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ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ేఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ 
షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్ న ఖభభం నండ ి దేఴయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు 
రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ినిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         i 

కరయ తుయాహక శూయాంశాం 

1. పయిచయాం 
ఫాయతరబుతవ మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవశహఖ ఫాయతదవేంలో ప్రటై్ కదయౌక యొకక సహభమహధ ానిన 
బెయుగుయచాలని నియణభంచదలచి బయెుగుయచదానిక్ డిఆర్ ఴర్క్ న మహష్టహ్ ర లలో మోడ్ నటె్వర్క తలెంగహణ భమమిు 
ఆంధరరదశే్ కు నివదేకి తమామీక్ జాతీమ యసదాయుల రబుతవ షంషథ కు NHAI ఫాయత రబుతవం వహయు  అగించాయు. 
భుసహభదా EIA / EMP నివదేిక నాలుగు ఴయుషల యసదామి నిమహభణ రవవే నిమంతరణ (నఽతన NH-365BG) మోడ్  
నుొ డఴు 162.126 క్.మీ. ఖభభం నండ ిదేఴయయిౌ ల ఴయకు ఖభభం తలెంగహణమహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశహర ష్టహ్ ర లన 
కయౌ ేమోడెు , ఇయు నుహర ంతాల ఇంట్ర్ కహమడిార్ యసదామ ిఫాయత రబుతవ షంషథ  చతే భమిము ఫాయతభాల మియోజన థకం 
క్రంద చేట్ట్ న నిమహభణ రక్రమ. 
 

కె & జె నుహర జక్ె్ట ్రవైటే్ యౌమిట్డె్ న డిఆర్ కనసల్్ ంట్ గహ NHAI నిమమించాయు నాలుగు లేన్ మాకెసస్ కంట్రర ల్డు  (నఽతన 
NH-365BG) గీరన్ పల్డు  హ వైే స్క్షన్ ఖభభం నండి దఴేయయిౌ ఴయకు మోడ్ నుొ డఴు 162.126 క్.మీ. ఖభభం తలెంగహణమహశ్ం 
నండి దఴేయయిౌ ఆంధరరదశేహర ష్టహ్ ర లన కయౌే మోడెు  ఇయు నుహర ంతాల ఇంట్ర్ కహమడిార్ యసదామి ఫాయత రబుతవ షంషథ  చేత 
భమిము ఫాయతభాల మయిోజన థకం క్రంద చేట్ట్న నిమహభణ రక్రమ,  కె & జ ెనుహర జెకు్ లు ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్ MoEF&CC 
నండ ి మహమఴయణ షశ్త నొు ందట్ానిక ్ ఎనివమో ఇనారా సొ లమశన్ ్రవైటే్ యౌమిట్డె్ (NABET) అకెరడటి్డె్ కనసల్్ ంటి్న 
కేట్ాభంచింది.్రన మేకకనన నుహర జెక్్ట కోషం మహమఴయణ రఫాఴ అంచనా నివదేిక తో షహా  మహమఴయణ నియవసణ రణాయకన 
తమాయు చమేడం కడా జమగిింది. 

2. తృాజెక్్ట మయియు దాతు పాదేశాం గుయిాంచి సాంకి్షపత ాంగ 
రత్రనుహదతి జాతీమ యసదామ ి ఆకుచచ క్షతేర అభమకి గల నుహర జెక్్ట భమమిు భమమిు షగభం చసేన బుజాలతో నాలుగు 
లేని కహమమేజ్  వే వెడలున రత్రనుహదించాయు. రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట యసదామి తలెంగహణ మహశ్రం ఖభభం జిలాి  నండి నుహర యంబబె ై
ఆంధరరదశే్ మహశ్రం దఴేయయిౌ ఴయకు మోడ్ నుొ డఴు 162. 126 క్లో మీట్ర్ రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి నుహర జక్ె్ట క నుహర ంతం 
దావమహ నియవహ ంచఫడింద,ి ఇది కే యకబెనై అనఴాదిధ  రయోజనానిన కయౌగి ఉంట్ ంద ి భమిము రమాణానిక్ తకుకఴ 
దఽయం డెతేంద.ి 
రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట యొకక భుఖామంశహలు క్రంద ేమకకనడం  జమిగింది   

తృాజెక్్ట యొకక ముఖ్యాంశలు  
1 నుహర జెక్్ట మోడెు  ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ 

ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ే ఇయు నుహర ంతాల 
ఇంట్ర్ కహమిడార్ యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత 



ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ేఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ 
షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్ న ఖభభం నండ ి దేఴయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు 
రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ినిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         ii 

రబుతవ షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన 
థకం క్రంద చేట్ట్ న ఖభభం నండి దేఴయయిౌ 
ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు రవేవ 
నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ి
నిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) 
నిమహభణ రక్రమ 

2 రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట యొకక రదవేం రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట యసదామి తలెంగహణలోని 
ఖభభం జిలాి  నండ ి నుహర యంబబె ై
అంధరరదశే్ మహశరం లోని శ్చచభగోదాఴమ ి
జిలాి  లోని దఴేయయిౌ ఴయకు  CH: 
0+000 to 162+126. 

3 బూసకేయణ దావమహ రఫాయతభభయమ గహర భాల షంఖమ ఖభభం జిలాి  లో  31 గహర భాలు* 
శ్చచభగోదాఴమ ిజిలాి  లో 31 గహర భాలు  
ముతత ం 62 గహర భాలు  

4 రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట షథ లం యొకక ముతత ం నుొ డఴు 162.126 km 
5 బూసకేయణ యొకక ముతత ం వెరశహలమం  ముతత ం బూసేకయణ: 1073.53 Ha. 

రబుతవ బూమి : 82.62 ha 
్రవైటే్  బూమి : 989.06 ha. 

  అట్య బూమి: 1.85 ha. 
6 బూఫాగం భుఖమంగహ షభతలం భమిము 

భలుులు ఉనన రదేవం  
7 బూకం భండలం జోన్  3  
8 ఫౌగోయకరదవేం నుహర యంబ కేందరం :  

అక్షషంవం:   17°14'5.75"N  
మేఖాంవం: 80°03'34.46"E 
  
చిఴమి కేందరం:  
అక్షషంవం:   17°2'43.40"N  
మేఖాంవం: 81°32'3.83"E 

9 రత్రనుహదతి ఴంతెనలు ్దద ఴంతెనలు – 09 Nos.  



ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ేఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ 
షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్ న ఖభభం నండ ి దేఴయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు 
రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ినిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         iii 

చిననఴంతెనలు  – 45 Nos. 
10 రత్రనుహదతి ఆర్ ఒ నౄ లు /క్రందినండి నడిచ ేదాయులు ఫ్లి  ఒఴర్ ల 

తో కడిన దాయులు భమిము నుహదచాయులు క్రందనండి నడచి ే
దాయులు  

ROBs: 1, VUP: 23, LVUP: 10, 
SVUP : 47, 
PUPs: 61 

11 రవహసం ్రన నిమహభణం 280 Nos 
12 షమెనైభాయగ ం 60 m 
13 యౄనుొ ందించినవేగం షభతలం మోడెు ్రన భమమిు 

భలుులమోడెు  ్రన వేగం 100 క్.మీ./గం.  
14 కహమజే్ వే  నాలుగు ఴయుషల యబజిత కహమజే్ దామ ి 

2.0 X 7.0 m 
15 గట్ ్  కనిశ్ం  2.5m to గమశ్ిం  10.0m 
16 రత్రనుహదతి ట్రల్డ నుహి జాలు 08 

17 బదరతాచయమలు కహర ష్ అఴమోధాలు  
18 వెలుతేయుసౌకయమం ట్రల్డ నుహి జాల ఴదద  ముతత ం యదద ాదీకయణ 

హ ైభాస్్ యదమత్ దీనుహలతో ఇంట్ర్ 
చెంజసె్ ద్ద ఴంతనెలు/ఆమోవనృస్  
భమిము ఇతయ సౌకమహమలు భమిము ఫామ ీ
వహసనాల నియౌవతే రదేశహలు  

19 రఫాయతభభయమ నిమహభణాల షంఖమ 141 
20 బూమితో షహా ముతత ం నుహర జక్ె్ట ఴమమం    3554.35 (దాదాు) 

మహమఴయణ భమిము సహభాజిక భుఖామంశహలు 
21 అట్యబూమి భయంు 1.85 ha. 
22 రఫాయతభభయమ నీట్టఴనయులు 05 నదలు and 15 కహలుఴలు/చెయుఴులు  
23 రషత తం ఴయుషగహ ఉనన ముకకలు 25,964 
24 మహిాయం  చయిెౌంచగయౌగే ముకకలు దాదాుగహ  77,892 షంఖమ గల చటె్ ి   

