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1.     அறிமுகம் 

 

இங்க அபசளங்கம்  ளட்டின் 06 நளகளணங்களில் 11 நளயட்டங்களில் அதிக ஆத்து நிந்த குதிகளில் 

உள் நினற் சரிவுக சரிசய்யதற்களக  / தணிப்தற்கள கட ஆசின உள்கட்டநப்பு முதலீட்டு 

யங்கி (AIIB) இருந்து றுயதற்கு ண்ணியுள்து. இத்திட்டநளது ஆசின உள்கட்டநப்பு முதலீட்டு யங்கி 

நற்றும் இங்கயிதும் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக ளதுகளப்பு ஆணகளுக்கு ற் 

டமுப்டுத்தப்ட யண்டினதளகும். திட்ட டயடிக்ககள் நற்றும் அதன் சனல்ளட்டின் 

தன்நனக் கருத்தில் களண்டு, ஆசின உள்கட்டநப்பு முதலீட்டு யங்கியின்  சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக 

ளதுகளப்பு களள்கக்கு  தயனள   சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக நிர்யளக கட்டநப் (ESMF) 

தனளரிக்கப்ட்டுள்து. 

 

 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக முகளநத்துய கட்டநப்பின் (ESMF) ளக்கம் ஆசின உள்கட்டநப்பு முதலீட்டு 

யங்கியின்   ளதுகளப்பு நற்றும் தசின சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக கட்டத் திட்டங்க திட்டத்த  

அமுல்டுத்தும்ளது  னன்டுத்துயதற்கள எரு யழிகளட்டின யமங்குயதளகும். திட்டம் சனல்டுத்தும்  

நிறுயநள  தசின கட்டிட ஆபளய்ச்சி நிறுயம்  (NBRO சூமலுக்கும்  சமூகத்திற்குநள தளக்கத்த 

குக்கும் முகநளக ) திட்டத்தின் அத்து கட்டங்களின் ளதும்   ESMF கீழ் தனளரிக்கப்ட்ட சுற்றுச்சூமல் 

நற்றும் சமூக நளண்ந திட்டங்க சனல்டுத்துயத உறுதிசய்யும்  ன்று திர்ளர்க்கப்டுகிது.  

 

நதிப்பீட்டு சனற்ளட்டின்ளது சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக அநப்பும், சுகளதளப  நற்றும் ளதுகளப்பு 

நிநகளும் தம் சளர்ந்ததும் , த நிநகளுக்கு ற்யளள யகயில் சப்ட  

யண்டினதுநளகும். ய,சுற்றுச்சூமல் சமூக முகளநத்துய திட்டம் எவ்யளரு தத்திற்கள தம் குறித்த  

சுற்ளடல் நற்றும் சமூக முகளநத்துய நதிப்பீடுக  தளடர்ந்து  தம் குறித்த  சுற்ளடல் நற்றும் சமூக 

முகளநத்துய  திட்டங்க ரிந்துபத்துள்து. திட்ட அநளக்கத்தில் கருத்தில் டுப்தற்கு  திட்டமிடல் , 

யடியநப்பு, கட்டுநள நற்றும் சனல்ளட்டு கட்டம் சுற்றுச்சூமல், சமூக நற்றும் சுகளதளப நற்றும் 

ளதுகளப்பு நளண்ந டயடிக்கக த.கு.சு நற்றும் ச.மு.த  யமங்குகிது.  

 

அயகம  கர நிலச்ேரிவு தடுப்பு தளம்  குறித்த  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாவமத்துவ   திட்டம் இதுவாகும். 

பின்வருவனவற்றுக்கான ஆழமான  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேமூக மதிப்பீட்டாக  இந்த திட்டம் 

தயாரிக்கப்ேட்டுள்ளது: 

 

i. திட்டத்தின் சல்யளக்கு குதியில் முக்கின சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக கூறுக அடனளம் களண 

ii. திட்ட டயடிக்ககள் களபணநளக குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக தளக்கங்க 

அடனளம் களண 

iii. தடுப்பு டயடிக்கக முன்யக்க  

iv. இந்த திட்டத்திற்கு துயள  சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக கண்களணிப்பு தயப்ளடுக முடிவு 

சய்ன  

v. திட்ட அமுளக்கத்தின் ளது தம் தளடர்ள உரின சுற்றுச்சூமல் கட்டுப்ளடு நற்றும் 

டமுக பின்ற் 

 

2.     இடவவமவு விவரங்கள் மற்றும் தள விவரைம் 

 

த குறிப்பு: த ண். 0 3 , ளதி -2 , இபத்திபுரி நளயட்டம், அனகந கபம்  

 

த வியபங்கள்             

i. சப்பிபகமுய  நளகளணத்தின் இபத்திபுரி நளயட்டத்தின் அனகந பிபதச சனகத்தின் (பி.ச) 

பிரிவின் அனகந கிபளந சயகர்   (ஜி.ன்) பிரிவின் கீழ்இந்த தத்தின் நிர்யளகம் அநந்துள்து 

. அனகந - கயபகிரின வீதியில் நிச்சரிவு பிரிவு  அநந்துள்து   . அனகந நளயட்ட 

யத்தினசள நற்றும் அனகந ளலிஸ் நினம் ஆகினயற்றுக்கு இடயில் அநந்துள் 

நப்குதியில் வீழ்ச்சினடந்த சளய்வு உள்து. 

ii. அருகிலுள் கபநள அனகநள, இந்த இடத்திலிருந்து சுநளர் 500 மீ தூபத்தில் உள்து  . 

iii. கூகுள் அநவிட  டம் 1 ற்கநன  தத்தின் ஜிபிஸ் முகயரி  6 . 640051 N, 80 . 309547 E.  

iv. தற்ளதன நி உரிநனளர்: வீதி அபிவிருத்தி அதிகளபசக்கு எதுக்கப்ட்டதும்  

தனினளருக்கு சளந்தநளதுநள   நிங்கள் 
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 உரு 1 : முன்கமாழியப்ேட்ட நிலச்ேரிவு தடுப்பு  தளத்தின் கூகுள்  ேடம் இவைப்பு 1 விவரங்களுக்கு ட்சரான் ேடம்  

 

3. நிலச்ேரிவு அோய ேம்ேவ விேரங்கள்  
 

2003 ஆம் ஆண்டில் இந்த நத் தளடரில் எரு நிச்சரிவு ற்ட்டுள்து. பிபதளநளக வீதி 

விரியளக்கத்திற்கள சளய்வு  அகழ்வு, ளறியினல் சளபள வீதி  குப்புக்கள், கட்டிடங்கள் நற்றும் வீடுக 

நிர்நளணித்தல் ஆகினயற்றிற்றின்   வியளக இந்த சளய்வு உருக்குவு தளடங்கினது. 2017 ந 24 , 25, 26 

ளது 300 mm ற்கு அதிகநள  நம இந்த தத்தில் எரு எப்பீட்டவில் ளரின சரிய ற்டுத்தினது. ளரின  

தளகுதி நண் / ள  கீம சன்துடன்  நற்றும் உடந்த நண் / சிதவுகள்  26.05.2017  இல்  படினளக 

னணிகள் னணிக்கும் ளத யழின நீட்டிக்கப்ட்ட.தற்ளது ளரின  தளகுதி கர்ந்திருக்கும் நண் வீதி  

இட எதுக்கீட்டின் நற்குதி நற்றும் கீழ் சரிவு ஆகினயற்றில் அநந்துள்து. 

ஸ்திபநற் சளய்வு ற்ட்ட இடம்  இப்ர்  யிர்சய்க  இடம்ற் குதினளக இருந்தது. NBRO வின் ( 

Ref.NBRO / 31/3500/06 / RDO (L1) / M1 / AW / 12/275 அறிக்க இப்பிபதசத்தின் நிப் னன்ளட்டு மு இந்த 

நிச்சரிவு நிகழ்யத் தூண்டிவிட்டதளக  குறிப்பிட்டது . தன் நற்கு திசயில் கட்டப்ட்ட  கட்டடங்கள்  

சரிய  குத்து  சரிய தளங்கும் தி குப்தளக அறிக்க கூறுகிது.நலும், தற்கு, கிமக்கு நற்றும் 

தன்கிமக்கு திசகளின் ல்களில் சளய்வு யடிப்பு  வீதிகளிலும் கட்டிட கட்டுநளங்களிலும்   

உறுதினற் தன்நன  உருயளக்கியுள்து .நலும், ளதிக்கப்ட்ட  குதி ப்ர் யிரிடப்ட்ட இடநளகும். 

யடகிமக்கு திசயில்  பப்ர் தளட்டம் களணப்டுயதுடன் " யளல்டல் " நற்றும் கரும்பு ளன் புதர்கள் 

களண்ட  இனற்க யநளது  நப் குதியில் களணப்டுகிது.  

அனகந  கபம் தி "கீன்  கங்க "  தினளல் மூழ்கியிருந்த அத களகட்டத்தில் கபம் முழுயதும் யள்ம் 

ளய்ந்துகளண்டு இருந்தது.யள்த்தளல் கபத்தில் தளழ்யள இடங்களிலும் கட்டிடங்களுக்கு இடயிலும் 

யள்ம் ற்ட்டதுடன் 3 ளட்களுக்கு தளடர்ந்தது.நிச்சரிவுகள், யள்ம் நற்றும் க நம  நற்கில் 

இருந்து முற்றிலும் இனக்கத்த  இருத்தி குடியிருப்ளர்க  யளினற்றி , கட்டிடங்கள் நற்றும் 

சளத்துகளுக்கு சதம் விவித்து ,நக்களுக்கு  ளரின கஷ்டங்க உருயளக்கியளழ்க்கச் சயகளுக்கள  

நியளபணம் றுயதற்கள அணுகல் ளதக தடசய்துள்து. 

 

ேம்ேவம் காரைமாக ற்ேட்ட ோதிப்புக்கள்  

 

ோய்வுகளில் வீடுகளுக்கு ோதிப்பு  
 
 

நிச்சரிவு ற்ட்ட குதி,  கப உள்கட்டநப்பு, கட்டிடங்கள் நற்றும் சயகக் களண்ட நனநள 

அனகநவிற்கு  மிக அருகில் உள்து.இதற்கு நதிகநளக குடியிருப்புகளும் சில் யணிகங்களும் வீதியின்  

இரு க்கங்கயும் பிடித்துள். இந்த அர்த்தம்  களபணநளக 14 வீடுகள் நற்றும் அதிக ஆத்தில் 

உள்.குறிப்பு,அறிக்க இ  NBRO / 31/3500/06 / RDO (L1) / M1 / (AW) / 17/275.இந்த 14 வீடுகளில் 09 வீடுகள் 

முழுநனளக அல்து குதினவில்  சதநடந்துள். நலும்,  யணிக இடங்கள் (15) 

சதநடந்துள்துடன் நற்றும் NBRO ஆல் அதிக ஆத்து யககளக குறிப்பிடப்டுகின்.நக்கப் 

ளறுத்தயபயில்  இந்த சம்யம் களபணநளக ந்தவிதநள உயிரிமப்புகளும் ற்டவில் , நக்க  

உடடினளக யளினறுநளறு  ளலிறளர் அறிவித்தநனளல்   ந்த உயிரிமப்பும் ற்டவில்.  
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அர்த்தம் வீதின  சதப்டுத்தி, சிதவுகள் வீதின  நிபப்புயதன் களபணநளக வீதி மூடப்ட்டது.இந்த 

சம்யத்தின் ளது சதநடந்த வீதி  ளக்குயபத்த தடசய்தது, வீடுகள், சமூக சயகள் 

(ளடசளகள் , சமூக நினங்கள் , சுகளதளப சய , சநன இடங்கள் ளன்ய) முதலினயற்றுக்கள 

ளத ளட்களுக்குத் தடப்ட்டது.இந்த சம்யம் களபணநளக குதினயள இப்ர் சய்க  

சதநடந்துள்து. குறிப்பு. டம் 2: திட்ட குதியின் டங்கள். 

 

வீதிகளுக்கும் அவற்றுக்கு அருகிலும் ோதிப்பு  
 

இந்த நிகழ்வில், வீழ்ச்சினடந்த சளய்விலிருந்து சிதவுகள்  வீதின  கடந்து வீதியின் இரு க்கங்களிலும்  

உள் கட்டிடங்கசதப்டுத்தி   வீதியில் உள் நண் நற்றும் கற்ளக டிந்து  அருகில் உள் 

அருவினள (கீழ் யவில் உள் )" ஹீன் கங்க யப சிதவு ஏட்டத்த  உருயளக்கினது. இச்சம்யம் 

ளக்குயபத்த முற்ளக ளதித்து  ஹீன் கங்கயில் தற்களலிகநளக சிறு ருக்க  ற்டுத்தினது.இந்த 

வீதினளது  யணிக நற்றும் நிர்யளக கபநள அனகந கபத்திற்கள ளத ஆகும். வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகளபச  ளட்களக வீதின மூடினந வீதின னன்டுத்தும்  னணிகளுக்கு  தற்களலிக தடன 

ற்டுத்தினது .இந்த களகட்டத்தில் நிச்சரிவு, வீதி  மூடல், யள்ம் நற்றும் கடுநனள நம களபணநளக 

இப்குதியில் உள் நக்கள் ரும் கஷ்டங்க அனுவித்தர். 

 

இயற்வக தாவரவினங்கள் மற்றும்  சிற்சறாவடக்கு ோதிப்பு  

 

சரிவு களபணநளக இனற்க  தளயபவிங்கள்  (நீபளட யளழ் தளயபங்கள் நற்றும் நீபளட  சூமல் அநப்பு 

ன் முற்றிலும் ளதிக்கப்ட்டுள்து) உரு 2அ, 2ஆ, 2இ யின் டி  சிதவுகளின் ளய்ச்சல் நீபளட யப 

தளடர்ந்தது. 

 
 

உரு 2அ:வீதியின் சமல் ச ாக்கிய ோய்வுப் ேகுதி (வீதி 

ஒதுக்கீட்டில் வீழ்ச்சியவடந்த ேரிவு மற்றும் சிவதவுகள்) 

உரு2ஆ: சிவதவுகள் ேடிந்துள்ள வீதியின் கீழ்ச ாக்கிய 

ோய்வுப் ேகுதி 

 

 

 

 

உரு 2 இ: கீழ்ச ாக்கிய ோய்வுப் ேகுதியில் ேடிந்துள்ள 

கேரிய கற் ோவறகள் 

 

 

உரு 2 ஈ:நிலச்ேரிவு காரைமாக  சேதமவடந்த கட்டிடம் 

உரு  2: சனற்திட்ட குதியின் டங்கள்  
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உரு 3 :ோதிக்கப்ேட்ட ேரிவுப் ேகுதி  மற்றும் தற்சோது ஆேத்திலுள்ள  வீடுகளின்  ஆகியவற்றின் வரிப்ேடவுருவு 

விளக்கப்ேடம் 

 

 

 

4. ற்ேடக்கூடிய  அோயத்வத குவறக்க ற்கனசவ சமற்ககாள்ளப்ேட்ட ந்தகவாரு மாற்று 

 டவடிக்வககளின் விவரங்கள் 
 

 

வீ.அ.அ.ச உடடினளக ளக்குயபத்திற்கள வீதின   மூடப்ட்டது. தகயல்களின்டி , 

ளக்குயபத்திற்கள வீதி   யளபங்களுக்கு மூடப்ட்டது, வீதியில் சிதவுகள்  அகற்ப்ட்டு வீதியின் கீழ்  

ளக்கின சளய்வுப் குதியில் இடப்ட்ட.(உரு 2அ). த.க.ஆ.நி இன் உடடி  ஆய்வின்டி ,  குதினளக 

சதநடந்த வீடுகளில் யளழ்யர்கள்  மீ  யளழ்யர்கள்  ( உரு  3 ) யளினறுநளறு களபப்ட்டளர்கள் .  

 

கவளிசயற்றங்கள்: நளயட்ட சனக அலுயகத்தின் உதவியுடன் , அளனத்தில் இருக்கும் குடும்ங்கள் 

நிச்சரிவு நற்றும் யள்ம் உள்ளிட்ட . அளனகபநள களத்தில் விகளபகளில் உள்   ( கங்களபளந விகளப 

) தற்களலிக யளினற் முகளமில் குடினறிர் ,  அய நிச்சரிவு குதியில் நிச்சரிவு களபணநளக சதம் 

அடனளத  ஆத்து க் கருதப்டும் யர்த்தக  இடங்களில் யளழ்யர்களுக்கு த.க.ஆ.நி  பின்யரும் 

முன்ச்சரிக்க டயடிக்கக சுட்டிக் களட்டியுள்து, 

 

 நமவீழ்ச்சி  75மி.மி  / நணி அல்து 150 மி.மீ / ளள் அக  இருந்தளல்  நக்கள் ச்சரிக்க 

சய்னப்ட்டு யளினற்ப்டுயர் . 

 நண் யட்டுத  தவிர்க்க, நற்றும் ழுநளற்ளக  நிபப்புதல் . 

 வீடுகச் சுற்றியுள் நினற் யட்டுச் சளய்வின் மீதள தடகள் அழிக்கப்டநற்றும் 

யடிகளல்கள் நம்டுத்தப்ட   யண்டும் . 

