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1.0.పారజెక్రు వివరణ.
ఎమ్.జి ప్వర్ పారజెక్ట్ర్ లిమిట్ెడ్ వరరు పదవీడు గ్రామము, మటు ంపలిి మండలము, నల్గండ జిలలి నందు బొ గ్ుగ ఆధార్ిత 200 మెగ్ర
వరటి విదుాత్ ఉత్ాాదన పర్ిశ్మ
ా స్రాపంచుటక్ట పాతిప్రదించబడినది. ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట ర్ెండు దశ్లలో అమలటపరుస్రతరు. మొదటి
దశ్లో 1 x 135 మె.వర పవరు ప్రింటు ర్ెండవ దశ్లో 1 x 65 మె.వర పవరు ప్రింటు ను స్రాపస్రతరు. ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు కొరక్ట 97
ఎక్రముల సా లము పాతిప్రదించబడినది. ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు సా లము యొక్క సర్వే నంబరు 540 భాగ్ములట. ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట
మూల ధ్న విలటవ రూ. 1150 కోటు
ి .
పారజెక్ుర సలహా దారులు
పయనీర్ ఎనిేర్ో లలాబో ర్ెటర్ీస్ మర్ియు క్నసల్ుంట్సస పవ
ై ేట్స లిమిటెడ్, హైదర్రబాద్ (NABET ఆమోదము ప్ ందిన EIA క్నసల్ునిస
సంసా ) వరరు స్టుట్స ఎనిేర్రన్ మెంట్స ఇంప్రక్ట్ు అస్స్మంట్స ఆథార్ిటీ వరర్ిచే ఆమోదించబడిన టెర్స్ ఆఫ్ ర్ెఫర్ెన్స ఆధారముగ్ర పాతిప్రదిత
థరమల్ పవర్ ప్రాజెక్టు స్రాపంచుటక్ట వలన పర్ిసరముల పై పాభావము మర్ియు విశ్లిషణ ర్ిప్ో రుును తయలరుచేస్నారు. ఈ ర్ిప్ రుులో
ఈ క్ంా ది విషయములట వివరముగ్ర త్ేలియజవయబడినవి.
ఎ). ప్రింటు సు డీ జోన్ (10 క్.మీ. పర్ిధి) లోన పర్ిసరములట అనగ్ర గ్రలి, నీరు, శ్బద విశ్లిషణములట, వృక్ష, జంతు మర్ియు స్రంఘిక్
స్ా తిగ్తుల విశ్లిషణ.
బి). ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు నుండి వచేే వరయు వారాములట, నీటి వారాములట, ఘన వారాములట మర్ియు శ్బద తరంగ్ముల విశ్లిషణ.
స్). ఈ ప్రాజెక్ుట వరరు పాతిప్రదిసత ునస పర్రావరణ పర్ిరక్షణ విదానము.
డి). ఉత్ాాదన దశ్లో పర్రావరణ పర్ిశీలన విధానము.

1.1 ఇాంధ్నమగ ఆవశ్ుక్త
ఈ ప్రాజెక్ుట లో ఇంధ్నముగ్ర దేశీయ బొ గ్ుగ 100 % (లేదా) దిగ్ుమతి చేసుకొబడిన బొ గ్ుగ 100 % (లేదా) దేశీయ బొ గ్ుగ, దిగ్ుమతి
చేసుకొబడిన బొ గ్ుగ ల మిశ్ామమును ఈ ప్రాజెక్ుట లో ఇంధ్నముగ్ర విదుాత్ ఉతాతిత క్ ఉపయోగ్ించెదరు. దేశీయ బొ గ్ుగ ను స్ంగ్ర్వణి
కరలర్ీస్ క్ంపని లిమిటెడ్(ఎస్.స్.స్.ఎల్) నుండి తీసుకొనెదరు. ఇండొ నేషయల నుండి విదేశీ బొ గ్ుగను దిగ్మ
ి తి చేసుకొనెదరు.
ఈ 200 మెగ్ర వరటి విదుాత్ ఉతాతిత ఇంధ్నము అవసరము ఈ క్ంా ది విదముగ్ర ఉండును.
క్ర. సాం.

