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வரரவு சூற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு1 

அத்தியாயம் 0: செயலாக்கச் சுருக்கம் 

0.1 அறிமுகம் 

சாரல  பபாக்குவரத்து மற்றும் வ டுஞ்சாரல அரமச்சகம், (The Ministry of Road, Transport and Highways(MORTH )], இந்திய 

அரசொங்கங்கத்தின் மதசீய பெடுஞ்சொலை (என்பெச்ஏஐ) “ ொரத்ேொைொ  ரிமயொஜனொ” வின் வ டுஞ்சாரல துரையின் 

குரடயின் கீழ் வரும் ஒரு திட்டமாகும். இது சரக்கு ேற்றும் பிரயொணிகள் ம ொக்குவரத்தில் உச்சகட்ட ஆற்றலின் மீது 

கவனம் பசலுத்துகிறது.  அதற்கொக இந்தியொவில் மிகவும் முக்கியேொன உட்கட்டலேப்புகளில் இருக்கும் 

இலடபவளிகலள சரி பசய்வதற்கொக ப ொருளொதொர ரமயங்கள், இண்டர்கொரிடொர்கள், மதசீய கொரிடொர்களின் ஆற்றலை 

ப ருக்க முயற்சிக்கிறது. அமதொடு ெொட்டின் எல்லைகள் ேற்றும்  ன்னொட்டிலன இலைக்கும் சொலைகலளயும், 

கடற்கலரமயொரம் ேற்றும் துலறமுகங்கலள இலைப் தற்கொன சொலைகலளயம் மவகச்சொலைகலளயும் உருவொக்கத் 

திட்டமிட்டுள்ளது.  

ஏற்றுக் வகாள்ளும் கடிதம் பார்ரவ என்வெச்ஏஐ கடிதம் என்வெச்ஏஐ/திட்டம்/இசி/2016/டிபிஆர்/ைொட் 3/ஏபி(NHAI 

letter NHAI/Planning/ EC/2016/DPR/Lot 3/ Ap.). மகஎன்டி(Knt) மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/ம க்மகஜ் 1/98598 மததி 21/04/2017. 

ஒப் ந்தக்கடிதம் லகபயழுதிடப் ட்ட ெொள் 11/5/2017 பார்ரவ கடிதம் என்வெச்ஏஐ/ திட்டம்/இசி/2016/ைொட் 3/ ஏபி, 

கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/ ம க்மகஜ் 1/99575 மததி 11/05/2017 (NHAI/planning/EC/2016/DPR/Lot 3/AP, Karnataka, 

Goa &KL, / Package 1/99575 dated 11/05/2017) உடனடியொக பதொடங்கும் மததியுடன். 

முன்வமாழியப்பட்ட வசன்ரை- கர்னூல் வபாருைாதார பாரத வசன்ரையில் துவங்கி கர்னூலில் முடிகிைது. 

இரடயில் புத்தூர், வரனிகுண்டா, கடப்பா மற்றும்  ந்தியாரல கடக்கிைது.  கரியிலிருந்து வரனிகுண்டா வரரயிலாை 

பாரத என்வெச்டிபி(NHDP) யிைால் முன்பைற்ைப்படும் என்று வதரிவிக்கப்படுகிைது. எைபவ,  கரி- வசன்ரை 

(தச்சூர்), வசன்ரை- கர்னூல் ரமயத்தின் முன்பைற்ைத்தின் ஒரு சிறு துளியாக சித்தூரும் வந்தால், அது வசன்ரை 

மற்றும் வபங்களூரு/ சித்தூர் இரடபய புதிய ஒரு மாற்று இரணப்ரப ஏற்படுத்தும்.  அபதாடு வபங்களூருவிலிருந்து 

காமாராஜர் மற்றும் காட்டுபள்ளி துரைமுகங்கரை  ப ாக்கி வசல்லும் சரக்கு பபாக்குவரத்து தற்பபாது வ ரிசல் 

நிரைந்த வசன்ரை புைவழிச் சாரலரய கடந்து வசல்கிைது. தமிழ் ாடு அரசு தற்பபாது பமற்கு துரைமுகத்ரத 

அணுகுதற்காை சாரலகரை அரமக்க  தச்சூரிலிருந்து காமராஜர் (எண்ணூர்) மற்றும் காட்டுப்பள்ளி 

துரைமுகங்களுக்கு பல்வரகயாை முன்பைற்ை முயற்சிகரை எடுத்து வருகிைது. அதைால், சித்தூர்- தட்சூர் 

பசுரமவழிச் சாரல  வபங்களூரு மற்றும் சித்தூருக்காை ப ரிரடயாை துரைமுக இரணப்ரப வழங்கும். 

11/05/2017 அன்று என்வெச்ஏஐ வுடன் முன்வமாழியப்பட்ட சாரல வதாடர்பாக  டந்த சந்திப்பில்  இந்த திட்ட சாரல 

பமலும் நீட்டிக்க மற்றும் இந்த சாரலயின் ஆரம்பம் முடிரவ சித்தூர்- தச்சூர் என்று மாற்றுவது குறித்து 

விவாதிக்கப்பட்டது.  முன்வமாழியப்பட்ட முடிவுவசய்த சாரல பிடி/பிஐயு/ வசன்ரையுடன் (PD/PIU/Chennai 

)இரணந்து 07/01/2018 மற்றும் 11/01/2018 பததிகளில் பரிபசாதிக்கப்பட்டது. அபதாடு, MORTH இல் பாரத்மாலா 

வபாருைாதார காரிடார்களின் ஆற்ைரல முழுரமயாக பயன்படுத்திக் வகாள்வதற்காை கூட்டம் 

 ரடவபற்ைது,அப்பபாது  இந்த விஷயம் எங்களுக்கு வதரிவிக்கப்பட்டது. அதாவது புத்தூர்- ஜைபச்சாத்திரம் பிரிவு 

(ஏபி எஸ்வெச் 4421 மற்றும்  டிஎன் எஸ்வெச் 51)க்கு பதிலாக சித்தூர்- தட்சூர் பசுரமவழிச் சாரல கட்டுவபத 

வசயலாக்கப்படும் என்று எங்களுக்குத் வதரிவிக்கப்பட்டது. ( கல் இரணக்கப்பட்டுள்ைது) அதன் பலைாக 

எங்களுரடய பணியிலிருந்து புத்தூர் வழி முழுரமயாக ரகவிடப்பட்டது. 

சித்தூர்- தச்சூர் சொலை  ற்றிய ஒரு பிரசன்மடஷலன MORTH பசயைொளர் ேற்றும் மவறு என்பெச்ஏஐ அதிகொரியிடம் 

19/2/2018 அன்று சொலை ம ொடுவதற்கொன திட்டம் ேற்றும் ஒப்புதலுக்கொக வழங்கப் ட்டது.  திட்டத்தின் ஆபலாசகர் 

,MORTH ேத்திய அேர ச்சர், தமிழ் ெொட்டின் முதைலேச்சர், ேற்றும் சிை ேொநிை அலேச்சர்கள் அதிகொரிகலள இது 

பதொடர் ொக சந்தித்தொர். பமற்கூறிய சந்திப்பின் பபாது சாரல பபாடுவவதன்பது வகாள்ரக ரீதியாக ஒப்புக் 

வகாள்ைப்பட்டது. இமத ம ொல் அலனத்து பசய்திகலளயும் உள்ளடக்கிய பிரசன்மடஷனும் 23/03/2018 அன்று 

ஆர்ஓ/என்பெச்ஏஐ/பசன்லனயிடம் (RO/NHAI/Chennai)வழங்கப் ட்டது. இதன் அடிப் லடயில் என்பெச்ஏஐ யின் 

தலைலே அலுவைகம் 06/06/2018  அன்று இந்த சொலை குறித்து தன்னுலடய ஒப்புதலை அளித்தது. அபதாடு, அலனத்து 

வசதிகள் பசய்திகள் உள்ளடக்கிய விளக்கேொன பிரசன்மடஷலன அளித்தமதொடு 30/10/2018 அன்று பசன்லனயிலுள்ள 

பிரொந்திய அலுவைகத்தில் என்பெச்ஏஐ ேற்றும் சிஜிஎம்/என்பெச்ஏஐ (CGM/NHAI) வுடன் ஆமைொசிக்கப் ட்டது. இந்த 

சொலை மகபஜட்டில் என்பெச் 716பி  (NH 716B) என்று பதரிவிக்கப் ட்டது. 

 

0.2 திட்டம்வர்ைணை 

முன்வமாழியப்பட்ட சாரல ஆந்திர பிரபதசம் மற்றும் தமிழ்  ாடு ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில் உள்ை முரைபய 
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வரரவு சூற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு2 

சித்தூர் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் வழியாக வசல்கிைது. இந்த முன்வமாழியப்பட்ட சாரலயின் பிரதாை 

அம்சங்கள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ைை:  

  



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் 

கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- 

தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 

 

 

வரரவு சூற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு3 

அட்டவணை 0.1: முன்மமொழியப்பட்ட திட்ட சொலையின் முக்கியமொன அம்சங்கள் 

வ எண் குறிப்புகள் முன்ச ாழியப்பட்டது(வடிவம்) 

ச ாழில்நுட்ப அம்ெங்கள் 

1  மாநிலம் மற்றும் மாவட்டம் ஆந்திர பிரபதசத்தில் உள்ை  சித்தூர் மாவட்டம் மற்றும் 

தமிழ்  ாட்டிலுள்ை திருவள்ளூர் மாவட்டம் 

2  நீைம் 126.550கிபலா மீட்டர் 

3  ரகயகப்படுத்தப்படும் வமாத்த 

நிலத்தின் அைவு 

முக்கியமாை சாரலக்கு கிட்டத்தட்ட 884.26 வெக்படர்கள். 

