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    8.2  எதிரம்தற தாகக்ங்கள் 6 

 8.2.1 காணி மற்றும் எதிரக்ால அபிவிருதத்ிப் பணிகதள  
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             மற்றும் தாேர இனங்கள் 7 
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 8.2.5 கடட்ுமானப் பணிகளில் இருநத்ு நீர ் மாசதடதல்  
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 8.2.6 கடட்ுமான கடட்தத்ில் திறநத் கேளியில் மலம் கழிதத்ல்  

             மற்றும் நீரினால் பரவும் கதாற்றுகள் 7 

 8.2.7 கீழ்வநாகக்ி நீர ் பயன்படுதத்ுபேற்றில் ஏற்படும் தாகக்ங்கள், 

             கீவழ உள்ள வசதே ேழங்கல் (நீர ் ேழங்கல், பாதாள  

             சாகக்தட வபான்றதே) மீதான தாகக்ங்கள். 7 
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 8.2.9 காற்று மாசுபாடு 8 
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              ஏற்படும் பாதிப்புகள், கடட்டங்கள், உள்கடட்தமப்புகக்ு  
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               கக்ும், சரச்த்சகதள சாதத்ியமற்ற மகக்ளுகக்ும்  

               இதடயிலான உறவுகள் 8 
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               அணுகும்  அபாயங்கள் 9 

 8.2.14 கேடிகக்ும் அபாயங்களும் அபாயகரமான கபாருடக்ளும்

 9 

 8.2.15 கடட்ுமானப் பணிகளில் இருநத்ு கபாதுமகக்ளுகக்ு  

               பாதுகாப்பு: பள்ளி மாணேரக்ள், ஊழியரக்ளுகக்ு  

               அதிக ஆபதத்ு 10 

 8.2.16 கடட்ுமானதத்ின்வபாது கதாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 10 

9.  கபாது மற்றும் பங்குதாரராக ஆவலாசதன 10 

 9.1 ஆவலாசதனகளில் ஈடுபடட்ுள்ள பங்குதாரரக்ள்    

          கலநத்ாவலாசதனகளில் அதடநத் ஏவதனும்  

          பரிநத்ுதரகள் அல்லது உடன்படிகத்ககள்  

          (Ref: பிற்வசரக்த்க ஐஐஐ) 10 



 
 

 

10.  குறிப்பிடதத்கக் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் பாதிப்புகள்:  

       சமூக அல்லது சுற்றுப்புறசச்ூழல் பாதிப்புகள் அல்லது 

       அபாயங்கள், NBRO இன் பகுதியில் சிறப்பு நடேடிகத்ககள்  

       வததேபடும்  10 

 10.1 நீர ் அல்லது ஈரநிலங்களுகக்ான தாகக்ங்கள் (நீவராதடகள்,  

          ஆறுகள் மற்றும் பிற நீர ் நிதலகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

          அல்லது அசுதத்ம் கதாடரப்ான சிகக்ல்கள், கபாதுோக  

          தளதத்ிலிருநத்ு கீழிறகக்ும்). மண்சரிவு ஏற்படட் இடதத்ின்    

          நிரம்ாணதத்ின் வபாது நீண்டகால தாகக்ங்கள் மற்றும்  

          சாதத்ியமான தாகக்ங்கள் மற்றும் அபாயங்கள் 10 

 10.2 சிற்றறதே பாதிப்புகளும் ஸ்டர்ம்ீ படுகத்க மாறுதல்கள் 10 

 10.3 வபாகக்ுேரதத்ு உள்கடட்தமப்பில் ஏற்படும் தாகக்ங்கள்  

           (குறிப்பாக சாதல அல்லது ரயில் அணுகல், வபாகக்ுேரதத்ு 

            கநரிசலால் ஏற்படும் அபாயங்கள்) 11 

 10.4 கீழாஸ்டர்ம்ீ வசதே ேழங்கல் மீதான தாகக்ங்கள் 

           (நீர ்ேழங்கல், சாகக்தட, மின்சாரம் வபான்றதே) 11 

 10.5 உள்ள வீடுகள் (வமல்-சாய்நத்ல், கீழ்-சாய்நத்ல்,  

           கீழ்தேப்பான்) அருகில் அல்லது அருகாதமயில் உள்ள  

           உயர ் ஆபதத்ு அல்லது நடுதத்ர ஆபதத்ு பகுதிகளில்  
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           கசய்யப்பட வேண்டிய பிரவதசங்கள் 11 

 10.7 ேணிகங்கள், விேசாயம் அல்லது பிற இடங்களுகக்ு  

           உடனடியாக பயன்படுதத்ப்படும் பகுதிகள் 11 

 10.8 மகக்ள் நுதழய அல்லது தளதத்ில் கடகக் வேண்டும் 11 

 10.9 முன்னுரிதம சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிதனகள்.  

            ஒப்பநத்கக்ாரரக்ளுகக்ு நிதலயான ஒப்பநத்  

            வததேப்பாடுகளுகக்ு அப்பால் கசல்லும் நடேடிகத்ககள்    

            வததேப்படும் குறிப்பான H&S கேதலகள் 11 
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 10.11 அதிரவ்ு தாகக்ங்கள் காரணமாக கடட்டங்களில் விரிசல் 12 

 10.12 இதரசச்ல் மற்றும் தூசி மாசுபாடத்ட பள்ளி மாணேரக்ள்  

             அம்பலப்படுதத்ல் 12 

11.  திடட்ம் கசயல்படுதத்ுேதற்கு வததேயான அனுமதிகள்,  

       ஒப்புதல் மற்றும் ஒப்புதல்களும் இல்தல 12 

 11.1 திடட்ச ்கசயலாகக்ம் 12 

 11.2 குறிப்பிடட் இடதத்ில் இதத்ிடட்தத்த நதடமுதறப்படுதத்  

           ஒப்புதல்  13 

 11.3 சுற்றாடல் அதிகாரசதபயின் அங்கீகாரம்,  

           ேனப்பாதுகாப்பு திதணகக்ளம், ேனவிலங்கு  

           பாதுகாப்புத ்திதணகக்ளம் 13 

 11.4 ஏதனய ஒப்புதல்கள் 13 

 11.5 தனிப்படட் நில உரிதமயாளரக்ளிடமிருநத்ு  

          கதரிவிகக்ப்படட் ஒப்புதல்/ஆடவ்சபதண/சடட்  
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12.  சுற்றாடல் சமூக முகாதமதத்ுே திடட்ம் 14 
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 12.3 பழுததடநத் கடட்ுமானங்கள், ேசதிகள் மற்றும்  

           உள்கடட்தமப்புகதள அகற்றும் நதடமுதற 14 
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           இழப்பு/பயனுகக்ாக இழப்பீடு வததே 14 

 12.5 கபாது விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கல்வி-பின்ேரும்  

           பகுதிகளுகக்ு வததே 15 

 12.6 ேடிேதமப்பு அடிப்பதடயிலான சுற்றுசச்ூழல்/சமூக  

           வமலாண்தம காரணங்கள் 15 

 12.7 கடட்ுமான கடட்தத்ின் வபாது ஏற்படும் பாதிப்புகதள  

           தணிதத்ல் 17 



 
 

 

 12.7.1 கடட்ுமான கடட்தத்ில் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக  

              வமலாண்தமகக்ு இணங்க கடட்ுமான ஒப்பநத்தாரரக்ள்  

              வததே 17 

 12.7.2 தலதத்ின் குறிப்பான குதறப்பு 19 

13. தலதத்ிற்கு குறிப்பிடட் கண்காணிப்பு வததேப்பாடுகள் 23 

14. இநத் தளதத்ிற்கான குதறகதள நிேரத்த்ி கசய்யும்  

      கபாறிமுதறதம 24 

15. தகேல் கேளிப்படுதத்ல் 24 

 

 

பிற்சேக்கககள் படட்ியல் 

 

பிற்வசரக்த்க I: திடட்ப்பணி பகுதியின் ஆளில்லா உருேம் i 

பிற்வசரக்த்க II: தல நிபநத்தன மற்றும் ஆவலாசதன படங்கள் ii 

பிற்வசரக்த்க III: பங்குதாரரின் ஆவலாசதன  

                                கதாடரப்ான அறிகத்க: இரதத்ினபுரி மாேடட்ம் iii 

பிற்வசரக்த்க IV: ஆய்வுக ்குழு iii 

பிற்வசரக்த்க v : ஒப்பீடுகள் படட்ியல் iii 

 

புள்ளிவிபரங்களின் படட்ியல் 

படம் 1: உதவ்தச மண்சரிவு தணிக்கும் இடதத்ின் Google படிமம்,  

              சுற்றுப்புற சுற்றாடல் அம்சங்கள் மற்றும் வசதே  

              உடக்டட்தமப்புகள். விேரங்களுக்கு டிவரான் படதத்த 

              பாரக்்கவும் பிற்வசரக்்தக 1. 2 

படம் 2a: சாய்ோன பகுதி விதளயாடட்ு தமதானதத்ிற்கு மூடுக 3 

படம் 2b: பள்ளியின் நுதழவு சாதலயின் அருகில் உள்ள சரிவு 3 

படம் 2c. சாய்நத்மருதில் சுகாதார ேசதிகள் 3 

படம் 2d. தரம் 1 மற்றும் தரம் 4 கடட்ிடங்களின் பின்னால் சரிவு 3 

படம் 3: பாதிக்கப்படட் சாய்ப்பகுதி மற்றும் ததர இயக்கம்  

               காரணமாக கடட்ிடங்கள் ேதரபடம் 4 



 
 

 

 

அடட்வகணகளின் படட்ியல் 

 

அடட்ேதண 1: ஒப்புதல்கதள கபறுேதற்கான உதவ்தசக ் 

                              காலகவ்காடு 10 

அடட்ேதண 2: ேடிேதமப்பு நிதல சுற்றுசச்ூழல் & சமூக  

                             கருதத்ுகக்ள் 11 

அடட்ேதண 3: ES & HS உடன் இணங்க ஒப்பநத்தாரர ்வததே 12 

அடட்ேதண 4: தலதத்ின் சிறப்பு ES& HS குதறப்பு  

                             நடேடிகத்ககள்  13 

அடட்ேதண 5: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக கண்காணிப்பு  

                            திடட்ம்; நிரம்ாணக ்கடட்ம் 15 

அடட்ேதண 6: தகேல் கேளிப்படுதத்ும் உதவ்தச திடட்ம் 16 

அடட்ேதண 7 ஆவலாசதன நிறுேனங்கள் மூலம்  

                             வசகரிகக்ப்படட் தகேல்களின் அளவு 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

சுருக்கம் 

 

AIIB ஆசிய உடக்டட்தமப்பு முதலீடட்ு ேங்கி 

CEA மதத்ிய சுற்றாடல் அதிகாரசதப 

DFC  ேனப்பாதுகாப்பு திதணக்களம் 

DS  பிரவதச கசயலாளர ்

DWLC  ேனஉயிர ்பாதுகாப்பு திதணகக்ளம் 

EH & S சுற்றாடல் சுகாதாரம் & சமூக 

E & SU of  PMU சுற்றாடல் & சமூக அலகு திடட் முகாதமதத்ுே 

அலகு 

E & S & H & S unit of PMU சுற்றாடல் & சமூக & சுகாதார & பாதுகாப்பு அலகு 

திடட் முகாதமதத்ுே அலகு 
 

ESMF சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாதமதத்ுே 

கடட்தமப்பு 

ESMP  சுற்றாடல் சமூக முகாதமதத்ுே திடட்ம் 

SSE & SMP தளதத்ின் குறிப்பான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்தமத ்திடட்ம் 

GN  

GOSL 

கிராம வசேகர ்

இலங்தக அரசு 

GSMB புவியியல் & சுரங்கங்கள் பணியகம் 

LRC நிலசச்ீரத்ிருதத்க ்குழு 

NBRO  வதசிய கடட்ிட ஆராய்சச்ி அதமப்பு 

RDA  வீதி அபிவிருதத்ி அதிகாரசதப 
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1. முன்னுகர 

நாடட்ின் 06 மாகாணங்களில் உள்ள 11 மாேடட்ங்களில், குறிப்பாக, உயர ்

அபாயப் பிரவதசங்களில் உறுதியற்ற சரிவுகதள குதறப்பதற்கு அல்லது 

அததன மறுமதிப்பீடு கசய்ேதற்கு ஆசிய உடக்டட்தமப்பு முதலீடட்ு 

ேங்கியிலிருநத்ு இலங்தக அரசாங்கம் கடன் கபற்றுக் ககாள்ள விரும்புகிறது. 

இநத் கருதத்ிடட்தத்ிற்கு சுற்றாடல் மற்றும் சமூக பாதுகாப்புகள் மற்றும் 

இலங்தகயின் AIIB மற்றும் இலங்தகயில் உள்ள மனப்பக்கங்களுக்குடப்டட்ு 

நதடமுதறப்படுதத்ப்பட வேண்டியுள்ளது. திடட் நடேடிக்தககளின் 

தன்தமதயயும் அதன் கசயலாக்கதத்தயும் கருதத்ில் ககாண்டு, AIIB 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு ககாள்தகயின் வததேக்வகற்ப ஒரு 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக வமலாண்தமச ்சடட்கம் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது. 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக நிரே்ாகக் கடட்தமப்பின் வநாக்கம் (ESMF) 

இதத்ிடட்தத்த கசயல்படுதத்ும் வபாது AIIB பாதுகாப்புகள் மற்றும் வதசிய 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக மண்டகதத்ிதன விண்ணப்பிக்கும் ேழிகாடட்ிதய 

ேழங்கிக் ககாண்டிருக்கிறது. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகதத்ில் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் குதறநத்ளோன ேதகயில், திடட் கசயலாக்கத ் திடட்தத்ின் 

அதனதத்ு நிதலகளின்வபாது, ESMF திடட்தத்ின்கீழ் தயாரிக்கப்படட் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக வமலாண்தமத ்திடட்ங்கதள கசயல்படுதத்ுேதத 

உறுதி கசய்யும் திடட்ம் கசயல்படுதத்ப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

இநத் பயிற்சியின்வபாது, சுற்றுசச்ூழல், சமூக, சுகாதார & பாதுகாப்பு 

நிதலதமகள் அதிக தளதத்தப் கபற்றுள்ளன, இது தள நிதலதமகளுக்கு 

உரிய ேதகயில் நிேரத்த்ி கசய்யப்பட வேண்டும் என்பது கதரியேநத்து. 