నాట్ాయౌ  
25 సమతి రదశేహల అనఴాదిధ   గీరన్ ఫెల్్డ అనఴాదిధ  నలన తెలంగహణ, 

ఆంధరరదశే్ రబుతవ అట్య శహఖ 
భాయగ దయశకతవంతో నుహర జకెు్  రత్రనుహదకులు 
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చేట్ా్ యౌ  .కనిశ్ 3 షంఖమలు  ఴయుష, 
రత్రనుహదతి యసదామకి్ ఇయువెరులా చెటి్న 
నాట్ాయౌ భమమిు షభాయుగహ ( 10 మీ 

దఽయం (ఉండాయౌ .77 , 292 షంఖమల చటె్ లు 
నాట్ాలని రత్రనుహదించఫడెతేంది  .సహథ నిక 

ఆమిథక భమిము మహమఴయణ )నేల భమమిు 
నీట్ట షంయక్షణ (నుహర భుఖమత కయౌగని షవదరే 

జాతేలకు వహణయజమ భమిము సహథ నికతేయ 
జాతేల కంట్త నుహర ధానమత ఇవహవయౌసన 

అఴషయం ఉందని మేకకంది . 
26 నుహర జెక్్ట రఫాయతేల షంఖమ ముతత ం PAFs – 4703 Total PAPs – 

18812 
27 బూమి ఴమమం తో షహా ునమహవహషం భమిము ునయవహషం 

ఖయుచ  
షనాన  

*అనఫంధంగహ జోడించఫడింద ి

3. రతామభానామ రత్రనుహదనలు  
భూడె రతామభానమ రత్రనుహదనలు మగిణన లోక ్తీషకోఫడాు భ  

i. ఎంక 1 : (రత్రనుహదతి ఆకుచచ క్షేతరం ) ఈ రత్రనుహదనలు  రధాన ట్్ణ/ గహర భాల మీదగహ 
వెలుతేనానభ. 
ఖభభం,తలింనుహడె,భుదకి ండ,వెరమహ,త్రయుఴూయు,్నఫయిౌ,చింతలూడ,ిజంగహమెడిు గూడెం,క మమలగూడెం,
భమిము దేఴయయిౌ. ముతత ం ఈ రతామభానామ రత్రనుహదనలు 62 గహర భాల గుండా వళెైతేంది. ఈ 
రతామభానామ కనీష చెటి్న నమికవ్ేమడం షంఖమలన కయౌగి ఉననందన ఎంక 1 సనూహయుస 
చేమఫడింద ిభమమిు ఇతయ ఎంకలతో నుో యౌసేత  నుహర జెక్్ట ఖయుచ తకుకఴగహ ఉంట్ ందని అంచనా. 

ii. ఎంక 2 : (గోధభ  క్షతేరం ) ఈ రత్రనుహదనలు  రధాన ట్్ణ/ గహర భాల మీదగహ వెలుతేనానభ. 
ఖభభం,తలింనుహడె,తనికళెళ,క ణయజయిె,వెరమహ,తలాి డ,కలి యు,న్ఫయిౌ,షతేత యిౌ,అశహవమహఴుటే్,జీలుగుమియిౌ,
జంగహమడెిు గూడెం,ఫమమనగూడంె,క మమలగూడెం,గోనుహలుయం భమిము దఴేయల్ి . ఈ రతామభానామ  
రత్రనుహదనలు  104గహర భాలు గుండా వళెైతేంది. ఎంక 2 సనుహయుస చేమఫడలేద కహయణం నుహర జెక్్ట కు 
ఫామ ీ బూసకేయణ కహఴడబే  అది భమింత రయోజనం కోషం నిచేమద. 
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iii. ఎంక 3 : (రత్రనుహదతి ఆకుచచ క్షతేరం ) ఈ రత్రనుహదనలు  రధాన ట్్ణ/ గహర భాల మీదగహ 
వెలుతేనానభ. 
ఖభభం,తలింనుహడె,వెరమహ,తలాి డ,కలి యు,త్రయుఴూయు,్నఫయిౌ,షతేత ల్ి ,చింతలూడ,ిజంగహమెడిు గూడెం, 
క మమలగూడెం భమిము దేఴయల్ి . ఈ రతామభానామ అభమిక 112గహర భాల గుండా వెళైతేంది. ఎంక 
3 సనుహయుస చేమఫడలేద ్రన మేకకనన మెండె ఎంకల కంట్త నుహర జక్ె్ట ఴమమం భమిము బూసేకయణ 
ఎకుకఴ.  

మహమఴయణ భమిము సహభాజిక అంశహల ్ర తకుకఴ  రఫావహనిన కయౌగి ఉండట్ం దాష్టహ్ ా ఎంక 1  న క నసహగించట్కు  
నియణభంచకోఴడం జమిగింది  భమిము ఇతర ఎాంపకతో తోృ లిస్తత  ఎాంపక 1భమింత సహధమభభయమలా ఉంద ి
 

4. మహమఴయణం యొకక యఴయణ 
అధ్యయన తృాాంతాం: కోర్ జోన్  కోషం భూల ఆధామతి యఴమహలట్ట్క సకేమించఫడింది(కహమడిార్ యొకక రఫాఴం). 
రత్రనుహదతి నుహర జెక్్ట యొకక అభమికకు ఇయువెరులా 500మీ లు ఆఴమించఫడి ఉంట్ ంది EIA / EMP నివేదకి 
తమామకీ ్ఇతయ మహమఴయణ షహామాల కోషం వహతాఴయణ నాణమత వఫద  సహథ భ నీట్ట నాణమత భమిము నలే యఴమహలు  
నుహర ధమిక భమమిు స్కండమ ీ డేట్ా ఴంట్ట రధాన లక్షణాల కోషం 10 కల్ోమీట్యి ఫపర్ జోన్ సకేమించఫడింది .ఈ 
నుహర జెక్్ట కోషం ఫసే్ లర్న్ అధమమన రక్రమ అకో్ ఫర్ 2020 నండి డిస్ంఫర్ 2020 (రతాకహలం) ఴయకు జమగిింది.  
 
తృారాంభ అధ్యయనాం :  బూమి్ర షఽథ ల మహమఴయణ సథ త్ర )షథ లాకాత్ర , బూగయబ శహషత ంై, నలే నాణమత, బూ యనియోగ 
యధానం(, వహతాఴయణ శహషత ంై )ఉషో్టణ గరత , సహకే్ష ఆయదరత, ఴయషనుహతం, గహయౌ వగేం, గహయౌ గులానౄ(, గహయౌ )మషియ గహయౌ 

నాణమత- PM10, PM2.5, SO2, NOX. భమమిు CO), నీయు )ఉమితలం & బూగయబ జలాలు(, వఫద ం సహథ భ, 
మహమఴయణ వహతాఴయణం )బూష ంంఫంధ భమిము జల ఴాక్షజాలం & జంతేజాలం(, సహభాజిక -ఆమిథక మిసథ తేలు 

)జనాఫా నుొ ర ప్రల్డ భమమిు గాహాల మసిథ త్ర (మహమఴయణ రభాణాలకు షఽచనగహ షభమించఫడాు భ భమమిు 
యఴమించఫడాు భ .  

 వతావరణ శసత రాం: భధమన నుహర ంతం తలెంగహణ మహశ్రభు లోని ఖభభం జిలాి  భమిము ఆంధరరదేశ్ మహశ్రంలోని 
శ్చచభగోదాఴమ ిజిలాి   రత్రనుహదిత నుహర జక్ె్ట లోని జిలాి లు ఈ నుహర ంతం యలక్షణబెనై వహతాఴయణం మిసథ తేలన కయౌగ ి
ఉంట్ాభ. ఉషో్టణ గరతలు తవయగహ వేడ ిఎకుకతాభ. ఴమహష కహలం లో నిమీణత ఴమహష నుహతం ఉంట్ ంద.ి వషేయ కహలం లో చాల 
వేడగిహ ఉంట్ ంది. ఉషో్టణ గరతలు చాలా తకుకఴగహ ఴమహష కహలం నుహర యంబబెనై తయువహత భమమిు ఉషో్టణ గరతలు కరభం 
కరభం గహ తగుగ తేంట్ాభ భమిము రతాకహలం షమీషత నన క దిద  ఉషో్టణ గరతలు భమింతగహ తగుగ తాభ.ఈ జిలాి లో 
వేషయ కహలం భామచి నండి బే నలెంతా ఴయకు ఉంట్ ంది. ఈ మకజులోి  ఉషో్టణ గరతలు 40 నండి 42 ఴయకు నమోద 
అఴుతాభ. అందఴలి తభే తకుకఴగహ ఉంట్ ంది భమిము నుహర జెక్్ట షభుదర షమీనుహన లేని కహయణంగహ 



ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ేఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ 
షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్ న ఖభభం నండ ి దేఴయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు 
రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ినిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         vi 

సహధాయణంగహ నుొ డగిహ ఉంట్ ంది. ఈ కహలం లో ఉషో్టణ గరత మిధి కనిశ్ం 35 డిగీరలు ఉంట్ ంది భమమిు  గమశ్ి 
ఉషో్టణ గరతలు 40 నండి  45 డగిీరలుగహ నమోద అఴుతేంది. ఈ నుహర జెక్్ట గల జిలాి  లోి  సహధాయణ వహమిషక ఴమహష నుహతం 
1061 మి.మి.  నఴంఫర్,డసి్ంఫర్,జనఴమి భాసహలలో 0 నండి  283మి.మి.  ఴమహష నుహతం ఉంట్ ంది. జులర్ భాషం 
లో అతమంత ఴమహష నుహతం కయౌగ ిఉంట్ ంది. నెరయుత్ర యుతేఴనాలోి  (జూన్ నండి స్్్ ంఫర్) 861.6mm ఴమహష నుహతం గహ 
నమోద అఴుతేంది. ఈశహమనమ యుతేఴనాలోి  (అకో్ ఫర్ నండి డిస్ంఫర్) 105.8mm ఴమహష నుహతం గహ నమోద 
అఴుతేంది. రతాకహలంలో(జనఴమ,ిపరఫరఴమి) 7.1mm గహ, వషేయలో(భామచినండి బే) 86.mm గహ ఴమహష నుహతం గహ 
నమోద అఴుతేంది. 

