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కార్యన్వరావహక సారాంశం 
 

1. పరా జెక్టర సవభావం గుర ంచి సంక్షిప్త  వివర్ణ 
పారిశ్ాామిక పార్కును బహుళ ఉత్పతి్త పరిశ్మాలను స్ాా ప ించాలనే ఉద్దేశ్యింతో పరత్తపాది్ించబడ ింది్. ది్ితీయ ఉకకు & ఉకకు 
ఉత్పత్తి ల పరతదయకత్, తదలిక ఇింజనీరిింగ్, లోహేత్ర్ ఖనిజాలక, ఏరోస్పపస్ మరియు డ ఫెన్స్ హార్డ్వేర్, ఎలక్టారా నిక్ వ్యరాా లక, ర్తాాలక & 
నగలక, లాజిస్ రక్ హబ్లక, పునర్కతాపదక శ్క్టతి, వ్సి్తర & దుస్తుి లక మొదల ైన పరిశ్ామలక స్ాా ప ించబడతాయి. పరత్తపాది్త్ పారిశ్ాామిక 
పార్ు క్టోస్తిం క్టేటాయిించిన పరా ింత్ిం స్తుమార్క 1697.38 హెక్టార ర్కు . పరత్తపాది్త్ పరా జెకకర  మొతి్ిం మూలధన వ్యయిం ర్ూ. 495 క్టోటలు . 

  
2. పరా జెకుర  గుర తంప్ు, పరా జెకుర  ప్రతిపాదన 
కర్ూాలక్జిలాు లో్పారిశ్ాామిక్మౌలిక్స్తదుపాయాలక్మెర్కగుపరిచదిందుకక,్పరాయవ్ర్ణ,్అడవ్ుల్మరియు్వాతావ్ర్ణ్మార్కపల్
మింత్తరత్ి్శ్ాఖ్నయయ్ఢ ల్లు్(MoEF&CC)్స్తయచిించిన్మార్గదర్శక్టాలకనుగుణింగా్అవ్స్తర్మైెన్అనిా్పరా థమిక,్పరాయవ్ర్ణ్మౌలిక్
వ్స్తత్తలక్కలిపించదిందుకక్అనువ్ుగా్ఉనా్భూమిని్APIIC్గురిిించడిం్జరిింగిింది్. 

 

అభివ్ృదాి్క్టత్ స్తింబింధిించిన్ ఎటలవ్ింటి్ క్టార్యకలాపాలక్ చదపటిరనా్ పరాయవ్ర్ణింపైె్ ద్ాని్పరభావ్ిం్స్ానుకూలింగా,్ పరత్తకూలింగా్ రెిండు్
రీత్తలోు ్ ఉింటలింది్.్ పరత్తకూల్ పరభావానిా్ గురిిించదిందుకక,్ వాటిని్ త్గిన్ పరాయవ్ర్ణ్ నిర్ిహణ్ పరణాళిక్ ద్ాిరా్ నివారిించదిందుకక్
పరాయవ్ర్ణ్పరభావ్్అించనా్అధయయనిం్చకుని్నిర్ిహణ్విధానిం.్చటరపర్మైెన్ఈ్నిబింధనను్అమలకపరిచి్ఆింధరపరద్దశ్్రాష్టర ర్
పరాయవ్ర్ణ్నిపుణుల్అించనా్కమిటీ్నుించి్పరాయవ్ర్ణ్అనుమత్త్ప ింద్దిందుకక్హైెదరాబాదుకక్చ ింద్ిన్రాింక్టీ్ఎనిిరో్స్తరీిసె్స్్
పైెరవేట్్లిమిటెడును్పరత్తపాది్త్్పారిశ్ాామిక్పార్కు్క్టోస్తిం్పరాయవ్ర్ణ్అధయయనిం్నిర్ిహ ించాలని్వ్ృతి్తపర్మైెన్స్తలహాద్ార్కనిగా్
(కన్ల ర ింట్)్గా్APIIC్నియమిించడిం్జరిగిింద్ి. 
 
3. పరా జెక్టర అవసర్ం 
పరత్తపాది్త్్పరా జెకకర ్ కర్ూాలక్జిలాు ్స్ామాజిక,్ఆరిాక్పరిస్ ాత్తలను్మెర్కగుపర్చడింతో్పాటల్స్ాా నికకలకక్పరత్యక్షింగా,్పరోక్షింగా్
ఉపాధి్ అవ్క్టాశ్ాలను్ కలిపస్తుి ింది్.్ పరా జెకకర ్ పరద్దశ్ిం్ చుటలర పకుల్ వాయపార్్ అవ్క్టాశ్ాలక్ కూడా్ వ్ృదాి్్ చ ిందుతాయి.్ రోడుు ్
మెర్కగుపర్చడిం,్వీధి్దీ్పాలక్వ్ింటి్భౌత్తక్మౌలిక్వ్స్తత్తలక్ఈ్పరద్దశ్ింలో్స్తమకూర్కతాయి.్పారిశ్ాామిక్టీకర్ణ్ద్ాిరా్క్టాలకష్టయిం్
ఏర్పడుత్తిందనే్భావ్నకక్భినాింగా్ఈ్పరత్తపాది్త్్పరా జెకకర కక్స్తింబింధిించి్పారిశ్ాామిక్అభివ్ృదాి్,్పరాయవ్ర్ణ్పరిర్క్షణ్ఏకక్టాలింలో్
స్ాగుతాయి. 
 
4. భూవిన్వయోగం 
పరత్తపాది్త్ పారిశ్ాామిక పార్ు యొకు భూభాగిం టేబుల్ 1 లో ఇవ్ిబడ ింది్. పరత్తపాది్త్ పరిశ్ామల వివ్రాలక టేబుల్ 2 లో 
ఇవ్ిబడాడ యి. 
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ట్ేబుల్ 1: ప్రతిపాదిత పార శ్ాామిక పార్క్ కోసం భూమి విస్టతత ర్ణం 
భూక్టేటాయిింపు వివ్ర్ణ పరా ింత్ిం్(హెక్టార ర్కు ) పరా ింత్ిం్(%) వాయఖయలక 

పారిశ్ాామిక్యూనిటు ్క్టోస్తిం క్టేటాయిింపు 1080.72 63.67 పారిశ్ాామిక్
పార్కులో్

స్తుమార్క 33% 
పచచదనిం క్టోస్తిం 
క్టేటాయిించడిం 
జరిగిింద్ి. 

స్ాధార్ణ్స్ౌకరాయలక్&్లాజిస్ రక్్హబ 217.59     12.82 
పచచదనిం అభివ్ృదాి్క్టత్బహ ర్ింగ్పరద్దశ్ాలక 197.61     11.64 
గీాన్స్బఫర్ (పచచదనిం క్టోస్తిం) 79.81     04.70 
రోడుు  92.80     05.47 
చ ర్కవ్ులక/ క్టాలకవ్లక/ కకింటలక 28.85     01.70 
మొతి్ిం 1697.38      100 

 
ట్ేబుల్ 2: ప్రతిపాదిత ర్కం ప్ర శమాల జాబితా 

ప్ర శామలు ఉప్ ర్ంగ్ాలు 
ది్ితీయ్స్టరల్్ఆధారిత్్పరిశ్ామ ది్ితీయ్ఉకకు్మరియు్పరతదయక్ఉకకు్ఉత్పత్తి ల్అభివ్ృదాి్ 
తదలికపాటి ఇింజనీరిింగ్ వ్స్తుి  
ఉత్పతి్త క్టేింద్రా లక 

