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அத்தியாயம் -0: சசயலாக்கம் சுருக்கம்
அறிமுகம்
சாரல ரபாக்குவைத்து மற் றும் சநடுஞ் சாரல அரமச்சகம் , (The Ministry of Road,
Transport

and

சநடுஞ் சாரல

Highways(MORTH

இந்திய

)],

(எை் செச்ஏஐ)

(NHAI)

அைசாங் கங் கத்திை்

“பாைத்மாலா

ரதசீய

பைிரயாஜைா”

விை்

சநடுஞ் சாரல துரறயிை் குரடயிை் கீழ் வரும் ஒரு திட்டமாகும் . இது சைக்கு
மற் றும் பிையாணிகள் ரபாக்குவைத்தில் உச்சகட்ட ஆற் றலிை் மீது கவைம்
சசலுத்துகிறது.

அதற் காக

உட்கட்டரமப் புகளில்
சபாருளாதாை

இந்தியாவில்

இருக்கும்

ரமயங் கள் ,

மிகவும்

இரடசவளிகரள

இண்டை்காைிடாை்கள் ,

முக்கியமாை

சைி

சசய் வதற் காக

ரதசீய

காைிடாை்களிை்

ஆற் றரல சபருக்க முயற் சிக்கிறது. அரதாடு நாட்டிை் எல் ரலகள் மற் றும்
பை் ைாட்டிரை இரணக்கும்
துரறமுகங் கரள

சாரலகரளயும் , கடற் கரைரயாைம்
இரணப் பதற் காை

மற் றும்

சாரலகரளயம்

ரவகச்சாரலகரளயும் உருவாக்கத் திட்டமிட்டுள் ளது.
ரமரல குறிப் பிட்டுள் ள

திட்டத்திை்

நரடபடுத்தும்

விதமாக,

பாைத்மாலா

பைிரயாஜைா (லாட் -3)விை் கீழ் , “ரசட்டிரலட் டவுை் ைிங் சாரல (ரமற் கு புறம் ),
எை் செச்-948ஏ (NH-948A)எை் று புதிதாக அறிவிக்கப் பட்ட சநடுஞ் சாரல” ரய
எை் செச்ஏஐ முை் சைடுத்துச் சசல் லுகிறது. திட்டமிடும் கட்டத்தில் இருக்கும்
இது டபாஸ்சபட்டில் சிசெச்.179.969 இல் சதாடங் கி தமிழ் நாடு/ கை்ைாடகா
எல் ரலயில் உளள ரதவைபள் ளி கிைாமத்தில் முடிகிறது. திட்டமிடப் பட்டுள் ள
இந்த சாரல முழுவதும் புதிய பசுரம வழி சநடுஞ் சாரலயாகும் . திட்டமிட்ட
சாரல அதாவது கை்ைாடகா (நீ ளம் 134.942 கிரலாமீட்டை்) மற் றும் தழிழ் நாட்டில்
(நீ ளம் 45.027 கிரலாமீட்டை்) ஆகிய இைண்டு மாநிலங் களில் வருகிறது.
இது பகுதி -II , சிமெச். 82.200 விலிருெ் து சிமெச். 140.000 வணர மசல் லு ்
சொட்டிணலட் டவுன் ரிங் சொணல (ய ற் கு புற ் )க்கொன சுற் றுச்சூழல் பொதிப் பு
திப் பீடு. பகுதி -II இன் ம
இந்தத்

திட்டத்திை்

ரபாக்குவைத்து

ொத்த ெீ ள ் 57.8 கீயலொமீட்டரொகு ் .

முக்கிய

சநட்ஒை்கிை்

ரநாக்கம்

சாரல

சசயல் பாட்ரட

வழி

மற் றும்

முை் ரைற் றுவரதாடு

மாநில
அரத

தற் ரபாது நடந்து சகாண்டிருக்கும் பாைத்மாலா பைிரயாஜ் ைா (லாட்-3)விை் ஓை்
அங் கமாக்கி, சாரலகளிை்

நிரலரம மற் றும் அதை்

தாங் கும் சக்திரய

அதிகைிப் பரதாடு, கைைக வாகைங் களிை் பயை் பாட்ரடப் சபாறுத்தவரையில
சபங் களூரு நகைத்திை் ரபாக்குவைத்து சநைிசரல குரறப் பதும் ஆகும் .
திட்டம் வை்ணரை
இந்த திட்ட சாரல தற் ரபாது ரதாபாஸ்சபட், மகாடி, ைாமநகைா, கைகாபுைா,
அரைகல் ,

ரொசூை்

மற் றும்

சை்ஜாபூரை

திட்டமிடப் பட்டுள் ள சாரல சபங் களூைிை்

இரணக்க

திட்டமிடுகிறது.

கிைாமிய பகுதி, சபங் களூைிை்

நகைப் பகுதி, மற் றும் கை்ைாடகா மாநிலத்திலுள் ள ைாமநகைா மாவட்டங் கள்
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மற் றும் தமிழ் நாடு மாநிலத்திை் கிருஷ்ணகிைி மாவட்டத்திலுள் ள ைாமநகைா
பகுதிகரள கடந்து சசல் கிறது. இந்த சநடுஞ் சாரலயிை் சமாத்த நீ ளம் 179.969
கீரலாமீட்டைாகும் . எஸ்டிஆை்ஆைிை் (STRR)ஆைம் பப் புள் ளி ரகா ஆை்டிரைட்- 750104.8329/1465840.4410 ஆகும் (ரதாபாஸ்சபட்டிற் கு அருகில் ) எஸ்டிஆை்ஆைிை்
(STRR)

முடிவு

தமிழ் நாடு/கை்ைாடகா

சநடுஞ்
் சாரலயுடை்

ரகா

ஆை்டிரைட்

எல் ரலயில்
ஆகிறது-

கிட்ரகா

(KITCO)

83614.6946/1424665.8098

(சம் பாங் ரகருக்கு அருகில் )
அரத கருத்தில் சகாண்டு, எை் செச்ஏஐ (NHAI) இந்தத் திட்டத்ரத ரவகமாக
சசயல் படுத்துவதற் காக

3

பாகங் களாக

பிைித்துள் ளது.

கீரழ

சகாடுக்கப் பட்டபடி சமாத்த காைிடாரும் (corridor) அதாவது சமாத்த திட்டமும்
மூை் று பாகங் களில் நிரறரவற் றப் படும்
ெீ ள ்
(கியலொமீட்
டர்)

பொகங் க
ள் ( Phase)

வர்ைணன (வடிவ ்
கியலொமீட்டர்)

பாகம் -I
(Phase-I)

சிசெச். 0.000
விலிருந்து சிசெச்
82.200வரை

82.200

பகுதி II
(Phase-II)

சிசெச். 82.200
லிருந்து சிசெச்.
140.000 வரை

57.800

பாகம் III
(Phase-III)

சிசெச். 140.000
லிருந்து சிசெச்.
179.969 வரை

39.969

ொவட்ட ்
சபங் களூை்
கிைாமியப் பகு
திகள்
ைாமநகைா
ைாமநகைா
சபங் குளூரூ
நகைப் பகுதி
கிருஷ்ணகிைி
கிருஷ்ணகிைி

ொெில ்

கை்ைாடகா

கை்ைாடகா
மற் றும்
தமிழ் நாடு
தமிழ் நாடு

தற் ரபாரதய இஐஏ(EIA) பயிற் சி பகுதி II (Phase-II) க்காக மட்டுரம ஆைதாகும் .
பகுதி II(Phase-II) விை் பகுதி கை்ைாடகா மற் றும் தமிழ் நாடு மாநிலங் களில்
விழுகிறது, 82.200 கிரலாமீட்டை் தூைத்தில் துவங் கி 140.000 கிரலாமீட்டைில்
முடிகிறது.

