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1. முன்னுலை 

நொட்டின் 06 மொகொணங்களிை் உள்ள 11 மொவட்டங்களிை், குறிே்ேொக, உயை ் அேொயே் 

பிைப சங்களிை் உறுதியற்ற சைிவுகலள குலறே்ே ற்கு அை்ைது அ லன மறுமதிே்பீடு 

தசய்வ ற்கு ஆசிய உடக்ட்டலமே்பு மு லீடட்ு வங்கியிலிருந்து இைங்லக அைசொங்கம் 

கடன் தேற்றுக் தகொள்ள விரும்புகிறது. இந்  கரு ்திட்ட ்திற்கு சுற்றொடை் மற்றும் சமூக 

ேொதுகொே்புகள் மற்றும் இைங்லகயின் AIIB மற்றும் இைங்லகயிை் உள்ள 

மனே்ேக்கங்களுக்குட்ேடட்ு நலடமுலறே்ேடு ் ே்ேட பவண்டியுள்ளது. திட்ட 

நடவடிக்லககளின்  ன்லமலயயும் அ ன் தசயைொக்க ்ல யும் கரு ்திை் தகொண்டு, AIIB 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூகே் ேொதுகொே்பு தகொள்லகயின் ப லவக்பகற்ே ஒரு 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக பமைொண்லமச ் சட்டம்  யொைிக்கே்ேடட்ுள்ளது.  

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக பமைொண்லமயின் பநொக்கம் (ESMF) திட்ட நடவடிக்லககள் 

தசயை்ேடு ்தும் பேொது AIIB ேொதுகொே்புகள் மற்றும் ப சிய சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக 

மந்ல கள் விண்ணே்பிக்கும் வழிகொட்டிலய அளிே்ேப  ஆகும். திட்ட தசயை்ேடு ்தும் 

முகலம; ப சிய கட்டிட ஆைொய்சச்ி நிறுவனம் (NBRO) திட்ட தசயைொக்க ்தின் அலன ்து 

நிலைகளின்பேொது ESMF திட்ட ்தின் கீழ்  யொைிக்கே்ேட்ட சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக 

பமைொண்லம ் திட்டங்கலள தசயை்ேடு ்துவல  உறுதி தசய்யும், இ னொை் 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக ்திை் ஏற்ேடும் ேொதிே்புகள் குலறந் ேடச்க் . 

குறுங்கயிற்சியின் பேொது, சுற்றுசச்ூழை், சமூக அலமே்பு, மற்றும் சுகொ ொை & ேொதுகொே்பு 

நிலைலமகள் அதிக  ளம் குறிே்பிடே்ேட்டது, மற்றும்  ள நிலைலமகள் ேற்றி 

கவனிக்கே்ேட பவண்டும் என்று த ைியவந் து. எனபவ, ஒவ்தவொரு  ள ்திற்கொன  ள 

குறிே்ேொன சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக பமைொண்லம ் திட்டங்கள் (SSE &) த ொடைந்்து ஒரு 

 ளம் குறிே்பிட்ட சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக மதிே்பீடுகளுக்கு ESMF ேைிந்துலை ்துள்ளது. 

SSE & எஸ்எை்பி திட்டம், வடிவலமே்பு, கடட்ுமொனம் மற்றும் தசயை்ேொடட்ு கட்டம் 

சுற்றுசச்ூழை், சமூக மற்றும் சுகொ ொை & ேொதுகொே்பு பமைொண்லம நடவடிக்லககலள திட்ட 

தசயைொக்க ்திை் கரு ்திை் தகொள்ள அளிக்கிறது. 

 

இது பாஹியங்கல ஆலய மண்ேரிவு தணிப்பு இடத்திற்கான தலவிசேடமான 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாவமத்துை திட்டம் ஆகும். இந்த திட்டம் ஒரு ஆழமான 

சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூக மதிப்பீட்டின் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது; 

i. திட்ட தசை்வொக்கு ேகுதியிை் உணைவ்ுபூைவ்மொன சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் 

சமூக கூறுகலள அலடயொளம் கொணு ை் 

ii. திட்ட நடவடிக்லககளின் கொைணமொக குறிே்பிட ் க்க சுற்றுசச்ூழை் 

மற்றும் சமூகே் ேொதிே்புகலள கண்டறி ை் 

iii. குலறே்பு நடவடிக்லககலள முன்தமொழி லும் 

IV. இ ்திட்டே் தேொரு ் மொன சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூகக் கண்கொணிே்பு 

ப லவகலள முடிவு தசய்தள். 

V. திட்ட தசயைொக்க ்தின் பேொது பின்ேற்றே்ேட பவண்டிய சுற்றுசச்ூழை் 

ஒழுங்குமுலற மற்றும் நலடமுலறகள் குறி ்  ஆய்விற்கு குறிே்பிட்ட இடம் 
 

2. இருப்பிட விபரங்கள் மற்றும் தள விளக்கம் 
 

 ை குறிே்பு:  ை எண் 4, த ொகுே்பு-8 களு ்துலற மொவட்டம் ேொஹியங்கல 

 ஆைய அருபக நிைசச்ைிவு 
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 ள விேைங்கள் 

I. பமற்கு மொகொண ்தின் களு ்துலற மொவட்டம், புை ச்ிங்கள பிைப ச 

தசயைகே் பிைிவின் (DS பிைிவு) நிக்கஹ கிைொமபசவகை ்பிைிவின் கீழ் 

நிைவ்ொகம் 

II.  அந்  இட ்திை் இருந்து சுமொை ்5.4 கி. மீ தூை ்திை் உள்ள புை ்சிங்கள என்ற 

இட ்திற்கு அருகொலமயிை் உள்ளது. 

III. அலமவிட ்தின் GPS ஒருங்கிலணே்பு 6.648681 N மற்றும் 80.216487 உ REF. 

ேடம் 1 அலமவிட ்தின் google வலைேடம். 

IV.  வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட ேஹியங்கை குலகயின் முன்னொை் நிலையற்ற 

சொய்வுே் பிைிவு அலமந்துள்ளது. 

V.  இந்  நிைம் ேொஹியங்கைக் பகொயிலுக்குச ்தசொந் மொனது. குலகயின் 

ேைே்ேளவு த ொை்லியை் துலறக்குச ்தசொந் மொனது  

ேடம் 1: உ ்ப ச மண்சைிவு  ணிக்கும்  ள ்தின் Google விம்ேம். ref. 

விவைங்களுக்கு டிபைொன் ேடிமம்-இலணே்பு 1 

3. மண்ேரிவு அபாய ேம்பை விபரம் 

 

வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலக  ள ்தின் (42, 000 ஆண்டுகள் ேழலம) மற்றும் வைைொற்றுச ்

சிறே்புமிக்க ேொஹியங்கை ஆைய ்  ளம் (300-400 ஆண்டுகள்) 26.05.2017 அன்று தேைிய 

அளவிைொன மண்சைிவு ஏற்ேட்டது.  இந்  நிைசச்ைிவின் விலளவொக வீடுகள் முற்றிலும் 

பச மொனது, குடியிருே்பேொருக்கு உயிை ்இழே்பு,  ற்கொலிகமொன தவள்ளே் தேருக்கு 

ஏற்ேடுவ ற்கு ஒரு ஓலட என்ற நிலை ஏற்ேட்டது. பமலும், இந்  சம்ேவ ் ொை் 

வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலக, பகொயிை் ஆகிய இடங்களிை் ே ற்றமொன விைிசை்கள் 

ஏற்ேட்டன.   
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ேம்பைம் காரணமாக ஏற்பட்ட சேதங்கள் 

 

இந்  நிைசச்ைிவொை், மலையின் சைிவிை் இருந்  7 வீடுகலள முழுலமயொக 

பச ே்ேடு ்தியது, அவைக்ளது தசொ ்துக்கலளக் தகொண்டு 23 பேை ்இறந்து விட்டனை.் 

அே்பேொது, இடிந்  மலையிலிருந்து விழுந்  குே்லேகள் கீபழ நகைந்்து, "நொகஹொ படொக் 

நதிலய", உே்ேொற்று ஓலடயிை்  ற்கொலிக தவள்ள ்ல  ஏற்ேடு ்தி இந்  

தவள்ளே்தேருக்கு 17 வீடுகலள முற்றொக பச  ்திற்கு ஏற்ேடு ்தியிருந் பேொதிலும் 

உயிைிழே்பு எதுவும் ஏற்ேடவிை்லை. NBRO அந்  இட ்ல  விசொைி ் து. ேொஹிங்கைொ 

பகொயிலிை் குடியிருக்கும் துறவிகள், அதிக மண்சைிவு ஏற்ேடக்கூடிய ஆே ்து என 

அறிவிக்கே்ேட்ட இட ்திற்கு அே்புறே்ேடு ் ே்ேட்டனை.் இந்  நிைசச்ைிவுக்கு கிழக்பக 

அலமந்துள்ள வைைொற்று சிறே்புமிக்க பகொயிை்  ள ்திை், சுவை,்  லை மற்றும் 

ேடிக்கல கள் மீது விைிசை்கலள ஏற்ேடு ்தும் வலகயிை் தேைிய அளவிைொன ே ட்டக் 

விைிசை் ஒன்று ப ொன்றியுள்ளது. எனினும் வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலககளுக்பகொ, 

மயொனம் இடமொகபவொ அை்ைது வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க பகொயிலின் சிலைகளுக்கும் 

எவ்வி  ேொதிே்பும் ஏற்ேடவிை்லை. 

 

 
 

 

ேடம் 2a: ேஹியங்கை கண்ட ேகுதியிை் 

மண்சைிவு 
ேடம் 2 ஆ: புதி ொகக் கட்டே்ேட்ட கொன்கிைீட் 

ேடிக்கடட்ுகள் மற்றும் வைைொற்றுக்கு முற்ேடட் 

குலககள் மற்றும் வைைொற்றுக் பகொயிலுக்கொன 

ேடிமுலற சுவலைே் பிைி ் ை் 
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ேடம் 2e: 1983 ை் கட்டே்ேட்ட ேஹியங்கை 

ஆைய ்தின் முன் ேொைல்வ 

Fig2f: ேஹியங்கை வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட 

ேொலறக் குலகயின் உட்புறக் கொட்சி 

 

ேடம் 2: திட்டே் ேகுதியின் ேடிமங்கள் 

 

ேடம் 2d: வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க 

ேஹியங்கை பகொவிலின் சன்னதி 

அலறயின் சுவைிை் விைிசை்கள் 

ப ொன்றின. 

ேடம் 2 c. வைைொற்றுே் ேஹியங்கை 

ஆைய ்தின் சன்னதி அலறயிை் 

ே ற்றம் விைிசை்கள் ப ொன்றின 
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Fig3: மண்சைிவு மற்றும் அ லனச ்சுற்றியுள்ள கட்டிடங்களின் வலைவிளக்கம் 

 

4. ோத்தியமான அபாயத்வதக் குவறப்பதற்கு ஏற்கனசை சமற்ககாள்ளப்பட்ட 

ஏசதனும் தீரவ்ு நடைடிக்வககள் பற்றிய விளக்கம் 

 

இந்  சறுக்கை், வீடுகலள முற்றொக அடி ்து தநொறுக்கி விட்டது. இந்  சம்ேவம், 

ப ொை்வியுற்ற சொய்ந் மருதிை் கிழக்பக புதிய ே ட்டமொன விைிசை் ஏற்ேடட்ு, ேொஹிங்கை 

ஆைய கட்டிடங்கள் கீழ்பநொக்கிச ் தசன்று, உலறவிட பிக்குகலள அசச்ுறு ்தி வந் து.  

ேொஹிங்கைொ பகொயிலிை் குடியிருக்கும் துறவிகள் (1983 ை் கட்டே்ேட்டது), இந்  புதிய 

ே ற்றம் விைிசை் ேகுதியிை் இருந்து அே்புறே்ேடு ் ே்ேட்டது. 

இது வைைொற்றுக் கொை ்திற்கு முற்ேட்ட குலக  ளங்கலளயும் வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க 

ஆையங்கலளயும் அசச்ுறு ்தும் தேரும் ே ட்ட ்ல  ஏற்ேடு ்தியுள்ளது. 

த ொை்தேொருளியை் திலணக்கள ்தின் ேணிே்ேொளை ் நொயகம் பேைொசிைியை ் பி. பி. 

மண்டவை, ப சிய கட்டிட ஆைொய்சச்ி நிறுவன ்ல  விைிவொன புவி த ொழிை்நுட்ே 

ஆே ்ல க் கணக்கிடவும், வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட ேொஹிங்கொை குலகயிை் உள்ள 

ஸ்திைமற்ற சொய்லவ ஸ்திைே்ேடு ்துவ ற்கு  டுே்பு நடவடிக்லககலள 

முன்தமொழிவ ற்கும் புைனொய்வு தசய் ை். பவண்டுபகொளுக்கு ேதிைளிக்கும் வலகயிை் 

NBRO ஒரு ஆைம்ே விசொைலணலய ஜூன் 14, 2017 மற்றும் 19 ஜூன் 2017 அன்று நட ்தியது 

மற்றும் உ ்ப ச குலறே்பு வடிவலமே்பு உட்ேட ஒரு விசொைலண அறிக்லகலய  ொக்கை் 

தசய் து. புவியியை் மற்றும் புவியியலின் விவை ்தின்ேடி, இ ் ளம் த ன் பமற்கு 

திலசலய பநொக்கி ஒரு சைொசைிலயச ்சொய்வொக 20O மு ை் 30O வலை உள்ளது.  வைைொற்றுச ்

சிறே்புமிக்க குலக 

NBRO இன் புவித ொழிை்நுட்ே விசொைலனே்ேடி இருே்பிடம் "CREEP" இயக்க ்திை் உள்ளது.  

சைிவின் கிைீட ்திை் லவே்பீடு தசய்யே்ேட்ட மண்ணொை் தசலு ் ே்ேடும் கூடு ை் 
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எலடலய நீக்குவது, பமற்ேைே்பு மற்றும் உே பமற்ேைே்பு வடிகொைலமே்பு பமம்ேொடு 

மற்றும் பிற உறுதிே்ேடு ்தும் நடவடிக்லககள் இவற்றுடன் உடனடி நடவடிக்லகயொக 

முன்தமொழியே்ேட்டது.  ற்பேொது இந்  முன்தமொழிவு, ஒரு  ொனியங்கி மலழமொனி 

நிலையம், குறிே்பிட்ட மலழே்தேொழிவு அடிே்ேலடயிைொன நிைசச்ைிலவ முன்கூட்டிபய 

எசச்ைிக்கும் அைொைங்கலள வழங்கும் தேொருடட்ு நிறுவே்ேடட்ுள்ளது. 

