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1. முன்னுரை 
 

இலங்ரக அைசாங்கம், நாட்டின் 06 மாகாணங்களில் குறிப்பாக 11 மாவட்டங்களில் 

உள்ள உயை ்அபாய பிைவதசங்களில் ஸ்திைமை்ை சைிவுகரள மட்டுப்படுதத்ுவதன் 

கபாருடட்ு ஆசிய உடக்ட்டரமப்பு முதலீடட்ு வங்கியிடம் (AIIB) கடன் 

கபை்றுக்ககாள்ள உத்வதசித்துள்ளது. இந்த கசயை்றிட்டத்தின் சுை்ைாடல் மை்றும் 

சமூக பாதுகாப்புகள் மை்றும் இலங்ரகயின் AIIB மை்றும் இலங்ரக ஆகியவை்றின் 

அடிப்பரடயில் அமுல்படுதத்ப்பட வவண்டியது அவசியமாகும். திட்ட 

நடவடிக்ரககள் மை்றும் அதன் கசயலாக்கத்தின் தன்ரமரய கருத்தில் ககாண்டு, 

AIIB சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக பாதுகாப்பு ககாள்ரகயின் வதரவக்வகை்ப, 

சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக வமலாண்ரம கட்டரமப்ரப (ESMF) தயாைித்துள்ளது. 
 

சுை்ைாடல் மை்றும் சமூக முகாரமத்துவ கட்டரமப்பின் (ESMF) வநாக்கம், 

இத்திட்டத்ரத கசயை்படுத்தலின் வபாது AIIB பாதுகாப்புகள் மை்றும் வதசிய 

சுை்ைாடல் மை்றும் சமூக மரனப்வபறுகளின் விண்ணப்பத்திை்கான வழிகாட்டிரய 

வழங்குதல். திட்ட கசயலாக்க முகரம (NBRO) திட்டத்தின் கீழ் தயாைிக்கப்படும் 

சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக வமலாண்ரமத் திட்டங்கரள கசயல்படுத்துவரத 

உறுதி கசய்கிைது. இதன் மூலம் சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமுதாயத்தில் ஏை்படும் 

பாதிப்புகள் குரைந்தபட்ச அளவு ஆகும். 
 

இந்த உடை்பயிை்சியின் வபாது, சுை்றுசச்ூழல், சமூக மை்றும் ஆவைாக்கிய & 

பாதுகாப்பு நிரலரமகள், குறிப்பிட்ட தளத்தின் நிரலரமகளுக்கு குறிப்பிடட் 

வரகயில் கவனம் கசலுதத்ப்பட வவண்டும் என்பது கதைியவந்தது. எனவவ, ESMF, 

ஒவ்கவாரு தளத்திை்கான பணியிட குறிப்பிட்ட சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக 

வமலாண்ரமத் திட்டம் (SSE & SMP) கதாடைந்்து ஒரு குறிப்பிட்ட சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சமூக மதிப்பீட்டுக்கு பைிந்துரை கசய்துள்ளது. திட்ட கசயலாக்கத்தில் கவனத்தில் 

ககாள்ள வவண்டிய திட்டமிடல், வடிவரமப்பு, கட்டுமானம் மை்றும் இயக்குதல், 

சுை்றுசச்ூழல், சமூக மை்றும் சுகாதாை & பாதுகாப்பு வமலாண்ரம முரைகரள SSE & 

SMP வழங்குகிைது. 

 

இது சுமன மகளிர் வித்தியாலயம், இரத்தினபுரி மண்சரிணவ தணிப்புத் 

தலத்திற்கான தல விவசடித்த சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவத்திட்டம் 

ஆகும். இந்த திடட்ம் ஒரு ஆழமான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக மதிப்பீடு மூலம் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது; 

 

i. திட்ட கசல்வாக்குள்ள பகுதியில் உணைவ்ுபூைவ்மான சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சமூகக் கூறுகரள அரடயாளம் காணுதல் 

ii. திட்ட நடவடிக்ரககளின் காைணமாக குறிப்பிடத்தக்க சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சமூக தாக்கங்கரள அரடயாளம் காணுதல்  

iii. தடுப்பு நடவடிக்ரககரள முன்ரவத்தல் 

iv. இந்த திட்டத்திை்கு குறிப்பிட்ட சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக கண்காணிப்பு 

வதரவகரள முடிவு கசய்தல் 

v. சம்பந்தப்பட்ட இடத்தின் குறிப்பிட்ட திட்ட கசயலாக்கத்தில் பின்பை்ை 

வவண்டிய சுை்றுசச்ூழல் ஒழுங்குமுரை மை்றும் கசயல்முரைகரளப் பை்றி 

ஆய்வு கசய்தல்  
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2. இடக் குறிப்பு: தல எண். 58 - இரத்தினபுரி மாவட்டம், சுமன மகளிர் 

வித்தியாலயம் 

தள விபைங்கள்:  

 

i. இைத்தினபுைி பிைவதச கசயலகப் பிைிவு (DS பிைிவு), சப்ைகமுவ 

மாகாணத்தின் இைதத்ினபுைி மாவட்டத்தின் வகாவைாக்ககாட GN பிைிவின் 

கீழ் இந்த தளம் நிைவ்ாக ைீதியாக வீழ்சச்ி கபை்றுள்ளது.  

 

ii. உத்வதச மண்சைிரவ தணிப்புத் தளங்கள் இைத்தினபுைி, இைத்தினபுைி 

வலப்பக்கம் இைத்தினபுைியில் உள்ள சுமன மகளிை ் வித்தியாலயத்தில் 

அரமந்துள்ளன. 

iii. இத்தளத்திை்கு அருகிலுள்ள நகைம் இைத்தினபுைியில் இருந்து சுமாை ் 500 

மீை்ைை ்கதாரலவில் உள்ளது.  

iv. GPS குறிப்பு தளம் 6.67855 N, 80.39169 E குறிப்பு, இடம் வரைபடம் படம் 1. 

v. அந்த நிலம் பள்ளிக்குச ்கசாந்தமானது (கல்வித் துரைக்கு கசாந்தமானது) 

vi. 2600, 6-13 மை்றும் 137 ஆசிைியைக்ள் உள்ளனை.் 

 

 

 

படம் 1: உத்வதச மண்சைிவு தடுப்பு தளத்தின் Google படிமம், சுை்றுப்புை சூழல் 

அம்சங்கள் மை்றும் வசரவ உள்கட்டரமப்பு. விவைங்களுக்கு drone படத்ரதப் 

பாைக்்கவும் பிை்வசைக்்ரக 1. 

3. மண்சரிவு அபாய சம்பவ விபரம்  

பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள 2 இடங்களில் சைிவு கசயலிழப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு 

அனுசைிக்கப்பட்டது.  

 

இடம் 1: சாய்வான பகுதி மகிந்வதாதய கதாழில்நுட்ப ஆய்வக கட்டிட அருகில் 
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இடம் 2: சாய்வான பகுதி வி ரளயாட்டு ரமதானத்திை்கு அருகில் 

இப்பகுதியில் அதிக மரழ கபய்து வருவதால் வம 2017 ல் இந்த சைிவுகள் 

நிகழ்ந்துள்ளன. சாய்வுத் தன்ரம, 6 முதல் 8m உயைத்துடன் கூடிய கசங்குதத்ான 

கவட்டுகளுக்கு முக்கிய காைணம். கட்டிடம் கட்டுவதை்காக பாடசாரல 

வளாகத்தினுள் உள்ள தைப்படுகின்ைது காணிகளில் பல கவட்டுக்கரளச ்

கசய்துள்ளனை.் சைிவில் உள்ள மாை்ைங்கள் கபாறியியல் சாய்வுத் தன்ரம 

விதிமுரைகரள பின்பை்ைவில்ரல, சைிவுகளில் வடிகால் நிைவ்ாகம் வமாசமாக 

இருந்தது. இைண்டின் ஒட்டுகமாதத் விரளவு, 2 இடங்களில் கவட்டு மை்றும் 

சைிவுகரள விரளவித்தது. 
 

சம்பவம் காரணமாக ஏற்படட் வசதங்கள் 

கன மரழ காைணமாக, சாரலயின் ஓைதத்ில் (வகாவைாக்ககாட 

சாரல) உள்ள மகிந்வதாதய கதாழில்நுட்ப ஆய்வுக்கூடம் அருகில் ஒரு சைிவு 

ஏை்பட்டது. இதனால், திரும்பும் சுவைின் ஒரு பகுதி சிரதந்துள்ளது.  மகிந்வதாதய 

கதாழில்நுட்ப ஆய்வகத்தில் ஏை்பட்ட விைிசல் காைணமாக வடக்கு திரசயில் உள்ள 

விரளயாட்டு ரமதானத்திை்கு மண் நிரை இடம் கபயைந்்திருந்தது. எனினும், இந்த 

சைிவு வதால்விகள் பகுதி இயக்கங்களாகவவா, சிறிய அளவில் சிறியனரவவயா, 

கட்டுமானங்களுக்வகா, கட்டிடங்களுக்கும் இடஞ்சல்கள் ஏை்படவில்ரல. குறிப்பு 

படம் 2: திட்ட பகுதியின் படங்கள். 
 

  

படம் 2a: இைத்தினபுைி சுமன மகளிை ்

வித்தியாலயத்தின் நுரழவாயில் 

படம் 2b: சுமன மகளிை ்

வித்தியாலயத்தின் முன் பாைர்வ, 

இைத்தினபுைி 
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படம் 2 c. மகிந்வதாதய கதாழில்நுட்ப 

ஆய்வுகூடத்திை்கு கநருக்கமாக 

ஆழ்குழாய் மண்டப பைிவசாதரன   

படம் 2d.  வதால்வியுை்ை சைிவில் புல் 

உரை 

  

படம் 2e: வதால்வியுை்ை சைிவு 

மகிந்வதாதய கதாழில்நுட்ப 

ஆய்வகதத்ுக்கு அருகில் 

படம் 2f: வதால்வியுை்ைது சாய்வுத் 

தரைக்கு கநருக்கமாக 

படம் 2: திட்ட பகுதியின் படங்கள் 
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படம் 3: பாதிக்கப்பட்ட சாய்வுப் பகுதி மை்றும் தரைவழி இயக்கத்தால் ஏை்படும் 

கட்டிடங்கள் ஆகியவை்றின் வரைவியல் விளக்கம் 

4. சாத்தியமான அபாயத்ணதக் குணறப்பதற்கு ஏற்கனவவ வமற்ககாள்ளப்படட் 

ஏவதனும் பரிகாரம் நடவடிக்ணககள் பற்றிய விளக்கம் 

 

இந்த சம்பவத்ரத கதைிவிதத்தன் பின்னை,் இைத்தினபுைி நகைில் மண்சைிவு 

ஆைாய்சச்ி மை்றும் இடை ் முகாரமதத்ுவ பிைிவின் மாவட்ட அலுவலகத்தின் 

விஞ்ஞானிகள் குழு ஒன்று இந்த இடத்ரத பைிவசாதிதத்து.  ஆய்வு அறிக்ரகயின்படி, 

மகிஇந்வதாதயா கதாழில்நுட்ப ஆய்வுகூடத்திை்கு கநருக்கமாக அரமந்துள்ள 

சைிவுகள், விரளயாட்டு ரமதானத்திை்கு கநருக்கமாக சைிவு. இந்த அறிக்ரக கீவழ 

குறிப்பிடட்ுள்ளபடி பல இடம்கபயை ்நடவடிக்ரககரள கதைிவிக்கிைது; 

• பாடசாரல வளாகத்தின் நிரலயை்ை சைிவுகரள தக்கரவதத்ுக்ககாள்ள, 

சீைை்ை கட்டட நிைம்ாணப் பணிகள் (RRM) மூலம் தடுப்புச ்சுவைக்ள் கட்டுதல் 

• கவட்டப்பட்ட வடிகால்களும் வடிகால்கரளயும் உள்ளடக்கிய வமை்பைப்பு 

வடிகாலரமப்பு 

• அைிப்ரபக் கட்டுப்படுதத்ுவதை்காக எஞ்சிய சைிவுகரள மறுவடிவரமத்தல் 

மை்றும் சைிவில் உள்ள காப்புகட்டுதல் 
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• பாதுகாப்பு வவலி மை்றும் கட்டிடங்களின் தாழ்வாைங்கள் வபான்ை ஏரனய 

பல்வரக கபாருடக்ரள நிைம்ாணித்தல். 
 