 டுவில் வரும் இடங்கள் மற்றும் திட்டத்பதாடு 

வதாடர்புரடய வசதிகள் இதில் அடங்காது. 

4  நில  டுக்கம் சார்ந்த மண்டலம்   மண்டலம் 2 

5  முன்வமாழியப்பட்ட சரக்கு வழி 6- வழி பிரிவுகளுடன் கூடிய சரக்கு வழி கட்டரமப்பு 

6  முன்வமாழியப்பட்ட ஆர்ஓடபிள்யு(ROW) 70மீ 

7  வடிவத்தின் பவகம் மணிக்க 100 கிபலாமீட்டர் 

8  தடுப்புச் சுவர் வபாதுவாக இருக்கும் நிலத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட 

2மீட்டரிலிருந்து 3 மீட்டர் வரர 9  சுரங்கங்கள் (நீைம், கசிதல், அவசர கால 

வழி, டிரில்லிங்/பிஸாஸ்டிங் முதலியை) 

இரவகள் வபாருந்தாது. திட்டத்தில் சுரங்கங்கள் இல்ரல 

10  சந்திப்புகள்/பமம்பாலம்/ பரிமாற்ைங்கள் ஒரு மூன்று வழி சாரல சந்திப்புகள், இரண்டு வலளந்த 

சொலைகள் ேற்றும் ஐந்து குறுக்கில் பசல்லும்  ொலதகள் 

11  வண்டிகள் வசல்லுவதற்காை 

கீழ்ப்பாரதகள் 

வியூபி (VUP)10 எண்ணிக்லககள், எல்வியுபி(LVUP) 38 

எண்ணிக்லககள் ேற்றும் எஸ்வியுபி (SVUP)8 எண்ணிக்லககள் 

12  ஆர்ஓபி (ROB) 2  ம்பர்கள் 

13  ஆர்யூபி (RUB) எதுவுமில்ரல 

14  முக்கியமாை பாலங்கள் 4  ம்பர்கள் 

15  சிறிய பாலங்கள் 20  ம்பர்கள் 

16  மதகுகள் 

(அகலப்படுத்தபவண்டியரவ/இடித்துக் 

கட்ட பவண்டியரவ/புதிது) 

200  ம்பர்கள் 

17  பசரவ சாரலகள்/சரிவு சாரல அரைத்து சாரலகள் சந்திப்பு இடங்களிலும் வந்து 

இரணயும் மற்றும் இரணந்து பிரியும் பபாக்குவரத்திற்காக 

சரிவு சாரலகள் அரமக்கப்படும்.  

18  பாதசாரிகள்  டப்பதற்கு 

வடிவரமக்கப்பட்டு சிபிஆரர (CBR) 

பின்பற்றுகிைது. 

ஐஆர்சி (IRC)தரங்களின்படி 8% 

19  இரடயில் உள்ை இடம் 5மீட்டர்  

20  சர்வீஸ் சாரல எங்வகல்லாம் பதரவபயா  

21  சரிவு வழங்கப்படுதல் புல்தரர/ கற்களிைால் ஆை  ரடபாரத 

22  பாதுகாப்பு அரமப்பு  தடுப்புகள் அரமக்கப்படுகின்ைை 

23  விைக்வகாளி  அரைத்து சாரலகள் கடக்கும் இடத்திலும் மற்றும் சுங்கச் 

சாவடிகளிலும் விைக்வகாளி வழங்கப்படும்  

24  பதாட்டம் மற்றும் புல்தரரகளிைால் 

அலங்கரிப்பு 

வழித்தடம் முழுவதும். 

சுற்றுச்சூழல் அம்ெங்கள்  

25  

இந்தச் சாரல வைவிலங்குகள் 

பகுதி/பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி/ சிஆர்இஜட்(CRZ ) 

பகுதி/ சதுப்புநிலப்பகுதிகள்/ பமாசமாக 

மாசுபடுத்தப்பட்ட பகுதிகள் ஆகியவற்ரைக் 

கடக்கிைதா 

இல்ரல 

26  பாதுகாக்கப்பட்ட நிரைவுச் சின்ைங்கள் மற்றும் 

கட்டிடங்கள் 
இல்ரல 
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வ எண் குறிப்புகள் முன்ச ாழியப்பட்டது(வடிவம்) 

ச ாழில்நுட்ப அம்ெங்கள் 

27  நிலம் பயன்படுத்தும் விதம் 

திட்ட சாரலகளின் இரு புைங்களிலும்  தாக்குதலின் 

பவகத்ரத குரைக்க 10 கிமீ நிலம் விடப்படும் 

 தாவரம்/விவசாயம்:76%  

 குடியிருப்புகள்: 1% 

 தரிசு/பயிர்ரவக்கமுடியாத நிலம்: 6% 

 காட்டு நிலங்கள்: 12% 

 நீர்நிரலகள்: 5% 

28  காட்டு நிலங்கள் பவறு வழியில் திருப்புதல் ஆம்  

29  மரம் 19,581 

30  கடக்கும்  திகள்/ கடக்கும் ஓரடகள் 24  ம்பர்கள் 

31  பாண்ட்ஸ் 21  ம்பர்கள் 

32  புல்தரர நிலப்பரப்பு மற்றும் உருண்டு வரைந்து வசல்லும் நிலப்பரப்பு  

33  பசுரம பகுதி முன்பைற்ைம் 

ஐஆரிசி எஸ்பி 21:2009 (As per IRC SP 21:2009)/மார்த் பகாட்(MORTH 

Code)/ஜிவெச்டி/என்வெச்ஏஐயின்  (GHD/NHAI) வழிமுரைகள் 

மற்றும் பசுரம தீர்ப்பாயத்தின் பயிர்விப்பதற்காை 

கட்டுபாடுகளின்படி 

34  சதுப்புநிலங்கள், மணல்பரப்புகள் முதலியை வபாருந்தாது 

35  

கார்பபரட் சுற்றுச்சூழல் வபாறுப்பிற்காை 

வசலவுடன் பசர்த்து சுற்றுச்சூழல் 

நிர்வாகச் வசலவு  

இந்திய ரூபாயில் 55.64பகாடிகள்  

36  பாதிப்பிற்குள்ைாகும் சமூக கட்டிடங்கள் பசுரம சாரலயிைால் மிகக் குரைவு 

 

0.3 ெட்டம்  ற்றும் நிர்வாக ஃபிரேம்சவார்க் சகாள்ணக 

எைவெச் 716பி என்ை முன்வமாழியப்பட்ட சாரல முன்பைற்ைத் திட்டம் ஒரு புதிய பதசிய வ டுு்ஞ்சாரலயுடன் ரரட் 

ஆஃப் பவ (ஆர்ஓடபிள்யு) [(Right of Way (ROW) ] பதரவ 70 மீட்டர். எைபவ, 2006 ஆம் ஆண்டு இஐஏ (EIA) குறிப்பின்படி, 

முன்வமாழியப்பட்ட திட்டம் “வரக ஏ” (“Category A”)  ரவச் பசர்வதால் மாசு கட்டுபாடு வாரியம், காடு மற்றும் 

பருவமாற்ைம்  இலாகா (MoEF&CC)விடமிருந்து முன்ைபர உத்தரவு வாங்க பவண்டும். 
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0.4  ாற்றுகளின் அலெல்கள் 

அட்டவணை 0.2: “முன்மமொழியப்ப்ட்ட திட்டத்துடன்” மற்றும் “திட்டமில்ைொமல்” இரண்டுக்கும் இலடயய உள்ள 

வித்தியொசங்கள் 

உட்கூறு “முன்ச ாழியப்ப்ட்ட 

திட்டத்துடன்”  காட்சி 

“திட்டமில்லா ல்” காட்சி 

வாகைவழி 6 வழிப்பாரதயாக வாகைவழி கட்டப்படும் 

இதில் சாரலயின் இருபுைங்களிலும் தடுப்புச் 

சுவர்களும் கட்டப்படும். இது 

தரடயில்லாமல் பபாக்குவரத்து வசல்வதற்கு 

வழிவகுக்கும். 

பாரம் ஏற்றிச் வசல்லும் 

பபாக்குவரத்து வசன்ரை 

 கரத்திற்குள் வசன்று பமலும் 

பபாக்குவரத்து வ ரிசரல 

ஏற்படுத்தும். 

பபாக்குவரத்து 

வ ரிசல் 

புதிய சாரல தரடயில்லாத 

பபாக்குவரத்துத்துக்கு உத்தரவாதம் 

அளிக்கவல்லது. வசன்ரை  கரத்திற்குள் 

பாரதக்காக மட்டுபம நீண்ட தூரம் 

பிரயாணிக்கும் டிரக்குகள் வசல்ல பவண்டிய 

அவசியம் இருக்காது என்பரத இது உறுதி 

வசய்யும். 

