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1. அறிமுகம் 

எெர்மசார்ஸ் மகப்பிடல் பிறைமெட் லிமிவடட் (ESCPL) என்பது, கிரீன் 

குவைௌத் ஈக்விட்டி ஃபண்டு (‘GGEF’ அல் து ‘Fund’) இன் முதலீட்டு நிர்ொக 

நிறுெனோகும். ESCPL-இன் ஒரு மபார்ட்ஃமபாலிமயா நிறுெனோன அயானா 

வைனூெபிள் பெர் பிறைமெட் லிமிவடட் ('Ayana') ஆனது, இந்தியாவின் 

('Target') தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி ோெட்டம், கயத்தார் தாலுகாவில் 100 MWAC 

சூரிய மின்சக்தி திட்டத்றத றகயகப்படுத்துெது வதாடர்பான ஒரு 

என்விைான்வேன்டல் அண்ட் மசாஸியல் டியு டிலிஜன்ஸ் (ESDD)-ஐ 

வதாடங்கியுள்ளது. 

இந்த ESDD ேதிப்பீடானது, இைக்க இறடவெளிகள், மதறெயான தணிப்பு 

ேற்றும் பின்பற்ைதக்க நடெடிக்றககள் ேற்றும் ஒரு ஆட்சிறய 

மே ாண்றே/கண்காணிப்புக்கு உரிய ெறையறைறய மகாடிட்டுக் காட்டுதல் 

ஆகியெற்றை அறடயாளங்கண்டு, வபாருந்தக்கூடிய ோதிரி ெடிெறேப்புப் 

பணிகளுக்கு
1
 இைங்காதெற்றைத் தீர்ோனிப்பதன் மூ ம், றகயகப்படுத்தல் 

வதாடர்பான சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக அபாயங்கறள அறடயாளங் 

கண்டறிெதற்காக மேற்வகாள்ளப்பட்டுள்ளன. ESDD-இன் ஒரு ப னானது, 

ஒரு சுற்றுச்சூழலுக்குகந்த ேற்றும் சமூக வசயல் திட்டம் (ESAP) ஆகும். இது 

அறடயாளம் காைப்பட்ட எந்த ஒரு இறடவெளிகள், வபாறுப்பு ேற்றும் 

முடிப்பதற்கான கா க்வகடு ஆகியெற்றை முடிப்பதற்கான பரிந்துறைகறள 

ெழங்குகிைது. 

கிரீன் கிறளமேட் ஃபண்ட் (GCF) இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்குமளாஷர் பாலிஸி 

(IDP)
2
 –இல் ெறையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, வபாது வெளிப்பாட்டின் 

மதறெகறளப் பூர்த்தி வசய்ய உரிய விடாமுயற்சியின் இந்த சுருக்கப்பட்ட 

பதிப்பு ெழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டார்வகட் நிறுெனத்தின் முக்கிய 

அம்சங்கள் கீமழ ெழங்கப்பட்டுள்ளன: 

• சநாக்கம், தன்ணம மற்றும் வசயல்பாடுகளின் ெளர்ச்சி: 100 MWAC சூரிய 

சக்தி திட்டத்றத றகயகப்படுத்துெவதன்பது, அயானா-வின் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைலின் திைனின் இ க்கு, தமிழ்நாடு கிரிட்-இன் 

புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி விநிமயாகத்தின் அதிகரிக்கும் சதவீதம், 

ேற்றும் ஒட்டுவோத்தோக இந்திய அைசின் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி 

இ க்கிற்கும் பங்களிக்கும். தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி ோெட்டத்தில் 
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381 ஏக்கர் நி ப்பைப்பில் இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டம் அறேந்துள்ளது. 

இத்திட்டம் தமிழ்நாடு ோநி த்தில் தூத்துக்குடி ோெட்டத்தில் உள்ள 

கயத்தார் தாலுகாவில் ஒன்னேகுளம், வதன்னம்பட்டி ேற்றும் 

சங்கைாமபரி ஆகிய கிைாேங்களில் அறேந்துள்ளது. இத்திட்டத் 

தளோனது தற்மபாதுள்ள கிைாே சாற கள் மூ ம் 

அணுகக்கூடியதாகவும் ேற்றும் அருகிலுள்ள கிைாேக் 

குடியிருப்புகளான மசகம்பட்டி, பஷ்ெந்தறன & கடம்பூர் 

ஆகியெற்றுடன் நன்கு இறைக்கப்பட்டுள்ளது. மசா ார் ஆற யின் 

சக்தியானது 400/220/110kV வதன்னம்பட்டி துறை மின்நிற யம், 

TANGEDCO-க்கு 8 கிமீ நீளமுள்ள மின்தடத்தின் மூ ம் 

வசலுத்தப்படுகிைது. இந்த மின்தடப் பாறத ேனித 

ொழ்விடத்திலிருந்து வதாற வில் அறேந்துள்ளது. 

• உத்சதசிக்கப்பட்டப் பயனாளிகள்: பயன்பாட்டு ெளர்ச்சியுடனான 

இந்த சூரிய மின்சக்தித் திட்டம், கிரிடு-க்கு புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைற  

ெழங்க இருப்பமதாடு, தமிழ்நாடு ோநி த்தில் ஆற்ைல் 

விநிமயாகத்திலும் பங்களிக்கும். எனமெ, அதிக மின்சாைம் 

ெழங்குெதன் மூ ம் பயன்வபறுெது இம்ோநி த்தில் ெசிப்பெர்கமள 

உத்மதசிக்கப்பட்ட பயனாளிகளாெர். இந்த ஆற்ைலின் ஆதாைம் 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஒன்ைானதால், இந்த சூரிய சக்தித் திட்டோனது 

பருெநிற  ோற்ைத்றதத் தணிக்க, ஒரு நிற த்தன்றேயான ஆற்ைல் 

மூ த்தின் மூ ம் ஆற்ைல் மதறெகறளப் பூர்த்தி வசய்ெதன் மூ ம் 

பங்களிக்கிைது. 

• முன்வமாழியப்பட்ட வசயல்பாடுகளுக்கான காலெணரயணை: ஒரு சூரிய 

சக்தி திட்டம் வபாதுொக ~ 25 ஆண்டுகளுக்கு நீடிக்கும், அதன் பிைகு 

ேற்வைாரு திட்டத்திற்காக இந்த அவசம்பிமளஜ் மேம்படுத்தப்பட 

மெண்டும் அல் து தகர்க்கப்பட மெண்டும். 

• பங்குதாரரின் ஆசலாசணனகள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட பங்குதாரர் 

ஈடுபாடு வசயல்முணை பற்றிய சுருக்கம்: உரிய விடாமுயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக, இத்திட்டத்தின் வசயல்பாடு ேற்றும் இத்திட்டத்தின் 

பைாேரிப்பு குழு, ஒப்பந்த பணியாளர்கள் ேற்றும் பாதுகாப்புப் 

பணியாளர்களுடன் ஆம ாசறனகள் மேற்வகாள்ளப்பட்டன. 
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மேற்கூறிய பங்குதாைர்களுடன் வதாடர்ச்சியான ஈடுபாட்றட 

உறுதிவசய்யவும், வசயல்பாட்டுக் கட்டங்களில் இடர் குறைப்பு ேற்றும் 

சுற்றியுள்ள சமூகங்கள் ேற்றும் வதாடர்புறடய அதிகாரிகளுடனான 

கட்டுப்பாடுகள் பற்றி விொதிக்கவும், றகயகப்படுத்தலுக்குப் பின் ஒரு 

ஸ்மடக்ம ால்டர் எங்மகஜ்வேன்ட் பிளான் (SEP)-ஆனது 

பரிந்துறைக்கப்பட்டது. 

• குணை தீர்க்கும் ெழிமுணை: உரிய விடாமுயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, 

இத்திட்டத்திற்கான முறையான புகார் ெழிமுறை 

கெனிக்கப்படவில்ற . இத்திட்டத்திற்கான ஒரு முறையான குறை 

தீர்க்கும் ெழிமுறையானது (GRM), வசயல்பாடு ேற்றும் பைாேரிப்பு 

கட்டம் முழுெதும் உள் ேற்றும் வெளிப்புை குறைகறள 

கண்டறிெதற்காக பரிந்துறைக்கப்பட்டுள்ளது.  

அயானா-வின் ESMS றகமயட்டின் ஒரு பகுதியாக GRM 

உருொக்கப்படுெதுடன் சமூக எதிர்பார்ப்புகறளப் 

புரிந்துவகாள்ெறதயும், உள்ளிருக்கும் பிைச்சறனகள் அல் து 

குறைகறள முறையாகவும் வெளிப்பறடயாகவும் நிர்ெகிப்பறத 

மநாக்கோகக் வகாண்டுள்ளது. உள்ளூர் சமூகம் ேற்றும் 

பங்குதாைர்களின் அணுகல், வெளிப்பறடத்தன்றே ேற்றும் 

சிக்கல்கள்/கெற கள் ஆகியெற்றைப் வபாருத்தெறை மபாதுோன 

நடெடிக்றககறள உள்ளடக்கிய நன்கு ெறையறுக்கப்பட்ட 

குறைதீர்க்கும் ெழிமுறைறய அயானா வகாண்டுள்ளது. இறைப்பு 1M 

ஆனது, இத்திட்ட தளத்தின் நிற யி ான அயானா-வின் (பிரிவு 6.12 

முதல் 6.16 ெறை) குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் விெைங்கறள 

ெழங்குகிைது. 

 

1
வபாருந்தக்கூடிய மதசிய, ோநி  ேற்றும் உள்ளூர் விதிமுறைகள், IFC வசயல்திைன் தைநிற கள் (2012), 

உ க ெங்கி குழுவின் சுற்றுச்சூழல் ஆமைாக்கியம் ேற்றும் பாதுகாப்பு (EHS) வபாது ெழிகாட்டுதல்கள், ILO 

ேைபுகள், எெர்மசார்ஸ் மகப்பிடல் ESGMS, ADB பாதுகாப்பு வகாள்றக அறிக்றக (2009), ஆசிய 

உட்கட்டறேப்பு ெங்கி (AIIB முதலீடு) சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக கட்டறேப்பு (ESF) (2019) ேற்றும் NIIF 

இன் சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக மே ாண்றே வகாள்றக ேற்றும் மகாட்பாடுகள். 

2
 https://www.greenclimate.fund/document/information-disclosure-policy 
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2. திட்ட சமசலாட்டம் 

டார்வகட் என்பது இந்தியாவின் தமிழ்நாடு, தூத்துக்குடி ோெட்டம், கயத்தார் 

தாலுகாவிலுள்ள 100 MWAC சூரிய மின்சக்தி திட்டத்றத உருொக்குெதற்காக 

நிறுெப்பட்ட ஒரு முன்னணி ஒருங்கிறைந்த சூரிய சக்தி நிறுெனத்தின் 

ஸ்வபஷன் பர்பஸ் வெஹிகிள் (SPV) ஆகும். பெர் பர்மசஸ் அக்ரீவேன்ட் (PPA) 

ஆனது முதலில் டார்வகட் ேற்றும் தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி ேற்றும் பகிர்ோன 

கழகம் லிமிவடட் இறடமய வசப்டம்பர் 28, 2017 அன்று 

வசயல்படுத்தப்பட்டது. இதன் வதாடர்சியாக, இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டம் 

ஜனெரி 29, 2020 அன்று வதாடங்கப்பட்டது. இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தின் 

குறிப்புகளானது அட்டெறை 1 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டெணை 1: திட்டக் குறிப்பு 

 

திட்ட அம்சங்கள்  விெைங்கள் 

இடம் ஒன்னேகுளம், மதனானம்பட்டி ேற்றும் சங்கைாமபரி, தாலுகா கயத்தார், 

தமிழ்நாடு, தூத்துக்குடி ோெட்டம் 

AC திைன் 100 MW 

வோத்த நி ப்பைப்பு 

(ஏக்கர்) 

375 ஏக்கர் தனியார் நி ம் ேற்றும் 6 ஏக்கர் அைசு நி ம் உள்ளிட்ட 

வோத்தம் 381.07 ஏக்கர் நி ம். 

 

வதாடங்கிய மததி ஜனெரி 29, 2020 

மசா ார் PV 

வதாழில்நுட்பம் 

பாலிகிரிஸ்டலின் 330 Wp ேற்றும் 335 Wp 

மின் ஆற்ைல் 

வெளிமயற்ைம் 

சூரிய சக்தி மின்திட்டோனது, தமிழ்நாடு கிரிடு துறை மின் 

நிற யத்திற்கு 8 கிமீ தூைத்திற்கு 110 kV மின்தடம் மூ ம் மின்சாைத்றத 

வெளிமயற்றுகிைது 

மூ ாதாைத் 

மதறெகள் 

• ோடூல்-ஐ சுத்தம் வசய்யவும் ேற்றும் பைாேரிப்புக்காகவும் மடங்கர்  ாரி 

வசயல்பாடுகள் மூ ம் வெளியிலிருந்து நீர் ெழங்குநரிடமிருந்து நீர் 

வபைப்படுகிைது. உள்பயன்பாட்டிற்கான தண்ணீறைப் 

பயன்படுத்துெதற்குச் வசாந்தோன ஆழ்துறள கிைறு மூ ம் 

எடுக்கப்படுகிைது. 

• 17 O&M ஊழியர்கள், 8 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் ேற்றும் 18 ோடூல் 

ொஷிங் ேற்றும் கிைவுண்ட் கிளியைன்ஸ் பணியாளர்கறளக் வகாண்ட 43 

பணியாளர்கள் மதறெ 
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படம் 1: திட்டத்திற்கான இடம் 

 

ஆதாைம்: அயானா-ொல் வதாடங்கப்பட்ட ESDD அறிக்றக (டிசம்பர் 2021) 

 

3. குறிக்சகாள் மற்றும் ெழிமுணை 

E&S இடர் ேதிப்பீட்டின் மநாக்கம், சாத்தியோன E&S அபாயங்கள் ேற்றும் 

றகயகப்படுத்துதலுடன் வதாடர்புறடய தாக்கங்கறள முன்னிறுத்துெது 

ேற்றும் E&S வைஃபவைன்ஸ் ஃப்மைம்வொர்க்-ஐப் வபாறுத்தேட்டில் ஏமதனும் 

இறடவெளிகள் உள்ளதாவெவனத் தீர்ோனிப்பது ஆகும். 

 

ESDD-க்கான பணியின் மநாக்கம் பின்ெருோறு: 
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• சம்பந்தப்பட்ட என்விைான்வேன்டல் & மசாஸியல் இம்பாக்ட் 

அவசஸ்வேன்ட்ஸ் (ESIA), ஸ்மடக்ம ால்டர் எங்மகஜ்வேன்ட் பிளான் 

(SEP), க்ரீென்ஸ் வைட்ைஸ்ஸல் வேக்கானிஸம் (GRM), E&S ஆடிட், 

ேற்றும் ESG பாலிஸி, ESMS, ISO சான்றிதழ்கள் (ISO 14001, OHSAS 18001), 

HR பாலிஸி, நடத்றத ெழிமுறை மபான்ைெற்றின் ேறுஆய்வு மபான்ை 

அறனத்து வதாடர்புறடய சுற்றுச்சூழல், சமூக ேற்றும் சுகாதாைம் 

ேற்றும் பாதுகாப்பு வதாடர்பான திட்ட ஆெைங்கள் ேற்றும் இ க்கு 

பற்றிய தகெல்களின் ஒரு ேதிப்பாய்வு, இதில் சட்டப்பூர்ெ E&S 

அனுேதிகள்/ஒப்புதல்கள் (வபாருந்தும் ெறகயில்) ேதிப்பீடு அடங்கும். 

• EHS நிறுென அறேப்பின் ேதிப்பாய்வு, இதில் ஏற்கனமெ இருக்கும் 

EHS நிர்ொகக் கட்டறேப்பு, வபாறுப்புகளின் ெறையறைகள், 

வபாறுப்புகள் பற்றிய தகெல் வதாடர்பு, பயிற்சி திட்டங்கள் ேற்றும் 

உள் அறிக்றகயிடல் அறேப்புகள் ஆகியறெ அடங்கும். 

• திட்டத்தின் சுற்றுச்சூழல் வபாது சுயவிெைத்றத உறுதிப்படுத்த திட்டத் 

தளத்திற்குச் வசன்று ஒரு பார்றெயிடுதல். 

• முக்கிய கண்டுபிடிப்புகள், தளொடச் சிக்கல்கள், மதறெயான தணிப்பு 

ேற்றும் ESAP ெடிெத்தில் கூடுதல் வசயல்கறளப் பரிந்துறைக்கும் ESDD 

அறிக்றகறயத் தயாரித்தல். 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட ெழிமுறையானது அட்டெறை 2-இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டெறை 2: ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்ட ெழிமுறை 

நிற  வசயல்பாடு 

நிற  1: தணிக்றகக்கு 

முந்றதய வசயல்பாடுகள் 

• இறுதி இ க்கு, அணுகுமுறை ேற்றும் வைஃபவைன்ஸ் 

ஃப்மைம்வொர்க்-ஐத் தீர்ோனிக்க கிக்-ஆஃப் 

அறழப்பு, அத்துடன் திட்டத்திற்கான கிறடக்கும் 

தகெல் சரிபார்ப்பு பட்டியற  அறடயாளங் 

காணுதல் ேற்றும் திட்டத்தின் மநாக்கங்கள், 

ெடிெறேப்பு ேற்றும் திட்டமிடல் பற்றிய விொதம். 

• ஏற்கனமெ உள்ள திட்ட ஆெைங்கள், தளத்தின் 

உளவுத் தயாரிப்பு (தற ப்புகள் ேற்றும் மநர்காைல் 

வசய்யப்படுெர்களின் விெைம் ) ேற்றும் 



 
 

10 
 

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

ஆெைங்களின் ேதிப்பாய்வின் அடிப்பறடயில் ப  

மகாைங்களில் மசாதிக்கப்பட மெண்டிய 

மகள்விகறளத் தயாரித்தல் உள்ளிட்ட முக்கிய 

ஆெைங்களின் வடஸ்க்-மபஸ்டு ேதிப்பாய்வு. இந்த 

ஆெைங்களின் பட்டியல் ESDD அறிக்றக 

அப்வபன்டிக்ஸ் A இல் வகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிற  2: தணிக்றக – 

பங்குதாைர் ஆம ாசறனகள்  

• தள உளவுப் பணிக்காக, நெம்பர் 19, 2021 அன்று E&S 

ெல்லுநர்கள் தளத்றதப் பார்றெயிட்டனர். 

டார்வகட்-இன் பிைதிநிதிகள் அதாெது தளப் 

வபாறுப்பாளர் மூன்ைாம் தைப்பு ஆம ாசகர் 

குழுவுடன் றசட்-விசிட் வசய்தனர். 

• றசட்-விசிட்-ஆனது, திட்டத்தால் மநைடியாகவும் 

ேறைமுகோகவும் பாதிக்கப்படும் வதாடர்புறடய 

பகுதிகளின் காட்சி கண்காணிப்பு, முந்றதய 

ஆய்வுகளில் உள்ளடக்கப்படாத மெறு ஏமதனும் 

அபாயங்கறளக் கண்டறிதல், தளக் குழு, 

ஒப்பந்ததாைர்கள், பாதுகாப்புக் காெ ர்கள் ேற்றும் 

வதாழி ாளர்கள் மபான்ை வதாடர்புறடய 

பங்குதாைர்களுடன் க ந்தாம ாசித்தல். 

• மூன்ைாம் தைப்பு ஆம ாசகைால் பின்ெரும் ஆன்-றசட் 

நடெடிக்றககள் மேற்வகாள்ளப்பட்டன: 

o டார்வகட் தள குழுவுடன் வினவுதல் 

o தள உளவு – திட்ட தளத்திற்கு றசட்-விசிட் வசய்தல் 

o ஒப்பந்ததாைர்கள், ஒப்பந்தத் வதாழி ாளர்கள் ேற்றும் 

பாதுகாெ ர்களுடன் ஊடாடுதல் 

o மீட்டிங் முடிவுறுதல் 

நிணல 3: தணிக்றகக்கு 

பிந்றதய 

வசயல்பாடுகள்/அறிக்றகயிடல் 

• றசட்-விசிட்டின் மபாது வசய்யப்பட்ட ஆெை ஆய்வு 

ேற்றும் கண்காணிப்பு அடிப்பறடயில், மூன்ைாம் 

தைப்பு ஆம ாசகர் ஒரு என்விைான்வேன்டல் அண்ட் 

மசாஸியல் ஆக்ஷன் பிளான் (ESAP)-உடன் இந்த 

அடிப்பறடயான என்விைான்வேன்டல் & மசாஸியல் 

டியு டிலிவஜன்ஸ் (ESDD) அறிக்றகறயத் 

தயாரித்துள்ளார். 

 

4. ெணரயணைகள் 

ஒரு என்விைான்வேன்டல் & மசாஸியல் இம்பாக்ட் அவசஸ்வேன்ட் (ESIA)-

க்குப் பதி ாக, இந்த என்விைான்வேன்டல் & மசாஸியல் டியு டிலிவஜன்ஸ் 
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(ESDD)-ஆனது றகயகப்படுத்தலிலுள்ள ஆபத்து ேற்றும் தாக்கத்றத 

அறடயாளம் காணும் ஒரு உபாயோக நடத்தப்பட்டது. றகயகப்படுத்தல் 

வதாடர்பான ஒரு ESIA-இன் மதறெப்படும் காைணிகளில் பின்ெரும் 

ெறையறைகள் அறடயாளம் காைப்பட்டுள்ளன: 

• றகயகப்படுத்தும் மநைத்தில், இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டம் ஏற்கனமெ 

வசயல்பாட்டில் உள்ளது. உரிய விடாமுயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, 

இத்திட்டத்திற்காக ஒரு ஸ்மடக்ம ால்டர் எங்மகஜ்வேன்ட் பிளான் 

(SEP) கட்டாயோக்கப்பட்டுள்ளது. இது முன்மனாக்கிய 

நடெடிக்றககளில் ஈடுபட மெண்டிய முக்கிய பங்குதாைர்கறள (IFC PS 

1 இல் ெறையறுக்கப்பட்டுள்ள "Affected Communities" உட்பட) 

அறடயாளம் காணும். இந்த ஈடுபாடு, இந்த உரிய விடாமுயற்சி 

வசயல்முறையில் அறடயாளம் காைப்பட்டு அயானா-ொல் 

நறடமுறைபடுத்தப்பட்டுக் வகாண்டிருக்கும் அபாயக் கட்டுப்பாடுகள் 

ேற்றும் தாக்கக் தணிப்பு நடெடிக்றககள் பற்றிய ஒரு தகெல்வதாடர்பு 

அடங்கும். 

• இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தின் கட்டுோனம் ேற்றும் ஆைம்ப 

வசயல்பாட்டின் மபாது அடிநிற  அளவுருக்கள் ஏற்கனமெ 

தாக்கத்றதக் வகாண்டிருப்பதால், சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக உரிய 

விடாமுயற்சியானது, அக்கறையின் ஒரு பகுதியாக ஒரு சுற்றுச்சூழல் 

ேற்றும் சமூக அடிப்பறட நிறுெப்படவில்ற . வசயல்பாட்டின் 

கட்டத்தில் வதாடர்ந்து நிகழக்கூடிய ஏமதனும் ஆபத்து ேற்றும் 

தாக்கங்கறளக் கண்டறிந்து, திட்டச் வசயல்பாடுகளின் தாக்கங்கறளக் 

குறைக்கச் வசயல்படுத்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட வசயல்கறள 

பரிந்துறைக்கிைது. 

• திட்ட தளத்தின் உடனடி சுற்றுப்புைத்தில் (5 கிமீ சுற்ைளவு) மெறு எந்த 

ெணிக அல் து வதாழில்துறை ெளர்ச்சியும் அறடயாளம் 

காைப்படவில்ற  ேற்றும் திட்ட தளத்தின் 1 கிமீ சுற்ைளவில் 

குடியிருப்பு சமூகங்கள் எதுவும் இல்ற . எனமெ ஒட்டுவோத்த 

தாக்கங்கள் இந்த உரிய விடாமுயற்சிக்கு வபாருந்தாது என 

தீர்ோனிக்கப்பட்டது. 
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• இத்திட்ட தளத்தின் 10 கிமீ சுற்ைளவில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் 

சமூக விெைங்கள் ESDD அறிக்றகயில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 

வசய ாக்கெல்  சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தின் தாக்கங்கள் 

தளத்திலிருந்து 4 கிமீ வதாற வில் உள்ள சமூகங்களுக்கு 

வசன்ைறடயாது, தள அணுகற த் தவிை, அதாெது மசா ார் 

ஆற க்கான கனைக ொகன மபாக்குெைத்து இயக்கம் ேட்டும். 

மேற்வசான்ன இந்த தாக்கம், முன்மனாக்கியச் வசயல்பாடுகளுக்காக 

ெறையறுக்கப்பட்ட பங்குதாைர் நிச்சயதார்த்த வசயல்முறையில் 

ஒருங்கிறைக்கப்படும். 

 

5. என்விரான்வமன்டல் அண்ட் சசாஸியல் (E&S) வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

பணிக்கான இந்த என்விைான்வேன்டல் அண்ட் மசாஸியல் (E&S) 

வைஃபவைன்ஸ் ஃப்மைம்வொர்க் பின்ெருோறு: 

• E&S இைக்கங்கள் ேற்றும் சுற்றுச்சூழல், வதாழில் பாதுகாப்பு, 

சுகாதாைம், வதாழி ாளர், சமூக ேற்றும் நி ச் சட்டங்கள் வதாடர்பான 

சிக்கல்கள் மீதான தகுந்த இந்திய ஒழுங்குமுறை கட்டறேப்பு 

• சர்ெமதச நிதி நிறுெனம் (IFC) வசயல்திைன் தைநிற கள் (1-8) (2012) 

• உ க ெங்கிக் குழு (WBG) வபாது சுற்றுச்சூழல், உடல்ந ம் ேற்றும் 

பாதுகாப்பு ெழிகாட்டுதல்கள் (2007) 

• NIIF E&S பாலிஸி 

• AIIB என்விைான்வேன்டல் ேற்றும் மசாஸியல் ஸ்டாண்டர்ஸ் (ESS) 

எெர்சசார்ஸ் சகப்பிடல் -இன் ESGMS இன் சதணெகளின்படி ESDDயும் 

நடத்தப்பட்டது. 

