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சுருக்கம் 

 

AIIB ஆசிய உடக்டட்ரமப்பு முதலீடட்ு ேங்கி 

CEA மதத்ிய சுற்றாடல் அதிகாைசரப 

DFC  ேனப்பாதுகாப்பு திரணக்களம் 

DS  பிைவதச கசயலாளை ்

DWLC  ேனஉயிை ்பாதுகாப்பு திரணக்களம் 

EH & S சுற்றாடல் சுகாதாைம் & சமூக 

E & SU of  PMU சுற்றாடல் & சமூக அலகு திடட் முகாரமதத்ுே 

அலகு 

E & S & H & S unit of PMU சுற்றாடல் & சமூக & சுகாதாை & பாதுகாப்பு 

அலகு திடட் முகாரமதத்ுே அலகு 
 

ESMF சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாரமதத்ுே 

கடட்ரமப்பு 
ESMP  சுற்றாடல் சமூக முகாரமதத்ுே திடட்ம் 

SSE & SMP தளதத்ின் குறிப்பான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்ரமத ்திடட்ம் 

GN  

GOSL 
கிைாம வசேகை ்

இலங்ரக அைசு 

GSMB புவியியல் & சுைங்கங்கள் பணியகம் 

LRC நிலசச்ீைத்ிருதத்க ்குழு 

NBRO  வதசிய கடட்ிட ஆைாய்சச்ி அரமப்பு 

RDA  வீதி அபிவிருதத்ி அதிகாைசரப 
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1. முன்னுதர 
 

நாடட்ின் 06 மாகாணங்களில் உள்ள 11 மாேடட்ங்களில், குறிப்பாக, உயை ்

அபாயப் பிைவதசங்களில் உறுதியற்ற சைிவுகரள குரறப்பதற்கு 

அல்லது அதரன மறுமதிப்பீடு கசய்ேதற்கு ஆசிய உடக்டட்ரமப்பு 

முதலீடட்ு ேங்கியிலிருநத்ு இலங்ரக அைசாங்கம் கடன் கபற்றுக ்

ககாள்ள விரும்புகிறது. இநத் கருதத்ிடட்தத்ிற்கு சுற்றாடல் மற்றும் சமூக 

பாதுகாப்புகள் மற்றும் இலங்ரகயின் AIIB மற்றும் இலங்ரகயில் உள்ள 

மனப்பகக்ங்களுகக்ுடப்டட்ு நரடமுரறப்படுதத்ப்பட வேண்டியுள்ளது. 

திடட் நடேடிகர்ககளின் தன்ரமரயயும் அதன் கசயலாகக்தர்தயும் 

கருதத்ில் ககாண்டு, AIIB சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு 

ககாள்ரகயின் வதரேகவ்கற்ப ஒரு சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்ரமச ் சடட்கம் தயாைிகக்ப்படட்ுள்ளது.  

 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக வமலாண்ரமயின் வநாகக்ம் (ESMF) திடட் 

நடேடிகர்ககள் கசயல்படுதத்ும் வபாது AIIB பாதுகாப்புகள் மற்றும் 

வதசிய சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக மநர்தகள் விண்ணப்பிகக்ும் 

ேழிகாடட்ிரய அளிப்பவத ஆகும். சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகதத்ில் 

ஏற்படும் பாதிப்புகள் குரறநத்ளோன ேரகயில், திடட் கசயலாகக்த ்

திடட்தத்ின் அரனதத்ு நிரலகளின்வபாது, ESMF திடட்தத்ின்கீழ் 

தயாைிகக்ப்படட் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக வமலாண்ரமத ்

திடட்ங்கரள கசயல்படுதத்ுேரத உறுதி கசய்யும் திடட்ம் 

கசயல்படுதத்ப்படும் என எதிைப்ாைக்க்ப்படுகிறது. 

குறுங்கயிற்சியின் வபாது, சுற்றுசச்ூழல் & சமூக அரமப்பு, மற்றும் 

சுகாதாை & பாதுகாப்பு நிரலரமகள் அதிக தளம் குறிப்பிடப்படட்து, 

மற்றும் தள நிரலரமகள் பற்றி கேனிகக்ப்பட வேண்டும் என்று 

கதைியேநத்து. எனவே, ஒே்கோரு தளதத்ிற்கான தள குறிப்பான 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக வமலாண்ரமத ் திடட்ங்கள் (SSE &) 

கதாடைந்த்ு ஒரு தளம் குறிப்பிடட் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

மதிப்பீடுகளுகக்ு ESMF பைிநத்ுரைதத்ுள்ளது. SSE & எஸ்எல்பி திடட்ம், 

ேடிேரமப்பு, கடட்ுமானம் மற்றும் கசயல்பாடட்ு கடட்ம் சுற்றுசச்ூழல், 

சமூக மற்றும் சுகாதாை & பாதுகாப்பு வமலாண்ரம நடேடிகர்ககரள 

திடட் கசயலாகக்தத்ில் கருதத்ில் ககாள்ள அளிகக்ிறது. 

 

இது பல்லலகடா விதத்ியாலயத்தின், மை்சரிவு தைிக்கும் 

இடத்திற்கான தளமான சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாதமத்துவ 

திடட்மாகும். இந்த திடட்ம் ஒரு ஆழமான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

மதிப்பீடட்ின் மூலம் தயாரிக்கப்படட்ுள்ளது: 
 

i. திடட் கசல்ோகக்ு பகுதியில் உணைவ்ுபூைே்மான சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சமூக கூறுகரள அரடயாளம் காணுதல் 

ii. திடட் நடேடிகர்ககளின் காைணமாக குறிப்பிடதத்கக் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் பாதிப்புகரள கண்டறிதல்  

iii. குரறப்பு நடேடிகர்ககரள முன்கமாழிதலும் 
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iv. இதத்ிடட்ப் கபாருதத்மான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகத ்

கண்காணிப்பு வதரேகரள முடிவு கசய்யுங்கள். 

v. திடட் கசயலாகக்தத்ின் வபாது பின்பற்றப்பட வேண்டிய 

சுற்றுசச்ூழல் ஒழுங்குமுரற மற்றும் நரடமுரறகள் குறிதத் 

ஆய்விற்கு குறிப்பிடட் இடம் 

 

2.  இருப்பிட விபரங்கள் மற்றும் தள விபரம் 

  

தள இல. 105பல்வலகடா விதத்ியாலயதத்ிற்கு 

அருகில்,லியங்கஹோதர்த  

இைதத்ினபுைி மாேடட்ம் 

 

தள விபைங்கள்: 

i. சப்ைகமுே மாகாணதத்ின் இைதத்ினபுைி மாேடட்தத்ில் உள்ள 

அயகம பிைவதச கசயலகப் பிைிவின் (DS பிைிவு), பாவலகடா 193G 

கிைாம வசரேயாளை ்பிைிவின் கீழ் நிைே்ாக ைதீியாக இநத் இடம் 

வீழ்சச்ிகபற்றுள்ளது.  

ii. தலதத்ிற்கு அருகிலுள்ள ஊை ்அய்யகம, தளதத்ிலிருநத்ு சுமாை ் 2.7 

கி. மீ.  

iii. GPS இடம் 6.65277 N, 80.29739 உ Ref. இடதத்ின் ேரைபடம் படம் 

iv.  இநத் நிலம் பல தனியாை ்உைிரமயாளைக்ளுகக்ு கசாநத்மானது. 
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 படம் 1: உதவ்தச மண்சைிவு தணிகக்ும் இடதத்ின் Google படிமம், 

சுற்றுப்புற சுற்றாடல் அம்சங்கள் மற்றும் வசரே உடக்டட்ரமப்புகள். 

விேைங்களுகக்ு டிவைான் படதர்த பாைக்க்வும் பிற்வசைக்ர்க 1. 

 

3.  மை்சரிவு அபாய நிகழ்வு விபரம்  

 

2017 வம மாதம் ஏற்படட் கடும் மரழ, பள்ளி கடட்ிடதத்ிற்கும், sloppy 

பகுதியிலும் ஒரு குறுகிய பாரதயில் ஒரு நிலசச்ைிரேயும், 

இடிபாடுகரளயும் தூண்டுேதற்கு ஒரு sloppy பிைிரே 

ஏற்படுதத்ியிருநத்து. பாய்நவ்தாடிக ் ககாண்டிருநத் குப்ரபகள் 

முழுரமயாக மண் மற்றும் பாரற துண்டுகளின் மீது 

கசலுதத்ப்படட்ிருநத்ன. அநத் கடும் மரழ வநைதத்ில் ஒரு நீை ்ேசநத்ம் 

வதால்வியுற்ற பிைிவின் மதத்ியில் இருநத்ு மூழ்கியுள்ளது என கிைாம 

மகக்ள் கதைிவிதத்னை.்  இது ஒரு ேைலாற்றுத ் நிலசச்ைிரே மீண்டும் 

கசயற்படுதத்ுதல் என்று அரடயாளம் காணப்படலாம் (2003 முதல் சில 

அரடயாளங்கள் வதான்றின. பலதத் மரழ நிகழ்வுகளின் வபாது 

சாய்வுத ்வதால்விகள் அே்ேப்வபாது நிகழ்நத்ுள்ளன.  

தீவிை மரழ மற்றும் சாய்ோன இயகக்தத்ின் மீது சமூகங்கள் 

விழிப்புடன் இருநத்தால் இநத் சம்பேம் காைணமாக உயிைிழப்பு ஏதும் 

ஏற்படவில்ரல. படம் 2 திடட்ப் பகுதியின் படங்கரள பாைக்க்வும் 
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படம் 2a: கசயலிழநத் வமல்-சைிவு 

பகுதி   

படம் 2b: பால்வலகட 

விதத்ியாலயதத்ின் கடட்ிடங்கள் 

  

படம் 2 c: உப்பள பிைவதசதத்ில் 

அரமநத்ுள்ள மண்சைிவு 

காைணமாக வீடர்ட காலி கசய்து 

டம் 2d: வதால்வியுற்ற சாய்வுகளில் 

அரமநத்ுள்ள பள்ளிக ்

கடட்ிடங்கள் 

 

படம் 2: திடட்ப் பகுதியின் படிமங்கள் 
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  படம் 3: பாதிக்கப்படட் சாய்வு பகுதி மற்றும் தரை அரசவின் காைணமாக 

உள்ள கடட்ிடங்கள் ேரைபடம் 

 

4. சாதத்ியமான அபாயத்ததக் குதறப்பதற்கு ஏற்கனலவ 

லமற்பகாள்ளப்படட் ஏலதனும் தீரவ்ு நடவடிக்தககள் பற்றிய 

விளக்கம் 
 

NBRO அநத் இடதர்த ஆய்வு கசய்தாை.் ஆய்வு அறிகர்க பல தணிப்பு 

நடேடிகர்ககரள பைிநத்ுரைதத்து. எனினும், இநத் 

ேடிகாலரமப்ரபயும், பாடசாரலக ் கடட்ிடதத்ிற்கும் 

வதால்வியரடநத் சாய்நத்மருகக்ும் இரடயில் குறுகிய பாரதயில் 

உள்ள குப்ரபகரள அகற்றுேதற்கான நடேடிகர்ககள் 

எடுகக்ப்படவில்ரல. 

  

4.1 பவளிலயற்றல்கள் 
 

பள்ளியில் உள்ள 10 கடட்டங்களில் ஒரு பள்ளிக ் கடட்டம் அதிக 

ஆபதத்ாக ேரகப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது. வமவல உள்ள பகுதியில் உள்ள 

இைண்டு வீடுகளும் அதிக ஆபதத்ு என ேரகப்படுதத்ப்படட்ு (கபயைக்ள் 

கீழ்கண்ட அடட்ேரணயில் காடட்ப்படுகின்றன). அபாய வீடுகள் 

மற்றும் பள்ளிக ் கடட்டம் காலி கசய்யுமாறு கதைிவிகக்ப்படட்து. ஒரு 
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வீடட்ில் குடியிருப்பேைக்ள் அப்புறப்படுதத்ினாைக்ள். பிற உயை ்அபாயக ்

குடும்பங்கள் அப்புறப்படுதத்ப்படவில்ரல ஏகனனில் அேைக்ள் 

எதிைக்ாலதத்ிலும் கேளிவயறுேது நிசச்யமற்றது, வதயிரல கசய்ரக 

வபான்ற இருப்பிடதத்ுடன் இரணகக்ப்படட் தற்வபாரதய ோழ்ோதாை 

நடேடிகர்ககளுகக்ு முழுரமயான இழப்ரப ஏற்படுதத்ும். NBRO 

அறிகர்க பின்ேருமாறு 07 வீடுகள் நடுதத்ை ஆபதத்ு என 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 

அடட்ேரண 1: துயை ்தணிப்பு தளதத்ிற்கு அருகில் உள்ள அபாய வீடுகள் 

 அதிக ஆபதத்ுக ்

கடட்ிடங்கள் 

 நடுதத்ைக ்இடை ்கடட்ிடங்கள் 

எண் கபயை ் எண் கபயை ்

1 திரு. டபிள்யூ. ஏ 

விவேதுங்க 

1 கசல்வி. டபிள்யு. டி லீலாேதி 

2 அபைிதமான வீடு 2 திரு எஸ். எம். எஸ் குமாை 

3 பள்ளிக ்கடட்டம் 3 திரு ஜி. வே. சி விவே பண்டாை 

  4 திரு. பி. எம். பி. என் விவேசிங்க 

  5 திரு. எம். சிறிதைன் 

  6 திரு. என். ஜி அமைவசன 

  7 திரு. வக. ஆை.் பி. என் இைாோக்ஷ 

 

4.2 மீள்குடிலயற்றம் (முன்லனற்றம்) 
 

வீடுகள் அதிக ஆபதத்ில் இருகக்ும் அரனதத்ு மகக்ளுகக்ும் அைசாங்கம் 

பாதுகாப்பான நிலங்கரள அல்லது மீள்குடியமைவ்ு கபாதிகரள 

ேழங்கவில்ரல. தவிை, ஒரு குடும்பம் மற்ற குடும்பங்கள் 

அப்புறப்படுதத்ப்படவில்ரல. 