திட்டமிடப் பட்ட

இந்த

பகுதி

II

முழுவதுரம

பசுரம

வழிச்சாரலயாகும் . திட்டமிடப் பட்ட சநடுஞ் சாரல பை் ைை்கட்டா ரநஷைல்
பாை்கிை் (பிஎை் பி(BNP)] ரமயப் பகுதி வழியாக 114.635 கிரலாமீட்டைிலிருந்து
118.431 கிரலாமீட்டை் வரை (நீ ளம் சுமாை் 3.796 கிரலாமீட்டை்) மற் றும் 95.525
கிரலாமீட்டைிலிருந்து 138.000 கிரலாமீட்டை் வரை சுற் றுச்சூழல் பாதுகாக்கும்
பகுதியாக (இஎஸ்இஜட் (ESZ)]இருக்கிறது. எம் ஓஈஎஃப் மற் றும் சிசி [MOEF&CC]
வழிகாட்டல் கரள கருத்தில் சகாண்டு அரதாடு வைத்துரற அதிகாைிகளுடை்
நடத்திய கலந்துரையாடரலயும் மைத்தில் சகாண்டு தூக்கலாை காைிடாரை
சமாத்த ரமய பகுதியிலும் கிரலாமீட்டை் 114.635 லிருந்து கிரலாமீட்டை் 118.431
(நீ ளம்

சுமாை்

3.796கிரலாமீட்டை்)வரை

(இஎஸ்இஜட் (ESZ)]இை்

ஒரை

இருபகுதிகளிலும்

தூணில்

கட்டுவசதை் றும்

ஒரு கிரலாமீட்டை் நீ ளத்திற் கு

மைிதை்கள் மற் றும் மிருகங் களுக்கிரடரயயாை ரமாதல் ஏற் படாமல் தடுக்க
இடம் விடுவசதை் பது முடிவு சசய் யப் பட்டது. முை் சமாழியப் பட்ட உயை்ந்த

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு
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சநடுஞ் சாரலயிை்

சமாத்த நீ ளம் 6.63 கி.மீ. ஆகும் . வைத்துரற துரண

கை் சை்ரவட்டைருடை் (பிஎை் பி(BNP)], திட்ட ஆதைவாளை் மற் றும் டிபிஆை்[DPR]
ஆரலாசகருடை்

விைிவாை

கருத்துப்

நரடபாரதக்கு

வரளந்து

சகாடுக்கும்

ைாம் ப் ரப[ramp,]
பை் ைை்கட்டா

தற் ரபாது
ரதசீய

பைிமாறலுக்குப் பிை் ,
ஒரு

இருக்கும்

பூங் காவிை்

நரடபாரதரய

கை் ரவ

ரமயப்

உயை்த்தப் பட்ட

சிவ் புைா

பகுதியுடை்

அதாவது

கிைாமத்ரத
இரணக்கக்

கட்டுவசதை் பது முடிவாயிற் று.
எஸ்டிஆை்ஆை்[STRR]

பகுதி

சநடுஞ் சாரலயிை்

விபைங் கள்

II[Phase-II]

இை்

கீரழ

முை் சமாழியப் பட்ட

உள் ள

அட்டவரணயில்

சகாடுக்கப் பட்டுள் ளது.
அட்டவணை 0. STRR பகுதி II யின் முன்ம ொழியப் பட்ட
மெஞ் சொணலப் பகுதிகளின் விபரங் கள்
பூயகொள ரீதியிலொன ஒப் புதல் கள்
அதொவது ஜியயொ -

.

யகொஆர்டியனட்டுகள் (Geo-Coordinates)
ஆர ் பப் புள் ளி
முடிவுப் புள் ளி
75086’9.262”கிழக்கு
14034’62.510”
வடக்கு

வடிவண
முன்ம

ொழியப் பட்ட

மசயியனஜ் Chainage
துவக்க(Ch.)
்
இெ் த
இங் கிருெ் து

80018’10.826”கிழக்கு
13098’631.353”

ப் பு/

82.200

ெீ ள ்
(கியலொமீட்டர்)

இட ்
வணர
140.000

57.800

வடக்கு

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு
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ராமநகரிலிருந்து பெட்டமதெகாண்டெ் ப ள் ளி வரர (கிலலாமீட்டர் 82.000 முதல் கிலலாமீட்டர் 140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும்
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இந்தத் திட்டத்திை் முக்கயமாை அம் சங் கள் கீரழ சகாடுக்கப் பட்டுள் ளை:
அட்டவணை 0.2: முன்ம ொழியப் பட்ட திட்ட சொணலயின் முக் கிய
வரி
ணச
குறிப் புகள்
எை்
மதொழில் நுட்ப அ ் சங் கள்
1
மாநிலம் மற் றும் மாவட்டம்

2
3
4
5
6
7
8
9
10

நீ ளம்
நிலம் ரகயகப் படுத்தப் படுவதால்
பாதிப் பிற் குள் ளாகும் கிைாமங் கள்
ரகயகப் படுத்தப் படும் சமாத்த
நிலத்திை் அளவு
நில அதிை்வு மண்டலம்
முை் சமாழியப் பட்ட வாகைப் பாரத
முை் சமாழியப் பட்ட ஆை்ஓடபுள் யூ(
ROW)
வடிவத்திை் ரவகம்
தடுப் புச் சுவை்
உயைமாக்கப் பட்ட காைிடாை்

முன்ம

ொன அ ் சங் கள்

ொழியப் பட்டது(வடிவ ் )

மாநிலம் : கை்ைாடகா மற் றும் தமிழ் நாடு; மாவட்டம் : ைாமநகைா,
சபங் களூரு நகைம் மற் றும் கிருஷ்ணகிைி
57.8 கிரலாமீட்டை்
51 எண்கள்
405 செக்ரடை்கள்
மண்டலம் -II
6- வழிப் பாரதகள் வாகைப் பாரத கட்டரமப் பு
பிஎை் பி (BNP) பகுதியில் 28.50 மீட்டை் மற் றும் சபாதுவாக 70 மீட்டை்
[டிரைவ் 2:] [100kmph:]
சபாதுவாக இருக்கும் நிலத்திலிருந் து சுமாை் 3 மீட்டை்
முை் சமாழியப் பட்ட உயை்ந்த நரடபாரத கி.மீ. 113.000 முதல் சதாடங் கி
பை் ரைை்கட்டா ரதசியப் பூங் காவிை் சமாத்த ரமயத்தில் 6.63 கிமீ நீ ளம்
சகாண்ட கி.மீ. 119 + 630 வரை முடிவரடகிறது.
பிஎை் பியிை் (BNP) சசை் சிட்டிவ் வாை பகுதி

சந்திப் புகள் /ரமம் பாலம் /
பைிமாற் றங் கள்

11
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மூை் று இரண பைிமாற் றங் கள்
சொணல

கிரொஸ்
சொணல
கிரொஸ்
பொயிை்
ட்

முன்
ம ொழி
யப் பட்ட
எஸ்டி
ஆர்ஆர்

வர்ைணன

4
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வரி
ணச
குறிப் புகள்
எை்
மதொழில் நுட்ப அ ் சங் கள்

முன்ம

சநடு
ஞ் சா
ரல
209

ொழியப் பட்டது(வடிவ ் )

(கியலொமீ
ட்டர்)
மசயியன
ஜ் (Chainag
e)

(கிமீ)[Pr
oposed
STRR
(km)]

431.310

95.360

எை் செச்-209
(
சபங் களூரு
ரகாயம் பத்தூை் சாரல )

–

எஸ்செச்
35
(SH35)(சிட்லாகட்டாவிலிருந்து
51.500
131.990
கை்ைாடகா வரை/ அசைகல் சாரல
வழியாக தமிழ் நாடு மாநில எல் ரல)
எஸ்செச்
17பி(SHஎஸ்
17B)(நஞ்
ச
ை்
கூடிலிருந்
து
கை்
நாடகா
செச்
14.790
139.260
வரை
/
சாமைாஜநகை்
சாரல
17பி(S
H 17B)
வழியாக தமிழ் நாடு மாநில எல் ரல)
16வியுபி(VUP) ( 18 எல் வியுபி (LVUP), 10 எல் விஓபி(LVOP), (விபைங் களுக்கு
அறிக்ரகயிை் அட்டவரண நம் பை் 2.5 (a,b,c)ஐ பாை்க்கவும்
எதுவுமில் ரல
எஸ்
செச்
35

12
13
14
15
16
17

வண்டிகள் சசல் லுவதற் காை
கீழ் ப்பாரதகள் / ரமல் பாரதகள்
ஆை்ஓபி (ROB)
ஆை்யூபி (RUB)
முக்கியமாை பாலங் கள்
சிறிய பாலங் கள்
மதகுகள்
(அகலப் படுத்தரவண்டியரவ/இடித்துக்
கட்ட ரவண்டியரவ/புதிது)
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எதுவுமில் ரல
1 இல் ரல (கிமீ 92.640, அகலம் 3 x 27)
8 எண்கள் (விவைங் களுக்கு அறிக்ரக அட்டவரண எண் 2.6 ஐ
பாை்க்கவும் )
80 எண்கள்
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வரி
ணச
குறிப் புகள்
எை்
மதொழில் நுட்ப அ ் சங் கள்
சை்வீஸ் சாரலகள்