 

 

5.  நிலச்ேரிவு ேகுதியில் விளக்கம் நிலச்ேரிவு ேகுதிக்கு  அடுத்தடுத்த ேகுதிகள்  மற்றும் அோயத்தின்  

தற்சோவதய நிவலவம   

 

தற்ளழுது ளதிக்கப்ட்ட நண்  நற்றும் ள துண்டுகள் ஆகினயற்க் களண்டு நல் யவில் உள் 

ளதிக்கப்ட்ட  சளய்வு யளிப்டுகிது.யடிகள நம்டுத்த ந்த டயடிக்கயும் டுக்கப்டவில். 
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கீழ் யவில் உள் வீடுகள் ழுதுளர்க்க முடினளத அவுக்கு சதநடந்துள்துடன் குடியிருப்ளர்கள் 

வீடுகளில் இருந்து ற்கய யளினற்ப்ட்டுளர்கள்.ளதிக்கப்ட்ட குதின  சுற்றி இப்ர் 

களணப்டுகிது. யட கிமக்கு திசயில் இப்ர்  தளட்டம் களணப்டும் அத பத்தில்  " யளல்டல் " 

நற்றும் கரும்பு ளன் புதர்கள் ளன் நபங்கக் களண்ட இனற்க களடுகள்  ந உச்சியில்  

களணப்டுகின். கீழ் யவில்  வீட்டுத் தளட்டங்களும்  வீதியின் க்கமும் வினளளப நினங்களும்  

குடினற்ங்களும்  அநந்துள். ளதிக்கப்ட்ட சளய்வு நற்றும்  அதற்கு அருகளநயில் உள் நிங்கள்  

குதினவில் வீ.அ.அ சக்கு எதுக்கப்ட்டதும்  தனினளருக்கு சளந்தநளதுநளகும். தற்ளதுள் சரிவில் 

தளடர்ந்துயரும் சிறின அழிவுகள் களபணநளக  வீதியில் னணிக்கும்  னணிகள் ளரின ஆத்தில் உள்ர்.  

 

அனகந  நளயட்ட நருத்துயநக்கு  நீர் யமங்கல் ளத இந்த  வீழ்ச்சினடந்த சளய்வின் ஊடளகய  

இடப்ட்டதுடன்  இந்த நீர் யமங்கல் ளத திர்கள சளய்வின் நிந களபணநளக  

 

ஆத்தில்  தற்ளது உள்து.இந்த நீர் யமங்கல்  ளதுகளக்கப்ட்ட  யநள  பத்நல்ன்ன்ள நயின் 

நல்ளக்கின அருவியிருந்து ப்டுகிது .நருத்துயந நிர்யளகத்தின் தகயலுக்கு அநயளக  (டளக்டர் 

சுசில் குநளர் நற்றும் தளதி  சுத்தர்நள விஜன விக்கிபந ) இந்த நருத்துயந 64 டுக்ககயும்  எரு 

தளழிளர் அனயும்  களண்டுள்து. இங்க அறுய சிகிச்ச கூடம் இல். ளள் என்றுக்கு  100-120 

நள யளிளனளர்கள் யருயதுடன்  யமநனளக   10-15  யபனள ளனளளிகள் நருத்துயநயில் 

அனுநதிக்கப்டுகிளர்கள்.அனுநளனித்த  சபளசரி தற்ளதன  நீர் நுகர்வு  3-5m3 / ளள் ஆகும், இந்த மூத்தில் 

இருந்து நீர் யமங்கல் ஆண்டு முழுயதும் தடயின்றி ப்டுகிது. குறுக்கீடு ற்ட்டளல் இந்த 

விநினளகத்திற்கள நளற்றீடு கிடக்கிது. இருப்பினும், உர் ருயத்தில் அந்த யமங்கலுக்கு ளதுநள 

அவு இல்.  

 

இந்த அர்த்தம் களபணநளக கீழ்யரும் வீடுகளுக்கு சளந்தநளயர்கள் அதிக ஆத்தில் இருப்ர்.  

திரு ம்  ஜச ,திரு ,பி.ன்.ன்.சபத் குநளப,திரு  க.சுசந்த ஜளக குநளப,திரு , க.வி. த்நதள  , 

திரு. க லித் பிபநபத் ,திரு .க. கசுன் பங்க பிபநபதன் ,திரு சஞ்சீய பணவீபஆபளச்சி , திரு க.. 

ஜனகளடி, திரு. பீ.டி.தள , திரு அர்ஜுன் அனகுணயர்த்த , திருநதி தளநப  பிரினங்கனி ,. திரு யு.. 

த்நசிறி ,திரு க. சுனில் சளந்த . 

 

நலும், நிச்சரிவு களபணநளக பின்யரும் யணிக நினங்களும்  ஆத்தில் இருக்கும் 

தலம்சள ரூ ஸ் ரளன் ஞ்சின் ரிப்னர் 

டபிள்யு .குபிபந மிளபள ண்டர்பிபசஸ் & அனகந ளர்நசி 

களமினி ஸ்டளர்ஸ் டிஸ்ன்சரி & சனூபள  சலூன் 

களமினி களர்ட்யனளர்  பணுகள யர்த்தக நினம் 

நிசளகள டனர்  ஜனசூரினள கட 

சினளபட்ட அபக்கும் ஆ  அனகந  இப்ர் கட  

டிஸ்  அனகந   லநத்தள யணிக நினம் 

சுது னக்கட  யட்  - 

(விஜனண்டளப ) 

ஸ்டீல் ட்ட 

 

6.  கேயற்திட்ட கேயற்ோடுகளால் ோதிக்கப்ேடக் கூடிய முக்கிய கூறுகள் அடங்கலாக சுற்றியுள்ள 

சூழலின் சுருக்கமான விளக்கம் 

 

திட்ட அநளக்க குதியின் களபணநளக ற்டும் ஆத்துக்கு உள்ளகக்கூடினசுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக 

கூறுகள்: 

 

I. அனகந நளயட்ட நருத்துயநக்கு நீர் யமங்கல்  

II. வீதி  டயடிக்ககள் நற்றும் னணிகள் 

III. நருத்துயந அயசப சய நற்றும் வீதின னன்டுத்தும்  ளனளளிகள். (நருத்துயந 

தத்திலிருந்து 200 மீ தளவில் உள்து) 

IV. அனகந கபத்திற்கு நிர்யளக, சமூக யணிக, டயடிக்ககளுக்கு யரும் நக்களும் நருத்துயநக்கு 

யரும் ளனளளிகளும்  ளதிக்கப்டுயர். ( தத்திற்கு அருகில் இருக்கும் அனகந ளலிஸ், அனகந 

பி.ச அலுயகம் நற்றும் வியசளன ளருட்கள்  , தயி இகள், தங்களய்முதலினயற் 

யளங்குயதற்கள கடகள் ) 

V. தி நீரின் தபம் நற்றும் கீழ்யவு  குதியில் தியின்  சூமலினல் திட்ட டயடிக்ககளல் 

ளதிக்கப்டும் 

VI. இன்னும்  கீழ்யவு  குதியில் இருந்து யளினளத  ர்களும் அயர்களின் யளழ்யளதளபச் 

சனற்ளடுகளும்   

VII. இடர் இடங்களில் உள் வீடுகள் நற்றும் கட்டிடங்கள் 
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VIII. தயி இகள், பப்ர் ளருட்களின் ளக்குயபத்து 

 

 

குதியின் இனற்க நிவுக சூமலினல் அநப்புகள் தயி தளட்டங்களக நளற்ப்டுகின்நனளல்  

சனற்திட்ட டயடிக்ககளல் இனற்க சூழ்நிஅநப்பில் ந்தவித  படித் தளக்கமும் இல்  

 
 

7. திட்டத்தின் கீழ்  திர்ோர்க்கப்ேடும் சவவலகளின் விவரம் 

 

முன்நளழினப்ட்ட தணிப்பு யகள் பிபதளநளக  தர்யள சிதவுகள்  நற்றும் கற்ளகள் 

அகற்ப்டுதல்,சளய்வு யடியவின  நளற்றுதல் ,சளய்ய  யலுவூட்டல்,  தற்ளதுள் யடிகளல் 

அநப்புக்கு ஏட்டத்த அளிக்கும்  நிபந்தப கட்டநப்புகள், நற்பப்பு அரிப்பு கட்டுப்ளடு டயடிக்ககள் 

முதலின யடிகள நம்டுத்துதல்ன்யற்றில் இடம்றும். சனல்திட்ட டயடிக்ககள் சிதவுகள் 

அகழ்வு  நற்றும் சரிவு, கிடநட்ட தளண்டுதல் , களன்கிரீட் யகள் , ரளட் உருயளக்கம், கபினளன் 

கட்டநப்புகள், அரிப்பு கட்டுப்ளடு நற்றும் கிடநட்ட யடிகட்டிகளின் கட்டுநளம் ஆகினயற் 

உள்டக்கினதளகும். 

 

8. ேணிகள் கதாடர்ோன ேமூக மற்றும் சுற்றாடல் தாக்கங்கவள அவடயாளம் கண்டு ககாள்ளல் 

8. 1 ோதகமான தாக்கங்கள்  

 

I. னணிகளின் ளதுகளப்பி உறுதிப்டுத்துயதன் ளருட்டு தற்ளழுது வீதிகளிலுள்  ஸ்திபநற் 

சரிவுக கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககள் மூம்  ஸ்திபநள சரிவுகளக சீர்சய்து களள்ல் .

ஆஜகந நற்றும் கபிகிரின ஆகின கபங்களுக்கு  இடயில் சிந்த தளடர்பி உறுதி சய்து 

களள்ல் .உள்கிர் நற்றும் யளிளட்டு சுற்றுச்சூமல் சுற்றுள னணிக உள்டக்கின 

னணிகளுக்கு களிக்க ளழுதுளக்குக யமங்கும் எரு சுற்றுச்சூமல் ரீதியிள கயர்ச்சினள 

கண்கயர் நிப்குதிக இவ் வீதினளது யழிகளட்டுகிது .சனற்திட்டநளது விதியில் சுற்றுள 

பிபனளணிகளுக்காள ளதுகளப்பி உறுதி சய்கின்து  .நலும் தயி நற்றும் இப்ர் 

உற்த்திப் ளருட்களின் ளக்குயபத்திற்கள ளதுகளப்பி உறுதி சய்கின்து.  

II. தற்ளழுது ஆத்தில் உள் நிம்  ,கட்டடங்கள் நற்றும் வீடுகள் ளன் அபிவிருத்தியின் 

ளருட்டு ளதுகளத்துக் களள்ப்டும் . ாழநளது ஆஜகந கபத்திற்கு அருகளநயில் 

இருக்கின் களபணத்திளல்  ,நிம் உனர் றுநதியியும் ,அதிகரித்த அபிவிருத்தி கள்வியும் 

களண்டிருக்கிது .திர்கள அபிவிருத்தி யளய்ப்புக்கள் உறுதி சய்து களள்ப்டும்.  

III. கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககள் தடனற் ளக்குயபத்து நற்றும் முழுயதற்குநள சள 

இணப்புக்கள் ன்யற் உறுதி சய்து களள்கின்  .நலும் நம களங்களில் னணிகளின் 

ளதுகளப்பி அதிகரித்துக் களள்கின்து .முன்ர் குறிப்பிட்டயளறு ,சனற்திட்ட தத்திற்கு 

கிமக்க உள் தளழ்யள குதிகளில் உள் ஆஜகந கபம் நற்றும் குடியிருப்பு கட்டடங்கள் 

ளன் யள்த்திளல் ளதிக்கப்ட கூடினதளக இருக்கிது  .நலும் இது , யள்த்தின் ளது 

இடத்தி களலிசய்தல் நற்றும் யள் நியளபணங்கள்  தயப்டுத்துகிது .  

IV. ஆஜகந நளயட்ட யத்தினசளயின் நீர் ளதுகளப்பி உறுதிசய்து களள்கின் யகயில் 

முனள நிறுவுகயுடள நீர் யமங்கல் முநயி கட்டுப்டுத்தும் சனற்ளடுகள் உறுதி 

சய்து களள்ளும் ய  ,சுற்ளடல் ரீபயில் நற்றும் சமூக ரீதியில் மிக ன்ந னக்கத்தக்க 

சனற்திட்டநளக இத கருதிக்களள்ப்டளம்.  

8. 2 ோதகமான தாக்கங்கள்  

சரிவுகள் சனலிமந்ததன் மூம் ற்கய ளதிப்டந்திருகின் பிபதசத்திற்கு ளதுயளக 

கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககள் யபனறுக்கப்ட்டுள்து  .நலும் ரும்ளலும் கட்டுநள 

களப்குதிக்கு யபனறுக்கப்ட்டுள்து.  

 

8.2. 1 நிலத்திவன அாகல் மற்றும் திர்கால அபிவிருத்தி  கேயற்ோடுகள் சோன்றவற்வற இழத்தல். 

 

சனற்திட்ட டயடிக்கக நற்க்களள்யதற்கு கற் சய்திருக்கின் நிம் நற்றும் தனிர் 

எருயருக்கு சளந்தநளதளகவும் )திரு .ண்டளபயத்த ன்று அமக்கப்டுகின்  (நற்றும் வீதி எதுக்கநளகவும் 

இருக்கிது .இது இப்ர் தளட்டத்தின் ல்யில் அநந்துள்து .சனற்திட்ட தத்தின்  பு ல்யில் 

சதநடந்த வீடு என்று உள்து  .இந்த வீடளது திருநதி .தளநபள பிரினங்கனியிளல் உரித்துக் 

களள்ப்டுகிது .இயர் வீட்டி களலி சய்து ,இன்னும் நிபந்த யதிவிடத்தி தடிக்களண்டிருக்கிளர் .

இது அகற்ப்டுயதற்கு தயப்டுத்தடளம்  .தநளது ந்த விநள குடியிருப்புக்களில் இருந்து 

தற்ளது சுதந்திபநளக இருக்கின் களபணத்திளல், திர்கள அபிவிருத்திகள் தளடர்பில் 

சனற்திட்டத்திளல் ந்தவித ளதிப்புகளும் இல். 
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8.2. 2 சுற்றுச்சூழல் ,உயிரியல் தாக்கங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்கள்  

 

கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககளின் சரிவுகள் நயின் உச்சியில் உள் இப்ர் தளட்டம்  நற்றும் ஏர் 

இனற்க களடுன்யற் உள்டக்கிக் களள்கின்து. னினும் ரும்ளள கட்டுப்டுத்தும் 

டயடிக்ககள் இப்ர் தளட்ட நிங்களின் மீது கயம் சலுத்தப்டுயதற்கு திர்ளர்க்கப்டுகிது .

கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்கயின் யகயி ளறுத்து ,சனலிமந்த சரிவின் உச்சியின் நல் உள் 

இனற்க வியசளனம் நற்களள்ப்டுகின் ஏர் எடுக்கநள நித்துண்டு அகற்றிக் களள்ப்டுயதற்கு 

தயப்டுத்தடளம்  .வ்யளளயினும் ,ற்கய சனலிமந்த அல்து ளதிப்டந்த சரிவுகளின் மீது 

அதிகவிள சனற்திட்ட டயடிக்ககள் ட இருக்கின் களபணத்திளல் , இவ் புவிசளர்ந்த 

சுமநப்பின் மீதள தளக்கங்கள் ஏரிடத்திற்கு நட்டுப்டுத்தப்டுகிது. 

 

8.2. 3 பிரசதேத்திலுள்ள வடிகாலவமப்புகள் ளதான தாக்கம்  

நீர் யழிந்தளடியரும் நற்பப்பின் அதிகரிப்பு நற்றும் நித்தடி நீர்நட்டத்தி கீழ் இழுத்தல் ன் 

கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்கயின் எரு குதினளக இருக்கின் ளது  ,கட்டுப்டுத்த ாும் சனற்ளடுகளிளல் 

யடிகளநப்பு  )நற்பப்பு நற்றும் துண நற்பப்பு (ளதிக்கப்டும்.  

 

8.2. 4 மண் அரிப்பு தாக்கங்கள் மற்றும் புசராவடப்  ேடுவக மாற்றங்கள் 

இங்கு கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககள் யடிகளநப்பி விருத்தி சய்யதில் கயம் சலுத்துகிது .

ய ,நம கள த்தின்ளது  ,கணிசநள நீபளட்டநளது அருகில் உள் இனற்க நீபளடகள் 

ளன்யற்றினுள் சன்டன திளர்க்கப்டுகிது .இது அதிகரித்த நீபளடகளில் இருந்தள நீர் 

யளினற்த்திற்கு களபணநளகிது .நலும் இது , நீபளடகளின் கபகளில் நண் அரிப்பு  ,நீபளட டுக 

அடித்துச் சல்ல் நற்றும் நீபளட்ட குதிகளில் அதிகரித்த நீர் ஆறுகளில் உருயளகுதல் ளன்யற் 

உண்டுண்ணுகிது  .சுற்ளடல் இனக்கம் நற்றும் நீர்யளழ் சூமநப்பு ன் மீதள தளக்கங்கள் 

உள்கரீதியில் முக்கினத்துயம் யளய்ந்ததளக இருக்கும்.  

 

8.2. 5 நிர்மாணிப்பு கேயற்ோடுகளிலிருந்தான புர ்  மாசுேடல் தாக்கங்கள் 

முன்ன நிசரிவுகளிலிருந்து உருயளக்கப்ட்ட கழிவு நண்களின் அகற்லின் ளதும் நற்றும் சரிவு 

நிங்க நம்டுத்தல் /மீ யடியநக்கின் சனன்முயின் ளதும் ,தற்ளதுள் நீர்நளர்க்கங்களில் 

யண்டற் டியம் நற்றும் கீழ்  ளக்கின நீபளட்ட களல்யளய்களில் யண்டல் ன் திர்ளர்க்கப்டுகிது .

இனந்திபங்களிலிருந்தள  பி பங்கள ளருட்கள்/நளசுக்கள் நற்றும் முனற் விதத்திள 

ண்ணய்களி அப்புப்டுத்தல் ,தற்களலிக ளதுகளப்பு தளட்டில்களிலிந்தள கசிவுகள் ,

ணினளர்களின் தங்களிலிருந்தள திண்ந கழிவுகள் நற்றும் கழிவுநீர் அப்புப்டுத்தல் /அகற்ல் ன் 

தளழ்நிப் குதிகளில் ஏடுகின் நீபளடகளின் நற்பப்பு தபத்தின் மீது ளதகநள தளக்கங்க 

உண்டுண்ணுயத தளற்றிவிக்கின் .நிர்நளண கழிவுகளின் திட்டமிட்ட நற்றும் கயக்குயள 

அப்புப்டுத்தல் நற்பப்பு நீருடன் நிர்நளனிப்பு ளருட்கள் )சீநந்து/நண்ண ப்டுத்துயதற்களக 

னன்டுத்தப்டுகின் பி புப அடப்ளன் (கத்தல் அல்து சர்த்தல் ளன்யற்றிற்கு களபணநளகிது .

