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நிரவ்ாக சுருக்கம் 

 

ஆவண நிலை: வலைவு 

திட்ட எண்: 53067-004 

செப்டம்பை ்2021 

 

 

IND: தமிழ்நாடட்ின் நகரப்்புர ஏழழப் பிரிவினருக்கான 

உள்ளடக்கிய, நநகிழ்த்திறம் மற்றும் நீடிப்புத்திறம் 

வாய்ந்த வீடுகள் திட்டம் (Inclusive, Resilient and Sustainable 

Housing for the Urban Poor Sector Project -IRSHUPSP)  

 

திருசநை்வவலி மாவட்டம் - சைட்டியாைப்ட்டி துலணத் திட்டம் 
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நிரவ்ாக சுருக்கம் 

திட்டத்தின் பின்னணி 

 இந்தியாவிவைவய மிக அதிகமான வீட்டு வெதி பற்றாக்குலற 

உள்ள சபைிய மாநிைங்களிை் தமிழ்நாடும் ஒன்று. இம்மாநிைத்திை் 5.8 

மிை்லியன் (மக்கள் சதாலக கணக்சகடுப்பு, 2011) குடிலெ வாழ்மக்கலள 

சகாண்டுள்ளது. சபரும்பாைான குடிலெவாசிகள் குலறந்த வருமானம் 

சகாண்ட பிைிவினை ் (Low Income Group-LIG) மற்றும் சபாருளாதாைத்திை் 

நலிவலடந்த பிைிலவ (Economically Weaker Section -EWS) வெைந்்தவைக்ள். 

குடிலெ பகுதிகள் வபைழிவு, சுற்றுெச்ூழை் நிலையிறக்கம் மற்றும் சுகாதாை 

சீைவ்கடுகளுக்கு ஆளாகின்றன. தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு 

வாைியம் (Tamil Nadu Urban Habitat Development Board - TNUHDB), பிைதம 

மந்திைியின் வீடட்ு வெதி திட்டம் (நகைப்்புறம்) (Pradhan Mantri Awas Yojana 

(Urban) PMAY (U)) தமிழ்நாட்டிை் செயை்படுத்தும் நிறுவனமாக வதைவ்ு 

செய்யப்பட்டுள்ளது. ெமீபத்திய ஆய்வின்படி, சபாருளாதாைத்திை் 

நலிவுற்றவைக்ளின் வீடுகளுக்கான உண்லமயான வதலவயின் 

எண்ணிக்லக 1.4 மிை்லியன் அைகுகள் ஆகும். நீடிப்புத்திற நகைப்்புற 

வளைெ்ச்ி வமம்பாட்டிற்காக குலறந்த வருமானம் சகாண்ட புைம்சபயைந்்த 

சதாழிைாளைக்ள், பணிபுைியும் சபண்கள் மற்றும் சபண்கலள வீட்டின் 

தலைவைாக சகாண்ட குலறந்த வருமானம் சகாண்ட குடும்பங்களுக்கு 

மலிவு விலையிை் வீடுகள் கிலடக்கெ ் செய்ய வவண்டும். தமிழ்நாட்டிை் 

இலதக் கருத்திை் சகாண்டு, வீடட்ுவெதி மற்றும் நகைப்்புற வளைெ்ச்ிகலள 

உள்ளடக்கிய சநகிழ்த்திறம் மற்றும் நீடிப்புத்திறம் வாய்ந்த வீடுகள் 

கிலடக்கெச்ெய்வதன் மூைம் வாழ்விடத்லத வமன்படுதத்ைாம் என்று 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. இத்திட்டம் பின்வரும் 3 முன்சமாழியப்பட்ட 

கூறுகலள உள்ளடக்கியது: 

• கூறு (சவளியீடு) 1: இடைம்ிகு ெமூகங்களுக்கான திறனுக்வகற்ற வீடுகள் 

• கூறு (சவளியீடு) 2: நகைப்்புற ஏலழகள் மற்றும் புைம் சபயைந்்த 

சதாழிைாளைக்ளுக்கு திறனுக்வகற்ற வீடுகள் 

• கூறு (சவளியீடு) 3:  மண்டை அளவிைான திட்ட அலமப்பு 
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கூறு (சவளியீடு) 1ன் கீழ் முன்சமாழியப்பட்ட இந்தத் துலணத் திட்டம் (i) 

திருசநை்வவலி மாவட்டம் சைட்டியாைப்ட்டியிை் 2,124 குடியிருப்பு வீடுகள் 

மற்றும் அதனுடன் சதாடைப்ுலடய கட்டுமான வெதிகலள செய்தை் (ஆசிய 

வளைெ்ச்ி வங்கி (Asian Development Bank - ADB) நிதியுதவியின் கீழ் 

முன்சமாழியப்பட்ட 876 குடியிருப்புகள் மற்றும் தமிழ்நாடு அைசின் 

நிதியுதவியின் கீழ் முன்சமாழியப்பட்ட 1,248 குடியிருப்புகள் இதிை் அடங்கும்) 

(ii) சைட்டியாைப்ட்டிக்கு இடமாற்றம் செய்வதற்காக அடடயாளம் காணப்பட்ட 

9 ஆக்கிரமிப்பு இடங்களில் அடமந்துள்ள 876 கட்டடமப்புகடள அகற்றுதை் 

மற்றும் (iii) 9 நீைந்ிலைகலள இயை்மீட்டை் ஆகியலவகலள உள்ளடக்கியது. 

சைட்டியாைப்ட்டி மீள்குடிவயற்றப் பகுதிக்கு 876 குடும்பங்கள் மறுகுடிஅமைவ்ு 

செய்யப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

நெயல்படுத்தும் மற்றும் நழடமுழறப்படுத்தும் முகவர்:  

 

.  தமிழ்நாடு அைசின் ‘வீடட்ுவெதி மற்றும் நகைப்்புற வளைெ்ச்ித் துலற’ 

(Housing and Urban Development Department - HUDD) செயை்படுத்தும் 

நிறுவனமாகவும் (Executing Agency -EA) ஒட்டுசமாத்த திட்ட வமைாண்லம மற்றும் 

கடன் உத்தைவாதங்களுடன் இணங்குவதற்கு சபாறுப்பாகவும் செயை்படும். 

தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு வாைியம் (Tamil Nadu Urban Habitat 

Development Board -TNUHDB) கூறு1 (சவளியீடு1) -க்கான நலடமுலற படுதத்ும் 

முகவைாக இருக்கும். தமிழ்நாட்டின் நகைப்்புை ஏலழப் பிைிவினருக்கான 

உள்ளடக்கிய, சநகிழ்த்திறம் மற்றும் நீடிப்புத்திறம் வாய்ந்த வீடுகள் 

திட்டத்திை் (Inclusive, Resilient and Sustainable Housing for the Urban Poor Sector Project –

IRSHUPSP) நிதியளிக்கப்படும் அலனத்து துலணத் திட்ட நடவடிக்லககளின் 

வமைாண்லம, ஒருங்கிலணப்பு மற்றும் செயை்படுத்துதலுக்கும் தமிழ்நாடு 

நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு வாைியம் (Tamil Nadu Urban Habitat Development 

Board -TNUHDB) சபாறுப்பாகும். தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு 

வாைியத்திை் (Tamil Nadu Urban Habitat Development Board -TNUHDB) திட்ட 

வமைாண்லம பிைிவு (Project Management Unit - PMU) ஒன்லற அலமத்துள்ளது, இது 

துலணத் திட்டத்லத செயை்படுத்தும் வபாது ஒட்டுசமாத்த வமற்பாைல்வ 

மற்றும் ஒருங்கிலணப்புக்கு சபாறுப்பாகும். திட்ட வமைாண்லம பிைிலவ 

(Project Management Unit - PMU) வெைத்திை் அலமந்துள்ள திட்ட அமைாக்க வட்டம்; 
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மதுலை, வெைம் மற்றும் விழுப்புைம் ஆகிய இடங்களிை் மூன்று திட்ட அமைாக்க 

வகாட்டங்கள் (Project Implementation Divisions -PID) உதவியுடன் செயை்படும்.  

வமலும் அலவ திட்ட அமைாக்கத்தின் வபாது தினெைி செயை்பாடுகலள 

பாதுகாப்புகளுடன் இணங்குவதற்கு சபாறுப்பாகும். திட்ட வமைாண்லம 

பிைிவானது (Project Management Unit - PMU), இலண வமைாண்லம 

இயக்குனை/்திட்ட இயக்குனை ் தலைலமயிை், தலைலம சபாறியாளை,் 

கண்காணிப்பு சபாறியாளை,் நிதி ஆவைாெகை ் மற்றும் நிைவ்ாக சபாறியாளை ்

ஆகிவயாைின் உதவியுடன் செயை்படும். அவைக்ளுக்கு சதாழிை்நுட்ப, நிதி, 

பாதுகாப்பு மற்றும் நிைவ்ாக அலுவைைக்ள் வெைந்்து உறுதுலணயாக 

இருப்பாைக்ள். ஒவ்சவாரு திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்களுக்கும் (Project 

Implementation Divisions - PID) ஒரு நிைவ்ாக சபாறியாளை ்தலைலம தாங்குவாை.் 

திட்ட வமைாண்லம பிைிவின் (Project Management Unit - PMU), கீழ் 3 திட்ட 

அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation Divisions - PID) இருக்கும். துலணத ்

திட்டங்களின் செயைாக்கம், வமைாண்லம மற்றும் கண்காணிப்புக்கு திட்ட 

அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation Divisions - PID) சபாறுப்பாகும். 

