ప�ాయ్వరణ ప్ర��వ అంచ������క
ప్ర��ా��త �స త్��ంచబ�ే య���్టవ్ �ా�ా్మసూయ్ట�క ల్ఇoట్స(ఎ�ిఐస)
మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంత�ాల� తయ�ర��ేయ� య��ట(11601 ��ట�్ రక
టనున్ల �ా��ష్క ఉతప ) మ��య� 3 ���ా �ాట్స్ �ాయ్�ీ్టవ్ పవర్
అ��్క����్డగ��ెం �ా�మ, మ�సునూర� మండలం,
���
� ్ ాణ�ల� , ఆంధ్రప్ర�ేశ్ � ాష్.

మ�ఖయ్ �ా�ాంశమ
స�్మట�డ్ :

ఆంధ్రప్ర�ేశ్ � ాష్ట� �ాల�షయ్ �యంత్ర
�ా్రం�య �ా�ాయ్లయమ
����్ ాణ�ల�.
ప్ర��ా��ంచు�ార:

�� రస్ ల�య్ బ���ట��స�్�ౖ���ట్��ట�డ్ – IV
���ద�ాబ�ద

ఇఐఏ కనస్ల�్లం:

��.��.�. ఎ�్వ����ర్ కన్ల�
స ్టంట్స్ ��ౖ���ట
తర�ణ్�ా్లజ, ఎన.ఎఫ.�ి. ���న్ ��,
కృ�ా్ణనగర్ �ా, మ�ల��, ���ద�ాబ�ద-500040.

�� - 2017

1.

ప��చయం :
��సస్ర �� రస ల�య్బ ���ట�� ��ౖ�
� �ట ��ట�డ య��ట – IV �ార� య���్ట �ా�ా్మసూయ్ట�

ఇ��గ �
్ ��యంట (ఎ�ిఐస) మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంత�ాలన �ేయడం�� �ాట� ఆర & �� మ��య� 3

���ా�ాట్ బ�గ�గ / �� ట�్ / ��ల�ట్ ��ౖర్ �ాయ్�ీ్ పవర �ా్లం ను ���్మంచుటక ప్రసుత సధ ్ల 6.48

���్ాటర నుం� 10.23 ���్ాటర సధ ్లంల �సత్��ంచుటక ప్ర��ా��ంచడ జ����న��. ఈ �ా్రజ�క సధ ్ల

స��్ ��ంబర 87, 92/10, 106/1c, 106/2c, 107/2a, 107/2b, 107/3, 108/1b మ��య� 108/2
ఆంధ్రప్ర� �ాష్ ట�మ�ల� ���
� ్ ాణ�ల� మ�సునూర� మండలమ� అ��్క����్డగ�� �ా�మమ� నందు ప్రసుత

��ట�్టబ� ర�. 24.96 ��ట�్ల� క��ి �తత్ ర�. 80.25 ��ట�్ మ��య� ఉతప్� �ామరద్� 2940

��ట�్ర టనున్ �ా��ష్ ఉతప్� నుం� 11601 టనున్ �ా��ష్ ఉతప్�త్ ప్ర��ా��ం�న�. �తత్మ
10.23 ���్ాటర  సధ ్ల కం��� �ా����.

ప్ర��ా��ంచ �తత్మ 18 ఉతప్త
�త్ల ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయoత�ాల�

ఏక�ాలంల� ఆర & �� ��లభయ్మ�� �తత్మ ఉతప్� �ామరధ్�మ సంవతస్�ా�� 11601 �ా��ష్
టనున్ ఉతప్� మ��య� 3 ���ా �ాట్ �ాయ్�ీ్ పవర �ా్లం ���్మంచుటక ప్ర��ాద �ేయడం

జ����o��. ప�ాయ్వర ప��రకష యంత్రమ� ��రక� ప్రసుత్త ఉనన ��ట�్టబ� ర�.4.3 ��ట�్ క��ి

�తత్మ ర�. 31 ��ట�్ ��ట��ం���ర�. ప�ాయ్వర ప��రకష యంత్ �ాధనమ�ల �ర్వహ ��రక�
సుమ�ర� సంవతస్రమ�నక ర�. 38.12 ��ట�్

ఖర�్ అవ�త�ం��. ��్ర� ఇఐఎ (EIA) �����కను

ప�ాయ్వర అట� మ��య� �ా��వరణ మ�ర�ప మం��్రలయ జ��� �ే�ిన టర్్ ఆఫ ��ఫ��న్ సంఖయ

J-11011/265/2015-1A-11(I) �ే�� 23-01-2017క� అనుగ�ణం�ా తయ�ర��ే�ి ప్రజ���ా్

��కరణ

��సమ�

ఆంధ్రప్ర�

�ాల�షయ

�యంత్ర

మండల��

సమ��ప్ంచడ

జ����న��.

ప్రజ���ా్రయ�ల ��క��ం� ప��శమ
� �ార� సప్ందనన �� ందుపర� త��� ఇఐఎ (EIA) �����కను

తయ�ర��ే�ి తదుప�� ఆ�ే�ాల ��సమ� ప�ాయ్వర అట� మ��య� �ా��వరణ మ�ర�ప

మం��్రలయంక సమ��ప్ంచడ జర�గ�త�ం��.
2.0

�ా్రజ�క �వరమ�ల�:
�� రస ల�య్బ ���ట�� �ార� తయ�ర� �ేయ� ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయoతరమ�లను

జ��య మ��య� అంత�ాజ్� మ���్క ��రక� ���
� ్ ాణ�ల�, అ��్క���� గ��ేo �ా�మమ�ల� 1983 వ

సంవతస్రమ�ల �ాధ్�ించబ��న�. ఈ సంసధ ్ల�తయ�ర��ేయ మందుల� అంత�ాజ్�య��ణయ ప్రమ�

సంసధ ్ ��్వ� ఏ�ాప్ట అ�న ���ద్ష్ట�� ��ణయ్ ప్రమణ�లక �ా���ా �ల�సుత్ం�. ఈ సంసధ ్ల

తయ�ర� �ే�� అ�న్రకమ� మందుల� అంత�ాజ్� కట�న���న �యమ�ల� ప్రమ�ణ�ల� ప����ం�

తయ�ర� �ే�త్
ా ర.

1

1

��ర� & �ర���మ�

�� రస ల�య్బ ���ట�� ���
ౖ� �ట ��ట�డ య��ట-IV
అ��్క����్డగ�� �ా�మమ�, మ�సునూర� మండలం, ���
� ్ ాణ�ల�,
ఆంధ్రప్ర� �ాష్ ట�మ.

2

�ా్రజ�క్్ట ��ౖ�ాల

10.23 ���్ాటర

3
4
5
6

అ��oశమ� మ��య�
��ఖ�oశమ�
ఎత�త్(సమ�ద్ర �ట�
మట�్ట��)
ఉతప్త
�త్ల

అ��oశమ�:  16°53'15.18" ఉతత్రమ
��ఖ�oశమ�:  80°53'51.59" త�ర�ప
107 �
18 ఉతప్త
�త్ ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంత�ాల ఆర&��
��లభయ్మ�� తయ�ర� �ేయడమ� మ��య� 3 ���ా �ాట్ �ాయ్�ీ్
పవర �ా్లం.

ఉతప్�త్ �ామరధ

11601 ��ట�్ర టనున్ �ా��ష్ ఉతప్� మ��య� 3 ���ా �ాట్ �ాయ్�ీ్
పవర �ా్లం

ప్రసుత్: ప్రసుత్ ఉనన 5 TPH బ�గ�గ
ఆ����త బ��ల��న
ఉపసంహ��ంచుక�ంట�ర�. 1 లక ��ల� ��ల��ల (ప్ర గంటక�) ���ల

7

8

బ��లర్ �ామరధ్

DG ��ట్ �ామరధ్

ఆ����త ధ��్మ ��
్ల� ��టర ను �ా్టం బ�ౖ �ా ఉంచు��ర�
ప్ర��ా��ం�న: 30 TPH బ��లర ను 3 MW �ాయ్�ి్ పవర �ా్లం
��రక�, 10 TPH మ��య� 8 TPH బ�గ�గ ఆ����త బ��లర్.  
ప్ర��ా��ంచ 8 TPH ను  �ా్టం బ�ౖ �ా ఉంచు��ర�.  
ప్రసుత్   : 320 KVA మ��య� 380 KVA
ప్ర��ాదత : 2x1000 KVA మ��య� 3x500 KVA
DG ��ట ను �ా్టం బ�ౖ �ా �దుయ్ ల�నప�ప్డ ������త్
ా ర.
1587 ��.�/���క�
(��తత �ర� 758 ��.�/���క� మ��య�
ప�నః���గ �ర� 829 ��.�/���క�)
950 KVA (ప్రసుత్తమ� �దుయ్  700 KVA క��ి)

9

�ట� అవసరమ�

10

�దుయ్త్ అవసర

11

ఇoధన అవసరమ�

12

ఉ�ా�� ప్రసుత్తం ఉన
300 మం��. (ప్రతయ్కష్ 200 మం�� ప��కష్మ� 100 మం��.)
�ాళ్ళ�� క��

13
14

�సత్రణ ��రక
��ట�్టబ��EHS ��రక� 
EMP బ�ెజ్ EMP
�ర్వహణ  ఖర�్

���క� 140 టనున్ బ�గ�గ ( 5000 ��ల� ��ల��ల� / ���క�)/ 200
టనున్ �� ట�్ (హస్) (ప్ర ���క� 3600 ��ల� ��ల��ల�/175 టనున్
(��ల�్ లట 4000 ��ల� ��ల��ల�/ ���క�) ����ీప్ ���ల గంటక� 850
�టర�్ (DG ��ట్ �� &  ధ��్మ ప�
్ల� ��టర ��రక�).   

