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1.0 ప�చయ�:  

� ఎ�� �ంకట�గ�షణ �� 13.504 ���ర�� స�� నంబ�: 45, �ద�ం�డ �మం & ��డ 

మండలం �జయనగరం ���, ఆం���� నం� �� �ట� �వ�క� �ర� ��.19.09.2013 న 

అ���ం� ��క�� ఆ� ��� అం� ��ల�, �జయనగరం ��� దర��� ���.  

అ���ం� ��క�� ఆ� ��� అం� ��ల�, �జయనగరం ���దనల� ��త�� ప���ం�న 

త��త �����ం� ఆ� ��� & ��ల�, �జయనగరం �� �� �ట� �వ�క� �ర� 10 

సంవత��ల �లప���� ��� నం. 497/Q/DDMG-VZM/2019, ��: 19.05.2020 న 

మం�� ������.      

��ం� ��� �ఖ �ంబ�. 497/MP-VZM/2019 � ��: 04.06.2020 న ఆ��ంచబ�ం�.  

���త ���దన B1 �ట�� �ంద సంవత���� 141340 ��.�. �� �ట� ఉత��� �సం 

����త �� గ�, ప��వరణ అ�మ�� �ం�ట� SEAC/SEIAA Authority �� ��: 

02.12.2020 న �ఖ �ంబ�. SEIAA/AP/VZM/MIN/06/2020/1922-688 ��ర ToR � �� 

�యడం జ��ం�. 

ఈ ���ష� �చన� – �బంధన� (Standard-ToR’s)  ��రం ప��వరణ ��వ అంచ� ��ల� 

“ఈ.ఐ.ఎ. ����ష� “ 2006 �య�ల ��రం త���యబ�ం�. 

ఈ అద�యనం ���� �ంతం ��� ఉన� 10 km ల ���ర��ం ప��� �యబ�న�. �� �� 

��ట�ం� నవంబ� 2020 �ం� జనవ� 2021 వర� జ��ంచబ�ం�. 

1.1 గ� �వ�కం �� ��శం �క� ���గ��: 

�� �� �ంబ�: 65N/4 

అ�ంశం: 18°00'48.64926"N to 18°00'55.75236"N 

��ంశం: 83°02'07.71893"E to 83°01'08.53592"E 

���� �వర��: 

��                          � ఎ�� �ంకట�గ�షణ �� 

�� �ట� ��ం� 

���ర�ం 13.504 �.. 

ఉత����మర��ం �� �ట� – సంవత���� 141340 ��.�.  

���� �క� ��నం  

��� మ�� �ష�ం �జయనగరం ���, ఆం���� 
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మండలం ��డ మండలం 

�మం �ద�ం�డ �మం 

��రణ ��వరణ ప�����: 

గ�ష� ఉ���త 46
o
 C 

ఉ���త (క�ష�)   25
o
 C 

వర��తం (���క) 1000 �.� 

గ� ��శం �వర��:  

స�ప�మం  �ద�ం�డ �మం 0.095 �� �ట��    

�����ం �మం 0.35 �� �ట��    

స�ప పట�ణం ��డ 4.47 �� �ట��   

�����ష� లక�వర��ట �����ష� 11.68 �� �ట��   

అభ�రణ�ం /��యఉ��నవనం 10 km నం� ఏ� ��    

స�ప అట��ంతం (RF)/PF         ��� అట��ంతం- 0.84 �� �ట�� (ఉత�రం ��). 

�ద��ట అట��ంతం- 6.31 �� �ట�� (ఉత�రం ��). 

స�ప �� వన��        � �ం�  - 0.39 ���ట�� (ఉత�రం ��). 

��డ ��� – 2.81 ���ట�� (ఉత�రం ��). 

��డ ��� – 1.71 ���ట�� (ద�ణం ��).   

��డ �జ��య� – 4.46 ���ట�� (పడమర ��) 

వ���� ��� – 2.12 ���ట�� (���  ��).   

�రద �వ� – 6.12 ���ట�� (���  ��).   

�రద న� – 5.29 ���ట�� (��వ�ం ��) 

����� ��� – 4.90 ���ట�� (���  ��).   

�గ��� ��� – 4.89 ���ట��  (ద�ణం ��).   

ఎ���� ��� – 7.43 ���ట�� (ద�ణం ��).   

