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1 సమగ� �ా�ాంశం 

 

1.1 ప��చయం 

జ��య రహ��ర�ల �ర్వహణక� ��షనల్ ����� అ����ట� ఆఫ్ ఇం��య� (NHAI) బ�ధయ్త వ��సుత్ ం��, ఇ�� ��రత ప్రభ�త్వ ��డ�్డ  ర�ాణ� 

మ��య� రహ��ర�ల మం�్రత్వ �ాఖ (MoRTH)  ��డల్ ఏజ��స్. NHAI వ�య్�త్మక �ాల� ీ��్రమ్ వర్్క ల� ���గ��ర�ల అంచ��లను 

అతయ్ంత �ాలప������ మ��య� వయ్య-సమర్థవంత���న ���ల� అం��ంచ����� జ��య రహ��ర�ల ��ట్ వర్్క ఏ�ాట� �ే�ని 

�ర్వ��ం��ల�� ల��య్�న్ ��ట�్ట ��ం��. ��రత్ మ�ల ప���జన (LOT-5)/�ాయ్���1 ��ంద ��రత�ేశంల� సర�క� ర�ాణ� �ామ�ా్థ ��న్ 

��ర�గ�పరచ����� ఆ��్థక �ా����ర�్ల , ఇంటర్ �ా����ర�్ల  మ��య� �ీడర్ ర�ట్ ల అ�వృ��ధ్�� NHAI ��డల్ అ����ట�/ప్ర��ాదక�డ�. ఈ 

�్ార జ�క�్ట  ��సం RoW 50 �. 

ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట �ాయచూర్ స�పంల� KN/TS స��హదుద్  Ch 202+900 (16 ° 12'14.73'N, 77 ° 29'55.81'E) నుం� 

�్ార రంభ��� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల�� కర�న్ల� ��ల�పల NH 44 స�పంల� Ch. 280+400 (15 ° 45'19.21'N, 78 ° 1'32.37'E) వదద్ 

మ�గ�సుత్ ం��. �్ార జ�క్్ట �తత్ం �� డవ� 77.500 ��.�.,అందుల� 52.250 ��.�.ల� �లెం�ాణల�� జ�గ�ల�ంబ గ��్వల్ �ల�్ల ల� మ��య� 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ల�� కర�న్ల� �ల�్ల ల� 25.250 ��.�.లల� 60 � ���ట్ ఆఫ్ �� ( RoW) ఉం��. �్ార జ�క్్ట  మ�ఖయ్ లకష్ణ�ల� ���ం�� పట�్టకల� 

ఇవ్వబ��్డ �. 

1ట�బ�ల్ 1-1: �్ార జ�క్్ట  మ�ఖయ్ లకష్ణ�ల� 

 

�ీ��యల్ 

��ంబర్ 

ప్ర�యే్క �వ�ాల� 

1. �్ార జ�క్్ట ��రతమ�ల ప���జన (��రత�ేశంల� ఆంధ్రప్ర�శే్ & �లెం�ాణ-ల�ట్ -

5/�ాయ్��� -1) ��ంద ��రత�ేశంల� సర�క�ల ర�ాణ� �ామ�ా్థ ��న్ 

��ర�గ�ప���ేందుక� ఆ��్థక �ా����ర�్ల , ఇంటర్ �ా����ర�్ల  మ��య� �డీర్ మ��ాగ్ ల 

అ�వృ��ధ్  �ా����ర్ ఆంధ్రప్ర�శే్ మ��య� �లెం�ాణ �ా�ా్ట � ల గ�ం�� ��ళ�త�ం�� 

2. �ా�్ఫగ��షన్ �్ార జ�క్్ట ��వ్్డ �� ల్డర్స్ �ా�్ఫగ��షన్ �� 6 ల�ౖనుల��ా ఉంట�ం��  

3. ���ట్ ఆఫ్ �� (ROW) 60 � 

4. భ� ��కరణ ~ 484.77 ���ా్ట ర�్ల . 

5. �్ార జ�క్్ట �ా�� ప్ర�ేశం ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట  �ాయచూర్  స�పంల�� KN/TS స��హదుద్  నుం�� 

(202+900 ��.�) నుం�� �్ార రంభ��� కర�న్ల� (280+400 ���) దగగ్ర�ా 

వరస�ా �ెలం�ాణ మ��య� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల� మ�గ�సుత్ ం��. �్ార జ�క్్ట 

అల�ౖన్ ��ంట్ జ�గ�ల�ంబ గ��్వల్ �ల�్ల  మ��య� కర�న్ల�, �ెలం�ాణ మ��య� 

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ా�ా్ట � ల గ�ం�� ��ళ���ం��. 

6. �����క అ��ం�ాల� 
�్ార రంభం: 16 ° 12'14.73 "N, 77 ° 29'55.81" E 

మ���ంప�: 15 ° 45'19.21 "N, 78 ° 1'32.37" E 
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1.2 �్ార జ�క్్ట అవసరం 

సూరత్-��ె�ౖన్ ���న్ �లీ్్డ  అల�ౖన్ ��ంట్ ల� ��గం�ా ప్ర��ా��త రహ���� అవసరం. సూరత్ నుం�  ��ె�ౖన్ వరక�  ��రత మ�ల 

ప���జన ఆధ్వరయ్ంల� ��షనల్ �����స్ అ����ట� ఆఫ్ ఇం��య� ఎక���క్ �ా����ర్ �ా అ�వృ��ధ్  �ే��త్ ం��. . ఈ పథకం  

మ�ఖ�య్ం�ాల�: 

• ఇపప్ట��� ఉనన్ ��డ్ల  ��ణయ్తను ��ర�గ�పరచడం 

• 34000 ��� ప���త్ �యే����� ప్రతయ్కష్ం�ా ��తత్  ��డ్ల  ��ా్మణం 

• �� ర�్ట ల�, �ర �్ార ం��ల� �దల�ౖన �ాట��� ��ర����న క����్ట�ట�. 

• ట�్ర �ిక్ మ��య� సర�క� ర�ాణ��క్క ��ర����న �ర్వహణ ��రక� ���న్ �ీల్్డ ఎక్స్ ��్రస్ �� ��ా్మణం మ��య� 

అ�వృ��ధ్��ౖ ప్ర��నం�ా దృ�ి్ట  �ా��ంచబడ�త�ం��.. 

ఇం�ా, ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట �ా్థ �క మ��య� �్ార ం�య ఆ��్థక వయ్వస్థలక� ఈ ���ం�� �ధం�ా అ��క ర�ాల�ౖన ప్ర�జ��లను 

అం��సుత్ ం��: 

• �ాయచూర్, జ���ల�ంబ గ��్వల, ఈజ� �దల�ౖన మ�ఖయ్���న పట్టణ�లక� అనుసం��నం. �ట���జ్్డ మ��య� �ట���జ్్డ  

�ా� �ాహ��ల �క్క సర�క� ర�ాణ� మ��య� ప్రయ�ణ�క�లక� తక�్కవ ర�ాణ� ఖర�్చల�; 

• రహ���� ప��స�ాల�్ల � �ా� మ�లక� ��ర����న ��డ్ ��ట్ వర్్క క����్ట�ట�; 

• �్ార జ�క్్ట ��డ్ ల� ��ర����న ట�్ర �ిక్ ��క�ాయ్ల� మ��య� �ాల�య్ం; 

• �ా్థ �క ప్రజల ఆ��్థక అవ�ా�ాల�/�ారయ్కల��ాలల� ��ర�గ�దల; 

• ప్ర��ా��త రహ���� పక్కన ఉనన్ �ా� మ�లక� ��ర����న మ��క సదు�ాయ�ల�; 

• �్ార జ�క్్ట ప్ర��వ �్ార ంతం  ��ా �ణ ���యసుస్; 

• ప�ాయ్ట�ా�న్ ��ం�� ం��ంచడం 

7. భ�� �వ�ాల� ప్ర��ా��త రహ���� ఎక�్కవ�ా �ా�� �����న �్ార ం���న్ అనుస��సుత్ ం�� 

రహ���� అల�ౖన్ ��ంట్ �� �ాట� భ� ���గం నమ��� వయ్వ�ాయం మ��య� 

బంజర�. 