ఖభభం IMD   సే్ శన్ నండి వహతాఴయణ అధమమనం జమగిింది.  
 గలివతావరణాం : రత్రనుహదతి నుహర జెక్్ట  యొకక దక ండె రదశేహల నండ ిమిషయ గహయౌ నాణమత యమవేక్షణ జమిగింది. 

MoEF & CC భాయగ దయశకహల రకహయం రత్ర రదేవంలో 15 క్లోమీట్యి దఽమహనిన  ఉంచాలని మిరయౌషత ంది .pm10 
pm2,.5so2,co,క యకు నిమిదశ్ సే్ శని  వహమీగహ మషియ గహయౌ నాణమత (AAQ) యఴమహల రకహయం, అధమమన 
షభమంలో నమోద చేమడం జమగిింద ి (ఉదా:అకో్ ఫర్ 2020  నండ ి డసి్ంఫర్ 2020  ఴయకు )అనిన 
నుహమహమితేలు యశలిషంచఫడాు భ భమమిు నియౄంచ ఫడాు భ  అనిన నుహమహమితేలు అట్ట మషియ గహయౌ నాణమత 
రభాణాల కంట్త తకుకఴగహ ఉనానభ జాతీమ వహతాఴయణ  గహయౌ నాణమత 2009 రభాణాల రకహయం. 
 

 తూటి పయయవరణాం: ఏదెరనా నుహర ంతం యొకక అనఴాదిధ  తగనింత నీట్ట ఴనయుల లబమత్ర ఆధాయడ ిఉంట్ ంద.ిదేరమ 
భమిము ఇతయ రయోజనాల కోషం నీట్టనుహయుదల కహయమకలానుహలకు నీయు అఴషయం కహఫట్ట్, నిమహభణం భమిము 
ఆమేశన్ దవలో, సహథ నిక నీట్ట ఴనయులు రఫాయతం కహఴు భమిము జలషంఘాల్ర ఎట్ ఴంట్ట రఫాఴం డకుండా 
ఉండట్ానిక్ కలవయు్ లు, చినన  /రధాన ఴంతనెలన ఏమహట్  చమేాలని రత్రనుహదించఫడంిది .నిమహభణ కహలంలో , 
కహంట్రా క్ర్ సహథ నిక కహమిభకులకు  /కహమిభకులకు భమమిు నిమహభణ శ్చనృమహలు భమమిు రదశేహలలో నిమమించఫడని 

అధకిహయులందమికఅ షయక్షితబెనై భమిము తాగునీట్ట సౌకమహమలన అందషిత ంది. ఈ నుహర ంతంలోని నీట్ట ఴనయులు 
యషత ాతంగహ క్రంద ిఴమహగ లలోక ్ఴసహత భ 

 భూగరభ  తూట ివనరులు :బో రు బావులు మయియు చతేిపాంపులు 
 భూగరభ జలాం:రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట యొకక తొమిభద ి నుహర ంతాల నండ ి బూ జల నభూనాలన 

సేకమించడబెనైద ిహ చ్ యలుఴ భాయుత ఉంట్ ంద ి 7 .38  నండ ి8.14 ,ఴయకు  , ట్ీడఎీస్ భాయుత 
ఉంట్ ంద ి734 .5 -962 .6 ,మంజి /యౌ వహసకత భాయుత ఉంట్ ంద ి 1130 -1480 .92 us/సఎం 
భమిము కహఠనిమం భాయుత ఉంట్ ంద ి567 .89 నండ ి 751 .45mg/ మం మల్డ.   

 ఉపయితల జలవనరులు 
 ఉపయితల జలాం :రత్రనుహదతి నుహర జెక్్ట నుహర ంతంలోని మెండె రదేవంల  నండ ిజల నభూనాలన సకేమించడం 

జమగిింద ి  హ చ్ యలుఴ 8 .13 నండ ి8 .28  ఴయకు భాయుత ఉంట్ ంద ిTDS యలుఴ 257 .2 నండ ి
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261.8  ఴయకు భాయుత ఉంట్ ంద ికమిగని ఆక్సజన్ 6 .5 నండ ి6 .7 ఎంజి /మల్డ ఴయకు భాయుత 
ఉంట్ ంద ిbod యలుఴ 2 .5  ఎం జి /మల్డ భమమిు పకల్డ కహయౌనూో ర్భ 25 -31 MPN/100  ఎం ఎల్డ   
ఴయకు భాయుత ఉంట్ ంద.ి 

 వఫద వహతాఴయణభు  
రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట యొకక దక ండెనుహర ంతాల నండ ిమిషయ వఫద  సహథ భ యమవేక్షణ జమిగింది అధమమన 

నుహర ంతం లో మిరలనలు జమిగినుడె యయధ నుహర ంతాలలో గంట్ గంట్ కు మికహయుు  చేసన వఫద సహథ భలలో 

హ చచ తగుగ లు కనించాభ ఎందకంట్త ట్రా పక్ట కదయౌకలో భాయులు నిమహభణ కహయమకలానుహలు భమిము 

ఇతయ భానఴ ఴనయులు వఫద సహథ భల షభాన యలుఴలు 47.6    డెసఫుల్డస (A ) నండ ి64DB (A ) 

ఴయకు భాయుతేంట్ాభ  గలు షభమంలో CPCB నిమేదశ్చంచిన నిమభ నిఫంధనల రకహయం   

మహత్రరషభమంలో వఫద సహథ భ యలుఴలు 30 .4 DB (A ) నండి 54 db (A )ఴయకు భాయుత 

ఉంట్ాభ.  అనిన యలుఴలు జాతీమ సహథ భ రభాణాలకు లోఫడి ఉనానమని మిరలనలో తేయౌంది 
 నేల మహమఴయణం 

రత్రనుహదతి నుహర జెక్్ట నుహర ంతంలో దక ండె నుహర ంతాలలో నేలనభూనాలన సకేమించడం జమగిింద ినేల  హ చ్ మధి ి      

7 .10  నండ ి 7 .92  ఴయకు ఉంట్ ంద.ి ్ర మిరలనలో తేయౌన యశమం ఏమిట్ంట్త నలేలు తట్షథ షవఫావహనిన 

భమిము క దిద గహ ఆలకయ్న్ నలేలు అని షఽచించడం జమిగింద ి.ఈ నేల యొకక నిమహభణం సహండి లోమ్   నేల అని 

నిమహధ మించ ఫడింద ిఎకుకఴ మభిాణం లో  నెరట్రర జన్ తకుకఴ మభిాణం లో నుొ ట్ాషమం నూహషయస్ కయౌగ ిఉనానభ. 