இருப்பினும், இதுவணர நிணறவவற்றப்படட்ுள்ள நிணலயற்ற சரிவின் 

ஸ்திரத்தன்ணமணய வமம்படுத்தும் வணகயில், முன்கமாழியப்பட்ட கபளதீக 

தீரவ்ு நடவடிக்ணக எதுவும் நிணறவவற்றப்படவில்ணல. 
 

4.1 கவளிவயற்றங்கள் 

எந்த கவளிவயை்ைமும் இல்ரல 

 

4.2 மீள்குடிவயற்றம் (முன்வனற்றம்): 

       இந்த தளத்திை்கு மீள் குடிவயை்ைம் அல்லது மீள்குடியமைத்்தல் எதுவும் 

முன்கமாழியப்படவில்ரல. 

5. மண்சரிவுக்கு அருகாணமயில் உள்ள மண்சரிவு மற்றும் தற்வபாணதய நிணல 

அபாயத்தின் பரப்பளவு பற்றிய விபரங்கள் 

 
 

பாதிக்கப்பட்ட இடங்கள் இைத்தினபுைி, சுமன மகளிை ் வித்தியாலயத்தின் 

வளாகத்தில் அரமந்துள்ளன. கவட்டப்பட்ட சைிவின் உயைம் 4 முதல் 8 மீட்டை ்வரை 

மாறுபடும். 
 

இரத்தினபுரி – கரவிடட் வீதியின் வலப்பக்கம் உள்ள ஒரு மணலப் பகுதியில் 

இந்த பாடசாணல உள்ளது. மணலப் பகுதியில் சுமார் 8 ஏக்கர் நிலம் பல்வவறு 

உயரங்களில் அணமந்துள்ள பள்ளிக் கட்டிடங்கள் மற்றும் இதர வசதிகள் (படம் 

3) ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது. சதுப்பு நிலங்கள் பள்ளி வளாகத்ணதச ் சுற்றி 

காணப்படுகின்றன. இணவ நீரவ்ாழ் உயிரினங்களும், அதனுடன் இணணந்த 

தாவரங்களும் வளமாக உள்ளன. இரத்தினபுரி – கரவிடட் வீதி, பாடசாணல 

வளாகத்தின் கதற்கு எல்ணலணய எல்ணலயாகக் ககாண்டுள்ளது. இரத்தினபுரி, 

வகாவராககாட கிராமத்துடன் இணணக்கும் இந்த வீதி, பாடசாணல வளாகத்தின் 

வமற்குப் பகுதியில் உள்ளது. 
 

 

தை்வபாது, சைிவுகளளின் நிரலயை்ை தன்ரமயால், அைிப்புக்கு உள்ளாகின்ைன. 

கதாடைந்்து சைிவின் வதால்வியால் அடுத்தடுத்த பள்ளிக் கட்டிடங்கள், வசதிகள், 

குடியிருப்பாளைக்ள் முக்கியமாக பள்ளிக் குழந்ரதகள், ஆசிைியை ்பணியாளைக்ள், 

பயணிகள் மை்றும் பாதசாைிகளுக்கு அசச்ுறுத்தல்.  

 

சைிவின் வதால்வி மஹிஇந்வதாதய ஆய்வக கட்டிடத்திை்கு பாதிப்ரப ஏை்படுத்தும். 

வமலும், சாரலயில் கசல்லும் பாதசாைிகள் மை்றும் பயணிகள், (பள்ளி 

குழந்ரதகளின் பயணம்) பாதிக்கப்படும். பள்ளி மக்கள் கலந்து ககாள்ளாமல் 

இருந்தால், அந்த இடச ்சைிவில் திணிக்கப்பட்ட கட்டுமானச ்வசதத்தின் காைணமாக 

கட்டிடங்கள் இடிக்கப்படலாம். வமலும், கசாத்து பாதுகாப்பானதாக இருக்காது 

என்பதால் கட்டிடம் ரகவிடப்படலாம். 

6. கருத்திட்ட நடவடிக்ணககளால் பாதிக்கப்படலாம் என்று உணரவ்ுபூரவ்மான 

கூறுகளுடனான சிறப்பு குறிப்புடன் சுற்றுப்புற சூழல் பற்றிய சுருக்கமான 

விளக்கம் 
 

பாதிக்கப்பட்ட இடம் பள்ளி வளாகமாக கமாத்தம் 8 ஏக்கை ்பைப்பளவு ககாண்டது. 

இப்பள்ளியில் தைம் 5-13 மை்றும் 137 ஆசிைியைக்ள் என கமாதத்ம் 2600 மாணவைக்ள் 

உள்ளனை.் கட்டிடங்கள் கவவ்வவறு உயைங்களில் அரமந்துள்ளன. ஆய்வுத் 
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பகுதிக்குள் காணப்படும் சுை்றுசச்ூழல் உணைவ்ுபூைவ்மான வாழ்விடங்களில், 

காடுகள் நிரைந்த பகுதிகள் இல்ரல. பள்ளி வளாகத்ரத சுை்றிலும் நீைவ்ாழ் 

உயிைினங்கள் மை்றும் இரண தாவைங்கள் நிரைந்த சதுப்பு நிலம் உள்ளது. 

 

பின்வரும் உணைவ்ுபூைவ்மான கூறுகள் திட்ட கசயல்பாடுகளால் ஆபத்தில் 

இருக்கும்; 
 

i. பள்ளிக் கட்டிடங்கள் 

ii. பள்ளி குழந்ரதகள், ஆசிைியைக்ள் 

iii. சாரலப் வபாக்குவைத்து மை்றும் பாதசாைிகள் 

iv. பள்ளியின் கசயல்பாடுகள் 

v. சதுப்பு நிலம் வளமான அக்னாதிக் வளைச்ச்ி 

8. இத்திட்டத்தின் கீழ் வமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ள பணிகளின் விவரம் 
 

உத்வதச தணிப்பு பணிகள், மீள் வடிவரமத்தல், தக்கரவத்த சுவைக்ள், மை்றும் 

வமை்பைப்பு வடிகாலரமப்பு முகாரமத்துவம் ஆகியவை்றின் மூலம் மீண்டும் 

அமுல்படுதத்ப்படும். 

9. கட்டுமானப் பணிகள் கதாடரப்ான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக பாதிப்புகள் 

மற்றும் அபாயங்கள்   

8.1 கசயலற்ற தாக்கங்கள் 

உத்வதச கட்டுமானக் குரைப்பு மூலம் வமம்படுத்தப்பட்ட சாய்வுத் தன்ரம, பள்ளி 

மக்கள் மை்றும் கசாத்துகளின் பாதுகாப்பு, பயணிகள் மை்றும் அணுகு சாரலயின் 

பாதசாைிகளின் பாதுகாப்பு ஆகியரவ கணிசமாக அதிகைிக்கும்.  இைத்தினபுைி, 

சுமன மகளிை ்வித்தியாலயத்தின் மாணவைக்ள் மை்றும் ஆசிைியைக்ளின் பாதுகாப்பு 

கதாடைப்ில் உறுதியான சாதகமான தாக்கங்கரள இந்த திட்டம் ககாண்டுள்ளது.   

9.2 எதிர்மணற தாக்கங்கள்  
 

இந்த குரைப்பு பணிகள் ஏை்கனவவ சைிவால் ஏை்பட்ட வதால்விகளால் 

கதால்ரலக்கு உள்ளான பகுதிகளில் மட்டுவம அதிகம் உள்ளன.  எனவவ 

எதிைம்ரையான தாக்கங்கள் கபரும்பாலும் கட்டுமானக் 

காலக்கட்டங்களுக்குட்பட்டரவ. எனவவ எதிைம்ரையான தாக்கங்கள் உள்ளூைில் 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். 
  

8.2.1 காணி மற்றும் எதிரக்ால அபிவிருத்தி கசயற்பாடுகளுக்கு அணுகணல 

தளரத்்தல் 

 

இந்த திட்டதத்ால் பள்ளியின் நில உைிரம இழப்பு ஏை்படும். இந்த தளத்ரத 

அணுகுவதில் எந்த பாதிப்பும் இல்ரல, மின்சாைம் மை்றும் கதாரலவபசி 

இரணப்புகள் மை்றும் சாரல கட்டரமப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்ரத 

ஏை்படுதத்வில்ரல. 

 

 

8.2.2 சூழலியல், உயிரியல் தாக்கங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவர 

இனங்கள் 
 

இந்த திட்டம் ஏை்கனவவ தைங்குன்றிய நிலங்களில் உள்ள சிறிய சைிவுகளில் 

அரடக்கப்படும். சைிவுகளில் உள்ள தாவைங்கள் கபரும்பாலும் புல் மை்றும் சிறிய 

மூலிரககரளக் ககாண்டரவ. எனவவ, ஒவ்கவாரு தளத்ரதயும் சூழலியலின் 
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மீதான தாக்கம் குரைந்தது. மகிந்வதாதய கதாழில்நுட்ப ஆய்வக கட்டிடத்திை்கு 

கநருக்கமாக உள்ள தளம் மை்றும் விரளயாட்டு ரமதானதத்ிை்கு அருகில் உள்ள 

இடத்தில் சில கதன்ரன மைங்கள் உள்ளன. கட்டுமானத்தின்வபாது அரவ (சில 

கதன்ரன மைங்கள்) அகை்ைப்படலாம். இருப்பினும், அப்பகுதியில் கபாதுவாகக் 

காணப்படும் மைங்கரள நடட்ு ரவத்தால் பாதிப்புகள் குரைந்தபட்சமாக 

இருக்கும். 

 

8.2.3 வடிகால், அரிப்பு மற்றும் வண்டல் கவள்ளப் கபருக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் 
 

திட்ட நடவடிக்ரககள் கபரும்பாலும் கவனத்தில் எடுக்கப்படும்  

சைிவின் மீது வலுவூட்டல், வமை்பைப்பு ஓட்ட வமலாண்ரம மை்றும் சிறிய பகுதிகளில் 

தடுப்புச ் கட்டரமப்புகள். எனவவ, கசயல்பாடுகள் அைிப்பு அபாயத்திலிருந்து 

சைிரவ பாதுகாக்கும், வமலும் அப்பகுதியில் தை்வபாதுள்ள வடிகால் முரையில் 

குறிப்பிடத்தக்க மாை்ைத்ரத ஏை்படுத்தாது. மரழக் காலங்களில் மரழநீைால் மண் 

பைப்ரபத் துரவதத்ு, அருகிலுள்ள சதுப்பு நிலங்களில் வண்டல் படிவுகள் ஏை்படும். 

 

8.2.4 அணரப் பாதிப்புகள் மற்றும் நீவராணட-படுக்ணக மாறுதல்கள் 
 

அருகிள் நீை ் ஓரடகள் இல்ரல எனவவ, அைிப்பு, ஓரட படுரக அல்லது ஆை்று 

கமத்ரதயில் ஏை்படும் விரளவு முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாக இருக்காது. 

 

8.2.5 கட்டுமானப் பணிகளிலிருந்து நீர் மாசுபடுதல் தாக்கங்கள் 
 

இந்த திட்ட நடவடிக்ரககள், கபைிய பகுதிகளின் அகழாய்வுகரளயும், சைிவுப் 

பகுதிகரளயும் உள்ளடக்கியரவ அல்ல.  எனவவ, உை்பத்தி கசய்யப்படும் வண்டல் 

படிவுகள், கபைிய அளவில் வண்டல் படிவதால் ஏை்படும் மாசுபாட்டினால், சதுப்பு 

நிலத்தில் வண்டல் படிவதால் ஏை்படும் மாசுகளிலிருந்து ஓைளவு பாதிக்கப்படலாம். 

எனினும், அந்த இடத்திை்கு அருகில் நீை ்ஓரடகள் இல்லாததால், பாதிப்பு மிகவும் 

கசாை்பமாக இருக்கும். 

 

8.2.6 திறந்த கவளியில் மலம் கழித்தல் மற்றும் நீரினால் பரவும் கதாற்றுகள் 

கட்டுமானக் கட்டத்தில் பரவுகின்றன. 
 

திைந்தகவளி கழிப்பிடமாக உள்ள பள்ளிக்குள் இந்த தளம் அரமந்துள்ளதால் 

திைந்த கவளியில் மலம் கழிக்கும் வாய்ப்பு குரைவாக உள்ளது. 

 

8.2.7 கீழ்நீவராட்டம் நீர் உபவயாகத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கள், கீழ்நிணலயில் 

உள்ள வசணவ வழங்கல் (குடிநீர ் வழங்கல், கழிவுநீர் அகற்றுதல்) 

வபான்றவற்றின் தாக்கங்கள் 
 

தண்ணீருடன் கூடிய நீை ் ஓரடகள் இல்ரல என்பதால், அதன் தாக்கம் மிகவும் 

அை்பமானது..  
 