18

19
20
21
22
23

24

பாதசாைிகள் நடப் பதற் கு
வடிவரமக்கப் பட்டு சிபிஆரை (CBR)
பிை் பற் றுகிறது.
இரடயில் உள் ள இடம்
சைிவு வழங் கப் படுதல்
பாதுகாப் பு திட்டம்
விளக்சகாளி
ரதாட்டம் மற் றும் புல் தரைகளிைால்
அலங் கைிப் பு

சுற் றுச்சூழல் அ ் சங் கள்
இந்தச்
சாரல
வைவிலங் குகள்
பகுதி/பாதுகாக்கப் பட்ட
பகுதி/
சிஆை்இஜட்(CRZ
)
பகுதி/
சதுப் புநிலப் பகுதிகள் /
ரமாசமாக
25
மாசுபடுத்தப் பட்ட
பகுதிகள்
ஆகியவற் ரறக் கடக்கிறதா

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

முன்ம

ொழியப் பட்டது(வடிவ ் )

ரசரவ சாரலகள் உள் ளூை் ரதரவகள் ஒரு பக்கம் அல் லது இைண்டு
பக்கங் களிலும் வழங் கப் படுகிை் றை. தற் ரபாதுள் ள எஸ்செச் 3 (SH 3)
இடங் களில் தரடயில் லா இலவச ஓட்டத்ரத வழங் குவதை் மூலம் , சில
இடங் களில் , முை் சமாழியப் பட்ட எஸ்டிஆை்ஆை் (STRR), ஏற் கைரவ
இருக்கும் மாநில சநடுஞ் சாரல வழியாக சசல் கிறது. (விவைங் களுக்கு,
அறிக்ரகயிை் அட்டவரண 2.7 ஐக் பாை்க்கவும் )
ஐஆை்சி (IRC)தைங் களிை் படி 8%

5 மீட்டை் வழங் கப் படுகிறது.
புல் வளை்த்தல் /கற் களால் பாரத அரமத்தல்
விபத்துத் தரடகள் வழங் கப் படுகிை் றை
அரைத்து சாரலகள் கடக்கும் இடத்திலும் மற் றும் சுங் கச்
சாவடிகளிலும் விளக்சகாளி வழங் கப் படும்
பாரத முழுவதும் இரடயில் உள் ள இடங் களில் சசடிகள் வளை்க்கப் படும்
அசவை் யூ ரதாட்டம் கிரடக்கக்கூடிய இடங் களில் சசய் யப் படும் .
இடமாற் றம்
இடங் களில்
நிலம் சாை்ந்ரத
பூந்ரதாட்ட
அழகியல்
சசய் யப் படும் .
முை் சமாழியப் பட்ட திட்ட பாரதபை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் கா (BNP)விை்
ரமய மண்டலம் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் உணை்திறை் மண்டலம் வழியாக
சசல் கிறது சுற் றுச்சூழல் தாக்கங் கரள குரறப் பதற் கு, தற் ரபாதுள் ள
பை் ரைை்கட்டா/ ெரைாெல் லி-ஜிக்ைி சாரலயிை் (எம் டிஆை்) (Bannerghatta
/ Harohalli - Jigni Road (MDR)]
112.600 கிரலாமீட்டைிலிருந்து 129.700
கிரலாமீட்டை் வரை ஒட்டு சமாத்த பிஎை் பியிை் (BNP) ரமயப் பகுதியிலும்
மற் றும் அருகிலுள் ள இஎஸ்இசஜட் (ESZ) பகுதியில் இைண்டு புறங் களிலும்
அதனுரடய சசல் லும் பாரதகள் உட்பட 1 கீரலாமீடடை் எை் ற கணக்கில்
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ராமநகரிலிருந்து பெட்டமதெகாண்டெ் ப ள் ளி வரர (கிலலாமீட்டர் 82.000 முதல் கிலலாமீட்டர் 140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும்
தமிழ் நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கர்னாடகா மாவடத்தில் ராமநகரா மாவட்டம் மற் றும் பெங் களூர் நகரில் புதிதாக அறிவிக்கெ் ப ட்ட
லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில் புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

வரி
ணச
குறிப் புகள்
எை்
மதொழில் நுட்ப அ ் சங் கள்

முன்ம

8.100 கிரலாமீட்டருக்கு
சீைரமக்க ரவண்டும் .

26

27

பாதுகாக்கப் பட்ட நிரைவுச்
சிை் ைங் கள் மற் றம் கட்டிடங் கள்

நிலம் பயை் படுத்தப் படும் விதம்

காட்டு நிலங் கரள ரவறு வழியில்
திருப் புதல்

28

மைம்

29
30
31

கடக்கும் நதிகள்
குளங் கள்

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

ொழியப் பட்டது(வடிவ ் )

சமாத்த ரதசீய பூங் கா பகுதிரயயும் தவிை்க்க

எதுவுமில் ரல
முை் சமாழியப் பட்ட சாரலகளிை் இருபுறங் களிலும் தாக்குதலிை்
ரவகத்ரதக் குரறக்க 10 கிரலாமீட்டருக்குள் நிலம் பயை் பாடு:
 பயிை்சசய் யப் பட்டது :86%
 தைிசு/பயிை்ரவக்கமுடியாத நிலம் : 9%
 தாவைம் : 2%
 காட்டு நிலங் கள் : 1%
 குடியிருப் புகள் : 1%
 நீ ை்நிரலகள் : 1%
 குடியிருப் புகள் : 2%
முை் சமாழியப் பட்ட திட்டம் பை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் கா வழியாக
சசல் கிறது ; எைரவ, 11 ஏக்கை் பை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் காவிை்
ஒதுக்கப் பட்ட வை நிலம் திரச திருப் பப் படும் .
பை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் காவிற் குள் இருக்கும் கை் சவை் சிவ் புைா
கிைாமத்ரத இரணக்க சைிரவ அதாவது ரைம் ரப (ramp) நிை்மாணிப் பதை்
காைணமாக
அதிகபட்சமாக
2.5
செக்ரடை்
வைப் பகுதி
திரச
திருப் பப் படும் .
PROW
பகுதியில்
சமாத்தமாக
சமாத்தம்
9827 மைங் கள் பாதிக்கப் பட்டுள் ளை . இதில் 241 மைங் கள் பிஎை் பி (BNP)
இை் ரமய மண்டலத்தில் வருகிை் றை.
நதி விைிஷாபவரததி சிசெச். 92.650 இடத்தில் கடக்கிறது அரதாடு சில
சிறிய ஓரடகளும் சநடுஞ் சாரலயிை் ஊரட சசல் கிை் றை.
எதுவுமில் ரல
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வரி
ணச
குறிப் புகள்
எை்
மதொழில் நுட்ப அ ் சங் கள்
புல் தரை
32

33

பசுரம பகுதி முை் ரைற் றம்

34

ஈடுகட்டும் பயிை்விப் பு

35
36
37

சதுப் புநிலங் கள் ,
மணல் பைப் புகள்
முதலியை
காை்பரைட்
சுற் றுச்சூழல்
சபாறுப் பிற் காை சசலவுடை் ரசை்த்து
சுற் றுச்சூழல் நிை்வாகச் சசலவு
பாதிக்கப் பட்ட
கட்டிடங் களிை்
எண்ணிக்ரக

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

முன்ம

ொழியப் பட்டது(வடிவ ் )

நிலப் பைப் பு மற் றும் உருண்டு வரளந் து சசல் லும் நிலப் பைப் பு
ஐஆைிசி எஸ்பி 21:2009 (As per IRC SP 21:2009)/மாை்த் ரகாட்(MORTH
Code)/ஜிசெச்டி/எை் செச்ஏஐயிை் (GHD/NHAI) வழிமுரறகள் மற் றும்
பசுரம தீை்ப்பாயத்திை் பயிை்விப் பதற் காை கட்டுபாடுகளிை் படி
ஒை் றுக்கு பத்து எை் ற கணக்கில் (1: 10 ) சவட்டப் பட்ட மைங் கரள
ஈடுகட்டுவதற் காக கை்நாடகா மற் றும் தமிழ் நாடு மாநிலத்தில் புதிய
மைங் கள் நடப் படும் .
சபாருந்தாது
27.22 ரகாடி ரதாைாயமாக