இந்தப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் 

குறிப்பிடத்தகுந்த அைவில் முன்பைற்ைம் 

அரடவபதாடு வண்டிகரை பராமரிக்கும் 

வசலவும் கணிசமாக குரையும்.  

அதிக பபாக்குவரத்து வசன்ரை 

 கரத்தினுள் வசன்று ஏற்கைபவ 

அங்குள்ை பபாக்குவரத்தில் கரரந்து 

பமலும் வசன்ரை  கரின் 

பபாக்குவரத்து வ ரிசரல 

அதிகமாக்கும்.  

சாரல பாதுகாப்பு வாகைங்கள் வசல்லுவதற்கும், கடந்து 

வசல்வதற்கும் முந்திச் வசல்வதற்கும் 

பபாதுமாை இடம் இருப்பதால் இந்த புதிய 

வ டுஞ்சாரல வந்தபிைகு சாரல 

விபத்துகளின் எண்ணிக்ரக குரையும்.  

 கரத்தின் பபாக்குவரத்து தனியாக அதனுரட 

வர்த்தக பபாக்குவர்துடன் இருக்கும் 

அதைால்  கரத்தின் பலசாை வண்டிகளுக்கு 

பபாதுமாை பாதுகாப்பு கிரடப்பது 

உறுதியாகும்.  

 கரத்தின் பபாக்குவரத்பதாடு 

வர்த்தக பபாக்குவரத்தும் கலந்தால் 

முக்கியமாை சாரலகளில் 

பபாக்குவரத்து வ ரிசல் அதிகமாகும். 

இது பல சாரல விபத்துகளுக்கு வழி 

வகுக்கின்ைை. வபாது மக்களின் 

கருத்தின்படி வபருவாரியாை 

விபத்துகள் இருக்கும் சாரலகளில் 

 கர பபாக்குவரத்பதாடு வர்த்தக 

பபாக்குவரத்து இரணவதாபல 

ஏற்படுவதாக வதரிகிைது. 

பபாக்குவரத்து அதிகமாக, இு்ந்த 

நிரல இன்னும் பமாசமாகும். 

சுற்றுச்சூழல் தரம் புதிய வ டுஞ்சாரலயில் சுலபமாக 

இரடஞ்சல் இல்லாமல் வண்டிகள் 

வசல்வதால் சுற்றுசூழல் தரம் முன்பைறும் 

காரணம், நிற்காமல் வண்டிகள் வசல்வதால் 

அதிலிருந்து வரும் மாசுக்கள் குரையும். 

கட்டுமாைப் பணிகளின் பபாது 

தற்காலிகமாக தூசு மற்றும் மாசு இருக்கம் 

ஆைால் கட்டுமாைம் முடிந்தவுடன் அது 

மரைந்துவிடுு்ம். 

மாசு மற்றும் வண்டிகளிலிருந்து 

வரும் புரக அதிகமாகும் காரணம் 

பபாக்குவரத்து வமதுவாகும் பபாது 

இரவகளும் அதிகரிக்கும். 

பபாக்குவரத்து அதிகமாக, 

சுற்ைசுு்சூழல் மாசுபாடு இன்னும் 

அதிகமாகிக் வகாண்பட பபாகும்.  

பபாக்குவரத்து 

வசதிகள் 

மக்களின் வசதிக்காக சுலபமாக மாற்று 

வசதிகள், வியுபிக்கள்/எல்வியுபிக்கள் 

(VUPs/LVUPs) மற்றும் ட்ரக்குள் வசல்வதற்காக  

சின்ை சாரலகள் திட்ட சாரலகபைாடு 

அரமப்பதற்காை திட்டமும் இருக்கின்ைை. 

பமாசமாை சாரல தரம் 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் 

கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- 

தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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உட்கூறு “முன்ச ாழியப்ப்ட்ட 

திட்டத்துடன்”  காட்சி 

“திட்டமில்லா ல்” காட்சி 

சாரல நிரலகளில் பயணம் வசய்யும் தரம் 

மிகஅதிக அைவில் முன்பைற்ைம் அரடயும். 

வபாருைாதார 

பமம்பாடு 

வபங்களூரு  கரத்ரத ஒட்டி புதிய சாரல 

வந்தால் வபாருைாதார பமம்பாடு தாைாகபவ 

 ரடவபறும். பபாக்குவரத்து 

பமம்படுவதால் விவசாயிகள் தங்கள் 

விரைச்சல்கரை நீண்ட தூரம் வசன்று 

விற்பதன் மூலம் விவசாயிகள் அதிக லாபம் 

அரடவார்கள். 

வபாருைாதார வசயல்பாடு பதங்கி 

நிற்பபதாடு உள்ளூர் மிக மிக 

வமதுவாகபவ முன்பைறும். 

பவரலவாய்ப்புகள். இந்த முன்வமாழியப்பட்ட சாரல 

முன்பைற்ைத்தின் கட்டுமாை பவரலக்கு  

கிட்டத்தட்ட 50 வதாழில்நுட்ப வல்லுைர்கள், 

100 ரகவிரைத் வதாழிலாைர்கள் மற்றும் 200 

சாதாரண வதாழிலாைர்கள் 

பதரவப்படுவார்கள். 

அதற்காை வாய்ப்பு இல்ரல. 

முன்பைற்ைத்திற்காை 

வாய்ப்புகள் 

அணுகுதல் சுலபமாவதால் இந்த இடங்களில் 

முன்பைற்ைத்திற்காை  வாய்ப்புகள் 

பமம்படுவதால் வபாருைாதார வைர்ச்சிகள் 

ஏற்படும். தற்பபாரதய  முன்பைற்ைத்திைால் 

மற்றும் உள்கட்டுமாை வசதிகைாை பாதாை 

சாக்கரட அரமப்பு, தண்ணீர் வசதி, 

மின்சாரம், பபாக்குவரத்து முதலியை எளிதாக 

கிரடத்துவிடும்.  

பபாதுமாை அணுகுமுரை வசதிகள் 

குரைபாடுகைால்  முன்பைற்ை 

வசயல்பாடுகள் வபருமளிவில் 

தரடப்படும். 

 

ஒட்டுவமாத்தமாக பார்த்பதாமாைால் “திட்டத்துடன்”  காட்சியில் ப ர்மரையாை/ லாபகரமாை பாதிப்புகளிைால்  

அந்தப் பகுதியின் சமுதாய மற்றும் வபாருைாதார பமம்பாடு “திட்டமில்லாமல்” காட்சிரயவிட குறிப்பிடத்தகுந்த 

வரகயில் பமம்பாட்டுடன் இருக்கும். எைபவ, “திட்டத்துடன்”  காட்சியில் சில சரி வசய்யக்கூடிய பிரச்சிரைகள் 

இருந்தாலும்  இதுபவ “திட்டமில்லாமல்” காட்சிபயாடு ஒப்பிடுரகயில் விரும்பக்கூடிய மற்றும் ஏற்றுக் 

வகாள்ைக்கூடிய காட்சியாக இருக்கிைது. திட்டம் வசயல்முரை படுத்தப்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு 

நிச்சயமாக லாபகரமாக இருப்பபதாடு அந்தப் பகுதியின் சமுதாய-வபாருைாதார சூழலில்  ல்ல முன்பைற்ைத்ரதக் 

வகாண்டு வரும் என்பது உறுதி. 

0.5 சுற்றுச்சூழல் அடிப்பணட  ேவு 

சுற்றுச்சூழல் பற்றி சிறிய வர்ணரை கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ைது: 

அட்டவணை 0.3: சுற்றுச்சூழல் பற்றி சுருக்கமொக ஒரு வர்ணலன 

வரிணெ 

எண் 

அளவுரகாள் வர்ைணை 

1. உண்ண யாை நி ர்ெை ாை சுற்றுச் சூழல் 

(i) ஸ்தல விபரம் மற்றும் 

பூபகாைம் 

முன்வமாழியப்பட்ட சித்தூர்-தச்சூர் சாரல,  சாரல பிரிவு புதிதாக 

திைக்கப்பட்ட என்வெச் 716பி வழியாக பிரதாைமாக  வரைந்து வ ளிந்து 

வசல்லும் நிலப்பரப்பிலும்   நீு்ண்ட நிலப்பரப்பில் வசல்கிைது. சாரல ஆந்திர 

பிரபதசம் மாநிலத்தின் சித்தூர் மாவட்டத்திலும் தமிழ் ாடு மாநிலத்தில் 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்திலும் கடந்து வசல்கிைது.  



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் 

கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- 

தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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வரிணெ 

எண் 

அளவுரகாள் வர்ைணை 

(ii) மண்வைம் மற்றும் நில 

 டுக்கத்தன்ரம  

ரமசூர் பீடபூமியின் ஓர் அங்கமாக இருக்கும் சித்தூர் மாவட்டம் பல மரலத் 

வதாடர்கள் மற்றும் வதாடரரலயாை நிலங்கைாலாைது.  

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் மண் வபரும்பாலும் மணல்பாங்காக, பசாடா 

மற்றும் பவறு சில ஆல்கலிகளின் கலரவ அல்லது கற்கள் நிரைந்ததாக 

இருக்கிைது. பமற்பரப்பிற்கு அருகில் காணப்படும் பாரைகள் 

விலக்கப்பட்டரவகைாகபவ இருக்கின்ைை. எைபவ இந்த மண்ரண 

வைமாை மண் என்று கூை இயலாது  

இந்த திட்ட பாதிப்பு பகுதி மண்டலம் II கீழ் வருகிைது.  

