கவில்டல. கதற்கு திடசயில் ரைலுை் காைிப்பகுதிக்கு, உட்ககாள்ளுை் 

நீர ்மிகவுை் பாதிக்கப்படாது, அங்கு அதிகபட்ச மிதைான கவப்பநிடல 0.32 than C க்குை் குடறவாக 
இருக்குை். கதாடரப்ுடடய காலநிடல நிடலயில் யுகடனாவி மின் உற்பத்தி நிடலயை் (0.25 ° C) 

காரைைாக இந்த அளவின் கவப்பநிடல உயரவ்ு ஏற்கனரவ உள்ளது. 

  

பவளபாடறகளின்  தாக்ககள் 

கருதப்படுை் எந்தகவாரு பவளபாடறகளின் அடடயாளை் காைக்கூடிய கவப்பநிடல அதிகரிப்பு 
காைப்படவில்டல. 

 

உப்பு சவளிகயற்றபடுவதனோல் சிதறல் பண்புகள் 

இடஞ்சாரந்்த ைதிப்பீடு 

 

உப்புநீரின் சிதறல் முடற தனித்துவைானதுடன் வடக்கு-கதற்கு ரநாக்கி ரைலுை் கசலுத்தப்படுகிறது. 

முதலாவதாக, சிதறடலத் கதாடங்குவது காலப்ரபாக்கில் அளவு வளருை் புளூமின் புள்ளியாக 
நிகழ்கிறது. கவளிப்புற சுற்றளவு வளருை்ரபாது, அதிகப்படியான உப்பு கசறிவின் வலிடை 

ப்ளூமினுள் பரவடல பலவீனப்படுத்துகிறதுடன்  இறுதியில் ப்ளூடை மீை்டுை் சிறிய அளவிற்கு 
உடடக்கிறது. பல சுழற்சிகளுக்குப் பிறகு, ஒரு நிடலயான நிடல ைாறுபாடு, அதாவது உப்புநீரின் 

விரிவாக்கை் ைற்றுை் பின்வாங்கலில் ஒரர ைாதிரியான சுழற்சிகள் அடடயப்படுகின்றது. ஒவ்கவாரு 

ைாதிரி சூழ்நிடலயிலுை் அதிகபட்ச ப்ளூை் அளவு கருதப்படுை் அந்தந்த ைாதிரி சூழ்நிடலயில் 
அக்கை் பக்கத்திற்கு ரைாசைான விடளடவ அளவிடுவதற்கான முயற்சியில்  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 
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ஒவ்கவாரு ைாதிரி சூழ்நிடல களிலுை் நிகழுை் அதிகபட்ச (மிகப்கபரிய) அதிகப்படியான உப்புநீடர 

உரு 94 முதல் 98 வடர வழங்கப்படுகிறது. 

  

 
(a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 

 

 
              (c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்படட்து)             (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  
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(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

 
உரு 97:  அதிகபட்சை் சூழ்நிடலயில்  கீழ்.  சீற்ற அடல - சராசரி - கவப்ப ப்ளூை் சிதறலின் நீளை் 

 
(a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 

    
             (c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்பட்டது)             (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டத) 
உரு 98:  அதிகபட்சை் சூழ்நிடலயில்  கீழ். கடல்-உயரை்  - கவப்ப ப்ளூை் சிதறலின் நீளை் 
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(a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 

 
 (c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்பட்டது)             (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

உரு 99  அதிகபட்ெம் சூழ்நினலயில்  கீழ்.  சீற்ற அனல-உயரம்   - சவப்ப ப்ளூம் சிதறலின் நீளம் 
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(a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 

 
(c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்பட்டது)             (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

உரு 100:  அதிகபட்சை் சூழ்நிடலயில்  கீழ். கடல் சராசரி   - கவப்ப ப்ளூை் சிதறலின் நீளை் 
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(a)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை                    (b)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன் 

 
(c)-தற்ரபாதுள்ள நிலடை  (கபரிதாக்கப்பட்டது)             (d)-உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG ஆடலயுடன்  

(கபரிதாக்கப்பட்டது) 

 

உரு 101:  அதிகபட்சை் சூழ்நிடலயில்  கீழ். கடல்-உயரை்   - கவப்ப ப்ளூை் சிதறலின் நீளை் 
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உப்புத்தன்டையின் தற்காலிக ைதிப்பீடு 

கவப்பநிடல ைதிப்பீடு கசய்யப்படுை் அரத இடங்களில் உப்புத்தன்டை கசறிவுகள் 
பிரித்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது (இடங்களுக்கு குறிப்பு 93). ைாறுபாட்டின் 2 டி புடகரபாக்கி பகுப்பாய்வு 

கசய்யப்பட்டது (& ரகாரிக்டகயில் கிடடக்கிறது). அந்த ஒவ்கவாரு இடத்தின் அதிகபட்ச 

கசறிவுகளுை் கீரழ வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

  

அட்டவனண 343:  அதிகபட்சை். முக்கியைான இடங்களில் அதிக உப்புத்தன்டை 

 

 
 
உப்புத்தன்னம சிதறல் பற்றிய கலந்துனரயோடல் 

ஒவ்கவாரு ைாதிரி சூழ்நிடலயிலுை் வலுவான (மிகப்கபரிய) புளூை் கசயற்திடட்மிடப்பட்ட 

ைாதிரியில் சுற்றுப்புற கடல் நீர ்உப்புத்தன்டைக்கு ரைல் உப்புத்தன்டை கை்காைிக்கப்படுகிறது. 

ஒட்டுகைாத்த புடகரபாக்கிகள் சாத்தியைான அதிகபட்ச அளவிலான புளூை்கடள 
உருவாக்கக்கூடுை் என்று விபரிக்கின்றது, அரதசையை் கபரிதாக்கப்பட்ட பதிப்புகள் ஏற்கனரவ 
இருக்குை் ைற்றுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிசக்சல்லுை் தாக்ககடள ரைலுை் 
விளக்குகின்றது. ஆரவ்முள்ள புள்ளிகளில் தற்காலிக ைாறுபாடுகள் குடறந்தபட்ச ைற்றுை் 

அதிகபட்ச கவப்பநிடல குழுவிற்குள் சிதறலின் சுழற்சியின் தன்டைடய விபரிக்கின்றது. 

 

தோக்கத்தின் சபோதுவோன விஸ்தீரணம் 

எதிரப்ாரத்்தபடி, உமிழ்நீரின் திடசயானது திடச ைாதிரியுடன் ஒருமிதத்தாக இருக்கிறது, அதாவது, 

ப்ளூை் SW அடல நிடலக்கு வடக்கு ரநாக்கி நகரக்ிறது, அரத ரநரத்தில் அது NW அடல நிடலக்கு 
கதற்ரக நகருை். ப்ளூமின் பரப்பளவு இருபுறமுை் 5 கி.மீ.க்கு ரைல் உள்ளது, இருப்பினுை் அவற்றின் 

வால்கள் உப்புத்தன்டை உபரி 3ppt க்குை் குடறவாகரவ உள்ளன. திடச உள்ளடைவு கபருை்பாலுை் 

அடல திடச ைற்றுை் கடற்கடரக்கு சைாந்திரைாக இயங்குை் கலாபுகலா பாடற ஆகியவற்றால் 
பாதிக்கப்படுகிறது. பாடற அதன் ரபாக்கில் இடடவிடாைல் இருந்தாலுை் வடக்கு-கதற்கு திடசயில் 

சிதறி அடனத்து ைாடல் சூழ்நிடல களின் ஏற்படுத்துகின்றது, அதாவது கடற்கடர ைாறுபட்ட 
அளவுகளில் அதிக உப்புத்தன்டைடய உைருை், ஆனால் ககராவலபிட்டியாவிலிருந்து 3 கி.மீ 

தூரத்திற்கு வடக்கு கடரரயார பரப்பளவு 4.9 பிபிடி வடர உப்புத்தன்டை அதிகரிக்குை். 

இருப்பினுை், இது தற்காலிகைானது ைற்றுை் இந்த அதிகபட்ச ைதிப்டப ஏற்படுத்துை் நிடல, அதாவது 
SW ஸ்கவல் டை ரதாராயைாக ஆை்டு நிகழ்தகவு உள்ளது. 15.6% ைட்டுரை. ைாதிரியாக 

வடிவடைக்கப்பட்ட ைற்ற எல்லா நிடலகளிலுை், வடக்கு கடற்கடர இடடகவளி பாதிக்கப்படாது. 

களனி கடரரயாரை் வடர கதற்கு கடரலாரப் பகுதி அதிகபட்சைாக 3.4 பிபிடி அதிக உப்புத்தன்டை 
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ககாை்ட கசறிவு எடுக்குை், அரத ைதிப்புகள் ஏற்கனரவ இருந்தாலுை், உத்ரதசிக்கப்பட்ட  
ஆடலயிலிருந்து தாக்கை் மிகக் குடறவு. 

 

 

கடரலார கட்டடைப்புகளுக்கு தாக்கை் 

டிரகாவிடா மீன்வளத ் துடறமுத்தின் உப்புத்தன்டை NW கடல் உயர ் அடல நிடலடைகளுக்கு 
சுற்றுப்புறத்திலிருந்து 3.7ppt ஆக அதிகரிக்குை். இருப்பினுை், உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் 

நிடலயத்துடனான நிபந்தடனக்கு எதிராக தற்ரபாதுள்ள அதிகப்படியான கசறிவுகளுக்கு இடடரய 
ஒரு சிறிய ரவறுபாடு உள்ளது. ரவறு வாரத்்டதகளில் கூறுவதானால், உப்புத்தன்டை அதிகரிப்பால் 

ஏரதனுை் பாதகைான தாக்கை் ஏற்பட்டால், அது ஏற்கனரவ இருந்திருக்குை், ரைலுை் புதிய கூடுதல் 
தாக்கை் எதுவுை் எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 

தற்ரபாதுள்ள ைற்றுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  உட்ககாள்ளல் இடங்களில் தாக்ககள் 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின்நிடலயத்டத உட்ககாள்வது எந்தகவாரு ைாதிரியான சூழ்நிடலயிலுை் 1.7 

ppt க்குை் அதிகைான உப்புத்தன்டையுடன் தை்ைீடரப் பிரித்கதடுக்காது. ரைலுை், யுகடனவி 

ஆடலயின்  விடளவுகளுடன் இரதரபான்ற அதிகப்படியான அளவு ஏற்கனரவ உள்ளது.  

 

தற்ரபாதுள்ள யுகடனவி ஆடலயின் உட்ககாள்ளல் NW கடல் சராசரி (5.57 பிபிடி) ைற்றுை் 

எஸ்.டபிள்யூ சீ-டை (13 பிபிடி) நிடலகளில் அதிகப்படியான உப்புத்தன்டை அளடவ உைரக்ிறது. 

பிந்டதயது கை்காைிக்கப்பட்ட புள்ளிகளில் காைப்பட்ட மிக அதிகைான உப்புநீராகுை். 

தற்ரபாதுள்ள நிடலயில் ஒப்பிடுை்ரபாது இது 11 ppt அதிகரிப்பு ஆகுை். இந்த காலநிடல சூழ்நிடல 

இடடநிடல பருவைடழ காலத்தில் (அக்ரடாபர)் ஆை்டு அடல காலநிடலயின் 7.5% (கிட்டத்தட்ட 

ஒரு ைாதை்) நடடமுடறயில் உள்ளது. இருப்பினுை், அதிகபட்ச ைதிப்புகள் தற்காலிகைானடவ 

ைற்றுை் சுழற்சியின் ரபாது 0.5 பிபிடி நிடலக்கு விழுை். 

 

பவளபாடற தாக்ககள் 

இந்த ஆய்வு கலாபுகல ைற்றுை் ஒனகலா ஆகியவற்டறக் கருதுகிறது, அடவ அருகாடையில் உள்ள 
ஒரர பவளபாடற ஆகுை். உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடல கலபுகலா 5.5 பிபிடி வடர அதிகப்படியான 

உப்புத்தன்டைடய ககாை்டிருக்குை், அரத காலநிடல நிடல ஏற்கனரவ தற்ரபாடதய சூழலில் 
உப்புத்தன்டைடய 3.7 பிபிடி வடர உயரத்்துை். ஒனகலா ரைலுை் கடல்வழியாக இருப்பது 

தடடயற்றது. 

 

4.3.2.2 உள்நோட்டு கமற்பரப்பு / நிலத்தடி நீரின் தரம் / அளவு ஆகியவற்றின் தோக்கங்கள் 

 

• குடிமனன கமற்பரப்பு நீர் தரம்: குடிைடன ரைற்பரப்பு நீரந்ிடலகளுக்கு கழிவுநீர ் அல்லது 

சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீடர ரநரடியாகரவா அல்லது ைடறமுகைாகரவா கவளிரயற்ற 
படைாட்டாது. எனரவ, உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத்தின் கசயல்பாடு ரைற்பரப்பு நீர ்

தரத்திற்கு எதிரை்டறயான தாக்கங்கடள உருவாக்காது. 
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• நிலத்தடி நீரின் தரம்: தடரயில் கழிவுநீர ் அல்லது சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீடர 

ரநரடியாகரவா அல்லது ைடறமுகைாகரவா கவளிரயற்ற படைாட்டாது. உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் 

உற்பத்தி நிடலயத்தின் காரைைாக உருவாக்கப்படுை் கழிவுநீருக்கான சுத்திகரிப்பு  
தற்ரபாதுள்ள மின்நிடலயத்திற்கு ஒருமித்ததாக இருக்குை். எனரவ, சுத்திகரிக்கப்பட்ட 

கழிவுநீரின் தரை் நிலத்தடி நீருக்கு அசச்ுறுத்தலாக இருக்காது. 

 

• கமற்பரப்பு நீகரோட்டம்: உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடலயில், அடனத்து கழிவு நீரக்ளுை் 

தனித்தனியாக ரசகரிக்கப்பட்டு, சுத்திகரிக்கப்பட்டு கடலுக்கு அகற்றப்படுகின்றது. எனரவ, 

கசயல்பாட்டின் ரபாது ைாசுஏற்படாது. விதிவிலக்காக  ைடழயின் ரபாது தற்கசயலான 

இரசாயன ைற்றுை் எை்கைய் கசிவுகள் ஏற்படவாை். இந்த கபாருள் ஆபத்து ைதிப்பீட்டின் கீழ் 

கருதப்படுகிறது.  

 

• கசிந்து  வடியும் நீர்:  சுத்திகரிப்பு நிடலயங்களில் உருவாகுை் நீடரத ் டகயாள சரியான 

ஏற்பாடு உள்ளது. ஆடகயால், கசிந்து  வடியும் நீர் இருந்து நிலத்தடி அல்லது ரைற்பரப்பு 

நீருக்கு ரநரடி அல்லது ைடறமுக அசச்ுறுத்தல் இருக்காது  

 

• நீர் வளங்கனளத் பிரித்சதடுதல்: கசயல்பாட்டின் ரபாது, இந்த கசயற்திட்டை் அதன் 

எந்தகவாரு கசயல்முடறகளுக்குை் நடடமுடறகளுக்குை் ரைற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீடர 
உட்ககாள்வதில்டல. எனரவ, ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீரின் அளவு மீதான தாக்கை் 

பூஜ்ஜியைாகுை். 

 
4.3.3 ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு  

 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டின் ரபாது சத்தை் உற்பத்தி பரவலாக இரை்டு 
வடககளாக வடகப்படுத்தப்படலாை்; நிடலயான மூலங்கள் ைற்றுை் நகரவ்ு மூலங்கள் 
வடகப்படுத்தப்படலாை்;. பயன்படுத்தப்படுை் அடனத்து இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரைங்கடள 

நிடலயான ஆதாரங்களாக வடகப்படுத்தலாை், அரதசையை் வாகன இயக்கத்டத நகரவ்ு 
ஆதாரங்களாக கருதலாை்.  

பருவகால வளிைை்டல நிடலடைகள் (ஈரப்பதை், காற்றின் திடச ைற்றுை் காற்றின் ரவகை்) ைற்றுை் 

சுற்றியுள்ள சூழடலப் கபாறுத்து (கட்டப்பட்ட கட்டடைப்புகள், தாவரங்கள், ைரங்கள் ைற்றுை் 

சுவரக்ள் ரபான்றடவ) அருகிலுள்ள ஏற்பிகளில் சத்தை் நிடல ரவறுபட்டிருக்கலாை். ஆடகயால், 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டு சத்தை் காரைைாக கைிக்கப்பட்ட சத்த 
அளவுகள் ைற்றுை் தாக்கங்கள், இதுரபான்ற அடனத்து ைாறுபாடுகடளயுை் கவனத்தில் 
எடுத்துக்ககாள்வதன் மூலை், ‘ஐ.எை்.எை்.ஐ’ சத்தை் ைாதிரியிடல் கைன்கபாருடளப் பயன்படுத்துவதன் 

மூலை் அளவு ைதிப்பீடு கசய்யப்பட்டு கைிக்கப்பட்டது. 

 

உள்ளட்ீடு தரவு மோதிரி 

ரைாசைான சத்தை் ஆதாரங்கள் 
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வழக்கைான சத்த  அழுத்த அளவுகளுடன் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலயத்தின் குறிப்பிடத்தக்க 
சத்த ஆதாரங்கடள அட்டவடை 106 முன்டவக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முக்கியைான சத்த  

ஆதாரங்களின் இடங்கள் உரு 99 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டவடை 354: சத்த ைாதிரியிடலில் கருதப்படுை் முக்கியைான சத்த மூலங்களின் விவரங்கள் 

சத்தை் வளை் தடர ைட்டத்திலிருந்து சத்த 
வளத்துக்கான உயரை் (m) 

1 மீ தூரத்தில் அதிகபட்ச 
சத்த  அழுத்தை் dB(A) 

எரிவாயு விடசயாழி 4.0 85 

எரிவாயு விடசயாழி 
மின்பிறப்பாக்கி 

4.0 85 

கவப்ப வாயு டிஃப்பியூசர ் 4.0 95 

நீராவி விடசயாழி 6.5 85 

நீராவி விடசயாழி 
மின்பிறப்பாக்கி 

6.5 85 

குளிரூட்டுை் ரகாபுரை் (7 
அலகுகள்) 

16.5 85 

 * உற்பத்தியாளரக்ளின் விவரக்குறிப்புகள் 

கட்டிடங்களின் விவரங்கள் 

சத்த மூலங்கள் அடைந்துள்ள கட்டிட விவரங்கள் கீரழ உள்ள அட்டவடை 107 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

 

அட்டவடை 105: சத்த ைாதிரியிடல்கிற்காகக் கருதப்படுை் கட்டிட விவரங்கள் 

கபயர ்  

கட்டிட 
உயரை் 
(மீ) (m) 

சத்தை் ஆதாரங்கள் கட்டிட திறப்புகள் கட்டடைப்புகளின் 
ரைற்பரப்பு கபாருள் 

நீராவி 
விடச

யாழி 
கட்டிடை் 

25.4 நீராவி விடசயாழி 
நீராவி விடசயாழி 
மின்பிறப்பாக்கி 

 

காற்று 
இடடகவளியுடன் 
இரட்டட 
கை்ைாடி 
ககாை்ட 
ஜன்னல்களால் 
மூடப்பட்டிருக்குை் 

 

கட்டடைப்புக்கு 
முன் 
தயாரிக்கப்பட்ட 
உருக்கு 

ைடறப்பதற்கு 
சாை்ட்விச ்சுவர ்
ைற்றுை் கூடர 
ரபனல்கள் 

எரிவாயு 
விடச

யாழி 
கட்டிடை் 

23.4 Exhaust Gas Diffuser 

எரிவாயு விடசயாழி 
எரிவாயு கவப்ப வாயு 
வரயற்றை் 

விடசயாழி 
மின்பிறப்பாக்கி 

 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலயத்தின் சிக்கலான சத்த மூலங்கள் 

கபறுநரின் அடைவிடங்கள் 

சத்த  ைாதிரி ஆய்வுக்கு கருதப்படுை் இருபத்டதந்து (25) ரிசீவர ்இடங்கள் உரு 100 ைற்றுை் உரு 101 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

ைாதிரி அனுைானங்கள் 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலய சத்தை்  ைாதிரி ஆய்வின் ரபாது பின்வருை் அனுைானங்கள் 
கசய்யப்பட்டன.  

• கட்டிட உறிஞ்சுதல் குைகை் 0.12 ஆக கருதப்பட்டது. 
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• கதறிப்பு ஒழுங்கு 1 ஆக கருதப்பட்டது. 
• தடர உறிஞ்சுதல் குைகை் 0.2 ஆக கருதப்பட்டது. 

• சுற்றாடல் கவப்பநிடல ைற்றுை் ஈரப்பதை் முடறரய 30 ° C ைற்றுை் 70% ஆக எடுத்துக் 
ககாள்ளப்பட்டது. 

அட்டவடை 366: ெத்தம் மோதிரினய பருத்தில்சகோண்டு கட்டிட விபரம் 
கபயர ் கட்டிடை் 

உயரை் 

(m) 

சத்த ஆதாரங்கள் திறந்த கட்டிடை்  கட்டடைப்புகளின் 
ரைற்பரப்பு  

நீராவி 
விடச

யாழி 
கட்டிடை் 

25.4 நீராவி விடசயாழி 
நீராவி விடசயாழி 
மின்பிறப்பாக்கி 

 

காற்று 
இடடகவளியுடன் 
இரட்டட 
கை்ைாடி 
ககாை்ட 
ஜன்னல்களால் 
மூடப்பட்டிருக்குை் 

ைடறப்பதற்கு 
சாை்ட்விச ்சுவர ்
ரபனல்கள் ைற்றுை் 
கூடர ரபனல்கள் 

எரிவாயு 
விடச

யாழி 
கட்டிடை் 

23.4 சூடான வாயு 
டிஃப்பியூசர ்எரிவாயு 
விடசயாழி எரிவாயு 
விடசயாழி 
மின்பிறப்ப்க்கி 

 

 

உரு 102: உத்ரதசிக்கப்படட்  மின் நிடலயத்தின் சிக்கலான சத்த மூலங்கள் 

கபறுநரின் அடைவிடங்கள் 

சத்த  ைாதிரி ஆய்வுக்கு கருதப்படுை் இருபத்டதந்து (25) ரிசீவர ்இடங்கள் உரு 100 ைற்றுை் உரு 101 

இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 

ைாதிரி அனுைானங்கள் 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் நிடலய சத்தை்  ைாதிரி ஆய்வின் ரபாது பின்வருை் அனுைானங்கள் 
கசய்யப்பட்டன.  

• கட்டிட உறிஞ்சுதல் குைகை் 0.12 ஆக கருதப்பட்டது. 
• கதறிப்பு ஒழுங்கு 1 ஆக கருதப்பட்டது. 
• தடர உறிஞ்சுதல் குைகை் 0.2 ஆக கருதப்பட்டது. 

• சுற்றாடல் கவப்பநிடல ைற்றுை் ஈரப்பதை் முடறரய 30 ° C ைற்றுை் 70% ஆக எடுத்துக் 
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ககாள்ளப்பட்டது. 

 

 

உரு 103 R1-R12 சபறுநர் அனமவிடங்கள் 
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உரு 164: R13-R25 சபறுநர் அனமவிடங்கள் 

4.3.3.1 ரிசீவர் புள்ளிகளில் கணிக்கப்பட்ட ெத்தம் அளவுகள் - மோதிரி சவளியீடு 

கருதப்பட்ட ைாதிரி உள்ளீட்டு தரவு ைற்றுை்  ைாதிரி அனுைானங்களின் அடிப்படடயில், ஆடல 
எல்டலகளுக்கு அருகிலுள்ள குறிப்பிடட் கபறுநரக்ளுக்கான கைிக்கப்பட்ட சத்தை் அளவுகள் 
அட்டவடை 108 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது கடசிபல்களில் A- எடடயுள்ள சத்த  அழுத்த 

நிடலகடளக் குறிக்கிறது. அந்தந்த 2 டி சதத்ை் வடரபடை் உரு 106 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவடை 376: ஆடல எல்டலகளுக்கு அருகிலுள்ள குறிப்பிட்ட கபறுநரக்ளுக்கான சத்த 
அளவுகள் 

 

கபறுதல் 
சத்த  அழுத்த 
நிடல / dB(A) 

SLD99 ஆள்கூறு 

X / m Y / m 

R1 35.6 400432.5 501527.5 

R2 36.5 400429.0 501506.5 

R3 34.4 400431.0 501495.0 

R4 39.4 400440.0 501478.5 

R5 37.4 400439.5 501466.5 

R6 39.9 400441.5 501451.0 

R7 39.5 400444.5 501439.5 

R8 33.7 400442.0 501432.0 

R9 33.4 400441.0 501422.0 

R10 35.3 400444.0 501409.0 

R11 37.1 400443.5 501393.0 

R12 40.0 400443.0 501375.5 

R13 39.7 400788.0 500936.5 

R14 39.5 400811.0 500939.0 

R15 42.2 400840.0 500936.5 

R16 41.7 400855.0 500936.0 

R17 42.3 400868.5 500938.0 

R18 42.3 400880.0 500937.0 

R19 42.3 400893.5 500937.5 

R20 41.6 400907.5 500936.0 

R21 42.5 400916.5 500937.5 

R22 42.9 400927.0 500937.0 

R23 42.4 400938.0 500937.0 

R24 42.3 400961.0 500936.0 

R25 42.2 400979.5 500936.0 
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உரு 174: 2D உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடலயின் 2 டி சத்தை் வடரபடை் 
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ெத்த  மோதிரி ஆய்வின் முடிவுகள் 

ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட கபறுநரக்ளில் கைிக்கப்பட்ட சத்த ைட்டங்களிலிருந்து பின்வருை் முடிவுகடள 
எடுக்க முடியுை். 

 

• நீராவி விடசயாழி பகுதி’ ைற்றுை் ‘கூலிங் டவர ்பகுதி’ ஆகியவற்டற விட ‘ரகஸ் விடசயாழி 
பகுதி’ அதிக சத்த  சக்திடய கவளியிடுகிறது.  

• எல்டல சுவர ்சத்தை் தடடயாக கசயல்படுகிறது. 
உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் உற்பத்தி நிடலயை் ஒரு நிடலயான நிடலயின்  தன்டையில் 
கதாடரச்ச்ியானது. எனரவ, இரவு ரநர சத்த அளவுரகால்கடளக் கருத்தில் ககாள்ள ரவை்டுை். 

அதன்படி, உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்ட தளத்தின் எல்டலயில் அடனத்து குடியிருப்பு பகுதிகளுை் 
35 - 40 dB (A) கைிக்கப்பட்ட சத்தை் நிடல வடரயடறக்குள் உள்ளன.  மின் நிடலயத்தின் 

கசயல்பாட்டின் ரபாது 55 dB (A) க்குை் குடறவாக இருக்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

முத்துராஜகவல டகத்கதாழில் வடலயை் ஒரு டகத்கதாழில் வடலயைாக வரத்்தைானி 
கசய்யப்படாததால், உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்ட தளை் “குடறந்த சத்த பகுதி” என்று கருதப்பட 
உள்ளது. ஆய்வு பகுதிக்குள் அளவிடப்பட்ட ENL பகல் ைற்றுை் இரவு ரநரங்களில் "குடறந்த சத்தை் 

பகுதிக்கு" வழங்கப்பட்ட அதிகபட்ச அனுைதிக்கப்பட்ட அளடவ விட அதிகைாக உள்ளது. குடியிருப்பு 

பகுதி 35 - 40 dB (A) முன்கைாழியப்பட்ட சத்தை் எல்டலக்குள் இருக்குை், முன்கைாழியப்பட்ட 

மின்நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டின் ரபாது இருக்குை் சத்தை் ஆதாரங்களின் விடளவு இல்லாைல் 
ைட்டுரை முன்கைாழியப்பட்ட திட்டத ் தளை் 55 dB (A) க்குை் குடறவாக இருக்குை் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. எனரவ, இடரசச்ல் கைிப்பின் படி குடியிருப்பு பகுதிகளில் சத்த தாக்கை் 

இல்டல அல்லது முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டின் காரைைாக ஒலி 
உைரத்ிறன் ஏற்பிகள் பகல் ைற்றுை் இரவு ரநரங்களில் நிகழ்கின்றன. 

4.3.3.2 அதிரவ்ு தாக்கங்கள் 

மின் நிடலயத்தின் சுழலுை் இயந்திரங்களின் கசயல்பாட்டின் காரைைாக ஏற்படுை் அதிரவ்ு, 

குடியிருப்பாளரக்ள் ைற்றுை் அருகிலுள்ள கட்டடைப்புகளில் சில தாக்கங்கடள ஏற்படுத்தக்கூடுை். 

பிரிவு 2.4.7 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, எரிவாயு விடசயாழி, நீராவி விடசயாழி ைற்றுை் அந்தந்த 
மின்பிறப்பாக்கிகள் துல்லியைாக வடிவடைக்கப்பட்டு நன்கு சீரான சுழலுை் இயந்திரங்களாக 
இயல்பாகரவ குடறந்தபட்ச அதிரவ்ுகடள உருவாக்குகின்றது. விடசயாழிகள், மின்பிறப்பாக்கிகள் 

ைற்றுை் துடை உபகரைங்கள் சத்த  தடுப்பு சுவரக்ள், கூடரகள் உள்ளிட்ட சத்த  அடடப்பில் 
உள்ளன. காற்று உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயற்ற புடகரபாக்கியில் சரி கசய்யப்படுை். 

சுற்றாடல் வழிகாட்டுதல்கடள பூரத்்தி கசய்ய சிறப்பு டசலன்சரக்ள்ன்  பயன்பாடு சத்தை் ைற்றுை் 
அதிரவ்ுகடள குடறக்குை். HRSG தாரன வழங்குகிறது. ரைலுை், சத்தத்டத குடறக்க HRSG இன் 

சுவரக்ள் காப்பிடப்படுகின்றது. 

சத்தை் உருவாக்குை் மூலங்கள் சரி கசய்யப்படுை் அடனத்து கட்டிடங்களுை், குறிப்பாக விடசயாழி 
ைை்டபை், சாை்ட்விச ் வடக காப்பு சுவரக்ள் ைற்றுை் கூடரகளுடன் கட்டப்படுை், இது சத்தை் 
ைற்றுை் அதிரவ்ுகடள உறிஞ்சிவிடுை். குளிரூட்டுை் ரகாபுரத்தால் உருவாகுை் அதிரவ்ு ைற்றுை் சத்தை் 

குடறந்த சத்தை் ைற்றுை் குடறந்த அதிரவ்ு ரைாட்டரக்டளப் பயன்படுத்தி ரதடவயான நிடலக்கு 
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குடறக்கப்படுகிறது.   இவற்றுக்குை் ரைலாக, குளிரூட்டுை் ரகாபுர அடைப்பு அதிரவ்ு ைற்றுை் 

இடரசச்டலக் குடறக்குை் வடகயில் வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

4.3.4   திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றல் 

4.3.4.1 அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுவதால் ஏற்படுை் தாக்ககள் 

அபாயகரைான கழிவு - கட்டுைான நடவடிக்டககளில் அபாயகரைான இரசாயனங்கள் 

பயன்படுத்துவது அடனவருை் அறிந்தரத. ஃபாரை்ால்டிடைட், டி-ஐரசாசயரனட்டுகள், ஃபிரளை் 

ரிடாரட்ன்ட்கள், சிலிக்கா ைற்றுை் வை்ைப்பூசச்ுகள் ைற்றுை் கடரப்பான்களில் ரசரக்்கப்பட்ட 
ரசாயனங்கள் ஆகியடவ இதில் அடங்குை். இருப்பினுை், உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் உற்பத்தி 

நிடலயத்தில் கட்டுைானத்தில் பயன்படுத்தப்படுை் அபாயகரைான கபாருட்களின் அளவு இந்த 
கட்டத்தில் கைிக்க முடியாது. இரதரபால், கட்டுைானத்தின் ரபாது உருவாகுை் அபாயகரைான 

கழிவுகளின் அளடவயுை் ைதிப்பிடுவது கடினை். ஐரராப்பிய கட்டுைானத ் துடறயின் ஆய்வில், 

கட்டுைானத்தில் உருவாகுை் அபாயகரைான கழிவுகள் ைற்ற கழிவுகள் கதாடரப்ாக சுைார ் 5% 

(அல்லது குடறவாக) இருக்குை் என்று ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ைதிப்பீடு அபாயகரைான 

கழிவுகடள ைட்டுைல்ல, கவற்று ககாள்கலன்கடளயுை் அபாயகரைான கபாருள்கடளக் 
ககாை்டுள்ளது. எனரவ, அபாயகரைான கபாருட்களின் உை்டையான அளவு கூறப்பட்ட 

ைதிப்பீட்டட விட (5%) மிகச ்சிறியதாக இருக்க ரவை்டுை். 

கட்டுைானத ் துடறயில், அபாயகரைான கழிவு உற்பத்திக்கு முதன்டையாக அபாயகரைான 
கபாருட்களின் பயன்பாடு காரைைாகுை். பயன்படுத்தப்படாத அபாயகரைான கபாருள் ரவறு 

இடங்களில் பயன்படுதத்ப்படாவிட்டால் வீைாகிவிடுை். ரைலுை், அபாயகரைான கபாருட்களின் 

கவற்றுக் ககாள்கலன்கள் கதாடரந்்து ஆபத்தானடவ ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகளின் ஒரு 
பகுதியாகக் கருதப்படலாை். 

இந்த கசயற்திட்டத்தில், அபாயகரைான கபாருட்களின் பரிகரிப்பு ைற்றுை் அகற்றல் தளத்தில் 
ரைற்ககாள்ளப்பட ைாடட்ாது. தளத்தில், அபாயகரைான கழிவுகள் கபௌதீக ைற்றுை் இரசாயை 

பை்புகளுக்கு ஏற்ப தனித்தனியாக ரசகரிக்கப்பட்டு, அகற்றப்படுை் வடர களஞ்சியப்  
படுத்தப்படுை். இறுதி அகற்றுதல் ைறுசுழற்சி, இடை கசயலிகள் ைற்றுை் பரிகரிப்பு ைற்றுை் 

அகற்றலுக்கான நிடலயான வசதிகளில் இருக்குை். ைத்திய சுற்றாடல் சடப (2009) வழங்கிய 

இலங்டகயில் அபாயகரைான கழிவுகடள நிரவ்கிப்பதற்கான வழிகாட்டுதல்களின்படி களஞ்சிய  
வசதி ைற்றுை் அகற்றல் ரைற்ககாள்ளப்படுை். இந்த விதிமுடறகள் கசயற்திட்ட ஆதரவாளடரயுை் 

கட்டுைான ஒப்பந்தக்காரடரயுை் பிடைக்கின்றது. 

பிற கட்டுைான கழிவுகள் - கட்டுைானத்தின் ரபாது கழிவுகளில் கபருை்பகுதி அபாயகரைான 

கட்டுைான கழிவுகளாகுை். இடிப்பு ரவடலகள், பயன்படுத்தப்படாத கபாருள், குப்டபகள் ைற்றுை் 

அகழ்வு, ககட்டுப்ரபான ைற்றுை் குப்டபகள் ஆகியவற்றிலிருந்து உருவாகுை் அதிகப்படியான 
கவளிரயறுை் கழிவுகளால் அபாயகரைான கட்டுைான கழிவுகள் உருவாக்கப்படுகின்றது. 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடல கட்டப்படுவதால் கழிவுகடள துல்லியைாக கைக்கிட முடியாது. 

இலக்கியத்தில், கட்டுைானத்தில் உருவாகுை் கழிவுகளுக்கான ைதிப்பீடுகள் கிடடக்கின்றது. 

இருப்பினுை், அறிவிக்கப்பட்ட ைதிப்புகள் 20 கிரலா / மீ 2 முதல் 120 கிரலா / மீ 2 வடர பரவலாக 

வருகின்றது. அதன்படி, உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் உற்பத்தி நிடலயதத்ின் காரைைாக கபாதுவான 
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கட்டுைான கழிவுகளின் அளவு 600 டன் முதல் 3600 டன் வடர இருக்குை் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது [கட்டிட பகுதி 30000 மீ 2 (150 மீ x 200 மீ)]. இலக்கியத்தின் படி, அதிக அளவு 

கழிவுகடளக் ககாை்ட கட்டுைானப் பைிகளில் கைிசைான அளவு இடிப்பு ரவடலகள் ைற்றுை் 
ைைல் ரவடலகள் (அகழ்வு) ஆகியடவ அடங்குை். உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கசயற்திட்டத்தில் கபரிய 

இடிப்பு ைற்றுை் ைைல் ரவடல இல்டல என்பதால், எதிரப்ாரக்்கப்படுை் கழிவு அளவு கீழ் பக்கத்தில் 
இருக்க ரவை்டுை். சுைார ் 1000 டன் கபாது கட்டுைான கழிவுகடள அகற்றுை் கசயற்திட்டங்கடள 

தயாரிப்பது நியாயைானதாக இருக்குை். 

கபாது கட்டுைான கழிவுகள் பிரிக்கப்பட்டு, ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய அடனத்து கழிவுகளுை் 
ைறுசுழற்சி கசய்பவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை். உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கட்டுைானங்களில் கைிசைான 

அளவு கழிவு உருக்கு ைற்றுை் உரலாகங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. அத்தடகய கபாருட்கள் 

அடனத்துை் ைறுசுழற்சிக்கு வழங்கப்படுை். மீதமுள்ள கட்டுைான கழிவுகள் நகராட்சி காைிப்பரப்பு 

இடத்தில் அகற்றப்படுை். கசயற்திட்டப்பைியாளர ் காைி நிரப்புதல் கதாடரப்ான கட்டுைானப் 

பைிகடளத் கதாடங்குவதற்கு முன்பு உள்ளூர ்அதிகாரசடபயுடன் ஒரு உடன்பாட்டட எட்டுவார.் 

கபாதுவான கட்டுைான கழிவுகள் ஒரு காைிப்பரப்பில் இறுதியாக அகற்றப்படுை் வடர தளத்தில் 
களஞ்சியப்படுை்.  

 

4.3.4.2 குடிமனன திண்மக்கழிவுகள் மற்றும் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு  
குடிைடன கழிவுகள் - கட்டுைானத்தின் ரபாது குடிைடன திை்ைக்கழிவுகள் கட்டுைான 

உடழப்பாளரக்ள் ைற்றுை் தள அலுவலகை் ரபான்றவற்றால் ஏற்படுகிறது. குடிைடன 

திை்ைக்கழிவுகளில் ரசதை உைவு கழிவுகள் ைற்றுை் ரசதை / அல்லாத கழிவு உள்ளிட்ட வீட்டு / 

அலுவலக கழிவுகள் அடங்குை். குடிைடன வடக கழிவுகளின் ஒட்டுகைாத்த அளடவ ரநரடியாக 

கதாழிலாளரக்ளுடன் இடைக்க முடியுை். பதிவுகளின்படி, குடறந்த அபிவிருத்தியடடந்த நாடுகளில் 

திை்ைக்கழிவுகளின் உற்பத்தி 0.4 கிரலா / நபர ் / நாள் முதல் அபிவிருத்தியடடந்த நாடுகளில் 1.2 

கிரலா / நபர ் / நாள் வடர ைாறுபடுை். ககாழுை்பில், ரசகரிப்பு சுைார ்  1.0 கிரலா/ நபர ் / நாள் 

ஆகுை். இந்த விவரங்கடளக் கருத்தில் ககாை்டு, சுைார ் கட்டுைானத்தின் ரபாது சுைார ் 100 ரபர ்

இந்த இடத்தில் ரவடல கசய்வாரக்ள் என்ற அனுைானத்தின் அடிப்படடயில் 100 கிரலா குடிைடன 
கழிவுகள் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது.  

குடிைடன கழிவுகள் தனித்தனி கதாட்டிகளில் ரசகரிக்கப்படுை். உைவுக் கழிவுகள் ஒரு உரை் 

தயாரிக்குை் கதாட்டியில் காலியாகி, வளாகத்திற்குள் ரதாட்டக்கடலக்கு பயன்படுத்தப்படுை். 

ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய அடனத்து கபாருட்களான பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக், கை்ைாடி 
ரபான்றடவ ரசகரிக்கப்பட்டு ைறுசுழற்சி கசய்பவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை். மீதமுள்ள குடிைடன 

கழிவுகள் உள்ளூர ் அதிகாரசடபயின் திை்ைக்கழிவு ரசகரிப்பு ஏற்பாடு மூலைாகரவா அல்லது 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட திை்ைக்கழிவு ரசகரிப்பு நிறுவனை் மூலைாகரவா அகற்றப்படுை். 

 செயல்போட்டின் கபோது: கசயல்முடற நடவடிக்டககள் காரைைாக திை்ைக்கழிவுகடள 

உருவாக்குவது மிகக் குடறவு; முக்கிய கழிவு LNG வாயு தயாரிப்பு ஆகுை். இருப்பினுை், குடிைடன 

கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு பிரிவு ைற்றுை் எை்கைய் கழிவுகடள சுத்திகரிக்குை் அலகு ஆகியவற்டற 
இடைக்குை் கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தில் (ETP) இருந்து சகதிகளாக திை்ை கழிவுகள் 
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 (அடர- திை்ை) உற்பத்தி கசய்யப்படுை்.  இதுதவிர, எரிகபாருள் எை்கைய்களில் உள்ள 

அசுத்தங்கடள அகற்றுை் எரிகபாருள் எை்கைய் சுத்திகரிப்பு நிடலயை் (FOTP) உள்ளது. 

கசயல்பாட்டில் உள்ள டீசல் எரிகபாருள் அடிப்படடயிலான ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் உற்பத்தி 
நிடலயங்களுடன் ஒப்பிடுடகயில், சகதி உற்பத்தி மிகவுை் குடறவு. சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தில் 

இருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படுை் எை்கைய் கழிவுகள் ைாதத்திற்கு 200 கிரலாவிற்குை் குடறவாக 
இருக்குை், ரைலுை் இந்த டீசலில் ைறுசுழற்சி கசய்ய முடியுை், எனரவ சகதி மிகக் குடறவு. ETP இல் 

உருவாக்கப்படுை் சகதி குறித்து பின்வருை் இரை்டு முக்கியைான புள்ளிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

 அ) உத்ரதசிக்கப்பட்ட  ஆடல எந்தகவாரு ஆபத்தான கபாருட்கடளயுை், அல்லது 
பாலிக்ரளாரிரனட்டட ் டபபடனல்கள், ஓரசான்-நலிவடடயுை் கபாருட்கள் ரபான்ற 
ரசாயனங்கடளயுை் மின் உற்பத்தி நிடலயதத்ில் பயன்படுத்தாது. எனரவ, அபாயகரைான 
கழிவுகளின் உற்பத்தி கசயல்முடற நடவடிக்டககளில் இருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. 
இருப்பினுை், எை்கைய் ைற்றுை் கிரீஸ் ஆகியவற்டறக் ககாை்டிருக்குை் கழிவு நீர ்
சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தில் உருவாகுை் சகதி அபாயகரைானது. 

ஆ) எரிகபாருள் வடக (அதாவது டி DFO ைற்றுை் LNG) ரதரவ்ு காரைைாக புதிய ஆடலயால் 
தளத்தில் உருவாகுை் சகதிகளின் அளவு கைிசைாக அதிகரிக்கப்படாது ைற்றுை் 
ஊழியரக்ளின் குறிப்பிடத்தக்க விரிவாக்கை் இல்டல (இதனால் குடிைடன கழிவுநீரில் 
குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு இல்டல) . 

(அ) ைற்றுை் (ஆ) ஆகியவற்டறக் கருத்தில் ககாை்டு, சகதி அகற்றுவதற்கான தற்ரபாடதய 

ஏற்பாட்டட ைாற்றமின்றி கதாடரலாை் என்று முடிவு கசய்யலாை். அதன்படி, தற்ரபாதுள்ள மின் 

உற்பத்தி நிடலயத்தில் நடடமுடறயில் உள்ளபடி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு 
உலரந்்த சகதி வழங்கப்படலாை். 

ைற்கறாரு கழிவு எை்கைய் ைற்றுை் ைசகு எை்கைய் பிளாஸ்டிக் / உரலாக டிரை்ஸில் 

ரசகரிக்கப்பட்டு, குறிப்பாக அடடயாளை் காைப்பட்ட பகுதியில் களஞ்சியப்பட்டு, இன்று 
நடடமுடறயில் உள்ளபடி பதிவு கசய்யப்பட்ட ைறுசுழற்சிக்கு கவளியிடப்படுை். கவற்றுக் 

ககாள்கலன்கள் ைற்றுை் எை்கைய் பீப்பாய்கடள அப்புறப்படுதத்ுவது இப்ரபாது நடடமுடறயில் 
உள்ளபடி பதிவு கசய்யப்பட்ட ைறுசுழற்சி மூலை் அப்புறப்படுத்த பரிந்துடரக்கப்பட்ட எஞ்சிய 
கபாருட்கடளக் ககாை்டிருக்கலாை். 

குடிைடன கழிவுநீடர சுத்திகரிக்குை் சகதி ETP சகதிகளில் இடைக்கப்படுகிறது. எனரவ, ஒரு தனி 

அகற்றல் ஏற்பாடு ரதடவயில்டல. குடிைடன கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பில் உற்பத்தி கசய்யப்படுை் 

சகதி நசச்ுத்தன்டையற்றது. 

ரைற்கூறியவற்டறத் தவிர, அலுவலக நடவடிக்டககளில் இருந்து ஒரு சிறிய அளவிலான குடிைடன 
கழிவுகள் உருவாக்கப்படுை். உைவுக் கழிவுகள் உரை் (உரை் கதாட்டி) ைற்றுை் ரதாட்டத்திற்குள் 

ரதாட்டக்கடலக்கு பயன்படுத்தப்படுை். ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய அடனத்து கபாருட்களான 

பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக், கை்ைாடி ரபான்றடவ பிரிக்கப்பட்டு ரசகரிக்கப்பட்டு ைறுசுழற்சி 
கசய்பவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுை். மீதமுள்ள குடிைடன கழிவுகள் உள்ளூர ் அதிகாரசடப அல்லது 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட திை்ைக்கழிவு ரசகரிப்பு நிறுவனை் மூலை் ஒரு காைிப்பரப்பில் அகற்றப்படுை்.  

4.3.5   காைி நிடலத்தன்டை 

4.3.5.1 வை்டலினால் கடரலார ஸ்திரத்தன்டை ைற்றுை் வடளகுடா / மீன்பிடி துடறமுத்தின் 
தாக்கங்கள் 

வை்டல் ரபாக்குவரத்து ைதிப்பீடு 
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அறிமுகை் ைற்றுை்  ைாதிரி ரநாக்கை் 

லிட்ரடாரல் அல்லது லாங்ரஷார ் டிரான்ஸ்ரபாரட்் என்ற கசால் கடரரயாரத்தில் ஒத்திடசவற்ற 
வை்டல்கடள ககாை்டு கசல்ல பயன்படுத்தப்படுகிறது. லிட்ரடாரல் ரபாக்குவரத்து அல்லது 
சறுக்கலின் அளவு மிக முக்கியைான பல அளவுருக்கடளப் கபாறுத்தது:  

• அடல உயரை் 

• அடல நிகழ்வு ரகாைை்  

• தானிய அளவு  

• கடற்கடர சுயவிவரை் 
 

நிகர லிட்ரடாரல் சறுக்கலில் உள்ள சாய்வு கடற்கடர அரிப்பு அல்லது திரட்டலுக்கு வழிவகுக்கிறது. 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  மின் உற்பத்தி நிடலயத்தில் வை்டல் இயக்கத்தின் ைதிப்பீடு (உடக்காள்ளல் ைற்றுை் 

கவளிசக்சல்லுை் கடட்டைப்புகளுடன் ைற்றுை் இல்லாைல்) அத்தடகய கட்டடைப்புகள் ைற்றுை் அவற்றின் 

உறிஞ்சுை் / கவளிரயற்ற விடளவுகளால் கடரலார வை்டல் ரபாக்குவரத்திற்கு ‘இருக்குை்’ தடடயின் அளடவ 

தீரை்ானிக்க உதவுகிறது. ைதிப்பீடு MIKE 21 ST கதாகுதிடன் ரைற்ககாள்ளப்படுகிறது, இது ரபான்ற பைிகளுக்கு 

குறிப்பாக உருவாக்கப்பட்டது. எனரவ இதன் ரநாக்கை்:  

1. கடற்கடர ைற்றுை் முன்னரர வடரயறுக்கப்பட்ட பிரிவுகளில் வை்டல் ரபாக்குவரத்து 
விகிதங்கடள ைதிப்பீட்டு திடச காற்று ைற்றுை் அடல சூழ்நிடல களின் ரபாது ைதிப்பீடு 
கசய்தல் 

2. RLNG  மின்நிடலயத்தால் ஏற்படுை் நிகர வை்டல் விடளடவ ‘RLNG  ஆடல சூழ்நிடல  
இல்டல’ (இருக்குை் நிடல) குறித்து ைதிப்பிடுதல். 

 

MIKE 21 ST கதாகுதி தூய மின்ரனாட்ட ைற்றுை் ஒருங்கிடைந்த அடலகள் ைற்றுை் தற்ரபாடதய 
சூழ்நிடலகள் ஆகிய இரை்டிற்குை் ஒத்திடசவற்ற வை்டல் ரபாக்குவரத்தின் விகிதங்கடள 
கைக்கிடுகிறது. வை்டல் ரபாக்குவரத்து கைக்கீட்டிற்கு நீரராட்ட  தகவல் ரதடவப்படுகிறது, 

அதாவது முக்கிய உள்ளீடாக MIKE 21 HD உருவகப்படுத்துதலிலிருந்து கபறப்பட்ட கவளியீட்டு 
ரகாப்பு.   இவற்றுக்குை் ரைலாக, வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் ஒருங்கிடைந்த அடலகள் 

ைற்றுை் நீரராட்டங்கடளக் கருத்தில் ககாை்டால் MIKE 21 SW ஆல் கைக்கிடப்பட்ட அடல 
அளவுருக்கள் ககாை்ட தரவுக் ரகாப்பு ரதடவப்படுகிறது. MIKE 21 ST முடிவுகள் அரிப்பு அல்லது 

படிதல் ைற்றுை் விருை்பிய பகுதியில் படுக்டக நிடல ைாற்றத்தின் ஆரை்ப விகிதை் ஆகியவற்டறக் 
குறிக்கின்றது. 

ஆடகயால், MIKE 21 ST கதாகுதியின் முக்கிய அை்சங்கள் பின்வருைாறு: 
 

• படுக்டகப் கபாருளின் நிடலயான அல்லது இடஞ்சாரந்்த ைாறுபடுை் பை்புகடள 
உள்ளடக்குவதற்கான ஏற்பாடுகள் 

• தூய்டையான தற்ரபாடதய நிடலடைகளில் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கடளக் 
கைக்கிடுவதற்கு ஐந்து கவவ்ரவறு ைைல் ரபாக்குவரத்துக் ரகாட்பாடுகளின் 
கிடடக்குை் தன்டை.  

 
1. ஏங்கலை்ட் & ரைன்சன் கைாத்த-சுடை ரபாக்குவரத்துக் ரகாட்பாடு 

2. ஏங்கலை்ட் & ஃப்கரட்ஸி கைாத்த சுடை (படுக்டக சுடை ைற்றுை் இடடநீக்கை் கசய்யப்பட்ட 

சுடை) ரபாக்குவரத்துக் ரகாட்பாடு  

3. சிசரர்ைன் & ஃப்கரட்ஸி கைாத்த சுடை (படுக்டக சுடை ைற்றுை் இடடநீக்கை் கசய்யப்பட்ட 

சுடை) ரபாக்குவரத்து உருவாக்கை்  

4. ரையர-்பீட்டர ்& முல்லர ்படுக்டக-சுடை ரபாக்குவரத்துக் ரகாட்பாடு 
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  5. அக்கரஸ்் & கவள்டள கைாத்த சுடை ரபாக்குவரத்து முடற 

 
• தற்ரபாடதய அடலகளின் நிடலயில் வை்டல் ரபாக்குவரத்து வீதங்கடளக் 

கைக்கிடுவதற்கான இரை்டு முடறகள் 

 

1. எஸ்.டி.பி ரபாக்குவரத்து ைாதிரிடயப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட 
அட்டவடைகளிலிருந்து ரபாக்குவரத்து விகிதங்களின் இடடக்கைிப்டப 
அடிப்படடயாகக் ககாை்ட அணுகுமுடற  

2. பிஜ்கரின் முடறடயப் பயன்படுத்தி கைாதத் சுடை (படுக்டக + மிதக்குை்) 
ரபாக்குவரத்தின் ரநரடி கைக்கீடு 

•  கூரை்ட்-ப்ரீட்ரிக்ஸ்-லூவி நிடலத்தன்டை அளவுரகால் 

  ைாதிரிக்கான முக்கிய உள்ளீட்டு அளவுருக்கள்: 

• அடிப்படட அளவுருக்கள் (உருவகப்படுத்துதல் வடக, உருவகப்படுத்துதல் படி, HD 

உள்ளீட்டு தரவு,) 

• ைாதிரி அளவுருக்கள் (அடலகள் ைற்றுை் தற்ரபாடதய ரகாட்பாடு, அடல தரவு, படுக்டக 

எதிரப்்பு, வை்டல் தரவு, உருவவியல்)  

 
முக்கிய கவளியீட்டு அளவுருக்கள் கதாகுதி:  

• சராசரி வருடாந்த  வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள்  

• படுக்டக நிடல ைாற்றத்தின் ஆரை்ப விகிதங்கள் 

• ரபாக்குவரத்து விகிதங்களின் ரநரத் கதாடர ்

 
MIKE 21 ST மோதிரி அனமவு மற்றும் உருவகப்படுத்துதல் 

நீகரோட்ட  அளவுருக்கள் 

MIKE 21 ST ைாதிரி MIKE 21 HD ைாதிரி உருவகப்படுத்துதல்களிலிருந்து நீரராட்ட  அளவுருக்களுடன் 
வழங்கப்படுகிறது. பயன்படுத்தப்படுை் கபாருத்தைான HD அளவுருக்கள் அட்டவடை 6.1 இல் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 
வை்டல் பை்புகள் 

வை்டல் பை்புகள் ைற்றுை் துடை ைை் நிடலடைகள் என்பனவற்றுக்கு வை்டல் ரபாக்குவரத்து 
ஆய்வுகள் ைற்றுை் கபரத்் வடிவடைப்பிற்கு அவசியைான தகவல்கள்  அகுை். உத்ரதசிக்கப்பட்ட  

தளை் முதன்டையாக 20 மீ அகலத்தில் ைைல் நிடறந்த கடற்கடரயாகக் காைப்படுகிறது, அடதத ்
கதாடரந்்து ைைல்ரைடுகள்  ைற்றுை் தாவரங்கள் உள்ளன. ரைலுை், கடற்கடர கபருை்பாலுை் 

கடினப்படுத்தப்படுகிறது.   இவற்றுக்குை் ரைலாக, கடல் பவளகபடற ஒரு முக்கிய அை்சைாகுை், 

இது டிக்ரகாவிடா / உஸ்கவட்ரகயியாவா கடற்கடர பகுதிகளில் கடற்கடரயிலிருந்து சுைார ்1 கி.மீ 

தூரத்தில் அடைந்துள்ளது. பவளபாடறக்குை் கடரரயாரத்திற்குை் இடடயிலான இடடகவளி வடக்கு 

ரநாக்கி ைடறந்து ரபாகுை் வடர படிப்படியாகக் குடறகிறது (பிட்டிபனா, நீரக்காழுை்பு). கடல் 

பாடற ைைற்கற்களால் ஆனதுடன் நல்ல இயற்டக அடல-ஆற்றல் சிடதவு ஆகுை். 