எனவே ESMF ஒே்கோரு தளதத்ிற்கான பணியிட குறிப்பான சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சமூக வமலாண்தமத ் திடட்ம் (SSE & SMP) கதாடரந்த்ு ஒரு தளதத்ின் 

குறிப்பான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக மதிப்பீடட்ிற்கு பரிநத்ுதரதத்ுள்ளது. SSE & 

எஸ்எல்பி திடட்ம், ேடிேதமப்பு, கடட்ுமானம் மற்றும் கசயல்பாடட்ு கடட்ம் 

சுற்றுசச்ூழல், சமூக மற்றும் சுகாதார & பாதுகாப்பு வமலாண்தம 

நடேடிக்தககதள திடட் கசயலாக்கதத்ில் கருதத்ில் ககாள்ள அளிக்கிறது. 

இது நிவித்திகல ஆரம்பப் பாடோகல மண்ேரிவு தணிக்கும் தளத்திற்கு 

உரிய சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக முகாகமதத்ுவ திடட்மாகும். இந்த திடட்ம் 

ஒரு ஆழமான சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூக மதிப்பீடட்ின் மூலம் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது; 

I. திடட் கசல்ோக்கு பகுதியில் உணரவ்ுபூரே்மான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சமூக கூறுகதள அதடயாளம் காணுதல் 

II. திடட் நடேடிக்தககளின் காரணமாக குறிப்பிடதத்க்க சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சமூகப் பாதிப்புகதள கண்டறிதல் 

III. குதறப்பு நடேடிக்தககதள முன்கமாழிதலும் 

IV. இதத்ிடட்ப் கபாருதத்மான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகத ்கண்காணிப்பு 

வததேகதள முடிவு கசய்யுங்கள். 
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V. திடட் கசயலாக்கதத்ின் வபாது பின்பற்றப்பட வேண்டிய சுற்றுசச்ூழல் 

ஒழுங்குமுதற மற்றும் நதடமுதறகள் குறிதத் ஆய்விற்கு குறிப்பிடட் 

இடம். 
 

2. இடத்தின் இருப்பிடம் மற்றும் சுருக்கமான விளக்கம்  

தல குறிப்பு: தல எண் 59-இரத்தினபுரி மாவடட்ம், நிவித்திகல ஆரம்பப் 

பாடோகல (நிவிதிகலா சுமன கனிஷ்ட வித்தியாலயம்) 

     தள விபரங்கள்: 

I. சப்ரகமுே மாகாணதத்ின் இரதத்ினபுரி மாேடட்தத்ின் நிவிதத்ிகல 

பிரவதச கசயலகப் பிரிவின் (DS பிரிவின்) நிவிதிகலா (GN பிரிவின்) கீழ் 

இநத் இடம் நிருேகதத்ிதன விழுகின்றன. இநத் உதவ்தச மண்சரிவு 

தணிப்பு தளம், பாடசாதல கடட்ிட ேளாகதத்ில் பல இடங்களில் 

பலமுதன கேடட்ு வதால்விகள் மற்றும் சாய்வுத ்வதால்விகள் ஏற்படட் 

நிதலயில், திருோனியப்பிடட்ி-அகல்ோயா வீதியின் ேலது புறம் உள்ள 

நிவிதிகலா ஆரம்ப பாடசாதலயில் அதமநத்ுள்ளது. 

II. தலதத்ிற்கு அருகிலுள்ள நகரமான நிவிதிகலா, அநத் தலதத்ில் இருநத்ு 

சுமார ்700 மீற்றர ்கதாதலவில் உள்ளது. 

III. GPS தளதத்ின் ஒப்பீடு  6.595227 N, 80.453354 E இடதத்ின் ேதரபடம் படம் 1. 

IV. காணி பாடசாதலக்கு கசாநத்மானது (கல்வித ் திதணக்களதத்ிற்குச ்

கசாநத்மானது) 

V. பள்ளி தரம் 1-5 முதல் 1150 மாணேரக்ள் மற்றும் ஒரு சிறப்பு அலகு 8 

மாணேரக்ள் மற்றும் 37 ஆசிரியரக்ள் 
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படம் 1: உதவ்தச மண்சரிவு தணிகக்ும் இடதத்ின் GOOGLE படிமம், 

சுற்றுப்புற சுற்றாடல் அம்சங்கள் மற்றும் வசதே உடக்டட்தமப்புகள். 

விேரங்களுகக்ு டிவரான் படதத்த பாரக்க்வும் பிற்வசரக்த்க 1.மண்ேரிவு 

அபாய நிகழ்வு விபரம்  

பள்ளி ேளாகதத்ில் உள்ள 4 இடங்களில், கேடட்ுக் வகாளாறு மற்றும் சாய்ோன 

கசயலிழப்பு ஆகியதே கீவழ ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

 
                                                                                                            

இடம் 1:  சாய்நத் பகுதி தமதானதத்ிற்கு அருகில் 

இடம் 2:  பள்ளியின் நுதழவு சாதலயின் அருகில் உள்ள சரிவு 

இடம் 3:  சாய்நத் பகுதி சுகாதார நிதலயங்களுக்கு அருகில் 

இடம் 4:  தரம் 1 மற்றும் தரம் 4 கடட்ிடங்களின் பின்னால் சரிவு 

 

இநத்ப் பகுதியில் அதிக மதழ கபாழிவு காரணமாக வம 2017 ல் இநத் சரிவு 

வதால்விகள் ஏற்படட்ுள்ளன. சரிவு உறுதியற்ற தன்தமக்கு முக்கியக் காரணம் 

நிதலயற்ற கசங்குதத்ு கேடட்ுக்கவள ஆகும். பாடசாதல ேளாகதத்ிற்குள் 

கடட்ிடங்கள் கடட்ப்படட்ுள்ளதாக பல கேடட்ுப்புள்ளிகள் காணப்படட்ுள்ளன. 

சரிவில் உள்ள மாறுதல்கள், கபாறியியல் சாய்வுகள் பின்பற்றாத நிதலயில், 

சரிவுகளில் ேடிகால் நிரே்ாகம் வமாசமாக இருநத்து. 

அங்கு பள்ளி ேளாகதத்ினுள் கசய்யப்படட் கசங்குதத்ான கேடட்ுக்களில் 

வதால்விகள் தூண்டப்படட்ுள்ளன. கடட்ிடங்கள் மற்றும் கடட்ுமானங்களுக்கு 

இடம் தகயகப்படுதத் பல்வேறு உயரங்கள் ககாண்ட கிடட்தத்டட் 

கசங்குதத்ாக பல கேடட்ுக்கள் (3 முதல் 6 மீ) உள்ளன. சாய்வுத ்திருதத்ங்கள், 

கபாறியியல் சரிவு நிதலதத்ன்தம, ேடிகால் வமலாண்தம ஆகியதே 

வமாசமாக பின்பற்றப்படவில்தல. 
 

இதன் ஒடட்ுகமாதத் பாதிப்பினால் பள்ளிக் கடட்டங்கள் கடட்ுமானங்களுக்குள் 

4 இடங்களில் கேடட்ு மற்றும் சரிவு வதால்விகள் ஏற்படட்ுள்ளன. 

ேம்பவம் காரணமாக ஏற்படட் சேதங்கள் 
 

இநத் சரிவு திறன்களில் பகுதி இயக்கங்கள் மற்றும் சிறிய அளவில் சிறியதே 

என்பதால், குணங்கள் அல்லது கடட்ிடங்களுக்கு வசதம் ஏதும் இல்தல. குறிப்பு 

படம் 2: திடட்ப் பகுதியின் படிமங்கள். 
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படம் 2a: சாய்நத் பகுதி தமதானதத்ிற்கு 

அருகில் 
படம் 2a b: பள்ளியின் நுதழவு சாதலயின் 

அருகில் உள்ள சரிவு 

  

படம் 2c. சாய்நத் பகுதி சுகாதார 

நிதலயங்களுக்கு அருகில் 
படம் 2d .  தரம் 1 மற்றும் தரம் 4 கடட்ிடங்களின் 

பின்னால் சரிவு 

 

படம் 2: திடட்ப் பகுதியின் படிமங்கள் 
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படம் 3: பாதிக்கப்படட் சாய்வு பகுதி மற்றும் ததர அதசவின் காரணமாக உள்ள 

கடட்ிடங்கள் ேதரபடம் 
 

3. ோத்தியமான அபாயத்கதக் குகறப்பதற்கு ஏற்கனசவ 

சமற்தகாள்ளப்படட் ஏசதனும் தீரவ்ு நடவடிக்கககள் பற்றிய விளக்கம் 

 

சம்பேம் குறிதத்ு தகேல் கதரிவிப்பதன் பின்னர,் இரதத்ினபுரி மாேடட் 

காரியாலயதத்ில் இருநத்ு விஞ்ஞானி ஒருேர ்அநத் இடதத்த ஆய்வு கசய்தார.்  

ஆய்வு அறிக்தகயின் படி பள்ளி கடட்ிடங்கள் மற்றும் பழுததடநத் நிதலயில் 

உள்ள பிரதான சாதல ஆகியதே, சரிவு நிதலயற்ற தன்தமயால் 

பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. இநத் அறிக்தக, கீவழ குறிப்பிடட்படி பல 

குதறப்புக் நடேடிக்தககதள பரிநத்ுதரதத்து; 

 

 RRM உடன் தடுப்புச ்சுேரக்ள் கடட்ுதல். பள்ளி ேளாகங்களில் நிதலயற்ற 

சரிவுகதள தக்க தேக்கும் காபியன் 

 வமற்பரப்பு ேடிகால் அதமப்பு மற்றும் கடஆ்ஃப் ேடிகால்கள் மற்றும் 

காேடிப் பணிகள் உடப்ட 

 கதாடரந்த்ு சரிவுகள் மற்றும் கதலப்பு 

 பாதுகாப்பு வேலி மற்றும் கடட்டங்களின் ேழிதத்டங்கள் வபான்ற இதர 

இதர இனங்கள் கடட்ுதல் 
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4. எனினும், இதுேதர இல்லாத அளவுக்கு உறுதியற்ற சரிதே வமம்படுதத் 

இயற்பியல்    தீரவ்ு நடேடிக்தககள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்தல. 

4.1 தவளிசயற்றல்கள்:   

கடும் மதழக் காலங்களில் அபாய இடங்களில் உள்ள கடட்டங்கதள, பள்ளி 

நிரே்ாகம் அப்புறப்படுதத்ுேது.   

 

4.2 மீள்குடிசயற்றம் (முன்சனற்றம்): 

       இநத் தளதத்ிற்கு மீள் குடிவயற்றம் அல்லது மீள்குடியமரவ்ு எதுவும்  

முன்கமாழியவில்தல. 
 

5. மண்ேரிவுக்கு அருகாகமயில் உள்ள மண்ேரிவு மற்றும் பிரசதேங்ககள 

பற்றிய விபரங்களும் தற்சபாகதய இடர ்நிகல 
 

இநத் பாதிக்கப்படட் தளங்கள், நிவிதத்ிகல ஆரம்ப பாடசாதலயில் 

அதமநத்ுள்ள, திருோனககடட்ிய-அகலேதத் வீதியின் ேலது புறம் 

அதமநத்ுள்ளது. இநத் பள்ளி கதன் கிழக்கு திதசதய வநாக்கி சாய்நத்ுள்ள ஒரு 

மநத்மான நிலப்பகுதி பகுதியில் அதமநத்ுள்ளது. கேடட்ு சரிவின் உயரம் 3 

முதல் 6 மீடட்ர ் ேதர மாறுபடும்.  
 

இநத் அகழ்வுக்காக உதவ்தசிக்கப்படட்ுள்ள பாடசாதல ேளாகங்கள், 

திருோனககடட்ிய-அகலேதத் வீதியின் ேலதுதக தளதத்ில் கதற்கு எஸ்டீ 

திதசதய வநாக்கி அதமநத்ுள்ளது. உள்ளங்கால் பகுதியில் உள்ள சுமார ் 13,815 

கன நிலப்பரப்பு கேே்வேறு மின்தடிப்புகள் மற்றும் இதர ேசதிகதளக் 

ககாண்ட பள்ளிக் கடட்டதத்ால் ஆக்கிரமிக்கப்படட்ுள்ளது (படம் 3). பள்ளி 

ேளாகதத்ிற்கு வமவல வீடட்ுத ் வதாடட்ங்கள், மரங்கள் உயிரினங்களின் 

ேளமான ேளரச்ச்ி கபற்றுள்ளன. கபவலா ேளாகம் என்பது பள்ளி ேளாகதத்ின் 

கதன் கிழக்கு எல்தலதய ஒடட்ிய சாதல ஆகும் 

கிடட்தத்டட் கசங்குதத்ு கபாறியியல் அல்லாத சரிவு கேடட்ுக்கள் ஏற்கனவே 

வதால்வியுற்றன, மீடப்ு தீவிர மதழ நிகழ்வுகள் காரணமாக எதிரக்ால விழும் 

ஆபதத்ு இருக்கும்.   
 

அடுதத்டுதத் பள்ளிக் கடட்டங்கள், ேசதிகள், முக்கியமாக பள்ளி மாணேரக்ள் 

மற்றும் ஆசிரியரக்ள் பணிபுரியும் பணியாளரக்ள் மற்றும் பாதசாரிகள் என 

அடுதத்டுதத்ு ஏற்படட் வதால்வி அசச்ுறுதத்லாம்.  

