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1.0.తృర థమికత్ 

చెట్టి నాడు సమ ంట్ కరపరేషన్ ్రైవేట్ యౌమిట్ెడ్ , జ ైతులపల ిం, ణాళ్లపల ిం మమ్యు నరవెప్ురిం 
గ్ామములు,  ఖసింకోట  మిండలము, విశఖప్టనిం  జిలలల , ఆింధ్రప్రదేశ్ నిందఽ 2 x 1.0 మియౌయన్ టనఽనల 
వమ్ిక  ఉణాదాన వెమరధయిం కల కొతత   సబ ింట్ గ్ ్రిండ ింగ్ పల ింటు నెలకొయౌ ఆమ్ినమీ పో ర్్ట  లలిండ్ సబ ింట్ 
(OPC) / పో ర్్ట లలిండ్ పో జులనా సబ ింట్ (PPC) / తోృ రి్ట లలండ్ వెల గ్ సబ ింట్ (PSC) నఽ ఉతత్తత  చేయుటకు 
ప్రత్తపదిించబడ నద.ి  ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్  కొరకు 89 ఎకరముల సథలము అవసరమగునఽ. ఈ  ప్రత్తపదిత 
పర జ కు్  సథలము యొకక సమవే నింబరలల   1,2,3,9,10,11,12,13 & 14 జ ైతులపల ిం గ్ామము నిందఽ, సమవే  
నింబరలల   181, 182, 183 & 184 ణాళ్లపల ిం గ్ామము నిందఽ, సమవే  నింబర్ట 68 నరవెప్ురిం  గ్ామము 
నిందఽ కలదఽ. ఇప్టివరకు 89 ఎకరములలో 50 శతిం వరకు సేకమ్ించబడ నది. ఈ ప్రత్తపదిత సబ ింట్  
గ్ ్రిండ ింగ్  పర జ కు్  యొకక మూలధ్నము విలువ రూ. 150 కోటుల . 
 

ప్మావరణ, అటవీ & వణావరణ ప్మ్వరతన మింత్తరతే శఖ, నాా ఢ య్ల, వమ్ EIA నోటిపకవషన్ ణేది 14-09-
2006 మమ్యు ఇతర సింబింధిత సవరణల ప్రకరము, సబ ింట్ గ్ ్రిండ ింగ్ ప్మ్శ్మాలన్ననయు కాటగ్్మ్ 'B' 
క్ిాంద వమీీకరణ చేయబడ నది. సటి ట్ ల వెల్ ఎతుిరనెమంట్ ఇంతృకి్ట అస్స్మంట్ అథారషట్ీ  (SEIAA), ఆింధ్ర ప్రదేశ్ 
వరల ప్రత్తపదిత పర జ కు్  గురలించి ప్మ్సరముల  ప్రఫావము విశలలషణ మ్పో రల్  తయలరల చేయుట కొరకు టర్టస్ 
అఫ్ మ్ఫమ న్్ (TOR) ల టర్ట నిం. SEIAA / AP / AP/ VSP / IND / 06 / 2016 / 122 ణేది 8th ఆగషుి  2016 
& 23rd స్్ి ంబర్ట  2017 న జామ్ చేసనది. ప్మ్సరముల  ప్రఫావిత  విశలలషణ మ్పో రల్  లో టర్టస్ అఫ్ మ్ఫమ న్్ 
(TOR) దాేమ ఇచిిన అింశలనఽ ప్మ్గణలోన్నక్ తీసఽకొనబడ నది. 
 

ప్యనీర్ట ఎన్నేమో లలాబ్స్ మమ్యు కన్ల ్ ింట్్ ్ైవైేట్ యౌమిటెడ్, హ ైదమబాద్ వరల సబ ింట్ గ్ ్రిండ ింగ్ 
ప్మ్శ్మాకు ప్మ్సరముల  ప్రఫావిత  విశలలషణ మ్పో రల్  తయలరల చేయుటకు NABET, కేయౌటీ కౌన్న్ల్ ఆఫ్ 
ఇిండ యల వరల జామ్ చేసన సమ్్పకవట్ నిం. NABET / EIA / 1619 / RA 026 దాేర గుమ్తించబడ న సింసథ . 
వరల ఫారత ప్మావరణ, అటవీ & వణావరణ ప్మ్వరతన మింత్తరతే శఖ, నాాడ య్ల వమ్చే ఆమోదిించబడ న 
టర్టస్ అఫ్ మ్ఫమ న్్ (TOR)  ఆధారముగ్ ప్రత్తపదిత పర జ కు్  వెధ ించఽట కొరకు ప్మ్సరములప్ై ప్రఫావిత 
విశలలషణ మ్పో రల్  తయలరలచేసనారల.  
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ఎ). పల ింటు స్డీ జోన్ (10 క్.మీ. ప్మ్ధ)ి లోన ప్మ్సరములు అనగ్ గ్యౌ, నీరల, శ్బద విశలలషణములు, విక్ష, 
జింతు మమ్యు వెింఘిక సథత్తగతుల విశలలషణ. 
బి). ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు నఽిండ  వచేి వయు వారథములు, నీటి వారథములు, ఘన వారథములు మమ్యు 
శ్బద తరింగముల విశలలషణ. 
స).  ఈ పల ింటు వరల ప్రత్తపదిసఽత నన కలుషా న్నవరణ ప్దధతులు మమ్యు ప్మ్సరముల ప్రఫావ మ్పో రల్  
కుల ప్త  వివరణ. 
డ ). ప్మావరణ న్నమేహణ ప్దదత్త మమ్యు ఉణాదన దశ్లో ప్మావరణ ప్మ్వౄలన విధానము 
 
