Â/Ÿ. njÁa beLŠrhiy Miza¤Â‹ c¤njÁ¡f¥g£l
bg§fq® - br‹id éiuÎ rhiy gFÂ III
(106.569 »Û) rhiy Â£l¤Âš jäœ ehL, ÂUtŸq®
kht£l¤Âš (248.550 ».Û) Kjš (249.320 ».Û) tiu
ÂU¥gªÂô® »uhk«, ÂUtŸq® t£l«, ÂUtŸq®
kht£l¤Âš mika cŸs 8 tê rhiy f£Lkhd«.

வரைவு இஐஏ அறிக் ரக
பெங் களூரு- பென்ரன வவகெ் ொரை - ஃவெஸ் -III
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வரைவு இஐஏ அறிக் ரக
பெங் களூரு- பென்ரன வவகெ் ொரை - ஃவெஸ் -III
E

சுற் றுெ்சூழல் ொதிெ் பு அறிக் ரக சுருக் கம்

E.1

திட்டம் வை்ணரன
ஆந்திரா
மற் றும்
தமிழ் நாடு
ஆகிய
மாநிலங் களின்
கட்டுவதற் க ாக
முன் மமாழியப்பட்ட
மபங் களூரு-மென் ணனக் கிணடயய
எட்டு
வழி
யவகெ்ெ ாணலயின் ஃயபஸ் -III ற் க ான ஆந்திை பிைவைெம் மற் றும் ைமிழ் நாடு
சுற் றுெ்சூழல் பாதிப்பின் தன் ணமணயக் குறித்த அறிக் ணக மற் றும்
இந்த த்
திட்டத்யதாடு மதாடர்புணடய சுற் றுெ்சூழல் பிரெ்சி ணனகணள ஆராய் ந்த மதிப் பீ டு
மெய் வயதாடு, இந்தத் திட்டத்யதாடு மதாடர்புணடய அதன் மூலம்
எழக் கூடிய
சுற் றுெ்சூழல் பாதிப்புகணள குணறப்பதற் க ான வழிகணளயும் இந்த ஆராய் ெ ெ்சி
கூறுகிறது. சுற் றுெ்சூழல் பாதிப்பு அறிக் ணக (இஐஏ) [Environmental Impact Assessment
(EIA)] இந்தத் திட்த்தின் மவவ் யவறு காலக் க ட்டத்தில் எழக் கூடிய விதவிதமான
சுற் றெ்சூழல் பாதிப்புகணள அதாவது வடிவணமப்பு மற் றும் கட்டிடம் கட்ட
ஆரம் பிப்பதற் க ான
முன் பான
காலக் க ட்டம் ,
கட்டுமானப்பைி
நடக் கு ம்
காலக் க ட்டம் மறறும் ஆபயரஷனல் கட்டம் என் று பிரித்து ஆராய் வயதாடு அந்த ந் த
கட்டத்திற் கு ஏற் ப அணத குணறப்பதற் க ான வழிகணளயும் வழங் குகிறது. இந்த
அறிக் ணகயின்
யநாக் க யம
இந்த
முன் மமாழியப்பட்டு ள் ள
திட்டத்தி னால்
ஏற் படக் கூடிய
கை்ைால்
காைக் கூடிய,
சுற் றுெ்சூழல்
மற் றும்
ெமூகமபாருளாதார
சுற் றுெ்சூழல்
ஆகியவற் றில்
ஏற் படக் கூடிய
மாற் றங் கணள
குறிப்பிட்ட முன் மமாழியப்பட்ட திட்ட இடத்தில் கை்டுபிடித்து மதிப்பிடுவயதாடு,
வரக் கூடிய
யமாெமான
பாதிப்புகணள
குணறப்பதற் க ான
அணனத் து
முயற் சி கணளயும் எடுப்பயதாடு இந்தத் திட்டத்தின் வித்தியாெமாக மவவ் ய வறு
காலக் க ட்டத்தில் சுற் றுெ்சூழல் பாதுகாப்பு திட்டங் கள் மெயல் படுகிறது என் பணத
கூர்ந்து கவனிப்பதுமாகும் .

E.1.1

பெயல் ெடுை்தும் ஏபென்ஸி
இந்தத் திட்டத்ணத மெயல் படுத்தும் ஏமென் ஸி இந்திய யதசீய மநடுஞ் ெ ாணல துணற
[(The National Highways Authority of India (NHAI)] அயதாடு அவர்கயள சுற் றுெ்சூழல்
பாதுகாப்பு மற் றும் ெமூக நலன் க ளுக் கும் மபாறுப்பாளியாகிறார்கள் . NHDP PhaseVI கீழ் வரும் மபங் களூரு- மென் ணன யவக வழிெ்ெ ாணலக் க ான இஐஏ அறிக் ணக
ஆகியவற் ணறத் தயாரிக் கும் மபாறுப்யபாடு, இந்த மபங் களூரு- மென் ணன யவக
வழிெ்ெ ாணலக் க ான
ஆரம் பக் க ட்ட
மெயலாக் க
அறக் ணகயயாடு
முதல் க ட் ட
வடிவணமப்பு அறி்க் ணகணயயும் [M/s Egis-BCEOM International S.A. in association with M/s
SECON Pvt.] உடன் இணைந்து தயாரிக் கும் மபாறுப்ணப வழங் கியுள் ளது.

E.1.2

திட்டம் இடம்


முன் மமாழியப்பட்ட திட்டம் மூன் று பாகங் களாகப் பிரிக் க ப்பட்ட புதிய 6 வழி
மபங் களூரு மென் ணன எக் ஸ்பிரஸ்யவ ஆகும் . ஃயபஸ் -III ஆந்திர பிரயதெ ம்
மற் றும் தமிழ் நாடு ஆகிய இரை்டு மாநிலங் களில் அணமயப்ம பற் றுள் ளது.



இந்த ஃயபஸ் -III முழுவதும் சித்தூர் மாவட்டம் முழுவதும் நீ ட்டிக் க ப்பட்டுளளது
(முன் மமாழியப்பட்ட கியலாமீட்டர் 156+000 லிருந்து கியலாமீட்டர் 168+000 வணர
)
ஆந்திர
பிரயதெம்
மாநிலம்
மற் றும்
யவலூர்
மாவட்ட த் தி ல்
(முன் மமாழியப்பட்ட கியலாமீட்டர்
168+000 லிருந்து கியலாமீட்ட ர் 221+900
இவர்களுடன்
இணைந்து
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வணர), காஞ் சி புரம் மாவட்டத்தல் (முன் மமாழியப்பட்ட கியலாமீட்டர் 221+900
லிருந்து கிமீ 248+550 மற் றும் கிமீ 249+320 லிருந்து கிமீ 262+100வணர) மற் று ம்
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் (முன் மமாழியப்பட்ட கிமீ 248+550 லிருந்து கிமீ
249+320வணர) தமிழ் நாட்டிலும் திட்டமிடப்பட்டுள் ளது.


இந்த திட்டத்தின் ஃயபஸ் -III பாகம் கிமீ 156.000 இல் அதாவது 190. ராமாபுரம்
கிராமம் , குடிபால மை்டல் ,சித்தூர் மாவட்டம் ஆந்திர பிரயதெ மாநிலத் தி ல்
துவங் கி
தமிழ் நாட்டின்
காஞ் சி புரம்
மாவட்டத்தில்
ஸ்ரீமபரும் புதூர்
தாலூக் கிலுள் ள
இருங் காட்டுக் யகாட்ணட
கிராமத்தில்
கிமீ 262.100 இல்
முடிவணடகிறது.



முன் மமாழியப்பட்ட பிசிஇ- ஃயபஸ் - III யின் மமாத்த நீ ளம் 106.100 கிமீ ஆகும் .



இந்தத் திட்த்தின் ொணல பிரிவின் பூயகாள நீ ட்டிப்பு வடக் கு அட்ெ யரணக
13°7'15.65" மற் றும் 12°59'32.01” யிலும் கிழக் கு தீர்க் க யரணக 79°6'13.35" மற் றும்
79°59'8.30" யிலும் இருக் கிறது.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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Figure E.1: LOCATION MAP OF BCE-PHASE-III

இவர்களுடன்
இணைந்து
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இந்ைை் திட்டை்தின் முக்கி யமான அம் ெங் கள்
A. பொதுவான பெய் திகள்
வரிணெ
எை்
1 வணர.

திட்டத்தின் உட்கூறுகள்

விவரங் கள்

புதிய

திட்டம்

6

வழி

மபங் களூரு

மென் ணன

எக் ஸ்பிரஸ்யவ ஆகும் . ஃயபஸ் -III ஆந்தி ர
பிரயதெம் மற் றும் தமிழ் நாடு
2 வணர.

நிர்வாக இடங் கள்

ஆந் திராவில் சித்தூ ர் மாவட்டம் ;
தமிழ் நாட்டில்

வவலூர்,

காஞ் சீபுரம்

ராணிப்வபட்ட ட,

மற் றும்

திருவள் ளூர்

மாவட்டங் கள்
3 வணர.

மாநிலம்

ஆந் திர பிரயதெம் மற் றும் தமிழ் நாடு

4 வணர.

முன் மமாழியப்பட்ட

106.100 கியலாமீட்டர்க ள்

ொணலயின் நீ ளம்
5 வணர.

புல் தணர

முன் மமாழியப்பட்ட ொணல ெமதணர மற்றும்
வணளந் து மநளிந் து மெல் லும் புல் தணரயில்
அணமயப்மபற் றிருக் கிறது.

6 வணர.

இந் தத்

திட்டப்பாணதயில்

இருக் கும்

பனவரம் , திருமால் பூர் ,ஸ்ரீமபரும் புதூர்

முக் கியமாக

குடியிருப்புகள்
7 வணர.

நதிகள் /ஓணடகள் /கால் வாய்கள்

இந் தத்

திட்டம்

மபான் ண ன

முக் கியமான
மற் றும்

நதிகளான

மகாெஸ்தணல

ஆகியவற் ண ற கடக் கிறது இந் த நதிகளுடன்,
சில இயற் ண கயான ஊற் றுகள் /நீ யராணடகள்
திட்டத்தின் குறுக் யக இருக் கின் றன.
8 வணர.

குளங் கள்

/

ததாட்டிகள்

/

நீ ர்த்வதக் க ங் கள்

தமாத்தம்

29

நீ ர்

ததாட்டிகள்

/

நீ ர்த்வதக் க ங் கள் பாதிக் க ப்படும்
சித்தூ ர்: 6
வவலூர்: 2
ராணிப்வபட்ட ட: 5
காஞ் சீபுரம் : 16
திருவள் ளூர்: 0

9 வணர.

காட்டு பகுதி

வவலூர்

மாவட்டம்

தமிழ் நாட்டில்

மஹிமண்டலம் கிராமத்தில் அடமந் துள்ள
முன் பதிவு

தெய் யப்பட்ட

வனத்தின்

5.42

தெக் வடர்.
10
வணர.

சுற் றுெ்சூழல்

ரீ தியாக

பாதுகாக் க ப்பட்ட பகுதிகள்

இந் த

திட்டம்

வனவிலங் கு
அல் லது

எந் த

வதசிய

ெரணாலயம் ,

அறிவிக் க ப்பட்ட

புலி

பூங் கா,
ரிெர்வ்

சுற் றுெ்சூழல்

உணர்திறன் பகுதிகள் / பாதுகாக் க ப்பட்ட
பகுதிகள்
திட்டம்

வழியாக

தெல் லவில் ட ல. இந் த

சுற் றுெ்சூழல்

உணர்திறன்

மண்டலத்தில் வராது

இவர்களுடன்
இணைந்து
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வரிணெ
எை்
11
வணர.

திட்டத்தின் உட்கூறுகள்
ததால் தபாருள்

/

விவரங் கள்

பாரம் பரிய

தளம்

காஞ் சீபுரம் மாவட்டத்தின் ஸ்ரீதபரம் புதூர்

தாலுகா,

வடமங் கலம்

கிராமத் தி ல்

தமகலிதிக் சிஸ்ட் மற் றும் தகய் ர ்ன் ஸின்
ததால் த பாருள்

ஆய் வுத்

குடறந்தபட்ெ ம்

128.2

தளம்

மீ

மற் று ம்

அதிகபட்ெ ம் 205.8 மீ. இந்த தளத்திற் க ான
ASI இலிருந்து NOC தபறப்பட்டுள் ளது.
B. பிற அம் சங் கள்
வைிரெ
எண்
1.

பொருட்கள்

முன்பமாழியெ் ெட்டரவ

தபாது ஆர்ஓடபிள் யு(ROW)

90 மீட்டர்
முன் தமாழியப்பட்ட

2.

ொடல

வழிெ்ொடலயான

4

இரட்டட

வண்டிப்பாடத கட்டடமப்பில் 21 மீ
மந் தமான ெராெரி 8 பாடதகளுக்கு
விரிவாக் க க் கூடியதாக

இருக்கும் .

பிரதான

வாகனவழி

அதிவவக

தநடுஞ் ொடலக் க ான

நடடபாடத

இரட்ட ட வண்டிப்பாடத நான் கு வழிப்
பிரிவுகளுக் கு
விளிம் பில்

22.50

மீட்டர்

கீற் றுகள்

மற்றும்

உட்பட

21

மீ

அகலமுள் ள மந் தமான ெராெரி.
3.

வடிவணமப்பு யவகம்

4.

முக் கியமான பாலங் கள்

மைிக் கு 120 கிமீட்டர்
29

நீ ர்

ததாட்டிகள்

மற் றும்

2

நீ வராடடகள்

5.

சிறிய பாலங் கள்

25 நம் பர்க ள்

6.

ஆர்ஓபி (ROB)

3 நம் பர்க ள்
137 எண் (பிரதான சீரடமப்புடன் 130

7.

எண் மற் றும் 5 பரிமாற் றங் கள் மற்றும்
பரிமாற் றங் களுடன்
கல் தவட்டுகளின் எண்ணிக் ட க

ொடலகடள
(பிரதான
மற் றும்

2

இடணக் கும் 37

சீரடமப்புடன்
5

மற்றும்

பரிமாற் றங் கள்

பரிமாற் றங் களுடன்

2

எண்

130

எண்

மற்றும்
மற்றும்

ொடலகடள இடணக் கும் )
8.

வை்டிகள் மெல் ல அடிநில வழி

13 நம் பர்க ள்

9.

வை்டிகள் மெல் ல யமல் பக் க வழி

5 நம் பர்க ள்

10.

இணலொன

வை்டிகள்

மெல்ல

அடிநில வழி
11.

பாதொரி / கால் நடடகள் / சிறிய
வாகன அண்டர்பாஸ்

இவர்களுடன்
இணைந்து

3 நம் பர்க ள்
50 நம் பர்க ள்
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வைிரெ
எண்
12.

பொருட்கள்

முன்பமாழியெ் ெட்டரவ

பரிமாற் றம்

7 நம் பர்க ள்
4 எண் (இரு பக் க ங் களும் உட்பட)

13.

(கி.மு.க் கு இருபுறமும் , கி.மீ 188 + 200,

கழிப்பிடங் கள் பகுதி

ஜம் புகுலம் & கி.மீ 227 + 500, வவலியூர்)
6

14.
சுங் கெ் ொவடி

எண்.

(5 பரிமாற் றங் கள் மற்றும்

எக் ஸ்பிரஸ்வவயின்

பிரதான

சீரடமப்பில் 1)
3 நம் பர்க ள்

15.
டிரக் குகள்

நிறுத்தவதற் க ான

ஓரமான இடங் கள்

(ஆர்மெெ்எஸ்
யமலப்

கிமீ

174+137

பாடியில் ,

மற் றும்

கர்னாவூரில் கிமீ 204+155 இரு
புறங் களிலும் )
1 (கிமீ 167+715 இல் ஆர்மெெ்எஸ் லும்

16.
மாநில எல் ண ல மெக் யபாஸ்ட்

மற் றும்

கிமீ

169+215

எல் மெெ்எஸ்ஸிலும் )
மதருவிளக் கு

17.

