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E

சுற்றுச்சூழல் ொதிப்பு அறிக்ரை சுருக்ைம்

E.1

திட்டம் வர்ணரை
ஆந்திரஹ மற்றும் தமிழ்நஹடு ஆகிய மஹநிலங்களின் கட்டுவதற்கஹக முன்மஹழியப்பட்ட பங்களூருென்ைக்கிடய ட்டு வழி வகச்ெஹலயின் ஃபஸ் -III ற்கஹை சுற்றுச்சூழல் பஹதிப்பின் தன்மயக்
குறித்த அறிக்க மற்றும் இந்தத் திட்டத்தஹடு தஹடர்புடய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சிைகள ஆரஹய்ந்த
மதிப்பீடு ெய்வதஹடு, இந்தத் திட்டத்தஹடு தஹடர்புடய அதன்மூலம் ழக்கூடிய சுற்றுச்சூழல்
பஹதிப்புகள குறப்பதற்கஹை வழிகளயும் இந்த ஆரஹய்ெச்சி கூறுகிறது. சுற்றுச்சூழல் பஹதிப்பு அறிக்க
(இ) [Environmental Impact Assessment (EIA)] இந்தத் திட்த்தின் வவ்வறு கஹலக்கட்டத்தில் ழக்கூடிய
விதவிதமஹை சுற்றச்சூழல் பஹதிப்புகள அதஹவது வடிவமப்பு மற்றும் கட்டிடம் கட்ட ஆரம்பிப்பதற்கஹை
முன்பஹை கஹலக்கட்டம், கட்டுமஹைப்பணி நடக்கும் கஹலக்கட்டம் மறறும் ஆபரஶைல் கட்டம் ன்று பிரித்து
ஆரஹய்வதஹடு அந்தந்த கட்டத்திற்கு ற்ப அத குறப்பதற்கஹை வழிகளயும் வழங்குகிறது. இந்த
அறிக்கயின் நஹக்கம இந்த முன்மஹழியப்பட்டுள்ள திட்டத்திைஹல் ற்படக்கூடிய கண்ைஹல்
கஹைக்கூடிய, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமூக- பஹருளஹதஹர சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றில் ற்படக்கூடிய
மஹற்றங்கள குறிப்பிட்ட முன்மஹழியப்பட்ட திட்ட இடத்தில் கண்டுபிடித்து மதிப்பிடுவதஹடு, வரக்கூடிய
மஹெமஹை பஹதிப்புகள குறப்பதற்கஹை அைத்து முயற்சிகளயும் டுப்பதஹடு இந்தத் திட்டத்தின்
வித்தியஹெமஹக வவ்வறு கஹலக்கட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் பஹதுகஹப்பு திட்டங்கள் ெயல்படுகிறது ன்பத
கூர்ந்து கவனிப்பதுமஹகும்.

E.1.1

பெயல்ெடுத்தும் ஏபென்ஸி
இந்தத் திட்டத்த ெயல்படுத்தும் ென்ஸி இந்திய தசீய நடுஞ்ெஹல துற [(The National Highways
Authority of India (NHAI)] அதஹடு அவர்கள சுற்றுச்சூழல் பஹதுகஹப்பு மற்றும் ெமூக நலன்களுக்கும்
பஹறுப்பஹளியஹகிறஹர்கள். NHDP Phase-VI கீழ் வரும் பங்களூரு- ென்ை வக வழிச்ெஹலக்கஹை இ
அறிக்க ஆகியவற்றத் தயஹரிக்கும் பஹறுப்பஹடு, இந்த பங்களூரு- ென்ை வக வழிச்ெஹலக்கஹை
ஆரம்பக்கட்ட ெயலஹக்க அறக்கயஹடு முதல்கட்ட வடிவமப்பு அறிி்க்கயயும் [M/s Egis-BCEOM
International S.A. in association with M/s SECON Pvt.] உடன் இைந்து தயஹரிக்கும் பஹறுப்ப வழங்கியுள்ளது.

E.1.2

திட்டம் இடம்


முன்மஹழியப்பட்ட திட்டம் மூன்று பஹகங்களஹகப் பிரிக்கப்பட்ட புதிய 8 வழி பங்களூரு ென்ை
க்ஸ்பிரஸ்வ ஆகும். ஃபஸ் -III ஆந்திர பிரதெம் மற்றும் தமிழ்நஹடு ஆகிய இரண்டு மஹநிலங்களில்
அமயப்பற்றுள்ளது.



இந்த ஃபஸ் -III முழுவதும் சித்தூர் மஹவட்டம் முழுவதும் நீட்டிக்கப்பட்டுளளது (முன்மஹழியப்பட்ட
கிலஹமீட்டர் 156+000 லிருந்து கிலஹமீட்டர் 168+000 வர ) ஆந்திர பிரதெம் மஹநிலம் மற்றும் வலூர்
மஹவட்டத்தில் (முன்மஹழியப்பட்ட கிலஹமீட்டர் 168+000 லிருந்து கிலஹமீட்டர் 221+900 வர),
கஹஞ்சிபுரம் மஹவட்டத்தல் (முன்மஹழியப்பட்ட கிலஹமீட்டர் 221+900 லிருந்து கிமீ 248+550 மற்றும் கிமீ
249+320 லிருந்து கிமீ 262+100வர) மற்றும் திருவள்ளூர் மஹவட்டத்தில் (முன்மஹழியப்பட்ட கிமீ 248+550
லிருந்து கிமீ 249+320வர) தமிழ்நஹட்டிலும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.



இந்த திட்டத்தின் ஃபஸ் -III பஹகம் கிமீ 156.000 இல் அதஹவது 190. ரஹமஹபுரம் கிரஹமம், குடிபஹல
மண்டல்,சித்தூர் மஹவட்டம் ஆந்திர பிரதெ மஹநிலத்தில் துவங்கி தமிழ்நஹட்டின் கஹஞ்சிபுரம் மஹவட்டத்தில்
ஸ்ரீபரும்புதூர் தஹலூக்கிலுள்ள இருங்கஹட்டுக்கஹட்ட கிரஹமத்தில் கிமீ 262.100 இல் முடிவடகிறது.



முன்மஹழியப்பட்ட பிசிஇ- ஃபஸ் - III யின் மஹத்த நீளம் 106.100 கிமீ ஆகும்.
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இந்தத் திட்த்தின் ெஹல பிரிவின் பூகஹள நீட்டிப்பு பங்களூருவுக்கும் ென்ைக்கும் இடய
வடக்கு அட்ெரக 13°7'15.65" மற்றும் 12°59'32.01” யிலும் கிழக்கு தீர்க்கரக 79°6'13.35" மற்று
79°59'8.30" யிலும் இருக்கிறது.
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Figure E.1: LOCATION MAP OF BCE-PHASE-III
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இந்ைத் திட்டத்தின் முக்கியமாை அம்ெங்ைள்
A.

பொதுவாை பெய்திைள்
வரிெ
ண்
1 வர.
2 வர.
3 வர.
4 வர.
5 வர.

B.

திட்டத்தின் உட்கூறுகள்
திட்டம் இருக்கும் இடம்
நிர்வஹக இடங்கள்
மஹநிலம்
முன்மஹழியப்பட்ட ெஹலயின்
நீளம்
புல்தர

6 வர.

இந்தத் திட்டப்பஹதயில் இருக்கும்
முக்கியமஹக குடியிருப்புகள்

7 வர.

நதிகள்/ஏடகள்/கஹல்வஹய்கள்

8 வர.
9 வர.

குட்டகள்/ரிகள்
கஹட்டு பகுதி

10 வர.

தஹல்பஹருள் ஆரஹய்ச்சி ரீதியஹக
முக்கியத்துவம் வஹய்ந்த இடம்

விவரங்கள்
ஆந்திர பிரதெம்/தமிழ்நஹடு மஹநிலங்களுக்கிடய 8 வழி வகச்
ெஹல.
மஹவட்டங்கள்: சித்தூர், வலூர், கஹஞ்சீபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர்
ஆந்திர பிரதெம் மற்றும் தமிழ்நஹடு
106.100 கிலஹமீட்டர்கள்
முன்மஹழியப்பட்ட ெஹல ெமதர மற்றும் வளந்து நளிந்து
ெல்லும் புல்தரயில் அமயப்பற்றிருக்கிறது.
பைவரம், திருமஹல்பூர் ,ஸ்ரீபரும்புதூர்
இந்தத் திட்டம் முக்கியமஹை நதிகளஹை பஹன்ை மற்றும்
கஹெஸ்தல ஆகியவற்ற கடக்கிறது இந்த நதிகளுடன், சில
இயற்கயஹை ஊற்றுகள்/நீரஹடகள் திட்டத்தின் குறுக்க
இருக்கின்றை.
பஹதிக்கபடுி்ம் ரிகளின் ண்ணிக்ககள் 28
தமிழ்நஹட்டின் வலூர் மஹவட்டத்தில் அரசு பஹதுகஹப்பு பற்ற
ரிெர்வ்டு கஹடுகள் (RF) மகிமண்டலம் கிரஹமத்தில் உள்ளது.

இந்திய தஹல்பஹருள் ஆரஹய்ச்சி இடம் (Archeological Survey
of India site ) இதில் பிரம்மஹண்டமஹை கல் மற்றும் கரடு
முரடஹை கற்களச் சுற்றி அைகஹக்கும் கற்களஹக இருக்கும்
கற்களின் வட்டங்கள் குறந்தது128.2 மீட்டர் மற்றும்
அதிகபட்ெம் 205.8 மீட்டர் கஹஞ்சீபுரம் மஹவட்டத்திலுள்ள
ஸ்ரீபரும்புதூர் தஹலூக்கின் வடமங்கலம் கிரஹமத்தில்
உள்ளது.

வடிவரமப்பு அம்ெங்ைள்
வரிரெ
எண்
1.

பொருட்ைள்

3.

வடிவமப்பு வகம்

90 மீட்டர்
கட்டப்பஹகும் வஹகைவழி விளிம்பு முையுடன்
ெர்த்து 37.5 மீட்டர் அகலம் இருக்கும்.
மணிக்கு 120 கிமீட்டர்

4.

முக்கியமஹை பஹலங்கள்

34 நம்பர்கள்

5.

சிறிய பஹலங்கள்

22 நம்பர்கள்

6.

ஆர்ஏபி (ROB)

2.

ஆர்ஏடபிள்யு(ROW)

முன்பமாழியப்ெட்டரவ

வஹகைவழி

8.

வண்டிகள் ெல்ல அடிநில வழி

3 நம்பர்கள்
141 நம்பர்கள் (முக்கிய ெஹலயஹடு 126 நம்பர்கள்
மற்றும் கடக்கும் ெஹலகளஹடு 15 நம்பர்கள்)
38 நம்பர்கள்

9.

