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1. அறிமுகம் 
 

இலங்மக அரெொங்கம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கியிடைிருந்து நொட்டின் ஆறு 
ைொகொணங்களில் உள்ள 11 ைொவட்டங்களில் அ ிக ைண்ெரிவு இடருள்ள ேகு ிகளில் 
கொணப்ேடும் ேலைற்ற ெொய்வுகமள ேலைொக்கி ைண்ெரிவு  ணிப்பு நடவடிக்மககமள 
பைற்தகொள்ளதவை கடனு விமய பகொரியுள்ளது. இச்தெயற்த் ிட்டம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு 
மு லீட்டு வங்கி ைற்றும் இலங்மக அரெொங்கம் ஆகியவற்றின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
நலக்கொப்பு ப மவப்ேொடுகளுக்கமைவொக நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேட பவண்டியது கட்டொயைொகும். 
தெயற்த் ிட்டத் ின்  ன்மை ைற்றும் நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேடும் முமறமை ஆகியவற்மற 
கருத் ிற்தகொண்டு சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகம் ஆெிய உட்கட்டமைப்பு 
மு லீட்டு வங்கியின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு தகொள்மகக்கமைவொக 
 யொரிக்கப்ேட்டது.  

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத் ின் பநொக்கம் தெயற்த் ிட்டத் ிமை 
நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது ேின்ேற்ற பவண்டிய ஆெிய உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கி 
ைற்றும் ப ெிய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக நலக்கொப்பு ப மவப்ேொடுகள் த ொடர்ேிலொை 
வழிகொட்டு மல வழங்குவ ொகும். தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் நிறுவைைொை 
ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத் ின் கீழ் 
 யொரிக்கப்ேடும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத் ில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ள 
விடயங்கள் தெயற்த் ிட்டத் ின் அமைத்து கட்டங்களிலும் நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேடுவம  
உறு ி தெய்வதுடன் அ ைொல் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூகத் ிற்கு ஏற்ேடக்கூடிய ேொ ிப்புக்கமள 
குமறக்க நடவடிக்மக பைற்தகொள்ள பவண்டும்.  

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக ேின்ைணி ைற்றும் சுகொ ொர ைற்றும் ேொதுகொப்பு  ன்மைகள் 
அமைவிடத் ிற்பகற்றவொறு ைொறுேடும். எைபவ அமவ த ொடர்ேில் அமைவிட  ன்மைக்பகற்ே 
கவைத் ிற் தகொள்ளப்ேட பவண்டும். எைபவ சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக  ிட்டைிடல் ெட்டகத் ில் 
குறிப்ேிடப்ேட்டவொறு அமைவிட  ன்மைகளுக்கமைய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ 
 ிட்டங்கள் ஒவ்தவொரு தெயற்த் ிட்ட அமைவிடத் ிற்கும்  யொரிக்கப்ேட பவண்டும். சுற்றொடல் 
ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டங்கள் தெயற்த் ிட்டங்கமள நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது 
 ிட்டைிடல், வடிவமைப்பு, நிர்ைொணம் ைற்றும் தெயற்ேொட்டு கட்டங்களில் கவைம் தெலுத்  
பவண்டிய சுற்றொடல், ெமூக ைற்றும் சுகொ ொர ைற்றும் ேொதுகொப்பு முகொமைத்துவ 
நடவடிக்மககள் த ொடர்ேில் தவளிப்ேடுத்துகின்றை.   
 

இந்  சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம் த ஹிபயொவிட்ட-த ரணியகல நூரியொ 
வ ீி, 5/11-5/13 ெிறுேொல ைண்ெரிவு  ணிப்பு ேகு ிக்கொை ொகும். இத் ிட்டம் கீழ்வரும் விேரைொை  
சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக ை ிேடீ்டின் ேின்ைர்  யொரிக்கப்ேட்டது; 

i. தெயற்த் ிட்டம் தெல்வொக்கு தெலுத் க்கூடிய ேகு ிகளின் 
 ொக்கவிமளவிற்குட்ேடக்கூடிய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக கூறுகமள இைம்கொணல் 

ii. தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககளொல் ஏற்ேடக்கூடிய சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
ேொ ிப்புக்கமள இைம்கொணல் 

iii. உரிய  ணிப்பு நடவடிக்மககமள முன்தைொழி ல் 
iv. இச்தெயற்த் ிட்டத் ிற்தகை தேொருத் ைொை ேிரத் ிபயக சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 

கண்கொணிப்பு ப மவப்ேொடுகமள  ீர்ைொைித் ல்  



 

2 

 

v. குறித்  தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது ேின்ேற்ற பவண்டிய உரிய 
சுற்றொடல் ஒழுங்குவி ிகள் ைற்றும் தெயன்முமறகமள ஆய்வு தெய் ல் 

 

2.  அகமைிடம் பற்றிய ைிபரங்கள்  

தெயற்த் ிட்ட தேொ ி 3, தெயற்த் ிட்ட அமைவிட இல. 10, த ஹிபயொவிட்ட-த ரைியகல 
நூரியொ வ ீி, (5/11, 5/13 ெிறுேொலம்), பககொமல ைொவட்டம். 

அமைவிட விேரங்கள்: 

i. முன்தைொழியப்ேட்ட  ணிப்பு நடவடிக்மகக்கொை அமைவிடம் ெப்ரகமுவ ைொகொணத் ின் 
பககொமல ைொவட்டத் ின் த ஹிபயொவிட்ட ேிரப ெ தெயலொளர் ேிரிவின் டிக்தகல்ல 
கிரொை பெமவயொளர் ேிரிவில் அமைந்துள்ளது. 

ii. 5/11 ைற்றும் 5/13 த ஹிபயொவிட்ட- த ரணியகல வ ீியின் ெொய்வின் பைற்ேகு ியில் 
கொணப்ேடும்  ெொய்வு தவட்டு 

iii. அமைவிடம் த ஹிபயொவிட்ட- த ரணியகல வ ீியின் வலது புறத் ில் அமைந்துள்ளது 
iv. த ஹிபயொவிட்ட நகரம் தெயற்த் ிட்ட அமைவிட ேகு ியில் இருந்து 5.4 கிபலொைீட்டர் 

த ொமலவில் அமைந்துள்ளது. 
v. பூபகொள ரீ ியொை தெயற்த் ிட்ட அமைவிடம்  6.961846°N, 80.294322°. அமைவிடம் ேடம் 1 

இல் கொட்டப்ேட்டுள்ளது. 
vi. வ ீிக்கொை ஒதுக்கீடு தெய்யப்ேட்ட ேகு ியின் உரிமை வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமே 

ைற்றும் ஏமைய கொணிப்ேகு ி  ைியொர்  ரப்ேிைருக்கு உரிமையொை ொகவும் 
கொணப்ேடுகிறது. 

 

 
ேடம் 1: கூகிள் ேடத் ில் கொட்டப்ேட்டுள்ளவொறு தெயற்த் ிட்ட அமைவிடம் (ஆளில்லொ விைொைம் மூலம் 
எடுக்கப்ேட்ட ேடங்களுக்கு இமணப்பு 1ஐ ேொர்க்கவும்) 
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3.  கேயற்த்திட்ட அகமைிட பகுதியில் ஏற்பட்ட மண்ேரிவு ஆபத்து ேம்பைங்கள்   

26.05.2017 அன்று தேொழிந்  300 ைில்லி ைீட்டருக்கு அ ிகைொை ைமழ கொரணைொக ெொய்வில் 
அமெவு ஏற்ேட்டது. இந்  அமெவிற்கொை ேிர ொை கொரணைொக தேொறியியல் முமறமைகளற்ற 
வ ீி அேிவிருத் ி ைற்றும் முமறயற்ற வடிகொல் முகொமைத்துவம் கொரணைொக ஏற்ேட்ட  
நீர்க்கெிவு ஆகியைபவ இந்  ெொய்வின் அமெவிற்கொை ேிர ொை கொரணைொகும். குறித்  
 ிைத் ில் தேொழிந்  அ ிக ைமழ கொரணைொக ஏற்ேட்ட நீர்க்கெிவு கொரணைொக  ேலவைீைொை 
வலயத் ில் 30-35 ைீட்டர் ேகு ியில் ெொய்வு ேலைிழப்பு ஏற்ேட்டது. இ ன் கொரணைொக ஏற்ேட்ட 
ெிம வுகள் கீழ்பநொக்கி ெரிந்  நிமலயில் வ ீி ைற்றும் ெொய்வு ேகு ியின் அடியில் கொணப்ேட்ட 
 டுப்பு சுவர்களுக்கு ேொ ிப்பு ஏற்ேட்டது.  

கீழ்பநொக்கி வந்  ெிம வுகள் முழுமையொக வ ீியின் ஒரு ேகு ியின் ேயன்ேொட்மட 
முழுமையொக  மட தெய் துடன் ெொய்வின்  கீழ்ப்ேகு ியில் அமைந்துள்ள  ிரு. டேிள்யு. ஏ, 
அஜித் குைொர என்ேவரின் வடீும் ேொ ிக்கப்ேட்டது. இ ன் கொரணைொக குறித்  வ ீியின் 
பேொக்குவரத்து முழுமையொக ேொ ிக்கப்ேட்டது. எைினும் அப்ேகு ி ைக்கள் அ ிக ைமழவழீ்ச்ெி 
ைற்றும் ெொய்வின் அமெவு குறித்து விழிப்ேொக இருந் மையிைொல் உயிரிழப்புக்கள் எமவயும் 
ஏற்ேடவில்மல. தெயற்த் ிட்ட ேகு ியின் ேடங்கள் ேடம் 2 இல் கொட்டப்ேட்டுள்ளது.  
 
  

  

  

ேடம் 2b: வ ீியின் கீழ்ப்ேகு ி ெொய்வு ேடம்2d: டேிள்யு ஏ அஜித் குைொரவின் வடீ்டில் ஏற்ேட்ட 
தவடிப்பு 

 

 

ேடம் 2a: த ஹிபயொவிட்ட-த ரணியகல வ ீிக்கு அருகில் 
உள்ள ேலைிழந்  ெொய்வு 

ேடம் 2c: பைற்ெொய்வில் ேொ ிக்கப்ேட்ட  ொவரங்கள் 

ேடம் 2: தெயற்த் ிட்ட ேகு ியின் ேடங்கள் 
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ேடம் 3:  நில அமெவு கொரணைொக ேொ ிக்கப்ேட்ட ெொய்வு ைற்றும் கட்டிடங்கள் த ொடர்ேொை வரிவுருவப்ேட ரீ ியொை 
விேரணம் 

4. இடரிகன குகறக்க ஏற்கனசை சமற்ககாள்ளப்பட்ட குகறககளவு 
நடைடிக்கககள் 

ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவை ைண்ெரிவு ஆேத்து வலய 1:10,000 அளவுத் ிட்ட 
ப ெப்ேடத் ின்  இல 62/21 இன் ேடி குறித்  தெயற்த் ிட்ட ேகு ி நடுத் ர அளவு அைர்த்  
ஆேத்து ைட்டத்ம  தகொண்டுள்ளது. ஆேத்து நிமலமைகளின் பேொது குறித்  ேகு ிகளில் 
வொழ்பவொர் ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைத் ிைொல் முன்தைச்ெரிக்மக வழங்கப்ேட்டு 
குறித்  ேகு ிகளில் இருந்து தவளிபயற்றப்ேட்டைர். வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமே வ ீியில் 
கொணப்ேட்ட ெிம வுகமள சுத் ப்ேடுத் ியது. பைலும் குறித்  ேகு ியின் வடிகொலமைப்மே 
பைம்ேடுத் பவொ அல்லது ெிம வுப்ேடிவுகமள ைீள அமைக்கபவொ எவ்வி  நடவடிக்மககளும் 
பைற்தகொள்ளப்ேடவில்மல. 26.05.2017 அன்று இடம்தேற்ற ைண்ெரிவு ெம்ேவத் ின் ேின்ைர் 
குறித்  ேகு ி ஆேத்து வலயைொக குறிக்கப்ேட்டு கீழ்வரும் குடும்ேங்கமள அவ்விடத் ில் 
இருந்து தவளிபயறுைொறும் அறிவுறுத் ப்ேட்டது; 

1)  ிரு. டேிள்யு.ஏ. அஜித் குைொர  
2)  ிரு.ஏ.ஏ. ேிபரைரத்ை  
3)  ிரு. டேிள்யு.ஏ. நில  பெொைெிறி 
4)  ிரு. டேிள்யு.ஏ. வெந்  குைொர (டி.ஜி. 

சுதுதைைிக்பக)    

5)  ிரு. டி.ஜி. தரொஷொன் பஹைந்  
விபஜபெகர    

6)  ிரு. ஏ.ஜி. ேிய ொஸ  
7)  ிருை ி. எம். ஐரொங்கைி தேபரரொ 
8)  ிருை ி. சு ர்ைொ ைல்லிகொ  

 
 

 
கைளிசயறுகக: எந்  குடும்ேத் வரும் நிரந் ரைொக வடீுகமள விட்டு தவளிபயறவில்மல.  ிரு. டேிள்யு. 
ஏ. அஜித் குைொர குடும்ேம் ஆரம்ேத் ில்  ற்கொலிகைொக வடீ்மட விட்டு தவளிபயறிய பேொதும் ேின்ைர் 
தெொந்  இடத் ிற்கு ைீளவும்  ிரும்ேியது.  
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உயிர் இடர்முகாகமத்துை நடைடிக்கககள் 
  

ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் உயர் இடருள்ள ேகு ிகளில் வொழும் வடீுகளில் வொழும் 
ைக்களுக்கு நிறுவைத் ின் ைமழ வழீ்ச்ெி த ொடர்ேொை முன்தைச்ெரிக்மகக்கு துலங்கும் வி ம், 
அைர்த்   யொர்ப்ேடுத்துமக த ொடர்ேொை விழிப்புணர்வு ஆகியை த ொடர்ேில் அறிவுறுத் ல் 
தகொடுக்கப்ேட்டுள்ளது. குறித்  முன்தைச்ெரிக்மக தேொறிமுமற ேிரப ெ தெயலொளர் ஊடொக 
கிரொை பெமவயொளரிைொல் தெயற்ேடுத் ப்ேடுகிறது.  

ெொய்வின் கீழ்ப்ேகு ியில் வெிப்பேொமர குறித்  ேகு ிகளில் இருந்து தவளிபயறவும் வ ீியொல் 
ேயணிப்பேொமர வ ீிமய ேயன்ேடுத் ொ ிருக்கவும் 24 ைணி பநரத் ில் 150 ைில்லிைீட்டருக்கு 
அ ிகைொக ைமழ தேொழிந் ொபலொ அல்லது 1 ைணி பநரத் ில் 75 ைில்லிைீட்டருக்கு அ ிகைொை 
ைமழ தேொழிந் ொபலொ அறிவுறுத் ப்ேடுகிறது. பைலும் த ொடர்ச்ெியொக 24 ைணி பநரத் ில் 75 
ைில்லிைீட்டருக்கு அ ிகைொை ைமழ தேொழிந் ொலும் ஆேத் ொை ேகு ிகளில் வெிப்பேொர் 
அப்ேகு ிகமள விட்டு தவளிபயற அறிவுறுத் ப்ேடுகிறது. 