1

వినియోగ్మగ

మగడి ప్దారథమగలు

(ట్నయులు/ రోజుక్ు)

స్టటక్రణ

దేశీయ బొ గ్ుగ (100 %)

3200

స్ంగ్ర్వణి కరలర్ీస్ క్ంపని
లిమిటెడ్

రవాణా ప్ద్ధ తి
ర్ెైలట మర్ియు క్వర్ చేయబడిన టాక్ట్స
దాేర్ర

లేదా
2

దిగ్ుమతి

చేసుకొబడు

2000

ఇండో నేషయల

బొ గ్ుగ (100 %)

సముదాము,

ర్ెైలట

మర్ియు క్వర్

చేయబడిన టాక్ట్స దాేర్ర
లేదా

3

దేశీయ బొ గ్ుగ (30 %)
మర్ియు
దిగ్ుమతి

చేసుకొబడు

800

స్ంగ్ర్వణి కరలర్ీస్ క్ంపని

సముదాము, ర్ెైలట మర్ియు క్వర్

మర్ియు

లిమిటెడ్ మర్ియు

చేయబడిన టాక్ట్స దాేర్ర

1500

ఇండో నేషయల

బొ గ్ుగ (70 %)

2

1.2. తయారుచేయగ విధానమగ
ఈ పాతిప్రదిత పవరు ప్రాజెక్ుట ర్ెండు దశ్లలో అమలటపరుస్రతరు. మొదటి దశ్లో 1 x 135 మె.వర పవరు ప్రింటు ర్ెండవ దశ్లో 1 x 65
మె.వర పవరు ప్రింటు ను స్రాపస్రతరు. ర్ెండు దశ్లలో స్.ఎఫ్.బి.స్ బాయిలర్స ను పాతిప్రదించబడినది. ఈ మొతత ము ప్రాస్స్ లో
బాయిలర్స దాేర్ర హీట్స ఎనర్ీీ ఉతానసమగ్ును మర్ియు స్.ఎఫ్.బి.స్ బాయిలర్స లో ఉతానసమగ్ు ఉషణ శ్క్త ని టర్ెైైన్స దాేర్ర
యలంతిాక్ శ్క్త గ్ర మలరేబడును. ఈ యలంతిాక్ శ్క్త

అలు రనేటర్ దాేర్ర విదుాత్ శ్క్త గ్ర మలరేబడును. బాయిలర్స లో ముడి

పదారాముగ్ర బొ గ్ుగ (దేశీయ బొ గ్ుగ /దిగ్ుమతి చేసుకొబడిన బొ గ్ుగ /దేశీయ బొ గ్ుగ, దిగ్ుమతి చేసుకొబడిన బొ గ్ుగ ల మిశ్ామము) ను
ఉపయోగ్ించెదరు. ఇంధ్నము క్ంబషన్ అయి బాయిలర్స దాేర్ర ఉషణ శ్క్త ఉతానసమగ్ును. ఈ ఉతానసమగ్ు ఉషణ శ్క్త వివిధ్ హీట్స
టాానసఫర్ పాదేశ్రలక్ట (బెడ్ కరయిల్స, వరటర్ వరల్, స్టుమ్ డాావ్నస/ మడ్ డామ్ బాాంక్ట్ టయాబ్సస, ఎక్నమెైసర్, సూపర్ హీటర్, ఎయిర్ ఫ్టా
హీటర్) రవరణా చేయబడును. ఆ హీట్స దాేర్ర అవిర్ి ఉతానసమగ్ును. ఈ అవిర్ిని సూపర్ హీటర్స దాేర్ర సూపర్ హీట్స చేస్ డెై సూపర్
హీట్స అవిర్ి ఉతానసమగ్ును. బాయిలర్స లో గ్ంటక్ట 440 టనుసలట మర్ియు గ్ంటక్ట 240 టనుసలట అవిర్ి ఉతానసమగ్ును. ఈ
ఉతానసమెైన డెై సూపర్ హీట్స అవిర్ిని టర్ెైైన్ దాేర్ర పంపడము దాేర్ర యలంతిాక్ శ్క్త గ్ర మలరేబడును. ఈ యలంతిాక్ శ్క్త ని ర్ోటర్
తిరగ్డము దాేర్ర విదుాత్ శ్క్త గ్ర మలరేబడును. స్.ఎఫ్.బి.స్. బాయిలర్ క్షమత ఎక్టకవగ్ర ఉండును మర్ియు పర్రావరణ పరముగ్ర
అనుక్ూలమెైనది. అలు ర్వసటర్ దాేర్ర 135 మెగ్ర వరటి & 65 మెగ్ర వరటి విదుాత్ ఉతాతిత చేయబడును. స్.ఎఫ్.బి.స్. టెకరసలజి వలన
పర్రావరణ పరముగ్ర ఈ క్ంా ద త్ెలటపబడిన ఉపయోగ్ములట క్లవు.


