
EXECUTIVE SUMMERY TAMIL TRANSLATION 

   நிர்வாகச் சுருக்கம் (Executive Summary) 

தமிழ்நாடு நகர்ப்புற விரிவாக்கத் திட்டம் (TNUFIP) இந்திய ததசிய நகர்ப்புற 
விரிவாக்கத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழகத்தில் ததாழில் மண்டலங்களாகத் திகழும் 
10 நகரங்களில், குறிப்பாகக் கிழக்கக் கடற்கரரப் தபாருளாதா 
மண்டலத்ரதயும் உள்ளடக்கிய நகரங்களில் சுற்றுச்சூழல் கட்டரமப்புகரள 
தமம்படுத்துவரத தநாக்கமாகக் தகாண்டு தசயல்பட்டு வருகிறது. 
சுற்றுச்சூழல் நிரலத்தன்ரம, வானியல் ஏற்றத்தாழ்வுகரள, வாழ்வியல் 
தரத்ரத தமம்படுத்துவரத அடிப்பரடயாகக் தகாண்டுள்ள இத்திட்டம், மாநில 
மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாகத் திறன்கரள தமம்படுத்துவரதயும் நகர்ப்புற 
நிர்வாகத்ரத வலுப்படுத்துவரதயும் அடிப்பரடயாகக் தகாண்டிருக்கிறது. 

தேசிய நகர்ப்புற விரிவாக்கத் ேிட்டம் ஏற்படுத்தும் ோக்கங்கள் 
பின்வருமாறு:  

• உலகளாவிய தரத்தில் அடிப்பரடத் ததரவயான குடிதண்ணரீ் தபறச் 
தசய்தல், சுகாதார தசரவகரளப் தபறச் தசய்தல். 

• மாநில ததாழிற் மண்டலங்கரள உலகத்தரம் வாய்ந்த மண்டலங்களாக 
தமம்படுத்துதல். 

• தண்ணரீ்ப் பாதுகாப்பு, வானிரல மாற்றத்தால் ஏற்படும் விரளவுகரளப் 
தபாதிய அளவிற்குக் குரறக்கும் விதமாக புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் 
வளங்கரள (renewable energy) தமம்படுத்துதல்.  

• 10 நகரங்களில் குறிப்பாகத் ததாழில் மண்டலங்களில், காலநிரல 

ஏற்றத்தாழ்வுகரள எதிர்தகாள்ளும் விதமாக வாழ்வியல் தரத்ரத, 
உயர்த்துவது. 

 
இத்ேிட்டம் ககாண்டிருக்கும் சாேகமான அம்சங்கள் : (outcomes)  

1. இத்ேிட்டம் மூன்று கசயல்பாடுகளை அடிப்பளடயாகக் ககாண்டது. 

I. பருவநிரல ஏற்றத்தாழ்வு, கழிவுநீர் தசகரிப்பு மற்றும் 
சுத்திகரிப்புத் திட்டங்கரளக் குரறந்தபட்சம் 8 நகரங்களில் 
தமம்படுத்துவது. 



II. குடிநீர் விநிதயாக முரறரய நவனீ வசதிகளுடன் குரறந்தது 5 
நகரங்களில் தமம்படுத்துவது. 

III. நிர்வாகத் திறன், தபாது விழிப்புணர்வு, நகர நிர்வாகத் திறன்கரள 
வலுப்படுத்துவது. 

2018 இல் ததாடங்கப்படும் இத்திட்டம் ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கியின் (ADB) 
பல்லடுக்கு நிதி உதவியுடன் 8 ஆண்டு காலத்தில் தசயலாக்கம் தபறும். 

1. தமிழகத்தின் ததன்தமற்குப் பகுதியிலரமந்த திருதநல்தவலி, ஆறாவது 
தபரிய நகரம். வடக்கு ததற்காகப் பாயும் தாமிரபரணி ஆற்றின் 
இருபுறமும் விரிந்து கிடக்கிறது இந்நகரம். இந்தத் துரணத்திட்டம் 
ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கியின் நிதிஉதவியுடன் பாதாள கழிவுநீர்க் 
கால்வாய்கரள அரமக்கும் திட்டமாக இருக்கிறது. தநல்ரல நகராட்சிப் 
பகுதியில் தாமிரபரணியின் தமற்தக திருதநல்தவலி தநல்ரல டவுண்  
பகுதிரய உள்ளடக்கி அரமகிறது. இத்திட்டம் தமலும் சில 
தபாதுத்துரறப் பணிகரள உள்ளடக்கியது. 

