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கட்டுமானப் பணிகளின் காரணமாக 
உஙகளுடைய சமூகத்தில் ஏறபடும் 
்ாககஙகடளத ்திறம்பைக டகயாளு்ல் 
சப்தம், அ்திர்வுகள் மற்றும் வாகனப ப�ாக்குவரத்துகள்

்தமது வாழக்்கயில் வவற்்றி வ�்த் ப்த்வப�டும் ்தி்னக்ையும், �டிப்�யும் இை-வய்தினருக்கு அைிப�்தற்கான மிகச் சறி்ந்த சூழல்க்ை NSW 

மாநிலம் முழுதும் உள்ை �ாடசா்லகைில் அைிக்கபவண்டும் என�்தில் நாஙகள் �ற்றுறு்தி வகாண்டுள்பைாம். பு்திய மற்றும் ்தர-உயர்வு வசயயப�டும் 

�ாடசா்லகைில் வரலாறு காணா்த மு்தலீடுக்ை நாஙகள் வசயதுவருகிப்ாம், அத்துடன, �ின வருவனவற்்்ப ப�ான் �ல வி்தமான ்தாக்கஙக்ை 

இந்தப �ணிகள் ஏற்�டுத்்தக்கூடும் என�்்த நாஙகள் அ்றிபவாம்: 

கட்டுமானப �ணிகைின காரணமாக ஏற்�டும் ்தாக்கஙக்ைப �ினவரும் வழிகைில் கு்்ப�்்த நாஙகள் பநாக்கமாகக் வகாண்டுள்பைாம்: 

பணிகள் துவஙகுவ்றகு முன்பாக, கட்டுமானத்திறகான ்திட்ைமிைடை 
மமற்காள்ளல்
கட்டுமானத் ்திட்டஙகள் மற்றும் சுற்றுச்-சூழல் நிர்வாகத் ்திட்டஙகள் ஆகியவற்்் உள்ைடக்கும் �ல ்திட்டஙக்ை நாஙகள் உருவாக்கிவருகிப்ாம். 

எமது ்தலத்்தில் ஏற்�டுவ்தற்கான சாத்்தியம் உள்ை கட்டுமானத் ்தாக்கஙக்ை நாஙகள் எவவாறு கட்டுப�டுத்துபவாம் என�்்த இந்தத் ்திட்டஙகள் 

பகாடிட்டுக் காண்�ிக்கும். 

ஒவவவாரு கட்டுமானப �ணித் ்தலமும் வவவபவ்ான்தாக இருக்கும், ஆகபவ வவவபவறு வி்தமான கட்டுமான அணுகல்-மு்்க்ை நாஙகள் 

�யன�டுத்துகிப்ாம். இ்தன வி்ைவாக, ஒவவவாரு ்திட்டத்்தினாலும் ஏற்�டும் ்தாக்கஙக்ை நிர்வகிப�்தற்கான எமது ்திட்டஙகள் மாறு�ட்ட்வயாக 

இருக்கும். எமது ்திட்டஙக்ைச் வசயல்�டுத்தும் வ�ாழுது, ஒவவவாரு ்திட்டத்்தினாலும் ்தாக்கம்டயக் கூடிய குடியிருப�ாைர்க்ையும் 

வர்த்்தகஙக்ையும் நாஙகள் கருத்்தில் வகாள்கிப்ாம். 

எமது ்திட்ட அணுகல் மு்்கைில் உள்ைடஙகுவன: 

•  கட்டுமானப �ணிகைினால் ஏற்�டும் சப்தம் மற்றும் அ்திர்வுக்ைக் பகட்க, அல்லது உணரக் கூயவர்க்ை அல்லது அவற்்றினால் ்தாக்கமு்க் 

கூடியவர்க்ை அ்டயாைம் காணல்

• கு்றிப�ிட்ட ஒரு ்திட்ட்திற்கான சட்ட பூர்வமான மற்றும் ஒழுஙகு-மு்் சார்ந்த வி்திமு்்க்ைப �ின�ற்று்தல். எமது ்தலம் 

இயஙகிக்வகாண்டிருக்கும்  வ�ாழுது �ின�ற்்ப�ட பவண்டிய வி்திகைின வ்தாகுபபு ஒன்் இ்வ எமக்கு அைிக்கும்