అధకి మభిాణంలో ఆమహగ నిక్ట కహయఫన్ ఉనానభ 

 
పయయవరణ వతావరణాం 

నుహర ంతీమ సహథ భలో కనించ ేరధాన అట్య యకహలేభంట్త దక్షిణ ఉశణ భండల నుొ డ ిషతత సమతి అయణామలు దక్షిణ 

ఉశణ భండల భుళైళ అయణామలు భమిము నుొ దల అయణామలు ముదలర్నయ నుహర దిదతి నుహర జెక్్ట షథ లం రధానంగహ 

ఴమఴసహమ నుొ లాల చట్ృ్  ఉంద ి .రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట అభమిక షథ లంలో అయణామల ఉనిక ్ భమిము ఴనమనుహర ణుల 

నివహషం ఉననట్ ి  మిరలనలో తేలలేద నుహర జెక్్ట నిమిభంచ ే నుహర ంతంలోి  ులా జాతేలతో నుహట్  చాల అత్ర 

సహధాయణబెైన ఴాక్షషలు కడా కనించాభ వేచటె్ ్ ,డేలోనిక్టస 

మెజిమా,భామిడిచటె్ ్ ,దానిభభచటె్ ్ ,ట్తకుచెట్ ్ ,ఫొ యుషస్ నుహి ఫయిె్పమ,ేఅలోటోనిమా కోలామిస్ నీలగమి,ిగోి ఫులస్ 

,నూొ ర సో పన్ జయిౌనూో మహ ఇతయ ఴాక్షజాతేలు అయౌమాన్త ్ ఎకసలాస,ఫుి ట్ెంనోస్యభ,కసెమా సమా మినా 
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,గేిమినఫో మిమా,ఈతచెట్ ్ ,చింతచటె్ ్ ,చింతచటె్ ్ ,ఴచయెౌమంలోట్ా,కడా ఈ రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట నుహర ంతంలో ఉనానభ 

ఈ నుహర జెక్్ట అభమకి ఴలష కహమిడాయుి  లేదా నౄరడింగ్ బెైదానాల గుండా వళిెడం లేద ఈ నుహర జెక్్ట చేట్ట్న ద ి

క్లోమీట్ర్ ల వహమసహయధ మధిిలో ఴనమనుహర ణుల అబమాయణమభు భమిము జాతీమ ఉదమాన ఴనం ఉనన 

ఆనవహళైి  లేఴు 
శూమ్జిక ఆయిిక వతావరణాం 

సహభాజిక ఆమిథక యశలిశణ యొకక రధాన ఉదేద వం మహష్టహ్ ర ల సహభాజిక ఆమిథకసథ త్ర భమిము మహశ్రం లో నుహర జక్ె్ట రఫాఴ 

నుహర ంతం యొకక సహేక్షసథ త్ర భమిము అఴగహసనన అందించడం రత్రనుహదతి నుహర జక్ె్ట తలెంగహణ మహశ్రంలోని ఖభభం 

జిలాి  భమమిు ఆంధరరదేశ్ మహశ్రభు శ్చచభ గోదాఴమ ిజిలాి  ఴయకు వెళైళతేంద.ి జనాఫా ల్కకల 2011 రకహయం 

నుహర జెకు్  రఫాయత జిలాి లు భమమిు మహశ్రంలోని రజల జనాఫా నుొ ర ప్రల్డ భమమిు సహభాజిక-ఆమిథక సథ త్ర క్రంద ియధంగహ 

ఉనానభ 

అంశహలు ఆంధరరదశే్  ఖభభం జిలాి  శ్చచభగోదాఴమ ిజిలాి  
ముతత ం గాహాలు 17004305 601659 947276 
ముతత ం జనాఫా  76210007 2578927 3803517 
ముతత ం ుయుశ జనాఫా  38527413 1305543 1910038 
ముతత ం సత  ైజనాఫా 37682594 1273384 1893479 
ముతత ం SC జనాఫా 12339496 426692 728963 
ముతత ం ST జనాఫా 5024104 682617 96659 
ముతత ం అక్షమహషమత జనాఫా  39934323 1267944 2458822 
ముతత ం నియక్షమహషమత జనాఫా  36275684 1310983 1344695 
ముతత ం కహమిభకహ జనాఫా 34893859 1244376 1678335 
ముతత ం ని చేమని కహమభికహ 
జనాఫా 41316148 1334551 2125182 
ముతత ం ట్్ణ గాహాలు 4397138 114803 176847 
ముతత ం ట్్ణ జనాఫా 20808940 510861 750887 
ముతత ం గహర మీణ గాహాలు 12607167 486856 770429 
ముతత ం గహర మీణ జనాఫా 55401067 2068066 3052630 
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5. పాబావలు మయియు ఉపశమన చరయలు 
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1 షథ లాకాత్ర భమిము నేల  యసదామి నిమహభణ 

షభమభు లో 
కహయమకలానుహలన 
తగిగ ంచి భమిము 
ూమించట్ 

 ఈ నుహర జక్ె్ట అభమకి సహదాయణ బూఫాగం గుండా నోు తేంది భమమిు గణనీమబెైన ూడకితీత 
కహయమకలానుహలు చమేఫడలేద . 

 బూమిని తీషక నట్  ఆమోదం నుొ ందిన కహవమీ నండ ి బూమి సేకమించఫడెతేంది.  
 తఴవకం షభమం లో IRC భాయగ దయశకహలన నుహట్టంచాయౌ.  

 కహవమలీు   కహమహమచయణ భమమిు రబుతవ అనభతేలు గల కహవమలీు గుమితంచఫడనిాభ. వహట్ట దావమహ దామహా లు 
సేకమించఫడతాభ. 

2 గహయౌ వహతాఴయణభు  దభుభన 
జనింజమేుట్  

 నీట్టని చలుి ట్ దావమహ 
 బూమి నిమహవసణ నుహర ంతభు  
 యుణ రదేవభు 
 మోడెు  నిమహభణ నుహర ంతభు  
 మహభ ని నయౌ ేమంతరభు ఴదాద  వహము కహలుష్టహమనిన నిమంత్రరంచట్ 
 నిమహభణ కహమిభకుల క యకు  PPE క్టి్ షయపమహ  
 హాట్ మిక్టస నుహి ంట్, కరశర్, కహంకఅరట్ ఫామచ్ మిక్టస, డఫుి ాఎంఎం నుహి ంట్ ముదలర్నయ అంతమినమిభత నుహర ంతాలు 
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 మహభ ని నయౌ ేమంతరభు మూనిటి్కు మహమఴయణ షభభత్రని కలుగజమేుట్. 
 షనినతబెనై గహర సకహలు భమమిు సహథ ఴమహల ఴదద  నిమహభణ షభమాలన నిమంత్రరంచట్  

 వహము కహలుశమభు   వహముఴుల యడెదల రభాణానిన గుమితంచట్ానికవ్హసనాలు భమిము మంతరా లు కరభం తకుండా 
తనిఖీ  నియవహ ంచాఫడతాభ. 

 తాయు రదేశహలు నివహష యొగ నుహర ంతానిక్ 1క్.మీ. దఽయం ఴుండేట్ృి  జగరతత  ఴహ ంచాయౌ. 
 తాయు రదేశహల నుహి ంట్లి  కహలుశమ నిమంతరణ మికమహలు ఉంట్ాభ. 
 యసదామి ఉమతిల నిమహభణభు భమమిు తాయు మివరభంలో నిభగనబెఉైనన కహమిభకులకు PPE క్ట్లున 

షయపమహ చెమాయౌ. 
 కహమిభకులు PPE క్టి్న ఉయోగించ ేఫాదమత కహంట్రా క్యుి  భమిము కహమభికులన అజభాభంచి చసేే 

అధకిహయులు తీషకోవహయౌ.  

3 వఫద మహమఴయఴయణం నిమహభణ దవలో వఫద 
కహలుశమ  సహథ భ ్మిగ ే
అఴకహవం ఉంది 
 

 షమిగహ నియవహ ంచకోవహయౌసన మికమహలన  ఉయోగించాయౌ 
 మహమఴయణ (యక్షణ  చట్్ం) 1986  నిమభాల రకహయం  ఉయోగించిన మంతరా ల 

వఫద సహథ భలు షఽచించిన నుహర భాణయకతన నిమహధ మిసహత భ 
 నిమహభణ నల షభమంలో కహమిభకులు నిమహభణ కహయమకరభాల అఴషమహలకు అనగుణంగహ 

చెయ ిగ్లు భమిము భఫ్లు ఉయోగించఫడతాభ 
 నివహష నుహర ంతాల షమీంలో వఫద కహలుష్టహమనిన ఉతత్రత  చేస ేనిమహభణ షభమానిన 

నిమంత్రరంచడం క యకు  రతేమక చయమలు తీషకోఴడం 



ఖభభం తలెంగహణ మహశ్రం భమమిు దేఴయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌే ఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామ ి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్న 
ఖభభం నండ ిదేఴయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామి నిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         xi 

కర .షం.  నుహమహమితేలు షంఫాఴమ రఫాఴం షఽచించడని ఉవభన చయమలు 
 

4 నీట్ట మహమఴయణభు  నుహయుదల నభూనా 
 రత్రనుహదతి జాతీమ 

యసదామ ిఴలన 
ఐద నదలు 
భమిము చెయుఴులు 
కహలుఴలు  నీట్ట 
కహలుష్టహమనిక ్గుమ ి
అఴుతేనానభ 

 రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామ ిగుండా  కలవయు్ ల దావమహ షమెైన నుహయుదల ఏమహట్  చేమడం 
జయుగుతేంది 

 అనిన నీట్ట ఴనయులు భమిము ఴంతెనల నిమహభణాల దావమహ వహట్ట  అషల్రన ఉనిక్ని  
భమిము రవహహానిన రఫాయతం చేసహత భ 

