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உ சுருக்கம் சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்பு மதிப்பீடு-கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம் 

  

E.1 அறிமுகம் 

சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்பு மதிப்பீடு ஆய்வு பசன்ணன, ஆந்திரொ மற்றும் தமிழ்நொடு ஆகிய 

மொநிலங்களில், ப ங்களூரு -பசன்ணன விணரவு ச்பசய்ஸ் மவ ( ி.சி.இ., ) திட்டத்தின் மூன்றொம் 

கட்ட சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்பு மதிப்பீடு ஆய்வு பசய்யப் ட்டு, சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்புகள், 

திட்டத்துடன் பதொடர்புணடய சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்புகள், அவற்றின்  ொதிப்பு குறித்து ஆய்வு 

பசய்து, ஆய்வு பசய்ய ப் ட்டுள்ளது. தற்ம ொணதய சுருக்கசுற்றுச்சூழல் தொக்க மதிப்பீடு (SEIA) 

அறிக்ணக, கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள திட்டப்  ிொிவில், திட்டத்தின்  ல்மவறு நிணலகளில் 

எதிர் ொர்க்கப் டும் சொத்தியமொன தொக்கங்கணள உள்ளடக்கியவடிவணமப்பு & கட்டுமொன க் 

கட்டம் மற்றும் பசயல் ொட்டு கட்டம் மற்றும் அதன்  டி, அதன்  டி, திட்ட மதிப்பீடு மற்றும் 

அதன் அடிப் ணடயில் மதிப்பீடு பசய்யப் ட்டுள்ளது. கருத்திட்ட த்தினுள் உத்மதசிக்கப் ட்டுள்ள 

கருத்திட்டத்தின் கொரைமொக  ல்மவறு ப ௌதிக, சூழலியல் மற்றும் சமூக ப ொருளொதொர சூழல் 

களில் ஏற் டக்கூடிய சொத்தியமொன தொக்கங்கணள அணடயொளம் கண்டு மதிப் ிடுவது மற்றும் 

கருத்திட்டத்தின்  ல்மவறு கட்டங்களின் ம ொது சுற்றொடல்  ொதுகொப்பு நடவடிக்ணககணள 

விணனத்திறன் மிக்க தொக்கத்திணன ஈடுபசய்தல் அல்லது குணறத்தல் மற்றும் ஆக்கபூர்வமொன 

தொக்கத்ணத அதிகொித்தல் ஆகிய நடவடிக்ணககணள வழங்குவமத ஆய்வின் மநொக்கமொகும். 

இந்திய மதசிய பநடுஞ்சொணல ஆணையம் (NHAI) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ொதுகொப்பு 

நடவடிக்ணககள் உட் ட திட்டத்திற்கொன பசயல் டுத்தும் முகணமயொகும். மதசிய பநடுஞ்சொணல 

ஆணையம் M/s SECON Pvt. Ltd. உடன் இணைந்து NHDP நிணல-VI இன் கீழ் என்.எச்.டி. ி. 

நிணல-VI இன் கீழ் ப ங்களூர்-பசன்ணன விணரவுச்சுரங்கத்திற்கொன சொத்தியவள ஆய்வு மற்றும் 

பூர்வொங்க வடிவணமப்பு அறிக்ணக க்கொன ஆமலொசணன மசணவகணள மமற்பகொள்ள 

ஆமலொசகர்களொக நியமிக்கப் ட்டது. 

E.2 திட்ட விளக்கம் 

         புதிய ப ங்களூரு பசன்ணன விணரவுச்  ொணத திட்டம் மூன்று கட்டங்களொக 

 ிொிக்கப் ட்டுள்ளது. தற்ம ொணதய அறிக்ணக, தமிழ்நொட்டின் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 

அணமந்துள்ள BCE இன் மூன்றொம் கட்டஅறிக்ணகபதொடர் ொனது. 

         கட்டம்-3 ன் முழு நீளமும் சித்தூர் மொவட்டத்தில் (உத்மதச ிிக்கப் ட்ட கி.மீ.156+000 முதல் 

கி.மீ 168+000 வணர) ஆந்திரப்  ிரமதசம் மற்றும் மவலூர் மொவட்டத்தில் (உத்மதச 

ிிக்கப் ட்ட கி.மீ.168+000 முதல் கி.மீ 1 79+670), இரொைிப்ம ட்ணட மொவட்டம் 

(கி.மீ.179+670 முதல் கி.மீ 221+900 வணர) கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம் (உத்மதச ிிக்கப் ட்ட KM 

221+900 to KM 248+550 & கி.மீ 249+320 முதல் கி.மீ 262+100) மற்றும் திருவள்ளூர் 

மொவட்டம் (உத்மதச கி.மீ 248+550 முதல் கி.மீ 249+320) 106.100 கி.மீ. நீளத்தில் தமிழ்நொடு 

மொநிலம் மொநிலம். 

         கட்டம்-3 ன் திட்டப்  ிொிவு 190.ரொமொபுரம் கிரொமம், குடி ொலொ, ஆந்திரப்  ிரமதசம், சித்தூர் 

மொவட்டம், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம், ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டம், இருங்கொட்டுக்மகொட்ணட 

கிரொமம் அருமக கி.மீ.262.100 இல் முடிவணடகிறது. 

         கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம் வழியொக 39.430 கி.மீ.,  ி.சி.இ. இத்திட்டத்தின் நீளம் 221+900 கிமீ 

248+550 (நீளம் - 26.650 கிமீ) மற்றும் மீண்டும் கி.மீ 249+320 முதல் 262+100 கிமீ (நீளம்-

12.780 கி.மீ) வணர பசல்லும். இத்திட்டம் கொஞ்சிபுரம் மற்றும் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 

ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டத்தில் 37.16% BCE கட்டம்-3 இல் உள்ளது. 

 

 



 

 

 டம் E. 1: BCE-PHASE-III இன் இடம் வணர டம் 



கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள திட்ட அணமவிடம் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் திட்ட ச் சொணல ப்  குதி யின் புவியியல் விொிவொக்கம் 12°56'32.13"N 

அட்சமரணக 79o 39" 34" E தீர்க்கமரணக சீபுரம் வட்டம் 12°59'32" N அட்சமரணக மற்றும் 

79°59'8.31"E தீர்க்கமரணக, ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டம், இரண்டுநொட்டுக்மகொட்ணட கிரொமம். 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் ப ொது தகவல்: 

வ. 

எண்

. 

திட்ட கூறுகள் BCE கட்டம்-III இன் வி ரங்கள் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம் 

1. திட்டம் புதிய ப ங்களூரு - பசன்ணன விணரவு ச் ொணத கட்டம்-3- 

ஆந்திரொ மற்றும் தமிழ்நொடு ஆகிய மொநிலங்களில் மமம் ொடு. 

2. திட்ட 

ஒழுங்கணமப்பு 

நிர்வொக 

அணமவிடம் 

ஆந்திர மொநிலம் சித்தூர் 

மொவட்டம்; 

தமிழ்நொட்டில் மவலூர், 

இரொைிப்ம ட்ணட, கொச்சிபுரம் 

மற்றும் திருவள்ளூர் 

மொவட்டங்கள் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம், 

கொஞ்சிபுரம் மற்றும் 

ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டம் 

3. கிரொமங்களின் 

எண்ைிக்ணக 

ஆந்திர ிரமதசம் மற்றும் 

தமிழ்நொடு 

கொஞ்சிபுரம் வட்டத்தில் 

13, ஸ்ரீப ரும்புதூர் 

வட்டத்தில் 17 

4. திருவள்ளூர் 

மொவட்டத்தில் 

உள்ள திட்டச் 

சொணலயின் நீளம் 

106.100 கி.மீ 39.43 கி.மீ 

5. திணைநிலம் திட்ட சொணல பவற்று மற்றும் 

மரொலிங் நிலப் ரப் ில் உள்ளது 

பவற்று மற்றும் மரொலிங் 

6. கருத்திட்டத்துடன் 

 ிரதொன தீர்வுப் 

 குதி 

 னொவரம், திருமொல்பூர், 

ஸ்ரீப ரும்புதூர் 

இந்த சீரணமப்பு 

குடியிருப்பு ப்  குதி 

வழியொக 

பசல்லொது. திட்ட 

சீரணமப் ின் அருமக 

உள்ள முக்கிய 

குடியிருப்பு களொக 

மகொவிந்தவொடி, 

ப ொதவூர், கீரநல்லுொர், 

மசொகண்டி, 

பமொளச்சூொில், பநமமலி, 

இரண்டுங்கொட்டுக்மகொட்

ணட உள்ளன. 

7. ஆறுகள்/ 

நீமரொணடகள்/ 

கொல்வொய்கள் 

இந்த திட்டம் முக்கியமொக 2 

நதிகணள க் கடக்கிறது. இந்த 

நதிகணளத் தவிர, சில இயற்ணக 

நீமரொணடகள் / நல்லொக்கள் திட்ட 

சொணலணயக் கடந்து பசல்கிறது. 

நதி: இல்ணல 

8. குளங்கள்/குளங்கள்

/நீர்த்மதக்கங்கள் 

பமொத்தம் 29 எண்ைிக்ணக நீர் 

கண்மொய்/ நீர்த்மதக்கங்கள் 

16.  ொசன க் குளம் 



வ. 

எண்

. 

திட்ட கூறுகள் BCE கட்டம்-III இன் வி ரங்கள் கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம் 

 ொதிக்கப் டும். சித்தூர்: 6, 

மவலூர்: 2, ரொைிப்ம ட்ணட: 5, 

கொஞ்சிபுரம்: 16, திருவள்ளூர்: 0 

9. கொட்டுப்  குதி 5.42 தமிழ்நொடு மொநிலம், மவலூர் 

மொவட்டம், மொஹிமண்டல் 

கிரொமத்தில் அணமந்துள்ள 

 ொதுகொக்கப் ட்ட வனப் குதி. 

இல்ணல 

10. சூழலியல் ொீதியொக 

 ொதுகொக்கப் ட்ட 

 குதிகள் 

இத்திட்டம் மதசிய பூங்கொ, வன 

உயிொின சரைொலயம், புலிகள் 

கொப் கம் அல்லது 

அறிவிக்கப் ட்ட சுற்றுச்சூழல் 

முக்கியத்துவம் வொய்ந்த  குதிகள்/ 

 ொதுகொக்கப் ட்ட  குதிகள் 

வழியொக பசல்லொது. சுற்றுச்சூழல் 

உைர்திறன் மண்டலத்தில் 

திட்டம் இல்ணல 

இல்ணல 

11. பதொல்லியல்/ 

 ொரம் ொியக் களம் 

1 

  
கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம், 

ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டம், 

வடமங்கலம் கிரொமத்தில், 

ப ருங்கற்கொல ம் மற்றும் ணகர்ன் 

கள் என்ற இந்திய பதொல்லியல் 

ஆய்வு ணமயம், குணறந்த ட்சம் 

128.2 மீ மற்றும் அதிக ட்சமொக 

205 .8m. இந்த தளத்திற்கொன 

ஏ.எஸ்.ஐ.யிடமிருந்து NOC 

ப றப் ட்டுள்ளது. 

1 

  
திட்ட சீரணமப் ில் 

உத்மதச கி.மீ.250.600 

இல் ஒரு பதொல்லியல் 

தளம், தமிழ்நொட்டில் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம், 

ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டம், 

வடமங்கலம் கிரொமத்தில் 

128.2 மீ முதல் 205.8 மீ 

பதொணலவில் 

அணமந்துள்ளது. மதசிய 

நிணனவுச் சின்னங்கள் 

ஆணையத்திடமிருந்து 

உொிய என்.ஓ.சி. 