• ்தலத்்தில் எம்மால் ஏற்�டும் சப்தம் மற்றும் அ்திர்வுகைின ்தாக்கத்்தி்னக் கு்்ப�்தற்கான வழிக்ை அ்டயாைம் காணல்

• கட்டுமானப �ணி வாகனஙகள் ்தலத்்திற்குள் வருவ்தற்கும் ப�ாவ்தற்குமான மிகப �ாதுகாப�ான வழிக்ை அ்டயாைம் காணல்

• எமது அயலவர்கள் அவர்களு்டய வீடு மற்றும் வசாத்துகளுக்கு வநது ப�ாவ்தற்குப �ாதுகாப�ான வழிப �ா்்தக்ை நிர்வகித்்தல்

• ்தலத்்திலும், அ்தற்கு அருகா்மயிலுள்ை இடஙகைிலும் வாகனத் ்தரிப�ிற்கான ்திட்டஙக்ை இடல்

• ்தலத்்தில் எழும் புழு்தி்யக் கட்டுப�டுத்துவ்தற்கான நடவடிக்்கக்ை ந்டமு்்ப�டுத்து்தல் 

கட்ைை இடிப்புகள், அகழ்வுகள் 

மறறும் துடளயிைல்கள் 

காரணமாக ஏறபடும் 

அ்திர்வுகள்

இடிபாடு மறறும் அகழ்வுப் 

பணிகளினால் எழும்பும் புழு்தி

கருவிகள் மறறும் 

இயந்திரஙகளினால் ஏறபடும் 

சப்்ஙகள்

உள்ளூர்ப்-பகு்தி சாடைகளில் 

வாகனப் மபாககுவரததுகளின் 

அ்திகரிப்பு அல்ைது அஙகு 

ஏறபடும் மாறறஙகள்

பணிகளின் காரணமாகத 

்ாககமடையவல்ை 

அயைவர்கள் அல்ைது 

மறறவர்களுைன் 

்்ாைர்பு்காள்ளல் 

இயலுமானால், ்ாககஙகடளக 

குடறப்ப்றகாக, கட்டுமானப் 

பணிகள் பூரணப்படுத்ப்படும் 

வி்த்திடன நதிர்வகதித்ல்

பணிகள் துவஙகுவ்றகு 

முன்பாக, கட்டுமானத்திறகான 

ஆயத்த்திடன 

மமற்காள்ளல்
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கட்டுமானப் பணித ்ைத்தினால் ஏறபடும் ்ாககஙகடளக ்திறம்பைக 
டகயாளு்ல் 

உள்ளூர் சமூகத்தின் மீது ஏறபடும் ்ாககத்திடனக குடறத்ல் 
கட்டுமான பவ்லகைினால் இ்டயூறுகள் ஏற்�டலாம், ஆகபவ, இந்த முக்கியமான �ாடசா்லக் கட்டுமானத் ்திட்டத்்தி்ன நாஙகள் நி்்பவற்றும் 

காலத்்தில் நீஙகள் வ�ாறு்மயாக இருப�்தற்கு உஙகளுக்கு நன்றி வ்தரிவித்துக்வகாள்கிப்ாம்.  

கட்டுமானப �ணிகைின காரணமாக ஏற்�டும் சப்தஙகள் மற்றும் அ்திர்வுகைின ்தாக்கத்்தி்னக் கு்்ப�்தற்கான வழிகள் �லவுள்ைன. ஒவவவாரு 

்திட்டத்்திற்காகவும் நாஙகள் பமற்வகாள்ளும் நடவடிக்்ககள் வவவபவ்ான்வ, ஆனாலும், �ின வருவன அவற்்றில் உள்ைடஙகலாம்:  

