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5 நிைச்ோிைிற்கு உட்பட்டுள்ை பிரசதேமும் அதற்கு அண்மித்த பிரசதேங்களும் 

தற்சபாகதய அபாய நிகையும்..................................................................................................... 6 

6  கருத்திட்டத்தின் கேயற்பாடுகைால் பாதிக்கக்கூடிய உணர்ேியுகடய சுற்றாடல் 

பிாிவுகள் கதாடர்பில் ைிசேட கைனம் கேலுத்துைதுடன் சூழல் பற்றிய சுருக்கமான 

ைிைக்ககமான்று ............................................................................................................................... 7 

7 .  கருத்திட்டத்தின்  கீழ் உத்ததசிக்கபட்டுள்ள  சீர்த்திருத்த நடபடிமுறைகள்          8 

8.  கருத்திட்டப் பிரததசத்துடன் ததொடர்புறடய சமூக சுற்ைொடல் பொதிப்புகள் மற்றும் 

அபொயங்கறள அறடயொளம் கொணல்.                                                                        8 
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இழக்கப்பட்டதால் இழப்பீடுகள் ைழங்கப்படும் சதகை ................................................. 19 

12.5 குறிப்பிட்ட ைிடயங்கள் கதாடர்பில் மக்ககை ைிழிப்பூட்டல் மற்றும் 

புாிந்துணர்ைிகனக் கட்டிகயழுப்புதல் ................................................................................. 20 

12.6 சுற்றாடல்/ேமூக முகாகமத்துை அைேியத்கத அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட 

நிர்மாணிப்புகள். ........................................................................................................................ 20 

12.7 சைகைத்தைத்திற்கு உாிய ஆபத்துககை கட்டுப்படுத்தல் .............................................. 23 

12.7.1 நிர்மாணிப்பு ஒப்பந்தக்காரர்கள் நிர்மாணிப்புக் காைகட்டத்தினுள்  சுற்றாடல் 

மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை சதகைகளுக்கு அகமய ஒழுகும் அைேியம் ....... 23 

12.7.2 நிறலய பொதிப்புகறளக் குறைத்தல்   ........................................................... 25 

12.8 . கருத்திட்ட இடத்றத கண்கொணித்தல்  ............................................................................... 29 

13 .  முறைப்பொடுகளுக்கு தசவிசொய்த்தல்  ....................................................................................... 30 

14. தகவல்கறள தவளியிடல்….  ..................................................................................................... 30 

 
 

பின்னிறணப்புப் பட்டியல் 

 

 பின்னிறணப்பு I:கருத்திட்டப் பிரசதேத்தின் டுசரான புககப்படம். .............................................................. i 

 பின்னிறணப்பு II:  அனர்தத நிகையும் ஆசைாேகன சேகைகளும்                                                           ii 

 பின்னிறணப்பு III: தரப்பினருடன் நடாத்தப்பட்ட கைந்தாசைாேிப்புகைின்சபாது  கதாியைந்ந முக்கியமான 

ைிடயங்கள், சககாகை மாட்டம்.   ................................................................................................................ iii 

 பின்னிறணப்பு IV: அரே காணி உாிகமயாைர்கள் மற்றும் சுற்றாடல் நிறுைனங்கைின் அங்கீகாரத்திகனப் 

கபற்றுக்ககாள்ைதற்கான உத்சதே கபாறிமுகறகள். .................................................................................... iv 

 பின்னிறணப்பு V: ஆய்வுக் குழு ................................................................................................................... vi 

 பின்னிறணப்பு VI: புைனாய்வுப் பட்டியல்  .................................................................................................. vi 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

ைகரப்படப் பட்டியல்  
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1.அறிமுகம் 
 

இைங்கக அரசு ஆேிய உட்கட்டகமப்பு ைேதிகள் மற்றும் முதலீட்டு  )AIIB) ைங்கியுடன் 

இகணந்து அவ் ைங்கியின் நிதி உதைியுடன் இைங்ககயின் 6 மாகாணங்கைிளுள்ை 11 

மாைட்டங்கைில் மண்ோிவுகள் ஏற்படும் இடங்ககை  ேீரகமக்கும் கருத்திட்டகமான்கற 

ஆரம்பித்துள்ைது. இக் கருத்திட்டம்  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூகத்கத கைரும் ைககயில் AIIB  

ைங்கி மற்றும் இைங்கக அரோங்கத்தின்  ேட்டதிட்டங்களுக்கு அகமய 

நகடகபறசைண்டும். கருத்திட்டத்தின்  அகமப்பு மற்றும் அதன் கேயற்பாட்டிகன 

கைனத்திற்ககாண்டு AIIB  ைங்கி எதிர்ப்பார்க்கும்  அைர்கைின் சுற்றாடல்  மற்றும் ேமூகப் 

பாதுகாப்பிற்கு அகமைாக  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை ேட்டககமான்று 

)ESMF) தயாாிக்கப்பட்டுள்ைது. 

. 
 

கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தும் ேந்தர்ப்பத்தில் AIIB பாதுகாப்பு ைழிமுகறககையும் சதேிய 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ைிதிமுகறககையும்  பின்பற்றும் முகற பற்றிய ைழிகாட்டல்ககை 

ைழங்கல்  இச் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை ேட்டகத்தின் சநாக்கமாகும். இக் 

கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தும் காைகட்டத்தில் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக பாதிப்புகள் 

மட்டுப்படுத்தப்படும் ைககயில் இச் ேட்டகத்தின் ஊடாக கட்டிகயழுப்பபட்டுள்ை 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை திட்டங்கள்  கேயற்படுத்தப்படுைகத 

உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ைது கருத்திட்டத்கத கேய்படுத்தும் நிறுைனத்தின் (சத.க.ஆ.கூ) 

கபாறுப்பாகும். 

 

ைிடயப்பரம்பலின்  கேயற்பாட்டின்சபாது சுற்றாடல், ேமூக மற்றும் சுகாதார நிகை 

இடத்திற்கிடம் மாற்றமகடைதால்  அவ்ைிடயங்கள்  ஒவ்கைாரு இடத்திற்கு ஏற்ப 

ஆராயப்பட சைண்டுகமன கதாியைந்துள்ைது. ஆகசை ஒவ்கைாரு இடம் கதாடர்பில் 

நிகையச் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக மதிப்பீகடான்கற  சமற்ககாண்டபின் நிகையச் 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை  திட்டகமான்று அகமக்கப்பட சைண்டுகமன, 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை ேட்டகத்தினால் ேிபாாிசு கேய்யப்பட்டுள்ைது. 

கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தும்சபாது திட்டமிடல், அகமப்பு, நிர்மாணிப்பு  மற்றும் 

கேயற்பாடுகள் ஆகிய ேந்தர்ப்பங்கைின்சபாது கைனத்தில் ககாள்ைசைண்டிய சுற்றாடல், 

ேமூக மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பு  முகாகமத்துை கட்டங்கள் பற்றி இந் நிகையச் 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துைத் திட்டத்தினால் முன்கைக்கப்படும்.   

 

குறித்த நிைச்ோிவு அபாயத்திகனக்  கட்டுப்படுத்தும்  இடம் புைத்ககாவ்பிட்டிய- 

கரைகநல்ை வீதியில் ைிலும்பசேன  71/3 மற்றும் 71/4 இைக்க பாைங்களுக்கிகடசய 
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அகமந்துள்ைது. ஆழமான சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக மதிப்பீட்டிகன அடிப்பகடயாகக் 

ககாண்டு பின்ைரும் சநாக்கங்களுக்காக திட்டம் அகமக்கப்பட்டுள்ைது 

 

i. கருத்திட்டத்தினால் பாதிக்கப்படக்கூடிய உணர்ேியுகடய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

அம்ேங்ககை அகடயாைம் காணல்  

ii. கருத்திட்ட கேயற்பாடுகைினால் நிகழக்கூடிய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

பாதிப்புககை அகடயாைம் காணல்.  

iii. கட்டுப்படுத்தல் கதாடர்பான கேயற்பாடுககை பிசராித்தல்  

iv. கருத்திட்டத்திற்குப்  கபாறுத்தமான சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு 

முகறகள் எகைகயன நிர்ணயிப்பதற்கு  

v. கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தும் ேந்தர்ப்பத்தில் நிகையம் கதாடர்பில் 

பின்பற்றப்பட சைண்டிய  ேம்பந்தப்பட்ட சுற்றாடல் ைிதிமுகறகள் மற்றும் 

கபாறிமுகறககை ஆராய்தல்  

2. நிைச்ோிவு   நிகழ்ந்த இடத்தின் அகமவும் ஏகனய ைிபரங்களும்  
 

இடம் பற்றிய ைிபரங்கள் : இடம் இைக்கம் 09, சகாகை இைக்கம்-4, சககாகை  மாைட்டம், 

புைத்ககாவ்பிட்டிய கரைகநல்ை வீதியில் ைிலும்பசேன 71/3 மற்றும் 71/4 இைக்க 

பாைங்களுக்கிகடசய அகமந்துள்ைது.   

I. ேப்ரகமுைா மாகாணத்கதச் சேர்ந்த சககாகை மாைட்டத்தில் ேப்ரகமுைா மாகாண 

புைத்ககாவ்பிட்டிய பிரசதே கேயைாைர் பிாிைில் 60/டீ பூஸ்பசக கிராம 

உத்திசயாகத்தர் பிாிைின் கீழ் இப்பிரசதேம் நிருைகிக்கப்பட்டுைருகின்றது.  

II. இவ்ைிடத்திற்கு அண்மித்த நகரம் புைத்ககாவ்பிட்டிய நகரமாகும். நகரம் 8.7 

கி.மீட்டர் கதாகைைில் அகமந்துள்ைது. 

III. நிகைய அகமைிடம் (GPS location) 7.139527 N, 80.357214 E. ( படம் 1) 

IV. காணி உாிகம- வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகப , நிர்மாணிப்பு அபிைிருத்தி மற்றும் 

இயந்திரோதன அதிகார ேகப மற்றும்  தனியார் காணிகள்  
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படம் 1: உத்சதே நிைச்ோிைகனக் கட்டுப்படுத்தம் இடத்தின் கூகல் புககப்படம். (சமைதிக 

ஆய்ைிற்காக ைான் புககப்படம் பின்னிகணப்பு 1 இல் சேர்த்துக்ககாள்ைப்பட்டுள்ைது.)  

3. நிைச்ோிவு  அனர்த்தம் பற்றிய ைிைக்கமான தகைல்கள்  

 

புைத்ககாவ்பிட்டிய கரைகநல்ை (B 677) வீதியில்  அகமந்துள்ை இவ்ைிடத்தில் கைடிப்புகள் 

காணப்படுைதுடன் நிைச்ோிவு அகடயாைங்கைான இடிபாடுகள்  எடுத்துச் கேல்ைப்படும் 

நிகை அல்ைது ோிந்து ைிழும் நிகை ஏற்பட்டில்ைாத அசதசநரம் அவ்ைாறான அச்சுறத்தல் 

நிகை காணப்படும் ைையமாகும். ோிைின் ஒரு பகுதி 2016 ஆம் ஆண்டு சம மாதம் முதல் 

கமதுைாக கீழ்சநாக்கி நகரும் ஆபத்தான நிகை காணப்படுைதுடன் ைையத்தில் 

அகமந்துள்ை கபருந்கதாககயான வீடுகள் அதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ைதுடன் ேிை 

மானிட கேயற்பாடுகள் அவ்ைாறு நிகழ்ைதற்கான மூைகாரணமாக அகமந்துள்ைன.  கீழ் 

பிரசதேத்தில் சமற்ககாள்ைப்பட்டு ேிை நிர்மாணிப்புகைின் காரணமாக நிைத்தின் இயற்கக 

அகமப்பில் ேிை மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ைன. நிர்மாணிப்பு அபிைிருத்தி மற்றும் 

இயந்திரோதன அதிகார ேகபயினால் ோிைின் கபரும்பகுதி கைட்டப்பட்டு அங்கு வீதி 

நிர்மாணிப்புகள் (காப்பட்) கதாடர்பிைான ேீசமந்து கைப்பு சைகைத்தைகமான்று 

நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ைது. அந் நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககைின்சபாது 

சமற்ககாள்ைப்பட்டுள்ை ஆழமான அகழ்வு நடைடிக்கககள் காரணமாக வீதியும் 25000 

ேதுர மீட்டர் பிரசதேமும் அதி ஆபத்தான நிகையில் இருப்பதுடன் அங்கு கைடிப்புகள் 

ஏற்பட்டு ஒரு ேிறு பகுதி கீழ் சநாக்கி தள்ைப்பட்டுள்ைது. அந்நிகை அருகிலுள்ை ேிை 

வீடுககைப் பாதித்துள்ைதுடன் நிைத்தில் பாாியைைிைான கைடிப்புகள் 

காணப்படுகின்றன.  
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பாதிக்கப்பட்டுள்ை முகற 
 

கீழ் பிரசதேத்திலுள்ை அதிகமான வீடுகைின் சுைர்கள் கைடித்துள்ைன. அவ்கைடிப்புகள் 

அங்கு ைாழ்பைர்களுக்கு மிக ஆபத்தானதாக கதாிகின்றது. அதன் பின் அவ்வீடுகைில் 

ைேித்தைர்கள் வீடுகைிலிருந்து ைிகரைில் கைைிசயறியுள்ைதுடன் எந்த ஒருைருக்கும் 

காயங்கசைா அல்ைது உயிர்  சேதங்கசைா ஏற்பட்டில்கை.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

படம் 2a: நிைச்ோிவு ஆபத்கத 

எதிர்சநாக்கியுள்ை பிரசதேம்.   

படம் 2b: நிைச்ோிவு பிரசதேகமான்றில் 

அகமந்துள்ை ககான்கிாீட் கைப்பு 

சைகைத்தைம்.   

 

 

 

 

 

 

 

 

படம் 2c. வீதியின் கைடிப்கபான்று (வீதி 

அபிைிருத்தி அதிகார ேகபயினால் கைடிப்பு 

தார் இட்டு மூடப்பட்டுள்ைது)  

படம் 2c . அதிக ஆபத்துகடயதாக 

அகடயாைம் காணப்பட்டுள்ை வீடு  

படம் 2: நிைச்ோிவு ஏற்பட்டுள்ை பிரசதேத்தின் புககப்படம் 
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படம்  3 : நிைச்ோிவு ஏற்பட்டுள்ை பிரசதேத்தின் கபௌதீக அகடயாைங்கள் மற்றும் அகமவு 

பற்றிய அண்ணைைான ைகரபடம். 

 

4. தற்சபாதுள்ை ஆபத்து நிகைகயக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக சமற்ககாள்ைப்பட்டுள்ை 

நடபடிமுகறகள்.  
 

சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பின் சககாகை மாட்ட அலுைைகத்தினால் 

குறிப்பிட்ட இடம் 2012.05.30 ஆம் திகதி பாிேீைகன கேய்யப்பட்டுள்ைது. அப்சபாது அதி 

கூடிய மற்றும் மத்தியைைிைான அச்சுறுத்தலுகடய வீடுகள் அகடயாைம் 

காணப்பட்டுள்ைன. சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பின் அறிக்ககயின் பிரகாரம் 

கிராம உத்திசயாகத்தர் உட்பட்ட கிராமைாேிகள் பாதிப்புக்கு ஆைாகியுள்ைதாக 

அகடயாைம் காணப்பட்டுள்ைனர். அச்சுறுத்தகை எதிர்சநாக்கியுள்ை மக்களுக்கு பிரசதே 

கேயைாைர் பிாிைின் ஊடாக கிராம உத்திசயாகத்தரால் கைைிசயறுைதற்கான 

அறிைித்தல்கள் ைிடுக்கப்பட்டுள்ைன.  