ఎలక్టతరాకల్్&్ఎలక్టారా నిక్్భాగాలక/పరికరాలక/ఆట ్ోభాగాలక 

లోహేత్ర్్ఖనిజ్పరిశ్ామలక క్టాిర్జ్్/్స్ లిక్టా్/్క్టాలిియిం్క్టారోోనేట్్అవ్క్షేప త్ పరిశ్మాలక 
ఏరోస్పపస్్&్డ ఫెన్స్్హారేడేర్ భారీ, చినా, మధయ త్ర్హ పరిశ్ామలక 
ఎలక్టారా నిక్ వ్యరా్ పరిశ్మాలక మెటల్్స్ారాప్్రీసైె్క్టతల్ ఇ-వేస్ర్రీసైె్కుర్-ఇింజనీరిింగ్్ర్ింగిం 
ర్తాాలక్&్ఆభర్ణాలక బింగార్క్పరా సె్స్ ింగ్్/్ర్తాాలక్కటిింగ్ 
లాజిస్ రక్్హబ టేరడ ింగ్్/్ వేర్్హౌసె్స్్/్పాయక్టేజిింగ్్&్అసె్ింబ్ు ింగ్్యూనిటలు ్ /్టరక్్ టెరిినల్్/్యార్డ్

యాక్టతరవిటీస్్/్క్టొరియర్్స్తరీిసె్స్్/్బాయింక్టతింగ్్రెస్ార రెింటలు ్/్ఎటిఎిం 
పునర్కతాపదక్శ్క్టతి స్ౌర్్శ్క్టతి 
వ్సి్తర్&్దుస్తుి లక నేత్్+్దుస్తుి లక్/్కలపన్వ్ర్ు్షాప్్/్దుస్తుి లక్డ జైెన్స్&్శిక్షణా్క్టేిందరిం్/్జినిాింగ్ 
 
 
5. నీర్క మర యు వయర్ధజల ఉతపతిత  
ఈ్పరా జెకకర కక్అవ్స్తర్మైెన్నీటిని్ముచుచమరిా గాా మిం్వ్దే్ఉనా్శ్రాశ్ ైలిం్ఫో రేషో ర్ లేద్ా్హెచ్ఎన్స్ఎస్ఎస్్(హిందీ్ర నీవా స్తుజల 
స్తరవ్ింత్త క్టాలకవ్) లిఫ్టర్స్పరష్టన్స్నుిండ ్తీస్తుకకింటార్క.్నీటి్అవ్స్తర్ిం్మరియు్వ్యరా్నీటి్ఉత్పతి్త్వివ్రాలక్టేబుల్్3్లో్ఇవ్ిబడాడ యి.్ 
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ట్ేబుల్ 3: నీట్ి అవసర్ం మర యు వయర్ధనీట్ి ఉతపతిత  - (కిలో లీట్ర్క రోజుకి) 
వివర్ణ మంచినీర్క శుదిధ  చేస్్టన నీర్క మొతతం  వయర్ధజల ఉతపతిత  

పారిశ్ాామిక్యూనిటులో అవ్స్తరానిక్టత 7794 2050 9844 6892 
పారిశ్ాామిక్యూనిటులో్నీటి అవ్స్తర్ిం 
(డొమెస్ రక్) 

1142 0 1142 913 

స్ాధార్ణ్స్ౌకరాయలక 170 0 170 135 
పచచదన అభివ్ృదాి్క్టత 2354 5490 7844 0 
మొతతం 11460 7540 19000 7940 
 

6. విదయయత్ అవసర్ం 
పారిశ్ాామిక పార్ు కక అవ్స్తర్మైెన విదుయత్ స్తుమార్క 115 మెగావాటలు గా అించనావేయడిం జరిగిింద్ి ఈ 115 మె.వా విదుయత్ని్
ఓర్ికల్/ననయార్/కలాిబుగగ  స్తమీపo లోని స్తబ్స్పరష్టను  నుిండ  తీస్తుక్టోవ్డానిక్టత అనుమత్తించబడ ింది్. విదుయత్ లేనపుపడు 
అవ్స్తర్మైెన విదుయత్ క్టోస్తిం డీజిల్ జెనెరేటర్ును అమర్కచక్టోవ్డిం జర్కగుత్తింద్ి. విదుయత్ జెనెరేటర్ుక్టోస్తిం నాణయమైెన హైె స్టపడ్ డీజిల్ 
ను (HSD) మాత్రమే వినియోగిించడిం జర్కగుత్తింది్. 
 
7. మలనవశకిత  
పరత్తపాది్త్ పారిశ్ాామిక పార్ు నిరాిణ దశ్లో స్తుమార్క 2500 మింద్ిక్టత మరియు పార్ు నిర్ిహణ దశ్లో 25000 మింది్క్టత 
ఉద్యయగాలక లభిస్తుి ిందని అించనావేయడిం జరిగిింద్ి. నిరాిణ దశ్ మరియు నిర్ిహణ దశ్లో అవ్స్తర్మైెన పరస్తుి త్ిం ఉనా పరభుత్ి 
నిబింధనల పరక్టార్ిం స్తమీప గాా మాలకక చ ింద్ిన యువ్తీ యువ్కకలకక ఉద్యయగాలలో పరా ధానయత్ ఇవ్ిబడుత్తింద్ి. 
 
8. పరా థమిక ప్రాయవర్ణ స్ట్ితి 
పరత్తపాది్త్ పారిశ్ాామిక పార్ు ను క్టేిందరింగా చదస్తుక్టొని 10 క్టతలోమీటర్ు వాయస్ారా్ింలో ఉనా వివిధ పరాయవ్ర్ణానిక్టత స్తింభింది్ించి వివిధ 
అింశ్ాల పరా థమిక స్తమాచార్ స్పకర్ణను డ సె్ింబర్ 2018 నుిండ  ఫ బరవ్రి 2019 వ్ర్కక 3 నెలల పాటల స్పకరిించడిం జరిగిింద్ి. ఈ 
స్తమయిం లో గాలి ముఖయింగా త్ూర్కప ది్శ్ నుిండ  పడమర్ ది్శ్కక వీస్తుి ింది్.   
 
8.1 గ్ాలి నాణయత 
అధయయన్ పరద్దశ్ింలో్ గాలి్ నాణయత్ను్ 10్ పరిస్తర్ గాా మాలలో్ వాయ్ నాణయత్్ పర్యవేక్షణ్ స్పరష్టనుతో్ కూడ న్ నెట్్ వ్ర్ు్ ద్ాిరా్
మది్ింపు్ చదయడిం్ జరిగిింది్. MoEFCC మార్గదర్శక్టాలకనుగుణింగా్ వివిధ్ గాలి్ క్టాలకష్టయక్టార్క్టాల్ శ్ాింప ల్్ తీస్తుక్టొని్ వాటి్
ఫలితాలను్జాతీయ పరిసర గాలి నాణ్యత్(NAAQ)్పరమాణాలతో్స్తరిపో లచడిం్జరిగిింది్.్ఆ్98్పరె్ింటెైల్్వివ్రాలక్టేబుల్ 4 లో్
ప ిందుపర్చడమైెనది్. 
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ట్ేబుల్ 4: AAQ విలువలు 
ప్రామితి 98 శ్ాతం µg/m3 NAAQ ప్రమలణాలు µg/m3 

పారిరకూయలేట్్మాయటర్<10µm 46.8  to  56.5 100 
పారిరకూయలేట్్మాయటర్<2.5µm 29.8  to  36.6 60 
స్తలఫర్్డయాక్టెై్డ్్- SO2 10.4  to 16.6 80 
నైెటోర జన్స్మరియు్ద్ాని్ఆక్టత్డ్్్NOx 18.7  to  24.5 80 
ఓజోన్స 15.7  to  22.1 100 
క్టార్ోన్స్మోనాక్టెై్డ్్– CO 610 to  840 2000 
గమన్వక: పరా జెక్ర పరా ింత్ింలో పరీక్ష ించిన చాలా పరద్దశ్ాలలో వాయు నాణయత్ స్తయచిక (AQI) స్ ప స్ బ్ పరమాణాల పరక్టార్ిం 
స్తింత్ృప ి కర్మైెన స్ాా యిలో ఉనాటలు  గమనిించబడ ింద్ి. 
   