வண்டிகள் ெல்ல மல் பக்க வழி

10 நம்பர்கள்

10.

இலெஹை வண்டிகள் ெல்ல அடிநில வழி

26 நம்பர்கள்

11.

என்றயஹன்று கடந்து ெல்லும் இடங்கள்

5 நம்பர்கள்

12.

மம்பஹலங்கள்

4 ண்ணிக்ககள் (இரண்டு பக்கங்களயும் ெர்த்து)
(ெம்பஹகுளம் பகுதியில் கிமீ188+200 லும் மற்றும் கிமீ
227+500 வலியூரிலும்)
6 நம்பர்கள்(5 ண்ணிக்ககள் கடக்கும் இடத்திலும் 1
வகச்ெஹலயிலும்
3 நம்பர்கள்

7.

பஹலங்கள்

13.
கழிப்பிடங்கள் பகுதி
14.
15.

சுங்கச் ெஹவடி
டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்கஹை ஏரமஹை இடங்கள்

இவர்களுடன்
இைந்து

(ஆர்ஸச்ஸ் கிமீ 174+137
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வரிரெ
எண்

பொருட்ைள்

முன்பமாழியப்ெட்டரவ

மலப்பஹடியில், மற்றும்கர்ைஹவூரில் கிமீ
204+155 இரு புறங்களிலும் )
16.

மஹநில ல்ல ெக் பஹஸ்ட்

17.

தருவிளக்கு

18.
கீழ் நஹக்கி எளி வீசும் உயரத்தில் இருக்கும்
விளக்கு
19.
20.

E.2

இைக்கும் ெஹலகள்
திட்டத்திற்கஹை கட்டுமஹை ெலவு

1 (கிமீ 1 67+715 இல் ஆர்ஸச்ஸ் லும் மற்றும் கிமீ
169+215 ல்ஸச்ஸ்ஸிலும்)
தருவிளக்கு வெதிகள் பல்வறு இடங்களில்
அதஹவது ல்வியூபி, வீயுபி, ெஹலகள்
என்றயஹன்று கடக்கும் இடங்கள், ெக்பஹஸ்ட்,
டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்கஹை ஏரமஹை
இடங்கள்,ெஹலயின் இருபுறங்களின் வெதிகளில்
மற்றும் சுங்கச் ெஹவடி இருக்கும் இடங்களில் விளக்கு
வெதிகள் அமக்கப்பட்டுள்ளை.
முன்மஹழியப்பட்ட ெஹலகள், ெஹலகள்
என்றயஹன்று கடக்கும் இடங்கள், கழிப்பிடங்கள்
பகுதிகளில், சுங்கச் ெஹவடி மற்றும் ெக் பஹஸ்ட்
பகுதிகளில் கீழ் நஹக்கி எளி வீசும் உயரத்தில்
இருக்கும் விளக்குகள் பஹருத்தப்படுி்ம்.
பிரைாை எக்ஸ்பிரஸ் வவயில் 0.770 கிமீ மற்றும்
ொரலைள் ைடக்கும் இடங்ைளில் 2.870 கிமீட்டர்
ரூபஹய் 5973.49கஹடிகள்

சுற்றுச்சூழல் ெற்றி ரு வர்ணரை
A)உண்ரமயாை நிைர்ெைமாை சுற்றுச் சூழல்
உண்ரமயாை வர்ணரை
முன்மஹழியப்பட்ட இடம் ெமதரயிலிருந்து மடங்கி வளந்து ெல்லும்
பகுதிகளிலும் ெல்கிறது. இந்த இடம் பஹலஹறு நதி மற்றும் அதன் கிளகள் வந்து கலக்குமிடமஹகும். இந்த
நதியவிடுத்து, ஜீவநதிகளஹக இல்லஹமல் சீக்கிரம வற்றிப் பஹகும் வறு சில உள்ளூர் ஏடகள்/நீறுற்றுகள்
ெஹலயின் பஹதயஹடு ெல்கின்றை.
மண்வளம் மற்றம் மண்:

E.2.1



சித்தூர் மஹவட்டத்தில் அடியில் அர்கீயன், புரஹட்டரஹெஹயிக், ெுரஹசிக் கிரட்டீஷஸ் மூன்றஹம்நில
மற்றும் குவஹட்டர்ைரி யுகங்கள் ஆகியவற்றஹல் அமக்கப்பட்டிருக்கிறது. அத நரம் வலூர்
மஹவட்டத்தில் புவியியல் உருவஹக்கம் புரஹதை வடிவங்கள் மூலம் ெஹர்ைஹகட்டுகள் மற்றும்
கிரஹைட்கள் ஆகியவற்ற உள்ளடக்கிய அர்சியனிலிருந்து ெமீபத்திய படிகல் வடிவங்கள் வர
இருக்கிறது. கஹஞ்சிபுரம் மஹவட்டத்தின் அடிபஹகம், பரந்த அளவிலஹை எருங்கிைந்த மற்றும்
பிளவுபட்ட அமப்புகளஹல் அமந்திருக்கிறது, பழமயஹை ஆர்க்கியன்களில் தஹடங்கி, அதன் பிறகு
அர-எருங்கிைந்த வடிவங்கள் மெஹயஹக்கிக் மற்றும் மூன்றஹம் கஹலத்திற்குட்பட்ட
கஹலப்பகுதிகளில் நஹனூறு வயதச் சுற்றியுள்ள தனித்துவமஹை அலுமினிய வடிவங்களுக்கஹைது.
திருவள்ளூர் மஹவட்டத்தில் எரு வள கஹரஹமஹண்டல் உருவஹக்கம் ன்றழக்கப்படும்
ஸஹலஹசீன் கஹலத்தச் ெஹர்ந்த கஹரஹமஹண்டல் உருவஹக்கம் ற்பட்டுள்ளது.



இந்த ஆரஹய்ச்சிப் பகுதியின் மண்ணின் குைம் பரும்பஹலும், ெம்மண், சிவந்த மைல், ெதுப்பு நிலம்
மற்றும் கறுப்பு நிர கஹட்டன் மண்ை அதிகமஹக கஹைப்படுகின்றை.

நிலநடுக்ை நிரல
முன்மஹழியப்பட்ட பகுதியஹை ஃபஸ் -III இந்தியஹவின் நில அதிர்வு மண்டலத்தின் மண்டலம் III இன் கீழ்
வருகிறது. இந்த மண்டலம் மிதமஹை ஆபத்துள்ள பகுதியஹக பிரிக்கப்படுகிறது.
வானிரல
இவர்களுடன்
இைந்து
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சித்தூர் மற்றும் வலூர் மஹவட்டங்களின் தட்பவப்பம் வப்பமஹக இருப்பதிலிருந்து வப்பமஹை வரண்ட
அல்லது ஈரமஹை வஹனிலயஹக இருக்கிறது. கஹஞ்சீபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மஹவட்டங்கள் பஹதுவஹக
வருடம் முழுவதும் வப்பமஹை ஈரப்பதம் மிகுந்த கஹைப்படுகின்றை. முன்மஹழியப்பட்ட
திட்டப்பகுதியில் மஹததத்தில் மஹதத்தின் அதிகபட்ெ தட்பவப்பம் 40.5 லிருந்து 29.5°ெ வர இருக்கிறது, அத
நரம் மஹதத்தில் குறந்த பட்ெ தட்பவப்பம்
18.2°ெ வலிருந்து 28.3°ெ வர வறுபடுகிறது.
கஹல
நரங்களில் நிலவும் ஈரப்பதம் 59.9% லிருந்து 88.2 % வர இருப்பதஹடு மஹல நரங்களில் அது 59.9 % லிருந்து
88.2% வரயிலும் மஹல நரங்களில் அது 39.6 % லிருந்து 75.1 % வரயில் மஹறுபடுகிறது. தன்கிழக்கு பருவ
மழ கஹலத்தில் ெூன் முதல் ெப்டம்பர் வர ெரஹெரி மழ 85.4 லிருந்து 181.1 மிமீட்டரஹகவும் இருக்கிறது.
அத நரம் வடகிழக்கு பருவமழ கஹலத்தில் அக்டஹபரிலிருந்து டிெம்பர் வர மழ பஹழிவு 135.7
மிமீலருந்து 399.1மிமீட்டரஹக இருக்கிறது. திட்டப் பகுதியில் கஹற்றின் ெரஹெரி வகம் மணிக்கு 3.8
கிமீட்டரிலிருந்து மணிக்கு 9 கிமீட்டர் வகத்தில் உள்ளது.
ெயன்ெடுத்ைப்ெடும் நிலம்
முன்மஹழியப்பட்ட திட்டத்திற்கஹக சித்தூர் மற்றும் வலூர் மஹவட்டங்களில் பயன்படுத்தப்படும்
பருவஹரியஹை நிலங்கள் விவெஹய நிலங்களத் தஹடர்ந்து கஹட்டு நிலம் மற்றும் தரிசு நிலங்கள் ஆக
இருப்பதஹடு, கஹஞ்சீபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மஹவட்டங்களில் விவெஹய நிலங்களத் தஹடர்ந்து
நீர்நிலகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றை.
நீர் நிரலைள்

நிலப்ெரப்பு நீர் நிரலைள்
முன்மஹழியப்பட்ட ெஹலயின் 179.500 கிமீட்டரில் பஹன்ை நதியும் 215.650 கிமீட்டரில் வலூர்
மஹவட்டத்தில் கஹஷஸ் ஸ்தல ஆறும் கடக்கின்றை. இந்த நதிகள் மழக்கஹலத்தில் மட்டும
இருப்பவயஹகும். இந்த நதிகளத் தவிர மழக்கஹலங்களில் மட்டும நீரத் தங்கி நிற்கும் உள்ளூர்
நீருற்றுகள் மற்றும் நீர்நிலகளும் உள்ளை. முன்மஹழியப்பட்ட ெஹல முழுவதும் தண்ணீர் டஹங்குகள்
உள்ளை. முன்மஹழியப்பட்ட ெஹல சித்தூர் மஹவட்டத்தில் 6 தண்ணீர் டஹங்குகளயும், வலூர் மஹவட்டத்தில்
7 தண்ணீர் டஹங்குகளயும் கஹஞ்சீபுரம் மஹவட்டத்தில் 1 5 தண்ணீர் டஹங்குகளயும் கடந்து ெல்கின்றை. தக்கி
வக்கப்படும் தண்ணீரிைஹல் ற்படும் பஹதிப்புகள குறக்கும் வண்ைம் இந்த தண்ணீர் டஹங்குகள்
உயர்த்தப்பட்ட இடங்களில் வக்கப்பட்டுள்ளை

