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CHAPTER-0: நேயல்படுத்துவதன் சுருக்கம்
0.1

அறிமுகம்

தி மினிஸ்ட்ரி னைாடு, டிைான்ஸ்னபார்ட் அண்ட் ரைனவ (வடக்கு), இந்திய அைசாங்கம், ன ஷைல் ரைனவ அத்தாரிட்டி இந்தியா
வழியாக (என்கைச்ஏஐ), “பாைத்மாலா பரினயாஜைா”என்ை க டுஞ்சாரல துரையின் குரடயின் கீழ் கசயலபடுத்துகிைது. இது
ாடு தழுவிய அைவில் கபாருட்கள் மற்றும் மனிதர்கள் ஒரு பக்கத்திலிருந்து இன்கைாரு பக்கத்திற்கு கசல்வதற்காக முக்கியமாை
உள்கட்டரமப்பு இரடகவளிகரை ஆற்ைல்மிக்க தீர்வுகைாை கபாருைாதாை ரமயங்கள், ரமயங்களுக்குள், னதசீய ஆற்ைல்
முன்னைற்ைம், எல்ரல மற்றும் சர்வ னதசீய இரணப்பு சாரலகள், கடனலாை மற்றும் துரைமுகங்கரை இரணக்கும் சாரலகள்
மற்றும் எக்ஸ்ப்ைஸ் னவக்கரை அதிகப்படுத்ததலின் மீது கூடுதல் கவைம் கசலுத்துகிைது.
னமனல குறிப்பிட்டுள்ை திட்டத்திரை ரடபடுத்தும் விதமாக, பாைத்மாலா பரினயாஜைா (லாட் -3)வின் கீழ், என்கைஏஐ
“னசட்டிரலட் டவுன் ரிங் சாரல (னமற்கு புைம்), என்கைச்-948ஏ என்று புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட க டுஞ்சாரல” ரய
என்கைச்ஏஐ முன்கைடுத்துச் கசல்லுகிைது. திட்டமிடும் கட்டத்தில் இருக்கும் இது டபாஸ்கபட்டில் சிகைச். 0.000 இல் கதாடங்கி
தமிழ் ாடு/ கர்ைாடகா எல்ரலயில் உைை னதவைபள்ளி கிைாமத்தில் முடிகிைது. திட்டமிடப்பட்டுள்ை இந்த சாரல முழுவதும் புதிய
பசுரம வழி க டுஞ்சாரலயாகும். முன்கமாழியப்பட்ட சாரல அதாவது கர்ைாடகா (நீைம் 134.942 கினலாமீட்டர்) மற்றும்
தழிழ் ாடு (நீைம் 45.027 கினலாமீட்டர்) ஆகிய இைண்டு மாநிலங்களில் வருகிைது.
பகுதி -III , நே. 140.000 விலிருந்து நே. 179.969 வலை நேல்லும் ோட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (சமற்கு புறம்)க்காே சுற்றுச்சூழல்
பாதிப்பு மதிப்பீடு. இந்த பகுதியின் நமாத்த நீளம் 39.969 கிசைாமீட்டர்.
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய ன ாக்கம் சாரல வழி மற்றும் மாநில னபாக்குவைத்து க ட்ஒர்கின் கசயல்பாட்ரட முன்னைற்றுவனதாடு
அரத தற்னபாது டந்து ககாண்டிருக்கும் பார்தமாலா பரினயாஜ்ைா (லாட்-3)வின் ஓர் அங்கமாக்கி, சாரலகளின் நிரலரம மற்றும்
அதன் தாங்கும் சக்திரய அதிகரிப்பனதாடு, கைைக வாகைங்களின் பயன்பாட்ரடப் கபாறுத்தவரையில கபங்களூரு கைத்தின்
னபாக்குவைத்து க ரிசரல குரைப்பதும் ஆகும்.

0.2

திட்டம் வர்ணலே

திட்டமிடப்பட்டுள்ை நீண்ட சாரல தமிழ் ாடு வழியாக கசல்வனதாடு புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட க டுஞ்சாரல -948ஏ வின் ஓர்
அங்கமாக இருக்கிைது. திட்டமிடப்பட்டுள்ை இந்த க டுஞ்சாரல தமிழ் ாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்ரதக் கடந்து
கசல்லுகிைது.
இந்த மாநிலம் தமிழ் ாட்டின் னமற்கு பாகத்தில் அரமந்துள்ைது. திட்டமிடப்பட்டுள்ை இந்த க டுஞ்சாரல கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டத்தின் கதன்கனிக்னகாட்ரட மற்றும் னைாசூர் தாலூக்காக்கள் வழியாக கசல்கிைது.
திட்டமிடப்பட்ட இந்த க டுஞ்சாரலயின் பகுதி என்கைச்-948ஏ கபத்தமதககாண்டபள்ளி கிைாமத்தில் (வடிவரமப்பு
கினலாமீட்டர் 140.000), துவங்கி னதவைப்பள்ளி கிைாமத்தில் (வடிவரமப்பு கினலாமீட்டர் 179.969)வரை கசல்கிைது. இந்த திட்ட
சாரல னைாசூர் கைத்தில்(தமிழ் ாட்டின் னமாட்டார் வண்டி கைமாகக் கருதப்படுகிைது) ஏற்கைனவ இருக்கும் ரிங் சாரலரய
டுனவ கவட்டிக்கடந்து னமனல கசன்று என்கைச் 207 மற்றும் திட்டத்தில் இருக்கும் கபங்களூரு - கசன்ரை னவக
க டுஞ்சாரலரயக் கடக்கிைது. இந்த பகுதியின் வடிவரமப்பு நீைம் 39.969 கினலாமீட்டர்.
இந்தத் திட்டத்தின் முக்கயமாை அம்சங்கள் கீனழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைை:
அட்டவலண 0.1: திட்டமிடப்பட்டுளள ோலையின் முக்கிய அம்ேங்கள்
வரிலேஎண்

விபைங்கள்

திட்டம் (வடிவலமப்பு)

மாநிலம் மற்றும் மாவட்டம்

மாநிலம்: தமிழ் ாடு; மாநிலம்: கிருஷ்ணகிரி

நீைம்

39.969கினலாமீட்டர்

நிலம் ரகயகப்படுத்தப்படுவதால்
பாதிப்பிற்குள்ைாகும் கிைாமங்கள்
கமாத்தமாக ரகயகப்படுத்தப்படும்
நிலத்தின் பைப்பைவு
நில அதிர்வு மண்டலம்

24 எண்ணிக்ரககள்

முன்கமாழியப்பட்ட வாகைப்பாரத

6- வழிப்பாரதகள் வாகைப்பாரத கட்டரமப்பு

முன்கமாழியப்பட்ட ஆைஓடபுள்யூ( ROW)

70மீட்டர்

வடிவரமப்பு னவகம்

மணிக்கு 100 கினலாமீட்டர்

நீரை நிறுத்தி ரவக்கும் கரை

கபாதுவாக இருக்கும் நிலத்திலிருந்து சுமார் 3 மீட்டர்

சுைங்கங்கள் (நீைம், கசிந்கதாழுகுதல்,
கவளினயறும் அவசை வழி, டிரில்லிங்/
பிைாஸ்டிங் முதலியை )

கபாருந்தாது இந்தத் திட்டத்தில் சுைங்கங்கள்
சம்பந்தப்படவில்ரல

சாரலசந்திப்புகள்/ னமம்பாலம்/குறுக்னக கசல்லும்
சாரலகள்

4 குறுக்குச் சாரலகள் மற்றும் 31 வியூபிக்கள் (VUPs)

நதாழில்நுட்ப அம்ேங்கள்

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-1

660.24கைக்னடர்கள்
மண்டலம் -II

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

வரிலேஎண்

விபைங்கள்

திட்டம் (வடிவலமப்பு)

12

வண்டிகள் அடிநில வழி

16வியுபி( VUP), 7 எல்வியுபி (LVUP), 4 எல்விஓபி(LVOP), 2 VOP(விஓபி
(விபைங்களுக்கு பார்க்கவும் அட்டவரண ம்பர் 2.5)