8.2 నీట్ి నాణయత స్ట్ితి 
అధయయన్పరద్దశ్ింలో,్అధయయన్స్తమయింలో్నీటి్నాణయత్ను్అించనా్వేస్పిందుకక పరిస్తర్ పరా ింతాలలోని గాా మాల నుిండ ్ద్ాద్ాపు 
11్భూగర్భ,్అిందుబాటలలో్ఉనా 3 ఉపరిత్ల్నీటి్నమూనాలక్స్పకరిించడమైెనది్.్భూగర్భ్జల్నమూనాలను్గాా మస్తుి లక్త్మ్
ఇింటి్అవ్స్తరాలకక్ఉపయోగిించద బో ర్క్బావ్ులక్/్చదత్త్పింపులక్మరియు్బావ్ుల్నుించి్స్పకరిించడిం్జరిగిింద్ి.్ఉపరిత్ల్నీటి్
నమూనాను్ పరత్తపాది్త్్ పరా జెక్ర్ పరద్దశ్ానిక్టత్ 10్ క్టత.మీ్ వాయస్ారా్ిం్ లో్ ఉనా చ ర్కవ్ులక,్ క్టాలకవ్లక్ మరియు్ కకింటలక్ నుిండ ్
స్పకరిించడిం్ జరిగిింద్ి.్ భూగర్భ్ జల్నమూనాలను్ తాగునీటి్ పరమాణాలకక్ స్తింబింధిించిన్ IS:్ 10500-2012్ తో్ స్తరిపో లచడిం్
జరిగిింద్ి.్ 
 
భూగర్భజలం 

 అనిా పరా ింతాలోు  pH్విలకవ్్7.1్నుించి్8.2్మధయన్ఉనాాయి,్ఇది్్ఆమోదకర్మైెన్పరిమిత్తలోు  ఉనాాయి. 
 కరిగి ఉనా ఘనవ్యరాా లక (TDS) 107–2346్మిలిు.గాా /ల్ల్మధయన్ఉనాాయి.్ఎనిమిది్్నమూనాలక్ఆమోదకర్మైెన్

పరిమిలో్ఉనాాయి. ఇత్ర్ నమూనాలక్ఆమోదకర్మైెన్పరిమిత్తల కింట ేఎకకువ్గా ఉనాాయి క్టానీ అనుమత్తించిన 
పరిమిత్తలోు  ఉనాాయి. 

 క్టోు రెైడ్్స్ాా యిలక్24 - 664 మిలిు.గాా /ల్ల్మధయన్ఉనాాయి. ఎనిమిది్్నమూనాలక్ఆమోదకర్మైెన్పరిమిలో్ఉనాాయి. 
ఇత్ర్ నమూనాలక్ఆమోదకర్మైెన్పరిమిత్తల కింట ేఎకకువ్గా ఉనాాయి క్టానీ అనుమత్తించిన పరిమిత్తలోు  ఉనాాయి. 

 క్టాఠినయత్ 72 – 910 మిలిు.గాా /ల్ల్ఒక నమూన్ఆమోదకర్మైెన్పరిమిత్తలో్ఉింది్. ఇత్ర్ నమూనాలక్ఆమోదకర్మైెన్
పరిమిత్తల కింటే ఎకకువ్గా ఉనాాయి క్టానీ అనుమత్తించిన పరిమిత్తలోు  ఉనాాయి. మూడు నమూనాలక 
అనుమత్తించిన పరిమిత్తక్టత మిించి ఉనాాయి. 

 ఫో్ు రెైడ్్విలకవ్లక <0.5 – 2.0 మిలిు.గాా /ల్ల్గా్ఉనాాయి. పది్్నమూనాలక్ఆమోదకర్మైెన్పరిమిలో్ఉనాాయి. ఒక 
నమూన అనుమత్తించిన పరిమిత్తక్టత మిించి ఉింద్ి. 
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ఉప్ర తల జలం 

 అనిా పరా ింతాలోు  pH 7.2 నుిండ  7.9 మధయన ఉనాాయి 
 కరిగి ఉనా ఘనవ్యరాా లక (TDS) 203 mg/l నుిండ  938 mg/l పరిధిలో ఉనాాయి 
 క్టోు రెైడుు  26 mg/l నుిండ  260 mg/l పరిధిలో ఉనాాయి 
 క్టాఠినయత్  144 mg/l నుిండ  260 mg/l మధయన ఉనాాయి 
 DO 4.8 mg/l నుిండ  5.4 mg/l మధయన ఉనాాయి 
 BOD 26 mg/l నుిండ  32 mg/l మధయన ఉనాాయి  

 
అనిా నమూనాలలో BOD విలకవ్లక స్ ప స్ బ్ పరమాణాల పరిమిత్తని మిించిపోయాయి, అిందువ్లు  ‘డ ’ వ్ర్గములో ఉనాాయి. 
ఎిందుకింటే ముర్కగునీర్క, జింత్తవ్ుల స్ాానిం, వ్యవ్స్ాయ పరవాహ నీర్క, వినోద క్టార్యకలాపాలక మొదల ైన వాటి వ్లు  
స్తమీపింలోని్ఉపరిత్ల నీర్క క్టాలకషాయనిక్టత ఎకకువ్గా గుర్వ్ుత్తింది్.  
 
8.3 శబదం నాణయత 
అధయయన్పరద్దశ్ింలో్10్స్ాా నాలోు ్పరా థమిక్ధిని్స్ాా యిలను్పరిశ్రలిించడిం్జరిగిింద్ి.్్పగటి్వేళలోు ్50.8్నుించి్54.3్dB్(A)్
మధయన,్రాత్తర్వేళలోు ్40.8్నుించి్43.6్dB్(A)్మధయన్ఉనాది్.్్దీ్నిా్బటిర ్చయస్పి ్పగటి్స్ాా యి,్రాత్తర్స్ాా యి్నివాస్త్మరియు్
వాణిజయ్పరా ింతాలోు ్ఉిండద్పరిస్తర్్ధిని్పరమాణాలలకక్లోబడద్ఉనాటలర ్ఫలితాలక్తదలాచయి.్క్టానీ్నిశ్శబే  పరా ింత్ింలో తీస్తుకకనా్
రెిండు్నమూనాలక్నిశ్శబే  పరా ింత్ింలో ఉిండద్పరమాణాలను్మిించిపో యాయి.  

 
8.4 మట్ిర  నాణయత 
మటిర్నాణయత్ను్అించనా్వేస్పిందుకక్భూవినియోగిం,్భౌగోళిక్అింశ్ాలను్బటిర ్11్నమూనా్పరద్దశ్ాలను్ఎించుక్టోవ్డిం్జరిగిింది్.్ఆ్
నమూనాల్నుించి్ముఖయమైెన్ భౌత్తక,్ ర్స్ాయన్పరిమిత్తల్ గాఢత్ను్ నిరాా రిించడిం్ జరిగిింది్.్ వీటిని్ ICAR్ నేల్వ్రీగకర్ణతో్
స్తరిపో లచడిం జరిగిింద్ి. 

