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E పర్ాావరణ పెభావాల అధ్ాయనము సార్ాెంశము  

 

E.1 ప్ాెజెకటు  వివరణ 

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు రాష్టార ా లలో ప్రతిపాదిత బ ంగళూరు – చెన్నై ఎక్స్ ప్రరస్ (BCE) హ ైవే - ఫేజ్-III యొక్క 
నాలుగు వరుసల రహదారి పరా జెక్టర  కొరక్ట పరా జెక్టర తో ముడిప్డియున్ై ప్రాావరణ సమసాలట, సంభావా ప్రాావరణ 

ప్రభావాలన్ు ప్రిశోధించి, విశలేషణ చేయడానికి మరియు వాటికి నిరమూలనా చరాలన్ు చేప్టరడానికి గాన్ు ప్రాావరణ 

ప్రభావాల అధ్ాయన్ము నిరవహ ంచబడింది.  ప్రాావరణ ప్రభావాల అధ్ాయన్ము (ఇ.ఐ.ఎ), పరా జెక్టర  యొక్క వివిధ్ దశల 

సందరభంగా, అన్గా., రమప్క్లపన్ మరియు నిరాూణ-ప్ూరవదశ, నిరాూణ దశ మరియు ప్నిచేయు దశలలో ఊహ ంచబడిన్ 

సంభావా ప్రభావాల గురించి అధ్ాయన్ము చేసి, తదన్ుగుణంగా నిరమూలనా చరాలట సలహా ఇవవబడాా యి. ప్రతిపాదిత 

పరా జెక్టర  కారణంగా పరా జెక్టర  ప్రభావిత పరా ంతము లోప్ున్ వివిధ్ భౌతిక్, ప్రాావరణ సంబంధిత మరియు సామాజిక్-ఆరిిక్ 
వాతావరణముప్రన సంభావా ప్రభావాలన్ు గురితంచి మరియు విశలేషణ చేయడం మరియు సంభావా దుషపరిణామాలన్ు 
అడుా కొనే లేదా తగిగంచ ే చరాలన్ు అందజేయడం మరియు సాన్ుక్ూల ప్రభావానిై ప్రంప ందింప్జేయడం, అదే విధ్ంగా 
పరా జెక్టర  యొక్క వివిధ్ దశలలో ప్రాావరణ సురక్షిత చరాలన్ు అమలట చేయడానికి మరియు ప్రావేక్షణక్ట ప్రణాళిక్ 

చేయడం ఈ అధ్ాయన్ం యొక్క ఉదేేశాముగా ఉంది. 

E.1.1 అమలట చేయు సెంసథ  

భారత జాతీయ రహదారుల అభివృదిి పరా ధికార సంసి (ఎన్.హ చ్.ఎ.ఐ), ప్రాావరణ మరియు సామాజిక్ సురక్షా చరాలతో 
పాటుగా ఈ పరా జెక్టర న్ు అమలట చేయు సంసిగా ఉంటుంది. భారత జాతీయ రహదారుల అభివృదిి పరా ధికార సంసి , NHDP 

ఫేజ్-VI కిరంద బ ంగళూరు-చెన్నై ఎక్స్ ప్రరస్ వే కొరక్ట ఇ.ఐ.ఎ అధ్ాయన్ముతో సహా సాధ్ాతావకాశాల అధ్ాయన్ము 
మరియు పరా థమిక్ రమప్క్లపనా నివేదిక్ కొరక్ట సలహా సంప్రదింప్ుల సేవలన్ు చేప్టరడానికెై మెస్ర్స్ సరకాన్ ప్రనవేైట్ 

లిమిటెడ్ వారి సమన్వయ సహకారముతో  Egis-BCEOM ఇంటరేైషన్ల్ S.A. వారిని సలహాదారులటగా నియమించింది. 

E.1.2 ప్ాెజెకటు  సథలము 

 ప్రతిపాదిత పరా జెక్టర  బ ంగళూరు – చెన్నై ఎక్స్ ప్రరస్ హ ైవే రహదారి మూడు దశలటగా విభజించబడింది. ఫేజ్ -III 

ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు రాష్టార ా లలో న్లకొని ఉంది.  

 ఫేజ్ -III యొక్క మొతతం వాాపి్త  ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చితతత రు జిలాే  (ప్రతిపాదిత కి.మీ 156+000 న్ుండ ి 168+000 

కి.మీ వరక్ట) మరియు తమిళనాడు రాషరమాులోని వేలూరు జిలాే లో (ప్రతిపాదిత కి.మీ 168+000 న్ుండి 179+670 

కి.మీ వరక్ట), రాణిపేట జిలా్లలో (ప్రతిపాదిత కి.మీ 179+670 నుండి 221+900 కి.మీ వరకు), 

కాంచీప్ురం జిలాే  (ప్రతిపాదిత కి.మీ  221+900 న్ుండి 248+550 మరియు కి.మీ 249+320 న్ుండి 262+100 
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E-3 
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కి.మీ వరక్ట) మరియు తిరువళూూరు జిలాే  (ప్రతిపాదిత కి.మీ 248+550 న్ుండ ి249+320 కి.మీ వరక్ట) మీదుగా 
ప డిగించబడి ఉంది. 

 ఫేజ్ -III యొక్క పరా జెక్టర  విభాగము ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని చితతత రు జిలాే  గుడిపాల మండలం  190.రామాప్ురం గార మం 
వదే కి.మీ 156.000 న్ుండి మొదల న, తమిళనాడులోని కాంచీప్ురం జిలాే  శ్రరప్రరంబుదూరు తాలూకా ఇరుంగటుర కొటెటర  
గార మం సమీప్ములో 262.100 కి.మీ వదే ముగుసుత ంది. 

 ప్రతిపాదిత బిసిఇ ఫేజ్ -III యొక్క మొతతం ప డవు 106.100 కిలోమీటరుే .  

 పరా జెక్టర  రహదారి యొక్క భౌగోళిక్ వాాపి్త , బ ంగళూరు మరియు చెన్నై మధ్ాన్ ఉతతర అక్షాంశము 13°7’15.65” 

మరియు 12°59’32.01” మధ్ా మరియు తతరుప రేఖాంశము 79°6’13.35” మరియు 79°59’8.30” మధ్ా 
న్లకొని ఉంది.  
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ఫిగర్  E.1:ఇండెక్స్  పటం BCE ఫేజ్ -III  

  



 

 

ముసాయిదా EIA నివేదిక 

బ ెంగళూరు – చెన్నై ఎక్స్ ప్రెస్ హ ైవే - ఫేజ్-III 

 

 
సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-5 

E-5 

ప్ాెజెకటు  యొకక ముఖ్ాెంశములట: 

A. సాధారణ సమ్చారము: 
వ. నెం. ప్ాెజెకటు  భాగాెంశములట వివరములట 

1. పరా జెక్టర  యొక్క సాి న్ము ఆుంప్రప్రదేశ్ / మరియు తమిళనాడు రాష్ట్రాలలో కొతత 

బుంగళూరు- చెన్నై  ఎక్్స ప్రెస్ వే ఫేజ్ -3 అభివృది.ి 

2. ప్రిపాలనా సాి న్ములట జిలాే లట: చితతత రు, వేలూరు, రాణిపేట, కాంచీప్ురం మరియు 

తిరువళూూరు  

3. రాషరమాు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తమిళనాడు 

4. పరా జెక్టర  రోడుా  యొక్క ప డవు 106.100 కిలోమీటరుే   

5. భూభాగము సవరమప్ము పరా జెక్టర  రోడుా  సమతలమెైన్ మరియు చుటుర  తిరిగే భూభాగముగా ఉంది. 

6. పరా జెక్టర  ప్రిధి ప డవునా ప్రధాన్ 

ఆవాసాలట 

బాణవరం, తిరుమల్ప్ూర్స, శ్రరప్రరంబుదూరు 

7. న్దులట/వాగులట/కాలటవలట పరా జెక్టర  ప్రధాన్ంగా ప న్నై మరియు క్టశాస్ థాల న అనే ప్ేరుే  గల న్దులన్ు 

దాటుత ంది. ఈ న్దులే కాక్టండా, పరా జెక్టర  రోడుా  కొనిై సహజ 

వాగులట/నాలాలన్ు దాటుత ంద.ి 

8. కొలన్ులట/చెరువులట 29 నంబరాు చెరువులు ప్రభావితం అవుతాయి. 

చితతత రు: 6 

వేలూరు: 2 

రాణిపేట: 5 

కాంచీప్ురం: 16 

తిరువళూూరు: 0 

9. అటవీ పరా ంతము 5.42 Ha రిజరువ అడవి (ఆర్స.ఎఫ్) తమిళనాడు, వేలూరు జిలాే లోని 

మహ మండలం గరా మములో న్లకొని ఉంది. 

10. రరాా వరణరరంగా రక్షిత 

ప్రరాుంతాలు 

ఈ ప్రరాజెక్స ాఏ నేషనల్ పార్క్ , వనా ప్రరాణుల అభయారణ్యా , 

టైగర్క రిజర్క్ , లేదా నోటిఫైడ్ ఎకో-సెన్స్ టివ్ ప్రరాుంతాలు / 

రక్షిత ప్రరాుంతాల గుుండా వెళళ దు. ఈ ప్రరాజెక్స ాఎకో-సెన్స్ టివ్ 

జోన్లో రడదు. 

11. పురావస్తత / వారసత్  ప్రదేశం కంచిపురం జిలా్లలోన్స శ్ర పెరంరందూరర్క తాలూకాలోన్స 

వదమంగళం గ్రరామంలో పురావస్తత ఆరి్ యాలజికల్ సర్వ్  

ఆఫ్ ఇుండియా సైట్ మెగాలిథిక్స సిస్ ామరియు కైర్కై ్  యొక్  

సరిహదుు రాతి వలయాలు, కనీసం 128.2 మీ. మరియు 

గరిషా్టగా 205.8 మీ. ఈ సైట్ కోసం ASI నుండి NOC 

పుందబడిుంది. 

B. ఇతర అెంశాలట 
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వ. నెం. అెంశములట పెతిప్ాదిత 

1.  ROW 90 మీ 

2.  