 నీట్ట ఴనయుల దావమహ  వహలుల సథ మీకయణ భమిము ట్మిపంగ్ చేమఫడెతేంది  రత్రనుహదిత 
జాతీమ నుహర జెక్్ట నిమహభణ రక్రమలో 

 

  నీట్ట ఴనయుల సలే్ శన్  నీట్ట చట్ృ్  సల్్డ ప్నిసంగిన నిమహభణ షభమంలో నీట్ట ఴనయులలోక్ రవేశ్చంచే సల్్డ లాడెన్ 
యుగు  నివహమించడానిక్ రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట జాతీమ యసదామి నివేదికలో నొు ంద 
యచఫడినది 

 ట్మిపంగ్ లేదా చింగ్ గట్ ్  యొకక నీట్ట ఴనయుల  కోతన నివహమించడానిక్, సలే్ శనక 
కహయణభభయమ కోతన నివహమించడానిక్ సహధమబైెన చోట్ రఫాయతభఴుతేంది 

 రత్రనుహదిత జాతీమ నుహర జెకు్  దగగయ నదల ఴదద  గహని భమిము నీట్టఴనయుల దగగయ గహని 
ఴమమహథ లన ఴదియౌవేమకుండా గట్ట్ చయమలన తీషకోఴడం జయుగుతేంది 

  కహలుఴ నుహయుదల యొకక 
సలే్ శన్ కహయణంగహ ఴయదలు 

తయవన బూమిని  భమిము ఇతయ నిమహభణ సహభగిరని నీట్ట ఴనయుల నండి దఽయంగహ ఉంచాయౌ 
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 నిమహభణ కహలంలో, కహంట్రా క్ర్ సహథ నిక కహమిభకులకు  /కహమిభకులకు భమిము నిమహభణ శ్చనృమహలు 
భమిము రదేశహలలో నిమమించఫడిన అధికహయులందమికఅ షయక్షితబైెన భమిము తాగునీట్ట 

సౌకమహమలన అందిషత ంది.  
  వహననీట్ట షంయక్షణ రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట ఴదద వహననీట్ట షంయక్షణ నీట్ట రవహహానిన మోడెు  భాయగం దావమహ  నిమహట్కంగహ 

రఴహ ంచడానిక్ ఏమహట్  చేమడం  
  ఴమమహథ ల దావమహ షంకరభణ  నిమహభణ కహమిభకుల శ్చనృమహల నండ ియదిధ చేమని భుయుగునీట్టని నివహమించడానిక్ స్్క్ట ట్ామంక్ట 

ల  నిఫంధన ఏమహట్  చేమడం జమిగింది  
 నిమహభణ మంతర నియవసణ రదేశహలలో  చభుయు ఇంట్ర్స్్యుి  ఏమహట్  చేమడం జమిగింది 

 
  ఇాంధ్నాం మయియు 

వయయి లన ాండి సాంకరమణ 
 వహనాల తురాహణ తూట ివనరులకు దూరాంగ ఉనన పయిమిత తృాాంతాంలో తురాహ ాంచబడున   .
మయియు ఉప గిాంచిన చమురు లిదా కాందెనలు తూటి చరయలకు  లోన  కకుాండా 
చూస కోబడున  

  తుయమణ శిబిరాం లో 
తృయివుదయాం మయియు తూటి 
ఉప గాం ఉాంట ాంది 

 పాణాలుక బదదాంగ తుయమణ కయిమక శిబియలు తురాహ ాంచబడుతామ 
 మరుగుదొడల తో సశృ సయెైన తృయివుధ్య శూౌకయయలు కలిిశూత రు 
 శిబియలు పాతేయకభ ైన తూటి సరఫయ వసతులు కలిగి ఉాంటామ తదాాయ తూటి శూి తుక వనరుల కు 
ఎటి్  పయిస్ితులో  పాబావితాం కవు 
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కోషం భమిము తోట్ల ఇనిట్స కోషం కక వహలులలో వహడాయౌ 
   యుణాలు తీషకోకుండా 

ఎగుఴ నేల కోలోఴడం 
బూమి యుణాలు తీషకోఴట్ానిక్ ఴమఴసహమ యోగమబైెన బూభులు తంచఫడెతాభ, 
అఴషయబైెతే ్ర భట్ట్  తో వేయుచేమఫడి తఴవకహలతో నింఫడెతేంది 

   పూడిక తీత పదాయి ల 
ప ై  రుణాలు 

ముాంద  ఎాంపక చేస్న పాదేశల న ాండి తవాకాం తృారాంభాం అవుతుాంది తవాకాం జయిపన,తరువత 
రుణాలు మయియు గుాంటలు చ ట ్ పకకల పాదేశలతో   సయితోృ మేల్ అమరుశూత రు 

  బూమి నశ్ం 
 అాంద బాట లో ఉనన 
వివయల పాకరాం 
మొతతాం భూస్తకరణ 
1073.53 అతు 
పయిశీలిాంచబడినది 

 
నుహర జెక్్ట ఫాధిత ఴమకుత లకు మిహాయం సకుక రకహయం చెయిౌంచఫడెతేంది,బూసేకయణ ునమహవహషం 
భమిము ునమహవహష చట్్ం, 2013 నేశనల్డ హ ైవే మాక్్ట  రకహయం , 1956 లో నామమబైెన 
షంఫంధిత చయమలు మిహాయం భమిము నుహయదయశకత భమిము ఫాయత రబుతవ  భాయగదయశకహల 
రకహయం 
 

  తుయమణాల నష్ాం 
 ఇట్టఴయకు నివహష 

నిమహభణ యకహలు 141 
షంఖమల నిమహభణాలకు 
షంఫంధించినయ 
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రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట  
అభమికలో ఉనానభ 

  ఆసత  ఴనయుల సహధాయణ 
నశ్ం (CPRs) 
ముతత ం సహధాయణ ఆసత  
ఴనయులషంఖమ 138 
(యట్టలో ఒఴర్ హ డ్ ట్ామంక్ట, 
ఴమిభ కంనోు స్్ ట్ామంకులు, 
నీట్ట నిలవ షభాధలు 
షభాధి మహళైళ క్షేతర 
దేవహలమాలు ఒ్న్ వెల్డస 
ఫో ర్ ఫాఴులు భమిము 
ఫో ర్ ఫాఴులు ఴసహత భ 

ఆసత  ఴనయుల సహధాయణ నశ్ం  యొకక ునమహవహషం  సహథ నికులతో షంరదించిన తయువహతనే   
జయుగుతేంది భమిము ఆసత  ఴనయుల సహధాయణ నశ్ం యొకక రషత త నిమహభణాలన కయౌచవేసే 
భుంద ునమహవహషం ముదట్ ూయతఴుతేంది 

6 మహమఴయణ ఴనయులు నశ్నోు భయ ఴాక్షషలు 
 
 
 

దాదాు   ఇయవెర ఆయువేల ఴాక్షషలు డగకట్్ఫడెతాభ.క కక ఴాక్షం సహత నం లో భూడె ఴాక్షషలు 
నాట్ాయౌ. అట్య నియౄభలనలో,నశ్  మిహాయంలో ఫాగంగహ. షభాయు డెఫెరఫ ఎనిమిది వేల చెటి్ 
(రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామిక్ ఇయువెరులా భూడె ఴయుష తోట్లు) రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి 
తోట్ల వెంట్ ఆకుచచ క్షేతర రదేవం  అనఴాదిధ   కడా నొు ద భమిము  తోట్ల ్ంకం  భధమషథ ంలో 
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 గడిు  క్షేతరం  వేమడం కడా రత్రనుహదించఫడింది 

7 ఴనమనుహర ణుల ్ర రఫాఴం 
 

 
నివహష నశ్ం భమిము 
డీనూహర గెభంట్తశన్:  

 జాతీమ యసదామి ్ర ముకకలు నాట్ఫడతాభ చెటి్ నమిక్వేతకు మిహాయం ూమించట్కెై 
 రత్రనుహదిత యసదామిక్యువెరులా ఴాక్షషంద యొకక చెట్ ి  నాట్ఫడతాభ 

  నివహష నాణమత క్షీణయంచడం 
 

 నిమహభణ కహయమకలానుహల ఴలి ఏదెరనా రభాదకయ దామహథ ల యసహమనాల య్కేజీని 
నివహమించడానిక్ భుంద తగిన  జాగరతత లు తీషకుంట్ాయు 

 కహమిభక శ్చనృమహలు జంతేజాలం యొకక నివహసహలకు  చాల  దఽయంగహ ఉండే యధంగహ చయమలు 
తీషక ంట్ాయు 

   శబద  కలుషయాం  
శయీరక మయియు 
పావరతనా 
మ్రుిలన  
పతాయైపస త ాంది 

 జాతీయ యసదామి వెంట్ దట్్బైెన షయళఴాక్ష షంద వఫద ం యొకక  వహమధి కయౌగించ షఽక్షభ 
క్రభుల ఉగరతన తగిగ ంచ రక్రమ అందించఫడెతేంది.ఆకుల ఆకహమహలు భమిము 
మిభాణాలు నొు దలు భమిము చెట్ ి  షతత జాతేల సమిత జాతేల కలభకతో చెట్ ్  
భసహలా వెరయధామనిన ఉయోగించి చెటి్ ఫపర్ లు అందజేమఫడాత భ 

 డెరఴైయిన అరభతత ం చేమడానిక్ స్రల్న్స జోన్ ఫో యుు లుభమిము స్రన్ జోని  ఏమహట్  
చేమఫడెతాభ. 

