நிர்வாக சுருக்கம்
1.

ேமிழ் நொட்டின் ேகலநகரொன தசன் கன, தசன் கன தபருநகரப் பகுதியின்
(CMA) ஒரு பகுதியொகும் . இது 80 லட்சே்திற் கும் அதிகமொன மக்கள் வசிக்கும் மற் றும்
தேன் னிந்தியொவின் தபொருளொேொரே்தில் முக்கிய பங் கு வகிக்கும் பகுதியொகும் .
நொட்டின் பிற தபருநகரங் ககளப் தபொலதவ, தசன் கன தபருநகரப் பகுதியும்
ேற் தபொது
விகரவொன
நகரமயமொக்கல்
வளர்ச்சியின்
சவொல் ககள
எதிர்தகொள் கிறது, அகவ தசன் கன தபருநகரப் பகுதியின்
தபொக்குவரே்து
முகறகய
கணிசமொன
அழுே்ேே்திற் கு
உட்படுே்தியுள் ளன.
தபொருளொேொர
நடவடிக்கககளின்
அதிகரிப் பு
பிரொந்திய
தபொருளொேொரே்கேயும்
தவகலவொய் ப் கபயும் தமம் படுே்தியுள் ளது.1 இேன் விகளவொக பயணமுகறயிகன
எளிகமப் படுே்ேலும் பயண இகணப் புகள்
தமம் படுே்துேலும்
அே்தியொவசம்
ஆகின் றன.

2.

தசன் கன தமட்தரொ தரயில் நிறுவனமொனது (CMRL) இந்திய அரசு (GoI) மற் றும்
ேமிழக அரசு
(GoTN) ஆகியவற் றின்
சம பங் கு உரிகமயுடன் கூடிய கூட்டு
நிறுவனமொகும் .
இது
தசன் கன
மொநகரே்தின்
தமட்தரொ
திட்டே்திகன
தசயல் படுே்துேல் ,
இயக்குேல்
மற் றும்
பரொமரிே்ேல்
ஆகியவற் றிற் கு
தபொறுப் பொகும் . தசன் கன தமட்தரொ தரயில் நிறுவனமொனது தசன் கன மொநகர
பகுதியிற் கொன(CMA) 2015 ஆம் ஆண்டில் விரிவொன நகர்ே்திறன்
திட்டே்கே
(Comprehensive Mobility Plan) உருவொக்கியது மற் றும் மொநகரின் தபொக்குவரே்து திறன்
அழுே்ேங் ககளே் ேணிக்க தசன் கன தமட்தரொ தரயிலின் இரண்டொம் கட்டே்திற் கு
மூன் று வழிே்ேடங் ககள (வழிே்ேடங் கள் 3, 4 மற் றும் 5) அகடயொளம் கண்டது.

3.

இந்திய அரசொனது (GoI) சர்வதேச பல் தநொக்கு வளர்ச்சி வங் கிகளிடம் (MDB’s)
தசன் கன புறநகர் தபருந்து நிகலயே்திகன (CMBT) ஒக்கியம் துகரப் பொக்கம்
நிகலயே்துடன் இகணக்கும் 29.152 கி.மீ தூரமும் 28 நிகலயங் களிகன (CMBT)
மற் றும் ஒக்கியம் துகரப் பொக்கம் நிகலயங் கள் வடிவகமப் பு ஆதலொசகரின்
ஆதலொசகனயின் படி
இதில் உள் ளடக்கியகவ) தகொண்ட வழிே்ேடே்தின்
தசயல் படுே்ேலில் உேவுமொறு தகொரியுள் ளது. இந்ே பிரிவு (வழிே்ேடம் 5 இன் நிலுகவ
– Balance C5) தசன் கன தமட்தரொ தரயிலின் வழிே்ேடம் 5 இன் ஒரு பகுதியொகும் . இது
வழிே்ேடம் 4 உடன் நொன் கு நிகலயங் களிகன பகிர்ந்து தகொள் வதினொல் தசன் கன
தமட்தரொ திட்டே்தின் முேல் கட்டே்தின்
வழிே்ேடங் கள் 3, 2 மற் றும் 1
ஆகியவற் றுடனும் தசன் கன தபருந்திரள் விகரவு அகமப் பினுடனும் (MRTS) பயண
பரிமொற் றம் தசய் ய அனுமதிக்கிறது மற் றும் புறநகர் ரயில் அகமப் புடனும்
இகணக்கிறது. ஜப் பொன் சர்வதேச ஒே்துகழப் பு நிறுவனம் (JICA)
நிதியுேவி
அளிக்கும் மொேவரம் முேல் தசன் கன புறநகர் தபருந்து நிகலயம் (CMBT)
வகரயிலொன வழிே்ேடம் 5 இன் மீேமுள் ள பகுதி C5 யின் துகண வசதிகளில்
ஒன் றொகும் .