ర�. 80.25 ��ట�్   ప్రసుత్ ఉనన ��ట�్టబ�   24.96 ��ట్ల� కల�ప�క��
�తత్
ర�: 31 ��ట�్   ప్రసుత్ ఉనన4.3 ��ట�్ �� క��ి
ర�. 38.12 ��ట�్ ప్ర సంవతస్రమ�నక

CSR ��ట�్టబ��                                                                                                                   
ర�. 1.38 ��ట�్
2

2.1

ప్ర��య
�వ�ాల�- (�ా్ర��స్���ి��న):
�
ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంతరమ�ల తయ��� ప్ర�య
�
ల ��ధ ర�ాయన �ింథ�ిస ప్ర�యల
�

అతయ్��కమ�� 6 �ాధ్�లల మ��య� అతయ్లo�ా ఒక్ �ాధ్�ల ఉంట� పల� �ధమ�ల��ా ర�ా�న ప్ర��యల

జర�గ�ను. ఈ మందుల� ప్ర��నమ�� ��ధ �ాయ్దులక �ార�్మల�ష ప్ర�� తర��ాత మ�నవ ��ౖ��య్���

�����oచబడ���. ప��శమ
� �ార� తమక� అనుమ�ం�న 18 ఉతప్త
�త్ల, 7 ఉతప్త
�త �ామరద్� ��ం�, 2

ఉతప్త
�త �ామరద్� త��గ్ంచడ���న�. �ావ�న ప్ర��ా�� ఉతప్త
�త �ాం���క ప��జ�్ఞన ప��శమ
�
వదద ఉం��.

ప��శమ
� ల�� ఆర & �� ���గమ� నందు �రంతరమ� �ాం���క ప��జ�్ఞ��� ఉప���ం� తక�్క ఖర�్చ�

మ��య� ప�ాయ్వర అనుక�ల���న �����ల� ఉప���ం� తయ�ర� �ేసుత్ం�. ఉ��ప్దన తయ���ల� ��య�కష

�వ�ాల�, ��య�కష ప���ధ ి్త�ల, ��కవ�� మ��య� మ��క�య్ల� ��రం వంట� �వ�ాల� అధయ్యమ-II, ఇఐఎ ల�
ప్ర�ేయ్కమ� ఇవ్వబ����. ఉతప్� ప్ర��యల ��ధ ర�ాల ��్రవ�ాల ఉప����oచడం జర�గ�త�ం��. అoదువల్

�����oచబ��న ��్రవ�ా ���త్ల, ����� �� ం��న�, నష్ ట� �� మ��య� ��్రవ బ�య్లన �ారయ్చ�ా ��  ఇఐఎ

�����కల� �� ందు పరచబ��న��.

ప్ర��ా��త ఉతప్
త�, �ాట� ఉతప్�త్ �ామ రధ్�ం మ��య� ��గ ��ారణ �:

క�మ
సంఖయ
1

2

3

4

5

6
7

ఉతప్త�త్
బ�ౖ�ి��ల్ ఎ�ిట��ి�న
(Bisphenol Acetophenone)

P-�ి��ల���న్బ�ౖ�ి��ల్(ల�క) 2- �ి��ౖల-3, 3-�స్
(4-�����్ర��స్ �ి��) �త్����(�ి�ి�ి��ి)
(P-Phenolphthalein bisphenol (or) 2Phenyl-3,3-Bis (4-Hydroxyphenyl)
Phthallimide (PPPBP))

1,5-�స-[2,6-�ై��ైల-4-(2-��ైల-2-�� ్ర�����)
�ి��ౖల]- ��ంట-(2,6- �ై��ైల-1,4�ి��ౖ�����డ(ఎమ్ఎ-9000)
(1,5-Bis-[2,6-dimethyl-4-(2-methyl-2propenoxy) phenyl]-penta-(2,6-dimethyl1,4-phenyleneoxide (MX-9000))

ట�ట�్ర��ైల్ ��ి్ఫ��ల్ ఎన (ట�ఎమ ��ిఎ)
(Tetramethyl bisphenol acetone (TMBPA))

[1,1,1-ట�ౖ-(4-��
�
���్ర��స్�ి��ౖ)] ఈ�ేన్(ట���చ్
�ిఇ)
[1,1,1-Tri-(4-hydroxyphenyl)] ethane
(THPE)

4-����్ర��బ�ం
ో
జ���ౖట�ౖ�ల(���్బన)
(4-Hydroxybenzonitrile (HBN))
4-��ౖట�్ -N-��ైల్ �త్����(4-ఎ�ప్)
(4-Nitro-N-Methyl Phthalimide (4-NPI))
3

ప��మ�ణమ�
��న ఉతప్�త
(���)

ప��మ�ణమ�
�ా��ష్క ఉతప్
(టనున్లల)

333.3

120

10000

3600

1389

500

276.7

99.6

276.7

99.6

276.7

99.6

13889

5000

�����స్ వరగ్/
మధయ్ంతo /
ర�ాయనమ�

ర�ాయనమ�
(Chemical)

క�మ
సంఖయ

ఉతప్త�త్

ప��మ�ణమ�
��న ఉతప్�త
(���)

ప��మ�ణమ�
�ా��ష్క ఉతప్
(టనున్లల)

�����స్ వరగ్/
మధయ్ంతo /
ర�ాయనమ�

16.7

6

య�ంట�- �����న
(Anti-migraine)

8

సుమట�్ర�ా న స��స్��
(Sumatriptan Succinate)

9

3-[2-�ై��ైల్ఎ��న)ఈ�ైల]-N-��ైల1��చ-ఇ��్డ-5-��ేన్సల�్ఫన��� (3[2-(Dimethylamine)ethyl]-N-methyl1H-indole-5-methane sulfonamide)

366.7

132

సుమట�్ర�ా న్
మధయ్ంతరమ
(Sumatriptan
Intermediate)

10

�ి��్ ర�� ్లకన ����్ర
ో �్ల
� ��(Ciprofloxacin
Hydrochloride)

1666.7

600

య�ంట� ఇ��్ఫ�వ
(Anti-infective)

666.7

240

11

��ట�్ఫ��న్����్ర
ో �్ల
� ��
(Metformin Hydrochloride)

12

����్ల���న్����్ర
ో �్ల
� ��)
(Venlafaxine Hydrochloride)

33.3

12

13

���ాట్ ��న్ ����ో్ర ��్ల
(Sertraline Hydrochloride)

166.7

60

14

�������స్బ(Celecoxib)

100

36

య�ంట�- �ైయ�బ�ట�క
(Anti-Diabetic)
య�ంట�����్ర��స్
(Antidepressant)
య�ంట�ర�మ�ట�క
(Antirheumatic)

15

��్ల�ి�ో��ల్ ����ోన్బ�ౖసల�్ఫ
(Clopidogrel Hydrogen Bisulfate)

1000

360

యంట���్ర�్బట,
యంట� ��్లట�్లట్ ఏజ�
(Antithrombotic,
Antiplatelet agent)

16

ఎ��్ర� ్లకన
(Enrofloxacin)

33.3

12

య�ంట�బ�ౖ�ట�క
(Antibiotic)

17

�ిఒ��్లటజ�న్ ����ో్ర ��్ల�
(Pioglitazone Hydrochloride)

66.7

24

య�ంట�-�ైయ��ట�క
(Anti-Diabetic)

18

��బ��ంట�న
(Gabapentin)

1666.7

600

య�ంట�కన్వల�స్
(Anticonvulsant)

ఉతప్�త్ �ామ రధ్(18 ఉతప్త�త్)
Total Production Capacity
(18 products)

32224.7

11600.8

ఆర్ అండ్�� �ారయ్కల��ా(R&D activity)

0.55

0.2

�తత్ం ఉతప్�త్ �ా మo(18 ఉతప్త�త్ల� మ��య
ఆర్& ��) Total Production Capacity
(18 products and R&D)

32225.3

11601
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ఉప ఉతప్త�త్ల జ�:
క�మ
సంఖయ
1
2
3

ఉప ఉతప్�త్ ��
�ిప��జ్న్ ఏంఎ
Piperazine ML’s
N- ఇ�ైల్ �ిప��జ్న్ ఏం
N-Ethyl Piperazine ML’s
�����ం�న సల�్ఫ���క
ఆ�ిడ
Spent Sulfuric Acid

ప��మ�ణమ�
��న ఉతప్�త
(���)
9756.7

ప��మ�ణమ�
�ా��ష్క ఉతప్
(టనున్లల)
3512.4

202.2

72. 8

245126

88243

ఉతప్�త్ ��
�ి��్ ర�� ్లకష్�ిన్ ����ో్ర�
Ciprofloxacin Hydrochloride
ఎ��్ర� ్లకష
Enrofloxacin
4-��ౖట�్ -N-��ైల్ �ాధ్ల��
4-Nitro-N-Methyl Pthalimide