 
 అనిా పరా ింతాలోు  pH్విలకవ్లక 7.4్నుిండ  8.5్వ్ర్కక్ఉనాాయి,్ఇవి్స్ాధార్ణ్స్ాా యి్లో్ఉనాాయి 
 విదుయత్్ వాహకత్్ 84్ నుిండ  320 µs/cm మధయన్ ఉింది్,్ దీ్నిా్ బటిర ్ ఈ్ నేలలక్ స్ాధార్ణ్ స్ాా యిలో్ ఉనాటలర ్

కనిప సిో్ ింది్. 
 స్పింద్ీరయ్ క్టార్ోన్స్ 0.08్ నుిండ ్ 1.24%్ వ్ర్కక్ ఉింది్.్ నాలకగు్ నమూనాలక్ త్కకువ్స్ాా యిలో,్ నాలకగు్ నమూనాలక్

మధయస్ాా యిలో్మరియు్మూడు్నమూనాలక్అధికస్ాా యిలో్ఉనాాయి. 
 అిందుబాటలలో్N గా్ఉిండద్నైెటోర జన్స్118-273్క్టతలో/హెక్టార ర్కు ్మధయన్ఉనాాయి,్ఇవ్నీా్త్కకువ్్స్ాా యిలో్ఉనాాయి.్ 
 అిందుబాటలలో్P్గా్లభిించద్ఫాస్తపర్స్్15.9-36.3 క్టతలో/ హెక్టార ర్కు ్మధయన్ఉనాాయి,్పది్్నమూనాలక్మధయస్ాా యిలో్

మరియు్ఒక్నమూన్అధిక్స్ాా యిలో్ఉిందని్గమనిించబడ ింది్. 
 అిందుబాటలలో్K గా్లభిించద్ప టాష యిం్289-674 క్టతలో/ హెక్టార ర్ు ్మధయన్అధిక్స్ాా యిలో్ఉనాది్. 
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8.5 వృక్షజాలం మర యు జంతుజాలం 
పరా థమిక్పరాయవ్ర్ణ్స్ాా యిలో,్ముఖయమైెన్జింత్తజాత్తలక,్ వ్ృక్షజాత్తల్స్తమాచార్ిం క్టోస్తిం అటవీ కారయక్రమ పరణ్ాళిక్్ (ఫారెస్ర ్
వ్రిుింగ్్పాు న్స),్గెజిటీర్్్పరక్టార్ిం్స్తమాచార్ిం్స్పకరిించదిందుకక్పరత్తపాది్త్్పరా జెకకర ్హదుే ్నుించి్10్క్టత.మీ్వాయస్ారా్ింలో్పరాయవ్ర్ణ్
స్తరేి్చదపటరడిం్జరిగిింద్ి.్  
 

వృక్షజాలం 
పరా జెక్ర స్తరిహదుే  లోపలి భాగిం (క్టోర్ జోన్స) ఎకకువ్గా రాత్త్భాగిం, అకుడకుడ తాతాులికింగా వ్యవ్స్ాయ పింట భూములక, ప దలక 
మరియు చినా వ్ృక్షాలతో కపపబడ న బీడు భూములక ఉనాాయి. 
 

ట్ేబుల్ 5: కోర్క ఏర యలలో వృక్షజాలం 
వయవసాయ ప్ంట్లు పొ దలు చెట్లా  

కింద్ి (క్టాజనస్్ క్టాజన్స), 

ఉలిుపాయ్ (అలిుయిం్ సె్పా), 

పతి్త్ (గోస్ ప యిం),్ జొనా 

(సో్ ర్గమ్). 

అడవి్ కలబింద్ (అలోవెరా), క్టతతి్లి్

(క్టతతి్లి్ అమెరిక్టానా), క్టాింగెాస్్ గడ డ ్

(పారేానియిం్హ సె్రరోఫర్స్), క్టరా న్స్ ఫ్ువ్ర్్

(కలోటోర ప స్్ గిగాింటెయా), అడవి స్పజ్ 

(లాింటానా కమారా) మరియు క్టొనిా 

గడ డ  జాత్తలక. 

వేప (ఆజాది్ర్కర ఇిండ క్టా), క్టానుగ చ టలర  

(ప ింగాగ మియా ప నాాటా), అక్టాస్ యా జాత్తలక, 

చిింత్ చ టలర  (టామరిిండస్ ఇిండ క్టా), ఇిండ యన్స పుమ్ 

(జిజుఫస్ మారిష యానా), తాటి చ టలర  (బో రాస్తస్ 

ఫ్ాు బెలిుఫెర్), ఈత్ చ టలర  (ఫటనిక్్ స్ ల ిస్ ర రస్), మెసైె్ుేట్ 

(పోర స్ో ప స్ జులిఫ్ోు రా) మొదల ైనవి ఉనాాయి. 
 

పరా జెక్ర స్తరిహదుే  ఆవ్ల (బఫర్ జోను ) ఉనా పరా ింత్ింలో వ్యవ్స్ాయ పింటలక, త్డ  భూములక, స్తరరబ అడవ్ులక, బింజర్క రాత్త 
పరా ింత్ిం క్టొింత్ నిరాిణ పరా ింత్ిం మొదల ైనవి ఉనాాయి. వ్యవ్స్ాయ పింటలలో వ్రి (ఒరెైజా స్తటైెవా), చ ర్కక (శ్ాఖర్ిం అఫ స్ నార్మ్), 
మొకుజొనా (జియా మేస్) మొదల ైనవి కింద్ ి (కింజనాస్ క్టాజన్స) మరియు వాణిజయ పింటల ైన ఉలిుపాయ, పతి్త, ప గాకక 
మొదల ైనవి పిండ స్ాి ర్క. ఇకుడ ఎర్ా మిర్పక్టాయలక, వ్ింక్టాయలక, బెిండక్టాయలక మొదల ైన కూర్గాయలను కూడా ఎకకువ్గా 
పిండ స్ాి ర్క. మామిడ  బఫర్ జోనోు  అత్యింత్ విరివిగా పిండ ించద పిండుతోట. పోర స్ో ప స్ జులిఫ్ోు రా, అక్టాస్ యా నీలోటిక్టా మొదల ైన 
కపపబడ న అనేక స్ాగు చదయలేని బింజర్క భూములక ఉనాాయి, మరియు ఇత్ర్ వ్ృక్ష జాత్తలకగల ఫైెకస్ బెింగాల ని్స్, ఫైెకస్ 
రిలిజియోస్ా, యూకలిపరస్ హైెబ్రడ్, లూయక్టేనా లూయక్టోసె్ఫాలా మరియు అడవి ప దలకగల లాింటానా క్టామర్, క్టెలోటోర ప స్్గిగాింట్, 
క్టెలోటోర ప స్్పోర సె్రా, క్టాస్ యా ఆరికకయలట మొదల ైనవి ఉనాాయి. 
 
జంతుజాలం 
పరా జెక్ర స్తరిహదుే  లోపలి మరియు వెలకవ్లి పరా ింత్ింలో ఉడుత్లక, ముింగిస్తలక, ఎలకకలక, పింద్ిక్టొకకులక, క్టోత్తలక మొదల ైనవి 
గురిిించడిం జరిగిింద్ి, పరా ధమిక స్తరేి స్తమయింలో కనిప ించిన క్షీర్ద్ాలలో పరా జెక్ర చుటలర పకుల కకింద్దళళు మరియు అడవి పిందులక 
ఉనాాయి. పాక్టేజింత్తవ్ులలో బలకు లక, తోట బలకు లక చాలా స్ాధార్ణిం. స్తరేి స్తమయింలో పాములక, ఉడుములక కనిప ించలేదు. 
ఉభయచరాలక కూడా చాలా అర్కదుగా కనిప ించాయి. ఉదయిం మరియు స్ాయింత్రిం వేళలోు  వివిదర్క్టాల పక్షులక గమనిించడిం్
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జరిగిింద్ి. క్టాకకలక, అడవి క్టాకకలక, చిలకకలక, పావ్ురాలక, గీాన్స స్టడర్ పక్షులక, స్ ిఫ్టర్లక, ప టరలక, మైెనాలక, ఇిండ యన్స రాబ్న్స, 
క్టామన్స బాబు ర్ మరియు బాు క్ డయరింగో మొదల ైనవి  త్పప ఇత్ర్ నివాస్త పక్షులక లేవ్ు. 
 
