
   தமமழகதததமலத நமயடதரமனனன ஆயதவக (INO)      தமடதடததததகத தகவமட சமதபநததபதபடதட அதமகனரமகளத ததலயமடதட
        ஆனலனசதன வழஙதகமனற மனணதபமமக பனரதபத பமரதமரத தமர நனரநததமர னமனட அவரதகளகதக,  மனணதபமமக தமமழதநனட
     மதலதமசதசரத அவரதகளத ததரமவமததத கரதததகளகதகபத வமரமவனன பதமலதகளத.

A)  தமமழதநனட SEIAA    வமனத கரதநததனயதவ பறதறமய வமளகதகமத.

1."         சரஙதகபதபனதத அதமகதகமத பணமயனனத கடனமனன மறதறமத கலதவயனன பனதறகளமலத தவடதவபதபதத
        உளதளடகதகமயத மறதறமத அதத உதடகதக அதமக வலமதம தகனணதட தவடதபனரடதகளத னததவபதபடகமனதறன. னமலமத, 
     சரஙதகபதபனதத அதமகதகமத பணமயமலத மதலயமலத இரநதத 600000      கன மமடதடரத சனரதனனனதகடத பனதற னதனணதட

எடகதகபதபடமத."

பதமலத:      இநதத னவதல பனதறகளமலத தவடபதபதத உளதளடகதகமயதனக இரநததனலமத,  இத "  கடதடபதபடதததபதபடதட
 தவடகதகமத மதற"   எனபதபடமத நடதபதததடனத னமறததகனளதளபதபடமத,     இத இநதத நனடதகளமலத மமகவமத தரமனனத. 

600000      கன மமடதடரத பனதறதய கதடயமத பணமயனனத 3  ஆணதடகளமலத நதடதபறமத,    ஒவததவனர நனளமத சமனரத
200-300    டனத அளவளதள பனதறகனள கதடயபதபடமத.

        சரஙதகபதபனததயமனத சரமயனன வடவததததபத தபறவதறதக தபனரதததமனன இடஙதகளமலத தவடமரநததகதள தவபதபதனத
 மலமத "   கடதடபதபடதததபதபடதட தவடகதகமத மதறதய"    பயனதபடதததம சரஙதகபதபனதத பணம னமறததகனளதளபதபடமத. 

 தபனதவனக 24        மணமனநரதததமலத இதனபனனதற இரணதட அலதலத அதமகபடதசமத மனதற தவடபதபகளத இரகதகமத, 
    ஒவததவனனதறமத சமல தநனடகளத மடதடனம நமடகதகமத.       அதமக அளவ தவடபதப ஏறதபடனத எனதபததகத கறமகதக

"கடதடபதபனட"     எனதற தசனலத ததனழமலதநடதப ரமதமயனகபத பயனதபடதததபதபடகமறத.      ஆகனவ மமக கதறநதத ததர தள
 அதமரதவகளத ஏறதபடமத.   சரஙதகபதபனதத சமனரத 300     மமடதடரத அலதலத அதறதக னமலத கடநததவமடதடனலத,   இநதத நமல
   அதமரதவகளத கட னமறதபரபதபமலத உணரபதபடனத.

INO     கதகனன சரஙதகபதபனதத மறதறமத கதக கடதடமனனமத, 1.91      கமமம சரஙதகபதபனதத மறதறமத ஆயதவக கதககதள
உளதளடகதகமயத,   இநதத பணமயனனத 30-36  மனதஙதகளமலத மடகதகபதபடமத.    இநதத கனலகடதடதததமலத னதனணதடபதபடமத

   பனதறயமனத அளவ னதனரனயமனக 2.3      லடதசமத டனத எதட அலதலத சமனரத 6,00,000     கன மமடதடரத பனதற அளவ
(20%  தவறதறமடஙதகதளகத உளதளடகதகமயத).   அளவகளத தபரமதனகதத னதனனதறமனனலமத,   சரனசரமயனக ஒவததவனர நனளமத

 சமனரத 200-300        டனத பனதறகளத அலதலத சமனரத பததத மதலத பதமதனநதத 20-     டனத லனரம சமநதத தசலதலமத
 சதமனய ஆகமத.       எநதததவனர தபரமய கடதடமனனதத தமடதடமமத இததததகய பணமகதள உளதளடகதகமயத.  சரஙதகமத
    அதமகதக னதனணதடபதபடமத பனதறகளமனத ஒர பகதம,   சமனரத பததத சதவமகமதமத, INO  கடதடமனனதததமனலனய

        பயனதபடதததபதபடமத மறதறமத அதனத ஒர பகதம தறதகனலமகமனக கறமகதகபதபடதட பகதமயமலத னசமமகதகபதபடதட,  பமனதனரத
தவளமனயறதறபதபடமத.