இது நீரின் தன்நயில் தற்களலிக தபமிப்பு நற்றும் கீழ் நீபளட்ட ஏடயில் தயனற் ளருட்கள் குவிந்து 

களள்ல் ளன்யற் உண்டுண்ணுகிது. 

 

இத்தகன யளினற்ம் அதிகவிள உயிர் யதினல் எட்சிசன் தய  ,யதினல் எட்சிசன் தய ,

இடநிறுத்தி யக்கப்ட்ட திண்ணநங்கள் ,ண்ணய்கள் நற்றும் ண்ணய் ச ளன்யற்றுடன் 

ஆற்றில் நளசின் அவி அதிகரிக்கக் கூடும் நளசு யளிளடளது அருந்துதல்  ,குளித்தல் ,மீன்யர்ப்பு 

ளன் குறித்தளதுக்கப்ட்ட னன்ளடுகளுக்களக விதித்துபக்கட்ட சுற்றுப்பு நீர் தப நினநங்களி 

விட அதிகரிக்கின்து நற்றும் நீரின் தபத்திற்கள குந்தட்ச நினநங்களி மீறியுள்து .ய 

நிர்நளணிப்பு கட்டத்தின் ளது கழிவு நீபா  யளினற்த்தின் மூம் நீரின் தபத்தில் ற்டும் தளக்கங்கள் 

நற்றும் சூமலுக்கு ற்டுகின் நளசுப்ளடுகள் ன் உள்கரீதியில் மிகவும் முக்கினத்துயநளதளக 

இருக்கிது. 

 

8.2. 6 திறந்த மலக்கழிப்பு மற்றும் நிர்மாணிப்பு கட்டத்தின் சோது ேரவுகின்ற புர்வழி கதாற்றுச ாய்கள்  

 

எப்ந்த்தளபர்களின் யப் டயிளல் திந்த ரீதியில் நக்கழிப்பு களபணநளக கீழ் ளக்கின சளய்வு நீர் 

ஏடகளில் ந நளசுடல் நிர்நளணிப்பு கட்டத்தின் ளது திர்ளர்க்கப்டளம்  .திந்த நக்கழிப்பு 

டமுயில் இருந்தளல் ,ஈ நற்றும் கட்டளக்களலி விங்குகள் ஊடளக இபப்-குடல்யழி 

தளற்றுளய்களின் ஆத்தி ற்டுத்துகின் ஆபளக்கினநற் சுகளதளப நிநக இது 

தளற்றிவிக்களம் .நற்றும் தத்தில் இருந்து த்தளம 200 m இல் அநந்துள் யத்தினசளயின் சுகளதளப 

நிநக்கு ஆத்தி  தளற்றுவிக்களம்  .ய ,நிர்நளணிப்பு கட்டடத்தின் ளது இச் 

சனற்திட்டத்தின் களபணநளக யத்தினசள சூமலில் ஆத்தள தளற்று ளய்கள் பவுதல் மிகவும் 

முக்கினநளதளக இருக்கிது.  

 

8.2. 7 கீழ்நிவல புர் ேயன்ோட்டின் ளதான தாக்கங்க ள் 
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நீபளடகளிலுள் நளசுட்ட நீபளது அருந்துதல்  ,குளித்தல் ,மீன்யர்ப்பு ளன் குறித்தளதுக்கட்ட 

னன்ளடுகளுக்களக விதித்துபக்கப்ட்ட சுற்றுபு நீர் தபநினநங்களி விட அதிகரிக்கின்து .நற்றும் நீரின் 

தளக்கத்திற்கள குந்தட்ச நினநங்களி மீறியுள்து .இது ந ாழத ளயண நற்றும் நீர்யளழ் யளழ்க்க 

ளன்யற்றிற்கு ளருத்தநற்தளக நீரி உருயளக்கிக்களள்ளும்  .ய நிர்நளணிப்பு  கட்டத்தின் ளது 

கழிவு நீர் யளினற்த்தின் மூம் நீரின் தபத்தில் ற்டும் தளக்கங்கள் நற்றும் சூமலுக்கு ற்டுகின் 

நளசுடுத்தல்கள் ன் மிகவும் முக்கினநளதளக இருக்கின்து. 

 

8.2. 8 திண்ம கழிவுகவள அப்புறப்ேடுத்துவது கதாடர்ோன பிரச்ேவனகள்  

திண்ந கழிவுகளின் கயக்குயள அப்புப்டுத்தளது நீர் நற்றும் நண்ண நளசுடுத்தளம் 

ன்துடன் கட்டுநள களப்குதியில் முனள அப்புப்டுத்தும் முந இல்னனில் 

ல்யறுப்ட்ட சுற்றுசூமல் தளக்கங்க விடுவிக்களம்  .நலும் சுகளதளப முனற் கழிவு 

அப்புப்டுத்தல் ந்திகள் யழி நற்றும் நுண்ணுயிர்களிளல் ற்டும் ளய்க உருயளக்களம் .தத்திற்கு 

மிக ருக்கநளக யத்தினசள அநந்திருக்கின் களபணத்திளல் ,இது யத்தினசள சூம ாழல் 

சுகளதளப ஆத்துக்க தளற்றுவிக்களம்  .நிர்நளணிப்பு களத்தின் ளது முனளதளரு திண்ந கழிவு 

அப்புப்டுத்தல் ளறிமு னன்டுத்தப்டளவிடின் ,ளதிப்ளது கணிசநளதளக இருக்கும்.  

 

8.2. 9 காற்று மாசின் தாக்கங்கள்  

 

நித்தின் துப்பவு சய்தல்  ,டீசல் இனந்திபங்களி ா  தளழிற்ளடு  ,அகழ்வு ,ரித்தல் நற்றும் நிர்நளணிப்பு  

ளருட்களி அப்புப்டுத்துகின் ளக்குயபத்து நற்றும் நிர்நளணிப்பு கழிவுகள் நற்றும் ச்சு 

ளருட்களுடன் ணிபுரிதல் )யடிப்பு இபசளனங்கள் (ன் களற்று நளசுப்டுதலுக்கு ங்களிப்பு  

சய்கின் நிர்நளணிப்பு சானற்ளடுகள் ஆகும்  .கட்டுநளத்தின் ளது  ,களங்கிறிட் ,சீநந்து ,நபங்கள் ,கல் 

நற்றும் சிலிக்கள ஆகினயற்றிலிருந்து ளதுயளக அதிக தூசி உருயளகின்து .வீதினளபங்களில் இன்மும் 

வீடுகள் நற்றும் யணிக கடகள் இருக்கின் களபணத்திளல் ,களற்று நளசுடுதல் ஆத்திற்கு 

குடியிபாுப்ளர்கள் படினளக திர்டுதல் முக்கினநளதளக இருக்கின்து  .தசின கட்டிட ஆபளய்ச்சி 

நிறுயத்திளல் வீடுகள் நற்றும் யணிக கடகளி களலிசய்து களள்ளுநளறு 

அறிவுறுத்தப்ட்டிருக்கிது .நலும் ,ளதசளரிகள்/வீதியில் னணிப்யர்கள் மீது களற்று நளசுடளது 

தளக்கத்தி ற்டுத்தளம். 

 

8.2. 10 நிர்மாணிப்பின் சோதான ேத்தம் மாசுோடு ,அதிர்வு ,கவடிப்பு தாக்கங்கள் ,கட்டடங்கள்  ,

உட்கட்டவமப்புகளுக்கான ோத்தியமான ோதிப்பு 

 

ல்யறுட்ட நல்யந்து நளதுகின் ள துண்டுக அகற்றுயதற்கு யடிப்பு 

னன்டுத்தப்டுகின்து  .கடிநள களநி னளல் ளதிக்கப்ட்ட ளயி அகற்றுயதற்கள யலிந்த 

அகழ்வு  ,கிடனள யடிகளல்களின் துயிடல் நற்றும் ளகளுக்கு அச்சளணியிடல் ளன் அதிக 

இபச்சல் நற்றும் தபயில் அதிர்ய ற்டுத்தளம் .தத்திற்கு அருகில் யசிக்கின் குடியிருப்ளர்களுக்கு 

தளக்கங்கள் கணிசநளதளக இருக்கும் நிச்சரிவு குதிகளின் தளழ்வு குதிகளில் அநந்துள் வீடுகளிலும் 

அதிர்வு யடிப்புக்க உருயளக்களம்  .ந குறிப்பிடப்ட்ட பிபதள நிர்நளணிப்பு ணிகள் தவிப 

இனந்திபங்களி சனற்டுத்தல் ,மூப்ளருட்க யளகத்தில் ற்றுதல் ,இக்குதல் ,யளகங்களின் 

இனக்கம் ளன் அதிக சத்தத்தி தளற்றுவிக்கின் டயடிக்ககளின் ளது வீதியில் னணிக்கின் 

னணிகள் அதிக சத்தத்தி திர்களள்யளர்கள். 

 

8.2. 11 ேணியாட்கள் மற்றும் தளத்திற்கு அண்வமயில் வசிக்கின்ற மக்கள் ஆகிசயாருக்கு இவடயிலான உறவுகள் 

மற்றும் பிரச்சிவனகளுக்கான ோத்தியப்ோடுகள் 

 

நிர்நளணிப்பு தத்தில் ணிபுரிகின் ணினளட்கள் நற்றும் அருகில் உள் சமூகங்கள் )கிபளந நக்கள் (

இடயில் பிபச்சிகள் ற்டளம்  .  

 

8.2. 12 ேணி முகாம்கள் மற்றும் தள சதவவப்ோடுகவள நிறுவுதல்  

 

ணினளட்களின் முகளம்களில் திண்ந கழிவுகள்  ,கழிவுநீர் யளினற்ம் ன் முனளக நினமிப்பு 

சய்னப்டளவிடின் சுற்றுப்பு சமூகத்திற்கு இடயூளக அநயும். 

 

8.2. 13 நிர்மாணிப்பின் கோது கோதுமக்கள் தளத்திதிள் உள்ள்வழதலினால் ற்ேடும் ஆேத்துக்கள்  

 

துயிடல்  ,துயளபமிடல் நற்றும் அகழ்வு இனந்திபங்கள் ளன் மிகுந்த ஆத்தி ற்டுத்தக்கூடின 

இனந்திபங்க கட்டுநள தங்கள் களண்டிருக்கும்  .தர்ச்சியுடன தளழிளர்கள் நளத்திபம் இந்த 

சூமலில் ளதுகளப்ளக ணிபுரியளர்கள் அதிகளபநளிக்கப்டளத ர்கள் நிர்நளணிப்பு தத்தினுள் 

உள்நுமந்தளல் ,கபக இனந்திபங்களிளல் வித்திற்கு உட்டுகின் ஆத் தி களண்டிருக்க கூடும். 

 

8.2. 14 கவடிப்பு ஆேத்துக்கள் மற்றும் ஆேத்தான கோருட்கள்  
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ளக உடப்தற்கு யடிகுண்டுகள் னன்டுத்தப்டுகிது  .இது ளதுகளப்ற் னன்ளடு 

களபணநளக ஆத்த ற்டுத்தளம் .இச் சனற்ளடுகள் நினற் சரிவுகளில் சய்னப்ட இருக்கின் 

களபணதா திளல்  ,யடிளருட்களின் முனற் னன்ளட்டின் மூநள ஆத்து நற்றும் ள 

துண்டுகளில் இருந்தள வித்துக்கள் ன் மிகவும் கணிசநளதளக இருக்கிது.  

 

8.2. 15 நிர்மாணிப்பு கேயற்ோடுகளில் இருந்தான கோதுமக்களுக்கான ோதுகாப்பு : ேயணிகளுக்கான அதிக 

ஆேத்து 

 

நிர்நளணிப்பு கட்டத்தின் ளது, தளடர்ச்சினளக சல்கின் இனந்திபங்கள்  ,சுந ற்றிகள் ,ட்க் 

ளன்யற்றிளல் வீதினளது தடப்டும் .சரிவுகளின் மீது யபனறுக்கப்ட்ட இடத்தில் ரும்ளள 

கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககள்  நற்களள்ப்ட இருக்கின் டியிளல் ,கபக இனந்திபங்கள் ,ட்க ா  

யண்டிகள் நற்றும் சுந ற்றிகள் ளன் னணிகள்  /ளதசளரிகளின் ளக்குயபத்தி 

தடப்டுத்தளம் .நற்றும் அயர்களுடன யளழ்க்கயில் அதிக ஆத்தி தளற்றுவிக்களம் .அகழ்வின் 

ளது ளதகளில் தர்யள ளகள் விழுயதற்கள ஆத்து உள்து .நலும் ளக அகற்றுதல் 

னணிகள் மீது ஆத்தி தளற்றுவிக்கின். 

யத்தினசள அயசப சய 24 நணித்தினளமும் சனற்ளட்டில் உள்து .அம்புன்ஸ் நற்றும் சிக்கள 

நிநயுடன் உள் ளனளளி இந்த  ளதயி 24 நணித்தினளமும் னன்டுத்தளம் .

ளக்குயபத்திற்கள இடயூறு எரு முக்கினநள பிபச்சினளகும் .கு றிப்ளக ருக்கடினள பங்கள் 

நற்றும் இபவு யயில் ளக்குயபத்து ரிசல் யயின் ளதள தளநதம் நற்றும் இபவு யகளில் 

வித்துக்கள் ன் ளனளளிகளுக்கு சளத்தினநளக இருக்களம்  .நலும் ளனளளிகளுக்கள  ளதயில் 

ளதுகளப்ளது மிகவும் முக்கினநளதளக உள்து.  

 

நிர்நளணிப்பு கட்டத்தின் ளது இந்த ஆத்திற்கு தத்திற்கு அருகளநயில் உள் சமூகங்கள் நீண்ட 

களத்திற்கு திர்ப்ட யண்டிருக்கின் டியிளல்  ,உனர்ந்த அவில் அத ஆத்துக்கள் அயர்களுக்கு 

அங்க இருக்கும் ய ,அயர்கள் மீதள ஆத்து மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதளகும்.  

 

8.2. 16 நிர்மாணிப்பின் கோது ேணியாட்களின் ோதுகாப்பு  

 

யபனறுக்கப்ட்ட ய குதிகளில் கபக நிர்நளணிப்பு இனந்திபங்கள் னன்டுத்தளம்  .யளகங்கள் 

நற்றும் நிர்நளணிப்பு இனந்திபங்களின் வித்துக்களில் இருந்தள பங்கள ஆத்து மிகவும் 

முக்கினநளதளகும் .நலும் இப்கூட  பத்திற்கு பம் குப்கள் நற்றும் ள துண்டுகள் ளன்ய 

விழுயதன் களபணநளக நிர்நளணிப்பு தம் ஸ்திபநற்தளக இருக்கின்து  .சரிவு சீர்ப்டுத்தலின் ளது இவ் 

ஆத்தளது அதிகரிக்கப்டளம் .நலும் ,இந்த சரிவின் நல் றியதற்கு சளபக்கட்டுக்களின்நல் 

ணினளட்கள் ய சய்ன யண்டியிருக்களம்  .ய இந்த தத்தில் ணினளட்கள் நல் இருந்து 

விழுயது தளடர்ள ஆத்து ,சரிவு தளல்வினடதல் )சிறின அவினும் (ன் மிகவும் 

முக்கினநளதளக கருதப்ட யண்டும் .எப்ந்ததளபர்கள் சிறுயர்க கட்டுநள ணிகளுக்களக ஈடுடுத்திக் 

களள்ளம் .இது ஆ த்தளது  ,நளசநள வித்துக்கள் நற்றும் களனங்கள் ற்டுயதற்கு களபணநளகின்து .  

     

 

9.  வடகேற்ற மற்றும்  வடகேற இருக்கின்ற கோதுமக்கள் மற்றும் ேங்குதாரர் கலந்துவரயாடல்கள் 

 

அதிக ஆத்து மிக்க கட்டடங்களில் யசிக்கின் திரு. பிடி தள நற்றும் அயபது நவி ஆகினளர் க 

விஜனத்தின் ளது கந்துபனளடப்ட்டளர்கள். அயர்களுடன கருத்தின் டி, ஆத்தள வீடுகளில் 

யசிக்கின் குடியிருப்ளர்களுக்கு டிசம்ர் 2017 யபயில் நளதளந்தம் ரூள 9000.00 யளடகக் 

களடுப்யளக யமங்கப்ட்டுள்து. னினும். அதன் பின்ர் களடுப்வு நிறுத்தப்ட்டுள்து. உனர் 

ஆத்து நிந்ததளக யகுக்கப்ட்ட வீடுகளில் இன்மும் நக்கள் யசிக்கிளர்கள். நலும், திருநதி. 

தளவின் கருத்தின் டி, மீ குடினறுயதற்கு யறு இடத்தி தடிக் களள்யதில் சிபநம் 

களணப்டுகின்து. அயர்கள் தங்கது சளந்த இடத்தின இன்மும் யசிக்கிளர்கள்.  

 

திரு. முடித நதுசங்க, தசின அர்த்த நியளபண சயகள் நின அலுயர் நற்றும் திரு. கணதிக 

கட்டியத்த கிபளந உத்தனளகத்தர் ஆகினளர் தசின கட்டட ஆபளய்ச்சி நிறுயத்தின் க விஜனத்தின் ளது 

கந்துபனளடப்ட்டர். அயர்களின் கருத்தின் டி, குடியிருப்ளர்களின் வீடுகள் அதிக ஆத்து 

நிந்ததளக தசின கட்டட ஆபளய்ச்சி நிறுயத்திளல் யகப்டுத்தப்ட்டுள்து. நலும் வீடுக 

நிர்நளணித்துக் களள்யதற்கு ளருத்தநள நிங்க தடி கண்டு களள்யது சிபநம் வும் 

குறிப்பிட்டளர்கள். ல்யறு நிங்க அடனளம் கண்டு களண்டதளகவும், அய தசின கட்டட 

ஆபளய்ச்சி நிறுயத்திளல் நிபளகரிக்கப்ட்டதளகவும் அயர்கள் நலும் குறிப்பிட்டளர்கள்.  