• சப்தத்்்த எழுபபும் கருவிக்ை வகுப�்்கள் மற்றும் 

வீடுகைிலிருநது தூரமாக ்வத்்தல்

• அ்திக சப்தம் ஏற்�டுத்தும் �ணிக்ை ஆள் நடமாட்டம் கு்்ந்த 

பநரஙகைில் பமற்வகாள்ைல்

• கருவிக்ைப �ழுது இல்லாமல் நன்ாக இயஙகும் நி்லயில் 

்வத்்திருத்்தல் 

• �ாடசா்லப �ரீட்்சகள், மற்றும் இ்தர முக்கியமான �ாடசா்ல 

நிகழச்சறிகள் ஆகியன இடம்வ�றும் காலஙகளுக்கு அப�ாற்�ட்ட 

பநரஙகைில் சப்தம் ஏற்�டுத்்தக்கூடிய கட்டுமானப �ணிக்ை 

பமற்வகாள்ைல்

• சப்தத்்்த அ்திகம் ஏற்�டுத்தும் கருவிகைில் சப்தக் கட்டுப�ாட்டு 

சா்தனஙக்ைப வ�ாருத்து்தல் 

• கட்டுமானப �ணிகள் ந்டவ�றும் வ�ாழுது கருவிகைின சப்தம் 

அ்திகமாக இருக்கும் பநரஙகைில் ஓயவு இ்டபவ்ைக்ைக் 

ஏற்�டுத்்தல்

உள்ளூர் சமூகத்்தின மீ்தான ்தாக்கஙக்ைக் கட்டுப�டுத்துவ்தற்காக கட்டுமான ஒப�ந்த்தாரர்களுடன நாஙகள் இ்ணவாயச் வசயல்�டுபவாம். �ின 

வருவனவற்்றின மூலம் பவ்லகைினால் ஏற்�டும் ்தாக்கத்்தி்னக் கு்்க்க அவர்கைது உ்தவி்ய நாஙகள் எ்திர்�ார்க்கிப்ாம்: 

• அவர்கள் கட்டாயமாகப �ின�ற்் பவண்டிய நி�ந்த்னக்ை எமது ஒப�ந்தஙகைில் பசர்த்்தல்

• ்தலஙகளுக்கான வி்திமு்்கள் கு்றித்து கட்டுமானப �ணியாைர்களுக்கு நி்னவூட்டுவ்தற்காக அவர்களுடன ்தல சந்திபபுக்ை பமற்வகாள்ைல் 

• ்தலத்்தில் சப்தஙக்ை எவவாறு கு்்க்கலாம் என�்்தப �ற்்றித் வ்தாழிலாைர்களுக்கு நி்னவூட்டுவ்தற்காக ்தலத்்்தச் சுற்்றி அ்டயாைக் 

கு்றியீடுக்ை ்வத்்தல்

கட்டுமானப �ணிகைினால் ஏற்�டும் சப்தஙக்ையும், இ்டயூறுக்ையும் கு்்க்க உ்தவக்கூடிய ‘நவீன கட்டுமான மு்்க’(modern methods of 

construction (MMC))்ை நாஙகள் அ்றிமுகப�டுத்துகிப்ாம். கட்டிடத்்தில் �யன�டுத்்தப�டும் �கு்திக்ைத் வ்தாழிற்சா்ல ஒன்றில் ்தயாரித்து, �ி்கு 

அவற்்் ஒன்றி்ணப�்தற்காகத் ்தலத்்திற்கு அனுபபுவது இ்தில் உள்ைடஙகும். MMC ்திட்டஙகள் பமற்வகாள்ைப�டும் இடஙகைில் கு்்ந்த சப்தம், 

கு்்ந்த புழு்தி, கு்்ந்த வாகனப ப�ாக்குவரத்து மற்றும் கு்்ந்த இ்டயூறுகபை இருக்கும் என�்்த இது கு்றிக்கும்.   

கட்டுமானப் பணிகள்  நடை்பறும் மநரஙகள்
வழ்மயான கட்டுமானப �ணி பநரஙகள்:

• ்திஙகள் மு்தல் வவள்ைி வ்ர - கா்ல 7 மணி மு்தல் 

மா்ல 6 மணி வ்ர

• சனிக் கிழ்மகைில் கா்ல 8 மணி மு்தல் ம்தியம் 1 

மணி வ்ர

• ஞாயிற்றுக் கிழ்மகள் மற்றும் வ�ாது விடுமு்் 

நாட்கைில் �ணிகள் ந்டவ�்ாது. 