 

அச்சுறுத்தல்  நிகை காரணமாக கைைிசயற்றப்பட்டுள்ைைர்கள் :  
 

பின்ைரும் வீட்டு ைதிைாைர்கள் அதிக ஆபத்து  நிகையில் இருப்பைர்ககைன சதேிய 

கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பின் அறிக்கக மூைம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ைதுடன்  

அவ்வீடுகைிலிருந்து கைைிசயறுைதற்கு ஆசைாேகனகள் ைழங்கப்பட்டுள்ைன.  
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01. டபிள்யூ ருைன் அருணோந்த08. ஆர்.ஏ. ேிறீனாத் கபசரரா 15. . சக. கமனா 

02. எச். மேிந்த கருணாரத்ன     09. சஜ.ஏ.சுமித் ஜயேிங்க 16. . சக டபிள்யூ சுகத் குமார 

03.டபிள்யூ.எம். பிாியங்கர பிசரமகீர்த்தி 10.ஆர்.ஏ.தர்மசேன 17. . சக. குணேிங் 

04. சக.பீ.ஜகத் திைக்கேிாி     11. டபிள்யூ.ஏ.ஏ.குசுமைத்தா     18.எம். டபிள்யூ கபாடிமாத்தயா 

05. டபிள்யூ ஜயந்த ைிசஜரத்ன     12. எல்.ஏ.ோமிந்த கேணைிரத்ன   19.எம்.. டபிள்யூ. குணதிைக்க  

06.எஸ்.ஏ.குசுமாைத்தி                 13ஏ.நந்தாைத்தி 

07. சக.ஆர். ஜயரத்ன                      14. எச்.பீ.எம்.கருணாரத்ன  

 

 

அறிக்ககயின் பிரகாரம் பின்ைரும் குடும்பத்தைர்கள் மத்தியைைில் பாதிப்புக்கு 

உள்ைாகியுள்ைனர் என அகடயாைம் காணப்பட்டுள்ைனர்.  

 

01. எஸ்.எம்.நுைா அமரேிங்க 

02. ஜயரத்ன ைர்த்தக நிகையம்  

03. ரவீந்திர நிோந்த ஜயரத்ன 

04.சக.ஏ.கபாடிராைோமி 

05. பிசரமைால் 

06. ஆர்.ஆர்.நிமைரத்ன 

 

ஆபத்தான நிகைகய சமலும் கட்டுப்படுத்துைதற்காக மத்தியைைிைான ஆபத்துநிகைகய 

எதிர்சநாக்கிைரும்  ைதிைாைர்கள் கதாடர்பில் முன்கனச்ோிகக 

ைிடுக்கப்பட்டுள்ைது.கால்ைாய்ககை, மதில்ககை நிர்மாணித்தல்,  நிகையற்ற ோிவுககை 

நிகைப்படுத்துைதற்கான நடைடிக்கககள் சமற்ககாள்ைப்பட்டுைருகின்றன.  

மீள் குடியமர்த்தல்: (சமம்பாடு): நிைச்ோிவு நிகைகய எதிர்சநாக்கியைர்களுள்  அதிக 

பாதிப்புககை எதிர்சநாக்கியைர்களுக்கு அரோங்கத்தினால் காணி மற்றும் வீடுகள் 

ககாகடயாக ைழங்கப்பட்டுள்ைன. அவ்ைாறு காணிககைப் கபற்றுக்ககண்ட அதி 

ஆபத்தான நிகைகய எதிர்சநாக்கிய 19 குடும்பங்களுள் 06 குடும்பங்கள் கதாடர்ந்தும் 

அவ்வீடுகைில் ைேித்துைருகின்றனர்.  

5 நிைச்ோிவுப் பிரசதேம் மற்றும் அதற்கு அயல் பிரசதேங்கள் பற்றிய ைிபரங்களும் 

தற்சபாகதய அச்சுறுத்தல் நிகை  
 
 

குறிப்பட்ட நிைம் புைத்ககாவ்பிட்டிய- சககாகை வீதியில் மகைப்பகுதியில் 

அகமந்துள்ைது. இப்பிரசதேத்தின் கீழ் பகுதி ோிைில் இறப்பர் நாற்றுசமகடகயான்று 

அகமந்துள்ைது. சமற் ோிைிலும் கீழ் பக்க ோிைிலும் ேிை  தனித்த சதயிகைத் சதாட்டங்கள் 

அகமந்துள்ைன. ைிதியின் இருபுறங்கைிலும் மக்கள் ைதியும் வீடுகள் அகமந்துள்ைன. 

நிர்மாணிப்பு மற்றும் அபிைிருத்தி இயந்திரோதன அதிகார ேகபக்குச் கோந்தமான  

ககன்கிாீட் கைப்பு  சைகைத்தைகமான்று சமற் பக்க ோிைில் உள்ை பாாியைைிைான 
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நிைப்பரப்பில் அகமந்துள்ைது.  இச் ேம்பைத்தின் பின் குறித்த சைகைத்தைம் 

ககைிடப்பட்டுள்ைது. கீழ் பிரசதேத்தில் உள்ை இறப்பர்  நாற்றுசமகடயில் இரண்டு 

ைருடங்கள் ைகர ையதான இறப்பர் கன்றுகள் படைகமான்று அகமந்துள்ைது.  
 
 

இதற்கு முன் ஏற்பட்ட  ேம்பைங்கைினால்   கீழ் பக்க  ோிைிலுள்ை வீடுகைின் சுைர்கள்  

கைடித்துள்ைன.  பாிேீைகன கேய்யப்பட்ட ேிை வீடுகைின் சுைர்களும் தகரயும் 

கைடித்திருந்ததுடன் ேிை வீடுகைின் சுைர்கள் உகடந்து கீசழ ைிழுந்திருந்தன.  

அவ்ைாறான வீடுகள் ேீர்த்திருத்தப்பட்டு அவ்வீட்டு உாிகமயாைர்கள் அங்கு இன்றும் 

ைேித்துைருகின்றனர்.  அைர்களுக்கு சைறு இடங்கள் இல்ைாதசபாதிலும் 

அேராங்கத்தினால் ைழங்கப்பட்ட  குடியமர்த்தப்பட்ட இடங்களுக்கு கேல்லும் ஆர்ைமும் 

இல்கை. எதிர்காைத்தில் ஏற்படக்கூடிய நிைச்ோிவு அபாயநிகையின்சபாது 

கைடித்திருக்கும் சுைர்கைினால் குடியிருப்பாைர்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படைாம். 

இயற்ககயில் ஏற்படக்கூடிய நிைச்ோிைினால் கீழ் பிரசதேத்திலுள்ை வீதியில் ேிகதவுகள் 

சேர்ந்து வீதி தகடப்படைாம்.  அசதசபால் நிகையற்ற கேங்குத்தான பள்ைத்திற்கும் 

வீதிக்கும் இகடயில் ேிகதவுகள் சேறுமிடமாகவுள்ைது.  

6 கருத்திட்ட கேயற்பாடுகைின் காரணமாக அயற்பிரசதேத்திலுள்ை உணர்ச்ேியுகடய 

சுற்றாடலுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் பற்றிய ைிைக்கம்.  
 

பிரசதேத்திலுள்ை தாைரங்கள் கதாடர்பில் குறிப்பிடுைதாயின் அங்கு  வீட்டுட்சதாட்ட  

பூங்காக்களும் தனித்த சதயிகைத் சதாட்டங்களும் அகமந்துள்ைன. நடப்பட்ட மரங்களும் 

தாைரங்களும்   கேழித்து ைைர்ந்துள்ை வீட்டுத்சதாட்டங்கள் அதிகமாக அகமந்துள்ைன. 

மகையின் ேிகரப் பிரசதேத்தில் ைனம் சபார்கைசபால் அகமந்துள்ைது.  
 

கருத்திட்டங்ககை கேயற்படுத்தும்சபாது பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய அம்ேங்களும் 

சேகைகளும் : 
 
 

i. வீதி அலுைல்களும்  பாதோாிகளும். 

ii. புைத்ககாவ்பிட்டிய, சககாகை நகரத்திற்கு நிருைாக, ேமூக கபாருைாதார 

கேயற்பாடுகள் கதாடர்பில் ைரும் மக்களும் கைத்தியோகைக்கு ைரும் 

சநாயாைர்களும் பிரச்ேிகனககை எதிர்சநாக்குைர்.  

iii. கருத்திட்டத்தினால் நீர்நிகைகளுக்கும்  கீழ் பகுதியிலுள்ை கங்கக 

பிரசதேங்களுக்கும் பாதிப்புகள் ஏற்படைாம். 

iv. கீழ்  ோிவுப் பிரசதேத்கதைிட்டு இதுைகர கைைிசயறாத மக்களும் அைர்கைின் 

ேிைசனாபாயங்களும்.  

v. ஆபத்தான ைையத்தில் அகமந்துள்ை கட்டிடங்களும் வீடுகளும்  

vi. வீதிகய பயன்படுத்திைரும்  கைத்தியோகையயின் அைேர சேகைகள் மற்றும் 

சநாயாைர்கள் (உடுககாட பிராந்திய கைத்தியோகையிலிருந்து 1 கி.மீட்டர் 

கதாகைைில் அகமந்துள்ைது 

vii. சதயிகை மற்றும் இறப்பர் உற்பத்திககை ககாண்டு கேல்லுதல்.  
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7. கருத்திட்டத்தின் கீழான  உத்சதே ேீர்த்திருத்த நடைடிமுகறகள் 

 
 

உத்சதே ோிைிகன குகறக்கும் கேயற்பாடுகைின் கீழ் நிகையான கட்டகமப்புகளுள் 

ைடிகாைகமப்பிகன  சமம்படுத்தல், நிைைத் தைங்கைின் ைடிகாைகப்புககை, ேிாிைிகன 

ைலுப்படுத்தல் மற்றும் மண்ணாிப்பிகன கட்டுப்படுத்தும் கேயற்பாடுகள் 

சமற்ககாள்ைப்படும். அது கதாடர்பில் துகழயிடல், அகழ்வுகள், சமற்பரப்பின் 

கேயற்பாடுகள் உள்ைடங்கும்.  

 

8. கருத்திட்டப் பிரசதேத்துடன் கதாடர்புகடய ேமூக, சுற்றாடல் பாதிப்புகள் மற்றும் 

அச்சுறுத்தல்ககை அகடயாைம் காணல்.  
 

 

நிகையற்ற நிகையிலுள்ை ோிைான வீதியின் ோிைிகன நிகைப்படுத்துைதன் ஊடாக 

பயணிகைின் பாதுகாப்பிகன உறுதிப்படுத்த முடியும். சககாகை மற்றும்  

புைத்ககாவ்பிட்டிய நகரங்களுக்கிகடசய கதாடர்பிகன ைிருத்தி கேய்ய முடியும். சதயிகை 

மற்றும் இறப்பர் உற்பத்திககை  ககாண்டுகேல்ைகத உறுதிப்படுத்த முடியும். தற்சபாது 

பாதுகாப்பற்ற நிகையிலுள்ை காணி, கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகள் கதாடர்பில் 

கண்காணிக்கப்படுைதால் அகை கதாடர்பில் பாதுகாப்பு ஏற்படும். இக் காணிகள் 

புைத்ககாவ்பிட்டிய நகரத்திற்கு அண்கமயில் அகமந்திருப்பதால் ைதிைிடம் மற்றும் 

அபிைிருத்தி கதாடர்பில் அதிக சகள்ைியுள்ை பிரசதேமாவுள்ைது.  இக் கருத்திட்டத்தின் 

ஊடாக அப்பிரசதேத்தின் எதிர்காை அபிைிருத்தி ேந்தர்ப்பங்கள் உறுதிப்படுத்தப்படும்.  
 
 
 

8.2 பாதகமான ைிகைவுகள்  
 

இவ் தவறலத்தள தசயற்பொடுகள்  தற்தபொது சொிவுகள் ஏற்பட்டு பொதிக்கப்பட்டுள்ள 

இடங்கறள மட்டும் இலக்கொக் தகொண்டு தமற்தகொள்ளப்படுகின்ைன.  அதனொல் ஏற்படும் 

பொதகமொன விறளவுகள்  அவ்விடத்றத மட்டும்  றமயமொக் தகொண்டிருப்பதுடன் 

நிர்மொணிப்புக் கொலத்திற்கு மட்டும் வறரயறுக்கப்ட்டறவயொக இருக்கும். 

 

8.2.1 நிைமும் அங்கு சமற்ககாள்ைப்படைிருந்த எதிர்காை அபிைிருத்தி 

நடைடிக்கககளுக்கான பிரசைே பாகதகள்  தகடப்படல் .  

 

கருத்திட்டம் கதாடர்பில் ஒதுக்குைதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ை நிைத்தில்  வீதி அபிைிருத்தி 

அதிகார ேகப கதாடர்பில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ை காணி, நிர்மாணிப்பு அபிைிருத்தி மற்றும் 

இயந்திரோதன அதிகார ேகப மற்றும் தனியாருக்குச் கோந்மான காணிகளும் 

உள்ைடங்கும். கருத்திட்டத்தின் சமல் ோிைில் கட்டிட நிர்மாணிப்புகள் இல்ைாதசபாதிலும் 

ககான்கிாீட் கைப்பு இயந்திரம் அங்கு தாபிக்கப்பட்டுள்ைது. ஆனால் அங்கு ேீசமந்து 
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கைக்கும் பணிகள் சமற்ககாள்ைப்படுைதில்கை.  தரவுகளுக்கு அகமய இங்கு நிைச்ோிவு 

ஏற்படும் அபாயம் இல்ைாததால் கருத்திட்டப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டபின் ேீசமந்து 

கைப்பு கேயற்பாடுககை அங்கு சமற்ககாள்ை முடியாது. கருத்திட்டப் பணிகள் கதாடர்பில் 

அங்குள்ை காணிகயான்று ககப்பற்றப்படும். கபாது மக்கைின் எதிர்ப்பு காணமாக  

தற்சபாது ேீசமந்து கைப்பிடம் கேயற்படுத்தப்படுைதில்கை.  

 

8.2.2 தாைரங்களுக்கும்  உயிாினங்களுக்கும் ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் மற்றும் உயிாியல் 

பாதிப்புகள்   

 

பயிாிடப்பட்ட மற்றும் இயற்கக மரங்கள் கேழிப்பாக ைைர்ந்துள்ை மரங்ககைக் ககாண்ட 

வீட்டுத்சதாட்டங்கள் உள்ைன. ோிைின் சமற் பக்கத்திலும் ஏகனய பிரசதேங்கைிலும் 

சதயிகை சதாட்டத் துண்டுகள் காணப்படுகின்றன. ோிைிகன மாற்றுதல், நிைத்தின் 

சமற்பரப்பில் அகழிககை கைட்டுைதற்காக ேிை காணிகள் ஒதுக்கப்படசைண்டிய நிகை 

ஏற்படும்.கருத்திட்ட கேயற்பாடுகள் கதாடர்பிு்ல் காணிகள் கபருமைைில் நீக்கப்படுமாயின் 

சுற்றாடலில் இருக்கும் தாைரங்கள் மற்றும் உயிாினங்கள் கதாடர்பில்  கபருமைவு தாக்கம் 

ஏற்படைாம். அறியாகம காரணமாக சமற்ககாள்ைப்டும் காட்டழிப்பினால் 

கபறுமதிைாய்ந்த மரங்கள் அழிக்கப்படைாம். தாைரங்கள் மற்றும் தாைரங்கள் பாதுகாப்பு 

ேட்டத்தின் கீழ் கேம் பட்டியலில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை தாைரங்களும் 

கருத்தித்திட்டத்தினால் சைண்டுகமன்சற அல்ைது கைனயீனமானமாக அழிக்கப்படைாம்.  
 
 

8.2.3 அப்பிரசதேத்து ைடிகாைகமப்பு முகறகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்  
 

தற்சபாது அப்பிரசதேத்தில் அகமந்துள்ை நீரூற்றுகள் உத்சதே கட்டுப்படுத்தல் 

கேயற்பாடுகைினால்  பாதிக்கப்பட்டு நீரூற்றுகைில் மாற்றங்கள் ஏற்படைாம். அதனால் 

ைரற்ேி நிகை ஏற்படைாம். அந்நிகை அவ்ைிடத்கத மட்டும் பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.  
 

8.2.4 மண்ணாிப்பும் கால்ைாயின் அகமப்பு   மாற்றமகடதலும்.  

உத்சதே  அலுைல்கள் கபருமைைில் சமற்பக்கச் ோிைிகன இைக்காகக் ககாண்டு 

சமற்ககாள்ைப்படும். அப்சபாது ைடிகாைகமப்பு அலுைல்ககை சமம்படுத்துைதற்காக 

சமற்பரப்பில் ைடிகால் அகமப்புகள் இருப்பதால் அருகிலுள்ை கால்ைாய்கள் 

மண்ணாிப்பிற்கு உட்படும். அப் பாதிப்புகள் இந்த இடத்திகன மட்டும் பாதிப்பகையாக 

இருக்கும். முகறயாக திட்டமிடுைதன் ஊடாக பாதிப்புககைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்.  
 