5. மண்ேரிவு ஆபத்துள்ள இடம் மற்றும் அதன் சுற்றுச்சூழல் கதாடர்பான 
ைிபரணம் மற்றும் தற்சபாகதய இடர் மட்டம் 

ெொய்வு ேலைிழப்பு இடம்தேற்ற ேகு ி த ஹிபயொவிட்ட-த ரணியொகல வ ீியில் வலது 
புறத் ில் 5/11 ைற்றும் 5/13 ெிறு ேொலங்களுக்கிமடயில் அமைந்துள்ளது. தெங்குத் ொை ெொய்வின் 
உறு ியற்ற நிமலபய இந்  ெொய்வு ெரிந் மைக்கொை ேிர ொை கொரணைொகும். இந்  
தெங்குத் ொை ைமலப்ேகு ியில் மகவிடப்ேட்ட ப யிமல தெடிகள், முட்பு ர்கள் ைற்றும் 
ைரங்கள் ஆகியை கொணப்ேடுகின்றை. 

குறித்  ேகு ியின் கூகிள் ேடத் ில் குறித்  ைமலயின் உச்ெ ேகு ியில் இறப்ேர் தெய்மக 
கொணப்ேட்டமை புலைொகியுள்ளது. வ ீிக்கு அருகில் ெொய்வின் கீழ்ப்ேகு ியில் ெில 
குடிபயற்றங்களும் அமைந்துள்ளை. ேலைற்ற ெொய்வு கொணப்ேடும் வலயத் ிற்கு கீழும் 
வதீடொன்று கொணப்ேட்டது. வ ீிமய ெொய்வு ெரிவில் இருந்து ேொதுகொப்ே ற்கொக 
குடிபயற்றங்களுக்கும் வ ீிக்கும் இமடபயயொை ேகு ியில் வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொர 
ெமேயிைொல்  டுப்பு சுவதரொன்று அமைக்கப்ேட்டுள்ளது. 

கடந்  கொலங்களில் ஏற்ேட்ட ெரிவு கொரணைொக கீழ்பநொக்கி வந்  ைண் ெிம வுகள் வ ீிக்கொை 
ஒதுகீட்டு ேகு ியில்  ற்பேொதும் கொணப்ேடுகின்றை. இ ன் கொரணைொக அப்ேகு ியின் ெொய்வு 
ேகு ிகளில் இன்னும் தவடிப்புக்கள் ஏற்ேடுகின்றமையும் அவ ொைிக்கப்ேட்டுள்ளது. அத்துடன் 
குறித்  ேகு ியில் நீர் கெியும்  ன்மை கொணப்ேடுவ ொல் தவடிப்புக்கள் ஊடொக நீர் உட்புகுந்து 
ெொய்வின் ஸ் ிரத் ன்மைமய பைலும் ேொ ிக்கிறது. அத்துடன்  ிரு. டேிள்யு ஏ ஏ அஜித் குைொர 
என்ேவரின் வடீு அமைந்துள்ள ேகு ியில் நிலக்கீழ் துவொரங்கள் கொரணைொக நீர் 
தவளிபயறிக்தகொண்டிருக்கிறது. இது எ ிர்கொலத் ில் ைிகப்தேரிய ஆேத்ம  விமளவிக்கும் 
எைவும் ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவை பககொமல ைொவட்ட அ ிகொரிகளொல் எச்ெரிக்மகயும் 
விடுக்கப்ேட்டுள்ளது. குறித்  ேகு ியின் வடிகொலமைப்மே பைம்ேடுத்துவது  ற்பேொது 
ெொத் ியைொை நிமலயில் கொணப்ேடவில்மல. இதுவும் ைமழக்கொலத் ில் ைண்ெரிவுகளொல் 
இப்ேகு ிக்கு ஏற்ேடக்கூடிய ஆேத்ம  அ ிகரிக்கும். 

இத் மகய ேலைற்ற ெொய்வுகள் அப்ேகு ியொல் ேயணிப்பேொர் ைற்றும்  ொழ்ந்  ேகு ிகளில் 
வெிப்பேொரின் வொழ்க்மகக்கு அச்சுறுத் லொக விளங்குகின்றை. அத்துடன் குறித்  வ ீி 
த ஹிபயொவிட்ட ைற்றும் த ரணியொகல ேகு ிமய இமணக்கும் வழிப்ேொம யொக 
விளங்குவ ொல் குறித்  வ ீியின் பேொக்குவரத்துக்கு ஏற்ேடும்  மட அவ்வழிப்ேொம யில் 
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 ங்கியிருக்கும் ைற்றும் அப்ேகு ிகளில் வெிக்கும் ைக்களின் நொளொந்  வொழ்க்மக ைற்றும் 
தேொருளொ ொர நடவடிக்மககமள ேொ ிக்கும்.  

6. கேயற்த்திட்ட பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கேயற்த்திட்ட 
நடைடிக்கககளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய அம்ேங்கள் 

 

த ஹிபயொவிட்ட-த ரணியகல வ ீியின் ஒதுக்கீட்டுப்ேகு ி ேலைிழந்  ெொய்வொக ேலம் 
குமறந்   ொவரங்கமள தகொண்ட ொகவும் கொணப்ேடுகிறது. ெொய்வு ேகு ியில் கொணப்ேடும் 
 ொவரங்கள் முட்பு ர்களொகவும் வொமழைரம், லுனு ைித ல்ல வல்தடல், ைொைரம் ைற்றும் 
கிதுல் ைரம் ஆகியை கொணப்ேடுகின்றை. ேடங்கள் 2a ைற்றும் 2b ஆகியை அப்ேகு ியின் 
ேொ ிப்ேமடந்  நிலத்ம  கொட்டுகின்றை. அத்துடன் ெொய்வின் கீழ்ப்ேகு ியில் வ ீிக்கு 
ெைொந் ரைொக இயற்மக நீபரொமட ஒன்று சுைொர் 500 ைீட்டர் நீளத் ிற்கு கொணப்ேடுகிறது. 
எைினும் குறித்  நீபரொமடக்கொை ஊட்டுவிக்கும் நீபரொமடகள் எமவயும் அண்ைிய ேகு ிகளில் 
இல்மல. 

தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது ேொ ிக்கப்ேடக்கூடிய அம்ெங்கள்; 
 வ ீி பேொக்குவரத்து ைற்றும் வ ீியொல் ேயணிப்பேொர் ைற்றும் ேொ ெொரிகள் 
 வ ீியின் கீழ்ச்ெொய்வு ேகு ியில் வெிப்பேொர் 
 ப யிமல பேொக்குவரத்து உள்ளிட்ட அப்ேகு ியின் தேொருளொ ொர நடவடிக்மககளுக்கொை 

 ற்பேொம ய பெமவகள் 
 

7. கேயற்த்திட்ட நடைடிக்கககள் 
 

 ணிப்பு நடவடிக்மககளில் தேரும்ேொலொைமவ ேொ ிக்கப்ேட்ட பைற்ெொய்வு ேகு ியிபலபய 
இடம்தேறும். குறித்   ணிப்பு நடவடிக்மககளொவை,  i) ெொய்விமை ைீள் வடிவமைத் ல் 
ைற்றும் ெொய்வின் ேலம் ைற்றும் வடிவம் ஆகியவற்மற தேற  மடயொக உள்ள ேலம் 
குமறந்  ைண்மண அகற்றல்  ii) முன்மைய ெரிவுகளிைொல் ப ங்கிய ெிம வுகமள 
அகற்று ல்  iii) நிலக்கீழ் ைற்றும் நில பைற்ேரப்பு வடிகொலமைப்மே பைம்ேடுத்து ல் iv)  டுப்பு 
சுவர் , v) அரிப்பு  டுப்பு நடவடிக்மககள் 
 

8. கேயற்த்திட்ட நடைடிக்கககளால் ஏற்படக்கூடிய ேமூக மற்றும் சுற்றாடல் 
பாதிப்புக்ககள இனம்காணல் 
   

8.1 நன்கமயான  பாதிப்புக்கள் 
 

குறித்  வ ீி அவிெொவமள (தகொழும்பு) ைற்றும் த ரணியொகல (பககொமல ைொவட்டம்) 
ஆகியவற்மற இமணக்கும் ேிர ொை வ ீியொக கொணப்ேடுகிறது. தெயற்த் ிட்ட ேகு ி 
அவிெொவமளயிலிருந்து 13 கிபலொைீட்டர் த ொமலவிலும் த ரணியொகலவிலிருந்து 8.6 
கிபலொைீட்டர் த ொமலவிலும் அமைந்துள்ளது. த ரணியொகல நகருக்கொை வழிப்ேொம யொகவும் 
இவ்வ ீி கொணப்ேடுகிறது. தேௌத் ர்களின் புைி  ஸ் லைொை ெைன் ப வொல தெயற் ிட்ட 
ேகு ியில் இருந்து 9 கிபலொைீட்டர் த ொமலவில் உள்ளது. குறித்  புைி  ஸ் லத் ிற்கு 
அவிெொவமளயில் இருந்து தெல்லும் ைக்கள் இவ்வ ீியிைொபலபய தெல்கின்றைர். வருடொந் ம் 
கடவுளின் வ ீிப்ேவைியும் இடம்தேறுகிறது.  ணிப்பு நடவடிக்மககள் கொரணைொக அவ்வப்பேொது 
ஏற்ேடும் வ ீி பேொக்குவரத்து  மடகள் நீங்குவதுடன் வ ீியொல் ேயணிப்பேொரின் ேொதுகொப்பும் 
அ ிகரிக்கிறது. பைலும் குறித்   ணிப்பு நவடிக்மககள் கொரணைொக த ஹிபயொவிட்ட ைற்றும் 
த ரணியகல ப யிமல மகத்த ொழில், ேணப்ேயிர்கள் ைற்றும் ஏமைய தேொருளொ ொர 
நடவடிக்மககள் ஆகியைவும் பைம்ேடும். வடீுகளில் வெிப்பேொரின் ேொதுகொப்பு அ ிகரிக்கும். 
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வ ீியில் பைற்தகொள்ளப்ேடும்  ிருத்  பவமலகள் கொரணைொக எ ிர்கொலத் ில் ெரிவு கொரணைொக 
வ ீிக்கு ஏற்ேடக்கூடிய ேொ ிப்புக்கமள  ிருத்துவ ற்கொை தெலவுகள் குமறவமடயும்.   
 
8.2 எதிர்மகறயான பாதிப்புக்கள் 
 

 ணிப்பு நடவடிக்மககள் ஏற்கைபவ ேொ ிக்கப்ேட்ட் ெொய்வு ேகு ியிபலபய தேரும்ேொலும் 
பைற்தகொள்ளப்ேடும். எைபவ தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் கொரணைொக ஏற்ேடக்கூடிய 
ேொ கைொை விமளவுகள் நிர்ைொண கட்டத் ிபலபய தேரும்ேொலும் உண்டொகும். 
 
8.2.1  காணிக்கான ைழிப்பாகத மற்றும் எதிர்கால அபிைிருத்தி கேயற்பாடுகள் 
இழக்கப்படுதல் 
 

 ணிப்பு நடவடிக்மககள் வ ீிப்ேகு ியில் கொணப்ேடும் தெங்குத் ொை பைற்ெொய்வுப்ேகு ியிபலபய 
பைற்தகொள்ளப்ேடும். இந்  ேகு ி ெிறிய ேொ ிப்ேமடந்  கொணியொக கொணப்ேடுவ ைொல் கொணி 
உரிமையொளர்களுக்கு கொணிக்கொை வழியுரிமை ைற்றும் தேறுை ியொை ேயன்ேொடுகள் 
எமவயும் இழக்கப்ேடைொட்டொது. பைலும் பைற்ெொய்வுப்ேகு ியில் பைற்தகொள்ளப்ேடும்  ணிப்பு 
நடவடிக்மககள் கொணியின் ெொய்வின் ேலத்ம  அ ிகரிப்ேதுடன் எ ிர்கொல ேொ ிப்புக்களில் 
இருந்து ேொதுகொப்மேயும் வழங்குகின்றை. 
 

8.2.2 சூழலியல் மற்றும் உயிரியல் பாதிப்புக்கள் மற்றும் தாைங்கள் மற்றும் ைிலங்குகள் 
 

தெயற்த் ிட்டம் கொரணைொக நிலம்ெொர் சூழல் அமைப்ேில் ஏற்ேடும்  ொக்கங்கள் ைிக 
குமறவொகும், ஏதைைில் i)  அபைக தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் ஏற்கைபவ ேொ ிக்கப்ேட்ட 
ெொய்விபலபய பைற்தகொள்ளப்ேடும். ii. தெயற்த் ிட்டப்ேகு ியில் எவ்வி  வருடொந்  ேயிர்களும் 
கொணப்ேடவில்மல iii). தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் முக்கியத்துவம் வொய்ந்  உயிர்ப்ேல்வமகமை 
அல்லது உணர்ைிகு சூழல் நிமல ஆகியை கொணப்ேடவில்மல.  iv) உமறவிடங்கள் 
ேொ ிக்கப்ேடல் குமறவொை ொக கொணப்ேடும்.  v) தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் கொணப்ேடும் ைரங்கள் 
ைற்றும்  ொவரங்கள் எமவயும் சுப ெ ைற்றும் அச்சுறுத் லுக்குள்ளொை இைங்களொக 
வமகப்ேடுத் ப்ேடவில்மல.  

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககளின் பேொது ைரங்கமள தவட்டபவொ அல்லது பவபரொடு 
அகற்றபவொ பவண்டிய நிமல ஏற்ேடலொம். அத் மகய நிமலமைகளில் ப மவயொை 
அனுை ிகள் தேற்றுக்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். அத்துடன் தெயற்த் ிட்டத் ின் சுற்றொடல் ைற்றும் 
நலக்கொப்பு அலுவலகர் அப்ேகு ியில் கொணப்ேடும் தேறுை ியொை ைரங்கள் த ொடர்ேில் கவைம் 
தெலுத் ொது விடின் அவற்மற இழக்க பநரிடும். 

 

8.2.3 கேயற்த்திட்ட பகுதியின் ைடிகாலகமப்பு சமம்பாடு 
  

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் அப்ேகு ியின் வடிகொலமைப்ேில் எவ்வி  முக்கிய 
ைொற்றங்களும் ஏற்ேடொது. எைினும் வடிகொலமைப்ேில் பைற்தகொள்ளப்ேடும் ைொற்றங்கள் 
பைற்ெொய்வு ேகு ியில் உள்ள நீர் ஊற்றுக்களில் வறண்ட நிமலமய ஏற்ேடுத்தும். எைினும் 
இத் மகய ேொ ிப்புக்கள் அமைத்தும் ெொய்வு ேகு ிக்கு ைட்டுப்ேடுத் ப்ேட்ட ொகபவ கொணப்ேடும். 
 