1.1. ముడి పదారథ ములు అవసరము మరషయు ఆధారము 

సబ ింట్ గ్ ్రిండ ింగ్  పల ింటులో ఉప్యోగ్్ించే ముడ  ప్దారథముల ప్మ్మలణము మమ్యు రవణా వావసథ ఈ 
క్ిాంద ణెలుప్బడ నవి. 

క.ా 
సం. 

ముడి 
పదారథ ములు 

వరషి క వితుయోగము 

(మియౌయన్ 
టనఽనలు) 

సటకరణ రవణా పద్ధ తి 

 

1 క్లింకర్ట 1.9 దాచేప్యౌల లో గల చెటి్నాడు గూాప్ 
నకు చెిందిన సబ ింట్ ఫ్ాక్మీ నఽిండ , 
చెటి్నాడు గూాప్ అనఽబింధ్ సింసథ 
అభన నల్ీ ిండ నిందఽ కల అింజన్న 
పో ర్్ట లలిండ్ సబ ింట్ పల ింట్ నఽిండ  
మమ్యు సమీప్ములో గల ఇతర 

సబ ింట్ పల ింటులనఽిండ  

మ ్లవే వగన్ / మోడుి  
దాేమ 

2 జిప్్ిం 0.1 కోరమిండల్ ప్మ్్ల ైజర్ట పల ింట్, వెైజాగ్ మోడుి  దాేమ టరకుకలణో 
3 ఫ్లల  ఆష్ 0.6 NTPC, సింవేదిర, వెైజాగ్ స్ల్  

పల ింటు నఽిండ  మమ్యు 
సమీప్ములో గల  ఇతర విదఽాత్ 

పల ింటులనఽిండ  

మోడుి  దాేమ బలకర్ట్ ణో 

4 వెల గ్ 1.3 వెైజాగ్ స్ల్ పల ింట్, వెైజాగ్ మోడుి  దాేమ టరకుకలణో 
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1.2. త్యలరు చేయు విధాన్ము  
చెట్టి నాడు సమ ంట్ కరపరేషన్ ్రైవేట్ యౌమిట్ెడ్ వరల  ప్రప్ించ  వాప్తముగ్ అనఽసమ్సఽత నన వెింకవత్తక ప్రక్యా 
దాేమ సబ ింట్ నఽ గ్ ్రిండ ింగ్ విధానిం దాేర సబ ింట్ నఽ ఉతత్తత  చేయుదఽరల. 
 

ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటులో సబ ింట్ గ్ ్రిండ ింగ్ యింతరిం ఉిండునఽ. ఇతర సబ ింట్ పల ింటల  నఽిండ  తీసఽకుమబడ న 
క్లింకర్ట ణో ఇతర ముడ  ప్దారథములు అభన జిప్్ిం, ఫ్లల  ఆష్ , వెల గ్ కయౌ మిల్ లోన్నక్ ప్ిం్దరల.  

 

పో ర్్ట లలిండ్ పో జులనా సబ ింట్ (PPC) తయలమీలో క్లింకర్ట, ఫ్లల  ఆష్ మమ్యు జిప్్ిం నఽ 65:30:5 న్నషత్తత  లో, 
ఆమ్ినమీ పో ర్్ట  లలిండ్ సబ ింట్ (OPC) తయలమీలో క్లింకర్ట మమ్యు జిప్్ిం నఽ 95:5 న్నషత్తత  లో, తోృ రి్ట లలండ్ 
వెల గ్ సబ ింట్ (PSC) తయలమీలో క్లింకర్ట, వెల గ్  మమ్యు జిప్్ిం నఽ 30:65:5 న్నషత్తత  లో సబ ింట్ మిలుల  
లోన్నక్ ప్ింప్ుదఽరల.  
 

ఈ ముడ  ప్దారథములలో అనగ్ జిప్్ిం మమ్యు వెల గ్ నిందఽ 10 % నఽిండ  20 % వరకు ణేమ ఉిండునఽ. 
ఈ ణేమనఽ వేట్ ఎభర్ట జనమవటర్ట / కొయౌమి న్న ఉప్యోగ్్ించి వేడ  గ్యౌన్న సబ ింట్ మిలుల  లోన్నక్ ప్ింించి 
ణొలగ్్ించెదరల. వేట్ ఎభర్ట జనమవటర్ట నిందఽ బొ గుీ  / చెకక ముకకలు / వమ్ పొ టు్  / కొయౌమి నానే న్న 
ఇిందనముగ్ వడెదరల. 
 

వెల గ్ నఽ క్లింకర్ట మమ్యు జిప్్ిం ణో కయౌ తోృ రి్ట లలండ్ వెల గ్ సబ ింట్ (PSC) తయలరల చేయడిం లవదా వెల గ్ నఽ 
మలతరబే సబ ింట్ మిలుల  నిందఽ గ్ ్రిండ్ చేయడిం జరలగునఽ. 
 