     தமமழதநனடதடலத கடதடமனனதத ததனழமலமலத கமரனதனடத னததவ இரபதபதனலத,     வனதத ததறகதகசத தசனநததமனன பனதறகளத
   மலமத நலதல லனபமத ஈடதடலனமத.

2. “    மதல உசதசமயமலத இரநதத 1000     மம ஆழதததமலத சரஙதகபதபனததயமத கதகயமத இரகதகமத. 1000  மம ஆழதததமலத, 
          மதலபதபனதறகளத மமகபததபரமய அழததததததமலத இரகதகமத மறதறமத தசஙதகததத அழதததமத ஒர சதர மமடதடரகதக

270     கமனலனகதகமத அதமகமனக இரகதகமத எனதற எதமரதபனரதகதகபதபடகமறத.   இதனனலத பனதற தவடபதப,  னமறதகதர
    இடநதத வமழதலத னபனனதற பமரசததனகளத ஏறதபடமத.     பனதகனபதபகதகனக பவமசனரத ததனழமலதநடதப ஆயதவகதளபத

   பயனதபடதததம மனததமனழமவகளத ஆரனயபதபட னவணதடமத."

பதமலத:       உலதகஙதகமலமத ஆழமனன நமலதததட சரஙதகஙதகளமனத பல எடதததகதகனடதடகளத உளதளன,  னமலமத இநததமயனவமலமத
      தமமழதநனடதடலத கட இத னபனனதற சரஙதகஙதகளத அதமகரமததத வரகமனதறன.     பனதற அழதததமத மறதறமத பனதற
     தவடபதபகளத பறதறமய பமரசதசதன நனதக ஆயதவ தசயதயபதபடதடளதளத,     னமலமத தறதனபனத இரகதகமத னமமதபடதட

ததனழமலதநடதபதததடனத,  சனதல சரஙதகஙதகளத,        தமடதனரன சரஙதகஙதகளத அலதலத நமலதததட மமனத நமதலயஙதகளத என எநதத
       வதகயனன சரஙதகஙதகளனக இரநததனலமத நவமன ததனழமலதநடதபதததமனத மலமத தமரதவ கனணபதபடதடளதளத. INO  கதகனன

   பவமசனரத ததனழமலதநடதப அறமகததக GSI       இனத பவம ததனழமலதநடதப தபனறமயனளரதகளத மறதறமத வமஞதஞனனமகளனலத
தயனரமகதகபதபடதடத,      அவரதகளத இநதததத ததறயமலத வலதலநரதகளத மறதறமத TANGEDCO     கதக பல நமலதததட மமனத

  தமடதடஙதகளமலத ஆனலனசதன வழஙதகமயளதளனரத,     அஙதகமத இனத னபனனதற பனதறகனள உளதளன.

         னபனட னமறதக மதலகளமலத உளதள பனதறகளத கமடதடதததடதட ஒனர மனதமரமயனன சனரதனனனதகடத (கமரனதனடத) ஆகமத, 
  இத மமகவமத நமதலயனனத. (ஒபதபதமயனக,    னபனட னமறதக மதலபதபகதமகதகளத 7.5    மம உயரதததமலத சரஙதகபதபனதத

னதனணதடவத,   ஒர வமடதடறதக 3.5          மமடதடரத உயரமளதள சவரத வழமயனக ஒர சமறமய தணதணமரத கழனயத னபனடவத
 னபனலத ஆகமத.      இவதவனற ததளயமடமத னபனத வமட இடநததவமடவத இலததல.)

