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1 ம ாக்கம் 

ததொடர்புரடய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ஆபத்துகரை தனது ஒருங்கிரைக்கப்பட்ட QHSE (தைம் ஆரைொக்கியம் 

பொதுகொப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல்) ரமலொண்ரம திட்டத்தின் மூலம் ரமலொண்ரம தசய்வற்கொன அயனொவின் 

அணுகுமுரைரய இந்த சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ரமலொண்ரம அரமப்பு (ESMS) ரகொடிட்டுக் கொட்டுகிைது.  

 

2 வீச்சு 

அரனத்து தசயல்பொடுகள்/துரைகள்/இருப்பிடங்கள், ஒப்பந்தக்கொைர்கள் (ததொழிலொைர் உைவுகள் மற்றும் 

ததொழிலொைர் சட்டங்களுக்கொக) உட்பட்ட அயனொவின் SPVகள் ஆகியவற்றுக்கு இந்த ESMS தபொருந்தும். 

 

3 டபாறுப்பு மற்றும் அதிகாைம்  

 

அமல்படுத்துதல்: ஒப்பந்ததாைர் மற்றும் தள மமலாளர்கள் 

 

இந்தத் திட்டத்ரத மதிப்பொய்வு தசய்வதற்கும், இந்தத் திட்டத்தின் இைக்க நிரலரயத் தணிக்ரக 

தசய்வதற்கும், சட்டத் ரதரவகள் ஏற்பட்டொல் இரதப் புதுப்பிப்பதற்கும் QHSE (HO) தரலவர் 

தபொறுப்ரபற்கிைது.  

 

இந்த ESMS ஐ திைம்பட தசயல்படுத்துவதற்கும் இைக்கத்ரத உறுதி தசய்வதற்கும் அயனொவின் குழு 

தபொறுப்பொகும் 

 

அயனொவின் தை ரமலொைர்கள் ஒப்பந்தக்கொைர்கள்/துரை ஒப்பந்ததொைரின் இைக்கத்ரத கண்கொணிக்க ரவண்டும். 

 

தபொருந்தக்கூடிய ஒப்பந்ததொைர் மற்றும் துரை ஒப்பந்ததொைர்கள் திைம்பட தசயல்படுத்துவதற்கு 

தபொறுப்பொவொர்கள் உடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்டுள்ைபடி இந்த திட்டத்தின் மற்றும் 

தபொருத்தமொன உள்கட்டரமப்புகள் தபொருத்தமொன உள்கட்டரமப்புகள் கிரடப்பரதயும் அவர்கள் 

உறுதிதசய்ய ரவண்டும். 

 

4 சான்றாதாைங்கள் 

 

QHSE ரகரயடு, ARP-IMSM-01  (பிரிவு 7.5) 

ISO  9001:2015  (பிரிவு 7.5) 

ISO  14001:2015  (பிரிவு 7.5) 

ISO  45001:2018  (பிரிவு 7.5) 

IFC PS. 

இந்திய ஒழுங்குமுரைகள் 

 

5 வமையமறகள் 

 

QHSE தைம், ஆரைொக்கியம், பொதுகொப்பு & சுற்றுச்சூழல் 

ESMS சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ரமலொண்ரம அரமப்பு 

HO தரலரம அலுவலகம் 

CDP சமூக வைர்ச்சி திட்டங்கள் 

POSH பொலியல் துன்புறுத்தல் தடுப்பு 

ESG சுற்றுச்சூழல் & சமூக ஆளுரக 

E&S சுற்றுச்சூழல் & சமூகம் 

GHG பசுரம இல்ல வொயு 

EHS சுற்றுச்சூழல் ஆரைொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்பு 

ஐபி பழங்குடி மக்கள் 

 

 

6 டசயல்முமறகள் 

 

6.1 சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் மமலாண்மம. 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ரமலொண்ரம அரமப்பு (ESMS) என்பது மற்ை நிதி அல்லது இடர் கட்டுப்பொட்டு 

அரமப்புகரைப் ரபொன்ைதொகும். இதில் நிறுவனம் ரமலொண்ரம அறிவுறுத்தல்களுக்கு இரசவொக இடர் முடிரவ 

எடுப்பரத உறுதி தசய்கிைது. குரைந்த அபொயத்துடன் கூடிய எளிய திட்டங்களுக்கு எளிய ESMP இருக்கும், தபரிய 
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சிக்கலொன திட்டங்கள் மிகவும் வலுவொன, சிக்கலொன ESMS தகொண்டிருக்கும். 

அயனொவின் அரனத்து திட்டங்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ஆபத்து / தொக்க மதிப்பீடு நடத்தப்படுகிைது. 

ஆபத்து / தொக்க மதிப்பீடுகளின் ரநொக்கங்கள். 

ம ாக்கங்கள்: - 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் திட்டத்தின் தொக்கங்கரைக் கண்டறிந்து மதிப்பீடு 
தசய்தல். 

• தணிக்கும் படிநிரலரய எதிர்ரநொக்குவதற்கும் தவிர்ப்பதற்கும் அல்லது தவிர்ப்பது சொத்தியமில்லொத 
இடங்களில் குரைப்பதற்கும் மற்றும் எஞ்சிய பொதிப்பு இருக்கும் இடங்களில், ததொழிலொைர்கள், 

பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் அபொயங்கள் மற்றும் பொதிப்புகரை 

ஈடுதசய்வதற்கும் / ரபொக்குவதற்கும். 

• ரமலொண்ரம அரமப்ரப திைம்பட பயன்படுத்துவதன் மூலம் நிறுவனம்/திட்டத்தின் ரமம்பட்ட 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தசயல்திைரன ரமம்படுத்துதல். 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் குரைகள் மற்றும் பிை பங்குதொைர்களின் தவளித் ததொடர்பு 
ஆகியவற்றுக்கு நிர்வொகம் சரியொன முரையில் பதிலளிப்பரத உறுதி தசய்தல். 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்கரை பொதிக்கக்கூடிய சிக்கல்களில் திட்ட சுழற்சி முழுவதும் ரபொதுமொன 
ஈடுபொட்ரட ஊக்குவிப்பது மற்றும் வழங்குவது மற்றும் ததொடர்புரடய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக 

தகவல்கள் தவளிப்படுத்தப்பட்டு பைப்பப்படுவரத உறுதி தசய்தல். 

ஒரு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ரமலொண்ரம அரமப்பு (ESMS) தனித்தனியொக அல்லது பிை வணிக 

தசயல்முரைகளுடன் ஒருங்கிரைக்கப்படலொம், ஆனொல் பின்வரும் கூறுகள் ரசர்க்கப்பட ரவண்டும்.
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டகாள்மக நிறுவனத்தின் உயர் நிர்வொகத்தொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்வரும் 

தகொள்ரககரை அயனொ தசயல்படுத்தியுள்ைது மற்றும் திைம்பட 

தசயல்படுத்துவதற்கொன பதவிகள் மற்றும் தபொறுப்புகரை 

வரையறுத்துள்ைது. தகொள்ரககரை திைம்பட தசயல்படுத்துவரத 

ரமற்பொர்ரவயிடவும், நரடமுரைகரை நிறுவவும், ததொடர்ச்சியொன 

முன்ரனற்ைத்திற்கொக அவ்வப்ரபொது தகொள்ரக நரடமுரைகரை 

மதிப்பொய்வு தசய்யவும் அயனொ தகுதிவொய்ந்த QHSE குழுரவ 

நியமித்துள்ைது. அயனொ தகொள்ரககள் IFC தசயல்திைன் தைநிரலகள், 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 மற்றும் தபொருந்தக்கூடிய ஒழுங்குமுரைத் 

ரதரவகளுக்கு இைங்க நிறுவப்பட்டுள்ைன. ரமலொண்ரம அரமப்பு 

ரமரல குறிப்பிடப்பட்ட ISO தைநிரலகளுக்கு சொன்ைளிக்கப்பட்டது. 

 

முக்கிய ESG தகொள்ரககளின் பட்டியல்: - 

• QHSE தகொள்ரக, 

• ததொழிலொைர் மற்றும் பணிநிரலக் தகொள்ரக, 

• சமூக ரமம்பொட்டுக் கட்டரமப்பு, விசில் புரைொயர் தகொள்ரக, 

• POSH, 

• நன்ைடத்ரதக் குறியீடுகள் 

• லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு 

• பங்குதொைர் ஈடுபொடு மற்றும் குரைகரை நிவர்த்தி தசய்தல் 

 

பிை ததொடர்புரடய தகொள்ரககள் 

 

ஆபத்து மற்றும் தாக்கங்கமள 

அமெயாளம் காணுதல் 

 

நிறுவனம் PS1- PS-8, ISO 45001, ISO 14001 ஆகியவற்றில் சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்கரை எவ்வொறு 

மதிப்பிடுவது என்பரதக் ரகொடிட்டுக் கொட்டும் எழுத்துப்பூர்வ 

நரடமுரை மற்றும் ரதசிய சட்டத்தின்படி தகொண்டுள்ைது.. 

 

அரனத்து அயனொ திட்டங்களுக்கும் ESG ஆபத்து மற்றும் தொக்கங்கள் 

அரடயொைம் கொைப்பட்டுள்ைன. 

மமலாண்மம திட்ெங்கள் அனுமதிகள், சட்ட ஒப்பந்தங்கள், தபொதுக் கடப்பொடுகள் அல்லது 

தணிப்பு நடவடிக்ரககளில் இருந்து வரும் வழக்கமொன E&S ரதரவகள் 

மற்றும் ஒருமுரை அல்லொத வழக்கமொன ரதரவகளுக்கொன 

ரமலொண்ரம திட்டத்ரத அயனொ நிறுவியுள்ைது. ரமலொண்ரம 

நிைல்(கள்) என்பது எழுதப்பட்ட அரமப்பொகும். இந்த ரதரவகள் 

அரனத்தும் சரியொன ரநைத்தில் முடிக்கப்படுகின்ைன 

டசயல்பாட்டுத் திறன் மற்றும் 

தகுநிமல (ESG) 

ESMS ஐ தசயல்படுத்துவதற்கொன பங்கு, தபொறுப்புகள் மற்றும் 

அதிகொைங்கள் நிறுவனம் மூலம் வரையறுக்கப்பட்டு சரியொன 

முரையில் ததரிவிக்கப்படுகின்ைன. E&S தபொறுப்புகளுக்கொன 

எழுத்துப்பூர்வ ரவரல விவைத்ரத நிறுவனம் தகொண்டுள்ைது, 

நிறுவன விைக்கப்படத்தில் தைம், ஆரைொக்கியம், பொதுகொப்பு 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் (QHSE) மற்றும் சமூக ரமம்பொட்டுத் திட்டம் 

(CDP) தசயல்பொட்டின் கீழ் E&S ஊழியர்கள் உள்ைனர். 

அவசை தயார்நிமல மற்றும் பதில் அயனொவின் தசயல்பொடு அவசைகொல சூழ்நிரலயில் ஏற்படும் 

தொக்கங்கரை உருவொக்க வொய்ப்புள்ைது, அயனொ புதுப்பிக்கப்பட்ட 

அவசைகொல தயொர்நிரல மற்றும் பதிலளிப்பு திட்டத்ரத 

தகொண்டுள்ைது, இது மக்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் தீங்கு 

விரைவிப்பரதத் தடுக்க தற்தசயலொன மற்றும் அவசைகொல 

நிரலரமகளுக்கு பதிலளிக்கும் வசதிரயயும் அதன் 

சுற்றுப்புைத்ரதயும் துல்லியமொக பிைதிபலிக்கிைது. 

 

திட்டம் மதிப்பொய்வு தசய்யப்பட்டு அவ்வப்ரபொது புதுப்பிக்கப்படும் 

அயனொ அவசைகொலத் தயொர்நிரல மற்றும் பதிலளிப்புத் திட்டத்ரதச் 

தசயல்படுத்த அதன் வைங்கரைப் பயிற்றுவித்துள்ைது மற்றும் அதன் 

தசயல்திைரன உறுதிதசய்ய திட்டமிடப்பட்ட மொதிரிப் பயிற்சிகரை 

நடத்துகிைது. 
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கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பாய்வு 

 

ESMS இன் முக்கிய பண்புகள் மற்றும் தசயல்திைரனத் ததொடர்ந்து 

கண்கொணிக்கவும் அைவிடவும் எழுதப்பட்ட நரடமுரைகரை அயனொ 

நிறுவியுள்ைது, அது எவ்வொறு ரமலொண்ரமத் திட்டத்ரதக் கண்கொணிக்கும் 

மற்றும் அைவிடும் என்பது குறித்து அது தசயல்படுகிைதொ என்பரத 

அறியவும் ரமலும் மூத்த நிர்வொகத்திற்கு ததரிவிக்கவும். ESMS இல் 

தணிக்ரககள் மற்றும் ஆய்வுகரை ரமற்தகொள்ை அயனொ மூன்ைொம் தைப்பு 

திைரமயொன நிறுவனத்ரத (தவளிப்புை வல்லுநர்கள்) ஈடுபடுத்துகிைது. 

 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தசயல்திைன் தகவல்கள் அவ்வப்ரபொது மூத்த 

நிர்வொகத்திற்கு உள்நொட்டில் ததரிவிக்கப்படுகின்ைன. 

 

தைவு / தணிக்ரக அறிக்ரககரை கண்கொணிப்பதன் கொைைமொக மூத்த 

நிர்வொகம் மதிப்பொய்வு தசய்து ரதரவயொன நடவடிக்ரககரை 

எடுக்கிைது / பரிந்துரைக்கிைது. 

பங்குதாைர் ஈடுபாடு 
தபௌதீக வசதிகள் பொதிக்கப்படும் சமூகங்களுக்கு ஆபத்ரத ஏற்படுத்தும் 

அல்லது ரமொசமொன தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தும் ரபொது பங்குதொைர்களின் 

ஈடுபொடு அவசியம். 

 

அயனொ சமூக ஈடுபொடு தசயல்முரைரய (ARP-IMSP-32, பங்குதொைர் 

ஈடுபொடு மற்றும் குரைகரை நிவர்த்தி தசய்வதற்கொன MP) 

தபொருத்தமொன (ததொழில்நுட்ப நிரல, 

 

தமொழி, இருப்பிடம், முதலியன) பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கொன 

மதிப்பீட்டுத் தகவரல தவளிப்படுத்துதல் மற்றும் ஆரலொசரன 

தசய்தல்/அல்லது சரியொன ரநைத்தில் மற்றும் கலொச்சொை ரீதியொக 

தபொருத்தமொன முரையில் நடத்தப்படுகிைது. 

 

பொதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் இலவச, முன் மற்றும் தகவலறிந்த 

ஆரலொசரனரய இந்த தசயல்முரை உறுதி தசய்கிைது அல்லது உறுதி 

தசய்யும். 

டவளிப்புற டதாெர்பு மற்றும் 

குமறகமள நிர்வகித்தல். 