8.6 ఆర ిక-సామలజిక స్ట్ితి గతులు 
ఈ్పరద్దశ్ింలోని్ఆరిాక్స్ామాజిక్పరిస్ ాత్తని్అించనా్వేస్పిందుకక్క్టావ్లస్ న్స్తమాచారానిా్శ్ాింప ల్్స్తరేిలో్స్పకరిించడిం్జరిగిింద్ి.్
అధయయన్ పరద్దశ్ింలో్ బలహీనవ్రాగ లతో్ కూడ న 1,11,908్ జనాభా,్ చదర్పు్ క్టత.మీ్ క్టత్ 142్ మింద్ి జనస్ాిందరత్తో్ కూడ న్ 35 
గాా మాలకనాాయి.్0-2్క్టత.మీ్పరిధిలో 12,642్మింద్ి్జనిం్నివ్స్ స్తుి నాార్క.్2-5్క్టత.మీ్పరిధిలో 15,771్మింద్ి,్5-10్క్టత.మీ్
పరిధిలో 83,495్ మింద్ి్ జనాభా్ నివ్స్ స్తుి నాార్క.్ 0-2్ క్టత.మీ్ పరిధిలో 3,012్ కకటలింబాలక,్ 2-5్ క్టత.మీ్ పరిధిలో 3,506్
కకటలింబాలక,్5-10్క్టత.మీ్పరిధిలో 18,909్కకటలింబాలక,్మొతి్ింగా 25,427్కకటలింబాలక్ఈ్పరా ింత్ింలో్నివ్స్ స్తుి నాాయి. 
 

2011్ జనాభా్ ల కుల్ పరక్టార్ిం్ అధయయన్ పరద్దశ్ింలో్ స్తగటల్ అక్షరాస్తయత్ 56.9%్ గా్ ఉింద్ి.్ ఇకుడ ్ జనాభాలో 48.9%్మింది్్
పరధాన్ వ్ృత్తి లోు ్ ఉనాార్క.్మొతి్ిం్ జనాభాలో్ కూల్ల్ వ్ింటి్ స్ాధార్ణ్ పనులక్ చదస్తుకకనే్ వార్క 4.4%,్ కూల్ల్ పనులక్ వ్ింటివి్
చదయనివార్క 46.7%్గా్ఉనాార్క.్పరా జెకకర ్పరద్దశ్ింలో్మొతి్ిం్పనిచదస్తుి నా్వారిలో 53.3%్గా్ఉనాటలర ్అధయయనింలో్తదలిింది్.్్
ఈ్ పరా ింత్పు్ యువ్త్కక్ ఉపాధి్ అవ్క్టాశ్ాలేు వ్నే్ విష్టయిం్ స్ామాజిక్ ఆరిాక్ అధయయనింలో్ గురిిించడిం్ జరిగిింద్ి.్ వీరిక్టత్ క్టాసి్త్
చదయూత్నిచిచ,్వ్ృతి్తశిక్షణ్ఇస్పి ్వార్క్మించి్పనివ్నర్కలకగా్మారేిందుకక్అవ్క్టాశ్ముింద్ి. 
 
9. ఊహిసయత నూ ప్రాయవర్ణ ప్రభావం, ఉప్శమన చర్యలు 
 
9.1 గ్ాలి నాణయత న్వర్వహణ 
పరత్తపాది్త్్ పరా జెకకర ్ నిర్ిహణ్ స్తమయింలో్ పరిశ్ామలక్ ఉపయోగిించద్ బాయిలర్కు ్ మరియు్ డీజిల్్ జెనెరేటర్ు్ క్టార్ణింగా్ పరధాన్
వాయు్ క్టాలకష్టయక్టార్క్టాలక్ పారిరకూయలేట్్మాయటర్్ (PM), స్తలఫర్్ డ ైఆక్టెై్డ్్ (SO2), నైెటోర జన్స్ ఆక్టత్డ్్ (NOx) వ్ింటి్ ఉద్ాగ రాలక్
వెలకవ్డద్అవ్క్టాశ్ముింద్ి.్పరా జెకకర ్అనింత్ర్్దశ్లో్గరిష్టరింగా్భూస్ాా యిలో 24 గింటల్స్తగటల్క్టాలింలో్చోటలచదస్తుకకనే PM, SO2, 
NOx అించనా వేస్ న్గాఢత్లను్అధయయన్స్తమయింలో్స్పకరిించిన్పరాయవ్ర్ణ్స్తమాచార్ింతో్స్తరిపో లిచ్ఆ్వివ్రాలను్టేబుల్్6్
లో్ప ిందుపర్చడిం్జరిగిింద్ి. 

ట్ేబుల్ 6: పరా జెకుర  న్వర్వహణ దశ తదనంతర్ ప్ర సి్్టతి దృషార ంతంలో 
 

వివర్ముల 
పారిరకూయలేట్్మాయటర్ 

(PM) 
సలఫర్క డయలకెసైడ్ 

(SO2) 
నైెటోర జన్స్ఆక్టత్డ్్ 

(NOx) 
భూస్ాా యి పరిస్ ాత్త (గరిష్టరింగా) 56.5 16.6 24.5 
అించనా్వేస్ న్భూస్ాా యి్గాఢత్్(గరిష్టరింగా)*  3.9 20.0 25.1 
మొతి్ింగా్దృశ్యిం్(తీవ్ర్పరిస్ ాత్తలోు ) 60.4 36.6 49.6 
NAAQ పరమాణాలక 2009 (24 గంట్లు) 100  80 80 
గమన్వక: అించనా్వేస్ న్భూస్ాా యి్గాఢత్్పరా జెక్ర్స్తరిహదుే ్లోపల్మరియు్పడమర్్ది్శ్ా్లో్పడుత్తింద్ి. 
* పరత్తపాది్త్్పారిశ్ాామిక్పార్కులోని్అనిా్పరిశ్ామల్నుిండ ్గరిష్టర ్స్ాా యిలో్గాఢత్లను్అించనా వేయడిం జరిగిింద్ి. 



ఇండస్ట్ర ియల్ పార్క్ గుట్రపాడు గ్ాా మం, ఓర్వకల్ మండలం, కర్నూలు జిలలా , ఆంధ్రప్రదేశ్ 
 

 

M/s. రామ్కీ ఎన్వవరో సరవవస్టసె్ పెరైవేట్ లిమిట్డె్, హ ైదరాబాద్  8 

 

 

ఉప్శమన చర్యలు  
నిరాిణ,్ నిర్ిహణ్ దశ్లోు ్ పరాయవ్ర్ణ్ పరభావానిా్ పరిమిత్ిం్ చదస్పిందుకక్ ది్గువ్్ త లిప న్ ఉపశ్మన్ చర్యలక్ చదపటరడిం్
జర్కగుత్తింద్ి: 
 

 దుముి,్ ధయళి్ కణాలక్ వాతావ్ర్ణింలో్ కలిస్ పో కకిండా్ చయస్పిందుకక్ నీళళు ్ జలుడిం్ జర్కగుత్తింది్,్ గాలి్ బాగా్ ఉనా్
రోజులోు ్నీళళు ్చలుడానిా్పెించుతార్క. 

 పరత్తపాది్త్్పరద్దశ్ింలో్అడుడ గోడగా్తాతాులికమైెన్పలచని్షటటలు ్త్గిన్ఎత్తి లో్(3మీ)్ఏరాపటల్చదయడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 
 ముిందస్తుి గానే్ మొకుల్ పెింపకిం్ చదపటరడిం్ జర్కగుత్తింది్.్ 2్ నుించి్ 3్ ఏళు ్ వ్యస్తు్నా్మొకులక్ నాటి్ వాటిని 

త్ిరిత్గత్తన పెించడిం జర్కగుత్తింది్. 
 ముడ ్స్తర్కకకలక్తీస్తుకకవ్చదచ్అనిా్వాహనాలను్టారాపలిన్స/పాు స్ రక్్షటటలు తో్కపపడిం్జర్కగుత్తింద్ి.్గాలి్బాగా్వీచద్

స్తమయింలో్లోడ ింగ్/అన్స్లోడ ింగ్్నిలిప వేయడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 
 డీజిల్్జెనెరేటర్ు,్బాయిలర్ు్నుించి్వ్చదచ్SO2, NOx్ఉద్ాగ రాలను్నియింత్తరించదిందుకక్వాటి్ప గ్గొటార లను్నియమాల్

పరక్టార్ిం్ త్గిన్ ఏత్తి లో,్ అవ్స్తర్మైెన్ క్టాలకష్టయ్ నియింత్రణ్ పరికరాలక్ (సైె్క్టోు న్స,్ బాయగ్్ ఫ లరర్,్ స్తరకబోర్,్మొదల ైనవి)్
ఏరాపటల్చదయడిం్జర్కగుత్తింది్. 