306 எண்கள் ரதாைாயமாக
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அறிவிக்கெ் ப ட்ட லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில்
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சட்டம் மற் றும் நிை்வாக ஃபிரைம் சவாை்க் சகாள் ரக
எைசெச் 948ஏ (NH-948A )எை் ற முை் சமாழியப் பட்ட சாரல முை் ரைற் றத்
திட்டம் ஒரு புதிய ரதசிய சநடுஞ்
் சாரலயுடை் ரைட் ஆஃப் ரவ (ஆை்ஓடபிள் யு)
[(Right of Way (ROW) ] ரதரவ 70 மீட்டை் ஆகும் . எைரவ, 2006 ஆம் ஆண்டு இஐஏ
(EIA) குறிப் பிை் படி, முை் சமாழியப் பட்ட திட்டம் “வரக ஏ” (“Category A”) ரவச்
ரசை்வதால் மாசு கட்டுபாடு வாைியம் , காடு மற் றும் பருவமாற் றம்

இலாகா

(MoEF&CC)விடமிருந்து முை் ைரை உத்தைவு வாங் க ரவண்டும் .
ரமலும் , திட்டம் வை சட்டம் 1980 மற் றும் வைவிலங் கு சட்டம் 1972 விதிகரள
ஈை்ப்பதால் ,

வைம்

மற் றும்

வைவிலங் கு

அதிகாைங் களிை்

அனுமதிகள் ரவண்டும் .
மாற் றங் களிை் ஆய் வு
அட்டவணை 0.3: “முன்ம

ொழியப் ப்ட்ட திட்டத்துடன்”

ற் று ்

“திட்டமில் லொ ல் ” இரை்டுக் கு ் இணடயய உள் ள வித்தியொசங் கள்
உட்கூ று
வாகைவழி

ரபாக்குவைத்து
சநைிசல்

சாரல பாதுகாப் பு

“முன்ம ொழியப் ப்ட்ட
திட்டத்துடன்” கொட்சி
இருபுறமும்
நரடபாரத
மற் றும்
மண்ணிை்
ரதாள் பட்ரடகளுடை் 6-ரலை்
கட்டரமப் புக்கு
ரபாக்குவைத்து
பாரத
அரமக்கப் படும் .
இது
தரடயில் லாமல்
ரபாக்குவைத்து
சசல் வதற் கு
வழிவகுக்கும் .
புதிய சாரல தரடயில் லாத
ரபாக்குவைத்துத்துக்கு
உத்தைவாதம் அளிக்கவல் லது.
சபங் களூரு
நகைத்திற் குள்
பாரதக்காக மட்டுரம நீ ண்ட
தூைம்
பிையாணிக்கும்
டிைக்குகள் சசல் ல ரவண்டிய
அவசியம்
இருக்காது
எை் பரத இது உறுதி சசய் யும் .
இந்தப்
பகுதியிை்
சுற் றுச்சூழல்
குறிப் பிடத்தகுந்த
அளவில்
முை் ரைற் றம் அரடவரதாடு
வண்டிகரள
பைாமைிக்கும்
சசலவும்
கணிசமாக
குரறயும் .
வாகைங் கள் சசல் லுவதற் கும் ,
கடந்து சசல் வதற் கும் முந்திச்
சசல் வதற் கும்
ரபாதுமாை
இடம் இருப் பதால் இந் த புதிய

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

“திட்டமில் லொ ல் ”
கொட்சி
பாைம் ஏற் றிச் சசல் லும்
சபங் களூரு
நகைத்திற் குள்
சசை் று
ரமலும்
ரபாக்குவைத்து
சநைிசரல ஏற் படுத்தும் .

அதிக
ரபாக்குவைத்து
சபங் களூரு நகைத்தினுள்
சசை் று
ஏற் கைரவ
அங் குள் ள
ரபாக்குவைத்தில் கரைந்து
ரமலும் அந்த
நகைிை்
ரபாக்குவைத்து சநைிசரல
அதிகமாக்கும் ..

நகைத்திை்
ரபாக்குவைத்ரதாடு
வை்த்தக ரபாக்குவைத்தும்
கலந் தால்
முக்கியமாை
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உட்கூ று

சுற் றுச்சூழல் தைம்

ரபாக்குவைத்து
வசதிகள்

சபாருளாதாை
ரமம் பாடு

“முன்ம ொழியப் ப்ட்ட
திட்டத்துடன்” கொட்சி
சநடுஞ் சாரல
வந் தபிறகு
சாரல
விபத்துகளிை்
எண்ணிக்ரக குரறயும் .
நகைத்திை்
ரபாக்குவைத்து
தைியாக அதனுரட வை்த்தக
ரபாக்குவைத்துடை்
இருக்கும்
அதைால் நகைத்திை் ரலசாை
வண்டிகளுக்கு
ரபாதுமாை
பாதுகாப் பு
கிரடப் பது
உறுதியாகும் .

புதிய
சநடுஞ் சாரலயில்
சுலபமாக
இரடஞ் சல்
இல் லாமல்
வண்டிகள்
சசல் வதால் சுற் றுசூழல் தைம்
முை் ரைறும்
காைணம் ,
நிற் காமல்
வண்டிகள்
சசல் வதால் அதிலிருந் து வரும்
மாசுக்கள் குரறயும் .
கட்டுமாைப்
பணிகளிை்
ரபாது தற் காலிகமாக தூசு
மற் றும்
மாசு
இருக்கும்
ஆைால்
கட்டுமாைம்
முடிந்தவுடை்
அது
மரறந் துவிடும்
் .
மக்களிை்
வசதிக்காக
சுலபமாக மாற் று வசதிகள் ,
வியுபிக்கள் /எல் வியுபிக்கள்
(VUPs/LVUPs) மற் றும் ட்ைக்குள்
சசல் வதற் காக
சிை் ை
சாரலகள்
திட்ட
சாரலகரளாடு
அரமப் பதற் காை
திட்டமும்
இருக்கிை் றை.
சாரல
நிரலகளில்
பயணம்
சசய் யும்
தைம்
மிகஅதிக
அளவில்
முை் ரைற் றம்
அரடயும் .
சபங் களூரு நகைத்ரத ஒட்டி
புதிய
சாரல
வந்தால்
சபாருளாதாை
ரமம் பாடு

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

“திட்டமில் லொ ல் ”
கொட்சி
சாரலகளில்
ரபாக்குவைத்து
சநைிசல்
அதிகமாகும் . இது பல
சாரல
விபத்துகளுக்கு
வழி
வகுக்கிை் றை.
சபாது
மக்களிை்
கருத்திை் படி
சபருவாைியாை
விபத்துகள்
இருக்கும்
சாரலகளில்
நகை
ரபாக்குவைத்ரதாடு
வை்த்தக
ரபாக்குவைத்து
இரணவதாரல
ஏற் படுவதாக சதைிகிறது.
ரபாக்குவைத்து
அதிகமாக, இந்் த நிரல
இை் னும் ரமாசமாகும் .
மாசு
மற் றும்
வண்டிகளிலிருந் து வரும்
புரக
அதிகமாகும்
காைணம் ரபாக்குவைத்து
சமதுவாகும்
ரபாது
இரவகளும்
அதிகைிக்கும் .
ரபாக்குவைத்து
அதிகமாக, சுற் றசு் சூழல்
மாசுபாடு
இை் னும்
அதிகமாகிக் சகாண்ரட
ரபாகும் .