6. திடட் நடவடிக்கககளால் பாதிக்கப்படக் கூடிய உணரவ்ுபூரவ்மான 

கூறுகள் பற்றிய சிறப்பு குறிப்புடன் சுற்றுப்புற சூழல் பற்றிய சுருக்கமான 

விளக்கம் 
 

பாதிக்கப்படட் இடம் பள்ளி ேளாகமாக உள்ளது. கடட்ிடங்கள் பல்வேறு 

இடங்களில் அதமநத்ுள்ளன. ஆய்வு பகுதியில் கண்டறியப் படட் பகுதிகள், ேன 

உயிர ் ஒதுக்கீடுகள், சுற்றுசச்ூழலுக்கு உகநத் ோழ்விடங்கள். சூழலியல் 

ரதீியாக குறிப்பிடதத்க்க ோழிடங்கள் எதுவும் இப்பகுதியில் 

காணப்படவில்தல. 
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திடட் கசயல்பாடுகளால் பின்ேரும் உணரவ்ுபூரே்மான கூறுகள் ஆபதத்ில் 

இருக்கும்; 

i. பள்ளிக் கடட்டங்கள் 

ii. பள்ளி-குழநத்தகள், ஆசிரியரக்ள் 

iii. சாதல மற்றும் பாதசாரிகளின் வபாக்குேரதத்ு கநரிசலும், பாதசாரிகள் 

iv. 5 முதல் 10 ேயது ேதரயிலான பள்ளி குழநத்தகளின் கசயல்பாடுகள 
 

 

7. இத்திடட்த்தில் உள்ள பணிகளின் விவரம்        
 

உதவ்தச குதறப்பு பணிகள் மறுமுகம், திரும்பி ேரும் சுேரக்ள் மற்றும் 

வமற்பரப்பு ேடிகால் வமலாண்தமயின் மூலம் வமற்ககாள்ளப்படும். 

8. கடட்ுமானப் பணிகள் ததாடரப்ான சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூக 

பாதிப்புகள் மற்றும் அபாயங்கள்    

8.1 தேயலற்ற தாக்கங்கள் 

உதவ்தச கடட்தமப்புத ்தணிப்புடன் வமம்படுதத்ப்படட் சாய்வுத ்தன்தம, பள்ளி 

மக்கள் மற்றும் கசாதத்ுகளுக்கு பாதுகாப்பு, அணுகல் சாதலயின் பயணிகள் 

பாதுகாப்பு ஆகியதே கணிசமாக அதிகரிக்கும்.  இநத் திடட்ம் நிவிதிகலா 

ஆரம்ப பாடசாதலயின் மாணேரக்ள் மற்றும் ஆசிரியரக்ளின் பாதுகாப்பில் 

பலமான ஆக்கபூரே்மான தாக்கங்கதள ஏற்படுதத்ியுள்ளது 

8.2 எதிரம்கற தாக்கங்கள்  

 

இநத் குதறப்பு பணிகள் ஏற்கனவே சரிோல் ஏற்படட் வதால்வியால் 

கதால்தலக்கு உள்ளான பகுதியில் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது.  எனவே, 

எதிரம்தற தாக்கங்கள் அதிக அளவில் இடம் கபற்றுள்ளன மற்றும் 

கபரும்பாலும் கடட்ுமான காலம் ேதர மடட்ுப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது. இநத் 

குதறப்பு பணிகள் கபரும்பாலும், தக்கதேக்கும் கடட்தமப்புகள், தூரிங் 

மற்றும் ேடிகால் வமம்பாடட்ுக்காக மடட்ுவம கிடப்பில் கிடக்கிறது. ஏற்கனவே 

பள்ளி ேளாகதத்ுக்குள் கபரும்பாலும் பள்ளிக் கடட்டங்கள் மற்றும் 

கடட்ுமானங்கள் மற்றும் பள்ளி கசயல்பாடுகளால் கதாநத்ரவுகள் ஏற்படட்ு 

ேருகின்றன. எதிரம்தற பாதிப்புகள் குதறோகவே இருக்கும்.  

8.2.1 காணி மற்றும் எதிரக்ால அபிவிருத்திப் பணிககள அணுகுதல் 
 

பள்ளி ேளாகதத்ில், வபரிடர ்தடுப்பு பணிகள் வமற்ககாள்ளப்படும். தற்வபாது, 

கேடட்ப்படட் சாயதத்ிற்கு அருகில் உள்ள கடட்டம், அப்புறப்படுதத்ப்படுகிறது. 

இநத் கடட்டங்கதள காலி கசய்யுமாறு, என்டிஏ அறிவுறுதத்ி உள்ளது. 

இதத்ிடட்தத்ின் மூலம் பள்ளியின் நில உரிதம இழப்பு ஏற்படும். வபரிடர ்

காலங்களில், ஆரம்ப பள்ளி கடட்டதத்த அகற்ற முடியாது. மின்சாரம் மற்றும் 

கதாதலவபசி இதணப்புகள், சாதல அதமப்பு ஆகியேற்றில் குறிப்பிடதத்க்க 

தாக்கதத்த ஏற்படுதத்ாது. 

8.2.2 சூழலியல், உயிரியல் தாக்கங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவர 

இனங்கள் 
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இநத் திடட்ம் ஏற்கனவே சீரக்ுதலநத் நிலமாக உள்ள சரிவின் ஒரு சிறிய 

பகுதிக்குள் மடட்ுவம இருக்கும். இதனால், சூழலியலின் தாக்கம் 

குதறநத்ளோன நிதலயில் உள்ளது. சில மரங்கள் இனங்கள் அகற்றப்படலாம். 

இருப்பினும், அதே மரங்கதள நடட்ு தேதத்ால், பாதிப்புகள் குதறநத்து. 

8.2.3 வடிகால், அரிப்பு மற்றும் வண்டல் தவள்ளப்தபருக்கினால் ஏற்படும் 

பாதிப்புகள் 
 

திடட் நடேடிக்தககள் கபரும்பாலும் சரிவு ேலுவூடட்ல், வமற்பரப்பு ஓடுதளம் 

வமலாண்தம மற்றும் சிறிய பகுதிகளில் தக்கதேக்கும் கடட்தமப்புகள் 

ஆகியேற்றில் கேனம் கசலுதத்ப்படும். எனவே, கசயல்பாடுகள் 

அரிப்பிலிருநத்ு சரிதேத ்திடட்ினால், அநத் பகுதியில் தற்வபாதுள்ள ேடிகால் 

முதறயில் குறிப்பிடதத்க்க மாற்றம் ஏற்படாது. 

8.2.4 சிற்றறகவ தாக்கங்கள் மற்றும் ஓகட-படுக்கக மாற்றங்கள் 
 

அருகில் நீர ் நீவராதடகள் இல்தல. எனவே, ேங்கி அரிப்பு, ஓதட படுதக 

மற்றும் ஆற்றுப் படுதகயில் ஏற்படும் விதளவு குறிப்பிடதத்க்க ேதகயில் 

இருக்காது. 

8.2.5 கடட்ுமானப் பணிகளில் இருந்து நீர ்மாேகடதல் தாக்கங்கள் 
 

இநத் திடட் நடேடிக்தககள் மிகவும் இருப்பிடமாக்கப்படட்ு, அகழாய்வுகள் 

மற்றும் கபரும் பகுதிகளின் சாய்வுத ் திருதத்ங்கள் சம்பநத்ப்படவில்தல.  

எனவே, படிகளின் சுதம, ேண்டல் மாசுபாடத்ட ஏற்படுதத்ும் அளவுக்கு 

அதிகமாக இருக்காது.. இந்த இடத்திற்கு அருகாகமயில் நீர ் நீசராகடகள் 

எதுவும் இல்லாததால், பாதிப்பு முக்கியதத்ுவம் இல்லாமல் இருக்கும் 

8.2.6 கடட்ுமான கடட்த்தில் திறந்த தவளியில் மலம் கழித்தல் மற்றும் 

நீரினால் பரவும் ததாற்றுகள் 

திறநத் கேளியில் உள்ள பாடசாதலக்குள் தளம் அதமநத்ுள்ளதால் திறநத் 

கேளியில் மலம் கழிப்பதற்கான சாதத்ியம் குதறோகவே உள்ளது. 
 

8.2.7 கீழ்சநாக்கி நீர ் பயன்படுதத்ுபவற்றில் ஏற்படும் தாக்கங்கள், கீசழ 

உள்ள சேகவ வழங்கல் (நீர ் வழங்கல், பாதாள ோக்ககட சபான்றகவ) 

மீதான தாக்கங்கள். 
 

இநத் இடதத்ிற்கு அருகாதமயில் நீர ் நீவராதடகள் எதுவும் இல்லாததால், 

தாக்கம் முக்கியதத்ுேம் கபறும். 

8.2.8 திடக்கழிவுகள் அகற்றும் பிரேக்னகள் 
 

கடட்ுமானப் பணியின்வபாது, குப்தப, உணவுக் கழிவுகள், கடட்ட கழிவுகள் 

வபான்ற பல்வேறு ேதகயான கழிவுகள் உற்பதத்ி கசய்யப்படட்ு, தளதத்ில் 

வசமிதத்ு தேக்கலாம் அல்லது அப்புறப்படுதத்ப்படும். பள்ளியின் மற்றும் 

அததனச ் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள திடக்கழிவுகதள வசகரிதத்ு 

அப்புறப்படுதத்ுேது, பள்ளிக் குழநத்தகளுக்கு அகசௌகரியங்கதள 

ஏற்படுதத்ும். நீர ் மூலம் பரவும் நீரழிவு மற்றும் வநாய்க்கிருமிகள் மூலம் 

இனப்கபருக்கம் கசய்ய ேடிகால்கதள தடுக்கலாம். கழிவுகள் மண்தண 
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மாசுபடுதத்லாம். கடட்ுமான காலதத்ில் சரியான முதறயில் 

அப்புறப்படுதத்ினால், பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் பாதிப்புகளிலிருநத்ு விலக 

முடியும். எனவே, இநத் தலதத்ில் திடக்கழிவுகதள வமலாண்தம 

கசய்ேதால் ஏற்படும் சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள் மிகவும் முக்கியதத்ுேம் 

ோய்நத்தே 

8.2.9 காற்று மாசுபடுதல் 
 

காற்று மாசுபாடட்ுக்கு பங்களிக்கும் கடட்ுமானப் பணிகள்: நிலம் அகற்றல், 

டீசல் என்ஜின்கதள இயக்குதல், வசமிப்பதில் இருநத்ு எரிதல், கடட்ுமானப் 

கபாருடக்ள் மற்றும் கடட்ுமானக் கழிவுகதள வபாக்குேரதத்ு அகற்றுதல் 

கடட்ுமானப் பணியின்வபாது, கான்கிரடீ,் சிகமண்ட,் மரம், கல் மற்றும் 

சிலிக்கா வபான்ற அதிக அளவில் தூசி படிநத்ுவிடுகிறது. பள்ளி வநரங்களில் 

கடுதமயான காற்று மாசுபடுதத்ும் நடேடிக்தககள் 

வமற்ககாள்ளப்படட்ால் பள்ளி குழநத்தகளுக்கு இதன் தாக்கம் கணிசமாக 

உள்ளது. உணரவ்ுபூரே்மான கூறுகள், (ேகுப்பதறகள் வபான்றதே, 

ேகுப்பதறகளில் உள்ள மாணேரக்ள்) கநருக்கமான அருகாதமயில் 

அதமநத்ுள்ளதால் புழுதி மற்றும் புதககள் மூலம் காற்று மாசு தாக்கங்கள் 

குறிப்பிடதத்க்கதே. 

8.2.10 ஒலி மாசுபாடு, அதிரவ்ு, கருதல், கடட்ுமானத்தின் சபாது ஏற்படும் 

பாதிப்புகள், கடட்டங்கள், உள்கடட்கமப்புக்கு ோத்தியமான பாதிப்பு 

கடட்ுமானப் உபகரணங்களிலிருநத்ு இதரசச்ல், அதிரவ்ு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. ேகுப்பதற அதறகள் (தரம் 1 மற்றும் தரம் 4 க்கான 

கடட்ிடங்கள்) அருகாதமயில் கடட்ுமானப் பணிகள் வமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ள 

நிதலயில், இதரசச்ல் பாதிப்பு என்பது குறிப்பிடதத்க்கது. எநத்ிரங்களில் 

இருநத்ு உருோக்கப்படும் பகல் வநர இதரசச்ல் ேகுப்புகள் மற்றும் பிற பள்ளி 

கசயல்பாடுகதள கதாநத்ரவு கசய்யும். எனவே சதத்தத்ின் தாக்கங்கள் இநத் 

தலதத்ில் முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தாக கருதப்படுகிறது 

  கனரக இயநத்ிரங்கள் இயக்கப்படட்ால் அதிரவ்ு பள்ளிக் கடட்டங்கதள 

பாதிக்கலாம். இதன் விதளோக சுேரக்ளில் விரிசல் மற்றும் சரிவு வபான்ற 

கடட்தமப்பு மாற்றங்கள் நிகழலாம். எனவே இநத் தளதத்ில் அதிரவ்ு 

தாக்கங்கள் முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தாக கருதப்படுகிறது. இநத் தளதத்ில் 

ராக் பிளஸ்டிங் வமற்ககாள்ளப்பட முடியாது எனவே, பிதளயிங் தாக்கங்கள் 

முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தல்ல. 

8.2.11 தளதத்ுக்கு அருகாகமயில் வாழும் ததாழிலாளரக்ளுக்கும், 

ேரே்க்ேககள ோத்தியமற்ற மக்களுக்கும் இகடயிலான உறவுகள் 
 

இநத் தலதத்ில் உள்ள கடட்ுமானத ் கதாழிலாளரக்ள் கேே்வேறு சமூகப் 

பின்னணிகளிலிருநத்ு, பல்வேறு புவியியல் பகுதிகளில் இருநத்ும் கபரும்பாலும் 

ேறுதமயின் கீழ் இருப்பாரக்ள். கபாதுோக அேரக்ள் வமாசமான கல்வி மற்றும் 

சமூகப் பின்னணியுடன் இருக்கிறாரக்ள். இது வபான்ற சமூகங்கள் பல்வேறு 

சமூகப் பிரசச்ிதனகதள ககாண்டிருக்கலாம். இது பள்ளியின் மீது 

அழுதத்தத்த ஏற்படுதத்ும்.  
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 பாடசாதல வேதலயின் சீரான கசயற்பாடட்ுக்கான கதாநத்ரதே 

ஏற்படுதத்ல் 

 பாடசாதல ேளாகதத்ிற்குள் அங்கீகரிக்கப்படாத நுதழவு 

 குழநத்தகதள மிரடட்ி, கதால்தலயிடல்  

 குழநத்தகள் மற்றும் கபற்வறாருடன் சண்தட சசச்ரவுகள் 

 கல்வியில் இருநத்ு குழநத்தகதள திதச திருப்புதல் 

 குழநத்தகள் மற்றும் கபற்வறாரக்ள் தாக்குதல் ஒப்பநத்ங்கள் வநாக்கி 

தூண்டுததல 

 குழநத்தத ்கதாழிலாளரக்ளின் முதறயற்ற ேடிேம் 

 பாடசாதலச ்சுகாதார ேசதியிதன ஊழியரக்ள் மூலம் பயன்படுதத்ுதல் 

 இது வபான்ற பிரசச்ிதனகளில் ஈடுபடும் கதாழிலாளரக்ள் 

அரிதானேரக்ள் என்றாலும், சில சாதத்ியக்கூறுகதள கூட புறக்கணிக்க 

முடியாது. எனவே, இநத் தலதத்ில் சமூக மற்றும் சமூகப் பிரசச்ிதனகள் 

மிகவும் முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தாக கருதப்படும். 
 