 
ககாழுை்பு  துடறமு கசயல்திறன் ைற்றுை் விரிவாக்க கசயற்திட்டை், ைற்றுை் டிக்ரகாவிட்டா மீன்வள 
துடறமு கசயற்திட்டை் (LHI,, 2005; LHI,, 1996) ஆகியவற்றின்  ைாதிரி அறிக்டககளில் 

ககரவலப்பிட்டிக்கு அருகிலுள்ள வை்டல் ைாதிரி தரவு சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. வை்டல் அளவு 

(டி 50) பூஜ்ஜிய ஆழத்திலிருந்து -4 மீ வடர நகருை் ரபாது 0.3 முதல் 0.1 வடர ைாறுபடுை். தரதத்ில் 
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கதாடரப்ுடடய ைாறுபாடு: √ (𝑑_84 / 𝑑_16) 1.8 முதல் 1.6 வடர உள்ளது. எனரவ, பின்வருை் சராசரி 

ைதிப்புகள் ஆய்வுக்குத் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 • சராசரி துகள் அளவு (D50):  0.2 mm 

•  சாய்வு (σ): 1.9 

 
காற்று 

1984 ைற்றுை் 2003-2004 ஆை் ஆை்டுகளில் ககாழுை்பில் LHI’s அளவிடப்பட்ட காற்றின் தரவிலிருந்து 
காற்றின் ரவகை் ைற்றுை் திடசகள் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டன. இரை்டு சாத்தியைான நிகழ்வுகள், 

அதாவது  ைாதிரி ரநாக்கங்களுக்காக சராசரி காற்றின் ரவகை் 5 மீ / கச ைற்றுை் அதிக காற்றின் 

ரவகை் 10 மீ / கச  ஆகுை். இந்த அளவுருக்கள் ககாழுை்பு துடறமு LNG  கசயற்திட்டை், ககாழுை்பு 

கதற்கு துடறமு ரைை்பாடு ைற்றுை் துடறமு நகர அபிவிருத்தி கசயற்திடட்ங்களுக்காக 
ரைற்ககாள்ளப்பட்ட முந்டதய HD ைாதிரி ஆய்வுகளுக்கு ஏற்ப உள்ளன. 
 

கணக்கீட்டு வழிமுனற 

கைக்கீடு பிஜ்கரின் முடறயுடன் அடல ைற்றுை் தற்ரபாடதய ரகாட்பாட்டட அடிப்படடயாகக் 
ககாை்டது, ரைலுை் கிடடக்கக்கூடிய HD முடிவுகளின் முழு காலத்திற்குை் இது கசய்யப்படுகிறது. 

அட்டவடை 109 வை்டல் ரபாக்குவரத்து ைாதிரி சூழ்நிடல கடள விபரிக்கின்றது. அடவ 

தற்ரபாதுள்ள நிடல ைற்றுை் RLNG  மின்நிடலயத்துடன் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  நிடலக்கு 
உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

அட்டவனண 387:  வை்டல் ரபாக்குவரத்து ைாதிரி சூழ்நிடலகள் 

சூழ்நி

டல  
எை்  

அடடயாளங்காட்

டி 

தளவடைப்பு அடல நிடல காற்று 

Hs (m) Tp (s) திடச 

(Deg) 

ரவக(m/s) திடச(D

eg) 

1 SW  சீற்ற அனல 
- ெரோெரி 

தற்கபோதுள்ள 
நிலனம 

0.8 10.5 225 5 225 

2 SW  சீற்ற அனல 
- ெரோெரி 

RLNG ஆனலயுடன் 0.8 10.5 225 5 225 

3 SW கடல்-உயரம் தற்கபோதுள்ள 
நிலனம 

1.0 5.5 265 10 270 

4 SW கடல்-உயரம் RLNG ஆனலயுடன் 1.0 5.5 265 10 270 

5 SW  சீற்ற அனல-

உயரம் 

தற்கபோதுள்ள 
நிலனம 

0.8 10.5 225 10 225 

6 SW  சீற்ற அனல-

உயரம் 

RLNG ஆனலயுடன் 0.8 10.5 225 10 225 

7 NW கடல்- Avg தற்கபோதுள்ள 
நிலனம 

0.6 5.3 320 5 315 

8 NW கடல்- Avg RLNG ஆனலயுடன் 0.6 5.3 320 5 315 

9 NW கடல்- உயரம் தற்கபோதுள்ள 
நிலனம 

0.6 5.3 320 10 315 

10 NW கடல்- உயரம் RLNG ஆனலயுடன் 0.6 5.3 320 10 315 

 

இந்த சூழ்நிடலகளில் திடசயில் ±15°  உை் உயரத்தில் 2 0.2m க்குள் அடலகள் இருக்கலாை். ரைலுை், 

SW சீற்ற அடல, SW கடல் ைற்றுை் NW கடல் ஆகியடவ அந்தந்த வரிடசயில் 15.59%, 7.49% ைற்றுை் 
2.46% ஆை்டு அடல காலநிடலக்கு உரிடை ரகாருகின்றது. எனரவ, சூழ்நிடல அடிப்படடயிலான 

ரபாக்குவரத்து கைக்கீட்டிற்கு ரைலுை், ஒவ்கவாரு சுயவிவரத்திலுை் சராசரி வை்டல் ரபாக்குவரதத்ு 
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விகிதங்கள் கைக்கிடப்படுகின்றது. 
 

அடிப்பனட மதிப்பீடு 

வை்டல் ரபாக்குவரத்து  ைாதிரி ரநர வரிடச ைாறுபாடுகடளயுை், ைைல் இயக்கத்தின் சராசரி 
ஆை்டு அளடவயுை் தருகிறது. அடனத்து ைாதிரி சூழ்நிடல களின் அதிகபட்ச வை்டல் 

ரபாக்குவரத்து இரு பரிைாை பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டது. ஒரு அறிகுறிடயப் கபாறுத்தவடர, சீற்ற 

அடல - சராசரி (சூழ்நிடல  எை் 1) இன் கீழ் உள்ள வை்டல் ரபாக்குவரத்துத் திட்டங்கள் 

(தற்ரபாது இல்டல. 

 
உரு 185 : தற்ரபாடதய நிடலக்கு (RLNG  ஆடல இல்டல) சீற்ற அனல - ெரோெரி (சூழ்நிடல  எை் 
1) இன் கீழ் வை்டல் ரபாக்குவரத்து 
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Intake of 
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RLNG Plant 

Intake of 

யுகடனா
ெி Plant 

Dikkovita 

FH 
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உரு 196: உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலடன் சீற்ற அனல - ெரோெரி (சூழ்நிடல  எை் 1) இன் கீழ் 

வை்டல் ரபாக்குவரத்து 

 

தற்ரபாதுள்ள நிடலயில், கடல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் மிகக் குடறவாக இருக்குை்ரபாது, 

அருகிலுள்ள கடற்கடர சுழற்சி கதளிவாகத் கதரியுை். அடல தூை்டப்பட்ட நீரராட்டங்கள், 

கடரரயாரத்திற்கு மிக கநருக்கைான பகுதிகடளத் தவிர, வை்டடல நகரத்்துவதற்கு அடவ 
ரபாதுைானதாக இல்டல. ஒப்பீட்டளவில் குடறந்த சராசரி அடல நிடலகள் ைற்றுை் ைாதிரியான 

பகுதியில் நீர ்ஆழங்கள் (3 மீட்டருக்கு ரைல்) இதற்குக் காரைை். அடல உந்துதல் ைற்றுை் அடரத்்தி 

நீரராட்டங்களுடன்  சீற்றஅடலகள் முக்கிய உந்து சக்தியாகுை். ஸ்காட் வில்சன் (2005) SW வீக்கை் 

ைற்றுை் SW கடல் நிடலடைகளுக்கு சராசரியாக 1 × 10-6 - 4 × 10-6 மீ 3 / கச / மீ தூரத்திற்கு 

அருகிலுள்ள வை்டல் ரபாக்குவரத்டதக் குறிக்கிறது. இந்த எை்  ைாதிரி கசயல்பாடு 10-6 மீ 3 / கச 

/ மீ வரிடசயில் சராசரி வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கடள பதிவு கசய்கிறது, இது முன்னர ்

ைதிப்பிடப்பட்ட புள்ளிவிவரங்களுடன் முழுடையாக ஒத்துப்ரபாகிறது. 

தற்ரபாதுள்ளதற்குகு எதிராக உத்ரதசிக்கப்பட்ட  நிடலடைகளின் ஒப்பீடுகள் உள்ளூர ் வை்டல் 
ரபாக்குவரத்தில் அடடயாளை் காைக்கூடிய, குறிப்பிடத்தக்க ைாற்றங்கள் எதுவுை் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  
மின் நிடலயத்தால் தூை்டப்படவில்டல என்ற முடிவு  கருதப்படுை் அடனத்து ைாதிரி சூழ்நிடல 
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RLNG Plant 

Intake of 

யுகடனா
ெி Plant 

Dikkovita 

FH 



 

Page | 258  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
களிலுை் கதளிவாகிறது. 

பிரித்கதடுக்குை் ஏற்பாடு 

கதரிவு பகுதியில் உள்ள கவவ்ரவறு ரபாக்குவரத்து முடறகடள விசாரிக்க ஒரு குறிப்பிட்ட  
வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கடள பிரித்கதடுக்க முடியுை். தற்ரபாதுள்ள தளவடைப்பில், 12 

பிரிவுகள் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளது: 9 நிலத்திலிருந்து கதாடங்கி 10 மீ ஆழத்தில் முடிவடடகிறது, 

இரை்டு பாடறகளுக்கு உள்ரளயுை் கவளிரயயுை், ைற்றுை் ஒன்று டிக்ரகாவிடா துடறமுத்தின் 
நுடழவாயிலிலுை் பரவியுள்ளது. கடர கசங்குத்தாக ஒன்பது ரகாடுகளில், இரை்டு தற்ரபாதுள்ள 

குழாய் பாடதயின் வடக்கு ைற்றுை் கதற்கில் டவக்கப்பட்டுள்ளது. வை்டல் ரபாக்குவரத்து 

விகிதங்கடள பிரித்கதடுக்க இந்த ரகாடுகள் மூரலாபாயைாக டவக்கப்பட்டுள்ளது 

 

அட்டவனண 398: வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் 

கபயர ் விளக்கை் 

LD1 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு 400 m கதற்கு  

LD2 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு கதற்ரக 1300 
மீ கதற்ரக 

LD3 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு கதற்ரக 1300 
மீ கதற்ரக  ைற்றுை் டிக்ரகாவிடா FH  நீர ்
உடடயுை் வடர 

LD4 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு கதற்ரக 1800 
மீ கதற்ரக  ைற்றுை் டிரகாவிடா FH நுடழவாயில் 
இருந்து 600மீ  

LU1 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு வடக்ரக   
150 மீ ைற்றுை் தற்ரபாதுள்ள எரிகபாருள் 
குழாய்களுக்கு உடனடியாக வடக்ரக 

LU11 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு வடக்ரக   
150 மீ ைற்றுை் தற்ரபாதுள்ள எரிகபாருள் 
குழாய்களுக்கு உடனடியாக  கதற்ரக 

LU2 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடல  600 மீ வடக்ரக 

LU3 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடலக்கு வடக்ரக120 0 
மீ 

LU4 உத்ரதசிக்கப்பட்ட  RLNG  ஆடல 170 0 மீ வடக்ரக 

CS-OR கலபுகலா பவயபாடற கடற்கடர பிரிவு 

CS-IR கலபுகலா பவயபாடற உட்பிரிவு 

HM டிக்ரகாவிதா FH நுடழவாயில் வழியாக கசல்லுை்  
கால்வாய் 

 

 

 
சரியான பாடத  ஏற்பாடுகள் உரு 105 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. 
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உரு 207:  வை்டல் பிரித்கதடுத்தல் பாடதகள் 

 
ரபாக்குவரத்து விகிதங்களின் பகுப்பாய்வு 

தற்ரபாதுள்ளதுடன்  உத்ரதசிக்கப்பட்ட  நிபந்தடனகளுக்கான பிரித்கதடுக்கப்பட்ட வை்டல் 
ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் அட்டவடைகள் 111 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. துடறமுத்திற்குள் 

ரபாக்குவரத்து ரநரை்டறயாகவுை் ரநரை்ாறாகவுை் எடுக்கப்படுை் டிக்ரகாவிட்டா துடறமு நுடழவு 
(HM) தவிர, வடக்கு ரநாக்கி நகரவ்தற்கு ரநரை்டறயான அடடயாளை் சைைாக உள்ளது.. 

வை்டல் இயக்கை் விகிதங்கள் 

 

 

அட்டவனண 409: வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் 

பிரிவு தளவடரபடை்t 

வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் (மீ 3 / 

நாள்) 
 

SW- 
சீற்ற 
அடல 
- 
சராசரி 

SW- 
சீற்ற 
அடல-

உயரை் 

SW-

கடல்-

உயரை் 

NW-

கடல்-

Avg 

NW-

கடல்-

உயரை் 

LD4 

தற்ரபாதுள்ளது 436.7 1091.8 -440.1 -53.2 -125.6 

RLNG ஆடலயுடன் 436.7 1092.0 -440.0 -53.2 -125.6 

LD3 தற்ரபாதுள்ளது 510.9 1145.2 -435.9 -40.9 -111.6 
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RLNG ஆடலயுடன் 510.9 1145.4 -436.1 -40.9 -111.6 

LD2 

தற்ரபாதுள்ளது 688.0 1380.8 -699.6 -48.4 -119.5 

RLNG ஆடலயுடன் 688.0 1380.9 -699.7 -48.4 -119.5 

LD1 

தற்ரபாதுள்ளது 1111.1 2203.0 -740.0 -103.6 -240.9 

RLNG ஆடலயுடன் 1111.2 2203.2 -741.5 -103.6 -240.9 

LU11 

தற்ரபாதுள்ளது 927.6 1899.5 -385.1 -75.6 -180.3 

RLNG ஆடலயுடன் 928.3 1900.0 -389.7 -75.8 -180.3 

LU1 

தற்ரபாதுள்ளது 1039.2 2112.9 -615.4 -102.3 -232.2 

RLNG ஆடலயுடன் 1038.8 2112.5 -615.3 -102.2 -232.2 

LU2 

தற்ரபாதுள்ளது 1040.2 2076.6 -806.0 -145.1 -288.4 

RLNG ஆடலயுடன் 1039.9 2076.6 -806.1 -145.2 -288.3 

LU3 

தற்ரபாதுள்ளது 1388.3 2576.7 -858.8 -229.4 -486.3 

RLNG ஆடலயுடன் 1388.2 2576.7 -858.9 -229.4 -486.3 

LU4 

தற்ரபாதுள்ளது 1509.7 2729.7 -785.8 -196.1 -417.2 

RLNG ஆடலயுடன் 1509.7 2729.7 -786.0 -196.1 -417.2 

HM 

தற்ரபாதுள்ளது 0.42 0.42 1.47 0.05 0.06 

RLNG ஆடலயுடன் 0.42 0.42 1.47 0.05 0.06 

CS-OR 

தற்ரபாதுள்ளது 42.04 10.03 5.21 0.38 1.53 

RLNG ஆடலயுடன் 42.07 9.98 5.22 0.38 1.53 

CS-IR 

தற்ரபாதுள்ளது 77.08 -41.93 109.90 1.58 5.74 

RLNG ஆடலயுடன் 77.08 -41.95 109.97 1.58 5.75 

 
கடற்கனரக்கு ஏற்படும்  தோக்கம் 

சகரவலப்பிட்டியின் வடக்கு:  

அடனத்து ைாதிரி சூழ்நிடலகளுக்குை் வடக்கில் கடரரயார ரபாக்குவரத்டத ைதிப்பீடு கசய்ய 
கடற்கடர சுயவிவரங்கள் LU1 முதல் LU4 வடர அடைக்கப்பட்டுள்ளது (உரு 105). உத்ரதசிக்கப்பட்ட  

மின்நிடலயத்தால்  நீர ் உட்ககாள்ளுை் ைற்றுை் கவளிரயற்றங்களிலிருந்து அதன் விடளவின் 
அடிப்படடயில் ஏற்படுை் நீரராட்ட  தாக்கை் தற்ரபாதுள்ள ரபாக்குவரத்து விகிதங்களுக்கு 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்தாது. 

 

சகரவலப்பிட்டியின் சதற்கக:  

அடனத்து ைாதிரி சூழ்நிடல களுக்குை் கதற்கில் கடரரயார ரபாக்குவரத்டத ைதிப்பீடு கசய்ய 
கடற்கடர சுயவிவரங்கள் LD 1 முதல் LD 4 வடர அடைக்கப்பட்டுள்ளது. வடக்கில் நடந்தடதப் 

ரபாலரவ, தற்ரபாதுள்ள ரபாக்குவரத்திற்குை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் இல்டல 

எரிசபோருள் குழோய்களுக்கோன தோக்கம் 

தற்ரபாதுள்ள குழாய் வழியாக ரபாக்குவரத்து விகிதங்கடளக் கபற  LU1 ைற்றுை் LU11 பிரிவுகள் 
மூரலாபாய ரீதியாக டவக்கப்பட்டுள்ளது. எடடயுள்ள வை்டல் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கள் குழாய் 

பாடதயில் அரிப்பு அல்லது குவிப்பு பற்றிய எந்தக் குறிப்டபயுை் அளிக்காது. 

பவளபோனற தோக்கம் 

கலாபுகலா பவளபாடற அடைப்பு முழுவதுை் ரபாக்குவரத்து விகிதங்கடளக் கபற OR ைற்றுை் IR 

பிரிவுகள் டவக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினுை், கருதப்பட்ட பிற இடங்கடளப் ரபாலரவ, பாடறகளில் 

படிவு அல்லது அரிப்பு எதுவுை் காைப்படவில்டல. எனரவ, பாடறகளில் வை்டல் ைறு-படிவு 
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எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிப்புறங்களின் கட்டுைான கட்டத்தில் கூட, 

கபரிய அகழ்வு நடவடிக்டக ரதடவயில்டல, இதனால் கடல் தளத்திற்கு இடடயூறு ஏற்படுவது 
மிகக் குடறவு ைற்றுை் குறுகிய காலத்திற்கு மீை்டுை் மீை்டுை் கசய்யப்படாது. 

 

4.3.5.2 கட்டுைானத்தின் ரபாது ைை் அரிப்பு ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய தாக்கங்கள் 

 

ைை் அரிப்பு அல்லது கதாடரப்ுடடய புவியியல் அபாயங்கள் (சாய்வு ரதால்வி, ரபான்றடவ) மின் 

நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டுடன் கதாடரப்ுபடுத்தப்படவில்டல. 

 

4.4 உயிரியல் அை்சங்களில் தாக்கங்கள் 

4.4.2 கசயற்திட்டத்திற்கான நீடரப் பிரித்கதடுப்பதன் காரைைாக நீரவ்ாழ் சுற்றாடல் / 
வாழ்விடங்கள் / இனங்கள் மீதான தாக்கங்கள், 

கவப்பநிடல உயரவ்ு ைற்றுை் கவளிரயற்றங்கள் காரைைாக நீடரப் கபறுவதற்கானஇரசாயன 
கலடவயில் ஏற்படுை் ைாற்றங்கள் உத்ரதசிக்கப்பட்ட  மின் உற்பதத்ி நிடலயை் மூல கடல்நீடர 
அதிகபட்சைாக 1255 மீ 3 / ைைிரநர விகிதத்தில் கபற ரவை்டுை். மின்ரதக்கி குளிரூட்டல் ைற்றுை் 

மின் உற்பத்தி நிடலயத்திற்குள் குடிைடனப் பயன்பாடுகளுக்காக நீராக்கப்பட்ட நீடர உற்பத்தி 
கசய்வதற்கான சிறிய அளவிற்கு. இந்த அளவு ஒரு கடல் நீர ் உட்ககாள்ளுை் முடறயிலிருந்து 

எடுக்கப்படுை், ைற்றுை் கடற்பரப்பில் ஒரு சப்ஸீ குழாய் அடைக்கப்படுை்.  ைாதிரி ஆய்வுகள் மூலை் 

உட்ககாள்ளுை் குழாயின் நீளை் 240 மீ  ஆக இருக்குை். 

சிறிய மீன், மீன் லாரவ்ாக்கள், முதுககலுை்புள்ள இனங்கள்  ைற்றுை் பிளாங்க்டன்கள் உள்ளிட்ட 
கடல் உயிரினங்களின் நுடழவு ஆகியடவ கடல் நீர ் உட்ககாள்ளலின் முக்கிய தாக்கைாக 
இருக்குை். உட்ககாள்ளுை் கட்டடைப்பில் ஒரு கை்ைி வடலகடள நிறுவுவதன் மூலை் உட்வருை்  

கபரிய மீன்கடளக் கட்டுப்படுத்தலாை். 

ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு கடல் நீடர வடிகட்டி  கசறிவுகுடறக்க  ரவை்டுை், ைற்றுை் தாவரத்தின் 
பல்ரவறு பயன்பாடுகளுக்குத் ரதடவயானதாக வடரயறுக்க ரவை்டுை். உப்புநீக்குை் 

ஆடலயிலிருந்து தை்ைீடர நிராகரிக்கவுை், கசறிவூட்டப்பட்ட அளவு உப்புகள் இருக்குை்,  அந்த 
கசறிவூட்டல்கடள கசறிவுகுடறக்க  குளிரூட்டுை் நீரிலுை்  கலந்து கவளிரயற்றப்படுை். 

நிராகரிக்குை் நீருை் உைரத்ிறன் ஏற்பிகளில் சில எதிரை்டறயான தாக்கத்டத ஏற்படுத்துை். 

இருப்பினுை், உத்ரதசிக்கப்பட்ட  கடல் கவளிரயற்ற பகுதி ஒரு உைரத்ிறன் ஏற்பி அல்ல என்பதால், 

தாக்க சிறியதாக இருக்குை். 

இவற்றுக்குை் ரைலாக, கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திலிருந்து கவளிரயறுை் எந்தகவாரு 
கழிவுப்கபாருட்களுை் கடல் விவிடல் ைற்றுை் பிற கவளிரயற்றங்கள் மூலைாகவுை் 
கவளிரயற்றப்படலாை், அடவ கபறுை் நீரந்ிடலகளில் கசறிவுகுடறதல் ைற்றுை் கலக்கப்படுை் 
ரதசிய ைற்றுை் சரவ்ரதச விதிமுடறகடள பூரத்்தி கசய்வதற்குை் பரிகரிக்கப்படுை், இதனால் 
கடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய தாக்ககள் குடறயுை். 

இந்த கசயற்திட்டை் சாதாரை கசயல்பாடுகளின் ரபாது ைாசுபடுத்திகடள கவளியிடுை் என்றுை் 
எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. ரபசினுக்குள் ரவறுபட்ட கடல்வாழ் உயிரினங்கள் எதுவுை் இல்டல 

என்றாலுை், அதிகப்படியான சூடான குளிரூட்டுை் நீடர கவளிரயற்றுவது கடல் சூழலில் 
குறிப்பிடத்தக்க பாதகைான தாக்கங்கடள ஏற்படுத்துை். கவளிரயற்ற புள்ளியில் கவப்பநிடல + 30C 

க்குை் குடறவாக உயருை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுவதால் சுற்றுப்புற ைற்றுை் சூடான கவளிரயற்றை் 
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அல்லது உப்புநீரின் குவிப்பு எதுவுை் கடரலார சுற்றுப்புறத்தில் அல்லது அதற்கு அப்பால் 
காைப்படவில்டல, சிதறல் ைாதிரியால் கவளிப்படுத்தப்பட்டபடி, அருகிலுள்ள சூழலில் ஏற்படுை் 
தாக்கை் உள்ளூர,் நிரந்தரைற்றது  

 

 
4.4.3 காைி பயன்பாட்டில் ஏற்படுை் ைாற்றங்கள், வளி ைாசுபாடு ைற்றுை் உமிழ்வுகளின் படிவு 

காரைைாக காைிப்பரப்பு ைற்றுை் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் (தாவர ைற்றுை் விலங்கின 
சமூகங்கள்) தாக்ககள் 

ஆடலயின் மின் நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டின் ரபாது, NOx, SOx ைற்றுை் காரப்ன் டட ஆக்டசடு 
(CO2), ஆரக்ான் (Ar) ரபான்ற வாயு உமிழ்வுகள் ைற்றுை் CH4, NMVOC ரபான்ற கவப்ப உமிழ்வுகள் 

கவளியிடப்படுை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது மின் நிடலயத்திலிருந்து வளி. ரைலுை், 

பாரட்்டிகுரலட் ரைட்டர ்(பி.எை்) உமிழ்வுக்கான வாய்ப்பு உள்ளது. 

மின்நிடலயத்திலிருந்து வருை் வளி ைாசுபாடுகள் வறை்ட காலங்களில் ஆடலக்கு 
அருகிரலரய ைட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்படதயுை், 55 டி.பீ (ஏ) ைற்றுை் அதற்குை் அதிகைான சத்தை் 

வடரயடறகள் அடனத்துை் கசயற்திட்ட எல்டலக்குள் அடைந்துள்ளன என்படதயுை் வளி தர 
ைாதிரி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 

எனரவ, தாவர ைற்றுை் விலங்கின சமூகங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் எதுவுை் 
எதிரப்ாரக்்கப்படவில்டல. இது தவிர, தற்ரபாதுள்ள மின் உற்பத்தி நிடலயை் எச.்எஃப்.ஓ (கடின 

ஃபியூயல் ஆயில்) இல் இயங்குை் சுற்றுப்புற காைிப்பரப்புகளில் இத்தடகய பாதகைான 

விடளவுகடள ஏற்படுதத்வில்டல. 

  

4.5 சமூக கபாருளாதார அை்சங்களில் தாக்கங்கள் 

4.5.2 இடைாற்றை் ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய தாக்கங்கள் (ஏரதனுை் இருந்தால்) 

இந்த கசயற்திட்டத்திற்காக அடடயாளை் காைப்பட்ட காைி, கசயற்திட்ட ரைை்பாட்டாளரான 
லக்தனாவி லிமிகடட் நிறுவனத்தின் கசாத்தாகுை். தற்ரபாடதய கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் / 

கவளிசக்சல்லுை் குழாய்களிலிருந்து, சிதறல் ைாதிரி கற்டககள் தீரை்ானித்தபடி, கடல் நீரின் 
உட்ககாள்ளல் / கவளிசக்சல்லுை் குழாய்கள் பாதுகாப்பான தூரத்திற்குள் நிறுவப்படுை், எனரவ 

மீன்பிடி சமூகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் இருக்காது, ஏகனனில் உட்ககாள்ளல் / கவளிரயறுை் 

பகுதி பயன்படுத்தப்படவில்டல மீன்பிடித்தல் அல்லது தற்காலிக குடியிருப்புகளில் கூட 
மீனவரக்ளால் பயன்படுத்தப்படவில்டல. ஏற்கனரவ லக்தானவிக்கு கசாந்தைான பை்ப் 

ைவுஸிலிருந்து கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிரயறுை் குழாய்கள், மின் உற்பத்தி 
நிடலயத்திற்கு மின் உற்பத்தி நிடலயை் தற்ரபாதுள்ள யுகதானவி ஆடலக்கு CEB ஆல் 
சுவிகரிக்கபடுத்தப்பட்ட ROW க்குள் நிறுவப்படுை். முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலக்கு எரிகபாருள் 

குழாய் படிவை் CPC எரிகபாருள் களஞ்சியை் டகத்கதாழில் வடலயத்திற்குள் இருக்குை் 
தடடயில்லா வீதிகள் நிறுவப்படுை். தற்ரபாதுள்ள மின் நிடலயை், கசயற்திட்டத் தளத்டத 

ஒட்டியுள்ளது, இது CEB க்கு கசாந்தைான ஒரு காைிப்பரப்பில் அடைந்துள்ளது. முன்கைாழியப்பட்ட 

கசயற்திட்டத்திற்கு பயன்படுத்தலாை். இந்த சூழலில், தன்னாரவ்ைற்ற மீள்குடிரயற்றை் ரபான்ற 

பிரசச்ிடனகள் தனியார ் கட்டுைானை், கவளிரயற்றை் அல்லது ைக்கள் அல்லது அவரக்ளின் 
வாழ்வாதார கட்டடைப்புகள் கசயற்திட்டத்தின் கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டத்தின் ரபாது 
உருவாகாது. 
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4.5.3 உள்ளூர ்ைக்கள் ைற்றுை் சமூகங்களின் சுகாதாரை் ைற்றுை் நலனில் தாக்ககள் 

மின் உற்பத்தி நினலயம் 

ரைரல குறிப்பிட்டுள்ளபடி, நிலை் டகயகப்படுத்துவது திட்டத்திற்கு ஒரு பிரசச்ிடனயாக இருக்காது, 
ஏகனனில் திட்டத ்தளை் வசிக்கவில்டல. எனரவ, சுகாதாரை் ைற்றுை் நலன் சாரந்்த பிரசச்ிடனகள் 
எழாது. சத்தை் ைற்றுை் தூசி ரபான்ற சில கட்டுைானத் தூை்டப்பட்ட தாக்கங்கள் கதற்கு 
முடனயில் உள்ள சமூகங்களுக்கு சில இடடயூறுகடள உருவாக்குை். 
 
உட்சகோள்ளல் மற்றும் சவளிெச்ெல்லும் குழோய்கனள நிறுவுவதோல் ஏற்படக்கூடிய தோக்ககள். 
ரைரல குறிப்பிட்டுள்ளபடி, குழாய்களுக்கான காைிங்கடள சுவிகரிக்கபடுத்த ரவை்டிய 
அவசியமில்டல. ஏற்கனரவ வாங்கிய ROW க்குள் குழாய்வழிகள் நிறுவப்படுை். ROW க்கு 
அருகிலுள்ள சில சிறிய தாக்கங்கடள எதிரப்ாரக்்கலாை், 

அட்டவடை 110  ROW க்குள் சாத்தியைான தாக்ககள் 

ROW பிரிவு சாத்தியைான தாக்ககள் 

9 வது பாடதயில் 
இருந்து பிரதான வீதி 
வடர 

கட்டுைான தளத்திலிருந்து குப்டபகள் ரநரடியாகரவா அல்லது 
ைடறமுகைாகரவா வடிகால் கால்வாயில் படிதல் 

 

ககரவலபிட்டி பிரதான 
வீதியில் இருந்து எரிவாயு 
சந்தி வடர 

 

ககரவலபிட்டி பிரதான வீதி முழுவதுை் இரை்டு குழாய் 
இடைப்புகடள நிறுவுை் ரபாது சில இடடயூறுகள் ஏற்படலாை். இந்த 
வீதிடய CPC ஆயில் பவுசரக்ள், கட்டுைானப் கபாருட்கடளக் ககாை்டு 
கசல்லுை் லாரிகள், ககாள்கலன்கள், டிரகாவிடா ைற்றுை் 
உஸ்கவலட்ரகயாவா மீனவரக்ள் துடறமுகை் ரநாக்கி இயங்குை் 
லாரிகள் ைற்றுை் பிற பயன்பாடுகள் முக்கியைாக 2 & 3 சக்கர 
வாகனங்கள் பயன்படுத்துகின்றது..  

  

சிசில் நாடியா இடை் இப்பகுதியில் உள்ள ஒரு சமூக உறுப்பினர ்சில காய்கறி 
வளரப்்பதற்காக ROW இன் ஒரு சிறிய பகுதிடய ஆக்கிரமித்துள்ளார.் 
இந்த சிறிய காய்கறி சாகுபடிடய கதாடர இந்த நபருக்கு வாய்ப்பு 
இருக்காது. ROW இன் இடதுபுறத்தில் ஒரு சில வீடுகடள ROW இன் 
எல்டலயிலிருந்து காைலாை். இடரசச்ல் ைற்றுை் தூசி ரபான்ற சில 
கட்டுைானத் தாக்கங்கள் இந்த உள்ளூர ்சமூகங்களுக்கு சில 
இடடயூறுகடள ஏற்படுத்தக்கூடுை், சில சமூக உறுப்பினரக்ள் குழாய் 
நிறுவப்பட்டு, குழாய்களுக்கான ரலை்ட் கபல்ட் பயன்பாட்டின் 
உயரத்டத உயரத்்தினால், தை்ைீருக்கு சில இடடயூறுகள் 
ஏற்படக்கூடுை் என்படத உைரக்ிறாரக்ள். ைடழக்காலங்களில் ஓட்டை். 
அது நடந்தால் இடதுபுறத்தில் அடைந்துள்ள சில வீடுகளில் ைடழ நீர ்
ரதக்கைடடவதால் பிரசச்ிடனகள் ஏற்படக்கூடுை். 

ைாமில்டன் கால்வாய் ைாமில்டன் கால்வாய் முழுவதுை் குழாய்கடள நிறுவுவது ஒரு 
பிரசச்ிடனயாக இருக்காது, ஆனால் கசயற்திட்ட ரைை்பாட்டாளர ்
தங்கள் படகுகடள ைாமில்டன் கால்வாயில் நங்கூரமிடுை் படகுகளின் 
உரிடையாளரக்ளுக்கு இடடயூறு ஏற்படுவடதத ்தவிரக்்க ரவை்டுை் 
(ைாமில்டன் கால்வாயில் நங்கூரமிடப்பட்ட எந்த ரநரத்திலுை் சுைார ்75 

- 100 படகுகள் காைப்படுகின்றது) 
ைாமில்டன் கால்வாய் 
முதல் லுனாரைாயவட்டா 
வடர 

 

சில சமூக உறுப்பினரக்ள் உயரத்்தப்பட்ட கட்டடைப்பில் குழாய் 
அடைப்பது இடடயூறுகடள ஏற்படுத்தக்கூடுை், எனரவ இப்பகுதியில் 
வாழுை் சமூக உறுப்பினரக்ளுக்கு சில இடடயூறுகள் ஏற்படலாை். 
 

 

 

உட்சகோள்ளல் கட்டனமப்னப நிர்மோணிப்பதோல் ஏற்படக்கூடிய தோக்ககள். 
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உள்ளூர ் மீனவரக்ள் ைற்றுை் சில மீன்பிடி சமூகத் தடலவரக்ளின் கூற்றுப்படி, தற்ரபாதுள்ள 
உட்ககாள்ளுை் கட்டடைப்டபச ் சுற்றியுள்ள கடலின் பரப்பளவு மீன்பிடிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. ஏகனன்றால், இந்த பகுதியில் மீன்பிடிக்க கசல்ல மீன் ைக்கடள 

ஊக்குவிப்பதில்டல. ஆயினுை்கூட, சில மீனவரக்ள் "கதப்பை்" ரபான்ற சிறிய மீன்பிடி கப்பல்கள் 

ஆழைற்ற கடலில் மீன்பிடிக்க ஈடுபடுவதாக கதரிவித்தனர.் இந்த பகுதியில் மீன் பிடிக்க அவரக்ள் 

ஆரவ்ைாக இருந்தால், உட்ககாள்ளுை் கட்டத்தின் ரபாது சில இடடயூறுகள் ஏற்படலாை். இருப்பினுை், 

இந்த தாக்கை் சிறிய ைற்றுை் குறுகிய காலைாகுை். 

CPC எரிகபாருள் ரசமிப்பகத்திலிருந்து கசயற்திடட் தளத்திற்கு எரிகபாருள் குழாய் 
நிறுவப்படுவதால் ஏற்படுை் தாக்கை். 

தற்ரபாதுள்ள வீதியின் முன்பக்கை் இந்த குழாய் நிறுவ முடியுை். இந்த வீதி கவளி சமூகத்தால் 

அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுவதில்டல. இது ககரவலபிட்டி டகத்கதாழில் வடலயை் முழுவதுை் 

இயங்குகிறது. இருப்பினுை், எரிகபாருள் குழாய் அடைப்பதற்கான கட்டுைான கட்டத்தின் ரபாது 

வீதியின் குடறந்த தீவிர பயனரக்ளுக்கு சில இடடயூறுகள் ஏற்படலாை். 

புதிய செயற்திட்டத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட மின்ெோரம் சவளிகயற்றப்படுவதோல் 
ெோத்தியமோன தோக்கம் 

கட்டப்பட்ட புதிய மின் நிடலயத்தில் உற்பத்தி கசய்யப்படுை் மின்சாரை் உடனடியாக அருகிலுள்ள 
மின்சார நிடலயத்திற்கு அனுப்பப்படலாை். எனரவ, முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயதத்ில் 

உற்பத்தி கசய்யப்படுை் மின்சாரை் கடத்தப்படுவதால் கட்டுைான கதாடரப்ான பிரசச்ிடனகள் 
எதுவுை் இருக்காது. 

கட்டுமோனத்தின் கபோது ஏற்படக்கூடிய பிற தோக்கங்கள் 

சில சமூக உறுப்பினரக்ள் ைற்றுை் ஒரு சில உள்ளூர ் பங்குதாரரக்ள் கட்டுைான காலத்தில் சில 
தற்காலிக தாக்கங்கடள உைரக்ிறாரக்ள், இருப்பினுை் கபருை்பாலான சமூக உறுப்பினரக்ள் 
இத்தடகய தாக்கங்கடள எதிரப்ாரக்்கவில்டல. சில சமூக உறுப்பினரக்ளால் 

முன்னிடலப்படுத்தப்படட் இந்த கூடுதல் தாக்கை் கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது:  

• கட்டுைான காலத்தில் கட்டுைானப் கபாருட்கள் ைற்றுை் பிற ஆடல கதாடரப்ான 
கபாருட்கடளக் ககாை்டு கசல்லப் பயன்படுை் வீதியின் பயன்பாடுகளுக்கு இடடயூறு.  

• ககரவலபிட்டி வீதி, ைாமில்டன் கால்வாய் வீதி ைற்றுை் லுனாகைாயவட்டா வீதி ஆகியடவ 
கதாந்தரவு கசய்யக்கூடிய வீதிகள். குழாய்கடள நிறுவுவதற்காகவுை், மின் உற்பத்தி 

நிடலயத்டத நிரை்ாைிப்பதற்காகவுை் அகழ்வாராய்சச்ி கசய்யப்பட்ட பூமிடய 
உறிஞ்சுவதால் கால்வாய்கள் அடடக்கப்படலாை். கட்டுைான காலத்தில் 

• சத்தை் ைற்றுை் தூசி சுற்றியுள்ள சமூகங்கடளயுை் பாதிக்கலாை். 

 

மின் நினலயத்தின் செயல்போட்டு கட்டத்தில் ெோத்தியமோன தோக்கம் 

கடந்த 14 ஆை்டுகளாக முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட காைிடய ஒட்டியுள்ள காைியில் 
இரதரபான்ற கசயற்திடட்ை் கசயல்படுவதால், முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் கசயல்பாட்டு 
நடவடிக்டககள் சமூகத்திற்குை் பிற பங்குதாரரக்ளுக்குை் அந்நியைானடவ அல்ல. கடல் நீடர ஒரு 

உட்ககாள்ளுை் கட்டடைப்பின் மூலை் பிரித்கதடுப்பது ைற்றுை் அடத மின்நிடலயத்திற்கு 
அனுப்புவது ஆகியவற்றின் கசயல்பாட்டு தாக்கமுை் தற்ரபாது யுகடனவி கசயற்திட்டத்தின் கீழ் 
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நடடகபற்று வருகிறது. யுகடனாவி மின் நிடலயத்தின் கவனத்திற்கு கடுடையான குடறகரளா 

அல்லது பிற புகாரக்ரளா வரவில்டல. இருப்பினுை், உள்ளூர ் சமூகை் ைற்றுை் பங்குதாரரக்ளால் 

இதுவடர அனுபவிக்கப்படாத சில தாக்கங்கள் SIA குழுவினரால் தங்கள் கள ஆய்வின் ரபாது பதிவு 
கசய்யப்பட்டன. இந்த உைரப்பட்ட தாக்கங்கள் விஞ்ஞான முடறகள் மூலை் ரைலுை் 

சரிபாரப்்புகளுக்கு கசயற்திட்ட உருவாக்குநருக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குை். கவனிக்கப்பட்ட 

தாக்கங்கள் கீரழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன: 

• குளிரூட்டுை் ரநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுை் கடல் நீர ் அதிக கவப்பநிடலயுடன் 
மீை்டுை் கடலுக்கு விடப்பட்டால், மீன்களின் எை்ைிக்டகயில் பிரதிகூலயான தாக்கை் 
ஏற்படக்கூடுை். இருப்பினுை், முன்கைாழியப்படட் கசயற்திடட்ை் ஒரு இயந்திர வடரவு 

குளிரூட்டுை் ரகாபுர கதாழில்நுட்பத்டதப் பயன்படுத்துகிறது, இது ஆடல நீடரக் 
குளிரூட்டுை் ரநாக்கங்களுக்காக கடல் நீடரச ் பாவிக்கின்றது, அரத ரநரத்தில் ஆடல 
எல்டலடய அதிக அளவில் கடல் நீடர வடரயரவா அல்லது கவளிரயற்றரவா கூடாது. 

ஆவியாதல் இழப்புகடள ஈடுகசய்ய ஒரு சிறிய அளவு கடல் நீர ்வடரயப்படுகிறது ைற்றுை் 
குளிரூட்டுை் சுற்றுக்குள் கசறிவு சுழற்சிகடள பராைரிக்க சிறிய அளவு கடல் நீர ்
கவளியிடப்படுகிறது. இருப்பினுை், கவளிரயற்ற கவப்பநிடலயின் வரை்புகள் உட்ககாள்ளுை் 

கவப்பநிடலயிலிருந்து 3 டிகிரிக்கு ரைல் பராைரிக்கப்படுவதில்டல, அரத ரநரத்தில் ஓட்ட 
விகிதை் 888 மீ 3 / ைைிரநரை் 1.4 மீ/கச. அனுைதிக்கப்பட்ட வரை்புகளில் கவப்பநிடல உயரவ்ு 

நன்றாக உள்ளது. குளிரூட்டுை் நீர ் அடைப்பின் முழு விவரங்களுக்குை் பிரிவு 2.4.4 ஐப் 

பாரக்்கவுை் ைற்றுை் 4.2.2.1 நீர ்கவப்பநிடல ைற்றுை் உப்பு கசறிவு ைாற்றங்கள் • 

 

• யுகடனவி மின் உற்பத்தி நிடலய வளாகத்திலிருந்து 50 மீ சுற்றளவில் வசிக்குை் 171 

வீட்டுக்காரரக்டள SIA குழு ரநரக்ாைல் கசய்தது, அவரக்ளில் யாருை் பிரதிகூல 
தாக்கத்துக்கு அஞ்சவில்டல அவரக்ளின் குடியிருப்புகள் ைற்றுை் பிற கசயல்பாடுகளுக்கு 
உருவாக்கக்கூடிய பிரதிகூல தாக்கங்கள். யுகதானவி மின் நிடலயத்தின் சத்தை் ைற்றுை் 

புடக கதாடரப்ான பிரசச்ிடனகள் குறித்து அவரக்ள் குறிப்பிடவில்டல. தற்ரபாதுள்ள மின் 

உற்பத்தி நிடலயை் ஒரு கன எரிகபாருள் எை்கைய் ஆடல ஆகுை், அரத ரநரத்தில் 
முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயை் LNG. LNG ஒரு சுத்தைான எரிகபாருளாக 

இருப்பதால், ஆடலயில் இருந்து துகள்கள் கவளிரயற்றப்படுவதில்டல, எனரவ தற்ரபாதுள்ள 
ஆடலடய விட தூய்டையான கசயல்பாடாகுை். 

4.5.4 வாழ்வாதாரங்கள் ைற்றுை் வருைான ஆதாரங்களில் (விவசாயை், மீன்பிடித்தல், சுற்றுலா 
ரபான்றடவ) தாக்ககள் 

இந்த கசயற்திட்டத்திற்காக வடரயறுக்கப்பட்ட காைிப்பரப்பில் கதற்ரக ைனித குடிரயற்றங்கள் 
அல்லது அவற்றின் வாழ்வாதாரை் கதாடரப்ான கட்டடைப்புகள் எதுவுை் இல்டல. சில குடறந்த 

வருைானை் ககாை்ட குடுை்பங்கள் கசயற்திட்ட இடத்திற்கு அடுத்த கவற்று காைியின் 
எல்டலயிலிருந்து சுைார ் 20 மீ தூரத்திற்கு அப்பால் அடைந்துள்ளன. இரதரபான்ற வீடுகள் 

கசயற்திடட் கசயற்திடட்தளத்தின் அருரக 15 மீட்டருக்கு அப்பால் அடைந்துள்ளன. எனரவ, 

மீள்குடிரயற்ற பிரசச்ிடனகள் ைற்றுை் வாழ்வாதாரத்திற்கு இடடயூறுகள் அல்லது அவரக்ளின் 
வருைானை் ஈட்டுை் நடவடிக்டககள் எதுவுை் இருக்காது. இந்த சமூகங்களில் சில கட்டுைான 

கதாடரப்ான சிறிய தாக்கங்கள் இருக்கலாை், சத்தரை முக்கிய காரைை். தற்ரபாது கூட அடவ 
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ககரவலபிட்டி டகத்கதாழில் வடலயத்தில் பல்ரவறு கதாழிற்சடலகளால் உருவாக்கப்படுை் 
சத்தத்திற்கு எடசவாக வாழ்கின்றனர.் SIA குழு கவற்று காைி ைற்றுை் கசயற்திட்ட இடத்திற்கு 

அருகில் அடைந்துள்ள 85 வீட்டுக்காரரக்டள ரபட்டி கை்டது. ரநரக்ாைல் கசய்யப்பட்ட இந்த 

சமூக உறுப்பினரக்ள் அடனவருை் மின் உற்பத்தி நிடலயத்தால் ஏற்படுை் தாக்ககள் குறித்து 
கவடலப்படவில்டல என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர.் 

 

4.5.5 அருகிலுள்ள பிற முன்கைாழியப்பட்ட அல்லது திட்டமிடப்பட்ட அரசு / தனியார ்துடற 
அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளில் ஏற்படுை் தாக்ககள் 

 

இந்த கசயற்திட்டத்திற்காக முன்கைாழியப்படட் காைியிலிருந்து  400 மீ சுற்றளவில் எந்த 
முக்கியைான நிறுவனங்களுை் இல்டல. 400 மீ தூரத்திற்கு அப்பால் உள்ள பகுதிகளில் 4 ைத 

இடங்கடள SIA குழு கை்டறிந்தது. யுகதானவி ஆடல அரத பகுதியில் 14 ஆை்டுகளுக்குை் ரைலாக 

கசயல்பட்டு வருகிறது, ஆனால் இந்த ைத இடங்களிலிருந்து எந்தகவாரு புகாருை் வரவில்டல. 



 

Page | 267  
 

ககரலப்பிட்டியில் 350 மமகா ாட் RLNG / டீசலில் இயக்கக்கூடிய ஒருங்கிடைந்த சுற்று மின் நிடலயை்     
சுற்றாடல் தாக்க ைதிப்பீடு அறிக்டக 

 

 
 

5 தாக்கதட்த தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

இலங்டக வரத்்தைானி தரநிடலகளுக்கு இைங்குதல் 

தரநிடல கநோக்கம் 

15-08-2008 ரததியிட்ட இல 1562/22 ஒழுங்குமுடற (1980 ஆை் 

ஆை்டின் 47 வது இல ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 

32 இன் கீழ்,)  

வளி ைாசுபடுத்திகளின் கதாடரப்ாக 

சுற்றுப்புற வளி தரை் 

 

05-06-2019 ரததியிட்ட இல 2126/36 ஒழுங்குமுடற (1980 ஆை் 

ஆை்டின் 47 வது இல ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 

32 இன் கீழ்) 

நிடலயான மூல உமிழ்வு கட்டுப்பாடு 

 

23-05-1996 ரததியிட்ட ஒழுங்குமுடற இல 924/12 (ரதசிய 

சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 23 பி, 23 கியூ ைற்றுை் 23 ஆர ்

கீழ், இல 47 1980, அந்தச ்சட்டத்தின் 32 வது பிரிவுடன்) 

கதாழில்சாடல சத்தை் ைாசுபாடு 

 

05-11-2019 ரததியிட்ட ஒழுங்குமுடற இல 2148/20 (ரதசிய 

சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 32 இன் கீழ், 1980 ஆை் 

ஆை்டின் 47 வது இல) 

சுற்றுப்புற நீர ்தரை் 

 

01-02-2008 ரததியிட்ட ஒழுங்குமுடற இல 1534/18 (1980 ஆை் 

ஆை்டின் 47 வது இல ரதசிய சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 

23 ஏ ைற்றுை் 23 பி உடன் படிக்கப்பட்ட பிரிவு 32 இன் கீழ்) 

கழிவுகடள கவளிரயற்றுவது, அல்லது 

அகற்றுவது / திட்டமிடப்பட்ட கழிவு 

முகாடைத்துவக்கான உரிைை் 

 

ஒழுங்குமுடற இல 1627/19 ரததியிட்ட 10-11-2019 (ரதசிய 

சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 32 (2) (எச)் பிரிவு 1980 (47) இன் 

துடைப்பிரிவு (2) இன் பத்தி (எச)் இன் கீழ்) 

ைாநகர திை்ை கழிவு 

 

21-01-2021 ரததியிட்ட இல 2211/51 ஒழுங்குமுடற  (ரதசிய 

சுற்றாடல் சட்டத்தின் பிரிவு 23W (1) (அ) இன் கீழ், 1980 ஆை் 

ஆை்டின் 47 வது இல) 

எந்தகவாரு கசயலாக்கத்திற்குை், 

வரத்்தகை் அல்லது கதாழிலுக்குை் 

பயன்படுத்தப்படுை் இரசாயனயியல் 

இரசாயனப்கபாருட்கடள கபாதி 

கசய்வதற்கு பாலிஎதிலீன் கடகரப்தாரலட ்

(பி.இ.டி) அல்லது பாலிவிடனல் 

குரளாடரடு (பி.வி.சி) கபாருடளப் 

பயன்படுத்துவடத தடட 

கடரலார பாதுகாப்பு (திருத்தை்) சட்டை், 2011 ஆை் 

ஆை்டின் 49 ஆை் இல (1981 ஆை் ஆை்டின் 57 ஆை் இலக்க 

கடற்கடர பாதுகாப்புச ்சட்டத்தில் திருத்தை்) 

கடரலார பாதுகாப்பு 

 

சமூத்திர ைாசு தடுப்பு சடட்ை், 2008 ஆை் ஆை்டின் இல 35 ெமூத்திர மோசு தடுப்பு 

2009 ஆை் ஆை்டின் 22 இல, விலங்குகள் ைற்றுை் தாவர 

பாதுகாப்பு கட்டடள 

 சட்டை்  

இலங்டகயின் விலங்குகள் ைற்றுை் 

தாவரங்களின் ைற்றுை்  அவற்றின் 
வாழ்விடங்களின் வளப்பரிபாலனை் 

 

 

 

 

 

5.3   கட்டுைான தாக்ககடளத் தவிரத்்தல் நடவடிக்டககள் 

5.3.2  தள கட்டுைானை் 

 

5.3.2.1 இப்பகுதியின் நீரந்ிடல பை்புகள் மீதான தாக்கங்கடளத் தவிரத்்தல் நடவடிக்டககள் 

கசயற்திடட்ப்பகுதியின் நீரந்ிடல பை்புகளின் ைாற்றத்தின் அடிப்படடயில் குறிப்பிடத்தக்க நீரியல் 
தாக்க எதுவுை் இல்டல என்பதால், எந்தகவாரு தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககளுை் 
உத்தரவாதை் அளிக்கப்படவில்டல.  
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5.3.2.2 தற்கபோதுள்ள உள்கட்டனமப்பு வெதிகளில் ஏற்படும் தோக்ககனளத் தவிர்த்தல் 

நடவடிக்னககள் 

தூசி, சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு தவிர ரவறு கட்டுைானங்களால் தற்ரபாடதய உள்கட்டடைப்பு 
வசதிகளில் கபரிய தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்டல. தூசி, சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு ஆகியவற்றின் 

தாக்கத்டதத் தைிப்பது அடுத்தடுத்த பிரிவுகளில் கலந்துடரயாடப்படுகின்றது.  