ఈ విధ్ింగ ఉతత్తత  అభన సబ ింట్ నఽ స్ైలో లోక్ ప్ిం తరలవత పాక్ింగ్ స్క్షన్ లో పాక్ింగ్ చేస ఆ 
తరలవత డ వెచ్ చేయబడునఽ. సబ ింట్ నఽ ఎకుకవ ప్మ్మలణింలో కూడా డ వెచ్ చేయడాన్నక్ 
ప్రత్తపదిించడిం జమ్గ్్నద.ి  
 

1.3.తూట్ట వితుయోగము 

ఈ  ప్రత్తపదిత  పర జ కు్  లో నీటి అవసరిం మోజుకు 450 కూాబిక్ మీటరలల . ఈ  ప్రత్తపదిత  పర జ కు్  లో  నీరల 
ముఖాముగ్ యింతరముల కూయౌింగ్ నకు, డొబ స్క్ (ణరా గు నీటి అవసరములకు), దఽముస, ధ్ాయ న్న 
అణుచఽటకు మమ్యు చెటల  ్ింప్కముకు అవసరముగునఽ. ఈ  ప్రత్తపదిత  పర జ కు్  లో అవసరముగు 
నీటిన్న భూగరఫము నఽిండ  తీసఽకోనబడునఽ. 
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తూట్ట వితుయోగము 

క.ా సం. విభాగము 
పరషమలణము  

( కయా.మీ. / రోజుకు) 
1 కూయౌింగ్ కొరకు   304 
2 దఽముసనఽ అణుచఽటకు 25 
3 డొబ స్క్ అవసరములకు 11 
 ఉప ముత్త ము 340 
4 చెటల  ్ింప్కము కొరకు 110 
 ముత్త ము 450 

 
 

1.4  విద్ఽాత్ుత  వితుయోగము  
ఈ  ప్రత్తపదిత  పర జ కు్  లో విదఽాతుత  అవసరిం 2 x 10 mva, ధీన్నన్న APEPDCL నఽిండ  తీసఽకోనబడునఽ. 
ఎమమ ెనీ్ విదఽాతుత  అవసరముల కొరకు 500 kva వెమరథయిం గల 4 డీజిల్ జనమవటర్ట లనఽ ఏమటు 
చేభటకు ప్రత్తపదిించబడ నది. 
 

1.5  వారద  తూరు  
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ లో సబ ింట్ ఉణాదన ప్రక్యా నఽిండ  ఎలలింటి వారద నీరల వెలువడదఽ.  కవవలము 
వెన్నటమీ వారద నీరల మోజుకు 8.8 కూాబిక్ మీటరలల  వెలువడునఽ, దిన్నన్న స్్క్ టాాింక్ మమ్యు వాత  కిందకిం 
లో వుదిద  చేయుదఽరల.    
 

2.0 పరావరణ సమలచారము 

2.1 తృర జ కి్ట సథ లమున్కు 10 కిలో మీట్రల  పరషధి లోపల పరావరణ  అంశలు.  
భౌగోళిక కరకము వివరములు 
పర జ క్్ సథలిం ఎతుత  సముదర మట్మునకు ై్న 22 - 28 మీ. 
పర జ క్్ కొరకు అవసరమగు భూమి 89 ఎకరములు 
సమీప్ గ్ామముము గ్ొబూఫరలపల ిం (0.1 క్.మీ.) 

సమీప్ ఉప్మ్తల నీరల  
(నదఽలు/ కలువలు  / నాలల) 

 శరద నది -1.2 క్.మీ. 
 మలమిడ వక వగు (స్మీ్ ల ట్) – 0.14 క్.మీ. 
 ఏలవరల క నాల్ -1.4 క్.మీ. 
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సమీప్ మ ్లవే సే్షన్ నామ్్ింగప్యౌల మ ్లవే స్ేషన్(1.5 క్.మీ.) 

అభయలరణాము గ్ొబూఫరల అభయలరణాము (1.0 క్.మీ.), బయావరిం 
అభయలరణాిం (1.1 క్.మీ.), ప్ిండారల అభయలరణాము 
(4.5 క్.మీ.), ప్ించదారల అభయలరణాము (5.6. క్.మీ.), 
మలలిం అభయలరణాము (5.9. క్.మీ.), ప్ింగ్్డ  
అభయలరణాము (6.4. క్.మీ.), గ్ోక్వడ అభయలరణాము 
(6.8 క్.మీ.), 

జాతీయ పరలకలు / వనా మిగ సింరక్షణ 
కవిందరా లు 

లవవు 

చామ్ణరా తసక మమ్యు మతప్రబ ైన సథలములు లవవు 
రక్షణ సింసథలు లవవు 
జాతీయ / మష్ ీరహదామ్ జాతీయ రహదామ్ # 5(ప్రత్తపదిత పర జ క్్ సథలమునకు 

ప్రకకనే ఉననది) 
విమలనాశ్యాలలు / చినన విమలనాశ్యాలలు 
(ఏర్ట స్ పీ్్) 

విశఖప్టనిం విమలనాశ్యాము (35 క్.మీ.) 