 

கைளிசயற்றல்கள்: 

இந்  சம்ேவ ்ல  த ொடைந்்து, கீழமலைக் பகொயிலிை் உள்ள துறவிகள் (ஒன்ேதுகளிை் 

கட்டே்ேட்டலவ) உடனடியொக அே்புறே்ேடு ் ே்ேட்டனை,் ஆனொை் பின்னை ்திரும்பி 

விட்டனை.் 

 

5. மண்ேரிவு ஏற்பட்ட பிரசதேங்களுக்கு அருகாவமயில் உள்ள பிரசதேங்கள், 

மண்ேரிவு ஏற்படுைதற்கான தற்சபாவதய நிவல பற்றிய விளக்கம் 

மண்சைிவு ஏற்ேட்ட ேகுதியிை் வைைொற்றுக் கொை ்திற்கு முற்ேட்ட குலக  ளமும், ஒரு 

வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க ேொறொங்கொை ஆையமும், மலைே்பிைப சமொக ஒரு தேைிய 

ேொலற புறே் ேயிைொகும். 38000-42000 வருட ்திற்கு முன்னை ்அந்  ேகுதியிை் வசி ்  

வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட ேைொங்தகொலட மனி னுக்கு அலடக்கைம் தகொடு ்  ஒரு 

இயற்லகயொன ேொலறக் குலகயொக அந்  தவளிே்புறக் ேொலற மொறியிருந் து. அந் க் 

குலகயின் சிை ேகுதிகள் பிற்கொை ்திை் சுமொை ்250-300 வயதுள்ள பு ்  பகொயிைொக 

மொறியிருந் ன.  இவற்றின் சைிவு, ேொஹிங்கைொ பகொயிை், பு ்  கை்வி லமயம் ஆகியலவ 

உள்ளன. இந்  ஆையம் ஒரு கொடு கொே்புக்கொட்டிை் ஒரு பமொனொஸ்தடைிக் சூழலிை் 

அலமந்துள்ளது.  ற்பேொது, பிலைபவயிை் பு ்  கை்விலயே் பின்ேற்றி சுமொை ்70 துறவிகள் 

இங்கு குடியுள்ளனை ்(பு ்  பிக்குகளுக்கு கை்வி கற்பிக்கும் லமயம்).  கீலழச ்சைிவு 

ேகுதியிை் தேைிய கொடுகள் கொே்ேகம் மற்றும் குடியிருே்புகள் உள்ளன. நிக்ஹொ என்ற 

இட ்திை் நிைசச்ைிவிை் ேொதிக்கே்ேட்ட குடியிருே்புகள், ேொஹிங்கைொ கண்ட ேகுதியிை் 

உள்ள ஒரு ேொக்தகட்.     

சில ந்  விைிசை், கட்டலமே்புகளிை் உள்ள விைிசை்கள் ஆகியலவ வறண்ட இடி டுே்புச ்

சுவருக்கும், பிைமொண்டமொன குலகயின் உள்பள அலமந்துள்ள வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க 

பகொவிலின் சன்னதி அலறக்கும் இலடபய உள்ள ேகுதியிை் த ைியும். பமலும், 

ேடிக்கடட்ுகளிை் புதி ொகக் கட்டே்ேடட்ு வரும் கொன்கிைீட் ேடிகலளயும், சுவற்றின் ஒரு 

பிைிவும் கொணைொம். சொ ்தியமொன தசயலிழே்பு பின்வரும்  னிமங்கலள எதிைக்ொை 

ப ொை்வியிலிருந்து அதிக ஆே ்திை் லவ ்துள்ளது. 

 

I. வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலக  ள ்தின் சிை ேகுதிகள், த ொை்தேொருள் 

சில வுகள், லவே்பு த் ொலககள் 

II. வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க பகொயிை் மற்றும் சிலைகள் 

III. ேடிக்கபவ அணுகை் (ஒபை அணுகை்) 

IV. ேொஹியங்கை ஆையம் (1983 ை் கட்டே்ேட்டது) அழு ் க் விைிசை் பநைொக 

கீபழ அலமந்துள்ள 

V. திருக்குறளினொை் வழங்கே்ேடும் துறவிகள், தேௌ ்  கை்வி வசதிகள் 

மற்றும் பசலவகள் 

6. சுற்றுப்புற சூழல் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம், திட்ட நடைடிக்வககளால் 

பாதிக்கப்படக் கூடிய உணரவ்ுபூரை்மான தனிமங்கவள சிறப்புக் குறிப்புடன் 

 

முன்னை ்விளக்கியேடி, உ ்ப ச மண்சைிவு  ணிே்பு  ளம் தசங்கு ் ொன 

மலைசச்ைிவுகலள தகொண்ட ேகுதியிை் அலமந்துள்ளது. வைைொற்று முக்கிய ்துவம் 

வொய்ந்  ஒரு பு ்  ஆையம் அந்  இட ்திற்கு அருகொலமயிை் அலமந்துள்ளது. 

திட்ட நடவடிக்லககளின் பேொது அேொயங்களிை் உள்ள  னிமங்கள்;  
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i. வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலக  ள ்தின் சிை ேகுதிகள் மற்றும் 

த ொை்லியை் சில வுகள் 

ii. வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க பகொயிை், சிலைகள் மற்றும் பிற த ொை்லியை் 

இடிேொடுகள் 

iii. ேடிக்கல கள் அணுகை் 

iv. ேொஹிங்கைொ ஆையம் (1983 ை் கட்டே்ேட்டது) அழு ் க் விைிசை் பநைொக 

கீபழ அலமந்துள்ள 

v. பகொவிை் மற்றும் ேக் ைக்ள் வழங்கும் துறவிகள், தேௌ ்  கை்வி 

வசதிகள் மற்றும் பசலவகள் 
 

7. இத்திட்டத்தின் கீழ் திட்டப் பணிகள் 

 

வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலகயின் பமற்குே் ேகுதியிை் அலமந்துள்ள மண்சைிவு ஏற்ேட்ட 

இடம், இந்  சம்ேவ ்ல யும், இடிேொடுகளின் ஓட்டமும் குடியிருே்புகலள முற்றொக 

அழி ்துவிட்ட ொை், அது  ணிே்புக்கொக கரு ே்ேட பேொவதிை்லை.  ஆனொை் உ ்ப ச 

குலறே்பு, வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட குலகயின் அழு ் க் விைிசை் மற்றும் ஸ்திைமற்ற சைிவு 

பேொன்ற சொ ்தியமொன மண்சைிவு ேகுதியிை் கவனம் தசலு ் ே்ேடவுள்ளது. சொய்வொன 

நிலையற்ற நிலைலமகள் மிகவும் சிக்கைொனலவ மற்றும்  ை ்திற்கு குறிே்பிட்ட 

வலகயிை் உ ்ப ச குலறே்பு ேணிகள் மிகவும் பிை ்பயகமொக வடிவலமக்கே்ேடும். 

அலவ நிலையொனதும், உே-பமற்ேைே்பு வடிகொைலமே்பும் உறுதியற்ற ேகுதிகளுக்கொன 

வடிகொை் பமம்ேொடு,  ற்பேொதுள்ள நிை ் டி நீை ்அட்டவலணலய குலறே்ேது, வழுக்லக ் 

 ள ்திை் உள்ள நீை ்அழு ்  ்ல  குலறக்கவும் மற்றும் உறுதியற்ற மண் மக்களின் 

வலிலமலய பமம்ேடு ் வும் மண் 

 

8. ேமூக மற்றும் சுற்றாடல் பாதிப்புகள் மற்றும் பணிகள் கதாடர்பான 

அபாயங்கவள இனங்காணல். 

 

8.1 சநர்மவற தாக்கங்கள் 

 

இந்   ை ்திை் இடம்தேற்ற சுற்றொடை் மற்றும் சமூக விசொைலணகள், இைங்லக மற்றும் 

உைக மைபுைிலமயொக உள்ள  னி ்துவமொன த ொை்தேொருளியை் தேொக்கிஷங்களிை் 

ஒன்றொக இந்   ள ்தின் முக்கிய ்துவ ்ல  தவளிே்ேடு ்தியது.  எனபவ, இந்  

அறிக்லகயிை் இடம் தேற்றுள்ள த ொை்லியை், ேண்ேொடட்ு, வைைொற்று முக்கிய ்துவம் 

குறி ்  விைிவொன விவைங்கள் கீழ்கண்ட பிைிவுகளின் கீழ் பசைக்்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

அருவியை் மதிே்பு 

 

Fa-ஹசிங்கைொ, ேொஹியங்கைபகொயிை் என்று தேொதுவொக அறியே்ேடும் ேொலறக் 

குலடவலைக் பகொயிை், ஆவணே்ேடு ் ே்ேட்ட மற்றும் புைொண வைைொறு இைண்லடயும் 

தகொண்டுள்ளது.  ஐந் ொம் நூற்றொண்டிை் தூய பு ்  ம  ்ல  ் ப டி சிை்க் சொலை 

வழியொக கடற்ேயணிகள் தசய்து தகொண்டிருந்  சீனே் ேயணி துறவி (phen) என்ற 

தேயைிை் ேொஹிங்கைொ என்ற தேயை ்தேற்றொை.் சீனொவிை் கிலடக்கும் சீன துறவி ஃேொ-

hsien இன் கை்தவடட்ு, 5ஆம் நூற்றொண்லடச ்பசைந்்  சிபைொன் ேற்றி கண்கண்ட சொட்சி 

 கவை்கலள ்  ருகிறது. துறவி, ப வொடொ பு ்  ம  ்ல  கற்றுக்தகொண்டு, சீனொவிற்கு 

மீண்டும் அலழ ்துச ்தசை்ை தேௌ ்  இைக்கியங்கலள ஒன்று திைட்டி, 2 வருட 

கொை ்திற்கு அநுைொ புை ்திை்  ங்கியிருந் ொை.்  ொம்ஸ் தேே்ேைின் ( ற்பேொது 

சிவதனொளிேொ மலை) பு ் ை ்ேொ ம் அசச்ிடே்ேட பவண்டும் என்று துறவி ஒருவை ்புனி ே் 

ேயணம் பமற்தகொண்ட ொக  கவை்கள் கூறுகின்றன. அவைது புனி  யொ ்திலையிை் இந்  

குலகயிை் அவை ் ஞ்சம் புகுந்துள்ளனை.்  ேொஹியங்கை ஆைய ்தின் வதிவிடே் தேௌ ்  

https://www.youtube.com/watch?v=ChZcnS4A3MU
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குருமொைொக (தவன். ேொகிஙகை சந்திம) சீன துறவி, பு ்  ம  ்ல  தியொனி ் ை் மற்றும் 

ேயிற்சி சிை கொைம் வலை குலகயிை் வொழ்ந்து வருவ ொக  கவை் தவளிே்ேடு ்துகிறது. 

பின்னை ்மக்கள் எம். ஐ. 
 

ைரலாற்று சிறப்புமிக்க புத்த ஆலயம்   

 

இந் க் குலகயின் கிழக்குே் ேகுதி, சுமொை ்300-400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு “Ganinnanase 

Porogama” என்ற ம ேக் ை ்கட்டிய தேள ் ைக்ளுக்கு வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க பகொயிைொக 

விளங்குகிறது. இக்பகொயிை் ேை அைச்ச்கைக்ள் கொைம் கொைமொக பமம்ேட்டது. 

இக்பகொயிலிை் ஒரு 40 அடி நீளமுள்ள பு ் ை ்சிலை, சன்னதி அலற, கடவுள்களின் 

சிலைகள் பேொன்றலவ உள்ளன. இைங்லகயின் இைண்டொவது மிகே்தேைிய பு ் ை ்சிலை, 

பு ் ை ்சிலை. இந்  ஆைய ்திை் மஹொநுவை இைொசச்ிய கொை ்திை் வலையே்ேட்ட 

ஓவியங்கள் வலையே்ேடட்ுள்ளன 

 

பாஹியங்கல சகாயில் 

 

1983 ை் தேள ்  கை்வி என்ற இைட்சிய ்திற்கு உகந்  நிைே்ேைே்பிை், துறவிகளுக்கு கை்வி 

லமய ்துடன் கூடிய பு ்  சமய வசதி நிறுவே்ேட்டது.  ற்பேொது சுமொை ்60-70 துறவிகள் 

இந்  இட ்திை் குடியிருக்கும் கை்விலய தேற்றுக் தகொள்கின்றனை.் இக்பகொயிை் கண்டி-

மொை்பவ ்து அ ்தியொய ்திற்குச ்தசொந் மொனது. சுமொை ்700 ேக் ைக்ள் ேை்பவறு ம , 

கைொசொை மற்றும் சமூக தசயை்ேொடுகளுக்கு இக்பகொயிலுடன் த ொடைப்ு 

தகொண்டுள்ளனை.் அவைக்ள் பசலவ டொனொ (உணவு மற்ற ப லவகள் த ொடைந்்து 

பிைசொ ம்) பகொவிை், கடட்ுனொ பூலஜ, தசமொண்டஸ்் மற்றும் பிற நடவடிக்லககள். 

 

 

தனித்துைமான அழகியல் அழகு, இயற்வகப் கபறுமதி மற்றும் சுற்றாடல் 

முக்கியத்துைம் 

 

குலகயின் ேக்கவொட்டிை் ஒரு ேொ ே்ேொல  மிகவும் கவைச்ச்ியொன கொட்சிலயக் 

தகொண்டது; ஒருபேொதும் வறண்டு பேொகும் இயற்லக குளம். இந்  கொடுகளின் இட 

ஒதுக்கீடு, ேொஹிங்கை வன ஒதுக்கீடு, அதிக அளவிை் உே பமொன்படன் மற்றும் 

பமொன்படன் கொடுகள் உள்ளன. இயற்லகயொக ேயிைிடே்ேடட்ு வரும் கொடு மைங்களும், 

பு ைக்ளும், மூலிலகச ்தசடிகளயும்,  ொவை இனங்கள் உட்ேட 

 

அறிவியல் (மானிடவியல்), சுற்றுலா முக்கியத்துைம் 

 

வைைொற்றுக்கு முந்திய கொை த ொை்தேொருளியை் முக்கிய ்துவம் வொய்ந்   ை ்தின் 

கொைணமொக, அது மொனுடவியை் ஆைொய்சச்ிக்கொன ஆைொய்சச்ி மற்றும் ஆய்வுே் ேகுதியொக 

மொறியுள்ளது.  உைகளவிை் மொனுடவியைொளைக்ள் ேைவி மொன விஞ்ஞொன ஆய்வு மற்றும் 

ஆைொயும் நைன்களுக்கு  ள ்திற்கு வருலக  ந்து வருகின்றனை.் பமலும், இந்   ளம் 

தவளிநொட்டிலும், தேரும்ேொலும் உள்ளூை ்சுற்றுைொே் ேயணிகளுக்கும் ஈைே்்ேொக உள்ளது. 