I. கழிவுநீர் தசகரிப்புத் திட்டம் (417 கி.மீ ததாரலவிற்குக் கழிவுநீர்க் 
குழாய்கரள அரமத்தல் 16658 பாதாளத் திறப்புகரள அரமத்தல். 

II. 18 கழிவுநீதரற்று நிரலயங்கள் அரமத்தல்.  

III. புதிய கழிவுநீதரற்று நிரலயும் மற்றும் 1 உறிஞ்சும் த ொட்டி (1No 
Suction Well) ஏற்கனதவ உள்ள கழிவுநீதரற்ற நிரலயத்தில் 
அரமத்தல்.   

IV. 37 கி.மீ.ததாரலவிற்கு கழிவுநீதரற்ற உந்து குழாய்கரள அரமத்தல். 

V. 43532 வடீுகளுக்குச் சாக்கரட வசதிகரள, கழிவுநீர்க் குழாய்த் 
ததாடர்புகரள ஏற்படுத்தல். 

2. ேிட்டம் நளடமுளறப்படுத்ேல், ஏற்பாடுகள் 

நகராட்சி மற்றும் குடிநீர் விநிதயாகத் துரற நகர்ப்புறக் கட்டரமப்பு 
நிதிவழங்கல் நிறுவனத்தின் தசயலாக்க முகரமயாகச் தசயல்படும். 

திட்ட தமலாண்ரமக் குழு, திட்ட இயக்குநர், துரண இயக்குநர் (மாநகராட்சி 
ஆரணயத்தின் மூத்த அதிகாரி), தமிழ்நாடு நகர்ப்புற விரிவாக்கத் திட்டத்தின் 
(TNUILFSL) முழுதநரப் பணியாளர்கள் திட்டச் தசயலாக்கத்ரதயும், 
நிதிநிர்வாகத்ரதயும் கவனிப்பார்கள். 



இத்திட்டத்ரதச் தசயல்படுத்தும் முகரமயாக உள்ளூர் நிர்வாகிகளாக, 
மாநகராட்சி ஆரணய நிர்வாகம் பணியாற்றும். திட்ட தமலாண்ரமக் குழு 
(PMU) உருவாக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு நகர்ப்புற விரிவாக்கத் திட்டத்தின் 
இயக்குநர், துரண இயக்குநர், துரண இயக்குநர், நிர்வாகப் தபாறியியலாளர் 
தரலரமயின்கீழ் முழுதநரப் பணியாளர்கரளக் தகாண்டு அன்றாடம் 
தசயலாக்கம் தபறும்   இத்துரணத்திட்டம்.  இத்திட்ட தசயலாக்கத்தில் 
கட்டரமப்பு தமலாண்ரம மற்றும் கண்காணிப்பு ஆதலாசகர்(CMSC) திட்டச் 
தசயலாக்கக் குழுவினரின் (PIU) உதவியுடன் அத்திட்டத்ரத 
நரடமுரறப்படுத்துவார்கள். திட்ட தமலாண்ரமக் குழு PMU / TNUIFSL 
அரமப்புகளின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு (ESS) தமலாளர்கள் 
இத்திட்டத்ரத ஒருங்கிரணப்பார்கள். இத்துரணத் திட்டத்ரத 
நரடமுரறப்படுத்தும் தபாது, சுற்றுச்சூழல் பரிதசாதரன மற்றும் தர 
மதிப்படீ்டு திட்ட அரமப்பு, சுற்றுச்சூழல் சிறப்பு நிபுணர்களின் உதவிதயாடு 
CMSC மற்றும் EMP, சுற்றுச்சூழல்  மதிப்படீு மற்றும் திறனாய்வு அரமப்பு 
(EARF) ஆகியவற்றின் துரணதயாடு ததரவயான ஏற்பாடுகரளச் தசய்யும்.  