4.

டிசம் பர் 2018 க்கொன வரி மற் றும் தீர்கவகள் உட்பட நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 இன்
(Balance C5 ) மூலேன தசலவு 1,037 மில் லியன் அதமரிக்க டொலர்களொகவும் , நிலம்
மற் றும் கட்டகமப் புகளுக்கொன இழப் பீடுகள் , மீள் குடிதயற் றம் மற் றும் மறுவொழ் வு
(Resettlement and Rehabiliation) உட்பட 107.51 மில் லியன் அதமரிக்க டொலர்களொகவும்
மதிப் பிடப் பட்டுள் ளது. கட்டுமொன பணிகள் வழங் கப் பட்ட நொளிலிருந்து 53 மொே
கொலே்திற் குள் இந்ே திட்டம் தசயல் படுே்ேப் படும் என் று மதிப் பிடப் பட்டுள் ளது.
வழிே்ேடம் 5 ஐ தசயல் படுே்துவதில் தசன் கன தமட்தரொ தரயில் நிறுவனம் (CMRL )
முழு தபொறுப் கபயும் ஏற் கும் .

5.

EIA அறிவிப் பு 2006 இன் விதிமுகறகள் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் , வன மற் றும்
கொலநிகல
மொற் ற
அகமச்சகே்தின்
(MoEF&CC)
அேன்
அடுே்ேடுே்ே
-------------------------------------------------------------------1.
இந்திய தேசிய மக் கள் தேொகக கணக்தகடுப் பு, இந்திய மக்கள் தேொகக கணக்தகடுப் பு அகமப் பு, 2011.
2.
ஆசிய வளர்ச்சி வங் கி (ADB) மற் றும் ஆசிய உள் கட்டகமப் பு முேலீட்டு வங் கி (AIIB).
3.
ADB’ யயயய பொதுகொப் புக் தகொள் கக அறிக்கக (SPS) 2009, மற் றும் AIIB’யயயய சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக கட்டகமப்பு (ESF).

திருே்ேங் களின் படி, தமட்தரொ ரயில் திட்டங் கள் சுற் றுச்சூழல் அனுமதி (EC)
தேகவகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப் படுகின் றன. இருப் பினும் , தவள் ளக்கல் லு
மற் றும் தமடவக்கம் கூட் சொகலக்கு இகடயில் உள் ள நன் மங் கலம் ஒதுக்கப் பட்ட
வனப் பகுதி வழியொக இந்ே சீரகமப் பு தசல் லும் தபொது, வன நிலங் ககள வனமற் ற
பயன் பொட்டிற் கு அந்நியப் படுே்துவேற் கொன வன அனுமதி தேகவப் படும் . ேனியொர்
கொடுகள் , மகலப் பகுதி அல் லது சந் ேன மரங் களுக்கு மட்டுதம மரம் தவட்ட அனுமதி
தேகவப் படுகிறது: எனதவ நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 ற் கு
ேனி அனுமதி
தேகவயில் கல.

6.

பல் தநொக்கு வளர்ச்சி வங் கி(MDB) களின் சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக
தகொள் கககளின் படி, எதிர்பொர்க்கப் படும் குறிப் பிடே்ேக்க ேொக்கங் கள் கொரணமொக
இந்ே திட்டம் A என வககப் படுே்ேப் பட்டுள் ளது. சுற் றுச்சூழல் ேொக்க மதிப் பீடு (EIA)
அேன் படி நடே்ேப் பட்டது. அகடயொளம் கொணப் பட்ட மற் றும் எதிர்பொர்க்கப் பட்ட
சுற் றுச்சூழல் பொதிப் புகள் மற் றும் முன் தமொழியப் பட்ட ேணிப் பு நடவடிக்கககள்
ஆகியவற் றுடன் , ேற் தபொதுள் ள இயற் பியல் , சுற் றுப் புற மற் றும் சுற் றுச்சூழலின்
அடிப் பகட ேரவுககள உள் ளடக்கிய EIA அறிக்கக, இந்திய அரசின் (GoI) சட்டமன் ற
கட்டகமப் பு மற் றும் MDB களின் தகொள் கககளுக்கு ஏற் ப ேயொரிக்கப் பட்டுள் ளது.

7.