துழணத் திட்டத்தின் நநாக்கம்.  

சைட்டியாைப்ட்டி துலணத் திட்டப் பணியின் வநாக்கத்திை் பின்வருவன 

அடங்கும் (i) புதிய குடிவயற்ற தளத்திை் 2,124 குடியிருப்பு வீடுகள் மற்றும் 

அதனுடன் சதாடைப்ுலடய வெதிகள் உலடய குடியிருப்பு வீடுகலள கட்டுதை் 

(ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கி (Asian Development Bank - ADB) நிதியுதவியின் கீழ் 

முன்சமாழியப்பட்ட 876 குடியிருப்புகள் மற்றும் தமிழ்நாடு அைசின் 

நிதியுதவியின் கீழ் முன்சமாழியப்பட்ட 1,248 குடியிருப்புகள் இதிை் அடங்கும்) 

(ii) சைட்டியாைப்ட்டிக்கு இடமாற்றம் செய்வதற்காக அடடயாளம் காணப்பட்ட 

9 ஆக்கிரமிப்பு இடங்களில் அடமந்துள்ள 876 கட்டடமப்புகடள அகற்றுதை், (iii) 

9 நீைந்ிலைகலள மறுசீைலமத்தை் ஆகியலவகலள உள்ளடக்கியது.  துலணத ்

திட்ட பணியின் வநாக்கம் அட்டவலண 1 இை் இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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அட்டவழண 1: துழணத் திட்ட நநாக்கத்தின் விவரங்கள் 

வைிலெ 

எண் 

துலணத் திட்டம் துலணத் திட்டப் பணிகள் 

1 2,124 குடியிருப்பு 

வீடுகள் கட்டுதை் 

மற்றும் அதனுடன் 

சதாடைப்ுலடய 

வளைெ்ச்ிப்பணிகள் 

செயை்படுத்தை் 

மற்றும் பைாமைிப்பு 

(ஆசிய வளைெ்ச்ி 

வங்கி (Asian 

Development Bank - ADB) 

நிதியுதவியின் கீழ் 

முன்சமாழியப்பட்ட 

876 குடியிருப்புகள் 

இதிை் அடங்கும்) 

• முக்கிய நுலழவு  

• வபருந்து நிறுதத்ம்  

• பாைல்வயாளைக்ள் லமயம்  

• திறந்தசவளி ெந்லத  

• ெமுதாய நைக் கூடம் 

• பை்வநாக்கு அங்காடிகள்  

• அங்கன்வாடி லமயம் 

• நியாயவிலை அங்காடி  

• பழத்வதாட்டம் 

• ெமூக விவொயம் 

• மலை உெச்ி நலட 

• மலைநலடப்பாலத  

• கண்டுபிடிப்பு மண்டைம் 

• விைிவாக்கப் பண்லண 

• அணுகுமுலற ொலைகள் மற்றும் 

இலணக்கும் பாலதகள்  

• வாழ்வாதாை லமயம் 

• விலளயாட்டு பூங்கா 

• சவளிப்புற உடற்பயிற்சி கூடம் 

• வாகன நிறுத்தம் 

• வாகன ஓட்டுபாலத 

• கழிவுநீை ்சுத்திகைிப்பு நிலையம் 

• மலழநீை ்வெகைிப்பு 

• சுகாதாை துலண லமயம் 

• சூைிய ெக்தியிை் இயங்கும் சதரு 

விளக்குகள் 

• திண்மக்கழிவு வமைாண்லம 
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• நுண்ணுயிை ்உைம் தயாைிக்கும் 

லமயம் 

2. ஆக்கிைமிப்பு 

தளத்திை் உள்ள 

கட்டலமப்புகலள 

இடிதத்ு அகற்றுதை் 

(சவள்ளத்தாை் 

பாதிப்ப்புக்கு 

உட்படும் பகுதி) 

• 9 ஆக்கிைமிப்பு இடங்களிை் உள்ள 807 

கட்டலமப்புகலள இடித்து அகற்றுதை்  

• மீண்டும் ஆக்ைமிப்பு ஏற்படா 

வண்ணம் தடுப்பு  அலமத்தை் 

3. நீைந்ிலை 

மறுசீைலமப்பு 

• சுத்தப்படுத்தி தடுப்பு அலமத்தை் 

• ஆக்கிைமிப்பு செய்யப்பட்ட 

நீைந்ிலைகலள மீட்டலமத்தை் 

• ெமூகத்தின் வதலவக்வகற்ப சபாதுப் 

பூங்காக்கள்/சபாழுதுவபாக்கு 

இடங்களுக்கான ஏற்பாடு 

• நிழற்ொலை வதாட்டம் / நிைத்தாவை 

அலமப்பு  

• நீைந்ிலை/காை்வாய் கலைவயாைங்களிை் 

மீண்டும் பசுலமயாக்குதை் / புதிய 

தாவைங்கலள வளைத்்தை்  

• நீைந்ிலைகள் / வாய்க்காை்களிை் புதிய 

திண்மக்கழிவு / கழிவுநீை ்கைப்பலத 

தடுதத்ை் மற்றும் சுதத்ம் செய்தை்  

• நகைப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்புகள் 

(Urban Local Body - ULB) அை்ைது 

சபாதுப்பணித் துலறயுடன் (Public Works 

Department - PWD) சநருக்கமான 

ஒருங்கிலணப்புடன் கட்டுமான 

பணித்தளம் ொைந்்த திட்டங்கலளெ ்

செயை்படுத்துதை் (எடுதத்ுக்காட்டு) 

கழிவு வமைாண்லம திட்டம், கழிவுநீை ்
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வெகைிப்பு மற்றும் வமைாண்லம திட்டம் 

வபான்றலவ 

 

திட்ட வழகப்பாடு: 

இத்திட்டம் ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கியின் (Asian Development Bank ADB), 

பாதுகாப்புக் சகாள்லக அறிக்லகயின் (Safeguard Policy Statement SPS, 2009) 

படியும் தமிழ்நாட்டின் நகைப்்புை ஏலழப் பிைிவினருக்கான உள்ளடக்கிய, 

சநகிழ்த்திறம் மற்றும் நீடிப்புத்திறம் வாய்ந்த வீடுகள் திட்டத்திை் (Inclusive, 

Resilient and Sustainable Housing for the Urban Poor Sector Project –IRSHUPSP) 

நிதியளிக்கப்படும் அலனத்து துலணத் திட்ட நடவடிக்லககளின் சுற்றுெச்ூழை் 

மதிப்பீட்டின் மீளாய்வு கட்டலமப்பின் (அட்டவலண 1.3 -முக்கிய விைக்கு 

அளவுவகாை்கள்) படியும்  மற்றும் (அட்டவலண 1.4 உபத்திட்டத் சதளிவுக்கான 

சுற்றுெச்ூழை் வழிகாட்டை்) ஆைம்ப சுற்றுசூழை் வமைாண்லமத் திட்டம் 

உள்ளிட்ட ஆைம்ப சுற்றுசூழை் ஆய்வறிக்லக வதலவப்படுகின்ற சுற்றுசூழை் 

வலக  B என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. திட்ட நடவடிக்லககளின் 

அடிப்பலடயிை் , ஒன்றுபட்ட ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லக (Initial 

Environmental Examination - IEE) மற்றும் 4 சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்டம் 

(Environment Management Plan - EMP) சுற்றுெச்ூழை் பாதிப்புகள் மற்றும் விலளவு 

திட்டப் பகுதியிை் சதாடைப்ுலடய அபாயங்கலள உள்ளடக்கியது : (i) கட்டுமான 

கட்டத்திற்கான சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத் திட்டம் (Construction-Environment 

Management Plan (C-EMP), (ii) செயை்பாட்டு கட்டத்திற்கான சுற்றுெச்ூழை் 

வமைாண்லமத் திட்டம் (Environment Management Plan - EMP), (iii) 

இடிப்புபணிக்கான சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத் திட்டம் (Demolition Environment 

Management Plan -D-EMP) மற்றும் (iv) மீளுருவாக்கப் பணிகளுக்கான 

சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத் திட்டம் (Regeneration Environment Management Plan R-

EMP). ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லக (Initial Environmental Examination - IEE) 

மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத ்திட்டம் (Environment Management Plan - EMP) 

விைிவான சபாறியியை் வடிவலமப்புகளின் அடிப்பலடயிை் தயாைிக்கப்பட்டு 

வதலவயான இடங்களிை் மீண்டும் கைந்தாய்ந்து, இறுதி விைிவான 

சபாறியியை் வடிவலமப்புகள் புதுப்பிக்கப்படும். கட்டிடம் மற்றும் கட்டுமான 

திட்டங்களுக்கான சுற்றுெச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடு (Environment Impact Assessment - 
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EIA) அறிவிப்பு 2006 (B2 வலகப்படும் மற்றும் கட்டடம் மற்றும் கட்டுமான 

திடத்திற்கான திட்ட அட்டவலண 8 (a) ன் படி படிவம் 1 மற்றும் 1A ஆனது மாநிை 

சுற்றுெச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடடு ஆலணயத்திற்கு (State Environmental Imapct 

Assessment Authority - SEIAA) ெமைப்்பிக்கப்பட்டு அதற்கான சுற்றுெச்ூழை் 

ஏற்பிலெவும் சபறப்பட்டுள்ளது. (i) சைட்டியாைப்ட்டி மீள்குடிவயற்றத ்

தளத்திற்காக சபறப்பட்ட சுற்றுெச்ூழை் ஏற்பிலெவிை் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தலனகளுக்கு (சபாது மற்றும் குறிப்பிட்ட நிபந்தலனகள்) இணங்குதை், 