வெதிகள்

பல் யவறு

இடங் களில் அதாவது எல் வியூபி, வீயுபி,
ொணலகள் ஒன் ண றமயான் று கடக்கும்
இடங் கள் ,
மதருவிளக் கு

மெக் யபாஸ்ட்,

டிரக் குகள்

நிறுத்தவதற் க ான

ஓரமான

இடங் கள் , ொணலயின் இருபுறங் களின்
வெதிகளில்

மற் றும்

இருக் கும்

சுங் கெ் ொவடி

இடங் களில்

விளக் கு

வெதிகள் அணமக் க ப்பட்டுள் ளன.
முன் மமாழியப்பட்ட

18.

ொணலகள்,

ொணலகள் ஒன் ண றமயான் று கடக்கும்
கீழ் யநாக் கி ஒளி வீசும் உயரத்தில்
இருக் கும் விளக் கு

இடங் கள் , கழிப்பிடங் கள் பகுதிகளில் ,
சுங் கெ் ொவடி மற் றும் மெக் யபாஸ்ட்
பகுதிகளில் கீழ் யநாக் கி ஒளி வீசும்
உயரத்தில்

இருக் கும்

விளக் குகள்

மபாருத்தப்படும்் .
பிைைான எக்ஸ்பிைஸ் வவயில் 0.770

19.

கிமீ

இணைக் கும் ொணலகள்

மற் றும்

ொரலகள்

கடக்கும்

இடங் களில் 2.870 கிமீட்டை்
20.

திட்டத்தின்

சிவில்

கட்டுமான

தெலவு

E.2

ரூபாய் 3472.03 யகாடிகள்

சுற் றுெ்சூ ழல் ெற் றி ஒரு வை்ணரன
A)உண
் ரமயான நிைை்ெனமான சுற் றுெ் சூழல்

இவர்களுடன்
இணைந்து
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உண
் ரமயான வை்ணரன முன் மமாழியப்பட்ட இடம் ெமதணரயிலிருந்து மடங் கி
வணளந்து மெல் லு ம் பகுதிகளிலும் மெல் கிறது. இந்த இடம் பாலாறு நதி மற் று ம்
அதன் கிணளகள் வந்து கலக் குமிடமாகும் . இந்த நதிணயவிடுத்து, ஜீவநதிகளாக
இல் லாமல் சீக் கிரயம வற் றிப் யபாகும் யவறு சில உள் ளூர் ஓணடகள் /நீ றுற் று க ள்
ொணலயின் பாணதயயாடு மெல் கின் றன.
மண
் வளம் மற் றம் மண
் :

E.2.1



சித்தூர் மாவட்டத்தில் அடியில் அர்கீயன் , புயராட்டயராயொயிக் , ெுராசிக்
கிமரட்டீஸஸ் மூன் றாம் நிணல மற் றும் குவாட்டர்னரி யுகங் கள் ஆகியவற் றால்
அணமக் க ப்பட்டிருக் கிறது. அயத யநரம் யவலூர் மாவட்டத்தில் புவியியல்
உருவாக் க ம் புராதன வடிவங் கள்
மூலம்
ொர்யனாணகட்டுகள்
மற் று ம்
கிராணனட்க ள் ஆகியவற் ணற உள் ளடக் கிய அர்சி யனிலிருந்து
ெமீபத்தி ய
படிகல் வடிவங் கள் வணர இருக் கிறது. காஞ் சி புரம் மாவட்டத்தின் அடிபாகம் ,
பரந்த அளவிலான ஒருங் கிணைந்த மற் றும் பிளவுபட்ட அணமப்புகளால்
அணமந்திருக் கிறது, பழணமயான ஆர்க் கியன் க ளில் மதாடங் கி, அதன் பிறகு
அணர-ஒருங் கிணைந்த
வடிவங் கள் மமயொயயாக் கிக்
மற் றும் மூன் றாம்
காலத்திற் குட்பட்ட
காலப்பகுதிகளில்
நானூறு
வயணதெ்
சுற் றியுள் ள
தனித்துவமான அலுமினிய வடிவங் களுக் க ானது. திருவள் ளூர் மாவட்ட த் தி ல்
ஒரு
யவணள
யகாயராமாை்டல்
உருவாக் க ம்
என் றணழக் க ப் ப டும்
யொயலாசீன்
காலத்ணதெ்
ொர்ந்த
யகாயராமாை்டல்
உருவாக் க ம்
ஏற் பட்டுள் ளது.



இந்த ஆராய் ெ ்சி ப் பகுதியின் மை்ைின் குைம் மபரும் பாலும் , மெம் மை்,
சிவந்த மைல் , ெதுப்பு நிலம் மற் றும் கறுப்பு நிர காட்டன் மை்யை அதிகமாக
காைப்படுகின் றன.

நிலநடுக்க நிரல
முன் மமாழியப்பட்ட
பகுதியான
ஃயபஸ்
-III
இந்தியாவின்
நில அதிர்வு
மை்டலத்தின் மை்டலம் III இன் கீழ் வருகிறது. இந்த மை்டலம் மிதமான
ஆபத்துள் ள பகுதியாக பிரிக் க ப்படுகிறது.
வானிரல
சித்தூர்
மற் றும்
யவலூர்
மாவட்டங் களின்
தட்பமவப்பம்
மவப்பமாக
இருப்பதிலிருந்து
மவப்பமான
வரை்ட
அல் லது
ஈரமான
வானிணலயாக
இருக் கிறது. காஞ் சீபுரம் மற் றும் திருவள் ளூர் மாவட்டங் கள் மபாதுவாக வருடம்
முழுவதும்
மவப்பமான
ஈரப்பதம்
மிகுந்யத
காைப்படுகின் றன.
முன் மமாழியப்பட்ட
திட்டப்பகுதியில்
மாததத்தில்
மாதத்தின்
அதிகபட்ெ
தட்பமவப்பம் 40.5 லிருந்து 29.5°மெ வணர இருக் கிறது, அயத யநரம் மாதத் தி ல்
குணறந்த பட்ெ தட்பமவப்பம் 18.2°மெ வலிருந்து 28.3°மெ வணர யவறுபடுகிறது.
காணல யநரங் களில் நிலவும் ஈரப்பதம் 59.9% லிருந்து 88.2% வணர இருப்பயதாடு
மாணல யநரங் களில் அது 59.9% லிருந்து 88.2% வணரயிலும் மாணல யநரங் களில் அது
39.6% லிருந்து 75.1% வணரயில் மாறுபடுகிறது. வடகிழக் கு பருவ மணழ காலத்தி ல்
ெூன் முதல் மெப்டம் பர் வணர ெராெரி மணழ 85.4 லிருந்து 181.1மிமீட்டராக வும்
இருக் கிறது. அயத யநரம் வடகிழக் கு பருவமணழ காலத்தில் அக் யடாபரிலி ரு ந் து
டிெம் பர் வணர மணழ மபாழிவு 135.7 மிமீலருந்து 399.1மிமீட்டராக இருக் கிறது.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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திட்டப் பகுதியில் காற் றின் ெராெரி யவகம் மைிக் கு 3.8 கிமீட்டரிலிருந்து மைிக் கு
9 கிமீட்டர் யவகத்தில் உள் ளது.
ெயன்ெடுை்ைெ் ெடும் நிலம்
முன் மமாழியப்பட்ட திட்டத்திற் க ாக சித்தூர் மற் றும் யவலூர் மாவட்டங் க ளில்
பயன் படுத்தப்படும் மபருவாரியான நிலங் கள் விவொய நிலங் கணளத் மதாடர்ந் து
காட்டு நிலம் மற் றும் தரிசு நிலங் கள் ஆக இருப்பயதாடு, காஞ் சீபுரம் மற் று ம்
திருவள் ளூர் மாவட்டங் களில் விவொய நிலங் கணளத் மதாடர்ந்து நீ ர்நிணலக ள்
பயன் படுத்தப்படுகின் றன.
நீ ை் நிரலகள்

நிலெ் ெைெ் பு நீ ை் நிரலகள்
முன் மமாழியப்பட்ணட ொணலயின் 179.500 கிமீட்டரில் மபான் ணன நதியும் 215.650
கிமீட்டரில் யவலூர் மாவட்டத்தில் மகாஸஸ் ஸ்தணல ஆறும் கடக் கின் றன. இந்த
நதிகள் மணழக் க ாலத்தில் மட்டுயம இருப்பணவயாகும் . இந்த நதிகணளத் தவிர
மணழக் க ாலங் களில் மட்டுயம நீ ணரத் யதங் கி நிற் கும் உள் ளூர் நீ ருற் றுகள் மற் று ம்
நீ ர்நிணலகளும்
உள் ளன. முன் மமாழியப்பட்ட
ொணல முழுவதும்
தை்ைீ ர ்
டாங் குகள் உள் ளன. முன் மமாழியப்பட்ட ொணல சித்தூர் மாவட்டத்தில் 6 தை்ைீ ர ்
டாங் குகணளயும் , யவலூர் மாவட்டத்தில் 7 தை்ைீர ் டாங் குகணளயும் காஞ் சீபுரம்
மாவட்டத்தில்
15 தை்ைீர ் டாங் குகணளயும் கடந்து மெல் கின் றன. யதக் கி
ணவக் க ப்படும் தை்ைீரினால் ஏற் படும் பாதிப்புகணள குணறக் கும் வை்ைம்
இந்த தை்ைீர ் டாங் குகள் உயர்த்தப்பட்ட இடங் களில் ணவக் க ப்பட்டுள் ளன