இதத்தகய பிரசச்ிதனகளில் ஈடுபடும் கதாழிலாளரக்ள் 

அபூரே்மானதேகளும்கூட, சில சாதத்ியக்கூறுகதள கூட புறக்கணிக்க 

முடியாது. எனவே, இநத் தலதத்ில் சமூக மற்றும் சமூகப் பிரசச்ிதனகள் மிகவும் 

முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தாக கருதப்படும். 

8.2.12 சவகல முகாம்கள் மற்றும் படுதத்ு தளங்கள் சதகவகள் 

அநத் இடதத்ிற்கு அருகில் பணி முகாம்கள் அதமக்கப்படும். கபரும்பாலும் 

ஒப்பநத்தாரர ் அருகாதமயில் உள்ள வீடுகதள ோடதகக்கு விடுகின்றனர.் 

சமுதாய மக்கள் ேசிக்கும் பகுதியில் முகாம் நதடகபறும் இடங்கள் வதரவ்ு 

கசய்யப்படும். முதறயான முகாம் நிரே்ாகம் இடம் கபறவில்தல என்றால், பல 

கதாழிலாளர ்பிரசச்ிதனகள், சமூகதத்ுடன் சமூகப் பிரசச்ிதனகள், சமுதாய, 

அணுசக்தி மற்றும் கழிவுகளின் வமலாண்தம ஆகியதே பகிரந்த்ு 

ககாள்ளப்படும். தற்காலிக முகாம்கள் தளதத்ின் மிக அருகாதமயில் 

கடட்ப்படட்ால், திடக்கழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீர ் வமலாண்தம ஒரு 

பிரசத்னயாக இருக்கும். எனவே, பாதிப்புகள் குறிப்பிடதத்க்கதே 

 

8.2.13 கடட்ுமானத்தின் சபாது தளத்கத தபாதுமக்கள் அணுகும் 

அபாயங்கள் 

 

கடட்ுமான கடட்தத்ில் அகழ்வு இயநத்ிரங்கள், வலாடரக்ள், டிரக்குகள் 

வபான்றதே பயன்படுதத்ப்படலாம். பள்ளி மாணேரக்ள், சாதாரண கிராம 

மக்கள் கசல்லும் பள்ளி ேளாகதத்ில் இநத் இயநத்ிரங்கள், கனரக  ோகனங்கள் 

வபான்றதே பயன்படுதத்ப்படும்.  ஒரு குறிப்பிடட் எநத்ிரதத்ின் இயக்கதத்ிற்கு 

அதிக மின்னழுதத் ஆற்றதல தளம் பயன்படுதத்லாம். கடட்ுமானம், 

முதறயற்ற வசமிப்பு மற்றும் தகயாள்ேதில் தீங்கு கசய்யும் உவலாக 

அக்க்ரவீகடஸ்், ஸ்டீல் வபான்ற கபாருடக்தளப் பயன்படுதத்லாம்.  பள்ளி 

மாணேரக்ள் இநத் எநத்ிரப் கபாருடக்தளக் ககாண்டு ஈரக்்கப்படட்ு, பணியிட 

ஊழியரக்தள சரியான விழிப்புணரவ்ு இல்லாமல் தளதத்ில் நுதழயக்கூட 

வநரலாம். பள்ளி மாணேரக்ள் நுதழேது மற்றும் கேனக்குதறோக 

கசயல்படட்தத அறியாமவல, பள்ளி மாணேரக்ளுக்கு விபதத்ு ஏற்படட்ு 
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உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது. எனசவ, பாடோகல மாணவரக்ள் குறித்த இடத்தில் 

உள்ள ஆபதத்ு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.. 

 

8.2.14 தவடிக்கும் அபாயங்களும் அபாயகரமான தபாருடக்ளும் 
 

பாதிக்கப்படட் சரிவுகளில் கபரிய பாதறகள் இல்தல. எனவே, ராக் 

பிளஸ்டிங் எதிரக்காள்ோர ்என்பது மிகவும் சாதத்ியம் இல்தல 

8.2.15 கடட்ுமானப் பணிகளில் இருந்து தபாதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பு: பள்ளி 

மாணவரக்ள், ஊழியரக்ளுக் 

 

இநத் திடட்தத்ில் பள்ளி ேளாகதத்ின் உள்வள நான்கு இடங்களில் 

கடட்ுமானப் பணிகள் நதடகபறும். நகரும் இயநத்ிரங்கள், கருவிகள் 

இயக்குதல், கடட்ுமானப் பணிகள், மின் கசிோல் பாதிக்கப்படும் அபாயம் 

அதிகமாக இருக்கும். எனவே, பள்ளி குழநத்தகளின் பாதுகாப்பு 

இதத்ளதத்ில் மிகவும் முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தாக கருதப்படுகிறது. 
 

8.2.16 கடட்ுமானத்தின்சபாது ததாழிலாளரக்ளின் பாதுகாப்பு 
 

கனரக  கடட்ுமான இயநத்ிரங்கதள ேதரயறுக்கப்படட் வேதல 

இதடகேளிகளுக்குடப்டட்து. ோகனம் மற்றும் கடட்ுமான இயநத்ிர 

விபதத்ுக்களால் ஆபதத்ு ஏற்படும் அபாயம் என்பது எநத் ஒரு கடட்ுமான 

தளதத்ிலும் கபாதுோனது என்பது குறிப்பிடதத்க்கது. ஒப்பநத்தாரர ்

கடட்ுமானப் பணிக்கு ேயது கதாழிலாளரக்ள் (குழநத்தகள்) ஈடுபடலாம், இது 

ஆபதத்ான முடிவுகள் தீவிர விபதத்ுகள் மற்றும் காயங்கள்.  

  

9. தபாது மற்றும் பங்குதாரராக ஆசலாேகன 
 

பாடசாதல அதிபர ் திரு. ரஞ்சித ் கசனவிரதன் இதத்ிடட்தத்த பற்றி நன்கு 

அறிநத்ிருநத்ார,் தற்வபாததய ஆபதத்ு, உதவ்தசிக்கப் படட் இடர,் நிதிப் 

கபாறிமுதற, மற்றும் கடட்ுமான எநத்ிரங்கதள நகரத்த்ுேதற்கு தளதத்த 

அணுகுேதற்கு வததேயான நிலங்கதள பயன்படுதத் வேண்டும், மற்றும் 

குதறப்பு பணிகதள வமற்ககாள்ளுதல், எதிரம்தற மற்றும் வநரம்தறயான 

சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கள் வபான்ற திடட் பயன்கள். சாய்வுத ் தன்தம 

காரணமாக தற்வபாததய ஆபதத்ு என்ற இநத் திடட்தத்ிற்கு, முக்கிய 

நீடட்ிக்கப்படட் முழு ஆதரவு, அேரக்ளுக்கு உயிருக்கு அசச்ுறுதத்ல் ஏற்படுதத்ும் 

பிரசச்ிதன ஆகும். 

9.1 ஆவலாசதனகளில் ஈடுபடட்ுள்ள பங்குதாரரக்ள் கலநத்ாவலாசதனகளில் 

அதடநத் ஏவதனும் பரிநத்ுதரகள் அல்லது உடன்படிக்தககள் (ref: பிற்வசரக்்தக 

III) 

10. குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூகப் பாதிப்புகள்: ேமூக 

அல்லது சுற்றுப்புறேச்ூழல் பாதிப்புகள் அல்லது அபாயங்கள், NBRO இன் 

பகுதியில் சிறப்பு நடவடிக்கககள் சதகவபடும் 
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10.1 நீர ் அல்லது ஈரநிலங்களுக்கான தாக்கங்கள் (நீசராகடகள், ஆறுகள் 

மற்றும் பிற நீர ்நிகலகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அல்லது அசுத்தம் 

ததாடரப்ான சிக்கல்கள், தபாதுவாக தளத்திலிருந்து கீழிறக்கும்). 

மண்ேரிவு ஏற்படட் இடத்தின் நிரம்ாணத்தின் சபாது நீண்டகால 

தாக்கங்கள் மற்றும் ோத்தியமான தாக்கங்கள் மற்றும் அபாயங்கள்: 
 

தளப் பணிகள் இடம் கபற்றுள்ள இடத ்தில் இதடயூறுகள் குதறவு, சிற்றதறப் 

பாதிப்புகள், நீர ் மாசு ஆகியதே இநத் தலதத்ில் அதிக முக்கியதத்ுேம் 

கபறவில்தல. 

10.2 சிற்றறதே பாதிப்புகளும் ஓதட-படுக்தக மாற்றங்கள் 

அருகில் நீவராதடகள் இல்லாததால் இதன் தாக்கம் முக்கியதத்ுேம் 

கபறவில்தல. 

10.3 சபாக்குவரதத்ு உள்கடட்கமப்பில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் (குறிப்பாக 

ோகல அல்லது ரயில் அணுகல், சபாக்குவரதத்ு தநரிேலால் ஏற்படும் 

அபாயங்கள்) 
 

வபாக்குேரதத்ில் ஏற்படும் தாக்கம் உள்ளூராடச்ியாக இருக்கும், சாதல ஒரு 

சிறிய உள்ளூர ் சாதல என்பதால் குறிப்பிடதத்க்க இதடயூறு இல்லாமல் 

வபாகலாம். 

10.4 கீழ்-நீசராகட சேகவ வழங்கல் (நீர ் வழங்கல், பாதாள ோக்ககட, 

மின்ோரம் சபான்ற பாதிப்புகள்) 

 

இயநத்ிர கசயல்பாடுகள் மின்சார ேரிகளாலும், வகாபுரங்களுக்கும் உரிய 

கேனம் கசலுதத்ப்படவில்தல என்றால் பாதிக்கலாம். வமலும், தளதத்ில் 

இருநத்ு சரியான அளவு கழிவு மற்றும் கேளிவயற்றும் கழிவுகள் இநத் தளதத்ில் 

குறிப்பிடதத்க்கதே. 

10.5 உள்ள வீடுகள் (சமல்-ோய்ந்தல், கீழ்-ோய்ந்தல், கீழ்கவப்பான்) அருகில் 

அல்லது அருகாகமயில் உள்ள உயர ் ஆபதத்ு அல்லது நடுத்தர ஆபதத்ு 

பகுதிகளில் வாழும் குடும்பங்கள். 
 

இநத் கடட்ுமானதத்ில் கபாதுமக்களின் பாதுகாப்பு, இதரசச்ல் மற்றும் அதிரவ்ு 

தாக்கங்கள் மற்றும் பள்ளியின் கடட்டங்களில் விரிசல் ஆகியதே அதிக 

ஆபதத்த ஏற்படுதத்ுகிறது. 

10.6 வணிகங்கள், விவோயம் அல்லது பிரசதேத்தினுள் சீர ் தேய்யப்பட 

சவண்டிய பிரசதேங்கள் 
 

ேணிகம், குறிப்பிடட் விேசாய நதடமுதறகள் அல்லது தளதத்ிற்கு 

அருகாதமயில் உள்ள வேறு பகுதிகள் எதுவும் இல்தல எனவே குறிப்பிடதத்க்க 

பாதிப்பில்தல. 

10.7 வணிகங்கள், விவோயம் அல்லது பிற இடங்களுக்கு உடனடியாக 

பயன்படுத்தப்படும் பகுதிகள் 
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ேணிகம், குறிப்பிடட் விேசாய நதடமுதறகள் அல்லது தளதத்ிற்கு 

அருகாதமயில் உள்ள வேறு பகுதிகள் எதுவும் இல்தல எனவே குறிப்பிடதத்க்க 

பாதிப்பில்தல. 

10.8 மக்கள் சதகவ தளத்கத உள்ளிடவும் அல்லது கடக்கவும் 
 

மற்ற வததேகளுக்காக மக்கள் தளதத்ில் நுதழய எநத் விவசஷத ்வததேயும் 

இல்தல. இருப்பினும், மாணேரக்ள் மற்றும் சாதாரண மக்களின் 

அங்கீகரிக்கப்படாத நுதழவுச ் கசயல் எநத்ிரங்களால் ஆபதத்ு ஏற்படலாம், 

ோகனங்கள், மின்சாரம் மற்றும் கலம்கபாருடக்ள் இருக்கலாம்.                                                                     

10.9 முன்னுரிகம சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரேச்ிகனகள். 

ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு நிகலயான ஒப்பந்த சதகவப்பாடுகளுக்கு 

அப்பால் தேல்லும் நடவடிக்கககள் சதகவப்படும் குறிப்பான h&s 

கவகலகள் 
 

இநத் தளதத்தப் கபாறுதத்ேதரயில் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

கதாடரப்ான பிரசச்ிதனகள், மண்சரிவு ஏற்படக்கூடிய எநத்கோரு நிலசச்ரிவும் 

இல்லாத இடதத்ிற்கு கபாதுோனதே ஆகும். இதத்தகய கபாதுோன E & HS 

பிரசச்ிதனகள் ESMF இல் விோதிக்கப்படட்ுள்ளன. கடட்ுமான இடதத்ில் 

கதாழிலாளர ் பாதுகாப்பு வததே இன்னும் விரிோக உள்ளது 2003 5: பிரிவில் 

பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் ஆதடகள் 2003: பணி நிதலதமகள் மற்றும் 

சமூக சுகாதாரம் மற்றும் ஏல ஆேணதத்ில் பாதுகாப்பு. 

10.10 குழந்கதத் ததாழிலாளரும் கடட்ாய உகழப்பும் 
 

குழநத்தத ் கதாழிலாளர ் & கடட்ாய உதழப்பு, பிரிவு 2003 கீழ் 2003.3 கீழ் 

விேரிக்கப்படட்தே: பணி நிதலதமகள் மற்றும் சமூக சுகாதாரம் மற்றும் ஏல  

ஆேணதத்ில் பாதுகாப்பு. 