வழிே்ேடம்
5
இன்
தசயல் பொடொனது,
டீசல்
எரிதபொருள்
சொர்ந்ே
தபொக்குவரே்கே மொற் றுவதிலிருந்தும் , கொற் று மொசுபொட்கடக் குகறப் பேன் மூலம்
சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக-தபொருளொேொர நன் கமககள உருவொக்கும் என் று
எதிர்பொர்க்கப் படுகிறது. இது மட்டுமன் றி தபொக்குவரே்து தநரிசிலகன தவகுவொக
குகறக்கவும்
வளர்ந்து வரும் பயண தேகவக்கு தமம் பட்ட தசகவகள்
வழங் குவேற் கு ஏதுவொக இருக்கும் .

8.

முன் தமொழியப் பட்ட சீரகமப் பு மற் றும் வடிவகமப் பு விவரங் களின் படி,
இருப் பு பொகேயொனது குகறந்ேபட்ச பொகே கமய(Track centre ) தூரம் 4000 மிமீ, 16டன் அதிகபட்ச அச்சு சுகம திறன் (axle load capacity )மற் றும் 80 கிமீ தவகே்தில்
வடிவகமப் பு தவகம் ஆகியவற் றுடன் கூடிய நியமன தசந்ேரப் பொகேயொக (Standard
gauge ) நிறுவப் படும் . உயர்ே்ேப் பட்ட நிகலயம் தபொதுவொக சொகல கமயே்தில் 140 மீ
நீ ளம் மற் றும் 24 மீ அகலே்தில் அகமயும் மற் றும் இது கூடவழியின் (concourse ) கீழ்
குகறந்ேபட்ச தசங் குே்து அனுமதி 5.50 மீ உடன்
கூடிய மூன் று நிகல
கட்டகமப் பொகும் .
உயர்ே்ேப் பட்ட
நிகலயே்தின்
இருப் பு
மற் றும்
கொட்சி
ேொக்கே்கேக் குகறக்க, பக்கங் களில் குகறந்ேபட்ச சுவர்ககளக் தகொண்டு
நிகலயங் கள் தவளிப் பகடேன் கமயுடன் அகமக்கப் படும் . வழிே்ேடம் 5 இன்
மீேமுள் ள பிரிவுக்கு ஏற் ப இந்ே பிரிவின் (Balance
C5 ) சமிக்கை முகற
பின் பற் றப் படும் . இருப் புப் பொகேதமல் உருண்டுதசல் லும் இயக்கு தபொறிகள்
ஆற் றல் தசயல் திறனுக்கொக இலகுரக எஃகு / அலுமினிய உடல் தகொண்டகவயொக
இருக்கும் . சர்வதேச சிறந்ே நகடமுகறககளப் பின் பற் றி வடிவகமப் பில்
உலகளொவிய அணுகல் முகறகள் (Universal accessibility )பிரதிபலிக்கப் பட்டுள் ளது.
மகழநீ ர் தசகரிப் பு, உயர்ே்ேப் பட்ட நிகலய கூகரகளில் சூரிய ஆற் றல் பலகங் கள்
(Panels)
தபொன் ற
பசுகம
கட்டிட
அம் சங் கள்
நிகலய
வடிவகமப் பில்
பரிசீலிக்கப் படும் .

9.

நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 இன் (Balance
C5 ) சீரகமவுடன் கூடிய நிலப் பரப் பு
தபரும் பொலும் ேட்கடயொனது மற் றும் கடல் மட்டே்திலிருந்து 3 மீட்டர் உயரே்திற் கு
தமல் இல் கல. சீரகமவு பொகேயின் மண்ணொனது
களிமண், மணல் மற் றும்
கடினமொன பொகறயுடன் கூடியேொக உள் ளது. கிண்டி தேசிய பூங் கொவிலிருந்து சுமொர்
2 கி.மீ தூரே்தில் நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 இன் சீரகமவு பொகே அகமந் துள் ளது,
இருப் பினும் , வனவிலங் கு அனுமதி தேகவயில் கல, ஆனொல் ேகடதசய் யப் பட்ட,
ஒழுங் குபடுே்ேப் பட்ட
மற் றும்
அனுமதிக்கப் பட்ட
நடவடிக்கககள்
மற் றும்
ேமிழ் நொடு வனே்துகறயுடன் கலந்ேொதலொசிப் பது தேொடர்பொக MoEF & CC வழங் கிய