இந்த சூரிய மின்சக்தி திட்டத்தின் வசயல்பாடுகள், மேற்கூறிய E&S 

வைஃபவைன்ஸ் ஃப்மைம்வொர்க்-இன் ஒரு பகுதியாக ேதிப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்டுள்ளது. தகுந்த இந்திய ஒழுங்குமுறை கட்டறேப்றபப் 

வபாருத்தேட்டில் அதன் ேதிப்பாய்ொனது அட்டெறை 3 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. சர்ெமதச தைநிற கள் வதாடர்பான ேதிப்பாய்வு 

அட்டெறை 4 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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இந்திய ஒழுங்குமுறை கட்டறேப்றபப் வபாறுத்தேட்டில், 

இத்திட்டத்திற்கான அனுேதி ேற்றும் இைக்க நிற  ஆகியறெ அட்டெறை 

3 இல் விெரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டெணை 3: முக்கிய அனுமதி மற்றும் இைக்க நிணல 

 

ெ.எண் அனுேதிகள்/ஒப்புதல்கள்/அனுேதிகள்/ 

NOC/கிளியைன்ஸ்-கள் 

வபாருந்தக்கூடிய 

நிற   

நிற  

1. 14 வசப்டம்பர் 2006 மததியிட்ட ேற்றும் 

MoEF&CC இலிருந்து 01.12.2009 மததியிட்ட 

என்விைான்வேன்டல் இம்பாக்ட் 

அவசஸ்வேன்ட் மநாட்டிஃபிமகஷன்-படி 

என்விைான்வேன்டல் கிளியவைன்ஸ் (EC) 

வபாருந்தாது - 

2. சுற்றுச்சூழல், ெனங்கள் ேற்றும் கா நிற  

ோற்ைம் அறேச்சகத்தின் ென (பாதுகாப்பு) 

சட்டம், 1980 இன் கீழ் ஃபாவைஸ்ட்  

கிளியவைன்ஸ் 

வபாருந்தாது - 

3. 

தமிழ்நாடு ோநி  ோசுக்கட்டுப்பாட்டு 

ொரியம் (TNPCB) பிரிவு 25 –இன் கீழ் நீர் 

(ோசுத் தடுப்பு ேற்றும் கட்டுப்பாடு) 

சட்டம், 1974 இன் கீழ் ேற்றும் பிரிவு 21 இன் 

கீழ் காற்று (ோசுத் தடுப்பு ேற்றும் 

கட்டுப்பாடு) சட்டம் 

1981ஆகியெற்றிடமிருந்து கன்வசன்ட் டு 

எஸ்டாபிளிஷ் (CTE) ேற்றும் கன்வசன்ட் டு 

ஆப்பமைட் (CTO) ேற்றும் விதி 5-இன் கீழ் 

அபாயகைோன கழிவுகள் (மே ாண்றே, 

றகயாளுதல் ேற்றும் எல்ற  தாண்டிய 

இயக்கம்) விதிகள், 2016 இன் கீழ் 

அங்கீகாைம் 

வபாருந்தாது - 

4. கட்டாயோக TNPCB இன் அறிவிப்பு 

CPCB ோற்றியறேக்கப்பட்ட றடைக்ஷன் 

எண். B-29012/ESS(CPA)/2015-16; ோர்ச் 07, 

2016 மததியிட்டது  

வபாருந்தும் அறிவிக்கப்பட்டது 

5. 

அபாயகைோன ேற்றும் பிை கழிவுகள் 

(மே ாண்றே ேற்றும் எல்ற  தாண்டிய 

இயக்கம்) திருத்தம், விதிகள், 2019 பற்றிய 

வபாருந்தாது - 
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ெ.எண் அனுேதிகள்/ஒப்புதல்கள்/அனுேதிகள்/ 

NOC/கிளியைன்ஸ்-கள் 

வபாருந்தக்கூடிய 

நிற   

நிற  

அைசிதழில் அறிவிப்பு (எண் 158 ோர்ச் 5, 

2019). 

6. 

ஒப்பந்தத் வதாழி ாளர் (ஒழுங்குமுறை 

ேற்றும் ஒழிப்பு) சட்டம், 1970-இன் பிரிவு 

7(1) ேற்றும் தமிழ்நாடு ஒப்பந்தத் 

வதாழி ாளர் (ஒழுங்குமுறை ேற்றும் 

ஒழிப்பு) விதிகள், 1975 இன் விதி 17 ேற்றும் 

20 இன் கீழ் முதன்றேப் பணியேர்த்தும் 

பதிவுச் சான்றிதழ். 

வபாருந்தும் வபைப்படவில்ற  

7. 

ஒப்பந்த வதாழி ாளர் (ஒழுங்குமுறை 

ேற்றும் ஒழிப்பு) சட்டம், 1970 இன் பிரிவு 12 

(1) ேற்றும் தமிழ்நாடு ஒப்பந்த வதாழி ாளர் 

(ஒழுங்குமுறை ேற்றும் ஒழிப்பு) விதிகள், 

1975 இன் விதி 32 இன் கீழ் ஒப்பந்ததாைர் 

வதாழி ாளர் உரிேம். 

வபாருந்தும் வபைப்படவில்ற  

8. 
நி த்தடி நீறை உறிஞ்சுெதற்கான 

அனுேதி/NOC 

வபாருந்தும் வபைப்படவில்ற  

9. வதாழிற்சாற கள் சட்டம் 1948 இன் கீழ் 

வதாழிற்சாற  உரிேம்  

வபாருந்தும் கா ாெதியானது 

10. 

ோநி ங்களுக்கு இறடமயயான 

பு ம்வபயர்ந்த வதாழி ாளர்கள் 

(மெற ொய்ப்பு ேற்றும் மசறெ 

விதிமுறைகள்) சட்டம், 1979 இன் படி, 

ோநி ங்களுக்கு இறடமயயான 

பு ம்வபயர்ந்த வதாழி ாளர்களுக்கான 

பதிவுச் சான்றிதழ், வபைப்பட மெண்டும். 

வபாருந்தாது - 

11. 

இந்திய அைசிய றேப்பின் ஐந்தாெது 

அட்டெறையின் கீழ் அட்டெறை V 

பகுதிகள் 

வபாருந்தாது - 

12. கிைாே பஞ்சாயத்திடமிருந்து NOC  வபாருந்தாது வபைப்படவில்ற  

13. 13. அட்டெறை பகுதிகளின் பஞ்சாயத்து 

நீட்டிப்பு சட்டம் (PESA 1996) வபாருந்தாது - 

வபாருந்தாது - 

14. 

நி ப் பயன்பாட்டு ோற்றுச் சான்றிதழ் 

(விெசாய நி த்றத விெசாயம் அல் ாத 

பயன்பாட்டிற்கு ோற்றுெதற்கு) 

வபாருந்தும் வபைப்படவில்ற  
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ெ.எண் அனுேதிகள்/ஒப்புதல்கள்/அனுேதிகள்/ 

NOC/கிளியைன்ஸ்-கள் 

வபாருந்தக்கூடிய 

நிற   

நிற  

15. மின் வகாள்முதல் ஒப்பந்தம் வபாருந்தும் வபைப்பட்டது 

16. 

ஆயுதங்கள் சட்டம், 1959 இன் பிரிவு 3 இன் 

கீழ் துப்பாக்கிகள் ேற்றும் 

வெடிேருந்துகறளக் ொங்கவும் ேற்றும் 

றெத்திருப்பதற்கான உரிேம். 

வபாருந்தும் வபைப்பட்டது 

17. 

பாதுகாப்பு நிறுெனத்திற்கான தனியார் 

பாதுகாப்பு ஏவஜன்சிகள் (ஒழுங்குமுறை) 

சட்டம், 2005 இன் பிரிவு 4 இன் கீழ் உரிேம் 

வபாருந்தும் வபைப்படவில்ற  

    

 

வபாருந்தக்கூடிய வைஃபவைன்ஸ் ஃப்மைம்வொர்க்-ஐப் வபாறுத்து, இந்த 

சீைறேப்பு திட்டம் (The alignment project) அட்டெறை 4 இல் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

அட்டெறை 4: வபாருந்தக்கூடிய வைஃபவைன்ஸ் ஃப்மைம்வொர்க் 

 

ெ. 

எண். 

வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

1.  IFC PS 1: 

சுற்றுச்சூழல் 

ேற்றும் சமூக 

அபாயங்கள் 

ேற்றும் 

தாக்கங்களின் 

ேதிப்பீடு ேற்றும் 

மே ாண்றே: 

ஒரு சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக 

மே ாண்றே அறேப்பின் (ESMS) 

ெளர்ச்சி ேற்றும் 

நறடமுறைப்படுத்தற , 

வசயல்திைன் தைநிற யானது 

ேதிப்பீடு வசய்கிைது. இது ெணிக 

நடெடிக்றககளால் ஏற்படும் 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக 

அபாயங்கள் ேற்றும் தாக்கங்கள் 

ஆகியெற்றை எதிர்மநாக்கும் 

திட்டம் ேற்றும் தைநிற கறள 

நிறுெனங்கள் அெர்களின் 

அதிமுக்கிய வசய ாக்கங்களுக்குள்  

ஒருங்கிறைக்க உதவி வசய்கிைது. 

ஒரு நல்  மே ாண்றே 

அறேப்பானது ெணிக 

நடெடிக்றககளில் இருந்து எழும் 

வபாருந்துகிைது 

 

இந்த ESMS 100 MW சூரிய 

மின்சக்தி திட்டத்திற்கான 

ஆபத்து ேற்றும் தாக்கத்றத 

அறடயாளம் காணும் 

வசயல்முறைறய 

ெறையறுக்கிைது 
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GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

ெ. 

எண். 

வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

தாக்கங்கறளத் தவிர்க்கவும், 

குறைக்கவும் ேற்றும் 

ஈடுவசய்யவும் 

ெடிெறேக்கப்பட்டுள்ளது ேற்றும் 

ெணிக சுழற்சியில் முக்கிய 

பங்குதாைர்களின் 

ஆம ாசறனக்காகவும் 

ெழங்குகிைது. 

2.  IFC PS 2: 

வதாழி ாளர் 

ேற்றும் பணிச் 

சூழல்கள் 

வதாழி ாளர் ேற்றும் வதாழி ாளர் 

உரிறேகறள நிர்ெகிப்பதற்கான 

ஒரு நிறுெனத்தின் உபாயங்கறள 

இந்த வசயல்திைன் தைநிற  

ெறையறுக்கிைது. இந்த 

வசயல்திைன் தைநிற  பின்ெரும் 

கருப்வபாருள்கறள 

உள்ளடக்கியது – ேனித ெளக் 

வகாள்றககள், வதாழி ாளர் 

அறேப்பு, பாகுபாடு காட்டாறே, 

பணிநீக்கம் ேற்றும் 

பணியாளர்களின் பாதுகாப்பு. 

வதாழில்சார் சுகாதாைம் ேற்றும் 

பாதுகாப்புக் கூறுகறளயும் 

இத்தைநிற  அறடயாளம் 

காட்டுகிைது. 

 

வபாருந்துகிைது 

 

IFC PS 2 இல் 

ெறையறுக்கப்பட்டுள்ள 

வதாழி ாளர் தைநிற கள் 

ேற்றும் பணிச் சூழல்களின் 

மதறெகளுக்கு சூரிய 

மின்சக்தி திட்டக் குழு 

இைங்க மெண்டும். 

 

3.  IFC PS 3: ெளத் 

திைன் ேற்றும் ோசு 

தடுப்பு 

வசயல்திைன் 

தைநிற யானது ெளங்கள் ேற்றும் 

வபாருட்களின் நிற யான 

பயன்பாட்டிற்கான 

வசயல்முறைறய விெரிக்கிைது 

ேற்றும் ெணிகச் வசயல்பாட்டின் 

விறளொக எழும் ோசு 

நீமைாறடகறளக் குறைக்கிைது. 

வபாருந்துகிைது 

இந்த சூரியஒளி மின்சக்தி 

திட்டோனது IFC PS 3 உடன் 

ஒத்திறசய நீர் பாதுகாப்பு 

வசயல்முறைகறளப் 

பின்பற்ை மெண்டும். 

கூடுத ாக, நகைாட்சி 

திடக்கழிவுகள், 

அபாயகைோன கழிவுகள் 

(எ.கா. ஸ்ம ாப் ஆயில் 

ேற்றும் மசா ார் ோடூல்ஸ்) 



 
 

17 
 

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

ெ. 

எண். 

வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

ேற்றும் கழிவு நீர் உள்ளிட்ட 

கழிவுகறள 

உருொக்குெவதன்பது, IFC 

PS 3 இல் 

ெறையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி, 

கழிவு மே ாண்றேயின் 

ெழிகாட்டுதல்களுடன் 

ஒத்திருக்க மெண்டும். 

4.  IFC PS 4: சமூக 

ஆமைாக்கியம் 

ேற்றும் பாதுகாப்பு 

ெழக்கோன ேற்றும் 

ெழக்கேல் ாத ெணிக 

நடெடிக்றககளால் பாதிக்கப்பட்ட 

சமூகங்களில் பாதகோன 

உடல்ந ம் ேற்றும் பாதுகாப்பு 

தாக்கங்கறளத் தவிர்ப்பதற்கான 

அறேப்புகறள உருொக்க 

மெண்டுவேன வசயல்திைன் 

தைநிற யானது ெலியுறுத்துகிைது. 

பாதுகாப்புக் காெ ர்கள் ேற்றும் 

சமூகங்களுக்கு இறடயி ான 

எதிவைதிர் வசயல்களினால் 

பணியாளர்கறளப் 

பாதுகாப்பதற்கான 

வசயல்முறைறயயும் தைநிற  

ேதிப்பீடு வசய்கிைது. 

 

வபாருந்துகிைது 

இச்சமூகம் திட்டத் 

தளத்திலிருந்து > 4 கிமீ 

உள்ளது, ஆனால் தளத்றத 

அணுகுெதற்கு ஏற்கனமெ 

உள்ள கிைாே சாற கறளப் 

பயன்படுத்த மெண்டும், 

எனமெ திட்டத்தின் 

வசயல்பாட்டு கட்டத்தில் 

மபாக்குெைத்து 

பாதுகாப்பிலிருந்து 

ெைம்புக்குட்பட்ட 

பாதிப்புகள் வபாருந்தும். 

5.  IFC PS 5: நி ம் 

றகயகப்படுத்துதல் 

ேற்றும் கட்டாய 

மீள்குடிமயற்ைம் 

வசயல்திைன் தைநிற யானது, 

நி ம் றகயகப்படுத்துதல் ேற்றும் 

நி  அணுகல் மீதான 

கட்டுப்பாடுகள் 

ஆகியெற்றிலிருந்து சமூக ேற்றும் 

வபாருளாதாை தாக்கங்கறள 

எதிர்பார்க்கிைது ேற்றும் 

தவிர்க்கிைது. உடல் ரீதியாகவும் 

வபாருளாதாை ரீதியாகவும் 

இடம்வபயர்ந்த நபர்களுக்கு 

மெற ொய்ப்பு ேற்றும் இழப்பீடு 

வபாருந்தாது 

இந்த ~ 381 ஏக்கர் 

நி ோனது விரும்பி 

ொங்குபெர்-விற்பெர் 

மூ ம் வபைப்பட்டது, 

எனமெ இரு தைப்பினரும் 

மபைத்தின் 

விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் 

அளித்துள்ளனர். 

நி ம்/எஸ்மடட் 

குழுொனது, தனியார் நி  
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GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

ெ. 

எண். 

வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

ெழங்குெதற்கான 

வசயல்முறைறயயும் இத்தைநிற  

ெறையறுக்கிைது. 

உரிறேயாளர்/களுடன் 

மநைடியாக ஈடுபட்டு, 

பைஸ்பைம் 

ஒப்புக்வகாள்ளப்பட்ட 

விற யில் நி ம் 

ொங்கப்படுகிைது. இது 

நி த்திற்கு ஒரு வதளிொன 

உரிறேறய ெழங்குகிைது. 

ோநி  அைசு நிறுெனோன 

தமிழ்நாடு மின்உற்பத்தி 

ேற்றும் விநிமயாகக் 

கழகத்தின் (TANGEDCO) 

ேற்றும் தற்மபாதுள்ள 

சட்டங்களின்படி 

(வட கிைாஃப் ஆக்ட், 1885) 

ஆகியெற்றின் 

ெழிகாட்டுதலின் கீழ், 

பாறதகளுக்கான உரிறே, 

டிைான்ஸ்மிஷன் டெர்கள் 

ேற்றும் ஓெர்வ ட் 

டிைான்ஸ்மிஷன் 

ற ன்கறள 

அணுகுெதற்கான ஒப்புதல் 

ஆகியெற்றிற்கான நி  

உரிறேயாளர்களின் 

சம்ேதமும் ேற்றும் 

ஒப்பந்தங்கள் மநைடி 

மபச்சுொர்த்றதயின் 

அடிப்பறடயில் திட்ட 

முன்வோழிபெர்களால் 

வபைப்பட்டது. உரிய 

விடாமுயற்சியின் ஒரு 

பகுதியாக உடல் ரீதியாக 

ேற்றும்/அல் து 

வபாருளாதாை ரீதியாக 

இடப்வபயர்வுகள் எதுவும் 
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GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

ெ. 

எண். 

வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

கண்டறியப்படவில்ற . 

எனமெ இத்திட்டத்திற்காக 

விருப்பமில் ாேல் 

மீள்குடிமயற்ை ெழக்குகள் 

எதுவும் ஏற்படவில்ற . 

6.  IFC PS 6: பல்லுயிர் 

பாதுகாப்பு ேற்றும் 

ொழும் இயற்றக 

ெளங்களின் 

நிற த்தன்றேயான 

மே ாண்றே: 

இந்த வசயல்திைன் தைநிற யானது, 

நி ம் றகயகப்படுத்துதல் ேற்றும் நி  

அணுகல் மீதான கட்டுப்பாடுகள் 

ஆகியெற்றிலிருந்து சமூக ேற்றும் 

வபாருளாதாை தாக்கங்கறள 

எதிர்பார்க்கிைது ேற்றும் தவிர்க்கிைது. 

நிச்சயதார்த்தம். உடல் ரீதியாகவும் 

வபாருளாதாை ரீதியாகவும் 

இடம்வபயர்ந்த நபர்களுக்கு 

மெற ொய்ப்பு ேற்றும் இழப்பீடு 

ெழங்குெதற்கான 

வசயல்முறைறயயும் இத்தைநிற  

ெறையறுக்கிைது. 

ெணரயறுக்கப்பட்ட 

வபாருந்தக்கூடிய தன்ணம 

 

இந்த சூரிய மின்சக்தி 

திட்டத்தின் 10 கி.மீ 

சுற்ைளவில் சலிஜு ம் 

ரிசர்வ் ஃபாைஸ்ட் ேற்றும் 

குருேற  ரிசர்வ் ஃபாைஸ்ட் 

ஆகிய இைண்டு 

பாதுகாக்கப்பட்ட காடுகள் 

அறேந்துள்ளன. இத்திட்ட 

தளத்தில் இருந்து வசல்லும் 

கழிவுநீர் இந்த 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

காடுகளுக்குள் வசல்  

ொய்ப்புண்டு. எனமெ 

அங்கு ொழும் 

உயிரினங்களுக்கு 

பாதிப்றப உருொக்க 

முடியும். எவ்ொைாயினும், 

அபாயகைோன வபாருள் 

ேற்றும் கழிவு 

மே ாண்றேக்கான IFC PS 

3 ெறையறையில் 

இத்தாக்கம் 

உள்ளடங்கியுள்ளது. 

உயிரினங்களுக்கு 

ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் 

ேனித-ெனவி ங்கு 
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வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

மோதலுக்கு 

ேட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது 

ேற்றும் இப்பகுதியில் 

பாதுகாக்கப்பட்ட 

உயிரினங்கள் இருப்பறத 

வதாழி ாளர்களுக்கு 

உைர்த்த மெண்டும். 

7.  IFC PS 7: பூர்வீக 

ேக்கள்: 

பூர்வீக சமூகங்கள் ேற்றும் நி ம், 

ொழ்ொதாைம் ேற்றும் க ாச்சாை 

ெளங்கள் உள்ளிட்ட அெர்களின் 

கூட்டு இறைப்புகளின் மீதான 

தாக்கங்கறள நிர்ெகிப்பதற்கு 

இந்த தைநிற  வபாருந்தும். 

வபாருந்தாது 

 

நி ம் ேற்றும்/அல் து 

பாைம்பரிய உரிறேகறள 

இழப்பதால் பூர்வீக  

ேக்களுக்கு எந்தவிதோன 

பாதிப்புகறளயும் இந்த 

உரிய விடாமுயற்சி 

அறடயாளம் 

காைவில்ற . 

8.  IFC PS 8: க ாச்சாை 

பாைம்பரியம் 

ஒரு நிறுெனத்தின் ெணிக 

நடெடிக்றககளால் 

பாதிக்கப்படக்கூடிய உறுதியான 

ேற்றும் அருெோன க ாச்சாை 

பாைம்பரிய ெளங்களின் 

பாதுகாப்பு ேற்றும் பாதுகாப்றப 

இந்த தைநிற  ெறையறுக்கிைது. 

வபாருந்தாது 

 

இத்திட்டத்திற்கு 

அருகாறேயில் எந்தவொரு 

க ாச்சாை பாைம்பரிய 

தளங்கறளயும் இந்த உரிய 

விடாமுயற்சி அறடயாளம் 

காைவில்ற . 

9.  IFC/WBG வபாது 

EHS 

ெழிகாட்டுதல்கள் 

சுற்றுச்சூழல் சுகாதாைம் ேற்றும் 

பாதுகாப்பு (EHS)-க்கான 

தைநிற கறள இந்த 

ெழிகாட்டுதல் ெழங்குகிைது, 

அறெ ோசு தடுப்பு, வதாழில்சார் 

சுகாதாைம் ேற்றும் பாதுகாப்பு 

ேற்றும் சமூக ஆமைாக்கியம் 

ேற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியெற்றிற்கு 

உ களவில் 

பயன்படுத்தப்பட ாம். ஒரு 

வபாருந்தும் 

 

இத்திட்டோனது IFC/WBG 

வஜனைல் EHS-இன் 

ெழிகாட்டுதல்களில் 

ெறையறுக்கப்பட்டுள்ள 

சுற்றுச்சூழல் 

தைநிற களுக்கு இைங்க 

மெண்டும். இது இந்திய 
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வரஃபவரன்ஸ் 

ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

நிறுெனத்தின் வசயல்பாடுகளுடன் 

வதாடர்புறடய ோசு 

வெளிமயற்ைம் ேற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கறள நிர்ெகிப்பதற்கான 

வபாதுொன அணுகுமுறைறயயும் 

ெழிகாட்டுதல் விெரிக்கிைது. 

விதிமுறைகளில் 

ெறையறுக்கப்பட்ட 

மதறெகளுக்கும் மிகுதியாக 

உள்ளது. 

10.  AIIB ESS இந்த AIIB சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் 

சமூகப் பாதுகாப்புகள் (ESS) 

என்பது AIIB –க்கான அதன் 

ஒவ்வொரு முதலீட்டிற்கும் 

மேம ாட்டோன ESG 

மே ாண்றே ஆெைோகும். ESS 

ஆனது IFC PS உடன் ஒரு 

குறிப்பிடத்தக்க 

ஒன்மைாவடான்ைாக உள்ளது. 

ஆனால் திட்ட ெறகப்படுத்தலின் 

மெறுபட்ட முறைறயப் 

பின்பற்றுகிைது. 

வபாருந்தும் 

 

இத்திட்டத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக 

வசயல்திைனின் குறை 

ேதிப்பீடு IFC வசயல்திைன் 

தைநிற கள் வபாறுத்து 

நடத்தப்பட்டது ஆனால் 

AIIB ESS ஆனது 

இத்திட்டத்தின் 

ெறகப்படுத்தலுக்கு 

பரிசீலிக்கப்பட்டது. 

11.  எெர்மசார்ஸ் 

மகப்பிடல் ESGMS
3
 

ESGMS என்பது எெர்மசார்ஸ் 

மகப்பிடல் ேற்றும் கிரீன் குவைௌத் 

ஈக்விட்டி ஃபண்டு-க்கான 

மேம ாட்டோன ESG 

மே ாண்றே ஆெைோகும். இந்த 

ESGMS-ஆனது ஒவ்வொரு நிதியின் 

முதலீட்டாளர்களின் தனிப்பட்ட 

தைநிற களின் அடிப்பறடயில் 

உருொக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த 

ESGMS-ஆனது IFC வசயல்திைன் 

தைநிற கள் ேற்றும் IFC/WBG 

வஜவனைல் EHS 

ெழிகாட்டுதல்களுடன் இறைந்து 

ெடிெறேக்கப்பட்டுள்ளது. 

வபாருந்தும் 

 

எெர்மசார்ஸ் மகப்பிடல் 

ESGMS ஆனது IFC 

வசயல்திைன் 

தைநிற களுடன் 

ஒத்துப்மபாகிைது ேற்றும் 

IFC வசயல்திைன் 

தைநிற கள் 

வபாறுத்தேட்டில், 

இத்திட்டத்தின் 

ேதிப்பாய்வு இந்த 

வெளிப்படுத்தல் 

ஆெைத்தில் 

ெழங்கப்பட்டுள்ளது. 

மேற்வகாள்ளப்பட்ட 
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ஃப்சரம்வொர்க் 

மதறெகளின் சுருக்கம் அயானா-வுக்குப் 

வபாருத்தம்  

ேதிப்பாய்வு எெர்மசார்ஸ் 

மகப்பிடல்-இன் ESGMS 

மதறெகறள நிெர்த்தி 

வசய்கிைது. 