உட்பட பிற ெட்டைீதியான வதலவகள் (ii) தமிழ்நாடு குடிநீை ் வழங்கை் மற்றும் 

வடிகாை் வாைியத்திலிருந்து (Tamil Nadu Water  Supply and Sewarage Board –TWAD) நீை ்

ஆதாை நிலைத்தன்லம ஆய்வு அறிக்லக (நீைின் தைம் உட்பட) அடிப்பலடயிை் 

ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லக  (Initial Environmental Examination - IEE) மற்றும் 

சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத் திட்டம் (Environment Management Plan - EMP) 

புதுப்பிக்கவும் மற்றும் (iii) கைலவ சூடாக்கும்  இயந்திைம்  / கூறுகைக்கும் 

இயந்திைம், கட்டுமான (சதாழிைாளை)் முகாம்கள் மற்றும் முன்சமாழியப்பட்ட 

கழிவுநீை ்சுத்திகைிப்பு நிலையம் (Sewage Treatment Plant – STP) ஆகியவற்றிற்கான 

காற்று மற்றும் நீை ்ெட்டங்களின் கீழ் நிறுவ வழங்க ஒப்புதை் மற்றும் செயை்பட 

ஒப்புதை் சபறுதை், பிற திட்டம் பற்றி ஒப்பந்தக்காைைாை் சபறப்பட வவண்டிய 

சதாடைப்ுலடய ஏற்பிலெவுகள்/ஒப்புதை்கள் ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் 

ஆய்வறிக்லகயிை்  (Initial Environmental Examination - IEE) விவைிக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

திட்டத்தின் பயன்பாடுகள்.  

 இந்த திட்டத்தின் முக்கிய வநாக்கம், பருவகாைத்திை் ஏற்படும் 

சவள்ளத்தாை் பாதிக்கப்படும் ஆக்கிைமிப்பு பகுதிகளிை் நீை ் நிலை 

(ஆக்கிைமிப்பு) வசிக்கும் மக்களுக்கு திறனுக்வகற்ற வீடுகலள 

வழங்குவதாகும். குலறந்த வருமானம் சகாண்ட குடும்பங்கள், சபண்கலள 

வீட்டின் தலைவைாக சகாண்ட குடும்பங்கள் ஆகிவயாரும் இந்த திட்டத்தாை் 

பயனலடகின்றனை.் காைநிலை மலறயிடை ்வாய்ப்பு மதிப்பீடு மற்றும் சவப்ப 

படிம மாக்கம் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயிை், அதிக சவப்பநிலை உள்ளிட்ட 

காைநிலை மாற்றத்லதத் தாங்கும் வலகயிை் உள்கட்டலமப்பு 

வமம்படுதத்ப்பட்டுள்ளது. கழிவலறகள், குடிநீை ் வெதி, மின்ொை இலணப்பு, 

ெமுதாயக்கூடம், விலளயாட்டுப் பகுதி ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய 
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முன்சமாழியப்பட்ட உள்கட்டலமப்புகள்வமம்பட்ட வாழ்க்லகத் தைத்லத 

அளிக்கும். 

 

சுற்றுெச்ூழலின் விளக்கம்.  

சைட்டியாைப்ட்டி துலணத் திட்டத் தளம் (8°40'13"N, 77°44'56.68"E) 

திருசநை்வவலி மாவட்டத்திை் அலமந்துள்ளது. மீள்குடிவயற்ற தளம் ெைாெைி 

கடை் மட்டத்திற்கு வமை் (Above Mean Sea Level - AMSL) அதிகபட்ெம் 84 மீ மற்றும் 

குலறந்த பட்ெம் 74 மீ உயைத்திை் அலமந்துள்ளது. மண்வலக ஆனது அடைந்்த 

செம்மண். இது சதன்லன மற்றும் பலன மைவிலளெெ்லுக்கு உகந்தது. வம 

மாதத்திை் அதிக பட்ெ சவப்பநிலை 39.4° செை்ஸியஸ் மற்றும் ஜனவைி 

மாதத்திை் குலறந்த பட்ெ சவப்பநிலை 21.7° செை்ஸியஸ் ஆகவும் இருக்கும். 

குலறந்த பட்ெ மலழயளவு 107.7 மி மீ மற்றும் அதிக பட்ெ மலழயளவு 639.9 மி 

மீ யும், ஆண்டின் ெைாெைி மலழயளவு 845 மி மீ ஆகவும் உள்ளது. முக்கியமாக 

காற்றின் திலெ காலையிை் வடக்கு மற்றும் வமற்கு வநாக்கியும், மாலையிை் 

சதற்கு மற்றும் கிழக்கு வநாக்கியும் இருக்கும். துலணத்திட்ட தளம் குலறந்த 

வெத அபாய மண்டைம் II ை் உள்ளது. தாமிைபைணி நதியானது சைட்டியாைப்ட்டி 

தளத்திற்கு அருகிை் 7 கி. மீ தூைத்திை் உள்ளது. நிைத்தடி நீைின் தைம் நை்ைது 

எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சபாதுவாக இது நிறமற்ற, மணமற்ற, 

இயற்லகயிை் சிறிது காைத்தன்லம சகாண்டதாக உள்ளது. துலணத் திட்டப் 

பகுதியிை் இருந்து 10 கி. மீ. சுற்றளவிை் வனம், பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் 

வபான்ற எந்த வித உணைவ்ு திறன் மிக்க பகுதிகளும் இை்லை. 2011 ஆம் ஆண்டு 

மக்கள் சதாலக கணக்சகடுப்பின்படி சைட்டியாைப்ட்டியின் மக்கள் சதாலக 

5,166 ஆகும். இதிை் 2,629 ஆண்களும் 2,537 சபண்களும் ஆவாைக்ள். துலண திட்ட 

பகுதிக்கு அருகாண்லமயிை் எந்தசவாரு சதாை்லியை் ஆய்வு (Archeaological 

Survey of India - ASI) இடங்களும் இை்லை. துலணத்திட்டப்பகுதிக்கு தாமிைபைணி 

ஆற்றிை் இருந்து குடிநீை ்விநிவயாகம் செய்யப்படுகிறது. துலணத்திட்டப் பகுதி 

ஆனது இருப்புபாலதகள், சநடுஞ்ொலை (வதசிய சநடுஞ்ொலைகள் மற்றும் 

மாநிை சநடுஞ்ொலைகள்) களாை் நன்கு இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ொத்தியமான சுற்றுெச்ூழல் தாக்கங்கள் மற்றும் தணிப்பு 

நடவடிக்ழககள்.  

இதத்ுலணத் திட்டம் குறிப்பிடதத்க்க பாதகமான எதிைம்லறத் 

தாக்கங்கலள ஏற்படுதத்ுவது ொத்தியமிை்லை, ஏசனனிை் (i) வநைடியான 

கட்டுமானம் மற்றும் செயை்பாட்லட உள்ளடக்கியதாக இருப்பதாை், எனவவ 

பாதிப்புகள் முக்கியமாக குறிப்பிட்ட தளம் மற்றும் உள்ளூலைெ ் ொைந்்ததாக  

இருக்கும்; மற்றும் (ii) துலணத் திட்ட தளங்களிை் குறிப்பிடத்தக்க உணைத்ிறன் 

வாய்ந்த சுற்றுெச்ூழை் அம்ெங்கள் எதுவும் இை்லை என்றாலும், ெமூகத்திற்கு 

இலடயூறு ஏற்படுவலதக் குலறக்க எெெ்ைிக்லகயாக கவனம் செலுதத்ப்படும், 

இந்த திட்டத்திை் நிைம் லகயகப்படுத்துதை் சதாடைப்ான சிக்கை்கள் 

இருப்பதாக கருதப்படவிை்லை, ஏசனனிை் முன்சமாழியப்பட்ட மீள்குடிவயற்ற 

இடம் தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு வாைியதத்ிற்கு (Tamil Nadu 

Urban Habitat Development Board – TNUHDB) சொந்தமானது. தாக்கத்தின் 

முதன்லமயான பகுதிகள் : (i) முன்சமாழியப்பட்ட திட்டக் கூறுகளுக்கான 

தளங்கள்; (ii) கட்டுமான வாகனங்கள் கடந்து செை்லும் முக்கிய 

வழிகள்/ெந்திகள்; மற்றும் (iii) கட்டுமானப் சபாருடக்ளின் ஆதாைங்களாக 

கற்சுைங்கங்கள் மற்றும் அகழ் குழிகள், தாக்கத்தின் இைண்டாம் நிலைப் 

பகுதிகள் : (i) வலையறுக்கப்பட்ட முதன்லம தாக்கப் பகுதிலயத் தவிை இதை 

பகுதிகள்; (ii) ஒட்டுசமாத்த சுற்றுெச்ூழை் மற்றும் ெமூகப் சபாருளாதாை 

முன்வனற்றத்தின் அடிப்பலடயிை் புதிய மீள்குடிவயற்றத் தளம் 

(சைட்டியாைப்ட்டி) மற்றும் 9 ஆக்கிைமிப்பு இடங்கள்.   