3. இத்ேிட்டத்ோல் ஏற்படும் ோக்கங்களை அளடயாைங்காணல் மற்றும் 
மேிப்பிடுேல்  

ஆற்றங்கரரப் பகுதிரய ஒட்டி இத்திட்டம் நரடமுரறப்படுத்தப்படுவதால், 
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ததாடர்பான எல்லா விதப் பிரச்சிரனகரளயும் 
கருத்தில் தகாண்டு, ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கி ததசியப் பாதுகாப்புக் 
தகாள்ரகயின்(2009) அடிப்பரடயில் சுற்றுச்சூழல் தர மதிப்படீு ததாடர்பான 
கூறுகரளயும் உள்ளடக்கியதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இந்திய அரசின் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அறிக்ரக (2006) யின் படி 
இத்துரணத் திட்டம், சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்படீ்டு அரமப்பு (EIA) மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் குறித்த தரடயில்லாச் சான்ரறப் தபற தவண்டிய 
அவசியமற்றது. ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கியின் சுற்றுச் சூழல் பாதிப்பு 
மதிப்படீ்டின் அடிப்பரடயில், கழிவுநீர்க் குழாய்கரள அரமக்கும் இத்துரணத் 
திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்துவதால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் விரளவுகள் 
கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இத்திட்டத்ரதச் தசயல்படுத்தும் தபாது, கட்டுமானப் 
பணிகளுக்கு முந்ரதய பணிகள், கட்டுமானப் பணிகள், அதனால் ஏற்படும் 
விரளவுகள் அரடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. 

4. வளகளமப்படுத்துேல் 

ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கியின் பாதுகாப்புக் தகாள்ரக அறிக்ரகயின்(2009) 
அடிப்பரடயில், இத்துரணத் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் வரகப்பாட்டில் 'B' 



வரகப்பாட்டில் அரடயாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகரள 
அதிக அளவில் ஏற்படுத்தும் ‘A‘வரகப்பாட்டிற்குள் இத்திட்டம் 
அடங்கவில்ரல. இத்துரணத் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் சார் பாதிப்புகள் 
தபரியளவில் ஏற்படாத வரகயில் A வரகரமக்குள் இடம்தபறாத வரகயில் 
வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளது. ததாடக்க நிரலச் சுற்றுச்சூழல் பரிதசாதரன 
மட்டுதம தசய்யப்பட தவண்டியுள்ளது.     

5. சுற்றுச்சூழல் குறித்ே விரிவான பார்ளவ 

இத்துரணத் திட்டம் அரமயவிருக்கும் திருதநல்தவலி நகரம், 
தநடுங்காலமாக விவசாயத்திற்காகப் பயன்பட்டுவரும் விரளநிலங்களால் 
சூழப்பட்டுள்ளது. இத்துரணத்திட்டம் கழிவுநீர்க் குழாய்கள், கழிவுநீதரற்ற 
நிரலயங்கள் தபான்றவற்ரற அரமக்கும் பணிரயயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 
கழிவுநீர்க் கால்வாய்கள் தபாதுச்சாரலகளில் வாகனப் தபாக்குவரத்துரடய 
சாரலகளில் அரமயவிருக்கின்றன. கழிவுநீதரற்ற நிரலயங்கள் 
பயன்படுத்தப்படாத அரசுநிலங்களில் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அருதக 
அரமயவிருக்கின்றன. தாமிரபரணி ஆற்றின் இருகரரயிலுமாக விரிந்து 
கிடக்கும் திருதநல்தவலி மாநகரத்தின் கிழக்குப் பகுதியில்  அரமயவிருக்கும் 
இத்துரணத் திட்டம் பரழய தநல்ரல டவுண் பகுதிரய உள்ளடக்கியதாக 
இருக்கின்றது. குறுகலான சாரலகள், சிறிய ததருக்கள், தநருக்கம் மிகுந்த, 
அதிக மக்கள்ததாரக தகாண்ட பகுதியாக இப்பகுதி உள்ளது. ஆறுகள், 
கால்வாய்கள், ஏரிகள் தபான்ற நீர்ப்பாசனத்திற்குப் பயன்படும் நீர்நிரலகள் 
மாநகராட்சிக்கு உட்பட்டரவயாக உள்ளன. பழரமயான நிரனவுச் 
சின்னங்கள் மற்றும் ததால்லியல் ஆய்வுச் சட்டம்(1958)  அடிப்பரடயில் 
பாதுகாக்கப்பட்டுவரும் இடம் அல்ல இது. எனதவ இந்தியத் ததால்லியல் 
ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இக்தகாவில் இடம்தபறவில்ரல. 
(ASI) திட்டம் நரடமுரறப்படுத்தப்படும் இப்பகுதியில் ததசிய அளவில் 
பாதுகாக்கப்பட்டுவரும் முக்கியத்துவமிக்க இடங்கள், வரலாற்று 
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிரனவுச் சின்னங்கள் ஏதும் இல்ரல. அகத்தியர் 
மரல உயிர்க் தகாள இருப்பு (biosphere) இந்நகருக்கு 10 -15 கி.மீ தமற்தக 
அரமந்துள்ளது. 