தவளிப்புை தகவல்ததொடர்பு தபொறிமுரையொனது தபொது மக்களுக்கு 

தபருநிறுவன மட்டத்தில் இருக்க ரவண்டும், அரத ரநைத்தில் குரைதீர்ப்பு 

தபொறிமுரையொனது திட்டத்தொல் பொதிக்கப்பட்ட சமூகம் மற்றும் 

பணியொைர்களுக்கொனது. 

 

அயனொ, தபொதுமக்களிடமிருந்து தவளித் ததொடர்புகரைப் தபறுவதற்கும் 

பதிவு தசய்வதற்கும் ஒரு நரடமுரைரய (ARP-IMSP-32, பங்குதொைர் 

ஈடுபொடு மற்றும் குரைகரை நிவர்த்தி தசய்வதற்கொன MP) நிறுவியுள்ைது.  

 

தவளிப்புை தகவல்ததொடர்பு தை ரமலொைர்களிடம் ஒப்பரடக்கப்படலொம் 

அல்லது சமூகங்கள் தரலரம அலுவலகத்ரத மின்னஞ்சல், 

ததொரலரபசியில் தபொல் மூலம் ததொடர்பு தகொள்ைலொம். அயனொ 

இரையதைத்தில் விவைங்கள் கொட்டப்பட்டுள்ைன. 

 

தசயல்முரையின் முக்கிய அம்சங்கள், 

• எழுப்பப்பட்ட சிக்கல்கரை எவ்வொறு திரையிடுவது மற்றும் 
மதிப்பிடுவது மற்றும் எவ்வொறு பதிலளிப்பது என்பரதத் 

தீர்மொனிக்கும் தசயல்முரை. 

• உள்வரும் ரகள்விகள் மற்றும் பதில்கரைக் கண்கொணிக்க ஒரு 
பதிவு / பதிவு உள்ைதொ? 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களிடமிருந்து 

கவரலகள்/குரைகரைப் தபற்று பதிவு 

தசய்வதற்கொன வழிமுரை. 

• எழுப்பப்பட்ட சிக்கல்கரை எவ்வொறு 

திரையிடுவது மற்றும் மதிப்பிடுவது மற்றும் 

எவ்வொறு பதிலளிப்பது என்பரதத் தீர்மொனிக்கும் 

தசயல்முரை. 
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6.2 டதாழிலாளர் மற்றும் மவமல நிமலகள் 

 

நியொயமொக நடத்தப்படுதல், ரதசிய ததொழிலொைர் சட்டங்களுக்கு இைங்குதல் மற்றும் பொதுகொப்பொன மற்றும் 

ஆரைொக்கியமொன பணிச்சூழரல ரமம்படுத்துவதன் மூலம் ததொழிலொைர் ரமலொண்ரமரய நிறுவி ரமம்படுத்துவரத 

இதன் ரநொக்கமொகும். இது குழந்ரதகள், புலம்தபயர்ந்த ததொழிலொைர்கள், மூன்ைொம் தைப்பினைொல் ஈடுபடும் 

ததொழிலொைர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் விநிரயொகச் சங்கிலியில் உள்ை ததொழிலொைர்கரைப் பொதுகொக்க 

முயல்கிைது; மற்றும் தகொத்தடிரம முரைரயத் தவிர்க்கிைது. 

 

ம ாக்கங்கள்: - 

• ததொழிலொைர்களின் நியொயமொக நடத்தப்படுதல், பொைபட்சமற்ை தன்ரம மற்றும் சம வொய்ப்பு ஆகியவற்ரை 
ரமம்படுத்துதல். 

• ததொழிலொைர்-நிர்வொக உைரவ நிறுவுதல், பைொமரித்தல் மற்றும் ரமம்படுத்துதல். 

• ரதசிய ரவரலவொய்ப்பு மற்றும் ததொழிலொைர் சட்டத்திற்கு இைங்குவரத ஊக்குவித்தல். 

• குழந்ரதகள், புலம்தபயர்ந்த ததொழிலொைர்கள், மூன்ைொம் தைப்பினைொல் ஈடுபடும் ததொழிலொைர்கள் மற்றும் 
நிறுவனங்களின் விநிரயொகச் சங்கிலியில் உள்ை ததொழிலொைர்கள் ரபொன்ை பொதிக்கப்படக்கூடிய வரக 

ததொழிலொைர்கள் உட்பட ததொழிலொைர்கரைப் பொதுகொக்க. 

• பொதுகொப்பொன மற்றும் ஆரைொக்கியமொன ரவரல நிரலரமகள் மற்றும் ததொழிலொைர்களின் 
ஆரைொக்கியத்ரத ரமம்படுத்துதல். 

• தகொத்தடிரம முரைரயத் தவிர்த்தல் 

 

மனித வள டகாள்மககள் மற்றும் 

 மெமுமறகள், பணி நிமலமம, 

அயனொ தபொருத்தமொன மனித வைக் தகொள்ரகரய நிறுவியுள்ைது, 

இது பணியொைர்கைொல் உடனடியொக அணுகக்கூடியது, ததளிவொன 

மற்றும் புரிந்துதகொள்ைக்கூடியது மற்றும் ரதசிய ததொழிலொைர் மற்றும் 

ரவரலவொய்ப்பு சட்டத்தின் கீழ் தகவல் அல்லது உரிரமகரை 

வழங்குகிைது. 

அயனொ ரநைடியொக ஒப்பந்தம் தசய்யப்பட்ட அரனத்து 

ததொழிலொைர்களுக்கும் பணி நிரலரமகள் மற்றும் பணிக்கொலம் 

ஆகியவற்ரை ஆவைப்படுத்தி, ததரிவித்திருக்கிைது. 

விதிமுரைகள் மற்றும் நிபந்தரனகள் நிலத்தின் தபொருந்தக்கூடிய 

ரதசிய மற்றும் மொநில சட்டத்தின்படி உள்ைன. 

டதாழிலாளர்கள்' அமமப்பு அயனொ தபொருந்தக்கூடிய ரதசிய மற்றும் மொநில சட்டத்திற்கு 

இைங்குகிைது மற்றும் பழிவொங்கல் அல்லது பொகுபொடு இல்லொமல் 

ததொழிலொைர்கள் அரமப்புகரை உருவொக்குவதற்கும் ரசருவதற்கும் 

ததொழிலொைர்கரை கட்டுப்படுத்தொது. 

பாகுபாடு இல்லாமம மற்றும்  சம 

வாய்ப்பு 

அயனொ ஆட்ரசர்ப்பு, ஒழுக்கம், தசயல்திைன் மற்றும் குரை தீர்க்கும் 

நரடமுரைகள் உள்ளிட்ட ஆவைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் 

தவளிப்பரடயொன நரடமுரைகரை, ரவரலத் ரதரவகளுடன் 

ததொடர்பில்லொத தனிப்பட்ட குைொதிசயங்களின் அடிப்பரடயில் 

ரவரலவொய்ப்பு முடிவு எடுக்கப்படொமல் இருப்பரத 

உறுதிதசய்துள்ைது. 

ஆட்குமறப்பு, ஊழியர்களின் ஆட்குரைப்ரப அயன் எதிர்பொர்க்கவில்ரல. 

புகார் டபாறிமுமற 
நிர்வொகத்திடம் கவரலகரை ததரிவிக்க ஊழியர்களுக்கு ஒரு குரை / 

பின்னூட்ட தபொறிமுரைரய அயனொ நிறுவியுள்ைது. 

தபொறிமுரையொனது அநொமரதய புகொர்கரையும் அனுமதிக்கிைது 

மற்றும் கவரலகள் உடனடியொக நிவர்த்தி தசய்யப்படுவரத 

உறுதிதசய்கிைது, புரிந்துதகொள்ைக்கூடிய மற்றும் தவளிப்பரடயொன 

தசயல்முரைரயப் பயன்படுத்தி, பதிலடி தகொடுக்கொமல் 

சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு சரியொன ரநைத்தில் கருத்துக்கரை 

வழங்குகிைது. 

குரை தீர்க்கும் நரடமுரைகள் ததொழிலொைர்களுக்கு 

ததரிவிக்கப்பட்டது, அது ஒப்பந்த ததொழிலொைர்களுக்கும் கிரடக்கும். 
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டதாழிலாளர்கமளப் பாதுகாத்தல்: 

குழந்மதத் டதாழிலாளர், 

டகாத்தடிமம டதாழிலாளர் தடுத்தல் 

குழந்ரதத் ததொழிலொைர்கள் (18 வயதுக்குக் குரைவொனவர்கள்) 

ரநைடியொகரவொ, ஒப்பந்ததொைர்கள் மூலமொகரவொ அல்லது விநிரயொகச் 

சங்கிலியில் பயன்படுத்தப்படொமல் இருப்பரத அயனொ உறுதிதசய்கிைது. 

அயனொ அரனத்து ஊழியர்களின் வயரதயும் சரிபொர்க்கிைது, 

இைம் ததொழிலொைர்கள் (15-18 வயது) ரவலக்கு அமர்த்தப்படொமல் 

இருப்பரத அயனொ உறுதி தசய்கிைது. 

அயனொ அதன் விநிரயொகச் சங்கிலியில் குழந்ரதத் ததொழிலொைர் 

பயன்படுத்தப்படுவதில்ரல என்பரத உறுதிதசய்கிைது மற்றும் 

ஒப்பந்தக்கொைர்கள் மற்றும் சப்ரையர்கள் குழந்ரதத் ததொழிலொைர்கரைப் 

பயன்படுத்த ரவண்டொம் என்று உறுதியளிக்கிைது.  

கட்டொய உரழப்பு ரநைடியொகப் பயன்படுத்தப்படொமல் இருப்பரத 

அயனொ உறுதிதசய்கிைது. 

ஏற்றுக்தகொள்ை முடியொத சிரை உரழப்பு பயன்படுத்தப்படொமல் 

இருப்பரத அயனொ உறுதி தசய்கிைது. 

அயனொ அதன் விநிரயொகச் சங்கிலியில் கட்டொய உரழப்பு 

பயன்படுத்தப்படவில்ரல என்பரத உறுதிதசய்கிைது மற்றும் கட்டொய 

உரழப்ரபப் பயன்படுத்த ரவண்டொம் என்று ஒப்பந்தக்கொைர்கள் மற்றும் 

சப்ரையர்கரை உறுதி தசய்கிைது. 

டதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் 

மற்றும் பாதுகாப்பு 

அயனொ தனது ததொழிலொைர்களுக்கு பொதுகொப்பொன மற்றும் 

ஆரைொக்கியமொன பணிச்சூழரல வழங்குகிைது. 

ததொழிலொைர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அபொயத்ரத அரடயொைம் கொைவும், 

ஆபத்துக்கொன கொைைத்ரதக் குரைப்பதன் மூலம் விபத்துக்கள், கொயங்கள் 

மற்றும் ரநொய்கரைத் தடுக்கவும் நிறுவனம் நடவடிக்ரக எடுத்துள்ைது. 

ததொழில்சொர் உடல்நலம் மற்றும் பொதுகொப்பு அயனொ ஆவைங்கள் மற்றும் 

ததொழில் விபத்துக்கள், ரநொய்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் பற்றிய 

அறிக்ரககள் குறித்து நிறுவனம் ததொழிலொைர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிைது. 

அயனொ அவசைகொல தடுப்பு, தயொர்நிரல மற்றும் பதில் ரமலொண்ரம 

திட்டத்ரத நிறுவி தசயல்படுத்தியுள்ைது. 

மூன்றாம் தைப்பினைால் ஈடுபடும் 

டதாழிலாளர்கள் 

அயனொ மூன்ைொம் தைப்பினர் மூலம் ஒப்பந்தத் ததொழிலொைர்கரைப் 

பணியமர்த்துகிைது மற்றும் ததொழிலொைர்கரை ஈடுபடுத்தும் மூன்ைொம் 

தைப்பினர் மரியொரதக்குரியவர்கள் மற்றும் சட்டபூர்வமொனவர்கள் 

என்பரத உறுதிதசய்து, மூன்ைொம் தைப்பினர் ததொழிலொைர் / பணியொைர் 

தைநிரலகளுக்கு இைங்குவரத உறுதிதசய்ய தபொருத்தமொன நிர்வொக 

அரமப்ரபக் தகொண்டிருப்பரத உறுதிப்படுத்துகிைது. 

மூன்ைொம் தைப்பு முதலொளிகளின் தசயல்திைரன நிர்வகிப்பதற்கும் 

கண்கொணிப்பதற்கும் அயனொ தகொள்ரககள் மற்றும் நரடமுரைகரை 

நிறுவியுள்ைது. 

விநிமயாக சங்கிலி விநிரயொகச் சங்கிலித் ரதரவகள் இவற்றின் தூண்டப்படுகின்ைன: 

வழங்கப்படும் தபொருட்கள் அல்லது தபொருட்களின் விநிரயொகச் 

சங்கிலியில் குழந்ரதத் ததொழிலொைர்கள் அதிக ஆபத்து உள்ைது (இது 

நொடு/துரை ஆபத்ரதப் தபொறுத்தது); மற்றும் ஆபத்து முதன்ரம 

விநிரயொகச் சங்கிலியில் உள்ைது (வரையரைரயப் பொர்க்கவும்) 

'முதன்ரம விநிரயொகச் சங்கிலி' என்ை தசொல், திட்டத்தின் முக்கிய வணிகச் 

தசயல்முரைக்கு அத்தியொவசியமொன தபொருட்கரையும் 

தபொருட்கரையும் வழங்கும் சப்ரையர்கரைக் குறிக்கிைது, இது ஒரு 

ஒப்பந்த உைவு மற்றும் அந்நியச் தசலொவணி மற்றும் தசல்வொக்கின் 

சொத்தியத்ரத குறிக்கிைது. 

 

குழந்ரத / கட்டொய உரழப்பு 

அயனொ தகொள்ரககரை நிறுவியுள்ைது மற்றும் முதன்ரம விநிரயொகச் 

சங்கிலியில் குழந்ரத / தகொத்தடிரம ததொழிலொைர்கரைத் 

திரையிடுவதற்கும் கண்கொணிப்பதற்கும் அரமப்ரப நிரூபித்துள்ைது. 

ஏரதனும் சிக்கல்கள் கண்டறியப்பட்டொல், அயனொ குழந்ரத/ 

தகொத்தடிரம ததொழிலொைர்கரைத் தடுக்கும் ஒப்பந்தத் ரதரவயின்படி 

சிக்கல்கரை நீக்கி, தீர்வு கொை நடவடிக்ரக எடுக்கும். 

 

குறிப்பிடத்தக்க பொதுகொப்பு சிக்கல்கள் 

முதன்ரம சப்ரையர் / ரசரவ வழங்குநர்கள் உயிருக்கு ஆபத்தொன 

சூழ்நிரலரயத் தடுக்க அல்லது சரிதசய்ய நடவடிக்ரக எடுப்பரத 

அயனொ உறுதி தசய்கிைது. 
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6.3 வளச் டசயல்திறன் திறன் மற்றும் மாசுபாடு தடுப்பு 

ம ாக்கங்கள்: 

• திட்ட நடவடிக்ரககளில் இருந்து மொசுபொடுகரைத் தவிர்ப்பதன் மூலம் அல்லது குரைப்பதன் மூலம் 
மனித ஆரைொக்கியம் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் பொதகமொன தொக்கங்கரைத் தவிர்க்க அல்லது 

குரைக்க. 