  

B. மற்ற அம்சங்கள்: 

வ. 

எண். 
உருப் டிகணள 

BCE கட்டம்-III முழுக்கும் 

முன்பமொழியப் ட்டது 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 

திட்டப்  ிொிவில் 

உத்மதசிக்கப் ட்டுள்ளது 

1. ப ொது வொிணச 90 மீ 90 மீ 

2. வண்டிவழி 

உத்மதச ிிக்கப் ட்டுள்ள 

சொணல 4 வழி இரட்ணட 

 ொணத  ொணத அணமப்பு 21 

மீட்டர் இணடப் ொணத 8 

வழித்தடமொக 

விொிவு டுத்தப் டும்.  ிரதொன 

அதிமவக ப் ொணதக்கொன 

இரட்ணட வண்டி ொணத 

நொன்கு வழி ிொிவுகளுக்கு 

22.50 மீட்டரும், விளிம்பு 

உத்மதச ிிக்கப் ட்டுள்ள 

சொணல 4 வழி இரட்ணட 

 ொணத  ொணத அணமப்பு 21 

மீட்டர் இணடப் ொணத 8 

வழித்தடமொக 

விொிவு டுத்தப் டும்.  ிரதொன 

அதிமவக ப் ொணதக்கொன 

இரட்ணட வண்டி ொணத 

நொன்கு வழி ிொிவுகளுக்கு 

22.50 மீட்டரும், விளிம்பு 



வ. 

எண். 
உருப் டிகணள 

BCE கட்டம்-III முழுக்கும் 

முன்பமொழியப் ட்டது 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 

திட்டப்  ிொிவில் 

உத்மதசிக்கப் ட்டுள்ளது 

ப் குதி உட் ட 21 மீட்டர் 

அகலமுள்ள 

இணடப் ொணதயும் இருக்க 

மவண்டும். 

ப் குதி உட் ட 21 மீட்டர் 

அகலமுள்ள 

இணடப் ொணதயும் இருக்க 

மவண்டும். 

3. 
வடிவணமப்பு 

மவகம் 
120 கி.மீ. 120 கி.மீ. 

4. ப ொிய  ொலம் 
29. குடிநீர் பதொட்டிகள் 

மற்றும் 2 ஓணடகள் 
13 

5. சிறு  ொலம் 25. 13 

6.  ற்றிப் றி 3 இல. 

1 (மகொவிந்தவொடியில் கி.மீ 

223+695 முதல் கி.மீ 

223+793) 

7. இல்ணல. சிறுகல் 

137 இல. along Main 

Alignment & 5 Nos. along 

Interchanges and 2 on 

connecting roads) 

42 

8. 
வொகன 

சுரங்கப் ொணத 
13. 

5. (பமொளச்சூர், 

அயொபகொளத்தூர்,பநமிலி, 

திம்மயப் ொணல மற்றும் 

மவப் ணல) 

9. வொகன மமம் ொலம் 5. இல்ணல 

10 
இலகு ரக வொகன 

சுரங்கப் ொணத 
3. இல்ணல 

11. 

 ொதசொொிகள் / 

கொல்நணட / சிறிய 

வொகன 

சுரங்கப் ொணத 

50Nos. 15 

12. இணடப் ொிமொற்றம் 7. 
2 (மகொவிந்தவொடி மற்றும் 

பமொளச்சூொில்) 

13.  யன் ொடுகள் 

3 Location இல் IOCL குழொய் 

(251+015, 253+925, 

255+480) 

3 Location இல் IOCL குழொய் 

(251+015, 253+925, 

255+480) 

14. ஓய்வு  குதி 

4. (இரு  க்கமும் உட் ட) 

(இரு  க்கமும் BCE, KM 

188+200, ஜம்புகுளம் & 

மைிக்கு கிமீ 227+500, 

பவளியூர்) 

2 (மவலியூர் அருமக 

கி.மீ.227+500 

15. சுங்கச்சொவடி 

6 எண்ைிக்ணக (5 

இணடமொற்றங்களில் 

இலக்கம் மற்றும் அதிமவக 

ப் ொணதயின்  ிரதொன 

ஒழுங்கணமப் ின் மீது 11 

இலக்கங்கள்) 

 ிரதொன சீரணமப்பு = 1 இல் 

கி.மீ 253+320 கிமலொய் 

கிரொமம் அருகில் 

 ொிமொற்றங்கள்: 1 இல் KM 

224+685 (Govindavadi இல் 

SH-58 உடன் 

இணடமொற்றம்), 1 இல் Km 

247+832 (Molachur இல் SH 

உடன் இணடமொற்றம்) 



வ. 

எண். 
உருப் டிகணள 

BCE கட்டம்-III முழுக்கும் 

முன்பமொழியப் ட்டது 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 

திட்டப்  ிொிவில் 

உத்மதசிக்கப் ட்டுள்ளது 

பமொத்த எண். on 

Interchanges: 2 

16. டிரக் மல ண ஸ் 

3. 

(கி.மீ.174+137 ஆர்எச்எஸ், 

மமலப் ொடி மற்றும் இரு 

 க்கமும் 

கி.மீ.204+155 இரு  க்கமும், 

கர்ைொவூர்) 

இல்ணல 

17. 
மொநில எல்ணல 

மசொதணனச் சொவடி 

1 இல்ணல (மைிக்கு KM 

167+715 RHS & at Km 

169+215 LHS) 

இல்ணல 

18. பதரு விளக்கு 

எல்.வி.யு. ி., வி.யு. ி., 

இன்டர்மசஞ்ச், பசக் 

ம ொஸ்ட், லொொி ண , மவ 

ணசட் வசதிகள் மற்றும் 

சுங்கச்சொவடிகள் உள்ள 

இடங்களில் பதருவிளக்கு 

அணமக்க 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 

எல்.வி.யு. ி., வி.யு. ி., 

இன்டர்மசஞ்ச், பசக் 

ம ொஸ்ட், லொொி ண , மவ 

ணசட் வசதிகள் மற்றும் 

சுங்கச்சொவடி கள் உள்ள 

இடங்களில் பதருவிளக்கு 

அணமக்க 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 

19. உயர் மொஸட் ஒளி 

இந்த உயர் மின்  ொணத 

விளக்குகள், சொணல சந்திப்பு 

இடங்கள், ஓய்வு  குதி, 

சுங்கச்சொவடி கள் மற்றும் 

எல்ணல மசொதணனசொவடி 

அணமவிடங்களில், இந்த 

உயர் மின்  ொணத விளக்குகள் 

அணமக்க 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 

இந்த உயர் மின்  ொணத 

விளக்குகள், சொணல சந்திப்பு 

இடங்கள், ஓய்வு  குதி, 

சுங்கச்சொவடி கள் மற்றும் 

எல்ணல மசொதணனசொவடி 

அணமவிடங்களில், இந்த 

உயர் மின்  ொணத விளக்குகள் 

அணமக்க 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 

20. 
இணைக்கும் 

சொணலகள் 

பமயின் விணரவுச்சொணலயில் 

0.770 கி.மீ. மற்றும் 

இன்டர்மசஞ்ச் இடங்களில் 

2.870 கி.மீ. 

1 இல் 224.685 உடன் 

எஸ்.எஸ்.-58 

மகொவிந்தொவொடி) 

21. 
சிவில் கட்டுமொன 

பசலவு 
3472.03 மகொடி 

ரூ.1290.31 மகொடி 

(பசலவு/கி.மீ. 

அடிப் ணடயில்) 

E.3 சுற்றுச்சூழல்  ற்றிய விளக்கம் 

A) ப ௌதிகச்சூழல் 

உடற்கருவியல்: திட்டப் ரப்பு தணரக்கு மமல் அணமந்துள்ளது. மொவட்டத்தில் எந்த ஆறும் 

திட்டக் கணரணயக் கடந்து பசல்லொது. ஆனொல் மொவட்டத்தில் உள்ள ஏொிகளும், 

நலொ/வடிகொலுமொன திட்ட க் கொல்வொய் களும் 

மண்ைியல் & மண்: கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் ஜுரொசிக் முதல் மலொயர் கிொிமடசியுஸ் 

வணரயிலொன மமல் மகொண்ட்வொனொக்கள் மற்றும் கிொிமடசியுஸின் கடல்  டுக்ணகஆகியணவ 

அணர-ஒருங்கிணைந்த அணமப்புகளொக உள்ளன. இதன் முக்கிய  குதி  ழுப்பு நிற களிமண் 

மண்ைொல் மூடப் ட்டுள்ளது. 



பூமிய0ன 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் மூன்றொம் கட்ட த் திட்டம் இந்தியொவின் நில அதிர்வு மண்டலம் 3ன் 

கீழ் வருகிறது. இந்த மண்டலம் மிதமொன மசதம் ஆ த்து மண்டலம் என 

வணகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

வானிலை  

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டங்கள் ஆண்டுமுழுவதும் பவப் மும் ஈரப் தமும் பகொண்ட வொனிணலணய 

அனு விக்கமவண்டும். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டங்களில் சரொசொி மற்றும் சரொசொி பவப் நிணல 38.2° 

முதல் 20.9 டிகிொி பசல்சியஸ் வணர இருக்கும். கொணல மற்றும் மொணல மநரங்களில் ஈரப் தம் 

82.6% முதல் 57.6% வணர மவறு டுகிறது. திட்டப்  குதியில் கொற்றின் சரொசொி மவகம் மைிக்கு 

4.3 கி.மீ., முதல் 9.0 கி.மீ., வணர இருக்கும். 

கொைி  யன் ொடு 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டங்களில், திட்டமிடப் ட்டுள்ள திட்டத்தில், நில  யன் ொடு, விவசொய 

மமம் ொயொக உள்ளது. 

 நீர் வளம் 

மமற் ரப்பு நீர் வளங்கள் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள  ி.சி.இ., மூன்றொம் கட்ட  ொசன கொல்வொய், ஆற்ணற க் கடந்து, 

16  ொசன குளங்கள் வழியொக பசல்கிறது. 

நிலத்தடி நீர் வளம் 

இத்திட்டத்தின் கீழ், தற்ம ொது உள்ள பமொத்த நிலத்தடி நீர் அளவு 69419 பஹக்மடர் 

ஆகும். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் நிலத்தடி நீர் இருப்பு 105525 ஹம். திட்ட ப்  குதிய க ள் 5 

முதல் 30 வணர நீர் நிணல மொறு டுகிறது. 

நிலத்தடி நீொின் தரம் 

நிலத்தடி நீர் மொதிொிகள் மொவட்டம் அருமக உள்ள மகொவிந்தவொடி மற்றும் கி.மீ.225.700 மற்றும் 

கி.மீ 262.100 இருங்கொட்டுக்மகொட்ணட ஆகிய இடங்களில் நிலத்தடி நீொின் மவதியியல் 

 ண்புகணள ஆய்வு பசய்து, திட்ட ப்  ரப்புக்குள் நிலத்தடி நீொின் மவதியியல் தன்ணமகணள ஆய்வு 

பசய்து,  ி.எச். மகொவிந்தவொடியில் 460 மி.கி/லி என்ற அளவில், இங்கொட்டுக்மகொட்ணடயில் 400 

மி.கி/லி என்ற அளவில் டி.டி.எஸ். மகொவிந்தவொடியில் 245 மி.கி/லி ஆகவும், 

இர்ந்தக்மகொட்ணடயில் 237 மி.கி/லி ஆகவும் பமொத்த க் கடினத்தன்ணம  திவு 

பசய்யப் ட்டது. இரண்டு மொதிொிகளிலும் உயிொியல் மொசுகொைப் டுகிறது. ஏ, ஏ, ஏ, கொொீயம், 

ம ொமரொன் என்ற கனமொன இணறச்சிகள் கண்டறியக்கூடிய அளவுக்குக் கீமழ இருந்தன. 