10.11 அதிரவ்ு தாக்கங்கள் காரணமாக கடட்டங்களில் விரிேல் 
 

பாதிக்கப்படட் இடம் பல்வேறு மின்தடங்களில் கடட்டங்கள் ககாண்ட பள்ளி 

முன்ேரிதச ஆகும். கடட்ுமானப் பணியின்வபாது கனரக  இயநத்ிரங்கள் 

பயன்படுதத்ப்படும் அதிரவ்ு இநத் கடட்டங்களில் விரிசல்கதள ஏற்படுதத்லாம், 

விதளவு குறிப்பிடதத்க்கதாக இருக்கும். 

10.12 இகரேே்ல் மற்றும் தூசி மாசுபாடக்ட பள்ளி மாணவரக்ள் 

அம்பலப்படுத்தல் 
 

கடட்ுமானப் உபகரணங்களிலிருநத்ு இதரசச்ல், அதிரவ்ு 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. ேகுப்பதறகளின் அருகாதமயில் 

கடட்ுமானப்பணிகள் வமற்ககாள்ளப்படட்ுள்ள நிதலயில், இதரசச்ல் பாதிப்பு 

என்பது குறிப்பிடதத்க்கது. பள்ளி மாணேரக்ள் எநத்ிரதத்ின் கசயல்பாடட்ின் 

வபாது அதிக இதரசச்ல் மற்றும் தூசி சூழதலயும் கேளிப்படுதத்லாம். பள்ளி 

வநரங்களில் இதரசச்ல் மற்றும் தூசி உற்பதத்ி நடேடிக்தககள் 
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வமற்ககாள்ளப்படட்ால், பள்ளிக் குழநத்தகள் இதரசச்லும், தளவும் குறிதத் 

கேளிப்பாடு மிகவும் முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்து.  

11 திடட்ம் தேயல்படுதத்ுவதற்கு சதகவயான அனுமதிகள், ஒப்புதல் 

மற்றும் ஒப்புதல்களும் இல்கல 
 

11.1 திடட்ே ்தேயலாக்கம் 
 

i. மாேடட் கசயலகதத்ிலிருநத்ு ஒப்புதல் 

  மாேடட் ஒருங்கிதணப்புக் குழு, மாேடட்தத்ிலுள்ள முதலதமசச்ர ்

மற்றும் பங்குதாரரான முகேரதமப்புக்கழக முகேரக்ள் ஆகிவயாருக்கு 

முன்கமாழிவுகதள ேழங்க வேண்டும் என்ற திடட்தத்த நிதறவேற்ற 

மாேடட் கசயலாளரிடமிருநத்ு ஒப்புதல்கதள கபற வேண்டிய வததே 

ஏற்படும். பங்வகற்க. பிம்மு என்ற அதிகாரி இதத்ிடட்தத்த முன்தேதத்ு, 

திடட் விேரங்கள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல், சமூகம் உள்ளிடட் பல்வேறு 

கேதலகதள கேளிப்படுதத்ுோரக்ள். இநத் விேகாரங்கள் குறிதத்ு 

விோதிக்கப்படும், இக்கூடட்தத்ில், esmp நதடமுதறப்படுதத்ுேது குறிதத்ு 

பரிசீலிக்கப்படும். 

ii. திடட்க் குழுவின் ஒப்புதல் இநத் திடட்ம் கலோண நகர சதபயின் திடட்க் 

குழுவின் ஒப்புததலப் கபறும். 

 

 

                                                                                         
 

11.2 குறிப்பிடட் இடத்தில் இத்திடட்த்கத நகடமுகறப்படுத்த ஒப்புதல் 
 

I. பணிப்பாளர/்மாகாண அலுேலகம்/கல்வித ் திதணக்களதத்ின் 

அங்கீகாரம் 

II. இலங்தக மின்சார சதபயின் பிராநத்ிய அலுேலகதத்ின் ஒப்புதலுக்காக, 

பணியிட கசயல்பாடட்ுக்கு மின் விநிவயாகம் வததேப்படும். 

III. பள்ளி வமலாண்தமக்கான ஒப்புதல் 
 

11.3 சுற்றாடல் அதிகாரேகபயின் அங்கீகாரம், வனப்பாதுகாப்பு 

திகணக்களம், வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திகணக்களம் 
 

ஒப்புதல் வததேயில்தல. 

11.4 ஏகனய ஒப்புதல்கள் 
 

I. மண்டல புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுரங்கங்கள் பணியகதத்ின் ஒப்புதல் 

கபறப்படட்ு பூமி, பாதறகள் மற்றும் கனிமச ் குப்தபகதள எடுதத்ுச ்

கசல்ல நடேடிக்தக எடுக்கப்படும். 

II. மூலப்கபாருடக்தள பிரிதக்தடுப்பதற்குத ் வததேயான அங்கீகாரம்-

புவியியல் & சுரங்கங்கள் பணியகதத்ின் (GSMB) ஒப்புதல் வததே 

(வததேப்படட்ால் மடட்ும்). 
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III. கலோண நகர சதபயிலிருநத்ு கபறப்படும் ஒப்புதல்கள், கழிவுகள் 

மற்றும் கழிவுகதளக் ககாடட்ுேதற்கான அனுமதி 

கபற்றுக்ககாள்ளப்படும். 

IV. மாேடட் பாதுகாப்பு அதமசச்ின் அலுேலகதத்ிலிருநத்ு பிரவதச 

கசயலாளரின் மூலம் கபறப்படும் அங்கீகாரம், பாதறப் பிளம்பிங் 

வததேப்படட்ால், தளங்களுக்கு கபற்றுக்ககாள்ளப்படும். 

V. கதாழிற்சாதலப் பாதுகாப்பு சடட்தத்ின் கீழ், வேளாண்தமத ் துதற 

இயக்குநர,் 35.1999 தாேர அல்லது விதத, உயிரி திடட் வமலாண்தம 

திடட்தத்ின் கீழ் இலங்தகக்கு இறக்குமதி கசய்யப்படுதல் வேண்டும். 

அதிகாரம் மற்றும் நிபநத்தனகளுக்கு உடப்டட்ு, ஆதல இறக்குமதி 

அனுமதிப்பதத்ிரம் ேழங்கப்படும். 

 

11.5 தனிப்படட் நில உரிகமயாளரக்ளிடமிருந்து ததரிவிக்கப்படட் 

ஒப்புதல்/ஆடச்ேபகண/ேடட் பூரவ்மான ஒப்பந்தம் 
 

பள்ளி முதல்ேருக்கும், திடட் அமலாக்க அதிகாரதத்ிற்கும் இதடவய 

சடட்பூரே்மாக ஒரு ஒப்பநத்ம் தககயழுதத்ிடுேது, கடட்ுமானங்கதள 

அகற்றுேதற்கு எநத் ஆடவ்சபதணயும் இல்தல, நிலங்கதள அணுகவும், 

கடட்ுமானப் பணிகதள கசயல்படுதத்வும், நீண்ட கால பராமரிப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபடவும் அனுமதி அளிக்கப்படும்.   ஒப்புதல் கபறுேதற்கான 

உதவ்தசக் காலக்ககடு அடட்ேதண 1ல் ககாடுக்கப்படட்ுள்ளது. 

12. சுற்றாடல் ேமூக முகாகமதத்ுவ திடட்ம் (ESMP) 
 

அடட்ேதண 1: ஒப்புதல்கதள கபறுேதற்கான உதவ்தசக் காலக்வகாடு 

ஒப்புதல்கள் மாதம்  1 மாதம்  2 

ோ1 ோ2 ோ3 ோ4 ோ1 ோ2 ோ3 ோ4 

திடட்ே ்தேயலாக்கத் 

மாவடட் தேயலகத்திலிருந்து 

அனுமதி 

விண்ணப்பதத்த சமரப்்பிதத்ல் 

கருதத்ிடட் விளக்கம் 

கருதத்ுதரகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள் 

        

திடட்க் குழுவின் அங்கீகாரம் 

விண்ணப்பதத்த சமரப்்பிதத்ல் 

கருதத்ிடட் விளக்கம் 

கருதத்ுதரகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள் 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   

Approval from Provincial Department of 
Education 

விண்ணப்பதத்த சமரப்்பிதத்ல்  

கருதத்ுதரகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள்  
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இநத் பாதிப்புகள் மற்றும் அபாயங்கதள நிரே்கிக்க அல்லது குதறக்கும் 

நடேடிக்தககள், குறிப்பாக 8 & 10 பிரிவுகளில் கண்டறியப்படும் தாக்கங்கள் 

மற்றும் அபாயங்கள். ESMP இன் குறிப்பான பரிநத்ுதரகள் மற்றும் வததேகள் 

இதில் வசரக்்கப்படும். 

12.1 மீள்குடிசயற்ற தேயற்திடட்ம் 
 

திடட்ம் சாரந்த் மீள் குடிவயற்றம் இல்தல என்பதால் இநத் தளதத்ிற்கு 

கபாருநத்ாது.   

12.2 மக்கள் தவளிசயற்றம் 

 

அதிக இயநத்ிர கசயல்பாடட்ின் காரணமாக ஏற்படும் நில அதிரவ்ினால், 

அருகிலுள்ள கடட்ிடதத்ில், திடட் நடேடிக்தககளின் வபாது கடட்தமப்பு 

வசதமதடயும் வபாது சில 

பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். மூடும் கடட்ிடம் ஏற்கனவே அப்புறப்படுதத்ப்படட்ு 

அங்கு ' உயிருக்கு ஆபதத்ு இல்தல. 

 

 

12.3 பழுதகடந்த கடட்ுமானங்கள், வேதிகள் மற்றும் உள்கடட்கமப்புககள 

அகற்றும் நகடமுகற 
 

இநத் இடதத்ில் ஆபதத்த தூண்டாமல் இருக்கலாம். 

12.4 தேயல் திடட் நடவடிக்கககளின் காரணமாக தோதத்ு 

இழப்பு/பயனுக்காக இழப்பீடு சதகவ 
 

நகரும் ோகனங்கள், கடட்ுமான இயநத்ிரங்கள் மற்றும் அகழாய்வு 

பணிகளினால் சாதலகள், கடட்தமப்புகள் வசதமதடயலாம் என்று கூறலாம். 

12.5 தபாது விழிப்புணரவ்ு மற்றும் கல்வி-பின்வரும் பகுதிகளுக்கு சதகவ 
  

i. நிலசச்ரிவுகளால் ஏற்படும் அபாயங்கதளப் பற்றி 

அருகாதமயில் உள்ள மக்களுக்கும் பள்ளி மக்களுக்கும் 

கதரியப்படுதத்வும், கற்பிக்கவும் திடட்ங்கள்  
  

ii. கடட்ுமான கடட்தத்ில் அதிக இடரப்ாடு உள்ள சமூகங்களுக்கு 

சிறப்பு விழிப்புணரவ்ு வததே; குறுகிய கால முன்கனசச்ரிக்தக 

நடேடிக்தககள் (கேளிவயற்றம்) மற்றும் கடட்ுமானம் மற்றும் 

காணி பயன்பாடு கதாடரப்ான நடேடிக்தககள்.   

 

12.6 வடிவகமப்பு அடிப்பகடயிலான சுற்றுேச்ூழல்/ேமூக சமலாண்கம 

காரணங்கள் 

சுற்றுச ் சூழல் மற்றும் சமூக ேடிேதமப்பு ஆகியேற்தறப் பின்பற்றி 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக ேடிேதமப்புக்கான காரணங்கள் 

பரிநத்ுதரக்கப்படுகின்றன.   
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அடட்ேதண 2: ேடிேதமப்பு நிதல சுற்றுசச்ூழல் & சமூக கருதத்ுக்கள் 

வடிவகமப்பு அம்ேம் 

இந்த தளதத்ிற்கான 

பரிந்துகரக்கப்படட் 

அளவு 

i. இயற்கக வள சமலாண்கம மற்றும் வளதத்ிகன 

உகந்ததாக்கல் வடிவகமப்புகள் 

திடட்ப்பணி குறிப்பிடட் ேடிேதமப்புகளில் நிதற, தாேர 

இனங்கள் மற்றும் குதறநத்படச் எண்ணிக்தக ககாண்ட 

மரங்கதள அகற்றுதல் குறிதத்ு ஆராய வேண்டும். 

முக்கியமான மரம் இனங்கள் கண்டறியப்படட்ால் 

மரங்கதள பாதுகாதத்ல் குறிதத்ு பரிசீலிக்க வபாதிய 

முக்கியதத்ுேம் அளிக்க வேண்டும். 

 

குதறநத் 

ii. வாழிடங்கள் இகணப்பு மற்றும் விலங்கு தடங்கள் 

ஒரு கபரிய தாேரப் பகுதி, சுற்றுசச்ூழல் ரதீியாக 

பலவீனமான ோழ்விடங்களில் நிரநத்ரக ்

கடட்ுமானங்கள் அல்லது அணுகுமுதறயில் சரி 

கசய்யப்பட வேண்டும் என்றால், அல்லது ஆழமான 

ேடிகால்கள் வபான்றதே உருோக்கப்படவேண்டும். 

ேடிேதமப்புகளில் ேசிப்பிட இதணப்புகள், விலங்கு 

தடங்கள் மற்றும் தாேரத ்துண்டுகள் ஆகியதே இருக்க 

வேண்டும். மற்றும் இன்னபிற பாதிப்பு இருநத்ாலும் கூட. 

 

குதறநத் 

iii. நீரவ்ள ஆதார பாதுகாப்பு  

கபாருதத்மற்றது 

iv. குடிநீர ்விநிசயாகக் குறுக்கீடு   

 

v. அழகாக இணக்கமான வடிவகமப்பு 

கருதுசகாகளகள் 

அழகாக உணரக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல்களில் உள்ள 

ேடிேதமப்புகள், காடச்ிப்கபாருளான மாசுபாடத்ட 

குதறநத் படச்ம் தேக்க இயற்தகச ்சூழலுடன் கலப்பு 

ஏற்படுதத்ும் கடட்தமப்தபக ் கருதத்ில் ககாள்ள 

வேண்டும். இயற்தகக்கடட்தமப்பின் வசதே 

கபாருதத்மான தணிப்பு கடட்தமப்புகள் 

ேடிேதமப்புக்கு முக்கியதத்ுேம் ோய்நத்தேயாக 

இருக்கலாம். 

