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1.அறிமுகம் 
 

இைங்கக அரசு ஆேிய உட்கட்டகமப்பு ைேதிகள் மற்றும் முதலீட்டு  

(AIIB) ைங்கியுடன் இகணந்து அவ் ைங்கியின் நிதி உதைியுடன் 

இைங்ககயின் 6 மாகாணங்களிளுள்ள 11 மாைட்டங்களில் 

மண்ேரிவுகள் ஏற்படும் இடங்ககள  ேரீகமக்கும் கருத்திட்டகமான்கற 

ஆரம்பித்துள்ளது. இக் கருத்திட்டம்  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூகத்கத 

கைரும் ைககயில் AIIB  ைங்கி மற்றும் இைங்கக அரோங்கத்தின்  

ேட்டதிட்டங்களுக்கு அகமய நகடகபறசைண்டும். கருத்திட்டத்தின்  

அகமப்பு மற்றும் அதன் கேயற்பாட்டிகன கைனத்திற்ககாண்டு AIIB  

ைங்கி எதிர்ப்பார்க்கும்  அைர்களின் சுற்றாடல்  மற்றும் ேமூகப் 

பாதுகாப்பிற்கு அகமைாக  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை 

ேட்டககமான்று (ESMF) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 
 

சுற்றாடல்  மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை ேட்டகத்தின் (ESMF) சநாக்கம், 

கருத்திட்டத்கத கேயற்படுத்தும்சபாது AIIB ைங்கியின் பாதுகாப்புப் 

கபாறிமுகறகள்,சதேிய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ேமைாயம் பற்றிய 

ைழிகாட்டல்ககள கபற்றுக்ககாடுப்பதாகும். கருத்திட்டத்திகன 

கேயற்படுத்தும் நிறுைனங்கள் என்ற ைககயில்: சதேிய கட்டிட 

ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பு (சத.க.ஆ.அ.)முழுகமயான கருத்திட்டம் 

கதாடர்பில் தயாரிக்கும் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை 

ேட்டகம், கருத்திட்டத்துடன் கதாடர்புகடய தரப்பினரால்  உள்ளைாசற 

கேயற்படுத்தப்படுைதகன உறுதிப்படுத்துைார்ககளன 

எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.      

 
 

 

 

சுற்றாடல், ேமூக, சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு நிகை கருத்திட்டம் 

அகமந்துள்ள இடத்திற்கு அகமய ைித்தியாேமகடைதால் அவ்ைாறு 

சைறுபடும் முகறகள் கதாடர்பில்  முக்கியமாக கைனம் கேலுத்தப்பட  

சைண்டும். ஆகசை சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக ேட்டகத்துக்கு அகமய 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக மதிப்பீடுகள் கதாடர்பில் ைிசேடமாக 

ஒவ்கைாரு  நிைச்ேரிைிடத்கதச் ோர்ந்த  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 
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முகாகமத்துை அறிக்கககள் (SSE & SMP) தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.   

அவ்ைிடத்திற்குரிய   சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துைம் பற்றிய 

திட்டங்களின் ஊடாக ைிசேட ேரீகமப்பு முகறகமகள், சுகாதார, ேமூக 

மற்றும் பாதுகாப்பு முகாகமத்துைம் கதாடர்பில்  ஆராய சைண்டிய 

பிரிவுகள்  நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் கேயற்பாட்டுக் காைகட்டத்தினுள் 

சதகையான ைழிகாட்டல்ககளப் கபற்றுக்ககாடுக்கும்.     

 

ககாழும்பு மாைட்டத்தில் கலுஅங்கை- ைபுகம ைதீியின் இடது புறத்தில் 

கலுஅங்கை ேந்திக்கு அருகில் நிைச்ேரிைிகன கட்டுப்படுத்துைதற்கு 

உத்சதேிக்கப்பட்டுள்ள அனர்த்த இடமாகும். அவ்ைிடத்திற்சக 

ேிறப்பான சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை திட்டகமான்று 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆழமான சுற்றாடல் மற்றும் ேமூகக் 

கற்ககயின் பின்  இத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.   

 

     

i. கருத்திட்டத்துடன் கதாடர்புகடய ைையத்தில் உணர்ச்ேியுகடய 

சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக பிரிவுககள அகடயாளம் காணல்  

ii. கருத்திட்டச் கேயற்பாடுகளின் காரணமாக ஏற்படும் சுற்றாடல் 

மற்றும் ேமூக பாதிப்புககள அகடயாளம் காணல்  

iii. பாதிப்பிகன குகறக்கும் கட்டங்ககள பிசரரித்தல்  

iv. இக் கருத்திட்டத்துடன் கதாடர்புகடய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

கண்காணிப்புத் சதகைககள தரீ்மானித்தல்  

v. கருத்திட்டம் கேயற்படும்சபாது ேம்பந்தப்பட்ட சுற்றாடல் 

ஒழுங்ககமப்புகள் மற்றும் நடபடிமுகறககள ஆராய்தல். 

2. நிைச்ேரிவு ஏற்பட்ட இடத்தின் ைிபரங்கள் அகமப்பு பற்றிய 

ைிபரங்கள்  
 

நிலைய இைக்கம் 12, பகொப்பு இை.-3, தகொழும்பு மொவட்டம், கலுஅங்கை 

நிைச்ச்சரிவு  

இடம் ேற்றிய விேரங்கள் 

 

i. பமல் மொகொணத் ின் தகொழும்பு மொவட்டத் ில் ஹங்தவல்ை ேிரப ச 

தசயைொளர் ேிரிலவச் பசர்ந்  கலுஅங்கை கிரொம உத் ிபயொகத் ர் 

ேிரிவின் கீழ் நிருவொக அலுவல்கள் 
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பமற்தகொள்ள்ளப்ேடுகின்றன.கலுஅங்கை- ைபுகம வ ீியில் 

கலுஅங்கை சந் ியில் இந் நிைச்சரிவு ஏற்ேட்டுள்ளது.    

ii. இவ்விடத் ிற்கு மிக அண்லமயிலுள்ள நகரம் ஹங்தவல்ை 

நகரமொகும் .இது 2.3 கி.மீட்.த ொலைவில் அலமந்துள்ளது  

iii. இடத் ின் GPS தேறும ி 6 .918233 N , 80. 0989941E. (உருவம் 1, இடத் ின் 

கூகல் புலகப்ேடம்)  

iv. கொணி வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர சலே மற்றும் ேள்ளிசொவலுக்கு 

உரியது. 

 

உருவம்1:உத்ப ச நிைச்சரிலவ கட்டுப்ப்ேடுத்தும் இடத் ின் புலகப்ேடம். பமலும் 

ஆரொய்வ ற்கொக விண்புலகப்ேடம் ேின்னிலணப்பு 1 இல் பசர்க்கப்ேட்டுள்ளது. 

3.நிைச்ேரிவு அனர்த்தம் பற்றிய ைிரிைான ைிபரங்கள்  
 

மலழக்கொைங்களில் வ ீியின் சரிவுகள் ேைமுலற சரிந்துவிழுந் ன. இச் 

சரிவுகள் உச்சியில் அலமந்துள்ள ேொடசொலை மற்றும் ேள்ளிவொசல் 

கட்டிடங்கள் வலர  ேரவியுள்ளது.  

 

ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்பின் தன்கம  
 

இச் சம்ேவத் ொல் 4 மீட்டர் உயரமொன   ொங்கும் ம ிதைொன்று சில ந்து 

விழுந்துள்ளது. அ னொல் கடிகொரத் தூணுக்கு அருகிலுள்ள கலுஅங்கை-

ைபுகம வ ீியிலுள்ள ேஸ்  ரிப்ேிடத் ிற்கு ேொ ிப்பு ஏற்ேட்டுள்ளது. 
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 ற்பேொதுள்ள  ொங்கும் ம ிைின் எஞ்சிய ேகு ியில் சிை சில வுகள் 

கொணப்ேடுகின்றன.  ொங்கும் ம ிைில் உள்ள நீர்த்துலழகள் மண் தகொண்டு 

அலடக்கப்ேட்டுள்ளதுடன்  ொங்கும் ம ிைின் வடிந்துதசல்லும்  ளம் 

தசயற்ேடொ  நிலையில் உள்ளது. ேள்ளிவொசைின் ேொ ிரியொர் இல்ைம் 1693 

ஆம் ஆண்டு நிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் ேழலமயொன அக் கட்டிடம் 

பச ம் அலடந்துள்ளது. ேின் அக் கட்டிடம் நீக்கப்ேட்டு பு ிய ேொ ிரியொர் 

இல்ைம் நிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

 

 

 

 

 

 

  

உருவப்ேடம்2a:கலுஅங்கை சந் ியில் 

ஏற்ேட்ட நிைச்சரிவின்  பமற் சரிவுப் 

ேிரப சம்  

உருவப்ேடம் 2b: ேொடசொலையிைிருந்து 

ேொர்க்கும்பேொது நிைச்சரிவின் கீழ் 

சரிவுப் ேிரப சம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

உருவப்ேடம் 2c. கீழ் சரிவுப் 

ேிரப சத் ிலுள்ள  ொங்கும் ம ில்  

சரிவு2d. கீழ் சரிவுப் ேிரப சத் ிலுள்ள 

முச்சக்கர  ரப்ேிடம் 

உருவப்ேடம் 2: நிைச்சரிவு ஏற்ேட்டுள்ள ேிரப சத் ின் புலகப்ேடங்கள்  
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உருவப்ேடம் 3: அச்சுறுத் லுக்கு உட்ேட்டுள்ள சரிவுப் ேிரப சம் மற்றும் 

வடீுகளின் ேடங்கள்  

4. நிைைிைரும் அச்சுறுத்தல் நிகைகயக் கட்டுப்படுத்துைதற்கு 

தற்சபாது சமற்ககாள்ளப்பட்டுள்ள நடபடிமுகறகள்  
 

வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரசலே மற்றும் ப சிய கட்டிட ஆரொய்ச்சிகள் 

அலமப்ேினொல் இவ்விடம் ேரிசீைலன தசய்யப்ேட்டுள்ளது. கலுஅங்கல்-

ைபுகம வ ீி ( நிைச்சரிவுப் ேிரப சம்) ேஸ்  ரிப்ேிடம் அலமந்துள்ளதுடன் 

ேொ சொரிகள் மற்றும் ேயணிகள் எ ிர்பநொக்கும் அச்சுறுத் லைக் 

குலறப்ே ற்கொக அது முன்பனொக்கி எடுத்துச் தசல்ைப்ேட்டுள்ளது. 

நிைச்சரிவு அச்சுறுத் ல் ேற்றி தேொது மக்கலள விழப்பூட்டுவ ற்கொக 

தேயர்ப் ேைலககள் லவக்கப்ேட்டுள்ளன. நிலையற்ற சரிவிலன 

ஒழுங்குேடுத்துவ ற்கொக எவ்வி  தேௌ ீக  ிருத் ங்களும் 

பமற்தகொள்ளப்ேட்டில்லை.  

 

நீக்கம்- எவ்வி  நீக்கங்களும் தசய்யப்ேட்டில்லை  

மீள் குடியமர்த் ல் (முன்பனற்றம்)- மீள் குடியமர்த் ல்கள் இல்லை  
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5. நிைச்ேரிவுப் பிரசதேம் மற்றும் அயற்பிரசதேங்கள் பற்றிய 

ைிபரங்கள் மற்றும் தற்சபாகதய அபாய நிகை  
 

 

ேொ ிக்கப்ேட்ட இடம் கைஅங்கை-ைபுகம வ ீியின் இடது ேக்கத் ில் 

கைஅங்கை சந் ிக்கு அருகில் அலமந்துள்ளது.இப் ேிரப சம் 

மலைக்குன்றுகலளக் தகொண்ட சம லரயொகும். சம லரப்ேிரப சம் 

நகரவொணிே மற்றும் குடியிருப்புகள் அ ிகமொக அலமந்துள்ள 

ேிரப சமொகும்.  பமற்ேக்க சரிவில் கத்ப ொைிக்க ப வஸ் ொனமொன 

“விக்பசொப்ே ப வமொ ொ ப வஸ் ொனம்” மற்றும் சொன்  ப ொன் 

தேொஸ்பகொ வித் ியொையத் ின் கட்டிடங்களும் வச ிகளும் 

அலமந்துள்ளன. நிலையற்ற சரிவு பமட்டுப்ேகு ி சரிவின் வடபமல் 

 ிலசயில் கொணப்ேடகின்றது. 

 

அகமப்பு 

குறிப்ேிட்ட  இடம் தகொழும்பு- மட்டக்களப்பு (A4) வ ீி மற்றும் கலுஅங்கை-

ைபுகம (B188) வ ீிக்கு அருகில் அலமந்துள்ளது. தகொழும்பு- மட்டக்களப்பு  

(A4) வ ீியொனது தகொழும்பு, இரத் ினபுரி, ேதுலள, தமொணரொகலை  மற்றும் 

மட்டக்களப்பு ஆகிய மொவட்டங்கலள இலணக்கும் ேிர ொன வ ீியொகும். 

கலுஅங்கை- ைபுகம வ ீியொனது  A4  வ ீி மற்றும்  ைபுகம வ ீிலய 

இலணக்கும் வ ீியொகும். இவ் வ ீியொனது ைபுகம-கைட்டுவொவ 

நீர்த்ப க்கம், ைபுகம நீர் சுத் ிகரிப்பு நிலையம் மற்றும் ைபுகம-கைட்டுவொவ 

வன ஒதுக்கத் ின் ேிர ொன நுலழவுப் ேொல யொகும்.   

 

இவ் வ ீி தும்பமொ ர- புவக்ேிட்டிய வ ீியுடனும் (B426) இலணகின்றது.  

சீ ொவக்க ஈர வையப் பூங்கொ தும்பமொ ர- புவக்ேிட்டிய வ ீியில் 

அலமந்துள்ளதுடன் கலுஅங்கை-ைபுகம வ ீியின் ஊடொக அங்கு 

இைகுவில் ேிரபவசிக்க முடியும். சிங்கரொ  ஈரவைய மலழக்கொடுகள் 

ேிரப சத் ில் அச்சுறுத் லுக்கு உள்ளொன  ொவரங்கள் த ொடர்ேொன ஆய்வு 

நிலையதமொன்று அலமந்துள்ளதுடன் இப் ேிரப சம் ேொ ிகொக்கப்ேட்ட 

பூங்கொவொக உள்ளது. எற்றும ி மைர் நடுலகலய பமம்ேடுத் ல், ஈரநிை 

 ொவரங்கள் மற்றும் மூங்கில் வலக தசய்லகலய ேொதுகொத் ல் ஆகிய 

தசயற்ேொடுகள் இப் பூங்கொவினுள் ஊக்குவிக்கப்ேடுகின்றது. இப் பூங்கொ 
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2014ஆம் ஆண்டு  ிறந்துலவக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் இது இைங்லகயில் 

அண்லமயில்  ொேிக்கப்ேட்ட  ொவரவியல் பூங்கொவொகும். 

 

“Lesure World” நீர் பூங்கொவும் கலுஅங்கை இைிருந்  900 மீட்டர் த ொலைவில் 

அலமந்துள்ளது. குறித்  அனர்த்  நிலைலயக் கட்டுப்ேடுத்துவ ன்  ஊடொக 

ப சிய மற்றும் தவளிநொட்டு சுற்றுைொப் ேயணிகளுக்கு ேிர ிைொேங்கள் 

கிலடக்கும்.  

 

இப் ேிரப சம் சிங்கள மன்னனொன சீ ொவக்க இரொ சிங்க அரசனின் புரொ ன 

இடமொகும். தகொஸ்கம,ருவன்தவல்ை, ஹங்தவல்ை, கலுஅங்கை, 

அவிசொவலை, எஹைியதகொட மற்றும் குருவிட்ட ஆகிய ேிரப சங்கள் 

இவ் இரொ ொனிலயச் பசர்ந் லவயொகயிருந்துள்ளன. 1505 ஆண்டில் 

அ ொவது இவ் இரொச்சிய கொைத் ில் இப் ேிரப சங்கள் பேொர்த்துக்பகயரொல் 

ஆக்கிரமிக்கப்ேட்டன. சீ ொவக்க குறித்  ஆக்கிரமிப்ேிலன எ ிர்த்துப் 

பேொரொடியது. 

 

சதைஸ்தானம் 

பமல் சரிவுப் ேிரப சத் ில் ேிரசித் ிதேற்ற ப வஸ் ொனமொன கலுஅங்கை 

விக்பசொப்ே ப வமொ ொ ப வஸ் ொனம் அலமந்துள்ளது.ப வஸ் ொன 

வளொகத் ில் ேி ொவின் இல்ைம், ப வஸ் ொனம் மற்றும் கல்வொரி 

உருவச்சிலை ஆகியலவ அலமந்துள்ளன. கல்வொரி உருவச்சிலை 1927 

ஆம் ஆண்டில் நிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் அது அப்ேிரப சத் ிற்கு 

 னிப்ேட்ட தேறும ிலய தேற்றுக்தகொடுக்கின்றது. இந் நிைச்சரிவு 

ப ொல்விகண்டுள்ள ொல்  1693ஆம் ஆண்டு நிர்மொணிக்கப்ேட்ட வரைொற்று 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்  வனக்கஸ் ளத் ிற்கு ேொ ிப்பு ஏற்ேட்டுள்ளது. 

அ ன் ேின் கட்டிடம் நீக்கப்ேட்டு பு ிய ேி ொ இல்ைம் நிர்மொணிக்கப்ேட்டது. 

 

இத் ப வஸ் ொனம் மிசனொரி யினொல் நிர்வகிக்கப்ேட்ட ொகும். கலுஅங்கை, 

ஹங்தவல்ை, மினிதேொை, ேஹ கம, யத்ப ொவிட்ட மற்றும் தவல்கம 

ஆகிய ேிரப சங்கலளச் பசர்ந்  ஆறு கத்ப ொைிக்க சலேகளினொல் இத் 

ப வஸ் ொனம் நிருவகிக்கப்ேடுகின்றது.   ினந்ப ொரும் கொலை 6.30 

மணிக்கு ப வபூலச நடொத் ப்ேடுவதுடன் தவள்ளி மற்றும் ஞொயிற்றுக் 

கிழலமகளில் விபசட ப வ பூலசகள் நலடதேறும். 

