
మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి  మరయిు హ బై్రడి్ పార్క్ కొరకు పరాావరణ మరయిు సామాజిక యాజమాన్ా పణిాళిక (ఇ.ఎస్.ఎం.ప)ి 
 

పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

రమపకలపన్ మరయిు నిరాూణ ముందసతు  దశ 
భూ 
పరాావరణము 

సౌర/పవన్/హ ైబ్రిడ్ 
పార్క్ మరియు 
సహాన్తబంధ్ సథలముల 
అభివృద్ధి  కొరకు 
భూసాాధీన్త కారణంగా 
భూమి/ఆసతు లు 
మరియు జీవనోపాధ్తలు 
కోలపపవుట్ 

 భూసాాధీన్త మరియు పున్ఃసాథ పన్ 

పభిావాలన్త నివారించడానికి గాన్త 

తగిన్ పభిుతా భూములన్త గురిుంచతట్ 

 రాష్్టర పభిుతాము మరియు పపించ 

బాాంకు యొక్ పసితు త నియమ 

నిబంధ్న్ల మేరకు పభిావిత 

వాకుు లు/కుట్ ంబాలన్త 

ముందసతు గానే గురిుంచి, మరియు 

కోలపపతున్న ఆసతు లకు గాన్త 

పున్ఃసాథ పన్ విలువ పకిారము 

పరిహారమున్త చెలిలంచాలి. 

రామగిరి 
మరియు  
ముతుు వకుంట్ల  
గాామాలు 

రమపకలపన్ 
మరియు 
నిరాూణ 
ముందసతు  దశ 

ఎస్ఇసిఐ ఎస్ఇసిఐ 
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పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 ఆసిుని భౌతికంగా సాాధీన్ము 

చేసతకునే ముందతగా 

పభిావితమవుతున్న వాకిుకి 

పరిహారమున్త చెలిలంచాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 ఎవర ైనా సాథ నాంతరము చెంద్ధన్ వాకిు 

పున్ఃసాథ పన్ చేయబడాలి. 

 జీవనోపాధ్తలన్త కోలపపయి ఉంట్ే ధ్న్ 

రమపములప పరిహారమివాాలి అద్ే 

విధ్ంగా పతి్ాామానయ జీవనోపాధధని 

కలిపంచాలి 

 జీవనోపాధ్తల మారాా లు ఏవ ైనా 
కోలపపతే్ అందతకు పరిహారము 
కలిపంచాలి 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

నీట్ి పవిాహ 
సరళి మరియు 
జలాశయాలు 

జలాశయాలకు నీరు 
వ ళ్ళకుండా 
మూసివేయడం నీట్ి 
చెరువులు/నీట్ి 
నిలాన్త పభిావితం 
చేసతు ంద్ధ. 

 సో లార్క పాాన్ల్సి, భవనాలు మరియు 
పవన్ ట్రబయిన్లన్త ఈ సహజ పవిాహ 
మారాా లకు దూరంగా నిరిూంచాలిి 
ఉంట్ ంద్ధ. 

 రోడ్ న ట వర్క్ కొరకు, ఈ పవిాహ 
మారాా ల గుండా నీరు సతలువుగా 
వ ళ్ళడానికి వీలుగా వీట్ికి అడడంగా 
తగిన్ంత సామరథయము గల బాాలనిింగ్ 
కలారు్ లన్త నిరిూంచాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

పడమట్ి 
వ ైపున్ 
ముతుు వకుంట్ల  
నీట్ి చెరువుకు 
కలిపే విధ్ంగా 
పవిాహ 
మారాము 

డిజ ైన్ మరియు 
నిరాూణ 
ముందసతు  దశ, 
నిరాూణ దశ 

గుత్ేుద్ారు  ఎస్ఇసిఐ 

నిరాూణ దశ 
భూమి 
వన్రులు 

పచచదన్ము 
కోలపపవుట్ 

 నిరాూణమున్త పాిరంభించడానికి 
ముందతగా నిరాూణ పిద్ేశము న్తండి 
పచచదన్ము త్ొలగించబడుతుంద్ధ. 
గురిుంచబడిన్ ఈ పచచదన్ము 
కాకుండా మొక్లు, చెట్ల కు న్ష్్టం లేద్ా 
న్రికివేయడం అనేద్ధ చాలా కనిష్్టంగా 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ రోడ్ 
న ట వర్క్, 
డెైనైేజ్, 
భవనాలు 
మొదల ైన్వి. 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