మ�లం: �� రస్ ల�య్ బ���ట��స��
్ ౖ���ట్��ట�డ్-IV
3. ప�ాయ్వరణ�వ�ాల�:
3.1 ట��� గ��ీ:

�ా్రజ�క అధయ్య �ా్రంత (10 ��.�) స్ థల�కృ ��ల వరక� ఎత�త్పల�్ల ��ల�ా ఉనన్� మ��య�

అక్కడక్ గ�ట్ �ా్రంతమ ఉం��. �సత్��ం� �ా్రజ�క �� పడమర ��శ నందు 7.5 ��.� దూరoల� �సనన్��

నుం� నూ��డ� రహ���� ఉం��, త�ర�ప ��శ నందు 10 ��.� దూరమ�ల� �ంతలప��� నుం� ఏల�ర�
రహ���� ఉం��. ఈ రహ���� జ��య రహ���� సంఖయ 5�� కలపబ��న��. �ా్రజ�క సధ ్ల నుం� త�ర�ప ��శ నందు
అ��్క���� గ��ెం �ా�మమ� 0.3 ��.� దూరమ�ల� ఉం��. రమనక్ ��ట �ా�మమ� ప�్చ ��శనందు 1.8 ��.�

దూరమ�ల� కలదు. నూ��డ� ద��ణ ��ౖర�� ��శల� 11 ��.� దూరమ�ల�కలదు,  ద��ణ ��శ నందు 27 ��.�

దూరమ�ల� నూ��డ� ���ల�్ ��్టష ఉం��. ద��ణ ఆ��న్ ��శ నందు 7��.� దూరమ�ల� మ�సునూర�

(మండల ప్ర�� ��ంద్రమ) కలదు. ద��ణ ఆ��న్ ��శ నందు �ల�్ ��ంద్రమ అ�న మ�� పటన్ 80 ��.�

దూరమ�ల� ఉం��. �జయ�ాడ నగరమ� ద��ణ ఆ��న్ ��శ�ా 45 ��.� దూరమ�ల� కలదు. మ��య�

గనన్వర �మ���శ�యం ద��ణ ��శ�ా 41 ��.� దూరమ�ల� కలదు.
3.2 ప���ల�� సమయం :

ప���ల�� �ా్రంతమ�ల �ా్రధ� �ా��వరణ �వ�ాల ��కరణ మ�ర్ నుం�� �� 2016 ల� �ేయడం

జ����న��. �వ�ాలను ప�ాయ్వర, అట� మ��య� �ా��వరణ మ�ర�ప మం��్రల ���గం మ��య� ��ం�ర
�్

�ాల�షయ �యంత్ర మండ� �క్ అం��కృత �����లను అనుస��ం� ర��� ం��oచబ��్డ. ఇఐఎ అధయ్యన
��రక� ప్ర��ా�� సధ ్ల��� 10 ��.� �ాయ్�ారధ్ంల �ా్రం��� ప��గణల��� �సుక���న్ర.
3.3

�ా��వరణ �ాసత్�ం(�ట���య�ల�):

2016 వ సంవతస్రమ�ల ��స� �ాలమ�ల� �ా��వరణ   సమ���రం �ా్రజ�క �సత్ర �ా్రం���� దగగ ్రల

��క��ంచటం జ����ం��. ఈ ప���ల�� సమయమ�ల� ప్ర��నమ�� ఆ��న్య మ��య� ద��ణ ��శ   నుం�� �ా�

�చటం జ����ం�� .�ా� ��గమ� స�ాస�� 0 నుం�� 8.2 m/s �ా న�దు అ�న��. అతయ్ం ����ాల

సమయ���న ����ంబర మ��య� జనవ�� మ�సమ�ల� అతయ్ల ఉ��్ ణగ�   18.8౦C మ��య� ��చ్చ��ా
సమయమ� ఏ�ి్ర మ��య� �� మ�సం ల� అతయ్��కం� ఉ��్ ణగ�తల ������ 42.6౦C గ���త్ంచడ జ����న��.
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3.4

ప��సర �ాయ� ��ణయ్త:

జ��య ప��సర�ాయ� ��ణయ్ ప్రమ�ణ�ల (NAAQS) ప���త�ల� మ��య� �.ఒ.�ి. అధయ్య �ాలoల� �తత్

9 �ా్రం��లల గమ�ంచడం జ���o
� ��. అ�న �ా్రం�� ��కరణ �ాధ్��లల గ��ష్టమ 24 గంటల� PM10 (36-49 μg/m3)

మ��య� PM2.5 (15-24 µg/m3) �ా న�దు అ�య్ం�. SO2 గ��ష్ ఫ���ల� 9.6-14.6 μg/m3, NOx ఘ�డత ఫ���ల�

10.2-15.8 μg/m3 �ా న�దు అ�య్ం�. VOC (అ�ి్థ ఆ�ాగ్� �ాం��ండ) అధయ్య �ాలమ�ల� ��ధ �ా్రం��లల
BDL (�.��.ల.) (గ���త్ంచద�� ప���� ���ంద)- 1.2 ppm, గ��ష్ �ా్థ �ా్రజ�క సధ ్o వదద న�దు అ�య్ం�. మ��య�
అధయ్యన �ా్రంతంల CO, NH3, HC �క్ �ాంద్రతల  ��ాధ్��ంచబ�� �ాధ్�ల�� ఉ��న్.

3.5

ప��సర ధ్వ ��ణయ్ :

ప���ల�� �ా్రంతమ�ల 9 ప్ర�ే�ాలల ధ్వ ��ణయ్ ప����ంచటం జ���ం�
� �. ప���ల�� �ా్రంతమ�ల

గమ�ంచబ��న ధ్వ �ాధ్ పగల� సమయమ�ల� 51.8 నుం�� 55.9   dB(A) మ��య� �ా�్ సమయమ�ల� 41.3

నుం�� 43.8 dB(A) వరక� ఉనన్ట
� ్ల �ే�ం��. ప���ల�� �ా్రంతమ�ల� అ�న ప్ర�ే�ాలల ధ్వ ��ణయ్ పగల� మ��య�

�ా�్ సమయమ�ల� CPCB �ే ��ాధ్��ంచబ�� �ాధ్�లల�� ఉ��న్.
3.6

�ట� ��ణయ్ :

�తత్మ 4 ఉప��తల �ట� నమ���ల� మ��య� 11 భ�గరభ �ట� నమ���లను �ట� ��ణయ్ అంచ�� ��రక� ప���ల��

�ా్రంతమ�ల ��క��ంచడం జ����న��. ప���ల�� �ా�మ�లల� �ట� సరఫ�ా �ా�మపం���� బ� ర� బ�వ�ల నుం��

�ేసుత్��న్. ��క��ం�న భ�గర్ జల ��ణయ్ ల�� ట���ఎస, అల్క��ట, ���్డ� మ��య� ��్ల���� డ IS 10500-2012 ల�

���ద్�ంచబ�� �ాధ్ కంట� స్వలప్ం ఎక�్క ఉనన్ట
� గమ�ంచడం జ���ం�
� �. ఏ��ఏ���నపప్ట�� ప్ర��య్మ� వనర�
ల�నప�ప్డ ఫ���ల� అనుమ�ంచబ��న ప���త�లల� సూ�సుత్��న.
3.7

భ���ణయ్:

ప���లన �ా్రంతమ�ల� 11 ప్ర�ే�ాలల మట�్ నమ���ల� ��క��ం� ���్ల�ించడ జ����న��. ప్ర��నమ�� భ��

��ా్మణ ��తత్ట ఒండ�్ మట�్ మ��య� �ి�్ ల�మ ��లల�గ ఉ��న్. �� ట��ియం �ల�వ తటసధ ్��లల మ��య�
��రభ��ల� మం� �ాధ్�ల ఉ��న్. అధయ్య �ా్రంతంల pH �ల�వ 6.8 నుం�� 8.1 వరక� ఉనన్ ఇ� తటసధ

నుం�� మధయ్�ిద స�ప ��రస్వ��వమ క��� ఉనన్�. ��క��ం�న నమ���లల� �ా్లం దగగ ్ ఆ�ాగ్� �ార్బ ప��రధ్మ

ఉ��� త��న �ాధ్ ల� ఉం�� మ��య� �గ�� నమ���లల� తక�్క �ాధ్ నుం� మధయ్�ాధ నుం�� త��నంత �ాధ్
ల� ఉం��. ��ట
ౖ ్�రజ బ�గ��ా ఉం��. �ా� �ాసప్ర ఉ��� అ� తక�్క �ాధ్�ల నుం�� మధయ �ాధ్�ల ఉం�� �� ట��ియo
ఉ��� తక�్క �ాధ్ నుం�� �ెపప్దగ �ాధ్ ల� ఉం��.
3.8

సు�న్త��� ప�ాయ్వర వయ్వస :

ప���ల�� �ా్రంత నుం�� 10 ��.� �ాయ్�ారధ్మ� ఏ �ధ���న జ��య �ార�్కల, వనయ �వ సంరకష్ �ా్రం��ల

ల��� �వ చక� ర��త �ా్రం��ల, �తత్� ��ల, ప��ాతన ��న్ల �ా� ల�వ�. �ా� బఫర �ా్రంతమ�ల 6 ��జర�్ అడ�

�ా్రంతమ ఉం��. అ� �నన �ాయ్ ల��ా ������ �ా ఉనన్. ప���లన �ా్రంతమ�ల అంత��ం�ే దశల� ఉనన్ట�వంట

జంత� ల��� వృక సంపదల� ల�వ�.
3.9

�వ �ా��వరణమ� :    

ప���లన �ా్రంతమ నుం�� 10 ��.� �ాయ్�ారధ్మ� ఏ �ధ���న ��ావరణ సంరకష్ �ా్రం��ల ల�వ�. ప���లన

�ా్రంతమ�ల అ�ాయమ� క���ంచు ఏ �ధ���న వృక జ�� �క్కల �ా� జంత� జ�లమ� �ా� ల�వ�. ప్రసుత్తమ�

వనర�ల�, జంత� జ�ల���� వృక జ�ల���� ప��శ�మ �ావడం వల్ ఏ �ధ���న మ�ప�ప ఉండదు.
3.9.1

వృకష్జ�ల:

��ర �ా్రజ�క �ా్రంతమ�ల� �క్ వనర�లల�� 74 జ�త�లల� 54 జ���ా �క్కల 28 క�ట�ంబ జ��

�క్కల ఉనన్. ప్ర��న��� �వర��ాలల� �ెట�్ (21 జ�త�ల�) తర��ాత మ��కల� (18 జ�త�ల�) మ��య�
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�� దల� (28 జ�త�ల�), మ��య� �గల� (7 జ�త�ల�) బఫర �ా్రంతంల� �క్ వనర�లల� 238 �క్క జ�త�లల� 198

జ���ా �క్కల మ��య� 81 క�ట�ంబ జ�� �క్కల ఉనన్. ప్ర��న��� �� ర��ాలల� �ెట�్ (77 జ�త�ల�), మ��కల�

(691 జ�త�ల�) �� దల� (39 జ�త�ల�), �గల� (19 జ�త�ల�) మ��య� ����ో్ ర��ౖట (12 జ�త�ల�) ల�� ల�గ����స (44
జ�త�ల�) అనున� అతయ్ం ��ాల���న క�ట�ంబ జ�త�ల� తర��ాత మల్వ� (14 జ�త�ల�)   అమరంత�ి (13 జ�త�ల�)

మ��య� �� య��ి (11 జ�త�ల�).
3.9.2 జంత� జ�లమ� :

��ర �ా్రంతంల 3 ర�ాల ��ర��ల� న�దు �ే�ి��మ� అ� ఏమన�ా �� లమ�ల� ����
� � �నన ఎల�కల�,

గృహసంబంద��న
� ఎల�కల� మ��య� మ�డ� ��రల క���న ఉడ�తల� �ా గ���త్ంచడ అ�న��. 4 ర�ాల ప�లను న�దు

�ే�ి��మ� అ� ఏమన�ా �ి�్ � �ిట్( Red vented – Bul Bul), క���� �ిట్ (Plain Prinia), �ే�� �ిట్(Purple Sun Bird)

మ��య� �నన �ి��( Common Babbler) మ� ప���లనల� గ���తo���మ�.�ా్రజ�క    సధ ్o �క్ బఫర �ా్రంతంల, �తత్
101 జంత�జ�లం న�దయ�య్ �ట�ల� 11 ర�ాల ��ర��ల�, 51 ర�ాల ప�ల� 11 ర�ాల స��సృ�ాల�, 23 ర�ాల ����న్మ�

ల�� �ా్రణ�ల (invertebrates) మ��య� 5 ర�ాల �ేపల�, ��మ� ప����ం�న �ా్రంతమ�ల మ�ఖయ్���న�ర
� ��లల

��రత�ేశప�క�ం�ేల�, �ా��రణ మ�ం��సల�, ��సస ��త�ల� మ��య� అడ� పందుల� గ���త్ంచడ���న�. 48 ర�ాల ప�లల�
10 ఆర్ డర�ల మ��య� 30 క�ట�ంబ జ���� �ెం��న��.

4.0 ప్ర�� అంచ�� మ��య� ఉపశమన చరయ్ల :

4.1 �ాయ� �ా��వరణం.

4.1.1 ప్ర��� ప్రసరణమ�ల (�ా్ర�� ఎ�షన)

ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంత�ాల తయ�ర� �ే�� సమయమ�ల� �ాయ� ఉ��గ్�ాల HCl, CO2, H2, SO2 మ��య�

�����ైల్ఎ�
� ఉ��గ్�ాల ప్ర�� నుం�� �డ�దలగ�ను. ��య�క్ట నుం�� ��ల�వ�ే HCl, �����ెల్ఎ
ౖ
�� మ��య� SO2

వంట� ఉ��గ్�ాలక చల్ల మ��య� గ�� ఉ��్ ణగ� క���న ద్రవం� క���న ద్వంద స��బ్బర��క క��క్ �ే�ి �డ�దల�ౖనట�వంట�
� ్ ట ��
ఉ��గ్�ాలన �ాట� స్వ��వమ�న బట�్ �ర�/ �ా�ి్ట/ ��న HCl ఉప���ం� స��బ �ే�త్
ా ర. H2 ఉ��గ్�ాలన ��్ల అ�స

అ��కడ���ర�. CO2 ను �ా��వరణమ�ల��� �ెదర��ట్ టబడ�త�ం�. స్రబ �ేయబ��న ��్రవణ ETP �� పం�ి ���ధ �ేయబ��న

తర��ాత ����� ������త్
ా ర. స్రబ్ �క్ ��్వర గ�ం�� �ాయ�వ�లను బయట� �ా��వరణంల��� ఉతత్� బ�్ల క��న
ఎ�ైన ��ట్ ట ��్వ� �డ�దల �ే�త్
ా ర.  

4.1.2 ఎ������ �� ప్రసరనమ�ల (ప�య్�ట� ఎ�షన)

తయ��� ప్ర��యల ఉప���ం�ే ��ధ ర�ాల ��్రవ�ాల డ్రమ�్మల మ��య� ఇం�ా ఎక�్క ���దుల� ఉం�ే ఆ

��్రవ�ాల స���� �� �ామరధ ్�ంగ భ�గరభ మ��య� భ�� ��ౖన �ల్ ఉం�ే ట�యoక�లల� ఉంచబడ���. ��్రవ�ా ఆ���

నష్ ట త��గ్ంచ���� ��్లస కం��షన్ ల� మ��య� ��్లస ఆప��షన్ �ర్వ���ాత్. ఆ�రవడం �����ంచ����� ప��శమ
�
�ార�

��య�క్ట, ���ీవర మ��య� ట�య్ంక� నుం�� బయట�� ����్ ������ కo�ెనస్ర� ఏ�ాప్ట �ే�ి చల్ల బ�ౖన
� �ర� / చల్ల �ర� �
�ా��ంచడం వల్ ��్రవ �ాయ�వ�ల� చల్లబ� ����ప� గ��ష్ �ాధ్�ల ��్రవ�ాల ����� �� ందటం జర�గ�త�ం��.

�ారయ్సధ్లం �ాఢత త��గ్ంచ���� మం��ా� ప్రసర ఏ�ాప్ట �ేయటం జర�గ�త�ం��. ��్రవ �ాయ�వ�ల ఉతప్�

అ��య గదులల� ఘ�డత త��గ్ంచవచు. ��ంట�రఫ�
్ య మ��య� �ాయ్ �ాట్   నుం�� వచు్ ��్రవ�ా �ాయ�వ�ల� ��ంట క�

కం�ెనస్ �� క��క్ �ేయడం జర�గ�త�ం��. (��్రవక ���ీవర ట�య్ం �క్ ��ంట ఎత�త , ఉతప్� బ�్ల �క్ ��క
ౖ ప�ప క��న ��ౖ

�ాధ్ వరక� ఉం� ��� �ాయ్స 20 ఎమ్ఎ ఉంచబడ�త�ం��). ప��శ�మ �ార� ప్రసుత్ ఉనన 2 �ాలమ్ క��� ���క� 50

��ల� �టర�్ ���్ టల�ష
ి
�ామరధ ్�ంనక అదనమ��ా 2 �ాలమ్ �� 50 ��ల� �టర�్ ���్ టల�ష
ి
�ామరద ్� క� ��ం� 13.8 �

ఎత�త్గ �ా్రధ� మ��య� మ�ధయ్� కo�ేనస్ సదు�ాయం ఏ�ాప్ట �ేయడం జర�గ�త�ం��.
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4.1.3   ఉ��గ్�ాల – ����ాల� :

ప్ర��ా�� �సత్ర వలన �ా్లం నుం�� వ�ే్ ప్రసరణమ�ల ప్ర��నమ�� �ా�ంట �� ర్ అన�ా బ��లర�్ , ధ��్మ

��
్ల� ��టర� మ��య� DG ��ట్ ��న నుం�� �డ�దల అవ����. బ�గ�గ్న ఆ��� ఉతప్� ��రక� �����ంచటం వల్
ధూ� ప���ాధ్ల (PM), సల్ఫ �ైఆ���స్

(SO2) మ��య� నత్రజ ఆ���స్ (NOx) వంట� మ�ఖయ �ాల�షయ్�ార�ాల.