 
9.2 నీట్ి నాణయత న్వర్వహణ 
పారిశ్ాామిక క్టార్యకలాపాలక మరియు నిత్య జీవ్న అవ్స్తరాల వ్లు  రోజుక్టత స్తుమార్క 8 MLD వ్యరా్జలo ఉత్పతి్త అవ్ుత్తింద్ి. 
ఉప్శమన చర్యలు 
వ్యరా్నీటి శుదాి్ క్టోస్తిం, మూడు వేరేిర్క ఎింప కలక పరత్తపాది్ించబడాడ యి:  
1) పారిశ్ాామిక మరియు నిత్య జీవ్న వ్యరా్ జలాలక ఒక్టే యూనిట్ లో (CWTP - క్టామన్స వేస్ర  వాటర్ టీరటెిింట్ పాు ింట్) శుదాి్ 

చదయబడును. 
2) CETP - క్టామన్స ఎఫ్్ు ూఎింట్ టీరటెిింట్ పాు ింట్ లో పారిశ్ాామిక వ్యరా్జలానిా, CSTP - క్టామన్స స్టవేజ్ టీరటెిింట్ పాు ింట్ లో నిత్య 

జీవ్న వ్యరా్జలానిా వేర్క వేర్కగా శుదాి్ చదయబడును. 
3) నిరిేష్టర పరిశ్ామల ఆధార్ింగా (ఇింజనీరిింగ్ / మెటలరిికల్ పరిశ్మాలక; లోహేత్ర్ పరిశ్ామలక, వ్స్ాి ర లక)్పారిశ్ాామిక వ్యరా్జలానిా్

మూడు వేరేిర్క CETP లలో శుదాి్ చదయబడును మరియు నిత్య జీవ్న వ్యరా్ జలానిా CSTP లో్శుదాి్ చదయబడును. 
 
పైె్మూడు ఎింప కల నుిండ , వ్యరా్జలాల శుదాి్ క్టోస్తిం రెిండవ్ ఎింప క ఎనుాక్టోబడ ింద్ి. అవ్స్తరానిక్టత అనుగుణింగా త్గిన స్ామరా్ూింగల 
శుదాి్ పర్కచు క్టేింద్రా లను దశ్లవారీగా నిరిిించబడును. వ్యరా్జలాల శుదాి్ క్టొర్కక CETP లో విడుదలక్టత ముిందు పరత్త పరిశ్ామ 
త్మత్మ వ్యరా్ జలాలను ముిందస్తుి  పరా థమిక శుదాి్ చదస్  CETP పరమాణాలకక అనుస్తనింగా విడుదల చదయాలని 
పరత్తపాది్ించబడుత్తింద్ి. 
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9.3 ఘన మర యు ప్రమలదకర్ వయరి్ ప్దారాి ల న్వర్వహణ 
పరిశ్మాల్నుిండ ్మరియు్పరా జెక్ర్పరా ింత్ిం్లోని్నిత్య్జీవ్న్ఘన్మరియు్పరమాదకర్్వ్యరా్్పద్ారాా ల నిర్ిహణ్ఆయా్పరిశ్ామల్
వారిచద్ మరియు్ అభివ్ృదాి్ కరి్ల ద్ాిరా్ నిర్ిహ ింపబడును.్ ఆఫటస్తులనుించి్ గృహో పక్టార్ణాలనుించి్ వెలకవ్డద్ ఘన్ వ్యరాా లను్
స్పకరిించి్ వాటి్ క్టోస్తిం్ పరతదయకింగా్ నిరేేశిించిన్ పరా ింత్ింలో్ నిలిచదస్ ్ వాటిని్ వేర్క్ చదస్ ,్ నిర్ూిలన్ క్టోస్తిం్ స్తింబింధిత్్ పరిశ్ామలక,్
అభివ్ృదాి్కరి్కక్చ ింద్ిన్అధీకృత్్స్తింసా్తకక్అిందజేయడిం్జర్కగుత్తింద్ి.్ స్తభయ్ పరిశ్మాల్నుిండ ్ వ్చదచ్అనిా్పరమాదకర్్ వ్యరాా ల్
స్తుర్క్ష త్్నిర్ూిలన్క్టోస్తిం్స్తమీప్TSDF్(టీరటెిింట్,్స్ ి ర్గె్అిండ్్డ సో్ పస్తల్్ఫెస్ లిటీ)్కక్ర్వాణా్చదయబడతాయి.్మొతి్ిం్ఉత్పతి్త్
చదయబడ న్ఘన్మరియు్పరమాదకర్్వ్యరాా ల్నిలి్మరియు్ర్వాణా్స్తింబింధిత్్చర్యలక్పారిశ్ాామిక్యూనిట్్యొకు్బాధయత్.  
 
ఉప్శమన చర్యలు 
నిరాిణ,్నిర్ిహణ్దశ్లోు ్ది్గువ్్త లిప న్చర్యలకక్కటలర బడ ్ఉిండదలా్పరయత్తాించడిం్జర్కగుత్తింద్ి: 

 మొతి్ిం్నిరాిణ్వ్యరాా లనీా్పరత్తపాది్త్్ పరద్దశ్ింలోనే్ నిలిచదయడిం్జర్కగుత్తింద్ి.్ వ్యరాా లక్ అటల్ ఇటల్ వెదజలు కకిండా్
చయస్పిందుకక్స్తరెైన్త ర్్(స్టరరన్స)్లను్ఏరాపటల్చదయడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 

 ఉత్పతి్యియయ్ వ్యరాా లను్ త్దుపరి్ కామిం్ (గేాడదష్టన్స),్ త్తరిగి్ ఉపయోగిించుకకనే్ విదింగా్ (రీయూజ్)్ ఉపయోగపడదలా్
చయస్పిందుకక్వీల ైనింత్్వ్ర్కక్వేరేిర్కగా్ఉించడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 

 నిరాిణిం,్ ల వ్లిింగ్,్ రోడు /పపవ్్ మెింటు ్ ర్ూపకలపనకక్ త్తరిగి్ ఉపయోగపడద్ వ్స్తుి వ్ులను్ అమేివి,్ లేద్ా్ భూమిలో్
పాత్తపెటేర ్వాటిలో్క్టాకకిండా్వేర్కగా్ఉించడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 

 నిర్ిహణ్దశ్లో్ఘనవ్యరాా లను్పరమాదకర్మైెన,్పరమాదర్హ త్మైెనవిగా్ వేరేిర్క్చదయడిం్జర్కగుత్తింద్ి.్పరమాదకర్్
వ్యరాా లను్ వేర్క్ చదస్ ,్ నిర్ూిలన్ క్టోస్తిం్ TSDFకక్ పింప ించడిం్ జర్కగుత్తింద్ి.్ పరమాదర్హ త్మైెన్ వాటిని్ మటిరలో్
కలిప పో యియవి,్మటిరలో్కర్గనివి,్రీసైె్క్టతల్్చదస్ విగా్వేర్క్చదస్ న్కాయ/వికాయ ఏజెనీ్లకక్వికాయిించడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 

 
9.4 (హర త పరా ంత) గ్వాన బెల్ర  అభివృదిధ  
పరత్తపాది్త్ పరా జెక్ర పరా ింత్ిం మరియు అధయయన పరద్దశ్ింలో స్ాా నిక పరకృత్త మొకులక లేద్ా అర్కద్ ైన, అింత్రిించిపో త్తనా(REET) 
వ్రాగ లకక చ ింద్ిన జింత్తవ్ులక క్టానీ మొకులక క్టానీ లేవ్ు. అిందువ్లు  విలకవైెన జీవ్వైెవిధాయనిా క్టోలోపయియ అవ్క్టాశ్ాలక త్కకువ్. 
అింతదక్టాక హరిత్ పరా ింత్oలో మించి తోటల పెింపకిం ద్ాిరా, పరిస్తరాల స్ౌిందర్యo మరియు పరాయవ్ర్ణ విలకవ్లక మరిింత్ 
మెర్కగుపడతాయి. 
 