ஞொயிற்றுக்கிழலமகளில் த ொடர்ந்து  அறதநறிப்  ேொடசொலை நலடதேறும். 
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நத் ொர், ேொஸ்கு மற்றும் தேரிய தவள்ளிக்கிழலம  ஆகிய விழொ நொட்களில் 

சுமொர் மூவொயிரம் ேக் ர்கள் அ ில் கைந்துதகொள்வொர்கள்.  ிருமண, மரண 

உற்சவங்கள், ம  பேொ லனகள் பேொன்ற ேல்பவறு ம  மற்றும் கைொசொர 

உற்சவங்கள் வருடந்ப ொரும் ப வஸ் ொனத் ில் நலடதேறும்.   

 

ோந்தசஜான்கபாஸ்சகா ைித்தியாையம் 
 

இப்  ேொடசொலை ப வஸ் ொன முகொலமத்துவத் ினொல்  அரசொங்கத் ிற்கு 

தேற்றுக்தகொள்ளப்ேட்ட ேொடசொலையொகும். அங்கு  ற்பேொது 1300 

மொணவர்கள் கற்கின்றனர். ஒரு கட்டிடம் சரிவிற்கு அருகில் 

அலமந்துள்ளது. அக் கட்டிடத் ில் 5ஆம் ஆண்டுக்கொன வகுப்புகள் 

நலடதேறுகின்றன. அத்துடன் அக் கட்டிடத் ில் கலை அலற, கத்ப ொைிக்க 

ம  அலுவல்களுக்கொன அலற,சமூக் கல்விக்கொன வகுப்ேலற மற்றும் 

விபசட ப லவகளுலடய மொணவர்களுக்கொன ஒரு அலறயும் 

இருக்கின்றது. இக் கருத் ிட்டத் ினொல் மொணவர்களினதும் ேொடசொலை 

ஆசிரியர்களினதும் ேொதுகொப்பு உறு ிப்ேடுத் ப்ேடும்.  

 

அனர்த்  நிலைலயக் கட்டுப்ேடத்துவ ொல் அவ்வ ீியில் ேயணம் தசய்யும் 

ேயணிகள் மற்றும் ேக் ர்களின் ேொதுகொப்பு உறு ிப்ேடுத் ப்ேடும். இக் 

கருத் ிட்டத் ினொல் வர்த் கர்கள் மற்றும் வ ீியின் இருபுறங்களில் 

வர்த் கத் ில் ஈடுேட்டிருப்ேவர்களுக்கும் நன்லம ஏற்ேடும். அத்துடன் 

வ ீியின் வைது புறத் ில் அலமந்துள்ள முன்ேள்ளிலயயும் அச்சமின்றி 
தசயற்ேடுத்  முடியும். 

 

தற்சபாகதய ஆபத்தான நிகை  

  

அகடமகழ கபய்யும் ேந்தர்ப்பங்களில் இப் பிரசதேம் கதாடர்பில் 

கைனம் கேலுத்தாதைிடத்து ேரிவுகள் பாதிக்கப்பட்டு நிைச்ேரிவு 

ஏற்படைாம். ேரிவு அகேைதால் அல்ைது ேரிந்து ைிழுைதால் ேிை சநரடி 

மற்றும்  மகறமுகமான பாதிப்புகள் ஏற்படைாம்.  

 

நிலையற்ற  சரிவிற்கு  மிக அருகில் முச்சக்கரவண்டி  ரப்ேிடதமொன்று 

உள்ளது.  சரிவு  நிலையற்ற அேொயகரமொன நிலையில் இருப்ே ொக 

அச்சுறுத் ப்ேட்டுள்ளபேொ ிலும் சன தநருக்கடியொன சந் ர்ப்ேங்களிலும் 

ேொடசொலை பநரங்களிலும் பேருந்துகலள எ ிர்ப்ேொர்த்து தேொது மக்கள் 

அங்கு நடமொடுகின்றனர். ேயணிகள், ேொ சொரிகள் மற்றும் ேொடசொலை 
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மொணவர்கள் அ ிக  ஆேத் ிலன எ ிர்பநொக்குகின்றனர். ப வஸ் ொனத் ின் 

ம  வழிேொடுகளில் ஈடுேடுவ ற்கொக  வ ீிலயயும் பேொக்குவரத்து 

கட்டலமப்ேிலனயும் ேயன்ேடுத் ிவரும் ேக் ர்களும் ம  

அலுவல்களுக்கும் அச்சுறுத் ல் உள்ளது. ப ொல்வியலடந்துள்ள சரிவிற்கு 

அண்லமயிலுள்ள மலை உச்சியல் 1925 ஆம் ஆண்டு நிர்மொணிக்கப்ேட்ட 

“கல்வொரி உருவச்சிலை” எனப்ேடும் இபயசுவின் சிலுலவலய 

ஞொேகமூட்டும்  ஞொேகொர்த்  பகொபுரதமொன்று அங்கு 

நிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ளதுடன் பமலும் நிைச்சரிவு ஏற்ேடுமொயின் குறித்  

பகொபுரத் ிற்கு தேரும் ேொ ிப்புகள் எற்ேடைொம்.  

 

6. கருத்திட்ட கேயற்பாடுகளால் பாதிக்கப்படும் சுற்றாடைின் 

உணர்ச்ேியுள்ள அைகுகள் பற்றிய சுருக்கமான ைிளக்கம்   

 ேரிைான நிைத்தில் பரைியுள்ள ைிசேட தாைரங்ககளக் காண முடியும். 

நிகையற்ற ேரிைின் முற்புறத்தில் அகமந்துள்ள பாகதயின் 

மறுபக்கத்தில் ேிை ைர்த்தக நிகையங்களும் முன்பள்ளியும் 

அகமந்துள்ளன. சமற்பக்கச் ேரிைில் சதைஸ்தான கட்டிடங்களும் 

பாடோகை கட்டிடங்களும் அகமந்துள்ளன.  நிகையற்ற ேரிைிற்கு 

ேற்று தூரத்தில் ைிகளயாட்டு கமதானம் அகமந்துள்ளது.  கற்கக 

பிரசதேத்தினுள் காடுகள். ைனேிைராேிகள் ஒதுக்கங்கள், சூழல்சநய 

ைதிைிடங்கள் சபான்ற எவ்ைித முக்கியமான இடங்களும் அங்கு  

இல்கை. 

கருத்திட்ட கேயற்பாடுகளால் பின்ைரும் சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக 

அைகுகளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படும்.   

 
 

i. பமற்ேக்கச் சரிவில் அலமந்துள்ள கட்டிடங்கள்   

ii. ேொடசொலை மொணவர்கள், ேொடசொலை மொணவர்கள், ஆசிரியர்கள், 

ேணியொட்தறொகு ி  
iii. இபயசுவின் குருலசயில் அலறவல  நிலனவூட்டும் தூேி  
iv. வ ீி தநரிசல், வ ீியில் ேயணிக்கும் ேொ சொரிகளும் ேயணிகளும்  

v. ப வஸ் ொன ேொ ிரிகள், ேக் ர்கள் மற்றும் ம  நிகழ்ச்சிகள்  
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vi. பமற்ேக்கச் சரிவில் அலமந்துள்ள வொகன  ரிப்ேிடம் மற்றும் 

மொணவர் மன்றம் நடொத் ப்ேடம் இடம்.  

vii. ேிரப சவொசிகள் மற்றும் வர்த் க நிலைய விற்ேலனயொளர்கள்   

viii. முன்ேள்ளி மொணவர்களும் தேற்பறொரும்  

ix. முச்சக்கர வண்டி  ரிப்ேிடம் 

 

7.உத்சதே ேரீ்த்திருத்த நடபடிமுகறகள்  
 

உத்ப ச அேொயநிலைலய குலறக்கும் நடேடிமுலறகள் ேொடசொலைகள் 

மற்றும் ப வஸ் ொனத் ின் த ன் பமற்குப் ேகு ி, வடக்கு மற்றும் 

வடபமல் சரிவுகளின் A4 ேிர ொன தநடுஞ்சொலைக்கும் ைபுகம-

கைட்டுவொவ வ ீிக்கு எ ிரொக  ொேிக்கப்ேடவுள்ளது. நிலையொன 

நிர்மொணிப்புப் ேணிகளுள் ேின்வரும் விடயங்கள் உள்ளடக்கப்ேடும்.  

 ேொ ம ேிரப சத் ில்  ற்பேொதுள்ள சில வலடந்   டுப்பு ம ிலை 

உலடத் ல்  

 சரிவின் ஊடொக மலழநீர் வடிந்துதசல்வல த்  விர்த் ல் மற்றும் 

சரிவிைிருந்து நீர் வ ீிக்கு வடிந்துதசல்வல த்  விர்ப்ே ற்கொக 

சரிவின் பமற்ேகு ியில் (ப வஸ் ொனம் மற்றும் ேொடசொலையினுள்) 

ேடிக்கட்டு முலறயில்  வடிகொைலமப்புகலள அலமத் ல் .  

 பமை ிக நீர் வடிந்துதசல்வ ற்கொக வடிகொல்களில் 20 மீட்டர் 

இலடதவளியில் குறுக்கொக அகழிகலள தவட்டு ல்   

 ேத்து மற்றும் எட்டு மீட்டர்கள் நீளமொன மண்  ிடல்கலளக்தகொண்டு  

சரிவிலன நிலைப்ேடுத் ல்.  

 நீர் த ளித் ல் / புற்கலளக் தகொண்டு சரிவின் பமற்ேகு ிலயப் 

ேொதுகொத் ல்.  

 கருத் ிட்டப் ேிரப சத்துடன் த ொடர்புலடய சமூக, சுற்றொடல் ேொ ிப்புகள் 

மற்றும் அச்சுறுத் ல்கலள அலடயொளம் கொணல்.   

8.1 ோதகமான ைிகளவுகள்   
 

குறிப்ேிட்ட இடத் ிலுள்ள சரிவிலன குலறப்ே ன் ஊடொக ேயணிகளுக்கும் 

ேொடசொலைக்கும் ப வஸ் ொனத் ிற்கும் தசல்ேவர்களும் 

ேயன்தேறுவொர்கள். ப வஸ் ொனத் ின் கட்டிடங்கள், தசயற்ேொடுகள் 

மற்றும்  வரைொற்று முக்கியத்துவமுலடய சிலை, ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள், மொணவர்கள் மற்றும் தசயற்ேொடுகளுக்கு ேொதுகொப்பு ஏற்ேடும். 
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ேலுகம-கைட்டுவொவ வ ீியில் ேயணம் தசய்யும் ேயணிகளம் 

ேொ சொரிகளும் நன்லம தேறுவர்.  

 

8.2 பாதகமான ைிகளவுகள்   
 

 ற்பேொது சரிவு நிலையற்ற ொக இருப்ே ொல் ஆேத்து நிலைலயக் 

கட்டுப்ேடுத்தும் நடவடிக்லககளுக்கு  லட ஏற்ேட்டுள்ள ொல் 

தசயற்ேொடுகள் ஒரு ேிரப சத் ிற்கு வலரயறுக்கப்ேட்ட ொகவுள்ளன.  . 

 

8

.
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.
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ச

ச

த

க

ச

ச

ன

 

ச

ச

ச

ச

சசகசச   

காணி  மற்றும் எதிர்காை அபிைிருத்தி அலுைல்களுக்கான பிரசைே 

ைழிகள் தகடப்படல்  
 

கருத் ிட்ட தசயற்ேொடுகளுக்கொக  ிட்டமிடப்ேட்ட கொணிகள் வ ீி 
அேிவிருத் ி அ ிகொர சலேக்கும் ப வஸ் ொனத் ிற்கும் தசொந் மொனலவ. 

இக் கருத் ிட்டத் ினொல் கொணி உரிலமகள் இழக்கப்ேடொது. அனர்த்  

நிலைலயக் கட்டுப்ேடுத்தும் இடத் ிற்குப் ேிரபவசிப்ே ொல் எவ்வி  

ேொ ிப்புகளும் ஏற்ேடொ  அப பநரம் மின்சொரம், த ொலைபேசி, வ ீி மற்றும் 

தநடுஞ்சொலைகள் கட்டலமப்ேிற்கு குறிப்ேிடத் க்களவு ேொ ிப்புகள் 

ஏற்ேடொது.  

 

8.2.2 தாைரங்கள் மற்றும் ைிைங்குகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய சுற்றாடல் 

மற்றும் உயிரியல் தாக்கங்கள்  
 

ஆய்வுப் ேிரப சத் ினுள் ஆண்டுப் ேயிர்கள் இல்ைொ  அப பநரம் அலவ 

த ொடர்ேில் ேொ ிப்புகள் ஏற்ேடொது.. 

 

8.2.3 பிரசதேத்திலுள்ள ைடிகாைகமப்பிற்கு எற்படக்கூடிய தாக்கங்கள்  
 

ேிரப சத் ிலுள்ள வடிகொைலமப்ேில்  மொற்றங்கள் ஏற்ேடொது.  

 

8.2.4 மண்ணரிப்பின் தாக்கங்களும் கங்ககயின் அடித்தளம் 

மாற்றமகடதளும் 
 

உத்ப ச சரிவிலன குலறக்கும் அலுவல்கள் அ ிகமொக பமற்ேகு ியில் 

தசய்யப்ேடும்.விபசடமொக மலழக்கொைங்களில் சரிவில் மீண்டும் 

மொற்றங்கலளச் தசய்வ ொல் சரிவு மண்ணரிப்ேிற்கு உட்ேடும் நிலை 

அ ிகரிக்க வொய்ப்புண்டு. அ னொல் அருகிலுள்ள வொய்க்கொைில் பசறு 

ேடியும்.  குறித்   ொக்கங்கள் த ொடர்ேில் கவனம் தசலுத் ப்ேட பவண்டும். 
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அந்நிலை அவ்விடத் ிற்கு மட்டும் விபசடமொன ொகும். முலறயொக 

 ிட்டமிட்ட நிர்மொணிப்புகலள பமற்தகொள்வ ொல் ேொ ிப்புகலளக் 

கட்டுப்ேடுத்  முடியும்.  

 

8.2.5 நிர்மாணிப்புப் பணிகளால் நீர் மாேகடைதால் ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகள்  
 

சரிவுகள் சீர்த் ிருத் ப் ேணிகலள பமற்தகொள்ளல், அகழ்வு மற்றும் 

துலழயிடும் தசயற்ேொடுகளின்பேொது அகற்றப்ேடும் மண் மற்றும் 

சில வுகளொல்  ற்பேொல ய நீர்நிலைகளில் பசற்றுமண் எடுத்துச் 

தசல்ைப்ேட்ட கீழ் ேகு ியில் பசற்றுமண் ேடிவல  எ ிர்ப்ேொர்க்கைொம். 

ேயன்ேடுத் ப்ேடும் இயந் ிரசொ ங்களிைிருந்து தவளிவரும் எண்தணய் 

மற்றும் பவறு ேொ ிப்புள்ள தேொருட்கள்/மொசுப்தேொருட்கள்/ ற்கொைிக 

 ொங்கிகளின் கசிவுகள்,  ிண்மக் கழிவுகள். நீர்நிலைகளுக்கு இடப்ேடும் 

 ிரவக் கழிவுகள் / எரித் ல் அகியவற்றினொல் சரிவின் கீழ் ேகு ியில் உள்ள 

கொல்வொய் நீரின் இயல்பு மொற்றமலடயைொம். பவண்டுதமன்பற அல்ைது 

கவனயனீமொக கட்டிட நிர்மொணிப்புப் தேொருட்களொன சீபமந்து/ மண்லண 

ேைப்ேடுத்துவ ற்கொக ேயன்ேடுத் ப்ேடும் பவறு  ிரவப் தேொருட்கள் 

நிைத் ின் பமற்ேகு ிய நீரில் பசர்வ ொல் நீர்  ற்கொைிகமொக 

மொசலடவ ற்கு கொரணமொக அலமவதுடன் ேள்ளத் ில் உள்ள 

நீர்நிலைகளில் அனொவசிய கழிவுப் தேொருட்கள் பசறும். 

 

நீர் தேருக்தகடுப்ே ொல் அ ிகரிக்கும் ேல்ைின இரசொயன ஒக்சி ன் (BOD), 

இரசொயன ஒட்சிசன்  (COD)   ொதுப்ேடிவங்கள், எண்தணய், கிரீஸ் 

ஆகியவற்றுக்கொன பகள்வி  அ ிகரிப்ே ொல் அவற்றின் ஊடொக நீரில் 

கைக்கும் மொசுப்தேொருட்களின் அளவு அ ிகரிக்கும் . 

நிர்மொணிப்புகளின்பேொது தவளிபயற்றப்ேடும் கழிவுப் தேொருட்களொல் 

குடிப்ே ற்கு, குளிப்ே ற்கு, நீரியல் உயிரினச் தசய்லககள் த ொடர்ேில் 

ஒதுக்கப்ேட்ட நீரில் இருக்கபவண்டிய  ரம் குலறவதுடன் அ ிகுலறந்  

 ரமும் ேொ ிக்கப்ேடும். ஆகபவ நிர்மொணிப்புகளின்பேொது சுற்றொடலுக்கு 

மொசலடந்  நீரும் மொசுப் தேொருட்களும் தவளிபயற்றப்ேடுவ ொல் நீரின் 

 ரத் ிற்கு ஏற்ேடும் ேொ ிப்பு மிக முக்கியமொனது 

. 
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8.2.6 நிர்மாணிப்புகளின்சபாது முகறயற்ற (கைளியில்) மைேைகூட 

பாைகணயினால் நீரினால் எற்படக்கூடிய  சநாய்கள் பரவுதல்      
 

 

குறிப்ேிட்ட நிைம்  ிறந்  தவளியொக இருப்ே ொல் தவளியில் மைம் 

கழிக்கும் நிலை குலறயும். 

 
 

8.2.7 கீழ் பிரசதேத்தில் நீர் பாைகணயாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

பாதிப்புகள்  

 

கழிமண் ேடிவத்துடன் எடுத்துச் தசல்ைப்ேடும் கழிவுப் தேொருட்கள் 

அவ்விடத் ிற்கு அருகிலுள்ள  வக் ஓயொவில் கைந்து அங்கு பசறு 

ேடிவ ொல் குடிப்ே ற்கு, குளிப்ே ற்கு மற்றும் நீர் உயிரியல் தசய்லகக்கு 

ஒதுக்கப்ேட்ட நீரில் இருக்க பவண்டிய  ரம் குலறயும்.  