நிலை்ைடி நீ ை் நிரலகள்
திட்டப் பகுதி யவலூர் மாவட்டத்ணதத் தவிர
பாதுகாப்பான மை்டலத் தி ல்
வருகிறது அதிகமாக தை்ைீர ் உறிஞ் சி எடுக் க ப்பட்ட மை்டலத்தில் இந்த திட்டப்
பகுதி
வந்தாலும்
மெயற் ணகயான
முணறயில்
நீ ர்நிணலத்
தை்ைீண ர
நிலத்தடிக் குள் விடுவதற் கு உகந்த பகுதியாகயவ உள் ளது. ஆராயப்பட்ட பகுதியில்
தை்ைீர ் நிணல பருவமணழக் காலத்திற் கு முன் பு 7.5 லிருந்து 12.2 எம் ஜிபிஎல்
(mgbl)ஆகவும் பருவ மணழக் கு பிறகு 4.5 லிருந்து 20 எம் ஜிபிஎல் (mbgl) ஆகவும்
இருக் கிறது. ஆை்டுக் கு கிணடக் கும் மமாத்த நிலத்தடி தை்ைீர ் சித்தூர்
மாவட்டத்தில்
153857
மெஏஎம் மாகவும் ,
59280
மெஏஎம் மாக
யவலூர்
மாவட்டத்திலும் ,
காஞ் சீபுரத்தில்
105525
மெெ்ஏஎம் மாகவும் ,திரு வ ள் ளூர்
மாவட்டத்தில் 72840 மெெ்ஏஎம் மாகவும் இருக் கின் றன.
ைண
் ணீைின் ைைம்
இந்த திட்டப் பகுதியில் நிலத்தடி நீ ரின் தன் ணமணய பரியொதணன மெய் வதற் க ா 4
இடங் களிலிருந்து மாதிரிகள் எடுத்துெ் மென் று இந்த இடத்து நிலத்தடி நீ ரின்
இயற் பியல் -யவதியல் குைங் கணள ஆராய் ந்து பார்த்ததில் pH 6.8 லிருந்து 7.57 வணர
யவறுபடுவணதயும் ,
டிடிஎஸ்
(மிகி/லி)(TDS
(mg/l)] 261 லிருந்து 460 வணர
யவறுபடுவணதயும் , ஃபீகல் யகாலிஃயபார்ம் இல் ணல என் பணதயும் , ஏஎஸ்
(As),
மெெ்ஜி (Hg), ஈயம் (Lead), யபாயராான (Boron) ஆகியணவ கை்டு பிடிக் க க் கூடிய
அளணவவிடக் குணறவாக இருப்பது கை்டறியப்பட்டது.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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நிலெ் ெைெ் பு நீ ைின் ைைம் ெலன்கள் : pH மதிப்பீடு 7.02 லிருந்து 8.57 என் று
யவறுபடுகிறது, டிஓ (DO) வின் அளவு 3 மிகி/லி (mg/l) ருந்து 6,8மிகி/லிட்டராக வும்
மாறுபடுகிறது. பிஓடி(BOD) (3 நாளில் 27 டிகிரி மெ )
5லிருந்து 15 மிகி/லி ஆக அணனத் து
இடங் களுக் கும் , சிஓடி(COD) 9 லிருந்து 46 மிகி/லி என் றளவிலும் , மமாத்த மாக
கணரந்துள் ள மபாருட்க ள் மிகி/லி க் கு 170 லிருந்து 1820 மிகி/லி வணர இருக் கிறது
என் பணதயும் , மமாத்த யகாலிஃயபார்ம் (coliform) (எம் பிஎன் /100மிலீ)23லிருந்து 170
வணர இருக் கிறது.
காற் றின் ைைம்
திட்டப்பகுதிக் குள்
சுற் றுப்புற
காற் றின்
தரத் டத
மதிப்பிடுவதற் கு
மடழக் க ாலத்திற் கு பிந்டதய காற் றின் தர கண்காணிப்பு மார்ெ் -வம 2018 க் கு
இடடயில்
5
இடங் களில்
வமற் த காள் ளப்பட்டது.
இருங் கட்டுவகாட்ட ட
(ததாழில் துடற) தவிர அடனத்து நிடலயங் களும் குடியிருப்பு மற் றும் கிராமப் பு ற
மண்டலங் களில் விழுகின் றன. கண்காணிப்பு முடிவுகள் பி.எம் 10 (/ g / m3) 81.0 / g /
m3 க் கு இடடயில் மஹிமண்டலம் முன் பதிவு தெய் யப்பட்ட வனப்பகுதியில் (கிராம
ொடல கடத்தல் ) மற் றும் 95.0 µg / m3 க் கு இடடயில் இருங் கட்டுக் வகாட்டடயில்
வவறுபடுகின் றன,
அடவ வதசிய சுற் றுப்புற காற் று தர நிர்ணயங் க ளின்
அதிகபட்ெ அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பில் இருந்தன, அதாவது 100 g / m3.
மஹிமமண்டலம் ஒதுக் க ப்பட்ட வனப்பகுதிக் கு அருகில் 38.6 µg / m3 முதல்
தநல் வவாய் கிராமத்தில் 21.4 µg / m3 முதல் 51.5 µg / m3 வடரயிலான வரம் பில் PM2.5
பதிவு தெய் யப்பட்டுள் ளது, இது வதசிய சுற் றுப்புற காற் று தர நிர்ணயங் க ளின்
அதிகபட்ெ அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பில் 60 µg / m3. சுற் றுப்புற காற் றில் SO2
அளவுகள் 9.1 g / m3 மற் றும் 16.5 g / m3 க் கு இடடயில் வவறுபடுகின் றன, இது
அடனத்து இடங் களிலும் 80 g / m3at நிர்ணயிக் க ப்பட்ட வரம் புகளுக் குள் உள் ளது.
சுற் றுப்புற காற் றில் NOx இன் ெராெரி தெறிவு 19.6 g / m3 முதல் 34.1 g / m3 வடர
பதிவு தெய் யப்பட்டுள் ளது, இது 80 g / m3 நிர்ணயிக் க ப்பட்ட வரம் புக் குள் உள் ளது.
காற் று மாதிரிகளில் CO அளவுகள் 0.253 mg / m3 முதல் 0.631 mg / m3 வரம் பில்
காணப்பட்டன, இது நிர்ணயிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் 4.0 mg / m3
ஒலியின் அளவு
5 இடங் களில் ெத்தம் நிடல கண்காணிப்பு நடத்தப்பட்டது, நான் கு இடங் கள்
கிராமப்புற குடியிருப்பு மண்டலம் மற் றும் ஒரு இடம் ததாழில் துடற. சுற் றுப்புற
இடரெ்ெ ல் அளவுகள் வதசிய சுற் றுப்புற ெத்தம் தரநிடலகளுடன் ஒப்பிடப்பட்ட ன.
190 இல் உள் ள லீக் (நாள் ). ராமபுரம் கிராமம் மற் றும் மஹிமண்டலம் ஒதுக் க ப்பட் ட
வனப்பகுதி (கிராம ொடல கடத்தல் ) முடறவய 56.8 டிபி (ஏ) மற் றும் 55.6 டிபி (ஏ)
ஆகும் . இந்த இரண்டு நிடலயங் களிலும் பகல் வநரத்தில் தலக் (நாள் ) வநரம்
அனுமதிக் க ப்பட்ட
தரத்டத
மீறுகிறது.
இரவு
வநரத்தில்
இந்த
இரண்டு
நிடலயங் களிலும் ெத்தம் அளவுகள் அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் உள் ளன. பிற
நிடலயங் களில்
ெத்தம்
அளவுகள்
பகல் வநரத்திலும்
இரவு வநரத் தி லு ம்
அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் இருக் கும் .
மண
் ணின் ைைம்
மை்ைின்
தரத்ணத
கூர்ந்து
கவனிக் ணகயில் ,
அடுத்திருக் கும்
விவொய
நிலத்திலிருந்து
ஐந்து விதமான மை் மாதிரிகள் ஆராய் ெ ்சி க் கு எடுத்து க்
மகாள் ளப்பட்டன. ஆராயும் பகுதியில் மை்ைின் pH அளவு 7.65 லிருந்து 8.64 வணர
இவர்களுடன்
இணைந்து
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மாறுபடுகிறது. முன் மமாழியப்பட்ட திட்ட ொணலயில் மை்ைின் மடக் ெ ர் ஸில் டி
யஸை்டி யலாமிலிருந்து
ஸில் டி க் யளா யலாம் வணரஅதாவது அணனத் து
குைங் களும் நிணறந்த மை்ைாக இருக் கிறது. இந்த மை்ைின் ஆர்ம கனிக்
கார்பன் அளவு 0.63% லிருந்து 2.43% வணர இருக் கிறது. மின் ெ ாரக் கை்டக் ம டவிட்டி
ொதாரைமாகவும் விணத வளர்வதற் கு அனுகூலமாகவும் இருக் கிறது காரைம்
நாம் எடுத்த அணனத்து மாதிரிகளிலும் பலன் க ள் 1000 µS/ மெமி ஆக இருக் கிறது.
ஈரப்பதத்ணத தாங் கும் ெக் தி 5.6 லிருந்து 9.6% வணர இருப்பயதாடு உள் ளிருங் கும்
ெக் தி 17.85 லிருந்து மைிக் கு 26.2 எம் எம் ஆக இருக் க றது.
B) சூழலியல் சூழல்
யவகப்பாணதயின்
ஃயபஸ்-III
சூழலியலால்
பாதுகாக் க ப்படும்
எந்தபகுதி
(வனவிலங் கு பகுதி/யதசீய பூங் கா, புலிகள் ெரைாலயம் அல் லது சுற் றுெ்சுழல்
மென் சிட்டிவ் மை்டலம்)வழியாக மெல் லவில் ணல. முன் மமாழியப்பட்ட ொணலயின்
15 கியலாமீட்டர் ஆரத்தில் அந்த மாதிரி எந்த உைர்ெ்சி மிக் க சுற் றுெ்சூழல்
அம் ெ ங் கள் எதுவும் இல் ணல. அது மகிமை்டலம் ரிெர்வ் டு காட்டு பகுதியின்
வழியாக மெல் வயதாடு அந்த பாணத மாற் றத்திற் க ாக 5.42 மெக் யடர் நிலம்
யதணவப்படும் . முன் மமாழியப்பட்ட ொணலயின் ஆர்ஓடபிள் யூ(RoW) வினுள் ள
மகிமை்டலம்
ரிெர்வ் டு காட்டுப் பகுதியில்
2018 மரங் கள்
வருகின் றன.
இணவகளில் தானாக வளர்ந்த மரங் கள் 778 அணவகளின் சுற் றளவு 31 மெ
மீட்டரிலிருந்து 90 மெ மீட்டர் வணரயிலும் , மகிமை்டலம் ரிெர்வடு காட்டு பகுதியில்
1974 இல் நடப்பட்ட மரங் களின் ஒரு பகதியான 110 சிவப்பு ொை்டர்ஸ் மரங் க ள்
மற் றும் மற் றவர்களால் நடப்பட்ட பல் யவறு விதமான மரங் கள் 1130 ஆகும் .
காடில் லாத பகுதியில் 9468 மபாதுவான மரங் களும் அவற் றில் யதக் கு, யவப் ப ம்
மற் றும் யூகலிப்டஸ் ஆகியணவ முக் கியாக இருக் க , 7486 யதாட்டக் க ணலணயெ்
யெர்ந்த
மரங் கள் /தாவரங் கள் /புதர்கள்
இருக் கின் றன.
இணவகள்
பாதிக் க ப்படக் கூடிய அபாயம் இருக் கிறது. பிரதானமான மர வணககள் மா,
மதன் ணன,புளிய
மரம் , பணன முதலியன இருப்பயதாடு
சில இடங் களில்
யூகலிப்டணஸ மொந்தமாக நட்டு வளர்க் க ப்பட்ட விஷயங் களும் கைக் கில்
எடுத்துக் மகாள் ளப்பட்டுள் ளன. இந்த யூகலிப்டஸ் மரங் கள் வளர வளர மவட்டு ம்
மரங் களாக வளர்க் க ப்படுகின் றன.
மிருகங் கள் வணககணள பார்த்தால் , ொதாரை மிருகங் களான நாய் க ள் , பூணனகள் ,
குரங் கு, பன் றி மற் றும் மாடுகள் இருக் கின் றன. பறணவகள் வணககளில் ொதாரை
பறணவகளான மயில் , ணமனா, மீன் மகாத்தி, புறா, கழுகு மற் றும் எக் ரட் எனும்
வணகயான பறணவகள் உள் ளன.
C) ெமூக சூழல்
கணக் த கடுக் க ப்பட்ட தமாத்த வீடுகளில் , வீடுகள் மற் றும் பிற தொத்துக் க டள
டகயகப்படுத்தியதால்
தமாத்தம்
564
வபர்
பாதிக் க ப்பட்டுள் ளனர்.
கட்டடமப்புகடள டகயகப்படுத்துவதன் காரணமாக பாதிக் க ப்பட்ட நபர்களில்
314 ஆண் மற் றும் 250 தபண்கள் உள் ளனர். தமாத்தம் எண். 144 குடும் பங் கள் (PAF
கள் ) தகாண்ட 147 வீடுகளில் (PAH கள் ) பாதிக் க ப்படும் . பாதிக் க ப்பட்ட அடனத் து
PAH மற் றும் PAF திட்டத்தின் காரணமாக இடம் த பயர வவண்டும் .
கணக் த கடுக் க ப்பட்ட
குடும் பங் களின்
ெமூக-கலாெ்ெ ார
சுயவிவரத் தி ன்
பகுப்பாய் வு, திட்ட தாழ் வாரத்தில் , மூன் று மதங் கடளெ் வெர்ந்த குடும் பங் க ள்
இவர்களுடன்
இணைந்து

E-13

வரைவு இஐஏ அறிக் ரக
பெங் களூரு- பென்ரன வவகெ் ொரை - ஃவெஸ் -III
இருந்தன என் படதக் காட்டுகிறது. இந்துக் க ள் (56.25%), கிறிஸ்தவர்கள் (20.14%),
முஸ்லிம் க ள் (7.64%), சீக் கியர்கள் (0.69%) இருப்பினும் , பதிலளித்தவர்களில் 15.28%
வபர் தங் கள் மதத்டத தவளியிடவில் டல. ெமூக குழு வாரியாக பாதிக் க ப்பட் ட
மக் க ளில் தபரும் பாவலார் பின் தங் கிய ொதிடய (38.89%), தபாது மக் க ளாக (5.56%),
பட்டியல் ொதியினர் 25.69% ஐக் தகாண்டுள் ளனர். தமாத்த பாதிக் க ப்பட் ட
குடும் பங் களில்
2.08% பட்டியலிடப்பட்ட
பழங் குடி மக் க ள் . பாதிக் க ப்பட் ட
குடும் பங் களில் தபரும் பான் டம (28.47%) அணு குடும் பங் கள் மற் றும் மீதமுள் ள
38.89% குடும் பங் களில் கூட்டுக் குடும் பங் களாக வாழ் கின் றன.
தபரும் பாலான
வீடுகளில்
நீ ண்ட
காலமாக
ொடலவயாரங் க ளில்
தங் கியிருக் கிறார்கள் , அவர்களில் கிட்டத்தட்ட 73.40% வபர் 10 ஆண்டுகளுக் கும்
வமலாக வாழ் ந்து வருகின் றனர். அவர்களில் சுமார் 3.19% வபர் கடந்த 2-6
ஆண்டுகளில் குடிவயறியதாகக் கண்டறியப்பட்டுள் ளது. ததாழில் வாரியாக ,
அவர்களில் தபரும் பாவலார் விவொயத்தில் ஈடுபட்டுள் ளனர், அங் கு தினெரி
ஊதியங் களில் (13.19%), இல் லத்தரசி 9.72%, வர்த்தகம் / வணிகம் மற் று ம்
வவளாண்டம
அல் லாத
ததாழிலாளர்கள்
(13.19%)
மற் றும்
வவளாண்
ததாழிலாளர்கள் ,
தனியார்
வெடவ
மற் றும்
பிற
ததாழில் க ள்
.
தபரும் பான் டமயான குடும் பங் களின் வருமான நிடலகள் நடுத்தர வருமானம்
தகாண்ட குடும் பங் களின் (24.31 ெதவீதம்) கீழ் உள் ளன, அவர்கள் ரூ. 50000 முதல் ரூ.
ஆண்டுக் கு 100000 ரூபாய் . குடறந்த வருமானம் தகாண்ட குடும் பங் களின் நிகழ் வு
சுமார் 2.78 ெதவிகிதம் ஆகும் , அவர்கள் ரூ. ஆண்டுக் கு 50000 ரூபாய் .
கலாெ்ொை சூழல்
1 மதால் ம பாருள் இடம் “மமகாலித்திக் சிஸ்ட் மற் றும் மகய் ர ்ன் ஸ் வித் மபௌை்டிங்
ெர்கிள் ஸ்யடான் ஸ்” அந்த படிக் கும் பகுதியில் 250.400 கியலாமீடட்ரில் இருக் கிறது.
காஞ் சி புரம்
மாவட்டத்தில் ,
ஸ்ரீமபரும் புதூர்
தாலூக் க ாவில்
வடமங் க லம்
கிராமத்தில் , முன் மமாழியப்பட்ட ொணலயின் தூரம் ஏஎஸ்ஐ (ASI ) யவலி உள் ள
இடத்திலிருந்து குணறந்தது 128.2 மீட்டர் மற் றும் அதிகபட்ெ மாக 205.8 கிமீட் ட ர்
தூரத்தில் உள் ளது. ஆர்ஓடபிள் யூ (ROW )வினுள் வரும் 3 மதம் ொர்ந்த இடங் கள்
பாதிக் க ப்படுகின் றன.
E.3

எதிை்ொை்க்கும் சுற் றுெ்சூ ழல் ொதிெ் புகள் மற் றும் அரை குரறெ் ெைற் கான
விைங் கள்
A) எதிை்ொை்க்கெ் ெடும் ொதிெ் புகள்
இந்தத்
திட்டத்தினால்
ஏற் படும்
பாதிப்புகணள
பிரிக் க ப்பட்டுள் ளன;
கட்டுமானத்திற் கு
முன் பு,
மெயல் பாட்டின் யபாது.
(i)

மூன் று
விதங் களாக
கட்டுமானம்
மற் று ம்

கட்டுமானை்திற் கு-முன்ொன
கட்டம் :
கட்டுமானத்திற் கு
முன் பான
காலக் க ட்டத்தில் முதன் ணமயாக அயதாடு மதாடர்புணடய மெயல் பாடுக ள்
அதாவது
யபாக் குவரத்துக் கு
யதணவயான
பாணதணய
உருவாக் குவதற் க ாகவும்
அந்தப்
பகுதிணய
சுத்தமாக் குவதற் க ாக
ஆர்ஓடபிள் யூவின் (Row)
கீழ் வரும் மரங் கள்
முதலில்
மவட்டப்படும் .
திட்டத்திற் கு யதணவப்படும் மமாத்த ணகயகப்படுத்த யவை்டிய நிலத் தி ன்
அளவு 1085.15 மெக் யடர்கள் . பல் யவறு இடங் களில் பல் யவறு வெதிகள்
இவர்களுடன்
இணைந்து
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அதாவது
மின் ெ ார
ணவயர்கள் ,
ஓஎஃப்சி (OFC),
தை்ைீர ்
குழாய் க ள்
முதலியணவகணள பல் ணவறு இடங் களில் மகாடுக் க ப்படும் . 9468 மரங் கள் ,
7486
யதாட்டக் க ணல
மரங் கள் /பயிர்கள் /புதர்கள்
ஆகியணவக ள்
பாதிப்புக் குள் ளாகும் ொத்தியக் கூறுகள் உள் ளன. முன் மமாழியப்பட்ட திட்ட
ொணல மகிமை்டலம் காட்டு பகுதிணய கடந்து மெல் வதால் 5.42 மெக் யடர்
காட்டு பகுதி திணெ மாற் றப்படும் .
மமாத்தமாக 49 குடியிருப்பு கட்டிடங் கள் , 61 வர்த் தக கட்டிடங் கள் , 22 வீடு
மற் றும் வர்த்தக கட்டிடங் கள் மற் றும் 15 மற் ற (மாட்டுக் மகாட்ணடககள் ,
பம் ப் ெவுஸ்கள் , மஷட்க ள் , கழிப்பணறகள் , தை்ைீர ் டாங் குகள் ) என் று
முன் மமாழியப்பட்ட
ஆர்ஓடபிள் யூ (RoW) வினுள் இருக் கும் கட்டிங் கள்
பாதிக் க ப்படும் . 12 மபாதுவான மொத்து வளங் கள் (சிபிஆர்) பாதிக் க ப்படும் .
சிபிஆரில் 3 மதம் மதாடர்பான கட்டிடங் கள் மற் றும் 9 அரொங் க அடமப்பு
(ii)