 

 

குதறநத் 

vi. பசுகம சுற்றுேச்ூழல் அம்ேங்ககள கவனதத்ில் 

தகாள்வது 

பல்வேறு குதறப்புகள் ஏற்படும் வபாது, சுற்றுசச்ூழல் 

சாரந்த் உணரவ்ுபூரே்மான ோழ்விடங்களில், பசுதம 

சூழல் ேடிேதமப்புகதள, டிதசன்களில் முடிநத்ேதர 

பரிசீலிக்க பரிநத்ுதரக்கப்படட்ுள்ளது எ. கா.: உள்ளூர ்

தாேர இனங்கள் அரிப்புக ் கடட்ுப்பாடட்ிற்கு 

பயன்படுதத்ுதல், தாேரங்களின் கலதே 

சுற்றுசச்ூழலில் உள்ள உயிரினங்களின் 

பன்முகதத்ன்தமதய நிதலநிறுதத்ல், கதாற்றக்கூடிய 

இனங்கள் & முதலியன வசரத்த்ல்.  

 

 

குதறநத் 
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i. பசுகம சுற்றுேச்ூழல் அம்ேங்ககள கவனதத்ில் 

தகாள்வது 

பல்வேறு குதறப்புகள் ஏற்படும் வபாது, சுற்றுசச்ூழல் 

சாரந்த் உணரவ்ுபூரே்மான ோழ்விடங்களில், பசுதம 

சூழல் ேடிேதமப்புகதள, டிதசன்களில் முடிநத்ேதர 

பரிசீலிக்க பரிநத்ுதரக்கப்படட்ுள்ளது எ. கா.: உள்ளூர ்

தாேர இனங்கள் அரிப்புக ் கடட்ுப்பாடட்ிற்கு 

பயன்படுதத்ுதல், தாேரங்களின் கலதே 

சுற்றுசச்ூழலில் உள்ள உயிரினங்களின் 

பன்முகதத்ன்தமதய நிதலநிறுதத்ல், கதாற்றக்கூடிய 

இனங்கள் & முதலியன வசரக்்குேததத ்தவிரத்த்ல். 

 

 

குதறநத் 

ii. ததாழிலாளரக்ள்/பயணிகள் மற்றும் ேமூகப் 

பாதுகாப்பு 

கடட்ுமான கடட்தத்ில் ஸ்தலடின் கசயற்படுதத்ல் 

ஏற்படலாம், இது கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் 

காப்டரக்ளுக்கு அசச்ுறுதத்தல ஏற்படுதத்லாம். எனவே, 

கபரம்ின், பாதுகாப்பு ேதல வபான்ற ேடிேதமப்பு 

அடிப்பதடயிலான பாதுகாப்பு பரிசீலதனகதள 

கேனதத்ில் ககாள்ள வேண்டும். 

 

 

மிதமான   

iii. அரிப்கபக் கடட்ுப்படுதத்ும் கடட்கமப்புகள் கபாருதத்மற்றது 

iv. குகறந்த பின் பராமரிப்பு மற்றும் தேயல்பாடட்ு 

வடிவகமப்புகள் 

குதறப்பு என்பது ேடிகால் வமலாண்தமக்கான ஈரப்்பு 

ேடிகால்கள் வபான்ற கசயலற்ற கதாழில்நுடப்ங்கதள 

கருதத்ில் ககாள்ள வேண்டும். சரியான குழாய் விடட்ம், 

துதளகள் விடட்ம் மற்றும் கடட்க ் வகாணங்கள் 

ஆகியதே ேடிகால்கள் அதடப்பு ஏற்படாமல் இருக்க 

வேண்டும் என்று கருத வேண்டும்.  குதறநத் பராமரிப்பு 

கடட்தமப்புகள் மற்றும் டிதசன்கள், ஈவராடட்ிங் 

சக்திகதள தாங்கும் திறன், படிமுதற டிராக்கிங் 

சிஸ்டம் வபான்ற டிதசன்கதள, இயற்தக நீவராதடகள் 

மூலம் கேளிவயற்றும் நீதர கேளிவயற்ற வேண்டும் 

என்று எதிரப்ாரக்்கப்படட்ால் கருதத்ில் ககாள்ள 

வேண்டும்.  

கடட்ுமானதத்ிற்கு பயன்படுதத்ப்படும் கபாருடக்தள 

கேனமாக வதரவ்ு கசய்ய வேண்டும், இதனால் உள்ளூர ்

ோனிதலவய அதிக ஆயுள் திறன் ககாண்ட நிதலதய 

தாங்கும். நுண்ணிய ேண்டல் படிவுகள் துதண 

ேடிகால்களில் ஏற்படும் வபாது, இரும்பு கடட்தமப்புகள் 

பயன்படுதத்ப்படட்ால், துருப்பிடிக்கும் தடுப்பு 

நுடப்ங்கதள ேடிேதமப்பேரக்ள் சிறப்பாக கருத 

வேண்டும். 

 

 

 

உயர ்

12.7 கடட்ுமான நிகலயின் சபாது ஏற்படும் பாதிப்புககள தணித்தல் 

 

12.7.1 கடட்ுமான கடட்த்தில் சுற்றுேச்ூழல் மற்றும் ேமூக சமலாண்கமக்கு 

இணங்க கடட்ுமான ஒப்பந்ததாரரக்ள் சதகவ 
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சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்கதள சமாளிப்பதற்கான நடேடிக்தககள் 

கபாதுோக அதனதத்ு மண்சரிவு தணிக்கும் தளங்களுக்கும் கபாதுோனது. 

இதுவபான்ற பாதிப்புகள் கடட்ுமான கடட்தத்ில் உள்ள கசயல்பாடுகளால் 

கபரிதும் காரணப்படுகின்றன. எனவே பாதிப்புகதள தணிப்பவத கடட்ுமான 

ஒப்பநத்க்காரரின் கடதமயாக மாறுகிறது. "கடட்ுமானத ்ஒப்பநத்தாரரக்ளின் 

ஏல ஆேணதத்ில் வசரக்்கப்பட வேண்டும்" என்ற கடட்ுமான கடட்தத்ில் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக மற்றும் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு (ES & HS) 

நிரே்ாகதத்ிற்கு இணங்க "ஒப்பநத்தாரரக்ள்" வததேப்பாடு பற்றிய விரிோன 

ஆேணதத்த NBRO தயாரிதத்ுள்ளது.  முக்கிய பிரிவுகள் கீவழ 

கதாகுக்கப்படட்ுள்ளன (அடட்ேதண 3) இநத் தளம் ரிவலேன்சி படட்ம் 

குறிக்கும்.  விேரங்களுக்கு, கடட்ுமான ஒப்பநத்தாரரக்ளுக்கு ESMP குறிப்பிட 

வேண்டும். 

ஒப்பநத்தாரர ் தனது திறதனப் பற்றிய தகுநத் நிரூபணங்களுடன் 

கசயல்படுதத்ப்பட உள்ள ESMP நதடமுதறயின் மூலம் இநத் முயற்சியில் சுடட்ிக் 

காடட்ுகிறார ் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. ESMPக்கான கசலதே தனி 

சம்பளப் கபாருள் என்று குறிப்பிடட்ாக வேண்டும். சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்தம ேழிமுதற அறிக்தகயானது, வதரந்க்தடுக்கப்படட் கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாரர ்மூலம் சமரப்்பிக்கப்படும் என்றும், PMU அலகு அங்கீகரிக்கப்பட 

வேண்டும் என்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 
 

அடட்ேதண 3: ES and HS உடன் இணங்க ஒப்பநத்தாரர ்வததே 

குறிப்பு எண் 

கடட்ுமான 

ஒப்பந்ததாரரின் 

கடப்பாடுபடி esmp 

உருப்படி திடட்ம் ததாடரப்ான 

2002. சுற்றாடல் மற்றும் ேமூக கண்காணிப்பு 

2002.2 1) தளதத்ில் வசமிப்பகம் மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 2) சதத்மும் அதிரவ்ும் மிகவும் 

கபாருதத்முதடயதே 

(பள்ளி ேளாகம்) 

2002.2 3) கடட்ிடங்களுக்கு விரிசல், 

வசதங்கள் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(கடட்டங்கள்) 

2002.2 4) கழிவுகதள அப்புறப்படுதத்ுதல் மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 5) மறுப்பதத அப்புறப்படுதத்ுதல் மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 6) தூசி கடட்ுப்பாடு மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 7) கடட்ுமானப் கபாருடக்ள் மற்றும் 

கழிவுகளின் வபாக்குேரதத்ு 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 8) நீர ் குதறநத் கபாருதத்ம் 

2002.2 9) தாேர மற்றும் விலங்கு குதறநத் கபாருதத்ம் 

2002.2 10) கபௌதிக மற்றும் பண்பாடட்ு 

ேளங்கள் 

குதறநத் கபாருதத்ம் 
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2002.2 11) மண் அரிப்பு சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 12) மண் மாசுபடுதல் சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 13) இரேல் பூமி சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 14) குோரி பணிகள் Not Relevant  

2002.2 15) பராமரிப்பு ோகனங்களும் 

இயநத்ிரங்களும் (மாசு) 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 16) கபாதுமக்களுக்கு இதடயூறு 

(பள்ளி மாணேரக்ள்) 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 17) பயன்பாடுகள் மற்றும் 

சாதலவயார ேசதிகள் (சாதல) 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 18) காடச்ிப்பூரே் சூழல் விரிோக்கம்  கபாருதத்மான 

2002.5. சுற்றுே ்

சூழல் 

கண்காணிப்பு 

அடிப்பதட ஆய்வுகள் (காற்று, நீர,் 

இதரசச்ல், அதிரவ்ு, விரிசல் 

கணக்ககடுப்பு) 

தளதத்ின் குறிப்பிடட் 

கண்காணிப்பு 

திடட்தத்த 

பாரக்்கவும் 

கடட்ுமானதத்ின் வபாது ேரும் 

ஆய்வுகள் (காற்று, நீர,் இதரசச்ல், 

அதிரவ்ு, விரிசல் அளவீடுகள்) 

தளதத்ின் குறிப்பிடட் 

கண்காணிப்பு 

திடட்தத்த 

பாரக்்கவும் 

கசயற்பாடட்ு நிதலயின் வபாது 

அளதேகள் 

விருப்ப 

பதிவுகதள அறிவிதத்ல் மற்றும் 

பராமரிதத்ல் 

கபாருதத்மான 

2003. சவகல நிகலகமகள் மற்றும் ேமூக சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

(பாடோகல மாணவரக்ள்) 

2003.2 பாதுகாப்பு அதமப்பு மற்றும் 

கதாடரப்ாடல் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.3 குழநத்தத ் கதாழிலாளர ் மற்றும் 

கடட்ாய உதழப்பு 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.4 பாதுகாப்பு அறிக்தககள் மற்றும் 

விபதத்ுக்களின் அறிவிப்பு 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.5 பாதுகாப்பு உபகரணம் மற்றும் 

உதடகள் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.6 பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மிகவும் 

கபாருதத்மான 
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(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.7 முதலுதவி ேசதிகள் மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.8 சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

தகேல் மற்றும் பயிற்சி 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

2003.9 தாேர உபகரணங்களும் 

தகுதிகபற்ற பணியாளரக்ளும் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பாடசாதல 

மாணேரக்ள் மற்றும் 

பயணிகள்) 

ேம்பந்தப்படட்: இநத் பிரிவு எநத் தளதத்தப் கபாருநத்ும் கபாதுோன esmp என்ற 

தளதத்தப் கபாருதத்தாகும் 

மிகவும் தபாருத்தமான: சம்பநத்ப்படட் esmp இடம் குறிப்பிடட் இடதத்ிற்கு உரிய 

முதறயில் கசயல்படுதத்ப்படுேதத உறுதி கசய்ய, சுற்றுசச்ூழல் ேழிமுதற 

அறிக்தககதள தயாரிப்பதில் ஒப்பநத்தாரர ்சிறப்பு முக்கியதத்ுேம் ககாடுக்க 

வேண்டும். 

ஒருசவகள தபாருத்தமற்றது: திடட் கசயலாக்கதத்ின்வபாது கபாருதத்மான 

அம்சதத்ுடன் தளம் குறுக்வக ேநத்ால் இநத் esmp தூண்டப்படும் 

தபாருத்தமற்றது: இநத் பிரிவு கேளிப்படுதத்ப்படும் நிபநத்தனகளின் கீழ் 

இநத் தளதத்ிற்கு கதாடரப்ுதடயதாக இல்லாமல் இருக்கலாம் 

விருப்பதவ்தரவ்ு: வததேப்படட்ால் மடட்ும் அமல்படுதத் வேண்டும் 

தளத்தின் குறிப்பிடட் கண்காணிப்பு திடட்தக்த பாரக்்கவும்: 

ஒப்பநத்க்காரரக்ளிடம் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள கண்காணிப்புடன் கூடுதலாக, 

பணியிட குறிப்பிடட் கண்காணிப்பு திடட்தத்ில், கண்காணிப்தப வமற்ககாள்ள 

வேண்டிய கடட்ாயதத்ில் ஒப்பநத்தாரர ்உள்ளார.் 

குறிப்பு: ESMP அமல்படுத்த ஒப்பந்ததாரரக்ள் கடப்பாடு 

 

12.7.2 தலத்தின் குறிப்பான குகறப்பு 

 

கடட்ுமானப் பணிக்காலதத்ில் இதத்ிடட்ம் கசயல்படுதத்ப் படும் என  

எதிரப்ாரக்்கப் படும் தலதத்ின் குறிப்பான தடுப்பு நடேடிக்தககள் கீவழ 

ககாடுக்கப்படட்ுள்ளன. 