. நிலசச்ைிவுகக்ு அருகாரமயில் உள்ள மண்சைிவு மற்றும் 

பிைவதசங்கரள பற்றிய விபைம் மற்றும் தற்வபாரதய அபாய நிரல 

 

மண்சைிவு ஏற்படட் பகுதி, பல்வலோடா விதத்ியாலயதத்ின் கிழகக்ுப் 

பகுதியில் அரமநத்ுள்ள ஒரு கசங்குதத்ான சாய்வு ஆகும். பலாலி 

விதத்ியாலயதத்ின் ேலப்பகக்ம் உள்ள கயாகிைிய வீதியின் (அய்யகம 

முதல் எவலாயா ேரை) அரமநத்ுள்ளது. இநத் பள்ளதத்ாகக்ின் 

தாேைங்கள் பிைதானமாக வதயிரல மற்றும் பாகக்ு மைங்களும் மிளகு 

வேைக்ளும் ககாண்டதாகும்.   

இப்பள்ளியில் 1 முதல் 5 மற்றும் 12ஆம் ேகுப்பு ேரை பயிலும் 235 

மாணே, மாணவிகள் உள்ளனை.்  

இநத் நிரலயற்ற சைிவு, மரழ காைணமாக தற்வபாதுள்ள 

பள்ளதத்ாகக்ில் ஏற்படட் நிலசச்ைிரே மீண்டும் கசயற்படுதத்ுேதற்கு 

ோய்ப்பு உள்ளது, அது பள்ளதத்ாகக்ில் கடட்ப்படட்ு குடியிருப்பாளைக்ள் 

மற்றும் பயணிகள் ோழ்வில் அபாயங்கரள ஏற்படுதத்ுகிறது. 

 

5. சுற்றுப்புற சூழல் பற்றிய சுருக்கமான விளக்கம், திடட் 

நடவடிக்தககளால் பாதிக்கப்படக் கூடிய உைரவ்ுபூரவ்மான 

தனிமங்கதள சிறப்புக் குறிப்புடன் 
 



7 

 

சுற்றுப்புற சூழல் பற்றிய சுருகக்மான விளகக்ம், திடட் 

நடேடிகர்ககளால் பாதிகக்ப்படக ் கூடிய உணைவ்ுபூைே்மான 

தனிமங்கரள சிறப்புக ்குறிப்புடன் 

திடட் கசயலாகக்தத்ின்வபாது அபாயநிரலயில் உள்ள கூறுகள் மற்றும் 

வசரேகள்.   
 

i. பள்ளிக ்கடட்டங்கள், கபருவிைல் பகுதியில் அரமநத்ுள்ள 

ii. உப்பள அபாய பகுதியில் வீடுகள் 

iii. பள்ளி கசல்லா குழநர்தகள், ஆசிைியைக்ள் மற்றும் 

பணியாளைக்ள் 

6.    இதத்ிடட்தத்ில் உள்ள பைிகளின் விவரம் 

 

உதவ்தச குரறப்பு பணிகள் ஏற்கனவே வதால்வியுற்ற பகுதிகளில் 

கபருமளவு குவிகக்ப்படும். குரறப்பு பணிகள் நான்) சைிவு மற்றும் 

பலவீனமான மண் தரட நீகக்ம் மற்றும் மிகவும் நிரலயான சாய்ோன 

ேடிவியரல அரடய, ii) முநர்தய வதால்விகளிலிருநத்ு கடபாசிட ்

கசய்யப்படட் குப்ரபகரள அகற்றுதல், iii) ேடிகால் வமம்பாடு மற்றும் 

இைண்டு வமற்பைப்பு முன்வனற்றம் அடங்கும் உப வமற்பைப்பு 

ேடிகாலரமப்பு iv) தடுப்புச ் சுேைக்ள், v) அைிப்ரபக ் கடட்ுப்படுதத்ும் 

நடேடிகர்ககள். 

7. சமூக மற்றும் சுற்றாடல் பாதிப்புகள் மற்றும் பைிகள் 

பதாடரப்ான அபாயங்கதள இனங்காைல். 

 

8.1 லநரம்தற தாக்கங்கள் 
 

உதவ்தசிகக்ப்படட்ுள்ள கடட்ுமானத ் தணிப்புடன் வமம்படுதத்ப்படட் 

சாய்ோன நிரலதத்ன்ரம, பள்ளி மகக்ள் மற்றும் கசாதத்ுகளுகக்ு 

பாதுகாப்பு மற்றும் வமல் சாய்ோன பகுதியின் பாதுகாப்பில் 

கணிசமாக அதிகைிகக்ும்.  இநத் திடட்ம் பால்வலகட விதத்ியாலயதத்ின் 

மாணேைக்ள் மற்றும் ஆசிைியைக்ளின் பாதுகாப்பில் பலமான 

ஆகக்பூைே்மான தாகக்ங்கரள ஏற்படுதத்ியுள்ளது. வதயிரலத ்

கதாழில், பணப் பயிைக்ள், கபாருளாதாை நடேடிகர்ககள் மற்றும் 

மகக்ளின் ோழ்கர்க நடேடிகர்ககள் ஆகியரே இநத் குரறப்பு மூலம் 

கபைிதும் பயன் கபறும். 

 

8.2 எதிரம்தற தாக்கங்கள் 
 

இநத்த ்துயை ்தணிப்பு பணிகள் கபாதுோக ஏற்கனவே ஒரு சாய்ோன 

கசயலிழப்பால் கதால்ரலகக்ு உள்ளான பகுதிகக்ுள் மடட்ுவம உள்ளன.   

எனவே, எதிைம்ரற தாகக்ங்கள் அதிக அளவில் இடம் கபற்றுள்ளன 

மற்றும் கபரும்பாலும் கடட்ுமான காலம் ேரை 

மடட்ுப்படுதத்ப்படட்ுள்ளது. 
 

8.2.1 காைி மற்றும் எதிரக்ால அபிவிருதத்ிப் பைிகதள அணுகுதல். 
 

நிலதர்தக ்காணவோ அல்லது மதிப்புமிகக் பயன்பாடுகளுகக்ு இழப்பு 

ஏற்படும் ேரகயிலும் நில உைிரமயாளைக்ளுகக்ு எநத் பாதிப்பும் 

இருகக்ாது. இதற்கு மாறாக, உப்பாடட்ில் உள்ள சீை ்கசய்யும் பணிகள், 

எல்ரல ஸ்திைதத்ன்ரமரய அதிகைிதத்ு, எதிைக்ால வதால்விகளிலிருநத்ு 
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நிலதர்தப் பாதுகாகக்ும். 

 

8.2.2 சூழலியல், உயிரியல் தாக்கங்கள், விலங்கினங்கள் மற்றும் 

தாவர இனங்கள் 

 
 

அதிக உயிைப்்பன்ரம, அல்லது உணைவ்ுபூைே்மான சூழலரமப்பால், 

ோழிடங்கள் துண்டாதல் வபான்ற திடட்ங்களுகக்ுள், திடட் கசல்ோகக்ு 

பகுதிகக்ுள் எநத் பகுதிகளும் இல்ரல. இதத்ளதத்ில் காணப்படும் 

மைங்கள் எரேயும் இைதத் வசாரக, அசச்ுறுதத்ல் மற்றும் சிேப்புப் 

படட்ியலில் இனங்காணப்படட்ுள்ளன. திடட் கசயலாகக்தத்ின் வபாது 

மைங்கரள கேடட்ி எடுகக்ும் வதரே ஏற்படும். 

 

8.2.3 பகுதியின் வடிகால் பாங்கினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் 
 

இநத் பகுதியில் தற்வபாதுள்ள வமற்பைப்பு மற்றும் உப வமற்பைப்பு 

ேடிகால் மாதிைிரய சீைக்ுரலகக்ும் திடட்ம் கசயல்படுதத்ப்படட்ு 

ேருகிறது. இநத் பாதிப்புகள், திடட் கசல்ோகக்ு பகுதியில் அரமநத்ுள்ள 

இயற்ரகயான நீவைாரடகள் அல்லது நீை ் பிைிதக்தடுகக்ும் புள்ளிகள் 

இல்லாததால் மிகவும் குரறநத்ரே. 

 

8.2.4 சிற்றறதவ பாதிப்புகளும் ஸ்டர்ம்ீ படுக்தக மாறுதல்கள் 
 

இதத்ளதத்ில் உள்ள துயை ் தணிப்பு பணிகள் கபரும்பாலும் ேடிகால் 

வமம்பாலதத்ின் மீது குவிரமயப்படுதத்ப்படும். ஒரு சிறிய ஓரட, 

வதால்வியுற்ற சைிவில் இடதுபுறமாக பாய்நத்ு, பள்ளிக ்கடட்ிடதத்ிற்கும், 

பள்ளதத்ிற்கும் இரடவய உள்ள குறுகலான பாரதயின் ேழிவய 

பாய்நத்ு கசன்று ககாண்டிருகக்ிறது. பருேகால ைசீாைே்் நீை ் ஓரட 

ேலதுபுறதத்ில் வதால்வியுற்ற சைிவின் பகக்ம் பாயும். எனவே மரழக ்

காலதத்ில் அதிக நீை ் கசல்லும் வபாது, மண்சைிவு ஏற்படட் பகுதியில் 

இருநத்ு சுமாை ் 150 மீற்றை ் கதாரலவில் உள்ள "கஹன் காகா" என்ற 

இயற்ரக நீவைாடட்தத்ில் நுரழயும் வபாது, ஒரு சிறுபாலம் அல்லது 

வநைடியாக நீவைாரடகள் மூலம் ஓரடகள் மூலம் தண்ணைீ ்பாயும் என்று 

எதிைப்ாைக்க்ப்படுகிறது. 

 

8.2.5 கடட்ுமானப் பைிகளில் இருந்து நீர ்மாசதடதல் தாக்கங்கள் 
 

வநைடி நீை ்மாசு தாகக்ங்கள் குரறவு. இருப்பினும், மரழகக்ாலங்களில் 

அபைாதம், ேண்டல், மண் துகள்கள் மரழ நீரை மாசுபடுதத்ும். வமலும் 

நீைே்ழிதத்டங்கரள வமலும் கீழ்வநாகக்ி இயகக்லாம். 

 

8.2.6 கடட்ுமான கடட்த்தில் திறந்த பவளியில் மலம் கழிதத்ல் மற்றும் 

நீரினால் பரவும் பதாற்றுகள் 
 

சாய்வுத ் தூய்ரமகவ்கடு பள்ளதத்ிற்கு மூடியுள்ளதால், திறநத் 

கேளியில் மலம் கழிகக்ும் வபாது, கீவழ உள்ள சாய்ோன நீை ் ஓரட, 

கடட்ுமானப் பணியின்வபாது எதிைப்ாைத்த் அளவு இருகக்ாது. 

 

8.2.7 கீழ் நீலராதட நீரில் ஏற்படும் பாதிப்புகள்: 
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இதன் அருகில் நீை ் படிவுகள் இல்லாததால், அதன் பாதிப்பு 

முகக்ியதத்ுேம் கபறவில்ரல 

 

8.2.8 திடக்கழிவுகள் அகற்றும் பிரசத்னகள் 
 

திண்மக ் கழிவுகரள கேளிவயற்றுதல், நீை ் மற்றும் மண்ரண 

மாசுபடுதத்லாம், வமலும் கடட்ுமான காலதத்ில் சைியான முரறயில் 

அப்புறப்படுதத்ல் முரற இல்ரல என்றால் பல்வேறு சுற்றுசச்ூழல் 

பாதிப்புகரள தவிைக்க்லாம். கடட்ுமான காலதத்ில் சைியான 

திடகக்ழிவுகரள கேளிவயற்றும் கருவி பயன்படுதத்ப்படாதேரை 

இதன் விரளவு குறிப்பிடதத்கக்தாகும். 

 

8.2.9 காற்று மாசுபாடு தாக்கங்கள் 
 

காற்று மாசுபாடட்ுகக்ு பங்களிகக்ும் கடட்ுமானப் பணிகள்: நிலம் 

அகற்றல், டீசல் என்ஜின்கரள இயகக்ுதல், வசமிதத்ு ரேதத்ல், 

கடட்ுமானப் கபாருடக்ரள எடுதத்ுச ் கசல்லுதல், கடட்ுமானப் 

கபாருடக்ள் அகற்றுதல் மற்றும் நசச்ு கபாருடக்ளுடன் வேரல கசய்தல் 

ஆகியரே அடங்கும். கடட்ுமானப் பணியின்வபாது, கான்கிைடீ,் 

சிகமண்ட,் மைம், கல் மற்றும் சிலிகக்ா வபான்ற அதிக அளவில் தூசி 

படிநத்ுவிடுகிறது. இநத் கடட்ுமானதத்ிலிருநத்ு காற்று மாசுபாடு 

பாதிப்புகளிலும், வீடுகளுகக்ான உலை ்காலங்களின்வபாது உள்ளூைில் 

முகக்ியதத்ுேம் கபறுகிறது. 