மமற் ரப்பு நீர் தரம் முடிவுகள்: திட்ட ப்  ரப் ில் மமற் ரப்பு நீொின் தரத்ணத மதிப்பீடு 

பசய்வதற்கொக ப ொடவூர் கிமலொ மீற்றர் 242.700 மற்றும் இரக்கொட்டுமகொட்ணடயில் கி.மீ 261.855 

ஆகிய இடங்களில் மமற் ரப்பு நீர் மொதிொிகள்  ொிமசொதிக்கப் ட்டு, திட்ட ப் ரப் ில் மமற் ரப்பு 

நீொின் தரம் 7.02 முதல் 8.57 வணர, DO 6.5 mg/l/l/ l, 6.7 mg/l/ l, BOD (3 நொள் 27 deg C) 8 mg/l க்கு 15 

mg/l க்கும் குணறவொக மவறு டுகிறது, COD 42 முதல் 28 மிகி/லி வணர, பமொத்த கணரக்கப் ட்ட 

திடப்ப ொருட்கள் 170 மிகி/லி/லி வணர, பமொத்த மகொலிஃ ொர்ம் 23 MPN/100ml முதல் 30 

MPN/100ml வணர மொறு டுகிறது. 

 

 



சுற்றுப்புற கொற்று தரம் 

கருத்திட்ட வீதி, வளிமண்டலவியல் கொலநிணல ஆகிய  ல்மவறு கொைி  யன் ொடுகளின் 

பவளிச்சொர் உறவுமுணறபதொடர் ில், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் கருத்திட்டப் ரப்புக்கு 

கி.மீ.225.800 (மூலப் ட்டு, கிரொம குடியிருப்பு வலயம்) மற்றும் கி.மீ 262.100 (இர்ைட்மகொட்ணட 

ணகத்பதொழில் வலயம்) ஆகிய இடங்களில் கருத்திட்டப் ரப்புக்குள் வளிமண்டலத்தின் வளித் 

தரத்ணத மதிப்பீடு பசய்தல். 2018 மொர்ச் முதல் மம மொதம் வணரயிலொன கொலத்தில் இந்த 

இடங்களில்  ருவமணழக்குப்  ிந்ணதய கொற்றின் தன்ணம கண்கொைிப்பு மமற்பகொள்ளப் ட்டது. 

மதசிய சுற்றுப்புற வளித்தரத்தின் அதிக ட்ச அனுமதிக்கப் ட்ட எல்ணலக்குள் இருந்த பீஎம்10 

(μg/m3) மூலப் ட்டு கிரொமத்தில் 85.4 μg/m3 மற்றும் 95.0 μg/m3 க்கு இணடயில் மொறு டுகிறது 

என கண்கொைிப்பு முடிவுகள் கொட்டுகின்றன. பீஎம்2.5 இர்ைட்மகொட்ணட ணகத்பதொழில் 

வலயத்திற்கு அருகில் 48.3 μg/m3 முதல் மூலப் ட்டு கிரொமகுடியிருப்பு வலயத்திற்கு 43.3 μg/m3 

வணர வணர யொனது மதசிய சுற்றுப்புற வளித்தர நியமங்களின் ஆகக் கூடிய அனுமதிக்கப் ட்ட 

எல்ணலக்குள் 60 μg/m3 வணர  திவு பசய்யப் ட்டுள்ளது. சுற்றுப்புற கொற்று SO2 நிணலகள் 

இணடமய மவறு டுகிறது 16.6 கிரொம் / m3 மற்றும் 16.5 கிரொம் / m3 இது குறிப்பிடட் 

அளவுக்குள்  நன்றொக உள்ளது .. 

இணரச்சல் தரம் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், திட்டச்பசல்வொக்குக்கு அருகில் 2 இடங்களிலும், ஊரக குடியிருப்பு 

 குதியொன மூலப் ட்டு கிரொமத்தில் ஒரு இடத்திலும், பதொழில்  குதிணய 

 ிரதிநிதித்துவப் டுத்தும் இர்வொங்மகொட்ணடயில் ஒரு இடத்திலும் ஒலி நிணல கண்கொைிப்பு  ைி 

மமற்பகொள்ளப் ட்டது. சுற்றுப்புற ஒலி மட்டங்கள் மதசிய சுற்றுப்புற ஒலி தரங்களுடன் 

ஒப் ிடப் ட்டன.  கல் மநர சரொசொி ஒலி அளவு மூலப் ட்டு வில்52.8 லீ.கி. ி.,யும், இ. ி., 62.2 

லீ.கி.,  ி(ஏ) ஆகவும்  திவொகி உள்ளது. இமதம ொல், மூலப் ட்டு  குதியில் 43.5 லீக்டு ி(ஏ) 

மற்றும் இருங்கொட்டுக்மகொட்ணடயில் 49.7 லீ.கி.கி. ி.,க்கு இணடப் ட்ட இரவு மநர ஒலி 

 திவொகியுள்ளது. இரண்டு இடத்திலும் நொள் மற்றும் இணரச்சல் அளவுகள் அனுமதிக்கப் ட்ட 

எல்ணலக்குள் கொைப் ட்டன. 

மண் தரம் 

மண் தர கண்கொைிப்புக்கொக, கி.மீ., 247.900 (பமொளச்சூர் கிரொமம் அருகில்) அருகில் உள்ள 

விவசொய நிலத்தில் இருந்து மண் மொதிொி மசகொிக்கப் ட்டது. ஆய்வுப்  குதியில் மண்ைின் pH 

அளவு 8.64 ஆகும். உத்மதச திட்ட சீரணமப் ின் ம ொது மண் அணமப்பு மைல் களிமண் Loam 

இருந்தது. மண்ைில் கொிம கொர் ன் அளவு 1.51% ஆக இருந்தது. மின் கடத்துத்திறன் சொதொரை 

மற்றும் முணளப்பு சொதகமொன து. ஏபனனில் அணனத்து மொதிொிகளும் 1000 μS/ cm கீமழ 

முடிவுகணள க்பகொண்டுள்ளன. ஈரப் தம் தக்கணவத்தல் திறன் 6.7% மற்றும் ஊடுருவல் விகிதம் 

26.2 மிமீ / மைி 

B) சுற்றுச்சூழல் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், இத்திட்டம், எந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த 

 குதியிலும், சுற்றுச்சூழல் முக்கியத்துவம் வொய்ந்த  குதியில் 

அணமக்கப் டுவதில்ணல. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், திட்டப்  ிொிணவ சுற்றி, வனப் குதி 

இல்ணல. 

தற்ம ொது திட்டமிடப் ட்டுள்ள மூன்றொம் கட்ட திட்டத்தின் கொரைமொக 2820 மரங்கள் 

 ொதிக்கப் டும் வொய்ப்பு உள்ளது. மதக்கு, மவம்பு, மங்கத்துமவல், கத்தி சொவுக்கு, அய்யொ வொணக, 

ஈச்ச மரம் ம ொன்ற இனங்கள் அதிகம் கொைப் டுகின்றன. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 363 

மதொட்டக்கணல மரங்கள், 215 மதொட்டக்கணல பசடிகள் உள்ளன. 



திட்ட ஒழுங்கில் விலங்கினங்களின் அொிதொன, அச்சுறுத்தப் ட்ட அல்லது அருகிவரும் 

விலங்கினங்கள் எதுவும் இல்ணல. 

C) சமூகச் சூழல் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், திட்ட  ிொிவு, கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 29 கிரொமங்கள் வழியொக 

பசல்கிறது.2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதொணக கைக்பகடுப் ின் டி, கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தின் 

மக்கள் பதொணக 39,98,252 ஆக இருந்தது. 1000 ஆண்களுக்கு 986 ப ண்கள் வீதம் உள்ளனர். 

இது மதசிய சரொசொியொன 929 ஐ விட அதிகமொகும். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தின் எழுத்தறிவு 

84.49% ஆகவும், ஆண்களின் கல்வியறிவு 89.89% ஆகவும், ப ண்களின் கல்வியறிவு 78.32% 

ஆகவும் உள்ளது. 

இந்த திட்டப்  ிொிவு விவசொய நிலத்தின் வழியொக பசல்கிறது. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 77 

கட்டுமொனங்கள் திட்டம்  ொதிப்பு. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 450.658 பஹக்மடர் நிலம் 

ணகயகப் டுத்தப் டும். நிலம் (104.157 பஹக்மடர் அரசு நிலம் மற்றும் 346.501 பஹக்மடர் 

தனியொர் நிலம்). 

D) கலொச்சொர சூழல் 

திட்ட சீரணமப் ில் உத்மதச கி.மீ.250.600 இல் ஒரு பதொல்லியல் தளம், தமிழ்நொட்டில் கொஞ்சிபுரம் 

மொவட்டம், ஸ்ரீப ரும்புதூர் வட்டம், வடமங்கலம் கிரொமத்தில் 128.2 மீ முதல் 205.8 மீ 

பதொணலவில் அணமந்துள்ளது. எதிர் ொர்க்கப் டும் சுற்றொடல் தொக்கம் மற்றும் தடுப்பு 

நடவடிக்ணககள். 

E.4 எதிர் ொர்க்கப் டும் சுற்றுச்சூழல் தொக்கம் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்ணககள் 

A) எதிர் ொர்க்கப் டும் தொக்கங்கள் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், இத்திட்டத்தின் நீளம் 39.430 கி.மீ. 

மட்டுமம. கொஞ்பச ிரொமின் திட்டத்தின் எதிர் ொர்க்கப் ட்ட சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் 

 ற்றிய கண்மைொட்டம் கீமழ பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது: 

 

(i) முன் கட்டுமொன கட்டம்: முன்பமொழியப் ட்ட ப ங்களூர்-பசன்ணன விணரவுச் ொணத 

கட்டம்-III ஒரு புதிய சீரணமப்பு ஆகும். அதிமவக பநடுஞ்சொணல அணமக்கும்  ைி 

 டிப் டியொக 8 வழி விணரவு ச்சொணலயொக மமம் டுத்தப் டும். முதற்கட்டமொக, 4 வழி 

இரட்ணட  ொணத சொணல அணமக்க திட்டமிடப் ட்டுள்ளது.இதனொல், 21 மீ., வணர, 

தொர்ச்சொணல அணமக்க திட்டமிடப் ட்டுள்ளது.இதனொல், எதிர்கொலத்தில், எந்த நில 

ஆர்ஜிதமும் இல்லொமல், சொணலணய அகலப் டுத்தி, உட்புறம் இருந்து, சொணல 

விொிவொக்கப் டும்.இதனொல், சொணல, மரொவு குதியில் உள்ள, பவளிப்புற அம்சங்கணள 

 ொதிக்கொமல், உட்புறம் அகலப் டுத்தலொம். ப ொதுவொக, அதிமவக ப் ொணத கணள 

அ ிவிருத்தி பசய்ய 90 மீ அகலமுள்ள மரொவ் முன்பமொழியப் ட்டுள்ளது. முன் கட்டுமொன 

கட்டங்களுடன் பதொடர்புணடய சுற்றுச்சூழல் தொக்கங்கள் முக்கியமொக திட்டத்தின் 

வடிவணமப்பு மற்றும் இடம் மற்றும் கட்டுமொன த்திற்கொன தள தயொொிப்பு கொரைமொக 

தொக்கங்கள் அடங்கும். கட்டுமொன த்திற்கு முந்ணதய கட்டத்தில் உள்ள முக்கிய 

 ிரச்சிணனகள் நிலம் மற்றும் பசொத்துக்கணள ணகயகப் டுத்துதல், மரங்கணள பவட்டுதல், 

நீர் தொங்கிகணள ஆக்கிரமிப்பு பசய்தல், ப ொது  யன் ொட்டு க்கொன ப ொது 

 யன் ொடுகணள மொற்றுதல் ம ொன்றணவஆகும். கட்டுமொனத்திற்கு முந்ணதய நிணலயின் 

ப ரும் ொலொன தொக்கங்கள் இயற்ணகயில் நிரந்தரமொனணவ. 