 

8.2.8 திண்மக் கழிவுகள் கைளிகயற்றப்படுைதால் ஏற்படும் 

பிரச்ேிகனகள்  
 

நிர்மொணிப்புகலள பமற்தகொள்ளும் கொைத் ில் கழிவுப் தேொருட்கலள 

தவளிபயற்றும் தேொறிமுலறலயப் ேின்ேற்றொது  ிண்மக் கழிவுகள் 

உடனடியொக தவளிபயற்றப்ேடுவ ொல் நீரும் மண்ணும் மொசுலடந்து 

ேல்பவறு சுற்றொடல் ேிரச்சிலனகள் ஏற்ேடைொம்.பவலைத் ளம் 

தநடுஞ்சொலைக்கு அண்லமயில் அலமந் ிருப்ே ொல்  முலறயற்ற கழிவுப் 

தேொருட்கள் தவளிபயற்றத் ினொல் அது ேொ சொரிகள் மற்றும் ேயணிகளில் 

தவறுப்லே ஏற்ேடுத்தும். நிர்மொணிப்புகளின்பேொது  ிண்மக் கழிவுகலள 

தவளிபயற்றவ ற்கொக நல்ை தேொறிமுலறதயொன்லற ேின்ேற்றொ விடத்து 

அது விபசடமொக ேொ ிப்லே ஏற்ேடுத்தும்.  

 

8.2.9 ைளி மாேகடைதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்  
 

வளி மொசலடவ ற்கு கொரணமொக அலமயும் நிர்மொணிப்புச் தசயற்ேொடுகள்: 

கொடழிப்பு, டீசல் என் ின்கலள இயக்கு ல், அகழ்வுகள், எரித் ல் மற்றும் 

நிர்மொணிப்புகளின்பேொ ொன கழிவுப் தேொருட்கள் தவளிபயற்றம், விஷப் 

தேொருட்கள் ேொவலண (இரசொயன தவடிமருந்துகள்)   ஆகியலவ வளி 
மொசலடவ ற்கொன கொரணங்களொகும்.நிர்மொணிப்புகளின்பேொது 

தகொன்கிரீட், சீபமந்து, மரம், கல் சிைிக்கொ ஆகிவற்றிைிருந்து தூசு 

தவளிபயறும்.  ேொடசொலை பநரங்களில்  வளி மொசலடவ ற்கொன 
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தசயற்ேொடுகள் இடம்தேற்றொல் அது ேொடசொலை மொணவர்கலள 

தவகுவொகப் ேொ ிக்கும். உணர்ச்சி மிக்க அம்சங்கள் (ேிரயொணிகள், 

வகுப்ேலற மொணவர்கள்) இப் ேிரப சத் ில் அலமந் ிருப்ே ொல் வளி 
மொசலடவு, தூசி மற்றும் நீரொவியொல் ேொ ிப்புகள் ஏற்ேடைொம்.   

 

8.2.10 நிர்மாணிப்புகளின்சபாது ஏற்படும் ஒைி. அதிர்வுகள், கைடிப்புகள் 

சபான்ற மாேகடவுகளால் கட்டிடங்கள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு 

ைேதிகளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படைாம்.   

 

நிர்மாணிப்புகளின்சபாது பாைிக்கப்படும் உபகரணங்களால் ேத்தமும் 

அதிர்வுகளும் ஏற்படைாம்.ைகுப்பகறகள், சதைஸ்தான கட்டிடங்கள் 

மற்றும் கட்டகமப்புகளுக்கு அருகில் நிர்மாணிப்புகள் 

சமற்ககாள்ளப்படுைதால் ஒைியினால் பாதிப்புகள் ஏற்படைாம். 

இந்நிகை முன்பள்ளி மாணைர்ககளப் பாதிக்கும். ஆகசை இவ் 

சைகைத்தளத்தில் கைளிைரும் ஒைியினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

கதாடர்பில் முக்கிய  கைனம் கேலுத்தப்பட சைண்டும்.  
 

மலை உச்சியில் அலமந்துள்ள கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டலமப்புகள்( 

உருவச்சிலை, ேொடசொலை கட்டிடங்கள் ஆகியலவ) மீது ேொ ிப்புகள் 

(கட்டிடங்கள் சில வலட ல்)  ஏற்ேடைொம்.  

 

8.2.11 சைகைத்தளத்தின் ஊழியர்கள் மற்றும் அப் 

பிரசதேைாேிகளுக்கிகடசய ஏற்படக்கூடிய பதட்ட நிகை  
 

 

குறித்  பவலைத் ளத் ின் நிர்மொணிப்புத் த ொழிைொளர்கள் 

வறியவர்களொகவும் ேல்பவறு சமூகங்கலளச் பசர்ந் வர்களொகவும் 

ேல்பவறு ேிரப சங்களிைிருந்து வருேவர்களொகவும் இருப்ேர். அவர்கள் 

கல்வி மற்றும் சமூகத் ில் ேின் ங்கியவர்களொக இருப்ேர். அவர்களின் 

சமூகத் ில் ேல்பவறு ேிரச்சிலனகள் இருக்கைொம். ஆகபவ ேொடசொலை 

மற்றும் அயற்ேிரப சங்கலளச் பசர்ந்  வ ிவொளர்களுக்கு அவர்களொல் 

ேிரச்சிலனகள் வரைொம்.   

• பேொல ப்தேொருட்கள், மது,  ேொைியல் வன்முலறகள்,  ிருடல் ஆகிய 

சட்டவிபரொ மொன நடவடிக்லககள் மற்றும்  கொ  நடத்ல கலள 

ேொடசொலை மொலணவர்கள் எ ிர்க்தகொள்ளைொம்.  
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• ேொடசொலை அலுவல்கள்  லடப்ேடைொம். 

• ேொடசொலை வளொகத் ிற்குள் அனுமு ியின்றி ேிரபவசித் ல் 

• ேிள்லளகலள  இம்லசப்ேடுத் லும் அச்சுறுத் லும். 

• ேிள்லளகள் மற்றும் தேற்பறொருடன் பமொ ல் 

• ேிள்லளகளின் கல்வி நொட்டத்ல   ிலச  ிருப்பு ல் 

• ேிள்லளகலளயும் தேற்பறொலரயும்  கொ  தகொடுக்கல் வொங்கல்களில் 

ஈடுேடுத் ல் 

• முலறசொரொ சிறுவர் உலழப்பு  

• ப வஸ் ொன அங்கத் வர்கள் மற்றும் ேக் ர்களக்கிலடபய ேல்பவறு 

கருத்துபவறுேொடுகள் 

• ஊழியர் ேலடயணியினொல் ேொடசொலை மற்றும் ப வஸ் ொன துப்ேரவு 

எற்ேொட்டு வச ிகள் ேயன்ேடுத் ப்ேடல். 
 

த ொழிைொளர்கள் மிக அறி ொகபவ அவ்வொறொன ேிரச்சிலனகளுடன் 

த ொடர்புேடுவர். ஆனொல் அவ்வொறொன ேிரச்சிலனகள் ஏற்ேடைொம். 

அவ்வொறொன ேிரச்சிலனகலள ேொரொமுகமொக இருக்க முடியொது. ஆகபவ 

பவலைத் ளத் ின் சமூக மற்றும் சன ேிரச்சிலனகள் மிக 

முக்கியமொனலவ.  

 

8.2.12 ஊழியர் ைிடுதி முகாம்களும் ஏகனய நிகையத் சதகைகளும்.   
 

பவலை முகொம்கள் அனர்த் ங்கலளக் கட்டுப்ேடுத்தும் 

பவலைத் ளங்களுக்கு அண்லமயில் அலமந்துள்ளன. ஒப்ேந் க்கொரர்கள் 

அ ிகமொன சந் ர்ப்ேங்களில் அருகிலுள்ள வதீடொன்லற வொடலகக்குப் 

தேற்றுக்தகொள்வொர்கள். முகொம்கள் மக்களின் வ ிவிடங்கள் அண்டிய 

ேிரப சத் ில் அலமக்கப்ேடும். முகொம்கலள  சரியொன முலறயில் 

ேரொமரிக்கத்  வறினொல் த ொழிைொளர் ேிரச்சிலனகள், சமூகத்துடனொன 

ேிரச்சிலனகள், வளங்கள் த ொடர்ேில் தேொது மக்களுடன் பமொ ல், 

அதசௌகரியங்கள் மற்றும் கழிவுப்தேொருட்கலள முகொலமத்துவப்ேடுத் ல் 

த ொடர்ேில் பமொ ல்கள் ஏற்ேடைொம்.  ற்கொைிய முகொம்கலள 

அலமப்ே ொயின்  ிண்மக் கழிவுகள் மற்றும் மைசை கழிவகற்றல் 

முகொலமத் வப்ேடுத்துவ ில் ில் ேிரச்சிலனகள் ஏற்ேடைொம். ஆகபவ அது 

த ொடர்ேில் கவனம் தசலுத் ப்ேட பவண்டும்.   
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8.2.13 நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககளின்சபாது பிரசதேைாேிகள் 

சைகைத்தளத்தினுள் பிரசைேிப்பதால் அைர்கள் எதிர்சநாக்கக்கூடிய 

அபாயநிகை  

 

குறித்த சைகைத்தளத்தில் அகழ்வு இயந்திரங்கள், பாரம் 

எடுத்துச்கேல்லும் ைாகனங்கள், டிரக் ைாகனங்கள் ஆகியகை 

பாைிக்கப்படைாம். பாடோகை மாணைர்கள் மற்றும் ோதாரண 

கிராமிய மக்கள் பயணம் கேய்யும் பாடோகைக்கு அருகில்  

இயந்திரங்கள், பாரைாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  ேிை 

இயந்திரோதனங்ககள இயக்கச் கேய்ைதற்காக அதிசைால்ட் மின் 

பயன்பாடு சைகைத்தளத்தில் இருக்கைாம். களஞ்ேியப்படுத்தும்சபாது 

அல்ைது பாைகணயின்சபாது பாதிப்பு ஏற்படக்கூடிய உசைாகங்கள் 

மூைப்கபாருட்களாக நிர்மாணிப்புகளில் பயன்படுத்தப்படைாம். 

பாடோகை மாணைர்கள் குறித்த இயந்திரோதனங்கள் கதாடர்பில் 

ஈர்க்கப்படுைதால் பணியாட்கறாகுதியின் அனுமதியின்றி அைர்கள் 

சைகைத்தளத்திற்குள் பிரசைேிக்கைாம். மாணைர்கள் 

சைகைத்தளத்தினுள் பிரசைேிப்பதகன பாராமுகமாக இருந்தால் 

அைர்களுக்கு இயந்திரோதங்கள் இயக்கத்தினால் ைிபத்துகள் அல்ைது 

உயிராபத்தான காயங்கள் ஏற்படைாம். ஆகசை சைகைத்தளத்தினுள் 

பாடோகை மாணைர்கள் கதாடர்பில் கூடிய கைனம் கேலுத்தப்பட 

சைண்டும்.  
  

  
 

8.2.14 கைடி மருந்துகளும் சைறு ஆபத்தான கபாருட்களும்  

 

ஆேத் ொன நிலையிலுள்ள  சரிவில் ேொரியளவிைொன ேொலறகள் இல்ைொ  

கொரணத் ொல் தவடிமருந்துகள் ப லவப்ேடொது.  

 

8.2.15 நிர்மாணிப்பு நடைடிக்கககளின்சபாது எதிர்சநாக்கும் 

ைதீிகநருக்கடியும் பாதோரிகளின் பாதுகாப்பும்.   
 

நிர்மொணிப்புப் ேணிகள் தநருக்கடியொன சந் ிக்கு அருகில்  

பமற்தகொள்ளப்ேடுவ ொல் நிர்மொணிப்புப் ேடிமுலறகளின்பேொது  

ேயணிக்கும் இயந் ிரசொ னங்கள், பைொடர்ஸ். டிரக் வொகனங்கள் 

ஆகியவற்றினொல் வ ீியில் தநறிசல்கள் ஏற்ேடும். அவ்வொறு ேயணிக்கும் 
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இயந் ிரசொ னங்கள் மற்றும் நிர்மொணிப்பு வொகனங்களொல் ேயணிகள் 

ஆேத்துகலள எ ிர்பநொக்கைொம்.   

 

8.2.16  நிர்மாணிப்புகளின்சபாது ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு  
 

 

சனநடமொட்டமுள்ள சந் ிக்கு அருகில் நிர்மொணிப்புப் ேணிகள் 

பமற்தகொள்ளப்ேடுவ ொல், நிர்மொணிப்புகளின்பேொது ேொர 

இயந் ிரசொ னங்கள் மற்றும் நிர்மொணிப்பு வொகனங்கள் தசயற்ேடும். அங்கு 

ஊழியர்களின் ேொதுகொப்பு மிக முக்கியமொனது.  ஒப்ேந் க்கொரர்கள் 

நிர்மொணிப்புப் ேணிகள் த ொடர்ேில் குலறந்  வய ினலர (ேிள்லளகள்) 

பவலையில் அமர்த் ைொம் .அ னொல் ேொரிய கொயங்கள் மற்றும் ஆேத் ொன 

நிலையும் ஏற்ேடைொம்.  

. 

9. கபாது மக்களுக்கான ஆசைாேகனகள்- நடாத்தப்பட்டுள்ள அல்ைது 

நடாத்தப்படவுள்ள ஆசைாேகன சேகைகள் 

கள பரிசோதகனகளில் ஈடுபடும்சபாது  ோந்த சஜான் கபாஸ்ககா 

ைித்தியாையத்தின் பிரதி அதிபர் திரு.திைங்க குமாரப்கபரும மற்றும் 

ஆேிரியரான திரு. ேமிந்த ரூபேிங்க ஆகிசயார்  ைிழிப்பூட்டப்பட்டனர். 

அைர்கள் இருைரும் குறிப்பிட்ட கருத்திட்டம் கதாடர்பில் இணக்கம் 

கதரிைித்தனர். சதைஸ்தானத்தின் மிேனரி நிருைாகியான பிதா 

என்டன் ரன்ஜித் ைிழிப்பூட்டப்பட்டார் . சதைஸ்தானத்தின் புராதன 

முக்கியத்துைம் மற்றும்  பக்தர்கள் தற்சபாது எதிர்சநாக்கிைரும் 

அச்சுறுத்தல் கதாடர்பில் பிதா கருத்து கதரிைித்தார். பிதா குறிப்பிட்ட 

கருத்திட்டத்திற்கு பூரண ஒத்துகழப்பு ைழங்குைதற்கு  இணக்கம் 

கதரிைித்ததுடன் நிர்மாணிப்புகளுக்கு ேந்தர்ப்பமளிப்பதற்காக 

சமற்பக்க ேரிைில் அகமந்தள்ள ைாகன தரிப்பிடத்கத சைறு 

இடத்திற்கு எடுத்துச் கேல்ை முடியுகமனவும் குறிப்பிட்டார். 

(பின்னிகணப்பு II – ஆசைாேகனப் புககப்படங்கள்)  
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9.1 தரப்பினருடன்  நடாத்தப்பட்ட ஆசைாேகன சேகைகளின்சபாது 

ஏற்பட்ட இணக்கப்பாடும்  ேிபாரிசுகளும் (பின்னிகணப்பு- III) 

10.ைிசேட சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக தாக்கங்கள்:  :  

சதேிய கட்டிட ஆராய்ச்ேிகள் அகமப்பின்  ைிசேட நடபடிமுகறகள் 

அல்ைது தகையியீடுகள் சதகைப்படும் ேமூக மற்றும்  சுற்றாடல் 

தாக்கங்கள் அல்ைது ஆபத்துகள் ஏற்படும் பிரிவுகள் 

 

10.1 நீர் மற்றும் ஈரநிைங்கள் கதாடர்பிைான தாக்கங்கள்  

(கொல்வொய்கள், கங்லககள் மற்றும் ஏலனய நீர் நிலைகள் விபசடமொக 

நிர்மொணிப்புகள் பமற்தகொள்ளப்ேடும் இடத் ின் கீழ் ேகு ியில் உள்ள 

கங்லககள் மொசலட ல் மற்றும் அ ன்  ன்லம பவறுேடுவ ொல் 

ஏற்ேடும் ேிரச்சிலனகள்) நிைச்சரிவு எற்ேடும் இடத்ல  நிர்மொணித் ல்/ 

புனரலமப்ே ன் ஊடொக எற்ேடும் நீண்டகொை ேொ ிப்புகளும் 

ஏற்ேடக்கூடிய ேொ ிப்புகளும்.  
 

 

இயந் ிரசொ னங்களிைிருந்து தவளிவரும் எரிதேொருள் உட்ேட்ட 

ேொ ிப்புலடய தேொருட்கள்/ மொசுப்தேொருட்கள் முலறயின்றி 
தவளிபயற்றப்ேடல்,  ற்கொைிக களஞ்சிய  ொங்கிகளின் சகிவுகள்,  ிண்ம 

மற்றும்  ிரவக் கழிவுகள் தவளிபயற்றம்/ த ொழிைொளர் 

பவலைத் ளங்களிைிருந்து தவளிபயற்றப்ேடும் குப்லேகள் 

ஆகியவற்றொல் நீர்நிலைகளின் நீரின்  ன்லம ேொ ிக்கப்ேடல்.  

 

10.2 மண்ணரிப்பின் பாதிப்பும் கங்கககளின் அடிப்பகுதி 
மாற்றமகடதலும்.  

 

நிர்மொணிப்புகள் பமற்தகொள்ளப்ேடும் கொைப்ேகு ியில் மண்ணரிப்புத்  ொக்கங்கள் 

அ ிகரிக்கைொம். அனர்த்  நிலை கட்டுப்ேடுத் ப்ேட்டேின்  நீர் ேொய்ச்சல் 

அ ிகரிப்ே ொல் சுற்றொடைின்  ன்லமயில், நீர் நிலைகளின் கலரகள்/ அடித் ளம் 

மற்றும சுற்றொடைின்  கட்டலமப்பு மீது ஏற்ேடும்  ொக்கங்கள் இடத் ிற்கு அலமய 

முக்கியத்துவம்  தேறும்.   
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10.3 சபாக்குைரத்து உட்கட்டகமப்பு ைேதிகள் கதாடர்பில் ஏற்படும் 

தாக்கங்கள்(முக்கியமாக ைதீிகளும் புககயிரத ைதீிகளும் 

தற்காைிகமாக தகடப்படல்,ைாகன கநறிேல்கள் கதாடர்பான 

அச்சுறுத்தல்கள்)   
 

வொர நொட்களில் அலுவைக பநரங்களில், ேொடசொலை பநரங்களில், விபசட 

ம  உற்சவ பநரங்களில் முழுலமயொகவும்/ ேகு ிவொரியொகவும் வ ீிகள் 

மூடப்ேடுவ ொல் ஏற்ேடும் வொகன தநருக்கடி நிலையொனது வொகன 

பேொக்குவரத்துக்கு  லடயொக அலமயும். அந்நிலை ேொ சொரிகளுக்கும் 

ேயணிகளுக்கும்  லடயொக அலமயும்.    