• ஆற்ைல் மற்றும் நீர் உட்பட வைங்களின் நிரலயொன பயன்பொட்ரட ரமம்படுத்துதல். 

• திட்டம் ததொடர்பொன GHG உமிழ்ரவக் குரைக்க. 

அயனொ EHS வழிகொட்டுதல்களின் மொறுபொட்டுடன் இைங்குகிைது, இது ஆரைொக்கியத்தில் தசயலில் உள்ைது 

மற்றும் அயனொவின் திட்டங்கள் (கட்டுமொனம் அல்லது தசயல்பொட்டில் உள்ைது) குறிப்பிடத்தக்க நிலம் 

அல்லது நிலத்தடி நீர் மொசுபொட்டின் தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தொது. நிறுவனங்களின் திட்டம் சிரதந்த கொற்று 

தகொட்டரகயில் இல்ரல. (ஏர்தெட் என்பது ஒரு புவியியல் பகுதி ஆகும், அங்கு உள்ளூர் நிலப்பைப்பு 

மற்றும் வொனிரல ஆய்வுகள் அப்பகுதியில் இருந்து மொசுபடுத்திகளின் பைவரல கட்டுப்படுத்துகின்ைன) 

அல்லது சுற்றுச்சூழல் உைர்திைன் பகுதி. கட்டுமொனம் அல்லது தசயல்பொட்டின் கீழ் உள்ை திட்டங்கள் 

தற்தசயலொன குறிப்பிடத்தக்க மொசு தவளியீட்ரட எதிர்பொர்க்கவில்ரல. 

 

டபாது- EHS அயனொ திட்ட-குறிப்பிட்ட மொசு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பொடு மற்றும் கழிவு 

ரமலொண்ரம திட்டங்கரை உருவொக்குகிைது, தசயல்படுத்துகிைது மற்றும் 

கண்கொணிக்கிைது. 

அயனொ திட்டங்கள் குறிப்பிடத்தக்க தவளிரயற்ைம் மற்றும் உமிழ்ரவ 

ஏற்படுத்தவில்ரல என்ைொலும், சுற்றுப்புை சுற்றுச்சூழல் நிரலரமகள் 

கண்கொணிக்கப்பட்டு உமிழ்வு ரதரவகளுக்கு எதிைொக உள்ைன. 

அயனொ திட்டங்கள் சுற்றுப்புை நிரலரமகளில் குறிப்பிடத்தக்க 

தொக்கங்கரை ஏற்படுத்தும் சொத்தியம் இல்ரல எனினும் அயனொ சுற்றுப்புை 

நிரலரமகரை கருத்தில் மற்றும் தொக்கங்கரை குரைக்க தபொருத்தமொன 

உத்திகரை தசயல்படுத்துகிைது. 

வள திறன் வை பொதுகொப்பு மற்றும் ஆற்ைல் திைன் நடவடிக்ரககள் பசுரம வயல் 

திட்டங்களுக்கொன வடிவரமப்பு மற்றும் பழுப்பு வயல் திட்டங்களுக்கொன 

தசயல்பொட்டின் ரபொது இரைக்கப்பட்டுள்ைன. 

பசுமம இல்ல வாயுக்கள் அயனொவின் வணிகமொனது புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் உற்பத்தியொகும், இது 

குறிப்பிடத்தக்க GHG ஈடுதசய்யும். 

தண்ணீர் பயன்பாடு 
அயனொவின் திட்டம் நீர் நுகர்ரவொர் மற்றும் நிறுவனம் ரபொர்ட்ஃரபொலிரயொ 

மட்டத்தில் நீர் பயன்பொட்ரடக் குரைக்கும் நடவடிக்ரககரை எடுத்துள்ைது. 

 

அயனொ தண்ணீரை உட்தகொள்வதற்கொன தகுந்த ஒப்புதல்கரை நொடுகிைது 

மற்றும் மற்ைவர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க பொதகமொன தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தொத 

வரகயில் நீர் பயன்பொட்ரடத் தவிர்க்கும் அல்லது குரைக்கும் 

நடவடிக்ரககரை எடுத்துள்ைது. 
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மாசு தடுப்பு அயனொ திட்டங்களில் மொசுபொடுகள் குரைவொகரவ 

தவளியிடப்படுகின்ைன என்ைொலும், திட்டக் குறிப்பிட்ட திட்டத்தின் 

மூலம் மொசுக்கள் தவளிரயற்ைப்படுவது தவிர்க்கப்படுகிைது அல்லது 

குரைக்கப்படுகிைது என்பரத அயனொ நிரூபிக்கிைது. 

அடிப்பரட மதிப்பீட்டின் மூலம், வைலொற்று நிலம் அல்லது நிலத்தடி 

நீர் மொசுபொடு இல்ரல என்பரத அயனொ உறுதிதசய்கிைது, ரமலும் 

சுற்றுச்சூழல் நிரலரமகளின் தொக்கம் ESIA ஆய்வுகளின் ரபொது 

மதிப்பிடப்படுகிைது மற்றும் சுகொதொைப் பொதுகொப்ரப உறுதி 

தசய்வதற்கொன நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படுகின்ைன. 

அயனொ அதன் திட்டங்கள் சீைழிந்த கொற்று தகொட்டரகயில் இல்ரல 

என்பரத உறுதி தசய்கிைது, திட்டங்கள் சிரதந்த கொற்று 

தகொட்டரகயொக இருந்தொல், அரதத் தவிர்க்க (எ.கொ. மொற்று இடம்) 

அல்லது ஆரைொக்கியத்திற்குஎதிர்மரை விரைவுகரை குரைக்க 

(எ.கொ. ததொழில்நுட்பத்தில் மொற்ைம், எரிதபொருள் உமிழ்வு 

ஆஃப்தசட்) தகுந்த நடவடிக்ரககள் எடுக்கப்படும். 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் திட்டங்கள் (கொற்று மற்றும் சூரிய ஒளி) 

கொற்று மொசுபொடுகரை தவளிரயற்றுவதில் விரைவதில்ரல என்பது 

கவனிக்கத்தக்கது. 

கழிவுகள் 
அபொயகைமொன மற்றும் ஆபத்தில்லொத கழிவுகரை நிர்வகிப்பதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுவரதத் தவிர்த்தல், குரைத்தல், மீட்பு, 

மறுபயன்பொடு மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த முரையில் 

அகற்றுதல் ரபொன்ை தசயல்முரை மற்றும் படிநிரல 

அணுகுமுரையிலிருந்து உருவொக்கப்படும் சொத்தியமொன கழிவுகரை 

அயனொ அரடயொைம் கண்டுள்ைது. 

மூன்ைொம் தைப்பினைொல் அபொயகைமொன கழிவுகரை அகற்றும் ரபொது, 

அயனொ, ததொடர்புரடய அைசொங்க ஒழுங்குமுரை நிறுவனங்கைொல் 

உரிமம் தபற்ை மரியொரதக்குரிய மற்றும் சட்டப்பூர்வ 

ஒப்பந்ததொைர்கரைப் பயன்படுத்துவரத உறுதிதசய்கிைது மற்றும் 

இறுதி இலக்குக்கொன கொவலில் உள்ை ஆவைங்கள். 

அபாயகைமான டபாருட்கள் 

மமலாண்மம 

அயனொ அபொயகைமொன தபொருட்கரை நிர்வகிக்கிைது (வணிகத்தின் 

ரநொக்கத்திற்கு மிகவும் குரைவொக உள்ைது), அதன் திட்டங்களின் 

கட்டுமொனம்/தசயல்பொட்டின் ரபொது உள்ளீடுகள்/கழிவுகள், 

ரபொக்குவைத்து, ரகயொளுதல், ரசமிப்பு மற்றும் திட்ட 

நடவடிக்ரககளுக்கு பயன்படுத்துதல், தவிர்க்க, குரைக்க மற்றும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கொன தவளியீட்ரடக் கட்டுப்படுத்தவும். 

பூச்சிக்டகால்லி / 

கமளக்டகால்லிகளின் பயன்பாடு 

மற்றும் மமலாண்மம 

பூச்சிக்தகொல்லிகள் / கரைக்தகொல்லிகள் பயன்படுத்தப்பட்டொல், 

அவற்றின் ரதர்வு மற்றும் ரமலொண்ரம நல்ல சர்வரதச நரடமுரை 

மற்றும் ஒருங்கிரைந்த பூச்சி ரமலொண்ரம மற்றும் / அல்லது 

திரசயன் ரமலொண்ரம உத்தியின் ஒரு பகுதியொக இருக்கும். 

இைசொயனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டொல், அந்த ைசொயனம் மிகவும் 

தபொருத்தமொனது என்றும், அரவ WHO பரிந்துரைக்கும் 

பூச்சிக்தகொல்லிகரை அபொய வகுப்பு Ia அல்லது Ib மூலம் 

வரகப்படுத்தவில்ரல என்றும் நிறுவனம் நிரூபிக்கிைது. 

இைசொயனங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டொல், அரவ முரையொக 

ரசமிக்கப்பட்டு, ரலபிளிடப்பட்டு, அப்புைப்படுத்தப்பட்டு, 

பணியொைர்களுக்கு பயன்படுத்த பயிற்சி அளிக்கப்படுகிைது. 

 

6.4  சமூக ஆமைாக்கியம், பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாவல். 

ம ாக்கங்கள்: 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் ஆரைொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்பில் ஏற்படும் பொதகமொன தொக்கங்கரை 
வழக்கமொன மற்றும் வழக்கத்திற்கு மொைொன சூழ்நிரலகளில் எதிர்ரநொக்குதல் மற்றும் தவிர்த்தல் 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு ஏற்படும் அபொயங்கரைத் தவிர்க்கும் அல்லது குரைக்கும் விதத்தில் 
தனிப்பட்ட மற்றும் தசொத்துக்கரைப் பொதுகொப்பது ததொடர்புரடய மனித உரிரமக் 

தகொள்ரககளின்படி ரமற்தகொள்ைப்படுவரத உறுதி தசய்தல். 
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திட்ட நடவடிக்ரககள், உபகைைங்கள் மற்றும் உள்கட்டரமப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து சமூக ஆரைொக்கியம் மற்றும் 

பொதுகொப்பு அபொயங்கரைக் குரைப்பது மற்றும் நிர்வகிப்பது இதன் ரநொக்கமொகும். கொலநிரல மொற்ைத்தின் 

தொக்கத்ரத ஏற்கனரவ உைரும் சமூகங்கள், அல்லது பிை கொைைங்கைொல் பொதிக்கப்படக்கூடியரவ, அல்லது ரமொதல் 

அல்லது ரமொதலுக்குப் பிந்ரதய பகுதிகளில் அரமந்துள்ை சமூகங்கள் தசயல்பொட்டிலிருந்து அதிக ஆபத்ரதக் 

தகொண்டிருக்கலொம். 

பயன்பாட்டின் ம ாக்கம்: - சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்கரை அரடயொைம் கொணும் 

தசயல்முரையின் ரபொது தபொருந்தக்கூடிய தன்ரம நிறுவப்பட்டது மற்றும் அதன் விரைவொக தசயல்கள் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் ரமலொண்ரமக்கு ஏற்ப 

தசயல்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன. 

 

உள்கட்ெமமப்பு மற்றும் உபகைணங்கள் 

வடிவமமப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 

புதிய திட்டங்கள் கட்டிடம் மற்றும் கட்டரமப்புகள் 

திட்டமிடப்படும் ரபொது, வடிவரமப்பு, திட்டமிடல் மற்றும் 

கட்டுமொனம் ஆகியரவ இரைக்கப்பட்டிருப்பரத அயனொ 

உறுதிப்படுத்துகிைது: 

தசயல்பொட்டு விபத்துக்கள் மற்றும் / அல்லது இயற்ரக 

ஆபத்துகளுக்கு தபொது தவளிப்பொட்ரடக் கருத்தில் தகொள்ளுதல். 

ஏற்றுக்தகொள்ைக்கூடிய வடிவரமப்புடன் இைக்கம், 

தீ மற்றும் உயிர் பொதுகொப்புக்கொன ரதசிய மற்றும் சர்வரதச 

ரதரவகளுக்கு இைங்குதல். 

கட்டரமப்பு கூறுகள்/திட்டங்கள் திைரமயொன அதிகொரிகள் 

அல்லது நிபுைைொல் வடிவரமக்கப்பட்டு சொன்ைளிக்கப்பட்ட 

அல்லது அங்கீகரிக்கப்படுவரத அயனொ உறுதி தசய்கிைது. 

அதிக ஆபத்துள்ை கட்டரமப்பு கூறுகளில் (கொற்ைொரல 

விரசயொழிகள், மின் நிறுவல்கள், டிைொன்ஸ்மிென் ரலன்கள், 

ரதொல்வி சமூகத்ரத பொதிக்கக்கூடிய பகுதியில் அரமந்துள்ை) 

நிறுவனம் வீட்டில் உள்ைது அல்லது வடிவரமப்பு நிர்வொகத்தில் 

ஒன்று அல்லது அதற்கு ரமற்பட்ட தவளிப்புை நிபுைரை 

ஈடுபடுத்தும் என்பரத அயன் உறுதி தசய்கிைது. 

தபொதுச் சொரலகளில் உபகைைங்கள் மற்றும் அபொயகைமொன 

தபொருட்கரை நகர்த்தும்ரபொது தபொதுமக்களுக்கு விபத்துக்கள் 

மற்றும் கொயங்கள் ஏற்படொமல் இருக்க உரிய ரபொக்குவைத்து 

ரமலொண்ரம திட்டம் மற்றும் நிலத்தின் சட்டத்திற்கு இைங்க 

நடவடிக்ரக எடுக்கப்படுவரத அயனொ உறுதிதசய்கிைது. 

 

அபாயகைமான டபாருள் 

மமலாண்மம மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

 

மிகக் குரைவொன அைவில் இருந்தொலும், திட்டத்திற்கு 

அபொயகைமொன தபொருட்கள் எதிர்விரைவுகரைத் தடுப்பரத 

அயனொ உறுதி தசய்கிைது; மற்றும் சமூகங்கள் மூலம் திட்டத்தில் 

இருந்து அபொயகைமொன கழிவுகரை தகொண்டு தசல்வது மற்றும் 

அகற்றுவது தவிர்க்கப்படுகிைது மற்றும் / அல்லது 

குரைக்கப்படுகிைது. 

சுற்றுச்சூழல் மசமவகள் ESIA / ESDD இன் ரபொது அயனொ சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு 

ரசரவகரை வழங்குவரதயும் ஒழுங்குபடுத்துவரதயும் 

உறுதிதசய்கிைது மற்றும் பொதிப்புகள் தவிர்க்கப்படுகின்ைன. 