8. �ట� ��మ�ండ్ 6050560 KL 

9. �ట� మ�లం ట�య్ంకర్ సరఫ�ా 

10. స�ప ���ల�్వ ��్టషన్ దూ�ాడ� ���ల�్వ ��్టషన్ -6 ��.� 

11. �ాష్ట � రహ����/జ��య రహ������ 

కలవడం  

NH 44, SH7 

12. స�ప �మ���శ�యం �మ���శ�యం - �ా�వ్ �ాం�� అంత�ాజ్ �య �మ���శ�యం, ���ద�ాబ�ద్ –198 

��.� 

13. భ�కంప జ�న్ ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ భ�కంప జ�న్ II ��ందక� వసుత్ ం��. 
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• వయ్వ�ాయం, �ాణ�జయ్ం, �దయ్, ఆ��గయ్ం, �ామ��క సం��మం మ��య� ప్రజ� భద్రత వంట� �్ార ం��ల ఆ��్థక వయ్వస్థను 

��ర�గ�పర�సుత్ ం�� 

1.3 �్ార జ�క్్ట �్ార ంతం 

�్ార జ�క�్ట  ��కష్న్ �లెం�ాణ �ాష్ట �ంల�� జ���లంబ గ��్వల �ల�్ల  మ��య� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ �ాష్ట �ంల�� కర�న్ల� �ల�్ల ల� �సత్��ం�న ఉనన్ 

77.5 ��ల��టర్ల దూ�ా�న్కవర్ �సేుత్ ం��. 

2ట�బ�ల్ 1-2 ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ��రక� �ా� మ�ల జ���� 

�ీ��యల్ ��ంబర�: �ా� మం ��ర� మండలం �ల�్ల  �ాష్ట �ం 

1. నం����న్ ��ల�ర్ 

త�మ్మన�ొడ్డ 

 

 

 

జ�గ�ల�ంబ గ��్వల్ 

 

 

 

�ెలం�ాణ 

2. క�ం���ర్ల 

3. �ాయప�రం  

 

గట�్ట  

4. గట�్ట  

5. అర��దద్ 

6. ��ర్లంక�ొ��్డ 

7. తపప్ట్ల�ర�స్�� 

8. ��ట�క�ంట్ల  మల్డల్ కల్ 

9. �ేవరబండ  

ఐజ 10. ���ొ��్డ 

11. ఐజ 

12. ��గర�ొ��్డ మల్డలకల�్ల  

13. జ�దల�ొ��్డ  

ఐజ 14. య�ప����న్ 

15. ��ంకట�ప�ర్ 

16. �ల�క వ�ేద్ప�్ల 
17. ��న�ాల 

18. �ాజ�� �ాజ�� 

19. బ�డమరసు వ�ేద్ప�్ల 

20. ��ణ��ల�ాడ�  

 

 

కర�న్ల�. 

 

 

 

 

 

కర�న్ల�. 

 

 

 

 

 

ఆంధ్రప్ర�ే

శ్ 

21. ఎదుర�ర� 

22. ���ాల �ింగవరం 

23. ఉల�్చల 

24. బసవప��ాణం 

25. ����న్�వేర�ాడ� 

26. మ�నగక�ాడ� 

27. ��దద్�ాడ�  
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28. అయయ్�ా����క�ల�ాడ�  

కల�్ల ర� 29. కల�్ల ర� 

30. ల��ప�రం 

31. దూ�ాడ� 

  

 

1.4 �్ార జ�క్్ట ప్ర��ాదక�డ� 

��రత ప్రభ�త్వ స్వయంప్ర�ప�త్  సంస్థ  అ�న ��షనల్ �����స్ అ����ట� ఆఫ్ ఇం��య� (NHAI) �ేశ�ాయ్పత్ ం�ా జ��య 

రహ��ర�ల ��ట్ వర్్క �ర్వహణక� బ�ధయ్త వ��సుత్ ం��.ఇ�� ��రత ప్రభ�త్వ ��డ�్డ  ర�ాణ� మ��య� రహ��ర�ల మం�్రత్వ �ాఖ 

(MoRTH)  ��డల్ ఏజ��స్. జ��య రహ��ర�ల ��ట్ వర్్క ను ప్రపంచ ప్రమ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ఏ�ాప్ట� �యేడం, 

�ర్వ��ంచడం మ��య� ��రత ప్రభ�త్వం ���ద్�ం�న వ�య్�త్మక �ాల� ీ��్రమ్ వర్్క ల�, �ాలప���� మ��య� తక�్కవ ఖర�్చ 

పదధ్�ల� ���గ��ర� అంచ��లను �రే���వడం మ��య� త��్వ�ా ప్రజల ఆ��్థక ���యసుస్ మ��య� �వన ��ణయ్తను 

�� ్ర తస్��ంచడ�� NHAI �జన్. NHAI ప్రసుత్ త అధయ్యనం ��ంద ����� �్ార జ�క్్ట అ�వృ��ధ్  ��సం ��డల్ అ����ట�/�్ార జ�క్్ట 

ప్ర��ాదక�డ�. 

ప�ాయ్వరణ ప్ర��వ అంచ�� (EIA) అధయ్యనం  

EIA ��రక� అధయ్యన ��థ��ల� ఒక సరళ���న ������న్ ఉప���సుత్ ం��, ���ల� బ�స్ ల�ౖన్ అధయ్యనం �్ార రం�ంచ����� 

మ�ందు మ�ఖయ్���న ప�ాయ్వరణ సమసయ్ల� గ���త్ంచబ��్డ �. ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ��రక� గ���త్ంప� బ�స్ ల�ౖన్ �టే� ఆ��రం�ా 

జనవ�� 2021 నుం� మ���్చ 2021 వరక� అధయ్యన �ాలంల� ��క��ంచబ��ం��.. ప్ర���ాలను ఊ��ంచ����� మ��య� 

ల���్కంచ����� ఈ �టే� ���్ల�ించబ��ం�� మ��య� గ���త్ంచబడ్డ ప్ర���ాల�న �వృ�త్  �యే����� అత�య్తత్మ ఉపశమన చరయ్లను 

సూ�ం�ం��. 

�ాల�,ీ �గల్ మ��య� అ��్మ���్ట �ట�వ్ ��్రమ్ వర్్క 

�్ార జ�క్్ట అమల�ల� ��గం�ా, NHAI & �ాంట�్ర క్టర్ ల� ��గ�వ ����్కనన్ ��ం�� అనుమత�ల� మ��య� NOCలను �� ం���: 
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ప్ర��ా��త �్ార జ�క�్ట  ��తత్  జ��య రహ���� అ�వృ��ధ్  �ాబట�్ట  EIA ��ట���ి�షన్ 2006 మ��య� ��� తదుప�� సవరణల ప����ల� MoEF & CC 

నుం�� మ�ందు ప�ాయ్వరణ ��్లయ��న్స్ �� ం��� 

• �ెట్లను న������య����� �ా��స్్ట ���ార్్ట ��ంట్/�ల�్ల  అ���ార�ల నుం� మ�ందసుత్  అనుమ� 

• భ� ��కరణ, ప�న�ా�ాసం & ప�న�ా�ాస చట్టం 2013ల�� ��య్య���న ప���ర హక�్క మ��య� �ారదర్శకత ఆ��రం�ా 

అర్హ�� మ�య్ట�్రక్స్ ప్ర�ారం�ా బ���త క�ట�ంబ�లక� ప���రం �ె�్లం���. 