 

10.4 கபாது சேகைககள ைழங்கும்சபாது கீழ் கங்கக பிரசதேத்திற்கு 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்(நீர் ைிநிசயாகம், கழிைகற்றல், 

மின்ைிநிசயாகம் ஆகியகை)குறித்த சைகைத்தளம் கதாடர்பில் 

மிகவும் முக்கியமானகையல்ை.  

 
 

. 

10.5 நிைச்ேரிவு ஏற்பட்ட இடத்திற்கு அண்கமயில் அல்ைது மிக 

அருகாகமயில் அதி அச்சுறுத்தலுகடய அல்ைது மத்தியளைிைான 

அச்சுறுத்தலுடன் ைாழும் ைடீ்டு அைகுகள் (சமற் ேரிவு, கீழ் ேரிவு, கீழ் 

கங்ககப் பிரசதேம் ஆகிய)   
 

 

தேொது மக்களின் ேொதுகொப்பு, ஒைி மற்றும் அ ிர்வுகளின் ேொ ிப்புகள் மற்றும் 

கட்டிடங்களின் தவடிப்புகள் ஆகியலவ த ொடர்ேில்  அ ிக அச்சுறுத் ல் 

நிைவுகின்றது.   

 

 

10.6 புனரகமக்கப்படசைண்டிய பிரசதேத்தில் அகமந்துள்ள 

ைர்த்தகங்கள், ைிைோய நிைங்களும் ஏகனய இடங்களும்  
 

 

பவலைத் ளத் ிற்கு அண்லமயிலுள்ள வர்த் கம் த ொடர்ேில் 

ேயன்ேடுத் ப்ேட்டுள்ள ேிரப சம், விபசட விவசொய  முலறகள் அல்ைது 

பவறு விபசட விடயங்கள் இல்ைொ  கொரணத் ொல் அது த ொடர்ேில் 

 ொக்கங்கள் இல்லை.  
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10.7 இடத்திற்கு அண்கமயில் அகமந்துள்ள ைர்த்தகங்கள், ைிைோய 

நிைங்கள் மற்றும் ஏகனய இடங்கள்  
 

பவலைத் ளத் ிற்கு அண்லமயில் சிறிய கலடகள் அலமந்துள்ளன. 

நிர்மொணிப்ேின்பேொது உலழப்ேொளிகளும் இயந் ிரசொ னங்களும் 

நடமொடுவ ொல் ஏற்ேடும் சிரமங்கள் த ொடர்ேில் கவனம் தசலுத்  

பவண்டும்.பவலைத் ளத் ிற்கு அண்லமயில் விவசொய நிைபமொ பவறு 

பவறு ஒன்றும் இல்ைொ  கொரணத் ொல் ேொ ிப்புகள் எதுவும் இல்லை . 

 
 
 

10.8சைகைத்தளத்தினுள் கபாது மக்கள் பிரசைேித்தல் அல்ைது அதற்கு 

ஊடாக பயணிக்கும் அைேியம்  
 

நேர்களுக்கு பவறு பநொக்கங்களுக்கொக  பவலைத் ளத் ினுள் 

ேிரபவசிக்கும் அவசியம் இல்லை. எனினும் பநொக்கத்துடன் அல்ைது 

பநொக்கமின்றி நேர்கள், ேொடசொலை மொணவர்களுக்கு அனும ியின்றி 
ேிரபவசிக்க முடியுதமன்ேதுடன் அவர்களொல் இயந் ிரசொ னங்கள் 

இயக்கப்ேடல் மற்றும் மின்சொரம் கொரணமொக ஆேத்துகலள 

எ ிர்பநொக்கைொம்.  

 

10.9 சுகாதார பாதுகாப்பு கதாடர்பான பிரச்ேிகனகள்- ஒப்பந்தக்காரர் 

கதாடர்பான அங்கிகார ஒப்பந்தங்ககள ைிஞ்சும் ைிசேட    -  H & S( 

சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்புப்  கபாறிமுகறகள்) சதகைகள்   
 

குறித்த நிர்மாணிப்பிடத்துடன் கதாடர்புகடய சுகாதார மற்றும் 

பாதுகாப்புப் பிரச்ேிகனகள் எந்தகைாரு நிைச்ேரிவு எற்படும் 

இடத்திற்கும் கபாதுைானது.    ESMF இல்  அவ்ைாறு கபாதுைான E & HS 

பிரச்ேிகனகள் கைந்தாசைாேிக்கப்பட்டுள்ளன. நிர்மாணிப்புகள் 

மற்றும் கபாறியியல் சேகைகளின் அைேியம் பற்றிய  5: 2003 பிரிைிலும்  

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் உகடகள் 2003  மற்றும் சைகை 

கேய்யும் நிகை மற்றும் ேமூக ேகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பற்றிய 

ைிகைச்சுட்டிப் படிைத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

 

10.10 ேிறுைர் உகழப்பு மற்றும் பைைந்தமாக உகழப்பிகனப் கபறல்  
 

பவலை தசய்யும் நிலை மற்றும் சமூக சுகொ ொர மற்றும் ேொதுகொப்பு ேற்றிய 

சுற்றுநிருேத் ில் 2003.3 ேிரிவின் ேிரகொரம் சிறுவர் உலழப்பு மற்றும் 
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ேைவந் மொக பவலையில் ஈடேடுத் ல் ேற்றி  விளக்கமொக 

குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது.  

11. கருத்திட்டத்கதச் கேயற்படுத்தைதற்குத் சதகையான அங்கீகாரம் 

மற்றும் எதிர்ப்புகள் கதரிைிக்கப்படாகம   

 

11.1கருத்திட்டத்கதச் கேயற்படுத்தல்  

  

i. மாைட்ட கேயைகத்தின் அங்கீகாரம்  

ii.  

மொவட் தசயைொளரின் அங்கீகொரத் ிலனப் தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொக 

கருத் ிட்டப் ேிபரரலண மொவட்ட ஒருங்கிலணப்புக் குழுவிற்கு 

முன்லவக்கப்ேட பவண்டும்.  மொகொண மு ைலமச்சரும் அங்கத்துவ 

நிறுவனங்களும் மொவட்ட ஒருங்கிலணப்புக் குழுவில் கைந்துதகொள்ளும்.  

இக் கருத் ிட்டம் PMU உத் ிபயொகத் ரொல் முன்லவக்கப்ேடும்.   

கருத் ிட்டத் ின் விேரங்கள், சுற்றொடல் மற்றும் சமூகப் ேிரச்சிலனகள் 

ஆகியவற்லற அறிந்துதகொள்வ ற்கொக ேிரச்சிலனகள் 

கைந் ொபைொசிக்கப்ேடும். இக் கூட்டத் ின் சிேொரிசுகலள ESMP 

தசயற்ேடுத்துவ ற்கொக ஆரொயப்ேடும்.  

 

iii. திட்டமிடல் குழுைின் அங்கிகாரம் 

 

இக் கருத் ிட்டத் ிற்கு சீ ொவக்க ேிரப ச சலேயின்  ிட்டமிடல் குழுவின் 

அங்கிகொரம் தேறப்ேட பவண்டும்.  

 
 

11.2 ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட நிைச்சரிவு ஏற்ேட்ட இடத் ில் கருத் ிட்டத்ல ச் 

தசயற்ேடுத்துவ ற்கொக கொணி உரிலமயொளர்களின் அங்கிகொரத் ிலனப் 

தேற்றுக்தகொள்ளல் 
 

கருத் ிட்டத் ின் ஒரு ேகு ி வ ீி ஒதுக்கப்ேட்டுள்ள ேிரதுசத் ில் 

தமற்தகொள்ளப்ேடுவ ொல் வி ி அேிவிருத் ி அ ிகொர சலே சம்ேந் ப்ேட்ட 

முகவரொண்லமயொகும். கொணி மீட்டல், நிர்மொணிப்ப் ேணிகலள 

பமற்தகொள்ளு ல், தேொருட்கலள நீக்கு ல் (மரங்கள், மண், ேொலறகள், 

கற் லரகள்)நிர்மொணிப்பு கட்டலமப்புகள், தசயற்ேொட்டு மற்றும் ேரொமரிப்பு 

அலுவல்கலள த ொடர்ந்து பமற்தகொள்வ ற்கு ப சிய கட்டிட ஆரொய்ச்சிகள் 



22 

அலமப்பு மற்றும் வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர சலேக்கம் இலடதய 

ப லவயொன ஒப்ேந் ங்கள் தசய் தகொள்ளப்ேடும்.  

 

11.3 மத்திய சுற்றாடல்அதிகார ேகப, பாதுகாப்புத் திகணக்களம், 

ைனேிைராேிகள் திகணக்களம் ஆகியைற்றின் அங்கிகாரம்.  
 

அங்கிகொரம் அவசியமில்லை  

 

 

11.4 ஏகனய  அங்கிகாரங்கள் 

 

i. நிைம், கற்கள்  மற்றும்  கணிய இடிபாடுககள ககாண்டு 

கேல்லுதல் மற்றும் நீக்குதல் கதாடர்பில் பிராந்திய புைியியல் 

ஆராய்ச்ேிகள் மற்றும் சுரங்கங்கள் பணியகத்தின் அங்கிகாரம் 

கபறப்பட சைண்டும்.   

ii. கபாருட்ககள நீக்குைதற்கான அங்கீகாரம்- புைியியல் 

ஆராய்ச்ேிகள் மற்றும் சுரங்கங்கள் பணியகத்தின் அங்கிகாரம் 

(சதகைப்படமாயின் மட்டும்)  

iii. கழிவுப் கபாருட்கள் மற்றும் மரங்களின் பாகங்ககள 

ககாண்டுகேல்ைதற்காக ேதீாைக்க பிரசதே ேகபயின் 

அங்கீகாரம் கபறப்பட சைண்டும்.  

iv. கற்ககள நிரப்புைதற்குத் சதகையான  இடங்கள் கதாடர்பிைான 

அங்கிகாரத்கத  பிராந்திய கேயைாளரின் ஊடாக பாதுகாப்பு 

அகமச்ேின் மாைட்ட கேயைகத்தில் கபற்றுக்ககாள்ள சைண்டும்.  

v. சைகைத்தளத்திற்குத் சதயான மின்ோர சதகைகள் கதாடர்பில் 

இைங்கக மின்ோர ேகபயின் பிராந்திய கேயைகத்தின் 

அங்கிகாரம் கபறப்பட சைண்டும்  

 

11.5  னிப்ேட்ட கொணி உரிலமயொளர்களின்  அங்கிகொரத்ல ப் 

தேற்றுக்தகொள்ளு ல்  
 

கட்டலமப்புகலள நீக்கு ல், வளொகத் ிற்குள் ேிரபவசித் ல், நிர்மொணிபுப் 

ேணிகள், நிண்டகொை ேரொமரிப்பு நடவடிக்லககளில் ஈடுேடு ல் 

ஆகியவற்றுக்கு எவ்வி   லடகலளயும் தசய்வ ில்லைதயன 
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ப வஸ் ொனத் ின் ேொ ிரி, கல்வி அலமச்சு மற்றும் கருத் ிட்ட 

தசயற்ேொட்டுத்துலறக்கும் இலடதய சட்டபூர்வ ஒப்ேந் தமொன்லற 

தசய்துதகொள்ளல். 

அங்கிகொரத் ிலனப் தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொன கொை எல்லை 1 ேட்டியைில் 

குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது.  

 

 

அங்கிகொரம் வொரம் மொ ம்  1 மொ ம்  2 

வொரம்  

1 

வொரம்  

2 

வொரம்  

3 

வொரம்  

4 

வொரம்  

1 

வொரம்  

2 

வொரம்  

3 

வொரம்  

4 

கருத்திட்டத்திகன 

கேயற்படுத்தல்  

மாைட்ட 

கேயைகத்தின் 

அங்கிகாரம் 

விண்ணப்ேங்கலள 

முன்லவத் ல் 

கருத் ிட்டம் 

ேற்றிய 

கருத் ொய்வு  

கருத்துகளுக்கு 

ே ிைளித் ல் 

அங்கீகரித் ல்  

 

        

கருத்திட்டத்திகன 

கேயற்படுத்தல்  

மாைட்ட 

கேயைகத்தின் 

அங்கிகாரம் 

விண்ணப்ேங்கலள 

முன்லவத் ல் 

கருத் ிட்டம் 

ேற்றிய 

கருத் ொய்வு  
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12. சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துைத் திட்டம்  (ESMP) 
 

விபசடமொக இை.8 மற்றும் 10 இல் அலடயொளம் கொணக்கூடிய ேொ ிப்புகள் 

மற்றும் அேொயநிலை முகொலமத்துவம் மற்றும் கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொன 

நடேடிமுலறகள். விபசட சிேொரிசகள் மற்றும் ப லவகளில் உள்ளடங்கும்.  

 

12.1 மீள் குடியர்த்தல் கேயற்பாட்டுக் கருத்தி திட்டத்திகன 

அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட மீள் குடியமர்த்தல்கள் கேய்யப்படாததால் 

கருத்திட்டத்தின் அகமைிடம் ஏதுைாகாது.  

 

12.2  மக்கலள  தவளிபயற்றல்  
 

 வடகிழக்குப் ேகு ியிலுள்ள சரிவிப் ேகு ிக்கு அண்லமயிலுள்ள 

ேொடசொலை கட்டிடங்கள் நிர்மொணிப்பு கட்டலமப்புகுளின்பேொது 

முழுலமயொக நீக்ககப்ேட பவண்டும்.  

 நிர்மொணிப்புகளின்பேொது முச்சக்கர வண்டிகள்  ரிப்ேிடம் நீக்கப்ேட 

பவண்டும்.  

 

12.3 ேொ ிக்கப்ேட்ட தேௌ ீக கட்டலமப்புகள் உட்கட்டலமப்பு வச ிகலள 

நீக்கும் நடேடிமுலற  
 

பவலைத்  ளத் ில் அலமந்துள்ள  டுப்பு ம ில் நீக்கப்ேட பவண்டும். 

குறித்  ம ில் ப வஸ் ொனத் ினொல் நிர்மொணிக்கப்ேட்டுள்ளது. ம ிலை 

கருத்துகளுக்கு 

ே ிைளித் ல் 

அங்கீகரித் ல்  

 

மத்திய சுற்றாடல் 

அதிகார ேகபயின் 

அங்கிகாரம்  

விண்ணப்ேங்கலள 

முன்லவத் ல்  

கருத்துகளுக்கு 

ே ிைளித் ல் 

அங்கீகரித் ல்  
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நீக்குவ ற்கொக ப வஸ் ொனத் ிற்கு அறிவிக்கப்ேட்டு ேொ ிரியொரின் 

அங்கீகொரத்துடன் நீக்கப்ேட  பவண்டும்.   

 

12.4 கருத் ிட்ட தசயற்ேொடுகளினொல்  தசொத்துக்களுக்கு பச ம் மற்றும் 

இழப்புகள் த ொடர்ேில்  நட்டஈடுகள் பகொரப்ேடல் 

ேொடசொலை கட்டிடங்கள் மற்றும் ப வஸ் ொன கட்டலமப்புகளுக்கு பச ம் 

ஏற்ேடின் நட்டஈடுகள் வழங்கப்ேடும்.     

 
 

 

12.5 ேின்வரும் துலறகள் த ொடர்ேில் தேொது மக்கலள விழிப்பூட்டுவ ற்கொக 

நிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கள் தசயற்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

நிலையற்ற சரிவுப் ேகு ிக்கு எ ிர்ப்ேக்கத் ில் இருக்கும் வ ிவொளர்கள், 

முச்சக்கர வண்டிச் சொர ிகள், ேொடசொலை ேணியொட்தறொகு ி மற்றும் 

ப வஸ் ொனம்: நிைச்சரிவினொல் ஏற்ேடக்கூடிய அச்சுறுத் ல்கள், 

அேொயம் மற்றும் ேொ ிப்புகள் த ொடர்ேில் விழிப்பூட்டுவ ற்கொன 

நிகழ்ச்சித்  ிட்டங்கலள நடொத்  பவண்டும். ஆேத் ிலனயும் 

பச த் ிலனயும் கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக சுற்றொடல் சுகொ ொர  மற்றும் 

ேொதுகொப்புப் ேிரிவினொல் விசேட கல்வி மற்றும் விழிப்பூட்டல் நிகழ்ச்சித் 

 ிட்டங்கலள நடொத்  பவண்டும்.    

 

 
 

12.6 திட்டங்ககள அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட சுற்றாடல் ேமூக 

முகாகமத்துை கபாறிமுகறககள ஆராய்தல்  
 

சுற்றொடல் மற்றும் சமூக அளவுபகொல்கலள ேின்ேற்றுவ ன் ஊடொக அங்கு 

சுற்றொடல் மற்றும் சமூக முக்கியத்துவத்ல  அடிப்ேலடயொகக் தகொண்டு 

விடயங்கள் ஆரொயப்ேடும்.  

 

பட்டியல்:2 சுற்றாடல் மற்றும் ேமூகத்கத அடிப்பகடயாகக் ககாண்ட 

திட்டமிடைின் கட்டம்  

அம்ேம் 

குறிப்பிட்ட 

கருத்திட்டங்கள் 

பிரசதேங்கள் 

கதாடர்பில் 

ஆராய்ைதற்காக 
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ேிபாரிசு 

கேய்யப்பட்டுள்ள 

மட்டம்.  

i. இயற்கக ைள முகாகமத்துைம் மற்றும் 

ைளங்ககள நல்ை நிகையில் திட்டமிடல் 

குடியிருப்புகள் மற்றும்  ொவரங்கள் நீக்கப்ேடுவல  

கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக விபசட வன 

கருத் ிட்டங்கலள கவனத் ில் எடுத்துக்தகொள்ள 

பவண்டும். விபசட  ொவரங்கள் 

மூடு ொவரங்களுடன் பசர்ந் ிருக்குமொயின் 

அவற்லற ேொதுகொப்ேது த ொடர்ேில் விபசட கவனம் 

தசலுத் ப்ேட பவண்டும்.   