 

 

2.2. బెస్ ల రన్ 

ప్రత్తపదిత పర జ క్్  సథలిం నకు 10 క్.మీ. ప్మ్ధిలో ఆింబియింట్ ఎభర్ట కేయౌటీ, నీటి ధ్రసములు, ధ్ేన్న 
తీవరతలు, విక్ష మమ్యు  జింతువుల వివరములు మమ్యు వెమలజిక సథత్తగతుల వివరములు 
సేకమ్ించబడ నవి. 
 

2.2.1. ఆంతయంట్ ఎయర్ట కియౌట్ ీ

ధ్ాయ మవణువులు (PM2.5), ధ్ాయ మవణువులు (PM10), సలపర్ట డయలక ్్డ్, నెైటరర జన్ ఆక ్్డ్ మమ్యు కరఫన్ 
మోనాక ్్డ్ ల వెిందరతలు  ఈ ప్రత్తపదిత పర జ క్్  సథలమునకు 10 క్.మీ. ప్మ్ధిలో 8 పర ింతములలో 
న్నమధ మ్ించబడ నవి. వీటి వెిందరతలు క్ిాంది విధ్ముగ్ ఉననవి. 
ధ్ాయ మవణువులు (PM2.5) 14.3 నఽిండ  29.0 బ ైకోా గ్ాములు/కూా.మీ. 
ధ్ాయ మవణువులు (PM10) 25.8 నఽిండ  51.5 బ ైకోా గ్ాములు/కూా.మీ. 
సలపర్ట డయలక ్్డ్ 9.5 నఽిండ  19.7 బ ైకోా గ్ాములు/కూా.మీ. 
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నెైటరర జన్ ఆక ్్డ్్ 10.3 నఽిండ  27.1 బ ైకోా గ్ాములు/కూా.మీ. 
కరఫన్ మోనాక ్్డ్ 328 నఽిండ  928 బ ైకోా గ్ాములు/కూా.మీ. 
 

2.2.2. తూట్ట ధ్రమములు 
ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్   స్డీ జోన్ లో 8 భూగరఫ  మమ్యు 2 ఉప్మ్తల జల నమూనాలనఽ తీసఽకున్న వటిన్న 
ఫౌత్తక, రవెయన్నక మమ్యు బాకట్మ్యలలజికల్ ధ్రసముల కొరకు అనల ైజ్ చేయబడ నవి. ఈ భూగరఫ జల 
నమూనాలనీన బి.ఐ.ఎస్: 10500 న్నమవధవృతములకు అనఽగుణముగ్ ఉననవి. ఈ ఉప్మ్తల జల నమూనాలనీన 
బిఐఎస్: 2296,1982 కల స్ –స(ఎస్ డబుల య ఎస్) న్నమవధవృతములకు అనఽగుణముగ్ ఉననవి. 
 
2.2.3 ధ్ితు విలువలు 
ప్రత్తపదిత పర జ కు్   స్డీ జోన్ లో 10 పర ింతములలో  ధ్ేన్న విలువలు కొలవబడ నవి. స్డీ జోనోల  ఉదయిం వేల 
గమ్ష్ ధ్ేన్న విలువలు 60 డెసబల్్ గ్ మమ్యు మత్తర వేళ్లో గమ్ష్ ధ్ేన్న విలువలు 48 డెసబల్్ వరకు 
ఉననవి. 
 

3.0 ఊహ ంచిన్ పరావరణ పరభావలు మరషయు తీవరత్న్ఽ త్గషగ ంచే చరాలు 
3.1 వయు పరషసరముల్ర పరభావము 
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటులో తయలమ్ విధానములో వెలువడు కలుషా కరకము పమ్్కులవట్ మలటర్ట / ధ్ాయ 
మవణువులు (PM). ముడ ప్దామథ లు మమ్యు ఉతత్తత  చేయబడ న సబ ింట్ రవణా కొరకు ఉప్యోగ్్ించఽ 
వహనాల వలన వెలువడు కలుషా కరకములు పమ్్కులవట్ మలటర్ట (ధ్ాయ మవణువులు) (PM), నెైటరర జన్ 
ఆక ్్డ్్ మమ్యు కరఫన్ మోనాక ్్డ్ లు వెలువడునఽ. ఇిండస్యీల్ వోె ర్ట్ కిం్ల క్్ మోడల్ వెఫ్్ట వేర్ట దాేమ 
వయువుల భూ ఉప్మ్తల వెిందరతలలో ్రలగుదలనఽ గుణ ించెదరల. ఈ వెప్్ వేరల లో పర జ కు్  సథలము నఽిండ  
సేకమ్ించిన వయు దిశ్, వయు వేగిం, గమ్ష్ మమ్యు కన్నష్ ఉవొొ గతా తదితర వణావరణ వివరములనఽ 
ఉప్యోగ్్ించెదరల.  
 