13
14
15
16
17

ஆர்ஓபி (ROB)

1()

ஆர்யுபி (RUB)

எதுவும் இல்ரல

முக்கியமாை பாலங்கள்

1 ம்பர் (கினலாமீட்டர் 158.820)

சிறிய பாலங்கள்

6 ம்பர்கள் (விபைங்களுக்கு பார்க்கவும் அட்டவரண ம்பர் 2. 6)

மதகுகள் (கபரிதாக்குதல் /மறுபடியும்
கட்டுதல்/ புதிதாக கட்டுதல்)
னசரவ சாரலகள்/ சரிவு சாரலகள்

73 ம்பர்கள்

18
19
20
21
22
23
24

ரடபாரத வடிவரமப்பிற்கு சிபிஆர்(CBR)
பின்பற்ைப்படுகிைது.
ரமயப்பகுதி

னபாக்குவைத்து னசருவதற்கு மற்றும் பிரிவதற்கு வசதியாக
சாரலகள் ஒன்ரைகயான்று கடக்கும் இடங்களில் சரிவு சாரலகள்
வழங்கப்படுகின்ைை.
ஒவ்கவாரு ஐஆரிசி (IRC) தைத்தின்படி 8%
5 மீட்டர் வழங்கப்படுகிைது.

னசரவ சாரல

எங்ககல்லாம் னதரவனயா

சரிவு பாதுகாப்பபு

புல் வைர்த்தல்/கற்கைால் பாரத அரமத்தல்

பாதுகாப்பு திட்டம்

விபத்துத் தரடகள் வழங்கப்படுகின்ைை

விைக்ககாளி

முன்கமாழியப்பட்ட அரைத்து பல்னவறு சாரலகள் கடக்கும்
இடங்கள் மற்றும் சுங்கச் சாவடிகளில்

25

னதாட்டக்கரல மற்றும் இயற்ரக எழுல்
காட்சிகள்

பாரத முழுவதும்

26

கமாத்த திட்ட கசலவு

இந்திய ரூபாய்கள் 1,273 னகாடிகள்

சுற்றுச்சூழல் அம்ேங்கள்

27
28

வைவிலங்கு பகுதி/பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி/
சிஆர்இஜட் (CRZ)பகுதி/
சதுப்புநிலக்காடுகள்/ னமாசமாக மாசுபட்ட
இடங்கள்
பாதுகாக்கப்படும்
நிரைவுச் சின்ைங்கள்
மற்றும் கட்டிடங்கள்

இல்ரல

எதுவும் இல்ரல
முன்கமாழியப்பட்ட சாரலகளிந் இருபுைங்களிலும் தாக்குதலின்
னவகத்ரதக் குரைக்க 10 கினலாமீட்டருக்குள் நிலம் பயன்பாடு:

29

30
31
32
33
34
35

36
37

நிலம் பயன்படுத்தப்படும் விதம்








தாவைங்கள்/ விவசாயம்: 92%
பயிரிடும் பகுதிகள்: 2%
பயிைப்படாத/ விரையாத நிலங்கள்: 2%
காட்டு நிலங்கள்: 1%
நீர்நிரலகள்: 2%
தீர்வு: 1%

காட்டு நிலங்கள் னவறு வழியில் திருப்புதல்

எதுவும் இல்ரல

மைங்கள்

1,367 ( எல்கைச்எஸ்( LHS)-809, ஆர்கைச் எஸ்(RHS)-558)

கடக்கும் திகள்

கபான்ரையார் தி (சிகைச் (ch).158+500)

பாண்ட்ஸ்

எதுவும் இல்ரல

புல்தரை

நிலப்பைப்பு மற்றும் உருண்டு வரைந்து கசல்லும் நிலப்பைப்பு

பசுரம பகுதி முன்னைற்ைம்

ஐஆரிசி எஸ்பி 21:2009As per IRC SP 21:2009)/மார்த் னகாட்(MORTH
Code)/ஜிகைச்டி/என்கைச்ஏஐயின் (GHD/NHAI) வழிமுரைகள்
மற்றும் பசுரம தீர்ப்பாயத்தின் பயிர்விப்பதற்காை
கட்டுபாடுகளின்படி

ஈடுகட்டும் பயிர்விப்பு

ஈடுகட்டும் பயிர்விப்பாக கவட்டப்படும் மைங்களில் பத்து
மடங்குகள் டனவண்டும் என்று முன்கமாழியப்பட்டுள்ைை.

சதுப்புநிலங்கள், மணல்பைப்புகள் முதலியை

N/A

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-2

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

வரிலேஎண்

38
39
0.3

விபைங்கள்
கார்பனைட் சுற்றுச்சூழல் கபாறுப்பிற்காை
கசலவுடன் னசர்த்து சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகச்
கசலவு
பாதிக்கப்படும் கபாதுக்கட்டிடங்கள்

திட்டம் (வடிவலமப்பு)
இந்திய ரூபாய்கள் 15.37 னகாடிகள்

104 எண்கள்

நகாள்லக ேட்டம் மற்றும் நிர்வாகக் கட்டலமப்பு

எைகைச் 948ஏ என்ை முன்கமாழியப்பட்ட சாரல முன்னைற்ைத் திட்டம் ஒரு புதிய னதசிய க டுு்ஞ்சாரலயுடன் ரைட் ஆஃப் னவ
(ஆர்ஓடபிள்யு) [(Right of Way (ROW) ] னதரவ 70 மீட்டர். எைனவ, 2006 ஆம் ஆண்டு ஈஐஏ (EIA) குறிப்பின்படி, முன்கமாழியப்பட்ட
திட்டம் “வரக ஏ” ரவச் னசர்வதால் மாசு கட்டுபாடு வாரியம், காடு மற்றும் பருவமாற்ைம் இலாகா (MoEF&CC)விடமிருந்து
முன்ைனை உத்தைவு வாங்க னவண்டும்.

0.4

மாற்றுகளின் அைேல்கள்

அட்டவலண 0.2: “முன்நமாழியப்ப்ட்ட திட்டத்துடன்” மற்றும் “திட்டமில்ைாமல்” இைண்டுக்கும் இலடசய உள்ள வித்தியாேங்கள்
உட்கூறு

“முன்நமாழியப்ப்ட்ட திட்டத்துடன்”
காட்சி

“திட்டமில்ைாமல்” காட்சி

வாகைவழி

6 வழிப்பாரதயாக வாகைவழி கட்டப்படும்
இதில் சாரலயின் இருபுைங்களிலும் தடுப்புச்
சுவர்களும் கட்டப்படும். இது தரடயில்லாமல்
னபாக்குவைத்து கசல்வதற்கு வழிவகுக்கும்.

பாைம் ஏற்றிச் கசல்லும் கபங்களூரு
கைத்திற்குள்
கசன்று
னமலும்
னபாக்குவைத்து க ரிசரல ஏற்படுத்தும்.

னபாக்குவைத்து க ரிசல்

புதிய சாரல தரடயில்லாத னபாக்குவைத்துத்துக்கு
உத்தைவாதம்
அளிக்கவல்லது.
கபங்களூரு
கைத்திற்குள் பாரதக்காக மட்டுனம நீண்ட தூைம்
பிையாணிக்கும் டிைக்குகள் கசல்ல னவண்டிய
அவசியம் இருக்காது என்பரத இது உறுதி
கசய்யும்.

அதிக
னபாக்குவைத்து
கபங்களூரு
கைத்தினுள்
கசன்று
ஏற்கைனவ
அங்குள்ை னபாக்குவைத்தில் கரைந்து
னமலும்
கபங்களூரு
கரின்
னபாக்குவைத்து க ரிசரல அதிகமாக்கும்.