சறில பவ்ைகைில், வழக்கமான பவ்ல பநரத்்திலிருநது மாறு�ட்ட பநரஙகைில் 

நாஙகள் �ணியாற்் பவண்டியிருக்கும். �ின வருவன பவ்ல-பநரத்்திற்கு 

அப�ாற்�ட்ட பநரஙகைில் உள்ைடஙகலாம்: 

• வ�ரிய அைவிலான வ�ாருட்க்ை பவ்லத்்தலத்்திற்குக் வகாண்டுவநது 

பசர்ப�்தற்குக் கன-ரக வாகனஙகள் வநது வசல்வ்தற்காக வசயயப�டும் சா்ல 

மூடல்கள்

• வ்தா்லப�சறி, நீர், மினசாரம் அல்லது கழிவு-நீர்க் குழாயகள் மற்றும், கம்�ிக்ை 

இடமாற்்ம் வசயயல்

• ்தலத்்தில் இடம்வ�றும் அவசர-கால பவ்லகள்

எமது கட்டுமானப் பணிகடளப் பறறறி உஙகளுககு அறறியத்ரல்
கட்டுமானப �ணிகள் ந்டவ�றும் காலத்்தில், இ்டயூறுக்ை ஏற்�டுத்தும் பவ்லகள் துவஙகுவ்தற்கு முன�ாக, எமது அயலவர்களுக்கு நாஙகள் 

அ்்த அ்றிவிபப�ாம். �ின வருவனவற்்்ப �ற்்றி நாஙகள் உஙகளுக்குச் வசால்பவாம்: 

• �ணிகள் துவஙகும், மற்றும் முடியும் என நாஙகள் எ்திர்�ார்க்கும் பநரம்

• ்தலத்்தில் நாஙகள் பமற்வகாள்ைவிருக்கும் �ணிகைின வ்ககள்

• இந்தப �ணிகைின காரணமாக எ்திர்�ார்க்க பவண்டிய இ்டயூறுகைின வ்க

• இந்தப �ணிக்ைப �ற்்றிய உஙகளு்டய பகள்விகள் மற்றும் மு்்ப�ாடுகளுக்காக எம்முடன வ்தாடர்புவகாள்வ்தற்கான வ்தா்லப�சறி இலக்கம் 

ஒனறு

பவ்ல-பநரத்்திற்கு அப�ாற்�ட்ட பநரஙகைில் நாஙகள் எ்திர்�ாரா்த �ணிக்ை பமற்வகாள்ைபவண்டியிருந்தால், அ்தற்கான காரணஙகள் 

எனனவவன�்்தக் கூடிய வி்ரவில் �ி்கு விைக்கிச் வசால்பவாம்.. 

‘NSW �ாடசா்ல உள்கட்ட்மபபு’ ்திட்டப�ணிகள் �ற்்றி எமது வ்லத்்தலத்்தில் நீஙகள் பமலும் வ்தரிநதுவகாள்ைலாம். schoolinfrastructure.nsw.gov.au 

எனும் வ்லத்்தலத்்திற்குச் வசனறு, எமது ப்தடல் வ�ட்டியில் �ாடசா்லயின வ�ய்ர உள்ைிடுஙகள்.  

்மாழ்்பயர்ப்பு மறறும் உடர்பயர்ப்பு மசடவ’ககு    

131 450 -ஐ அடைதது, 1300 482 651-இல் ‘NSW கல்வித் 

்தி்ணக்கைப �ாடசா்ல உள்கட்ட்மபபுகள்’ 

(Department of Education - School Infrastructure NSW)-ஐ 

அ்ழக்குமாறு பகளுஙகள். 

கட்டுமானப் பணிகளால் ஏறபடும் ்ாககஙகடள நாஙகள் 

எவவாறு ்திறம்பைக டகயாள்கதிமறாம் என்பட்ப் பறறறிய 

மமை்திகத ்கவல்களுககு எம்முைன் ்்ாைர்பு்காள்ளுஙகள்:

மினனஞசல்: schoolinfrastructure@det.nsw.edu.au 

வ்தா்லப�சறி: 1300 482 651

http://schoolinfrastructure.nsw.gov.au
http://schoolinfrastructure.nsw.gov.au
mailto:schoolinfrastructure%40det.nsw.edu.au?subject=