8.2.4 மண்ணரிப்பு பாதிப்புக்கள் மற்றும் நீசராகட படுக்கக மாற்றங்கள் 
இப்ேகு ிக்கொை ைண்ெரிவு  ணிப்பு நடவடிக்மககள் தேரும்ேொலும் வடிகொலமைப்மே 
பைம்ேடுத்துவ ொகபவ கொணப்ேடும். எைபவ ைமழக்கொலத் ில் ஏற்ேடக்கூடிய ேொரியளவிலொை 
நீபரொட்டம் இயற்மக நீபரொமடகளுக்குள் ெிறு ை குகள் மூலபைொ அல்லது ேடி வடிகொல்கள் 
மூலபைொ உட்தெல்ல கூடும். எைினும் தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்கு அண்மையில் எவ்வி  ெிறிய 
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நீபரொமடகளும் கொணப்ேடவில்மல. நீரியல் சூழல்ைண்டலம் இப்ேகு ியில் முக்கியத்துவம் 
தேறவில்மல. 

 

8.2.5 நிர்மாண நடைடிக்கககளால் உண்டாக கூடிய நீரியல் பாதிப்புக்கள் 
 

தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்கு அண்மையில் எவ்வி  நீபரொமடகளும் கொணப்ேடொமையொல் பநரடியொை 
நீர் ைொெமட ல் ேொ ிப்புக்கள் குமறவொக கொணப்ேடுகின்றை. எைினும் ைமழக்கொலத் ில் ெிறிய 
துணிக்மககள், அமடவுகள் ஆகியை ைமழ நீபரொட்டத்ம  ேொ ிக்கலொம்.  ிைெரி 2500 
கைைீட்டர் தகொள்ளளமவ தகொண்ட த ஹிபயொவிட்ட குடிநீர் வழங்கலுக்கொை நீர் ேலைற்ற 
ெொய்வு ேகு ியில் இருந்து 1 கிபலொைீட்டர் த ொமலவில் உள்ள கஸைவிட்ட எல்ல ேகு ியில் 
இருந்து தேறப்ேடுகிறது. தெயற்த் ிட்ட ேகு ி ெீ ொவொக்க கங்மகயின் கிமள ஆறொை 
கஸைவிட்ட எல்லவின் நீபரொட்ட ேொம யில் அமைந்துள்ளது. ெொய்வு அகழ்வு ைற்றும் 
ெிம வுகமள அகற்றும் பேொது ேொரிய அமடயல்கள் உண்டொகி ஓடும் நீமர ேொ ிப்ேது 
ைட்டுைல்லொைல் அருகில் உள்ள நீர்வழங்கலுக்கொை நீமர தேற்றுக்தகொள்ளும் மூலத்ம யும் 
ேொ ிக்கும். நீர் வழங்கல்  ிட்டத் ிற்கொை மூலம் தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் இருந்து ஒரு 
கிபலொைீட்டர் த ொமலவில் அமைந்துள்ளமையொல் உரிய  ணிப்பு நடவடிக்மககள் 
வடிகொலமைப்பு த ொடர்ேொை உரிய ை ிப்ேடீு ைற்றும் நிர்ைொண நடவடிக்மககளின்  ன்மை 
ஆகியை த ொடர்ேில் ை ிப்ேதீடொன்று பைற்தகொள்ளப்ேட்டு அ ைடிப்ேமடயில்  ீர்ைொைிக்கப்ேட 
பவண்டும். 
 

8.2.6 நிர்மாண கட்டத்தின் சபாதான திறந்த கழிைகற்றல் மற்றும் நீர்மூலம் பரைக்கூடிய 
கதாற்றுக்கள் 

 

கீழ்ச்ெொய்வின் நீபரொட்ட ேகு ிக்கு  ிறந்  கழிவகற்றலொல் எவ்வி  பநரடி ேொ ிப்பும் நிர்ைொண 
கட்டத் ின் பேொது ஏற்ேடொது.  
 

8.2.7 நீசராட்ட திகேயின் பாைகனயாளர்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் 
 

அருகில் எவ்வி  நீர் ேொவமைகளும் இன்மையொல் ேொரிய ேொ ிப்புக்கள் ஏதுைில்மல. 
 

8.2.8 கழிைகற்றல் கதாடர்பான பிரச்ேகனகள் 
 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது  ிண்ைக்கழிவுகமள முமறயற்ற முமறயில் அகற்று ல் நீர் 
ைற்றும் ைண் ஆகியவற்மற ைொசு ேடுத்துவதுடன் ஏமைய சுற்றொடல் ைொசுகமளயும் 
உண்டொக்கும். முமறயொை  ிண்ைக்கழிவகற்றல் முமறமை அமுல்ப்ேடுத் ப்ேடொ  ேட்ெத் ில்  
ஏற்ேடக்கூடிய ேொ ிப்புக்கள் அ ிகைொகும். 
 

8.2.9 ைாயு மாேகடைதால் ஏற்படும் பாதிப்புக்கள் 
 

நிலத்ம  சுத் ப்ேடுத் ல், டீெல் இயந் ிரங்கமள தெயற்ேடுத் ல்,  கர்த் ல், எரித் ல், 
களஞ்கியப்ேடுத் ல், மூலப்தேொருட் பேொக்குவரத்து, நிர்ைொண கழிவு ைற்றும் 
நச்சுப்தேொருட்களுடன் ேணியொற்றல் ஆகிய நிர்ைொண நடவடிக்மககள் வொயு ைொெமட லில் 
ேங்களிப்பு தெலுத்தும் கொரணிகளொகும். பைலும் நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் பேொது தகொங்க்ரீட், 
ெீபைந்து, ைரம், கற்கள் ஆகியவற்றின் ேொவமை கொரணைொக அ ிக தூசு தவளிபயற 
வொய்ப்புக்கள் கொணப்ேடுகிறது. நிர்ைொண நடவடிக்மககள் கொரணைொக வொயு ைொெமடயும் 
ெந் ர்ப்ேங்கள் வறட்ெியொை கொலப்ேகு ியில் அ ிகம் கொணப்ேடுவ ொல் வ ீியொல் ேயணிப்பேொர் 
ைற்றும் வடீுகளில் வெிப்பேொர் அதெௌகரியங்கமள எ ிர்பநொக்க பநரிடும். 
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8.2.10  நிர்மாண நடைடிக்கககளின் சபாதான ஒலி மாேகடதல், அதிர்வு, கைடிப்பு ஆகியன 
காரணமாக கட்டிடங்கள் மற்றும் உட்கட்டகமப்பு ைேதிகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு 

 

நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் பேொது ேயன்ேடுத் ப்ேடும் உேகரணங்கள் மூலம் ஒலி அற்றும் 
அ ிர்வு ஆகியை உண்டொக கூடும். ஒலி கொரணைொக தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் இருந்து 100 
ைீட்டர் சுற்றுவட்டொரத் ில் உள்ள வடீுகளில் வெிப்பேொருக்கு அதெௌகரியங்கள் உண்டொகும் 
நிமல கொணப்ேடுகிறது. அத்துடன் வ ீியொல் ேயணிப்பேொர் ைற்றும் ேொ ெொரிகளுக்கும் ஒலி 
ைற்றும் அ ிர்வு கொரணைொக ேொ ிப்புக்கள் உண்டொகலொம். பைலும் அ ிர்வு கொரணைொக 
கீழ்ச்ெொய்வில் கொணப்ேடும் கட்டிடங்களின் ஸ் ிரத் ன்மை ேொ ிக்கப்ேடுவதுடன் அவற்றில் 
தவடிப்புக்களும் உண்டொகலொம். 
 

8.2.11 கதாழிலாளார்கள் மற்றும் அருகில் ைேிப்சபார் இகடயிலான உறவு மற்றும் 
எழக்கூடிய முரண்பாடுகள் 

 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது நிர்ைொண த ொழிலொளர்களுக்கும் கிரொைத் வருக்கும் முரண்ேொடுகள் 
ஏற்ேடக்கூடும். 
 

8.2.12 கதாழிலாளர் முகாம்கள்  
 

த ொழிலொளர் முகொம்களின்  ிண்ைக்கழிவு, ைலக்கழிவுகள் உரிய முமறயில் முகொமை 
தெய்யப்ேடொவிட்டொல் அயலில் வெிப்பேொருக்கு அதெௌகரியங்கள் ஏற்ேடலொம். 

 

8.2.13 நிர்மாண கட்டத்தின் சபாது கபாதுமக்கள் குறித்த இடங்களுக்கு கேல்ைதால் 
உண்டாக கூடிய பாதிப்புக்கள் 

 

துமளயிடல் ைற்றும் அகழ்வு நடவடிக்மககளுக்கு ேொரிய இயந் ிரங்கள் 
ேயன்ேடுத் ப்ேடுகின்றை. ேயிற்றப்ேட்ட ஊழியர்களொபலபய இச்தெயற்த் ிட்ட 
நடவடிக்மககளில் ேொதுகொப்ேொக ேணியொற்ற முடியும். அனுை ியின்றி எவரொவது தெயற்த் ிட்ட 
ேகு ிக்குள் நுமழயும் ேட்ெத் ில் ேொரிய இயந் ிரங்கள் மூலைொக ஏற்ேடக்கூடிய 
விேத்துக்களுக்கு முகம்தகொடுக்க பவண்டிபயற்ேடும். 
 

8.2.14  கைடிக்க கூடிய கபாருட்கள் 
ேொ ிக்கப்ேட்ட ெொய்வில் ேொரிய ேொமறகள் இன்மையொல் ேொமறகமள  கர்க்க பவண்டிய நிமல 
ஏற்ேடொது. 

 

8.2.15 நிர்மாண நடைடிக்கககளினால் கபாதுமக்களுக்கு ைதீி சபாக்குைரத்து மற்றும் 
பாதுகாப்பினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புக்கள் 

 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது வ ீி அடிக்கடி நகரும் இயந் ிரங்கள், ேழு ஏற்றியிறக்கும் 
தெயற்ேொடுகள் ைற்றும் தலொறி கொரணைொக வ ீிப்பேொக்குவரத் ிற்கு  மடபயற்ேடலொம். 
அபைகைொை  ணிப்பு நடவடிக்மககள் ெொய்வுகளில் கொணப்ேடும் ைட்டுப்ேடுத் ப்ேட்ட 
இடங்களிபலபய பைற்தகொள்ளப்ேடவுள்ளை. இ ன் கொரணைொக வ ீியொல் தெல்பவொர் ைற்றும் 
ேொ ெொரிகள் ஆேத்துக்களுக்கு முகம்தகொடுக்கலொம். வ ீியில் கிழக்கு பநொக்கி ேொரிய 
வமளதவொன்று கொணப்ேடுகிறது. இ ன் கொரணைொக பவகைொக ேயணிக்க கூடிய 
வொகைங்களொல்  ணிப்பு நடவடிக்மக இடம்தேறும் ேகு ிமய த ளிவொக கொண முடியொது. 
எைபவ விேத்துக்கள் ஏற்ேடக்கூடிய ஆேத்துக்கள் அ ிகம் கொணப்ேடுகிறது. 

8.2.16 நிர்மாண நடைடிக்கககளின் சபாதான கதாழிலாளர் பாதுகாப்பு 
 

த ொழிலொளர் வழீ்வது பேொன்ற ஆேத்துக்கமள எ ிர்பநொக்க பநரிடும். அத்துடன் ெொய்வு 
ேலைிழக்கும் ேட்ெத் ில் கடுமையொை கொயங்கள் உருவொகலொம். ெொய்வு ேலைிழப்ேது 
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ைமழக்கொலத் ில் அ ிகைொக கொணப்ேடலொம். ேொரிய இயந் ிரங்கள் ெிறிய இடங்களில் 
ேயன்ேடுத் ப்ேடுவ ன் கொரணைொகவும் த ொழிலொளர்களுக்கு விேத்துக்கள் ஏற்ேடும் 
ெந் ர்ப்ேங்கள் அ ிகம் கொணப்ேடுகிறது. நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் பேொது வயது 
குமறந்ப ொமர நிர்ைொண ஒப்ேந் க்கொரர் பவமலக்கைர்த்தும் ேட்ெத் ில் ேொரிய விேத்துக்கள் 
ைற்றும் கொயங்கள் ஏற்ேடக்கூடிய நிமலபயற்ேடும். 
 

9. கபாதுமக்கள் கலந்துகரயாடல் 
 

ஒரு குடும்ேத்துடன் ( ிரு. டேிள்யு. ஏ. அஜித் குைொர) தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் த ொடர்ேில் 
ஆபலொெமை நடொத் ப்ேட்டது. அவர்களது கருத்துப்ேடி இன்தைொரு இடத் ிற்கு தெல்வது 
அவர்களது த ொழில், ேொடெொமல ைற்றும் வொழ்வொ ொரத்ம  ேொ ிக்கும். இ ைொல் அவர்கள் 
குறித்  இடத் ில் இருந்து தவளிபயறுைொறு பகொரப்ேட்டது த ொடர்ேில்  ைது அ ிருப் ிமய 
தவளியிட்டைர். அத்துடன் அவர்கள்  ற்பேொது வொழும் வடீு பு ி ொக கட்டப்ேட்டத ன்றும் 
அ ற்தகை அவர்கள் அ ிக ேணத்ம  மு லிட்டுள்ள ொகவும்  இ ைொல் வடீ்மட உடைடியொக 
மகவிட்டு தெல்ல முடியொத ன்றும் குறிப்ேிட்டைர். பைலும் ைமழக்கொலங்களில் கூட  ொம் 
அப்ேகு ிகளிபலபய வெிப்ே ொக குறிப்ேிட்ட அக்குடும்ேத் வர் தெயற்த் ிட்ட 
நடவடிக்மககளுக்கு  ைது ஆ ரமவ தவளியிட்ட பேொதும்  ணிப்பு நடவடிக்மககளின் ேின்ைர் 
 ொம் த ொடர்ந்தும் அவ்விடத் ில் வொழமுடியுைொ என்ேது த ொடர்ேில்  ைக்கு 
த ளிவுேடுத்துைொறும் பகொரிைர்.  
  

9.1 கலந்துகரயாடல்களில் ஈடுபட்ட பங்குதாரர்கள் மற்றும் ைழங்கப்பட்ட 
முன்கமாழிவுகள் (இகணப்பு III) 

10.  முக்கிய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக பாதிப்புக்கள் 
 

10.1 நீர் மற்றும் ேதுப்பு நிலங்கள் மீதான பாதிப்பு   
 

நீபரொமடகள் ஏதும் தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்கு அண்மையில் கொணப்ேடொமையொல் ேொரிய 
ேொ ிப்புக்கள் ஏதும் ஏற்ேடொது.  

10.2 சபாக்குைரத்து உட்கட்டகமப்பு ைேதிகள் மீதான பாதிப்பு 
 

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் கொரணைொக முழுமையொகபவொ ேகு ியொகபவொ கிழமை 
நொட்களில் அலுவலக பநரம் ைற்றும் ேொடெொமல பநரங்களில் வ ீி மூடப்ேடுைொயின் 
சுமுகைொை பேொக்குவரத்து ேொ ிக்கப்ேடும். இது ேொ ெொரிகள் ைற்றும் வ ீியொல் 
ேயணிப்பேொருக்கு அதெௌகரியங்கமள ஏற்ேடுத் லொம். கிழக்கு பநொக்கி வ ீி வமளந்து 
தெல்வ ன் கொரணைொக வ ீி விேத்துக்கள் ஏற்ேடக்கூடிய ெந் ர்ப்ேம் அ ிகம் கொணப்ேடுகிறது. 
 