இந்தப் பகுதியின் சுற்றுச்சூழல் குறிப்பிடத்தகுந்த
அைவில்
முன்னைற்ைம்
அரடவனதாடு
வண்டிகரை பைாமரிக்கும் கசலவும் கணிசமாக
குரையும்.
சாரல பாதுகாபபு

வாகைங்கள்
கசல்லுவதற்கும்,
கடந்து
கசல்வதற்கும் முந்திச் கசல்வதற்கும் னபாதுமாை
இடம் இருப்பதால் இந்த புதிய க டுஞ்சாரல
வந்தபிைகு சாரல விபத்துகளின் எண்ணிக்ரக
குரையும்.
கைத்தின் னபாக்குவைத்து தனியாக அதனுரட
வர்த்தக னபாக்குவர்துடன் இருக்கும் அதைால்
கைத்தின் னலசாை வண்டிகளுக்கு னபாதுமாை
பாதுகாப்பு கிரடப்பது உறுதியாகும்.

சுற்றுச்சூழல் தைம்

புதிய க டுஞ்சாரலயில் சுலபமாக இரடஞ்சல்
இல்லாமல் வண்டிகள் கசல்வதால் சுற்றுசூழல்
தைம் முன்னைறும் காைணம், நிற்காமல் வண்டிகள்
கசல்வதால் அதிலிருந்து வரும் மாசுக்கள்
குரையும்.
கட்டுமாைப் பணிகளின் னபாது தற்காலிகமாக தூசு
மற்றும் மாசு இருக்கம் ஆைால் கட்டுமாைம்
முடிந்தவுடன் அது மரைந்துவிடுு்ம்.

னபாக்குவைத்து வசதிகள்

மக்களின் வசதிக்காக சுலபமாக மாற்று வசதிகள்,
வியுபிக்கள்/எல்வியுபிக்கள் (VUPs/LVUPs) மற்றும்

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-3

கைத்தின் னபாக்குவைத்னதாடு வர்த்தக
னபாக்குவைத்தும் கலந்தால் முக்கியமாை
சாரலகளில் னபாக்குவைத்து க ரிசல்
அதிகமாகும்.
இது
பல
சாரல
விபத்துகளுக்கு வழி வகுக்கின்ைை.
கபாது
மக்களின்
கருத்தின்படி
கபருவாரியாை விபத்துகள் இருக்கும்
சாரலகளில்
கை னபாக்குவைத்னதாடு
வர்த்தக னபாக்குவைத்து இரணவதானல
ஏற்படுவதாக கதரிகிைது. னபாக்குவைத்து
அதிகமாக, இு்ந்த நிரல இன்னும்
னமாசமாகும்.
மாசு மற்றும் வண்டிகளிலிருந்து வரும்
புரக
அதிகமாகும்
காைணம்
னபாக்குவைத்து கமதுவாகும் னபாது
இரவகளும் அதிகரிக்கும். னபாக்குவைத்து
அதிகமாக,
சுற்ைசுு்சூழல்
மாசுபாடு
இன்னும்
அதிகமாகிக்
ககாண்னட
னபாகும்.

னமாசமாை சாரல தைம்

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

உட்கூறு

“முன்நமாழியப்ப்ட்ட திட்டத்துடன்”
காட்சி

“திட்டமில்ைாமல்” காட்சி

டிர்க்குள் கசல்வதற்காக சின்ை சாரலகள் திட்ட
சாரலகனைாடு அரமப்பதற்காை திட்டமும்
இருக்கின்ைை. சாரல நிரலகளில் பயணம்
கசய்யும் தைம் மிகஅதிக அைவில் முன்னைற்ைம்
அரடயும்.
கபாருைாதாை னமம்பாடு

கபங்களூரு கைத்ரத ஒட்டி புதிய சாரல வந்தால்
கபாருைாதாை
னமம்பாடு
தாைாகனவ
ரடகபறும். னபாக்குவைத்து னமம்படுவதால்
விவசாயிகள் தங்கள் விரைச்சல்கரை நீண்ட தூைம்
கசன்று விற்பதன் மூலம் விவசாயிகள் அதிக
லாபம் அரடவார்கள்.

கபாருைாதாை
கசயல்பாடு
னதங்கி
நிற்பனதாடு
உள்ளூர்
மிக
மிக
கமதுவாகனவ முன்னைறும்.

னவரலவாய்ப்புகள்.

இந்த
முன்கமாழியப்பட்ட
சாரல
முன்னைற்ைத்தின்
கட்டுமாை
னவரலக்கு
கிட்டத்தட்ட 50 கதாழில்நுட்ப வல்லுைர்கள், 100
ரகவிரைத் கதாழிலாைர்கள் மற்றும் 200 சாதாைண
கதாழிலாைர்கள் னதரவப்படுவார்கள்.

அதற்காை வாய்ப்பு இல்ரல.

முன்னைற்ைத்திற்காை
வாய்ப்புகள்

அணுகுதல் சுலபமாவதால் இந்த இங்களில்
முன்னைற்ைத்திற்காை
வாய்ப்புகள்
னமம்படுவதால்
கபாருைாதாை
வைர்ச்சிகள்
ஏற்படும். தற்னபாரதய
முன்னைற்ைத்திைால்
மற்றும் உள்கட்டுமாை வசதிகைாை பாதாை
சாக்கரட அரமப்பு, தண்ணீர் வசதி, மின்சாைம்,
னபாக்குவைத்து
முதலியை
எளிதாக
கிரடத்துவிடும்.

னபாதுமாை அணுகுமுரை வசதிகள்
குரைபாடுகைால்
முன்னைற்ை
கசயல்பாடுகள்
கபருமளிவில்
தரடப்படும்.

ஒட்டுகமாத்தமாக பார்த்னதாமாைால் “திட்டத்துடன்” காட்சியில் ன ர்மரையாை/ லாபகைமாை பாதிப்புகளிைால் அந்தப்
பகுதியின் சமுதாய மற்றும் கபாருைாதாை னமம்பாடு “திட்டமில்லாமல்” காட்சிரயவிட குறிப்பிடத்தகுந்த வரகயில்
னமம்பாட்டுடன் இருக்கும். எைனவ, “திட்டத்துடன்” காட்சியில் சில சரி கசய்யக்கூடிய பிைச்சிரைகள் இருந்தாலும் இதுனவ
“திட்டமில்லாமல்” காட்சினயாடு ஒப்பிடுரகயில் விரும்பக்கூடிய மற்றும் ஏற்றுக் ககாள்ைக்கூடிய காட்சியாக இருக்கிைது. திட்டம்
கசயல்முரை படுத்தப்பட்டால் சம்மந்தப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நிச்சயமாக லாபகைமாக இருப்பனதாடு அந்தப் பகுதியின் சமுதாயகபாருைாதாை சூழலில் ல்ல முன்னைற்ைத்ரதக் ககாண்டு வரும் என்பது உறுதி.

0.5

சுற்றுச்சூழல் அடிப்பலட தைவு

சுற்றுச்சூழல் பற்றி சிறிய வர்ணரை கீனழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைது:
அட்டவலண 0.3: சுற்றுச்சூழல் பற்றி சுருக்கமாக ஒரு வர்ணலே
வரிலே
எண்

அளவுசகாள்

வர்ணலே

1. உண்லமயாே நிதர்ேேமாே சுற்றுச் சூழல்
(i)

ஸ்தல விபைம் மற்றும்
பூனகாைம்

முன்கமாழியப்பட்ட சாரல பிரிவு என்கைச் 948ஏ முக்கியமாக வரைந்து க ளிந்து
கசல்லும் நிலப்பைப்பிலும்
குரைந்த இடங்களினலனய நீு்ண்ட நிலப்பைப்பில்
கசல்கிைது. முன்கமாழியப்பட்ட சாரல துவங்கி மற்றும் முடியும் இடங்களின்
அட்சனைரக மற்றும் தீர்க்கனைரக முரைனய 12°38'8.07"வடக்னக மற்றும் 12°52'16.64”
வடக்னக மற்றும் 77°44'28.16"கிழக்னக & 77°53'22.8”கிழக்னக ஆகும். இந்த
முன்கமாழியப்பட்ட பசுரம வழிச்சாரலயில் கபான்ரையாறு தி மட்டுனம பிைதாை
நீர்நிரலயாகும்.