వాహన్మారగము 

స్తగమం చేయబడిన రహదారి 4 లేన ాద్వ్ ద్  

కాా ర్వజ్వే కాన్సి గర్వషన్తో ఉుంటుంది, 21 మీ 

డిప్రెస్ ్ మీడియన్న 8 లేన్లకు 

విసతరిుంచవచ్చు . ప్రధాన ఎక్్స ప్రెస్వే కోసం 

స్తగమం చేసిన ద్వ్ ద్  కాా ర్వజ్వే నాలుగు లేన్ 

విభాగాలకు 37.522.50 మీటరాు మరియు అుంచ్చ 

ష్ట్సిపా్రష్ట్సిపా్ర్ తో సహా 21 మీటర ా వెడలు  కలిగిన 

అణగారిన మరా సంం గా ఉుండాలి 

3.  డిజెనన్ు వేగము గంటక్ట 120 కిమీ  

4.  
ప్రధాన్ వంతెన్లట  29 న్ంబరుే  (వాటర్క టా్ ుంకులు మరియు 2 

ప్రవాహాల మీదుగా) 

5.  చిన్ై వంతెన్లట  25 నంబరాు.  

6.  ROB 3 న్ం. 

7.  

క్లవరుర ల సంఖా 

137 నంబరాు. (ప్రధాన అలైన్మెుంట్ వెుంబడి 

130 నంబరాు మరియు ఇుంటర్కచేుంజ్ వెుంబడి 5 

నంబరాుశ్ర మరియు కనెక్స ా త్రోవ వెుంబడి 2 

నంబరాు) 

8.  వాహనాల అండర్స పాస్ 13 న్ంబరుే .  

9.  వాహనాల ఓవర్స పాస్ 05 న్ంబరుే . 

10.  తేలిక్ వాహనాల అండర్స పాస్ 03 న్ంబరుే . 

11.  పాదచారుల / రశువుల / చినై  వాహన 

అుండర్కపాస్ 
0/1/49 న్ంబరుే . 

12.  ఇంటర్సచేంజ్ 7 న్ంబరుే . 

13.  ఫరటే  ఓవరుే  - 

14.  

విశరా ంతి ప్రదేశము 

4 న్ంబరుే . (రెండు వ్నప్ులా క్లిప్ి) 

(కిమీ 188+200 వదే, జంబుక్టళం & కిమీ 227+500 

వదే, వేలియూర్స) 

15.  

టోల్ పాే జా  
6 న్ంబరుే . (ఇంటర్స చేంజ్ ప్రన 5 న్ంబరుే  మరియు ఎక్స్ 

ప్రరస్ వే ప్రన 1 న్ంబర్స.) 

16.  

టరక్స లే బ న లట 

3 న్ంబరుే .  

(కి.మీ 174+137 వదే క్టడిచేతివ్నప్ు, మేలపాడి మరియు 

కి.మీ 204+155 వదే రెండు వ్నప్ులా, క్రాైవూర్స) 
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E-7 

E-7 

వ. నెం. అెంశములట పెతిప్ాదిత 

17.  

రాషర  ాసరిహదుే  చెక్సపో స్ర  
1 న్ం. (కి.మీ 167+715 వదే క్టడిచేతివ్నప్ు & కి.మీ 

169+215 వదే ఎడమచేతి వ్నప్ు) 

18.  

వీధి దీపాలట  

LVUP, VUP, ఇంటర్సచేంజ్, చెక్స పో స్ర , టరక్స లే బ న, రహదారి 

ప్రక్కన్ వసత లట మరియు టోల్ పాే జా సిలాల కొరక్ట వీధి 

ల నటుే  ప్రతిపాదించబడాా యి. 

19.  

హ ై మాస్ర ల నటుే  

పరా జెక్టర  హ ైవే చోటుల వ్ంబడి ఇంటర్సచేంజ్ సాి నాలట, 

విశరా ంతి ప్రదేశాలట, టోల్ పాే జా సాి నాలట, మరియు చెక్స 

పో స్ర  సాి నాలలో హ ై మాస్ర ల నటింగ్ సౌక్రాము 

ప్రతిపాదించబడింద.ి  

20.  

క్న్కిరంగ్ రోడుే  
ప్రధాన్ ఎక్స్ ప్రరస్ వే ప్రనన్ 0.770 కి.మీ వదే మరియు 

ఇంటర్సచేంజ్ సాి నాల వదే 2.870 కి.మీ 

21.  పరా జెక్టర  యొక్క నిరాూణ వాయము రు. 3472.03 కోటా. 

 

E.2 పర్ాావరణము యొకక వివరణ 

A) భౌతిక్ వాతావరణము 

న్నసర్గిక సవరూపము: పరా జెక్టర  నిడివి సమతల భూభాగము మీదుగా న్ుండి వలయ భూభాగము వరక్ూ న్లకొని ఉంది. 
ఈ పరా ంతములో పాలార్స న్ది మరియు దాని ఉప్న్దులట ప్రవహ సుత నాైయి. ఈ న్దితో పాటుగా, పరా జెక్టర  అల నన్మెంటు 
మీదుగా ఇక్కడ సావభావిక్ంగా నితామూ ప్రవహ ంచని కొనిై సాి నిక్ వాగులట/వంక్లట ఉనాైయి. 

భూగరభము మర్గయు నేల: 

 శిలలట, ప ర టెరోజోయిక్స, తృతీయ మరియు చత రి జురాసిక్స కెరటేషియస్ కాలాలోే  ఏరపడిన్ నిరాూణాల కిరంద చితతత రు 
జిలాే  ఉందని చెప్పవఛ్ుు, అయితే శిలల కాలం మొదలటకొని చారోైకెైట్్, న్నసరస్ మరియు గార న్నట్్ లవంటి 

సఫటికాకార ఆక్ృత లిై క్లిగిన్ ప్రసుత త కాలాల భూగరభ నిరాూణాల దావరా వేలూరు జిలాే  భూగరభ నిరాూణం 
జరిగింద.ి కాంచీప్ురం జిలాే  ఏకీక్ృత మరియు చీలిక్(బీటలట) వంటి నిరాూణాల విసత ృత ప్రిధి కిరంద ఉంది, ఇవి 

ప్ురాతన్ శిలల నిరాూణాలట, వాటిని అన్ుసరించి మధ్ా జీవయుగ సరమీ-ఏకీక్ృత నిరాూణాలట మరియు తృతీయ 

కాలం న్ుండి చత రి కాలం యొక్క అన్నకీక్ృత ఒండుర  నిరాూణాలిై ఏరపరుసాత యి.  తిరువళూూరు జిలాే   
అరెనాసియస్ (ఇసుక్నేల) నిరాూణాలట అన్గా తాతాకలిక్ హో లోసీన్ కాలం యొక్క కోరోమాండల్ నిరాూణాలట అని 

పి్లిచ ేనిరాూణాలిై క్లిగి ఉంది. 
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E-8 

E-8 

 అధ్ాయన్ ప్రదేశము లోని నేలలట ప్రధాన్ంగా ఎరర గరప్ నేలల న్ుండి ఎరర ఇసుక్ నేలల వరక్ూ మరియు ముదురు 
బంక్మటిర నేలల న్ుండి న్లే రేగడి నేలల దాకా ఉనాైయి.  

E.2.1 పెకెంపనలట  

ఫేజ్-III యొక్క పరా జెక్టర  ప్రిధి భారతదేశ ప్రక్ంప్న్ పరా ంతము III కిరందికి వసుత ంది. ఈ పరా ంతము మధ్ాసిమైెన్ న్షర 
ప్రమాద పరా ంతముగా వరగగక్రించబడింది. 

శీతోష్ణస్థథతి 

పరా జెక్టర  ప్రదేశము లోని చితతత రు మరియు వేలూరు జిలాే ల యొక్క శ్రతోషణ సిితి ఉషణ  మండల పరా ంతము న్ుండ ిసమశ్రతోషణ  
ప డి మరియు తడి శ్రతోషణ సిితిగా ఉంటుంద.ి కాంచీప్ురం మరియు తిరువళూూరు జిలాే లట సంవత్రం ప డవునా ఉషణము 
మరియు గాలిలో తేమతో క్ూడిన్ శ్రతోషణ  ప్రిసిిత లట ఉంటాయి. పరా జెక్టర  పరా ంతములో న్లసరి గరిషర ఉషో్టణ గరత 40.5 

న్ుండ ి 29.5°C మధ్ా ఉంటుంది, కాగా న్లసరి క్నిషర ఉష్టోణ గరత 18.2°C న్ుండ ి 28.3°C మధ్ా ఉంటుంద.ి ఉదయం 
వేళలోే  సాపే్క్ష గాలిలోతేమ 59.9% న్ుండ ి 88.2% వరక్ూ ఉంటుంది, కాగా సాయంతరం వేళలోే  అది 39.6% న్ుండి 
75.1% మధ్ా ఉంటుంది. పరా జెక్టర  పరా ంతము యొక్క సగటు వరషపాతము న్నఋతి ఋత ప్వనాల వావధిలో జూన్ న్ుండి 
సరప్రరంబర్స మధ్ా 85.4 మి.మీ న్ుండ ి181.1 మి.మీ మధ్ా ఉండగా, ఈశాన్ా  ఋత ప్వనాల వావధిలో అకోర బర్స న్ుండి 
డిసరంబర్స మధ్ా వరషపాతము 135.7 మి.మీ న్ుండి 399.1 మి.మీ ఉంటుంద.ి పరా జెక్టర  పరా ంతములో సగటు గాలి వేగము 
గంటక్ట 3.8 కి.మీ న్ుండి గంటక్ట 9 కి.మీ వరక్ూ ఉంటుంది. 

భూమి వినియోగము 

చితతత రు మరియు వేలూరు, రాణిపేట జిలాే లలో ప్రతిపాదిత పరా జెక్టర  ప్రదేశము వ్ంబడి భూమి వినియోగము 
ప్రధాన్ంగా వావసాయాధారితంగా ఉంటుంది, తరావత అటవీ భూమి మరియు వారి భూమిగా ఉంటుంది, కాగా 
కాంచీప్ురం మరియు తిరువళూూరు జిలాే లలో ప్రధాన్ భూ వినియోగము వావసాయభూమి మరియు జలాశయాలతో 
ఉంటుంది.  