 వఫద  అఴమోధానిన నిమంత్రరంచట్కు రతేమక వహల్డ ల న ఏమహట్  చేమఫడెతేంది 
  వనయతృాణులప ై హెడ్ ల ైట్ 

పాబావాం: 
జాతీమ యసదామిక్ ఇయువెరులా  ఴాక్షషంద అనఴాదిధ  కహంత్రతీఴరతన తగిగషత ంది 
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  జంతేఴులన 

యసదామిలో త్రయగకుండా 
తంచడం 
జాంతువులు 
గయపడకుాండ 
మయియు మరణాలన  
తువయిాంచడాతుకి 

 జంతేఴులు జాతీమయసదామిని రభాదం లేకుండా దాట్డానిక్ అండర్ నుహస్ లన 
నిమిభంచాలని రత్రనుహదించాయు 

 ఫాక్టస,్రప్,పమినచర్ ల తో కడిన కలవర్్ లు భమిము యయధ యకహల అండర్ నుహస్ లు 
నిమిభంచఫడెతాభ,హ యతో జంతే జాలం కోషం భమిము ఉబమచమహలకోషం నీట్ట 
క లనలు నిమిభంచ ఫడెతాభ 

 ఴాక్షషంద లేదా ఇతయ ఆవహష లక్షణాలు (మహళైళ, డినోు భన కల) నాట్టన లేదా త్రమిగి 
్యగడానిక్ అనభత్రంచఫడతాభ, తదావమహ జంతేఴులన రదేశహలన దాట్డానిక్ 
ఇశ్డతాయు 

 జాతీమ యసదామిక్ దఽయంగహ జంతేఴులన డెరమెక్్ట చేమడానిక్ అండర్ నుహస్ తో కయౌ కంచెలు 
అందించఫడతాభ   

 వహసనంతో క్షులు డీకోనకుండా ఉండట్ానిక్ జాతీమ యసదామి వెంట్ తోట్లు భమిము 
బెయుు ఴమఴషథ  క్షులకు తకుకఴ ఆకయషణీమంగహ ఉండాయౌ    జంతేఴులకు నీట్ట 
షదనుహమం ఉండేలా నీట్ట ఴనయుల షాష్  లేదా బెయుగుదల జయుగుతేంది 

  శూల్్ట లీక్ట లు మయియు 
తూటిరాందాా ల తృాపయతన  
తగిగాంచాండి 

 జంతేఴులకు తరా గడానిక్  నీట్ట షదనుహమం ఉండేలా నీట్ట ఴనయులన బెయుగుయచడం 
జయుగుతేంది 

 జంతేఴులన దాని వెరు ఆకమిషంచడానిక్ నీట్ట ఴనయుల వెంట్ తోట్ల ్ంకం 
జయుగుతేంది   
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కర .షం.  నుహమహమితేలు షంఫాఴమ రఫాఴం షఽచించడని ఉవభన చయమలు 
             సహల్్డ  య్క్టస నుహర ంతాలు భానఴులకు చేయకుండా కహనుహడతాభ   

 షయళ కి్మమింగ్ యొకక వెడలు క్ిమమింగ్ ్రన క నసహగింున నియవహ ంచడానిక్ దట్్బైెన 
ందిమిని కయౌగి ఉనన చినన నుహర ంతంలో ఉంచఴచచ   

   పాందియియొకక తులుపుదల భాయగం షగభం   ్రన క నసహగింున నియవహ ంచడానిక్ దట్్బైెన ందిమి ఉనన రదేవంలో షయళ 
భాయగం షగం చేముట్కు యొకక వెడలు చిననదిగహ ఉంచఴచచ 

 
   నుహర ంతీమ ఴనమనుహర ణుల 

జనాఫాన నియవహ ంచ ే
రక్రమ యొకక 
అంతమహమం: 

 జంతేఴుల ్ంకం రదేశహలు  /ఉబమచమహలు క్షుల గూడె రదేశహలు థమోభ నిఫంధనలు 
నుహభుల ఉమితల స్రట్ ి  ఏ యకబైెన నిమహభణానికెైనా తంచఫడతాభ  

  ఉబమచమహలకు షంతానోతత్రత  రదేశహలన అందించడానిక్ చెయుఴు యొకక నిమహభణ 
భాయులు చేమఫడతాభ 

 ఉమితలాల స్ రప్స నిమహభణాలు ఉషో్టణ గరత నిమంతరకహలుగహ ఉంట్ాభ.  
   ్మిగిన తీఴర భానఴ 

త్రత డి భమిము 
భానఴ ఴనమనుహర ణుల  
భధమ షంఘయషణ 

 ఴనమ నుహర ణుల  గుమించి భుందషత  హ చచమికలు డెరఴైయికు జామీచేమఫడతాభ 
 జంతేఴులకు  భానఴులు  ఎదయుడకుండా  ఉండట్ానిక్ నుహమికంగ్ మిమితం 

చేమఫడెతేంది 
 జంతేఴుల షంతానోతత్రత  కహలం లేదా జంతేఴుల కదయౌక ఴంట్ట నిమిదశ్ షభమంలో డెరఴైయిన 

హ చచమించడానిక్     తాతాకయౌక హ చచమిక షంకేతాలు అందించఫడతాభ  
 జాతీమయసదామి క్ షమీంలో జంతే షంచాయని సగట్ ్ ట్కు ట్టశ్బైెన నిఘా ఴమఴషథ న 
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 స్రన్  ఫో యుు ల దావమహ వేట్గహళళన హ చచమిసహత యు  
    
8 రజామోగమం భమిము 

ఴాత్రత  బదరత 
 

రజలకు బదరత  నిమహభణ నుహర ంతాలు ని భమిము బదరతా నిఫంధనల గుమించి రజలకు తెయౌమజేసే భుంద 
జాతీమ యసదామి్ర షంకేతాలు నుో స్్ చేమఫడతాభ 
 

  మాకెసస్ కు మిమితేలు  నిమహభణ నల షభమంలో వహసనాలు, నుహదచాయులు భమిము ల్రవ్ సహ్ క్టస కోషం 
షయక్షితబైెన భమిము సౌకయమఴంతబైెన భాయగం ఏమహట్  చేమఫడెతేంది 
 

  కహమిభకులకు ఴాత్రత  బదరత  నిమహభణ నల షభమంలో వహసనాలు, నుహదచాయులు భమిము ల్రవ్ సహ్ క్టస కోషం 
షయక్షితబైెన భమిము సౌకయమఴంతబైెన భాయగం ఏమహట్  చేమఫడెతేంది 

  తాయు ముకకల 
కహమిభకులకు ఴాత్రత  బదరత 

 అసహపట్టక్ట బెట్ీమిమల్డ సబెంట్ ల్రమ్ మోయ్ర్స కహంకఅరట్  ముదల్రన వహట్టని కలడానిక్ 
నిచేసే కహమిభకులందమికఅ యక్షణ నుహదయక్షలు భమిము యక్షణ గహగుల్డస అందించఫడతాభ 
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6. పయయవరణ పరయవేక్షణ కరయకరమము  
నిమహభణ భమిము కహమహమచయణ దవలో ఏ నియవసణ నియణమాలు తీషకోఴచచన ే షభాచామహనిన అందించాలని 
మహమఴయణ యమవేక్షణ కహయమకరభాలు  షఽచించఫడాు భ, ఫేస్ ల్రన్ డేట్ా యొకక చయమలు భమిము రఫావహలన 
నయనకమించడం భమిము అదను ఉవభనం యొకక అనషయణన నయకమించడం భమిము బెయుగుదల 
చయమల సహభమహథ ానిన అంచనా వేమడం ఈ కహయమకరభం యొకక ఆమేశన్. ముతత ం ఖయుచ మహమఴయణ యమవేక్షణ 
రణాయక ఴమమం యౄనుహమలు 2,61,36,000/-  