ఉండేలా పన్తలు అనినయున్ూ 
చేపట్్బడత్ాయి. 

 శాశాతమ ైన్ పన్తలు లేద్ా అవసరమ ైన్ 
త్ాత్ా్లిక పన్తలకు పతిాక్షంగా 
ఆట్ంకముగా ఉండే నేల 
పచిచక/పొ దలు మాతమేి పరాావరణ 
నిపుణుడి న్తండి ముందసతు  
అన్తమతిత్ో త్ొలగించబడత్ాయి.  

 గుత్ేుద్ారు ఎట్ి్  పరిసిథతులలపన్ూ 
చెట్లన్త న్రకబో రు లేద్ా వాటి్కి న్ష్్టం 
కలిగించబో రు.  

 అట్వీ శాఖ న్తండి కిలయర న్తిన్త 
అందతకున్న తరాాత మరియు 
ఇంజనీరు న్తండి లిఖిత పూరాక 
అన్తమతిని పొ ంద్ధన్ తరాాత మాతమేి 
పాిజ కు్  కింాద గురిుంచబడిన్ చెట్ ల  
న్రికివేయబడత్ాయి. 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 పరిగణ ంచవలసియున్న సహజ 
పచచదన్ము ఉన్న పాింత్ాలన్త 
అందతబాట్  చేసతకోవడం పూరిుగా 
నిషేధధంచబడాలి. నిరాూణ కారాకమాాలు 
అనీన పూరుయియావరకూ సథలమున్కు 
వేసిన్ త్ాత్ా్లిక కంచె అలాగే నిలిచి 
ఉండాలి. 

 నిరాూణపు సథలమున్కు బయట్ివ ైపున్ 
ఉన్న పచచదన్పు పది్ేశము 
గట్ి్పడకుండా నివారించతట్కు గాన్త 
నిరాూణ వాహనాలు, యంత ిసామాగిా, 
మరియు పరికరాలు కేవలం వాట్ికి 
కేట్ాయించబడిన్ చోట్ లపనే 
ఉంచబడత్ాయి లేద్ా అక్డికి 
తరలించబడత్ాయి. 

 వంట్చెరకు సేకరణ పూరిుగా నిషేధ్ము.  



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 నిరాూణ పది్ేశము లేద్ా చతట్ ్ పట్ల  
పచచదన్ము పాడు చేయు 
ఉద్ేేశాముత్ో ఏ విధ్ంగాన్ూ నిపుప 
పెట్్కూడదత. 

 సథలము శుభపిరచతట్  భూమి వన్రులపెై పభిావానిన 
తగిాంచతట్కు గాన్త మట్ి్  తవిాకము 
వలన్ ఉతపన్నమ ైన్ మట్ి్  పద్ారాథ లు 
తగిన్ంత పరిమాణములపనే 
ఉపయోగించతకోబడత్ాయి.  

 సాధ్ామ ైన్ంతవరకూ సహజమ ైన్ నీట్ి 
పవిాహ మారాా లకు ఆట్ంకం కలిగించని 
రీతిలప రోడ్ లేఔట ఉంట్ ంద్ధ. 

 పాిజ కు్  పాింతము లపపున్ 
పతిిపాద్ధంచబడిన్ యాక ిస్ రోడుల  
ఏడాద్ధ పొ డవునా పవిహ ంచని వాగులు 
వంకలన్త ద్ాట్ివ ళ్త్ాయి మరియు 
ఉపరితల పవిాహముపెై ఎట్ వంట్ి 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

చెడు పభిావాలు ఏరపడకుండా 
నివారించడానిక ై తగిన్నిన సంఖాలప 
వాగులు వంకలు ద్ాట్ే నిరాూణాలు 
అవసరం అవుత్ాయి. 