ரமாசமாை சாரல தைம்

சபாருளாதாை
சசயல் பாடு

10
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140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும் தமிழ் நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
கர்னாடகா மாவடத்தில் ராமநகரா மாவட்டம் மற் றும் பெங் களூர் நகரில் புதிதாக
அறிவிக்கெ் ப ட்ட லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில்
புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

உட்கூ று

“முன்ம ொழியப் ப்ட்ட
திட்டத்துடன்” கொட்சி
தாைாகரவ
நரடசபறும் .
ரபாக்குவைத்து
ரமம் படுவதால் விவசாயிகள்
தங் கள்
விரளச்சல் கரள
நீ ண்ட
தூைம்
சசை் று
அங் குள் ள
சந் ரதகளில்
விற் பதை் மூலம் விவசாயிகள்
அதிக லாபம் அரடவாை்கள் .
இந்த
முை் சமாழியப் பட்ட
சாரல
முை் ரைற் றத்திை்
கட்டுமாை
ரவரலக்கு
கிட்டத்தட்ட 50 சதாழில் நுட்ப
வல் லுைை்கள் , 100 ரகவிரைத்
சதாழிலாளை்கள் மற் றும் 200
சாதாைண
சதாழிலாளை்கள்
முை் சமாழியப் பட்ட
கட்டுமாை
ரபக்ரகரஜயும்
கட்டுமாை
பகுதிரயயும்
சபாறுத்து
ரதரவப் படுவாை்கள் .
அணுகுதல்
சுலபமாவதால்
இந்த
இடங் களில்
முை் ரைற் றத்திற் காை
வாய் ப் புகள்
ரமம் படுவதால்
சபாருளாதாை
வளை்ச்சிகள்
ஏற் படும் .
தற் ரபாரதய
முை் ரைற் றத்திைால் மற் றும்
உள் கட்டுமாை
வசதிகளாை
பாதாள சாக்கரட அரமப் பு,
தண்ணீை ் வசதி, மிை் சாைம் ,
ரபாக்குவைத்து
முதலியை
எளிதாக கிரடத்துவிடும் .

ரவரலவாய் ப் புகள் .

முை் ரைற் றத்திற் காை
வாய் ப் புகள்

ஒட்டுசமாத்தமாக

பாை்த்ரதாமாைால்

சபாருளாதாை

ரமம் பாடு

அதற் காை
இல் ரல.

வாய் ப் பு

ரபாதுமாை அணுகுமுரற
வசதிகள்
குரறபாடுகளால்
முை் ரைற் ற
சசயல் பாடுகள்
சபருமளிவில்
தரடப் படும் .

“திட்டத்துடை் ”

ரநை்மரறயாை/ லாபகைமாை பாதிப் புகளிைால்
மற் றும்

“திட்டமில் லொ ல் ”
கொட்சி
நிரலயாைதாக
இருக்கும் .

காட்சியில்

அந்தப் பகுதியிை் சமுதாய

“திட்டமில் லாமல் ”

காட்சிரயவிட

குறிப் பிடத்தகுந்த வரகயில் ரமம் பாட்டுடை் இருக்கும் . எைரவ, “திட்டத்துடை் ”
காட்சியில் சில சைி சசய் யக்கூடிய பிைச்சிரைகள் இருந்தாலும்

இதுரவ

“திட்டமில் லாமல் ”

மற் றும்

ஏற் றுக்

காட்சிரயாடு

சகாள் ளக்கூடிய

படுத்தப் பட்டால்
இருப் பரதாடு

காட்சியாக

சம் மந்தப் பட்ட

அந்தப்

ஒப் பிடுரகயில்

இருக்கிறது.

பகுதிகளுக்கு

பகுதியிை்

விரும் பக்கூடிய
திட்டம்

சசயல் முரற

நிச்சயமாக

சமுதாய-சபாருளாதாை

லாபகைமாக

சூழலில்

நல் ல

முை் ரைற் றத்ரதக் சகாண்டு வரும் எை் பது உறுதி.

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு
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லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில் புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

சுற் றுச்சூழல் அடிப் பரட தைவு
சுற் றுச்சூழல் பற் றி சிறிய வை்ணரை கீரழ சகாடுக்கப் பட்டுள் ளது:
அட்டவணை 0.4: சுற் றுச்சூழல் பற் றி சுருக் க ொக ஒரு வர்ைணன
வரிணச
எை்
1. உை்ண
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(vi)

அளவுயகொள்

வர்ைணன

யொன ெிதர்சன ொன சுற் றுச் சூழல்
ஸ்தல விபைம்
முை் சமாழியப் பட்ட சாரல பிைிவு எை் செச் 948ஏ முக்கியமாக வரளந்து சநளிந்து சசல் லும்
மற் றும்
நிலப் பைப் பிலும்
குரறந்த
இடங் களிரலரய
நீ ண
் ் ட
நிலப் பைப் பில்
சசல் கிறது.
பூரகாளம்
முை் சமாழியப் பட்ட சாரல துவங் கி மற் றும் முடியும் இடங் களிை் அட்சரைரக மற் றும்
தீை்க்கரைரக 750 86'9.262” கிழக்கிலிருந் து 14034'62.510" வடக்கு வரை முரறரய
80018 '10 .826 "கிழக்கிலிருந்து 13098'631.353" வடக்கு வரையில் ஆகும் .
நதி விைிஷாபவரததி சிசெச். 92.650 இடத்தில் கடக்கிறது அரதாடு சில சிறிய ஓரடகளும்
சநடுஞ் சாரலயிை் ஊரட சசல் கிை் றை.
மண்வளம்
சபங் களூை் நகை, ைாமநகைா மற் றும் கிருஷ்ணகிைி மாவட்டங் கள் ஆகியவற் றிை் புவியியல்
மற் றும் நில
உருவாக்கத்தில் அதிகமாக பாரறகள் நிரறந்த ரமற் பைப் பு, பீடபூமி மற் றும் தரை மட்டமாக
நடுக்கத்தை் ரம
இருக்கும் குை் றுகள் இருப் பரதாடு மாவட்ட ங் களிை் சபரும் பகுதியில் சநய் சிஸ்கள் (gneisses)
கிைாரைட்டுகள் இருக்கிை் றை.
திட்டத்திை் சசல் வாக்காை பகுதி, ரசதம் ஆபத்து மண்டலம் இைண்டாம் மிதமாை பகுதி II
இை் கீழ் வருகிறது.
மண்கள்
மாவட்டத்தில் ங் கள் இருக்கும் மண், சிவப் பு ரலாம் கள் (loams), சிவப் பு கைகைத்த மணல்
ரலாம் கள் (loams) மற் றும் குறுமண் மண்களாக (lateritic soils) உள் ளை. சில கைடு முைடாை
பகுதிகரள தவிை்த்து மற் ற இடங் களில் மண் வளமாக இருப் பரதாடு பல் ரவறு தாைியங் கள்
பயிை்விக்க உகந்ததாகவும் இருக்கிறது.
பள் ளமாை
இந்தத் திட்டத்திற் காக சமாத்தம் 19 பள் ளமாை பகுதிகள் அரடயாளம் காணப் பட்டுள் ளை.
பகுதிகள் (Borrow
Areas)
சாம் பல்
எண்ணூை் சதை்மல் மிை் ஆரல, சமட்டூை் சதை்மல் மிை் ஆரல மற் றும் ைாயலசீமா சதை்மல்
மிை் ஆரல ஆகிய இடங் களிலிருந்து கட்டுமாைத்திற் கு ரதரவயாை சாம் பல் எடுத்துக்
சகாள் ளப் படும் .
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வரிணச
எை்
(vii)

அளவுயகொள்

2

நிலம்
பயை் படுத்தும்
விதம்
வொனிணல

3

கொற் று

4. தை்ைீர்
(i)
நீ ை் நிரலகள்

(ii)