2

வழிகொட்டுேல் ககள திட்ட நடவடிக்கககள் கண்டிப் பொக பின் பற் றும் . இந்ே சீரகமவு
பொகேயொனது பல பறகவ இனங் கள் வசிக்கும் நன் மங் கலம் ஏரியிலிருந்து சுமொர் 1
கி.மீ தூரே்தில் உள் ளது; இது பள் ளிக்கரகன
சதுப் பு நிலப் பகுதி வழியொக
ேற் தபொதுள் ள சொகலயிலும் தசல் கிறது, இது பல வககயொன பறகவகள் மற் றும் பிற
விலங் கினங் களுக்கும் இடமொக உள் ளது. சீரகமவின் ஊடொக நன் மங் கலம் ரிசர்வ்
வனப் பகுதிகயக் கடந்து தசல் ல 7,570 சதுர மீட்டர் உதிரி வன நிலே்கே திகச
திருப் புேல்
/மொற் றி
அகமே்ேல்
வசியமொக
தேகவப் படும்
.
ஒக்கியம்
தேொகரப் பக்கம் வகரயிலொன வழிே்ேடே்திற் கு தேொரொயமொக 305 மரங் கள்
தவட்டப் படும் சூழ் நிகல உள் ளது.

10.

ஏரொளமொன நீ ர் ஆேொரங் கள் இருந்ேதபொதிலும் , முழு படுககயும் மகழகயச்
சொர்ந்து இருப் பேொல் தசன் கன தேொடர்ந்து நீ ர் அழுே்ேே்ேொல் பொதிக்கப் படுகிறது. IS
10500 (குடிநீ ர் ேரநிகல) இன் படி 7 இடங் களில் இருந் து நீ ர் மொதிரிகள்
தசகரிக்கப் பட்டு அேன் ேரே்திற் கொக தசொதிக்கப் பட்டுள் ளன பகுப் பொய் வின் முடிவு,
சிலவற் றிகனே்
ேவிர்ே்து முக்கிய நீ ரின் ேர அளவுருக்கள் நிர்ணயிக்கப் பட்ட
அனுமதிக்கப் பட்ட வரம் புகளுக்குள் உள் ளன என் பகேக் கொட்டுகிறது. குதளொபல்
மருே்துவமகனயில் தமொே்ேக் ககரந் ே திடப் தபொருட்கள் அளவுருவும் (TDS),
ஆழவொர்ே்திருநகர் மற் றும் குதளொபல் மருே்துவமகனயில் தகொந் ேளிப் பு(Turbidity ),
மிதயொட் மருே்துவமகன மற் றும் தமடவக்கம் சந்திப் பில் கொல் சியம் , குதளொபல்
மருே்துவமகன, ஆேம் பொக்கே்தில் உள் ள கல் பனொ மருே்துவமகன, மடிபொக்கம்
கூட்டு சொகல மற் றும் தவள் ளக்கல் லு பஸ் நிகலயே்தில் அலுமினியம் , மிதயொட்
மருே்துவமகன, தமடவக்கம் சந்தி மற் றும் குதளொபல் மருே்துவமகனயில்
கடினே்ேன் கம
மற் றும் ஆழவொர்ே்திருநகர் மற் றும் MIOT மருே்துவமகனயில்
பொேரசம் அகே்திய அளவுருக்கள் அனுமதிக்கப் பட்ட வரம் புகளுக்கு உட்படொது
உள் ளன.

11.

நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 இன் (Balance C5) தநடுகிலும் உள் ள உணர்ே்திறன்
ஏற் பிகள் மூலம் சுற் றுப் புற கொற் றின் ேரம் (AAQ) கண்கொணிப் பு நடே்ேப் பட்டுள் ளது.
AAQ முடிவுகளின் படி, நுண்துகள் கொரியே்தின் அளவு(Particulate matter), சல் பர் கட
ஆக்கசடு (SO2) மற் றும் கநட்ரஜன் கட ஆக்கசடு (NO2) ஆகியகவ தேசிய
சுற் றுப் புற கொற் று ேர நிர்ணயங் களின் (NAAQS) அனுமதிக்கப் பட்ட அளவிற் குள்
இருந்ேன என் பகேக் கொட்டுகிறது. கொர்பன் தமொனொக்கசடு (CO) இன் தசறிவு
அகனே்து கண்கொணிப் பு இடங் களிலும் NAAQS இன் அனுமதிக்கப் பட்ட அளகவே்
ேொண்டியது, ஆனொல் அது WHO வழிகொட்டுேலுக்குள் இருந்ேது.

12.