5.3.2.3 தற்கபோதுள்ள மின் உற்பத்தி நினலயங்கள் மற்றும் தற்கபோதுள்ள எரிசபோருள் 
கபோக்குவரத்து குழோய்களில் ஏற்படும் தோக்ககனளத் தவிர்த்தல் 

அதிரவ்ு: அடித்தள பைிகளுக்கான தடரயில் தூை்டப்பட்ட அதிரவ்ு ைாற்று கட்டுைான முடறகள் 

பின்பற்றப்படுை். -ரபாரட்்டபல்கள், இயக்கப்படுை் குவியல்கள் அல்லது ரசானிக் அல்லது அதிரவ்ுறுை் 

டபல் டிடரவரின் பயன்பாடு புவியியல் நிடலடைகள் அவற்றின் பயன்பாட்டட அனுைதிக்குை் 
குடறந்த அதிரவ்ு நிடலகடள ஏற்படுத்துகின்றன. கனத்தால் ஏற்படுை் அதிரவ்ுகடளத் தவிரக்்க 

இயக்கங்கள், ரவகக் கட்டுப்பாடு முன்கைாழியப்பட்ட தளத்திற்குள், அணுகல் வீதியில் ைற்றுை் 
தற்ரபாதுள்ள மின்நிடலயத்திற்கு அருகிலுள்ள வீதிகளில் பராைரிக்கப்பட ரவை்டுை். 

தற்கபோதுள்ள எரிசபோருள் விநிகயோக குழோய் போனத: தற்ரபாதுள்ள எரிகபாருள் குழாய் 

ரபாதுைான ஆழத்துடன் ைற்றுை் பாதுகாப்ரபாடு புடதக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடத பிரதான 

வீதிடய ைட்டுரை கடக்கிறது, ஏகனனில் தற்ரபாதுள்ள பாடதயின் 14 ஆை்டு கசயல்பாடட்ின் 
ரபாது, கனரக கபாருட்கள் வாகன இயக்கத்திலிருந்து எந்த தாக்கை் ரசதமுை் இல்டல, அடவ 
புடதக்கப்பட்ட ரகாட்டின் வழியாக அடிக்கடி கசல்கின்றன. 

5.3.2.4 வடிகோல் கோல்வோய்களின் வனலயனமப்பில் ஏற்படும் தோக்ககனளத் தவிர்த்தல் மற்றும் 
வடிகோல் னகயோளும் திறன் 

 

ைாதிரி ஆய்வின் முக்கிய கை்டுபிடிப்பு என்னகவன்றால், ரைாசைான நிகழ்வுகளுக்கான 
தூை்டப்பட்ட கவள்ள லிப்ட் அதாவது முன்கைாழியப்படட் திட்டை் ைற்றுை் எதிரக்ால நில 
பயன்பாட்டு ைாற்றங்களுடன் 20 மிமீ (அதாவது ஒரு அங்குலத்திற்குை் குடறவாக). 

தளத்தின் அருகிலுள்ள கவள்ள ைட்டங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் ஏதுை் இல்டல என்பதால், 

கால்வாயின் ஒரு மூரலாபாய இடத்தில் நீர ் ைட்டத்டத கை்காைிப்படதத் தவிர ரவறு எந்த 
தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககளுை் ரதடவயில்டல. SLLDC மூலை் புற கால்வாய் அடைப்டப 

அவ்வப்ரபாது பராைரிப்பது விருை்பத்தக்கது. 

முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலயின் கவவ்ரவறு கூறுகடளச ் சுற்றி ஒரு உள் வடிகால் வடலயடைப்பு 
வழங்கப்படுை், தற்ரபாதுள்ள மின் உற்பத்தி நிடலயத்டதப் ரபாலரவ, வடிகால் நிடலயங்களுை் 
அடத புற கால்வாய்க்கு அனுப்புை். உட்புற வடிகால் மூடப்பட ரவை்டுை், ரைலுை் தற்ரபாதுள்ள 

ஆடல ைற்றுை் முன்கைாழியப்படட் ஆடல ஆகியவற்றின் வடிகால் ஓரளவு வடிகால் 
முகாடைத்துவை் கசயற்திட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட உத்ரதச புற கால்வாய்க்கு அனுப்பப்படுை். 

முன்கைாழியப்பட்ட ஆடல தடை் ைற்றுை் இல்லாைல் தளத்திற்கான ஒரு தற்காலிக கருத்தியல் 
வடிகால் முகாடைத்துவை் கசயற்திட்டை் படை் 106 ைற்றுை் படை் 107 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

வடிகால் முகாடைத்துவை் அடைப்பில் கட்டுைான காலங்களில் வை்டல் கபாறிகடள அல்லது பிற 
கபாருத்தைான வழிமுடறகடள உள்ளடக்கியிருக்க ரவை்டுை். 

படை் 106: படை் 107:  
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உரு 218: முன்கைாழியப்பட்ட ஆடலக்கான தற்காலிக கருத்தியல் வடிகால் முகாடைத்துவை் திட்டை்-

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்ட தடத்துடன் 
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5.3.2.5 மண் அரிப்பு மற்றும் நீர் வழிகள் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகனளத் தோக்கத்னத 
தவிர்த்தல் 

கட்டுைானத்தின் ரபாது தளரவ்ான ைை் ரைடுகள் ைடழக்காலங்களில் பாலிதீன் தாள்கடளப் 
பயன்படுத்தி தற்காலிகைாக மூடப்பட்டிருக்குை். புற கால்வாய்க்குள் ைை் கழுவப்படுவதற்கான 
வாய்ப்பு இருந்தால் அல்லது உள் அல்லது புற கால்வாயின் கடரயில் உள்ள உள் வடிகால் 
கால்வாய் தற்காலிக தடடகள் (எ.கா. ைைல் மூட்டடகள்) டவக்கப்படுை். 

. 

5.3.2.6 கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீரின் தரத்தில் ஏற்படும் மோற்றங்கனளத் தோக்கத்னத 
தவிர்த்தல் 

கட்டுைான கட்டத்தில் கசயற்திட்டத்தின் காரைைாக ரைற்பரப்பு அல்லது நிலத்தடி நீரில் 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்டல. எனரவ, ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீரின் 
தரத்டதப் பாதுகாக்க குறிப்பிட்ட தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் எதுவுை் 
முன்கைாழியப்படவில்டல. இருப்பினுை், ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீரின் தரத்திற்கு 
அசச்ுறுத்தல்கடளக் குடறக்க EMP இன் கீழ் பல நடவடிக்டககள் முன்கைாழியப்பட்டுள்ளன. 

 
5.3.2.7 கோணி பயன்போட்டு முனற மோறுதல் கோரணமோக இருக்கும் வோழ்விடங்களில் ஏற்படும் 
தோக்ககனளத் தோக்கத்னத தவிர்த்தல் 

வனவிலங்குகளுக்கான வாழ்விட இழப்பின் விடளவுகடளத் குடறத்தல் 

நிலப்பரப்பு தளை் அகாசியா ைரங்களின் அடரத்்தியான நிடலப்பாட்டடக் ககாை்டுள்ளது ைற்றுை் 
மிக முக்கியைாக, சதுப்பு நில வாழ்விடங்கள், இது வறை்ட நிலைாக ைாற்றப்படுை், இதன் 
விடளவாக வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்கள் இழக்கப்படுகின்றன. நகரப்்புற வனவிலங்குகளில் 
எதிரை்டறயான தாக்கங்கடளத் தைிக்குை் சில நடவடிக்டககள் கீரழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

ஒரு முக்கியைான தைிப்பு நடவடிக்டகயாக ஒரு சிறிய ஈரநிலத்டத (குளை்) உருவாக்குவது 
நன்டை பயக்குை். யுகதானவி மின் நிடலயை் அதன் வளாகத்தின் கதாடலவில் உருவாக்கப்பட்ட 
ஒரு நீரந்ிடலடயக் ககாை்டுள்ளது. நீரந்ிடலகடளச ்சுற்றி பல கபரிய ைரங்கள் நடப்பட்டுள்ளன 
(உரு 2 ஐப் பாரக்்கவுை்). தற்ரபாடதய தளத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஈரநிலை் இடதப் 
பிரதிபலிக்கலாை், ஆனால் அதிக எை்ைிக்டகயிலான பூரவ்ீக ைரங்கடள நடவு கசய்வது சிறந்த 
வாழ்விடங்கடள வழங்கலாை். அத்தடகய நீரந்ிடலகளின் கடரகடள நாைல்கள் ைற்றுை் 
விடரப்புகளால் ஆக்கிரமிக்க அனுைதிப்பதன் மூலை் நிடலடைடய கைிசைாக ரைை்படுத்த 
முடியுை். அத்தடகய பகுதி பல வடகயான கைரக்பட்ரடாஃபுனா, அதிக எை்ைிக்டகயிலான 
அவிஃபானா, மீன், துை்பி ைற்றுை் சிறிய பாலூடட்ிகள் நிறுவப்பட்டு பரவுவதற்கு கூட அனுைதிக்குை். 
கூடுதலாக, சுற்றியுள்ள ஈரநிலங்களில் காைப்படுை் சகிப்புத்தன்டை ககாை்ட நாட்டுப்புற மீன் 
இனங்கடள நீரந்ிடலகளில் விடுவிப்படதயுை் கருத்தில் ககாள்ளலாை். உருவாக்கப்பட்ட 
ஈரநிலத்தின் பன்முகத்தன்டைடய பராைரிக்க அவ்வப்ரபாது அகழ்வாராய்சச்ி கசய்யப்பட 
ரவை்டுை் - சுற்றிலுை் ஆழைற்ற பகுதிகள் ைற்றுை் டையத்தில் ஆழைான குளை். 
ரதடவப்படுை்ரபாது, அதத்டகய குளை் புயல் நீடர கவளிரயற்றவுை் பயனுள்ளதாக இருக்குை். 
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உரு 109 லக்தனவி வளாகத்தில் உள்ள நீர ் துடள (இடது) ைற்றுை் நிலப்பரப்பு தளத்தில் 
முன்கைாழியப்பட்ட ஈரநிலத்தின் தன்டை (வலது) 

 

முன்கைாழியப்பட்ட தைிப்பு நடவடிக்டககள் 

வனவிலங்குகளின் வாழ்விடங்களின் இழப்பு ைற்றுை் கதாந்தரடவ முற்றிலுை் தைிப்பது 
சாத்தியைற்றது. எவ்வாறாயினுை், இங்கு கருதப்படுை் பகுதி ஏற்கனரவ கபரிதுை் 
பாதிக்கப்பட்டுள்ளது ைற்றுை் நிலப்பரப்பின் ஒரு பகுதி வளரச்ச்ிக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதால், 

தீங்கு விடளவிக்குை் விடளவுகடள கைிசைாகக் குடறக்க நடவடிக்டக எடுக்கப்படலாை். 
முன்கைாழியப்பட்ட தைிப்பு நடவடிக்டககள் கீரழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

சுற்றியுள்ள கால்வாய்கள்/சதுப்பு நிலங்களுடன் உருவாக்கப்பட்ட அடர நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களுக்கு 
இடடரய கதாடரச்ச்ிடய வழங்குவது ைற்கறாரு முக்கியைான பரிந்துடர. இடத உயரத்்தப்பட்ட 
பள்ளங்கள் ைற்றுை் அல்லது ரவறு வழிகளில் எளிதாக்க முடியுை். கசயற்டக ஈரநிலதத்ின் 
உயிரியல் ைதிப்பு அதிகரிக்குை், பின்னர ் இது ஒட்டர ் ைற்றுை் மீன்பிடி பூடன ரபான்ற 
அசச்ுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்களுக்கு பயனுள்ள வாழ்விடங்கடள வழங்கலாை். தற்ரபாது 
ககாழுை்பில் உள்ள மீன்பிடிப் பூடன, பிரதான வீதிகடளக் கழிவுநீர ் வடலயடைப்டபப் 
பயன்படுத்தி கடந்து கசல்கிறது. இதனால், சதுப்பு நிலப் பகுதிகடள இடைப்பது, சிறியதாக 
இருந்தாலுை், இங்கு ைற்றுை் பரந்த முத்துராஜரவல சதுப்பு நிலத்தில் காைப்படுை் உயிரினங்கடளப் 
பாதுகாக்க நீை்ட தூரை் கசல்லுை். முதத்ுராஜரவல பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி ைற்றுை் நீரக்காழுை்பு 
ஏரிக்கு இடடயில் அடைந்துள்ள சதுப்புநிலங்கடள உள்ளடக்கிய ஒரு ைாற்றை் வடலயை் 
பாதுகாப்பிற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக முத்துராஜரவலாவின் முதன்டைத் திட்டை் அறிவித்துள்ளது 
என்படத இங்கு கவனத்தில் ககாள்ள ரவை்டுை். எனரவ, ஈரநிலங்களின் சிறிய இடைப்புகடள 
இடைத்து கதாடரச்ச்ிடய அனுைதிப்பது துை்டு துை்டான ஈரநில சுற்றாடல் அடைப்பில் வாழுை் 
அடனத்து உயிரினங்களுக்குை் நன்டை பயக்குை். 

மின்வாரியத் தளத்திற்குள் காலியாக இருக்குை் இடங்களில் பட்டாை்பூசச்ி ரதாட்டத்டத 
உருவாக்குவது எளிதாக எடுக்கக்கூடிய கூடுதல் நடவடிக்டக. பட்டாை்பூசச்ிகடள ஈரக்்கக்கூடிய 
சிறிய பூரவ்ீக புதரக்ள் ைற்றுை் குடறந்த பராைரிப்பு ககாை்ட பூக்குை் தாவரங்கள் நடப்படலாை். 

ரைற்கசான்ன நடவடிக்டககள் நகரப்்புற வனவிலங்கு இனங்கள் ைற்றுை் ஒழுங்குமுடற சுற்றாடல் 
ரசடவகள் (நீர ் ரதக்கை், வை்டல் கபாறி, காரப்ன் வரிடசப்படுத்தல்) ஆகியவற்றுக்கு 
குடறந்தபட்சை் ஓரளவிற்கு தளத்தின் அழகியடல ரைை்படுத்த அற்புதங்கடளச ் கசய்யுை். 
பறடவகடளப் பாரப்்பது ரபான்ற ஊழியரக்ளால் இடத ஒரு கபாழுதுரபாக்கு தளைாகப் 
பயன்படுத்தலாை். 

விலங்கினங்களின் இறப்டபக் குடறத்தல் 

ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட விலங்கினங்களின் இறப்பு ைற்றுை் இடப்கபயரச்ச்ி பிடிப்பு ைற்றுை் கவளியீட்டு 
நடவடிக்டககளால் குடறக்கப்படலாை். இது கட்டாயத் ரதடவயாக இருக்க ரவை்டுை். அத்தடகய 
நடவடிக்டகக்கு அனுைதி ரதடவப்படுை் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துடறயின் கீழ் திறடையான 
பைியாளரக்ளால் டகப்பற்றப்பட ரவை்டுை். டகப்பற்றப்பட்ட விலங்குகடள முத்துராஜகவல 
சதுப்பு நிலத்திற்குள் அல்லது கை்பைா/ககாழுை்பு ஈரநிலங்களுக்குள் உள்ள ைற்கறாரு சதுப்பு 
நிலத்தில் விடுவிக்கலாை். இந்த ரநாக்கத்திற்காக நிதி ஒதுக்கீடுகள் கிடடக்க ரவை்டுை் ைற்றுை் 
வனவிலங்கு அதிகாரிகளின் ரைற்பாரட்வயின் கீழ் விலங்குகளின் ரபாக்குவரத்து கசய்யப்பட 
ரவை்டுை். சரியான பிடிப்பு ைற்றுை் கபாறி சாதனங்கள், ைற்றுை் டவத்திருக்குை் வசதிகள் 
(கூை்டுகள்) டகயில் இருக்க ரவை்டுை். இடைாற்றை் கசய்யப்பட ரவை்டிய சில இனங்கள் 
ைானிட்டர ் பல்லிகள், பாை்புகள், முள்ளை்பன்றிகள், மீன், பல்லிகள், முயல், முங்கூஸ்கள் ைற்றுை் 
சிகவட்டுகள். கபரிய ைற்றுை் அதிக கைாடபல் இனங்கள் தளத்திலிருந்து விலகிச ் கசல்லுை். 
குறிப்பாக இரவில் சுற்றி வருை் வாகனங்கள் எசச்ரிக்டகயாக இருக்க ரவை்டுை். எந்த ைரைமுை் 
(வீதி ககாடல) அதிகாரிகளுக்கு கதரிவிக்கப்பட ரவை்டுை், ரைலுை் காயைடடந்த எந்த 
விலங்டகயுை் கவனித்து வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துடறயிடை் ஒப்படடக்க ரவை்டுை். 
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உள்ளூர ்கவள்ள அபாயங்கடளக் குடறத்தல் 

கட்டுைானத் தளத்டத நிரப்புதல் ைற்றுை் சதுப்பு நிலத்டத இழப்பதன் காரைைாக சுற்றியுள்ள 
பகுதிகளில் நீர ்ரதங்குவடத குடறக்க எடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்டககளில் ஒன்று, கட்டிடத்தின் 
கசயல்பாடுகள் இல்லாத நிலத்தின் கடடசி முடனயில் நீர ் ரதங்குை் பகுதிடய தக்கடவப்பது 
ஆகுை். திட்டமிடப்பட்டது. ரைலுை் நடவடிக்டககள் இந்த பகுதிக்குை் சுற்றியுள்ள சதுப்பு 
நிலத்துக்குை் இடடரய ஒரு இடைப்டப உருவாக்குவது அடங்குை், அடைவிடை் தளத்திலிருந்து 
கடல் நீர ்கவளிரயற்றப்படுவடதத் தடுக்க கவனைாக இருக்க ரவை்டுை். நிலப்பரப்பு தளத்திற்குள் 
முடறயான வடிகால் வடலயடைப்டபக் ககாை்டிருத்தல் ைற்றுை் நீரவ்ழிகடள அகலப்படுத்துதல் 
ைற்றுை் அகழித்தல் ரபான்ற இடடயக ைை்டலத்தில் உள்ள வடிகால் அடைப்டப ைறுசீரடைதத்ல், 

நீர ்கடளகடள அகற்றுவது (உதா. வாட்டர ்ையசிந்த ்ைற்றுை் சால்வினியா) ஆகியடவ சிறந்த நீர ்
ஓட்டத்டத எளிதாக்குை். அத்தடகய வழக்கில் துடளயிடப்பட்ட கபாருள் சரியான முடறயில் 
அகற்றப்பட ரவை்டுை், இதனால் அது ைற்கறாரு தாழ்வான பகுதியில் கழுவப்படுவடதத் 
தடுக்கிறது. ைடழக்காலங்களில் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட இடங்களில் (n = 2) நீர ்நிடலகள் ைற்றுை் நீர ்
ரதக்க காலங்கடள கை்காைிக்க ரவை்டுை். 

ைை் /ைைல் அரிப்பு காரைைாக ஏற்படுை் பாதிப்புகடளக் குடறத்தல் 

தளை் தயாரித்தல் ைற்றுை் கட்டுைான கட்டத்தில் இந்த பிரசச்டன அதிகைாக இருக்குை் என்பதால், 

ைடழக்காலத்டத தவிரப்்பது ரபான்ற நடடமுடற நடவடிக்டககள் இந்த தாக்கத்டத 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குடறக்குை். ரைலுை், ைைடல ஒடுக்குவது, ரைற்பரப்பு கவளிரயற்றதட்த 
அகற்றுை் ைற்றுை் ஒருரவடள ைைல்/ைை் படிவடத எளிதாக்குை் வடிகால் வசதி ஆகியவற்டற 
கருத்தில் ககாள்ள ரவை்டுை். பராைரிக்க முன்கைாழியப்படட் சதுப்பு நிலப் பகுதிகள் ைற்றுை் 
நிலப்பரப்பு தளத்திலிருந்து கவளிரயறுை் உப்பு நீடரப் பிடிக்க குளை் அரிப்டப குடறக்க 
கபாருத்தைான நடவடிக்டகயாக இருக்குை். 

கழிவுநீர/்கழிவுகள் ைற்றுை் திடக்கழிவுகடள அகற்றுவதிலிருந்து பாதிப்புகடளக் குடறத்தல் 

மீட்கடடுக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து ஏரதனுை் கழிவுநீர ்அல்லது கழிவுநீடர அகற்றுவது தீவிரைாக 
கருதப்பட ரவை்டுை், ஏகனனில் இது ஈரநிலங்கள் ஆதிக்கை் கசலுத்துை் வாழ்விட வடகயாக 
இருக்குை் சுற்றுப்புறங்களில் பாதகைான சுற்றாடல் பாதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்குை். சிஇஏ 
விதிமுடறகளால் நிரை்யிக்கப்பட்ட அடனத்து ைாசுபடுத்திகளின் அளவுை் ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய 
வரை்புகளுக்குக் கீரழ ககாை்டுவரப்பட்டுள்ளதா என்படத உறுதி கசய்ய அடனத்து கழிவுநீர ்
ைற்றுை் கழிவுநீர ்தளத்திற்குள் சுத்திகரிக்கப்படுவது கட்டாயைாகுை். சுத்திகரிக்கப்பட்ட தை்ைீடர 
விடுவிப்பது, கபறுை் நீரில் குடறந்தபட்சை் 8 ைடங்கு நீரத்்தப்படுவடத உறுதி கசய்ய ரவை்டுை். 
அடைவிடை், சுற்றியுள்ள வாழ்விடை் ஒரு சதுப்பு நிலை் என்பதால் - தாழ்வான வாழ்விடங்கள் 
ஓட்டை் ைந்தைாக இருக்குை் ைற்றுை் குறிப்பாக வறை்ட காலநிடலயில் நீர ்தக்கடவக்கப்படுை் - 
எட்டு முடற நீரத்்தல் ரபாதுைானதாக இருக்காது. சுற்றியுள்ள சதுப்பு நிலப்பகுதிகளில் எந்த 
வடகயான திடக்கழிவுகடளயுை் அகற்றுவது தடடகசய்யப்பட ரவை்டுை் ைற்றுை் ஒரு வழக்கைான 
நகராட்சி கழிவுகடள அகற்றுை் அடைப்பு ஏற்படுத்தப்பட ரவை்டுை். 

அகாசியா ைரங்கடள அகற்றுவது 

சதுப்பு நிலை் அல்லது ஈரநிலப் பகுதிகளில் குப்டபகடளக் ககாட்டக்கூடாது. கவறுைரன 
அழிக்கப்பட்ட ைர தை்டுகள் சில பயன்பாடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படலாை். அத்தடகய ரநரை் 
வடர, அரகசியா உட்பட அகற்றப்பட்ட கசடிகள் கவனைாக ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட இடத்தில் சரியான 
முடறயில் ரசமிக்கப்பட ரவை்டுை் / அகற்றப்பட ரவை்டுை். இடவ எந்த பாதுகாக்கப்பட்ட 
பகுதிக்குை் அல்லது இயற்டகயான இடத்திற்குை் அருகில் ரசமிக்கப்படக்கூடாது. 
ஆவைப்படுத்தப்பட்ட சில பயன்பாடுகள் கால்நடடகளுக்கு உலாவல் ைற்றுை் கநருப்பு ைரத்தின் 
முக்கிய வடிவைாகுை். ைர கபாை்டைகள் தயாரிக்கவுை் இந்த ைரை் பயன்படுத்தப்படலாை். 

சத்தை் / அதிரவ்ு ைற்றுை் காற்று ைாசுபாட்டின் தாக்கங்கடளக் குடறத்தல் 

தளை் தயாரித்தல் ைற்றுை் கட்டுைான நடவடிக்டககள் பகல் ரநரத்தில் கசய்யப்பட ரவை்டுை். பல 
சதுப்பு நில விலங்குகள், குறிப்பாக பாலூட்டிகள் இரவில் உள்ளன. எனரவ இரவு ரநர 
கசயல்பாட்டடத் தவிரக்்க பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. பயன்படுத்தப்படுை் இயந்திரங்கள் குடறந்த 
இடரசச்ல்/அதிரவ்ு அளடவக் ககாை்டதாக இருக்க ரவை்டுை். சத்தை் அளவுகள் 
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ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய அளவிற்கு குடறக்கப்பட ரவை்டுை். ைைடலச ் சுருக்கி ஈரைாக்குதல் 
ைற்றுை் தாைதமின்றி கட்டிட நடவடிக்டககடளத் கதாடங்குவது குடறந்த தூசி அளடவ 
ஏற்படுத்துை். 

 

5.1.1.8 மூலகபாருள் ைற்றுை் உபகரைங்களின் ரபாக்குவரத்துக்கு தாக்கத்டதத் தாக்கத்டத 
தவிரத்்தல் 

முன்கைாழியப்பட்ட மின்சார  நிடலயத்துக்கு  தற்ரபாதுள்ள அணுகல் வீதி ஒரு கிறவல் 
வீதியாகுை், அது நல்ல நிடலயில் இல்டல. தூசி கவளிரயற்றை் ைற்றுை் உள்கட்டடைப்புக்கு ரசதை் 

ஏற்படுவடதத் தடுக்க, கனரக வாகன இயக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு அணுகல் வீதி சரியாக 
சரிகசய்யப்பட ரவை்டுை்.  

5.1.1.9 கட்டுமோன நடவடிக்னககள் கோரணமோக ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு தோக்கத்னத 
தவிர்த்தல் 

சமூகத்துக்குை் கசயற்திட்ட ஊழியரக்ளிடடரயயுை் பயனுள்ள தகவல் கதாடரப்ு பராைரிக்கப்படுை். 

தளத்திற்கு கபாறுப்பான அடைப்பின் கபயர ்ைற்றுை் அவற்றின் கதாடரப்ு விவரங்கள், வழக்கைான 
தகவல் புதுப்பிக்கபட்ட்டு  கசயல்படுை் ைைிரநரை் ஆகியவற்றுடன் தளத்தின் முன் ஒரு தள 
தகவல் பலடக காட்சிப்படுத்தப்படுை். 

சத்தை் கதாடரப்ான தாக்கங்கடளக் குடறக்க கட்டுைானப் பைிகளின் ரபாது பின்வருை் 
நிடலயான நடடமுடறக் குறியீடுகள் பின்பற்றப்படுை். 

• கட்டுைான தளத்தில் பயன்படுத்த ரவை்டிய அடனத்து இயந்திரங்கள் / உபகரைங்கள் 

ைற்றுை் வாகனங்கள் நல்ல இயக்க நிடலயில் (வழக்கைான ஆய்வு ைற்றுை் பராைரிப்பு) 

முடறயாக பராைரிக்கப்படுவடத உறுதிகசய்தல், 

• அடர நிரந்தர சத்தமில்லாத இயந்திரங்கள், உபகரைங்கள் ைற்றுை் கசயல்பாடுகள் 
இருந்தால், அருகிலுள்ள உைரத்ிறன் ஏற்பிகளிடமிருந்து முடிந்தவடர கதாடலவில் 
அடனத்து ரவடல முடறகடளயுை் ைதிப்பாய்வு கசய்வதன் மூலை் கட்டுைான 
நடவடிக்டககடளத் திட்டமிடுங்கள், இதனால் ககாடுக்கப்பட்ட கபறுநருக்கு கநருக்கைான 
பல கசட் கருவிகளின் இடையான கசயல்பாடு தவிரக்்கப்படுகிறது. முடிந்தால், இயங்குை் 

இயந்திர சாதனங்களின் இயக்க ரநரங்களின் எை்ைிக்டகடயக் குடறத்தல். 

• பயனுள்ள டசலன்சரக்ள், ைஃப்லரக்ள், குடறந்த இடரசச்ல் கருவி பிட்கள், கத்திகள், ஒலி 
டலனிங் அல்லது ரகடயங்கள், ஒலி ககாட்டடககள் அல்லது திடரகள், உடறகள் அல்லது 
அருகிலுள்ள எந்தகவாரு உைரத்ிறன் ஏற்பிக்குை் இடடயூறு ஏற்படாைல் இருப்பதன் மூலை் 
சத்தமில்லாத இயந்திரங்கள் / உபகரைங்கள் திறை்பட உறுதிப்படுத்தவுை். . 

• சத்தமில்லாத இயந்திரங்கள் அல்லது கசயல்முடறகடள அடைதியான ைாற்றுகளால் 
ைாற்றவுை் (ஒரர கசயல்பாட்டடச ்கசய்யுை் பல்ரவறு வடகயான இயந்திரங்கடள ைதிப்பீடு 

கசய்து, சத்தமில்லாத இயந்திரத்டதத் ரதரந்்கதடுக்க சத்தை் அளடவ ஒப்பிடுங்கள்).சத்தை் 

தாக்கங்கடளத் தூை்டுவதற்கு பங்களிக்குை் அதிக இடரசச்ல் அழுத்த அளடவக் ககாை்ட 
இயந்திரங்கள் / உபகரைங்கடள அடடயாளை் காைவுை் (ரதால்வியுற்றால் அது 

பராைரிக்கப்படுை் அல்லது சரிகசய்யப்படுை் வடர இயந்திரங்கள் / உபகரைங்கள் 

பயன்படுத்தப்படாது, அங்கு பராைரிப்பு அல்லது பழுதுபாரப்்பு அடடயாளை் காைப்படட் 
அதிக சத்தத்டத நிவரத்்தி கசய்யுை். கசிவு-ஆதாரை் நியூரைடிக் கருவிகளில் காற்று 

வழங்குவதுை் உறுதி கசய்தல். 
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• கசயலற்ற கருவிகள் அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத உபகரைங்கடள அடைத்தல் 
அல்லது தூக்கி எறிதல். 

பகல் ரநரத்தில் கட்டுைானத்தின் ரபாது சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகடள கட்டுப்படுத்த சிறப்பு 
தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ரதடவயில்டல. இருப்பினுை், இப்பகுதியில் இரவு 

ரநரங்களில் பின்னைி இடரசச்ல் நிடல (ஈ.என்.எல்) அதிகைாக இருப்பதால் இரவு ரநர ரவடல 

எரிசச்டல ஏற்படுத்துை். ஆடகயால், பின்வருை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் இரவு ரநர 

கட்டுைானத்தின் ரபாது சிறப்பாகக் கருதப்படுை்.  

 

• முடிந்தவடர பகல் ரநரத்தில் அதிக சத்தத்டத உருவாக்குை் கட்டுைான நடவடிக்டககடள 
ரைற்ககாள்ளுங்கள்  

இரவு ரநரங்களில் ஒரு சத்தை் உைரத்ிறன் இருப்பிடத்திற்கு அருகில் கட்டாயைாக அதிக சத்தத்டத 
உருவாக்குை் நடவடிக்டககடள ரைற்ககாள்ளுை்ரபாது கபாருத்தைான இடரசச்ல் தடடகடளப் 
பயன்படுத்துதல். 

• திடீர ் சத்தத்டத உருவாக்குை் இயந்திரங்கள் / உபகரைங்கடளப் பயன்படுத்துவடதத ்

தவிரக்்கவுை் இரவு ரநரங்களில் உபகரைங்களில் உயரை் ைற்றுை் உரலாகத்திலிருந்து 
உரலாக கதாடரப்ு. ரவடலகடள  இரவு ரநரங்களில் தவிரத்்தல் 

• சில குறிப்பிட்ட கதாழில்நுட்ப காரைங்களால் மிகவுை் அவசியைானால் தவிர, கனரக 
வாகனங்கடளப் பயன்படுத்தி கட்டுைானப் கபாருட்களின் ரபாக்குவரத்து இரவு ரநரங்களில் 
அனுைதிக்கப்படாது. 

 

5.1.1.10 கட்டுமோனத்தின் கபோது அதிரவ்ு தோக்கங்கனளத் தணித்தல் 

கட்டுைான நடவடிக்டககளின் ரபாது ரதடவயற்ற அதிரவ்ுகடள உருவாக்குவது பின்வருை் 
நடவடிக்டககடள பின்பற்றுவதன் மூலை் தவிரக்்கப்படுை். 

• நடடமுடறயில் சாத்தியைான இடங்களில், உைரத்ிறன் ஏற்பிகளிடமிருந்து அதிரவ்ுறுை் 
கருவிகடளக் கை்டுபிடத்தல் 

• முக்கிய வளாகங்களிலிருந்து தளப் ரவடலகடளப் பிரிக்க ஒரு பள்ளத்டத அகழ்வ[  மூலை் 
பரவுை் அதிரவ்ுகடளக் குடறக்கவுை்.  

5.1.1.11 காற்றில் உமிழ்வு காரைைாக ஏற்படுை் தாக்ககடளத் தைித்தல் (உ தா.: தூசி) 

தளத்டத துப்பரவாக்கலின் ரபாது தூசி தைித்தல் 

தளத்டத துப்பரவாக்கலின் நடவடிக்டககளின் ரபாது ைரங்கள் ைற்றுை் தாவரங்கடள ரதடவயற்ற 
முடறயில் அகற்றுவது தவிரக்்கப்படுை். தளை் துப்பரவாக்கலின் ரபாது அகற்றப்பட்ட ைரங்கள், 

புதரக்ள் ைற்றுை் பிற தாவரங்கள் உள்ளிட்ட கட்டுைான நடவடிக்டககளின் ரபாது உருவாகுை் 
எந்தகவாரு திை்ைக்கழிவுகளுை் உள்ளூர ் அதிகார சடப அனுைதியுடன் அகற்றப்படுவதுடன்  
திறந்த சூழலில் எரிக்க அனுைதிக்கப்படாது. 

கட்டுைானப் கபாருள் ரபாக்குவரத்தின் ரபாது தூசிடயக் குடறத்தல் 

ைவுரலஜ் ைற்றுை் கடலிவரி வாகனங்கள் கசயற்திட்டதளத்தின் உள்ரள நியமிக்கப்பட்ட வீதிகளில் 
ைட்டுப்படுத்தப்படுை். தளத்தில் உள்ள அடனத்து வாகனங்களின் அதிகபட்ச ரவகை் ைைிக்கு 8-10 

கி.மீ ரவகை் கடடப்பிடிக்கப்படுை். 
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ைைல் ைற்றுை் கநாறுக்கப்பட்ட கருங்கல் ரபான்ற கட்டுைானப் கபாருட்கள் ரபாக்குவரத்தின் 
ரபாது தார ் தாளால் மூடப்பட்டிருக்குை், ரைலுை் ஏற்றுதல், ரபாக்குவரத்து ைற்றுை் இறக்குதல் 
ஆகியவற்றின் ரபாது தூசி கவளிரயற்றப்படுவடதத் தவிரக்்க தை்ைீடர கதளிப்பது ரபான்ற 
முன்கனசச்ரிக்டககள் கசய்யப்படுை். நகருை் கபாருட்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுை் திறந்த சுடை 

சுைக்குை் பகுதி ைற்றுை் தூசி உருவாக்குை் திறன் ககாை்ட எந்தகவாரு வாகனத்திற்குை் சரியான 
கபாருத்தப்பட்ட பக்க ைற்றுை் வால் பலடககள் வழங்கப்படுை். தூசிடய உருவாக்குை் ஆற்றல் 

ககாை்ட கபாருட்கள், பக்க ைற்றுை் வால் பலடககளுக்குக் கீரழ ஒரு நிடலக்கு ஏற்றப்படுை், 

ரைலுை் சுத்தைான மூடப்பட்டிருக்குை் (ரதடவப்பட்டால்). தாள் சரியாகப் பாதுகாக்கப்பட்டு பக்க 

ைற்றுை் வால் பலடககளின் ஓரங்களில் குடறந்தது 300 மி.மீ விடப்படுை். 

தூசி உமிழ்டவக் குடறப்பதற்காக, ைைல், குப்டபகள், தூசி ரபான்றடவ அணுகல் ைற்றுை் கபாது 
வீதிகளில் டவக்க அனுைதிக்கப்படுவதில்டல என்படத உறுதிப்படுத்த தளத்திலிருந்து 
கவளிரயறுை் அடனத்து வாகனங்களின் டயரக்ளுை் சுத்தை் கசய்யப்படுை். 

கட்டுைான கபாருள் ரசமிப்பகத்தின் ரபாது தூசிடயக் குடறக்க  

ரதடவப்பட்டால், டகயிருப்புகள் ைற்றுை் அவற்றின் அணுகல் பகுதிகளுக்கு நீரத்ித்தல்  ரவை்டுை், 

அடவ தூசி கவளிரயற்றத்டத 25% வடர குடறக்கலாை். 

கட்டுைானப் ரவடலகளின் ரபாது தூசிடயக் குடறத்தல் கசயலில் ரவடலபுரியுை் பகுதியின் அளவு 
நடடமுடறக்குட்பட்டதாக இருக்குை். கட்டுைானப் ரவடலகள் முடிந்தடதத் கதாடரந்்து, அந்த 

பகுதிகள் படிப்படியாக மீட்கடடுக்கப்படுை் ைற்றுை் தூசி உற்பத்தி ைற்றுை் ரைற்பரப்பு நீர ்
கவளிரயற்றத்டதக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக கவளிப்படுை் சரிவுகளில் ரைற்பரப்பு நீர ் வடிகால் 
அடைப்புகள் கட்டப்பட ரவை்டுை். 

அகழ்வாராய்சச்ி, கனரக வாகன இயக்கை் ரபான்ற முக்கிய தூசி உருவாக்குை் நடவடிக்டககள் 
கட்டுப்படுத்தப்படுை் அல்லது ரதடவப்பட்டால் கைதுவாக இருக்குை். ஈரைாக்குதல், கவளிப்படுை் 

ரைற்பரப்புகடள ைடறதத்ல் ைற்றுை் இயந்திர இடடயூறுகடள குடறத்தல் உள்ளிட்ட பல வழிகளில் 
தூசி அடக்கப்படுை். கவளிப்படுத்தப்பட்ட ரவடல ரைற்பரப்புகளில் தினமுை் இரை்டு முடற 

நீரப்்பாசனை் கசய்வது தூசி கவளிரயற்றத்டத சுைார ்50% குடறக்குை். 

தூசி உருவாக்குை் கட்டுைானப் ரவடலகள் (உ தா: கான்கிரீட் ரபட்சிங் ஆடல கசயல்பாடு, 

காைிக்கீல் ஆடல கசயல்பாடு) உைரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்கு அருகில் கசய்யப்படுை்ரபாது, 

உைரத்ிறன் ஏற்பிக்கு முன்னால் குடறந்தபட்சை் 2-3 மீ உயரமுள்ள ஒரு தற்காலிக தூசி தடட 
நிறுவப்படுை். ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய தரத்துடன் கடினைான ைற்றுை் மீை்டுை் பயன்படுத்தக்கூடிய 

பதுக்கல் கபாருட்களின் பயன்பாடு இந்த ரநாக்கத்திற்காக பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

இடடயக வடலயத்தில் தாவரங்கள் / சத்த தடடயாக ஒதுக்கப்பட்ட காைி தூசிக்கு நல்ல 

வடிகட்டுதல் விடளடவ வழங்குை். எனரவ, அதிகளவில் வளந்த பரந்த இடலகடளக் ககாை்ட 

உயரைான ைரங்கடள வளரப்்பது எல்டலகளில் நடப்பட ரவை்டுை்.  

5.1.1.12 வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரைங்களிலிருந்து கவளிரயறுை் உமிழ்டவக் 
கட்டுப்படுத்துதல் 

அடனத்து கட்டுைான வாகனங்களுை் ரதசிய சுற்றாடல் (வளி, எரிகபாருள் ைற்றுை் வாகன 

இறக்குைதி தரநிடலகள்) விதிமுடறகள் இல 01, 2003 ஆல் நிரை்யிக்கப்பட்ட வாகன கவளிரயற்ற 

உமிழ்வு தரங்களுக்கு இைங்க ரவை்டுை். கட்டுைான தளத்தில் பயன்படுத்தப்படுை் அடனத்து 

இயந்திரங்களுை் உபகரைங்களுை் முடறயாக பராைரிக்கப்பட்டுை். நல்ல இயக்கத்தில் 
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ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய வாகன உமிழ்வு நிடல ககாை்ட வாகனை்  கட்டுைானத் தளத்தில் 
பாவிக்கப்படுை்.  

5.1.1.13 அதிகரித்த ரபாக்குவரத்து காரைைாக தாக்ககடளத் தவிரத்்தல் 

கநரிசல்கடளத் தவிரப்்பதற்கு நன்கு பயிற்சி கபற்ற ரபாக்குவரத்து அதிகாரிகடளப் பயன்படுத்தி 
சரியான ரபாக்குவரதத்ுத் திட்டை் கசயல்படுத்தப்படுை். கபாருள் ைற்றுை் உபகரைங்கள் 

ரபாக்குவரத்துக்கு உசச் ரபாக்குவரத்து ரநரை் தவிரக்்கப்படுை். 

5.1.2 குழாய்கடள கபாருத்துதல் 

5.1.1.1  கடரலார ஸ்திரத்தன்டை, கடரலார கட்டடைப்புகள், மீன்பிடி துடறமுகங்கள், எை்கைய் 
ரபாக்குவரத்து குழாய் இடைப்பு ரபான்றவற்றில் ஏற்படுை் தாக்ககடளத் தாக்கத்டத 
தவிரத்்தல். 

குழாய்கடள நிறுவுவதால் கடரலார ஸ்திரத்தன்டை, கடரலார கட்டடைப்புகள், மீன்பிடி 
துடறமுகங்கள், எை்கைய் ரபாக்குவரத்து குழாய் இடைப்பு ரபான்றவற்றில் எந்தவிதைான 
தாக்ககளுை் ஏற்படாது, எனரவ எந்தவிதைான தாக்கத்டத தவிரக்்குை்ை் ரதடவயில்டல 

5.1.1.2  மீன்பிடி தளை் / பாடதகளில் ஏற்படுை் தாக்ககடளத் தவிரத்்தல் ைற்றுை் தற்ரபாதுள்ள 
மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் தடலயிடுதல் 

 

 கடல் நீர ்உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளிவிட திட்டமிடப்பட்ட பகுதியில் எந்த மீன்பிடி 
நடவடிக்டககளுை் இல்டல, எனரவ உள்ளூர ்மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் ஏற்படுை் தாக்க குறித்து 
குறிப்பிட்ட கவடல எதுவுை் இல்டல. 

கடுடையான கவப்பநிடல ைாற்றங்கள் நீை்ட காலத்திற்கு கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு 
விடளவிக்குை் என்பதால் கவளிரயற்ற நீரின் கவப்பநிடலக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கவடல உள்ளது. 

இருப்பினுை், முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் கைக்கானிக்கல் டிராஃப்ட் கூலிங் டவடர ஒரு மூடிய 
வடளயத்துடன் சுற்றுை் கடல் குளிரூட்டுை் நீர ்அடைப்டபப் பயன்படுத்துகிறது, இது குளிரூட்டுை் 
ரகாபுரத்தில் ஆவியாதல் கசய்ய ஒரு சிறிய அளவிலான கடல் நீடர ைட்டுரை கபற ரவை்டுை். 

சுற்றுை் அடைப்பின் கசறிவு சுழற்சிடய பராைரிக்க குளிரூட்டுை் ரகாபுரப் படுடகயில் இருந்து 
கடல் நீர ் மீை்டுை் கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுகிறது. கவளிரயற்றை் 888 மீ 3 / ைைி என 

கைக்கிடப்படுகிறது ைற்றுை் கவப்பநிடல உயரவ்ு 3 டிகிரிக்கு ரைல் இருக்காது. கடல் நீர ்

உட்ககாள்ளுை் கவப்பநிடலயிலிருந்து. மிகவுை் கீரழ உள்ளது 

இது கபறுை் இடத்தில் 45 Deg.C ஆகுை். எனரவ, கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு எந்த தாக்கை் 

எதிரப்ாரக்்கப்படுவதில்டல, அத்தடகய தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ரதடவயில்டல. 

கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டின் ரபாது கசயற்திட்டத்தின் உபகடல் கட்டடைப்புகளில் 
பரயாஃப லிங் உயிரினங்களின் பரவடலக் கை்காைிப்பது அவசியை், குறிப்பாக டபப்டலன்களின் 
உள்ரள, பரயாஃப லிங்கின் எந்த அறிகுறிகளுக்குை். விடலயுயரந்்த பழுதுபாரப்்புகடளத் 

தவிரப்்பதற்குை், கிளாக்குகடள அழிக்க தாவரங்கடள நிறுத்துவதற்குை் ஆரை்ப கட்டங்களில் 
இத்தடகய கடல் பூசச்ி கதாற்றுகடளக் கை்டறிவது மிகவுை் முக்கியை். கடுடையான 

சூழ்நிடலகளில், சில கபௌதீக அல்லது இரசாயை பரிகரிப்பு பயன்படுத்தப்பட ரவை்டுை் 

5.1.1.3 ரசற்றுத்தன்டை ைாற்றங்கள் ைற்றுை் வை்டல் படிதல் ரபான்றவற்றால் 
விலங்கினங்கள், தாவரங்கள் ைற்றுை் உைரத்ிறன் சூழல் அடைப்புகள் மீதான 
தாக்கங்கடளத் தவிரத்்தல். 

வை்டல் ைறுவடிவடைப்பு காரைைாக குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் இல்டல, எனரவ தாக்கங்கடளத் 
தவிரத்்தல் நடவடிக்டக ரதடவயில்டல.  
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5.1.1.4 கட்டுைான நடவடிக்டககள் காரைைாக உருவாகுை்  சத்தை்  ைற்றுை் அதிரட்வ 
தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

ரைரல குறிப்பிட்டுள்ள “கட்டுைானை் காரைைாக சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு சிக்கடலத் தவிரத்்தல்” கீழ் 
முன்கைாழியப்பட்ட அரத தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் முடறகடளப் பயன்படுத்தலாை் 

5.1.1.5 கால்வாய்கள் ைற்றுை் பிற நீரந்ிடலகளில் ஏற்படுை் தாக்ககடளத் தவிரத்்தல் 

தற்காலிகைாக ரதாை்டப்பட்ட தளரவ்ான ைை்கபாருள் ைடழக்காலங்களில் ைடறத்து 
டவக்கப்படுை். ைடழக்காலங்களில் கசயலில் குறுக்கு வடிகால் பாடதகள் காைப்பட்டால், அகழ்வு 

கசய்யப்பட்ட தற்காலிக பள்ளத்தில்   இத்தடகய குறுக்கு வடிகால் பாடதகளின் கதாடரச்ச்ி 
பயன்படுத்த அனுைதிக்கப்பட ரவை்டுை். ஒரு வடளந்த உரலாகத் தாடள பள்ளத்தின் மீது 

தற்காலிக வடிகால் பாடதயாக பயன்படுத்தலாை். 

அத்தடகய கதாழில்நுட்பத் ரதடவ இருந்தால், அடவ நீரில் மூழ்குவடதத ் தவிரப்்பதற்காக, 

கால்வாய் குறுக்குகவட்டுகளில் அதிக கவள்ள ைட்டத்திற்கு ரைரல குழாய்கடள டவக்கலாை். 100 

ஆை்டு கவள்ள நிடலகள் கவள்ள வடரபடை் உரு 81 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

5.1.1.6 ரைற்பரப்பு நீர ்தரத்தில் தாக்ககடளத் தவிரத்்தல் 

குழாய்கடள நிறுவுவதால் ரைற்பரப்பு நீர ்தரதத்ில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்டல. 
எனரவ, ரைற்பரப்பு நீர ் தரத்டதப் பாதுகாக்க குறிப்பிட்ட தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 
எதுவுை் முன்கைாழியப்படவில்டல. இருப்பினுை், சாத்தியைான அசச்ுறுத்தல்கடளக் குடறக்க EMP 

இன் கீழ் பல நடவடிக்டககள் முன்கைாழியப்பட்டுள்ளன 

5.1.1.7 தற்ரபாஅருகிலுள்ள பிற முன்கைாழியப்பட்ட அல்லது திட்டமிடப்பட்ட அரசு / 
தனியார ்துடற அபிவிருத்தி நடவடிக்டககளில் ஏற்படுை் தாக்ககடளத் தவிரத்்தல் 

குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்லாததால், தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 
நடவடிக்டககள் எதுவுை் உத்தரவாதை் அளிக்கப்படவில்டல.. 

5.1.1.8 கபாருள் ைற்றுை் உபகரைங்களின் ரபாக்குவரதத்ு காரைைாக ஏற்படுை் தாக்ககள் 

கடல் பை்ப் ைவுஸுக்கு கசல்லுை் வீதி ைற்றுை் கடல் நீர ் உட்ககாள்ளல் / கவளிவிடலுக்கு 

ஒப்பீட்டளவில் குறுகலானடவ ைற்றுை் கனரக வாகனங்களின் இயக்கை் ரபாக்குவரத்து கநரிசடல 
ஏற்படுத்துை். உசச் ரநரங்கடளத் தவிரப்்பது ைற்றுை் ரபாக்குவரத்து வாரட்ன்கடளப் 

பயன்படுத்துவது பரிந்துடரக்கப்படுகிறது. 

5.1.1.9 கபாது பாதுகாப்பு / பாதுகாப்பு காரைங்களால் ைக்கடள இடைாற்றை் கசய்தல்  

குறிப்பிட்ட தாக்கங்கள் இல்லாததால் சிறப்பு தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் எதுவுை் 
முன்கைாழியப்படவில்டல. 

 

5.2    கசயல்பாட்டு தாக்கங்கள் 

5.2.1 வளியின் தரை் 

5.2.1.1 மூல இடை் உமிழ்வு காரைைாக வளியின் தர தாக்கங்கள் தவிரத்்தல்  

முன்கைாழியப்பட்ட புடகரபாக்கி உயரை் 

2019 ஆை் ஆை்டு எை் 01 ரதசிய சுற்றாடல் (நிடலயான ஆதாரங்கள் உமிழ்வு கட்டுப்பாடு) 
விதிமுடறகளின் ரதடவகடளப் பூரத்்தி கசய்ய ரபாதுைான உயரத்துடன் அடனத்து புள்ளி 
ஆதாரங்களுை் வடிவடைக்கப்படுை். 

 

தற்ரபாதுள்ள யுகதானவி ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின்நிடலயத்தின் புடகரபாக்கி உயரை் 80 மீ 
ஆகுை், இது குடறந்த சல்பர ்உடல எை்கையில் இயங்குகிறது, இதில் ஒளி எரிகபாருட்கடள விட 
சல்பர ் உள்ளடக்கை் ஒப்பீட்டளவில் அதிகைாக உள்ளது. அடைவிடை், முன்கைாழியப்பட்ட மின் 
நிடலயை் டீசல் எரிகபாருள் எை்கையில் (இலகுவான எை்கைய்) ஆரஎ்ல்என்ஜி கிடடக்குை் 
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வடர இயங்குை் என்பதால், எசஆ்ரஎ்ஸ்ஜி புடகரபாக்கி ைற்றுை் உபவளி புடகரபாக்கி இரை்டின் 
உயரமுை் மிகக் குடறவாக அடைக்கப்படுை் என ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளது: 40-60 மீ. 

 

தவிர, பிபி உடனான அைலாக்க ஒப்பந்தத்தில், 3 வது ஒப்பந்த ஆை்டிலிருந்து ஆரஎ்ல்என்ஜி ஆடல 
வளாகத்திற்கு கிடடக்குை் என்று அரசாங்கை் உறுதியளித்துள்ளது. எனரவ, ஆடல 3 வது ஒப்பந்த 
ஆை்டு முதல் RLNG இல் ைட்டுரை இயங்குை். SO2 பிரசச்ிடன பின்னர ் எழாது. 3 வது ஒப்பந்த 
ஆை்டிலிருந்து, தற்ரபாது கனரக எரிகபாருள் எை்கையில் இயங்குை் யுகதனவி ஆடல, 

ஆரஎ்ல்என்ஜி ஆக ைாற்றப்படுை், இதன் பின்னைி SO2 நிடலகடள ரைலுை் குடறக்க, நியாயைான 
புடகரபாக்கி உயரங்கடளப் பயன்படுத்துவது ரைலுை் நியாயைானது. 

 

ரதசிய சுற்றாடல் (நிடலயான ரசாரஸ்் எமிஷன் கை்ட்ரரால்) விதிமுடறகளின் விதிமுடற 11, 2019 
ன் எை் 01 ன் அடிப்படடயில், துடை ககாதிகலன் அடுக்கின் குடறந்தபட்ச உயரை் 20 மீ. 

 
5.2.1.2 அத்தடகய முடறகளின் உமிழ்வு ைற்றுை் கசயல்திறடனக் குடறக்கப் 

பயன்படுத்தப்படுை் முடறகள் 

PP முன்கைாழியப்பட்ட வளி ைாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககளின் சாராை்சை் அட்டவடை 13 
வழங்குகிறது 

 

அட்டவடை 41: முன்கைாழியப்பட்ட மின்நிடலயத்தின் வளி ைாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள்  

வளி 
ைாசுபடுத்தி 

ைாசு மூலை் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் 

NOX தகன சூடு கவப்பநிடலயின் 
விடளவாக ஜி.டி.யின் NOX எரிப்பு 

அடற. தகன சூடு கவப்பநிடல 

அதிகைானது NOX இன் உற்பத்தி. 

கதாழிலில் கபாதுவாக 
கசய்யப்படுவது ரபால் நீர ்
அல்லது நீராவி கசலுத்தாைல் 
NOX  

 

உற்பத்திடயக் குடறக்க உலர ்
குடறந்த NOX (DLN) 

கதாழில்நுட்பத்டதப் 
பயன்படுத்தல்.. 
 