நிலத்ைடி நீர் நிரலைள்
திட்டப் பகுதி வலூர் மஹவட்டத்தத் தவிர பஹதுகஹப்பஹை மண்டலத்தில் வருகிறது
அதிகமஹக தண்ணீர்
உறிஞ்சி டுக்கப்பட்ட மண்டலத்தில் இந்த திட்டப் பகுதி வந்தஹலும் ெயற்கயஹை முறயில் நீர்நிலத்
தண்ணீர நிலத்தடிக்குள் விடுவதற்கு உகந்த பகுதியஹகவ உள்ளது. ஆரஹயப்பட்ட பகுதியில் தண்ணீர் நில
பருவமழக் கஹலத்திற்கு முன்பு 7.5 லிருந்து 12.2 ம்ஜிபில் (mgbl)ஆகவும் பருவ மழக்கு பிறகு 4.5 லிருந்து
20 ம்ஜிபில் (mbgl) ஆகவும் இருக்கிறது. ஆண்டுக்கு கிடக்கும் மஹத்த நிலத்தடி தண்ணீர் சித்தூர்
மஹவட்டத்தில் 153857 ஸம்மஹகவும் , 59280 ஸம்மஹக வலூர் மஹவட்டத்திலும், கஹஞ்சீபுரத்தில் 105525
ஸச்ம்மஹகவும்,திருவள்ளூர் மஹவட்டத்தில் 72840 ஸச்ம்மஹகவும் இருக்கின்றை.
ைண்ணீரின் ைரம்
இந்த திட்டப் பகுதியில் நிலத்தடி நீரின் தன்மய பரிெஹதை ெய்வதற்கஹ 4 இடங்களிலிருந்து மஹதிரிகள்
டுத்துச் ென்று இந்த இடத்து நிலத்தடி நீரின் இயற்பியல்-வதியல் குைங்கள ஆரஹய்ந்து பஹர்த்ததில் pH 6.8
லிருந்து 7.57 வர வறுபடுவதயும், டிடிஸ் (மிகி/லி)(TDS (mg/l)] 261 லிருந்து 460 வர வறுபடுவதயும்,
ஃபீகல் கஹலிஃபஹர்ம் இல்ல ன்பதயும், ஸ் (As), ஸச்ஜி (Hg), ஈயம்(Lead), பஹரஹஹை (Boron)
ஆகியவ கண்டு பிடிக்கக் கூடிய அளவவிடக் குறவஹக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.

இவர்களுடன்
இைந்து
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நிலப்ெரப்பு நீரின் ைரம் ெலன்ைள்: pH மதிப்பீடு 7. 02 லிருந்து 8.57 ன்று வறுபடுகிறது, டிஏ (DO) வின் அளவு 3
மிகி/லி (mg/l) ருந்து 6,8மிகி /லிட்டரஹகவும் மஹறுபடுகிறது. பிஏடி(BOD) (3 நஹளில் 27 டிகிரி ெ ) 5லிருந்து 15 மிகி /லி ஆக
அைத்து இடங்களுக்கும் , சிஏடி(COD) 9 லிருந்து 46 மிகி/லி ன்றளவிலும், மஹத்தமஹக கரந்துள்ள
பஹருட்கள் மிகி/லி க்கு 170 லிருந்து 1820 மிகி /லி வர இருக்கிறது ன்பதயும், மஹத்த கஹலிஃபஹர்ம்
(coliform) (ம்பின்/100மிலீ)23லிருந்து 170 வர இருக்கிறது.
ைாற்றின் ைரம்
திட்ட பகுதிக்குள் இருக்கும் கஹற்றின் தரத்த தஹடர்ந்து 5 இடங்களில் பரிெஹதிக்கப்பட்டது.
இருங்கஹட்டுக்கஹட்ட(தஹழிற்ெஹல இருக்கும் இடம்)யத் தவிர அைத்து இடங்களும் குடியிருப்புகள்
3
மற்றும் கிரஹம மண்டலங்களஹகும். தஹடர்ந்து கவனித்ததில் ஆர்பிம்
10 (RPM 10) (µg/m ) 50.26 லிருந்து 55.8
மஹறுபடுகறது, பிம் 2.5 (PM 2.5) (µg/m 3) 18.2 லிருந்து 21.4 வர வறுபடுகிறது ன்பதயும், ஸ்ஏ 2 (SO 2) (µg/m 3)
10.9 லிருந்து 12.8 வர வறுபடுகிறது ன்பதயும், ன்ஏ x (NO x) (µg/m 3) 8.7 லிருந்து 11.9 வர வறுபடுகிறது
ன்பதயும், அைந்து கூர்ந்து பஹர்க்கும் இடங்களிலும் சிஏ(CO) கண்டு பிடிக்க முடியஹத நிலயில் இருக்கிறது
ன்பதும் தரிய வந்தது.
லியின் அளவு
எலியின் அளவ கூர்ந்து நஹக்க 5 இடங்களில் அதஹவது அதில் 4 இடங்கள் கிரஹமீய குடியிருப்புகளிலும் ஏர்
இடம் தஹழிற்ெஹல இருக்கும் இடத்திலும் டுக்கப்பட்டது. பகல் நர எலியின் அளவு டிபி  [dB(A)]
குடியிருப்புப் பகுதிகளில் 52.8 லிருந்து 56.8 வர இருப்பதஹடு இரண்டு இடங்களிலும் அனுமதிக்கப்பட்ட
அளவுகளிலய அதிகரிக்கின்றை, இரவு நர எலியின் அளவு டிபி  [dB(A)] 42.3 லிருந்து 43.9 இல் இருப்பது
அனுமதிக்கக் கூடிய அளவிற்குள்ளய இருக்கிறது. தஹழிற்ெஹல மண்டலத்தில் எலியின் அளவு டிபி 
[dB(A)] பகல் நரத்தில் 62.2 யும் இரவு நரத்தில் 49.7 ஆகும். தஹழிற்ெஹல மண்டலத்தின் எலியின் அளவு
அனுமதிக்கப்படும் அளவிலய இருக்கின்றை.
மண்ணின் ைரம்
மண்ணின் தரத்த கூர்ந்து கவனிக்கயில், அடுத்திருக்கும் விவெஹய நிலத்திலிருந்து ந்து விதமஹை மண்
மஹதிரிகள் ஆரஹய்ச்சிக்கு டுத்துக் கஹள்ளப்பட்டை. ஆரஹயும் பகுதியில் மண்ணின் pH அளவு 7.65 லிருந்து 8.64
வர மஹறுபடுகிறது. முன்மஹழியப்பட்ட திட்ட ெஹலயில் மண்ணின் டக்ெர் ஸில்டி ஷண்டி
லஹமிலிருந்து ஸில்டி க்ளஹ லஹம் வரஅதஹவது அைத்து குைங்களும் நிறந்த மண்ைஹக இருக்கிறது.
இந்த மண்ணின் ஆர்கனிக் கஹர்பன் அளவு 0.63 % லிருந்து 2.43% வர இருக்கிறது. மின்ெஹரக் கண்டக்டவிட்டி
ெஹதஹரைமஹகவும் வித வளர்வதற்கு அனுகூலமஹகவும் இருக்கிறது கஹரைம் நஹம் டுத்த அைத்து
மஹதிரிகளிலும் பலன்கள் 1000 µS/ ெமி ஆக இருக்கிறது. ஈரப்பதத்த தஹங்கும் ெக்தி 5.6 லிருந்து 9.6% வர
இருப்பதஹடு உள்ளிருங்கும் ெக்தி 17.85 லிருந்து மணிக்கு 26.2 ம்ம் ஆக இருக்கறது.
B) சூழலிலயல்சூழல்
வகப்பஹதயின் ஃபஸ்-III சூழலியலஹல் பஹதுகஹக்கப்படும் ந்தபகுதி (வைவிலங்கு பகுதி/தசீய பூங்கஹ,
புலிகள் ெரைஹலயம் அல்லது சுற்றுச்சுழல் ென்சிட்டிவ் மண்டலம்)வழியஹக ெல்லவில்ல.
முன்மஹழியப்பட்ட ெஹலயின் 15 கிலஹமீட்டர் ஆரத்தில் அந்த மஹதிரி ந்த உைர்ச்சிமிக்க சுற்றுச்சூழல்
அம்ெங்கள் துவும் இல்ல. அது மகிமண்டலம் ரிெர்வ்டு கஹட்டு பகுதியின் வழியஹக ெல்வதஹடு அந்த பஹத
மஹற்றத்திற்கஹக 5.42 ஸக்டர் நிலம் தவப்படும். முன்மஹழியப்பட்ட ெஹலயின் ஆர்ஏடபிள்யூ(RoW)
வினுள்ள மகிமண்டலம் ரிெர்வ்டு கஹட்டுப் பகுதியில் 2018 மரங்கள் வருகின்றை. இவகளில் தஹைஹக வளர்ந்த
மரங்கள் 778 அவகளின் சுற்றளவு 31 ெ மீட்டரிலிருந்து 90 ெ மீட்டர் வரயிலும், மகிமண்டலம் ரிெர்வடு
கஹட்டு பகுதியில் 1974 இல் நடப்பட்ட மரங்களின் எரு பகதியஹை 110 சிவப்பு ெஹண்டர்ஸ் மரங்கள் மற்றும்
மற்றவர்களஹல் நடப்பட்ட பல்வறு விதமஹை மரங்கள் 1130 ஆகும்.
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கஹடில்லஹத பகுதியில் 9468 பஹதுவஹை மரங்களும் அவற்றில் தக்கு, வப்பம் மற்றும் யூகலிப்டஸ் ஆகியவ
முக்கியஹக இருக்க, 748 6 தஹட்டக்கலயச் ெர்ந்த மரங்கள்/தஹவரங்கள்/புதர்கள் இருக்கின்றை. இவகள்
பஹதிக்கப்படக்கூடிய அபஹயம் இருக்கிறது. பிரதஹைமஹை மர வககள் மஹ, தன்ை,புளிய மரம், பை
முதலியை இருப்பதஹடு சில இடங்களில் யூகலிப்டஷ ெஹந்தமஹக நட்டு வளர்க்கப்பட்ட விஶயங்களும்
கைக்கில் டுத்துக் கஹள்ளப்பட்டுள்ளை. இந்த யூகலிப்டஸ் மரங்கள் வளர வளர வட்டு
ம் மரங்களஹக
வளர்க்கப்படுகின்றை.
மிருகங்கள் வககள பஹர்த்தஹல், ெஹதஹரை மிருகங்களஹை நஹய்கள், பூைகள், குரங்கு, பன்றி மற்றும் மஹடுகள்
இருக்கின்றை. பறவகள் வககளில் ெஹதஹரை பறவகளஹை மயில், மைஹ, மீன் கஹத்தி, புறஹ, கழுகு
மற்றும் க்ரட் னும் வகயஹை பறவகள் உள்ளை.
C) ெமூை சூழல்
மஹத்தமஹக கைக்கடுி்ப்பு டுி்தத வீடுகளில் அைத்துமஹக ெர்த்து 256 வீடுகள் மற்றும் வறு சில
ெஹத்துக்கள கயகப்படுத்துவதைஹல் பஹதிக்கப்படுவதஹடு அவர்களில் 127(50%) நபர்கள் ஆண்கள் மற்றும்
பண்களஹக இருக்கின்றைர். அட்டவை 1.6 கைக்கடுக்கப்பட்ட வீடுகளின் அலசுவதக் கஹட்டும் பஹது
ெமூக கலஹச்ெஹர விவரங்கள அளிக்கிறது அதன் மூலம் இந்தத் திட்டப் பகுதியில் மூன்று மத நம்பிக்ககள
ெஹர்ந்தவர்கள் இந்துக்கள்(68.52%), கிறிஸ்துவர்கள்(29.63%) மற்றும் இஸ்லஹமியர்கள்(1.85%) இருப்பது தரிகிறது.
ெமூதஹய ரீதியஹக இதில் மிக அதிகமஹக பஹதிக்கப்பட்ட மக்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் (53.70%) மீதமுள்ள
மற்ற இைத்தவர்கள் (16.67%) மற்றும் பிற்படுத்தப்பட்டஹர் கிட்டத்தட்ட 25.93 ெதவிகிதம் உள்ளைர். இந்தத்
திட்ட ெஹல முழுவதிலும் பஹதிக்கப்பட்ட பழங்குடியிைர் குறவஹகவ (3.70%) உள்ளைர். குடும்பப்
பழக்கத்த வத்து பஹர்க்கும் பஹது பஹதிக்கப்படுபவர்களில் பரம்பஹலஹைர்வகள் (94.44%) சிறிய
குடும்பங்களஹகவ இருக்கின்றைர் மீதமுள்ள 5.56 ெதவிகிதித்தைர் மட்டும கூட்டுக் குடும்பத்தில்
வசிக்கின்றைர்.
பருவஹரியஹை வீடுகளில் வசிப்பவர்கள் தருவஹரமஹகவ வசிக்கின்றைர் அதில் கிட்டத்தட்ட 50% 10
ஆண்டுகளஹக தருவஹரமஹக வசித்து வருகின்றைர். கடந்த 2-6 ஆண்டுகளில் அங்கு வந்த தங்கியவர்கள் 33.14%
ஆவஹர்கள். தஹழில்ரீதியஹக பஹர்த்தஹல், பருவஹரியஹைவர்கள் விவெஹயத் தஹழிலில் ஈடுபட்டவர்களஹக
இருக்கிறஹர்கள் கிட்டத்தட்ட 9 (16.67%) வீடுகள் விவெஹயத்திலும், அதத் தஹடர்ந்து பட்டிக் கடகள்
வத்திருப்பவர்கள் (24.07%) ஆகவும், வர்த்தகம்/வியஹபஹரம் மற்றும் விவெஹயம் அல்லஹத கூலி வல (7.41%)
அதஹவது விவெஹயக் கூலி, தனியஹரிடம் கூலி வல பஹன்றவகளில் ஈடுபட்டுள்ளைர். பஹதிக்கப்பட்ட
வீடுகளின் கடன் பஹதிப்ப பஹர்த்ததஹல் கைக்கடுக்கப்பட்ட மஹத்த வீடுகளில் கிட்டத்தட்ட19 வீடுகளில்
பல்வறு தவகளுக்கஹக கடன் வஹங்கியிருப்பது தரிய வருகிறது. கடன் வத்திருக்கும் 19 வீடுகளில் 21.05%
திைர் கிட்டத்தட்ட கீழ் கண்ட ரூபஹய் கடன் பஹக்கி தர வண்டிய நிலயில் இருக்கிறஹர்கள் அதஹவது ரூபஹய்
200000 லிருந்து ரூபஹய் 400000 வர. 10.53 ெதவிகித மக்கள் ெலுத்த வண்டிய கடன் பஹக்கி ரூபஹய் 600000
லிருந்து ரூபஹய் 1000000 வர.
ைலாச்ொர சூழல்
எரு தஹல்பஹருள் இடம் “மகஹலித்திக் சிஸ்ட் மற்றும் கய்ர்ன்ஸ் வித் பௌண்டிங் ெர்கிள் ஸ்டஹன்ஸ்”
அந்த படிக்கும் பகுதியில் 250.400 கிலஹமீடட்ரில் இருக்கிறது. கஹஞ்சிபுரம் மஹவட்டத்தில், ஸ்ரீபரும்புதூர்
தஹலூக்கஹவில் வடமங்கலம் கிரஹமத்தில், முன்மஹழியப்பட்ட ெஹலயின் தூரம் ஸ் (ASI ) வலி உள்ள
இடத்திலிருந்து குறந்தது 128.2 மீட்டர் மற்றும் அதிகபட்ெமஹக 205.8 கிமீட்டர் தூரத்தில் உள்ளது. ஆர்ஏடபிள்யூ
(ROW )வினுள் வரும் 5 மதம் ெஹர்ந்த இடங்கள் பஹதிக்கப்படுகின்றை.
E.3