கட்டுமானத்திற்கு முந்லதய பாதிப்புகள்: (i) இடமாற்றத்திற்காக 

வதைந்்சதடுக்கப்பட்ட 9 ஆக்கிைமிப்பு தளங்களிை் உள்ள பயன்பாடுககள் 

(குடிநீை ் வழங்கை், மின்ொைம் வபான்றலவ) மாற்று இடம் சதாடைப்ுலடலவ. 

சைட்டியாைப்ட்டி மீள்குடிவயற்றப் பகுதியிை் சுற்றுவட்டாைப் பகுதிகளிை் 

வசிப்பிடம் இை்ைாத காைணத்தாை் அங்கு பயன்பாட்டு மாற்றம் 

செய்யப்படவிை்லை (ii) கட்டுமானப் சபாருடக்ளின் ஆதாைம். கட்டுமானப் 

பணிகள் சதாடங்குவதற்கு முன், கட்டுமானப் சபாருடக்ள் அலடயாளம் 

காணப்பட வவண்டும், வமலும் அைசு அங்கீகாைம் சபற்ற / அனுமதிக்கப்பட்ட 

கற்சுைங்கங்கள் மற்றும் விற்பலனயாளைக்ளிடமிருந்து கட்டுமானப் 

சபாருடக்லள வாங்குவது வபான்ற முன்சமாழியப்பட்ட தணிப்பு 
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நடவடிக்லககள். சுற்றுெச்ூழை் பாதிப்புகலள கணிெமாகக் குலறக்கும். (iv)  

மீள்குடிவயற்றத் தளமானது சமன்லமயான ொய்வு சகாண்ட 

மலைப்பகுதியிை் அலமந்துள்ளதாை் கட்டுமானம் நலடசபறுவதற்காக அந்தப் 

பகுதிலய ெமன் செய்ய வவண்டும் என எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது.  இந்த 

ெமன்படுத்தைாை், சபைிய அளவிை் கூழங்கலள உருவாக்கும் இலவ 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கு அை்ைது தாழ்வான பகுதிகளுக்கு 

உபவயாகப்படுதத்ப்பட வவண்டும். (அது திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்களின் 

(Project Implementation Divisions - PID) வழிகாட்டை் படி நீை ்ஓட்டதல்தத் தடுக்கவவா 

அை்ைது சவள்ளத்லத ஏற்படுத்தவவா கூடாது). இவதவபாை், 9 

மீள்குடிவயற்றத்திற்காக வதைந்்சதடுக்கப்பட்ட ஆக்கிைமிப்பு தளங்களும் 

(பலழய குடிவயற்ற தளங்கள்) இடிக்கப்படுவதாை் கணிெமான அளவு 

கட்டுமான தகைப்்புப்சபாருடக்லள உருவாக்கும், இலவகள் 

அங்கீகைிக்கப்பட்ட பகுதிகளிை், திருசநை்வவலி மாநகைாட்சியுடன் 

கைந்தாவைாசிதத்ு அகற்றப்படும்.  (iv) கட்டுமானப் பணி முகாம்கள், இருப்புப் 

பகுதிகள், லகயிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் கழிவு சவளிவயறும் பகுதிகள் 

வபான்ற தளங்கள், அருகிலுள்ள குடியிருப்புகளிலிருந்து 500 மீ சதாலைவிை் 

அலமந்திருக்க வவண்டும். மனித சுற்றுெச்ூழலைப் பாதுகாப்பதற்காக 

(அதாவது, விபத்து அபாயங்கள், காற்று, நீை ் மற்றும் ஒலி மாசுபாட்டினாை் 

ஏற்படும் உடை்நை அபாயங்கள், ெமூக வமாதை்கள் மற்றும் வெதிகளின் 

பற்றாக்குலற ஆகியவற்லறக் கட்டுப்படுத்த) கட்டுமான முகாம்கலள 

அலமப்பதற்கு குடியிருப்புப் பகுதிகள் வதைவ்ு செய்யப்படாது. (v) 

வபாக்குவைத்து அதிகைிப்பு சபரும்பாைான பணிப் பகுதிகளிை் தற்வபாதுள்ள 

ொலைகளிை் இருந்து அணுகக்கூடியதாக இருப்பதாை், ொத்தியமான 

பாதிப்புகள் குறுகிய காை அளவிலும், உள்ளூைம்யமாக்கப்பட்டதாகவும் 

தணிக்கக் கூடியதாகவும் இருக்கும். 

கட்டுமானம் சதாடைப்ான தாக்கங்கள் நிலையானலவ மற்றும் தளம் ொைந்்த 

நடவடிக்லககளுக்கு உட்பட்டலவ. வமலும் எதிைப்ாைக்ும் அளவிற்கு தாக்கம் 

இருக்காது. கட்டுமானத்தின் வபாது ஏற்படும் முக்கிய பாதிப்புகள் பின்வரும் 

அம்ெங்களிை் எதிைப்ாைக்்கப்படுகின்றன: (i) சபாருடக்ளின் வபாக்குவைத்து, (ii) 

கட்டுமான நடவடிக்லககளாை் உருவாகும் தூசி, காற்று மற்றும் ஒலி மாசுபாடு, 

(iii) கட்டுமான நடவடிக்லககளுக்கு நீை ் ஆதாைம், (iv) கட்டுமானப் 
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சபாருடக்லளத் திட்டப் பகுதியிை் லகயாளுதை் மற்றும், (v) கட்டுமானத்தின் 

வபாது பாதுகாப்பு நடவடிக்லககலள வமற்சகாள்வது. ொய்வான நிைப்பைப்பு 

காைணமாக திட்ட கட்டுமானத்தின் வபாது நிை அைிப்பு ஆபத்துகள் 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகின்றன, எனவவ மண்ணின் நிலைத்தன்லமலய 

பைாமைிக்க தளத்லத இறுக செய்யப்பட வவண்டும்.  இவதவபாை், வதாண்டுதை் 

மற்றும் நிைப்புவதாை் கணிெமான அளவு கூழங்கள் உருவாகைாம் என்று 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது, அலவ முன் அலடயாளம் காணப்பட்ட இடங்களுக்கு 

அகற்றப்பபட வவண்டும் (கட்டுமானத்திற்கு முந்லதய கட்டத்திை் 

அலடயாளம் காணப்பட்டு அங்கீகைிக்கப்பட்டது).  மீள்குடிவயற்ற இடத்லதெ ்

சுற்றி நீைந்ிலைகள் எதுவும் இை்லை, எனவவ கட்டுமானப் பகுதியிை் இருந்து 

சவளிவயறும் நீவைாட்டம் காைணமாக ஏற்படும் பாதிப்புகள் 

எதிைப்ாைக்்கப்படவிை்லை. இருப்பினும், இடிப்புத் தளங்கள் (9 ஆக்கிைமிப்புத ்

தளங்கள்) நீைந்ிலைகலளெ ்சூழ்ந்துள்ளன, எனவவ இடிப்பு நடவடிக்லக மற்றும் 

தளங்களிலிருந்து சவளிவயறும் வடிகாை் நீைந்ிலைகளிை் குறிப்பிடத்தக்க 

தாக்கத்லத ஏற்படுத்தும். எனவவ நீைந்ிலைகள் மாசுபடுவலதத் தடுக்க 

தணிப்பு நடவடிக்லகயாக வண்டை் மண் தடுப்ப்புெச்ுவை ் பயன்படுதத் 

முன்சமாழியப்பட்டுள்ளது. 

 

திட்டப் பகுதியிை் மனித வாழ்விடம்/குடிவயற்றம் இை்ைாததாை், 

மீள்குடிவயற்றத் தளத்திை் கட்டுமானெ ் செயற்பாடுகளாை் காற்றின் தை 

பாதிப்புகள் சுற்றுப்புறங்களுக்குப் சபைிய அளவிை் சுகாதாைப் பாதிப்லப 

ஏற்படுதத்ாது என எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், மீள்குடிவயற்ற 

இடம் மற்றும் 9 ஆக்கிைமிப்பு தளங்களுக்கு, கட்டுமானப் சபாருடக்ள் மற்றும் 

கூளங்கள்/சபாருடக்லள சகாண்டு செை்லும் கட்டுமான வாகனங்களின் 

இயக்கம் கட்டுமான மண்டைத்திற்குள் காற்று மாசுபாடுகலள அதிகைிக்க 

காைணமாக இருக்கைாம். இத்லதலகய தாக்கம் தளம் ொைந்்த, குலறந்த 

அளவு, குறுகிய காை அளவு உள்ளாைந்்த மற்றும் எளிதிை் தணிக்கக்கூடிய தாக 

இருக்கும்.  