�మర �డ� – 8.14 ���ట�� (ద�ణం ��).   

అ���� �డ� – 4.86 ���ట�� (ఆ��యం ��) 

ఇస� �డ� – 8.88 ���ట�� (���  ��).   
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1.2     ఉత��� �వ��: 

         ���త ��ం� పథకం ఐ� సంవత��ల వ�వ�� ఉత��� �వ��: 

8838 ���.� ���ర�ం �ం� సంవత���� సగ�న 130802.4 ��.� ఉత����, ఐ�ళ� ���క 

�లం� 654012.0 ��.� �� �ట� ఉత��� ��ల� ����ంచబ�ం�. 6 �టర� ఎ�� 

మ�� 3 � �డ�� క��న �ం�� ���క వ�వ�� అ�వృ�� �యబడ��. 

సంవత��ల ��� ఉత��� మ�� అ�వృ�� �ర��మం 

ఉత��� సంవత�రం ��గం 

ఉప�తల 

��శం 

���.�.. 

�
 

�� 

�.. � 

���� 

��.�.. � 

1 వ సంవత�రం 

A-A1 622.0 74.0 46028.0 

B-B1 1288.0 74.0 95312.0 

�త�ం 141340.0 

2 వ సంవత�రం 

A-A1 559.0 74.0 41366.0 

B-B1 1047.0 74.0 77478.0 

�త�ం 118844.0 

3 వ సంవత�రం 

A-A1 707.0 74.0 52318.0 

B-B1 1134.0 74.0 83916.0 

�త�ం 136234.0 

4 వ సంవత�రం 

A-A1 720.0 74.0 53280.0 

B-B1 1136.0 74.0 84064.0 

�త�ం 137344.0 

5 వ సంవత�రం 

A-A1 623.0 74.0 46102.0 

B-B1 1002.0 74.0 74148.0 

�త�ం 120250.0 

 సం�ర� �త�� 654012.0 

 సగ� 130802.4 
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  �న�� �ల��:  

ఓ�� ��� ��ం�, ఖ�జ �ంతం� ఉం�ట� వం� �ల�ల� ���� ఆ�రం� ఖ�జ 

�ల�ల� ఈ �ంద �ధం� అంచ� �యడ� జ��న�. ���ంచబ�న ఖ�జ �ల�� ��ంశం 

ఈ �ం� �ధం� ఉన��. 

 గ� ��త�ల�        : �కర �ల��/���క సగ� ఉత��� 

        :  4776396.0 ��.�./130802.4  ��.�. 

                 =       36.52 అన� 37.0 సంవత���   

1.3      ��ం� ��య:  

��ం� �ర�క��� ఒ�� ���� పద��� �ర��ంచబడ��. తవ�కం �ం� ఎ�� 6 �ట�� 

మ�� �డ�� 3 �టర� � ���ం� మ�� �యం�త ��� ��ర కర�క��� జ�� ��� 

ఎ��-��టర� ద�� �ప���, �క�ర� �� �� �యబడ��.  

“ఈ ��� ���క �లం� �� �� ���ం� మ�� ����ం� ���దన ��, �వలం 5-10 

�టర� ��మం� 1-1.5 �టర� �� రం�ల� �� �మ�� � �� �� �డ� � ��� �� 

��, �� �క�� ��� ఉప��ం� త��ర ఏక���ట� ��� ��� �ప���/�క�ర�� �� 

�యడం జ���ం�”. 

1.4 �ం�కరణ 

�� �ట� �వ���� �� �మ� ���ం� తప��స�. ��� ���ం�, �� �క�� మ��  

ఏక���ట� ��� �వ�డం మ�� ��� �ప���/�క�ర�� �� �యడం అ� �ర�క���  

ఉం��. 

1.5 గ�యం� ప��� �బ�ం� �వర��: 

ఈ గ� � ���క �బ�ం� �త�ం� 20 మం� ప�����.  