(iii) மண்கள் சித்தூர் மாவட்டத்தின் மண்ரண அலசிைால், சிவப்பு பலாமி மண் 57%, 

சிவப்பு மணல்34% மற்றும் மீதமுள்ை  9%  கருப்பு களி மண் கருப்பு பலாமி 

கருப்பு மணல் மற்றும் சிவப்பு களிமண்ணாக இருககிைது.
 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் மண் வபரும்பாலும் மணல்பாங்காக, பசாடா 

மற்றும் பவறு சில ஆல்கலிகளின் கலரவ அல்லது கற்கள் நிரைந்ததாக 

இருக்கிைது. இந்த பமற்பரப்பு பகுதிரய  சுற்றியுள்ை பாரைகள்   

விலிகிபயயிருக்கின்ைை. 

(iv) கடன் வாங்கும் 

பகுதிகள் 

இந்தத் திட்டத்திற்காக வமாத்தம் 13 கடன் வாங்கும் இடங்கள் அரடயாைம் 

காணப்பட்டுள்ைை.  

(vi) சாம்பல் எண்ணூர் வதர்மல் மின்ஆரல, வட வசன்ரை வதர்மல் பவர் ஸ்படஷன் ஸ்ரீ 

தாபமாதரன் சஞ்சீரவய்யா வதர்மல் பவர் ஸ்படஷன் ,ராயலசீமா வதர்மல் 

மின் ஆரல மற்றும் ஏபிபிடிசி (APPDC )வதர்மல் பவர் பிைாண்ட் ஆகிய 

இடங்களிலிருந்து கட்டுமாைத்திற்கு பதரவயாை சாம்பல் எடுத்துக் 

வகாள்ைப்படும்.   

(vii) நிலம் பயன்படுத்தும் 

விதம் 

திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் பகுதியில் (சாரலகளிலிருந்து 10 

கிபலாமீட்டருக்குள்), நிலங்களின் பிரதாை பயன்பாடு விவசாயம் (76%), 

அரதத் வதாடர்ந்து , பயிர்வைராத நிலம்/ கட்டாந்தரர நிலம்(6%), 

காட்டுநிலம் (12%), நீர்நிரல (5%) மற்றும் குடியிருப்புகள் (1%) இருக்கின்ைை.  

2.  வானிணல சித்தூர் மாவட்டம் ஆண்டுபதாறும் 918.1 மிமி ேலழ ப ொழிலவ 

ப ருகிறது.பதன் கிழக்கு பருவ மரழ  ேற்றும் வட கிழக்கு  ருவ 

ேலழகள்தொன் இங்கு ேலழக்கொன முக்கிய வழிகளொகும். திட்டப் பகுதி 

சராசரியாக 438.0 மில்லிமீட்டர் ேலழ  பதன் கிழக்கு  ருவ ேலழக்கொைத்தில் 

(ஜூன் ேொதத்திலிருந்து பசப்டம் ர் ேொதம் வலர) ப றுகிறது ேற்றும் 

வடகிழக்கு  ருவ ேலழ மூைேொக 396.0மிமி (அக்மடொ ரிலிருந்து 

ெவம் ர்)ேலழலய ப றுகிறது.  

கிழக்கு பகுதிகளில் பவைல் காலத்தில் தட்பவவப்பம் 46 °பச வலரயும்  அமத 

மெரம் மேற்கு  குதிகளில் தட் பவப் ம் 36°லிருந்து 38 °பச வலர இருக்கிறது 

ேற்றும் ஒப்பிடுலகயில் மேற்கு  குதிகளில் குலறவொக 12 °பச விலிருந்து 14 ° 

பச வலரயிலும், ேற்றும் கிழக்கு  குதிகளில் 16 °பச யிலிருந்து 18 °பச 

வலரயிலும் இருக ு்கிைது. 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் சராசரி மரழ வபாழிவு 1104 மிமி ஆகும். அதில்  

52%  வட கிழக்கு  ருவ ேலழ கொைத்திலும் ேற்றும் 41% பதன் மேற்கு  ருவ 

ேலழ கொைத்திலும் ப ொழிகிறது.  

3. காற்று  

 

சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்தின் தரவு திட்டமிடப்பட்ட சாரல பகுதியிலிருந்து 

ஒன்பது இடங்களிலிருந்து ஜூன் 2018இல் வபைப்பட்டது. வதாடர்ந்து காற்ரை 

பசாதரை வசய்ததில் இந்த  அைவுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டை. காற்றிலுள்ை 

https://en.wikipedia.org/wiki/Monsoon


இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் 

கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- 

தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 

 

 

வரரவு சூற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு8 
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அளவுரகாள் வர்ைணை 

திடம் மற்றும் நீர் துகள்கள் (PM10); காற்றிலுள்ை திடம் மற்றும் நீர் துகள்கள் 

(PM2.5); சல்ஃபர் ரட ஆக்ரலடு (SO2), ர ட்ரஜன் ஆக்ரஸடு (NOx)  மற்றும் 

கார்பன் பமாைாக்ரஸடு (CO). காரலயில் எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகரை 

பசாதித்து பார்த்த பபாது காற்றின் தரத்தின் அைவுபகாள்கள் 

சிபிசிபியிைால்(CPCB) ஏற்றுக் வகாள்ைப்பட்ட அைவுபகாள்கரை விடவும் 

குரைவாகபவ இருக்கிைது. 

 

4. நீர் 

(i) நீர் நிரலகள் நிலப்பேப்பு நீர் நிணலகள் 

சாரலயின் வழிபதாறும் இருக்கும் 24 ஓரடகளுக்கு சிறிய பாலங்கள் 

அரமப்பதற்காை வழிகள் கணக்கில் எடுத்துக் வகாள்ைப்பட்டுள்ைை. 21 

குட்ரடகள் முன்வமாழியப்பட்ட சாரலயின் வழியில் இருக்கின்ைை 

அரவகளின் மீது ஏற்படும் பாதிப்புகரை குரைப்பதற்காை அரைத்து 

 டவடிக்ரககளும் எடுக்கப்பட உள்ைை. 

 நிலத் டி நீர் நிணலகள் 

உள்ளூர் வாசிகள் கிணறுகரை பதாண்டுவது, பெண்ட் பம்புகள், ஆழ் 

கிணறுகள் மற்றும் சாதாரண கிணறுகரை பதாண்டுகிைார்கள். இந்த 

மாவட்டத்தின் கிராம மற்றும்  கர்ப்புை தண்ணீர் பதரவகரை நிலப்பரப்பு நீர் 

நிரலகள் அல்லது சிறிய தண்ணீர் வழங்கும் திட்டங்கள் அல்லது 

எல்லாவற்ரையும் ஒருங்கிரணத்து இருக்கும் நிலத்தடி தண்ணீரர 

பயன்படுத்தி தண்ணீர் பதரவகள் பூர்த்தி வசய்யப்படுகின்ைை. 

முன்வமாழியப்பட்ட சாரல முழுவதிலும் மரழ நீர் பசகரிப்பு திட்டம் 

முழுரமயாக வசயல்படுத்தப்படும். அருகிலிருக்கும் இயற்ரகயாை 

டிவரயின்கள் (natural drains )மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் கட்டுமாை 

பவரலகளுக்காக எடுக்கப்படும் தண்ணீரர ஈடு கட்டுவதற்காக மரழ நீர் 

பசகரிப்பு திட்டம் முழுரமயாக இந்தப் பகுதிகளில் வசயல்படுத்தப்படும். 

இதற்காை இடங்கரை என்வெச்ஏஐ(NHAI)/ஐஇ(IE) அரடயாைம் 

காண்பார்கள் 

(ii) தண்ணீரின் தரம் நிலப்பேப்பு நீரின்  ேம் 

நிலப்பரப்பு நீரின் மாதிரிகள் ஐந்து இடங்களிலிருந்து எடுக்கப்பட்டை. 

எடுக்கப்பட்ட இந்தத் தண்ணீரர ப ரிரடயாகவும் இராசாயை முரையிலும் 

ஆராய்ச்சி வசய்த பபாது இந்தத் தண்ணீரின் தரம் சிபிசிபி (CPCB) (ஒட்டு 

வமாத்த ஆராய்ச்சியின் பலன்)யின் தரக்கட்டுபாட்டின்படி வகுப்பு பி-இ (B-

E)என்ை தரத்தினுள் வருகின்ைது என்றும் எைபவ இந்த தண்ணீரர 

பாசைத்திற்கு, வதாழிற்சாரலில் குளிர்விக்க, கட்டுபாட்டுடன் பவஸ்ட் 

டிஸ்பபாஸல் (Controlled waste Disposal) ஆகியவற்றிர்க்கு பயன்படுத்தலாம் 

என்று இந்த ஆராய்ச்சி கூறுகிைது.  

கூர்ந்து கவனித்த  இடங்களின் நிலப்பரப்பு நீரின் அைவுபகாள்கள் ஐஎஸ் 2296 

அைவுகளுக்கு கீபழபய இருக்கிைது. ஒபர பவறுபாடு அதனுரடய pH பவல்யூ  

SWQ-1 ஆகவும் TDS பவல்யூ SWQ-2 ஆகவும் இருக்கிைது.     