சீன ் துறவி ேொஹின் உடனொன  ளங்கள் த ொடைப்ின் கொைணமொக, இைங்லகக்கு 

வருலக  ந்  கணிசமொன எண்ணிக்லகயிைொன சீன சுற்றுைொே் ேயணிகள் வருலக 

 ந்துள்ளனை.் 

 

இ ் ள ்திை் முன்தமொழியே்ேடட்ுள்ள மண்சைிவு  டுே்பு நடவடிக்லககளின் 

முக்கிய ்துவ ்ல  இந்   ள ்தின் முக்கிய ்துவ ்திை் சி ் ைிக்கே்ேடட்ுள்ளது. இந்  

 ை ்திை் த ொை்தேொருள், சமய, சுற்றொடை் மற்றும் ஆன்மீக விழுமியங்களுடன் 

த ொடைப்ுலடய ஆே ் ொன மண்சைிவு அேொயங்கலள குலறே்ே ற்கு கட்டலமே்பு 
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குலறே்பு நடவடிக்லககளின் தசயைொக்கம் முக்கியமொன ொகும். இந்  முன்முயற்சி, 

இந்   ள ்திை் உள்ள அலன ்து விலைமதிக்க முடியொ  தசொ ்துக்கள் மற்றும் 

தேொக்கிஷங்கலள ேொதுகொக்க ஒரு தேைிய பநைம்லறயொன  ொக்க ்ல  ஏற்ேடு ்தும். 

 

8.2 எதிர்மவற தாக்கங்கள் 

 

இந்  ்  ணிே்பு ேணிகள் தேொதுவொக சொயே் பிைிவு ேகுதியிை் மடட்ுபம உள்ளன.  எனபவ, 

பநைடி எதிைம்லற  ொக்கங்கள் தேரும்ேொலும் கடட்ுமொன கட்டம் வலை சிகிசல்ச மற்றும் 

வலையறுக்கே்ேட்ட ேகுதியிை் உள்ளன. இருே்பினும்,  ளம் மிகவும் வலிலமயொன 

த ொை்லியை் முக்கிய ்துவ ்ல க் தகொண்டிருக்கும் நிலையிை், சொ ்தியமொன மலறமுக 

 ொக்கம் மிகவும் முக்கிய ்துவம் வொய்ந் து. 

 

8.2.1. நிலம் மற்றும் எதிரக்ால ைளரே்ச்ிப் பணிகவள அணுகுதல் 

 

இ ்திட்டே் ேணிகள், திருக்பகொயிலுக்குச ்தசொந் மொனது என்றும், குலககளின் 

ேைே்ேளவு த ொை்லியை் துலறயின் கீழ் உள்ளது என்றும் எதிைே்ொைக்்கே்ேடுகிறது. 

த ொை்தேொருளியை் அகழ்வுக்கொன கடட்ுமொனே் ேகுதி அணுகுமுலறயிை் (குலககள்), 

உ ்ப ச  ணிே்பு கட்டலமே்புகள் ஒே்பீட்டளவிை் உயை ்ேருமனொன மண்சைிவு 

ஏற்ேடக்கூடிய பிைப ச ்திற்கு பிை ்திபயகமொகவும் இருக்கும் என்ே ொை் சன்னதி அலற 

 லட தசய்யே்ேடும். ஒே்பீட்டளவிை் அதிக நிைே்ேைே்பு தகொண்ட நிைம் தகொண்ட 

அலமே்புகள் இருக்கும். இ ்திட்ட ்தின் மூைம் பகொயிலின் நிை உைிலமயிை் இழே்பு 

ஏற்ேடவிை்லை, இ ்திட்ட ்துக்கு கட்டிடங்கள் அகற்றே்ேட பவண்டிய ப லவ இருக்கொது. 

ஆனொை், கடட்ுமொன கட்ட ்திை் ப ொை்வியும் அேொயம் அதிகமொக இருக்கும் என்ே ொை், 

கடட்ுமொனே் கட்ட ்திை், குலகக்பகொ, பகொயிலுக்கும் தசை்லும் வருலககளின் பேொது, 

ேொதிைியொைக்ள்/ேக் ைக்ள்/சுற்றுைொே் ேயணிகலள நிறு ் பவண்டிய ப லவ ஏற்ேடைொம்.  

கடட்ுமொனே் ேணிகள், த ொலைபேசி இலணே்புகள், மின் இலணே்பு பேொன்றலவ 

அகற்றே்ேட பவண்டிய அவசியமிை்லை. 

 

8.2.2 சூழலியல், உயிரியல் தாக்கங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாைர 

இனங்கள் 

 

இந்  கொடுகளின் இட ஒதுக்கீடு, ேொஹியங்கை வன ஒதுக்கீடு, அதிக அளவிை் உே 

பமொன்படன் மற்றும் பமொன்படன் கொடுகள் உள்ளன. வன ்தின் அளலவ ஒே்பிடும்பேொது, 

வனே்ேொதுகொே்பு மீ ொன பநைடி ்  ொக்கங்கள் மிகவும் இடம் தேற்றுள்ளன. இது 

குறிே்பிட ் க்க விலளவுகலள ஏற்ேடு ் ொது. எனினும், வன சூழலியை் மற்றும் வன 

உயிைினங்களுக்கு ஏற்ேடும்  ொக்கங்கள் கடட்ுமொன கட்ட ்திை் ஏற்ேடைொம். 

 

• ஒே்ேந்  ் த ொழிைொளை ்ேலட பவடல்டயொடு ை், பவடல்டயொடும் 

வனவிைங்குகளிை் ஈடுேடைொம் அை்ைது ேொதுகொக்கே்ேட்ட வனமொதிைிகள் 

( ொவைங்கள் மற்றும் விைங்குகள்) பசகைிக்கக் கூடும் என்ற பேொக்கு உள்ளது. 

இ ் லகய தசயை்களுக்கு விைங்குகள் மற்றும்  ொவை ேொதுகொே்பு கட்டலளச ்

சட்ட ்தின் கீழ்  லட விதிக்கே்ேடைொம். எனபவ ேொதிே்புகள் குறிே்பிட ் க்கலவ. 

 

• ஒே்ேந்  ொைை ்கடட்ுமொனே் ேணிகளுக்கொக, கொடட்ு மைங்கலள தவட்டி, அ ன் 

வள ்ல  பச ே்ேடு ் ைொம். எனபவ ேொதிே்புகள் குறிே்பிட ் க்கலவ. 

 

• ஒே்ேந் க்கொைைின் உலழே்பு விலச கொடட்ு ்தீ பேொை் அை்ைது பவண்டுதமன்பற 

தீ அலமக்கைொம். வறண்ட ேருவ ்திை் இது கொடட்ு ்தீ மற்றும் வன வள ்ல  

பச ே்ேடு ் ைொம். எனபவ ேொதிே்புகள் குறிே்பிட ் க்கலவ. 
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8.2.3. பகுதியின் ைடிகால் பாங்கினால் ஏற்படும் பாதிப்பு 

 

இந்  குலறே்பு நடவடிக்லககள் ஒரு தேைிய ேகுதியிை் வடிகொை் பமம்ேொடு அடங்கும், அது 

நிை ் டி நீை ்அட்டவலண குலறக்கிறது. ஒரு கணிசமொன நிை ் டி-நீை ்அட்டவலண, 

நீரூற்றுகள் வறண்டு பேொகைொம். இருே்பினும் ேொதிே்புகள் இடம் தேற்று, ேகுதிக்குள் 

அலடக்கே்ேடும்.  ற்பேொது, மலையிை் உள்ள வசந் கொை நீை,் குடிே்ே ற்கும், பிற 

ப லவகளுக்கொக பகொவிலிலும் ேயன்ேடு ் ே்ேடுகிறது.  வடிகொை் பமம்ேொடு மூைம் நீை ்

அட்டவலண குலறே்ேது இந்  தீை ்் ங்கலள உைை லவ ் ொை், பகொவிை் மற்றும் 

அண்லட வீட்டொைக்ளுக்கும் நீை ்அழு ் ம் ஏற்ேடுகிறது. எனபவ, வடிகொை் மீ ொன 

ேொதிே்புகள் உள்ளூைிை் குறிே்பிட ் க்கலவ. 

 

8.2.4 சிற்றறவை தாக்கங்கள் மற்றும் நீசராவட-படுக்வக மாற்றங்கள் 

 

திட்ட தசயை்ேொடுகள் கடட்ுமொனே் கட்ட ்திை் பமற்ேைே்பு அைிே்புக்கொன சொய ்ல  

திறக்கும். மொபனொபசொனின் கொைகட்டங்களிை் தேொதுவொகக் கொணே்ேடும் கனமலழயின் 

பேொது, வண்டை் ேடிலவ உருவொக்கும். ேடிகங்கள் மூைம் ஓடு ளம் கீபழ ேொய்ந்து, 

பகொயிை் வசதிகள் உள்ள இடங்களிை் சைிவு ஏற்ேடைொம்.  எனபவ, ேொதிே்புகள் 

குறிே்பிட ் க்கலவ. 

 

8.2.5. கட்டுமானப் பணிகளில் இருந்து நீர் மாசுபடுதல் தாக்கங்கள் 

 

இந்  இட ்திற்கு உடனடியொக நீை ்நீபைொலடகள் இை்லை என்ே ொை், அந்  வண்டை் மண் 

பநைடியொக இயற்லக நீை ்ேடிே்புகளிை் நுலழயொது. எனபவ நீை ்மொசுேடு லின் மீ ொன 

 ொக்கம் குறிே்பிட ் க்க அளவிை் இை்லை. 

 

8.2.6 திறந்த கைளியில் மலம் கழித்தல் மற்றும் நீரினால் ஏற்படும் கதாற்றுகள் 

கட்டுமான நிவலயின் சபாது பரவுதல் 

 

இந்   ளம், அதிக அளவு ஒதுக்குே்புறமொன இடங்கள் தகொண்ட ேகுதியிை் 

அலமந்துள்ளது. எனபவ, த ொழிைொளை ்ேலட இந்  ேகுதிகலள திறந் தவளி 

கழிே்பிடமொக ேயன்ேடு ்தி, ஆன்-லசட் சுகொ ொை வசதிகள் தசய்து  ைே்ேடவிை்லை. 

 

8.2.7 தாக்கங்கள் கீசழ நீசராவட நீர் பயன்படுத்துகிறது 

 

இந்   ள ்தின்  ொக்க ்திற்கு நீை ்ஓலட மூடவிை்லை என்ே ொை் முக்கிய ்துவம் 

இருக்கொது.  

 

8.2.8. திண்மக் கழிவுகள் அகற்றுதல் சிக்கல்கள் 

 

திடக்கழிவுகலள தவளிபயற்றும் ேணி; ஆழ்கூள, உணவுக் கழிவுகள், கட்டட கழிவுகள் 

பேொன்ற ேை்பவறு வலகயொன கழிவுகள் உற்ே ்தி தசய்யே்ேடட்ு, அலவ  ள ்திை் 

பசமி ்து லவக்கைொம் அை்ைது அே்புறே்ேடு ் ே்ேடும். பகொயிை் மற்றும் அ லனச ்

சுற்றியுள்ள திடக்கழிவுகலள அகற்றை் மற்றும் கூட்டலமே்பு அேொய நிலையிை் 

லவ ் ை், ேக் ைக்ள் மற்றும் ஞொயிறு ேள்ளி மொணவைக்ள் ஆகிபயொருக்கு 

அதசௌகைியங்கலள ஏற்ேடு ்தும். கழிவுகள் மண்லண மொசுேடு ் ைொம். கடட்ுமொன 

கொை ்திை் சைியொன முலறயிை் அே்புறே்ேடு ்தினொை், ேை்பவறு சுற்றுசச்ூழை் 

ேொதிே்புகளிலிருந்து விைக முடியும். எனபவ, இந்   ை ்திை் திடக்கழிவுகலள 
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பமைொண்லம தசய்வ ொை் ஏற்ேடும் சுற்றுசச்ூழை்  ொக்கங்கள் மிகவும் முக்கிய ்துவம் 

வொய்ந் லவ. 

 

8.2.9 காற்று மாசுபாடு தாக்கங்கள் 

 

கொற்று மொசுேொடட்ுக்கு ேங்களிக்கும் கடட்ுமொனே் ேணிகள்: நிைம் அகற்று ை், டீசை் 

என்ஜின்கலள இயக்கு ை், பசமி ்து லவ ் ை், கடட்ுமொனே் தேொருடக்லள எடு ்துச ்

தசை்லு ை், கடட்ுமொனே் தேொருடக்ள், கடட்ுமொனக் கழிவுகள் மற்றும் ேணி தசய் ை் 

 

8.2.10 ஒலி மாசுபாடு, அதிரவ்ு, கருதல், கட்டுமானத்தின் சபாது ஏற்படும் பாதிப்புகள், 

கட்டடங்கள், உள்கட்டவமப்புக்கு ோத்தியமான பாதிப்பு 

 

கடட்ுமொனே் உேகைணங்களிலிருந்து இலைசச்ை், அதிைவ்ு எதிைே்ொைக்்கே்ேடுகிறது. 

பகொயிலின் அருகொலமயிை் கடட்ுமொனே்ேணி பமற்தகொள்ளக் கூடிய நிலையிை், 

இலைசச்ை் ேொதிே்பு என்ேது குறிே்பிட ் க்கது. எந்திைங்களிை் இருந்து உருவொகும் 

இலைசச்ை் பகொவிலிை் உள்ள ம  தசயை்ேொடுகலள த ொந் ைவு தசய்யும்.  எனபவ 

ச ்  ்தின்  ொக்கங்கள் இந்   ை ்திை் முக்கிய ்துவம் வொய்ந்  ொக கரு ே்ேடுகிறது 

 

கனைக  இயந்திைங்கள் இயக்கே்ேட்டொை் அதிைவ்ு வைைொற்றுச ்சிறே்புமிக்க பகொயிலின் 

கட்டடங்கலள ேொதிக்கைொம். இ ன் விலளவொக சுவைக்ளிை் விைிசை் மற்றும் சைிவு 

பேொன்ற கட்டலமே்பு மொற்றங்கள் நிகழைொம். எனபவ இந்   ள ்திை் அதிைவ்ு  ொக்கங்கள் 

முக்கிய ்துவம் வொய்ந்  ொக கரு ே்ேடுகிறது. 

 

8.2.11, தளத்தின் அருகாவமயில் ைாழும் கதாழிலாளரக்ளுக்கும், ேரே்வ்ேகவள 

ோத்தியமற்ற மக்களுக்கும் இவடயிலான உறவுகள் 

 

கடட்ுமொனே் ேணி நலடதேறும் இட ்தின் ேணியொளைக்ள், புபைொகி ைக்ள், த ொை்லியை் 

துலற, கிைொமங்களிை் உள்ள ேொதுகொே்பு ேணியொளைக்ள் உள்ளிட்படொருடன்  கைொறுகள் 

ஏற்ேடக்கூடும். 

 

8.2.12 சைவல முகாம்கள் மற்றும் படுத்து தளங்கள் சதவைகள் 

 

அந்  இட ்திற்கு அருகிை் ேணி முகொம்கள் அலமக்கே்ேடும். தேரும்ேொலும் 

ஒே்ேந்  ொைை ்அருகொலமயிை் உள்ள வீடுகலள வொடலகக்கு விடுகின்றனை.் சமு ொய 

மக்கள் வசிக்கும் ேகுதியிை் முகொம் நலடதேறும் இடங்கள் ப ைவ்ு தசய்யே்ேடும். 

முலறயொன முகொம் நிைவ்ொகம் இடம் தேறவிை்லை என்றொை், ேை த ொழிைொளை ்

பிைசச்ிலனகள், சமூக ்துடன் சமூகே் பிைசச்ிலனகள், சமு ொய, அணுசக்தி மற்றும் 

கழிவுகளின் பமைொண்லம ஆகியலவ ேகிைந்்து தகொள்ளே்ேடும்.  