    சமஙதகனரனவமலத உளதள பதஷபத தமடதடமனனத 70  மமடதடரத நமளமமத, 22     மமடதடரகதகமத அதமகமனன அகலமமத தகனணதட
  மமனத நமதலயமத 550   மமடதடரத ஆழதததமலத உளதளத. 15      ஆணதடகளகதகபத பமறகமத எநததவமத பனதகமனன சழதநமதலயமத

சநததமகதகபதபடவமலததல.     சமமபதததமலத தமறகதகபதபடதட அடலத சரஙதகபதபனததயனனத 1800    மமடதடரத உயரமனன பனதறகளகதக
 கமழத உளதளத.        தபனறமயனளரதகளத அதனத கடதடமனனதததமனத னபனத ஏறதபடகதகடய ஒவததவனர பமரசதசதனயமனத

   சனதததமயகதகறகதளயமத கவனமதததகத தகனளதள மடநததத,    அத இபதனபனத தசயலதபனடதடலத உளதளத.  ஜமதமவமறதக
     அரகமலளதள ஷமயனமபமரசனதத மகரதஜம சரஙதகபதபனதத அதமகபடதசமனக 1000    மமடதடரகதகமத அதமகமனன பனதறகளகதக

 அடயமலத உளதளத.



எனனவ, SEIAA         னமறதகறமய இரணதட கரதநததனயதவகளமலத கறமபதபமடபதபடதடளதள பளதளமகதள சரமயனன தமடதடமமடலத
    மறதறமத தசயலதபடதததலத மலமத கவனமதததகததகனளதள மடயமத,      எனனவ தமடதடமத பறதறமய எநதத ஒர தமவமரமனன

     வமதளதவ ஏறதபடதததமத என நமதனகதகதத னததவயமலததல.     கடதடமனனமத மறதறமத தசயலதபனடதடகத கடதடஙதகளமலத சமறநதத
 நதடமதறகதள INO   பமனதபறதறமத என உறதமபதபணதடளதளத.

(B)  பலமகளமனத வழமதததடமத:
 கறதற : “    நமயடதரமனனன தமடதடதததமறதகனக மனததமனழமயபதபடதட இடமத,     னதசமய பலமகளத பனதகனபதப ஆதணயதததனலத

(NTCA)  வதரயபதபடதட மதமதகடதடனனத-       தபரமயனரத பலமகளத வழமதததடதததமறதக உடதபடதடத எனதபதத அறமவத
தபனரதததமனனத.      இநதத வழமதததடமனனத மரபமயலத தபரகதகதததமறதக மமக மகதகமயமனனத,   இத தமடதட

 நடவடகததககளனலத அழமகதகபதபடமத. 

பதமலத: INO       தமடதடமனனத மதலயமனத னமறதபரபதபமலளதள பலமகளத வழமதததடமத அலதலத RF   எலததலகதகளத இரகதகமத
    எநததபத பகதமதயயமத உளதளடகதகனத அலதலத னததவபதபடனத.  மனததமனழமயபதபடதட INO    சரஙதகபதபனதத மறதறமத கதக
    வளனகமத பலமகளத தனழதவனரதததமறதக கமனழ ஆழமனக,     னதனரனயமனக னமறதபரபதபமலத இரநதத சமனரத 800-1300  மமடதடரத
 ஆழதததமலத அதமகதகபதபடமத.     னதசமய பலமகளத பனதகனபதப ஆதணயமத (NTCA)    ஏறதகனனவ இநதத கனரணமகதள

பரமசமலமததத,    அதனத தறதனபனததய இடதததமலத INO       அதமபதபதமலத தஙதகளகதக எநதத ஆடதனசபதனயமத இலததல எனதற
ததரமவமதததமரகதகமறத.

