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சுற்றுச்சூழல் ொதிப்பு அறிக்ரை சுருக்ைம்

E.1

திட்டம் வர்ணரை
ஆந்திரா மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களின் கட்டுவதற்காக முன்மமாழியப்பட்ட மபங்களூருமென்ணைக்கிணடயய ஆறு வழி யவகச்ொணலயின் ஃயபஸ் -III ற்காை ஆந்திை பிைவைெம் மற்றும் ைமிழ்நாடு
சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பின் தன்ணமணயக் குறித்த அறிக்ணக மற்றும் இந்தத் திட்டத்யதாடு மதாடர்புணடய
சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிணைகணை ஆராய்ந்த மதிப்பீடு மெய்வயதாடு, இந்தத் திட்டத்யதாடு மதாடர்புணடய
அதன்மூலம் எழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகணை குணைப்பதற்காை வழிகணையும் இந்த ஆராய்ெச்சி
கூறுகிைது. சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு அறிக்ணக (இஐஏ) [Environmental Impact Assessment (EIA)] இந்தத் திட்த்தின்
மவவ்யவறு காலக்கட்டத்தில் எழக்கூடிய விதவிதமாை சுற்ைச்சூழல் பாதிப்புகணை அதாவது வடிவணமப்பு
மற்றும் கட்டிடம் கட்ட ஆரம்பிப்பதற்காை முன்பாை காலக்கட்டம், கட்டுமாைப்பணி நடக்கும் காலக்கட்டம்
மைறும் ஆபயரஷைல் கட்டம் என்று பிரித்து ஆராய்வயதாடு அந்தந்த கட்டத்திற்கு ஏற்ப அணத குணைப்பதற்காை
வழிகணையும் வழங்குகிைது. இந்த அறிக்ணகயின் யநாக்கயம இந்த முன்மமாழியப்பட்டுள்ை திட்டத்திைால்
ஏற்படக்கூடிய கண்ைால் காைக்கூடிய, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக- மபாருைாதார சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில்
ஏற்படக்கூடிய மாற்ைங்கணை குறிப்பிட்ட முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட இடத்தில்
கண்டுபிடித்து
மதிப்பிடுவயதாடு, வரக்கூடிய யமாெமாை பாதிப்புகணை குணைப்பதற்காை அணைத்து முயற்சிகணையும்
எடுப்பயதாடு இந்தத் திட்டத்தின் வித்தியாெமாக மவவ்யவறு காலக்கட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு
திட்டங்கள் மெயல்படுகிைது என்பணத கூர்ந்து கவனிப்பதுமாகும்.

E.1.1

பெயல்ெடுத்தும் ஏபென்ஸி
இந்தத் திட்டத்ணத மெயல்படுத்தும் ஏமென்ஸி இந்திய யதசீய மநடுஞ்ொணல துணை [(The National Highways
Authority of India (NHAI)] அயதாடு அவர்கயை சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் ெமூக நலன்களுக்கும்
மபாறுப்பாளியாகிைார்கள். NHDP Phase-VI கீழ் வரும் மபங்களூரு- மென்ணை யவக வழிச்ொணலக்காை இஐஏ
அறிக்ணக ஆகியவற்ணைத் தயாரிக்கும் மபாறுப்யபாடு, இந்த மபங்களூரு- மென்ணை யவக வழிச்ொணலக்காை
ஆரம்பக்கட்ட மெயலாக்க அைக்ணகயயாடு முதல்கட்ட வடிவணமப்பு அறிி்க்ணகணயயும் [M/s Egis-BCEOM
International S.A. in association with M/s SECON Pvt.] உடன் இணைந்து தயாரிக்கும் மபாறுப்ணப வழங்கியுள்ைது.

E.1.2

திட்டம் இடம்


முன்மமாழியப்பட்ட திட்டம் மூன்று பாகங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்ட புதிய 6 வழி மபங்களூரு மென்ணை
எக்ஸ்பிரஸ்யவ ஆகும். ஃயபஸ் -III ஆந்திர பிரயதெம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில்
அணமயப்மபற்றுள்ைது.



இந்த ஃயபஸ் -III முழுவதும் சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதும் நீட்டிக்கப்பட்டுைைது (முன்மமாழியப்பட்ட
கியலாமீட்டர் 156+000 லிருந்து கியலாமீட்டர் 168+000 வணர ) ஆந்திர பிரயதெம் மாநிலம் மற்றும் யவலூர்
மாவட்டத்தில் (முன்மமாழியப்பட்ட கியலாமீட்டர் 168+000 லிருந்து கியலாமீட்டர் 221+900 வணர),
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தல் (முன்மமாழியப்பட்ட கியலாமீட்டர் 221+900 லிருந்து கிமீ 248+550 மற்றும் கிமீ
249+320 லிருந்து கிமீ 262+100வணர) மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் (முன்மமாழியப்பட்ட கிமீ 248+550
லிருந்து கிமீ 249+320வணர) தமிழ்நாட்டிலும் திட்டமிடப்பட்டுள்ைது.



இந்த திட்டத்தின் ஃயபஸ் -III பாகம் கிமீ 156.000 இல் அதாவது 190. ராமாபுரம் கிராமம், குடிபால
மண்டல்,சித்தூர் மாவட்டம் ஆந்திர பிரயதெ மாநிலத்தில் துவங்கி தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில்
ஸ்ரீமபரும்புதூர் தாலூக்கிலுள்ை இருங்காட்டுக்யகாட்ணட கிராமத்தில் கிமீ 262.100 இல் முடிவணடகிைது.



முன்மமாழியப்பட்ட பிசிஇ- ஃயபஸ் - III யின் மமாத்த நீைம் 106.100 கிமீ ஆகும்.



இந்தத் திட்த்தின் ொணல பிரிவின் பூயகாை நீட்டிப்பு வடக்கு அட்ெயரணக 13°7'15.65" மற்றும் 12°59'32.01”
யிலும் கிழக்கு தீர்க்கயரணக 79°6'13.35" மற்றும் 79°59'8.30" யிலும் இருக்கிைது.
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Figure E.1: LOCATION MAP OF BCE-PHASE-III
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இந்ைத் திட்டத்தின் முக்கியமாை அம்ெங்ைள்
A.

பொதுவாை பெய்திைள்
வரிணெ
எண்
1 வணர.

திட்டம்

புதிய 6 வழி மபங்களூரு மென்ணை எக்ஸ்பிரஸ்யவ ஆகும்.
ஃயபஸ் -III ஆந்திர பிரயதெம் மற்றும் தமிழ்நாடு

2 வணர.

நிர்வாக இடங்கள்

3 வணர.
4 வணர.

மாநிலம்
முன்மமாழியப்பட்ட
நீைம்
புல்தணர

ஆந்திராவில் சித்தூர் மாவட்டம்;
தமிழ்நாட்டில் வவலூர், ராணிப்வேட்டட, காஞ்சீபுரம் மற்றும்
திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள்
ஆந்திர பிரயதெம் மற்றும் தமிழ்நாடு
106.100 கியலாமீட்டர்கள்

5 வணர.

திட்டத்தின் உட்கூறுகள்

விவரங்கள்

ொணலயின்

6 வணர.

இந்தத் திட்டப்பாணதயில் இருக்கும்
முக்கியமாக குடியிருப்புகள்

7 வணர.

நதிகள்/ஓணடகள்/கால்வாய்கள்

8 வணர.

குளங்கள்
/
நீர்த்வதக்கங்கள்

9 வணர.

காட்டு பகுதி

10 வணர.

சுற்றுச்சூழல்
ரீதியாக
ோதுகாக்கப்ேட்ட ேகுதிகள்

11 வணர.

ததால்தோருள் / ோரம்ேரிய தளம்

ததாட்டிகள்

/

முன்மமாழியப்பட்ட ொணல ெமதணர மற்றும் வணைந்து மநளிந்து
மெல்லும் புல்தணரயில் அணமயப்மபற்றிருக்கிைது.
பைவரம், திருமால்பூர் ,ஸ்ரீமபரும்புதூர்
இந்தத் திட்டம் முக்கியமாை நதிகைாை மபான்ணை மற்றும்
மகாெஸ்தணல ஆகியவற்ணை கடக்கிைது இந்த நதிகளுடன், சில
இயற்ணகயாை ஊற்றுகள்/நீயராணடகள் திட்டத்தின் குறுக்யக
இருக்கின்ைை.
தமாத்தம் 29 நீர் ததாட்டிகள் / நீர்த்வதக்கங்கள் ோதிக்கப்ேடும்
சித்தூர்: 6
வவலூர்: 2
ராணிப்வேட்டட: 5
காஞ்சீபுரம்: 16
திருவள்ளூர்: 0
வவலூர் மாவட்டம் தமிழ்நாட்டில் மஹிமண்டலம் கிராமத்தில்
அடமந்துள்ள முன்ேதிவு தெய்யப்ேட்ட வனத்தின் 5.42 தெக்வடர்.
இந்த திட்டம் எந்த வதசிய பூங்கா, வனவிலங்கு ெரணாலயம், புலி
ரிெர்வ் அல்லது அறிவிக்கப்ேட்ட சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் ேகுதிகள்
/ ோதுகாக்கப்ேட்ட ேகுதிகள் வழியாக தெல்லவில்டல. இந்த
திட்டம் சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலத்தில் வராது
காஞ்சீபுரம்
மாவட்டத்தின்
ஸ்ரீதேரம்புதூர்
தாலுகா,

வடமங்கலம் கிராமத்தில் தமகலிதிக் சிஸ்ட் மற்றும்
தகய்ர்ன்ஸின் ததால்தோருள் ஆய்வுத் தளம் குடறந்தேட்ெம்
128.2 மீ மற்றும் அதிகேட்ெம் 205.8 மீ. இந்த தளத்திற்கான ASI
இலிருந்து NOC தேறப்ேட்டுள்ளது.
B.

பிற அம்சங்கள்
வரிரெ
எண்
1.

பொருட்ைள்
தோது ஆர்ஓடபிள்யு(ROW)

முன்பமாழியப்ெட்டரவ

3.

வடிவணமப்பு யவகம்

90 மீட்டர்
முன்தமாழியப்ேட்ட ொடல 4 வழிச்ொடலயான
இரட்டட வண்டிப்ோடத கட்டடமப்பில் 21 மீ
மந்தமான
ெராெரி
8
ோடதகளுக்கு
விரிவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும். பிரதான அதிவவக
தநடுஞ்ொடலக்கான
நடடோடத
இரட்டட
வண்டிப்ோடத நான்கு வழிப் பிரிவுகளுக்கு 22.50
மீட்டர் மற்றும் விளிம்பில் கீற்றுகள் உட்ேட 21 மீ
அகலமுள்ள மந்தமான ெராெரி.
மணிக்கு 120 கிமீட்டர்

4.