 

நிச்சரிவு ஆய்வு பிரிவில் உள் அலுயர்களுடள கந்துபனளடலில், நிச்சரிவிளல் ளதிக்கப்ட்ட 

தபப்பிர்களிளல் முன்நளழிவு சய்னப்ட்ட அதிகநள நிங்கள் நிச்சரிவு ளதிப்பிற்கு 

உட்டக்கூடினயளக இருக்கின் நற்றும் அபிவிருத்தி சனற்ளடுகளுக்கு ளருத்தநற்தளக இருக்கின்து 

வும் தசின கட்டட ஆபளய்ச்சி நிறுயம் யளிப்டுத்தியுள்து. நலும் இந்த பிபதசத்தில் 
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வீடநப்பிற்களக ளருத்தநள நிங்க அடனளம் கண்டு களள்யது கடிம் வும் 

குறிப்பிட்டிருந்தர். 

 

9.1 கலந்துவரயாடலில் ேங்குேற்றியுள்ள ேங்குதாரர்கள், கலந்துவரயாடலில் அவடயப்கேற்ற 

ேரிந்துவரகள் அல்லது உடன்ோடுகள் (இவைப்பு iii இவன ோர்க்கவும்) 

 

10. பிரதான சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ோதிப்புக்கள் 

சமூக அல்து சுற்ளடல் ளதிப்புக்கள் அல்து அளனங்கள் தசின கட்டட ஆபளய்ச்சி நிறுயம் நற்றும் 

எப்ந்ததளபர் ளன்யர்களின் சளர்பில் விசட டயடிக்கக தயப்டுத்துகின்து. 

குறித்துக்களட்டுகின் பிபதள ளதிப்புக்கள். 

 

10.1 புர் அல்லது ஈர நிலப் ேகுதிகளில் ற்ேடும் தாக்கங்கள் (புசராவடகள்,ஆறுகள் மற்றும் பிற புர் மார்க்கங்கள் 

குறிப்ோக தளத்திலிருந்தான சூழ்நிவல புசராவடகள் ஆகியவற்றில் ற்ேடுகின்ற மாற்றங்கள் அல்லது 

மாசுேடுதல்களுடன் கதாடர்புவடய பிரச்ேவனகள்) புண்ட கால தாக்கங்கள் மற்றும் நிலச்ேரிவு தளத்தில் 

கட்டுமானம்/ ேரி கேய்தலின் சோது ற்ேடும் அோயங்கள் மற்றும் ோத்தியமான தாக்கங்கள் 

 

முன்ன நிசரிவுகளிலிருந்து உருயளக்கப்ட்ட கழிவு நண்களின் அகற்லின் ளதும் நற்றும் சரிவு 

நிங்க நம்டுத்தல் /மீ யடியநக்கின் சனன்முயின் ளதும் ,தற்ளதுள் நீர்நளர்க்கங்களில் 

யண்டற் டியம் நற்றும் கீழ்  ளக்கின நீபளட்ட களல்யளய்களில் யண்டல், நித்தில் உள் மிகச்சிறின 

துகழ்கள் அடித்துச்சல்ல் ன் திர்ளர்க்கப்டுகிது  .இனந்திபங்களிலிருந்தள  பி பங்கள 

ளருட்கள்/நளசுக்கள் நற்றும் மு னற் விதத்திள ண்ணய்களி அப்புப்டுத்தல்  ,தற்களலிக 

ளதுகளப்பு தளட்டில்களிாழந்தள கசிவுகள்  ,ணினளர்களின் தங்களிலிருந்தள திண்ந கழிவுகள் நற்றும் 

கழிவுநீர் அப்புப்டுத்தல்/அகற்ல் ன் நிச்சரிவு தளழ்நிப் குதிகளில் ஏடுகின் நீபளடகளின் 

நற்பப்பு தபத்தின் மீது ளதகநள தளக்கங்க உண்டுண்ணுயத தளற்றிவிக்கின். 

 

10.2 மண் அரிப்பு ோதிப்புக்கள் மற்றும் ஆற்றுேடுவக மாற்றங்கள் 

 

சுற்ளடல் இனக்கம், ஆற்ங்கப டுக நற்றும் நீர்யளழ் சூமநப்பு ன் மீதள தளக்கங்கள் உள்க 

ரீதியில் முக்கினத்துயம் யளய்ந்ததளக இருக்கும். 

 

10.3 சோக்குவரத்து உட்கட்டவமப்பு வேதிகள் ளதான ோதிப்புக்கள் ( குறிப்ோக வீதிகள் அல்லது புவகயிரத 

சேவவகவள தற்காலிகமாக ேயன்ேடுத்த முடியாவம, சோக்குவரத்து க ரிேல் கதாடர்ோன அோயங்கள்) 

 
முழுநனள / குதினவில் வீதியி மூடுயதன் களபணநளக தளன்றுகின் ளக்குயபத்து ரிசல் யளப 

ளட்கள், ய பங்களில், ளடசள பங்களின் ளது யளகங்களின் சுமூகநள ளக்குயபத்தி 

தட சய்கின்து. இது ளதசளரிகள் நற்றும் னணிகளுக்கு தளந்தபவி ற்டுத்தும்.  

 

10.4 கீழ்நிவல சேவவ வழங்கல் ளதான ோதிப்புக்கள் ( புர் வழங்கல், கழிவு புர், மின்ோரம் சோன்றன) 
 

அஜகந நளயட்ட யத்தினசளக்கள நீர் யமங்கல் குமளய்கள் சனலிமந்து சரிவிற்கு குறுக்களக 

இடப்டுகின்து. இந்த குமளய் யழியில் நீபளது ஈர்ப்பின் கீழ் ளய்கின்து. நலும் யத்தினசளயில் 

நல் உள் தளட்டியினுள் அனுப்ப்டுகிது. கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககள் நீர் குமளய் ளதயி 

சதப்டுத்தும் நற்றும் யத்தினசள முகளநத்துயம் நற்றும் நீரி னன்டுத்துயர்களுக்கு 

பிபச்சக தளற்றுவிக்கும். 

 

10.5 தளத்திற்கு மிக க ருக்கமாக அல்லது அருகில் ( சமல் ச ாக்கிய ேரிவு, கீழ்ச ாக்கிய ேரிவு, கீழ்நிவலகள் 

சோன்றன) அதிக ஆேத்து அல்லது  டுத்தர ஆேத்து நிவறந்த பிரசதேங்களில் வசிக்கின்ற குடும்ேங்கள் 

 

நிர்நளணிப்பு சனற்ளடுகள் ளதுநக்களின் ளதுகளப்பின் மீது உனர்ந்த ஆத்தி தளற்றுவிக்கின்து , 

சத்தம் நற்றும் அதிர்வு தளக்கங்க தளற்றுவிக்கின்து நலும் உனர்ந்த ஆத்தளக முன்ர் அடனளம் 

இடப்ட்ட வீடுகளின் கட்டடங்களில் யடிப்புக்க தளற்றுவிக்கின்து. 

 

10.6 சீர் கேய்யப்ேட இருக்கின்ற பிரசதேத்திதிள் வியாோர,விவோய அல்லது பிற சதவவகளுக்காக 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ற இடங்கள் 

 

நிர்நளண தத்திற்கு அருகில் சிறின கடகள் களணப்டுகின். சத்தம் நற்றும் அதிர்வுகளின் களபணநளக 

நிர்நளணிப்பின் ளது சி ளதிப்புக்கள் ற்டளம். தத்திற்கு மிக ருக்கநளக ந்த வித வியசளன 
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டயடிக்ககள் அல்து பி சனற்ளடுகள இல். ய  ந்த வித குறிப்பிடத்தக்க ளதிப்புக்களும் 

இல்.  

 

10.7 நிர்மாணிப்பு தளத்திற்கு மிக க ருக்கமாக வியாோர, விவோய அல்லது பிற சதவவகளுக்காக 

ேயன்ேடுத்தப்ேடுகின்ற இடங்கள் 

 

 

நிர்நளண தத்திற்கு அருகில் சிறின கடகள் களணப்டுகின். வ்யளளயினும், நிர்நளணிப்பின் ளதள 

ளதிப்புக்கள் குறிப்பிடத்தக்கயனளக இல். தத்திற்கு மிக ருக்கநளக ந்த வித வியசளன 

டயடிக்ககள் அல்து பி சனற்ளடுகள இல். ய, வியசளன னன்ளடுகள் தளடர்பில் ந்த 

வித குறிப்பிடத்தக்க ளதிப்புக்களும் இல். 

 

10.8 தளத்திதிள் உள்ள்வழவதற்கு அல்லது கடந்து கேல்வதற்கான மக்களின் சதவவப்ோடு 

 

பி ளக்கங்களுக்களக தத்தினுள் யருயதற்கு நக்களுக்கு ந்த விதநள விசட தயகளும் இல். 

னினும், திட்டமிடப்ட்ட அல்து திர்ளபளத ளக்கங்களிற்களக நக்களின் அதிகளபநளிக்கப்டளத 

உள்நுமவு ற்டளம், சனற்ளட்டில் உள் இனந்திபங்கள் நற்றும் யளகங்கள், மின்சளபம் நற்றும் 

யடிளருட்கள் களபணநளக ஆத்து ற்டளம். 

 

10.9 முதன்வம சுகாதார மற்றும் ோதுகாப்பு பிரச்ேவனகள். ஒப்ேந்ததாரர்களுக்கான தரநிவல ஒப்ேந்த 

சதவவப்ோடுகளுக்கு அப்ோற்ேட்ட  டவடிக்வககவள சதவவப்ேடுத்துகின்ற விசேட சுகாதார மற்றும் 

ோதுகாப்பு பிரச்ேவனகள் 

 

உடந்து விமக்கூடின சரிவுடன் கூடின ஆத்துடன் த்தளம நிக்குத்தள நினற் நல் ளக்கின 

சரிவின் நல் ணினளட்கள் ய சய்ன யண்டியிருக்கின் களபணத்திளல்  இந்த தத்திற்கு ற்புடன 

சுகளதளப நற்றும் ளதுகளப்பு பிபச்சகள் பிபதளநளதளக இருக்கிது. ளதுயள சுற்ளடல் நற்றும் 

சுகளதளப ளதுகளப்புக்கள், சுற்ளடல் நற்றும் சமூக முகளநத்துய கட்டநப்பின் கீழ் 

கந்துபனளடப்ட்டிருக்கின். நிர்நளணிப்பு தத்தில் உள் ணினளட்களின் ளதுகளப்பு தயப்ளடுகள் 

பிரிவு 2003 : ஆயணத்திலுள் யச் சூமல் நற்றும் சமூக சுகளதளபம் நற்றும் ளதுகளப்பு ன் தப்பின் 

உ பிரிவு 2003.5: ளதுகளப்பு உகபணங்கள் நற்றும் ஆடகள்; ன்தன் கீழ் விரியளக விரிக்கப்ட்டுள்து 

 

10.10 சிறுவர் கதாழிலாளர் மற்றும் கட்டாய திணிப்பு கதாழிலாளர் 

 

சனற்திட்டநளது கயநளக கண்களணிக்கப்டுயதளல், இந்த நிநயில் நிர்நளணிப்பு தத்தில் சிறுயர் 

தளழிளர்கள் சளதளபணநளக இருப்தில். னினும், நமுகநள சிறுயர் தளழிளர்கள 

சளத்தினப்ளடு இருக்களம். சிறுயர் தளழிளர் நற்றும் கட்டளன திணிப்பு தளழிளர் தளடர்ளக பிரிவு 

2003: விநனு ஆயணத்திலுள் யச்சூமல் நற்றும் சமூக சுகளதளப நற்றும் ளதுகளப்பு ன் 

தப்பின் உ பிரிவு 2003.3 இன் கீழ் தளியளக விரிக்கப்டுகிது. 

11. கேயற்திட்டத்வத  வடமுவறப்ேடுத்துவதற்கு சதவவயான அதிமதிகள்,ஆட்சேேவன இன்வம,ேம்மதம் 

மற்றும் ஒப்புதல்கள் 

 

11.1 கேயற்திட்டத்திவன  வடமுவறப்ேடுத்தல் 

I. மாவட்ட கேயலகத்திலிருந்தான அதிமதி 

சனற்திட்டத்தி டமுப்டுத்துயதற்கு நளயட்ட சனளரிடம் இருந்து அனுநதிகளி 

ற்றுக்களள்ப்ட யண்டும். இங்கு திட்ட முன்நளழிவு நளயட்ட எருங்கிணப்பு குழுவில் 

சநர்ப்பித்துக் களள்ப்ட யண்டும். நளயட்ட எருங்கிணப்பு குழு கூட்டத்தில் முதநச்சர் நற்றும் 

நளயட்டத்தில் உள் ங்குதளப முகயர்களும் ங்குற்றிக் களள்யளர்கள். சனற்திட்ட முகளநத்துய 

பிரிவின் அலுயர் சனற்திட்டத்தி முன் யத்து சனற்திட்டம் தளடர்ள தகயல்கள் நற்றும் 

சுற்ளடல் நற்றும் சமூக பிபச்சகள் உள்டங்களக ல்யறுட்ட பிபச்சக தரினப்டுத்திக் 

களள்யளர். இப் பிபச்சகள் கந்துபனளடிக் களள்ப்டும். இந்த கூட்டத்தில் ரிந்துப 

சய்னப்டுகின் விடனங்கள் சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய திட்டத்தின் டமுப்டுத்தலின் ளது 

கயத்தில் களள்ப்டும். 

 

II. திட்டமிடல் குழுவிடம் இருந்தான அதிமதி 

அஜகந கப சயின் திட்டமிடல் குழுவிடம் இருந்து சனற்திட்டம் அனுநதியி ற்றுக்   களள் 

யண்டும். 
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11.2 அரே நிலங்களில் கேயற்திட்டத்திவன  வடமுவறப்ேடுத்த அரே நிலங்களின் உடவமயாளர்களிடமிருந்து 

அதிமதியிவன கேற்றுக் ககாள்ளல; 

 

i. வீதி எதுக்குப்புங்களில் சனற்திட்டத்தின் எரு குதினளது டற்றுக் களண்டிருக்கின் 

களபணத்திளல் தளடர்புடன முகயர்களக வீதி அபிவிருத்தி அதிகளப ச இருக்கின்து. நித்தி 

அணுகல் நிர்நளணிப்பு சனற்ளடுக நற்களள்ல் ளருட்க அப்புப்டுத்திக் களள்ல் 

(நபங்கள், நண், ளகள் நற்றும் ரின ளகள் ) கட்டநப்புக்க நிறுவுதல், சனற்ளடுகள் 

பளநரிப்பு ணிகளுடன் தளடர்ந்து சனற்டல் ளன்யற்றிற்களக தசின கட்டட ஆபளய்ச்சி நிறுயம் 

நற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகளப ச ஆகினயற்றிற்கு இடயில் அயசினநள உடன்டிக்க 

நற்களள்ப்டும். 

ii.இங்க மின்சளப சயின் பிபளந்தின அலுயகத்திடம் இருந்து தத்தின் சனற்ளடுகளுக்கள மின்சளப 

யமங்கலின் ளருட்டு அனுநதியி ற்றுக்களள்ப்டுதல் தயப்டுத்தப்டுகிது . 

 

11.3 மத்திய சுற்றாடல் அதிகார ேவே, வனத்துவற திவைக்களம், வனவிலங்கு ோதுகாப்பு திவைக்களம் 

ஆகியவற்றிடமிருந்தான அதிமதி 

 

i. சுற்ளடல் ரீதியில் உணர்தின் மிக் பிபதசங்களில் சனற்திட்ட தநளது அநந்திருக்கின் 

களபணத்திளல் நளயட்ட நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப சயிடம் இருந்து அனுநதியி ற்றுக் 

களள்ல் தயப்டுத்தப்டுகிது. (சனற்ளட்டு டமுகளுக்களக இணப்பு i இ 

ளர்க்கவும்) 

11.4 பிற அதிமதிகள் 

 

i.மண், ோவறகள் மற்றும் கனிம குப்வேகள் சோன்றவற்வற அப்புறப்ேடுத்துவதற்கு மற்றும் ககாண்டு 

கேல்வதற்கு பிராந்திய புவிச்ேரிதவியல் அளவவ மற்றும் சுரங்கப் ேணியகத்திடம் இருந்து அதிமதி கேற்றுக் 

ககாள்ளப்ேடும். 

ii.கோருட்கவள பிரித்கதடுப்ேதற்கான அதிமதி – புவிச்ேரிதவியல் அளவவ மற்றும் சுரங்கப் ேணியகத்திடம் 

இருந்து அதிமதி கேற்றுக் ககாள்ளப்ேடும். ( அவசியம் ற்ேடும் இடத்து மாத்திரம்) 

iii.கழிவுகள் மற்றும் ஆவல குப்வேகள் சோன்றவற்வற அகற்றிக் ககாள்வதற்காக இரத்தினபுரி  கர ேவேயிடம் 
இருந்து அதிமதி கேற்றுக்ககாள்ளப்ேடும். 

iv.கவடிகோருட்கள் மூலம் ோவறகள் தளத்தில் உவடக்கப்ேட சவண்டும் னில், பிரசதே கேயலாளர் ஊடாக 
ோதுகாப்பு அவமச்சின் மாவட்ட அலுவலகத்திடம் இருந்து அதிமதி கேற்றுக் ககாள்ளப்ேடும்.  
 

11.5 தனியார் நில உடவமயாளர்களிடமிருந்து ேம்மதம் / ஆட்சேேவன இன்வம / ேட்ட ரீதியான உடன்ேடிக்வக 

 

சனற்திட்டத்தி நற்களள்யதில் ந்த வித ஆட்சயும் இல்  அனுநதித்து தளட்ட 

முகளநத்துய உடநனளர் / களட ஸ்டட் நற்றும் சனற்திட்டத்த டமுப்டுத்துகின் 

அதிகளப ச ஆகினளருக்கு இடயில் சட்ட ரீதினள உடன்டிக்க என்றி கச்சளத்திட்டுக் களள்ல்.  

அனுநதியி ற்றுக் களள்யதற்கள உத்தச கள அவு அட்டயண 1 இல் தபப்ட்டுள்து. 