 ற்கொலிக முகொம்கள்  ள ்தின் மிக அருகொலமயிை் கட்டே்ேட்டொை், திடக்கழிவுகள் 

மற்றும் கழிவுநீைகற்று பமைொண்லம ஒரு பிைசல்னயொக இருக்கும். எனபவ, ஆே ்துக்கள் 

உள்ளூைிை் குறிே்பிட ் க்கலவ. 

 

8.2.13. கட்டுமான சபாது இடத்வத கபாதுமக்கள் அணுகும் அபாயங்கள் 

 

இந்   ள ்திை் ப ொண்டு ை், சலிே்பு மற்றும் அகழ்வு இயந்திைங்கள் பேொன்ற உயை ்

ஆே ்து ஆே ்து உள்ள இயந்திைங்கள் இருக்கைொம். திறலமயொன ேணியொளைக்ள் 

மடட்ுபம இந்  சூழலிை் ேொதுகொே்ேொக ேணியொற்றுவொைக்ள். அங்கீகைிக்கே்ேடொ  நேைக்ள் 

 ள ்ல  அணுகினொை், கனைக  இயந்திைங்கள் மூைம் விே ்துகளுக்கு ஆளொக்கே்ேடும் 

அேொயம் ஏற்ேடைொம். 
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8.2.14 கைடிக்கும் அபாயங்கள் மற்றும் அபாயகரமான கபாருட்கள் 

 

தவடிகுண்டுகலள தவடிே்ேதிை் தவடிே்தேொருடக்ள் ேயன்ேடு ் ே்ேடைொம். 

ேொதுகொே்ேற்ற ேயன்ேொட்டினொை் இது ஆே ்ல  ஏற்ேடு ் ைொம். உறுதியற்ற சைிவுகளிை் 

இந்  நடவடிக்லககள் தசய்யே்ேட பவண்டும் என்ே ொை், ேொலற துண்டிே்பிலிருந்து 

முலறயற்ற வலகயிை் தவடிே்பு ் ன்லம மற்றும் விே ்துக்கள் ஏற்ேடும் அேொயம் 

மிகவும் முக்கிய ்துவம் வொய்ந்  ொகும். 

 

8.2.15. கட்டுமான பணிகளில் இருந்து கபாது மக்களுக்கு பாதுகாப்பு: பயணிகள் 

அதிக அபாயம் 

 

இந்   ளம் ஒரு தேொதுே் ேொல யிை் இருந்து த ொலைவிை் அலமந்துள்ள ொை், கொபின் மீது 

ஏற்ேடும் ஆே ்து மிகவும் குலறவொகபவ இருக்கும். ேை்பவறு கொைங்களிலிருந்து வரும் 

ேக் ைக்ளும், கடட்ுமொன அேொயம் குறி ்  பமொசமொன அறிவு தகொண்ட பின்னணியும் 

தகொண்ட ஒரு தேொது இடமொக இக்பகொயிை் விளங்குகிறது. ேொதுகொே்ேற்ற மின் 

இலணே்புகள், இயந்திை தசயை்ேொடுகள் பேொன்றலவ தேொதுமக்களுக்கு ஆே ்ல  

ஏற்ேடு ்தும். எனபவ, கடட்ுமொனே் கட்ட ்தின் பேொது தேொதுே் ேொதுகொே்பிை் ஏற்ேடும் 

 ொக்கங்கள், பகொயிலைே் வணங்கு ை் என்ேது கொை ்துடன் நின்றுவிடவிை்லை என்ேது 

குறிே்பிட ் க்கது. 

 

8.2.16. கட்டுமானத்தின்சபாது கதாழிலாளரக்ள் பாதுகாப்பு 

 

கடட்ுமொன எந்திைங்கலள ேடிக்கட்டினூடொக ஒரு தசங்கு ் ொன நிைே்ேகுதி வழியொக ஒரு 

சொய்வு ேகுதிக்கு தூக்கி தசை்ை பவண்டியிருக்கைொம். த ொழிைொளைக்ள் ஏறிே் பேொய், 

எந்திை ்ல  தசங்கு ் ொன ேடிக்லககளிை் நகை ்்திச ்தசை்லும்பேொது, கடட்ுமொன 

இயந்திை விே ்துக்களொை் ஆே ்து ஏற்ேடும் அேொயம் உள்ளது குறிே்பிட ் க்கது. இந்  

 ளம் அதிக பவலையின்லம மற்றும் வறுலம உள்ள ேகுதியிை் அலமந்துள்ள ொை், வயது 

த ொழிைொளைக்ள் (குழந்ல கள்) கடட்ுமொனே் ேணியிை் ஈடுேடைொம், அது ஆே ் ொனது, 

இது கடுலமயொன விே ்துகலளயும் கொயங்கலளயும் ஏற்ேடு ் ைொம். 

 

8.2.17. கதால்கபாருளியல் தளங்களின் சேதம் (ைரலாற்றுக்கு முற்பட்ட/ைரலாற்று) 

மற்றும் அரும்கபாருட்கள் 

 

கடட்ுமொனே் ேணிகள் பவண்டுதமன்பற அை்ைது பவண்டுதமன்பற அந்  இட ்திை் உள்ள 

த ொை்லியை் இடிேொடுகளுக்குள் ேொதிே்லே ஏற்ேடு ் ைொம். த ொை்லியை் 

திலணக்கள ்தின்ேடி இந்   ளம் முழுலமயொக ஆைொயே்ேடவிை்லை. எனபவ, லவே்பீடு 

தசய்யே்ேட்ட சில வுகள் புல க்கே்ேடக்கூடும். கடட்ுமொனே் ேணியின் பேொது இவற்றிை் 

சிை ேழு லடந்திருக்கைொம். ேணியொளைக்ள், அறியொலம, அறியொலமயொை் ஏற்ேடும் 

இடிேொடுகள் மற்றும் ேை்பவறு கொைணங்களுக்கொக பவண்டுதமன்பற ேொதிக்கே்ேடைொம். 

எனபவ, வைைொற்று  ளங்கள் மற்றும் த ொை்தேொருளியை் அழிவுகள் ஆகியலவ இந்  

 ை ்திை் மிகவும் முக்கியமொனலவ. 

 

8.2.18. கதாழிலாளரக்வள தைறாக நடத்துதல் 

 

த ொழிைொளைக்ள்  வறொன நட ்ல  இந்  இட ்திை் கணிசமொக இருக்கைொம். 

இ ் ள ்திை் த ொழிைொளைக்ள் ஒழுக்கமற்ற தசயை்கள் தசய்ய முடியும்; மது, 

பேொல ே்தேொருள், ஸ்டீலிங் லகவிலனே் தேொருள்கள், புல யை் பவடல்ட,  கைொறுகள் 

பேொன்றலவ. 
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9. கபாது மற்றும் பங்குதாரராக கலந்தாசலாேவனகள்-அதாைது நடத்தப்படும் 

மற்றும்/அல்லது நடத்தப்படும் 

 

வணக்க ்துக்குைிய ேஹயங்கை சந் ம ப ைை,்  ை வருலககளின் பேொது கைந்து 

ஆபைொசி ் ொை.் இந்  திட்டம் ேற்றி அறிந்  ேொதிைியொை,்  ற்பேொல ய அேொய நிலை, 

உ ்ப சிக்கே் ேட்ட குலறே்பு, நிதிே் தேொறிமுலற மற்றும் ப லவயொன நிைங்கலளே் 

ேயன்ேடு ்தி கடட்ுமொன எந்திைங்கலள நகை ்் வும், திட்டே் ேயன்கள், இைண்டு 

எதிைம்லற மற்றும் சொ கமொன சூழை் மற்றும் சமூகே் ேொதிே்புகள் பேொன்றலவ. 

ேொதிைியொை,் குலகயின் த ொை்தேொருள் மதிே்பு, மண் சைிவு அேொய ்தின் கீழ் வொழும் 

 னது உணைவ்ுபூைவ்மொன துன்ே ்ல  தவளிே்ேடு ்திய ொவது. 

 

இந்  திட்ட ்துக்கு இடமளிக்க, அைச்ச்கை ்விருே்ேம் த ைிவி ் ல  விட, பகொயிை் 

வளொக ்திை் கடட்ுமொனே் ேணிகள் பமற்தகொள்ள ப லவயொன வசதிகலளயும், 

நிைங்கலளயும் வழங்க ஒே்புக் தகொண்டொை.் 

 

9.1. ஆசலாேவனயில் ஈடுபட்ட பங்குதாரரக்ள்; ஆசலாேவனகளில் எட்டப்படும் 

பரிந்துவரகள் அல்லது ஒப்பந்தங்கள். (ref: பிற்பசைக்்லக ii-ஆபைொசலன ேடங்கள்) 

 

10. குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூகப் பாதிப்புகள்: ேமூக அல்லது 

சுற்றுப்புறேச்ூழல் பாதிப்புகள் அல்லது அபாயங்கள், nbro இன் பகுதியில் சிறப்பு 

நடைடிக்வககள் சதவைபடும் 

 

10.1 தண்ணீர் அல்லது ஈரநிலங்கள் மீதான தாக்கங்கள் (ஆறுகள், நதிகள் மற்றும் 

பிற நீர் நிவலகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது மாசுபடுதல் கதாடர்பான 

சிக்கல்கள்): நீண்ட கால பாதிப்புகள் மற்றும் நிலேே்ரிவின் சபாது/சீர் கேய்யும் 

சபாது ஏற்படும் ோத்தியமான பாதிப்புகள் மற்றும் அபாயங்கள் தளம் 

 

எண்தணய்கள் மற்றும் பிற தீங்கு விலளவிக்கும் தேொருள்கள்/மொசுக்கலள 

இயந்திைங்கள் மூைம் முலறயற்ற வலகயிை் அகற்று ை்,  ற்கொலிக பசமிே்பு 

த ொட்டிகளிை் இருந்து கசி ை், திடக்கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீை ்

அகற்று ை்/த ொழிைொளைக்ள்  ளங்களிை் இருந்து தவளிபயற்றுவது ஆகியலவ 

சுற்றுசச்ூழலிை் ேொ கமொன விலளவுகலள ஏற்ேடு ் க்கூடும். அருகிை் நீை ்ஓலட 

இை்ைொ  ொை் ேொதிே்புகள் இடம் தேற்று முக்கிய ்துவம் தேறும். 

 

10.2 சிற்றவறே ்பாதிப்புகள் மற்றும் ஓவட-படுக்வக மாற்றங்கள் 

 

மலழக் கொைங்களிை் பவலை தசய்ய பவண்டுமொனொை், உேசைிே்பு ேகுதியிை் உள்ள 

சிற்றலறகளொை் ஏற்ேடும் ேொதிே்புகள் அதிகமொகும். அதிக இலடநிறு ் ே்ேட்ட 

திண்மங்கள் தகொண்ட நீை ்கீபழ இறங்கைொம். 

 

10.3 சபாக்குைரத்து உள்கட்டவமப்பில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் (குறிப்பாக ோவல 

அல்லது ரயில் அணுகல், சபாக்குைரத்து கநரிேலால் ஏற்படும் அபாயங்கள்) 

 

சொலை முழுவதும் அை்ைது ேகுதியளவு சொலை மூடே்ேடட்ுள்ள ொை்  ளம் மிகவும் 

உட்புறமொக உள்ளது. ஆனொை், நகரும் இயந்திைங்கள் ேொ சொைிகளுக்கும், கலடகளூக்கும் 

த ொந் ைவொக இருக்கும். 

 

10.4. (நீர் ைழங்கல், கழிவுநீரகற்று, மின்ோரம் சபான்ற) கீழ்சநாக்கி சேவை 
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அருகிை் நீை ்ஓலட இை்ைொ  ொை் ேொதிே்புகள் இடம் தேற்று முக்கிய ்துவம் தேறும். 

 

10.5 சூழலியல், உயிரியல் தாக்கங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாைர 

இனங்கள் 

 

வன சூழலியலுக்கும் வன உயிைினங்களுக்கு ஏற்ேடும்  ொக்கங்கள், கடட்ுமொனே் 

கட்ட ்திை் ஏற்ேடைொம் 

i.  வன உயிைினங்கலள பவடல்டயொடு ை் அை்ைது ேொதுகொக்கே்ேட்ட 

வனமொதிைிகள் ( ொவைங்கள் மற்றும் விைங்குகள்) பசகைிக்கைொம்.  

ii.  வனே் ேகுதியிை் உள்ள மதிே்புமிக்க மை வலகே்பிைிவுகலள, அை்ைது 

பவண்டுதமன்பற அகற்று ை் அை்ைது தேைிய வனங்களிை் உள்ள 

த ளிவொன 

iii  கடட்ுமொனே் ேணிகளுக்கொன  ற்கொலிக கட்டலமே்புகளுக்கு கொடட்ு 

மைங்கலள தவடட்ு ை் மற்றும் ேயன்ேடு ்து ை் 

iv. வறண்ட கொை ்திை் வன ்திற்கு தீ லவ ்து (பவண்டுதமன்பற அை்ைது 

பவண்டுதமன்பற) கொடட்ு தீலய அலணக்கும் பேொது 

 

10.6. பகுதி ைடிகால் முவறயில் பாதிப்பு 

 

ஒரு தேைிய ேகுதியிை் வடிகொை் வசதி பமம்ேடு ் ே்ேட்டொை், அது நிை ் டி நீை ்

அட்டவலணலய குலறக்கிறது. மலையிை் உள்ள வசந் கொை நீை,் கீழ்பநொக்கிச ்தசை்லும் 

ேகுதியிை் உள்ள பகொயிை், வடிகொை் பமம்ேொை ்தின் மூைம்  ண்ணீை ்பமடல்ட 

குலற ்  ொை், பகொயிலுக்கு நீை ்அழு ் ம் ஏற்ேடுகிறது. 

 

10.7 கட்டுமான கட்டத்தில் திறந்த கைளியில் மலம் கழித்தல் மற்றும் நீரினால் பரவும் 

கதாற்றுகள் 

 

ேணியொளைக்ள் மூைம் திறந் தவளியிை் மைம் கழிே்ேது, நீை ்மொசுேடு ை் மற்றும் 

நீைினொை் ேைவும் த ொற்றுகள் ேைவக்கூடிய சொ ்தியம். 

 

10.8. திடக்கழிவுகள் அப்புறப்படுத்தல் மற்றும் நீர் மாசுபடுதல் 

 

திடக்கழிவுகலள தவளிபயற்று ை் ஒரு த ொந் ைவொக மொறைொம், ஓடுேவலை 

மொசுேடு ் ைொம் மற்றும் முலறயொன அே்புறே்ேடு ் ை் அலமே்பு கடட்ுமொன கொை ்திை் 

இை்ைொ  ேடச் ்திை் ேை்பவறு சுற்றுசச்ூழை் ேொதிே்புகலள  விைக்்கைொம். கடட்ுமொன 

கொை ்திை் சைியொன திடக்கழிவுகலள தவளிபயற்றும் கருவி ேயன்ேடு ் ே்ேடொ வலை 

இ ன் விலளவு குறிே்பிட ் க்க ொகும். 