தமற்குத் ததாடர்ச்சி மரலக்கருதக அரமந்துள்ள உயிர்க்தகாள இருப்பு 
(biosphere) பாதுகாக்கப்பட்ட களக்காடு முண்டந்துரற புலிகள் சரணாலயம் 
அரமயப்தபற்றுள்ள பகுதிகள் (sensitive areas) இத்திட்டப் பரப்புக்குள் 
இடம்தபறவில்ரல. இந்நகர் முக்கிய ததசிய தநடுஞ்சாரலயான NH7 ஐ ஒட்டி 
அரமந்திருக்கிறது. எனதவ கணிசமான அளவில் தபாக்குவரத்து அதிகமுள்ள 
பகுதியாக இச்சாரலகள் உள்ளன. 



6. சுற்றுச்சூழல் பாேிப்புகள், அளேக் குளறப்பேற்கான கணக்கீடுகள் 

இத்துரணத் திட்டம் முன்தனப்தபாதும் இல்லாத அளவில், சரிதசய்ய 
முடியாத வரகயில் எவ்விதமான எதிர்மரறயான தாக்கத்ரதயும் 
ஏற்படுத்தாது.  

I. ஏதனனில் இத்திட்டம் சிறிய, எளிய கட்டுமானப் பணிகரளக் 
தகாண்டது. எனதவ இத்திட்டத்தினால் ஏற்படும் தற்காலிகமான 
பாதிப்புகள் சிறிய அளவிலானரவ. 

II. .குறிப்பிடத்தக்க, மிகுந்த நுண்ணுணர்வுடன் ரகயாளப்பட தவண்டிய 
சுற்றச்சூழல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதிகள் இத்திட்டப் பகுதிக்குள் 
இடம்தபறவில்ரல. இருந்த தபாதும் மக்கள் தநருக்கமுள்ள நகரப் 
பகுதிகளில் மக்களுக்கு மிகுந்த இரடயூறு விரளவிக்காத வரகயில் 
திட்டப் பணிகள் ரகயாளப்படும். 

III. கட்டுமானப் பணிகளின் தபாது, குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி சார்ந்து, 
நிலத்ரதத் துரளயிடல், அகழ்வாராய்தல் முரறகளின் மூலம் ஆய்வு 
தமற்தகாள்ளப்பட்டு நில இயக்கம் சார்ந்த பாதிப்புகள் 
கணிக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் அகழ்வு மற்றும் புவி நகர்வுகள் மற்றும் 
ஒழுங்கரமப்பில் சில நீட்சிகளில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகர்த்தல் 
(Controlled Blasting) தமற்தகாள்ளப்படுகிறது 

7. கழிவுநீர்க் கால்வாய்கள் அளமக்கும் பணி மிகப் பாதுகாப்பான 
முளறயில் தமற்ககாள்ைப்படும்.  

I. இக்கழிவு நீர்க் கால்வாய்கள் அரமப்பு முரற, கழிவு நீர் தசகரிப்பு, 
தகாண்டுதசல்லும் குழாய்கள் அரமத்தல், சுத்திகரித்தல், குடியிருப்புப் 
பகுதிகளில் இருந்து வணீான நீரர அகற்றுதல், மனிதக் கழிவுகரள 
அகற்றுதல் எனத் தனித்தனியான கூறுகரள உள்ளடக்கியது. 
இத்திட்டம் தபாதுமக்களிரடதய சிறப்பான சுகாதார தமம்பாட்ரட 
ஏற்படுத்துவதாக அரமயும். 

II. இத்திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்தும்தபாது ஏற்படும் எதிர்மரறயான 
விரளவுகளும் அரடயாளங்காணப்பட்டுள்ளன. திட்டத்ரத 
நரடமுரறப்படுத்தும்தபாது, கட்டுமானப் பணிகரளத் ததாடங்குவதற்கு 
முன்பாகவும், ததாடங்கிய பிறகும் ஏற்படும் தாக்கங்கள் 
மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.   திட்ட வடிவரமப்பிலும், திட்ட 
நரடமுரறப்படுத்தலிலும் தபாதுமான அளவில் திட்ட விதிமுரறகள் 



கவனமாகக் ரகயாளப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் சார் பாதிப்புகள் ஏதும் 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இல்ரல. 

III.  கழிவுநீதரற்றும் உயர் அழுத்தக் குழாய்கள் மூலம் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு 
நிரலயங்களுக்கு அல்லது கழிவுநீதரற்ற நிரலயங்களுக்கு 
அனுப்பப்படும்.   கழிவுநீர் தபாதுவாக துர்நாற்றத்ரத ஏற்படுத்தக் 
கூடியது. இத்துரணத்திட்டம் ஒரு புதிய கழிவுநீதரற்ற 
நிரலயத்ரதயும், 18 கழிவுநீதரற்ற உயரழுத்த நிரலயங்கரளயும் 
அரமக்கும் பணிரய உள்ளடக்கியது.கழிவு நீதரற்ற நிரலயம் 
நகரத்திற்கு தவளிதய, குடியிருப்புப் பகுதிகளிலிருந்து ததாரலவாக 
அரமக்கப்படும்.  எனதவ தபரிய பாதிப்புகள் ஏதும் இல்ரல. தபாதிய 
இரடதவளியில் அரமந்துள்ளது.  