 

அட்டயண 2: அனுநதியி ற்றுக் களள்யதற்கள உத்தச கள அவு 

அனுநதிகள் நளதம் 1 நளதம்;2 

யள 1 யள 

2 

யள 

3 

யள  

4 

யள 

1 

யள  

2 

யள 

3 

யள 

4 

கேயற்திட்டத்திவன  வடமுவறப்ேடுத்தல் 

மாவட்ட கேயலகத்திடம் இருந்தான அதிமதி 

விண்ணப் டியத்த சநர்ப்பித்தல் 

சனற்திட்ட சுருக்கம் 

கருத்துக்களுக்கு திளித்தல் 

அனுநதிகள் 
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12.     சுற்றுச்சூழல் ேமூக முகாவமத்துவ திட்டம் (ESMP) 

  

தளக்கங்கள் நற்றும் அளனங்க நிர்யகிக்க அல்து குக்க குறிப்ளக பிரிவு 8 நற்றும் 10 இல் அடனளம் 

களணப்ட்ட தளக்கங்கள் நற்றும் அளனங்க தடுப்தற்கள  டயடிக்ககள்,இது ESMP இன் குறிப்பிட்ட 

ரிந்துபகயும் தயகயும் உள்டக்கினது. 

 

12.1 ளள்குடிசயற்ற கேயற் திட்டம் 

 

 ந்தயளரு திட்டம் சளர்ந்த மீள் குடினற்மும்  இல் ன்தளல் இந்த தத்திற்கு ளருந்தளது. 
 

12.2 மக்கவள கவளிசயற்றுதல்: தத்திற்கு உடடினளக அருகில் இருக்கும் இடங்களிலிருந்தள அல்து 
அதிக இடர் குதிகளிலிருந்தள அல்து கீமயுள் நயுள் சரிவுகளிலிருந்தள அல்து  தத்திற்கு 

கீழ்நியில் இருந்தள  நக்க கர்த்த ற்ளடு சய்தல் 

 

அர்த்த யனத்தில்யளினறுநளறு அறிவுறுத்தப்ட்ட குடியிருப்புக்கள்  உள் , இருப்பினும் அயர்கள் 

அத இடத்தின தளடர்ந்து யசிக்கிளர்கள் நிர்நளணத்தின் ளது  ளது இந்த வீடுகள்   கட்டடங்களுக்கு 

ற்டக்கூடின   கட்டநப்பு சதம் களபணநளக உயிர் ஆத்து  தளக்கத்த களண்டிருக்களம் ,நிர்நளண 

கட்டத்தின் ளது சரிவு ற்டக்கூடின  சளத்தினக்கூறுகள் களணப்டளம்,அத்துடன் தணிக்க ய சரிவு 

நளசநடன எரு யலுயள சல்யளக்க களண்டுள்து.   திட்ட யகளுடன்  ஆத்தும் 

தளடர்புடனது ன்று கருதுயதுற்கத்தக்கதளகும் ய, இந்த தத்திற்கு எரு தற்களலிக யளினற் 

அநப்பு கட்டளனநளக  ரிந்துபக்கப்டுகிது. 

 

நலும் திட்ட முகளநத்துய பிரிவின்  சுற்றுச்சூமல் சுகளதளப நற்றும் ளதுகளப்பு பிரியளல்  சுற்றுச்சூமல் , சமூக 

நற்றும் சுகளதளப நற்றும் ளதுகளப்பு  ச்சரிக்க அநப்புக டமுப்டுத்துயதற்கும், இந்த 

இடத்திலுள் நக்க யளினற்றுயதற்கும்  சிப்பு கயம் சலுத்த யண்டும்.நலும், ள வீழ்ச்சி, 

சிதவுகளின்  ளய்ச்சல்  முதலின யற்றிலிருந்து சமூகத்தில் ற்டும் அத்து அளனங்கயும் 

குப்தற்களக டயடிக்ககள் நற்களள்ப்ட  யண்டும் (யடியநப்பு  அடிப்டனள ளதுகளப்பு 

ரிசீக ளர்க்கவும் ). 

 

12.3 சேதமவடந்த கட்டவமப்புகள், வேதிகள் உள்கட்டவமப்புகவள அகற்றுவதற்கான  வடமுவறகள் 

  

திட்ட தத்தின் ல்யில்  உள்  வீட்ட   (திருநதி தளநப பிரினங்கனி ) அகற் யண்டி ற்டளம் 

.இந்த வீட்டுஅநப்புடன் அல்து வீட்டு உரிநனளருடன் இடயளினத் தவிர்ப்தற்கு 

முடிந்தயப சனற்திட்ட திட்டமிடலில் கருத்தில் களள் யண்டும் .கட்டப்ட்ட வீடு 

சதநடந்திருந்தளலும் கூட உரிநனளரின் முழு எப்புதலும் இல்ளநல் அகற்ப்ட முடினளது   

திட்டமிடல் குழுவிடம் இருந்தான அதிமதி 

விண்ணப் டியத்த சநர்ப்பித்தல் 

சனற்திட்ட சுருக்கம் 

கருத்துக்களுக்கு திளித்தல் 

அனுநதிகள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

அரே காணி உடவமயாளர்கள் மாகாை கோறியியலாளர் 

அலுவலகம் மற்றும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார ேவே 

சோன்றவற்றிடமிருந்தான அதிமதி 

 

விண்ணப் டியத்த சநர்ப்பித்தல் 

கருத்துக்களுக்கு திளித்தல் 

அனுநதிகள் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

வன ோதுகாப்பு திவைக்களம், வன ஜீவராசிகள் 

ோதுகாப்பு திவைக்களம் இடம் இருந்தான அதிமதி 

விண்ணப் டியத்த சநர்ப்பித்தல் 

கருத்துக்களுக்கு திளித்தல் 

அனுநதிகள் 

  

 

 

 

 

     

பிற அதிமதிகள் 

புவிச்சரிதவினல் அய நற்றும் சுபங்க ணினகம் 

ளதுகளப்பு திணக்கம் ( தயப்ளடுக 

ளறுத்து) 

        

தனினளர் நி உடநனளர்களிடமிருந்து சம்நதம் 

/ஆட்ச இன்ந 
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.வீட்ட மீள்கட்டநக்க  தயப்ட்டளல் அத அகற்றுயதற்கள நி உரிநனளரின் சம்நதத்த  

றுயதற்கு தகுந்த ஆளச நற்களள்ப்ட  யண்டும். ந்தயளரு திர்கள நதிப்பும் 

இல்ளததளல், உரிநனளருக்கு திட்ட சவில் கட்டநப் அகற் யண்டும். ஆளல் ,  

கட்டநப்புக அகற்றுயதற்கு நி உரிநனளருக்கும்  திட்டத்த சனற்டுத்தும் தபப்புக்கும் 

இடயில்  சட்டப்பூர்யநளக எப்ந்தத்தில் கனழுத்திடுயது கட்டளனநளகும். இந்த சனல்ளட்டின் 

ளது  குந்தட்சம் கீழ்யருய ரிந்துபக்கப்டுகிது 

 

I. நி உரிநனளரின்  எப்புத  முழுநனள ஆளச  

II. கட்டநப்பில்  இருந்து ந்தயளரு நதிப்புமிக்க ளருட்கயும் களணி உரிநனளரின் 

சளர்ளக எப்ந்தக்களபர் அகழ்யதற்குநி உரிநனளர் அனுநதிக்க யண்டும். 

III. கட்டநப் அகற்றுயதற்கள சய திட்டம் களண்டுள்து  
 

12.4 திட்ட  டவடிக்வககள் காரைமான கோத்து இழப்புக்கான இழப்பீட்டுத் சதவவப்ோடுகள் 

 

நற்கூப்ட்ட ல்யறு திட்ட டயடிக்ககளிலிருந்து உனர் தபத்திள அதிர்வின் களபணநளக, 

வீதினளபத்தில் உள் கட்டிடங்களில் பிவுகள் ற்டளம். நித்தின்  அதிர்வு குக்க தயனள 

கட்டுப்ளடுக டுக்க யண்டினது   அயசினம். அத்துடன் திட்டத்தின் களபணநள  விரிசல்கள் நற்றும் 

கட்டநப்புகளுக்கு சதம் ற்டும்ளது அயற்றுக்கு இமப்பீடு யமங்க   எதுக்கீடுகள் எதுக்கப்ட 

யண்டும். 

 

12.5  பின்வரும் விடயங்களில்  கோதுமக்களுக்கு சதவவயான  விழிப்புைர்வு மற்றும் அறிவு  

  

I. கீம சளய்யள குதியில் உள் சமூகத்திற்கு  இடர் முகளநத்துய அவீடுகள்  தளடர்பில் விசட  

கல்விசளர் நற்றும்  விழிப்புணர்வு திட்டங்கள்  திட்டத்தின் சனல்ளட்டின் ளது திட்ட 

முகளநத்துய பிரிவின்  சுற்றுச்சூமல் சுகளதளப நற்றும் ளதுகளப்பு பிரியளல்  அபிவிருத்தி 

சய்னப்டயண்டும்.   

II. தகபளறுகள், முகடுகள் , ளத நருந்துகள், சட்டவிபளத நது, விச்சளபம் ளன் தளடர்பில்  

சமூகத்தில் அர்த்தமுள் ஆளச நற்றும் விழிப்புணர்வு யமங்கப்ட யண்டும்.இது திட்ட 

ன்புரியுடன் தளடர்பு டளம். 

 

  

12.6 வடிவவமப்பு அடிப்ேவடயிலான சுற்றுச்சூழல்   /ேமூக  முகாவமத்துவ  ேரிசீலவனகள் 
  
பின்யரும் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக  சமூக முகளநத்துய  ரிசீகள்  அயற்றின் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் 

சமூக  முக்கினத்துய அடிப்டயில்  ரிந்துப சய்னப்டுகிது. 

  
  அட்டயண 3 : யடியநப்பு நி சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூகக்  ரிசீகள் 

வடிவவமப்பு அம்ேம் 

இந்த தளத்தில் 

ேரிந்துவரக்கப்ேட்ட 

ேரிசீலவன மட்டம்  

i. இயற்வக வள முகாவம மற்றும் வளம் சமம்ேடுத்தப்ேட்ட  

வடிவவமப்பு 

ளரினவு தளயபங்கள் அகற்ப்டுயதயும்  குந்த ண்ணிக்கனள 

நப இங்கள்    அகற்ப்டுயதயும் திட்டத்தின்  யடியநப்புகள் 

கருத்தில் களள் யண்டும் .முக்கினநள நப இங்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்ட்டளல், நபங்கப் ளதுகளப்த கருத்தில் களள் 

யண்டும் 

  

  

அதிகம் 

ii. வாழ்விட இவைப்பு மற்றும் விலங்கு தடங்கள் 

நிபந்தப கட்டநப்புகளுக்களக  அல்து அணுகலுக்களக அல்து ஆமநள 

யடிகளலுக்களக  சுற்றுச்சூமல் ரீதினளக உடனக்கூடின யளழ்விடங்களில் 

இருந்து  தளயபங்களின் ரும்குதி அழிக்கப்ட யண்டுநளயின் 

யடியநப்புகளில், தளக்கம் இருந்தளல் கூட, யளழ்யளதளப இணப்பு 

அம்சங்கள், விங்கு தடங்கள் நற்றும் தளயபக் கீற்றுகள் ஆகினய 

உள்டக்கியிருக்க யண்டும். 

 

  

அதிகம் 
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iii. புர் வளங்களின் ோதுகாப்பு 

இது நீர் நற்பப்பு நற்றும் துண நற்பப்பு இபண்டும் 

பிரித்தடுக்கப்டுயத உள்டக்கினது .ப்ட்ட தண்றர் 

எப்பீட்டவில் ல் தபநளக உள்து  .ல் சிந்த யடியநப்பில் , 

இந்த பிரிதடுக்கப்ட்ட நீர் களட்டு விங்குகளலும்  குளிக்கும் நற்றும் 

பி வீட்டுத் தயகளுக்கும் குடிநீபளகவும்  அருகில் உள் 

சமூகங்களலும்  அணுக முடியும்  .இந்த குதியில் யண்ட ருயத்தில் நீர் 

ற்ளக்கு களணப்டுயத  சமூக ஆளச சுட்டிக்களட்டினது  .

பிரித்தடுக்கப்ட்ட நீப சமூகத்தளல் நளற்று நீர் ஆதளபநளக னன்டுத்த 

முடியும்  

  

மிக அதிகம் 

iv. புர் விநிசயாகங்களில்  குறுக்கீடு 

தணிக்க யண்டின சளய்வு கடந்து சல்லும்  அனகந த 

யத்தினசளயின்  நீர் யமங்கலுக்கள நிபந்தப நிறுயல் யசதிகக் 

யடியநப்பு களண்டிருக்க யண்டும் 

  

மிக அதிகம் 

v. அழகுைர்ச்சிக்கு கோருந்தக்கூடிய  வடிவவமப்பு ேரிசீலவனகள் 

அமகுணர்ச்சி  மிக்க  சூமலில் உள் யடியநப்புகள், இனற்கச் 

சூமலுடன் கூடின கயகள் களட்சி நளசுளட்ட குந்தட்சநளக 

யத்திருப்தற்கள கட்டநப்புகக் கருத்தில் களள் 

யண்டும் .நளட்ட யவுப் குதியின் சளய்வின் ளதிப்ளல் 

தற்ளது ஏடும் அருவி  உள்து  .இந்த இடம் இனற்க அருவிக்கள  

அம்சங்க களண்டிருப்த யடியநப்பு  கருதுகிது  .ளருத்தநள 

தணிப்புக்  கட்டநப்புகளின் யடியநப்பிற்களக இனற்க 

யடியநப்பின்  உள்ளீடுகள் முக்கினநளதளக அநனளம். 

  

  

அதிகம் 

vi. ேச்வே சுற்றுச்சூழல் அம்ேங்கவள  கருதுதல் 

சுற்றுப்புச்சூமல் ரீதினளக முக்கின இடங்களில்  தணிக்க  யகள் 

டற்று யருயதளல்  யடியநப்புகளில் முடிந்த அவுக்கு ச்ச 

சுற்றுச்சூமல் யடியநப்புகப் ரிசீலிக்க ரிந்துபக்கப்டுகிது .

உதளபணநளக  அரிப்பு தடுப்புக்கு  உள்கிர் தளயப இங்கள் 

னன்டுத்தல்,சுற்றுச்சூமலில் இ ன்முகத்தன்நனத் தக்கயக்க 

தளயபங்கள் இணத்தல்,சளத்தினநள ஆக்கிபமிப்பு இங்கள் 

சர்க்கப்டுயத தவிர்த்தல் ,கட்டுநளத்திற்களக தளண்டின 

ளருட்களின் னன்ளடு முதலின 

  

  

அதிகம் )தம் 

சுற்றுச்சூமல் 

உணர்தின் மிக்க 

நளட்டின் ஆற்றுப் 

ள்த்தளக்கில் 

அநந்துள்தளல்  (  

vii. கதாழிலாளர்கள்  /ேயணிகள் மற்றும் ேமூக ோதுகாப்பு  

கட்டுநளத் திட்டத்தின் ளது சரிவு சனல்டுத்தப்டுயதளல்  

தளழிளர்கள் நற்றும் னணிகளுக்கு அச்சுறுத்தளக இருக்களம். 

ய ளதுகளப்புப் த்திபங்கள், ளதுகளப்பு யகள் ளன் 

ளதுகளப்பு அம்சங்கக் கருத்தில் களள் யண்டும்.(தற்களலிக 

அவீடுகள் கட்டுநள கட்டத்திற்கு நட்டுந 

கட்டுப்டுத்தப்டுகின்( 

  

  

  

மிக அதிகம் 

viii. அரிப்பு கட்டுப்ோட்டு கட்டவமப்புகள் 

யடிகளல் முகளநத்துயத்தில், நதகுகள் மூம் தண்றர் 

பிரித்தடுக்கப்ட்டு அருகிலுள் நீபளடகளுக்கு அனுப்ப்டுகிது 

நமக்களங்களில் இந்த யடிகளல் அநப்புகளில் ஏட்டம் கணிசநளக 

உனர்ந்திருக்களம், இதளல் ஆற்றுப் டுக்கயில் நற்றும் 

ஆற்ங்கபயில்  அரிப்பு ற்டளம் .ய  இனற்கனள 

நீபளடகளில் ளய்யத  குப்தற்கு யக தடுப்புக கருத்தில் 

களள் யண்டும் .தடுப்பு தத்தின் அருகளநயில் நீபளடகள் நற்றும் 

நதகுகள்  இருந்தளல் இது யடியநப்பில்  உள்டக்கின குதினளக இருக்க 

யண்டும் 

  

  

  

மிக அதிகம் 

ix. குவறந்த ேராமரிப்புக்கு பிந்திய  மற்றும் இயக்க  வடிவவமப்புக்கள்  

யடிகளல் நளண்நக்கள ஈர்ப்பு நட்டம் ளன் அடக்கநள  

நுட்ங்கக் தணிப்பு கருத்தில் களள்  யண்டும் .யடிகளல் 

அடப்புக  தவிர்க்க சரினள குமளய் விட்டம், து விட்டம் நற்றும் 

விழும்  களணங்கள் ஆகினய  கருத்தில் களள்ப்ட   

யண்டும் .யடிகளல் நீர் இனற்கனள நீபளடங்களுக்கு அனுப்ப்ட 

யண்டும்  திர்ளர்க்கப்டும்ளது  யடியநப்புகள் ளன் 

தளற்நளிக்கும் சக்திகள், யண்டல் ளறிமு அநப்புகள் ளன் 

குயள பளநரிப்பு கட்டநப்புகள் கருத்தில் 

களள்ப்டும் .கட்டநப்புகளில்  னன்டுத்தப்டும் 

ளருட்கள் அதிக ஆயுள் களண்ட உள்கிர் யளனி நிநக 

  

  

  

மிக அதிகம் 
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தளங்க கூடினதளக  கயநளக தர்வு சய்னப்ட யண்டும் .இரும்பு  

கட்டநப்புகள் னன்டுத்தப்டின்   ல் யடிகட்டிகள் துண 

யடிகட்டிகளுக்குள் நுமந்தளல் ஜினளடக்ஸ்டல்ஸ் குறிப்ளக 

அரிப் தடுக்கும்  நுட்ங்க யடியநப்புகள் கருத்தில் களள் 

யண்டும் . 