స్.ఎఫ్.బి.స్.(సరుకలేషన్ పయ
ి యిడెైడ్ బెడ్ క్ంబషన్) బాయిలర్ నుండి వెలటవడు వరయువులను స్ైకి ోన్స లో శుదిద చేస్న
తరువరత వరటిలో ఉనస సర్ిగ్గ ర కరలని బొ గ్ుగ క్ణాలను తిర్ిగ్ి బాయిలర్ లోనిక్ ర్ీస్ైక్ల్ చేయుదురు. దీని వలన బాయిలర్
క్షమత పరుగ్ుతుంది.



స్.ఎఫ్.బి.స్. బాయిలర్ లో ఉష్ణ గ్ాత సుమలరుగ్ర 850 డిగ్ీా స్ంటిగ్డ్
వా గ్ర ఉండును. కరవున ధ్రమల్ నెైటారజన్ ఆకెైసడ్స
ఏరాడుటక్ట సహాయకరర్ిగ్ర ఉండదు. కరవున నెైటారజన్ ఆకెసై డ్స ఉతానసము తక్టకవగ్ర ఉండును.

1.3. నీట్ి వినియోగ్మగ
ఈ ప్రాజెక్ుటలో ర్ోజుక్ట 19,300 క్ూాబిక్ట్ మీటరి నీరు అవసరమగ్ును. ఈ ప్రింటు నందు నీరు క్ూలింగ్ వరటర్ మేక్ప్, బాయిలర్స
మేక్ప్, డి.ఎమ్ ప్రింటు ర్ీజనర్వషన్, ప్రింటు సర్ీేస్ వరటర్ మర్ియు డొ మెస్ు క్ట్ అవసరములక్ట ఉపయోగ్ించెదరు. ఈ ప్రాజెక్ుట క్ట
అవసరమగ్ు నీటిని 4.5 క్.మి దూరము లో క్ష
ా ణ నది క్ చెందిన పులిచంతల ర్ిజర్రేయర్ నుండి తీసుకోనబడును. అవసరమగ్ు నీటిని
పాత్ేాక్మయిన పైప్ ల్ైన్ దాేర్ర తీసుకొనబడును. ఈ నీటి వినియోగ్ము కొరక్ట ఆంధ్ాపాదేశ్

పాభుతే ఇర్ిగ్వషన్ సంసా నుండి

ప్ ందవలస్న అనుమతి పర్ిశీలనలో ఉనసది. నీటి వినియోగ్ము ఈ క్ంా ది విధ్ముగ్ర ఉండును.

1

క్ర. సాం.

2
4
5
6
7

విభాగ్మగ

నీట్ి వినియోగ్మగ

నీట్ి వినియోగ్మగ ( క్యు.మీ. / రోజుక్ు)

క్ూలింగ్ టవర్ మేక్ప్

17414

బాయిలర్ కొరక్ట డి.ఎమ్ ప్రింటు నీరు మర్ియు

1590

ర్ీజనర్వషన్

ఎయిర్ క్ండీషనింగ్ మర్ియు సర్ీేస్ వరటర్

120

మేక్ప్ కరిర్ిఫ్ైయిర్ బోి డవున్

96

డొ మెస్ు క్ట్

10

ర్ిజర్రేయర్ ఎవరప్ ర్వషన్ లలస్

70

మొతత మగ

19,300

3

1.4 వురద నీరు విడుద్ల
ఈ ప్రాజెక్టు లో ర్ోజుక్ట 2716 క్ూాబిక్ట్ మీటరి వారద నీరు వెలటవడును. ఈ ప్రాజెక్ుట లో బాయిలర్ బోి డవున్, క్ూలింగ్ టవర్ బోి డవున్,
డి.ఎమ్ ప్రింటు ర్ీజనర్వషన్, సర్ీేస్ వరటర్, కరిర్ిఫ్ైయిర్ బోి డవున్ మర్ియు స్రనిటర్ీ వారద నీరు వెలటవడును. స్రనిటర్ీ వారద నీటిని స్పు క్ట్
టాాంక్ట్ మర్ియు స్ో క్ట్ పట్స లలో శుదిద చేయుదురు.
క్ర. సాం.

విభాగ్మగ

వురద నీరు ( క్యు.మీ. / రోజుక్ు)

1.

క్ూలింగ్ టవర్ బోి డవున్

2087

2.

బాయిలర్ బోి డవున్

275

3.

డి.ఎమ్ ప్రింటు ర్ీజనర్వషన్

230

4.

కరిర్ిఫ్ైయిర్ బోి డవున్

96

5.

సర్ీేస్ వరటర్

20

6.

స్రనిటర్ీ వారద నీరు

8

మొతత మగ

2716

వురద నీరు ధ్రమమగలు
ఈ ప్రాజెక్ుట లో వెలటవడు వివిధ్ వారద నీటి ధ్రమములట ఈ క్ంా ది విధ్ముగ్ర ఉండును.