 

8.2.10 ஒலி மாசுபாடு, அதிரவ்ு, கருதல், கடட்ுமானத்தின் லபாது 

ஏற்படும் பாதிப்புகள், கடட்டங்கள், உள்கடட்தமப்புக்கு 

சாதத்ியமான பாதிப்பு 
 

கடட்ுமான உபகைணங்களில் இருநத்ு இரைசச்ல் 

எதிைப்ாைக்க்ப்படுகிறது. பால்வலகதா விதத்ியாலயதத்ின் 

மாணேைக்ளுகக்ும் ஆசிைியைக்ளுகக்ும், அநத் தளதத்ில் இருநத்ு 100m 

கக்ுள் வீடுகள் மூடப்படட்ால், அேைக்ளின் வீடுகள் மூடிகக்காள்ளும் 

வபாது இரைசச்ல் பாதிப்பு குறிப்பிடதத்கக்தாக உள்ளது. எனவே 

இதத்ிடட்ம் அண்ரட சமூகதத்ில் இரைசச்ல் தாகக்தர்த ஏற்படுதத்ும். 

 

8.2.11 தளதத்ுக்கு அருகாதமயில் வாழும் பதாழிலாளரக்ளுக்கும், 

சரச்த்சகதள சாதத்ியமற்ற மக்களுக்கும் இதடயிலான 

உறவுகள் 
 

கடட்ுமானப் பணி நரடகபறும் இடம் மற்றும் கிைாம மகக்ள் அருகில் 

ேசிதத்ு ேருேதால் பள்ளி மாணே, மாணவியருகக்ு இரடவய 

தகைாறுகள் ஏற்படகக்ூடும். 

 

8.2.12 லவதல முகாம்கள் மற்றும் படுதத்ு தளங்கள் லததவகள் 
 

கதாழிலாளி முகாம்களில் திடகக்ழிவுகள், கழிவுநீை ்அகற்றம் சைியாக 

ேடிேரமகக்ப்படவில்ரல என்றால் சுற்றுப்புற சமூகதத்ிற்கு ஒரு 

கதால்ரலயாக இருகக்ும். 
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8.2.13 கடட்ுமானத்தின் லபாது தளதத்த பபாதுமக்கள் அணுகும் 

அபாயங்கள் 
 

இநத் தளதத்ில் வதாண்டுதல், சலிப்பு மற்றும் அகழ்வு இயநத்ிைங்கள் 

வபான்ற உயை ் ஆபதத்ு ஆபதத்ு உள்ள இயநத்ிைங்கள் இருகக்லாம். 

திறரமயான பணியாளைக்ள் மடட்ுவம இநத் சூழலில் பாதுகாப்பாக 

பணியாற்றுோைக்ள். அங்கீகைிகக்ப்படாத நபைக்ள் தளதர்த 

அணுகினால், கனைக இயநத்ிைங்கள் மூலம் விபதத்ுகளுகக்ு 

ஆளாகக்ப்படும் அபாயம் ஏற்படலாம். 

 

8.2.14 பவடிக்கும் அபாயங்களும் அபாயகரமான பபாருடக்ளும் 
 

பாரற துண்டுகள் கசய்யப்பட வேண்டும் என்றால் கேடிப்கபாருடக்ள் 

பயன்படுதத்ப்படலாம். பாதுகாப்பற்ற பயன்பாடட்ில் ஆபதர்த 

ஏற்படுதத்லாம். உறுதியற்ற சைிவுகளில் இநத் நடேடிகர்ககள் 

கசய்யப்பட வேண்டும். பாரறகக்ுழியில் இருநத்ு கேடிகபாருள் மற்றும் 

விபதத்ுகள் முரறயற்ற ேரகயில் பயன்படுதத்படும் அபாயம் 

குறிப்பிடதத்கக்தாகும். 
 

8.2.15 கடட்ுமானப் பைியின்லபாது சாதலப் லபாக்குவரதத்ு, 

பதாழிலாளரக்ள் பாதுகாப்பு 
 

இநத் தளம் சாரலகக்ு உள்புறம் அரமநத்ுள்ளது, கடட்ுமானப் 

கடட்தத்ின் வபாது வபாகக்ுேைதத்ு முகக்ியதத்ுேம் ோய்நத்தாக 

இருகக்ாது. கதாழிலாளைக்ள் வீழும் ஆபதர்த கேளிப்படுதத்லாம். சைிவு 

வதால்வியரடநத்ால் உயிைிழப்பு காயங்கள் ஏற்படகக்ூடும். மரழக ்

காலங்களில் சைிவு ஏற்படும் அபாயம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. இநத் 

இடைப்ாடு மிகவும் முகக்ியதத்ுேம் ோய்நத்து. கனைக கடட்ுமான 

இயநத்ிைங்கரள ேரையறுகக்ப்படட் வேரல 

இரடகேளிகளுகக்ுடப்டட்து. இநத் தலதத்ில் ோகனம் மற்றும் 

கடட்ுமான இயநத்ிை எநத்ிைங்கள் மூலம் ஆபதத்ு ஏற்படும் அபாயம் 

மிகவும் குறிப்பிடதத்கக்து. ஒப்பநத்தாைை ் கடட்ுமானப் பணிகக்ாக 

ேயது கதாழிலாளைக்ள் (குழநர்தகள்) பணியில் ஈடுபடலாம், இது 

ஆபதத்ான மற்றும் வமாசமான விபதத்ுகள் மற்றும் காயங்கரள 

ஏற்படுதத்லாம். 

 
 

8..16 பகிரங்க ஆலலாசதன-மக்கள் ஆலலாசதன மற்றும்/அல்லது 

நடக்கும் பபாது ஆலலாசதனகள் 

உயை ் ஆபதத்ு மிகுநத் வீடட்ில் குடியிருப்புக ் ககாண்டிருகக்ும் திரு. 

சிறிபால, கள விேயதத்ின் வபாது கலநத்ாவலாசிகக்ப்படட்ாை.் அபாய 

வீடுகளில் குடியிருப்பேைக்ள் வீடர்ட காலி கசய்யவில்ரல.  இநத் 

குடியிருப்பேைக்ள் உயைமான இடங்களில் உள்ள சைிவில் உள்ள 

உறுதியற்ற நிரல குறிதத்ு விழிப்புடன் உள்ளனை.் வதாற்ற இறுகக்ம், 

மைங்கள் சாய்நத்ு மைம் வபான்ற வதாற்றதர்த உருோகக்ும் வபாது 

அரே கேளிவயறும். 
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9.1ஆலலாசதனகளில் ஈடுபடட்ுள்ள பங்குதாரரக்ள் 

கலந்தாலலாசதனகளில் அதடந்த ஏலதனும் பரிந்துதரகள் 

அல்லது ஒப்பந்தங்கள் (பிற்லசரக்்தக III ஐப் பாரக்்கவும்) 

10. குறிப்பிடத்தக்க சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் பாதிப்புகள்: சமூக 

அல்லது சுற்றுசச்ூழல் தாக்கங்கள், NBRO மற்றும் ஒப்பந்ததாரர ்

தரப்பில் சிறப்பு நடவடிக்தககள் லததவப்படும் அபாயங்கள்; 

குதறச ்சிததவு குறிப்பிடதத்க்க பாதிப்புகள் 
 

10.1 நீர ் அல்லது ஈரநிலங்களுக்கான தாக்கங்கள் (நீலராதடகள், 

ஆறுகள் மற்றும் பிற நீர ் நிதலகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 

அல்லது அசுதத்ம் பதாடரப்ான சிக்கல்கள், பபாதுவாக 

தளத்திலிருந்து கீழிறக்கும்). மை்சரிவு ஏற்படட் இடதத்ின் 

நிரம்ாைதத்ின் லபாது நீை்டகால தாக்கங்கள் மற்றும் 

சாதத்ியமான பாதிப்புகள் மற்றும் அபாயங்கள்:  
 

மண் மற்றும் சைிவுகரள மறுேடிேரமகக்ும் நிகழ்வின்வபாது ஏற்படும் 

அகற்றல் மற்றும் குப்ரபகக்ழிவுகள் ஆகியேற்றின் வபாது ஏற்படும் 

அபைாததத்ிரன அகற்றுதல், ேண்டல் நீகக்ம், எண்கணய்கள் மற்றும் 

பிற தீங்கு விரளவிகக்ும் கபாருடக்ள்/மாசுகக்ள் இயநத்ிைங்கள் மூலம் 

முரறயற்ற ேரகயில் அப்புறப்படுதத்ல், தற்காலிக வசமிப்பு 

கதாடட்ிகளில் இருநத்ு கசிதல், திடகக்ழிவுகள் மற்றும் கழிவுநீை ்

அகற்றுதல்/கதாழிலாளைக்ளின் தளங்களில் இருநத்ு கேளிவயறும் நீை ்

ஆகியரே நீவைாரடகளின் வமற்பைப்பு தைதத்ில் பாதகமான 

விரளவுகரள ஏற்படுதத்கக்ூடும் . 

 

10.2 லபாக்குவரதத்ு உள்கடட்தமப்பில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் 

(குறிப்பாக சாதல அல்லது ரயில் அணுகல், லபாக்குவரதத்ு 

பநரிசலால் ஏற்படும் அபாயங்கள்) 
 

சாரல முழுேதும் அல்லது பகுதியளவு சாரல மூடப்படட்ுள்ளதால் 

தளம் மிகவும் உடப்ுறமாக உள்ளது. இருப்பினும், நகரும் இயநத்ிைங்கள், 

மூலப்கபாருள் வபாகக்ுேைதத்ு, இைண்டு பள்ளிகள் மற்றும் அைசு 

நிறுேனங்கள் இருப்பதால், அநத் இடதத்ின் அருகாரமயில் உள்ள ஒரு 

வகாவில் என்பதால், பாதசாைிகள் மற்றும் பாதசாைிகளுகக்ு கதாநத்ைவு 

ஏற்படும். 

 

10.3 உள்ள வீடுகள் (லமல்-சாய்ந்தல், கீழ்-சாய்ந்தல், கீழ்தவப்பான்) 

அருகில் அல்லது அருகாதமயில் உள்ள உயர ்ஆபதத்ு அல்லது 

நடுத்தர ஆபதத்ு பகுதிகளில் வாழும் குடும்பங்கள். 
 

இநத் கடட்ுமானதத்ில் கபாதுமகக்ளின் பாதுகாப்பு, இரைசச்ல், காற்று 

மாசுபாடு மற்றும் அதிைவ்ு தாகக்ங்கள் மற்றும் கடட்டங்களில் விைிசல் 

ஆகியரே அதிக ஆபதர்த ஏற்படுதத்ுகின்றது. 

 

10.4 வைிகங்கள், விவசாயம் அல்லது பிரலதசத்தினுள் சீர ்

பசய்யப்பட லவை்டிய பிரலதசங்கள் 
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ேணிகங்கள், குறிப்பிடட் விேசாய நரடமுரறகள், வபான்றரே 

இல்ரல.  திடட் கசல்ோகக்ு பகுதியில், இதனால் எநத் பாதிப்பும் 

இல்ரல. 

 

10.5 வரத்த்க நிறுவனங்கள், விவசாயம் அல்லது இடதத்ிற்கு 

அருகாதமயில் உள்ள பிற பகுதிகள் 
 

ேணிகம், குறிப்பிடட் விேசாய நரடமுரறகள் அல்லது தளதத்ிற்கு 

அருகாரமயில் உள்ள வேறு எநத் பகுதிகளும் எநத் பாதிப்பும் இல்ரல. 

 

10.6 மக்கள் நுதழய அல்லது தளதத்ில் கடக்க லவை்டும் 
 

கடட்ுமான கசயல்முரற கனைக இயநத்ிைங்கள் ஈடுபடுதத்ப்படும் 

வபாது, ோகனங்கள், மின்சாைம், மற்றும் அது வபான்ற கபாருடக்ள், 

அனுமதி அங்கீகைிகக்ப்படாத ஊழியைக்ள் நுரழவு ஒரு அதிக ஆபதத்ு 

இருகக்லாம். 

 

10.7 முன்னுரிதம சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிரசச்ிதனகள். 

ஒப்பந்தக்காரரக்ளுக்கு நிதலயான ஒப்பந்த 

லததவப்பாடுகளுக்கு அப்பால் பசல்லும் நடவடிக்தககள் 

லததவப்படும் குறிப்பான H&S கவதலகள் 
 

கதாழிலாளைக்ள் கிடட்தத்டட் கசங்குதத்ான நிரலயற்ற சைிவில் 

சாய்நத்ு சைிநத்ுவிடும் அபாயதத்ுடன் வேரல கசய்ய வேண்டி இருகக்ும் 

நிரலயில், இநத் தளதத்ிற்கு ேநத்ுள்ள சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

பிைசச்ிரனகள் குறிப்பிடதத்கக்ரே ஆகும். இதத்ரகய கபாதுோன E & 

HS பிைசச்ிரனகள் ESMF இல் விோதிகக்ப்படட்ுள்ளன. கடட்ுமான 

இடதத்ில் கதாழிலாளை ்பாதுகாப்பு வதரே இன்னும் விைிோக உள்ளது 

2003 5: பிைிவில் பாதுகாப்பு உபகைணங்கள் மற்றும் ஆரடகள் 2003: பணி 

நிரலரமகள் மற்றும் சமூக சுகாதாைம் மற்றும் ஏல ஆேணதத்ில் 

பாதுகாப்பு. 