7. అదనపు అధ్ాయయనాలు  

రజా షంరదింులు భమిము రజావహదనలు యనడం 

రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట కహమిడార్ షమీ గహర భాలలో రజాషంరదింులు జయనుహయౌ ఈ షంరదింులు మహమఴయణ 
నిుణులు భమిము సహభాజిక వెతల షభక్షం లో జయుగుతాభ ఈ యఴమహలనీన EIA /EMP  నివేదికలో 
నొు ందయచఫడాు భ దానలగ ఴ తేదీ స్్్ంఫర్ EIA  నోట్టపకేశన్ ఆసథ యత రజా వహదనలకు షంఫందించిన  వెరడ్ 
స్క్షన్ 7 (f )రత్ర ని EIA /EMP   నివేదికలో తెలంగహణ కహలుశమ నిమంతరణ భండయౌక్ షభమించ 
ఫడింది(TPCB ) ఖభభం జిలాి  లో రజా వహదనలన యనడానిక్ భమిము ఆంధర రదేశ్ మహశ్రభు లోని శ్చచభ 
గోదాఴమి జిలాి  లోని రజావహదనలన యనడానిక్ ఆంధర రదేశ్ కహలుశమ నిమంతరణ భండయౌక్ షభమించ ఫడింది   
శూమ్జిక పాబావ అాంచనా  

రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి తెలంగహణ మహశ్రంలోని ఖభభం జిలాి  గుండా  భమిము ఆంధరరదేశ్ మహశ్రం లోని 
శ్చచభ గోదాఴమి జిలాి  గుండా నోు తేంది  ఆ కహమిడార్ లో రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి ప్ర  రఫాఴం చఽే   
141 నిమహభణాలు ఉనానభ.ఏదేబైెనా రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట క ంత సహనకల రఫావహనిన చఽుతేంది 
సహభాజిక ఆమిథక మహమఴయణం ్ర అభతే జాతీమ యసదామి రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట కహమిడార్ సహనకలాంశహలన 
కడా కయౌగి ఉంది సహభాజిక ఆమిథక మహమఴయణం ్రన రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట కహమిడార్ లో చట్ ్  కకన గహర భంలో 
ఉనన రజలు అనృఴాదిధ ని అనబయషత నానయు నిమిదశ్ రదేవంలో భమిము మహశ్రంలో,దేవంలో నుహర జెక్్ట రఫాయత 
జిలాి లోి ని రజల జనాఫా యఴమహలు  భమిము సహభాజిక ఆమిథక సథ త్రగతేలన EIA / EMP నివేదికలో 
నొు ందమిచాయు. 
రహదాయి భదాతా లక్షణాలు 

రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి ఈ నుహర ంత ఆమిథక రవహహానిక్ రధాన అంగభుగహ నిచేషత ంది.ఇది ఆమిథక 
అనఴాధిని ్ంచతేందనడంలో షందేసం  లేద సహథ నికులకు ఉదయ మగ అఴకహశహలన కయౌషత ంది మహమట్క 
అనఴాదిధ ని ఫలయుషత ంది యసదామి బదతరన కయౌగ షత ంద భమిము బెయుగెైన యవహణా సౌకమహమలన 



ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ేఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ 
షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్న ఖభభం నండ ి దఴేయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు 
రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ినిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         xx 

అందిషత ంది. అట్ట్  భాయగం వెరు సౌకమహమలు. రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట యొకక యసదామి ముతత ంగహ ఆకుచచక్షేతరం 
అభతే నిఫంధన  IRC రకహయం దివ షంకేతాలతో భయింు భమిము సడ్ ఫేరకయుి  భమిము ఇతయతర  బదరతా 
అఴషమహలు అనషమించఫడాు భ భమిము ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ భాయగదయశకహల 
రకహయం, రభాద ఫాధితేలకుఅతమఴషయ షహామం భమిము రభాద  వెరదమ షంయక్షణ కోషం యసదామిబదరతా 
చయమలుగహ  మిగణయంచఫడెతాభ. 

8. తృాజెక్్ట పా జనాలు 
పాతితృదిత జాతీయ రహదాయి తెలాంగణ మయియు ఆాంధా్పాదేశ్ పాయ్ణికులకు వేగాంగ స రక్షితభ ైన మయియు 
స తునతభ ైన అన సాంధ్ానాతున  అాందిస త ాంది పాతేయకాంగ ఖమమాం మయియు పశిిమగోదావయి తృాాంత  పాజలకు 
స తునతభ ైన మయియు వేగాంగ కదిలి టాా ఫక్ట కలుషయ శూి మలన  తగిగాంచడాం దాాయ తకుకవ ఉదాగ యలన  
మ్తాభే కలిగిస త ాంద.ి పామ్ద యైట ల  కూడా గణతూయాంగ తగుగ తాయతు బావిస త నానర. పాతితృదిత తృాజెక్్ట 
రహదాయి యొకక విసతరణ శూి తుక వయవశూయ్తున భ రుగుపరుస త ాంది మయియు యెతైులకు వయి ఉతితుత లకు 
మాంచి విలువన  కలుగ జైస త ాంది. అల్గై ఆ తృాాంతాతుకి ఎకుకవ ప ట ్ బడులన  ఆకయిషాంచడాం, తదాాయ ఆ తృాాంత 
ఆయిిక వయవసిన  ప ాంచడాతుకి దోహద పడుతుాంది యష్రము  మయియు జాతీయగ మొతతాం. పాతితృదిత తృాజెక్్ట  
వలన  వహన తురాహణ మయియు తురాహణ వయయాం గణతూయాంగ తగుగ తుాందతు బావిస త నానరు. పాతితృదిత 
రహదాయి అమయికలో బస్ బే విశర ాంతి తృాాంతాలు సయీాస్ యోడుల  వాంటి అాంతయినయిమత  పాదేశలలో తృదచారులకు 
మయియు పవువులకు అాండర్ తృస్ స్ లు ల్యాండ్ స్తకపాంగ్ మయియు చెటల  ప ాంపకాం వాంటి శూధ్ారణ శూౌకయయలు 
కూడా ఉాంటామ. టాా ఫక్ట  చెక్ట తోృ స్్ సశృయాం కొరకు  అతయవసర టెలికాం వయవసి, అతయవసర వ ైదయ సశృయ  
స్బబాంది పాతితృదిత జాతీయ రహదాయి లో  వీధ్ి ల ైట్ వదద  తుయిమాంచబడుతుాంది. అాంద వలల  రహదాయ ి
ఉప గిాంచే వయికీ  మొతతాం సకల భ రుగెైన  శూౌకయయలు అాంద తామ భ రుగెైన శూమ్జిక మయియు 
ఆయోగయమౌలిక సద తృయ్లు మయియు తృాజెక్్ట తృాాంతాతుకి వ లుపల ఉనన ఇతర స్తవలకు పాజలు అధ్ికాంగ 
ఉాంటారు. ఇది వయి ఆయిిక, శూమ్జిక మయియు ఆయోగయ స్ితి పరాంగ తృాజెక్్ట  పాదేశాం లో తువస్ాంచే జీవన విధ్ాన 
నాణయతన  పూయితగ భ రుగుపరచడాతుకి దాయితీస త ాంది. పాతితృదిత తృాజెక్్ట కరణాంగ శూి తుక పయయటక రాంగాంవృదిి  
మయియు శూి తుక ఆయిికవయవసిన  పటిష్ాంగ వృదిి  చెాంద తుాంది 

9. పయయవరణ తురాహణ పాణాలుక (ఇఎాంప) 
పయయవరణ తురాహణ పాణాలుకన   తృాజెక్్ట యొకక పాతికూల పాబావలన   తువయిాంచడాం కోసాం మయియు సమరివాంత 
తురాహణ కోసాం తయ్రు చయేబడిాంది. ఇది తీస కోవలస్న పయిశుకర చరయలకు  కూడా వయితస త ాంది.  అతున తృాజెకు్  
సాంబాంధ్ిత కరయకల్తృల జాబితా, తుయమణాతుకి ముాంద  దశ / రూపకలిన దశ, తుయమణ దశ మయియు తుయమణ 



ఖభభం తెలంగహణ మహశ్రం భమమిు దఴేయయిౌ ఆంధరరదేశ్ మహష్టహ్ ర లన కయౌ ేఇయు నుహర ంతాల ఆమిథక యసదామి ఫాగంగహ ఫాయత రబుతవ 
షంషథ  చతే, ఫాయతభాల మియోజన థకం క్రంద చేట్ట్న ఖభభం నండ ి దఴేయయిౌ ఴయకు 162.126 క్లోమీట్యి మోడ్ నుొ డఴు 
రవేవ నిమంతరణ గల నాలుగు ఴయుషల యసదామ ినిమహభణం (నఽతన మన్ ఎచ్ -  365  నృ.జి.) నిమహభణ రక్రమ 

ఫాయత జాతీమ యసదాయుల నుహర ధికహయ  షంషథ 
(ఫాయత మోడెు  యవహణా భమమిు యసదాయుల భంత్రరతవ శహఖ) 

ఎనివమో  ఇనారా సో లుశన్స ్రవైటే్ యౌమిట్ెడ్         xxi 

దశలో వివిధ్ తృాజెకు్ లలో వటి పాబావాం. పయయవరణాంప ై కయయచరణ దశ మయియు ఈ పాబావలన  తగిగాంచడాతుకి 
తీస కోవలస్న పయిశుకర చరయలు అతున ఇాంద లో తృ ాంద  పరిబడాా మ ఈ తృాజెకు్  కొరకు  పయయవరణ తురాహణ 
పాణాలుక (పయయవరణ పరయవేక్షణ పాణాలుకతో సశృ) మొతతాం ఖరుి అక్షయల్  16.10 కోట ల . 