(ii)

மண்வைம் மற்றும் நில
டுக்கத்தன்ரம

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தின் மண்வைம் கபருவாரியாக ஆர்க்கியன் காலத்து அதாவது
கிட்டத்தட்ட 4 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்ரதய கிைஸ்கடலின் பாரைகள் மற்றும்
நீஸிஸ் என்ை வரிப்பாரை, சார்ைரகட் ஆகிய பாரைகைால் ஆைரவயாகும்.

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-4

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

வரிலே
எண்

அளவுசகாள்

வர்ணலே
இந்தத் திட்டம் சுத்தமாக இல்லாததிலிருந்து மிதமாை னசதாைத்திற்கு உட்படக்கூடிய
மண்டலம் -II ல் வருகிைது.

iii.

மண்கள்

இங்சக உள்ள மண்கள் நபருவாரியாக சிவப்பு களிமண் மற்றும் மணல் பாங்காே
ைகத்லதசய சேறும். இந்த மண்கள் வளமாேலவயாக இருப்பசதாடு பல்சவறு
தானியங்கள் பயிர்விக்க உகந்ததாகவும் இருக்கிறது.

(iv)

கடன் வாங்கும் பகுதிகள்

இந்தத் திட்டத்திற்காக கமாத்தம் 6 கடன் வாங்கும் இடங்கள் அரடயாைம்
காணப்பட்டுள்ைை.

(vi)

சாம்பல்

எண்ணூர் கதர்மல் மின்ஆரல, கமட்டூர் கதர்மல் மின் ஆரல மற்றும் ைாயலசீமா
கதர்மல் மின் ஆரல ஆகிய இடங்களிலிருந்து கட்டுமாைத்திற்கு னதரவயாை சாம்பல்
எடுத்துக் ககாள்ைப்படும்.

(vii)

நிலம் பயன்படுத்தப்படும்
விதம்

திட்டத்தால் பாதிக்கப்படும் பகுதியில் (சாரலகளிலிருந்து 10 கினலாமீட்டருக்குள்),
நிலங்களின் பிைதாை பயன்பாடு விவசாயம் (92%), அரதத் கதாடர்ந்து பயிர்வித்தல்(2%),
பயிர்வைைாத நிலம்/ கட்டாந்தரை நிலம்(2%), காட்டுநிலம் (1%), நீர்நிரல (2%) மற்றும்
தீர்ப்புகள் (1%) இருக்கின்ைை.

2.

வானிலை

திட்டப் பகுதி சைாசரியாக 750 மில்லிமீட்டரிலிருந்து 900 மில்லிமீட்டர் வரை மரழ
கபாழிவு இருக்கிைது. கமாத்த மரழப் கபாழிவில் 76 சதவிகிதம்
ஜூரல
மாதத்திலிருந்து வம்பர் மாதம் வரை இருக்கிைது. திைசரி அதிக பட்ட சைாசரி
தட்பகவப்பம் சுமார் 30°கச மற்றும் திைசரி குரைந்த சைாசரி தட்பகவப்பம் சுமார் 19°கச
ஆகும். னவைல் காலத்தில் காற்று கபரும்பான்ரமயாக கதன்வடக்கு திரசயிலும்
குளிர் காலத்தில் வடகிழக்கு திரசயிலும் இருக்கிைது.

3.

காற்று

சுற்றுப்புை காற்றின் தைத்தின் தைவு கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து ஆறு (6)
இடங்களிலிருந்து ஜூன் 2018இல் கபைப்பட்டது. கதாடர்ந்து காற்ரை னசாதரை
கசய்ததில் இந்த அைவுகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டை. காற்றிலுள்ை திடம் மற்றும் நீர்
துகள்கள் (<PM10); காற்றிலுள்ை திடம் மற்றும் நீர் துகள்கள் (<PM2.5); சல்ஃபர் ரட
ஆக்ரலடு (SO2), ர ட்ைஜன் ஆக்ரைடு (Nox)x) மற்றும் கார்பன் னமாைாக்ரைடு (CO)

நீர் நிரலகள்

நிைப்பைப்பு நீர் நிலைகள்

4. நீர்
(i)

கிருஷ்ணகிரி பகுதியில் 1 முக்கிய மற்றும் 6 சிறு திகள் இந்தத் திட்டத்ரத
கடக்கின்ைை. என்கைச்948ஏ பிரிவு கச. 158.500 விை கடக்கும் ஒனை முக்கியமாை
தியாை கபான்னியார் தி, சில ாட்கள் மட்டுனம இருக்கும் தியாகும். ஜீவ தி
கிரடயாது.
நிைத்தடி நீர் நிலைகள்
உள்ளூர் வாசிகள் கிணறுகரை னதாண்டுவது, னைண்ட் பம்புகள், ஆழ் கிணறுகள்
மற்றும் சாதாைண கிணறுகரை னதாண்டுகிைார்கள். இந்த மாவட்டத்தின் கிைாம மற்றும்
கர்ப்புை தண்ணீர் னதரவகரை நிலப்பைப்பு நீர் நிரலகள் அல்லது சிறிய தண்ணீர்
வழங்கும் திட்டங்கள் அல்லது எல்லாவற்ரையும் ஒருங்கிரணத்து இருக்கும் நிலத்தடி
தண்ணீரை பயன்படுத்தி தண்ணீர் னதரவகள் பூர்த்தி கசய்யப்படுகின்ைை.
(ii)

தண்ணீரின் தைம்

நிைப்பைப்பு நீரின் தைம்
நிலப்பைப்பு நீரின் இைண்டு (2) இடங்களிலிருந்து மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டை.
எடுக்கப்பட்ட இந்தத் தண்ணீரை ன ரிரடயாகவும் இைாசாயை முரையிலும் ஆைாய்ச்சி
கசய்த னபாது இந்தத் தண்ணீரின் தைம் சிபிசிபி (CPCB) (ஒட்டு கமாத்த ஆைாய்ச்சியின்
பலன்)யின் தைக்கட்டுபாட்டின்படி வகுப்பு ஏ என்ை தைத்தினுள் வருகின்ைது என்றும்
எைனவ இந்த தண்ணீரை பாைம்பரிய முரையில் சுத்திகரிக்க னதரவயில்லாமல் கவறும்
கதாற்று நீக்கம் கசய்துவிட்டு குடிநீைாகப் பயன்படுத்தலாம் என்று இந்த ஆைாய்ச்சி
கூறுகிைது. அரைத்து அைந்த அைவுனகாள்களும் ககாடுக்கப்பட்ட எல்ரலக்குள்
சரியாக பின்பற்ைப்பட்டை.

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-5

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

வரிலே
எண்

அளவுசகாள்

வர்ணலே
நிைத்தடி நீரின் தைம்
திட்ட பகுதிரய ஒட்டிய இடங்களில் நிலத்தடி நீரின் தைம் ஆைாயப்பட்டது. அந்த நீர்
குடிப்பதற்கும் சரமயல் னபான்ை பயன்பாடுகளுக்கும் உகந்ததாக இருக்கிைது,என்றும்
அந்த நீரிலுள்ை பல்னவறு கூறுகளில் மிைைல் அதிகமாக இருப்பதால் ைார்டாக
இருப்பது ஒன்னை அதன் குரை என்று ஆைாய்ச்சியல் கதரிய வந்துள்ைது.

5.

ேப்தம்

சுற்றுச்சூழலின் ஒலி அைவு ஜூன் 2018 இல் ஆறு (6) இடங்களில் காரல 6 லிருந்து இைவு
10 வரை (பகல்) மற்றும் இைவு 10லிருந்து காரல 6 வரை (இைவு) எடுக்கப்பட்டது கூர்ந்து
கவனிக்கப்பட்ட இடங்களில் சிபிசிபி (CPCB ) பகல் மற்றும் இைவு ன ைங்களில்
வரையறுக்கப்பட்டரத சப்தத்ரத விட ஒலி அதிகமாக இருக்கிைது.

6.