முக்கியமாை பாலங்கள்

29 நீர் ததாட்டிகள் மற்றும் 2 நீவராடடகள்

5.

சிறிய பாலங்கள்

25 நம்பர்கள்

6.

ஆர்ஓபி (ROB)

3 நம்பர்கள்

7.

கல்தவட்டுகளின் எண்ணிக்டக

137 எண் (பிரதான சீரடமப்புடன் 130 எண் மற்றும் 5

2.

வாகைவழி

இவர்களுடன்
இணைந்து
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வரிரெ
எண்

பொருட்ைள்

8.

வண்டிகள் மெல்ல அடிநில வழி

ேரிமாற்றங்கள் மற்றும் ேரிமாற்றங்களுடன் 2 மற்றும்
ொடலகடள
இடணக்கும்37
எண்
(பிரதான
சீரடமப்புடன் 130 எண் மற்றும் 5 ேரிமாற்றங்கள்
மற்றும் ேரிமாற்றங்களுடன் 2 மற்றும் ொடலகடள
இடணக்கும்)
13 நம்பர்கள்

9.

வண்டிகள் மெல்ல யமல் பக்க வழி

5 நம்பர்கள்

10.

இணலொை வண்டிகள் மெல்ல அடிநில வழி
ோதொரி / கால்நடடகள் / சிறிய வாகன
அண்டர்ோஸ்
ேரிமாற்றம்

3 நம்பர்கள்

11.
12.
13.

கழிப்பிடங்கள் பகுதி
14.

சுங்கச் ொவடி

15.
டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்காை ஓரமாை இடங்கள்

16.

மாநில எல்ணல மெக் யபாஸ்ட்

17.

மதருவிைக்கு

18.
கீழ் யநாக்கி ஒளி வீசும் உயரத்தில் இருக்கும்
விைக்கு
19.
20.

E.2

முன்பமாழியப்ெட்டரவ

இணைக்கும் ொணலகள்
திட்டத்தின் சிவில் கட்டுமான தெலவு

50 நம்பர்கள்
7 நம்பர்கள்
4 எண் (இரு ேக்கங்களும் உட்ேட)
(கி.மு.க்கு இருபுறமும், கி.மீ 188 + 200, ஜம்புகுலம் &
கி.மீ 227 + 500, வவலியூர்)
6 எண். (5 ேரிமாற்றங்கள் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ்வவயின்
பிரதான சீரடமப்பில் 1)
3 நம்பர்கள்

(ஆர்மெச்எஸ் கிமீ 174+137 யமலப்
பாடியில், மற்றும் கர்ைாவூரில் கிமீ 204+155
இரு புைங்களிலும் )
1 (கிமீ 167+715 இல் ஆர்மெச்எஸ் லும் மற்றும் கிமீ
169+215 எல்மெச்எஸ்ஸிலும்)
மதருவிைக்கு வெதிகள் பல்யவறு இடங்களில்
அதாவது
எல்வியூபி,
வீயுபி,
ொணலகள்
ஒன்ணைமயான்று கடக்கும் இடங்கள், மெக்யபாஸ்ட்,
டிரக்குகள்
நிறுத்தவதற்காை
ஓரமாை
இடங்கள்,ொணலயின் இருபுைங்களின் வெதிகளில்
மற்றும் சுங்கச் ொவடி இருக்கும் இடங்களில் விைக்கு
வெதிகள் அணமக்கப்பட்டுள்ைை.
முன்மமாழியப்பட்ட
ொணலகள்,
ொணலகள்
ஒன்ணைமயான்று கடக்கும் இடங்கள், கழிப்பிடங்கள்
பகுதிகளில், சுங்கச் ொவடி மற்றும் மெக் யபாஸ்ட்
பகுதிகளில் கீழ் யநாக்கி ஒளி வீசும் உயரத்தில்
இருக்கும் விைக்குகள் மபாருத்தப்படுி்ம்.
பிைைாை எக்ஸ்பிைஸ் வவயில் 0.770 கிமீ மற்றும்
ொரைைள் ைடக்கும் இடங்ைளில் 2.870 கிமீட்டர்
ரூபாய் 3472.03 யகாடிகள்

சுற்றுச்சூழல் ெற்றி ஒரு வர்ணரை
A)உண்ரமயாை நிைர்ெைமாை சுற்றுச் சூழல்
உண்ரமயாை வர்ணரை முன்மமாழியப்பட்ட இடம் ெமதணரயிலிருந்து மடங்கி வணைந்து மெல்லும்
பகுதிகளிலும் மெல்கிைது. இந்த இடம் பாலாறு நதி மற்றும் அதன் கிணைகள் வந்து கலக்குமிடமாகும். இந்த
நதிணயவிடுத்து, ஜீவநதிகைாக இல்லாமல் சீக்கிரயம வற்றிப் யபாகும் யவறு சில உள்ளூர் ஓணடகள்/நீறுற்றுகள்
ொணலயின் பாணதயயாடு மெல்கின்ைை.
மண்வளம் மற்றம் மண்:


சித்தூர் மாவட்டத்தில் அடியில் அர்கீயன், புயராட்டயராயொயிக், ெுராசிக் கிமரட்டீஸஸ் மூன்ைாம்நிணல
மற்றும் குவாட்டர்ைரி யுகங்கள் ஆகியவற்ைால் அணமக்கப்பட்டிருக்கிைது. அயத யநரம் யவலூர்
மாவட்டத்தில் புவியியல் உருவாக்கம் புராதை வடிவங்கள் மூலம் ொர்யைாணகட்டுகள் மற்றும்
இவர்களுடன்
இணைந்து
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கிராணைட்கள் ஆகியவற்ணை உள்ைடக்கிய அர்சியனிலிருந்து ெமீபத்திய படிகல் வடிவங்கள் வணர
இருக்கிைது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் அடிபாகம், பரந்த அைவிலாை ஒருங்கிணைந்த மற்றும்
பிைவுபட்ட அணமப்புகைால் அணமந்திருக்கிைது, பழணமயாை ஆர்க்கியன்களில் மதாடங்கி, அதன் பிைகு
அணர-ஒருங்கிணைந்த வடிவங்கள் மமயொயயாக்கிக் மற்றும் மூன்ைாம் காலத்திற்குட்பட்ட
காலப்பகுதிகளில் நானூறு வயணதச் சுற்றியுள்ை தனித்துவமாை அலுமினிய வடிவங்களுக்காைது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஒரு யவணை யகாயராமாண்டல் உருவாக்கம் என்ைணழக்கப்படும்
யொயலாசீன் காலத்ணதச் ொர்ந்த யகாயராமாண்டல் உருவாக்கம் ஏற்பட்டுள்ைது.


E.2.1

இந்த ஆராய்ச்சிப் பகுதியின் மண்ணின் குைம் மபரும்பாலும், மெம்மண், சிவந்த மைல், ெதுப்பு நிலம்
மற்றும் கறுப்பு நிர காட்டன் மண்யை அதிகமாக காைப்படுகின்ைை.

நிைநடுக்ை நிரை
முன்மமாழியப்பட்ட பகுதியாை ஃயபஸ் -III இந்தியாவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் மண்டலம் III இன் கீழ்
வருகிைது. இந்த மண்டலம் மிதமாை ஆபத்துள்ை பகுதியாக பிரிக்கப்படுகிைது.
வானிரை
சித்தூர் மற்றும் யவலூர் மாவட்டங்களின் தட்பமவப்பம் மவப்பமாக இருப்பதிலிருந்து மவப்பமாை வரண்ட
அல்லது ஈரமாை வானிணலயாக இருக்கிைது. காஞ்சீபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்கள் மபாதுவாக
வருடம் முழுவதும் மவப்பமாை ஈரப்பதம் மிகுந்யத காைப்படுகின்ைை. முன்மமாழியப்பட்ட
திட்டப்பகுதியில் மாததத்தில் மாதத்தின் அதிகபட்ெ தட்பமவப்பம் 40.5 லிருந்து 29.5°மெ வணர இருக்கிைது, அயத
யநரம் மாதத்தில் குணைந்த பட்ெ தட்பமவப்பம் 18.2°மெ வலிருந்து 28.3°மெ வணர யவறுபடுகிைது. காணல
யநரங்களில் நிலவும் ஈரப்பதம் 59.9% லிருந்து 88.2% வணர இருப்பயதாடு மாணல யநரங்களில் அது 59.9% லிருந்து
88.2% வணரயிலும் மாணல யநரங்களில் அது 39.6% லிருந்து 75.1% வணரயில் மாறுபடுகிைது. மதன்கிழக்கு பருவ
மணழ காலத்தில் ெூன் முதல் மெப்டம்பர் வணர ெராெரி மணழ 85.4 லிருந்து 181.1மிமீட்டராகவும் இருக்கிைது.
அயத யநரம் வடகிழக்கு பருவமணழ காலத்தில் அக்யடாபரிலிருந்து டிெம்பர் வணர மணழ மபாழிவு 135.7
மிமீலருந்து 399.1மிமீட்டராக இருக்கிைது. திட்டப் பகுதியில் காற்றின் ெராெரி யவகம் மணிக்கு 3.8
கிமீட்டரிலிருந்து மணிக்கு 9 கிமீட்டர் யவகத்தில் உள்ைது.
ெயன்ெடுத்ைப்ெடும் நிைம்
முன்மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற்காக சித்தூர் மற்றும் யவலூர் மாவட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும்
மபருவாரியாை நிலங்கள் விவொய நிலங்கணைத் மதாடர்ந்து காட்டு நிலம் மற்றும் தரிசு நிலங்கள் ஆக
இருப்பயதாடு, காஞ்சீபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் விவொய நிலங்கணைத் மதாடர்ந்து
நீர்நிணலகள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைை.
நீர் நிரைைள்