  
  
 

12.7 கட்டுமான கட்டத்தின் சோதான தாக்கங்களின் தணிக்வக  

 

12.7.1 கட்டுமான கட்டத்தின் சோது கட்டுமான ஒப்ேந்ததாரர்கள் இைங்க சவண்டிய  சுற்றாடல் 

மற்றும் ேமூக முகாவமத்துவம் 

 

சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக தளக்கங்க நிர்யகிக்கும்  தணிக்கும்  டயடிக்ககள் சக நிச்சரிவு தணிக்க 

தங்களுக்கும்  ளதுயளய. இத்தகன தளக்கங்கள் ரும்ளலும் கட்டுநள கட்டத்தின்  

டயடிக்ககளுக்கு களபணநளக உள். ய தளக்கங்களின் தணிப்பு  கட்டுநள எப்ந்ததளருக்கு 

கடநனளக நளறியுள்து. தசின கட்டிட ஆபளய்ச்சி நிறுயம் " கட்டுநளகட்டத்தின் ளது சுற்றுச்சூமல் 

நற்றும் சமூக சுகளதளப  ளதுகளப்பு முகளநத்துயத்துடன் இணங்கக் கூடின எப்ந்ததளபர்களின் தயப்ளடு "  

னும் கட்டுநள எப்ந்ததளபர்களின் விநனுவில்  சர்க்கப்ட யண்டின விரியள ஆயணத்தத் 

தனளரித்துள்து. இதன் முக்கின குதிகள் இந்த தத்திற்கு இதன்  ளருத்தப்ளட்ட குறிக்கும் யகயில்  

கீம சுருக்கநளக தபப்ட்டுள்து. வியபங்களுக்கு, கட்டுநள எப்ந்ததளபர்களுக்கள  சுற்ளடல் சமூக 

முகளநத்துய  திட்டத்த ளர்க்க யண்டும். 

 

எப்ந்தக்களபர்   தது தகுதிக்குரின ஆதளபங்களுடன் சர்த்து சனல்டுத்தப்ட யண்டின சுற்ளடல் சமூக 

முகளநத்துய  திட்ட  சனல்முன  குறிப்பிட திர்ளர்க்கப்டுகிளர். சமூக முகளநத்துய  திட்ட  

சனல்முக்கள சவிம் தனினள சவு விடனநளக  குறிப்பிடப்ட யண்டும்.சுற்றுச்சூமல் நற்றும் 

சமூக நளண்ந மு அறிக்க தரிவுசய்னப்ட்ட  கட்டுநள எப்ந்தக்களபபளல் 

சநர்ப்பிக்கப்ட்டுசனற்திட்ட முகளநத்துய பிரியளல் அங்கீகரிக்கப்ட   திர்ளர்க்கப்டுகிது.   

 

அட்டவவை  4: ஒப்ேந்ததாரர்கள் இைங்க சவண்டிய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ோதுகாப்பு  

 

 

குறிப்பு இல . 

சுற்றாடல் ேமூக 

முகாவமத்துவ  

திட்டத்திற்கு 

கட்டுமான 

ஒப்ேந்ததாரர்களின் 

கடவமப் 

கோறுப்புக்கு 

அவமவானது    

விடயம்  திட்டத்துடன் கதாடர்பு 

2002.  சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு 

2002.2 1) மீதி அகற்ல்  மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 2) கழிவு அகற்ல்  தளடர்புடனது  

2002.2 3) தூசி கட்டுப்ளடு மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 4) கட்டுநள ளருட்கள் நற்றும் விபனங்களின் 

ளக்குயபத்து 

மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 5) நீர் மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 6) தளயபங்கள் நற்றும் விங்குகள்  மிகுந்த  தளடர்புடனது   

2002.2 7) பிபக  நற்றும் களச்சளப யங்கள் தளடர்புடனது  

2002.2 8) நண்ணரிப்பு மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 9) நண் நளசுளடு தளடர்புடனது  

2002.2 10) மீதி அகற்ல்  Possibly தளடர்புடனது  

2002.2 11) கழிவு அகற்ல்  மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 12) தூசி கட்டுப்ளடு தளடர்புடனது  

2002.2 13) பூமிப்  னன்ளடு  தளடர்புடனது  

2002.2 14) குயளரி சனல்ளடுகள் Not தளடர்புடனது  

2002.2 15) யளகங்களிதும் இனந்திபங்களிதும்  

பளநரிப்பு  

தளடர்புடனது  
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2002.2 16) ளது நக்களுக்கு இடயூறு மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 17) னன்ளடுகள் நற்றும் வீதினளப யசதிகள் மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002.2 18)  களட்சி சூமல் விரியளக்கம் மிகுந்த  தளடர்புடனது  

2002-5. 

சுற்றுச்சூமல் 

கண்களணிப்பு 

அடிப்ட ஆய்வுகள் (களற்று, நீர் , சத்தம், 

அதிர்வு, யடிப்பு ஆய்வுகள்) 

தத்தின் குறிப்பிட்ட கண்களணிப்புத் 

திட்டத்தப் ளர்க்கவும்   

கட்டுநளத்தின் ளத ஆய்வுகள்  (களற்று, 

நீர் , சத்தம், அதிர்வு, யடிப்பு ஆய்வுகள்) 

தத்தின் குறிப்பிட்ட கண்களணிப்புத் 

திட்டத்தப் ளர்க்கவும்   

சனல்ளட்டுக் கட்டத்தின் ளத ஆய்வுகள்   தளடர்புடனது  

அறிக்கயிடலும் திவுகளின்  பளநரிப்பும் தளடர்புடனது 

2003. ய நிநகளும்  சமூக சகளதளப ளதுகளப்பும் 

2003.2 ளதுகளப்பு அநப்பு நற்றும் தளடர்ளடல்  மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

2003.3 குமந்த தளழிளர் நற்றும் கட்டளன 

தளழிளர் 

தளடர்புடனது 

2003.4 வித்து ற்றின அறிவிப்புநற்றும் ளதுகளப்பு 

அறிக்ககள்   

மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

2003.5 ளதுகளப்பு கருவிகள்  நற்றும் உட மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

2003.6 ளதுகளப்பு ஆய்வுகள் மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

2003.7 முதலுதவி யசதிகள் மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

2003.8 சுகளதளபம் நற்றும் ளதுகளப்பு தகயல் நற்றும் 

யிற்சி 

மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

2003.9 இனந்திப உகபணங்கள் நற்றும் தகுதியளய்ந்த 

ஊழினர்கள்  

மிகுந்த  தளடர்புடனது (நினற் 

நல் யவு ) 

கதாடர்புவடயது: ந்தயளரு தத்திற்கும் ளருந்தும் ளதுயள சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  

திட்டத்திற்கு  இந்த குதி தளடர்புடனது 

மிகுந்த  கதாடர்புவடயது: குறிப்பிட்ட சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  திட்டம் தத்தின்  உரின  இடத்தில் 

சனல்டுத்தப்டுயத உறுதிப்டுத்த சுற்றுச்சூமல் மு அறிக்ககள் தனளரிப்பில் எப்ந்தக்களபர் விசட  

கயம் சலுத்த யண்டும் 

ோத்தியமான கதாடர்புவடயது: திட்ட அமுளக்கலின் ளது   சம்ந்தப்ட்ட அம்சங்களுடன் கூடினதளக  தம் 

இருந்தளல் இந்த சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  திட்டம் டமுப்டுத்தப்டும் 

கதாடர்ேற்றது : யளிப்டனள நிந்தகளின் கீழ் இந்தத் தத்திற்கு இந்த குதி ளருத்தநற்து  

கதரிவு : தயப்ட்டளல் நளத்திபம்  சனல்டுத்தப்ட யண்டும்  

தளத்தின் குறிப்பிட்ட கண்காணிப்புத் திட்டத்வதப் ோர்க்கவும்  : எப்ந்தக்களபரின் சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  

திட்டத்தில்  குறிப்பிடப்ட்டுள் கண்களணிப்புத் தயக்கு நதிகநளக தத்தில் குறிப்பிட்ட கண்களணிப்பு 

திட்டத்தில் குறிப்பிடப்ட்டுள்டி எப்ந்ததளபருக்கு  கண்களணிப்பு நற்களள் யண்டின கடப்ளடு 

உள்து. 

குறிப்பு: ேமூக முகாவமத்துவ  திட்ட  வடமுவறப்ேடுத்துவதற்கான ஒப்ேந்ததாரரின்  கடப்ோடு 

 

 

 

12.7.2 12.7.2 தளம் ோர் தணிக்வக  
  
கட்டுநளக் களப்குதியில் இந்த திட்டம் சனல்டுத்தப்ட யண்டும் ன்று திர்ளர்க்கும் தம் சளர் 

தணிக  டயடிக்ககள் கீம களடுக்கப்ட்டுள்து 

அட்டவவை  5: தளம் ோர்  சுற்றாடல் சுகாதார  தணிப்பு   டவடிக்வககள்  

தணிக்வக விடயம்  திட்ட கேயலாக்க 

கட்டம் 

கோறுப்பு 

i. கட்டுமானத்தின் சோது அரிப்புத் தாக்கங்கவளக் குவறத்தல் 

த அகற்ல் , சளய்வு நறுயடியநப்பு, சிதவுகள் 

அகற்ப்டுதல், நமக்களங்களில் தவிர்க்கப்ட யண்டும் 

ன்று ரிந்துபக்கப்டுகிது. 

ஆகனளல்,  நற் சளய்வில் தணிப்  உர் ருயத்தில் 

சனல்டுத்துயது அயசினநளயதுடன்  இனன்யப  

நமகளத்தில் நற் சளய்வில் இத்தகன டயடிக்கக 

தவிர்ப்து அயசினம். 

இது சனற்திட்ட  திட்டமிடல் நியில் 

கருத்தில்களள்ப்ட  யண்டும். 

  

த தனளரிப்பு 

நற்றும் 

கட்டுநளம் 

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 
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ii. கட்டுமான கழிவு அகற்றல்  

கட்டுநள கழிவுப்ளருட்க அகற்றும் ளருட்டு 

எப்ந்தக்களபர் விசட  கயம் சலுத்த யண்டும். 

உருயளக்கப்டும் இத்தகன  கழிவுப்ளருட்கள் முனளக 

கஞ்சினப்டுத்துயதுடன் PMU ஆல் அங்கீகரிக்கப்ட்ட 

டமுகளுக்கு ற் கழுயப்டவும்  நீக்கப்டுயதும் 

யண்டும் . 

ந்தயளரு சூழ்நியிலும் கட்டுநள கழிவுகள் அருகிலுள் 

அருவி அல்து  அதனுடன் தளடர்புட்ட யனத்தினும் 

அனுப்ப்ட கூடளது . 

  

iii. ளட்கடடுக்கக்கூடிய கோருட்கள் : கட்டுநளத்திற்கள ளப் 

ளருள்கப் னன்டுத்துயத  திட்டம் கருத்தில் களள் 

யண்டும் . 

இந்த யக்கு அது ளறுத்தநற்தளயின் ள  

ளருட்கள் ஆர்யமுள் தபப்ளல்  கட்டுநளப் ளருளக  

மீப் னன்டுத்திக்களள் அனுநதிக்கப்ட யண்டும் 

  

த தனளரிப்பு 

நற்றும் 

கட்டுநளம் 

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

iv. கதாழிலாளர்களுக்கு திறந்த கழிவவற மற்றும் சுகாதார 

ேராமரிப்பு  

யனளட்களுக்கு  முனள சுகளதளபத்த பளநரிப்தற்கு 

எப்ந்ததளபர் சிப்பு கயம் சலுத்த யண்டும் . 

அனகந நளயட்ட நருத்துயந இந்த நித்திற்கு அருகில் 

உள் நியில் ளதிக்கப்ட்ட  சரிவுக்கு திபளக களணப்டும் 

நிநள   அல்து அருவியுள் இடநள கழியகற்ல் அல்து   

ந்தயளரு  ஆபளக்கினநற் ளக்கங்களுக்களகயள  

னன்டுத்தயள கூடளது.   

த தனளரிப்பு 

நற்றும் 

கட்டுநளம் 

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

v. தூசி மற்றும் புழுதிப்ேடலம் கட்டுப்ோட்டு திவரகள் 

கநள தூசு அல்து புழுதின  உருயளக்கும் டயடிக்ககள் 

இடம்றுநளயின் திபகள்ளன்ய வீதிப் க்கத்தில் 

னன்டுத்தப்ட யண்டும் 

  

த தனளரிப்பு 

நற்றும் 

கட்டுநளம் 

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

vi. கட்டுமானத்திற்கான  புர் 

கட்டுநளப் ணிக்கள நீர் அங்கீகரிக்கப்ட்ட தங்களில் 

இருந்து நட்டுந ப்ட யண்டும் 

  

நற்றும் 

கட்டுநளம் 

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

v ii .     சவவல ச ரம் 

கட்டுநள டயடிக்ககள் கலுக்கு நட்டும்  

யபனறுக்கப்ட யண்டும் . 

பி . 6.00 நணிக்கு  பின்பள ய ளதுகளப்பு 

களபணங்களுக்களக ந்த களபணத்திற்களகவும் 

ரிந்துபக்கப்டவில். 

  

கட்டுநளம் கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

VIII. கதாழிலாளர்களின்  ஆசராக்கியம் மற்றும் ோதுகாப்பு 

தத்தின் தளழிளர்கள் அதிக இடர் நிகளில் ய 

சய்ன யண்டியிருப்தளல்  "ய நிநகள் நற்றும் 

சமூக ஆபளக்கினம் நற்றும் ளதுகளப்பு "ன்தன் கீழ் 

எப்ந்தக்களபர்களின்  பிரிவு B இல் களடுக்கப்ட்ட  ESMP இன் 

ரிந்துபக சனல்டுத்த யண்டினது அயசினம்  .இந்த 

ரிா துபக முனள அநப்பு நற்றும் ளதுகளப்பு  

கண்களணிப்பு முநயின் கீழ்  கயநளக பின்ற்ப்ட  

யண்டும். 

நதிகநளக   நினற் சரிவுகளில் ய 

நமக்களத்தில் மிகவும் ஆத்தளதளக இருப்தளல் நம 

களங்களில் ளதுநள கள இடயளியில் ய 

நிறுத்தப்ட யண்டும். 

தளழிளர்  நற்றும் னணிகளின்  ளதுகளப்புக்களக  சிந்த  

ச்சரிக்க அநப்பும் முழுப களயற்களபரும் இந்த  தத்தில் 

ரிந்துபக்கப்டுகிது. 

ளகள்  /சிதவுகளின்  வீழ்ச்சி களபணநள  ஆத்து 

களபணநளக தளழிளர்கள்,னணிகள் நற்றும் சமூகத்த 

ளதுகளக்க ஆத்து மிகுந்த  இடங்களில் ளதுகளப்பு தடகள் 

கட்டுநளம் கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 
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நற்றும் ளதுகளப்பு யகள் நிறுயப்ட யண்டும் 

தளழிளர்களுக்கு தத்தில் சுகளதளப யசதிகள் கிடக்க 

யண்டினதுடன் , சுகளதளப கழிவுகள் எழுங்களக அகற்ப்ட 

யண்டும்.  

  

i. புர் வழங்கல் ோவத  

ழுதடந்த நல் சளய்வின் ஊடக சல்லும் நீர் இணப்பு 

கட்டுநள யன ளதிக்களத யகயில் சரினளக 

ளருத்தப்ட  யண்டும். 

நீர் றுபள நளயட்ட நருத்துய அலுயர் - 

அனகநயத்தினசள திட்டத்தின்  தணிப்பு 

யதளடர்பில்  கந்துபனளடப்டல் யண்டினதுடன் 

ளதுகளப்ள இடத்திற்கு நீர்ளதன நளற்றுயதற்கள 

தயனப் ற்றி அறிவிக்கப்ட  யண்டும். 

குந்த ஏட்டம் பங்களில்  புவிஈர்ப்பின் கீழ் நீப 

களண்டுசல்லும் ளது ஏட்டத்திற்கு தட ற்டுத்தளது  

நறுடியும் நறுடியும் நற்களள்  யண்டும். 

இருப்பினும், தணிப்பு யகள் முடிந்த பின்ர், அத 

இடத்தில் அத  நிக்கு யமங்க  கர்த்த முடியும்  .இந்த 

சூழ்நியில் எரு திநனள தளழில்நுட்  ணினளர்கள் 

நிநன நதிப்பிட்டு குறுக்கீடு இல்ளநல் நீர் யமங்க 

ளருத்தநள பர்ய  யமங்க யண்டும். .  

 கட்டுநள கட்டத்தின் ளது  யமங்கலுக்கு இடயூறு 

ற்டும் சந்தர்ப்த்தில் நளற்று நீர் யமங்கல் ற்ளடு 

)தயனள தபம் ,அவு டத்தும் யகயுடன் தளடர்புட்ட 

மூங்கள்  (விசளரிக்கப்ட்டு ற்ளடு சய்னப்ட யண்டும்.  

கட்டுநளம் 

  

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

ii. கோதுமக்களுக்கு இவடயூறு(இரவில்  வீதி  சோக்குவரத்து 

மற்றும் ோதுகாப்பு( 

கலில் ரிசள பங்களிலும்  நருத்துயந 

ஆம்புன்ஸ்கள் உட்ட  இபவிலும் ளக்குயபத்த நிர்யகிக்க 

ளக்குயபத்து முகளநத்துயம்  தளடர்ளக விசட கயம் 

சலுத்தப்ட யண்டும் . 