 

8.2.8 திடக்கழிவு அகற்றும் பிரசச்ிணனகள் 
 

கட்டுமானக் கட்டதத்ில், குப்ரபகள், உணவுக் கழிவுகள், கட்டுமானக் கழிவுகள் 

வபான்ை பல்வவறு வரகயான கழிவுகள் உருவாக்கப்படும். சதுப்பு நிலம் அல்லது 

பள்ளி வளாகத்தில். பள்ளிரயச ்சுை்றிலும் உள்ள திடக்கழிவுகள் மை்றும் கழிவுகள் 

ககாட்டப்படும் வபாது, பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு ஏை்படும் 

அகசௌகைியங்கரள ஏை்படுத்தி, நீரை கவளிவயை்றும் கவக்டைக்ள் மை்றும் 

வநாய்க்கிருமிகரள வளைப்்பதை்காக வடிகால் அரமக்கலாம். கழிவு மண்ரண 

மாசுபடுதத்லாம், கட்டுமானக் காலத்தில் முரையான அப்புைப்படுதத்ல் 
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கபாறிமுரை இடம் கபைவில்ரல என்ைால் பல்வவறு சுை்றுச ்சூழல் தாக்கங்கரள 

விட்டுச ்கசல்லலாம். எனவவ, திடக்கழிவுகரள வமலாண்ரம கசய்யும் வமாசமான 

வமலாண்ரமயின் சுை்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாகும் 

 

8.2.10  காற்று மாசுபாடு 
 

காை்று மாசுபடுவதை்கு பங்களிக்கும் கட்டுமானப் பணிகளாவன: நில கவட்டல், 

டீசல் என்ஜின்கரள இயக்குதல், இடித்தல், எைிதல், களஞ்சியப்படுத்தல், 

கட்டுமானப் கபாருடக்ள் மை்றும் கட்டுமானக் கழிவுகள் ஆகியவை்ரை அகை்றுதல். 

கட்டுமானப் பணியின்வபாது, அது கான்கிைீட,் சிகமண்ட், மைம், கல் மை்றும் 

சிலிக்கா இருந்து அதிக அளவு தூசி உருவாக்குகிைது. பள்ளி வநைங்களில் கடும் 

காை்று மாசு ஏை்படுதத்ும் நடவடிக்ரககள் வமை்ககாள்ளப்பட்டால், பள்ளி 

மாணவைக்ளுக்கு பாதிப்பு ஏை்படும் என்பது குறிப்பிடதத்க்கது. முக்கிய கூறுகள் 

(பயணிகள், வகுப்பரைகளில் உள்ள மாணவைக்ள்) அருகில் அரமந்துள்ள வபாது, 

தூசி மை்றும் புரக காை்று மாசு தாக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன. 
 

8.2.11 8.2.10 ஒலி மாசுபாடு, அதிரவ்ு, கவடிப்புக்கள் கட்டுமானத்தின் வபாது 

ஏற்படும் தாக்கங்கள், கட்டிடங்கள், உள்கட்டணமப்பு வசதிகள் 

 

கட்டுமான உபகைணங்களிலிருந்து இரைசச்லும் அதிைவ்ும் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகின்ைன. வகுப்பரைகளின் அருகாரமயில் (மகிந்வதாதய 

கதாழில்நுட்ப ஆய்வகம் மை்றும் டிலான் சத்துரங்க ஞாபகாைத்்த மண்டபம்) 

நிைம்ாணப்பணிகள் வமை்ககாள்ளப்பட்டுள்ள நிரலயில், ஒலி பாதிப்பு 

குறிப்பிடத்தக்கதாகும். இயந்திைங்களிலிருந்து கபைப்படும் பகல் வநை இரைசச்ல் 

வகுப்புகள் மை்றும் பிை பள்ளி விழாக்கரள கதாந்தைவு கசய்யும். எனவவ சத்ததத்ின் 

தாக்கங்கள் இந்த தலத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிைது. 

 

கனைக இயந்திைங்கள் இயக்கப்பட்டால், அந்த அதிைவ்ு பள்ளிக் கட்டடங்கரள 

பாதிக்கலாம். இதன் விரளவாக, சுவைக்ளில் விைிசல் மை்றும் சைிவு வபான்ை 

கட்டரமப்பு மாை்ைங்கள் ஏை்படலாம். எனவவ இந்த தளத்தில் அதிைவ்ு தாக்கங்கள் 

முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிைது. இந்த தளத்தில் பாரை கவடிப்பு 

வமை்ககாள்ளப்படாது எனவவ, கவடிப்பு தாக்கங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததல்ல. 

 

8.2.11 கதாழிலாளரக்ளுக்கிணடயிலான உறவுகள், அந்த இடத்தின் 

அருகாணமயில் வாழும் மக்கள் மற்றும் சசச்ரவுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு 

 
 

துயை ்தணிப்பு தளம் ஒரு கபண்கள் பள்ளி. மை்கைாரு புைம், இந்த தளத்தில் உள்ள 

கட்டுமானத ் கதாழிலாளைக்ள் பல்வவறு சமூகப் பின்னணிகளிலிருந்து, பல்வவறு 

புவியியல் பகுதிகளிலிருந்தும், கபரும்பாலும் வறுரமயிலிருந்தும் இருப்பாைக்ள். 

கபாதுவாக அவைக்ள் வமாசமான கல்வி மை்றும் சமூகப் பின்னணியுடன் 

இருக்கிைாைக்ள். இதத்ரகய சமூகங்கள் பல்வவறு சமூகப் பிைசச்ிரனகரள, பள்ளி 

மாணவைக்ளிரடவய ஏை்படும் மன அழுத்தத்ரத கீவழ குறிப்பிட்டபடி 

ஏை்படுதத்லாம். 

 

• பள்ளிப் பணியின் சீைான கசயல்பாட்டுக்குக் கதாந்தைரவ ஏை்படுதத்ல் 

• பாடசாரல வளாகதத்ினுள் அங்கீகைிக்கப்படாத நுரழதல் 

• பாலியல் துன்புறுதத்ல்கள் 
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• குழந்ரதகளிடம் புலம்புதல் மை்றும் துன்புறுத்தல் 

• குழந்ரதகள் மை்றும் கபை்வைாருடன் சசச்ைவுகள் 

• கல்வியிலிருந்து பிள்ரளகரள திரசதிருப்பும் 

• தாக்குதல் ஒப்பந்தங்கள் மீது குழந்ரதகள் மை்றும் கபை்வைாைக்ள் தூண்டுதல் 

• குழந்ரதத் கதாழிலாளை ்முரை 

• பாடசாரலச ்சுகாதாை வசதிகரள கதாழிலாளைக்ளால் பயன்படுதத்ுதல். 

 

இத்தரகய கசயல்களில் ஈடுபடும் கதாழிலாளைக்ள் அபூைவ்மாகத்தான் 

இருப்பாைக்ள் என்ைாலும், சில சாத்தியக்கூறுகரள கூட புைக்கணிக்க முடியாது. 

எனவவ, இந்த தளத்தில் சமூக மை்றும் சமூக பிைசச்ிரனகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் 

வாய்ந்ததாக கருதப்படும். 

 

8.2.12 வவணல முகாம் மற்றும் ஒப்பணட தளங்கள் வதணவ 

 

அந்த இடத்திற்கு அருகில் பணி முகாம்கள் அணமக்கப்படும். கபரும்பாலும் 

ஒப்பந்ததாரர ் அருகாணமயில் உள்ள வீடுகணள வாடணகக்கு விடுவார். 

சமூகவணலதளப் பகுதியில் முகாம் நணடகபறும் இடங்கள் வதரவ்ு 

கசய்யப்படும். முணறயான முகாம் நிரவ்ாகம் இல்ணலகயன்றால், அது பல 

கதாழிலாளர் பிரசச்ிணனகள், சமூகத்துடன் சமூகப் பிரசச்ிணனகள், 

சமூகத்தில் பகிரப்பட்ட வளங்களுக்கான முரண்பாடுகள், மற்றும் கழிவுகளின் 

வமலாண்ணம ஆகியவற்ணற ஏற்படுத்தலாம். இந்த இடத்தின் அருகாணமயில் 

தற்காலிக முகாம்கள் கட்டப்பட்டால் திடக்கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர் 

வமலாண்ணம ஒரு பிரசச்ணனயாக இருக்கும். எனவவ, பாதிப்புகள் 

குறிப்பிடத்தக்கணவ. 

 

8.2.13 கட்டுமானத்தின் வபாது தளத்ணத கபாதுமக்கள் அணுகும் அபாயங்கள் 

 
 

கட்டுமான கட்டத்தின்வபாது அகழ்வு இயந்திரங்கள், வலாடரக்ள், டிரக்குகள் 

வபான்றணவ பயன்படுத்தப்படலாம். பள்ளி மாணவரக்ள், சாதாரண கிராம 

மக்கள் நடமாடட்ம் உள்ள பள்ளி வளாகங்களில் இந்த இயந்திரங்கள், கனரக 

வாகனங்கள் வபான்றணவ ஓட்டப்படும்.  சில எந்திரங்கணள இயக்க, உயர ்

மின்னழுத்த மின் இணணப்புகணள தளம் பயன்படுத்தலாம். கட்டுமானம், 

முணறயற்ற வசமிப்பு மற்றும் ணகயாளுணம வபான்றவற்றால் தீங்கு 

விணளவிக்கக் கூடிய உவலாகத் துணி, எஃகு வபான்ற கபாருடக்ணளப் 

பயன்படுத்தலாம்.  பள்ளி மாணவரக்ள் இந்த இயந்திர சாதனங்களால் 

ஈரக்்கப்படட்ு, தளப் பணியாளரக்ளிடம் முணறயான விழிப்புணரவ்ு இல்லாமல் 

அந்த இடத்தில் கூட நுணழயலாம். பள்ளி கசல்லா குழந்ணதகள் நுணழவணத 

அறியாமல், எந்திரங்கணள கவனக்குணறவாக இயக்குவதில், பள்ளி 

மாணவரக்ளுக்கு விபத்து காயங்கள் மற்றும் விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. 

எனவவ, இத்தளத்தில் பள்ளி மாணவரக்ளுக்கு ஏற்படும் இடர்பாடு மிகவும் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. 

 

8.2.14 கவடிக்கும் அபாயங்கள் மற்றும் அபாயகரமான கபாருடக்ள் 
 

பாதிக்கப்பட்ட சரிவுகளில் கபரிய பாணறகள் எதுவும் இல்ணல. எனவவ, பாணற 

பிளக்கும் வபாது 
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8.2.16 கட்டுமானப் பணிகளில் இருந்து கபாதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு: பள்ளி 

மாணவரக்ள், பணியாளரக்ளுக்கு அதிக ஆபத்து 
 

இத்திட்டத்தில், பள்ளி வளாகத்தின் உள்வள, இைண்டு இடங்களில், கட்டுமான 

பணிகள் நரடகபறும். நகரும் இயந்திைங்கள், உபகைணங்கள் இயக்குதல், 

கட்டுமானப் பணிகள், மின் கசிவு வபான்ைவை்ைால் குழந்ரதகள் பாதிக்கப்படும் 

அபாயம் அதிகம் உள்ளது. எனவவ குழந்ரதகளுக்கு பாதுகாப்பு என்பது 

இத்தளத்தில் மிகவும் முக்கியதத்ுவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிைது. 

 

 

8.2.16 கட்டுமானத்தின்வபாது பணியாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 
 

கனரக கட்டுமான இயந்திரங்கணள வணரயறுக்கப்பட்ட பணி இடங்களில் 

பயன்படுத்தலாம். வாகன மற்றும் கடட்ுமான இயந்திர விபத்துகளிலிருந்து 

ஆபத்து ஏற்படும் அபாயம் எந்த ஒரு கட்டுமான தளத்திலும் கபாதுவானதாக 

உள்ளது. கட்டுமான பணிக்காக வயது வந்த கதாழிலாளரக்ள் (குழந்ணதகள்) 

மீது ஒப்பந்ததாரர ் ஈடுபடலாம், இது ஆபத்தானது மற்றும் கடுணமயான 

விபத்துகள் மற்றும் காயங்கள் ஏற்படலாம்.  

  

10. கபாதுமக்களும், பங்குதாரரக்ளும் ஆவலாசணன 
 

இந்த திட்டம் குறிதத்ு முதல்வை ் கசல்வி. R.J சந்திைானி, தை்வபாரதய இடைப்ாடு 

நிரல, வநாக்கம் குரைப்பு, நிதி அரமப்பு மை்றும் வதரவயான நிலங்கரள 

பயன்படுதத், கட்டுமான இயந்திைங்கரள ககாண்டு கசல்லவும், தடுப்பு பணிகரள 

வமை்ககாள்ளவும், திட்டம் குறித்து அறிந்து ககாண்டாை.் அனுகூலங்கள், எதிைம்ரை 

மை்றும் வநைம்ரையான சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக தாக்கங்கள் முதலியன. 