நிைப்ெைப்பு நீர் நிரைைள்
முன்மமாழியப்பட்ணட ொணலயின் 179.500 கிமீட்டரில் மபான்ணை நதியும் 215.650 கிமீட்டரில் யவலூர்
மாவட்டத்தில் மகாஸஸ் ஸ்தணல ஆறும் கடக்கின்ைை. இந்த நதிகள் மணழக்காலத்தில் மட்டுயம
இருப்பணவயாகும். இந்த நதிகணைத் தவிர மணழக்காலங்களில் மட்டுயம நீணரத் யதங்கி நிற்கும் உள்ளூர்
நீருற்றுகள் மற்றும் நீர்நிணலகளும் உள்ைை. முன்மமாழியப்பட்ட ொணல முழுவதும் தண்ணீர் டாங்குகள்
உள்ைை. முன்மமாழியப்பட்ட ொணல சித்தூர் மாவட்டத்தில் 6 தண்ணீர் டாங்குகணையும், யவலூர் மாவட்டத்தில்
7 தண்ணீர் டாங்குகணையும் காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் 15 தண்ணீர் டாங்குகணையும் கடந்து மெல்கின்ைை. யதக்கி
ணவக்கப்படும் தண்ணீரிைால் ஏற்படும் பாதிப்புகணை குணைக்கும் வண்ைம் இந்த தண்ணீர் டாங்குகள்
உயர்த்தப்பட்ட இடங்களில் ணவக்கப்பட்டுள்ைை

நிைத்ைடி நீர் நிரைைள்
இவர்களுடன்
இணைந்து

E-7

வரைவு இஐஏ அறிக்ரை
பெங்ைளூரு- பென்ரை வவைப்ொரை - ஃவெஸ் -III

திட்டப் பகுதி யவலூர் மாவட்டத்ணதத் தவிர பாதுகாப்பாை மண்டலத்தில் வருகிைது அதிகமாக தண்ணீர்
உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்ட மண்டலத்தில் இந்த திட்டப் பகுதி வந்தாலும் மெயற்ணகயாை முணையில் நீர்நிணலத்
தண்ணீணர நிலத்தடிக்குள் விடுவதற்கு உகந்த பகுதியாகயவ உள்ைது. ஆராயப்பட்ட பகுதியில் தண்ணீர் நிணல
பருவமணழக் காலத்திற்கு முன்பு 7.5 லிருந்து 12.2 எம்ஜிபிஎல் (mgbl)ஆகவும் பருவ மணழக்கு பிைகு 4.5 லிருந்து
20 எம்ஜிபிஎல் (mbgl) ஆகவும் இருக்கிைது. ஆண்டுக்கு கிணடக்கும் மமாத்த நிலத்தடி தண்ணீர் சித்தூர்
மாவட்டத்தில் 153857 மெஏஎம்மாகவும், 59280 மெஏஎம்மாக யவலூர் மாவட்டத்திலும், காஞ்சீபுரத்தில் 105525
மெச்ஏஎம்மாகவும்,திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் 72840 மெச்ஏஎம்மாகவும் இருக்கின்ைை.
ைண்ணீரின் ைைம்
இந்த திட்டப் பகுதியில் நிலத்தடி நீரின் தன்ணமணய பரியொதணை மெய்வதற்கா 4 இடங்களிலிருந்து மாதிரிகள்
எடுத்துச் மென்று இந்த இடத்து நிலத்தடி நீரின் இயற்பியல்-யவதியல் குைங்கணை ஆராய்ந்து பார்த்ததில் pH 6.8
லிருந்து 7.57 வணர யவறுபடுவணதயும், டிடிஎஸ் (மிகி/லி)(TDS (mg/l)] 261 லிருந்து 460 வணர யவறுபடுவணதயும்,
ஃபீகல் யகாலிஃயபார்ம் இல்ணல என்பணதயும், ஏஎஸ் (As), மெச்ஜி (Hg), ஈயம்(Lead), யபாயராாை (Boron)
ஆகியணவ கண்டு பிடிக்கக் கூடிய அைணவவிடக் குணைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
நிைப்ெைப்பு நீரின் ைைம் ெைன்ைள்: pH மதிப்பீடு 7.02 லிருந்து 8.57 என்று யவறுபடுகிைது, டிஓ (DO) வின் அைவு 3
மிகி/லி (mg/l) ருந்து 6,8மிகி/லிட்டராகவும் மாறுபடுகிைது. பிஓடி(BOD) (3 நாளில் 27 டிகிரி மெ )
5லிருந்து 15 மிகி/லி
ஆக அணைத்து இடங்களுக்கும், சிஓடி(COD) 9 லிருந்து 46 மிகி/லி என்ைைவிலும், மமாத்தமாக கணரந்துள்ை
மபாருட்கள் மிகி/லி க்கு 170 லிருந்து 1820 மிகி/லி வணர இருக்கிைது என்பணதயும், மமாத்த யகாலிஃயபார்ம்
(coliform) (எம்பிஎன்/100மிலீ)23லிருந்து 170 வணர இருக்கிைது.
ைாற்றின் ைைம்
திட்டப்ேகுதிக்குள் சுற்றுப்புற காற்றின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற்கு மடழக்காலத்திற்கு பிந்டதய காற்றின் தர
கண்காணிப்பு மார்ச்-வம 2018 க்கு இடடயில் 5 இடங்களில் வமற்தகாள்ளப்ேட்டது. இருங்கட்டுவகாட்டட
(ததாழில்துடற) தவிர அடனத்து நிடலயங்களும் குடியிருப்பு மற்றும் கிராமப்புற மண்டலங்களில்
விழுகின்றன. கண்காணிப்பு முடிவுகள் பி.எம் 10 (/ g / m3) 81.0 / g / m3 க்கு இடடயில் மஹிமண்டலம் முன்ேதிவு
தெய்யப்ேட்ட வனப்ேகுதியில் (கிராம ொடல கடத்தல்) மற்றும் 95.0 µg / m3 க்கு இடடயில்
இருங்கட்டுக்வகாட்டடயில் வவறுேடுகின்றன, அடவ வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர நிர்ணயங்களின் அதிகேட்ெ
அனுமதிக்கப்ேட்ட வரம்பில் இருந்தன, அதாவது 100 g / m3. மஹிமமண்டலம் ஒதுக்கப்ேட்ட வனப்ேகுதிக்கு
அருகில் 38.6 µg / m3 முதல் தநல்வவாய் கிராமத்தில் 21.4 µg / m3 முதல் 51.5 µg / m3 வடரயிலான வரம்பில் PM2.5
ேதிவு தெய்யப்ேட்டுள்ளது, இது வதசிய சுற்றுப்புற காற்று தர நிர்ணயங்களின் அதிகேட்ெ அனுமதிக்கப்ேட்ட
வரம்பில் 60 µg / m3. சுற்றுப்புற காற்றில் SO2 அளவுகள்
மற்றும்
க்கு இடடயில்
வவறுேடுகின்றன, இது அடனத்து இடங்களிலும்
நிர்ணயிக்கப்ேட்ட வரம்புகளுக்குள் உள்ளது.
சுற்றுப்புற காற்றில் NOx இன் ெராெரி தெறிவு
முதல்
வடர ேதிவு தெய்யப்ேட்டுள்ளது, இது
நிர்ணயிக்கப்ேட்ட வரம்புக்குள் உள்ளது. காற்று மாதிரிகளில் CO அளவுகள் 0.253 mg / m3 முதல் 0.631 mg
/ m3 வரம்பில் காணப்ேட்டன, இது நிர்ணயிக்கப்ேட்ட வரம்பிற்குள் 4.0 mg / m3
ஒலியின் அளவு
5 இடங்களில் ெத்தம் நிடல கண்காணிப்பு நடத்தப்ேட்டது, நான்கு இடங்கள் கிராமப்புற குடியிருப்பு மண்டலம்
மற்றும் ஒரு இடம் ததாழில்துடற. சுற்றுப்புற இடரச்ெல் அளவுகள் வதசிய சுற்றுப்புற ெத்தம் தரநிடலகளுடன்
ஒப்பிடப்ேட்டன. 190 இல் உள்ள லீக் (நாள்). ராமபுரம் கிராமம் மற்றும் மஹிமண்டலம் ஒதுக்கப்ேட்ட
வனப்ேகுதி (கிராம ொடல கடத்தல்) முடறவய 56.8 டிபி (ஏ) மற்றும் 55.6 டிபி (ஏ) ஆகும். இந்த இரண்டு
நிடலயங்களிலும் ேகல் வநரத்தில் தலக் (நாள்) வநரம் அனுமதிக்கப்ேட்ட தரத்டத மீறுகிறது. இரவு வநரத்தில்
இந்த இரண்டு நிடலயங்களிலும் ெத்தம் அளவுகள் அனுமதிக்கப்ேட்ட வரம்பிற்குள் உள்ளன. பிற
நிடலயங்களில் ெத்தம் அளவுகள் ேகல் வநரத்திலும் இரவு வநரத்திலும் அனுமதிக்கப்ேட்ட வரம்பிற்குள்
இருக்கும்.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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மண்ணின் ைைம்
மண்ணின் தரத்ணத கூர்ந்து கவனிக்ணகயில், அடுத்திருக்கும் விவொய நிலத்திலிருந்து ஐந்து விதமாை மண்
மாதிரிகள் ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்துக் மகாள்ைப்பட்டை. ஆராயும் பகுதியில் மண்ணின் pH அைவு 7.65 லிருந்து 8.64
வணர மாறுபடுகிைது. முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ொணலயில் மண்ணின் மடக்ெர் ஸில்டி யஸண்டி
யலாமிலிருந்து ஸில்டி க்யைா யலாம் வணரஅதாவது அணைத்து குைங்களும் நிணைந்த மண்ைாக இருக்கிைது.
இந்த மண்ணின் ஆர்மகனிக் கார்பன் அைவு 0.63% லிருந்து 2.43% வணர இருக்கிைது. மின்ொரக் கண்டக்மடவிட்டி
ொதாரைமாகவும் விணத வைர்வதற்கு அனுகூலமாகவும் இருக்கிைது காரைம் நாம் எடுத்த அணைத்து
மாதிரிகளிலும் பலன்கள் 1000 µS/ மெமி ஆக இருக்கிைது. ஈரப்பதத்ணத தாங்கும் ெக்தி 5.6 லிருந்து 9.6% வணர
இருப்பயதாடு உள்ளிருங்கும் ெக்தி 17.85 லிருந்து மணிக்கு 26.2 எம்எம் ஆக இருக்கைது.
B) சூழலிையல் சூழல்
யவகப்பாணதயின் ஃயபஸ்-III சூழலியலால் பாதுகாக்கப்படும் எந்தபகுதி (வைவிலங்கு பகுதி/யதசீய பூங்கா,
புலிகள் ெரைாலயம் அல்லது சுற்றுச்சுழல் மென்சிட்டிவ் மண்டலம்)வழியாக மெல்லவில்ணல.
முன்மமாழியப்பட்ட ொணலயின் 15 கியலாமீட்டர் ஆரத்தில் அந்த மாதிரி எந்த உைர்ச்சிமிக்க சுற்றுச்சூழல்
அம்ெங்கள் எதுவும் இல்ணல. அது மகிமண்டலம் ரிெர்வ்டு காட்டு பகுதியின் வழியாக மெல்வயதாடு அந்த பாணத
மாற்ைத்திற்காக 5.42 மெக்யடர் நிலம் யதணவப்படும். முன்மமாழியப்பட்ட ொணலயின் ஆர்ஓடபிள்யூ(RoW)
வினுள்ை மகிமண்டலம் ரிெர்வ்டு காட்டுப் பகுதியில் 2018 மரங்கள் வருகின்ைை. இணவகளில் தாைாக வைர்ந்த
மரங்கள் 778 அணவகளின் சுற்ைைவு 31 மெ மீட்டரிலிருந்து 90 மெ மீட்டர் வணரயிலும், மகிமண்டலம் ரிெர்வடு
காட்டு பகுதியில் 1974 இல் நடப்பட்ட மரங்களின் ஒரு பகதியாை 110 சிவப்பு ொண்டர்ஸ் மரங்கள் மற்றும்
மற்ைவர்கைால் நடப்பட்ட பல்யவறு விதமாை மரங்கள் 1130 ஆகும்.
காடில்லாத பகுதியில் 9468 மபாதுவாை மரங்களும் அவற்றில் யதக்கு, யவப்பம் மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆகியணவ
முக்கியாக இருக்க, 7486 யதாட்டக்கணலணயச் யெர்ந்த மரங்கள்/தாவரங்கள்/புதர்கள் இருக்கின்ைை. இணவகள்
பாதிக்கப்படக்கூடிய அபாயம் இருக்கிைது. பிரதாைமாை மர வணககள் மா, மதன்ணை,புளிய மரம், பணை
முதலியை இருப்பயதாடு சில இடங்களில் யூகலிப்டணஸ மொந்தமாக நட்டு வைர்க்கப்பட்ட விஷயங்களும்
கைக்கில் எடுத்துக் மகாள்ைப்பட்டுள்ைை. இந்த யூகலிப்டஸ் மரங்கள் வைர வைர மவட்டும் மரங்கைாக
வைர்க்கப்படுகின்ைை.
மிருகங்கள் வணககணை பார்த்தால், ொதாரை மிருகங்கைாை நாய்கள், பூணைகள், குரங்கு, பன்றி மற்றும் மாடுகள்
இருக்கின்ைை. பைணவகள் வணககளில் ொதாரை பைணவகைாை மயில், ணமைா, மீன் மகாத்தி, புைா, கழுகு
மற்றும் எக்ரட் எனும் வணகயாை பைணவகள் உள்ைை.
C) ெமூை சூழல்
கணக்தகடுக்கப்ேட்ட தமாத்த வீடுகளில், வீடுகள் மற்றும் பிற தொத்துக்கடள டகயகப்ேடுத்தியதால் தமாத்தம்
564 வேர் ோதிக்கப்ேட்டுள்ளனர். கட்டடமப்புகடள டகயகப்ேடுத்துவதன் காரணமாக ோதிக்கப்ேட்ட
நேர்களில் 314 ஆண் மற்றும் 250 தேண்கள் உள்ளனர். தமாத்தம் எண். 144 குடும்ேங்கள் (PAF கள்) தகாண்ட 147
வீடுகளில் (PAH கள்) ோதிக்கப்ேடும். ோதிக்கப்ேட்ட அடனத்து PAH மற்றும் PAF திட்டத்தின் காரணமாக
இடம்தேயர வவண்டும்.
கணக்தகடுக்கப்ேட்ட குடும்ேங்களின் ெமூக-கலாச்ொர சுயவிவரத்தின் ேகுப்ோய்வு, திட்ட தாழ்வாரத்தில்,
மூன்று மதங்கடளச் வெர்ந்த குடும்ேங்கள் இருந்தன என்ேடதக் காட்டுகிறது. இந்துக்கள் (56.25%), கிறிஸ்தவர்கள்
(20.14%), முஸ்லிம்கள் (7.64%), சீக்கியர்கள் (0.69%) இருப்பினும், ேதிலளித்தவர்களில் 15.28% வேர் தங்கள் மதத்டத
தவளியிடவில்டல. ெமூக குழு வாரியாக ோதிக்கப்ேட்ட மக்களில் தேரும்ோவலார் பின்தங்கிய ொதிடய
(38.89%), தோது மக்களாக (5.56%), ேட்டியல் ொதியினர் 25.69% ஐக் தகாண்டுள்ளனர். தமாத்த ோதிக்கப்ேட்ட
குடும்ேங்களில் 2.08% ேட்டியலிடப்ேட்ட ேழங்குடி மக்கள். ோதிக்கப்ேட்ட குடும்ேங்களில் தேரும்ோன்டம
(28.47%) அணு குடும்ேங்கள் மற்றும் மீதமுள்ள 38.89% குடும்ேங்களில் கூட்டுக் குடும்ேங்களாக வாழ்கின்றன.
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தேரும்ோலான வீடுகளில் நீண்ட காலமாக ொடலவயாரங்களில் தங்கியிருக்கிறார்கள், அவர்களில் கிட்டத்தட்ட
73.40% வேர் 10 ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவர்களில் சுமார் 3.19% வேர் கடந்த 2-6
ஆண்டுகளில் குடிவயறியதாகக் கண்டறியப்ேட்டுள்ளது. ததாழில் வாரியாக, அவர்களில் தேரும்ோவலார்
விவொயத்தில் ஈடுேட்டுள்ளனர், அங்கு தினெரி ஊதியங்களில் (13.19%), இல்லத்தரசி 9.72%, வர்த்தகம் / வணிகம்
மற்றும் வவளாண்டம அல்லாத ததாழிலாளர்கள் (13.19%) மற்றும் வவளாண் ததாழிலாளர்கள், தனியார் வெடவ
மற்றும் பிற ததாழில்கள் . தேரும்ோன்டமயான குடும்ேங்களின் வருமான நிடலகள் நடுத்தர வருமானம்
தகாண்ட குடும்ேங்களின் (24.31 ெதவீதம்) கீழ் உள்ளன, அவர்கள் ரூ. 50000 முதல் ரூ. ஆண்டுக்கு 100000 ரூோய்.
குடறந்த வருமானம் தகாண்ட குடும்ேங்களின் நிகழ்வு சுமார் 2.78 ெதவிகிதம் ஆகும், அவர்கள் ரூ. ஆண்டுக்கு
50000 ரூோய்.
ைைாச்ொை சூழல்
1 மதால்மபாருள் இடம் “மமகாலித்திக் சிஸ்ட் மற்றும் மகய்ர்ன்ஸ் வித் மபௌண்டிங் ெர்கிள் ஸ்யடான்ஸ்” அந்த
படிக்கும் பகுதியில் 250.400 கியலாமீடட்ரில் இருக்கிைது. காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில், ஸ்ரீமபரும்புதூர்
தாலூக்காவில் வடமங்கலம் கிராமத்தில், முன்மமாழியப்பட்ட ொணலயின் தூரம் ஏஎஸ்ஐ (ASI ) யவலி உள்ை
இடத்திலிருந்து குணைந்தது 128.2 மீட்டர் மற்றும் அதிகபட்ெமாக 205.8 கிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ைது. ஆர்ஓடபிள்யூ
(ROW )வினுள் வரும் 3 மதம் ொர்ந்த இடங்கள் பாதிக்கப்படுகின்ைை.
E.3