10.5 கேயற்த்திட்ட பகுதிக்கு அண்கமயில் அதிக அல்லது நடுத்தர இடருள்ள பகுதிகளில் 
ைேிக்கும் குடும்பங்கள் 

 

நிர்ைொண நடவடிக்மககள் தேொதுைக்கள் ேொதுகொப்பு, ஒலி, வளி ைொெமட ல் ைற்றும் அ ிர்வுகள் 
ைற்றும் கட்டிடங்களில் ஏற்ேடக்கூடிய தவடிப்புக்கள் உள்ளிட்ட ேொ ிப்புக்கமள ஏற்ேடுத் லொம். 
 

10.6 ைர்த்தக நிகலயங்கள், ைிைோயம் உள்ளிட்ட கேயற்த்திட்ட பகுதிக்குள் அகமந்த 
திருத்தியகமக்கப்பட சைண்டிய பகுதிகள் 
 

தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் விபெட வர்த் க ைற்றும் விவெொய தெயற்ேொடுகள் எமவயும் 
பைற்தகொள்ளப்ேடவில்மல. எைினும் த ரணியொகல-த ஹிபயொவிட்ட வ ீி அ ிகைொக 
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ப யிமல பேொக்குவரத் ிற்கு ேயன்ேடுத் ப்ேடுவ ொல் வ ீியின் ஒருேகு ி மூடப்ேடும் இடத்து 
நடுத் ரளவிலொை ேொ ிப்பு ஏற்ேடும். 
 

10.7 கேயற்த்திட்ட பகுதிக்கு அண்கமயில் ைர்த்தக நடைடிக்கககள், ைிைோயம் அல்லது 
ஏகனய சதகைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் 
 

தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்கு அண்மையில் வர்த் க நடவடிக்மககள், விபெட விவெொய 
நடவடிக்மககள் அல்லது அமவ ெொர்ந்  தெயற்ேொடுகள் எமவயும் இன்மையொல் எவ்வி  
ேொ ிப்பும் இல்மல. 
 

10.8 கேயற்த்திட்ட பகுதிக்குள் நுகழய அல்லது அதகன கடக்கும் கபாதுமக்களுக்கான 
பாதிப்பு 
 

நிர்ைொண நடவடிக்மகயின் பேொது ேொரிய இயந் ிரங்கள், வொகைங்கள் ைற்றும் ைின் ேொவமை 
ேயன்ேடுத் ப்ேடுவ ொல் அனுை ியின்றி ைக்கள் நுமழயும் ேட்ெத் ில் அ ிக ேொ ிப்ேிமை 
எ ிர்தகொள்ள பநரிடும். 
 

10.9 முக்கிய சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு ோர்ந்த பிரச்ேகனகள் 
 

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககளில் தேரும்ேொலொைவற்மற த ொழிலொளர்கள் தெங்குத் ொை 
ேொதுகொப்ேற்ற ெொய்வில் பைற்தகொள்ள பவண்டியுள்ள ொல் சுகொ ொர ைற்றும் ேொதுகொப்பு ெொர்ந்  
ேிரச்ெமைகள் உயர்வொக கொணப்ேடும். அத் மகய சுற்றொடல் ைற்றும் சுகொ ொர ைற்றும் 
ேொதுகொப்பு ேிரச்ெமைகள் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகத் ில் 
குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. நிர்ைொண தெயற்ேொடுகள் இடம்தேறும் இடத் ில் பைற்தகொள்ள பவண்டிய 
த ொழிலொளர் ேொதுகொப்பு ப மவப்ேொடுகள் த ொடர்ேொக பகள்விைனுக்பகொரும் ஆவணத் ின் 2003 
5: இல் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. அத்துடன் இயந் ிர ேொதுகொப்பு ைற்றும் அணிய பவண்டிய 
ஆமடகள் த ொடர்ேில் ேகு ி 2003: இல் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. 
 

10.10 ேிறுைர்ககள சைகலக்கமர்த்தல் மற்றும் கட்டாய சைகல 
 

ெிறுவர்கமள பவமலக்கைர்த் ல் ைற்றும் கட்டொய பவமல த ொடர்ேில் விேரைொக பகள்வி 
ைனுக்பகொரல் ஆவணத் ில் ேகு ி 2003:5 இல் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. 
 

10.11 நீர் ைழங்கலில் ஏற்படும் தகட 
   

தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்கருகில் எவ்வி  நீர் வழங்கல் குழொய்களும் இன்மையொல் அதுெொர்ந்  
ேொ ிப்புக்கள் எமவயுைில்மல. 

11 கேயற்த்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துைதற்கு அைேியமான அனுமதிகள், 
இணக்கப்பாடு மற்றும் அங்கீகாரம் 

 

11.1 கேயற்த்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்தல் 
 

i. ைொவட்ட தெயலகத் ின் அனுை ி 
தெயற்த் ிட்டத் ிற்தகை ைொவட்ட தெயலகத் ின் அனுை ி தேற்றுக்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டும்.  ைொகொண மு லமைச்ெர் உள்ளிட்ட ஏமைய ைொவட்ட ேங்கு ொரர் 
நிறுவைங்கள் ஆகியை அங்கத் வரொக உள்ள ைொவட்ட அேிவிருத் ி இமணப்பு 
குழுவிடம் தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேொை விேரங்கமள ெைர்ப்ேிக்க பவண்டும். எைபவ 
தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவின் அலுவலகர் ஒருவர் குறித்  கூட்டத் ில் 
ேங்பகற்று தெயற்த் ிட்டத் ின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக ேிரச்ெமைகள் உள்ளிட்ட 
விடயங்கள் த ொடர்ேில் த ளிவுேடுத்துவொர். அத்துடன் குறித்  கூட்டத் ில் 
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கலந்துமரயொடப்ேடும் ேிரச்ெமைகள்  சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ 
 ிட்டத் ில் உள்ளடக்கப்ேடும். 
 

ii.  ிட்டைிடற்குழுவின் அனுை ி 
த ஹிபயொவிட்ட ேிரப ெ ெமேயின்  ிட்டைிடற்குழுவின் அனுை ி 
தெயற்த் ிட்டத் ிற்தகை தேற்றுக்தகொள்ளப்ேட பவண்டும்.  

 

11.2 கேயற்த்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துைதற்ககன அரே காணி 
உரிகமயாளர்களிடமிருந்து கபறசைண்டிய அனுமதி 

 

i. வ ீியின் ஒதுக்கீட்டு ேகு ியில் தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் 
நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேடுவ ொல் வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயின் அனுை ி தேறப்ேட 
பவண்டும். ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் ைற்றும் வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமே 
இமடபய கொணிக்கொை வழியுரிமை, நிர்ைொண நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்ேடுத் ல், 
மூலப்தேொருட்கமள அகற்று ல், கட்டமைப்புக்கமள கட்டு ல் ைற்றும் தெயற்ேொட்டு 
ைற்றும் முகொமைத்துவ நடவடிக்மககள் த ொடர்ேில் ஒப்ேந் தைொன்று மகச்ெொத் ிடப்ேடும்.   

 

 

11.3 மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரேகப, ைனப்பாதுகாப்பு திகணக்களம், ைனைிலங்கு 
திகணக்களம் 

 

i. சுற்றொடல் அ ிகொரெமே, வை ேொதுகொப்பு  ிமணக்களம், வைவிலங்கு ேொதுகொப்பு 
 ிமணக்களம் ஆகியவற்றின் அனுை ி 

ii. தெயற்த் ிட்ட ேகு ி சுற்றொடல் உணர்ைிகு ேகு ிக்குள் இருப்ே ைொல் ைொவட்ட ைத் ிய 
சுற்றொடல் அ ிகொரெமேயின் அனுை ி தேறப்ேட பவண்டும் (இமணப்பு  IV ஐ ேொர்க்கவும்). 

iii. இச்தெயற்த் ிட்ட ேகு ி வைப்ேொதுகொப்பு ேகு ிக்குள் அமையொ  ொல் வைப்ேொதுகொப்பு 
 ிமணக்களம், வைவிலங்கு ேொதுகொப்பு  ிமணக்களம் ஆகியவற்றின் அனுை ி 
அவெியைில்மல. எவ்வொறொயினும்  ொவர ைற்றும் விலங்கு ேொதுகொப்பு 
கட்டமளச்ெட்டத் ின் ேிரகொரம் ைரங்கமள தவட்டுவ ொயின் வைப்ேொதுகொப்பு  ிமணக்கள 
அனுை ி தேறப்ேட பவண்டும்.  
 

11.4 ஏகனய அனுமதிகள் 
 

i. ேிரொந் ிய புவிச்ெரி வியல் அளமவ சுரங்கப்ேணியகத் ின் அனுை ி ைண், கற்கள் 
ைற்றும் கைிைப்தேொருட்கமள பேொக்குவரத்து தெய்வ ற்கு தேறப்ேட பவண்டும். 

ii. மூலப்தேொருட்கமள ேிரித்த டுத் ல்- புவிச்ெரி வியல் அளமவ சுரங்கப்ேணியகத் ின் 
அனுை ி தேறப்ேட பவண்டும் (ப மவபயற்ேடுன் ைொத் ிரம்) 

iii. கழிவகற்றுவது த ொடர்ேில் த ஹிபயொவிட்ட ேிரப ெ ெமேயின் அனுை ி தேறப்ேட 
பவண்டும்.  

iv. ேொமறகமள  கர்ப்ே ொயின் ேிரப ெ ைற்றும் ைொவட்ட தெயலொளர்கள் ஊடொக ேொதுகொப்பு 
அமைச்ெின் அனுை ி தேறப்ேட பவண்டும் 

v. ேிரொந் ிய இலங்மக ைின்ெொர ெமேயின் அனுை ி நிர்ைொண நடவடிக்மககளுக்தகை 
ைின்ைிமணப்பு தேற்றுக்தகொள்வது த ொடர்ேில் தேற்றுக்தகொள்ள பவண்டும். 

 

11.5 தனியார் காணி உரிகமயாளர்களின் இணக்கப்பாடு மற்றும் ேட்டரீதியான ஒப்பந்தம் 
 

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககளின் பேொது கட்டமைப்புக்கமள அகற்றல், கொணிக்கொை 
வழியுரிமை, நிர்ைொண நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்ேடுத் ல் ைற்றும் நீண்டகொல 
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கண்கொணிப்பு நடவடிக்மககளில் ஈடுேடு ல் ஆகியை த ொடர்ேில் கொணி 
உரிமையொளர்களுக்கும் தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் நிறுவைத் ிற்குைிமடயில் 
ெட்டரீ ியொை ஒப்ேந் ம் மகச்ெொத் ிடப்ேட பவண்டும். குறித்  கொணிகளில் கொணப்ேடும் 
தேறுை ியொை தேொருட்கமள கொணி உரிமையொளர் அகற்றபவொ அல்லது ஒப்ேந் க்கொரரொல் 
அகற்றப்ேடபவொ இணக்கப்ேொடு எட்டப்ேட பவண்டும். இவ்வொறு கட்டமைப்புக்கமள 
அகற்றுவ ற்கொை தெலவு தெயற்த் ிட்டத் ிைொல் ஏற்றுக்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 
 
அனுை ிகமள தேறுவ ற்கொை உத்ப ெ கொல எல்மல அட்டவமண 1 இல் கொட்டப்ேட்டுள்ளது. 
அட்டவமண 1: அனுை ிகமள தேற்றுக்தகொள்வ ற்கொை உத்ப ெ கொல எல்மல 

12. சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை திட்டம் 
 

ேொ ிப்புக்கள் ைற்றும் இடர்கமள முகொமை தெய் ல் ைற்றும்/அல்லது  ணித் ல். ேொ ிப்புக்கள் 
ைற்றும் இடர்கள் ேகு ி 8 ைற்றும் 9 இல் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. இப்ேகு ியில் 
தெயற்த் ிட்டத் ின் வடிவமைப்பு கட்டம், நிர்ைொண கட்டம் ைற்றும் ேரொைரிப்பு ைற்றும் 
தெயற்ேொட்டு கட்டம் ஆகியை த ொடர்ேில் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ 
 ிட்டத் ின் விபெட முன்தைொழிவுகள் ைற்றும் ப மவப்ேொடுகள் ேிபரரிக்கப்ேட்டுள்ளை.  
 

12.1 மீள்குடிசயற்ற கேயற்ப்பாட்டுத்திட்டம் 
 

இப்ேகு ியில் தெயற்த் ிட்டம் கொரணைொக எவ்வி  ைீள்குடிபயற்ற நடவடிக்மககளும் 
இடம்தேறொது. உயர் ஆேத்துள்ள ேகு ிகளில் வொழும் ைக்கமள தவளிபயறுைொறு பகொரப்ேட்ட 
பேொதும் த ொடர்ந்தும் அப  இடங்களில் வெித்து வருகின்றைர்.  குறித்  வடீுகளில்  அமைப்பு 

அனுை ி 
ைொ ம் 1 ைொ ம் 2 

வொ1 வொ2 W3 வொ1 வொ2 W2 வொ1 வொ2 
மாைட்ட கேயலகம்/மாைட்ட அபிைிருத்தி 
இகணப்புக்குழுைின் அனுமதி 
 தெயற்த் ிட்ட விேரங்கமள ெைர்ப்ேித் ல் 
 தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேில் விளங்கப்ேடுத் ல் 
 த ளிவுமர விளக்கைளித் ல் 

 அனுை ி 

        

திட்டமிடற்குழுைின் அனுமதி  
 தெயற்த் ிட்ட விேரங்கமள ெைர்ப்ேித் ல் 
 தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேில் விளங்கப்ேடுத் ல் 
 த ளிவுமர விளக்கைளித் ல் 

 அனுை ி 

  

 

      

ைதீி அபிைிருத்தி அதிகாரேகப மற்றும்  
இலங்கக மின்ோரேகப ஆகியைற்றின் 
அனுமதி  
 தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேில் விளங்கப்ேடுத் ல் 
 த ளிவுமர விளக்கைளித் ல் 

 அனுை ி 

        

ஏகனய அனுமதிகள் 

 புவிச்ெரி வியல் அளமவ ைற்றும் 
சுரங்கப்ேணியகம் 

 ேொதுகொப்பு அமைச்சு (அவெியைொை 
ெந் ர்ப்ேங்களில் ைொத் ிரம்) 

        

 ைியொர் கொணி உரிமையொளர்களின் இணக்கப்ேொடு 

ைற்றும் ெட்டரீ ியொை ஒப்ேந் ம் 
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ரீ ியொை ேொ ிப்புக்கள் தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககளொல் ஏற்ேடக்கூடிய அ ிர்வுகள் கொரணைொக 
ஏற்ேடலொம். இ ைொல் ேொ ிப்புக்கள் ஏற்ேடும் வடீுகளுக்கு நஸ்ட ஈடு வழங்க கூடிய 
தேொறிமுமற ஏற்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 
 

12.2 மக்ககள கைளிசயற்றுதல் 
 

தெயற்த் ிட்ட சுற்றொடல் சுகொ ொர ைற்றும் ேொதுகொப்பு அலகு உயர் இடருள்ள ேகு ிகளில் 
வெிக்கும் ைக்கள் ைமழக்கொலங்களில்  ைது வடீுகளில் வெிப்ேம   டுக்க பவண்டும். 
தெயற்த் ிட்டம் ைற்றும் அ னுடைிமணந்  நிர்ைொண நடவடிக்மககளிலொை இடர் த ொடர்ேில் 
அப்ேகு ி கிரொை பெமவயொளருக்கு அறிவிக்க பவண்டும். ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி 
நிறுவைத் ின் ைமழவழீ்ச்ெி முன்தைச்ெரிக்மக த ொடர்ேில் ைக்களுக்கு அறிவிக்க பவண்டிய 
வி ம் ைற்றும் அ ற்கு ைக்கள் பைற்தகொள்ள பவண்டிய நடவடிக்மககள் த ொடர்ேிலும் 
அவருக்கு அறிவிக்க பவண்டும். 