சாய்வுத் தன்ரமயினால் தை்வபாரதய ஆபத்தாக இந்த திட்டத்திை்கு முழு ஆதைவு 

ககாடுதத்து பள்ளிக்கு உயிருக்கு ஆபத்து ஏை்படுத்தும் பிைசச்ிரன ஆகும். 

 

9.1 ஆவலாசணனகளில் ஈடுபடட்ுள்ள பங்காளரக்ள், கலந்தாவலாசணனகளில் 

ஏவதனும் பரிந்துணரகள் அல்லது ஒப்பந்தங்கள் (Ref: பிற்வசரக்்ணக III) 

10. குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகத் தாக்கங்கள்: NBRO இன் 

பகுதியில் சிறப்பு நடவடிக்ணககள் வதணவப்படும் சமூக அல்லது 

சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் அல்லது அபாயங்கள் 

 

10.1 நீர் அல்லது ஈரநிலங்களின் மீதான தாக்கங்கள் (நீவராணடகள், ஆறுகள் 

மற்றும் ஏணனய நீர் நிணலகள் மண்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தின் நிர்மாணப் 

பணிகணள/சீர் கசய்யும் வபாது நீண்டகால தாக்கங்கள் மற்றும் 

சாத்தியமான தாக்கங்கள் மற்றும் அபாயங்கள்: 

 
 

தளப்பணிகள், சைிவுக்கு இடம் தைமாக இருப்பதால் ஏை்படும் பாதிப்புக்கள் குரைவு, 

அைிப்புக்கள் மை்றும் நீை ் மாசுபடுதல் ஆகியரவ இந்த தலத்தில் அதிக 

முக்கியதத்ுவம் கபைவில்ரல. 

 

10.2 அணரப் பாதிப்புகள் மற்றும் நீவராணட-படுக்ணக மாறுதல்கள் 
 

அருகில் நீவைாரடகள் இல்லாததால் இதன் தாக்கம் முக்கியதத்ுவம் கபைவில்ரல. 

சதுப்பு நிலச ்சைிவால் நிரலயை்ை நிலதத்டிநீைத்் வதக்கத்தின் மூலம் நீை ்

மாசுபடுதத்ப்படுகிைது 
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10.3 வபாக்குவரத்து உள்கட்டணமப்பு மீதான தாக்கங்கள் (குறிப்பாக தற்காலிக 

சாணல அல்லது இரயில் வசதி இழப்பு, வபாக்குவரத்து கநரிசலால் ஏற்படும் 

அபாயங்கள்) 
 

வபாக்குவைத்தின் தாக்கம் உள்ளூைப்் பகுதியாக இருக்கும், சாரல ஒரு சிறிய 

உள்ளூை ்சாரலயாக இருப்பதால் குறிப்பிடத்தக்க இரடயூறு இல்லாமல் வபாகலாம். 
 

10.4 கீழ்நீவராட்டம் வசணவ வழங்கல் (குடிநீர் வழங்கல், கழிவு நீர், மின்சாரம் 

வபான்றணவ) மீதான தாக்கங்கள் 
 

முணறயான கவனம் கசலுத்தாவிட்டால் இயந்திர கசயல்பாடுகள் மின்சாரக் 

வகாடுகணளயும் வகாபுரங்கணளயும் பாதிக்கலாம். வமலும், இத்தளத்தில் உள்ள 

கழிவுகணள முணறயாக அகற்றியும், அப்புறப்படுத்தவும் கட்டுமானப் பணிகள் 

தளத்திற்கு முக்கியத்துவம் கபறுகிறது. 

 

10.5 தலத்திற்கு அருகில் அல்லது அருகாணமயில் உள்ள உயர் ஆபத்து அல்லது 

நடுத்தர ஆபத்து உள்ள பகுதிகளில் வாழும் குடும்பங்கள் (வமல்-சரிவு, கீழ்-

சரிவு, கீழ்நீவராடட்ம்,) 
 

இந்த கட்டுமானத்தில் கபாதுமக்கள் பாதுகாப்பு, இணரசச்ல் மற்றும் அதிரவ்ு 

தாக்கங்கள் மற்றும் பள்ளியின் கடட்ிடங்களில் விரிசல் ஆகியணவ அதிக 

ஆபத்ணத ஏற்படுத்துகிறது. 

 

10.6 வணிகங்கள், விவசாயம் அல்லது பிரவதசத்திற்குள்வளவய சீர ்கசய்யப்பட 

வவண்டிய பிரவதசங்கள் 

 

வணிகத்திற்கு எந்த பகுதிகளும் பயன்படுத்தப்படவில்ணல, குறிப்பிட்ட 

விவசாய நணடமுணறகள் அல்லது அந்த இடத்திற்கு அருகாணமயில் உள்ள 

பகுதிகள் எதுவும் குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்ணபக் ககாண்டிருக்கவில்ணல. 

 

10.7 வணிகங்கள், விவசாயம் அல்லது வவறு இடத்திற்கு உடனடியாக 

பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகள் 
 

வணிகத்திற்கு எந்த பகுதிகளும் பயன்படுத்தப்படவில்ணல, குறிப்பிட்ட 

விவசாய நணடமுணறகள் அல்லது அந்த இடத்திற்கு அருகாணமயில் உள்ள 

பகுதிகள் எதுவும் இல்ணல, இதனால் அவரக்ள் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கம் 

எதுவும் இல்ணல. 
 

 

10.8 தளத்ணத மக்கள் நுணழய அல்லது கடக்க வவண்டிய வதணவ  
 

மற்ற வதணவகளுக்காக அந்த தலத்திற்கு மக்கள் நுணழய வவண்டிய சிறப்பு 

வதணவ இல்ணல. ஆனால், மாணவரக்ள் மற்றும் சாதாரண மக்கள், 

எந்திரங்கணள இயக்குவதால் ஆபத்து ஏற்படலாம், மற்றும் வாகனங்கள், 

மின்சாரம், மற்றும் கபாருடக்ணள பிளம்பிங் வபான்ற காரணமாக 

இருக்கலாம். 
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10.9 முன்னுரிணம உடல்நல மற்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிணனகள். 

ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு நிணலயான ஒப்பந்த வதணவப்பாடுகணளத் 

தாண்டிச ்கசல்லும் நடவடிக்ணககள் வதணவப்படும் குறிப்பான H&S 

கவணலகள் 
 

இந்த தளத்தில் உள்ள சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிணனகள் எந்த ஒரு 

நிலசச்ரிவு தடுப்பு தளம் கபரும்பாலும் கபாதுவானது. இத்தணகய கபாதுவான 

E & HS பிரசச்ிணனகள் ESMF இல் விவாதிக்கப்படட்ுள்ளன. கட்டுமானப் 

பகுதியில் பணியாளர் பாதுகாப்பு வதணவப்பாடு மிகவும் விவரமானது 2003 5: 

பிரிவு 2003 ல் பாதுகாப்பு உபகரணம் மற்றும் உணடகள், மற்றும் ஏலசச்ீடட்ு 

ஆவணத்தில் பணி நிணலணமகள் மற்றும் சமூக ஆவராக்கியம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு. 

 

10.10 குழந்ணதத் கதாழிலாளர் மடடும்  கட்டாய உணழப்பும் 
 

குழந்ணதத் கதாழிலாளர், கட்டாய உணழப்பு பிரிவு 2003 கீழ் 2003.3 கீழ் 

விவரிக்கப்பட்டணவ. 

 

10.11 அதிரவ்ு தாக்கங்கள் காரணமாக கட்டடங்களில் விரிசல் 
 

பாதிக்கப்பட்ட இடமானது, கவவ்வவறு உயைங்களில் கட்டிடங்கள் உள்ள பள்ளி 

முதனிரலக் ககாண்டுள்ளது. கட்டுமான கனைக இயந்திைங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படும் வபாது அதிைவ்ு இந்த கட்டிடங்களில் விைிசல்கரள ஏை்படுதத்ும் 

மை்றும் விரளவு குறிப்பிடத்தக்க உள்ளது. 

 

10.12 இணரசச்ல் மற்றும் தூசி மாசுபடுதல் பள்ளி குழந்ணதகளின் கவளிப்பாடு 
 

கட்டுமான உபகைணங்களிலிருந்து இரைசச்ல் மை்றும் அதிைவ்ு 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிைது. வகுப்பரைகளின் அருகாரமயில் கட்டுமானப்பணிகள் 

வமை்ககாள்ளப்பட்டுள்ள நிரலயில், இரைசச்லில் பாதிப்பு முக்கியத்துவம் 

கபறுகிைது. பள்ளி மாணவைக்ள் எந்திைத்தின் கசயல்பாட்டின்வபாது அதிக 

இரைசச்ல் மை்றும் தூசி வபான்ை சுை்றுசச்ூழரலயும் கவளிப்படுத்தலாம். பள்ளி 

வநைங்களில் இரைசச்ல் மை்றும் தூசி உை்பத்தி நடவடிக்ரககள் பள்ளி 

வநைங்களிவலவய வமை்ககாள்ளப்பட்டால், பள்ளிக் குழந்ரதகள் இரைசச்லும், 

தலமும் அதிக முக்கியத்துவம் கபறுகின்ைன.  

11 திடட்ப்பணிகணள கசயல்படுத்துவதற்கு வதணவயான அனுமதிகள், 

ஆட்வசபணண, ஒப்புதல் மற்றும் அனுமதிகள் 

 
 

11.1 திட்டச ்கசயலாக்கம் 
 

i.மாவட்ட கசயலகத்திலிருந்து அனுமதி  

இந்த அங்கீகாைங்கள் மாவட்ட ஒருங்கிரணப்புக் குழுவில் முன்ரவக்கப்பட வவண்டிய 

கருத்திட்டத்ரத அமுல்படுத்துவதை்காக இைத்தினபுைி மாவட்டச ் கசயலகத்திலிருந்து 

கபை்றுக்ககாள்ளப்பட வவண்டும். இதில் அதிபை ்மை்றும் பங்குதாைைாக மாவட்டத்தில் உள்ள 

நிறுவனங்களும் பங்வகை்கின்ைனை.் PMU அதிகாைி இத்திட்டத்ரத முன்ரவப்பை,் திட்ட 

விவைங்கள் மை்றும் சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக அக்கரைகள் உள்ளிட்ட பல்வவறு 

கவரலகரள கவளியிடுவாை.் இந்த விடயங்கள் குறித்து கலந்துரையாடப்படும், இந்தக் 

கூட்டத்தில் பைிந்துரை கசய்யப்படும் ESMP நரடமுரைப்படுத்தல் கதாடைப்ில் 

பைிசீலிக்கப்படும். 



14 

 

 

ii. திட்டக் குழுவின் ஒப்புதல்  

 இந்த கசயை்றிட்டதத்ின் மூலம் இைத்தினபுைி நகை சரபயின் திட்டமிடல் 

குழுவிலிருந்து அனுமதி கபை்றுக்ககாள்ளப்படும். 

11.2 இந்த திடட்த்ணத குறிப்பிட்ட தளத்தில் நணடமுணறப்படுத்த ஒப்புதல் 

 

i. பணிப்பாளை/்மாகாண அலுவலகம்/கல்வித் திரணக்களத்தின் அனுமதி 

ii. இலங்ணக மின்சார சணபயின் பிராந்திய காரியாலயத்திலிருந்து வரும் 

அனுமதிகணள, தள கசயற்பாடட்ுக்கு மின் விநிவயாகத்தில் 

வதணவப்படும். 

 

11.3 மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசணப, வனப்பாதுகாப்பு திணணக்களம், 

வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்புத் திணணக்களம் ஆகியவற்றின் அனுமதி 

 
 

வதணவ இல்லாத அனுமதி மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சணப, மண்வளப் 

பாதுகாப்புச ்சடட்த்தின் கீழ் ஒரு கூருணரவ்ு இல்லாத பிரவதசமாக இருக்க 

வவண்டிய அவசியமில்ணல. வமலும், வனத்துணறயின் உள்வளயும், 

இணடயிவலா இடங்கள் அணமக்கப்படவில்ணல. எனவவ, வனத்துணறயின் 

ஒப்புதல், வன உயிரினப் பாதுகாப்பு துணற அனுமதி வதணவயில்ணல. 