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు నిందఽ సబ ింట్ తయలమ్ విధానము వలన 24 గింటల ధ్ాయ యొకక గమ్ష్ భూ 
ఉప్మ్తల గ్ఢతలో ్రలగుదల చిమీన నఽిండ  750 మీ. దారములో దిగువ గ్యౌ దిశ్లో 5.6 
బ ై.గ్ా/కూా.మీ.గ్  గుణ ించబడ నవి.  
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అింణేకకుిండా ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు లో ముడ ప్దామథ లు మమ్యు ఉతత్తత  చేయబడ న సబ ింట్ రవణా కొరకు 
ఉప్యోగ్్ించఽ వహనాల వలన వెలువడు కలుషా కరకములు అభన పమ్్కులవట్ మలటర్ట (PM), నెైటరర జన్ 
ఆక ్్డ్్ మమ్యు కరఫన్ మోనాక ్్డ్ ల 24 గింటల గమ్ష్ భూ ఉప్మ్తల గ్ఢతలో ్రలగుదల వరలసగ్ 1.8 
బ ై.గ్ా/కూా.మీ., 14.2 బ ై.గ్ా/కూా.మీ. మమ్యు 10.2 బ ై.గ్ా/కూా.మీ.గ్  గుణ ించబడ నవి.  
 
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు నిందఽ సబ ింట్ తయలమ్ విధానము వలన, ముడ ప్దామథ లు మమ్యు ఉతత్తత  
చేయబడ న సబ ింట్ రవణా కొరకు ఉప్యోగ్్ించఽ వహనాల వలన గమ్ష్ భూ ఉప్మ్తల  వెిందరతలు న్నకర 
ఫయౌతము(గమ్ష్ బెస్ ల రన్ వెిందరత + గమ్ష్ ్రలగుదల వెిందరత) పమ్్కులవట్ మలటర్ట (PM10), నైెటరర జన్ 
ఆక ్్డ్్ మమ్యు కరఫన్ మోనాక ్్డ్ ల గమ్ష్ వెిందరతలు 58.9 బ .ైగ్ా /కూా.మీ., 41.3  బ .ైగ్ా /కూా.మీ. 
మమ్యు 938.7 బ ై.గ్ా /కూా.మీ. గ్  ఉిండునఽ . ఈ వెిందరతలు నేషనల్ ఆింబియింట్ ఎభర్ట కేయౌటీ 
న్నమవదవృతముల కింటే తకకవగ్ ఉననవి. కవున ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు వలన వయు ప్మ్సరముల్ై ఎలలింటి 
దఽష్రఫావము ఉిండదఽ. 
 
3.2 ధ్ితు  పరషసరముల్ర పరభావము  
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు నిందఽ ప్రధానముగ్ డీజిల్ జనమవటర్ట్, సబ ింట్ మిల్, కిం్రషర్ట్ ముననగువటి వలన 
ధ్ేన్న వెలువడునఽ. అవసరమభణ న్నయింతరణ చరాలు అనగ్ ధ్ేన్న న్నయింతరణ ణొడుగులు (అకోస్క్ ఎన్ 
కొల జర్ట్), స్ైల న్ర్ట  అమరిబడునఽ. ఈ  పర జ కు్  నఽించి వెలువడు ధ్ేన్న తీవరతలు ఫారత ప్రభుతే ప్మావరణ 
ఆటవీ మమ్యు వణావరణ మలరల మింత్తరతే శఖ న్నబిందనల ప్రకరము ధ్ేన్న కలుషాము (న్నయింతరణ 
మమ్యు న్నవరణ) రూల్్, 2000 ప్రకరము ప్గలు 75 డ బిఎ మమ్యు మత్తర 70 డ బిఎ కింటే తకుకవగ్ 
ఉిండునఽ. ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు నిందఽ చెటల  ్ింప్కము చేప్టు్ ట వలన ధ్ేన్న తీవరతలు మమ్ింత తగుీ నఽ. 
కవున  ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్  వలన వెలువడు ధ్ేన్న వలన ప్మావరణము ్ై ఏలలింటి దఽష్రఫావము 
ఉిండదఽ. 
 
3.3  తూట్ట పరషసరముల్ర పరభావము 
ఈ  ప్రత్తపదిత  పర జ కు్  లో అవసరముగు నీటిన్న భూగరఫము నఽిండ  తీసఽకోనబడునఽ.  ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ 
లో సబ ింట్ ఉణాదన ప్రక్యా నఽిండ  ఎలలింటి వారద నీరల వెలువడదఽ.  కవవలము వెన్నటమీ వారద నీటిన్న స్్క్ 
టాాింక్ మమ్యు వాత  కిందకిం లో వుదిద  చేయుదఽరల. ప్రత్తపదిత పర జ క్్ నిందఽ వూనా విసరెన ప్దధత్త 
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అవలింభించబడునఽ. కవున  ఈ ప్రత్తపదిత పల ింటు వలన నీటి ప్మ్సరముల ్ై  ఎలలింటి ప్రత్తకూల 
ప్రఫావము ఉిండదఽ. 
 
3.4 భూ  పరషసరముల్ర పరభావము  
వయు కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరములు బాాగ్ హౌస్స్ / బాాగ్ పల్ర్ట్, డస్్ స్రషన్ సస్మ్ ముదలగుణవి 
ఈ పర జ కు్ లో ఆమమ్ి న్నమవదవృతములకు అనఽగుణముగ్ నడుప్బడునఽ.  ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ లో సబ ింట్ 
ఉతత్తత  నఽిండ  ఎలలింటి వారద నీరల వెలువడదఽ.  కవవలము వెన్నటమీ వారద నీరల మోజుకు 8.8 కయాతక్ట మీట్రుల  
వెలువడునఽ, దిన్నన్న స్్క్ టాాింక్ మమ్యు వాత  కిందకిం లో వుదిద  చేయుదఽరల.    