 

10.9 வீடுகள் (சமல்-ோய்ந்தல், கீழ்-ோய்ந்தல், கீழ்வைப்பான்) அருகில் அல்லது 

அருகாவமயில் உள்ள உயர் ஆபத்து அல்லது நடுத்தரமான அபாயப் பகுதிகளில் 

ைசித்துைரும். 

 

அருகிலுள்ள உயைமொன இட ்திற்கு அருகிை் வொழும் வீடுகள் எதுவும் இை்லை 

(கீழ்பநொக்கிச ்தசை்ை பவண்டும்). ேஹிங்கைொ பகொயிை் கட்டடம், அழு ் க் விைிசை் 

ஏற்ேட்ட இட ்திை் சற்று கீழ்பநொக்கி அலமந்துள்ள ொை், அதிக அேொயம் உள்ளது. 

 

10.10. கதாழிலகங்கள், விைோயம் அல்லது பிரசதேத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் சீர் 

கேய்யப்பட சைண்டிய பகுதிகள் 
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வணிகம், குறிே்பிட்ட விவசொய நலடமுலறகள் அை்ைது  ள ்திற்கு அருகொலமயிை் 

உள்ள பவறு ேகுதிகள் எதுவும் இை்லை எனபவ குறிே்பிட ் க்க ேொதிே்பிை்லை.  

 

10.11. ைரத்்தக நிறுைனங்கள், விைோயம் அல்லது பிற இடங்களுக்கு உடனடியாக 

பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகள் 

 

இந்   ளம் ஏற்கனபவ குறிே்பிட்டேடி ேை ேயன்கலள தகொண்டுள்ளது. இந்  திட்ட ்தின் 

கொை ்திை் சமயே் ேணிகள், த ொை்தேொருளியை் மற்றும் மனி ச ்தசயை்ேொடுகலளே் 

ேற்றிய ஆைொய்சச்ிகள், சுற்றுைொ (தவளிநொடட்ு மற்றும் உள்ளூை)் பேொன்றலவ 

ேொதிக்கே்ேடும். 

 

10.12 மக்கள் நுவழய அல்லது தளத்தில் கடக்க சைண்டும் 

 

இந்   ளம் தேொதுமக்களுக்கொக திறந்திருந் ொை், சொ ொைண மக்களின் நுலழவு, 

பவண்டுதமன்பற அை்ைது பவண்டுதமன்பற பநொக்கினொை் ஏற்ேடைொம், அலவ 

எந்திைங்கலள இயக்கு ை், வொகனங்கள், மின்சொைம் மற்றும் கருே் தேொருடக்லளச ்

தசய்யைொம் பேொன்ற கொைணங்களொை் ஆே ்து ஏற்ேடைொம். 

 

10.13 முன்னுரிவமே ்சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரேச்ிவனகள்-

ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு நிவலயான ஒப்பந்த சதவைப்பாடுகளுக்கு அப்பால் 

கேல்லும் நடைடிக்வககள் சதவை என்று குறிப்பிட்ட h&s கைவலகள் 

 

உயை ்ஆே ்து அேொய ்ல  ் த ொடைந்்து ேணியொளைக்ள்,  

 

i.  வனே் ேகுதிக்குள் ேொம்பு கடி ் ொை் 
 

ii.  கடட்ுமொன இயந்திைங்கள், ேொதுகொே்ேற்ற மின் கம்பிகள் பேொன்றவற்றொை் 

ஆே ்து ஏற்ேடும் அேொயம்  

iii.  சைிவு நிலையின்லம  

iv. விழும் அேொயம். 

 

10.14 குழந்வதத் கதாழிலாளர் & கட்டாய உவழப்பு 

 

குழந்ல  ் த ொழிைொளை ்& கட்டொய உலழே்பு, பிைிவு 2003 கீழ் 2003.3 கீழ் 

விவைிக்கே்ேட்டலவ: ேணி நிலைலமகள் மற்றும் சமூக சுகொ ொைம் மற்றும் ஏை 

ஆவண ்திை் ேொதுகொே்பு. 

 

11. திட்ட கேயலாக்கத்திற்கு சதவையான அனுமதிகள், ஒப்புதல் மற்றும் 

ஒப்புதல்கள் எதுவும் சதவைப்படாது. 

 

11.1 திட்ட கேயலாக்கம் 

 

i.  மொவட்ட தசயைக ்திலிருந்து ஒே்பு ை் 
 

மொவட்ட ஒருங்கிலணே்புக் குழு, மொவட்ட ்திலுள்ள மு ைலமசச்ை ்மற்றும் 

ேங்கு ொைைொன முகவைலமே்புக்கழக முகவைக்ள் ஆகிபயொருக்கு 

முன்தமொழிவுகலள வழங்க பவண்டும் என்ற திட்ட ்ல  நிலறபவற்ற 

மொவட்ட தசயைொளைிடமிருந்து ஒே்பு ை்கலள தேற பவண்டிய ப லவ 

ஏற்ேடும். ேங்பகற்க. பிம்மு என்ற அதிகொைி இ ்திட்ட ்ல  முன்லவ ்து, 

திட்ட விவைங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழை், சமூகம் உள்ளிட்ட ேை்பவறு 
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கவலைகலள தவளிே்ேடு ்துவொைக்ள். இந்  விவகொைங்கள் குறி ்து 

விவொதிக்கே்ேடும், இக்கூட்ட ்திை், எஸ்எம்பி-லய தசயை்ேடு ்துவது 

குறி ்து ேைிசீலிக்கே்ேடும். 

 

ii. திட்டக் குழுவின் ஒே்பு ை் 
 

புை ்சிங்கள பிைப ச சலேயின் திட்டக் குழுவின் அனுமதிலய இந்  

திட்டம் தேற்றுக் தகொள்ளும். 

 

11.2. குறிப்பிட்ட இடத்தில் இத்திட்டத்வத கேயல்படுத்த ஒப்புதல் 

 

i. இைங்லக மின்சொை சலேயின் பிைொந்திய அலுவைக ்தின் ஒே்பு லுக்கொக, 

ேணியிட தசயை்ேொடட்ுக்கு மின் விநிபயொகம் ப லவே்ேடும். 

ii. பகொயிலின்  லைலம ே வியிை் இருந்து ஒே்பு ை் 
 

11.3 மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரேவப, ைனத்துவற, ைன விலங்கு பாதுகாப்புத் 

திவணக்களம் ஆகியைற்றின் அனுமதி 

 

ம ்திய சுற்றொடை் அதிகொைசலேயின் கரு ்துே்ேடி, இே்ேகுதி ஒரு உணைவ்ுபூைவ்மொன 

பிைப ச ்தின் கீழ் இை்லை. எனபவ, இந்  ஒே்பு ை் ப லவயிை்லை. இந்  ் துயை ் ணிே்பு 

ேணிகள் தேரும்ேொலும் ஒரு த ொை்லியை் துலற சொைந்்  இட ்திை் கடட்ுே்ேடு ் ே்ேடும் 

என்ே ொை், வன ்துலறயினைிடமிருந்து அை்ைது வன உயிைினே் ேொதுகொே்பிலிருந்து 

ஒே்பு ை் தேற பவண்டிய அவசியமிை்லை. 

 

 

 

11.4 இதர ஒப்புதல்கள்  

 

i  த ொை்லியை் துலற, த ொை்லியை் துலறயின் அதிகொை வைம்பின்கீழ் 

உள்ள ொை், அைக்கீலியை் துலறயின் ஒே்பு ை் 

ii. வட்டொை புவியியை் ஆய்வு மற்றும் சுைங்கே்ேொல களிை் உள்ள நிைம், 

ேொலறகள் மற்றும் கனிமச ் குே்லேகலள எடு ்துச ் தசன்று 

அே்புறே்ேடு ்துவ ற்கொன ஒே்பு ை் தேறே்ேடும். 

III. மூைே்தேொருட்கலள பிைி த் டுக்க ஒே்பு ை்-புவியியை் சுைங்கங்கள் 

ேணியகம்  (GSMB) மூைம் ஒே்பு ை் ப லவ (ப லவே்ேட்டொை் மடட்ும்). 

IV. புை ்சிங்கள பிைப ச சலேயிலிருந்து தேறே்ேடும் அங்கீகொைங்கள், 

கழிவுகள் மற்றும் கழிவுகலளக் தகொடட்ுவ ற்கொன அனுமதி 

தேற்றுக்தகொள்ளே்ேடும். 

V. மொவட்ட ேொதுகொே்பு அலமசச்ின் அலுவைக ்திலிருந்து பிைப ச 

தசயைொளைின் ஊடொக தேறே்ேடும் அனுமதிலய ேொலற பிளம்பிங் 

ப லவே்ேட்டொை்  ளங்கள் மூைம் தேற்றுக்தகொள்ளே்ேடும். 

 

11.5 ஒப்புதல்/எந்த ஆட்சேபகரமான/ேட்ட பூரை்மான ஒப்பந்தமும் தனியார் நில 

உரிவமயாளரக்ளிடமிருந்து 

 

ஒரு சட்ட ைீதியொக கடட்ுே்ேட்ட ஒே்ேந்  ்திை் லகதயொே்ேமிடுவ ன் மூைம், பகொயிலின் 

 லைலமே் ே வியிலும், திட்ட அமுைொக்கும் அதிகொை ்திற்கும், கடட்ுமொனங்கலள 

அகற்றுவ ற்கு எவ்வி  ஆட்பசேலணயும் இை்ைொமை், நிைங்கலள அணுக, 

கடட்ுமொனங்கலள நலடமுலறே்ேடு ் ை் ேணி, நீண்ட நொள் ேைொமைிே்புே் ேணிகளிை் 

ஈடுேடுங்கள். ஒே்பு ை் தேறுவ ற்கொன உ ்ப சக் கொைக்தகடு அட்டவலண 1ை் 
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தகொடுக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

அட்டவலண 1: ஒே்பு ை்கலள தேறுவ ற்கொன உ ்ப சக் கொைக்பகொடு 
 

12. சுற்றாடல் ேமூக முகாவமத்துை திட்டம் 

 

இந்  ேொதிே்புகள் மற்றும் அேொயங்கலள நிைவ்கிக்க அை்ைது குலறக்கும் 

நடவடிக்லககள், குறிே்ேொக 8, 10 பிைிவுகளிை் கண்டறியே்ேடும்  ொக்கங்கள் மற்றும் 

அேொயங்கள். ESMP இன் குறிே்ேொன ேைிந்துலைகள் மற்றும் ப லவகள் இதிை் 

பசைக்்கே்ேடும். 

 

2.1 மறுகுடியமரவ்ு கேயல் திட்டம் 

 

திட்டம் சொைந்்  மீள் குடிபயற்றம் இை்லை என்ே ொை் இந்   ள ்திற்கு தேொருந் ொது. 

 

12.2 மக்கள் கைளிசயற்றம்: தளத்தின் அல்லது பகுதியில் இருந்து உடனடியாக 

இடத்திற்கு அருகாவமயில் உள்ள மக்கவள நகரத்்துைதற்கான ஏற்பாடுகள், 

அல்லது அதிக அபாயமான பகுதிகளில் இருந்து அல்லது இடதில் இருந்து 

கீழ்சநாக்கிே ்கேல்லும் இடங்கள் 

 

ஒே்பு ை்கள் மொ ம் 1 மொ ம் 2 

வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 வொ1 வொ2 வொ3 வொ4 

திட்டே ்கேயலாக்கம் 

மாைட்ட கேயலகத்திலிருந்து 

அனுமதி 

விண்ணே்ே ்ல  சமைே்்பி ் ை்  

கரு ்திட்ட விளக்கம் 

கரு ்துலைகள் ேதிைளிக்க 

ஒே்பு ை்கள் 

  

 

 

 

 

      

திட்டக் குழுவின் அங்கீகாரம் 

விண்ணே்ே ்ல  சமைே்்பி ் ை்  

கரு ்திட்ட விளக்கம் 

கரு ்துலைகள் ேதிைளிக்க 

ஒே்பு ை்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

ஏவனய ஒப்புதல்கள்  

GSMB 

ேொதுகொே்பு அலமசச்ு (ப லவலய 

தேொறு ் து) 

த ொை்லியை் துலற 

        

ஒே்பு ை்/ னியொை ்கொணி 

உைிலமயிை் இருந்து ஆட்பசேலன 

இை்லை 

ேணிே்ேொளை ்நொயகம்  

த ொை்லியை்  திலணக்களம் 

பகொயிலின்  லைலம ே வியிை் 

இருந் வை ்
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அதிக அேொய பிைிவிை் ேொஹிங்கைொ பகொயிை் உள்ளது. கடட்ுமொனே் ேணியின் பேொது 

ஸ்லைடின் சொ ்தியமொன தசயற்ேடு ் ை் ஏற்ேடைொம், பமலும் சைிவு நிலை ப ொை்வி 

அேொய ்தின் மீது கடுலமயொன  ொக்க ்ல  ஏற்ேடு ்தும் என்ே ொை், இந்  ஆே ்து திட்டே் 

ேணிகபளொடு த ொடைப்ுேடு ் ே்ேடுகிறது என்று கருதுவது  ைக்்கபூைவ்மொக உள்ளது. 

எனபவ ஒரு  ற்கொலிக தவளிபயற்றம் அலமே்பு வலுவொக இந்   ள ்திற்கு 

ேைிந்துலைக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

பமலும், PMU இன் சுற்றுசச்ூழை், சமூக மற்றும் சுகொ ொைம் மற்றும் ேொதுகொே்பு அைகு, 

எசச்ைிக்லக அலமே்புகலள தசயை்ேடு ் வும், இந்   ை ்திை் உள்ள மக்கள் 

தவளிபயற்றே்ேடுவல  உறுதிே்ேடு ் வும் சிறே்புக் கவனம் தசலு ்  பவண்டும். 

பமலும், குே்லேயிலிருந்து விழும், குே்லேகள் ேொய்வதிை் இருந்து சமூக ்திை் 

ஏற்ேடக்கூடிய அலன ்து அேொயங்கலளயும் குலறே்ே ற்கு அளலவகள் எடுக்கே்ேட 

பவண்டும். 

 

கடட்ுமொனே் கட்ட ்தின் பேொது தேொது மக்களுக்கு இந்   ளம் மூடே்ேடட்ுள்ள ொக 

வலுவொக ேைிந்துலைக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

12.3. பழுதவடந்த கட்டவமப்புகள், ைேதிகள் மற்றும் உள்கட்டவமப்புகவள அகற்றும் 

நவடமுவற 

 

வைைொற்றுக்கு முற்ேட்ட  ள ்தின் ேடிக்கலை, பிளவுகள் ப ொன்றிய ேகுதியிை் இருந்து 

அகற்ற பவண்டியிருக்கைொம். 

 

12.4. திட்ட கேயல்பாடுகளால் ஏற்படும் கோத்து இழப்பு/பயன்கவள ஈடு கேய்ய 

சைண்டிய சதவை 

 

நகரும் வொகனங்கள், கடட்ுமொன இயந்திைங்கள் மற்றும் அகழொய்வு ேணிகளினொை் 

சொலைகள், கடட்ுமொனங்கள், குடிநீை ் விநிபயொக் பகொடுகள் பச மலடயைொம் என்று 

கூறைொம். 