జల వనరులట 

ఉపర్గతల జల వనరులట 

తమిళనాడు రాషరమాు వేలూరు జిలాే లో ప న్నై న్ది ఈ పరా జెక్టర  అల నన్మెంటున్ు 179.500 కి.మీ వదే దాటుత ంది 

మరియు క్టశాస్ న్ది పరా జెక్టర  అల నన్మెంటున్ు 215.650 కి.మీ వదే దాటుత ంద.ి ఈ న్దులట అన్నై తాతాకలిక్ంగా 
పారేవి. ఈ న్దులే కాక్టండా, పరా జెక్టర  పరా ంతములో న్లకొని ఉన్ై కొనిై సాి నిక్ వాగులట/వంక్లట కేవలం వరాష కాలములో 
మాతరమే ప్రవహ సాత యి. పరా జెక్టర  అల నన్మెంటు న్నటి చెరువులతో చుక్కలట ప్రటరబడి ఉంద.ి పరా జెక్టర  అల నన్మెంటు చితతత రు 

జిలాే లో 6 న్నటి చెరువులట, వేలూరు జిలాే లో 2 న్నటి చెరువులట, రాణిపేట జిలాే లో 5 న్నటి చెరువులట మరియు 
కాంచీప్ురం జిలాే లో 16 న్నటి చెరువుల   గుండా వ్ళుత ంది. ఈ జలాశయాల యొక్క న్నటి నిలవ సామరియమున్క్ట 
ఎటువంటి ఆటంక్ం క్లటగక్టండున్టుే గా ఈ న్నటి చెరువుల వ్ంబడి ప డవునా ఎతెతతన్ నిరాూణాలట నిరిూంచబడతాయి.       



 

 

ముసాయిదా EIA నివేదిక 

బ ెంగళూరు – చెన్నై ఎక్స్ ప్రెస్ హ ైవే - ఫేజ్-III 

 

 
సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-9 

E-9 

భూగరభ జల  వన రులట 

భూగరభ జల వన్రుల వినియోగానికి సంబంధించి మితిమీరి వినియోగించుక్టన్ై ప్రదేశము కిరందికి వచేు వేలూరు జిలాే  
తప్ప, మిగతా పరా జెక్టర  పరా ంతము, సురక్షిత పరా ంతము కిరందికి వసుత ంద,ి ఐతే క్ృతిరమ భూగరభజల వన్రుల ప్రంప్ుదలక్ట 
ఈ పరా ంతము అన్ువుగా ఉంది.  అధ్ాయన్ పరా ంతములో భూగరభజల మటరము ఋత ప్వనాల ముందు దశలో 7.5 

న్ుండ ి12.2 m gbl ఉండగా, ఋత ప్వనాల అన్ంతర దశలో అది 4.5 న్ుండి 20 m bgl ప్రిధిలో ఉంటుంది. నిఖర 

వారిషక్ భూగరభజల లభాత చితతత రు జిలాే లో 153857 హ కార ర్స మీటరే న్ుండ,ి వేలూరు జిలాే లో  59280  హ కార ర్స మీటరుే , 
కాంచీప్ురం జిలాే లో 105525  హ కార ర్స మీటరుే గా మరియు తిరువళూూరు జిలాే లో 72840  హ కార ర్స మీటరే వరక్ూ ఉంది.  

భూగరభ జల నాణాత 

పరా జెక్టర  పరా ంతము లోప్ున్ భూగరభజలము యొక్క భౌతిక్-రసాయనిక్ ధ్రూములన్ు విశలేషించడానికెై 4 చోటే న్ుండి 
భూగరభ జల న్మూనాలట ప్రగక్షించబడాా యి మరియు ఉ దజని సూచిక్ (pH) విలటవలట 6.8 న్ుండ ి 7.57, TDS 

(mg/l) 261 న్ుండి 460 మధ్ా ఉన్ైటుే గా, ఫేకెల్ కోలిఫో ర్సూ లేన్టుే గా, As, Hg, సీసం, బో రాన్ు క్న్ుకోకదగిన్ ప్రిమితి 

లోప్ున్ ఉన్ైటుే గా క్న్ుగొన్బడింది.  

ఉపర్గతల నీట ినాణాత ఫలితాలట:ఉదజని సూచిక్ (pH) విలటవ 7.02 న్ుండి 8.57 మధ్ా శలరణిలో ఉంద,ి DO మాతరం 3 

న్ుండ ి6.8 mg/l ప్రిధిలోన్ూ, BOD (3 రోజులట 27 డిగగర C) అనిై సాి నాలక్ూ 5 న్ుండ ి15 mg/l వదే ఉంది, COD 9 న్ుండి 

46 mg/l వరక్ూ ఉంది, మొతతం క్రిగే ఘన్ప్దారాి ంశము 170 న్ుండ ి1820 mg/l వాాపి్తలో ఉంది, మొతతం కోలిఫో ర్సూ 
(MPN/100ml) 23 న్ుండి 170 కి ఉంది. 

వాయు నాణాత 

ప్రరాజెక్స ా ప్రరాుంతంలోన్స రరిసర గాలి నాణా తన అుంచనా వేయడాన్సకి వరాాకాలం తరువాత గాలి 

నాణా త రరా వేక్షణ మారిు -మే 2018 మరా  5 ప్రదేశాలలో జరిగిుంది. ఇరుుంగటాకొట్ట  ా (పారిశ్రామిక) 

మినహా అన్సై  శ్ర షానా న్సవాస మరియు గ్రరామీణ ప్రరాుంతాలలో వస్తతయి. మహీమండలం రిజర్క్ ్ 

ఫాెస్ ా(విలేజ్ ోడ్ క్సరాసిుంగ్ర) వదు 81.0 µg / m3 మరియు ఇరుుంగటాకొట్ట  ావదు 95.0 µg / m3 మరా  

PM10 (µg / m3) వైవిధ్యా గా ఉుందన్స రరా వేక్షణ ఫలితాలు చూపిస్తతనాై యి, ఇవి జాతీయ రరిసర 

గాలి నాణా త ప్రమాణాల గరిష ా అనమతి రరిమితిలో ఉనాై యి, అుంటే 100 g / m3. 

మహీమమండలం రిజర్క్ ్ ఫాెస్ ాఏరియా సమీపంలో 38.6 µg / m3 నుండి నెల్ో య్ విలేజ్ వదు 

21.4 µg / m3 నుండి 51.5 µg / m3 వరకు PM2.5 నమోదుంది, ఇది జాతీయ రరిసర గాలి నాణా త 

ప్రమాణాల గరిష ాఅనమతి రరిమితిలో 60 µg / m3. రరిసర గాలిలో SO2 శ్రస్తంయిలు 9.1 µg / m3 

మరియు 16.5 µg / m3 మరా  మారుతూ ఉుంట్యి, ఇది అన్సై  ప్రదేశాలలో 80 µg / m3at 

రరిమితిలో ఉుంటుంది. రరిసర గాలిలో NOx యొక్  సగట గా ration త 19.6µg / m3 నుండి 34.1 µg 

/ m3 మరా  నమోదుంది, ఇది న్సర్వ ుశిత రరిమితులాో 80 µg / m3. గాలి నమూనాలలో CO శ్రస్తంయిలు 

0.253 mg / m3 నుండి 0.631 mg / m3 రరిధిలో కనగొనబడ్ాయి, ఇది సూచిుంచిన రరిమితి 4.0 mg 

/ m3 

ధ్వని నాణాత  

5 ప్రదేశాలలో శబు శ్రస్తంయి రరా వేక్షణ జరిగిుంది, నాలుగు ప్రదేశాలు గ్రరామీణ న్సవాస జోన్ మరియు ఒక 

ప్రదేశం పారిశ్రామిక. రరిసర శబ్దు  శ్రస్తంయిలన నేషనల్ యాుంబియంట్ నాయిస్ శ్రసా్తుండర్కల్తో 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-10 

E-10 

పోల్లు రు. 190 వదు ఉనై  లెక్స (డే). రామపురం విలేజ్ మరియు మహిమండలం రిజరు్  ఫాెస్ ా

(విలేజ్ ోడ్ క్సరాసిుంగ్ర) వరుసగా 56.8 డిబి (ఎ) మరియు 55.6 డిబి (ఎ). ఈ ెుండు శ్ర షానలాో 

రగటిపూట లీక్స (ోజు) సమయం అనమతిుంచదగిన ప్రమాణాలన మిుంచిపోయిుంది. రాత్రరి 

సమయంలో ఈ ెుండు శ్ర షానలాో శబ్దు  శ్రస్తంయిలు అనమతిుంచదగిన రరిమితిలో ఉనాై యి. ఇతర 

శ్ర షానలాో శబ్దు  శ్రస్తంయిలు రగటిపూట మరియు రాత్రరి సమయంలో అనమతిుంచదగిన రరిమితిలో 

ఉుంట్యి. 

నేల నాణాత 

నేల నాణాతా ప్రావేక్షణ కొరక్ట, ప్రక్కన్ ఉండే వావసాయ భూముల న్ుండి 5 సంఖాలో మటిర న్మూనాలట 
సేక్రించబడాా యి. అధ్ాయన్ పరా ంతములో నేల యొక్క ఉదజని సూచిక్ (pH) సాి యి 7.65 న్ుండి 8.64 మధ్ాలో 
ఉంద.ి ప్రతిపాదిత పరా జెక్టర  అల నన్మెంటు వ్ంబడిగా మటిర సవరమప్ము ఇసుక్తో క్ూడిన్ ఒండుర  గరప్నేల న్ుండి ఇసుక్తో 
క్ూడిన్ బంక్మటిర గరప్ వరక్ూ వాతాాసముతో ఉంది. నేలలోని సేందిరయ క్రబన్ అంశము 0.63% న్ుండి 2.43% 

మధ్ా వరక్ూ వాతాాసములో ఉంది. విదుాత్ వాహక్త సాధారణంగానే ఉంది మరియు అనిై న్మూనాలూ 1000 µS/ 

సరం.మీ దిగువన్ ఫలితాలన్ు చూపి్సుత న్ైందున్ మొలకెతతడానికి అన్ుక్ూల ప్రిసిితి ఉంది. తేమ నిలటప్ుక్టనే 

సామరియము 5.6 న్ుండి 9.6% మధ్ాన్ ఉంది మరియు న్నరు ఇంకే గుణము గంటక్ట 17.85 న్ుండ ి 26.2 మి.మీ 

మధ్ాన్ వాతాాసముతో ఉంది. 