 

11.4 பிற ஒப்புதல் 
 

i. புவி, பாரைகள் மை்றும் கனிம குப்ரபகரள எடுத்துச ் கசல்லுதல் மை்றும் 

அப்புைப்படுதத்ுதல் ஆகிய பணிகரள வமை்ககாள்ளுதல். 

ii. கபாருடக்ணள பிரித்கதடுத்தல் அனுமதி-புவியியல், சுரங்கங்கள் 

பணியகம் (GSMB) அனுமதி வதணவ (வதணவப்பட்டால் மடட்ும்).  

iii. கழிவு மை்றும் கழிவுகள் மை்றும் கசடி கழிவுகரள அகை்றுதல் 

அப்புைப்படுதத்ும் கபாருடட்ு இைத்தினபுைி மாநகைசரபயிலிருந்து 

ஒப்புதல்கள் கபை்றுக்ககாள்ளப்படும். 

iv. பாைாங்கல் வதரவப்படும் பட்சத்தில், மாவட்ட பாதுகாப்பு அரமசச்ின் கீழ் 

உள்ள பிைவதச கசயலாளை ்ஊடாக அனுமதி கபை்றுக்ககாள்ளப்படும். 

v. வதசிய தாவைப் பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ், விவசாயத் துரை பணிப்பாளை ்

நாயகத்திை்கான கருத்திட்டத்தின் கீழ் 1999, 35.... இந்த அதிகாைசரபயும் 

நிபந்தரனகளுக்குட்பட்டு, ஒரு தாவை இைக்குமதி அனுமதிப்பத்திைம் 

வழங்கப்படும். 

 

11.5 தனியார் நில உரிணமயாளரக்ளிடமிருந்து 

ஒப்புதல்/ஆட்வசபணண/சட்டப்பூரவ்மற்ற ஒப்பந்தம் 

 
 

பள்ளி அதிபை,் திட்ட கசயல்படுதத்ும் அதிகாைத்திை்கும் இரடவய சட்டைீதியாக 

கட்டுப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் ரககயழுதத்ிடுவது, கட்டுமானங்கரள அகை்ைவும், 

நிலத்ரத அணுகவும், கட்டுமானப் பணிகரள கசயல்படுத்தவும், நீண்ட கால 

பைாமைிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடவும் அனுமதி மறுப்பு கசய்யப்படும்.   ஒப்புதல் 

கபறுவதை்கான உதவ்தசக் காலக்ககடு அட்டவரண 1ல் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
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12. சுற்றாடல் சமூக முகாணமத்துவ திட்டம் (ESMP) 

 
 

பிைிவுகள் 8,10 ல் கண்டறியப்பட்ட தாக்கங்கள் மை்றும் அபாயங்கரள 

சமாளிப்பதை்கான நடவடிக்ரககள், குறிப்பாக பாதிப்புகள் மை்றும் அபாயங்கள். 

இது, ESMP க்கான குறிப்பிட்ட பைிந்துரைகள் மை்றும் வதரவகளுக்கு வசைக்்கப்படும். 

 

12.1 மீள் குடிவயற்ற கசயற்திடட்ம் 
 

திட்டம் சாைந்்த மீள்குடிவயை்ைம் இல்ரல என்பதால் இந்த தளத்திை்கு கபாருந்தாது. 

  

12.2 மக்கள் கவளிவயற்றம் 
 

கனைக இயந்திை இயக்கதத்ால் தூண்டப்படும் நில அதிைவ்ால், திட்ட 

நடவடிக்ரககளின் வபாது, அருகிலுள்ள கட்டடத்தில் சில பாதிப்புகள் ஏை்படும். 

 

12.3 வசதமணடந்த கடட்ுமானங்கள், வசதிகள் உடக்ட்டணமப்பு வசதிகணள 

நீக்கும் வழிமுணறகள் 
 

இந்த ஆபத்து இத ்தளத்ரத தூண்டாமல் இருக்கலாம். 

 

அட்டவரண 1: ஒப்புதரலப் கபறுவதை்கானஉத்வதசக் காலக்ககடு 

 

ஒப்புதல்கள் மாதம்  1 மாதம்  2 

வா 

1 

வா 

2 

வா 

3 

வா 

4 

வா 

1 

வா 

2 

வா 

3 

வா 

4 

திட்டச ்கசயலாக்கம் 

மாவடட் கசயலகத்திலிருந்து 

அனுமதி 

விண்ணப்பத்ரத சமைப்்பித்தல்  

திட்ட விளக்கம் 

கருத்துரைகரள எதிைக்காள்ளள் 

ஒப்புதல்கள் 

        

திட்டக் குழுவின் ஒப்புதல் 

விண்ணப்பத்ரத சமைப்்பித்தல்  

திட்ட விளக்கம் 

கருத்துரைகரள எதிைக்காள்ளள் 

ஒப்புதல்கள் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

மாகாண கல்வித் 

திணணக்களத்தின் அனுமதி 

விண்ணப்பத்ரத சமைப்்பித்தல்  

கருத்துரைகரள எதிைக்காள்ளள் 

ஒப்புதல்கள்  
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12.4 திட்ட நடவடிக்ணககளால் கசாத்து இழப்பு/பயன்கள் இழப்பீடு வதணவ 
 

நகரும் வாகனங்கள், கட்டுமான இயந்திரங்கள், அகழ்வுப் பணிகள் 

வபான்றணவ சாணலகள், கட்டுமானங்கணள வசதப்படுத்தலாம். 

 

12.5 கபாது விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கல்வி-பின்வரும் பகுதிகளுக்கு வதணவ 
  

i. மண்சைிவினால் ஏை்படும் அபாயங்கரளப் பை்றி, அருகாரமயில் உள்ள 

மக்களுக்கும், பாடசாரலக்கும் தகவல் கதைிவிக்கும் நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள். 

 

ii. கட்டுமானக் கட்டதத்ில் அதிக ஆபதத்ு உள்ள சமுதாயங்களுக்கு சிைப்பு 

விழிப்புணைவ்ின் வதரவ; குறுகிய கால முன்கனசச்ைிக்ரக நடவடிக்ரககள் 

(கவளிவயை்ைம்), மை்றும் கட்டுமானம் மை்றும் நிலம்-பயன்பாடு கதாடைப்ான 

நடவடிக்ரககள். 

 

12.6 வடிவணமப்பு அடிப்பணடயிலான சுற்றுசச்ூழல்/சமூக வமலாண்ணம 

கருதுவகாள்கள் 
 

சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக வடிவரமப்பின் அடிப்பரடயில், சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சமூக கபாருத்தத்ரதப் கபாறுத்து, இந்த தளத்திை்கு பைிந்துரைக்கப்படுகின்ைன. 
   

அட்டவரண 2: வடிவரமப்பு வமரட சுை்றுசச்ூழல் & சமூக காைணங்கள் 

வடிவணமப்பு அம்சம் Aesthetically 

இத்த தளத்திற்கான 

பரிந்துணரக்கப்பட்ட 

அளவு பரிசீலணன 

i. இயற்ணக வள வமலாண்ணம மற்றும் வள 

உகந்ததாக்கப்பட்ட வடிவணமப்புகள்  

தாவைச ் கசடிகரளயும், குரைந்த எண்ணிக்ரகயிலான 

தாவை இனங்கரளயும் அகை்றுமாறு திட்ட குறிப்பிட்ட 

வடிவரமப்புகரள கருத்தில் ககாள்ள வவண்டும். 

மைங்கரளப் பாதுகாப்பது பை்றி ஆைாய வபாதுமான 

முக்கியத்துவம் அளிக்க வவண்டும். 

 

குரைந்த 

ii. உணறவிட இணணப்பு மற்றும் விலங்கு தடங்கள் குரைந்த 

iii. நீரவ்ள ஆதாரங்கணள பாதுகாத்தல்  

கபாருத்தமை்ைது 

iv. குடிநீர் விநிவயாகக் குறுக்கீடு 

 

  

கபாருத்தமை்ைது 

v. இணக்கத்தன்ணம மற்றும் இணக்கமான 

வடிவணமப்ணபக் கருத்தில் ககாள்ளுதல் 

அழகியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சுை்றுசச்ூழல்களில் 

உள்ள வடிவரமப்புகள், பள்ளிக் சூழவலாடு இரணந்து, 

காட்சிப்கபாருளாக மாசுகரள குரைவாக ரவத்திருக்க 

வவண்டும் என்பரத ஆைாய வவண்டும். நிலத்வதாை்ைத் 

தணிக்ரகக்கான பணி, தகுந்த தடுப்பு 

கட்டரமப்புகரள வடிவரமக்க முக்கியத்துவம் 

அளிக்கலாம். 

 

உயை ்



17 

vi. பசுணம சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கணள கவனத்தில் 

ககாள்ளுதல் 

சூழலியல் ைீதியில் உணைவ்ுபூைவ்மான வாழ்விடங்களில் 

பல மடட்ுப்படுத்தல்கள் வமை்ககாள்ளப்படட்ுள்ள 

நிரலயில், அவை்ரை வடிவரமப்புகளில் முடிந்தவரை 

பசுரமயான சுை்ைாடல் வடிவரமப்புகரள கருத்தில் 

ககாள்ள பைிந்துரைக்கப்படட்ுள்ளது உதாகைணம்: 

அைிப்ரபக் கடட்ுப்படுத்துவதை்காக உள்ளூை ் தாவை 

வரகப்பிைிவுகரளப் பயன்படுத்துதல், தாவைங்கள் 

உயிைினப் பல்வரகரம 

 

குரைந்த 

vii. கதாழிலாளரக்ள்/பயணிகள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு 

கடட்ுமான கட்டத்தில் ஸ்ரலரட கசயல்படுத்தலாம், இது 

கதாழிலாளைக்ளுக்கும், பயணிஅவைக்ளுக்கும் 

அசச்ுறுத்தரல ஏை்படுத்தலாம். எனவவ, வடிவரமப்பு 

அடிப்பரடயிலான பாதுகாப்பு பைிசீலரனகரள நிரல 

இடம், பாதுகாப்பு வரல வபான்ைரவ கவனத்தில் ககாள்ள 

வவண்டும். 

 

 

மிதமான 

viii. அரிப்ணபக் கட்டுப்படுத்தும் கட்டணமப்புகள் கபாருத்தமை்ைது 

ix. குணறந்த  பதிவு பராமரிப்பு மற்றும் இயக்குதல் 

வடிவணமப்பு 

இந்த குரைப்பு, வடிகால் வமலாண்ரமக்கான ஈைப்்பு 

வடிகால்கள் வபான்ை கசயலை்ை நுட்பங்கரள ஆைாய 

வவண்டும். சைியான குழாய் விட்டம், துரளகள், விட்டம் 

மை்றும் வகாணங்கள், வடிகால்கள் அரடப்பு ஏை்படாமல் 

இருக்க வவண்டும்.  குரைந்த பைாமைிப்புக் கட்டரமப்புகள் 

மை்றும் வடிவரமப்பு தாங்கி நிை்கும் சக்திகரளத் 

தாங்குவது, வண்டல் படிவு அரமப்புகள் வபான்ைரவ 

இயை்ரகயான நீவைாட்டகளுக்கு வடிகால் நீை ்

இயக்கப்படலாம் என்று எதிைப்ாைக்்கப்பட்டால் கவனிக்க 

வவண்டியரவ.  

கடட்ுமானத்திை்கு பயன்படுத்தப்படும் கபாருள்கள், அதிக 

நீடித்த தட்பகவப்ப நிரலரய தாங்கும் வரகயில் 

கவனமாக வதைவ்ு கசய்யப்பட வவண்டும். இரும்பு 

கடட்ுமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டால், அல்லது துரண 

வடிகால்களில் உள்ள நுண்ணிய வண்டல் படிவுகள் 

இருந்தால், அவை்ரை வடிவரமக்க வவண்டும். 

 

 

 

உயை ்

x. பாதுகாப்பு வவலிகள்  

பள்ளி வளாகத்தினுள் நான்கு சைிவுகள் இருக்கும் 

நிரலயில், கீவழ விழும் அபாயத்திை்கு உள்ளாகும் 

மாணவைக்ள், கசங்குத்தான பாரதக்குப் பதிலாக, சைிவுப் 

பாரதயில் கசல்ல வவண்டும். 