உகந்த உயரை் ைற்றுை் விட்டை் 
ககாை்ட ஒரு புடகரபாக்கி 
வழியாக கவளிவிடல் 

 

SOX எரிசபோருளில் ெல்பர் 
உள்ளடக்கத்தின் வினளவோக 
ஜி.டி.யின் SOX எரிப்பு அனற. 
(டிஸ்டிகலட் எரிசபோருளில் 
ஆனல செயல்போட்டிற்கு 
சபோருந்தும் மற்றும் RLNG 
அல்ல). * உள்நோட்டில் 
சுத்திகரிக்கப்பட்ட டிஸ்டிகலட் 
எரிசபோருள் 0.3% w / w ெல்பருக்கு 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

உகந்த உயரை் ைற்றுை் விட்டை் 
ககாை்ட ஒரு புடகரபாக்கி 
வழியாக கவளிவிடல் 

இரண்டு ஆனலகளும் RLNG க்கு 
மோற்றப்படும் கபோது 3 வது 
ஒப்பந்த ஆண்டிலிருந்து SO2 

பிரெச்ினன எழோது 

 

5.2.1.3 புடகரபாக்கி நுனியில் ஃப்ளூ வாயு கவப்பநிடல 

HRSG இன் ரநாக்கை் எரிவாயு விடசயாழியின் கவளிரயற்ற வாயுக்களிலிருந்து கழிவு கவப்பத்டத 
பிரித்கதடுப்பது, நீராவிடய உருவாக்குவது நீராவி விடசயாழிடய இயக்குை். மின்நிடலயத்தின் 

ஒட்டுகைாத்த கசயல்திறடன அதிகரிப்பரத பிரதான ரநாக்கை். கழிவு கவப்பத்டத மீட்கடடுப்பது 

ைற்றுை் மின்சாரத்டத உருவாக்குவது ஒரு ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் நிடலயத்தின் அடிப்படட 
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அை்சைாகுை். கதாழில்நுட்ப ரீதியாகவுை் கபாருளாதார ரீதியாகவுை் முடிந்தவடர எரிவாயு 

விடசயாழி கவளிரயற்றத்திலிருந்து அதிக கவப்ப ஆற்றடலப் பிரித்கதடுக்க HRSG 

வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது, இதன் விடளவாக புடகரபாக்கி நுனியில் உள்ள ஃப்ளூ வாயு 
கவப்பநிடல குடறந்தபட்சைாக இருக்குை்.  

 

5.2.1.4 கதாடரச்ச்ியான உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்பு (CEMS) 

கதாடரச்ச்ியான நிகழ்ரநர உமிழ்வு கை்காைிப்பு அடைப்பு HRSG புடகரபாக்கியில் சரி 
கசய்யப்படுை், இது HRSG பிரதான புடகரபாக்கி உமிழ்வு ைற்றுை் ஜிடி உமிழ்வுகடள கதாடரந்்து 
கை்காைிக்குை். இந்த அடைப்பு ஆடலக்கு இடைக்கப்பட்டுள்ளது, அங்கு ஆபரரட்டர ்
ைதிப்புகளுடன் காட்டப்படுை் 

 

5.2.1.5   சவப்ப உமிழ்னவக் கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் குனறப்பதற்கோன வழிமுனறகள்  

முன்சமோழியப்பட்ட மின் நினலயத்தின் செயல்போடு மற்றும் பரோமரிப்பின் கபோது 
பரிசீலிக்கப்பட்டு இனணக்கப்படும்.  

• வாயு கசிவுகளுடன் கதாடரப்ுடடய கவப்ப உமிழ்டவக் குடறப்பதற்கான அவற்றின் 
திறடன அடிப்படடயாகக் ககாை்டு கபாருத்தைான வால்வுகள், விளிை்புகள், 

கபாருத்துதல்கள், முத்திடரகள் ைற்றுை் கபாதிகடளத் ரதரந்்கதடுக்கப்படுை். 

முன்கைாழியப்பட்ட தளை் கடற்கடரக்கு மிக அருகில் இருப்பதால், அடனத்து குழாய் 
ைற்றுை் துடைகளுை் அரிப்டப எதிரக்்குை் கபாருட்களால் கசய்யப்படுை் 

• கசிவு கை்டறிதல் ைற்றுை் பழுதுபாரக்்குை் கசயற்திட்டங்கள் கசயல்படுத்தப்படுை். 

• மீத்ரதன் வாயு கவளியீட்டின் ரபாது, கவளியிடப்பட்ட வாயுவின் பாதுகாப்பான சிதறல் 
அனுைதிக்கப்படுை், பகுதிகளின் காற்ரறாட்டத்டத அதிகப்படுத்துகிறதுடன் மூடிய அல்லது 
ஓரளவு மூடிய இடங்களில் வாயு குவிக்குை் வாய்ப்டபக் குடறக்கப்படுை்.  

• அவசர காலங்களில் பயன்படுத்த மின்நிடலயத்தின் முன்னரர ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 
இடங்களில் ரவடலயாளர ் பாதுகாப்பு உபகரைங்கள் (முகமூடிகள், கை்ைாடிகள்) 

வழங்கப்படுை், அங்கு கதாழிலாளரக்ள் கவப்ப VOC (ஆவியாகுை் ரசதன ரசரை்ங்கள்) 

உமிழ்டவ கவளிப்படுதத்லாை். ஆக்ஸிஜரனற்ற அல்லது ஆலஜரனற்றப்பட்ட கலடவகள் 

அல்லது பற்றடவப்பு மூலங்கள் மின் நிடலயத்தின் எரிகபாருள் (டீசல் ஆயில் ைற்றுை் 

RLNG) விநிரயாக வடலயடைப்பிற்கு அருகிரலரய டவக்கப்பட  ைாட்டாது. 

5.2.2 நீரியல் ைற்றுை் நீர ்தரை் 

5.2.2.1 நீர ் கவப்பநிடலயில் ஏற்படுை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ைற்றுை் 
கவளிரயற்றங்கள் காரைைாக நீடரப் கபறுவதில் உப்பு கசறிவு 

CEA வழிகோட்டுதலின் அடிப்பனடயில் சிதறல் மதிப்பீடு 

 

செறிவுகுனறதல் கோரணி 

2014 ஆை் ஆை்டின் 1 இல இன் ரதசிய சுற்றாடல் (ரைற்பரப்பு நீர ் ைற்றுை் காைி ைாசு 

கட்டுப்பாடு) விதிமுடறகளின்படி, கசறிவூட்டப்பட்ட உப்பு ைற்றுை் சூடான கழிவுகளின் சிதறல் 

விடளவுகள் ைதிப்பீடு கசய்யப்பட்டுள்ளன. முன்கைாழியப்படட் கவளிவிடலுக்கு கடரலார 

வடலயத்தில் அடைந்துள்ள ைற்ற அடனதத்ு உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் கவளியீடுகள் என்பதால், 

கபாருந்தக்கூடிய வரை்புகள் ரைற்கை்ட ஒழுங்குமுடறயின் அட்டவடை II இன் படி உள்ளன. 
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கவளிரயற்றுை் கட்டத்தில் கசறிவுகுடறதல் காரைி ைாதிரியான சூழ்நிடலக்கு ஏற்ப ைாறுபடுை், 

இருப்பினுை் குடறந்தது 1: 17.7 SW கடல் உயர ் காட்சியில் நிகழ்கிறது, அட்டவடை II இல் உள்ள 
வடரயறுக்கப்பட்ட ைதிப்புகள் கபாருந்துை் வடகயில் 1: 8 இன் குடறந்தபட்ச நீரத்்தத்டத நன்றாக 
பூரத்்தி கசய்கிறது. . ரவறு வாரத்்டதகளில் கூறுவதானால், அடனதத்ு காலநிடல நிடலகளிலுை், 

கவளிரயற்றுை் இடத்தில் கசறிவுகுடறதல் காரைி 1: 17.7 ஐ விட அதிகைாக உள்ளது.  

 

சவளிவிடல் வனக 

இரை்டாவதாக, மிக ரைாசைான சூழ்நிடல (SW கடல் உயரை் ) கூட, கவளிவிடுை்  இடத்திலிருந்து 10 

மீ தூரத்தில் 1:25 ைற்றுை் 500 மீட்டரில் 1: 33.1 என்ற குடறந்தபட்ச கசறிவுகுடறதல் பதிவு 
கசய்கிறது. எனரவ, அரத ஒழுங்குமுடறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நீை்ட கடல் கவளிவிடலுக்கு 

ைற்றுை் குறுகிய கடல் கவளிவிடலுக்கு ஆகியவற்றின் வடரயடறயின்படி, முன்கைாழியப்பட்ட 
கவளிவிடலுக்கு ஒரு குறுகிய கடல் கவளிவிடலுக்கு என்று கருதலாை். 

கவப்பநிடலயின் ைதிப்பீடு கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுவதற்கு முன்னர ் கவப்பைடடயுை் 
கழிவுகளின் கவப்பநிடல சுருக்கத்தின் படி சுற்றுப்புறத்திற்கு ரைரல 0 ° C முதல் + 3 ° C வடர 

ைாறுபடுை். ஒழுங்குமுடறப்படி, அதிகபட்சைாக அனுைதிக்கக்கூடிய அதிக கவப்பநிடல + 5 ° C 

அல்லது 40 ° C எது குடறவாக இருந்தாலுை் இவ்வாறு, கடலுடன் கலப்பதற்கு முன்ரப கவளிரயற்றை், 

ஒழுங்குமுடறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகடள பூரத்்தி கசய்கிறது. சிதறலின் ரபாது, 

அதிகபட்ச அதிகப்படியான கவப்பநிடல கவறுை் 0.5 ° C ஆக வடிவடைக்கப்பட்டுள்ளது. எனரவ, 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் நிடலயத்திலிருந்து கசயற்திடட்மிடப்படட் கவளிரயற்றத்தின் அதிக 
கவப்பநிடல ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய எல்டலக்குள் உள்ளது. 
  

உப்புத்தன்னமயின் மதிப்பீடு 

கசறிவூட்டப்பட்ட உப்பு ரநரடியாக குறிப்பிடப்படவில்டல என்றாலுை், அதன் முக்கிய கூறு: 

குரளாடரடு 55% உப்புநீடர ஒழுங்குபடுத்தலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. SW கடல் உயர ்நிடலயில் 13 

ppt ஐ விட அதிகைான உப்புத்தன்டை இருப்பதால், அதிகப்படியான குரளாடரடு 20% ஆக இருக்குை். 

இது அதிகபட்சைாக அனுைதிக்கக்கூடிய குரளாடரடு வரை்டப 20% ஐ எட்டினாலுை், இந்த 
அதிகப்படியான உப்புத்தன்டை ஒரு கட்டத்தில் ைட்டுரை நிகழ்கிறது, ஒரு காட்சியில் ைட்டுரை, இது 
தற்காலிகைானது. ரைலுை், ைற்ற எல்லா காலநிடல நிடலகளிலுை், அதிகப்படியான குரளாடரடு 

வரை்புகள் 20% க்குை் குடறவாகரவ உள்ளன. எனரவ, முன்கைாழியப்படட் மின் நிடலயத்திலிருந்து 

உப்பு கவளிரயற்றை் ஏற்றுக்ககாள்ளத்தக்க எல்டலக்குள் உள்ளது. 

 
5.2.2.2 கசயற்திடட் தளங்களிலிருந்து கவளிரயற்றங்கள் / கவளிரயறுை் நீர ்/ கசிந்து வடியுை் 

நீர ்ரபான்றவற்றால் உள்நாட்டு ரைற்பரப்பு / நிலத்தடி நீரின் தரை் / அளவு மீதான 
தாக்கங்கடளக் தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள். (ஏரதனுை் இருந்தால்)  

கசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில்   கவளிரயற்றை் / கசிந்து வடியுை் ஓடுை் நீர ் காரைைாக ரைற்பரப்பு 

அல்லது நிலத்தடி நீரின் தரை் / அளவு ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்டல. 

எனரவ, ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீரின் தரத்டதப் பாதுகாக்க குறிப்பிட்ட தாக்கத்டத 
தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் எதுவுை் முன்கைாழியப்படவில்டல. இருப்பினுை், கசயல்பாட்டின் ரபாது 

ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலத்தடி நீரின் தரத்திற்கு ஏற்படுை் அசச்ுறுத்தல்கடளக் குடறக்க EMP இன் 
கீழ் பல நடவடிக்டககள் முன்கைாழியப்பட்டுள்ளன. 
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5.2.3 சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு 

5.2.3.1 அதிக சத்தத்டத உருவாக்குை் இயந்திரங்களிலிருந்து சத்தத்டத கவனித்தல் 

முக்கியைான இடரசச்ல் மூலங்களுக்கு கூடுதல் அடடப்டப வழங்குவதன் மூலை் அருகிலுள்ள 
ஏற்பிகளில் கைிக்கப்பட்ட சத்த அழுத்த நிடல குடறக்கப்படுை். அரதாடு, ஆடலயின் எல்டலயில் 

ஒரு தடிைனான உடற சத்த தடடயாக பயன்படுத்தப்படுை். 

இயந்திர சத்தத்டதக் குடறக்க, முக்கிய இயந்திரங்கள் ைற்றுை் துடை உபகரைங்களின் இயக்க 
சைநிடல ைற்றுை் சரியான ஏற்றை் ஆகியடவ கசய்யப்படுை். நிறுவிய பின் பிரதான 

இயந்திரங்களின் “இடரசச்ல் கற்டற” சத்தை் அளவீட்டு / பகுப்பாய்விற்கு அங்கீகாரை் கபற்ற 

கதாழில்முடற அடைப்பால் கை்காைிக்கப்படுை். 

முக்கியைான இடரசச்ல் மூலங்கள் கசயல்படுை் (அதாவது விடசயாழிகள், மின்பிறப்பாக்கிகள் 

ைற்றுை் குளிரூட்டல் ரகாபுரை்) ‘உயர ் சத்தை் உள்ள பகுதிகளில்’ கதாழிலாளரக்ள் கதாடரந்்து 

இருப்பது ரதடவயில்டல. எனரவ, இந்த ‘உயர ் இடரசச்ல் பகுதிகளில்’ ரவடலபுரியுை் அல்லது 

நுடழயுை் நபரக்ளுக்கு ரதடவயான பாதுகாப்பு சாதனை வழங்கப்படுை் (அதாவது காது ைஃப் 

ைற்றுை் காது பிளக்குகள்). 

5.2.3.2 குடறந்த அதிரக்வை் சத்தத்தின் கட்டுப்பாடு 

எந்தகவாரு இயந்திரமுை் / உபகரைங்களுை் குடறந்த அதிரக்வை்டை உருவாக்கினால், (LCeq ’, T -

LAeq’, T) 20 dB (A) க்குை் குடறவான அளவில் பராைரிக்கப்பட ரவை்டுை். குடறந்த அதிரக்வை் 

இடரசச்ல் சிக்கல்கடள நிரவ்கிக்க இந்த நிபந்தடன உபகரைங்கள் சப்டளயரின் ஒப்பந்ததத்ில் 
ஒருங்கிடைக்கப்பட ரவை்டுை்.  

 

5.2.3.3 வழக்கைான கற்டக ைற்றுை் பராைரிப்பு 

இயந்திர சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகடளக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுை் ஏற்றங்கள், தாக்கை், 

முத்திடரகள், டசலன்சரக்ள், தடடகள் ைற்றுை் பிற உபகரைங்களின் வழக்கைான கற்டக ைற்றுை் 
பராைரிப்டப உறுதிப்படுத்த சரியான நிடல கை்காைிப்பு அடைப்பு நிறுவப்படுை். குறிப்பாக, 

கதவுகளின் நிடல ைற்றுை் இயந்திர அடடப்புகளின் கதவு முத்திடரகள் சரியான சீல் மூலை் 
கதவுகள் சரியாக மூடப்பட்டுள்ளதா என்படத உறுதிப்படுத்த அவ்வப்ரபாது சரிபாரக்்கப்படுை். 

இவற்றுக்குை்  ரைலாக, நகருை் பகுதிகளில்  கைன்டையான ைற்றுை் இடரசச்ல் இல்லாத 
கசயல்பாட்டிற்கு கசய்யப்படுை்.  

. 

5.2.3.4 சத்த தடடயாக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடடயக வடலயை் / காைி  

இடரசச்ல் தாக்கத்டதத் தைிக்க குடியிருப்பு பகுதிகள் அடைந்துள்ள கசயற்திட்டதளத்தின் ரைற்கு 
ைற்றுை் கதற்கு எல்டலகளில் அடரத்்தியான பசட்ச தாவரங்கள் பராைரிக்கப்படுை்.  

5.2.3.5 முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் ரபாது அதிரவ்ு தாக்கங்கடளத் 
தவிரத்்தல் 

மூலத்தின் தனிடைப்படுத்தல் ரபான்ற கசயல்பாட்டின் ரபாது ரதடவயான 
முன்கனசச்ரிக்டகயானது சத்த நிபுைடர அணுகி கசய்யப்படுை். 

5.2.4 திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுவது 

5.2.4.1 அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுவதால் ஏற்படுை் தாக்ககள் 
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கசயல்பாட்டுக் கட்டத்தில் அபாயகரைான கழிவுகளால் ஏற்படுை் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் 
இரசாயனக் கழிவுகள், டீசல் எை்கைய் சகதி, எை்கைய் அசுத்தைான கபாருட்களான பருத்தி 
கழிவுகள் ைற்றுை் மின் கழிவுகள் ஆகியவற்டறக் குவிப்பதன் மூலை் எதிரப்ாரக்்கப்படுகின்றது. 

01.02.2008 ரததியிட்ட அதிவரஷட வரத்்தைானி இல 1534/18 படி தாக்கத்டத தவிரக்்குை் 
நடவடிக்டககள் ரதடவயாவதுடன்; எசச்ரிக்டக அறிவிப்புகள், இரை்டாை் நிடல கட்டுப்பாடுகள், 

அங்கீகரிக்கப்படாத நுடழவு ரபான்றவற்றிலிருந்து பிரிக்கப்பட்ட களஞ்சியை்ரபைப்படுை். 

ஆை்டுரதாறுை் இதற்கான உரிைத்டதப் கபறுவதற்கு அபாயகரைான கழிவு முகாடைத்துவை் 
அடைப்புடன் கதாடரப்ு ககாள்ளப்படுை். ரைலுை் இந்த கபாருட்கள் ைறுசுழற்சி அல்லது 

பாதுகாப்பாக அகற்றுவதற்காக CEA அங்கீகரிக்கப்பட்ட விற்படனயாளரக்ளிடை் ைட்டுரை 
ஒப்படடக்கப்படுை்.  

5.2.4.2 குடிைடன திை்ைக்கழிவுகள் ைற்றுை் கழிவு நீர ் சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தில் இருந்து 
சகதி அகற்றப்படுவதால் ஏற்படுை் தாக்ககள் 

கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாட்டின் ரபாது குடிைடன திை்ைக்கழிவுகள் ைற்றுை் கழிவு நீர ்
சுத்திகரிப்பு நிடலயத்திலிருந்து சகதி அகற்றப்படுவதால் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் எதுவுை் 
இல்டல. ைறுசுழற்சிக்கான பிரிக்கப்பட்ட திை்ைக்கழிவு ரசகரிக்கபட்டு  அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஒப்பந்தக்காரர ்மூலை்  அகற்றப்படுை். மீதமுள்ளடவ பிரதிகூலயான தாக்கங்கடள குடறக்க EMP 

இன் கீழ் முன்கைாழியப்பட்டுள்ளன. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர ் மூலை் கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தில் இருந்து சகதி தனித்தனியாக ரசகரிக்கப்பட்டு  அகற்றப்படுை். 

5.2.5   காைி நிடலத்தன்டை 

5.2.5.1 கடரலார நிடலத்தன்டை ைற்றுை் கடல் / கடல் கட்டுைானங்கள் காரைைாக 
விரிகுடா / மீன்பிடி துடறமுகத்தின் வை்டல் ஆகியவற்றின் தாக்கங்கடளத ்
தவிரத்்தல் 

முன்கைாழியப்பட்ட RLNG ஆடலயின் தாக்கங்கள் காரைைாக ைாதிரி கசயல்பாட்டில் வை்டல் 
கடரரயார ரபாக்குவரத்துக்கு எந்தவிதைான தாக்ககளுை் ஏற்படவில்டல. எனரவ, தாக்கத்டத 

தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ரதடவயில்டல 

 

 
5.2.5.2   கசயல்பாட்டின் ரபாது ைைல் அரிப்பு ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய தாக்கங்கள் 

ைைல் அரிப்பு அல்லது கதாடரப்ுடடய புவியியல் அபாயங்கள் (சாய்வு ரதால்வி, ரபான்றடவ) மின் 

நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டுடன் கதாடரப்ுபடுத்தப்படவில்டல, எனரவ எந்தகவாரு தாக்கத்டத 
தவிரக்்குை் நடவடிக்டககளுை் ரதடவயில்டல. 

 

5.3 உயிரியல் அை்சங்களில் தாக்கங்கடளத் தவிரத்்தல் 

5.3.1.1 கசயற்திட்டத்திற்கான நீடரப் பிரித்கதடுப்பது, கவப்பநிடல உயரவ்ு ைற்றுை் 
கவளிரயற்றங்கள் காரைைாக நீடரப் கபறுவதற்கான ரசாயன கலடவயில் ஏற்படுை் 
ைாற்றங்கள் காரைைாக நீரவ்ாழ் சுற்றாடல் / வாழ்விடங்கள் / இனங்கள் மீதான 
தாக்கங்கடளக் தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

கடரலாரப் பகுதியிரலா அல்லது அதற்கு அப்பாலுை் சூடான கவளிரயற்றை் அல்லது உப்புநீக்கை் 
படியாது. கவளிரயற்றப்பட்ட உப்பு / கவப்பை் ஒரு நாளின் அதிகபட்ச சுழற்சி ரநரத்திற்குள் 

திறை்பட சிதறடிக்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்வு முதன்டையாக கவளிரயற்றதத்ுடன் கதாடரப்ுடடய 
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குடறந்த கவளிரயற்ற வீதத்தின் காரைைாகுை். எனரவ, தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

ரதடவயில்டல.  

 

5.3.1.2   காைி பயன்பாட்டில் ஏற்பட்ட ைாற்றங்கள், வளி ைாசுபாடு ைற்றுை் உமிழ்வு படிவு 
காரைைாக காைிப்பரப்பு ைற்றுை் நீரவ்ாழ் வாழ்விடங்களில் (தாவர ைற்றுை் 
விலங்கின சமூகங்கள்) ஏற்படுை் தாக்ககடளக் தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள். 

தாவர ைற்றுை் விலங்கின சமூகங்களில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கை் எதுவுை் கைிக்கப்படவில்டல. 

எனரவ, சிறப்பு தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் எதுவுை் முன்கைாழியப்படவில்டல. 

இருப்பினுை், மின் உற்பத்தி நிடலயத்தின் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சுற்றுப்புற வளியின் தரத்டத 
பராைரிப்பதில் CEA வழங்கிய வழிகாட்டுதல்கள் பின்பற்றப்பட ரவை்டுை். ரைலுை், 

கசயற்திட்டதளத்தின் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள ைரங்களின் கட்புல கற்டக வழக்கைான 
அடிப்படடயில் துகள்கள் (PM) டவப்புகளுக்கு நடத்தப்பட ரவை்டுை். 

 

5.4 சமூக கபாருளாதார அை்சங்களில் ஏற்படுை் தாக்கங்கடளத் தவிரத்்தல் 

5.4.1  இடைாற்றை் ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய தாக்கங்கள் 

 கட்டுைான காலத்தில் சாத்தியைான தாக்கை் குறித்த பிரிவு 4.1 இன் கீழ், தன்னிசட்சயற்ற 
மீள்குடிரயற்றை் இல்லாததால் கடுடையான பிரதிகூல தாக்கங்கள் எதிரப்ாரக்்கப்பட வில்டல. 

கட்டுைான தளங்களின் அை்டட சமூகங்களுடன் பயனுள்ள உறடவப் ரபணுவதற்கு கசயற்திட்ட 
ஒப்பந்தக்காரர ் கட்டுைான ஒப்பந்தக்காரரக்டள ஊக்குவிக்கலாை். உள்ளூர ் சமூக 

உறுப்பினரக்ளுடன் ரதடவயற்ற ரைாதல்களில் ஈடுபடுவடதத் தவிரக்்குை் ரநாக்கில், ைற்ற 

பகுதிகளிலிருந்து வருை் கட்டுைானக் குழுவினருக்கு விழிப்புைரவ்ு கசய்தல் ரவை்டுை். கபரிய 

ரைாதல்களுக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதியில் உள்ள கபை்களுடன் ரதடவயற்ற உறடவத ்
தவிரப்்பதற்காக தங்கள் கதாழிலாளர ் குழுவினடர ஊக்கப்படுத்த ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு கல்வி 
கற்பிப்பதற்கான அடனத்து சாத்தியக்கூறுகளுை் கசயற்திட்ட ரைை்பாட்டாளரால் ஆராயப்படுை். 

கட்டுைான காலத்தில் பராைரிக்கப்பட விருை்புை் நடத்டத குறித்து ஒப்பந்தக்காரர ் தங்கள் 
ஊழியரக்ளுக்கு பயிற்சி அளிக்க ரவை்டுை். 

5.4.2   உள்ளூர ்ைக்கள் ைற்றுை் சமூகங்களின் சுகாதாரை் ைற்றுை் நலன்புரி 

கசயல்பாட்டு கட்டத்தில் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 

கட்டுைானப் பிரிவு சிறந்த நடடமுடறகளுடன் இடைந்திருக்க, முந்டதய பிரிவுகளில் ரகாடிட்டுக் 
காட்டப்பட்டுள்ளபடி, தூசி ைற்றுை் சத்தை் ரபான்ற கட்டுைான கதாடரப்ான தாக்கை் 
குடறக்கப்படுை். 

அருகிலுள்ள கால்வாய்களிரலா அல்லது குடியிருப்பு பகுதிகளிரலா கழிவுகடள 
கவளிரயற்றுவடதத் தடுக்குை் கபாருட்டு கசயற்திட்ட வாழ்க்டகச ் சுழற்சியின் ரபாது ஒரு 
விரிவான தள கழிவு முகாடைத்துவ திட்டை் கசயல்படுத்தப்படுை். தூசி ைற்றுை் வாகன 

உமிழ்வுகளுக்கு சுற்றியுள்ள சுற்றுசச்ூழலில் ஏரதனுை் பாதகைான தாக்கங்கடள சரிபாரக்்க 
அவ்வப்ரபாது சுற்றுப்புற வளியின் தர அளவீடுகள் கசய்யப்படுை். கட்டுைான சத்தை் காரைைாக 

ஏரதனுை் பாதகைான தாக்கங்கடளக் கை்டறிவதற்கு அவ்வப்ரபாது இடரசச்ல் அளவீடுகள் 
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கசய்யப்படுை் ைற்றுை் ஏரதனுை் தாக்கங்கள் பதிவுகசய்யப்பட்டால் தைிக்க தற்காலிக சத்தை் 
ரபரியரக்ள் ரபான்ற கபாறியியல் கட்டுப்பாடுகள் கசயல்படுத்தப்படுை். 

சமூக அபிவிருத்தித ் திட்டங்கள்: முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி அை்டட 

சமூகத்திற்கு ரநரடி ைற்றுை் ைடறமுக நன்டைகடள வழங்க சமூக அபிவிருத்தித் திட்டங்கடளத ்
திட்டமிட்டு கசயல்படுத்தலாை். சமூகத்தில் நீை்ட காலை் நீடிக்காத ரநரடி கபாருள் நன்டைகடள 

வழங்க முன்னுரிடை வழங்கப்படாைல் ரபாகலாை். அப்பகுதியின் சமூக-கபாருளாதார சூழடல 

நன்கு புரிந்துககாள்வதன் அடிப்படடயில் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட திடட்ங்கள் இப்பகுதியில் உள்ள 
ைக்களின் வாழ்க்டகத் தரத்டத உயரத்்துவதற்காக கசயல்படுத்தப்பட ரவை்டுை். இத்தடகய சமூக 

முற்ரபாக்கான தடலயீடுகள் அப்பகுதியில் உள்ள இடளஞரக்ளின் நடத்டதடய ைாற்ற 
ைடறமுகைாக கசல்வாக்கு கசலுத்துவரதாடு அவரக்ளின் வாழ்க்டகயில் படிப்படியாக சிந்திக்க 
ஊக்குவிக்குை். 

5.4.3 வாழ்வாதாரை் ைற்றுை் வருைான ஆதாரங்கள் 

கசயற்திடட் நடவடிக்டககளின் ரபாது உள்ளூர ் சமூகத்திற்கு ரவடல வாய்ப்புகள் கிடடக்குை். 
கசயல்பாட்டு கட்டத்திலுை், மின் உற்பத்தி நிடலயத்டதச ்சுற்றியுள்ள நபரக்ளுக்கு ரவடலவாய்ப்பு 
வழங்கப்படுை் 

5.4.4 அருகிலுள்ள பிற முன்கைாழியப்பட்ட அல்லது திட்டமிடப்பட்ட அரசு / தனியார ்து டற 
அபிவிருத்தி நடவடிக்டககள் 

எந்தவிதைான தாக்கங்களுை் ஏற்படாது என்பதால் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் 
நடவடிக்டக ரதடவயில்டல 

5.4.5 ஆரலாசடன, கவளிப்படுத்தல் ைற்றுை் குடற தீரக்்குை் நுட்பை் 

 

 

5.4.5.1 கசயல்பாட்டு கட்டத்தில் கபாது ஆரலாசடன ைற்றுை் சமூக ஈடுபாட்டில் பின்பற்ற 
ரவை்டிய உத்திகள் 

ஆகலோெனன மற்றும் தகவல் சவளிப்படுத்தல் உத்தி: 

முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயத் கதாகுதிகளுக்கு அருகிரலரய வசிக்குை் 
சமூகங்களுக்கு கசயற்திட்ட வடிவடைப்பு, தடலயீடுகளின் தாக்கங்கள் (அணுகூல ைற்றுை் 

பிரதிகூல), சுற்றாடல் அபிவிருத்தி நடவடிக்டககள், சுற்றாடல் குடறப்பு / நஷ்டஈடு, 

நடடமுடறப்படுத்தல் உள்ளிட்ட முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டதட்தப் பற்றி கதரிவிக்க 
ரவை்டுை். ைற்றுை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் / நஷ்ட ஈட்டுத்திட்டை் 

நடவடிக்டககடள கை்காைித்தல், ஆபத்து இடர ் ைதிப்பீட்டில் அடடயாளை் காைப்பட்ட 
அபாயங்கள் ைற்றுை் முன்கைாழியப்பட்ட தடுப்பு ைற்றுை் பதில் கசயற்திட்டை். தகவல் 

கவளிப்பாட்டிற்கு அருகிரலரய அடைந்துள்ள சமூகத்தின் தனிப்பட்ட வீடுகளுக்குச ் கசல்வது 
சாத்தியமில்டல / நடடமுடறக்குரியது அல்ல. எனரவ, கசயற்திட்ட பரரரிப்பாளர ் வத்தடள DS 

அலுவலகத்டத அடடந்து, உத்ரதச கசயற்திட்டை் குறித்த விளக்கத்டத அதிகாரிகளுக்கு 
வழங்குவார.் 

இந்த அதிகாரிகள் தாங்கள் ரவடலபுரியுை் பகுதிகளில் சமூக உறுப்பினரக்ளுடன் அடிக்கடி 
கதாடரப்ு ககாள்கிறாரக்ள். இந்த கூட்டங்களில் பங்ரகற்குை் அதிகாரிகளிடமிருந்து கசயற்திட்ட 

பரரரிப்பாளர ் வத்தடள DS. மூலை் சமூக உறுப்பினரக்ளுக்கு தங்கள் பகுதிகளில் 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் குறித்து கல்வி புகட்டப்படுை். எடுத்துக்காட்டாக, DS. 
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அலுவலகத்தில் நடடகபறுை் பிரரதச அபிவிருத்திக் குழு கூட்டங்கள் உட்பட DS. GNs கள் 

சமூகத்திற்கு மிக கநருக்கைான கபாது அதிகாரிகள் ைற்றுை் சமூக உறுப்பினரக்ள் தங்கள் 
பகுதியில் உள்ள GNs-கடளக் ரகட்கவுை் நை்பவுை் முடனகிறாரக்ள், ஏகனன்றால் அவரக்ள் அந்த 

பகுதியில் உள்ள எந்தகவாரு அரசு ரசடவக்குை் எட்டப்பட ரவை்டிய அதிகாரிகள். சமூகத்தின் 

விவகாரங்களில் கசல்வாக்கு கசலுத்துை் அதிகாரை் ககாை்ட மிக சக்திவாய்ந்த “சமூகத்தின் 
பங்காளிகள்” என GNs. டிரகாவிடா ைற்றுை் பலகலா GND களில் உள்ள GNs. கள் சமூகத் 

தடலவரக்ளுடனான ைாதாந்திர கூட்டங்களில் முன்கைாழியப்படட் கசயற்திட்டை் குறித்து 
கலந்துடரயாடலாை். 

சமூகை் (DS. அலுவலகங்கள், GNs., ைதத் தடலவரக்ள் ைற்றுை் பிற சமூகத ்தடலவரக்ள்) உள்ளிட்ட 

உள்ளூர ்பங்காளிகளிடடரய முன்கைாழியப்படட் மின்நிடலயத்தின் எளிய விளக்கத்டதப் பற்றிய 
கசயற்திடட் பரரரிப்பாளர ்ஒரு சுருக்கைான தகவல் சிற்ரறட்டடத் தயாரிப்பார.் 

5.4.5.2 குடற தீரக்்குை் கபாறிமுடற 

கதாழிலாளரக்ள் ைற்றுை் சமூகத்திற்கான குடற தீரக்்குை் கபாறிமுடறயின் (GRM) திட்டைானது, 

கசயற்திடட் கதாடரப்ான ரகள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்குை், கதாழிலாளரக்ள் பிரசச்ிடனகள் 
ைற்றுை் கவடலகள், சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூகத்தின் ைதிப்பீடு ைற்றுை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை் 
நடவடிக்டககள் கதாடரப்ான கருத்து ரவறுபாடுகள் உள்ளிட்ட கசயற்திட்டத்தின் எந்தகவாரு 
அை்சத்டதப் பற்றிய புகாரக்ள், தகராறுகள் ைற்றுை் குடறகடள நிவரத்்தி கசய்வதற்குை்  
அடைக்கப்படுை். தாக்கங்கள் ஒரு ரதடவயாக குறிப்பிடப்படலாை். கசயற்திட்டத்தின் வாழ்க்டகச ்

சுழற்சிடய EIA, கட்டுைானை், கசயல்பாடு ைற்றுை் நீக்குதல் உள்ளிட்டவற்றுக்கு ஏற்ப GRM 
வடிவடைக்கப்படுை். இது பாதிக்கப்பட்ட ைக்கள் ைற்றுை் கதாழிலாளரக்ளின் கவடலகள் ைற்றுை் 

புகாரக்டள உடனடியாக நிவரத்்தி கசய்யுை், புரிந்துககாள்ளக்கூடிய ைற்றுை் கவளிப்படடயான 
கசயல்முடறடயப் பயன்படுத்தி பதிலளிக்கக்கூடியது, கலாசச்ார ரீதியாக கபாருத்தைானது, ைற்றுை் 
பாதிக்கப்பட்ட ைக்களின் அடனத்து பிரிவுகளுக்குை் எந்தகவாரு கசலவுமின்றி ைற்றுை் பழிவாங்கல் 
இல்லாைல் உடனடியாக அணுகக்கூடியது. 

குடற தீரக்்குை் கபாறிமுடறடய கசயல்படுத்த ஒரு குழு நிறுவப்படுை் 

நடவடிக்டககடள ஆவைப்படுத்த கசயற்திடட் ஆதரவாளடரச ் ரசரந்்த ஒரு அதிகாரி GRM 
குழுவின் சாரபாக  கபாறுப்ரபற்கப்படுவார.் அவர ்டிரகாவிடா ைற்றுை் பலகலா ஆகிய நாடுகளில் 

உள்ள GNs. முடறயான GRM கமிட்டி கூட்டங்கடளப் கபாருட்படுத்தாைல், கசயற்திட்ட 

ஆதரவாளரின் பிரதிநிதி வத்தடள DS அலுவலகத்தில் நடடகபறுை் கூட்டங்களில் 
கலந்துககாள்வார,் அங்கு DS. அலுவலகத்தில் நடடகபறுை் கூட்டங்களில் பங்ரகற்பாளரக்ளால் புதிய 

ஆடல கதாடரப்ான ஏரதனுை் சிக்கல்கள் இருந்தால் அவதானித்து பதிலளிக்க ரவை்டுை். 

குடறகடள நிவரத்்தி கசய்வதற்கான கசயல்முடற: புகாரத்ாரரின் கருத்துக்கு உடனடி ைற்றுை் 
அவசரைான குடறகள் ஏற்பட்டால், ஒப்பந்ததாரர ் ைற்றுை் ரைற்பாரட்வ பைியாளரக்ள், தளத்தில் 
உள்ள யுகதானவி ஆடலயில் இருந்து குடறகடள விடரவாக தீரப்்பதற்கு மிக எளிதாக 
அணுகக்கூடிய கதாடரட்ப வழங்குவர.் ஆடல ைற்றுை் ஒப்பந்ததாரரின் தள கபாறியாளரின் 
கதாடரப்ு கதாடலரபசி எை்கள் ைற்றுை் கபாறுப்பான நபரக்ளின் கபயரக்ள் கதரியுை் இடங்களில் 
கட்டுைான தளங்களில் கவளியிடப்படுை். கதாடரப்ு புள்ளி ஒப்பந்ததாரர/்ரைற்பாரட்வ 
பைியாளரக்ள் அல்லது திட்டை். ஒப்பந்தக்காரரக்ள் ைற்றுை் ரைற்பாரட்வ பைியாளரக்ள் 
ஒருவருக்ககாருவர ் கலந்தாரலாசிப்பதன் மூலை் தளத்தில் உள்ள பிரசச்ிடனகடள உடனடியாக 
தீரக்்க முடியுை் ைற்றுை் புகார/்குடறகள் கிடடத்த 7 நாட்களுக்குள் அடதச ் கசய்ய ரவை்டுை். 
ரதடவப்பட்டால், சை்பந்தப்பட்ட கிராை அலுவலர ் (ஜிஎன்) அதிகாரி ைற்றுை் வத்தடல டிஎஸ் 
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ஆகிரயாரின் ஆரலாசடனடயப் கபறலாை், அவரக்ள் யாராவது அல்லது அடனவருை் ரசரந்்து 
பிரசச்ிடனடயத் தீரக்்க ரவை்டுை். 

 கள ைட்டத்தில் ஏழு நாட்களுக்குள் தீரக்்க முடியாத அடனத்து குடறகடளயுை் யுகதனவிரத 
ஆடல நிரவ்ாகை் ைற்றுை் ஒப்பந்ததாரர ் இடைந்து 15 நாட்களுக்குள் அவற்டறத் தீரக்்க 
முயற்சிப்பாரக்ள். யுகதனவிப்லாை்ட் நிரவ்ாகத்தில் GN கள் ைற்றுை் DS ஆகியடவ பல்ரவறு 
நிடலகளில் குடறகடளத் தீரக்்குை் கசயல்முடறடய எளிதாக்குை். 

 திட்ட ரைை்பாட்டாளர ்முக்கிய பிரசச்ிடனகடள குடறரகட்பு கமிட்டிக்கு (GRC) குறிப்பிடுவார,் அடவ 
30 நாட்களுக்குள் தீரக்்குை் ரைாதல்கள் அல்லது சுற்றாடல் ரசதத்டத ஏற்படுத்துை், ரநரடியாக CEB 

க்கு. GRC யால் 30 நாட்களுக்குள் தீரக்்க முடியாத குடறகள் CEB யிடை் குறிப்பிடப்படுை். அடனத்து 
காகித ரவடலகளுை் (குடறகளின் விவரங்கள்) இந்தப் கபாறுப்புக்கு நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் 
முடிக்கப்பட்டு, அந்தந்த GRC உறுப்பினரக்ளுக்கு, திட்டமிடப்பட்ட கூடட்ங்களுக்கு குடறந்தது ஒரு 
வாரத்திற்கு முன்ரப அனுப்பப்பட ரவை்டுை். GRC எடுத்த அடனத்து முடிவுகளுை் AP களுக்கு 
கதரிவிக்கப்படுை். 

 GRC அல்லது CEB யால் தீரக்்கப்படாத எந்தப் பிரசச்ிடனகளுக்குை் இலங்டக நடடமுடறயின் படி 
காவல்துடற ைற்றுை் நீதிைன்றத்டத அணுகலாை் (உரு 1). 

GRC- யின் அடைப்பு: திட்டத்திற்கான குடற தீரக்்குை் குழு (GRC) கீழ்க்கை்ட உறுப்பினரக்டளக் 
ககாை்டிருக்குை் பாலகா ைற்றுை் டிக்ரகாவிட்டாவில் உள்ள மீன்வள சங்கங்களிலிருந்து, AP களின் 
பிரதிநிதிகள், சமூக அடிப்படடயிலான நிறுவனங்கள் (CBOs). GRC குடறந்தது இரை்டு கபை் 
உறுப்பினரக்டளக் ககாை்டிருக்க ரவை்டுை். 

 ஒப்பந்தக்காரர ் ைற்றுை் CEB யின் பிரதிநிதிகள் ரதடவப்படுை்ரபாது GRC கூட்டங்களுக்கு 
அடழக்கப்படலாை். தீரை்ானங்கள் நிடறரவற்றப்படுவதற்கு ஒரு ஏபி/சிவில் சமூக பிரதிநிதி உட்பட 
குடறந்தது ஐந்து உறுப்பினரக்ள் இருப்பது அவசியை். 

பதிவுகடள டவத்திருத்தல்: புகாரத்ாரரின் கதாடரப்ு விவரங்கள், புகார ் கபறப்பட்ட ரததி, 

குடறகளின் தன்டை, ஒப்புக்ககாள்ளப்பட்ட திருத்த நடவடிக்டககள் ைற்றுை் இடவ பாதிக்கப்பட்ட 
ரததி ைற்றுை் இறுதி முடிவு உட்பட கபறப்பட்ட அடனத்து குடறகளின் பதிவுகளுை் யுகதானவி 
மின் நிடலய அதிகாரியால் டவக்கப்படுை். பதிவு கசய்யப்பட்ட ைற்றுை் தீரக்்கப்பட்ட குடறகளின் 
எை்ைிக்டக ைற்றுை் முடிவுகள் GN கள் ைற்றுை் DS அலுவலகங்களில் 
காட்டப்படுை்/கவளிப்படுத்தப்படுை். 

உரு110 : குடற தீரக்்குை் கசயல்முடற 
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கசலவுகள்: புகாரக்ள் (சந்திப்புகள், ஆரலாசடனகள், தகவல் கதாடரப்ு ைற்றுை் அறிக்டக / தகவல் 
பரப்புதல்) கதாடரப்ான அடனத்து கசலவுகளுை் திட்ட ரைை்பாட்டாளரால் ஏற்கப்படுை். 

 

 

5.4.5.3 கசயற்திட்டத்தில் சமூகத்டத ஈடுபடுத்துவதற்கான மூரலாபாயை் EIA ரதடவ 

 

பங்குதாரர ் நிசச்யதாரத்்தை்: திட்டத்தின் கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டு கட்டங்களின் ரபாது 

பங்குதாரர ் ஈடுபடுத்துை் திட்டத்டத திட்ட ரைை்பாட்டாளர ் கசயல்படுத்துவார.் வத்தடள டிஎஸ், 

சமுரத்்தி ைற்றுை் சமூக அபிவிருத்தி அலுவலரக்ள், வத்தலா டிஎஸ் அலுவலகை், டிக்ரகாவிட்டா 

ைற்றுை் பாலகலா ஜிஎன்டிஸ், டிக்ரகாவிட்டா ைற்றுை் மீன்வளத்துடற மீனவர ் துடறமுகத்தின் 

பிரதிநிதிகள் உட்பட அடனத்து கதாடரப்ுடடய பங்குதாரரக்டளயுை் கபறுவதற்கான கபாறுப்புகள் 
ஆடல அதிகாரியிடை் ஒப்படடக்கப்படுை். ைற்றுை் 2 சமூகத் தடலவரக்ள் 2 திட்ட சை்பந்தப்பட்ட 

GND கடளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறாரக்ள், திட்டத்தின் கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டு 

கட்டங்களில் திட்ட நடவடிக்டககளில் தீவிரைாக ஈடுபட்டுள்ளனர.் கட்டுைானை் ைற்றுை் 

கசயல்பாட்டு கட்டங்களின் ரபாது திட்டத்டதப் பற்றி பங்குதாரரக்ளின் பங்கு பற்றி விவாதிக்க 
காலாை்டுக்கு கூட்டங்கடள ஏற்பாடு கசய்ய ஆடல நிரவ்ாகை் உடன்படுகிறது. CSR கதாடரப்ான 

வளரச்ச்ி நடவடிக்டககள் இந்த பங்குதாரர ் குழுவின் உறுப்பினரக்ளின் தீவிர ஈடுபாட்ரடாடு 
திட்டமிடப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படுை். உள்ளூர ் ைக்கள் வருைானை் ஈட்டுை் நடவடிக்டககளில் 

ஈடுபடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளுை் இந்தக் குழுவின் கூட்டங்களில் கதாடரந்்து 
விவாதிக்கப்படுை். 

இந்த குழு சமூகத் தடலவரக்டள (ஆை் ைற்றுை் கபை் இருவருை்) திட்டத்தில் ஈடுபடுத்துை் ரபாது, 

அவரக்ளின் நலன்களுக்காக சமூகத்துடன் திட்டமிடப்பட்டு கசயல்படுத்தப்பட ரவை்டுை். 

 

ஆடலக்கு அருகிலுள்ள தற்காலிக / வழக்கைான ரதடவகளுக்கான பதில்கள் அவ்வப்ரபாது 

கவளிவருவதால் சில திட்டங்கள் கசயல்படுதத்ப்படுை். இப்பகுதியிலிருந்து வருை் ரகாயில்கள் 

ரபான்ற சில கபாதுவான நிறுவனங்களின் ரகாரிக்டககளுக்கு ஆடல நிரவ்ாகத்தின் பதிலாக சில 
நடவடிக்டககள் கருதப்படலாை். இந்த தடலயீடுகள் அவசியை், ஏகனன்றால் அடவ அருகிலுள்ள 

சமூகத்தின் ரதடவகள். சமூகத்தின் ஈடுபாட்டடப் கபறுவதற்கு குறிப்பிட்ட கசயற்திட்டங்களின் 

ரதடவகடள எடுத்துடரக்குை் நடவடிக்டககடள நிரவ்கித்தல் ைற்றுை் ஒரு மூரலாபாய 
கசயற்திட்டத்டத உருவாக்குதலுக்கு ரதடவப்படுை். இந்த ரநாக்கை் ககாை்ட கசயற்திட்டைானது 

சமூகத்தின் வழக்கைான ரதடவகளுக்கான பதில்களாகவுை், நீை்டகால சமூக அபிவிருத்தித ்
கசயற்திடட்ங்கடள ரைை்படுத்துவதற்காக கசயல்படுத்தப்பட ரவை்டிய இரை்டு 
கசயல்பாடுகடளயுை் உள்ளடக்குை். ைக்களின் சமூக-கபாருளாதார நிடல. எனரவ, மூரலாபாய 

கசயற்திட்டத்தில் கசயல்படுத்தப்பட ரவை்டிய குறுகிய கால, நடுத்தர ைற்றுை் நீை்ட கால 
நடவடிக்டககள் அடங்குை். அை்டட சமூகங்களுக்கு நீை்டகால நிடலயான தாக்கங்கடள 

உறுதிப்படுத்த குறிப்பிடத்தக்க கசயற்திட்டமிடல் ைற்றுை் கசயல்படுத்தல் உத்திகள் 
பின்பற்றப்படுை். இந்த சூழலில், சை்பந்தப்பட்ட தரப்பினருக்கு பரஸ்பர நன்டைகடள உருவாக்க 

புதிய ஆடலயின் சமூக ஈடுபாட்டுத் திட்டை் கசயற்திட்டமிடப்பட்டு கசயல்படுத்தப்படுை். 
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புதிய மூரலாபாய கசயற்திட்டத்தின் கீழ் கசயற்திட்டங்கடளத் கசயற்திட்டமிடுவதிலுை் 
கசயல்படுத்துவதிலுை் சை்பந்தப்பட்ட ைற்ற அடனத்து பங்குதாரரக்டளயுை் கபற பங்ரகற்பு 
அணுகுமுடறகள் பயன்படுத்தப்படுை். சமூகங்களின் உைரப்பட்ட ரதடவகடள அடடயாளை் 

காை்பதில் ஈடுபடுவதற்கு DSD, GND, மீன்வளத ் திடைக்களை், சமுரத்ி கசயற்திட்டை் ைற்றுை் 
மீன்வள சங்கங்கள் ரபான்ற பங்குதாரரக்ளுக்கு உரிய அங்கீகாரை் வழங்கப்படுை். 
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6   இடர ்மதிப்பீடு மற்றும் தற்செயல் திட்டம் 

6.1  அபாய அளவு ைதிப்பீட்டின் பைியின் ரநாக்கை் 

நடத்தப்பட்ட ைதிப்பீடு பின்வருவனவற்ற்றின்  பாதிப்டப கருத்திற்ககாை்டது: 

• ைனித சூழல் 

• நிலை், காற்று ைற்றுை் நீர ்சூழல்கள் 

• வைிக முக்கியைான கசாத்துக்கள் 

   

6.2  அபாய அளவு ைதிப்பீட்டின் கசயல்முடற 

 

▪ அபாயங்கள் ைற்றுை் அபாயகரைான நிகழ்வுகள் கை்டறியப்பட்டவுடன், அவற்றின் 
காரைங்கள், விடளவுகள் ைற்றுை் நிகழ்தகவு ைதிப்பிடப்பட்டு அபாயதட்த தீரை்ானிக்க 
முடியுை். அளவு முடறகடளப் பயன்படுத்துவது விருை்பத்தக்கதாகக் கருதப்படுை் ரபாது: 

 

• பல ஆபத்து குடறப்பு விருப்பங்கள் அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன, அவற்றின் ஒப்பீட்டு 
கசயல்திறன் கதளிவாக இல்டல 

• பைியாளரக்ள், கபாதுைக்கள், சூழல் அல்லது கசாத்தின் மூரலாபாய ைதிப்பு 
ஆகியவற்றின் கவளிப்பாடு உயரை், ைற்றுை் குடறப்பு நடவடிக்டககள் ைதிப்பீடு 
கசய்யப்பட ரவை்டுை் 

• உபகரைங்கள் இடடகவளி அதிகரிப்பு குறிப்பிடத்தக்க ஆபத்டத அனுைதிக்கிறது 

• கதாழில்நுட்பை் சை்பந்தப்பட்ட வரலாற்றுத ் தரவுகள் கிடடக்காத அபாயத்தின் உயரை் 
நிடலக்கு வழிவகுக்கிறது (உதா. விரராத சூழலில் ஆழைான நீர ்
முன்ரனற்றங்கள்)அபாயங்கடளப் பற்றி அதிக விழிப்புைரட்வ ஏற்படுத்துவதற்கு 
கதாழிலாளரக்ளுக்கான விழிப்புைரவ்ு 

• பங்குதாரரக்ள், வசதியளிப்ப்வரக்ள் ைற்றுை் ஒழுங்குபடுத்துை் அதிகாரிகள் உட்பட 
மூன்றாை் தரப்பினருக்கு விழிப்புைரவ்ு 

 

▪ QRA கசயல்முடற கை்டிப்பாக 
கஷல் QRA முடறகளில் 
வழங்கப்பட்ட 
வழிகாட்டுதல்கடளப் 
பின்பற்றுகிறது, இது 
ரைற்கூறிய CPR 18E (ஊதா 
புத்தகை்; 1999) ைற்றுை் கபவி 
உசாரத்ுடை டகரயடு, இடர ்
ைதிப்பீடுகளுக்கு, கநதரல்ாந்து 
ரதசிய கபாது சுகாதார 
ைற்றுை் சுற்றாடல் நிறுவனை் 
(RIVM) உருவாக்கியது. 

▪ கசயல்முடறயின் படி, 

சரியான தகவல் 
வழங்கப்பட்டதா, 

அனுைானங்கள் 
கசய்யப்படுகிறதா ைற்றுை் 
சரியாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிறதா 
என்படத உறுதிப்படுத்த 
சை்பந்தப்பட்ட நிபுைரக்ள் 
கற்டக முழுவதுை் ஈடுபடுவது 
அவசியை். புதிய 
கசயற்திடட்ை் பற்றிய ஒரு QRA 
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ஆய்வில் கசய்யப்படட் எந்த அனுைானங்களுை் கசயற்திட்டை் விவரக்குறிப்பு / 
திட்டத்திற்குள் ககாை்டு கசல்லப்பட்டு, கசயற்திட்டை் முடிந்தவுடன், கசாத்து மு காடைத்துவ 
திட்டத்திற்கு ககாை்டு கசல்லப்படுவதுை் அவசியை். 