தண்ணீைிை் தைம்

வர்ைணன
திட்டத்தால்
பாதிக்கப் படும்
பகுதியில்
(சாரலகளிலிருந்து 10 கிரலாமீட்டருக்குள் ),
நிலங் களிை் பிைதாை பயை் பாடு விவசாயம் (86%), அரதத் சதாடை்ந்து காடு(9%), தைிசு நிலம்
/ கட்டாந்தரை நிலம் (2%), பயிை்ரவத்தல் (1%), நீ ை்நிரல தீை்ப்புகள் (1%) இருக்கிை் றை.
ைாமநகைா
மாவட்டத்திை்
சைாசைி
மரழ 777
மிமீட்டலிருந்து
940
மி.மீ.
வரை ரவறுபடுகிறது, சபங் களூை் நகைில் இது 864 மிமீ முதல் 943 மிமீ வரையில் இருக்கிறது.
கிருஷ்ணகிைி மாவட்டத்தில் , இது 750 மிமீ இருந்து சுமாை் 900 மிமீ வரைரவறுபடுகிறது .
ஜூரல முதல் நவம் பை் மாதங் களில் மரழ சபாழிவு ஏற் படுகிறது. திைசைிஅதிகபட்ச
சவப் பநிரல 33 ° சச மற் றும் சைாசைி திைசைி குரறந்த பட்சம் சுமாை் 15 ° சச.
சுற் றுப் புற காற் றிை் தைத்திை் தைவு கிருஷ்ணகிைி மாவட்டத்திலிருந்து
ஐந் து (5)
இடங் களிலிருந்து ஜூை் 2018இல் சபறப் பட்டது. சதாடை்ந்து காற் ரற ரசாதரை சசய் ததில்
இந்த அளவுகள் கண்டு பிடிக்கப் பட்டை. காற் றிலுள் ள திடம் மற் றும் நீ ை் துகள் கள் (<PM10);
காற் றிலுள் ள திடம் மற் றும் நீ ை் துகள் கள் (PM2.5); சல் ஃபை் ரட ஆக்ரலடு (SO2), ரநட்ைஜை்
ஆக்ரஸடு (NOx)
மற் றும் காை்பை் ரமாைாக்ரஸடு (CO). காரலயில் எடுக்கப் பட்ட
மாதிைிகரள
ரசாதித்து
பாை்த்த
ரபாது
காற் றிை்
தைத்திை்
அளவுரகாள் கள்
சிபிசிபியிைால் (CPCB) ஏற் றுக் சகாள் ளப் பட்ட அளவுரகாள் கரள விடவும் குரறவாகரவ
இருக்கிறது.
ெிலப் பரப் பு ெீ ர் ெிணலகள்
விைிஷாபவரததி (வடிவரமப் பு சிசெச்.92.650) இடத்தில் கடக்கிறது அரதாடு சில சிறிய
ஓரடகளும் சநடுஞ் சாரலயிை் ஊரட சசல் கிை் றை.
ெிலத்தடி ெீ ர் ெிணலகள்
உள் ளூை் வாசிகள் கிணறுகரள ரதாண்டுவது, ரெண்ட் பம் புகள் , ஆழ் கிணறுகள் மற் றும்
சாதாைண கிணறுகரள பயை் படுத்துகிறாை்கள் . இந்த மாவட்டத்திை் கிைாம மற் றும்
நகை்ப்புற தண்ணீை ் ரதரவகரள நிலப் பைப் பு நீ ை் நிரலகள் அல் லது சிறிய தண்ணீை ்
வழங் கும் திட்டங் கள் அல் லது எல் லாவற் ரறயும் ஒருங் கிரணத்து இருக்கும் நிலத்தடி
தண்ணீரை பயை் படுத்தி தண்ணீை ் ரதரவகள் பூை்த்தி சசய் யப் படுகிை் றை.
ெிலப் பரப் பு ெீ ரின் தர ்
நிலப் பைப் பு நீ ைிை் இைண்டு (2) இடங் களிலிருந்து மாதிைிகள் எடுக்கப் பட்டை. எடுக்கப் பட்ட
இந்தத் தண்ணீரை ரநைிரடயாகவும் இைாசாயை முரறயிலும் ஆைாய் ச்சி சசய் த ரபாது
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வரிணச
எை்

5

6
(i)

அளவுயகொள்

வர்ைணன

இந்தத் தண்ணீைிை் தைம் சிபிசிபி (CPCB) (ஒட்டு சமாத்த ஆைாய் ச்சியிை் பலை் )யிை்
தைக்கட்டுபாட்டிை் படி B, E எை் ற தைத்தினுள் வருகிை் றது எை் றும் எைரவ இந் த தண்ணீரை
பாைம் பைிய முரறயில் சுத்திகைிக்க ரதரவயில் லாமல் சவறும் சதாற் று நீ க்கம் சசய் துவிட்டு
குடிநீ ைாகப் பயை் படுத்தலாம் எை் று இந்த ஆைாய் ச்சி கூறுகிறது. அரைத்து அளந் த
அளவுரகாள் களும் சகாடுக்கப் பட்ட எல் ரலக்குள் சைியாக பிை் பற் றப் பட்டை.
ெிலத்தடி ெீ ரின் தர ்
திட்டம் பகுதியிலிருந் து நிலத்தடி நீ ை் தைம் மாதிைிகள் ரசகைித்து மூை் று ( 3 ) மாதிைிகள்
மதிப் பீடு சசய் யப் பட்டை .
சிஜிடபிள் யூபி
(CGWB)
படி, பிைாந்தியத்திை்
நிலத்தடி தண்ணீை,் நிறமற் றதாகவும் மணமற் றதாகவும் சபருமளவில்
காைம் (alkaline)
நிரறந்ததாகவும் காணப் படுகிறது.
இந்த நீ ைில் ரநட்ரைட் மற் றும் இரும் பு அதிக அளவில்
இருக்கிறது எை் பரதாடு அந் த நீ ை் அரைத்துத் தைப் பிைருக்கும் குடிப் பதற் கும் மற் ற
பயை் பாட்டிற் கும் சபாருத்தமாைது எை் பரதக் கவைிக்க ரவண்டும் . இந் த நீ ைில் இருக்கும்
உயை் சமாத்த கடிைத்தை் ரம (high total hardness) இந்தப் மாவட்டத்தில் இருக்கும் லித்ரதா
யூைிட்களில் (litho-units) இருக்கும் அக்விஃரபயை்களால் (aquifers) எை் றும் அரத ரநைம் அதிக
அளவில்
பயை் படுத்தப் படும்
உைங் கள்
ஆகியவற் றால்
சமாத்த
கடிைத்தை் ரம
ஏற் படுவதால் , மாவட்டத்தில் ரநட்ரைட் மாசு இருக்கிறது எை் பரதயும் நாம் அறியலாம் .
சப் த ்
சுற் றுச்சூழலிை் ஒலி அளவு ஜூை் 2018 இல் ஐந்து (5) இடங் களில் காரல 6 லிருந்து இைவு 10
வரை (பகல் ) மற் றும் இைவு 10லிருந் து காரல 6 வரை (இைவு) எடுக்கப் பட்டது கூை்ந்து
கவைிக்கப் பட்ட இடங் களில் சிபிசிபி (CPCB ) யால் பகல் மற் றும் இைவு ரநைங் களில்
வரையறுக்கப் பட்டசப் தத்ரத விட ஒலி அதிகமாக இருக்கிறது. இதற் கு காைணம்
முை் சமாழியப் பட்ட சாரலயிை் அருரக இருக்கும் வாகை ரபாக்குவைத்து மற் றும் காற் றிை்
ஒலி அதிகமாக இருப் பதால் இந்த அதிக ஒலி ஏற் படுகிறது.
உயிரியியல் சுற் றுச்சூழல்
கொடு
பை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் காவிை் காடுகள் வழியாக முை் சமாழியப் பட்ட சநடுஞ் சாரல
3.796 கிமீ நீ ளம் கடக்கிறது. எைரவ, சுமாை் 11 செக்ரடை் காட்டிை் நிலம் திரசமாற் றம்
சசய் ய ரவண்டிய ரதரவ உள் ளது.
பை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் காவிற் குள் இருக்கும் கை் சவை் சிவ் புைா கிைாமத்ரத இரணக்க
சைிரவ அதாவது ரைம் ரப (ramp) நிை்மாணிப் பதை் காைணமாக அதிகபட்சமாக 2.5 செக்ரடை்
வைப் பகுதி திரச திருப் பப் படும் .