அடட்ேதண 4: தலதத்ின் சிறப்பு & HS குதறப்பு நடேடிக்தககள் 

துயர ்தணிக்கும் உருப்படி திடட் 

தேயலாக்க 

கடட்ம் 

கபாறுப்பு 
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i. கடட்ுமானப் கழிவுககள அகற்றுதல் 

இதில், 4 இடங்களில் இதணயான அறுதே 

சிகிசத்ச மூலம் கணிசமான அளவு கழிவுகள் 

உருோகும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

ஒப்பநத்தாரர,் கடட்ுமான கழிவு கழிவுகதள 

அப்புறப்படுதத்ுேது குறிதத்ு தனிக் கேனம் 

கசலுதத் வேண்டும். வமலும், pmu மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்படட் நதடமுதறகளுக்கு ஏற்ப, 

அேற்தற அப்புறப்படுதத்ாமல், முதறயாக 

வசமிதத்ு தேக்க வேண்டும். எநத் ஒரு 

சூழ்நிதலயிலும் கடட்ுமானப் கழிவுகதள 

பள்ளி ேளாகதத்ிற்கு தேப்பீடு 

கசய்யக்கூடாது. அனுமதிக்கப்படட் 

இடங்களில் திண்மக் கழிவுகதள 

அப்புறப்படுதத்ுேதற்கான ஒப்பநத்க்காரர ்

நிவிதிகலா பிரவதச சதபயிலிருநத்ு 

அனுமதிதய கபற்றுக்ககாள்ள வேண்டும். 

தள தயாரிப்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமானம் 

கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாரர ்

ii. தூசி மற்றும் ஏசராோல் கடட்ுப்பாடு 

திகர 

கடும் தூசி மின் உற்பதத்ி பணிகதள வபாதிய 

கேனதத்ுடன் வமற்ககாள்ள வேண்டும். தூசி 

படிநத் கேசங்கள் மற்றும் வபாதுமான 

தண்ணரீ ் சிநத்ும் இநத் தளதத்ிற்கு 

பரிநத்ுதரக்கப்படட்ுள்ளது.  

தள தயாரிப்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமானம் 

கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாரர ்

 

iii. கடட்ுமானத்திற்கான நீர ்

கடட்ுமானப் பணிகளுக்கு தண்ணரீ ்

அனுமதிக்கப்படட் இடங்களிலிருநத்ு மடட்ுவம 

கபற வேண்டும். பள்ளி ஆதாரங்களில் உள்ள 

தண்ணதீர எநத் ஒரு சூழ்நிதலயிலும் 

கடட்ுமானப் பணிக்கு பயன்படுதத்க்கூடாது. 

பள்ளியில் தண்ணரீ ்பயன்படுதத்ினால் பள்ளி 

நிரே்ாகதத்ிற்கு ஒப்புதல் வததே. 

கடட்ுமான கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாரர ்

iv. சவகல சநரம் 

பள்ளி வமலாண்தமக்கு ஏற்ப கடட்ுமானப் 

பணிகள் இருக்க வேண்டும். 

பள்ளி முடிநத்தும் இதரசச்ல், அதிரவ்ு மற்றும் 

தூசி உருோக்கும் நடேடிக்தககள் 

வமற்ககாள்ளப்பட வேண்டும். 

வதரவ்ு வநரங்களில் கதாநத்ரவு (ஒலி மற்றும் 

அதிரவ்ு) நடேடிக்தககள் அனுமதியில்தல 

திடட் இலக்குகதள அதடய இரவு வநர 

கசயல்பாடுகள் வததே எனில், அதத்தகய 

பணிகள் வபாதுமான பாதுகாப்பு 

நடேடிக்தககதள வமற்ககாள்ள வேண்டும். 

கடட்ுமான கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாரர ்



23 
 

v. பள்ளி வளாகத்தினுள் திடட்ப் 

பணிகள் 

ஒப்பநத்தாரர,் பள்ளி ேளாகதத்ிற்குள் நான்கு 

தடுப்பு நடேடிக்தககதள வமற்ககாள்ள 

வேண்டும். பள்ளி ேளாகதத்ினுள் கடட்ுமானப் 

பணிகதள நிரே்கிப்பதற்கான திடட்தத்த 

அேர ்கேனமாக தயாரிக்க வேண்டும். ோகன 

நிறுதத்ுமிடங்கள், கான்கிரடீ,் சுதத்ப்படுதத்ும் 

பணிகள் வபான்ற கபாருடக்தள கேனமாக 

வதரவ்ு கசய்தல், இட பாதுகாப்பு மற்றும் 

வதரவ்ுமுதற ஆகியேற்தற கருதத்ில் ககாள்ள 

வேண்டும். 

கடட்ுமான  E & S அலகு PMU 

ஒப்பநத்தாரர ் 
 

vi. பள்ளி நடவடிக்கககளுக்கு தடங்கல் 

4 இடங்களில் வபரிடர ்தணிக்கும் பணிகளுக்கு 

இதணயாக, பள்ளியில் உள்ள பணிகள் 

குறிப்பிடதத்க்க ேதகயில் குறுக்கிடலாம். 

எனவே, முதறயான பள்ளி கசயல்பாடு மற்றும் 

குறிப்பிடட் கசயல்பாடுகளில் குதறநத்படச் 

ததடயுடன் பணிக்கு ேருேதற்கு முன், 

பணியிட கசயல்பாடட்ு திடட்ம் தயாரிக்கப்பட 

வேண்டியது முக்கியமானதாகும்.  

ஒப்பநத்தாரர ் திடட் கசயல்பாடுகளின் 

கசதில்கள் குறிதத் கால திடட்தத்ுடன் 

கலநத்ாவலாசிக்க வேண்டும். வமலும், 

கடட்ுமான திடட்ம் குறிதத்ு பள்ளி 

நிரே்ாகதத்ிடம் வபாதிய விழிப்புணரவ்ுடன் 

இருக்க வேண்டும். 

பள்ளிகள் நடதத்ுேதன் வபாது ஏற்படும் 

இதடயூறுகதளக் குதறக்கும் ேதகயில் 

பள்ளி நிரே்ாகதத்ுடன் கலநத்ுதரயாடிய 

பின்னர,் திடட்தத்ில் வததேயான மாற்றங்கள் 

கசய்யப்பட வேண்டும். ேகுப்புகள் நடதத்ும் 

வபாது ஏற்படும் கதாநத்ரவுகதளக் குதறதத்ல். 

வபான்ற.   

கடட்ுமான E & S அலகு PMU 

ஒப்பநத்தாரர ் 
 

vii. பாதுகாப்பு 

கடட்ுமான கடட்தத்ில் நான்கு தளங்களில் 

சரிவு ஏற்படும் சாதத்ியம் குறிதத்ு pmu ஒரு 

விரிோன மதிப்பீடத்ட வமற்ககாள்ள 

வேண்டும். குறிப்பிடட் சில கடட்ிடங்கதள 

காலி கசய்து, எநத் உள்ளதீடயும் அறிவிக்க 

வேண்டிய அேசியம் ஏற்படலாம். பின்னர ்

வபாதுமான ஆேணமாக்கப்படட்ு 

ஒப்பநத்தாரர ் மற்றும் பள்ளி நிரே்ாகதத்ிடம் 

கதரிவிக்க வேண்டும். 

நகரும் ோகனங்களால் ஏற்படும் 

விபதத்ுகளின் அபாயதத்தக் குதறப்பவதாடு, 

வபாக்குேரதத்ு எநத்ிரங்களின் கடட்ுமானப் 

பணிகள், மின் கசிதே ஏற்படுதத்ும் 

கடட்ுமான  E & S அலகு PMU 

ஒப்பநத்தாரர ் 
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நடேடிக்தககள், குறிப்பாக பள்ளி மீது அதிக 

ஆபதத்ு ஏற்படும் ோய்ப்தபக் கருதத்ில் 

ககாண்டு, சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

வமலாண்தமத ் திடட்தத்ில் அதிக 

முக்கியதத்ுேம் அளிக்கப்பட வேண்டும். 

குழநத்தகள்.   

viii. பள்ளிக் குழந்கதகளின் பாதுகாப்பு 

பள்ளிக் குழநத்தகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

பிரசச்ிதனகள் பற்றி பள்ளி நிரே்ாகம் 

வபாதுமான அளவு அறிநத்ிருக்க வேண்டும். 

i. அங்கீகரிக்கப்படாத பள்ளி 

ேளாகதத்ிற்குள் நுதழய அனுமதி 

ii. குழநத்தகளுக்கு புல்லிங் மற்றும் 

கதால்தலயிடல் 

iii. குழநத்தகள் மற்றும் கபற்வறாருடன் 

தகராறு 

iv. கல்வியில் இருநத்ு குழநத்தகதள திதச 

திருப்ப 

v. குழநத்தகள் மற்றும் கபற்வறாரக்தள 

தாக்குதல் வபரங்கதள வநாக்கி 

தூண்டுேதன் 

vi. குழநத்தத ் கதாழிலாளர ் முதற சாரா 

படிேம் 

vii. பணியாளரக்ளால் பள்ளியின் சுகாதார 

ேசதிகள் பயன்படுதத்ுதல் 

வமவல குறிப்பிடட்ுள்ள விடயங்கள் 

கதாடரப்ாக பள்ளி நிரே்ாகதத்ுடன் முழு 

ஆவலாசதன என்ற கபாருளில் PMU ES அலகு 

ஈடுபட வேண்டும். ஒே்கோரு 

பிரசத்னகதளயும் முதறயாக கதரிவிக்க 

வேண்டும். பள்ளி நிரே்ாகதத்ுடன் வபாதுமான 

அளவில் விோதிக்கப்பட வேண்டும். வமலும், 

பள்ளி நிரே்ாகதத்ிடம் பிம்மு வேண்டுவகாள்  
 

i. இதத்ிடட்ம் குறிதத்ு மாணேரக்ளும், 

கபற்வறாரக்ளும் அறிநத்ு ககாள்ள 

வேண்டும். 

ii. குழநத்தகளிடம் தாக்கதத்த 

ஏற்படுதத்ும் சாதத்ியமுள்ள சமூகப் 

பிரசச்ிதனகள் 

iii. கடட்ுமான கடட்தத்ில் உள்ள 

குழநத்தகளின் நடதத்த மற்றும் 

கதாழிலாளர ் இயக்கதத்தக் 

கண்காணிக்கும் ேதகயில் 

விழிப்புப்பணி முதறதய நிறுவுதல் 

iv. திடட் விேரப் புகாரக்தளப் 

கபறுேதற்காக பள்ளி ேளாகதத்ில் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

கடட்ுமான  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

கடட்ுமான 

E & S அலகு PMU 

ஒப்பநத்தாரர ் 
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ரகசியத ் தகேல் கபறும் முதறதய 

நிறுவுதல் 

v. கதாநத்ரோன கதாழிலாளரக்தள 

தண்டிக்க அல்லது நீக்க ஒரு அதமப்தப 

அமல்படுதத்ல் 

 

ஒப்பநத்த ் கதாழிலாளரக்ள் மற்றும் பள்ளிக் 

குழநத்தகளுடனான அதனதத்ு சாதத்ியமான 

பிரசத்னகதளயும், முதறயாகப் 

பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்று pmu 

ஒப்பநத்க்காரராக இருக்க வேண்டும். 

ஒப்பநத்தாரரக்ளுக்கு பின்ேருபதே 

பரிநத்ுதரக்கப்படுகின்றன 

 

i. முதறயான விழிப்புணரவ்ு, கல்வி, 

கண்காணிப்பு மற்றும் தண்டதனத ்

ii. திடட் கசயல்பாடட்ு மண்டலங்கதள 

ேதரயறு கதாழிலாளரக்ள் பள்ளி 

ேளாகதத்ிற்குள் நுதழய முடியாத 

iii. பள்ளியின் குடிநீர ் ஆதாரங்கதள 

கதாழிலாளரக்ள் பயன்படுதத் முடியாது 

iv. பள்ளியின் சுகாதார ேசதிகதள 

கதாழிலாளரக்ள் பயன்படுதத் முடியாது 

v. ஒப்பநத்தாரர ்எநத் விதமான ப்ராகெக்ட ்

சாரந்த் பணிகளுக்கும் குழநத்தகதள 

பயன்படுதத்க்கூடாது (வநரடி/மதறமுக) 

vi. கனரக  இயநத்ிர ஆபவரடட்ரக்ள், 

இயநத்ிரங்கள் கசயல்பாடட்ில் மிகுநத் 

எசச்ரிக்தகயுடன் இருக்க வேண்டும், 

இதனால் விபதத்ுகள் அதிகமாகும். 

vii. முழு வநர காேலரக்ளும், கனரக  

இயநத்ிரங்கள் மற்றும் ோகனங்களின் 

பாதுகாப்பான நடமாடட்தத்த உறுதி 

கசய்ய அபாய பகுதியில் தேக்க 

வேண்டும்.   

i. வபாதுமான நுதழவு/அபாயக் 

குறியீடுகள் மற்றும் கண்காணிப்பு 

நிறுேப்பட வேண்டும். இதனால், பள்ளிக் 

குழநத்தகள் திடட்ப் பகுதியில் 

அனுமதிக்கப்படுேதில்தல. 

ii. மின்சார ஒயரிங் சிஸ்டம்கள் மற்றும் 

வலஅவுட,் பிம்மு அங்கீகரிக்கப்படட்ுள்ள 

முதறயான பாதுகாப்பு 

நடேடிக்தககளுடன் கசய்யப்பட 

வேண்டும், முக்கியமாக மின் 

அதிரச்ச்ியிலிருநத்ு குழநத்தகள் 

விபதத்ுக்குள்ளாேதத தடுக்க 

வேண்டும் 
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iii. ோகன நிறுதத்ுமிடங்கள் மற்றும் 

வசமிதத்ல் பகுதிகள் PMU மூலம் 

அங்கீகரிக்கப்படட் இடங்களில் 

கசய்யப்பட வேண்டும் 

 

13. தலத்திற்கு குறிப்பிடட் கண்காணிப்பு சதகவப்பாடுகள் 

கடட்ுமான கடட்தத்ில் கீழ்க்கண்ட கண்காணிப்பு திடட்ம் 

பரிநத்ுதரக்கப்படட்ுள்ளது. 