கொைி சுவீகொித்தல்: 



சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மக்கள் பதொணகயில் குணறந்த ட்ச தொக்கத்ணத ஏற் டுத்தும் 

வணகயில் திட்ட சீரணமப்பு இறுதி பசய்யப் ட்டுள்ளது. கிரொம குடியிருப்பு  குதிகள் 

அணனத்தும், பசொத்து வொங்கொமலும், மக்கள் பதொணக ப் ப ருக்கத்திற்கு இடம் 

ப யர்வணத தவிர்க்கவும் தவிர்க்கப் ட்டுள்ளது. பமொத்த த்தில் BCE-Phase-III 

சீரணமப்புக்கு 1085.154 பஹக்மடர் நிலம் ணகயகப் டுத்தப் ட மவண்டும், இதில் 

833.914 தனியொர் நிலம் மற்றும் 251.239 பஹக்மடர் அரசுக்கு பசொந்தமொனது. 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 450.659 பஹக்மடர் நிலம் ணகயகப் டுத்தப் ட்டுள்ளது. 

இதில் 346.502 பஹக்மடர் நிலம் தனியொர் நிலம். மீதமுள்ள 104.157 பஹக்மடர் நிலம் 

அரசு நிலத்திற்கு பசொந்தமொனது.  ொதிக்கப் ட்ட தனியொர் நிலம் முக்கியமொக விவசொய 

நிலம். 

பசொத்துக்கணள ணகயகப் டுத்துதல் 

மமலும், 90 மீ., வணர உள்ள மரொவ்  குதியில் உள்ள கட்டுமொனங்கணள, இந்த 

திட்டத்தில் வொங்க மவண்டும். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் பமொத்தம் 83 கட்டடங்கள் 

ணகயகப் டுத்தப் ட உள்ளன. அவற்றில் 77 கட்டடங்கள் தனியொர் கட்டுமொனங்கள், 4 

அரசு க்கட்டணமப்புகள் மற்றும் 2 மகொயில்கள் ஆகும்.  ொதிக்கப் ட்ட 77 தனியொர் 

பசொத்துக்களில், 19 குடியிருப்பு கட்டணமப்புகள், 38 வைிக க் கட்டணமப்புகள் மற்றும் 15 

 குதிகள் குடியிருப்பு மற்றும் வைிக கட்டணமப்புகள் மற்றும் 5 எல்ணல சுவர் / 

பகொட்டணககள் உள்ளன.  ொதிக்கப் ட்ட 77 கட்டணமப்புகளில் 48 புக்கொ அணமப்பு, 28 

அணர  க்கொ மற்றும் 1 குச்சொ கட்டணமப்புகள். 

 ொதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் & குடும் ங்கள்: 

கட்டுமொனங்கள் ணகயகப் டுத்தப் டுவதொல், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 228 ம ர் 

பகொண்ட, 77 குடும் ங்கள் இடம் ப யர்க்கப் டுகிறது. 

சூழலியல் வளங்கள் மீதொன தொக்கம்: 

கருத்திட்ட ப்  ிரமதசத்தில் வனங்கள் அல்லது சூழலியல்  ொதுகொக்கப் ட்ட  குதி எதுவும் 

இல்லொதநிணலயில், அத்தணகய அம்சங்களில் எந்த விதமொன  ொதிப்பும் 

இல்ணல. ஆனொல், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், உத்மதச ிிக்கப் ட்ட, 2,820 மரங்கள், 

பவட்டப் ட மவண்டும். 

நீர் நிணலகள் மீதொன தொக்கம் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள திட்டப்  ிொிவு, 16  ொசன குளங்கணள த் தொண்டும். 

ஆனொல்,  ொதிப்புகணளக் குணறக்க, ப ொருத்தமொன கட்டணமப்பு கள் 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. 

பதொல்ப ொருளியல் /  ொரம் ொியக் களத்தின் மீதொன தொக்கம் 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டம், ஸ்ரீப ரும்புதூர் தொலுகொ, வடமங்கலம் கிரொமத்தில் அணமந்துள்ள 

பதொல்லியல் களத்ணத, இந்த இடத்தில் இருந்து, மவறு இடத்தில் ணவத்து, திட்ட 

சீரணமப்பு பசய்து, பதொல்லியல் துணற மூலம், பதொல்லியல் துணற ஆய்வு பசய்ய 

ப் ட்டுள்ளது. திட்டத்தின் அணமவிடத்தின் கொரைமொக இந்த இடத்திலிருந்து எந்த 

 குதியும்  ொதிக்கப் டவில்ணல. இத்தலத்திற்கு மதணவயொன அனுமதி இந்திய 

பதொல்லியல் துணறயிடமிருந்து ப றப் ட்டுள்ளது. 

(ii) கட்டுமொன கட்டம்: கட்டுமொனக் கொலத்தில், தூசி உற் த்தி, வொயு பவளிமயற்றம், 

 குதி மற்றும் குவொொி நடவடிக்ணககள், பதொழிற்சொணலகள் மற்றும் உ கரைங்கள் 

இயக்குவதொல் ஏற் டும் மொசு, நிலம் மற்றும் மண் மொசு டுதல், நீர்நிணலகள் மற்றும் 

ப ொதுமக்கள் மற்றும் பதொழிலொளர் களின் சுகொதொரம் மற்றும்  ொதுகொப்பு ஆகியணவ 

பதொடர் ொன முக்கிய சுற்றுச்சூழல்  ிரச்சிணனகள் ஆகும். இந்த எதிர் ொர்க்கப் ட்ட 

தொக்கங்கள் ப ரும் ொலும் தற்கொலிக மற்றும் உள்ளூர் இயற்ணகயில் இருக்கும் மற்றும் 



ஒரு குறிப் ிட்ட  குதியில் கட்டுமொன நடவடிக்ணககள் முடியும் வணர குறுகிய 

கொலத்திற்கு நீடிக்கும். எனினும், கட்டுமொன கொரைமொக சில நீண்ட கொல  ொதகமொன 

தொக்கங்கள் உள்ளன. எனினும், சொியொன திட்டமிடல், திட்டமிடல் மற்றும் சுற்றொடல் 

நட்பு நிர்மொை நணடமுணறகளின்  யன் ொடு ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த தொக்கங்கணள 

விணனத்திறனுடன் மட்டுப் டுத்தமுடியும். 

  

 மரங்கள் அகற்றப் டுவதொல், நுண்தட் பவப் நிணல  ொதிக்கப் டும். கொஞ்சிபுரம் 

மொவட்டத்தில் திட்ட ச் சொணல த் திட்டப்  ிொிவு கட்டுவதற்கு 82,36,254 கன அடி மண், 

52,825 கன மீட்டர் மைல் மற்றும் 2,20,352 கல் குவொொிகள் பவவ்மவறு கடன்  குதிகள் 

மற்றும் குவொொிமூலம் ப றப் ட உள்ளன. விவசொய நிலங்கணள ணகயகப் டுத்தினொல், 

விணளநிலங்கள் இழப்பு ஏற் டும். நிலக்கீல், நிலக்கீல், எண்பைய் & கிொீஸ், ஈ சொம் ல் 

ம ொன்ற கட்டுமொனப் ப ொருட்களின் கசிவு மற்றும் கட்டுமொன க் கழிவுகள் மற்றும் 

குப்ண கள் ஆகியணவ மண்ைின் முக்கிய  ண்புகணள ப்  ொதிக்கும், இதனொல் 

விவசொயத்திற்கு ப ொருத்தமற்றதொக மொறும். அதிமவக பநடுஞ்சொணல நிர்மொைப் 

 ைிகளுக்கொன மண் மதணவணய பூர்த்தி பசய்வதற்கு 5 கடன்  குதிகள் மற்றும் 19 

மைல் அகழ்வு ப்  ிரமதசங்கள் கருத்திட்ட தொக்கப்  குதியில் மண் மற்றும் பமொத்த 

அகழ்வு ப்  ிரமதசங்கள் மற்றும் 4 மைல் அகழ்வு  ிரமதசங்கள் 

இனங்கொைப் ட்டுள்ளன. டிரொன்ஸ்ம ொர் ...  

(iii) நடவடிக்லக கட்டம்: கொஞ்சிபுரம்மொவட்டத்தில் உள்ள திட்டப்  ிொிவில், 

இயக்கநிணலயில், சுற்றுச்சூழல்  ொதிப்பு அதிகம் இருக்கொது. ப ொதுவொக, 

வொகனகசிவுகள் அல்லது கசிவுகள் கொரைமொக மண் மொசு டுதல் என் து அப் குதியில் 

குணறந்த நிகழ்தகமவ உள்ளது, ஆனொல் அணவ ஏற் ட்டொல், அணவ ப றும் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விணளவிக்கக் கூடிய சொத்தியக்கூறில் உள்ளன. திட்ட ப் 

 குதிணய சுற்றி நீர் நிணல இல்லொததொல், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் எண்பைய் கசிவு 

கொரைமொக நீர் நிணல மொசு டுவதற்கொன கொரைம் பதொியவில்ணல. எனினும், திட்டம் 

அதிக ம ொக்குவரத்து அளவு மற்றும் மவகம் வழிவகுக்கும், இது மொசு சுணம 

அதிகொிப் தன் மூலம் சுற்றுப்புற கொற்று தரம் மீது தொக்கத்ணத ஏற் டுத்தும். ஆனொல், 

 சுணம ப் ொணத உருவொக்கப்  டுவதன் மூலம், மொசு டு வர்களுக்கு இயற்ணக ப் யன் 

தரும் சொணல யொக அணமயும். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், விணரவு ச்சொணலயில், ஒலி 

மொசு அளவு அதிகொிப்பு, மவகம் அதிகொிப்பு, ஆனொல், கொஞ்சிபுரத்தில், திட்ட ச் 

சொணலக்கு அருகில், குடியிருப்பு ப்  குதி இல்லொததொல், ஒலி மொசுதொக்கம் மிக இ   யொக 

இ   மமலும், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 11 இடங்களில், குடியிருப்பு  குதிகளில், ஒலி 

த் தணட கள், கருத்திட்டத்தின் அருகில் அணமந்துள்ளன. மமலும், திட்ட நீளம் முழுவதும் 

 சுணமப் ொணத மமம் ொடு ஏற் டும். 

 அதிமவக பநடுஞ்சொணலயின் அ ிவிருத்தி யொனது சிறந்த இணைப்பு மற்றும் 

விணரவொன ம ொக்குவரத்து வசதிகணள வழங்குவதன் மூலம் ஒட்டுபமொத்த 

கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுபமொத்த சமூக ப ொருளொதொர நிணலயின் மீது சொதகமொன 

தொக்கங்கணள ஏற் டுத்தும். 