எதிர்ொர்க்கும் சுற்றுச்சூழல் ொதிப்புைள் மற்றும் அரை குரறப்ெைற்ைாை விைங்ைள்
A) எதிர்ொர்க்ைப்ெடும் ொதிப்புைள்
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இந்தத் திட்டத்திைஹல் ற்படும் பஹதிப்புகள மூன்று விதங்களஹக பிரிக்கப்பட்டுள்ளை; கட்டுமஹைத்திற்கு
முன்பு, கட்டுமஹைம் மற்றும் ெயல்பஹட்டின் பஹது.
(i)

ைட்டுமாைத்திற்கு-முன்ொை ைட்டம்: கட்டுமஹைத்திற்கு முன்பஹை கஹலக்கட்டத்தில் முதன்மயஹக
அதஹடு தஹடர்புடய ெயல்பஹடுகள் அதஹவது பஹக்குவரத்துக்கு தவயஹை பஹதய
உருவஹக்குவதற்கஹகவும் அந்தப் பகுதிய சுத்தமஹக்குவதற்கஹக ஆர்ஏடபிள்யூவின்(Row) கீழ் வரும்
மரங்கள் முதலில் வட்டப்படும். திட்டத்திற்கு தவப்படும் மஹத்த கயகப்படுத்த வண்டிய
நிலத்தின் அளவு 1236.53 ஸக்டர்கள். பல்வறு இடங்களில் பல்வறு வெதிகள் அதஹவது மின்ெஹர
வயர்கள், ஏஃப்சி(OFC), தண்ணீர் குழஹய்கள் முதலியவகள பல்வறு இடங்களில்
கஹடுக்கப்படும். 9468 மரங்கள்,748 6 தஹட்டக்கல மரங்கள்/பயிர்கள்/புதர்கள் ஆகியவகள்
பஹதிப்புக்குள்ளஹகும் ெஹத்தியக் கூறுகள் உள்ளை. முன்மஹழியப்பட்ட திட்ட ெஹல மகிமண்டலம்
கஹட்டு பகுதிய கடந்து ெல்வதஹல் 5.42 ஸக்டர் கஹட்டு பகுதி திெ மஹற்றப்படும்.
மஹத்தமஹக 64 குடியிருப்பு கட்டிடங்கள், 48 வர்த்தக கட்டிடங்கள், 05 வீடு மற்றும் வர்த்தக
கட்டிடங்கள் மற்றும் 56 மற்ற (மஹட்டுக் கஹட்டககள், பம்ப் ஸவுஸ்கள், ஶட்கள், கழிப்பறகள்,
தண்ணீர் டஹங்குகள்)ன்று முன்மஹழியப்பட்ட ஆர்ஏடபிள்யூ (RoW) வினுள் இருக்கும் கட்டிங்கள்
பஹதிக்கப்படும். 14 பஹதுவஹை ெஹத்து வளங்கள்(சிபிஆர்) பஹதிக்கப்படும். சிபிஆரில் 5 மதம்
தஹடர்பஹை கட்டிடங்கள், 7 மற்றவகள், 1 (அரெஹங்க) 1 சுற்றுச் சுவர், மற்றும் 1 (ெமுதஹய) சுற்றுச் சுவர்

(ii)