B) ప్రాావరణ సంబంధిత వాతావరణము 

ఎక్స్ ప్రరస్ వే యొక్క ఫేజ్-III ఏ విధ్మైెన్ ప్రాావరణ సురక్షిత ప్రదేశాల (వన్ాపరా ణి అభయారణాము/ జాతీయ 

ఉదాాన్వన్ము, ప్ులటల సంరక్షణాలయము లేదా ప్రాావరణ సునిైత పరా ంతము) గుండా వ్ళూదు. పరా జెక్టర  
అల నన్మెంటు యొక్క 15 కిలోమీటరే వాాసారి ప్రిధిలో అటువంటి సునిైత ప్రాావరణ ప్రదేశాలట ఏవీ లేవు. ఇది 

మహ మండలం రిజరువ అటవీ పరా ంతము, ఆరాకట్ శలరణి, వేలూరు అటవీ డివిజన్ గుండా వ్ళుత ంది. ఎక్స్ ప్రరస్ వే కొరక్ట 
మళిూంప్ు చేయాలి్యున్ై అటవీ భూమి 5.42 హ కార రుే . పరా జెక్టర  రోడుా  యొక్క RoW లోప్ున్ ప్డే మహ మండలం 
రిజరువ అడవిలో 2018 వృక్షాలట ఉనాైయి. వీటి ప్రనకి వాటంతట అవే ప్రరిగే రక్ం 778 చెటుే  31 సరం.మీ న్ుండ ి 90 

సరం.మీ కాండం చుటుర కొలతతో ఉండగా, 1974 లో మహ మండలం రిజరువ అడవి పరా ంతములో మొక్కల ప్రంప్క్ం కిరంద 

నాటిన్ 110 ఎరరచందన్ం చెటుే  మరియు 1130 ఇతర రకాలక్ట చెందిన్ చెటుే  ఉనాైయి.  

అటవీయేితర పరా ంతములో దాదాప్ుగా 9468  సాధారణ వృక్షాలట ఉనాైయి మరియు ప్రధాన్మైెన్ వృక్ష జాత లలో టేక్ట, 
వేప్, యూక్లిప్రస్, మొదల నన్వి ఉనాైయి. ప్రభావితం అయేిా అవకాశం గలవి సుమారు 7486 ప్ళూ 
వృక్షాలట/పాే ంటేషన్ుే / ప దలట ఉనాైయి మరియు ప్రధాన్ జాత లోే  మామిడి, కొబబరి, చింత, తాటి చెటుే  ఉనాైయి. 

కొనిై చోటే, యూక్లిప్రస్ (న్నలగిరి) యొక్క ప్రనవేైటు పాే ంటేషన్ుే  న్మోదు చేయబడాా యి. ఈ  యూక్లిప్రస్ పాే ంటేషన్ుే  కోత 

ప్ంటలటగా ప్రంచబడుత నాైయి. 

జీవ జంత  పరా ణుల ప్రనకి, క్టక్కలట, పి్లటే లట, కోత లట, ప్ందులట మరియు ప్శువులట వంటి సామాన్ా జీవాలట 
ఉనాైయి. అటవీ ప్క్షి పరా ణుల ప్రనకి, న్మలి, మైెనా,కింగ్ఫిషర్స, పావురం, గరదే, ఎగెరట్ వంట ిసామాన్ా ప్క్షులట ఉనాైయి. 

C) సామ్జిక వాతావరణము 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-11 

E-11 

సర్వ్  చేయబడిన మొతంత  గృహాలలో, ఇళ్ళళ  మరియు ఇతర ఆస్తతల సముపారజన కారణ్యగా మొతంత  

564 మంది ప్రభావితమవుతునాై రు. న్సరాా ణాల సముపారజన కారణ్యగా బాధిత వా కుతలలో 314 మంది 

పురుషులు మరియు 250 మంది మహిళలు ఉనాై రు. మొతంత  సంఖా్ . 144 కుటుంబాలు (పిఎఎఫ్) 

కలిగి ఉనై  147 గృహాలలో (పిహెచ్) ప్రభావితమవుతాయి. ప్రరాజెక్స ాకారణ్యగా అన్సై  ప్రభావిత PAH 

మరియు PAF లన శ్రస్తం నప్శశం చేయవలసి ఉుంటుంది. 

 సర్వ్  చేయబడిన గృహాల యొక్  స్తమాజిక-స్తుంస్క్ తిక ప్రొఫైల్ యొక్  విశ్లషాణ ప్రరాజెక్స ాకారిడార్క 

వెుంట, మూడు మతాలకు చెుందిన గృహాలు ఉనాై యన్స చూపిస్తతుంది. హిుందువులు (56.25%), 

క్సైసతవులు (20.14%), ముసిుాంలు (7.64%), సికు్ లు (0.69%) అయితే, 15.28% మంది తమ 

మతాన్సై  వెలడాిుంచలేదు. స్తమాజిక సమూహాల వారీగా బాధిత ప్రజలలో చాల్ల మంది వెనకబడిన 

కుల్లన్సకి (38.89%), స్తధారణ రాజాా ుంగాన్సకి (5.56%), షెడ్యా శ్రల్్ కుల్లలకు 25.69% మంది 

ఉనాై రు. మొతంత  ప్రభావిత గృహాలలో షెడ్యా ల్్ తెగ జనాభా 2.08%. బాధిత కుటుంబాలలో 

కుటుంబ నమూనా మెజారిటీ (28.47%) అణు కుటుంబాలు మరియు మిగిలిన 38.89% బాధిత 

కుటుంబాలు ఉమా డి కుటుంబాలుగా న్సవసిస్తతనాై యి. 

చాల్ల మంది గృహాలు చాల్ల కాలం నుండి ోడ్ు రక్ న ఉుంటనాై యి, ఇక్ డ దాదాపు 73.40% 

మంది 10 సంవత్ రాల నుండి న్సవసిస్తతనాై రు. వారిలో స్తమారు 3.19% మంది గత 2-6 

సంవత్ రాలలో శ్రసింరరడినటా తెలుస్తతుంది. వృతిత వారీగా, వారిలో ఎక్ు వ మంది వా వస్తయంలో 

న్సమగై మై ఉనాై రు, ఇక్ డ ోజువారీ వేతనాలలో (13.19%) తరువాత గృహిణి 9.72%, ట్ర్వడ్ / 

బిజినెస్ మరియు నాన్-అగ్రరికలు రల్ లేబర్క్  (13.19%) మరియు వా వస్తయ లేబర్క్ , ప్రైవేట్ 

సరీ్ స్ మరియు ఇతర వృతుతలు . మెజారిటీ గృహాల ఆదాయ శ్రస్తంయిలు మరా  ఆదాయ కుటుంబాల 

(24.31 శాతం) కిుందకు వస్తతయి, వీరు రూ. 50000 నుండి రూ. సంవత్ రాన్సకి 100000 రూపాయలు. 

తక్ు వ ఆదాయ కుటుంబాల సంఖా్  2.78 శాతం, వారు రూ. సంవత్ రాన్సకి 50000 రూపాయలు. 

సాెంసకృతిక వాతావరణము 

“ సరిహదుే  రాళూతో ఆవృతత మైె ఉన్ై మెగాథిలిక్స సిస్ర అండ్ కెయిర్సై్” అనే ప్ురావసుత  ప్రదేశము అధ్ాయన్ 

పరా ంతములోని 250.400 కి.మీ వదే ఉంది. కాంచీప్ురం జిలాే , శ్రరప్రరంబుదూరు తాలూకా వేదమంగళం గార మములోని 

ప్ురావసుత  ప్రదేశము యొక్క క్ంచె హదుే  న్ుండి ప్రతిపాదిత పరా జెక్టర  రోడుా  యొక్క దూరము క్న్నసం 128.2 మీటరుే  
మరియు గరిషర దూరము 205.8 మీటరుే  ఉంది. ROW లోప్ున్ 3 మతప్రమైెన్ సిలాలట ప్రభావితం అవుతాయి. 

E.3 ఊహ ెంచిన పర్ాావరణ పెభావాలట మర్గయు నిరూూలనా చరాలట 

A) ఊహ ెంచిన పెభావాలట 

పరా జెక్టర  యొక్క ప్రభావాలట మూడు దశలటగా విభాగగక్రించబడాా యి: నిరాూణ-ప్ూరవ దశ, నిరాూణ దశ మరియు 
ప్నిచేయు దశ . 

(i) నిర్ాూణ - పూరవ దశ  నిరాూణ - ప్ూరవ దశ సందరభంగా ప్రభావాలట ప్రధాన్ంగా కొతత  దారి హక్టకల సావధీన్త 

వంట ినిరాూణ ముందసుత  చరాలక్ట సంబంధించి ఉంటాయి మరియు సిలము శుభరం చేయడానికి Row లోప్ున్ 

ఉన్ై చెటుే  కొటిర వేయడం అనివారామవుత ంది. పరా జెక్టర క్ట అవసరమైెన్ మొతతం రెవిన్ూా భూమి 1085.15 

హ కార రుే గా అంచనా వేయబడింది.విదుాత్ ల నన్ుే , OFC, న్నటి సరఫరా ల నన్ుే  మొదలగు అనేక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలట మరియు వినియోగ సేవలట అనేక్ చోటే ఇందుక్ట ఆటంక్ముగా ఎదురవుతాయి. సుమారు 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-12 

E-12 

9468 సాధారణ వృక్షాలట మరియు 7486 ప్ండే చెటుే / ఉదాాన్ తోటలట/ప దలట ప్రభావితమయేిా అవకాశం 
ఉంద.ి ప్రతిపాదిత పరా జెక్టర  రోడుా  మహ మండలం రిజరువ అడవి గుండా వ్ళుత ంది, 5.42 హ కార రే రిజరువ అడవి 

భూమిని మళిూంప్ు చేయాలి్ ఉంటుంది. 