ఉప్శమన చర్యలు 

 పరా జెకకర ్ ప్రిి్ స్ాా యిలో్ నిర్ిహణకక్ వ్చదచ్ స్తమయానిక్టత్ చకుని్ చ టలు ,్ పిండు ్ చ టలు ,్ పచిచక్ బయళుతో్ పచచదనానిా్
అభివ్ృదాి్్చదయడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 

 స్తహజింగా్ఉనావి్త్ప పతద్ పరతదయకమైెన్ర్క్టాలను్పరవేశ్పెటేర ్ ఆలోచనేది్్లేదు.్స్ాా నిక్మరియు్ఈ్పరా ింతానిక్టత్ చ ింద్ిన్
చ టు కక్పరా ధనయత్్ఇవ్ిడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 
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 నాటేిందుకక్అవ్స్తర్మైెన్మొకులను్అటవీ్విభాగింలో్మరియు్స్ాా నికింగా్ఉనా్పైెరవేట్్నర్్రీల్దగగర్్స్ దాింగా్ఉనా్
మొకులను్తీస్తుకకని్నాటడిం్జర్కగుత్తింద్ి.  

 

ట్ేబుల్ 7: హర త అభివృదిధ  మర యు లలయండ్ స్టక్ప్ంగ్ వివరాలు 
వివర్ముల పరా ంతం (హ) వాయఖ్యలు 

మొతి్ిం్హరిత్ పరా ింత్ 

భూమి 
560 

పారిశ్ాామిక్పరా ింత్ిం్యొకు్అించున 15 మీటర్కు  వెడలకపన మొకులను నాటడిం 
జర్కగుత్తింద్ి. నీటి్ వ్నర్కల్ వెింట్ 9్మీటర్కు  వెడలకపన, రోడు  వెింట్ 2్మీటర్కు  
వెడలకపన,్ ఉద్ాయనవ్నాలక్ మరియు్ బహ ర్ింగ్ పరద్దశ్ాలను స్ాా నికింగా లభిించద 
మొకులక ఉపయోగిించి అభివ్ృదాి్ చదయబడును. పరా జెక్ర పరా ింత్ింలోని స్తుమార్క 
౩౩% భాగింలో (560 హ.) హరిత్ పరద్దశ్ానిా అభివ్ృదాి్ చదయబడును. 

గమన్వక: హరిత్ అభివ్ృదాి్క్టెై్ 560్ హెక్టార ర్కు ్ (స్తుమార్క్ 33%)్ ఇిందులో్ 277్ హెక్టార ర్కు ్ పరిశ్మాల నుిండ  క్టేటాయిించడిం 
జర్కగుత్తింద్.ి్ స్తరిహదుే ్ వెింబడ ,్ నీటి్వ్నర్కలక,్ రోడుు ,్ ఉద్ాయనవ్నాలక,్ బహ ర్ింగ్ సా్తలిం్మొదల ైనవి,్ పారిశ్ాామిక్యూనిటులో్
236్హెక్టార ర్కు ్మరియు్స్ాధార్ణ్స్ౌకరాయలక్మరియు్లాజిస్ రక్్హబ్లో్47్హెక్టార ర్కు . 
 
10. ప్రాయవర్ణ ప్ర్యవేక్షణ కార్యకమాం 
10.1 న్వరాాణ దశ 
నిరాిణ్క్టార్యకలాపాలోు ్ఇవి్ఉింటాయి: 

 నేల చదును 
 ప దలక్తొలగిింపు 
 నిరాిణ్స్ామగిా్స్పకర్ణ్ 
 పరికరాల్స్పకర్ణ్ 

నిరాిణ్క్టార్యకలాపాలక్క్టొదేి్్ క్టాలిం్మాత్రమే్స్ాగే్అవ్క్టాశ్ముింద్ి.్ఆ్స్తమయింలో్దుముి్లేవ్కకిండా్చయస్పిందుకక్నిర్ింత్ర్ిం్
నీళళు ్జలుడిం్జర్కగుత్తింద్ి.్ఈ్పరద్దశ్ిం్లో్వెలకవ్డద్వ్యరా్జలాల్శుదాి్్చదస్పిందుకక్తాతాులిక్(మొబైెల్)్ముర్కగునీటి శుదాి్ క్టేిందరిం 
(STP) ఏరాపటల్ చదయడిం్ జర్కగుత్తింద్ి.్ ఉత్పతి్యియయ్ ఘనవ్యరాా లను్ నిబింధనల్ పరక్టార్ిం్ వేర్క్ చదయడిం్ జర్కగుత్తింది్.్
పరాయవ్ర్ణ్అనుమత్త్మరియు్పరిశ్మా్ నెలక్టొలపటానిక్టత్ క్టేటాయిించిన్అనుమత్తలతో్ స్తయచిించిన్ (EC &్ CFE)్నిబింధనల్
పరక్టార్ిం్నిర్ింత్ర్్పర్యవేక్షణ్చదపటరడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 
 
10.2 కారాయచర్ణ దశ 
క్టారాయచర్ణ దశ్లో్గాలి్ఉద్ాగ రాలక్(PM, SO2, NOx్ఉద్ాగ రాలక) మరియు్వ్యరా్జలాలక్వెలకవ్డద్అవ్క్టాశ్ముింద్ి.్EC్&్CFE్
నిబింధనల్పరక్టార్ిం్త్ర్చయ్ది్గువ్్త లిప న్వాటిని్పర్యవేక్ష ించడిం్జర్కగుత్తింద్ి.  

 మూలాధార్్(పాయిింట్్సో్ ర్్)్ఉద్ాగ రాలక,్పరిస్తర్్గాలి్నాణయత్ 
 భూగర్భజలాల్స్ాా యి,్భూగర్ోజలాల్నాణయత్ 
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 నీర్క,్వ్యరా్జలాల్నిర్ిహణ్(నీటి్నాణయత్,్పారిశ్ాామిక వ్యరాా లక,్నిత్య జీవ్న వ్యరా్ జలాల నాణయత్్మొదల ైనవి) 
 ఘన వ్యరా్ లక్షణాలక్[HW/MSW/వ్యరా్్నీటి్శుదాి్్త్రాిత్్వెలకవ్డద్నిక్షేపాలక్(స్తు డి్)], 
 మటిర్నాణయత్ 
 పరత్తపాది్త్్ పారిశ్ాామిక్ పరా ింత్ిం్ చుటలర పకులగల్ ధిని్ స్ాా యి్ (పరికరాలక,్ మెషటనుు ్ చదస్ప్ ధిని్ స్ాా యి,్ వ్ృతి్తపర్మైెన్

స్తమస్తయలక,్పరిస్తర్్ధినిస్ాా యి) 
 పరాయవ్ర్ణ్పరిర్క్షణ మరియు్చ టు ్పెింపకిం 

 
11. పరా జెక్టర ప్రయోజనాలు 
పరత్తపాది్త్్పారిశ్ాామిక్పార్కు్క్టార్ణింగా్స్తగటల్మానవ్ుల జీవ్న పరమాణాల స్ాా యి పెింపు,్ఆద్ాయిం్పెర్కగుదల్వ్లన్మరియు 
స్ామాజిక-ఆరిాక్పరయోజనాల వ్లన్స్ానుకూల్పరభావ్ిం్ఉింటలింది్.్స్ాధార్ణ్స్తమగా్వ్యరా్్జల్నిర్ిహణ్(స్టవేజ్/ఎఫ్్ు యింట్్
రీసైె్క్టతుింగ్్స్ స్తరమ్)్మరియు్వ్యరాా లను్త్తరిగి్ఉపయోగిించుకకనే్రీసైె్క్టతుింగ్్వ్యవ్సా్త్ద్ాిరా్పరభావ్వ్ింత్మైెన్పరాయవ్ర్ణ్నిర్ిహణను్
అమలక్చదయడిం్ద్ాిరా పరాయవ్ర్ణానిక్టత్ఎటలవ్ింటి్హాని్కలగచదయకకిండా్ర్ూప ింద్ిించబడ నది్. 
 