1.6 �� సరఫ�: 

గ� �ర�హణ �ర� �� �� 12.5 �� �టర� �� అవసరమ��. �� అవస�ల �ర� స�ప 

�మం �ం� �� ��ంకర� ��� �క�ంచడం జ���ం�. ఈ ��� ���� �యం��ట� 

రహ��ల � �లక�ంచ��� మ�� ���ం� �ర� అవసరం అ��ం�. అ�� �ంత 

���� ఈ ��� ���� అవస�ల� ఉప��ంచడం జ���ం�.   
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1.7 ���త ప��వరణ ���: 

ఈ అధ�యనం ���� ��� �న� 10 km ల ప��� �యబ�న�. ఈ �న� ప��� ఉం� ��, 

శబ�, ��, �వ��ధ�ం మ�� ���క మ�� ఆ��క ఆధ�య�� �యడ� జ��న�. 

ఆధ�యనం �క� ల���: 

 ���త ��, శబ�, ��, �వ��ధ�ం మ�� ���క ���ల� ఆధ�యనం �యడం 

 ప��వరణ ���ల� ���ంచడం 

 ప��వరణ ���హణ ���కల� �ద�ం �� �� ��� ప��వరణ ��వ�� త��ం� 

పద��ల� పర���ంచడ� 

 ���త ��ం� �ం� వ�� ��ష��ర�ల� ���ం� �� ����� త��ంచడం  

 ��� జ�� ప��వరణ ���హణ ���కల� పర���ంచడ�. 

1.7.1 ప��వరణ ప����: 

���ణ�త: 

���త �� �ణ�త� �����ట� �� మ�� బఫ� �న�నం� 8 �ంత�ల� �� 

�ణ�త పర���ణ జ��న�. ఈ పర���ణనం� PM10, PM2.5, So2 మ�� Nox �యడం 

జ��న�. �� �ణ�� ��ణ�� ఈ �ం� ప��క� ఇవ�బ�న�. ఈ ఆధ�యనం నం� 

�� �ణ�త PM10 - PM2.5, So2 మ�� Nox ��య ���� (NAAQMS), 2009 

అ�స�ం� ప���ల� �బ� ఉ���. 

1.7.2 శబ� ప��వణం: 

ఈ అధ�న� నం� ప�సర శబ� ���� క�స మ�� గ�ష� ��వ� పగ� సమయం� 55.7 �ం� 

61.2 Leq dB (A) మ�� �� సమయం� 45.2 – 52.3 Leq dB(A) � ����.  

1.7.3 �� ప��వరణం: 

��� ఉప�తల మ�� ఎ��� �గర� �� న��ల� ���త �ంతం� �క�ం� �� �ణ�త� 

అధ�యనం �యడం జ��ం�. అ�� ఉప�తల మ�� �గర� �� న��ల� �రత �శ ���క 

���� (ISO 10500:2002) అ�స�ంచడం జ��ం�. ఈ న��ల�� రం� మ�� ��ష� 

�ర�� �ండ��. 

          �గర� �� ��ంశం: 

 ఈ అధ�య� నం�, �గర� �� � PH 7.1 �ం� 7.3 � ���ంచడ�న�. 

 TDS అ�� న��ల�, అ�మ�ంచబ�న ప��� 2000 mg/l �� ��� �. 
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 ���� ���� �గర� ��  న��ల� 101-142 m/l � ���ంచడ�న�. 

 �� ��న�త ���� �గర� ��  న��ల� 252mg/l �ం� 319mg/l � ���ంచడ�న� 

 �గర� ��  న��ల� ����� ��వ� ప��� �బ� 0.43 mg/l �ం� 0.66 mg/l � 

���ంచబ�ం�. 

 అ�� న��ల� �� ��� అ�మ�ంచబ�న ప���� ���ంచబ�ం�. 

           ఉప�తల �� ��ంశం: 

 PH ఉప�తల ��� తటస��� 7.1 �ం� 7.3. 

 TDS 204 mg/l �ం� 223 mg/l, IS: 2296 ��రం సహన ప��� 1,500 mg/l. 

 �� ��న�త 109 mg/l �ం� 128 mg/l. 

 ��� 0.23 mg/l �ం� 0.26 mg/l. 

 క��న �ణ��� (DO) 5.7 mg/l – 6.9 mg/l. 

 �ట�  ���రం 560 MPN/100 ml �ం� 620 MPN/100 ml.  

 �� ��� అత�ల� న��� ���ంచడం జ��న�. 

1.7.4 � ప��వరణం 

ఈ అధ�య� నం� 5 �ంత�ల�ం� మ�� న��ల� �క�ంచడం జ��ం�.  