சுற்றொடல் ெமூக ைற்றும் சுகொ ொர ேொதுகொப்பு அலகு பைொெைொை கொலநிமல த ொடர்ேில் 
விழிப்புணர்வுடன் இருக்க பவண்டும். அத்துடன் ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் 
ைமழவழீ்ச்ெி முன்தைச்ெரிக்மக ைற்றும் அவெர நிமலமைகளில் பைற்தகொள்ள பவண்டிய 
நடவடிக்மககள் த ொடர்ேிலும் கவைம் தெலுத்  பவண்டும்.  
 

12.3 பாதிக்கப்பட்ட அகமப்புக்ககள அகற்றுதல் 
 

இச்தெயற்த் ிட்ட அமைவிடத் ிற்கு இது தேொருந் ொது. 
  

12.4 கேயற்த்திட்ட நடைடிக்கக காரணமாக கோத்து இழப்பு ஏற்படுமிடத்து நஸ்ட ஈடு 
ைழங்கல் 
 

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் கொரணைொக அ ிக இடருள்ள ேகு ிகளில் வடீுகளில் 
தவடிப்புக்கள் உண்டொகலொம். எைபவ ேொ ிப்புக்கள் ஏற்ேடுைிடத்து நஸ்ட ஈடு 
தெலுத்துவ ற்கொை தேொறிமுமற ஏற்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

 

12.5 கபாதுமக்கள் ைிழிப்புணர்வு 
 

i. அ ிக ைண்ெரிவு இடருள்ள ேகு ிகளில் வ்ெிப்ே ொல் ஏற்ேடும் ஆேத்துக்கள் த ொடர்ேில் 
அம்ைக்களுக்கு அறிவுறுத்தும் நிகழ்ச்ெி  ிட்டங்கள் 

ii. நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் பேொது உயர் இடருக்குள்ளொக கூடிய ெமூகங்களுக்கு விபெட 
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்ெிகள் பைற்தகொள்ளல். 
 

12.6 ைடிைகமப்பு ோர் சுற்றாடல்/ேமூக முகாகமத்துை முன்கமாழிவுகள் 
 

குறித்  அமைவிடம் அழகுணர்ச்ெி ெொர்ந் , சூழல் உணர்ைிகு இயற்மக சூழமல தகொண்ட 
கிரொைிய ேகு ியொகும். எைபவ கீழ்வரும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக வடிவமைப்பு 
முன்தைொழிவுகமள கருத் ிற் தகொள்ளலொம். 
 
அட்டவமண  2: வடிவமைப்பு கட்ட சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முன்தைொழிவுகள் 

வடிவமைப்பு தெயலியல்பு 

முன்தைொழிவு  
தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் 
கருத் ிற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டிய ைட்டம் 

i. இயற்கக ைள முகாகமத்துைம் மற்றும் ைளங்ககள 
உச்ேப்படுத்திய ைடிைகமப்பு 

உயர் 
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வடிவமைப்பு தெயலியல்பு 

முன்தைொழிவு  
தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் 
கருத் ிற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டிய ைட்டம் 

 ொவரங்கமள அகற்று ல் ைற்றும் ேொரிய ைரங்கமள அகற்றுவம  
இயன்றவமர குமறத் ல் ஆகியவற்மற கருத் ிற்தகொண்டு 
தெயற்த் ிட்ட வடிவமைப்புக்கள் பைற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 
ைரங்கள் ைற்றும்  ொவரங்கமள ேொதுகொப்ேது த ொடர்ேில் உரிய 
கவைம் தெலுத் ப்ேட பவண்டும். 

ii. ைாழ்ைிட இகணப்புக்கள் மற்றும் ைிலங்கு சுைடுகள் 
அ ிக  ொவரங்கமள அகற்ற பவண்டிபயற்ேடும் பேொது 
உயிரிைங்களின் இயற்மக வொழிடங்கள் அழிவமடய கூடிய 
நிமலஏற்ேடலொம். எைபவ  உயிர்வொழ்விட இமணப்புக்கள், விலங்கு 
சுவடுகள் ஆகியை வடிவமைப்ேின் பேொது கவைிக்கப்ேட பவண்டும். 

 
குமறவு/நடுத் ரம் 

iii. நீர் ைளப்பாதுகாப்பு 
நில பைற்ேரப்பு ைற்றும் நிலக்கீழ் நீர் தெயற்த் ிட்ட 
நடவடிக்மககளுக்கு ேயன்ேடுத் ப்ேடுைொைொல் அமவ உரிய 
 ரத்துடன் ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். வடிவமைப்ேின் பேொது நீர் 
கொட்டு விலங்குகள் ைற்றும் அருகில் வொழும் ைக்கள் ஆகிபயொரின் 
ப மவகளுக்கு  மடயின்றி கிமடப்ேது உறு ிப்ேடுத் ப்ேட 
பவண்டும். 

உயர் 

iv. நீர் ைழங்கல் தகடகள் 
 ணிப்பு நடவடிக்மக பைற்தகொள்ளப்ேட்ட ெொய்வில் உள்ள நீர்  ைி 
நேர் அல்லது ெமூக ைட்ட நீர் வழங்கலுக்கு ேயன்ேடுத் ப்ேடுைொயின் 
குறித்  ேயைொளிகளின் நீர் ேயன்ேொடு  ணிப்பு நடவடிக்மககளிைொல் 
ேொ ிக்கப்ேடலொம். இத் மகய ெந் ர்ப்ேங்களில் ைொற்று நீர் 
மூலங்களில் இருந்து நீமர தேறுவ ற்கொை வழிமுமறகள் 
வடிவமைப்ேில் உள்ளடக்கப்ேட பவண்டும். 

  
குமறவு 

v. அழகுணர்ச்ேி ோர்ந்த ைடிைகமப்பு முன்கமாழிவுகள் 
வடிவமைப்பு ெொர் உணர்ைிகு சூழலில் பைற்தகொள்ளப்ேடும் 
வடிவமைப்பு இயற்மக சூழலுக்கு அமைவொை கட்டமைப்புக்கமள 
தகொண்ட ொக அமைவதுடன் கொட்ெி சூழலில் ஏற்ேடும் 
ைொெமட மலயும் குமறக்க கூடிய ொக கொணப்ேட பவண்டும். 
பைலும் உரிய  ணிப்பு நடவடிக்மககமள த ரிவு தெய்யும் பேொது 
நிலவடிவமைப்ேொளரின் உ வி தேற்றுக்தகொள்வது ெிறந் து. 

 
ெொய்வு பைற்ேகு ியில் 
அ ிகம் 

vi. சூழலுக்கிகேைான பசுகம ைடிைகமப்பு 
 ேசுமை சூழல் வடிவமைப்பு த ொடர்ேில் இயன்றவமர கவைம் 
தெலுத் ப்ேட பவண்டும். உ ொரணம்: ைண்ணரிப்பு ைற்றும் ஊடுருவும் 
 ொவர இைங்கமள கட்டுப்ேடுத்  உள்ளூர்  ொவர இைங்கள் 
இயன்றளவு ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும்.  

 
 
ெொய்வு பைற்ேகு ியில் 
அ ிகம் 

vii. கதாழிலாளர்/பயணிப்சபார் மற்றும் ேமூக பாதுகாப்பு 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது ைண்ெரிவு ஏற்ேடுைிடத்து 
த ொழிலொளர்கள் ைற்றும் ேயணிப்பேொருக்கு ஆேத்து ஏற்ேடலொம். 
எைபவ வடிவமைப்பு ெொர் ேொதுகொப்பு முன்பைற்ேொடுகள் கவைத் ில் 
தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 

 
 
ைிக அ ிகம் 
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வடிவமைப்பு தெயலியல்பு 

முன்தைொழிவு  
தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் 
கருத் ிற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டிய ைட்டம் 

viii. மண்ணரிப்பு கட்டுப்பாடு 
ேிரித்த டுக்கப்ேடும் நீர் ை குகள் மூலைொக நீபரொமடகளுக்கு 
அனுப்ேப்ேடலொம். ைமழக்கொலங்களில் குறித்  வடிகொல்களில் 
நீபரொட்டம் அ ிகைொக கொணப்ேடுவ ொல் ஓமடப்ேடுமககளில் அரிப்பு 
ஏற்ேடலொம். இயற்மக நீபரொமடகளுக்குள் வடிந்ப ொடும் நீர் 
தெல்வ ற்கு முன்ைரொக அ ன் பவகத்ம  கட்டுப்ேடுத்  உரிய 
 மடகள் ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும்.  ணிப்பு நடவடிக்மககள் 
பைற்தகொள்ளப்ேடும் ேகு ிக்கருகில் நீபரொமடகள் கொணப்ேடுைொயின் 
இத் மகய பவகத் மடகள் தெயற்த் ிட்ட வடிவமைப்ேில் 
உள்ளடக்கப்ேட பவண்டும். 

 
 
உள்ளூர் வடிகொலமைப்பு 
வமலயமைப்பு த ொடர்ேில் 
ை ீப்ேடீு பைற்தகொள்ளப்ேட்ட 
ேின்ைர்  ீர்ைொைிக்க 
பவண்டும். 

ix. கேலவு குகறந்த பராமரிப்பு மற்றும் கேயற்பாட்டு ைடிைகமப்பு 
வடிகொலமைப்பு முகொமைத்துவத் ின் பேொது ஈர்ப்பு வடிகொல்கள் 
ேயன்ேடுத் ப்ேடலொம். ெரியொை குழொய் விட்டம், நுண்ணிய துமள 
விட்டம் ைற்றும்  ளைிடும் பகொணங்கள் ஆகியை வடிகொலமைப்ேின் 
அமடப்ேிமை  டுப்ே ற்கொக கவைத் ில் தகொள்ள பவண்டும். 
வடிந்ப ொடும் நீர் இயற்மக நீபரொட்டங்களுடன் 
இமணக்கப்ேடுைொைொல் வடிகொலமைப்பு அரிப்ேிமை  ொங்கி தகொள்ள 
கூடியவொறு வடிவமைக்கப்ேடுவதுடன் அமடவுகமள  டுக்கும் 
தேொறிகள் ஆகியைவும் கருத் ிற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 
கட்டமைப்புக்களுக்கொக ேயன்ேடுத் ப்ேடும் மூலப்தேொருட்கள் 
கவைைொக த ரிவு தெய்யப்ேடுவதுடன் கொலநிமலயின் 
 ன்மைக்பகற்ே நீண்டகொலம் நிமலத்து நிற்ேமவயொகவும் கொணப்ேட 
பவண்டும். உபலொக கட்டமைப்புக்கள் ேயன்ேடுத் ப்ேடுைொயின் 
அரிப்பு  டுப்பு நுட்ேங்களும் கவைத் ில் தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 

 
 
 
ைிக அ ிகம்  

  

 

12.7  நிர்மாண கட்டத்தின் சபாது பாதிப்புக்ககள தணித்தல் 

 

12.7.1 நிர்மாண கட்டத்தின் சபாது ஒப்பந்தக்காரர்கள் பின்பற்ற சைண்டிய சுற்றாடல் 
மற்றும் ேமூக முகாகமத்துை சதகைப்பாடுகள் 

சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக ேொ ிப்புக்கமள குமறப்ே ற்கொை நடவடிக்மககள் அமைத்து 
ைண்ெரிவு  ணிப்பு நடவடிக்மககள் பைற்தகொள்ளப்ேடும் இடங்களுக்கும் தேொதுவொைமவயொகும். 
குறித்  ேொ ிப்புக்களில் தேரும்ேொலைமவ நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொப  ஏற்ேடுேமவயொகும். 
எைபவ குறித்  ேொ ிப்புக்கமள  ணிப்ேது ஒப்ேந் க்கொரரின் தேொறுப்ேொகும். ப ெிய கட்டிட 
ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் "நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது ஒப்ேந் க்கொரர்கள் ேின்ேற்ற பவண்டிய 
சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக சுகொ ொரம் ைற்றும் ேொதுகொப்பு முகொமைத்துவம்"  த ொடர்ேொை 
விடயங்கள் ஒப்ேந் க்கொரர்களின் விமலைனுக்பகொரல் ஆவணத் ில் குறிப்ேிடப்ேட்டுள்ளது. 
அவற்றின் சுருக்கம் கீபழ (அட்டவமண 3) இல் கொட்டப்ேட்டுள்ளது. பைல ிக விேரங்களுக்கு 
நிர்ைொண ஒப்ேந் க்கொரர்களுக்கொை சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத்ம  
ேொர்மவயிடவும். 
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அட்டவமண 3: ஒப்ேந் க்கொரர்களுக்கொை சுற்றொடல் ெமூக ைற்றும் சுகொ ொர ேொதுகொப்பு ப மவப்ேொடுகள் 

நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர்கள் 
சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
முகொமைத்துவ 
 ிட்டத் ிற்கு ஒழுக 
பவண்டிய ற்கொை 
ப மவப்ேொடுகள் 

கூறு தெயற்த் ிட்டத்துடைொை த ொடர்பு 

2002.  சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு 
2002.2 1) அமைவிடத் ில் களஞ்ெியப்ேடுத் ல் உயர் தேொருத் ம் (வ ீி 

ஒதுக்கப்ேகு ி) 
2002.2 2) ஒலி ைற்றும் அ ிர்வு உயர் தேொருத் ம் (வடீுகள்) 
2002.2 3) கட்டிடங்களில் தவடிப்பும் ேொ ிப்பும் உயர் தேொருத் ம் (வடீுகள்) 
2002.2 4) கழிவகற்ற்றல் தேொருத் ம் 

2002.2 5) ப மவயற்ற தேொருட்கமள அகற்றல் உயர் தேொருத் ம் (வ ீி 
ஒதுக்கப்ேகு ி) 

2002.2 6) தூசுக்கட்டுப்ேொடு உயர் தேொருத் ம் 
(ேயணிகள்/ேொ ெொரிகள்/வடீுகள்) 