ప్ర��ా��ం� 30 TPH బ��లర �� ఎల��్ట �ా్టట� ��్ర�ి�ిట�ట సమక���్ ����� అనుక�ల��న
� 55� ఎత�త్గ ��న్న

ఏ�ాప్ట �ేయడం జర�గ�త�ం��. మ��య� 10 TPH, 8 TPH �ామరద ్� గల బ��లర్ క� మ�్ ���
ౖ ్ల
� ��ప��టర్ మ��య�

బ�య్ �ిల్టర ఏ�ాప్ట �ే�ి వర�స�ా 40 �, 30� ��న్లన ఏ�ాప్ట �ేయడం జర�గ�త�ం��. కణప���ాధ్ �సరజ్�ాలన
బ�గ��ా �యం�్రం మ��య� క�మ పదద ్�ల ఇంధనమ� �ాయ�వ�ల� �ా�ల� పం�ించడం ఇవ�న ప్రభ�త ��ాధ్��

�ాధ్�ల అంట� 115 mg/ Nm3 ఉం�ేల� చరయ్ల �సు��వడం జర�గ�త�ం��. ప్రసుత్త ఉనన ���ల ఆ����త 30 �టర్ ఎత�త

క���న ధ��్మ ��
్ల� ��టర� (TFH) ప్ర గంటక� 1 లక ��ల� ��ల��ల �ామరధ ్� ఉనన య��ట మ��య� ప్ర��ా�� 8 TPH

బ��లర � �సత్��ం� �ా్రజ�క ల� �ా్టం బ�ౖ �ా ఉంచు��ర�. ప్రసుత్ ఉనన 5 TPH బ�గ�గ ఆ����త బ��లర � �ర�్మ��ాత్.
ప్ర��ా�� DG ��ట్ 2X1000 KVA మ��య� 3X500 KVA �� ��న ల� ఏ�ాప్ట �ేయడం జర�గ�త�ం��. ప్రసుతo ఉనన DG

��ట్ 320 మ��య� 380 KVA �� అదనం �ా ఏ�ాప్ట �ేయబడ�త�ం��. DG ��ట్ ��వలం �దుయ్ ల�� సమయమ�ల�

�����ంచ����� మ�త్ర� �����ం��బడ���. �ా్లం
��ా��ంచవచు్.

ఆవరణమ�ల� �ెట�్

��ంచడం (���న బ�ల్) ��్వ�

�సత్��ం� తర��ాత 30 TPH, 10 TPH మ��య� 8 TPH ����� 140 టనున్ బ�గ�గ అవసరం. (5000 ��ల�

��ల��/���) / ���క� 200 టనున్ �� ట�్ ( హస్) అవసరం. (3600 ��ల� ��ల�� / ���) / ����� ��ల�్ లట 175 టనున్ల

అవసరం. (4000 ��ల� ��ల��లక�/ ���) ధ��్మ ��
్ల� ��టర� మ��య� DG ��ట్ �� ప్ర గంటక� 850 � ���ల

���గం అవసరమ�. �ా� ��ణయ్ ప్ర���ా అంచ�� ����ందుక� ఉప���ంచబ�� ��న �వ�ాల� మ��య� ఉ��గ్�ాల

��ట్ల� �ాట��ా ఇంధన �ాయ�వ� లకష్ణ�ల �ాల�షయ �ార�ాల� ప్రసుత్తమ� ఉ��గ్�ా �వ�ాల�� �ాట��ా ���ంద

పట�్ టకల�ఇవ్వబ� �.
మ�లం

��న్ఎత�
(�టర్లల)

�ాయ్సమ
(�టర్లల)

బ�గ�గ్ ఆ����త బ��లర్- ప్ర��ా��

ఉ��్ ణగ�
(0�ి)

ఇంధన�ాయ
వ� ప్ర�ాహం
(m3/hr)

�డ�దల��య్
�ాయ�వ�
(m/s)

PM

SO2

NOx

���/ గంటక�

30 TPH

55

1.3

150

82400

17.3

4.32

56.23

39.38

10 TPH

40

0.9

150

21960

12.8

1.6

14.98

10.51

30

0.8

150

13190

12.9

1.19

11.95

8.35

11

0.4

150

5650

12.5

0.063

1.25

1.34

9

0.3

150

2820

11.1

0.032

0.63

0.67

434

15.35

0.002

0.004

0.05

8 TPH
(�ా్టండ్ బ)

1000 KVA
DG Sets
500 KVA
DG Sets

ధ��్మక్ � �్ల�డ్ ��(HSDఆ����త) – ప్రసుత్తమ� ఉన
1 lakh
Kcal/hr
30
0.1
150
TFH �ా్టండ
బ�ౖ
DG ��ట్స– ప్రసుత్తమ� ఉన
320 KVA

8

0.25

150

1807

10.23

0.02

0.4

0.43

380 KVA

8

0.25

150

2145

12.14

0.024

0.48

0.51
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ప్ర��ా�� బ��లర నుం�� SO2 త��గ్ంచ���� గంధకం �ాతం (0.5%) తక�్కవ� ఉనన్బ �గ�గ్ / �� ట�్ / ��ల�్ లట ను

ఉప���ంచడం వలన సల్ఫ ఆ���స్ �ార�ాలను 500 mg/Nm3 తక�్కవ� �యం�్oచవచు్చన.

బ��లర నుం�� �డ�దల��య NOx ��ారణను కంబషన అన�ా దహన చరయ్ వలన అన�ా NOx బరన్ర ల�క �ా�

�యంత్రణ� �యం�్oచవచును. NOx �ార�ాలను 400 mg/Nm3 కంట� తక�్కవ� �యం�్oచవచు్చన.

భ� �ాధ్� �ాంద్ర( �. ఎల. �ి) అంచ�� ఈ ��ం� �� పట�్టక ��్వ�ా �ెల�సు��వడం జర�గ�త�ం.
�ాల�షయ్ �ార�ాల
PM10
SO2
NOx

గ��ష్ట ��ర�గ�ద
�ాధ్ (µg/m3)
0.82
9.47
6.65

గ��ష్ట ఆ����
(µg/m3)
49
14.6
15.8

గ��ష్ట ఫ�త
(µg/m3)
49.82
24.07
22.45

NAAQ ప్రమ�ణ�ల
(µg/m3) (24 గంటల�)
100
80
80

ప్ర�ాత్ ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంత�ాల య��ట ��ౖన ��
ె �ిన అంచ�� పట�్ ట నుం�� �షదమ��య్�ేమంట, ప్ర�ాత్

�ా్లం నుం�� �డ�దల��య ఉ��గ్�ాల  PM10, SO2 మ��య� NO2 �క్ భ��ాధ్ �ల�వ 49.82 µg/m3, 24.07µg/m3,

22.45 µg/m3 �ా ఉ��న్. ఇ� అ�న NAAQ ప్రమ�ణ� �ాధ్ ల�బ�� ఉనన్. అం�ే�ాక�ం��, �ాల��ాయ్ వల్ అతయ్��కం�

ప్ర���తమ�� ప్ర�ేశ ఉ��గ్�ా నుం�� 1.1 ��.� దూరంల� ఉంట�ం��.

ప్ర�ాద్ �ా్రజ�క సధ ్ల ప���� నుం� త�ర�ప (E) ��శ�ా అ� స�ప �ా�మమ� అ�న అ��్క���� గ��ెం 0.3 ��.� దూరమ�ల�
కలదు. �ా� �ా� ఆ��శల� �చుట ల�దు �ావ�న �ా��వరణ �ాల�షయ్ ప్ర��వ అతయ్ం అలప్మ�� ఉంట�ం��.

GLC అంచ�� ప్ర�ార, �ా్రజ�క ���్మం నడ�ప�త�నన సమయమ�ల� �ా్రజ�క చుట�్టప్రక అన�ా �ా్రధ� ప�ాయ్వర
�ార�ాల� PM10, SO2 మ��య� NOX గ��ష్ ��ర�గ�దల �ాధ్ అంచ��ల ప్ర�ారమ అ� అ�న NAAQ ప్రమ�ణ� �ాధ్

ల�బ�� ఉనన్. ��� వల్ల చుట�్టప్ర �ా��ణ �ా్రంతమ మ��య� ఇతర �ా్రం��లల ప్ర��వమ సూకష్్మ ఉంట�ం��.
4.2 ధ్వ �ా��వరణం :

ఈ �ా్రజ�క శ��త ఉతప్� �ేయ� యంత్రమ�ల, �ీ్ట ట�్� బన, పవర జ�న��టర, DG ��ట, �ట�ర్ మ��య� ����� యం��్ర

ఉ��ః- పoప్ / బ�్లయర / కంప్రసర �దలగ�న� ఎక�్క ధ్వ� సృ�ి్టం� �ాధ��ల�. �ట� ఆ��� వలన ప��ేయ�
యంత్రమ�ల మ��య� శ��త ఉతప్� �ేయ� యంత్రమ�ల ప్ర�ేయ గదులల� అమర్చట జర�గ�త�ం��. అక్క ప��ేయ�

�ా���� ధ్వ� అ��కట�్ గదులను ఏ�ాప్ట �ే�త్
ా ర. DG ��ట్ ను ��వలం �దుయ్ సరఫ�ా ల�నప�ప్డ మ�త్ర�

ఉప����త్
ా ర. �ా��్మక�ల ఈ య��ట వదద �రంతరం ఉండవల�ిన అవసరం ల�దు. ఏ�� ఏ���న ఈ �ా్రంతమ�ల ప��ే��
�ా��్మక�లక ��
ె �� ��ట�్టక�� మ�ఫ్ ల� ఇవ్వబడ��. ప్ర�ాత్ �ా్రజ�క సధ ్ల స��హదుద నుం�� స�ప �ా�మమ� అ��్క����

గ��ేమ� అ�� 0.3 ��� దూరమ�ల� ఉం�� మ��య� �ా్రజ�క సధ ్లమ�ల స��హదుద నుం�� 20 �టర్ ���న బ�ల్ ఏ�ాప్ట
�ేయడం జర�గ�త�ం��. �ావ�న ఈ గ�మమ�ల��� ఏ �ధ���న ధ్వ ���ించదు. �ాయ్క్ట చట్ ప్ర�ార �ా��రణ ఆ��గయ

ప��రకష పధకమ� ���ంద �ా��్మక�లక సు�కష్త��ె ENT ��ౖదుయ్ ��్వ� �ా���� అ��క ధ్వ వల్ ఏరప్� ������ నష్ ట (NHIL)
కల�గ�త�నన్� ల���� ప���ంచ
� బడ�త�ం��.
4.3 �ట� �ా��వరణం:

�ా్లంట�ల ఉతప్నన్మ� వయ్ర �ర� ప్ర��, �ా్ర�� ��్ల మ��య� ��య�క్ట� ర కడగటం, ����ాల� , స��బ్బ, R&D,

Q.C, మ��య� �ొ మ�ి్ట వలన (�ాయ్ంట� మ��య� ట��ల�ట్) వయ్ర �ర� వ�ాత్. అంచ�� �ేయబ��న �తత్ వయ్ర �ర�
ఉ��ప్దనల, కదగ��ల�, ����ాల� మ��య� �ొ ���్ ట
ి ల నుం�� 938 ��.� ���క� ఉతప్�
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అవ�త�ం��. ఈ వయ్ర �ట�� ETP ��� ���్వ ���ా్చర (Zero Liquid Discharge) ల� ���ద్క���ాధ్. ���ద్క�o�న
�ట�� మరల క��ంగ టవర్ మ��య� బ��లర్ ల� ప�నః ���గం జర�గ�త�ం��.
�భజన ప్ర�ార వయ్ర �ర� ���ధ్క��ం� ప్ర��
� :
ప��మ�ణం 
(��.�/
�����)

���ధ్కరణ ప్ర�
�

ప్ర��
� , DM మ��య�
స��బ్బ
HTDS/HCOD &     
(HTDS)
HTDS  > 5000 mg/l
HCOD > 5000 mg/l

684

��కరణ  ఈక్వల�ౖజ�షన్ ట�య్ నూయ్ట్రల�ౖజ�ష��ట�్ oగ్ ట�య్ం
 హ� �్ డంగ్ ట�య్ �ీ్టమ్ �ి్టప HTDS వయ్రధ్�ర� క� MEE
 MEE కoడ��స్ట్ నETP (బ��ల��కల్ ట�్రట�్)��  MEE
ఘ�డత క� ATFD/VTFD ��
ATFD/VTFD కoడ��స్ట్ �� �ాట� �ొమ�ి్టక్ వయ్రధ్�ర� �ETP
(బ�ల��కల్ ���ద్క) ��  ఒ�త్�� ఇసుక వడ� �త ఉ�ేత్�త
�ార్బన్ వడ�� RO �ిస్టం RO నుం�� �రస్క��ం�న �ర�
(MEE) ��
RO అనుమ�ం�న �ర� మ��య� కoడ��స్ట్ �ర� క��ంగ్ టవర్ 
మ��య� బ��లర్స్ క� పంప.
ATFD నుం�� వచు్చ లవణ�ల�TSDF �� మ��య� �ి్ ట�ప్ అ�
��్రవ�ాల�SPCB అనుమ� �� ం��న �ి��ంట్ ప��శ�మలక� పంప�.

�ా�ింగ్, బ��లర,
క��ంగ్ టవ,  క�య్�ి&
ఆర్& ��
LTDS / LCOD
LTDS  < 5000 mg/l
LCOD < 5000 mg/l

242

��కరణ  ఈక్వల�ౖజ�ష ట�య్ం    నూయ్ట్రల�ౖజ�  MEE
కoడ��స్ �� క��ి ETP (బ�ల��కల ట�్రట�్మ).

వయ్రధ్జలం లకష్

గృహసంబందమ�(�ొ ���్ ట
ి )
(�ాయ్ంట�న్ మ��య
ట��ల�ట్)

12

వయ్రధ్�ర� ను ��క��ం�ే ట�య్ ఎ��షన్ ట�య్ (బ��ల��కల్
ట�్రట�్మంట్) తర�ంచుట

4.4 భ��ా��వరణం

ప్ర�ాత్ �సత్��ం� �ా్రజ�క �ా్రంతమ (10.23 ���్ాటర) ఒక సమతల �ా���ా��క భ�� ఇక్క ఏ �ధ���న

వయ్వ�ాయ జర�గనందున ���� వయ్వ�ా��త భ���ా అ�వ��్ణంచవచు. �ావ�న �� రస ల�య్బ ���ట�� �ా్లం

పనుల� అ��య్య ప����ల� వయ్వ�ా మ��య� భ�� ���గ ������న ఎ �ధం�ా మ�ర�ప ఉండదు.

4.4.1 ప్రమ�దక / ఘన వయ్రధ్

ఎ�ిఐస మ��య� ఎ�ిఐ మధయ్ంత తయ��� సమయంల� ��ధ �ాధ్�ల ఉతప్నమ�� ప్రమ�దక  /

ఘన వయ్�ాధ్ల �ాట��ా �ర్వహ మ��య� వయ్ర ప���ాధ్లన పం�ి��యడం �వ�ాల� ��గ�వ �ె��ిన పట�్ టకల

ఇవ్వబ��్.

10

ప��శ�మ నుం�� ఉతప్నన్మ��య్ ప్రమ�/ ఘన వయ్రధ్ ప��� ాధ్ల� మ��య� ��ా్పదద ్
క�మ
సంఖయ
1.
2.
3.
4.

వనర�
�ార్బన ప��రధ్

�����ం�న �ార్బ

���్ ట
ి ల�షన్ అడ�గ� ���ాన స్ల
(�����ం�న ��్రవ�ాల�1%)
(1% of spent solvents)

అకర్బన& ఆ��� లవణం 
(ప్ర��)

ప్ర��ా��త
ప��మ�ణం 
టనున్లల� ����

�తరణ

11.2
3.7

���్డ�ిఇ డ్ర

1.8
62.4

ఆ��� లవణం (ఇతర ప్ర��యల�
�ేయ�)

3.5

6.

ఇట��ి స్ల��

10

7.

బ��లర్ బ���

42

5.

�ర్వహణ పద ద

SPCB అ��కృత �ి��ంట్ ఇండీ ట
�్ �
పంప�ట / TSDF క� పంప�ట

���్డ�ిఇ బ�య్

మ��ి ఉనన్
�ా్రంతం ల� �ల్
�ేయ�ట

SPCB అ��కృత �ి��ంట్ ఇండీ ట
�్ �
పంప�ట / TSDF క� పంప�ట

�ా్లంట్ నుం� ఉతప్నన్మ��య్ ఇతర ప్/ ఘన వయ్రధ్ ప��� ాధ.

8.

a) �ష��జ�
ౖ �న్ ��ి���ిన �ాత్ర /
�ాత్ర ల�ౖన� ర్ల�� �్డ�ిఇ �ా��్బ
��ౖబర్ డ్ర

ప్ర���ల 1000
��o
  

���ద్ష్ట �ల
�ేయ� ప్ర�ేశమ

ప���త్�ా �ష��ౖజ��న్ ��ి���ి
తర��ాత SPCB అనుమ� �� ం��న
�ా���� అమ్మట

b) �ి�ి బ�గ్

200 ���/��లక�

�����ం�న ద్రవణ�ల�(�ేమ��
క���న�)
(178 ద్రవణ�ల�+ 7 �ర�)

185 ��ల�/ �����

�ా్రంగణంల��� ద్రవనలను ����
�� ందు పదద ్��� పంప�

10.

�����ం�న ద్రవణ�ల నుం��
మం� ద్రవణ�లను � �ందడం

11.

�����ం�న కలగలప� ద్రవణ�ల�
(SRS నుం� 13 / ఈట��ి నుం� 4 )

17 ��ల�/ �����

ప��శ�మ �ా్రంగoల� ప�నః���ధ్/
SPCB అ��కృత �ి��ంట� తయ���
��ర్లక� పంప�ట 

9.

12.

���జ/ వయ్రధ్ నూ��

13.

ఉప���ం�న ల�డ్ ఆమ్ల బ�య్ట�

14.

��ధ రకమ�ల� వయ్�ాధ్
(�యం�్రం�న �ిప్ల్ వయ్)

15.