8.2.5 நிர்மாணிப்பு  கேயற்பாடுகைினால் நீர் மாேகடைதால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்   

 

ேிகதவுககையும் கற்ககையும் நீக்கும் ேந்தர்ப்பத்திலும் ோிைிகன குகறக்கும் 

ேந்தர்ப்பங்கைிலும் அருகிலுள்ை நீர்த்சதக்கங்கைில் சேறு பாய்ந்து அங்கு அடிப்பகுதியில் 

படியைாம். இயந்திரோதனங்கைால் கைைிைரும் எண்கணய், மாசுப் கபாருட்கள் ோியான 

முகறயில் கைைிசயற்றப்படாகமயினாலும் தற்காலிக கைஞ்ேியப்படுத்தும் தாங்கிகள் 

குைிைதனாலும் மாேகடந்த நீர் சேர்ைதால் ோிைிற்கு கீழ் பகுதியில் பாய்ந்துகேல்லும் நீர் 

மாேகடயைாம்.  
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வலுப்படுத்தும் அலுவல்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் சீதமந்து, கிரவுட் மற்றும் 

நிர்மொணிப்பின்சபாது தவளிவரும் பொதிப்புள்ள தபொருட்கள் மறைநீருடன் கலந்து 

நீதரொறடகளுள் பொய்வதொல் நீொின் தரம் தற்கொலிகமொக குறைவதுடன் கொல்வொயின்  கீழ் 

பகுதியில் பொதிப்புள்ள தபொருட்கள் தசர்வதற்கொன சந்தர்ப்பங்கள் உள்ளன. 

 

நிர்மொணிப்புகளொல் தவளிதயற்ைப்படும் பல்லின இரசொயன ஒட்சிசனுக்கொன தகள்வியும், 

இரசொயன ஒட்சின் தகள்வியும், திண்மக் கைிவுகளும் எண்தணய், கிொீஸ் மட்டம் ஆகியறவ 

அதிகொிப்பதொல்   கொல்வொய்களின் நீர் மொசறடயும் தன்றம தமலும் அதிகொிக்கும். 

குளிப்பதற்கு, குடிப்பதற்கு, நீொியல் உயிொின தசய்றகக்கு உகந்த நிறலயிலுள்ள நீொின் தரம் 

நிர்மொணிப்புகளொல் அந்நிறல இைக்கப்படும். ஆகதவ நிரமொணிப்புகறள தமற்தகொள்ளும் 

சந்தர்ப்பத்தில் சுற்ைொடலுக்கு  கைிவுநீர் மற்றும் கைிவுப் தபொருட்கறள தவளிதயற்றுவதொல் 

நீர்ன் தரத்திறன மிகவும் பொதிக்கும்.   

 
 

8.2.6 நிர்மாணிப்புகள் சமற்ககாள்ைப்படும் காைகட்டத்தில் (கைைியிடங்கைில்) மைம் 

கழிப்பதால் நீாினால் பரைக்கூடிய சநாய்களும் கிருமிகளும்.  

 

நிர்மொணிப்பு நடவடிக்றககளின்தபொது ஒப்பந்தக்கொரொின் ததொைிலொளர்கள் 

தவளியிடங்களில் மலம் கைிப்பதொல் சொிவிற்கு கீழ் பகுதியில் உள்ள கொல்வொய் 

மொசறடயலொம்.  

 

 
8.2.7 கால்ைாயின் கீழ் பகுதியில் அவ்ைாறான நீகர பயன்படுத்துைதால் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகள்  

 

நீாில் கைைிசயற்றப்படும் இவ்ைாறான மாசுப் கபாருட்கைால் நீாின் தன்கம மற்றும்  நீரக 

உயிாினங்கள் ஆகியைற்றுக்கு அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படும். குடிப்பதற்கு , குைிப்பதற்கு, 

நீாியல் உயிாியல் கேய்ககக்கு உகந்த தரமாகவுள்ை நீாின் தன்கம அைற்றுக்கு 

கபாறுத்தமற்றகையாகைாம். ஆகசை நிர்மாணிப்பின்சபாது கைைிசயற்றப்படும் மாசுப் 

கபாருட்கைால் கீழ் பகுதியில் உள்ை நீர்த்சதக்கங்களுக்கு அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படும்..  

 

8.2.8  திண்மக் கழிவுககை கைைிசயற்றும் பிரச்ேிகனகள்.  

 

நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககைின்சபாது  திண்மக் கழிவுப்கபாருட்ககை கைைிசயற்றும் 

உகந்த கபாறிமுகற பின்பற்றப்படாதைிடத்து நீரும் நிைமும் மாேகடைதுடன் 

சுற்றாடலுக்கும் பாதிப்புகள் ஏற்படும். சைகைத்தைம் வீதியின் அருகில் அகமந்துள்ைதால் 

தைரான முகறயில் திண்மக் கழிவுகள் கைைிசயற்றப்படுைதால் பாதோாிகளுக்கு 

பாதிப்புகள் ஏற்படைாம் அத்துடன் பார்ப்பைர்களுக்கு கைறுப்பான காட்ேியாகவும் 
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இருக்கும். திண்மக் கழிவுககை கைைிசயற்றுைதற்கு ோியான கபாறிமுகறககை 

பின்பற்றப்படாதைிடத்து கபரும் பாதிப்புகள் ஏற்படைாம்.  
  

8.2.9 ைைி மாேகடைதால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்ேிகனகள்.  
 

சைகைத்தைத்கத சுத்தம் கேய்தல், டீேல் கபாறிககை இயக்குதல், கட்டகமப்புககை 

மாற்றும் அலுைல்கள், தீகைத்தல், நிர்மாணிப்புப் கபாருட்ககைக் ககாண்டு கேல்லுதல், 

நிர்மாணிப்புகைின்சபாது உற்பத்தியாகும் கழிவுப் கபாருட்கள் மற்றும் ைிஷப்  கபாருட்கள் 

பாைகண ஆகியகை ைைி மாேகடைிற்கு ைழிைகுக்கும் நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககள் 

ஆகும்.   

நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககைிசபாது அதிகைைில் தூசு (ககான்கிாீட், ேீசமந்து, மரம், 

கற்கள், ேிலிக்கா சபான்ற) உருைாகி ைைியூடாக அகை பரைைாம். அண்கமயில் வீடுகள் 

கட்டிடங்கள் ஆகியகை இல்ைாத காரணத்தால் பாதிப்புகள் ஏற்படாது. அதனால் 

வீடுகைில் ைேிப்பைர்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படைாம்  

 

8.2.10 ஒலி மாேகடதல், அதிர்வுகள், கைடிப்புகள், நிர்மாணிப்பு காைங்கைில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள், கட்டிடங்கள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு ைேதிகளுக்கு பாதிப்பிகன 

ஏற்படுத்தைாம். 

  

கருத்திட்டம் அகமந்துள்ை இடத்துக்கு அண்கமயில் வீடுகள் அகமந்திருப்பதால் ஒலி 

மற்றும் அதிர்வுகைால் மக்களுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படைாம். அதிர்வுகைால் 

கட்டிடங்கள் பாதிக்கைாம். நிைத்தடி நீாின் மட்டம் குகறதல், கட்டிடங்கள் மற்றும் 

வீடுகைில் கைடிப்புகள் ஏற்படைாம்.       

 

 

 8.2.11 சைகைத்தைத்திற்கு அண்கமயில் ைேிக்கும் மக்கள் மற்றும் சைகைத்தை 

கதாழிைாைர்களுக்கு இகடசயயான உறவுகள்   
 

சைகைத்தைத்திற்கு அண்கமயில் ைேிக்கும் மக்கள் மற்றும் சைகைத்தை 

கதாழிைாைர்களுக்கு இகடசய சமாதல்கள் ஏற்பட ைாய்ப்புள்ைது.  

 

8.2.12 ஊழியர்கைின் ைதிைிட முகாம்கள் மற்றும் ஏகனய நிகையத் சதகைகள்  
 

ைதிைிட முகாம்களுக்குள்  திண்மக் கழிவுகளும் கழிவுப் கபாருட்களும் ோியான முகறயில் 

கைைிசயற்றப்படாதைிடத்து அயலில் ைாழும் மக்கள் பிரச்ேிகனககை எதிர்சநாக்குைர்.  
 

8.2.13 நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககைின்சபாது பிரசதேைாேிகள் சைகைத்தைத்தில் 

பிரசைேிப்பதால் அைர்கள் எதிர்சநாக்கக்கூடிய ஆபத்தான  நிைகமகள்  
 

 

நிர்மாணிப்புகள் சமற்ககாள்ைப்படும் ோிவுகைில் வீடுகளுடன் சச்ந்த தனியார் வீடுகள் 

அகமந்திருப்பதால் அக்காணிகளுக்குள் கபாது மக்களும் பிள்கைகளும் பிரசைேிப்பதால் 

இயந்திரோதனங்கைால் பாதிப்புகள் ஏற்படைாம் 
. 
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சைகைத்தைத்தில் துகழயிடும் மற்றும் அகழ்வுப் கபாறிகள் சபான்ற அபாயகரமான 

கபாறிகள் பயன்படுத்தப்படைாம். அகை பயிற்ேிகபற்ற கதாழிைாைர்கைால் மட்டுசம 

ோியான முகறயில் இயக்க முடியும். சைகைத்ைத்தினுள் பிரசைேிப்பைர்களுக்கு குறித்த 

இயந்திரோதனங்கைால் ைிபத்துகள்  ஏற்படைாம்.  

 
 

8.2.14 கைடிமருந்துகள் மற்றும் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடிய கபாருட்கள்  

 

பாகறககை ேிகதப்பதற்காக கைடி மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும். பாதுகாப்பற்ற 

முகறயில் அைற்கற ககயாள்ைதனால் அபாயநிகை ஏற்படைாம். நிகையற்ற ோிவுககை 

நிகைப்படுத்துைதற்காக அதிகைைில் கைடிமருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுைதாலும் கற்கள் 

கைடித்து வீேப்படுைதாலும் பாதிப்புகள் ஏற்படைாம்.  
 
 

8.2.15 நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககளும் கபாது மக்கள் பாதுகாப்பும்: 
 

 

நிர்மாணிப்பு அலுைல்கள் சமல் ோிவுப் பிரசதேத்தில் சமற்ககாள்ைப்படுைதால்  DECMA 

கோந்தமான காணிகைில் ைாகனங்கள் மற்றும் இயந்திரோதங்கைால் எற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகள் குகறவு .  

 

நிர்மாணிப்பு அலுைல்கள் சமற்ககாள்ைப்படும் காைகட்டத்தில்  அடிக்கடி அங்குமிங்கும் எடுத்துச் 

கேல்ைப்படும் இயந்திரங்கள், சைாடர, டிரக் ஆகியைற்றால் வீதிகைில் தகட ஏற்படைாம். 

பாதோாிகைின் எண்ணிக்கக குகறைாக இருப்பதுடன் முச்ேக்கர ைண்டிகள், சமாட்டார் 

கேக்கில்கள், சபரூந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆகசை கதாடர்ந்து பயணிக்கும் 

சைகைத்தை இயந்திரோதனங்கைால் பயணிகளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படைாம்.  

 

8.2.16 கருத்திட்ட காைகட்டத்தில் ஊழியர்கைின் பாதுகாப்பு  
 

 

நிர்மாணிப்பு அலுைல்கைின்சபாது அகை கதாடர்பில் பயன்படுத்தப்படும் ைாகனங்கள் 

குறிப்பட்ட இடத்தினுள் இயக்கப்படும். பல்சைறு சதகைகளுக்காக அடிக்கடி கதாழிைாைர்களுக்கு 

குத்கததிரான ோிவுகைில் ஏறசைண்டிய நிகை ஏற்படும்.  நிர்மாணிப்புகைின்சபாது கைடிமருந்து 

இடல், ைலுப்படுத்தும் ஆணிககை கபாறுத்துைதற்காக துகழயிடல் ஆகிய ஆபத்தான 

கேயற்பாடுகைில் ஈடுபடுைர். அதனால் கதாழிைாைர்கைின் பாதுகாப்பிற்கான அச்சுறுத்தல்கள் 

காணப்படுகின்றன.  ஒப்பந்தக்காரர்கள் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் கதாடர்பில் ையது  

குகறந்தைர்ககை (ேிறுைர்ககை) சைகையில் ஈடுபடுத்தைாம். அதனால் கபரும் பாதிப்புகளும் 

காயங்களும்  ஏற்படைாம்.   

 

9.தற்சபாது நடாத்தப்பட்டுள்ை மற்றும்  நடாத்தப்படவுள்ை கபாது மக்கள், கபாறுப்புகடய 

நிறுைனங்கள் உடனான ஆசைாேகனகள்   

 

  
அப்பிரசதேத்தில் பாதிக்கப்பட்டைர்களுக்கு  சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பினால் 

ஆசைாேகனகள் ைழங்கப்பட்டுள்ைன. அப்பிரசதே கிராம உத்திசயாகத்தரான திருமதி 

இசநாகா உசதனி உட்பட்டைர்களுக்கு  ஆசைாேகனகள் ைழங்கப்பட்டன. அங்கு திருமதி 
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ேந்திமா தில்ோனி திருமணம் ஆன இரு பிள்கைகைின் தாயார் அைாின் கபற்சறாருடன் 

அங்கு ைேிக்கின்றார்.அைர்கைின் வீடு  பாாியைைில் பாதிப்பகடயைாகமன 

கைந்தாசைாேிப்பின்சபாது கதாியைந்தது. குறிதத கருத்திட்டம் கதாடர்பில் அைர்களுக்கு 

ைிழிப்புணர்வூட்டப்பட்டது. அங்கு 19 வீடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ைன. 13 குடும்பங்கள் 

கைைிசயறுைதற்கு ைிருப்பம் கதாிைித்துள்ைன.  அரோங்க மீள்குடிசயற்ற சயாேகன 

கதாடர்பில் அைர்கள் இணக்கம் கதாிைித்துள்ைனர். அைர்களுக்கு அரோங்க வீடுகள் 

ைழங்கப்பட்டுள்ைன. 6 குடும்பங்கள் மீள் குடியமர்த்தல் கதாடர்பில் எதிர்ப்பு 

கதாிைித்துள்ைனர்.  அைர்கைின் கல்ைி, பாடோகை, கதாழில்கள் கதாடர்பில்  

பிரச்ேிகனகள் ஏற்படுைதால் முரண்பாடுகள் எழுந்துள்ைன. கருத்திட்டம் கதாடர்பில் 

அைர்களுக்கு புாிந்துணர்வு உள்ைது. 
. 

 

9.1 ஆசைாேகன ைழங்கலில் கைந்துககாண்ட  கபாறுப்புகடய  நிறுைனங்களும்  

ஆசைாேகனகைின்சபாது ைழங்கப்பட்ட ேிபாாிசுகளும் இணக்கப்பாடுகளும் 

(பின்னிகணப்பு- III) 

 

 

ஆசைாேகன ைழங்கலில் கைந்துககாண்ட  கபாறுப்புகடய  நிறுைனங்களும்  

ஆசைாேகனகைின்சபாது ைழங்கப்பட்ட ேிபாாிசுகளும் இணக்கப்பாடுகளும் 

(பின்னிகணப்பு- III) 

 
 

10. கைனத்தில் ககாள்ைக்கூடியைைில்  உள்ை சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக பாதிப்புகள் : NBRO 

மற்றும் ஒப்பந்தக்காரரால் ைிசேடமாக சமற்ககாள்ைப்படசைண்டிய ேமூக மற்றும் 

சுற்றாடல் பாதிப்புகள் அல்ைது அச்சுறுத்தல்கள்  

கைனத்தில் ககாள்ைக்கூடியைைில்  உள்ை சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக பாதிப்புகள் : NBRO 

மற்றும் ஒப்பந்தக்காரரால் ைிசேடமாக சமற்ககாள்ைப்படசைண்டிய ேமூக மற்றும் 

சுற்றாடல் பாதிப்புகள் அல்ைது அச்சுறுத்தல்கள்  

 
 

10.1 நீர் அல்ைது ஈரநிைங்கள் கதாடர்பிைான பாதிப்புகள் (சைகைத்தைத்திற்கு கீழ் 

பிரசதேத்திலுள்ை கால்ைாய்கள், கங்கககள் உட்பட்ட நீர் நிகைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

மாற்றங்கள் அல்ைது மாேகடவுகள்) நீண்டகாைமாக அல்ைது நிகழக்கூடிய பாதிப்புகள் 

 

நீர் அல்ைது ஈரநிைங்கள் கதாடர்பிைான பாதிப்புகள் (சைகைத்தைத்திற்கு கீழ் 

பிரசதேத்திலுள்ை கால்ைாய்கள், கங்கககள் உட்பட்ட நீர் நிகைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

மாற்றங்கள் அல்ைது மாேகடவுகள்) நீண்டகாைமாக அல்ைது நிகழக்கூடிய பாதிப்புகள் 
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இயந்திரோதனங்கைிலிருந்து கைைிசயறும் எண்கணய், மாசுகள் மற்றும் கழிவுகள் 

ோியான முகறயில் கைைிசயற்றப்படாத காரணத்தால், தற்காலிக கைஞ்ேிய தாங்கிகைின் 

கேிவுகைினால், சைகைத்தை கதாழிைாைர்கைினால் திண்மக் கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 

கைைிசயற்றப்படுைதால் மாேகடயைாம்.  
 