எதிர்ொர்க்கும் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புைள் மற்றும் அரை குரறப்ெைற்ைாை விைங்ைள்
A) எதிர்ொர்க்ைப்ெடும் ொதிப்புைள்
இந்தத் திட்டத்திைால் ஏற்படும் பாதிப்புகணை மூன்று விதங்கைாக பிரிக்கப்பட்டுள்ைை; கட்டுமாைத்திற்கு
முன்பு, கட்டுமாைம் மற்றும் மெயல்பாட்டின் யபாது.
(i)

ைட்டுமாைத்திற்கு-முன்ொை ைட்டம்: கட்டுமாைத்திற்கு முன்பாை காலக்கட்டத்தில் முதன்ணமயாக
அயதாடு மதாடர்புணடய மெயல்பாடுகள் அதாவது யபாக்குவரத்துக்கு யதணவயாை பாணதணய
உருவாக்குவதற்காகவும் அந்தப் பகுதிணய சுத்தமாக்குவதற்காக ஆர்ஓடபிள்யூவின்(Row) கீழ் வரும்
மரங்கள் முதலில் மவட்டப்படும். திட்டத்திற்கு யதணவப்படும் மமாத்த ணகயகப்படுத்த யவண்டிய
நிலத்தின் அைவு 1085.15 மெக்யடர்கள். பல்யவறு இடங்களில் பல்யவறு வெதிகள் அதாவது மின்ொர
ணவயர்கள், ஓஎஃப்சி(OFC), தண்ணீர் குழாய்கள் முதலியணவகணை பல்ணவறு இடங்களில்
மகாடுக்கப்படும். 9468 மரங்கள், 7486 யதாட்டக்கணல மரங்கள்/பயிர்கள்/புதர்கள் ஆகியணவகள்
பாதிப்புக்குள்ைாகும் ொத்தியக் கூறுகள் உள்ைை. முன்மமாழியப்பட்ட திட்ட ொணல மகிமண்டலம்
காட்டு பகுதிணய கடந்து மெல்வதால் 5.42 மெக்யடர் காட்டு பகுதி திணெ மாற்ைப்படும்.
மமாத்தமாக 49 குடியிருப்பு கட்டிடங்கள், 61 வர்த்தக கட்டிடங்கள், 22 வீடு மற்றும் வர்த்தக
கட்டிடங்கள் மற்றும் 15 மற்ை (மாட்டுக் மகாட்ணடககள், பம்ப் ெவுஸ்கள், மஷட்கள், கழிப்பணைகள்,
தண்ணீர் டாங்குகள்) என்று முன்மமாழியப்பட்ட ஆர்ஓடபிள்யூ (RoW) வினுள் இருக்கும் கட்டிங்கள்
பாதிக்கப்படும். 12 மபாதுவாை மொத்து வைங்கள்(சிபிஆர்) பாதிக்கப்படும். சிபிஆரில் 3 மதம்
மதாடர்பாை கட்டிடங்கள் மற்றும் 9 அரொங்க அடமப்பு

(ii)