12.  NIIF E&S பாலிசி NIIF E&S பாலிசி என்பது NIIF-

க்கான மேம ாட்டோன ESG 

மே ாண்றே ஆெைோகும். இந்த 

NIIF-ஆனது அதன் ஒவ்வொரு 

மபார்ட்ஃமபாலிமயா 

நிறுெனங்களுக்கும் 

வபாருந்தக்கூடிய வகாள்றககறள 

ெறையறுக்கிைது. இக்வகாள்றககள் 

IFC வசயல்திைன் தைநிற கள் 

ேற்றும் AIIB ESS உடன் 

ஒத்துப்மபாகின்ைன 

 

 

வபாருந்தக்கூடிய சர்ெமதச தைநிற கறளப் வபாறுத்தேட்டி ான இத்திட்டத்தின் வசயல்திைன் 

ேதிப்பாய்வு கீமழ ெழங்கப்பட்டுள்ள அட்டெறை 5 இல் விெரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

அட்டெணை 5: சர்ெசதச தரநிணலகள் வபாறுத்தமட்டிலான மதிப்பாய்வு 

 

IFC PS 1: E&S அபாயங்கள் மற்றும் தாக்கங்கள் & மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்ணம மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் சமூக தரநிணலகள் (ESS) 1: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக மதிப்பீடு மற்றும் சமலாண்ணம 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சமூக சமலாண்ணம 

அணமப்புகள் (ESMS) 

E&S அம்சங்களுடன் 

வதாடர்புறடய 

திட்டங்கறளயும் 

தைங்கறளயும் 

உருொக்க 

மெண்டுவேன 

நிறுெனங்கறள 

ெலியுறுத்துகிைது. 

ஒரு ESMS ஆனது, 

வபாதுொக ஒரு 

• இந்த டார்வகட்-ஆனது, கார்ப்பமைட் 
ேட்டத்தில் முதன்றேயான சுகாதாைம், 
பாதுகாப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் 
வகாள்றகறய (HSE) வகாண்டுள்ளது. 
இதில் தற றே நிர்ொக அதிகாரி (CEO) 
றகவயாப்பமிட்டுள்ளார். இக்வகாள்றக 
அறனத்து ஊழியர்களுக்கும் 
வதரிவிக்கப்பட்டு, திட்ட தளத்தில் 
பார்றெக்கு றெக்கப்பட்டுள்ளது. 

• இத்திட்டம் வதாடங்குெதற்கு முன் PS1 
இன் மதறெக்கு ஏற்ப டார்வகட்  ESIA 
ஆய்றெ மேற்வகாள்ளவில்ற . 

• இருப்பினும், இந்த டார்வகட், ISO 9001 
(தை மே ாண்றே அறேப்புகள்), ISO 
14001 (சுற்றுச்சூழல் மே ாண்றே 
அறேப்புகள்) ேற்றும் OHSAS 18001 
(வதாழில்சார் சுகாதாைம் ேற்றும் 

நடுத்தர ஆபத்து 
 
டார்வகட் தளோனது 

றகயகப்படுத்தப்-

பட்டவுடன், அயானா 

ESMS 4ஐ 
ஏற்றுக்வகாள்ளும். 
இத்தளோனது 
குறிப்பிட்ட தள 
அளவி ான 
ஆெைங்கறள பைாேரிக்க 
மெண்டும்: 
• சட்டரீடியான 
பதிவு 

• தளம் சார்ந்த 
நிறுென 
விளக்கப்படம் 

• கண்காணிப்பு 
ேற்றும் 
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நிறுெனத்தின் E&S 

கடறேகள், இடர் 

ேற்றும் தாக்கத்றத 

அறடயாளம் 

காணும் 

வசயல்முறை, சட்ட 

இைக்க 

மே ாண்றே, 

அெசைகா  

பதி ளிப்பு 

நறடமுறைகள், 

பங்குதாைர் ஈடுபாடு 

திட்டமிடல், 

குறைகறளக் 

றகயாளுதல் ேற்றும் 

ெணிக 

நடெடிக்றககளில் 

E&S அம்சங்கறள 

ேதிப்பாய்வு 

வசய்ெதற்கான 

மேற்பார்றெ 

கட்டறேப்புகறள 

உள்ளடக்கியது. 

பாதுகாப்பு) ஆகியெற்ைால் 

சான்ைளிக்கப்பட்டது. 
• ஒரு சூரிய மின்சக்தி ஆற யின் 
வசயல்பாட்டு கட்டத்தில் முக்கிய 
வசயல்பாடுகள் சுவிட்ச்யார்டு 
வசயல்பாடு ேற்றும் மசா ார் 

மபனல்கறள சுத்தம் வசய்தல் ஆகும். 
இந்த நடெடிக்றககளின் மபாது 
அறடயாளம் காைப்பட்ட சாத்தியோன 
அபாயங்கள்/தாக்கங்கள்/ அபாயங்கள் 

பின்ெருென: 

O மின்கசிவு/பாம்பு அல் து மதள் 
கடித்தால் ஏற்படும் ஆபத்து. 

O ேண் ோசுபாடு 
O நீர் ெளம் குறைதல் 
O டார்வகட் அதன் பாதுகாப்பு 

தைநிற கள், நறடமுறைகள், 
நறடமுறைகள் ேற்றும் வசயல்பாடு 
வதாடர்பான அபாயங்கள், பரிந்துறைகள் 
ேற்றும் மே ாண்றேத் திட்டங்கறள 
ெறையறுக்கும் மசா ார் ஆற றய 
இயக்குெதற்கான EHS றகமயட்றடக் 

வகாண்டிருக்கவில்ற . 

• வதாழிற்சாற  உரிேம், முதன்றே 
முத ாளியின் சான்றிதழ் ேற்றும் கிைாே 
பஞ்சாயத்தின் NoC ஆகியெற்றில் உள்ள 
இறடவெளிகறளக் கண்டறிந்தபின் 
இத்திட்டத்தின் அனுேதி ேற்றும் 
இைக்க நிற  பற்றிய ேதிப்பாய்வு. 

• டார்வகட் தள அளவில் EHS அதிகாரிறய 
றெத்திருக்கவில்ற . 

• இத்திட்டத்திற்காக ஒரு தளம் சார்ந்த 
எேர்வஜன்ஸி பிரிமபர்டுவனஸ் அண்ட் 

வைஸ்பான்ஸ் பிளான் (EPRP) 
பைாேரிக்கப்படவில்ற . 

• டார்வகட் அதன் 100 வேகாொட் சூரிய 
மின்சக்தி திட்டத்திற்கான குறிப்பிட்ட 
EHS திட்டத்றதயும் 
வகாண்டிருக்கவில்ற . EHS பயிற்சிகள் 
ேற்றும் கருவிப்வபட்டிக்கான 
மபச்சுக்கள் சீைான இறடவெளியில் 
நடத்தப்பட்டு, பதிவுகள் தளத்தில் 
பைாேரிக்கப்பட்டன. 

• இத்தளோனது ஒரு கட்டறேக்கப்பட்ட 
ஸ்மடக்ம ால்டர் எங்மகஜ்வேன்ட் 

பிளான் (SEP)-ஐக் 

வகாண்டிருக்கவில்ற . ேற்றும் 
ெறையறுக்கப்பட்ட சமூக ஈடுபாடு 
ெழிமுறைகள் உள்ளன. 

• டார்வகட் அதன் ஊழியர்கள் ேற்றும் 

ஒப்பந்தத் வதாழி ாளர்களுக்கான குறை 

தீர்க்கும் ெழிமுறைக்கான (GRM) 

நறடமுறைகறள ஏற்கவில்ற . 

அறிக்றகயிடல் 
ெழிமுறை 

• தளம் சார்ந்த EHS 
றகமயடு 

• தளம் சார்ந்த 
அெசை 
தயார்நிற  
ேற்றும் பதில் 
திட்டம் 

• IFC-PS-உடன் 

ஒத்திறசந்த 

ஸ்மடக்ம ால்டர் 
எங்மகஜ்வேன்ட் 

பிளான் 

• IFC-PS-உடன் 

ஒத்திறசந்த குறை 

தீர்க்கும் 

ெழிமுறை 
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இருப்பினும், பணியாளர்கள் ேற்றும் 

வதாழி ாளர்களின் குறைகறள, தள 

வபாறுப்பாளர் மூ ம் ொய்வோழியாக 

நிெர்த்தி வசய்து, உரிய நடெடிக்றக 

எடுக்கப்படுகிைது. பணியாளர்களின் 

குறைகறள ஒப்புக்வகாண்டு பதிவு 

வசய்ெதற்கு எந்தப் பதிமெடும் 

பைாேரிக்கப்படுெதில்ற . 

 

3
அயானா-வின் ESMS ஆனது GGEF-இன் ESGMS-இன் கீழ் உள்ள மதறெகளுக்கு ஏற்ப 

இறயந்துள்ளது 

4
https://www.ayanapower.com/files/1/esmp-ayana.pdf 

  



 
 

25 
 

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

IFC PS 2: வதாழிலாளர் மற்றும் பணிச்சூழல் 

 

மனித ெளக் 

வகாள்ணககள் 

நிறுெனத்தின் ேனித 

உரிறேகள் ேற்றும் 

வதாழி ாளர் 

இைக்கத்றத 

நிர்ெகிப்பதற்கான 

நறடமுறைகறள 

ெறையறுக்கிைது. 

டார்வகட்-ஆனது, எச்சரிக்றக விடுபெர், 

மோசடி எதிர்ப்பு ேற்றும் பாலியல் 

துன்புறுத்தல் தடுப்பு ஆகியெற்றை 

உள்ளடக்கிய ெணிக ேற்றும் 

ெழிமுறைக் வகாள்றகறயக் 

வகாண்டுள்ளது. பணியாளர் ஊதியம், 

பாகுபாடு எதிர்ப்பு ேற்றும் தைவு 

தனியுரிறே வதாடர்பான 

ெறையறுக்கப்பட்ட வகாள்றககள் 

அறடயாளம் காைப்படவில்ற . 

குணைந்த ஆபத்து 

 

றகயகப்படுத்துதலுக்குப் 

பிைகு, அயானா-வின் 

ேனிதெளக் வகாள்றககள் 

தளம் ேற்றும் தளப் 

பணியாளர்களுக்குப் 

வபாருந்தும் 

பணிச்சூழலானது 

கூட்டுப் சபரம் 

சபசுதல், சம ொய்ப்பு 

செணலொய்ப்பு, 

பாகுபாடு இல்லாத 

மற்றும் உள் குணை 

சமலாண்ணம 

ஆகியெற்ணை 

உள்ளடக்கியது. 

• இத்தளத்தில் 17 O&M 

ஊழியர்கள், 8 பாதுகாெ ர்கள் 

ேற்றும் 18 ோடூல் கிளியைன்ஸ் 

ேற்றும் கிைவுண்ட் கிளியைன்ஸ் 

ஊழியர்கள் உட்பட 43 

பணியாளர்கள் உள்ளனர். 

• பாதுகாப்புக் காெ ர்கள் 12-ேணி 

மநை ஷிப்ட்களில் ொைத்தில் 6 

நாட்களுக்கு 

நியமிக்கப்படுகிைார்கள், இது 

ஒரு ொைத்தில் 48 

ேணிமநைத்திற்கு மேல் மெற  

வசய்யக் கூடாது என்ை அைசின் 

வதாழிற்சாற  விதிறய 

மீறுகிைது. 

• ேற்ை வதாழி ாளர்கள் ஒரு 

நாறளக்கு 8 ேணிமநைம் மெற  

வசய்கிைார்கள் ேற்றும் கூடுதல் 

மநைம் மெற  வசய்ய 

அனுேதிக்கப்படவில்ற  

• உள்ளகக் குறைகளானது, தள 

அதிகாரியால் ொய்வோழியாகத் 

தீர்க்கப்படுகின்ைன. அதற்கான 

பதிமெடுகள் 

பைாேரிக்கப்படுெதில்ற  

அதிக ஆபத்து 

 

• இத்தளம் ஊதிய 

பதிமெடுகறளப் 

பதிந்து பைாேரிக்க 

மெண்டும் 

• பாதுகாப்பு 

பணியாளர்கள் ஒரு 

ொைத்தில் 48 

ேணிமநைம் 

அல் து அதற்கும் 

குறைொன 

மெற க்கான 

வதாழிற்சாற  

விதிகளின் கீழ் 

வகாண்டு ெைப்பட 

மெண்டும் 

• வதாழி ாளர்கள் 

ஓய்வெடுக்க 

தங்குமிடம் ெழங்க 

மெண்டும் 

• ஒரு முறையான 

குழந்றத வதாழி ாளர் 

அல் து கட்டாயத் 

வதாழி ாளர் அல் ாத 
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• அடிப்பறட ெசதிகளான குடிநீர் 

ேற்றும் கழிப்பறைகள் 

வதாழி ாளர்களுக்கு 

ெழங்கப்படுகின்ைன, ஆனால் 

ஓய்வுக்கான தங்குமிடங்கள் 

அல் து வதாழி ாளர் முகாம்கள் 

ெழங்கப்படவில்ற  

• பு ம்வபயர்ந்த வதாழி ாளர்கள் 

யாரும் தளத்தில் 

நியமிக்கப்படவில்ற  

• குழந்றத ேற்றும் கட்டாய 

உறழப்பு தளத்தில் 

வபாறுத்துக்வகாள்ள முடியாது. 

அறனத்துத் வதாழி ாளர்களும் 

மெற க்குச் மசருெதற்கு முன் 

ெயதுச் சான்றுக்கான ஆெைச் 

சான்றுகறளச் சேர்ப்பிக்க 

மெண்டும். 

வகாள்றக 

ஏற்றுக்வகாள்ளப்பட்டு, 

தள அளவில் அறிவிப்புப் 

ப றககளில் விளம்பைப் 

படுத்தப்பட மெண்டும் 

 

வதாழில்சார் 

சுகாதாரம் மற்றும் 

பாதுகாப்பு என்பது 

தனிப்பட்ட 

பாதுகாப்பு 

உபகைைங்களின் 

பயன்பாடு (PPE), 

மெற க்கான 

பாதுகாப்பு பயிற்சி 

ேற்றும் 

வசயல்பாடுகளில் 

பாதுகாப்பு இடர் 

மே ாண்றே 

உள்ளிட்ட மெற  

வதாடர்பான 

பாதுகாப்பு 

அம்சங்கறள 

நிர்ெகிக்கிைது. 

• தீ, மின்சாைம் ேற்றும் பாம்பு கடி 

ஆகியெற்றுடன் வதாடர்புறடய 

அபாயங்கள் கண்டறியப்பட்டு, 

இடர் கட்டுப்பாடுகள் 

வசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன 

• அபாயகைோன பகுதிகள், 

பாதுகாப்பு நடெடிக்றககள், 

அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகல், 

அெசைகா  வெளிமயைல்கள் 

ேற்றும் பாதுகாப்பான கூடும் 

இடம் ஆகியெற்றிற்கான 

எச்சரிக்றக ேற்றும் எச்சரிக்றக 

அறிகுறிகள் தளம் முழுெதும் 

காைப்பட்டன. 

• பாதுகாப்பு பயிற்சிகள் எதுவும் 

ஆெைப்படுத்தப்படவில்ற  

ேற்றும் தளத்தில் எந்த பயிற்சி 

அட்டெறையும் 

நிறுெப்படவில்ற  

நடுத்தர ஆபத்து 

 

ெரிறச 1 இல் 

விெரிக்கப்பட்டுள்ள தளம் 

சார்ந்த EPRP-ஆனது 

பாதுகாப்பு பயிற்சிகள் 

ேற்றும் பணிக்கான 

அனுேதி 

ஆெைங்களுக்கானெற்றை 

உள்ளடக்கியதாக இருக்க 

மெண்டும். 
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• தளத்தில் வபரிய விபத்துக்கள் 

எதுவும் பதிொகவில்ற . 

• ஒரு பணிக்கான அனுேதி முறை 

நிறுெப்பட்டுள்ளது. 

இருப்பினும், 

மேற்வகாள்ளப்படும் 

நடெடிக்றககளுக்கான பணி 

அனுேதி வதாடர்பான 

ஆெைங்கள் எதுவும் 

பைாேரிக்கப்படவில்ற . 

IFC PS 3: ஆதாரெளத் திைன் மற்றும் மாசுத் தடுப்பு 

ஆதாைெளத் திைன் 

என்பது இயற்றக 

ெளங்கறள 

(முதன்றேயாக 

ஆற்ைல் ேற்றும் நீர்) 

நிர்ெகிப்பறத 

விெரிக்கிைது ேற்றும் 

ெளங்கறள 

குறைொகப் 

பயன்படுத்தல், 

ேறுபயன்பாடு 

ேற்றும் ேறுசுழற்சி 

வசய்ெதற்கான 

வசயல்முறையின் 

உருொக்கம் 

மதறெப்படுகிைது. 

• உள் மதறெக்கான நீர் ஆன்-றசட் 

மபார்வெல் மூ ம் வபைப்படுகிைது 

ஆனால் இதற்காக நி த்தடி நீர் 

ஆறையத்தின் முன் அனுேதி 

வபைப்படவில்ற . 

• நீர் உறிஞ்சுதலுக்கு தண்ணீர் 

மீட்டர் அல் து பதிவு 

மபான்ைறெ 

வசய்யப்படுெதில்ற . 

• மூன்ைாம் தைப்பு 

விற்பறனயாளைால் 

ெழங்கப்படும் மடங்கர் 

நீரிலிருந்து ோடூல் 

கழுவுெதற்கான நீர் 

வபைப்படுகிைது 

அதிக ஆபத்து 

 

நி த்தடி நீர் 

ஆதாைங்கறளப் 

பயன்படுத்தினால், 

விற்பறனயாளர் 

ஒழுங்குமுறைத் 

விதிகளுக்கு 

இைங்குகிைாைா என்பறத 

உறுதிப்படுத்த, 

மடங்கர்களுக்கான நீர் 

ஆதாைம் கண்டறியப்பட 

மெண்டும். 

 

அந்த இடத்தில் ஆழ்துறள 

கிைறு அறேக்க நி த்தடி 

நீர் ஆறையத்திடம் ஒரு 

தறடயில் ா சான்றிதழ் 

வபை மெண்டும் 

GHG 

உமிழ்வுகளானது ஒரு 

ெணிக 

நடெடிக்றககளில் 

இருந்து GHG 

உமிழ்றெ 

ேதிப்பிடுெதற்கான 

வசயல்முறை ேற்றும் 

• இத்திட்டோனது ஒரு 

புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்ைல் 

திட்டோகும். எனமெ, 

வசயல்பாட்டு கட்டத்தில் 

ெறையறுக்கப்பட்ட GHG 

உமிழ்வுகமள 

உருொக்கப்படுகின்ைன. 

ஏதுமில்ணல 
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உருொக்கப்படும் 

உமிழ்றெக் 

குறைப்பதற்கான 

வசயல்முறைறய 

ெறையறுக்கிைது. 

• டீசல் வஜனமைட்டர் வசட் 

மபான்ை காற்று ோசு 

உமிழ்வுக்கான மெறு எந்த 

ஆதாைங்களும் தளத்தில் 

பயன்படுத்தப்படவில்ற  

• மபாக்குெைத்து இயக்கம் 

அத்தியாெசிய 

மபாக்குெைத்துக்கு ேட்டும் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

கழிவு சமலாண்ணம 

என்பது ஒரு ெணிகச் 

வசயல்பாட்டின் 

மூ ம் 

உருொக்கப்படும் 

கழிவு ெறககறள 

மசமித்தல், 

றகயாளுதல், 

கடத்துதல் 

மபாக்குெைத்து 

ேற்றும் 

அகற்றுெதற்கான 

வசயல்முறைறய 

அறடயாளம் 

காட்டுகிைது. 

• அலுெ க வசயல்பாடுகளினால் 

உருொகும் கழிவு நீர், ஆன்-றசட் 

வசப்டிக் மடங்க் ேற்றும் மசாக் 

பிட்-கள் மூ ம் 

றகயாளப்படுகிைது. 

• இத்தளத்தில் அபாயகைோன 

கழிவு மசமிப்பு பகுதி எதுவும் 

காைப்படவில்ற  

• இந்த வசயல்படுத்தப்படும் 

சூரிய மின்சக்தித் 

திட்டம்,பாட்டம் ஸ் ட்ஜ் 

எனப்படும் கழிவு எண்வைய் 

ெடிவில் மின்ோற்றி, உறடந்த 

PV ோடூல்கள் ேற்றும் 

மின்ோற்றி எண்வைய் டிைம்கள் 

ஆகியெற்றிலிருந்து 

அபாயகைோன கழிவுகறள 

உருொக்கும். இந்த கழிவு 

ெறககறள வகாண்டு 

வசல்ெதற்கும் அகற்றுெதற்கும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேறுசுழற்சி 

வசய்யும் உபாயங்கள் 

அறடயாளம் 

காைப்படவில்ற  

• வெற்று எண்வைய் பீப்பாய்கள், 

முதன்றே ேற்றும் இைண்டாம் 

நிற  ோசு பாதுகாப்பு வகாண்ட 

பகுதிக்கு பதி ாக 

அதிக ஆபத்து 

 

அபாயகைோன கழிவு 

மசமிப்பானது, 

அபாயகைோன கழிவு 

விதிகளுக்கு இைங்க 

மெண்டும். இது ஒரு தனி 

மசமிப்பு பகுதி, 90 

நாட்களுக்கு குறைொன 

மசமிப்பு ேற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

மபாக்குெைத்து ேற்றும் 

அகற்றும் ெசதியுடன் 

ஏற்பாடு ஆகியறெ 

உள்ளிட்டறெயாக இருக்க 

மெண்டும். 

 

உறடந்த மசா ார் 

மபனல்கள், வகாள்முதல் 

ஒப்பந்தங்களின் கீழ் 

உற்பத்தியாளருக்கு திருப்பி 

அனுப்பப்பட மெண்டும் 

அல் து அகற்றுெதற்கு 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ேறுசுழற்சி வசய்பெருக்கு 

அனுப்பிவிட மெண்டும். 
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ஃவபஸிலிட்டி-இன் தறையில் 

றெக்கப்பட்டுள்ளன். 

IFC PS 4: சமூக ஆசராக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு 

அெசரகாலத் 

தயார்நிணல மற்றும் 

சபாக்குெரத்து 

சமலாண்ணம என்பது 

ஒரு நிறுெனத்தால், 

அெற்றின் 

வசயல்பாடுகளினால் 

சுற்றுப்புைச் 

சமூகத்தின் மீதான 

பாதுகாப்பு 

வதாடர்பான 

அபாயங்களின் 

தாக்கத்றதக் குறைக்க 

உருொக்கும் 

வசயல்முறைறய 

ெறையறுக்கிைது. 

• அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள், 

திட்டப் பகுதியிலிருந்து சுோர் 1 

கிமீ வதாற வில் திைந்தவெளி 

விெசாயம்/தரிசு நி ங்கள் 

ஆகியெற்றுடன் உள்ளன, 

எனமெ தீ ேற்றும் மின்சாை 

விபத்து அபாயம் வபான்ைறெ 

இத்தளத்திலிருந்து குடியிருப்பு 

ேற்றும் ெணிகச் வசாத்துக்கள் 

ெறை விரிெறடெதற்கு 

சாத்தியக் கூறுகள் மிகக் குறைவு. 

• பணியாளர்கள் ேற்றும் 

ெனவி ங்குகள் இந்த 

வதாழிற்சாற றய 

அனுேதியின்றி அணுகுெறதத் 

தடுக்க தளம் 7 அடி உயை கம்பி 

சங்கிலியால் சூழப்பட்டுள்ளது. 

• அறனத்து குடியிருப்புகளும் 

டிைான்ஸ்மிஷன் ற னின் பஃபர் 

பகுதிக்கு வெளிமய 

அறேந்துள்ளன. இதனால், 

கட்டறேப்பு நிற த்தன்றே 

ேற்றும் மின்சாைம் வதாடர்பான 

அபாயங்கள் கட்டுக்குள்ளாமெ 

இருக்கும் 

• ெறையறுக்கப்பட்ட வசய ாக்கக் 

கட்டப் மபாக்குெைத்து 

எதிர்பார்க்கப்படுகிைது ேற்றும் 

பகல் மநைங்களுக்கு 

ேட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• இத்திட்டத் தளோனது காற்று 

ேற்றும் சூைாெளி 

ஆபத்துகளுக்கான மிதோன 

ஆபத்து ேண்ட த்தில் 

அறேந்துள்ளது, ஆனால் 

ஏதுமில்ணல 
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வெள்ளம் ேற்றும் பூகம்ப 

நிகழ்வுகளுக்கான குறைந்த 

ஆபத்து ேண்ட த்திலுள்ளது. 

பாதுகாப்புப் 

பணியாளர்கள், சமூக 

அபாயங்கறள 

நிர்ெகிக்கும் மபாது 

குறைகறளக் 

றகயாளுதல் ேற்றும் 

ப த்றதப் 

பயன்படுத்துதல் 

உள்ளிட்ட 

பாதுகாப்புப் 

பணியாளர்களுக்கான 

பயிற்சி ேற்றும் 

மே ானண்றேறயக் 

கண்டறிகின்ைனர். 

தளத்தில் ஆயுதம் ஏந்திய பாதுகாப்பு 

பறடயினர் எெரும் 

நியமிக்கப்படவில்ற . 

 

அறனத்து பாதுகாப்புக் காெ ர்களும் 

உள்ளூர் கிைாேங்கறளச் 

மசர்ந்தெர்களாெர் ேற்றும் நடத்றத 

விதிமுறைகள் ேற்றும் நிர்ொகத்தின் 

எதிர்பார்ப்புகள் குறித்து ஆட்மசர்ப்பு 

மநைத்தில் பயிற்சி வபறுகின்ைனர்.  

ஏதுமில்ணல 

 

6. திட்ட ெணகப்பாடு 

அட்டெறை 6 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ள தைநிற களின் ெறையறைகளின்படி வைஃபவைன்ஸ் 

ஃப்மைம்வொர்க்-ஐப் வபாறுத்து ESDD ெறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

அட்டெணை 6: IFC வசயல்திைன் தரநிணலகள் மற்றும் AIIB-இன் பாதுகாப்பு ெணகப்பாடு ஆகியெற்றின்படி 

திட்ட ெணகப்பாடு 

IFC PS  

ெறகப்படுத்தல் ெறையறை 

ெறக A பல்மெறு, மீளமுடியாத அல் து இதற்குமுன்னல் ாத ெறகயில் 

குறிப்பிடத்தக்க பாதகோன சமூக அல் து சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்கறளக் 

வகாண்ட திட்டங்கள். 