2002.2 7) நிர்ைொண மூலப்தேொருட்கள் ைற்றும் 
கழிவுகமள பேொக்குவரத்து தெய் ல்  

தேொருத் ம் 

2002.2 8) நீர் தேொருத் ம் 

2002.2 9)  ொவரம் ைற்றும் விலங்கு தேொருத் ம் 

2002.2 10) தேௌ ீக ைற்றும் கலொெொர வளங்கள் தேொருத் ைில்மல 

2002.2 11) ைண்ணரிப்பு தேொருத் ம் 

2002.2 12) ைண் ைொெமட ல் தேொருத் ம் 

2002.2 13) குழிகள் ப ொண்டு ல் தேொருத் ம் 

2002.2 14) கற்சுரங்கம் தேொருத் ைில்மல 

2002.2 15) வொகை ைற்றும் இயந் ிர ேரொைரிப்பு தேொருத் ம் 

2002.2 16) தேொதுைக்களுக்கொை இமடயூறுகள்  உயர் தேொருத் ம் (அருகிலுள்ள 
ெமூகம்) 

2002.2 17) வ ீிபயொர தேொது வெ ிகள் உயர் தேொருத் ம் 
(வ ீி/வடீுகள்/ெமூக நீர் வழங்கல்) 

2002.2 18) கொட்ெி சூழல் பைம்ேொடு உயர் தேொருத் ம் (வ ீிப்ேகு ியின் 
அழகுணர்ச்ெி) 

2002-5. சுற்றொடல் 
கண்கொணிப்பு 

அடிப்ேமட  கவல்  ிரட்டு (வளி, நீர், 
ஒலி, அ ிர்வு, தவடிப்பு த ொடர்ேொை 
 கவல்  ிரட்டு) 

அமைவிடத் ிற்கொை விபெட 
கண்கொணிப்பு  ிட்டம் 

நிர்ைொணத் ின் பேொ ொை  கவல்  ிரட்டு 
(வளி, நீர், ஒலி, அ ிர்வு, தவடிப்பு 
த ொடர்ேொை  கவல்  ிரட்டு) 

அமைவிடத் ிற்கொை விபெட 
கண்கொணிப்பு  ிட்டம் 

தெயற்ேொட்டு கட்டத் ின் பேொ ொை 
 கவல்  ிரட்டு 

கட்டொயைில்மல 

அறிக்மகயிடல் ைற்றும் ேரொைரிப்பு 
ே ிபவடுகள் 

தேொருத் ம் 

2003. கதாழில்புரியும் நிகலகமகள் மற்றும் ேமூக சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 
2003.2 ேொதுகொப்பு ஒழுங்கமைப்பு ைற்றும் 

த ொடர்ேொடல் 

உயர் தேொருத் ம் ேொதுகொப்ேற்ற 
ெொய்வு/ேயணிப்பேொர்/ேொரிய 
இயந் ிரங்கள்) 

2003.3 ெிறுவர்கமள பவமலக்கைர்த் ல் ைற்றும் தேொருத் ம் 
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நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர்கள் 
சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக 
முகொமைத்துவ 
 ிட்டத் ிற்கு ஒழுக 
பவண்டிய ற்கொை 
ப மவப்ேொடுகள் 

கூறு தெயற்த் ிட்டத்துடைொை த ொடர்பு 

கட்டொய பவமல 

2003.4 ேொதுகொப்பு அறிக்மககள் ைற்றும் 
விேத்துக்கள் த ொடர்ேில் 
த ரியப்ேடுத் ல்\ 

உயர் தேொருத் ம்  

2003.5 ேொதுகொப்பு கவெங்கள் ைற்றும் ஆமடகள் உயர் தேொருத் ம்  

2003.6 ேொதுகொப்பு பைற்ேொர்மவகள் உயர் தேொருத் ம்  

2003.7 மு லு வி வெ ிகள் உயர் தேொருத் ம்  

2003.8 சுகொ ொரம் ைற்றும் ேொதுகொப்பு  கவல் 
ைற்றும் ேயிற்ெி 

உயர் தேொருத் ம்  

2003.9 இயந் ிர உேகரணங்கள் ைற்றும் 
 கு ியொபைொர் 

தேொருத் ம் 

கபாருத்தம்: இப்ேகு ி எந் தவொரு இடத் ிற்கும் தேொருத் ைொை சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ 
 ிட்டம்  
உயர் கபாருத்தம்: சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத் ிற்கமைவொக ஒப்ேந் க்கொரர் 
சுற்றொடல் முமறமை அறிக்மககமள  யொரிப்ேது த ொடர்ேில் விபெட கவைம் தெலுத்  பவண்டும். 
ஓரளவு கபாருத்தம்: தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் பேொது அமைவிடத் ிற்கமைவொக விபெட 
 ன்மைகள் உணரப்ேட்டொல் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம் அமுல்ப்ேடுத் ப்ேட 
பவண்டும் 
கபாருத்தமில்கல: தவளிப்ேடுத் ப்ேட்ட நிேந் மைகளுக்கமைய இப்ேகு ி இந்  அமைவிடத் ிற்கு 
தேொருந் ொது 
கட்டாயமில்கல: ப மவபயற்ேட்டொல் ைொத் ிரம் நமடமுமறப்ேடுத் ல் 
அகமைிடத்திற்கான ைிசேட கண்காணிப்பு திட்டம்: அமைவிடத் ிற்கொை விபெட 
கண்கொணிப்புத் ிட்டத் ில் குறிப்ேிடப்ேட்டவொறு ஒப்ேந் க்கொரர் விபெட கண்கொணிப்பு நடவடிக்மககமள 
கட்டொயம் பைற்தகொள்ள பவண்டும் 
குறிப்புதைி: சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு திட்டம் கதாடர்பில் ஒப்பந்தக்காரர்களின் 
கடப்பாடு 

 

12.7.2 அகமைிடத்திற்சகற்ற ைிசேட தணிப்பு நடைடிக்கககள் 
 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது அமைவிடத் ிற்கமைய நமடமுமறப்ேடுத்  பவண்டிய விபெட 
 ணிப்பு நடவடிக்மககள்; 
 
அட்டவமண  4: அமைவிடங்களுக்குரிய விபெட சுற்றொடல், ெமூக ைற்றும் சுகொ ொர ேொதுகொப்பு 
நடவடிக்மககள் 

 

 ணிப்பு நடவடிக்மக 
தெயற்த் ிட்டம் 
நமடமுமறப்ேடுத் 
ப்ேடும் கட்டம் 

தேொறுப்ேொை 
 ரப்பு 
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 ணிப்பு நடவடிக்மக 
தெயற்த் ிட்டம் 
நமடமுமறப்ேடுத் 
ப்ேடும் கட்டம் 

தேொறுப்ேொை 
 ரப்பு 

i. நிர்மாண நடைடிக்கககளின் சபாதான மண்ணரிப்பு 
ோர்ந்த பாதிப்புக்ககள குகறத்தல் 

 

கொணி சுத் ப்ேடுத் ல், ெொய்வு ைீள்வடிவமைப்பு, ெிம வுகமள 
அகற்று ல் ஆகியவற்றுடன் த ொடர்புமடய  ணிப்பு 
நடவடிக்மககமள ைமழக்கொலத் ில்  விர்த்துக்தகொள்வது 
ெிறந் து. எைபவ பைற்ெொய்வு ேகு ியில் பைற்தகொள்ளப்ேடும் 
 ணிப்பு நடவடிக்மககள் வறட்ெியொை கொலப்ேகு ியில் 
பைற்தகொள்ளப்ேடுவது  விர்க்க முடியொ  ொகும். தெயற்த் ிட்ட 
 ிட்டைிடல் கட்டத் ின் பேொப  இமவ த ொடர்ேில் கவைத் ில் 
தகொள்ளப்ேட பவண்டும். அமடவுகள் ஓடும் நீரில் ெிம வுகள் 
வழிந்ப ொடுவம   டுக்க அமடவுப்தேொறிகள் அறிமுகம் 
தெய்யப்ேட பவண்டும். 

அமைவிட 
 யொர்ப்ேடுத் ல் 
ைற்றும் நிர்ைொணம் 
 

நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

ii. நிர்மாண கழிவுககள அகற்றுதல் 
 

நிர்ைொண கழிவுகமள அகற்றுவது த ொடர்ேில் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் விபெட கைவம் தெலுத்  பவண்டும். நிர்ைொண 
கழிவுகள் ஓடும் நீரில் கலந்து வழிந்ப ொடொ  வமகயில் 
களஞ்ெியப்ேடுத் ப்ேட்டு தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ 
ேிரிவிைொல் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட நமடமுமறகளுக்கமைவொக 
அகற்றப்ேட பவண்டும். நிர்ைொண கழிவுகமள வ ீிபயொரங்களில் 
அகற்றுவது முற்றொக  மடதெய்யப்ேட பவண்டும்.  

அமைவிட 
 யொர்ப்ேடுத் ல் 
ைற்றும் நிர்ைொணம் 
 

நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

iii. தூசு மற்றும் துணிக்ககககள கட்டுப்படுத்தும் 

நடைடிக்கககள் 
 

தூசு ைற்றும் துணிக்மககமள ஏற்ேடுத்  கூடிய 
தெயற்ேொடுகமள பைற்தகொள்ளும் பேொது விபெட  டுப்பு 
 ிமரகள் ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும் 

அமைவிட 
 யொர்ப்ேடுத் ல் 
ைற்றும் நிர்ைொணம் 
 

நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

iv. ஒலி மற்றும் நில அதிர்வுக்கட்டுப்பாடுகள் 

கீழ்ச்ெொய்வு ேகு ியில் வடீுகள் கொணப்ேடுவ ொல் நில அ ிர்மவ 
ஏற்ேடுத்  கூடிய நடவடிக்மககள் ைத் ிய சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமேயின் நியைங்களுக்கமைவொக பைற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டும். பைலும் நிர்ைொண நடவடிக்மககளுக்கு முன்ைரும், 
நடவடிக்மககளின் பேொதும் நடவடிக்மககளின் ேின்ைரும் 
கட்டிடங்களின் தவடிப்பு த ொடர்ேொை ஆய்வு பைற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

 

v. நிர்மாண நடைடிக்கககளுக்கான நீர் 
 

அங்கீகரிக்கப்ேட்ட இடங்களில் இருந்து ைொத் ிரபை நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளுக்கொை நீர் தேறப்ேட பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

vi. சபாக்குைரத்து உட்கட்டகமப்பு ைேதிகள் மீதான 
பாதிப்பு 

 

நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது ெிறந்  வொகை தநருக்கடி 
கட்டுப்ேொட்டு நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். தெயற்த் ிட்ட 
அமைவிடத் ிற்கு அருகில் ேொரிய வமளதவொன்று 
கொணப்ேடுவ ன் கொரணைொக எச்ெரிக்மக ெைிக்மைகள் ைற்றும் 
நிரந் ர ேயிற்றுவிக்கப்ேட்ட கண்கொணிப்ேொளர், ெொய்வின் 
ேலைற்ற  ன்மை ைற்றும் வ ீி  மடகமள உள்ளடக்கிய 
ஒளிரும் ே ொமககள், இரவு விளக்குகள் ஆகியை தெயற்த் ிட்ட 
ேகு ியில் கட்டொயம் அமைக்கப்ேட பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 
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 ணிப்பு நடவடிக்மக 
தெயற்த் ிட்டம் 
நமடமுமறப்ேடுத் 
ப்ேடும் கட்டம் 

தேொறுப்ேொை 
 ரப்பு 

vii. முன்னுரிகமயான சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு 

பிரச்ேகனகள் 
 

தெயற்த் ிட்ட ேகு ியில் ேணியொற்றும் த ொழிலொளர்கள் அ ிக 
இடருக்கு முகம் தகொடுக்க பவண்டிபயற்ேடும். எைபவ பகள்வி 
ைனு ஆவணத் ில் ேகு ி 2003 இன் ேடி சுற்றொடல் ைற்றும் 
ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத் ின் த ொழில் நிமலமைகள் 
ைற்றும் ெமூக சுகொ ொரம் ைற்றும் ேொதுகொப்பு ஆகியை 
த ொடர்ேிலொை நிேந் மைகமள நமடமுமறப்ேடுத்துவது 
ஒப்ேந் க்கொரர்களின் கடமையொகும். இந்  முன்தைொழிவுகள் 
உரிய ஒழுங்கமைப்பு ைற்றும் ேொதுகொப்பு கண்கொணிபு முமற 
ஊடொக நமடமுமறப்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

i. பைலும் ைமழக்கொலங்களில் ஸ் ிரைற்ற ெொய்வுகளில் 
ேணியொற்றுவது  விர்க்கப்ேட பவண்டும் 

ii. ெிறந்  எச்ெரிக்மக முமறமை ைற்றும் முழுபநர 
கண்கொணிப்ேொளர் ஆகிபயொர் ஊழியர் ைற்றும் 
ேயணிப்பேொரின் ேொதுகொப்மே உறு ிப்ேடுத்தும் 
தேொருட்டு நியைிக்கப்ேட பவண்டும் 

iii. ேொதுகொப்பு  மடகள் ைற்றும் ேொதுகொப்பு வமலகள் 
ஆகியை அ ிக இடருள்ள ேகு ிகளில் ஊழியர்கள் 
ைற்றும் ேயணிகளின் ேொதுகொப்மே உறு ிப்ேடுத்தும் 
தேொருட்டு ேயன்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

viii. சைகல சநரங்கள் 

 

நிர்ைொண நடவடிக்மககள் ேகல் பநரத் ில் ைொத் ிரம் 
பைற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். ேொதுகொப்பு கொரணங்களுக்கொக 
ைொமல 6 ைணிக்கு ேின்ைர் நிர்ைொண நடவடிக்மககமள 
பைற்தகொள்வது ெிேொரிசு தெய்யப்ேடவில்மல 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

ix. மக்களுக்கு கேயற்த்திட்ட பகுதிக்குள் நுகழயசைா 
அல்லது அதகன கடக்கசைா உள்ள சதகைப்பாடு 

 

அனுை ியின்றி தெயற்த் ிட்ட ேகு ிக்குள் நுமழவது 
விழிப்புணர்வு, எச்ெரிக்மக ெைிக்மைகள் ைற்றும் கண்கொணிப்பு 
நடவடிக்மககள் மூலம்  டுக்கப்ேட பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

x. கேயற்த்திட்ட அகமைிடம் அல்லது அருகில் உயர் 

இடர் அல்லது நடுத்தர இடர் உள்ள பகுதிகளில் 

ைேிக்கும்  குடும்பங்கள் 
 

நிர்ைொண கட்டத் ின் அ ிக ஒலி, அ ிர்வு ைற்றும் வொயு 
ைொெமட ல் ஆகியை ப ெிய ைொெமட ல் கட்டுப்ேொட்டு 
ஒழுங்குவி ிகளுக்கமைவொக இடம்தேற பவண்டும். 
ப மவயற்ற பநரங்களில் இயந் ிரங்கமள தெயற்ேடுத்துவது 
 விர்க்கப்ேட பவண்டும். ேொரிய இயந் ிரங்கள் தெயற்ேடும் 
பேொது ஏற்ேடக்கூடிய அதெௌகரியங்கள் த ொடர்ேில் வடீுகளில் 
வெிப்பேொருக்கு அறிவுறுத் ல் வழங்கப்ேட்டு இணக்கப்ேொடு 
ஏற்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

xi. நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் பேொது ெிறந்  
சுத் ப்ேடுத்தும் முமறகள் கொட்ெி ைொசுறமல 
 டுப்ே ற்கொக அமுல்ப்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

அமைவிட 
 யொர்ப்ேடுத் ல் 
ைற்றும் நிர்ைொணம் 
 

நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 



 

18 

 

 

 ணிப்பு நடவடிக்மக 
தெயற்த் ிட்டம் 
நமடமுமறப்ேடுத் 
ப்ேடும் கட்டம் 

தேொறுப்ேொை 
 ரப்பு 

xii. ஊழியர்களுக்கான நகடமுகற ைிதி 
ஊழியர்கள் ைற்றும் கிரொைத் வர்களுக்கிமடபய ஏற்ேடக்கூடிய 
முரண்ேொடுகள் த ொடர்ேில் ஒப்ேந் க்கொரருடைொை 
இணக்கத்துடன் நமடமுமற வி ி அமுல்ப்ேடுத் ப்ேட 
பவண்டும்.  
 