         கறமபதபமடபதபடதட மதமதகடதடனனத தபரமயனரத பலமகளத வழமதததடமனனத மமக நமணதட வழமதததடதததமலத ஒர பகதமயனகமத.
     இநதத வழமதததடமனனத வடகதனக மதமதகடதடனனத னதசமய பஙதகன,      ததறதகமலத தபரமயனரத பலமகளத சரணனலயமத மறதறமத

    கமழகதகமலத னமகமதல சரணனலயமத ஆகமயவறததற இதணபதபதனகமத.  னதனரனயமனக 2-3    கமமம அகலமத தகனணதட இநதத
  நதடபனதத பலமகளத (   மறதறமத பமற வமலஙதககளத)     இநதத சரணனலயஙதகளகதக இதடனய சதநததமரமனக தசலதலமத

  வழமயனககத கரதபதபடகமறத.        சமதபநததபதபடதட பலமகளமனத வழமதததடமனனத னமறதக னபனட மதலயமனத னமலதபகதமயமலத
உளதளதனலமத, INO          வமறதகனக அதமகதகபதபடமத சரஙதக வனயமலத பலமகளமனத வழமதததடதததமலத இரநதத மமக அதமக

 ததனதலவமலத உளதளத. INO         வமனத சரஙதகமத மறதறமத ஆயதவகமனனத ததரதததளமத மறதறமத பலமகளத வழமதததடதததமலத
    இரநதத மமகவமத அதமக ஆழதததமலத (800-1300  மம கமழத) அதமகதகபதபடமத.  ஆகனவ,   இநதத தமடதட

     கடதடமனனதததமனத னபனத ஏறதபடமத நமல அதமரதவகளத 500    மமடதடரத ததனதலவமறதகளத மதறநததவமடவதனலத   இதததமடதட
       கடதடமனனமத மறதறமத தசயலதபனடதடனத னபனத ததரதததளதததமறதனகன மறதறமத பலமகளகதனகன  (   மறதற வன

வமலஙதககளகதனகன)    எநதத ஒர இதடயறமத ஏறதபடதததனத.     ஆயதவகமத தசயலதபடமத கடதடதததமலத வமலஙதககளகதக
    நமசதசயமனக எநதத ஒர தமஙததகயமத ஏறதபடதததனத. 

(C)      வனவமலஙதக சரணனலயஙதகளத மறதறமத னமறதக ததனடரதசதசம மதலகளத:
   கறதற : “எனனவ, SEIAA   இநதத வமஷயதததத சறதறசதசழலத,     வனமத மறதறமத கனலநமதல மனறதற

 அதமசதசகதததமறதக அனபதபமயத.       மனததமனழமயபதபடதட தமடதடமத மதமதகடதடனனத னசனதல னதசமய பஙதகனவமலமரநதத 4.9 
  கமமம ததனதலவமலத அதமநததளதளத.     இதததமடதடதததமறதக மனததமனழமயபதபடதட இடமத ததறதகபத பகதமயனன-  னமறதக

        ததனடரதசதசம மதலகளகதகளத வரமத னபனட மதல னமறதக ரமசரதவத வனபதபகதமகதகளத வரகமறத.   னமறதகதத ததனடரதசதசம
    மதலகளத பலதலயமரத தபரகதகபத பகதமயனககத கரதபதபடகமனதறன,     இத ஏரனளமனன தனவரஙதகளத மறதறமத

 வமலஙதகமனஙதகதளகத தகனணதடளதளத.        இநதத பகதம ஸதரமவமலதலமபதததரத னமகமதல பலமகளத கனபதபகமத அதமநததளதள
         கமழகதக பகதமதய சழலமயலத ரமதமயனக இதனபதபதனத மலமத னமறதக ததனடரதசதசம மதலததனடரத    மறதறமத கமதபமத

        பளதளதததனகதக பகதமகளமலத பலமகளத மறதறமத பலதனவற உயமரமனஙதகளமனத பலதலயமரத தபரகதகதததமறதக உதவகமறத. 

பதமலத:         னமறதகதத ததனடரதசதசம மதலகளத உணததமயமலத ஒர உயமரமயலத பனதமகதததனததம தகனணதட இடமனகமத. 
இரபதபமனமத,  மனததமனழமயபதபடதட INO தளமனனத,       னபனட னமறதக மதலயமனத அடவனரதததமலத மடதடமத சமனரத 26.825 

      தஹகதனடரத பரபதபளதவகத தகனணதட ஒர சமறமய நமலபதபரபததபகத தகனணதடளதளத,    னமலமத மதலயமனத எநததபத
     பகதமதயயமத அலதலத எநதததவனர பனதகனகதகபதபடதட வனபத (RF)  பகதமதயயமத ஆகதகமரமமகதகவமலததல.   இநதத தமடதட