 

 

10.2 மண்ணாிப்பு ஏற்படல் மற்றும் கங்ககயில் அடித்தைத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள்  

 
 

நிர்மாணிப்புகள் சமற்ககாள்ைப்படும் காைத்தினுள் கருத்திட்டப் பிரசதேத்திலுள்ை 

மண்ணாிப்பு தாக்கங்கள் அதிகாிக்கும். நிைச்ோிைினால் ஏற்படும் அபாய நிகைகயக் 

கட்டுப்படுத்தும் கேயற்பாட்டின் பின் கழிவுகள் கைைிசயற்றப்படுைதால் 

நீர்நிகைகள்,சுற்றாடலுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும். அதகன கைனத்திற்ககாள்ளுதல் 

சைண்டும்.   

 

10.3 சபாக்குைரத்து மற்றும் உட்கட்டகமப்பு ைேதிகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

(ைிசேடமாக தற்காலிக பிரசைே பாகதகள் மற்றும், புககயிரத பாகதகள் இழக்கப்படல், 

ைாகன கநறிேல்)  
 

ைாகனங்கள் கதாடர்பில் சபாதியைவு இடைேதிகள் இருப்பதால் 

இயந்திரோதனங்களுக்கான வீதிகய மூடசைண்டிய நிகை ஏற்படாது. ஆகசை ைாகன 

சபாக்குைரத்து கட்டகமப்பு கதாடர்பில் பாதிப்புகள் ஏற்படாது.   
 

 
 

10.4 கீழ் பிரசதேத்திற்கு உட்கட்டகமப்பு ைேதிககை ைழங்கும்சபாது ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகள் (நீர் ைழங்கல், கழிவு அகற்றல், மின்ோரம் ஆகிய)   

 

உத்சதே நிைச்ோிவு அபாயத்திகன கட்டுப்படுத்தும் கேயற்பாடுகைின்சபாது நீர் 

கட்டகமப்பு சமம்படுத்தப்படும். நிைத்தடி நீாின் அைவு குகறக்கப்படுைதால் ைறட்ேி 

காைத்தில் நீர் ைழங்கல் கட்டுப்படுத்தப்படைாம். மக்கைால் பயன்படுத்தப்படும் நீரூற்றுகள் 

அங்கு காணப்படுைதுடன் கருத்திட்ட கேயற்பாடுகைால் ேிை நீரூற்றுகள் உைரைாம்.  

  

10.5 சைகைத் தைத்திற்கு அண்கமயில் (ோிைிற்கு சமல் பகுதியில், கீழ் பகுதியில், 

கால்ைாய்க்கு கீழ் பிரசதேத்தில்)  கூடிய அபாயமுள்ை அல்ைது மத்திய அைைிைான அபாய 

பிரசதேத்தில் ைாழ்ந்துைரும் ைதிைாைர்கள்  

 

நிர்மாணிப்பு கேயற்பாடுகைால் கபாது மக்கள் பாதுகாப்பு, ஒலி மற்றும் அதிர்வுகைால் 

வீடுகைில் கைடிப்புகள் ஏற்படும் அபாயம் உள்ைது. 
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10.6 நிைச்ோிைிகனக் கட்டுப்படுத்தும் பிரசதேத்தில் அகமந்துள்ை ைர்த்தக, ைிைோய 

மற்றும் சைறு சதகைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுைரும் பிரசதேங்கள்  

 
 

நிைச்ோிைிகனக் கட்டுப்படுத்தும் பிரசதேத்தில் ைர்த்தக, ைிைோய மற்றும் சைறு 

சதகைகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுைரும் பிரசதேங்கள் இல்ைாததால் அவ்ைாறான 

பிரச்ேிகனகள் ஏற்படாது 

 

10.7 நிைச்ோிைிகனக் கட்டுப்படுத்தும் பிரசதேத்தில் அகமந்துள்ை ைர்த்தக, ைிைோய 

மற்றும் சைறு இடங்கள்  

 
 

கருத்திட்ட அலுைல்கள்  DECMA ைின் ேீசமந்து கைப்பு நடைடிக்கககளுக்கு ஓரைவு 

பாதிப்புகள் ஏற்படும்.  ஆகையின் கேயற்பாடுகள் ஸ்தம்பிதமகடந்த நிகையில் உள்ைன.  

ஆகையின் இயந்திரோதனங்களும்  உட்கட்டகமப்பு ைேதிகளும் இன்னும் அங்கு 

தாபிக்கப்பட்ட நிகையில் உள்ைன. அதில் கபறுமதியான இயந்திரங்களுக்கு பாதிப்புகள் 

ஏற்படைாம்.  ஒப்பந்தக்காராின் ஊழியரால் அைற்றின் பாகங்கள் கைைாடப்படைாம். 

ஆகசை இக் கருத்திட்டத்தினால்  ைர்த்தகத்திற்கு ஏற்படும் தாக்கம் முக்கியமானதாகும். 

கருத்திட்டத்திற்கு ஆகையின் ஒரு பகுதிகய ைழங்க முடியும், மீதிகய ஆகை கதாடர்பில் 

பயன்படுத்த முடியும்  

 

 

10.8 மக்களுக்கு சைகைத்தைத்திற்குள் பிரசைேித்தல் மற்றும் அதன் ஊடாக பயணம் 

கேய்யும் அைேியம் ஏற்படல்  

  
 

 

ைடிகாைகமப்புகள் கைட்டப்படல், நிர்மாணிப்புகள் அதிகமாக கபாது மக்கைின் காணிகள் 

ைகர கேயற்படுத்தப்படுைதால் வீட்டு ைதிைாைர்களுக்கு அங்கு இயக்கப்படும் 

இயந்திரோதனங்கள், கைடிமருந்துகள், அதிபலுவுகடய ைாகனங்கள், மின்ோரம், 

ஒப்பந்தக்காராின் ஊழியர்கள் ஆகியைற்றால் ைிபத்துகள் ஏற்படைாம்.   

 

 

10.9 முன்னுாிகம கபறும் சுகாதார பிரச்ேிகனகள்: ஒப்பந்தக்காரர் கதாடர்பிைான 

அங்கீகாிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத் சதகைககை ைிஞ்ேிய ைிசேட நடைடிக்கககள் 

சமற்ககாள்ைப்படசைண்டிய தனிப்பட்ட சுகாதார பிரச்ேிகனகள். 
 

இந்த கருத்திட்டத்துடன் கதாடர்புகடய சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரச்ேிகனககை 

எடுத்துசநாக்கும்சபாது அது எந்தகைாரு நிைச்ோிகை கடடுப்படுத்தும் இடத்திற்கும் 

கபாதுைானதாகும். ESMF இல் அவ்ைாறான கபாதுைான  E மற்றும்  HS பிரச்ேிகனகள் 

கைந்தாசைாேிக்கப்பட்டுள்ைன. நிர்மாணிப்புக் கருத்திட்டத்தில் ஊழியர்கைின் பாதுகாப்பு 

உபகரணஙக்ை மற்றும் கைேங்கள் கதாடர்பில் 2003:5 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைது.  
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10.10 ேிறுைர் ஊழியமும் பைைந்தமாக சைகையில் ஈடுபடுத்தலும் 

  
 

ேிறுைர் ஊழியமும் பைைந்தமாக சைகையில் ஈடுபடுத்தலும் பற்றிய ைிகைச்சுட்டி 

ஆைணம் 2003: கேயற்பாட்டு நிகை மற்றும் ேமூக சுகாதார காப்பு பிாிவு 2003.3 பிாிைில் 

ைிைக்கமைிக்கப்பட்டுள்ைது.  

 

11.கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்துைதற்குத் சதகையான அங்கீகாரங்களும் எதிர்ப்புகளும் 

இல்ைாகம  
 

11.1 கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தல்: 
 

 

i. மாைட்ட கேயைாைாின் அங்கீகாரம்:  

 

கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்துைதற்கு மாைட்ட கேயைாைாின் அங்கீகாரம் கபறப்பட 

சைண்டும். முதைகமச்ேரும் மாகாணத்தின் கபாறுப்புகூறசைண்டிய நிறுைனங்களும் 

கைந்துககாள்ளும் மாைட்ட ஒருங்கிகணப்புக் குழுைிற்கு கருத்திட்டப் பிசரரகண 

முன்கைக்கப்பட சைண்டும். கருத்திட்ட முகாகமத்துைப் பிாிைின் உத்திசயாகத்தர் 

ஒருைர் கருத்திட்டம் கதாடர்பான ேமூக மற்றும் சுற்றாடல் பிரச்ேிகனகள் பற்றி 

ைிைக்கமைிப்பார். குறிப்பிட்ட கூட்டத்தின் ேிபாாிசுகள் கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தும் 

ேந்தர்ப்பத்தில் கைனத்தில் எடுத்துக்ககாள்ைப்படும்.   

 

ii. திட்டமிடல் குழுைின் அங்கீகாரம்: கருத்திட்ட முகாகமத்துை அைகின் கருத்திட்டம் 

கதாடர்பில் புைத்ககாவ்பிட்டிய பிரசதே ேகபயின் கேயற்பாட்டுக் அங்கீகாரம் 

கபறப்படும்.  

 

 

11.2  சைகைத்தைம் அகமந்துள்ை அரோங்கக் காணிகைில் கருத்திட்டத்கதச் 

கேயற்படுத்துைதற்கு அரோங்க காணி உாிகமயாைாின் அங்கீகாரத்திகனப் 

கபற்றுக்ககாள்ைல் 

.  
 

கருத்திட்டத்தின் ேிை ைிடயங்கள் வீதி ைன ஒதுக்கத்திலும் காணி ேீர்த்திருத்த 

ஆகணக்குழுைிற்குச் கோந்தமான காணிகைிலும் கேயற்படுத்தப்படுைதால் வீதி 

அபிைிருத்தி அதிகார ேகபயும் இைங்கக காணி ேீர்த்திருத்த ஆகணக்குழுவும் அதன் 

பங்காைர்கள் ஆகும். காணிகளுக்குள் பிரசைேித்தல், நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளுதல், 

காணிகைிலிருந்து ேிைைற்கற நீக்குதல்( மண், மரம், கற்கள், கற்பாகறகள் ), 

கட்டகமப்புககை அகமத்தல், கேயற்படுத்தல் மற்றும் பராமாிப்பு அலுைல்கள் கதாடர்பில் 

NBRO ,வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகப, காணி ேீர்த்திருத்த ஆகணக்குழு 

ஆகியைற்றுக்கிகடசய இணக்கம் ஏற்படுத்திக்ககாள்ைப்படும்.   

சைகைத்தைத்திற்கு மின்ோர ைேதிககைப் கபற்றுக்ககாள்ைதற்கு சதேிய மின்ோர 

ேகபயின் பிராந்திய அலுைைகத்தின் அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும்.  
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ேம்பந்தப்பட்ட நிறுைனங்கைின் பிரதிநிதிகைான DECMA கருத்திட்டத்தின் கேயற்பாடாக 

DECMA முன்னய கைக்கும் கபாறிமுகறகயான்று நகடகபறும்.  சதேிய கட்டிட 

ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பு மற்றும்  DECMA இகடசய நகடகபறும் ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் 

காணிக்குள் பிரசைேித்தல்,நிர்மாணிப்பு அலுைல்கள், கபாருட்ககை நீக்குதல், 

(மண்,மரங்கள், கற்கள், பாகறகள்) நிர்மாணிப்பு கட்டகமப்புகள் மற்றும்  கேயற்படுத்தல் 

மற்றும் பராமாிப்புகள் கதாடர்ந்து முன்கனடுக்கப்படல்.  
 

11.3 மத்திய சுற்றாடல் அதிகார ேகப,  ைன பாதுகாப்புத் திகணக்கைம், ைன ேீைராேிகள் 

பாதுகாப்புத் திகணக்கைம் ஆகியைற்றின் அங்கீகாரத்திகனப் கபற்றுக்ககாள்ைல்  
 

i. கருத்திட்டத்தின் சைகைத்தைம் உணர்ேியுகடய சுற்றாடலில் அகமந்துள்ைதால் 

மாைட்ட மத்திய சுற்றாடல் அதிகார ேகபயின் அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும். 

(கேயற்பாடு கதாடர்பில் பின்னிகணப்பு IV பார்க்கவும்.)   

 

ii. கருத்திட்ட கேயற்பாடுகைால் பாதுகாக்கப்பட்ட தாைரங்களும் உயிாினங்களும் 

நீக்கப்படுைதால் அது கதாடர்பில்  மாைட்ட கேயைாைாின் ஊடாக ைன பாதுகாப்புத் 

திகணக்கைத்தின் அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும். கேயற்பாடு கதாடர்பில் 

பின்னிகணப்பு IV பார்க்கவும்.)   

 

11.4 சைறு அங்கீகாரங்கள்  
 

i. மண், கற்கள் மற்றும் கணியங்கள் அடங்கிய சேதப்கபாருட்ககைக் 

ககாண்டுகேல்ைதற்கும் அகற்றுைதற்கும் பிராந்திய புைியியல் மற்றும் சுரங்க 

பணியகத்தின் அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும்.  

ii. அகழ்வு நடைடிக்கககளுக்கான அங்கீகாரம் - புைியியல் மற்றும் சுரங்க 

பணியகத்தின் அங்கீகாரம் (சதகைப்படுமாயின்)  கபறப்பட சைண்டும்.  

iii. கழிவுப் கபாருட்ககையும் தாைரக் கழிவுககையும் அகற்றுைதற்கு இரத்தினபுாி 

மாநகர  ேகபயின் திட்டமிடல் குழுைின் அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும்.  

iv. கல்கைடிககை பாைிப்பதற்காக மாைட்ட  கேயைாைாின் ஊடாக பாதுகாப்பு  

அகமச்ேின் மாைட்ட அலுைைகத்தின் அங்கீகாரம் சதகைப்படும்.  

v. கருத்திட்டத்திற்கு மின்ோர ைேதிககைப் கபற்றுக்ககாள்ைதற்கு இைங்கக மின்ோர 

ேகப மற்றும் இைங்கக மின்ோர ேகபயின் பிராந்தி உத்திசயாகபூர்ை 

உத்திசயாகத்தாின் அங்கீகாரம்.  
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11.5 தனிப்பட்ட காணி உாிகமயாைர்கைின் அங்கீகாரம்/ ைிருப்பம்/ ேட்டபூர்ை இணக்கம் 

கபறப்படல்  

 

தனிப்பட்ட காணி உாிகமயார்கள் மற்றும் கருத்திட்ட கேயற்பாட்டாைர்களுக்கிகடசய 

ேட்டபூர்ை ஒப்பந்தகமான்றில் ககச்ோத்திடல், கட்டகமப்புககை நீக்குதல், காணிகள் 

கதாடர்பில் பிரசைேிப்பு,  கேயற்படுத்துைதற்கான அங்கீகாரம்.  