ధ్రమమగలు

సాాంద్రత
డి.ఎమ్ పాలాంట్ు

బాయిలర్

క్యలిాంగ్ ట్వర్

సానిట్రీ వురద

కాలరిఫైయిర్

రీజనరేష్న్

బలల డవున్

బలల డవున్

నీరు

బలల డవున్

ప.హచ్

4-10

9.5-10.5

7.0-8.0

7.0-8.5

7.0 – 8.0

7.0 – 8.0

(మి.గ్రా/లీ.)

--

--

--

200-250

--

--

(మి.గ్రా/లీ.)

--

--

--

300-400

--

--

5000-6000

1000

1000

800-900

230 – 250

230 – 250

--

10

--

--

--

10 - 20

బీ.ఒ.డీ
స్ట.ఒ.డీ

టీ.డి.యస్

(మి.గ్రా/లీ.)

ఆయిల్
మర్ియు గ్ీస్
ా
(మి.గ్రా/లీ.)

సరీీస్ వాట్ర్

1.5. వురధ నీట్ి శుదధధ ప్ర కయ
ర
సర్ీేస్ వరటర్ ను ఆయిల్ సపర్వటర్ దాేర్ర పంప ఆయిల్ ను వేరు చేయుదురు. బాయిలర్ బోి డవున్ మర్ియు డి.ఎమ్ ప్రింటు నుండి
వెలటవడు వారా నీటిని

నూాటాల్ైజవషన్ టాాంక్టలో శుదిా చేయదురు.

శుదిా చేస్న డి.ఎమ్ ప్రింటు ర్ీజనర్వషన్ మర్ియు బాయిలర్

బోి డవున్ ను స్ంటాల్ మలనిటర్ింగ్ బేస్న్ లో క్ూలింగ్ టవర్ బోి డవున్ మర్ియు శుదిద చేస్న సర్ీేస్ వరటర్ త్ో క్లిపదరు. ఆ శుదిా చేస్న
నీటిని కరలటషా నియంతాణమండలి నింబందనలక్ట లోబడి తీసుక్ట వచేన తరువరత దూళిని అణుచుటక్ట, ఆష్ క్ండీషనింగ్ మర్ియు
చెటి పంపక్మునక్ట/ఆన్ లలాండ్ ఫర్ ఇర్ిగ్వషన్ కొరక్ట ఉపయోగ్ించెదరు.
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1.6. వాయగ ప్రిసరమగలు
బాయిలర్స లో విడుదలగ్ు వరయువులను ఎలకోుోస్రుటిక్ట్ పస్
ా పటేటర్స లో శుదిద చేస్

వరత్ావరణములోనిక్ విడుదల చేయుదురు.

బయటక్ వెలటవడు వరయువులలో దూళి స్రందాత 50 మి.గ్రా/ ఎన్ మీ3 క్ంటే తక్టకవగ్ర ఉండును. ఈ శుదిద చేస్ వరయువులను 108
మీటరి మర్ియు 87 మీటరి ఎతు
త గ్ల చమీసల దాేర్ర వరత్ావరణములోనిక్ విడుదల చేయుదురు.

1.7. ఘన వురధ మగలు
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట నుంచ ఈ క్ంా ద పటర్కకనబడిన పర్ిమలణములలో ఘన వారాములట విడుదలగ్ును.
బూడిద్ వెలువడుట్క్ు మూలమగ

బూడిద్ ప్రిమాణమగ

వినియోగ్మగ

(ట్నయులు/ రోజుక్ు)

దేశీయ బొ గ్ుగ (100 %)

1449

ఈ పాతిప్రదిత విదుాత్ ప్రాజెక్ుట నుంచ వచుే
బూడిదను భారత పర్రావరణ మర్ియు అటవీ

లేదా
దిగ్ుమతి చేసుకొబడు బొ గ్ుగ (100 %)

మంతిాతే

160

మర్ియు
దిగ్ుమతి చేసుకొబడు బొ గ్ుగ (70 %)

నూాడిలీి

వినియోగ్ము

లేదా
దేశీయ బొ గ్ుగ (30 %)

శ్రఖ,

వరర్ి

నోటిపకవషన్

బూడిద
పాకరరము

వినియోగ్ించబడును.

360
మర్ియు
120

ఈ ప్రింటు నుండి వచుే బూడిదను స్రగ్ర్ స్మెంట్సస లిమిటెడ్ వరర్ిక్ ఇచెేదరు. బూడిద వినియోగ్ము కొరక్ట స్రగ్ర్ స్మెంట్సస
లిమిటెడ్ వరరు ఇచేన అంగ్ీకరర పతాము ను పర్ిసరముల పై పాభావము మర్ియు విశ్లిషణ ర్ిప్ో రుులో ప్ ందుపరచడమెైనది.