உயிரியியல் சுற்றுச்சூழல்

(i)

காடு

எதுவும் இல்ரல

(ii)

தாவைம்

என்கைச் - 948ஏ திட்டப் பகுதியாை கிருஷ்ணகிரியின் சாரல பகுதியில் இருக்கும்
முக்கியமாை மை வரககள் அக்னகசியா, கடக்னடாைா,ஜிஜிஃபஸ் முதலியை. திட்ட
சாரலகளின் 70மீட்டர் பிஆர்ஓடபிள்யூ (PRoW) எல்ரலக்குள் வரும் கமாத்த மைங்களின்
எண்ணிக்ரக 1367 ஆகும். க டுு்ஞ்சாரல முழுவதும் பயிர்விக்கும் கசயல் பசுரம
பயிர்வித்தல் திட்டத்தின்படி கசய்யப்படும் (ஐஆரிசி விதிப்படி எஸ்பி -21: 2009( SP-21:
2009) சாரலகளுக்கு டுனவ உள்ை இடங்களில் புதர்கள் டப்படும்.

iii.

விைங்கிேங்கள்

இந்தத் திட்டம் உள்ை பகுதிகளில் விலங்கிைங்கள் அதிக அைவில் இருப்பதாக
அறிவிப்பு எதுவும் இல்ரல. முன்கமாழியப்படும் திட்டத்திைால் எந்த
விலங்கிைத்திற்கும் எந்த பிர்ச்சிரையும் ஏற்பட எந்த வாய்ப்பும் இல்ரல.

7.

ேமூக- நபாருளாதாை
சுற்றுச்சூழல்

என்கைச் -948ஏ வழித்தடம் முழுவதிலும் 24 கிைாமங்கள் உள்ைை. பாதிக்கப்பட்ட
இந்த கிைாமங்களின் கபருவாரியாை மக்கள் விவசாயத்ரதனய ம்பியிருக்கிைார்கள்.
இங்னக பயிர்விக்கப்படும் முக்கியமாை பயிர்கள் அரிசி,ைாகி, துவரை,மாட்டுப்
பட்டாணி, னசாைம், கம்பு, னவர்க்கடரல, ககாள்ளு மற்றும் சிறு தானியங்கள். மக்கள்
கட்டுமாைத் கதாழில், அைசாங்கம், விவசாயம் மற்றும் வீட்டு னவரலகள் ஆகிய
கதாழில்கரையும் ஈடுபடுகிைார்கள்.
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0.6

மட்டுபடுத்தல் மற்றும் விரிவாக்க ெடவடிக்லககலள பாதிி்க்கும்
அட்டவலண 0.4: இயற்லே சுற்றுச்சூழலிோல் ஏற்படும் நபாதுவாே பாதிப்புகள்

திட்ட நேயல்பாடு

திட்டமிடுதல்
மற்றும்
வடிவலமக்கும்
கட்டம்

சுற்றுச்சூழல்

நிலம்

கூறு
பாதிப்பு

மிகச்சிறிய
மைங்கரை அகற்றுதல்
ஒலிரயக் கூட
ரகயகப்படுத்துதல்
தாவைம்
எடுத்துக்
ககாள்ளும்
ரிகசப்டர்கரை
அகற்றுதல்

காற்று (Air)

நிலம்

நீர்

கட்டுமாேத்திற்கு-முன்பாே கட்டம்

டஸ்டர்

இரடயகப்படுத்தும்
காற்று மற்றும்
தரலமுரை
சப்தத்திைால் ஏற்படும்
மாசு குரைதல்,
அந்த
கவப்பமாை, ஈைப்பதம்
காலத்தில்
குரைந்த
பிரித்தல்
ரமக்னைாதட்பகவப்பம்
நிலத்திலிருந்து
கிரடக்கு
உற்பத்தியில்
ஷ்டம்

நீர்நிரலகளில்
ஷ்டம்

கட்டிடக்
குப்ரப
னசர்தல்

மணலரிப்பு மற்றும்
னமற்புைத்து மணல்
ஷ்டம்

கட்டுமாேக் கட்டம்

நிலத்தில்
கசய்யப்படும்
னவரலகள்

ரடபாரதரய
னபாடுதல்

ஆபனைஷன்
மற்றும் பைாமரிப்பு

உட்பட

கசயல்பாட்டிைால்
மரைமுகமாை
பாதிப்புகள்
அல்லது
உருவாக்கப்பட்ட
முன்சேற்றம்

கருங்காரை
மற்றும் கிைஷர்
பிைாண்டுகள்

சுகாதாைம் மற்றும்
கழிவு (னலபர்
னகம்புகள்)

வண்டி
னபாக்குவைத்து

கரித்தூள்,
துர்கந்தம், தூசு
மற்றும் மாசு

துர்கந்தம்/புரக

தூசு மற்றும் மாசு

மற்ை மாசுக்கள்

இதைால் ஏற்படும்
சிதைல்

விவசாயத்தில்
மாற்ைம்

குவாரி
தூசு உருவாதல்

கருங்காரை
துர்கந்தம்

தூசு மற்றும் மாசு

மணலரிப்பு,
அடிப்பரடயாை எரிகபாருளிைால் மாசு அரடதல் கழிவுகளிலிருந்து
னமற்புைத்து மணல்
இடத்தில்
மாசு அரடதல்
ஏற்படும்
மணரல அழுத்தி
ஷ்டம் மற்றும்
அழுத்தம்
மற்றும்
தூய்ரமக்னகடு
கச்சிதமாக்குதல்
இயற்ரகயாை
எண்ரணகளிைால்
வைம்
கச்சிதமாக்குதல்

எளிதாை
எளிதாை மணலிைால்
குழிகளில்
நிலத்தடி நீரின்
மணலிைால் ஏற்படும் வண்டலமண் கதாடர்ந்து ஏற்படும்
வைத்ரத
ஏற்படும்
வண்டல்
பாதிப்பனதாடு
வண்டலமண்
மண்ணிைால்
நிலத்தடி நீரின்
பாதாை
அைவும்
சாக்கரடயிு்ல்
குரைதல்
அரடப்பு,
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வண்டி மற்றும்
கமஷின்

ோலை நேயல்பாடு

கட்டமாைப்
பகுதிகளுக்கு
அருனக
கிரடக்கும் நீர்
நிரலகளின்
தைங்குரைதல்

அஸ்ஃபால்டிைால்
மாசு ஏற்படுதல்

அதிதகமாக
பயன்படும்
கழிவுகளிலிருந்து
எண்கணய் கசிவு
ஏற்படும்
தூய்ரமக்னகடு

ஈயத்ரத னசர்த்து
ரவப்பதால்
எரிகபாருள்,
எண்கணய் மற்றும்
வண்டிகரை
கழுவவதைால்
ஏற்படும் சிதைல்
தூய்ரமக்னகடு

நிலத்தடி நீர் அதிக
அைவில் மாசு
அரடவது
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திட்ட நேயல்பாடு

திட்டமிடுதல்
மற்றும்
வடிவலமக்கும்
கட்டம்

கட்டுமாேத்திற்கு-முன்பாே கட்டம்

கட்டுமாேக் கட்டம்

மற்றும்குவாரிகளில் மறுபடியும் சக்தி
னதங்கி நிற்கும்
ஏற்றும் பகுதி
தண்ணீர்
குட்ரடகள்.