• ఇసుక మ��య� అ�����ట్ �ా్వ�ా3ల ��రక� ఎప�ప్డ� అవసరం అప�ప్డ� �ాంట�్ర క్టర్ ల�  ��్వ�ా MoEF & CC / SEIAA నుం�� 

మ�ందు�ా ప�ాయ్వరణ అనుమ� �సు���ా� 

• �ట్ �క్స్ �ా్ల ంట�్ల , WMM, క�షర�్ల  �దల�ౖన �ాట��� స� �ాట��� ప���తం �ాక�ం�� కనస్ట �కష్న్ �ా్ల ంట్ ల� ఏర�ాట� 

�ేయ����� మ��య� �ర్వ��ంచ����� ఎ�ర్ అండ్ �ాటర్ య�క్్ట� ��ంద NOC మ��య� సమ్మ�  

• PPCB ప్రమ�దకర మ��య� ఇతర వయ్�ా్థ ల� (����జ్ ��ంట్ మ��య� ట�్ర న్స్ బ�ండ�� మ�వ్ ��ంట్) �యమ�ల�, 2016 ��ంద 

సమ్మ� 

• ��ా్మణ���� �ాహ��ల ���గం ��సం ర�ాణ� �ాఖ నుం�� PUC స��్ట�ి��ట్ 

• ��ా్మణం మ��య� అనుబంధ పనుల ��సం �ట� ������త ��సం �ట��ార�దల �ాఖ నుం�� NOC 

• �ాయ్ంప్ ల� మ��య� �ా్ల ంట్ ల� ఏ�ాప్ట� �ేయ����� ����నూయ్ �ాఖ నుం�� భ� ����ా�న్ మ�ర్చడం 

• ��ా్మణం �్ార రం�ంచ����� మ�ందు మ�ందు �ాయ్ంప్ ల� మ��య� �ా్ల ంట్ల  �ా్థ నం మ��య� ల�అవ�ట్ ��సం మ��ట��ంగ్ 

కనస్ల�్ట ంట్ / పరయ్��కష్ణ కనస్ల�్ట ంట్ / అ����ట� ఇంజ�ర్ ఆ�దం 

• ��ా్మణం �్ార రం�ంచ����� మ�ందు ట�్ర �ిక్ ����జ్ ��ంట్ �ా్ల న్ ��సం మ��ట��ంగ్ కనస్ల�్ట ంట్/పరయ్��కష్ణ కనస్ల�్ట ంట్ / అ����ట� 

ఇంజ�ర్ ఆ�దం  

• ��ా్మణం �్ార రం�ంచ����� మ�ందు ఇంధనం & ల��్ర��ంట్ ల ఉప�గం ��రక� అతయ్వసర �ా�ాయ్చరణ ప్రణ��క ��సం పరయ్��కష్ణ 

కనస్ల�్ట ంట్ / పరయ్��కష్ణ కనస్ల�్ట ంట్ / అ����ట� ఇంజ�ర్ ఆ�దంబ�స్ ల�ౖన్ ప�ాయ్వరణ �� ్ర ��ల్ౖ 

1.5 బ�స్ ల�ౖన్ ప�ాయ్వరణ ��్ర ��ౖల్ 

1.7.1 ���క ప�ాయ్వరణ  

�ా��వరణ �ాసత్ �ం 

�్ార జ�క్్ట �్ార ంతంల��  �ా��వరణం �ా��రణం�ా �����ా ఉంట�ం��. �ా��వరణ ప���ి్థత�ల ప్ర�ారం, సంవతస్�ా�న్ ��ల�గ� 

�ాల�ల��ా �భ�ంచవచు్చ. ఎండల�ీజన్ మ���్చ నుం�� �� వరక� ఉంట�ం��. మ���్చ నుం��, ఇ�� ఉ��్ణ గ�తల� �రంతర 

��ర�గ�దల, మ��య� �� �ా��రణం�ా సంవతస్రంల� అతయ్ంత �����ా ఉం� ే��ల. ��ౖర�� ర�త�పవ��ల� �న్ నుం�� ����్ట ంబర్ 

వరక�, �ానయ్ ర�త�పవ��ల� ����ంబర్ �వ�� వరక� ��న�ాగ����. చ� �ాలం ����ంబర్ నుం�� �బి్రవ�� వరక� ఉంట�ం��. 

స్థల�కృ� 

ప్ర��ా��త అమ��క '�����నం' మ��య� '���ంగ్' భ����ా�న్ అనుస��సుత్ ం��. ఎ���షన్ ��ధ ప్ర�ే�ాల�్ల  MSL కంట� ~ 283 

m నుం�� 440 m వరక� మ�ర�త�ం��. �్ార జ�క్్ట ��్ట �చ్  సగట� ఎత�త్  MSL కంట� ~ 300 �. 

భ�గరభ్ �ాసత్ �ం 
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�ా��రణం�ా ఈ �్ార ంతంల��  భ�గరభ్ం ఆ��్కయన్ య��ా��� �ెం��న ���నుస్ల�ర్ ��న్�ిక్ �ాం��్ల క్స్ �క్క �ా� ��ౖట్ ల� 

మ��య� ��న్��స్ ను క��� ఉంట�ం��. �్ార జ�క్్ట �్ార ంతం ప���త్�ా ప్ర��నం�ా ఆ��్కయన్ బ���ద మ��య� గ�ల�� �ా� ��ౖట్ లను 

క��� ఉం��, �������ల� మ��య� �నన్ �ోల����ట్ �ైక్ ల�, ���ా్మట�ట్ మ��య� �్ార థ�క ఎన్ ��్లవ్ ల �ా్వర్్ట జ్ ��రబ�ట్ల�� �ీ్ర-

��ం�్రయన్ �ా� �ట��డ్స్ �నన్ ��బ్బల� ఉ��న్�. 

��ల 

��ల  భ��  �ా� ఉప��తల��న్ క�ిప్ ఉం�ే ��ం��్రయ మ��య� అకర్బన ప���ా్థ ల పల�చ� �� ర. ��ం��్రయ ��గం �క్కల� 

మ��య� జంత�వ�ల ��ణ�ం�న అవ���ాల నుం�� �సు��బ��ం��, ఇ�� �కట� ఎగ�వ మట�్టల� ��ం��్రకృత��� ఉం��. �ా� శకల�ల�� 

తయ����న అకర్బన ��గం ��ల��� సంవతస్�ాల��ా బ�డ్ �ాక్  ���క మ��య� ర�ాయన �ా��వరణం ��్వ�ా 

ఏరప్��ం��.ప్ర��ా��త ఎక్స్ ��్రస్  �� ��సం మట�్ట  లకష్ణ�లను అంచ�� ��య����� 3 ప్ర��ధుల ప్ర�ే�ాల నుం�� మట�్ట  

నమ���లను ��క��ం��ర�. అధయ్యన �్ార ంతంల�� ��ల  pH 7.15 నుం�� 7.65 ప����ల� ఉనన్ట�్ల �ా  కను��నబ��ం��; 

అందువలన, ��ల ఆల్క�న్ స్వ���ా�న్ క��� ఉం��. ��ల ఆకృ� ఇసుక మ��య� �ి�్ట ��్ల  స్వ��వం క��� ఉనన్ట�్ల �ా 

కను��నబ��ం��. ప్ర��ా��త అధయ్యన �్ార ంతంల�� ��ల �ాహకత 258 µmhos/cm నుం� 285 µmhos/cm ప����ల� 

ఉం��. అధయ్యనం �ే�� ప్ర�శేంల� మట�్ట  నమ���లల� లభయ్మ��య్ �ాసప్రస్ 18 ���ా్ట ర్ల నుం�� ���ా్ట ర�క� 22 ��ల�ల వరక� 

ఉంట�ం��. అధయ్యన �్ార ంతంల� మట�్ట  నమ���లల� K �ా �� ట��ియం కంట�ంట్ 214 kg /ha నుం�� 268 kg /ha ప����ల� 

కను��నబ��ం��. అధయ్యన �్ార ంతంల�� ��ల నమ���లల� �తత్ం ��ం��్రయ ప��ర్థం 0.30 నుం�� 0.46 %ప����ల� 

కను��నబ��ం��.   

ప��సర �ా� ��ణయ్త (AAQ) 

ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ �� ��ంబ�� సమ�నం�ా పం�ిణ� �ేయబ��న 4 ప్ర�ే�ాలల� ప��సర �ా� ��ణయ్త పరయ్��కష్ణ జ����ం��. 