B) சுற்றொடல் தடுப்பு நடவடிக்ணககள் 

  (i) முன் கட்டுமொன கட்டம்:IRC SP:99-2013 வழிகொட்டுதல்களின் டி, 

எக்ஸ் ிரஸ்மவக்கு மதணவயொன மரொவ் 90மீ முதல் 120மீ வணர. இந்த திட்டத்தின்  ிொிவு 

ஒரு புதிய சீரணமப்பு இது எக்ஸ் ிரஸ்மவ  குதியொக உள்ளது. நில எடுப்பு மற்றும் 

கட்டுமொனங்களின் மீதொன தொக்கத்ணத க் குணறப் தற்கொக குணறந்த ட்ச உொிணம 90 

மீ. விணரவுச் ொணத யின்  ொணத, கிரொமங்கள் மற்றும் குடியிருப்புப்  குதிகணளக் கடந்து 

பசல்லும் வணகயில், குணறந்த ட்சம் 90 மீ வணர மட்டுமம இருக்கும் வணகயில், 



சீரணமப்புத் மதர்வு வடிவணமக்கப் ட்டுள்ளது. கருத்திட்டத்தின் கொரைமொக எந்த ஒரு 

சூழலியல் உைர்திறன்  குதியும்  ொதிக்கப் டவில்ணல. மநரடி த் தொக்கத்தின் கீழ் வரும் 

ணக  ம்புகள், குடிநீர் குழொய், ஆழ்துணள க் கிைறுகள் ம ொன்ற வசதிகள் மதசிய 

பநடுஞ்சொணலசட்டம் 1956 (NH Act) மற்றும் நிலம் ணகயகப் டுத்துதல் சட்டம் 

ஆகியவற்றின்  டி இழப்பீடு வழங்கப் டும். மத கட்டணமப்புகளுக்கு உொிய அதிகொொியின் 

வழிகொட்டுதலின் டி இழப்பீடு /மறுஒதுக்கீடு பசய்யப் டும். 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில்  ொதிக்கப் ட்ட அணனத்து குடும் ங்கள்/ குடும் ங்கள் 

அணடயொளம் கொைப் ட்டுள்ளன. நிலமற்றும் தனியொர் பசொத்துக்கணள 

ணகயகப் டுத்தல், RAP மற்றும் திட்டத்திற்கொன உொிணம கட்டணமப் ின்  டி 

மமற்பகொள்ளப் டும். மதசிய பநடுஞ்சொணல ஆணையம் சட்டம் மற்றும் பகொள்ணக 

மற்றும் புதிய நிலம் ணகயகப் டுத்துதல் சட்டம், நியொயமொன இழப்பீடு மற்றும் நிலம் 

ணகயகப் டுத்துதல், மறுவொழ்வு மற்றும் மறுகுடியமர்வு சட்டம் (RFCTLAR&R) 

ஆகியவற்றின் அடிப் ணடயில் இழப்பீடு வழங்கப் டும் மற்றும் மதசிய பநடுஞ்சொணல 

ஆணையத்தொல் நியமிக்கப் ட்ட மொநில அரசின் தகுதிவொய்ந்த ஆணையத்தொல் முடிவு 

பசய்யப் டும். 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 2,820 மரங்கணள பவட்ட, மதணவயொன அனுமதி, கொஞ்சிபுரம் 

மொவட்டத்தில், வனத்துணறயிடம் இருந்து ப றப் டுகிறது. 1:10 என்ற விகிதத்தில் 

இழப்பீடு பதொணக மரம் நடும்  ைி நணடப றும். எனமவ, கொஞ்சிபுரம் மொவட்ட 

வனத்துணறயுடன் கலந்தொமலொசித்து, 28,200 மரங்கள், ஆர்.ஓ.இ., மற்றும் இதர 

இடங்களில், இழப்பீடு பதொணகயொக நடப் டும். 
  

(ii) கட்டுமொன கட்டம்:  

 அத்தணகய  குதிகளில் இருந்து மமல் மண்ணை ப்  ொதுகொத்து, மரம் நடுதல், 
இயற்ணக கொட்சி ம ொன்ற இடங்களில்  யன் டுத்துவதன் மூலம் நிரந்தரமொக மண் 

இழப்ண  தவிர்க்க மவண்டும்..  

 மணழ கொலங்களில் நீர் நிணலகளுக்கு அடுத்த டியொக ம ொதிய அளவு  ொதுகொப்பு 

ஏற் ொடுகள் பசய்யப் டும். 

 கடன் வொங்கும்  குதிகளின் மதணவணயக் குணறப் தற்கொக, சொணல  டுக்ணக 
தயொொிப் தற்கொக உருவொக்கப் ட்ட அகழ்வொய்வில் உள்ள ப ொருட்கள் மீண்டும் 

கட்டுமொனத்திற்கு  யன் டுத்தப் டும். 3,67,894 கம் கள் மதொண்டி எடுக்கப் டும். 

சுமொர் 70% அகழ்வொக்கப் ட்ட ப ொருள் கட்டுமொனத்திற்கு மீண்டும் 

 யன் டுத்தப் டும். மமலும், சொம் ணல கணரகளில்  யன் டுத்த 

திட்டமிடப் ட்டுள்ளது. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், உொிமம் ப ற்ற கல்குவொொிகள், 

பமொத்த அளணவ பூர்த்தி பசய்ய  யன் டுத்த மவண்டும்.. 

 கட்டுமொன  குதிகளில், முகொம் நடக்கும் இடம், ஆணல தளம் மற்றும் அணத 

சுற்றியுள்ள இடங்களில், வழக்கமொன நீர் பதளிப் ொன் மூலம், தூசிணய 

கட்டுப் டுத்தநடவடிக்ணக எடுக்கப் டும். அணனத்து கட்டுமொனத் 

பதொழிற்சொணலகளும், உ கரைங்களும் தூசுகட்டுப் ொடு மற்றும் மொசு கட்டுப் ொடு 

உ கரைங்களுடன் ப ொருத்தப் டும். 

 கட்டுமொன கழிவுகணள, மண் நிரப்பு இடங்களில்,  ொதிப்புகணள குணறக்க 

நடவடிக்ணக எடுக்க மவண்டும். கசிவு ஏற் ட்டொல், சிந்திய எண்பைணய 

 ொதுகொப் ொக த் த ொி க்க மதணவயொன நடவடிக்ணககள் எடுக்கப் ட மவண்டும். 

 மிகவும் கணளத்துப் ம ொன கடன்  குதிகள், சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் சொதகமொன 

முணறயில் சீரணமக்கப் ட மவண்டும். உொிமம் ப ற்ற குவொொிகளில் இருந்து மட்டுமம, 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும்  ிற விதிமுணறகளுக்கு உட் ட்டு, கல்குவொொி மற்றும் அரணவ 



பதொழிற்சொணலகள்,  ைி நடக்கும்  குதியில், அணுகு சொணலயில், மைல் குவொொிக்கு 

மதணவயொன தூசிணய கட்டுப் டுத்த மவண்டும். 

 எொிப ொருள் மற்றும் மசகு எண்பைய் களிலிருந்து நீர் நிணலகள் மற்றும் வடிகொல் 

வொய்க்கொல்கள் மொசு டுவணத தவிர்க்க, எொிப ொருள் நிரப்பும் இடங்கள், கட்டுமொன 

வொகன நிறுத்துமிடம், வொகன  ழுது  ொர்க்கும்  குதி மற்றும்  ைிமணனகளில் 

ஆயில் இன்டர்பசப்டர் அணமக்கப் டும். கட்டுமொன முகொம்களுக்கொன கழிவுநீர் 

அணமப்பு (பசப்டிக் மடங்க், ஊறணவக்கும் குழிகள் உட் ட) முணறயொக 

வடிவணமத்து, நீர் மொசு டொமல், நீர் நிணலமற்றும் நீர்  ொணதயில் கட்டப் டுகிறது. 

நிலக்கீல் தொவரங்கள், கிரஷர்கள் மற்றும் பதொகுப்பு ஆணலகள் அருகில் இருந்து 

குணறந்தது 500 மீட்டர் கீழ்கொற்று திணசயில் ணவக்கப் டும். 

 கலொச்சொர பசொத்துக்களின் மீதொன தொக்கத்ணதக் குணறக்க மதணவயொன மற்றும் 

ம ொதுமொன கவனம் எடுக்கப் ட்டுள்ளது.  ொதிக்கப் ட்ட மத கட்டணமப்புகள் 

முணறயொன இழப்பீடு மற்றும் உள்ளூர் மமொதல் எந்த வணகயொன தவிர்க்க சமூக 
ஆமலொசணன பகொண்டு மொற்றமவண்டும். 

 ஐஓசிஎல் குழொய் க்ரொஸ்சிங் மீது  ொதகமொன தொக்கத்ணத தவிர்க்க, ஐஓசிஎல் குழொய் 

களின் மீது  ொலங்கள் முன்பமொழியப் ட்டுள்ளது. 

 எந்த சூழ்நிணலயிலும், கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள பதொல்லியல் துணற 

இடத்தில், எந்த ஆக்கிரமிப்பும் பசய்ய அனுமதிக்கப் டொது. ஆணல த் தளம், 

ஸ்டொக்யொர்டு, முகொம் தளம், கட்டுமொனக் கழிவுகணள அப்புறப் டுத்தும் இடம், 

பதொல்ப ொருள் ஆய்வுத் தளத்தில் இருக்கொது.  

(iii) நடவடிக்கக  கட்டம் 

  BCEகட்டம்-III கருத்திட்டத்தின் பசயற் ொடு ஏணனய இணைச் சொணலகளில் 

ம ொக்குவரத்து சுணமணயக் குணறக்கும். வொகனத்தின் அதிக மவகம், இலக்ணக 

அணடவதற்கு மநரம் குணறயும். கொலத்மதொடு, நணட ொணதயில் உள்ள தொவரப் 

ம ொர்ணவயின் வளர்ச்சி கொற்று மொசுமற்றும் இணரச்சல் அளவு ஆகியவற்றின் தொக்கத்ணத 

மீண்டும் குணறக்கும். மமலும், கருத்திட்டத்தின் ணமய ப் ொணதயிலிருந்து 500 மீட்டர் 

பதொணலவில் உள்ள கிரொமங்களில் இணரச்சல் தடுப்புகள் அணமக்கப் ட்டுள்ளது. 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், 11 கிரொமங்களில், இதும ொன்ற ஒலி த் தடுப்புகள் 

அணமக்கப் ட்டுள்ளது.  இந்த அதிமவக ப் ொணதயில் அதிக ம ொக்குவரத்து கொரைமொக 

ஏற் டும் இணரச்சல் அளவுகணள குணறக்க கிொீன்ப ல்ட் மமம் ொடு மற்றும் இணரச்சல் 

தணடகள் உதவும். மமலும் மமலதிக தடுப்பு நடவடிக்ணககள் மதணவதொனொ என் ணத 

உறுதிப் டுத்துவதற்கொக கருத்திட்டத்தின் பசயற் ொட்டுக் கட்டத்தின் ம ொது கொற்றின் 

தரம் மற்றும் ஒலி மட்டகண்கொைிப்புகள் கண்கொைிப்புத் திட்டத்தின்  டி நடொத்தப் டும்.  
 

சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம்  

BCE-கட்டம் III இன் முழுப் குதிக்கும் கருத்திட்டத்தின் நிர்மொைமற்றும் பசயற் ொட்டு கட்டத்தின் 

ம ொது சுற்றொடல்  ண்புகணள கண்கொைிப் தற்கொன ஏற் ொடுகள் பசய்யப் ட்டுள்ளன. 