 

ெறக B குறைந்த எண்ணிக்றகயி ான, ஃவபஸிலிட்டி சார்ந்த, வபருேளவில் 

மீளக்கூடிய, ேற்றும் தணிப்பு நடெடிக்றககளின் மூ ம் உடனடி தீர்வு 

காைக்கூடிய குறைந்த பாதகோன சமூக அல் து சுற்றுச்சூழல் 

தாக்கங்கறளக் வகாண்ட திட்டங்கள். 

ெறக C குறைந்த அல் து பாதகோன அபாயங்கள் இல் ாத, குறிப்பிட்ட நிதி 

இறடத்தைகர் (FI) திட்டங்கள் உட்பட, குறைந்த அல் து பாதகோன சமூக 

அல் து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் இல் ாத திட்டங்கள். 

ெறக FI நிதி நிறுெனங்களில் முதலீடுகறள (FIs) உள்ளடக்கிய ெணிக 

நடெடிக்றககள் அல் து நிதி இறடநிற றய உள்ளடக்கிய விநிமயாக 

ெழிமுறைகள் மூ ம். 

AIIB பாதுகாப்புகள் 
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ெறகப்படுத்தல் ெறையறை 

ெறக A ஒரு திட்டோனது குறிப்பிடத்தக்க பாதகோன சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக 

தாக்கங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருந்தால், அது மீளமுடியாத, 

ஒட்டுவோத்தோக, மெறுபட்ட அல் து முன்வனப்மபாதுமில் ாத 

ெறகயில் இருந்தால் A என ெறகப்படுத்தப்படும். இந்த பாதிப்புகள், 

தளங்கள் அல் து ேனிதர்கள் மெற  வசய்யும் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட 

ஃவபஸிலிட்டி-ஐ விட வபரிய பகுதிறய பாதிக்க ாம் ேற்றும் 

இயற்றகயில் தற்காலிகோக அல் து நிைந்தைோக இருக்க ாம். 

ெறக B ஒரு திட்டோனது கட்டுக்குள் இருக்கும் அளவி ான பாதகோன 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக தாக்கங்கறளக் வகாண்டிருக்கும் மபாது B என 

ெறகப்படுத்தப்படுகிைது; அெற்றில் சி  பாதிப்புகள் முன்வனப்மபாதும் 

இல் ாதறெ அல் ; அெற்றில் ஏமதனும் மீளமுடியாத அல் து 

ஒட்டுவோத்தோக இருந்தால்; அறெ திட்டப் பகுதிக்கு 

ேட்டுப்படுத்தப்பட்டறெ; ேற்றும் ஒரு வசயல்பாட்டு அறேப்பில் நல்  

நறடமுறைறயப் பயன்படுத்தி வெற்றிகைோக நிர்ெகிக்க முடியும். 

ெறக C ஒரு திட்டோனது பாதகோன சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக தாக்கங்கள் 

குறைந்தபட்சோக இருக்கும் மபாது அல் து அப்படி எதுவும் இல் ாத 

மபாது, C என ெறகப்படுத்தப்படுகிைது. ெங்கிக்கு சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் 

சமூக ேதிப்பீடு மதறெயில்ற , ஆனால் கிறளயண்ட், திட்டத்தின் 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக தாக்கங்கறள ேதிப்பாய்வு வசய்ய 

மெண்டுவேன ெலியுறுத்துகிைது. 

Category FI  திட்டத்திற்கான நிதி ெழங்கும் ெசதி அல் து நிதி இறடத்தைகர் (FI) மூ ம் 

நிதி ெழங்குெறத உள்ளடக்கிய நிதியறேப்பு கட்டறேப்றப 

உள்ளடக்கியிருந்தால், ஒரு திட்டம் FI என ெறகப்படுத்தப்படும். 

 

மேற்வகாள்ளப்பட்ட ESDD ேற்றும் வைஃப்வைன்ஸ் ஃப்மைம்வொர்க் (IFC PS 

ெறகப்பாடு ேற்றும் AIIB பாதுகாப்பு ெறகப்பாடு) ஆகியெற்றின் 

அடிப்பறடயில், றகயகப்படுத்தல் ஒரு ெணக B திட்டோக அறடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளது, இத்திட்டம் கடந்த இைண்டு ஆண்டுகளாக வசயல்பட்டு 

ெருெதால், குறைந்த எண்ணிக்றகயி ான சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் பாதகோன 

சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூகத் தாக்கங்கள், ேற்றும் பாதிப்புகள் 

முன்வனப்மபாதும் இல் ாதறெ அல் , அறெ வபாருத்தோன தணிப்பு 

நடெடிக்றககறள மேற்வகாள்ெதன் மூ ம் குறைக்கப்பட ாம். கட்டாய 

மீள்குடிமயற்ைம் ேற்றும் பூர்வீக ேக்களுக்கான AIIB ESF ேற்றும் ADB SPS 

ெறகப்பாடு இத்திட்டத்திற்கு வபாருந்தாது. இத்திட்டத்துடன் 

வதாடர்புறடய முக்கிய சுற்றுச்சூழல், சமூக, சுகாதாைம் ேற்றும் பாதுகாப்பு 

அபாயங்கள் ேற்றும் சிக்கல்கள் பின்ெருோறு: 

• இத்திட்ட நடெடிக்றககள் ேற்றும் வசயல்பாடுகளின் தாக்கம் 

வபரும்பாலும் தள எல்ற களுக்குள்மளமய உள்ளது. இத்திட்டோனது 

அயானா ESMS-ஐ ஏற்றுக்வகாண்டு, சட்டப் பதிவு, நிறுென 
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விளக்கப்படம், கண்காணிப்பு ேற்றும் அறிக்றகயிடல் ெழிமுறை, EHS 

றகமயடு, அெசைத் தயார்நிற  ேற்றும் பதி ளிப்புத் திட்டம், IFC-PS 

சீைறேக்கப்பட்ட பங்குதாைர் நிச்சயதார்த்தத் திட்டம் ேற்றும் குறை 

தீர்க்கும் ெழிமுறை ஆகியெற்றை உள்ளடக்கிய தளத்திைகான 

குறிப்பிட்ட ஆெைங்கறளப் பைாேரிக்கும். 

• வசயல்பாட்டிலுள்ள இந்த சூரிய மின்சக்தித் திட்டம், கழிவு எண்வைய், 

மின்ோற்றியின் அடியிலுள்ள கசடு, உறடந்த PV ோடூல்கள் ேற்றும் 

மின்ோற்றி எண்வைய் டிைம்கள் ஆகியெற்றின் ெடிவில் அபாயகைோன 

கழிவுகறள உருொக்கும். அபாயகைோன கழிவு மசமிப்பு என்பது 

அதற்கான தனியான மசமிப்புப் பகுதிறய ெழங்குதல் ேற்றும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட மபாக்குெைத்து ேற்றும் அகற்றும் ெசதியுடன் 

ஏற்பாடு வசய்தல் உட்பட, அபாயகைோன கழிவு விதிகளுக்கிைங்க 

இருக்க மெண்டும். உறடந்த மசா ார் மபனல்கள், வகாள்முதல் 

ஒப்பந்தங்களின் கீழ் உற்பத்தியாளருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட ாம் 

அல் து அகற்றுெதற்காக அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேறுசுழற்சி 

வசய்பெருக்கு அனுப்பப்பட ாம். 

• அருகிலுள்ள குடியிருப்புகள், இத்திட்டப் பகுதியிலிருந்து சுோர் 1 கிமீ 

வதாற வில் திைந்தவெளி விெசாயம்/தரிசு நி ங்களுடன் உள்ளன. 

எனமெ தீ ேற்றும் மின் விபத்து அபாயம் ஆகியறெ அந்த 

இடத்திலிருந்து குடியிருப்பு ேற்றும் ெணிகச் வசாத்துக்கள் ெறை 

விரிெறடெதற்கான சாத்தியம் மிகக் குறைவு. 

 

7. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக வசயல் திட்டம் 

ESDD இன் ஒரு விறளொக இந்த சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக வசயல் திட்டம் 

(ESAP)-ஆனது அட்டெறை 7 இல் ெழங்கப்பட்டுள்ளது. அயானா-வின் ESMS 

(https://www.ayanapower.com/files/1/esmp-ayana.pdf) படி, அயானா ESMS-இல் 

ெறையறுக்கப்பட்ட வகாள்றககள் ேற்றும் வபாருந்தக்கூடிய மே ாண்றே 

நறடமுறைகறள வசயல்படுத்தி, ESAP நறடமுறைபடுத்தப்படும். இந்த 

அயானா ESMS-ஆனது, சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக அபாயங்கள் ேற்றும் 

பாதிப்புகள், வதாழி ாளர் ேற்றும் பணிச்சூழல், ெளத்திைன் ேற்றும் ோசு 

தடுப்பு, வபாது சுகாதாைம், பாதுகாப்பு, நி ம் றகயகப்படுத்துதல் ேற்றும் 

https://www.ayanapower.com/files/1/esmp-ayana.pdf
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கட்டாய மீள்குடிமயற்ைம், குறைகறள நிெர்த்தி வசய்தல், பங்குதாைர்களின் 

ஈடுபாடு, வதாழில்சார் உடல்ந ம் ேற்றும் பாதுகாப்பு ேற்றும் வபாது 

சுகாதாைம் ேற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியெற்றின் ேதிப்பீடு ேற்றும் 

மே ாண்றேக்கான மே ாண்றே நறடமுறைகறள உள்ளடக்கியது. ேற்றும் 

ESAP ஐ வசயல்படுத்துெதற்கு இதுமெ பின்பற்ைப்படும். அயானா-வின் ESMS 

ேற்றும் மே ாண்றே நறடமுறைகளில் எதிர்கா  புதுப்பிப்பு அல் து 

திருத்தம் வகாண்டுெந்தால், அறெயும்  ESAP இன் ஒரு பகுதியாக 

வசயல்படுத்தப்படும். 
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அட்டெணை 1: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக வசயல் திட்டம் 

ெ.

எ

ண்

. 

சிக்கல்கள் / அபாயங்கள் பரிந்துறைகள் / திருத்த நடெடிக்றககள் / 

தணிப்பு நடெடிக்றககள் 

அளவிடக்ககூ

டிய விறளவு 

வபாறுப்பு முன்னுரி

றே 

கா க்வகடு 

1. தற்மபாது, முறையான ‘Legan Register’/ EHS 

இைக்க கண்காணிப்பு இல்ற . 

• வபாருந்தக்கூடிய அறனத்து EHS 

ேற்றும் வதாழி ாளர் விதிமுறைகளின் 

மதறெகறளக் கருத்தில் வகாண்டு, டார்வகட் 

ஒரு முறையான ‘Legal Register’-ஐ உருொக்க 

மெண்டும். 

• இந்த 'Legal Register' வபாருந்தக்கூடிய 

அறனத்து சுற்றுச்சூழல், சுகாதாைம், 

வபாருந்தக்கூடிய அனுேதிகள்/ஒப்புதல்கள் 

உட்பட பாதுகாப்பு ேற்றும் சமூக சட்டங்கள் 

ஆகியெற்றைப் பட்டியலிடமெண்டும்  

• அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் –தைம், சுகாதாைம், பாதுகாப்பு 

ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் வகாள்றக: 

https://www.ayanapower.com/frontend/images/Qua

lity-Health-Safety-and-Environment-

Policy.pdf#toolbar=0 

இைக்க 

டிைாக்கர் 

டார்வகட் 

மே ாண்

றே குழு 

ேற்றும் 

டார்வகட் 

நிறுெனத்தி

ன் EHS 

தற ெைால் 

ேதிப்பாய்வு 

வசய்யப்பட்

டது 

நடுத்தைம் றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 

2. நிறுென அறேப்பு (பங்கு, வபாறுப்புகள்), 

திைன், அர்ப்பணிப்பு ேற்றும் திைறே 

• தளம் சார்ந்த நிறுென அறேப்பு 

விளக்கப்படம் எதுவும் தளத்தில் 

காட்டப்படவில்ற . 

தளம் சார்ந்த நிறுென அறேப்பு விளக்கப்படம் 

காட்டப்பட மெண்டும் 

தயாரிக்கப்பட்

ட தளம் சார்ந்த 

நிறுென 

விளக்கப்படம் 

இத்தளத்தில் 

றெக்கப்படும் 

டார்வகட் 

தள 

மே ாண்

றே குழு 

நடுத்தைம் றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 
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3. • திட்ட கண்காணிப்பு, அறிக்றகயிடல் 

ேற்றும் ேதிப்பாய்வு 

• ோதாந்திை EHS தணிக்றககள், 

டார்வகட்-இன்  EHS தற ெைால் 

நடத்தப்படுகின்ைன. இருப்பினும், 

றசட்-விசிட்டின் மபாது தணிக்றக 

அறிக்றககள் அல் து பதிவுகள் 

கிறடக்கவில்ற . 

• தளத்திற்கான EHS வதாடர்பான 

அம்சங்களுக்கு முறையாக ெறைவு 

வசய்யப்பட்ட 

கண்காணிப்பு/அறிக்றகயிடல் 

ெழிமுறை எதுவும் இல்ற  

தளத்திற்கான கண்காணிப்பு ேற்றும் 

அறிக்றகயிடல் ெழிமுறையானது ெறைவு 

வசய்யப்பட்டு வசயல்படுத்தப்பட மெண்டும் 

ேற்றும் அதன் அடிப்பறடயில் குறிப்பிட்ட 

EHS பணியாளர்களால் அவ்ெப்மபாது EHS 

தணிக்றககள் நடத்தப்பட மெண்டும். 

• • EHS 

தணிக்றக

கள் 

• கண்காணி

ப்பு 

ேற்றும் 

அறிக்றக

யிடலுக்கா

ன 

ஆெைப்ப

டுத்தப்பட்

ட 

ெழிமுறை 

டார்வகட் 

EHS 

தற ெர் 

நடுத்தைம் றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 

4. வதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் & பாதுகாப்பு 

• EHS திட்டம்/ றகமயடு இல்ற  

• வதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் ேற்றும் 

பாதுகாப்பு (OHS) வதாடர்பான 

முறையான பயிற்சி நறடமுறைகள் 

எதுவும் உருொக்கப்படவில்ற  

• பயிற்சிகள் ேற்றும் மோக்-டிரில் 

என்னும் மபாலி பயிற்சிகள் 

இத்தளத்தில் நடத்தப்படுெதில்ற  

• இத்தளத்தில் பாதுகாப்பு அதிகாரி 

எெரும் நியமிக்கப்படவில்ற  

• இத்தளத்திற்கான ஒரு தளம் சார்ந்த 

குறிப்பிட்ட EHS திட்டம் ேற்றும் 

றகமயட்றட உருொக்கவும் 

• தளம்/குறிப்பிட்ட EHS ெழிகாட்டுதல்கள் / 

விதிகள், அெசைகா  வெளிமயற்ை 

வசயல்முறை, முதலுதவி ெசதிகள், 

பாதுகாப்பான பணிக்கான விருது ேற்றும் 

அங்கீகாைத் திட்டம், மபாறதப்வபாருள் 

ேற்றும் ேதுபானங்கறளப் 

பயன்படுத்துெதற்கான கட்டுப்பாடுகள் 

மபான்ை அம்சங்கறள உள்ளடக்கிய 

• EHS 

திட்டம் 

• பயிற்சி 

நறடமு

றைகள் 

• தளத்தில் 

பாதுகாப்பு 

அதிகாரி 

நியேனம் 

டார்வகட் 

EHS வ ட் 

அதிகோ

னது 

றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 
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பயிற்சி நறடமுறைகறள உள்ளடக்கிய 

ஒரு முறையான EHS திட்டத்றதத் 

தயாரிக்கவும். பணி அனுேதி 

நறடமுறைகள், மெற  பாதுகாப்பு 

பகுப்பாய்வு (JSA), தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு 

உபகைைங்கள் (PPE), தீறய அறைக்கும் 

கருவிகள் ேற்றும் உயிர்காக்கும் 

கருவிகளின் பயன்பாடு, வீட்டு பைாேரிப்பு, 

வதாழில்சார் சுகாதாைம் ேற்றும் சுகாதாைம் 

ேற்றும் விபத்துகள் / பாதுகாப்பற்ை 

நிற றேகள் ேற்றும் வசயல்கள் / 

அருகிலுள்ள தெறுகள், அெசைகா  

வைஸ்பான்ஸ் தயார்நிற  (மோக் டிரில் ), 

தீயறைக்கும் பயிற்சி, தற்காப்பு 

5. சட்ட இைக்கம் 

• 29 வசப்டம்பர் 2020 மததியிட்ட 

கடிதத்தில் தமிழ்நாடு வதாழிற்சாற கள் 

விதிகள், 1950 இன் விதி 4(6) இன் கீழ் 

பரிந்துறைக்கப்பட்ட படிெம் 4 இல் ஒரு 

வதாழிற்சாற  மெற  வசய்ெதற்கான 

உரிேத்றத டார்வகட் வபற்றுள்ளது. 

இருப்பினும், அது 31 டிசம்பர் 2020 

அன்று கா ாெதியானது. 

• வதாழிற்சாற  உரிேம் தற றே 

வதாழிற்சாற  ஆய்ொளரிடம் இருந்து 

புதுப்பிக்கப்பட மெண்டும் 

• அந்தந்த கிைாே பஞ்சாயத்தில் இருந்து 

NOC வபைவும் 

• SGWA ேற்றும் மேற்பைப்பு நீர் ஆதாை 

தைவு றேயத்திலிருந்து உடனடி அனுேதி 

வபைவும் 

• பாகுபாடு எதிர்ப்பு ேற்றும் சே 

ொய்ப்புக் வகாள்றகறய உருொக்குதல் 

• •

 வதாழி

ற்சாற  

உரிேம் 

• • கிைாே 

பஞ்சாயத்

து NOC 

• • SGWA 

இலிருந்து 

ஒப்புதல் 

டார்வகட் 

தள 

நிர்ொகக் 

குழு 

அதிகம் றகயகப்ப

டுத்திய 1 

ோதத்திற்கு

ள் அனுேதி 

வபை 

விண்ைப்

பிக்க 

மெண்டும். 
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• கிைாே பஞ்சாயத்திலிருந்து NOC 

வபைப்படவில்ற  

• டார்வகட் அதன் பாதுகாப்புப் 

பறடயில் துப்பாக்கி ஏந்திய ஒருெறைக் 

வகாண்டுள்ளது. இருப்பினும், ஆயுதச் 

சட்டம், 1959 இன் பிரிவு 3 இன் கீழ் 

சரியான ஆயுத உரிேம் அெரிடம் 

இல்ற . 

• ோநி  நி த்தடி நீர் ஆறையம் 

(SGWA) ேற்றும் மேற்பைப்பு நீர் 

ஆதாைங்கள் தைவு றேயத்தின் 

ஒப்புதற , டார்வகட்-ஆல் அதன் 

மபார்வெல்லில் இருந்து நி த்தடி நீறை 

உறிஞ்சுெதற்கு வபைப்படவில்ற . 

• டார்வகட், பாகுபாடு எதிர்ப்பு ேற்றும் 

சே ொய்ப்புக் வகாள்றகறயக் 

வகாண்டிருக்கவில்ற . 

• பாதுகாெ ருக்கு, ஆயுதச் சட்டம், 1959 இன் 

பிரிவு 3 இன் படி ஆயுத உரிேத்றதப் 

வபறுங்கள் 

• அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் –தைம், சுகாதாைம், 

பாதுகாப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் வகாள்றக 

• வதாழி ாளர் ேற்றும் பணிச்சூழல் குறித்த 

அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் 

https://www.ayanapower.com/frontend/images

/Labour-and-Working-Condition-

Policy.pdf#toolbar=0 

• பாகுபாடு 

எதிர்ப்பு 

ேற்றும் சே 

ொய்ப்புக் 

வகாள்றக 

6. அெசைத் தயார்நிற  ேற்றும் வைஸ்பான்ஸ் 

அறேப்பு & வதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் 

ேற்றும் பாதுகாப்பு (OHS) 

• இத்திட்டத் தளோனது தளம் சார்ந்த 

அெசைத் தயார்நிற  ேற்றும் 

பதி ளிப்புத் திட்டத்றத (EPRP) 

உருொக்கவில்ற  ேற்றும் அெசைகா  

• • தளத்திற்கான அெசைகா  வைஸ்பான்ஸ் 

திட்டம் உருொக்கப்பட மெண்டும் 

• • அெசைகா  வெளிமயற்ைத் திட்டம் 

காட்டப்பட மெண்டும். 

• தளத்தில் வபாதுொகக் காைப்படும் 

பாம்புகள் ேற்றும் மதள்களின் 

ஆன்டிவெமனாம் 

• தளத்தி

ல் 

காட்ட

ப்படும் 

அெசை

கா  

வெளி

டார்வகட்  

EHS 

தற ெர் 

நடுத்தைம் றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 
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வெளிமயற்ைத் திட்டமும் தளத்தில் 

காட்டப்படவில்ற . 

• இத்தளம் ஆன்டிவெமனாம் 

இம்யூமனாகுமளாபுலின்ஸ் 

(ஆன்டிவெமனாம்ஸ்)-ஐ 

பைாேரிக்கவில்ற . 

இம்யூமனாகுமளாபுலின்ஸ் 

(ஆன்டிவெமனாம்கள்)-ஐ றகயிருப்பில் 

றெத்திருங்கள். 

• அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் –தைம், சுகாதாைம், 

பாதுகாப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் வகாள்றக 

மயற்ை

த் 

திட்ட

ம் 

• ஆன்டிவெ

மனாம் 

இம்யூமனா

குமளாபுலி

ன்கறள 

(ஆன்டிவெ

மனாம்ஸ்) 

இருப்பு 

றெத்திரு

ங்கள் 

அல் து 

சம்பந்தப்ப

ட்ட 

ேருத்துெே

றனயில் 

அறதமய 

றெத்திரு

ப்பறத 

உறுதிப்ப

டுத்தவும் 
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7. சமூக வசயல்திைன்/ பங்குதாைர் ஈடுபாடு/ 

குறை தீர்க்கும் ெழிமுறை 

• தற்மபாது தளத்தில் 

கட்டறேக்கப்பட்ட ஸ்மடக்ம ால்டர் 

எங்மகஜ்வேன்ட் பிளான் (SEP) இல்ற . 

• டார்வகட், வதாழி ாளர்களுக்கு 

முறையாக ெறையறுக்கப்பட்ட குறை 

தீர்க்கும் ெழிமுறைறய (GRM) 

வகாண்டிருக்கவில்ற . 

அறிக்றகயின்படி, பணியாளர்கள் 

ேற்றும் வதாழி ாளர்களின் குறைகள் 

ஷிப்ட்-இன்சார்ஜ் மூ ம் 

ொய்வோழியாக ஒப்புக் 

வகாள்ளப்பட்டு உரிய நடெடிக்றககள் 

எடுக்கப்படுகின்ைன. 

• உள் ேற்றும் வெளி 

பங்குதாைர்களுக்கான குறை தீர்க்கும் 

ெழிமுறையின் (GRM) வசயல்முறை 

முறைசாைாது என்பறத தளத்தின் 

தற்மபாறதய அறேப்பு 

சுட்டிக்காட்டுகிைது. 

• உள்ளூர் சமூகத்தின் குறைகறள பதிவு 

வசய்ெதற்கும், ஒப்புக்வகாள்ெதற்கும் 

• உள் (O&M ஒப்பந்ததாைர்களின் 

வதாழி ாளர்கள்) ேற்றும் வெளி (உள்ளூர் 

சமூகம்) ஆகிய இைண்டிற்கும் IFC PS-

இறயந்த SEP ஐ அறேக்கவும். வெளிப்புை 

ஆம ாசறன உதவி 

பரிந்துறைக்கப்படுகிைது. 

• வதாழி ாளர்களுக்கான குறை தீர்க்கும் 

ெழிமுறைறய உருொக்குதல் 

• உள்ளூர் சமூக பங்குதாைர்களுக்கான 

குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைறய 

அறேக்கவும். 

• குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையானது 

சம்பந்தப்பட்ட பங்குதாைர்களுக்குத் 

வதரிவிக்கப்பட மெண்டும் ேற்றும் 

குறைகறளப் புகாைளிக்க 

அணுகக்கூடியதாக இருக்க மெண்டும். 

• தளத்தில் புகார் பதிமெட்றட 

பைாேரிக்கவும். 

• ஆன்-றசட் புகார் பதிமெட்டின் நகல். 

• குறைகறள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாைர்களின் ஈடுபாடு ேற்றும் 

ஆம ாசறன வதாடர்பான நிர்ொக 

நறடமுறைகள் இறைப்பு 1 ஆக இந்த 

அறிக்றகயுடன் 

• ஸ்மட

க்ம ா

ல்டர் 

எங்மக

ஜ்வே

ன்ட் 

பிளான் 

நகல் 

•

 உள்ளூ

ர் 

ேக்களுக்

கான 

மெற ொ

ய்ப்பு 

ேற்றும் 

வகாள்முத

ல் 

வகாள்றக 

ேற்றும் 

அெற்றின் 

பதிவுகள் 

டார்வகட்  

EHS 

தற ெர் 

அதிகம் றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 
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சமூகப் பதிமெடு தளத்தில் 

பைாேரிக்கப்படுெதில்ற . 

• சமூக மேம்பாட்டுக்கான அயானா-வின் 

வகாள்றக: 

https://www.ayanapower.com/frontend/images/Com

munity-Development-Framework.pdf#toolbar=0 

• CSR மீதான அயானா-வின் வகாள்றக: 

https://www.ayanapower.com/frontend/images

/CSR-Policy-and-Committee-

Composition.pdf#toolbar=0 

• குறை 

தீர்க்கும் 

ெழிமுறை 

8. மெற க்கான நிபந்தறனகள் 

• ஊதியப் பதிமெடு, ேஸ்டர் 

பட்டியல், ஊழியர் ஸ்மடட் 

இன்ஷுைன்ஸ் (ESI) ேற்றும் ெருங்கா  

றெப்பு நிதி (PF) மின்னணு ச ான் 

ஆகியெற்றின் பதிவுகள் தளத்தில் 

பைாேரிக்கப்படவில்ற . 

• ொைத்தில் 6 நாட்களுக்கு ஒரு நாறளக்கு 

12 ேணிமநைம் வீதம் இைண்டு 

ஷிப்டுகளில் பாதுகாப்புப் பறடயினர் 

பணியாற்றி ெருகின்ைனர். 