అధయ్యన �్ార ం����� స�పంల� ఏ ��దద్ �ాల�షయ్ ఉతప్�త్  �ారయ్కల��ాల� ల�నప�ప్డ� �ా� ��ణయ్త ప�ా�త�ల� అ�న్ క��� 

NAAQS ల� ����్కనన్ ప్రమ�ణ�ల�్ల  ఉ��న్య� ఫ���ల� సూ�సుత్ ��న్�. 

ప��సర శబద్ం �ా్థ � (ANL) 

�తత్ం అధయ్యన �ాలంల� ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ ��ంబ�� 4 �్ార ం��ల�్ల  24 గంటల �ాట� ఒక్క�ా�� ���స్ మ��ట��ంగ్ 

�ర్వ��ంచబ��ం��. �ే అండ్ ��ట్ౖ ట�ౖమ్ �క్ ప్రమ�ణ�ల ప్ర�ారం గంట �క్ �ల�వల నుం�� ల���్కంచబ��ం��. ధ్వ� ��ణయ్త ఫ�తం 

�క్ �ే సమయం 51.0 నుం�� 54.0 dB (A)  మ��య� ల�క్ ��ౖట్ ట�ౖమ్ 36.0 నుం�� 42.0 dB (A) వరక� మ�ర�త�నన్ట�్ల �ా 

చూ�ించబ��ం��. ధ్వ� �ా్థ � ప్రమ�ణ�లక� ల�బ�� ఉనన్ట�్ల �ా కను��నబ��ం�� 

ఉప��తల �ర� 
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ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ �� �ాట� �్ార జ�క్్ట ��్ట �చ్ ���ాట��ా3 ప్ర��ా��త ప్ర��ేాల�్ల  ��ంద్ర �ాల�షయ్ �యంత్రణ బ� ర�్డ  ���ద్�ం�న 

ప�ా�త�ల ప్ర�ారం ఉప��తల �ట� ��ణయ్త ప్రమ�ణ�ల ��సం �ట� ��ణయ్తను పరయ్����ం��ర�. �్ార జ�క్్ట ల� ఉప��తల �ర� 

ఆల్క�న్  స్వ���ా�న్ క��� ఉనన్ట�్ల �ా కను��నబ��ం��, pH 7.4 నుం�� 8.6 వరక� ఉంట�ం��. ��ర��్వ��� �ారణం 

వయ్వ�ాయ �� ల�లల� ఎర�వ�ల అ��క ���గం �ావచు్చ. 

భ�గరభ్ జల�ల� 

�ా్థ �క జ����క� భ�గరభ్జల�ల �్ార మ�ఖయ్త దృ�ి్టల� ��ట�్ట ���, ప్ర��ా��త అమ��క�� �ాట� 3 ప్ర���� భ�గరభ్జల 

నమ��� �ా్థ ��ల� గ���త్ంచబ��్డ �, భ�గరభ్జల ��ణయ్తను అంచ�� ��య����� నమ���లను ���్ల�ిం��ర�. 

ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ �� �ాట� �సుక�నన్ భ�గరభ్జల నమ���లల� 7.28 నుం�� 8.19 వరక� pH మధయ్ ఉనన్ట�్ల �ా 

కను��నబ��నట�్ల �ా ఫ���ల� చూప�త���న్�. ��్ల ���డ్ కంట�ంట్ 38.0 నుం�� 58.5 mg/l మధయ్ మ�ర�త� ఉంట�ం��. BIS 

సూ�ం�న �ధం�ా ��గ��ట�ల� గ��ష్టం�ా అనుమ�ంచద��న ప���� (1.0 mg/l) గ���ం� ��గ్�ొ��్డ  వదద్  ��్ల ���డ్ కంట�ంట్ 

ఎక�్కవ�ా కను��నబ��ం��. భ�గరభ్జల�లల� ఇనుంమ� �ాంద్రత 0.28 mg/l నుం�� 0.65 mg/l మధయ్  కను��నబ��ం��. 

1.7.2 �వ ప�ాయ్వరణ  

ప��రకష్ణ �్ార ం��ల� 

ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ ఎల�ంట� ��షనల్ �ార�్కక� ల��� వనయ్�్ార ణ�ల అభయ�రణయ్ం నుం�� 10.0 ��� ప����ల� ల�దు. 

అందువల్ల , వనయ్�్ార ణ� (రకష్ణ) చట్టం, 1972 ప్ర�ారం వనయ్�్ార ణ� ��్లయ��న్స్ అవసరం ల�దు. 

అట� 

ఇం��య� ��్టట్ ఆఫ్ �ా��స్్ట ���� ర్్ట, 2019 ప్ర�ారం, ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ���ార్్డ ��ేని అట� �్ార ంతం (RFA) 37,258 చదరప� 

��ల��టర�్ల , ఇ�� ��� �����క ��ీత్ ర్ణంల� 22.86 %.  ��జర్్వ డ్, సంర��త మ��య� �ా్ల స్ �యే� అడవ�ల� వర�స�ా �ాష్ట �ంల� 

న��ైన అట� �్ార ంతంల� 85.78 % మ��య� 13.60 %, మ��య� 0.62 %. 

�ెలం�ాణ ���ార్్డ �ే�ని అట� �్ార ంతం (RFA) 26,904 చదరప� ��ల��టర�్ల , ఇ�� ��� �����క �్ార ంతంల� 24.00%. 

��జర్్వ డ్, సంర��త మ��య� �ా్ల స్ �ేయ� అడవ�ల� �ాష్ట �ంల� న��ైన అట� �్ార ంతంల� వర�స�ా 75.65%, 22.07% 

మ��య� 2.28%�ా ఉ��న్�. 

ప్ర��ా��త అల�ౖన్ ��ంట్ అట� �్ార ంతం గ�ం�� ��ళ్ళడం ల�దు. అందువల్ల , అట� (ప��రకష్ణ) చట్టం, 1980 ప్ర�ారం అట� 

భ��� మ�్లం���స్న అవసరం ల�దు. 

వృకష్జ�లం మ��య� జంత�జ�లం 

�్ార జ�క్్ట ��ా్మణ �్ార ంతంల� ప్ర��నం�ా వయ్వ�ాయ �� ల�ల�, �డ� భ�మ�ల� మ��య� �� దల� ఉం�ే అడవ�ల� ఉంట��. వ�� 

(ఒ���జ� ��ట�ౖ�ా), �ెర�క�(సకరమ్ అ��ి�ి�రమ్), �క్కజ�నన్ (�య� ��స్) �దల�ౖన�, వయ్వ�ాయ ����్ర ల� ��ీయన్ 

బ�ా� (గంజ�� �ాజన్) వంట� �ాణ�జయ్ పంటల� �ాక�ం�� అ�్లయం ఎస్ �ి, �ా�ిపయ్ం, �� �ాక� వంట� �ాణ�జయ్ పంటల� 

మ��య� ఎర� �రప�ాయల�, వం�ాయ, ��ం�� �దల�ౖన క�ర�ాయల� క��� బఫర్ జ�న్ ల� పం��ంచబడ�త���న్�. బఫర్ 

జ�న్ ల� మ���� అతయ్ంత �ా��రణమ��య� �సత్ ృతం�ా పం��ం�ే పండ్ల  �టె�్ట . �� ్ర �� �ిస్ ����్ల �ా, అ���యి� �ల�ట��ా 

�దల�ౖన మ�ళ్ల  జ�త�ల�� తక�్కవ�ా కపప్బ��న అ��క �ాగ��ా� బంజర� భ�మ�ల� మ��య� �ికస్ బ�ంఘల��స్స్, �ికస్ 

������ా, య�క�ప్టస్ ����్రడ్, ల�య్���� ల�య్�����ాల� మ��య� ల�ంట��� �ామ��ా, కల�ట�్ర �సి్ ���ాంట�య�, కల�ట�్ర �సి్ 

���ాంట�య�, కల�ట�్ర �ిస్ �� ్ర ���ా, �ా�యి� ఆ��క�ల�ట� �దల�ౖన ఇతర వృకష్ జ�త�ల� ఉ��న్�. �ామ��క  
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1.7.3 ప�ాయ్వరణ జ����  

గణన ��్ర ��ౖల్ 

�ెలం�ాణ �ాష్ట �ంల�� గ��్వల్ �ల�్ల  ��సం మ��య� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ��రక� కర�న్ల� �ల�్ల    తకష్ణ ప్ర��వ �్ార ంతం ఏరప్� ేజ���� 

లకష్ణ�ల� ���ంద ఇవ్వబ��్డ �. 2011 జ���� ల�క్కల ప్ర�ారం, �లెం�ాణ �తత్ం జ���� ��.�.క� 307 �ాంద్రత�� 

35,193,978 చదరప�, మ��య� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ జ���� 304.5/km2�ాంద్రత�� 49634314. 