உயை ்

 
  

a. கட்டுமானக் கட்டத்தின்வபாது ஏற்படும் பாதிப்புகணள தணித்தல் 
 

12.7.1 நிரம்ாணக் கட்டத்தின்வபாது சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 

முகாணமத்துவத்துடன் இணங்குவதற்கு கட்டுமான ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

வதணவப்பாடு 
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சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக பாதிப்புகரள சமாளிப்பதை்கான நடவடிக்ரககள், 

கபாதுவாக அரனதத்ு நிலசச்ைிவுதணிப்புத் தளங்களுக்கும் கபாதுவானது. இது 

வபான்ை பாதிப்புகள் கட்டுமானக் கட்டத்தில் நடக்கும் நடவடிக்ரககளுக்குக் 

காைணம். எனவவ, பாதிப்புகரள தணிதத்ல் என்பது கட்டுமான ஒப்பந்ததாைைின் 

கடரமயாக மாறுகிைது. கட்டுமானக் கட்டத்தின்வபாது சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக 

மை்றும் உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்பு (ES & HS) வமலாண்ரமக்கு இணங்க " 

ஒப்பந்ததாைைக்ள் " வதரவப்பாடு பை்றிய விைிவான ஆவணத்ரத "கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாைைக்ள்" ஏல ஆவணத்தில் வசைக்்கப்பட வவண்டும் என NBRO 

தயாைித்துள்ளது.  முக்கிய பிைிவுகள் கீவழ சுருக்கமாக (அட்டவரண 3) இந்த 

தளத்திை்கு கபாருத்தத்தின் அளவு குறிக்கும்.  விவைங்களுக்கு, கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாைைக்ளுக்கு ESMP குறிப்பிட வவண்டும். 
 

ஒப்பந்ததாைை ் தனது தகுதிைம் பை்றிய உைிய சான்றுடன், ESMP நரடமுரை 

நரடமுரைப்படுதத்ப்பட வவண்டும் என்ை முயை்சியில் ஈடுபடுகிைாை ் என 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிைது. ESMP க்கான கசலவு ஒரு தனி ஊதிய உருப்படியாக 

குறிப்பிடப்பட வவண்டியிருக்கும். சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக வமலாண்ரம முரை 

அறிக்ரக, வதைந்்கதடுக்கப்பட்ட கட்டுமான ஒப்பந்ததாைைால் சமைப்்பிக்கப்படும் 

என்றும், PMU அலகு ஒப்புதல் கபைப்படலாம் என்றும் எதிைப்ாைக்்கப்படுகிைது. 

 

அட்டவரண 3: ES & HS உடன் இணங்க ஒப்பந்ததாைை ்வதரவ 

 

குறிப்பு எண் 

கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாரரக்ள், 

ESMP-க்கான 

கடப்பாட்டின்படி 

உருப்படி கருத்திட்டம் 

கதாடர்பான 

2002. சுற்றாடல் மற்றும் சமூகக் கண்காணிப்பு 

2002.2 1) தளத்தில் வசமிப்பு மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 2) இரைசச்லும் அதிைவ்ும் மிகவும் கபாருத்தமான 

(பள்ளி வளாகம்) 

2002.2 3) கட்டிடங்களுக்கு ஏை்பட்ட விைிசல்கள் 

மை்றும் வசதங்கள் 

மிகவும் கபாருத்தமான 

(கட்டடங்கள்) 

2002.2 4) கழிவுகரள அப்புைப்படுத்துதல் மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 5) மறுப்பரத அப்புைப்படுத்துதல் மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 6) தூசி கடட்ுப்பாடு மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 7) கடட்ுமானப் கபாருட்கள் மை்றும் 

கழிவுகரள வபாக்குவைத்து 

மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 8) நீை ் குரைந்த கதாடைப்ுரடய 

2002.2 9) தாவை மை்றும் விலங்கினங்கள் குரைந்த கதாடைப்ுரடய 

2002.2 10) கபௌதிக மை்றும் கலாசாை வளங்கள் குரைந்த கதாடைப்ுரடய 

2002.2 11) மண் அைிப்பு கபாருத்தமான 

2002.2 12) மண் மாசுபடுதல் கபாருத்தமான 

2002.2 13) இைவல் புவி கபாருத்தமான 

2002.2 14) பாதிக்கப்பட்ட கசயல்பாடுகள் கபாருத்தமை்ைது 

2002.2 15) பைாமைிப்பு வாகனங்கள் மை்றும் 

இயந்திைங்கள் (மாசுபடுதல்) 

மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 16) கபாதுமக்களுக்கு இணடயூறு 

(பாடசாணல மாணவரக்ள்) 

மிகவும் கபாருத்தமான 

2002.2 17) பயன்பாடுகள் மற்றும் சாணலவயார 

வசதிகள் (சாணல) 

மிகவும் கபாருத்தமான 
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2002.2 18) காட்சிப்பூரவ் சூழல் வமம்பாடு  கபாருத்தமான 

2002.5. சுற்றாடல் 

கண்காணிப்பு 

அடிப்பரட அளவீடு (காை்று, நீை,் 

இரைசச்ல், அதிைவ்ு, விைிசல் 

கணக்ககடுப்பு) 

தளத்தின் குறிப்பிட்ட 

கண்காணிப்பு 

திட்டத்ரதப் பாைக்்கவும் 

கடட்ுமானத்தின் வபாது அளரவகள் 

(காை்று, நீை,் இரைசச்ல், அதிைவ்ு, 

விைிசல் கணக்ககடுப்பு) 

தளத்தின் குறிப்பிட்ட 

கண்காணிப்பு 

திட்டத்ரதப் பாைக்்கவும் 

கசயை்பாடட்ு நிரலயின் வபாது 

அளரவகள் 

விருப்ப 

பதிவவடுகரள புகாைளித்தல் மை்றும் 

பைாமைித்தல் 

சம்பந்தப்பட்ட 

2003. வவணல நிணலணமகள் மற்றும் சமூக ஆவராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

(பாடசாணல மாணவரக்ள்) 

2003.2 பாதுகாப்பு அரமப்பு மை்றும் 

கதாடைப்ாடல் 

மிகவும் கபாருத்தமான 

(பாடசாரல 

மாணவைக்ள் மை்றும் 

பயணிகள்) 

2003.3 குழந்ரதத் கதாழிலாளை ்மை்றும் 

கட்டாய உரழப்பு 

மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - ) 

2003.4 பாதுகாப்பு அறிக்ரககள் மை்றும் 

விபத்துக்கள் பை்றிய அறிவித்தல் 

மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - ) 

2003.5 பாதுகாப்பு உபகைணம் மை்றும் 

உரடகள் 

மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - ) 

2003.6 பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - )  

2003.7 முதலுதவி வசதிகள் மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - ) 

2003.8 உடல்நலம் மை்றும் பாதுகாப்புத் 

தகவல் மை்றும் பயிை்சி 

மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - ) 

2003.9 தாவை உபகைணங்களும் 

தரகரமயுரடய பணியாளைக்ளும் 

மிகவும் கபாருத்தமான ( 

- do - ) 

சம்பந்தப்பட்ட: இந்தப் பிைிவு, எந்த தளத்திை்கும் கபாருந்தக்கூடிய கபாதுவான ESMP 

என்ை தளத்ரதப் கபாருத்தது 

மிகவும் கபாருத்தமானணவ: சம்பந்தப்பட்ட ESMP குறிப்பிட்ட தளத்திை்கு 

அமுல்படுத்தப்படுவரத உறுதிகசய்ய சுை்றுசச்ூழல் முரை அறிக்ரககரள தயாைிப்பதில் 

ஒப்பந்ததாைை ்சிைப்பு கவனம் கசலுத்த வவண்டும் 

அவநகமாக கபாருத்தமானதாக இருக்கலாம்: திட்ட கசயலாக்கத்தின் வபாது 

கதாடைப்ுரடய அம்சத்துடன் தளம் வந்தால் இந்த ESMP தூண்டப்படும் 

கபாருத்தமற்றது: இந்தப் பிைிவு, கவளிப்படுத்தப்படாத நிபந்தரனகளின் கீழ் இந்த 

தளத்திை்கு கபாருந்தாமல் வபாகலாம் 

விருப்ப: வதரவப்பட்டால் மடட்ும் அமுல்படுத்த வவண்டும் 

தளத்தின் குறிப்பிட்ட கண்காணிப்பு திட்டத்ணதப் பாரக்்கவும்: ஒப்பந்ததாைைின் ESMP 

இன் வதரவப்பாடர்ட கண்காணிப்பதுடன் கூடுதலாக தளத்தின் குறிப்பிட்ட 

கண்காணிப்பு திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளபடி கண்காணிப்ரப வமை்ககாள்ள 

ஒப்பந்ததாைை ்கடரமப்படட்ுள்ளாை ்

வமற்வகாள்: ESMP நரடமுரைப்படுத்த ஒப்பந்ததாைைக்ள் கடரம 

 

12.7.2 நிரம்ாணக் கட்டத்தில் தல குறிப்பிட்ட குணறப்பு 

கட்டுமானக் காலதத்ில் இத்திட்டம் கசயல்படுதத்ப்படும் என எதிைப்ாைக்்கப் 

படுகிைது. 
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அட்டவரண 4: தல குறிப்பிட்டES & HS தணிப்பு நடவடிக்ரககள் 

தணித்தல் உருப்படி திட்ட 

கசயலாக்க 

கட்டம் 

கபாறுப்பு 

i. கட்டுமான கழிவுகணள அப்புறப்படுத்துதல் 

4 தளங்கள் ககாண்ட இரண கசயல்பாட்டால் 

கணிசமான அளவு கட்டட கழிவுகள் உை்பத்தி 

கசய்யப்படும் என எதிைப்ாைக்்கப்படும் நிரலயில், 

கடட்ுமான கழிவுகரள அகை்றுவது கதாடைப்ாக 

ஒப்பந்ததாைை ்தனிக்கவனம் கசலுத்த வவண்டும். 

கழிவுகள் சதுப்பு நிலத்தில் அடித்துச ்

கசல்லப்படாமல் முரையாக வசமித்து 

ரவக்கப்படட்ு, அங்கீகைிக்கப்பட்ட 

கசயல்முரைகளின்படி PMU மூலம் 

அப்புைப்படுத்தப்பட வவண்டும். எந்த 

சூழ்நிரலயிலும் கட்டட கழிவுகள் 

விடுவிக்கப்படக்கூடாது/பள்ளி வளாகத்திவலா 

அல்லது சதுப்பு நிலத்திவலா ரவப்பீடு 

கசய்யக்கூடாது. அங்கீகைிக்கப்பட்ட இடங்களில் 

திண்மக் கழிவுகரள அப்புைப்படுத்தும் கபாருடட்ு 

ஒப்பந்ததாைை ் இைத்தினபுைி பிைவதச 

சரபயிலிருந்து அனுமதிரய கபை்றுக்ககாள்ள 

வவண்டும். 

 

 

தள தயாரிப்பு 

மற்றும் 

கட்டுமானம் 

 

 

கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாரர் 

ii. அரிப்ணபக் கட்டுப்படுத்துதல் 

வண்டல் படிவுப் கபாறி, சாய்வான 

வண்டல் கபாறிகணள, சரிவுக் ககாண்டு, 

மணழ கபய்து, அருகிலுள்ள சதுப்பு நில 

சுல்தானிடம் இருந்து நிலத்ணதப் 

பதப்படுத்துவதற்கு சாத்தியமான அளவு 

குணறக்கப்பட வவண்டும். 

  

iii. தூசி மற்றும் அணுகானர் கட்டுப்பாட்டுத் 

திணர 

கனமான புழுதி மின் உை்பத்தி 

நடவடிக்ரககரள வபாதிய கவனத்துடன் 

வமை்ககாள்ள வவண்டும். தூசி வகடயங்கள் 

மை்றும் வபாதுமான நீை ் கசிரவ இந்த 

தளத்திை்கு பைிந்துரைக்கப்படட்ுள்ளது 

தள தயாரிப்பு 

மற்றும் 

கட்டுமானம் 

கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாரர் 

 

iv. கட்டுமானத்திற்கான தண்ணீர் 

கட்டுமானப் பணிகளுக்கு 

அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் இருந்து 

மட்டுவம தண்ணீர் கபற வவண்டும். பள்ளி 

ஆதாரங்களில் உள்ள தண்ணீணர எந்த 

சூழ்நிணலயிலும் கட்டுமானப் பணிக்காக 

பயன்படுத்தக்கூடாது. பாடசாணலயில் 

தண்ணீர் இருந்தால் பாடசாணல 

முகாணமத்துவத்திற்கான ஒப்புதணல கபற 

வவண்டும். 

கட்டுமான கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாரர் 
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v. வவணல வநரங்கள் 

கட்டட பணிகள், பள்ளி நிைவ்ாகத்திை்கு ஏை்ப 

அரமய வவண்டும். 