கட்டுமாைக் கட்டம் கட்டுமாைக் கட்டத்தின் யபாது ஏற்படுி்ம் மபரும்பாலாை பாதிப்புகள் கட்டுமாை
யவணலகள் மெய்யும் யபாது இருக்கும் கவைக் குணைவிைாயலயய ஏற்படுகின்ைை. ொணல
கட்டுமாைத்தின் யபாது ஏற்படும் காற்று, ஒலி மற்றும் அதிர்வுகள், ஆர்ஓடபுள்யூ (RoW) பகுதிகளில்
உள்ை மொத்துக்களுக்கு மெல்வதிலும் மபாருட்கணை மகாண்டு மெல்வதிலும் இணடயூறுகள்,
கட்டுமாை மபாருட்கள் மற்றும் கருவிகளிைால் ொணலயின் இருபுைங்களிலும் கட்டுபடும்
டிமரயின்கள் மற்றும் ொணல பாதுகாபபு குறித்த பிரச்சிணைகள் ஆகியணவ எழும்.
மரங்கணை அகற்றுதல் மற்றும் ெமமில்லாத யமற்பரப்பிைால் தட்பமவப்பத்தில் சிறிய மாற்ைம் ஏற்பட
வாய்ப்புண்டு. ஆழமாை பகுதிகளிலிருந்து 22750610 யதாண்டப்பட யவண்டியிருக்கும். விவொய
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நிலங்கணை ணகயகப்படுத்துவதால் பலன் தரக்கூடிய மண்ணை இழக்கும் அபாயம் ஏற்படும்.
யமல்புைமாக இருக்கும் பக்கவாட்டு சுவர்கள் அணைத்து பாலங்கள் இருக்கும் இடங்களிலும் கட்ட
யவண்டியிருப்பதால், அந்த இடங்களில் மண் அரிப்பு ஏற்படுவதற்காை வாய்ப்புகள் அதிகமாகும்.
பிட்டுமன் யபான்று எளிதில் தீப்பிடிக்கும் மபாருள், அஸ்ஃபால்ட், எண்ணை மற்றும் கிரீஸ், ொம்பல்
யபான்ை பல்யவறு கட்டுமாைப் மபாருட்களுடன் கட்டிட இடிபாடுகளும் கீயழ விழுவதால் மண்ணின்
அடிப்பணட வைத்ணத மகடுத்து அது இனி வரும் காலங்களில் விவொயத்திற்கு பயன்படாமல் யபாகும்
வாய்ப்பிருக்கிைது. மண்ணின் அடிப்பணடக்காக 5ஆழமாை இடங்களும் 19 குவாரி இடங்களும் மற்றும்
மமாத்தமாக 4 மைல் இருக்கும் இடங்கள் திட்டத்திைால் பாதிக்கப்படும் இடங்களில் அணடயாைம்
காைப்பட்டுள்ைை. இந்த இடங்களும் முக்கியமாை ொணலகளும் புழுதி மற்றும் ஒலி இவற்ைால்
பாதிக்கப்படும். கட்டுமாைப் பணியின் யபாது, பணியாட்களின் இடங்களிலிருந்து வரும் திட மற்றும்
திரவக் கழிவுகள் எறியப்படுவதாயலா,
கட்டுமாை வண்டிகள் மற்றும் மபாருட்கள்
வினியயாகிக்கப்படும் இடங்களிலிருந்து வரும் மாசு மற்றும் எரிமபாருள் மற்றும் லூப்ரிமகண்ட்
ஆகியணவ
சிந்துவதாயலா அங்யக தண்ணீர் தரம் மாறுபடும் வாய்ப்புள்ைது. கட்டடம் கட்டும்
யநரத்தில் காற்றில் ஏற்படும் மாசுக்கள் மபரும்பாலும் அந்த இடத்தியலயய இருப்பயதாடு ணரட் ஆஃப்
யவ எைப்படும் ஆர்ஓடபிள்யூ/சிஓஐயில் (RoW)/COI) மட்டுயம இருக்கும். இருந்தாலும், புழுதியிைால்
ஏற்படும் பாதிப்புகள் காற்றுவீசும் திணெயியலா அல்லது அந்த ணெட்டியலா தான் ஏற்படும்.
கட்டணமப்பின் யபாது இந்த திட்டத்தின் இடத்தில் ஏற்படும் ஒலியின் அைவு விட்டு விட்டு ஒலிக்கும்
என்பயதாடு அது தற்காலிகமாைதுதான். ஒலியின் பாதிப்பு அந்த இடத்திற்கு அருகிலிருக்கும்
குடியிருப்புகள் மற்றும் மற்றும் அதைருகில் வாழுபவர்களுக்குதான் அதிகமாக இருக்கும். இந்த
திட்டத்தின் கட்டுமாை மெயலின் காரைம் இந்த இடம் கட்டப்படும் ஆர்ஓடபிள்யூவிற்குள் வரும் 3
மதம் ொர்ந்த கட்டிடங்கள் பாதிக்கப்படும். கட்டிட மதாழிலாைர்கள் வசிக்கும் இடங்களில் கழிவு நீர்
மற்றும் வீட்டு திட கழிவுகளின் உற்பத்தி அதிகமாகும். இந்தக் கழிவுகணை ெரியாை முணையில்
ணகயாைாமல் விட்டால் கட்டிடத் மதாழிலாைர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களுக்கு அதைால் சுகாதாரம்
மற்றும உடல்நலம் ொர்ந்த பிரச்சிணைகள் எழும்.
(iii)

பெயல்ொட்டு வநைம்: எதிர்பாராத விதமாக வண்டியிலிருி்து சிந்தத்கூடிய அல்லது ஒழுகும்
மபாருட்களிைால் மிகக் குணைந்த அைவில்தான் என்ைாலும் அணத எதிர்மகாள்ளும் சுற்றுச் சூழலுக்கு
ொத்தியமுள்ை அபாயங்கள் ஏற்படக்கூடும். சிந்திய மபாருட்களின் தன்ணம மற்றும் அைணவ மபாறுத்து
இந்த பாதிப்புகள் நீண்ட நாட்களுக்யகா அல்லது திரும்ப ெரி மெய்ய முடியாத அைவிற்யகா
இருக்கலாம். வாகைங்களின் மாசுக்கள், மற்றும் எதிர்பாராமல் வண்டியிலிருந்து வரும் சிதைல்கள்
திட்டம் நிகழும் இடத்தில் / நீர்நிணலகளுக்கு மென்று சுற்றுச் சூழணல பாதிக்கக் கூடும். பசுணம வழித்
திட்டத்ணத கட்டும் யபாது, அதி யவகமாை அதிகமாை யபாக்குவரத்து சுற்றுப்புை காற்றின் தரத்ணத
பாதிக்கும் . அதிகரிக்கும் வண்டிகளிைால் மாசுவின் கைமும் அதிகரிக்கும். அதிகமாை யபாக்குவரத்து
அதிகமாை ஒலிணய ஏற்படுத்தும் மற்றும் யவகம் குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் ஒலிக்கும் உைர்ச்சி
வயப்படுி்ம் ரிமெப்டர்கைாை கல்விக்கூடங்கள், மருத்துவமணைகள் மற்றும் நர்சிங் யொம்கள்
ஆகியணவகணை பாதிக்கும்.

B) சுற்றுச் சூழரை குரறக்கும் வழிைள்

(i) ைட்டுமாைத்திற்கு-முன்ொை ைட்டம்: ஐஆரிசி எம்ஆர்பி:99-2013,யவகவழிச் ொணலயிந் ணரட் ஆஃப் யவ 90
மீட்டரிலிருந்து 120 மீட்டர் வணர இருக்கிைது. இது புதிய ொணல மற்றும் இது ணரட் ஆஃப் யவயில் 90
மீட்டர் இருக்கும். ொணலயின் வடிவணமப்பு எவ்வாறு யதர்ந்மதடுக்கப்பட்டிருக்கிைது என்ைால்,
யவகச்ொணலயின் ணரட் ஆஃப் யவயிணை கிராமங்கணையும் வசிப்பவர்கணையும் மீறி 90 மீட்டருக்கு
கட்டுபடுத்தப்பட்டுள்ைது இந்தத் திட்டத்திைால் எந்த சுற்றுச்சூழல் இடத்திற்கும் எந்த பாதிப்பும்
ஏற்படாது. யநரிணடயாக பாதிப்பணடயும் வெதிகைாை யெண்ட் பம்ப்கள், தண்ணீர் குழாய்கள், ஆழ்
குழாய் கிைறுகள் முதலியை யதசீய மநடுஞ்ொணல துணை ெட்டம் 1956 (என் மெச் ெட்டம்)கீழ்
குறிப்பிட்டபடி நஷ்ட ஈடு மெய்யப்படும். பாதிக்கப்பட்ட மத ொர்புணடய கட்டிடங்கள் ெம்மந்தப்பட்ட
அதயைாடு மதாடர்புணடய அதிகாரிகளின் ஆணைக்குட்பட்டு மாற்று இடத்தியலா/அல்லது அதற்கு
இவர்களுடன்
இணைந்து
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ஈடாை நஷ்டஈயடா வழங்கப்படும். யவகமாை ொணலயின் இருபுைங்களிலும் அதன் மழு நீைத்திற்கும்
மெடிகள் என்மெச்ஏஐ யிைால் (NHAI) நடப்படும்.
(ii)