சப்தம்

தாவைம்

சப்தம்

ஒலி உண்டாக்குதல்

ஒலி உண்டாக்குதல்

மாசு

இயந்திை
னவரலயிைால்

இயந்திை
னவரலயிைால்

ஏற்படும் ஒலி

ஏற்படும் ஒலி

ஷ்டம்
உயிர்த்திைள்
(பனயாமாஸ்)

இயற்ரக வைத்தில்
ஏற்படும் ஷ்டம்

தாவைங்கரை
அகற்றுவது
குரைதல்

ஓடுகின்ை
கருவியிைால்
குரைந்த அைவு
ஒலி

இரடஞ்சல்

இரடஞ்சல்

சப்தம்

சப்தம்

வண்டி
னபாக்குவர்ததிைால்
ஒலி உண்டாக்குதல்

மாசு

மற்றும்
எண்கணயிைால்
மாசு ஏற்படுதல்
ஒலி
உண்டாக்குதல்

ஒலி
உண்டாக்குதல்

இயந்திை
னவரலயிைால்

இயந்திை
னவரலயிைால்

ஏற்படும் ஒலி

ஏற்படும் ஒலி

தாவைங்கரை
நீக்குதல்

குரைதல்

இரடஞ்சல்

உற்பத்தி
பயன்படுத்தி
எரியும்
கட்ரடயாகக்
பயன்படுத்துதல்

இரடஞ்சல்

வாழ்விடம் /
விலங்கிைங்கள் ஷ்டம்
அட்டவலண 0.5: ேமுதாய மற்றும் கைாச்ோை சுற்றுச் சூழலில் மீது நபாதுவாே பாதிப்புகள்

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-8

கசயல்பாட்டிைால்
மரைமுகமாை
பாதிப்புகள்
அல்லது
உருவாக்கப்பட்ட
முன்சேற்றம்

மற்றும்
எரிகபாருள்

தாவைங்கள்
வைர்வதற்கு
னதரவயாை
உற்பத்தி நிலம்
குரைதல்
விலங்கிைங்கள்

ோலை நேயல்பாடு

எரிகபாருளுக்காக
மைங்கரை
கவட்டுதல்

குரைதல்
தாவைத்தின்
விஷத்தன்ரமயிைால்
உற்பத்தி குரைதல்

விலங்குகரை
னபாக்குவைத்னதாடு
னவட்ரடயாடுதல்
னமாதி
விபத்துகளுக்காை
அதிக வாய்ப்புகள்

மாற்ைப்பட்ட
வாழ்விடம்

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா
எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர் 179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

திட்ட
நேயல்பாடு

திட்டமிடுதல்
மற்றும்
வடிவலமக்கும்
கட்டம்

சமூகம்

வடிவம்
முடிவுகள்
மற்றும்

உட் கூறு
பாதிப்பு

கட்டுமாேத்திற்கு-முன்பாே கட்டம்

நிலம்

-

நிலம்
கட்டிடங்கரை
அகற்றுதல்

மைங்கள்
நிலத்தில்
வண்டி மற்றும்
மற்றும்
கசய்யப்படும் ரடபாரத
கமஷின்
கருங்காரை
தாவைங்க
னவரலகள்
ரய
கசயல்படரவத் மற்றும் கிைஷர்
ரை
தல் மற்றும்
கசடிகள்
அகற்றுதல் குவாரியிங் னபாடுதல்
பைாமரிப்பு
உட்ப

நிலத்தன் விதம்
நிலத்தின்
மற்றும்
நிலவும்பயி
கபாருைாதாை மதிப்பு
விரலயில்
ரில் ஷ்டம்
குரைதல்
மாற்ைம்

நிலத்தன் விதம்
மற்றும்
விரலயில்
மாற்ைம்

சமூகத்
தினிரடனய
மக்கள் மற்றும்
பதற்ைம் மற்றும
சமூகம்
பயம்

கட்டுமாேக் கட்டம்
செரிலடயாக

ரகயகப்படுத்து
கசயல்படுத்தப்ப
தல்
டும்
ககாள்ரககள்

விவசாயம்

கட்டிடங்கள்
மற்றும்
கட்டப்பட்ட
கட்டிடங்கள்

நேயல்பாடு

-

கட்டிடங்களின்
ஷ்டம்
கட்டிடக் குப்ரப
உற்பத்தி,
ஒலி மற்றும் காற்றில்
மாசு

-

உற்பத்தி
நிலத்தில்
ஷ்டம்

ஒலி மற்றும்
அதிர்வுகள்
கட்டிடங்களு
க்கு னசதாைம்
விரைவிக்க
லாம்

னமல் மணல்
வைம்
லூைாகுதல்

-

-

விவசாய
நிலத்தில் தூசு
உற்பத்திரய
குரைக்கும்

ஒலி மற்றும்
கட்டிடம்
அதிர்வுகள்
மற்றும்
கட்டிடங்களுக்
கட்டரமக்கப்ப
கு னசதாைம்
ட்ட இடங்களில்
விரைவிக்கலா
தூசு னசர்தல்
ம்

கதாழிலாைர்
கூடாைங்கள்

வண்டி
கசயல்பாடு

-

-

-

விவசாய
நிலத்ரத
மாற்றுதல்

-

மைங்களிை
மூலம்
மக்கள் புலம்
ஒலி மற்றும்
கிரடக்கும்
கபயர்தல்
காற்று
மாசு,
புலம் கபயர்ந்து
நிழல்
பாதசாரிகளின் காற்று மற்றும்
வரும் புதிய
மற்றும்
மக்கள் மீது ஏற்படும்
ஒலி மற்றும்
ாற்ைம் கால் ரடகளுக்
ஒலி மாசு
கதாழிலாைர்களு
சமூக
மை லன் ரீதியாை
கும்
மற்றும்
டன் ஏற்படும்
மைங்களின் காற்றில் மாசு மற்றும் தூசு
பாதிப்புகள்
வண்டிகளுக்கு அகசௌகரியம் சமூக ரீதியிலாை
ஷ்டம்,
ம் இரடனய
னமாதல்கள்
வாழ்வாதாைத்தில் எரிகபாருள்
னமாதல்
ஷ்டம்
மைம் மற்றும்
தீவைம்
ஷ்டம்

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-9

மலறமாக
உருவாகும்
முன்சேற்றம்

கட்டிடத்தின்
பயன்பாட்டில்
அதிர்வு
மற்றும்
மற்றும் ஒலி
குணாதிசயங்க
ளில் மாற்ைம்

ஒலி மாசு,
விபத்து
ஏற்படும்
ஆபத்து

உருவாக்
கப்பட்ட மாசு

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா
எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர் 179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

திட்ட
நேயல்பாடு

திட்டமிடுதல்
மற்றும்
வடிவலமக்கும்
கட்டம்

நேயல்பாடு
கட்டுமாேத்திற்கு-முன்பாே கட்டம்

கட்டுமாேக் கட்டம்
செரிலடயாக

மலறமாக
உருவாகும்
முன்சேற்றம்

மற்றும்
வருமாைத்தி
ல் ஷ்டம்

கலாச்சாை
கசாத்துக்கள்

-

-

ஒலி மற்றும்
அதிர்வுகள்
ஆர்ஓடபுள்யு(ROW)வி புனிதமாை கட்டிடங்களு
னுள் கட்டிடங்கரை மைங்களிை க்கு னசதாைம்
இடம் மாற்றுதல்
ஷ்டம்
விரைவிக்

-

அதிர்வுகள்
மற்றும் ஒலி
மாசுவிைால்
னசதாைம்

தூசு னசர்தல்

-

அதிர்வுகள்
மற்றும் ஒலி
மாசுவிைால்
னசதாைம்

-

கலாம்

அடிப்பரட
னசரவகள்
மற்றும்
கசௌகரியங்கள்

கதாழிலாைர்க
ளின்
உடல் லன்
மற்றும்
பாதுகாப்பு

-

-

-

சப்ரையில் தடங்கல்

-

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-10

-

-

-

-

-

னதங்கி
நிற்கும்
தண்ணீர்
கருங்காரை
அதிகரித்தல் துர்கந்தம்
மற்றும்
மற்றும் தூசு
பைவும்
ன ாய்கள்

அடிப்பரட
னசரவகள்
அருகிலிருக்கும்
மற்றும்
நீர்நிரலகளில்
தற்னபாதுள்ை
கசௌகரியங்களி தூசு னசர்தல் கசௌகரியங்களின்
ல் ஏற்படும்
மீது அழுத்தம்
னசதாைங்கள்
வண்டிகள்,
பாதசாரிகள்
மற்ைம்
கால் ரட
கனைாடு
னமாதல்
ஏற்படுதல்

