
�ర����హక సం�ప� �వరణ 

 

 

 

M/s వ��� �� ��� ����  

కల� ��� మ�� �� �ట� (��� ���) 

���త ���� �ంత� – 6.0 ����� 

స�� �ంబ�: 1,  

�ం� �మ�  

�రవ�ట మండలం 

���ళం ���, ఆం����  

 

 

 

 

 

 

త�� ��న �� 

M/s. ఎ�.�. ఎ��� ���� & కన���ం�� 

��ఖపట�ం 
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1.0 ప�చయ�:  

M/s వ��� �� ��� ����, ���ం� ��క��  �. �� మ�హ� ��� 6.0 ���ర�� స�� 

నంబ�: 1, �ం� �మ�, �రవ�ట మండలం, ���ళం ��� ���, ఆం���� నం� కల� 

��� ��� �� మం�� �సం ఒక దర��� �యబ�న�.  

 

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

M/s వ��� �� ��� ���� కల� ��� ��� �� మం�� �సం దర���� 6.0 ���ర�� 

స�� నంబ�: 1, �ం� �మ�, �రవ�ట మండలం, ���ళం ���, ఆం���� నం� ���� 

�యడం జ��న�. 

 

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

��క��, ��� అం� ��ల� ఇ��ంపట�ం �� కల� ��� ��� �� మం�� �సం 

దర���� 6.0 ���ర�� స�� నంబ�: 1, �ం� �మ�, �రవ�ట మండలం, ���ళం ��� 

���, ఆం���� నం� ��� �ం. 4097/R1-1/2019 �� 26.11.2019 న ఇవ�డం జ��న�. 

ఆ��ంచబ�న ��ం� ���, ప��వరణ అ�మ�� మ�� ఆం� ��� ��ష� �యం�ణ 

మండ� అ�మ�� �ందవల�న�� ఈ ���� �ం�పర�డం జ��న�. 

 

త��త �లం � M/s వ��� �� ��� ���� �� ��� ���� �� �ట� � 

ఉప��ం���ట �ర� ��� �ం. 4097/D1-1/2019 �� 10.02.2020 న ఇవ�డం జ��న�. 

 

��ం� ��� �ఖ �ంబ�. 05/MP-SKLM/2020 � 06.03.2020 �� న ఆ��ంచబ�ం�.  

 

���త ���దన కల� ��� �సం సంవత���� 10148.0544 ���� �ట�� మ�� �� 

�ట� (��� ���) �సం 40592.2176 ���� �ట��ఉత��� �మర��ం� ����త గ� �సం 

ప��వరణ అ�మ�� �ందడం మ�� ��ం� �ర�క��� ���� �ం�క ��ం� 

మ�� ఓ����� ��� �ర��ంచబడ��. ���ం� మ�� �� � క��ం� � �ం�ల� అ�వృ�� 

పద�� ��� �యడం జ���. 
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���త ���దన B1 �ట�� �ంద 6.0 ���ర�� కల� ��� సంవత���� 10148.0544 ���� 

�ట�� మ�� �� �ట� (��� ���) �సం 40592.2176 ���� �ట�� ఉత��� �సం 

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

(SEIAA/AP/SKLM/MIN/10/2020/2205-149 Dated: 21.06.2021) � �� �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�ం� �సంబ� 2020 �ం� ��వ� 2021 వర� జ��ంచబ�ం�. 

 

1.1 గ� �వ�కం �� ��శం �క� ���గ��: 

�� �� �ంబ�: 74 B/2 

అ�ంశం: 18°39'8.39"N to 18°39'7.22"N 

��ంశం: 84° 1'36.16"E to 84° 1'36.27"E 

 

���� �వర��: 

��                          M/s వ��� �� ��� ���� 

���ర�ం 6.0 �����., 

ఉత����మర��ం కల� ��� సంవత���� 10148.0544 ���� �ట��  

�� �ట� (��� ���) �సం 40592.2176 ���� 

�ట�� 

���� �క� ��నం 

మండలం మ�� ��� 

 

�రవ�ట మండలం 

���ళం ���  

�మం �ం� �మం 

��రణ ��వరణ ప�����: 

 గ�ష� ఉ���త 45
o
 C 
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ఉ���త (క�ష�)   28
o
 C 

వర��తం (���క) 1127 �.� 

గ� ��శం �వర��:  

స�ప�మం  సవర�ం� �మం 0.23 �� �ట��     

స�ప పట�ణం �రవ�ట మండలం 6.70 �� �ట��   

��� ��న ���లయం  ���ళం 41.42 �� �ట��    

�����ష� గం��డ �����ష� 8.27 �� �ట��   

స�ప ����యం ��ఖపట�ం ����యం 132.82 �� �ట��   

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

��వ�� / ���త�కం� 

�ఖ��న  

10 km నం� ఏ� ��    

స�ప అట��ంతం (RF)/PF         మ�వ �జ��� ���� – 0.34 �� �ట�� (ప��మం 

��) 

��డ �జ��� ���� – 1.92 �� �ట�� (��� ��) 

�రవ�ట �జ��� ���� – 5.2 �� �ట�� (ఆ��యం 

��) 

అ�కం �జ��� ���� – 4.47 �� �ట�� (�����) 

��� �జ��� ���� – 8.07 �� �ట�� (ఆ��యం ��) 

���� �జ��� ���� – 2.23 �� �ట�� 

(ఈ�న�ం ��) 

�ద� ��� – 8.65 �� �ట�� (ఈ�న�ం ��) 

స�ప �� వన��        ఒకటవ ఆర�� ��� – 0.05 �� �ట�� W 

���  – 0.19 �� �ట�� (ఈ�న�ం ��) 

రంగ�గరం ��� – 2.46 �� �ట�� (ఆ��యం ��) 

మ�ం�తనయ న� – 6.99 �� �ట�� (ఉత�రం ��) 

వంశ�ర ��� ��ం� ��� 4.61 �� �ట�� (���) 

వంశ�ర న� – 8.82 �� �ట�� (�����).  

