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1. ప్ర్ిచయెం 

భార్తదేశాంలో, సరధార్ణ బయోమ డికల్ వ్యర్రా ల (న్వర్ిహణ) న్వబాంధనలు 2016 ను ప్ర్రయవ్ర్ణ, అట్వీ 
మర్ియు వరతావ్ర్ణ మార్పుల మాంతిాతి శరఖ తెలియజేసిాంది. ట్రమాాక్ట్ ఎనర్జీ అాండ్ ఎన్విర్ో కరే్ సస్ి్మ్స్ 
ఒక సరధార్ణ బయోమ డికల్ వేస్్ట ట్రటా్ెమాంట్ ఫెసిలిట్రన్వ ఏర్రుట్ు చేయాలన్వ ప్తాిప్రదిాంచాంది, ఇాందులో 
భసమమకర్ణాం, ఆట్ోకేేవ్, ష్ెడాడర్ మర్ియు ప్సా్ర్ిాంచే నీట్ర శుదిి  కర్రమగరర్ాం ఉనాాయి. ఇవి అన్వా కొతత  
ప్ర్రయవ్ర్ణ, అట్వీ మర్ియు వరతావ్ర్ణ మార్పు మాంతిాతి శరఖ, కేాంద ా కరలుష్య న్వయాంతణా మాండలి 
మర్ియు ఆాంధపా్దాేశ్ కరలుష్య న్వయాంతణా మాంతిాతి శరఖ బో ర్పడ  మార్గదర్శకరలు. ప్రర్వేయడాం ప్దితులోే  
సేకర్ణ, ర్వరణా మర్ియు చకిత్ అనాంతర్ాం కొన్వా వ్యర్రా లను ప్లేప్ు ప్దాేశరలలో ప్రర్వేయబడును. 

2. పరా జెక్్స వివర్ాలు 

ట్రమాాక్ట్ ఎనర్జీ అాండ్ ఎన్విర్ో కేర్ సిస్్మ్స్ ఆాంధపా్దాేశ్ లోన్వ విజయనగర్మ్స జిలాే లోన్వ వేప్రడ తాలూకర, 
కొాంప్లేి గరామాం మర్ియు ప్ాంచాయతీలో 1.08 ఎకర్రల విసమత ర్ణాంలో బయోమ డికల్ వేస్్ట ట్రటా్ెమాంట్ ఫసెలిిట్రన్వ 
ఏర్రుట్ు చేయాలన్వ ప్తాిప్రదిాంచాంది. మొతతాం ప్రాజెకు్  వ్యయాం 1.57 కోట్ుే . విజయనగర్ాం జిలాే  నుాండి 
స్ుమార్ప 4400 ప్డకల నుాండి ఉతుతిత  చేయబడిన బయో మ డికల్ వ్యర్రా లను శుదిి  చేయాలన్వ 
ప్తాిప్రదిాంచాంది. విజయనగర్ాం జిలాే  నుాండి స్ుమార్ప 4400 ప్డకల (Beds) నుాండ ిఉతుతిత  చేయబడని 
బయో మ డికల్ వ్యర్రా ల చకిత్కు ప్తాిప్రదిాంచబడిాంది. ప్తాిప్రదిత సౌకర్యాం యొకక ముఖయ భాగరలు (i) 
భసమమకర్ణాం - 200 కిలోలు/గాం, (ii) ఆట్ోకేేవ్ - 25 లీట్ర్పే /గాం, (iii) ష్ెడార్ - 200 కిలోలు/గాం, (iv) 

నీట్ర శుదిి  కర్రమగరర్ాం – 6 KLD  అన్వా ఇతర్ స్హాయక మౌలిక స్దుప్రయాలతో బయో మ డికల్ 
వ్యర్రా ల న్వర్ిహణ ర్ూల్్, 2016 కు అనుగుణాంగర ప్తాిప్రదిత స్దుప్రయాన్వా ఏర్రుట్ు చేయాలన్వ 
ప్తాిప్రదిాంచబడిాంది. 

ఈ స్దుప్రయాం అభివ్ృదిికి ప్తాాయమాాయ సా్లాలు ఏవీ ప్ర్ిగణ ాంచబడలేదు మర్ియు సా్లాల 
మార్గదర్శకరల ప్కారర్ాం ప్ర్రయవ్ర్ణ మర్ియు ఆర్ిిక కరర్కరలను ప్ర్ిగణనలోకి తీస్ుకున్వ ప్తాిప్రదిత సథ లెం 
తగిన ప్దాేశాంగర గుర్ితాంచబడిాంది. ప్తాిప్రదిత సా్లాం నుాండి స్మీప్ ర్ెైలేి సే్ష్న్ కొతతవ్లస్ (~ 10.70 

కిమీ), స్మీప్ విమానాశయాాం విశరఖప్ట్ాాం అాంతర్రీ తీయ విమానాశయాాం (~ 26.94 కిమీ) మర్ియు 
స్మీప్ ర్హదార్ి SH 39 (~ 7.84 కిమీ). 
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కామ 
సెంఖ్య 

తాలూకా గ్ాా మెం 

మర్ియు 
ప్ెంచాయతీ 

ఖ్లసరా  / పాా ట్ / 
సర్ేా నెంబర్ 

మొతత ెం 
సథ లెం 

(ఎకర్ాలు) 

యలజమలనయెం భూమి 
వినియోగెం 

1 వేప్రడ కొాంప్లేి 131/22A & 

131/10 

1.08  ట్రమాాక్ట్ ఎనర్జీ 
మర్ియు ఎన్విర్ో కరే్ 
సిస్్మ్స్ 

చాలా 
దట్్మ నై 
స్ ర్బ్ 

 

ప్తాిప్రదిత సౌకర్యాం కోస్ాం మొతతాం నీట్ర అవ్స్ర్ాం 9 KLD. నీట్ర వ్నర్ప ప్రాజెక్్ట ప్ాదేశాంలోన్వ బో ర్ బావి. ఈ 
స్దుప్రయాన్వకి అవ్స్ర్మ ైన విదుయత్ శకిత 150 కెవిఎ మర్ియు ఆాంధపా్దాేశ్ ఈస్్ర్ా ప్వ్ర్ డిసి్ బియయష్న్ 
కాంపెనీ లిమిట్ెడ్ నుాండి స్ర్ఫర్ర చేయబడుతుాంది. అతయవ్స్ర్ బాయకప్ కోస్ాం, 75 కెవిఎ డిజి సెట్ స్ర్ెైన 
విన్వయోగాంతో న్వర్ిహ ాంచబడుతుాంది. ఆప్ర్ేష్న్ దశలో మొతతాం 30 మాంది ఉదయ యగులు ప్న్వచేసరత ర్ప. 