 

3ట�బ�ల్ 1-2: �్ార జ�క్్ట �ల�్ల   జ���� 

ఎస్. నం. �ాష్ట �ం/ �ల�్ల  జ���� 2011 

వయ్క�త్ ల� ప�ర�ష�డ� �ీత్ � 

1.  గ��్వల్ (�లెం�ాణ) 6,09,990 342,415 322,556 

2.  కర�న్ల� (ఆంధ్రప్ర�ేశ్) 4,053,463 2,047,204 2,006,259 
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�్ార జ�క్్ట �్ార ంతంల�� �ా��్మక�ల� 

�ా� మ�ల�్ల � ప్రజల� ఎక�్కవ�ా వయ్వ�ాయ పనుల�్ల  �మగన్��� ఉ��న్ర�, ఆ��్థక వయ్వస్థ  ఎక�్కవ�ా వయ్వ�ాయ �ారయ్కల��ాల�� ౖ

ఆ��రప�� ఉం��. ��ంతమం�� స�ప ప��శ�మల� మ��య� ఇట�క బట�్టల�్ల  క��� ప� �సేుత్ ��న్ర�. 

1.6 ప�్ల క్ ఇంట�ాకష్న్స్ & కనస్ల�్టషన్ 

�్ార జ�క్్ట స��న్�ల సమయంల� బ��రంగ సమ����ాల� & సంప్ర��ంప�ల� జ���ా�. వయ్��త్గత మ��య� ��ట�ల్ ��ంట్ �ా్థ �ల�్ల  

ప్రజల��ౖ ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట  ప్ర��వం�� ౖసమ�జం  ప్ర�సప్ందనను �ెల�సు��వడ�� ఈ సంప్ర��ంప�ల మ�ఖయ్ ఉ�ేద్శయ్ం. 

1.7 సం��వయ్ ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాల� 

�్ార జ�క్్ట �క్క ��ా్మణం మ��య� ఆప��షనల్ దశల�్ల  ప�ాయ్వరణ ���ాల� ప్ర��నం�ా ప్ర���తం అవ���� మ��య� 

ఇం����ంగ్ ��జ�ౖన్ ��రక� త��గ్ం��� మ��య� �ే�ా్చ�. ప�ాయ్వరణ ఉపశమన చరయ్ల� �్ార జ�క్్ట �క్క ప�ాయ్వరణ �ాదమ�ద్రను 

�ాధయ్���నంత క�ష్ట�ా్థ ��� త��గ్ంచ����� ��ేిన ప్రయ��న్�న్ �ె�యజ�సుత్ ం��. ప్ర��ా��త �ారయ్కల��ాల �క్క అ�ాంఛ�య 

ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాలను త��గ్ంచ����� మ��య� �ట�� ఆచరణ�గయ్���న �ా్థ ��� భ��త్ �యే����� �్ార జ�క్్ట నుం�� ఇ� �ేతన 

ప్రయ��న్ల�. ��ర�గ�దల చరయ్ల� అ���� ��� ప్ర��వ �్ార ంతంల� ఆ�ద�గయ్తను �� ంద����� �్ార జ�క్్ట �క్క ప్రయ��న్ల�. 

ప�ాయ్వరణ �ర్వహణ ��శ�ా �్ార జ�క్్ట అనుక�ల ������న్ అ� ప్ర��ం�సుత్ ం��. చదు��ౖన �్ార ంతం చదు��ౖన రహ�����ా 

మ�ర్చబడ�త�ం�� �ాబట�్ట  ���� ��్వప ప్ర��వం �ారణం�ా ఈ �్ార ంతం  సూకష్్మ �ా��వరణంల� స్వలప్ మ�ర�ప్ ఆ�ంచబడ�త�ం��. 

అ��ే, ప్ర��ా��త రహ���� �్ార జ�క్్ట నుం�� �ా��వరణ ప���ి్థత�ల�� ౖప్ర��వం ��ర్ఘ�ాలంల� గణ�యం�ా ఉండదు, ఎందుకంట� 

వృకష్జ�ల��న్ ��ల��ంచడం ప���రం ��ట ��్వ�ా భ��త్ �యేబడ�త�ం��.  

1.9.1 �ా� ��ణయ్త��ౖ ప్ర��వం 

��ా్మణ �ారయ్కల��ాల సమయంల� PM �ా్థ �ల� ��ర�గ����, ఇ�� ��ా్మణ �ారయ్కల��ాల� మ����ని త�ా్వత ���ద్�త 

ప����ల� ఉంట�ం��. CO �ా్థ � ������ అవ�ాశం ఉం��. ఏ�ే�����, �ా్థ � ���ద్�త ప్రమ�ణ�లల��� ఉంట�ం��. 

1.9.2 శబద్ం �ా్థ �ల��ౖ ప్ర��వం 

��డ�్డ � బల���తం �ే�ని తర��ాత �ాహ��ల �ాంద్రత ��రగడం  వల్ల   ఈ �్ార ంతం శబద్ం �ా్థ �ల� ��ర�గ�దలను అనుభ�ం� ే

అవ�ాశం ఉం��. ��ా్మణ ���ా�న్ స�ప ��ాసం మ��య� అట� �్ార ం����� క�సం 1000 �టర్ల దూరంల� ఏ�ాప్ట� 

�ేయ��. ��ట�ల్ ��ంట్ �్ార ం����� స�పంల� ప� ��ే� సమయంల� అ��క శబ�ద్ �న్ సృ�ి్ట ం�ే ��ా్మణ ప��క�ాల చుట�్ట  ����్క�క 

శబద్ం అడ్డంక�ల� అం��ం���. సంబం��త �ా� మ��య� శబద్  �ాల��ాయ్�న్ �యం�్రంచ����� ������� ఇర���పౖ�ల� అ��నూయ్ 

�ా్ల ంట�షన్ ల� ప్ర��ా��ంచబ��్డ �. 

1.9.3 �ట� వనర�ల� మ��య� ��ణయ్త��ౖ ప్ర��వం 

ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ��డ్ల  ��ా్మణం మ��య� �ా�ాయ్చరణ ఈ �్ార ంతంల� ఉప��తల �ర� మ��య� భ�గరభ్జల ��ణయ్తను 

గణ�యం�ా ప్ర���తం �యేదు. �ాధయ్���నంత ��రక� �ట� వనర�లక� ���క నష్టం జరగక�ం�� ��జ�న్ౖ ర��� ం��ంచబ��ం��. 

��ా్మణ ��రంల� ��ా్మణ �ామ���, నూ��, ����, ఇంధనం మ��య� ���ంట్ �ందటం వలన �ట� వనర�లక� కల��ితం 

�ావచు్చ. �్ార జ�క్్ట ��డ�్డ  �ాల�వల�, �రె�వ�ల� �దల�ౖన�ాట�� ��ట�న ప్ర�ే�ాలల� ఇ�� మ��ంత ప్రమ�ఖం�ా ఉంట�ం��. ప్ర��న 

�ాల�వల� మ��య� �ెర�వ�ల ��ంబ�� �ిల్్ట ���స్ంగ్ ఏ�ాప్ట� �ేయ��. ఇంధన �ర్వహణ �్ార ం��ల దగగ్ర చమ�ర� 

అంత�ాయ�ాల� ప్ర��ా��ంచబ��్డ �. 
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1.9.4 ప�ాయ్వరణ వనర�ల�� ౖప్ర��వం 

సూకష్్మ ప�ాయ్వరణ వయ్వస్థ   ����్క�క న�ా్ట ��� ������� ప్ర��ా��త అ�వృ��ధ్  �ారణం�ా ROWల�� �టె�్ల  ప్ర���తమ��య్ 

అవ�ాశం ఉం��. ఏ�ే�����, ��ర్ఘ�ా�క ప్ర���ాలక� నష్టప���రం మ��య� అ��నూయ్ �ా్ల ంట�షన్ పరం�ా ప్ర���ాల� భ��త్ 

�ేయబడ���. 