ரிசல் நிந்த களப்குதியில்  சனற்திட்ட 

டயடிக்ககள் களபணநளக ளக்குயபத்துக்கு இடயூறு 

ற்டுத்துதல்  குக்கப்டுயதுடன்   ம்கநள இபவு 

விக்குகள் கட்டளனநளக இருக்க 

யண்டும். நருத்துயநக்கு அருகில் தம்  

அநந்திருப்தளல் இபவு ப களயல்களபன் இந்த தத்தில்  

கட்டளனநளக்கப்டுகிளர் . 

கட்டுநளம் 

  

கட்டுநள 

எப்ந்ததளபர் 

  

 

12.7.3 தளத்திற்கு உரிய கண்காணிப்பு சதவவகள் 

  

தத்திற்கு உரின பின்யரும் கண்களணிப்புத் திட்டம்    கட்டுநள கட்டத்தின் ளது  கடுநனளக 

யலியுறுத்தப்டுகிது. இதற்கு நதிகநளக, சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  திட்டத்தில் எப்ந்தக்களபர்களின் 

கடப்ளடுகளில் குறிப்பிடப்ட்டுள் கண்களணிப்பு டமு கட்டுநள எப்ந்ததளபர் மூநளக 

சனல்டுத்தப்ட யண்டும். 

 

அட்டவவை 6: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு திட்டம்; கட்டுமான கட்டம் 

கண்காணிப்பு சதவவப்ோடு  கூறுகள்  ண்ணிக்வக  

i. அடிப்ட 

கண்களணிப்பு 

* ஏட நீரின் தபம் எருமு * 

* அதிக ஆத்துள் வீடுகள் ற்றின 

முன் யடிப்பு   ஆய்வு 

எருமு * 

* நி அதிர்வு எருமு * 

பின்ணி சத்த அவீடு எருமு * 

* களற்றின்  தபம்: துணிக்க 

தளர்த்தம்  

எருமு * 
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ii. கட்டுநளத்தின் 

ளது 

ஏட நீரின் தபம்  சளய்வு அகழ்வின் ளது, நி நண் 

துயிடும் யகள் 

(எவ்யளரு நளதமும்) 
*
 

தபநட்ட அதிர்வு துயிடுதல் இனந்திபத்தின் 

இனக்கத்தின் ளது , துயிடும் 

யகள் அல்து தபயில் 

அதிர்வுக உருயளக்கும் 

ந்தயளரு யகளும் 
*
 

அதிக ஆத்துள் வீடுகள் ற்றின 

ஆய்வு 

  

நிர்நளணத்தின் ளது 

குறிப்பிடத்தக்க இடப்னர்வு 

அயதளனிக்கப் டுகிதள  ** 

கட்டுநள சத்தம் 

  

சத்தம் உருயளக்கப்டும் 

பங்களில்  நட்டும் 
*
 

களற்றின்  தபம்: துணிக்க 

தளர்த்தம்  

எருமு  

அனகந நருத்துயநக்கு நீர் 

யமங்கல் யனநப் 

மீண்டும் அநத்தல் நற்றும் 

கட்டுநள கட்டத்தின் ளது அதன் 

சனல்தின் 

எவ்யளரு ளளும்   

iii. யளக உமிழ்வு அத்து இனந்திபங்கள் / யளகங்களின்  சனல்ளட்டுக்கு ளருந்தும் 

உமிழ்வு கட்டுப்ளட்டு  சளத சளன்றிதழ் யண்டும் – ஆளசகபது  

தசுற்ளடல் ளதுகளப்பு  அதிகளரி மூம் சரிளர்க்கப்ட  யண்டும் 

iv. கண்களணிப்பு 

நிறுயம் 

* யடிப்பு  ஆய்வுகள் தவிப அத்து கூறுகளும் நத்தின சுற்ளடல் 

அதிகளபசயில் தியக் களண்ட எரு சிந்த சுனளப கண்களணிப்பு 

நிறுயத்தளல்    

** சனற்திட்ட முகளநத்துய பிரியளல் ற்றுக்களள்ப்ட்ட 

நிறுயத்தளல் யடிப்பு  ஆய்வுகள் டத்தப்ட யண்டும் 

*** எப்ந்ததளபர்கள், சுற்றுச்சூமல் சுகளதளப  ளதுகளப்பு அதிகளரி 

v. தயளடுக 

அறிக்கயிடல் 

ஓவட புரின் தரம் - 2017 ஆம் ஆண்டின் CEA யளியிட்ட சூமல்  நீர் தபத் 

தபங்களுடன் எப்பீடு 

அதிக ஆேத்துள்ள வீடுகள் ேற்றிய முன் கவடிப்பு  ஆய்வு -நிபுணத்துய 

அறிக்க 

நிலமட்ட  அதிர்வு-   நத்தின சுற்ளடல் அதிகளபசயின்   இனந்திபங்கள் 

,கட்டுநள டயடிக்ககள்  யளக இனக்கங்களின்அதிர்வு தளடர்ள 

இடக்கள நினநங்கள்  

பின்னணி இவரச்ேல் அளவீடு  -   1996 ந 23  924.1 இக்க நத்தின 

சுற்ளடல் அதிகளபசயின் அதிவிசட  யர்த்தநளனி  

காற்றின் தர துணிக்வக ேதார்த்தம்  -  2008 ஆகஸ்ட் 15 1562/22 இக்க   

இங்க நத்தின சுற்ளடல் அதிகளபசயின் 

அதிவிசடயர்த்தநளனியின்டி நிர்ணயிக்கப்ட்ட தசின சுற்றுச்சூமல் 

களற்றின் தப நினநங்கள்  

ள்ண்ணிய வாழ்விடம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் கேழுவம : யஜீயபளசிகள்  

ளதுகளப்புத் திணக்கத்தின் அறிவுறுத்தலின்  டி 

மவழவீழ்ச்சி : சரிவு வீழ்ச்சி  தளடர்பில்  சளத்தினநள அளனம் 

தளடர்பில்  விழிப்புடன் இருக்க அறிக்ககள் சுற்ளடல் சுகளதளப சமூக 

திட்ட முகளநத்துய பிரிவின் ளதுகளப்பு பிரியளல்  ஆய்வு சய்னப்ட 

யண்டும் 

 

 

 

 

13. இத் தளத்திற்கான குவறகவள நிவர்த்தி கேய்கின்ற கோறிமுவற 

பின்யரும் ளதிக்கப்டும் சமூகங்களுக்கள விசட கயத்துடன் இத் தத்திற்கள குக நியர்த்தி 

சய்கின் ளறிமுயி நிறுவிக் களள்யதற்கு ஆளசக யமங்குகின் சுற்ளடல் சுகளதளப 

அலுயர் ளறுப்ளக இருக்கிளர். அ. கீழ் ளக்கின சரியில் உள் சமூகங்கள், ஆ. நளயட்ட யத்தின 

அதிகளரி – அஜகந நளயட்ட யத்தினசளநி உடநனளர் (குறிப்பு : குக நியர்த்தி சய்கின் 

ளறிமுயி நிறுவுயதற்கள ரிந்துப சய்னப்ட்ட சனற்ளட்டு டமுகளுக்கள 

சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய திட்டம்) 
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14. தகவல் கவளிப்ேடுத்தல் 

 

கீழ் தபப்ட்டுள் அட்டயணயில் தபப்ட்டுள்யளறு குந்த ட்சநளக கீழ் குறிப்பிடப்ட்டுள் 

நளதிரிகளின் மூம் பின்யரும் முகயர்கள் நற்றும் நிறுயங்களுக்கு சுற்ளடல் சுகளதளப தகயலி 

யளிப்டுத்துயது திட்ட முகளநத்துய பிரிவின் ளறுப்ளகும். 

 

 

அட்டயண 7: தகயல் யளிப்டுத்துயதற்கள முன்நளழிவு சய்னப்ட்டுள் திட்டந; 

 

தகவல் முன்கமாழிவு கேய்யப்ேட்டுள்ள 

முகவர்கள் 

தகவலிவன கவளிப்ேடுத்துகின்ற 

முவற 

i. சனற்திட்ட திட்டம் 
(தம் தளடர்ள 

தகயல் யடியநப்பு 

டமுப்டுத்தல் 

எழுங்கநப்புக்கள்) 

நளயட்ட நத்தின சுற்;ளடல் அதிகளப 

ச,ய ளதுகளப்பு திணக்கம், 

ய ஜீயபளசிகள் திணக்கம், 

நளயட்ட சனகம், பிபதச சனகம் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகளப ச அபச 

களணி உடநனளர்கள், பி நளயட்ட 

நட்ட முகயர்கள், தசின கட்டட 

ஆபளய்ச்சி நிறுய நளயட்ட 

அலுயகம், ஆசின உட்கட்டநப்பு 

முதலீட்டு யங்கி. 

கந்துபனளடல்கள் நளயட்ட 

எருங்கிணப்பு குழு 

உடன்டிக்கயி 

கச்சளத்திட்டுக் களள்யதற்கு 

உரின அறிக்கக 

சநர்ப்பித்தல் அனுநதிகள் நற்றும் 

சம்நதங்கள் 

ii. சுற்ளடல் நற்றும் சமூக 
முகளநத்துய திட்டம் 

நளயட்ட நத்தின சுற்;ளடல் அதிகளப 

ச, ய ளதுகளப்பு திணக்கம் 

ய ஜீயபளசிகள் திணக்கம் ஆசின 

உட்கட்டநப்பு முதலீட்டு யங்கி. 

கந்துபனளடல்கள் நளயட்ட 

எருங்கிணப்பு குழு 

உடன்டிக்கயி 

கச்சளத்திட்டுக் களள்யதற்கு 

உரின அறிக்கக 

சநர்ப்பித்தல், அனுநதிகள் 

நற்றும் சம்நதங்கள். 

iii. கண்களணிப்பு 

அறிக்ககள் (தநி 

நற்றும் நிர்நளணிப்பின் 

ளது) 

நளயட்ட நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப 

ச, ய ளதுகளப்பு திணக்கம், 

ய ஜீயபளசிகள் திணக்கம் ஆசின 

உட்கட்டநப்பு முதலீட்டு யங்கி 

நற்றும் ளருத்தநள தளடர்புடன 

தபப்பிர்கள் 

முன்ற் மீளய்வு, விசட 

கந்துபனளடல்கள், உரின 

அறிக்கக சநர்ப்பித்தல். 

iv.  சுற்ளடல் 
உறுதிப்டுத்தல் 

தளழிளர்கள் 

சுகளதளபம் நற்றும் 

ளதுகளப்பிற்கள த 

ரிசளதகள் 

நளயட்ட நத்தின சுற்;ளடல் அதிகளப 

ச, ய ளதுகளப்பு திணக்கம் 

ய ஜீயபளசிகள் திணக்கம், வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகளப ச, பிபதச 

சனளர், ளலிஸ், அபச களணி 

உடநனளர்கள், கிபளந 

உத்தினளகத்தர்கள், தசின கட்டட 

ஆபளய்ச்சி நிறுய நளயட்ட 

அலுயகம், ஆசின உட்கட்டநப்பு 

முதலீட்டு யங்கி, நற்றும் ளருத்தநள 

தளடர்புடன தபப்பிர்கள் 

ழுத்து மூநள நற்றும் 

யளய்நளழி மூநள 

தளடர்ளடல்கள், உரின 

அறிக்கக சநர்ப்பித்தல் 

v. நற்களள்ப்ட்ட 
பர்நளங்கள் நற்றும் 

சுற்ளடல் சுகளதளபம் 

தளடர்ள 

முன்ற் மீளய்வு 

கந்துபனளடல் 

நளயட்ட நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப 

ச ய ளதுகளப்பு திணக்கம், 

ய ஜீயபளசிகள் திணக்கம், வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகளப ச, பிபதச 

சனளர், ளலிஸ், அபச களணி 

உடநனளர்கள், கிபளந 

உத்தினளகத்தர்கள், தசின கட்டட 

ஆபளய்ச்சி நிறுய நளயட்ட 

அலுயகம், ஆசின உட்கட்டநப்பு 

முதலீட்டு யங்கி, நற்றும் ளருத்தநள 

தளடர்புடன தபப்பிர்கள் 

கந்துபனளடல்கள், உரின 

அறிக்கக சநர்ப்பித்தல் 

vi.  குக நியர்த்தி 
சய்கின் 

ளறிமு 

தளடர்புடன தபப்பிர்கள் கந்துபனளடல்கள், நற்றும் 

யளய்நளழி மூநள 

தளடர்ளடல்கள் 

vii. பி ( நீர் யமங்கல் 
முகளின் 

சுகளதளப நளயட்ட அதிகளரி ( அஜகந 

நளயட்ட யத்தினசள ) 

ழுத்து மூநள நற்றும் யளய் 

நளழி மூநள 
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சனல்தின்/ நிந 

) அஜகந 

யத்தினசள 

தளடர்ளடல்கள் 

 

 

அட்டயண 8: ஆளசயி யமங்குகின் நிறுயங்களின் ஊடளக ற்றுக் களள்ப்ட்ட தகயல்  

 

திகதி நிறுயம் தகயலி ற்றுக் களள்யதற்களக 

தளடர்புடன ர் 

 

08/08/ 2018  

10.30 நணி 

வீதி அபிவிருத்தி அதிகளப ச திரு. டபிள்யு.பி.ஜி.ல். வீபஜீயள – 

நியற்று ளறியினளர் 

08/08/2018  

 1.00 நணி 

யத்து திணக்கம் திரு. நிநல் ஸ் டிங்க – ல் ய 

அலுயர் 

09/08/2018  

 10.00 நணி 

 

நத்தின சுற்;ளடல் அதிகளப ச திரு. க.ஜி.டி.ன்.கிரில்  

ணிப்ளர் - நத்தின சுற்;ளடல் 

அதிகளப ச, இபத்திபுரி நளயட்டம் 

09/08/2018  

 1.00 நணி 

ய ஜீயபளசிகள் ளதுகளப்பு 

திணக்கம்  

திரு.நஞ்சு வித்தினளபத்தி / 

யவிங்கு ல் அலுயர் 

இபத்திபுரி 

09/08/2018  

 2.00 நணி 

களணி சீர்திருத்த ஆணக்குழு திருநதி. டுல்மினி ற்டி, ஆபளய்ச்சி – 

அலுயக உதவினளர் 

தளசி ஊடள 

விசளபண 

அஜகந நளயட்ட யத்தினசள யத்தினர் சிசிப குநளப நற்றும் அருட் 

சகளதரி சுகர்னள விஜிவிக்பந 

 

 

 

 

 

 



 

 i 

இணப்பு I:சனற்திட்ட பிபதசத்தின் ட்ளன் மூநளக டுக்கப்ட்ட டம் 
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இணப்பு II: த நிந நற்றும் ஆளச தளடர்ள டங்க; 

  

டம் : தசின அர்த்த நியளபண சயகள் 

நின அலுயருடள கந்துபனளட; 

டம் பி: சனலிமந்த நல்ளக்கின சரிவி 

ஊடறுக்கின் நீர் யமங்கல் ளத 

  

டம் சி: கயபளகிரின வீதியின் தற்ளதன நிந 

(24.08.2018) 

டம் டி: நல்ளக்கின சரிவு பிபதசத்தில் 

அநந்துள் சதநடந்த கட்டிடங்கள் 

\\\\  
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டம் ஈ: கீழ்ளக்கின சரிவு பிபதசத்தில் டிந்துள் 

சறு நற்றும் ரின ளகள் 

டம் வ்: கீழ்ளக்கின சரிவில் அநந்துள் 

சதநடந்த கட்டிடங்கள் 

 

இவைப்பு  iii: ேங்குதாரர் கலந்துவரயாடல் கதாடர்ோன அறிக்வக - இரத்தினபுரி மாவட்டம் 

களம்;: 08/08/2018 நற்றும்09/08/2018 

நிறுவனம் 
கதாடர்பு ககாண்ட 

 ேரின் கேயர் 

மற்றும் ேதவி 

ழுப்ேப்ேட்ட பிரச்ேவனகள் 

வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகளப ச 

திரு . 

டபிள்யு.பி.ஜி.ல். 

வீபஜீய – 

நியற்று – 

ளறியினளர் 

 இந்த பிபதசம் இபத்திபுரி –அவிங்களய வீதி அபிவிருத்தி 

அதிகளப சயின் பிபளந்தின அலுயகத்தின் அதிகளப 

ல்யின் கீழ் அநந்துள்து.  

 வீதி அபிவிருத்தி அதிகளப ச ந்த வித 

ஆட்சகயும் களண்டிருக்கவில் நலும் 

தணிப்பு சனற்ளடுகள் மிக அயசினம்  

குறிப்பிட்டுள்ர்.  

 ழுப்ப்ட்ட பி பிபச்சக; 

 

 தணிப்பு டயடிக்கக நற்களண்டதன் பின்ர் 

சனற்திட்டத்தி முனளக கனளிப்பு சய்யுநளறு 

யண்டிக் களள்ப்டுகிது. 

 தணிப்பு டயடிக்ககள் நற்களண்டதன் பின் வீதி 

அபிவிருத்தி அதிகளப ச பளநரிப்பு சனற்ளடுக 

நற்களள்ளும். 

 நிர்நளணிப்பின் ளது, எப்ந்ததளபர்கள் சளந்த ளதுகளப்பு 

உகபணங்க னன்டுத்திக் களள் யண்டும்  

யலியுறுத்தப்டுகின்து. 

 தளடர்ச்சினளக எப்ந்ததளபர் யளகங்கள், ளதசளரிகளுக்கு 

ளதுகளப்ள நற்றும் சபிகரினநள னணத்தி 

யமங்கிக் களள் யணடும் நற்றும் யழினடப்பு, களடி 

களட்டுதல், இபவு யகளின் ளது விக்குகள் நற்றும் 

யளிச்சம் ன்யற் யமங்கிக் களள் யண்டும். 

 

 நிர்நளண கழிவுகள் / அகழ்ந்தடுக்கப்ட்ட ளருட்கள் 

ளதுநக்கள் / னணிகளுக்கு இடயூளக இருக்க கூடளது 

வும் குறிப்பிடப்ட்டுள்து. 

யத்து 

திணக்கம் 

திரு.நிநளல் ஸ். 