�� ఉప�గ న��: 

ఈ ���� ��త� ��� 13.504 ���ర� గ� ��� క�� ఉం�. ��� పథక సమయం� 3.092 

���ర� ��� తవ�వల� ఉం�. 1.172 ���ర� బఫ� �� �ట�బడ�. ���న �ంతం �� �ట� 

��ం� ఆ�రం� భ�ష���� ఉప��ంచబ��ం�.  

1.7.5 �వ ప��వరణం: 

అంత�ం���న� ��� ఈ అధ�యన �ంతం� ��. ���� -1 ��� ఈ అద�యన 

�ంతం�10 km ప��� ��. 

1.7.6 ���క ఆ��క ప��వరణం: 

ఈ గ� �ర�హణవలన ���క �జల� �త�� మ�� ప�� ఉ��� �� ���కం� మ�� 

ఆ��కం� �� జ���. ����ం� �� ��ం� ఆప�ష� �ర� ���క �జల� ��న�త ఇ��ల� 

����ం��. అం�వల� ���క-ఆ��క ప��వరణం� ��వం ��జనకరం� ఉం�ం�. 

 

1.8 �న�ద�రణ మ�� �న��సం: 
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�త�ం గ� �� 13.504 ���ర� �ంతం� ఉం�. ��� �లం� 3.092 ���ర� ��� తవ�బ�న 

త��త ఖ�జ ఉప�తల ���� ��వన ఉన� �ం�� �ద మ��� �� గ�� మ�� �టల� అ�వృ�� 

����. �మ రహ�� వర� అ�� ��� ఇ���ల హ�త వనం ����ంచబ�ం�.  

1.9 ���� వ�య అంచ��: 

గ� �ర�హణ� �లధన వ�యం 133 ల��.  

 

1.10 ప��వరణ �ర�హణ ���క: 

��ం� �ర�క��ల� ఉ���ం� �రంతర ప��వరణ అ�వృ��� మ�� ���ల ����� 

త��ంచ��� ఉత�మ ప��వరణ పద��ల� అ�స�ంచ��� ప��వరణ ���హణ �ణ�క� �బద�త� 

��ంచ��� �వ�ంచడం జ��న�. ���త ��ం� �� �ంతం� ��ర�న ప��వరణ అ�వృ��� 

���హణ ���క ఉప�గప��ం�. 

�� ప��వరణం: 

�� �ణ�త� �ర��ంచ��� ఉపశమన చర�� ఈ �ం� �ధం� ఉ���.  

 ఖ�జ �ర�హణ ��� వ�� ��� మ�� �� క�ల� అ�క��ట� ���త�న �ం��� ��� 

�లక�ంచడం మ�� �� స�హ���� హ�తవన� �ంచడం ����ంచబ�న�. �ప�ర�� 

అ�క��� �యం�ం� మ�� ���� ఎ�వం� ఖ�జ పర���� పడ�ం� �యవ��. 

ఖ�జ�� తర�ం�సమయ�� �ప�ర�� ����� కప�బ��. 

 ����త ఖ�జ �ంతం స�హ�� ��� హ�తవన� అ�వృ�� �యడం. 

 �� �ణ�త �క� ����ణ ప��లన మ�� ��ష� �యం�ంచ��� చర��. 

          శబ� ప��వరణం: 

ఖ�జ �వ���� ఉప��ం� ���హ��, ��� వలన శబ�ం ఉత��� అ��ం�. అ�� 

����క�ల �ం�ల� శబ�ం �క� ��వం త��వ� ఉం�ం�. ర�� �హన�� ప��త 

�గం� ���ంచడం వలన ���, �� మ�� శబ�ం ��దల త���. గ� స�హ��� మ�� 

�డ�����ల హ�తవనం �ంచడం వలన శబ� ��త� త��ంచవ���. 

 �యం�ణ చర��: 

 శబ� ��ష�ం  ���ంచ��� ఉపశమన చర�� ఈ �ం� �ధం� ఉ��� 

 త�న యం�� మ�� ప�క�� ఎం�క 

 ఆచర�త�క�న �ట శబ�ం ఇ���ష� / ��ం� అం�ంచడం  

 ��న�� ��న��� అమర�డం వలన శబ� ��త త��ంచబ��. 
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 యం�� �క� శబ�ం ఉత��� ��� ����ణ సరళత మ�� స�న �ర�హణ  

 శబ�ం త��ంచ��� మ�� ప�సర ��స �ం�ల� ����ం� ���ంచ��� గ�� మ�� 

���పక�ల �టల �ంపకం ���ం� ���క �యబ�ం�. 