 

ெத்தம் மற்றும் அதிைவ்ு பாதிப்புகளுக்கு, நிைதத்ூண் அலமக்கும் பணிகலளத் 

தவிை, சபரும்பாைான கட்டுமான நடவடிக்லககள் (கட்டுமானம் மற்றும் 
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இடிப்பு வவலைகள் உட்பட) இயந்திைங்கள் மற்றும் உபகைணங்களின் 

குலறந்தபட்ெ பயன்பாடு மற்றும் வதலவயான பாதுகாப்பு 

முன்சனெெ்ைிக்லககளுடன் லகமுலறயாக செய்யப்படும், எடுதத்ுக்காட்டாக, 

இடிப்பு தளங்கலளெ ் சுற்றி வழியலடத்தை், பாதொைிகள் கட்டுப்படுத்தை் 

மற்றும் வாகன இயக்கங்கள் வபான்றலவ. தகைப்்புப் பணிகளின் ெத்தம் 

மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாைியம் (Central Pollution Control Board - CPCB) 

நிைண்யித்த இலைெெ்ை் தைத்லத மீறக்கூடாது.  எனவவ இலைெெ்ை் அளவு 

மற்றும் அதிைவ்ு தாக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்காது என 

எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. இருப்பினும், நிைதத்ூண் செயை்பாட்டிற்கு, 

நிைதத்ூண் முழு துலளயிடு அலமவு பயன்படுதத்ப்படும், அது சுற்றிலும் 

இலைெெ்ை் மற்றும் அதிைவ்ுகலள உருவாக்கும், அருகிலுள்ள குடியிருப்பு 50 மீ 

சதாலைவிை் அலமந்துள்ளது, எனவவ குறிப்பிடத்தக்க இலைெெ்ை் மற்றும் 

அதிைவ்ு தாக்கங்கள் எதிைப்ாைக்்கப்படுகின்றன. ஆக்கிைமிப்பு இடங்கள் 

அை்ைது மீள்குடிவயற்ற இடத்திற்கு அருகிை் பாைம்பைிய கட்டிடங்கள் எதுவும் 

அலமயாததாை் இடிப்பு நடவடிக்லககள் கைாெெ்ாை வளங்களிை் எந்த 

தாக்கத்லதயும் ஏற்படுத்தாது. 

திட்டத்தின் கட்டுமானம் மற்றும் செயை்பாட்டின் வபாது, நீை ் ஆதாைங்களிை் 

மிதமான எதிைம்லறயான தாக்கம் எதிைப்ாைக்்கப்படுகிறது. இது கட்டுமான 

வநாக்கங்களுக்காக தண்ணீலைப் பயன்படுதத்ுதை், செயை்பாட்டின் வபாது 

வீடட்ு உபவயாகதத்ிற்காக தண்ணீலைப் பயன்படுதத்ுதை், ஆகியலவ 

கிலடக்கக்கூடிய நீை ் வளத்திை் மிதமான தலகலவ ஏற்படுதத்ும். கட்டுமான 

வநாக்கங்களுக்காக, நகைப்்புற உள்ளாட்சி அலமப்பு (Urban Local Body - ULB) 

/தமிழ்நாடு குடிநீை ் வழங்கை் மற்றும் வடிகாை் வாைியத்திலிருந்து (Tamil Nadu 

Water supply and Drainage Board - TWAD) நீை ்சபறப்படும். திட்டத்தின் செயை்பாட்டு 

கட்டத்தின்வபாது, தமிழ்நாடு குடிநீை ்வழங்கை் மற்றும் வடிகாை் வாைியம் (Tamil 

Nadu Water supply and Drainage Board - TWAD). சைட்டியாைப்ட்டி மீள்குடிவயற்ற 

பகுதிகளுக்கு தண்ணீை ் வழங்கும். தண்ணீைின் தைம் IS 10500 

(பயன்படத்தக்க/குடிநீருக்கு உகந்த) மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  0.67 MLD தண்ணீை ்

வதலவக்கு, சைட்டியாைப்ட்டி மீள்குடிவயற்ற இடத்திலிருந்து 24 கி. மீ 

சதாலைவிை் அலமந்துள்ள திருமலைக்சகாழுந்துபுைத்திை் உள்ள 

தாமிைபைணி ஆற்றிை் இருந்து எடுக்கப்படும்.  தமிழ்நாடு நீை ்வழங்கை் மற்றும் 
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வடிகாை் வாைியத்திலிருந்து (Tamil Nadu Watersupply and Drainage Board - TWAD) 

நிைத்தடி நீை ் மறுஊட்டம் செய்வதற்கான பை்வவறு முலறகள் / 

நலடமுலறகலள வமற்சகாள்ளும், இதிை் தடுப்பலணகள், கசிவிறக்கக் 

குளங்கள், செயற்லக மறுஊட்டக் குழிகள், மீள்நிைப்பு அகழி, ஊைணிகள் 

(செயற்லக ஏைிகள்), மறுஊட்டக் குழாய் வபான்றலவ அடங்கும். இதனாை் 

நிைத்தடி நீைிை் எதிைப்ாைக்்கப்படும் பாதிப்பு குலறக்கப்படுகிறது.  

மீள்குடிவயற்ற இடதத்ிற்கு 19 மலழநீை ் வெகைிப்பு குழிகள் மற்றும் 1125 மீ 

நீளத்திற்கு மலழநீை ் வெகைிப்பு அகழி உள்ளிட்ட மலழநீை ் வெகைிப்பு 

கட்டலமப்புகள் அலமக்கப்படுகிறது. மீள்குடிவயற்ற பகுதியிை் 5,400,000 (54 

ைட்ெம்) லிட்டை ்மலழநீை ்வெகைிக்கப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

திட்ட கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் இடிப்புப் பணிகளின் வபாது தாவைவளம் 

மற்றும் விைங்குதச்தாகுப்புகளுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு மிகக் குலறவு. 

ஏசனனிை், மீள்குடிவயற்றப் பகுதியிை் மைங்கலள சவட்ட வவண்டிய 

அவசியமிை்லை மற்றும் துலணத ் திட்டப் பகுதிகலளெ ் சுற்றிப் 

பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள் அை்ைது சுற்றுெச்ூழை் பாதிப்புக்குள்ளான 

பகுதிகள் இை்லை. இருப்பினும், ஆக்கிைமிப்பு பகுதிகளிை் (தகைக்்கும் 

பணியிடங்கள்) சிை மைங்கள் காணப்படுகின்றன, அலவ பாதுகாக்கப்பட்டு, 

நீைந்ிலை மறுசீைலமப்பு பணிகளின் வபாது இயற்லக புை்சவளி வடிவலமப்பு 

திட்டத்திை் வெைக்்கப்படும். 

 

உத்வதெ கட்டுமானம் மற்றும் இடிப்புப் பணிகளின் வபாது வவலை 

சதாடைப்ான வவதிமங்கள், இயற்பியை், உயிைியை் மற்றும் ெமூக இன்னை்கள் 

உட்பட சதாழிை்ொை ் சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் மீதான 

தாக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ொத்தியமான தாக்கங்கள் எதிைம்லறயானலவ 

மற்றும் குறுகிய காைமானலவ, ஆனாை் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைணங்கலள (Personal Protective Equipment -PPE) வழங்குதை், விைிவான தளம் 

ொைந்்த உடை்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு (Health & Safety- H&S) திட்டத்லத 

தயாைிதத்ை் (கை்நாை ் சபாருள் வமைாண்லம உட்பட) வமைாண்லம உதத்ி 

(பயிற்சி உட்பட) மற்றும் நலடமுலறகலளப் பயன்படுத்துதை் உள்ளிட்ட 

தணிப்பு நடவடிக்லககளாை் மீளக்கூடியலவயாகவும், சதாழிைாளைக்ளுக்கு 
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ஏற்படும் இறப்புகள், காயங்கள் மற்றும் வநாய்கலள அகற்ற அை்ைது 

குலறக்கும் வநாக்கம் சகாண்டலவயாகவும் இருக்கும். 

 

கட்டுமான பணிகளுக்கு பிறகு ஏற்படும் சபைிய பாதிப்புகள்: 

அடிதளத்திற்கான குழிகள், அகழிகளின் சுைங்கக்கூலை தாங்கி நிைப்புதை் 

உட்பட, குறிப்பாக, தளத்லத சுத்தம் செய்யும் நடவடிக்லககள், வமை் 

மண்ணின் மறுபயன்பாடு; பாதிப்பு ஏற்பட்டாை் வடிகாை் அலமப்லப மீண்டும் 

அலமத்தை்; மற்றும் அலனத்து கருவிகள், உபகைணங்கள், தடுப்புகள், உபைி 

சபாருடக்ள், கூளங்கள் மற்றும் கழிவுகலள அகற்றுதை். 

முக்கிய திட்ட செயை்பாட்டு பாதிப்புகள்: (i) நகைாட்சி திண்மக்கழிவு 

உருவாக்கம் (ii) மீள்குடிவயற்ற இடத்திை் இருந்து கழிவு நீை ் உருவாக்கம் (iii) 

உடை்நைம் மற்றும் பாதுகாப்பு பிைெெ்லனகள் (சதாற்றுவநாய்கள், தீ ஆபத்து 

வபான்றலவ) மற்றும் (iv) கழிவு நீை ்சுத்திகைிப்பு நிலையம் (Sewage Treatment Plant 

–STP)), மலழநீை ் வெகைிப்பு கட்டலமப்புகள் புை்சவளி/பசுலம பகுதிலயப் 

பைாமைித்தை் உள்ளிட்ட உள்கட்டலமப்புகள்/ வெதிகளின் செயை்பாடு. 