▪ இந்த QRA விடய கபாருள் வல்லுநரால் வழிநடத்தப்பட்டது, முக்கியைான தகவல்கடள 
உள்ளடக்கிய துடை குழுக்களுக்கு வழங்கியது 

 

•  QRA முன்னைி விடய நிபுைர ்- டாக்டர ்ரராஹித ரத்னவீர 

• QRA கதாழில்நுட்ப ஆதரவு முன்னைி - கித்சிரி எககாடவத்த 

• விடசயாழி நிபுைர ்- திஷான் சைரசிங்க 

• HV மின் நிபுைர ்- ைரஷ்ிதா ஆனந்தா 

• கைக்கானிக்கல் பராைரிப்பு நிபுைர ்- திலின ரைசிங்க 

• மின் பராைரிப்பு நிபுைர ்- சசங்க ரைரத் 

• கசயல்பாடு பாதுகாப்பு நிபுைர ்- கைல் பீரிஸ் 

 

▪ QRA இன் கட்டை் -01 நடாத்துவதற்கு; திட்டமிட்ட கசயற்திட்டத்தின் அபாய பகுப்பாய்வு, 

கைாத்த கசயல்பாடு 08 கசயல்முடற கதாகுதிகள் ைற்றுை் பல முக்கியைான கசயல்பாட்டுத் 
கதாகுதிகள் (குறிப்பிடத்தக்க சை்பவங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுடன்) பின்வருைாறு 
பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 423: 8 கைாதத் கசயல்பாட்டின் கசயல்முடறகள் 

Function Process/Equipment Activity 

1.1.1 Intake via metering and ESD

1.1.2 Piping - 150-299 mm dia

1.1.3 Routine Human intervention

1.2.1 Vehicle movement (Not Unloading Bay)

1.2.2 Transfer from Tanker (Unloading Bay)

1.2.3 Pumping (Bay to Storage)

1.2.4 Piping - 150-299 mm dia

1.2.5 Routine Human intervention

1.3.1 Storage Tanks - 4000 M3

1.3.2 Piping - 150-299 mm dia

1.3.3 Quality testing

1.4.1 Piping - 150-299 mm dia

1.4.2 Seperator - Centrifuge

1.4.3 Day Storage Tank - 3000 M3

1.4.4 Piping - 50-149 mm dia

1.4.5 Routine Human intervention

1.5.1 Micro Filtering (Coalaesing)

1.5.2 Piping - 50-149 mm dia

1.5.3 Pumping / Injection

1.5.4 Routine Human intervention

2.1 Receiving 2.1.1 Intake via Flow Control Station and ESD

2.2 Internal Piping 2.2.1 Piping -Transfer LNG

2.3.1 Filtering and Conditioning

2.3.2 Heating  Depressuring and Feeding

2.3.3 Routine Human intervention

1.4 Treatment, Storage and pump

1. Fuel-Liquid

Conditioning1.5

1.1 Receive and Transfer by pipe

Storage 4000 M3 x 31.3

Supply and Transfer - Road1.2

2. Fuel-LNG

2.3 Conditioning
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Function Process/Equipment Activity 

3.1.1 Pump operation

3.1.2 Transfer

3.2.1 Clarifier tank (Concrete)

3.2.2 Chemical storage

3.3.1 Transfer pipes

3.3.2 Cooling water pumps (03)

3.3.3 Tower Basin

3.3.4 Fans / motors

3.4.1 FRP tank (600 Cm3)

3.4.2 Piping

3.5.1 Handling chemicals

3.5.2 HazMat storage

4. Intake Air 4.1 Induct Filtered air 4.1.1 Filter element operation

5.1.1 G.T. Combustion

5.1.2 Turbine Exhaust

5.1.3 G. T. Exhaust Stack

5.2 HRSG 5.2.1 HRSG Piping, Exhanger & Drum

5.3 Steam Turbine 5.3.1 Turbine operation

5.4.1 Generator (230 + 130)

5.4.2 Power evacuation Bus Bar

5.4.3 SF-6 Circuit Breaker

5.5.1 Step-up / AuxTransformer +Tap Changer

5.5.2 AIS

5.5.3 Aux Transformer 14.5 KV

5.6 HT cable 5.6.1 HV Cable

6.1.1 Hot Work

6.1.2 Tank Repair

6.1.3 Isolation

6.1.4 General maintenance tasks

6.2.1 Hot Work

6.2.2 Isolation

6.2.3 Fuel / Exhst line maintenance (Liquid and Gas)

6.2.4 General maintenance tasks

6.3.1 WAH

6.3.2 Change filter elements

6.3.3 General maintenance tasks

6.4.1 Sea water line isolator maintenance

6.4.2 HRSG feed water 

6.5.1 General maintenance tasks

6.5.2 Major inspection

6.6.1 Vehicles

6.6.2 Equipment

5 . Power Generation

5.1 Gas Turbine

5.4 Generator / Evacuation

5.5 Transformer

6. Mechanical 

Maintenance

6.1 Fuel - Liquid

6.2 Fuel - LNG

6.3 Air

6.4 Water

6.6 Utility Equipment

6.5 Turbine (Steam and Gas), Generator, HRSG

3. Sea Water

3.1 Pumping and transfer

3.2 Treatment

3.4 Storage / Distribution

3.5 Plant process

3.3 Cooling Tower
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Function Process/Equipment Activity 

7.1.1 Unloading Bay

7.1.2 Fuel Treatment

7.1.3 Feed Pump 

7.1.4 Human Behaviour

7.2.1 Isolation and metering system

7.2.2 Filtering / Monitoring Skid

7.2.3 Metering / injection

7.3 Air 7.3.1 Control and Monitoring

7.4.1 Sea water pump

7.4.2 Water treatment plant 

7.5.1 HV Testing

7.5.2 Major inspection

7.5.3 Transformer maintenance

7.7.1 Megger tester (Insulation resistance)

7.7.2 3rd party equipment

8.1 Pumping 8.1.1 Chlorinating 

8.2 Treatment 8.2.1 Adding / Treatment

8.3 Cooling Tower 8.3.1 Adding / Treatment

8.4.1 Storage

8.4.2 Movement / Transport

8.4.3 Lab chemicals

8.4.4 Decanting

8. Chemical handling and 

storage

8.4 Storage / Distribution

7. Electrical Maintenance

7.1 Fuel - Liquid

7.2 Fuel - LNG

7.4 Water

7.5 Power Generation

7.6 Utility Equipment

 
 

▪ அபாயங்கள் ைற்றுை் அபாயகரைான நிகழ்வுகளின் விரிவான ைதிப்பீடு, கைாத்த 
கசயல்பாட்டின் இடர ்சுயவிவரத்டத உருவாக்க பயன்படுகிறது. அதன் முடிரவாடு இந்த 
ைதிப்பீடு (முழு அறிக்டக) ரகாரிக்டகயின் ரபரில் கிடடக்கிறது. 

▪ அடனத்து நடவடிக்டககளுை் மூன்று அளவிலான விடளவுகள் ைற்றுை் ஐந்து நிடலகள் 
தீவிரங்களில் இந்த அளவில் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டன. 

▪  இதன்விடளவுகள் – 

• கதாழிலாளரக்ள், பாரட்வயாளரக்ள், ஒப்பந்தக்காரரக்ள் ைற்றுை் கவளி சமூகங்கள் 
உட்பட 

• சுற்றாடல் - நிலத்தடி, காற்று, நீர,் வனவிலங்கு, முதலியன 

• கசாதத்ுக்கள் - இதில் கபௌதீக கசாத்துக்கள் ைற்றுை் நை்பிக்டக ைற்றுை் நற்கபயர ்
ரபான்ற அருவைான கசாத்துக்கள் அடங்குை் 

 

▪  தீவிரை் 0 முதல் 5 வடர "0" உடன் எந்த விடளவுை் இல்டல ைற்றுை் "5" மிகவுை் 
கடுடையான விடளடவக் குறிக்கிறது 

▪ ரைரல விவரிக்கப்பட்ட எந்த கசயல்பாடுை் (1 முதல் 8 வடர) கீரழ உள்ள அளவில் 3 க்குை் 
அதிகைான இடர ்ைதிப்பீடு ககாை்ட எந்தகவாரு கசயல்பாடுை் விரிவான பகுப்பாய்விற்கு 
ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டது. 
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அட்டவடை 434:  இடர ்ைதிப்பீடு தாயை் 

 
 

 

▪ 3 க்குை் அதிகைான இடர ்ைதிப்பீடு ககாை்ட எந்தகவாரு கசயல்பாட்டு நடவடிக்டககள். 
• கசயல்பாடு -1 எரிகபாருள் -திரவ டீசல் வரரவற்பு, களஞ்சியை், சிகிசட்ச ைற்றுை் ஊசி 

• கசயல்பாடு -2 எரிகபாருள் -LNG வரரவற்பு, களஞ்சியை், சிகிசட்ச ைற்றுை் ஊசி 

• கசயல்பாடு -4 விடசயாளிகளுக்கான  காற்று உட்ககாள்ளல் 

• கசயல்பாடு -5 மின் உற்பத்தி ைற்றுை் பரிைாற்றை் 

 

▪ கீரழ பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில கசயல்முடற அல்லாத நடடமுடறச ் கசயல்பாடுகளுை் இந்த 
விடளவு ைதிப்பீட்டில் உள்ளடங்குை் 

 

6.3    QRA கசயல்முடற வடரயடற 

QRA என்பது ஒரு நிபுைரின் முடறயான கசயல்முடறயாகுை், இது அபாயத்டத அளவிடக்கூடிய 
முடறயில் அடடயாளை் காைவுை், கட்டுப்பாடுகள் ைற்றுை் தைிப்பு நடவடிக்டககடள 
அறிமுகப்படுத்தவுை் அவற்றின் கசயல்திறடன உறுதியாக நிரூபிக்கவுை் ைற்றுை் இறுதியாக "ALARP" 

எனப்படுை் ஒரு ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட அட்டவடை நிடலக்கு ஆபத்து குடறக்கப்பட்டுள்ளது 
என்படத நிறுவவுை் உதவுை். இந்த QRA யுை் அரத ரநாக்கத்திற்காக நிடறவுற்றது. 

ALARP கசய்து காட்டல் 

▪ அலரப்் LALARP என்பது ‘நியாயைாக நடடமுடறக்குக் குடறந்த அளவு’ என்படதக் குறிக்கிறது. 
இங்கிலாந்தில் பயன்படுத்தப்படுவது ரபால, இது சகிப்புத்தன்டை இல்லாத பகுதி, வருடத்திற்கு 
1 x 10˗4, ைற்றுை் அட்டவடை, 1 x 10˗6 என பரவலாக ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுகிறது. ரைலுை் 
குடறவான இடர ்நிடல, வருடத்திற்கு 3 x 10˗7, பாதிக்கப்படக்கூடியது அல்லது நில பயன்பாட்டு 
திட்டமிடலுக்கு மிகப் கபரிய ைக்கள்கதாடகக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

▪ கதாழிலாளரக்ளுக்கு ஏற்பதாக கருதப்படுை் அபாயங்கள் கபாதுைக்களுக்கு ஏற்பதாக 
கருதப்படுவடத விட ரவறுபட்டது என்படத வலியுறுத்த ரவை்டுை். கதாழிலாளரக்ள் 
தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரைங்கள் ((PPE) டவத்திருப்பது, அபாயங்கள் பற்றி அறிந்திருப்பது, 

ஆபத்துகடளத் தவிரக்்க அல்லது தப்பிக்க ரபாதுைான நகரவ்ு  ைற்றுை் காயங்கடளத் 
தடுப்பதற்கான பயிற்சிடயப் கபறுவரத இதற்குக் காரைை். 
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உரு 111. ALARP முக்ரகாை காைி திட்டமிடல் 

▪ காைி திட்டமிடல் 

▪ இலங்டகயிரலா அல்லது உலகின் பல பகுதிகளிரலா நடந்த சை்பவங்கள் ைற்றுை் 
உயிரிழப்புகள் கதாடரப்ாக சட்டரீதியான நில திட்டமிடல் வழிகாட்டுதல்கள் இல்டல. இந்த 
நிகழ்வில், இந்த QRA கபாருந்தக்கூடிய நிலத ்திட்டமிடலுக்கு ைட்டுரை ஆரலாசடன வழங்குை் 
ைற்றுை் கசயற்திடட்ை் மு காடைத்துவ அதிகாரிகள் இறுதி முடிவுகடள எடுக்க ரவை்டுை். 

▪ இந்த ஆய்வில் பயன்படுத்தப்படுை் நிலப்பரப்பு, ALARP அணுகுமுடற (HSE 2011) க்கு இைங்க, 

பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகடள மூன்று ைை்டலங்களாக வடரயறுக்குை் HSE (UK) 

அணுகுமுடறடயப் பின்பற்றுகிறது. 

 

▪ மூன்று ைை்டலங்கள் பின்வருைாறு வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளன 

• உள் பகுதி (IZ) 1 x 10˗5 இறப்புகளால் ஆை்டுக்கு ஒரு நபருக்கு ஐரசாப்கலத;் 

• நடுத்தர வடலயை் (MZ) 1 x 10˗5 ைற்றுை் 1 x 10˗6 ஆை்டுக்கு ஒருவருக்கு ஐரசாப்கலத்ஸால் 
இறப்பு; 

• கவளிப்புற வடலயை் (OZ) 1 x 10˗6 ைற்றுை் 3 x 10˗7 இறப்புகளால் ஆை்டுக்கு 
ஐரசாப்கலத்ஸால் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

உரு 2212: இறப்புகளின்படி நிலப்பரப்பு வடலயடைப்பு 
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▪ வடலயங்கள் கைக்கிடப்பட்டவுடன், HSE (UK) முடற ஒரு வடலயத்தின் வளரச்ச்ிடய 'அட்டவஸ் 
அட்டவஸ்ட் எயிஸ்ட்' (AA) அல்லது 'டான்ட் அட்டவஸ் எரகனஸ்ட்' (DAA) என வடகப்படுத்தப்பட 
ரவை்டுைா என்படத தீரை்ானிக்கிறது. அட்டவடை சுட்டிக்காட்டப்பட்ட வளரச்ச்ி. கவளி 
வடலயத்திற்கு அப்பால் நில திட்டமிடல் கட்டுப்பாடுகள் இல்டல. 
 

 

அட்டவடை 445:  உைரத்ிறன் வடகப்படுத்தல் நிடலகள் 

▪ உைரத்ிறன் நிடலகள் ஒரு கதளிவான அடிப்படடடய அடிப்படடயாகக் ககாை்டடவ: 
ரைை்பட்ட வளரச்ச்ியின் உைரத்ிறன் அதிகரிக்குை் ரபாது படிப்படியாக மிகவுை் கடுடையான 
கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட ரவை்டுை். நான்கு உைரத்ிறன் நிடல கள் உள்ளன, வீட்டிற்கான 
உைரத்ிறன் பின்வருைாறு வடரயறுக்கப்படுகிறது: 

 

• நிடல 1 அபாயங்கள் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்ட ைற்றுை் அதற்ரகற்ப பயிற்சி கபற்ற 
கதாழிலாளரக்டள அடிப்படடயாகக் ககாை்டது; 

• நிடல 2 வீட்டில் உள்ள கபாது ைக்கடள அடிப்படடயாகக் ககாை்டது ைற்றுை் சாதாரை 
நடவடிக்டககளில் ஈடுபட்டுள்ளது; 

• நிடல 3 என்பது கபாதுைக்களின் குறிப்பிட்ட உறுப்பினரக்ளின் பாதிப்டப அடிப்படடயாகக் 
ககாை்டது 

• நிடல 4 ைற்றுை் நிடல 3 இன் கபரிய எடுத்துக்காட்டுகடள அடிப்படடயாகக் ககாை்டது. 

 

 

 

6.4 QRA QRA ைாதிரியிடல் 

இந்த QRA வில் பின்பற்றப்படுை் வழிைாதிரியிடல்கள் ஆறு நிடலகளாக உள்ளன, கீரழ காை்க: 

நிடல 1: முக்கியைான கூறுகளின் ரதால்வி விகிதங்கடள அடடயாளை் காை்பது 
குறிப்பிடத்தக்க விடளவுகளுக்கு வழிவகுக்குை் 

நிடல 2: ரதால்விடய விடரவில் கை்டறிய கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககடள நிறுவல் 

நிடல 3: கசயல்திறடன நிரூபிக்குை் திறனுடன் தாக்கத்டத குடறக்க தைிப்பு 
நடவடிக்டககடள அறிமுகப்படுத்தல் 

நிடல 4: மீட்பு நடவடிக்டககடள அறிமுகப்படுத்தவுை் ைற்றுை் அவசரகால பதில் 
திட்டங்களுக்கான ரநாக்கங்கடள வடரயறுத்தல் 

நிடல 5: FRED ைதிப்பீட்டட நடத்துதல் ைற்றுை் கநருக்கடி மு காடைத்துவத ்திட்டத்திற்கான 
காரைங்கடளக் கை்டறிதல் 

நிடல 6: குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளின் நிகழ்தகவு / அதிரக்வை்கடளக் காை்பிப்பதன் 
மூலை் ALARP நிடலடய உறுதிப்படுத்தல் 

 

6.5 ரதால்வி விகிதங்கடள அடடயாளை் காணுதல் 
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▪ ரதால்வி விகிதங்கடளப் கபறுவதற்கான மிகச ்சரியான ைாதிரியிலானது, ஒருமித்த சூழல் 
ைற்றுை் நிடலடைகளில் இயங்குை் ஒருமித்த உபகரைங்களின் உை்டையான 
பயன்பாட்டின் அனுபவத்திலிருந்ரத ஆனால் ஒருமித்த உபகரைங்கள் ைற்றுை் நை்பகைான 
புள்ளிவிவரங்களின் ைக்கள்கதாடகயின் பற்றாக்குடற ைதிப்பீட்டட மிகவுை் நை்பகைான 
கதாழிற்சாடல புள்ளிவிவரங்களின் அடிப்படடயில் ைதிப்பீடு கசய்ய கட்டாயப்படுத்தியது. 

▪ கதாழிற்ச ைதிப்பீட்டின் கபருை்பகுதி ரதால்வி விகிதங்கள் / நை்பகத்தன்டை தரடவ 
அடிப்படடயாகக் ககாை்டது. 

• உபகரைங்கள், கூறுகள் ைற்றுை் அடைப்புகள் 

- RE OREDA (கடல் ைற்றுை் கடல் நை்பகத்தன்டை தரவு) - ரநாரர்வ கபட்ரராலியை் இயக்குநரகை் 

- இரசாயன கள், கவடிகபாருட்கள் ைற்றுை் டைக்ரரா உயிரியல் அபாயகரைான பிரிவு 5, 

CEMHD5-HSE-UK 

• கஜனரரட்டரக்ள், மின்ைாற்றிகள் ைற்றுை் ஆழித்கதாகுதி 

- CIGRE நை்பகத்தன்டை தரவு - கபரிய மின்சார அடைப்புகளின் சரவ்ரதச கவுன்சில் 

• குழாய் பதித்தல் 

- குழாய்களுக்கான பரிந்துடரக்கப்பட்ட ரதால்வி விகிதங்கள்-DNV-GL. 

- கசிவுகளின் புள்ளிவிவர சாராை்சை் - கான்காரவ எை்கைய் குழாய் மு காடைத்துவ 
சிறப்பு பைிக்குழு 

- RE OREDA (கடல் ைற்றுை் கடல் நை்பகத்தன்டை தரவு) - ரநாரர்வ கபட்ரராலியை் பைியகை் 

LNG அடைப்புகள் 

- இயற்டக எரிவாயு ஒழுங்குைாதிரியிடல் ைற்றுை் மீட்டரிங் நிடலயங்கள் - இழப்பு தடுப்பு 
பத்திரிடக 

- OREDA (கடல் ைற்றுை் கடல் நை்பகத்தன்டை தரவு) - ரநாரர்வ கபட்ரராலியை் பைியகை் 

 

6.6 ரதால்வி விகிதங்கள் ைற்றுை் ரதால்விகளுக்கான நிகழ்தகவு 

▪ ைதிப்பீட்டில் முக்கிய ரதால்வி விகிதங்கடள அடடயாளை் கை்டுள்ளதுடன், எை்டிடிஎஃப் - 
கைாத்த இடடகவளிகளில் ரதால்விகள் ைற்றுை் ரதால்விகளின் நிகழ்தகவு முக்கியைான 
பிரிவுகள், கூட்டங்கள் ைற்றுை் பாகங்கள் பின்வருை் இடடகவளிகளில் காைப்படுகின்றது. 

 

 

▪ இந்த நிகழ்தகவு தயாரிப்பாளரக்ளின் பராைரிப்பு பரிந்துடரகளுக்கு எதிராக 
சரிபாரக்்கப்பட்டது 

 

• கூறு / கைினி உற்பத்தியின் பரிந்துடரகள் யதாரத்்தைானடவ ைற்றுை் நை்பகைானடவ 

• உள்ளூர ்ரதால்வி விகிதங்கள் ைற்றுை் ைாற்று இடடகவளிகள் நிறுவப்படட் 
நிகழ்தகவுகளுக்கு இடையாக இருப்படத உறுதிகசய்தல் 

• பாதுகாப்பு ைற்றுை் நை்பகத்தன்டைடய தியாகை் கசய்யாைல் "முன்கைிப்பு பராைரிப்பு" 
கசலடவக் குடறப்பதற்கான சாத்தியங்கடள ஆராய்தல். 

 

▪ ஒப்பீட்டின் முடிவு 5.3.2 இல் கூறப்பட்டுள்ளது. "திருப்திகரைாக" இருந்தன 
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• முக்கிய ரதால்வி விகிதங்கள், MTTF ைற்றுை் வடரயறுக்கப்படட் இடடகவளியில் 
அகசை்பிளிகள் ைற்றுை் துடைக்கருவிகளின் ரதால்விகளின் நிகழ்தகவு முழு 
அறிக்டகயின் பின்னைி -II இல் கிடடக்கின்றன (ரகாரிக்டகயின் ரபரில் கிடடக்குை்).  

 

6.7 கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் ைற்றுை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை்  நடவடிக்டககள் 

ைதிப்பீட்டின் இந்த பிரிவு தற்ரபாடதய / ககாடுக்கப்பட்ட ைற்றுை் ரதடவயான தாக்கத்டத 
தவிரக்்குை்  ைற்றுை் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்டககள் ைற்றுை் அவற்றின் கசயல்திறன் ைற்றுை் 
நை்பகத்தன்டைடய ஒரு ரபரழிவாக வளரவ்டத தடுக்கிறது. 

பல்ரவறு நிடலகள் பாதுகாப்பு அடைப்புகள் பகுப்பாய்வு கசய்யப்பட்டு (LOPA) ைற்றுை் "ALARP" 

நிடலடய நிரூபிப்படத உறுதி கசய்ய உத்ரதசிக்கப்பட்ட அடைப்பிற்குகபருை்பாலுை் 
கபாருத்தைானது என முடிவு  கசய்யப்பட்டது. 

கட்டுப்பாடு ைற்றுை் மீட்பு சாதனங்கள் / உபகரைங்களின் ரதால்வி / நை்பகத்தன்டை 
புள்ளிவிவரங்கள் ைதிப்பீட்டின் ரபாது கிடடக்கக்கூடிய அல்லது அணுகக்கூடிய மிகவுை் நை்பகைான 
ஆதாரங்களில் இருந்து கபறப்பட்டன. முந்டதய பிரிவுகளில் இதன் ஆதாரங்கள் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

கைாத்த கசயல்ைாதிரியிடல் ைதிப்பீடுகள் "நிகழ்வு ைரை் பகுப்பாய்வு - ETA" என 
நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. அடனத்து ETA களுை் விருை்பத்தகாத நிகழ்வுகளின் சாத்தியைான 
விகிதங்கள் 1 x 10-6 நிடலக்குக் குடறக்கப்பட்டுள்ளன என்படத கதளிவாக நிரூபிக்கின்றன, ALARP 

நிடலக்கான அட்டவடை அளவுரகால் ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுகிறது. 

ETA இல் ERP ரதடவகள் அடடயாளை் காைப்படட் அடனத்து சூழ்நிடலகளுை், ஆடல முடிந்தவுடன் 
வலுவான விரிவான அவசரத் திட்டங்கடள உருவாக்க ரவை்டுை். "கை்டறியப்படாத" எல்லா 
சூழ்நிடலகளுை் 1x 10-7 க்குை் குடறவான நிகழ்தகவில் உள்ளடைக்கப்பட்ட அடைப்பு அடடயாளை் 
காை விருை்பாத ைற்றுை் விருை்பத்தகாத வளரச்ச்ிடயக் குறிக்கிறது, (இது மிகவுை் அரிதான 
நிகழ்வு), இடத ரைலுை் குடறக்க முயற்சிப்பது நல்லது அல்ல "நியாயைாக நடடமுடறக்குரிய 
அளவு குடறவாக" அளவுரகால் சந்திக்காைல் இருக்கலாை். இந்த சூழ்நிடலகடள நிவரத்்தி 
கசய்வது BCP (வைிக கதாடரச்ச்ித் திட்டை்) ைற்றுை் கநருக்கடித் திட்டத்தில் கருதப்பட ரவை்டுை். 

 

6.8 மீட்பு நடவடிக்டககடள அறிமுகப்படுத்துதல் ைற்றுை் அவசரகால பதில் திட்டங்கடள 
உருவாக்குதல் 

சை்பவங்கள் இன்னுை் கடுடையான நியாயைான கட்டுப்பாடுகள் ைற்றுை் தாக்கத்டத தவிரக்்குை்  
நடவடிக்டககளுடன் கூட ஏற்படலாை் என்பதால், QRA கசயல்முடற நிகழ்தகவு மிகக் குடறவாக 
இருந்தாலுை் பல சூழ்நிடலகடள அடடயாளை் கை்டுள்ளது. இந்த சூழ்நிடலகள் முக்கியைாக 
"உள்ளடைக்கப்பட்ட கட்டுப்பாட்டு அடைப்புகள் கசயல்படத் தவறுை்" சூழ்நிடலகடளக் 
குறிக்கின்றன ைற்றுை் ைனித தடலயீடு ரதடவப்படுை். 

விருை்பத்தகாத சூழ்நிடலடய கட்டுப்படுத்த ைனித தடலயீடு ரதடவப்படுை் இந்த சூழ்நிடலகள் 
அடனத்துை் தாக்கங்கடளக் குடறப்பதற்கான சரியான ரநரத்தில் ஒருங்கிடைந்த 
நடவடிக்டககடள உறுதி கசய்வதற்காக "அவசரகால பதில் திட்டங்கடள" அரப்்பைிப்பதற்கான 
ரதடவகளாக அடடயாளை் காைப்படுகின்றன. 

 

▪ இந்த அவசர சூழ்நிடலகள் - 

- எரிகபாருள் குழாய் அளவீட்டு நிடலயை் - தீ அல்லது கசிவு 

- ஆடல பகுதிக்குள் - எரிகபாருள் லாரி ரைாதல் 

• எரிகபாருள் இறக்குை் தளை் 

- எரிகபாருள் குழாய் சிடதவு 

- டகரயடு வால்வு ரதால்வி 
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• குழாய் வடலயடைப்பு - குழாய் வரி அல்லது வால்வு கசிவு / தீ 

• களஞ்சிய தாங்கிகள் 

- கசிவு ைற்றுை் தீக்கு வழிவகுக்குை் முறிவு 

- மின்னல் தாக்கை் - நீராவி ரைக தீ / டடக் தீ 

• திரவ எரிகபாருள் கசயலாக்கை், கை்டிஷனிங் ைற்றுை் ஊசி - கசிவு ைற்றுை் தீ 

• வாயு எரிகபாருள் கசயலாக்கை், கை்டிஷனிங் ைற்றுை் ஊசி - கசிவு ைற்றுை் தீ 

• எரிவாயு விடசயாழி கசயல்பாடு - கசிவு, தீ / கவடிப்பு, கசயல்பாடு அல் அளவுரு விலகல் 

• HRSG - கசிவு ைற்றுை் கட்டடைப்பு ரசதை் 

• நீராவி விடசயாழி - கசிவு ைற்றுை் கட்டடைப்பு ரசதை் 

• கஜனரரட்டரக்ள் - கசிவு, தீ / கவடிப்பு, கசயல்பாடு அல் அளவுரு விலகல் 

• சக்தி கவளிரயற்றை் ைற்றுை் சரக்்யூட் பிரரக்கர ்- கசிவு, தீ / கவடிப்பு, கசயல்பாடு அல் 
அளவுரு விலகல் 

• மின்ைாற்றிகள் - கசிவு, தீ / கவடிப்பு, கசயல்பாடு ஒரு அளவு விலகல் 

• AIS - கசிவு, தீ / கவடிப்பு, கசயல்பாடு ஒரு அளவு விலகல் 

• HV பரிைாற்ற ரகபிள் - கசிவு அல்லது தீ 

 

6.9 கநருக்கடி முகாடைத்துவ திட்டத்தின் FRED ைதிப்பீடு ைற்றுை் வளரச்ச்ி 

தீ, கதிரவ்ீசச்ு, கவடிப்பு ைற்றுை் சிதறல் (FRED) ைதிப்பீடு உயரை் சாத்தியமில்லாத சூழ்நிடலகளின் 
தாக்கத்டத நிடலநிறுத்த நடத்தப்பட்டது, ஆனால் அகைரிக்க அரசு அங்கீகரித்த CAMEO 

“கைன்கபாருள் கதாகுப்டப” பயன்படுத்தி அவசரகால பதில் திட்டமிடலுக்கு அரப்்பைிக்கப்பட்ட 
ரைாசைான நிடல. 

இந்த QRA இல் FRED ஆல் மூடப்பட்ட ரைாசைான வழக்கு சூழ்நிடலகள் இங்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: 
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6.9.1 எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டி கசிவு 5 கச.மீ 

 

 

உரு 2313: FRED எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டி கசிவு ைற்றுை் கபௌதீக / குழாய் மீது 5 கச.மீ. 

• கைல்லிய இயந்திர ஒருடைப்பாடு, அழுத்தை் அதிகரிப்பு அல்லது ைன அழுத்தை் காரைைாக 
முக்கியைாக இரை்டு தாள்கடள இடைக்குை் பற்றடவக்கப்பட்ட மூட்டு திறக்குை் சூழ்நிடலடய 
உருவகப்படுத்துகிறது. 

AFF கதளித்தல் 0.25 மீ திரவ உயரத்தில் ரகட்கக்கூடிய அலாரத்திற்குப் பிறகு அடைக்கப்படுவதால் 
உருவகப்படுத்துதல் 1 ைைிரநரத்திற்கு ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

•கவளியீடு 

- 10 10 kW/m2 ைற்றுை் 5 kW/m2 பகுதிகள் ககாை்ட அசச்ுறுத்தல் வடலயங்கள் ைக்கள் கதாடக 
ககாை்ட பகுதிக்குள் இல்டல, 

- 5 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத தீ நிடலயின் நிகழ்தகவு 3.2545x10-09, 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டியது. 

 

6.9.2 0.005 மீ x 2 மீ விரிசலில் இருந்து எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டி கசிவு ைற்றுை் தீ 
பிடித்தல் 
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உரு 244: FRED.005 மீ x 2 மீ விரிசலில் இருந்து எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டி கசிவு ைற்றுை் 
தீ பிடித்தல் 

• அழுத்தை் அதிகரிப்பு, ைன அழுத்தை் அல்லது ரைாசைான இயந்திர ஒருடைப்பாடு 
காரைைாக உரலாகத் தாள்களின் பற்றடவக்கப்பட்ட மூட்டுகளில் ஒரு டலனியர ்திறக்குை் 
சூழ்நிடலடய உருவகப்படுத்துகிறது. 

• உருவகப்படுத்துதல் 1 ைைிரநரத்திற்கு ைட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (இது உயரை் 
சாத்தியமில்டல): 

- டடக்கில் நிறுவப்பட்ட HC கசிவு கை்டறிதல் தானியங்கி அலாரத்டத கசயல்படுத்துகிறது 
ைற்றுை் பதிலளிக்கவில்டல என்றால், AFF ஐ தானாகரவ 5 நிமிடங்களுக்குள் கதளித்தல். 

- 0.25 மீட்டரில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டடக்கின் நிடல கை்டறிதல் தானியங்கி அலாரத்டத 
கசயல்படுத்துகிறது ைற்றுை் பதிலளிக்கவில்டல என்றால், AFF ஐ தானாகரவ 5 
நிமிடங்களுக்குள் கதளித்தல். 

• கவளியீடு - 

- K 10 kW/ m2 ைற்றுை் 5 kW/ m2 பரப்பளவு ககாை்ட அசச்ுறுத்தல் வடலயங்கள் ைக்கள் கதாடக 
ககாை்ட பகுதிக்குள் இல்டல. 

- நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத தீ நிடலயின் நிகழ்தகவு 3.2545x10-09 ஆகுை் 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டாை். 
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6.9.3 தீடய உருவாக்க எரிகபாருள் மூலமின்றி எரிகபாருள் களஞ்சியை் கதாட்டி கசிவு 

• 4000 m3 டீசடல கதாட்டியில் இருந்து கவளிரயற்றுை் குழாயின் கைாத்த ரதால்விக்கான 
கைக்கீடு. 

 

• NFPA 30 க்கு 6 ைைிரநர தீ எதிரப்்டப உறுதிப்படுத்துை் ஒரு டடக் 110% மிகப்கபரிய 
களஞ்சியை் கதாட்டி, 3 நாட்களுக்கு ைடழ நீர ் ைற்றுை் AFF இன் அளவு ஆகியடவ தீ 
விபத்து ஏற்பட்டால் பயன்படுத்தக்கூடிய வடகயில் கட்டப்பட உள்ளது.  

 

 

• திரட்டப்பட்ட ஒரு கவளிரயற்ற குழி / பை்ப், திரடட்ப்பட்ட நீர,் ரசமிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கக் 
கசிவுகள் ைற்றுை் ஏரதனுை் AFF அல்லது பயன்படுத்தப்பட்ட பிற கபாருட்கடள ைாதிரியாக 
அகற்றுை். 
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• 10 கச.மீ.க்கு ரைல் ஏரதனுை் கசிவு அல்லது கசிவின் ரபாது, அலாரை் கட்டுப்பாட்டு 
அடறக்குத் கதரியுை் ைற்றுை் புலப்படுை் / ரகட்கக்கூடிய குறிகாட்டி பகுதி பாதுகாப்பாளர ்
அடறயில் எசச்ரிக்டக கசய்யுை். 

• வாய்க்கால் பகுதியில் 0.25 மீட்டருக்கு ரைல் எரிகபாருள் கசிவு ஏற்பட்டால், 

முன்கனசச்ரிக்டக நடவடிக்டகயாக AFF பிரரதசத்தில் கதளிக்கப்படுை். 

• சுற்றுசச்ூழலுக்கு எந்த எரிகபாருள் கசிவு சாத்தியமுை் 4.13x10-11 ஆக கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, 

ALARP அளவுரகால் திருப்தி அளிக்கிறது, QRA எதிராக ஆரலாசடன கசய்ய ரவை்டியதில்டல. 

. 

6.9.4 எரிகபாருள் இறக்குதலில் கசிவு ைற்றுை் தீ 

 

உரு 255: FRED எரிகபாருள் இறக்குமிடத்தில் கசிவு ைற்றுை் தீ பற்றிய புதிய உருவகப்படுத்துதல் 
முடிவுகள் 

▪ லாரியில் 34,000 லிட்டர ்டீசல் உள்ளது 

▪ கசிவு 10 கசமீ திறப்பிலிருந்து ரதான்றுகிறது - கவளிரயற்ற குழாய் / வால்வு 

▪ உருவகப்படுத்துதல் என்பது எரிகபாருள் கட்டுப்பாட்டட மீறி, கவப்பக் கூறுகளின் மீது 
விழுந்து, 1 ைைிரநரை் கதாடருை். 

▪ தீ ைற்றுை் கசிவு ைறுகைாழித் திட்டங்களுக்கான அவசர ைறுகைாழித் திட்டை் 5 
நிமிடங்களுக்குள் கசயல்படுத்தப்படலாை். 

▪ கவளிரயற்றை் 

▪ 10 KW/ m2 ைற்றுை் 5 KW/ m2 பரப்பளவு ககாை்ட அசச்ுறுத்தல் வடலயங்கள் ைக்கள் கதாடக 
ககாை்ட பகுதிக்குள் இல்டல, 

- 2 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத தீ நிடலயின் நிகழ்தகவு 2.182x10-7, 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டிய தில்டல. 

 

6.9.5  LNG  அளவீட்டு நிடலயை் தீயில் கசிவு 
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உரு 266: FRED கநருப்புடன் LNG அளவீட்டு நிடலயக் கசிவுக்கான உருவகப்படுத்துதல் முடிவுகள் 

 

• விநிரயாக குழாய் வரியின் 50% க்கு சைைான அளவீட்டு கூறுகளின் கபாருள் ரசதத்தால் 
கதாடரச்ச்ியான கசிவு ைற்றுை் தீ தூை்டுகிறது. 
உருவகப்படுத்துதல் ஒரு சிடதவு கசிவு நிகழ்வில் இருந்தாலுை், "இன்-பில்ட் ESD" தீ காரைைாக 
பயனற்றதாகி 60 நிமிடங்கள் வடர கதாடரந்்தாலுை், அப்ஸ்ட்ரீை் ரைனுவல் ஷட ்டவுன் வால்வு (MSDV) 

10 நிமிடங்களுக்குள் கசயல்படுத்தப்படலாை். 
தீ ைற்றுை் கசிவுக்கான அவசர பதில் திட்டை் உள்ளது. 
கவளிரயற்றை் 

10 kW/ m2 ைற்றுை் 5 kW/ m2 பரப்பளவு ககாை்ட அசச்ுறுத்தல் வடலயங்கள் ைக்கள் கதாடக 
ககாை்ட பகுதிக்குள் இல்டல, 

- 2 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத தீ நிடலயின் நிகழ்தகவு 1.3825x10-7, 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டிய தில்டல. 

 

 



 

Page | 304  
 

EIA Report of 300 MW RLNG Combined Cycle ேின் உற்பத்தி நிலலயம்  at 

Kerawalapitiya 

 

6.9.6  தீ இல்லாைல் LNG அளவீட்டு நிடலய கசிவு - கவடிக்குை் வரை்புகள் 

 

 

உரு 277: FRED தீயில்லாைல் LNG அளவீட்டு நிடலய கசிவின் இலவச உருவகப்படுத்துதல் முடிவுகள் - 
கவடிக்குை் வரை்புகள் 

 

• விநிரயாக குழாய் வரியின் 50% க்கு சைைான அளவீட்டு கூறுகளின் கபாருள் ரசதத்தால் 
கதாடரச்ச்ியான கசிவு ைற்றுை் தீ தூை்டுகிறது. 
உருவகப்படுத்துதல் ஒரு சிடதவு கசிவு நிகழ்வில் இருந்தாலுை், "இன்-பில்ட் ESD" தீ காரைைாக 
பயனற்றதாகி 60 நிமிடங்கள் வடர கதாடரந்்தாலுை், அப்ஸ்ட்ரீை் ரைனுவல் ஷட ்டவுன் வால்வு (MSDV) 

10 நிமிடங்களுக்குள் கசயல்படுத்தப்படலாை். 
தீ ைற்றுை் கசிவுக்கான அவசர பதில் திட்டை் உள்ளது. 
கவளிரயற்றை் 

10 kW/ m2 ைற்றுை் 5 kW/ m2 பரப்பளவு ககாை்ட அசச்ுறுத்தல் வடலயங்கள் ைக்கள் கதாடக 
ககாை்ட பகுதிக்குள் இல்டல, 

- 2 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத தீ நிடலயின் நிகழ்தகவு 1.3825x10-7, 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டிய தில்டல. 
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6.9.7   LNG தீ இல்லாைல் அளவீட்டு நிடலய கசிவு - நசச்ு வடலயங்கள் 

 

உரு 288: FRED கநருப்பு இல்லாைல் LNG அளவீட்டு நிடலய கசிவின் இலவச உருவகப்படுத்துதல் 
கவளிவிடல்கள் - நசச்ு வடலயங்கள் 

 

• LNG கசிவின் நசச்ு வடலயங்கடள 100% குழாய் விட்டை் சைைான மூலத்திலிருந்து 
உருவகப்படுத்துகிறது ைற்றுை் தீ இல்லாைல் தவிரக்்கிறது. 

கசிவு காலை் 3 நிமிடங்கள் ஆகுை், அரத ரநரத்தில் ESD ைற்றுை் MSDV க்கான ரநரை் 2 நிமிடங்கள் 
ஆகுை். 

கசிவு ஒரு PAC வடலயை் -1 ஐ ைட்டுரை முக்கியைாக வசதிக்குள் உருவாக்குகிறது, கடுடையான 
கவளிப்பாடு வழிகாடட்ி நிடல 1 க்கு சைை்-அகசௌகரியை். 

• கவளிவிடல் - 

- AC PAC-1, PAC-2 ைற்றுை் PAC-3 வடலயங்கள் ைக்கள் கதாடக ககாை்ட பகுதிக்குள் இல்டல, 

- 3 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத ஒரு கசிவு சூழ்நிடலயின் நிகழ்தகவு 2.269x10-09, 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டிய தில்டல. 
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6.9.8   நீராவி ரைக கவடிப்புக்கு வழிவகுக்குை் தீ இல்லாைல் LNG அளவீட்டு நிடலய கசிவு 

 

உரு 299: நீராவி ரைக கவடிப்புக்கு வழிவகுக்குை் தீ இல்லாைல் LNG அளவீட்டு நிடலய கசிவின் FRED 

உருவகப்படுத்துதல் கவளிவிடல்கள் 

• ஒரு கவடிப்டப உருவகப்படுத்துகிறது ஒரு LNG நீராவி ரைகை் 20 கசமீ குழாய்க்கு சைைான 
ஒரு மூலத்திலிருந்து உருவான விட்டை் 60 நிமிட காலத்திற்குள் பற்றடவக்கப்படுகிறது 

• கசிவு காலை் 60 நிமிடங்கள் ஆகுை், அரத ரநரத்தில் ESD ைற்றுை் MSDV க்கான ரநரை் 2 
நிமிடங்கள் ஆகுை். 

• கசிவு ஒரு PAC வடலயை் -1 ஐ ைட்டுரை உருவாக்குகிறது, இது கடுடையான கவளிப்பாடு 
வழிகாட்டி நிடல 1 க்கு சைை்-அகசௌகரியை் 

• கவளிவிடல் - 

- LOC-2 அல்லது LOC-3 வடலயங்கள் உருவாக்கப்படாைல் தளத்திற்குள் அதிக அழுத்தை் LOC 

(நிடல s of Concern) -1 (1psi). 

- 2 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத சூழ்நிடலயின் நிகழ்தகவு 2.269x10-09, 

- வடிவடைப்பு ரைரல சுட்டிக்காட்டப்பட்ட ALARP அளவுரகால் உறுதிப்படுத்துகிறது, எனரவ 
எதிராக அறிவுறுத்த ரவை்டிய தில்டல. 

 



 

Page | 307  
 

EIA Report of 300 MW RLNG Combined Cycle ேின் உற்பத்தி நிலலயம்  at 

Kerawalapitiya 

 

7 விரிவாக்கப்பட்டகசலவு நன்டை பகுப்பாய்வு 

இந்த அத்தியாயை் முன்கைாழியப்பட்ட 300கைகாவாட் RLNG ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 
மின்நிடலயத்தின் (சி.சி.பி.பி) நீட்டிக்கப்பட்ட கசலவு-பயன் பகுப்பாய்வு (ஈ.சி.பி.ஏ) 

முன்டவக்கிறது.  ECBA இன்ரநாக்கை், ரைற்கூறிய EIA இல் அடடயாளை்காைப்பட்ட சுற்றாடல் 

ைற்றுை் சமூக கசலவுகள் கசலவு-பயன் பகுப்பாய்வில் இடைக்கப்பட்டவுடன் கசயற்திட்டத்தின் 

கபாருளாதார நை்பகத்தன்டைடய ைதிப்பிடுவதாகுை். முன்கைாழியப்பட்ட 300கைகாவாட் 

மின்உற்பத்தி நிடலயதத்ின் கட்டுைானை் ைற்றுை் கசயல்பாட்டின் காரைைாக ஏற்படக்கூடிய 
சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக தாக்ககடள அடடயாளை் காைவுை், அந்த தாக்ககடள சைாளிக்க 
கபாருத்தைான தீரவ்ு நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவுை் கசயற்திட்டத்தின் EIA  
ரைற்ககாள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்ததாக்கங்கள் நன்டைகள் ைற்றுை் கசலவுகளுக்கு வழிவகுக்குை் – 

அதாவது கபாருளாதாரத்திற்கு அணுகூல அல்லது பிரதிகூலவிடளவுகள். இந்தநன்டைகள் / 

கசலவுகள் ஆகியவற்டறக் கருத்தில்ககாை்டு கசயற்திட்டத்தின் கபாருளாதார 
நை்பகத்தன்டைடய ைறுைதிப்பீடு கசய்ய ECBA  முயற்சித்தது. ஈ.சி.பி.ஏ தள்ளுபடி கசய்யப்படட் 

பைப் புழக்கபகுப்பாய்வின் ககாள்டககடள அடிப்படடயாகக் ககாை்டது. முதலீட்டு 

ைதிப்பீட்டின் நிடலயான அளவுரகால்கள்,  அதாவது;  நிகரதற்ரபாடதயைதிப்பு (NPV), கசலவு-

பயன்விகிதை் (CBR) ைற்றுை் உள்வருவாய்விகிதை்  (IRR) ஆகியடவ பகுப்பாய்வின் முடிவு 

விதிகளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.  

7.1   ECBA இன் கசயன்முடற 

7.1.1 ECBA இன் தரவு மூலங்கள் 

ECBA க்கு பயன்படுத்தப்படுை் முக்கிய தரவு ஆதாரங்கள் திட்டத்தின் விளக்கை், லக்தனாவி 
லிமிகடட் தயாரித்த நிதி ைதிப்பீடு ைற்றுை் ரைரல கூறப்பட்ட EIA ஆய்வு அறிக்டகயின் 
கை்டுபிடிப்புகள். கதாழில்நுட்ப ஆய்வறிக்டக ைற்றுை் கதாடரப்ுடடய ஆதாரங்களில் இருந்து பிற 

கதாடரப்ுடடய கபாருளாதார தரவுகடளப் பயன்படுத்தி திட்டத்தின் நிதி ைதிப்பீட்டட 
சாத்தியக்கூறு ஆய்வுக் குழு ரைற்ககாை்டுள்ளது. சாத்தியக்கூறு ைதிப்பீடு திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல் 

ைற்றுை் சமூக தாக்கங்கடள கருத்தில் ககாள்ளவில்டல. கட்டுைான ைற்றுை் அல் கட்டங்களின் 

ரபாது திட்டத்தின் சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் சமூக தாக்கங்கடள EIA ஆய்வு கை்டறிந்துள்ளது. ECBA 

முக்கியைாக இந்த மூலங்களிலிருந்து வருை் தகவல்கடள அடிப்படடயாகக் ககாை்டது. கூடுதலாக, 

லக்நாவி லிமிகடட் நிரவ்ாகக் குழுவின் முக்கிய குழுக்கள் கதளிவுபடுத்தலுக்குை் ரைலதிக 
தகவல்களுக்குை் அவ்வப்ரபாது ஆரலாசிக்கப்பட்டன. 

 

7.1.2    ECBA இன் முக்கிய படிகள் 

ECBA இன் முக்கிய படிகள் பின்வருை் படிகடள உள்ளடக்கியது: 
• திட்ட கசலவுகள் ைற்றுை் சாத்தியக்கூறு ஆய்வின் நிதி ைதிப்பீட்டிலிருந்து கிடடக்குை் 

நன்டைகள் குறித்து ரதடவயான அடிப்படட தரடவப் பிரித்கதடுப்பது 

• தற்ரபாடதய EIA இலிருந்து அறிக்டகயிடப்பட்ட சுற்றுசச்ூழல் சமூக தாக்கங்கடள 
அடடயாளை் காை்பது ைற்றுை் அடவ கசலவு (எதிரை்டற தாக்கங்கள்) அல்லது 

நன்டைகடள (ரநரை்டறயான தாக்கங்கள்) குறிக்கிறதா என்படத தீரை்ானித்தல் 
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• EIA குழுக்களின் நிபுைரக்ளிடமிருந்து கபாருளாதார ரீதியாக அளவிடக்கூடிய தாக்கங்கள் 
(கசலவுகள் ைற்றுை் நன்டைகள்) பற்றிய ரதடவயான தகவல்கடளப் கபறுதல் ைற்றுை் 

கபாருத்தைான முடறகடளப் பயன்படுத்தி சுற்றுசச்ூழல் ைற்றுை் சமூக தாக்கங்களின் 
கசலவுகள் ைற்றுை் நன்டைகடள ைதிப்பீடு கசய்தல் 

• ECBA ஐ ரைற்ககாள்வது, நிடலயான திட்ட ைதிப்பீட்டட ைதிப்பிடுவதற்கு EIA ைற்றுை் SIA இல் 
அடடயாளை் காைப்படட் நீட்டிக்கப்பட்ட கசலவு ைற்றுை் நன்டைகடள இடைத்தல். NPV, 

CBR ைற்றுை் IRR 

• நன்டைகள் ைற்றுை் கசலவுகளின் ைாற்று காட்சிகடளக் கருத்தில் ககாை்டு சிபிஏவின் 
உைரத்ிறன் பகுப்பாய்டவ ரைற்ககாள்வது 

 

7.2 ECBA இல் பயன்படுத்தப்படுை் தரநிடலகள் ைற்றுை் அனுைானங்கள் 

ECBA இல் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்ட அனுைானங்கள் ைற்றுை் தரங்களின் பட்டியல் கீரழ உள்ள 117 இல் 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது 

அட்டவடை 456:  விரிவாக்கப்பட்ட கசலவு-பயன் பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுை் பாரிய 
அனுைானங்கள் ைற்றுை் தரநிடலகள் 

அளவுரு அனுைானங்கள் ைற்றுை் 
தரநிடலகள் 

குறிப்பு 

தள்ளுபடி விடல 

 

7% இதுரபான்ற ஒருமித்த பல திட்டங்களின் 
ECBA இல் பயன்படுத்தப்படுை் ஒரு 
நிடலயான வீதைாகுை், இது நாட்டின் வட்டி 
விகிதங்களின் வரலாற்று இயக்கத்டத 
அடிப்படடயாகக் ககாை்டது. 
 

ைதிப்பீட்டு 
காலை் 

 

கட்டுைானத்திற்கு 
இரை்டு ஆை்டுகள் 
(2021-2022) ைற்றுை் 20 
ஆை்டுகளுக்கு (2023-2042) 
 

கட்டுைானத்திற்கான கசலவு ைதிப்பீடுகள் 
குறிப்பிட்ட ஆை்டுகளில் கிடடத்தன, அடவ 
ஒருமித்த திட்டங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுை் 
வழக்கைான தரங்களுடன் 
ஒருமித்துப்ரபாகின்றன. 
 

விடல ஆை்டு 

  

2019 நிடலயான 
விடலகள் 

இது ஒரு புதிய சுவடு ைற்றுை் அதற்கான EIA 

2018 கதாடக்கத்தில் நிடறவடடயுை் 

 

விடலகள் 

 

நிழல் விடலகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன. 
.  

கபாருளாதார பகுப்பாய்வில் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்படட் நிடலயான 
நடடமுடற.  

நாையை் 

 

USD லக்தனவி லிமிகடட ் நிதி ைதிப்பீட்டில் 
பயன்படுத்தப்படுை் நிடலயான நாைய 
அலகுகள். 
 

Treatment of inflation  பைவீக்கத்டதத் 
தவிரத்்து நிடலயான 
விடலகள் 
பயன்படுத்தப்பட்டன 

 

கபாருளாதார பகுப்பாய்வில் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்படட் ஒரு நிடலயான 
நடடமுடற 

 

 

7.3  தீரை்ான அளவுரகால் 

கபாது 

ECBA இல் கருதப்படுை் மூன்று முடிவுகள்: 

• நிகர தற்ரபாடதய ைதிப்பு (NPV) 

நன்டை கசலவு விகிதை் (BCR) 
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வருவாய் விகிதை் (IRR)) 

7.3.1 நிகர தற்ரபாடதய ைதிப்பு 

நிகர தற்ரபாடதய ைதிப்பு (NPV) திட்டத்தின் உை்டையான அல்லது உை்டையான நிகர 

கபாருளாதார நன்டைடய அளவிடுகிறது. தள்ளுபடி கசய்யப்படட் சலுடககடள தள்ளுபடி 

கசய்யப்பட்ட நன்டைகளிலிருந்து கழிப்பதன் மூலை் NPV கைக்கிடப்படுகிறது. ரநரை்டறயான NPV 

உடன் அடனத்து திட்டங்களுை் நிகர கபாருளாதார நன்டைடய வழங்குகின்றன ைற்றுை் 
கபாருளாதார ரீதியாக நியாயப்படுத்தப்படுகின்றன. பரஸ்பர திட்ட விருப்பங்கடள ஒப்பிடுை் 

ரபாது NPV பயன்படுத்தப்பட ரவை்டுை். கபாருளாதார ரீதியில் விருப்பைான கதரிவாகுை். 

 

 

B= நிகர ஆை்டு நன்டைகள் 

C = நிகர ஆை்டு கசலவுகள் 

r = தள்ளுபடி வீதை் 

 

 

7.3.2 நன்டை கசலவு விகிதை் (BCR) 

நன்டை கசலவு விகிதை் (BCR) என்பது தற்ரபாடதய நன்டைகளின் ைதிப்பின் தற்ரபாடதய 

ைதிப்பின் விகிதைாவதுடன் முன்கைாழியப்பட்ட கசலவினங்களின் நிகர லாபத்டத அளவிடுகிறது. 

தள்ளுபடி கசய்யப்பட்ட நன்டை தள்ளுபடி கசலவுகடள மீறுை் ரபாகதல்லாை் BCR 1 ஐ விட 
அதிகைாக இருக்குை். 1 க்கு ரைல் BCR க் ககாை்ட திட்டைானது  நிகர கபாருளாதார ஆதாயத்டத 

வழங்குகிறது, எனரவ இது கபாருளாதார ரீதியாக நியாயப்படுத்தப்படுகிறது. பட்கஜட் 

தடடகசய்யப்பட்ட சூழலில், திட்டங்கள் அவற்றின் BCR களுக்கு ஏற்ப முன்னுரிடை அளிக்கப்பட 
ரவை்டுை். BCR டன் இந்த திட்டை் முதலீடு கசய்யப்படுை் டாலருக்கு மிகப் கபரிய நன்டைடய 

வழங்குை் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது, எனரவ இது நிதியுதவியில் முன்னுரிடைடயப் கபற 
ரவை்டுை். இது பற்றாக்குடறயான வளங்கடள திறை்பட உறுதி கசய்யுை். 