 

 

 

          �� ప��వరణం: 

గ� �ర�హణ ఉప�తల పద��ల� ఖ���� ����యడం వలన ఎ�వం� వ�ర� జ�� ��. గృహ 

���గం వలన వ�� వ�ర� ��� ���� ��ం� �ం� �� �ంత�� ���. 

��రణ పద���: 

 ����మ �� ���ల� ఎ�వం� అవ�ధం క��ంచ�ం� �� ��� బండ� ���ంచడం 

����ం�. 

 వర�� ��� మ��ం�ట� దండ ��వ� ఖ�జ �ంతం��� ���ంపబ��.  

 ఖ�జ �ంతల� �� ��� �డ�� �లక�ంచ��� మ�� హ�తవనం �ంచ��� ఉప��ంచ 

బ��. 

1.11 ���క ఆ��క ప��వరణ�: 

కం�� �జ�న�ం �� ���క �జల� ��న�ం ఇ�� ��� �త��ం� మ�� ప��ం� 

���క ఆ����వృ��� �డ���.  

 ���క �జల� ఆ�గ� ���� మ�� అవ�హన �ర���� క��ం��. స�జం�� �ద 

�����ల� ఉప�ర�త�ల� అం�ంచడ� ��� �� �వన ���ల� ���పర���� అవ�శం 

క����ం�.  

 ����ల �ల�ల� అవసర�న�వం� �ద� అవ�ల� మ�� అత�వసర �వల� త�న�� ��ల� 

���ంపబ��. 

 ఇతర అత�వసర అవస�ల� �సం త�నంత ��� ���ంచబడ��. 

 ����ల� ప� �ళ� ��ట� �వల�న ��� త�నంత� సరఫ� ��ట జ���ం�. 

 �ం�క�� మ�� �� ఉ���ల ర�ణ� గ�ల ��గం పర�����ం�. ఆ�గ� మ�� ���� 

త��ంచ��� గ�� ప� �� వ���ల� ���� ���� ����, �� ప���, భ�� �ర���� 

మ�� ���� అం�ంచబడ��. 
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 గ� �జమన�ం ��� చట�ం �ంద ����ం�న అ�� అవసర�న �బంధనల� అం����. అదనం� భ�� 

క�� ఏ��� ����ం� మ�� వర��� �ం� స�న �గ��� �యబ��ం�. 

 �� ఒక� ���క �బ�ం�� ర�ణ ప�క���(PPE) �జ�న�ం అం���ం�. ఉ��గ స��వం ��రం 

ఇతర భ�� ప�క�� ఉప��ంచబడ�య. 

1.12 ప��వరణ పర���ణ 

 ��ం� స�పం� ఉన� ��, శబ�, �� � ��ష�ం మ�� �� �క� ��� 

 అంచ� �� ����� ��జనం �సం ప��వరణ సంబం�ం� ��� ��ం�ంచం� 

 ����ణం� ప��వరణ ���ల� అంచ� �యడం మ�� పర���ంచడం. 

1.13 భ�త  మ�� ప��వరణ 

 ఈ కం�� �జ�న�ం గ� �ర�హణ� ��ర�న ప��వరణం మ�� భ�త ����  

����ం�.  

 �జ�న�ం �� మ�� శబ� ��ష�ం  �క� ��వం త��ంచ��� ఈ గ� ��� ���యం� 

హ�త వనం అ�వృ�� ప���ం�.  

 �జ�న�ం ప�సర ��� APPCB �ర�దర��� పర���ంచ��� ����ం�ం�.   

 �� ఒక� ���క �బ�ం�� ర�ణ ప�క���(PPE) �జ�న�ం అం���ం�. 

 �జ�న�ం �� ఒక� ������ భ�త ��ణ ఎల���� అం���ం�. 

1.14 ��ం� 

� ఎ�� �ంకట�గ�షణ �� �జ�న�ం అ�� ��త� అ�మ��� అ�స�ం� గ� �ర�హణ 

�యబ��.   