IV. கழிவுநீதரற்ற நிரலயங்கள் ஒப்படீ்டு அளவில் மிகச் சிறியரவ. 
குரறந்த அளவிலான நீரரக் ரகயாளக் கூடியரவ. எனதவ துர்நாற்றம் 
தபான்ற பிரச்சிரனகள் குறிப்பிட்ட அளவினதாக இருக்கும். 
கூடுமானவரர மிகுந்த கவனத்துடன் வடீுகள் இருக்கும் 
பகுதிகளிலிருந்து ததாரலவான இடத்திதலதய இந்தக் கழிவுநீதரற்ற 
நிரலயங்கள் அரமக்க முடிவுதசய்யப்பட்டது.  இருந்ததபாதும் 
நிலத்ரதத் ததர்ந்ததடுப்பது, வடிவரமப்புத் ததரவகள் தபான்றவற்றின் 
அடிப்பரடயில் இத்திட்டப் பணிகள் நரடதபறும் பல இடங்கள் 
குடியுருப்புப் பகுதிரய ஒட்டிதய அரமகின்றன. துர்நாற்றத்ரதக் 
கட்டுப்படுத்தும் வரகயில் திட்டப்பணிகள் முரறப்படுத்தப்பட்டு 
வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளன. 

8. 34 எம்.எல்.டி  ிறன் தகொண்ட கழிவுநீர் சுத் ிகரிப்பு நிலையம் (எஸ்.டி.பி) 
இந்  துலைத்  ிட்டத் ிைிருந்து அகற்றப்பட்டது மற்றும் “ஸ்மொர்ட் சிட்டி 
ப்ரொதெக்ட்” இன் கீழ் தசயல்படுத்  ப்படுகிறது. Phase III பகு ிகளில் 
இருந்து சசகரிக்கப்பட்ட கழிவுநீர் எஸ்.பி.ஆர் த ொழில்நுட்பத் ின் கீழ் 34 
எம்.எல்.டி எஸ்.பி.ஆர் த ொழில்நுட்ப ின் கீழ் வடிவரமக்கப்பட்டுள்ளன. 10 
எம்.எல்.டி, 10 எம்.எல்.டி மற்றும் 14 எம்.எல்.டி த ொகு ிகளில் 
கட்டலமக்கப்படும், அவற்றில்  ற்சபொது 10 எம்.எல்.டி தகொள்மு ல் 
தசய்யப்படுகிறது மற்றும் ச லவ ஏற்படும் சபொது மீ முள்ள  ிறன் 
தமற்தகாள்ளப்படும். 

9. எதிர்மரறயான விரளவுகரளக் குரறக்கும் விதமான இடர் தமலாண்ரம 
நடவடிக்ரககள் தபாதிய அளவில் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்ரககள் 
நிபுணத்துவமிக்க தபாறியாளர்கரளக் தகாண்டும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் 



ஏற்கனதவ திட்ட வடிரமப்பிலும், உள்கட்டுமான தசயலாக்கத்திலும் 
முரறப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பல்தவறு விதமான அளவடீுகள் துர்நாற்றத்ரதக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளன. வடீுகள் இருக்கும் 
பகுதிகளிலிருந்து ததாரலவில் கழிவுநீர் கிணற்றுத் ததாட்டிகரள 
அரமப்பது,, ததாட்டிகரள மூடும் வரகயில் தமல் மூடிகரள அரமப்பது, 
வாயுக் கசிரவத் தடுக்கும் விதமாக வாயுச் தசகரிப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்பு 
ஏற்பாடுகரளச் தசய்வது, துர்நாற்றம் அதகரிக்காத வண்ணம் சுத்திகரிப்பு 
நிரலயச் தசயல்பாடுகரள வடிவரமப்பது, நிரந்தரமான இயக்கம் மற்றும் 
பராமரிப்புக்கான நரடமுரறகரளச் தசயல்படுத்துவது, பணியாளர்களுக்குப் 
தபாதிய பாதுகாப்பிரன வழங்குவது, முரறயான பயிற்சிரய அளிப்பது, 
பணிக்குத் ததரவயான சாதனங்கரள வழங்குவது தபான்ற பல்தவறு 
நடவடிக்ரககரள உள்ளடக்கியதாக இந்தத் துரணத்திட்டச் தசயலாக்க 
முரற அரமகின்றது. 