சீரகமவு பொகேயின்
7 இடங் களில் கண்கொணிக்கபட்ட சுற் றுப் புறச் சே்ே
அளவுகள் (Ambient
noise
levels ) தேசிய மற் றும் சர்வதேச அனுமதிக்கப் பட்ட
வரம் புகளுக்கு தமல் இருந்ேன. தமலும் சே்ேமில் லொ(Silence zone ) மண்டலே்கேச்
தசர்ந்ே 10 முக்கிய இடங் களிலும் சே்ேே்தின் அளவுகள் கண்கொணிக்கப் பட்டன,
இதில் 50 சேவிகிே இடங் களில் 50 dB அளவுதகொல் தகொண்ட இந்திய அரசின் சே்ேம்
சொர்ந்ே பகல் தநர வரம் பிகன விட சற் று அதிகம் இருந்ேன (அனொல் 55 dBயின் WHO
வழிகொட்டுேலுக்கு மிகுதியொக எதுவுமில் கல), மற் றும் இரவு தநர வரம் பொன 40dBக்கு
தமல் எந்ே இடங் களிலும் இல் கல. கண்கொணிக்கப் பட்ட இடங் களில் சுற் றுப் புற
சே்ேே்தின் முக்கிய ஆேொரம் சொகல தபொக்குவரே்து கொரணமொகும் . அகனே்து
கண்கொணிப் பு நிகலயங் களும் நகர்ப்புற முக்கிய சொகலகள் மற் றும் பிரொந்திய
தநடுை் சொகலகளில் அகமந் துள் ளன. இதுமட்டுமல் லொது தமலும் ஒரு சே்ேம் சொர்ந்ே
ஆய் வு நடந்து தகொண்டிருக்கிறது. ஒப் பந்ேக்கொரர்ககள திரட்டி தசயல் படுவேற் கு
முன் பு இேன் முழு அடிப் பகட சமர்ப்பிக்கப் பட்டு இவ் வறிக்கக புதுப் பிக்கப் படும் .

13.

கண்கொணிக்கப் பட்ட 8 இடங் களில் 6 இல் உச்ச அதிர்வு நிகல(Peak VdB )
அதமரிக்கொவின்
தபடரல்
டிரொன் ஸிட் அட்மினிஸ்ட்தரஷன்
(FTA)
மற் றும்
இந்தியொவின்
ரயில் தவ வடிவகமப் பு மற் றும்
ேரநிகல அகமப் பு (RDSO)

3

ஆகியவற் றொல் பரிந்துகரக்கப் பட்ட ேகரவழி அதிர்வுக்கொன ஏற் றுக்தகொள் ளே்ேக்க
அளவுதகொல் ககள மீறுவேொகக் கண்டறியப் பட்டுள் ளது. எவ் வொறொயினும் , 0.049 மிமீ /
தநொடி முேல் 2.090 மிமீ / தநொடி வகரயிலொன அகனே்து இடங் களிலும் கொணப் பட்ட
அளவுகள் இந்திய அரசின் சுரங் க பொதுகொப் பு இயக்குநரகம் (DGMS) மற் றும் மே்திய
சுரங் க நிறுவனம்
மற் றும்
எரிதபொருள்
ஆரொய் ச்சி (CMFRI அல் லது CMRI
ஆகியவற் றின் தவடிப் பேற் கொன கட்டுமொன அதிர்வு தசே அளவுதகொல் களுக்கு கீதழ
உள் ளன.
தமலும்
இகவ
கட்டுமொனே்தின்
தபொது
குண்டு
தவடிப் பு
தமற் தகொள் ளப் பட்டொல் மட்டுதம தபொருந்தும் . ேற் தபொகேய அடிப் பகடககள
விரிவொக்குவேற் கு ஒப் பந்ேக்கொரர்கள் அணிதிரட்டப் படுவேற் கு முன் னர் ஆய் வின்
மூலம் ஒரு முழு அடிப் பகட தசகரிக்கப் படும் .

14.