ைட்டுமாைக் ைட்டம்
ொணலயின் இருபுைங்களிலும் அழுகுக்காக மெடிகள் நடுவது மற்றும் புற்கணை அணமப்பது ஆகியணவ
திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடத்தப்படும் என்பயதாடு அது அந்த இடம் முழுவணதயும் பசுணம
மயமாக்கும். வடிவணமப்பில் கட்டுமாை யவணலணய எந்தைவிற்கு குணைக்க முடியும் அந்தைவிற்கு
குணைக்க முயற்சி எடுத்துக் மகாள்ைப்படுவயதாடு அந்த இடத்தின் சூழணல மாசுபடுத்தாமல் இருக்க
ொம்பலின் உபயயாகத்ணத முடிந்த அைவு குணைக்கப்படும். யமல் மண்ணின் நிரந்தர நஷ்டத்ணத தவிர்க்க,
அந்த மண்ணை மற்ை விஷயங்களுக்கு அதாவது மரம் நடுதல், புற்கள் வைர்க்கும் பகுதிகள் ஆகிய
இடங்களில் பயன்படுி்த்தப்படும். குறிப்பாக மணழ காலங்கணை எதிர் மகாள்ை நீர்நிணலகளுக்கு அருகில்
யபாதுமாை ெரிவு பாதுகாப்பபு வழங்கப்படும் . பாதிப்புகணை குணைப்பதற்காக கட்டிடக் கழிவுகணை
அணத நிரப்பும் இடங்களில் மகாண்டு யபாய் நிரப்ப யவண்டும். ஒருயவணை சிதைல் ஏற்பட்டால்,
சிந்தப்பட்ட எண்ணைணய பாதுகாப்பாை முணையில் எரிக்க யவண்டும் அப்யபாதுதான் அது பூமிக்குள்
நுணழவணதத் தடுக்க முடியும். ஆழமாை பகுதிகளிலிருந்து யதணவயாைணவகணை எடுத்தவுடன் அந்த
இடத்ணத மீண்டும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ை வணகயில் நிரப்ப யவண்டும். மெங்கல் யபான்று
கட்டுமாைத்திற்கு யதணவயாை மபாருட்கள் அணைத்தும் அணைத்து விதிகணையும் பின்பற்றும்
சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசு விணைவிக்காத குவாரிகளிலிருந்து தான் மபைப்படும். ெரியாை முணையில்
சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ை வணகயில் மெயல்படும் குவாரிகளில் அங்யகயய தூசுகணை அமுக்குவதற்காக
மற்றும் அணவகணை கட்டுமாை இடத்திற்கு மகாண்டு வரும் யபாது எழும் புழுதிணய அடக்கவும் தக்க
கருவிகள் அவர்களிடம் இருக்கும். நீர்நிணலகள் மற்றும் கழிவு நீர் குழாய்களில் மாசு ஏற்படுதணலத்
தடுக்க, சிந்திய எண்மையிணை மட்டும் பிரித்மதடுக்கும் கருவிணய கட்டும் இடத்திலும், எரிமபாருள்
நிரப்பும் இடங்களிலும், கட்டுமாைத்திற்காை வண்டிகள் நிற்கும் இடங்களிலும், வண்டி பழுதுபார்க்கும்
இடங்கள் மற்றும் மவார்க்ஷாப்களில் ணவத்திருக்க யவண்டும். நீர்நிணலகளில் அல்லது நீர் ஓடும்
இடங்களில் மாசு ஏற்பட்டு விடாமல் தடுக்க, கட்டுமாை மதாழிலாைர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்களில்
ெரியாை கழிவு நீர் அணமப்பு (மெப்டி டாங்குகள் மற்றும் நீணர வடிகட்டி இைக்கும் அணமப்புகள்
ஆகியணவ உட்பட) முணையாக வடிவணமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்க யவண்டும். அஸ்ஃபால்ட்
பிைாண்டுகள், கிரஷ்ஷர்கள் மற்றும் யபட்சிங் பிைாண்டுகணை அருகிலிருக்கும் குடியிருப்பிலிருந்து
குணைந்தது 500 மீட்டர் ொய்வாக ணவக்க யவண்டும். சூடாை கலணவ பிைாண்டுகள், கிரஷ்ஷர்கள் மற்றும்
யபட்சிங் பிைாண்டுகளிலிருந்து மவளியய வரும் தூசு மாசுக்களின் அைவிணைக் குணைக்க அணைத்து
நடவடிக்ணககளும் எடுக்கப்பட யவண்டும். கட்டுமாை யநரத்தின் யபாது கட்டுமாைத்தில் ஈடுபட்டுள்ை
வண்டிகள், கருவிகள் மற்றும் பிைாண்டுகள் அணைத்தும் ஏற்றுக் மகாள்ைக்கூடிய அைவிலாை ஒலி
தரத்ணதக் கட்டாயமாக பின்பற்ை யவண்டும். கலாச்ொரம் மதாடர்பாை மபாருட்களின் மிகக் குணைந்த
அைவு பாதிப்பு ஏற்பட அணைத்து யதணவயாை யபாதுமாை பாதுகாப்பு எடுத்துக் மகாள்ைப்பட
யவண்டும். எந்த விதமாை மைக்கெப்பும் தகராறும் ஏற்படாத வணகயில், பாதிக்கப்பட்ட மதம் ொர்ந்த
கட்டிடத்ணத யபாதுமாை நஷ்ஈடுடனும் அந்தச் ெமுதாயத்தின் ஒப்புதலுடனும் யவறு இடத்தில் கட்ட
யவண்டும்.

(iii)

பெயல்ொட்டு வநைம்:
பிசிஈ ( BCE)திட்டத்தில் மெயல்பாடு நடக்கும் யநரத்தில் அதற்கு இணையாை ொணலகளிலும்
யபாக்குவரத்து பாரம் குணையும். யவகமாக வண்டி மெல்லுவதால் அணடய யவண்டிய இடத்ணத
குறிப்பிட்ட யநரத்ணத விட சீக்கிரயம அணடந்து விடலாம். அந்த பாணத முழுவதும் மெடி மகாடிகள்
காலப் யபாக்கில் வைருவதால் அது காற்றின் மாசுணவ குணைக்கும். பசுணமயாை மெடிகணை புற்கணையும்
ஒலி மாசுணவக் குணைப்பதற்காக பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமணைகளில் அங்யக இருக்கும் காலி
இடத்திற்கு ஏற்ப வைர்ப்பது என்பது திட்டத்தில் உள்ைது. இணவகள் ஒலியின் அைணவக் குணைக்கும்.
காற்றின் தரம் மற்றும் ஒலி அைணவ அைக்கின்ை யவணல கூர்ந்து கவனிக்கும் திட்டத்தின் படி மெயல்பாடு
கட்டத்தின் யபாயத பின்பற்ைப்பட்டு அதன் மூலம் இணதக் குணைக்க இன்னும் ஏயதனும் மெய்ய
யவண்டுமா என்பணதத் மதரிந்து மகாள்ை உதவும்.
இவர்களுடன்
இணைந்து
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E.4

சுற்றுச்சூழரை கூர்ந்து ைவனிி்க்கும் திட்டம்
திட்டத்தின் கட்டுமாைம் மற்றும் மெயல்பாட்டு யநரத்தியலயய சுற்றுச்சூழல் மதாடர்பாை விஷயங்கணை கூர்ந்து
கவனிப்பதற்காை அணைத்து ஏற்பாடுகளும் மெய்யப்படுகின்ைை. அைவுயகாள்கள், இணடமவளி மற்றும் யநரம்
ஆகிய விபரங்கள் அட்டவணை இ.1 இல் மகாடுக்கப்பட்டிருி்ககிைது.

திட்ட நிரை

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

ைட்டுமாைம்

நிைப்ெைப்பு நீரின் ைைம்

பெயல்ொடு

ைாற்று

ைட்டுமாைம்

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு

அட்டவரணE.2: சுற்றுச்சூழரை கூர்ந்து ைவனித்ைல் குறித்ை விெைங்ைள்
நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்

ஒருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
பெயல்ெடுத்துை வமற்ொர்
அளவுவைாள்ைள் ைைங்ைள்
இடங்ைள்
அதிர்வெண் வநைம்
எடுக்ைப்ெட
ல்
ரவ
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்
கட்டுபாடு
கருவிகைாை
யபக் ஃபில்டர்/ அங்கீகரிக்கப்ப ஐஈ
யபட்சிங்
ஒரு
ட்ட
கூர்ந்து
சூடாை மிக்ஸ்
மற்றும்
பிைாண்ட்
மாதத்திற்கு 1 நாளுக்கு 24 பிைாண்ட்
கவனிக்கும்
பிஐயூ3
PM10 g /m , PM2.5
மென்டர்,
ஒரு முடற 2.5
NABL
மணிவநர
ணெக்யைான்கள்
என்மெ
3
மெச்எம்பி
வருடங்களுக்
அணமப்பின்
g/m , SO2, NOx, CO
கண்காணிப்பு ஆகியவற்ணை
ச்ஏஐ (IE
மற்றும் ஸ்யடான் கு
12
ெலுணக
பரியொதித்து
&
PIUகிரஷ்ஷர்
இடங்களில்.
யதணவக்யகற்ப உரிணமணய
NHAI)
மபற்ைவர்
மாற்ைம்
மெய்யுங்கள்.
திட்டம்
ஆர்ஓடபிள்யூ
அங்கீகரிக்கப்ப ஐஈ
யதசீய
இடங்களில்
ட்ட
கூர்ந்து
2.5
வருட
மற்றும்
சுற்றுப்புை
ஐஈயுடன்
கவனிக்கும்
கட்டுமானத்
1
நாளுக்கு
24
பிஐயூ3
PM10 g /m , PM2.5 காற்று
தர கலந்தாய்வு மெய்து
NABL
திற்கு
ஒரு
மணிவநர
என்
அடிப்பணட
அணமப்பின் மெச்ஏஐ
g/m3, SO2, NOx, CO நிர்ையம்
மாதத்திற்கு கண்காணிப்பு
(National
கூர்ந்து
ெலுணக
ஒரு முடற
(IE & PIUAmbient
Air கவனிக்கும்
உரிணமணய
NHAI)
Quality
யவணலணய
மபற்ைவர்
Standard)
மெய்ய யவண்டும்.
(சிபிசிபி
20 ஆண்டுகள்
(CPCB) 18வது
வடர
நவம்பர், 2009)
(தமாத்தம்
240
எதிர்ப்பு புடக
மாதங்கள்)
துப்ோக்கி ததாடர்ச்சியா
ததாடர்ச்சியா
ஐஈ
மூலம் நீர் ன சுற்றுப்புற மற்றும்
ரியல்
டடம் ன சுற்றுப்புற
தர
மூடுேனி காற்று
ததாடர்ச்சியான காற்று
தர மதாடர்ந்து
கண்காணிப்பு பிஐயூPM10 g /m3, PM2.5
வோன்ற
கண்காணிப்பு
கண்காணிப்பு மணி
என்மெ
அடமப்பு
3
தணிப்பு
g/m , SO2, NOx, CO
அடமப்புடன்
அடமப்டே யநரங்கள்
ச்ஏஐ (IE
மூலம்
நடவடிக்டகக
வடால் பிளாொ. (CAAQMS)
&
PIUடளப்
ெலுடக(CAAQ
நிறுவுவதன்
NHAI)
ேயன்ேடுத்தவு
MS)
மூலம்
ம்
தினெரி
(நிகழ்வநர
கண்காணிப்பு
)
பிமெச்,
சிந்திய
தட்பமவப்பம்,
எண்ணைணய
டிஓ, பிஓடி, சிஓடி,
சிபிசிபி (CPCB)
3
உறிஞ்
ஆயில்
மற்றும்
அங்கீகரிக்கப் ஐஈ
ஆண்டுகளுக்
மெடுக்கும்
கிரீஸ், மமாத்தமாக வழிமுணைகள்
பட்ட கூர்ந்து மற்றும்
படி
கு
மற்றும் மண்
இருக்கும்
அணடயாைம்
திடீமரன்று
கவனிக்கும்
பிஐயூவகுக்கப்பட்ட
பருவமணழக்
அரிக்கும்
திடங்கள்,
காைப்பட்ட
எடுத்து
அணமப்பின் என்
நிலப்பரப்பு
காலத்ணத
கருவிகணை
டர்பிடிட்டி,
இடங்களில்
யொதித்தல்
ெலுணக
மெச்ஏஐ
தரம்
விட்டு
அவ்வப்யபாது உரிணமணய
மமாத்த
ொர்ட் நீரின்
(IE & PIU(ொர்ரவ
காலத்தில்
பரியொதித்து
தன்ணம,
மபற்ைவர்
NHAI)
ஐஎஸ்: 2296)
ஒரு முணை
யதணவக்யகற்ப
குயைாரின்,
மாறுதல்கள்
இரும்பு, மமாத்த
மெய்வது
யகாலிஃபார்ம்