தூசு
பாதசாரிகள்
உருவாதலால்
மற்றும்
அதிகரிக்கும்
சுகாதாைத்திை
கால் ரடக
கதாற்று ன ாய்கள்
மீது ஏற்படும்
ளின்
பாதிப்பு
னமாதல்கள்

-

-

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

0.7

மட்டுபடுத்தல் மற்றும் விரிவாக்க ெடவடிக்லககலள பாதிி்க்கும்

பாதிப்புகரை உருவாகாமல் எச்சரிக்ரகயாக இருத்தல் மற்றும் தவிர்த்தல், அந்த பாதிப்பின் பலரை குரைப்பரதவிட
னமன்ரமயாைதாகும். அதைால், வடிவரமப்பு கட்டத்தினலனய கதாடர்ந்து வடிவரமக்கும் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குழுவிைர்கள்
கதாடர்ந்து இரணந்து கலந்தானலாசித்து, வடிவரமப்பு கட்டத்தினலனய னமாசமாை பாதிப்புகரை இைம்கண்டு அரவகள்
ஏற்படுவரத, அரவகரை தவிர்ப்பதற்காை முரைகரை ரகயாைப்பட்டுள்ைை. இரவகள் ரகயாைப்பட்டை என்பதற்கு சான்ைாக
நீைமாை மற்றும் உயைமாை கட்டரமப்பு, பயன்படுத்தப்பட்டுள்ை கிைாஸ் கசக்ஷன்கள், கட்டரமப்பு முரைகள் மற்றும்
கட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கபாருட்கள் ஆகியவற்றில் கதரிகின்ைை. கட்டப்பட னவண்டிய நிலத்தில் ஆழமாை
ஆைாய்ச்சிகள் னமற் ககாள்ைப்பட்டை அதைால் நுண்உணர் சுற்றுப்புைச் சூழல்களின் வைங்கள் பாதிக்கபபடுவது
தவிர்க்கப்பட்டுள்ைதால் அது சுற்ைச்சூழரலப் கபாறுத்தவரையில் எந்த சமைசமும் இல்லாமல் மிகச் சிைந்த கட்டரமப்னப
விருப்பத்னதர்வு கசய்யப்பட்டுள்ைது. பாதிப்புகரை குரைத்தல் மற்றும் விரிவாக்க டவடிக்ரககரைக் குறித்து விைக்கமாக
அத்தியாயம்-7 இல் விைக்கப்பட்டுள்ைது.

0.8

நபாதுமக்களிடம் கைந்தாய்வு

திட்டத்தின் பல்னவறு கட்டங்களிலும் முரைசாைா மற்றும் முரையாை வழிகளில் மக்கள் சமுதாயத்துடனும் பாதிக்கப்பட்ட
வீடுகளின் பர்களுடனும் னபச்சுவார்த்ரத டந்தது/கதாடர்ந்து டந்துககாண்னடயிருக்கிைது.
இம்மாதிரி முரை மற்றும் முரைசாைா கலந்தாய்வுகள் மூலம் னசகரிக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமுதாயப் பிைச்சிரைகளில்
மக்களின் கருத்துக்கள் கீனழ ககாடுக்கப்பட்டுள்ைை.
அட்டவலண 0.6: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ேமுதாய பிைச்சிலேகள் குறித்து மக்களின் கருத்துக்கள்
வரிலே
எண்

விவாதிக்கப்பட்ட
சுற்றச்சூழல் பிைச்சிலே

கிலடத்த பதிை

பங்கு நபற்றவர்கள்
வழங்கிய ஆசைாேலேகள்

நபாதுமக்களிடம்
கைந்தாய்வு நேய்ததில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
விஷயங்கள்

1

சம்மந்தப்பட்ட
பகுதியின் காற்றின் தைம்

இந்த இடத்தில் காற்றின்
தைம் ஒரு
பிைச்சிரைனயயல்ல என்பது
மக்களின் கருத்தாக
இருக்கிைது காைணம்
னவரல கசய்யும் இடம்
கதாழிற்சாரல
யூனிட்களிலிருந்து கவகு
தூைத்தில் இருக்கின்ைை
மற்றும் வண்டி
னபாக்குவைத்திைால்
ஏற்படும் காற்று மாசு
கட்டரமப்பு
காலக்கட்டத்தில் ஒரு
பிைச்சிரையாக இருக்கும்
என்பனத.

திட்டமிடப்பட்ட
சாரலயின்
இருபுைங்களிலும்
னபாதுமாை தாவைங்கரை
வைர்ப்பதன் மூலம்
மாசுக்கள் கிைாமங்கள்
வரை கசல்வரத
குரைக்கலாம்.

திட்டமிடப்பட்ட
பகுதியில் காற்றின் தைம்
ஒரு பிைச்சிரைனய அல்ல
முன்கமாழியப்பட்ட
முன்னைற்ைத்திைால்
அந்தப் பகுதியின் காற்று
தைத்தில் எந்த மாற்ைமும்
வைாது
காைணம்
கபருவாரியாை
குடியிருப்புகள் பிைதாை
சாரலயிலிருந்து கவகு
தூைத்தினலனய
இருக்கின்ைை.
முன்கமாழியப்பட்ட
தாவைங்கரை பயிரிடுவது
மாசுக்கள்
குடியிருப்புகரை
கசன்ைரடவரதத்
தடுப்பதில்
கபரும்
உதவியாக இருக்கும்.

2

தண்ணீரின் தைம்

நிலப்பைப்பு நீர்நிரலகளின்
தண்ணீரின் தைம் அதாவது
திகள் மற்றும் ஓரடகளில்
திருப்திகைமாகனவ
இருக்கிைது. நிலப்பைப்பு நீர்
கபருவாரியாக
குளிப்பதற்கும்
கழுவுவதற்குனம
பயன்படுத்தப்படுகிைது.

திட்டமிட்ட
சாரலயிலிருந்து வழிந்து
ஓடும் தண்ணீர் சரியாை
விதத்தில்
கட்டுப்படுத்தப்பட
னவண்டும் மற்றும் எந்த
ஓடும் தண்ணீரும் ன ைாக
மக்கள்
தங்களுரடய
குடிநீர் மற்றும் விவசாயத்
னதரவகளுக்கு
பயன்படுத்தும்
நீர்
நிரலகரை
ன ாக்கி
கசல்லக் கூடாது.

திட்டமிட்ட சாரலயின்
இருபுைங்களிலும்
தண்ணீர் னசமிப்புக்காை
கட்டரமப்புகரை
உருவாக்குவதால்
அது
நிலத்தடி
நீரை
அதிகமாக்குவனதாடு
னபாக்குவைத்து
வண்டிகளிைால் வரும்
மாசுரவயும்
கட்டுபடுத்தும்.

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-11

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

வரிலே
எண்

விவாதிக்கப்பட்ட
சுற்றச்சூழல் பிைச்சிலே

கிலடத்த பதிை

பங்கு நபற்றவர்கள்
வழங்கிய ஆசைாேலேகள்

நபாதுமக்களிடம்
கைந்தாய்வு நேய்ததில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
விஷயங்கள்

3

இந்தப்
பகுதியின்
ஒலியின் அைவு

ஒலி
உண்டாவதற்கு
முக்கியக்
காைணம்
னபாக்குவைத்தாகும்.

னபாதுமாை வரிரசகளில்
தாவைப்
பயிர்விப்பு
(பல்னவறு
வரிரசகள்)
இந்த ஒலி அருகிலிருக்கும்
குடியிருப்புகள்
வரை
கசல்லாமல்
பார்த்துக்
ககாள்ளும்.

க டுஞ்சாரலகளின்
குறுக்னக
இருக்கும்
குடியிருப்புகளில்
முக்கயமாை
பிைச்சிரைகளில்
ஒலி
முக்கியமாை ஒன்ைாகும்.

4

பாதாைசாக்கரட

இந்த நீைமாை சாரலயின்
சில
பகுதிகளில்
சிற்னைாரடகள்
மற்றும்
திகளின்
காைணமாக
தண்ணீர் னதங்கியிருப்பதால்
இங்கு
நிலம்
விவசாயத்திற்கு ஏற்ைதாக
இல்ரல.