நிலத் டி நீரின்  ேம் 

திட்ட பகுதிரய ஒட்டிய 5 இடங்களில் நிைத்தடி நீரின் தரம் ஆரொயப் ட்டது. 

வபாதுவாக வதாற்று நீக்கம் வசய்த பிைகு அந்த நீர் குடிப்பதற்கும்  உகந்ததாக 

இருக்கிைது என்பது உணரப்பட்டது. 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் 

கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- 

தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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ஆழமாை நிலத்தடி நீர் வபாதுவாக காரமாக அதாவது ஆல்கரலைாக 

இருக்கிைது. ஆழமாை நீர் வபாதுவாக விவசாயம் மற்றும் பாசைங்களுக்கு 

பயனுள்ைதாக இருக்கிைது.  

5. ெப் ம் சுற்றுச்சூழலின் ஒலி அைவு ஜூன் 2018 இல் ஒன் து இடங்களில் கொலை 6 

லிருந்து இரவு 10 வலர ( கல்) ேற்றும் இரவு 10லிருந்து கொலை 6 வலர (இரவு) 

எடுக்கப் ட்டது  கல் மெர ஒலியின் அளவு 60.73 டிபிஏ (dBA) விலிருந்து 73.03 

டிபிஏ (dBA )வலர இருப் மதொடு இரவு மெர ஒலியின் அளவு 63.6 டிபிஏ (dBA) 

விலிருந்து 50.67 டிபிஏ(dBA) வலர இருக்கிறது.  

6. உயிரியியல் சுற்றுச்சூழல் 

(i) காடு சாரல கிமீ 86.800 லிருந்து  87.500 (700m)வரர புளிபகாண்ட்ரம் ரிசர்வ் காட்டில் 

வசல்லுகிைது. 

(ii)  ாவேம் முன்வமாழியப்பட்ட சாரலயில்  இருக்கும் பிரதாைமாை மரங்கள். சாரல 

வழிகளில் 70மீ பிஆர்ஓடபிள்யூ(PROW) வின் எல்ரலக்குள் வரும் வமாத்த 

மரங்களின் எண்ணிக்ரக 19,581  ம்பர்கைாகும். வ டுு்ஞ்சாரல முழுவதும் 

பயிர்விக்கும் வசயல் பசுரம பயிர்வித்தல் திட்டத்தின்படி வசய்யப்படும் 

(ஐஆரிசி  (IRC) விதிப்படி எஸ்பி -21: 2009( SP-21: 2009) சாரலகளுக்கு  டுபவ 

உள்ை இடங்களில் புதர்கள்  டப்படும்.   

(iii) விலங்கிைங்கள் இந்தத் திட்டம் உள்ை பகுதிகளில் விலங்கிைங்கள் அதிக அைவில் 

இருப்பதாக அறிவிப்பு எதுவும் இல்ரல. முன்வமாழியப்படும் 

திட்டத்திைால் எந்த விலங்கிைத்திற்கும் எந்த பிர்ச்சிரையும் ஏற்பட எந்த 

வாய்ப்பும் இல்ரல.  

7 ெமூக- சபாருளா ாே 

சுற்றுச்சூழல் 

என்வெச் -716 பி வழித்தடம் முழுவதிலும் 24 கிராமங்கள் (சித்தூரில் 43 

கிராமங்களும் திருவள்ளூரில் 31 கிராமங்களும் ) உள்ைை. பாதிக்கப்பட்ட 

இந்த கிராமங்களின் வபருவாரியாை மக்கள் விவசாயத்ரதபய 

 ம்பியிருக்கிைார்கள். இங்பக பயிர்விக்கப்படும் முக்கியமாை பயிர்கள் அரிசி 

மற்றும் கரும்பு ஆகியரவமக்கள் கட்டுமாைத் வதாழில், அரசாங்கம், 

விவசாயம் மற்றும் வீட்டு பவரலகள் ஆகிய வதாழில்களிபலயும் மக்கள் 

ஈடுபடுகிைார்கள்.. 

 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், 

கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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0.6   ட்டுபடுத் ல்  ற்றும் விரிவாக்க நடவடிக்ணககணள பாதிி்க்கும் 

அட்டவணை 0.4: இயற்ணக சுற்றுச்சூழலிைால் ஏற்படும் சபாதுவாை பாதிப்புகள் 

திட்ட செயல்பாடு திட்டமிடு ல் 

 ற்றும் 

வடிவண க்கும் 

கட்டம்  

கட்டு ாைத்திற்கு-முன்பாை கட்டம் கட்டு ாைக் கட்டம் ொணல செயல்பாடு வசயல்பாட்டிைால் 

மரைமுகமாை 

பாதிப்புகள் அல்லது 

உருவாக்கப்பட்ட   

முன்பைற்ைம் 

சுற்றுச்சூழல் 

உட் கூறு 

பாதிப்பு 

பாதிப்பு  

ரகயகப்படுத்துதல் 

மிகச்சிறிய 

ஒலிரயக் கூட 

எடுத்துக் 

வகாள்ளும் 

ரிவசப்டர்கரை 

அகற்றுதல் 

மரங்கரை அகற்றுதல்  

தாவரம் 

நிலத்தில் 

வசய்யப்படும் 

பவரலகள்  

உட்பட  

குவாரி 

 ரடபாரதரய 

பபாடுதல் 

வண்டி மற்றும் 

வமஷின்  

வசயல்பாடு 

மற்றும் பராமரிப்பு 

கருங்காரர மற்றும் 

கிரஷர் 

பிைாண்டுகள்(crusher 

plants) 

சுகாதாரம் மற்றும் 

கழிவு (பலபர் 

பகம்புகள்) 

வண்டி 

பபாக்குவரத்து  

 

 

காற்று  தூசு  

தரலமுரை  

அந்த 

காலத்தில்  

பிரித்தல் 

இரடயகப்படுத்தும் 

காற்று மற்றும் 

சப்தத்திைால் ஏற்படும் 

மாசு குரைதல், 

வவப்பமாை, ஈரப்பதம் 

குரைந்த 

ரமக்பராதட்பவவப்பம் 

தூசு உருவாதல் கருங்காரர 

துர்கந்தம் 

தூசு மற்றும் மாசு கரித்தூள், 

துர்கந்தம்,தூசு 

மற்றும் மாசு 

துர்கந்தம்/புரக தூசு மற்றும் மாசு மற்ை  

மாசுக்கள் 

பாதிப்பு நிலத்திலிருந்து 

கிரடக்கும் 

உற்பத்தியில் 

 ஷ்டம் 

கட்டிடக் 

குப்ரப 

பசர்தல் 

மணலரிப்பு  மற்றும் 

பமற்புரத்து மணல் 

 ஷ்டம் 

மணலரிப்பு, 

பமற்புரத்து மணல் 

 ஷ்டம் மற்றும் 

இயற்ரகயாை 

வைம் 

அடிப்பரடயாை 

இடத்தில் 

அழுத்தம் 

எரிவபாருளிைால் 

மாசு அரடதல் 

மற்றும் 

எண்ரணகளிைால்  

கச்சிதமாக்குதல் 

மாசு அரடதல்  

மணரல அழுத்தி 

கச்சிதமாக்குதல் 

கழிவுகளிலிருந்து 

ஏற்படும் 

தூய்ரமக்பகடு 

இதைால் ஏற்படும் 

சிதைல்  

ஈயத்ரத பசர்த்து 

ரவப்பதால் 

விபத்துகள் 

விவசாயத்தில்  

மாற்ைம் 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், 

கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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திட்ட செயல்பாடு திட்டமிடு ல் 

 ற்றும் 

வடிவண க்கும் 

கட்டம்  

கட்டு ாைத்திற்கு-முன்பாை கட்டம் கட்டு ாைக் கட்டம் ொணல செயல்பாடு வசயல்பாட்டிைால் 

மரைமுகமாை 

பாதிப்புகள் அல்லது 

உருவாக்கப்பட்ட   

முன்பைற்ைம் 

நீர் நீர்நிரலகளில் 

 ஷ்டம் 

எளிதாை 

மணலிைால் 

ஏற்படும் 

வண்டல்மண் 

எளிதாை மணலிைால் 

ஏற்படும் வண்டல்மண் 

குழிகளில் 

வதாடர்ந்து 

ஏற்படும் வண்டல் 

மண்ணிைால் 

பாதாை 

சாக்கரடயிு்ல் 

அரடப்பு, 

மற்றும்குவாரிகளில் 

பதங்கி நிற்கும் 

தண்ணீர் 

குட்ரடகள். 