3. ఆధార్ర్ేఖ్ ప్ర్ాయవర్ణ సిథ తి 

ప్సా్ుత తాం ఉనా ప్ర్రయవ్ర్ణ ప్ర్ిసిాతులను (గరలి, నీర్ప, శబదాం, నేల మరి్యు జీవరవ్ర్ణ శరస్త రాం) మరి్యు 
సరమాజిక-ఆర్ిాక ప్ర్ిసిాతులను సరా పిాంచడాన్వకి క్షేత ాఅధయయనాలు జర్ిగరయి. ప్సా్ుత త ప్ర్రయవ్ర్ణ మర్ియు 
సరమాజిక-ఆర్ిాక ప్ర్ిసిాతులను తెలుస్ుకోవ్డాన్వకి ప్రాజెక్్ట సా్లాం నుాండి 10 కిలోమీట్రే్ వరయసరరా్ాం ఉనా 
అధయయన ప్రాాంతాం ఎాంపిక చేయబడిాంది. ఆధార్ అధయయనాలు 14.03.2019 నుాండి 06.06.2019 
మధయ వేస్వి కరలాంలో జర్ిగరయి. 

వాతావర్ణెం 

ప్రాజెక్్ట సా్లాంలో గరలి వేగాం, గరలి దిశ మరి్యు ఉష్ణణ గతా యొకక స్ూక్ష్మ-వరతావ్ర్ణ ప్ర్ిసిాతులు గాంట్కు 
ఒకసరరి్ నమోదు చేయబడాడ యి. విశరఖప్ట్ాాం వ్దద ఉనా భార్త వరతావ్ర్ణ శరఖ (ఐఎాండ)ి నుాండి, ఏట్ా 
న్వర్ణయిాంచే గరలి దిశ కూడా ఎకుకవ్గర న ైర్పతి నుాండి ఈశరనయ దిశలో ఉాంది. ఈ సా్లాంలో నమోదు 
చేయబడిన వరతావ్ర్ణ స్మాచార్ాం నుాండి, అధయయనాం స్మయాంలో (14.03.2019 నుాండి 
06.06.2019 (వేస్వి కరలాం)) న ైర్పతి నుాండి ఈశరనయ దిశ వ్ర్కు ప్ధాానాంగర గరలి దిశను గమన్వాంచార్ప. 
అధయయన కరలాంలో నమోదెైన స్గట్ు గరలి వేగాం 4.1 మీ / సె. నమోదెైన గరి్ష్్ ఉష్ణణ గతా 42ºC, కన్వష్్ 
ఉష్ణణ గతా 21ºC. అధయయన కరలాంలో స్గట్ు ఉష్ణణ గతా 31.23ºC, 18.2ºC నుాండి 36.1ºC మధయ 
ఉాంట్ుాంది. స్గట్ు సరపేక్ష్ ఆర్దరత 71.24%. 

https://glosbe.com/te/en/%E0%B0%86%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%B0%E0%B1%87%E0%B0%96
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ప్ర్ిసర్ గ్ాలి నాణయత 

NAAQS, 2009 ప్కారర్ాం 12 ప్రర్రమితుల కోస్ాం 8 వేర్ేిర్ప ప్దాేశరలలో ప్ర్ిస్ర్ గరలి నాణయత ప్ర్యవేక్ష్ణ 

కేాందాాలు ఏర్రుట్ు చేయబడాడ యి. ప్తాిప్రదిత ప్రాజెక్్ట సెైట్ నుాండ ిడౌన్విాండ్, కరాస్టవిాండ్ మర్ియు అప్విాండ్ 

దిశలో సరా నాలు ఎాంపిక చేయబడాడ యి. అధయయన కరలాంలో ప్తాి ప్దాేశాంలో, 12 వరర్రలప్రట్ు వరర్రన్వకి 2 

ర్ోజుల చోప్ుున గరలి నాణయత ప్ర్యవేక్ష్ణ జర్ిగిాంది. 

అధయయన కరలాంలో (అనగర 14.03.2019 నుాండి 06.06.2019 వ్ర్కు) జర్గిిన గరలి నాణయత 

ప్ర్యవేక్ష్ణలో PM10, PM2.5, స్లఫర్ డయాకెై్డ్, న ైట్ోా జన్ డయాకెై్డ్, కరర్బన్ మోనాకైె్డ్, సమస్ాం, 
ఓజోన్, అమోమన్వయా, బ ాంజీన్, బ ాంజో (ఎ) పెైర్ెన్ మర్ియు ఆర్ె్న్వకే ఫలితాలు అన్వా NAAQS 
ప్ర్ిమితులలో ఉనాాయి. 

నీట్ర ప్ర్ాయవర్ణెం 

ఉప్ర్ితల నీర్ప మర్ియు భయగర్భజల నమయనాలను అధయయన ప్రాాంతాంలోన్వ వివిధ వ్నర్పల నుాండి 
సేకర్ిాంచ, ప్రాజెక్్ట ప్ర్ిస్ర్రలలో ఉనా నీట్ర నాణయతను న్వర్రి ర్ిాంచడాన్వకి అన్వా ముఖయమ ైన భౌతిక-ర్సరయన 

ప్రర్రమితుల కోస్ాం విశలేష్ిాంచార్ప. మొతతాం 8 భయగర్భజలాలు, 8 ఉప్ర్ితల నీట్ర నమయనాలను 
సేకర్ిాంచార్ప. 