ம ாய்க்கான சமூக 

டவளிப்பாடு, 

அயனொ திட்டக் குறிப்பொன மதிப்பீடு நடத்தப்படுவரத 

உறுதிதசய்கிைது மற்றும் சமூகத்தின் ரநொய்களின் 

தவளிப்பொட்ரடத் தவிர்க்க அல்லது குரைக்க தபொருத்தமொன 

தணிப்புத் திட்டங்கள்: நீரினொல் பைவும், நீர் சொர்ந்த, நீர் ததொடர்பொன, 

திரசயன்பொல் பைவும் ரநொய்கள், ததொற்று ரநொய்கள், esp. தற்கொலிக 

அல்லது நிைந்தை திட்ட ததொழிலொைர்களின் வருரகயிலிருந்து 

தசயல்படுத்தப்படுகிைது. 

அவசை தயார்நிமல மற்றும் பதில் சமூகத்தின் பங்ரகற்பு ரதரவப்படும் அவசை தயொர்நிரல மற்றும் 

பதிலளிப்பு நிகழ்வில், அயனொ அைசு நிறுவனங்கள் மற்றும் 

சமூகத்துடன் ஒத்துரழத்து, இந்த நிறுவனங்களுக்கு 

அவசைநிரலக்கொன தயொர்நிரலரய நிறுவவும் பைொமரிக்கவும் 

உதவுகிைது. 
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 அவசைகொல பதிலில் சமூகத்திற்கு ரபொதுமொன அைவில் 

உதவ அைசொங்க திைன் குரைபொடுகரை அைவிடுகிைது. 

பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு தபொருத்தமொன தகவரல 

தவளியிடுகிைது. தபொருத்தமொன அைசொங்க முகவர் மற்றும் 

பிை ததொடர்புரடய கட்சிகள் மற்றும் தபொருந்தும் ரபொது. 

பாதுகாப்புப் பணியாளர் 
அயனொ திட்டத்திற்கொன பொதுகொப்புச் ரசரவகரைத் தக்க 

ரவத்துக் தகொண்டுள்ைது, ரமலும் நிறுவனம் 

முன்தமொழியப்பட்ட பொதுகொப்பு ரசரவ வழங்குநரின் 

சரியொன விடொமுயற்சிரயச் தசய்தது மற்றும் பொதுகொப்பு 

ரசரவ வழங்குநருக்கொன ஒப்பந்த விவைக்குறிப்பில் 

குறிப்பிட்ட ரதரவகரை இரைத்தது. 

பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் (ஏரதனும் இருந்தொல்) 

பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள் ததொடர்பொன சிக்கல்கரை 

தவளிப்படுத்தும் சமூகங்களுக்கு வலுவொன நிறுவன 

பதிரல வழங்கவும், தபைவும் அனுமதிக்கும் ஒரு 

குரைதீர்ப்பு தபொறிமுரைரய அயனொ நிறுவியுள்ைது. 

அயனொ சட்டவிரைொத மற்றும் குற்ைச்சொட்டின் ரபரில் 

விசொைரைரய உறுதி தசய்கிைது 

/ அல்லது பொதுகொப்பு வழங்குநர்களின் தவைொன தசயல்கள் 

அயனொ அைசு பொதுகொப்புப் பரடகரைப் 

பயன்படுத்தவில்ரல. 

 

6.5 நிலம் மகயகப்படுத்துதல் மற்றும் கட்ொய மீள்குடிமயற்றம். 

ம ாக்கங்கள்: 

• நிலம் ரகயகப்படுத்துதல் அல்லது நிலப் பயன்பொட்டின் மீதொன கட்டுப்பொடுகள் ஆகியவற்ைொல் ஏற்படும் 
பொதகமொன சமூக மற்றும் தபொருைொதொை தொக்கங்கரைத் தவிர்க்கவும், குரைக்கவும். 

o இடப்தபயர்ச்சிரயக் குரைப்பரதத் தவிர்க்கவும். 
o மொற்று திட்ட வடிவரமப்புகள். 
o கட்டொய தவளிரயற்ைத்ரத தவிர்க்க ரவண்டும். 

• வொழ்வொதொைம் மற்றும் வொழ்க்ரகத் தைத்ரத ரமம்படுத்துதல் அல்லது மீட்டரமத்தல் 

• இடம்தபயர்ந்த நபர்களிரடரய வொழ்க்ரக நிரலரமகரை வழங்குவதன் மூலம் ரமம்படுத்துதல்  

o ரபொதுமொனது வீட்டுவசதி 

o பொதுகொப்பு கொலம். 

டபாருந்தக்கூடிய தன்மம 

• அபகரிப்பு அல்லது பிை சட்ட நரடமுரை மூலம் ரகயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம். 

• தசொத்து உரிரமயொைர்களுடன் ரபச்சுவொர்த்ரத மூலம் ரகயகப்படுத்தப்பட்ட நிலம், அபகரிப்பு 

(அைசின் நடவடிக்ரக அல்லது அதன் உரிரமயொைரிடமிருந்து தபொது பயன்பொட்டிற்கொக அல்லது 

நன்ரமக்கொக தசொத்ரத எடுக்கும் அதிகொைம்) சொத்தியமொகும். 

• சமூகங்கள் பயன்பொட்டு உரிரமகரைக் தகொண்டிருக்கும் நிலப் பயன்பொடு அல்லது இயற்ரக வைங்கரை 
அணுகுவதில் விருப்பமில்லொத கட்டுப்பொடு. 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்கரை அரடயொைம் கொணும் தசயல்முரையின் 
ரபொது நிறுவப்பட்ட தபொருந்தக்கூடிய தன்ரம மற்றும் அதன் விரைவொக வரும் நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் ரமலொண்ரமக்கு ஏற்ப 

தசயல்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன. 

 அயன் நிலத்தின் சட்டத்திற்கு இைங்க தயொைொக விற்பரனயொைர் மற்றும் வொங்குபவர் அடிப்பரடயில் 

நிலத்ரத வொங்குகிைது மற்றும் ஆதரிக்கிைது கட்டொயமொக தவளிரயற்ைப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் 

எந்ததவொரு நில பரிவர்த்தரனரயயும் அனுமதிக்கொது, 

 

அயன் முற்றிலும் தன்னொர்வ சந்ரத பரிவர்த்தரனகரை உள்ைடக்கிய நிலம் தகொள்முதரல 

உள்ைடக்கியது. விருப்பமில்லொத உடல் அல்லது தபொருைொதொை இடப்தபயர்வுகள் இல்ரல என்பரத 

அயனொ உறுதிதசய்கிைது. 
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ஆமலாசமன மற்றும் குமற தீர்க்கும் 

வழிமுமற 

சட்டத்திற்கு இைங்க நில விற்பரனயொைருடன் ஆரலொசரன தசய்யும் 

ரபொது அயனொ ததொடர்புரடய அரனத்து தகவல்கரையும் 

தவளிப்படுத்துகிைது. பரிவர்த்தரன ஆவைப்படுத்தப்பட்டு 

அைசொங்கத்தொல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட தகுதிவொய்ந்த அதிகொரியின் 

அலுவலகத்தில் பதிவு தசய்யப்பட்டுள்ைது. 

 

கூடுதலொக, அயனொ சமூக குரை தீர்க்கும் நரடமுரைரய நிறுவி 

தசயல்படுத்தியுள்ைது. 

மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் 

வாழ்வாதாை மறுசீைமமப்பு 

திட்ெமிெல் மற்றும் 

டசயல்படுத்தல் 

அயனொவிற்கு மீள்குடிரயற்ைம் மற்றும் வொழ்வொதொை மறுசீைரமப்புத் 

திட்டம் தபொருந்தொது, ஏதனனில் விரும்பி விற்பவர் மற்றும் வொங்குபவர் 

அடிப்பரடயில் நிலம் வொங்கப்படுகிைது. சுற்றுச்சூழலின் ரபொது 

ததொடர்புரடய தொக்கம் மதிப்பிடப்படுகிைது 

மற்றும் சமூக தொக்க மதிப்பீடு திைரமயொன சுயொதீன நிறுவனத்தொல் 

நடத்தப்படுகிைது. 

உெல் இெப்டபயர்ச்சி/ 

டபாருளாதாை இெப்டபயர்ச்சி, 

நிலம் தகொள்முதல் தசய்ய விரும்பு விற்பவர் மற்றும் வொங்குபவர் 

அடிப்பரடயில் ரமற்தகொள்ைப்படுகிைது மற்றும் உடல் மற்றும் 

தபொருைொதொை இடமொற்ைம் இல்ரல 

அயனொ திட்டங்களுக்கு தபொருந்தும். 

அைசால் நிர்வகிக்கப்படும் 

மீள்குடிமயற்றத்தின் கீழ் 

தனியார் துமற டபாறுப்புகள், 

 

நிலம் ரகயகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடிரயற்ைம் ஆகியரவ 

அைசொங்கத்தின் தபொறுப்பொகும் (எ.கொ. ரசொலொர் பூங்கொக்கள்), நிறுவனம் 

அதன் தகொள்ரகக்கு இரசவொன விரைவுகரை அரடய, நிறுவனம் 

அனுமதிக்கும் அைவிற்கு, தபொறுப்புள்ை அைசு நிறுவனத்துடன் 

ஒத்துரழக்கும். 

கூடுதலொக, அைசொங்கத்தின் திைன் குரைவொக இருக்கும் பட்சத்தில், 

நிறுவனம் மீள்குடிரயற்ை திட்டமிடல், தசயல்படுத்தல் மற்றும் 

கண்கொணிப்பு (தபொருந்தினொல்) ஆகியவற்றின் ரபொது பங்கு வகிக்கலொம். 

 

6.6 பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் வாழும் இயற்மக வளங்களின் நிமலயான மமலாண்மம. 

ம ாக்கங்கள்: 

• பல்லுயிரியரலப் பொதுகொத்தல் மற்றும் பொதுகொத்தல். 

• சுற்றுச்சூழல் ரசரவகளின் நன்ரமகரைப் பைொமரிக்க, 

• பொதுகொப்பு ரதரவகள் மற்றும் வைர்ச்சி முன்னுரிரமகரை ஒருங்கிரைக்கும் நரடமுரைகரை 
பின்பற்றுவதன் மூலம் வொழும் இயற்ரக வைங்களின் நிரலயொன ரமலொண்ரமரய ரமம்படுத்துதல். 

டபாருந்தக்கூடிய தன்மம: 

• மூன்று சூழ்நிரலகளில் தபொருந்தும்: 

1. மொற்றியரமக்கப்பட்ட, இயற்ரக மற்றும் / அல்லது முக்கியமொன வொழ்விடங்களில் 

அரமந்துள்ை திட்டங்கள். 

2. நிறுவனம் ரநைடி நிர்வொகக் கட்டுப்பொடு அல்லது குறிப்பிடத்தக்க தசல்வொக்ரகக் 
தகொண்டிருக்கும் சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு ரசரவகளில் தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடிய 

அல்லது சொர்ந்து இருக்கும் திட்டங்கள். 

3. வொழும் இயற்ரக வைங்களின் உற்பத்திரய உள்ைடக்கிய திட்டம் (எ.கொ. விவசொயம், 

கொல்நரட வைர்ப்பு, மீன்வைம், வனவியல்) 

 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக ஆபத்து மற்றும் தொக்கங்கரை அரடயொைம் கொணும் தசயல்முரையின் ரபொது 
தபொருந்தக்கூடிய தன்ரம நிறுவப்பட்டது, ரமலும் PS1: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் 

தொக்கங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் ரமலொண்ரமக்கு இைங்க அதன் விரைவொக தசயல்கள் 

தசயல்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன.  
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அமமப்பு  
 

 
 

 

 

டபாது உள் மற்றும் மூன்ைொம் தைப்பு மதிப்பீட்டுச் தசயல்பொட்டின் ரபொது 

அயனொ, திட்டம் அரமந்திருக்கிைதொ, அது பொதிப்ரப ஏற்படுத்துகிைதொ, 

மொற்றியரமக்கப்படுகிைதொ, இயற்ரகயொன அல்லது முக்கியமொன 

வொழ்விடமொக இருக்குமொ என்பரத தீர்மொனிக்கிைது. அயனொ ஒரு 

திைரமயொன நிபுைரைத் தக்கரவத்துக்தகொண்டு மூன்ைொம் 

தைப்பு/சுதந்திை நிபுைர்கரை மதிப்பீட்டிற்கு உதவுகிைது. 

மதிப்பீட்டின் ரபொது அயனொ அதன் திட்டங்கள் இயற்ரக 

மற்றும்/அல்லது முக்கியமொன வொழ்விடங்களில் இல்ரல என்பரத 

உறுதி தசய்கிைது. 

 

சந்ரதகத்திற்குரிய அல்லது அரடயொைம் கொைப்பட்ட அல்லது திட்ட 

மதிப்பீடு குரைவொக இருந்தொல், இயற்ரகயொன அல்லது முக்கியமொன 

வொழ்விடங்களில் திட்டத்ரத மதிப்பிடுவதற்கு நிறுவனத்தொல் 

ஒப்பந்தம் தசய்யப்பட்ட தகுதிவொய்ந்த ஆரலொசகருடன் அயனொ 

ஈடுபட்டுள்ைது. 

 

மொற்றியரமக்கப்பட்டது (எ.கொ. விவசொயம், வனத் ரதொட்டங்கள், 

மீட்தடடுக்கப்பட்ட கடரலொை மண்டலம்/ ஈைநிலங்கள்). 

1) திட்டம் மொற்றியரமக்கப்பட்ட வொழ்விடத்தில் அரமந்திருந்தொல், 

மொற்றியரமக்கப்பட்ட வொழ்விடமொனது குறிப்பிடத்தக்க பல்லுயிர் 

மதிப்ரபக் தகொண்டிருக்கிைதொ என மதிப்பிடும் தசயல்முரை 

தீர்மொனிக்கப்படுகிைது மற்றும் அயனொ திட்டக் குறிப்பிட்ட 

ரமலொண்ரமத் திட்டம் உருவொக்கப்பட்டு தசயல்படுத்தப்படுவரத 

உறுதிதசய்கிைது.  

 

சட்ெப்பூர்வமாக பாதுகாக்கப்பட்ெ 

பகுதி 

 

அயனொ (கைக்தகடுப்பு, கிைவுண்ட் ட்ரூடிங், ESIA, மூலம்) அதன் 

திட்டம் சட்டப்பூர்வமொக அனுமதிக்கப்பட்ட பகுதியில் 

அரமந்திருப்பரத உறுதிதசய்கிைது, ரமலும் அது அைசொங்கத்தொல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிர்வொகத் திட்டங்களுக்கு இரசவொக தசயல்படும். 

 

பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதி ஸ்பொன்சர்கள் மற்றும் ரமலொைர்கள், 

பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள், பழங்குடியினர் மற்றும் பிை 

பங்குதொைர்களுடன் ஆரலொசரன நடத்தப்படுகிைது. 