ஊழியர்கள் ைற்றும் கிரொைத் வர் ேகிரப்ேட்ட வளங்கமள 
ேயன்ேடுத்தும் பேொது ஏற்ேடக்கூடிய முரண்ேொடுகள்  
 விர்க்கப்ேட பவண்டும். 

நிர்ைொணம் நிர்ைொண 
ஒப்ேந் க்கொரர் 

 

12.7.3 அகமைிடத்திற்கான ைிசேட கண்காணிப்பு சதகைப்பாடுகள் 
 

கீழுள்ள கண்கொணிப்புத் ிட்டம் நிர்ைொண கட்டத் ின் பேொது கட்டொயம் ேின்ேற்றப்ேட பவண்டும். 
பைலும் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம் த ொடர்ேொை ஒப்ேந் க்கொரர்களின் 
கடப்ேொடு அவர்களொல் பூர்த் ி தெய்யப்ேட பவண்டும். அத்துடன் ஒப்ேந் க்கொரர்  ைது விமல 
ைனுமவ ெைர்ப்ேிக்கும் பேொது சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத்ம  
நமடமுமறப்ேடுத் ியமை த ொடர்ேொை அவரது கடந் கொல அனுேவங்கமளயும் குறிப்ேிட 
பவண்டும். சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம் த ொடர்ேொை தெலவுகள் பவறொக 
கொட்டப்ேட பவண்டும். அத்துடன் த ரிவு தெய்யப்ேடும் ஒப்ேந் க்கொரரிைொல் சுற்றொடல் ைற்றும் 
ெமூக முகொமைத்துவ வழிமுமற அறிக்மக ெைர்ப்ேிக்கப்ேட்டு அது தெயற்த் ிட்ட 
முகொமைத்துவ ேிரிவிைொல் அங்கீகரிக்கப்ேட பவண்டும்.  
 
அட்டவமண 5:சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம்: நிர்ைொண கட்டம் 

கண்கொணிப்பு அளவுரு நிகழ்தவண் 

i.  துலுமுவ நீர் தேறுைிடத் ின் நீபரொட்ட 
நீரின்  ரம் 

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் ைற்றும் 
உள்ளூர் நீரியல் ைற்றும் நீர் வழங்கல் 
அ ிகொரெமேயின் இணக்கம் ஆகியை 
த ொடர்ேில் விரிவொை ை ிப்ேடீு 
பைற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 

உயர் இடருள்ள வடீுகளின் தவடிப்புக்கள் 
த ொடர்ேொை அளமவயியல் 

ஒருமுமற* 
(downslope houses) 

ஒருமுமற* ஒருமுமற* 
ஒருமுமற* ஒருமுமற* 
ஒலி அளவடீு ஒருமுமற* 

 
ii. நிர்ைொண கட்டம்   

துலுமுவ நீர் தேறுைிடத் ின் நீபரொட்ட 
நீரின்  ரம் 

தெயற்த் ிட்ட நடவடிக்மககள் ைற்றும் 
உள்ளூர் நீரியல் ைற்றும் நீர் வழங்கல் 
அ ிகொரெமேயின் இணக்கம் ஆகியை 
த ொடர்ேில் விரிவொை ை ிப்ேடீு 
பைற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும். 

உயர் இடருள்ள வடீுகளின் தவடிப்புக்கள் 
த ொடர்ேொை அளமவயியல் 

கவைிக்கத் க்க இடப்தேயர்வுகள் 
நிர்ைொண நடவடிக்மககளின் பேொது 
அவ ொைிக்கேடும் ேட்ெத் ில் **  

நில அ ிர்வு தெயற்ேொட்டு கட்டத் ின் பேொது 
துமளயிடும் இயந் ிரங்கள் உள்ளிட்ட 
நில அ ிர்மவ ஏற்ேடுத்  கூடிய 
இயந் ிரங்களின் ேொவமை* 



 

19 

 

கண்கொணிப்பு அளவுரு நிகழ்தவண் 

நிர்ைொண ஒலி அ ிக ஒலி எழுப்ேப்ேடும் பநரங்கள்* 

வொயு துணிக்மககள் ைொத் ிற்கு ஒருமுமற ைொத் ிரம்* 
iii. வொகைம்ெொர் 
புமக 
தவளியிடுமக 

அமைத்து இயந் ிர வொகைங்களின் தெயற்ேொடு த ொடர்ேொை புமகப்ேரிபெொ மை 
தெய்யப்ேட பவண்டும். குறித்  ேரிபெொ மை அறிக்மக தெயற்த் ிட்ட 
ஆபலொெகரின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக அலுவலகரொல் உறு ிப்ேடுத் ப்ேட 
பவண்டும். 

iv. கண்கொணிப்பு 
நிறுவைம் 

* தவடிப்பு அளமவயியல்  விர்ந்  ஏமைய நடவடிக்மககளுக்கு ைத் ிய 
சுற்றொடல் அ ிகொரெமேயில் ே ிவு தெய்யப்ேட்ட  கு ிவொய்ந்  சுயொ ீை 
கொண்கொணிப்ேகம் நியைிக்கப்ேட பவண்டும்.  
** கட்டிட தவடிப்பு அளமவயியல் தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவிைொல் 
அங்கீகரிக்கப்ேட்ட  கு ியொை நிறுவைத் ொல் பைற்தகொள்ளப்ேட பவண்டும்.  

v. அறிக்மகயிடும் 
ப மவப்ேொடுகள் 

ஓடும் நீரின் தரம்- ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமேயிைொல் 2017 ஆம் ஆண்டு 
தவளியிடப்ேட்ட சுற்றுச்சூழல் நீரின்  ர நியைங்களுடைொை ஒப்ேடீு 
அதிக இடருள்ள பகுதிகளில் காணப்படும் ைடீுகளில் ஏற்பட்ட கைடிப்புக்கள் 
கதாடர்பான ஆய்வு= த ொழில்ெொர் நிபுணர்களின் அறிக்மக 
நில அதிர்வு- ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமேயின் இயந் ிர ேொவமை, நிர்ைொண 
நடவடிக்மககள் ைற்றும் வொகை நடைொட்டம் த ொடர்ேொை நியைங்கள் 
ேின்ைணி ஒலி முகொமைத்துவம்- ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமேயிைொல் 
23/05/1996 அன்று தவளியிடப்ேட்ட விபெட அரெ வர்த் ைொைி இல.924.1 
ைளியில் காணப்படும் தர துகள்மப்கபாருட்களின் தரம்- ப ெிய சுற்றுச்சூழல் 
வளியின்  ர நியைங்கள், ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமேயிைொல் 15/05/2008 அன்று 
தவளியிடப்ேட்ட விபெட அரெ வர்த் ைொைி இல.1562/22 

 

13. அகமைிடத்திற்கான குகறதரீ்க்கும் கபாறிமுகற 
 

ஆபலொெகர்களின் சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக விவகொர அலுவலகர் ேொ ிக்கப்ேட்ட 
ெமூகத் ிைருக்கொை குமற ீர்க்கும் தேொறிமுமறமய உருவொக்குவ ற்கு தேொறுப்ேொைவர் 
ஆவொர். 

14. தகைல் கைளியிடுகக   

தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவு சுற்றொடல் ேொதுகொப்பு த ொடர்ேொை  கவல்கமள கீழ்வரும் 
நிறுவைங்களுக்கு தவளிப்ேடுத்  பவண்டிய தேொறுப்மே தகொண்டுள்ளது.  
 
அட்டவமண 6: முன்தைொழியப்ேட்ட  கவல் தவளிப்ேடுத்தும் தேொறிமுமற 

தகைல் 
 

முன்கமாழியப்பட்ட நிறுைனங்கள் தகைல் கைளிப்படுத்தப்படும் 
கபாறிமுகற 

i. தெயற்த் ிட்ட  ிட்டம் 
(அமைவிட விேரங்கள், 
வடிவமைப்பு, 
நமடமுமறப்ேடுத் ப்ே
டும் ஏற்ேொடுகள்) 

D/CEA, DFC, DWLC, ைொவட்ட தெயலகம், 
ேிரப ெ தெயலொளர், வ ீி அேிவிருத் ி 
அ ிகொரெமே, அரெ  கொணி 
உரிமையொளர்கள், ஏமைய ைொவட்ட 
ைட்ட அலுவலகங்கள், NBRO ைொவட்ட 
அலுவலகம், AIIB 

கூட்டங்கள், ைொவட்ட இமணப்பு 
குழு, ஒப்ேந் ங்கமள 
மகச்ெொத் ிடுவ ற்கொை உரிய 
அறிக்மககள், அனுை ிகள் ைற்றும் 
இணக்கப்ேொடுகள் 

ii. சுற்றொடல் ைற்றும் 
ெமூக முகொமைத்துவ 
 ிட்டம் 

D/CEA,  DFC, DWLC, AIIB கூட்டங்கள், ைொவட்ட இமணப்பு 
குழு, ஒப்ேந் ங்கமள 
மகச்ெொத் ிடுவ ற்கொை உரிய 
அறிக்மககள், அனுை ிகள் ைற்றும் 
இணக்கப்ேொடுகள் 

iii. கண்கொணிப்பு D/CEA, DFC, DWLC, AIIB ைற்றும் ஏமைய தெயற்ேொட்டு பேொக்கு த ொடர்ேொை 
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தகைல் 
 

முன்கமாழியப்பட்ட நிறுைனங்கள் தகைல் கைளிப்படுத்தப்படும் 
கபாறிமுகற 

அறிக்மககள் 
(அடிப்ேமட  கவல் 
ைற்றும் நிர்ைொண 
நடவடிக்மககளின் 
பேொது) 

ெம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேிைர் கூட்டங்கள், விபெட கூட்டங்கள், 
உரிய அறிக்மககமள 
ெைர்ப்ேித் ல் 

iv. ஊழியர்களின் 
சூழலுக்கிமெவொை 
தெயற்ேொடு, சுகொ ொரம் 
ைற்றும் ேொதுகொப்பு 
த ொடர்ேொை கள ஆய்வு 

D/CEA, DFC, DWLC, RDA, ைொவட்ட 
தெயலொளர், தேொலீஸ், அரெ  கொணி 
உரிமையொளர்கள், கிரொை 
பெமவயொளர்,  NBRO ைொவட்ட 
அலுவலகம், AIIB  ைற்றும் ஏமைய 
ெம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேிைர் 

எழுத்துமூலைொை ைற்றும் 
வொய்மூல த ொடர்ேொடல், 
அறிக்மககமள ெைர்ப்ேித் ல் 

v. தெயற்த் ிட்ட ைீளொய்வு 
கூட்டங்களில் 
சுற்றொடல் நலக்கொப்பு 
த ொடர்ேொக 
பைற்தகொள்ளப்ேட்ட 
 ீர்ைொைங்கள் 

D/CEA, DFC, DWLC, RDA, ைொவட்ட 
தெயலொளர், தேொலீஸ், அரெ  கொணி 
உரிமையொளர்கள், கிரொை 
பெமவயொளர்,  NBRO ைொவட்ட 
அலுவலகம், AIIB  ைற்றும் ஏமைய 
ெம்ேந் ப்ேட்ட  ரப்ேிைர் 

கூட்டங்கள், உரிய அறிக்மககமள 
ெைர்ப்ேித் ல் 

vi. குமற ீர்க்கும் 
தேொறிமுமற 

AIIB ைற்றும் ஏமைய ெம்ேந் ப்ேட்ட 
 ரப்ேிைர் 

கூட்டங்கள், எழுத்துமூலைொை 
ைற்றும் வொய்மூல த ொடர்ேொடல் 

D/CEA-     ைொவட்ட ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமே அலுவலகம் 
DFC-      வைப்ேொதுகொப்பு  ிமணக்களம் 
DWLC-    வைவிலங்குப்ேொதுகொப்பு  ிமணக்களம் 
AIIB-     ஆெிய  உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கி 
NBRO-   ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் 
RDA-    வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமே 
 
அட்டவமண  7: நிறுவைங்களுடன் நடொத் ப்ேட்ட ஆபலொெமையின் பேொது தேறப்ேட்ட  கவல் 

 ிக ி நிறுவைம் த ொடர்பு தகொள்ளப்ேட்ட அலுவலகர் 

16/10/ 2018 @ 10.30 

hrs 

 

 

வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமே-
ருவன்தவல்ல 

 ிரு. எச்.பக.ஆர்.ஏ. விக்கிரைநொயக்க- 
நிமறபவற்று தேொறியியலொளொர், 
ருவன்தவல்ல 

03/10/2018 @ 13.00 hrs வைப்ேொதுகொப்பு  ிமணக்களம்  ிரு. பக.ஜி. பெேொல- ைொவட்ட 
வைப்ேொதுகொப்பு அலுவலகர் 

03/10/2018 @ 14.00 hrs ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமே  ிரு. சு. டி. ெொங்கீர்த் ி- ெிபரஸ்ட 
சுற்றொடல் அலுவலகர்- ைொவட்ட 
அலுவலகம்,  
பககொமல ேணிப்ேொளர், ைத் ிய 
சுற்றொடல் அ ிகொரெமே, இரத் ிைபுரி 
ைொவட்டம் 

03/10/2018 @ 14.00 hrs கொணி ெீர் ிருத்  ஆமணக்குழு  ிரு. டி. ெந் நொயக்க, ேணிப்ேொளர், 
கொணி ெீர் ிருத்  ஆமணக்குழு, 
பககொமல 

 

 

 

 

 

. 
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இகணப்புக்கள் 

இகணப்பு 1: கேயற்த்திட்ட பகுதியின் ஆளில்லா ைிமானமூலம் எடுக்கப்பட்ட படம் 
 

 
 

 

 

                                                ைண்ெரிவு இடருள்ள ேகு ி 
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இமணப்பு  II: அகமைிட தன்கம  மற்றும் சமற்ககாள்ளப்பட்ட ஆசலாேகன கதாடர்பான 
படங்கள் 
  

ேடம் a:   ிரு. அஜித் குைொர என்ேவருக்கு 
வழங்கப்ேட்ட விழிப்புணர்வு 

ேடம் b: அஜித் குைொரவின் வடீ்டிற்கு ேின்ைொல் 
அமைந்துள்ள ேலைற்ற ெொய்வு 

  

ேடம் c: அஜித் குைொர என்ேவரின் வடீ்டின் 
ேின்புறம் அமைந்துள்ள நீர் ஊற்று 

ேடம் d:  துலுமுவ நீர் உள்தளடுக்கும் ேகு ி 
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இகணப்பு III : பங்குதாரர்களுடனான ஆசலாேகன கதாடர்பான அறிக்கக, சககாகல 
மாைட்டம் 
 

 ிக ி: 13/09/2018 ைற்றும்  03.10/2018 
நிறுவைம் 
 

த ொடர்புதகொள்ளப்ேட்ட 
அலுவலகரின் தேயர் 
ைற்றும் ே வி 

முன்மவக்கப்ேட்ட விடயங்கள் 

வ ீி 
அேிவிருத் ி 
அ ிகொரெமே-
ருவன்தவல்ல 

 ிரு. எச்.பக.ஆர்.ஏ. 
விக்கிரைநொயக்க- 
நிமறபவற்று 
தேொறியியலொளொர், 
ைொகொண 
தேொறியியலொளர் 
அலுவலகம் 

 இப்ேகு ி ருவன்தவல்ல வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயின் 
கண்கொணிப்ேின் கீழ் கொணப்ேடுகிறது 

 நிமறபவற்று தேொறியியலொளர்  ணிப்பு நடவடிக்மககள் 
த ொடர்ேில் எ ிர்ப்பு தவளியிடொ  பேொதும்  ணிப்பு கட்டொயம் 
அவெியதைன்றும் குறிப்ேிட்டொர். 