ఉప్ర్ితల నీట్ర నాణయత 

ఉప్ర్ితల నీట్ర నాణయత ఫలితాలు pH కి 6.93 నుాండ ి8.21 వ్ర్కు, మొతతాం కర్ిగిన ఘనప్దార్రా లకు 142 

mg/lit నుాండ ి 928 mg/lit వ్ర్కు, మొతతాం కరఠినయాం కి 64.1 mg/lit నుాండ ి 409.7 mg/lit వ్ర్కు, 1 

mg/lit మర్ియు BOD కి 54 mg/lit మర్ియు 10 mg/lit COD కోస్ాం l నుాండ ి 336 mg/lit వ్ర్కు 
ఉనాాయి. 

ఆర్ె్న్వక్ట, కరడిమయాం, కోామియాం, సమస్ాం, మాాంగనీస్ట, ప్రదర్స్ాం, న్వకెల్ మర్ియు సెలిన్వయాం వ్ాంట్ర భార్జ 
లోహాల సరాందతా IS 2296: 1992 ప్ర్ిమితిలో ఉనాాయి. 
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భూగర్భజల నాణయత 

భయగర్భజల నాణయత ఫలితాలు pH కి 6.61 నుాండి 7.05 వ్ర్కు, ఫ్ణే ర్ెైడ్కు 0.21 mg/lit నుాండి 0.58 
mg/lit వ్ర్కు, మొతతాం కర్ిగిన ఘనప్దార్రా లకు 216 mg/lit నుాండి 1090 mg/lit వ్ర్కు మర్ియు 
మొతతాం కరఠినయాం కి 106 mg/lit నుాండ ి575 mg/lit వ్ర్కు ఉనాాయి. 

కరలిియాం కరర్ోబనేట్, మ గజాషి్యాం మర్ియు కోే ర్ెైడ్ వ్ాంట్రవి భార్తీయ ప్మాాణాలు 10500:2012 

అనుమతిాంచదగిన ప్ర్ిమితులోే  ఉనాాయి. సేకర్ిాంచన భయగర్భజల నమయనాలలో చాలా హెవీ లోహాల 

సరాందతాలు గుర్ితాంచ ే ప్ర్ిమితుల కాంట్ ే తకుకవ్గర ఉనాాయి మర్ియు అనీా భార్తీయ ప్మాాణాలు 
10500:2012 స్ూచాంచన ప్ర్ిమితులోే  ఉనాాయి. 

శబద  ప్ర్ాయవర్ణెం 

శబదాం కొలత ప్ర్ికర్రన్వా ఉప్యోగిాంచ అధయయన ప్రాాంతాంలోన్వ 8 వేర్ేిర్ప ప్దాేశరలలో శబద  సరా యిలను 
ప్ర్ిశీలిాంచాము. శబదాం యొకక సరా యిలు ప్గట్రప్ూట్ ఉదయాం 6 గాంట్ల నుాండ ి ర్రతిా 10 గాంట్ల వ్ర్కు 
మర్ియు ర్రతిాప్ూట్ సరా యిలు ర్రతిా 10 గాంట్ల నుాండ ి ఉదయాం 6 గాంట్ల వ్ర్కు ప్ర్యవేక్ష్ణ 

చేయబడాడ యి. అధయయన కరలాంలో ఫలితాలు ప్గట్రప్ూట్ 49.2 నుాండి 55.3 డిబి (ఎ) ప్ర్ిధిలో మర్ియు 
ర్రతిపా్ూట్ 41.1 నుాండి 44.8 డిబి (ఎ) ప్ర్ిధిలో ఉనాాయి. ఒక ప్దాేశాంలో వేప్రడ మినహా, శబదాం 
సరా యిలు స్ూచాంచన కేాంద ాకరలుష్య న్వయాంతణా మాండలి ప్ర్ిధిలో ఉనాాయి. 

భూ ప్ర్ాయవర్ణెం 

అధయయన ప్రాాంతాంలోన్వ వివిధ ప్రాాంతాల నుాండి మొతతాం 8 నేల నమయనాలను సేకర్ిాంచాము. వివిధ భయ 

విన్వయోగ ప్ర్ిసిాతులు మర్ియు భౌగోళిక లక్ష్ణాలను స్ూచాంచ ే ప్సా్ుత త నేల ప్ర్ిసిాతులను అాంచనా 
వేయడాన్వక ి నమయనా సరా నాలు ఎాంపిక చేయబడాడ యి. నేల నమయనాల విశలేష్ణ నుాండ,ి అధయయన 

ప్రాాంతాంలో ఫలితాలు, pH 6.19 నుాండ ి7.85 వ్ర్కు, కాండక్ివిట్ర 30.1 నుాండ ి168.8 µmho/cm వ్ర్కు 
మార్పతుాంద,ి నతజాన్వ కాంట్ెాంట్ 634.07 mg/kg నుాండ ి 1129.8 mg/kg, ఫరస్ుర్స్ట 72.53 mg/kg 

నుాండ ి142.5 mg/kg వ్ర్కు మర్ియు పొ్ ట్ాష్ియాం కాంట్ెాంట్ 166.39 mg / kg నుాండ ి290.61 mg/kg 

వ్ర్కు ఉనాాయి. 
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జీవ ప్ర్ాయవర్ణెం 

అధయయన ప్రాాంతాన్వకి 10 కిలోమీట్రే్ వరయసరరా్ాంలో జాతీయ ఉదాయనవ్నాలు/వ్నయప్రాణుల 
అభయార్ణాయలు/ఏనుగులు/ప్ులి న్వలిలు లేవ్ు. అధయయన ప్రాాంతాన్వకి 10 కిలోమీట్రే్ వరయసరరా్ాంలో 
అర్పదెైన / అాంతర్ిాంచప్ణ తునా జాతుల వ్ృక్ష్జాలాం లేదా జాంతుజాలాం లేవ్ు. 