திட்டம் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் அகமப் புகளின் பகுப் பொய் வின் அடிப் பகடயில் ,
திட்ட இருப் பிடம் மற் றும் வடிவகமப் பு, கட்டுமொனம் மற் றும் தசயல் பொடு
தேொடர்பொன
சொே்தியமொன
ேொக்கங் கள்
குறிே்ே
விரிவொன
மதிப் பீடு
தமற் தகொள் ளப் பட்டுள் ளது.
எதிர்பொர்க் கப் படும்
ஒவ் தவொரு
பொேகமொன
ேொக்கங் களுக்கும் , சுற் றுச்சூழல் தமலொண்கம திட்டே்தின் (EMP) ஒரு பகுதியொக
ேணிப் பு நடவடிக்கககள் முன் தமொழியப் பட்டுள் ளன. நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 (Balance
C5 )இன் முக்கிய தநர்மகறயொன சுற் றுச்சூழல் ேொக்கங் கள் கீழ் கண்டவற் றிகன
உள் ளகடக்கியது
ேனியொர்
வொகனே்தின்
குகறவொன
பயன் பொடு
ஆேலொல்
வொகனப் புகக
தவளிப் பொடு குகறேல் ; சொகல தநரிசல் குகறயும் நிகல; சொகல பொதுகொப் பு
தமம் பொடுகள் ; அதிகரிே்ே அணுகல் மற் றும் நகர்ே்திறன் மற் றும் பசுகமமண்டல
வொயு(Greenhouse gas) உமிழ் வுகளில் ஓரளவொன குகறப் பு. நிலுகவ வழிே்ேடம் 5
(Balance C5 ) இன் முக்கிய எதிர்மகற ேொக்கங் கள் கீழ் கண்டவொறு உள் ளன பரவலுக்கு ஏதுவொன
மற் றும் புள் ளி மூல தூசி உமிழ் வு, கட்டுமொனம் மற் றும்
தசயல் பொட்டில் இருந் து வரும் சே்ேம் , தபரிய அளவிலொன கட்டுமொன கழிவுககள
அகற் றுவது மற் றும் தேொழில் சொர்ந்ே சமூக சுகொேொரம் மற் றும் பொதுகொப் பு
தபொன் றவற் றில் ஏற் படும் ேொக்கங் கள் .
ஆயினும் முக்கியமொக இகவ யொவும்
ேற் கொலிக மற் றும்
உள் ளூர்மயமொக்கப் பட்டகவஆகும் .
தமலும்
அவற் கற
சுற் றுச்சூழல் தமலொண்கம திட்ட(EMP ) மற் றும் நல் ல சர்வதேச தேொழில்
நகடமுகறககள தசயல் படுே்துவேன் மூலம் நன் கு நிர்வகிக்க முடியும் .

15.

முன் தமொழியப் பட்ட முக்கிய ேணிப் பு நடவடிக்கககள் பின் வருமொறு: (i)
மொண்புமிகு தசன் கன உயர்நீதிமன் றே்ேொல் உே்ேரவிடப் பட்ட
உள் கட்டகமப் பு
திட்டங் களின் தசயல் படுேலின் தபொது ககளயப் படும் ஒவ் தவொரு மரே்திற் கும் பே்து
மரக்கன் றுகள் நடுவேற் கு பதிலொக பன் னிரண்டு மரக்கன் றுககள நடவு தசய் வது,
அேற் தகற் ப ஈடுதசய் யும் கொடு வளர்ப்பு தசலவு; (ii) சே்ே குகறப் பு நடவடிக்கககள்
(அேொவது உணர்திறன் ஏற் பி நிறுவியிற் கும் இடங் களில் சே்ே ேகடகள் ); மற் றும் (iii)
கட்டுமொனக் கழிவுககள ஒழுங் குபடுே்ேப் பட்ட முகறயில் அகற் றுேல் மற் றும் நிலம்
அகழ் ேல் தபொது ஏற் படும் கழிவு தபொருட்களின் மறுபயன் பொடு. சுற் றுப் புற
தவப் பநிகல, சூறொவளிகளின் தீவிரம் மற் றும் புயல் எழுச்சி, கடும் மகழவீழ் சசி
்
நிகழ் வுகள் மற் றும் எதிர்கொலே்தில் கடல் மட்ட உயர்வு ஆகியவற் றின் எதிர்பொர்ப்பு
தேொடர்ச்சியொன அதிகரிப் பு ஆகியவற் றின் கொலநிகல மொற் ற விகளவுககள
நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 (Balance C5) கவனே்தில் தகொள் ளும் . சீரகமப் பு இயல் பொகதவ
உயர்ே்ேப் படுவது தவள் ள அபொயங் களின் கொலநிகல ேழுவலுக்கு பங் களிக்கிறது.
நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 (Balance C5 ) வடிவகமப் பில் ஒருங் கிகணக்கப் பட தவண்டிய
கொலநிகல ேணிப் பு பின் வருவனவற் கற உள் ளடக்குகிறது: (i) நிகலயே்தின்
தசயல் பொடுகள்
மற் றும்
பரொமரிப் புக்கொக
நிகலயே்திற் கு
வழங் கப் படும்
மின் சொரே்தின் விரிவொன பயன் பொட்கடக் குகறக்க நிகலய கட்டிடங் கள் மற் றும்
கூகரகளில் சூரிய ஒளி தபனல் ககளப் பயன் படுே்துேல் ; மற் றும் (ii) சிறந்ே நிகலய
கூகர வடிவகமப் பு மூலம் மகழநீ ர் தசகரிப் புக்கு ஏதுவொக மகழநீ ர் குழொய் கள்
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மற் றும் குழொய் கள் மூலம் நிலே்தில் உள் ள மகழநீ ர் அறுவகட குழிகளுக்கு நீ ரிகன
அளிே்து நிலே்ேடி நீ ர் அளவிகன உயர்ே்தும் முகறயிகன தசயல் படுே்துேல் .