கட்டுமஹைக் கட்டம் கட்டுமஹைக் கட்டத்தின் பஹது ற்படுி்ம் பரும்பஹலஹை பஹதிப்புகள் கட்டுமஹை
வலகள் ெய்யும் பஹது இருக்கும் கவைக் குறவிைஹலய ற்படுகின்றை. ெஹல
கட்டுமஹைத்தின் பஹது ற்படும் கஹற்று, எலி மற்றும் அதிர்வுகள், ஆர்ஏடபுள்யூ (RoW) பகுதிகளில்
உள்ள ெஹத்துக்களுக்கு ெல்வதிலும் பஹருட்கள கஹண்டு ெல்வதிலும் இடயூறுகள்,
கட்டுமஹை பஹருட்கள் மற்றும் கருவிகளிைஹல் ெஹலயின் இருபுறங்களிலும் கட்டுபடும்
டிரயின்கள் மற்றும் ெஹல பஹதுகஹபபு குறித்த பிரச்சிைகள் ஆகியவ ழும்.
மரங்கள அகற்றுதல் மற்றும் ெமமில்லஹத மற்பரப்பிைஹல் தட்பவப்பத்தில் சிறிய மஹற்றம் ற்பட
வஹய்ப்புண்டு. ஆழமஹை பகுதிகளிலிருந்து
3,21,00,000 தஹண்டப்பட வண்டியிருக்கும். விவெஹய
நிலங்கள கயகப்படுத்துவதஹல் பலன் தரக்கூடிய மண்ை இழக்கும் அபஹயம் ற்படும்.
மல்புறமஹக இருக்கும் பக்கவஹட்டு சுவர்கள் அைத்து பஹலங்கள் இருக்கும் இடங்களிலும் கட்ட
வண்டியிருப்பதஹல், அந்த இடங்களில் மண் அரிப்பு ற்படுவதற்கஹை வஹய்ப்புகள் அதிகமஹகும்.
பிட்டுமன் பஹன்று ளிதில் தீப்பிடிக்கும் பஹருள், அஸ்ஃபஹல்ட், ண்ை மற்றும் கிரீஸ், ெஹம்பல்
பஹன்ற பல்வறு கட்டுமஹைப் பஹருட்களுடன் கட்டிட இடிபஹடுகளும் கீழ விழுவதஹல் மண்ணின்
அடிப்பட வளத்த கடுத்து அது இனி வரும் கஹலங்களில் விவெஹயத்திற்கு பயன்படஹமல் பஹகும்
வஹய்ப்பிருக்கிறது. மண்ணின் அடிப்படக்கஹக 5ஆழமஹை இடங்களும் 19 குவஹரி இடங்களும் மற்றும்
மஹத்தமஹக 4 மைல் இருக்கும் இடங்கள் திட்டத்திைஹல் பஹதிக்கப்படும் இடங்களில் அடயஹளம்
கஹைப்பட்டுள்ளை. இந்த இடங்களும் முக்கியமஹை ெஹலகளும் புழுதி மற்றும் எலி இவற்றஹல்
பஹதிக்கப்படும். கட்டுமஹைப் பணியின் பஹது, பணியஹட்களின் இடங்களிலிருந்து வரும் திட மற்றும்
திரவக் கழிவுகள் றியப்படுவதஹலஹ, கட்டுமஹை வண்டிகள் மற்றும் பஹருட்கள்
வினியஹகிக்கப்படும் இடங்களிலிருந்து வரும் மஹசு மற்றும் ரிபஹருள் மற்றும் லூப்ரிகண்ட்
ஆகியவ சிந்துவதஹலஹ அங்க தண்ணீர் தரம் மஹறுபடும் வஹய்ப்புள்ளது. கட்டடம் கட்டும்
நரத்தில் கஹற்றில் ற்படும் மஹசுக்கள் பரும்பஹலும் அந்த இடத்திலய இருப்பதஹடு ரட் ஆஃப்
வ ைப்படும் ஆர்ஏடபிள்யூ/சிஏயில் (RoW)/COI) மட்டும இருக்கும். இருந்தஹலும், புழுதியிைஹல்
ற்படும் பஹதிப்புகள் கஹற்றுவீசும் திெயிலஹ அல்லது அந்த ெட்டிலஹ தஹன் ற்படும்.
கட்டமப்பின் பஹது இந்த திட்டத்தின் இடத்தில் ற்படும் எலியின் அளவு விட்டு விட்டு எலிக்கும்
ன்பதஹடு அது தற்கஹலிகமஹைதுதஹன். எலியின் பஹதிப்பு அந்த இடத்திற்கு அருகிலிருக்கும்
குடியிருப்புகள் மற்றும் மற்றும் அதைருகில் வஹழுபவர்களுக்குதஹன் அதிகமஹக இருக்கும். இந்த
திட்டத்தின் கட்டுமஹை ெயலின் கஹரைம் இந்த இடம் கட்டப்படும் ஆர்ஏடபிள்யூவிற்குள் வரும் 5
மதம் ெஹர்ந்த கட்டிடங்கள் பஹதிக்கப்படும். கட்டிட தஹழிலஹளர்கள் வசிக்கும் இடங்களில் கழிவு நீர்
இவர்களுடன்
இைந்து
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மற்றும் வீட்டு திட கழிவுகளின் உற்பத்தி அதிகமஹகும். இந்தக் கழிவுகள ெரியஹை முறயில்
கயஹளஹமல் விட்டஹல் கட்டிடத் தஹழிலஹளர்கள் மற்றும் உள்ளூர் மக்களுக்கு அதைஹல் சுகஹதஹரம்
மற்றும உடல்நலம் ெஹர்ந்த பிரச்சிைகள் ழும்.
(iii) பெயல்ொட்டு வநரம்:
திர்பஹரஹத விதமஹக வண்டியிலிருி்து சிந்தத்கூடிய அல்லது எழுகும்
பஹருட்களிைஹல் மிகக் குறந்த அளவில்தஹன் ன்றஹலும் அத திர்கஹள்ளும் சுற்றுச் சூழலுக்கு
ெஹத்தியமுள்ள அபஹயங்கள் ற்படக்கூடும். சிந்திய பஹருட்களின் தன்ம மற்றும் அளவ பஹறுத்து
இந்த பஹதிப்புகள் நீண்ட நஹட்களுக்கஹ அல்லது திரும்ப ெரி ெய்ய முடியஹத அளவிற்கஹ
இருக்கலஹம். வஹகைங்களின் மஹசுக்கள், மற்றும் திர்பஹரஹமல் வண்டியிலிருந்து வரும் சிதறல்கள்
திட்டம் நிகழும் இடத்தில் / நீர்நிலகளுக்கு ென்று சுற்றுச் சூழல பஹதிக்கக் கூடும். பசும வழித்
திட்டத்த கட்டும் பஹது, அதி வகமஹை அதிகமஹை பஹக்குவரத்து சுற்றுப்புற கஹற்றின் தரத்த
பஹதிக்கும் . அதிகரிக்கும் வண்டிகளிைஹல் மஹசுவின் கைமும் அதிகரிக்கும். அதிகமஹை பஹக்குவரத்து
அதிகமஹை எலிய ற்படுத்தும் மற்றும் வகம் குடியிருப்புப் பகுதிகளிலும் எலிக்கும் உைர்ச்சி
வயப்படுி்ம் ரிெப்டர்களஹை கல்விக்கூடங்கள், மருத்துவமைகள் மற்றும் நர்சிங் ஸஹம்கள்
ஆகியவகள பஹதிக்கும்.
B) சுற்றுச் சூழரல குரறக்கும் வழிைள்

(i) ைட்டுமாைத்திற்கு-முன்ொை ைட்டம்: ஆரிசி ம்ஆர்பி:99-2013,வகவழிச் ெஹலயிந் ரட் ஆஃப் வ 90
மீட்டரிலிருந்து 120 மீட்டர் வர இருக்கிறது. இது புதிய ெஹல மற்றும் இது ரட் ஆஃப் வயில் 90
மீட்டர் இருக்கும். ெஹலயின் வடிவமப்பு வ்வஹறு தர்ந்தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ன்றஹல்,
வகச்ெஹலயின் ரட் ஆஃப் வயிை கிரஹமங்களயும் வசிப்பவர்களயும் மீறி 90 மீட்டருக்கு
கட்டுபடுத்தப்பட்டுள்ளது இந்தத் திட்டத்திைஹல் ந்த சுற்றுச்சூழல் இடத்திற்கும் ந்த பஹதிப்பும்
ற்படஹது. நரிடயஹக பஹதிப்படயும் வெதிகளஹை ஸண்ட் பம்ப்கள், தண்ணீர் குழஹய்கள், ஆழ்
குழஹய் கிைறுகள் முதலியை தசீய நடுஞ்ெஹல துற ெட்டம் 1956 (ன் ஸச் ெட்டம்)கீழ்
குறிப்பிட்டபடி நஷ்ட ஈடு ெய்யப்படும். பஹதிக்கப்பட்ட மத ெஹர்புடய கட்டிடங்கள் ெம்மந்தப்பட்ட
அதைஹடு தஹடர்புடய அதிகஹரிகளின் ஆைக்குட்பட்டு மஹற்று இடத்திலஹ/அல்லது அதற்கு
ஈடஹை நஷ்டஈடஹ வழங்கப்படும். வகமஹை ெஹலயின் இருபுறங்களிலும் அதன் மழு நீளத்திற்கும்
ெடிகள் ன்ஸச் யிைஹல் (NHAI) நடப்படும்.
(ii) ைட்டுமாைக் ைட்டம்
ெஹலயின் இருபுறங்களிலும் அழுகுக்கஹக ெடிகள் நடுவது மற்றும் புற்கள அமப்பது ஆகியவ
திட்டத்தின் எரு பகுதியஹக நடத்தப்படும் ன்பதஹடு அது அந்த இடம் முழுவதயும் பசும
மயமஹக்கும். வடிவமப்பில் கட்டுமஹை வலய ந்தளவிற்கு குறக்க முடியும் அந்தளவிற்கு
குறக்க முயற்சி டுத்துக் கஹள்ளப்படுவதஹடு அந்த இடத்தின் சூழல மஹசுபடுத்தஹமல் இருக்க
ெஹம்பலின் உபயஹகத்த முடிந்த அளவு குறக்கப்படும். மல் மண்ணின் நிரந்தர நஷ்டத்த தவிர்க்க,
அந்த மண்ை மற்ற விஶயங்களுக்கு அதஹவது மரம் நடுதல், புற்கள் வளர்க்கும் பகுதிகள் ஆகிய
இடங்களில் பயன்படுி்த்தப்படும். குறிப்பஹக மழ கஹலங்கள திர் கஹள்ள நீர்நிலகளுக்கு அருகில்
பஹதுமஹை ெரிவு பஹதுகஹப்பபு வழங்கப்படும் . பஹதிப்புகள குறப்பதற்கஹக கட்டிடக் கழிவுகள
அத நிரப்பும் இடங்களில் கஹண்டு பஹய் நிரப்ப வண்டும். எருவள சிதறல் ற்பட்டஹல்,
சிந்தப்பட்ட ண்ைய பஹதுகஹப்பஹை முறயில் ரிக்க வண்டும் அப்பஹதுதஹன் அது பூமிக்குள்
நுழவதத் தடுக்க முடியும். ஆழமஹை பகுதிகளிலிருந்து தவயஹைவகள டுத்தவுடன் அந்த
இடத்த மீண்டும் சுற்றுச்சூழலுக்கு ற்ற வகயில் நிரப்ப வண்டும். ெங்கல் பஹன்று
கட்டுமஹைத்திற்கு தவயஹை பஹருட்கள் அைத்தும் அைத்து விதிகளயும் பின்பற்றும்
சுற்றுச்சூழலுக்கு மஹசு விளவிக்கஹத குவஹரிகளிலிருந்து தஹன் பறப்படும். ெரியஹை முறயில்
சுற்றுச்சூழலுக்கு ற்ற வகயில் ெயல்படும் குவஹரிகளில் அங்கய தூசுகள அமுக்குவதற்கஹக
மற்றும் அவகள கட்டுமஹை இடத்திற்கு கஹண்டு வரும் பஹது ழும் புழுதிய அடக்கவும் தக்க
கருவிகள் அவர்களிடம் இருக்கும். நீர்நிலகள் மற்றும் கழிவு நீர் குழஹய்களில் மஹசு ற்படுதலத்
தடுக்க, சிந்திய ண்ையிை மட்டும் பிரித்தடுக்கும் கருவிய கட்டும் இடத்திலும், ரிபஹருள்
இவர்களுடன்
இைந்து