సామలజిక ఆర్ిథక ప్ర్ాయవర్ణెం 

అధయయన ప్రాాంతాం విజయనగర్ాం మర్ియు విశరఖప్ట్ాాం జిలాే లలో కొాంత భాగరన్వా కలిగి ఉాంది. 

అధయయన ప్రాాంతాంలో ఎకుకవ్ మాంది వ్యవ్సరయేితర్ ర్ాంగాంలో ప్న్వచేస్ుత నాార్న్వ స్ర్ేిలో తేలిాంది, అయిత ే
గరామీణ ప్రాాంతాలోే  ఎకుకవ్ మాంది వ్యవ్సరయ ర్ాంగాంపెై ఆధార్ప్డి ఉనాార్ప. వరర్ికి మాంచ విదాయ మౌలిక 
స్దుప్రయాలు ఉనాాయి మర్ియు అధయయన ప్రాాంతాంలోన్వ ప్జాలు విదాయ మౌలిక స్దుప్రయాలతో బాగర 
అనుస్ాంధాన్వాంచబడాడ ర్ప. అధయయన ప్రాాంతాం యొకక స్గట్ు అక్ష్ర్రస్యత ర్ేట్ు 50.78%, ఇద ి
విజయనగర్ాం మర్ియు విశరఖప్ట్ాాం జిలాే  అక్ష్ర్రస్యత ర్ేట్ు 58.89% మర్యిు 66.91% కాంట్ ే
తకుకవ్. అధయయన ప్రాాంతాంలోన్వ ప్జాలు ప్భాుతి ప్రాథమిక ఆర్ోగయ కేాందాాలు మర్ియు ప్రాథమిక ఆర్ోగయ 
ఉప్ కేాందాాలతో బాగర అనుస్ాంధాన్వాంచబడాడ ర్ప మర్ియు వరర్ికి అతయవ్స్ర్ అాంబులెన్్ సేవ్ “108” ఉాంద,ి 

ఇది ర్రష్్మిాంతట్ా చుర్పకుగర ఉాంది. 

ప్ర్ాయవర్ణెంలో ఎర్పడే ప్రభావాలు మర్ియు వాట్ర జాగాతత లు 

ప్రాజెక్్ట అమలు మర్ియు ప్రాజెక్్ట కరర్యకలాప్రలతో స్ాంబాంధాం ఉనా వివిధ కరర్యకలాప్రల ఆధార్ాంగర 
(న్వర్రమణ దశ మర్ియు ఆప్ర్ేష్న్ దశలో ప్భాావరలు) ప్తాిప్రదిత ప్రాజెక్్ట నుాండి ప్ర్రయవ్ర్ణాంపెై ఎర్పడే 
ప్భాావరలు గుర్ితాంచబడాడ యి. 

గ్ాలి ప్ర్ాయవర్ణెం 

నిర్ామణ ద్శలో ప్రభావాలు 

 న్వర్రమణ దశలో ప్రాజెక్్ట సా్లాం శుభపా్ర్చడాం, న్వర్రమణ వరహనాల కదలిక మర్ియు మ ట్రర్ియల్ 
బదిలీ వ్ాంట్ర వరట్ర వ్లే ప్భాావరలు ఉాంట్ాయి.  

 ఉదాగ ర్రలు గరలి నాణయతను తాతాకలికాంగర క్షీణ ాంప్జేసరత యన్వ, ప్న్వ వరతావ్ర్ణాంలో న్వర్రమణ 
ఉదయ యగులను ప్భాావితాం చేసరత యన్వ భావిస్ుత నాార్ప. 
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 న్వర్రమణ దశలో ర్ేణువ్ుల ఉదాగ ర్రలు మొతతాం ర్సమదు, బదిలీ మర్ియు సమ్రన్వాంగ్, ర్ోడ్ ధూళి 
ఉదాగ ర్రలు వ్ాంట్ర కరర్యకలాప్రల నుాండి ఉతుతిత  చేయబడతాయి. 

ఆప్ర్ేషన్ ద్శలో ప్రభావాలు 

 ఆప్ర్ేష్న్ దశలో ప్తాిప్రదిత ప్రాజెక్్ట కరర్యకలాప్రల వ్లే ప్ర్ిస్ర్ గరలి నాణయత ప్భాావ్ాం బయో-
మ డికల్ వ్యర్రా ల న్వర్ిహణ, న్వలి మర్ియు వ్యర్రి ల ర్వరణా యొకక ప్ర్ిమాణాంపెై ఆధార్ప్డి 
ఉాంట్ుాంది. 

 బయో-మ డికల్ వ్యరా్ ప్దార్రా ల న్వర్ిహణ సౌకర్యాం యొకక ఆప్ర్ేష్న్ వ్యవ్ధిలో, సెైట్ ప్తాిప్రదతి 
ప్రరి్శరామిక ప్రాాంతాంలో ర్వరణా కరర్యకలాప్రల వ్లే సెైట్ ప్రాాంతాం చుట్ట్  ప్ర్ిస్ర్ గరలి కలుష్ితాం 
అవ్ుతుాంది. 

 భసమమకర్ణాం చమీా మర్ియు డీజిల్ జనర్ేట్ర్ ఎగరీ స్్ట నుాండి విడుదలయిేయ వరయు కరలుష్రయన్వకి 
ప్ధాాన వ్నర్పగర ఉాంట్ుాంది. 

జాగాతత లు 

 చెట్ు్  పెర్పగుదల గరలి కరలుష్రయన్వా తగిగస్ుత ాంది. 
 దుముమను అదుప్ులో ఉాంచడాన్వకి నీర్ప చలేడాం ఒక ప్భాావ్వ్ాంతమ ైన మార్గాం. ధూళి పమడిత 

ప్రాాంతాలోే  న్వర్ాంతర్ తేమను అాందిాంచడాన్వకి సి్రాంకేరే్ను కూడా ఉప్యోగిాంచవ్చుు. 
 దుముమ, ధూళిన్వ తర్చు శుభాాం చేయుట్ వ్లే గరలి కరలుష్రయన్వా తగిగాంచవ్చుు. 