அடட்ேதண 5: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக கண்காணிப்பு திடட்ம்; நிரம்ாணக் 

கடட்ம் 

கண்காணிப்புத் 

சதகவ 

அளவுருக்களின் அகலவரிகே 

அடிப்பதட 

கண்காணிப்பு 

நீரின் தரம் - 

முன் கடட்ுமானக் கிராக் 

விரிசல் உடனடிப் பகுதியில் 

கடட்டங்கள் 

ஒருமுதற * 

காற்றின் தரம் ஒருமுதற * 

நில அதிரவ்ு ஒருமுதற * 

பின்னணி ஒலி அளவீடு ஒருமுதற * 

கடட்ுமானப் 

கடட்தத்ில் 

உயர ்அபாய கடட்டங்களின் 

விரிசல் குறிதத்ு 

கணக்ககடுப்பு 

கடட்ுமானப் பணியின்வபாது 

குறிப்பிடதத்க்க 

இடப்கபயரச்ச்ி 

கதடபிடிக்கப்படட்ால் ** 

நில அதிரவ்ு துதளயிடும் எநத்ிரங்களின் 

கசயல்பாடட்ின் வபாது, 

சலிப்பு பணிகள், அல்லது நில 

அதிரவ்ுகதள உருோக்கும் 

ஏவதனும் பணிகள் * 

கடட்ுமானக் கூசச்ல் கடுதமயான இதரசச்ல் மின் 

உற்பதத்ி வநரங்களில் மாதம் 

ஒருமுதற * 

காற்றின் தரம் மாதம் ஒரு முதற *  

ோகனப் புதக அதனதத்ு இயநத்ிரங்கள்/கசயல்பாடட்ு ோகனங்கள் மாசு 

கடட்ுப்பாடு வசாததன சான்றிதழ் கபாருநத்ும் என்று 

இருக்க வேண்டும்-ஆவலாசகர ் தளதத்ில் உள்ள அதிகாரி 

சரிபாரக்்க வேண்டும் 

கண்காணிப்பு 

முகதம 

* விரிசல் அளதேகள் தவிர அதனதத்ு அளவுருக்களுக்கான 

மதத்ிய சுற்றாடல் அதிகாரசதபப் பதிவு கசய்யும் 

திறதமயான சுயாதீன கண்காணிப்பு முகேர ்

** PMU க்கு ஏற்புதடயதாக உள்ள திறதமயான 

நிறுேனதத்ால் கிராக் சரவ்ேக்கள் நடதத்ப்பட வேண்டும் 
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அறிக்தகயிடல் 

வததேகள் 

ஓகட நீர ்தரம் – சுற்றுப்புற நீர ்தர நியமங்கள் மூலம் ஒப்பீடு, 
2017 

உயர ்அபாய கடட்டங்களின் முன் கடட்ுமானக் விரிேல் 

கணக்தகடுப்பு - கதாழில்முதற அறிக்தக  

நில அதிரவ்ு - இயநத்ிரங்கள், கடட்ுமானப் பணிகள் மற்றும் 

ோகன இயக்கங்களுக்கான அதிரவ்ு பற்றிய இதடக்கால 

நியமங்களின் படி, 

பின்னணி ஒலி அளவீடு – அசாதாரண ேரத்த்மானி 924.1, வம 
23, 1996, CEA 

காற்றின் தரத் துகள் தபாருள்- 1562/22 ஆகஸ்ட ் 15, 2008-

இலங்தக மதத்ிய சுற்றாடல் அதிகாரசதப என்ற 

அசாதாரண ேரத்த்மானியின் கீழ் குறிதத்ுதரக்கப்படட் 

வதசிய சுற்றுப்புற காற்றின் தர நியமங்கள். 

நுண் வாழ்விட மதிப்பீடு: நுண் ோழிடங்கள் மதிப்பீடட்ு 

அறிக்தக, fd ன் கீழ் ேசிப்பிட பாதிப்பு குதறப்பு பற்றிய 

பரிநத்ுதரகள் 

14. இந்த தளத்திற்கான குகறககள நிவரத்்தி தேய்யும் தபாறிமுகறகம 

 

சமுதாயங்கதள பாதிக்கும் ேதகயில் இநத் தளதத்ிற்கான குதற தீரக்்கும் 

முதறயிதன ஏற்படுதத்ுேதற்கான ஆவலாசகரக்ளின் கபாறுப்பு அதிகாரி 

ஆோர.் (குறிப்பு: குதற தீரக்்கும் கபாறிமுதறதய அதமப்பதற்கான 

பரிநத்ுதரக்கப்படட் நதடமுதறக்கான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்தமச ்சடட்கம்). 

15.  தகவல் தவளிப்படுத்தல் 

PMU பற்றிய தகேல்கதள, நிறுேனங்கள் மற்றும் அதமப்புகதளத ்கதாடரந்த்ு 

குறிப்பிடட்ால், குதறநத்படச்ம், 

அடட்ேதண 6: தகேல் கேளிப்படுதத்ும் உதவ்தச திடட்ம் 

தகவல் உத்சதே முகவர ்

நிகலயங்கள் 

தகவல் 

தவளிப்படுதத்ும் 

முகற 

i. திடட்ப் திடட்ம் 

(பணியிட விேரங்கள், 

ேடிேதமப்பு, 

கசயலாக்க 

ஏற்பாடுகள்) 

மாேடட் CEA, மாேடட் 

கசயலகம், பிரவதச 

கசயலாளர,் மாேடட் 

அளவிலான முகேர ்

நிதலயங்கள், NBRO 

மாேடட் அலுேலகம், 

AIIB, மாகாண கல்வி 

அலுேலக 

பணிப்பாளர ்

கூடட்ங்கள், மாேடட் 

ஒருங்கிதணப்புக் 

குழு, ஒப்பநத்ங்கள், 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

ஒப்புதல்கதள 

தககயழுதத்ிடுமாறு 

உரிய அறிக்தகதய 

சமரப்்பிதத்ல். 

ii. சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் 

சமூக வமலாண்தமத ்

திடட்ம் 

மாேடட்த ் ததலேர,் 

AIIB, பள்ளியின் 

முதல்ேர ்

கூடட்ங்கள், மாேடட் 

ஒருங்கிதணப்புக் 

குழு, ஒப்பநத்ங்கள், 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

ஒப்புதல்கதள 
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தககயழுதத்ிடுமாறு 

உரிய அறிக்தகதய 

சமரப்்பிதத்ல் 

ஆவலாசதனயின் 

வபாது 

iii. கண்காணிப்பு 

அறிக்தககள் 

(அடிப்பதடக் 

கடட்தமப்பு மற்றும் 

கடட்ுமானதத்ின்வபாது) 

மாேடட் cea, aiib மற்றும் 

சம்பநத்ப்படட் 

தரப்பினர ்உரிய 

முன்வனற்ற 

கூடட்ங்கள், விவசட 

கூடட்ங்கள், உரிய 

அறிக்தககதள 

சமரப்்பிதத்ல் 

iv. சுற்றுச ் சூழல் 

பாதுகாப்பு மற்றும் 

பணியாளரக்ளின் 

உடல்நலம் மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்கான தள 

ஆய்வுகள் 

மாேடட் CEA, பிரவதச 

கசயலாளர,் 

கபாலிஸ், கிராம 

உதத்ிவயாகதத்ர,் 

மாேடட் அலுேலகம், 

AIIB மற்றும் 

சம்பநத்ப்படட் 

தரப்பினர ்உரிய 

எழுதத்ு மற்றும் 

ோய்கமாழித ்

கதாடரப்ுகள், உரிய 

அறிக்தககதள 

சமரப்்பிதத்ல் 

v. முடிவுகள் எடுதத்ல் 

மற்றும் முன்வனற்ற 

மீளாய்வுக் கூடட்ங்கள் 

விேகாரங்கள் குறிதத்ு 

மாேடட் cea, பிரவதச 

கசயலாளர,் 

கபாலிஸ், கிராம 

உதத்ிவயாகதத்ர,் 

மாேடட் அலுேலகம், 

aiib மற்றும் 

சம்பநத்ப்படட் 

தரப்பினர ்

கபாருதத்மானது, 

பள்ளியின் முதல்ேர ்

கூடட்ங்கள், உரிய 

அறிக்தககதள 

சமரப்்பிதத்ல் 

vi. குதற தீரக்்கும் 

அதமப்பு 

சம்பநத்ப்படட் 

தரப்பினர,் AIIB 

கூடட்ங்கள், எழுதத்ு 

மற்றும் ோய்கமாழித ்

கதாடரப்ுகள் 

 

 

அடட்ேதண 7 ஆவலாசதன நிறுேனங்கள் மூலம் வசகரிக்கப்படட் 

தகேல்களின் அளவு 
 

திகதி நிறுேனம் தகேலுக்காக கதாடரப்ு 

ககாண்ட நபர ்

09/08/2018 @ 10.00 

மணி 
 

மதத்ிய சுற்றாடல் 

அதிகாரசதப 

திரு. வக. ஜி. டி. என் கிரிகயல்ல 

பணிப்பாளர ்– cea இரதத்ினபுரி 

மாேடட்ம் 

07/01/2019 @ 10.15 

மணி 
பள்ளி வமலாண்தம திரு ரஞ்சித ் கசனவிரதன்- 

பள்ளி முதல்ேர ் 
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பிற்சேரக்்ககI: திடட்ப்பணி பகுதியின் ஆளில்லா உருவம் 
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பிற்சேரக்்கக II: தல நிபந்தகன மற்றும் ஆசலாேகன படங்கள் 
 

  

படம் a: NBRO குழு அநத் பள்ளியின் திரு. 

ரஞ்சித ் கசனவிரதன் அேரக்ளுடன் 

கதாடரப்ு ககாண்டிருநத்ார.் 

படம் b: ஒரு கடட்ிடம் மூடும் இடம் 1 

கடட்ப்படட்ு ேருகிறது 

 

 

படம் c: நிவிதத்ிகல சுமன ஆரம்பப் 

பாடசாதலயின் பிரதான நுதழோயில் 

படம் d: கேடட்ப்படட் சாய்வுத ் வதால்வி 

சுகாதார ேசதிகளுக்காக மூடுகிறது 
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படம் e: தரம் 4 (வமல்) மற்றும் தரம் 1 

இதடயில் சரிவு வதால்வி 

படம் f: பள்ளி தமதானம் அருவக 

ோகனங்கதள பாரக்க்ிங் கசய்ய சாதல 

பயன்பாடு 

 

பிற்சேரக்்கக III: பங்குதாரரின் ஆசலாேகன ததாடரப்ான அறிக்கக: 

இரத்தினபுரி மாவடட்ம் 

திகதி: 08/08/2018  

நிறுேனம் 
ததாடரப்ு 

அதிகாரியின் 

தபயர ்

மற்றும் பதவி 

எழுப்பப்படட் கவகலகள் 

மதத்ிய 

சுற்றாடல் 

அதிகாரசதப 

திரு. வக. ஜி. டி. 

என் 

கிரிகயல்ல 

பணிப்பாளர ் – 
cea 

இரதத்ினபுரி 

மாேடட்ம் 

 மண் பாதுகாப்புச ் சடட்ம் 772/22 இன் கீழ் 

1996. இரதத்ினபுரி மாேடட்ம், வதசிய ேள 

முகாதமதத்ுே மதத்ிய நிதலயதத்ின், 

எம்பிபிடட்ிய பிரவதசதத்த தவிரந்த் 

ஏதனய உணரவ்ுபூரே்மான பிரவதசமாக 

ேரத்த்மானி அறிவிதத்ல் 

விடுக்கப்படட்ுள்ளது.   

 இநத் ேரத்த்மானியில் எநத் ஒரு 

ேளரச்ச்ியும் திடட்தத்ின் பருமனாக 

இருநத்ாலும் அனுமதிக்கப்படுேதில்தல. 

 ஒரு வபரழிவில் இது வததேப்படவில்தல. 

 இதத்ிடட்தத்தப் பூரத்த்ி கசய்து 

விண்ணப்பதத்த சமரப்்பிக்க 

அடிப்பதடத ் தகேல் வினாதத்ாள் (biq) 

வததேப்படுகிறது 

 இநத் பகுதியில் உள்ள நீரே்ழி கீழ்வநாக்கி 

இருப்பதால், சுற்றுப்புறசச்ூழல் பாய்தே 

தேதத்ிருக்க வேண்டியது 

அேசியமாகும். 

 இது வபான்ற உயிரினங்கள் இருக்கலாம், 

சிறப்பு ோழ்விடங்கள் (niches), விலங்குகள் 

தாேர ஆய்வு வததே 

 இநத் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, குதறப்பு 

பிறகு அேரக்ளின் விதத்ியாசதத்த 

பாரக்்க வததேப்படலாம் 

 பரிநத்ுதரகளுடன் ஒப்புததல ேழங்கும். 

பிற்சேரக்்கக IV: ஆய்வுக் குழு 

 

தபயர ் பதவி ஆய்வில் நிகல 

TDSV டயஸ் பணிப்பாளர ்ESSD/NBRO அணித ்ததலே 

SAMS 

திசாநாயக்க 
முதுநிதல விஞ்ஞானி 
/ESSD/NBRO 

மூதத் சுற்றுசச்ூழல் 

விஞ்ஞானி 
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பிரபாத ்

லியனாரசச்ி 

விஞ்ஞானி /ESSD/NBRO சுற்றுசச்ூழல் விஞ்ஞானி 

அபீதா 

ேனசுநத்ர 

கபாறுப்பதிகாரி/இரதத்ினபுரி 

மாேடட்ம் 

புவிகதாழில்நுடப் 

கபாறியியலாளர ்

இநத்ு உபமாழி விஞ்ஞானி / LRRMD/NBRO மண்ணியலாளர ்

எச ்குலசிறி கதாழில்நுடப் அலுேலர ்
/ESSD/NBRO 

GIS/ மக்கள் கதாதகப் 

புள்ளிவிேரங்கள்/சரவ்ே 

ஆதரவு 

அநுதத்ர நடாலி கதாழில்நுடப் அலுேலர ்
/ESSD/NBRO 

அறிக்தக தயாரிதத்ல் 

 

 

பிற்சேரக்்கக V: ஒப்பீடுகள் படட்ியல் 

1. மூப்பியல் சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாதமதத்ுே திடட்தத்ிற்கான 

ஒப்பநத்க்காரரின் கடதமகள்-இலங்தக மண்சரிவு தணிப்புத ்திடட்ம்-AIIB 

2. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாதமதத்ுே கடட்தமப்பு-இலங்தக மண்சரிவு 

தணிப்பு கசயற்திடட்ம் -AIIB 

3. மீள்குடிவயற்ற திடட்மிடல் கடட்தமப்பு-இலங்தக மண்சரிவு தணிப்பு 

கசயற்திடட்ம் -AIIB 

 

 

 

  