 

12.5 கபாது விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கல்வி-பின்ைரும் பகுதிகளுக்கு சதவை 

 

i.  பகொயிலிை் உள்ள துறவிகள், பகொயிை் ேக் ைக்ள் நிைசச்ைிவுகளொை் 

எழுந்துள்ள அேொயங்கள் குறி ்து  கவை் த ைிவிே்ேதும், கற்பிக்கவும் 

திட்டங்கள். 

ii.  கடட்ுமொன கட்ட ்திை் அதிக இடைே்ொடு உள்ள சமூகங்களுக்கு சிறே்பு 

விழிே்புணைவ்ு ப லவ; குறுகிய கொை முன்தனசச்ைிக்லக நடவடிக்லககள் 

(தவளிபயற்றம்) மற்றும் கடட்ுமொனம் மற்றும் கொணி ேயன்ேொடு 

த ொடைே்ொன நடவடிக்லககள். 

iii. த ொழிைொளைக்ள் நட ்ல  தநறி-ம  இடங்களுக்குள் நட ்ல  மற்றும் 

ஒழுக்கம் குறி ்  த ொழிைொளைக்ளுக்கு விழிே்புணைவ்ு நிகழ்சச்ிகள் 

iv. ேொம்பு கடி இடை ் பமைொண்லம மற்றும் மு லு வி 
 

12.6 ைடிைவமப்பு அடிப்பவடயிலான சுற்றுேச்ூழல்/ேமூக சமலாண்வம காரணங்கள் 

 

சுற்றுச ்சூழை் மற்றும் சமூக வடிவலமே்பு ஆகியவற்லறே் பின்ேற்றி சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் 

சமூக வடிவலமே்புக்கொன கொைணங்கள் ேைிந்துலைக்கே்ேடுகின்றன. 

 

அட்டவலண 2: வடிவலமே்பு நிலை சுற்றுசச்ூழை் & சமூக கரு ்துக்கள் 
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ைடிைவமப்பு அம்ேம் இந்த தளத்திற்கான 

பரிந்துவரக்கப்பட்ட 

அளவு 

1. இயற்வக ைள சமலாண்வம மற்றும் ைளத்திவன 

உகந்ததாக்கல் ைடிைவமப்புகள் 

 

திட்டே்ேணி குறிே்பிட்ட வடிவலமே்புகளிை் நிலற,  ொவை 

இனங்கள் மற்றும் குலறந் ேட்ச எண்ணிக்லக தகொண்ட 

மைங்கலள அகற்று ை் குறி ்து ஆைொய பவண்டும். 

வடிவலமே்பு, த ொை்லியை் அழிவுகலள த ொந் ைவு 

தசய்யக்கூடொது என்று குலறந் ேடச் அகழொய்வுகள் கரு  

பவண்டும் 

 

மிக அதிக 

2. நீர் ஆதாரங்கவள பாதுகாத்தல் 
 

வடிகொை் கடட்ுே்ேொடட்ுக்கொன வடிவலமே்லே ஆய்வு 

தசய் ை், உ ்ப ச குலறே்பு நடவடிக்லகயொனது, குலறே்பு 

சைிவின் மீது இயற்லக நீரூற்றுகள் உைைந்்து விடும் என்ேல  

ஆைொய பவண்டும். நீரூற்றுகள் உைைந்்து பேொகொமை் இருக்க, 

ேொதிக்கே்ேட்ட கட்சிகளுக்கு வீடட்ு நீை ் வழங்க 

குறிே்பிட ் க்க நிைந் ை வடிவலமே்பு தீைவ்ு பவண்டும். 

இ ் லகய தீைவ்ுகள், பிைி த் டுக்கே்ேட்ட நீலை குடிநீைின் 

ஆ ொைமொக ேயன்ேடு ்  முடியும்.   இதிை் பமற்ேைே்பு மற்றும் 

உே பமற்ேைே்பு நீை ் பிைி த் டுக்கும். எடுக்கே்ேடும் நீை ்

ஒே்பீட்டளவிை் நை்ை  ை ்திை் உள்ளது. நன்கு பயொசி ் பேொது, 

இந்  பிைி த் டுக்கே்ேடும் நீலை, கொடட்ு விைங்குகள் மற்றும் 

பகொவிை் ேயன்ேடு ்தி  ண்ணீை ்அணுக முடியும் என்று ஒரு 

வலகயிை் தவளிே்ேடு ் ைொம். 

 

மிக அதிக 

3. அழகாக இணக்கமான ைடிைவமப்பு காரணங்கள் 
 

அழகொக உணைக்கூடிய சுற்றுசச்ூழை்களிை் உள்ள 

வடிவலமே்புகள், கொட்சிே்தேொருளொன மொசுேொடல்ட குலறந்  

ேடச்ம் லவக்க இயற்லகச ் சூழலுடன் கைே்பு ஏற்ேடு ்தும் 

கட்டலமே்லேக் கரு ்திை் தகொள்ள பவண்டும். 

இயற்லகக்கட்டலமே்பின் பசலவ தேொரு ் மொன  ணிே்பு 

கட்டலமே்புகள் வடிவலமே்புக்கு முக்கிய ்துவம் 

வொய்ந் லவயொக இருக்கைொம்.. 

 

Moderate 

4. பசுவம சுற்றுேச்ூழல் அம்ேங்கவள கைனத்தில் 

ககாள்ள சைண்டும் 

ேை்பவறு குலறே்புகள் ஏற்ேடும் பேொது, சுற்றுசச்ூழை் சொைந்்  

உணைவ்ுபூைவ்மொன வொழ்விடங்களிை், ேசுலம சூழை் 

வடிவலமே்புகலள, டிலசன்களிை் முடிந் வலை ேைிசீலிக்க 

ேைிந்துலைக்கே்ேடட்ுள்ளது எ. கொ.: உள்ளூை ்  ொவை இனங்கள் 

அைிே்புக் கடட்ுே்ேொட்டிற்கு ேயன்ேடு ்து ை்,  ொவைங்களின் 

கைலவ சுற்றுசச்ூழலிை் உள்ள உயிைினங்களின் 

ேன்முக ் ன்லமலய நிலைநிறு ் ை், த ொற்றக்கூடிய 

இனங்கள் & மு லியன பசைக்்குவல  ்  விை ்் ை். 

 

High 
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5. கதாழிலாளரக்ள்/பயணிகள் மற்றும் ேமூகப் 

பாதுகாப்பு 

கடட்ுமொன கட்ட ்திை் ஸ்லைடின் தசயை்ேடு ் ை் 

ஏற்ேடைொம் மற்றும் த ொழிைொளைக்ள் மற்றும் 

ேக் ைக்ளுக்கு அசச்ுறு ் லை ஏற்ேடு ் ைொம். எனபவ 

வடிவலமே்பு அடிே்ேலடயிைொன ேொதுகொே்பு மற்றும் 

தேைம்ின், ேொதுகொே்பு வலை பேொன்றவற்லற கவன ்திை் 

தகொள்ள பவண்டும். 

 

 

மிக அதிக 

6. குவறந்த பின் பராமரிப்பு மற்றும் கேயல்பாட்டு 

ைடிைவமப்புகள் 

குலறே்பு என்ேது வடிகொை் பமைொண்லமக்கொன ஈைே்்பு 

வடிகொை்கள் பேொன்ற தசயைற்ற த ொழிை்நுட்ேங்கலள 

கரு ்திை் தகொள்ள பவண்டும். சைியொன குழொய் விட்டம், 

துலளகள் விட்டம் மற்றும் கட்டக் பகொணங்கள் ஆகியலவ 

வடிகொை்கள் அலடே்பு ஏற்ேடொமை் இருக்க பவண்டும் என்று 

கரு  பவண்டும்.  குலறந்  ேைொமைிே்பு கட்டலமே்புகள் 

மற்றும் டிலசன்கள், ஈபைொட்டிங் சக்திகலள  ொங்கும் திறன், 

ேடிமுலற டிைொக்கிங் சிஸ்டம்கள் பேொன்றலவ இயற்லக 

நீபைொலடகளுக்கு இயக்கே்ேடும்.  

கடட்ுமொன ்திற்கு ேயன்ேடு ் ே்ேடும் தேொருட்கலள 

கவனமொக ப ைவ்ு தசய்ய பவண்டும், இ னொை் உள்ளூை ்

வொனிலைபய அதிக ஆயுள் திறன் தகொண்ட நிலைலய 

 ொங்கும். நுண்ணிய வண்டை் ேடிவுகள் துலண 

வடிகொை்களிை் ஏற்ேடும் பேொது, இரும்பு கட்டலமே்புகள் 

ேயன்ேடு ் ே்ேட்டொை், துருே்பிடிக்கும்  டுே்பு நுட்ேங்கலள 

வடிவலமே்ேவைக்ள் சிறே்ேொக கரு  பவண்டும். 

 

 

 

மிக அதிக  

 

12.7 கட்டுமான நிவலயின் சபாது ஏற்படும் பாதிப்புகவள தணித்தல் 

 

12.7.1. கட்டுமான கட்டத்தில் சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூக சமலாண்வமக்கு இணங்க 

கட்டுமான ஒப்பந்ததாரரக்ள் சதவை 

 

சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக  ொக்கங்கலள சமொளிே்ே ற்கொன நடவடிக்லககள் 

தேொதுவொக அலன ்து மண்சைிவு  ணிக்கும்  ளங்களுக்கும் தேொதுவொனது. இதுபேொன்ற 

ேொதிே்புகள் கடட்ுமொன கட்ட ்திை் உள்ள தசயை்ேொடுகளொை் தேைிதும் 

கொைணே்ேடுகின்றன. எனபவ ேொதிே்புகலள  ணிே்ேப  கடட்ுமொன ஒே்ேந் க்கொைைின் 

கடலமயொக மொறுகிறது. "கடட்ுமொன ் ஒே்ேந்  ொைைக்ளின் ஏை ஆவண ்திை் பசைக்்கே்ேட 

பவண்டும்" என்ற கடட்ுமொன கட்ட ்திை் சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக மற்றும் சுகொ ொைம் 

மற்றும் ேொதுகொே்பு (ES & HS) நிைவ்ொக ்திற்கு இணங்க "ஒே்ேந்  ொைைக்ள்" ப லவே்ேொடு 

ேற்றிய விைிவொன ஆவண ்ல  NBRO  யொைி ்துள்ளது.  பிை ொனே் பிைிவுகள் (அட்டவலண 

3) இந்   ள ்திற்கொன ைிபைவன்சி டிகிைி குறிே்பின் கீழ் த ொகுக்கே்ேடட்ுள்ளது.  

விவைங்களுக்கு, கடட்ுமொன ஒே்ேந்  ொைைக்ளுக்கு ESMP குறிே்பிட பவண்டும். 

 

ஒே்ேந்  ொைை ்  னது திறலனே் ேற்றிய  குந்  நிரூேணங்களுடன் தசயை்ேடு ் ே்ேட 

உள்ள ESMP நலடமுலறயின் மூைம் இந்  முயற்சியிை் சுட்டிக் கொடட்ுகிறொை ் என்று 

எதிைே்ொைக்்கே்ேடுகிறது. ESMPக்கொன தசைலவ  னி சம்ேளே் தேொருள் என்று 

குறிே்பிட்டொக பவண்டும். சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக பமைொண்லம வழிமுலற 

அறிக்லகயொனது, ப ைந்்த டுக்கே்ேட்ட கடட்ுமொன ஒே்ேந்  ொைை ் மூைம் 
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சமைே்்பிக்கே்ேடும் என்றும், PMU யூனிட் அங்கீகைிக்கே்ேட பவண்டும் என்றும் 

எதிைே்ொைக்்கே்ேடுகிறது. 

 

அட்டவலண 3: ES& HS உடன் இணங்க ஒே்ேந்  ொைை ்ப லவ 

 

12.7.2 தள குறிப்பான தணிப்பு 

 

அட்டவலண 4: குறிே்பிட்ட இடம் & HS இடம்தேயரும் நடவடிக்லககள் 

 

துயர் தணிக்கும் உருப்படி 

திட்ட 

கேயலாக்

க கட்டம் 

கபாறுப்பு  

i. தாைரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் 

ஒே்ேந்  ொைை,் பிம்மு அனுமதி தேறொமை் டிலசனிை் 

இருந்து விைகியக் கூடொது; வன மைங்கலள தவடட்ு ை், 

தேைிய கொடுகலள தவட்டை் மு லியன. 

கொடட்ு வொழ்விடங்களுக்கு குலறந் ேட்ச இலடயூலற 

தகொண்டு கடட்ுமொனே் ேணிகள் பமற்தகொள்ளே்ேட 

பவண்டும். 

கொடட்ு விைங்குகள், நிசிை்ஸ் (வன விைங்குகளின் தடன்) 

கண்டுபிடிக்கே்ேட்டொை் விைங்குகலள துன்புறு ் ொமை் 

ேொதுகொே்ேொக லவக்க பவண்டும் 

வன விைங்குகள் பவடல்டயொடு ை் மற்றும் வன 

விைங்குகலளக் பசகைி ் ை் மற்றும் மதிே்புமிக்க 

வனமொதிைிகள் பசகைி ்து, விைங்குகள் மற்றும்  ொவை 

ேொதுகொே்பு கட்டலளச ் சட்ட ்தின் கீழ்  லட 

தசய்யே்ேடுகின்றன. எனபவ அ ் லகய 

நடவடிக்லககள் கண்டிே்ேொக ்  லட 

தசய்யே்ேடுகின்றன. 

கொட்டிை் இருந்து தசம்மைம் எந்  கடட்ுமொனே் 

ேணிக்கொக பிைி த் டுக்கே்ேட கூடொது.  

வனே்ேகுதிக்கு பவண்டுதமன்பற மற்றும் 

பவண்டுதமன்பற தீ லவக்கும் அலமே்பு கண்டிே்ேொக 

கடட்ுே்ேடு ் ே்ேட பவண்டும். 

கடட்ுமொன கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

ii. கட்டுமானத்தின்சபாது சிற்றவறதாக்கங்கவளக் 

குவறத்தல் 

மலழக் கொைங்களிை், ேணியிட அனுமதி, சொய்வொன மறு 

உருவலம ் ை், குே்லேகள் அகற்று ை் பேொன்ற 

ேணிகளிை் ஈடுேடுவல  ்  விைக்்க 

அறிவுறு ் ே்ேடட்ுள்ளது.  எனபவ மலழக்கொை ்திற்கு 

முந்ல ய வறண்ட ேருவ ்திை், இந்  ேகுதிகளிை் உள்ள 

அகழ்வு ்  டுே்பு ேணிகள் த ொடங்கும் பேொது, 

முடிந் வலை ஈைமொன ேருவ ்திை் இதுபேொன்ற 

நடவடிக்லககலள பமற்தகொள்ள பவண்டும் என்ேது 

இன்றியலமயொ  ொகும். இது திட்ட திட்டமிடை் 

நிலையிை் கவன ்திை் தகொள்ள பவண்டும். 