 భసమమకర్ణాం నుాండి ఎగరీ స్్ట కరసి్క్ట నీట్రతో వ ాంచర్ స్్రబబర్ దాిర్ర ప్ాంప్బడుతుాంది మర్ియు 30 

మీట్రే్ ఎతుత  గల చమీా గుాండా వ ళుతుాంది. 

శబద ెం ప్ర్ాయవర్ణెం 

నిర్ామణ ద్శలో ప్రభావాలు 

 న్వర్రమణ కరర్యకలాప్రలు కొాంతవ్ర్కు శబాద న్వా ఉతుతిత  చేసే అవ్కరశాం ఉాంది. ప్రాజెక్్ట కరర్యకలాప్రల 
న్వర్రమణ దశలో, భయమి కదిలే ప్ర్ికర్రలు మర్ియు మ ట్రర్ియల్ హాయాండిే ాంగ్ ట్ాాఫిక్ట నుాండి శబదాం 
ఉతుతిత  అవ్ుతుాంది. 
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 శబదాం ఉతుతిత  సరా యి న్వర్రమణ ప్దాేశాం యొకక ప్ర్ిస్ర్ ప్రాాంతాంలో ప్ర్ిమితాం చేయబడుతుాంది. 
న్వర్రమణ కరర్యకలాప్రల స్మయాంలో ప్ర్ిస్ర్ శబదాం సరా యిలపెై స్ిలుకరలిక, సరా న్వకీకర్ిాంచన 
మర్ియు ర్ివ్ర్ి్బుల్ ప్భాావ్ాం ఉాంట్ుాంది. 

ఆప్ర్ేషన్ ద్శలో ప్రభావాలు 

 ఆప్ర్ేష్న్ కరర్యకలాప్రలలో, వ్యర్రా లను లోడ్ చేయడాం / అన్ లోడ్ చేయడాం మర్ియు ఇతర్ 
ర్వరణా కోస్ాం తర్చూ వరహనాల కదలిక శబదాం వరతావ్ర్ణాంపెై ప్తాికూల ప్భాావరన్వకి కరర్ణాం. 

జాగాతత లు 

 శబదాం ఉతుతిత  చేసే యాంతాాల ర్ెగుయలర్ మర్ియు స్ర్ెైన న్వర్ిహణ. 
 ఉతుతిత  చేసే శబదాం సిపిసిబి న్వబాంధనలకు ప్ర్ిమితాం అయిేయలా ప్రే ాంట్ మర్ియు ప్ర్ికర్రలు 

ర్ూపొ్ ాందిాంచబడతాయి. 
 శబదాం తగగడాన్వా న్వర్రి ర్ిాంచడాన్వకి ఎకౌసి్క్ట ఇను్లేష్న్ వ్ాంట్ర శబద  న్వయాంతణా చర్యలతో ప్ర్ికర్రలు 

అాందిాంచబడతాయి. 

నీట్ర ప్ర్ాయవర్ణెం 

నిర్ామణెం మర్ియు ఆప్ర్ేషన్ ద్శలో ప్రభావాలు 

న్వర్రమణ దశలో మొతతాం నీర్ప పెైరవేట్ ట్ాయాంకరే్ నుాండి లభిస్ుత ాంది మరి్యు ఆప్రే్ష్న్ దశలో బో ర్ బావి 
నుాండి లభిస్ుత ాంది. నీట్ర లాగిాంగ్ ను న్వవరర్ిాంచడాన్వకి తగినాంత నీట్ర ప్రర్పదల వ్యవ్సా్ ర్న్ఆఫ్ నీట్రన్వ 
ఛానలెైజేష్న్ చేయవ్లసి ఉాంట్ుాంది. అాందువ్లే, న్వర్రమణ దశలో నీట్ర నాణయతపెై (ఉప్ర్ితలాంతో ప్రట్ు 
భయమిపెై) దీర్ఘకరలిక ప్తాికూల ప్భాావ్ాం ఉాండదు. 

జాగాతత లు 

 వరహనాలు కడగడాం, న్వలి చేసే ప్దాేశాం, స్్రబబర్ మొదలెైన వరట్ర నుాండి వ్చేు నీర్ప ప్సా్ర్ిాంచే 
శుదిి  కర్రమగరర్ాంలో శుభాాం చేయబడుతుాంది. 

 కరర్ిమకులు ఉప్యోగిాంచే తాతాకలిక మర్పగుదొ డే నుాండి ఉతునామయిేయ ముర్పగునీట్రన్వ సెపి్క్ట 
ట్ాయాంకుకు మళేిాంచనునాార్ప. అాందువ్లే, ప్తాిప్రదిత కరర్యకలాప్రల వ్లే నీట్ర నాణయతపెై ప్భాావ్ాం 
చాలా తకుకవ్గర ఉాంట్ుాంది. 
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భూ ప్ర్ాయవర్ణెం 

ప్రాజెక్్ట సెైట్ చాలా దట్్మ ైన స్్రబ్ భయమిలో పొ్ దలు మాతమేా అాందుబాట్ులో ఉనాాందున, భయ 
విన్వయోగాంపె ైఎట్ువ్ాంట్ర ప్భాావ్ాం ఉాండదు. ఏదేమ ైనా, ప్రాజెక్్ట ప్తాిప్రదకుడు స్మీప్ గరామాల నుాండ ివ్చుే 
కరర్ిమకులకు ఉప్రధిన్వ కలిుస్ుత ాండట్ాం వ్లన సరనుకూల ప్భాావ్ాం ఉాంట్ుాంది, ఇది ఈ ప్రాాంతాం యొకక వ్ృతిత  
న్వర్రమణాన్వా మర్ిాంత ప్భాావితాం చేస్ుత ాంది.  