 లేఔట పాల న్త పకిారము 
పతిిపాద్ధంచబడిన్ రోడుల  కాకుండా 
ఎట్ వంట్ి అదన్పు యాక ిస్ రోడుల  
న లకొలపకుండా చూసతకోవాలిి 
ఉంట్ ంద్ధ. 

 సో లార్క పివి పాాన్ల్సి న లకొలుప 
సందరభంగా ఏ చెట్ ల  కూడా 
న్రికివేయాలిిన్ అవసరం రాకుండా 
చూసతకోవడం జరుగుతుంద్ధ. 
అయిన్పపట్ికీ, ఏవ ైనా చెట్ ల  
తపపనిసరిగా కొట్ా్ లిి వసేు , రాష్్టర 
అట్వీశాఖ వారిచే జారీ చేయబడిన్ 
మారాదరశకాల పకిారము పరిహార 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

మొక్ల పెంపకంత్ో పాట్ గా 
అట్వీశాఖ న్తండి అన్తమతి 
పొందవలసి ఉంట్ ంద్ధ. 

 నిరాూణ శిబ్రరాలు పాిధాన్ాత్ాపరంగా 
బీడు భూములలప ఏరాపట్  
చేయబడత్ాయి మరియు 
నివాసపాింత్ాలు మరియు 
జలాశయాలకు తగిన్ంత దూరంగా 
ఉంట్ాయి.  

 నిరాూణ శిబ్రరాలకు అవసరమ ైన్ 

పారిశుధ్ా ఏరాపట్ ల  మరియు పాిథమిక 

వసతులు కలిపంచబడత్ాయి.  

 శిబ్రరాలన్త ఎతిువేసిన్ తరాాత ఆ 

భూమి యొక్ సహజమ ైన్ పరిసిథతి 

పున్రుదిరించబడుతుంద్ధ. 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 తవిాకము జరిగిన్ తరాాత ఏ సథలము 

కూడా కాపలా లేకుండా 

వద్ధలివేయబడదత.  

నేల నేల పెైమట్ి్  న్ష్్టము  ఒకవేళ్ నిరాూణ సథలము కిాంద మంచి 
నాణాత గల పెైమట్ి్  లభించిన్ 
పక్షములప, ద్ానిని అతాంత శదిాగా 
పరిరక్ించడం జరుగుతుంద్ధ మరియు 
వావసాయ పాింతములప త్ోట్పని 
కొరకు వినియోగించతకోబడుతుంద్ధ. 

 ఎట్ వంట్ి నిరాూణ సామాగినాీ 
వావసాయ పొ లములప నిలా చేయడం 
జరగదత. 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 

నిరాూణ దశ  గుత్ేుద్ారు  ఎస్ఇసిఐ 

 నేల యొక్ 
కలుషితము 

 నేల వాత్ావరణముపెై పభిావానిన 
తగిాంచతట్కు గాన్త మట్ి్  తవిాకము 
వలన్ ఉతపన్నమ ైన్ మట్ి్  పద్ారాథ లు 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

తగిన్ంత పరిమాణములపనే 
ఉపయోగించతకోబడత్ాయి.  

 ధ్ూళి కాలుష్టామున్త తగిాంచడానికి 
గాన్త నేల పొ రల యొక్ సరియి ైన్ 
సి్ రపిపంగ్ మరియు గట్ి్గా పేరుచట్. 

 నేల కాలుష్టామున్త నివారించడానికి 
గాన్త నిరాూణ శిబ్రరాలకు అవసరమ ైన్ 
పారిశుధ్ా ఏరాపట్ ల  మరియు పాిథమిక 
వసతులు కలిపంచబడత్ాయి. 