 

ஆகக்குலறந்   

Ii ைேிப்பிடங்களின் கதாடர்புகளும் 

ைிைங்குகளின் சபாக்குைரத்து ைழிகளும்  
 

நிலையொன நிர்மொணிப்புகள்.கருத் ிட்டங்களுக்கு 

ேிரபவசிப்ே ற்கு, ஆழமொன அகழிகள் த ொடர்ேில் 

மற்றும் ேொரியளவில் கொட்டுப் ேகு ிகலள 

நீக்கபவண்டிய நிலை ஏற்ேடுமொயின்  ிட்டத் ில் 

வன விைங்குகளின் வசிப்ேடங்களின் 

மொற்றமலடயொ  வலகயில் அலவ  ிட்டத் ில் 

உள்ளடக்கப்ேட பவண்டும்.  

 

ஆகக்குலறந்  

iii.நீர் ைளங்ககள பாதுகாத்தல்  

நீலர தேற்றுக்தகொள்வ ில் பமற்ேகு ி உே 

பமற்ேகு ி என்ற இரண்டும் அடங்கும். 

தேற்றுக்தகொண்ட நீர் சரொசரியொக நல்ை நிலையில் 

இருக்குமொயின் அவற்லற  ொவரங்களுக்கும் 

அயல் மக்களின் குடிநீர் உட்ேட்ட ஏலனய 

ப லவகள் த ொடர்ேிலும் வழங்கப்ேட பவண்டும்.  

 

ஆகக்குலறந்  

iv. நீர் ைழங்கல் தகடப்படல் 
 

குலறக்கப்ேடும் சரிவுப் ேள்ளத் ொக்கில் உள்ள நீர் 

 னி அல்ைது தேொது நீர் வழங்கும் ப ொற்றுவொயொக 

 

ஆகக்குலறந்  
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ேயன்ேடுத் ப்ேடுமொயின், நிர்மொணிப்புச் 

தசயற்ேொடுகளின் கொரணமொக நீர் ப ொற்றுவொய்க்கு 

ேொ ிப்புகள் ஏற்ேடைொம். அவ்வொறொன 

சந் ர்ப்ேங்களில் மக்கள் த ொடர்ேில் பவறு நீர் 

ப ொற்றுவொதயொன்று(  ற்கொைிக அல்ைது 

நிலையொன) பசர்த்துக்தகொள்ளப்ேட பவண்டும்.  

v . இயற்கற அழகிற்குப் கபாறுத்தமான 

திட்டங்ககள கைனத்தில் எடுத்துக்ககாள்ளுதல்  

இயற்லக அழகுலடய உணர்ச்சியுலடய 

சுற்றொடலை நிர்மொணிக்கும்பேொது இயற்லக 

சுற்றொடலுடன் தேொறுத் முலடய மலறவொக 

உள்ளேடியொக கட்டலமப்புகலள  ிட்டமிடுவ ற்கு 

கருத் ிற்தகொள்ள பவண்டும்.  அ ற்குப் 

தேொறுத் மொன கட்டலமப்புகலள 

நிர்மொணிப்ே ற்கொக கட்டிட நிர்மொணிப்புக் கலை 

நிபுணத்துவரின் பசலவ முக்கிய ேங்கிலன 

வழங்கும்.. 

 

 

கூடிய 

vi .பசுகமயான சுற்றாடல் அகமபிகன 

கருத்திற்ககாள்ளல்.   

சூழல்பநய உணர்ச்சியுள்ள வ ிவிடங்களின் 

மூைம் அ ிகளவில் அனர்த் ங்கள் 

கட்டுப்ேடுத் ப்ேடுவ ொல் சூழல்பநய ேசுலம 

 ிட்டங்கள் த ொடர்ேில் விபசட கவனம் 

தசலுத் ப்ேடல் தேொறுத் மொனது. உ ொரணமொக: 

மண்ணரிப்ேிலனக் கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக ப சிய 

 ொவரவலககலளப்  ேயன்ேடுத் ல், சுற்றொடைின் 

ேல்ைினத் ன்லமலயப் பேணுவ ற்கொக  விபசட 

 ொவர கைப்ேினங்கலள ேயன்ேடுத் ல்.  

ஆக்கிரமிப்பு  ொவரங்கள் ேயன்ேொட்டிலனத் 

 விர்த் ல்.  

 

 

கூடிய 

vii .ஊழியர்கள், கபாது மக்கள் மற்றும் ேமூகப் 

பாதுகாப்பு   
 

 

 

கூடிய 
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நிர்மொணிப்புக் கட்டங்களின்பேொது நிைச்சரிவுகள் 

ஏற்ேடைொம் என்ேதுடன் த ொழிைொளர்களுக்கும் 

ேயணிகளுக்கும் ஆேத்து ஏற்ேடைொம். ஆகபவ 

ேடிக்கட்டுகள், ேொதுகொப்பு வலைகள் ஆகிய 

 ிட்டமிட்ட  ேொதுகொப்பு முலறகள் கவனிக்கப்ேட 

பவண்டும்.. 

 

viii. மண்ணரிப்பிகன கட்டுப்படுத்துைதற்கான 

நடபடிமுகறகள் 

நீர் மற்றும் மைசை கழிவகற்றல் 

முகொலமத்துவத் ின்பேொது நீர்  நிைத் டி 

பேொக்குகளின் ஊடொக அருகிலுள்ள பசறும் 

இடத் ிற்கு எடுத்துச் தசல்ைப்ேடும். 

மலழக்கொைத் ில் குறித்  வடிகொைலமப்ேின் 

ேொய்ந்துதசல்லும் பவகம் குறிப்ேிடத் க்களவு 

அ ிகரிக்கைொம். அ ன் ஊடொக கொல்வொயின் 

அடிப்ேகு ியும் கலரப்ேகு ியும் மண்ணரிப்ேிற்கு 

உட்ேடைொம். ஆகபவ  ிட்டமிடும்பேொது அ ிகளவு 

நீர் இயற்லக நீர்ஓடுேொல களில் பவகமொச் தசன்று 

பசர்வல க் கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக முலறயொக 

 லடகலள அலமப்ேது த ொடர்ேில் கவனம் 

தசலுத் ப்ேட பவண்டும்.கருத் ிட்டப் ேிரப சத் ில் 

கொல்வொய்கள் மற்றும் பேொக்குகள் இருக்குமொயின்  

பமற்குறிப்ேிட்ட விடயங்கள் இத்  ிட்டத் ில் ஒரு 

அங்கமொக இருக்கபவண்டும். 

 

 

 

ஆகக்குலறந்  

ix. பாதுகாப்பு மாதிரிகள்  

த ன்பமல் மற்றும் வடபமல் சரிவுகள் மலையின் 

ேொரிய தசங்குத்துச் சரிவுகளொகும். அலவ 

 ற்பேொதுகூட    நிைச்சரிவிற்கு  உட்ேடும் அேொயம் 

உள்ளது. அனர்த் நிலைலயக் குலறத் ேின் சரிவு 

தவளிப்ேலடயொக ப ொன்றுவ ொல்  வ ிவொளர்கள்( 

சிறுவர் மற்றும் மொணவர்கள்)   ேள்ளத் ினுள் 

விழும் அேொயநிலை அ ிகரிக்கும். ஆகபவ 

 

 

 

கூடிய 
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மனி ர்கள் அ ில் விழும் ஆேத்ல  

 விர்ப்ே ற்கொக ேொதுகொப்பு பவைி அல்ைது 

ம ிதைொன்று  ொேிக்கப்ேட பவண்டுதமன சிேொரிசு 

தசய்யப்ேடுகின்றது.  

7. ேரிைிகன குகறத்தபின் பராமரித்தலும் 

கேயற்பாட்டிகனத் திட்டமிடலும்.  .  

ேொ ிப்ேிலன குலறப்ே ற்கொன 

தசயற்ேொடுகளின்பேொது வடிகொைலமப்பு 

முகொலமத்துவத் ிற்கொக நீர் நிைத் ிற்கு 

உரிஞ்சக்கூடிய கொல்வொய்கள் பேொன்ற 

ேயன்ேொட்டில்  இல்ைொ  அலமப்பு முலறகலள 

(பமை ிக வலுப் ேயன்ேொடு இல்ைொ )   லகயொள்வது 

த ொடர்ேில் கவனம் தசலுத்  பவண்டும். அகழிகள் 

 லடப்ேடுவல த்  விர்ப்ே ற்கொக அளவொன 

சுற்றுவட்டமுள்ள நீர்க் குழொய்கள், துலழகளின் 

சுற்றளவு மற்றும் அவற்லற தேொறுத்தும் நிலை 

த ொடர்ேில் கவனம் தசலுத் ப்ேட பவண்டும்.  

அகழிகளின் நீலர இயற்லக நீர் ப ொற்றுவொய்களில் 

பசர்ப்ே ற்கு எ ிர்ப்ேொர்ப்ே ொயின் மண்ணரிப்ேிலன 

 ொங்கக்கூடிய மற்றும் அடியில் ேடியும் பசற்றிலன 

 க்கலவத் ல் ஆகிய ேல்பவறு ேரொமரிப்பு 

வழிமுலறகலளத்  ிட்டமிட  பவண்டும்.. 

கொைநிலை மொற்றங்கலள எ ிர்க்தகொள்ளக்கூடிய 

தேொருட்கலள கட்டலமப்புகள் த ொடர்ேில் 

கவனமொக ப ர்ந்த டுக்க பவண்டும். உருக்குப் 

தேொருட்கலளப் ேொவிக்கும்பேொது துப்ேிடித் லை 

 விர்க்கக்கூடிய த ொழில்நுட்ே முலறகள் 

 ிட்டமிடப்ேட பவண்டும். பசறு உே குழொய்களில் 

ேடிவல த்  விர்ப்ே ற்கொன நடவடிக்லககள் 

பமற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும்.. 

 

 

 

கூடிய 

 

12.7 நிர்மாணிப்பு படிமுகறகளின்சபாது பாதிப்புககளக் கட்டுப்படுத்தல்  
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12.7.1நிர்மாணிப்பு படிமுகறகளின்சபாது ஒப்பந்தக்காரர்கள் சுற்றாடல் 

மற்றும் ேமூக முகாகமத்துைம் கதாடர்பிைான தரங்களுக்கு 

கட்டுப்படும் தரங்கள்  

 

சுற்றொடல் மற்றும் சமூக ேொ ிப்புகலள கட்டுப்ேடுத் ல் மற்றும்  

முகொலமத்துவப்ேடுத்துவ ற்கொக நடேடிமுலறகள் நிைச்சரிவிலன 

கட்டுப்ேடுத்தும் எந் தவொரு இடத் ிற்கும் தேொதுவொனது. 

நிர்மொணிப்புப் ேணிகளின் தசயற்ேொடுகளுக்கு அது கொரணமொக அலமயும். 

ஆகபவ நிர்மொணிப்ேின்பேொ ொன ேொ ிப்புகலளக் குலறத் ல் 

ஒப்ேந் க்கொரரின் தேொறுப்ேொகும்.. நிர்மொணிப்புக் கட்டங்களின்பேொது 

ஒப்ேந் க்கொரரின் விலைமனுக்பகொரல் ேடிவத் ில் உள்ளடக்கப்ேட்டுள்ள 

சுற்றொடல், சமூக, சுகொ ொர மற்றும் ேொதுகொப்பு (ES & HS) 

முகொலமத்துவத் ிற்கு அலமவொக ஒப்ேந் க்கொரரின் ப லவ 

எவ்வொறொன ொக அலமய பவண்டுதமன்ேது ேற்றி கட்டிட ஆரொய்ச்சிகள் 

அலமப்ேினொல் குறித்துலரக்கப்ேட்டுள்ளது. அப்ேிரிவுடன் த ொடர்புலடய 

அைகுகளின்  ரத் ிலன எடுத்துக்கொட்டும் ஐந்து ேகு ிகள் ேின்வருமொறு. 

(ேட்டியல் 3) விேரங்கலள அறிந்துதகொள்வ ற்கொக நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரருக்கு ESMP அனுப்ேிலவக்கப்ேட பவண்டும். 

ஒப்ேந் க்கொரரொல் முன்லவக்கப்ேட்ட விண்ணப்ேத் ின் கீழ்  ESMP 

தசயற்றிட்டம் தசயற்ேடுத் ப்ேடவுள்ளதுடன்   அவரின் 

நிபுணத்துவத் ிலன உறு ிப்ேடுத்துவ ற்கொக  குந்  ஆவணங்கள் 

முன்லவக்கப்ேட பவண்டும்..ESMP விற்கொன ஆகுதசைவு புறம்ேொன சம்ேள 

தேொருள் குறிப்ேிடப்ேட பவண்டும். ப ர்ந்த டுக்கப்ேட்ட ஒப்ேந் க்கொரர் 

சுற்றொடல் மற்றும் சமூக முகொலமத்துவ முலறகள் ேிரகடனத் ிலன  

முன்லவப்ேதுடன் அது PMU ேிரிவினொல் அங்கீகரிக்கப்ேட பவண்டும்.  

பட்டியல்:3 ES & HS உடன் இகணைதற்கான ஒப்பந்தக்காரரின் 

சதகைப்பாடுகள்.  

இைக்கம்-

நிர்மாணிப்பு 

ஒப்பந்தக்காரருக்கு 

- ESMP 

கபாருள்  ேம்பந்தப்பட்ட கருத்திட்டம் 

2002 சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக சமற்பார்கை  

2002.2 1 பவலைத் ளத் ினுள் 

களஞ்சியப்ேடுத் ல் 

மிகமுக்கியமொன (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)   
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2002.2 2 ஒைி மற்றும் அ ிர்வுகள் மிகமுக்கியமொன (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)   

2002.2 3 கட்டிடங்கள் 

சில வலட ல் மற்றும் 

ேொ ிக்கப்ேடல் 

மிகமுக்கியமொன (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)   

2002.2 4 கழிவகற்றல் மிகமுக்கியமொன  (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)   

2002.2 5 கழிவகற்றல் மிகமுக்கியமொன (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)   

2002.2 6 தூசு கட்டுப்ேொடு மிகமுக்கியமொன ((ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்)   

2002.2 7) கட்டிடப்தேொருட்கலளயும் 

கழிவுப் தேொருட்கலளயும் 

தகொண்டுதசல்லு ல் 

மிகமுக்கியமொன (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)    

2002.2 8) நீர் மிகமுக்கியமொன 

(அண்லமயிலுள்ள கொல்வொய்)  

2002.2 9)  ொவர மற்றும் 

விைங்கினங்கள் 

ஏற்புலடயது 

2002.2 10) தேௌ ீக கைொசொர வளங்கள் ஏற்புலடயது 

2002.2 11) மண்ணரிப்பு ஏற்புலடயது 

2002.2 12) மண்ணரிப்பு  ஏற்புலடயது 

2002.2 13) நிை அகழ்வு ஏற்புலடயது 

2002.2 14) கற்குழிகள் தசயற்ேொடுகள் ஏற்புலடயது 

2002.2 15) வொகனங்கள் மற்றும் 

இயந் ிரங்கலளப் 

ேரொமரித் ல் (மொசலடவு)  

மிகமுக்கியமொன 

2002.2 16) தேொது மக்களுக்கு 

இலடஞ்சல் ஏற்ேடுத் ல் 

மிகமுக்கியமொன (ேொடசொலை 

கட்டிடங்கள்/ப வஸ் ொனம்)    

2002.2 17) ேயன்ேொட்டுச் பசலவகளும் 

வ ீி வச ிகளும்  

மிகமுக்கியமொனது 

2002.2 18) 
 
 

புைப்ேடும் சுற்றொடலை 

பமம்ேடுத் ல் 

மிகமுக்கியமொனது(தநருக்கடியொன 

சந் ி) 
2002-5. சுற்றொடல் 

கண்கொணிப்பு 

அடிப்ேலட 

ஆய்வு(வளி,நீர்,ஒைி,அ ிர்வு, 

தவடிப்புகள் ேற்றிய 

ஆய்வுகள்)  

இடத் ின் முக்கியமொன 

 ிட்டமொன்லற முன்லவக்கவும்.  
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நிர்மொணிப்புகள் பேொ ொன 

ஆய்வுகள் (வளி.நீர், 

ஒைி.அ ிர்வு, தவடிப்புகள் 

ேற்றிய ஆய்வுகள்)  

இடத் ின் முக்கியமொன 

 ிட்டமொன்லற முன்லவக்கவும். 

பவலைத் ளத் ின் 

தசற்ேொட்டுக் கொைத் ினுள் 

ஆய்வுகள் 

மொற்றடீு 

அறிக்லகயிடு லும் 

ஆவணங்கலளப் 

ேரொமரித் லும். 

தேொறுத் மொனது 

2003. பவலை நிேந் லனகளும் சமூக சுகொ ொரப் ேொதுகொப்பும்  

2003.2 ேொதுகொப்ேொன 

ஒழுங்கலமப்பும் 

த ொடர்புகளும். 

மிகமுக்கியமொனது 

2003.3 சிறுவர் உலழப்பும் 

ேைவந் ப்ேடுத் லும் 

மிகமுக்கியமொனது 

2003.4 ேொதுகொப்ேறிக்லகளும் 

ஆேத்துகள் ேற்றிய 

அறிவித் லும்.  

மிகமுக்கியமொனது 

2003.5 ேொதுகொப்பு உேகரணங்களும் 

உலடகளும். 

மிகமுக்கியமொனது 

2003.6 ேொதுகொப்ேிலன 

உறு ிப்ேடுத் ல் 

மிகமுக்கியமொனது 

2003.7 மு லு வி வச ிகள் மிகமுக்கியமொனது 

2003.8 சுகொ ொர ேொதுகொப்பு ேற்றிய 

 கவல்களும் ேயிற்சியும் 

மிகமுக்கியமொனது 

2003.9 இயந் ிரசொ னங்களும் 

 கு ியுலடயவர்களும் 

மிகமுக்கியமொனது 

கதாடர்பு:குறிப்ேிட்ட ேிரிவு எந் தவொரு கருத் ிட்ட நிலையத் ிற்கும் தேொதுவொனது. 

மிக முக்கியமானது: ESMP த ொடர்ேில் குறிப்ேிட்ட இடம் த ொடர்ேில் நிரந் ரமொக 

தசயற்ேடும் வலகயில்  சுற்றொடல் தேொறிமுலறகலள  யொரிப்ே ற்கொக ஒப்ேந் க்கொரர் 

விபசட  கவனம் தசலுத்  பவண்டும். 

 ேிைசநரம் ஏற்புகடயது: கருத் ிட்டங்கள் தசயற்ேடும்பேொது அம்ேந் ப்ேட்ட இடத் ிற்கு 

ேிரபவசிக்கும்பேொது ESMP தசயற்ேடுத் ப்ேடும். 