 

இப்பகுதியின் பொதுகொப்பு ரநொக்கங்கள் மற்றும் பயனுள்ை 

நிர்வொகத்ரத ரமம்படுத்துவதற்கும் ரமம்படுத்துவதற்கும் 

தபொருத்தமொன/கூடுதல்/ஏற்றுக்தகொள்ைக்கூடிய திட்டங்கள் 

அரடயொைம் கொைப்படுகின்ைன. 

ஊடுருவும் ஏலியன் இனங்கள் 
அயனொவின் வணிகமொனது அதன் தசயல்பொடுகள் மூலம் 

ரவண்டுதமன்ரை அல்லது தற்தசயலொக அன்னிய அல்லது பூர்வீகமற்ை, 

இனங்கரை அறிமுகப்படுத்துவதில் ஈடுபடவில்ரல. ரதொட்ட 

இயக்கத்தில் அதன் சமூக ரமம்பொட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் பூர்வீக மற்றும் 

தபொதுவொன தொவைங்கள் நடப்படுகின்ைன. 

ஒரு தபரிய ரதொட்ட இயக்கம் ததொடங்கப்பட்டொல், உள்ளூர் 

வனத்துரையிலிருந்து மைக்கன்றுகள் வொங்கப்படும். 

 

சுற்றுச்சூழல் மசமவகளின் 

மமலாண்மம 

 

சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு ரசரவகள் அடங்கும்: 

 

I. வழங்குதல் ரசரவகள் (உைவு, நன்னீர், மைம், இரழகள், மருத்துவ 

தொவைங்கள்); 

II. ஒழுங்குபடுத்தும் ரசரவகள் (ரமற்பைப்பு நீர் சுத்திகரிப்பு,கொர்பன் 

ரசமிப்பு மற்றும் வரிரசப்படுத்துதல், கொலநிரல ஒழுங்குமுரை, 

இயற்ரக அபொயங்களிலிருந்து பொதுகொப்பு); 
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அமமப்பு  
 

 
 

 

 

 

 
III. கலொச்சொை ரசரவகள் (புனிதத் தலங்கைொன இயற்ரகப் பகுதிகள், 

தபொழுதுரபொக்கு மற்றும் அழகியல் இன்பத்திற்கொன 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த பகுதி); மற்றும் 

IV. துரை ரசரவகள் (மண் உருவொக்கம், ஊட்டச்சத்து ரசக்கிள் 

ஓட்டுதல், முதன்ரம உற்பத்தி). 

 

முன்னுரிரம சுற்றுச்சூழல் ரசரவகள் பின்வருமொறு 

வரையறுக்கப்படுகின்ைன: 

 

I. திட்ட தசயல்பொடுகள் தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தக்கூடிய ரசரவகள், 

இது பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு பொதகமொன தொக்கங்கரை 

ஏற்படுத்தலொம் (வரக 1); மற்றும், 

II. திட்டமொனது அதன் தசயல்பொடுகளுக்கு ரநைடியொகச் சொர்ந்திருக்கும் 
ரசரவகள் (எ.கொ. நீர்) (வரக 2) 

 

திட்டம் வரக 1 மற்றும் வரக 2 முன்னுரிரம சுற்றுச்சூழல் 

ரசரவகரை ரமொசமொக பொதிக்குமொ என திட்ட மதிப்பீடு தசயல்முரை 

தீர்மொனிக்கப்படுவரத ESIA இன் ரபொது அயனொ உறுதி தசய்கிைது. 

 

ESIA ஐ நடத்தும் ரபொது முன்னுரிரம சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு 

ரசரவகள் தசய்யப்படுகின்ைன.. 

 

பொதிப்புகள் தவிர்க்க முடியொத இடங்களில், முன்னுரிரம ரசரவகளின் 

மதிப்பு மற்றும் கற்பரனத் தன்ரமரயப் ரபணுவதற்கு வழிவகுக்கும் 

தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் அரடயொைத்ரத இந்தத் திட்டம் 

நிரூபிக்கிைது. எ.கொ. ஈைமொன சுத்திகரிப்பு முரைக்கு மொற்ைொக உலர் 

துப்புைவு அரமப்பு. 

 

வரக 2 சுற்றுச்சூழல் அரமப்பு ரசரவகளுக்கு, அயனொ வைங்களின் 

திைன் நடவடிக்ரககரை உறுதி தசய்கிைது. 

 

 

6.7 பழங்குடி மக்கள்.  

ம ாக்கங்கள்: 

• பழங்குடியின மக்களின் மனித உரிரமகள் மற்றும் இயற்ரக வை அடிப்பரடயிலொன 
வொழ்வொதொைங்களுக்கொன மரியொரதரய வைர்ச்சி தசயல்முரை வைர்ப்பரத உறுதி தசய்தல். 

• பழங்குடி மக்கள் சமூகங்கள் மீதொன திட்டங்களின் பொதகமொன திட்ட தொக்கங்கரை எதிர்ரநொக்குதல் மற்றும் 
நிவர்த்தி தசய்தல் 

• பழங்குடி மக்களுடன் தகவலறிந்த ஆரலொசரன மற்றும் பங்ரகற்ரப ஏற்படுத்துதல். 

• இந்த தசயல்திைன் தைநிரலயில் விவரிக்கப்பட்டுள்ை சூழ்நிரலகள் இருக்கும் ரபொது, பொதிக்கப்பட்ட 

பழங்குடியின சமூகங்களின் இலவச, முன் மற்றும் தகவலறிந்த ஒப்புதரல (FPIC) உறுதி தசய்ய. 

• பழங்குடியின மக்களின் கலொச்சொைம், அறிவு மற்றும் நரடமுரைகரை மதிப்பது. 

 

டபாருந்தக்கூடிய தன்மம: 

பழங்குடி மக்களின் பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களில் பொதகமொன தொக்கங்கள் ஏற்படக்கூடிய திட்டங்களுக்குப் 

தபொருந்தும். 

"பழங்குடி மக்கள்" என்பதற்கு உலகைவில் ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்ட வரையரை எதுவும் இல்ரல. பழங்குடி 

மக்கள் பல்ரவறு நொடுகளில் "சுரதசி இன சிறுபொன்ரமயினர்," "பூர்வகுடிகள்," "மரலப் பழங்குடியினர்," 

"சிறுபொன்ரம ரதசியங்கள்," "பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினர்," "முதல் நொடுகள்" அல்லது "பழங்குடியினர் 

குழுக்கள்" ரபொன்ை தசொற்கைொல் குறிப்பிடப்படலொம். 

 

அயனொ அரமப்பிற்குள் "பழங்குடி மக்கள்" என்ை தசொல் ஒரு தபொதுவொன தபொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிைது 

தவவ்ரவறு அைவுகளில் பின்வரும் பண்புகரை தகொண்ட தனித்துவமொன சமூக மற்றும் கலொச்சொை குழு: 
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• ஒரு தனித்துவமொன பூர்வீக கலொச்சொைக் குழுவின் உறுப்பினர்கைொக சுய-அரடயொைம் மற்றும் 

மற்ைவர்கைொல் இந்த அரடயொைத்ரத அங்கீகரித்தல். 

• திட்டப் பகுதியில் உள்ை புவியியல் ரீதியொக ரவறுபட்ட வொழ்விடங்கள் அல்லது மூதொரதயர் 
பிைரதசங்கள் மற்றும் இந்த வொழ்விடங்கள் மற்றும் பிைரதசங்களில் உள்ை இயற்ரக வைங்களுடன் 

கூட்டுப் பிரைப்பு. 

• பிைதொன சமூகம் அல்லது கலொச்சொைத்திலிருந்து தனித்தனியொக இருக்கும் வழக்கமொன கலொச்சொை, 
தபொருைொதொை, சமூக அல்லது அைசியல் நிறுவனங்கள்; அல்லது 

• ஒரு தனித்துவமொன தமொழி அல்லது ரபச்சுவழக்கு, தபரும்பொலும் அவர்கள் வசிக்கும் நொடு அல்லது 

பிைொந்தியத்தின் அதிகொைப்பூர்வ தமொழி அல்லது தமொழிகளிலிருந்து ரவறுபட்டது.  

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்கரை அரடயொைம் கொணும் தசயல்முரையின் 

ரபொது அதன் தபொருந்தக்கூடிய தன்ரம நிறுவப்பட்டது மற்றும் அதன் விரைவொக வரும் நடவடிக்ரககள் 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் ரமலொண்ரமக்கு ஏற்ப 

தசயல்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகின்ைன. 

 

டபாது ESIA மூலம் அயனொ திட்டத்தொல் பொதிக்கப்படக்கூடிய அரனத்து 

பழங்குடியின மக்கரையும் அரடயொைம் கண்டு, மொற்று தைத்ரதத் 

ரதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் பொதிப்புகள் தவிர்க்கப்படுவரத உறுதி 

தசய்கிைது. திட்டப் பகுதிக்குள் உள்ை பழங்குடியின மக்களின் எந்த 

சமூகமும் திட்டத்தொல் பொதிக்கப்படக்கூடியதொகக் 

கண்டறியப்படவில்ரல. 

பொதகமொன தொக்கங்கள் தவிர்க்க முடியொததொக இருந்தொல், அந்தத் 

தொக்கங்களுக்கொன தணிப்பு வரிரசமுரைரய (குரைக்க, மீட்டரமத்தல் 

மற்றும் / அல்லது ஈடுதசய்தல்) திட்டம் பயன்படுத்துகிைது மற்றும் 

அந்த முன்தமொழியப்பட்ட தணிப்பு நடவடிக்ரககரை 

கொலக்தகடுவுக்கொன திட்டத்தில் ரவக்கும். 

 

பங்மகற்பு 

பொதிப்புகள் தவிர்க்க முடியொத பட்சத்தில், பின்வரும் கூடுதல் 

அம்சங்களுடன் தகவலறிந்த ஆரலொசரன மற்றும் பங்ரகற்பு 

தசயல்முரைரய அயனொ ரமற்தகொள்ளும்: 

பழங்குடி மக்கள் பிைதிநிதித்துவ அரமப்புகளின் ஈடுபொடு, அத்துடன் 

பழங்குடி மக்களின் பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள். 

பழங்குடி மக்களின் முடிதவடுக்கும் தசயல்முரைக்கு ரபொதுமொன 

ரநைத்ரத வழங்கவும். 

இலவச, முன் மற்றும் தகவலறிந்த 

ஒப்புதல் (FPIC) 

இலவச, முன் மற்றும் தகவலறிந்த ஒப்புதல் (FPIC) ரதரவப்படும் 

மூன்று சூழ்நிரலகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு ரமற்பட்டரவ 

இருப்பரத தொக்கம் மற்றும் இடர் மதிப்பீட்டு தசயல்முரை மூலம் 

அயனொ தீர்மொனிக்க ரவண்டும். 

• பொைம்பரிய உரடரம அல்லது வழக்கமொன பயன்பொட்டிற்கு உட்பட்ட 
நிலம் மற்றும் இயற்ரக வைங்களின் மீதொன தொக்கங்கள்; அல்லது 

• பொைம்பரிய உரடரம அல்லது வழக்கமொன பயன்பொட்டிற்கு உட்பட்ட 
நிலங்கள் மற்றும் இயற்ரக வைங்களிலிருந்து பழங்குடியின மக்கரை 

இடமொற்ைம் தசய்தல்; அல்லது 

• முக்கியமொன கலொச்சொை பொைம்பரியத்தின் மீதொன தொக்கங்கள் - 

அரடயொைம் மற்றும் / அல்லது கலொச்சொைம், சடங்கு அல்லது ஆன்மீக 

அம்சங்கள் பழங்குடி மக்களின் வொழ்ரக அல்லது அவர்களின் 

அருவமொன வணிக பயன்பொட்டிற்கு அவசியமொன உறுதியொன 

கலொச்சொை பொைம்பரியம் 
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 FPIC ரதரவப்பட்டொல், நிறுவனம் FPIC இன் ரதரவரயப் பூர்த்தி தசய்ய 

ரதரவயொன நடவடிக்ரககரை ரமற்தகொள்ளும்: 

 

• தொக்கத்ரதத் தவிர்க்க அல்லது குரைக்க கருதப்படும் 
மொற்றீட்ரட ஆவைப்படுத்தவும். 

• அரனத்து தசொத்து நலன்கரையும் பொைம்பரியத்ரதயும் 
அரடயொைம் கொைவும் வைங்கள் பயன்படுத்த முன் 

தசய்ய வொங்குதல் அல்லது குத்தரக நில. 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகத்ரத பழங்குடியினர் மீது 
ஆவைப்படுத்தவும் 

மக்களின் வைங்கள் கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத 

பயன்படுத்துதல் 

• ரதசிய சட்டத்தின் கீழ் பொதிக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கு அவர்களின் 
நில உரிரமகள் பற்றி ததரிவிக்கப்படுவரத உறுதி தசய்தல். 

• பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல் மற்றும் 
அவர்களின் நிலம் மற்றும் இயற்ரக வைங்களின் வணிக 

ரமம்பொட்டிற்கு உரிய தசயல்முரைரய வழங்குதல், முடிந்தொல், 

ததொடர்ந்து அணுகல், மற்றும் நன்ரமகரை சமமொகப் பகிர்தல். 

• நிறுவனம் மற்றும் பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு 
இரடரய ஒரு ஒப்பந்தத்ரத ஏற்படுத்த நல்ல நம்பிக்ரக 

ரபச்சுவொர்த்ரதகரை ரமற்தகொள்ைவும் மற்றும் 

தசயல்முரை மற்றும் அதன் விரைவொக ஒப்பந்தம் 

இைண்ரடயும் ஆவைப்படுத்தவும். 

தணிப்பு மற்றும் வளர்ச்சி  ன்மமகள், ஐபி அரடயொைம் கொைப்பட்டொல், நிறுவனம் மற்றும் பொதிக்கப்பட்ட 

பழங்குடி மக்களின் சமூகத்தொல் அரடயொைம் கொைப்பட்ட தணிப்பு 

நடவடிக்ரககள், நிறுவனங்கள், பழக்கவழக்கங்கள், குறிக்ரகொள் 

மற்றும் சமூகத்தின் விருப்பம் ஆகியவற்ரைக் கருத்தில் தகொண்டு 

கலொச்சொை ரீதியொக தபொருத்தமொனதொகவும் நிரலயொனதொகவும் 

இருப்பரத அயனொ உறுதிதசய்ய ரவண்டும். 

பழங்குடியின மக்களின் 

பிைச்சிமனகமள நிர்வகிப்பதற்கு 

அைசாங்கம் டபாறுப்பாக இருக்கும் 

தனியார் துமற டபாறுப்புகள் 

இந்தத் திட்டத்தின் ரநொக்கங்களுக்கு இரசவொன விரைவுகரை 

அரடய, ஏதென்சியொல் அனுமதிக்கப்படும் அைவிற்கு, 

தபொறுப்புள்ை அைசு நிறுவனத்துடன் அயனொ ஒத்துரழக்க ரவண்டும். 