 

10.8 குழந்ததத ்பதாழிலாளர ்& கடட்ாய உதழப்பு 
 

குழநர்தத ்கதாழிலாளை ் & கடட்ாய உரழப்பு, பிைிவு 2003 கீழ் 2003.3 கீழ் 

விேைிகக்ப்படட்ரே: பணி நிரலரமகள் மற்றும் சமூக சுகாதாைம் 

மற்றும் ஏல ஆேணதத்ில் பாதுகாப்பு. 

11 திடட்ம் பசயல்படுதத்ுவதற்கு லததவயான 11 அனுமதிகள், 

ஒப்புதல், ஒப்புதல்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களும் இல்தல 
 

11.1 திடட்ச ்பசயலாக்கம் 
 

i. மாேடட் கசயலகதத்ிலிருநத்ு ஒப்புதல் 

மாேடட் ஒருங்கிரணப்புக ் குழு, மாேடட்தத்ிலுள்ள முதலரமசச்ை ்

மற்றும் பங்குதாைைான முகேைரமப்புகக்ழக முகேைக்ள் 

ஆகிவயாருகக்ு முன்கமாழிவுகரள ேழங்க வேண்டும் என்ற 

திடட்தர்த நிரறவேற்ற மாேடட் கசயலாளைிடமிருநத்ு 

ஒப்புதல்கரள கபற வேண்டிய வதரே ஏற்படும். பங்வகற்க. பிம்மு 

என்ற அதிகாைி இதத்ிடட்தர்த முன்ரேகக் உள்ளாை,் திடட் 

விேைங்கரள கேளியிடுோை,் சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூகப் 



13 

 

பிைசச்ிரனகள் உள்ளிடட் பல்வேறு கேரலகள் இகக்ூடட்தத்ில் 

விோதிகக்ப்படும். அங்கு ேநத்ுள்ள பிைசச்ிரனகள் esmpஇல் நிேைத்த்ி 

கசய்யப்படும், இகக்ூடட்தத்ில் எடுகக்ப்படட் முடிவுகள் மற்றும் 

பைிநத்ுரைகள் ESMP இல் பைிசீலிகக்ப்படும். 

ii. திடட்க ் குழுவின் ஒப்புதல்  

  நத் திடட்ம் ஆயகம நகை சரபயின் திடட்க ் குழுவிடமிருநத்ு 

அனுமதிரய கபறும் 

 

11.2. குறிப்பிடட் இடதத்ில் இதத்ிடட்த்தத பசயல்படுத்த மாநில நில 

உரிதமயாளரக்ளிடமிருந்து ஒப்புதல் 

மின்சாை கசயற்பாடட்ுகக்ான மின் விநிவயாகதத்ில் இலங்ரக 

பிைாநத்ிய அலுேலகதத்ின் அனுமதி வதரேப்படும். 

11.2 Approval from Central Environmental Authority, Department of Forest, Department of 

Wildlife Conservation  
 

மதத்ிய சுற்றாடல் அதிகாைசரபயின்படி, இநத்ப் பிைவதசம் ஒரு 

உணைவ்ுபூைே்மான பிைவதசதத்ின் கீழ் மூடப்படட்ுள்ளது. எனவே இநத் 

ஒப்புதல் வதரே. ேன ஒதுகக்ீடுகள், ேனவிலங்கு ோழ்விடங்கள் என 

எதுவும் கிரடயாது; ேனப்பாதுகாப்பு திரணகக்ளம் மற்றும் 

ேனவிலங்கு பாதுகாப்பு ஒப்புதல்கள் வதரேப்படவில்ரல. 

 

11.4 ஏதனய ஒப்புதல்கள் 
 

i. மண்டல புவியியல் ஆய்வு மற்றும் சுைங்கங்கள் பணியகதத்ின் 

ஒப்புதல் கபறப்படட்ு பூமி, பாரறகள் மற்றும் கனிமச ்

குப்ரபகரள எடுதத்ுச ்கசல்ல நடேடிகர்க எடுகக்ப்படும். 

ii. மூலப்கபாருடக்ரள பிைிதக்தடுப்பதற்குத ் வதரேயான 

அங்கீகாைம்-புவியியல் & சுைங்கங்கள் பணியகதத்ின் (GSMB) 

ஒப்புதல் வதரே (வதரேப்படட்ால் மடட்ும்).  

iii. ஆயகம நகை சரபயிலிருநத்ு கபறப்படும் ஒப்புதல்கள், கழிவுகள் 

மற்றும் கழிவுகரளக ் ககாடட்ுேதற்கான அனுமதி 

கபற்றுகக்காள்ளப்படும். 

மாேடட் பாதுகாப்பு அரமசச்ின் அலுேலகதத்ிலிருநத்ு கபறப்படும் 

ஒப்புதல், பாரறப் பிளம்பிங் வதரேப்படட்ால் தளங்கள் 

 

11.5  தனிப்படட் நில உரிதமயாளரக்ளிடமிருந்து பதரிவிக்கப்படட் 

ஒப்புதல்/ஆடல்சபதை/சடட் பூரவ்மான ஒப்பந்தம் 
 

i. நில உரடரமயாளைக்ள் மற்றும் திடட் அமுலாகக்ும் 

அதிகாைசரபயிலான சடட் பூைே்மான ஒப்பநத்தத்ில் 

ரககயாப்பமிடுேது, கடட்ுமானங்கரள அகற்றுேதற்கு, 

நிலதர்த அணுக, கடட்ுமானப் பணிகரள 

கசயல்படுதத்ுதல் மற்றும் நீண்டகால பைாமைிப்புப் 

பணிகளில் ஈடுபடுேது 

ii. நில உைிரமயாளைின் சாைப்ாக, ஒப்பநத்தாைைால் 

பிைிதக்தடுகக்ப்படவும் அல்லது பிைிதக்தடுகக்வும் நில 
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உைிரமயாளருகக்ு அனுமதி, கடட்ரமப்பிலிருநத்ு 

மதிப்புமிகக் கபாருள்கள் 

iii. திடட் அரமப்பு, கடட்ுமானங்கரள நீகக்ும் கசலவு 

 

ஒப்புதல் கபறுேதற்கான உதவ்தசக ் காலகக்கடு அடட்ேரண 1ல் 

ககாடுகக்ப்படட்ுள்ளது. 

 

 

 

12. சுற்றாடல் சமூக முகாதமத்துவ திடட்ம் (ESMP) 
 

பாதிப்புகள் மற்றும் இடைப்ாடு ஆகியேற்ரற சமாளிப்பதற்கான 

அல்லது குரறகக்ும் நடேடிகர்ககள். குறிப்பாக 8 & 9 பிைிவுகளில் 

இனங்காணப்படட் பாதிப்புகளும் அபாயங்களும். இநத் பிைிவில் 

அடட்ேரண 1: ஒப்புதல்கரள கபறுேதற்கான உதவ்தசக ்காலகவ்காடு 

ஒப்புதல்கள் மாதம் 1 மாதம் 2 

ோ1 ோ2 ோ3 ோ4 ோ1 ோ2 ோ3 ோ4 

திடட்ச ்பசயலாக்கத் 

மாவடட் 

பசயலகத்திலிருந்து 

அனுமதி 

விண்ணப்பதர்த 

சமைப்்பிதத்ல்  

கருதத்ிடட் விளக்கம் 

கருதத்ுரைகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள் 

  

 

 

 

 

      

திடட்க் குழுவின் அங்கீகாரம்  

 

விண்ணப்பதர்த 

சமைப்்பிதத்ல் 

கருதத்ிடட் விளக்கம் 

கருதத்ுரைகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

அரச காைி 

உரிதமயாளரக்ளின் 

அங்கீகாரம் - CEB 

விண்ணப்பதர்த 

சமைப்்பிதத்ல் 

கருதத்ுரைகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள் 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

CEA-  ஒப்புதல் 

விண்ணப்பதர்த 

சமைப்்பிதத்ல் 

கருதத்ுரைகள் பதிலளிக்க 

ஒப்புதல்கள்                                                                                           

  

 

 

 

 

     

ஒப்புதல்/தனியாை ்

நிலதத்ிலிருநத்ு ஆடவ்சபரன 

இல்ரல  

உைிரம 
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ேடிேரமப்பு நிரல, கடட்ுமான கடட்ம் மற்றும் பைாமைிப்பு 

கசயல்பாடட்ு கடட்ம் குறிதத் ESMP இன் குறிப்பான பைிநத்ுரைகள் 

மற்றும் வதரேகள் இடம்கபறும். 

 

12.1 மீள்குடிலயற்ற பசயற்திடட்ம் 
 

இநத்த ் தலதத்ில் திடட் அடிப்பரடயிலான மீள்குடிவயற்றம் எதுவும் 

இல்ரல 

 

அபாய மண்டலதத்ில் ஆகக்ிைமிகக்ப்படட் வீடுகள், காலி கசய்யுமாறு 

அறிவுறுதத்ப்படட்ுள்ள வபாதிலும், அவத இடதத்ில் கதாடைந்த்ு 

ோழ்கின்றனை.் இநத் வீடுகளுகக்ு, கனைக இயநத்ிை அறுரே சிகிசர்ச 

மூலம் ஏற்படும் நில அதிைவ்ு காைணமாக, திடட் நடேடிகர்ககளின் 

வபாது கடட்ரமப்பு பாதிப்பு ேடிவில் சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். (இநத் 

இழப்பீடட்ுத ்திடட்ம், திடட்ம் காைணமாக கடட்ுமானங்களுகக்ு வசதம் 

ஏற்படட்ால், 2002.2.17) பயன்பாடுகள் மற்றும் ஒப்பநத்ங்களின் 

வதரேகவ்கற்ப சாரலவயாை ேசதிகரள ESMPகக்ு ேழங்க வேண்டும். 

 

12.2 மக்கள் பவளிலயற்றம் 
 

திடட் சுற்றுசச்ூழல் சுகாதாை & பாதுகாப்பு பிைிவு, அதிக அபாய 

வீடுகளில் உள்ள குடியிருப்பேைக்ள், குறிப்பாக மரழக ் காலதத்ில் 

வீடுகரள ஆகக்ிைமிகக்ாமல் இருப்பரத உறுதி கசய்ய வேண்டும். 

அநத் பகுதியின் GN திடட்ம் மற்றும் கடட்ுமான கடட்தத்ில் ஏற்படும் 

அபாயமான அபாயங்கள் பற்றி தகேல் கதைிவிகக் வேண்டும் மற்றும் 

இநத் குடும்பங்களுகக்ு NBRO மரழ முன்கனசச்ைிகர்க எசச்ைிகர்க 

எசச்ைிகர்ககரள கதைியப்படுதத்வும் மற்றும் விழிப்பூடட்ிகள் 

பதிலளிகக் அேைக்ரள ஒப்புகக்காள்ள வேண்டும். 

 

ES & HS யூனிட,் தீவிை ோனிரல நிரலரமகள் மற்றும் NBRO மரழ 

முன்கனசச்ைிகர்க எசச்ைிகர்ககரள முன் எசச்ைிகர்கயாக இருகக் 

வேண்டும் மற்றும் ஒரு அேசைநிரல ஏற்படட்ால் முன்கூடட்ிவய பதில் 

கசய்ய வேண்டும். 

 

12.3 பழுததடந்த கடட்தமப்புகள், வசதிகள் மற்றும் 

உள்கடட்தமப்புகதள அகற்றும் நதடமுதற (கடட்ுகதள நீக்க 

உரிதமயாளரக்ளிடமிருந்து ஒப்புதல்) 

அகற்றுேதற்கு வசதமரடநத் கடட்ரமப்புகள் எதுவும் இல்ரல. 
 

12.4 பசயல் திடட் நடவடிக்தககளின் காரைமாக பசாதத்ு 

இழப்பு/பயனுக்காக இழப்பீடு லததவ 

 

 இடை ்வீடுகள் அல்லது எநத்ிைங்களின் கசயல்பாடட்ின் வபாது, திடட் 

அடிப்பரடயிலான விைிசல்கள் ஏற்படட்ால் தூண்டப்படலாம். 

எனவே, வசதம் ஏற்படட்ால் இழப்பீடு ேழங்க ஏற்பாடுகள் 

கசய்யப்பட வேண்டும். 
 

12.5 பபாது விழிப்புைரவ்ு மற்றும் கல்வி-பின்வரும் பகுதிகளுக்கு 

லததவ 
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i.      அருகாரமயில் உள்ள மற்றும் பாடசாரல மகக்ள் 

(மாணேைக்ள் மற்றும் ஆசிைியைக்ள்) நிலசச்ைிவினால் 

ஏற்படகக்ூடிய அபாயங்கள் குறிதத்ு தகேல் 

கதைிவிப்பவதாடு கல்வி கற்பிகக்வும் 

ii. கடட்ுமான கடட்தத்ில் அதிக இடைப்ாடு உள்ள 

சமுதாயங்கள் மற்றும் பள்ளி மகக்ளுகக்ு சிறப்பு 

விழிப்புணைச்ச்ி வதரே; குறுகிய கால முன்கனசச்ைிகர்க 

நடேடிகர்ககள் (கேளிவயற்றம்) மற்றும் கடட்ுமானம் 

மற்றும் காணி பயன்பாடு கதாடைப்ான நடேடிகர்ககள். 