டியக – ல் 

ய அலுயர் 

 சனற்திட்டம் தளடர்பில் யத்து திணக்கம் ந்த 

வித ஆட்சகயும் குறிப்பிடவில். 

 

பின்யரும் விடனங்கள் யலியுறுத்திக் கூப்ட்டுள். 

 

 இபத்திபுரி நளயட்டத்தின் ய எதுக்கங்கள் உள். 

னினும், நித்தின் சி ரும்ளள குதிகள் 

இன்மும் தளியள ல்கள் இன்றி இருக்கின். 

அயற்றில் ரும்ளளய களணி சீர்திருத்த 

ஆணக்குழுவின் அதிகளப யபம்பின் கீழ் உள்து. 

தற்ளழுது களட்டு நிப் குதிக அய சய்கின் 

சனற்ளடுகள் டற்றுக் களண்டிருக்கின். 

 னினும் ய, தனினளர் அல்து களணி சீர்திருத்த 

ஆணக்குழு நற்றும் யறு பி இன் கீழ் யருகின் 

அத்து நிங்கள் அமக்கப்ட யண்டுநளளல் 

யத்து திணக்கத்திடம் இருந்து அனுநதியி 

ற்றுக் களள்ப்ட யண்டும். 

 ல்கள் இன்மும் தளியளக 
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அடனளப்ட்டிருக்களத களபணத்திளல் நித்தி 

முழுநனளக அழித்துக் களள்யதற்களக தனினளர் / களணி 

சீர்திருத்த ஆணக்குழு / ய நிங்கள் யத்து 

திணக்கத்திடம் இருந்து அனுநதியி ற்றுக் 

களள் யண்டியுள்து. 

 அமக்கப்டவுள் துண்டுக ரிசீலித்தல் அகற்ப்ட 

இருக்கின் நபத்தின் அகத்தி அவிட்டுக் களள்ல் 

நற்றும் அமக்கப்டவுள் குறிப்பிட்ட குடியிருப்பு 

முக்கினத்துய குதிக அவிடல் ன் யத்து 

திணக்கத்தின் யகிளகங்களகும். அறிக்க நப கூட்டுத் 

தளத்திற்கு யமங்கிக் களள்ப்டும். நி 

எப்ந்ததளபரிளல் நபம் யட்டிக் களள்ப்டும். னினும் 

நபக் கூட்டுத்தளத்திளல் அப்புப்டுத்துகின் 

சனற்ளடுகள் நற்களள்ப்டும். 18CM இலும் அதிக 

அகம் களண்ட அத்து நபங்களும் நபக் 

கூட்டுத்தளத்திளல் டுத்துக் களள்ப்டும். 

 சனற்திட்டத்தி டமுப்டுத்தல் தளடர்ளக 

யபபு திட்டத்துடன் கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்ககளின் 

முன்நளழிவு ய ளதுகளப்ளருக்கு சநர்ப்பிக்கப்ட்டு 

அனுநதி ற்றுக் களள்ப்ட யண்டும்  அயர் 

கூறிளர். 

 இது களட்டுப் குதிகளுக்கு நளத்திபம் ற்புடனதளகளது. 

ஆளல் களட்டிற்கு அருகில் உள் தளயது 

தனிநப்டுத்தப்ட்ட இடத்திற்கு ற்புடனதளகும். 

 இபத்திபுரி நளயட்டம் அதிகவிள களட்டு குதிக 

களண்டிருக்கின் களபணத்திளல் பின்யரும் சய 

நிந்தகளுடன் சனற்திட்டத்தி 

டமுப்டுத்துயதற்கள சம்நத்தி ற்றுக் 

களள்யதற்கு சனற்திட்டம் தயப்டுத்தப்டுகிது. 

 

 ய எதுக்கங்களினுள் உட்சல்ல் ஆகளது. ய 

உயிரிங்க பிரித்தடுத்தல் கூடளது, 

சனற்திட்ட யகளுக்களக நற்றும் யறு 

சனற்டுகளுக்;களக நபங்க னன்டுத்த 

முடினளது. 

 விங்குகளுக்கு பங்கு ற்டளத யகயில் 

இபசளன யடிப்புக்கள் நற்களள்ப்ட 

யண்டும். 

 கட்டநப்பு ரீதியிள கட்டுப்டுத்தும் 

டயடிக்ககள். அயசினநளக சூமல் ன 

கன எப்பீட்டு யடியநப்புக்க பின்ற் 

யண்டும். 

 சூமல் ளதிப்புக்க சரி சய்து களள்யதற்கு 

தளயபங்கள் னன்டுத்தப்ட யண்டுநனில் 

முன் அனுநதி ப்ட யண்டும். 

 முன்தளக அறிவிக்கப்ட்ட சனற்திட்டங்கள் 

தளடர்பில் ய ளதுகளப்பு திணக்கம் ல் 

தப நபங்க ளட்டிக் களள்யதற்களக யமங்கிக் 

களள்யதன் மூம் சனற்திட்டத்திற்கு 

ஆதபவி யமங்கி களள்ளும். 

 மீள் களடளக்கலுக்கள ளருத்தநள இ 

யககள் தளடர்பில் யப் ளதுகளப்பு 

திணக்கத்திடம் இருந்து முன் அனுநதி 

ற்றுக் களள் யண்டும். 

 

 களணி சீர்திருத்த ஆணக்குழு அல்து தனினளர் நிங்களில் 
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1 லக்டனரிலும் குயள களட்டுப் குதிக 

அகற்றிக் களள்யதற்கு நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப ச 

படினளக தயிட்டுக் களள்ளும். 

 களணி சீர்திருத்த ஆணக்குழு அல்து தனினளர் நிங்களில் 

1 லக்டனரிலும் குயள களட்டுப் குதிக 

அகற்றிக் களள்யதற்கு நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப ச 

நற்றும் ய ளதுகளப்பு திணக்கம் தயிட்டுக் 

களள்ளும். 

 களடழிப்பு சனன்மு குறிப்பிட்ட தங்களில் அடிப்ட 

ஆய்வுக தயப்டுத்துகிது. இதில் நீர் யளழ் நற்றும் 

நிம் சளர் யசிப்பிட நதிப்பீடுகள் ரிந்துப 

சய்னப்டளம்.அத ளன் அறிக்ககள் 

சனற்திட்டத்தி டமுப்டுத்துகின் ளது 

நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப சயிளல் களபப்டளம். 

நத்தின 

சுற்ளடல் 

அதிகளப ச 

திரு. க. ஜி. டி. 

ன். கிரில் – 

ணிப்ளர் -

நத்தின சுற்ளடல் 

அதிகளப ச 

இபத்திபுரி 

நளயட்டம் 

 தசின ய முகளநத்துய நினத்தில் 1996 ஆம் ஆண்டின் 

772/22 ஆம் இக்க நண் ளதுகளப்பு சட்டத்தின் கீழ் 

ம்பிலிப்பிட்டின பிபதசம் தவிர்ந்த இபத்திபுரி நளயட்டம் 

உணர்தின் மிக்கதள பிபதசநளக யர்த்தநளனி 

சய்னப்ட்டுள்து.  

 சனற்திட்டத்தின் அவி கருத்தில் களள்ளது இவ் 

யர்த்தநளனியின் கீழ் ந்த விதநள அபிவிருத்தி 

சனற்ளடுகளும் அனுநதிக்கப்டநளட்டளது.  

 அர்த்தத்தின் ளது இது அயசினநற்து. 

 அடிப்ட தகயல் விளக்களத்து சனற்திட்டம் நற்றும் 

விண்ணப்த்த சநர்ப்பித்துக் களள்யதற்கும் பூர்த்தி 

சய்னப்டுதல் அயசினநளதளகும். 

 நீர் நளர்க்கங்கள் பிபதசத்தின் கீழ் ளக்கின சரிவில் 

அநந்திருக்கின் களபணத்திளல் சுற்ளடல் இனக்கத்தி 

ளதுகளப்து அயசினநளதளகும். 

 குறிப்பிட்ட இடங்களில் தளன்றி இருக்கின் இங்கள் 

விசட யசிப்பிடங்கள் இருக்களம் (அடக்கம்) விங்கு 

தளயப ஆய்வு அயசினப்டுத்தப்டுகிது.  

 கட்டுப்டுத்தும் டயடிக்கக நற்களண்டதன் 

பின்ர் அயற்றின் வித்தினளசங்க கண்டு களள்யதற்கு 

சுற்ளடல் நதிப்பீடு தயப்டுத்தப்டுகிது.  

 நத்தின சுற்ளடல் அதிகளப ச ரிந்துபகளுடன் 

அனுநதியி யமங்கிக் களள்ளும் 

09/08/2018 

நிறுவனம் 
கதாடர்பு ககாண்ட 

 ேரின் கேயர் 

மற்றும் ேதவி 

ழுப்ேப்ேட்ட பிரச்ேவனகள் 

ய ஜீயபளசிகள் 

ளதுகளப்பு 

திணக்கம்  

திரு. நஞ்சு 

வித்தினளபத்த / 

ய விங்கு 

ல் அலுயர் 

- இபத்திபுரி 

 சனற்திட்டம் தளடர்பில் ந்த வித ஆட்சயும் 

இல் 

 ய ஜீயபளசிகள் ளதுகளப்பு திணக்கத்திற்கு 

அனுநதியி ற்றுக் களள்ளும் ளருட்டு அறிக்க 

என்று சநர்ப்பிக்கப்ட யண்டும். 

 ய விங்கு கட்டச் சட்டத்தின் கீழ் விங்குகள் நற்றும் 

தளயபங்களி அகற்றிக் களள்ல் அயசினநளது. 

 குறிப்பிட்ட இடத்தில் தளன்றி இருக்கின் அச்சுறுத்துகின் 

சியப்பு ட்டினலின் கீழ் அடனளம் கண்டு 

களள்ப்ட்ட விங்குகள் நற்றும் தளயபங்களி 

அகற்றிக் களள்யதற்கு ய ஜீயபளசிகள் ளதுகளப்பு 

திணக்கத்திடம் இருந்து அனுநதி ப்ட யண்டும். 

களணி சீர்திருத்த 

ஆணக்குழு. 

திருநதி. டுல்மினி 

ற்டஆபளச்சி – 
 நித்தின் உரிநனளது களணி சீர்திருத்த 

ஆணக்குழுவிடம் இருப்பின் கடிதம் மூம் 



 

 vi 

அலுயக 

உதவினளர் 

களரிக்கயி விடுத்து களணி சீர்திருத்த 

ஆணக்குழுவின் ஆணனளரிடம் இருந்து அனுநதி 

ற்றுக் களள்ப்ட யண்டும். 

 

 

 

 

 

இவைப்பு IV:அரே காணி  உரிவமயாளர்களிடமிருந்தும் சுற்றுச்சூழல் நிறுவனங்களிலிருந்தும் அதிமதி கேற 

முன்கமாழியப்ேட்ட  வடமுவற  

  

  
1. வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரேவேக்கு ஒதுக்கப்ேட்ட ேகுதிகளில் நிலச்ேரிவு தடுப்பு  திட்டங்கவள 

கேயல்ேடுத்துவதற்கான அதிமதிக்காக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரேவேயால் முன்கமாழியப்ேட்ட 

கேயல்முவற 

i. யடியநப்பு வீதி அபிவிருத்தி அதிகளபசனளல் ற்றுக்களள்ப்டுயதற்கு  : திட்ட அநளக்க 

முகயர் வீ.அ.அ சக்கு விரியள யடியநப்பு அறிக்கன அனுநதி தயப்ளட்டின்  

முனள களரிக்கயுடன்  சநர்ப்பிக்க யண்டும். திட்ட முகளநத்துய பிரிவு ஆயணங்கள் 

நற்டி ஆயணங்க தனளரித்து  வீ.அ.அ சயின்  பிபளந்தின அலுயகத்திற்கு  ஆயணங்க 

சநர்ப்பிக்க யண்டும். 

ii. வீ.அ.அ சயின்  பிபளந்தின அலுயகத்திற்கு  ஆயணங்க சநர்ப்பிக்க யண்டும். பிபளந்தின 

அலுயகம் இந்த திட்டத்த நதிப்பீடு சய்து, திட்ட விக்கத்திற்கு  அமப்பு விடுக்களம். திட்ட 

முகளநத்துய பிரிவு ளருத்தநளதளக விக்கத்த யமங்க யண்டும் 

iii. வீ.அ.அ சயின்  அனுநதியின் னரில் திட்ட அநளக்க முகயருக்கும் வீ.அ.அ சக்கும் 

இடயில் தத்த  அணுகவும் ,கட்டநப்புக நிறுயவும்  தணிக்க யக 

சனல்டுத்தவும் எப்ந்தம் கச்சளத்திடப்டும். 

iv. இதில் உள்டங்கக் கூடின நிந்தகள்  

 திட்டத்தின் தணிக்கக்கு பிகு சரினள முயில் கனளித்தல். 

 தணிக்கக்கு பிகு வீ.அ.அ ச பளநரிப் நற்களள்ளும். 

 கட்டுநளப் ணியில் எப்ந்தக்களபர் சளந்த ளதுகளப்பு உகபணங்கப் னன்டுத்த 

யண்டும்  யலியுறுத்தப்டுகிது. 

 ல்ள பங்களிலும், யளகங்கள், ளதசளரிகள், ளக்குயபத்து ளதுகளப்பு 

டயடிக்ககள்,தடுப்பண்கள்,களடி சமிக்ைகளபர் முதலினளருக்கு ளதுகளப்ள 

நற்றும் யசதினள ளதக யமங்க யண்டினதுடன்  இபவு யக்கு, விக்குகள் 

நற்றும் யளிச்சம் யமங்கப்ட யண்டும். 

 கட்டுநள மீதிகள்  / அகழ்ந்த ளருட்கள் ளதுநக்கள்  / னணிகளுக்கு  தளந்தபயளக 

இருக்க கூடளது 

 

2. மாவட்ட மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரேவேயின் சுற்றுச்சூழல் அதிமதிவய கேறுவதற்கு 

முன்கமாழியப்ேட்ட அதிமதி  வடமுவற   

 

I. திட்டத்தின் தனளரிப்பு கட்டத்தில்,சுற்ளடல் சுகளதளப சமூக திட்ட முகளநத்துய பிரிவின் ளதுகளப்பு 

பிரிவு தத்திற்கு உரின சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  திட்டங்க ஆய்வு சய்து சனற்ளட்டு 

அவுக்கு திட்ட டயடிக்ககளல்  சல்யளக்கு சலுத்தக்கூடின  விபங்களுடன்  திட்டத்திற்கு உரின  

தத்தின் சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  திட்டங்களின் பிரிவுக இடஞ்சளர்ந்த குறிப்புடன் ந.சு.அ 

சயின் நளயட்ட அலுயகத்திற்கு திட்ட முன்நளழிய சநர்ப்பிக்க யண்டும். 

II. அடிப்ட தகயல் வியல் (பி..கியூ ) நற்டி  வியபங்களுடன் இணத்து பூர்த்தி சய்து 

அனுப்ப்ட  யண்டும் 

III. ந.சு.அ ச திட்டம் நளளட்டிற்கு அமப்பு விடுக்களம் நற்றும் திட்ட முகளநத்துய பிரியளல்  

யமங்கப்ட யண்டின சுற்ளடல் சமூக முகளநத்துய  திட்டம் ற்றின நதிக தகயயும் திட்ட 

விக்கத்தயும் களபளம்.  

IV. திட்டத்தின் மூம் பின்ற்ப்ட யண்டின குறிப்பிட்ட த நிநகளுக்கு உட்ட்டு அனுநதி 

யமங்கப்டும். 

 



 

 vii 

  

இவைப்பு V: ஆய்வுக் குழு 

கேயர் ேதவி ஆய்வில் ேதவி நிவல 

ரி.வி.ஸ்.வி டனஸ் ணிப்ளர்  / இ.ஸ்.ஸ்.டி / 

ன்.பி.ஆர்.எ. 

அணி தயர் 

ஸ்..ம்.ஸ்.திசளளனக்க சிபஸ்ட  விஞ்ைளனி / இ.ஸ்.ஸ்.டி / 

ன்.பி.ஆர்.எ. 

சிபஸ்ட சுற்றுச்சூமல் விஞ்ைளனி  

பிபளத் லினளபளட்சி  விஞ்ைளனி / இ.ஸ்.ஸ்.டி / 

ன்.பி.ஆர்.எ. 

சுற்றுச்சூமல் விஞ்ைளனிகள் 

அகீத்த யசுந்தப ளறுப்திகளரி 

/ இபத்திபுரிநளயட்டம் 

புவித்-தளழில்நுட்ப் ளறியினளர் 

இந்து உநளலி  விஞ்ைளனி / LRRMD / NBRO புவிச்சரிதவினளர் 

ச் குசசிறி தளழில்நுட் உத்தினளகத்தர் / 

இ.ஸ்.டி.டி / ன்.பி.பள 

ஜி..ஸ்/ நக்கள்தளக தபவு / ஆய்வு 

உதவி  

  
  
  

இவைப்பு VI: குறிப்புகளின் ேட்டியல் 

1. அனகந நிச்சரிய  ளதிப்பு குறித்த NBRO தத்தின்  14.12.2017 திகதின (NBRO/31/3500/06/RDO (L1)/M1/ 

(AW)/17/275 இக்க  நற்றும் NBRO / LRRMD / RT / L117 / 31/32155 ஜூன் 2017 திகதின 

NBRO/LRRMD/RT/L117/31/32155  இக்க விசளபண அறிக்க 

2. முதினளர் சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக முகளநத்துய திட்டத்திற்கள எப்ந்தக்களபரின் கடப்ளடுகள்  

-இங்க நிச்சரிவு தடுப்பு  திட்டம் - AIIB 

3. சுற்றுச்சூமல் நற்றும் சமூக முகளநத்துய கட்டநப்பு- இங்க நிச்சரிவு தடுப்பு  திட்டம் _AIIB 

4. மீள்குடினற் திட்டமிடல் கட்டநப்பு - இங்க நிச்சரிவு தடுப்பு  திட்டம் _AIIB  
 

 

 