ஏற்புகடயதாகாது: விளக்கங்கள்  தேறப்ேட்ட நிேந் லகளின் கீழ்  சம்ேந் ப்ேட்ட 

கருத் ிட்ட இடத் ிற்கு ஏற்புலடய ொகொது.  
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மாற்றடீுகள்: ப லவயொயின் மட்டும் 

    

இடத்திற்கு ைிசேடமான கண்காணிப்புத் திட்டகமான்று: ஒப்ேந் க்கொரரொல் 

குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள ப லவகளுக்கு பமை ிகமொக இடத் ிற்கு விபசடமொன 

கண்கொணிப்புத்  ிட்டத் ில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளவொரொக ஒப்ேந் க்கொரர் 

கண்கொணிப்ே ற்கு கட்டுப்ேட்டுள்ளொர்.  

கைனத்திற்குக் ககாண்டுைருதல்: ஒப்ேந் க்கொரர்  ESMP இலன தசயற்ேடுத்துவ ற்கு 

கட்டுப்ேட்டுள்ளொர்.. 

 
 

12.8 நிைச்ேரிவு ஏற்பட்ட இடத்தின் பாதிப்பிகன குகறத்தல் 
 

நிர்மொணிப்பு கொை எல்லைக்குள் கருத் ிட்டத்ல  தசயற்ேடுத்துவ ற்கு 

எ ிர்ப்ேொர்க்கும் இடத் ின் அனர்த் ங்கலள குலறப்ே ற்கொன விபசட 

ேடிமுலறகள் ேின்வருமொறு.  

ேட்டியல் 4:  இடத் ின் ES & HS கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக பமற்தகொள்ளப்ேடும் 

நடவடிக்லககள்  

பாதிப்பிகனக் குகறக்கும் கபாருள் கருத்திட்டங்க
களச் 

கேயற்படுத்து
ம் கட்டம்  

கபாறுப்புகள் 

மண்ணரிப்பிகனக் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் 

நிைத்தின் கழிவுப் கபாருட்கள் 

முகாகமத்துைம்  

• மலழக்கொைத் ில் பமற்தகொள்ளப்ேடும் 

அகழ்வுகளினொல் நிைத் ின் பமற்ேகு ி 
தவளியொகுமிடத்து அ னொல் ஏற்ேடக்கூடிய 

மண்ணரிப்ேிலனயும் பசற்றுடனொன 

கழிவுப் தேொருட்கள் நீரில் எடுத்துச் 

தசல்ைப்ேடுவல   விர்ப்ே ற்கொக உகந்  

முலறயில் நிைம் மூடப்ேட பவண்டும். 

•  பசற்றுடனொன கழிவுப் தேொருட்கள் நீரில் 

எடுத்துச் தசல்லும் நிலை ஏற்ேடுமொயின் நீர் 

ேொய்வ ற்குப் தேொறுத் மொன 

வடிகொல்கலள அகழ பவண்டும்.   

• வடிகொல்களில் பசறு ேடிவல க் 

கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக பசற்றுப் 

இடத்ல  

அலமத் ல் 

மற்றும் 

நிர்மொணித் ல்  

நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரர்  
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தேொறிகலள  (Silt traps) அலமக்க 

பவண்டும்.  

 தேொதுவொன வடிகொல்களில் பசறு ேடிவங்கள் 

கொணப்ேடுமொயின் ஒப்ேந் க்கொரரொல் அலவ 

 ினமும் சுத் ம் தசய்யப்ேட பவண்டும்.  

 

நிர்மாணிப்புகளின்சபாதான  கழிவுககள 

அகற்றுதல் 

 நிர்மொணிப்புகளின்பேொ ொன கழிவுப் 

தேொருட்கள் ேற்றி ஒப்ேந் க்கொரர் விபசடமொக 

கவனம் தசலுத்  பவண்டும்.  அவ்வொறொன 

கழிவுப் தேொருட்கள் தவளிவருமொயின் 

கருத் ிட்ட முகொலமத்துவ அைகினொல் 

அங்கீகரிக்கப்ேட்ட தேொறிமுலறக்கு அலமய 

அவற்லற கழுவிச் தசல்ை இடமளிக்கொது 

களங்சியப்ேடுத்  பவண்டும். கழிவுப் 

தேொருட்கள் எவ்வி  கொரணத் ினொலும் 

ேொடசொலை வளொகத் ினுள் 

களஞ்சியப்ேடுத் க்கூடொது. ஆகபவ 

ஒப்ேந் க்கொரர் சீ ொவக்க ேிரப ச சலேயினொல் 

சிேொரிசு தசய்யப்ேடும் இடத் ில் கழிவுகலள 

அகற்றுவ ற்கொக அங்கீகொரம் தேறப்ேட 

பவண்டும்.  

 

இடத்ல  

அலமத் ல் 

மற்றும் 

நிர்மொணித் ல் 

நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரர் 

கட்டகமப்புகளின் பாதுகாப்பு  

• நிர்மொணிப்புகளின்பேொது வரைொற்று 

முக்கியத்துவமுலடய உருவச் சிலைக்கு 

எவ்வி மொன  ேொ ிப்புகளும் ஏற்ேடைொகொது. 

• இயங்கும் இயந் ிரத் ினொல் 

உருவச்சிலைக்கும் கட்டலமப்ேிற்கும்  

ேொ ிப்பு ஏற்ேடொ வொறு அவற்லற 

இயக்குவ ற்கு கவனம் தசலுத் ப்ேட  

பவண்டும்.  

• உருவச்சிலைக்கும் ேொடசொலை 

கட்டிடங்களுக்கும் ேொ ிப்புகள் 

ஏற்ேடொ வொறு அ ிர்வுச் தசயற்ேொடுகள் 

நிர்மொணித் ல் நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரர் 
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குறிப்ேிட்ட எல்லைக்குள் பமற்தகொள்ளப்ேட 

பவண்டும்.  

தூேி மற்றும் தூேிப் சபார்கைகள்   
 

அ ிகமொனளவு தூசு எழும் தசயற்ேொடுகலள 

மிகக் கவனமொக பமற்தகொள்ள பவண்டும் 

என்ேதுடன் அவ்வொறொன சந் ர்ப்ேங்களில் தூசு 

கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக நீர் ேொய்ச்சுமொறு 

சிேொரிசு தசய்யப்ேட்டுள்ளது. சரிவில் உள்ள 

ேொடசொலைகளின் வளித் துவொரங்கள் தூசு 

புகொ வொறு   ிலரகளினொல் மூடு ல்.  

இடத்ல  

அலமத் ல் 

மற்றும் 

நிர்மொணித் ல் 

நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரர் 

நிர்மாணிப்புகளின்சபாது நீர் பாைகண 

• அங்கீகரிக்கப்ேட்ட இடங்களிைிருந்து 

மட்டுபம நீலரப் தேற்றுக்தகொள்ள 

பவண்டும். 

• நிர்மொணிப்புகள் த ொடர்ேில் எந் தவொரு 

சந் ர்ப்ேத் ிலும் ேொடசொலை அல்ைது 

ப வஸ் ொனத் ின் நீர் வச ிகள் 

ேயன்ேடுத் ப்ேடைொகொது. அவ்வொறு 

ேயன்ேடுத்துவ ொயின் ேொடசொலை 

நிர்வொகியிடம் அல்ைது ப வஸ் ொன 

ேொ ிரியிடம் அங்கீகொரம் தேறப்ேட 

பவண்டும்.  

 

நிர்மொணித் ல் நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரர் 

பணிபரியும் காைம் 

• நிர்மொணிப்புப் ேணிகள் ேொடசொலை 

முகொலமத்துவத் ிற்கு தேொறுத் மொன ொக 

அலமய பவண்டும்.  

• ஒைி, அ ிர்வுகள் மற்றும் தூசி எழும் 

தசயற்ேொடுகள் ேொடசொலை பவலளயின் ேின் 

பமற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 

• ேரீட்லச கொைங்களில்  

 லடயொகவிருக்கும் (ஒைி மற்றும் 

அ ிர்வுகள்) தசயற்ேொடுகள் த ொடர்ேில்  

சந் ர்ப்ேம் வழங்கப்ேடொது.  

• கருத் ிட்ட இைக்குகலள அலடவ ற்கொன 

இரவு பநர தசயற்ேொடுகளின்பேொது பேொது  

நிர்மொணித் ல் நிர்மொணிப்பு 

ஒப்ேந் க்கொரர் 
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பேொ ிய ேொதுகொப்பு நடேடிமுலறகள் 

ேன்ேற்றப்ேட பவண்டும்.  

• ப வஸ் ொன உற்சவ நொட்களில் 

நிர்மொணிப்புகள் இலடநிறுத் ப்ேட 

பவண்டும்.  

• ஒைி/அ ிர்வுகள் எழும் அலுவல்கள் 

த ொடர்ேில்  ேொடசொலை 

முகொலமத்துவத் ிலனயும் 

ப வஸ் ொனத் ிற்கும் அறிவிக்கப்ேட 

பவண்டும்.  

அபாய அறிைிப்பு   

• கருத் ிட்ட தசயற்ேொடுகளொல் பமற்ேகு ி 
சரிவிலுள்ள கட்டிடங்களுக்கு ேொ ிப்பு 

ஏற்ேடும் நிலை இருப்ேதுடன் கருத் ிட்ட 

தசயற்ேொடுகளின்றி ேைத்  மலழ பநரத் ிலும் 

கட்டிடங்களுக்கு ேொ ிப்புகள் ஏற்ேடைொம். 

. 

•ஆகபவ மலழக்கொைத் ில் ப சிய கட்டிட 

ஆரொய்ச்சிகள் அலமப்ேின் ேொதுகொப்பு 

அச்சுறுத் ல்களுக்கு அலமய ேொடசொலை 

முகொலமத்துவம் ஒழுக பவண்டுதமன்ேதுடன் 

மலழக்கொைத் ில் ேொடசலை 

தசயற்ேொடுகலள நிறுத்துவது 

தேொறுத் மொனது.  

நிர்மொணித் ல் PMU இன் E & S 

அைகு 

பாடோகை மாைணைர்களின் பாதுகாப்பு  

ேொடசொலை ேிள்லளகளுக்கு ஏற்ேடக்கூடிய 

ேின்வருமொறொன ேிரச்சிலனகள் ேற்றி 
ேொடசொலை முகொலமத் வம் அறிவுறுத் ப்ேட 

பவண்டும்.   

 

i.பேொல ப்தேொருட்கள், மது, ேொைியல் 

வல்லுறவுகள்,  வரொன வர்த் கங்கள், 

குற்றச்தசயல்கள், முலறயற்ற நடத்ல கள் 

ேற்றி ேொடசொலை ேிள்லளகலள விழிப்பூட்டல். 

ii. ேொடசொலை வளொகத் ிற்கொன அனும ியற்ற 

ேிரபவச வழிகள் 

iii. ேிள்லளகலள தகொச்லசப்ேடுத் ல் மற்றும் 

இம்லசப்ேடுத் ல்  

நிர்மொணித் ல் PMU இன் E & S 

அைகு 
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iv. ேிள்லளகள் மற்றும் தேற்பறொருடன் சண்லட 

ேிடித் ல் 

v. மன ஒருலமப்ேொடின்றி ேிள்லளகள் 

கல்வியில் ஈடுேடல்  

vi. தேற்பறொர்கலளயும் ேிள்லளகலளயும் 

 வறொன தகொடுக்கல்வொங்கல்களுக்குத் 

தூண்டப்ேடல்  

vi. சிறுவர் உலழப்ேிலனத் முலறயின்றி 
தேற்றுக்தகொள்ளல். 

viii.  விகொலரலயச் பசர்ந்  உறுப்ேினர்கள் 

மற்றும் ேக் ர்களுக்கிலடபய ேல்பவறு 

பமொ ல்கள் ஏற்ேடல் 

ix. ஊழியர்கள் ேொடசொலை மற்றும் 

விகொலரயின் துப்ேரவு ஏற்ேொட்டு வச ிகலள 

ேயன்ேடுத் ல்  

PMU இன் ES அைகின் ஊடொக ேொடசொலை 

முகொலமத்துவம் பமற்குறிப்ேிட்ட 

ேிரச்சிலனகள் த ொடர்ேிைொன  பூரண அறிலவப் 

தேற்றுக்தகொள்ள பவண்டும்.எல்ைொ 

ேிரச்சிலனகள் ேற்றியும் ேொடசொலை 

முகொலமத்துவத்துடன் பேொ ியளவில் 

கைந் ொபைொசிக்கப்ேட பவண்டும். அப பேொல்  

PMU நிறுவனத் ினொல் ேின்வரும் 

பகொரிக்லககலள நிவர்த் ி தசய்யுமொறு 

ேொடசொலை முகொலத்துவத் ிடம்  பகொரைொம்.  

 

i.  கருத் ிட்டம் ேற்றி மொணவர்கலளயும் 

தேற்பறொர்கலளயும் விழிப்பூட்டல்  

ii. ேிள்லளகலளப் ேொ ிக்கக்கூடிய சமூகப் 

ேிரச்சிலனகள். iii. ேிள்லளகள் 

உலழப்ேொளிகளுடன் நடத்ல  மற்றும் 

தசயற்ேொடுகள் த ொடர்ேில் கண்கொணிக்கும் 

முலறலமதயொன்லற அலமத் ல்  

iv. கருத் ிட்டம் ேற்றிய முலறயடீுகலள 

இரகசியமொக தேற்றுக்தகொள்ளக்கூடிய 

 கவல் முலறலமதயொன்லற 

ேொடசொலை ேகு ியில் நிறுவு ல்  
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v. ேிரச்சிலனக்குறிய த ொழிைொளர்கலள 

நீக்குவ ற்கு அல்ைது  ண்டிப்ே ற்கொன 

முலறலமதயொன்லற அலமத் ல். 

vi. கருத் ிட்டத் ினொல் ஏற்ேடும்  லடகள், 

ஒைி, தூசு ேற்றி அறிலவ விகொலரயின் 

ேிக்குவிற்கு தேற்றுக்தகொடுத் ல்.  

vii.  இக ் கருத் ிட்ட  ிற்கு விகொலர 

 லைவரின் விருப்ேத்ல ப் 

தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொக அர்த் முள்ள 

ஆபைொசலனகலள நடொத் ல் 

மற்றும்நிர்மொணிப்புக் கொைகட்டத் ில் 

ஏற்ேடும் ேிரச்சிலனகலளக் 

கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொன 

பமலடதயொன்லற அலமத் ல். 

 

கருத் ிட்டத் ின் உலழப்ேொளிகள் ேொடசொலை 

மொணவர்களுடன் சரியொன முலறயில் 

முகொலமத்துவப் ேடுத் ப்ேடபவண்டிய முலற 

ேற்றி ஒப்ேந் க்கொரர் அறிவுறுத் ப்ேட 

பவண்டும் என்ேதுடன் ஒப்ேந் க்கொரரின் 

உலழப்ேொளிகள் த ொடர்ேில் ேின்வரும் 

விடயங்கள் முன்லவக்கப்ேடவுள்ளன.  

 

i.சரியொன அறிவுலடய,கல்வி, கண்கொணிப்பு 

மற்றும்  ண்டலன வழங்கல்.    

ii. ஊழியர்களுக்கு ேொடசொலை வளொகத் ிற்குள் 

ேிரபவசிக்க முடியொ வொறு கருத் ிட்டப் 

ேிரப சத்ல  நிர்ணயித் ல்.  

iii. ஊழியர்களுக்கு ேொடசொலையின் நீர் 

ப ொற்றுவொய்கலள ேயன்ேடுத்  முடியொது . 

iv. ஊழியர்களுக்கு ேொடசொலையின் துப்ேரவு 

ஏற்ேொட்டு வச ிகலளப்  ேயன்ேடுத்  முடியொது . 

v. ஒப்ேந் க்கொரருக்கு ேிள்லளகலள கருத் ிட்ட 

தசயற்ேொடுகளுக்கு (பநரடியொக அல்ைது 

மலறமுகமொக) பசர்த்துக்தகொள்ள முடியொது.   

vi.அ ிேலுவுலடய இயந் ிரசொ ன 

ேொவலனயின்பேொது கூடிய கவனம் 
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அவசியமொகும் அ னொல் ஆேத்துகள் 

ஏற்ேடைொம்.  

vii. அேொயகரமொன ேிரப சங்களில் ேொரமொன 

இயந் ிரசொ னங்கள் மற்றும் வொகன 

தேொக்குவரத் ின்பேொ ொன ேொதுகொப்ேிலன 

உறு ிப்ேடுத்துவ ற்கொக கொவற்கொரரலவ 

முழுபநர கடலமயில் ஈடுேடுத்  பவண்டும்.  

 

பவறு  

i. கருத் ிட்ட ேிரப சத் ினுள் ேொடசொலை 

மொணவர்கள் ேிரபவசிப்ே லன  லட 

தசய்வ ற்கொக  ேிரபவசித் ல் 

 லடதசய்யப்ேட்டுள்ளது/ அேொய 

சமிஞ்லஞகள் ஆகியவற்லற தேொறுத்து ல் 

மற்றும் கண்கொணித் ல் 

ii. கிறிஸ் வ உற்சவங்கள் மற்றும் ம  

ஈடுேொடுகளின்பேொது நிர்மொணிப்புப் ேணிகலள 

நிறுத் வும்.   iii. ேிள்லளகலள மின்சொர 

 ொக்கங்களிைிருந்து ேொதுகொப்ே ற்கொக PMU 

இனொல் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட  ேொதுகொப்பு 

முலறயினொல் இைத் ிரனியல் 

முலறலமதயொன்று அலமக்கப்ேட பவண்டும.  

பாதுகாப்பு கட்டகமப்புகள்/ ேமிஞ்கை 

பைகககள் 

 நிர்மொணிப்பு நடவடிக்லககளின்பேொது 

ேிள்லளகளும்/மொணவர்களும் விழும் 

ஆேத் ிலனக் குலறப்ே ற்கொக ேொதுகொப்பு 

பவலைகள் அலமக்கப்ேட பவண்டும்.   