இவர்களுடன்
இணைந்து
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திட்ட நிரை

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

அளவுவைாள்ைள்

ைைங்ைள்

பிமெச்,
தட்பமவப்பம்,
டிஓ, பிஓடி, சிஓடி,
ஆயில்
மற்றும்
கிரீஸ், மமாத்தமாக
இருக்கும்
திடங்கள்,
டர்பிடிட்டி,
மமாத்த
ொர்ட்
தன்ணம,
குயைாரின்,
இரும்பு, மமாத்த
யகாலிஃபார்ம்

இடங்ைள்

அணடயாைம்
காைப்பட்ட
இடங்களில்

பிமெச்,
தட்பமவப்பம்,
டிஎஸ்எஸ்,
மமாத்த ொர்டு
பிைாண்ட்
தன்ணம,
கட்டப்படும்
யதங்கியிருக்கும்
இடம்
திடம், குயைாரின்,
இரும்பு,
ெல்ஃயபட்,
நிலத்தடி நீரின்
ணநட்யரட்
தரம்
ஐஎஸ்
தரக்கட்டுப்பா
ட்டிற்கு ஏற்ப:
10500,2012
பிமெச்,
தட்பமவப்பம்,
டிஎஸ்எஸ்,
மமாத்த ொர்டு
அணடயாைம்
தன்ணம,
காைப்பட்ட
யதங்கியிருக்கும்
இடங்களில்
திடம், குயைாரின்,
இரும்பு,
ெல்ஃயபட்,
ணநட்யரட்

ஐஈயில்
அணடயாைம்
காைப்பட்ட
இடங்களில்
கருவிகள்
ணவகக்ப்படும்
இடங்களில்

Leq dB (A) (பகல்
மற்றும் இரவு)
ெராெரி
மற்றும்
உச்ெக்கட்ட
மதிப்பீடுகள்

ஒலியின் அளவு

ைட்டுமாைம்

பெயல்ொடு

நிைத்ைடி நீரின் ைைம்

ைட்டுமாைம்

பெயல்ொடு

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு

வரைவு இஐஏ அறிக்ரை
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பெயல்ொடு

சுற்றுப்புை
ஒலியின் தரம்
(சிபிசிபி, 2000)
Leq dB (A) (பகல்
மற்றும் இரவு)
ெராெரி
மற்றும்
உச்ெக்கட்ட
மதிப்பீடுகள்

இவர்களுடன்
இணைந்து

ஐஈயால்
அணடயாைம்
காைப்பட்ட
இடங்கள்

அதிர்வெண் வநைம்

அடடயாளம்
காணப்ேட்ட
இடங்களில்
ஒவ்தவாரு
ததாகுப்பிலு
ம்
2 திடீமரன்று
இடங்களில் எடுத்து
2.5
யொதித்தல்
வருடங்களுக்
கு
ஒரு
மாதத்திற்கு
ஒரு முடற
by IE/AE
அடடயாளம்
காணப்ேட்ட
இடங்களில்
ஒவ்தவாரு
ததாகுப்பிலு
ம்
3 திடீமரன்று
இடங்களில் எடுத்து
2.5
யொதித்தல்
வருடங்களுக்
கு
ஒரு
மாதத்திற்கு
ஒரு முடற by
IE/AE

20
ஆண்டுகளில்
திடீமரன்று
5 இடங்கள்
எடுத்து
ஒரு
யொதித்தல்
வருடத்தில்
காலாண்டு

நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்
ஒருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
பெயல்ெடுத்துை வமற்ொர்
எடுக்ைப்ெட
ல்
ரவ
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்
சிந்திய
எண்ணைணய
உறிஞ்
அங்கீகரிக்கப்ப ஐஈ
மெடுக்கும்
கூர்ந்து மற்றும்
மற்றும் மண் ட்ட
கவனிக்கும்
பிஐயூஅரிக்கும்
அணமப்பின் என்
கருவிகணை
ெலுணக
மெச்ஏஐ
அவ்வப்யபாது
(IE & PIUபரியொதித்து உரிணமணய
மபற்ைவர்
NHAI)
யதணவக்யகற்ப
மாறுதல்கள்
மெய்வது
சிந்திய
எண்ணைணய
உறிஞ்
அங்கீகரிக்கப் ஐஈ
மெடுக்கும்
பட்ட கூர்ந்து மற்றும்
மற்றும் மண்
கவனிக்கும்
பிஐயூஅரிக்கும்
அணமப்பின் என்
கருவிகணை
ெலுணக
மெச்ஏஐ
அவ்வப்யபாது உரிணமணய
(IE & PIUபரியொதித்து
மபற்ைவர்
NHAI)
யதணவக்யகற்ப
மாறுதல்கள்
மெய்வது
சிந்திய
எண்ணைணய
உறிஞ்
அங்கீகரிக்கப் ஐஈ
மெடுக்கும்
மற்றும் மண் பட்ட கூர்ந்து மற்றும்
கவனிக்கும்
பிஐயூஅரிக்கும்
அணமப்பின் என்
கருவிகணை
ெலுணக
மெச்ஏஐ
அவ்வப்யபாது
உரிணமணய
(IE & PIUபரியொதித்து
மபற்ைவர்
NHAI)
யதணவக்யகற்ப
மாறுதல்கள்
மெய்வது

ஒவ்மவாரு
மணியநரத்தி
60 ஒலியின்
கட்டுமான லும்
அங்கீகரிக்கப்ப ஐஈ
மநாடிகள்
அைவிணை
காலம்
2.5
ட்ட
கூர்ந்து மற்றும்
இணடமவளி
பாதுகாக்கும்
ஆண்டுகள்
கவனிக்கும்
பிஐயூயில்
ரீடிங் கருவிணய
வடர
ஒரு
அணமப்பின் என்மெ
மாதத்திற்கு எடுி்த்து பின் பரியொதித்து ெலுணக
ச்ஏஐ (IE
பகல் மற்றும் யதணவயாைால்
ஒரு முடற
உரிணமணய
&
PIUஇரவு
மாற்ைம்
தரவு
மபற்ைவர்
NHAI)
யநரத்திற்கா மெய்யுங்கள்
ை Leq ஐயும்
அணடயலாம்.
ஒவ்மவாரு
மணியநரத்தி
லும்
60
அங்கீகரிக்கப்ப ஐஈ
20
மநாடிகள்
ட்ட
கூர்ந்து மற்றும்
ஆண்டுகளில் இணடமவளி
கவனிக்கும்
பிஐயூ5 இடங்கள் யில்
ரீடிங்
அணமப்பின் என்
ஒரு
எடுத்து பின்
ெலுணக
மெச்ஏஐ
வருடத்தில் பகல் மற்றும்
உரிணமணய
(IE & PIUகாலாண்டு இரவு
மபற்ைவர்
NHAI)
யநரத்திற்கா
ை Leq ஐயும்
அணடயலாம்.

E-14

திட்ட நிரை

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

அளவுவைாள்ைள்

ைைங்ைள்

அதிர்வெண் வநைம்

ஐஈயால்
5 இடங்கள்
அணடயாைம்
2.5
காட்டப்பட்டா
வருடங்களுக்
ஆர்ஓடபிள்யூ
கு
3வின்
அணைத்து
மாதங்களுக்
கட்டுமாை
கு ஒரு முடற
இடங்களிலும்

அடிப்ேடட
மாதிரி
இடங்களில்
மற்றும்
அடடயாளம்
காணப்ேட்டேடி
by IE

ஒருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
பெயல்ெடுத்துை வமற்ொர்
எடுக்ைப்ெட
ல்
ரவ
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்

-

4 இடங்கள்
20
வருடங்களுக்
(3 ஆண்டு) கு
ஒரு
வருடத்தில்
அடர ஆண்டு

அங்கீகரிக்கப் ஐஈ
பட்ட கூர்ந்து மற்றும்
கவனிக்கும்
பிஐயூஅணமப்பின் என்
ெலுணக
மெச்ஏஐ
உரிணமணய
(IE & PIUமபற்ைவர்
NHAI)

திட்டம்
90% மரங்கள்
முழுவதும்
மரங்கள் வைரும் தப்பிப்
மாதத்தில்
விகிதம்
பிணழக்கும் ஓரைவிற்கு
ஒரு தடணவ 1 ஆண்டு
முடிந்து
விட்ட
விகிதம்
பகுதிகளில்

90% மரங்கள்
மூன்று
மரங்கள் வைரும் தப்பிப்
திட்ட
இடம் மாதங்
5 ஆண்டு
விகிதம்
பிணழக்கும் முழுவதும்
களுக்கு ஒரு
விகிதம்
முணை

இவர்களுடன்
இணைந்து

நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்

அங்கீகரிக்கப் ஐஈ
பட்ட கூர்ந்து மற்றும்
கவனிக்கும்
பிஐயூஅணமப்பின் என்
ெலுணக
மெச்ஏஐ
உரிணமணய
(IE & PIUமபற்ைவர்
NHAI)

ைட்டுமாைம்

கண்களுக்கு
மதரியும்
வணகயில்
அைவுயகாள்கள்:
மடக்ஸ்ெர்,
கிமரயின் அைவு,
கியரவல், மைல்,
சில்ட்,
களிமண்;இரொய
ை
அைவுயகாள்:பி
மெச்,
கண்மடக்டிவிட்டி,
சுண்ைாம்பு,
மமக்னிசியம்,
யொடியம்,
ணநட்யராென்,
உறிஞ்சும்
விகிதாச்ொரம்.
கண்களுக்கு
மதரியும்
வணகயில்
அைவுயகாள்கள்:
மடக்ஸ்ெர்,
கிமரயின் அைவு,
கியரவல், மைல்,
சில்ட்,
களிமண்;இரொய
ை அைவுயகாள்:
பிமெச்,
கண்மடக்டிவிட்டி,
சுண்ைாம்பு,
மமக்னிசியம்,
யொடியம்,
ணநட்யராென்,
உறிஞ்சும்
விகிதாச்ொரம்.