BCR டரக் கைக்கிடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுை் சூத்திரை் பின்வருைாறு: 

 

 

7.3.3 வருவாயின் உள்ளக வீதை் (IRR) 

வருவாயின் உள்ளக வீதை் (IRR) என்பது தள்ளுபடி வீதைாகுை், இதில் நன்டைகளின் தற்ரபாடதய 

ைதிப்பு கசலவுகளின் தற்ரபாடதய ைதிப்புக்கு சைை் (அங்கு NPV பூஜ்ஜியத்திற்கு சைை்). இது 

கசலவினங்களுக்கான நன்டைகளின் வருவாடய அளவிடுகிறது. IRR வட்டி விகிதத்டத விட 

அதிகைாக இருந்தால், அது சை்பந்தப்பட்ட திட்டத்தில் முதலீடு கசய்யப்பட்ட நிதிகளுக்கான 
வருவாய் விகிதைாக இருக்குை், அது ஒரு சிறந்த முதலீடாக கருதப்படுகிறது. 
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7.4  திட்டத்தின் கசலவுகள் ைற்றுை் நன்டைகள் 

கபாது 

சாத்தியக்கூறு ஆய்வில், திட்ட கசலவுகள் ைற்றுை் நன்டைகளின் முக்கிய கூறுகள் அடடயாளை் 
காைப்பட்டு ைதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் வடிவடைப்பு ைதிப்பீட்டின்படி திட்ட கசலவு 

ைதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்பட்டன. ஏல முன்கைாழிவு அடழப்பு ைற்றுை் பிற இரை்டாை்நிடல 

தகவல்களின் TOR இன் ரதடவகளுக்கு ஏற்ப முக்கிய திட்ட நன்டைகள் ைதிப்பிடப்பட்டன. 

 

7.4.1 திட்டத்தின் கட்டுைானை் ைற்றுை்கசயல்பாட்டு கசலவுகள் 

திட்டத்தின் ஆரை்ப கசலவு ைதிப்பீடுகள் சாத்திய ஆய்வில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. பின்வருை் 

முக்கிய வடககளின் கீழ் கசலவு கபாருட்கள் அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன: 

கட்டுைான கசலவு 

திட்டத்தின் கட்டுைான கட்டத்தின் ைதிப்பிடப்பட்ட அடனத்து மூலதன கசலவு கபாருட்களுை் இதில் 
அடங்குை். கட்டுைான காலை் 33 ைாதங்கள். இதில், 21 ைாதங்களுக்குள், முடிக்கப்பட ரவை்டுை்,. 
ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி கட்டுைானங்கள் இன்னுை் 12 ைாதங்களுக்கு கதாடரப்பட ரவை்டுை். 
அதன்படி, திட்ட வாழ்க்டகயின் முதல் மூன்று ஆை்டுகளில் (2021-2023) கட்டுைானை் ைற்றுை் திட்ட 
முகாடைத்துவ கசலவுகள் கசலவிடப்பட உள்ளன. கட்டுைான கசலவின் கீழ் ரைற்ககாள்ளப்படுை் 
நடவடிக்டககள் / கசலவுகள் பின்வருைாறு: நிலை் தயாரித்தல்; ஆடல நிரை்ாைித்தல் ைற்றுை் 
உபகரைங்கள் ைற்றுை் வசதிகடள அடைத்தல் உள்ளிட்டவற்றிலிருந்து குழாய் இடைப்டப 
அடைத்தல்; அணுகல் சாடலகள், வடிகால் அடைப்புகள் ைற்றுை் ஃகபன்சிங் கட்டுைானை்; ைற்றுை், 

கட்டுைான நடவடிக்டககளுடன் கதாடரப்ுடடய கசலவுகள் என்பன அடங்குை். 

செயன்முனற செலவுகள் மற்றும் மோற்று செலவுகள் 

திறந்த சுழற்சிமுடறயானது 21 ைாதங்களில் 2123 கைகாவாட் திறன் ககாை்டது 21 ைாதங்களில் 
கட்டுைானை் நிடறவடடந்த பின்னர ் 2023 முதல் கதாடங்கப்பட உள்ளது. ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி 
கள் 12 ைாதங்களுக்குப் பிறகு கதாடங்கப்படுை், ஆரை்பத்தில் இரை்டு ஆை்டுகளுக்கு டீசல் ைற்றுை் 
பின்னர ்LNG. 350 கைகாவாட் RLNG ஒருங்கிடைந்த சுழற்சியின் இயக்க கசலவுகள் 2023 முதல் 2042 
வடர -கசாந்த-இயக்க-பரிைாற்ற (பூட்) அடிப்படடயில் கட்டடைக்கப்பட்ட பின்னர ் 21 வருட 
காலத்திற்கு ைதிப்பிடப்பட்டது. ைதிப்பீடுகள் சை்பந்தப்பட்ட காலத்திற்கு மின் உற்பத்தி வசதி 
ைற்றுை் ஆடலயின் பராைரிப்பு ைற்றுை் ைறுவாழ்வு: எரிகபாருள் வழங்கல், மின் உற்பத்தி, புதிய 
வினிரயாகை்; குளிரூட்டல் சப்டள, உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு, கழிவுநீர ் சுத்திகரிப்பு முடற, 

ைற்றுை் அதிரவ்ு கட்டுப்பாட்டு அடைப்பு; திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுை் 
முடற; ைற்றுை், பைியாளரக்ளுக்கு இழப்பீடு ைற்றுை் வசதிகள். கட்டுைானத்தின் சுருக்கை் ைற்றுை் 
கசலவுகள் அட்டவடை 118 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
திட்ட கசலவுகளின் அசல் ைதிப்பீடுகள் நிதி ைதிப்பீடுகள் ைற்றுை் சாத்தியைான ைாற்றுக் 
காரைிடயப் பயன்படுத்தி கபாருளாதார கசலவினங்களாக ைாற்றப்பட்டன, அடவ சாத்தியக்கூறு 
ஆய்வுக் குழுவால் 0.94 என கைக்கிடப்பட்டுள்ளன. 
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அட்டவடை 467: கட்டுைான ைற்றுை் கசயல்பாடு நடவடிக்டககள் கசலவு 

கசலவு விடயை் நிதி 
கசலவுகள் 

 (USD மில்) 

 தரவு 
மூலங்கள் 

கட்டுைான கசலவுகள் 

கபாறியாளரக்ள்,ககாள்முதல் ைற்றுை் 
கட்டுைானை் (ஈபிசி) கதாடரப்ான 
கசலவுகள் 

157.50  லக்தனவி 
லிமிகடட், 

சாத்தியக்கூறு 
ஆய்வு 
அறிக்டக 

திட்ட ரைை்பாட்டு ைற்றுை் பிற 
கசலவுகள் 

5.80  

நிதி கதாடரப்ான கசலவு 6.21  

ஆரை்ப பைி மூலதனை் 11.00  

தற்கசயல் 5.0  

கைாத்தை் 185.51  

செயல்போடு கசலவுகள் 

எரிகபாருள் கசலவு 2080.63  லக்தனவி 
லிமிகடட், 

சாத்தியக்கூறு 
ஆய்வு 
அறிக்டக 

நிடலயான செயல்போடு ைற்றுை் 
பராைரிப்பு (O&M) கசலவு 

92.28    
 

ைாறி O & M 107.78  

கைாத்தை் 2466.2  

 

(ஆதாரை்: சாத்தியக்கூறு ஆய்வு அறிக்டக) 

7.4.2 கசயற்திட்டத்தின் சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக கசலவுகள் 

சுற்றாடல் பாதிப்புகளான கழிவு எை்கைய், கழிவுநீர,் கழிவுநீர,் அபாயகரைான கழிவுகள், 

உமிழ்வுகள், CCPP உடன் கதாடரப்ுடடயதில் எதிரப்ாரக்்கப்பட்டன, திட்டதத்ின் வாழ்நாடளக் கருத்தில் 
ககாை்டு. அதன்படி, இந்த எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட தாக்கங்களின் விடளவுகடள குடறக்க திட்டத்தின் 

வடிவடைப்பில் சுய தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் முடறகடள EIA முன்கைாழிந்துள்ளது. திட்டதத்ின் 

வடிவடைப்பில் முன்கைாழியப்பட்ட தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் முடறகளின் சுருக்கைாக கீரழ 
ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவடை 478: சுற்றாடல் பாதிப்புகளின் முன்கைாழியப்பட்ட தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் முடறகளின் 
சுருக்கை் (வடிவடைப்பு கதாடரப்ானது) 
 

சுற்றாடல் பாதிப்பு தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் அணுகுமுடற 

 

எை்கைய் ைற்றுை் 
கவளிரயறுை் 
அசுத்தைான 
கழிவுநீர ்

கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயை் தளத்தில் அடைந்திருக்குை். 
 

கழிவுநீர ் கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயை் தளத்தில் அடைந்திருக்குை் 

அபாயகரைான 
கழிவுகள் 

கவளிரயறுை் சுத்திகரிப்பு சகதி ைட்டுரை எதிரப்ாரக்்கப்படுை் 
அபாயகரைான கழிவுநீர ் ஆகுை். சகதி ரசகரிக்கப்பட்டு பிற 
கபாருட்களுக்கான மூலப்கபாருளாக விற்கப்படலாை். 

உமிழ்வுகள் NOx ைற்றுை் SOx வாயுக்கள் ஆகுை். கவளியிடப்படட் NOx 

பயன்படுத்தப்படுை் எரிவாயு விடசயாழி கஜனரரட்டரால் 
பயன்படுத்தப்படுை் உலர ் குடறந்த NOx கதாழில்நுட்பத்தால் 
குடறக்கப்படுை். உற்பத்தி கசய்யப்படுை் SOx டீசல் எரிகபாருளில் 
உள்ள சல்பர ் உள்ளடக்கை் காரைைாக இருக்குை். SOx இன் சிதறல் 
CEA வழிகாட்டுதல்களுக்குள் இருக்க புடகரபாக்கி பயன்படுத்துவதன் 
மூலை் கட்டுப்படுத்தப்படுை். 
 

சத்தை் ைற்றுை் 
அதிரவ்ுகள் 

சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகள் ஒலியியல் உடறகள், காப்பு, ஒலி தடட 
சுவரக்ள் ைற்றுை் கூடரகளின் கலடவயால் குடறக்கப்படுை். இடவ 
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தவிர, கபருை்பாலான சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ுகளுக்குக் காரைைான 
விடசயாழிகள் ைற்றுை் கஜனரரட்டரக்ள் அதிரவ்ு ைற்றுை் சத்தை் 
டசலன்சரக்ள் ைற்றுை் குடறப்பு நுட்பங்கடளப் பயன்படுத்துை். 
குளிரூட்டுை் ரகாபுரங்கள் குடறந்த ைற்றுை் குடறந்த அதிரவ்ு 
ரைாட்டாரக்ள் பயன்படுத்தப்படுை். 
 

துரந்ாற்றை் துரந்ாற்றத்தின் ஒரர குறிப்பிடத்தக்க ஆதாரைாக கழிவுநீர ்
சுத்திகரிப்பு நிடலயை் இருக்குை். இங்ரக, எந்தகவாரு வாசடனயுை் 
உருவாகாைல் இருக்க ஏரராபிக் அடைப்பு பயன்படுத்தப்படுை். 
 

 

எதிரப்ாரக்்கப்பட்ட பிரதிகூல சுற்றாடல் தாக்கங்கடள சைாளிக்க ரைரல குறிப்பிட்டுள்ள திட்ட 
கதாடரப்ான முதலீடுகடளத் தவிர, திட்டங்களின் சுற்றாடல் கசலவாகக் கருதக்கூடிய சுற்றாடல் 
ைற்றுை் சமூக-கபாருளாதார தாக்கங்களின் எை்ைிக்டகடய EIA ஆய்வு அடடயாளை் கை்டுள்ளது. 

இந்த சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக-கபாருளாதார தாக்கங்களின் விரிவான சுருக்கை் அத்தியாயை் 8 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

கட்டுைான கட்டத்தில், கட்டுைானை் ைற்றுை் குழாய்கடள நிறுவுதல் கதாடரப்ாக குறிப்பிடத்தக்க 

எை்ைிக்டகயிலான தாக்கங்கள் அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பல தற்காலிகைாக 

கருதப்படலாை். இருப்பினுை், உள்ளூர ்சுற்றாடல் அடைப்புகளில் சில ைாற்றங்கள் உள்ளன, அதாவது 

வளாகத்தில் உள்ள தாவரங்கள் ைற்றுை் விலங்கினங்கடள அகற்றுதல் ைற்றுை் அரதரபால், குழாய் 
இடைப்புகள் ைற்றுை் கடரலார சுற்றாடல் அடைப்புகளுக்கு சிறிய இடடயூறுகள் ஆகியடவ 
நிரந்தர ைாற்றங்களாக கருதப்படலாை். இதற்கு ரநரை்ாறாக, காற்றின் தரை், நீரியல் ைற்றுை் தரை், 

அதிரவ்ு ைற்றுை் அதிரவ்ு, திட ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடள அகற்றுவது ைற்றுை் நில 
நிடலத்தன்டை கதாடரப்ான தாக்கங்கள் இந்த நிடலயிலுை் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

இந்த EIA அறிக்டகயின் 5 ஆை் அத்தியாயத்தில் உள்ள விவரங்கள், இந்த தாக்கங்கடள 

முன்கைாழியப்பட்ட சுற்றாடல் முகாடைத்துவ வசதிகள் ைற்றுை் EIA இல் முன்கைாழியப்பட்ட 
கபாருத்தைான தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் ைற்றுை் கை்காைிப்பு நடவடிக்டககடளப் 
பயன்படுத்துவதன் மூலை் திறை்பட நிரவ்கிக்க முடியுை் என்று கூறுகின்றன. சிறிய தாக்கங்களின் 

தன்டை காரைைாக, அளவு / ைதிப்பீட்டிற்கான தரவின் ரைாசைான கிடடக்குை் தன்டை ைற்றுை் 

குடறந்தளவிலான கிடடக்குை் ரநர தன்டை; இந்த சுற்றாடல் கசலவுகளின் விரிவான ைதிப்பீடு 
நடடமுடறக்கு சாத்தியைற்றது என்று கருதலாை். ைறுபுறை், 3-5 அத்தியாயங்களில் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ள பகுப்பாய்வு, திட்ட வடிவடைப்பில் (அட்டவடை 119) அடடயாளை் காைப்பட்ட 

தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள் ைற்றுை் ரைற்கூறிய EIA ஆல் முன்கைாழியப்படட் 
நடவடிக்டககள் இந்த தாக்கங்கடள திறை்பட குடறக்க முடியுை் என்று கூறுகிறது. லக்தனாவி 

லிமிகடட் அதிகாரிகளுடனான கலந்துடரயாடல்கள் அட்டவடை 119 இல் கதரிவிக்கப்பட்டுள்ள 

தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் நடவடிக்டககளின் கசலவுகள் ஏற்கனரவ அட்டவடை 118 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ள திட்டச ்கசலவுகளில் ரசரக்்கப்பட்டுள்ளன என்படத உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. EIA 

வல்லுநரக்ளால் முன்கைாழியப்பட்ட தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் நடவடிக்டககளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட  
ககாடுப்பனவு (ஒரு சதவீதைாக கைக்கிடப்படுகிறது 'சுற்றாடல் பாதிப்புகளின் கசலவு' என்படதக் 

குறிக்க ECBA இல் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. ‘தடுப்பு கசலவு’ அணுகுமுடறயின் மூலை் ைதிப்பிடப்பட்ட 

திட்டத்தின் சுற்றாடல் கசலவுகளின் இடை ைதிப்பாக இது கருதப்படுகிறது. 
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7.4.3  கசயற்திட்டத்தின் நன்டைகள் 

இந்த திட்டை் ஒரு சக்தி திட்டைாக இருப்பது, ரதசிய கபாருளாதாரத்திற்கு மின்சாரதட்த 
அதிகரிப்பது திட்டத்தினால் ஏற்படுை் மிக முக்கியைான நன்டையாகுை். ரவடலவாய்ப்பு 

உருவாக்கை் ரபான்ற ரதசிய கபாருளாதாரதத்ிற்கு ரநரடி ைற்றுை் ைடறமுக  நன்டைகளுை் 
உள்ளன. கவற்றுக்குை் ரைலாக, காரப்ன் உமிழ்டவக் குடறப்பதன் அடிப்படடயில், 

ஆர.்எல்.என்.ஜி.டயப் பயன்படுத்துவதன் மூலை் மின் உற்பத்தி உமிழ்வு சுயவிவரை் 

ரைை்படுத்தப்படலாை். 

மின்ெோர ெக்தினய உருவோக்குதல் 

ஒருங்கிடைந்த சுழற்சி மின் உற்பத்தி கசயல்முடறயின் மூலை் எரிகபாருட்கடள (டீசல் ைற்றுை் 

ஆர.்எல்.என்.ஜி) மின்சாரைாக ைாற்றுவதன் மூலை் ரதசிய கபாருளாதாரத்திற்கு மின்சாரை் 

வழங்குவதன் முக்கிய நன்டைடய இந்த திடட்ை் உருவாக்குகிறது. திட்டத்தின் விளக்கத்தின்படி, 

திட்டத்தின் மின்சார உற்பத்தி நன்டைகடள பின்வருைாறு சுருக்கைாகக் கூறலாை். 

அட்டவடை 489: மின்சார சக்திடய உருவாக்குதல் 

அளவுரு மதிப்பு  

கட்டை் ஒன்ரறாகடான்று (ஆர.்எல்.என்.ஜி) மின் 
கவளியீடு 

350 MW 

கட்டை் ஒன்ரறாகடான்று (டிஸ்டிரலட் 
எை்கைய்)மின் கவளியீடு  

312 MW 

சக்தி பரிைாற்ற மின்னழுத்தை் GTG – 20 kV and STG – 15.75 kV @ 50 Hz 

மின் உற்பத்தி மின்னழுத்தை் 220 kV 

80% தாவர காரைி (ஆர.்எல்.என்.ஜி)  சக்தி  2452 GWh 

80% தாவர காரைி (டிஸ்டிரலட் எை்கைய்)சக்தி  2186 GWh 

 

நிதி பகுப்பாய்வின் ைதிப்பீடுகளின்படி, இந்த திட்டை் 20 ஆை்டு திட்ட காலத்தில் 2,614.5 அகைரிக்க 

டாலர ்ைதிப்புள்ள மின்சார சக்திடய உருவாக்குை். 

இவற்றுக்குை் ரைலாக, ரகரவலப்பிட்டியில் உள்ள சி.சி.பி.பி திட்டத்தின் காரைைாக பின்வருை் 

நன்டைகடள (அட்டவடை 122) எதிரப்ாரக்்கலாை். இருப்பினுை், நை்பகைான ைதிப்பீடுகடளச ்

கசய்வதற்கான தரவு இல்லாததால் அடவ கசலவு நன்டை பகுப்பாய்வில் ரசரக்்கப்படவில்டல. 

 

அட்டவடை 120: திட்டதத்ிலிருந்து எதிரப்ாரக்்கப்படாத நன்டைகள் 

 

நன்டைகள் குறிப்புகள் 

கட்டுைான காலத்தில் நன்டைகள் 

ரவடலவாய்ப்பு (ரநரடி + ைடறமுக) 
ரநரடி 

ைடறமுக) 

இந்த திட்டை் ஒரு கபரிய அளவிலான கட்டுைானத ்
திட்டைாகுை், ரைலுை் கட்டுைான காலத்தில் கைிசைான 
எை்ைிக்டகயிலான ரவடல வாய்ப்புகள் (ரநரடி + 
ைடறமுக) உருவாக்கப்படுை் என்று 
எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
 

திட்டத்தின் கட்டுைானத்திற்குப் பிறகு கிடடக்குை் நன்டைகள் 

ரவடலவாய்ப்பு சலுடககள் 

ரநரடி 

Indirect 

கசயற்திட்டத்டத அடைத்த பின்னர ் அடைப்டப 
நிரவ்கிப்பதற்குை் பராைரிப்பதற்குை் திட்டை்  ைடறமுக 
ரவடல வாய்ப்புகடள உருவாக்குை் 
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அவசரகால மின் ககாள்முதல் 
ரதடவடய குடறத்தல் 

அவசரகால மின் ககாள்முதல் வழக்கைாக விடல 
உயரந்்தது ைற்றுை் CEB இந்த விருப்பத்டத அவ்வப்ரபாது 
நாட ரவை்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது. ரகரவலப்பிட்டி 
சி.சி.பி.பி அவசரகால மின் ககாள்முதல் மீதான 
சாரப்ுநிடலடய குடறக்குை். 
 

 

 

மின் உற்பத்தி கலனவயின் உமிழ்வு சுயவிவரத்னத கமம்படுத்துதல் 

மின்சாரை் அதிகரிப்படதத ் தவிர, மின்சார உற்பத்திக்கு ஆர.்எல்.என்.ஜி பயன்படுதத்ுவது, 

உமிழ்டவப் கபாறுத்தவடர எரிகபாருளின் ஒப்பீட்டளவில் தூய்டையான மூலைாகுை், இது 
நிலக்கரிடய விட முக்கியைானது, இலங்டகயில் கவப்ப மின் உற்பத்தியின் உமிழ்வு சுயவிவரதட்த 
ரைை்படுத்துை் இலங்டகயில் கலக்கவுை். பின்வருை் தரவு ஆர.்எல்.என்.ஜி டிஸ்டிரலட் எை்கையின் 
புடகரபாக்கி உமிழ்வுகள்  வித்தியாசத்டதக் காட்டுகிறது. 

 

அட்டவடை 121 . RLNG & DF க்கான புடகரபாக்கி கவளிவிடல் 

புடகரபாக்கி உமிழ்வுகள்  at 

100% ைற்றுை் NDC 

RLNG (Vol%) டிஸ்டிரலட் எை்கைய் 

(Vol%) 

ஆகன் 0.80 0.86 

CO2 3.76 4.82 

நீர ் 10.71 7.64 

டநட்ரஜன் 72.50 73.68 

ஆக்ஸிஜன் 12.16 12.97 

SO2  - 0.006 

 ஆதாரை்: லக்தனாவி, திட்டத்தின் விளக்கை் 

7.5  நன்டை கசலவு விகிதங்களின் கைக்கீடு (BCR), NPV ைற்றுை் IRR  

BCR), NPV ைற்றுை் IRR ஆகியடவ அட்டவடை  117 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனுைானங்கடளப் 

பயன்படுத்தி கைக்கிடப்பட்டன. பகுப்பாய்வில் பயன்படுத்தப்படுை் தள்ளுபடி விகிதை் 7% ஆகுை். 

கபரிய அளவிலான உள்கட்டடைப்பு திட்டங்கடளப் ரபாலரவ, திட்டத்தின் மூலதன முதலீடுை் 
ஆரை்ப கட்டத்தில் உள்ளது (கட்டுைான காலை் 2021-2022). அதன்பிறகு, இந்த திட்டை் ரதசிய 

கபாருளாதாரத்திற்கு நன்டைகடள உருவாக்கத் கதாடங்குகிறது. ைதிப்பிடப்பட்ட BCR, NPV ைற்றுை் 

IRR ைதிப்புகள் அட்டவடை 122 இல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவடை 4922:  ECBA கபறுரபறு 

அளவுரகால் விபரை் 

BCR 1.28 

NPV (Million USD) 370.24 

IRR (%) 22% 

ைதிப்பிடப்பட்ட NPV 9.88 மில்லியன் அகைரிக்க டாலராக இருந்தது. ஐஆரஆ்ர ் ைற்றுை் பி.சி.ஆரின் 

ைதிப்புகள் முடறரய 22% ைற்றுை் 1.28 ஆகுை். இந்த திட்டை் ஐ.ஆர.்ஆருடன் 10% தள்ளுபடி 

வீதத்டதயுை், 1 க்கு ரைல் பி.சி.ஆடரயுை் ரசரத்த்ு ரநரை்டறயான என்.பி.வி.டயப் பதிவுகசய்கிறது 

என்பதால், இந்த திடட்ை் கபாருளாதார ரதீியாக சாத்தியைான திட்டைாக அடடயாளை் 

காைப்படலாை். 
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7.6  உைரத்ிறன் பரிரசாதடன 

மூன்று பாதகைான சூழ்நிடலகளின் கீழ் ஒரு உைரத்ிறன் ரசாதடன ரைற்ககாள்ளப்பட்டது. 

o காட்சி 1: நன்டைகள் 5% குடறக்கப்படுகின்றன 

o காட்சி 2: கசலவுகள் 5% அதிகரிக்கின்றன 

o காட்சி 3: கசலவுகள் 5% ைற்றுை் நன்டைகள் 5% குடறக்கப்படுகின்றன 

ைதிப்பிடப்பட்ட பி.சி.ஆர,் என்.பி.வி ைற்றுை் ஐ.ஆர.்ஆர ் ைதிப்புகள் அட்டவடை 124 இல் 

ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இது ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட சூழ்நிடலகளின் கீழ் கபாருளாதார 

சாத்தியக்கூறுகடளக் குறிக்கிறது, இதன் மூலை் பாதகைான கபாருளாதார நிடலடைகளின் கீழ் 
திட்டத்தின் பின்னடடடவ உறுதிப்படுத்துகிறது. 

 

 

 



 

Page | 316  
 

EIA Report of 300 MW RLNG Combined Cycle ேின் உற்பத்தி நிலலயம்  at 

Kerawalapitiya 

 

அட்டவடை 5023: உைரத்ிறன் பகுப்பாய்வு 

 

 

 

 

 

7.7   சாராை்சை் 

அட்டவடை 120 ைற்றுை் 121 அடிப்படட வழக்கின் கீழ் திட்டத்தின் ENPV, EIRR ைற்றுை் BCR 

ைதிப்புகள் ைற்றுை் ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட மூன்று பாதகைான காட்சிகள் ஆகியவற்டறக் 
காட்டுகின்றன. 5% கசலவு அதிகரிப்பு ைற்றுை் 5% நன்டை குடறப்பு ஆகியவற்றின் ரைாசைான 

சூழ்நிடலயில் கூட இது குறிக்கிறது; BCR ைதிப்புகள் 1.16 ஐ விட அதிகைாக உள்ளன. இதன் 

விடளவாக ஈ.ஐ.ஆர.்ஆர ்ைதிப்பு (17%) தள்ளுபடி வீதத்டத விட எர ்ஆகுை், ரைலுை் இந்த திட்டை் 

220.40 அகைரிக்க டாலர ்ரநரை்டறயான ஈ.என்.பி.வி. கசயல்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது 

அளவுரு அடிப்படட 
வழக்கு 

நன்டை -5%  கசலவு  +5% நன்டை  -5% 

கசலவு +5% 

EIRR 22% 19% 19% 17% 

ENVP (USD மில்) 370.24 304.57 280.06 220.40 

BCR 1.28 1.22 1.22 1.16 
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இந்த பிரிவு முன்கைாழியப்பட்ட மின் உற்பத்தி நிடலயை் அதன் வாழ்க்டகச ் சுழற்சி ைற்றுை் மின்நிடலயத்தின் கசயல்பாட்டுக் காலை் முழுவதுை் நல்ல 

சுற்றாடல் நிரவ்ாகத்தின் ரதடவக்கு பதிலளிக்குை். 

• EMP ஐ தயாரிப்பதற்கு வழிகாட்ட பின்வருை் ககாள்டககள் பயன்படுத்தப்பட்டன: 

• கதாழில் ஆரராக்கியை், பாதுகாப்பு ைற்றுை் சுற்றாடல் ஆபத்து தடுப்பு ஆகியவற்றில் கவனை் கசலுதத்ுல்; 

• சாதனங்களின் ரதால்வி பாதுகாப்பு, சுகாதாரை் அல்லது சுற்றுசச்ூழலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்டத ஏற்படுத்துை் இடங்களில் ைலிவான, 

பாதுகாப்பான கதாழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுதல்; 

• தரநிடலகள், குறியீடுகள் ைற்றுை் நடடமுடறகளுடன் இைக்கை் பாதுகாப்பான கதாழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டில் கருதப்படுை்; 

• அடனத்து நடவடிக்டககளுை் பாதுகாப்பான ைற்றுை் பயனுள்ள முடறயில் கசய்யப்படுை் ைற்றுை் சுற்றுசச்ூழலின் பாதுகாப்பு ைற்றுை் 

பாதுகாப்பிற்காக அடனத்து உபகரைங்களுை் நல்ல இயக்க நிடலடைகளில் பராைரிக்கப்படுை் 

• எந்தகவாரு அபாயகரைான கபாருட்களின் கசிவுகள் ைற்றுை் / அல்லது  சிந்துதடலக் கட்டுப்படுத்த, நீக்க, அல்லது சரிகசய்ய ரதடவயான 

அடனத்து முன்கனசச்ரிக்டக நடவடிக்டககளுை் ரைற்ககாள்ளப்படுகின்றன; ைற்றுை் 

• மின் நிடலயத்தின் அருகிலுை் அதன் அருகிலுை் உள்ள சமூகங்கள் அனுபவிக்குை் குடறகடள நிவரத்்தி கசய்ய ரதடவயான நடவடிக்டககள் உறுதி 

கசய்யப்படுை். 

 

 

8.1 எதிர்போர்க்கப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க போதகமோன சுற்றோடல் தோக்கங்களின் சுருக்கம் மற்றும் அவற்றின் தோக்கத்னத தவிர்க்கும் நடவடிக்னககள் 

8.1.1    நீரியல் & வடிகால் 

குறியீடு போதகமோன சுற்றோடல் 

போதிப்பு 

தோக்கத்னத தவிர்க்கும் 
நடவடிக்னககள்  

இருப்பிடம் நிறுவன சபோறுப்பு 

அமலோக்கம் கண்கோணிப்பு 

 

கட்டுமோன கட்டம்    

நீரியல் ைற்றுை் வடிகால் 

 வடிகால் கால்வாய்களின் 

வடலயடைப்பில் ஏற்படுை் 

பாதிப்புகள் ைற்றுை் 

வடிகால் டகயாளுை் திறன் 

● திட்ட தளத்திலிருந்து ைடழ நீர ்

ைட்டுரை அருகிலுள்ள கால்வாய்க்கு 

அனுப்பப்பட ரவை்டுை். இலகைய் 

ைற்றுை் சில்ட் பிரிப்பு கபாறிகடளக் 

ககாை்ட திட்ட காலத்தில் 

கவப்பநிடல வடிகால் அடைப்பு. 

அவ்வப்ரபாது ஆய்வு ைற்றுை் ைடழ 
நீர ்வடிகால் ரதடவயான சுத்தை். 

திட்ட எல்டலக்குள் 

வடிகால் அடைப்பு 

ைற்றுை் இறுதி 

கவளிரயற்ற 

புள்ளிகள் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் 

(ஒப்பந்த 
தாரர ்ஊடாக) 

SLLDC 

 நீர ்வழிகள் ைற்றுை் 

அருகிலுள்ள பகுதிகளின் 

அரிப்பு ைற்றுை் சிலிடட்ிங் 

● கட்டுைானத்தின் ரபாது தளரவ்ான 

ைை் ரைடுகள் ைடழக்காலங்களில் 

பாலிதீன் தாள்கடளப் பயன்படுத்தி 

தற்காலிகைாக மூடப்படுை். புற 

கால்வாயில் ைை் 

தற்ரபாதுள்ள 

வடிகால் கால்வாய் 

ைற்றுை் முழு திட்ட 

தளை் ைற்றுை் திட்ட 

எல்டலக்குள் உள்ள 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் 

(ஒப்பந்த 
தாரர ்ஊடாக) 

CEA (கவளிவாரி 

கை்காைிப்பு முகவரகை்), 

SLLDC (கால்வாய்)  
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at Kerawalapitiya கழுவப்படுவதற்கான வாய்ப்பு 

இருந்தால் அல்லது உள் அல்லது புற 

கால்வாயின் கடரயில் உள்ள உள் 

வடிகால் கால்வாய் தற்காலிக 

தடடகள் (எ.கா. ைைல் மூட்டடகள்) 

இடங்களாக இருக்குை் 

புற கால்வாய் 

அருகில் 

 குழாய் கட்டுைானத்தின் 

ரபாது கால்வாய்கள் 

ைற்றுை் பிற நீரியல்களில் 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

● தற்காலிகைாக ரதாை்டிய தளரவ்ான 

கபாருள் ைடழக்காலதத்ில் ைடறதத்ு 

டவக்கப்படுை். ைடழக்காலங்களில் 

கசயலில் குறுக்கு வடிகால் பாடதகள் 

காைப்பட்டால், அகழ்வாராய்சச்ி 

கசய்யப்பட்ட தற்காலிக பள்ளத்தின் 

மீது இத்தடகய குறுக்கு வடிகால் 

பாடதகளின் கதாடரச்ச்ியானது 

குழாய் பாடத பள்ளத்தில் தற்காலிக 

வடிகால் பகுதிடயப் பயன்படுத்தி 

அனுைதிக்கப்பட ரவை்டுை். ஒரு 

வடளந்த உரலாகத் தாடள 

பள்ளத்தின் மீது தற்காலிக வடிகால் 

பயன்படுத்தலாை். 

பாதிப்பு பகுதிடய 

ைடறக்க 

டபப்டலன் 

நடடபாடதயில் 

ைற்றுை் அதற்கு 

அப்பால். 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் 

(ஒப்பந்த 
தாரர ்ஊடாக) 

CEA (கவளிவாரி 

கை்காைிப்பு முகவரகை்) 

& பிரரதச சடப (உள்ளூர ்

வடிகால்s)  

 

கசயன்முடற கட்டை்    

நீரியல் ைற்றுை் வடிகால் 

 வடிகால் கால்வாய்களின் 

வடலயடைப்பில் ஏற்படுை் 

பாதிப்புகள் ைற்றுை் 

வடிகால் டகயாளுை் திறன் 

● ஆடலயில் இருந்து ைடழ நீர ்ைட்டுரை 

மின் நிடலயத்டத ஒட்டிய 

கால்வாய்க்கு அனுப்பப்பட ரவை்டுை். 

ஆடல வடிகால் அடைப்பு இலகைய் 

ைற்றுை் சில்ட் பிரிப்பு கபாறிகளுடன் 

புயல் நீருக்காக பிரத்ரயக வடிகால் 

பிரிக்கப்படுை். மின்நிடலயத்திற்குள் 

ைடழ நீர ்வடிகால் ஆய்வு ைற்றுை் 

ரதடவயான சுத்தை். 

புயலில் நீர ்மின் 

நிடலயத்திற்குள் 

இறுதி கவளிரயற்ற 

குழிகடள 

வடிகட்டுகிறது 

SLLDC  
அவரக்ளது 
பராைரிப்பு 
திட்டத்தின் 
ஊடாக 

SLLDC 

 கடல் சூழலில் குளிரந்்த 

நீடர கவளிரயற்றுவதால் 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

● மின்ரதக்கி சுழற்சி நீர ்

கவப்பநிடலடய அனுைதிக்கக்கூடிய 

வரை்பிற்குக் குடறக்க தூை்டப்பட்ட 

வடரவு குளிரூட்டுை் ரகாபுரங்கடளப் 

பயன்படுத்தவுை். 

● Cha கவளிரயற்றத்திற்கு முன் 

காற்ரறாட்டக் குளத்தில் (சி.எை்.பி) 

குடிரயற அனுைதிக்கவுை். 

CMB இல் & CT basin லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்  

MEPA & CEA 



 

Page | 319  
 

EIA Report of 300 MW RLNG Combined Cycle ேின் உற்பத்தி நிலலயம்  

at Kerawalapitiya  உப்புநீக்குை் ஆடலயில் 

இருந்து கசறிவூட்டப்பட்ட 

உப்புகடளக் ககாை்ட 

நிராகரிக்கப்பட்ட நீடர 

கவளிரயற்றுவதால் 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

● தடலகீழ் ஆஸ்ரைாசிஸ் 

கசயல்முடறடய நிராகரிப்பதில் 

இருந்து கைிசைாக சிறிய அளவு 

அதிக உப்பு நீர ்சி.டி.யில் இருந்து 

அதிக அளவு கடல் நீடரக் ககாை்டு 

கலக்குை். 

CMB இல் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்  

MEPA & CEA 

 கவளிரயறுை் நீடர 

கவளிரயற்றுவதால் 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

●  சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் ைத்திய 

கை்காைிப்புப் படுடகயில் 

டவக்கப்பட்டு பின்னர ்கடலுக்கு 

கவளிரயற்றப்படுை். 

கவளிரயற்றத்திற்கு முன், CEA ஆல் 

நிரை்யிக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் 

கை்காைிக்கப்படுை் 

CMB இல் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்  

MEPA & CEA 

 

 

 

 

8.1.2 ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலதத்டி நீர ்தரை் & கழிவு முகாடைத்துவை் கமற்பரப்பு மற்றும் நிலத்தடி நீர் தரம் மற்றும் கழிவு முகோனமத்துவ 

குறி

யீடு 

போதகமோன சுற்றோடல் 

போதிப்பு 

தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள்  இருப்பிடம் நிறுவன கபாறுப்பு  

அைலாக்கை் கை்காைி

ப்பு 

கட்டுைான கட்டை்    

நீர் தரம் 

 ரன்அஃப் தரத்தின் சரிவு ● தளத்திற்குள் வை்டல் படுடகக்கு உருவாக்கப்பட்ட 

(நிலப்பரப்பு ஓட்டை்) திடசதிருப்பப்படுவடத 

உறுதிகசய்க 

கசயற்திடட் தளை்  ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 தற்கசயலான கசிவு 

காரைைாக இலகைய் 

ககாை்ட ஓடட்ை் 

● இலகையால் அசுதத்ைான ரைல் ைை்டை 

அகற்றி, தூய்டையாக்குங்கள் 

● நீர ் வை்டல் படுடகயில் தை்ைீரில் இலகைய் 

இருந்தால், இலகைடயப் பயன்படுத்தி 

நடவடிக்டக எடுக்கவுை், ரசாயன ரசரத்்தல், 

உறிஞ்சுதல் ரபான்ற கபாருத்தைான முடறகடள 

ரதரவ்ு கசய்யவுை். 

கசயற்திடட் தளை் ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

கழிவு முகாடைத்துவ - பாதிப்பு 

 அபாயகரைான கழிவுகடள 

அகற்றுவதில் சிரைங்கடள 

உருவாக்குதல் 

● ைாற்றுப் கபாருட்கடளத் ரதடுவதன் மூலமுை், 

ரதடவயான அளடவ வரிடசப்படுத்துவதன் 

மூலமுை், கவனைாகப் பயன்படுத்துவதன் மூலை் 

ஆடல முழுவதுை் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 
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at Kerawalapitiya கழிவுகடளத் தடுப்பதன் மூலமுை் கட்டுைானத்தில் 

அபாயகரைான கபாருட்களின் பயன்பாட்டடக் 

குடறத்தல் 

● Use பயன்பாடு, ரசமித்தல், அபாயகரைான 

கழிவுகடள அகற்றுவது ைற்றுை் கட்டுைான 

ஒப்பந்தத்தில் ரதடவகடள இடைத்தல் 

ஆகியவற்றுக்கான வடரதல் ைற்றுை் முன்கூட்டிரய 

திட்டத்டத வடரந்து ரதசிய வழிகாட்டுதல்களுடன் 

முழுடையாக இைங்கவுை். 

 கபாது கட்டுைான கழிவுகள் - 

கதாகுதி குடறப்பு 

● ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய அடனத்து 

கபாருட்களுை் பிரிக்கப்பட்டு விற்க / ைறுசுழற்சி 

கசய்பவரக்ளுக்கு வழங்கப்படுவடத உறுதிகசய்க 

● Planning கட்டுைானத ் திட்டமிடல் ைற்றுை் 

கழிவுப்கபாருட்களின் உற்பத்திடயக் குடறக்க 

தரைான உத்தரவாதை் மூலை் கவனை் 

கசலுதத்ுங்கள் (கட்டுைானப் பிடழகடளத் 

தவிரப்்பது) 

ஆடல முழுவதுை் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 

 உள்நாட்டு கழிவு 

முகாடைத்துவ காரைைாக 

ைாசுபாடு 

● தனித்தனி கழிவுகள், உரை் ைக்குை் கழிவுகள், 

ைறுசுழற்சி கசய்யக்கூடிய அடனத்து 

கழிவுகடளயுை் ைறுசுழற்சி கசய்தல். 

ஆடல முழுவதுை் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 

 

கசயன்முடற கட்டை்    

நீர ்தரை் - Impact 

 சுகாதார கழிவுகடள 

அகற்றுவதால் ஏற்படுை் 

பாதிப்புகள் 

கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயத்தின் (எஸ்.டி.பி) 

நிறுவல் ைற்றுை் கசயல்பாடு 

சி.எை்.பி.க்கு 

கழிவுநீர ்

கவளிரயற்றுை் 

இடத்தில் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 

 

கழிவு முகாடைத்துவை் 

 அபாயகரைான கழிவுகடள 

அகற்றுவதால் ஏற்படுை் 

பாதிப்புகள் 

● அபாயகரைான கழிவு உற்பத்திடய முடிந்தவடர 

குடறக்கவுை் 

● CEA விதிமுடறகளின்படி மின் நிடலயத்திற்குள் 

அபாயகரைான கழிவுகடள பிரித்து ரசகரித்தல் 

அபாயகரைான 

கழிவுகடள 

ரசகரிக்குை் 

புள்ளிகளில் 

கை்காைித்தல் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA  

 கபாதுவான 

திை்ைக்கழிவுகடள 

அகற்றுவதால் ஏற்படுை் 

பாதிப்புகள் 

● கழிவு வரிடசமுடறடயப் பயன்படுத்துங்கள் 

ைற்றுை் முடிந்தவடர கழிவுகடள குடறத்தல், 

ைறுபயன்பாடு கசய்தல் அல்லது ைறுசுழற்சி 

கசய்தல். 

● கழிவு கழிவுகடள வடககளாகப் பிரித்து, 

அடனத்து கழிவு நீரராடடகடளயுை் ரசமிக்க 

கபாருத்தைான கழிவுப் பாத்திரங்கடள 

கபாது கழிவு 

ரசகரிப்பு புள்ளிகள் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA  
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at Kerawalapitiya வழங்குதல். 

● Solid திை்ை அபாயகரைான கழிவுகடள ரசமிக்க 

ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிடய வழங்கவுை் (அதாவது 

ரபட்டரிகள், ஃப்ரளாரசன்ட் டலட்டிங் குழாய்கள், 

பயன்படுத்தப்பட்ட இலகைய் வடிப்பான்கள், 

ஏரராசல் ரகன்கள் ரபான்றடவ). 

● கழிவு கழிவுகடள எரிப்பது 

தடடகசய்யப்பட்டுள்ளது 

● கழிவு கழிவு நீரராட்டத்திற்கு ஏற்ப கபாருத்தைான 

அகற்றல் முடறகள் பயன்படுத்தப்படுவடத 

உறுதிகசய்ய கழிவு ஒப்பந்தக்காரரக்டள 

தைிக்டக கசய்யுங்கள். 

 

 

8.1.3  உயிரியல் அம்ெங்கள் 

 

குறி

யீடு 

போதகமோன சுற்றோடல் போதிப்பு தோக்கத்னத தவிர்க்கும் நடவடிக்னககள்  இருப்பிடம் நிறுவன கபாறுப்பு  

அைலாக்கை் கை்கா

ைிப்பு 

கட்டுைான கட்டை் 

 நிலை் அழித்தல் ைற்றுை் 

ைரங்கடள அகற்றுதல் 

● இப்பகுதியின் கட்டுைானப் பைிகள் கதாடங்குை் 

வடர அரிப்டபத் தடுக்க கபாருத்தைான உடற 

கபாருள்கடளப் பயன்படுத்தி திறந்த பகுதிகடள 

மூடுவது. 

கசயற்திடட் தளை் ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 தாவரங்கள் ைற்றுை் 

விலங்கினங்களில் பாதகைான 

தாக்கங்கள் (உயிர ்

பன்முகத்தன்டை) 

● எந்தகவாரு சதுப்புநில வாழ்விடங்களுக்குை் 

கநருக்கைான வாகனங்கள் ைற்றுை் 

இயந்திரங்கடள கழுவுதல், பராைரித்தல் ைற்றுை் 

ரசடவ கசய்வடதத் தவிரக்்கவுை் 

● கழிவு திை்ைக்கழிவு, கட்டுைான குப்டபகள் எந்த 

சதுப்புநில வாழ்விடத்திலுை் ககாட்டப்படாது 

திட்டப்பகுதிடயச ்

சுற்றியுள்ள சதுப்பு 

நிலை் 

ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 சப்ஸீ உட்ககாள்ளல் ைற்றுை் 

கவளிரயற்ற டபப்டலன் இடுதல் 

காரைைாக கீரழ உள்ள 

வாழ்விடங்கள் ைற்றுை் 

இடடநிறுத்தப்பட்ட வை்டல் 

● அகழி இருக்காது ைற்றுை் கான்கிரீட் எடடகடளப் 

பயன்படுத்தி உட்ககாள்ளல் / கவளிரயற்றக் 

குழாய்கள் கடற்பரப்பில் மூழ்கிவிடுகின்றன. 

N/A N/A N/A 
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at Kerawalapitiya ஆகியவற்றின் தாக்கங்கள் 

 சப்ஸீ டபப்டலன் இடுவதால் 

மீன்பிடி டைதானத்திற்கு 

தற்காலிகைாக அணுகல் இழப்பு 

● கட்டுைான ரநரை் ைற்றுை் உபகரைங்கள் 

டகயாளுதல் ஆகியடவ சிறிய அளவிலான 

மீன்பிடி நடவடிக்டககளில் குடறந்த தாக்கத்டத 

ஏற்படுத்துவதற்கு முடறயாக திட்டமிடப்பட 

ரவை்டுை். 

● Activities ரைாதல்கடளக் குடறக்க கசயலில் உள்ள 

மீனவரக்ள், அப்பகுதியில் உள்ள மீனவர ்

அடைப்புகள் ைற்றுை் மீன்வள அதிகாரிகளுடன் 

கலந்துடரயாடல் 

உட்ககாள்ளுை் 

ைற்றுை் 

கவளிரயற்றுை் 

குழாய்கள் ைற்றுை் 

கடக்குை் கடற்கடர 

பகுதி 

அபிவிருத்தியா

ளர/் ஒப்பந்த 
தாரர ்

DFAR 

கசயன்முடற கட்டை் 

 ைரை்  இழப்பு ● ஒரு முடற ஈடுகசய்யக்கூடிய ைரை் நடுை் 

திட்டத்டத உருவாக்க ரவை்டுை், 

திட்டப்பகுதியில், திட்ட தளத்தின் எல்டலகளில், 

பூரவ்ீக உயிரினங்கடள மீை்டுை் நடவு கசய்ய. 

● தளை்s பூரவ்ீக தாவர இனங்கடளப் பயன்படுதத்ி 

திட்ட தளங்களின் இயற்டகடய ரசித்தல் 

ரைற்ககாள்ளப்பட ரவை்டுை் 

கசயற்திடட் தளை் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

தாய் 
ககாை்பனி 

(LTL) 

 சிறிய மீன், மீன் லாரவ்ாக்கள், 

முதுககலுை்புள்ள  ைற்றுை் 

பிளாங்க்டன்கள் உள்ளிடட் கடல் 

நீர ்உட்ககாள்ளலில் இருந்து 

கடல் உயிரினங்களின் 

தூை்டுதல் ைற்றுை் நுடழவு. 

● சிறிய மீன் ைற்றுை் உயிரினங்கடள விலக்கி 

டவக்க ரவகை் கதாப்பி கடல் நீர ் உட்ககாள்ளுை் 

இடத்தில் கை்ைி நிறுவுதல் ைற்றுை் 

உட்ககாள்ளுை் குழாயுடன் ரசாடியை் 

டைரபாகுரளாடரட்டின் அளடவ நிறுவுதல் 

உட்ககாள்ளுை் வாய் அபிவிருத்தியா

ளர/் ஒப்பந்த 
தாரர ்

DFAR 

 கடல் சூழலில் குளிரந்்த நீடர 

கவளிரயற்றுவதால் ஏற்படுை் 

பாதிப்புகள் 

● மின்ரதக்கி சுழற்சி நீர ்கவப்பநிடலடய 

அனுைதிக்கக்கூடிய வரை்பிற்குக் குடறக்க 

தூை்டப்பட்ட வடரவு குளிரூட்டுை் 

ரகாபுரங்கடளப் பயன்படுத்தவுை். 

● Cha கவளிரயற்றத்திற்கு முன் காற்ரறாட்டக் 

குளதத்ில் (சி.எை்.பி) குடிரயற அனுைதிக்கவுை். 

CMB இல் & CT basin லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்  

MEPA & 

CEA 

 உப்புநீக்குை் ஆடலயில் இருந்து 

கசறிவூட்டப்பட்ட உப்புகடளக் 

ககாை்ட நிராகரிக்கப்பட்ட 

நீடர கவளிரயற்றுவதால் 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

● தடலகீழ் ஆஸ்ரைாசிஸ் கசயல்முடறடய 

நிராகரிப்பதில் இருந்து கைிசைாக சிறிய அளவு 

அதிக உப்பு நீர ் சி.டி.யில் இருந்து அதிக அளவு 

கடல் நீடரக் ககாை்டு கலக்குை். 

CMB இல் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்  

MEPA & 

CEA 

 கழிவு நீர ்சுத்திகரிப்பு ● சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவுகள் ைத்திய CMB இல் லக்தனாவி MEPA & 
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at Kerawalapitiya நிடலயத்திலிருந்து கடல் 

கவளிரயறுவதன் மூலை் 

கவளிரயறுை் கழிவுகளால் 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

கை்காைிப்புப் படுடகயில் டவக்கப்பட்டு 

பின்னர ் கடலுக்கு கவளிரயற்றப்படுை். 

கவளிரயற்றத்திற்கு முன், CEA ஆல் 

நிரை்யிக்கப்பட்ட அளவுருக்கள் 

கை்காைிக்கப்படுை் 

(தனியார)் 
லிமிகடட்  

CEA 

 உயிர ்எரிகபாருள் 

உயிரினங்களால் உட்ககாள்ளல் 

ைற்றுை் கவளிரயற்றுை் 

குழாய்களின் அடடப்பு 

● • அவ்வப்ரபாது ஆய்வு, கை்காைிப்பு ைற்றுை் 

தூய்டைப்படுத்துதல் 

● The உட்ககாள்ளுை் ரபாது ஒரு கரடுமுரடான பட்டட 

திடர, பை்ப் ைவுஸில் அடைந்துள்ள ரநரத்்தியான 

பார ் திடர ைற்றுை் பை்புகளுக்குப் பிறகு 

குப்டபகள் ைற்றுை் ைஸ்ஸல் வடிப்பான்கள் மூலை் 

குளிரூட்டுை் நீடரத் திடரயிடுதல். எலக்ட்ரரா 

கைக்கானிக்கல் கிளனீிங் ரரக்குகளுடன் 

கபாருத்தப்பட்ட பார ்திடரகள். 

உட்ககாள்ளுை் 

ைற்றுை் 

கவளிரயற்றுை் 

குழாய்கள் ைற்றுை் 

பிற நீரில் மூழ்கிய 

கட்டடைப்புகள் 

அபிவிருத்தியா

ளர ்

MEPA 

 

 

 

 

8.1.1  கோற்றின் தரம் 

குறி

யீடு 

பாதகைான சுற்றாடல் 

பாதிப்பு 

தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள்  இருப்பிடை் நிறுவன கபாறுப்பு  

அைலாக்கை் கை்கா

ைிப்பு 

கட்டுைான கட்டை்    

Air தரை் 

 தூசி / பி.எை் காரைைாக 

காற்றின் தர பாதிப்புகள் 

● தள அனுைதி ரபாது ரதடவயற்ற தாவரங்கடள 

அகற்றுவடதத ்தவிரக்்கவுை். 

● கட்டுைான நியமிக்கப்பட்ட உள் சாடலகளில் 

ைட்டுரை ரபாக்குவரத்து கட்டுைானப் கபாருட்கள். 

● Vehicles ைைிக்கு 8-10 கிமீ ரவகத்தில் வாகனங்களின் 

ஆன்-டசட் ரவக வரை்டபக் கட்டுப்படுத்துங்கள். 

● During ரபாக்குவரத்தின் ரபாது கட்டுைானப் 

கபாருடள தாரச்ச்ாடல தாள் ககாை்டு மூடு. 

● Leaving தளத்திலிருந்து கவளிரயறுை் அடனத்து 

வாகனங்களின் டயரக்டளயுை் சுத்தை் கசய்யுங்கள். 

● M 20 மீ 3 க்குை் அதிகைான கட்டுைானப் 

கட்டுைான தளை்/s 

ைற்றுை் அணுகல் 
வீதிகள் 

ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனா

வி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்
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at Kerawalapitiya கபாருள்கடள மூன்று பக்கங்களால் மூடு 

● கட்டுைானப் கபாருட்கள் டகயிருப்புகள் ைற்றுை் 

அவற்றின் அணுகல் பகுதிக்கு நீரப்்பாசனை். 

● D அகழ்வாராய்சச்ி, கனரக வாகன இயக்கை் ரபான்ற 

முக்கிய தூசி உருவாக்குை் நடவடிக்டககடள 

கட்டுப்படுத்துதல் அல்லது குடறத்தல். 

● Exposed கவளிப்படுை் ரைற்பரப்புகடள 

ஈரைாக்குவதன் மூலமுை், மூடுவதன் மூலமுை் தூசி 

ஒடுக்கை். 

● Sensitive உைரத்ிறன் ஏற்பிகளுக்கு அருகில் 

தற்காலிக தூசி தடடகடள உருவாக்குதல். 

● Sound ஒலித ்தடடயாக ஒதுக்கப்பட்ட இடடயக 

ைை்டலை் / நிலத்தில் தாவரங்கடள ரைை்படுத்துதல். 

 வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் 

ைற்றுை் 

உபகரைங்களிலிருந்து 

உமிழ்வதால் காற்றின் தர 

பாதிப்புகள். 

● நல்ல நிடலயில் கனரக வாகனங்கடளப் 

பயன்படுத்துதல். 