 

பட்டியல் இை.1 அங்கீகாரம் கபறுைதற்கான மாதிாி காைஅட்டைகண     

 

 

 

 

அங்கிகாரம்  

 

1  ஆம் மாதம் 2  ஆம் மாதம் 

1  

ைாரம் 
2  

ைாரம் 

ைாரம் 

3  

1  

ைாரம் 

2  

ைாரம் 

ைாரம் 

2  

1  

ைாரம் 

2  

ைாரம் 

கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தல்  

மாைட்ட கேயைாைாின் அங்கீகாரம்  

ைிண்ணப்பத்கத ககயைித்தல்  

கருத்திட்டம் பற்றிய சுமார் ைிைக்கம்   

முன்கைக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிைைித்தல்  

அங்கிகாரம்  

  

  
 
 
 
 

      

திட்டமிடல் குழுைின் அங்கீகாரம் 

ைிண்ணப்பத்கத ககயைித்தல்  

கருத்திட்டம் பற்றிய சுமார் ைிைக்கம்   

முன்கைக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிைைித்தல்  

அங்கிகாரம் 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   

அரோங்கக் காணி 

உாிகமயாைர்கைான வீ மற்றும் 

இை.மி.ே. ஆகியைற்றின் அங்கீகாரம்  

ைிண்ணப்பத்கத ககயைித்தல்  

முன்கைக்கப்படும் கருத்துகளுக்கு 

பதிைைித்தல்  

அங்கிகாரம் 

  
 

 
 
 

 
 
 
 

    

சைறு அங்கீகாரங்கள் : 

(சதகைப்படுமாயின்)  
GSMB 

பாதுகாப்பு அகமச்சு 

(சதகைப்படுமாயின்)  
GSMB 
 

        

தனிப்பட்ட காணி 

உாிகமயாைர்கைின் அங்கீகாரம்/ 

ைிருப்பத்கதப் கபற்றுக்ககாள்ைல்   
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12.  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துைத் திட்டம்   
 

8 மற்றும் 9 ஆம்  பிாிவுகைில் அகடயாைம் காணப்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்ககை 

ைிசேடமாக கைனத்திற்ககாண்டு  சைகைத்திட்டத்திற்கான ைிசேட ைிடயங்கள் பற்றி இங்கு 

கைந்தாசைாேிக்கப்படும்.  

 

12.1 மீள் குடியமர்த்துகக கேயற்பாட்டுத் திட்டம்   

இக் கருத்திட்டத்தின் கீழ்  மீள் குடியமர்த்தல் சமற்ககாள்ப்படாததால்  ஏற்புகடயதாகாது. 

 

12.2 நபர்ககை கைைிசயற்றுதல் 

 

இவ் சைகைத்தைத்திற்கு ஏற்புகடயதாகாது  

  

12.3 ேிகதைகடந்த கட்கமப்புகள், சேகைகள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு ைேதிககை 

நீக்கும் கபாறிமுகற 

 

ஆபத்துககை கட்டுப்படுத்தும் கேயற்றிட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனசையிருந்த  கைப்பு  

சைகைததை அலுைல்ககை தற்காலிகமாக அல்ைது நிரந்தரமாக இகடநிறுத்துைது பற்றி 

ஆராயப்பட சைண்டும்.  காணியின் சதகைக்கு அகமய கருத்திட்டத்கதயும் 

ைிபரங்ககையும் DECMA இற்கு அறிைிக்க சைண்டும்.(நிர்மாணிப்பு அலுைல்கைினால்  

தற்காலிகமாக அல்ைது பாதிப்பிகன குகறக்கும் கட்டகமப்பு ாீதியான அலுைல்கள் 

காரணமாக நிரந்தரமாகவும்) சபாதியைவு இடைேதிகள் இருப்பதால் இயந்திர 

ோதனங்ககை கைஞ்ேியப்படுத்துைதற்கான இடைேதிககை நிருைகிக்கும் சதகை 

ஏற்படாது.இயந்திரங்கள் உள்ை பகுதி கதாழிைாைர்களுக்கு உட்புக முடியாதைாறு 

சைகைத்தைமாக சைலியிடப்பட சைண்டும். மறிக்கப்பட சைண்டும். கருத்திட்டத்திற்கான 

இயந்திரோதனங்கள் கபறப்பட  DECMA இன் முகாகமத்துை மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் கீழ்  

மதிப்பீட கேய்யப்பட்டு கபறப்பட சைண்டும். கருத்திட்டம் முடிைகடந்தபின் 

இயந்திரோதனங்கள் மீண்டும் மதிப்பீடு கேய்யப்பட சைண்டும். இடத்கத மட்டும் DECMA 
ைழங்க சைண்டும். அாிதான ேந்தர்ப்பங்கைில் மீள் குடிசயற்றம் சதகைப்படும். 

அவ்ைாறான ேந்தர்ப்பத்தில் DECMA முகாகமத்துைத்தின் முழுகமயான 

அங்கீகாரத்துடன் கருத்திட்ட ஆகுகேைைின் கீழ் சமற்ககாள்ைப்பட  சைண்டும். நிகையம் 

கதாடர்பில். PMU ைினால்  DECMA இற்கு கருத்திட்டம் பற்றிய ைிைக்கமான 

ஆசைாேகனகள் ைழங்கப்பட சைண்டுகமன ைலியுறுத்தப்படுகின்றது.  
 

12.4 கருத்திட் கேயற்பாடுகைால் கோத்துக்கள்/ கோத்துக்கள் பயன்பாடு 

இழக்கப்படுைதற்கான இழப்பீடுககைப் கபற்றுக்ககாள்ளும் ைாய்ப்புகள்  

 

DECMA கோந்தமான  கைப்பிடும் இயந்திரத்திற்கு பாதிப்புகள் ஏற்படைாம். அத்துடன் நிை 

அதிர்வு மற்றும் நிைத்தடி நீர்  குழாய்கைினால் சமற்பகுதி  ோிைில் அகமந்துள்ை 

வீடுகளுக்கு  ஆபத்துகள் ஏற்படைாம். 
. 
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12.5 பின்ைரும் முகறகள் கதாடர்பில் கபாது மக்ககை ைிழிப்பூட்டும் கேயற்றிட்டங்ககை 

கேயற்படுத்தல்  

 

கருத்திட்டம் வீடுகள் அகமந்துள்ை காணிகைில் சமற்ககாள்ைப்படுைதால் அது பற்றி 

ேமூகத்கத ைிழிப்பூட்ட சைண்டும். பாலியல் துஷ்பிரசயாகங்கள், ேிறுைர் 

துஷ்பிரசயாகங்கள், அறியாத கதாழிைாைர்கைால் ஏற்படக்கூடிய சைறு பிரச்ேிகனகள்   

குடியிருப்புகளுக்கு அண்கமயில் நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும்சபாது ஏற்படும் 

கபாதுைான பிரச்ேிகனகைாகும். குைியைகறகள் சபான்ற கபாதுைான ைைங்ககை 

பயன்படுத்தும்சபாது  ைிழிப்புணர்வு சதகைப்படும்.  

 

சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பின் முன்கனச்ோிக்கககள் மற்றும் தற்காலிக 

கைைிசயற்றங்கைின்சபாது கபாது மக்கைின் பதில்கள் கதாடர்பில் கதைிபடுத்தப்பட 

ேிபாாிசு கேய்யப்படுகின்றது. 
. 
   

12.6 சுற்றாடல் /ேமூக முகாகமத்துை சதகைககை அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட 

நிர்மாணிப்புகள்   

 

பின்ைரும் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ாீதீயல் முக்கியமான நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும் 

அைேியத்கத குகறக்கும் நடபடிமுகறககைத் திட்டமிடும்சபாது கைனத்தில் 

ககாள்ைப்படசைண்டியகை ேிபாாிசு கேய்யப்படும்.     

 

பட்டியல் இை:2 நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும் ேந்தர்ப்பத்தில் கைனத்தில் 

ககாள்ைக்கூடிய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ைிடயங்கள். 

 

திட்டமிகை அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட சுற்றாடல் / முகாகமத்துை கபாறிமுகறககை 

கைனத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளுதல் .   

 

சுற்றாடல் சநய மற்றும்  ேமூக மட்டத்திைான  திட்டமிடகை ஆராய்ந்த பின்னர் 

அனர்த்தங்ககை கட்டுப்படுத்தும் கேயற்பாடுககை  அகமக்கும்சபாது பின்ைரும் 

ைிடயங்கள் கதாடர்பில் கைனம் கேலுத்தப்பட  சைண்டும்.  
 

பட்டியல்  2 : திட்டமிடல் கட்டங்கைின்சபாது சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக காரணிகை  

கைனத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளுதல்  
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நிர்மாணிப்பு அம்ேங்கள்  

குறிப்பிட்ட 

சைத்திட்டத்திற்கான 

ேிபாாிசு கேய்யப்பட்ட 

மட்டம்.  

i. இயற்கக ைை முகாகமத்துைம் மற்றும் ைைங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட  

நிர்மாணிப்புகள்  

 

பாாியைைில் தாைரங்கள் நீக்கப்படாது, நீக்கப்படும் தாைர ைகககைின் 

எண்ணிக்கக ைகரயகறக்கு உட்படுத்தப்படும் ைககயில்  

நிர்மாணிப்புகள் திட்டமிடப்பட சைண்டும் . ைிசேட தாைரங்கள் 

காணப்படுமாயின் அைற்கற பாதுகாத்தல் கதாடர்பில் ைிசேட கைனம் 

கேலுத்தப்பட சைண்டும்.  

 

மிக அதிகம் 

i. ii. ைேிப்பிடங்களுக்கிகடசயயான கதாடர்புகளும் கேல்லும் 

பாகதகளும்  

நிர்மாணிப்புகள் கதாடர்பில் சுற்றாடலில் உணர்ச்ேியுகடய 

ைேிப்பிடங்கைில் உள்ை தாைரங்கள் பாாியைைில் நீக்கசைண்டிய நிகை 

ஏற்படுமாயின் அல்ைது ஆழமான அகழிகள்  கைட்டப்பட சைண்டிய  

நிகை ஏற்படுமாயின்  அந்நிகை அவ்ைிடத்திற்கு மட்டும் 

ைகரயறுக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் ைேிப்பிடங்கள், கேல்லும் 

பாகதகள், தாைரங்கள் ஆகியைற்கற கதாடர்புபடுத்தும் 

கபாறிமுகறகள் பின்பற்றப்பட  சைண்டும். 

 

 

அதிகம் 

ii. நீர் ைைங்ககை பாதுகாத்தல்  

நீகர கபற்றுக்ககாள்ளுதல் கதாடர்பில் சமற்பரப்பு மற்றும் உப 

சமற்பரப்பு என்ற இரண்டும்  உள்ைடங்கும். கபற்றுக்ககாள்ைப்பட்ட நீர் 

ஓரைவு தரமுகடயதாக இருக்குமாயின்  ோியான முகறயில் 

திட்டமிடப்பட்டு  நீகர தாைரங்களுக்கும்  மக்கைின் குடிநீர் மற்றும் 

ஏகனய சதகைகள் கதாடர்பில் ைழங்கப்பட  சைண்டும்.   

 

 

அதிகம் 

iii. நீர் ைழங்கல் தகடப்படல்   

ோிைிகன குகறக்கும் இடத்தில் நீர் ைழங்கைானது கைவ்சைறு  

சதாற்றுைாய்கைின்  ஊடாக ைழங்கப்படுகின்றது.   ஆகசை 

கருத்திட்டத்தினால் நீர் சதாற்றுைாய்களுக்கு கபரும் பாதிப்புகள் ஏற்படும் 

இயலுகம குகறைாக உள்ைது. குறித்த நீர்  சதாற்றுைாய்கள் 

ைறட்ேியகடைகத உறுதிப்படுத்தல் மற்றும்  நீர் மட்டத்கத நல்ை 

நிகையில் தங்க கைத்தல் கதாடர்பில் கைனம் கேலுத்துமாறு ைலுைாக 

ேிபாாிசு கேய்யப்படுகின்றது.  நீரூற்றுகள் ைறட்ேியகடயுகமன 

எதிர்ப்பார்க்கப்படுமாயின் கபாது மக்களுக்காக மாற்று நீர் 

சதாற்றுைாய்கள் அகமக்கப்பட  சைண்டும். 

i) கைஞ்ேியத் கதாகுதிகள்  

ii) நீர் சுத்திகாிப்பு முகறகள் ii) சைறு  சதாற்றுைாய்கைின் ஊடாக நிரந்தர 

மாற்று ைிநிசயாகங்ககைப் கபற்றுக்ககாடுத்தல்.  

  

அதிகம் 

v . இயற்ககக்க இகேவுகடய திட்டங்ககை கைனத்தில் ககாள்ளுதல்  

உணர்ச்ேியுகடய நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும்சபாது இயற்கக 

சுற்றாடன் இகேவுகடய குகறைாக புைப்படும் ைககயில் நிர்மாணிப்புககை 

சமற்ககாள்ைைது கதாடர்பில் கைனம் கேலுத்தப்பட சைண்டும்.  . புைியில் 

 
மத்திய  
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ாீதியில்  நிபுணத்துைமுகறய கட்டிட நிர்மாணிப்பாைர்கைின்  சேகைகய அது 

கதாடர்பில் கபற்றுக்ககாள்ை சைண்டும்.  

vi. பசுகமயான சுற்றாடல் மாதிாிகள் கதாடர்பில் கைனம் கேலுத்துதல்.  

அனர்த்த கட்டுப்பாட்டுச் கேயல்கள்  அதிகமாக சுற்றாடல் சநய 

உணர்ச்ேியுள்ை ைதிைிடங்கைில் சமற்ககாள்ைப்படுைதால் சுற்றாடல் சநய 

பசுகமத் திட்டங்கள் கதாடர்பில் அதிகமாக கைனம் கேலுத்தப்பட 

சைண்டும். மண்ணாிப்பிகனக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக  சதேிய 

தாைரங்ககை பயன்படுத்தல், சுற்றாடலின் பல்லினத்தன்கமகயப் 

சபணுைதற்காக தாைர கைப்பினங்ககை பயன்படுத்தல், அகழ்வுகள் 

கதாடர்பில் மூைப்கபாருட்ககைப் பயன்படுத்தும்சபாது தகாத 

சதாற்றுைாய் ஆக்கிரமிப்பு ைககககைத் தைிர்த்தல்    

 

 

 

அதிகம் 

vii. ஊழியர்கள்/பயணிகள் மற்றும் ேமூகத்தின் பாதுகாப்பு  

நிர்மாணிப்புகள் சமற்ககாள்ைப்படும் ேந்தர்ப்பத்தில் ோிவு அல்ைது நிைச்ோிவு 

கேயற்பட்டு கதாழிைாைர்களுக்கும் பாதோாிகளுக்கும் அதனால் ஆபத்து 

ஏற்படைாம். ஆகசை அகணகள், பாதுகாப்பு ைகைகள் சபான்றகை 

நிர்மாணிப்புகைின்சபாது பயன்படுத்தப்பட சைண்டும். 

கருத்திட்டத்தின் ைிசேட 

சதகைகள் பற்றி 

மதிப்பீட்டின் ஆராயப்பட 

சைண்டும்.  

viii.  மண்ணாிப்பிகனக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டகமப்புகள்  

ைடிகாைகமப்பு முகாகமத்துைத்தின்சபாது நீர் கைைிசயற்றப்பட்டு 

பாைங்கைின்  ஊடாக அண்கமயிலுள்ை ஒரு நீசராகடயுடன் 

சேர்க்கப்படும். மகழக்காைத்தில் குறிப்பிட்ட ைடிகால்கைில் நீர் மட்டம் 

அதிகாிப்பதால் கால்ைாயின் அடிப்பகுதியும் ககரகளும் மண்ணாிப்பிற்கு 

உட்படைாம். ஆகசை அவ்ைாறாக பாயும் நீர் இயற்கக கால்ைாய்கைில் 

சேரும் சைகத்கதக் கட்டுப்படுத்துைதற்கான கட்டகமப்புககை 

நிர்மாணிப்பில் சபாதியைவு சேர்த்துக்ககாள்ைது கதாடர்பில் கைனம் 

கேலுத்தப்பட சைண்டும்..  நிகைப்படுத்தும் சைகைத்தைத்திற்கு 

அண்கமயில் கால்ைாய்கள் சபாக்குகள் சபான்றகை இருக்குமாயின் 

அைற்கற சேர்த்துக்ககாள்ை சைண்டும். பல்லின நீாியல் உயிாினங்ககைக்  

ககாண்ட இயற்கக கால்ைாகயான்று நிைச்ோிவு ஏற்பட்ட ோிைின் 

அடிப்பகுதிக்கு அருகில் பாய்கின்றது.  