మొతంత  49 న్సవాస న్సరాా ణాలు, 61 వాణిజా  న్సరాా ణాలు, 22 ెసిడెన్సయాల్ కమ్ వాణిజా  

న్సరాా ణాలు మరియు 15 ఇతర (రశువుల షెడాు, పంప్ర హౌస్, షెడాు, ట్యిలెట్, వాటర్క 

ట్ా ుంకులు మొదలైనవి) న్సరాా ణాలు ప్రతిపాదిత ోలో ఉనాై యి. 12 స్తధారణ ఆసిత 

వనరులు (సిపిఆర్క) కూడా ప్రభావితమవుతాయి. స్తధారణ ఆసిత వనరులలో 3 సంఖా్  మత 

న్సరాా ణాలు మరియు 9 సంఖా్  ప్రభుత్  న్సరాా ణ్య ఉనాై యి 

 (ii) నిరాూణ దశ :నిరాూణ దశ సందరభంగా క్లిగే ప్రభావాలట ప్రధాన్ంగా, నిరాూణ ప్న్ులట చేప్టుర న్ప్ుపడు 
నిరేక్షాము కారణంగానే సంభవిసాత యి. ఈ ప్రభావాలలో, రోడుా  నిరాూణము సందరభంగా గాలి, ధ్వని మరియు 
ప్రక్ంప్న్ ప్రభావాలట, వినియోగ వసుత వుల తరలింప్ు, రోడుా  ప్రక్క కాలటవల నిరాూణము సందరభంగా RoW 

ప్రక్క ఆసుత లన్ు అందుబాటు చేసుకోవడంలో అవరోధాలట, మరియు నిరాూణ సామాగిర మరియు ప్రిక్రాల వలే 

క్లిగే రోడుా  భదరతా సమసాలట చేరి ఉంటాయి. 

చెటే తొలగింప్ు మరియు ఇంకిపో ని గటిర ఉప్రితలమున్ు నిరిూంచడం కారణంగా సూక్షూ వాతావరణము 
దెబబతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పరా జెక్టర , తరవవక్ప్ు ప్రదేశము న్ుండ ి సుమారు 2,27,50,610 ఘన్ప్ు 
మీటరే మటిర తరవవక్ప్ు ప్న్ులట చోటు చేసుక్టనే అవకాశం ఉంటుంది.వావసాయ భూముల సావధీన్త 

కారణంగా విలటవ్నన్ ఉతాపదక్ మటిర న్షరపో యేి అవకాశం ఉంటుంద.ి ఎతతయిన్ గటుే  వేయాలి్న్ అవసరం ఉన్ై 

చోటే, నిరాూణ కాలవావధి సందరభంగా వంతెన్లట నిరిూంచే ప్రదేశాలనిైంటి వదే నేలకోత జరగడానికి మరింత 

సునిైతంగా ఉంటుంది. తారు, తారు సామగిర, న్ూన్ మరియు గగరజు, ఫరటే  యాష్, మొదలగు నిరాూణ సామగిర 
ఒలికిపో త, మరియు నిరాూణ వారాి లట మరియు చెతత  సామగిర యొక్క అవాంఛితమైెన్ పారబో త వంటిని నేల 

యొక్క ముఖా ధ్రాూలన్ు దెబబతీసాత యి, తదావరా నేలలట వావసాయానికి ప్నికి రాక్టండా పో వచుు. పరా జెక్టర  
ప్రిధి పరా ంతములో మటిర మరియు క్ంక్ర  తెచుుక్టనే వన్రులటగా 5 తరవవక్ ప్రదేశాలట మరియు 19 కావరగ 
పరా ంతాలట గురితంచబడాా యి, మరియు 4 ఇసుక్ తరవవక్ప్ు పరా ంతాలట గురితంచబడాా యి. ఈ చోటుే  మరియు పాత 

రోడుే  అన్నై దుముూ మరియు ధ్వని కారణంగా పాడెనపో వచుు. నిరాూణం సందరభంగా, కారిూక్ శిబిరాల న్ుండి 
ఘన్ మరియు దరవ వారాి ల పారబో త, నిరాూణ వాహనాల న్ుండ ిఇంధ్న్ం మరియు లూాబిరకెంట్ ఒలికిపో తలట 
లేదా కారిపో వడాలట, ఇంధ్న్ నిలవ మరియు ప్ంపి్ణీ చోటుల న్ుండ ి కాలటషాము వీటనిైంటి న్ుండ ి న్నటి 

నాణాత పాడయేిా అవకాశం ఉంటుంది. నిరాూణం సందరభంగా వాయు నాణాతప్రన ప్రతిక్ూల ప్రభావాలట 
ప్రధాన్ంగా సాి నిక్ంగానే ఉంటాయి మరియు రెైట్ ఆఫ్ వే(RoW)/COI లో కేందీరక్రించబడతాయి. 

అయిన్ప్పటికీ, దుముూ ఉతపన్ైము కారణంగా క్లిగే ప్రభావాలట ఆ సిలములోనే కాక్టండా దిగువ గాలివాటు 
వ్నప్ున్ ఎక్టకవ ప్రభావం చూప్ుతాయని భావించబడుతోంది. నిరాూణము సందరభంగా పరా జెక్టర  పరా ంతములోని 

ధ్వని సాి యిలట సావభావిక్ంగా అప్పటిక్ప్ుపడు క్లిగేవి మరియు తాతాకలిక్మైెన్వి అయిన్ప్పటికీ అవి 

ప్రరుగుతాయి. జన్ సాి వరాలట మరియు నివాస పరా ంతాల చుటటర  ధ్వని సాి యిలట ఎక్టకవగా 
ప్రతిధ్వనిసాత యి.పరా జెక్టర  నిరాూణము కారణంగా RoW లోప్ున్ న్లకొనియున్ై 3 మతప్రమైెన్ క్టరడాలట  
ప్రభావితమయేిా అవకాశం ఉంది. మురుగు న్నరు మరియు గృహ సంబంధిత ఘన్ వారాి లట నిరాూణ కారిూక్టల 
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సమన్వయముతో:   
 
 

E-13 

E-13 

కాలన్నలో ఉతపన్ైం అవుతాయి. ఈ వారాి లన్ు సముచితంగా నిరవహణ చేయక్పో తే నిరాూణ కారిూక్టలక్ట 
మరియు సాి నిక్ ప్రజలక్ట ఆరోగాము మరియు ప్రిశుభరత సంబంధిత సమసాలక్ట దారి తీయవచుు.  

(iii) పనిచేయు దశ : ప్రమాదాలక్ట గురెైన్ వాహనాల న్ుండి జరిగే ఒలికిపో తలట లేదా కారిపో తల వలే నేల 

కాలటష్టాానికి తక్టకవ సంభావాత ఉంటుంది, ఐతే అలా సంభవిసేత  ఆ ప్రాావరణానికి విఘాతం క్లటగవచుు. 
అటువంటి ఒలికిపో తల రక్ము మరియు విసత ృతిని బటిర ఈ ప్రభావాలట దీరఘకాలిక్మైెన్విగా మరియు తిరిగి 
మళిూంచలేనివిగా ఉండవచుు. వాహనాల న్ుండి కాలటషాకారక్ ప్దారాి లట, మరియు ప్రమాదవశాతతత  జరిగిన్ 

చమురు ఒలికిపో తలట పరా జెక్టర  న్డవా ప డవునా ఉన్ై ఉప్రితల జలాశయాలలోనికి క్ూడా వ్ళూవచుు. 
హరిత క్షేతర ప్థక్ము యొక్క నిరాూణము కారణంగా అధిక్ టరా ఫిక్స ప్రిమాణము మరియు వేగము ప్రిసర 

వాయు నాణాతప్రన ప్రభావమున్ు చూపి్ంచవచుు. వాహనాల సంఖాలో ప్రరుగుదల కాలటషా భారమున్ు 
సరనతమూ ప్రంచగలటగుత ంది. ప్రరిగిన్ టరా ఫిక్స ప్రిమాణము మరియు వేగము కారణంగా అధిక్మైెన్ ధ్వని సాి యి 

నివాస పరా ంతాలక్ట మరియువిదాా సంసిలట, ఆసుప్త ర లట మరియు న్రి్ంగ్ హోమ్ ల వంటి సునిైతమైెన్ 

సిలాలన్ు ప్రభావితం చేసుత ంది. 

B)  పర్ాావరణ సెంబెంధిత నిరూూలనా చరాలట 

(i)  నిర్ాూణ - పూరవ దశ :IRC SP:99-2013 ప్రకారము, ఎక్స్ ప్రరస్ మారగము యొక్క రెైట్ ఆఫ్ వే 90 మీటరే 

న్ుండ ి 120 మీటరుే  ఉంటుంది. ఇది కొర తత  అల నన్మెంటు మరియు 90 మీటరే రెైట్ ఆఫ్ వే క్లిగి ఉంటుంద.ి 

గార మాలట మరియు నివాస పరా ంతాల గుండా వ్ళ్ళూ ఎక్స్ ప్రరస్ మారగము యొక్క రెైట్ ఆఫ్ వే క్న్నసం 90 

మీటరేక్ట ప్రిమితం చేయబడే విధ్ంగా రహదారి అల నన్మెంటు యొక్క ఎంప్ిక్ రమప ందించబడింది. 
ప్రాావరణప్రంగా సునిైతమైెన్ పరా ంతము ఏదీ పరా జెక్టర  కారణంగా ప్రభావితం కాదు. నేరుగా ప్రభావితమయేిా 
చేతి ప్ంప్ులట, న్నళూ కొళ్ాయిలట, బో రు బావులట మొదలగు మౌలిక్ సదుపాయాలట జాతీయ రహదారుల 

చటరము 1956 (ఎన్.హ చ్ చటరము) ప్రకారము ప్రిహారము క్లిపంచబడతాయి. సంబంధిత సమరి అధికార 

యంతరా ంగము యొక్క నిరేేశాల మేరక్ట మతప్రమైెన్ క్టరడాలక్ట ప్రిహారము/ప్ున్ఃసాి ప్న్ 

క్లిపంచబడుత ంది. ఎక్స్ ప్రరస్ మారగము యొక్క ప డవునా రహదారికి ఇరువ్నప్ులా NHAI చే బాట మొక్కల 

ప్రంప్క్ం చేప్టరబడుత ంది. 