10. இத்துரணத்திட்டத்ரதச் தசயல்படுத்துரகயில் கட்டுமானப் பணிகளின் 
தபாது, குறிப்பாக நகர்ப்புறத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் நரடதபறும்தபாது 
ஏற்படுகின்ற தற்காலிகமான பாதிப்புகரளக் குரறக்கும் விதமாகச் சிறப்பான  
ஏற்பாடுகள் தசய்யப்பட்டுள்ளன. கழிவுநீர்க் கால்வாய்கரள அரமக்கும் 
பணிகரளத் தவிர, தவறு கட்டுமானப் பணிகளின்தபாது தபாதுமக்களுக்கு 
ஏற்படும் இரடயூறுகள் மிகக் குரறவாகதவ இருக்கும்.  இந்தப் பணிகளின் 
தபாது ஏற்படும் தற்காலிகமான எதிர்மரறயான பாதிப்புகளான, தூசி, 
இரரச்சல்(ஒலி மாசுபாடு), கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகர்த்தல் (Controlled Blasting), 
கட்டுமானப் பணிகளுக்குத் ததரவயான தபாருட்கரளக் தகாண்டுதசல்லல், 
ததரவயற்ற தபாருட்கள், கருவிகள் சாரலகளில் இருத்தல், (சாரலயில் 
ஏற்படும் தபாக்குவரத்து தநருக்கடிகள், தூசு) அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 
சுரங்கப் பாரதகளில், சுரங்கக் கட்டுமானப் பணிகளுக்கான தபாருட்கள் 
இருத்தல், ததாழில்ரீதியான உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புக் கூறுகள் 
தபான்றவற்ரறக் குறிப்பிடலாம். 

கழிவுநீர்க் கால்வாய்கள் அரமக்கும் பணிகள் மக்கள் நடமாட்டம் மிக்க 
தநரிசலான நகர்ப்புறப் தபாதுச்சாரலகளில் நரடதபறும். திருதநல்தவலி 
நகரின் தபரும்பாலான பகுதிகள் மக்கள்ததாரக தநருக்கம் மிகுந்த குறுகிய 
சாரலகளும், தநருக்கடியான தபாக்குவரத்து தநரிசலும் தகாண்ட பகுதிகளாக 
உள்ளன. எனதவ, கழிவுநீர்க் கால்வாய்கள் அரமக்கும் பணிகளின் தபாது 
குறிப்பிடத்தக்க பாதிப்புகள் ஏற்படும். கட்டுமானப் பணிகளினால் குடியிருப்புப் 
பகுதிகள், வணிகம், தபாக்குவரத்து தபான்றவற்றில் சில இரடயூறுகள் 
இருக்கும். நிலத்ரத ஆழமாகத் ததாண்டும் பணிகளின்தபாது, 



பணியாளர்களுக்கும், தபாதுமக்களுக்கும், அருகிலுள்ள கட்டங்களுக்கும் 
பாதுகாப்பு ஆபத்து ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது.   

திட்டப் பணி நரடதபறும் பகுதிகளில், கட்டுமானப் பணிகளின்தபாது 
உருவாகும் கழிவுப் தபாருட்களால் வடீுகளுக்குச் தசல்லுதல், வியாபாரப் 
பணிகள் தபான்றவற்றில் சிறு சிரமங்கள் தநரிடலாம். இரவ தபாதுவாக, 
நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் நரடதபறும் பம்பிங் நிரலய தளங்களில் சில 
பிரிவுகளுக்கு அகழ்வாராய்ச்சிக்கான கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தகர்த்தல் (Controlled 
Blasting), மூலம் கடின பாரற அகற்றுதல் அரடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளது,கட்டுமானப் பணிகளின்தபாது ஏற்படக்கூடிய 
எதிர்மரறயான தாக்கங்கரளக் குரறக்க விரிவான இடர்குரறப்பு முரறகள் 
ஈ.எம்.பி.யில் பரிந்துரரக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

11. சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ளமத் ேிட்டம் 

இத்துரணத் திட்டத்ரதச் தசயல்படுத்துவதால் ஏற்படும் எதிர்மரறயான 
இடர்பாடுகரளக் குரறக்கும் விதமாக, ஏற்றுக்தகாள்ளக் கூடிய அளவினதாகக் 
குரறக்கும் விதமாக, இடர்குரறப்பு அளவடீுகரளத் திட்டச்தசயலாக்க 
முகரமயுடன் இரணந்து தபாறுப்புணர்வுடன் சுற்றச்சூழல் தமலாண்ரமத் 
திட்டம் முரறப்படுத்தியுள்ளது. தமற்குறிப்பிடப்பட்ட இடர்குரறப்பு 
அளவடீுகள் இத்துரணத்திட்ட வடிவரமப்பிதலதய இரணக்கப்பட்டுள்ளன.  