2.0 ప్రాువరణ సమాచారమగ
ఈ ప్రింటు 10 క్.మీ. పర్ిధిలో అంబియంట్స ఎయిర్ కరేలిటీ, నీటి ధ్రమములట, ధ్ేని తీవాతలట, వృక్ష మర్ియు జంతువుల వివరములట
మర్ియు స్రమలజిక్ స్ా తిగ్తుల వివరములట స్టక్ర్ించబడినవి.

2.1. అాంబియాంట్ ఎయిర్ కాీలిట్ీ
ర్వణువులట (PM2.5) ర్వణువులట (PM10), సలఫర్ డయలకెైసడ్, నెైటారజన్ ఆకెైసడ్ మర్ియు కరరైన్ మోనాకెసై డ్ ల స్రందాతలను ఈ ప్రాజెక్ుట
స్ైటుక్ట 10 క్.మీ. పర్ిధిలో 8 ప్రాంతములలో భారత పర్రావరణ మర్ియు అటవీ మంతిాతే శ్రఖ వరర్ి నిబందనల పాకరరము
నిర్రార్ించబడినవి. వీటి స్రందాతలట క్ంా ది విధ్ముగ్ర ఉనసవి.
ర్వణువులట (PM2.5)

14.8 నుండి 26.1 మెైకోా గ్రాములట/క్ూా.మీ.

ర్వణువులట (PM10)

24.2 నుండి 43.5 మెైకోా గ్రాములట/క్ూా.మీ.

సలఫర్ డయలకెైసడ్

5.4 నుండి 14.3 మెైకోా గ్రాములట/క్ూా.మీ.

నెైటారజన్ ఆకెైసడ్స

6.1 నుండి 16.8 మెైకోా గ్రాములట/క్ూా.మీ.

కరరైన్ మోనాకెైసడ్

220 నుండి 520 మెైకోా గ్రాములట/క్ూా.మీ.
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2.2. నీట్ి ధ్రమమగలు
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట సు డీ జోన్ లో 8 భూగ్రై జల నమూనాలత్ో ప్రటు ఉపర్ితల జల నమూనాలను తీసుక్టని వరటిని భౌతిక్,
రస్రయనిక్ మర్ియు బాకటుర్ియలలజిక్ల్ ధ్రమముల కొరక్ట అనల్ైడ చేయబడినవి. ఈ నమూనాలనీస త్ాాగ్ునీటి నిర్వాశితములక్ట
అనుగ్ుణముగ్ర ఉనసవి.

2.3. ధ్ీని విలువలు
పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట సు డీ జోన్ లో 8 ప్రాంతములలో ధ్ేని విలటవలట కొలవబడినవి. సు డీ జోన్ లో ధ్ేని విలటవలట 43.65 డిబిఎ నుండి
52.86 డిబిఎ వరక్ట ఉనసవి.

3.0 ప్రిసరమగలపై ప్రభావమగ మరియగ విశ్లలష్ణ
3.1 వాయగ ప్రిసరమగలపై ప్ర భావమగ
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు నందు ర్వణువులట, నెైటారజన్ ఆకెైసడ్స మర్ియు సలఫర్ డయలకెసై డ్ లట వెలటవడును. ఇండస్ు య
ి ల్ స్ో ర్స కరంపి క్ట్స3 మోడల్ స్రప్ు వేరు దాేర్ర ప్రాజెక్ుట వలన వరయువుల భూ ఉపర్ితల స్రందాతలలో పరుగ్ుదలను గ్ుణించెదరు. ఈ స్రప్ు వేరు లో ప్రాజెక్ుట
సా లము నుండి స్టక్ర్ించన వరయు దిశ్, వరయు వేగ్ం, గ్ర్ిషు మర్ియు క్నిషు ఉష్ణ గ్ాత తదితర వరత్ావరణ వివరములను
ఉపయోగ్ించెదరు.
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు చమీసల నుండి 1300 మీ. దూరములో దిగ్ువ గ్రలి దిశ్గ్ర ర్వణువులట (PM10), సలఫర్ డయలకెసై డ్ మర్ియు
నెైటారజన్ ఆకెైసడ్స ల గ్ర్ిషు స్రందాతలట 0.4 మెై.గ్రా/క్ూా.మీ, 7.5 మెై.గ్రా/క్ూా.మీ. మర్ియు 3.8 మెై.గ్రా/క్ూా.మీ గ్ర గ్ుణించడినవి. భూ
ఉపర్ితల స్రందాతల గ్ణన లో ఇతర పర్ిశ్మ
ా ల నుండి వెలటవడు వరయువులను క్ూఢ పర్ిగ్ణన లో క్ తీసుకొనబడినది
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట మర్ియు ఇతర పర్ిశ్మ
ా ల నుండి వెలటవడు ర్వణువులట (PM10), నెైటారజన్ ఆకెసై డ్స మర్ియు సలఫర్ డయలకెైసడ్ ల
నెట్స కరనసంటేాషన్స నేషనల్ ఆంబియంట్స ఎయిర్ కరేలిటీ నిర్వదశితముల క్ంటే తక్కవగ్ర ఉనసవి. ఇందువలన ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు వలన
వరయు పర్ిసరములపై ఎలలంటి దుష్రభావము ఉండదు.