 నేల గట్ి్పడుట్  మట్ి్ తవిాకపు పన్తలు మరియు 
పచచదన్ం త్ొలగింపు కారాకమాాలు 
అనినయున్ూ నిరిేష్్టంగా మార్క్ చేసిన్ 
పది్ేశానికి, రోడుడ  మరియు కాలాల 
ఏరాపట్ కు మరియు ఇతర నిరాూణ 
పది్ేశాలకు మాతమేి ఖచిచతంగా 
పరిమితం చేయబడత్ాయి. 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 వాడుకోవడానికి పనికివచేచ తవిాక 
పద్ారాథ లు అనినయున్ూ నింపడానికి 
మరియు కలపడానికి 
ఉపయోగించతకోబడత్ాయి. 

 నిరాూణ సంబంధధత వాహనాలు 
మరియు పరికరాల రాకపో కలు కేవలం 
కేట్ాయించిన్ రహద్ారికి మాతమేి 
పరిమితం చేయబడత్ాయి. 

 లేఔట పాల న్త పకిారము 
పతిిపాద్ధంచబడిన్ రోడుల  కాకుండా 
ఎట్ వంట్ి అదన్పు యాక ిస్ రోడుల  
న లకొలపకుండా చూసతకోవాలిి 
ఉంట్ ంద్ధ. 

 నేల కోత  నేలకోత మరియు వరషపునీట్ి పవిాహ 
సంబంధధత సమసాలు నివారించడానికి 
గాన్త నింపే సామాగిా అంతట్ికీ 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

కేట్ాయిత నిలా చోట్  మరియు 
తగిన్ంత పేరుచ సథలము కేట్ాయింపు. 

 తవిిాన్ మట్ి్  చతట్ ్ పట్ల  నాలాలు 
ఒండుమట్ి్ని అడుడ కుంట్ాయి. ఈ 
ఒండుమట్ి్  నిలిచే చోట్ ల , సమీప 
వంకలు వాగులు మరియు ఉపరితల 
జలాశయాలపల  మట్ి్  పేరుకుపో కుండా 
తగిాసాు యి.  

నీరు  నిరాూణము కొరకు 
కావలసియున్న నీరు 

 వరషపు నీట్ి సంరక్షణ కట్్డాల ద్ాారా 
కృతిిమంగా భూగరభజల పెంపుదల 
నిరాూణాలన్త నిరిూంచతట్. 

 భూగరభజల పెంపుదలన్త 
సాన్తకూలము చేయడానికి గాన్త 
మధ్ా మధ్ాలప గుంట్లు తవిుాతూ 
రేఖీయ పవిాహాలు కలిపంచబడత్ాయి. 
ఇలా గుంట్లు తవిిా గరప మట్ి్త్ో 
నింపబడత్ాయి తద్ాారా నీట్ిని 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

ఇంకుదల పెరిగి భూగరభజలాలు వృద్ధి  
చెందతత్ాయి. 

 పాిజ కు్  సథలములపని భూగరభజల 
మండలులత్ో సంపది్ధంచి వరషపు నీట్ి 
నిలా గుంట్లు తవిిా 
నిరాహ ంచబడత్ాయి.  

 నిరాూణ పన్తలకు గాన్త గుత్ేుద్ారు 
విడిగా నీట్ి సరఫరా ఏరాపట్ ల  
చూసతకుంట్ారు మరియు సాధారణ 
పజిా నీట్ి పంపిణీలప జోకాం 
చేసతకోబో రు.  

 బో రు బావులు/గొట్్పు బావుల న్తండి 
భూగరభ జలమున్త త్ోడుకోవడానికి 
ముందతగా సంబంధధత అధధకార 
యంత్ాింగము న్తండి ఆవశాకమ ైన్ 
అన్తమతులు పొ ంద్ాలిిన్ అవసరం 
ఉంట్ ంద్ధ.  