அலடயாளம் காணப்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு, நகைாட்சி திண்மக்கழிவுகலள 

(Municipal Solid Waste - MSW) லகயாளுவதற்கும், சுத்திகைிக்கப்பட்ட கழிவுநீலை 

சவளிவயற்றுவதற்கும் உைிய அதிகாைியிடம் (திருசநை்வவலி மாநகைாட்சி) 

வதலவயான அனுமதிகலள தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு 

வாைியம் (Tamil Nadu Urban Habitat Development Board – TNUHDB) ஏற்கனவவ 

சபற்றுள்ளது. எனவவ திட்டெ ் செயை்பாட்டின் வபாது எதிைப்ாைக்்கப்படும் 

தாக்கம் மிக அைிது. தமிழ்நாடு குடிநீை ் வழங்கை் மற்றும் வடிகாை் 

வாைியத்திலிருந்து (Tamil Nadu Watersupply and Drainage Board - TWAD) 

மீள்குடிவயற்றப் பகுதிக்கு நீை ் வழங்குவதற்கான உறுதிப்படுதத்லை 

தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு வாைியம் (Tamil Nadu Urban Habitat 

Development Board –TNUHDB) சபற்றுள்ளது. தமிழ்நாடு குடிநீை ்வழங்கை் மற்றும் 

வடிகாை் வாைியத்தின் (Tamil Nadu Watersupply and Drainage Board - TWAD) மூைம் 

தண்ணீை ் வழங்கப்படும் என்பதாை், IS 10500 குடிநீை ் தைநிலை 

பைாமைிக்கப்படும். 0.67 MLD என்ற மதிப்பிடப்பட்ட நீை,் திருசநை்வவலி 

மாநகைாட்சிக்கு மதிப்பிடப்பட்ட சமாத்த நீை ் விநிவயாகத்திை் வமாெமான 

பாதிப்லப ஏற்படுதத்ாது. 
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திட்ட வமைாண்லம பிைிவு (Project Management Unit – PMU) திட்ட அமைாக்க 

வகாட்டங்கள் (Project Implementation Divisions – PID) மற்றும் ஒப்பந்ததாைைக்ளின் 

குலறந்த நிறுவன திறன் மற்றும் கட்டுமான மற்றும் செயை்பாட்டு 

நிலைகளின் வபாது சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்ட தல்த (Environment 

Management Plan – EMP) திறம்பட செயை்படுத்தத் தவறியது வபான்றலவ முக்கிய 

திட்ட பிைெெ்லன ஆகும். இந்த பிைெெ்லனகள் கீழ் கண்டவற்றாை்  குலறயும் (i) 

திட்ட வமைாண்லம பிைிவு (Project Management Unit – PMU)  மற்றும் திட்ட 

அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation Divisions – PID) அளவிை் 

சுற்றுெச்ூழை் நிபுணைக்லள பணியமைத்த்ுதை்; (ii) திட்ட வமைாண்லம பிைிவு 

(Project Management Unit – PMU) , திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project 

Implementation Divisions – PID), ஒப்பந்ததாைைக்ள் மற்றும் சதாழிைாளைக்ளுக்கு 

சுற்றுெச்ூழை் மற்றும் ெமூகப் பாதுகாப்புகள் குறித்த பயிற்சி மற்றும் திறலன 

வமம்படுத்துதை், (iii) தளத்தின் குறிப்பிட்ட சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம 

திட்டங்கலள (Environment Management Plan – EMP) (C-EMP/ D-EMP/ R-EMP) 

உருவாக்குதை், செயை்படுத்துதை், நிலையான செயை்பாடு மற்றும் பைாமைிப்பு 

திட்டங்கள் (Standard Operation & Maintenance Plan - SOMPகள்), (iv) சபாருதத்மான 

திட்டெ ் செயைாக்கம், தணிப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்லகயிடை் 

ஏற்பாடுகலளத் சதாடைத்ை், மற்றும் (v) ஒப்பந்ததாைைின் சுற்றுெச்ூழை், 

சுகாதாைம் மற்றும் பாதுகாப்பு (Environment, Health and Safety - EHS) செயை்திறன் 

தணிக்லக உட்பட வபாதுமான தள வமற்பாைல்வ. சுற்றுெச்ூழை் 

கண்காணிப்புத் திட்டத்திை் (Environment Management Plan – EMP) 

நடவடிக்லககளின் செயை்திறலனெ ்ெைிபாைக்்க கண்காணிப்பு அளவுருக்கள் 

அலடயாளம் காணப்படும். ஒப்பந்தங்கள், ஏைங்கள் மற்றும் 

ஒப்பந்ததாைைக்ளுக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளிகளிை் சுற்றுெச்ூழை் 

விவைக்குறிப்புகலளெ ்வெைப்்பதன் மூைம் திட்ட அபாயங்கள் குலறக்கப்படும். 

 

அலடயாளம் காணப்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு, அலனத்து எதிைம்லறயான 

தாக்கங்கலளயும் கட்டுமானத்திற்கு முன்பு, கட்டுமானத்தின்வபாது, 

கட்டுமானத்திற்குப் பிந்லதய மற்றும் திட்டெ ் செயை்பாட்டிை் 

ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய அளவிற்குக் குலறக்கத் தணிப்பு நடவடிக்லககள் 
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உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டுமானம் மற்றும் செயை்பாட்டிை் நடதத்ப்படும் 

சுற்றுெச்ூழை் கண்காணிப்புத் திட்டத்தின் மூைம் தணிப்பு உறுதி 

செய்யப்படும். சுற்றுெச்ூழை் கண்காணிப்புத் திட்டம் அலனதத்ுத் தணிப்பு 

நடவடிக்லககளும் செயை்படுதத்ப்படுவலத உறுதி செய்யும் வநாக்கம் கருதி, 

சுற்றுெச்ூழை் பாதுகாக்கப்படுகிறதா என்பலத தீைம்ானிக்கும். இது தளத்திை் 

மற்றும் சவளிவய உள்ள அவதானிப்புகள், ஆவணெ ் ெைிபாைப்்புகள், 

சதாழிைாளைக்ள் மற்றும் பயனாளிகளுடன் கைந்தாவைாசிப்பு ஆகியவற்லற 

உள்ளடக்கும். திருத்த நடவடிக்லகக்கான வதலவகள் ஆசிய வளைெ்ச்ி 

வங்கிக்கு (Asian Development Bank - ADB) சதைிவிக்கப்படும். 

 

இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள், குறிப்பாக 

குலறந்த வருமானம் சகாண்ட குடும்பத்தினை ் திட்டத்தின் முக்கிய 

பயனாளிகளாக இருப்பாைக்ள். மறுசீைலமக்கப்பட்ட நீைந்ிலைகலளெ ் சுற்றி 

வசிப்பவைக்ள் மிகவும் குறிப்பிடதத்க்க சுற்றுெச்ூழை் நன்லமகலள 

அலடகிறாைக்ள். 

 

சுற்றுெச்ூழல் நமலாண்ழம திட்டம்:  

சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத் திட்டத்லத (Environment Management Plan – 

EMP) திறம்பட செயை்படுத்துவதன் மூைம் அலடயாளம் காணப்பட்ட 

ொத்தியமான சுற்றுெச்ூழை் தாக்கங்கலள நிைவ்கிக்க முடியும். இந்த ஆைம்ப 

சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லகயிை் (Initial Environmental Examination – IEE) ஒரு 

பகுதியாக சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத ்திட்டத்லத (Environment Management Plan 

– EMP) வெைக்்கப்பட்டுள்ளது. இதிை் கீழ்கண்டலவகள் அடங்கும்: (i) 

செயை்படுத்தும் நிலையிை் அலடயாளம் காணப்பட்ட சுற்றுெச்ூழை் 

பாதிப்புகளுக்கான தணிப்பு நடவடிக்லககள்; (ii) சுற்றுெச்ூழை் 

கண்காணிப்புத் திட்டம் மற்றும் தணித்தை், கண்காணிப்பு மற்றும் 

அறிக்லகயிடலுக்கான சபாறுப்பான நிறுவனங்கள்; (iii) சபாது ஆவைாெலன 

மற்றும் தகவை் சவளிப்படுதத்ை் நலடமுலற; மற்றும் (iv) குலற தீைக்்கும் 

வழிமுலற. வடிவலமப்புகலள திருத்துவதன் மூைம் பை தாக்கங்களும் 

அவற்றின் முக்கியதத்ுவமும் ஏற்கனவவ குலறக்கப்பட்டுள்ளன. சபாது வியை் 

வவலையிை் ஏைம் மற்றும் ஒப்பந்த ஆவணங்களிை் சுற்றுெச்ூழை் 
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வமைாண்லமத் திட்டம் (Environment Management Plan-EMP) வெைக்்கப்படும். 

சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லமத் திட்டத்திற்கான (Environment Management Plan – 

EMP) நிதிநிலை INR 72.82 ைட்ெம் ரூபாய் (USD 1,00,887) என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

ஆநலாெழன, நவளிப்படுத்துதல் மற்றும் குழறகழள நிவரத்்தி நெய்தல்:  

இந்த ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லகயிை் (Initial Environmental 

Examination – IEE) தயாைிக்கும் வபாது, துலற ொைந்்த அதிகாைிகள் மற்றும் பிற 

சதாடைப்ுலடய அைசு பங்குதாைைக்ளுடன் ெந்திப்புகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. 