 

12.6 வடிவதமப்பு அடிப்பதடயிலான சுற்றுசச்ூழல்/சமூக 

லமலாை்தம காரைங்கள் 
 

இநத் தளம், கிைாம அரமப்பில் மிக அழகாக, சுற்றுசச்ூழலுகக்ு உகநத் 

இயற்ரகச ்சூழலில் அரமநத்ுள்ளது. எனவே, சுற்றுசச்ூழலுகக்ு உகநத் 

மற்றும் சமூக முகக்ியதத்ுேம் ோய்நத் ேடிேரமப்புகரள 

பின்பற்றுகின்றன. 

 

Table 2: ேடிேரமப்பு நிரல சுற்றுசச்ூழல் & சமூக கருதத்ுகக்ள் 

வடிவதமப்பு அம்சம் 

இந்த தளத்திற்கான 

பரிந்துதரக்கப்படட் 

அளவு 

i. இயற்தக வள லமலாை்தம மற்றும் 

வளத்திதன உகந்ததாக்கல் 

வடிவதமப்புகள் 

திடட்ப்பணி குறிப்பிடட் ேடிேரமப்புகளில், 

தாேை இனங்கள் கபருமளவில் கேடட்ப்படும் 

தாேைங்கரளயும், குரறநத் 

எண்ணிக்ரகயிலான ேளைந்த் தாேை 

ேரகப்பிைிவுகரள அகற்றவும் 

கருதப்படவேண்டும். முக்கியமான மைம் 

இனங்கள் கண்டறியப்படட்ால் மைங்கரள 

பாதுகாதத்ல் குறிதத்ு பைிசீலிக்க வபாதிய 

முக்கியதத்ுேம் அளிக்க வேண்டும். 

 

உயை ்

ii. வாழிடங்கள் இதைப்பு மற்றும் விலங்கு 

தடங்கள் 

தாேைங்களின் கபைிய பின்னங்கள், சுற்றுசச்ூழல் 

ைதீியாக பலவீனமான ோழ்விடங்களில் நிைநத்ைக் 

கடட்ுமானங்கள் அல்லது அணுகுமுரறயில் சைி 

கசய்யப்பட வேண்டும் என்றால், அல்லது 

ஆழமான ேடிகால் வபான்றரே 

உருோக்கப்படவேண்டும். ேடிேரமப்புகளில் 

ேசிப்பிட இரணப்புகள், விலங்கு தடங்கள் 

மற்றும் தாேைத ் துண்டுகள் ஆகியரே இருக்க 

வேண்டும். மற்றும் இன்னபிற பாதிப்பு 

இருநத்ாலும் கூட. 

 

உயை ்
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iii. நீரவ்ள ஆதார பாதுகாப்பு 

தண்ணைீ ் பிைிதக்தடுப்பரத உள்ளடக்கியது 

என்றால் வமற்பைப்பு மற்றும் உப வமற்பைப்பு. 

எடுக்கப்படும் நீை ்ஒப்பீடட்ளவில் நல்ல தைதத்ில் 

உள்ளது. நன்கு வயாசிதத்ால், இநத் 

பிைிதக்தடுக்கப்படும் நீரை, காடட்ு 

விலங்குகள் மற்றும் அண்ரட 

சமுதாயதத்ினரையும் குளிப்பதற்கும், 

குடிநீைின்றி பிற வீடட்ு உபவயாகதத்ாலும் 

அணுக முடியும். 

 

குரறநத் 

iv. குடிநீர ்விநிலயாகக் குறுக்கீடு 

ஒரு தனி நபை ் அல்லது சமுதாய குடிநீை ்

விநிவயாகதத்ில், தணிப்படட் சைிவில் உள்ள 

தண்ணைீ,் தண்ணைீ ் அடட்ேரண கீவழ 

இறங்கினால், நீை ் ஆதாைம் பாதிக்கப்படும் 

ோய்ப்பு அதிகம். இது வபான்ற 

சநத்ைப்்பங்களில் இநத் ேடிேரமப்பின் மூலம் 

சமூகதத்ிற்கு மாற்று நீை ் ஆதாைமாக இருக்க 

வேண்டும் (தற்காலிக/அல்லது நிைநத்ை). 

  

குரறநத் 

v. அழகாக இைக்கமான வடிவதமப்பு 

கருதுலகாதளகள் 

அழகாக உணைக்கூடிய சுற்றுசச்ூழல்களில் 

உள்ள ேடிேரமப்புகள், காடச்ிப்கபாருளான 

மாசுபாடர்ட குரறநத் படச்ம் ரேக்க 

இயற்ரகச ் சூழலுடன் கலப்பு ஏற்படுதத்ும் 

கடட்ரமப்ரபக் கருதத்ில் ககாள்ள 

வேண்டும். இயற்ரகக்கடட்ரமப்பின் வசரே 

கபாருதத்மான தணிப்பு கடட்ரமப்புகள் 

ேடிேரமப்புக்கு முக்கியமானதாக 

இருக்கலாம். 

 

 

அதிக உயை ்சாய்ரே 

உரடய பகுதி 

vi. பசுதம சுற்றுசச்ூழல் அம்சங்கதள 

கவனத்தில் பகாள்வது 

பல்வேறு குரறப்புகள் ஏற்படும் வபாது, 

சுற்றுசச்ூழல் சாைந்த் உணைவ்ுபூைே்மான 

ோழ்விடங்களில், பசுரம சூழல் 

ேடிேரமப்புகரள, டிரசன்களில் 

முடிநத்ேரை பைிசீலிக்க 

பைிநத்ுரைக்கப்படட்ுள்ளது எ. கா.: உள்ளூை ்

தாேை இனங்கள் அைிப்புக் கடட்ுப்பாடட்ிற்கு 

பயன்படுதத்ுதல், தாேைங்களின் கலரே 

சுற்றுசச்ூழலில் உள்ள உயிைினங்களின் 

பன்முகதத்ன்ரமரய நிரலநிறுதத்ல், 

கதாற்றக்கூடிய இனங்கள் & முதலியன 

வசைத்த்ல்.  

 

 

 

அதிக உயை ்சாய்ரே 

உரடய பகுதி 

vii. பதாழிலாளரக்ள்/பயைிகள் மற்றும் 

சமூகப் பாதுகாப்பு 

கடட்ுமான கடட்தத்ில் ஸ்ரலடின் 

கசயற்படுதத்ல் ஏற்படலாம், இது 

கதாழிலாளைக்ள் மற்றும் காப்டைக்ளுக்கு 

 

 

மிக அதிக 
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அசச்ுறுதத்ரல ஏற்படுதத்லாம். எனவே 

ேடிேரமப்பு அடிப்பரடயிலான பாதுகாப்பு 

மற்றும் கபைம்ின், பாதுகாப்பு ேரல 

வபான்றேற்ரற கேனதத்ில் ககாள்ள 

வேண்டும். 

viii. அரிப்தபக் கடட்ுப்படுதத்ும் கடட்தமப்புகள் 

ேடிகால் வமலாண்ரமயில், தண்ணைீ ்

எடுக்கப்படட்ு, அருகிலுள்ள ஓரடகளுக்கு 

அடிக்கடி சிறுபாலங்கள் ேழியாக 

அனுப்பப்படுகின்றது. மரழக் காலங்களில் 

இநத் ேடிகால் கடட்ரமப்புகள் 

குறிப்பிடதத்க்க அளவில் அதிகமாக 

இருக்கும், இதனால் ஸ்டை்ம்ீ கபட ் மற்றும் 

ேங்கி அைிப்பு ஏற்படலாம். எனவே, இநத் 

ேடிேரமப்பு, இயற்ரக நீவைாடட்தத்ின் வபாது 

ஈவைாடச ் கசல்லும் பாய்ரேக் குரறக்க 

ஃப்வளா ஸ்பீடு பிவைப்பைக்ரள வபாதுமான 

அளவு ஆைாய வேண்டும். வபைிடை ்தணிக்கும் 

இடதத்ின் அருகாரமயில் நீவைாரடகள் 

மற்றும் சிறுபாலங்கள் இருநத்ால், இது 

ேடிேரமப்பின் உள்ளடங்கிய பகுதியாக 

இருக்க வேண்டும்.  

 

 

 

மிதமான 

ix. குதறவான லபாஸ்ட ் பராமரிப்பு மற்றும் 

ஆப்லரஷன் டிதசன்கள் 

குரறப்பு என்பது ேடிகால் 

வமலாண்ரமக்கான ஈைப்்பு ேடிகால்கள் 

வபான்ற கசயலற்ற கதாழில்நுடப்ங்கரள 

கருதத்ில் ககாள்ள வேண்டும். சைியான குழாய் 

விடட்ம், துரளகள் விடட்ம் மற்றும் கடட்க் 

வகாணங்கள் ஆகியரே ேடிகால்கள் 

அரடப்பு ஏற்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று 

கருத வேண்டும்.  குரறநத் பைாமைிப்பு 

கடட்ரமப்புகள் மற்றும் டிரசன்கள், 

ஈவைாடட்ிங் சக்திகரள தாங்கும் ேடிேரமப்பு 

வபான்ற ேடிேரமப்புகரள, ேடிகால் நீை ்

இயற்ரக நீவைாரடகளுக்கு இயக்கப்படட்ால் 

அரத கருதத்ில் ககாள்ள வேண்டும்.  

கடட்ரமப்புக்கு பயன்படுதத்ப்படும் 

கபாருடக்ள் மற்றும் அதிக திறன் ககாண்ட 

ோனிரல நிரலகரள தாங்குேதற்கு 

கேனமாக வதைவ்ு கசய்ய வேண்டும். ஸ்டீல் 

கடட்ரமப்புகள் பயன்படுதத்ப்படட்ால், 

அைிப்பு தடுப்பு நுடப்ங்கரள 

ேடிேரமப்பேைக்ள் சிறப்பாக கருத 

வேண்டும். 

 

 

 

மிக அதிக  

  

 

12.7 கடட்ுமான கடட்தத்ின் லபாது ஏற்படும் பாதிப்புகதள தைித்தல் 
 



19 

 

i. கடட்ுமான கடட்த்தின்லபாது சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

லமலாை்தமக்கு இைங்க கடட்ுமான ஒப்பந்ததாரரக்ள் 

லததவ 
 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக தாகக்ங்கரள சமாளிப்பதற்கான 

நடேடிகர்ககள் கபாதுோக அரனதத்ு மண்சைிவு தணிகக்ும் 

தளங்களுகக்ும் கபாதுோனது. இதுவபான்ற பாதிப்புகள் கடட்ுமான 

கடட்தத்ில் உள்ள கசயல்பாடுகளால் கபைிதும் காைணப்படுகின்றன. 

எனவே பாதிப்புகரள தணிப்பவத கடட்ுமான ஒப்பநத்கக்ாைைின் 

கடரமயாக மாறுகிறது. "கடட்ுமானத ் ஒப்பநத்தாைைக்ளின் ஏல 

ஆேணதத்ில் வசைக்க்ப்பட வேண்டும்" என்ற கடட்ுமான கடட்தத்ில் 

சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு (ES & HS) 

நிைே்ாகதத்ிற்கு இணங்க "ஒப்பநத்தாைைக்ள்" வதரேப்பாடு பற்றிய 

விைிோன ஆேணதர்த NBRO தயாைிதத்ுள்ளது.  முகக்ிய பிைிவுகள் கீவழ 

கதாகுகக்ப்படட்ுள்ளன (அடட்ேரண 3) இநத் தளம் ைிவலேன்சி படட்ம் 

குறிகக்ும்.  விேைங்களுகக்ு கடட்ுமான ஒப்பநத்தாைைக்ளுகக்ு ESMMP 

குறிப்பிட வேண்டும். 