E-11

வரரவு இஐஏ அறிக்ரை
பெங்ைளூரு- பென்ரை வவைப்ொரை - ஃவெஸ் -III

நிரப்பும் இடங்களிலும், கட்டுமஹைத்திற்கஹை வண்டிகள் நிற்கும் இடங்களிலும், வண்டி பழுதுபஹர்க்கும்
இடங்கள் மற்றும் வஹர்க்ஷஹப்களில் வத்திருக்க வண்டும். நீர்நிலகளில் அல்லது நீர் ஏடும்
இடங்களில் மஹசு ற்பட்டு விடஹமல் தடுக்க, கட்டுமஹை தஹழிலஹளர்கள் தங்கியிருக்கும் இடங்களில்
ெரியஹை கழிவு நீர் அமப்பு (ெப்டி டஹங்குகள் மற்றும் நீர வடிகட்டி இறக்கும் அமப்புகள்
ஆகியவ உட்பட) முறயஹக வடிவமக்கப்பட்டு கட்டப்பட்டிருக்க வண்டும். அஸ்ஃபஹல்ட்
பிளஹண்டுகள், கிரஷ்ஶர்கள் மற்றும் பட்சிங் பிளஹண்டுகள அருகிலிருக்கும் குடியிருப்பிலிருந்து
குறந்தது 500 மீட்டர் ெஹய்வஹக வக்க வண்டும். சூடஹை கலவ பிளஹண்டுகள், கிரஷ்ஶர்கள் மற்றும்
பட்சிங் பிளஹண்டுகளிலிருந்து வளிய வரும் தூசு மஹசுக்களின் அளவிைக் குறக்க அைத்து
நடவடிக்ககளும் டுக்கப்பட வண்டும். கட்டுமஹை நரத்தின் பஹது கட்டுமஹைத்தில் ஈடுபட்டுள்ள
வண்டிகள், கருவிகள் மற்றும் பிளஹண்டுகள் அைத்தும் ற்றுக் கஹள்ளக்கூடிய அளவிலஹை எலி
தரத்தக் கட்டஹயமஹக பின்பற்ற வண்டும். கலஹச்ெஹரம் தஹடர்பஹை பஹருட்களின் மிகக் குறந்த
அளவு பஹதிப்பு ற்பட அைத்து தவயஹை பஹதுமஹை பஹதுகஹப்பு டுத்துக் கஹள்ளப்பட
வண்டும். ந்த விதமஹை மைக்கெப்பும் தகரஹறும் ற்படஹத வகயில், பஹதிக்கப்பட்ட மதம் ெஹர்ந்த
கட்டிடத்த பஹதுமஹை நஷ்ஈடுடனும் அந்தச் ெமுதஹயத்தின் எப்புதலுடனும் வறு இடத்தில் கட்ட
வண்டும்.
(iii) பெயல்ொட்டு வநரம்:
பிசிஈ ( BCE)திட்டத்தில் ெயல்பஹடு நடக்கும் நரத்தில் அதற்கு இையஹை ெஹலகளிலும்
பஹக்குவரத்து பஹரம் குறயும். வகமஹக வண்டி ெல்லுவதஹல் அடய வண்டிய இடத்த
குறிப்பிட்ட நரத்த விட சீக்கிரம அடந்து விடலஹம். அந்த பஹத முழுவதும் ெடி கஹடிகள்
கஹலப் பஹக்கில் வளருவதஹல் அது கஹற்றின் மஹசுவ குறக்கும். பசுமயஹை ெடிகள புற்களயும்
எலி மஹசுவக் குறப்பதற்கஹக பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமைகளில் அங்க இருக்கும் கஹலி
இடத்திற்கு ற்ப வளர்ப்பது ன்பது திட்டத்தில் உள்ளது. இவகள் எலியின் அளவக் குறக்கும்.
கஹற்றின் தரம் மற்றும் எலி அளவ அளக்கின்ற வல கூர்ந்து கவனிக்கும் திட்டத்தின் படி ெயல்பஹடு
கட்டத்தின் பஹத பின்பற்றப்பட்டு அதன் மூலம் இதக் குறக்க இன்னும் தனும் ெய்ய
வண்டுமஹ ன்பதத் தரிந்து கஹள்ள உதவும்.
E.4

சுற்றுச்சூழரல கூர்ந்து ைவனிி்க்கும் திட்டம்
திட்டத்தின் கட்டுமஹைம் மற்றும் ெயல்பஹட்டு நரத்திலய சுற்றுச்சூழல் தஹடர்பஹை விஶயங்கள கூர்ந்து
கவனிப்பதற்கஹை அைத்து ற்பஹடுகளும் ெய்யப்படுகின்றை. அளவுகஹள்கள், இடவளி மற்றும் நரம்
ஆகிய விபரங்கள் அட்டவை இ.1 இல் கஹடுக்கப்பட்டிருி்ககிறது.

திட்ட நிரல

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

ைட்டுமாைம்

ைாற்று

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு

அட்டவரணE.2: சுற்றுச்சூழரல கூர்ந்து ைவனித்ைல் குறித்ை விெரங்ைள்
நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்

ருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
பெயல்ெடுத்துை
அளவுவைாள்ைள் ைரங்ைள்
இடங்ைள்
இரடபவளி வநரம்
எடுக்ைப்ெட
ல்
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்
தசீய
கட்டுபஹடு
சுற்றுப்புற
கருவிகளஹை
கஹற்று தர
பருவ
பக் ஃபில்டர்/ அங்கீகரிக்கப்ப
பட்சிங்
நிர்ையம்
கஹலத்தத்
சூடஹை மிக்ஸ் ட்ட கூர்ந்து
பிளஹண்ட்
(National Ambient
தவிர
தஹடர்ந்து 24 பிளஹண்ட்
கவனிக்கும்
PM10 g /m 3, PM 2.5
ென்டர்,
Air Quality
3 ஆண்டு
மணி
ெக்ளஹன்கள் அமப்பின்
3
ஸச்ம்பி
g/m , SO2, NOx, CO Standard)
களுக்கு
நரங்கள்
ஆகியவற்ற ெலுக
மற்றும் ஸ்டஹன்
(சிபிசிபி
மஹதத்தில்
பரிெஹதித்து உரிமய
கிரஷ்ஶர்
(CPCB) 18வது
எருமுற.
தவக்கற்ப பற்றவர்
நவம்பர், 2009)
மஹற்றம்
ெய்யுங்கள்.

இவர்களுடன்
இைந்து
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வமற்ொர்
ரவ

ஈ
மற்றும்
பியூன்ஸ
ச் (IE
& PIUNHAI)

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்
திட்ட நிரல

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு
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அளவுவைாள்ைள்

ைரங்ைள்

திட்டம்
ஆர்ஏடபிள்யூ
இடங்களில்
ஈயுடன்
கலந்தஹய்வு
ெய்து
அடிப்பட
கூர்ந்து
கவனிக்கும்
வலய
ெய்ய
வண்டும்.
திட்டம்
ஆர்ஏடபிள்யூ
இடங்களில்
ஈயுடன்
கலந்தஹய்வு
ெய்து
அடிப்பட
கூர்ந்து
கவனிக்கும்
வலய
ெய்ய
வண்டும்.

ைட்டுமாைம்
ைட்டுமாைம்

நிலத்ைடி நீரின் ைரம்

பெயல்ொடு

நிலப்ெரப்பு நீரின் ைரம்

பெயல்ொடு

PM10 g /m 3, PM 2.5
g/m3, SO2, NOx, CO

PM10 g /m 3, PM 2.5
g/m3, SO2, NOx, CO

பிஸச்,
தட்பவப்பம்,
டிஏ, பிஏடி, சிஏடி,
ஆயில் மற்றும்
கிரீஸ், மஹத்தமஹக
இருக்கும்
திடங்கள்,
டர்பிடிட்டி,
மஹத்த ஸஹர்ட்
தன்ம,
சிபிசிபி (CPCB)
குளஹரின்,
வழிமுறகள்
இரும்பு, மஹத்த படி
கஹலிஃபஹர்ம்
வகுக்கப்பட்ட
நிலப்பரப்பு
பிஸச்,
நீரின் தரம்
தட்பவப்பம்,
டிஏ, பிஏடி, சிஏடி, (ொர்ரவ
ஐஎஸ்: 2296)
ஆயில் மற்றும்
கிரீஸ், மஹத்தமஹக
இருக்கும்
திடங்கள்,
டர்பிடிட்டி,
மஹத்த ஸஹர்ட்
தன்ம,
குளஹரின்,
இரும்பு, மஹத்த
கஹலிஃபஹர்ம்
பிஸச்,
தட்பவப்பம்,
டிஸ்ஸ்,
மஹத்த ஸஹர்டு
தன்ம,
தங்கியிருக்கும்
திடம், குளஹரின்,
இரும்பு,
ெல்ஃபட்,
நட்ரட்

இடங்ைள்

அடயஹளம்
கஹைப்பட்ட
இடங்களில்

அடயஹளம்
கஹைப்பட்ட
இடங்களில்

நிலத்தடி நீரின்
தரம் ஸ்
பிளஹண்ட்
தரக்கட்டுப்பஹ
ட்டிற்கு ற்ப: கட்டப்படும்
இடம்
10500,2012

இவர்களுடன்
இைந்து

நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்

இரடபவளி வநரம்

3 ஆண்டு
களுக்கு
பருவமழக் தஹடர்ந்து 24
கஹலத்த
மணி
விட்டு
நரங்கள்
கஹலத்தில்
எரு முற

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

-

அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

-

அங்கீகரிக்கப்
பட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

ஈ
மற்றும்
பியூன்ஸ
ச் (IE
& PIUNHAI)

3
ஆண்டுகளுக்
கு
திடீரன்று
பருவமழக்
டுத்து
கஹலத்த
ெஹதித்தல்
விட்டு
கஹலத்தில்
எரு முற

சிந்திய
ண்ைய
உறிஞ்
ெடுக்கும்
மற்றும் மண்
அரிக்கும்
கருவிகள
அவ்வப்பஹது
பரிெஹதித்து
தவக்கற்ப
மஹறுதல்கள்
ெய்வது

அங்கீகரிக்கப்
பட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

3
ஆண்டுகளுக்
கு
திடீரன்று
பருவமழக்
டுத்து
கஹலத்த
ெஹதித்தல்
விட்டு
கஹலத்தில்
எரு முற

சிந்திய
ண்ைய
உறிஞ்
ெடுக்கும்
மற்றும் மண்
அரிக்கும்
கருவிகள
அவ்வப்பஹது
பரிெஹதித்து
தவக்கற்ப
மஹறுதல்கள்
ெய்வது

அங்கீகரிக்கப்ப
ட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

3 ஆண்டு
களுக்கு
மஹதத்தில்
எருமுற.