கட்டுமானக்
கட்டம்
கட்டுமானக்
கட்டத்தின்
யபாது
ஏற் படு ம்
்
மபரும் பாலான பாதிப்புகள் கட்டுமான யவணலகள்
மெய் யும் யபாது
இருக் கும்
கவனக்
குணறவினாயலயய
ஏற் படுகின் றன.
ொணல
கட்டுமானத்தின்
யபாது ஏற் படும் காற் று, ஒலி மற் றும் அதிர்வுகள் ,
ஆர்ஓடபுள் யூ (RoW) பகுதிகளில் உள் ள மொத்துக் க ளுக் கு மெல் வதிலு ம்
மபாருட்க ணள
மகாை்டு
மெல் வதிலும்
இணடயூறுகள் ,
கட்டுமான
மபாருட்க ள்
மற் றும்
கருவிகளினால்
ொணலயின்
இருபுறங் களிலு ம்
கட்டுபடும் டிமரயின் க ள் மற் றும் ொணல பாதுகாபபு குறித்த பிரெ்சி ணனக ள்
ஆகியணவ எழும் .
மரங் கணள
அகற் றுதல்
மற் றும்
ெமமில் லாத
யமற் பரப் பினால்
தட்பமவப்பத்தில்
சிறிய
மாற் றம்
ஏற் பட
வாய் ப்புை்டு.
ஆழமான
பகுதிகளிலிருந்து 22750610 CUM யதாை்டப்பட யவை்டியிருக் கும் . விவொய
நிலங் கணள ணகயகப்படுத்துவதால் பலன் தரக் கூடிய மை்ணை இழக் கு ம்
அபாயம் ஏற் படும் . யமல் புறமாக இருக் கும் பக் க வாட்டு சுவர்கள் அணனத் து
பாலங் கள் இருக் கும் இடங் களிலும் கட்ட யவை்டியிருப்பதால் , அந் த
இடங் களில் மை் அரிப்பு ஏற் படுவதற் க ான வாய் ப்புகள் அதிகமாகும் .
பிட்டுமன் யபான் று எளிதில் தீப்பிடிக் கும் மபாருள் , அஸ்ஃபால் ட் , எை்ணை
மற் றும் கிரீஸ், ொம் பல் யபான் ற பல் யவறு கட்டுமானப் மபாருட்க ளுடன்
கட்டிட இடிபாடுகளும் கீயழ விழுவதால் மை்ைின் அடிப்பணட வளத் ண த
மகடுத்து அது இனி வரும் காலங் களில் விவொயத்திற் கு பயன் படாமல்
யபாகும்
வாய் ப்பிருக் கிறது.
மை்ைின்
அடிப்பணடக் க ாக 5ஆழமான
இடங் களும் 19 குவாரி இடங் களும் மற் றும் மமாத்தமாக 4 மைல் இருக் கும்
இடங் கள்
திட்டத்தினால்
பாதிக் க ப்படும்
இடங் களில்
அணடயாளம்
காைப்பட்டுள் ளன. இந்த இடங் களும் முக் கியமான ொணலகளும் புழுதி
மற் றும் ஒலி இவற் றால் பாதிக் க ப்படும் . கட்டுமானப் பைியின் யபாது,
பைியாட்க ளின் இடங் களிலிருந்து வரும் திட மற் றும் திரவக் கழிவுகள்
எறியப்படுவதாயலா,
கட்டுமான
வை்டிகள்
மற் றும்
மபாருட்க ள்
வினியயாகிக் க ப்ப டும் இடங் களிலிருந்து வரும் மாசு மற் றும் எரிமபாரு ள்
மற் றும் லூப்ரிமகை்ட் ஆகியணவ
சிந்துவதாயலா அங் யக தை்ைீர ் தரம்
மாறுபடும் வாய் ப்புள் ளது. கட்டடம் கட்டும் யநரத்தில் காற் றில் ஏற் படும்
மாசுக் க ள் மபரும் பாலும் அந்த இடத்தியலயய இருப்பயதாடு ணரட் ஆஃப் யவ
எனப்படும்
ஆர்ஓடபிள் யூ/சிஓஐயில்
(RoW)/COI)
மட்டுயம
இருக் கும் .
இருந்தாலும் , புழுதியினால் ஏற் படும் பாதிப்புகள் காற் றுவீசும் திணெயியலா
இவர்களுடன்
இணைந்து
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அல் லது அந்த ணெட்டியலா தான் ஏற் படும் . கட்டணமப்பின் யபாது இந்த
திட்டத்தின் இடத்தில் ஏற் படும் ஒலியின் அளவு விட்டு விட்டு ஒலிக் கும்
என் பயதாடு அது தற் க ாலிகமானதுதான் . ஒலியின் பாதிப்பு அந்த இடத்திற் கு
அருகிலிருக் கும்
குடியிருப்புகள்
மற் றும்
மற் றும்
அதனரு கில்
வாழுபவர்களுக் குதான் அதிகமாக இருக் கும் . இந்த திட்டத்தின் கட்டுமான
மெயலின் காரைம் இந்த இடம் கட்டப்படும் ஆர்ஓடபிள் யூவிற் குள் வரும் 3
மதம் ொர்ந்த கட்டிடங் கள் பாதிக் க ப்படும் . கட்டிட மதாழிலாளர்க ள்
வசிக் கும் இடங் களில் கழிவு நீ ர் மற் றும் வீட்டு திட கழிவுகளின் உற் பத்தி
அதிகமாகும் . இந்தக் கழிவுகணள ெரியான முணறயில் ணகயாளாமல்
விட்டால் கட்டிடத் மதாழிலாளர்கள் மற் றும் உள் ளூர் மக் க ளுக் கு அதனால்
சுகாதாரம் மற் றும உடல் நலம் ொர்ந்த பிரெ்சி ணனகள் எழும் .
(iii)

பெயல் ொட்டு வநைம் : எதிர்பாராத விதமாக வை்டியிலிரு் து சிந்தத்கூடி ய
அல் லது
ஒழுகும்
மபாருட்க ளினால்
மிகக்
குணறந்த
அளவில் தான்
என் றாலும் அணத எதிர்ம காள் ளும்
சுற் றுெ் சூழலுக் கு ொத்தியமுள் ள
அபாயங் கள் ஏற் படக் கூடும் . சிந்திய மபாருட்க ளின் தன் ணம மற் று ம்
அளணவ மபாறுத்து இந்த பாதிப்புகள் நீ ை்ட நாட்க ளுக் யகா அல் லது திரும் ப
ெரி மெய் ய முடியாத அளவிற் யகா இருக் க லாம் . வாகனங் களின் மாசுக் க ள் ,
மற் றும் எதிர்பாராமல் வை்டியிலிருந்து வரும் சிதறல் க ள் திட்டம் நிகழும்
இடத்தில் / நீ ர்நிணலகளுக் கு மென் று சுற் றுெ் சூழணல பாதிக் க க் கூடும் .
பசுணம வழித் திட்டத்ணத கட்டும் யபாது, அதி யவகமான அதிகமான
யபாக் குவரத்து சுற் றுப்புற காற் றின் தரத்ணத பாதிக் கும் . அதிகரிக் கு ம்
வை்டிகளினால்
மாசுவின்
கனமும்
அதிகரிக் கும் .
அதிகமான
யபாக் குவரத்து
அதிகமான
ஒலிணய
ஏற் படுத்தும்
மற் றும்
யவக ம்
குடியிருப்புப்
பகுதிகளிலும்
ஒலிக் கும்
உைர்ெ்சி
வயப் ப டு ம்
்
ரிமெப்டர்களான கல் விக் கூடங் கள் , மருத்துவமணனகள் மற் றும் நர்சி ங்
யொம் க ள் ஆகியணவகணள பாதிக் கும் .

B) சுற் றுெ் சூழரல குரறக்கும் வழிகள்

(i) கட்டுமானை்திற் கு-முன்ொன கட்டம் :

ஐஆரிசி எம் ஆர்பி:99-2013,யவக வழிெ்
ொணலயிந் ணரட் ஆஃப் யவ 90 மீட்டரிலிருந்து 120 மீட்டர் வணர இருக் கிறது.
இது புதிய ொணல மற் றும் இது ணரட் ஆஃப் யவயில் 90 மீட்டர் இருக் கும் .
ொணலயின் வடிவணமப்பு எவ் வாறு யதர்ந்ம தடுக் க ப்பட்டிருக் கிறது என் றால் ,
யவகெ்ெ ாணலயின்
ணரட்
ஆஃப்
யவயிணன
கிராமங் க ணளயும்
வசிப்பவர்கணளயும் மீறி 90 மீட்டருக் கு கட்டுபடுத்தப்பட்டுள் ளது இந்த த்
திட்டத்தினால் எந்த சுற் றுெ்சூழல் இடத்திற் கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற் படாது.
யநரிணடயாக பாதிப்பணடயும் வெதிகளான யெை்ட் பம் ப்க ள் , தை்ைீ ர ்
குழாய் க ள் , ஆழ் குழாய் கிைறுகள் முதலியன யதசீய மநடுஞ் ெ ாணல துணற
ெட்டம் 1956 (என் மெெ் ெட்டம்)கீழ் குறிப்பிட்டபடி நஷ்ட ஈடு மெய் யப்படும் .
பாதிக் க ப்பட்ட மத ொர்புணடய கட்டிடங் கள் ெம் மந்தப்பட்ட அதயனாடு
மதாடர்புணடய
அதிகாரிகளின்
ஆணைக் குட்பட்டு
மாற் று
இடத்தியலா/அல் லது அதற் கு ஈடான நஷ்டஈயடா வழங் கப்படும் . யவக மான
ொணலயின்
இருபுறங் களிலும்
அதன்
மழு
நீ ளத்திற் கும்
மெடிகள்
என் மெெ்ஏஐ யினால் (NHAI) நடப்படும் .

(ii)

கட்டுமானக் கட்டம்

இவர்களுடன்
இணைந்து
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ொணலயின்
இருபுறங் களிலும் அழுகுக் க ாக மெடிகள் நடுவது மற் று ம்
புற் க ணள அணமப்பது ஆகியணவ திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக நடத்த ப் ப டும்
என் பயதாடு
அது அந்த
இடம்
முழுவணதயும்
பசுணம
மயமாக் கும் .
வடிவணமப்பில் கட்டுமான யவணலணய எந்தளவிற் கு குணறக் க முடியும்
அந்தளவிற் கு குணறக் க முயற் சி எடுத்துக் மகாள் ளப்படுவயதாடு அந் த
இடத்தின் சூழணல மாசுபடுத்தாமல் இருக் க ொம் பலின் உபயயாக த் ண த
முடிந்த அளவு குணறக் க ப்படும் . யமல் மை்ைின் நிரந்தர நஷ்டத் ணத
தவிர்க் க , அந்த மை்ணை மற் ற விஷயங் களுக் கு அதாவது மரம் நடுதல் ,
புற் க ள் வளர்க் கும் பகுதிகள் ஆகிய இடங் களில் பயன் படுத்் தப் ப டு ம் .
குறிப்பாக மணழ காலங் கணள எதிர் மகாள் ள
நீ ர்நிணலகளுக் கு அருகில்
யபாதுமான
ெரிவு
பாதுகாப்பபு
வழங் கப்படும்
.
பாதிப்புக ணள
குணறப்பதற் க ாக கட்டிடக் கழிவுகணள அணத நிரப்பும் இடங் களில் மகாை்டு
யபாய் நிரப்ப யவை்டும் . ஒருயவணள சிதறல் ஏற் பட்டால் , சிந்தப்ப ட் ட
எை்ணைணய பாதுகாப்பான முணறயில் எரிக் க யவை்டும் அப்யபாதுதான்
அது பூமிக் குள் நுணழவணதத் தடுக் க முடியும் . ஆழமான பகுதிகளிலிரு ந் து
யதணவயானணவகணள
எடுத்தவுடன்
அந்த
இடத்ணத
மீை்டும்
சுற் றுெ்சூழலுக் கு ஏற் ற வணகயில் நிரப்ப யவை்டும் . மெங் கல் யபான் று
கட்டுமானத்திற் கு
யதணவயான
மபாருட்க ள்
அணனத்தும்
அணனத் து
விதிகணளயும்
பின் பற் றும்
சுற் றுெ்சூழலுக் கு
மாசு
விணளவிக் க ாத
குவாரிகளிலிருந்து தான் மபறப்படும் . ெரியான முணறயில் சுற் றுெ்சூழலுக் கு
ஏற் ற
வணகயில்
மெயல் படும்
குவாரிகளில்
அங் யகயய
தூசுகணள
அமுக் குவதற் க ாக மற் றும் அணவகணள கட்டுமான இடத்திற் கு மகாை்டு
வரும் யபாது எழும் புழுதிணய அடக் க வும் தக் க கருவிகள் அவர்களிடம்
இருக் கும் . நீ ர்நிணலகள் மற் றும் கழிவு நீ ர் குழாய் க ளில் மாசு ஏற் படுதணலத்
தடுக் க , சிந்திய எை்மையிணன மட்டும் பிரித்ம தடுக் கும் கருவிணய கட்டு ம்
இடத்திலும் , எரிமபாருள்
நிரப்பும்
இடங் களிலும் , கட்டுமானத்தி ற் க ான
வை்டிகள் நிற் கும் இடங் களிலும் , வை்டி பழுதுபார்க் கும் இடங் கள் மற் று ம்
மவார்க்ஷாப்க ளில் ணவத்திருக் க யவை்டும் . நீ ர்நிணலகளில் அல் லது நீ ர் ஓடும்
இடங் களில் மாசு ஏற் பட்டு விடாமல் தடுக் க , கட்டுமான மதாழிலாளர்க ள்
தங் கியிருக் கும் இடங் களில் ெரியான கழிவு நீ ர் அணமப்பு (மெப்டி டாங் குக ள்
மற் றும் நீ ணர வடிகட்டி இறக் கும் அணமப்புகள் ஆகியணவ உட்பட) முணறயாக
வடிவணமக் க ப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக் க யவை்டும் . அஸ்ஃபால் ட் பிளாை்டுக ள் ,
கிரஷ்ஷர்கள்
மற் றும்
யபட்சி ங்
பிளாை்டுகணள
அருகிலிருக் கு ம்
குடியிருப்பிலிருந்து காற் று வீசும் திடெயில் குணறந்தது 500 மீட்டர் தள் ளி
ணவக் க யவை்டும் . சூடான கலணவ பிளாை்டுகள் , கிரஷ்ஷர்கள் மற் று ம்
யபட்சி ங்
பிளாை்டுகளிலிருந்து
மவளியய
வரும்
தூசு மாசுக் க ளின்
அளவிணனக் குணறக் க அணனத்து நடவடிக் ணககளும் எடுக் க ப்பட யவை்டும் .
கட்டுமான யநரத்தின்
யபாது கட்டுமானத்தில் ஈடுபட்டுள் ள வை்டிகள் ,
கருவிகள் மற் றும் பிளாை்டுகள் அணனத்தும்
ஏற் றுக் மகாள் ளக் கூடி ய
அளவிலான ஒலி தரத்ணதக் கட்டாயமாக பின் பற் ற யவை்டும் . கலாெ்ெ ாரம்
மதாடர்பான மபாருட்க ளின் மிகக் குணறந்த அளவு பாதிப்பு ஏற் பட அணனத் து
யதணவயான யபாதுமான பாதுகாப்பு எடுத்துக் மகாள் ளப்பட யவை்டும் . எந் த
விதமான மனக் க ெப்பும் தகராறும் ஏற் படாத வணகயில் , பாதிக் க ப்பட்ட மதம்
ொர்ந்த கட்டிடத்ணத யபாதுமான நஷ்ஈடுடனும் அந்தெ் ெமுதாயத் தி ன்
ஒப்புதலுடனும் யவறு இடத்தில் கட்ட யவை்டும் .
(iii)

பெயல் ொட்டு வநைம் :
இவர்களுடன்
இணைந்து
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பிசிஈ ( BCE)திட்டத்தில் மெயல் பாடு நடக் கும் யநரத்தில் அதற் கு இணையான
ொணலகளிலும்
யபாக் குவரத்து
பாரம்
குணறயும் .
யவகமாக
வை் டி
மெல் லு வதால் அணடய யவை்டிய இடத்ணத குறிப்பிட்ட யநரத்ணத விட
சீக் கிரயம அணடந்து விடலாம் . அந்த பாணத முழுவதும் மெடி மகாடிகள் காலப்
யபாக் கில் வளருவதால் அது காற் றின் மாசுணவ குணறக் கும் . பசுணமயான
மெடிகணள புற் க ணளயும் ஒலி மாசுணவக் குணறப்பதற் க ாக பள் ளிகள் மற் று ம்
மருத்துவமணனகளில் அங் யக இருக் கும் காலி இடத்திற் கு ஏற் ப வளர்ப் ப து
என் பது திட்டத்தில் உள் ளது. இணவகள் ஒலியின் அளணவக் குணறக் கும் .
காற் றின் தரம் மற் றும் ஒலி அளணவ அளக் கின் ற யவணல கூர்ந்து கவனிக் கும்
திட்டத்தின் படி மெயல் பாடு கட்டத்தின் யபாயத பின் பற் றப்பட்டு அதன் மூலம்
இணதக் குணறக் க இன் னும் ஏயதனும் மெய் ய யவை்டுமா என் பணதத் மதரிந் து
மகாள் ள உதவும் .
E.4

சுற் றுெ்சூ ழரல கூை்ந்து கவனிக்் கும் திட்டம்
திட்டத்தின் கட்டுமானம் மற் றும் மெயல் பாட்டு யநரத்தியலயய சுற் றுெ்சூழல்
மதாடர்பான விஷயங் கணள கூர்ந்து கவனிப்பதற் க ான அணனத்து ஏற் பாடுக ளும்
மெய் யப்படுகின் றன.
அளவுயகாள் க ள் ,
இணடமவளி
மற் றும்
யநரம்
ஆகிய
விபரங் கள் அட்டவணை இ.1 இல் மகாடுக் க ப்பட்டிரு் ககிறது.
அட்டவரணE.2: சுற் றுெ்சூ ழரல கூை்ந்து கவனிை்ைல் குறிை்ை விெைங் கள்

இவர்களுடன்
இணைந்து
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திட்ட நிரல
கட்டுமானம்

காற் று

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

யபட்சி ங்
பிளாை்ட்
மென் டர்,
PM10 g /m3 ,
யதசீய
மெெ்எம் பி
PM2.5
g/m3 ,
சுற் றுப்புற
மற் றும்
SO2, NOx, CO
காற் று தர
ஸ்யடான்
நிர்ையம்
கிரஷ்ஷர்
(National
Ambient Air
Quality
Standard)
(சிபிசிபி
(CPCB)
திட்டம்
18வது
நவம் பர், ஆர்ஓடபிள் யூ
இடங் களில்
2009)
ஐஈயுடன்
கலந் தாய் வு
3
PM10 g /m ,
மெய் து
3
PM2.5
g/m ,
அடிப்பணட
SO2, NOx, CO
கூர்ந்து
கவனிக் கும்
யவணலணய
மெய் ய
யவை்டும் .