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 నీట్ి నాణాత  నిరాూణ కారాకమాాల న్తండి 
ఉతపన్నమయియా అనిన నీట్ి మరియు 
దవి వారాథ లు సర ైన్ విధ్ంగా 
పారబో యబడత్ాయి మరియు 
తగిన్ట్ ల గా శుద్ధి  చేయకుండా 
ఎట్ వంట్ి జలాశయము/ వాగులు 
వంకలలప వద్ధలివేయబడదత. 

 చెతు  వేయడం లేద్ా ఇతర అన్ధధకార 
పారబో త కారాకమాాలు 
అన్తమతించబడవు. 

 కేట్ాయించబడిన్ వారథ పారబో త 
పాయింట్ గా వారాథ ల యొక్ పారబో త 
కొరకు ఇంజనీర్క మరియు సంబంధధత 
నియంతణిాధధకారుల న్తండి అన్తమతి 
తీసతకోబడుతుంద్ధ. 

 వంక వ ంబడి పది్ేశము మరియు 
పవిాహమారాము ఎట్ వంట్ి ఘన్ 

జలాశయము, 
సాథ నిక వంక, 
హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 
పవిాహ 
మారాము 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

వారాథ లు మరియు మట్ి్  పద్ారాథ లు 
వేయకుండా సేాచఛగా 
ఉంచబడుతుంద్ధ.   

 నిరాూణ సామాగిా మరియు 
వారథపద్ారాథ లు జలాశయాలు లేద్ా జల 
మారాా లకు దూరంగా మరియు నిరాూణ 
పది్ేశాల వ ంబడి వాట్ికి కేట్ాయించిన్ 
సథలాలపల  మాతమేి నిలా 
చేయబడత్ాయి. 

వాయువు 
(గాలి) 

దతముూ యొక్ 
ఉతపన్నము 

 నిరాూణము జరుగుతున్న దశలప 
దతముూ ఎగిరి కాలుష్టాము జరగకుండా 
అణచి వేయడానిక ై మట్ి్  వేయు 
సథలాలు, ఇతర తవిాకపు పది్ేశాలపల  
నీరు పిచికారీ చేయబడుతుంద్ధ.  

 నిరాూణము జరుగుతున్న దశలప నీరు 
చిలకరించడం మరియు నిరాూణ 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

సామాగినాి ట్ారాపలిన్ త్ో కపిప రవాణా 
చేయడం జరుగుతుంద్ధ.  

 సబ్-గేడా్ నిరాూణం చేయు సందరభంగా, 
మొతుం నిరాూణ కాల వావధధలప, 
పతి్ేాకించి శీత్ాకాలం మరియు వేసవి 
కాలములప కమాం తపపని పాితిపద్ధకన్ 
నీళ్ళళ చిలకరించే పని 
చేపట్్బడుతుంద్ధ. 

 తవిిా తీసిన్ పద్ారాథ లన్త నిలాచేసి 
ఉంచే ద్ధబబల న్తండి ధ్ూళి 
వ లువడకుండా, కపిప ఉంచే సామాగితా్ో 
గానీ లేద్ా వాట్ిపెై నీట్ిని పిచికారీ చేసి 
గానీ నియంతిించబడుతుంద్ధ.   

 నిరాూణము పూరిు అయిన్ వ ంట్నే 
మిగిలిపోయిన్ మట్ి్  అంతట్ినీ సరిగాా  
వినియోగించతకోవడం జరుగుతుంద్ధ 
మరియు వదతలుగా ఉన్న మట్ి్ని 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

సథలము న్తండి త్ొలగించడం 
జరుగుతుంద్ధ.   

 కరాూగారాలు మరియు 
పరికర సామగి ా

 వ లువడే ఉద్ాా రాలు కేవలం పాిజ కు్  
పాింత్ానికే పరిమితమ ై ఉంట్ాయి 
మరియు పన్తలు అనీన 
నివాసపాింత్ాలకు దూరంగా ఉన్న 
పాిజ కు్  పది్ేశానికే కట్ ్ బడి ఉంట్ాయి 
కాబట్ి్  అతి వేగంగా తరలించబడత్ాయి. 