அளவுருக்கள், அதிர்பவண் மற்றும் கொல அளவு களின் விவரங்கள் அட்டவணை E.2ல் 

பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 



Table E.2: BCE கட்டம் III க்கொன சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

கொற்றும

ண்டலம் 

 

கட்டுத

ல் 

PM10 g 

/m3, 

PM2.5 g/m3

, SO2, NOx, 

CO, AQI 

மதசிய 

சுற்றுப்புற 

கொற்று தர 

நிணல (மத்திய 

மொசுக்கட்டுப்

 ொடு, 18th 

Nov, 2009)  

பதொகுப்பு 

ஆணல 

தளம், HMP 

மற்றும் 

ஸ்மடொன் 

க்ரூஷர் 

மொதம் ஒரு 

முணற 2.5 

12 

ஆண்டுகள் 

- 

இடங்களி

ல் 

1 நொள் 24 

மைி மநர 

கண்கொைி

ப்பு 

ஹொட் மிக்ஸ் 

ஆணல ண  

வடிகட்டி / 

சூறொவளிகள் 

ம ொன்ற 

கட்டுப் ொட்டு 

சொதனத்ணத 

சொி ொர்த்து 

மொற்றவும் 

NABL 

அங்கீகொித்த 

கண்கொைிப்

பு நிறுவனம் 

மூலம் 

சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 

 PM10 g 

/m3, 

PM2.5 g 

/m3, SO2, 

NOx, CO, 

AQI 

IE உடன் 

கலந்தொ

மலொசித்து 

ம ஸ்ணல

ன் 

கண்கொைி

ப்பு 

இடங்களி

ல் திட்ட 

சீரணமப்பு 

மசர்த்து 

2.5 

ஆண்டுக

ளுக்கு 

மொதம் 

ஒருமுணற 

கட்டுமொன 

1 நொள் 24 

மைி மநர 

கண்கொைி

ப்பு 

- NABL 

அங்கீகொித்த 

கண்கொைிப்

பு நிறுவனம் 

மூலம் 

சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

 

நடவடி

க்ணக 

PM10 g 

/m3, 

PM2.5 g 

/m3, SO2, 

NOx, CO, 

AQI 

நிகழ் மநர 

பதொடர்ச்சி

யொன 

கண்கொைி

ப்பு 

அணமப்பு 

மடொல் 

 ிளொசொவி

ல் 

20 ஆண்டு 

(பமொத்தம் 

240 

மொதங்கள்) 

வணர 

பதொடர்ச்சி

யொன 

சுற்றுப்புற 

கொற்று தர 

கண்கொைி

ப்பு 

அணமப்

ண  

(CAAQMS

) 

நிறுவுவத

ன் மூலம் 

தினசொி 

(நிகழ் மநர 

கண்கொைி

ப்பு) 

பதொடர்ச்சி

யொன 

கண்கொைி

ப்பு 

புணகஎதிர்ப்பு 

துப் ொக்கி 

மூலம் நீர் 

மூடு னி 

ம ொன்ற தடுப்பு 

நடவடிக்ணகக

ணள 

 யன் டுத்தவும் 

பதொடர்ச்சி

யொன 

சுற்றுப்புற 

கொற்று தர 

கண்கொைிப்

பு அணமப்பு 

(CAAQMS) 

மூலம் 

சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 

 Constru

ction 

pH, 

பவப் நி
அணடயொள

ம் 

IE/AE 

மூலம் 
கிரொப் 

மொதிொி 

ஆயில் 

இன்டர்பசப்டர்

அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

மமற் ரப்

பு நீொின் 

தரம் 

ணல, DO, 

BOD, 

COD, 

எண்பை

ய் மற்றும் 

கிொீஸ், 

பமொத்த 

இணடநீக்

கம் திட, 

கலங்கல், 

பமொத்த 

கடினத்த

ன்ணம, 

குமளொொி

ன், 

இரும்பு, 

பமொத்த 

பகொலிஃ

 ொர்ம். 

மமற் ரப்பு 

நீொின் தரம், 

மமற் ரப்பு 

நீொின் 

 யன் ொட்டு 

அடிப் ணட

யிலொன 

வணகப் டுத்

தலுக்கு 

ஏற் , 

இந்திய 

மொசுக்கட்டு

ப் ொடு 

மற்றும்  

மற்றும் 

குடிநீர் (Ref 

IS: 2296) 

கொைப் ட்

ட 

இடங்களி

ல் 

அணடயொ

ளம் 

கொைப் ட்

ட 

இடங்களி

ல் 

ஒவ்பவொரு 

ப ொதியி

லும் 2.5 

ஆண்டுக

ளுக்கு ஒரு 

மொதத்திற்

கு ஒரு 

முணற 

கள், வண்டல் 

மவலி 

சொதனங்கணள 

சொி ொர்த்து 

மொற்றவும் 

கண்கொைிப்

பு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

 

நடவடி

க்ணக 

pH, 

பவப் நி

ணல, DO, 

BOD, 

அணடயொள

ம் 

கொைப் ட்

ட 

20 

ஆண்டுக

ளுக்கு ஒரு 

வருடத்தில் 

கிரொப் 

மொதிொி 

ஆயில் 

இன்டர்பசப்டர்

கள், வண்டல் 

மவலி 

அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

COD, 

எண்பை

ய் மற்றும் 

கிொீஸ், 

பமொத்த 

இணடநீக்

கம் திட, 

கலங்கல், 

பமொத்த 

கடினத்த

ன்ணம, 

குமளொொி

ன், 

இரும்பு, 

பமொத்த 

பகொலிஃ

 ொர்ம் 

இடங்களி

ல் 

5 

இடங்களி

ல் 

கொலொண்டு 

சொதனங்கணள 

சொி ொர்த்து 

மொற்றவும் 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

நிலத்தடி 

நீொின் தரம் 

 

கட்டுத

ல் 

ல்ஏ, 

பவப் நி

ணல, 

பமொத்த 

கடினத்த

ஐ.எஸ்., 

 டி 

நிலத்தடி 

நீர் தர தர 

நிணல: 

10500, 2012 

ஆணல 

மற்றும் 

முகொம் 

தளம் 

IE/AE 

மூலம் 

ஒவ்பவொரு 

ப ொதியி

லும் 

ஒவ்பவொரு 

கிரொப் 

மொதிொி 

      



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

ன்ணம, 

TDS, 

இரும்பு, 

சல்ம ட், 

ணநட்மர

ட், 

 ொக்டீொி

யொ, Cr, 

Ni, Pb, Hg 

ம ொன்ற 

கனரக 

உமலொக

ங்கள். 

ப ொதியி

லும் 3 

இடங்களி

ல் 2.5 

ஆண்டுக

ளுக்கு ஒரு 

மொதத்திற்

கு ஒரு 

முணற 

 

கட்டுத

ல் 

ல்ஏ, 

பவப் நி

ணல, 

பமொத்த 

கடினத்த

ன்ணம, 

TDS, 

இரும்பு, 

சல்ம ட், 

ணநட்மர

ஐ.எஸ்., 

 டி 

நிலத்தடி 

நீர் தர தர 

நிணல: 

10500, 2012 

ம ஸ்ணல

ன் மொதிொி 

யிடல் 

இடங்களி

ல் 

2.5 

ஆண்டுகளுக்

கு 3 

மொதத்திற்கு 

ஒரு முணற 5 

இடங்களில்  

கிரொப் 

மொதிொி 

ஆயில் 

இன்டர்பசப்டர்

கள், வண்டல் 

மவலி 

சொதனங்கணள 

சொி ொர்த்து 

மொற்றவும் 

அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

ட், 

 ொக்டீொி

யொ, Cr, 

Ni, Pb, Hg 

ம ொன்ற 

கனரக 

உமலொக

ங்கள். 

 

நடவடி

க்ணக 

ல்ஏ, 

பவப் நி

ணல, 

பமொத்த 

கடினத்த

ன்ணம, 

TDS, 

இரும்பு, 

சல்ம ட், 

ணநட்மர

ட், 

 ொக்டீொி

யொ, Cr, 

Ni, Pb, Hg 

ம ொன்ற 

அணடயொள

ம் 

கொைப் ட்

ட 

இடங்களி

ல் 

20 

ஆண்டுக

ளுக்கு ஒரு 

வருடத்தில் 

5 

இடங்களி

ல் 

கொலொண்டு 

கிரொப் 

மொதிொி 

ஆயில் 

இன்டர்பசப்டர்

கள், வண்டல் 

மவலி 

சொதனங்கணள 

சொி ொர்த்து 

மொற்றவும் 

அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

கனரக 

உமலொக

ங்கள். 

இணரச்சல் 

மட்டம் 

 

கட்டுத

ல் 

பலக் dB 

(A) ( கல் 

மற்றும் 

இரவு) 

சரொசொி 

மற்றும் 

உச்ச 

மதிப்புக

ள் 

சுற்றுப்புற 

இணரச்சல் 

ஸ்டொண்டர்

ட் (CPCB, 

2000) 

IE ஆல் 

அணடயொள

ம் 

கொைப் ட்

ட 

உ கரை 

ம் மற்றும் 

இருப் ிடங்

களில் 

24 

கட்டுமொன

கொலம் 2.5 

ஆண்டுகள் 

வணர 

மொதம் ஒரு 

முணற 

மைிமநர 

தரவு 

ஒவ்பவொரு 

மைிமநரத்

திற்கும் 60 

வினொடி 

இணடபவ

ளியில் 

அளவீடுக

ள் 

எடுக்கப் ட 

மவண்டும், 

அதன் 

 ிறகு  கல் 

மற்றும் 

இரவு 

மநரத்திற்கு 

பலக் ப ற 

மவண்டும் 

இணரச்சல் 

அளணவப் 

 ொதுகொக்க 

 யன் டுத்தப் 

டும் சொதனங்கள் 

மற்றும் 

சொதனங்கணளச

ொி ொர்த்து 

மொற்றவும் 

அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 

 பலக் dB 

(A) ( கல் 

சுற்றுப்புற 

இணரச்சல் 

ம ஸ்ணல

ன் மொதிொி 

24 

கட்டுமொன
ஒவ்பவொரு 

மைிமநரத்

      



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

மற்றும் 

இரவு) 

சரொசொி 

மற்றும் 

உச்ச 

மதிப்புக

ள் 

ஸ்டொண்டர்

ட் (CPCB, 

2000) 

யிடல் 

இடங்களி

ல் மற்றும் 

IE ஆல் 

அணடயொள

ம் 

கொைப் ட்

ட 

கொலம் 2.5 

ஆண்டுகள் 

வணர 

மொதம் ஒரு 

முணற 

மைிமநர 

தரவு 

திற்கும் 60 

வினொடி 

இணடபவ

ளியில் 

அளவீடுக

ள் 

எடுக்கப் ட 

மவண்டும், 

அதன் 

 ிறகு  கல் 

மற்றும் 

இரவு 

மநரத்திற்கு 

பலக் ப ற 

மவண்டும் 

 

நடவடி

க்ணக 

Leq dB (A) 

(Day and 

Night) 
Average 

and Peak 

values 

ம ஸ்ணல

ன் 

இடங்களி

ல் 

சுற்றுப்புற 

இணரச்சல் 

தரம் 

20 

ஆண்டுக

ளுக்கு ஒரு 

வருடத்தில் 

5 

இடங்களி

ல் 

கொலொண்டு 

ஒவ்பவொரு 

மைிமநரத்

திற்கும் 60 

வினொடி 

இணடபவ

ளியில் 

அளவீடுக

- அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

ள் 

எடுக்கப் ட 

மவண்டும், 

அதன் 

 ிறகு  கல் 

மற்றும் 

இரவு 

மநரத்திற்கு 

பலக் ப ற 

மவண்டும் 

நிலம் 

 

கட்டுத

ல் 

உடல் 

அளவு: 