 
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ లో సబ ింట్ ఉతత్తత  నఽిండ  ఎలలింటి ఘన వారధములు వెలువడవు. కలుషా న్నయింతరణ 
ప్మ్కరముల నఽిండ  సింగహాిించబడ న దఽముస, ధ్ాయన్న సబ ింట్ తయలమ్ లో త్తమ్గ్్ ప్ునః ఉప్యోగ్్ించెదరల. 
కవున పల ింటు నఽిండ  వెలువడు వయు కలుషాిం, వారధ నీరల, మమ్యు ఘన వారధము వలన భూ 
ప్మ్సరముల ్ై  ఎలలింటి ప్రత్తకూల ప్రఫావము ఉిండదఽ.  
 
3.5. మలన్వ, జీవ పరావరణ మరషయు వావసయం్ర పరభావము 
ప్రత్తపదిత పర జ కు్  సథలము యొకక 10 క్లోమీటరల వావెరథిం ప్మ్ధిలో నేషనల్ పర్టక్ / అభయలరణాాలు / 
టెైగర్ట మ్జర్టే్ / ప్క్షులు కోసిం వలస మలరీిం  లు లవవు. ఈ  ప్రత్తపదిత పర జ క్్ సథలము నకు 10 క్.మీ. 
ప్మ్ధిలో గ్ొబూఫరల, బయావరిం, ప్ిండారల, ప్ించదారల,  మలలిం , ప్ింగ్్డ , గ్ోక్వడ అభయలరణాములు కలవు. 
పల ింటు ఎమ్యల ఎలలింటి అటవి పల ింతము లవదఽ. కోర్ట జొన్ లో ఉనన విక్ష సింప్ద చాలల తకుకవగ్ ఉననది. 
కోర్ట జొన్ ప్మ్సరపర ింతములలో వావవెయ భూములు (ప్రధానింగ్ కవ ప్ింట) కలవు. అరలదెైన వెథ న్నక, 
అింతమ్ించే జాతులు మమ్యు ఔషధ్ ముకకలు స్డ  ఏమ్యల లో లవవు. 
 
ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్  లో అవసరబ ైన అన్నన ప్మావరణ సింరక్షణ ప్దధతులు ఆమమ్ి న్నమవదవృతములకు 
అనఽగుణముగ్ నడుప్బడునఽ.. కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరములకు ఇింటర్ట-లలక్ింగ్ వావసథనఽ ఏమటు 
చేయబడునఽ. అనగ్  కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరము విఫలమభనప్ుడు ముడ  ప్దారధముల పడ్ 
ఆగ్్పో వునఽ మమ్యు  లోప్మునఽ సమ్దిదెద  వరకు ఎలలింటి ఉతత్తత  జరగదఽ.  ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్   వలన 
న్నకర భూ ఉప్మ్తల  వెిందరతల ్రలగుదలలు నేషనల్ ఆింబియింట్ ఎభర్ట కేయౌటీ న్నమవదవృతముల కింటే 
తకకవగ్ ఉననవి. వూనా విసరెణ ప్దదత్త అవలింబిచబడునఽ.  



 

9 

 
వయు కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరములలో సింగహాిించబడ న దఽముసనఽ మీస్ైక్ల్ చేయబడునఽ. ఫారత 
ప్మావరణ మమ్యు అటవీ మింత్తరతే శఖ, న్నయమము ప్రకరము పల ింటు ఎమ్యల లో 1/3 వింతు చెటల  
్ింప్కము చేప్ట్బడునఽ. ఫారత ప్మావరణ అటవీ మమ్యు వణావరణ మలరల మింత్తరతే శఖ/ కవిందర 
కలుషా న్నయింతరణ మిండయౌ/ఆింధ్రప్రదేశ్ కలుషా న్నయింతరణ మిండయౌ న్నయమములనఽ పటిించబడునఽ. ఈ 
చరాల వలన ప్రత్తపదిత పల ింటు వలన మలనవ , జీవ ప్మావరణ మమ్యు వావవెయిం్ై ప్రఫావము ్ై 
ఎలలింటి ప్రత్తకూల ప్రఫావము ఉిండదఽ. 
 
4.0. పరావరణ పరషశీలన్ 
కవిందర కలుషా న్నయింతరణ మిండయౌ న్నమవదవృతములకు లోబడ  అింబియింట్ ఎభర్ట కేయౌటీ, చిమీనల విశలలషణ, 
వారద నీటి విశలలషణ, ధ్ేన్న విశలలషణ చేస న్నవేదికలనఽ ఫారత ప్మావరణ మమ్యు అటవీ మింత్తరతే శఖ, చెనెైన 
/ఆింధ్రప్రదేశ్ కలుషా న్నయింతరణ మిండయౌక్ న్నవేదిించబడునఽ.  ప్రధాన చిమీనలక్ ఆన్ ల ైన్ మోన్నటమ్ింగ్ 
వావసధ ఏమటు చేయబడునఽ. 
 