இவர்களுடன்
இணைந்து

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
அதிர்வெ
மீறினால் பெயல் ெடு
வநைம்
ொை்
ண்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்
கட்டுபாடு
கருவிகளா
ன
யபக்
ஃபில் டர்/
சூடான
அங் கீகரிக்
ஐஈ
மிக் ஸ்
கப்பட்ட
ஒரு
மற் று
பிளாை்ட் கூர்ந்து
மாதத்திற் 1
ம்
கு
ஒரு நாளுக் கு ணெக் யளா கவனிக் கு
பிஐயூன் க ள்
ம்
NABL
முடற 2.5 24
என்
வருடங் க மணிவநர ஆகியவற் அணமப்பி
மெெ்
ளுக் கு 12 - கண்கா ணற
ன் ெலுணக
ஏஐ (IE
பரியொதித் உரிணம
இடங் களி ணிப்பு
& PIUது
ல் .
ணய
NHAI)
யதணவக்
மபற் றவர்
யகற் ப
மாற் றம்
மெய் யுங் க
ள் .

2.5 வருட
1
கட்டுமா
நாளுக் கு
னத்திற் கு
24
ஒரு
மணிவநர
மாதத்திற்
கண்கா
கு
ஒரு
ணிப்பு
முடற

-

அங் கீகரிக்
ஐஈ
கப்பட்ட
மற் று
கூர்ந்து
ம்
கவனிக் கு
பிஐயூம்
NABL
என்
அணமப்பி
மெெ்
ன் ெலுணக
ஏஐ (IE
உரிணம
& PIUணய
NHAI)
மபற் றவர்
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திட்ட நிரல
பெயல் ொடு

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

PM10 g /m3 ,
PM2.5
g/m3 ,
SO2, NOx, CO

20
ஆண்டுக
ள்
வடர
(தமாத்த
ம்
240
மாதங் க
ள் )
எதிர்ப்பு
ததாடர்ெ்
ததாடர்ெ்சி
புடக
ஐஈ
யான
ரியல் டடம் சியான
துப்பாக் கி
மற் று
சுற் றுப்பு
சுற் றுப்புற
ததாடர்ெ்சி
மூலம் நீ ர்
ம்
ற காற்று
காற் று தர
யான
மதாடர்ந் மூடுபனி
பிஐயூகண்காணி
கண்காணிப் தர
து மைி வபான் ற
என்
கண்கா
ப்பு
பு
யநரங் கள் தணிப்பு
மெெ்
அடமப்பு
அடமப்புடன் ணிப்பு
நடவடிக்
ஏஐ (IE
அடமப்
மூலம்
வடால்
டககடளப்
& PIUடப
ெலுடக(CA
பிளாொ.
பயன் படுத்
NHAI)
(CAAQMS)
AQMS)
தவும்
நிறுவுவத
ன் மூலம்
தினெரி
(நிகழ் வந
ர
கண்கா
ணிப்பு)

இவர்களுடன்
இணைந்து

அதிர்வெ
வநைம்
ண்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
மீறினால் பெயல் ெடு
ொை்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்

E-20

வரைவு இஐஏ அறிக் ரக
பெங் களூரு- பென்ரன வவகெ் ொரை - ஃவெஸ் -III

திட்ட நிரல
பெயல் ொடு

நிலெ் ெைெ் பு நீ ைின் ைைம்

கட்டுமானம்

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

பிமெெ்,
தட்பமவப்பம் ,
டிஓ,
பிஓடி,
சிஓடி, ஆயில்
மற் றும்
கிரீஸ்,
மமாத்தமாக
இருக் கும்
அணடயாளம்
திடங் கள் ,
காைப்பட்ட
டர்பிடிட்டி,
இடங் களில்
மமாத்த
ொர்ட்
தன் ண ம,
சிபிசிபி
குயளாரின் ,
(CPCB)
இரும் பு,
வழிமுணற
மமாத்த
கள்
படி
யகாலிஃபார்
வகுக் க ப்ப
ம்
ட்ட
நிலப்பரப்
பிமெெ்,
நீ ரின்
தட்பமவப்பம் , பு
டிஓ,
பிஓடி, தரம்
சிஓடி, ஆயில் (ொை்ரவ
ஐஎஸ்:
மற் றும்
2296)
கிரீஸ்,
மமாத்தமாக
இருக் கும்
அணடயாளம்
திடங் கள் ,
காைப்பட்ட
டர்பிடிட்டி,
இடங் களில்
மமாத்த
ொர்ட்
தன் ண ம,
குயளாரின் ,
இரும் பு,
மமாத்த
யகாலிஃபார்
ம்

இவர்களுடன்
இணைந்து

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

அதிர்வெ
வநைம்
ண்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
மீறினால் பெயல் ெடு
ொை்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்

சிந் திய
எை்ணை
ணய உறிஞ்
மெடுக் கும் அங் கீகரிக்
3
மற் றும்
ஆை்டுக
கப்
ஐஈ
மை்
மற் று
ளுக் கு
பட்ட
அரிக் கும் கூர்ந்து
பருவம
ம்
திடீமரன்
கருவிக
ணழக்
கவனிக் கு பிஐயூறு எடுத் து
ணள
காலத்
ம்
என்
யொதித்த
அவ் வப்
ணத
அணமப்பி மெெ்
ல்
யபாது
விட்டு
ன் ெலுணக ஏஐ (IE
பரியொதித் உரிணம
காலத்தி
& PIUது
ல்
ஒரு
ணய
NHAI)
யதணவக்
முணற
மபற் றவர்
யகற் ப
மாறுதல் க
ள் மெய் வது
அடடயா
ளம்
சிந் திய
காணப்ப
எை்ணை
ட்ட
ணய உறிஞ்
இடங் களி
மெடுக் கும்
அங் கீகரிக்
ல்
மற் றும்
ஐஈ
கப்பட்ட
ஒவ் தவா
மை்
மற் று
கூர்ந்து
ரு
அரிக் கும்
ம்
திடீமரன்
கவனிக் கு
ததாகுப்
கருவிக
பிஐயூறு எடுத் து
ம்
பிலும்
2
ணள
என்
யொதித்த
அணமப்பி
இடங் களி
அவ் வப்
மெெ்
ல்
ன் ெலுணக
ல்
2.5
யபாது
ஏஐ (IE
உரிணம
வருடங் க
பரியொதித்
& PIUணய
ளுக் கு
து
NHAI)
மபற் றவர்
ஒரு
யதணவக்
மாதத்திற்
யகற் ப
கு
ஒரு
மாறுதல் க
முடற by
ள் மெய் வது
IE/AE
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திட்ட நிரல
பெயல் ொடு

நிலை்ைடி நீ ைின் ைைம்

கட்டுமானம்

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

அதிர்வெ
வநைம்
ண்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
மீறினால் பெயல் ெடு
ொை்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்

அடடயா
ளம்
சிந் திய
காணப்ப
எை்ணை
ட்ட
ணய உறிஞ்
பிமெெ்,
மெடுக் கும் அங் கீகரிக்
இடங் களி
தட்பமவப்பம் ,
ல்
மற் றும்
கப்
ஐஈ
டிஎஸ்எஸ்,
ஒவ் தவா
மை்
பட்ட
மற் று
மமாத்த
ரு
அரிக் கும் கூர்ந்து
ம்
ொர்டு
திடீமரன்
கருவிக
ததாகுப்
கவனிக் கு பிஐயூபிளாை்ட்
தன் ண ம,
று எடுத் து
ணள
3
ம்
என்
கட்டப்படும் பிலும்
யதங் கியிருக்
யொதித்த
இடங் களி
அவ் வப்
அணமப்பி மெெ்
இடம்
கும்
திடம் ,
ல்
ல்
2.5
யபாது
ன் ெலுணக ஏஐ (IE
குயளாரின் ,
வருடங் க
பரியொதித் உரிணம
& PIUஇரும் பு,
ளுக் கு
து
ணய
NHAI)
ெல் ஃயபட்,
நிலத்தடி
ஒரு
யதணவக்
மபற் றவர்
ணநட்யரட்
நீ ரின் தரம்
யகற் ப
மாதத்திற்
ஐஎஸ்
மாறுதல் க
கு
ஒரு
தரக் க ட்டு
முடற by
ள் மெய் வது
ப்பாட்டிற்
IE/AE
கு
ஏற் ப:
சிந் திய
10500,2012
எை்ணை
ணய உறிஞ்
பிமெெ்,
மெடுக் கும் அங் கீகரிக்
தட்பமவப்பம் ,
மற் றும்
20
கப்
ஐஈ
டிஎஸ்எஸ்,
மை்
ஆண்டுக
பட்ட
மற் று
மமாத்த
அரிக் கும் கூர்ந்து
ளில்
5
ம்
திடீமரன்
ொர்டு
அணடயாளம் இடங் கள்
கருவிக
கவனிக் கு பிஐயூறு எடுத் து
தன் ண ம,
காைப்பட்ட ஒரு
ணள
ம்
என்
யொதித்த
யதங் கியிருக்
இடங் களில் வருடத்தி
அவ் வப்
அணமப்பி மெெ்
ல்
கும்
திடம் ,
யபாது
ல்
ன் ெலுணக ஏஐ (IE
குயளாரின் ,
பரியொதித் உரிணம
காலாண்
& PIUஇரும் பு,
து
டு
ணய
NHAI)
ெல் ஃயபட்,
யதணவக்
மபற் றவர்
ணநட்யரட்
யகற் ப
மாறுதல் க
ள் மெய் வது

இவர்களுடன்
இணைந்து
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திட்ட நிரல
பெயல் ொடு

ஒலியின் அளவு

கட்டுமானம்

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

அதிர்வெ
வநைம்
ண்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
மீறினால் பெயல் ெடு
ொை்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்

ஒவ் மவா
ரு
மைியநர
ஒலியின்
த்திலும் 60
அளவிணன அங் கீகரிக்
கட்டுமா
மநாடிகள்
ஐஈ
பாதுகாக் கு கப்பட்ட
ன காலம்
இணடமவ
மற் று
Leq
dB
(A)
ஐஈயில்
ம்
2.5
கூர்ந்து
ளியில்
(பகல் மற் றும்
அணடயாளம்
ம்
கருவிணய கவனிக் கு
ஆண்டுக
ரீ டிங்
இரவு)
காைப்பட்ட
பிஐயூபரியொதித் ம்
ள்
வடர
எடுத்் து
என்
ெராெரி
இடங் களில்
து
ஒரு
அணமப்பி
பின் பகல்
மெெ்
மற் றும்
கருவிகள்
யதணவயா ன் ெலுணக
மாதத்திற்
மற் றும்
உெ்ெக் க ட்ட
ணவகக் ப்படு
ஏஐ (IE
னால்
கு
ஒரு
உரிணம
இரவு
மதிப்பீடுகள்
ம் இடங் களில்
& PIUமாற் றம்
முடற
ணய
யநரத்திற்
NHAI)
மெய் யுங் க மபற் றவர்
தரவு
கான Leq
ள்
ஐயும்
சுற் றுப்புற
அணடய
ஒலியின்
லாம் .
தரம்
ஒவ் மவா
(சிபிசிபி,
ரு
2000)
மைியநர
த்திலும் 60
அங் கீகரிக்
மநாடிகள்
20
ஐஈ
கப்பட்ட
Leq
dB
(A)
ஆண்டுக இணடமவ
மற் று
கூர்ந்து
(பகல் மற் றும்
ளில்
5 ளியில்
ம்
கவனிக் கு
ஐஈயால்
இரவு)
இடங் கள் ரீ டிங்
பிஐயூம்
அணடயாளம்
எடுத்து
ெராெரி
ஒரு
என்
அணமப்பி
காைப்பட்ட
மற் றும்
வருடத்தி பின் பகல்
மெெ்
ன் ெலுணக
இடங் கள்
மற் றும்
உெ்ெக் க ட்ட
ல்
ஏஐ (IE
உரிணம
மதிப்பீடுகள்
காலாண் இரவு
& PIUணய
யநரத்திற்
டு
NHAI)
மபற் றவர்
கான Leq
ஐயும்
அணடய
லாம் .

இவர்களுடன்
இணைந்து
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திட்ட நிரல
கட்டுமானம்

மண்

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

கை்களுக் கு
மதரியும்
வணகயில்
அளவுயகாள் க
ள் : மடக் ஸ்ெர்,
கிமரயின்
அளவு,
கியரவல் ,
மைல் , சில் ட்,
களிமை்;இர
ொயன
அளவுயகாள் :
பிமெெ்,
கை்மடக் டிவி
ட்டி,
சுை்ைாம் பு,
மமக் னிசியம்
,
யொடியம் ,
ணநட்யராென்,
உறிஞ் சும்
விகிதாெ்ொர
ம் .

ஐஈயால்
5
அணடயாளம் இடங் கள்
காட்டப்பட்
2.5
டா
வருடங் க
ஆர்ஓடபிள் யூ ளுக் கு 3 வின்
மாதங் க
அணனத்து
ளுக் கு
கட்டுமான
ஒரு
இடங் களிலும் முடற

இவர்களுடன்
இணைந்து

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

அதிர்வெ
வநைம்
ண்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
மீறினால் பெயல் ெடு
ொை்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்

-

அங் கீகரிக்
கப்
ஐஈ
பட்ட
மற் று
கூர்ந்து
ம்
கவனிக் கு பிஐயூம்
என்
அணமப்பி மெெ்
ன் ெலுணக ஏஐ (IE
உரிணம
& PIUணய
NHAI)
மபற் றவர்
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திட்ட நிரல
பெயல் ொடு

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

இடங் கள்

கை்களுக் கு
மதரியும்
வணகயில்
அளவுயகாள் க
ள் : மடக் ஸ்ெர்,
கிமரயின்
அளவு,
கியரவல் ,
மைல் , சில் ட்,
களிமை்;இர
ொயன
அளவுயகாள் :
பிமெெ்,
கை்மடக் டிவி
ட்டி,
சுை்ைாம் பு,
மமக் னிசியம்
,
யொடியம் ,
ணநட்யராென்,
உறிஞ் சும்
விகிதாெ்ொர
ம் .