జాగాతత లు 

 తాతాకలిక కొతత  విధాన ర్హదార్పలను న్వర్ిమాంచవ్చుు మర్ియు అవ్స్ర్మ ైతే, సిబబాంది మర్యిు 
యాంతాాలు మర్ియు యాంతాాల స్జావ్ుగర మర్ియు ఇబబాంది లేకుాండా ఉాండట్ాన్వకి ప్సా్ుత త 
ర్హదార్పలను మ ర్పగుప్ర్చవ్చుు. 

 స్ర్ెైన సెైట్ లేఅవ్ుట్ ర్ూప్కలున దాిర్ర భయమి అవ్స్ర్రన్వా ఆపి్మ ైజ చేయడాం డిజెైన్ దశలో 
ప్రాథమిక ప్మాాణాలు. 

ప్ర్ాయవర్ణ ప్ర్యవేక్షణ కార్యకమాెం 

ఆాంధపా్దాేశ్ ర్రష్్ ికరలుష్య న్వయాంతణా మాండలి ప్కారర్ాం ప్ర్ిస్ర్ గరలి నాణయత, నీర్ప మర్ియు ముర్పగునీట్ర 
నాణయత మర్ియు శబదాం నాణయతకు స్ాంబాంధిాంచ ప్ర్యవేక్ష్ణ న్వర్ిహ ాంచబడుతుాంది. 

4. ప్రమలద్ విశ్లాషణ 

విప్తుత  విశలేష్ణలో వివిధ ప్మాాదాల (అస్ుర్క్షిత ప్ర్ిసిాతులు) గుర్ితాంచడాం మర్ియు లెకికాంచడాం 
ఉాంట్ుాంది. మర్ోవ ైప్ు, ప్మాాద విశలేష్ణ ప్ర్యవ్సరనాలు మర్ియు నష్ర్ ల గుర్ితాంప్ును గణనతో 
వ్యవ్హర్ిస్ుత ాంది. ప్మాాద విశలేష్ణ విస్త ృతమ ైన ప్మాాద విశలేష్ణను అనుస్ర్ిస్ుత ాంది. దీన్వకి వ ైఫలయాం 
స్ాంభావ్యత, విశిస్నీయ ప్మాాద దృష్ర్ ాంతాం, బహ ర్గతాం కరవ్డాన్వకి జనాభా యొకక దుర్బలతిాం 
మొదలెైన వరట్ర గురి్ాంచ స్మగమా ైన జాా నాం అవ్స్ర్ాం. ఈ స్మాచార్ాం చాలావ్ర్కు పొ్ ాందడాం లేదా ఉతుతిత  
చేయడాం కష్్ాం. ప్ర్యవ్సరనాంగర, ప్మాాద విశలేష్ణ తర్చుగర గర్ిష్్ విశిస్నీయ ప్మాాద అధయయనాలకు 
ప్ర్ిమితాం చేయబడిాంది. ఇది సెైట్ మర్ియు ఆఫ్-సెైట్ అతయవ్స్ర్ ప్ణాాళికను ర్ూప్ొ ాందిాంచడాన్వకి 
మర్ియు భదతాా చర్యలను చేర్ుడాన్వకి ఆధార్రన్వా అాందిస్ుత ాంది. 

ప్మాాద విశలేష్ణ అధయయనాల యొకక ప్ధాాన లక్షయయలు కిాాంద ఇవ్ిబడాడ యి: 
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 స్ాంభావ్య ప్ామాదాలు మర్ియు వరట్ర వ్నర్పలను గుర్ితాంచడాన్వకి 
 ప్మాాదాన్వకి స్ాంబాంధిాంచ వివిధ ప్మాాద దృశరయలను విడుదల చేయడాం 
 ప్మాాదాల న్వవరర్ణకు వ్ూయహాలను ర్ూపొ్ ాందిాంచడాం 
 ప్మాాద ప్భాావ్ అాంచనాతో స్హా అతయవ్స్ర్ ప్ర్ిసిాతులను న్వర్ిచాంచడాం మర్ియు అాంచనా 

వేయడాం. 
 ఆసిత  మర్ియు ప్ర్రయవ్ర్ణాన్వకి జర్ిగే నష్ర్ న్వా తగిగాంచడాన్వకి 

ప్రమలద్ నియెంతరణ చర్యలు 

 ప్ధాాన ప్మాాద స్ాంసరా ప్నలను గుర్ితాంచడాన్వకి అవ్స్ర్మ ైన స్మాచార్రన్వా అాందిాంచాండి; 
 ప్మాాద అాంచనాను న్వర్ిహ ాంచడాం; 
 ప్మాాద అాంచనా ఫలితాలపెై అధికరర్పలకు న్వవేదిాంచాండి; 
 అతయవ్స్ర్ ప్ణాాళికను ఏర్రుట్ు చేయడాం; 
 మొకకల భదతాను మ ర్పగుప్ర్చడాన్వకి చర్యలు తీస్ుకోవ్డాం. 
5. పరా జెక్్స ప్రయోజనాలు 

ఈ కొతత  స్దుప్రయాన్వా ఏర్రుట్ు చేయడాం వ్లే శీాకరకుళాం జిలాే కు బయోమ డికల్ వ్యర్రి ల ర్వరణా 
గణనీయాంగర తగుగ తుాంది. 

న్వర్రమణ దశలో 20 మాందికి, ఆప్ర్ేష్న్ దశలో 30 మాందికి ఉప్రధి కలున, ఇది కరకుాండా చాలా మాందికి 
ప్ర్ోక్ష్ ఉప్రధి లభిస్ుత ాంది.  