 

 

 

உயர் 

ix . பின்னய பராமாிப்புகள் குகறந்த கேயற்பாடுககைத்  திட்டமிடல்   

ைடிகாைகமப்பு முகாகமத்துைத்தின்சபாது நிைத்திற்கு நீர் உறிஞ்ேப்படும் 

அகழிகள் சபான்ற நிர்மாணிப்பு முகறககை பயன்படுத்துைது கதாடர்பில் 

ஆராயப்பட சைண்டும். ைடிகால்கள் தகடப்படுைகதத் தைிர்ப்பதற்காக 

குழாயின் சுற்றைவு மற்றும் அகை கபாறுத்தப்படும் சகாணம் பற்றிய 

ோியான முகறயில் கைனிக்கப்பட சைண்டும்..    இயற்கக நீர் 

சதாற்றுைாய்களுக்கு நீகரப் பாய்ச்சுைதற்கு எதிர்ப்பார்த்தால் 

குகறந்தைைில் பராமாிக்கப்படசைண்டிய, மண்ணாிப்பிகன 

தாங்கக்கூடிய, சேற்றிகன தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய கட்டகமப்புகள் 

அகமக்கப்பட சைண்டும். நிகையற்ற  கட்டகமப்புகள் கதாடர்பில் 

அப்பிரசதே காைநிகைகயத் தாங்கக்கூடிய  நீண்ட ஆயுளுகடய 

கபாருட்கள் பயன்படுத்தப்பட சைண்டும். உருக்கு பாைகணயின்சபாது 

துருப்பிடித்தகை தடுப்பதற்கான ைழிமுகறககைப் பின்பற்ற சைண்டும். 

அதிகம் 
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12.7 நிர்மாணிப்பு கட்டங்கைின்சபாது பாதிப்புககை கட்டுப்படுத்தல்  
 

12.7.1 நிர்மாணிப்பு ஒப்பந்தக்காரர்கள் நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும் 

காைப்பகுதியில்  ேமூக மற்றும் சுற்றாடல் முகாகமத்துை சதகைகளுடன் இணங்கும் 

அைேியம்   
 

 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக பாதிப்புககைக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் முகாகமத்துைம் கதாடர்பிைான 

ைழிமுகறகள் எந்தகைாரு நிைச்ோிகைக் கட்டுப்டுத்தும் கருத்திட்டத்திற்கும் 

கபாதுைானகையாகும். அப்பாதிப்புகளுக்கான அடிப்பகடக் காரணம் நிர்மாணிப்பு 

நடைடிக்கககள் ஆகும். அப் பாதிப்புககைக் கட்டுப்படுத்தல் நிர்மாணிப்பு ஒப்பந்தக்காரர் 

கபாறுப்பாகும். நிர்மாணிப்பு ஒப்பந்தக்காராின் ைிகைச்சுட்டிககை ஆைணத்தில் 

உள்ைடக்குைதற்காக “ நிர்மாணிப்புச் கேயற்பாடுகைின்சபாது ஒப்பந்தக்காரரால் சுற்றாடல், ேமூக 

சுற்றாடல், சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு  (ES & HS) ஆகியைற்கற முகாகமத்துைப்படுத்துைதற்காக 

இணங்கும் அைேியம்” பற்றிய ைிைக்கமான ஆைணகமான்று சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் 

அகமப்பினால் தயாாிக்கப்பட்டுள்ைது.  அதன் முக்கியமான பிாிவுகள் இவ் சைகைத்திட்டத்திற்கு 

கபாறுத்தமான ைககயில்  பின்ைரும் பட்டியலில் ோராம்ேப்படுத்தப்பட்டுள்ைது. (பட்டியல் 3). 

சமைதிக ைிபரங்களுக்காக நிர்மாணிப்பு ஒப்பந்தக்காரருக்கான  ESMP இகன பாிேீைகன 

கேய்யவும்.   

 

ஒப்பந்தக்காரரால் முன்கைக்கப்படும் ைிகைமனுக்சகாரலில் ESMP கேயற்றிட்டம் கேயற்படும் 

முகற பற்றி உள்ைடக்கப்பட சைண்டும். அது கதாடர்பிைான அைர்கைின் தகககமகள் 

எடுத்துக்காட்டப்பட சைண்டும்.  ESMP  இற்கான ஆகுகேைவு பிாிகதாரு கேலுத்தும் உருப்படியாக 

குறிப்பிடப்பட சைண்டும். கதாிவு கேய்யப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

முகாகமத்துை கேயற்றிட்டம் பற்றிய ைிபரகமான்கற முன்கைக்க சைண்டும். முகாகமத்துைப் 

பிாிைின் அங்கீகாரம்  அது கதாடர்பில் கபறப்பட சைண்டும்.  

பட்டியல் இை:2 நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும் ேந்தர்ப்பத்தில் கைனத்தில் ககாள்ைக்கூடிய 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ைிடயங்கள். 

 

பட்டியல் இை:3 நிர்மாணிப்பு ஒப்பந்தக்காரர் சுற்றாடல், ேமூக மற்றும் சுகாதார காப்பு கதாடர்பில் 

நிைத்தடி ைடிகால்கள் தகடப்படும் இயலுகம காணப்படுமாயின் ஜிசயா 

கடக்ஸ்கடல் பாைிக்கப்பட சைண்டும்.  

 

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரருக்கு  ESMP 
கபாருள் 

ேம்பந்தப்பட்ட 

கருத்திட்டத்திற்கு 

2002 சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு  

2002.2 1) சைகைத்தைத்தினுள் 

கைஞ்ேியப்படுத்தல்  
ஏற்புகடயது 

2002.2 2) ஒலியும் அதிர்வுகளும்  ஏற்புகடயது (சமற்பக்க ோிைில் 

உள்ை வீடுகள்)    

2002.2 3) கட்டிடங்கைில் ஏற்படக்கூடிய 

கைடிப்புகள் மற்றும் பாதிப்புகள் 
மிகமுக்கியமானது (சமற்பக்க 

ோிைில் உள்ை வீடுகள்)     

2002.2 4) கழிவு கைைிசயற்றம்   ஏற்புகடயது 
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2002.2 5) கழிவுப் கபாருட்கள்  கைைிசயற்றம்   மிகமுக்கியமானது (  வீடுகள்  ) 

2002.2 6) தூசு கட்டுப்படுத்தல்   மிகமுக்கியமானது  வீடுகள் ) 

2002.2 7) நிர்மாணிப்பு மற்றும் கழிவுப் 

கபாருட்ககைக் ககாண்டுகேல்ைல்   
ஏற்புகடயது 

2002.2 8) நீர்  கமுக்கியமானது  (   வீடுகள்  ) 

2002.2 9) தாைரங்களும் உயிாினங்களும்  ஏற்புகடயது 

2002.2 10) கபௌதீக மற்றும் கைாோர ைைங்கள்  ஏற்புகடயதாகா 

2002.2 11) மண்ணாிப்பு   ஏற்புகடயது 

2002.2 12) மண் மாேகடதல்   ஏற்புகடயது 

2002.2 13) மண் அகழ்வு   ஏற்புகடயது 

2002.2 14) கற்கள் ேிகதக்கப்படல்   ஏற்புகடயதாகா 

2002.2 15) ைாகனங்ககையும் 

இயந்திரோதனங்ககையும் 

பராமாித்தல்  

ஏற்புகடயது 

2002.2 16) கபாது மக்களுக்கு தகட ஏற்படல்  மிகமுக்கியமானது (வீடுகள்)  

2002.2 17) சேகைகள் மற்றும் வீதி 

இருமருங்கிலும் உள்ை ைேதிகள்  
ஏற்புகடயது(வீதி/வீடுகள்)   

2002.2 18) 
 
 

காட்ேிப்படும் சுற்றாடல்  

சமம்படுத்தப்படல்  

 

மிகமுக்கியமானது 

(கைர்ச்ேியான உணர்ச்ேியுள்ை 

வீதியின் பகுதிகள்)  

2002.5. சுற்றாடல் 

கண்காணிப்பு  

அடிப்பகட ஆய்வுகள் (ைைி,நீர், 

ஒலி,அதிர்வுகள், கைடிப்புகள் பற்றி 

ஆய்வுகள்)  

கருத்திட்ட ைிசேட அைதானிப்பு 

திடடகமான்கற 

முன்கைக்கவும்.  

நிர்மாணிப்புகள் சமற்ககாள்ைப்படும் 

ேந்தர்ப்பத்தில்   நடாத்தப்படும் 

ஆய்வுகள்(ைைி,நீர், ஒலி,அதிர்வுகள், 

கைடிப்புகள் பற்றி ஆய்வுகள்) 

கருத்திட்ட ைிசேட 

அைதானிப்பு 

திடடகமான்கற 

முன்கைக்கவும். 

கேயற்படும் கட்டத்தில் 

சமற்ககாள்ைப்படும் ஆய்வுகள்  

மாற்று 

அறிக்ககயிடுதல் மற்றும் 

அறிக்ககககை பராமாித்தல்   

ஏற்புடையது 

2003. சைகை நிபந்தகனகள், ேமூக சுகாதாரம், பாதுகாப்பு (பாடோகை மாணைர்கள் கதாடர்பில்)  

2003.2 பாதுகாப்பு ைழங்கலும் தகைல் 

பாிமாற்றமும்  
மிக முக்கியமானது ( 

பாதுகாப்பற்ற 

ோிவுகள்/பயணிகள்/ 

இயந்திரோதனங்கள்)  

2003.3 ேிறுைர் ஊழியமும் பைைந்தமாக 

கபறப்படும் ஊழியமும்  
மிகமுக்கியமானது 

2003.4 பாதுகாப்பு கதாடர்பில் 

அறிக்ககயிடலும் ஆபத்துகள் பற்றி 

அறிைித்தலும்.  

மிகமுக்கியமானது 

2003.5 பாதுகாப்பு உருப்படிகளும் 

உகடகளும்  
மிகமுக்கியமானது 

2003.6 பாதுகாப்பு பாிேீைகனகள் மிகமுக்கியமானது 

2003.7 முதலுதைி ைேதிகள்   மிகமுக்கியமானது 

2003.8 சுகாதாரப் பாதுகாப்புத் தகைல்களும் 

பயிற்ேியும்  
மிகமுக்கியமானது 

2003.9 மின்நிகைய உபகரணங்கள் மற்றும் 

தகுதியுகடய உத்திசயாகத்தர்கள்  

ஏற்புகடயது 
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12.7.2  நிகையப் பாதிப்புககைக் கட்டுப்படுத்தல்  
 

 

பின்ைருமாறு நிர்மாணிப்புக் காைகட்டத்தில் கருத்திட்டத்திகன கேயற்படுத்துைதால் 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புககைக் கட்டுப்படுத்தும் நடபடிமுகறகள்.  

 

பட்டியல்4: நிகைய   ES & HS கட்டுப்படுத்துைதற்காக சமற்ககாள்ைப்படும் நடபடிமுகறகள்.  

கதாடர்புகடயது:  ஒவ்கைாரு சைகைத்தைத்திற்கும் கபாதுைாக ேம்பந்தப்படும் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

முகாகமத்துைத் திட்டமானது இவ் சைகைத்தைத்திற்கும் கபாதுைானது.  

மிகவும் கதாடர்புகடயது  : சைகைத்தைத்துடன் கதாடர்புகடய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை 

திட்டத்தில் அடங்கியுள்ை ைிடயங்ககை சுற்றாடல்  நிகழ்ச்ேித் திட்ட ைிபரங்ககைத் தயாாிக்கும்சபாது 

பயன்படுத்துைது கதாடர்பில்  ஒப்பந்தக்காரர் ைிசேட கைனம் கேலுத்த சைண்டும்.  

கதாடர்புபடைாம்: கருத்திட்டத்கதச் கேயற்படுத்தும்சபாது ஏற்படும் சதகைகளுக்கு அகமய  சுற்றாடல் 

மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை திட்டம் பயன்படுத்தப்பட சைண்டும்  
கதாடர்பற்றது: கதாியைந்த ைிபரங்களுக்கு ஏற்ப அப்பிாிவு இவ் சைகைத்தைம் கதாடர்பில் 

ஏற்புகடயதாகாது.  

மாற்று: சதகைப்படுமாயின் மட்டும்.  

 நிகைய ைிசேட கண்காணிப்புத் திட்டம்: ஒப்பந்தக்காரரால் குறித்துகரக்கப்பட்டுள்ை  கண்காணிப்புத் 

சதகைகளுக்கு சமைதிகமாக  நிகைய ைிசேட கண்காணிப்புத் திட்டத்தில் குறித்துகரக்கப்பட்டுள்ைைாராக 

ஒப்பந்தக்காரர் சமற்பார்கை கேய்ைதற்கு கட்டுப்பட்டுள்ைார்.  

கைனத்திற்கு -ஒப்பந்தக்காரர்  ESMP கேயற்படுத்துைதற்கு  கட்டுப்பட்டுள்ைார்.  

கட்டுப்படுத்தபடசைண்டிய அம்ேம்  கருத்திட்டத்கதச் 

கேயற்படுத்தும் 

கட்டம்  

கபாறுப்பு 

i. i .  ஏற்படும் தாக்கத்கதக் கட்டுப்படுத்தல்  

மகழக்காைத்தில் சைகைத்தைத்தினுள் கைைியாக்கம், ோிைில் 

மாற்றங்கள் கேய்யப்படல், மண் அகழப்படல் ஆகிய 

நடைடிக்ககககைக் கட்டுப்படுத்துமாறு ேிபாாிசு 

கேய்யப்படுகின்றது.ஆகசை மகழக்காைம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் 

சகாகட காைத்தில் சமற் பிரசதேத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிககை 

பூர்த்தி கேய்ைது கதாடர்பில் ைிசேட கைனம் கேலுத்தப்பட 

சைண்டும். கருத்திட்டத்கத திட்டமிடும் ேந்தர்ப்பத்தில் இது பற்றி 

ஆராயப்பட சைண்டும்.  
 

 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  

i. ii . ஆக்கிரமிப்பு ைகககள்:  
மண்ணாிப்பிகனக் கட்டுப்படுத்துைதற்காக தாைரங்ககைப் 

பயன்படுத்தும்சபாது ஆக்கிரமிப்புத் தாைரங்கள் 

பயன்படுத்தப்படைாகாது. மூடு தாைரங்கள்  கதாடர்பில் 

அப்பிரசதேத்கதச் சேர்ந்த தாைரங்கள் கதாிவுகேய்யப்பட சைண்டும். 

மூடு தாைரங்ககைத்  கதாிவு கேய்யும்சபாது ைன ேீைராேிகள் 

பாதுகாப்புத் திகணக்கைத்தின் அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும்.  

மூடு தாைரங்கள் கதாடர்பில்  மரக் கன்றுககைப் கபற்றுக்ககாள்ை 

நிர்மாணித்தலும் நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர் 
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சதகையானசபாது  ஏற்கனசை அது பற்றி ைன பாதுகாப்புத் 

திகணக்கைத்திற்கு அறிைிக்கப்பட்டு, அைர்கைின்  

நாற்றுசமகடயிலிருந்து கபற்றுக்ககாள்ை முடியும்.  

ii. அதிர்ைினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்  

 

புராதன ைிகாகர கட்டிடங்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புககை 

தைிர்ப்பதற்காக அதிர்வுகள் ஏற்படும் கேயற்பாடுககை 

குறிப்பிட்ட எல்கைப் பகுதிக்கள் சமற்ககாள்ை  சைண்டும்.  

அக் கட்டிடங்கைில் ஏற்படும் கைடிப்புகள் பற்றி 

நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும்சபாதும் அதற்கு முன்னரும் 

பின்னரும்  அைதானிக்கப்பட சைண்டும். கட்டிடங்கைில் 

நிர்மாணிப்புகைால் ஏற்படும் கைடிப்புகள்/ பாதிப்புகள் 

கதாடர்பில் தகுந்த நட்டஈடுகள் கபறப்பட சைண்டும்.   

சமற் பிரசதேத்தில் உள்ை நீர் சதாற்றுைாய்கைின் காரணமாக 

கைடிப்புககைக் ககாண்ட வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்கள் 

இருப்பதால் கீழ் பிரசதேத்தில் உள்ை  உப சமற்பரப்புகைில் 

ைடிகாைகமப்பு முகறகமகய கைனமாக கேயற்படுத்தப்பட 

சைண்டும்.அல்ைது அங்குள்ை கட்டிடங்கைில் கைடிப்புகள் 

ஏற்படைாம்.  