• ஊதியப் பதிமெடு, ேஸ்டர் மைால், ESI 

ேற்றும் PF மின்னணு ச ான் ேற்றும் 

இந்திய வதாழி ாளர் சட்டங்களுக்கு 

இைங்குதல் ஆகியெற்றின் சரியான 

ஆெைங்களுடன் அறனத்து கட்டாயப் 

பதிவுகறளயும் தளத்தில் பைாேரிக்கவும். 

• வபாதுொன இடங்களில் ஊதிய 

விகிதங்கள், மெற  மநைம், ஊதியக் கா ம் 

ேற்றும் PPE-கள் மபான்ை பைம் 

வசலுத்தும் மததிகறளக் காட்டும் 

அறிவிப்புகறள காட்சிப் படுத்தவும் 

ேற்றும் இந்திய வதாழி ாளர் 

சட்டங்களுக்கான இைக்கத்றத 

கண்டிப்பாக உறுதிப்படுத்தவும். 

• திட்டத் தளம் வதாழிற்சாற கள் 

சட்டம், 1948 இன் பிரிவு 51 க்கு 

•

 ஆெை

ப்படுத்தப்

பட்ட 

பதிவு 

• ஓய்வுக் 

கூடங்கள் 

டார்வகட் 

தள 

நிர்ொகக் 

குழு 

அதிகம் றகயகப்ப

டுத்திய 1 

ோதங்களு

க்குள்  

 

றகயகப்ப

டுத்திய 3 

ோதங்களு

க்குள் 

ஓய்வுக் 

கூடங்கள் 

ெழங்கப்ப

ட 

மெண்டும். 

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

"ெயது ெந்த எந்த ஒரு வதாழி ாளியும் 

எந்த ொைத்திலும் நாற்பத்வதட்டு 

ேணிமநைத்திற்கு மேல் வதாழிற்சாற யில் 

மெற  வசய்யத் மதறெயில்ற  அல் து 

அனுேதிக்கப்படக்கூடாது" என்று 

கூறுகிைது. 

• வதாழி ாளர்களுக்கு ஓய்வுக்கூடம் அளிக்க 

மெண்டும் 

• வதாழி ாளர் ேற்றும் பணிச்சூழல் குறித்த 

அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் 

https://www.ayanapower.com/frontend/images

/Labour-and-Working-Condition-

Policy.pdf#toolbar=0 

9. குழந்றதத் வதாழி ாளி 

• RPIPL இன் EHS வகாள்றக / 

றகமயட்டில் குழந்றத ேற்றும் 

கட்டாயத் வதாழி ாளர்கறள தறட 

வசய்ெதற்கான ஷைத்து 

மசர்க்கப்படவில்ற . 

• டார்வகட், முறையான குழந்றதத் 

வதாழி ாளர் இல் ாத வகாள்றகறய ஏற்க 

மெண்டும் 

• குழந்றதத் வதாழி ாளர் தறடக்கான 

காட்சிப் ப றககள் தளத்தில் நிறுெப்பட 

மெண்டும். 

• வதாழி ாளர் ேற்றும் பணிச்சூழல் குறித்த 

அயானா-வின் வகாள்றகறய 

காட்சிப் 

ப றககளின் 

புறகப்பட 

ஆதாைம் 

டார்வகட் 

HR குழு 

நடுத்தைம் றகயகப்ப

டுத்திய 1 

ோதங்களு

க்குள் 
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வசயல்படுத்துதல் 

https://www.ayanapower.com/frontend/images

/Labour-and-Working-Condition-

Policy.pdf#toolbar=0 

10. கழிவு மே ாண்றே 

• தளத்தில் அபாயகைோன கழிவு 

மசமிப்பு பகுதி இல்ற . 

• ெண்ைக் குறியிடப்பட்ட 

நியமிக்கப்பட்ட குப்றபத் வதாட்டிகள்/ 

வகாள்க ன்கறளப் பயன்படுத்தி 

கழிவுப் பிரிப்பு இல்ற . 

• அபாயகைோன/அபாயேற்ை 

கழிவுகறள உருொக்குெதற்கான 

பதிமெடு எதுவும் 

பைாேரிக்கப்படவில்ற . 

• உள்ளகக் கழிவுகறள 

மசகரிப்பதற்காக பஞ்சாயத்தின் கழிவு 

மசகரிப்பாளருடன் முறையான ஏற்பாடு 

இல்ற . 

• தமிழ்நாடு ோசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியம் 

(TNPCB)/ேத்திய ோசுக்கட்டுப்பாட்டு 

ொரியம் (CPCB)-ஆல், 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட கழிவு ேறுசுழற்சி 

வசய்பெர் அல் து அகற்றும் ெசதிறய 

• அபாயகைோன கழிவு மசமிப்பு பகுதி 

என்று வபயரிடப்பட மெண்டும் 

• இத்திட்டத்தால் உருொகும் அறனத்து 

அபாயகைோன கழிவுகளும் வதாண்ணூறு 

நாட்களுக்கு மேல் மசமிக்கப்படக்கூடாது. 

• TNPCB/CPC-இன்அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

கழிவு மசகரிப்பாளர் அல் து 

அபாயகைோன கழிவுகறள 

றகயாள்பெறை/ அகற்றும் ெசதியுடன் 

முறையான பணியேர்த்தல். 

• கழிவு உற்பத்தி ேற்றும் அகற்ைல் 

விெைங்கள் பற்றிய பதிமெடு 

பைாேரிக்கப்பட மெண்டும். 

• ஊள்ளகக் கழிவுகளுக்கு பஞ்சாயத்தின் 

கழிவு மசகரிப்பாளருடன் முறையான 

ஏற்பாடு வசய்யப்பட மெண்டும் 

• ேறுசுழற்சி வசய்யக்கூடியறெ 

அவ்ெப்மபாது உள்ளூர் ேறுசுழற்சி 

வசய்பெர்களுக்கு விற்கப்பட மெண்டும், 

அமத மநைத்தில் உைவுக் கழிவுகள், கழிவு 

• பிைத்மயக 

கழிவு 

மசமிப்பு 

பகுதி 

ேற்றும் 

உறடந்த 

PV 

ோடூல்களு

க்கான 

ஒதுக்கப்ப

ட்ட பகுதி 

• வபயர் 

ப றகயுட

னான 

கழிவு 

மசமிப்பு 

பகுதிகள் 

• கழிவு 

சைக்கிருப்பு

ப் பதிவு 

டார்வகட் 

EHS 

தற ெர் 

அதிகம் றகயகப்ப

டுத்திய 3 

ோதங்களு

க்குள்  

 

றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 

உறடந்த 

மசா ார் 

மபனல்க

றள 

விற்பதற்கா

ன 

வகாள்றக

றய 

உருொக்கு

தல் 



 
 

43 
 

GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

இயக்குபெருடன், ெர்த்தோனி 

அறிவிப்பின் (எண் 158 ோர்ச் 5, 2019) 

இன் கீழ் கட்டாயோன முறையான 

ஒப்பந்தம் ஏதும் டார்வகட் 

வகாள்ளவில்ற . இந்த அறிவிப்பு, 

அபாயகைோன (மின்ோற்றி கழிவு 

எண்வைய் & அடிேட்ட கசடு) ேற்றும் 

உற்பத்தியாளைால் உருொக்கப்பட்ட பிை 

கழிவுகள் உண்றேயான அதன் பயனர், 

கழிவு மசகரிப்பாளர் அல் து அகற்றும் 

ெசதியின் ஆப்பமைட்டருக்கு 

ெழங்கப்பட மெண்டுவேன 

ெலியுறுத்துகிைது. 

றகயாளுதல் ஆறையம் (நகைாட்சி 

அதிகாைம் அல் து பஞ்சாயத்து) மூ ம் 

அகற்ைப்பட மெண்டும். 

• உறடந்த மசா ார் மபனல்கறள 

உற்பத்தியாளர் அல் து அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

ேறுசுழற்சி வசய்பெருக்கு திருப்பி அனுப்ப 

பரிந்துறைக்கப்படுகிைது. 

• அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் –தைம், சுகாதாைம், 

பாதுகாப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

வகாள்றக: 

https://www.ayanapower.com/frontend/images

/Quality-Health-Safety-and-Environment-

Policy.pdf#toolbar=0 

•

 அங்கீக

ரிக்கப்பட்

ட 

அபாயகை

ோன 

கழிவு 

விற்பறன

யாளருடன் 

ஒப்பந்தம் 

• கழிவு 

ேறுசுழற்சி

யாளர்களு

டன் 

ஒப்பந்தம் 

11. நீர் பயன்பாட்டின் நிற த்தன்றே 

டார்வகட் தற்மபாது விற்பறனயாளைால் 

ெழங்கப்படும் நீரின் ஆதாைத்றதக் 

கண்காணிக்கும் ெழிமுறைறயக் 

வகாண்டிருக்கவில்ற . மேலும், தண்ணீறை 

ெழங்குெதற்கு விற்பறனயாளைால் 

நிறைமெற்ைப்பட மெண்டிய சட்டப்பூர்ெ 

மதறெகறளயும் கண்காணிக்கவில்ற . 

 

• டார்வகட், விற்பறனயாளைால் 

ெழங்கப்படும் நீர் ஆதாைத்றத 

கண்காணிக்க மெண்டும் ேற்றும் 

தண்ணீறை ெழங்குெதற்கு 

விற்பறனயாளைால் நிறைமெற்ைப்பட 

மெண்டிய சட்டப்பூர்ெ மதறெகறளக் 

கண்காணிக்க மெண்டும். 

• ஸ்மடட் கிைவுண்டு அண்ட் சர்ஃமபஸ் 

ொட்டர் ரிமசார்சஸ் மடட்டா வசன்டர், 

•

 விற்ப

றனயாளரி

ன் 

சட்டப்பூர்

ெ 

உரிேங்களி

ன் நகல்கள் 

டார்வகட் 

தள 

நிர்ொகக் 

குழு 

அதிகம் நி த்தடி 

நீர் NOC-

க்கான 

விண்ைப்ப

ம் 

றகயகப்ப

டுத்தப்பட்

ட 1 

ோதத்திற்கு
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டார்வகட் அதன் வசாந்த ஆழ்துறள 

கிைற்றில் இருந்து உள்ளக, பைாேரிப்புப் 

பணி ேற்றும் சுகாதாை மநாக்கங்களுக்காக 

அதன் நீர் ஆதாைங்கள் பயன்படுத்துகின்ைன. 

ஆனால், ஸ்மடட் கிைவுண்டு அண்ட் 

சர்ஃமபஸ் ொட்டர் ரிமசார்சஸ் மடட்டா 

வசன்டர், WRD/PWD –இடமிருந்து, 23.07.2014 

மததியிட்ட G.O.M S.NO. 142 PW(R2) இன் கீழ் 

மதறெப்படும் நி த்தடி நீறை 

உறிஞ்சுெதற்கான தறடயில் ா சான்றிதழ் / 

உரிேம் / அனுேதி வபைவில்ற . 

WRD/PWD –இடமிருந்து, 23.07.2014 

மததியிட்ட G.O.M S.NO. 142 PW(R2) இன் கீழ் 

மதறெப்படும் நி த்தடி நீறை 

உறிஞ்சுெதற்கான தறடயில் ா சான்றிதழ் / 

உரிேம் / அனுேதி வபைவும். 

• அயானா-வின் வகாள்றகறய 

வசயல்படுத்துதல் –தைம், சுகாதாைம், 

பாதுகாப்பு ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

வகாள்றக: 

https://www.ayanapower.com/frontend/images

/Quality-Health-Safety-and-Environment-

Policy.pdf#toolbar=0 

• SGWA 

இலிருந்து 

NOC/ 

உரிேம் 

ள் 

மேற்வகாள்

ளப்பட 

மெண்டும் 

 

றகயகப்ப

டுத்தப்பட்

ட 3 

ோதங்களு

க்குள் 

தண்ணீர் 

விற்பறன

யாளர் 

கண்காணி

ப்பு 

மேற்வகாள்

ளப்பட 

மெண்டும். 

12. பல்லுயிர் வபருக்கம் 

டார்வகட்-ஆல் உறுதிப்படுத்தப்பட்டபடி, 

இத்திட்டத்திற்காக ென நி த்றத 

ோற்ைமொ பயன்படுத்தமொ இல்ற . 

சாலிகுளம் ரிசர்வ் ஃபாைஸ்ட் ேற்றும் 

குருேற  ரிசர்வ் ஃபாைஸ்ட் ஆகியறெ 

ெனவி ங்குகளுக்கு வசய்ய மெண்டியறெ & 

வசய்யக்கூடாதறெகளுக்கான பயிற்சி 

வதாழி ாளர்களுக்கு ெழங்கப்படும் ேற்றும் 

தளத்தில் அறிவிப்பு ப றகயில் காட்டப்பட 

மெண்டும். 

அறனத்து 

விற்பறனயா

ளர்கள் / 

சப்றளயர்கள் / 

ஒப்பந்ததாைர்க

ளிடமிருந்து 

டார்வகட் 

தள 

நிர்ொகக் 

குழு 

குறைவு றகயகப்ப

டுத்திய 6 

ோதங்களு

க்குள் 
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GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 

இத்திட்டப் பகுதியிலிருந்து முறைமய 7.9 

கிமீ ேற்றும் 10 கிமீ வதாற வில் உள்ளன. 

 

பாதுகாெ ர்களுடனான ஆம ாசறனயின் 

மபாது, காட்டு முயல், பாம்புகள் 

(நாகப்பாம்பு), மதள்கள் ேற்றும் பசுக்கள், 

எருறேகள், வசம்ேறி ஆடுகள் ேற்றும் 

ஆடுகள் மபான்ை கால்நறடகள் திட்டப் 

பகுதியிலும் அறதச் சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளிலும் காைப்பட்டது 

குறிப்பிடத்தக்கது. இருப்பினும், இத்திட்ட 

தளத்தில் அறியப்பட்ட அரிய, அழிந்து 

ெரும் அல் து சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துெம் 

ொய்ந்த வி ங்கு ேற்றும் தாெை இனங்கள் 

எதுவும் காைப்படவில்ற . 

 

அறிக்றகயின்படி, 8 கிமீ நீளமுள்ள 

டிைான்ஸ்மிஷன் ற ன் எந்த 

பாதுகாக்கப்பட்ட அல் து ரிசர்வ்டு 

காடுகளுக்குள்ளும் ெைாது மேலும் எந்த 

நீர்நிற  ெழியாகவும் வசல் ாது. 

உறுதிவோழி 

நகல் 

 

 

 



GREEN GROWTH EQUITY FUND (GGEF) 
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8 முடிவுணர 

இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி ோெட்டம் கயத்தார் தாலுகாவில் 100 

MWAC சூரிய மின்சக்தித் திட்டத்றத அயானா-வின் பிைவுன்ஃபீல்ட் 

றகயகப்படுத்தியதன் இம்ேதிப்பீட்டில், றகயகப்படுத்தும் வசயல்முறையில் 

எந்த வபரிய எச்சரிக்றகக் வகாடிமயா அல் து அபாயகைோன 

குறைபாடுகமளா அறடயாளம் காைப்படவில்ற . 

இத்திட்ட நடெடிக்றககள் ேற்றும் வசயல்பாடுகளின் தாக்கம் வபரும்பாலும் 

தள எல்ற களுக்குள்மளமய உள்ளது. ஃமபாகஸ் றகயகப்படுத்தலுக்குப் 

பிந்றதய கெனோனது, ஒட்டுவோத்த மே ாண்றே அறேப்புகள் ேற்றும் 

ESG அம்சங்களின் ஆெைங்கறள மேம்படுத்துெதாகும். 

இத்திட்டோனது அயானா ESMS5ஐ ஏற்றுக்வகாண்டு, லீகல் வைஜிஸ்டர், 

நிறுென விளக்கப்படம், ோனிட்டரிங் ேற்றும் அறிக்றகயிடல் ெழிமுறை, 

EHS றகமயடு, அெசைத் தயார்நிற  ேற்றும் வைஸ்பான்ஸ் திட்டம், IFC-PS 

இறயந்த ஸ்மடக்ம ால்டர் எங்மகஜ்வேன்ட் பிளான் ேற்றும் குறை தீர்க்கும் 

ெழிமுறை ஆகியெற்றை உள்ளடக்கிய இத்தளத்திற்கான ஆெைங்கறளப் 

பைாேரிக்கும். 

எெர்மசார்ஸ் மகப்பிடல்-இன் உள் இடர் குழு கூட்டத்தில் 

விொதிக்கப்பட்டபடி, திட்டத்தின் அன்ைாட நடெடிக்றககளின் ஒரு 

பகுதியாக, மேம  உள்ள அபாயங்கள் நிர்ெகிக்கக்கூடியதாக அறடயாளம் 

காைப்பட்டுள்ளன. இந்த றகயகப்படுத்துதலின் நன்றேகள், 

மபார்ட்ஃமபாலிமயாவில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திைறன மேலும் 

மசர்ப்பது ேற்றும் சுத்தோன எரிசக்திக்கான நிற யான ஆதாைத்றத 

ெழங்குெது ஆகியறெ அடங்கும். 

 

5- அயானா ESMS: https://www.ayanapower.com/sustainability.html 

https://www.ayanapower.com/files/1/esmp-ayana.pdf 
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1 சநாக்கம் 

 

இந்த நறடமுறையின் மநாக்கம், சம்பந்தப்பட்ட சமூகம் ேற்றும் பங்குதாைர்கறள பாதிக்கும் அமதமபால் 

மநவைதிைாகவும் பாதிக்கும் இத்திட்டத்தில் பாதகோன தாக்கத்றத நீக்குெதற்கு அல் து குறைப்பதற்கு ஒரு 

மே ாண்றே உத்திறய ெழங்குெதாகும் ேற்றும் இது இத்திட்டத்தின் ொழ்நாள் முழுறேக்கானதாகும். 

 

அயானா நிறுெனம், புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி (யூட்டிலிட்டி மசா ார் ேற்றும் விண்ட்) ெணிகத்தில் 

ஈடுபட்டுள்ளது, இது சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக அம்சத்தில், குறிப்பாக சமூகக் குறைகளுக்கு முக்கிய 

காைைோன ோசுபாட்டின் அடிப்பறடயில், குறைந்தபட்ச பாதகோன தாக்கத்றத ஏற்படுத்துெதாகக் 

கருதப்படுகிைது. புதுப்பிக்கத்தக்க மின்திட்டங்கள் வபாதுொக "B" ெறக திட்டோக கருதப்படுகின்ைன 

(குறைந்த அளவி ான பாதகோன சமூக அல் து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகறளக் வகாண்ட திட்டங்கள், 

வபாதுொக தளம் சார்ந்தறெ, வபரும்பாலும் மீளக்கூடியறெ ேற்றும் தணிப்பு நடெடிக்றககளின் மூ ம் 

எளிதில் தீர்க்கப்படும்) ேற்றும் பல்மெறு சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக சட்டங்களின் கீழ் வி க்கு அளிக்கப்படும். 

உதாைைோக, இந்தியா, MOEF & CC, இந்திய அைசாங்கத்திடம் இருந்து சுற்றுச்சூழல் அனுேதி வபறுதல், 

ோசுக்கட்டுப்பாட்டு ொரியத்தின் ஒப்புதல், வபாது விசாைறையின் மதறெ மபான்ைெற்றில் இருந்து வி க்கு. 

இருப்பினும் அயானா இந்தியாவிற்கு வெளியில் உள்ள தனது வசாத்றத திட்டமிடுதல், வசயல்படுத்துதல் 

ேற்றும் வசயல்படும் மபாது நி ச் சட்டத்றதப் பின்பற்றும். 

வபாதுொக சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக ேதிப்பீட்டு வசயல்முறைறயச் சுற்றி ஆம ாசறன நடெடிக்றககள் 

முதன்றேயாக விதிகள் ேற்றும் மதறெகளால் இயக்கப்படும் மபாது, அறெ வபாதுக் கூட்டங்களின் ஒரு முறை 

வதாகுப்பாக ோறும் என்று புரித ாகிைது. இத்திட்டத்தின் திட்டமிடல் கட்டத்திற்கு அப்பால் எந்தவொரு 

அர்த்தமுள்ள ெழியிலும் இத்தறகய ஆம ாசறன அரிதாகமெ நீடிக்கிைது. 

 

அயானா-வின் குறை நிெர்த்தி ேற்றும் பங்குதாைர் (சமூகம்) எங்மகஜ்வேன்ட் ேற்றும் ஆம ாசறன நறடமுறை 

ஆகியறெ பைந்த, மேலும் உள்ளடக்கிய ேற்றும் வதாடர்ச்சியான வசயல்முறைறய விெரிக்கும் ெழிமுறையாக 

அயானா, அதன் SPV-கள் ேற்றும் பங்குதாைர்களுக்கு இறடமய ெடிெறேக்கப்பட்டுள்ளது. இெர்கள் 

வசயல்பாட்டின் ெைம்பு ேற்றும் அணுகுமுறைகள் ேற்றும் திட்டத்தின் முழு ஆயுட்கா ம் ஆகியெற்ைால் 

பாதிக்கப்படக்கூடியெர்கள். 

 

 

 

 

படம். அயானா-வின் பங்குதாைர் எங்மகஜ்வேன்ட், சமூக ஆம ாசறன ேற்றும் குறைகறள நிெர்த்தி வசய்தல். 
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அயானா-வின் சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக ஆபத்து குறைொக உள்ளது ேற்றும் சுற்றியுள்ள ேக்கள் சி மை. 

எனமெ அயானா தகெல் வெளிப்படுத்தல் ேற்றும் ஸ்வபக்ட்ைம் வதாடர்பு காைணி ஆகியெற்றில் அதிக கெனம் 

வசலுத்தியுள்ளது. 

 

 

2 சநாக்கம் 

இந்த நறடமுறை ARPPL ேற்றும் அதன் SPV திட்டங்களின் முழு ஆயுள் சுழற்சிக்கும் வபாருந்தும் (திட்டமிடல், 

வசயல்படுத்தல், வசயல்பாடு, விரிொக்கம், பணிநீக்கம் ேற்றும் திட்டத்றத மூடுதல் உள்ளிட்டறெ). ESIA 

ஆய்வு என்பது திட்டமிடல் கட்டத்தின் ஒருங்கிறைந்த பகுதியாகும். 

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாரர்களின் எங்சகஜ்வமன்ட் 
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3 வபாறுப்பு ேற்றும் அதிகாைம் 

3.1 MD & CEO அல் து அெைது நியேனம், நியமிக்கப்பட்ட வெர்ட்டிகல் தற ெர்கள் அல் து அெைது 

பிைதிநிதியின் ஆதைவுடன் திட்டத்தின் ஆயுட்கா த்தின் மபாது இத்திட்டத்றத திைம்பட வசயல்படுத்துெதற்கு 

வபாறுப்பாெர். அெர் புகார் மே ாண்றேப் பிரிவின் தற ெைாகச் வசயல்பட மெண்டும் ேற்றும் முறையான 

விசாைறை ேற்றும் மே ாண்றேக் குழுறெ நியமிக்க மெண்டும். 

3.2 ப்ைாவஜக்ட் எக்ஸிகியூஷன் குழு ேற்றும் QHSE & CDP குழு ஆகியறெ பங்குதாைர்களின் ஆம ாசறன ேற்றும் 

எங்மகஜ்வேன்ட் ஆகியெற்றுக்குப் வபாறுப்பாகும். அறெ குறைகறளப் பதிவுவசய்தல் ேற்றும் அறத உரிய 

நிற க்கு எடுத்துச் வசன்று நிெர்த்தி வசய்தல், (தற றே அலுெ கம், குறைதீர்க்கும் பிரிவு) 

3.3 QHSE & CDP-யின் தற ெர், குறைகள், கம்யூனிட்டி எங்மகஜ்வேன்ட் ேற்றும் ஆம ாசறன மே ாண்றே 

அறேப்புக்கான மே ாண்றே நறடமுறைகறள ேதிப்பாய்வு வசய்ெதற்கு வபாறுப்பானெர்,ேற்றும் அதன் 

திைம்பட வசயல்படுத்துதல் ேற்றும் வசயல்முறையின் வதாடர்ச்சியான முன்மனற்ைம் குறித்து MD & CEO-

களுக்கு அறிவுறுத்தல். 

4 குறிப்பு 

 QHSE மேனுெல், ARP-IMSM-01 (Clause 4.1)  

IFC-வசயல்திைன் தரநிணல 1: சமூக ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் ேற்றும் தாக்கங்கள் 

ேதிப்பீடு ேற்றும் மே ாண்றே, பூர்வீக ேக்கள், க ாச்சாை 

பாைம்பரியம், 

IFC-வசயல்திைன் தரநிணல 1: சமூக ஆமைாக்கியம், பாதுகாப்பு ேற்றும் பாதுகாப்றபக் 

கெனத்தில் வகாள்ளல். 

IFC-குட் ப்ராக்டீஸ் சநாட்: இத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் குறைகறள நிெர்த்தி 

வசய்தல் – திட்டத்திற்கான ெழிகாட்டல் ேற்றும் குறைதீர்க்கும் 

ெழிமுறைறய ெடிெறேப்பதில் நிறுெனங்களுக்கு 

ெழிகாட்டல். 