 ஏமைய முன்மவக்கப்ேட்ட விடயங்கள் 
 வடிவமைப்பு வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயிைொல் 

அனுை ிக்கப்ேட பவண்டும்: தெயற்த் ிட்டத்ம  
நமடமுமறப்ேடுத்தும் நிறுவைம் உரிய விரிவொை 
வடிவமைப்பு ெொர் அறிக்மககளுடனும் உத் ிபயொகபூர்வ 
அனுை ிக்கொை பகொரிக்மகயுடனும் வ ீி அேிவிருத் ி 
அ ிகொரெமேக்கு ெைர்ப்ேிக்க பவண்டும். குறித்  
ஆவணங்கள் தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவிைொல் 
 யொரிக்கப்ேட்டு வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயின் 
ேிரொந் ிய அலுவலகத் ிற்கு ெைர்ப்ேிக்க பவண்டும்.  

  ணிப்பு நடவடிக்மககளின் ேின்ைர் தெயற்த் ிட்ட ேகு ி 
உரிய முமறயில் மகயளிக்கப்ேட பவண்டும் 

  ணிப்பு நடவடிக்மககளின் ேின்ைர் தேொறியியலொளரின் 
அலுவலகத் ிைொல் ேரொைரிப்பு பைற்தகொள்ளப்ேடும் 

வைப்ேொதுகொப்பு 
 ிமணக்களம் 
 
 

 ிரு. பக.ஜி. பெேொல,  
ைொவட்ட 
வைப்ேொதுகொப்பு 
அலுவலகர் 

 ணிப்பு நடவடிக்மக பைற்தகொள்ளப்ேடும் ேகு ி இந்  
நிறுவைத் ின் விடயப்ேரப்ேிற்குள் உள்ளடக்கப்ேடவில்மல 
 

வைவிலங்கு 
ேொதுகொப்பு 
 ிமணக்களம் 
 

 ைொவட்டத் ில் 
எந் தவொரு 
வைவிலங்கு 
ேொதுகொப்பு 
 ிமணக்களமும் 
கொணப்ேடவில்மல 

 

கொணி ெீர் ிருத்  
ஆமணக்குழு 
 

 ிரு. டி. தெந் நொயக்க, 
ேணிப்ேொளர், கொணி 
ெீர் ிருத்  
ஆமணக்குழு, 
பககொமல ைொவட்டம் 

 ணிப்பு நடவடிக்மக பைற்தகொள்ளப்ேடும் ேகு ி இந்  
நிறுவைத் ின் விடயப்ேரப்ேிற்குள் உள்ளடக்கப்ேடவில்மல 
 

ைத் ிய 
சுற்றொடல் 
அ ிகொரெமே 

 ிரு. சு. டி. 
ெொங்கீர்த் ி- ெிபரஸ்ட 
சுற்றொடல் 
அலுவலகர்- ைொவட்ட 
அலுவலகம்,  
பககொமல  

 1996ஆம் ஆண்டு 772/22ஆம் இலக்க ைண் ேொதுகொப்பு 
ெட்டத்துன் கீழ் உருவொக்கப்ேட்ட ப ெிய இயற்மக வள 
முகொமைத்துவ நிமலயத் ிைொல் பககொமல ைொவட்டத் ில் 
ெில ேகு ிகமள  விர ஏமையமவ உணர்ைிகு ேகு ிகளொக 
வர்த் ைொைி மூலம் ேிரகடைப்ேடுத் ப்ேட்டுள்ளை.  

 இந்  அரெ வர்த் ைொைி ேிரகொரம் குறித்  ேகு ிகளுக்குள் 
எவ்வி  தெயற்த் ிட்டங்களும் பைற்தகொள்ள 
அனுை ிக்கப்ேடுவ ில்மல. 

 அைர்த்  ெையங்களில் இது அவெியைில்மல 
 தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேொை அடிப்ேமட  கவல் 
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பகள்விப்ேத் ிரம் நிரப்ேப்ேட்டு விண்ணப்ேத்துடன் ெைர்ப்ேிக்க 
பவண்டும்.  

  ணிப்பு நடவடிக்மககளின் ேின்ைரொை ைொற்றத்ம  
அறிந்துதகொள்ள சுற்றொடல் ை ிப்ேடீு பைற்தகொள்ளப்ேட 
பவண்டும் 

 ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமே நிேந் மைகளுடைொை 
அனுை ிமய வழங்கும். 

இகணப்பு IV: அரே காணிகளின் உரிகமயாளர்கள் மற்றும் சுற்றாடல் ோர் 
நிறுைனங்களின் அனுமதிகய கபறுைதற்காக முன்கமாழியப்பட்ட கபாறிமுகற 
 

1. ைதீி அபிைிருத்தி அதிகாரேகபயின் கண்காணிப்பு பகுதிகளுக்குள் மண்ேரிவு தணிப்பு 
கேயற்த்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்த அனுமதிகய கபறுைதற்கு ைதீி அபிைிருத்தி 
அதிகாரேகபயினால் முன்கமாழியப்பட்ட நகடமுகற 

i. வடிவமைப்பு வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயிைொல் அனுை ிக்கப்ேட பவண்டும்: 
தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் நிறுவைம் உரிய விரிவொை வடிவமைப்பு ெொர் 
அறிக்மககளுடனும் உத் ிபயொகபூர்வ அனுை ிக்கொை பகொரிக்மகயுடனும் வ ீி 
அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேக்கு ெைர்ப்ேிக்க பவண்டும். குறித்  ஆவணங்கள் 
தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவிைொல்  யொரிக்கப்ேட்டு வ ீி அேிவிருத் ி 
அ ிகொரெமேயின் ேிரொந் ிய அலுவலகத் ிற்கு ெைர்ப்ேிக்க பவண்டும்.  

ii. வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயின் ேிரொந் ிய அலுவலகம் குறித்  விண்ணப்ேம் 
ைற்றும் முன்தைொழிவுகமள ஆரொய்ந்து ப மவபயற்ேடின் தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேில் 
விளக்கைளிக்குைொறு பகொரலொம். அவ்வொறொை ெந் ர்ப்ேங்களில் தெயற்த் ிட்ட 
முகொமைத்துவ ேிரிவு உரிய விளக்கைளிக்கும் தெயற்ேொட்மட பைற்தகொள்ள பவண்டும். 

iii. வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயிைொல் வழங்கப்ேடும் அனுை ியின் அடிப்ேமடயில் 
வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேக்கும் தெயற்த் ிட்டத்ம  நமடமுமறப்ேடுத்தும் 
நிறுவைத் ிற்குைிமடபய அமைவிட நுமழவுரிமை, அமைப்புக்கமள அமைத் ல் 
ைற்றும்  ணிப்பு நடவடிக்மககமள நமடமுமறப்ேடுத் ல் ஆகியை த ொடர்ேில் 
ஒப்ேந் ம் மகச்ெொத் ிடப்ேட பவண்டும். 

iv. வழங்கப்ேடும் நிேந் மைகளில் கீழ்வருவை உள்ளடங்கலொம்;  
  ணிப்பு நடவடிக்மககளின் ேின்ைர் தெயற்த் ிட்ட ேகு ி முமறயொக மகயளிக்கப்ேட 

பவண்டும். 
  ணிப்பு நடவடிக்மகயின் ேின்ைர் வ ீி அேிவிருத் ி அ ிகொரெமேயிைொல் ேரொைரிப்பு 

பைற்தகொள்ளப்ேடும் 
 நிர்ைொண நடவடிக்மகயின் பேொது  ைி நேர் ேொதுகொப்பு உேகரணங்கமள நிர்ைொண 

ஒப்ேந் க்கொரர் ேயன்ேடுத்  பவண்டும். 
 அமைத்து ெந் ர்ப்ேங்களிலும் ஒப்ேந் க்கொரரிைொல் வொகைங்கள் ைற்றும் 

ேொ ெொரிகளுக்கு உரிய வழிப்ேொம கள் ஏற்ேடுத் ி தகொடுக்கப்ேட பவண்டும். பைலும் 
வொகை தநரிெல் முகொமைத்துவ நடவடிக்மககள்,  மடகள் ைற்றும் தகொடி கொட்டுபவொர் 
ைற்றும் இரவு பநரைொயின் ஒளிரும் ெைிக்மை விளக்குகள் ஆகியைவும் 
அமுல்ப்ேடுத் ப்ேட பவண்டும். 

 நிர்ைொண கழிவு/அகழ்வு பைற்தகொள்ளப்ேட்ட தேொருட்கள் ஆகியை கொரணைொக 
தேொதுைக்கள் ைற்றும் ேயணிகளுக்கு த ொந் ரவு ஏற்ேடக்கூடொது.  

 

2. மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரேகபயின் மாைட்ட அலுைலகத்தின் சுற்றாடல் 
அனுமதிப்பத்திரத்கத கபறுைதற்ககன முன்கமாழியப்பட்ட நகடமுகற 

i. தெயற்த் ிட்ட  யொரிப்பு கட்டத் ின் பேொது தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவின் 
சுற்றொடல் ெமூக ைற்றும் சுகொ ொர ேொதுகொப்பு ேிரிவு அமைவிடங்களுக்கொை ேிரத் ிபயக 
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சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டத்ம  ஆரொய்ந்து தெயற்த் ிட்ட 
முன்தைொழிமவ ைொவட்ட ைத் ிய சுற்றொடல் அ ிகொரெமே அலுவலகங்கத் ிற்கு 
ெைர்ப்ேிக்க பவண்டும். அத்துடன் தெயற்த் ிட்டத் ிற்கு  ொக்கம் விமளவிக்க கூடிய 
ேகு ியின் வொன்வழி புமகப்ேடமும் இமணக்கப்ேட பவண்டும். 

ii. அடிப்ேமட  கவல் பகள்விப்ேத் ிரம் பூரணப்ேடுத் ப்ேட்டு பைற்குறிப்ேிடப்ேட்ட 
விேரங்களும் ெைர்ப்ேிக்கப்ேட பவண்டும். 

iii. குறித்  விண்ணப்ேம் ைற்றும் முன்தைொழிவுகமள ஆரொய்ந்து ப மவபயற்ேடின் 
தெயற்த் ிட்டம் த ொடர்ேில் விளக்கைளிக்குைொறு பகொரலொம். அவ்வொறொை 
ெந் ர்ப்ேங்களில் தெயற்த் ிட்ட முகொமைத்துவ ேிரிவு உரிய விளக்கைளிக்கும் 
தெயற்ேொட்மட பைற்தகொள்ள பவண்டும். 

iv. பைற்கூறியவற்மற அடிப்ேமடயொக தகொண்டு நிேந் மைகளுடன் கூடிய அனுை ி 
வழங்கப்ேடும். 

இகணப்பு V: ஆய்வு குழு 
 

தேயர் ே வி ஆய்வு குழுவில் வகித்  தேொறுப்பு 

ரி டி எஸ் வி டயஸ் ேணிப்ேொளர்/ ESSD/NBRO  மலவர் 

எஸ் ஏ எம் எஸ் 
 ிஸொநொயக்க 

ெிபரஸ்ட விஞ்ைொைி/ESSD/NBRO ெிபரஸ்ட சுற்றொடல் விஞ்ைொைி 

ேி லியொநொரொய்ச்ெி விஞ்ைொைி/ ESSD/NBRO ெைத்த ொமக  ரவு/ கவல் பெகரிப்பு 
உ வி 

எச் குலெிறி Technical Officer/ESSD/NBRO நிலவியலொளர் 

டி எல் யு ஜயவர் ை த ொழில்நுட்ே அலுவலகர்/ 
LRRMD/NBRO 

 மலவர் 

ESSD: சுற்றொடல் கற்மககள் ைற்றும் பெமவகள் ேிரிவு 
NBRO: ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவைம் 
LRRMD: ைண்ெரிவு ஆய்வு ைற்றும் இடர் முகொமைத்துவ ேிரிவு 
 

இகணப்பு VI: உோத்துகண பட்டியல் 
i. த ஹிபயொவிட்ட-த ரணியகல நூரியொ வ ீியின் 5/11-5/13 ெிறுேொல ேகு ியில் ஏற்ேட்ட 

ைண்ெரிவு அைர்த் ம் த ொடர்ேொை ப ெிய கட்டிட ஆரொய்ச்ெி நிறுவை கள ஆய்வு 
அறிக்மக  

ii. சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ  ிட்டம் த ொடர்ேொை ஒப்ேந் க்கொரர்களின் 
கடப்ேொடு- இலங்மக ைண்ெரிவு  ணிப்பு தெயற்த் ிட்டம்- ஆெிய உட்கட்டமைப்பு 
மு லீட்டு வங்கி 

iii. சுற்றொடல் ைற்றும் ெமூக முகொமைத்துவ ெட்டகம்- இலங்மக ைண்ெரிவு  ணிப்பு 
தெயற்த் ிட்டம்- ஆெிய உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கி 

iv. ைீள்குடிபயற்ற  ிட்டைிடல் ெட்டகம்- இலங்மக ைண்ெரிவு  ணிப்பு தெயற்த் ிட்டம்- 
ஆெிய உட்கட்டமைப்பு மு லீட்டு வங்கி 