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

iii. கட்டுமானப் கழிவுகவள அகற்றுதல்   
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கடட்ுமொனே் கழிவுகலள அே்புறே்ேடு ்துவது 

த ொடைே்ொக ஒே்ேந்  ொைை ்  னிக்கவனம் தசலு ்  

பவண்டும். இது பேொன்ற கழிவுகள் கழுவொமை் 

ஒழுங்கொக பசமி ்து லவ ்து, pmu மூைம் 

அங்கீகைிக்கே்ேட்ட நலடமுலறகளுக்கு ஏற்ே 

அே்புறே்ேடு ் பவண்டும். எந்  ஒரு சூழ்நிலையிலும், 

கட்டட கழிவுகள் பகொயிை் வளொக ்திற்கு விடுவிக்கக் 

கூடொது ஒே்ேந்  ொைருக்கு அங்கீகைிக்கே்ேடட் 

இடங்களிை் திடக்கழிவுகலள அே்புறே்ேடு ்துவ ற்கு 

புை ் சிங்கள ்திலிருந்து ஒே்பு ை் தேறபவண்டும்.   

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

IV. ஒலி மாேவடதல்  

 பேொயொதினம், பூலஜ மு லிய தேைிய    

தேொதுக்கூட்டங்களிலும், அதிக ஒலி எழுே்பும் 

நடவடிக்லககள் நிறு ் ே்ேட பவண்டும். 

தசயைொக்க ்திற்கு முன் திட்டமிட்ட கனைக  கடட்ுமொனே் 

ேணிகள் குறி ்து புபைொகி ை ்பேொதுமொன அளவு 

அறிந்திருக்க பவண்டும். 

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

v. அதிரவ்ு தாக்கங்கள் 

பகொயிை் கடட்ுமொனங்கள் பச மலடயொமை் இருக்க, 

குறிே்பிட்ட வலையலறகளுக்குள் அதிைவ்ு உருவொக்கும் 

நடவடிக்லககள் பமற்தகொள்ள பவண்டும். திட்டே் 

ேணிகள் முடிந் வுடன், பகொயிை் கட்டடங்களிை் 

விைிசை்கள் கண்கொணிக்க பவண்டும். கட்டடங்களிை் 

கடட்ுமொனே் ேணி நடே்ே ொை் ஏற்ேடும் 

பச ங்கள்/விைிசை் ஏற்ேட்டொை் உைிய இழே்பீடு வழங்க 

பவண்டும் 

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

vi. குடிநீர்-கட்டுமானப்பணி 

குடிநீை-்கடட்ுமொனே் ேணிகளுக்கு 

அங்கீகைிக்கே்ேட்ட இடங்களிலிருந்து மடட்ுபம 

தேற்று ் ை பவண்டும். பகொவிை் ஆ ொைங்களிை் 

உள்ள  ண்ணீலை கடட்ுமொன ்திற்கு 

ேயன்ேடு ் க்கூடொது, உைிய அதிகொைியிடம் 

அனுமதி தேற்று இருக்க பவண்டும். 

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

vii. தூசி மற்றும் ஏசராசோல் கட்டுப்பாடு திவர 

கடும் தூசி மின் உற்ே ்தி ேணிகலள பேொதிய 

கவன ்துடன் பமற்தகொள்ள பவண்டும். இ ் ள ்திை் 

பேொதுமொன அளவு நீை ் சிந் ை் 

ேைிந்துலைக்கே்ேடுகிறது. 

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

viii. கட்டுமானத் கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

கபாதுமக்கள், கதாழிலாளரக்ள் இவடயிலான 

தகராறுகவள நிரை்கித்தல் 

ஒே்ேந்  ் த ொழிைொளருக்கும் ேக் ைக்ளுக்கும் 

இலடபய உள்ள அலன ்து சொ ்தியமொன 

அலன ்து வொய்ே்பிலும் ஒே்ேந்  ொைை ்விழிே்புடன் 

இருக்க பவண்டும். ஒே்ேந் க்கொைைின் 

த ொழிைொளைக்ளுக்கு பின்வருவன 

 ள 

 யொைிே்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமொன

ம் 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்
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ேைிந்துலைக்கே்ேடுகின்றன. 

 

 முலறயொன விழிே்புணைவ்ு, நட ்ல  தநறி 

குறி ்  கை்வி, கண்கொணி ் ை் மற்றும் 

 ண்டி ் ை்.  

 ஆைய ்திை் உள்ள ஏலனய பிைப சங்களிை் 

வலையறுக்கே்ேட்ட அணுகை் தகொண்ட 

தசயற்திட்ட தசயற்ேொடட்ு மண்டை ்ல  

வலையறுக்கவும். 

 பகொவிை் சுகொ ொை வசதிகலள த ொழிைொளைக்ள் 

ேயன்ேடு ்  முடியொது, திறந்  தவளியிை் மைம் 

கழிே்ேல   விைக்்க,  ள சுகொ ொை வசதிகள் 

ஏற்ேொடு தசய்யே்ேட பவண்டும். 

 ஒே்ேந்  ொைை ் எந்  வி மொன திட்ட 

த ொடைப்ுலடய ேணிகளுக்கும் குழந்ல கலள 

ேயன்ேடு ் க்கூடொது (பநைடி/மலறமுக) 

 கனைக  இயந்திை ஆேபைட்டைக்ள் இயந்திைங்கள் 

தசயை்ேொட்டிை் மிகவும் எசச்ைிக்லகயொக இருக்க 

பவண்டும், இது சொ ்தியமொன அளவு ம  

நிகழ்வுகளின் பேொது விே ்துக்கள் அதிகமொக 

இருக்கும்.  

 கனைக  இயந்திைங்கள் மற்றும் வொகனங்களின் 

ேொதுகொே்ேொன நடமொட்ட ்ல  உறுதிே்ேடு ் , 

முழு பநை கொவைைக்ளும் அேொய ேகுதியிை் 

லவக்கே்ேட பவண்டும்.  

 பேொயொ நொடக்ள் மற்றும் சமய விழொ நொடக்ளிை் 

பு ்  ம  ்தினை ் கடட்ுமொன ேணிகலள 

நிறு ் பவண்டும் 

 மின் அதிைச்ச்ியிலிருந்து, முக்கியமொக 

குழந்ல கள் விே ்துக்கள்  டுக்கே்ேடுவல  

உறுதி தசய்ய, pmu அங்கீகைிக்கே்ேடட்ுள்ள 

முலறயொன ேொதுகொே்பு நடவடிக்லககளுடன் 

மின்சொை ஒயைிங் சிஸ்டம் மற்றும் பைஅவுட் 

தசய்யே்ேட பவண்டும் 

 PMU மூைம் அங்கீகைிக்கே்ேட்ட இடங்களிை் 

ேொைக்்கிங் மற்றும் ஸ்படொபைஜ் ேகுதிகள் தசய்ய 

பவண்டும் 

 கடட்ுமொன கட்ட ்தின் பேொது ஏற்ேடும் எந்  ஒரு 

 கைொறும் உடனடியொக, த ொழிைொளை ் மற்றும் 

இயக்கம் மற்றும் முகவைியின் நட ்ல லய 

கண்கொணிே்ே ற்கொன விழிே்புே்ேணி 

முலறலய நிறுவு ை் 

 ேணி ் ள ்திை் கண்டிே்ேொன நட ்ல  தநறி 

ேைொமைிக்கே்ேடுகிற ொ என்ேல  உறுதி 

தசய் ை். ஆை்கஹொை், புலக, ஒழுக்கக் கூசச்ை் 

பேொன்ற நட ்ல , தேண் ேக் ைக்ளிடம் ேொலியை் 

வன்தகொடுலமகள் எதுவும் இை்லை.  
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 த ொழிைொளைக்ள் வழிேொடுக்கங்களிை் 

ஈடுேடொமை் இருக்க பவண்டும். ஐ. நொ ஏற்க ் க்க 

ஆலடகள் அை்ைது ஒரு பநொக்கமின்றி 

கடட்ுமொனே் ேணியின்பேொது 

ஓய்தவடுே்ே ற்கொக வழிேொடட்ு இடங்கலள 

ேயன்ேடு ்துங்கள் 

ix. சைவல சநரம் 

பகொயிலின் அைச்ச்கைொக கடட்ுமொனே் ேணிகள் 

நலடதேற பவண்டும். 

இலைசச்ை், அதிைவ்ு மற்றும் தூசி மின் உற்ே ்தி 

நடவடிக்லககள் ஆகியலவ பகொயிலின் ம  

தசயை்ேொடுகலள த ொந் ைவு தசய்யக்கூடொது. 

திட்ட இைக்குகலள அலடய இைவு பநை 

நடவடிக்லககள் ப லவ எனிை், அ ் லகய ேணிகள் 

பேொதிய ேொதுகொே்பு நடவடிக்லககளுடன் 

பமற்தகொள்ளே்ேட பவண்டும். 

கடட்ுமொன கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

x. உடலில் ஊடுருவும் உயிரினங்கள்  

உடை் அைிே்லேக் கடட்ுே்ேடு ்தும் கட்டலமே்புகலள 

ேயன்ேடு ்துவல   விைக்்க பவண்டும். உள்ளூை ்

சுற்றுசச்ூழலிை் உள்ள தசொந்   ொவைங்கலள, உடை் 

கடட்ுே்ேொட்டிற்கு ப ைவ்ு தசய்ய பவண்டும். உடை் 

கடட்ுே்ேொடு நடவடிக்லககளுக்கு 

ேயன்ேடு ் ே்ேடும் இனங்களுக்கு வனஉயிைின 

ேொதுகொே்பு & வன ்துலற மற்றும் துலறயின் 

ஒே்பு ை் ப லவ. 

கடட்ுமொன கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

xi. கதால்கபாருளியல் தலத்தில் உள்ள பணிகளின் 

சபாது விசேட கைனம் கேலுத்துதல்.  

PMU, ஒே்ேந்  ொைருக்கு முக்கிய ்துவம் வொய்ந் , 

த ொை்லியை்  ள ்திை் ஏற்ேடக்கூடிய அலன ்து 

பச  ்ல யும் அறிந்து தகொள்ள பவண்டும். 

 ேணிகளின் பேொது சந் ைே்்ேம் 

கிலடக்கும்பேொத ை்ைொம் ஒே்ேந்  ொைை ்

உடனடியொக திட்ட பமைொளருக்கு  ்

த ைியே்ேடு ்துவொை.் 

  ம ்திய கைொசொை நிதிய ்தின் நியமி ் ை் 

உ வியொளைக்ளின் முலறயொன 

பமற்ேொைல்வயின் கீழ், த ொை்லியை் ேகுதியிை் 

ேணிகள் பமற்தகொள்ள பவண்டும். 

 

 

கடட்ுமொன PMU 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

xii. எேே்ரிக்வக பரப்புதல்  

தேொதுமக்கள், ஆே ்து ஆே ்துகள் 

பேொன்றவற்றொை் நுலழவல  ்  டுக்கும் 

கடட்ுமொன இட ்திை் முலறயொன 

எசச்ைிக்லககள்/ேொதுகொே்பு அலடயொளங்கள் 

இருக்க பவண்டும் 

கடட்ுமொன PMU 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்
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xiii. அதிக அபாயப் பகுதிகளில் ைாழும் 

குடும்பங்கள் 

னமலழக் கொை ்திை் ம  நடவடிக்லககள் மற்றும் 

தேொதுமக்கள் கூட்டங்கலள நட ்துவது, nbro 

மண்சைிவு அேொய எசச்ைிக்லக எசச்ைிக்லககலள 

எதிைத்கொள்ளும் பேொது  விைக்்கே்ேட பவண்டும் 

என அறிவுறு ் ே்ேடட்ுள்ளது. 

கடட்ுமொன PMU & 

பகொவிை் 

அைச்ச்கை ்

xiv. கதாழிலாளரக்ளின் சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

 

i. இ ் ள ்திை் உள்ள த ொழிைொளைக்ள் அதிக 

இடைே்ொடு நிலையிை் ேணியொற்ற பவண்டிய 

நிலையிை், "பவலை நிலைலமகள் மற்றும் சமூக 

சுகொ ொைம் மற்றும் ேொதுகொே்பு" என்ற பிைிவின் 

கீழ், ஒே்ேந் க்கொைைக்ளின் கடே்ேொடு பிைிவு 2003 ை் 

தகொடுக்கே்ேடட்ுள்ள ேைிந்துலைகலள 

தசயை்ேடு ்துவது இன்றியலமயொ  ொகும். இந்  

ேைிந்துலைகலள முலறயொன அலமே்பு மற்றும் 

ேொதுகொே்பு கண்கொணிே்பு அலமே்பிை் 

கவனமுடன் பின்ேற்றபவண்டும். பமலும் 

 

ii. மலழக் கொை ்திை் நிலையற்ற சைிவுகளிை் 

ேணிபுைிவதுபேொை், மலழக் கொைங்களிை் 

பேொதுமொன கொை அளவு பவலை 

நிறு ் ே்ேடபவண்டும். 

iii. ஒரு நை்ை எசச்ைிக்லக அலமே்பு மற்றும் முழு பநை 

கொவைைக்ளும் இந்   ள ்திற்கு அதிக 

ேைிந்துலைக்கே்ேடுகிறது. 

iv. ஆே ்துள்ள இடங்களிை் ேொதுகொே்பு  லடகள் 

மற்றும் ேொதுகொே்பு வலைகளிை் நிறுவே்ேட 

பவண்டும். 

v. த ொழிைொளைக்ளுக்கு சுகொ ொை வசதி தசய்து  ை 

பவண்டும், துே்புைவு கழிவுகலள முலறயொக 

அே்புறே்ேடு ்  பவண்டும். 

vi. பவலை தசய்யும் ேலட ேொம்பு கடி ் ல  சைியொக 

அறிந்திருக்க பவண்டும். 

vii. மரு ்துவமலனயிை் அனுமதிக்கே்ேடுவ ற்கு 

முன் ஏற்ேொடுகள் ேொம்புகள் குறி ்  விழிே்புணைவ்ு 

பேொஸ்டைக்ள் மற்றும் அவசை சிகிசல்ச 

ஏற்ேொடுகள் இடம் தேற்றிருக்க பவண்டும் 

கடட்ுமொன கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

xv. தீ விபத்து மற்றும் காட்டுத்தீ 

மின் இலணே்புகலள ேொதுகொே்ேொக லவக்க 

பவண்டும், மின்பனொட்டம் மற்றும் தீே்தேொறிகள் 

கசிவு ஏற்ேடொமை் இருக்க பவண்டும், 

கடட்ுமொன ்திை் எைி ை்  லட தசய்யே்ேட 

பவண்டும் 

கடட்ுமொன கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

 xvii கைடிக்கும் இரோயனங்கள் கடட்ுமொன PMU 
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தவடிக்கும் பவதிே்தேொருள்கலள, 

அங்கீகைிக்கே்ேட்ட நேைக்ள் மூைம் ேயன்ேடு ்  

பவண்டும், ஒரு முலற மீ முள்ள தேொருடக்லள 

முடிந் வலை அகற்றபவண்டும். தவடிே்பு ் 

 ன்லமயுலடய தேொருடக்ளுக்கு முலறயொன 

 டுே்புக்கொவலிை் லவக்க பவண்டும். 