● அடனத்து இயந்திரங்கடளயுை் 

உபகரைங்கடளயுை் நல்ல இயக்க நிடலயில் 

பராைரிக்கவுை். 

● Method ரவடல முடறகள் ைற்றுை் கட்டுைான 

இயந்திரங்கள் ைற்றுை் உபகரைங்கடள கதாடரந்்து 

ஆய்வு கசய்தல் 

கட்டுைான தளை்/கள் 
முழுவதுை் 

ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனா

வி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 கழிவுகடள 

கவளிப்படடயாக 

எரிப்பதால் காற்றின் தரை் 

பாதிக்கிறது 

● தள அனுைதி ைற்றுை் கட்டுைான நடவடிக்டககளின் 

ரபாது உருவாகுை் திை்ைப்கபாருட்கடள 

கவளிப்படடயாக எரிப்படதத் தவிரக்்கவுை் 

கட்டுைான தளை்/கள் 
முழுவதுை் 

ஒப்பந்த தாரர ் கசயற்திட்

ட 

பிரரரிப்

பாளர ்

கசயன்முடற கட்டை்    

Air தரை் 

 முன்கைாழியப்பட்ட மின் 

நிடலயத்தின் புள்ளி மூல 

உமிழ்வு காரைைாக 

காற்றின் தர பாதிப்புகள் 

● HRSG அடுக்கின் குடறந்தபட்ச உயரத்டத 40 மீ. 

● 2019 ஆை் ஆை்டின் இல 01, ரதசிய சுற்றாடல் 

(நிடலயான ஆதார உமிழ்வு கட்டுப்பாடு) 

விதிமுடறகளின் ரதடவகடளப் பூரத்்தி கசய்ய 

ரபாதுைான உயரதத்ுடன் டபபாஸ் ஸ்ரடக் ைற்றுை் 

துடை ககாதிகலன் அடுக்கின் வடிவடைப்பு. 

● Liquid திரவ எரிகபாருளில் இயங்குை்ரபாது குடறந்த 

கந்தகத்தின் (<0.3%) வடிகட்டுதல் 

● நிலத்தடி அை்டட குடியிருப்புகள் ைற்றுை் 

கிராைங்களில் இரை்டு இடங்களில் தடரைட்ட NOX, 

SOX ைற்றுை் துகள் விஷயங்கள் கசறிவுகடளக் 

கை்காைித்தல். 

உமிழ்வு இடத்திற்கு 

கநருக்கைான HRSG 

அடுக்கில் 

 

முன்ரப 

தீரை்ானிக்கப்பட்ட 

கவளிப்புற 

இடங்களில் 

சுற்றுப்புற காற்றின் 

தரை் (காற்றின் தர 

ைாடலிங் 

அடிப்படடயில்) 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

NERD 

ITI 

CEA 
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நிடலயத்தின் தப்பிரயாடிய 

உமிழ்வுகளால் காற்றின் தர 

பாதிப்புகள் 

● வாயு கசிவுகளுடன் கதாடரப்ுடடய தப்பிரயாடிய 

உமிழ்டவக் குடறப்பதற்கான திறனின் 

அடிப்படடயில் கபாருத்தைான வால்வுகள், 

விளிை்புகள், கபாருத்துதல்கள், முத்திடரகள் ைற்றுை் 

கபாதிகடளத் ரதரந்்கதடுப்பது. 

● Leak கசிவு கை்டறிதல் ைற்றுை் பழுதுபாரக்்குை் 

திட்டங்கடள கசயல்படுத்துதல். 

● அவசரகால சூழ்நிடலகளில் பயன்படுத்த 

ரதடவயான பைியாளரக்ள் பாதுகாப்பு 

உபகரைங்கடள முன்னரர ரதரந்்கதடுக்கப்பட்ட 

இடங்களில் ஒதுக்குங்கள், அங்கு கதாழிலாளரக்ள் 

மீத்ரதன் வாயுடவ கவளிப்படுத்தலாை். 

● Fix எரிகபாருள் விநிரயாக வடலயடைப்பிற்கு 

அருகிரலரய எந்த ஆக்ஸிஜரனற்ற அல்லது 

ஆலஜரனற்ற கலடவகடளயுை், பற்றடவப்பு 

மூலத்டதயுை் தவிரக்்கவுை் 

ைல்டி ரகஸ் 

டிகடக்டடரப் 

பயன்படுத்தி 

தப்பிரயாடிய 

உமிழ்வுக்கான 

சாத்தியக்கூறுகளுட

ன் சாதனங்கடளச ்

சுற்றியுள்ள காற்றின் 

தரத்டத 

கை்காைித்தல் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 

 

 

8.1.4  ெத்தம் மற்றும் அதிரவ்ு 

குறி

யீடு 

பாதகைான சுற்றாடல் 

பாதிப்பு 

தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள்  இருப்பிடை் நிறுவன கபாறுப்பு  

அைலாக்கை் கை்காைி

ப்பு 

கட்டுைான கட்டை் 

 

 
கட்டுைானத்தின் ரபாது அதிக 

சத்தை் 

● பயனுள்ள தகவல் கதாடரப்ு முடறடய 

கசயல்படுத்துதல். 

● கட்டுைான ஒப்பந்தக்காரரக்ள் கட்டுைானத்தின் ரபாது 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட நிடலயான நடடமுடறக் 

குறியீடுகடளக் கடடப்பிடிக்க ரவை்டுை் (பிரிவு 5.1 

ஐப் பாரக்்கவுை்). 

● இரவு ரநர கட்டுைான நடவடிக்டககளின் ரபாது 

பரிந்துடரக்கப்பட்ட சிறப்பு தாக்கத்டத தவிரக்்குை் 

நடவடிக்டககடளப் பின்பற்றவுை். (பிரிவு 5.1.1.9 ஐப் 

பாரக்்கவுை்) 

கட்டுைான தளை் ஒப்பந்த தாரர ் CEA 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 கட்டுைானத்தின் ரபாது 

அதிரவ்ு 

● அதிரவ்ுறுை் கருவிகடள உைரத்ிறன் ஏற்பிகளிலிருந்து 

முடிந்தவடர கதாடலவில் கை்டறிதல் 

● உைரத்ிறன் வளாகங்களிலிருந்து தள ரவடலகடள 

பிரிக்க ஒரு கட்டடைப்டப கவட்டுவதன் மூலை் பரவுை் 

கட்டுைான தளை் ஒப்பந்த தாரர ் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்
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கசயன்முடற கட்டை் 

 முன்கைாழியப்பட்ட மின் 

நிடலயத்தின் 

கசயல்பாட்டின் ரபாது அதிக 

சத்தை் 

● அடனத்து விடசயாழிகள் ைற்றுை் அதிக இடரசச்ல் 

உமிழுை் இயந்திரங்கள் ஒலி சுவரக்ள் ைற்றுை் 

உடறகள் ககாை்ட கட்டிடங்களில் 

நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

● அடனத்து தள வாகனங்களிலுை் டசலன்சரக்ள் 

ைற்றுை் ைஃப்லரக்ள் நிறுவப்பட ரவை்டுை். 

● D சத்தத்தின் அளவு 80 டிபி (ஏ) ஐ தாை்டிய 

பகுதிகளில் எசச்ரிக்டக அறிகுறிகடள இடுங்கள் 

ைற்றுை் இந்த பகுதிகளில் பைிபுரியுை் ரபாது 

கதாழிலாளரக்ளுக்கு கசவிப்புலன் பாதுகாப்பு 

வழங்கப்படுவடத உறுதிகசய்க. 

● ஒலி தடடயாக கசயல்பட தாவர எல்டலயில் 

உயரைான ைரங்கடள நடவு கசய்தல் ைற்றுை் 

பராைரித்தல். 

● அடனத்து உபகரைங்கள் ைற்றுை் வாகனங்கள் ஒரு 

நல்ல கசயல்பாட்டு வரிடசயில் பராைரிக்கப்படுவடத 

உறுதிகசய்யவுை். 

தாவர எல்டலயில் 

முன்ரப 

அடடயாளை் 

காைப்பட்ட 

இடங்கள் (சத்தை் 

ைாடலிங் 

விடளவின் 

அடிப்படடயில்) 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 

● இடடயக ைை்டலத்தில் தடிைனான தாவரங்கடள 

பராைரித்தல் / ஒலி தடடயாக ஒதுக்கப்பட்ட நிலை் 

(திட்ட தளத்தின் ரைற்கு ைற்றுை் கதற்கு எல்டலகளில்). 

இடட வடலயை் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

CEA 

 முன்கைாழியப்பட்ட மின் 

நிடலயத்தின் 

கசயல்பாட்டின் ரபாது 

அதிரவ்ு 

● ஒலி நிபுைடர அணுகி மூலங்கடள 

தனிடைப்படுத்துதல். 

● வழக்கைான ஆய்வு ைற்றுை் பராைரிப்டப 

உறுதிப்படுத்த நிடல கை்காைிப்பு 

ஆடல முழுவதுை் 

இயந்திரை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

OEM 

CEA 
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8.1.5 நில நினலத்தன்னம 

 

குறி

யீடு 

போதகமோன சுற்றோடல் 

போதிப்பு 

தோக்கத்னத தவிர்க்கும் நடவடிக்னககள்  இருப்பிடம் நிறுவன கபாறுப்பு  

அைலாக்கை் கை்காைிப்

பு 

 கட்டுைான கட்டை்     

 உட்ககாள்ளல் / 

கவளிசக்சல்லுை் குழாய்களில் 

மூழ்குவது 

கடரயில் இருந்து நீரில் மூழ்குை் அதிகபட்ச அளவு 240 மீ, 

அகலை் 2 மீட்டருக்குை் குடறவாக இருக்குை். இந்த அளவு 

நீரில் மூழ்குவது ஒரு கபரிய சுற்றாடல் பாதிப்புக்கு 

வழிவகுக்காது, ஏகனனில் கசயல்பாடு மிகவுை் சிறியது 

ைற்றுை் தற்காலிகைானது. எவ்வாறாயினுை், ஒரர 

ரநரத்தில் கசயல்படுவடத ஒப்பந்தக்காரர ்உறுதி 

கசய்ய ரவை்டுை், ரைலுை் சரியான காலநிடல / அடல 

நிடலடைகளில் ைை் புளூை் பரவுவடதக் குடறக்க 

ரவை்டுை் 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட 

உட்ககாள்ளல் 

ைற்றுை் கவளிவிடல் 

ஒப்பந்த தாரர ் CEB/லக்தனா

வி 

 பவளப்பாடறகளுக்கு ரசதை் குழாய் பகுதியில் அறியப்பட்ட பவளப்பாடறகள் 

இல்டல, ரைலுை் அருகிலுள்ள வளிைை்டல பவளபாடற 

(கலாபுகலா) ரைலுை் 600 மீ ரைற்கு ரநாக்கி உள்ளது. 

உத்ரதசிக்கப்பட்ட 

உட்ககாள்ளல் 

ைற்றுை் கவளிவிடல் 

  

 

 

கட்டுைான வாகனை் (பாரக்்) 

இலிருந்து கடல் சூழலுக்கு 

ஏற்படுை் பாதிப்புகள் 

தற்கசயலான இலகைய் கசிவு ரபான்ற டிகரட்ஜர ்/ 

பாரஜ்் கசயல்பாட்டிலிருந்து மிகவுை் குடறவான தாக்கை் 

ைட்டுரை உள்ளது. இதுரபான்ற நிகழ்வுகள் இல்லாத 

கைன்டையான கசயல்பாட்டட ஒப்பந்தக்காரர ்உறுதி 

கசய்ய ரவை்டுை் 

உதர்தசிக்கப்பட்ட 

உட்ககாள்ளல் 

ைற்றுை் கவளிவிடல் 

ஒப்பந்த தாரர ் CEB/லக்தனா

வி 

 கசயன்முடற கட்டை்     

 புவியியல் அபாயங்கள் 

(சாய்வு ரதால்வி, நில வீழ்சச்ி 

ரபான்றடவ) 

எந்த தாக்கமுை் இல்டல, எனரவ குடறத்தல் அல்லது 

கை்காைிப்பு ரதடவயில்டல 

N/A N/A N/A 

 

 

8.1.2 ெமூக சபோருளோதோர பரிசீலனனகள் 
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குறி

யீடு 

பாதகைான சுற்றாடல் 

பாதிப்பு 

தாக்கத்டத தவிரக்்குை் நடவடிக்டககள்  இருப்பிடை் நிறுவன கபாறுப்பு  

அைலாக்கை் கை்காைிப்

பு 

 கட்டுைான கட்டை்     

 கட்டுைானத்தின் ரபாது 

உள்ளூர ்சமூகத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றாடல் 

பிரசச்ிடனகள் 

சிக்கல்கடளக் கை்டறிந்து தைிக்குை் 

நடவடிக்டககடள எடுக்க குடற தீரக்்குை் 

கபாறிமுடறடய கசயல்படுத்துதல் 

உள்ளூர ்சமூகை் GRM சடப லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 கசயன்முடற கட்டை்     

 கசயல்பாடுகளின் ரபாது 

உள்ளூர ்சமூகத்தால் 

அறிவிக்கப்பட்ட சுற்றாடல் 

பிரசச்ிடனகள் 

சிக்கல்கடளக் கை்டறிந்து தைிக்குை் 

நடவடிக்டககடள எடுக்க குடற தீரக்்குை் 

கபாறிமுடறடய கசயல்படுத்துதல் 

உள்ளூர ்சமூகை் GRM சடப லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்
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8.2 சுற்றாடல் கை்காைிப்பு & அமுலோக்க அட்டவனண 

 

8.1.3 நீரியல் & வடிகால் 

குறி

யீடு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் முடற கால அடடவு  அைலாக்கை் கால 
அட்டவடை  

கை்காைிப்பு 

அடைவிடை் 

கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

நீரியல் ைற்றுை் வடிகால் 

 கால்வாயில் 

நீர ்ைட்ட 

கை்காைிப்பு 

நீர ்ைட்டை் நிறுவப்பட்ட நீர ்நிடல 

ஊழியரக்ள் அளவீடு 

மூலை், இதன் அளவுகள் 

எை்.எஸ்.எல் 

வாராந்திர ஒரு 

வழக்கைான ைற்றுை் 

ஒரு கவள்ள 

சூழ்நிடலயில் 

ைைிரநர 

திட்டத்தின் 

கட்டுைான சுழற்சி 

முழுவதுை் 

கால்வாயில்  லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 ைடழ நீர ்தரை் புயல் நீரில் சில்ட் 

& இலகைடய 

பூஜ்ஜியைாக 

கவளிரயற்றுதல் 

சில்ட் ைற்றுை் இலகைய் 

பயன்பாடு 

அவ்வப்ரபாது 

கை்காைித்தல் 

Daily/வாராந்தை் திட்டத்தின் 

கட்டுைான சுழற்சி 

முழுவதுை் 

குறிப்பாக 

ைடழக்காலங்களில் 

ைடழநீர ்கவ 
ளிவிடல் இடை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

கசயன்முடற கட்டை் 

நீரியல் ைற்றுை் வடிகால் 

 கால்வாயில் 

நீர ்ைட்ட 

கை்காைிப்பு 

நீர ்level நிறுவப்பட்ட நீர ்நிடல 

ஊழியரக்ள் அளவீடு 

மூலை், இதன் அளவுகள் 

எை்.எஸ்.எல் 

வாராந்திர ஒரு 

வழக்கைான ைற்றுை் 

ஒரு கவள்ள 

சூழ்நிடலயில் 

ைைிரநர 

திட்டத்தின் 

கசயல்பாட்டு சுழற்சி 

முழுவதுை் 

கால்வாயில்  லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 குளிரூட்டுை் 

நீர ்

கவளிரயற்ற 

தரை் 

குளிரூட்டுை் 

நீரீன் 

கவப்பநிடல 

கதாடரச்ச்ியான 

கை்காைிப்பு 

கருவிகடளப் 

பயன்படுத்துதல் 

மூன்றாை் 

தரப்பினரால் தினசரி 

ைற்றுை் காலாை்டு 

கசயல்பாட்டு 
சுழற்சி முழுவதுை்  

CMB/CT Basin லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 உப்புநீக்கை் 

ஆடல நீரின் 

தரை் 

கவளிரயற்றுை் 

கடத்துத்திறன் Using கதாடரச்ச்ியாக 

கை்காைிப்பு equipment 

மூன்றாை் 

தரப்பினரால் தினசரி 

ைற்றுை் காலாை்டு 

கசயல்பாட்டு 
சுழற்சி முழுவதுை்  

CMB லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 கழிவுநீரின் 

தரை் 

pH, கவப்பநிடல 

ைற்றுை், BOD 

கடத்துத்திறன். 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மூன்றாை் தரப்பு 

ஆய்வகத்தால் டகரயடு 

கவளிரயற்றத்திற்கு 

முன். மூன்றாை் 

தரப்பினரால் 

கசயல்பாட்டு 
சுழற்சி முழுவதுை்  

CMB லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்I 
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இலகைய் 

ைற்றுை் கிரீஸ், 

கைாத்த எஞ்சிய 

குரளாரின், 

குரராமியை் 

(கைாத்தை்), 

தாமிரை், இருை்பு, 

துத்தநாகை், 

காட்மியை், 

கைரக்ுரி, 

ஆரச்னிக், 

கவப்பநிடல. 

கிராப் ைாதிரி காலாை்டு  

 

 
8.2.1  ரைற்பரப்பு ைற்றுை் நிலதத்டி நீர ்தரை் ைற்றுை் கழிவு முகாடைத்துவை் 

குறி

யீடு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் முடற கால அடடவு  

 

அைலாக்கை் கால 
அட்டவடை 

(கட்டைாக)  

கை்காைிப்பு 

அடைவிடை் 

கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

 ரைற்பரப்பு 

நீரீன் தரை் 

ரசற்றுத்தன்டை, 

இலகைய் 

ைற்றுை் கிரீஸ், 

இடடநீக்கை் 

கசய்யப்பட்ட 

திை்ைப்கபாருள்

கள் 

அங்கீகாரை் கபற்ற 

ஆய்வகத்தில் தரநிடலகள் 

ரசாதடனகள் 

வாராந்தை் ைடழக்காலங்களில் ைடழ நீர ்
ரசகரிப்பு 
தடாகத்தில்  

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 நிலத்தடி நீர ்

தரை் 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 Hazardous கழிவு அடனத்து 

வடகயான 

அபாயகரைான 

கபாருள் 

அடனத்து வடகயான 

அபாயகரைான 

கபாருட்களின் உள்வருை் 

அளவுகடள பதிவு 

கசய்கிறது 

கதாடரச்ச்ியாக கதாடரச்ச்ியாக தளத்தில் ஒப்பந்த 
தாரர ்

ைற்றுை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் 
மீளாய்வு 

 அபாயகரைா

ன கழிவுகள் 

அடனத்து 

வடகயான 

அடனத்து வடகயான 

அபாயகரைான 

கதாடரச்ச்ியாக கதாடரச்ச்ியாக தளத்தில் ஒப்பந்த 
தாரர ்
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கழிவுகள் 

கழிவுகளின் 

கவளிசக்சல்லுை் 

அளவுகடள பதிவு 

கசய்கிறது 

ைற்றுை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் 
மீளாய்வு 

 கபாது 

கட்டுைான 

கழிவு 

அடனத்து 

வடகயான 

கட்டுைான 

கழிவுகளுை் 

அடனத்து வடகயான 

கபாது கட்டுைான 

கழிவுகளின் 

கவளிசக்சல்லுை் 

அளவுகடள பதிவு 

கசய்கிறது 

கதாடரச்ச்ியாக கதாடரச்ச்ியாக தளத்தில் ஒப்பந்த 
தாரர ்

ைற்றுை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் 
மீளாய்வு 

கசயன்முடற கட்டை் 

 சுகாதார 

கழிவுகள் 

pH, BOD, COD, N, P, 

TSS, T. Coliform, E 

Coli 

தரத்தில் ரசாதடனகள் 

இடத்திலுை் அங்கீகாரை் 

கபற்ற ஆய்வகத்திலுை் 

காலாை்டு  கசயல்பாட்டு  
முழுவதுை்  

CMB இல் லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 அபாயகரைா

ன கழிவுகள் 

அளவு 

கலடவ 

உருவாக்கப்பட்ட 

அளவுகடளப் பதிவுகசய்க 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகதத்ால் 

அளவிடப்படுை் ைாதிரியின் 

கலடவ 

காலாை்டு   கசயல்பாட்டு  
முழுவதுை்  

உற்பத்தியாகு

ை் இடத்தில் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 கபாது 

கட்டுைான 

கழிவு 

அளவு 

உருவாக்கப்பட்

டு 

அகற்றப்படுகிற

து 

பதிவு கசய்யப்பட்ட 

ைற்றுை் குடறக்கப்பட்ட 

அளவுகள் 

கழிவு ரசகரிப்பு 

பகுதிகளின் காட்சி 

அவதானிப்புகள் 

வாராந்தை் கசயல்பாட்டு  
முழுவதுை்  

கபாதுகழிவு 

 கசகரிப்பு 
இடை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 

8.2.2    உயிரியல் அை்சங்கள் 

குறி

யீடு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் 
முடற 

கால அடடவு  

 

அைலாக்கை் கால 
அட்டவடை 

(கட்டைாக)  

கை்காைிப்பு 

அடைவிடை் 

கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

 நிலை் அழித்தல் 

ைற்றுை் ைரங்கடள 

அகற்றுதல் 

அகற்றப்பட்ட 

பகுதிகளின் அரிப்பு 

ைற்றுை் சதுப்பு 

நிலத்தின் ைை் 

குறிப்பாக ைடழக்குப் 

பிறகு காட்சி ஆய்வு 

After heavy rains நிலை் அழிக்குை் 

நடவடிக்டககள் 

கதாடங்கியவுடன் 

கசயற்திடட் 

தளை் ைற்றுை் 

சதுப்புநிலை் 

ஒப்பந்த 
தாரர ்
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at Kerawalapitiya  மீன்பிடி 

டைதானத்திற்கு 

அணுகல் இழப்பு 

சிறிய அளவிலான 

மீன்பிடி படகுகள் 

இயக்கப்படவில்டல 

இயக்கப்படுை் மீன்பிடி 

படகுகளின் சராசரி 

எை்ைிக்டக 

கட்டுைானத்திற்கு 

முன்னுை் பின்னுை் 

கட்டுைான 

கட்டத்தின் 

முடிவில் 

அருகில் உள்ள 
மீன்பிடி 
இறங்கு தளை் 

DFAR 

 திை்ைக்கழிவு 

அகற்றுதல் 

சதுப்பு 

நிலப்பரப்பில் 

கழிவுப்கபாருள் 

காட்சி அவதானிப்புகள் Daily/வாராந்தை் கட்டுைான 

சுழற்சியின் ரபாது 

திட்ட தளத்தின் 

எல்டலக்கு 

கவளிரய 

Lakdjhanavi 

Limited 

கசயன்முடற கட்டை் 

 கடல் நீர ்

உட்ககாள்ளலில் 

கடல் 

உயிரினங்கள் 

கபரிய 

உயிரினங்களுக்கா

ன காட்சி 

அவதானிப்புகள் 

நீருக்கடியில் காட்சி 

கைக்ககடுப்பு, 

உட்ககாள்ளுை் ைற்றுை் 

கவளிரயற்றுை் 

புள்ளிகளில் 

பிளாங்க்டன் ைற்றுை் 

பிற கைாடபல் 

இனங்களின் 

பன்முகத்தன்டைடய 

ஒப்பிடுக 

Once a year கசயல்பாட்டு  
முழுவதுை்  

உட்ககாள்ளல், 

விவிடல் 

ைற்றுை் 

அருசில் உள்ள 
சுற்றாடல் 

DFAR 

 குளிரந்்த நீடர 

கவளிரயற்றுவது 

Receiving நீர ்temperature கவப்பநிடல லாகர ் கதாடரச்ச்ியாகly  கசயல்பாட்டு  
முழுவதுை்  

fixed points CMB 

இல் 

CC & CRMD/ 

MEPA 

 கசறிவூட்டப்பட்ட 

உப்புகடளக் 

ககாை்ட 

நிராகரிக்கப்பட்ட 

நீடர 

கவளிரயற்றுதல் 

Conductivity கதாடரச்ச்ியான 

கை்காைிப்பு 

கருவிகடளப் 

பயன்படுத்துதல் 

மூன்றாை் 

தரப்பினரால் 

தினசரி ைற்றுை் 

காலாை்டு 

கசயல்பாட்டு 
சுழற்சி முழுவதுை்  

CMB லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 கழிவு நீர ்

சுத்திகரிப்பு 

நிடலயத்திலிருந்து 

கடல் 

கவளிரயற்றத்தின் 

மூலை் 

கவளிரயறுை் 

கழிவுகள் 

As per the EPL அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மூன்றாை் தரப்பு 

ஆய்வகத்தால் 

டகரயடு கிராப் ைாதிரி 

கவளிரயற்றத்திற்கு 

முன். மூன்றாை் 

தரப்பினரால் 

காலாை்டு 

கசயல்பாட்டு 
சுழற்சி முழுவதுை்  

CMB லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட்I 

 

 பரயாஃப ou லிங் 

மூலை் 

உட்ககாள்ளல் 

ைற்றுை் 

கவளிரயற்றுை் 

குழாய்கடள 

உயிர ்எரிகபாருள் 

உயிரினங்களின் 

வடக ைற்றுை் 

எை்ைிக்டக 

Visual surveys using divers 

ைற்றுை் screens 

 

Once a year கசயல்பாட்டு  
முழுவதுை்  

குழாய்களின் 

உள்ரள, நீரில் 

மூழ்கிய 

கட்டடைப்புக

ள் 

உட்ககாள்ளுை் 

MEPA 
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at Kerawalapitiya அடடத்தல் ரபாது பார ்

திடர, பை்ப் 

ைவுஸில் 

சிறந்த பார ்

ஸ்கிரீன் 

ைற்றுை் 

பை்புகளுக்குப் 

பிறகு 

குப்டபகள் 

ைற்றுை் 

ைஸ்ஸல் 

வடிப்பான்கள். 

 

 

8.2.3    வளி தரை் 

குறி

யீடு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் 
முடற 

கால அடடவு 

 

அைலாக்கை் 

கால 
அட்டவடை  

(கட்டைாக)  

கை்காைிப்பு அடைவிடை் கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

 தூசி 

ைற்றுை் 

வாகன 

உமிழ்வு 

CEA 

வழிகாட்டுதல்

களின்படி 

சுற்றுப்புற 

காற்றின் தரை் 

(PM, CO, CO2, 

ரபான்றடவ ..) 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ஆய்வகத்தால் 

அவ்வப்ரபாது 

சுற்றுப்புற வளி தர 

ஆய்வு 

Annually  கட்டுைான 

கட்டை் 

இருப்பிடங்கள் CEA 

வழிகாட்டுதல்களின்படி 

ரதரந்்கதடுக்கப்பட்டன 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

கசயன்முடற கட்டை்  

 மூல 

உமிழ்வு 

கவளிரயற்ற 

வாயு ஓட்ட 

விகிதை் / 

ரவகை், 

கவளிரயறுை் 

கவப்பநிடல, 

NOX ைற்றுை் PM 

கதாடரச்ச்ியான 

நிகழ்ரநர உமிழ்வு 

கை்காைிப்பு 

அடைப்பு (CEMS) HRSG 

அடுக்கில் சரி 

கசய்யப்படுை். 

 

மூன்றாை் 

தரப்பினரால் 

அவ்வப்ரபாது 

கை்காைித்தல் 

கதாடரச்ச்ியா

க  

 

 

 

 

காலாை்டு  

கசயன்முடற 

கட்டை் 

HRSG Stack லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் & 

CEA as 

reviewed by the 

EPL 
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உமிழ்வுகள் 

எரிவாயு 

கசிவுகளுடன் 

கதாடரப்ுடடய

து (CH4 ைற்றுை் 

NMVOC) 

Inspection  Regular கசயன்முடற 

கட்டை் 

வால்வுகள், குழாய்வழிகள், விளிை்புகள், 

கபாருத்துதல்கள், முத்திடரகள் ைற்றுை் 

கபாதிகள் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் & 

CEA as 

reviewed by the 

EPL 

 சுற்றுப்பு

ற 

காற்றின் 

தரை் 

PM10, PM2.5, NO2, 

SO2, O3, CO, CH4 

ைற்றுை் NMHC 

அட்டவடை 02 ஐ 
பாரக்்கவுை் 

EPL ஆல் 

வடரயறுக்கப்

பட்ட 

அதிரக்வை் 

படி 

கசயன்முடற 

கட்டை் 

அடிப்படட கை்காைிப்பு 

இருப்பிடங்கள் (6 இல. *) 

ைற்றுை் 

கட்டூநாயக்க வானிடல நிடல (1 

இல்டல. **) இன் கீழ் ADM ஆய்வின் 

மூலை் கைிக்கப்பட்ட அதிகபட்ச 1-

ைைிரநர சராசரி NO2 கசறிவுகளின் 

இடங்கள். 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட் & 

CEA as 

reviewed by the 

EPL 
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8.2.4 சத்தை் ைற்றுை் அதிரவ்ு 

குறி

யீடு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் முடற கால அடடவு 

 

அைலாக்கை் கால 
அட்டவடை 

(கட்டைாக)  

கை்காைிப்பு 

அடைவிடை் 

கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

 சத்தை் 

ைற்றுை் 

அதிரவ்ு 

 

சத்தை் அடல 
ைற்றுை் 

அதிரவ்ு  

அசல் அல்லது கருதப்பட்ட 

விவரக்குறிப்புகடளப் 

பயன்படுத்துவதன் மூலை் 

ஃபாஸ்ட் ஃரபாரியர ்

டிரான்ஸ்ஃபாரை்் (FFT) 

பகுப்பாய்வு. 

இயந்திரங்கடள 

வாங்குதல் ைற்றுை் 

அடனத்து 

இயந்திரங்கடளயுை் 

நிறுவிய பின் 

முன் கட்டுைானை் 

அல்லது கட்டுைான 

கட்டை் முழுவதுை் 

உயர ்ைற்றுை் 

நடுத்தர 

இடரசச்டல 

உருவாக்குை் 

முக்கிய 

இயந்திரங்கள் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

சத்தை் நிடல 

(பகல் & இரவு) 

1996 இன் இல 1 ரதசிய 

சுற்றாடல் (சத்தை் 

கட்டுப்பாடு) 

விதிமுடறகளின்படி 

தற்ரபாதுள்ள சத்தை் நிடல 

காலாை்டு 

(குடறந்தபட்ச 

ரதடவ) 

அல்லது கட்டுைான 

அட்டவடை ைற்றுை் 

புகார ்

அடிப்படடயில் 

தீரை்ானிக்கப்பட 

ரவை்டுை் 

கட்டுைான கட்டை் 
முழுவதுை் 

வளாகத்தின் 

எல்டலயில் 

(அடிப்படட 

கை்காைிப்பு 

இடங்கள்) 

ைற்றுை் / 

அல்லது 

அடடயாளை் 

காைப்பட்ட 

புதிய முக்கிய 

இடங்கள் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

திடசரவக 

பயன்முடற, 

அதிரக்வை் 

வரை்பு 

ைற்றுை் 

முன்கைிப்பு 

அதிரக்வை் 

ஆகியவற்றில் 

அதிகபட்ச 

உசச் ைதிப்பு 

CEA ஆல் கவளியிடப்படட் 

இயந்திரங்கள், கட்டுைான 

நடவடிக்டககள் ைற்றுை் 

வாகன இயக்கை் 

ரபாக்குவரத்திற்கான 

அதிரவ்ு குறிதத் 

இடடக்கால 

தரநிடலகளின்படி 

On complaint basis 

 
கட்டுைான கட்டை் 
முழுவதுை் 

அடடயாளை் 

காைப்பட்ட 

முக்கியைான 

கட்டிடங்கள் 

அல்லது 

கட்டடைப்புக

ள் (அடிப்படட 

கை்காைிப்பு 

இடங்கள்) 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

 

கசயன்முடற கட்டை் 

 சத்தை் 

ைற்றுை் 

தடுப்பு 

பராைரிப்டப 

காட்சி ஆய்வு ைற்றுை் / 

அல்லது FFT பகுப்பாய்வு 

        கதாடரச்ச்ி கசயன்முடற 
கட்டை் முழுவதுை் 

உயர ்ைற்றுை் 

நடுத்தர 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
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உறுதிப்படுத்த 

நிபந்தடன 

கை்காைிப்பு 

இடரசச்ல் 

மூலங்களில் 

சத்தை் ைற்றுை் 

அதிரவ்ுகடளக் 

கட்டுப்படுத்தப் 

பயன்படுை் 

இடைப்புகள், 

கபருகிவருை், 

தாக்க 

முத்திடரகள், 

டசலன்சரக்ள், 

தடடகள் ைற்றுை் 

பிற 

உபகரைங்கள் 

லிமிகடட ்

சத்தை் நிடல 

(பகல் & இரவு) 

தற்ரபாதுள்ள சத்தை் 

நிடல (ஈ.என்.எல்) - 

ரதசிய சுற்றாடல் (சத்தை் 

கட்டுப்பாடு) 

விதிமுடறகள் 1996 இன் 

இல 1 

முதல் மூன்று 

ஆை்டுகளில் இரு 

ஆை்டு 

(எதிரக்ால குறிப்புக்கு 

24 ைைி) 

அல்லது 

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு 

உரிைை் (ஈபிஎல்) 

வடரயறுக்கப்பட்ட 

அதிரக்வை் படி 

ைற்றுை் 

புகார ்அடிப்படடயில் 

அல்லது தனிப்பட்ட 

முடறயில் வழக்கு 

கசயன்முடற 
கட்டை் முழுவதுை் 

 

 

 

 

 

 

 

 

முதல் மூன்று 

ஆை்டுகளில் இரு 

ஆை்டு 

(எதிரக்ால 

குறிப்புக்கு 24 

ைைி) 

அல்லது 

சுற்றாடல் 

பாதுகாப்பு 

உரிைை் (ஈபிஎல்) 

வடரயறுக்கப்பட்

ட அதிரக்வை் படி 

ைற்றுை் 

புகார ்

அடிப்படடயில் 

அல்லது 

தனிப்பட்ட 

முடறயில் வழக்கு 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

திடசரவக CEA ஆல் கவளியிடப்படட் வருடாந்தை்  கசயன்முடற அடடயாளை் லக்தனாவி 



 

Page | 337  
 

EIA Report of 300 MW RLNG Combined Cycle ேின் உற்பத்தி நிலலயம்  

at Kerawalapitiya பயன்முடற, 

அதிரக்வை் 

வரை்பு ைற்றுை் 

முன்கைிப்பு 

அதிரக்வை் 

ஆகியவற்றில் 

அதிகபட்ச உசச் 

ைதிப்பு 

இயந்திரங்கள், 

கட்டுைான 

நடவடிக்டககள் ைற்றுை் 

வாகன இயக்கை் 

ரபாக்குவரத்திற்கான 

அதிரவ்ு குறித்த 

இடடக்கால 

தரநிடலகளின்படி 

ைற்றுை் 

புகாரக்ளின்ரபாது 

கட்டை் முழுவதுை் காைப்பட்ட 

முக்கியைான 

கட்டிடங்கள் 

அல்லது 

கட்டடைப்புகள் 

(அடிப்படட 

கை்காைிப்பு 

இடங்கள்) 

(தனியார)் 
லிமிகடட ்
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1.2.1 நில நிடலத்தன்டை 

குறி

யீடு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் முடற கால அடடவு  

 

அைலாக்கை் கால 
அட்டவடை 

(கட்டைாக)  

கை்காைிப்பு 

அடைவிடை் 

கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

1 உட்ககாள்ளல் / 

கவளிசக்சல்லுை் 

குழாய்களில் 

மூழ்குவது 

இடடநீக்கை் 

கசய்யப்பட்ட 

வை்டல் / 

ரசற்றுத்தன்

டை 

கட்டுைான கட்டத்தில் 

இடடநீக்கை் கசய்யப்படட் 

வை்டல் / ககாந்தளிப்டப 

அளவிடவுை் 

குழாய் நிறுவலின் 

ரபாது 

குழாய் நிறுவலின் 

ரபாது 

கவளிசக்சல்லுை் 

ைற்றுை் 

உட்ககாள்ளுை் 

பாடதகளில் 

ஒப்பந்த 
தாரர ்

கசயன்முடற கட்டை் 

1 எதுவுமில்டல       

        

 

  

1.2.2  சமூக கபாருளாதார பரிசீலடனகள் 

குறியீ

டு 

அை்சை் வளியலகு கசயல்படுத்துதல் முடற கால அடடவு  

 

அைலாக்கை் கால 
அட்டவடை 

(கட்டைாக)  

கை்காைிப்பு 

அடைவிடை் 

கபாறுப்பு 
கூறல் 

முகவரகை் 

கட்டுைான கட்டை் 

 உள்ளூர ்

சமூகத்தின் 

சுகாதாரை் 

ைற்றுை் நலன் 

Complaints  கசல்லுபடியாகுை் 

புகாரக்டளக் கை்டறிந்து 

அதன்படி கசயல்பட 

ஜி.ஆர.்எை். 

சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக 

நிடலத்தன்டை குறித்த 

ஐ.எஃப்.சி கசயல்திறன் 

தரநிடலகளின்படி 

கதாடரச்ச்ியாக  கசயற்திடட் காலை் 
முமிவதுை் 

அருகிலுள்ள 
சமூகை் 

லக்தனாவி 
(தனியார)் 
லிமிகடட ்

கசயன்முடற கட்டை் 

 உள்ளூர ்

சமூகத்தின் 

Complaints  கசல்லுபடியாகுை் 

புகாரக்டளக் கை்டறிந்து 

கதாடரச்ச்ியாக கசயற்திடட் காலை் அருகிலுள்ள லக்தனாவி 
(தனியார)் 
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ைற்றுை் நலன் 

அதன்படி கசயல்பட 

ஜி.ஆர.்எை் 

சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக 

நிடலத்தன்டை குறித்த 

ஐ.எஃப்.சி கசயல்திறன் 

தரநிடலகளின்படி 

முமிவதுை் சமூகை் லிமிகடட ்
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8.3   அமுலாக்க ஏற்பாடுகள் 

8.3.1 அமுலாக்க அட்டவடை 

தாக்கத்டதத் தவிரத்்தல் ைற்றுை் கை்காைிப்புத் கசயற்திட்டத்திற்கான அமுலாக்க அட்டவடை ரைரல 

உள்ள 8.1 ைற்றுை் 8.2 பிரிவுகளில் இடைக்கப்பட்டுள்ளது. பரிந்துடரக்கப்பட்ட ஒவ்கவாரு தவிரத்்தல் 

நடவடிக்டககளுக்குை், அளவீட்டுக்கான இடை் ைற்றுை் ரநரை், கசயற்திட்ட கசயல்படுத்தலுடன் 

ஒருங்கிடைத்தல் ஆகியடவ கதளிவாக அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன.  

8.3.2 கபாறுப்புகூறல் நிறுவன கட்டடைப்பு  

தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் நடவடிக்டக ைற்றுை் கை்காைிப்டப கசயல்படுத்துவதற்கு கபாறுப்பான 
கட்சிகளுை் ரைரல 8.1 ைற்றுை் 8.2 பிரிவுகளில் கதளிவாக அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன. கட்டுைான 

கட்டத்தின் ரபாது, ஒப்பந்தக்காரர ் ைற்றுை் அதிகாரிகள் இருவருை் புகழ்கபற்ற ஆர ் & டி 
அடைப்புகளின் உதவியுடன் கை்காைிப்பு அை்சங்கடள ரைற்ககாள்வதில் முக்கிய கபாறுப்டப 
ஏற்றுக்ககாள்வாரக்ள். சுற்றாடல் முகாடைத்துவ சிக்கல்கடள ரைற்ககாள்வது, கை்காைித்தல் ைற்றுை் 

சுற்றாடல் ைாசுபாட்டடத் தடுப்பதற்கான தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் நடவடிக்டககடள கசயல்படுத்துதல் 
ஆகியவற்றுடன் சுற்றாடல் முகாடைத்துவ குழு நிறுவப்படுை். இந்த அலகு இயற்டக வள 

முகாடைத்துவ கதாடரப்ாக அனுபவை் வாய்ந்த ைற்றுை் தகுதி வாய்ந்த நபரக்டள ரவடலக்கு 
அைரத்்தப்படுை். 

8.3.3 நிதி ஆதாரத்தின் கிடடக்குை் தன்டை 

ரைரல விவரிக்கப்பட்ட தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் ைற்றுை் கை்காைிப்பு நடவடிக்டககடளச ்
கசயல்படுத்த மூலதனை் ைற்றுை் கதாடரச்ச்ியான கசலவுகள் திட்ட ரைை்பாட்டாளர ் லக்தனவி 
லிமிகடட் வழங்குை். இந்த சுற்றாடல் தாக்கத்டத  தவிரத்்தல் ைற்றுை் கை்காைிப்பு திட்டத்டத 

கசயல்படுத்துவது திடட் அட்டவடையின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், ஏற்படுை் அடனதத்ு 
கசலவுகளுை் திட்ட கசலவில் கபற்றுக்ககாள்ளப்படுை். ஒரு கட்டத்தின் ரபாது, இந்த கசலவு, ைற்றுை் 

கைய்நிகர ்கசலவினத்தால் கபற்றுக்ககாள்ளப்படுை். 
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9  ெோரோம்ெங்களும் பரிந்துனரகளும் 

அதிகரித்து வருை் மின்சாரத்தின் மிதமிஞ்சிய ரதடவடயயுை், ைன்னாரில் அை்டையில் 100 கைகாவாட் 
காற்றாடல மின் தளத்டதத் தவிர 2014 ஆை் ஆை்டிலிருந்து ரதசிய மின்கட்டத்தில் எந்தகவாரு மின் 
உற்பத்தி நிடலயத்தின்  ரசரக்்டகயுை் இல்டல என்ற உை்டைடயயுை் கருத்தில் ககாை்டு, , 

முன்கைாழியப்பட்ட கசயற்திட்டை் அவசியைாகின்றது. LNG கபாருளாதாரத்டத அடடய இந்த 350 
கைகாவாட் மின்சாரை் ரதடவப்படுகிறதுடன் புதுப்பிக்க முடியாத பிற ஆதாரங்களுடன் 
ஒப்பிடுை்ரபாது சுற்றாடல் ைற்றுை் சமூக சூழல்களில் ஏற்படுை் தாக்கை் குடறந்தபட்சை் ஆகுை். 
"நடவடிக்டக இல்டல" விருப்பை் அவசரகால மின்சாரை் வாங்குவதற்கு கபருை் கதாடகடய 
கசலவழிக்குை். 

ஒருங்கிடைந்த மின் உற்பத்தி நிடலயை்  சுழற்சிடய அடைப்பதற்கான முக்கிய அடிப்படடத ்
ரதடவகடள கசயற்திடட் தளை் பூரத்்தி கசய்கிறது: ஒரு நீர ்அடைப்புக்கு அருகாடையில், எரிகபாருள் 
வினிரயாக தளத்திற்கு அருகாடையில்,  மின் விநிரயாக இடத்திற்கு அருகாடையில், அணுகல், 

மூலதனத்திற்கு அருகாடையில் இருப்பது ரபான்றடவ   இதில் உள்ளடங்குை். 

 

கட்டுைான கட்டத்தில் ஆன்டசட் கட்டுைானை் ைற்றுை் குழாய்கடள நிறுவுதல் கதாடரப்ாக 
குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் அடடயாளை் காைப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் பல தற்காலிகைாக 
கருதப்படலாை். இருப்பினுை், உள்ளூர ் சுற்றாடல் அடைப்புகளில் சில ைாற்றங்கள் உள்ளன, அதாவது 
வளாகத்தில் உள்ள தாவரங்கள் ைற்றுை் விலங்கினங்கடள அகற்றுதல், அத்துடன் குழாய் 
இடைப்புகடள நிறுவுவதால் கடரலார சுற்றாடல் அடைப்புகளில் நிரந்தர ைாற்றங்களாக 
கருதப்படலாை். காற்றின் தரை், ைற்றுை் அதிரவ்ு, திை்ை ைற்றுை் அபாயகரைான கழிவுகடள 
அகற்றுவது ைற்றுை் உப்பு கசறிவு கதாடரப்ான தாக்கங்களுக்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆயினுை்கூட, இந்த 
தாக்கங்கடள உள்ளடைக்கப்பட்ட நடவடிக்டககள் மூலைாகவுை், EIA இல் முன்கைாழியப்பட்ட 
கபாருத்தைான தாக்கத்டத  தவிரக்்குை் ைற்றுை் கை்காைிப்பு நடவடிக்டககளின் மூலைாகவுை் 
திறை்பட நிரவ்கிக்க முடியுை். 

 

விருப்பமில்லாத மீள்குடிரயற்றை் அல்லது உரிடை பிரரதசத்தில் (RoW) சிக்கல்கள் இல்லாததால் 
குறிப்பிடத்தக்க சமூக தாக்கங்கள் எதுவுை் எதிரப்ாரக்்கப்பட இல்டல, அத்துடன் கசயற்திட்ட 
தளை், குழாய் கசல்வழி ைற்றுை் கடல் / கடல் நிறுவல்கள் ைற்றுை் ரதசிய மின்கட்டத்துடன் 
இடைத்தல் காரைைாக ஏற்படுை் தாக்கை் கடறவாக ைதிப்பிடப்பட்டுன்னது. உள்ளூர ்சமூகங்களின் 
சிலவற்றில் ைத்தியில் உற்பத்தி கசய்யப்படுை் புடக / சத்தை் ரபான்றவற்டற கவளியிடுவது 
காரைைாக சில பாதகைான தாக்கங்கள் உள்ளன. EIA பரிந்துடரத்தபடி பயனுள்ள தகவல் கதாடரப்ு 
ரசனடல பராைரிப்பதன் மூலை் இந்த தவறான எை்ைங்கடள தவிரக்்க முடியுை். 

 

தன்னிசட்சயற்ற மீள்குடிரயற்றை் அல்லது  கழாய் RoW க்குள் (உரிடை பிரரதசத்தில்)  சிக்கல்கள் 
இல்லாததால் குறிப்பிடத்தக்க சமூக தாக்கங்கள் எதுவுை் இல்டல. 

FRED (தீ, கதிரவ்ீசச்ு, கவடிப்பு ைற்றுை் சிதறல்) ைதிப்பீட்டிடன அடிப்படடயாகக் ககாை்ட விரிவான 
அளவு இடர ் ைதிப்பீட்டில் (QRA) ைதிப்பிடப்பட்ட அடனத்து முக்கியைான ைற்றுை் சாத்தியைான 
கசயல்பாடுகளுை் குறிப்பிட்ட ALARP (நியாயைான அளவுக்கு சாத்தியைானடவ) ரதடவகளுக்கு 
கவளிரய குடறந்தளவு சாத்தியைான தாக்கத்துடன் உள்ளன என்படத உறுதிப்படுத்தியது. ஆடலச ்
சூழல் (1.434x10-07 க்குக் கீரழ 03 நிமிடங்களுக்குள் கை்டறியப்படாத அபாயகரைான சூழ்நிடலயின் 
நிகழ்தகவு),  வரை்பிற்குள், ரசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் ைற்றுை் பயிற்சிடய நிடறரவற்றுை் ரநரத்தில் 
கிடடக்கக்கூடிய சிறந்த அறிவு, QRA, இதற்கு எதிராக ஆரலாசடன கசய்யாது எந்தகவாரு கசயலிலுை். 
அவசரகால பதிலளிப்பு திட்டத்டத உருவாக்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

ககரவலப்பிட்டியில் முன்கைாழியப்பட்ட 350 கைகாவாட் RLNG CCPP கபாருளாதார ரீதியாக சாத்தியைான 
திட்டைாக கருதப்படலாை், இது கசயல்படுத்த பரிந்துடரக்கப்படுகிறது என்பதடன விரிவாக்கப்பட்ட-
கசலவு நன்டை பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது. 
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எனரவ, கசயற்திட்ட வடிவடைப்பில் எந்த திருத்தமுை் கசய்யாைல் கசயல்படுத்த, ககரவலபிட்டியில் 
முன்கைாழியப்பட்ட 350 கைகாவாட் RLNG ஒருங்கிடைந்த சுழற்சிடய EIA வலிடையாக 
பரிந்துடரதத்து. 