நிலத்தடி நீரின் 

வைத்ரத 

பாதிப்பபதாடு 

நிலத்தடி நீரின் 

அைவும் 

குரைதல்  

மறுபடியும் சக்தி 

ஏற்றும் பகுதி  

கட்டமாைப் 

பகுதிகளுக்கு 

அருபக 

கிரடக்கும் நீர் 

நிரலகளின் 

தரங்குரைதல் 

மற்றும் 

எரிவபாருள் 

 மற்றும் 

எண்வணயிைால் 

மாசு ஏற்படுதல் 

அஸ்ஃபால்டிைால் 

மாசு ஏற்படுதல்  

எண்வணய் கசிவு 

அதிதகமாக 

பயன்படும் 

கழிவுகளிலிருந்து 

ஏற்படும் 

தூய்ரமக்பகடு 

எரிவபாருள், 

எண்வணய் மற்றும் 

வண்டிகரை  

கழுவவதைால் 

ஏற்படும் சிதைல் 

தூய்ரமக்பகடு 

நிலத்தடி நீர் 

அதிக 

அைவில் மாசு 

அரடவது 

சப்தம்  சப்தம்  

மாசு 

ஒலி உண்டாக்குதல்  

இயந்திர 

பவரலயிைால்  

ஏற்படும் ஒலி 

ஒலி உண்டாக்குதல்  

இயந்திர 

பவரலயிைால்  

ஏற்படும் ஒலி 

ஓடுகின்ை 

கருவியிைால் 

குரைந்த அைவு 

ஒலி 

ஒலி 

உண்டாக்குதல்  

இயந்திர 

பவரலயிைால்  

ஏற்படும் ஒலி 

ஒலி உண்டாக்குதல்  

இயந்திர 

பவரலயிைால்  

ஏற்படும் ஒலி 

 சப்தம்  

வண்டி 

பபாக்குவர்ததிைால் 

ஒலி உண்டாக்குதல்  

சப்தம்  

மாசு 

தாவரம்    ஷ்டம்  

உயிர்த்திரள் 

(பபயாமாஸ்) 

இயற்ரக வைத்தில் 

ஏற்படும்  ஷ்டம் 

தாவரங்கரை 

நீக்குதல் குரைதல்  

உற்பத்தி 

தாவரங்களுக்கு 

பதரவயாை நிலம் 

குரைதல் 

 தாவரங்கரை 

நீக்குதல் 

குரைதல்  

உற்பத்தி 

பயன்படுத்தி எரியும் 

கட்ரடயாகக் 

பயன்படுத்துதல் 

எரிவபாருளுக்காக 

மரங்கரை 

வவட்டுதல் 

குரைதல்  

தாவரத்தின் 

விஷத்தன்ரமயிைால் 

உற்பத்தி குரைதல் 

 

விலங்கிைங்கள்   இரடஞ்சல் இரடஞ்சல்  இரடஞ்சல் இரடஞ்சல் விலங்குகரை 

பவட்ரடயாடுதல் 

பபாக்குவரத்பதாடு 

பமாதி 

மாற்ைப்பட்ட 

வாழ்விடம் 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், 

கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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திட்ட செயல்பாடு திட்டமிடு ல் 

 ற்றும் 

வடிவண க்கும் 

கட்டம்  

கட்டு ாைத்திற்கு-முன்பாை கட்டம் கட்டு ாைக் கட்டம் ொணல செயல்பாடு வசயல்பாட்டிைால் 

மரைமுகமாை 

பாதிப்புகள் அல்லது 

உருவாக்கப்பட்ட   

முன்பைற்ைம் 

வாழ்விடம் / 

விலங்கிைங்கள்  ஷ்டம் 

விபத்துகளுக்காை 

அதிக வாய்ப்புகள் 

 

அட்டவணை 0.5: ெமு ாய  ற்றும் கலாச்ொே சுற்றுச் சூழலில் மீது சபாதுவாை பாதிப்புகள் 

திட்ட 

செயல்பாடு 

திட்டமிடு ல் 

 ற்றும் 

வடிவண க்கும் 

கட்டம் 

கட்டு ாைத்திற்கு-முன்பாை கட்டம் கட்டு ாைக் கட்டம் 

செயல்பாடு 

ரநரிணடயா

க 

 ணை ாக 

உருவாகும் 

முன்ரைற்ைம் 

சமூகம் 

உட்கூறு 

பாதிப்பு 

வடிவம் 

முடிவுகள் 

மற்றும் 

வசயல்படுத்தப்

படும் 

வகாள்ரககள் 

பாதிப்பு 

ரகயகப்படுத்

துதல் 

கட்டிடங்கரை 

அகற்றுதல் 

மரங்கள் 

மற்றும் 

தாவரங்கை

ர  

அகற்றுதல் 

 

நிலத்தில் 

வசய்யப்படு

ம் 

பவரலகள் 

குவாரியிங் 

உட்ப 

 ரடபாத

ர ரய 

பபாடுதல் 

வண்டி மற்றும் 

வமஷின் 

வசயல்படரவ

த்தல் மற்றும் 

பராமரிப்பு 

கருங்காரர 

மற்றும் 

கிரஷர் 

வசடிகள் 

வதாழிலாைர் 

கூடாரங்கள் 

வண்டி 

வசயல்பாடு 
- 

விவசாய 

நிலம் 
- 

நிலத்தின் 

விதம் மற்றும் 

விரலயில் 

மாற்ைம் 

நிலத்தின் 

வபாருைாதார 

மதிப்பு குரைதல் 

நிலவும்ப

யிரில் 

 ஷ்டம் 

உற்பத்தி 

நிலத்தில் 

 ஷ்டம் 

பமல் 

மணல் 

வைம் 

லூஸாகுதல் 

- 

விவசாய 

நிலத்தில் தூசு 

உற்பத்திரய 

குரைக்கும் 

- - 

விவசாய 

நிலத்ரத 

மாற்றுதல் 

கட்டிடங்கள் 

மற்றும் 

கட்டப்பட்ட 

கட்டிடங்கள் 

- 

நிலத்தின் 

விதம் மற்றும் 

விரலயில் 

மாற்ைம் 

கட்டிடங்களின் 

 ஷ்டம் 

கட்டிடக் குப்ரப 

- 

ஒலி மற்றும் 

அதிர்வுகள் 

கட்டிடங்க

ளுக்கு 

பசதாரம் 

- 

ஒலி மற்றும் 

அதிர்வுகள் 

கட்டிடங்களு

க்கு பசதாரம் 

கட்டிடம் 

மற்றும் 

கட்டரமக்கப்

பட்ட 

- 

அதிர்வு 

மற்றும் 

ஒலி 

கட்டிடத்தின் 

பயன் 

பாட்டில் 

மற்றும் 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், 

கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 
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திட்ட 

செயல்பாடு 

திட்டமிடு ல் 

 ற்றும் 

வடிவண க்கும் 

கட்டம் 

கட்டு ாைத்திற்கு-முன்பாை கட்டம் கட்டு ாைக் கட்டம் 

செயல்பாடு 

ரநரிணடயா

க 

 ணை ாக 

உருவாகும் 

முன்ரைற்ைம் 

உற்பத்தி,                                                                              

ஒலி மற்றும் 

காற்றில் மாசு 

விரைவிக்க

லாம் 

விரைவிக்கல

 ாம் 

இடங்களில் 

தூசு பசர்தல் 

குணாதிசயங்

களில் 

மாற்ைம் 

மக்கள் 

மற்றும் 

சமூகம் 

சமூக்தினிரட

பய பதற்ைம் 

மற்றும பயம் 

 

- 

மக்கள் புலம் 

வபயர்தல் 

மக்கள் மீது 

ஏற்படும் மை லன் 

ரீதியாை 

பாதிப்புகள் 

வாழ்வாதாரத்தில் 

 ஷ்டம் 

மரங்களிை 

மூலம் 

கிரடக்கும் 

நிழல் 

மற்றும் 

சமூக 

மரங்களின் 

 ஷ்டம், 

எரிவபாரு

ள் மரம் 

மற்றும் 

தீவைம் 

 ஷ்டம் 

மற்றும் 

வருமாைத்

தில் 

 ஷ்டம் 

ஒலி மற்றும் 

காற்றில் 

மாசு 

 ாற்ைம் 

மற்றும் தூசு 

ஒலி மற்றும் 

காற்று மாசு, 

பாதசாரிகளின் 

கால் ரடகளு

க்கும் 

வண்டிகளுக்கு

ம் இரடபய 

பமாதல்  

காற்று மற்றும் 

ஒலி மாசு 

மற்றும் 

அவசௌகரியம் 

புலம் வபயர்ந்து 

வரும் புதிய 

வதாழிலாைர்களு

டன் ஏற்படும் 

சமூக ரீதியிலாை 

பமாதல்கள் 

ஒலி மாசு,  

விபத்து 

ஏற்படும் 

ஆபத்து 

உருவாக்கப்

பட்ட மாசு 

கலாச்சார 

வசாத்துக்கள் 
- - 

ஆர்ஓடபுள்யு(ROW)