 

அடட்ேரண 3: ES& HS உடன் இணங்க ஒப்பநத்தாைை ்வதரே 
 

குறிப்பு எை் 

கடட்ுமான 

ஒப்பந்ததாரரின் 

கடப்பாடுபடி 

ESMP 

உருப்படி திடட்ம் பதாடரப்ான 

2002.  சுற்றாடல் மற்றும் சமூக கை்காைிப்பு 

2002.2 1) தளதத்ில் வசமிப்பகம் சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 2) சதத்மும் அதிைவ்ும் மிகவும் 

கபாருதத்முரடயரே 

(அருகில் உள்ள 

வீடுகள் மற்றும் 

பள்ளி) 

2002.2 3) கடட்ிடங்களுகக்ு விைிசல், 

வசதங்கள் 

மிகவும் 

கபாருதத்முரடயரே 

(அருகில் உள்ள 

வீடுகள் மற்றும் 

பள்ளி) 

2002.2 4) கழிவுகரள 

அப்புறப்படுதத்ுதல் 

சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 5) றுப்பரத 

அப்புறப்படுதத்ுதல் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2002.2 6) தூசி கடட்ுப்பாடு மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(பள்ளி/வீடுகள்) 

2002.2 7) கடட்ுமானப் கபாருடக்ள் 

மற்றும் கழிவுகளின் 

வபாகக்ுேைதத்ு 

சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 8) நீை ் சம்பநத்ப்படட் 
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2002.2 9) தாேை மற்றும் விலங்கு சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 10) கபௌதிக மற்றும் 

பண்பாடட்ு ேளங்கள் 

கபாருதத்மற்றது 

2002.2 11) மண் அைிப்பு சம்பநத்ப்படட்  

2002.2 12) மண் மாசுபடுதல் சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 13) இைேல் பூமி சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 14) குோைி பணிகள் சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 15) பைாமைிப்பு 

ோகனங்களும் 

இயநத்ிைங்களும் 

சம்பநத்ப்படட் 

2002.2 16) கபாதுமகக்ளுகக்ு 

இரடயூறு 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(அருகில் சமூகம்) 

2002.2 17) பயன்பாடுகள் மற்றும் 

சாரலவயாை ேசதிகள்  

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(வீடுகள்) 

2002.2 18) காடச்ிப்பூைே் சூழல் 

விைிோகக்ம்  

மிகவும் 

கபாருதத்மான (மிக 

அழகாக 

உணைவ்ுபூைே்மான 

சைிவு பிைிவு பள்ளி 

கநருகக்மாக) 

2002-5. சுற்றுச ்

சூழல் 

கை்காைிப்பு 

அடிப்பரட ஆய்வுகள் 

(காற்று, நீை,் இரைசச்ல், 

அதிைவ்ு, விைிசல் 

கணகக்கடுப்பு) 

தளதத்ின் குறிப்பிடட் 

கண்காணிப்பு 

திடட்தர்த 

பாைக்க்வும் 

டட்ுமானதத்ின் வபாது 

ேரும் ஆய்வுகள் (காற்று, 

நீை,் இரைசச்ல், அதிைவ்ு, 

விைிசல் அளவீடுகள்) 

தளதத்ின் குறிப்பிடட் 

கண்காணிப்பு 

திடட்தர்த 

பாைக்க்வும் 

கசயற்பாடட்ு நிரலயின் 

வபாது அளரேகள் 

விருப்ப 

பதிவுகரள அறிவிதத்ல் 

மற்றும் பைாமைிதத்ல் 

சம்பநத்ப்படட் 

2003. லவதல நிதலதமகள் மற்றும் சமூக சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு 
2003.2 பாதுகாப்பு அரமப்பு 

மற்றும் கதாடைப்ாடல் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

(கனைக 

இயநத்ிைங்கள்) 

2003.3 குழநர்தத ் கதாழிலாளை ்

மற்றும் கடட்ாய உரழப்பு 

சம்பநத்ப்படட் 

2003.4 பாதுகாப்பு அறிகர்ககள் 

மற்றும் விபதத்ுகக்ளின் 

அறிவிப்பு 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 
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2003.5 பாதுகாப்பு உபகைணம் 

மற்றும் உரடகள் 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2003.6 பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2003.7 முதலுதவி ேசதிகள் மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2003.8 சுகாதாைம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு தகேல் மற்றும் 

பயிற்சி 

மிகவும் 

கபாருதத்மான 

2003.9 தாேை உபகைணங்களும் 

தகுதிகபற்ற 

பணியாளைக்ளும் 

கபாருதத்மான 

பதாடரப்ுதடய: பிைிவு எநத் தளம் கபாருநத்ும் ஒரு கபாதுோன ESMP, தளம் 

கதாடைப்ுரடய. 

மிகவும் பபாருத்தமுதடயதவ: சம்பந்தப்படட் ESMP தளம் குறிப்பிடட் 

இடத்தில் அமலாக்கப்படுவதத உறுதிப்படுத்த, சுற்றுசச்ூழல் வழிமுதற 

அறிக்தககதள தயாரிப்பதில் ஒப்பந்ததாரர ் சிறப்பு முக்கியதத்ுவம் 

அளிக்க லவை்டும் 

ஒருலவதள பபாருந்தக்கூடியதாகும்: திடட் பசயலாக்கத்தின்லபாது 

பதாடரப்ுதடய அம்சதத்ுடன் தளம் குறுக்லக வந்தால் இந்த ESMP 

தூை்டப்படும் 

பபாருத்தமற்றது: பவளிப்படுத்தல் நிபந்ததனகளின் கீழ் பிரிவு இந்த 

தளத்திற்கு பதாடரப்ுதடயதாக இல்லாமல் இருக்கலாம் 

விருப்பத்லதரவ்ு: லததவப்படட்ால் மடட்ும் அமல்படுத்த லவை்டும் 

தளத்தின் குறிப்பிடட் கை்காைிப்பு திடட்த்தத பாரக்்கவும்: 

ஒப்பந்ததாரர ்குறிப்பிடட் இடத்தில் குறிப்பிடட் கை்காைிப்பு திடட்த்தில், 

கை்காைிப்தப லமற்பகாள்ள கடதமப்படட்ுள்ளார ்

குறிப்பு: ESMP அமல்படுத்த ஒப்பந்ததாரரக்ள் கடப்பாடு 

 

 

12.7.2 தலதத்ின் குறிப்பான குதறப்பு 
 

டட்ுமானப் பணிகக்ாலதத்ில் இதத்ிடட்ம் கசயல்படுதத்ப் படும் என 

எதிைப்ாைக்க்ப் படும் தலதத்ின் குறிப்பான தடுப்பு நடேடிகர்ககள் கீவழ 

ககாடுகக்ப்படட்ுள்ளன. 

 

அடட்ேரண 4: தலதத்ின் குறிப்பான ES& HS குரறப்பு நடேடிகர்ககள்   
 

துயர ்தைிக்கும் உருப்படி திடட் 

பசயலாக்க 

கடட்ம் 

பபாறுப்பு 

i. கடட்ுமானத்தின்லபாது ஏற்படும் 

பாதிப்புகதளக் குதறத்தல் 

மரழக் காலங்களில், பணியிட அனுமதி, 

சாய்ோன மறு உருேரமதத்ல், 

குப்ரபகள் அகற்றுதல் வபான்ற 

பணிகளில் ஈடுபடுேரதத ் தவிைக்்க 

அறிவுறுதத்ப்படட்ுள்ளது. எனவே, 

ேறடச்ி காலங்களில், இதத்ளதத்ில் 

உள்ள பகுதிகள், ேறடச்ியான காலதத்ில் 

வமற்ககாள்ளக் கூடிய நடேடிக்ரககள் 

 தளம் 

தயாைிதத்ல் & 

கடட்ுமானம் 

கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்
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மற்றும் ஈைமான பருேதத்ில் உள்ள 

பகுதிகளில் இதுவபான்ற 

கசயல்பாடுகரள முடிநத்ேரை 

தவிைக்்க வேண்டியது அேசியமாகும். 

இது திடட் திடட்மிடல் நிரலயில் 

கேனதத்ில் ககாள்ள வேண்டும். 

ii. கடட்ுமானப் கழிவுகதள அகற்றுதல் 

கடட்ுமானப் கழிவுகரள 

அப்புறப்படுதத்ுேது கதாடைப்ாக 

ஒப்பநத்தாைை ் தனிக்கேனம் கசலுதத் 

வேண்டும். இது வபான்ற கழிவுகள் 

கழுோமல் ஒழுங்காக வசமிதத்ு ரேதத்ு, 

PMU மூலம் அங்கீகைிக்கப்படட் 

நரடமுரறகளுக்கு ஏற்ப 

அப்புறப்படுதத்வேண்டும். கடட்ட 

கழிவுகரள பள்ளி ேளாகதத்ில் 

அப்புறப்படுதத்க் கூடாது.  

 தளம் 

தயாைிதத்ல் & 

கடட்ுமானம் 

கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

iii. தூசி மற்றும் ஏலராலசால் கன்டல்ரால் 

ஸ்க்ரன்ீகள் 

Special screens etc. should be 
used if heavy dust or aerosol 
generating activities are 
envisaged. 

தளம் 

தயாைிதத்ல் & 

கடட்ுமானம் 

கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

iv. Water for construction 

கனமான தூசி அல்லது ஏவைாவசாடால் 

உருோக்கும் நடேடிக்ரககள் 

எடுக்கப்படும் படச்தத்ில் சிறப்புத ்

திரைகள் பயன்படுதத்ப்பட வேண்டும். 

கடட்ுமானம் கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

v. முன்னுரிதமச ் சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு சிக்கல்கள் 

இதத்ளதத்ில் உள்ள கதாழிலாளைக்ள் அதிக 

இடைப்ாடு நிரலயில் பணியாற்ற 

வேண்டிய நிரலயில், "வேரல 

நிரலரமகள் மற்றும் சமூக சுகாதாைம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு" என்ற திடட்தத்ின் கீழ் 

2003 ஒப்பநத்க்காைைக்ளின் கடப்பாடுப் 

பிைிவில் ககாடுக்கப்படட் பைிநத்ுரைகரள 

கசயல்படுதத்ுேது 

இன்றியரமயாததாகும். இநத் 

பைிநத்ுரைகரள முரறயான அரமப்பு 

மற்றும் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு 

அரமப்பில் கேனமுடன் 

பின்பற்றவேண்டும். 

i. வமலும், மரழக் காலதத்ில் நிரலயற்ற 

சைிவுகளில் பணிபுைிேதுவபால், மரழக் 

காலங்களில் வபாதுமான கால அளவு 

வேரல நிறுதத்ப்படவேண்டும். 

ii. ஒரு நல்ல எசச்ைிக்ரக அரமப்பு மற்றும் 

முழு வநை காேலைக்ளும் இநத் 

தளதத்ிற்கு அதிக 

பைிநத்ுரைக்கப்படுகிறது. 

கடட்ுமானம் கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்
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iii. ஆபதத்ுள்ள இடங்களில் பாதுகாப்பு 

தரடகள் மற்றும் பாதுகாப்பு 

ேரலகளில் நிறுேப்பட வேண்டும். 

vi. லவதல லநரம் 

கடட்ுமானப் பணிகள் பகல் வநைதத்ில் 

மடட்ும் கடட்ுப்படுதத்ப்பட வேண்டும். 

மாரல 6 மணிக்குவமல் வேரல கசய்ேது 

பாதுகாப்பு கதாடைப்ான பிைசர்னகளால் 

எநத் காைணதத்ிற்காகவும் 

பைிநத்ுரைக்கப்படவில்ரல. பள்ளி வேரல 

வநைதத்ில் கடட்ுமானப் பணிகள் மிகவும் 

கேரல அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும். 

கடட்ுமானம் கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

vii. தளத்ததப் பதிவு பசய்ய அல்லது 

கடக்க லவை்டியவரக்ளின் லததவ 

இரணயதளதத்ில் அங்கீகைிக்கப்படாத 

அணுகல், ஒப்பநத்தாைை ் முழு வநை 

காேலைக்ளால் விழிப்புணைவ்ு, எசச்ைிக்ரக 

அரடயாளங்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு 

மூலம் தவிைக்்கப்பட வேண்டும். 

கடட்ுமானம் கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

viii. கடட்ுமானத்தின்லபாது நல்ல வீடட்ு 

பராமரிப்பு 

காடச்ிப்கபாருளான மாசுபாடர்ட 

குரறக்க பைாமைிக்க வேண்டும் 

தளம் 

தயாைிதத்ல் & 

கடட்ுமானம் 

கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

ix. எசச்ரிக்தக பரப்புதல்  

கீவழ சாய்நத் நிரலயில் உள்ள பள்ளி 

கடட்டதர்த கடட்ுமான கடட்ம் 

முழுேதும் அப்புறப்படுதத்வேண்டும். 

கடட்ுமானம் E & S அலகி 

ன் PMU 

 

x. பள்ளி குழந்ததகளின் பாதுகாப்பு 

பள்ளிக் குழநர்தகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய 

பிைசச்ிரனகள் பற்றி பள்ளி நிைே்ாகம் 

வபாதுமான அளவு அறிநத்ிருக்க வேண்டும். 

i. பள்ளி குழநர்தகரள வபாரதப் 

கபாருள், மதுபானம், பாலியல் 

துஷ்பிைவயாகம், கடதத்ல் மற்றும் 

பல்வேறு குற்றச ் கசயல்களில் 

ஈடுபடுதல் மற்றும் பல ேரகயான ஐ. 

நா. 

ii. அங்கீகைிக்கப்படாத பள்ளி 

ேளாகதத்ிற்குள் நுரழய அனுமதி 

iii. குழநர்தகளுக்கு கதால்ரல 

ககாடுதத்ல் மற்றும் துன்புறுதத்ல் 

iv. குழநர்தகளுடன், கபற்வறாருடன் 

தகைாறு 

v. கல்வியில் இருநத்ு குழநர்தகரள திரச 

திருப்ப 

vi. குழநர்தகள் மற்றும் கபற்வறாரை 

தாக்கும் வபைங்கள் 

vii. குழநர்தத ் கதாழிலாளை ் முரற சாைா 

படிேம் 

viii. பாடசாரலச ் சுகாதாை ேசதியிரன 

கதாழிலாளைக்ளால் பயன்படுதத்ுதல். 

கடட்ுமானம்  E & S அலகி 

ன் PMU 

ஒப்பநத்தாை

ை ்
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வமவல குறிப்பிடட்ுள்ள விடயங்கள் 

கதாடைப்ாக பள்ளி நிைே்ாகதத்ுடன் முழு 

ஆவலாசரன என்ற கபாருளில் PMU ES அலகு 

ஈடுபட வேண்டும். ஒே்கோரு 

பிைசர்னகரளயும் முரறயாக கதைிவிக்க 

வேண்டும். பள்ளி நிைே்ாகதத்ுடன் வபாதுமான 

அளவில் விோதிக்கப்பட வேண்டும். வமலும், 

பள்ளி நிைே்ாகதத்ிடம் PMU வேண்டுவகாள்  

 

i. இதத்ிடட்ம் குறிதத்ு மாணேைக்ளும், 

கபற்வறாைக்ளும் அறிநத்ு ககாள்ள 

வேண்டும். 

ii. குழநர்தகளிடம் தாக்கதர்த 

ஏற்படுதத்ும் சாதத்ியமுள்ள சமூகப் 

பிைசச்ிரனகள் 

iii. கடட்ுமான கடட்தத்ில் உள்ள 

குழநர்தகளின் நடதர்த மற்றும் 

கதாழிலாளை ் இயக்கதர்தக் 

கண்காணிக்கும் ேரகயில் 

விழிப்புப்பணி முரறரய நிறுவுதல் 

iv. பள்ளி ேளாகதத்ிலுள்ள ைகசியத ்தகேல் 

கபறும் முரறரய நிறுவுதல். 