இடங்ைள்

பெயல்ொடு

மைம் நடுைல்/ ைட்டிடம் ைட்டும் அனுமதி இல்ைாை ெச்ரெ
பெல்ட்டின் முன்வைற்றம்

பெயல்ொடு

மண்

ைட்டுமாைம்

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு
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பட்டுப்யபாை
மரங்களுக்க
பதிலாக நல்ல
தரமாை அயத
இைத்ணத
யெர்ந்த
ஐஈ
மரக்கன்றுக
மற்றும்
ணை
நட்டு
ெலுணக உரிணம பிஐயூணவத்தல்,
மபற்ைவர்
என்மெ
மரங்கணை
ச்ஏஐ (IE ,
காக்கும்
PIU-NHAI)
வணலகணை
பழுதுபார்த்தல்,
யபாதுமாை
யவலி
யபாடுதல்
முதலியை
ஐஈ
பட்டுப் யபாை
மற்றும்
மரங்களுக்கு
பிஐயூபதிலாக அயத ெலுணக உரிணம
என்
மரக்
மபற்ைவர்
மெச்ஏஐ
கன்றுகணை
(IE , PIUநட்டுணவத்தல்
NHAI)
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E.5

திட்டத்தின் ைாெங்ைள்
இந்தத் திட்டத்ணத மெயல்படுத்துவதால் கீழ் கண்ட அனுகூலங்கள் உண்டாகும்:

E.6



மபங்களூரு மென்ணை யவகப்பாணத மென்ணை-மபங்குளூரு மதாழில் காரிடாரின் (சிபிஐசி(CBIC)]யின்
ஓர்அங்கமாகும், இது இந்திய அரொங்கத்தின் மிகப் மபரிய உள்கட்டணமப்பு திட்டங்களுள் ஒன்ைாகும்.



மாநிலத்தின் மபாருைாதார யமம்பாடு அதாவது மதாழில்துணை, சுற்றுலா மற்றும் விவொயம்,



யவகப்பாணத கிணடப்பதைால் வண்டிகணை ஓட்டுவதும் மற்றும் பராமரிக்கும் மெலவும் குணையும்



யமலும் பாதுகாப்பாை பல அம்ெங்கள் அறிமுகம் மெய்து ணவக்கப்படுவதால் ொணல விபத்துகள்
குணைதல்



கட்டுமாைப் பணிகள் மற்றும் உள்ளூர் வர்த்தகத்திைால் உள்ளூரியலயய யவணல வாய்ப்புகணை
உற்பத்தி மெய்தல்



பல வழிச் ொணலகளின் நடுவில் இருக்கும் நிலப்பரப்பில் புதர்கணை நடுவதால் யபாக்குவரத்து
தணடயில்லாமல் கூடுதல் பாதுகாப்புடன் மெல்வதற்காை வழி



திட்டம் ஆர்ஓடபிள்யூவின் ஒரு பக்கத்திலிருந்து ஆர்ஓடபிள்யூவின் இன்மைாரு பக்கத்திற்கு
கால்நணடகள் பத்திரமாக மெல்வதற்கு யதணவயாை நணடபாணதகணை உருவாக்குதல்



ொணலகளுக்கு யமல் கட்டப்படும் பாலங்களிைால் (ROBs) தடங்கல் இல்லாமல் வாகைங்கள் மெல்ல
வழி வகுப்பயதாடு பிரயாை யநரத்ணதயும் குணைக்கிைது.



திட்டம் வகுக்ணகயியலயய கீழ்கண்ட் விஷயங்களுக்கும் வெதி மெய்யப்பட்டுள்ைை கழிப்பிடங்கள்
பகுதி, பஸ் யபக்கள், டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்காை ஓரமாை இடங்கள், ொணல ஓரத்தில் அமருவதற்காை
வெதிகள், ொணல விைக்மகாளி, டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்காை ஓரமாை இடங்கள், மநடுி்ஞ்ொணல
யபாலிஸ் பந்யதாபஸ்து, மருத்துவ வெதியுள்ல இடங்கள், கம்பங்கள், வண்டிகணை காப்பாற்றும்
இடங்கள் முதலியை

சுற்றுச்சூழல் நிர்வாைத் திட்டம்
கட்டுமாைத்திற்கு முன்ைால், கட்டுமாைத்தின் யபாது மற்றும் மெயல்பாடு யநரங்களில் சுற்றுச்சூழல்
பாதுகாப்பிணை திட்டமிட்டு, மெயல்படுத்தி, யமற்பார்ணவ மெய்து மற்றும் கூர்ந்து கவனிப்பதற்காை
மபாறுப்யபற்கும் ஏமென்சியுடன் இணைந்து சுற்றுச்சூழல் பாதிப்ணப குணைப்பதற்காை பல்யவறு திட்டங்கள்
ஆயலாெணையாக வழங்கப்பட்டை.
ைட்டுமாைத்திற்கு-முன்ொை ைட்டம்
கட்டுமாைத்திற்கு -முன்பாை கட்டம் என்பதில் நிலத்ணத ணகயகப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டிடங்கள்,
மபாருட்கணை மாற்றியணமத்தல், மரங்கணை மவட்டுதல், மபாதுவாை மொத்து வைங்கைாை யகாவில், யெண்ட்
பம்புகள், ஆகியவற்ணை மாற்றியணமத்தல்/அல்லது அதற்காை நஷ்டஈடு வழங்குதல், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி
வாங்குதல், ஏபிபிசிபி, டிஎன்பிசிபி (APPCB,TNPCB) முதலியணவகளிலிருந்து கட்டுமாைத்திற்கு ஒப்புதல்
வாங்குதல்,இந்த மெயல்களுக்மகல்லாம் என்மெச்ஏஐ/ ெலுணக உரிணம மபற்ைவர் மபாறுப்பாளியாகிைார்.
ைட்டுமாைக் ைட்டம்
இந்த கட்டத்தில் கட்டுமாை கூடாரம் கட்டுவது, கட்டிடம் கட்டத் யதணவயாை கிரஷர் பிைாண்டுகள், கான்க்ரீட்
யபட்சிங் பிைாண்ட், ொட் மிக்ஸ் பிைாண்ட் ஆகியவற்ணை அணமப்பது; மவட்டப்பட்ட மரங்கள் கட்டிடங்கள்
குப்ணப ஆகியவற்ணை எடுத்து சுத்தம் மெய்தல், யெகரித்தல், யமற்பரப்பு மைணல யெமித்து பயன்படுத்துதல்,
ஆழமாை
குழிணய
அணடயாைம்
காணுவயதாடு
யதணவயாை
மெங்கல்
ெல்லி
வாங்கும்
குவாரிகணையும்அணடயாைம் காணுதல்(வடிவணமப்பு ஆயலாெகர் சிபாரிசு மெய்த இடத்ணதவிட யவறு
இடத்யத யதர்வு மெய்யும் நிணலயில்), குவாரியின் மெயல்பாடு, யவகச்ொணலயின் இருபுைங்கள் மற்றும்
ொணலகளின் இணடயயயும் மெடிகள் நடுதல், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் கூர்ந்து கவனித்தல். இந்த
இவர்களுடன்
இணைந்து
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பிைாண்டுகணை உருவாக்கவும் மற்றும் அணவகணை நடத்துவதற்காை உரிய ஒப்புதணல வாங்கும் கடணம
ெலுணக உரிணம மபற்ைவணரயய ொறும். கட்டுமாைத்தன் யபாது சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பிற்கு யபாதுமாை
பாதுகாப்பு முணைகணை மெயலாக்கம் மெய்வதும் ெலுணக உரிணம மபற்ைவரின் மபாறுப்யபயாகும். தனிநபர்
மபாறியாைர்/அதிகார மபாறியாைர் இருவரும் ெலுணக உரிணம மபற்ைவணர கூர்ந்து கவனித்து மற்றும்
யமற்பார்ணவ மெய்து அவருணடய மெயல்பாடுகணை ஒப்பந்தத்தில் உள்ைபடி இருக்கிைதா என்று பார்த்து
அணதக் குறித்து பிஐயூ என்மெச்ஏவிற்கு அவ்வப்யபாது மதரிவித்துக் மகாண்யடயிருக்க யவண்டும். பிராமெக்ட்
இம்பிளிமமண்யடஷன் யூனிட் (PIU), என்மெச்ஏஐ ஆகிய இரண்டு அணமப்புகளும் ெட்டதிட்டங்கணை
பின்பற்றுவதில் கவைம் மெலுத்த யவண்டும்.
பெயல்ொடு ைட்டம்
மெயல்பாடு கட்டம் என்பதில் சுற்றுச்சூழணல உற்றுகவனித்தல் மற்றும் ணவக்கப்பட்ட மெடிகளில் எத்தணை
விகிதச் மெடிகள் வைர்ந்திரக்கின்ைை என்பணதக் கூர்ந்து கவனிப்பதும் உள்ைடங்கும். தனிப்பட்டமபாறியாைர்/
அதிகாரமுள்ை மபாறியாைர் மற்றும் ெலுணக உரிணம மபற்ைவர் இந்த மெயல்பாடுகளுக்கு மபாறுப்யபற்க
யவண்டும்.
சுற்றுச்சூழல் ெைாமரிப்பிற்ைாை பெைவுைள்
பாதிப்ணப குணைத்தலுக்கும் மற்றும் யமற்பார்ணவ மெலவுகளும் கைக்கிடப்பட்டுவிட்டை ெமுதாயச்
மெலவுகயைாடு இந்த மெலவுகணையும் மெயல்படுத்தும் ஏமென்ஸி ஏற்றுக் மகாள்வயதாட முன்மமாழியப்பட்ட
திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமுதாய பாதுகாப்பு திட்டங்கணை உள்ைடக்க யவண்டுி்ம். சுற்றுச்சூழல்
பராமரிப்பிற்காை மெலவுகள் அட்டவணை E.3 வில் வழங்கப்பட்டுள்ைது

அட்டவரண E.3: சுற்றுச்சூழல் ெைாமரிப்பிற்ைாை பெைவுைள்
விெைங்ைள்

பைாரை (ரூொய்)

சுற்றுச்சூழல் ோதுகாப்பு மற்றும் தணிப்பு தெலவு(A)
கட்டுமான கட்டத்தின் வோது சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு(B)
தெயல்ோட்டு கட்டத்தின் வோது சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு(C)
பமாத்ைம் (A+B+C)

62,77,74,030
70,54,000
3,47,20,000
66,95,48,030

* சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்பு 2.5 வருட கட்டுமானத்திற்கும் 20 வருட ெலுடக / தெயல்ோட்டு காலத்திற்கும் கருதப்ேடுகிறது.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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