3.2 ధ్ీని ప్రిసరమగలపై ప్రభావమగ
ఈ ప్రాజెక్ుట లో పాధానముగ్ర టర్ోైజనర్వటర్, బాయిలర్, క్ంపాషర్స మర్ియు డిజి స్ట్స దాేర్ర ధ్ేని వెలటవడును. ఆంబియంట్స ధ్ేని
తీవాతలట భారత పాభుతే పర్రావరణ మర్ియు ఆటవీ మంతిాతే శ్రఖ నోటిఫ్కవషన్ పాకరరము ధ్ేని కరలటషాము (నియంతాణ మర్ియు
నివరరణ) రూల్స పాకరరము పగ్లట 75 డిబిఎ మర్ియు ర్రతిా 70 డిబిఎ క్ంటే తక్టకవగ్ర ఉండును. ధ్ేని తీవాతలట నిబంధ్నల క్నాస
తక్టకవగ్ర ఉనసపాటికట ప్రింటు నందు చెటి పంపక్ము విస్రతరముగ్ర చేపటుుట వలన ధ్ేని తీవాతలట మర్ింత తగ్ుగను. కరవున

ఈ

పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు వలన ధ్ేని పర్ిసరములపై ఏలలంటి దుష్రభావము ఉండదు.

3.3 నీట్ి ప్రిసరమగలపై ప్రభావమగ
విదుాత్ ప్రాజెక్టు లో వచుే వారద నీటిని, వారద నీటి శుదిద క్ర్రమగ్రరం లో శుదిద చేస్ కరలటషా నియంతాణ మండలి నిబంధ్నలక్ట లోబడి
తీసుక్ట వచేన తరువరత ఈ నీటిని దూళిని అణుచుటక్ట, బూడిద క్ండిషనింగ్ క్ట మర్ియు చెటి పంపక్మునక్ట/ఆన్ లలాండ్ ఫర్
ఇర్ిగ్వషన్ కొరక్ట ఉపయోగ్ించెదరు. స్రనిటర్ీ వారద నీటిని స్పు క్ట్ టాాంక్ట్ మర్ియు స్ో క్ట్ పట్స లలో శుదిద చేయుదురు. ర్రషు ి భూగ్రై జల
మండలి సహకరరమత్ో వరషపు నీటి ఇంక్టడు గ్ుంతలను క్టుుదురు. దీని వలన భూగ్రై జలమటు ము పరుగ్ును.
అవసరమగ్ు నీటిని 4.5 క్.మి దూరము లో క్ష
ా ణ నది క్ చెందిన పులిచంతల ర్ిజర్రేయర్ నుండి తీసుకోనబడును.
కరవున ఈ ప్రాజెక్టు వలన నీటి పర్ిసరములపై ఏలలంటి దుష్రభావము ఉండదు.
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3.4. వృక్ష, ప్శు, ప్క్షి, జాంతుజాలమగ పై ప్ర భావమగ
పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు సా లం యొక్క 10 క్లోమీటరి వరాస్రరాం పర్ిధిలో నేషనల్ ప్రర్క్ / అభయలరణాాలట / టెైగ్ర్ ర్ిజర్ే్ / పక్షులట కోసం
వలస మలరగ ం లట లేవు. ఈ.ఎస్.ప, దుముమ వెలిక్తీత వావసా త్ో ప్రటు బాాగ్ ఫ్లు ర్స, దుముమ నిర్ోధ్క్ వావసా లట వంటి గ్రలి పాసరణ
నియంతాణ వావసా లట, అంతరగ త ర్ోడుి, తదితర సమక్ూరేబడును మర్ియు నిబంధ్నలను అనుసర్ించేందుక్ట నిరేహించబడుతుంది.
ఈ.ఎస్.ప విఫలమయినపుాడు బాయిలర్ బొ గ్ుగ ఫ్టడ్ ఆగ్ిప్ో యి మర్ియు ఈ.ఎస్.ప లోపమును సర్ిదిదెద వరక్ట ఏ విదుాదుతాతిత ఉండని
విధ్ంగ్ర ఈ.ఎస్.ప క్ అంతర్ వావసా ను సమక్ూరేబడుతుంది.
చమీస ల ఎతు
త స్.ప.స్.బి నిబంధ్నలను అనుగ్ుణంగ్ర ఏర్రాటు చేయబడును. చమీస ల నుండి వెలటవడు దూళి స్రందాత 50 mg/Nm3
క్ంటే తక్టకవగ్ర ఉండును. పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట లో శూనా విసరీన పదద తిని అమలపరేబడును. బూడిద వినియోగ్ం బూడిద వినియోగ్ం
మర్ియు దాని సవరణలట MoEF నోటిఫ్కవషన్ అనుగ్ుణంగ్ర ఉంటుంది. అందువలి పాతిప్రదిత పవర్ ప్రింట్స కరరణంగ్ర వృక్ష, జంతు,
పాజలట, జంతువులట మొదలగ్ు పై ఎలలంటి పాతిక్ూల పాభావం వుండదు.