இதத்ிடட்தத்ிற்கான புகாை ்மனு எரதயும் 

கபற 

v. கதாநத்ைோன கதாழிலாளைக்ரள 

தண்டிக்க அல்லது நீக்க ஒரு அரமப்ரப 

அமல்படுதத்ல் 
 

ஒப்பநத்த ் கதாழிலாளைக்ள் மற்றும் பள்ளிக் 

குழநர்தகளுடனான அரனதத்ு சாதத்ியமான 

பிைசர்னகரளயும், முரறயாகப் 

பைாமைிக்கப்பட வேண்டும் என்று PMU 

ஒப்பநத்க்காைைாக இருக்க வேண்டும். 

ஒப்பநத்தாைைக்ளுக்கு பின்ேருபரே 

பைிநத்ுரைக்கப்படுகின்றன 
 

i. முரறயான விழிப்புணைவ்ு, கல்வி, 

கண்காணிப்பு மற்றும் தண்டரனத ் 

ii. திடட் கசயல்பாடட்ு மண்டலங்கரள 

ேரையறு கதாழிலாளைக்ள் பள்ளி 

ேளாகதத்ிற்குள் நுரழய முடியாத 

iii. பள்ளியின் குடிநீை ் ஆதாைங்கரள 

கதாழிலாளைக்ள் பயன்படுதத் முடியாது 

iv. பள்ளியின் சுகாதாை ேசதிகரள 

கதாழிலாளைக்ள் பயன்படுதத் முடியாது 

v. ஒப்பநத்தாைை ்எநத் விதமான ப்ைாகேக்ட ்

சாைந்த் பணிகளுக்கும் குழநர்தகரள 

பயன்படுதத்க்கூடாது (வநைடி/மரறமுக) 

vi. கனைக  இயநத்ிை ஆபவைடட்ைக்ள், 

இயநத்ிைங்கள் கசயல்பாடட்ில் மிகுநத் 
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எசச்ைிக்ரகயுடன் இருக்க வேண்டும், 

இதனால் விபதத்ுகள் அதிகமாகும்.  

vii. முழு வநை காேல் வீைைக்ள், கனைக  

இயநத்ிைங்கள் மற்றும் ோகனங்களின் 

பாதுகாப்பான நடமாடட்தர்த உறுதி 

கசய்ய, அபாய பகுதியில் ரேக்க 

வேண்டும். வபாதுமான 

நுரழவு/அபாயக் குறியீடுகள் மற்றும் 

கண்காணிப்ரப ஏற்படுதத்ப்பட 

வேண்டும். எனவே பள்ளிக் குழநர்தகள் 

திடட்ப் பகுதியில் 

அனுமதிக்கப்படுேதில்ரல. 

viii. மின்சாை ஒயைிங் சிஸ்டம்கள் மற்றும் 

வலஅவுட,் பிம்மு அங்கீகைிக்கப்படட்ுள்ள 

முரறயான பாதுகாப்பு 

நடேடிக்ரககளுடன் கசய்யப்பட 

வேண்டும், முக்கியமாக மின் 

அதிைச்ச்ியிலிருநத்ு குழநர்தகள் 

விபதத்ுக்குள்ளாேரத தடுக்க 

வேண்டும் 

ix. ோகன நிறுதத்ுமிடங்கள் மற்றும் 

வசமிதத்ல் பகுதிகள் PMU மூலம் 

அங்கீகைிக்கப்படட் இடங்களில் 

கசய்யப்பட வேண்டும் 

xi. பதாழிலாளரக்ள் நடத்தத பநறி 

 

ஒப்பநத்க்காைைால் ஒப்புக்ககாள்ளப்படும் 

நடதர்த விதிமுரறகரள வபணுேதன் 

மூலம் கதாழிலாளை ் பரடகளுக்கும் 

கிைாம மக்களுக்கும் இரடவய 

ஏற்படக்கூடிய தகைாறுகரள தடுக்க 

வேண்டும். 

கடட்ுமானம் கடட்ுமான 

ஒப்பநத்தாை

ை ்

 

12.7.3 தலதத்ிற்கு குறிப்பிடட் கை்காைிப்பு லததவப்பாடுகள் 
 

இநத் தளதத்ுகக்ு குறிப்பிடட் கடட்ுமானப் பணிகள் கசய்யும்வபாது 

கீழ்கக்ண்ட கண்காணிப்பு திடட்ம் ேலுோக ேலியுறுதத்ப்படுகிறது. 

இது தவிை, கடட்ுமான ஒப்பநத்தாைரும், எஸ்பிஎம். பி., கக்ு 

ஒப்பநத்தாைைக்ள் கசய்யும் கடப்பாடு குறிதத் கண்காணிப்பு 

நரடமுரறரய அமல்படுதத் வேண்டும். ஒப்பநத்தாைை ் தனது 

திறரனப் பற்றிய தகுநத் நிரூபணங்களுடன் கசயல்படுதத்ப்பட உள்ள 

ESMP நரடமுரறயின் மூலம் இநத் முயற்சியில் சுடட்ிக ் காடட்ுகிறாை ்

என்று எதிைப்ாைக்க்ப்படுகிறது. ESMPகக்ான கசலரே தனி சம்பளப் 

கபாருள் என்று குறிப்பிடட்ாக வேண்டும். சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்ரம ேழிமுரற அறிகர்கயானது, வதைந்க்தடுகக்ப்படட் 

கடட்ுமான ஒப்பநத்தாைை ்மூலம் சமைப்்பிகக்ப்படும் என்றும், PMU யூனிட ்

அங்கீகைிகக்ப்பட வேண்டும் என்றும் எதிைப்ாைக்க்ப்படுகிறது. 
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Table 5: சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக கண்காணிப்பு திடட்ம்; நிைம்ாணக ்

கடட்ம் 

கை்காைிப்புத் 

லததவ 

அளவுருக்களின் அதலவரிதச 

i. அடிப்பரட 

கண்காணிப்பு 

ஓரட நீைின் தைம் அதிக 

அபாயமுள்ள வீடுகளின் 

முன் விைிசல் 

கணக்ககடுப்பு 

நில அதிைவ்ு 

பின்னணி ஒலி அளவீடு 

காற்றின் தைம்: துகள் 

கபாருள் 

- 

ஒருமுரற* 

ஒருமுரற* 

ஒருமுரற* 

சாய்ோன 

அகழாய்வுகரள 

கசய்யும்வபாது, நிலதத்டி 

மண் சலிப்பு பணிகள் 

 

 

ii. கடட்ுமானப் 

பணியின்வபாது 

ஓரட நீை ்தைம்  - 

அதிக அபாய வீடுகளில் 

விைிசல் சைவ்ே 

கடட்ுமான வபாது 

குறிப்பிடதத்க்க 

இடப்கபயைச்ச்ி 

அனுசைிக்கப்படட்ால் * * 

நில அதிைவ்ு துரளயிடும் 

எநத்ிைங்களின் 

கசயல்பாடட்ின் வபாது, 

சலிப்பு பணிகள், அல்லது 

நில அதிைவ்ுகரள 

உருோக்கும் ஏவதனும் 

பணிகள் * 

கடட்ுமானக் கூசச்ல் கடும் இரைசச்ல் மின் 

உற்பதத்ி வநைங்களில் * 

காற்றின் தைத ் துகள் 

கபாருள் 

மாதம் ஒரு முரற *  

iii. ோகனப் புரக அரனதத்ு இயநத்ிைங்கள்/ோகனங்கள் 

கசயல்முரற மாசு கடட்ுப்பாடு வசாதரன 

சான்றிதழ் கபாருநத்ும் வேண்டும்-ஆவலாசகைின் 

தளம் அதிகாைி மூலம் சைிபாைக்்க வேண்டும் 

iv. ண்காணிப்பு 

முகரம 

* விைிசல் அளரேகள் தவிை அரனதத்ு 

அளவுருக்களுக்கான மதத்ிய சுற்றாடல் 

அதிகாைசரபப் பதிவு கசய்யும் திறரமயான 

சுயாதீன கண்காணிப்பு முகேை ்

* * பிம்மு என்று ஏற்றுக்ககாள்ளக்கூடிய 

திறரமயான ஏகேன்ஸி மூலம் கிைாக் சைவ்ேக்கள் 

நடதத்ப்பட வேண்டும் 

v. அறிக்ரகயிடல் 

வதரேகள் 

ஓதட-நீர ்தரம்-CEA பவளியிடட் சுற்றுப்புற நீர ்தர 

நியமங்கள் ஒப்பீடு, 2017 

அதிக அபாய வீடுகளின் முன் விரிசல்-

பதாழில்முதற அறிக்தக நில அதிரவ்ு-

இயந்திரங்கள், கடட்ுமானப் பைிகள் மற்றும் 

வாகன இயக்கங்களுக்கான அதிரவ்ு குறித்த 

இதடக்கால நியதிகள் படி, CEA 

பின்னைி ஒலி அளவீடட்ு – அசாதாரை 

வரத்்தமானி இல. 924.1, லம 23, 1996, CEA காற்றின் தர 

நுை்சதத்ு விவகாரம்-அசாதாரை 

வரத்்தமானியின் கீழ் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள லதசிய 
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சுற்றுப்புற காற்றின் தர நியமங்கள்-இல. 1562/22 

ஆகஸ்ட ் 15, 2008-மத்திய சுற்றாடல் இலங்தக 

அதிகார சதப. 

 

13. ந்த தளதத்ிற்கான குதற தீரக்்கும் அதமப்பு 

இநத் தளதத்ிற்கான குரற தீைக்க்ும் கபாறிமுரறரய, பின்ேரும் 

பாதிப்புகளில் உள்ள சமூகங்களுகக்ு சிறப்பு கேனதத்ில் ககாண்டு, 

ஆவலாசகைக்ள் அதிகாைிகயாருேை ் கபாறுப்பாோை;் a) பால்வலகட 

விதத்ியாலயம், b) அருகிலுள்ள வீடுகளின் குடியிருப்புகக்ள்.  

குறிப்பு: குரற தீைக்்கும் கபாறிமுரறரய அரமப்பதற்கான 

பைிநத்ுரைக்கப்படட் நரடமுரறக்கான சுற்றுசச்ூழல் மற்றும் சமூக 

வமலாண்ரமச ்சடட்கம்). 

14. தகவல் பவளிப்படுத்தல் 
 

பின்ேரும் அடட்ேரணயில் ககாடுகக்ப்படட்ுள்ள முரறரமகரளச ்

சுடட்ிக ் காடட்ியபடி, தகேல் ஏகேன்சிகள் மற்றும் அரமப்புகரளக ்

கீழ்கக்ாணும் நிறுேனங்கள் மற்றும் அரமப்புகளுகக்ு 

கதைியப்படுதத்ுேதற்கு PMU இன் கபாறுப்பாகும். 