சிந்திய
ண்ைய
உறிஞ்
ெடுக்கும்
மற்றும் மண்
அரிக்கும்
கருவிகள
அவ்வப்பஹது
பரிெஹதித்து
தவக்கற்ப
மஹறுதல்கள்
ெய்வது

அங்கீகரிக்கப்
பட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

3 ஆண்டு
களுக்கு
ஆண்டுக்கு
மூன்று
தடவகள்

தஹடர்ந்து 24
மணி
நரங்கள்

திடீரன்று
டுத்து
ெஹதித்தல்

E-13

திட்ட நிரல

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

அளவுவைாள்ைள்

இரடபவளி வநரம்

அடயஹளம்
கஹைப்பட்ட
இடங்களில்

3 ஆண்டு
களுக்கு
மஹதத்தில்
எரு முற

ஈயில்
அடயஹளம்
கஹைப்பட்ட
இடங்களில்
கருவிகள்
வகக்ப்படும்
இடங்களில்

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

பெயல்ொடு

சுற்றுப்புற
எலியின் தரம்
(சிபிசிபி, 2000)
Leq dB (A) (பகல்
மற்றும் இரவு)
ெரஹெரி மற்றும்
உச்ெக்கட்ட
மதிப்பீடுகள்

ஈயஹல்
அடயஹளம்
கஹைப்பட்ட
இடங்கள்

கண்களுக்கு
தரியும்
வகயில்
அளவுகஹள்கள்:
டக்ஸ்ெர்,
கிரயின் அளவு,
கிரவல், மைல்,
சில்ட்,
களிமண்;இரெஹய
ை
அளவுகஹள்:பி
ஸச்,
கண்டக்டிவிட்டி,
சுண்ைஹம்பு,
மக்னிசியம்,
ெஹடியம்,
நட்ரஹென்,
உறிஞ்சும்
விகிதஹச்ெஹரம்.

ஈயஹல்
அடயஹளம்
கஹட்டப்பட்டஹ
ஆர்ஏடபிள்யூ
வின் அைத்து
கட்டுமஹை
இடங்களிலும்

இவர்களுடன்
இைந்து

நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்

இடங்ைள்

ைட்டுமாைம்

மண்

ைரங்ைள்

பிஸச்,
தட்பவப்பம்,
டிஸ்ஸ்,
மஹத்த ஸஹர்டு
தன்ம,
தங்கியிருக்கும்
திடம், குளஹரின்,
இரும்பு,
ெல்ஃபட்,
நட்ரட்

லியின் அளவு

ைட்டுமாைம்

பெயல்ொடு

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு

வரரவு இஐஏ அறிக்ரை
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திடீரன்று
டுத்து
ெஹதித்தல்

ருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
எடுக்ைப்ெட
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்
சிந்திய
ண்ைய
உறிஞ்
ெடுக்கும்
மற்றும் மண்
அரிக்கும்
கருவிகள
அவ்வப்பஹது
பரிெஹதித்து
தவக்கற்ப
மஹறுதல்கள்
ெய்வது

பெயல்ெடுத்துை வமற்ொர்
ல்
ரவ

அங்கீகரிக்கப்
பட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

எவ்வஹரு
மணிநரத்தி
லும் 60
எலியின்
அங்கீகரிக்கப்ப
நஹடிகள்
அளவிை
3
இடவளி பஹதுகஹக்கும் ட்ட கூர்ந்து
ஆண்டுகளுக்
கவனிக்கும்
யில் ரீடிங்
கருவிய
கு
டுி்த்து பின் பரிெஹதித்து அமப்பின்
மஹதத்தில்எரு
ெலுக
பகல் மற்றும் தவயஹைஹல்
முற
உரிமய
இரவு
மஹற்றம்
பற்றவர்
நரத்திற்கஹ ெய்யுங்கள்
ை Leq யும்
அடயலஹம்.
எவ்வஹரு
மணிநரத்தி
லும் 60
அங்கீகரிக்கப்ப
நஹடிகள்
ட்ட கூர்ந்து
3 ஆண்டு
இடவளி
கவனிக்கும்
களுக்கு
யில் ரீடிங்
அமப்பின்
மஹதத்தில்எரு டுத்து பின்
ெலுக
முற
பகல் மற்றும்
உரிமய
இரவு
பற்றவர்
நரத்திற்கஹ
ை Leq யும்
அடயலஹம்.

3 ஆண்டு
களுக்கு
பருவமழக்
கஹலத்த
விட்டு
கஹலத்தில்
எரு முற

-

அங்கீகரிக்கப்
பட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்
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ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

ஈ
மற்றும்
பியூன்ஸ
ச் (IE
& PIUNHAI)

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

திட்ட நிரல

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

அளவுவைாள்ைள்

ைரங்ைள்

கண்களுக்கு
தரியும்
வகயில்
அளவுகஹள்கள்:
டக்ஸ்ெர்,
கிரயின் அளவு,
கிரவல், மைல்,
சில்ட்,
களிமண்;இரெஹய
ை அளவுகஹள்:
பிஸச்,
கண்டக்டிவிட்டி,
சுண்ைஹம்பு,
மக்னிசியம்,
ெஹடியம்,
நட்ரஹென்,
உறிஞ்சும்
விகிதஹச்ெஹரம்.

இடங்ைள்

ைட்டுமாைம்

90% மரங்கள்
மரங்கள் வளரும் தப்பிப்
விகிதம்
பிழக்கும்
விகிதம்

பெயல்ொடு

90% மரங்கள்
மரங்கள் வளரும் தப்பிப்
விகிதம்
பிழக்கும்
விகிதம்

புயல் தண்ணீரில்
இருக்கும்
கலங்கல் தன்ம
டஹங்குகள்
இருக்கும் மைல்
சில்டுகள்

குறிப்பிடப்
பட்டபடி
பஹறியியல்
வல்லுைர்
தண்ணீரின்
தரம்
தரங்கள்

இவர்களுடன்
இைந்து

நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்

இரடபவளி வநரம்

3 ஆண்டு
களுக்கு
பருவமழக்
கஹலத்த
விட்டு
கஹலத்தில்
எரு முற

ைட்டுமாைம்

நீர்நிரலைள்:

மரம் நடுைல்/ ைட்டிடம் ைட்டும் அனுமதி இல்லாை ெச்ரெ
பெல்ட்டின் முன்வைற்றம்

பெயல்ொடு

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு

வரரவு இஐஏ அறிக்ரை
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ருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
பெயல்ெடுத்துை வமற்ொர்
எடுக்ைப்ெட
ல்
ரவ
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்

(3 ஆண்டு) -

அங்கீகரிக்கப்
பட்ட கூர்ந்து
கவனிக்கும்
அமப்பின்
ெலுக
உரிமய
பற்றவர்

ஈ
மற்றும்
பியூன்
ஸச்
(IE & PIUNHAI)

பட்டுப்பஹை
மரங்களுக்க
பதிலஹக நல்ல
தரமஹை அத
இைத்த
ெர்ந்த
ஈ
திட்டம்
மரக்கன்றுக
மற்றும்
முழுவதும்
ள நட்டு
மஹதத்தில்
ெலுக உரிம பியூஏரளவிற்கு
1
ஆண்டு
வத்தல்,
எரு தடவ
பற்றவர்
ன்ஸ
முடிந்து விட்ட
மரங்கள
ச் (IE ,
பகுதிகளில்
கஹக்கும்
PIU-NHAI)
வலகள
பழுதுபஹர்த்தல்,
பஹதுமஹை
வலி
பஹடுதல்
முதலியை
ஈ
பட்டுப் பஹை
மற்றும்
மூன்று
மரங்களுக்கு
பியூதிட்ட இடம்
மஹதங்
பதிலஹக அத ெலுக உரிம
3 ஆண்டு
ன்
முழுவதும்
களுக்கு எரு
மரக்
பற்றவர்
ஸச்
முற
கன்றுகள
(IE , PIUநட்டுவத்தல்
NHAI)
பரிெஹதை
மற்றும்
தவப்பட்
தண்ணீர்
டஹல்
மழக்கஹலத்
ெல்லும்
இவகளில்
திற்கு
இடங்கள்
ெய்யும்
ஈ
முன்ைஹல்
கட்டுமஹை
மஹறுதல்கள்
மற்றும்
மற்றும்
இடத்தில்/
சில்ட்
மழக்
ெலுக உரிம பியூஆர்ஏடபிள்யு(RO
3 ஆண்டுகள் ஃபன்சிங்/
ன்
கஹலத்திற்கு
பற்றவர்
W) பஹதயில்
தஹவது
ஸச்
பின்ைஹல்
குட்டகள்,
டிரயின்களில்
(IE , PIU3 ற்கஹை
தண்ணீர் தக்கி
எழுக்கல்
NHAI)
வக்கப்படும் பருவங்கள்
ற்பட்டஹல்
ஆண்டுகள்
இடங்கள்
இந்த
நிலபரப்பு
நீரினுள்
ற்பட்டஹல்
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திட்ட நிரல

முரறயாை கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை அளவுவைாள்ைள்

பெயல்ொடு

சுற்றுச்சூழல் உட் கூறு

வரரவு இஐஏ அறிக்ரை
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E.5

அளவுவைாள்ைள்

புயல் தண்ணீரில்
டர்பிடிட்டி
டஹங்குகள்
இருக்கும் மைல்
சில்டுகள்

ைரங்ைள்

இடங்ைள்

இரடபவளி வநரம்

குறிப்பிடப்
பட்டபடி
பஹறியியல்
வல்லுைர்
தண்ணீரின்
தரம்

முக்கியமஹை
நீர்நிலகள்
(குட்டகள்,
டஹங்குகள்,
முன்மஹழியப் 3 ஆண்டு
பட்ட
பருவமழ
ஆர்ஏடபுள்யூ(
துவங்கு
ROW))விற்குள்
வதற்கு
இருக்கும் நீர்
முன்ைஹல் 3 ஆண்டு
தக்கங்கள்
அல்லது
மற்றும்
பருவ மழ
ஆர்ஏடபிள்யு(RO துவங்கிய
W)வின் மிக
பின்
அருக அமயப்
பட்டிருக்கும்
நீர்தக்கங்கள்
உட்பட

நிறுவைங்ைளின் பொறுப்புைள்
ருவவரள
வைரவப்ெட்ட
அளரவ
மீறிைால்
பெயல்ெடுத்துை வமற்ொர்
எடுக்ைப்ெட
ல்
ரவ
வவண்டிய
நடவடிக்ரைக்
ைாை திட்டம்

தண்ணீர்
தக்கும்
டிரயின்கள்,
ஈ
மழ நீர
பழுது
ெலுத்தும்
பஹறுப்
டிரயின்கள் ெலுக உரிம பு கஹலம்
மற்றும் சில்ட் பற்றவர்
வர
குழஹய்
பியூ
ஆகியவற்ற
ன்
பரிெஹதித்து
ஸச்
பழுது
பஹருங்கள்

திட்டத்தின் லாெங்ைள்
இந்தத் திட்டத்த ெயல்படுத்துவதஹல் கீழ் கண்ட அனுகூலங்கள் உண்டஹகும்:

E.6



பங்களூரு ென்ை வகப்பஹத ென்ை-பங்குளூரு தஹழில் கஹரிடஹரின் (சிபிசி(CBIC)]யின்
ஏர்அங்கமஹகும், இது இந்திய அரெஹங்கத்தின் மிகப் பரிய உள்கட்டமப்பு திட்டங்களுள் என்றஹகும்.