IFC - ெளர்ந்து ெரும் சந்ணதயில் ெணிகம் 

வசய்யும் நிறுெனங்களுக்கு ஒரு நல்ல 

பயிற்சி ணகசயடு  

ஸ்மடக்ம ால்டர் எங்மகஜ்வேன்ட் 
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5 ெணரயணைகள் 

 ARP/ARPPL அயானா வைனூெபிள் பெர் பிறைமெட் லிமிவடட்  

IMS குொலிட்டி மேமனஜ்வேன்ட்  சிஸ்டம் (QMS), என்விைான்வேன்ட் 

மேமனஜ்வேன்ட் சிஸ்டம் (EMS) ேற்றும் வதாழில்சார் ஆமைாக்கியம் 
உள்ளிட்ட ஒருங்கிறைந்த மே ாண்றே அறேப்பு 

MD நிர்ொக இயக்குனர் 

QHSE குொலிட்டி, வ ல்த், மசஃப்டி & என்விைான்வேன்ட் 

பணியாட்கள் ARPPL ஆல் பணியேர்த்தப்பட்ட வதாழி ாளர்கள் ேற்றும் 

வதாழி ாளர்கள்  ARPPL ஆல் மநைடியாக ஒப்பந்தம் வசய்யப்பட்டு, 

ARPPL இன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கும் மெற  வதாடர்பான 
நடெடிக்றககறள மேற்வகாள்ெது 

 

பங்குதாைர்கள் பங்குதாைர்கள் என்பது ஒரு திட்டத்தால் மநைடியாகமொ அல் து 

ேறைமுகோகமொ பாதிக்கப்படும் நபர்கள் அல் து குழுக்கள், அமத 

மபால் ஒரு திட்டத்தில் ஆர்ெங்கள் ேற்றும்/அல் து அதன் முடிறெ 
சாதகோகமொ அல் து எதிர்ேறையாகமொ பாதிக்கும் திைன் 

வகாண்டெர்கள். பங்குதாைர்கள் உள்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்ட 
சமூகங்கள் அல் து தனிநபர்கள் ேற்றும் அெர்களின் முறையான 

ேற்றும் முறைசாைா பிைதிநிதிகள், மதசிய அல் து உள்ளூர் அைசாங்க 

அதிகாரிகள், அைசியல்ொதிகள், ேதத் தற ெர்கள், சிவில் சமூக 

அறேப்புகள் ேற்றும் சிைப்பு ஆர்ெமுள்ள குழுக்கள், கல்விச் சமூகம் 

அல் து பிை ெணிகங்கறள உள்ளடக்கியிருக்க ாம். 

பாதிக்கப்பட்ட பங்குதாைர்கள்/சமூகம் பங்குதாைர்கள், உண்றேயான அல் து சாத்தியோன திட்டம் 

வதாடர்பான ஆபத்து ேற்றும்/அல் து அெர்களின் ஃபிஸிக்கல் 

சூழல், உடல்ந ம் அல் து ொழ்ொதாைத்தின் மீது பாதகோன 

தாக்கங்களுக்கு உள்ளாகிைார்கள் ேற்றும் வபரும்பாலும் திட்டத்தின் 
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அருகிலுள்ள புவியியல் அருகாறேயில் உள்ளெர்கள், குறிப்பாக 

ஏற்கனமெ இருக்கின்ை அல் து ெைவிருக்கும் ஃவபஸிலிட்டி-யுடன் 

ஃபிஸிக்கல் வதாடர்பில் உள்ளெர்கள் 

பிை பங்குதாைர்கள் இத்திட்டத்தின் புவியியல் வசல்ொக்கு பகுதியில் ெசிக்காத  ேற்றும் 

ஒரு திட்டத்தில் ஆர்ெம் வகாண்ட ேற்றும்/அல் து அதன் விறளறெ 

பாதிக்கும் திைன் உள்ளெர்கள். 

ESIA என்விைான்வேன்டல் ேற்றும் மசாஸியல் இம்பாக்ட் அவசஸ்வேன்ட் 
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6 வசயல்முணை 

 

அயானா ேற்றும் அதன் SPV திட்டங்களின் முழு ஆயுட்கா  சுழற்சிக்கும் (திட்டமிடல், வசயல்படுத்துதல், 

வசயல்பாடு, விரிொக்கம், பணிநீக்கம் ேற்றும் திட்டத்றத மூடுதல்) இத்திட்டம் வபாருந்தும். ESIA ஆய்வு 

என்பது திட்டமிடல் கட்டத்தின் ஒருங்கிறைந்த பகுதியாகும். 

 

 

 

 

Fig: Community engagement mechanism flow chart 
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6.1 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், பங்குதாரர் எங்சகஜ்வமன்ட் மற்றும் ஆசலாசணனக்கான அயானா-வின் 

நிர்ொகத் திட்டம் 

 இந்த திட்டம் அயானா ேற்றும் அதன் SPV திட்ட சுழற்சி முழுெதுக்கும் குறைகறள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாைர்களின் எங்மகஜ்வேன்ட் ேற்றும் ஆம ாசறனக்கான ெழிகாட்டியாக இருக்கும். "பைந்த 

சமூகத்தின் ஆதைவு என்பது, திட்டத்திற்கு ஆதைொகவும், திட்ட ொழ்க்றகச் சுழற்சியின் ஒருங்கிறைந்த 

பகுதியாகவும், தனிநபர்கள் ேற்றும் / அல் து அெர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிைதிநிதிகள் மூ ம் 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் வெளிப்பாடுகளின் ஒரு வதாகுப்பாகும்" என்று திட்டம் 

வதளிவுபடுத்துகிைது. 

 

 

6.2 பங்குதாரர்களின் அணடயாளம் மற்றும் பகுப்பாய்வு 

 

பங்குதாைர்கறள அறடயாளம் காணுதல், முன்னுரிறே அளித்தல் ேற்றும் அெர்களின் ஆர்ெம் ேற்றும் 

அக்கறைகறள ேதிப்பீடு வசய்தல்:– 

பங்குதாைர்கள் (எ.கா. அைசு அறேப்புகள், தன்னார்ெத் வதாண்டு நிறுெனங்கள், உள்ளூர் சமூகங்கள், பூர்வீகக் 

குடியினர், ஒப்பந்தக்காைர்கள், உள்ளூர் மதர்ந்வதடுக்கப்பட்ட தற ெர், ேதத் தற ெர்கள், பள்ளி ஆசிரியர்கள் 

ேற்றும் பிை பங்குதாைர்கள்)-இன் அறடயாளம் ேற்றும் பகுப்பாய்ொனது இத்திட்டத்தின் ஆைம்ப கட்டத்தில் 

அயானா-ொல் வசய்யப்படும். ESIA ஆய்வு. திட்டச் வசயல்பாட்டின் மபாது, மநைடியாகமொ அல் து 

ேறைமுகோகமொ பாதிக்கப்படும் பங்குதாைர்கறள அயானா அறடயாளம் காணும் (திட்ட ஆயுட்கா ச் 

சுழற்சி), பாதகோன திட்ட தாக்கங்கள் ேற்றும் அெர்களின் எதிர்பார்ப்பு ஆகியெற்ைால் பாதிக்கப்படக்கூடிய 

பல்மெறு நிற களின் அடிப்பறடயில் அெர்களின் பிரித்தல். அயானா இறத “List of Interested parties – 

ARP- IMSM-01-A2” பட்டியலில் ஆெைப்படுத்தும். ESIA ஆய்வு இதற்கு ஒரு ஊடகோக இருக்க முடியும், 

மேலும் திட்டத்தால் பயனறடயும் சமூகங்கள் ேற்றும் தனிநபர்கறளயும் பார்க்கும். 

 

பங்குதாைர் அறடயாளத்தின் மபாது அயானா பின்ெருெனெற்றைக் கருத்தில் வகாள்ளும்:– 

• திட்டத்தின் வசயல்படும் பகுதியில் சாத்தியோன சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக பாதிப்புகளால் யார் 

மோசோக பாதிக்கப்படுொர்கள்? 

 

• பாதிக்கப்படக்கூடியெர்களில் யார் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியெர்கள் ேற்றும் சிைப்பு 

எங்மகஜ்வேன்ட் முயற்சிகள் மதறெயா? 

 

• திட்ட ெளர்ச்சியின் எந்த கட்டத்தில் பங்குதாைர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுொர்கள் (எ.கா. வகாள்முதல், 

கட்டுோனம், வசயல்பாடு, பணிநீக்கம். 

 

• திட்ட பங்குதாைர்களின் பல்மெறு ந ன்கள் என்ன ேற்றும் திட்டத்தில் என்ன தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்த ாம்? 

 

• திட்ட ெடிெறேப்றப மேம்படுத்த அல் து திட்டச் வச றெக் குறைக்க எந்த பங்குதாைர் 

உதெக்கூடும்? 

 

• எந்தப் பங்குதாைர் சிக்கல்கள் ேற்றும் தாக்கங்கறள முன்கூட்டிமய கண்டறிய சிைந்த முறையில் உதெ 

முடியும்? 

 

• திட்டம் வகாண்டு ெரும் ோற்ைத்றத யார் கடுறேயாக ஆதரிக்கிைார்கள் அல் து எதிர்க்கிைார்கள், ஏன்? 

 

• திட்டத்தின் வெற்றிக்கு யாருறடய எதிர்ப்பு தீங்கு விறளவிக்கும்? 

 

• யாருடன் முதலில் ஈடுபடுெது முக்கியம், ஏன்? 

 

• எங்மகஜ்வேன்ட்-இன் உகந்த ெரிறச என்ன? 
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திட்டத்திற்கான ESDD ேற்றும் ESIA இல் எடுக்கப்பட்ட க ாச்சாை ேற்றும் சமூக-வபாருளாதாை தகெல்களால் இது 

ஆதரிக்கப்படும். 

 

இத்திட்டப் பகுதியின் க ாச்சாை ேற்றும் சமூக-வபாருளாதாை பரிோைோனது, பின்ெரும் தகெல்கறள 

உள்ளடக்கியிருக்க ாம். 

• ேக்கள் வதாறக எண்கள். 

• உள்ளூர் ேக்களின் ேக்கள்வதாறகயியல் பண்புகள். 

• வபண்களின் நிற , வபாருளாதாை ொழ்ொதாைம் (நிைந்தை பருெகா , பு ம்வபயர்ந்த வதாழி ாளர்கள், 

மெற யின்றே) , நி ம், இயற்றக ெளங்கள், க ாச்சாை பாைம்பரியம் மபான்ைறெ. 

• சமூக அறேப்பு ேற்றும் அதிகாை இயக்கவியல். 

• எழுத்தறிவு ேற்றும் சுகாதாைப் பாதுகாப்பு நிற . 

• வதாழில்நுட்ப தகெல்கறள அணுகும் திைன். 

• க ாச்சாை ேதிப்புகள் ேற்றும் உைர்வுகள். 

 

திட்டங்களின் வசல்ொக்குப் பகுதிக்குள் திட்டத்தால் மநைடியாகவும் ேறைமுகோகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்கள் 

மீதான அபாயங்கள் ேற்றும் தாக்கங்கள், அத்துடன் எதிர்பார்க்கப்படும் மநைடி, ேறைமுக ேற்றும் ஒட்டுவோத்த சமூக 

ேற்றும் க ாச்சாைத்தின் தன்றே ேற்றும் அளவு (க ாச்சாைப் பாைம்பரியம் உட்பட) ேற்றும் அெர்கள் மீது சுற்றுச்சூழல் 

பாதிப்பு. இது “Register for Environmental and Social Aspect Identification and Impact Assessment 

(Aspects & Impact Register)- ARP-IMSP-23-F1-R0” இல் பதிவு வசய்யப்படும். இது திட்டத்தின் ஆைம்ப 

கட்டத்தில் கறடபிடிக்கப்படும் ேற்றும் ESIA ஆய்வுடன் மசர்க்கப்பட ாம். 

இத்திட்டம் ஒரு ோறும் வசயல்முறையாக இருப்பதால், பங்குதாைர் ேற்றும் அெர்களின் எதிர்பார்ப்பு கா ப்மபாக்கில் 

ோை ாம், எனமெ பங்குதாைர்கறள அறடயாளம் கண்டு அெர்களின் எதிர்பார்ப்புகறளப் புரிந்துவகாள்ெது 

வதாடர்ச்சியான வசயல்முறையாகும், இது இத்திட்டத்தின் ஆயுட்கா  சுழற்சியின் மபாது ேதிப்பாய்வு வசய்யப்பட்டு 

திருத்தப்படும். அறனத்து அயானா திட்டங்களுக்கும் பங்குதாைர்/ ஆர்ெமுள்ள தைப்பினரின் பட்டியல் தயாரிக்கப்படும். 

6.3 சமூக ஈடுபாடு/ஆம ாசறன 

திட்டமிடல், கட்டுோனம், வசயல்பாடு & பைாேரிப்பு ேற்றும் வசயல்பாட்றட நிறுத்தி பிரித்தல் மபான்ை திட்ட ஆயுள் 

சுழற்சியின் மபாது வதாடர்ந்து நறடவபறும் ஆம ாசறன வசயல்முறை. இது தனித்தனியாக வசய்யப்பட ாம் அல் து 

ESIA, நி ம் றகயகப்படுத்தும் வசயல்முறை, டியூ விடாமுயற்சி மபான்ை கீழ்கண்டெற்றின் ஒரு பகுதியாக இருக்க ாம். 

 a. பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் இெற்றில் ஈடுபாடு வகாண்டுள்ளன 

 1.  சாத்தியோன தாக்கங்கள் ேற்றும் அபாயங்கறளக் கண்டறிதல். 

 2. இந்த பாதிப்புகள் ேற்றும் அெர்களின் ொழ்வில் ஏற்படும் அபாயங்களின் விறளவுகறள ேதிப்பீடு 

வசய்தல்; ேற்றும் 

 3. முன்வோழியப்பட்ட தணிப்பு நடெடிக்றககளில் உள்ளீடுகறள ெழங்குதல், ெளர்ச்சி நன்றேகள் 

ேற்றும் ொய்ப்புகறளப் பகிர்தல் ேற்றும் வசயல்படுத்தல் சிக்கல்; ேற்றும் அந்த 

 

 b. திட்டமிடல் ேற்றும் ேதிப்பீட்டுச் வசயல்பாட்டின் மபாது வெளிச்சத்திற்கு ெந்துள்ள புதிய தாக்கங்கள் 

ேற்றும் ஆபத்துகள் ஆகியறெயும் உருொக்கப்பட்டுள்ளன. 

 

 c. க ந்தாய்வு  ேற்று தகெல் பரிோற்ைம் இச்சமூகத்தால் புரிந்து வகாள்ளப்படும் (ஆங்கி ம், இந்தி 

ேற்றும் சமூகத்தின் ெட்டாை வோழி) வோழியில் வசய்யப்படும். 
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6.4 தகெல் வெளிப்படுத்தல் 

 

வெளிப்படுத்தல் என்பது ஆர்ெமுள்ள ேற்றும் பாதிக்கப்பட்ட தைப்பினருக்கு தகெல்கறள அணுகுெதற்கான ஒரு 

முறையான ெலுொன வசால் ாகும். பங்குதாைர்களுக்குப் புரியும் விதத்தில் அத்தறகய தகெல்கறளத் வதரிவிப்பது, 

பங்குதாைர்களின் ஈடுபாட்டின் முக்கியோன முதல் ேற்றும் வதாடரும் வசய ாகும். ஆம ாசறன ேற்றும் தகெ றிந்த 

பங்மகற்பு முதல் மபச்சுொர்த்றத ேற்றும் குறைகறளத் தீர்ப்பது ெறையி ான ேற்ை அறனத்து நடெடிக்றககளும், 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் உட்பட பங்குதாைர்கள், திட்டம், அதன் தாக்கங்கள் ேற்றும் அெர்கள் மீது தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்தக்கூடிய பிை அம்சங்கறளப் பற்றிய துல்லியோன ேற்றும் சரியான மநைத்தில் தகெல்கறளக் வகாண்டிருந்தால், 

மிகவும் ஆக்கபூர்ெோனதாக இருக்கும். 

இத்திட்டத்தின் மநாக்கம், தன்றே ேற்றும் அளவு பற்றிய அறனத்து திட்ட பாதிக்கப்பட்ட பங்குதாைர்களுக்கும், பூர்வீக  

சமூகங்கள் உட்பட சமூகங்களுக்கும், முன்வோழியப்பட்ட திட்ட நடெடிக்றககளின் கா ம்; ேற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் 

அபாயங்கள், தாக்கம் ேற்றும் மேம்பாட்டுப் ப ன்கள் அெர்கறள அல் து அந்தப் பகுதியில் ஏமதனும் க ாச்சாை 
பாைம்பரியம் இருந்தால், மநைடியாகப் பாதிக்கும், ஆகிய திட்டத் தகெற  சரியான மநைத்தில் வெளிப்படுத்துெறத 

அயானா உறுதிவசய்யும். வெளிப்படுத்துதல் என்பது புரிந்துவகாள்ளக்கூடிய ேற்றும் முழுறேயான அர்த்தமுள்ள 

ெடிெத்தில் இருக்கும். இது சமூகத்றதச் மசர்ந்த உறுப்பினர்களின் குழுவுடன் க ந்துறையாடல், அயானா-வின் 

இறையதளத்தில் திட்டத் தகெல், வபாதுக் கூட்டம் அல் து சிறு புத்தகங்கறள விநிமயாகித்தல், மநைடியாகமொ 

அல் து அதன் பிைதிநிதி மூ ோகமொ வசய்ய ாம். 

தகெல் வெளிப்படுத்தலில் பின்ெருபறெ பரிசீலிக்கப்படும்: - 

 

• வெளிப்பறடயாக இருப்பது, 

 

• முன்கூட்டிமய வெளிப்படுத்துதல், 

 

• மநாக்கம் ேற்றும் அர்த்தமுள்ள தகெற  வெளிப்படுத்தவும், "அப்படிமய மபசவும்". 

 

• தகெலின் அணுகற  உறுதிப்படுத்தவும். 

 

• ஆபத்து ேற்றும் நன்றேகறள எறடமபாடுங்கள். 

 

இத்திட்டச் சுழற்சியில் முக்கியோன நிற களில் சி  ெறகயான தகெல்கறள வெளிப்படுத்துெது ஆபத்துக்கறள 

ஏற்படுத்தும் சூழ்நிற கள் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, திட்ட ெளர்ச்சியின் ஆைம்ப கட்டங்களில், அயானா என்ன 
வசய்ய விரும்புகிைார் என்பது குறித்து அதன் மபாட்டியாளர்களுக்கு அயானா-வின் ஈடுபாட்றட வெளிப்படுத்துெது 

கடுறேயான ெணிக அபாயங்கறள ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பது புரிந்து வகாள்ளப்படுகிைது. எறத எப்மபாது 

வெளியிடுெது என்பறதத் தீர்ோனிப்பதில் இத்தறகய காைணிகறளக் கருத்தில் வகாள்ள மெண்டும். 

வெளிப்படுத்தாததற்கான பிை காைைங்கள் அடங்கும்; ெணிக ேற்றும் ைகசியத்தன்றேகள் ேற்றும் தனியுரிேத் தகெல்கள், 

தனிப்பட்ட தனியுரிறே, பாதுகாப்பு அல் து தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு இயல்பு; அல் து ஒரு திட்டத்தின் ெளர்ச்சியின் 

ஆைம்பத்தில் தகெல்கறள வெளியிடுெது மதறெயில் ாேல் வபாதுேக்களின் எதிர்பார்ப்றப அதிகரிக்க ாம், ஊக 

நடத்றதறய ஏற்படுத்த ாம் அல் து மதறெயற்ை அச்சத்றத உருொக்க ாம். 

 

எவ்ொைாயினும், பங்குதாைர் குழுவின் ந ன்கறளப் பாதுகாப்பதற்காகத் வதரிவிக்கப்பட மெண்டியதன் அெசியத்திற்கு 

எதிைாக வெளிப்படுத்தாதறதக் கருத்தில் வகாள்ள மெண்டும். 
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• உைர்வுப்பூர்ெோன ேற்றும் சர்ச்றசக்குரிய பிைச்சிறனகள் பற்றிய தகெற  நிர்ெகித்தல். 

 

உதாைைோக நி ம் றகயகப்படுத்துதல் ேற்றும் மீள்குடிமயற்ைம் மபான்ை சி  பங்குதாைர் சிக்கல்கள் உள்ளன, அறெ 

குறிப்பாக உைர்வுப்பூர்ெோனதாக இருக்க ாம், மேலும் அெற்றைப் பற்றிய தகெல் வதரிவிக்கப்படாவிட்டால் ேற்றும் 

திைம்பட நிர்ெகிக்கப்படாவிட்டால், அயானா-வுக்கு ஆபத்துகள் ஏற்பட ாம். இந்த சந்தர்ப்பங்களில், மநருக்கு மநர் 

ஆம ாசறன நடத்தும் அமத மநைத்தில் சிக்கல்கள் பற்றிய தகெற  வெளியிடுெது நல் து. இதன் மூ ம் பாதிக்கப்பட்ட 
தைப்பினரின் தெைான தகெல்கள் ேற்றும் உடனடி எதிர்விறனகள் ஆகியெற்றை உண்றேகளுடன் உடனடியாக நிெர்த்தி 

வசய்ய முடியும். 

 

சர்ச்றசக்குரிய விஷயங்களில் பங்குதாைர்களின் ஆம ாசறனறய ஆதரிக்கும் தகெற  தயாரிப்பதில், அயானா பின்ெரும் 

நடெடிக்றககறள மேற்வகாள்ளும். 

 

• பாதிக்கப்பட்ட பல்மெறு பங்குதாைர்களுக்குத் தகுந்தாற்மபால் தகெற  தயார்படுத்தவும். 

• உண்றேறய முன்றெத்து, முடிந்தெறை வெளிப்பறடயாக இருங்கள். 

• நிச்சயேற்ை தன்றேகள் ேற்றும் இந்த நிச்சயேற்ைெற்றின் ெைம்புகறள விளக்குங்கள். 
• பங்குதாைரிடமிருந்து என்ன உள்ளீடு மதறெப்படும் ேற்றும் முடிவெடுக்கும் வசயல்பாட்டில் அது எவ்ொறு 

பயன்படுத்தப்படும். 
• பங்குதாைர் என்ன வசய்ய முடியும் ேற்றும் மேலும் தகெற ப் வபை யாறை வதாடர்பு வகாள்ள ாம் என்பறத 

விளக்கவும். 

 

 

6.5 பங்குதாரர்களின் ஆசலாசணன மற்றும் பங்சகற்பு. 

 

அயானா ேற்றும் அதன் பங்குதாைர்களுக்கு இறடமயயான உறையாடல்களின் இருெழி வசயல்முறையாக ஆம ாசறன 

இருக்கும். அயானா-வின் பங்குதாைர் ஆம ாசறனயானது, கா ப்மபாக்கில் ஆக்கபூர்ெோன வெளியு க உைறெத் 

வதாடங்குெது ேற்றும் தக்கறெப்பது பற்றியதாகும். 

அயானா பின்ெருெனெற்றில் கெனம் வசலுத்தி பங்குதாைர்களுடன் ஆம ாசறன நடத்தும்:– 

 

• திட்டத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடியெர்கறள இ க்காகக் வகாண்டது 

• சம்பந்தப்பட்ட தகெல் முன்கூட்டிமய பைப்பப்பட்டதன் விறளொக வதரிவிக்கப்பட்டது. 

• ஆம ாசறன வபற்ைெர்களுக்கு அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும். 

• இரு தைப்பும் பார்றெகறளயும் தகெல்கறளயும் பரிோறிக் வகாள்ள இைண்டு ெழிகள். 
• ஆண்களும் வபண்களும் வபரும்பாலும் வெவ்மெறு பார்றெகறளக் வகாண்டிருப்பதால் சிைந்த முயற்சியின் 

அடிப்பறடயில், ஆம ாசறனயில் பாலினத்றத உள்ளடக்கியது. 

• வபாருத்தோன கா க்வகடு, மபாட்டி ேற்றும் உள்ளூர் வோழிறய பிைதிபலிக்கும் ெறகயில் 

உள்ளூர்ேயோக்கப்பட்டது. 

• திரித்தலுக்கு இடமில் ாறே. 
• யாரிடம் ஆம ாசிக்கப்பட்டது ேற்றும் முக்கியப் பிைச்சிறனகள் எழுப்பப்பட்டன என்பறதக் கண்காணிக்க 

ஆெைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

• மதறெப்பட்டால், அடுத்த நடெடிக்றககள் பற்றிய வதளிவுபடுத்தலுடன் க ந்தாம ாசிக்கப்பட்டெர்களிடம் 

சரியான மநைத்தில் வதரிவிக்கப்படும். 

பங்குதாைர்களின் ஆம ாசறன ேற்றும் பங்மகற்பு திட்ட திட்டமிடல் வசயல்முறையின் ஆைம்பத்தின் மபாதும், 

வசயல்பாட்டின் மபாதும் திட்டத்தின் முழு ொழ்க்றகச் சுழற்சியின் மபாதும் மபாதுோனதாக இருக்க மெண்டும். 
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1. திட்டத் தகெல்கறள விளக்குெதற்கும் கருத்துகள் ேற்றும் பரிந்துறைகள் உருொக்கி விொதிக்கப்படுெதற்கும் 

மநைத்றத அனுேதித்தல். 

2. பைந்த திட்ட ெடிெறேப்பு விருப்பங்களில் (எ.கா. க ாச்சாை பாைம்பரியத்றத இடோற்றுதல், 

இருப்பிடத்றத ோற்றுதல், ெழித்தடோக்குதல், ெரிறசப்படுத்துதல் ேற்றும் திட்டமிடல்) ஆகியெற்றில் அர்த்தமுள்ள 

வசல்ொக்றக அறேப்பிற்கு ஏற்படுத்த மெண்டும். 

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாரர்களின் 

Standard Number Rev. 

ARP-IMSP-32 01 
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3. தணிப்பு நடெடிக்றககளின் மதர்வு ேற்றும் ெடிெறேப்பு, ெளர்ச்சியின் ப ன்கள் ேற்றும் ொய்ப்புகறளப் 
பகிர்ந்துவகாள்ெது ேற்றும் திட்டத்றத வசயல்படுத்துதல் ஆகியெற்றில் ஆம ாசறனயானது அர்த்தமுள்ள தாக்கத்றத 

ஏற்படுத்துகிைது. 

4. பங்குதாைரின் எதிர்பார்ப்றப எதிர்வகாள்ள ஒரு அர்த்தமுள்ள சமூக மேம்பாட்டு திட்டத்றத 
ெடிெறேப்பதற்காக  

 

இத்திட்ட வசயல்பாட்டிற்கு குறிப்பாக பாதிக்கப்படக்கூடிய பங்குதாைர்கள் ேற்றும் தனிநபர்கள் அல் து குழுவுடன் 

ஆம ாசறன ேற்றும் சாத்தியோன பாதகோன தாக்கங்கள் ேற்றும் அபாயங்கள்; திட்டத் தகெலின் மபாதுோன ேற்றும் 
வபாருத்தோன வெளிப்படுத்தல் ேற்றும் உள்ளடக்கிய தகெல்வதாடர்பு முறைறயப் பயன்படுத்துெதன் அடிப்பறடயில் 

(அதாெது, பல்மெறு அளவி ான பாதிப்புகளுக்கு இடேளிக்கிைது), க ாச்சாை ரீதியாக வபாருத்தோனது ேற்றும் 
சமூகங்களின் வோழித் மதறெகள் ேற்றும் முடிவெடுப்பதற்கு ஏற்ைது. எவ்ொவைனில், இந்தச் சமூகங்களின் 

உறுப்பினர்கள் தங்கள் ொழ்க்றகறய இது எவ்ொறு பாதிக்கும் என்பறத முழுறேயாகப் புரிந்துவகாள்கின்ைனர். 