�����ం�న ��ట�స్

డ్రమ�్మల/
ట�య్ంక్ లల� �ల
ప్ర��య ��సం మరల
ఉప���ంచుట/ప�నః���ధ్ ��సం
�ేయడం
165 ��ల�/ �����
పంప�ట

మరల� ప్ర��/��సం SPCB
డ్రమ�్మలల� �ల
అ��కృత సంసధ ్క�  ప�నఃసం���నం
�ేయడం
3 ��ల� / సంıı���
��సం పంప�ట/ప�న��్వ��గం
��సం పంప�ట
100 ��o./
సంıı���
24 టనున్ల�/
సవతస్�ా��

8.4 టనున్ల�
ప్ర� సవతస్�ా�
11

���ద్ష్ట �ల
�ేయ� ప్ర�ేశమ
డ్రమ�్మలల� �ల
�ేయడం

����� ��ను��ల� �ే�� ఒపప్ందం��ౖ
సరఫ�ా ��ర���� పంప�ట
TSDF�� పంప�ట
����� ��ను��ల� �ే�� ఒపప్ందం��ౖ
సరఫ�ా ��ర���� పంప�ట

�ా్లంట్ నుం�� ఉతప్నన్మ��య్ ప్రమ�ధమ��ా� ఘన వయ్రధ్ ప���ాధ్ల� మ��య� ��
క�మ
సంఖయ

వయ్రధ్మ� �క్క రకమ� మ��య� �

1

ఉప���ం�న
ఇనుస్ల�ష,
�ి��ి
వయ్రధ్మ�, ���్డ�ి మ��య� �ి�ి
వయ్రధ్మ�,
వయ్ర
�ా��తమ�ల�,
ఉప���ం�న   ధ��్మకప� వయ్రధ్,
�ా�వయ్రధ్మ�, ఇనుప వయ్రధ్మ�, ఎస
ఎస
వయ్రధ్మ�,
అల�య్��య
మ��య� ఇతర ల��ల   వయ్రధ్మ�,
�ాటన
వయ్�ాధ్   )ఉప���ం�న ��ౖ
వసత్�మ�ల)ఎ�ా్ర (మ��య� ఏక ర�ప
వసత్�మ�ల )య���ార్్( �దలగ�న�,
�ాయ్��ం �ేయ�టక� ఉప���ం�న �ెక్
వయ్రధ్మ�

2

వంట ���గమ� నుం�� వ�్చన �ాయ్ంట�
వయ్రధ్మ�

ప��మ�ణం 
టనున్లల� ప్ర�
సoవతస్�ా���
(TPA)

ప��మ�ణం
��� / ���క� 
(kg/day)

�ర్వహ

�ర్వహణ పదధ
����ౖ�్లంగ
� �ే��
వయ్�ాధ్లను ఇతర
సంసధ ్క� పంపడం

1

360

0.2

72

�ల�వ
�ే��
ప్ర�ేశ

HDPE
డ్రమ

సంసధ ప���ల�
� �� కం�� స్
ఎర�వ� తయ�ర� �ే�ి
���న బ�ల్ అ�వృ��ద ్�
ఉప���ంచడం.

�వ��ౖదయ్మ�నక� సంబం��ం�న వయ్� ాధ్ల మ��య� ఎల�ా్ట��క్ వయ్�ాధ్ల ఉతప్�త్ �ర్వహణ మ��య� �
క�మ
సంఖయ

1.

2.

3.

4

వయ్రధ్మ� �క్క రక
మ��య� ��ర�
రకమ�: పసుప�(��చ)
������బయ�ల� ల�య్బ ���ట��
నుం� వ�్చన కల��ిత
ర��త���న ���య� వయ్రధ్
రకమ�: �ెల�ప�
�����స్��ంద్రమ�(ప��ేసుత్న
సమయమ�ల�) నుం� వచు్చ
వయ్�ాధ్ల(సూదుల�, �ిరం�ల�,
స్కల�్ఫ, బ�్లడ�,
�ా�వయ్రధ్మ�ల� �దలగ�)
రకమ�: పసుప�(C)
వృ�త్పర���న ఆ��గయ్ ��ంద్రమ
ఘన ప��రద్మ�ల నుం��
వ�్చన వయ్రధ్మ�ల(ప�త ,
�ె్ర�ిoగ, ఘన���న �ా్లస్టర్ �,
వసుత్వ�ల� �దలగ�న)
ఎల�ా్ట��క్ వయ్ర

ప��మ�ణం
��� / ���క�
(kg/day)

ప��మ�ణం టనున్లల�
ప్ర�  oవతస్�ా���
(TPA)

�ర్వహణ పదధ

20

7.2

సంసధ ప���ల�
� �� బ� ����కల ��స్ (BMW)
ప్రమ�ణ� ప్ర�ార మ�ందు�ా ���మ�లను చం�ి
�బ్రపర తర��ాత �ాల�షయ �యంత్ర
మండ� (PCB) నుం�� అనుమ� �� ం��న
సంసధ ్క ఇ�స్న��ష �ేయ�టక� పంపడం.

0.036

ఆట���్ల �ే�ిన తర��ాత �ాల�షయ �యంత్ర
మండ� (PCB) నుం�� అనుమ� �� o��న
సంసధ ్క పంపడం.

0.108

ఇ�స్న�� �ేయ�టక� �ాల�షయ �యంత్ర
మండ� (PCB) నుం�� అనుమ� �� o��న
సంసధ ్క పంపడం.

3.6

అనుమ� �� ం��న ఎల�ా్ట�� వయ్రధ్మ ��కరణ
సంసధ ్క పంపటం / న�దు �ాబ��న �డ��ట�్
సంసధ ్క / అనుమ��� ం��న   ����ౖ�్లం
� సంసధ ్క
/ ����� ఖ��దు �ే�� ఒపప్ంద ��ౖ
సరఫ�ా��ర���� పంప�ట.

0.10

0.30

10

��ేట్ ��కరణ పద ద్� ప్ర�ారమ� ��ౖన �ె��ిన ఇతర ఘన వయ్రధ్మ�ల, ����ా �ే�ి అందుల�� �ష��జ
ౖ మ�ను ��
ె ి���ి అ� అ�న్
���్డ�ిఇ  డ్రమ/ సంచులల� ��క��ం� ఎ�ౖన
ె అర�గ� �ద �ల్వ �ే�ాత్
12

4.5 �ాం��క-ఆ��ధ్ �ా��వరణం :

2011 జన�� ల�క్క ప్ర�ార ప���ల�� �ా్రంతంల జ���� సంఖ�య 1,72,931 మం�� ప���లన �ా్రంతంల �తత్ జ����

అకష్�ాసు �ాతం 71.03 �ాతం. ఈ �ా్రంతంల� �తత్ ప��ేసుత్న �ా�� �ాతం ����ప� 41.56 �ాతమ�.

ఈ �ా్రజ�క �సత్��ంచడమ వల్ ప్రతయ్కష్ 200 మం���,� ప��కష్మ� 100 మం���� ప్రసుత్త ఉనన �ా���� క��ి ఉ�ో య్�ాల

క�ప్ంచబడ��. �ాధ్� ప్రజలక �ా్ర��నయ ఇవ్వట జర�గ�త�ం��. బయట నుం�� చదువ�క�నన్�ా��, వృ�త్��త అనుభవం
వ���న �ా��� �సు��వడం వలన ఆ చుట�్ ప్రక్ �ా్రంతమ�ల చదువ�క�నన �ా�� సంఖయ మ��య� సం��మమ� ��ర�గ�ను.
ప��శమ
� �ార� �ా��ప్��ట �ామ�క బ�ధయ్త� ప��శ�మ దగగ ్ ఉనన �ా�మ�ల అవస�ాల� గమం� �ాట��� అ�వృ��ధ �ారయ్క�మ��

ర��� ం��చటం జర�గ�త�ం��.

5.0  ర�ాయ��ల �ర్వహ, వయ్రధ్ మ��య� అ�ాయమ� అంచ�� �ేయ�ట :

ఒక ఎ�ిఐస మ��య� ఏ�ిఐ మధయ్ంత�ా తయ��� ప��శమ
� ల� అ��క ర�ాల ప్రమ�దక ర�ాయ��ల� �ర్వ��ంచడ

జర�గ�త�ం��. ఈ ర�ాయ��ల� ఒక�ా�� ఏ��ౖన చరయ్ల ఉప���ంచడం వల్ , ���న అ�ాయకర���న వయ్�ాధ్ ఉతప్�

అవ����. ప��శమ
�
ర�ాయ��ల� / వయ్�ాధ్ �ర్వ��ంచ���� �ా��్మక�లక ప్ర�ేయ �కష అం��సుత్ం�. ఈ అ�ాయకర��న
�

వయ్�ాధ సుర��త �ర్వహ మ��య� సుర��త �ల్వలన ��వలం అతయ్ం �కష �� ం��న �ిబ్బం��� మ�త్ర� �ర్వ���ాత్.

వయ్కత్ రకష ప��క�ాలను (PPF’s) ఉప���ం� ���ద్� పరయ్��క ల� �ర్వ���ాత్.

6.0 వృ�త్���� ఆ��గయ్కర��� అ�ాయమ�ల�:

వృ�త్���� ఆ��గయ్కర��� అ�ాయమ�ల� మ�ఖయ్మ�� బ�గ�గ �ర్వహ �ా్రంతమ�ల (బ��లర �ీడ ��సం), ��య�క్ట

�ా్రంతమ�ల, బ��లర �ా్రంతమ�ల, ��్ టర� �ా్రంతమ�ల, ఆమ్ మ��య� ��ర �ర్వహణల / �ల్ �ా్రంతమ�ల, చమ�ర�

�ల్ �ా్రంతమ�ల, అ�ాయకర��న
� వయ్�ాధ్ �ర్వహ, �ల్వల మ��య� వయ్రధ పం�� �దలగ� �ా్రం��లల ఉండ�ను.