 

நிர்மாணித்தலும் நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர் 

iv.  நிர்மாணிப்புகைின்சபாதான கழிவுப் கபருட்ககை 

கைைிசயற்றல் 

 
நிர்மாணிப்புகைின்சபாதான  கழிவுப் கபாருட்ககை 

கைைிசயற்றல் கதாடர்பில்  ஒப்பந்தக்காரர் ைிசேட கைனம் 

கேலுத்த சைண்டும்.  அவ்ைாறான கழிவுப் கபாருட்கள் 

உருைாகினால்  அகை கழுைிச் கேல்ைாதைாறு குைிக்கப்பட்டு 

கருத்திட்ட முகாகமத்துை அைகினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

கபாறிமுகறக்கு அகமய கைைிசயற்றப்பட சைண்டும் . 

நிர்மாணிப்புக் கழிவுககை அருகிலுள்ை நீசராகடக்கு அல்ைது 

தாைரத் கதாகுதிக்குள் கைைிசயற்றப்படைாகாது.  

 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  

v .  தூசுக் கட்டுப்பாட்டு ைடிககைப் பாைித்தல்  

 

அதிகைைிைான தூசு அல்ைது ைைி உருைாக்க கேயற்பாடுகள் 

எதிர்ப்பார்க்கப்படுமாயின் ைிசேட ைடிகள் பாைிக்கப்பட சைண்டும்.  

 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  

vi .  நிர்மாணிப்பு அலுைல்களுக்கான நீர்  

 

நிர்மாணிப்புகளுக்குத் சதகையான நீர் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

இடங்கைிலிருந்து மட்டுசம கபறப்பட சைண்டும்  
 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  



27 

vii . ஊழியர்கைின் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும்  

i. சைகைத்தை  கதாழிைாைர்களுக்கு அதிக ஆபத்தான 

சூழ்நிகையில் சைகையில் ஈடுபடசைண்டிய நிகை 

ஏற்படுைதால் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை 

திட்டத்துக்கு அகமய கேயற்படுைதற்கு ஒப்பதக்காரருக்கு 

உள்ை கபாறுப்பு பற்றி ஆைணத்தின் 2003 பிாிைின் “  

சைகைகேய்யும் நிகைகமகளும் சுகாதார பாதுகாப்பு”  

கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை ேிபாாிசுகள் கட்டாயம் 

பின்பற்றப்பட  சைண்டும். 

 

ii. மகழக்காைத்தில் நிகையற்ற ோிவுகைில் சைகையில் 

ஈடுபடல்்ு் மிகவும் ஆபத்தானதாக இருப்பதால் 

சபாதியைவு காைத்திற்கு சைகை நிறுத்தப்பட  சைண்டும்.  

 

iii. கதாழிைாைர்கள் மற்றும் பாதோாிகைின்  பாதுகாப்பிகன 

உறுதிகேய்ைதற்காக தரமான ஆபத்திகன காட்டும் 

ேமிஞ்கையும் முழுசநரம் சைகையில் ஈடுபடும் 

காைற்காரர் நியமிக்கப்படலும் ேிபாாிசு 

கேய்யப்படுகின்றது. 

 

iv. ஊழியர்களுக்கு துப்பரவு ஏற்பாட்டு ைேதிகள் 

ைழங்கப்படசைண்டும். துப்பரவு ஏற்பாட்டுக் 

கழிவுகள் முகறயாக கைைிசயற்றப்பட  சைண்டும். 

 

v. பாம்புகள் தீண்டப்படல் கதாடர்பில் ஊழியர்கள் 

ைிழிப்பூட்டப்பட  சைண்டும்.  பாம்புகள் 

தீண்டப்படல் பற்றிய ைிைம்பரங்கள், அைேரமாக 

கைத்தியோகைக்கு ககாண்டுகேல்ைப்படல் பற்றிய 

முன் ஏற்பாடுகள் அகமக்கப்பட  சைண்டும்.  

 

vi. மின்ோர தாக்கங்கைால் பிள்கைகளுக்கு 

எற்படக்கூடிய ஆபத்துககைக் 

கட்டுப்படுத்துைதற்காக  PMU இனால் 

அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ை மின் இகணப்புத் 

கதாகுதிககை  மற்றும் உகந்த பாதுகாப்பு 

ைழிமுகறககைப் பின்பற்ற சைண்டும். 

 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  

vii. நிர்மாணிப்புத் கதாழிைாைர்கள் மற்றும் கபாது 

மக்களுக்கிகடசய ஏற்படக்கூடிய சமாதல்ககை 

முகாகமத்துைப்படுத்தல்.  

 

• கதாழிைாைர்கள் மற்றும் பக்தர்களுக்கிகடசய 

ஏற்படக்கூடிய  பிரச்ேிகனககை ோியான முகறயில்  

முகாகமத்துைப்படுத்துைது கதாடர்பில் கருத்திட்ட 
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முகாகமத்துைத்தினால் ஒப்பந்தக்காரருக்கு 

அறிவுறுத்தப்பட சைண்டும்.  

 

• முகறயான ைிழிப்பூட்டல், ைிழுமியக் கட்டகமப்பு  பற்றிய 

கற்கக, சமற்பார்கை மற்றும் தண்டகன ைழங்கல்,  

• ஏகனய பிரசதேங்கைில் ைகரயறுக்கப்பட்டுள்ை  

கருத்திட்ட ைையத்கத நிர்ணயித்தல்  

• முகறயான அனுமதியின்றி வீடுகளுக்குச் கோந்தமான நீர் 

சதாற்றுைாய்கைில் நீகரப் பயன்படுத்த முடியாது.   

• வீடுகைின் துப்பரவு ஏற்பாடுககை ஊழியர்களுக்கு 

பாைிக்க முடியாது . ஆகசை கருத்திட்டத்தினால் அவ் 

ைேதிகள் கேய்துககாடுக்கப்பட   சைண்டும்.  

• ஒப்பந்தக்காரரால் கருத்திட்ட கேயற்பாடுகள் கதாடர்பில் 

ேிறுைர் ஊழியத்கத கபற முடியாது (சநரடியாக அல்ைது 

மகறமுகமாக)  

• இயந்திரோதனங்ககை இயக்கும்சபாது அைற்கற 

இயக்குபைர்கள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துககை 

தைிர்க்கும் முகறயில் கைனமாக  கேயற்பட  சைண்டும்.  

• ைாகனங்ககை நிறுத்தி கைத்தல் மற்றும் 

கைஞ்ேியப்படுத்தல்  PMU இனால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 

இடத்தில் மட்டும் கேய்யப்படல்  சைண்டும். 

• ஊழியர் பகடயின் நடத்கதகய கண்காணிப்பதற்கான 

முகறகயான்கற அகமத்தல், நிர்மாணிப்பின்சபாதான 

சமாதல்ககை உடனடியாக சுமுக நிகைக்கு 

ககாண்டுைருைதற்கான நடைடிக்ககககை 

சமற்ககாள்ைல்.  

• மது, புககத்தல், கபாறுத்தமற்ற நடத்கதகள், சதகையற்ற 

ஒலிககை எழுப்புதல், கபண்ககை துஷ்பிரசயாகம் 

கேய்தல் கதாடர்பில் மிகுந்த கைனம் கேலுத்தப்பட 

சைண்டும்.  

ix .  பணிபுாியும் சநரம் 

 
நிர்மாணிப்புகள் பகல் சைகையில் மட்டுசம  சமற்ககாள்ைப்பட 

சைண்டும். பாதுகாப்புப் பிரச்ேிகனகள், ஒலி மற்றும் அதிர்வுகைால் 

ைனேீைராேிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பிகனக் 

கட்டுப்படுத்துைதற்காக எக்காரணம் ககாண்டும் பி.ப.6 மணியின் 

பின் சைகை கேயற்ைதற்கு அங்கீகாரமைிக்கப்படாது.  

 

நிர்மாணிப்புகள் நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர் 

x.  மக்களுக்கு சைகைத்தைத்திற்கு பிரசைேித்தல் அல்ைது 

அதற்கூடாக பயணிப்பதற்கான அைேியங்கள்  

  

ஒப்பந்தக்காராின் முழுசநர  காைற்காரரால் , அறிைிக்கப்படல் மற்றும் 

அபாய அச்சுறுத்தல் பைகககள் ஆகியைற்றின் உதைியுடன் 

அனுமதியின்றி சைகைத்தைத்தினுள் பிரசைேித்தல்  

தகடகேய்யப்பட சைண்டும்.  

 

 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  
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. 

12.8 . கருத்திட்ட இடத்கத  சமற்பார்கை கேய்தல்   
 

 

நிர்மாணிப்புக் கட்டங்கைின்சபாது பின்ைரும் சமற்பார்கைத் திட்டம் ேிபாாிசு 

கேய்யப்பட்டுள்ைது. அத்துடன் நிர்மாணிப்புப் கபாறியியைாைரால் ஒப்பந்தக்காராின் 

கபறுப்பு பற்றி குறிப்பிடப்படசைண்டிய சமற்பார்கைப் கபாறிமுகறகய கேயற்படுத்த 

சைண்டும்.  

 

பட்டியல் 5: சுற்றாைல் மற்றும் சமூக கண்காணிப்புத் திட்ைம்: நிர்மாணிப்புக் கட்ைம்   

கண்காணித்தலின் 

அைேியம்   
தரங்கள்  முகறகைின் எண்ணிக்கக     

அடிப்பகட 

அைதானிப்புகள்  
நீசராகடயின் நீாின் தரம் 

சைகை ஆரம்பிக்கப்பட முன்  அதி 

ஆபத்துகடய வீடுகைின்  

கைடிப்புககைப் பாிேீலித்தல் 

நிைநடுக்கம் 

பின்னணியில் ஒலிகய அைத்தல்  

ைைியின் தரம்(துகள்கள்) 

ஒருமுகற * 

ஒருமுகற * 

ஒருமுகற * 

ஒருமுகற * 

ஒருமுகற * 

நிர்மாணிப்பு 

அலுைல்கள் 

நகடகபறும்சபாது 

நீாின் தரம் 

 

ோிவு கைட்டப்படும் காைத்தினுள் 

(ஒவ்கைாரு மாதமும்)   * 

அதி ஆபத்துகடய வீடுககை 

பாிேீைகன கேய்தல்  

நிர்மாணிப்புகைின்சபாது  

கைனத்திற்ககாள்ைக்கூடியைவு 

கைைிசயற்றங்கள் 

காணப்படுமாயின்  ** 

நிர்மாணிப்புகைால் எழும் இகரச்ேல்  அகழ்வு இயந்திரோதனங்கள், 

கைடித்தல் கேயற்காடுகள், 

புைியதிர்ச்ேிகய 

எற்படுத்தக்கூடிய எந்தகைாரு 

கேயலின்சபாதும். 

* 

நிர்மாணிப்புகைால் எழும் இகரச்ேல்  அதிக இகறச்ேல் உள்ைசபாது 

மாதம் ஒருமுகற *   
ைைியின் தரம்(துகள்கள்) மாதம் ஒருமுகற *   

ைானகனங்கைால் 

ஏற்படும் மாேகடவுகள் 
ேம்பந்தப்பட்ட இயந்திரோதனங்கள் / ைாகனங்கள் கதாடர்பிைான ைைி 

மாேகடதல் பற்றிய பாிசோதகன ோன்றிதழ் இருக்க சைண்டும்.- ஆசைாேகாின் 

சைகைத்தை கபாறுப்பாைரான சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக உத்திசயாகத்தரால் 

பாிேீைகன கேய்யப்பட சைண்டும்.   
கண்காணிப்பு 

நிறுைனம் 

வெடிப்புகள் வதாைர்பான ஆய்வு தவிர்ந்த  ஏடனய சகல தரங்கடையும் 

ஆராய்ெதற்காக மத்திய சுற்றாைல் அதிகார  சடபயில்  பதிவு 

xi . காட்ேி மாேகடவு  
நிர்மாணிப்புககை சமற்ககாள்ளும் காைகட்டத்தில் புைப்படும் 

மாேகடதகை கட்டுப்படுத்தும் ைககயில்  சைகைத்தை பிரசேதம் 

பராமாிக்கப்பட சைண்டும்.  

 

சைகைத்தைத்

கத 

தயார்படுத்தலும் 

நிர்மாணித்தலும்.  

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரர்  
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வசய்துவகாண்டுள்ை சுயாதீன கண்காணிப்பு நிறுெனவமான்டற 

ஈடுபடுததிக்வகாள்ை  வெண்டும் . 

** PMU  அங்கீகாிக்கப்பட்ட நிறுைனகமான்றினால் கைடிப்புகள் 

பற்றிய ஆய்வுகள் நடாத்தப்பட  சைண்டும்.  

அைேியங்ககை 

அறிக்ககயிடல்   

நீாின் தரம் – மத்திய சுற்றாடல் அதிகார ேகபயினால் 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ை தரத்துடன் தற்சபாதுள்ை நீாின் தரத்திகன 

ஒப்பிடல். , 2017  

நிை அதிர்வு – இயந்திரோதனங்கள், நிர்மாணிப்பு அலுைல்கள் மற்றும் ைாகன  

சபாக்குைரத்து கதாடர்பிைான  தரங்கள், மத்திய சுற்றாடல் அதிகார  ேகப .  

பின்னணி ஒலிகய அைத்தல் – அதி ைிசேட ைர்த்தமானி அறிைித்தல் இைக்கம் 

.924.1, சம 23,1996, மததிய சுற்றாடல் அதிகார  ேகப 

ைைியின் தன்கம- துகள்களுடன் கதாடர்புகடய -  2008 ஆகஸ்ட் 15 இைக்க 

1562/22 அதி ைிசேட ைர்ததமானியின் கீழ்  ைிதிக்கப்பட்ட  சதேிய ைாயு 

மண்டை ைைியின் தரங்கள்-  இைங்கக மததிய சுற்றாடடல் அதிகார ேகப. 

கைப்பநிகை- மத்திய சுற்றாடல் அதிகார  ேகப    

 
 

13  .  முகறப்பாடுகளுக்கு கேைிமடுத்தல்  
 

ESMF  ேிபாாிசுக்கு அகமய பின்பற்றப்பட  சைண்டும்.  

14.தகைல்ககை கைைியிடல்   
 

பின்ைரும் நிறுைனங்கள் மற்றும் அகமப்புகளுக்கு ஏற்ப  குறிக்கப்பட்ட மாதிாிகளுக்கு 

அகமய ES தகைல்ககை கைைியிடல்  PMU ைின் கபாறுப்பாகும்.  

 

 பட்டியல் 6: தகைல்ககை  கைைியிடும் உத்சதே திட்டம்  

தகைல்கள்  உத்சதே நிறுைனங்கள்   தகைல்ககை கைைியிடும் 

முகற  

i. கருத்திட்டம் (சைகைத்தை 

ைிபரங்கள், 

திட்டம்,கேயற்படுத்தும் 

ஏற்பாடுகள்) 

மாைட்ட மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகார ேகப.,DFC, DWLC, 

மாைட்ட கேயைகம். பிரசதே 

கேயைகம், RDA, அரே காணி 

உாிகமயாைர்கள், ஏகனய 

மாைட்ட மட்டத்திைான 

முகைராண்கமகள், சதேிய 

கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் 

அகமப்பின் மாைட்ட 

கேயைகம்,  AIIB 

கூட்டங்கள், மாைட்ட 

ஒருங்கிகணப்புக் குழு, 

அங்கீகாரம் மற்றும் ைிருப்பம் 

கதாடர்பில் 

ககச்ோத்திடுைதற்காக 

ேம்பந்தப்பட்ட அறிக்கககய 

முன்கைத்தல், அங்கீகாித்தல் 

மற்றும் ைிருப்பம் 

கதாிைித்தல் 

ii. சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

முகாகமத்துைத் திட்டம். 

மாைட்ட மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகார ேகப., DFC, DWLC, 

AIIB, பாடோகை அதிபர்  

ஒருங்கிகணப்புக் குழு, 

அங்கீகாரம் மற்றும் ைிருப்பம் 

கதாடர்பில் 

ககச்ோத்திடுைதற்காக 

ேம்பந்தப்பட்ட அறிக்கககய 

முன்கைத்தல், அங்கீகாித்தல் 

மற்றும் ைிருப்பம் 

கதாிைித்தல் 
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iii. முன்சனற்ற அறிக்கககள்  

(அடிப்பகட மற்றும் 

நிர்மாணிப்பு 

காைகட்டத்தினுள்)  

மாைட்ட மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகார ேகப, DFC, DWLC, 

AIIB  மற்முறுு் ேம்பந்தப்பட்ட 

தரப்பினர் சதகைக்க ஏற்ப.  