4.0. ప్రాువరణ ప్రిశీలన
కవందా కరలటషా నియంతాణ మండలి నిర్వదశితములక్ట లోబడి అంబియంట్స ఎయిర్ కరేలిటీ, చమీసల విశ్లిషణ మర్ియు వారద నీటి విశ్లిషణ చేస్
నివేదిక్లను భారత పర్రావరణ మర్ియు అటవీ మంతిాతే శ్రఖ, బెంగ్ళూర్ /ఆంధ్ాపద
ా ేశ్ కరలటషా నియంతాణ మండలిక్ నివేదించబడును.
చమీసల నుండి వెలటవడు వరయువులను విశ్లిషణ చేయుటక్ట ఆన్ ల్ైన్ మోనిటర్ింగ్ వావసా ను ఏర్రాటు చేయబడును.

5.0. ఆద్నప్ు ఆద్ుయనమగ
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట సా లము లో నివరస్తులట లేరు. కరవున పునర్రవరసము అవసరము లేదు.

6.0. పారజెక్ుర వలన లాభాలు
ఈ ప్రాజెక్టు ఏర్రాటు చేయడము వలన ఉప్రధి అవకరశ్ములట పరుగ్ును

ఈ ప్రాజెక్ుట వలన పర్ిసర ప్రాంతములలో భూ విలటవలట

పరుగ్ుట దాేర్ర పాజల స్రమలజిక్ స్ా తిగ్తులట పరుగ్ుటక్ట దో హద పడును. దశ్ల వరర్ిగ్ర వెైదా పర్ీక్షలట నిరేహించబడును. ఉదో ాగ్రలలో
పర్ిసర గ్రామ వరసులక్ట ప్రాదానాత క్లిాంచబడును.

7.0 ప్రాువరణ ప్రిరక్షణ విధానమగ
7.1 వాయగ ప్రిసరమగలు
క్ర. సాంఖ్ు
1

మూలమగ
స్.ఎఫ్.బి.స్

బాయిలర్స

నియాంతిరాంచయ ప్రిక్రమగ

శుదధద చెయబడిన గాలిలో ద్ూళి సాాంద్రత
50 మి.గ్రా/ ఎన్ మీ3 క్ంటే తక్టకవగ్ర

ఎలకోుో స్రుటిక్ట్ పాస్పటేటర్స

ఉండును

ఈ క్ంా ద త్ెలటపబడిన కరలటషా నియంతాణ విధానములట / చరాలట ఈ ప్రాజెక్ుట లో చెపటు బడును
 దూళిని నివరర్ించుటక్ట కోల్ స్రుక్ట్ ఫ్ైల్స ఫ్ై నిరంతర్రయముగ్ర నీరు చలటిదురు.
 కోల్ హాండిి ంగ్ ప్రింటు, క్ాషర్ మర్ియు మెటిర్ీయల్ టాానసఫర్ ల వదద డస్ు ఎకర్టక్ష
ా న్ , డస్ు సపాషన్ స్సు మ్ అమర్ెేదరు.
 దూళిని నివరర్ించుటక్ట క్నెేయరుి అనిస గ్రలేనెైడ్ షటటిత్ో క్పాబడును.
 మెటిర్ీయల్ అన్ ల్డింగ్ దగ్గ ర ఫరగ్ మర్ియు నీటి పచకరర్ి మొదలగ్ు డస్ు సపాసన్ స్సు మ్ అమర్ెేదరు.
 చెటి పంపక్ము విస్రతరముగ్ర చేపటుుట వలన వరయు కరలటషాము మర్ింత తగ్ుగను.
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 వరహనముల రవరణా వలన వెలటవడు దుముమను అర్ిక్టుుటక్ట ప్రింటు లోపల స్మెంట్స ర్ోడుి వేయబడును.