 నిరాూణ దశలప ఉపయోగించబడే 
వాహనాలు అనీన చెలుల బాట్యియా 
పియుసి ధ్ృవీకరణ పతమిున్త కలిగి 
ఉండాలి. 

 బాాచ్ మ మిస్ ి పాల ంట్ లలప పరికర 
సామాగి ా కొరకు ధ్ూళి నిలవరింత 
మరియు అణచివేత వావసథ వంట్ి 
సమరథవంతమ ైన్ వాయు కాలుష్టా 
నియంతణి వావసథల ఏరాపట్ , పాల ంట్  

కరాూగారాలు 
మరియు 
పరికర సామాగిా 
పాింతము 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

సెైట్ ల చతట్ ్  పాింతము వ ంబడి గాలిని 
అడుడ కునే గోడల నిరాూణము, 
ఆవరణము లపపున్ కంకర రోడల  
నిరాూణము, ఆవరణము లపపున్ 
నేలన్త కమాం తపపకుండా శుభిం 
చేయడం మరియు తడి చేయడం 
మొదల ైన్వి. 

 వాయుసంబంధధత 
కాలుష్టాము 

 1986 పరాావరణ (పరిరక్షణ) 
నియమాల కింాద పేరొ్న్బడిన్ 
ఉద్ాా రాల పమిాణాలకు అన్తగుణంగా 
అనిన నిరాూణ సంబంధధత వాహనాలు 
మరియు యంత ి పరికరాలు కమాం 
తపపకుండా నిరాహణ చేయబడత్ాయి.  

 1986 పరాావరణ (పరిరక్షణ) 
నియమాల కింాద పేరొ్న్బడిన్ 
ఉద్ాా రాల పమిాణాలకు అన్తగుణంగా 
అనిన డిజి సెట్ ల  లపబడి ఉంట్ాయి.    

నిరాూణ 
పాింతము 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 బాాచ్ మ మికిింగ్ పాల ంట్ ల వదే పని చేసే 
పనివారికి మాసత్లు ఇవాబడత్ాయి. 

ధ్ాని ధ్ాని సాథ యి  జన్రేట్ర్క సెట్ ల  వంట్ి ధ్ాని ఉతపతిు  చేసే 
పధిాన్ నిలకడ ధ్ాని మూలాలు వాట్ి 
చతట్ట్  ధ్ాని కవచాలచే కపపబడి 
ఉంచబడత్ాయి. 

 నిరాూణమున్కు ఉపయోగించబడే 

పాల ంట్ లు మరియు పరికర సామాగిా 

కాలుష్టా నియంతణి మండలి యొక్ 

ధ్ాని పమిాణాలకు కట్ ్ బడి ఉంట్ాయి.    

 ఉపయోగించబడే వాహనాలు మరియు 

యంతసిామాగికిా సెైల న్ిరుల  

బ్రగించబడత్ాయి మరియు 

తదన్తగుణంగా నిరాహ ంచబడత్ాయి. 

నిరాూణ 
పాింతము 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 పరావేక్షణా పణిాళిక పకిారము ధ్ాని 

పరావేక్షణ చేయబడుతుంద్ధ మరియు 

ఏ సమయములపన ైనా ధ్ాని సాథ యి 

గన్క అధధకంగా ఉన్నట్ ల గా 

కన్తకో్బడిన్ పక్షములప, ఆ 

పాింతములప ధ్ాని తగిాంచతట్కు తక్షణ 

చరాలు తీసతకోబడత్ాయి.  

 నిరాూణ కారిూకులు తీవమి ైన్ శబే 

పభిావాలకు గురి కాకుండా రక్ించతట్క ై 

పారిశాామిక పతిిపతిు  సంసథల యొక్ 

ధ్ాని పమిాణాలు ఖచిచతంగా అమలు 

చేయబడత్ాయి.  