సామలజిక-ఆర ిక ప్రయోజనాలు 

 పారిశ్ాామిక్పార్ు్అభివ్ృదాి్్ద్ాిరా్ఆహార్్వ్స్తుి వ్ుల్నుించి్ఆహారేత్ర్్వ్స్తుి వ్ుల్డ మాిండ్్తీర్కలో్మార్కపలక్వ్స్ాి యి. 
 స్తింసా్త్ స్ామజిక్ భాదయత్్ (CSR)్ మరియు్ స్తింసా్త్ పరాయవ్ర్ణ్ పరిర్క్షణ్ బాధయత్్ (CER)్ క్టార్యకలాపాలనుఅమలక 

చదయడిం ద్ాిరా పరత్తపాది్త్్ పారిశ్ాామిక్ పార్కు్ వ్లన పరిస్తర్ పరా ింత్ిం లోని పరజల్ స్ామాజిక్ ఆరిాక్ స్ ాత్తగత్తలక్
మెర్కగుపడతాయి.  

 
మౌలిక సదయపాయలల అభివృదిధ  
పారిశ్ాామిక పార్కులో ర్వాణా స్ౌకర్యిం, వ్ర్ద నీటి క్టాలకవ్లతో అింత్ర్గత్ ర్హద్ార్కలక, విదుయత్ స్తర్ఫరా, వీధి దీ్పాలక, నీటి 
స్తర్ఫరా మారాగ లక, ముర్కగునీటి మారాగ లక, నీర్క & ముర్కగునీటి శుదాి్ స్ౌకర్యిం, విదుయత్ పరస్ార్ మారాగ లక, స్ాధార్ణ స్ౌకర్య 
క్టేిందరిం, అగిామాపక స్ౌకరాయలక, అత్యవ్స్తర్ వైెదయ క్టేిందరిం (EMC), హో టళళు  / ఫుడ్ క్టోర్కర లక, శిక్షణ, పరిశ్ోధన మరియు అభివ్ృదాి్్
స్పవ్లక మొదల ైన్మౌలిక స్తదుపాయాలక పరత్తపాది్ించబడాడ యి. 
 
12. ఉపాధి సామరి్యం 
పారిశ్ాామిక్యూనిటులో్పరత్యక్ష్ఉపాధి్అవ్క్టాశ్ాలక్మరియు్ర్వాణా,్పారిశుధ్యం/పరిస్తరాల్పరిశుభరత్్(శ్ానిటేష్టన్స),్పరా జెకకర కక్
అవ్స్తర్మైెన్ వ్స్తుి వ్ులక,్ స్పవ్ల్ స్తర్ఫరా,్ ఇత్ర్్ కమూయనిటీ్ స్పవ్ల్ స్తర్ఫరా్ మొదల ైన్ పరోక్ష్ ఉపాధి్ అవ్క్టాశ్ాలక/క్టాింటరా కకర ్
విధానింలో్స్పవ్లక్టోస్తిం్త్గిన్అవ్క్టాశ్ాలక్అభివ్ృదాి్్చదయడిం్జర్కగుత్తింద్ి. 
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13. ప్రాయవర్ణ న్వర్వహణ ప్రణాళిక (EMP) కొర్కు బడ్ెెట్ న్వబంధ్నలు 
పైెన్త లిప న్అింశ్ాలలో్స్తయచిించిన్పరాయవ్ర్ణ్స్తర్ింక్షణ్చర్యలను్అనుస్తరిించదిందుకక,్పరాయవ్ర్ణ్స్తింర్క్షణ్భదరతా్చర్యల్క్టోస్తిం్
నిర్ిహణ బృిందిం్ పరత్తపాది్త్్ పరా జెకకర ్ మూలధన్ వ్యయింలో్ క్టొింత్్ బడ ిట్్ క్టేటాయిస్ోి ింద్ి.్ పరా జెకకర ్ వ్యయింలో్ పరాయవ్ర్ణ్
నిర్ిహణ/పరాయవ్ర్ణ్ ఉపశ్మన్ చర్యలక్ (CSTP,్ CETP,్ గీాన్స్ బెల్ర ,్ వాయుక్టాలకష్టయ్ నియింత్రణాచర్యలక,్ వ్ర్ద్ నీర్క,్ డ ై రనుు ,్
సో్ లార్్ ల ైటిింగ్)్ వ్ింటి్ వాటి్ క్టోస్తిం్ ర్ూ.160్ క్టోటలు ్ మరియు్ పునరానృత్ నిర్ిహణ ఖర్కచల క్టోస్తిం్ ర్ూ.16్ క్టోటలు ్ పెటలర బడ గా 
క్టేటాయిించడిం జరిగిింద్ి. 
 
14. సామజిక మర యు ప్రాయవర్ణ ప్ర ర్క్షణ బాధ్యత (CSR & CER) కోసం బడ్ెెట్ కేట్ాయంప్ులు 
భార్త్్పరాయవ్ర్ణ్అటవీ,్మరియు్వాతావ్ర్ణ్మార్కపల్మింత్తరత్ి్శ్ాఖ్(MoEF&CC)్ఆఫటస్తు్మెమొరాిండిం్నెిం.్F.No.22-
65/2017-IA.III,్ తదదీ్్ మే్ 1,్ 2018్ ని్ అనుస్తరిించి్ CER్ నిధిక్టత్ క్టేటాయిింపులక్ జర్కగుతాయి.్మొతి్ిం్ పరా జెకకర ్ వ్యయింలో్
స్తుమార్క్ 1.5్శ్ాతానిా్ (ర్ూ.7.5్క్టోటలు )్అధయయన్పరద్దశ్ింలో్స్తింసా్త్స్ామజిక్మరియు్పరాయవ్ర్ణ్పరిర్క్షణ్బాధయత్్ (CER)్
క్టార్యకలాపాల్ క్టోస్తిం్ పరతదయకింగా్ క్టేటాయిించడిం్ జర్కగుత్తింద్ి.్ భార్త్్ పరభుత్ిిం/కింపెనీల్ చటరిం్ 2013్ పరక్టార్ిం్ చటరపరక్టార్ిం్
క్టేటాయిించాలి్న్ స్తింసా్త్ స్ామజిక్ భాదయత్్ (CSR)్ బడ ిట్్ ను్ ఆయా పరిశ్మాలక చటరపరక్టార్ిం అనుస్తరిస్తయి  క్టేటాయిించడిం 
జర్కగుత్తింద్ి. 
 
15. తీరాానాలు 
పరత్తపాది్త్ పరా జెకకర ను స్తింబింధిించి వాయు క్టాలకష్టయిం, నీటి క్టాలకష్టయిం, ఘన వ్యరాా ల ఉత్పతి్త ద్ాిరా క్టాలకష్టయిం కలిగిించద వాటిని 
నియింత్తరించద అనిా నిబింధనలను అనుస్తరిించి అవ్స్తర్మైెన అనిా నియింత్రణ చర్యలను తీస్తుక్టొని పరత్తపాది్త్ పరా జెక్ర 
ర్ూప ింది్ించబడ నిందున, పరా జెక్ర క్టార్యకలాపాలవ్లన చుటలర పకుల పరాయవ్ర్ణింపెై పెదే పరత్తకూల పరభావ్ిం ఉిండకకిండా త్గుచ ర్యలక 
తీస్తుక్టొన బడతాయి. అింతదక్టాక, పరత్తపాది్త్ పరా జెక్ర రాష్టర ర పరజలకక మరియు స్తమీప గాా మస్తుి లకక ఉపాధి మరియు వాయపార్ 
అవ్క్టాశ్ాలను కలిపస్తుి ింద్ి. 