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

14

ராமநகரிலிருந்து பெட்டமதெகாண்டெ் ப ள் ளி வரர (கிலலாமீட்டர் 82.000 முதல் கிலலாமீட்டர் 140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும்
தமிழ் நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கர்னாடகா மாவடத்தில் ராமநகரா மாவட்டம் மற் றும் பெங் களூர் நகரில் புதிதாக அறிவிக்கெ் ப ட்ட
லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில் புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

வரிணச
எை்
(ii)

(iii)

அளவுயகொள்

வர்ைணன

தொவர ்

விலங் கினங் கள்

7

சமூக மபொருளொதொர
சுற் றுச்சூழல்

சபங் களூைில் உள் ள கிைாமப் புற மற் றும் ைாமநகாைில் எை் செச் -948ஏ (NH-948A) திட்டப் பகுதி
சாரலயிை்
பகுதிகள் காணப் படும் பிைதாை மைங் கள்
அகாசியா, சடக்ரடாைா,
ஸிஸிஃபஸ் முதலியைவாகும் . முை் சமாழியப் பட்ட சநடுஞ் சாரலயிை் PRoW விை் 70
மீட்டருக்குள் வரும் பகுதிக்குள் 9827 வருகிை் றை. சநடுஞ்
் சாரல முழுவதும் பயிை்விக்கும்
சசயல் பசுரம பயிை்வித்தல் திட்டத்திை் படி சசய் யப் படும் (ஐஆை்சி விதிப் படி: எஸ்பி -21: 2009(
SP-21: 2009) பாரத முழுவதும் இரடயில் உள் ள இடங் களில் சசடிகள் வளை்க்கப் படும்
அசவை் யூ ரதாட்டம் கிரடக்கக்கூடிய இடங் களில் சசய் யப் படும் . இடமாற் றம் இடங் களில்
நிலம் சாை்ந்ரத பூந்ரதாட்ட அழகியல் சசய் யப் படும் .
பாரற நிலப் பகுதி மற் றும் தைியாை் நிலங் களில் தாழ் வாைங் கள் கிரடப் பது காைணமாக
யாரைகள் , சிறுத்ரதப் புலி, கைடி, குள் ள நைி, புள் ளி மாை் , காட்டுப் பை் றி, முயல் ரபாை் ற
பல
காட்டு
விலங் குகளும்
இந்த
பிைிவுகளில்
உள் ளை .
வைத்
துரறயுடை்
ஆரலாசரை மற் றும் கட்டரமப் பு பத்திகரளக் சகாண்டு சாத்தியமாை விலங் குகள்
கடப் பதற் காை பாரதகள் கணக்கிடப் படும் .
முை் சமாழியப் பட்ட சாரல காைிடாைிை்
PROW வில் 51 கிைாமங் கள்
வருகிை் றை.
பாதிக்கப் பட்ட இந்த கிைாமங் களிை் சபருவாைியாை மக்கள் தங் கள் வாழ் வாதாைத்திற் கு
விவசாயத்ரதரய நம் பியிருக்கிறாை்கள் . மாவட்டத்தில் உள் ள முக்கிய விவசாய பயிை்கள்
ைாகி, ரகழ் வைகு, துவைம் , அரவை் (Avare) மற் றும் சகாள் ளு ரபாை் ற பருப் பு வரககள் ஆகும் .
மக்கள் கட்டுமாைத் சதாழில் , அைசாங் கம் , விவசாயம் மற் றும் வீட்டு ரவரலகள் ஆகிய
சதாழில் களிரலயும் ஈடுபடுகிறாை்கள் .

சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக தாக்கம் குரறத்தல்
இஐஏ

(EIA)

ஆய் விை் படி

செக்ரடை் நிலப் பகுதி
தாக்கங் கள் நிலத்தில்

ரபாது

தாக்கங் கள்

மற் றும்

முை் சமாழியப் பட்ட
ஏற் படுகிை் றை .

சபரும் பாலாை

அவற் றிை்

குரறப் பு

ஆகியரவ

ஆைாயப் பட்டை.

405-

அபிவிருத்திக்காக ரகயகப் படுத்தப் பட்டுள் ளதால் பிைதாை
நிலம்

விவசாய

மற் றும்

தைிசு

நிலமாகும் .

ரமலும் ,

பை் ரைை்கட்டாவில் அறிவிக்கப் படும் வைப் பகுதி வழியாக காைிடாை் சசல் வதால் 11 செக்ரடை் வை நிலப் பகுதி, திட்டமிட்ட
அபிவிருத்திக்காக ரகயகப் படுத்தப் படும் . பை் ரைை்கட்டா ரதசிய பூங் காவிற் குள் இருக்கும் கை் சவை் சிவ் புைா கிைாமத்ரத

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு

15

ராமநகரிலிருந்து பெட்டமதெகாண்டெ் ப ள் ளி வரர (கிலலாமீட்டர் 82.000 முதல் கிலலாமீட்டர்
140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும் தமிழ் நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
கர்னாடகா மாவடத்தில் ராமநகரா மாவட்டம் மற் றும் பெங் களூர் நகரில் புதிதாக
அறிவிக்கெ் ப ட்ட லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில்
புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

இரணக்க சைிரவ அதாவது ரைம் ரப (ramp) நிை்மாணிப் பதை் காைணமாக
அதிகபட்சமாக 2.5 செக்ரடை் வைப் பகுதி திரச திருப் பப் படும் .
ரகயகப் படுத்தல் மட்டுப் படுத்தல் ஆகியரவ ரதசிய சநடுஞ் சாரல சட்டம்
மாநிலம் ஆை் & ஆை்(State R&R)
சகாள் ரக படி

நில

ரமலும் , மாநிலக்

மற் றும் ரதசிய ஆை் & ஆை் (National R&R)

உைிரமயாளை்களுக்கு

இழப் பீடு வழங் கப் படும் .

சகாள் ரக கீழ் சசாத்துக்கள்

மற் றும்

கட்டரமப் புகள்

ஈடுசசய் யப் படும் . காட்டு நிலத்ரத சபாறுத்தவரையில் , வைத்துரற அனுமதி
சாரல கட்டுமாைம் சசய் வதற் கு முை் சபறப் படும் .
பை் ரைை்கட்டா ரதசியப் பூங் காவிை் ரமயம்
மண்டலத்ரதக்

கடந்து

பாதிப் பாகும் .

சசல் லும்

மற் றும்

சாரல

சுற் றுச்சூழல்

இை் சைாரு

மிகப்

உணை்
சபைிய

இது பிஎை் பி (BNP) இை் வைவிலங் கு மற் றும் அரவகளிை்

இயற் ரகயாை வாழ் வியரலபாதிக்கும் .

ஸ்ரடட்

ரபாை்டு

ஆஃப்

ரவல் டு

ரலஃப் (State Board of Wildlife (SBWL) மற் றும் ரநஷைல் ரபாை்டு ஆஃப் ரவல் ட்
ரலஃபிடம் (National

Board

ரமலும் , வாழ் விடம்

of

Wildlife

(NBWL) முை்

முை் ரைற் றம்

நடவடிக்ரககள் ஆகியரவ

அனுமதி சபறப் படும் .

மற் றும்

வைவாழ் க்ரகரய

காை்பரைட்டிை்

சுற் றுச்சூழல்

சபாறுப் பு விதிகள் கீழ் ரமற் சகாள் ளப் படும் .
பகுதி II இல் பாதிப் ரப குரறக்கும் நடவடிக்ரகயாக ஒரு ரநைத்தில் ஒரு மிருகம்
எளிதாக

கடந் து

சசல் லலாம்

கட்டுமாைத்திற் கு

முை் பாை

எை் று

முை் சமாழியப் பட்டுள் ளது.

கட்டத்திை்

ரபாது சநடுஞ் சாரல

திட்டம்
ஓைமாக

இருக்கும் சுமாை்10 941 மைங் கள் இல் லாமல் ரபாய் இருக்கும் . மாநில வைக்
சகாள் ரகயிை் படி இழப் பீட்டுத் ரதாட்டம் ரமற் சகாள் ளப் படும் .
மற் ற தாக்கம் திட்டத்திை் சசயல் பாட்டிை் ரபாது சத்தம் மற் றும் ஒளி மாசுபாடு
ஆகும் . பிஎை் பி பிைிவிை் (BNP section) உயைமாக்கப் பட்ட காைிடாை் முழுவதும்
ஒலி சவளிரய வைாத வரகயில் கட்டரமப் புகள் ஏற் படுத்தப் படும் . பிஎை் பி
(BNP)

க்குள்

வை

உயிைிைங் களுக்கு

குரறந்த

சதாந்தைரவ

உறுதி

சசய் ய உயை்ந்த காைிடாைில் எந்த விளக்குகளும் வழங் கப் படாது .
கூடுதலாக , கட்டுமாை கட்டத்தில் தற் காலிக
மாசுபாடு இருக்கும் ,

காற் று,

இது ரபாதுமாை

நீ ை்

மற் றும்

மற் றும்

சத்தம்

சபாருத்தமாை

நடவடிக்ரககளுடை் ஒழுங் காக குரறக்கப் படும் .
சபாதுமக்களிடம் கலந்தாய் வு
இஐஏ

(EIA)

தயாைிக்கப் படும்

அைசு நிறுவைங் களுடை்
ஆய் வுகள்

/

பாதிக்கப் படுபவை்கள்

கலந் தாய் வு சசய் யப் படும் .