4
அடிப்படட இடங் கள்
20
மாதிரி
இடங் களில் வருடங் க
(3
ளுக் கு
மற் றும்
ஆை்டு)
அடடயாளம் ஒரு
காணப்பட்ட வருடத்தி
ல் அடர
படி by IE
ஆண்டு

இவர்களுடன்
இணைந்து

அதிர்வெ
வநைம்
ண்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
மீறினால் பெயல் ெடு
ொை்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்

அங் கீகரிக்
கப்
ஐஈ
பட்ட
மற் று
கூர்ந்து
ம்
கவனிக் கு பிஐயூம்
என்
அணமப்பி மெெ்
ன் ெலுணக ஏஐ (IE
உரிணம
& PIUணய
NHAI)
மபற் றவர்
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E.5

திட்ட நிரல
கட்டுமானம்

அளவுவகாள்
ைைங் கள்
கள்

மரங் கள்
வளரும்
விகிதம்

90%
மரங் கள்
தப்பிப்
பிணழக் கு
ம் விகிதம்

பெயல் ொடு

மைம் நடுைல் / கட்டிடம் கட்டும் அனுமதி இல் லாை ெெ்ரெ பெல் ட்டின்
முன்வனற் றம்

சுற் றுெ்சூழல் உட் கூறு

முரறயான கூை்ந் துகவனிை்ைலுக்கான
அளவுவகாள் கள்

மரங் கள்
வளரும்
விகிதம்

90%
மரங் கள்
தப்பிப்
பிணழக் கு
ம் விகிதம்

நிறுவனங் களின் பொறுெ் புகள்

ஒருவவ
ரள
வைரவெ் ெ
ட்ட
அளரவ
வமற்
அதிர்வெ
மீறினால் பெயல் ெடு
இடங் கள்
வநைம்
ொை்
ண்
எடுக்கெ் ெ ை்துைல்
ரவ
ட
வவண்டிய
நடவடிக்
ரகக்கான
திட்டம்
பட்டுப்யபா
ன
மரங் களுக்
க பதிலாக
நல் ல
தரமான
அயத
ஐஈ
இனத்ண த
மற் று
யெர்ந்த
ம்
திட்டம்
மரக் க ன் று
பிஐயூமுழுவதும்
மாதத்தி
ெலுணக
கணள நட்டு
என்
ஓரளவிற் கு
ல்
ஒரு 1 ஆை்டு
உரிணம
ணவத்தல் ,
முடிந் து விட்ட தடணவ
மபற் றவர் மெெ்
மரங் கணள
ஏஐ (IE ,
பகுதிகளில்
காக் கும்
PIUவணலக
NHAI)
ணள
பழுதுபார்
த்தல் ,
யபாதுமான
யவலி
யபாடுதல்
முதலியன
பட்டுப்
ஐஈ
யபான
மற் று
மூன் று
மரங் களுக்
ம்
மாதங்
கு பதிலாக ெலுணக
பிஐயூதிட்ட
இடம்
என்
களுக் கு 5 ஆை்டு அயத மரக் உரிணம
முழுவதும்
கன் றுக
ஒரு
மபற் றவர் மெெ்
ணள
ஏஐ (IE ,
முணற
நட்டுணவத்
PIUதல்
NHAI)

திட்டை்தின் லாெங் கள்
இந்தத் திட்டத்ணத மெயல் படுத்துவதால் கீழ் கை்ட அனுகூலங் கள் உை்டாகும் :


மபங் களூரு மென் ணன யவகப்பாணத
காரிடாரின்

(சிபிஐசி(CBIC)]யின்

மென் ணன-மபங் குளூரு
ஓர்அங் கமாகும் ,

இது

மதாழில்
இந்தி ய

அரொங் கத்தின் மிகப் மபரிய உள் க ட்டணமப்பு திட்டங் களுள் ஒன் றாகும் .
இவர்களுடன்
இணைந்து
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மாநிலத்தின் மபாருளாதார யமம் பாடு அதாவது மதாழில் துணற, சுற் றுலா
மற் றும் விவொயம் ,



யவகப்பாணத

கிணடப்பதனால்

வை்டிகணள

ஓட்டுவதும்

மற் று ம்

அம் ெ ங் கள்

அறிமுகம்

மெய் து

பராமரிக் கும் மெலவும் குணறயும்


யமலும்

பாதுகாப்பான

பல

ணவக் க ப்படுவதால் ொணல விபத்துகள் குணறதல்


கட்டுமானப் பைிகள் மற் றும் உள் ளூர் வர்த்தகத்தினால் உள் ளூரியலயய
யவணல வாய் ப்புகணள உற் பத்தி மெய் தல்



பல வழிெ்

ொணலகளின்

நடுவதால்

யபாக் குவரத்து

நடுவில்

இருக் கும்

தணடயில் லாமல்

நிலப்பரப்பில்
கூடுதல்

புதர்கணள

பாதுகாப்பு டன்

மெல் வதற் க ான வழி


திட்டம்

ஆர்ஓடபிள் யூவின்

இன் மனாரு

பக் க த்திற் கு

ஒரு

பக் க த்திலிருந்து

கால் நணடகள்

ஆர்ஓடபிள் யூவின்

பத்திரமாக

மெல் வதற் கு

யதணவயான நணடபாணதகணள உருவாக் குதல்


ொணலகளுக் கு

யமல்

கட்டப்படும்

பாலங் களினால்

(ROBs)

தடங் கல்

இல் லாமல் வாகனங் கள் மெல் ல வழி வகுப்பயதாடு பிரயாை யநரத் ண தயும்
குணறக் கிறது.


திட்டம்

வகுக் ணகயியலயய

மெய் யப்பட்டுள் ளன
நிறுத்தவதற் க ான
வெதிகள் ,

கீழ் க ை்ட்

கழிப்பிடங் கள்

பகுதி,

விஷயங் களுக் கும்
பஸ்

யபக் க ள் ,

வெதி

டிரக் குகள்

ஓரமான இடங் கள் , ொணல ஓரத்தில் அமருவதற் க ான

ொணல விளக் ம காளி,

டிரக் குகள்

நிறுத்தவதற் க ான

இடங் கள் , மநடுஞ்
் ெ ாணல யபாலிஸ் பந்யதாபஸ்து,

ஓரமான

மருத்துவ வெதியுள் ல

இடங் கள் , கம் பங் கள் , வை்டிகணள காப்பாற் றும் இடங் கள் முதலியன
E.6

சுற் றுெ்சூ ழல் நிை்வ ாகை் திட்டம்
கட்டுமானத்திற் கு
முன் னால் , கட்டுமானத்தின்
யபாது மற் றும் மெயல் ப ாடு
யநரங் களில்
சுற் றுெ்சூழல்
பாதுகாப்பிணன
திட்டமிட்டு,
மெயல் படுத் தி ,
யமற் பார்ணவ
மெய் து மற் றும் கூர்ந்து கவனிப்பதற் க ான
மபாறுப்யபற் கும்
ஏமென் சியுடன் இணைந்து சுற் றுெ்சூழல் பாதிப்ணப குணறப்பதற் க ான பல் யவறு
திட்டங் கள் ஆயலாெணனயாக வழங் கப்பட்டன.
கட்டுமானை்திற் கு-முன்ொன கட்டம்
கட்டுமானத்திற் கு -முன் பான கட்டம் என் பதில் நிலத்ணத ணகயகப்படுத் து தல்
மற் றும் கட்டிடங் கள் , மபாருட்க ணள மாற் றியணமத்தல் , மரங் கணள மவட்டுதல் ,
மபாதுவான மொத்து வளங் களான யகாவில் , யெை்ட் பம் புகள் , ஆகியவற் ணற
மாற் றியணமத்தல் / அல் ல து
அதற் க ான
நஷ்டஈடு
வழங் குதல் ,
சுற் றுெ்சூழல்
அனுமதி வாங் குதல் , ஏபிபிசிபி, டிஎன் பிசிபி (APPCB,TNPCB) முதலியணவகளிலி ரு ந் து
கட்டுமானத்திற் கு
ஒப்புதல்
வாங் குதல் ,இந்த
மெயல் க ளுக் ம கல் லாம்
என் மெெ்ஏஐ/ ெலுணக உரிணம மபற் றவர் மபாறுப்பாளியாகிறார்.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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கட்டுமானக் கட்டம்
இந்த கட்டத்தில் கட்டுமான கூடாரம் கட்டுவது, கட்டிடம் கட்டத் யதணவயான
கிரஷர் பிளாை்டுகள் , கான் க் ரீட் யபட்சி ங் பிளாை்ட் , ொட் மிக் ஸ் பிளாை் ட்
ஆகியவற் ணற
அணமப்பது;
மவட்டப்பட்ட
மரங் கள்
கட்டிடங் கள்
குப்ணப
ஆகியவற் ணற எடுத்து சுத்தம் மெய் தல் , யெகரித்தல் , யமற் பரப்பு மைணல யெமித் து
பயன் படுத்துதல் , ஆழமான குழிணய அணடயாளம் காணுவயதாடு யதணவயான
மெங் கல் ெல் லி வாங் கும் குவாரிகணளயும் அணடயாளம் காணுதல் (வடிவணமப் பு
ஆயலாெகர் சிபாரிசு மெய் த இடத்ணதவிட யவறு இடத்யத யதர்வு மெய் யு ம்
நிணலயில் ), குவாரியின் மெயல் பாடு, யவகெ்ெ ாணலயின் இருபுறங் கள் மற் று ம்
ொணலகளின் இணடயயயும்
மெடிகள் நடுதல் , சுற் றுெ்சூ ழல் பாதுகாப்பு மற் று ம்
கூர்ந்து கவனித்தல் . இந்த பிளாை்டுகணள உருவாக் க வும் மற் றும் அணவகணள
நடத்துவதற் க ான
உரிய
ஒப்புதணல
வாங் கும்
கடணம ெலுணக உரிணம
மபற் றவணரயய ொறும் . கட்டுமானத்தன் யபாது சுற் றுெ் சூழல் பாதுகாப்பிற் கு
யபாதுமான பாதுகாப்பு முணறகணள மெயலாக் க ம் மெய் வதும் ெலுணக உரிணம
மபற் றவரின் மபாறுப்யபயாகும் . தனிநபர் மபாறியாளர்/அதிகார மபாறியாளர்
இருவரும் ெலுணக உரிணம மபற் றவணர கூர்ந்து கவனித்து மற் றும் யமற் பார்ண வ
மெய் து அவருணடய மெயல் பாடுகணள ஒப்பந்தத்தில் உள் ளபடி இருக் கிறதா என் று
பார்த்து அணதக் குறித்து பிஐயூ என் மெெ்ஏவிற் கு அவ் வப்யபாது மதரிவித் து க்
மகாை்யடயிருக் க யவை்டும் .
பிராமெக் ட் இம் பிளிமமை்யடஷன் யூனிட் (PIU),
என் மெெ்ஏஐ ஆகிய இரை்டு அணமப்புகளும் ெட்டதிட்டங் கணள பின் பற் றுவதில்
கவனம் மெலுத்த யவை்டும் .
பெயல் ொடு கட்டம்
மெயல் பாடு கட்டம் என் பதில்
சுற் றுெ்சூழணல உற் றுகவனித்தல்
மற் று ம்
ணவக் க ப்பட்ட மெடிகளில் எத்தணன விகிதெ் மெடிகள் வளர்ந்திரக் கின் றன
என் பணதக்
கூர்ந்து
கவனிப்பதும்
உள் ளடங் கும் .
தனிப்பட்டமபாறிய ாள ர்/
அதிகாரமுள் ள
மபாறியாளர்
மற் றும்
ெலுணக உரிணம
மபற் றவர் இந்த
மெயல் பாடுகளுக் கு மபாறுப்யபற் க யவை்டும் .
சுற் றுெ்சூ ழல் ெைாமைிெ் பிற் கான பெலவுகள்
பாதிப்ணப
குணறத்தலுக் கும்
மற் றும்
யமற் பார்ணவ
மெலவுகளும்
கைக் கிடப்பட்டுவிட்டன
ெமுதாயெ் மெலவுகயளாடு
இந்த மெலவுகணளயும்
மெயல் படுத்தும் ஏமென் ஸி ஏற் றுக் மகாள் வயதாட முன் மமாழியப்பட்ட திட்டத்தி ல்
சுற் றுெ்சூழல் மற் றும் ெமுதாய பாதுகாப்பு திட்டங் கணள உள் ளடக் க யவை் டு ம்
் .
சுற் றுெ்சூழல்
பராமரிப்பிற் க ான
மெலவுகள்
அட்டவணை
E .3
வில்
வழங் கப்பட்டுள் ளது

இவர்களுடன்
இணைந்து
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அட்டவரண E.3: சுற் றுெ்சூ ழல் ெைாமைிெ் பிற் கான பெலவுகள்
விெைங் கள்
சுற் றுெ்சூழல் பாதுகாப்பு மற் றும் தணிப்பு தெலவு(A)
கட்டுமான கட்டத்தின் வபாது சுற் றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு(B)
தெயல் பாட்டு கட்டத்தின் வபாது சுற் றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு(C)
பமாை்ைம் (A+B+C)

பைாரக (ரூொய் )

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

* சுற் றுெ்சூழல் கண்காணிப்பு 2.5 வருட கட்டுமானத்திற் கும் 20 வருட ெலுடக /
தெயல் பாட்டு காலத்திற் கும் கருதப்படுகிறது.

இவர்களுடன்
இணைந்து
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DRAFT EIA REPORT
Bangalore – Chennai Expressway-Phase-III
சுருக்கமான சுற் றுச்சூழல் பாதிப் பு-திருவள் ளூர் மாவட்டம்
திட்ட விளக் க ம்
சுற் றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ,
திட்டத்துடன் ததாடர்புடடய சுற் றுச்சூழல் பாதிப்புக ள்
மற் றும் அவற் றின் தணிப்பு நடவடிக் டககள் குறித்து ஆராய் ந்து மதிப்பீடு தசய் ய
ஆந்திரா மற் றும் தமிழ் நாட்டில் தபங் களூர்-தசன் டன அதிவவக தநடுஞ் ச ாடலயின்
(கி.மு.) முன் தமாழியப்பட்ட மூன் றாம் கட்டத்திற் கு சுற் றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீ ட் டு
ஆய் வு நடத்தப்பட்டுள் ளது. சுற் றுச்சூழல் தாக் க மதிப்பீடு (ஈ.ஏ.ஏ) ஆய் வின் துடணப்
பகுதிடயக் தகாண்ட திருவள் ளூர் மாவட்டத்திற் க ான அறிக் டக, திட்டத்தின் பல் வவறு
கட்டங் களில்
எதிர்பார்க் க ப்படும்
சாத்தியமான
தாக் க ங் கடள
உள் ளடக் கியது ,
வடிவடமப்பு மற் றும் முன் கட்டுமான கட்டம் , கட்டுமான கட்டம் மற் றும் தசயல் பாட்டு க்
கட்டம் மற் றும் அதன் படி தணிப்பு நடவடிக் டககள் பரிந்துடரக் க ப்பட்டுள் ளன. திட்ட
தசல் வாக் கு பகுதிக் குள் முன் தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக தவவ் வவறு உடல் ,
சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக-தபாருளாதார சூழலில் ஏற் படக் கூடிய பாதிப்புகடளக்
கண்டறிந்து மதிப்பீடு தசய் வதும் , சாத்தியமான பாதகமான தாக் க த்டத ஈடுகட்ட
அல் லது
குடறப்பதற் க ான
நடவடிக் டககடள
வழங் குவதும் ,
வநர்மடறயான
தாக் க த்டத வமம் படுத்துவதும் ஆய் வின் வநாக் க ம் . திட்டத்தின் பல் வவறு கட்டங் களில்
சுற் றுச்சூழல்
பாதுகாப்பு நடவடிக் டககடள திறம் பட தசயல் படுத்துதல்
மற் று ம்
கண்காணித்தல் திட்டம் .
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்ட இடம்






முன் தமாழியப்பட்ட
திட்டம்
ஒரு புதிய தபங் களூர் தசன் டன அதிவவக
தநடுஞ் ச ாடல
ஆகும் ,
இது
மூன் று
கட்டங் களாக
பிரிக் க ப்பட்டுள் ளது.
தபங் களூரு-தசன் டன கட்டம் -3 இன் திட்ட சீரடமப்பு ஆந்திராவின் சித்தூர்
மாவட்டம் மற் றும் வவலூர், ராணிப்வபட்டட, காஞ் சீபுரம் மற் றும் தமிழ் நாட் டி ன்
திருவள் ளூர் மாவட்டங் கள் வழியாக தமாத்தம் 106.100 கி.மீ. தற் வபாடதய சுருக் க
அறிக் டக தமிழ் நாடு மாநிலத்தில் அடமந்துள் ள திருவள் ளூர் மாவட்ட த் தி ல்
தபா.ச.மு. மூன் றாம் கட்டத்துடன் ததாடர்புடடயது
தபா.ச.மு. மூன் றாம் கட்டத்தின் ஒரு சிறிய நீ ளம் மட்டுவம திருவள் ளூர் மாவட் ட ம்
வழியாக தசல் கிறது. 248 + 550 முதல் 249 + 320 வடரயிலான திட்டச் சங் கிலி 770
மீட்டர் நீ ளம் தமிழ் நாட்டின்
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் உள் ள திருவள் ளூர்
தாலுகாவின் திருப்பண்டியூர் கிராமத்தில் வருகிறது. கி.மு.-மூன் றாம் கட்டத்தி ன்
தமாத்த நீ ளத்தின் 0.7% மட்டுவம மாவட்டத்தில் திட்ட நீ ளம்
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்ட சாடலப் பிரிவின் புவியியல் நீ ட்டிப்பு 12 ° 56'41.34
"N மற் றும் 12 ° 56'50.92" N வடக் கு அட்ச வரடக மற் றும் 79 ° 53'13.21 "E மற் றும் 79
° 53'37.45" E க் கு இடடயில் உள் ளது தீர்க் க வரடக.
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்டத்தின் முக் கிய அம் ச ங் கள் :
அ . திருவல் லூர் மாவட்டத்தில் தபாது தகவல் :
எஸ்
எண்.