(ii) నిరాూణ దశ :  

పరా జెక్టర  యొక్క భాగంగా చేప్టరబడే బాట వనాల ప్రంప్క్ము మరియు భూమి చదున్ు కారాక్రమాలట న్డవా 
వ్ంబడి ప్చుదన్ము ప్ున్రుదిరించుటలో సహాయప్డతాయి. తరవవక్ం మరియు భరగత చేయడం అనేవి డిజెనన్ులో 
సాధ్ామైెన్ంత వరక్ూ సమత లాం చేయబడతాయి మరియు పరా ంతము యొక్క భూ భౌతిక్ సిితిప్రన ప్రభావాలన్ు 
తగిగంచడానికి ఫరటే  యాష్ క్ూడా ఉప్యోగించబడుత ంది. నేల ప్రనభాగప్ు మటిరని శాశవతంగా న్షరపో క్టండా దానిని 

ఆ పరా ంతాల న్ుండి తీసి ప్రిరక్షించి వేరే చోటే మొక్కల ప్రంప్క్ము, భూమి చదున్ు మొదల నన్ రగతిలో 
సదివనియోగం చేసుక్టనేలా ప్రతిపాదించడం జరిగింది. వాలట ప్రిరక్షణ చరాలన్ు ముఖాంగా వరాష కాలములో 
జలాశయాలక్ట ప్రక్కన్ తగిన్ విధ్ంగా చేప్టార లి్ ఉంటుంది. ప్రభావాలన్ు తగిగంచడానికి గాన్ు నిరాూణ సంబంధిత 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-14 

E-14 

వారాి లన్ు గుంతలట నింప్ ేప్న్ులక్ట ఉప్యోగించుకోవడం జరుగుత ంది. ఒక్వేళ ఒలికిపో తలట గన్క్ సంభవిసేత , 
ఒలికిపో యిన్ ఆయిల్ భూమిలోనికి ఇంకిపో క్టండా ఆ ఆయిల్ ని సురక్షితంగా భసూం చేయడానికి తగిన్ చరాలట 
చేప్టరబడతాయి. ఎక్టకవగా తరవవక్ం చేసిన్ గుంతల పరా ంతాలక్ట ప్రాావరణ ప్రంగా అన్ువ్నన్ తీరులో 
ప్ున్రావాసం క్లిపంచబడుత ంది. ప్రాావరణ సంబంధ్మైెన్ మరియు ఇతర వరితంచు నిబంధ్న్లతో సమూతి 

వహ సూత  అన్ుమతి ప ందిన్ కావరగలన్ుండి మాతరమే క్ంక్ర సేక్రించబడుత ంది. కావరగ మరియు క్రషింగ్ 

యూనిటుే  ప్నిచేసే పరా ంతములోన్ూ మరియు కావరగ చోటు న్ుండి అపోర చ్ రోడుా  వ్ంబడి అంతటా సి ర్ంక్రుే  వంటి 

దుముూన్ు అణచివేసే చరాలన్ు చేప్టరవలసి ఉంటుంది. ఇంధ్న్ము మరియు లూాబిరకెంటే న్ుండి జలాశయాలట 
మరియు న్నటి ప్రవాహ మారాగ లట క్లటషితం కాక్టండా నివారించడానికెై ఇంధ్న్ కేందరా లట, నిరాూణ వాహనాల 

పారికంగ్ చోటు, వాహనాలట మరమూత త  చేసే చోటు మరియు వర్సక ష్టాప్ ల వదే ఆయిల్ ఇంటరె్ప్రరుే  
ఉంచబడతాయి. నిరాూణ శిబిరాల కొరక్ట మురుగు పారుదల వావసి (సరపి్రక్స టాాంక్టలట మరియు ఇంక్టడు 
గుంతలతో సహా) సముచితమైెన్ విధ్ంగా రమప ందించబడి నిరిూంచబడుత ంది, తదావరా ఏ జలాశయము లేదా 
జల మారాగ లలో ఎటువంటి న్నటి కాలటషాము ఏరపడక్టండా ఉంటుంది. తారు పాే ంటులట, క్రషరుే  మరియు బాాచింగ్ 

పాే ంటులట సమీప్ నివాస పరా ంతానికి దిగువ దిశగా క్న్నసం 500 మీటరే దూరములో ఉండేలా న్లకొలపబడతాయి. 

హాట్ మిక్స్ పాే ంటులట, క్రషరుే  మరియు బాాచింగ్ పాే ంటుల న్ుండ ిదుముూ వ్లటవడే సాి యిని తగిగంచడానిక ి

అవసరమైెన్ అనిై ముందుజాగరతతలట తీసుకోబడతాయి. నిరాూణదశ కాలములో నిరాూణ వాహనాలట, ప్రిక్ర 

సామగిర మరియు పాే ంటులట అన్ుమతించబడిన్ ధ్వని ప్రమాణాలక్ట ఖచిుతంగా క్టుర బడి ఉంటాయి. సాంసకృతిక్ 

ప్రమైెన్ ఆసుత లప్రన ప్రభావాలన్ు తగిగంచడానికి అవసరమైెన్ మరియు సముచితమైెన్ అనిై చరాలూ 

తీసుకోబడాా యి. సాి నిక్ంగా ఏ విధ్మైెన్ వివాదాలట తల తతక్టండా నివారించడానికెై, మతప్రమైెన్ క్టరడాలట 
సరియి ైన్ ప్రిహారము మరియు సామాజిక్ సంప్రదింప్ులతో ప్ున్ఃసాి ప్న్ చేయబడతాయి.  

(iii) పనిచేయు దశ  

బ ంగళూరు చెన్నై ఎక్స్ ప్రరస్ వే ఫేజ్ -III పరా జెక్టర  యొక్క ప్ని నిరవహణ, ఇతర సమాంతర రోడేప్రన టరా ఫిక్స 

భారమున్ు తగిగసుత ంది. వాహన్ము అధిక్ వేగముతో వ్ళూడానికి అవకాశం ఉన్ైందువలే బయలటదేరిన్ చోటు 
న్ుండ ి గమాము చేరుకోవడానికి తీసుక్టనే సయమం తగుగ త ంది. న్డవా వ్ంబడి ప్చుదన్ము యొక్క 
ప్రరుగుదల వలే గాలి కాలటషాము యొక్క ప్రభావము మరింత తగిగ పో త ంది. పాఠశాలలట మరియు ఆసుప్త ర ల 

ముందరి భాగములో సిలము యొక్క లభాతన్ు బటిర ధ్వనిని అడుా క్టనే హరిత మొక్కల ప్రంప్క్ము 
ప్రతిపాదించబడింది. ఇవి ధ్వని సాి యిని తగిగసాత యి. పరా జెక్టర  యొక్క ప్నిచేయు దశ సందరభంగా, ఇంకా 
మున్ుూందు ఏవ్ననా నిరమూలనా చరాలన్ు చేప్టరవలసి ఉంటుందా అని నిరాి రించడానికి గాన్ు  ప్రావేక్షణా 
ప్రణాళిక్ ప్రకారము గాలి నాణాత మరియు ధ్వని సాి యి ప్రావేక్షణ చేప్టరబడుత ంది. 

E.4 పర్ాావరణ సెంబెంధిత పరావేక్షణ కారాకరమము 

పరా జెక్టర  యొక్క నిరాూణ దశ మరియు ప్నిచేయు దశ సందరభంగా, ప్రాావరణప్రమైెన్ దోహదాంశాల 

ప్రావేక్షణక్ట గాన్ు తగిన్ ఏరాపటుే  చేయబడాా యి. పారామిత లట, అంతరము మరియు వావధి వివరాలట ప్టిరక్ 

E.1.యందు చూప్బడాా యి. 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-16 

E-16 

 పటిు క E.2: పర్ాావరణ సెంబెంధిత్ పరావేక్షణ వివర్ాలట 

పర్
ాావ

రణ
 భ
ాగా
ెంశ
మ
ు 

ప్ాె
జెక
టు  ద
శ

 

కరమెం తపపని పరావేక్షణా ప్ార్ామితులట సెంసాథ గతమ ైన బాధ్ాతలట 

ప్ాెతిపదికాెంశములట పెమ్ణాలట సాథ నములట ఫరెకెవనీ్ వావధ ి
ప్ాెతిపదిక అధిగమిస్ేే  
కార్ాాచరణ పెణాళిక 

అమలట పరావేక్షణ 

వా
య
ువ
ు (
గాలి

) 

నిర్
ాూణ

మ
ు 

PM10 g /m3, PM2.5 

g/m3, SO2, NOx, CO 

జాతీయ ప్రిసర 

వాయు నాణాతా 
ప్రమాణము 
(CPCB, 18 

నవెంబర్, 2009) 

 

బాాచింగ్ పాే ంట్ సరనట్, 

HMP మరియు సోర న్ 

క్రషర్స 

 

ఒక నెలలో ఒకస్తరి 

2.5 సంవత్ రాల వదు 

12 - ప్రదేశాలు 

నిరంతరాయం
గా 24 గంటలట 

హాట్ మిక్స్ పాే ంట్ 

యొక్క బాాగ్ 

ఫిలరర్స/సరనకోే న్్ వంటి 
నియంతరణా 
ఉప్క్రణమున్ు చెక్స 

చేసి ఆధ్ున్నక్రించుట 

ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 

PM10 g /m3, PM2.5 g 

/m3, SO2, NOx, CO 

పరా జెక్సర అల నన్మెంట్ 

వ్ంబడి బేస్ ల నన్ 

ప్రావేక్షణా సాి నాల 

వదే, IE తో 
సంప్రదించి 

2.5 సంవత్ రాల 

న్సరాా ణాన్సకి నెలకు 

ఒకస్తరి 

నిరంతరాయం
గా 24 గంటలట 

- ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-17 

E-17 

పన
ుల

 ని
రవ
హ
ణ 

PM10 g /m3, PM2.5 g 

/m3, SO2, NOx, CO 

రియల్ టైమ్ 

కంటినా్య వల్ 

మాన్సటరిుంగ్ర 

సిసమాోత  టోల్ 

శ్రపాాజా వదు 

20 సంవత్ రాల 

వరకు (మొతంత  240 

నెలలు) న్సరంతర 

రరిసర గాలి నాణా త 

రరా వేక్షణ వా వసం 

(CAAQMS) ఏరాా ట 

దా్ రా ోజువారీ 

(రియల్ టైమ్ 

రరా వేక్షణ) 

నిరంతరాయం
గా 24 గంటలట 

యాుంటీ-స్మా గ్ర గన్ 

దా్ రా వాటర్క 

ఫాగిుంగ్ర వంటి 

ఉరశమన 

చరా లన 

ఉరయోగిుంచండి 

న్సరంతర రరిసర 

గాలి నాణా త 

రరా వేక్షణ 

వా వసం 

(CAAQMS) దా్ రా 

రాయితీ 

IE & PIU-NHAI 

ఉప
ర్గత
ల 
జల

 న
ాణ
ాత

 

నిర్
ాూణ

మ
ు 

pH, ఉష్టోణ గరత, DO, BOD, 

COD, ఆయిల్ & గగరజు, 

మొతతం ఎతితవేయబడిన్ 

ఘన్ప్దారాి లట, 
మలినాలట, మొతతం 
కాఠిన్ాత, కోే రిన్, ఐరన్, 

టోటల్ కోలిఫో ర్సూ. 