ரநை்காணல் கள்

ரமற் சகாள் ளப் பட்டு

ரபாது
மூலமாக

வருகிை் றை

ஒழுங் கரமக்கப் பட்ட

முரறயாை

மற் றும்

சமூக

மற் றும்

ஆரலாசரைகரள
தாக்க

மதிப் பீட்டு

அறிக்ரகயில் விைிவாக விவைிக்கப் பட்டுள் ளை.

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு
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ராமநகரிலிருந்து பெட்டமதெகாண்டெ் ப ள் ளி வரர (கிலலாமீட்டர் 82.000 முதல் கிலலாமீட்டர்
140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும் தமிழ் நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
கர்னாடகா மாவடத்தில் ராமநகரா மாவட்டம் மற் றும் பெங் களூர் நகரில் புதிதாக
அறிவிக்கெ் ப ட்ட லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில்
புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

பல் ரவறு அைசு துரறகள் அதிகாைிகளுடை் இந்த பிைாந்தியத்தில் ஏற் பட்டுள் ள
உண்ரமயாை

சுற் றுச்சூழல்

அத்துடை்

சமூக

நிரலரமகள்

மதிப் பிட

ஆரலாசரை சசய் யப் படுகிை் றை .
பை் ரைை்கட்டாவிை்
நிகழ் த்தப் பட்டது.

வைவிலங் கு

அதிகாைிகளுடனும்

பை் ரைை்கட்டாவிை்

கலந் துரையாடல் நிகழ் த்தப் பட்டதிை்
இடத்தில்

கால் நரட

சுைங் கபாரத

கூடுதலாக, வை

வைவிலங் கு

கலந் துரையாடல்
அதிகாைிகளுடனும்

முக்கிய விரளவு பாகம் II வில் ஒரு
கட்டுவது

ரமலாண்ரம

முை் சமாழியப் பட்டதாகும் .
அதிகாைிகளிை் மதிப் புமிக்க

பைிந்துரைகள் விவாதிக்கப் பட்டை.
உள் ளூை்

மக்கள்

ஆரலாசரையுடை்

கட்டரமப் புகள்

மற் றும்

பண்புகள்

ஆகியவற் றில் குரறந் தபட்ச இழப் பு ஏற் படும் வரகயில் உதவியாக இருந்தது.
திட்டத்திைால் லாபங் கள்
திட்டம்

மாநிலத்திற் கு

குறிப் பிடத்தகுந்த

சபாருளாதாை

அனுகூலங் கரள

வழங் கும் . முை் சமாழியப் பட்ட சாரல கட்டுமாைத்திற் கு பிறகு நல் ல சதாடை்பு
கிரடப் பரதாடு

இந்தப் பகுதியில் வாழும் மக்களிை் சமூக- சபாருளாதாை

நிரலயில் குறிப் பிடத்தக்க ரமம் பாடு ஏற் படும் . ரபாதுமாை சாரல பாதுகாப் பு
அரமப் புகளாை
கட்டுவரதாடு

ரசை் ரபாை்டுகள் ,

தடுப் புகள் ,

விபத்துத்

தரடகள்

ரபாதுமாை ரபரூந்து நிறுத்துவதற் காை இடங் கள் , டிைக்குகள்

சசல் ல சிறிய சாரலகள் , சுைங் கங் கள் முதலியைவற் ரற முை் சமாழியப் பட்ட
சாரலயில்

கட்டுவதால்

இந்தத்

திட்ட

சாரலகளிை்

பாதுகாபபு

ரமலும்

சசம் ரமயாக இருக்கும் .
இந்தத் திட்டம்

மாநிலத்திை்

உள் ளூை் மக்களுக்கு ரநைிரடயாை மற் றும்

மரறமுகமாை ரவரல வாய் ப் புகரள ஏற் படுத்தித் தரும் . மரறமுகமாை
அனுகூலங் களில்

வண்டிகள்

பைாமைிப் பில்

குரறந்த

சசலவு,

குரறந் த

எைிசபாருள் சசலவு மற் றும் பிையாணிகள் ரபாக்குவைத்தில் சசலவு குரறதல்
முதலியரவகரள உள் ளடக்கும் .
சுற் றுச்சூழரல கூை்ந்து கவைிக்கும் திட்டம்
சுற் றுச் சூழரல கூை்ந்து கவைிக்கும் திட்டத்திை் பகுதியாக காற் றிை் தைம் ,
ஒலியிை் தைம் , தண்ணீ ைிை் தைம் , மண்ணிை் தைம் மற் றும் கட்டரமப் பு மற் றும்
சசயல் பாடு சமயத்திரலரய சதருரவாைத் தாவைப் பயிை்வித்தல் ஆகியரவகள்
அத்தியாயம்
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இல்

குறிப் பிடப் பட்டுள் ளை.

கூை்ந்து

கவைிப் பதற் காை

ரதாைாயமாை சசலவு இந்திய ரூபாய் கள் 21 லட்சங் கள்
சுற் றுச்சூழல் நிை்வாகம்
இந்தத் திட்டத்திைால்

ஒருரவரள ஏற் படக்கூடிய ரமாசமாை பாதிப் புகரள

குரறக்க/நிை்வகிக்க/தவிை்க்க

ஆகியவற் றிரை

குரறக்கவும்

திட்ட

சாரலரயாடு உள் ள சுற் றுச்சூழலிை் பல் ரவறு உட்கூறுகரள ரமம் படுத்தவும்
சுற் றுச்சூழல் நிை்வாகத் திட்டம் தீட்டப் பட்டுள் ளது. ஒவ் சவாரு பாதிப் ரபக்
குரறப் பதற் காகவும் , அது சசய் யப் பட ரவண்டய இடம் , காலக்கட்டம் , ,

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு
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ராமநகரிலிருந்து பெட்டமதெகாண்டெ் ப ள் ளி வரர (கிலலாமீட்டர் 82.000 முதல் கிலலாமீட்டர்
140.000 வரர) 57.800 கி.மீ., கர்நாடகா மற் றும் தமிழ் நாட்டின் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில்
கர்னாடகா மாவடத்தில் ராமநகரா மாவட்டம் மற் றும் பெங் களூர் நகரில் புதிதாக
அறிவிக்கெ் ப ட்ட லலட்டிரலட் டவுன் ரிங் லராடு (எஸ்டிஆர்ஆர்)(STRR) ஃபலஸ் ( Phase)- II வில்
புதிதாக திறக்கெ் ப டும் லலேீ யெநடுஞ் ல ாரல. என்பெச் -948A.

சசயல் பாடு

மற் றும்

சபாறுப் புகரள

ரமற் பாை்ரவ/

சசய் ரககள் திட்டமிடப் பட்டுள் ளை. கட்டரமப் பிரைக்

கண்காணிப் பு

கூை்ந்து கவைிக்் கும்

திட்டம் மற் றும் சசயல் பாடு பகுதி ஆற் றலுடை் சசயல் படும் விதத்தில் (effective
implementation EMP) இருக்கிறதா எை் பது உறுதி சசய் யப் பட்டுள் ளது. ஒப் பந்த
ஆவணத்திை் ஒை் அங் கமாக இந்த இஎம் பி (EMP) இருக்கும் . சமாத்த இஎம் பி
(EMP) வைவு சசலவு இெ் திய ரூபொய் கள் 27.22 யகொடிகள் ஆகும் . ஒப் பந்தக்காைை்,
பிஎம் சியிை் (PMC)

ரமற் பாை்ரவ

மற் றும்

சுற் றுச்சூழல்

சசல் லிை்

சலுரக

உைிரம சபற் றவைிை் (environmental cell of Concessionaire) கீழ் இஎம் பிரய (EMP)
கட்டுமாைத்திை் ரபாது சசயல் படுத்துவாை். சசயல் பாட்டு நிரலயிை் ரபாது ,
அைசிடமிருந் து

சலுரக

உைிரம

சபற் றவைால்

இஎம் பி

(EMP)

சசயல் படுத்தப் படும் .

வரைவு சூற் றுச்சூழல் பாதிப் பு மதிப் பீடு
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