16.

தபொக்குவரே்து முகறகள் , சீரகமப் பு, முன் தமொழியப் பட்ட வடிவகமப் பு
தபொன் ற பல் தவறு மொற் றீடுகள் , சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக அளவுருக்கள் சொர்ந்ே
ேொக்கங் களின் பொல் பரிசீலிக்கப் பட்டு பகுப் பொய் வு தசய் யப் பட்டுள் ளன. கூடுேலொக
நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 (Balance C5 )இன் தேகவயிகன நியொயப் படுே்ேலுக்கொக திட்ட
தசயல் படுேல் நிகல / தசயல் படொே நிகல
தபொன் ற இரு நிகலகளிலும்
சொே்தியமொன சுற் றுச்சூழல் மற் றும் சமூக ேொக்கங் களின் மதிப் பீடு கருேப் படுகிறது.

17.

சுற் றுச்சூழல் ேொக்க மதிப் பீடு(EIA) ேயொரிப் பின் தபொது சீரகமப் பு குறிே்து
சம் மந்ேப் பட்டுள் ள
சமூகங் களுடன்
அர்ே்ேமுள் ள
தபொது
ஆதலொசகனகள்
தமற் தகொள் ளப் பட்டன. இது
தமலும் திட்டம் தசயல் படுே்ேே் தேொடங் குவேற் கு
முன் பும் , அகேச் தசயல் படுே்தும் தபொதும் தேொடரும் . இந்ே ஆதலொசகனகளின்
தபொது சொகலகளில் தநரிசகலக் குகறப் பேன் அடிப் பகடயில் தமட்தரொவின்
நன் கமகள் குறிே்தும் பங் தகற் பொளர்களின் கருே்துக்களும் எடுே்துகரக்கப் பட்டது.
EIA அறிக்கக மற் றும் அேன் ேமிழ் நிர்வொக சுருக்கம் தசன் கன தமட்தரொ ரயில்
நிறுவனம் (CMRL) மற் றும் கடன் வழங் கும் வங் கிகளின் வகலே்ேளங் களிலும்
தவளியிடப் படும் . அச்சு நகல் கள் திட்டம் தசயல் படுே்ேப் படும் ேளே்தில் இருப் பு
கவக்கப் படும் .

18.

குகற நிவர்ே்தி தபொறிமுகற (Grievance Redressal Mechanism - GRM) நிலுகவ
வழிே்ேடம் 5 (Balance C5 )திட்டே்திற் கு முன் தமொழியப் பட்டுள் ளது. இது குகறககள
நிவர்ே்தி தசய் வேற் கொன நகடமுகறககள உள் ளடக்கியது அகவ கீழ் கண்டவொறு
அகமயும் (i) முேலில் திட்ட அமலொக்க அலகு மட்டே்தில் (PIU ), (ii) இரண்டொவேொக
குகற தீர்க்கும் குழு மட்டே்தில் (GRC). இது
திட்டே்ேொல் பொதிக்கப் பட்ட
மக்களிடமிருந்து (PAPs) குகறககள தநொக்கி மற் றும் சரியொன தநரே்தில் திட்டே்கே
தசயல் படுே்ே வசதியொக அவற் கற நிவர்ே்தி தசய் ேல் மூலம் தசயல் படும் . GRC
குழுவில்
ஒப் பந்ேக்கொரர்கள் , தபொது ஆதலொசகர் (GC), CMRL, உள் ளூர் நிர்வொகம்
மற் றும் திட்டே்ேொல் பொதிக்கப் பட்ட மக்களின் (PAPs) பிரதிநிதிகள் இருப் பொர்கள் .
திருப் தியகடயொே மக்களுக்கு
எந்ே தநரே்திலும் குகறககள அடுே்ே கட்ட
அதிகரிகளுக்தகொ அல் லது அடுே்ே மட்டே்தில் முகறயிடும் உரிகம உண்டு.