துலணத் திட்டக் கூறுகள் மற்றும் அதனுடன் சதாடைப்ுலடய ஏற்பிலெவுகள் / 

அனுமதிகள்/ ஆட்வெபலனயின்லம (No Objection Certificate - NoC) களின் 

வதலவகள் மற்றும் திட்டத்திற்கான முன்வனாக்கி செை்லும் வழி ஆகியலவ 

விவாதிக்கப்பட்டன.  (i) இைந்லதகுளம், (ii) சவட்டுவன்குளம், (iii) 

பிள்லளக்குளம், (iv) வமைவீை ைாகவபுைம், (v) மீனாட்சிபுைம், (vi) வமற்கு 

சகாக்கிைகுளம், (vii) கருப்பந்துலற, (viii) குருந்துலடயாைப்ுைம், மற்றும் (xi) 

சவள்ளவகாயிை் ஆகிய இடங்களிை் அலமந்துள்ள ஆக்கிைமிப்பு இடங்களிை் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடன் கவனக்குழு விவாதம் நடத்தப்பட்டன (Focus Group 

Discussion - FGD). இந்த கவனக்குழு விவாதங்கள் முலறொைாதலவ ஆனாை் 

பாதிக்கப்பட்ட ெமூகங்களின் சபண்கள் மற்றும் ஆண்கள் இருவரும் கைந்து 

சகாண்டனை.் தற்வபாலதய சகாவைானா லவைஸ் (COVID-19) சதாற்றுவநாயாை் 

வமைதிக ஆவைாெலனகள் தலடபட்டுள்ளன, கட்டுமானப் பணிகள் 

சதாடங்குவதற்கு முன்பு கூடுதை் முலறயான ஆவைாெலனகள் 

வமற்சகாள்ளப்படும். கட்டுமானப் பணிகள் சதாடங்குவதற்கு முன், 

கட்டுமானப் பணிகளுடன் சதாடைப்ுலடய பாதிப்புகள் (நிைதத்ூண் 

செயை்பாட்டின் ெத்தம் மற்றும் அதிைவ்ு தாக்கங்கள் மற்றும் கட்டுமான 

நடவடிக்லககளுக்கான தற்காலிக அட்டவலண/காைம் உட்பட) 

ெமூகங்களுடன் பகிைந்்து சகாள்ளப்பட்டது. இந்தக் கூட்டங்களிலிருந்து 

பங்வகற்பாளைக்ளின் பின்னூட்டம்/கருதத்ுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 

இன்றுவலை வெகைிக்கப்பட்ட ஆவைாெலனகளின் பின்னூட்டங்கள் மற்றும் 

ஆவைாெலனகள் திட்டத்தின் வடிவலமப்பு, சுற்றுெச்ூழை் பாதிப்பு மதிப்பீடு 

மற்றும் மீள்குடிவயற்றத் திட்டம் தயாைித்தை் ஆகியவற்றிை் 
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பயன்படுதத்ப்பட்டன. திட்டம் செயை்படுதத்ப்படும் காைம் முழுவதும் 

ஆவைாெலனகள் சதாடரும். வலைவு மற்றும் இறுதி ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் 

ஆய்வறிக்லகயிை் (Initial Environmental Examination - IEE மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் 

வமைாண்லம திட்டம் (Environment Management Plan - EMP) ஆகியலவ 

செயை்படுத்துதலுக்கும் தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு வாைியம் 

(Tamil Nadu Urban Habitat Development Board -TNUHDB) மற்றும் ஆசிய வளைெ்ச்ி 

வங்கி (Asian Development Bank - ADB) இலணயதளங்களிை் சவளியிடப்படும். 

 

ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லகயின் (Initial Environmental Examination – IEE) 

சுருக்கம் நகைத்திை் உள்ள சபாது இடங்களிை் கிலடக்கும் மற்றும் வலைவு 

ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லக (Initial Environmental Examination – IEE) 

தமிழ்நாடு நகைப்்புை வாழ்விட வமம்பாட்டு வாைியம் (Tamil Nadu Urban Habitat 

Development Board -TNUHDB) வமலும் ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கி (Asian Development Bank 

-ADB) இலணயதளங்கள் வழியாக பாைல்வயாளைக்ளுக்கு பைவைாக 

சவளிப்படுதத்ப்படும். திட்ட அமைாக்கத்தின் வபாது, திட்டத்திை் 

பங்களிப்பாளைக்ள் முழுலமயாக ஈடுபட்டிருப்பலதயும், அதன் வமம்பாடு 

மற்றும் செயை்படுத்தலிை் பங்வகற்பதற்கான வாய்ப்லப உறுதிசெய்ய, 

ஆவைாெலன சபறும் செயை்முலற சதாடைந்்து விைிவாக்கப்படும். 

 

குழற தீரக்்கும் வழிமுழற (Grievance Redress Mechanism) 

 

எந்தசவாரு சபாதுக் குலறகளும் விலைவாகத் தீைக்்கப்படுவலத உறுதி 

செய்வதற்காக ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லகக்குள் (Initial Environmental 

Examination - IEE) ஒரு குலற தீைக்்கும் வழிமுலற (Grievance Redress Mechanism -GRM) 

விவைிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation 

Division - PID) (சுற்றுெச்ூழை் / ெமூக அைகு) ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு (Asian 

Development Bank –ADB) ஏற்றுக்சகாள்ளக்கூடிய 3 அடுக்கு சபாது குலற தீைக்்கும் 

வழிமுலற (Grievance Redress Mechanism –GRM) மற்றும் வகாட்டம் அளவிை் 

துலணத் திட்ட செயை்பாடு காைணமாக எழும் சுற்றுெச்ூழை் அை்ைது ெமூகப் 

பிைெச்ிலனகலளத் தீைக்்கும். குலற தீைக்்கும் வழிமுலறயானது (Grievance Redress 

Mechanism –GRM), பாதிக்கப்பட்ட நபைக்ள், பிற பங்களிப்பாளைக்ளின் புகாைக்ள் 



20 
 

மற்றும் குலறகலள, சுற்றுெச்ூழை் (மற்றும் ெமூக) பாதுகாப்பு செயை்திறலனப் 

சபறுவதற்கும், மதிப்பீடு செய்வதற்கும் மற்றும் எளிதாக்குவதற்கும் 

சபாருதத்மான செயை்முலறலய உருவாக்கும். துலணத் திட்ட 

அமைாக்கத்துடன் சதாடைப்ுலடய சிக்கை்கள் மற்றும் குலறகலளத ்

தீைப்்பதற்கும், குைை் சகாடுப்பதற்கும், காைவலைக்குட்பட்ட, நம்பகமான 

மற்றும் சவளிப்பலடயான வழிமுலறலய வழங்குவலத இது வநாக்கமாகக் 

சகாண்டுள்ளது. குலற தீைக்்கும் வழிமுலற (Grievance Redress Mechanism -GRM) 

சவளிப்பலடயான செயை்முலற மூைம் வதலவகள் மற்றும் புகாைக்லள 

உடனடியாக நிவைத்த்ி செய்யும். புகாைக்ள் மற்றும் அவற்றின் தீைவ்ு ஆகியலவ 

ஆவணப்படுத்தப்பட்டு, காைாண்டு திட்ட முன்வனற்ற அறிக்லககள் மற்றும் 

வருடாந்திை பாதுகாப்பு அறிக்லககளிை் ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு (Asian 

Development Bank - ADB) சதைிவிக்கப்படும். 

 

கண்காணிப்பு மற்றும் அறிக்ழகயிடல்.  

ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லக (Initial Environmental Examination - 

IEE) மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்டம் (Environmental Management Plan - 

EMP) செயை்படுதத்லிை் ஈடுபட்டுள்ள முக்கிய நிறுவனங்கள், திட்ட 

வமைாண்லம பிைிவு (Project Management Unit - PMU) மற்றும் திட்ட அமைாக்க 

வகாட்டங்கள் (Project Implementation Division - PID) ஆகும். சுற்றுெச்ூழை் பாதுகாப்பு 

நலடமுலறகலள திறம்பட செயை்படுதத்ுவலத உறுதி செய்வதற்காக, திட்ட 

வமைாண்லம பிைிவு சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்டம் (Environmental 

Management Plan-EMP) மற்றும் திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project 

Implementation Division - PID) பயிற்சி சபற்ற மற்றும் நடுநிலையான 

பணியாளைக்லள நியமிக்கும். திட்ட வமைாண்லம பிைிவு (Project Management 

Unit - PMU) ஒட்டுசமாத்த வமற்பாைல்வ, மற்றும் கீழ் குறிப்பிடட்ுள்ள 

நடவடிக்லககளுக்கு சபாறுப்பாகும் (i) சுற்றுெச்ூழை் பாதுகாப்புத் 

வதலவகளுடன் திருத்தப்பட்ட ஆவணங்கலள ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கியின் 

(Asian Development Bank - ADB) ெம்மதத்திற்காக மீண்டும் ெமைப்்பித்தை் (ii) குலற 

தீைக்்கும் வழிமுலற (Grivence Redressal Mechanism - GRM) திட்டத்லத 

ஒருங்கிலணத்தை், (iii) திட்டத்லத சுமூகமாக செயை்படுதத்ுவலத உறுதி 

செய்வதற்காக ெம்மந்தப்பட்ட அலமெெ்கங்களுடன் ஒருங்கிலணத்தை் (iv) 
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சகாள்முதை் செயை்முலறலய வமற்பாைல்வயிடை், (v) ஆசிய வளைெ்ச்ி 

வங்கிக்கு (Asian Development Bank - ADB) அறிக்லக செய்யவும், குறிப்பாக, வதசிய, 

மாநிை மற்றும் உள்ளூை ் அளவிை்  உள்ள அலனத்து அதிகாை வைம்புகளிலும் 

அைொங்கக் சகாள்லக, ெட்டம் மற்றும் நிைவ்ாகக் கட்டலமப்புடன் பாதுகாப்பு 

ஆவணங்களின் நிலைத்தன்லமலய திட்ட வமைாண்லம பிைிவு (Project 

Management Unit - PMU) உறுதி செய்யும்.  திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்கள் (PID) 

தினெைி செயை்பாடு மற்றும் துலற ொைந்்த திட்ட அமைாக்கத்தின் வபாது 

பாதுகாப்புடன் இணங்குவதற்கு ஒப்பந்ததாைைக்லள குலற தீைக்்கும் 

வழிமுலறகள் (Grivence Redressal Mechanism - GRM), ஆவைாெலன மற்றும் 

மூன்றாம் தைப்பு ஆவைாெலனகளிை் உடப்டுத்தப்படுவாைக்ள்.  