    இடமத ஸதரமவமலதலமபதததரத னமகமதல சரணனலயதததமலமரநதத 30 கம.     மம ததனதலவமலத கமதபமத பளதளதததனகதகனலத
   பமரமகதகபதபடதட இதடயமலத தநடஞதசனதல உளதளத. எனனவ,     இநதத தமடதடமத ததனதலதர சரணனலயஙதகளகதக

 இதடயற ஏறதபடதததனத.     மதமதகடதடனனத னசனதல னதசமயபத பஙதகன (MSNP)    தமமழதநனட னகரள எலததலயமனத
 மறபறதததமலத அதமநததளதளத; னமலமத,  மழ INO (    னமறதபரபதப மறதறமத நமலதததட வசதமகளத) MSNP  இனத
  சறதறசதசழலத மணதடலதததமறதக (ESZ)  தவளமனய உளதளத.

INO     பனதகனகதகபதபடதட வனதததமனத எநததபத பகதமதயயமத ஆகதகமரமமகதகவமலததல.   ஆயதவக கதககளகதகனன கமதடமடதட
    சரஙதகபதபனதத மதலயமனத வமளமமதபமலத உளதள RF      எலததலதய அதடயமத னநரதததமலத ஆழமனன நமலதததடயமலத இரகதகமத. 

         எனனவ னமறதபரபதபமலத உளதள தனவரஙதகளத அலதலத வமலஙதகமனஙதகளகதக மறதறமலமத எநதத இதடயறமத இலததல, னமலமத
      ஆயதவகமத தசயலதபடதடவடனத எநதத இடதததமறதகமத எநதத ததனநததரவமத இலததல.     இநதத தமடதட கடதடமனனதததமனத னபனத

  கதறநததபடதச இதடயறகளத இரகதகமத,       இத ஏறதகனனவ கறமபதபமடதடத னபனலத மனதற ஆணதடகளகதகளத
மடவதடயமத.

INO      தளமத தபரமய மரஙதகளத இலதலனத பகதமயமலத அதமநததளதளத;      அதனனலத ஒர மரமத கட கடதடமனனதததமனத
 னபனத தவடதடபதபடனத. 2009-2010          லத னதனம மனவடதட வன அலவலரத மறதறமத கதலகதடரடனத ஆனலனசதன நடதததம
  இடமத னதரதவ தசயதயபதபடதடத.        தமடதட அறமகததகதய தமமழதநனட மனநமல அரசமனத ஒர அஙதகமனன TANGEDCO 

தயனரமதததத.          இநதத தமடதடதததமறதகனன சரஙதக வனயமலத அதமயவமரகதகமத தபனத வரவனயத இடமனனத மதறநதத
 மதலதவரத தமர.ம.   கரணனநமதமயனலத இலவசமனக அனமதமகதகபதபடதட,   மதறநதத மதலதவரத தமரமதம.தஜ.  தஜயலலமதன



 கனலதததமலத வழஙதகபதபடதடத. 

(D)    நமரதபதபமடபதப மறதறமத நமரதபதபமடபதப பகதமகளத:
கறதற: "           இநததபத பகதமயனனத சனமதபலத ஆற மறதறமத தகனடதடகதகட ஆறகளகதக கறமபதபமடதததகதக நமரதபமடபதப மறதறமத
   நமரத பமடபதப பகதமயனகவமத உளதளத.         னபனட மதலயமனத னமறதகபத பகதமயமலத உளதள சமறமய ஓதடகளத தகனடதடகதகட

 ஆறதறமலத இதணகமறத,       இத தவதக அதணயமலத கலகதகமத மனத தபரமயனறதறமலத கலகதகமறத.   இநதத நமரதநமதலகளத
  உளதளரத சமகஙதகளமனத உயமரதநனடயனகமத,       ஏதனனமலத இத அவரதகளமனத வனழதவனதனரமனகமத மறதறமத தமமழதநனடதடனத

       ஐநதத மனவடதடஙதகளகதக கடநமரத மறதறமத வமவசனய னததவகளகதக தணதணமரத வழஙதககமறத.