6. ప్ర్ాయవర్ణ నిర్ాహణ ప్రణాళిక 

ప్ర్రయవ్ర్ణ న్వర్ిహణ ప్ాణాళిక ఒక ప్రాజెక్్ట యొకక ర్ూప్కలున, న్వర్రమణాం మర్ియు కరర్రయచర్ణ దశలలో 
ప్ర్రయవ్ర్ణ ప్భాావరలను ప్ర్ిష్కరి్స్ుత ాంది. మొతతాం ప్రాజెకు్  స్మయాంలో ప్ర్రయవ్ర్ణ ప్ర్ిర్క్ష్ణకు తగిన 
గౌర్వ్ాం ఇవరిలి. 
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నిర్ామణ ద్శ 

 బహ ర్ాంగ ప్దాేశాంలో న్వర్రమణాం చేప్ట్్బడుతుాంది. సెైట్ యొకక సా్లాకృతి సరదా. సెైట్ తయార్జ 
స్మయాంలో న్వర్రమణ దశ కోస్ాం ప్ర్రయవ్ర్ణ న్వర్ిహణ ప్ాణాళిక కిాాంద వివ్ర్ిాంచబడిాంది; ప్దార్రా లు 
స్ుర్క్షితమ ైన సా్లాంలో పేర్ుబడతాయి. 

 నేల కోతను న్వవరర్ిాంచడాన్వకి, తాతాకలిక కట్్లు అాందిాంచబడతాయి. 
 తవిిన మట్ర్న్వ గజనా్ బ ల్్ కోస్ాం ఉప్యోగిాంచుకుాంట్ార్ప. 
 తవ్ికాం, లెవ్లిాంగ్ మర్ియు ర్వరణా కరర్యకలాప్రల దాిర్ర ఏర్ుడిన దుముమ కణాలు 

న్వయాంతిాాంచడాన్వకి, నీర్ప చలేడాం జర్పగుతుాంది. 
 తవాిిన మట్ర్న్వ న్వలి చేసే వ్యవ్ధి వీలెైనాంత తకుకవ్గర ఉాంట్ుాంది, ఎాందుకాంట్ే ర్హదారి్ అభివ్ృదిి  

కోస్ాం ఓపెన్ కట్ కాందకరల కోస్ాం చాలా ప్దార్రా లు బాయక్ట ఫిల్ మ ట్రర్ియల్ గర 
ఉప్యోగిాంచబడతాయి. 

 అన్వా వరహనాలు ట్ాప్ కవ్ర్ చేయబడతాయి. 
 సెైట్ అభివ్ృదిి  స్మయాంలో అవ్స్ర్మ ైన జాగతాతలు తీస్ుకోబడతాయి, సెైట్ నుాండి ప్ావ్హ ాంచ ేనీర్ప 

గొయియలో సేకర్ిసరా ర్ప మర్ియు ఏదెైనా ఓవ్ర్ ఫ్ణే  ఉాంట్ే, స్మీప్ాంలోన్వ గజనా బల్్ / తోట్ల ప్రాాంతాన్వకి 
ఉప్యోగిాంచబడుతుాంది. 

 ప్తాిప్రదిత ప్రాజెక్్ట సెైట్ నుాండి ఉతునామయిేయ వ్యర్రా లను ఉప్యోగిాంచన చముర్ప, కాందెనలు 
మొదలెైనవి వేర్ప చేసి, అధీకృత వికేతాలకు ఇసరత ర్ప. 

 కరర్ిమకులు ఉప్యోగిాంచే తాతాకలిక మర్పగుదొ డే నుాండి ఉతునామయిేయ ముర్పగునీట్రన్వ సెపి్క్ట 
ట్ాయాంకుకు మళేిాంచనునాార్ప. అాందువ్లే, ప్తాిప్రదిత కరర్యకలాప్రల వ్లే నీట్ర నాణయతపెై ప్భాావ్ాం 
చాలా తకుకవ్గర ఉాంట్ుాంది. 

 అన్వా న్వర్రమణ వ్యర్రా లు సెైట్ లోనే న్వలి చేయబడతాయి. వ్యర్రా లు చెలాే చెదుర్పగర ఉాండకుాండా 
స్ర్ెైన సమ్రన్ అాందిాంచబడుతుాంది.  

 న్వర్రమణ దశలో, న్వర్రమణాన్వకి సా్లాన్వా సిదిాం చేయడాన్వకి వ్ృక్ష్స్ాంప్ద కిేయర్ిాంగ్ ఉాండవ్చుు, 

న్వర్రమణ ప్రాాంతాం నుాండి పెైభాగాం సేకర్ిాంచబడుతుాంది మర్ియు విడిగర న్వలి చేయబడుతుాంది 
మరి్యు గజనా్ బ ల్్ అభివ్ృదిికి ఉప్యోగిాంచబడుతుాంది. ఈ ప్రాాంతాం యొకక ప్ర్రయవ్ర్ణ ప్ర్ిసిాతిన్వ 
మ ర్పగుప్ర్చడాన్వకి స్మగ ాగజనా్ బ ల్్ కరర్యకమాాం ప్ణాాళిక చేయబడుతుాంది. 
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 ప్ర్ికర్ాం / వరహనాల కదలికల కరర్ణాంగర ప్గట్రప్ూట్ శబదాం ఉతుతిత  అవ్ుతుాంది. ప్రాజెక్్ట సెటై్ లోక ి
ప్వాేశిాంచే వరహనాలకు వేగ ప్ర్ిమితులను న్వర్ిహ ాంచడాన్వకి తెలియజేయబడుతుాంది మర్ియు 
అవ్స్ర్మ ైతే తప్ు హార్ా గొట్్కూడదు. 

 శబదాం సరా యిలను తగిగాంచడాన్వకి స్రైె్న ఆవ్ర్ణలు / జాగతాతలు తీస్ుకోబడతాయి, సరధయమ ైన చోట్ 
శబదాం ఉతుతిత  చేసే ప్ర్ికర్రలు కరరి్మకులు / మానవ్ అలవరటే్ నుాండి దూర్ాంగర ఉాంచబడతాయి. 

 భదతాా ప్ర్ికర్రలెైన ఇయర్ పే్గ్్, ఇయర్ మఫ్్, హెలెమట్ మర్ియు సేఫ్మ్  గరగుల్్ మొదలెైనవి 
అవ్స్ర్రన్వకి అనుగుణాంగర కరరి్మకులకు అాందిాంచబడతాయి. 