 தேொது மக்கள் ேல்பவறு கொரணங்களொல் 

(பேரூந்துக்கு கொத் ிருத் ல், முச்சக்கர 

வண்டிகள் நிறுத் ப்ேடல், 

நடமொடு ல்)லகப்ேற்றியுள்ள கீழ் ேக்க சரிவு 

நிலையற்ற ஆேத் ொன நிலையில் 

இருப்ே ொக அச்சுறுத் ல் ேைலககள் 

தேொறுத் ப்ேட பவண்டும். மலழகொைத் ில் 

அேொயநிலை அ ிகரிப்ே ொல் நிர்மொணிப்புகள் 

பமற்தகொள்ளப்ேடொ விடத்தும் 

நிர்மொணித் ல் PMU இன் E & S 

அைகின் 

ஒப்பந்தக்கார
ர் 
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தேயர்ப்ேைலககள் கட்டொயம் 

தேொறுத் ப்ேட்டிருக்க பவண்டும்.  

ைாகன கநறிேகை முகாகத்துைப்படுத்தலும் 

பாதுகாப்பும்  

• வொகன தநறிசலை முகொலமப்ேடுத்தும் 

முலறலம இரவுேகைொக தசயற்ேட பவண்டும். 

இவ்விடம் தநருக்கடியொன விேத்துகள் 

அ ிகமொகவுள்ள சந் ியொக கொணப்ேடுவ ொல் 

ஹங்தவல்ை தேொைிஸ் மற்றும் வ ீி 
அேிவிருத் ி அ ிகொர சலேயின் இணக்கத்துடன் 

வொகன தநறிசலை முகொலமத்துவப்ேடுத்தும் 

 ிட்டதமொன்லற தசயற்ேடுத்  பவண்டும். இது 

PMU இனொல் அங்கீகரிக்கப்ேட பவண்டும்.. 

 

நிர்மொணித் ல் PMU இன் E & S 

அைகின் 

ஒப்பந்தக்கார
ர் 

ஒப்பநதக்காரின் ஊழியர் பகடயின் 

நடத்கதகள்  

• ஊழியர் ேலடயினரில் நல் ஒழுக்கங்கலள 

நலடமுலறப்ேடுத்துவ ற்கொன 

நடவடிக்லககலள ஒப்ேந் க்கொரர் பமற்தகொள்ள 

பவண்டும். வளொகத் ினுள்ள கலடேிடிக்கப்ேட  

பவண்டிய சட்ட ிட்டங்கள். நடத்ல கள் 

த ொடர்ேில் அவர்களுக்கு அறிவுறுத் ப்ேட 

பவண்டும். நிர்மொணிப்புகளின்பேொது ஊழியர் 

ேலடயின்  கொ  நடத்ல கலளக் 

கட்டுப்ேடுத்துவ ற்கொக முலறயொன 

கண்கொணிப்பு அவசியமொகும்.  அவர்களுக்கு  

துப்ேரவு ஏற்ேொட்டு வச ிகலள 

வழங்குவ ற்கொன தசயற்றிட்டம் 

அவசியமொகும். முகொலமத்துவத் ின் பூரண 

அங்கீகொரமின்றி வளொகத் ிலுள்ள துப்ேரவு 

ஏற்ேொடுகலள ேொவிக்க பவண்டொதமன 

அவர்களுக்கு சிேொரிசு தசய்யப்ேட்டுள்ளது. இவ் 

பவலைத் ளத் ின் சட்ட ிட்டங்கள் மீறப்ேடல் 

த ொடர்ேில் நல்ை அற்லகதயொன்லற 

நலடமுலறப்ேடுத்  பவண்டும்.  

நிர்மொணித் ல் PMU இன் E & S 

அைகின் 

ஒப்பந்தக்கார
ர் 
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13.கருத்திட்ட நிகையத்கத கண்காணித்தல்  
 

இவ் பவலைத் ளத் ில்  ிட்டவட்டமொக குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள  

நிர்மொணிப்புக் கட்டத் ினுள் ேின்வரும் கண்கொணிப்புத்  ிட்டம் 

வைியுறுத் ப்ேட்டுள்ளது. அத்துடன் நிர்மொணிப்பு ஒப்ேந் க்கொரரொல்  ESMP 

இற்கு வைியுறுத் ப்ேட்ட கண்கொணிப்பு நடேடிமுலறலய தசயற்ேடுத்  

பவண்டும்.  

 

ேட்டியல் 5: சற்றொடல் மற்றும் சமூக பமற்ேொர்லவத்  ிட்டம் , 

நிர்மொணிப்புக் கட்டம்  

கண்காணிக்கப்படசைண்டிய 

சதகை  

தரங்கள் கண்காணிப்புகளின் 

எண்ணிக்கக   

அடிப்ேலட அவ ொனிப்பு  கொல்வொய் 

நீரின்  ரம்  
ஒருமுலற  * 

மிக ஆேத் ொன 

கட்டிடங்களின் 

முன்னய 

தவடிப்புகள் 

ேற்றிய 

ஆய்வுகள்  

ஒருமுலற* 

நிைநடுக்கம் ஒருமுலற* 

ேின்னணி 
ஒைிலய 

அளத் ல்  

ஒருமுலற* 

வளியின்  ரம் 

: துகள்கள்   

ஒருமுலற* 

நிர்மொணிப்புகளின்பேொது  கொல்வொய் 

நீரின்  ரம் 

சரிவுகலள அகழும்பேொது 

நிைத்ல  துலழயிடும் 

அலுவல்கள்(ஒவ்தவொரு 

மொ மும்)  

மிக ஆேத் ொன 

கட்டிடங்களின் 

முன்னய 

தவடிப்புகள் 

ேற்றிய 

ஆய்வுகள் 

நிர்மொணிப்ேின்பேொது 

கவனத் ில்தகொள்ளக்கூடியளவு  

விைகல் கொணப்ேடுகின்றது.** 



42 

நிைநடுக்கம் அகழ்வு இயந் ிரங்கள், 

தவடித் ல், அல்ைது 

புவிய ிர்ச்சிலய ஏற்ேடுத்தும், 

எந் தவொரு 

தசயற்ேொட்டின்பேொதும்.* 

நிர்மொணிப்பு 

ஒைி 
அ ிக ஒைி எழும்பும் கொைம் 

வளியின்  ரம் 

: துகள்கள்   

மொ ம் ஒருமுலற 

வளி சுத் ிகரிப்பு சம்ேந் ப்ேட்ட இயந் ிரசொ னங்கள் யொவும் 

/வொகனங்கள் இயங்கும் முலறயில்   வளி 
சுத் ிகரிப்பு சொன்றி ழ் இருக்க பவண்டும். – 

ஆபைொசகரின் கருத் ிட்ட நிலையம் ESஇனொல் 

ேரிசீைலன தசய்யப்ேட பவண்டும்.  

கண்கொணிப்பு நிறுவனம். * தவடிப்ேகள் ேற்றிய ஆய்வுகள்  விர்ந்  

ஏலனய  ரங்கள் யொவற்லறயும் ஆய்வு 

தசய்வ ற்கொக மத் ிய சுற்றொடல்  அ ிகொர 

சலேயில் ே ிவு தசய்துதகொண்டுள்ள  சுயொ ீன 

கண்கொணிப்பு நிறுவனதமொன்லற 

தேற்றுக்தகொள்ள முடியும்.  

** PMU தவடிப்புகள் ேற்றிய ஆய்வுகள் 

அங்கீகரிக்கப்ேட்ட நிறுவனதமொன்றினொல் 

பமற்தகொள்ளப்ேட  பவண்டும்.  

 

ப லவகலள அறிக்லகயிடல் அ ிக ஆேத்துலடய வடீுகளின் தவடிப்புகள் 

ேற்றிய ஆய்வுகள் – த ொழிற்துலறசொர்ந்  

அறிக்லகதயொன்று –  

புவிநடுக்கம் – 

இயந் ிரசொ னங்கள்,நிர்மொணிப்பு 

தசயற்ேொடுகள் மற்றும் வொகனங்களின் 

நகர்வுகள்  

CEA இன் அ ிர்வுகளுக்கிலடயிைொன  ரங்கள்  

ஒைிலய அளத் ல் – பமை ிக வர்த் மொனி இை. 

924.1, பம 23,1996, மத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரசலே   

ைளியின் தரம் (துகள்கள் பரிசோதகன)* 2008 

ஆகஸ்ட் 15ஆம் திகதிய இைக்க  1562/22  அ ி 
விபசட வர்த் மொனி அறிவித் ைின் கீழ் ப சிய 
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14. முன்கைக்கப்படும்  முகறப்பாடுகளுக்கு கேைிோய்த்தல்  
 

ஏற்ேடக்கூடிய ேின்வரும் ேொ ிப்புகள் த ொடர்ேில் விபசட கவனம் 

தசலுத் ப்ேட்டு  இக் கருத் ிட்டம் த ொடர்ேொன முலறப்ேடுகலள 

 ீர்த்துலவக்க ES உத் ிபயொகத் ர் தேொறுப்புகூற பவண்டும். அ) அ ிேர், 

சொந்  ப ொன் தேொஸ்பகொ வித் ியொையம் ஆ) ப வஸ் ொன  ின் ேி ொ இ) 

அண்லமயிைிருந்கும் வர்த் கர்கள்   

(கைனத்திற்கு: முகறப்பாடுகள் மற்றும் பழிைாங்கும் கபாறிமுகறகய 

தாபிப்பதற்காக ேிபாரிசுககள கேயற்படுத்துைதற்கான சுற்றூடல் 
மற்றும் ேமூக ேட்டகம்)  
 

ேின்வரும் நிறுவனங்கள் மற்றும் அலமப்புகள் குலறந் ளவில் குறிப்ேிட்டு 

வலரேடமொக்கப்ேட்ட மொ ிரிகளினொல் ES   கவல்கலள தவளிப்ேடுத்துவது 

PMU இன் தேொறுப்ேொகும்.  

ேட்டியல் 6:  கவல்கலள தவளியிடும் உத்ப சத்  ிட்டம்  

தகைல்கள் உத்சதே நிறுைனங்கள் தகைல்கள்  

கைளியிடும் 

கபாறிமுகற   

i. கருத் ிட்டம்(நிலையத் 

 கவல்கள்,  ிட்டம், 

தசயற்ேடுத்தும் 

ஏற்ேொடுகள்)  

மத் ிய சுற்றொடல் 

அ ிகொர சலே.,DFC, 

DWLC, மொவட்ட 

தசயைகம், ேிரொந் ிய 

தசயைகம், RDA, அரச 

கொணி 
உரிலமயொளர்கள், 

ஏலனய மொவட்ட 

மட்டத் ிைொன 

முகவரொண்லமகள், 

ப சிய கட்டிட 

ஆரொய்ச்சிகள் 

கூட்டங்கள், மொவட்ட 

ஒருங்கிலணப்புக் குழு, 

ஒப்ேந் ங்கள், 

அங்கீகொரம் மற்றும் 

விருப்ேம் த ொடர்ேில் 

லகச்சொத் ிடுவ ற்கொக 

சம்ேந் ப்ேட்ட 

அறிி்க்லககலள 

முன்லவத் ல்.  

சுற்றொடல் தவப்ேநிலை-   ப சிய சுற்றொடல் 

அ ிகொர சலே  
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அலமப்ேின் மொவட்ட 

தசயைகம்,  AIIB 

ii. சுற்றொடல் மற்றுமுி் 
சமூக முகொலமத்துவத் 

 ிட்டம்  

மொவவட்ட மத் ிய 

சுற்றொடல் அ ிகொர 

சலே, AIIB, ேொடசொலை 

அ ிேர் 

கூட்டங்கள், மொவட்ட 

ஒருங்கிலணப்புக் குழு, 

ஒப்ேந் ங்கள், 

அங்கீகொரம் மற்றும் 

விருப்ேம் த ொடர்ேில் 

லகச்சொத் ிடுவ ற்கொக 

சம்ேந் ப்ேட்ட 

அறிி்க்லககலள 

முன்லவத் ல்.  

iii. முன்பனற்ற 

அறிக்லககள்(அடிப்ேலட 

மற்றுமுி் நிர்மொணிப்புக் 

கொைகட்டத் ினுள்)   

மொவவட்ட மத் ிய 

சுற்றொடல் அ ிகொர 

சலே, AIIB மற்றும் 

சம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேினர் 

ஏற்றவலகயில்  

முன்பனற்ற 

கூட்டங்கள், விபசட 

கூட்டங்கள் மற்றுமுி் 
சம்ேந் ப்ேட்ட 

அறிக்லககலள 

முன்லவத் ல்   

iv. சுற்றொடல் 

அணுகூைங்கள் 

ஊழியர்களின் 

சுகொ ொரம் மற்றும் 

ேொதுகொப்பு 

த ொடர்ேிைொன 

நிலையப் ேரிபசொ லன 

பமற்தகொள்ளல் 

மொவவட்ட மத் ிய 

சுற்றொடல் அ ிகொர சலே 

,RDA . ேிரபச  

தசயைொளர், தேொைிஸ், 

அரச கொணி 
உரிலமயொளர்கள், 

கிரொம உத் ிபயொகத் ர், 

மொவட்ட தசயைகம், 

NBRO, AIIB 

சம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேினர் 

எழுத்துமூை மற்றும் 

வொக்குமூை 

த ொடர்புகள், 

சம்ேந் ப்ேட்ட 

அறிக்லககலள 

முன்லவத் ல்.  

v. சம்ேந் ப்ேட்ட 

 ீர்மொனங்களும் 

முன்பனற்ற மீளொய்வுக் 

கூட்டங்களும்.  

மொவவட்ட மத் ிய 

சுற்றொடல் அ ிகொர சலே 

,RDA . ேிரபச  

தசயைொளர், தேொைிஸ், 

அரச கொணி 
உரிலமயொளர்கள், 

கிரொம உத் ிபயொகத் ர், 

மொவட்ட தசயைகம், 

NBRO, AIIB 

சம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேினர் 

கூட்டங்கள், 

சம்ேந் ப்ேட்ட 

அறிக்லககலள 

முன்லவத் ல். 
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vi. முலறப்ேொடுகலள 

 ீர்த்துலவக்கும் 

தேொறிமுலற  

சம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேினர், 

AIIB 

கூட்டங்கள், 

எழுத்துமூை மற்றும் 

வொக்குமூை 

த ொடர்புகள் 

 

ேட்டியல் 7:  கவல்கலளப் தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொக த ொடர்புதகொண்ட 

நிறுவனங்களும் உத் ிபயொகத் ர்களும்.  

 

திகதி  நிறுைனம்  கவல்கள் த ொடர்ேில்  

த ொடர்புதகொண்டவர் 

19/10/2018- 8.00 
மணிக்கு 

 

சொந்  ப ொன் தேொஸ்பகொ 

வித் ியொையம்- கலுஅங்கை  

 
 
 
 

 ிரு.டிைங்க குமொரப்தேரும, 

உே ேொடசொலை அ ிேர் சொந்  

ப ொன் தேொஸ்பகொ 

வித் ியொையம், கலுஅங்கை.  

 

22/10/2018 පැය 9.00 கலுஅங்கை  விஸ்பசொப்ே 

ப வஸ் ொனம். 

தகௌரவ அன்டன் ரன் ித் 

ேொ ிரியொர், ேிர ம 

கத்ப ொைிக்க ேொ ிரியொர், 

சுவொமி ப வஸ் ொனம், 

கலுஅங்கை.  



i 

  

ேின்னிலணப்புI: கருத் ிட்டப் ேிரப சத் ின் டுபரொன புலகப்ேடம் 
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ேின்னிலணப்புII -அனர்த் த் ின்  ன்லமயும் ஆபைொசலன சந் ர்ப்ேங்களும்  

 

  

ேடம்a: விக்பசொப்ே ப வமொ ொ 

ப வஸ் ொனம். 

ேடம்b:சொந்  ப ொன் தேொஸ்பகொ 

வித் ியொையம்.  

  

ேடம்c: அனர்த் ங்கலள 

கட்டுப்ேடுத் ல் த ொடர்ேில் ப சிய 

கட்டிட ஆரொய்ச்சிகள் 

அலமப்ேினொல்  தகௌரவ அன்டன் 

ரன் ித் ேொ ிரியொலர 

விழிப்பூட்டல்.  

ேடம்d: அனர்த் ங்கலள 

கட்டுப்ேடுத் ல் த ொடர்ேில் ப சிய 

கட்டிட ஆரொய்ச்சிகள் அலமப்ேினொல்  

ேிர ி அ ிேலர விழிப்பூட்டல். 



iii 

  

ேடம்e: ஆேத் ொன நிலையிலுள்ள 

ப சு ேி ொவின்  குருலசயில் 

அலறந்   வரைொற்று 

முக்கியத்துவ மொன உருவச்சிலை  

ேடம்f: ஆேத் ொன நிலையிலுள்ள 

ேொடசொலையின் ஆரம்ே வகுப்பு 

கட்டிடம் 

 

 

ேின்னிலணப்புIII:   ரப்ேினருடன் நடொத் ப்ேட்ட கருத் ொய்வின்பேொது 

த ரியவந்  விபசட  கவல்கள் நிறுவனம் 

 ிக ி : 22/10/2018 (over the telephone conversation) 

நிறுைனம் 
සම්බන්ධීකරණනිලධාරීගේනමසහතනතුර முன்கைக்கப்பட்ட 

முக்கியமான ைிடயங்கள்  

வ ீி 
அேிவிருத் ி 
அ ிகொர 

சலே 

 

 ிரு.ஈ.ஏ.ஏ.எ ிரிசிங்க,நிலறபவற்று 

தேொறியியொளர், அவிசொவலை  

இப் ேிரத சம் அவிசொவலை 

வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர 

லசேயின் ேிரொந் ி 
அலுவைகத் ிற்குச் 

தசொந் மொனது. வ ீி 
அேிவிருத் ி அ ிகொர லசே 

கருத் ிட்டம் த ொடர்ேில் எ ிர்பு 

த ரிவிக்கவில்லை 

என்ேதுடன் அனர்த் ங்கலள 

குலறக்கும்  அலுவல்கள் 

அவசியமொகும். 

அவ ொனிக்கப்ேடபவண்டி 

பவறு விடயங்கள்   

 நிைச்சரிலவ 

கட்டுப்ேடுத்தும் 

நடவடிக்லககளின் ேின் 
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கருத் ிட்டம் சரியொன 

முலறயில் 

லகயளிக்கப்ேடுவது 

அவசியம்.  

 நிைச்சரிலவ 

கட்டுப்ேடுத்தும் 

நடவடிக்லககளின் ேின்  

ேரொமரிப்பு நடவடிக்லககள் 

பமற்தகொள்ளப்ேடும்.  

 நிர்மொணிப்புகளின்பேொது 

ஒப்ேந் க்கொரர்  னிப்ேட்ட 

ேொதுகொப்பு உேகரணங்கலள 

ேயன்ேடுத்  பவண்டுதமன 

வைியுறுத் ப்ேட்டுள்ளது. 