பதமலத: INO        எநதத நமனரனதடகதளயமத ததனநததரவ தசயதயனத அலதலத நமரதபதபமடபதபபத பகதமகதள ஆகதகமரமமகதகனத. 
        அதனததத னமறதபரபதப வசதமகளமத நமனரனதடகளத இலதலனத தபனத வரவனயத நமலதததமலத அதமகதகபதபடமத.  தகனடதடகட

 ஆற BWH     இனத மறதறமலமத னவறபடதட பகதகதததமலத (  வடகதக சரமவ)  கதறநததத 20  மதலத 30 கம.   மம ததனதலவமலத
உளதளத,          அனதசமயமத தமடதடதமறதகனன பகதம மதலயமனத கமழகதக மறதறமத ததனதகமழகதக மகதததத ஒடதட
அதமநததளதளத. னமலமத,    தபரமயனறதறமனத நமரதபதபமடபதபபத பகதம 5,000  சதர கம.மம.   கதகமத அதமகமனக உளதளத. INO 

    நமலதததமனத பரபதபளவ கனலத சதர கம.மம.   கதக சறதற அதமகமத;     அதனனலத தபரமயனறதறமனத நமரதபதபமடபதபபத பகதமதயயமத
பனதமகதகனத.

INO           நமலதததமனத ததறதக எலததலயமலத ஓடமத நமனரனதடகதக எநதத வதகயமலமத ததனநததரனவன அலதலத இதனத ஓடதடதததமலத
 மனறதறனமன ஏறதபடதததபதபடனத.         இநதத ஓதடதய கடகதக இதனத கறகதனக ஒர சமறமய பனலமத அதமகதகபதபடமத. உளதளரத

 நமரத ஆதனரஙதகதள,           கறமபதபனக நமலதததட நமதர சரணதட மனடதனடனமத எனதற தமடதட ஆயதவனளரதகளத உளதளரத மகதகளகதக
  உறதமயளமதததளதளனரத எனதபத கறமபதபமடதததகதகத.     இதததமடதடதததமறதகனன நமரத வமநமனயனகமத சமனரத 19 கம.  மம

       ததனதலவமலத உளதள ஆறதறமனத அரனக உளதள நமனரறதற நமதலயதததமலத     இரநதத கழனயதகளத மலமத INO  தளதததமறதக
 தகனணதட வரபதபடகமறத.  இதத 2013     ஆமத ஆணதடனலனய தமமழதநனட அரசமனத TWAD   வனரமயமத நமதறவ தசயததத.

  கடதடதரசத சரகதகமத: 
               INO       வமனத ஆயதவனளரதகளத இயறததகதயயமத சறதறசதசழதலயமத பனதகனபதபதறதகனன தஙதகளத

 கடதமதய உணரதநததளதளனரத.     பவமயமயலத மறதறமத சழலமயலத அறமகததககளமலத இரநதத, INO  சறதறசதசழலகதக
         பனதகனபதபனன மதறயமலத கடதடதமகதகபதபடலனமத மறதறமத உளதளரத தனவரஙதகளத அலதலத வமலஙதகமனஙதகதள எநதத

          வதகயமலமத னசதபதபடதததனத அலதலத அரகமலளதள உளதளரத மகதகதள ததனநததரவ தசயதயனத எனதபத மமகவமத
 ததளமவனக உளதளத.       வனனதததமலத உளதள நடதசதததமரஙதகதள பனரதகதகபத பயனதபடமத ததனதலனநனகதகம னபனல, INO 
    ஆயதவகதததமலத உணரதகரவம மலமத நமயடதரமனனனகதகதள ஆரனயபதபடமத.    மதலயமனத னமறதபரபதபமலத எநததவமதமனன
    இதடயறகனளன அலதலத னசதனமன மறதறமலமத இரகதகனத.      இநதத ஆயதவகமத அதமகதகமத வனயதபதப கமதடதததனலத INO

      ஆயதவகமத இயறததககதக எநதத வமத இதடயறமத இலதலனமலத கடதடதமததத,     ஒர மமகசத சமறநதத எடதததகதகனடதடனக
இரகதகமத.         கறமபதபனக தமமழதநனட மறதறமத ஒடதடதமனததத இநததமயனவமறதகமத தனமதததவமனன அறமவமயலத வனயதபதபகதள

     தகனணதட வரமத எனதற நனஙதகளத நமதபகமனறனமத .