7.2 నీట్ి ప్రిసరమగలు
సర్ీేస్ వరటర్ ను ఆయిల్ సపర్వటర్ దాేర్ర పంప ఆయిల్ ను వేరు చేయుదురు. బాయిలర్ బోి డవున్ మర్ియు డి.ఎమ్ ప్రింటు నుండి
వెలటవడు వారా నీటిని నూాటాల్ైజవషన్ టాాంక్టలో శుదిా చేయదురు. శుదిా చేస్న ఈ నీటిని క్ూలింగ్ టవర్ బోి డవున్ మర్ియు శుదిద చేస్న
సర్ీేస్ వరటర్ త్ో క్లిప స్ంటాల్ మలనిటర్ింగ్ బేస్న్ లో ఉంచెదరు. ఆ శుదిా చేస్న నీటిని కరలటషా నియంతాణమండలి నింబందనలక్ట
లోబడి తీసుక్ట వచేన తరువరత దూళిని అణుచుటక్ట, ఆష్ క్ండీషనింగ్ మర్ియు చెటి పంపక్మునక్ట/ఆన్ లలాండ్ ఫర్ ఇర్ిగ్వషన్ కొరక్ట
ఉపయోగ్ించెదరు. ప్రింటు నుండి ఏలలంటి వారా నీరు బయటక్ట వెలటవడదు. పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట లో శూనా విసరీన పదద తిని
అమలపరేబడును.

7.3 ధ్ీని విలువలు
ఈ ప్రాజెక్ుట లోనుండి పాధానముగ్ర టర్ోైజనర్వటర్, బాయిలర్, క్ంపష
ా ర్స మర్ియు డిజి స్ట్స దాేర్ర ధ్ేని వెలటవడును. ధ్ేని వెలటవడు
పాదేశ్ములలో పని చేయు కరర్ిమక్టలట ఇయర్ పి గ్స ధ్ర్ించెదరు. చెటి పంపక్ము విస్రతరముగ్ర చేపటు డము వలన ధ్ేని తీవాతలట మర్ింత
తగ్ుగను. చెటి పంపక్మును పర్ిప్రలనా కరర్రాలయము మర్ియు ఇతర పాదేశ్ములలో చేపటెుదరు.

7.4 భూ ప్రిసరమగలు
ఈ ప్రాజెక్ుటలో ఆంధ్ాపాదశ్
ే కరలటషా నియంతాణ మండలి నిర్వదశితములక్ట అనుగ్ుణముగ్ర వరయు కరలటషా నియంతాణ పర్ిక్రములట
ఆమర్ిే నిర్వదశితములక్ట అనుగ్ుణముగ్ర నడుపబడును. ఈ ప్రింటు నుండి ఉతాతిత ఆగ్ు బూడిద ను భారత పర్రావరణ మర్ియు అటవీ
మంతిాతే శ్రఖ, ఫలి ఆష్ నోటిఫ్కవషన్ అనుగ్ుణముగ్ర వినియోగ్ించబడును.

కవందా కరలటషా నియంతాణ మండలి నిర్వదశితములక్ట

అనుగ్ుణముగ్ర చెటి పంపక్ము చేపటు బడును.

7.5 చెట్ల పాంప్క్మగ
ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్ుట నుండి వెలటవడు వరయువులను, ధ్ేని తీవాతలను తగ్ిగంచుటలో, పర్రావరణ సమతులాతను కరప్రడుటలో, నేల
కోతను అర్ిక్టు టలో చెటి పంపక్ము చాలల వరక్ట త్ోడాడును. కవందా కరలటషా నియంతాణ మండలి నిర్వదశితములక్ట అనుగ్ుణముగ్ర
పర్ిశ్మ
ా ప్రాంగ్ణములో 33 ఎక్రములలో విస్రతరముగ్ర చెటి పంపక్ము చేపటు బడును.

7.6 స్టీఆర్ఈపీ స్ట్ఫారుుల అమలు
ఈ విదుాత్ ప్రింటుక్ట సంబందించన కరర్కార్వట్స ర్ెస్రానిసబిలిటి ఫర్ ఎనిేర్రన్ మెంట్స ప్ ా టెక్షన్ (స్టఆర్ఈపట) స్ఫరరుసలను క్చేతముగ్ర
అమలట చేయబడును.

********************

8