10. కయపియైట్ పయయవరణ బాదయత:( స్ఇఆర్) 
1 భే 2018 నాటికి  MOEF&CC 22-65 / 2017-IA.II (M) పాకరాం, కయపియైట్ పయయవరణ బాదయత  యొకక 
ఖరుి EIA/EMP యొకక ఖరుి కనాన అదనాంగ ఉాండటాం వలల  అమలు కోసాం ఖరుి చేయబడినవి కలుషయ 
తుయాంతాణ కోసాం చరయలు ఇాంద లో తృ ాంద పరిబడినవి.పయయవరణ రక్షణ మయియు పయిరక్షణ R&R వనయతృాణులు 
మయియు అటవీ సాంరక్షణ / రక్షణ చరయలు NPV తో సశృ మయియు EIA పాకిరయలో బాగాంగ ఏదెైనా మయియు ఇతర 
కరయకల్తృలన  తృ ాందాలాంటే  అటవీ తురూమలన పయిశృరము  అవసరాం.ప ైన పతయపకనన సరుకులర్ పాకరాం కయపియైట్ 
పయయవరణ బాధ్యత కోసాం తుధ్ ల కైటామాంపు ఖరుిన   0.5 శతాంగ కైటామాంచారు మొతతాం తృాజెక్్ట ఖరుి ప నై 
(రూ 3560 కోట ల ) ఉదా: 17 .8  కోట ల  )18 కోట ల గ చెపివచ ి 

11. అనేాషణలు మయియు ముగిాంపు 
కనసల ్ ాంట్స యొకక ఇాంజతూయిాంగ్ విబాగాంతో తురాంతర పరసిర చరి ల  దాాయ EIA/ EMP తువేదిక 
తయ్రు చేయబడిాంది. తదాాయ పయయవరణాం మయియు మ్నవ జనాబాప ై పాతికూల పాబావలన  
శూధ్యభ ైనాంతవరకు తువయిాంచవచ ి. అధ్యయనాం యొకక ముఖయభ ైన ఫలితాలలో కొతున కిరాంద ి
విధ్ాంగ ఉనానమ  

1. రషత త  రత్రనుహదిత నుహర జెకు్  ఴలి అయుదెరన ముకకలు లేదా జంతే జాతేలు రఫాయతం 
కహనందన జీఴవెరయధమం చాలా తకుకఴగహ ఉంట్ ంది 

2. రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి  అభమిక ఏ అబమాయణమం లేదా జాతీమ ఉదామనఴనం 
గుండా వెళళద 

3. రత్రనుహదిత నుహర జెకు్ లో క డెభూయు గహర భానిక్ చెందిన sy.534 లో 1.254 హ కహ్ యి అట్య 
బూభులన భయించడం, వేలుగుభటి్ మిజర్వ నూహమెస్్ ఫాి క్ట యొకక చింతాకణయ భండలం 
. 

4. అండర్ నుహషి ,్రప్ కలవయు్ లు భమిము గకలుష యౌంక్ట కంచెలు ఴంట్ట భుంద జాగరతత  
చయమలు. అధమమన నుహర ంతంలో ఉనన అడయ జీయతంఏదెరనా ఉంట్త షంఫాఴమ రఫావహలన 
తగిగంచాలని షఽచించాయు. 
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5.  ఴయుషలో ఉననరత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి ్ర  ఫాయతదేవం యొకక ుమహఴషత  శహఖ 
షమేవ దావమహ యక్షించఫడిన సహభయక చిహానలు లేఴు 

6.  నిమహభణదవలో నియంతయ వరదధ  భమిము అంచనా అఴషయం చాలా భుఖమబైెన 
కహయకహలు,మిషయ గహయౌ నాణమత,నీట్ట నాణమత భమిము వఫాద లసహథ భ అధమమనం చేస ే
నుహర ంతం యొకక మిషయ గహయౌ నాణమత చాల భంచిది .ఈ నుహర ంతంలో వఫద ం సహథ భ కడా 
మిమిత్ర కంట్త తకుకఴగహఉంది 

7. రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి యొకక  కహమిడామోి  షభాయు 25964 షంఖమల చెట్ ి  
నమోద చేమఫడాు భ, అభతే దామి లో ముకకలు నాట్టన  రఫాఴం  ఴలి భమిము 
అట్య నుహర ంతంనియౄభలన మిహాయం ఴలి  ఈ  యొకక మహమఴయణ మిసథ త్రని 
బెయుగుడెతేంది 

8.  రత్రనుహదిత జాతీమ యసదామి ప్ర  రఫాఴం చఽే   141 నిమహభణాలు ఉనానభ.ఏదేబైెనా 
రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట క ంత సహనకల రఫావహనిన చఽుతేంది సహభాజిక ఆమిథక 
మహమఴయణం్ర అభతే జాతీమ యసదామి రత్రనుహదిత నుహర జెక్్ట కహమిడార్ 
సహనకలాంశహలన కడా కయౌగి ఉంది సహభాజిక ఆమిథక మహమఴయణం ్రన రత్రనుహదిత 
నుహర జెక్్ట కహమిడార్ లో చట్ ్  కకన గహర భంలో ఉనన రజలు అనృఴాదిని 
అనబయషత నానయు నిమిదశ్ రదేవంలో భమిము మహశ్రంలో,దేవంలో కడా. 
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అన బాంధ్ాం 
ఖమమాం & పశిిమ గోదావయి జిల్ల లోల  మాండలాం & గర మ వివయలు 

కరమ 
సాంఖయ  

జిల్ల  పతరు తాలుక పతరు గర మాం పతరు  

1 

ఖభభం 

ఖభభం (గహర మీణ) తలాి ంనుహడె 
2 భధలయిౌ 
3 తెలద యుయిౌ 
4 గుడిభలాి  
5 ఖభభం (ట్్ణ) ధమ్ షలాుయం 
6 చింతాకని ఫసహవుయం 
7 క డెభూర్ 
8 క నిజెమహి  గోత్ర 
9 భునగల 

10 దదెద ుడి 
11 వెరమహ సో భఴయం 
12 సమిుయం (కె.జి) 
13 తలాి డ ననుహక 
14 మిట్్యిౌ 
15 మహభానజఴయం 
16 లక్షీభుయం 
17 కలి యు భుచయం 
18 భెమహర ఫాభనాయిౌ 
19 నుహమూర్ 
20 చందరటి్ 
21 ్యువహంచ 
22 ్నఫయిౌ చింతగుడెం 
23 తెలగఴయం 
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కరమ 
సాంఖయ  

జిల్ల  పతరు తాలుక పతరు గర మాం పతరు  

24 

ఖభభం 

కమెైగుడెం 
25 క ండరె నుహడె 
26 వెభూసర్ అడసయినుహడె 
27 చౌదయం 
28 భెయరగుంట్ 
29 వెభూసర్ 
30 షతేయిౌ షదాశ్చఴునినుహల్ం 
31 థంఫూర్ 
32 

శ్చచభ గోదాఴమి 

చింతలుడి యౌంగహగుడెం 
33 ఎండయిౌ 
34 మహఘఴుయం 
35 గనిజెమహి  
36 వెంకట్దిరగుడెం 
37 చింతలుడి కహంతంనుహల్ం 
38 వెంకట్ుయం 
39 స్ట్ట్వహమిగుడెం 
40 మీచామహి  
41 గోనుహలుయం 
42 తీగలఴంచ 
43 ట్ట.నయషుయం ట్ట.నయషుయం 
44 గుయువహమగూడెం 
45 ఎగుంట్ 
46 త్రయుభలదేయ ేట్ా 
47 ఫౌయయంనుహల్ం 
48 ఴలింటి్ 
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కరమ 
సాంఖయ  

జిల్ల  పతరు తాలుక పతరు గర మాం పతరు  

49 

శ్చచభ గోదాఴమి 

జంగహమెడిు గుడెం దేఴులయిౌ 
50 గుయవెరగుడెమ్ 
51 లకకఴయం 
52 త్రయుభలుయం 
53 ంగిడిగుడెం 
54 కఅతఴయం 
55 కోమలగుడెం మహజఴయం 
56 ఇడెఴదాలనుహల్ం 
57 నొు ంగుట్ృయు 
58 కననమగూడెం 
59 దేఴయల్ి  మాదవోలే 
60 చినానమగుడెం 
61 గోనుహలుయం ఴడలకుంత 
62 దేఴయల్ి  దేఴయయిౌ 

 