திட்ட கூறுகள்

1.

திட்டம்

2.

திருவள் ளூர்
மாவட்டத்தில் திட்ட
சீரடமப்பின் இடம்
in association with

விவரங் கள்
ஆந்திரா மற் றும் தமிழ் நாட்டில் புதிய
தபங் களூரு- தசன் டன அதிவவக
தநடுஞ் ச ாடல கட்டம் -3 இன் வளர்ச்சி .
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திருவள் ளூர்
தாலுகாவின் திருபாண்டியூர் கிராமம்
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எஸ்
எண்.
3.
4.

5.

திட்ட கூறுகள்
நிடல
திருவள் ளூர்
மாவட்டத்தில் திட்ட
சாடலயின் நீ ளம்
நிலப்பரப்பு

6.

முக் கிய
குடிவயற் றங் கள்

7.

ஆறுகள் / நீ வராடடகள் /
கால் வாய் க ள்
குளங் கள் / ததாட்டிகள் /
நீ ர்த்வதக் க ங் கள்
வனப்பகுதி

8.
9.
10.

சுற் றுச்சூழல்

ரீ தியாக

விவரங் கள்
தமிழ் நாடு
770m

திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்ட சாடல
சமதவளியில் உள் ளது
எந்ததவாரு குடிவயற் றப் பகுதியிலும் இந்த
திட்டம் தசல் லவில் டல. திருப்பாண்டியூரின்
கிராமக் குடிவயற் றம் திட்ட
சீரடமப்பிலிருந்து சுமார் 2.0 கி.மீ தூரத்தில்
உள் ளது.
இல் ல ல
இல் ல ல
இல் ல ல
இல் ல ல

பாதுகாக் க ப்பட்ட பகுதிகள்
11.

ததால் த பாருள் /
பாரம் பரிய தளம்

இல் ல ல

பி . இதர வசதிகள் :
எஸ்
தபாருட்க டள
எண்.
1.

தபாது ROW

முன் தமாழியப்பட்டது
90 m

முன் தமாழியப்பட்ட சாடல 4
வழிச்ச ாடலயான இரட்டட வண்டிப்பாடத
கட்டடமப்பில் 21 மீ மந்தமான சராசரி 8
பாடதகளுக் கு விரிவாக் க க் கூடியதாக
இருக் கும் . பிரதான அதிவவக
தநடுஞ் ச ாடலக் க ான நடடபாடத இரட்டட
வண்டிப்பாடத நான் கு வழிப் பிரிவுகளுக் கு
22.50 மீட்டர் மற் றும் விளிம் பில் கீற் றுகள்
உட்பட 21 மீ அகலமுள் ள மந்தமான சராசரி.

2.

வண்டி பாடத

3.
4.

வடிவடமப்பு வவகம்
முக் கிய பாலம்

5.

சிறு பாலம்

இல் டல

6.

ROB

இல் டல

7.

கல் த வட்டுகளின்
எண்ணிக் டக

1

8.

வாகன அண்டர்பாஸ்

9.

வாகன ஓவர் பாஸ்

இல் டல

10

வலசான வாகன
அண்டர்பாஸ்

இல் டல

in association with

120 Kmph

இல் டல

இல் டல
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எஸ்
எண்.

தபாருட்க டள

முன் தமாழியப்பட்டது

11.

பாதசாரி / கால் நடடகள்
/ சிறிய வாகன
அண்டர்பாஸ்

12.

பரிமாற் றம்

இல் டல

13.

ஓய் வு பகுதி

இல் டல

14.

வடால் பிளாசா

இல் டல

15.

டிரக் வல டபஸ்

இல் டல

16.

மாநில எல் டல
வசாதடன இடுடக

இல் டல

17.

ததரு விளக் கு

18.

உயர் மாஸ்ட் டலட்

இல் டல

சாடலகடள
இடணக் கிறது
சிவில் கட்டுமான தசலவு
(தசலவு / கி.மீ
அடிப்படடயில் )

இல் டல

19.

20.

இல் டல

இல் டல

ரூ. 25.20 வகாடி

சூழலின் விளக்கம்
அ. உடல் சூழல்

இயற் டக புவியியல் : திட்ட நீ ட்சி தட்டடயான நிலப்பரப்பில் அடமந்துள் ளது. திருவள் ளூர்
மாவட்டத்தில் திட்ட சீரடமப்பு மூலம் எந்த நதியும் ,
நீ வராட்டமும் ,
நல் ல ாவும்
கடக் க ப்படவில் டல.
புவியியல் மற் றும் மண
் : திருவள் ளூர் மாவட்டம் வ
ாவலாசீன் வயதின் வகாரமண் டல்
உருவாக் க ம் எனப்படும் ஒரு அரங் கத்டத உருவாக் குகிறது. முக் கிய பகுதி சிவப்பு மணல்
/ களிமண் களிமண் வடக சிவப்பு மண்ணால் மூடப்பட்டுள் ளது.
நில அதிர்வு : திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் மூன் றாம் கட்டத்தின் திட்ட நீ ளம் இந்தியாவின்
நில அதிர்வு மண்டலத்தின் ZONE-III இன் கீழ் வருகிறது. இந்த மண்டலம் மிதமான வசத
அபாய மண்டலம் என வடகப்படுத்தப்பட் டுள் ளது.
காலநிடல : திருவள் ளூர் மாவட்டங் கள் தபாதுவாக ஆண்டு முழுவதும் தவப்பமான
மற் றும் ஈரப்பதமான காலநிடலடய அனுபவிக் கின் றன. திருவள் ளூர் மாவட்டங் க ளின்
சராசரி அதிகபட்ச மற் றும் சராசரி குடறந்தபட்ச தவப்பநிடல 38.2 from முதல் 27.6. C
வடர இருக் கும் . காடல மற் றும் மாடல வநரங் களில் உறவினர் ஈரப்பதம் 82.26% முதல்
57.6% வடர மாறுபடும் . திட்டப்பகுதியில் சராசரி காற் றின் வவகம் மணிக் கு 2.4 கிமீ / மணி
முதல் 9 கிமீ / மணி வடர மாறுபடும் .
நில பயன் பாடு : திருவள் ளூர் மாவட்டங் களில் முன் தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் நில
பயன் பாடு தபரும் பாலும் விவசாயமாகும் .

நீர் வளங் கள்
வமற் பரப் பு நீர் வளங் கள் : திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் கி.மு.-மூன் றாம் கட்ட சீரடமப்பு
எந்த நீ ர்நிடலகடளயும் கடக் க வில் டல.
நிலத்தடி நீ ர் வளங் கள் :
in association with
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திட்டப்பகுதி
பாதுகாப்பான
மண்டலத்தின்
கீழ்
வருகிறது
மற் றும்
அடனத் து
பயனர்களுக் கும்
தற் வபாடதய தமாத்த நிலத்தடி நீ ர் வடரவு 49289Ham
ஆகும் .
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் நிகர நிலத்தடி நீ ர் கிடடப்பது 72840Ham ஆகும் .
நிலத்தடி நீ ரின் தரம்
திட்டப்பகுதிக் குள் நிலத்தடி நீ ரின் இயற் பியல் -வவதியியல் பண்புகடள மதிப்பிடுவதற் கு
கி.மீ 225.700 மற் றும் கி.மீ 262.100 ஆகிய இடங் களில் நிலத்தடி நீ ர் மாதிரிகள் வசாதடன
தசய் யப்பட்டன, வமலும் பி.எச் 6.8 முதல் 7.57 வடர வவறுபடுகிறது, டி.டி.எஸ் (மி.கி / எல் )
400 முதல் 460 வடர வவறுபடுகிறது , மல வகாலிஃபார்ம் இல் டல, என, எச்ஜி, லீட்,
வபாரான் கண்டறியக் கூடிய வரம் பிற் குக் கீவழ உள் ளன.
வமற் பரப்பு நீ ர் தர முடிவுகள் :
திட்டப்பரப்பில் வமற் பரப்பு நீ ரின் நீ ரின் தரத்டத மதிப்பிடுவதற் க ாக கி.மீ 242.700 மற் று ம்
கி.மீ
261.855
ஆகிய
இடங் களில்
மாவட்டத்திற் கு
வமற் பரப்பு
நீ ர்
மாதிரிக ள்
வசாதிக் க ப்பட்டன, வமலும் பி.எச் மதிப்பு 7.02 முதல் 8.57 வடர, டிஓ 6.5 முதல் 6.7 மி.கி /
எல் வடர, BOD (3 நாள் 27 டிகிரி சி) 8 முதல் 15 மி.கி / எல் வடர மாறுபடும் , சிஓடி 42 முதல்
28 மி.கி / எல் வடர இருக் கும் , தமாத்தக் கடரந்த திடப்த பாருட்க ள் 170 முதல் 210 மி.கி /
எல் வடர இருக் கும் ,
தமாத்த வகாலிஃபார்ம் (எம் .பி.என் / 100 மிலி) இடடயில்
வவறுபடுகிறது 23 முதல் 30 வடர.

காற் று தரம்
பங் வகற் பு விஷயம் (அளவு 10µm க்கும் குடறவாக) அல் லது PM10:
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்ட பரப்பளவு தசல் வாக் கு பரப்பளவில் கி.மீ 225.800
(மூலப்பட்டு கிராம குடியிருப்பு மண்டலம்) மற் றும் கி.மீ 262.100 (இருங் கட்டுவகாட்ட ட
ததாழில் துடற மண்டலம்) ஆகியவற் றில் உள் ள சுற் றுப்புற காற் றின் தரத்டத திட்ட
சாடலயில் பல் வவறு நில பயன் பாடுகளின் இடஞ் ச ார்ந்த உறடவக் கருத்தில் தகாண்டு,
வானிடல நிடல. பருவமடழக் கு பிந்டதய காற் றின் தர கண்காணிப்பு மார்ச் -வம 2018
க் கு இடடயில் இந்த இடங் களில் வமற் த காள் ளப்பட்டது. கண்காணிப்பு முடிவுகள் PM10 (µg
/ m3) 85.4 µg / m3 க் கு இடடயில் மஹிமண்டலம் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் (கிராம சாடல கடத்தல் )
மற் றும் 95.0 µg / m3 இருங் கட்டுவகாட்டடயில் , அடவ வதசிய சுற் றுப்புற காற் றின் தர
நிர்ணயங் களின் அதிகபட்ச அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் இருந்தன, அதாவது 100 µg
/ m3. பி.எம் .2.5, இருங் கட்டுவகாட்டட ததாழில் துடற மண்டலத்திற் கு அருகில் 48.3µg /
m3 முதல் மூலப்பட்டு கிராம குடியிருப்பு மண்டலத்தில் 43.3 µg / m3 வடர பதிவு
தசய் யப்பட்டுள் ளது, இது 60 µg / m3 என் ற வதசிய சுற் றுப்புற காற் று தர நிர்ணயங் க ளின்
அதிகபட்ச அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் உள் ளது. சுற் றுப்புற காற் றில் SO2 அளவுக ள்
16.6g / m3 மற் றும் 16.5 g / m3 க் கு இடடயில் வவறுபடுகின் றன, இது அடனத் து
இடங் களிலும் 80 g / m3at நிர்ணயிக் க ப்பட்ட வரம் புகளுக் குள் உள் ளது. சுற் றுப்புறக்
காற் றில் NOx இன் சராசரி தசறிவு 31.8g / m3 முதல் 32.3g / m3 வடர பதிவு
தசய் யப்பட்டுள் ளது, இது 80 g / m3 வடரயறுக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் உள் ளது. காற் று
மாதிரிகளில் உள் ள CO அளவுகள் 0.480 mg / m3 முதல் 0.631 mg / m3 வரம் பில்
காணப்பட்டன, இது நிர்ணயிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் 4.0 mg / m3

சத்தம் தரம்

திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்ட தசல் வாக் குக் கு அருகிலுள் ள 2 இடங் களில் , கிராமப் பு ற
குடியிருப்பு மண்டலத்தில் ஒரு இடம் மற் றும் ஒரு இடம் ததாழில் துடற. சுற் றுப்புற
இடரச்ச ல் அளவுகள் வதசிய சுற் றுப்புற சத்தம் தரங் களுடன் ஒப்பிடப்பட்டன. Km 52.8 dB
(A) மற் றும் 62.2 dB (A) இல் உள் ள Leq (Day) மற் றும் Km 43.5 dB (A) மற் றும் 49.7 dB (A)
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இல் Leq (Night). இரவு வநரத்தில் இந்த இரண்டு நிடலயங் களில் பகல் மற் றும் சத்தம்
அளவுகள் அனுமதிக் க ப்பட்ட வரம் பிற் குள் உள் ளன

மண்ணின் தரம்

மண்
தர கண்காணிப்புக் கு ,
கி.மீ 247.900 (தமாலாசூர் கிராமத்திற் கு அருகில் )
அருகிலுள் ள விவசாய நிலங் களிலிருந்து மண் மாதிரிகள் வசகரிக் க ப்பட்டன. ஆய் வு
பகுதியில் மண்ணின்
பி.எச் அளவு 8.64 ஆக இருந்தது. மண்ணின்
அடமப் பு
முன் தமாழியப்பட்ட
திட்ட
சீரடமப்புடன்
மணல்
களிமண்
களிமண்
ஆகும் .
கண்டுபிடிக் க ப்பட்ட மண்ணில் கரிம கார்பன் உள் ளடக் க ம் 1.51% ஆகும் . அடனத் து
மாதிரிகளும் 1000 µS / cm க் கும் குடறவான முடிவுகடளக் தகாண்டிருப்பதால் மின்
கடத்துத்திறன் இயல் பானது மற் றும் முடளப்பதற் கு சாதகமானது. ஈரப்பதத் ட தத்
தக் க டவக் கும் திறன் 6.7% ஆகவும் , ஊடுருவல் விகிதம் மணிக் கு 26.2 மிமீ ஆகவும்
இருந்தது

சுற் றுச்சூழல் சூழல்

திருவள் ளூர்
மாவட்டத்தில்
சுற் று
சூழல்
உணர்த்திரன்
உள் ள
பகுதிகளில்
இத்திட்டத்தின்
வழித்தடம் கடந்து தசல் லவில் டல மற் றும் சுற் றுச்சூழல் உணர்திறன்
நிடறந்த பகுதியும் இந்த திட்டம் எந்ததவாரு சுற் றுச்சூழல் உணர்திறன் மண்டலத்தி லு ம்
இல் டல. திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்டப் பிரிடவச் சுற் றி வனப்பகுதி இல் டல.
வனமற் ற பகுதியில் சுமார் 26 யூகலிப்டஸ் மரங் கள் உள் ளன. இந்த யூகலிப்ட ஸ்
வதாட்டங் கள் தவட்டும் பயிராக தசய் யப்படுகின் றன. திருவள் ளூரில் திட்டப் பிரிடவச்
சுற் றி காட்டு விலங் குகள் எதுவும் இல் டல.