కేందర కాలటషా 
నియంతరణ మండలి 

మారగదరశకాల 

ప్రకారము ఉప్రితల 

జల నాణాతా 
ప్రమాణాలట ఉప్రితల 

జల వినియోగము 
ఆధారంగా వరగగక్రణ 

(సూచిక్ IS: 

2296) 

గురితంచబడిన్ సాి నాల 

వదే 

IE / AE చేత 

గురి తుంచబడిన 

ప్రదేశాలలో ప్రతి 

పాా కేజీలో 2 శ్రస్తంనాలాో 

2.5 సంవత్ రాలకు 

ఒకస్తరి 

గరా బ్ శాంప్ిలింగ్ ఆయిల్ ఇంటరె్ప్రరుే , 
సిల్ర  ఫరని్ంగ్ 

ఉప్క్రణాలన్ు 
సరిచూసుకొని 

ఆధ్ున్నక్రించుట 

ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 

పన
ుల

 ని
రవ
హ
ణ 

pH, ఉష్టోణ గరత, DO, BOD, 

COD, ఆయిల్ & గగరజు, 

మొతతం ఎతితవేయబడిన్ 

ఘన్ప్దారాి లట, 
మలినాలట, మొతతం 
కాఠిన్ాత, కోే రిన్, ఐరన్, 

టోటల్ కోలిఫో ర్సూ 

గురితంచబడిన్ సాి నాల 

వదే 

5 శ్రస్తంనాలాో 20 

సంవత్ రాల పాట 

త్రైమాసికంలో 

గరా బ్ శాంప్ిలింగ్ ఆయిల్ ఇంటరె్ప్రరుే , 
సిల్ర  ఫరని్ంగ్ 

ఉప్క్రణాలన్ు 
సరిచూసుకొని 

ఆధ్ున్నక్రించుట 

ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 



 

 

ముసాయిదా EIA నివేదిక 

బ ెంగళూరు – చెన్నై ఎక్స్ ప్రెస్ హ ైవే - ఫేజ్-III 

 

 
సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-18 

E-18 

 

నిర్
ాూణ

మ
ు 

ఉదజని సూచిక్ (pH), 

ఉష్టోణ గరత, మొతతం 
కాఠిన్ాత, టిడిఎస్, ఐరన్, 

సలేఫట్, న్నటేరట్, 

బాాకీరరియోలాజిక్ల్, Cr, 

Ni, Pb, Hg, మొదలగు 
భారగ లోహాలట. 

తరా గు న్నటి నాణాత 

ప్రమాణాలట IS: 

10500, 2012 

పెకారము 
 

పాే ంట్ సరనట్ మరియు 
కాాంప్ సరనట్ 

 

IE / AE చేత 

గురి తుంచబడిన 

ప్రదేశాలలో ప్రతి 

పాా కేజీలో 3 శ్రస్తంనాలాో 

2.5 సంవత్ రాలకు 

ఒకస్తరి 

    

భూ
గర
భ జ

ల 
నా
ణా
త 

నిర్
ాూణ

మ
ు 

ఉదజని సూచిక్ (pH), 

ఉష్టోణ గరత, మొతతం 
కాఠిన్ాత, టిడిఎస్, ఐరన్, 

సలేఫట్, న్నటేరట్, 

బాాకీరరియోలాజిక్ల్, Cr, 

Ni, Pb, Hg, మొదలగు 
భారగ లోహాలట. 

తరా గు న్నటి నాణాత 

ప్రమాణాలట IS: 

10500, 2012 

పెకారము 
 

 

బేసెటనా్ నమూనా 

శ్రస్తంనాలాో 

5 నెలలాో 2.5 

సంవత్ రాలకు 3 

నెలలకు ఒకస్తరి 

గరా బ్ శాంప్ిలింగ్ ఆయిల్ ఇంటరె్ప్రరుే , 
సిల్ర  ఫరని్ంగ్ 

ఉప్క్రణాలన్ు 
సరిచూసుకొని 

ఆధ్ున్నక్రించుట 

ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 

పన
ుల

 ని
రవ
హ
ణ 

ఉదజని సూచిక్ (pH), 

ఉష్టోణ గరత, మొతతం 
కాఠిన్ాత, టిడిఎస్, ఐరన్, 

సలేఫట్, న్నటేరట్, 

బాాకీరరియోలాజిక్ల్, Cr, 

Ni, Pb, Hg, మొదలగు 
భారగ లోహాలట. 

గురితంచబడిన్ సాి నాల 

వదే 

5 శ్రస్తంనాలాో 20 

సంవత్ రాల పాట 

త్రైమాసికంలో 

గరా బ్ శాంప్ిలింగ్ ఆయిల్ ఇంటరె్ప్రరుే , 
సిల్ర  ఫరని్ంగ్ 

ఉప్క్రణాలన్ు 
సరిచూసుకొని 

ఆధ్ున్నక్రించుట 

ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-19 

E-19 

ధ్వ
ని 
సా థ
యి

 

నిర్
ాూణ

మ
ు 

Leq dB (A) (ప్గలట 
మరియు రాతిర) 
సరాసరి మరియు అతాధిక్ 

విలటవలట 

ప్రిసర ధ్వని 

ప్రమాణము 
(CPCB, 2000) 

IE చే గురితంచబడిన్ 

విధ్ంగా పాే ంట్ సరనటుే , 
ప్రిక్ర సామగిర 
యారుా లట మరియు 
సాి న్ముల వదే. 

న్సరాా ణ కాలం 2.5 

సంవత్ రాల వరకు 

నెలకు ఒకస్తరి గంట 

డేట్ 

ప్రతి గంటక్ూ 

60 సరకెనే్ 

అంతరములో 
రగడింగులట 
తీసుకోబడతా
యి, ఆ 

తరావత 

ప్గటిప్ూట 

మరియు రాతిర 
వేళలక్ట సగటు 
తీసుకోబడు
త ంది. 

ధ్వని సాి యి రక్షణక్ట 
ఉప్యోగించే ప్రిక్రాలట 
మరియు ఉప్క్రణాలన్ు 
చెక్స చేసి 
ఆధ్ున్నక్రించుట 

ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 

Leq dB (A) (ప్గలట 
మరియు రాతిర) 
సరాసరి మరియు అతాధిక్ 

విలటవలట 

ప్రిసర ధ్వని 

ప్రమాణము 
(CPCB, 2000) 

బేసెటనా్ నమూనా 

శ్రస్తంనాలాో మరియు 

IE గురి తుంచినటా 

న్సరాా ణ కాలం 2.5 

సంవత్ రాల వరకు 

నెలకు ఒకస్తరి గంట 

డేట్ 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-20 

E-20 

పన
ుల

 ని
రవ
హ
ణ 

Leq dB (A) (ప్గలట 
మరియు రాతిర) 
సరాసరి మరియు అతాధిక్ 
విలటవలట 

బేస్ ల నన్ సాి నాల 

వదే ప్రిసర శబే 

నాణాత  

5 శ్రస్తంనాలాో 20 

సంవత్ రాల పాట 

త్రైమాసికంలో 

ప్రతి గంటక్ూ 

60 సరకెనే్ 

అంతరములో 
రగడింగులట 
తీసుకోబడతా
యి, ఆ 

తరావత 

ప్గటిప్ూట 

మరియు రాతిర 
వేళలక్ట సగటు 
తీసుకోబడు
త ంది. 

- ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-21 

E-21 

నేల
 

నిర్
ాూణ

మ
ు 

భౌతిక్ పారామితి: నేల 

నిరాూణము, మటిర సిితి, 

మటిర రేణువు సరనజు, 

గరుగుమటిర , ఇసుక్, 

ఒండుర మటిర , బంక్మటిర , 
ఉదజని సూచిక్(pH), 

వాహక్త, కాాలిషయం, 
మెగగైషియం, సో డియం, 
న్నటోర జెన్, గరా హాత నిషపతిత , 
భారగ లోహాలట, చమురు 
మరియు గగరజు మొ. 

- బేసెటనా్ నమూనా 

శ్రస్తంనాలాో మరియు 

IE గురి తుంచినటా 

ఒక సంవత్ రంలో 

సెమీ-వారికాం 20 

సంవత్ రాలలో 4 

ప్రదేశాలలో 

- - ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 

పన
ుల

 ని
రవ
హ
ణ 

భౌతిక్ పారామితి: 

అమరిక్, రేణువు సరనజు, 

గరప్ మటిర , ఇసుక్, 

ఒండుమటిర; రసాయనిక్ 

పారామితి: pH, వాహక్త, 

కాాలిషయం, మెగగైషియం, 
సో డియం, న్నటరర జెన్, 

గరా హాత నిషపతిత  

 3 సంవత్రాల పాటు 
మూడు న్లలక్ట ఒక్ 

మారు 

3  

సంవత్రాలట 
- ఆమోదించబడిన్ 

ప్రావేక్షణా ఏజెన్న్ 
దావరా రాయితీ 

వరితంప్ు 

IE & PIU-NHAI 
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E-22 

E-22 

మొ
కక
లట

 న
ాట
ుట

/
హ
ర్గత

 త
ోరణ

ెం అ
భివ

ృద
ిి  

నిర్
ాూణ

మ
ు 

చెటే నిలటప్ుదల రేటు 90% చెటే 

నిలటప్ుదల రేటు 
గణన్నయంగా 
ప్ూరతయిన్ 

విభాగములో పరా జెక్టర  
అంతటా 

న్లక్ట ఒక్ మారు 1  

సంవత్రాలట 
చనిపోయిన్ చెటే 

సాి న్ములో అవ ే

జాత లక్ట చెందిన్ 

ఆరోగావంతమెైన్ 

మొక్కలతో భరగత, చెటుర  
రక్షణలట, క్ంచెల 

మరమూత త  
మొదల నన్వి. 