மஹநிலத்தின் பஹருளஹதஹர மம்பஹடு அதஹவது தஹழில்துற, சுற்றுலஹ மற்றும் விவெஹயம்,



வகப்பஹத கிடப்பதைஹல் வண்டிகள ஏட்டுவதும் மற்றும் பரஹமரிக்கும் ெலவும் குறயும்



மலும் பஹதுகஹப்பஹை பல அம்ெங்கள் அறிமுகம் ெய்து வக்கப்படுவதஹல் ெஹல விபத்துகள்
குறதல்



கட்டுமஹைப் பணிகள் மற்றும் உள்ளூர் வர்த்தகத்திைஹல் உள்ளூரிலய வல வஹய்ப்புகள
உற்பத்தி ெய்தல்



பல வழிச் ெஹலகளின் நடுவில் இருக்கும் நிலப்பரப்பில் புதர்கள நடுவதஹல் பஹக்குவரத்து
தடயில்லஹமல் கூடுதல் பஹதுகஹப்புடன் ெல்வதற்கஹை வழி



திட்டம் ஆர்ஏடபிள்யூவின் எரு பக்கத்திலிருந்து ஆர்ஏடபிள்யூவின் இன்ைஹரு பக்கத்திற்கு
கஹல்நடகள் பத்திரமஹக ெல்வதற்கு தவயஹை நடபஹதகள உருவஹக்குதல்



ெஹலகளுக்கு மல் கட்டப்படும் பஹலங்களிைஹல் (ROBs) தடங்கல் இல்லஹமல் வஹகைங்கள் ெல்ல
வழி வகுப்பதஹடு பிரயஹை நரத்தயும் குறக்கிறது.



திட்டம் வகுக்கயிலய கீழ்கண்ட் விஶயங்களுக்கும் வெதி ெய்யப்பட்டுள்ளை கழிப்பிடங்கள்
பகுதி, பஸ் பக்கள், டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்கஹை ஏரமஹை இடங்கள், ெஹல ஏரத்தில் அமருவதற்கஹை
வெதிகள், ெஹல விளக்கஹளி, டிரக்குகள் நிறுத்தவதற்கஹை ஏரமஹை இடங்கள், நடுி்ஞ்ெஹல
பஹலிஸ் பந்தஹபஸ்து, மருத்துவ வெதியுள்ல இடங்கள், கம்பங்கள், வண்டிகள கஹப்பஹற்றும்
இடங்கள் முதலியை

சுற்றுச்சூழல் நிர்வாைத் திட்டம்
கட்டுமஹைத்திற்கு முன்ைஹல், கட்டுமஹைத்தின் பஹது மற்றும் ெயல்பஹடு நரங்களில் சுற்றுச்சூழல்
பஹதுகஹப்பிை திட்டமிட்டு, ெயல்படுத்தி, மற்பஹர்வ ெய்து மற்றும் கூர்ந்து கவனிப்பதற்கஹை

இவர்களுடன்
இைந்து
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பஹறுப்பற்கும் ென்சியுடன் இைந்து சுற்றுச்சூழல் பஹதிப்ப குறப்பதற்கஹை பல்வறு திட்டங்கள்
ஆலஹெையஹக வழங்கப்பட்டை.
ைட்டுமாைத்திற்கு-முன்ொை ைட்டம்
கட்டுமஹைத்திற்கு -முன்பஹை கட்டம் ன்பதில் நிலத்த கயகப்படுத்துதல் மற்றும் கட்டிடங்கள்,
பஹருட்கள மஹற்றியமத்தல், மரங்கள வட்டுதல், பஹதுவஹை ெஹத்து வளங்களஹை கஹவில், ஸண்ட்
பம்புகள், ஆகியவற்ற மஹற்றியமத்தல்/அல்லது அதற்கஹை நஷ்டஈடு வழங்குதல், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி
வஹங்குதல், பிபிசிபி, டின்பிசிபி (APPCB,TNPCB) முதலியவகளிலிருந்து கட்டுமஹைத்திற்கு எப்புதல்
வஹங்குதல்,இந்த ெயல்களுக்கல்லஹம் ன்ஸச்/ ெலுக உரிம பற்றவர் பஹறுப்பஹளியஹகிறஹர்.
ைட்டுமாைக் ைட்டம்
இந்த கட்டத்தில் கட்டுமஹை கூடஹரம் கட்டுவது, கட்டிடம் கட்டத் தவயஹை கிரஶர் பிளஹண்டுகள், கஹன்க்ரீட்
பட்சிங் பிளஹண்ட், ஸஹட் மிக்ஸ் பிளஹண்ட் ஆகியவற்ற அமப்பது; வட்டப்பட்ட மரங்கள் கட்டிடங்கள்
குப்ப ஆகியவற்ற டுத்து சுத்தம் ெய்தல், ெகரித்தல், மற்பரப்பு மைல ெமித்து பயன்படுத்துதல்,
ஆழமஹை குழிய அடயஹளம் கஹணுவதஹடு தவயஹை ெங்கல் ெல்லி வஹங்கும்
குவஹரிகளயும்அடயஹளம் கஹணுதல்(வடிவமப்பு ஆலஹெகர் சிபஹரிசு ெய்த இடத்தவிட வறு
இடத்த தர்வு ெய்யும் நிலயில்), குவஹரியின் ெயல்பஹடு, வகச்ெஹலயின் இருபுறங்கள் மற்றும்
ெஹலகளின் இடயயும் ெடிகள் நடுதல், சுற்றுச்சூழல் பஹதுகஹப்பு மற்றும் கூர்ந்து கவனித்தல். இந்த
பிளஹண்டுகள உருவஹக்கவும் மற்றும் அவகள நடத்துவதற்கஹை உரிய எப்புதல வஹங்கும் கடம
ெலுக உரிம பற்றவரய ெஹறும். கட்டுமஹைத்தன் பஹது சுற்றுச் சூழல் பஹதுகஹப்பிற்கு பஹதுமஹை
பஹதுகஹப்பு முறகள ெயலஹக்கம் ெய்வதும் ெலுக உரிம பற்றவரின் பஹறுப்பயஹகும். தனிநபர்
பஹறியஹளர்/அதிகஹர பஹறியஹளர் இருவரும் ெலுக உரிம பற்றவர கூர்ந்து கவனித்து மற்றும்
மற்பஹர்வ ெய்து அவருடய ெயல்பஹடுகள எப்பந்தத்தில் உள்ளபடி இருக்கிறதஹ ன்று பஹர்த்து
அதக் குறித்து பியூ ன்ஸச்விற்கு அவ்வப்பஹது தரிவித்துக் கஹண்டயிருக்க வண்டும். பிரஹெக்ட்
இம்பிளிமண்டஶன் யூனிட் (PIU), ன்ஸச் ஆகிய இரண்டு அமப்புகளும் ெட்டதிட்டங்கள
பின்பற்றுவதில் கவைம் ெலுத்த வண்டும்.
பெயல்ொடு ைட்டம்
ெயல்பஹடு கட்டம் ன்பதில் சுற்றுச்சூழல உற்றுகவனித்தல் மற்றும் வக்கப்பட்ட ெடிகளில் த்தை
விகிதச் ெடிகள் வளர்ந்திரக்கின்றை ன்பதக் கூர்ந்து கவனிப்பதும் உள்ளடங்கும். தனிப்பட்டபஹறியஹளர்/
அதிகஹரமுள்ள பஹறியஹளர் மற்றும் ெலுக உரிம பற்றவர் இந்த ெயல்பஹடுகளுக்கு பஹறுப்பற்க
வண்டும்.
சுற்றுச்சூழல் ெராமரிப்பிற்ைாை பெலவுைள்
பஹதிப்ப குறத்தலுக்கும் மற்றும் மற்பஹர்வ ெலவுகளும் கைக்கிடப்பட்டுவிட்டை ெமுதஹயச்
ெலவுகளஹடு இந்த ெலவுகளயும் ெயல்படுத்தும் ென்ஸி ற்றுக் கஹள்வதஹட முன்மஹழியப்பட்ட
திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ெமுதஹய பஹதுகஹப்பு திட்டங்கள உள்ளடக்க வண்டுி்ம் . சுற்றுச்சூழல்
பரஹமரிப்பிற்கஹை ெலவுகள் அட்டவைE.3 வில் வழங்கப்பட்டுள்ளது
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அட்டவரணE.3: சுற்றுச்சூழல் ெராமரிப்பிற்ைாை பெலவுைள்
விெரங்ைள்

பைாரை (ரூொய்)

கட்டுமஹைக் கட்டம் (A)
குரறத்ைல் மற்றும் கூர்ந்துைவனித்ைலுக்ைாை பெலவு

1,09,32,000

சுற்றுச்சூழல் பஹதுகஹப்பு மற்றும் மம்படுத்துதல்

38,43,28,000

மஹத்த கூட்டல்

39,52,60,000

ெயல்பஹடு கட்டம் (B)
கஹற்றின் தரம் மற்றும் எலியின் அளவ கூர்ந்து கவனித்த ெடிகள பரஹமரித்தல் 3 ஆண்டுகளுக்கு
பமாத்ைம் (A+B)

21,24,000
39,73,84,000

*சுறறுச்சூழல கூர்ந்துகவனிக்கும் ெயல் 3 ஆண்டு கட்டுமஹை கஹலம் மற்றும் 3 ஆண்டு ெயல்பஹடு கட்டத்திலயும்
கைக்கில் டுத்துக் கஹள்ளப்பட்டுள்ளது.
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