 

அைசொங்க நிறுவன ஆவைங்களுடன், IFC தசயல்திைன் தைநிரல 7 

மற்றும் நிலத்தின் தபொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின் ததொடர்புரடய 

ரதரவகரை நிவர்த்தி தசய்யும் திட்டத்ரத அயனொ தயொரிக்க 

ரவண்டும். 

 

6.8 கலாச்சாை பாைம்பரியம். 

ம ாக்கங்கள்: 

• கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத பொதுகொத்தல் மற்றும் பொதுகொத்தல் 

• கலொச்சொை பொைம்பரிய நலன்கரை சமமொக பகிர்ந்து தகொள்வரத ஊக்குவித்தல். 

டபாருந்தக்கூடிய தன்மம: 

• உறுதியொன கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத பொதிக்கக்கூடிய திட்டங்களுக்கு தபொருந்தும். வணிக 
ரநொக்கங்களுக்கொக உள்ளூர் சமூகங்களின் அருவமொன கலொச்சொை பொைம்பரியம் இருக்கும் திட்டத்திற்கும் 

இது தபொருந்தும். 

 

• சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்கரை அரடயொைம் கொணும் தசயல்முரையின் 
ரபொது தபொருந்தக்கூடிய தன்ரம நிறுவப்பட்டது மற்றும் அதன் விரைவொக தசயல்கள் 

தசயல்படுத்தப்பட்டு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக அபொயங்கள் மற்றும் தொக்கங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் 

ரமலொண்ரமக்கு ஏற்ப நிர்வகிக்கப்படுகிைது.  
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திட்ெ வடிவமமப்பு மற்றும் 

டசயல்பாட்டில் கலாச்சாை 

பாைம்பரியத்தின் பாதுகாப்பு 

உலக கலொச்சொை மற்றும் இயற்ரக பொைம்பரியத்ரத தடுப்பது ததொடர்பொன 

மொநொட்டின் கீழ் அதன் கடரமரய தசயல்படுத்தும் அரனத்து 

தபொருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கும் இைங்குவரத அயனொ உறுதி 

தசய்கிைது 

 

திட்டப் பகுதி ஆய்வுகளின் ரபொது அயனொ மற்றும் ESIA தசல்வொக்கு 

பகுதியில் உறுதியொன கலொச்சொை பொைம்பரியம் இருப்பரத 

தீர்மொனிக்கிைது. 

 

அயனொ திைரமயொன நிபுைரை (சுயொதீனமொன மற்றும் புகழ்தபற்ை 

ஆரலொசகர்கள்) பணியமர்த்துகிைது. கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத 

அரடயொைம் கொணும் மற்றும் பொதுகொக்கும் தசயல்பொட்டில் உதவ, 

ஆபத்து மற்றும் அரடயொைம் கொணும் தசயல்முரை கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்தின் மீதொன தொக்கங்களின் வொய்ப்ரப தீர்மொனிக்கிைது 

வாய்ப்பு கண்டுபிடிக்கும்  மெமுமற, திட்ட மதிப்பீட்டு தசயல்முரையொனது, திட்ட மதிப்பீடு தசயல்பொட்டின் 

ரபொது அரடயொைம் கொைப்படொத மற்றும் பொதுகொக்கப்படொத கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்ரத பொதிக்கலொம் என்று தீர்மொனித்தொல், கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்தின் எதிர்பொைொத கண்டுபிடிப்புகளுக்கு அயனொ ஒரு வொய்ப்பு 

கண்டறியும் நரடமுரைரய அரமத்துள்ைது. 

ஆமலாசமன நிறுவனங்களின் முடிதவடுக்கும் தசயல்பொட்டில் அந்த சமூகங்களின் 

கருத்துக்கரை இரைக்க, வொழ்க்ரக நிரனவகத்தில் சொத்தியமொன 

திட்டத்தொல் பொதிக்கப்படக்கூடிய கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரதப் 

பயன்படுத்திய பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடன் நிறுவனம் ஆரலொசரன 

தசய்யும். 

சமூக அணுகல் திட்ட தைத்தில் பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்கைொல் பயன்படுத்தப்படும் 

கலொச்சொை பொைம்பரியம் இருக்கும் இடத்தில், நிறுவனம் சுகொதொைம், 

பொதுகொப்பு மற்றும் பொதுகொப்பு கருத்தில் தகொள்ைப்படுவதற்கு உட்பட்டு 

அந்த கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத அணுக அனுமதிக்கிைது. 

பிைதிபலிக்கக்கூடிய கலாச்சாை 

பாைம்பரியத்மத அகற்றுதல் 

தபொருந்தினொல், அயனொ கலொச்சொை பொைம்பரியத்தின் மீதொன தொக்கத்ரத 

தவிர்க்க அல்லது குரைக்கும் நடவடிக்ரககரை பரிசீலிக்க ரவண்டும். 

 

1 அகற்றுதல் அவசியமொனொல், கலொச்சொை பொைம்பரியம் மற்தைொரு 

இடத்தில் மீட்தடடுக்கப்படும். 

2 பொதகமொன தொக்கங்கரைத் தவிர்ப்பது அல்லது குரைப்பது 
சொத்தியமற்ைது மற்றும் கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத பொதிக்கப்பட்ட 

சமூகங்கள் பயன்படுத்தினொல், அரத அகற்றுவதற்கு சமூகங்கள் 

ஈடுதசய்யப்படும். 

 

பிைதிபலிக்கக்கூடிய கலொச்சொை பொைம்பரியம் என்பது கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்தின் உறுதியொன வடிவங்கைொக வரையறுக்கப்படுகிைது, 

அரவ தங்கரை ரவதைொரு இடத்திற்கு மொற்ைலொம் அல்லது கலொச்சொை 

மதிப்புகரை தபொருத்தமொன நடவடிக்ரககைொல் மொற்ைக்கூடிய ஒத்த 

அரமப்பு அல்லது இயற்ரக அம்சங்கைொல் மொற்ைப்படலொம். 

ததொல்தபொருள் அல்லது வைலொற்று தைங்கள் பிைதிபலிப்பதொகக் 

கருதப்படலொம், அங்கு குறிப்பிட்ட கொலங்கள் மற்றும் கலொச்சொை 

மதிப்புகள் மற்ை தைங்கள் மற்றும்/அல்லது கட்டரமப்புகைொல் நன்கு 

குறிப்பிடப்படுகின்ைன. 

பிைதிபலிக்க முடியாத கலாச்சாை 

பாைம்பரியத்மத அகற்றுதல் 

நகதலடுக்க முடியொத கலொச்சொை பொைம்பரியம் இருந்தொல், அதன் நீக்கம் 

அதன் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும், அயனொ இவற்ரை நிரூபிக்க ரவண்டும்: 

 

a.  ததொழில்நுட்ப ரீதியொக அல்லது நிதி ரீதியொக சொத்தியமொன மொற்றுகள் 

எதுவும் இல்ரல; மற்றும் 
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 b. ஒட்டுதமொத்த திட்டப் பலன்கள் கலொச்சொை பொைம்பரியத்தின் 
இழப்ரப விட அதிகமொக உள்ைது; மற்றும் 

 

c. கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத அகற்றுவது சிைந்த நுட்பத்தின் படி 

நடத்தப்படுகிைது. 

 

பின்பற்ை முடியொத கலொச்சொை பொைம்பரியம் கடந்த கொல மக்களின் சமூக, 

தபொருைொதொை, கலொச்சொை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கொலநிரல 

நிரலரமகள், அவர்களின் வைரும் சூழலியல், தகவரமப்பு உத்திகள் 

மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ரமலொண்ரமயின் ஆைம்ப வடிவங்களுடன் 

ததொடர்புரடயதொக இருக்கலொம், அங்கு (i) கலொச்சொை பொைம்பரியம் 

தனித்துவமொனது அல்லது ஒப்பீட்டைவில் தனித்துவமொனது. அது 

பிைதிபலிக்கும் கொலம், அல்லது (ii) கலொச்சொை பொைம்பரியம் ஒரை 

தைத்தில் பல கொலகட்டங்கரை இரைப்பதில் தனித்துவமொனது 

அல்லது ஒப்பீட்டைவில் தனித்துவமொனது. 

விமர்சன கலாச்சாை பாைம்பரியம் 
சர்வரதச அைவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உறுதியொன கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்ரத நீண்டகொல கலொச்சொை ரநொக்கங்களுக்கொகப் 

பயன்படுத்திய சமூகங்கரை உள்ைடக்கிய திட்டப் பகுதிரய அயனொ 

தவிர்க்கிைது. 

 

தவிர்க்க முடியொதது மற்றும்/அல்லது பொதிப்புகள் தவிர்க்க முடியொத 

பட்சத்தில், நிறுவனம் தகவலறிந்த ஆரலொசரன மற்றும் பங்ரகற்பு 

தசயல்முரைரயப் பயன்படுத்துகிைது, இது நல்ல நம்பிக்ரக 

ரபச்சுவொர்த்ரதக்கு வழிவகுக்கும், இதன் விரைவொக முக்கியமொன 

கலொச்சொை பொைம்பரியத்தின் மீதொன தொக்கங்கரை நிவர்த்தி 

தசய்வதற்கொன நடவடிக்ரககள் குறித்த ஆவை ஒப்பந்தம் 

ஏற்படுகிைது. 

 

பொைம்பரியத்ரத மதிப்பிடுவதற்கும் பொதுகொப்பதற்கும் நிறுவனம் 

தவளிப்புை நிபுைர்கரைத் தக்க ரவத்துக் தகொள்ளும் 

 

விமர்சன கலொச்சொை பொைம்பரியம் பின்வரும் ஒன்று அல்லது இைண்டு 

வரகயொன கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத தகொண்டுள்ைது: (i) நீண்டகொல 

கலொச்சொை ரநொக்கங்களுக்கொக கலொச்சொை பொைம்பரியத்ரத பயன்படுத்தும் 

அல்லது வொழும் நிரனவகத்திற்குள் பயன்படுத்தும் சமூகங்களின் 

சர்வரதச அைவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொைம்பரியம்; அல்லது (ii) 

சட்டப்பூர்வமொக பொதுகொக்கப்பட்ட கலொச்சொை பொைம்பரியப் பகுதிகள், 

அத்தரகய பதவிக்கு ர ொஸ்ட் அைசொங்கங்கைொல் 

முன்தமொழியப்பட்டரவ உட்பட. 

சட்ெப்பூர்வமாக பாதுகாக்கப்பட்ெ 

பகுதிகள் 

கைக்தகடுப்பின் ரபொது, திட்டப் பகுதி சட்டப்பூர்வமொக 

பொதுகொக்கப்பட்ட பகுதி அல்லது சர்வரதச அைவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கலொச்சொை பொைம்பரியப் பகுதிக்குள் இல்ரல 

என்பரத ESIA அயனொ தீர்மொனிக்கிைது. 

 

கலாச்சாை பாைம்பரியத்தின் 

திட்ெங்கள் பயன்பாடு 

 

அயனொ எந்த அருவத்ரதயும் வணிக ரீதியொகப் பயன்படுத்த 

விரும்பவில்ரல 

உள்ளூர் சமூகங்களின் கலொச்சொை பொைம்பரியம் (எ.கொ. பொைம்பரிய 

மருத்துவ அறிவு அல்லது தொவைங்கள், இரழகள் அல்லது 

உரலொகங்களுக்கொன நுட்பங்கள்). 

 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தொக்க மதிப்பீடு / உரிய விடொமுயற்சிரய நடத்துவதற்கு, அயனொ, ரசரவ வழங்குனர்கரைத் 

ரதர்ந்ததடுப்பதில் பின்வரும் பண்புக்கூறுகரைக் கருத்தில் தகொள்கிைது, கூடுதலொக உள்நொட்டில் உள்ை இவற்ரையும் 

உறுதிப்படுத்தும்: 

• E&S தவளி நிபுைர்(கள்) 

• குழு மற்ை பல திட்டங்களில் இருந்து அரனத்து பகுதிகளிலும் E&S நிபுைத்துவத்ரத தகொண்டு வருகிைது. 

• IFC PSகள் தூண்டப்படும் குறிப்பிட்ட ததொழில்நுட்பப் பகுதிகளில் குழு ஆழ்ந்த அறிரவக் தகொண்டுள்ைது. 

• அவர்கள் ஒரை மொதிரியொன திட்டங்களில் பணிபுரிந்துள்ைனர்.  
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• அவர்கள் அரத அைவு மற்றும் ரநொக்கம் தகொண்ட திட்டங்களில் பணிபுரிந்துள்ைனர். 

• அவர்களுக்கு புவியியல் பகுதியில் அனுபவம் உண்டு. 

• குழு உள்ளூர் தமொழி திைன்கரைக் தகொண்டுள்ைது. 
 

 ஒரு சர்வரதச / பிைொந்திய E&S ஆரலொசரன நிறுவனம் வழக்கமொக தபொருத்தமொன திைன் மற்றும் அனுபவ கலரவயின் 

வைம்ரப வழங்க ரவண்டும்; அவர்கள் தபரும்பொலும் உள்ளூர் ஆரலொசரனயுடன் கூட்டொளியொகரவொ அல்லது 

தனிப்பட்ட உள்ளூர் ஆரலொசகர்கரைரயொ தங்கள் குழுவில் ரசர்த்துக்தகொண்டு, ரதரவயொன நொட்டு அறிவு அல்லது 

தமொழித் திைரனக் தகொண்டு வருவொர்கள். 

 

6.9  அயனா அமலாக்கியுள்ள பங்குதாைர் ஈடுபாட்டுப் படிநிமல 

 

இெர்/பாதிப்பு 

நிமல 

பங்குதாைர்கள் நிறுவனத்தின் டபாறுப்புகள் 

 குறிப்பிெத்தக்கது இந்த சூழ்நிரலயில் பழங்குடி 

மக்கள்.தொக்கம் அன்று நில/ 

இயற்ரக வைங்கள் 

1. நிலம்/ இயற்ரக வைங்கள் 
மீதொன தொக்கம் 

2. IPகளின் மீள்குடிரயற்ைம்; 

3. கலொச்சொை பொைம்பரியத்தின் 

வணிக பயன்பொடு உட்பட 

முக்கியமொன கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்தின் மீதொன 

தொக்கம் 

இலவச, முன் மற்றும் தகவலறிந்த 

ஒப்புதல் (FPIC) நம்பிக்ரக 

ரபச்சுவொர்த்ரத, இதில் நிறுவனத்தின் 

ஆவைங்கள் பைஸ்பைம் 

ஏற்றுக்தகொள்ைப்பட்ட தசயல்முரை 

மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் சொன்றுகள்* 

IP பொதிக்கப்படொத சமூகம் 

சம்பந்தப்பட்ட வணிக 

ரநொக்கங்களுக்கொகப் 

பயன்படுத்துவது உட்பட 

முக்கியமொன கலொச்சொை 

பொைம்பரியத்தின் மீதொன தொக்கம் 

ICP + நல்ல நம்பிக்ரக ரபச்சுவொர்த்ரத 

(GFN): நிறுவனம் ICP (கீரழ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ைது) மீது கட்டரமக்கும் 

தசயல்முரைரய ரமற்தகொள்கிைது, ஆனொல் 

ஆவைப்படுத்தப்பட்ட முடிரவ 

விரைவிக்கும் நல்ல நம்பிக்ரக 

ரபச்சுவொர்த்ரதகரையும் 

பயன்படுத்துகிைது.* 

1. ரமொசமொக பொதிக்கப்பட்ட 
பழங்குடி மக்கள், 

2. சொத்தியமொன 
குறிப்பிடத்தக்க வரகயில் 

ரமொசமொக பொதிக்கப்பட்ட 

சமூகங்கள் 

தகவலறிந்த ஆரலொசரன மற்றும் பங்ரகற்பு 

(ICP); ICP ஆனது ஆரலொசரனயின் படிகரை 

உருவொக்குகிைது (கீரழ 

விவரிக்கப்பட்டுள்ைது) ரமலும் இது மிகவும் 

ஆழமொன தசயல்முரையொகும், ரமலும் இது 

பொதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் பொர்ரவகரை 

வொடிக்ரகயொைர் ஒருங்கிரைக்கும் 

முடிதவடுக்கும் மற்றும் 

ஆவைப்படுத்தும் தசயல்முரை. * 

மிதமான சமூகங்கள் மற்றும்  

பங்குதொைர்கள் ரமொசமொக 

பொதிக்கப்பட்டுள்ைனர். 