ఆప్ర్ేషన్ ద్శ 

 బయోమ డికల్ వ్యర్రి ల సేకర్ణ, విభజన మర్ియు చకిత్ స్మయాంలో, సరధయమయిేయ అన్వా 
ర్క్ష్ణ చర్యలు తీస్ుకోబడతాయి. 

 కరసి్క్ట దవా్ాంతో వ ాంచర్ స్్రబబర్ మర్ియు తర్పవరత 30 మీట్రే్ ఎతుత  గల చమీా దాిర్ర 
ఇన్వ్నర్ేట్ర్ నుాండి ఎగరీ స్్ట ప్ాంప్బడుతుాంది. 

 డీజిల్ జనర్ేట్ర్ ఎగరీ స్్ట 10 మీట్రే్ చమీా దాిర్ర ప్ాంప్బడుతుాంది. 
 వ హ కల్ వరష్ిాంగ్, సణ్ ర్ేజ ఏర్ియా వరష్ిాంగ్, స్్రబిబాంగ్ లికిిడ్ నుాండి ఉతునామయిేయ కరలుష్యాం 6 

కెఎల్ డి సరమరా్యాం గల ఇట్రపిలో చకిత్ చేయబడుతుాంది మర్ియు శుదిి  చేసిన కరలుష్యాం 
వరష్ిాంగ్ మరి్యు గజనా్ బ ల్్ అభివ్ృదిి కి తిరి్గి ఉప్యోగిాంచబడుతుాంది. 

 1443 చదర్ప్ు మీట్రే్ (33%) విసమత ర్ణాంలో గజనా్ బ ల్్ అభివ్ృదిి  చేయబడుతుాంది మరి్యు 
న్వర్ిహ ాంచబడుతుాంది. 

ప్ర్రయవ్ర్ణ న్వర్ిహణ ప్ణాాళిక చర్యలకు అయిేయ ఖర్పు కిాాంద ఇవ్ిబడిాంది 

కమా 
సెంఖ్య 

వివర్ణ 
మూలధ్న వయయెం 

(లక్షలు) 
ప్ునర్ావృత ఖ్ర్చు 

(లక్షలు) 
1 ప్సా్ర్ిాంచే నీట్ర శుదిి  కర్రమగరర్ాం 6.0 0.9 

2 చెటే్ అభివ్ృదిి  5.0 0.5 

3 వరయు కరలుష్య న్వయాంతణా ప్ర్ికర్ాం 3.0 0.3 

4 ఆర్ోగయాం మర్ియు భదతా 0.5 0.5 

5 వరస్న న్వయాంతణా 0.5 0.25 
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మొతత ెం 15 2.45 

 

7. ముగ్ిెంప్ు 

ప్ర్రయవ్ర్ణ (ర్క్ష్ణ) చట్్ాం 1986 ప్కారర్ాం, బయో-మ డికల్ వేస్్ట (మేనేజ మ ాంట్) న్వబాంధనల యొకక 28 
మార్ిు 2016 నాట్ర గెజిట్ నోట్రఫికేష్న్ ప్కారర్ాం, ఆర్ోగయ స్ాంర్క్ష్ణ సరా ప్న (హెచ సిఇ) లోన్వ ప్తాి 
ఆకమాణదార్పడు అవ్స్ర్మ ైన బయో-మ డికల్ వ్యరా్ శుదిి  సౌకర్రయలను ఏర్రుట్ు చేయాలి సెైట్ోే  లేదా 
ఆమోదిాంచబడిన సరధార్ణ చకితా్ కేాందాాంలో బయో-మ డికల్ వ్యర్రా లను అవ్స్ర్మ ైన చకిత్ను 
న్వర్రి ర్ిాంచాలి. చకిత్ చేయన్వ బయో-మ డికల్ వ్యర్రా లను 48 గాంట్ల వ్యవ్ధిలో న్వలి ఉాంచకూడదు. ఈ 
భావ్న ఆధార్ాంగర, విజయనగర్మ్స జిలాే లో ఈ సౌకర్యాం ప్తాిప్రదిాంచబడిాంది.  

 సేకర్ిాంచన వ్యర్రా ల వ్లే సేకర్ణ, ర్వరణా మర్ియు వ్యర్రా లను ప్రర్వేయడాం స్మయాంలో చాలా 
ప్భాావరలు ఉనాాయి. ప్ర్రయవ్ర్ణ న్వర్ిహణ ప్ణాాళికకు సిబబాంది కట్ు్ బడి ఉాండేలా ఆవ్ర్తన 
ఆడిట్రాంగ్ మర్ియు ర్ిప్ణ ర్ి్ాంగ్ వ్యవ్సా్లను అవ్లాంబిాంచాలి. 

 ప్ర్రయవ్ర్ణ ప్ర్ిర్క్ష్ణతో సరా న్వక ప్జాల సరమాజిక బాధయత మర్ియు స్ాంక్షేమాన్వకి ఈ ప్రాజెక్్ట 
తోడుడుతుాంది. 

 న్వర్రమణ బృాందాం / ప్తాిప్రదకుడు ప్ర్రయవ్ర్ణ న్వర్ిహణ ప్ణాాళిక మర్ియు / లేదా ఇతర్ 
ప్ర్రయవ్ర్ణ చర్యలలో చేసిన స్ూచనలను స్మరా్వ్ాంతాంగర ప్రట్రాంచాలి, తదాిర్ర ప్రాజెక్్ట ప్రాాంతాం 
యొకక ప్ర్రయవ్ర్ణాన్వకి నష్్ాం జర్గకుాండా ఉాండాలి. 

ప్రాజెక్్ట ప్తాిప్రదకుడు వ్ర్ితాంచే చట్ా్ లకు స్ాంబాంధిాంచ తమను తాము అప్ డేట్ చేస్ుకోవరలి మర్ియు కొన్వా 
న్వబాంధనలలోన్వ న్వబాంధనలు మార్పుకు గుర్ెైనప్ుుడు తగిన చర్యలు తీస్ుకోవరలి. 