రాయితీ వరితంప్ు IE, PIU NHAI 

పన
ుల

 ని
రవ
హ
ణ 

చెటే నిలటప్ుదల రేటు 90% చెటే 

నిలటప్ుదల రేటు 
పరా జెక్టర  విసత ృతి కాలం 
అంతటా 

మూడు న్లలక్ట ఒక్సార ి 3 

సంవత్రాలట 
చనిపోయిన్ చెటే 

సాి న్ములో అవ ే

జాత లక్ట చెందిన్ 

ఆరోగావంతమెైన్ 

మొక్కలతో భరగత 

రాయితీ వరితంప్ు IE, PIU NHAI 
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E-23 

E-23 

 

E.5 ప్ాెజెకటు  పెయోజనము 

పరా జెక్టర  యొక్క అమలట ఈ కిరంది ప్రయోజనాలన్ు క్లిగి ఉంటుంది: 

 బ ంగళూరు చెన్నై ఎక్స్ ప్రరస్ వే, భారత ప్రభుతవము యొక్క అతి ప్రదే మౌలిక్ వసత ల పరా జెక్టర లలో 

ఒక్టెనన్ చెన్నై-బ ంగళూరు పారిశరా మిక్ న్డవాలో ఒక  భాగంగా ఉంది. 

 పారిశరా మిక్, ప్రాాటక్ మరియు వావసాయ రంగాలలో అభివృదిి కారణంగా పరా ంతీయ ఆరిిక్ ప్ురోగతిని 

ప్రంప ందించుట, 

 ఎక్స్ ప్రరస్ వే యొక్క అందుబాటు కారణంగా వాహనాలన్ు న్డుప్ుట మరియు నిరవహణ ఖరుులన్ు 

తగిగంచుట,  

 మెరుగెైన్ భదరతా చరాలన్ు ప్రవేశప్రటరడం వలే రోడుా  ప్రమాదాల సంఖాన్ు తగిగంచుట, 

 నిరాూణ కారాక్రమాలట మరియు సాి నిక్ వాాపారాల దావరా ఈ  పరా జెక్టర  సాి నిక్ ఉపాధి అవకాశాలన్ు క్ూడా 

ఉతపన్ైము చేసుత ంది. 

 టరా ఫిక్స న్డిచే రెండు దిశల మధ్ాన్ విభాగగయ మాధ్ామ నిరాూణము మరియు మాధ్ామములో మొక్కల 

ప్రంప్క్ము కారణంగా భదరత ప్రరుగుత ంది. 

 పాదచారులట మరియు ప్శుజీవాల రాక్పో క్లక్ట అంతర మారాగ ల నిరాూణము కారణంగా ఒక్వ్నప్ు పరా జెక్టర  

RoW న్ుండి మరొక్వ్నప్ు పరా జెక్టర  RoW క్ట సురక్షితంగా రాక్పో క్లక్ట అవకాశం క్లటగుత ంది. 

 రోడ్ ఓవర్స బిరడ్్ (ఆర్స.ఒ .బి లట) యొక్క నిరాూణము ప్రయాణ సమయానిై తగిగసుత ంది మరియు టరా ఫిక్స 

సజావుగా క్దిలి వ్ళూడానికి అన్ుక్ూలిసుత ంది. 

 పరా జెక్టర  రమప్క్లపన్లో చేరుబడిన్ పరా జెక్టర  సౌక్రాాలటగా, విశరా ంతి ప్రదేశము, బస్ బే లట, టరక్స లే బ న, రహదారి 

ప్రక్కన్ ఫరిైచర్స, వీధి ల నటుే , టరా ఫిక్స సహాయ కేందరము, హ ైవే నిఘా విభాగము, వ్నదా సహాయ కేందరా లట, 

వాహన  సహాయ కేందరా లట ఉంటాయి. 

E.6 పర్ాావరణ  య్జమ్నా పెణాళిక 

ప్రతిక్ూల ప్రభావాలన్ు నివారించడానికి లేదా నిరమూలించడానికి గాన్ు ప్రాావరణ యాజమాన్ా ప్రణాళిక్లో భాగంగా 
ప్రణాళిక్ తయారగ, అమలట, అజమాయిషీ మరియు ప్రావేక్షణ బాధ్ాత క్లిగియున్ై సంసితో పాటుగా నిరాూణ-

ప్ూరవదశ, నిరాూణ దశ మరియు ప్నిచేయు దశలక్ట గాన్ు వివిధ్ నిరమూలనా చరాలట సూచించబడాా యి.  
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E-24 

E-24 

నిర్ాూణ పూరవ దశ  

నిరాూణ-ముందసుత  దశలో, భూమి మరియు క్టరడాల సావధీన్త, వినియోగాల ప్ున్ఃసాి ప్న్, చెటే తొలగింప్ు, 
దేవాలయాలట, చేతి ప్ంప్ులట వంటి ఉమూడి ఆసుత ల వన్రుల ప్ున్ఃసాి ప్న్/ప్రిహారము, ప్రాావరణప్రమైెన్ 

అన్ుమత లట ప ందుట, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషర  ాకాలటషా నియంతరణ మండలి మరియు తమిళనాడు రాషర  ాకాలటషా నియంతరణ 

మండలి న్ుండి సమూతిని ప ందుట వంటివి చేరి ఉంటాయి. ఆ కారాక్రమాలక్ట ఎన్.హ చ్.ఎ.ఐ / రాయితీ వరితంప్ు సంసి 

మరియు సంబంధిత శాఖలట జవాబుదారగగా ఉంటాయి. 

నిర్ాూణ దశ  

ఈ దశలో జరిగే నిరాూణ కారాక్రమాలోే , నిరాూణ శిబిరాల ఏరాపటు, క్రషర్స పాే ంటు, కాంకీరట్ బాాచింగ్ పాే ంటు, హాట్ మిక్స్ 
పాే ంటు వంటి పాే ంటులన్ు న్లకొలటపట; కిేయరింగ్ మరియు తోసివేయడం, నేలప్రన మటిర  సేక్రణ, నిలవ మరియు 
వినియోగము, మటిరకి గుంతలట మరియు క్ంక్ర కావరగల గురితంప్ు (డిజెనన్ సలహాదారుచే గురితంచబడిన్వి కాక్టండా 
ఇతరతరా ), కావరగ యొక్క ఆప్రేషన్, ప్రతిపాదిత ఎక్స్ ప్రరస్ మారగమున్క్ట ఇరువ్నప్ులా మరియు మధ్ాలో మొక్కల 

ప్రంప్క్ము, ప్రాావరణ ప్రిరక్షణ మరియు ప్రావేక్షణ వంటివి చేరి ఉంటాయి. ఆ పాే ంటుల వావసాి ప్న్ మరియు 
కారాగతము కొరక్ట సమూతిని ప ందుటకెై రాయితీ వరితంప్ు సంసి బాదుాలటగా ఉంటారు. నిరాూణదశ సందరభంగా 
ప్రాావరణ ప్రిరక్షణ చరాలన్ు అమలట చేయడానికి క్ూడా రాయితీ వరితంప్ు అధికారులట బాదుాలటగా ఉంటారు. 
ఒప్పందము ప్రకారము రాయితీ వరితంప్ు కారాక్రమాల ప్రావేక్షణ మరియు అజమాయిషీకి సవతంతర ఇంజన్నర్స/అధికారిక్ 

ఇంజన్నరు బాధ్ాత వహ సాత రు మరియు సమయాన్ుగుణంగా పి్.ఐ.యు మరియు భారత జాతీయ రహదారి పరా ధికార 

సంసిక్ట రిపో రుర  చేసాత రు. నిబంధ్న్ల సంబంధిత సమూతి వహ ంప్ు కొరక్ట పరా జెక్టర  అమలటచేయు యూనిట్ (పి్.ఐ.యు), 
భారత జాతీయ రహదారి పరా ధికార సంసి బాధ్ాత వహ సాత రు. 

పని చేయు దశ : 

ప్ని చేయు దశలోని కారాక్రమాలలో, ప్రాావరణ సంబంధిత ప్రావేక్షణ మరియు మొక్కల ప్రంప్క్ం, సంరక్షణ, మరియు 
అవి బరతికియున్ై తీరు మొదల నన్వి చేరి ఉంటాయి. ఈ కారాక్రమాలక్ట సవతంతర ఇంజన్నర్స/అధికారిక్ ఇంజన్నరు మరియు 
రాయితీ వరితంప్ు అధికారులట బాధ్ాత వహ సాత రు. 

పర్ాావరణ సెంబెంధిత వాయ్లట 

నిరమూలన్ మరియు నిరవహణ చరాల కొరక్ట వాయాలట అంచనా వేయబడాా యి. ప్రతిపాదిత పరా జెక్టర  లోనికి ప్రాావరణ 

సంబంధిత మరియు సామాజిక్ రక్షణ చరాలట చేరుడానికి గాన్ు సామాజిక్ వాయాలతో పాటుగా ఈ వాయాలన్ు 
పరా జెక్టర న్ు అమలట చేయు సంసి భరిసుత ంద.ి ప్రాావరణ సంబంధిత వాయాల అంచనాలట ప్టిరక్ E.3 లో 
వివరించబడాా యి. 
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సహకార 

సమన్వయముతో:   
 
 

E-25 

E-25 

పటిు క E.3: పర్ాావరణ సెంబెంధిత వాయ్ల అెంచనాలట 

వివర్ాలట మొతేము (రూ.లలో) 

రరాా వరణ రరిరక్షణ మరియు ఉరశమన వా యం (A) రు. 62,77,74,030 

 

న్సరాా ణ దశలో రరాా వరణ రరా వేక్షణ (B) 
రు. 70,54,000 

ఆరర్వషన్ దశలో రరాా వరణ రరా వేక్షణ (C) రు. 3,47,20,000 

మొతేెం (A+B+C) రు. 66,95,48,030 

*ప్రాావరణ సంబంధిత ప్రావేక్షణ 2.5 సంవత్రాల పాటు నిరాూణము మరియు 15 సంవత్రాల ప్నిచేయు దశ కొరక్ట 
ప్రిగణించబడింది. 

 

 