சி : சமூக சூழல்
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் உள் ள திட்டப் பிரிவு திருபாண்டியூர் என் ற ஒவர ஒரு
கிராமத்டத மட்டுவம கடந்து தசல் கிறது. திருபண்டியூர் என் பது தமிழ் நாடு திருவள் ளூர்
மாவட்டத்தின் திருவள் ளூர் தாலுகாவில் அடமந்துள் ள ஒரு தபரிய கிராமமாகும் .
2011 ஆம் ஆண்டு மக் க ள் ததாடக கணக் த கடுப்பின் படி, திருவள் ளூர் மாவட்ட த் தி ல்
3,728,104 மக் க ள் ததாடக உள் ளது, ஒவ் த வாரு 1,000 ஆண்களுக் கும் 987 தபண்கள் என் ற
பாலின விகிதத்துடன் இது வதசிய சராசரியான 929 ஐ விட அதிகமாக உள் ளது.
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தின் கல் வியறிவு விகிதம் 84.03%, (89.69% ஆண் , 78.32% தபண்
கல் வியறிவு விகிதம்). திருப்பண்டியூர் கிராமத்தில் 1801 வீடுகள் உள் ளன. மக் க ள் ததாடக
கணக் த கடுப்பு 2011 இன் படி இதில் 6829 மக் க ள் ததாடக உள் ளது, இதில் 3428 ஆண்கள் ,
3401 தபண்கள் . திருபாண்டியூர் கிராமத்தின் சராசரி பாலின விகிதம் 992 ஆகும் , இது
தமிழக மாநில சராசரி 996 ஐ விட குடறவாக உள் ளது. திருப்பண்டியூர் கிராமத் தி ன்
கல் வியறிவு விகிதம் 74.30% முதல் 80.09% வடர தமிழ் நாடு. திருப்பண்டியூரில் ஆண்
கல் வியறிவு 80.42% ஆகவும் , தபண் கல் வியறிவு விகிதம் 68.28% ஆகவும் உள் ளது.
திட்டப் பகுதி விவசாய நிலங் கள் வழியாக தசல் கிறது. இந்த கிராமத்தின் முக் கி ய
குடிவயற் ற பகுதி திட்ட பிரிவில்
இருந்து சுமார் 2 கி.மீ தூரத்தில்
உள் ளது.
முன் தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் பாதிக் க ப்பட் ட
கட்டடமப்புகள் . திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் உள் ள திட்டப் பிரிவில் 6.954 த
க் வடர்
டகயகப்படுத்தல் அடங் கும் . நிலம் (0.042 த
க் வடர் அரசு நிலம் மற் றும் 6.912 த
க் வடர்
தனியார் நிலம்).

டி : கலாச்சார சூழல்

திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் முன் தமாழியப்பட்ட திட்டத்தின் காரணமாக ததால் த பாருள்
தளங் கள் அல் லது கலாச்ச ார தளங் கள் எதுவும் பாதிக் க ப்படவில் டல
in association with
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எதிர்பார்க்கப் படும் சுற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மற் றும் தணிப் பு நடவடிக்டககள்

திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் , திருவள் ளூர் மாவட்டத்தின் திருபாண்டியூர் கிராமம்
வழியாக திட்ட நீ ளம் 770 மீ. திருவள் ளூரில் திட்டத்தின் எதிர்பார்க் க ப்படும் சுற் றுச்சூழல்
பாதிப்புகள் பற் றிய கண்வணாட்டம் கீவழ தகாடுக் க ப்பட்டுள் ளது:

(i) கட்டுமானத்திற் கு முந்டதய கட்டம் : முன் தமாழியப்பட்ட தபங் களூர்-தச ன் டன

அதிவவக
தநடுஞ் ச ாடல
கட்டம்
-3
ஒரு புதிய
சீரடமப்பு
ஆகும் ,
எனவவ
முன் தமாழியப்பட்ட வராவுக் குள் வரும் நிலம் மற் றும் தசாத்துக் க டள டகயகப்படுத் த
வவண்டும் . சுற் றுச்சூழல் மற் றும் மக் க ள் ததாடகயில் குடறந்தபட்ச தாக் க ம் ஏற் படும்
வடகயில் திட்ட சீரடமப்பு இறுதி தசய் யப்பட்டுள் ளது. தசாத்துக் க ள் டகயகப்ப டுத் து தல்
மற் றும் மக் க ள் ததாடக தபருமளவில் இடம் த பயர்வடதத் தவிர்ப்பதற் க ாக அடனத் து
குடிவயற் றப் பகுதிகளும் தவிர்க் க ப்பட்டுள் ளன. தபா.ச.மு. மூன் றாம் கட்டத்திற் கு ,
1085.152 த
க் வடர் நிலத்டத டகயகப்படுத்துவது இந்த திட்டத்தில் வதடவப்படும் , அவத
சமயம் திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் இது 6.954 த
க் வடர் மட்டுவம, இது தமாத்த நிலத்
வதடவயில் 0.64% மட்டுவம. திட்ட பிரிவு 1 கிராமம் வழியாக மட்டுவம தசல் கிறது,

அதாவது திருவள் ளூர் மாவட்டத்தின் திருப்பண்டியூர் கிராமம் . திருவள் ளூர் மாவட்ட த் தி ல்
தமாத்தமாக டகயகப்படுத்தப்பட்டதில் , 0.042 த
க் வடர் அரசு நிலத்திற் கும் , மீதமுள் ள
6.912 த
க் வடர் தனியார் நிலத்திற் கும் தசாந்தமானது.
இந்த திட்டத்தின் காரணமாக திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் எந்ததவாரு கட்டடமப் பு ம்
பாதிக் க ப்படவில் டல,
எனவவ திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் கட்டடமப்பில் தாக் க ம்
இருப்பதால் குடும் பங் கள் பாதிக் க ப்படுவதில் டல அல் லது இடம் த பயர்ந்துள் ளன
திட்டப்பகுதியில் எந்த வன அல் லது சுற் றுச்சூழல் பாதுகாக் க ப்பட்ட பகுதி இல் டல
என் பதால் , அத்தடகய அம் ச ங் களில் எந்த தாக் க மும் இல் டல. இருப்பினும் , உத்வதச
வராவுக் குள் விழும் தமாத்தம் 26 யூகலிப்டஸ் மரங் கள் திருவள் ளூர் மாவட்ட த் தி ல்
தவட்டப்பட வவண்டும் .
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தின் திட்டப்பகுதியில் நீ ர் ததாட்டி அல் லது நதி / நீ வராடட இல் டல
என் பதால் , எந்ததவாரு நீ ர்நிடலயிலும் எந்த பாதிப்பும் இல் டல.

(ii) கட்டுமான கட்டம் :

கட்டுமானப் பணிகளின் வபாது ஏற் படும் பாதிப்புகள் முதன் டமயாக கட்டுமானப்
பணிகடள வமற் த காள் ளும் வ பாது அலட்சி யம் காரணமாக இருக் கும் . பாதிப்புகள் சாடல
கட்டுமானத்தின் வபாது காற் று , சத்தம் மற் றும் அதிர்வு விடளவுகள் மற் றும் கட்டுமானப்
தபாருட்க ள்
மற் றும்
உபகரணங் களிலிருந்து
சாடல பாதுகாப்பு
பிரச்சி டனக ள்
ஆகியவற் றின் ததால் டல ஆகியடவ அடங் கும் .
மரங் கடள அகற் றுதல் மற் றும் ஊடுருவக் கூடிய வமற் பரப்டப
உருவாக் குவதால்
டமக் வராக் டளவமட் பாதிக் க ப்பட வாய் ப்புள் ளது. இந்தத் திட்டத்தில் சுமார் 2,27,50,610 கம்
கடன் பகுதியிலிருந்து அகழ் வாராய் ச ்சி வமற் த காள் ளப்படும் . விவசாய நிலங் கடள
டகயகப்படுத்துவது உற் பத்தி மண்டண இழக் கும் . பிற் றுமின் , நிலக் கீல் , எண்தணய்
மற் றும் கிரீஸ்,
ஈ சாம் பல் வபான் ற கட்டுமானப் தபாருட்க ளின் கசிவு மற் று ம்
கட்டுமானக் தகாள் டளகள் மற் றும் குப்டபகடள வதடவயற் ற முடறயில் அகற் றுவது
மண்ணின்
முக் கிய
பண்புகடள
பாதிக் கும் ,
இது
விவசாயத்தி ற் கு
தபாருத்தமற் றதாகிவிடும் . அதிவவக தநடுஞ் சாடலடய நிர்மாணிப்ப தற் க ான பூமியின்
வதடவடயப் பூர்த்தி தசய் வதற் க ாக, 5 கடன் பகுதிகள் மற் றும் 19 குவாரி பகுதிகள்
பூமியின் மூலமாகவும் ,
தமாத்தமாகவும் ,
4 மணல் சுரங் கப் பகுதிகளாகவும் திட்ட
தசல் வாக் கு பகுதியில் அடடயாளம் காணப்பட்டுள் ளன. இருப்பினும் , தற் வபாது கடன்
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தபறும் பகுதிகள் அல் லது குவாரி பகுதி திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் திட்டப்பகுதிடயச்
சுற் றி அடமந்துள் ளது. கட்டுமானப் தபாருட்க ளின் வபாக் குவரத்து மற் றும் தூர சாடலகள்
வழியாக
வாகனங் களின்
நடமாட்டம்
தூசி மற் றும்
சத்தத்தின்
அடிப்படடயில்
தாக் க த்டத ஏற் படுத்தும் . கட்டுமானத்தின் வபாது, ததாழிலாளர் முகாம் க ளில் இருந்து
திட மற் றும் திரவக் கழிவுகடள அகற் றுவது, எரிதபாருள் மற் றும் மசகு எண்தணய்
கசிவுகள் அல் லது கட்டுமான வாகனங் களிலிருந்து கசிவுகள் , எரிதபாருள் வசமிப்பு
மற் றும் விநிவயாக தளங் களிலிருந்து மாசுபடுதல் ஆகியடவ நீ ரின் தரத்டத பாதிக் கும் .
கட்டுமானத்தின் வபாது காற் றின் தரத்தில் எதிர்மடறயான தாக் க ங் கள் தபரும் பாலு ம்
உள் ளூர்மயமாக் க ப்பட் டு வலது வழி (RoW) / COI இல் குவிந்துவிடும் . கட்டுமானத் தி ன்
வபாது
திட்டப்பகுதியில்
சத்தம்
அளவுகள்
அதிகரிக் கும் ,
ஆனால்
அது
இடடப்பட்டதாகவும் தற் க ாலிகமாகவும் இருக் கும் . திருவள் ளூர் மாவட்டத்தின் திட்டப்
பிரிவில் , திட்டப்பாடதயில் குடிவயற் றப் பகுதி அல் லது முக் கியமான சுற் றுச்சூழல்
அம் ச ங் கள் எதுவும் இல் டல, எனவவ தூசி உற் பத்தி அல் லது கட்டுமானத்தின் வபாது
அதிகரித்த சத்தம் அளவு காரணமாக இந்த அம் ச ங் களில் தாக் க ங் கள் ஏற் படாது.
கட்டுமானத் ததாழிலாளியின் காலனியில் கழிவுநீ ர் மற் றும் உள் நாட்டு திடக் க ழிவுக ள்
உருவாக் க ப்படும் . இந்த கழிவுகடள முடறயற் ற முடறயில் நிர்வகிப்பது கட்டுமானத்
ததாழிலாளர்கள்
மற் றும் உள் ளூர் மக் க ளிடடவய சுகாதாரம் மற் றும் சுகாதாரம்
ததாடர்பான பிரச்சி டனகளுக் கு வழிவகுக் கும் .

குடறப் பு நடவடிக்டககள் : எதிர்பார்க் க ப்படும் கட்டுமான ததாடர்பான அடனத் து
தாக் க ங் களும்
முக் கியமாக
உள் ளூர்மயமாக் க ப்பட்டடவ
மற் றும்
தற் க ாலிக
இயல் புடடயடவ, இந்த அறிக் டகயின் முக் கிய பகுதியில் பரிந்துடரக் க ப்பட்டு ள் ளபடி
தணிப்பு நடவடிக் டககடள தசயல் படுத்துவதன் மூலம் தவற் றிகரமாக தணிக் க முடியும் .
திட்ட சாடலயில் அதவன் யூ வதாட்டங் கள் முன் தமாழியப்பட்டு ள் ளன,
இது திட்ட
சீரடமப்புடன் சுற் றுச்சூழல் நிடலடய ஒட்டுதமாத்தமாக வமம் படுத்தும் .
(i) தசயல் பாட்டு கட்டம் :

திருவள் ளூர் மாவட்டத்தின் திட்டப் பிரிவில் , தசயல் பாட்டு கட்டத்தில் குறிப்பிடத்தக் க
பாதகமான சுற் றுச்சூழல் பாதிப்பு எதுவும் எதிர்பார்க் க ப்படவில் டல. தபாதுவாக ,
தற் த சயலான வாகனக் கசிவுகள் அல் லது கசிவுகள் காரணமாக மண் மாசுபடுவது
இப்பகுதியில் குடறந்த நிகழ் தகவு, ஆனால் அடவ ஏற் பட்டால் , தபறும் சூழலுக் கு
வபரழிவு தரக் கூடியது. திட்டப் பிரிடவச் சுற் றி நீ ர்நிடலகள் எதுவும் இல் டல என் பதால் ,
திருவள் ளூர் மாவட்டத்தில் எண்தணய் கசிவு காரணமாக நீ ர் உடலில் மாசுபடுவடத
எதிர்பார்க் க முடியாது. இருப்பினும் , இந்த திட்டம் அதிக வபாக் குவரத்து அளவு மற் று ம்
வவகத்திற் கு வழிவகுக் கும் ,
இது மாசுபடுத்தும் சுடமகடள அதிகரிப்பதன் மூலம்
சுற் றுப்புற காற் றின் தரத்தில் தாக் க த்டத ஏற் படுத்தும் . ஆனால் கிரீன் தபல் ட் வமம் பாடு
திட்டப்பாடதயில் முன் தமாழியப்பட்டுள் ளது, இது மாசுபடுத்திகளுக் கு இயற் டகயான
மடுவாக தசயல் படும் ,
இதனால் பாதகமான தாக் க ங் கடள குடறக் க உதவும் .
திருவள் ளூரில் உள் ள அதிவவக தநடுஞ் ச ாடலயில் வபாக் குவரத்து அளவு மற் றும் வவக ம்
அதிகரிப்பது சத்த மாசுபாட்டின்
அளடவ அதிகரிக் க வாய் ப்புள் ளது,
ஆனால்
திருவள் ளூரில் உள் ள திட்டச் சாடலயின் அருவக எந்ததவாரு குடிவயற் றப் பகுதியும்
இல் லாததால் ,
ஒலி மாசுபாட்டின்
தாக் க ம் மிகச்சி றியதாக இருக் கும் . வமலும் ,
திட்டத்தின் அருகிவலவய அடமந்துள் ள குடிவயற் றப் பகுதிகளில் சத்தம் தடடகள்
முன் தமாழியப்பட்டுள் ளன,
வமலும் திட்ட நீ ளம் முழுவதும் கிரீன் தபல் ட் வளர்ச்சி
உண்டமயில் தாக் க ங் கடளத் தணிக் க உதவும் .
எக் ஸ்பிரஸ்வவயின் வளர்ச்சி சிறந்த இடணப்பு மற் றும் விடரவான வபாக் குவரத் து
வசதிகடள வழங் குவதன் மூலம் முழு திட்ட தசல் வாக் கு மாநிலங் களின் ஒட்டுதமாத் த
சமூக-தபாருளாதார நிடலக் கு சாதகமான தாக் க ங் கடள ஏற் படுத்தும் .
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