5.0. ఆద్న్పు ఆద్ాయన్ము 
ఈ పల ింట్ కొరకు మ్స్క అస్స్సింట్ & డ వెస్టర్ట బేనజవబేింట్ పల న్ తయలరల చేయబడ నది. 
 
6.0. తృర జ కుి  వలన్ లలభాలు 
చెట్టి నాడు సమ ంట్ కరపరేషన్ ్రైవేట్ యౌమిట్ెడ్  వరల ప్రజల అవసరల ైన ఆమోగాము, విదా, మౌయక వసఽతులు 
్ైన  కమొమవట్ వెమలజిక బాధ్ాతలు చేప్టు్ దఽరల. ఈ పర జ కు్  వలన వెథ న్నకులకు ఉపధి అవకశ్ములు, 
వెథ న్నక ఉతతుత ల అవసరము మమ్యు సమీేస్స్ ్రలగునఽ. కవున పర జ క్్ కు సమీప్ములో న్నవసించే ప్రజల 
ఆదాయము ్రలగునఽ. 
 
ఈ పర జ కు్   వలన 210 మిందిక్ ప్రతాక్షముగ్ మమ్యు ప్మోక్షముగ్ ఉపది లబిించఽనఽ. ఆకుశ్లత 
(unskilled) మమ్యు అరధ కుశ్లత (semi-skiled) ఉదయ ాగ్లలో ప్మ్సర గ్ామ వసఽలకు పర ముఖాత 
ఇవేబడునఽ. ఈ పర జ కు్  ఇకకడ మవడము వలన ప్మ్సర పర ింతములలో ఇింక ఎకుకవ పమ్శామిక 
్టు్ బడులు వచఽినఽ మమ్యు ఇది దేశభవిదిదక్ ఉప్యోప్డునఽ.  
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7.0.పరావరణ పరషరక్షణ విధాన్ము 
7.1.వయు పరషసరములు 

 సబ ింట్ మిల్ కు బాగ్ హౌజ్ ల నఽ అమరిబడుట దాేర చిమీన నఽిండ  విడుదలగు వయువులలో 
ధ్ాయ 3 0 మి.గ్ా/నామీ3  కింటే తకుకవ ఉిండునఽ. 

 కనేేయర్ట బదియ్ పభింటలకు ,క్లింకర్ట సై్లో, ఫ్లల  ఆష్ స్ైలో, సబ ింట్ స్ైలో ల కు బాాగ్ పల్ర్ట్ నఽ 
అమరిబడునఽ. 

ఫ్ుాజిట్టవ్ (పలలయన్మగు) ఉదాగ రల తుయంత్రణ 
 ముడ ప్దమద లనఽ దిించఽ ప్రదేశ్ములో  నీటిన్న చల ల  వావసథనఽ ఏమటు చేయబడునఽ.  
 జిప్్ిం మమ్యు వెల గ్ నఽ ష్డ్ ల యిందఽ న్నలువ ఉించేదరల. 
 అన్నన కనేేయర్ట లు GI షట్్ ణో కప్బడునఽ. 
 ముడ ప్దమద ల బదియ్ ప్రదేశలలో డస్్ ఎక్టరఆక్షన్ వావసథనఽ (బాాగ్ పల్ర్ట లనఽ) ఏమటు 

చేయబడునఽ. 
 వహనాల  కదయౌక కరణింగ్ వెలువడు ఫుాజిటివ్  ఉదాీ మలు  న్నమోధిించడాన్నక్ ణారల మోడలనఽ 

వేయబడునఽ. 
 చెటల  ్ింప్కమునఽ పల ింట్ లోప్యౌ ఉనన మోడ్ నకు ఇరలవభప్ులల మమ్యు పల ింట్ లోప్ల 

చేప్ట్బడునఽ.  
 

7.2. తూట్ట పరషసరములు 
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ లో సబ ింట్ ఉణాదన ప్రక్యా నఽిండ  ఎలలింటి వారద నీరల వెలువడదఽ.  కవవలము 
వెన్నటమీ వారద నీరల మోజుకు 8.8 కూాబిక్ మీటరలల  వెలువడునఽ, దిన్నన్న స్్క్ టాాింక్ మమ్యు భూగరఫ వాత  
కిందకిం లో వుదిద  చేయుదఽరల.    
 
7.3 హజరడ స్ మరషయు ఇత్ర ఘన్ వారధ ముల పరషమలణం, తులి, వితుయోగం 

 ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ లో సబ ింట్ ఉతత్తత  నఽిండ  ఎలలింటి ఘన వారధములు వెలువడవు.  
 బాాగ్ హౌస్ / బాాగ్ పల్రలలు వింటి కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరముల నఽిండ  సేకమ్ించబడ న దఽముస, 

ధ్ాయన్న సబ ింట్ తయలమ్ లో త్తమ్గ్్ ప్ునః ఉప్యోగ్్ించెదరల. 
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 కాింటీన్ నఽిండ  వచఽిమున్న్ప్ల్ వారథమునఽ కింపో స్్ (ఎరలవు) గ్ మలమ్ి చెటల  ్ింప్కమునకు 
నవిన్నయోగ్్ించబడునఽ. 