கடட்ுமொன 

ஒே்ேந்  ொை

ை ்

 

13. தலத்திற்கு குறிப்பிட்ட கண்காணிப்பு சதவைப்பாடுகள் 

 

கடட்ுமொன கட்ட ்திை் கீழ்க்கண்ட கண்கொணிே்பு திட்டம் ேைிந்துலைக்கே்ேடட்ுள்ளது. 

 

அட்டவலண 5: சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் சமூக கண்கொணிே்பு திட்டம்; நிைம்ொணக் கட்டம் 

 

கண்காணிப்புத் 

சதவை 

அளவுருக்களின் அவலைரிவே 

அடிே்ேலட 

கண்கொணிே்பு 

நீைின்  ைம் - 

பகொயிை் கட்டடங்களின் முன் 

விைிசை் (சன்னதி அலற) 

ஒருமுலற* 

கொற்றின்  ைம்: துகள் தேொருள் ஒருமுலற* 

நிை அதிைவ்ு ஒருமுலற* 

பின்னணி ஒலி அளவீடு ஒருமுலற* 

கடட்ுமொனே் 

ேணியின்பேொது 

கட்டடங்களின் கிைொக் அளவீடு கடட்ுமொனே் ேணியின்பேொது 

குறிே்பிட ் க்க இடே்தேயைச்ச்ி 

கலடபிடிக்கே்ேட்டொை் ** 

நிை அதிைவ்ு துலளயிடும் எந்திைங்களின் 

தசயை்ேொட்டின் பேொது, சலிே்பு 

ேணிகள், அை்ைது நிை 

அதிைவ்ுகலள உருவொக்கும் 

ஏப னும் ேணிகள் 

கடட்ுமொனக் கூசச்ை்  கடுலமயொன இலைசச்ை் மின் 

உற்ே ்தி பநைங்களிை் மொ ம் 

ஒருமுலற* 

கொற்றின்  ை ் துகள் தேொருள் மொ ம் ஒரு முலற* 

நுண் வொழ்விட மதிே்பீடு ஒருமுலற *** 

வொகனே் புலக அலன ்து இயந்திைங்கள்/வொகனங்கள் தசயை்முலற மொசு 

கடட்ுே்ேொடு பசொ லன சொன்றி ழ் தேொருந்தும் பவண்டும்-

ஆபைொசகைின்  ளம் அதிகொைி மூைம் சைிேொைக்்க பவண்டும் 

கண்கொணிே்பு 

முகலம 

* விைிசை்-கணக்தகடுே்புகள்  விை ்்து, அலன ்து 

அளவுருக்களுக்கொன ம ்திய சுற்றுசச்ூழை் ஆலணய ்ல  ேதிவு 

தசய்யும் திறலமயொன சுயொதீன கண்கொணிே்பு முகலம 

**PMU க்கு ஏற்க ் க்க திறலமயொன நிறுவன ் ொை் விைிசை்-

கணக்தகடுே்புகள் நட ் ே்ேட பவண்டும் 

*** குறு-வசிே்பிட மதிே்பீடு, FD ப லவக்பகற்ே அங்கீகைிக்கே்ேட்ட 

அதிகொைசலேயினொை் ஏற்கே்ேட பவண்டும். 

அறிக்லகயிடை் 

ப லவகள் 

ஓவட நீர் தரம்- தவளியிட்ட சுற்றுே்புற நீை ் ை நியமங்கள் ஒே்பீடு, 

CEA - 2017 
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அதிக அபாயக் கட்டிடங்கள் குறித்த முன் விரிேல் 

கணக்ககடுப்பு- த ொழிை்முலற அறிக்லக 

நில அதிரவ்ு - இயந்திைங்கள், கடட்ுமொனே் ேணிகள் மற்றும் வொகன 

இயக்கங்களுக்கொன அதிைவ்ு ேற்றிய இலடக்கொை நியமங்களின் ேடி, 

பின்னணி ஒலி அளவீடு – அசொ ொைண வை ்் மொனி 924.1, பம 23, 1996, 

CEA 

காற்றின் தரத் துகள் கபாருள்- 1562/22 ஆகஸ்ட் 15, 2008-இைங்லக 

ம ்திய சுற்றொடை் அதிகொைசலே என்ற அசொ ொைண வை ்் மொனியின் 

கீழ் குறி ்துலைக்கே்ேட்ட ப சிய சுற்றுே்புற கொற்றின்  ை 

நியமங்கள். 

நுண் ைசிப்பிட மதிப்பீடு: நுண் வொழிடங்கள் மதிே்பீடட்ு அறிக்லக, 

fd ன் கீழ் வசிே்பிட ேொதிே்பு குலறே்பு ேற்றிய ேைிந்துலைகள் 

 

14. இந்த தளத்திற்கான குவறகவள நிைரத்்தி கேய்யும் கபாறிமுவறவம 

 

இந்   ள ்திற்கொன குலற தீைக்்கும் தேொறிமுலறலய, பின்வரும் ேொதிே்புகளிை் உள்ள 

சமூகங்களுக்கு சிறே்பு கவன ்திை் தகொண்டு, ஆபைொசகைக்ள் அதிகொைிதயொருவை ்

தேொறுே்ேொவொை;் a) ஆையே் ேணிே்ேொளை ்(b) உ வி இயக்குநை ்– பமலை ்ப ய 

(பமற்பகொள்: குலறகள் தீைக்்கும் தேொறிமுலறலய அலமே்ே ற்கொன 

ேைிந்துலைக்கே்ேட்ட நலடமுலறக்கொன சுற்றொடை் மற்றும் சமூக முகொலம ்துவ 

கட்டலமே்பு). 

பமலும், பகொயிை் வளொக ்திை் குலற தீை ்தேட்டி லவக்க ேைிந்துலைக்கே்ேடட்ுள்ளது 

 

15. தகைல் கைளிப்படுத்தல் 

 

ேற்றிய  கவை்கலள, நிறுவனங்கள் மற்றும் அலமே்புகலள ் த ொடைந்்து குறிே்பிட்டொை், 

குலறந் ேட்சம், 

 

அட்டவலண 6:  கவை் தவளிே்ேடு ்தும் உ ்ப ச திட்டம் 

தகைல் உத்சதே முகைர் 

நிவலயங்க 

தகைல் கைளிப்படுத்தும் 

முவற 

i. திட்டே் திட்டம் 

(ேணியிட விவைங்கள், 

வடிவலமே்பு, 

தசயைொக்க 

ஏற்ேொடுகள்) 

மொவட்ட CEA, 

DWLC, மொவட்ட 

தசயைகம், பகொட்ட 

தசயைொளை,் 

மொவட்ட 

அளவிைொன 

முகவை ்

நிலையங்கள், 

NBRO மொவட்ட 

அலுவைகம், AIIB, 

த ொை்தேொருளியை் 

திலணக்களம் 

கூட்டங்கள், மொவட்ட 

ஒருங்கிலணே்புக் 

குழு, ஒே்ேந் ங்கள், 

ஒே்பு ை்கள் மற்றும் 

ஒே்பு ை்கலள 

லகதயழு ்திடுமொறு 

உைிய அறிக்லகலய 

சமைே்்பி ் ை். 

ii. சுற்றுசச்ூழை் மற்றும் 

சமூக பமைொண்லம ் 

திட்டம் 

மொவட்ட CEA 

,ேள்ளியின் 

மு ை்வை,் DFC, 

DWLC, AIIB 

கூட்டங்கள், மொவட்ட 

ஒருங்கிலணே்புக் 

குழு, ஒே்ேந் ங்கள், 

ஒே்பு ை்கள் மற்றும் 

ஒே்பு ை்கலள 
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லகதயழு ்திடுமொறு 

உைிய அறிக்லகலய 

சமைே்்பி ் ை் 

ஆபைொசலனயின் 

பேொது 

iii. கண்கொணிே்பு 

அறிக்லககள் 

(அடிே்ேலடக் 

கட்டலமே்பு மற்றும் 

கடட்ுமொன ்தின்பேொது) 

மொவட்ட CEA, DFC, 

DWLC, AIIB மற்றும் 

சம்ேந் ே்ேட்ட 

 ைே்பினை ்உைிய 

முன்பனற்ற 

கூட்டங்கள், விபசட 

கூட்டங்கள், உைிய 

அறிக்லககலள 

சமைே்்பி ் ை் 

iv. சுற்றுச ்சூழை் 

ேொதுகொே்பு மற்றும் 

ேணியொளைக்ளின் 

உடை்நைம் மற்றும் 

ேொதுகொே்பிற்கொன  ள 

ஆய்வுகள் 

மொவட்ட CEA, 

DWLC, பிைப ச 

தசயைொளை,் 

தேொலிஸ், கிைொம 

உ ்திபயொக ் ை,் 

மொவட்ட 

அலுவைகம் 

மற்றும் 

சம்ேந் ே்ேட்ட 

 ைே்பினருக்கு 

உைிய, 

த ொை்தேொருளியை் 

திலணக்களம் 

எழு ்து மற்றும் 

வொய்தமொழி ் 

த ொடைப்ுகள், உைிய 

அறிக்லககலள 

சமைே்்பி ் ை் 

v. முடிவுகள் எடு ் ை் 

மற்றும் முன்பனற்ற 

மீளொய்வுக் கூட்டங்கள் 

விவகொைங்கள் குறி ்து 

மொவட்ட cea, dwlc, பகொட்ட 

தசயைொளை,் கொவை் 

துலற, மொநிை நிை 

உைிலமயொளைக்ள், கிைொம 

அலுவைை,் மொவட்ட 

அலுவைகம், aiib மற்றும் 

சம்ேந் ே்ேட்ட  ைே்பினை ்

உைிய, ேள்ளியின் 

மு ை்வை ்

கூட்டங்கள், உைிய 

அறிக்லககலள 

சமைே்்பி ் ை் 

vi. குலற தீைக்்கும் 

அலமே்பு 

த ொடைப்ுலடய கட்சிகள், 

aiib, த ொை்தேொருளியை் 

திலணக்களம், 

 லைலமே் 

ே வியிலுள்ள 

திருக்பகொவிை் 

கூட்டங்கள், எழு ்து 

மற்றும் வொய்தமொழி ் 

த ொடைப்ுகள் 

 

 

அட்டவலண 7: நிலை: ஆபைொசலன நிறுவனங்கள் மூைம் பசகைிக்கே்ேட்ட  கவை்களின் 

நிலை 

 

திகதி நிறுைனம் தகைலுக்காக கதாடர்பு 

ககாண்ட நபர் 

 

27/09/2018 @ 11.30 

மணி 
வனே்ேொதுகொே்பு 

திலணக்களம் 

 திரு. உபுை் விஜயந்  – 

வைம்பு வன அலுவைை ்
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05/10/2018 & 14.00 hrs  ம ்திய சுற்றொடை் 

அதிகொைசலே 

திருமதி சந்திைிகொ பஹவபக 

பிைதிே் ேணிே்ேொளை ்– CEA 

களு ்துலற மொவட்டம் 

14/11/2018 @ 11.00 hrs  த ொை்தேொருளியை் 

திலணக்களம்   

M.A.S.T.K. மதுைே்தேரும 

உ விே் ேணிே்ேொளை ்

பமை் மொகொணம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

பிற்சேரக்்வக I: திடட்ப்பணி பகுதியின் ஆளில்லா உருைம் 
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பிற்சேரக்்வக II: தல நிபந்தவன மற்றும் ஆசலாேவனகள் படங்கள் 
 

 

 

 

 

 

ேடம் a: ேொதிைியொை,் ேொஹிங்கைொ சந்திம 

ப ைை ்ேொஹிங்கொை ஆைய ்திை் ஆபைொசலன 

ேடம் a: ேொதிைியொை,் ேொஹிங்கைொ சந்திம 

ப ைை ்ேொஹிங்கொை ஆைய ்திை் ஆபைொசலன 

 
 

ேடம் c. ேலழய சன்னதி அலற சுவைிை் 

ஓவியங்கள் 

Fig 4 d. Painting reflecting  Fa-Hsien monk 

 
 

ேடம் e: சிவன் பகொவிை், பு ் ை ்சிலை ேடம் . புதி ொகக் கட்டே்ேட்ட ை ்தினக் பக 

நிலையம் மூடே்ேடுகிறது 
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பிற்சேரக்்வக III: பங்குதாரரின் ஆசலாேவன பற்றிய அறிக்வக: களுத்துவற 

மாைட்டம் 

திகதி: 27/09/2018 

நிறுைனம் 
கதாடர்பு 

அதிகாரியின் 

கபயர ்

மற்றும் பதவி 

எழுப்பப்படட் கைவலகள் 

வனே்ேொதுகொே்பு 

திலணக்களம் 

திரு. உபுை் 

விஜயந்  – 

வைம்பு வன 

அலுவைை ் 

 இந்  திட்ட ்திை் 

வன ்துலறயினருக்கு 

ஆட்பசேலனஇை்லைகீழ்க்கொணும் 

விடயங்கள் வலியுறு ் ே்ேட்டன.  

  ொவைங்கள் சீை ்தசய்ய 

ேயன்ேடு  ்ே்ேட்டொை் முன் 

அனுமதி தேற பவண்டும் 

14/11/ 2018 (த ொலைபேசி உலையொடலின் பமை்) 

த ொை்தேொருளியை் 

திலணக்களம் 

M.A.S.T.K. 

மதுைே்தேரும 

உ விே் 

ேணிே்ேொளை ்

பமை் 

மொகொணம் 

மண்டை 

த ொை்லியை் 

அலுவைகம் 

ஸ்ரீ மொகன் 

தேைன்ொன்படொ 

மொவ ்ல  

 இ ்திட்ட ்திை் ஆட்பசேலன இை்லை. 

 த ொை்தேொருளியை் 

திலணக்கள ்தின் தநருக்கமொன 

பமற்ேொைல்வயின் கீழ் 

பமற்தகொள்ளே்ேட பவண்டிய 

அலன ்து கட்டுமொனே் ேணிகளும்.  

 

 

 

பிற்பசைக்்லக IV: ஆய்வுக் குழு 

கபயர் பதவி ஆய்வின்நிவல 

TDSV டயஸ் ேணிே்ேொளை ்/ ESSD/NBRO அணி ்  லைவை ்

SAMS 

திசொநொயக்க 

முதுநிலை விஞ்ஞொனி 
/ESSD/NBRO 

மூ ்  சுற்றுசச்ூழை் விஞ்ஞொனி 

பிைேொ ் 

லியனொைசச்ி 

விஞ்ஞொனி ESSD/NBRO சுற்றுசச்ூழை் விஞ்ஞொனி 

H குஸை்சிறி த ொழிை்நுட்ே அலுவைை ்

/ESSD/NBRO 

GIS/ மக்கள் த ொலகே் 

புள்ளிவிவைங்கள் நிை அளலவ 

ஆ ைவு 

ஹைச்ொ ஏகனொயக தேொறுே்பு அதிகொைி -

களு ்துலற மொவட்ட 

அலுவைகம் 

மண்ணியைொளை ்

 