அணமப்பு, 

அணமப்பு, 

தொனிய 

அளவு, 

சரணள, 

மைல், 

வண்டல், 

களிமண், 

pH, 

கடத்துத்

- சீரணமப்பு 

அருமக 

கட்டுமொன 

தளங்கள் 

2.5 

ஆண்டுக

ளுக்கு 3 

மொதங்களு

க்கு ஒரு 

முணற 5 

இடங்களி

ல் 

கிரொப் 

மொதிொி 

- அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

திறன், 

கொல்சியம்

, 

பமக்னீசி

யம், 

மசொடியம், 

ணநட்ரஜ

ன், 

உறிஞ்சுத

ல் 

விகிதம், 

கனரக 

உமலொக

ங்கள், 

எண்பை

ய் & 

கிொீஸ், 

முதலியன 

 

நடவடி

க்ணக 

உடல் 

அளவுரு: 

அணமப்பு, 

தொனிய 

ம ஸ்ணல

ன் மொதிொி 

யிடல் 

இடங்களி

4 

இடங்களி

ல் 20 

ஆண்டுக

ளுக்கு ஒரு 

கிரொப் 

மொதிொி 

- அங்கீகொிக்க

ப் ட்ட 

கண்கொைிப்

பு 

IE & PIU-

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

அளவு, 

சரணள, 

மைல், 

வண்டல், 

களிமண்; 

இரசொய

ன 

அளவுரு: 

pH, 

கடத்துத்

திறன், 

கொல்சியம்

, 

பமக்னீசி

யம், 

மசொடியம், 

ணநட்ரஜ

ன், 

உறிஞ்சுத

ல் விகிதம் 

ல் மற்றும் 

IE ஆல் 

அணடயொள

ம் 

கொைப் ட்

ட 

ஆண்டு 

அணர 

ஆண்டு 

முகணமமூல

ம் சலுணக 

மரம் 

நடுதல்/ 

 சுணமப்

 
கட்டுத

ல் 

மரம் 

உயிர் 

விகிதம் 

90% மரம் 

உயிர் 

விகிதம் 

கருத்திட்ட

ம் 

முழுவதும் 

மொதம் 

ஒருமுணற 

1 வருடம் மரத்தடுப்புகணள 

சொி பசய்தல், 

மவலிகணள சொி 

கன்சாச

ன்னாக  

IE, PIU 

NHAI 



சுற்றுச்சூழ

ல் கூறு 

 

திட்ட 

நிணல 

வழக்கமொன கண்கொைிப்பு அளவுருக்கள் நிறுவனப் ப ொறுப்புகள் 

 

அளவுருக்

கள்  

தரநிணலக

ள் 

இருப் ிட

ங்கள் 

அடுக்குநி

கழ்வு 

கொலத்பதொ

டர்ச்சி 

அளவுமகொல்கள் 

மீறப் டமவண்

டிய நிணலயில் 

பசயல் திட்டம் 

அமுலொக்க

ல் 

மமற் ொ

ர்ணவ 

ப ல்ட் 

மமம் ொடு 

கைிசமொன 

அளவில் 

பூர்த்தி 

பசய்யப் 

ட்ட  குதி 

பசய்தல், 

மரத்தடுப்புகணள 

சொிபசய்தல், 

மரத்தடுப்பு கணள 

அகற்றுதல். 

 

நடவடி

க்ணக 

மரம் 

உயிர் 

விகிதம் 

90% மரம் 

உயிர் 

விகிதம் 

திட்டம் 

முழுவதும் 

மூன்று 

மொதங்களு

க்கு 

ஒருமுணற 

5 

ஆண்டுகள் 

அமத இனத்தில் 

ஆமரொக்கியமொ

ன மரங்களுடன் 

படட் ட்ொீக்கு 

 திலொக 

கன்சாச

ன்னாக 

IE, PIU 

NHAI 



 

 

சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் கொஞ்சிபுரம்: கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில், சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு 

திட்டத்தின் கீழ், சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு  ைிகள் மமற்பகொள்ளப் டுகின்றன. கொஞ்சிபுரம் 

மொவட்டத்தில் உள்ள திட்டப்  ிொிவு, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தரக்கூறுகளின் தொக்கங்கணள மதிப்பீடு 

பசய்யும் ப ொருட்டு மமற்கொணும் கண்கொைிப்பு ப் ிொிவு ம் அடங்கும். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள 

கண்கொைிப்பு இடங்கள்  ின்வருமொறு 

:Table E.3: கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில்  ி.சி.இ., மூன்றொம் கட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு திட்டம் 

 

E.6 கூடுதல் ஆய்வுகள் 

சு.தொ.ம. ஆய்வின் ம ொது மமலதிக ஆய்வுகளின் கீழ், சமூக தொக்க மதிப்பீடு மற்றும் R&R 

ஆய்வுகள் கருத்திட்டத்திற்கொக மமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளன. சமூக தொக்க மதிப்பீட்டின் மநொக்கம் 

COI இல் உள்ள அம்சங்கள் மற்றும் மக்கள் பதொணக மற்றும் சொணல மற்றும் முன்பமொழியப் ட்ட 

ிுள்ள RORo ஆல்  ொதிக்கப் டக்கூடிய கட்டணமப்புகள் ஆகியவற்ணறக் பகொண்ட சமூக 

அம்சங்கள்  ற்றிய ஒரு அடிப் ணட தரவுத்தளத்ணத உருவொக்குவதொகும். இந்த அறிக்ணக சமூக 

 ிரச்சிணனகணள முன்னிணலப் டுத்துவணத மநொக்கமொகக் பகொண்டுள்ளது. திட்டத்தினொல் 

 ொதிக்கப் ட்ட மக்கள் எதிர்பகொள்ளும் சமூக  ிரச்சிணனகணள நிவர்த்தி பசய்ய ப ொதுவொன 

மற்றும் ப ொதுவொன தைிப்பு நடவடிக்ணககணள ஆமலொசணன வழங்குகிறது. மசணவச் சொணலகள், 

 ொதொளச் சொணலகள் மற்றும்  ிற வசதிகணள க் கட்டுவதன் மூலம் மக்களின் வொழ்வொதொர இழப்பு, 

இடப்ப யர்ச்சி மற்றும் சமூக வசதிகணள அணுகுவதில் ஏற் டும் இழப்பு ம ொன்ற சமூக 

ச்சிக்கல்கணள த் தைிப் தற்கொன ப ொதுவொன மற்றும் ப ொதுவொன தைிப்பு நடவடிக்ணககணள 

இந்த அறிக்ணக  ொிந்துணரக்கிறது. SIA இன் கீழ், திட்டத்தில்  ொதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் மற்றும் 

குடும் ங்கள் அணடயொளம் கொைப் ட்டு அவர்களின் சமூக ப ொருளொதொர சுயவிவரத்ணத 

S.N. ஆக்கக்கூறு கண்கொைிப்பு இடம் 
இடங்கள் 

எண்ணிக்கக  

1 
சுற்றுப்புற 

கொற்று தரம் 

பாட்சிங்க் பிளாண்ட்  , HMP and  ஸ்மடொன் கிரஷர்  

கொஞ்சிபுரம் மொவட்ட ப்  குதிக்கு  
3 

கொஞ்சிபுரம் மொவட்ட திட்ட கட்டுமொனத் 

தளத்திற்கு அருகில்/ அடித்தளப்  குதிக்கு அருகில் 

2 இடங்களில் 

2 

2 
மமற் ரப்பு 

நீொின் தரம் 

கட்டுமொன மண்டலத்திற்கு அருகில் ம ஸ்ணலன் / 

மமற் ரப்பு நீர் நிணலயில் ஒவ்பவொன்றிலும் 2 

இடங்களில் 

3 

3 
நிலத்தடி நீொின் 

தரம் 

ஆணல மற்றும் முகொம் தளத்தில்   

ம ஸ்ணலன் இடங்களில் 2 

4 

சுற்றுப்புற 

இணரச்சல் 

நிணல 

ஆணல த் தளங்களில்  (கல் crusher , HMP &பாட்சிங்க் 

பிளாண்ட் ) and  முகொம் தளம் 
3 

 கட்டுமொன தளம்  அருகில் 2 

5 மண் தரம் ஆணல அருகில் 1 



நிறுவுவதற்கொன ஆய்வுகள் மமற்பகொள்ளப் ட்டுள்ளன. இதனொல்  ொதிக்கப் ட்ட ந ருக்கொன 

மீள்குடிமயற்றம் மற்றும் புனர்வொழ்வு த்திட்டத்ணத உருவொக்க இது உதவியது. K 

முன்பமொழியப் ட்ட கருத்திட்டப்  ிொிவினொல்  ொதிக்கப் ட்ட ந ர்கள் மற்றும் குடும் ங்களின் 

சுருக்கம் ...  

அட்டவலை  E.4: கருத்திட்டத்தின் தொக்கம் PAHs, PAFs, PAPs and PDPs 

கருத்திட்டத்தின் தொக்கம் No. 

A. திட்ட  ொதிப்பு கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் 

1 PAHs எண்ணிக்கக  77 

3 PAFs எண்ணிக்கக 76 

2 PAPs எண்ணிக்கக 228 

4 PDHs எண்ணிக்கக 77 

5 PDFs எண்ணிக்கக 76 

B. 
கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் உள்ள  ொதிக்கப் ட்ட 

கட்டணமப்புகள் 

1 
 ொதிக்கப் ட்ட தனியொர் கட்டணமப்புகளின் 

பமொத்த எண்ைிக்ணக 
77 

a குடியிருப்புக் கட்டகைப்பு  19 

b வொைிக கட்டகைப்பு 38 

c குடியிருப்பு கம் கமர்ஷியல் 15 

d மற்றவர்கள் 5 

E.7 திட்ட  யன்கள் 

 • ப ங்களூர் பசன்ணன விணரவுச்சொணல பசன்ணன-ப ங்களூர் பதொழிற்சொணல 

கொொிடொொின் (சி. ி.ஐ.சி.சி) ஒரு  குதியொகும், இது இந்திய அரசின் மிகப்ப ொிய 

உள்கட்டணமப்பு திட்டங்களில் ஒன்றொகும். 

 • ணகத்பதொழில், சுற்றுலொ மற்றும் விவசொயம் ஆகிய துணறகளில்  ிரொந்திய ப ொருளொதொர 

அ ிவிருத்திணய துொிதப் டுத்தல்  

 • விணரவு ரயில் வசதி கொரைமொக வொகன இயக்கமற்றும்  ரொமொிப்பு பசலவுகணள 

க்குணறக்கவும், 

 • சிறந்த  ொதுகொப்பு அம்சங்கள் அறிமுகப் டுத்தப் டுவதொல் சொணல வி த்துக்கணளக் 

குணறத்தல், 

 • இந்த கருத்திட்டம் நிர்மொைப்  ைிகள் மற்றும் உள்ளூர் வியொ ொரத்தின் ஊடொக 

உள்ளூர் மவணல வொய்ப்புக்கணள உருவொக்கும். 

 • ம ொக்குவரத்து ஓட்டத்தின் இரண்டு திணசகளுக்கு இணடயில் இணடநிணல 

கட்டுமொனத்தின் கொரைமொக  ொதுகொப்பு அதிகொிப்பு மற்றும் இணடநிணல ப்புதர் நடவு  

 •  ொதசொொிகள் மற்றும் கொல்நணட களின் நணட ொணதகள் அணமத்தல் திட்டத்தின் ஒரு 

 க்கத்திலிருந்து RoW திட்டத்தின் மறு க்கத்திற்கு  ொதுகொப் ொன நகர்ணவ வழங்க 

மவண்டும். 