ஆரலொசரன: தவளிப்படுத்தல். இருவழி 

உரையொடல், குரை தீர்க்கும் தபொறிமுரை, 

பங்குதொைர் நிச்சயதொர்த்த திட்டம். 

சமூகங்களுக்கு ததொடர்ந்து புகொைளித்தல் o 

சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் தசயல் திட்டம். 

* 

அமனத்து 

முதலீடு 

/திட்ெம் 

டசயல்பாடுக

ள் 

தபொது மக்கள் தவளிப்புைத் ததொடர்பு: வொடிக்ரகயொைர், 

தபொதுமக்களிடமிருந்து 

தகவல்ததொடர்புகரைப் தபறுதல், 

பதிவுதசய்தல், திரையிடுதல் மற்றும் 

முகவரித் ததொடர்பு, ஆவைப் பதில்கள், 

மற்றும் 

ரமலொண்ரம திட்டத்ரத சரிதசய்யவும்.. 

(*)பங்குதொைர்களின் ஈடுபொடு நடவடிக்ரககள் ததொடர்பொன நிறுவனத்தின் தபொறுப்புகள் இருக்கும் என்று 

எதிர்பொர்க்கப்படுகிைது 

கீழிருந்து ரமல் ஒவ்தவொரு நிரலயிலும் ரசர்க்ரக.. 
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6.10 டதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு (OHS) 

கடரலொை மற்றும் கடரலொை கொற்ைொரல ஆற்ைல் வசதிகள்/ரசொலொர் திட்டங்கள் கட்டுமொனம், தசயல்பொடு மற்றும் 

தசயலிழக்கச் தசய்யும் ரபொது ஏற்படும் OHS அபொயங்கள் தபொதுவொக மிகப் தபரிய ததொழில்துரை வசதிகள் 

மற்றும் 

உள்கட்டரமப்பு திட்டங்கள். 

 

குரைந்த பட்சம் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கரைக் கருத்தில் தகொண்டு அயனொ OHS ரமலொண்ரமத் திட்டத்ரத உருவொக்கி 

தசயல்படுத்தியுள்ைது: 

 

• உடல், இைசொயன, உயிரியல், கதிரியக்க அபொயங்கள் மற்றும் சிைப்பு அபொய சூழல் ஆகியவற்ரைக் கருத்தில் தகொண்டு 

அபொய அரடயொைம் மற்றும் இடர் மதிப்பீடு (HIRA)/ ரவரல பொதுகொப்பு பகுப்பொய்வு (JSA). 

• உயைத்தில் ரவரல தசய்தல் மற்றும் விழும் தபொருட்களிலிருந்து பொதுகொப்பு மற்றும் துருவங்கள் மற்றும் 
கட்டரமப்புகளில் உயைத்தில் ரவரல தசய்தல், 

• ததொரலதூை இடத்தில் பணிபுரிதல், 

• தூக்கும் தசயல்பொடு, 

• வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் ரவரல தசய்தல், 

• சுழலும் இயந்திைங்களுடன் ரவரல தசய்தல், 

• தபொது வசதி வடிவரமப்பு மற்றும் தசயல்பொட்டில் OHS கொைணிகள் 

• ததொடர்பு மற்றும் பயிற்சி, 

• தனிப்பட்ட பொதுகொப்பு உபகைைம், 

• கண்கொணிப்பு, 

• தபொது அபொயகைமொன தபொருள் ரமலொண்ரம (அபொயகைமொன தபொருள் பரிமொற்ைம்) 

• எதிர்விரன, தீ மற்றும் தவடிப்பு தடுப்பு, 

• ரமலொண்ரம நரடமுரைரய மொற்ைவும், 

• இைக்க தணிக்ரக, ஆய்வு, 

• சம்பவ அறிக்ரக மற்றும் விசொைரை, 

• ஒப்பந்ததொைர் OHS நிர்வொகம், 

• பயிற்சி மற்றும் பணியொைர் பங்ரகற்பு, 

• ரவரல அனுமதி அரமப்பு. 

• முன் ஆைம்ப மதிப்பொய்வு/ தூண்டல், 

• அவசைத் தயொர்நிரல மற்றும் பதில். 

• தபொருள் ரசமிப்பு, ரகயொளுதல் மற்றும் ரபொக்குவைத்து, 

• ரலவ் பவர் ரலன்களில் பணிபுரியும் OHS ரமலொண்ரம, 

• மின் OHS திட்டம், 

• மின்கொந்த புலம் EMF OHS திட்டம், 

• ரபொக்குவைத்து / ரபொக்குவைத்து பொதுகொப்பு ரமலொண்ரம திட்டம் 

• HIRA , JSA ரபொன்ைவற்றில் அரடயொைம் கொைப்பட்ட இடர்களுக்கொன ரமலொண்ரமத் திட்டம். 

 

6.11 சமூக ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

கடரலொை மற்றும் கரைரயொை கொற்ைொரல ஆற்ைல் வசதிகரை நிர்மொணித்தல், இயக்குதல் மற்றும் தசயலிழக்கச் 

தசய்யும் ரபொது சமூக ஆரைொக்கியம் மற்றும் பொதுகொப்பு அபொயங்கள் மிகப் தபரிய ததொழில்துரை வசதிகள் மற்றும் 

உள்கட்டரமப்புத் திட்டம் ரபொன்ைரவ. 

 

நிறுவனம் தனது சமூக சுகொதொைம் மற்றும் பொதுகொப்பு ரமலொண்ரம திட்டத்தில் குரைந்தபட்சம், 

 

பிமளடு வீசுதல் 

o கொற்ைொரல விரசயொழி மற்றும் அருகில் உள்ை உைர்திைன் ஏற்பிக்கு இரடரய உள்ை பின்னரடவு 

(ஏற்றுக்தகொள்ைக்கூடிய) தூைம், (குரைந்தபட்ச தசட் ரபக் தூைம் 1.5 x விரசயொழி உயைம் (டவர் + 

ரைொட்டர் ஆைம்). 

o சுயொதீன வடிவரமப்பு சரிபொர்ப்பு/சொன்றிதழுக்கு உட்பட்ட WTG ஐத் ரதர்ந்ததடுப்பதன் மூலம் பிரைடு 

தசயலிழப்பின் நிகழ்தகரவக் குரைக்கவும் (எ.கொ. IEC 61400-1). 

o மின்னல் பொதுகொப்பு அரமப்பு சரியொக நிறுவப்பட்டு பைொமரிக்கப்படுவரத நிறுவனம் உறுதிதசய்கிைது, 

பிரைடு ஒருரமப்பொட்ரட பொதிக்கக்கூடிய ஏரதனும் குரைபொடுகரை அவ்வப்ரபொது பிரைடு 

ஆய்வுகரை ரமற்தகொள்வது மற்றும் ரைொட்டொர் பிரைடுகளில் ஏரதனும் ஏற்ைத்தொழ்வுக்கு 

எதிர்விரனயொற்ைக்கூடிய அதிர்வு உைரிகளுடன் விரசயொழிகரைச் சித்தப்படுத்துவது மற்றும் 
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விரசயொழிரய மூடுவது ரதரவயொன. 

 

பனிக்கட்டி வீசு (தபொருந்தினொல்), 

o ரமரல உள்ை அரத தூைத்ரத மீண்டும் அரமக்கவும். 

o பகரட வீசும் அபொயம் கண்டறியப்பட்டொல், நிரலயொன ரமலொண்ரமத் திட்டத்ரத உருவொக்குதல். 

 

மின்காந்த குறுக்கீடு மற்றும் கதிர்வீச்சு. 

o கொற்ைொரல விரசயொழிகள் ததொரலத்ததொடர்பு அரமப்புகளில் (எ.கொ. ரமக்ரைொரவவ், ததொரலக்கொட்சி 

மற்றும் வொதனொலி) மின்கொந்த குறுக்கீட்ரட ஏற்படுத்தக்கூடும். சொத்தியமொன தொக்கங்களின் தன்ரம 

முதன்ரமயொக டிைொன்ஸ்மிட்டர் மற்றும் ரிசீவருடன் ததொடர்புரடய கொற்ைொரல விரசயொழியின் 

இருப்பிடம், ரைொட்டொர் பிரைடுகளின் பண்புகள், சமிக்ரை அதிர்தவண் பண்புகள் மற்றும் உள்ளூர் 

வளிமண்டலத்தில் ரைடிரயொ அரல பைவல் பண்புகள் ஆகியவற்ரைப் தபொறுத்தது. 

o ததொரலத்ததொடர்பு மற்றும் ததொரலகொட்சி மின்கொந்த குறுக்கீட்டிற்கு, திட்டம் ஏரதனும் பொதிப்ரப 

கண்டறிந்துள்ைது மற்றும் ஏரதனும் பொதகமொன தொக்கத்ரத ஏற்படுத்தினொல் அரத குரைக்க ரமலொண்ரம 

திட்டங்கைொகும். 

 

சொத்தியமொன தடவலப்பர் மற்றும் தபொருத்தமொன ஏதென்சி இரடரய ஆரலொசரன ரதரவப்படும் குறிப்பிட்ட உபகைைங்கரைச் 

சுற்றியுள்ை தபொதுவொன பகுதி அைவுகரை ("ஆரலொசரன மண்டலங்கள்") இந்த அட்டவரை வழங்குகிைது. 

 

பாயிண்ட்-டு-பாயிண்ட் 

சிஸ்ெம்ஸ்: 

மமக்மைாமவவ் ஹாப்ஸ் 

அருகொரம கொைைங்களுக்கொக, பரிமொற்ைம் மற்றும் தபறும் இடங்கள் 

இைண்ரடயும் சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 1.0 கிமீ, 

கூடுதலொக இருக்க ரவண்டும் 

ஓவர்-தி-ஏர் வைமவற்பு 

(ஆஃப்-ஏர் பிக்கப் மற்றும் 

ஒளிபைப்பு டபறு ர்கள்) 

FM: அருகாமம காைணங்களுக்காக, FM டிைான்ஸ்மிட்ெமைச் சுற்றியுள்ள 

ஆமலாசமன மண்ெலத்தின் ஆைம் குமறந்தது 2.0 கிமீ இருக்க மவண்டும் 

டசல்லுலார் வமக 

ட ட்டவார்க்: 
அருகொரம கொைைங்களுக்கொக, தசல்லுலொர் ரகொபுைத்ரதச் சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன 
மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 1.0 கிமீ இருக்க ரவண்டும். 

டசயற்மகக்மகாள் 

அமமப்புகள் 

DTH 
டசயற்மகக்மகாள் தமை 
நிமலயங்கள் 

அருகொரம கொைைங்களுக்கொக, தசயற்ரகக்ரகொள் அனுப்பும்/தபறும் இடத்ரதச் 

சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 1.0 கிமீ இருக்க 

ரவண்டும். 

நில டமாமபல் 

ட ட்டவார்க்குகள் 

அருகொரம கொைைங்களுக்கொக, நில தமொரபல் ரைடிரயொ டவர் தைத்ரதச் 
சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 1.0 கிமீ இருக்க 
ரவண்டும். 

நில அதிர்வு 

கண்காணிப்பு கருவி 

இயற்ரக வைங்கள் கனடொ கண்கொணிப்பு வரிரசரயச் சுற்றியுள்ை 

ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 50 கிமீ இருக்க ரவண்டும், 

ரமலும் 

ஒரு கண்கொணிப்பு நிரலயத்ரத சுற்றி குரைந்தது 10 கி.மீ 

வான் பாதுகாப்பு 

மைொர்கள், கப்பல் 

மபாக்குவைத்து 

ைாொர்கள் மற்றும் 

விமானப் 

மபாக்குவைத்துக் 

கட்டுப்பாட்டு 

மைொர்கள்  

1) DND வொன் பொதுகொப்பு ரைடொரைச் சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் 

ஆைம் குரைந்தது 100 கிமீ இருக்க ரவண்டும் 

2) DND அல்லது நவ் கனடொ விமொனப் ரபொக்குவைத்துக் கட்டுப்பொட்டுத் ரதடல் 

ரைடரைச் சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 60 கிமீ 

இருக்க ரவண்டும் 

3) கரனடிய கடரலொை கொவல்பரட கப்பல் ரபொக்குவைத்து ரைடொர் அரமப்ரபச் 

சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் குரைந்தது 60 கிமீ இருக்க 

ரவண்டும் 

4) ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் மற்றும் ஒரு தபரிய இைொணுவ அல்லது 

சிவிலியன் விமொனநிரலயம் இருக்க ரவண்டும் 

குரைந்தது 10 கி.மீ 

 

வானிமல மைொர் சுற்றுச்சூழல் வொனிரல ைொடரைச் சுற்றியுள்ை ஆரலொசரன மண்டலத்தின் ஆைம் 
குரைந்தது 80 கிமீ இருக்க ரவண்டும். 

 

விவைங்களுக்கு RABC CANWEA வழிகொட்டுதல்கரைப் பொர்க்கவும் - ெூன்08 

 

இந்திய கட்டுப்பாடு:-: - 

 

விமொனச் சட்டம், 1934, அரனத்து ஏரைொட்ரைொம்களின் ஏஆர்பியிலிருந்து 20 கிமீ சுற்ைைவில் கட்டிடங்கள் மற்றும் பிை 

கட்டரமப்புகரைக் கட்டுவதற்கு மத்திய அைசுக்கு கட்டுப்பொடு விதிக்க அதிகொைம் அளிக்கிைது. 

அரனத்து நிரலயொன வொன் பொதுகொப்பு ரைடொர்களின் ரைடொர் ஆண்தடனொவிலிருந்து 10 கிமீ தூைம் மற்றும் ஏடிஎஸ் 

ரைடொர் ஆண்தடனொ/விஓஆர் இலிருந்து 8 கிமீ வரை கொற்று விரசயொழி தெனரைட்டர்கள் (WTGs) நிறுவப்படக்கூடொது. 