ஆம ாசறன ேற்றும் பங்மகற்புச் வசயல்பாட்டின் மபாது சமூகங்களில் இருந்து கருத்துக்கறளப் வபை அயானா 

நடெடிக்றக எடுக்கும். 

 

6.6 சபச்சுொர்த்ணத மற்றும் கூட்டாண்ணம (குணை தீர்க்கும் ெழிமுணை, நணடமுணை மற்றும் பயன்பாடு). 

ஸ்வபக்ட்ைம் ஆஃப் மபச்சுொர்த்றத ேற்றும் பார்ட்னர்ஷிப் ஆகியறெ பின்ெருெனெற்றை உள்ளடக்கும், 

• புகார் மே ாண்றே, 

• பங்குதாைர்களின் ஈடுபாடு, 

• பங்குதாைர்களுக்கு அறிக்றக வசய்தல் ேற்றும் 

• அயானா-வின் மே ாண்றே வசயல்பாடு ேற்றும் அதன் பாத்திைங்கள் ேற்றும் வபாறுப்புகள். 

 

குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் மூ ம் பைந்த அளவில் மபச்சுொர்த்றத ேற்றும் கூட்டாண்றே. ஒரு பயனுள்ள புகார் 

மே ாண்றே வசயல்முறை, இது திட்டத்தின் ொழ்க்றகச் சுழற்சியில் சம்பந்தப்பட்ட வபாருத்தோன வசயல்முறை 

முழுெதும் முழுறேயாகச் வசயல்படும் (முன்மனாக்கிச் வசல்லும் நறடமுறையில் ெறையறுக்கப்பட்டுள்ளது); மேலும் 
அயானா-வின் சமூக ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் வசயல்பாடுகள் குறித்த ஏமதனும் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் கெற கறளப் 

வபற்று அெற்றை நிெர்த்தி வசய்யவும். 

இந்தப் ெழிமுறையானது க ாச்சாை ரீதியாகப் வபாருத்தோனதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் அறனத்துப் 

பிரிவினருக்கும் உடனடியாக அணுகக்கூடியதாகவும், பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கு எந்தச் வச வின்றி ேற்றும் 

பழிொங்கல் இன்றி கிறடக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கும். 

 

6.7 திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல் 

• ஒரு மனக்குணை என்ைால் என்ன? 

 

திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் குறைகறள நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான IFC நல்  நறடமுறைக் குறிப்பு, 
நிறுெனத்தின் வசயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்குள் ஒரு தனிநபர் அல் து குழுொல் எழுப்பப்படும் 

கெற  அல் து புகார் என ெறையறுக்கிைது. கெற கள் ேற்றும் புகார்கள் இைண்டும் ஒரு நிறுெனத்தின் 
வசயல்பாட்டின் உண்றேயான அல் து உைைப்பட்ட தாக்கங்களால் ஏற்பட ாம் ேற்றும் அமத முறையில் தாக்கல் 

வசய்யப்பட்டு அமத நறடமுறையில் றகயாளப்பட ாம். பதில்களுக்கு இறடமய உள்ள மெறுபாடு  

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், Standard Number Rev. 
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ஒரு கெற  அல் து புகார் குறிப்பிட்ட அணுகுமுறைகள் ேற்றும் அறதத் தீர்ப்பதற்குத் மதறெப்படும் கா  

அளவு ஆகியெற்றில் இருக்க ாம். 

"குறை" என்ை வசால் ஒரு பிைச்சறன இருக்க ாம் என்பறதக் குறிக்கிைது. எவ்ொைாயினும், நறடமுறையில், 

சமூகங்கள் நிறுெனத்தின் கெனத்திற்குக் வகாண்டுெை விரும்பும் பின்னூட்டங்களின் தன்றே ோறுபடும், 

ஏவனனில் சமூகங்கள் வபரும்பாலும் அமத மசனல்கறளப் பயன்படுத்தி குறைகறள ேட்டுமின்றி மகள்விகள், 

தகெலுக்கான மகாரிக்றககள் ேற்றும் பரிந்துறைகறளயும் வதாடர்புவகாள்ெது வபாருத்தோனது. இந்நிறுெனம் 

சிைப்பாகச் வசயல்படுெதாகத் தாங்கள் நிறனப்பறதத் வதரிவிக்க சமூகங்கள் இந்த மசனல்கறளப் 

பயன்படுத்த ாம். 

 

பதி ளிக்கப்படாத மகள்விகள் அல் து தகெலுக்கான புைக்கணிக்கப்பட்ட மகாரிக்றககள் சிக்கல்கறள 

உருொக்கும் திைறனக் வகாண்டுள்ளன என்பறத நிறுெனங்கள் நிறனவில் வகாள்ள மெண்டும், எனமெ, 

உடனடியாக கெனிக்கப்பட மெண்டும். வெளிப்படுத்தல், ஆம ாசறன ேற்றும் திட்ட கண்காணிப்பில் 

பங்மகற்பது மபான்ை சமூக ஈடுபாட்டின் வதாடர்புறடய தூண்கள் மூ ம் சமூகத்தின் கருத்துகளுக்கு 

பதி ளிப்பது நல்  நறடமுறையாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சமூகத்தில் உள்ள வபண்களுக்கு இந்தத் திட்டம் 

ெழங்கும் அல் து ெழங்க உத்மதசித்துள்ள குறிப்பிட்ட நன்றேகள் குறித்த மகள்வியானது, சமூகத் வதாடர்பு 

அல் து பாலின விஷயங்கறளக் றகயாளும் பணியாளர் ஒருெருக்கு, இத்திட்டத்தால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தால், 

அனுப்பப்படும். இந்தக் மகள்விறயக் மகட்ட நபர்(கள்) பிைகு யார், எப்மபாது பதி ளிப்பார்கள் என 

அறிவிக்கப்படும் 

 

 

• திட்ட-நிணலசார்ந்த குணைதீர்க்கும் ெழிமுணை என்ைால் என்ன? 

 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கான திட்ட-நிற  குறைதீர்ப்பு ெழிமுறையானது, இந்நிறுெனம் அல் து 

திட்டத்தின் ேட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களிடமிருந்து திட்டம் வதாடர்பான குறைகறளப் வபறுதல், 

ேதிப்பீடு வசய்தல் ேற்றும் நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான ஒரு வசயல்முறையாகும். ஒப்பீட்டளவில் வபரிய 

திட்டங்களின் பின்னணியில், ஒப்பந்தக்காைர்கள் ேற்றும் துறை ஒப்பந்தக்காைர்களுக்கு எதிைான குறைகறளயும் 

இந்த ெழிமுறை தீர்க்க ாம். திட்ட-நிற  குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைகள் நிறுெனங்கள் ேற்றும் பாதிக்கப்பட்ட 

சமூகங்களுக்கு வெளிப்புை தகைாறு தீர்வு வசயல்முறைகளுக்கு (சட்ட அல் து நிர்ொக அறேப்புகள் அல் து 

பிை வபாது அல் து குடிறே ெழிமுறைகள்) ோற்ைாக ெழங்குகின்ைன. இந்த குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைகள் 

ேற்ை ெறக தகைாறு தீர்வுகளிலிருந்து மெறுபடுகின்ைன, அறெ நிறுெனம்-சமூக உைவின் கட்டறேப்பிற்குள் 

சிக்கல்கறளத் தீர்ப்பதற்கு உள்ளூர் அடிப்பறடயி ான, எளிறேப்படுத்தப்பட்ட ேற்றும் பைஸ்பை நன்றே 

பயக்கும் ெழிறய ெழங்குகின்ைன, அமத மநைத்தில் புகார்தாைர்கள் தங்கள் குறைகறள 

எடுத்துக்வகாள்ெதற்கான உரிறேறய அங்கீகரிக்கின்ைன. முறையான தகைாறு அறேப்பு அல் து பிை 

வெளிப்புை தகைாறு-தீர்வு ெழிமுறைகளுக்கு. எவ்ொைாயினும், அதிக சுற்றுச்சூழல் ேற்றும் சமூக தாக்கங்களால் 

எழும் சிக்க ான சிக்கல்கள் ஒப்பீட்டளவில் எளிறேயான முறையில் அரிதாகமெ தீர்க்கப்படுகின்ைன 

என்பறத கெனத்தில் வகாள்ள மெண்டும். இதுமபான்ை சந்தர்ப்பங்களில், பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுடன் 

தீர்வுகறள அறடெதற்கான தீர்வு வசயல்பாட்டில் பல்மெறு மூன்ைாம் தைப்பினரின் ஈடுபாட்றட திட்டங்கள் 

எதிர்பார்க்க மெண்டும். இதில் பல்மெறு மதசிய ேற்றும் சர்ெமதச ேத்தியஸ்த அறேப்புகள், துறை ேற்றும் 

நாடு சார்ந்த நிபுைத்துெம் வகாண்ட சுயாதீன ேத்தியஸ்தர்கள் ேற்றும் ெசதியாளர்கள் ேற்றும் வபாதுத்துறை 

நிதியாளர்களின் சுயாதீன வபாறுப்புக்கூைல் ெழிமுறைகள் ஆகியறெ அடங்கும், ஆனால் அறெ ேட்டும் 

அல் . 

• திட்ட-நிற  குறைதீர்க்கும் ெழிமுறைறய யார் பயன்படுத்துொர்கள்? 
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இத்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட உள்ளூர் சமூகங்கறள றேயோகக் வகாண்டு இந்த திட்டத்தின் குறை தீர்க்கும் 

ெழிமுறை குறிப்பாக ெடிெறேக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டச் வசயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியெர்கள் யார் 

என்பறதப் புரிந்துவகாள்ெதற்கான பணி, சமூக ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேதிப்பீட்டின் கட்டத்தில், புகார்கறள 

எழுப்ப நிறுெனத்தின் புகார் ெழிமுறைறய யார் பயன்படுத்துொர்கள் என்பறதப் புரிந்துவகாள்ெது. 

சமூகங்களுடனான ஆைம்ப ேற்றும் மூம ாபாய வதாடர்பு, சமூகங்களுக்குள் உள்ள அறனத்து பாதிக்கப்பட்ட 

குழுக்களுக்கும் குறைதீர்க்கும் ெழிமுறையானது க ாச்சாை ரீதியாக ஏற்றுக்வகாள்ளப்படுெறத உறுதிவசய்ய 

உதவும், சிக்கல்கறள எழுப்புெதற்கும் தீர்ப்பதற்கும் பாைம்பரிய ெழிமுறைகறள ஒருங்கிறைக்கிைது, மேலும் 

சமூகங்கள் தங்கள் கெற கறள எழுப்புெறதத் தடுக்கக்கூடிய அணுகல் ேற்றும் பிை தறடகறள நியாயோன 

முறையில் நிெர்த்தி வசய்கிைது. 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் மதறெகள் மீதான குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் கெனம், அெர்கள் 

மநைடியாகவும், சி  சந்தர்ப்பங்களில் கணிசோகவும், திட்டச் வசயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்படுகிைார்கள், 

ஆனால் நீதிேன்ைங்கள் மபான்ை முறையான கட்டறேப்புகள் மூ ம் அெர்களின் கெற கறள 

எழுப்புெதற்கான சாத்தியோன விருப்பங்கள் அல் து திைன் இல் ாததால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிைது. . 

சமூகத்தில் உள்ள பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு இது குறிப்பாக உண்றே. இந்த நிறுெனத்தின் குறை தீர்க்கும் 

ெழிமுறையானது, சமூகங்கள் ேற்றும் நிறுெனம் சம்பந்தப்பட்ட பிைச்சறனகறள-மநைடியாகவும், 

விறைொகவும் ேற்றும் புகார்தாைர்களுக்கு எந்தச் வச வின்றியும் தீர்வு காை உடனடியாக அணுகக்கூடிய 

ெழிமுறைறய ெழங்குகிைது. 

ஒரு குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையானது பயனுள்ளதாக இருக்க, அறனத்து திட்டப் பங்குதாைர்களும் அதன் 

மநாக்கத்றதப் புரிந்துவகாண்டு ஆதரிக்க மெண்டும். பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள், குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் 

பயன்கள் குறித்து அெர்களுக்குத் வதரியப்படுத்தப்பட்டு, புரிந்து வகாள்ளப்படும். 

பிை பங்குதாைர்கள் (பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்றதத் தவிை) ஏன் அெர்களுக்கு அல் து அெர்களின் பிைச்சிறனகள் 

ேற்றும் கெற கள் (ெணிக அல் து அைசியல் தகைாறுகள் மபான்ைறெ) மீது குறை தீர்க்கும் ெழிமுறை 

திைக்கப்படவில்ற  என்பறதப் புரிந்துவகாள்ெமதாடு, அெர்களின் புகார்கறள எழுப்புெதற்கான ெழிகள் 

குறித்து அெர்களுக்குத் வதரிவிக்கப்படும். 

 

• ஒரு குணை தீர்க்கும் ெழிமுணையானது நிறுெனங்கள் மற்றும் சமூகங்களுக்கு எவ்ொறு பயனளிக்கிைது? 

 

இந்நிறுெனத்தின் குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையும் அதன் ஒட்டுவோத்த சமூக ஈடுபாடு உத்தியும் 

இறைக்கப்பட்டு பைஸ்பைம் ெலுவூட்டுகிைது. இந்நிறுெனத்திற்கும் சமூகத்திற்கும் இறடயி ான கூட்டு 

முயற்சியின் விறளொன ஒரு வெளிப்பறடயான ேற்றும் சட்டபூர்ெோன வசயல்முறை அெர்களின் உைறெ 

மேம்படுத்துகிைது, தகெல்வதாடர்புகறள மேம்படுத்துகிைது ேற்றும் நம்பிக்றகறய அதிகரிக்கிைது. 

 

குறை தீர்க்கும் திட்டோனது அறனத்து பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் பங்மகற்றபயும் அெர்களின் ஆதைறெயும் 

உறுதி வசய்யும், இந்த வசயல்முறையானது நிறுெனங்கள் ேற்றும் சமூகங்களுக்கு பைஸ்பைம் பயனளிக்கும் 

ெறகயில் கெற கறள திைம்பட நிெர்த்தி வசய்ய முடியும். இரு தைப்றபயும் நியாயோன முறையில் 

திருப்திப்படுத்தும் தீர்வுகளுடன், சிறிய தகைாறுகறள விறைொகவும், ேலிொகவும், நியாயோகவும் தீர்க்கும் 

ொய்ப்றப அதிகரிப்பதன் மூ ம், புகார் மே ாண்றே வசயல்முறைகள் நிறுெனம் ேற்றும் சமூகங்கள் 

இைண்டிற்கும் பயனளிக்கும். நீதிேன்ைங்கள் உட்பட முறையான தகைாறு தீர்க்கும் முறைகளுக்கு 

உயர்த்தப்படுெதற்கு முன், குறைதீர்க்கும் ெழிமுறைகள் சிக்கல்கறளக் கண்டறிந்து தீர்க்க உதவும். 

 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் பிைச்சிறனகறள முன்கூட்டிமய கண்டறிந்து றகயாள்ெது, அத்தறகய 

சிக்கல்கறளத் தீர்க்காேல் விட்டுவிடுெதால் ஏற்படும் வசயல்பாட்டு ேற்றும் நற்வபயருக்கு ஏற்படும் 
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அபாயங்கறளக் குறைப்பதன் மூ ம் நிறுெனத்திற்கு பயனளிக்கும். இந்த அபாயங்கள் குறிப்பிடத்தக்க ேற்றும் 

மநைடி ெணிக தாக்கத்றத ஏற்படுத்தும். மபாைாட்டங்கள், சாற  ேற்றும் பா த் தறடகள், ென்முறை, 

வசயல்பாடு இறடநிறுத்தம் ேற்றும் ஆற  மூடல்கள் ஆகியறெ சமூகக் கெற கறளத் திருப்தியற்ை 

முறையில் றகயாள்ெது ெணிகத்தின் அடிேட்டத்றத மநைடியாகப் பாதிக்கும் என்பதற்கான சி  

எடுத்துக்காட்டுகளாகும். குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையானது, இத்திட்டத்தின் வெளிப்புைச் சூழற ப் பற்றிய 

முக்கியோன தகெற  நிறுெனத்திற்கு அணுகற  ெழங்குகிைது, ேற்றும், உதெக்கூடும் 
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இந்த ெணிகோனது அதன் மே ாண்றே அறேப்புகள் அல் து உற்பத்தி 

வசயல்முறைகளில் உள்ள ப வீனங்கறளக் கண்டறிந்து சரிவசய்கிைது. நிறுெனங்கள் 

ேற்றும் சமூகங்களுக்கு, நீதிேன்ைங்கள் ேற்றும் பிை முறையான நீதிேன்ைங்களுக்கு 

மோதற  அதிகரிப்பது நீண்ட ேற்றும் விற  உயர்ந்ததாக இருக்கும், மேலும் எந்த 

தைப்பினருக்கும் திருப்திகைோன முடிவுகறள ெழங்காது. நிறுெனங்கறளப் 

வபாறுத்தெறை, எதிர்ேறை விளம்பைம் இன்னும் வபரிய மசதத்றத ஏற்படுத்தும். திட்ட-

நிற  கட்டறேப்றப உருொக்குெதன் மூ ம், இந்நிறுெனம் சிக்கலின் மூ த்றத 

மிகவும் திைறேயாக தீர்க்க முடியும். 

எடுத்துக் காட்டு: 

• திட்ட-நிற  ெழிமுறைகள் உள்நாட்டில் ெடிெறேக்கப்பட்ட தீர்வுகறள 

ெழங்குகின்ைன, மேலும் ப  அைசாங்க ெழிமுறைகறளப் மபா ல் ாேல், உள்ளூர் 

மதறெகறளப் பூர்த்தி வசய்ய முடியும் ேற்றும் சமூகங்களுக்குள் வெவ்மெறு 

குழுக்களுக்கு இடேளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகறள ஒருங்கிறைக்க முடியும்—குறிப்பாக 

பின்தங்கிய (வபண்கள், சிறுபான்றேயினர், ஒதுக்கப்பட்ட குழுக்கள் மபான்ைறெ). 

 

• அைசாங்க ெழிமுறைகள் வேதுொகவும், திைனற்ைதாகவும், விற யுயர்ந்ததாகவும் 

இருக்கும் மபாது, சமூகங்கள் தங்கள் புகார்கறளக் கூறுெதற்கான ொய்ப்றப 

ெைமெற்க ாம் ேற்றும் இ ெச, உள்ளூர் அடிப்பறடயி ான, விறைொன ேற்றும் 

திருப்திகைோன தீர்றெப் வபை ாம். 

 

 

படம்: ஐந்து மகாட்பாடுகள் 
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6.8 விகிதாசாரம்: பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் மீதான ஆபத்து மற்றும் பாதகமான தாக்கத்ணத 

அளவிட்ட ஒரு ெழிமுணை 

 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் மீதான ஆபத்து ேற்றும் பாதகோன தாக்கத்றத குறைப்பதற்கான 

ெழிமுறைறய அளவிட, அயானா முதன்றேயாக அெர்களின் சமூக ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேதிப்பீட்டின் 

முடிவுகறளப் பயன்படுத்தி யார் பாதிக்கப்படுொர்கள் ேற்றும் அெர்கள் மீது என்ன பாதிப்புகள் 

ஏற்படக்கூடும் என்பறதப் புரிந்துவகாள்ொர்கள். இந்த பகுப்பாய்வு, குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் 

ெடிெறேப்பு அம்சங்களின் மதறெயான சிக்க ான தன்றேறயயும் வசயல்படுத்துெதற்குத் 

மதறெயான ெளங்களின் தன்றே ேற்றும் அளறெயும் தீர்ோனிக்க உதவும். 

AYANA இயக்கும் சூரிய ேற்றும் காற்ைாற  மின் உற்பத்தி நிற யங்களானது சமூகங்களில் எவ்வித 

தாக்கேற்ை அல் து நடுத்தை தாக்கங்கள் இல் ாத அல் து குறைந்தபட்ச தாக்கங்கள் வகாண்ட 

திட்டோக கருதப்படுகிைது, அதாெது இந்த திட்டங்களின் பாதகோன விறளவுகள் 

ெறையறுக்கப்பட்டறெ, தளம் சார்ந்தறெ, மீளக்கூடியறெ ேற்றும் தணிப்பதன் மூ ம் உடனடியாக 

தீர்க்கப்படுகின்ைன. 

AYANA திட்டங்கள், ப தைப்பட்ட, மீளமுடியாத அல் து முன்வனப்மபாதுமில் ாத ெறகயி ான 

குறிப்பிடத்தக்க பாதகோன தாக்கங்கறளக் வகாண்டிருக்கவில்ற . அறெ சமூகங்களுக்கு 

ஆபத்துக்கறள ஏற்படுத்துகின்ைன. அதற்கு மிகவும் விரிொன ேற்றும் வதாற மநாக்கு ெழிமுறை 

மதறெப்படுகிைது. 

 

6.9 அயானா திட்டங்களுக்கு வபாதுொக எதிர்பார்க்கப்படும் குணைகள் 

• சட்டபூர்ெோன வசயல்முறையில் உள்ள குறைபாடு 

• சாற  ேற்றும் மபாக்குெைத்து. 

• நி ம் ேற்றும் நி ம் றகயகப்படுத்துெதற்கான அணுகல். 

• இயற்றக ெளங்களுக்கான அணுகல். 

• திட்டப் ப ன்களுக்கான அணுகல் (எ.கா. உள்ளூர் சமூகங்களுக்காக உருொக்கப்பட்ட 

மெற கள் ஏதுமில்ற  அல் து மபாதுோனதாக இல்ற . 

• பாதுகாப்பு. 

• வதாழி ாளர்களின் ெருறக ேற்றும் இடம்வபயர்வு. 

 

6.10 கலாச்சார வபாருத்தம்: சமூக அக்கணைகணள ணகயாள்ெதற்கான கலாச்சார ரீதியாக வபாருத்தமான 

ெழிகணளக் கருத்தில் வகாள்ள ெடிெணமக்கப்பட்டுள்ளது 

AYANA-வின் குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையானது குறிப்பிட்ட பண்பாட்டு பண்புகறள கருத்தில் வகாள்ள 

ெடிெறேக்கப்பட்டுள்ளது, அமத மபால் பிைச்சறனகறள எழுப்புெதற்கும் தீர்ப்பதற்கும் பாைம்பரிய 

ெழிமுறைகள்-கணிசோன மெறுபட்ட குழுக்கள் ேற்றும் துறைக்குழுக்களின் கெற கள் 

வபைப்பட்டு தீர்க்கப்படுெறத உறுதிவசய்யும். இறத அறடெதற்கு, அயானா: 

 

• அயானா-வின்/திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் உள்பல்மெறு இன அல் து க ாச்சாைக் 

குழுக்கள் உட்பட, பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்குள் உள்ள குறிப்பிடத்தக்க வெவ்மெறு குழுக்களின் 

குறைகறள நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான க ாச்சாை ரீதியாக ஏற்றுக்வகாள்ளக்கூடிய ெழிகளில் உள்ளீட்றடத் 

மதடுங்கள்; 



 

33 
 

• துறைக்குழுக்களின் (குறிப்பாக வபண்கள்) பங்குகள் ேற்றும் வபாறுப்புகளில் உள்ள 

மெறுபாடுகள் ேற்றும் க ாச்சாை உைர்வுகள் உட்பட, அெர்களின் குறைகறள வெளிப்படுத்தும் 

திைறன பாதிக்கக்கூடிய அல் து தடுக்கக்கூடிய க ாச்சாை பண்புகறள, பழக்கெழக்கங்கள் ேற்றும் 

ேைபுகறளப் புரிந்துவகாள்ெது; ேற்றும்  

• கருத்தில் வகாண்டு, குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைகறள அணுகுெதற்கான சிைந்த ெழிறய ஏற்கவும் 

 குறைகறள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாைர்களின் என்மகஜ்வேன்ட் 

Standard Number Rev. 

ARP-IMSP-32 01 
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சமூகங்கள் குணைகணள வெளிப்படுத்தும் மற்றும் ணகயாளும் ெழிகள். 

 

 

6.11 கலாச்சார பண்புக்கூறுகள் மற்றும் குணை தீர்க்கும் ெழிமுணைகள் 

  

பிரிவு 

முக்கிய உத்திகள்  

பங்குகள் ேற்றும் 

வபாறுப்புகளின் 

ெறகயில் சமூகங்கள் 

வெவ்மெறு சமூகங்களில் அைசியல், ேத அல் து சமூக 

சார்புகள் இருக்க ாம், சி  குழுக்களுக்கு அதிகாைம் ேற்றும் 

ேற்ைெர்கறள விட முன்னுரிறே அளிக்கிைது. பிரிவிறனயின் 

நிறுெனேயோக்கப்பட்ட ெடிெங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், 

சார்பு உைர்றெத் தவிர்ப்பதற்காக அறனத்து 

துறைக்குழுக்களாலும் குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைகளுக்கு 

சேோன அணுகற  உறுதி வசய்யவும். குறிப்பாக, 

துறைக்குழுக்களின் பாத்திைங்கள் ேற்றும் வபாறுப்புகள் 

அெற்றின் அணுகல் ேற்றும் முன்வோழியப்பட்ட குறை 

தீர்க்கும் ெழிமுறைகளின் சாத்தியோன பயன்பாட்றடத் 

தடுக்கும் மபாது, ெழிமுறையின் ெடிெறேப்பு அெர்களின் 

பங்மகற்றப அனுேதிக்கிைது (எ.கா., இந்த 

துறைக்குழுக்களுக்கான அணுகல் புள்ளிகள் ேற்றும் 

இடங்கறள நிறுெ கூடுதல் முயற்சி மேற்வகாள்ளப்படுகிைது). 