 

அரசுக்கோன பரிந்துனர: 

ககரவலபிட்டி கதாழிற்சாடல வடலயத்தில் 20 கபரிய அளவிலான கதாழிற்சாடலகள் உள்ளன 
ஆனால் அது ஒரு கதாழிற்சாடல வடலயைாக வரத்்தைானி கசய்யப்படவில்டல, இதில் இயங்குை் 
கதாழிற்சாடல உட்பட புதியவற்றுக்கு  இப்பகுதியில் இடைளிக்குை் திறன் உள்ளது. எவ்வாறாயினுை், 

பல கதாழிற்சாடல ைற்றுை் வைிக வசதிகள் காரைைாக, இந்த பகுதியில் தற்ரபாதுள்ள சத்த நிடல  

(ENL) ஏற்கனரவ "குடறந்த பகுதி " க்கு அனுைதிக்கப்பட்டடத விட ஏற்கனரவ விஞ்சியதாக உள்ளது, 

ரைலுை் பகல் ைறுறுை் இரவு இரை்டிலுை். இந்த சூழ்நிடலயில், அனுைதிக்கப்படுை்ரபாது 55 டி.பீ (ஏ) 
ைற்றுை் 45 டி.பீ (ஏ) ஆகியவற்றின் இைக்கத்டத அடடய முடியாது. கதாழிற்சாடல வடலயத்தின் 
எல்டலகளுக்கு வடக்ரக வரியான வீடுகளில் வசிக்குை் வசதி குடறந்த சமூகங்கள் வசிக்கின்றனர.்  

எனரவ, இந்த EIA அறிக்டகயானது, இந்த பகுதிடய ஒரு கதாழிற்சாடல வடலயைாக வரத்்தைானி 
கசய்யவுை், கழிவுநீர ்சுத்திகரிப்பு நிடலயங்கள், வீதி வடலயடைப்பு ரபான்ற கபாதுவான வசதிகடள 
உருவாக்கவுை் அரசாங்கத்திற்கு வலிந்து பரிந்துடரக்கிறது. 
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Annex 3.1: Plant species recorded in the Acacia woodland, open water and marshes within and surrounding the proposed sandfill site 

Family Species Acacia 
dominant 
highland 

Marsh Open 
Water-
body 

Annona 
dominated 
woodland / 

marsh 

Sinhala Names DS NCS 

Amaranthaceae Amaranthus viridis x       කූර තම්ෙලා, සුලු කූර Exotic LC 

Amaranthaceae Celosia argentea x       කිරි හැන්ද, කහ කුකුලු කරමල්, සුදු වැලිවැන්ෙ Exotic LC 

Amaranthaceae Gomphrena celosioides x         Exotic NE 

Annonaceae Annona glabra       x නවල් අනෙෝදා, නවල් ආත්තා Exotic NE 

Araceae Syngonium angustatum       x වැල් නකාහිල Exotic NE 

Asteraceae Chromolaena odorata x       නොඩි සිඤ නඤාමරන්, නලාක්කන් ෙට්ටං Exotic NE 

Asteraceae Eclipta prostrata   x     කීකිරිඳි, සුදු කිරිඳි, කබරී, කිසලන් Exotic LC 

Asteraceae Mikania cordata x x     ගම් ොළු, නකනහල් ොළු, නලෝක ොළු, මහ කිහිඹිය, 
වතු ොළු, නදමළ වැල් 

Exotic NE 

Asteraceae Synedrella nodiflora x         Exotic NE 

Asteraceae Tridax procumbens x   x   වසු සුද Exotic NE 

Asteraceae Xanthium strumarium 
subsp. strumarium 

x x     වල් රඹුටන්, ඌරු නකස ස, අවඩි Exotic LC 

Combretaceae Terminalia catappa x     x නකාට්ටම්බා, නකාට්ටන් Exotic NE 

Convolvulaceae Ipomoea triloba x x x   වස තැල්ල Exotic NE 

Euphorbiaceae Croton hirtus x   x   ගං නවද, වල් තිප්පිලි Exotic NE 

Euphorbiaceae Euphorbia heterophylla x       වල් රබර්, කැපුම්කීරිය Exotic NE 

Euphorbiaceae Euphorbia hirta x       බූ දද කීරිය, කිරි තලා Exotic LC 

Euphorbiaceae Ricinus communis x   x   එඬරු, නතල් එඬරු Exotic NE 

Fabaceae Acacia auriculiformis x         Exotic NE 

Fabaceae Aeschynomene americana x   x     Exotic NE 

Fabaceae Centrosema pubescens x         Exotic NE 

Fabaceae Leucaena leucocephala x       ඉිල් ඉිල් Exotic NE 

Fabaceae Macroptilium 
atropurpureum 

x         Exotic NE 

Fabaceae Macroptilium lathyroides x         Exotic NE 
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Fabaceae Mimosa pudica x       නිදිකුම්බා, දැදින්ොරු, හීන් නිදිකුම්බා Exotic NE 

Fabaceae Senna occidentalis x       ෙැණි නතෝර, හිවල් නතෝර Exotic LC 

Lamiaceae  Hyptis capitata x         Exotic NE 

Lamiaceae  Mesosphaerum suaveolens x       අලි තල Exotic NE 

Loganiaceae Spigelia anthelmia x         Exotic NE 

Malvaceae  Corchorus aestuans x       ජලාදර Exotic NE 

Malvaceae  Waltheria indica x       පුන්නික්කි Exotic LC 

Muntingiaceae Muntingia calabura x       ජෑම් Exotic NE 

Onagraceae Ludwigia decurrens   x       Exotic NE 

Passifloraceae Passiflora foetida x       ෙඩ නගඩි, ෙඩ වැල්, උඩහළු, වැල් නදළුම් Exotic NE 

Passifloraceae Passiflora suberosa x       තින්ත Exotic NE 

Plantaginaceae  Scoparia dulcis x       වල් නකාත්තමල්ලි Exotic NE 

Poaceae  Chloris barbata x x     මයුරු තණ Exotic NE 

Poaceae  Urochloa maxima x       ගිණි තණ, රට තණ, ගිනිකීීරැස ස Exotic NE 

Rubiaceae Richardia brasiliensis x         Exotic NE 

Rubiaceae Spermacoce exilis x         Exotic NE 

Rubiaceae Spermacoce ocymifolia x         Exotic NE 

Rubiaceae Spermacoce remota x         Exotic NE 

Rubiaceae Spermacoce verticillata x         Exotic NE 

Solanaceae Physalis angulata x         Exotic NE 

Solanaceae Solanum americanum x       කළු කන්නේරිය, නකම්නම්රිය Exotic NE 

Verbenaceae Lantana camara x       ගඳොෙ, කීටු හිඟුරු, රට හිඟුරු Exotic NE 

Verbenaceae Stachytarpheta urticifolia x     x   Exotic NE 

Amaranthaceae Achyranthes aspera x       කරල් හැබ, ගස  කරල්හැබ, කරල්සැනබෝ Native LC 

Amaranthaceae Alternanthera sessilis   x     මුකුණුවැන්ෙ, මී කන් ෙලා Native LC 

Anacardiaceae Lannea coromandelica x     x හික් Native LC 

Apocynaceae  Calotropis gigantea x       වරා, එළ වරා Native LC 

Apocynaceae  Cynanchum tunicatum x       කන් කුඹල Native EN 

Apocynaceae  Vincetoxicum flexuosum 
var. tenuis  

x x       Native LC 

Apocynaceae  Wattakaka volubilis x     x අඟුණ, අනුක්නකාළ, කිරි අඟුණ, තිත්ත අඟුණ Native LC 

Araceae Pistia stratiotes       x දිය ෙරඬැල්, දිය ෙරෙැල්ල Native LC 

Arecaceae  Calamus metzianus       x එළ වැල්, එළ නේ වැල්, කහ නේ වැල්  Native VU 
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Asteraceae Cyanthillium cinereum x       මඟුල් කුඹුරුවැන්ෙ, නමාණරකුඩුම්ිය, වතු ොළු Native LC 

Asteraceae Emilia sonchifolia x       කඩුෙහර Native LC 

Cleomaceae  Cleome viscosa x   x x වල් අබ, රන් මානිස ස, බූ වලු අබ Native LC 

Convolvulaceae Ipomoea aquatica var. 
aquatica 

  x     කංකුං Native LC 

Convolvulaceae Ipomoea pes-caprae x   x   මුහුදු ිම් තඹුරු, එළ ිම් තඹුරු Native LC 

Convolvulaceae Ipomoea pes-tigridis x       දිවි අඩිය, දිවි ෙහුර Native LC 

Convolvulaceae Xenostegia tridentata x x     හවරි මදු, හීන් මදු Native LC 

Cyperaceae Cyperus compressus   x       Native LC 

Cyperaceae Cyperus pulcherrimus   x       Native NT 

Cyperaceae Fimbristylis acuminata   x       Native LC 

Cucurbitaceae Coccinia grandis x       නකෝවක්කා, නකම් කැකිරි Native LC 

Euphorbiaceae Acalypha indica x       කුප්පෙනම්නිය Native LC 

Euphorbiaceae Microstachys chamaelea x       රත් ිටවක්කා Native LC 

Fabaceae Derris trifoliata       x කල වැල් Native LC 

Fabaceae Alysicarpus vaginalis x       අස වැන්ෙ, රතු අස වැන්ෙ Native LC 

Fabaceae Cajanus scarabaeoides x       වල් නකාල්ලු, වල් උඳු Native LC 

Fabaceae Grona heterophylla x       මහ උඳුියලිය Native LC 

Fabaceae Grona triflora x       හීන් උඳුියලිය, සුදු ගැටදිය Native LC 

Fabaceae Indigofera tinctoria x       නිල් අවරිය Native LC 

Fabaceae Sesbania aculeata x x       Native LC 

Fabaceae Tephrosia pumila x         Native LC 

Fabaceae Tephrosia purpurea x   x   ිල, කතුරු ිල, ගම් ිල, කටු ිල, ෙණු ිල Native LC 

Fabaceae Tephrosia villosa x       බූ ිල Native LC 

Fabaceae Teramnus labialis x       වල් නකාල්ලු Native LC 

Fabaceae Zornia gibbosa x         Native LC 

Flagellariaceae Flagellaria indica       x නගායි වැල් Native LC 

Lamiaceae  Ocimum tenuiflorum  x       මදුරු තලා, හීන් මදුරු තලා, තුල්සි Native LC 

Lamiaceae  Premna serratifolia x     x මිදි, වල් මිදි, මහ මිදි, මිදි ගස , සිහින් මිදි, හීන් මිදි Native LC 

Loranthaceae Dendrophthoe falcata x       නදළුම් ිළිල Native LC 

Lythraceae Lawsonia inermis x       මරනතාණ්ඩඩි Native LC 

Malvaceae  Hibiscus tilliaceus       x නබලි ෙට්ට, වල් නබලි Native LC 

Malvaceae Sida acuta x       ගස  බැිල, නක්සර බැිල Native LC 
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Malvaceae Sida rhombifolia subsp. 
rhombifolia 

x       නකාටිකන් බැිල Native LC 

Malvaceae  Triumfetta pentandra x       ඇෙල, කපු කිනිස ස Native LC 

Malvaceae Urena lobata x   x x ෙට්ට ඇෙල, ඇෙල, හීන් ඇෙල, ෙටු ඇෙල Native LC 

Malvaceae Urena lobata subsp. sinuata x   x   ෙට්ට ඇෙල, හීන් ඇෙල Native LC 

Menispermaceae Tinospora cordifolia x       රස කිඳ Native VU 

Moraceae Ficus racemosa x       අට්ටික්කා, දිඹුල් Native LC 

Moraceae Ficus hispida       x නකාට දිඹුල Native LC 

Nyctaginaceae Boerhavia erecta x         Native LC 

Nymphaeaceae Nymphaea nouchali var. 
nouchali 

  x     මානෙල්, දිය මානෙල්, නිලුපුල් Native VU 

Nymphaeaceae Nymphaea pubescens   x   x ඇත් ඕළු, ඕළු Native LC 

Phyllanthaceae  Antidesma ghaesembilla       x බූ ඇඹිල්ල Native LC 

Phyllanthaceae  Aporosa cardiosperma       x කැබැල්ල, බරවා ඇඹිල්ල   Native LC 

Phyllanthaceae  Glochidion zeylanicum       x හුණුකිරිල්ල Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus amarus x       ිටවක්කා Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus debilis x       එළ ිටවක්කා, නිරුරි, ිං නෙල්ලි, ෙවන් ඇඹිලිය Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus 
maderaspatensis 

x         Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus reticulatus x       වැල් කයිල, ගස  දුම්මැල්ල, කයිල Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus rotundifolius x         Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus simplex x         Native LC 

Phyllanthaceae  Phyllanthus urinaria x       රත් ිටවක්කා Native LC 

Phyllanthaceae  Synostemon bacciformis   x     ිං නදළුම්, ඇත් ිටවක්කා Native LC 

Plantaginaceae  Bacopa monnieri   x     ලුණුවිල, මැහි වැල Native LC 

Poaceae  Apluda mutica   x     කුරු කුඩා තණ Native LC 

Poaceae  Dactyloctenium aegyptium   x     පුීටු තණ Native LC 

Poaceae  Eleusine indica x       බැල තණ, වල් කුරක්කන්, වල් මල් කුරක්කන් Native LC 

Poaceae  Imperata cylindrica x       ඉලුක්, ගාල, පුෂ Native LC 

Poaceae  Phragmites karka   x   x වැලුක්, ෙලා ගස  Native NE 

Portulacaceae Portulaca oleracea x       නගඳ නකාළ Native LC 

Rubiaceae Nauclea orientalis       x   Native LC 
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Rubiaceae Oldenlandia corymbosa var. 
corymbosa 

x       වල් ෙත්ොඩගම් Native LC 

Rubiaceae Spermacoce articularis x         Native LC 

Sapindaceae Cardiospermum 
microcarpum 

x       නෙනෙල වැල්, වැල් නෙනෙල Native NE 

Typhaceae  Typha angustifolia   x x x හම්ු ෙන් Native LC 

Verbenaceae Phyla nodiflora var. 
nodiflora 

  x     හිරිමෙ දැත්ත Native LC 

Vitaceae Causonis trifolia x       වල් රත් දිය ලු Native LC 

Pteridaceae Acrostichum aureum   x   x කැරන් නකාකු Native   

 

Annexure 3.2: Amphibian species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site. 

Family  Scientific Name  English Name DS NCS GCS Marsh Woodland 
(Acacia) 

Open 
water 

Annona marsh Potential 
Sp. 

Bufonidae Duttaphrynus melanostictus  Common toad Native LC           x 

Dicroglossidae Euphlyctis cyanophlyctis  Indian skipper frog Native LC   x     X   

Dicroglossidae Euphlyctis hexadactylus  Indian Green Frog Native LC   x     X   

Dicroglossidae Minervarya syhadrensis  Common paddy field frog Native LC   x x x X   

Dicroglossidae Hoplobatrachus crassus  Jurdon's bullfrog Native LC           x 

Rhacophoridae Pseudophilautus popularis Common Shrub Frog Endemic NT  EN x x   X   

Rhacophoridae Polypedates cruciger  Common Hourglass Tree-frog Endemic LC           x 

Rhacophoridae Polypedates maculatus  Spotted tree frog Native LC           x 

 

Annexure 3.3: Reptile species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site. 

Family            Scientific Name English Name DS NCS GCS Marsh Woodland 
(Acacia) 

Open 
water 

Annona 
marsh 

Potential 
Sp. 

Crocodylidae Crocodylus porosus Saltwater crocodile Native EN LR/lc         x 

Bataguridae Melanochelys trijuga  Black turtle Native LC LR/nt         x 

Trionychidae Lissemys ceylonensis Flapshell turtle Native LC           x 

Agamidae Calotes calotes Green garden lizard Native LC           x 

Agamidae Calotes versicolor  Common garden lizard Native LC     x       
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Gekkonidae Hemidactylus frenatus  Common house-gecko Native LC LC   x       

Scincidae Eutropis carinata Common skink Native LC     x       

Varanidae Varanus bengalensis  Land monitor Native LC LC   x       

Varanidae Varanus salvator Water monitor Native LC LC x x X X   

Acrochordidae Acrochordus granulatus  Wart snake Native VU LC         x 

Pythonidae Python molurus  Indian python Native LC LR/nt         x 

Natricidae Atretium schistosum  Olive keelback water-snake Native LC NT x         

Natricidae Xenochrophis asperrimus Sri Lanka Keelback  Endemic LC           x 

Natricidae Xenochrophis piscator  Checkered Keelback Native LC           x 

Homalopsidae Cerberus rynchops Dog-faced water snake Native LC LC         x 

Colubridae Ahaetulla nasuta Green vine snake Native LC           x 

Colubridae Dendrelaphis schokari  Schokari’s bronze back Endemic LC           x 

Colubridae Dendrelaphis tristis  Common bronze back Native LC           x 

Colubridae Lycodon aulicus Wolf snake Native LC           x 

Colubridae Lycodon osmanhilli  Flowery wolf snake Endemic LC LC         x 

Colubridae Oligodon arnensis  Common kukri snake/ Banded Kukri Native LC           x 

Colubridae Oligodon sublineatus  Dumerul’s kuki snake Endemic LC LC         x 

Colubridae Ptyas mucosa Rat snake Native LC           x 

Elapidae Naja naja  Indian cobra Native LC           x 

Viperidae Daboia russelii  Russell’s viper Native LC           x 

Viperidae Hypnale hypnale  Merrem’s Hump nose viper Native LC           x 

Emydidae Trachemys scripta Red-eared slider Exotic             x 

 

Annexure 3.4: Bird species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site. 

Family  Scientific Name English name NCS DS  GCS Marsh Woodland 
(Acacia) 

Open 
water 

Annona 
marsh 

Potential 
Sp. 

Anatidae Dendrocygna javanica  Lesser Whistling-duck LC Resident LC x         

Podicipedidae Tachybaptus ruficollis  Little Grebe LC Resident LC x         
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Columbidae Columba livia  Rock Dove CR 
 considering  

Resident LC         X 

Columbidae Spilopelia suratensis  Western Spotted Dove LC Resident LC   X X     

Columbidae Treron pompadora Sri Lanka Green-pigeon LC Endemic LC         X 

Columbidae Ducula aenea  Green Imperial-pigeon LC Resident LC         X 

Caprimulgidae Caprimulgus asiaticus  Indian Nightjar LC Resident LC         X 

Hemiprocnidae Hemiprocne coronata  Crested Treeswift LC Resident           X 

Apodidae Aerodramus unicolor  Indian Swiftlet LC Resident LC         X 

Apodidae Cypsiurus balasiensis  Asian Palm-swift LC Resident LC         X 

Cuculidae Centropus sinensis Greater Coucal LC Resident LC         X 

Cuculidae Clamator coromandus Chestnut-winged Cuckoo NE Migrant           X 

Cuculidae Eudynamys scolopaceus  Western Koel LC Resident LC x x   x   

Cuculidae Hierococcyx varius  Common Hawk-cuckoo EN Resident LC         x 

Cuculidae Cuculus micropterus Indian Cuckoo LC Resident LC         x 

Cuculidae Cuculus poliocephalus Lesser Cuckoo NE Presence 
uncertain 

          x 

Rallidae Gallirallus striatus  Slaty-breasted Rail  CR Resident LC         x 

Rallidae Zapornia fusca  Ruddy-breasted Crake VU Resident LC         x 

Rallidae Amaurornis phoenicurus  White-breasted Waterhen LC Resident LC x       x 

Rallidae Gallicrex cinerea Watercock NT Resident LC         x 

Rallidae Porphyrio porphyrio  Purple Swamphen LC Resident LC x       x 

Rallidae Gallinula chloropus Common Moorhen LC Resident LC         x 

Ciconiidae Mycteria leucocephala Painted Stork LC Resident NT         x 

Ciconiidae Anastomus oscitans  Asian Openbill LC Resident LC         x 

Threskiornithidae Threskiornis 
melanocephalus  

Black-headed Ibis LC Resident NT x         

Ardeidae Ixobrychus sinensis Yellow Bittern NT Resident LC         x 

Ardeidae Ixobrychus cinnamomeus Cinnamon Bittern NT Resident LC         x 

Ardeidae Ixobrychus flavicollis  Black Bittern LC Resident LC         x 

Ardeidae Gorsachius melanolophus  Malay Night-heron NE Migrant           x 

Ardeidae Nycticorax nycticorax Black-crowned Night-heron NT Resident LC         x 
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Ardeidae Butorides striata Green-backed Heron LC Resident LC         x 

Ardeidae Ardeola grayii  Indian Pond-heron LC Resident LC x   x     

Ardeidae Bubulcus ibis  Cattle Egret LC Resident LC         x 

Ardeidae Ardea cinerea  Grey Heron LC Resident LC     x     

Ardeidae Ardea purpurea  Purple Heron LC Resident LC x   x     

Ardeidae Ardea alba  Great White Egret LC Resident LC         x 

Ardeidae Ardea intermedia  Intermediate Egret LC Resident LC         x 

Ardeidae Egretta garzetta  Little Egret LC Resident LC     x     

Pelecanidae Pelecanus philippensis  Spot-billed Pelican LC Resident NT x         

Phalacrocoracidae Microcarbo niger Little Cormorant LC Resident LC x   x     

Phalacrocoracidae Phalacrocorax fuscicollis  Indian Cormorant LC Resident LC x         

Anhingidae Anhinga melanogaster  Oriental Darter LC Resident NT x   x     

Charadriidae Vanellus indicus  Red-wattled Lapwing LC Resident LC x   x     

Scolopacidae Gallinago stenura Pintail Snipe NE Migrant           x 

Scolopacidae Actitis hypoleucos  Common Sandpiper NE Migrant           x 

Laridae Chlidonias hybrida  Whiskered Tern NE Migrant           x 

Jacanidae Hydrophasianus Pheasant-tailed Jacana LC Resident LC         x 

Strigidae Ninox scutulata  Brown Boobook LC Resident LC         x 

Strigidae Otus bakkamoena Indian Scops-owl LC Resident LC         x 

Accipitridae Spilornis cheela  Crested Serpent-eagle LC Resident LC         x 

Accipitridae Accipiter badius  Shikra LC Resident LC         x 

Accipitridae Haliaeetus leucogaster  White-bellied Sea-eagle LC Resident LC         x 

Accipitridae Haliastur indus Brahminy Kite LC Resident LC x   x x   

Meropidae Merops philippinus  Blue-tailed Bee-eater CR Resident LC         x 

Alcedinidae Alcedo atthis Common Kingfisher LC Resident LC         x 

Alcedinidae Ceryle rudis Pied Kingfisher LC Resident LC         x 

Alcedinidae Pelargopsis capensis  Stork-billed Kingfisher LC Resident LC         x 

Alcedinidae Halcyon smyrnensis  White-breasted Kingfisher LC Resident LC       x x 

Megalaimidae Psilopogon rubricapillus Sri Lanka Crimson Fronted 
Barbet 

LC Endemic LC         x 

Megalaimidae Psilopogon zeylanicus Brown-headed Barbet LC Resident LC       x   
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Picidae Dinopium psarodes Lesser Sri Lanka Flameback NE Endemic           x 

Psittacidae Psittacula eupatria  Alexandrine Parakeet LC Resident LC         x 

Psittacidae Psittacula krameri  Rose-ringed Parakeet LC Resident LC         x 

Pittidae Pitta brachyura Indian Pitta NE Migrant           x 

Oriolidae Oriolus xanthornus Black-hooded Oriole LC Resident LC         x 

Campephagidae Pericrocotus cinnamomeus  Small Minivet LC Resident LC         x 

Campephagidae Coracina macei  Indian Cuckoo-shrike LC Resident LC         x 

Campephagidae Lalage melanoptera Black-headed Cuckoo-shrike LC Resident LC         x 

Artamidae Artamus fuscus  Ashy Woodswallow LC Resident LC         x 

Aegithinidae Aegithina tiphia  Common Iora LC Resident LC         x 

Dicruridae Dicrurus caerulescens  White-bellied Drongo LC Resident LC         x 

Monarchidae Terpsiphone paradisi  Indian Paradise Flycatcher LC Resident LC         x 

Laniidae Lanius cristatus  Brown Shrike NE Migrant           x 

Corvidae Corvus splendens  House Crow LC Resident LC x x x x   

Corvidae Corvus macrorhynchos  Large-billed Crow LC Resident LC         x 

Cisticolidae Cisticola juncidis Zitting Cisticola LC Resident LC         x 

Cisticolidae Prinia hodgsonii  Gray-breasted Prinia LC Resident LC   x       

Cisticolidae Prinia socialis  Ashy Prinia LC Resident LC x         

Cisticolidae Prinia inornata  Plain Prinia LC Resident   x         

Cisticolidae Orthotomus sutorius  Common Tailorbird LC Resident LC   x   x   

Acrocephalidae Acrocephalus dumetorum  Blyth's Reed-warbler NE Migrant           x 

Acrocephalidae Acrocephalus stentoreus  Clamorous Reed-warbler NT Resident LC x         

Hirundinidae Cecropis hyperythra Sri Lanka Swallow LC Endemic           x 

Hirundinidae Hirundo rustica  Barn Swallow NE Migrant           x 

Pycnonotidae Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul LC Resident LC x         

Pycnonotidae Pycnonotus luteolus White-browed Bulbul LC Resident LC         x 

Phylloscopidae Phylloscopus trochiloides  Greenish Warbler NE Migrant           x 

Zosteropidae Zosterops palpebrosus  Oriental White-eye LC Resident LC         x 

Leiotrichidae Turdoides affinis Yellow-billed Babbler LC Resident LC       x   

Sturnidae Pastor roseus  Rosy Starling NE Migrant           x 
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Sturnidae Acridotheres tristis  Common Myna LC Resident LC x x   x   

Muscicapidae Copsychus saularis Oriental Magpie-robin LC Resident LC       x x 

Muscicapidae Saxicoloides fulicatus  Indian Robin LC Resident LC         x 

Muscicapidae Muscicapa dauurica  Asian Brown Flycatcher NE Migrant           x 

Chloropseidae Chloropsis jerdoni  Jerdon's Leafbird LC Resident LC         x 

Dicaeidae Dicaeum erythrorhynchos  Pale-billed Flowerpecker LC Resident LC         x 

Nectariniidae Nectarinia zeylonica  Purple-rumped Sunbird LC Resident LC   x       

Nectariniidae Cinnyris asiaticus  Purple Sunbird LC Resident LC         x 

Nectariniidae Cinnyris lotenius  Loten's Sunbird LC Resident LC   x       

Estrildidae Lonchura striata White-rumped Munia LC Resident LC x x       

Estrildidae Lonchura punctulata  Scaly-breasted Munia LC Resident LC x x       

Estrildidae Lonchura malacca  Tricoloured Munia LC Resident LC         x 

Motacillidae Dendronanthus indicus  Forest Wagtail NE Migrant           x 

Motacillidae Anthus rufulus  Paddyfield Pipit LC Resident LC         x 

Motacillidae Motacilla flava  Western Yellow Wagtail NE Migrant           x 

    Black-winged Stilt LC Resident LC     x     

 

 

Annexure 3.5: Mammal species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site. 

Family Scientific Name English name NS NCS GCS Marsh Woodland 
(Acacia) 

Open 
water 

Annona 
marsh 

Potential 
Sp. 

Soricidae Suncus etruscus Pigmy shrew Native EN LC         X 

Soricidae Suncus murinus Common musk shrew Native LC  
 LC 

  x       

Pteropodidae Cynopterus sphinx Short-nosed fruit bat Native LC LC x x x X   

Pteropodidae Pteropus giganteus Flying fox Native LC LC x x x X   

Pteropodidae Rousettus leschenaulti  Fulvous fruit bat Native LC LC         X 

Felidae Prionailurus rubiginosus  Rusty-spotted cat Native EN VU         X 

Felidae Prionailurus viverrinus Fishing Cat Native EN EN x         

Herpestidae Herpestes edwardsii Grey mongoose Native LC LC x         
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Mustelidae Lutra lutra  Eurasian Otter Native VU NT x         

Viverridae Paradoxurus hermaphoditus Palm cat Native LC LC   x       

Viverridae Viverricula indica  Ring-tailed civet Native LC LC         X 

Hystricidae Hystrix indica Porcupine Native LC LC   x       

Muridae Bandicota indica  Malabar bandicoot Native LC LC   x       

Muridae Mus musculus Indian house mouse Native LC     x       

Muridae Rattus rattus  Common rat Native LC     x       

Sciuridae Funambulus palmarum  Palm squirrel Native LC LC   x       

Leporidae Lepus nigricollis  Black-naped hare Native LC LC   x       

 

Annexure 3.6: Fish species recorded in the marsh and open water pools within the landfill site and those which may be found in surrounding marshes. 

 Family  Scientific Name English Name DS  NCS GTS Open 
water & 
Marsh 

Possible 
species in 

surrounding 
marshes  

Synbranchidae  Ophisternon bengalense Asian Swamp Eel N  CR  LC   X 

Cyprinidae  Amblypharyngodon grandisquamis Sri Lanka Large Silver Carplet E  EN     X 

Aplocheilidae  Aplocheilus dayi  Sri Lanka Day's Killifish E  EN     X 

Cyprinidae  Esomus thermoicos Sri Lanka Flying Barb E  LC  LC   X 

Cyprinidae  Puntius chola  Swamp Barb N  LC  LC   X 

Cyprinidae  Rasbora microcephalus Narrow line Rasbora N  LC  LC   X 

Cobitidae  Lepidocephalichthys thermalis Common Spiny Loach N  LC  LC   X 

Bagridae  Mystus gulio  Long-Whiskered Catfish N  LC  LC   X 

Bagridae Mystus nanus  Striped Dwarf Catfish E  LC  LC   X 

Heteropneustidae  Heteropneustes fossilis Stinging Catfish N  LC  LC   X 

Channidae  Channa punctata  Spotted Snakehead N  LC  LC   X 

Channidae  Channa striata Murrel N  LC  LC x   

Aplocheilidae  Aplocheilus parvus  Dwarf Panchax N  LC   x   

Anabantidae  Anabas testudineus Climbing Perch N  LC  DD X   

Claridae  Clarias brachysoma Sri Lanka Walking Catfish E  NT     X 

Cyprinidae  Horadandia atukorali Horadandia E  VU     X 
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Synbranchidae  Ophichthys desilvai Sri Lanka Lesser Swamp Eel E CR     X 

Cyprinidae  Puntius vittatus  Silver Barb N LC LC X   

Belontidae  Pseudosphromenus cupanus Spike Tailed Paradise Fish N LC LC   X 

Cichlidae Etroplus suratensis  Green Chromide N LC LC   X 

Cichlidae pseudetroplus maculatus Orange Chromide N LC LC   X 

Cichlidae Oreochromis sp Tilapia (Exotic) I NE   X   

Channidae Channa orientalis  Smooth-Breasted Snakehead E VU     X 

Gobidae Brackish water Goby sp.   N     X   

 

Annexure 3.7: Butterfly species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site. 

Family Scientific name English name NCS DS Marsh Woodland 
(Acacia) 

Open 
water 

Annona 
marsh 

Potential 
Sp. 

Pieridae Appias galene  Sri Lankan Lesser Albatross LC Endemic         x 

Hesperiidae Potanthus satra Sri Lankan Dart/Tropic dart LC Endemic   x       

Hesperiidae Cephrenes trichopepla  Yellow Palm Dart LC Exotic         x 

Papilionidae Pachliopta hector  Crimson Rose LC Native         x 

Papilionidae Pachliopta aristolochiae  Common Rose LC Native   x       

Papilionidae Papilio demoleus  Lime Butterfly LC Native   x       

Papilionidae Papilio polytes  Common Mormon LC Native   x   X   

Papilionidae Papilio polymnestor  Blue Mormon LC Native         x 

Papilionidae Papilio clytia  Mime LC Native         x 

Papilionidae Graphium teredon  Narrow-banded Bluebottle LC Native         x 

Papilionidae Graphium agamemnon  Tailed Jay LC Native   x       

Pieridae Leptosia nina  Psyche LC Native   x       

Pieridae Delias eucharis  Jezebel LC Native   x   X   

Pieridae Catopsilia pyranthe  Mottled Emigrant LC Native         x 

Pieridae Catopsilia pomona  Lemon Emigrant LC Native   x       

Pieridae Eurema hecabe  Common Grass Yellow LC Native   x       

Pieridae Eurema blanda  Three-Spot Grass Yellow LC Native         x 

Nymphalidae Tirumala limniace  Blue Tiger LC Native           

Nymphalidae Parantica aglea  Glassy Tiger LC Native   x       
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Nymphalidae Danaus chrysippus  Plain Tiger LC Native   x x     

Nymphalidae Danaus genutia  Common Tiger LC Native x x x X   

Nymphalidae Euploea core  Common Crow LC Native   x       

Nymphalidae Euploea klugii  Brown King Crow LC Native         x 

Nymphalidae Phalanta phalantha  Common Leopard LC Native         x 

Nymphalidae Acraea terpsicore Tawny Coster LC Native   x       

Nymphalidae Junonia atlites  Grey Pansy LC Native   x   X   

Nymphalidae Junonia iphita Chocolate Soldier LC Native       X   

Nymphalidae Junonia almana Peacock Pansy LC Native   x       

Nymphalidae Hypolimnas bolina  Great Eggfly LC Native   x       

Nymphalidae Neptis hylas  Common Sailor LC Native   x       

Nymphalidae Euthalia aconthea  Baron LC Native         x 

Nymphalidae Melanitis leda  Common Evening Brown LC Native   x       

Nymphalidae Orsotriaena medus Medus Brown LC Native         x 

Nymphalidae Mycalesis perseus Common Bushbrown LC Native   x       

Nymphalidae Ypthima ceylonica  White Four-ring LC Native   x       

Nymphalidae Elymnias hypermnestra Common Palmfly LC Native   x       

Lycaenidae Spalgis epeus Apefly LC Native         x 

Lycaenidae Arhopala amantes  Large Oakblue LC Native         x 

Lycaenidae Zesius chrysomallus  Redspot LC Native                            x 

Lycaenidae Rathinda amor  Monkey-puzzle LC Native         x 

Lycaenidae Tajuria cippus  Peacock Royal LC Native         x 

Lycaenidae Jamides bochus Dark Cerulean LC Native         x 

Lycaenidae Jamides celeno  Common Cerulean LC Native   x       

Lycaenidae Lampides boeticus  Pea Blue LC Native         x 

Lycaenidae Leptotes plinius Zebra Blue LC Native         x 

Lycaenidae Castalius rosimon  Common Pierrot LC Native   x       

Lycaenidae Zizina otis Lesser Grass Blue LC Native   x       

Lycaenidae Zizula hylax Tiny Grass Blue LC Native         x 

Lycaenidae Everes lacturnus  Oriental Cupid LC Native         x 

Lycaenidae Chilades lajus  Lime Blue LC Native         x 

Riodinidae Abisara echerius  plum Judy LC Native         x 
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Hesperiidae Ampittia dioscorides  Bush Hopper LC Native         x 

Hesperiidae Iambrix salsala Chestnut Bob LC Native x         

Hesperiidae Taractrocera maevius Common Grass Dart LC Native   x       

Hesperiidae Pelopidas mathias  Small Branded Swift NT Native   x       

Nymphalidae Ideopsis similis  Blue Glassy Tiger VU Native         x 

 

Annexure 3.8: Dragonfly species recorded in the Acacia woodland, marsh and open water habitats within and surrounding the proposed landfill site.  

Family  Scientific Name  English Name NCS DS      
GCS 

Marsh Woodland 
(Acacia) 

Open 
water 

Annona 
marsh 

Potential 
Sp. 

Coenagrionidae  Agriocnemis pygmaea   Wandering Wisp LC Native LC x         

Coenagrionidae  Onychargia atrocyana   Marsh Dancer VU Native LC         x 

Coenagrionidae  Paracercion malayanum   Malay Lilysquatter LC Native LC         x 

Coenagrionidae  Ischnura senegalensis   Marsh Bluetail LC Native LC         x 

Coenagrionidae  Ceriagrion cerinorubellum   Painted Waxtail VU Native LC         x 

Coenagrionidae  Ceriagrion coromandelianum Yellow Waxtail LC Native LC x x       

Coenagrionidae  Pseudagrion malabaricum Malabar Sprite LC Native LC         x 

Coenagrionidae  Pseudagrion microcephalum  Blue Sprite LC Native   x         

Coenagrionidae  Pseudagrion rubriceps  Sri Lanka Orange-faced Sprite LC Native           x 

 latycnemididae  Copera marginipes  Yellow Featherleg LC Native LC         x 

Gomphidae  Ictinogomphus rapax  Rapacious Flangetail LC Native LC x     x   

Aeshnidae  Gynacantha dravida  Indian Duskhawker NT Native           x 

Libellulidae  Brachydiplax sobrina  Sombre Lieutenant LC Native LC         x 

Libellulidae  Lathrecista asiatica   Pruinosed Bloodtail NT Native           x 

Libellulidae  Orthetrum chrysis   Spine-tufted Skimmer VU Native LC         x 

Libellulidae  Orthetrum glaucum   Asian Skimmer NT Native LC         x 

Libellulidae  Orthetrum luzonicum   Marsh Skimmer NT Native LC x         

Libellulidae  Orthetrum pruinosum   Pink Skimmer NT Native LC x x       

Libellulidae  Orthetrum sabina   Green Skimmer LC Native LC x x   x   

Libellulidae  Potamarcha congener   Blue Pursuer LC Native LC x         

Libellulidae  Acisoma panorpoides   Asian Pintail LC Native LC x         
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Libellulidae  Brachythemis contaminata   Asian Groundling LC Native LC x x x x   

Libellulidae  Crocothemis servilia   Oriental Scarlet LC Native LC x   x x   

Libellulidae  Diplacodes trivialis  Blue Percher LC Native LC x x x x   

Libellulidae  Neurothemis intermedia  Paddyfield Parasol NT Native LC x x       

Libellulidae  Neurothemis tullia   Pied Parasol LC Native LC x x   x   

Libellulidae  Rhodothemis rufa  Spine-legged Redbolt NT Native LC         x 

Libellulidae  Trithemis aurora   Crimson Dropwing LC Native LC x x x x   

Libellulidae  Rhyothemis variegata   Variegate Flutterer LC Native LC x x x x   

Libellulidae  Pantala flavescens   Globe Skimmer LC Native LC x x x x   

Libellulidae Tholymis tillarga   TwisterFoggy-winged LC Native LC       x   

Libellulidae Zyxomma petiolatum   Dingy Duskflyer NT Native LC x         

Libellulidae Urothemis signata  Scarlet Basker LC Native LC x x   x   
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TERMS OF REFERENCE FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT FOR THE 
PROPOSED 300 MW COMBINED CYCLE POWER PLANT  

AT KERAWALAPITIYA ON BOOT BASIS 
 
This ToR has been issued by the CEA only as a means of providing guidance for preparation of 
the Environmental Impact Assessment (EIA) report for the proposed project.  Required 
information on impacts mitigation measures etc. which will be useful in decision making should 
be incorporated in the EIA report based on the findings of the EIA study.   
 
Issuance of the ToR does not in any way reflect an agreement on the part of the CEA regarding 
granting of approval for the project. It is the responsibility of the project proponent to clear any 
issues regarding land ownership and to obtain approvals required from agencies other than the 
CEA. If the project is to be sited on state land, we recommend obtaining “in principle” approval 
from the land owner, prior to embarking on the EIA report preparation.  The CEA will not be 
responsible for any costs incurred by the project proponent in EIA report preparation in case the 
project is rejected. 
 
Project Title : 300MW Combined Cycle Power Plant  

at Kerawalapitiya on BOOT Basis 
 
Project Proponent  : Lakdhanavi Limited 
 
Project Approving Agency: Central Environmental Authority 
 
Validity Period of the ToR: One and half years from the date of issue. 
 
Report Format  :  
 

Executive Summary 
Chapters 
1. Introduction 
2. Description of the proposed project and reasonable alternatives 
3. Description of the existing environment 
4. Environmental impacts 
5. Mitigatory Actions 
6. Risk Assessment and Contingency Plans 
7. Cost Benefit Analysis 
8. Environmental Management Plan (EMP)  
9. Conclusions and Recommendations 

 
Annexes 
1. Terms of Reference 
2. Sources of data and information 
3. References 
4. List of preparers including their work allocation and time schedule. The report 

should be authenticated by the preparers 
5. Comments made by the public NGOs and other agencies during the formal and 

informal scoping meetings held by the EIA Team 
6. Complete set of relevant maps, tables, charts, layout plans and other details 
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Executive Summary  

 
The summary should be a brief, non-technical summary of the justification of the proposed 
project, description of the salient features of the project and alternatives considered, the existing 
environment of the project site and its environs, key environmental impacts, the measures 
proposed to mitigate the environmental impact, environmental management plan & monitoring 
programme and conclusion.  A one page summary table indicating the significant impacts and 
proposed mitigatory measures should be presented. 

 
1. INTRODUCTION 

 
This chapter should include the following: 
- Background of the project 
- Objective and justification of the project 

(Summarize the need or problem been addressed by the project.) 
- Objectives of the EIA Report 

(Specify the objectives of the assessment and the relationship of the results to project 
design and implementation) 

- Brief outline of the methodologies and technologies adapted in EIA report preparation 
- Policy legal and administrative frame work with reference to the project 
- Compatibility with other development projects / programs / plans in the area, especially 

with the government development plan of the area 
- Approvals needed for the project from other state agencies and any conditions laid down 

by state agencies for implementation of the project  
 

2. DESCRIPTION OF THE PROPOSED PROJECT AND REASONABLE ALTERNATIVES 
 
2.1. Description of the proposed project 
 

The following information should be included 
 

- Project location indicating District, Pradesiya Sabha area(s), Divisional Secretariat 
Division(s) (DSD) and Grama Niladhari Division(s) (GND) within which the project 
is to be located.  

- State the present ownership of the project site(s). If state owned, please submit a letter 
of consent from the relevant state agency/agencies. 

- Provide a location map indicating the project site, accessibility to the surrounding 
development and infrastructure. (1: 10,000 scale). 

- Drawings showing project layout plan covering the entire identified sites/areas 
including the main components such as main power building area, mechanical draft 
cooling tower area, fuel unloading and fuel oil storage area, water treatment and 
supply facilities area, wastewater treatment plant, regulator station, front area, 
entrances, fence and gate of the plant, buffer zone to be maintained, location of 
offshore/onshore installations, transfer facilities, grid substation,  transmission lines, 
pipeline routes with exact point of canal outfalls, desalination plant  water intake 
point, location of treated effluent outlets, access roads and all other major components 
of the project (at a reasonable scale). 

 
2.2. A description of major features of the project to cover the following; 

- Give a brief description about the main project component facilities and equipment 
within each component mentioned in the lay out plan. Flow chart shall be provided 
where necessary. 
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- Details of phased development activities and time schedule. 
 

2.3. Constructional activities 
- Details of land preparation activities (filling, excavation, piling etc.) 
- Surface Drainage Management Plan 
- Construction material requirement, source and transport of construction material. 
- Design and construction details of offshore / onshore installations 
- Methods of laying pipelines (oil, gas, water etc.) 
- Any infrastructure development etc. 
- Constructional waste management system/plan 

 
2.4. Operational Activities 

A description of major operational activities / procedures to cover the following; 
 

2.5. Liquid fuel / RLNG Supply System 
- Methods, capacities and frequency of fuel transport, unloading, transferring etc. 
- Other resource / facility requirements. 
 

2.6. Power Generation  
- Install capacity of each unit 
- Quantity of fuel used 
- Power generation system   

- Gas turbine  
- HRSG 
- Steam turbine 

 
2.7. Fresh Water Supply System 

- Source, intake point, quality and quantity to be used by the project 
- Storage facility 
- Description of the treatment including desalinization plants, re-use 
- Details of any chemicals added to the system 
- A schematic diagram showing plant water balance 

 
2.8. Cooling Water Supply and Disposal System 

-  Cooling water intake, distribution line and outlet system 
- Cooling water system process 

-  Quantity and quality of cooling water to be discharged of full plant operation  
-  Details of any chemicals added to the system 
-  Cooling water recirculation system (if any) / discharge location 
- Cooling water discharge velocity, volume and discharge quality (temperature and 

other parameters) 
 

2.9. Air Emissions Control System 
 

The following aspects should be included; 
- Points of generation of emissions 
- Characteristics, quantities, concentration and rate of generation of air pollutants for 

various operational modes and plant capacity. 
- Fugitive emission sources and estimated emission quantities 
- Methods employed to reduce emissions and efficiencies of those methods 
- Proposed stack heights and internal diameter with justifications for selection of the 

particular method  
- Flue gas temperature at the tip of the stack 
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2.10. Effluent Treatment Systems  

The following aspects should be included; 
 

- Types, quantities, rates of discharge and quality of effluent generated by the project 
activities. 

- Provide a schematic diagram indicating all wastewater streams from generating 
point(s) up to discharge point/s 

- Effluent collection, treatment and disposal system   
- Anticipated quantities and quality of effluent to be discharged to the environment 

 
2.11. Noise and vibration 

The following aspects should be included; 
- Noise and vibration generating activities/Machinery 
- Plant selection, plant installation and operational features designed to reduce the 

generation of noise and vibration. 
 
2.12. Solid and hazardous waste disposal system 

The following aspects should be included 
- Point of generation, nature and quantity of solid waste generated 
- Disposal systems including landfill sites if any 
- Nature and quantities of Hazardous(Scheduled) Waste generated (during operation 

/ maintenance of the plant) 
 

2.13. Transmission line and Switch yard 
The following aspects should be included; 
- Route, the capacity in KVA and the length in km of the transmission lines, and any 

other specific features. The route should be provided on a topographic map at 
suitable scale.  

- Brief description of switch yard and its location  
- Details of any land acquisition to be done for installation of transmission line/ switch 

yard. 
 

2.14. Work Force 
 The following aspects should be included; 

- Skilled and non-skilled Labour requirements (during construction and operation) 
- Employment of local people during construction and operation 
- Requirement of migratory workers / expatriates 
- Occupational health and safety facilities required or provided 

 
2.15. Establishment and Management of Buffer Zone 

 
- Extent of the area to be maintained for the buffer zone (the area can be determined 

based on the risk assessment) 
- Proposal for acquiring and management of the buffer zone to be discussed 
- The resettlement / compensation plan for the affected parties should be described 

(If any).  
 

2.16. Evaluation of alternatives 
Describe reasonable alternative considered and the basic environmental, engineering 
and economic parameters and criteria used in the evaluation of alternatives.   
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Compare alternatives in terms of potential environmental impacts, mitigation measures, 
capital and operating costs, reliability, suitability under local conditions and monitoring 
requirements. 
 
The following alternatives could be described; 

 

• The “no action” alternative (i.e. one based on current practices without implementing 
the project) 

• Alternative sites, design and technology selection, construction techniques, location 
of SPBM, routes for laying of pipelines, operating and maintenance procedures etc. 

 
Selected option should be justified against the alternatives considered.  

 
3. DESCRIPTION OF THE EXISTING ENVIRONMENT 

 
STUDY AREA 

• Project site (Plant site, onshore facilities and offshore facilities)  

• Area allocated for processing/disposal solid/hazardous waste  

• Coastal/marine waters or any canal trace which could be affected by water extraction 
and wastewater disposal 

• Locations affected by the construction activities of the project 

• Area beyond the project site where there is potential for environmental impacts. 
(For Air Dispersion Modeling studies, a minimum of 20 km distance from the 
boundary of the project site) 

Assemble evaluate and present baseline data on the environmental characteristics of the 
study area.  
This chapter should provide information on physical, biological socio-economic, 
archaeological and cultural aspects of the environment likely to be affected by any activity 
of the project. Information should be presented in a comprehensive format using tables, 
maps and diagrams where appropriate.  The methods used to collect data should be clearly 
stated under each category.  All technical terms should be clearly defined.  The existing 
environment should be described under following; 

 
3.1 Physical Environment 

 
3.1.1 Topography 

Recent topographical data clearly indicating reserve areas, marshy areas, water bodies, 
canals, streams, drainage channels and relief. 
 

3.1.2 Climate and meteorology 
Prevailing wind patterns, current velocities, precipitation patterns, relative humidity and 
temperature, wave heights and direction. 
Records of extreme weather conditions. 

 
3.1.3 Hydrology 

- Surface drainage pattern 
- Vulnerability to floods 
- Surface water quality, availability and uses 
- Water uses with respect to the intake point and wastewater discharge point 
- Water quality of the discharge point  (if discharge into a fresh water source) 
- Ground water quality 
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- Ground water availability and safe extraction limit (if ground water is envisaged to 
be extracted) 

- Highest ground water level 
- Sediment movement information (if any) 

 
3.1.4 Oceanography 

- Coastal & offshore bathymetry of the study area paying special attention on sand 
dunes, coral reefs, etc.  

- Hydrographic details at onshore and offshore facilities 
- Hydrographic detail at pipeline trace in the vicinity of the near shore sediment 

transport  
- Sea surface temperature with special reference to sensitive ecosystems in the study 

area. 
- Comprehensive study on water quality in the sea at the inlet and discharge location 

of the treated effluent. 
 

3.1.5 Geology / soil 
- General geology of the area 
- Soil types and distribution 
- Land use capabilities 

 
3.1.6 Ambient Air quality 

- Inventory of existing emission sources in the study area 
- Provide a description of existing ambient air quality conditions for the study area, 

with particular attention to ambient and peak levels of nitrogen oxides (NOx), sulfur 
oxides (Sox), carbon monoxide (CO), ozone (O3), particulate matter (total suspended 
particulate (TSP), PM10 and volatile organic compounds (VOCs) levels.  Discuss the 
influence of local and regional emission sources and the influence of climate and 
weather conditions. 

 
3.1.7 Noise 

- Existing ambient noise levels 
- Inventory of existing noise sources 

 
3.2 Ecological Resources 

- Existing natural, aquatic and terrestrial habitats in and around the project site and, 
distribution and density of fauna and flora of them 

- Rare threatened and endemic species 
- Sediment characteristic and benthos 
- Plankton diversity 
- Proximity to protected areas 
- Migratory species and migratory routes (if any – eg. birds, turtles, vales etc.) 
- Fishing grounds in the study area and status of fishery resources 

 
3.3 Socio-economic considerations 

- Present land use pattern and proposed future developments 
- Population characteristics including their socio-economic status 
- Socio- economic conditions and livelihoods of the community in the project area 
- Fishing community operating and  existing fishing harbour in the area 
- Existing infrastructure facilities such as housing and sanitation, health care and water 

supply etc. 
- Places of archaeological/cultural importance  
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4. ENVIRONMENTAL IMPACTS 
 

This chapter should show the overall effects of the project on the individual environmental 
components.  Impacts should include the direct and indirect, long and short-term positive 
and negative effects.  Significance of impacts should be assessed using appropriate 
techniques.  In all cases where an assessment is made it should be quite clear what criteria 
have been employed to assess the impacts. Where possible, effects should be quantified, 
uncertainties highlighted and the basis of predictions should be stated and justified through 
case studies / modeling, literature etc.  Nature of impacts should be considered in terms of 
magnitude, severity, duration, frequency, risk and indirect effects. Cumulative impacts on 
the environment which results from the incremental impact of the action when added to the 
past, present, and reasonably foreseeable future actions regardless of what agency or person 
undertakes such actions should also be stated. 

 
Impacts should be discussed in the order of severity. 
Special attention shall be given to following aspects; 

 
4.1  Construction Impacts 
 
4.1.1 Site Construction 

- Impacts on hydrological characteristics of the area 
- Impacts on existing infrastructure facilities 
- Impacts on existing power plants and existing fuel transporting pipelines, 
- Impacts on the network of drainage canals and their capacity to handle drainage 
- Soil erosion and silting of water ways and adjacent areas 
- Changes in surface and ground water quality 
- Impacts on existing habitats due to changing land use pattern 
- Transportation of material and equipment 
- Noise and vibration problem due to construction activities 
- Impacts due to emissions to the air (eg : dust) 
- Impacts due to increased traffic 

 
4.1.2 Installation of and pipelines 

- Impacts on coastal stability, coastal structures, fishing harbours, oil transportation 
pipe line etc. 

- Impacts on fishing grounds / routes and interference with existing fishing activities 
- Impacts on fauna, flora and on sensitive and fragile eco-systems due to turbidity 

changes and re-deposition of sediments etc. 
- Noise, vibration due to construction activities 
- Impacts on canals and other water bodies 
- Impacts on surface water quality 
- Impacts on other existing proposed or planned government / private sector 

development activities in the vicinity 
- Impacts due to transport of material and equipment 
- Public safety / potential relocation of people and developments due to security 

reasons 
 

4.2 Operational Impacts 
 

4.2.1 Air Quality  
- Emission rates of air pollutants and volumetric flow rates in m3/sec from the Power 

Plant. (including stack data) 
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- Predict pollutant concentrations due to emissions through a suitable mathematical 
modeling study. Dispersion model input data, any assumptions made and model 
results including determination of stack heights should be given. 

- Fugitive emissions and contribution of such emissions to ambient pollutant 
concentrations during different seasons.  
 

4.2.2 Hydrology and Water Quality 
- Changes of water temperature of receiving waters due to discharges should be 

estimated using a suitable modeling study. Existing discharges that contribute to 
temperature changes in the study area should also be considered in the modeling 
study. Thermal plume extent, thermal stratification and monsoonal effect should be 
studied using models. Model inputs, model parameters & assumptions made and 
model results should be presented in graphical form for easy visualization. 

- Impacts on inland surface/ground water quality/quantity due to tapping (if any) of 
inland water sources or due to discharges/runoff water/ leachates etc. from project 
sites.  

  
4.2.3 Noise & Vibration  

- Predicted noise levels and impacts  
- Vibration impacts 

 
4.2.4 Solid and Hazardous waste disposal 

- Impacts due to hazardous waste disposal  
- Impacts due to disposal of domestic solid waste and sludge from the wastewater 

treatment plant(s)  
 
4.2.5 Land Stability 

- Impacts on coastal stability and sedimentation of the bay/fishing harbour due to  
onshore/offshore constructions 

- Soil erosion and related impacts during construction 
  
 4.3 Impacts on Biological Aspects 
 

- Impacts on aquatic ecosystem/habitats/species due to extraction of water for the 
project, temperature rise and changes in chemical composition of receiving waters due 
to discharges should be estimated and discussed. 

 
- Impacts on terrestrial and aquatic habitats (Floral and faunal communities) due to 

changes in land use, air pollution and due to deposition of emissions should also be 
discussed. 

  
 4.4 Impacts on Socio-economic Aspects 

- Relocation and related impacts (if any) 
- Impacts on health and welfare of local population and communities 
- Impacts on livelihoods and income sources (agriculture, fishing, tourism etc.) 
- Impacts on other proposed or planned government / private sector development 

activities in the vicinity 
 

5. MITIGATORY ACTIONS 
This chapter should set out the proposed measures to minimize the impacts identified in 
Chapter 4 to acceptable levels including conformity to gazette Sri Lankan standards. 
Alternative methods of mitigation should be discussed and the effectiveness of the 
proposed measures that are to be provided should be stated.  Mitigation methods should 
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be defined in specific practical terms. A rationale should also be presented for selection of 
chosen mitigatory measures. 

 
6 RISK ASSESSMENT AND CONTINGENCY PLAN 

A detail Quantitative Risk Assessment (QRA)report should be done with the risk mitigatory 
measures and QRA should consist of identification, evaluation and assessment of the 
hazards, credible accident scenarios associated with storage, handling and operation of the 
RLNG/diesel facility, consequences, affected areas and the corresponding probabilities.  

 
This report must consist of a comprehensive safety management system during the 
operational phase of the project and safety zones should be identified based on 
internationally accepted safety standards and risk assessment studies to ensure the 
protection of the public, property and environment and port activities. 
 
Adequate buffer zone should be decided after carrying out a proper assessment study. 
 
A suitable Contingency Management Plan should be evolved covering accidental ruptures 
of pipelines, fire hazards and explosions, breakdown of treatment plants.  Capacity to deal 
with such disasters and insurance schemes compensation should be detailed. 
 

7. EXTENDED COST BENEFIT ANALYSIS 
Extended cost benefit analysis for the selected option of the project (The cost of direct and 
indirect impacts to the environment and the costs of proposed remedial / mitigation 
measures proposed should be included in the project cost ) should be presented. 

 
8. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN  

An Environmental Management Plan (EMP) should be submitted including the followings: 
 

8.1 A summary of the anticipated significant adverse environmental impacts together with the 
mitigation measures for each anticipated significant adverse environmental impacts.  

8.2 Monitoring plan including;  

• parameters to be monitored  

• proposed locations of sampling points 

• frequency of monitoring  

• responsible agency / agencies 

• availability of funds, expertise and facilities 
8.3 Implementation arrangement including; 

• Implementation schedule of the impact mitigation plan showing, facing and co-
ordination with overall project implementation. 

• Institutional framework, namely who is responsible for carrying out the mitigation and 
monitoring 

• Capital and recurrent costs to implement mitigation and monitoring measures 
described above.  Identify the availability of source of funds to implement the 
measures. 

 
9 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The environmental acceptability of the proposed project and key findings and 
recommendations of the assessment should be clearly stated. The consultants should make 
a firm recommendation on one of the alternatives based on available information. 
Any program to improve general environmental conditions can also be stated here. 
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Annex. 5: List of Preparers Including Their Work Allocation and Time 

Schedule   

List of Preparers 
Including Their 

Work Allocation 
and Time 
Schedule  
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Annex. 6: Complete Set of Relevant Maps, Tables, Charts, Layout 

Plans And Other Details 

 

All maps, tables, charts, fugures, diagrams, layout plans are 

given in the main document at appropriate places to 

facilitate ease of reading / comprehension. A set of copies 

with better print quality are presented in Annex 6. 
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Sea Water Intake and Outfall Arrangement 
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Land Uses within 10 km distance (to the East, 
North and South) from Proposed Site 

(1:50,000 map) 
  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Land Uses around site (1:10,000 map) 
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 was updated with google image by,
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Tentative Conceptual Drainage Management 
Plan for the Proposed Plant-With Proposed 

Plan Footprint 
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Annex. 7: Comments Made by The Public Ngos and Other Agencies 

During the Formal and Informal Scoping Meetings Held by 

The EIA Team 

 

Outlined extensively in the Socio-Economic Impact survey 
conducted in this study. 
 
This section will be further populated after the EIA report is 
made available to the relevant stakholders and the general 
public. 
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2. Sources of data and information 

Please see separate “Volume of Annexures” 

Annex 1: 2-D Hydro Model by Sri Lanka Land Development Company (SLLDC) 

Annex 2: Sub-suface Investigation studies by Slope Solutions 

Annex 3(A): Baseline Noise measurements (24 h) by Industrial Technology Institute (ITI) 

Annex 3(B): Noise Modelling by Industrial Technology Institute (ITI) 

Annex 4(A): Ambient Air Quality Measurements (24h) by Industrial Technology Institute (ITI) 

Annex 4(B): Air Dispersion Modelling by Industrial Technology Institute (ITI) 

Annex 5: Surface and Ground Water Quality Test Reports by National Building Research Organization 

(NBRO) 

Annex 6: Soil Test Reports by National Building Research Organization (NBRO) 

Annex 7: Thermal, brine, sediment transportation & coastal stability modellings by Lanka Hydraulic 

Institute (LHI) 

Annex 8: Quantative Risk Assessment, Global Institute of Safety, Security and Technology (Pvt) Ltd. 

Annex 9: Traffic Management Plan 

Annex 10: Leopold Matrix Assessment 

 

3. References 

All references are given as footnotes 

 