சாரலரயக்
கட்டும்
கசயல்பாடுகளின் னபாது
சாரலயின்
சரிவிைால்
தண்ணீர் கபருக்ககடுக்கும்
சமயங்களில்
அந்தத்
தண்ணீர்
ன ைாக
அருகிலிருக்கும்
குடியிருப்புகளில் னபாய்
னதங்காமல் இருக்கிைதா
என்பரத உறுதி கசய்து
ககாள்ை னவண்டும்.

வடிவரமப்பு
கட்டத்தினலனய
னபாதுமாை
கவைம்
கசலுத்தி திட்டம் வகுத்து
கவள்ைம்,
தண்ணீர்
னதங்குதல், சதுப்பு நிலம்
னபான்ை சூழ்நிரலகள்
உருவாகாமல்
உறுதி
கசய்து
ககாள்ை
னவண்டும்.

5

அதிக
எண்ணிக்ரகயிலாை
மைங்கரை அகற்றுதல்

சாரல
விரிவாக்கத்
திட்டங்கரை
கசயல்படுத்தும்
னபாது
அதன்
பலைாக
சாதாைணமாக
வைரும்
மைங்கரை
அகற்றுவது
என்பது ஏற்பட்னட தீரும்.

இரத
சரி
கசய்வதற்காகவும்
ஈடுகட்டுவதற்காகவும்
பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள்
மற்ைம்
காட்டு
இலாகாவுடன்
கலந்தானலாசித்து சரியாை
கலரவயிலாை மைங்கரை
டுவனதயாகும்.

முன்கமாழியப்பட்ட
கசயல்பாட்டிற்காக
கவட்டப்படும்
மைங்களுக்கு இரணயாக
மீண்டும் புதிய மைங்கரை
கட்டாயமாக
ட
னவண்டுு்ம்.

6

சமுதாய பிைச்சிரைகள்

ஒதுக்கப்பட்டுவிடுனவானமா
அல்லது னவரல இழந்து
விடுனவானமா என்ை பயம்
பாதிக்கப்பட்ட
மக்களிரடனய இருக்கும்.

பாதிக்கப்பட்ட பர்களுக்கு
னபாதுமாை
வாழ்வாதாைத்திற்கு
உதவுவனதாடு
தங்கள்
வீடுகரைனய
இழப்பவர்களுக்கு
னபாதுமாை
வீடுகரைக்
கட்டிக் ககாடுத்தல்.

ஏற்கைனவ கட்டப்பட்ட
இடங்கரை தவிர்க்கும்
விதத்தினலனய
வடிவரமப்பிருக்கும்
மற்றும்
இன்ரைய
வர்த்தக மதிப்பிற்னகற்ப
ஷ்டஈடு வழங்கப்படுு்ம்.

0.9

திட்டத்திோல் ைாபங்கள்

திட்டம் மாநிலத்திற்கு குறிப்பிடத்தகுந்த கபாருைாதாை அனுகூலங்கரை வழங்கும். முன்கமாழியப்பட்ட சாரல கட்டுமாைத்திற்கு
பிைகு ல்ல கதாடர்பு கிரடப்பனதாடு இந்தப் பகுதியில் வாழும் மக்களின் சமூக- கபாருைாதாை நிரலயில் குறிப்பிடத்தக்க
னமம்பாடு ஏற்படும். னபாதுமாை சாரல பாதுகாபபு அரமப்புகைாை ரசன்னபார்டுகள், தடுப்புகள், விபத்துத் தரடகள்
கட்டுவனதாடு
னபாதுமாை னபரூந்து டிைாு்ககுகள், டிைக்குகள் கசல்ல சிறிய சாரலகள், சுைங்கங்கள் முதலியைவற்ரை
முன்கமாழியப்பட்ட சாரலயில் கட்டுவதால் இந்தத் திட்ட சாரலகளின் பாதுகாப்பு னமலும் கசம்ரமயாக இருக்கும்.
இந்தத் திட்டம் இந்த மாநிலத்தின் உள்ளூர் மக்களுக்கு ன ரிரடயாகவும் மரைமுகமாகவும் நிரைய னவரல வாய்ப்புகரை
ஏற்படுத்தும். வண்டி பைாமரிப்பு கசலவில் லாபம், குரைந்த எரிகபாருள் கசலவு மற்றும் பயணிகள் னபாக்குவைத்திு்ல் குரைந்த
கசலவு ஆகியரவ மரைமுகமாை அனுகூலஙகள் ஆகும்.

0.10

சுற்றுச்சூழலை கூர்ந்து கவனிி்க்கும் திட்டம்

சுற்றுச் சூழரல கூர்ந்து கவனிக்கும் திட்டத்தின் பகுதியாக காற்றின் தைம், ஒலியின் தைம், தண்ணீரின் தைம், மண்ணின் தைம் மற்றும்
கட்டரமப்பு மற்றும் கசயல்பாடு சமயத்தினலனய கதருனவாைத் தாவைப் பயிர்வித்தல் ஆகியரவகள் அத்தியாயம் 10 இல்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைை. கூர்ந்து கவனிப்பதற்காை னதாைாயமாை கசலவு இந்திய ரூபாய்கள் 18.57 சகாடிகள்

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-12

சேட்டிலைட் டவுன் ரிங் ோலை (எஸ்டிஆர்ஆர்)யின் முன்சேற்றம் கட்டம் -III புதிதாத அறிவிக்கப்பட்ட சதசீய நெடுஞ்ோலை
என்நெச்-948ஏ நபத்தாமதநகாண்டபள்ளியிலிருந்து தமிழ்ொடு/கர்ோடகா எல்லை (கிசைா மீட்டர் 140.000 லிருந்து கிசைாமீட்டர்
179.969 வலை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தமிழ்ொடு)

0.11

சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகம்

இந்தத் திட்டத்திைால் ஒருனவரை ஏற்படக்கூடிய னமாசமாை பாதிப்புகரை குரைக்க/நிர்வகிக்க/தவிர்க்க ஆகியவற்றிரை
குரைக்கவும் திட்ட சாரலனயாடு உள்ை சுற்றுச்சூழலின் பல்னவறு உட்கூறுகரை னமம்படுத்தவும் சுற்றுச்சூழல் நிர்வாகத் திட்டம்
தீட்டப்பட்டுள்ைது. ஒவ்கவாரு பாதிப்ரபக் குரைப்பதற்காகவும், அது கசய்யப்பட னவண்டய இடம், காலக்கட்டம், கசயல்பாடு
மற்றும் கபாறுப்புகரை னமற்பார்ரவ/ கண்காணிப்பு கசய்ரககள் திட்டமிடப்பட்டுள்ைை. கட்டரமப்பிரைக் கூர்ந்து
கவனிு்க்கும் திட்டம் மற்றும் கசயல்பாடு பகுதி ஆற்ைலுடன் கசயல்படும் விதத்தில் (effective implementation EMP) இருக்கிைதா என்பது
உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ைது. ஒப்பந்த ஆவணத்தின் ஒர் அங்கமாக இந்த இஎம்பி (EMP) இருக்கும். கமாத்த இஎம்பி (EMP) வைவு
கசலவு இந்திய ரூபாய்கள் 15.37 சகாடிகள் ஆகும். இஎம்பி (EMP) ஒப்பந்தக்காைைால் பிஎம்சி (PMC) மற்றும் அைசிடமிருந்து சலுரக
உரிரம கபற்ை சுற்றுச்சூழல் குழுவிைரின் னமற்பார்ரவயில் கட்டரமப்பின் னபானத கசயல்படுத்தப்படும். கசயல்பாட்டு
நிரலயின் னபாது, அைசிடமிருந்து சலுரக உரிரம கபற்ைவைால் இஎம்பி (EMP) கசயல்படுத்தப்படும்.

வரைவு சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு பற்றிய மதிப்பீடு0-13