19.

நிறுவன ஏற் பொடுகள் , நிதி ஒதுக்கீடு விதிகள் , EMP தசயல் படுே்துவேற் கொன
அட்டவகண மற் றும் அேன் கண்கொணிப் பு ஆகியவற் கறக் தகொண்ட சுற் றுச்சூழல்
தமலொண்கம திட்ட(EMP )ேயொரிக்கப் பட்டுள் ளது.
இதில் தேகவயொன ேணிப் பு
நடவடிக்கககள் உள் பட, தேொழில் சொர் சுகொேொரம் மற் றும் பொதுகொப் பு தேொடர்பொன
ஏற் பொடுகள் , தேொழிலொளர் முகொம் மற் றும் கட்டுமொன ேள தமலொண்கம,
தபொக்குவரே்து மற் றும்
தபொது பயன் பொட்டு தமலொண்கம ஆகியவற் றிற் கு
சம் மந்ேமொன ஏற் பொடுகள் தசய் யப் பட்டுள் ளன. இகவ திட்ட முன் கட்டுமொனம் ,
கட்டுமொனம் மற் றும் தசயல் பொட்டு கட்டங் களின் தபொது ஏற் படும் அகனே்து
ேொக்கங் ககளயும் நிவர்ே்தி தசய் ய ஏதுவொக இருக்கும் . கட்டுமொன தவகல
ஒப் பந்ேக்கொரர்களின் ஏல ஆவணே்தின் ஒரு பகுதியொக எம் பி இருக்கும் . கூடுேலொக,
கொற் று, நீ ர், சே்ேம் மற் றும் அதிர்வு நிகலககள கண்கொணிக்கும் முகறயில்
சுற் றுச்சூழல் கண்கொணிப் பு திட்டே்தில் (EMoP) கடுகமயொன கண்கொணிப் பு
அளவுக்தகொல் கள் , தேகவகள் மற் றும் நடவடிக்கககள் தசர்க்கப் பட்டுள் ளன.
ஆண்டிற் கு இருமுகற கண்கொணிப் பு அறிக்கககள் தபொது ஆதலொசகரொல் (GC )
ேயொரிக்கப் பட்டு CMRL மூலம் கடன் வழங் குபவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப் படும் .
மூன் றொம் ேரப் பொக தமலும் ஒரு நபர்/இயக்கம் (THIRD PARTY ) சுயொதீனமொக இேகன
கண்கொணிே்து சரிபொர்ப்பு அறிக்ககககள CMRL மற் றும் கடன் வழங் குநர்களுக்கு
சமர்ப்பிக்கும் . தசயல் படுே்ேல் மற் றும் கண்கொணிப் பு உள் ளிட்ட EMP இன்
ஆரம் பநிகல மதிப் பிடப் பட்ட தசலவு 3.78 மில் லியன் அதமரிக்க டொலர் (INR 276
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மில் லியன் ) ஆகும் . இந்ே தசலவு மதிப் பீடொனது நிலம் ககயகப் படுே்ேல் மற் றும்
மீள் குடிதயற் றம் / மறுவொழ் வு (Resettlement and Rehabiliation) தபொன் றவற் றிற் கு ஆகும்
தசலவுகளுக்கு அப் பொற் பட்டது ஆகும் .

20.

நன் கமகள்
எதிர்மகறயொன ேொக்கங் ககள விட அதிகமொக உள் ளன.
ஒட்டுதமொே்ேமொக, நிலுகவ வழிே்ேடம் 5 (Balance C5 ) உடன் தேொடர்புகடய முக்கிய
சுற் றுச்சூழல் பொதிப் புகள் கட்டுமொன கொலே்திற் கு மட்டுப் படுே்ேப் பட்டகவ மற் றும்
பரிந்துகரக்கப் பட்ட நடவடிக்ககககள தசயல் படுே்துவேன் மூலமும் சிறந்ே
தபொறியியல் மற் றும் சுற் றுச்சூழல் நகடமுகறகளொலும் ஏற் றுக்தகொள் ளக்கூடிய
அளவிற் கு குகறக்கப் படலொம் . தேகவப் பட்டொல் , திட்டமிடப் படொே பொதிப் புகளுக்கு,
திட்ட தசயல் படுே்ேலின் தபொது அல் லது திட்ட வடிவகமப் பில் ஏதேனும் மொற் றம்
இருந்ேொல் மற் றும் கடன் வழங் குநர்களின் ஒப் புேலுடன் EMP மற் றும் EMoP
திருே்ேப் படும் .
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