கட்டுமானப் பணிகளின்தபாது ஏற்படும் இடர்பாடுகரளக் குரறக்க 
சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டம் பின்வரும் அளவடீுகரளக் 
ரகக்தகாண்டுள்ளது. 

I. முரறயான கழிவுநீர்க் கால்வாய் அரமப்புப் பணிகரளத் 
திட்டமிடுவதன் மூலம் தபாதுமக்களுக்கு ஏற்படும் அதசௌகரியங்கரளக் 
குரறத்தல். 

II.  சாரலத் தடுப்புகரள ரவத்தல், தூசி எழுவரதக் குரறத்தல் மற்றும் 
கட்டுப்படுத்துதல். 

III.  தபாக்குவரத்ரத தநறிப்படுத்தும் பணிகளால் தபாக்குவரத்துசார் 
தநருக்கடிகரளக் குரறத்தல். 

IV. .ததாண்டப்படும குழிகளுக்கு தமல் பலரககரள அரமத்து, 
நரடபாரதகரள உருவாக்கி நரடபாரதப் தபாக்குவரத்துக்கு 
இரடயூறு ஏற்படாதவாறு பாதுகாத்தல். 



V. திட்டப் பணிகளின்தபாது ஆழமாகக் குழிகள் ததாண்டப்படுவதால் 
கிரடக்கும் தபாருட்கரள வணீாக்காமல் மீண்டும் 
பயன்படுத்தக்கூடியதாக மாற்றுவதன்மூலம் தவண்டாத கழிவுகளின் 
அளரவக் குரறத்தல். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மிக்கதாக 
இத்திட்டத்ரதச் தசயல்படுத்த சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டம் 
தநறிப்படுத்தும். சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டம், துரணத் திட்டக் 
கண்காணிப்புப் பணிகரளயும் உள்ளடக்கியது. திட்டப் பணிகரளத் 
ததாடர்ந்து தமற்பார்ரவயிடுதல், ஆவணங்கரளச் தசாதித்தல், 
பணியாளர்கரள, பயன்தபறும் மக்கரளச் சந்தித்து தநர்காணல் 
தசய்தல் தபான்ற தசயல்கரளயும் இது உள்ளடக்கியதாக அரமயும். 

 

12. சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புத் ேிட்டம், ேிட்ட வளைவு ஆவணங்கள். 

 இத்திட்டப் பணிகளுக்கான விதிமுரறகளின்படி அரமந்துள்ளதற்கான 
இரசவிரனப் தபறுவதற்கான முயற்சிரயயும் உள்ளடக்கியதாக 
இருக்கின்றது. கட்டுமான ஒப்பந்தகாரர், PIU விற்கு, திட்ட மதிப்படீு மற்றும் 
ஒப்புதலுக்காக, திட்டப் பகுதிக்கான சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்ட 
அறிக்ரகரயச் சமர்ப்பிக்க தவண்டும்.(SEMP) 

I. பணி நரடதபறவிருக்கும் பகுதி, கட்டுமானப் பணி முகாம், கட்டுமானப்   
தபாருள் ரவப்பகம், பயன்படுத்தப்படும் சாரலகள், அரமயவிருக்கும் 
பகுதி, திடக் கழிவுகரள அப்புறப்படுத்தவிருக்கும் இடம் 
தபான்றவற்ரறக் குறிப்பிட தவண்டும். 

II. சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டத்தின் அடிப்பரடயில் 
பரிந்துரரக்கப்படும் இடர்குரறப்பு அளவடீுகள். 

III. சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டவிதிகளின் படி கண்காணித்தல். 

IV. சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டத்தின் முன் ஒப்புதலின்றி எந்தப் 
பணியும் நரடதபற விடாமல் பார்த்துக்தகாள்ளுதல். 

சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்டத்தின் ஒப்புதல் தபறப்பட்ட வரரவு 
அறிக்ரக, கட்டுமானப் பணி நரடதபறும் இடத்தில் நடந்து முடியும் வரர 
ரவக்கப்பட்டிருக்க தவண்டும். 