 

ஒப்பந்ததாைைக்ளாை் தயாைிக்கப்பட்ட தளம் ொைந்்த சுற்றுெச்ூழை் 

வமைாண்லம திட்டதத்ின் (Site-Specific Environmental Management Plan - SEMP) இறுதி 

ஒப்புதை் உட்பட, ஒட்டுசமாத்த பாதுகாப்பு அறிக்லக மற்றும் 

கண்காணிப்புக்கு திட்ட வமைாண்லம பிைிவு (Project Management Unit - PMU) 

சபாறுப்பாகும்.  திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்கள் (PID) (சுற்றுெச்ூழை் பிைிவு), திட்ட 

வமைாண்லம பிைிவின் (PMU) (சுற்றுெச்ூழை் குழு) உதவியுடன் ஒவ்சவாரு 

துலணத் திட்டத்திற்கும் சுற்றுெச்ூழை் கண்காணிப்லப வமற்சகாள்வதுடன், 

தள ஆய்வுகள், நடவடிக்லககலள ெைிபாைத்்தை் ஆகியவற்றின் அடிப்பலடயிை் 

காைாண்டு முன்வனற்ற அறிக்லககலள (Quarterly Progress Reports - QPRs) திட்ட 

வமைாண்லம பிைிவிற்கு (Project Management Unit - PMU) ெமைப்்பிக்கும். 

திட்டத்தின் நிலறவு வலை திட்ட வமைாண்லம பிைிவானது (Project Management 

Unit - PMU) ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு (ADB) காைாண்டு முன்வனற்ற 

அறிக்லககலள ெமைப்்பிக்கும். முன்பு ஆக்கிைமிக்கப்பட்ட நீைந்ிலைகள் / 

காை்வாய்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிை் திட்ட வமைாண்லம பிைிவாை் 

(Project Management Unit - PMU) வமற்சகாள்ளப்பட்ட மீளுருவாக்கம் பணிகளின் 

கண்காணிப்பு முன்வனற்றத்லதயும் உள்ளடக்கும். ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு 

(Asian Development Bank - ADB) ெமைப்்பிப்பதற்கான சுற்றுெச்ூழை் கண்காணிப்பு 

அறிக்லக, கட்டுமானத்தின் வபாது காைாண்டு அடிப்பலடயிலும், 

செயை்பாட்டின் வபாது ஆண்டு அடிப்பலடயிலும் இருக்க வவண்டும். 

சுற்றுெச்ூழை் கண்காணிப்பு அறிக்லககள் சதாடைப்ுலடய காைம் 

முடிவலடந்த 30 நாட்களுக்குள் ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு (Asian Development 
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Bank - ADB) ெமைப்்பிக்கப்பட வவண்டும். சுற்றுெச்ூழை் கண்காணிப்பு 

அறிக்லககள் ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கி (Asian Development Bank - ADB) சபாது 

இலணயதளத்திை் சவளியிடப்படும். திட்ட நிலறவு அறிக்லக முடியும் வலை 

ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு (Asian Development Bank - ADB) அறிக்லகயிடுவது 

சதாடரும். 

 

இறுதி ஒப்புதலுக்காக திட்ட வமைாண்லம பிைிவுக்கு (Project Management Unit - 

PMU) ெமைப்்பிக்கும் முன் ஒப்பந்ததாைைின் சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம 

திட்டத்தின் (Site-Specific Environmental Management Plan SEMP) ஆைம்ப மதிப்பாய்வு 

உட்பட பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு மற்றும் செயை்படுத்தலுக்கு திட்ட 

அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation Division-PID) சபாறுப்பாகும். திட்ட 

அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation Division-PID), ஆசிய வளைெ்ச்ி 

வங்கி (Asian Development Bank – ADB) பாதுகாப்புத் வதலவகளுக்கு 

இணங்குவதற்கு திட்ட வமைாண்லம பிைிவுடன் (Project Management Unit - PMU) 

ஒருங்கிலணத்து செயை்படுதை், அனுமதிகள், திருத்தங்கள் சதாடைப்ாக 

ெம்மந்தப்பட்ட அைசு நிறுவனங்கள் மற்றும் உள்ளூை ் அதிகாைிகளுடன் 

வதலவக்வகற்ப ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லக (Initial Environment 

Examination - IEE) மற்றும் சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்டதல்த (Environmental 

Management Plan-EMP) புதுப்பித்து இறுதி செய்யும். திட்ட அமைாக்கத்தின் வபாது, 

திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்கள் (Project Implementation Division-PID), களப் 

பாைல்வலய வமற்சகாள்வாைக்ள் மற்றும் அலடயாளம் காணப்பட்ட ஏவதனும் 

இணக்கமின்லமக்கு (சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்டம் Environmental 

Management Plan - EMP செயை்படுத்தலைக் குறிக்கும் வலகயிை்) சபாருதத்மான 

நடவடிக்லக எடுக்கப்பட்ட அறிக்லக (Action Taken Report - ATR) 

காைக்சகடுவுடன் கூடிய திருத்தெ ் செயை் திட்டத்துடன் தயாைிக்கப்படும். 

சுற்றுெச்ூழை் வமைாண்லம திட்டத்லத (Environmental Management Plan-EMP) 

திறம்பட செயை்படுத்துவதற்காக ஒப்பந்ததாைருடன் ெைியான நடவடிக்லக 

எடுக்கப்பட்ட அறிக்லக (Action Taken Report - ATR) பகிைப்படும் மற்றும் 

காைாண்டு பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அறிக்லககளிை் வெைக்்கப்படும். 
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கட்டுமானப் பணிலய முடிதத் பிறகு, திட்ட ஏற்பாட்டாளை/்ஒப்பந்ததாைை,் 

செயை்பாட்டின் முதை் வருடத்திற்கான மாதாந்திை முன்வனற்ற 

அறிக்லககலளயும் அதன்பின் காைாண்டு முன்வனற்ற அறிக்லககலளயும் 

திட்ட அமைாக்க வகாட்டங்களுக்குத ் (Project Implementation Division-PID) 

சதாடைந்்து ெமைப்்பிப்பாை;் இலவ வருடாந்திை பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு 

அறிக்லககலள சவளிப்படுத்தும். 

 

முடிவுகள் மற்றும் பரிந்துழரகள்: 

முன்சமாழியப்பட்ட துலணத் திட்டம், பாதகமான சுற்றுெச்ூழை் 

தாக்கங்கலள ஏற்படுத்த வாய்ப்பிை்லை. வடிவலமப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் 

செயை்பாட்டுடன் சதாடைப்ுலடய ொத்தியமான தாக்கங்கலள முலறயான 

சபாறியியை் வடிவலமப்பு, பைிந்துலைக்கப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்லககள் 

மற்றும் நலடமுலறகளின் ஒருங்கிலணப்பு அை்ைது பயன்பாடு 

ஆகியவற்றின் மூைம் சிைமமின்றி குலறக்க முடியும். ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் 

ஆய்வறிக்லகயிை் (Intial Environmental Examination -IEE) காணப்படும் விவைங்கள் 

அடிப்பலடயிை், குறிப்பிடத்தக்க தாக்கங்கள் எதுவும் இை்லை மற்றும் 

துலணத் திட்டமானது "B" வலக என உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது. ஆசிய 

வளைெ்ச்ி வங்கி (Asian Development Bank - ADB), பாதுகாப்புக் சகாள்லக அறிக்லக 

(Safeguard Policy Statement -SPS, 2009) மற்றும் இந்திய அைொங்கத்தின் 

சுற்றுெச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடு ((Environment Imapct Assessment - EIA) 

ஆலணயத்தின் அறிவிப்பு 2006க்கு இணங்க வமைதிக ஆய்வு அை்ைது 

விைிவான சுற்றுெச்ூழை் தாக்க மதிப்பீடு (Environment Imapct Assessment - EIA) 

வமற்சகாள்ள வவண்டியதிை்லை. இந்த வலைவு ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் வதைவ்ிை் 

(Initial Environment Examination - IEE) சதாடக்க நிலை விைிவான வடிவலமப்லப 

அடிப்பலடயாகக் சகாண்டது, வமலும் ஒப்புதை் மற்றும் 

சவளிப்படுதத்லுக்காக ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கிக்கு (Asian Development Bank - ADB) 

ெமைப்்பிக்கப்படும். இருப்பினும், இந்த வலைவு ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் 

வதைவ்ானது (Initial Environment Examination - IEE) இறுதி விைிவான வடிவலமப்பின் 

அடிப்பலடயிை் புதுப்பிக்கப்படும். வமலும் ஒவ்சவாரு முலறயும் விைிவான 

வடிவலமப்பு மாற்றப்படும்வபாது அை்ைது புதுப்பிக்கப்படும் வபாசதை்ைாம் 

மாற்றப்பட வவண்டும். புதுப்பிக்கப்பட்டது இறுதி மதிப்பாய்வு மற்றும் 
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சவளிப்படுதத்லுக்காக ஆசிய வளைெ்ச்ி வங்கி (Asian Development Bank - ADB) 

யிடம் ஆைம்ப சுற்றுெச்ூழை் ஆய்வறிக்லகயானது (Initial Environment Examination - 

IEE) ெமைப்்பிக்கப்படும். 

 