1.9.5 భ���� ౖప్ర��వం 

ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ��ా్మణ సమయంల�, �్ార జ�క్్ట ��డ్ ��సం కట్ & �ిల్  మ��య� �్ార జ�క్్ట సంబం��త ��ా్మణ�ల ��ా్మణం 

�ారణం�ా స్థల�కృ� మ�ర�త�ం��. ��ట���యల్ �య్ం��్ల ంగ్ ��సం కనస్ట �కష్న్ య�ర�్డ ను అం��ంచడం క��� ఇపప్ట��� ఉనన్ 

స్థల�కృ�� మ�ర�సుత్ ం��. స్థల�కృ�ల� మ�ర�ప్ క��� బహ��ా �్ార జ�క్్ట  ��్ర���ిత ప��ణ�మ�ల �ారణం�ా ఉంట�ం��. 

1.9.6 �ామ��క ప్ర���ాల� 

ప్ర��ా��త రహ������ అవసర���న 484.77 భ�� 494 ట�ౖట�ల్ హ� ల్డర్ లక� పం�ిణ� �యేబ��ం��. 

1.8 ప్ర��య్మ�న్య�ల ���్లషణ 

ప్ర��య్మ�న్య�ల  �వరణ�త్మక ���్లషణల� �్ార జ�క�్ట �� మ��య� ల�క�ం�� ��ం��ంట�� ప��గణనల��� �సుక�� �ర్వ��ంచబ��్డ �. 

���న్ �లీ్్డ  �����  ప్ర��ా��త అ�వృ��ధ్  ఈ �్ార ంత ఆ��్థక �ల�వను �ానుక�లం�ా ప్ర���తం ��ే� అవ�ాశం ఉం��. అ��ే, ���న్ 

ప�ాయ్వరణ మ��య� �ామ��క సమసయ్ల� ఉ��న్�; �ి్థర���న అ�వృ��ధ్  ��సం �ట�� త��గ్ం���స్న అవసరం ఉం��. 

1.9 ఉపశమనం ��ా��ంచడం & ��ర�గ�దల చరయ్ల� 

గ���త్ం�న ప్ర�క�ల ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాల ��సం ఉపశమనం మ��య� ��ర�గ�దల చరయ్ల� ప్రణ��క �ేయబ��్డ �. ��ా్మణ 

�ా��్మక�ల ��రం స�ప ��ా�ాలక� క�సం 1000 �టర్ల దూరంల� ఉంట�ం��. �ట్ �క్స్ �ా్ల ంట�్ల , బ�య్�ంగ్ �ా్ల ంట�్ల  

�దల�ౖన� క��� 1000 �టర్ల కంట� ఎక�్కవ ఆ�ా�ాల నుం�� మ��య� ��గ�వ ��శలల� ఉంట��. స���న ��ా స్ �ై ����� 

�ర్వ��ంచ����� ఇపప్ట��� ఉనన్ �ా� స్ �ై ���� ��ా్మణ�ల� ప్రణ��క �యేబ��్డ �. �టె్ల ను నరకడం వలన వృకష్జ�లం�� ౖప్ర�క�ల 

ప్ర���ాలను భ��త్ �ేయ�����, �్ార జ�క్్ట 1:10 �షప్�త్ల� ప���ర ��టల ప్రణ��కను ర��� ం��సుత్ ం��, అన�ా, ప్ర� �టె�్ట ను 

న��������ందుక�, ప�� �టె�్ల  ��టబడ���. ఈ �్ార జ�క్్ట ��ందరయ్ ��ందరయ్ం మ��య� �డను అం��ంచ����� �టె్ల  ��ంప�ా�న్ 

క��� చూసుత్ ం��. 

�్ార జ�క్్ట రహ���� ��ంట ప���ర �ా్ల ంట�షన్ ��సం స్థలం స���� � అవ�ాశం ఉం��  �ాబట�్ట , ఈ �క్కలను అట� �ాఖ ఐదు 

సంవతస్�ాల �ాట� ��ంచ����� మ��య� �ర్వ��ంచ����� అ��య్ ఖర�్చను �ె�్లం�న త�ా్వత �సు���ా�. �్ార జ�క్్ట �్ార ంతంల� 

��ంద�ాయ్�న్ ��ర�గ�పరచ����� ప�ాయ్వరణ ��ర�గ�దల చరయ్లను అం��ంచ����� ఈ �్ార జ�క్్ట అవ�ా�ా�న్ �� ందుత�ం��. 

ప్రణ���ాబదధ్���న ప�ాయ్వరణ ��ర�గ�దల చరయ్లల� ROW ల� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ సప్ష్ట���న ప్ర�ేశంల� ��టల ��ంపకం, �ట� 

వనర�ల ��ర�గ�దల �దల�ౖన� ఉ��న్�. ��ా్మణ సమయంల� �ట� వనర�ల� కల��తిం �ాక�ం�� ఉం�ేందుక�, �ిల్్ట 

���స్ంగ్, ��్ట ��జ్ ఏ��య�ల�్ల  ఆ�ల్ ఇంటర్ ��స్టర్ ల�  మ��య� ��ా్మణ య�ర్్డ ప్ర��ా��ంచబ��్డ �. భ� ��కరణ, ప�న�ా�ాసం 

మ��య� ప�న�ా�ాస చట్టం 2013 ల� ��య్య���న ప���రం మ��య� �ారదర్శకత హక�్క ఆ��రం�ా బ���త క�ట�ంబ�లక� 

అర్హత మ�య్ట�్రక్స్  ప్ర�ారం ప���రం అం��ంచబడ�త�ం��. 

1.10 సం�ా్థ గత అవస�ాల� & ప�ాయ్వరణ పరయ్��కష్ణ ప్రణ��క 
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ఉపశమన చరయ్లను అమల� �ే�� బ�ధయ్త �ాంట�్ర క్టర్/గ��ేత్��ర� ��్వ�ా �య�ం�న ప�ాయ్వరణ బృం����� ఉంట�ం��. 

��ా్మణం మ��య� ఆప��షన్ దశల� ప�ాయ్వరణ పరయ్��కష్ణ పనుల �తత్ం పరయ్��కష్ణ పరయ్��కష్ణ సల���ర� / పరయ్��కష్ణ 

సల���ర� / అ����ట� ఇంజ�ర్ స�యం�� NHAI ��్వ�ా �ర్వ��ంచబడ�త�ం��. ప్ర��ా��త అ�వృ��ధ్   సం��వయ్ ప్ర�క�ల 

ప్ర���ాలను త��గ్ంచ����� మ��య� ఉపశమన చరయ్ల ప��ర�ను ��లవ�����, ప�ాయ్వరణ పరయ్��కష్ణ మ��య� �ర్వహణ 

ప్రణ��క అ�వృ��ధ్  �ేయబ��ం��. త��న ప�ాయ్వరణ పరయ్��కష్ణ ప్రణ��క �క్క �ార�్మల�షన్ మ��య� ��� శ�దధ్�� అమల� �్ార జ�క్్ట 

�క్క �తత్ం �జయ���� ��లకం.  