ఆసర� �గరం  ��� – 7.92 �� �ట�� (ఆ��యం 

��)  
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1.2    ఉత��� �వ��: 

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

��� ఐ�ళ� ���క �లం� 6 �టర� ఎ�� గల �ం�� అ�వృ�� �యబ�� 6.0 ���ర�� 

కల� ��� సంవత���� 10148.0544 ���� �ట�� మ�� �� �ట� (��� ���) �సం 

40592.2176 ���� �ట�� ఉత��� �సం ఉత��� ��ల� ����ంచబ�ం�.  

సంవత��ల ��� ఉత���  

Proposed 
Year 

Sectional 
Area 
(m2) 

Section 
Influence 

(M) 

Volume 
(m3) 

Colour 
Granite 
recovery 

@20% (m3) 

Road Metal 
(Granite 
Waste) 

@80% (m3) 
I-Year 

(2019-2020) 
754.071 66 49768.686 9953.7372 39814.9488 

II-Year 
(2020-2021) 

768.792 66 50740.272 10148.0544 40592.2176 

III-Year 
(2021-2022) 

746.368 66 49260.288 9852.0576 39408.2304 

IV-Year 
(2022-2023) 

759.41 66 50121.06 10024.212 40096.848 

V-Year 
(2023-2024) 

480.488 66 31712.208 6342.4416 25369.7664 

269.266 70 18848.62 3769.724 15078.896 

Sub-Total 50560.828 10112.1656 40448.6624 
TOTAL 250451.134 50090.2268 200360.907 

AVERAGE 50090.2268 10018.04536 40072.1814 

 

�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��� 

        :  929876.375 �.ట� /50090.22676 �.ట� 

                       =       18.56 అన� 19 సంవత���   

1.3      ��ం� ��య:  

��ం� �ర�క��� ఒ�� ���� పద��� �ర��ంచబడ��. తవ�కం �ం� ఎ�� 5 �ం� 6 �ట�� 

మ�� �డ�� 3 �ం� 4 �టర� � ���ం� మ�� �� � క�ం� ��ర కర�క��� జ�� ��� 

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

కల� ��� �వ���� �� �మ� ���ం� మ�� �� � క�ం� తప��స�. ��� ���ం� 

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�ం� 25 మం� ప�����. ��; 

S. No. Category No’s. 

1 ��� ��జ�  1 

2 ��� �ప���జ�� 1 

3 ఎ��వట� ఆప�ట� 2 

4 �� � ఆప�ట� 2 

5 �వ�� 3 

6 ���� 1 

7 ��-����� వర��� 5 

8 అ� �����  వర��� 10 

 Total 25 

 

1.6 �� సరఫ�: 

గ� �ర�హణ �ర� �� �� 8.7 �� �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���ం�. 

 

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�. 
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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 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 అద��యన� నం� ప�సర శబ� ���� పగ� సమయం� 45.3 �ం� 55.1 Leq dB (A) � 

మ�� �� సమయం� 33.9 �ం� 43.87 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 �ం� 7.4 � ���ంచడ�న�. 

 TDS అ�� న��ల� 426 �ం�  516 mg/l � అ�మ�ంచబ�న ప��� 2000 

mg/l �� ��� �. 

 ���� ���� �గర� ��  న��ల� 83-122 m/l � ���ంచడ�న�. 
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 �� ��న�త ���� �గర� ��  న��ల� 124 mg/l �ం� 173 mg/l � 

���ంచడ�న� 

 �గర� ��  న��ల� ����� ��వ� ప��� �బ� 0.33 mg/l �ం� 0.72 mg/l 

� ���ంచబ�ం�. 

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

 

           ఉప�తల �� ��ంశం: 

 PH ఉప�తల ��� తటస��� 7.2 �ం� 7.4. 

 TDS 115 mg/l �ం� 134 mg/l, IS: 2296 ��రం సహన ప��� 1,500 mg/l. 

 �� ��న�త 67 mg/l �ం� 84 mg/l. 

 ��� 0.24 mg/l �ం� 0.42 mg/l. 

 క��న �ణ��� (DO) 6.2 mg/l – 6.9 mg/l. 

 �ట�  ���రం 340 MPN/100 ml �ం� 560 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� ��� 6.0 ���ర� గ� ��� క�� ఉం�. ��� పథక సమయం� 0.7 ���ర� 

��� తవ�వల� ఉం�. పథకం ��� స�� 0.7 ���ర�� ఖ�జ �వ�క� జరపబ��ం�. 

 

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�ం�. 
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1.8 �న�ద�రణ మ�� �న��సం: 

�త�ం గ� �� 6.0 ���ర� �ంతం� ఉం�. ��� �లం� 0.7 ���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 �ర� 0.5 km ���ర�ం 

����ంచబ�ం�.  

1.10 ���� వ�య అంచ��: 

గ� �ర�హణ� �లధన వ�యం 100.0 ల�� మ�� ప��వరణ ప�ర�ణ �సం �లధన వ�యం, 

�న�వృత వ�యం ���ంచబ��ం�.   

1.11 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���. 
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�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��. 

 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���ం�. 
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 �ం�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��. 

 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 ��ం� 

M/s వ��� �� ��� ���� �జ�న�ం అ�� ��త� అ�మ��� అ�స�ం� గ� �ర�హణ 

�యబ��.   
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