வினுள் 

கட்டிடங்கரை 

இடம் மாற்றுதல் 

புனிதமாை 

மரங்களிை 

 ஷ்டம் 

ஒலி மற்றும் 

அதிர்வுகள் 

கட்டிடங்க

ளுக்கு 

பசதாரம் 

விரைவிக்க

லாம் 

- 

அதிர்வுகள் 

மற்றும் ஒலி 

மாசுவிைால் 

பசதாரம் 

தூசு பசர்தல் - 

அதிர்வுகள் 

மற்றும் 

ஒலி 

மாசுவிைா

ல் பசதாரம் 

- 
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திட்ட 

செயல்பாடு 

திட்டமிடு ல் 

 ற்றும் 

வடிவண க்கும் 

கட்டம் 

கட்டு ாைத்திற்கு-முன்பாை கட்டம் கட்டு ாைக் கட்டம் 

செயல்பாடு 

ரநரிணடயா

க 

 ணை ாக 

உருவாகும் 

முன்ரைற்ைம் 

அடிப்பரட 

பசரவகள் 

மற்றும் 

வசௌகரியங்க

ள் 

- - 
சப்ரையில் 

தடங்கல் 
- - - 

அடிப்பரட 

பசரவகள் 

மற்றும் 

வசௌகரியங்க

ளில் ஏற்படும் 

பசதாரங்கள் 

நீர்நிரலகளில் 

தூசு பசர்தல் 

அருகிலிருக்கும் 

தற்பபாதுள்ை 

வசௌகரியங்களி

ன் மீது அழுத்தம் 

 - 

வதாழிலாைர்

களின் 

உடல் லன் 

மற்றும் 

பாதுகாப்பு 

- - - - 

பதங்கி 

நிற்கும் 

தண்ணீர் 

அதிகரித்தல் 

மற்றும் 

பரவும் 

ப ாய்கள் 

கருங்காரர 

துர்கந்தம் 

மற்றும் தூசு 

வண்டிகள், 

பாதசாரிகள் 

மற்ைம் 

கால் ரடகை

ப ாடு 

பமாதல் 

ஏற்படுதல் 

தூசு 

உருவாதலால் 

சுகாதாரத்திை 

மீது ஏற்படும் 

பாதிப்பு 

அதிகரிக்கும் 

வதாற்று 

ப ாய்கள் 

பாதசாரிக

ள் மற்றும் 

கால் ரடக

ளின் 

பமாதல்கள் 

- 
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0.7  ட்டுபடுத் ல்  ற்றும் விரிவாக்க நடவடிக்ணககணள பாதிி்க்கும் 

பாதிப்புகரை உருவாகாமல் எச்சரிக்ரகயாக இருத்தல் மற்றும் தவிர்த்தல், அந்த பாதிப்பின் பலரை குரைப்பரதவிட 

பமன்ரமயாைதாகும். அதைால்,  வடிவரமப்பு கட்டத்திபலபய வதாடர்ந்து வடிவரமக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

குழுவிைர்கள் வதாடர்ந்து இரணந்து கலந்தாபலாசித்து,  வடிவரமப்பு கட்டத்திபலபய பமாசமாை பாதிப்புகரை 

இைம்கண்டு அரவகள் ஏற்படுவரத, அரவகரை தவிர்ப்பதற்காை முரைகரை ரகயாைப்பட்டுள்ைை. இரவகள் 

ரகயாைப்பட்டை என்பதற்கு சான்ைாக நீைமாை மற்றும் உயரமாை கட்டரமப்பு, பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை கிராஸ் 

வசக்ஷன்கள், கட்டரமப்பு முரைகள் மற்றும் கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வபாருட்கள் ஆகியவற்றில் 

வதரிகின்ைை. கட்டப்பட பவண்டிய நிலத்தில் ஆழமாை ஆராய்ச்சிகள் பமற் வகாள்ைப்பட்டை அதைால் நுண்உணர் 

சுற்றுப்புைச் சூழல்களின் வைங்கள் பாதிக்கபபடுவது தவிர்க்கப்பட்டுள்ைதால் அது  சுற்ைச்சூழரலப் 

வபாறுத்தவரரயில் எந்த சமரசமும் இல்லாமல் மிகச் சிைந்த கட்டரமப்பப விருப்பத்பதர்வு வசய்யப்பட்டுள்ைது.  

0.8 சபாது க்களிடம் கலந் ாய்வு 

திட்டத்தின் பல்பவறு கட்டங்களிலும்  முரைசாரா மற்றும் முரையாை வழிகளில் மக்கள் சமுதாயத்துடனும் 

பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளின்  பர்களுடனும் பபச்சுவார்த்ரத  டந்தது/வதாடர்ந்து  டந்துவகாண்படயிருக்கிைது.  

இம்மாதிரி முரை மற்றும் முரைசாரா கலந்தாய்வுகள் மூலம் பசகரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமுதாயப் 

பிரச்சிரைகளில் மக்களின் கருத்துக்கள் கீபழ வகாடுக்கப்பட்டுள்ைை.  

அட்டவணை 0.6: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமுதொய பிரச்சிலனகள் குறித்து மக்களின் கருத்துக்கள் 

வ. 

எண் 

விவாதிக்கப்பட்ட 

சுற்ைச்சூழல் 

பிேச்சிணை  

கிணடத்  பதில் பங்கு சபற்ைவர்கள் 

வழங்கிய ஆரலாெணைகள் 

சபாது க்களிடம் 

கலந் ாய்வு செய் தில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

விஷயங்கள் 

1 சம்மந்தப்பட்ட 

பகுதியின் 

காற்றின் தரம் 

இந்த இடத்தில் காற்றின் 

தரம் ஒரு 

பிரச்சிரைபயயல்ல என்பது 

மக்களின் கருத்தாக 

இருக்கிைது காரணம் 

பவரல வசய்யும் இடம் 

வதாழிற்சாரல 

யூனிட்களிலிருந்து வவகு 

தூரத்தில் இருக்கின்ைை 

மற்றும் வண்டி 

பபாக்குவரத்திைால் 

ஏற்படும் காற்று மாசு 

கட்டரமப்பு 

காலக்கட்டத்தில் ஒரு 

பிரச்சிரையாக இருக்கும் 

என்பபத.  

திட்டமிடப்பட்ட 

சாரலயின் 

இருபுைங்களிலும் 

பபாதுமாை தாவரங்கரை 

வைர்ப்பதன் மூலம் 

மாசுக்கள் கிராமங்கள் 

வரர வசல்வரத  

குரைக்கலாம். 

திட்டமிடப்பட்ட 

பகுதியில் காற்றின் 

தரம் ஒரு 

பிரச்சிரைபய அல்ல 

முன்வமாழியப்பட்ட 

முன்பைற்ைத்திைால்  

அந்தப் பகுதியின் 

காற்று தரத்தில் எந்த 

மாற்ைமும் வராது 

காரணம் 

வபருவாரியாை 

குடியிருப்புகள் 

பிரதாை 

சாரலயிலிருந்து 

வவகு தூரத்திபலபய 

இருக்கின்ைை. 

முன்பேொழியப் ட்ட 

தொவரங்கலள 

 யிரிடுவது  ேொசுக்கள் 

குடியிருப்புகலள 

பசன்றலடவலதத் 

தடுப் தில் ப ரும் 

உதவியொக இருக்கும். 

2 தண்ணீரின் தரம் நிலப்பரப்பு நீர்நிரலகளின் 

தண்ணீரின் தரம் அதாவது 

 திகள் மற்றும் ஓரடகளில் 

திருப்திகரமாகபவ 

இருக்கிைது. நிைப் ரப்பு நீர் 

ப ருவொரியொக 

திட்டமிட்ட 

சாரலயிலிருந்து வழிந்து 

ஓடும் தண்ணீர் சரியாை 

விதத்தில் 

கட்டுப்படுத்தப்பட 

பவண்டும் மற்றும் எந்த 

திட்டமிட்ட 

சாரலயின் 

இருபுைங்களிலும் 

தண்ணீர் 

பசமிப்புக்காை 

கட்டரமப்புகரை 



இந்தியாவில் பாரத்மாலா திட்டத்தின் கீழ் சரக்கு பபாக்குவjதின் ஆற்றலை அதிகரிக்க ப ொருளொதொர கொரிடொர்கள், இண்டர் 

கொரிடொர்கள், ஃபீடர்ரூட்கலள மேம் டுத்த,- ைொட் 3/ஆந்திர பிரமதசம், கர்னொடகொ, மகொவொ ேற்றும் மகரளொ/  ொக்மகஜ் - சித்தூர்- 

தச்சூர் சொலை (என்பெச் 716 பி (NH-716B) ] 

 

 

வரரவு சூற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு16 

வ. 

எண் 

விவாதிக்கப்பட்ட 

சுற்ைச்சூழல் 

பிேச்சிணை  

கிணடத்  பதில் பங்கு சபற்ைவர்கள் 

வழங்கிய ஆரலாெணைகள் 

சபாது க்களிடம் 

கலந் ாய்வு செய் தில் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

விஷயங்கள் 

குளிப் தற்கும் 

கழுவுவதற்குமே 

 யன் டுத்தப் டுகிறது.  

ஓடும் தண்ணீரும் ப ராக 

மக்கள் தங்களுரடய 

குடிநீர் மற்றும் விவசாயத் 

பதரவகளுக்கு 

பயன்படுத்தும்  நீர் 

நிரலகரை ப ாக்கி 

வசல்லக் கூடாது. 

உருவாக்குவதால் அது 

நிலத்தடி நீரர 

அதிகமாக்குவபதாடு 

பபாக்குவரத்து 

வண்டிகளிைால் 

வரும் மாசுரவயும் 

கட்டுபடுத்தும். 

3 இந்தப் பகுதியின் 

ஒலியின் அைவு 

ஒலி உண்டாவதற்கு 

முக்கியக் காரணம் 

பபாக்குவரத்தாகும். 

பபாதுமாை வரிரசகளில் 

தாவரப் பயிர்விப்பு 

( ல்மவறு வரிலசகள்) 

இந்த ஒலி அருகிலிருக்கும் 

குடியிருப்புகள் வலர 

பசல்ைொேல்  ொர்த்துக் 

பகொள்ளும். 