 

அடட்ேரண 6: தகேல் கேளிப்படுதத்ும் உதவ்தச திடட்ம் 

தகவல் உதல்தச முகவர ்

நிதலயங்கள் 

தகவல் 

பவளிப்படுதத்ும் 

முதற 

i. திடட்ம் (தள 

விபைங்கள், 

ேடிேரமப்பு, 

கசயலாக்க 

ஏற்பாடுகள்) 

மாேடட் CEA, DWLC, மாேடட் 

கசயலகம், பிைவதச 

கசயலாளை,் மாநில நில 

உைிரமயாளைக்ள், மாேடட் 

அளவிலான முகேை ்

நிரலயங்கள், NBRO மாேடட் 

அலுேலகம், AIIB 

கூடட்ங்கள், மாேடட் 

ஒருங்கிரணப்புக் 

குழு, ஒப்பநத்ங்கள், 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

ஒப்புதல்கரள 

ரககயழுதத்ிடுமாறு 

உைிய அறிக்ரகரய 

சமைப்்பிதத்ல். 

ii. சுற்றுசச்ூழல் 

மற்றும் சமூக 

வமலாண்ரம

த ்திடட்ம் 

மாேடட் CEA, DFC, DWLC, AIIB,  கூடட்ங்கள், மாேடட் 

ஒருங்கிரணப்புக் 

குழு, ஒப்பநத்ங்கள், 

ஒப்புதல்கள் மற்றும் 

ஒப்புதல்கரள 

ரககயழுதத்ிடுமாறு 

உைிய அறிக்ரகரய 

சமைப்்பிதத்ல் 

iii. கண்காணிப்

பு 

அறிக்ரககள் 

(அடிப்பரடக் 

கடட்ரமப்பு 

மற்றும் 

கடட்ுமானத்

தின்வபாது) 

மாேடட் CEA, டிஎஃப்சி, DWLC, 

AIIB மற்றும் சம்பநத்ப்படட் 

தைப்பினை ்உைிய 

முன்வனற்ற 

கூடட்ங்கள், விவசட 

கூடட்ங்கள், உைிய 

அறிக்ரககரள 

சமைப்்பிதத்ல் 
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iv. சுற்றுச ்சூழல் 

பாதுகாப்பு 

மற்றும் 

பணியாளைக்

ளின் 

உடல்நலம் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பிற்

கான தள 

ஆய்வுகள் 

மாேடட் CEA, DWLC, தLடாC, 

பிைவதச கசயலாளை,் கபாலிஸ், 

அைச  காணி 

உைிரமயாளைக்ள், கிைாம 

உதத்ிவயாகதத்ை,் மாேடட் 

அலுேலகம், AIIB மற்றும் 

சம்பநத்ப்படட் தைப்பினை ்

உைிய 

எழுதத்ு மற்றும் 

ோய்கமாழித ்

கதாடைப்ுகள், உைிய 

அறிக்ரககரள 

சமைப்்பிதத்ல் 

v. டிவுகள் 

எடுதத்ல் 

மற்றும் 

முன்வனற்ற 

மீளாய்வுக் 

கூடட்ங்கள் 

விேகாைங்க

ள் குறிதத்ு 

மாேடட் CEA, DWLC, தோஇ, 

பிைவதச கசயலாளை,் கபாலிஸ், 

அைச  காணி 

உைிரமயாளைக்ள், கிைாம 

உதத்ிவயாகதத்ை,் மாேடட் 

அலுேலகம், AIIB மற்றும் 

சம்பநத்ப்படட் தைப்பினை ்

உைிய முரறயில் பாடசாரல 

அதிபை ்

கூடட்ங்கள், உைிய 

அறிக்ரககரள 

சமைப்்பிதத்ல் 

vi. குரற 

தீைக்்கும் 

அரமப்பு 

ம்பநத்ப்படட் தைப்பினை,் AIIB கூடட்ங்கள், எழுதத்ு 

மற்றும் ோய்கமாழித ்

கதாடைப்ுகள் 

 

 

அடட்ேரண 7 ஆவலாசரன நிறுேனங்கள் மூலம் வசகைிகக்ப்படட் 

தகேல்களின் அளவு 

திகதி நிறுேனம் தகேலுகக்ாக கதாடைப்ு 

ககாண்ட நபை ்

09/08/2018 @ 14.40 மணி. 
 

மதத்ிய சுற்றாடல் 

அதிகாைசரப 

திரு வக ஜி. டி. என் 

கிைிகயல்ல பணிப்பாளை ் - 

CEA இைதத்ினபுைி மாேடட்ம் 

30.01.2019 @ 09.10 மணி. பால்வலகட பள்ளி  

பள்ளி முதல்ேை ்
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பிற்லசரக்்தக 1: திடட்ப்பைி பகுதியின் ஆளில்லா உருவம் 

 
  



i 

 

பிற்லசரக்்தக II: தல நிபந்ததன மற்றும் ஆலலாசதன படங்கள் 

  

படம் a: மண்சைிவு ஏற்படட் பகுதியின் 

தற்வபாரதய வதாற்றம் 

படம் b கிைாம மக்களின் நிலசச்ைிவின் 

ேைலாறு பற்றிய தகேல்கரள 

வசகைிப்பது. 

  

படம் c:Damaged வீடுகள் வம, 2017 அன்று 

ஏற்படட் மண்சைிவு சம்பேம் 

படம் d: வதால்வியுற்ற சாய்வுகளுக்கு 

இரடயிலும், பள்ளிக் கடட்ிடதத்ிற்கும் 

இரடப்படட் குறுகலான பாரதயின் 

ேழியாகச ்கசல்லும் சிறிய ஓரட 

  

படம் e: கிைாம மக்களின் நிலசச்ைிவின் 

ேைலாறு பற்றிய தகேல்கரள 

வசகைிப்பது. 

 
படம் f: வதயிரலத ்வதாடட்தத்ுடன் கூடிய 

வமல்சைிவு 
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பிற்லசரக்்தக III: பங்குதாரரின் ஆலலாசதன பதாடரப்ான 

அறிக்தக: இரதத்ினபுரி மாவடட் 

திகதி: 08/08/2018 மற்றும் 09/08/2018 

நிறுேனம் 
பதாடரப்ு 

அதிகாரியின் 

பபயர ்

மற்றும் பதவி 

எழுப்பப்படட் கவதலகள் 

மதத்ிய 

சுற்றாடல் 

அதிகாைசரப 

திரு வக ஜி. டி. 

என் 

கிைிகயல்ல 

பணிப்பாளை ்- 

CEA 

இைதத்ினபுைி 

மாேடட்ம் 

 மண் பாதுகாப்புச ் சடட்ம் 772/22 இன் கீழ் 

1996. இைதத்ினபுைி மாேடட்ம், வதசிய ேள 

முகாரமதத்ுே மதத்ிய நிரலயதத்ின், 

எம்பிபிடட்ிய பிைவதசதர்த தவிைந்த் 

ஏரனய உணைவ்ுபூைே்மான பிைவதசமாக 

ேைத்த்மானி அறிவிதத்ல் 

விடுக்கப்படட்ுள்ளது.  

 இநத் ேைத்த்மானியில் எநத் ஒரு 

ேளைச்ச்ியும் திடட்தத்ின் பருமனாக 

இருநத்ாலும் அனுமதிக்கப்படுேதில்ரல. 

 ஒரு வபைழிவில் இது வதரேப்படவில்ரல. 

 இதத்ிடட்தர்தப் பூைத்த்ி கசய்து 

விண்ணப்பதர்த சமைப்்பிக்க 

அடிப்பரடத ் தகேல் வினாதத்ாள் (BIQ) 

வதரேப்படுகிறது  

 இநத் பகுதியில் உள்ள நீைே்ழி கீழ்வநாக்கி 

இருப்பதால், சுற்றுப்புறசச்ூழல் பாய்ரே 

ரேதத்ிருக்க வேண்டியது 

அேசியமாகும். 

 இது வபான்ற உயிைினங்கள் இருக்கலாம், 

சிறப்பு ோழ்விடங்கள் (niches), விலங்குகள் 

தாேை ஆய்வு வதரே 

 இநத் சுற்றுசச்ூழல் மதிப்பீடு, குரறப்பு 

பிறகு அேைக்ளின் விதத்ியாசதர்த 

பாைக்்க வதரேப்படலாம்  

 CEA நிபநத்ரனகளுக்கு ஒப்புதல் 

ேழங்குதல் 

 பைிநத்ுரைகளுடன் ஒப்புதரல ேழங்கும். 

 

 

பிற்லசரக்்தக IV: மாநில நில உரிதமயாளரக்ள் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் அதமப்புகளிடமிருந்து ஒப்புதல்கள் பபறுவதற்கான 

உதல்தச நதடமுதற 
 

1. RDA இட ஒதுக்கீடட்ு பகுதிகளில் நிலசச்ரிவுதைிப்பு திடட்ங்கதள 

பசயல்படுத்த ஒப்புதலுக்காக RDA முன்தவதத் நதடமுதற  

  

i. யின் ேடிேரமப்பு: திடட் கசயல்படுதத்ும் முகரம, வதரேயான 

ஒப்புதல்களின் தன்ரம பற்றிய முரறயான 

வேண்டுவகாளுடன் விைிோன ேடிேரமப்பு அறிகர்கரய RDA 



iii 

 

இல் சமைப்்பிகக் வேண்டும். PMU என்ற ஆேணங்கரளத ்தயாை ்

கசய்து, RDA மண்டல அலுேலகதத்ிற்கு ஆேணங்கரள 

சமைப்்பிகக் வேண்டும். 

ii. RDA மண்டல அலுேலகம் இதத்ிடட்தர்த மதிப்பீடு கசய்து திடட் 

விளகக் அரழப்பிரன அளிகக்லாம். PMU கபாருதத்மான 

விளகக்த ்வதரே ேழங்க வேண்டும் 

iii. RDA இன் ஒப்புதலின்படி, RDA மற்றும் திடட் அமலாகக்ும் 

நிறுேனதத்ிற்கு இரடவய, தளம், நிமிைந்த் கடட்ரமப்புகரள 

அணுகி, துயை ் தணிப்பு பணிகரள கசயல்படுதத் ஒப்பநத்ம் 

ரககயழுதத்ிடப்படும். 

iv. பின்ேருேனேற்ரற உள்ளடகக்ியிருகக்ும் நிபநத்ரனகள் 

 திடட்தர்த முரறயாக ஒப்பரடப்பது, தணிப்புகக்ுப்பின் 

அேசியம் 

 RDA மூலம் பைாமைிப்பு குரறப்பு 

 கடட்ுமானப் பணியின்வபாது ஒப்பநத்தாைை ்தனிநபை ்பாதுகாப்பு 

சாதனதர்த பயன்படுதத் வேண்டும் என ேலியுறுதத்ப்படட்து 

 அரனதத்ு வநைங்களிலும், ோகனம், பாதசாைிகள் மற்றும் 

வபாகக்ுேைதத்ு பாதுகாப்பு நடேடிகர்ககள், தடுப்புகள், கரசயடி 

மற்றும் இைவு வநை வேரல, விளகக்ுகள் மற்றும் ஒளி விளகக்ு ேசதி 

ஆகியேற்ரற ஒப்பநத்தாைை ் பாதுகாப்பான மற்றும் ேசதியான 

பாரதரய ேழங்க வேண்டும். 

 நிைம்ாணக ்கழிவுகள்/அகழ்நக்தடுகக்ப்படும் கபாருடக்ள் 

கபாது/காப்டைக்ளுகக்ு கதாநத்ைோக இருகக்கக்ூடாது 

 

2. சுற்றாடல் அனுமதி படிவதத்ிற்கான உதல்தச அனுமதி 

நதடமுதற மாவடட் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசதப 

i. திடட் தயாைிப்பு கடட்தத்ில், PMஇன் & H&S அலகு தளம் குறிப்பிடட் 

Esmpகரள ஆய்வு கசய்து, திடட் கசயல்பாடுகள் பற்றிய 

விேைங்களுடன், திடட் நடேடிகர்ககளின் மீது தாகக்ம் 

ஏற்படுதத்ும் அைியேரக மற்றும் அரனதத்ு மாேடட் 

அலுேலகதத்ிற்கும் கருதத்ிடட் முன்கமாழிரே சமைப்்பிகக் 

வேண்டும். , திடட்ப்பணி கதாடைப்ுரடய இடதத்ின் சில பிைிவுகள் 

ii. வமற்கண்ட விேைங்களுடன் ஒரு அடிப்பரடத ் தகேல் 

வகள்விப்படட்ியை ்(BIQ) பூைத்த்ி கசய்து சமைப்்பிகக் வேண்டும். 

iii. CEA திடட் விளகக் அரழப்பு மற்றும் PMU ேழங்க வேண்டும் என்று 

ESMP வமலும் தகேல். 

இதத்ிடட்தத்ினால் வமற்ககாள்ள வேண்டிய பணியிட குறிப்பிடட் 

நிபநத்ரனகளுகக்ு ஒப்புதல் ேழங்கப்படும் 

பிற்லசரக்்தக V ஆய்வுக் குழு 

Name  Designation  Position in the study  

TDSV டயஸ் பணிப்பாளை ்ESSD/NBRO அணித ்தரலே 

SAMS திசாநாயக்க முதுநிரல விஞ்ஞானி 
/ESSD/NBRO 

மூதத் சுற்றுசச்ூழல் 

விஞ்ஞானி 

பிைபாத ்லியனாைசச்ி விஞ்ஞானி /ESSD/NBRO சுற்றுசச்ூழல் விஞ்ஞானி 
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அபீதா ேனசுநத்ை கபாறுப்பதிகாைி/இைதத்ின

புைி மாேடட்ம் 

புவிகதாழில்நுடப் 

கபாறியியலாளை ்

இநத்ு உபமாழி விஞ்ஞானி / LRRMD/NBRO மண்ணியலாளை ்

எச ்குலசிறி கதாழில்நுடப் அலுேலை ்

/ESSD/NBRO 

GIS/ மக்கள் கதாரகப் 

புள்ளிவிேைங்கள்/சைவ்ே 

ஆதைவு 

அனுதத்ாை  நாதளி கதாழில்நுடப் அலுேலை ்

/ESSD/NBRO 

அறிக்ரக தயாைிதத்ல் 

லஹினி சநத்ிைைதன் கதாழில்நுடப் அலுேலை ்

/ESSD/NBRO 

அறிக்ரக தயாைிதத்ல் 

 

பிற்லசரக்்தக VI: ஒப்பீடுகள் படட்ியல் 

1. பள்ளிகடா பள்ளியில் நிலசச்ைிவு வபைழிவு குறிதத்ு NBRO தள 

விசாைரண அறிக்ரக 

2. கபாது சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாரமதத்ுே திடட்தத்ிற்கான 

ஒப்பநத்க்காைைின் கடரமகள்-இலங்ரக மண்சைிவு தணிப்புத ் திடட்ம்-

AIIB 

3. சுற்றாடல் மற்றும் சமூக முகாரமதத்ுே கடட்ரமப்பு-இலங்ரக 

மண்சைிவு தணிப்பு கசயற்திடட்ம் -AIIB 

4. மீள்குடிவயற்ற திடட்மிடல் கடட்ரமப்பு-இலங்ரக மண்சைிவு தணிப்பு 

கசயற்திடட்ம் -AIIB 

 