பள்ளி முடிந்ததும் இரைசச்ல், அதிைவ்ு, தூசி 

உருவாக்கும் நடவடிக்ரககள் 

வமை்ககாள்ளப்பட வவண்டும். 

வதைவ்ு வநைங்களில் கதாந்தைவு (இரைசச்ல் 

மை்றும் அதிைவ்ு) நடவடிக்ரககள் 

அனுமதிக்கப்படவில்ரல 

திட்ட இலக்குகரள அரடய இைவு வநை 

நடவடிக்ரககள் வதரவ என்ைால், அத்தரகய 

பணிகள் வபாதுமான பாதுகாப்பு 

நடவடிக்ரககரள வமை்ககாள்ள வவண்டும் 

கட்டுமான கட்டுமான 

ஒப்பந்ததாரர் 

vi. பள்ளி வளாகத்தினுள் திட்டப் பணிகள் 

ஒப்பந்ததாரர், பள்ளி 

வளாகத்திற்குள்வளவய 4 தடுப்பு 

நடவடிக்ணககணள இயக்க வவண்டும். 

பள்ளி வளாகத்தினுள் கட்டுமானப் 

பணிகணள நிரவ்கிப்பதற்கான ஒரு 

திட்டத்ணத அவர் கவனத்துடன் தயாரிக்க 

வவண்டும். இதில், வாகன நிறுத்துமிடம், 

கான்கிரீட் கலணவ, சுத்தப்படுத்தும் 

பணிகள் வபான்ற கபாருட்கணள 

கவனமாக வதரவ்ு கசய்து இட வசதிணய 

வமம்படுத்த வவண்டும். 

கடட்ுமான E & S, அலகு 

PMU 

ஒப்பந்ததாைை ்

vii. பள்ளி கசயல்பாடுகளில் தடங்கல் 

இைண்டு இடங்களில் தடுப்பு 

நடவடிக்ரககரள வமை்ககாள்ள வவண்டும் 

என்பதால், பள்ளியின் கசயல்பாடுகளில் 

குறிப்பிடத்தக்க இரடயூறு ஏை்படுகிைது. 

எனவவ, வழக்கமான பள்ளிப் பணி மை்றும் 

குறிப்பிட்ட கசயல்பாடுகளுடன் கூடிய 

குரைந்தபட்ச இரடவவரளயில் வவரல 

கசய்வதை்கு முன், பணியிட கசயல்பாடட்ு 

திட்டம் தயாைிக்கப்படுகிைது.  

ஒப்பந்தக்காைை ் திட்ட கசயல்பாடுகளின் 

அளவுவகால்கள் பை்றி ஒரு கால திட்டத்துடன் 

விவாதிக்க வவண்டும் மை்றும் கடட்ுமான 

திட்டத்தில் பள்ளி வமலாண்ரமரய 

வபாதுமான அளவு அறிந்திருக்க வவண்டும். 

பாடசாரல நிைவ்ாகங்களுடன் 

கலந்துரையாடிய பின்னை,் பாடசாரல 

கசயை்பாடுகளுக்குத் இரடயூறு 

ஏை்படுவரதத் தவிைக்்கும் கபாருடட்ு, 

வகுப்புக்கள் மை்றும் விவசட பாடசாரலக் 

காலங்களில் ஏை்படும் கதாந்தைவுகரளக் 

குரைத்தல். நிகழ்சச்ிகள் முதலியன. 

கடட்ுமான E & S, அலகு 

PMU 

ஒப்பந்ததாைை ்
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viii. பாதுகாப்பு 

கட்டுமானக் கட்டத்தில் நான்கு இடங்களில் 

சரிவு ஏற்படும் அபாயம் பற்றி விரிவான 

மதிப்பீட்ணட PMU கசய்ய வவண்டும். சில 

கட்டிடங்கணள காலி கசய்தல் மற்றும் 

நுணழவு மண்டலங்கள் எதுவும் 

அறிவிக்கப்பட வவண்டியிருக்கலாம். 

பின்னர் வபாதுமான அளவில் 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டு 

ஒப்பந்ததாரருக்கும், பள்ளி 

நிரவ்ாகத்துக்கும் கதரியப்படுத்த 

வவண்டும். 

வமலும், வாகனங்கள் இயக்க இயந்திர 

கட்டுமான நடவடிக்ணககள், மின் கசிவு 

வபான்ற விபத்துகளின் அபாயத்ணத 

தணித்தல். குறிப்பாக, அதிக ஆபத்ணத 

ஏற்படுத்தும் சாத்தியமுள்ள அபாயத்ணதக் 

கருத்தில் ககாண்டு, உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு வமலாண்ணமத் திட்டத்தில் 

அதிக முன்னுரிணம அளிக்கப்பட 

வவண்டும் பள்ளி-குழந்ணதகள். 

கட்டுமான E & S, அலகு 

PMU 

ஒப்பந்ததாைை ்

ix. பள்ளிக் குழந்ணதகளின் பாதுகாப்பு 

 

பள்ளிமாணவைக்ள் (கபண்களுக்கு) ஏை்படும் 

சாத்தியமான பிைசச்ிரனகள் பை்றி பள்ளி 

வமலாண்ரமரய வபாதுமான அளவு அறிந்திருக்க 

வவண்டும். 

 

i. பள்ளி வளாகத்தில் அனுமதி கபைாத நுரழவு 

ii. குழந்ரதகளிடம் புலம்புதல் மை்றும் 

துன்புறுத்தல் 

iii. பாலியல் துன்புறுத்தல்கள் 

iv. குழந்ரதகள், கபை்வைாருடன் தகைாறு 

v. கல்வியில் இருந்து குழந்ரதகரள 

திரசதிருப்புகிைது 

vi. குழந்ரதகள் மை்றும் கபை்வைாைக்ள் 

தாக்குதல் ஒப்பந்தங்கள் மீது தூண்டுதல் 

vii. முரையை்ை குழந்ரதத் கதாழிலாளை ்முரை  

viii. பணியாளைக்ளால் பள்ளியின் சுகாதாை 

வசதிகரள பயன்படுத்துதல் 

 

வமை்கூைப்பட்ட விடயங்கள் கதாடைப்ாக பாடசாரல 

முகாரமத்துவத்துடன் முழு ஆவலாசரனயில் 

ஈடுபடவவண்டும் என PMU இன் அலகு. ஒவ்கவாரு 

பிைசர்னகரளயும் முரையாக கதைிவிக்க 

வவண்டும், பள்ளி நிைவ்ாகத்துடன் வபாதிய விவாதம் 

கசய்ய வவண்டும். வமலும், பின்வருபரவ குறித்து 

பள்ளி நிைவ்ாகத்திடம் PMU வவண்டுவகாள்  

 

i. திட்டம் பை்றி மாணவைக்ரளயும் 

கபை்வைாைக்ரளயும் அறியச ்கசய்தல் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கட்டுமான  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

கட்டுமான 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E & S, அலகு 

PMU 

ஒப்பந்ததாைை ் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E & S, அலகு 

PMU 

ஒப்பந்ததாைை ் 
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ii. குழந்ரதகளிடம் தாக்கத்ரத ஏை்படுத்தும் 

சாத்தியமுள்ள சமூகப் பிைசர்னகள் 

iii. கடட்ுமான நிரலயின் வபாது கதாழிலாளை ்

மை்றும் கதாழிலாளை ் இயக்கத்துடன் 

குழந்ரதகளின் நடத்ரதரய கண்காணிக்க 

விழிப்புப்பணி முரைரய நிறுவுதல் 

iv. பள்ளி வளாகத்தில் ைகசியமான தகவல் 

கபறும் முரைரய நிறுவுதல். 

v. கதால்ரல தரும் கதாழிலாளைக்ரள 

தண்டிப்பதை்கு அல்லது அகை்ை ஒரு 

முரைரமரய நரடமுரைப்படுத்தல் 

 

ஒப்பந்தப் பணியாளைக்ள் மை்றும் பள்ளி 

மாணவைக்ள், முரையாக நிைவ்கிக்கப்பட வவண்டிய 

அரனத்துப் பிைசர்னகள் குறித்தும் PMU 

ஒப்பந்ததாைருக்கு நன்கு கதைியும். ஒப்பந்ததாைைக்ள் 

' கதாழிலாளை ் கதாகுப்புக்கு பின்வருபரவ 

பைிந்துரைக்கப்படுகின்ைன 

 

i. முரையான விழிப்புணைவ்ு, கல்வி, 

கண்காணித்தல் மை்றும் தண்டிப்புத் 

தண்டரன.  

ii. பள்ளி வளாகங்களில் கதாழிலாளைக்ள் 

நுரழய முடியாத திட்ட கசயல்பாடட்ு 

மண்டலத்ரத வரையறு 

iii. பாடசாரல நீை ்வளங்கரள கதாழிலாளைக்ள் 

பயன்படுத்த முடியாது 

iv. பள்ளியின் சுகாதாை வசதிகரள 

கதாழிலாளைக்ள் பயன்படுத்த முடியாது 

v. ஒப்பந்ததாைை,் எந்த வடிவிலான திட்டம் 

சாைந்்த பணிகளுக்கு, குழந்ரதகரள 

பயன்படுத்தக்கூடாது (வநைடி/மரைமுக) 

vi. கனைக இயந்திை இயக்குபவைக்ள் 

எந்திைங்கரள இயக்குவதில் மிகுந்த 

எசச்ைிக்ரகயுடன் இருக்க வவண்டும். 

இதனால் விபத்துகள் அதிகமாகும்.  

vii. கனைக இயந்திைங்கள் மை்றும் 

வாகனங்களின் பாதுகாப்பான 

நடமாட்டத்ரத உறுதி கசய்யும் வரகயில், 

முழு வநை காவலைக்ளும் அபாய பகுதியில் 

ரவக்கப்பட வவண்டும்.  

 

i. வபாதுமான நுரழவு/அபாய அரடயாளங்கள் 

மை்றும் கண்காணிப்பு அரமக்கப்பட 

வவண்டும், இதனால் பள்ளிக் குழந்ரதகள் 

திட்டப் பகுதியில் அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல. 

ii. மின் வயைிங் முரை மை்றும் உருவரமப்பு, 

முரையான பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககரள 

வமை்ககாள்ள வவண்டும். இதன் மூலம் மின் 

அதிைச்ச்ியிலிருந்து வரும் குழந்ரதகளுக்கு 

விபத்துகள் ஏை்படுகின்ைன. 
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iii. அங்கீகைிக்கப்பட்ட இடங்களில் பாைக்்கிங் 

மை்றும் வசமிப்புப் பகுதிகள் PMU மூலம் 

கசய்யப்படவவண்டும் 

 

 

13. தலத்திற்கு குறிப்பிட்ட கண்காணிப்பு வதணவகள் 
 

கட்டுமானக் கட்டதத்ில் கீழ்க்கண்ட கண்காணிப்பு திட்டம் 

பைிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டவரண 5: சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் சமூக கண்காணிப்பு திட்டம்; கட்டுமானக் 

கட்டம் 

வதணவப்பாட்ணட 

கண்காணித்தல் 

அளவுரு அணலவரிணச 

துவக்க நிரல 

கண்காணிப்பு 

நீைின் தைம் - 

கட்டட- முன் கடட்ுமானப்பணி 

விைிசல் உடனடி பகுதியில் உள்ள 

கட்டடங்களில் ஆய்வு 

ஒருமுரை * 

காை்றின் தைம் ஒருமுரை * 

நில அதிைவ்ு ஒருமுரை * 

பின்னணி இரைசச்ல் அளவீடு ஒருமுரை * 

கடட்ுமான 

கட்டத்தில் 

உயை ்அபாய கட்டடங்களின் 

விைிசல் ஆய்வு 

கடட்ுமானப் பணியின்வபாது 

குறிப்பிடத்தக்க இடப்கபயைச்ச்ி 

கரடபிடிக்கப்பட்டால் ** 

நில அதிைவ்ு வதாண்டுவது இயந்திைங்கள், 

சலிப்பு வவரல, அல்லது நில 

அதிைவ்ுகரள உருவாக்கும் எந்த 

பணிகள் * 

கடட்ுமான இரைசச்ல் ஒரு மாதத்திை்கு ஒருமுரை கடும் 

இரைசச்ல் தரலமுரை 

வநைங்களில் * 

காை்றின் தைம் மாதம் ஒருமுரை* 

வாகனப் புரக அரனத்து இயந்திை/கசயல்பாடட்ு வாகனங்களும், மாசு கடட்ுப்பாடு 

வசாதரன சான்றிதரழ கபை்றிருக்க வவண்டும். - ஆவலாசகைின் 

தளத்ரதப் பைிவசாதிக்கும் அதிகாைி 

கண்காணிப்பு 

முகரம 

* விைிசல் ஆய்வுகரள தவிைத்்து அரனத்து அளவுவகாலுக்கான 

மத்திய சுை்ைாடல் அதிகாைசரபயுடன் கூடிய தகுதிவாய்ந்த சுயாதீன 

கண்காணிப்பு முகவை ்நிரலயம் 

** PMU ஏை்கத்தக்க திைரமயான நிறுவனத்தால் விைிசல் 

கணக்ககடுப்பு நடத்தப்பட வவண்டும் 

அறிவித்தல் 

வதரவகள் 

ஓணட நீரின் தரம் – C கவளியிட்ட சுை்றுப்புை நீை ்தை நியமங்கள் 

ஒப்பீடு, 2017 

முன் கட்டுமானப்பணி விரிசல் அதிக அபாயத்தில் உள்ள 

கட்டடங்கள் குறித்து ஆய்வு - கதாழில்முரை அறிக்ரக  

நில அதிரவ்ு - இயந்திைங்கள், நிைம்ாணப் பணிகள் மை்றும் வாகன 

இயக்கங்களுக்கு அதிைவ்ுக்கான இரடக்கால நியமங்களின் படி, CEA 

பின்னணி இணரசச்ல் அளவீடு – அசாதாைண-வைத்்தமானி இல 924.1, 

வம 23, 1996, CEA 
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காற்றின் தரக் துகள்கள்-கபாருட்படு - வதசிய சுை்றுப்புை காை்றின் 

தை நியமங்கள், 1562/22 ஆகஸ்ட் 15, 2008-இலங்ரகயின் மத்திய 

சுை்ைாடல் அதிகாைசரப. 