 

விமானப் மபாக்குவைத்து: (தளத்தில் இருந்து 20 கிமீ டதாமலவில் ஏர்மபார்ட்டுகள், ஏர் ஸ்ட்ரிப்ஸ், தற்காப்பு பகுதி, மைொர் ஆண்டெனா 

உள்ளதா? 
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WTG பிரைடு குறிப்புகள், அவற்றின் மிக உயர்ந்த புள்ளியில், 200 மீட்டர் வரை அரடயலொம் மற்றும் எதிர்கொலத்தில் இந்த உயைத்ரத 

தொண்டலொம், விமொனத் துரைமுகங்கள், இைொணுவ குரைந்த பைக்கும் பகுதிகள் அல்லது அறியப்பட்ட விமொனப் பொரதக்கு அருகில் 

அரமந்திருந்தொல், சொத்தியமொன ரமொதல் அல்லது விமொன பொரத மொற்ைத்தின் மூலம் விமொனத்தின் பொதுகொப்ரப ரநைடியொக 

பொதிக்கலொம். 

 

விமொன நிரலயம், வொன் பொதுகொப்பு அரமப்பு, ரைடொர் நிரலயம், விமொனப் பட்ரடகள் ஆகியரவ 

கொற்ைொரல விரசயொழி வசதிக்கு அருகில் அரடயொைம் கொைப்பட்டதொக நிறுவனம் கருதுகிைது. 

விமொனப் ரபொக்குவைத்து பொதுகொப்பு விதிமுரைகளின்படி நிறுவுவதற்கு முன் நிறுவனம் 

சம்பந்தப்பட்ட விமொன அதிகொரிகளுடன் ஆரலொசரன தசய்கிைது. 

 

ரகொபுைம் மற்றும் / அல்லது கத்திகள் (தமட்-மொஸ்ட் உட்பட) மீது ரமொதல் எதிர்ப்பு விைக்குகள் மற்றும் 

குறிக்கும் அரமப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன. (சம்பந்தப்பட்ட விமொன அதிகொரிகளின் ரதரவக்கு 

ஏற்ப) நிறுவப்பட்டுள்ைன. 

 

ஏவிமயஷன் மைொர் (தளத்திலிருந்து 8- 20 கிமீ டதாமலவில் விமான மைொர் உள்ளதா?) 

 

ரைடொர் அருரக அரமந்துள்ை கொற்ைொரல ஆற்ைல் வசதிகள் சிக்னல் சிரதரவ ஏற்படுத்துவதன் மூலம் 

விமொன ரைடொரின் தசயல்பொட்ரட பொதிக்கலொம், இது சிக்னல் இழப்ரப ஏற்படுத்தலொம், உண்ரமயொன 

இலக்குகள் மற்றும்/அல்லது ரைடொர் திரையில் தவைொன சமிக்ரைகரை மரைத்து, விமொன பொதுகொப்பு 

சிக்கல்கரை உருவொக்கலொம். இந்த விரைவுகள் ரகொபுைம் / விரசயொழி மற்றும் சுழலும் கத்திகளின் 

இயற்பியல் கட்டரமப்புகைொல் ஏற்படுகின்ைன. ரைடொர் மீதொன ஒட்டுதமொத்த தொக்கங்கள் ததொடர்பொக 

தற்ரபொதுள்ை ஆற்ைல் வசதிகளின் அருகொரமரயயும் கருத்தில் தகொள்ை ரவண்டும். 

 

ததொடர்ந்து தசயல்கள் ரவண்டும் இரு கருதப்படுகிைது என கட்டுப்பொடு நடவடிக்ரககள்: 

o தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ரககரைத் தீர்மொனிக்க சம்பந்தப்பட்ட 
விமொனப் ரபொக்குவைத்து அதிகொரிகளுடன் கலந்தொரலொசிக்கப்பட ரவண்டும். 

o வடிவியல் அரமப்பு, விரசயொழிகளின் இருப்பிடம் மற்றும் விமொனப் ரபொக்குவைத்து 

வழிகளில் மொற்ைம் உள்ளிட்ட கொற்ைொரல ஆற்ைல் வசதி வடிவரமப்பு விருப்பங்கரைக் 

கவனியுங்கள்.  

o பொதிக்கப்பட்ட ரைடொர் இடமொற்ைம், பொதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ரைடொர் தவறுரமயொக்குதல் 

அல்லது பொதிக்கப்பட்ட பகுதிரய மரைப்பதற்கு மொற்று ரைடொர் அரமப்புகரைப் 

பயன்படுத்துதல் உள்ளிட்ட ரைடொர் வடிவரமப்பு மொற்ைங்கரைக் கவனியுங்கள். 

 

கெல் வழிடசலுத்தல் பாதுகாப்பு (டபாருந்தினால்) 

விமொனப் பொதுகொப்ரபப் ரபொலரவ, துரைமுகங்கள், துரைமுகங்கள் அல்லது அறியப்பட்ட 

கப்பல் பொரதகளுக்கு அருகில் அரமந்திருந்தொல், ஒரு கரைரயொை கொற்ைொரல விரசயொழி கப்பல் 

ரபொக்குவைத்ரத ரமொதுவதன் மூலம் அல்லது மொற்றுவதன் மூலம் கப்பல் பொதுகொப்ரப 

பொதிக்கலொம் அல்லது ரமொதலுடன் ததொடர்புரடய மொசு அபொயத்ரத ஏற்படுத்தலொம். 

 

பின்வருபரவ பரிசீலிக்கப்படும், 

o கரைரயொை விரசயொழிகள், ரகபிள் வழிகள் மற்றும் பிை ததொடர்புரடய உள்கட்டரமப்புகள், 

நங்கூைம் இடும் பகுதிகள், கடற்பைப்பு நிரலகள், ததொல்லியல் தைங்கள், தற்ரபொதுள்ை ரகபிள் 

அல்லது குழொய் வழிகள் மற்றும் மீன்பிடித் தைங்கள் மற்றும் மீன்பிடித் தைங்கள் 

ஆகியவற்ரைக் கைக்கில் எடுத்துக்தகொள்வதற்கும், இயன்ைவரை பொதிப்ரபக் 

குரைப்பதற்கும், இடத்தின் அடிப்பரடயில் கவனமொக பரிசீலிக்க ரவண்டும். 

 

o கப்பல் வழிதசலுத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ரைடொர் தசயல்பொடு. 

டபாது அணுகல் 

 

கொற்ைொரல விரசயொழிகரை தபொதுமக்கள் அணுகுவதில் பொதுகொப்புச் சிக்கல்கள் எழலொம் (எ.கொ. 

கொற்ைொரல விரசயொழியின் அங்கீகரிக்கப்படொத ஏறுதல் மின்சொைம், உயைத்திலிருந்து விழுதல் 

ரபொன்ைரவ) அல்லது கொற்ைொரல ஆற்ைல் துரை மின்நிரலயத்திற்குச் தசல்லலொம். 

 

தபொது அணுகரல நிர்வகிப்பதற்கொன தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பொட்டு நடவடிக்ரககரை திட்டம் 

தசயல்படுத்துகிைது, எடுத்துக்கொட்டொக, பூட்டுடன் கூடிய கதவுகள், எச்சரிக்ரக பலரககள், ஏறுதல் 

எதிர்ப்பு சொதனங்கள், பொதுகொப்பு வரிரசப்படுத்தல். 

அசாதாைண சுமம மபாக்குவைத்து (மபாக்குவைத்து மமலாண்மம திட்ெம்), 

கொற்ைொரல ஆற்ைல் வசதிகரைப் தபொறுத்தமட்டில் முக்கிய சவொலொனது, தபரிதொக்கப்பட்ட அல்லது 

கனமொன கொற்ைொரல கூறுகள் (பிரைடு, டர்ரபன்-டவர்- பிரிவுகள், நொதசல் மற்றும் மின்மொற்றிகள்) 

மற்றும் கிரைன்கரை தைத்திற்கு தகொண்டு தசல்வது ஆகும். 
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தற்ரபொதுள்ை தை சொரலகள், பொலங்கள், கல்தவர்ட்டுகள், ரமம்பொலம்/அண்டர்பொஸ், ரமல்நிரல 

மின்கம்பிகள், திருப்பு ஆைம் மற்றும் பயன்பொடுகள் மற்றும் ரமற்பைப்ரப மொற்றுதல், ரமம்படுத்துதல் 

அல்லது மீள்குடிரயற்ை ரதரவகள் ரபொன்ைவற்றில் தைவொடங்கள், ரபொக்குவைத்து மற்றும் 

ரபொக்குவைத்து பொதிப்புகள் ஆகியவற்ரை நிறுவனம் பரிசீலித்தது. மற்ை சொரலப் பயனர்கள் மீதொன 

தொக்கம் மிகக் குரைவு, முன்தமொழியப்பட்ட திட்டத்திற்கு அருகொரமயில் தடலிவரிகளுக்கு தவளிரய 

அதிக ரநைம் ஒதுக்குவது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அணுகல் வழிகரைப் பயன்படுத்துதல், ரதரவப்படும் 

ரபொததல்லொம் ரபொக்குவைத்து ரமலொண்ரமத் திட்டம் அல்லது எஸ்கொர்ட் ரசரவரய வழங்குதல். 

 

 

6.12 டசயல்திறன் காட்டி கண்காணிப்பு 

 

• சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு. 

 

கொற்ைொரல ஆற்ைல் வசதிகள் தபொதுவொக அதன் தசயல்பொட்டின் ரபொது தசயல்முரை உமிழ்வு 

மற்றும் கழிவுகரை உருவொக்கொது, இருப்பினும் பின்வருபரவ கண்கொணிக்கப்பட ரவண்டும்: 

 

o சுற்றுப்புை நீர், கொற்று மற்றும் இரைச்சல் தைம், கட்டுமொனம் மற்றும் தசயலிழக்கச் 

தசயல்பொடுகள் ததொடர்பொன திடக்கழிவு உற்பத்தி ஆகியரவ கண்கொணிக்கப்பட ரவண்டும். 

o கழிவு உற்பத்தி கண்கொணிப்பு. 

• ஆபமைஷன் ஃமபஸ் பல்லுயிர் கண்காணிப்பு. (தளம் சார்ந்த) 

o முன்னறிவிக்கப்பட்ட பைரவ அல்லது வவ்வொல் இைப்ரப உறுதி தசய்தல் மற்றும் 

எதிர்பொைொத மைைத்ரத பதிவு தசய்தல், 

o கொற்று ஆற்ைல் வசதியின் தகவரமப்பு ரமலொண்ரமரய தசயல்படுத்துதல், 

o அரத புவியியல் பகுதியில் கூடுதல் விரசயொழிகளின் தொக்கத்ரத சிைப்பொகக் கணிப்பது, 

o எதிர்கொல கொற்ைொரல ஆற்ைல் வைர்ச்சிக்கொன அறிவியல் அறிரவ ரமம்படுத்துதல், 

o பைரவ மற்றும் தவௌவொல்கள் இைப்பு விகிதம் மற்றும் வரகபிரித்தல் கலரவ மற்றும் 
தணிப்பு நடவடிக்ரககளின் தசயல்திைன், 

o பிந்ரதய கட்டுமொன சடலம் ரதடல்கள், 

o சடலத்ரதக் கண்டறிதல், ரதொட்டிகைொல் அகற்றுதல் ரபொன்ைரவ. 

o பைரவகள் மற்றும் தவைவொல்களின் பயன்பொடு மற்றும் இயக்க முரைகள் 
பற்றிய ஆய்வு, திட்டப் பகுதி வழியொக சடலத் ரதடல்கள் மூலம் ரசகரிக்கப்பட்ட 

தைவுகளுக்கு துரைபுரிகிைது. 

o பல கொற்ைொரலகள் ஒரை இடத்தில் அதிக பல்லுயிர் மதிப்பு உள்ை பகுதிக்கு அருகில் 
அரமந்திருந்தொல், ஒட்டுதமொத்த மதிப்பீட்ரட நடத்தலொம். 

o கரைரயொை-கொற்று ஆற்ைல் வசதிகள், தபந்திக் உயிரினங்கள், பொலூட்டிகள் மற்றும் மீன்கள் 

உள்ளிட்ட அைவுருக்களுக்கு தற்கொலிகமொகவும், இடமொகவும் கண்கொணிக்கப்பட 

ரவண்டும்; மைல் ஈல் (வண்டல் பண்புகளுக்கு மொற்ைத்தின் கொட்டி இனங்கள்); 

பைரவகள் மற்றும் தவைவொல்கள் மற்றும் கடல் பொலூட்டிகள் 

 

• டதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு, 

o அருகொரமயில் தவைவிட்டரவ உட்பட அரனத்து சம்பவங்கரையும் பதிவு தசய்தல், 

o பணியிட மற்றும் பணியொைர் தணிக்ரக, 

o பொதுகொப்பு கூட்டங்கள் மூலம் ததொழிலொைர் ஆரலொசரன மற்றும் கருத்து, 

o நிறுவன தைவுகரை மற்ை ஒத்த ததொழில்களுடன் ஒப்பிடுதல், 

o ததொழில்சொர் ஆபத்து 

o ததொழில் விபத்துக்கள் மற்றும் ரநொய்கள் மற்றும் ஆபத்தொன நிகழ்வுகளின் பதிரவ 
பைொமரித்தல். 

 

• விபத்து மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள்  

o ஒத்த வசதிகளின் தசயல்திைனுடன் ததொடர்புரடய நிகழ்வு குறிகொட்டிகள், 

o ரவரல ரநைத்ரத இழக்க ரநரிடும் விபத்துகரைக் குரைத்தல் மற்றும் அகற்றுதல், 

o இயலொரம, அல்லது இைப்பு. 
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7. ஆவணப்படுத்தல் : - ESMS இல் தபொருந்தும். 

 

8. இமணப்பு 1 

 

 
இமணப்பு 1 - அயனா சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகக் டகாள்மககளுக்கான இமணய இமணப்புகள்  

 
• சமூக மேம்பாட்டுக் கட்டமேப்புப் பணிகள்:  

https://www.ayanapower.com/frontend/images/Community-Development-Framework.pdf#toolbar=0  

• த ாழிலாளர் ேற்றும் மேமல நிமல தகாள்மக:  

https://www.ayanapower.com/frontend/images/Labour-and-Working-Condition-Policy.pdf#toolbar=0  

• விநிம ாகஸ் ர்களுக்கான நன்னடத்ம க் குறியீடு:  

https://www.ayanapower.com/frontend/images/Code-of-Conduct-for-Suppliers.pdf  

• QHSE தகாள்மக:  

https://www.ayanapower.com/frontend/images/Quality-Health-Safety-and-Environment-Policy.pdf#toolbar=0  

• CSR தகாள்மக:  

https://www.ayanapower.com/frontend/images/CSR-Policy-and-Committee-Composition.pdf#toolbar=0 
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