 ప్రత్తపదిత పర జ క్్ నఽిండ  వెలువడ న వారథ చమురల (ఆభల్) కవర్ట చేయబడ న HDPE డరమ్ లలో 
న్నలే చేస ఆింధ్రప్రదేశ్ కలుషా న్నయింతరణ మిండయౌ చే గుమ్తింప్బడ న సింసథలకు ఇవేబడునఽ. 

 అింజన్న పో ర్్ట లలిండ్ సబ ింట్ యౌమిటెడ్ వరల ల డ్ ఆసడ్ బాాటమీలనఽ విన్నయోగ్్ించిన తమేత త్తమ్గ్్ 
తీసఽకొనఽ ప్ిందిం కుదఽరలికుిందఽరల. 

 
7.4 ధ్ితు  పరషసరములు 
 ఈ పల ింటులో విన్నయోగ్్ించఽ యింతర ప్మ్కరములలో ధ్ేన్న ఫారత ప్మావరణ అటవీ మమ్యు 

వణావరణ మలరల మింత్తరతే శఖ వరల జామ్ చేసన న్నబిందనలకు అనఽగుణముగ్ / OSHA 
న్నబిందనలకు అనఽగుణముగ్ ఉిండునఽ. 

 ధ్ేన్న న్నయింతరణ ణొడుగులు (అకొస్క్ ఎన్ కొల జర్ట) మమ్యు స్ైల న్ర్ట్ లనఽ దేన్న వెలువరలచఽ 
ప్మ్కరములకు అమరిబడునఽ. 

 ఆింబియింట్ ధ్ేన్న తీవరతలు ప్గలు 75 డ బిఎ మమ్యు మత్తర 70 డ బిఎ కింటే తకుకవగ్ ఉిండునఽ. 
 దేన్న నఽిండ  రక్షణ కొరకు కమ్సకులకు చెవి ప్ల గ్్ ఇవేబడునఽ. 
 దేన్న  తీవరతనఽ తగ్్ీించఽటకు 30 ఎకరములలో చెటల  ్ింప్కము చెప్ట్బడునఽ.  

 
7.5 భూ  పరషసరములు 
బాాగ్ హౌస్ / బాాగ్ పల్రల వింటి వయు కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరములు అమమ్ి న్నయమ న్నబిందనలకు 
లోబడ  వచఽనటుల  ప్మ్శ్మా నడప్బడునఽ. మోడుల  మమ్యు ముడ  ప్దారదముల ష్డ్ ల నిందఽ నీటిన్న చలుల ట 
ధ్ాయన్న  అనఽచఽదఽరల. పాక్ింగ్ పల ింట్ నిందఽ, మోడుి ప్ై ణొణక్న ధ్ాయన్న సేింగ్ యింతరముల దాేర 
సేకమ్ించఽదఽరల. ఈ ధ్ాయ మమ్యు కలుషా న్నయింతరణ ప్మ్కరములలో సేకమ్ించబడ న ధ్ాయన్న సబ ింట్ 
తయలమీలో విన్నయోగ్్ించెదరల. 
 
ఈ ప్రత్తపదిత పల ింట్ లో సబ ింట్ ఉతత్తత  నఽిండ  ఎలలింటి వారద నీరల వెలువడదఽ.  కవవలము వెన్నటమీ వారద 
నీరల మోజుకు 8.8 కూాబిక్ మీటరలల  వెలువడునఽ, దిన్నన్న స్్క్ టాాింక్ మమ్యు భూగరఫ వాత  కిందకిం లో 
వుదిద  చేయుదఽరల. ప్రత్తపదిత పర జ క్్ నిందఽ వూనా విసరెన ప్దధత్త అవలింభించబడునఽ. కవున ఈ ప్రత్తపదిత 
పర జ కు్  వలన భూ ప్మ్సరముల ్ై  ఎలలింటి ప్రత్తకూల ప్రఫావము ఉిండదఽ. 
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7.6 చెట్ల  ్ంపకము 
ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్  నఽిండ  వెలువడు వయువులనఽ, ధ్ేన్న తీవరతలనఽ తగ్్ీించఽటలో, ప్మావరణ 
సమతులాతనఽ కపడుటలో, నేల కోతనఽ అమ్కటు్ టలో చెటల  ్ింప్కము చాలల వరకు ణోడడునఽ. ఈ 
పల ింటులో 30 ఎకరములలో చెటల  ్ింప్కము చేప్ట్బడునఽ. కవిందీరయ కలుషా న్నయింతరణ మిండయౌ 
న్నమవదవృతములకు అనఽగుణముగ్ జిలలల  అటవీశఖలధికమ్ వమ్ సహకరముణో చెటల  ్ింప్కము చేప్ట్బడునఽ. 
  
7.7 సఆర్టఈ సతౄరుుల అమలు 
ఈ ప్రత్తపదిత పర జ కు్  సింబిందిించిన కమొమవట్ మ వెన్న్బియౌటి ఫర్ట ఎన్నేమన్ బ ింట్ పొర టెక్షన్ (సఆర్టఈ) 
సఫ్రల్లనఽ కచిితముగ్ అమలు చేయబడునఽ. 

 