குறு உணறவிட மதிப்பீடு: குறு உரைவிட மதிப்பீடட்ு அறிக்ரக, FD 

இன் படி வசிப்பிட பாதிப்பு குரைப்பு பை்றிய பைிந்துரைகள் 

14. குணறகணள நிவரத்்தி கசய்யும் அணமப்பு 
 

இந்த தளத்தின் மூலம் பாதிக்கபட்ட சமூகத்தினருக்கு குரைகள் நிவைத்்தி கசய்யும் 

முரைரய ஏை்படுதத் ஆவலாசகைக்ள் கபாறுப்பாவாை.் உதாைணம்: சுமன மகளிை ்

வித்தியாலயத்தின் முகாரமத்துவம், குழு உறுப்பினைக்ரள வழங்குகிைது. (குறிப்பு: 

சுை்ைாடல் மை்றும் சமூக முகாரமத்துவ கட்டரமப்பு, குரைநிவைத்த்ி 

கபாறிமுரையிரன ஸ்தாபித்தல். 

15. தகவல் கதரிவிப்பு 
 

ES வின் தகவல்கரள, முகவை ் மை்றும் அரமப்புகளுக்கு, குரைந்தபட்சம், 

குறிப்பிட்ட பயன்முரைகளின் மூலம் கவளியிட வவண்டியது PMU கபாறுப்பாகும். 

 

அட்டவரண 6: தகவல் கவளிப்படுத்துதலுக்கான உத்வதச திட்டம் 

தகவல் உத்வதச முகவர் 

நிணலயங்கள் 

தகவல் 

கவளிப்படுத்தும் 

முணற 

i. திட்ட வரைபடம் (தள 

விபைங்கள், 

வடிவரமப்பு, 

கசயலாக்க 

ஏை்பாடுகள்) 

மாவட்ட சுை்ைாடல், 

மாவட்ட கசயலகம், 

பிைவதச கசயலாளை,் RDA, 

ஏரனய மாவட்ட மட்ட 

முகவை ்நிரலயங்கள், 

NBRO மாவட்ட 

அலுவலகம், AIIB, 

மாகாண கல்வி 

அலுவலகத்தின் 

பணிப்பாளை ்

கூட்டங்கள், மாவட்ட 

ஒருங்கிரணப்புக் குழு, 

ஒப்பந்தங்கள், ஒப்புதல்கள் 

மை்றும் ஒப்புதல்கரள 

ரககயாப்பமிட உைிய 

அறிக்ரகரய 

சமைப்்பித்தல். 

ii. சுை்றுசச்ூழல் மை்றும் 

சமூக வமலாண்ரமத் 

திட்டம் 

மாவட்ட CEA., AIIB, 

பள்ளியின் அதிபை ்

கூட்டங்கள், மாவட்ட 

ஒருங்கிரணப்புக் 

குழு, ஒப்பந்தங்கள், 

ஒப்புதல்கள் மை்றும் 

ஒப்புதல்கரள 

ரககயாப்பமிட 

உைிய அறிக்ரகரய 

சமைப்்பித்தல் 

ஆவலாசரனயின் வபாது 

iii. கண்காணிப்பு 

அறிக்ரககள் 

(அடிப்ப்பரட மை்றும் 

கடட்ுமானத்தின்வபாது) 

மாவட்ட CEA., AIIB மை்றும் 

கபாருத்தமான கட்சிகள் 

முன்வனை்ை கூட்டங்கள், 

சிைப்புக் கூட்டங்கள், உைிய 

அறிக்ரககரள 

சமைப்்பித்தல் 

iv. சுை்றுசச்ூழல் 

இணக்கத்திை்கான 

பணியிட ஆய்வுகள் 

கதாழிலாளை ்

மாவட்ட CEA, பிைவதச 

கசயலாளை,் கபாலிஸ், 

கிைாம உத்திவயாகத்தை,் 

மாவட்ட அலுவலகம், AIIB 

எழுத்து மூலமான மை்றும் 

வாய்கமாழித் 

தகவல்கதாடைப்ுகள், உைிய 
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உடல்நலம் மை்றும் 

பாதுகாப்பு 

மை்றும் கபாருத்தமான 

தைப்பினை ்

அறிக்ரககரள 

சமைப்்பித்தல் 

v. எடுக்கப்பட்ட 

முடிவுகள் மை்றும் 

முன்வனை்ை 

மதிப்பாய்வு 

கூட்டங்கள் 

மாவட்ட CEA, பிைவதச 

கசயலாளை,் கபாலிஸ், 

கிைாம உத்திவயாகத்தை,் 

மாவட்ட அலுவலகம் 

NBRO, AIIB மை்றும் 

கபாருத்தமான தைப்பினை ்

உைிய வரகயில், 

பாடசாரலயின் அதிபை ்

கூட்டங்கள், உைிய 

அறிக்ரககரள 

சமைப்்பித்தல் 

vi. குரைகள் நிவைத்்தி 

கசய்யும் முரை 

சம்பந்தப்பட்ட கட்சிகள், 

AIIB 

கூட்டங்கள், எழுத்து 

மூலமான மை்றும் 

வாய்கமாழி மூலமான 

தகவல்கதாடைப்ுகள் 

 

அட்டவரண 7 ஆவலாசரன நிறுவனங்கள் மூலம் வசகைிக்கப்பட்ட தகவல்களின் 

அளவு 

திகதி நிறுவனம் தகவலுக்காக கதாடர்பு 

ககாண்ட நபர் 

09/08/2018 @ 10.00 மணி 

 

மத்திய சுை்ைாடல் 

அதிகாைசரப 

திரு. வக. ஜி. டி. என் கிைிகயல்ல 

பணிப்பாளை ்– CEA இைத்தினபுைி 

மாவட்டம் 

08/03/2019 @ 10.15 மணி பள்ளி வமலாண்ரம கசல்வி. R.J. சந்திைானி - அதிபை ்
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இணணப்பு 1: தள நிபந்தணன மற்றும் ஆவலாசணன படங்கள் 

 

  

படம் a: பள்ளியின் கசல்வி. R.J. 

சந்திைானி - அதிபை ்NBRO குழு கதாடைப்ு 

ககாண்டிருந்தத வபாது 

படம் b: மகிந்வதாதய கதாழில்நுட்ப 

ஆய்வகதத்ுக்கு அருகாரமயில் 

கசயலிழந்ததரம 

  

படம் c: இைத்தினபுைி, வகாவைாகம 

கிைாமதத்ுடன் இரணக்கும் 

சாரலக்கு அருகில் தடுப்புச ்சுவை ்

கசயலிழந்ததரம 

சுமன மகளிை ்வித்தியாலயத்தின் 

பிைதான நுரழவாயில். 
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மகிஇந்வதாதயா கதாழில்நுட்ப 

ஆய்வகத்தில் பிளவுகள் வதான்ைல் 

விரளயாட்டு ரமதானம் அருகில் 

சைிவு இடம்கபை்ை பகுதி 

 

 

 

பிற்வசரக்்ணக II: பங்குதாரரின் ஆவலாசணன அறிக்ணக: இரத்தினபுரி 

மாவடட்ம் 

திகதி: 08/08/2018  

நிறுவனம் 
கதாடர்பு 

அலுவலரின் 

கபயர் மற்றும் 

பதவி 

எழுப்பப்பட்ட கவணலகள் 

மத்திய 

சுை்ைாடல் 

அதிகாைசரப 

திரு. வக. ஜி. டி. 

என் 

கிைிகயல்ல  

பணிப்பாளை ்– 

CEA 

இைத்தினபுைி 

மாவட்டம் 

✓ மண்வளப்பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் 772/22 1996. 

இைத்தினபுைி மாவட்ட வதசிய வள முகாரமத்துவ 

நிரலயத்தின் கீழ், எம்பிபிட்டிய பிைவதசத்ரத 

தவிை உணைவ்ுபூைவ்மான பிைவதசமாக 

வைத்்தமானி கவளியிடப்படட்ுள்ளது.   

✓ இந்த வைத்்தமானியில், திட்டத்தின் பருமன் 

எதுவாக இருந்தாலும் எந்த வளைச்ச்ியும் 

அனுமதிக்கப்படுவதில்ரல.  

✓ ஒரு வபைழிவில் இது வதரவப்படாது. 

✓ திட்டத்ரத பூைத்்தி கசய்து விண்ணப்பத்ரத 

சமைப்்பிக்க அடிப்பரடத் தகவல் வினாத்தாள் 

(BIQ) வதரவப்படுகிைது  

✓ நீைப்்வபாக்கு பகுதி கீழ்வநாக்கிச ் கசல்வதால், 

சுை்றுப்புைசச்ூழல் பாய்வது அவசியமாகிைது.  

✓ அங்கு வநாய் கதாை்று உள்ள இனங்கள், சிைப்பு 

வாழிடங்கள் (niches), விலங்கினங்கள் தாவை 

ஆய்வு வதரவ 

✓ இந்த சுை்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, தணிவுக்கு பிைகு 

அவை்றின் வித்தியாசத்ரத பாைக்்க 

வதரவப்படலாம்  

✓ பைிந்துரைகளுடன் CEA ஒப்புதல் வழங்கும். 
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பிற்வசரக்்ணக 3: ஆய்வுக் குழு 

கபயர் பதவி ஆய்வில் உள்ள நிணல 

TDSV டயஸ் பணிப்பாளர் / ESSD/NBRO அணித் தணலவர் 

SAMS திசநாயக முதுநிணல விஞ்ஞானி 

/ESSD/NBRO 

முதுநிணல சுற்றுசச்ூழல் 

விஞ்ஞானி 

பிரபாத் 

லியனாஆரசச்ி 

விஞ்ஞானி / ESSD/NBRO சுற்றுசச்ூழல் விஞ்ஞானி 

H குவசலசிரி கதாழில்நுட்ப அலுவலர் 

/ESSD/NBRO 

GIS/ மக்கள் கதாணகப் 

புள்ளிவிவரங்கள்/சர்வவ 

ஆதரவு 

அனுத்தரா  நாதளி கதாழில்நுட்ப அலுவலர் 

/ESSD/NBRO 

அறிக்ணக தயாரிப்பு 

 

பிற்வசரக்்ணக ஏ: வமற்வகாள் படட்ியல் 

 

1. சுமன மகளிை ் வித்தியாலயத்திற்கு மண்சரிவு அபாய விசாரணண 

அறிக்ணக NBRO/31/3500/06/RDO/14/029 

2. கபாதுவான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவத் திட்டத்திற்கான 

ஒப்பந்தக்காரரின் கடப்பாடுகள்-இலங்ணக மண்சரிவு தணிப்புத் திட்டம்-

AIIB 

3. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாணமத்துவ கட்டணமப்பு-இலங்ணக மண்சரிவு 

தணிப்புத் திட்டம்-AIIB 

4. மீள் குடிவயற்றத் திட்டமிடல் கட்டணமப்பு-இலங்ணக மண்சரிணவ 

தணிப்புத் திட்டம் – AIIB 

 