முன்சனற்ற கூட்டம், 

ைிசேட கூட்டங்கள், 

ேம்பந்தப்பட்ட 

அறிக்ககககை 

முன்கைத்தல்  

iv. சுற்றாடலின் 

கபாறுத்தம்,ஊழியர்கைின் 

சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்பு கதாடர்பில் 

சைகைத்தைத்கத 

பாிேீலித்தல் 

மாைட்ட மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகார ேகப., DFC, DWLC, 

RDA ,  பிராந்திய கேயைகம், 

கபாலிஸ், அரோங்க காணி 

உாிகமயாைர்கள், கிராம 

உத்திசயாகத்தர், மாைட்ட 

கேயைகம், NBRO, AIIB 

மற்றும் ேம்பந்தப்பட்ட 

ஏகனய தரப்பினர்கள்.  

எழுத்தமூை மற்றும் 

ைாக்குமூை கதாடர்புகள், 

ேம்பந்தப்பட்ட 

அற்கககககை 

முன்கைத்தல்.  

v. ேம்பந்தப்பட்ட 

தீர்மானங்களும் 

முன்சனற்ற மீைாய்வும் 

பற்றிய கூட்டம்.   

 

மாைட்ட மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகார ேகப , DFC, DWLC, 

RDA,  பிராந்திய கேயைகம், 

கபாலிஸ், அரோங்க காணி 

உாிகமயாைர்கள், கிராம 

உத்திசயாகத்தர், மாைட்ட 

கேயைகம், NBRO, AIIB 

கூட்டங்கள்,  

ேம்பந்தப்பட்ட 

அற்கககககை 

முன்கைத்தல். 

vi. முகறப்பாடுககை 

தீர்த்துகைக்கும் 

கபாறிமுகற 

ேம்பந்தப்பட்ட ஏகனய 

தரப்பினர்கள்., AIIB 

கூட்டங்கள், எழுத்தமூை 

மற்றும் ைாக்குமூை 

கதாடர்புகள்   

 

பட்டியல் 7:  தகைல்ககை சேகாிப்பதற்காக  கதாடர்புபடுத்திக்ககாண்ட நிறுைனங்களும் 

உத்திசயாகத்தர்களும்.  

திகதி  நிறுைனம் தகைல்கள் கதாடர்பில் கதாடர்பு 

ககாண்டைர்  

16/10/2018 10.30 

மணிக்கு  

 

 

வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகப – 

ருைன்கைல்ை 

நிகறசைற்று கபாறியியைாைர்  

திரு. H.K.R.A  ைிக்கிரமநாயக்க, 

ருைன்கைல்ை  

03/10/2018 13.00 

மணிக்கு 

ைன பாதுகாப்புத் திகணக்கைம்  திரு.சக.ஜீ.சேபாை, மாைட்ட ைன 

உத்திசயாகத்தர்.  

 

03/10/2018 14.00 

மணிக்கு 

மத்திய சுற்றாடல் அதிகார 

கேப 
திரு. எஸ்.ஜீ.டி.கன்கர்த்தி, ேிசரட்ட 

சுற்றாடல் அதிகாாி,  மாைட்ட 
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கேயைகம் , பணிப்பாைர்.ேீ.ஏ.ஏ. 

இரத்தினபுாி மாைட்டம்.  

-  

03/10/2018 14.00 

மணிக்கு 

கொணி சீர்த்திருத்த ஆறணக்குழு திரு.டி. ேந்தநாயக்க, பணிப்பாைர், 

எல்.ஆர்.ேீ. , சககாகை.  



i 

  

பின்னிகணப்பு:1 கருத்திட்டப் பிரசதேத்தின் டுசரான புககப்படம்  
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பின்னிகணப்பு: II: அனர்த்த நிகையும் ஆசைாேகன ேந்தர்ப்பங்களும். 

 

  

படம் a:  கைைிசயறியுள்ை வீடு படம் b: மண்ணாிப்புப் பிரசதேத்தில் 

அகமந்துள்ை நிைத்தின் 

நிகைப்பாட்டிகன பாிேீைகன கேய்யும் 

இடம் 

  

படம் c: சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் குழு 

கருத்திட்டம் கதாடர்பில் வீட்டு 

ைதிைாைர்ககையும் கிராம 

உத்திசயாகத்தகரயும் ைிழிப்பூட்டல்  

படம் d: சமற்பக்க ோிைின் இயற்கக நீர் 

கபருக்கு  

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 
 

பின்னிகணப்பு  III:  தரப்பினருடன் சமற்ககாள்ைப்பட்ட கைந்துகரயாடலின்சபாது  

கதாியைந்த முக்கியமான  ைிடயங்கள் : சககாகை மாைட்டம்.  
 

දිනය: 13/09/2018 සහ  03/10/2018 

நிறுைனம்  
ஒருங்கிகணப்பு உத்திசயாகத்தாின் 

கபயரும் பதைியும்.  
ஆராயப்பட்ட ைிடயங்கள் 

வீதி 

அபிைிருத்தி 

அதிகார ேகப – 

ருைன்கைல்ை  

திரு.எச்.சக.ஆர்.ைிக்கிரமநாயக்க- 

நிகறசைற்று கபாறியியைாைர்- 

மாைட்ட கபாறியியைாைர் 

அலுைைகம்.  

 

✓ நிகறசைற்று கபாறியியைாைர் 

அலுைைகத்தின் எதிர்ப்புகள் 

இல்கை, கட்டுப்படுத்தும் 

அலுைல்கள் சதகைப்படும்.  

✓ கைனம் கேலுத்தப்படசைண்டிய 

ைிடயங்கள்  

RDA இனால் 

ஏற்றுக்ககாள்ைப்படசைண்டிய 

திட்டம்:  

கருத்திட்டத்கதச் கேயற்படுத்தும் 

நிறுைனம் சதகையான  

அங்கீகாரங்கள் பற்றிய  முகறயான 

ைிண்ணப்பத்துடனான   

நிர்மாணிப்புகள் கதாடர்பான 

அறிக்கககயான்கற RDA இற்கு 

முன்கைக்க சைண்டும்.  

சமற்குறிப்பிட்ட அறிக்ககககை 

PMU  தயாாித்து பிராந்திய 

கேயைகத்துக்கு அனுப்பிகைக்க 

சைண்டும்.   

• கட்டுப்படுத்தப்பட்டபின் 

கருத்திட்டத்கத ோியான 

முகறயில் ஒப்பகடக்க 

சைண்டும். . 

• கட்டுப்படுத்தப்பட்டபின்  

கபறியியைாைர்கள் 

நடைடிக்ககககை 

முன்கனடுப்பர்.  

ைன 

பாதுகாப்புத் 

திகணக்கைம் 

திரு.சக.ஜீ.சேபாை, மாைட்ட ைன 

உத்திசயாகத்தர்.  

 

கட்டுப்படுத்தும். கருத்திட்டத்தின் 

பிரச்ேிகனககை  அனைல் கேய்ைதற்கு 

நிறுைனகமான்று இல்கை.  
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ைனேீைராேிகள் 

திகணக்கைம் 

(DWLC) 

 மாைட்டத்தில் ைனேீைராேிகள் 

அலுைைககமான்று இல்கை.  
 

 காணி 

ேீர்த்திருத்த 

ஆகணக்குழு  

திரு.டி.சேணாநாயக்க, 

பணிப்பாைர்  

 LRC 

சககாகை மாைட்டம்.  

கட்டுப்படுத்தும். கருத்திட்டத்தின் 

பிரச்ேிகனககை  அனைல் கேய்ைதற்கு 

நிறுைனகமான்று இல்கை. 

மத்திய 

சுற்றாடல் 

அதிகார 

ேகப   

திரு.எஸ்.டி.ைானகீர்ததி, 

ேிசரட்ட சுற்றாடல் 

உத்திசயாகத்தர், சககாகை 

மாைட்ட அலுைைகம்.  

 

✓ சதேிய ைை முகாகமத்துை 

நிகையத்தின் 1996 ஆம்  

ஆண்டின்  772/22 இைக்க மண் 

பாதுகாப்புச் ேட்டத்தின் கீழ்   

சககாகை மாைட்டத்கதச் 

சேர்ந்த  ேிை இடங்கள் தைிர்ந்த 

உணர்ச்ேியுகடய பிரசதேமாக 

பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.  

✓ இந்த ைர்த்தமானி அறிைித்தலின் 

பிரகாரம்  கருத்திட்டத்தின் 

அைைிகன கருத்திற்ககாள்ைாது 

அபிைிருத்தி கேய்யப்படும்.  

✓ அனர்த்தத்தின்சபாது 

சதகைப்படாது.  

✓ அடிப்பகட தகைல் 

ைினாக்ககாத்து  (BIQ) 

ைிண்ணப்பங்ககை பூர்த்தி 

கேய்ைதற்கும் முன்கைப்பதற்கும்  

✓ கட்டுப்படுத்துைதால் ஏற்படும் 

சுற்றாடல் மாற்றத்திகன 

ஒப்பிட்டு  சநாக்க சைண்டும்.. 

✓ மத்திய சுற்றாடல் அதிகார 

ேகபயின் ேிபாாிசுடன் 

அங்கீகாரம் ைழங்கப்படும்.  

 

 

பின்னிகணப்பு  IV: அரோங்க காணி உாிகமயாைர்கள் மற்றும் சுற்றாடல் நிறுைனங்கைின் 

அங்கீகாரததிகனப் கபற்றுக்ககாள்ளும் உத்சதே கபாறிமுகற  
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I. கருத்திட்டத்கதச் கேயற்படுத்தும் நிறுைனத்தினால்   சதகையான அங்கீகாரத்திகனப் 

கபற்றுக்ககாள்ைதற்காக முகறயான சகாாிக்ககயுடன் ைிைக்கமான திட்ட 

அறிக்கககயான்று வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகபக்கு முன்கைக்கப்பட சைண்டும். 

கருத்திட்ட முகாகமத்துைப் பிாிைினால் சமற்குறிப்பிட்ட அறிக்கககள் தயாாிக்கப்பட 

சைண்டும் என்பதுடன் ஆைணங்ககை பிராந்திய அபிைிருத்தி அதிகார  ேகபக்கு 

அனுப்பிகைக்க சைண்டும்.. 

II. வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகபயின் பிராந்திய அலுைைகத்தினால் பிசரரகண 

மதிப்பீடு கேய்யப்படுைதுடன் கருத்திட்ட அறிக்கக சகாரப்படைாம்.  அைேியமான 

மீைாய்வுகள் முன்கைக்கப்பட  சைண்டும்.  

III. வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகபயினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ைதுடன், கருத்திட்டம் 

உள்ை இடத்திற்கு பிரசைேித்தல்,  நிர்மாணிப்பு கட்டகமப்புகள் மற்றும் 

கட்டுப்படுத்தும் கேயற்பாடுககைச் கேயற்படுத்துைதற்காக வீதி அபிைிருத்தி 

அதிகார ேகப மற்றும் கருத்திட்டத்கதச் கேயற்படுத்தும் நிறுைனத்திற்கும் 

இகடசய ஒப்பந்தகமான்று ககச்ோத்திடப்படும்.  

IV. உள்ைடக்கப்படக்கூடிய நிபந்கனகள்: 

• நிகைப்படுத்தும் கேயற்பாடுககை சமற்ககாண்டபின் கருததிட்டம் முகறயாக 

ககயைிக்கப்பட சைண்டும்.  

• நிகைப்படுத்தல் நடைடிக்கககைின் வீதி அபிைிருத்தி அதிகார ேகபயினால் 

பராமாிக்கப்பட சைண்டும்.   

• நிர்மாணிப்புகைின்சபாது ஒப்பந்தக்காரர் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்ககை 

பயன்படுத்த சைண்டுகமன ைலியுறுத்தப்படுகின்றனர்.   

• ஒப்பந்தக்காரரால் எந்தகைாரு ேந்தர்ப்பத்திலும் ைாகனங்கள், பாதோாிகள்,ைாகன 

பாதுகாப்பு நடபடிமுகறகள்,பாதுகாப்பிடங்கள், ககாடிககை ஏந்துபைர்கள், இரவு 

சைகை பணிகள் கதாடர்பில் பாதுகாப்பு மற்றும்  ைேதிககை ைழங்க சைண்டும்., 

ஒைி அைேியம் ைழங்கப்பட சைண்டும். 

• பாதுகாப்பான, ைேதியான ைழிகள் அகமக்கப்பட சைண்டும்.   

• நிர்மாணிப்பு கழிவுகள், அகழ்வுப் கபாருட்கள் கபாது மக்கள் கதாடர்பில் 

அகேௌகாியங்ககை ஏற்படுத்துபகையாக இருக்கைாகாது.  

 

 

2. சுற்றாடல் கைைிசயற்றங்கள் கதாடர்பில் மாைட்ட மத்திய ேற்றாடல் அதிகார ேகபக்கு 

ைழங்கப்படகைண்டிய உத்சதே அங்கீகாரப் கபாறிமுகற  

 

I. கருத்திட்டத்கத தயார் கேய்யும் படிமுகறயின்சபாது  PMU இன்  ES மற்றும் H &S 

இனால் கருத்திட்டத்கத ஆராய்ந்து மத்திய சுற்றாடல் அதிகார ேகபக்கு 

பிசரரகணகய முன்கைக்க சைண்டும். கருத்திட்டத்தின்சபாது பாதிப்புக்கு  

உள்ைாகக்கூடிய  காணியின் அைவு பற்றி பிசரரகணயில் குறிு்ப்பிடப்பட  

சைண்டும்.  
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II. அடிப்பகட தகைல்கள் பற்றிய ைினாக்ககாத்கதான்கற (BIQ)  சமற்குறிப்பிட்ட  

ைிபரங்களுடன் முன்கைக்க சைண்டும் 

III. சுற்றாடல் பிரச்ேிகனகள் மற்றும்  கருத்திட்டத்கத கதைிவுபடுத்தல் மற்றும் 

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்ேித் திட்டங்கள் பற்றியும் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார 

ேகபயினால், சுற்றாடல் பாதுகாப்புத் திகணக்கைத்தின் ஊடாக   சமலும் 

ைிழிப்பூட்டப்படைாம்.   

IV. கருத்திட்டத்தினால் பின்பற்றப்படசைண்டிய கருத்திட்டத்துடன் 

கதாடர்புகடய திட்டைட்டமான நிபந்தகனகளுக்கு உட்பட சைண்டும்.  

 

 

பின்னிகணப்பு V:  ஆய்வுக் குழு  

 

கபயர்  பதைி ஆய்வுக் குழுைின் பதைிகள் 

TDSVடயஸ் பணிப்பாைர்/ ESSD/NBRO குழுத் தகைைர்.  

SAMS திோநாயக்க ேிசரட்ட ைிஞ்ைானி/ESSD/NBRO ேிசரட்ட சுற்றாடல் ைிஞ்ைானி 

பிரபாத் லியனாரச்ேி ைிஞ்ைானி / ESSD/NBRO சுற்றாடல் ைிஞ்ைானி 

TDSVடயஸ் நிகையப் கபாறுப்பதிகாாி- 

சககாகை  மாைட்ட அலுைைகம்.  

புைியியல்  ைிஞ்ைானி 

TDSVடயஸ் கதாழில்நுட்ப உத்திசயாகத்தர்  / 

ESSD / NBRO 

GIS / ேனத்கதாகக பற்றிய 

தரவுகள் / ஆய்வு ஆதாரங்கள்  

SAMS திோநாயக்க   

பிரபாத் லியனாரச்ேி   

 

பின்னிகணப்பு VI: ஆய்வுப் பட்டியல்   

அத்கைல்கதாட்ட மண்ணாிப்பு பற்றிய சதேிய க.ஆரா. அகமப்பின் கை அறிக்கக . 

1. சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை திட்டத்கதச் கேயற்படுத்துைதற்கு ஒப்பந்தக்காரருக்கு 

உள்ை கபாறுப்பு பற்றிய கூற்று -AIIB 

2. சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை ேட்டகம்.- இைங்கக நிலச்ோிவு அபாயத்கத 

கட்டுப்டுத்தும் கருத்திட்டம்  _AIIB 

3. மீள் குடியமர்த்தல் திட்டமிடல் ேட்டகம்- இைங்கக நிலச்ோிவு அபாயத்கத கட்டுப்டுத்தும் 

கருத்திட்டம்  _AIIB 
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