குறைகறளச் மசகரிப்பதற்கான வதாடர்பு புள்ளிகள் உள்ளூர் 

சமூகத்தின் உறுப்பினர்களாக இருந்தால் அல் து 

இந்நிறுெனத்தால் பணியேர்த்தப்பட்டிருந்தால், அந்த நபர்கள் 

சமூகத்தால் ேதிக்கப்பட மெண்டியது முக்கியம். மேலும் ஒரு 

குறிப்பிட்ட துறைக்குழு அல் து இனக்குழுவிற்கு ஆதைொக 

மதர்வு வசய்யப்படக்கூடாது. இது சாத்தியமில் ாத பட்சத்தில், 

அத்தறகய ஒவ்வொரு துறைக்குழு அல் து 
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இனக்குழுவிலிருந்தும் வதாடர்பு நபர்கள் நியமிக்கப்பட 

மெண்டும் 

சமூகம். 

 வபண்களின் 

அணுகல் ேற்றும் 

குறைதீர்ப்பு 

வசயல்முறையில் 

பங்மகற்பு 

பாலினப் பிரிவிறனயின் நிறுெப்பட்ட ெடிெங்கள் ேற்றும் 

ெறையறுக்கப்பட்ட பங்குகள் ேற்றும் வபாறுப்புகள், புகார் 

ெழிமுறைகறள வபண்கள் அணுகுெறதயும் 

பயன்படுத்துெறதயும் பாதிக்க ாம். புகார் வசய்ெதில் இருந்து 

வபண்கள் தடுக்கப்பட ாம் அல் து தடுக்கப்பட ாம் 

குறிப்பிட்ட சம்பெங்கள் பற்றி (எ.கா., துன்புறுத்தல், 

மெற ொய்ப்றபப் வபறுெதில் சேத்துெமின்றே). சி  

சமூகங்களில், வபண்கள் ஆண்கறள விட குறைொன 

கல்வியறிவு விகிதங்கறளக் வகாண்டிருக்க ாம் ேற்றும் 

முறையான வசயல்முறைகறள குறைொக அறிந்திருக்க ாம். 

ெழிமுறையின் ெடிெறேப்பு குறித்த ஆம ாசறனயானது 

வபண்கறளச் மசர்ப்பதற்கும் பங்மகற்பதற்கும் 

ெழங்குெறதயும், அறதச் வசயல்படுத்துெது வபண்களின் 

அணுகற  எளிதாக்குெறதயும் அயானா உறுதி வசய்யும். 

உள்ளூர் சமூகத்தில் வபண்களின் பங்கு ேற்றும் அெர்கள் 

எதிர்வகாள்ளும் பிைச்சறனகள் குறித்து அறிந்த ேற்றும் 

உைர்திைன் வகாண்ட வபண் பணியாளர்கள் நிறுெனத்தின் 

குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் பணியாளர்கறள 

உள்ளடக்கியிருப்பறத AYANA உறுதி வசய்யும். பாலின 

உைர்வுப் பிைச்சிறனகறளக் றகயாள்ெதில் 

பணியாளர்களுக்குப் பயிற்சி அளிக்கவும். ெழிமுறைறய 

நறடமுறைப்படுத்துெதில் மூன்ைாம் தைப்பினர் ஈடுபட்டால், 

அெர்களின் பிைதிநிதிகள் வபண்கறளயும் உள்ளடக்குொர்கள். 

சாத்தியோன பாலின சிக்கல்கறளக் கண்டறிந்து அறத 
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உறுதிப்படுத்த பாலின நிபுைரின் ஆம ாசறனறய AYANA 

வபற்று ெழிமுறையின் ெடிெறேப்பு பாலினத்திற்குப் 

வபாறுப்பானது என்பறத உறுதிவசய்யும். 

படிநிற  சமூகங்கள் நிறுெப்பட்ட தற றே ேற்றும் பிைதிநிதித்துெப் பதவிகறளக் 

வகாண்ட படிநிற  சமூகங்கள், பாதிக்கப்பட்ட அறனத்து 

நபர்களின் முழு ேற்றும் உத்மெகோன பங்மகற்றபத் 

தடுக்க ாம். 

ஒரு வபாருத்தோன ெழிமுறைறய உருொக்குெறத உறுதி 

வசய்ெதற்காக, குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் மநாக்கங்கள் 

முக்கிய சமூகத் தற ெர்களுடன் விொதிக்கப்பட்டு, 

அெர்களின் ஆதைறெயும் உள்ளீட்றடயும் முன்கூட்டிமய வபை 

மெண்டும். 

அமத சேயம், சமூகத் தற ெர்கள் பின்தங்கிய ேற்றும் 

ஒதுக்கப்பட்ட குழுக்கள் உட்பட அறனத்து சமூக குழுக்களின் 

ந ன்கறளயும் பிைதிநிதித்துெப்படுத்துகிைார்களா என்பதும் 

தீர்ோனிக்கப்படும் 

 

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாரர்களின் 

என்சகஜ்வமன்ட் மற்றும் 

ஆசலாசணன 

Standard Number Rev. 

 ARP-IMSP-32 01 

Sheet 17 of 22 

 

 

  அெர்கள் அவ்ொறு வசய்யாவிட்டால், இந்த குழுக்கறள 

அணுக கூடுதல் முயற்சிகள் மேற்வகாள்ளப்படும். 
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பூர்வீக ேக்கள் (IPs) குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைகள், முக்கிய உள்ளூர் 

ேக்களுக்காகவும், பழங்குடியின ேக்களுக்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படும் நறடமுறைகளுக்கு இறடமய வதளிொன 

மெறுபாட்றட ஏற்படுத்தும். வோழி, க ாச்சாைம் ேற்றும் 

அைசியல், வபாருளாதாைம் ேற்றும் சமூக அறேப்பு உட்பட, IP-

கள் தனித்துெோன பண்புகறளக் வகாண்டுள்ளனர். பாைம்பரிய 

நி  உரிறேகறள அந்நியப்படுத்துதல், இயற்றக 

ெளங்களுக்கான உரிறேமகாைல்கள் ேற்றும் க ாச்சாை 

வசாத்துக்களின் மீதான தாக்கங்கள் மபான்ை 

பிைச்சிறனகளுக்கும் அெர்கள் அதிக உைர்திைன் 

வகாண்டெர்களாெர். கூடுத ாக, IP-கள், அைசியல் ரீதியாக 

ஓைங்கட்டப்பட்டு, வபரும்பான்றே சமூகத்தால் 

பயன்படுத்தப்படும் எங்மகஜ்வேன்ட் வசயல்முறைகளுடன் 

(அல் து நம்ப மெண்டாம்) பரிச்சயமில் ாேல் இருக்க ாம். 

IP சமூகங்கள் ேற்றும் அைசாங்கம், சமூகத் தற ெர்கள் ேற்றும் 

சிவில் சமூகம் ஆகியெற்றுக்கு இறடமய உள்ள 

பிைதிநிதித்துெம் ேற்றும் வதாடர்புகளின் நிறுெப்பட்ட 

ெடிெங்கறள AYANA அறடயாளம் கண்டு, IP குழுக்களுடன் 

வெளிப்பறடயான, ேரியாறதயான உறையாடற  ஊக்குவிக்க 

என்ன ெழிமுறைகள் உள்ளன என்பறத தீர்ோனிக்கவும். 
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6.12 அணுகல்தன்றே 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் அறனத்துப் பிரிவினருக்கும் எந்தச் வச வின்றி 

அணுகக்கூடிய வதளிொன ேற்றும் புரிந்துவகாள்ளக்கூடிய ெழிமுறை. AYANA, 

முறைப்பாடு வசயல்முறை பற்றிய தகெல்கறளத் வதளிொகத் 

வதரிவிக்கும்/வெளியிடும். மேலும் ெழிமுறை எவ்ொறு வசயல்படுகிைது, எளிறேயான, 

ெசதியான க ாச்சாைப் வபாருத்தம் ேற்றும் புகார்தாைருக்கு எந்தச் வச வும் இல் ாேல் 

(குறைறயத் தாக்கல் வசய்ய/பதிவு வசய்ய வதாற மபசி ேற்றும் இறைய பயன்பாட்டுக் 

கட்டைங்கள் ஆகியறெ புகார்தாைர் கட்டைத்திலிருந்து வி க்கு அளிக்கப்படும்) 

முக்கிய இடத்தில் காட்டப்படும். (பார்க்கவும் -வெளியீடு, குறைகறள அறிக்றகயிடல்). 

 

6.13 அணனத்து பங்குதாரர்களுக்கும் வெளிப்பணடத்தன்ணம மற்றும் வபாறுப்புக்கூைல் 

அறனத்து புகார்தாைர்களும் தாங்கள் மகட்கப்படுெறதயும், தீவிைோக எடுத்துக் 

வகாள்ளப்படுெறதயும், நியாயோக நடத்தப்படுெறதயும் உறுதி வசய்ய மெண்டும். 

அெர்கள் வசயல்பாட்டில் நிற த்தன்றேறயயும் கணிக்கக்கூடிய தன்றேறயயும் 

எதிர்பார்க்கிைார்கள். புகார் அறேப்புகறள நிறுெனேயோக்குெது, திட்டம் சமூகத்தின் 

மதறெகள் ேற்றும் கெற களுக்கு பதி ளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்ை 

எதிர்பார்ப்றப உருொக்குகிைது — மேலும் இந்த எதிர்பார்ப்றப இந்நிறுெனம் பூர்த்தி 

வசய்ய மெண்டிய கடறேயாகும். AYANA-வின் குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையானது சமூகம் 

நிறுெனத்றத வபாறுப்மபற்க ஒரு ெழிறய ெழங்கும்; இது சமூக உள்ளீடுகறள 

தீவிைோக எடுத்துக்வகாள்கிைது, வதளிொன ேற்றும் வெளிப்பறடயான வசயல்முறை 

மூ ம் அெற்றைக் றகயாள்கிைது, வசயல்கறளப் பின்பற்றுகிைது ேற்றும் சமூகத்துடன் 

வதாடர்பு வகாள்கிைது. பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்தின் உறுப்பினர்களுக்குத் 

வதரிவிக்கப்படும் புகார் ெழிமுறை வெளிப்பறடயானது: 

 

1) புகார்கறளக் றகயாள்ெதற்கும் விறளவுகறளத் வதாடர்புவகாள்ெதற்கும் 

நிறுெனத்தில் யார் வபாறுப்பு, ேற்றும் ெழிமுறை மேற்பார்றெக்கு யார் 

வபாறுப்பு; 

 

2) மேம்பாட்றட எவ்ொறு அணுகுெது என்பது குறித்த மபாதுோன 

தகெல்கள்; ேற்றும் 

3) சமூகத்தின் உள்ளீடானது அதன் (குறை மே ாண்றே) முன்மனற்ைோகக் 

கருதப்படுகிைது; 
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6.14  வபாருத்தமான பாதுகாப்பு 

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாரர்களின் 

எங்சகஜ்வமன்ட் மற்றும் 

ஆசலாசணன 

Standard Number Rev. 

 ARP-IMSP-32 01 
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பழிொங்கற த் தடுக்கும் ேற்றும் பிை தீர்வுகளுக்கான அணுகற த் தடுக்காத ஒரு 

ெழிமுறை 

 

AYANA நன்கு ெடிெறேக்கப்பட்ட ேற்றும் நன்கு வதாடர்புபடுத்தப்பட்ட குறை தீர்க்கும் 

ெழிமுறைறய ெழங்கினாலும், பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்கள் தங்களுக்கு மிகவும் 

பரிச்சயோன ேற்றும் அெர்கள் நம்பும் தகைாறு தீர்க்கும் ெழிமுறைறய நம்புெதற்குத் 

மதர்வுவசய்ய ாம். திட்ட-நிற யி ான ெழிமுறைகள், நீதிேன்ைங்கள் உட்பட, 

கிறடக்கக்கூடிய பிை ெழிமுறைகள் மூ ம், புகார்தாைர்கள் உதவி வபறுெதற்கான 

ொய்ப்புகறள எதிர்ேறையாக பாதிக்காது. ெழக்கு தவிை, சமூகம், மதசியம், 

வதாழில்துறை, பிைாந்திய ேற்றும் சர்ெமதச ேட்டங்களில் தீர்வு மதடுெதற்கான 

விருப்பங்கள் உள்ளன. சமூகம் தங்கள் புகார்கள் அல் து குறைகறள அதிகரிப்பதற்கான 

ெழிகள் ேற்றும் ோற்றுத் தீர்வுகறளப் பயன்படுத்துெதற்கான உரிறேகள் பற்றி 

முழுறேயாகத் வதரிவிக்கப்படும். அெர்களின் புகார்களுக்கு. இச்சூழலில், திட்ட 

குறைதீர்ப்பு ெழிமுறைறய "முதல் நிற " என்று கருத ாம், அமத சேயம் சட்ட 

அறேப்புக்கு வெளிமய உள்ள வெளிப்புை ெழிமுறைகள் "இைண்டாம் நிற ". 

நீதிேன்ைங்கள் மபான்ை மிகவும் முறைப்படுத்தப்பட்ட ெழிமுறைகள் "மூன்ைாம் நிற " 

ஆகும். 

 

 

6.15 பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களுக்கான கருத்து 

 

மின்னஞ்சல், இறையதளம், வதாற மபசி, கடிதங்கள் அல் து தளத்தில் ொய்வோழி 

வதாடர்பு மூ ம் புகார்கறளப் வபற்ை பிைகு, புகார் பதிவு வசய்யப்பட்டு 

ஆெைப்படுத்தப்படும். குறைகறள விசாரிப்பதற்கும், சரிவசய்தல் ேற்றும் தடுப்பு 

நடெடிக்றகத் திட்டத்றத உறுதி வசய்ெதற்கும் புகார் விசாைறைக் குழு 

அறேக்கப்படும். எடுக்கப்பட்ட அல் து எடுக்கப்படாத நடெடிக்றக சாத்தியமில்ற  

என்ைால், சம்பந்தப்பட்டெர்களுக்குத் வதரிவிக்கப்படும். குறைகளுக்கான தீர்வு 

நிைந்தைோனது, தற்காலிகோனது அல்  என்பது உறுதி வசய்யப்படும். 

 

6.16 விளம்பரம் 

கீமழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறிப்பானது, முக்கிய இடத்தில் விளம்பைப்படுத்தப்படும் 

(எ.கா. அறனத்து வசயல்பாட்டு திட்ட தளத்தின் நுறழவு ொயில், உருொகும் தளம் 

ேற்றும் திட்ட மேம்பாட்டிற்காக அறடயாளம் காைப்பட்ட தளம்). 
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வபறுதல், பதிவு வசய்தல் மற்றும் மதிப்பாய்வு வசய்தல்: குறைகறளப் வபறுதல், பதிவு 

வசய்தல்/பதிமெற்ைல் ேற்றும் ேறுஆய்வுக்கான வசயல்முறை கீமழ 

விெரிக்கப்பட்டுள்ளது 

 

சமூக இடர் மே ாண்றே ேற்றும் சமூக உரிேத்தின் கருத்துக்கறள வசயல்படுெதற்கான 

ெளர்ந்து ெரும் சந்றதகளில் ெணிகம் வசய்ெதில் ஒரு ஒருங்கிறைந்த பகுதியாக 

ோறியுள்ளன. ஒரு நிறுெனத்தின் சமூக ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் இந்த பரிோைங்கள் 

நிறுெனத்தின் வசயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் வசயலில் பங்மகற்பு 

ேற்றும் கருத்துகளின் அடிப்பறடயில், பயனுள்ள பங்குதாைர் ஈடுபாட்டுடன் 

மூம ாபாயத்றத அறடய முடியும். பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் கெற கள் ேற்றும் 

புகார்கறள நிெர்த்தி வசய்ெதற்கான ஒரு ெழிமுறை — ஒரு சமூக ஆம ாசறன ேற்றும் 

குறைகறள நிர்ெகித்தல் — பங்குதாைர் ஈடுபாடு வசயல்முறையின் ஒரு முக்கிய 

தூைாகும், ஏவனனில் இது நிறுெனங்கள் ேற்றும் சமூகங்களுக்கு சிக்கல்கறளக் 

கண்டறிந்து ஒன்ைாகத் தீர்வுகறளக் கண்டறியும் ொய்ப்புகறள உருொக்குகிைது. 

 

திட்ட-நிற  குறைதீர்க்கும் ெழிமுறைறய யார் பயன்படுத்துொர்கள்? 

 

பாதிக்கப்பட்ட சமூகங்களின் மதறெகள் மீதான குறை தீர்க்கும் ெழிமுறையின் 

கெனோனது, அெர்கள் மநைடியாகவும் / சி  சேயங்களில் கணிசோகவும், திட்ட 

வசயல்பாடுகளால் பாதிக்கப்பட ாம், ஆனால் வபரும்பாலும் சாத்தியோன 

விருப்பங்கள் அல் து முறையான கட்டறேப்புகள் மூ ம் அெர்களின் கெற கறள 

எழுப்புெதற்கான திைன் இல் ாததால் உறுதிப்படுத்தப்படுகிைது. இது குறிப்பாக 

சமூகத்தில் உள்ள பின்தங்கிய குழுக்களுக்கு உண்றேயாகும். இந்த நிறுெனத்தின் குறை 

தீர்க்கும் ெழிமுறையானது சமூகங்களுக்கு எளிதில் அணுகக்கூடிய, அெர்கள் ேற்றும் 

இந்நிறுெனம் சம்பந்தப்பட்ட பிைச்சறனகறள—மநைடியாகவும், விறைொகவும், 

புகார்தாைர்களுக்கு எந்த கட்டைமும் இன்றி தீர்க்கவும், ெழிமுறைறய ெழங்குகிைது. 

(புகார்/குறைறய பதிவு வசய்யும் மபாது புகார்தாைைால் வதாற மபசி ேற்றும் இறைய 

பயன்பாட்டுக் கட்டைங்கள் வசலுத்தப்படும்) 

ேற்ை பங்குதாைர்கள் (பாதிக்கப்பட்ட சமூகத்றதத் தவிை) அெர்களுக்கு அல் து 

அெர்களின் பிைச்சிறனகள் ேற்றும் கெற களுக்கு (ெணிக அல் து அைசியல் தகைாறுகள் 

மபான்ைறெ) ஏன் குறை தீர்க்கும் ெழிமுறைறயத் திைக்கவில்ற  என்பறதப் 

புரிந்துவகாள்ொர்கள் ேற்றும் அெர்களின் புகார்கறள எழுப்புெதற்கான ெழிகள் குறித்து 

அெர்களுக்குத் வதரிவிக்கப்படும். 
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உங்கள் புகார் / பரிந்துணரணய எங்சக பதிவு வசய்ெது? 

 

• நிறுெனத்தின் இறையதளம். www.ayanapower.com 

• மின்னஞ்சல்: grievance@ayanapower.com 

• புகார் வசல்மபான் எண் 

• +91 080-48511001, அறனத்து மெற  நாட்களிலும் காற  10:00 முதல் ோற  5:00 

ேணி ெறை (திங்கள் முதல் வெள்ளி ெறை) 

 

அஞ்சல் முகெரிக்கு எழுதவும்: 

கிரீென்ஸ் வசல் 

S2904,29ெது தளம், உ க ெர்த்தக றேயம் 

பிரிமகட் மகட்மெ, 26/1, டாக்டர். ைாஜ்குோர் சாற , ேல்ம ஸ்ெைம் (மேற்கு), 

வபங்களூரு-560055, கர்நாடகா 

• அறனத்து தள அலுெ கத்திலும் குறைகறள அறிக்றகயிடல் படிெத்றதப் 

வபை ாம்— AYANA-இன் தள மே ாளரிடம் ஒப்பறடக்கவும் 

 

6.17 அயானா-வின் நிர்ொக வசயல்பாடு மற்றும் பங்குகள் மற்றும் வபாறுப்புகள் மக்கள்: 

றகயாளுதலுக்கான பணியாளர் மதர்வு (வசயல் திட்டத்றத ஆய்வு வசய்தல் ேற்றும் 

மேம்படுத்துதல்) அெர்களின் கல்வி ேற்றும் வதாழில்முறை பின்னணியின் 

அடிப்பறடயில் வசய்யப்படும். சமூக அக்கறைகள்/புகார்கறளக் றகயாள்ெதில் சமூக 

ேற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிர்ொகத்தில் அெர்களின் அனுபெத்தின் அடிப்பறடயில் 

வெளிப்புை ஆதாைங்களும் அவுட்-மசார்ஸ் வசய்யப்பட ாம். மதர்வு ேற்றும் பணிறய 

ஒதுக்குெதற்கு அல் து குறை மே ாண்றே பிரிறெ உருொக்குெதற்கு MD & CEO 

ஆகிமயார் வபாறுப்பாொர்கள். 

 

அணமப்பு: 

 

குறை / புகார் / பரிந்துறைகள் மேம  உள்ள (கிரீென்ஸ் ரிமபார்ட்டிங்) ெழிமுறையின் 

அடிப்பறடயில் மசகரிக்கப்படும், அதாெது இறையதளம், மின்னஞ்சல்கள், அஞ்சல் 

ேற்றும் வதாற மபசி ெழியாக. இது ஒரு எக்வஸல் ஷீட்-டில் (ஸ்ப்வைட் ஷீட்) பதிவு 

வசய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும். புகார்கள்/ பரிந்துறைகள்/ புகார்கறள பதிவு 

வசய்ெதற்கும் பதிவு வசய்ெதற்கும் புகார் அறிக்றக படிெங்கள் அச்சிடப்பட்டு தளத்தில் 

http://www.ayanapower.com/
mailto:grievance@ayanapower.com
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விநிமயாகிக்கப்படும். 

 

பட்வஜட்:- 

குறைகளின் தன்றேயின் அடிப்பறடயில், குறைதீர்ப்புக் குழு பட்வஜட்றட MD & CEO 

க்கு பரிந்துறைக்கும். குறைகறள நிர்ெகிப்பதற்கான பட்வஜட்றட ஒதுக்குெதற்கு MD & 

CEO ஆகிமயார் வபாறுப்பாொர்கள். 

 

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாரர்களின் 

Standard Number Rev. 

ARP-IMSP-32 01 
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6.18 புகார் சமலாண்ணம பிரிவு, உறுப்பினர்கள் மற்றும் அெர்களின் பங்கு மற்றும் 

வபாறுப்பு. 

 Name and Designation Role and Responsibility  

MD & CEO புகார் மே ாண்றே பிரிவு தற ெர். 

குறைகறள நிர்ெகித்தல் ேற்றும் கிரீென்ஸ் வசல் 

வசயல்பாடு பற்றிய ஆய்வு. பட்வஜட் ஒதுக்கீடு. 

 

AYANA PROJECT 

EXECUTION HEAD 

சமூக ஆம ாசறன ேற்றும் குறை தீர்க்கும் திட்டத்றத 

திைம்பட வசயல்படுத்துதல். ோதாந்திை கூட்டம் நடத்துதல் 

ேற்றும் பதிவு வசய்யப்பட்ட புகார்கள் ேற்றும் நடெடிக்றக 

நிற றய ஆய்வு வசய்தல். 

VP & Head Projects பரிந்துறைப்புக்கு இைங்குெறத உறுதிவசய்து சரியான 

மநைத்தில் முடித்து றெக்கவும். திட்ட ேட்டத்தில், புகார் 

திைம்பட பதிவு வசய்யப்படுெறதயும், தற றே 

அலுெ கத்தில் உள்ள குறைதீர்ப்புப் பிரிவுக்குத் 

வதரிவிக்கப்படுெறதயும் உறுதிவசய்யவும். 

VP QHSE & CDP சமூக ஆம ாசறன ேற்றும் குறைகறள நிர்ெகித்தல் 

திட்டம், தணிக்றக ேற்றும் அறேப்பின் வதாடர்ச்சியான 

முன்மனற்ைத்திற்கு ஆம ாசறன ெழங்குதல். 

Chief compliance officer HO-வில் புகார் பதிவு ேற்றும் கண்காணிப்பு நிற  

Legal Head பதிவுவசய்யப்பட்ட புகார் ேற்றும் அதன் உட்குறிப்பு 

வதாடர்பான சட்டப்பூர்ெ கெற களுக்கு ஆம ாசறன 

ெழங்குதல். 

Head HR வபண்களின் குறைகறள விசாரிக்கும் தற றே. 

பயிற்சித் மதறெறயக் கண்டறிதல் ேற்றும் குறைதீர்ப்புக் 

குழுவிற்கான பயிற்சி அேர்வுகறள ஏற்பாடு வசய்தல். 

Head Operation and 

Maintenance 

பரிந்துறைப்புக்கு இைங்குெறத உறுதிவசய்து சரியான 

மநைத்தில் முடித்து றெக்கவும். திட்ட ேட்டத்தில் புகார் 

திைம்பட பதிவு வசய்யப்படுெறதயும், தற றே 
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அலுெ கத்தில் உள்ள குறைதீர்ப்புப் பிரிவுக்குத் 

வதரிவிக்கப்படுெறதயும் உறுதிவசய்யவும். 

Site Managers பரிந்துறைப்புக்கு இைங்குெறத உறுதிவசய்து சரியான 

மநைத்தில் முடித்து றெக்கவும். திட்ட ேட்டத்தில் புகார் 

திைம்பட பதிவு வசய்யப்படுெறதயும், தற றே 

அலுெ கத்தில் உள்ள குறைதீர்ப்புப் பிரிவுக்குத் 

வதரிவிக்கப்படுெறதயும் உறுதிவசய்யவும். 

 

7 ஆெைப்படுத்துதல் 

 

குறைகறள நிெர்த்தி வசய்ததற்கான சான்றுகள் அயானா-வின் தற றே இைக்க 

அதிகாரியால் பைாேரிக்கப்படும். 

 

8 ATTACHMENTS 

 குணைகணள நிெர்த்தி வசய்தல், 

பங்குதாரர்களின் 

என்சகஜ்வமன்ட் மற்றும் 
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 DOCUMENT NUMBER DOCUMENT TITLE  

ARP-IMSM-01-A2 ஆர்ெமுள்ள தைப்புகளின் பட்டியல் 

ARP-IMSP-23-F1-R0 “Register for Environmental and Social Aspect Identification and 

Impact Assessment (Aspects & Impact Register)” 
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