ఇ��చ్ఎ (EHS) ���గమ� ఖ�్చతమ�� ఈ ���గప� ఉ�ో య్గ� స����న జ�గ�తత్ల మ��య� వయ్��త్ రకష ప��క�ాల�
(PPF’s) ఉప���ం�ేల� చరయ్ల �సుక�ంట�ం��. ప్రధ ���తస బ�క్ లను అ�న ప��ేయ� �ా్రం��లల ఉంచబడ�ను.
ప��శ�మ వదద వృ�త్పర��� ఆ��గయ ��ంద్ ��క�ాయ్ల అందుబ�ట�ల� ఉ��న్.

7.0  ���న బ�ల్ అ�వృ��ధ :

ప��శ�మ�ార� 4.72 ���్ాటర (46.2%) సధ ్లంల �ా్లం చుట�
్ ���న బ�ల్ అ�వృ��ధ �ేయటం జర�గ�త�ం��. హ��త ఆవరణం

వలన ��ల� ఉప��ాల� ఉంట��. ఉ��హరణ�� మట�్ టల�� �ేమ� ���ి ఉంచట����, భ�� ��తను ��ా��ంచుటక�,

భ�గరభ �ర� ��ం�� ం��oచట����, శబద ్ ల�క�ం�� �ేయ�ట, దుమ�్ కణల �యoత్ర మ��య� ఆ �ా్రంతమ�ల� సూకష
�ా��వరణ��న వృ��ద �ెయయ్���� ఉప���ంచబడ�త�ం��.

8.0  మ�నుమ�ందు ప�ాయ్వర ఆ��గయ మ��య� భద్ర� పరయ్��క :  

అ�న వసత�ల� క���న ప���త �ాధ్   ప�ాయ్వర పరయ్��క ����ా�న న�క��ం��ల� అనుక���న్ర. అనుభవం

మ��య� అర్హ �� ం��న వయ్క�త్ల  ప�ాయ్వర పరయ్��క ���గం ల� �య��ాత్ర. �ార� సంసధ ఉ�ాధయ్�లక ప�ాయ్వర

పరయ్��క �వ�ాల�, ��ణయ్ ప�ాయ్వర �ిధ్�గత�లన �ె�యజ��త్
ా ర. ప��శ�మ �ార� ప�ాయ్వర పరయ్��క మ��య�
ప�న�ావృత ఖర�్ ��రక� సంవతయ్�ా�� ర�ıı 38.12 ��ట�్ ఏ�ాప్ట �ేయడం జ����ం��.

8.1 ��ా్మణదశ  :

ప్ర��ా��తఉతప్�త్ బ �్లక్, 3 ���ా �ాట్ ్ట� �ాయ్ �ి్టవ్ పవర్, వయ్రధ్ సు��ధ్కరణ  �ా్లంట్ �ాధ్� , యం��్రల

ఏ�ాప్ట, �ల్వ ��క�ాయ్ల� �దలగ� ��ా్మణమ� ��ర2 సoవతస్రమ�ల� పడ�త�ంద� ���సుత్��న. ��ా్మణదశల�
ప�ాయ్వరణ పరయ్��కష్ణ చరయ్ల� ���ంద ఇవ్.

• ప��స�ాల �ా� ��ణయ్త ప���త�ల� అన�ాPM10 , PM2.5  SO2, NO2 మ��య� ����ి (VOC) లను �రంతరమ�  పరయ్��కష
�ేయడం ��్వ�ా �ా� ప్రమ�ణ�ల �ల�వలను �ంచక�ం�� అ��కట్టబడ.

• �ా��రణ వసత�ల� అన�ా ��్రగ��ర, �ా���దద ్ం మ��య� ల�ౖటoగ్ వసత�ల� �ర్మణ �ా��్మక�లక� అం��ంచబడ.
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8.2 ఆప��షన్దశ :

ప్ర�
�
�ా్రం��లల� �ాయ�ఉ��గ్�ాల, బ��లర ��.�. ��ట, ����ాల� మరల ఉప���ంచుక��� వయ్ర

�ర�, అ�ాయకర���న మ��య� అ�ాయకరమ� �ా� వయ్�ాధ్ ల�క్కకట్ట జ����ం��. �ా్రజ�క �ారయ్కల��ాల

ప�ాయ్వర ప���ధ ్
ి త�ల మ��య� స్వ��వ �ద ఆ��రప�� ��గ�య్ల �ా పరయ్��క �వ�ాల� ��ం� ద
ఇవ్వబ����.
•
•
•
•

మ�ల ఉ��గ్�ాలన మ��య� ప��సర �ాయ� ��ణయ్.

ప��సర బ� ర బ�వ�లల� భ�గరభ �ాధ్�ల మ��య� �ట� ��ణయ్.

వయ్ర జల ���ధ్కర �ా్లం ల� వయ్రధ్ మ��య� ���ధ్�ే�ి జల ��ణయ్.

అ�ాయకర���న మ��య� ఘన వయ్ర స్వ��వమ (ప్ర�
�
అ�ాయకర వయ్రధ్, బ���ద, నూ�� వయ్�ాధ్,
వయ్ర జల ���ధ్కర �ా్లం బ�రద, ఉప���ం�న మ��య� వయ్ర నూ��).

•
•
•
•

��ల ��ణయ్.

శబధ ్�ాధ్� (ప��స�ాల మ��య� యం��్ర శబద �ాధ్�ల, వృ�త్ప శబధ ్�ాధ్ సప్ంద.)

��ావరణ��న ర��ంచడం మ��య� ��న
� బ�ల్ అ�వృ��ధ్�ేయ�.

ఆ��గయ త�� (ప్ర సoవతస్o) చట్ టబదద్�� సంసధ సూ�ం�న మ�రగ ్దర్శ� ప్ర�ార �ేయబడ�త�ం��.

9.0 �ా్రజ�క�్ల���ల� :

�సత్�oచబ�ే ఎ�ిఐస మ��య� ఏ�ిఐ మధయoత�ాల� తయ��� ప��శమ
� �ాధ్ప వలన ��గ��ారణ మందుల�

మ��్� క ల� సులభం�ా �ొ ర�క����. అదనం�ా బయట ప్రపం�� నుం�� ��గ�మ� బర�వ� మన�ేశం ��ౖ

తగ�గ్త�ం�. అం�ే�ాక�ం�� ప��శమ
�
ట�య్క ర���న �ె�్లంచడ వలన ప్రభ���్వ� స�యపడ�త�ం��. ప��శమ
�

�ామ�క ��వ ����ప్ట�వల ఈ �ా్రం ఆ��ధ్�ా�వృ�ద్
� సహక��సుత్ం�. �ా్లం ల�ప� �ా్రంగo మ��య� బయట

స��ప�ే �క్కల ��ట� ప్ర��ాద �ేయబ��ం��. �ెట�్

�ా్రం� �వ ప���ధ ్
ి �� అనుగ�ణం�ా ఉం�� భ��

మ��య� �ట� ప���ద ్
ి త�ల� అనుగ�ణం�ా అ�వృ��ధ �ేయడం. �ాధ్� ప్రజల� �ా్ర��నయ్�వ్, య�జమ�నయ్

�ాధ్� ప���ాలన �ర్వహణ మ��య� ఇతర రక���న స�య��న ఈ �ా్రంతమ�ల �ార్వజ� సదు�ాయ�ల�

అ�వృ��ధ �ేయట���� స�యం �ేసుత్ం�. �ామ�క అవస�ాల� అంట� ��్రగ��ట అవస�ాల�, వరష్ప �ర� ఇంక�డ�

గ�ంతల� ఏ�ాప్ట �ేయడం ��ర �దుయ్, ��� ���ాలను ఏ�ాప్ట �ేయడం ( �� ల�ర �ీ్ ట� ల�ౖట్), అ�న
వసత�ల� క���న అంబ�ల�న్ ఏ�ాప్ట �ేయడం మ��య� �ాధ్� �ా�మ ప్రజ అవస�ాల� �ెల�సుక��

వసత�లను క�ప్ంచడ జర�గ�త�ం��. ప��శమ
� ల అ�వృ��ధ వలన ర�ాణ� వయ్వస ప���గ� �ా��సుత్ం�.  క�మ���న

ఆ��గయ �ారయ్క�మ� వల్ �ా��్మక� ఆ���ాయ్ల మ��య� �ా��్మ రకష శ��త్� �ర్వ��ం�నట�్ట అవ�తం��.

య�జమ�నయ్ ప్రతయ్కష మ��య� ప��కష్మ� ఉ�ో య్ అవ�ా�ాలను �ాధ్� ప్రజలక �ా్ర��నo ఇవ్వట
జర�గ�త�ం��. �ొ రక� �ాం���క �ప�ణ�లను బయట� వయ్క�త్ల �సుక�ంట�ర�. �ాధ్� �ా�మ�లల�� �ా����

� �ార�
ప్రతయ్కష  200 మం���� ప��కష్మ� 100 మం���� ఉ�ో య్ అవ�ా�ాల� క�ప్ంచట జర�గ�త�ం��. ప��శమ
�ామ��క బ�ధయ్త� ర�ıı 138 లకష్ ర��ాయలను ��ట��ం���ర�.  
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