1.11 ప�ాయ్వరణ �ర్వహణ ప్రణ��క 

�్ార జ�క�్ట  ��ా్మణ దశల� ప్ర��ా��త చరయ్ల అమల�, అమల� మ��య� పరయ్��కష్ణ బ�ధయ్తలను ��ాధ్ ��ంచ����� �్ార జ�క్్ట ���ద్ష్ట 

ప�ాయ్వరణ �ర్వహణ ప్రణ��క తయ�ర� �ేయబ��ం��. ��ా్మణ సమయంల� ప�ాయ్వరణ �ర్వహణక� అ��య్ ఖర�్చను ఈఎమ్ 

�ిల� సూ�ంచబ��ం��. �్ార జ�క్్ట ప్ర���ాల� మ��య� ��� �క్క ����జ్ ��ంట్ �ా్ల న్ తదుప�� ��కష్న్ ల� సం���ీత్ క��ంచబ��్డ �.  
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1.12 ప�ాయ్వరణ ప్ర��వం & �ర్వహణ మ�తృక 

4ట�బ�ల్ 1-3: ప�ాయ్వరణ ప్ర��వం & �ర్వహణ మ�తృక 

ప్ర�యే్కతల� దశల� సం��వయ్ ప్ర���ాల� ఉపశమన చరయ్ల� 

�ి���ా� �కి్ ఎ�్వ�ా��్మంట్ 

స్థల�కృ� మ�ందసుత్  ��ా్మణం & 

��ా్మణం 

• రహ���� అ�వృ��ధ్  �ారణం�ా 

స్వలప్ మ�ర�ప్ల� 

జర�గ���య� ���సుత్ ��న్ర� 

• ప్ర���ాల� అంతంత మ�త్ర�� 

�ా� �ాశ్వతం. 

• భ� సంస్కరణను క�ష్టం�ా ఉంచ����� 

స���న ప్రణ��క 

• �్ార జ�క్్ట ��సం ��తత్  �ా్వ�� ల�క�� వడం 

భ�గరభ్ �ాసత్ �ం మ�ందసుత్  ��ా్మణం & 

��ా్మణం 

• ������త �ారణం�ా ప్ర���ాల� 

�తం�ా ఉంట�� 

ఇసుక 

- 

�ా��వరణం 

ఉ��్ణ గ�త/ వరష్�ాతం/ 

�ేమ 

మ�ందసుత్  ��ా్మణం & 

��ా్మణం 

• �ెట్ల  న������త ఆ �్ార ంతంల�� 

సూకష్్మ �ా��వరణం�� ౖప్ర��వం 

చూప�త�ం�� 

• ���ని రహ��ర�ల ��ర�గ�దల 

�ారణం�ా ��ట్ ఐల�ండ్ 

ప్ర��వం 

• తక�్కవ �్ార ��ేకం�ా ప���తం 

�ేయబ��న స్వలప్�ా�క 

ప్ర��వం 

• 1:10 ��షన్ �టె్ల ల� ప���ర �క్కల 

��ంపకం 

• ప్ర��ా��త అ��నూయ్ �ా్ల ంట�షన్ 

పథకం��, �్ార జ�క్్ట �ా����ర్  ������  ���్ల��ట్ 

సు�న్తం�ా మ�ర�త�ం�� 

భ�� 

ఇతర భ�మ�ల� 

��ల�ప్వడం 

��జ�న్ౖ, మ�ందసుత్  ��ా్మణం 

& ��ా్మణం 

• ఆ�ిత్  మ��య� �వ���ా�� 

��ల�ప్వడం 

• LARR, 2013 ప్ర�ారం ప���రం 

��్ర���ిత అ�వృ��ధ్ మ�ందసుత్  ��ా్మణం & 

��ా్మణం 

• భ� ���గ ���నంల� 

స్వలప్ మ�ర�ప్ 

• ��గ�య్ల�ట�� ��్రమ్ వర్్క ��ంద ఏ�ె�ౖ� 

��్ర���ిత అ�వృ��ధ్� �ా్ల న్ �ేయ����� 

మ��య� మ�రగ్���ద్శం �ేయ����� ��ర 

అ���ార�ల� 

��ల 
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��ల��త, భ�కష్యం మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం మ��య� 

ఆప��షన్ 

• రహ���� �ాల�లల� మ��య� 

�ాడ�ల� 

• త�్వన ప్ర�ే�ాలల� ��త 

• �ి�్చంగ్ & ట��్ఫంగ్ ��్వ�ా గట�్ట  రకష్ణ 

• త�్వన ప్ర�ే�ాలల� క�మం తపప్క�ం�� 

�ర� చల్లడం 

��ల �ాల�షయ్ం మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం మ��య� ఆప��షన్ 

• �ా్క���్ఫడ్ �ట���న్ వయ్�ా్థ ల� 

• చమ�ర� మ��య� ���ల్ 

�ందడం 

• ఎమలష్న్ ����యర్ మ��య� 

���� �క్స్ ��యడం 

• �ట్ �క్స్  మ��య� 

�రస్క��ం�న ప���ా్థ ల ఉతప్�త్  

• �ా��్మక�ల� మ��య� 

అ���ార�లక� ��ాస 

��క�ాయ్ల� 

• ప్రమ�దకర మ��య� ఇతర వయ్�ా్థ ల� 

(�ర్వహణ మ��య� ట�్ర న్స్ బ�ండ�� 

మ�వ్ ��ంట్) �యమ�ల�, 2016 

• చమ�ర� మ��య� ���ల్ ప్రమ�దవ�ాత�త్  

�ందటం ��సం �ల్వ ప్ర�ే�ాలల� ఆ�ల్ 

ఇంటర్ ��ప్టర్ అం��ంచబడ�త�ం�� 

• పరయ్��కష్క కనస్ల�్ట ంట్ ���ద్�ం�న �ధం�ా 

�రస్క��ంచబ��న ��ట���యల్ ��య��. 

• వయ్�ా్థ లను �ార��య����� ���ి్టక్ ట�య్ంక్ 

���్మం���. 

�ట� 

�ట� వనర�ల�� ౖ

ప్ర��వం 

��జ�న్ౖ, మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం & ఆప��షన్ 

• భ�గరభ్ జల�ల ����ర్జ్ ��ణత 

• �ాయ్ంప్ �్ార ంతంల� ఇంధనం 

మ��య� కం�ెనల� & వయ్�ా్థ ల 

��ల��ంప� నుం�� �ాల�షయ్ం 

• రహ���� ��ా్మణ �్ార ంతం 

నుం�� రన్-ఆఫ్ �ారణం�ా 

ఉప��తల �ట� వయ్వస్థ 

కల��ితం 

• �ాధయ్���న ��ట �ట� �ల్వ/��త 

��ా్మణ��న్ అం��ంచడం 

• ��ా్మణ ��రంల� ఆ�ల్ ఇంటర్ ��ప్టర్ 

మ��య� ���ి్టక్ ట�య్ంక్ 

• ప్రమ�దకర మ��య� ఇతర వయ్�ా్థ ల 

అమల� (�ర్వహణ మ��య� 

ట�్ర న్స్ బ�ండ�� మ�వ్ ��ంట్) 

�యమ�ల�, 2016 

• ��డ్ల  నుం�� రన్-ఆఫ్ ను త��న �ధం�ా 

మ�్లంచ����� ��ండ� ��పౖ�ల� �ె్ర�న్ 

��కరయ్ం 

�ా� 
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దుమ�్మ ఉతప్�త్  మ�ందసుత్  ��ా్మణం & 

��ా్మణం 

య�ట��ట�ల బ���, �టె�్ల  & 

వృకష్సంపద ��ల��ంప�, ��ట���యల్ 

ర�ాణ� 

• ��గ�య్లర్ �ా �ట� �లక��ంచడం 

• ర�ాణ� మ��య� �ల్వ సమయంల� 

సనన్�ా ఉం� ే��ట���యల్స్ ప���త్�ా కవర్ 

�ేయ��. 

• �ట్ �క్స్ �ా్ల ంట్ స�పంల�� 

��ట�ల్ ��ంట్ నుం�� క�సం 1000 �టర్ల 

దూరంల� �ా� �ాల� ��శల� ఇన్ �ా్ట ల్ 

�ేయబడ�త�ం��. 

• ప��సర �ా�ల� ��ణ�వ�ల ప���ా్థ �న్ 

క�మం తపప్క�ం�� పరయ్����ంచడం 

�ాయ� �ాల�షయ్ 

�ార�ాల� 

మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం & ఆప��షన్ 

��ట���యల్ ర�ాణ� ��సం �ట్-

�క్స్ �ా్ల ంట్ మ��య� �ాహన 

ఆప��షన్  ఆప��షన్ 

• �ాయ� �ాల�షయ్ �బంధనల� అమల� 

�ేయబడ���. 