வ டுஞ்சாரலகளின் 

குறுக்பக இருக்கும் 

குடியிருப்புகளில் 

முக்கயமாை 

பிரச்சிரைகளில் ஒலி 

முக்கியமாை 

ஒன்ைாகும். 

4 பாதாைசாக்கரட இந்த நீைமாை சாரலயின் 

சில பகுதிகளில் 

சிற்பைாரடகள் மற்றும் 

 திகளின் காரணமாக 

தண்ணீர் பதங்கியிருப்பதால் 

இங்கு நிலம் 

விவசாயத்திற்கு ஏற்ைதாக 

இல்ரல. 

சாரலரயக் கட்டும் 

வசயல்பாடுகளின் பபாது  

சாரலயின் சரிவிைால் 

தண்ணீர் வபருக்வகடுக்கும் 

சமயங்களில் அந்தத் 

தண்ணீர் ப ராக  

அருகிலிருக்கும் 

குடியிருப்புகளில் பபாய் 

பதங்காமல் இருக்கிைதா 

என்பரத உறுதி வசய்து 

வகாள்ை பவண்டும். 

வடிவரமப்பு 

கட்டத்திபலபய 

பபாதுமாை கவைம் 

வசலுத்தி திட்டம் 

வகுத்து வவள்ைம், 

தண்ணீர் மதங்குதல், 

சதுப்பு நிைம் ம ொன்ற 

சூழ்நிலைகள் 

உருவொகொேல் உறுதி 

பசய்து பகொள்ள 

மவண்டும். 

5 அதிக 

எண்ணிக்ரக 

யிலாை மரங்கரை 

அகற்றுதல் 

சாரல விரிவாக்கத் 

திட்டங்கரை 

வசயல்படுத்தும் பபாது 

அதன் பலைாக 

சாதாரணமாக வைரும் 

மரங்கரை அகற்றுவது 

என்பது ஏற்பட்பட தீரும்.  

இரத சரி 

வசய்வதற்காகவும் 

ஈடுகட்டுவதற்காகவும் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 

மற்ைம் காட்டு 

இலாகாவுடன் 

கலந்தாபலாசித்து சரியாை 

கலரவயிலாை  மரங்கரை  

 டுவபதயாகும். 

முன்வமாழியப்பட்ட 

வசயல்பாட்டிற்காக 

வவட்டப்படும் 

மரங்களுக்கு 

இரணயாக மீண்டும் 

புதிய மரங்கரை 

கட்டாயமாக  ட 

பவண்டுு்ம். 

6 சமுதாய 

பிரச்சிரைகள் 

ஒதுக்கப்பட்டுவிடுபவாபமா 

அல்லது பவரல இழந்து 

விடுபவாபமா என்ை பயம் 

பாதிக்கப்பட்ட 

மக்களிரடபய இருக்கும். 

பாதிக்கப்பட்ட பர்களுக்கு 

பபாதுமாை 

வாழ்வாதாரத்திற்கு 

உதவுவபதாடு  தங்கள் 

வீடுகரைபய 

இழப்பவர்களுக்கு 

பபாதுமாை வீடுகரைக் 

கட்டிக் வகாடுத்தல். 

ஏற்கைபவ 

கட்டப்பட்ட 

இடங்கரை 

தவிர்க்கும் 

விதத்திபலபய 

வடிவரமப்பிருக்கும் 

மற்றும் இன்ரைய 

வர்த்தக 

மதிப்பிற்பகற்ப 

 ஷ்டஈடு 

வழங்கப்படுு்ம். 
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0.9 திட்டத்திைால் லாபங்கள் 

திட்டம் மாநிலத்திற்கு குறிப்பிடத்தகுந்த வபாருைாதார அனுகூலங்கரை வழங்கும். முன்வமாழியப்பட்ட சாரல 

கட்டுமாைத்திற்கு பிைகு  ல்ல வதாடர்பு கிரடப்பபதாடு  இந்தப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் சமூக- வபாருைாதார 

நிரலயில் குறிப்பிடத்தக்க பமம்பாடு ஏற்படும். இந்த இடத்தின் பமம்பாட்டிைால் வசன்ரை  கரின் பபாக்குவரத்து 

வ ரிசல் வபருமைவு குரைவபதாடு வசன்ரை  கரின் சுற்றுச்சூழரலயும் பமம்படுத்தும். 

1. முன்வமாழியப்பட்ட பசுரமவழிச் சாரல வபங்களூரு- வசன்ரை வழியாக காமராஜர்(எண்ணூர்) 

மற்றும் காட்டுபள்ளி துரைமுகங்களுக்கு ப ரிரடயாை இரணப்ரப வழங்கும். 

2. இந்த சாரல வதாடர்ந்த பபாக்குவரத்திற்கு உறுதி வசய்வபதாடு வசன்ரை  கரின் பபாக்குவரத்பதாடு 

கலக்காது.  

3. துரைமுகத்திற்கு வசல்லும் கைரக டிரக் வாகைங்கரை வசன்ரை  கரிலிருந்து  கர்த்தி விடும். 

4. இந்த காரிடார் வபான்பைரி ஸ்மார்ட் சிட்டி மற்றும் மகிந்திரா பவர்ல்டு சிட்டிக்கும் இரணப்ரப 

வழங்கும். 

5. டிரக் பபாக்குவரத்து குரைவதால் வசன்ரை  கரின் காற்றின் தன்ரம பமம்படும். 

6. எஸ்இஇஜட்களுக்கு (SEZs) இரணப்பு வழங்குவபதாடு துரைமுகத்தின் அருகில் இருக்கும் 

வதாழிற்சாரலகளுக்கும் இரணப்புகரை வழங்கும். 

7. வபங்களூரு,சித்தூர், கடப்பா மற்றும் திருப்பதி முதலிய  கரங்களிலிருந்து ஸ்ரீ சிட்டிக்கு சிைந்த 

இரணப்பு கிரடக்கும். 

இந்தத் திட்டம் மாநிலத்தின் உள்ளூர் மக்களுக்கு ப ரிரடயாை மற்றும் மரைமுகமாை பவரல வாய்ப்புகரை 

ஏற்படுத்தித் தரும். ேலறமுகேொன அனுகூைங்களில் வண்டிகள்  ரொேரிப்பில் குலறந்த பசைவு, குலறந்த எரிப ொருள் 

பசைவு ேற ு்றும் பிரயாணிகள் பபாக்குவரத்தில் வசலவு குரைதல் முதலியரவகரை உள்ைடக்கும்.  

0.10 சுற்றுச்சூழணல கூர்ந்து கவனிி்க்கும் திட்டம் 

சுற்றுச் சூழரல கூர்ந்து கவனிக்கும் திட்டத்தின் பகுதியாக காற்றின் தரம், ஒலியின் தரம், தண்ணீரின் தரம், ேண்ணின் 

தரம் ேற்றும்  கட்டலேப்பு ேற்றும் வசயல்பாடு சமயத்திபலபய வதருபவாரத் தாவரப் பயிர்வித்தல்  ஆகியரவகள் 

அத்தியாயம் 10 இல் குறிப்பிடப் ட்டுள்ளன. கூர்ந்து கவனிப் தற்கொன மதொரொயேொன பசைவு இந்திய ரூ ொய்கள் 50 

ைட்சங்கள். 

0.11 சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகதிட்டம்(இஎம்பிEMP) 

 இந்தத் திட்டத்திைால்  ஒருபவரை ஏற்படக்கூடிய  பமாசமாை பாதிப்புகரை குரைக்க/நிர்வகிக்க/தவிர்க்க 

ஆகியவற்றிலன குலறக்கவும் திட்ட சொலைமயொடு உள்ள சுற்றுச்சூழலின்  ல்மவறு உட்கூறுகலள மேம் டுத்தவும் 

சுற்றுச்சூழல் நிர்வொகத் திட்டம் தீட்டப் ட்டுள்ளது. ஒவ்பவொரு  ொதிப்ல க் குலறப் தற்கொகவும், அது பசய்யப் ட 

மவண்டய இடே ு், கொைக்கட்டம், பசயல் ொடு ேற்றும் ப ொறுப்புகலள மேற் ொர்லவ/ கண்கொணிப்பு பசய்லககள் 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளன. கட்டலேப்பிலனக்  கூர்ந்து கவனிி்க்கும் திட்டம் ேற்றும் பசயல் ொடு  குதி ஆற்றலுடன் 

பசயல் டும் விதத்தில் (effective implementation EMP) இருக்கிறதொ என் து உறுதி வசய்யப்பட்டுள்ைது. ஒப் ந்த 

ஆவைத்தின் ஒர் அங்கேொக இந்த இஎம்பி (EMP) இருக்கும். பேொத்த இஎம்பி (EMP) வரவு பசைவு இந்திய ரூ ொய்கள் 

55.64 மகொடிகள்ஆகும்.  இஎம்பி (EMP) ஒப் ந்தக்கொரரொல் பிஎம்சி  (PMC) ேற்றும் அரசிடமிருந்து சலுலக உரிலே ப ற்ற 

சுற்றுச்சூழல் குழுவினரின் பமற்பார்ரவயில் கட்டரமப்பின் பபாபத வசயல்படுத்தப்படும். பசயல் ொட்டு நிலையின் 

ம ொது, அரசிடமிருந்து சலுலக உரிலே ப ற்றவரொல் இஎம்பி (EMP) பசயல் டுத்தப் டும்.   

 