 ஒப்ேந் க்கொரரொல் 

வொகனங்கள், 

ேொ சொரிகள், வொகன 

ேொதுகொப்பு 

நடேடிமுலறகள், 

 லடகள், ஆேத்துகலள 

கொட்டும் தகொடிகள் 

மற்றும் இரவு பவலைகள் 

த ொடர்ேில் ேொதுகொப்ேொன 

மற்றும் வச ியொன 

ேொல கலள வழங்கல், 

மற்றும் மின்சொரம், ஒளி 
வச ிகள் வழங்கப்ேட 

பவண்டும்.  

 நிர்மொணிப்புகளின்பேொ ொன 

கழிவுகள்/அகழ்வுப் 

தேொருட்களொல் 

ேயணிகளுக்கும் தேொது 

மக்களுக்கும் 

அதசௌகரியங்கள் 

ஏற்ேடைொகொது.   
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மத் ிய 

சுற்றொடல் 

அ ிகொர 

சலே 

 

உ விப் ேணிப்ேொளர்- மத் ிய 

சுற்றொடல் அ ிகொர சலே, பமல் 

மொகொணம்    

இக் கருத் ிட்டம் த ொடர்ேில் 

ம  ிய சுற்றொடல் அ ிகொர 

சலேயின் எ ிர்ப்புகள் இல்லை.  

 

 

ேின்னிலணப்புIV:  

அரச கொணி உரிலமயொளர்களிடம் மற்றும் சுற்றொடல் நிறுவனங்களிடமிருந்து 

அங்கீகொரத் ிலனப் தேற்றுக்தகள்வ ற்கொன உத்ப ச தேொறிமுலறகள். 

 

நிைச்சரிவு அனர்த் ங்கலள கட்டுப்ேடுத்தும் கருத் ிட்டத்ல  

தசயற்ேடுத்துவ ற்கொக வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர சலேயின் 

அங்கீகொரத் ிலனப் தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொன நடேடிமுலறகள்.  

 
 

 RDA இனொல் ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேட பவண்டிய  ிட்டம்:  கருத் ிட்டத்ல  

தசயற்ேடுத்தும்  நிறுவனத் ினொல் அங்கீகொரம் த ொடர்ேில் 

ப லவப்ேடும் முலறயொன பகொரிக்லகயுடன்  நிர்மொணிப்பு ேற்றிய 

பூரண அறிக்லகதயொன்லற RDA இற்கு முன்லவக்கப்ேட பவண்டும். 

பமற்குறிப்ேிட்ட அறிக்லககள் PMU இனொல்  யொரிக்கப்ேட பவண்டும். 

ஆவணங்கலள ேிரப ச தசயைக  ிற்கு முன்லவக்க பவண்டும்.  

 குறிப்ேிட்ட ேிபரரலண  வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர சலேயினொல் 

ம ிப்ேிடப்ேடுவதுடன் கருத் ிட்ட அறிக்லக அலழக்கப்ேடைொம். 

மீளொய்வுகள் முன்லவக்கப்ேட பவண்டும். லசேயினொல் . 

 வ ீி அேிவிருத் ி  அ ிகொர சலேயினொல் அங்கீகரிக்கப்ேட்டுள்ள 

கருத் ிட்டம் உள்ள இடத் ிற்கு ேிரபவசித் ல், நிர்மொணிப்பு 

கட்டலமப்புகள் மற்றும் கட்டுப்ேடுத்தும் அலுவல்கலள 

தசயற்ேடுத்துவ ற்கொக வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர சலே மற்றும் 

கருத் ிட்டத்ல  தசயற்ேடுத்தும் நிறுவனத்துக்கிலடபய 

ஒப்ேந் தமொன்று லகச்சொத் ிடப்ேடும். 

 உள்ளடக்கப்ேடும் நிேந் லனகள்,  . 

 

 நிைச்சரிவு ஆேத்து நிலை கட்டுப்ேடுத் ப்ேட்டேின் 

கருத் ிட்டம் முலறயொக லகயளிக்கப்ேட பவண்டும். 
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 நிைச்சரிவு ஆேத்து நிலை கட்டுப்ேடுத் ப்ேட்டேின் 

ேரொமரிப்பு நடவடிக்லககள் முன்தனடுக்கப்ேட பவண்டும். 

  நிர்மொணிப்ேின்தேொது ஒப்ேந் க்கொரர் ேொதுகொப்பு 

உேகரணங்கலள ேொவிக்க பவண்டும் என 

வைியுறுத் ப்ேட்டுள்ளது.  

  ஒப்ேந் க்கொரரொல் எந் தவொரு சந் ர்ப்ேத் ிலும் 

வொகனங்கள், ேொ சொரிகள்,வொகன ேொதுகொப்பு 

நடேடிமுலறகள்,ேொதுகொப்ேிடங்கள், தகொடிகள் 

ஏந்துேவர்கள், அரவு பவலள ேணிகள் த ொடர்ேில் ேொதுகொப்பு 

மற்றும்  வச ிகள வழங்க பவண்டும்., ஒளி அவசியம் 

வழங்கப்ேட பவண்டும். 

 ேொதுகொப்ேொன, வச ியொன வழிகள் அலமக்கப்ேட 

பவண்டும்.   

 நிர்மொணிப்பு கழிவுகள், அகழ்வுப் தேொருட்கள் தேொது மக்கள் 

த ொடர்ேில் அதசௌகரியங்கலள ஏற்ேடுத்துேலவயொக 

இருக்கைொகொது.  

 

நிைச்சரிவு அனர்த் ங்கலள கட்டுப்ேடுத்தும் கருத் ிட்டத்ல  

தசயற்ேடுத்துவ ற்கொக மத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொர சலேயின்  

அங்கீகொரத் ிலனப் தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொன நடேடிமுலறகள். 

  

 கருத் ிட்டம்  யொரிக்கப்ேடும் கட்டத் ில் கருத் ிட்ட 

முகொலமத்துவப் ேிரிவின் சுற்றொடல், சமூக மற்றும் சுகொ ொர 

ேிரிவுகளினொல் இடத் ிற்கு தேொறுத் மொன சுற்றொடல், சமூக 

முகொலமத்துவ  ிட்டம் ஆரொயப்ேடுவதுடன் ேிபரரலணலயயும் 

கருத் ிட்டத்துடன் த ொடர்புலடய சுற்றொடல் மற்றும் சமூக 

முகொலமத்துவ  ிட்டத்ல யும் மத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொர சலேயின் 

மொவட்ட தசயைகத் ிற்கு அனுப்ேிலவக்கப்ேட பவண்டும்.  

 அடிப்ேலட  கவல்கள் ேற்றிய வினொக்தகொத்த ொன்று(BIQ)  

பமற்குறிப்ேிட்ட  விேரங்களுடன் முன்லவக்க பவண்டும். 

 கருத் ிட்டம் ேற்றிய கருத் ொய்தவொன்லற பமற்தகொள்வ ற்கொக 

கருத் ிட்ட முகொலமத்துவ ேிரிவுகள் அலழக்கப்ேடைொம். 
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 கருத் ிட்டத் ினொல் ேின்ேற்றப்ேடபவண்டிய நிலையத் ிற்கு 

விபசடமொன நிேந் லனகளின் கீழ் கருத் ிட்டப் ேிபரரலண 

அங்கீகரிக்கப்ேடும்.  

 
 

பின்னிகணப்பு IV:  ஆய்வுக் குழு  

 

கபயர்  பதைி  கருத்திட்டத்தில் பதைி   
TDSV டயஸ்  ேணிப்ேொளர் / ESSD / NBRO குழுத்  லைவர் 

SAMS  ிசொநொயக்க சிபரட்ட விஞ்ஞொனி / ESSD 

/ NBRO 

சிபரட்ட சுற்றொடல் 

விஞ்ஞொனி 
ேிரேொத் 

ைியனொரச்சி  
விஞ்ஞொனி  / ESSD / NBRO சுற்றொடல்  விஞ்ஞொனி 

H.குசைசிரி  த ொழில்நுட்ேவியைொளர் 

/ESSD/NBRO 

GIS/ மக்கள் ேரவு ல் 

ேற்றிய  ரவுகள் /ஆய்வு 

உ விகள்  

 

பின்னிகணப்பு: VI: ஆய்வுப் ேட்டியல் 

1. கலுஅங்கை நிைச்சரிவு த ொடர்ேில் ப சிய கட்டிட ஆரொய்ச்சிகள் 

அலமப்ேின் கள அறிக்லக  

2. உைக சுற்றொடல் மற்றும் சமூக முகொலமத்துவத்   ிட்டம் த ொடர்ேில் 

ஒப்ேந் க்கொரரின்  தேொறுப்புகள்- இைங்லக நிைச்சரிவுகலளக் 

கட்டுப்ேடுத்தும் கருத் ிட்டம்- AIIB 

3. சுற்றொடல் மற்றுமுி் சமூக முகொலமத்துவ சட்டகம்- இைங்லக 

சுற்றொடல் மற்றும் சமூக முகொலமத்துவச் சட்டகம்.  - இைங்லக 

நிைச்சரிவுகலளக் கட்டுப்ேடுத்தும் கருத் ிட்டம் - AIIB 

4. மீள் குடியமர்த் ல்  ிட்டமிடல் சட்டகம்.  - இைங்லக நிைச்சரிவுகலளக் 

கட்டுப்ேடுத்தும் கருத் ிட்டம் -AII 
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	8.2.14 வெடி மருந்துகளும் வேறு ஆபத்தான பொருட்களும்
	8.2.15 நிர்மாணிப்பு நடவடிக்கைகளின்போது எதிர்நோக்கும் வீதிநெருக்கடியும் பாதசாரிகளின் பாதுகாப்பும்.
	8.2.16  நிர்மாணிப்புகளின்போது ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு


	9. பொது மக்களுக்கான ஆலோசனைகள்- நடாத்தப்பட்டுள்ள அல்லது நடாத்தப்படவுள்ள ஆலோசனை சேவைகள்
	கள பரிசோதனைகளில் ஈடுபடும்போது  சாந்த ஜோன் பொஸ்கொ வித்தியாலயத்தின் பிரதி அதிபர் திரு.திலங்க குமாரப்பெரும மற்றும் ஆசிரியரான திரு. சமிந்த ரூபசிங்க ஆகியோர்  விழிப்பூட்டப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரும் குறிப்பிட்ட கருத்திட்டம் தொடர்பில் இணக்கம் தெரிவித்தனர். தே...
	9.1 தரப்பினருடன்  நடாத்தப்பட்ட ஆலோசனை சேவைகளின்போது ஏற்பட்ட இணக்கப்பாடும்  சிபாரிசுகளும் (பின்னிணைப்பு- III)

	10.விசேட சுற்றாடல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள்:  :
	தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சிகள் அமைப்பின்  விசேட நடபடிமுறைகள் அல்லது தலையியீடுகள் தேவைப்படும் சமூக மற்றும்  சுற்றாடல் தாக்கங்கள் அல்லது ஆபத்துகள் ஏற்படும் பிரிவுகள்
	10.1 நீர் மற்றும் ஈரநிலங்கள் தொடர்பிலான தாக்கங்கள்
	(கால்வாய்கள், கங்கைகள் மற்றும் ஏனைய நீர் நிலைகள் விசேடமாக நிர்மாணிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படும் இடத்தின் கீழ் பகுதியில் உள்ள கங்கைகள் மாசடைதல் மற்றும் அதன் தன்மை வேறுபடுவதால் ஏற்படும் பிரச்சினைகள்) நிலச்சரிவு எற்படும் இடத்தை நிர்மாணித்தல்/ புனரமைப்பதன் ஊடா...
	10.2 மண்ணரிப்பின் பாதிப்பும் கங்கைகளின் அடிப்பகுதி மாற்றமடைதலும்.
	10.3 போக்குவரத்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் தொடர்பில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்(முக்கியமாக வீதிகளும் புகையிரத வீதிகளும் தற்காலிகமாக தடைப்படல்,வாகன நெறிசல்கள் தொடர்பான அச்சுறுத்தல்கள்)
	10.4 பொது சேவைகளை வழங்கும்போது கீழ் கங்கை பிரதேசத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்(நீர் விநியோகம், கழிவகற்றல், மின்விநியோகம் ஆகியவை)குறித்த வேலைத்தளம் தொடர்பில் மிகவும் முக்கியமானவையல்ல.
	10.5 நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்திற்கு அண்மையில் அல்லது மிக அருகாமையில் அதி அச்சுறுத்தலுடைய அல்லது மத்தியளவிலான அச்சுறுத்தலுடன் வாழும் வீட்டு அலகுகள் (மேற் சரிவு, கீழ் சரிவு, கீழ் கங்கைப் பிரதேசம் ஆகிய)
	10.6 புனரமைக்கப்படவேண்டிய பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள வர்த்தகங்கள், விவசாய நிலங்களும் ஏனைய இடங்களும்
	10.7 இடத்திற்கு அண்மையில் அமைந்துள்ள வர்த்தகங்கள், விவசாய நிலங்கள் மற்றும் ஏனைய இடங்கள்
	10.8வேலைத்தளத்தினுள் பொது மக்கள் பிரவேசித்தல் அல்லது அதற்கு ஊடாக பயணிக்கும் அவசியம்
	10.9 சுகாதார பாதுகாப்பு தொடர்பான பிரச்சினைகள்- ஒப்பந்தக்காரர் தொடர்பான அங்கிகார ஒப்பந்தங்களை விஞ்சும் விசேட    -  H & S( சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்புப்  பொறிமுறைகள்) தேவைகள்
	10.10 சிறுவர் உழைப்பு மற்றும் பலவந்தமாக உழைப்பினைப் பெறல்

	11. கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்தவதற்குத் தேவையான அங்கீகாரம் மற்றும் எதிர்ப்புகள் தெரிவிக்கப்படாமை
	11.1கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்தல்
	11.2 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில் கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதற்காக காணி உரிமையாளர்களின் அங்கிகாரத்தினைப் பெற்றுக்கொள்ளல்
	11.3 மத்திய சுற்றாடல்அதிகார சபை, பாதுகாப்புத் திணைக்களம், வனசிவராசிகள் திணைக்களம் ஆகியவற்றின் அங்கிகாரம்.
	11.4 ஏனைய  அங்கிகாரங்கள்
	11.5 தனிப்பட்ட காணி உரிமையாளர்களின்  அங்கிகாரத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல்

	12. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவத் திட்டம்  (ESMP)
	12.1 மீள் குடியர்த்தல் செயற்பாட்டுக் கருத்தி திட்டத்தினை அடிப்படையாகக் கொண்ட மீள் குடியமர்த்தல்கள் செய்யப்படாததால் கருத்திட்டத்தின் அமைவிடம் ஏதுவாகாது.
	12.2  மக்களை  வெளியேற்றல்
	12.3 பாதிக்கப்பட்ட பௌதீக கட்டமைப்புகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நீக்கும் நடபடிமுறை
	12.4 கருத்திட்ட செயற்பாடுகளினால்  சொத்துக்களுக்கு சேதம் மற்றும் இழப்புகள் தொடர்பில்  நட்டஈடுகள் கோரப்படல்
	பாடசாலை கட்டிடங்கள் மற்றும் தேவஸ்தான கட்டமைப்புகளுக்கு சேதம் ஏற்படின் நட்டஈடுகள் வழங்கப்படும்.
	12.5 பின்வரும் துறைகள் தொடர்பில் பொது மக்களை விழிப்பூட்டுவதற்காக நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும்.
	நிலையற்ற சரிவுப் பகுதிக்கு எதிர்ப்பக்கத்தில் இருக்கும் வதிவாளர்கள், முச்சக்கர வண்டிச் சாரதிகள், பாடசாலை பணியாட்றொகுதி மற்றும் தேவஸ்தானம்: நிலச்சரிவினால் ஏற்படக்கூடிய அச்சுறுத்தல்கள், அபாயம் மற்றும் பாதிப்புகள் தொடர்பில் விழிப்பூட்டுவதற்கான நிகழ்ச்சித்...
	12.6 திட்டங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட சுற்றாடல் சமூக முகாமைத்துவ பொறிமுறைகளை ஆராய்தல்
	பட்டியல்:2 சுற்றாடல் மற்றும் சமூகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட திட்டமிடலின் கட்டம்

	12.7 நிர்மாணிப்பு படிமுறைகளின்போது பாதிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தல்
	12.7.1நிர்மாணிப்பு படிமுறைகளின்போது ஒப்பந்தக்காரர்கள் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவம் தொடர்பிலான தரங்களுக்கு கட்டுப்படும் தரங்கள்
	பட்டியல்:3 ES & HS உடன் இணைவதற்கான ஒப்பந்தக்காரரின் தேவைப்பாடுகள்.


	12.8 நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தின் பாதிப்பினை குறைத்தல்
	பட்டியல் 4:  இடத்தின் ES & HS கட்டுப்படுத்துவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள்


	13.கருத்திட்ட நிலையத்தை கண்காணித்தல்
	பட்டியல் 5: சற்றாடல் மற்றும் சமூக மேற்பார்வைத் திட்டம் , நிர்மாணிப்புக் கட்டம்

	14. முன்வைக்கப்படும்  முறைப்பாடுகளுக்கு செவிசாய்த்தல்
	(கவனத்திற்கு: முறைப்பாடுகள் மற்றும் பழிவாங்கும் பொறிமுறையை தாபிப்பதற்காக சிபாரிசுகளை செயற்படுத்துவதற்கான சுற்றூடல் மற்றும் சமூக சட்டகம்)
	பட்டியல் 6: தகவல்களை வெளியிடும் உத்தேசத் திட்டம்
	பட்டியல் 7: தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக தொடர்புகொண்ட நிறுவனங்களும் உத்தியோகத்தர்களும்.
	பின்னிணைப்புII -அனர்த்தத்தின் தன்மையும் ஆலோசனை சந்தர்ப்பங்களும்
	பின்னிணைப்புIII:  தரப்பினருடன் நடாத்தப்பட்ட கருத்தாய்வின்போது தெரியவந்த விசேட தகவல்கள் நிறுவனம்

	பின்னிணைப்புIV:
	அரச காணி உரிமையாளர்களிடம் மற்றும் சுற்றாடல் நிறுவனங்களிடமிருந்து அங்கீகாரத்தினைப் பெற்றுக்கெள்வதற்கான உத்தேச பொறிமுறைகள்.
	பின்னிணைப்பு: VI: ஆய்வுப் பட்டியல்