 • திட்ட தயொொிப் ில் உள்ள வசதிகள் ஓய்வு  குதி, ம ருந்து க்கூடங்கள், டிரக் மல  ொய், 

சொணல  க்க தள ொடங்கள், பதரு விளக்கு, ம ொக்குவரத்து உதவி அஞ்சல், பநடுஞ்சொணல 

மரொந்து, மருத்துவ உதவி இடுணககள், வொகன மீட்பு இடுணககள் ம ொன்றணவ. 

 • பசன்ணன, கொஞ்சிபுரம், மவலூர், கனிப் ொக்கம், திருப் தி, ப ங்களூர் ம ொன்ற 

 ல்மவறு சுற்றுலொ தலங்களுக்கு BCE  ல வழித்தடங்கணள வழங்கும்.. 

 • இந்த விணரவுச் சொணல வழியொக உைவு தொனியங்கள்,  ழங்கள், கொய்கறிகள், 

உரங்கள், ப ட்மரொலியம், கட்டிடப் ப ொருட்கள், ஜவுளி, வீட்டு உ மயொகப ொருட்கள், 

கனிம எண்பைய்கள், கனரக இயந்திரங்கள் ம ொன்ற  ல்மவறு வணகயொன 



ப ொருட்கணள எடுத்துச் பசல்ல இந்த விணரவுச் சொணல வழியொக ப்  யன் டுத்தப் டும் 

என எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது.. 

E. 8 சுற்றுச்சூழல் மமலொண்ணமத் திட்டம் 

கருத்திட்டத்தின்  ல்மவறு கட்டங்களின் ம ொது சுற்றொடல்  ொதுகொப்பு நடவடிக்ணககணள 

விணனத்திறன்மிக்க முணறயில் நணடமுணறப் டுத்துவணத உறுதி பசய்வதற்கு சுற்றொடல் 

முகொணமத்துவ த் திட்டம் (EMP) முக்கிய தொகும். கருத்திட்டத்தில் முன்பமொழியப் ட்டுள்ள 

சுற்றொடல் தடுப்பு நடவடிக்ணககளின் மூலம் மதணவயொன ப றும றுகணள, தடுப்பு 

நடவடிக்ணககணள நணடமுணறப் டுத்துவதற்கு உொிய திட்டமிடல் இல்லொமல் ப ற முடியொது. 

திட்ட ச் பசயல்களின் ம ொது ஏற் டும் எதிர்விணளவுகணள த் த வி ர் த் து க் க ப்   ட    ட் ட த் தி 

ல்   இ ம்  ி   ஏ க் கி ய து. சுற்றுச்சூழல் மமலொண்ணம த் திட்டத்தில் EMP அமலொக்க கட்டணமப்பு, 

மமற் ொர்ணவ கண்கொைிப்பு மற்றும் அறிக்ணக யிடல் மதணவகள் ஆகியணவ அடங்கும். 

 

கருத்திட்டத்தின்  ல்மவறு கட்டங்களொக எதிர் ொர்க்கப் டும் சுற்றொடல் தொக்கங்களின் 

அடிப் ணடயில்  ல்மவறு தடுப்பு நடவடிக்ணககள் இனங்கொைப் ட்டுள்ளன. முன் கட்டுமொன, 

நிர்மொைம் மற்றும் இயக்க நிணலகளில் சுற்றுச்சூழல் தடுப்பு நடவடிக்ணககணள பசயல் டுத்துதல், 

மமற் ொர்ணவ மற்றும் கண்கொைிப்பு ப ொறுப்பு நிறுவனம் இணைந்து ஆமலொசணன. 

முன் கட்டுமொன கட்டம்  

நிலம் மற்றும் கட்டுமொனங்கணள ணகயப் டுத்துதல்,  யன் ொடுகணள மொற்றுதல், மரங்கணள 

அகற்றுதல், ப ொது பசொத்து வளங்களொன மகொயில், ணகப் ம்புகள், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி 

ப றுதல், TNPCB யிலிருந்து நிறுவுவதற்கொன ஒப்புதல்  etc. நிலம் மற்றும் பசொத்துக்கணள 

ணகயகப் டுத்துதல், மகொயில்கள் மற்றும் இதர பசொத்துக்கணள இடமொற்றம் பசய்தல் மற்றும் 

 ொதிக்கப் ட்ட வர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்குதல் மற்றும் மரங்கணள பவட்டஅனுமதி வழங்குதல் 

ஆகிய ப ொறுப்புகணளயும் மதசிய பநடுஞ்சொணல ஆணையம் பகொண்டுள்ளது.. கொஞ்சிபுரத்ணத 

ப ொறுத்தவணர, மதசிய பநடுஞ்சொணல ஆணையம், திட்ட இயக்குநர் தணலணமயில், திட்ட 

பசயலொக்க ப்  ிொிணவ அணமத்துள்ளது.. மதசிய பநடுஞ்சொணல ஆணையம், மொவட்ட 

ஆணையத்தொல் நியமிக்கப் ட்ட நில எடுப்பு க்கொன தகுதிவொய்ந்த அதிகொொிக்கு (CALA) 

இழப்பீட்டுத் பதொணகணய வழங்குகிறது. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் நிலம் மற்றும் பசொத்துக்கணள 

சொி ொர்க்கும்  ைி மற்றும் இழப்புகணள சொி ொர்க்கும்  ைி நணடப ற்று வருகிறது. 

கட்டுமொனப்  ைிகள் பதொடங்குவதற்கு முன், சலுணகயொளர், கட்டுமொனத்திற்கொன இடத்ணத 

உணடணம, முகொம் தளம், ஆணலத்தளம், கடன்  குதி அணடயொளங்கள் ம ொன்ற ஆயத்த 

நடவடிக்ணககணள மமற்பகொள்வொர். கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் கல் கிரஷர் பதொழிற்சொணல, ஹொட் 

மிக்ஸ்  ிளொண்ட், பாட்சிங்க்  ிளொண்ட் அணமப் தற்கு, கொஞ்சிபுரம் மொசுக்கட்டுப் ொட்டு 

வொொியத்திடமிருந்து என்.ஓ.சி.,(நிறுவுவதற்கொன ஒப்புதல் மற்றும் ஒப்புதல்) ப றுவதற்கு, சலுணக 

நிறுவனம் ப ொறுப் ொக ிும். மற்றும் சம் ந்தப் ட்ட துணறகள் அந்த நடவடிக்ணககளுக்கு 

ப ொறுப்பு 

கட்டுமொன கட்டம்  

இந்த கட்டத்தில் காண்கசனர ்  நிர்மொைப்  ைிகளின் ம ொது சுற்றொடல்  ொதுகொப்பு 

நடவடிக்ணககணள நணடமுணறப் டுத்துவதற்கும் ப ொறுப் ொக இருத்தல் மவண்டும்.. 

கட்டுமொனத்தின் ம ொது EMP இல் நிர்ையிக்கப் ட்ட ிுள்ள அணனத்து தடுப்பு நடவடிக்ணககளும் 

பசயல் டுத்தப் டுவணத அவர்கள் உறுதி பசய்ய மவண்டும். சுயொதீன ப ொறியியலொளர் / 

அதிகொர ப ொறியியலொளர் ஒப் ந்தப் டி சலுணகயொளர்களின் நடவடிக்ணககணள கண்கொைித்து 

மமற் ொர்ணவ பசய்தல் மற்றும் PIU,NHAI க்கு அறிக்ணகயிட வவண்டுை் . கருத்திட்ட அமுலொக்கல் 

ஒன்றியை்  (PIU), ஒழுங்குமுணற இைக்கத்திற்கு மதசிய பநடுஞ்சொணல ஆணையம் ப ொறுப் ொக 

ிும். 



நடவடிக்லக கட்டம்  

பதொழிற் ொடு கட்ட பசயற் ொடுகள், ப ருந்மதொட்டத்தின் உயிர் வொழும் வீதத்ணத சுற்றொடல் 

கண்கொைிப்பு மற்றும் கண்கொைித்தல் என் ன உள்ளடங்குகின்றன. சுயொதீன ப ொறியியலொளர் 

/ அதிகொரசண  ப ொறியியலொளர் மற்றும் சலுணகயொளர் ஆகிமயொர் அந்த நடவடிக்ணககளுக்கு 

ப ொறுப் ொளிகளொக இருக்க மவண்டும்.. 

சுற்றுச்சூழல் பசலவுகள்  

தடுப்பு மற்றும் மமலொண்ணம நடவடிக்ணககளுக்கொன பசலவுகள் மதிப் ிடப் ட்டுள்ளன. இந்த 

பசலவுகள் சமூக பசலவுகளுடன் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக  ொதுகொப்பு நடவடிக்ணககணள 

முன்பமொழியப் ட்ட திட்டத்தில் மசர்க்க அமலொக்க நிறுவனத்தொல் பசய்யப் ட மவண்டும். 

சுற்றுச்சூழல் பசலவு மதிப்பீடுகள் அட்டவணை E.3ல் பகொடுக்கப் ட்டுள்ளது. 

அட்டவணை E.3: சுற்றொடல் பசலவு மதிப்பீடுகள் 

நுணுக்க விவரங்கள் பதொணக (ரூ) 

சுற்றொடல்  ொதுகொப்பு மற்றும் தடுப்புச் பசலவு (A) 62,77,74,030 

கட்டுமொன கட்டத்தின் ம ொது சுற்றொடல் கண்கொைிப்பு (B) 70,54,000 

நடவடிக்கக  கட்டத்தின் ம ொது சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு (C) 3,47,20,000 

பமொத்தம் (A+B+C) 66,95,48,030 

*2.5 ஆண்டுகள் கட்டுமொனமற்றும் 20 ஆண்டுகள் சலுணக / பசயல் ொட்டு கொலம் 

சுற்றுச்சூழல் கண்கொைிப்பு கருதப் டுகிறது. 

E.9 முடிவு  

ப ங்களூரு பசன்ணன விணரவுபாகதயின்  உத்மதச வளர்ச்சி, உள்கட்டணமப்பு மமம் ொட்டிற்கு உதவும்.. 

திட்டத்தின் நன்ணமகள் சொணல சிறந்த மசணவ மட்டங்கள்,  யை மநரம் மற்றும் வி த்துக்கள் குணறப்பு, 

சிறந்த இணைப்பு. கொஞ்சிபுரம் மொவட்டத்தில் நிலம் மற்றும் பசொத்துக்கணள ணகயகப் டுத்தல் தவிர 

திட்டத்தினொல் எதிர் ொர்க்கப் டும் குறிப் ிடத்தக்க தொக்கங்கள் எதுவும் இல்ணல. சிறந்த முகொணமத்துவ 

நணடமுணறகள் மற்றும் நிர்மொைம் மற்றும் பசயற் ொட்டு கட்டங்களின் ம ொது ப ொருத்தமொன சுற்றொடல் 

முகொணமத்துவம் மற்றும் கண்கொைிப்பு த்திட்டம், முன்பமொழியப் ட்ட திட்டம் சுற்றியுள்ள சூழலில் எந்த 

குறிப் ிடத்தக்க  ொதகமொன விணளவுகணள ஏற் டுத்தும் என்று எதிர் ொர்க்கப் டுகிறது இல்ணல. 

கருத்திட்டத்தின் கீழ் ப ொருளொதொரத்திணன ஊக்குவிப் தன் மூலம் ஒட்டுபமொத்த சொதகமொன 

தொக்கங்கணள கருத்திட்டத்தின் திட்ட நணட ொணத உள்ள  குதியின் சமூக ப ொருளொதொர நிணலணய 

மமம் டுத்துவதன் மூலம் கருத்திட்டம் ஒட்டுபமொத்த சொதகமொன தொக்கங்கணள ஏற் டுத்தும். 
  

 