13. ஆதலாசளன மற்றும் குளறதகட்பு, குளறநிவர்த்ேி கசய்யும் 
கசயல்பாடுகள் 



இத்திட்டத்தின் பங்குதாரர்கள், திட்டப்பணி நரடதபறவிருக்கும் பகுதிகளில் 
தபாது மக்களிடம் ஆதலாசரன தகட்டல், பயிற்சிப்பட்டரறகரள நடத்துதல் 
தபான்றவற்ரறச் தசய்வதன் மூலம் அவர்களின் கருத்ரதயும் தகட்டு 
ததாடக்க நிரலச் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வறிக்ரகயுடன் (IEE) இரணக்கப்பட்டு 
திட்ட வளர்ச்சிப் பணிகளில் அரவ கருத்தில்தகாள்ளப்படும். ததாடக்கநிரலச் 
சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கி, தமிழக நகர்ப்புற விரிவாக்கத் 
திட்ட இரணயதளங்களில் தபாதுமக்கள் பார்ரவக்காக இடம்தபறும் இந்த 
ஆதலாசரனகள், திட்டத்ரத நரடமுரறப்படுத்தும் வரரயில் ததரவப்படும் 
இடங்களில் எடுத்தாளப்படும். குரறதீர்க்கும் தசயல்பாடுகள் (GRM), IEE யில் 
குறிப்பிட்டிருக்கும் வரகயில் விரரவில் அமல்படுத்தப்படும். 

 

14. கண்காணித்ேல் மற்றும் அறிவிப்புகள் 

திட்ட ஒப்பந்தகாரர் ஒவ்தவாரு மாதமும் சுற்றுச்சூழல் தமலாண்ரமத் திட்ட 
அறிக்ரகரய (EMP), திட்டச் தசயலாக்கக் குழுவிற்கு அளிக்க தவண்டும். 
(TCMC) திருதநல்தவலி மாநாகராட்சி உதவியுடன் ஒப்பந்தகாரர் இரசரவக் 
கண்காணித்து, காலாண்டிற்கு ஒரு முரற சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 
அறிக்ரகரய திட்டச் தசயலாக்கக் குழுவிற்கு வழங்க தவண்டும்.  திட்டச் 
தசயலாக்கக் குழு இந்த அறிக்ரககரள தமற்பார்ரவ தசய்து தன் இரசரவ 
ஆறு மாதங்களுக்கான அறிக்ரகரய ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கிக்குச் 
சமர்ப்பிக்கும். ஆசிய தமம்பாட்டு வங்கி சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 
அறிக்ரகரயத் தன் இரணயதளத்தில் தவளியிடும். கண்காணிப்பு 
அறிக்ரககளும் திருதநல்தவலி மாநாகராட்சி (TCMC) மற்றும் TNUISFL 
இரணயதளங்களில் தவளியிடப்படும். 

15. ேரீ்வுகள் மற்றும் பரிந்துளைகள் 

சுற்றுச்சூழல் மதிப்படீு மற்றும் திறனாய்வு அரமப்பு (EARF) 
நரடமுரறகளின் படி இத்துரணத் திட்டம் சுற்றுச்சூழல் வரகரமயில் 'B' 
வரகரமக்குள் இடம்தபற்றுள்ளதால், தமற்படி கூடுதலான சுற்றுச்சூழல் 
பாதிப்பு மதிப்படீு ததரவப்படாது. இருப்பினும் (TCMC), IEE திருதநல்தவலி 
மாநாகராட்சியால் பரிந்துரரக்கப்பட்ட ஒரு கூட்டுச் தசயல்திட்டத்தின் 
அடிப்பரடயில், ஏற்கனதவ உள்ள கழிவுநீர்ச் சுத்திகரிப்பு நிரலயத்ரதச் 
சுற்றுச்சூழல் மதிப்படீ்டு ஆய்வு தசய்து, இத்துரணத்திட்டத்திற்கு 
அந்நிரலயத்ரதப் பயன்படுத்த வரகதசய்யப்படும்.  



18) TCMC திருதநல்தவலி மாநாகராட்சியால் IEEரய பதிதவற்றம் 
தசய்யப்படும். திட்ட அமலாக்கக் காலத்தில், ஏற்படும் மாற்றங்கள், 
மாறுதல்கள் மதிப்படீு தசய்யப்பட்டு திட்ட தமலாண்ரமக் குழுவால் ஒப்புதல் 
வழங்கப்படும். மாற்றங்கள் தசய்யப்பட்ட IEE, (ADB) ஆசிய தமம்பாட்டு 
வங்கிக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு அதன் ஒப்புதரலப் தபற்று தவளிப்பரடத் 
தன்ரம தபறும்.  

  