• PUC  స��్ట��ౖడ్ �ాహ��లను మ�త్ర�� 

�����ం��� 

• �ా��్మక�లక� మ�సుగ� 

అం��ంచబడ�త�ం��. 

• ప��సర �ా�ల� ��గ�య్లర్ �ాయ� �ాల�షయ్ 

పరయ్��కష్ణ 

ప��సర �ా� ��ణయ్త ఆప��షన్ • ట�్ర �ిక్ నుం�� �ాయ� �ాల�షయ్ం 

• CO �ా్థ � ������ అవ�ాశం ఉం�� 

• చట్టపర���న ��గ�య్ల�ట�� అవస�ాలక� 

అనుగ�ణం�ా 

శబద్ం 

మ�ందసుత్  ��ా్మణ 

�ారయ్కల��ాల� 

మ�ందసుత్  ��ా్మణం • మ��,ి ��ట���యల్ మ��య� 

యం��్ర ల కద�కల� 

• �ా��్మక ���ాల�, ఆన్ ��ట్ౖ 

�ా�ాయ్లయ�ల�, �ా్ట క్ య�ర�్డ ల� 

మ��య� ��ా్మణ �ా్ల ంట్ల  

ఏ�ాప్ట� 

• �� �ర్న్ జ�న్ ల�, సు�న్త���న �ా� హ�ాల 

దగగ్ర �ీప్డ్ బ�్రకర్ ల�  

• �ాయ్ంప�లను ఆ�ా�ాలక�  1000 �టర్ల 

దూరంల� ఏ�ాప్ట� �ే�ాత్ ర�. 

��ా్మణ �ారయ్కల�పం ��ా్మణం • �ట్ �క్స్ �ా్ల ంట్, ���ల్ 

జన��టర�్ల  �దల�ౖన అ��క శబద్ం 

ప��క�ాల� ప��యేడం. 

• వర్్క జ�న్ల  స�పంల� 

�వ�సిుత్ నన్ సంఘం. 

• �ాయ్ంప్ జ���ా�ాల  నుం�� 1000 �టర్ల 

దూరంల�, ��గ�వ ��శల� ఏ�ాప్ట� 

�ేయబడ��. 

• శబద్  �ాల�షయ్ �యంత్రణను పరయ్����ం� 

అమల� �యేబడ�త�ం��. 

ఆప��షన్ ��్టజ్ ఆప��షన్ • సు�న్త���న �్ార ం����� 

స�పంల� �చకష్ణ�ర��తం�ా 

�రన్ ���ంచడం 

• ��మ�్మల �ాడకం�� ౖప���� 

• �ర్న్ జ�న్ గ�ర�త్  ల�దు. 
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ఎ�ాల� 

వృకష్జ�లం మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం 

• వృకష్సంపద కవర్ ��ల�ప్వడం 

• సుమ�ర��ా నరకడం. 695 

�ెట�్ల  

• అ��ారయ్���న �టె్ల ను మ�త్ర�� నరకడం 

• 1:10 �షప్�త్ల� ప���ర �ా్ల ంట�షన్ 

జంత�జ�లం మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం & ఆప��షన్ 

• �ెట్లను నరకడం వల్ల  ��ట�ాల�, 

ఏ�యన్ మ��య� �నన్ ��రద 

జ�త�ల నష్టం 

• ప్రమ�దవ�ాత�త్  పర�గ�ల� 

��ిం�� 

• ప���ర �ా్ల ంట�షన్ 

• సు�న్త���న �్ార ం��ల�్ల  �ీప్డ్ బ�్రకర్, 

�ి��న్జ్ మ��య� ��గ ప���� 

�ామ��క 

�ామ��క 

ప�ాయ్వరణం 

��జ�న్ౖ, మ�ందసుత్  ��ా్మణం 

& ��ా్మణం 

• ఆ�ిత్  మ��య� �వ���ా�� 

��ల�ప్వడం 

• CPR ల�, మతపర���న 

��ా్మణ�ల� ��ల�ప్వడం 

• LARR, 2013 ప్ర�ారం ప���రం 

• CPR ల�, మతపర���న ��ా్మణ�లను 

త��న ప్ర�ే�ా��� మ�ర్చడం 

ప్రజ���గయ్ం మ��య� రహ���� భద్రత 

ఆ��గయ్ం మ��య� 

భద్రత 

మ�ందసుత్  ��ా్మణం, 

��ా్మణం & ఆప��షన్ 

• �్ార జ�క్్ట ప్ర���త వయ్క�త్ ల�� ౖ

మ�న�ిక ప్ర���ాల� 

• �ా��్మక�ల వలసల� �ా���ధయ్ 

సమసయ్లక� �����యవచు్చ, 

ఇ�� ప�ట�్ట క�� వ�్ేచ �ాయ్�� 

��క్టర్స్ ��సం ప���ి్థ�� 

సృ�ి్టసుత్ ం�� 

• �ా� మ��య� శబద్ �ాల�షయ్ం 

వల్ల  తల��ేత్  అ��కరయ్ం 

• ప్రమ�ద ప్రమ���ల� 

• త��న ప���రం �ాయ్��� మ��య� 

ప�న�ా�ాసం ��గవంత���న ప���ా్క�ాల 

��సం PAP ల� మ��య� సమర్థ 

అ���ారం�� �రంతర సంప్ర��ంప�ల� 

జర�ా�. 

• �ట� ��్వ�ా వ�ే్చ �ాయ్�� మ��య� ��క్టర్ 

��్వ�ా సంక��ం� ే �ాయ్��� 

��ా��ంచ����� ��ా్మణ ��రంల� 

�ా���ధయ్ చరయ్లను ��ాధ్ ��ం���. 

• ఇయర్ ప్ల గ్ ల�, ��్ల �ల�, గ�ంబ�ట్ 

మ��య� మ�స్్క ల� వంట� వయ్��త్గత 

వయ్��త్గత రకష్ణ ప��క�ాలను �ా��్మక�లక� 

అం��ం���. 

• ��ా్మణ �్ార ంతంల� సుర��త���న ట�్ర �ిక్ 

�ర్వ��ం���. 

�ాఠ�ాలల�, ఆసుపత�్ర ల� �దల�ౖన 

కమ�య్�ట� ��క�ాయ్ల దగగ్ర తక�్కవ ��గం�� 

నడ�ాల�� ��న్ౖ బ� ర�్డ ల�  �ీప్డ్ బ�్రకర్ ల� 

ఏ�ాప్ట� �ేయ�� 

1.13 ��ా్మ��ల� 
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�్ార జ�క్్ట ��సం �ర్వ��ం�న EIA అధయ్యనం మ��య� స��్వల ఆ��రం�ా, EIA �����కల� ����్కనన్ త��న చరయ్ల ��్వ�ా 

సంబం��త సం��వయ్ ప్ర�క�ల ప�ాయ్వరణ ప్ర���ాలను సుర��తం�ా ఆ�ద�గయ్���న �ా్థ ��� త��గ్ంచవచ్చ� 

��ాధ్ ��ంచవచు్చ. ప�ాయ్వరణ బ�ెజ్ట్ ల� సూ�ం�న �ధం�ా ప�ాయ్వరణ ఉపశమనం మ��య� పరయ్��కష్ణ అవస�ాల� మ��య� 

�ాట� సంబం��త ఖర�్చల� కవర్ �ేయ����� �్ార జ�క్్ట ల� త��న �బంధనల� ర��� ం��ంచబడ���. ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట �ాణ�జయ్ 

�ామ�ా్థ ��న్ ��ర�గ�పర�సుత్ ం�� మ��య� ఆ��్థక వృ��ధ్� అం��సుత్ ం��. ఈ �్ార జ�క్్ట �ా� మ��య� శబద్ం ��ణయ్త పరం�ా 

జ����క� �ాధయ్మ��య్ బ��రగ్త �ా్థ �లక� గణ�యం�ా ��ర�గ�పర�సుత్ ం�� 
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