 ధ్ాని ఉతపన్నమయియా యంత ి

సామాగికిా అతి దగారగా పని చేసే 

పనివారు అందరికీ వారి ఆరోగాముపెై 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

ఏవ ైనా దతష్ట్రభావాలు పడకుండా చెవి 

పల గుా లు అందజేయబడత్ాయి.   

 ధ్ాని యొక్ పరావసానాల గురించి 

అవగాహన్ కలిపంచి సెైట్ లప తగు 

విధ్ంగా న్డచతకోవడానికి గాన్త డెైవైరుల  

మరియు యంతి పరికరాల ఆపరేట్రలకు 

ఒక అవగాహనా కారాకమాం 

నిరాహ ంచబడుతుంద్ధ. 

జీవావరణ 
పరాావరణము 

పకిృతి పరాావరణ 
సంబంధధత వన్రులు 

 సథలము లపని చెట్ల  వదే మరియు 
చతట్ ్ పకి్ల నిరాూణ సామగినాి 
కుపపగా వేయడం నివారించాలి. 

 నిరాూణ కారిూకులు ఎట్ వంట్ి అడవి 
జంతువులన్త అకమాంగా వేట్ాడకుండా 
చూసతకోవడానికి గాన్త  గుత్ేుద్ారు 
తగిన్నిన చరాలు చేపట్ే్లా 
చూసతకోవాలిి ఉంట్ ంద్ధ.  

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ 
లపపున్ 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 కారిూకుల శిబ్రరాలు మొదల ైన్వి 
ఏరాపట్  చేయడానికి గాన్త ఇ.ఎం.పి 
చరాలత్ో సమూతి వహ ంపు ఉండేలా 
డెవలపర్క చూసతకొంట్ారు.   

సామాజిక  సతందరంగా తీరిచద్ధదతే ట్  నిరాూణ కారాకామాలు పూరుయిన్ 
తరాాత, వ ంట్నే సథలము శుభంి 
చేయబడుతుంద్ధ. 

 చెతువేయడానికి గురిుంచబడిన్ చోట్లలప 
మాతమేి చెతు  తద్ధతర వారథ పద్ారాథ లు 
పారబో యబడత్ాయి మరియు ఆ 
పద్ారాథ లన్త పారబో సిన్ తరాాత సరిగాా  
చదతన్త చేయడం జరుగుతుంద్ధ 
మరియు పెైమట్ి్త్ో కపపబడుతుంద్ధ 
మరియు పారబో యు చోట్ లప 
కొంతవరకు నేలన్త చదతన్తచేసి 
ఉంచడం జరుగుతుంద్ధ. 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 పజిా ఆరోగాము 
మరియు భదతి 

 పపించ బాాంస్  గూాప్, 2007 యొక్ 
ఇ.హ చ్ మ.ఎస్ మారాదరశకాల 
ఆవశాకతల మేరకు పాిజ కు్  సమూతి 
వహ ంపున్త కలిగి ఉంట్ ంద్ధ.  
సంబంధధతమ ైన్ సాధారణ 
మారాదరశకాలు ఇంట్ర నట పెై లభాతలప 
ఉనానయి.  

 పాల ంట్ లు మరియు పరికర సామాగి,ా 
నివాస పాింత్ాలకు బాగా దూరంగా 
న లకొలపబడత్ాయి.  

 నిరాూణ పరికర సామాగిా మరియు 
వాహనాలు అనినయున్ూ కేంది 
కాలుష్టా నియంతణి మండలిచే 
పేరొ్న్బడిన్ ఉద్ాా రాల పిమాణాలకు 
అన్తగుణంగా ఉంట్ాయి. 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 సతరక్ిత పని పదితులు 
పాటి్ంచబడత్ాయి మరియు పనివారు 
అందరికీ తగిన్ శిక్షణ ఇవాబడుతుంద్ధ.   

 నిరాూణ సథలము మరియు అద్ే విధ్ంగా 
పాల ంట్  సథలములపని పనివారు 
అందరికీ వాకిుగత భదతి్ా పరికరాలు 
అందజేయబడత్ాయి. 

 నిరాూణ సథలము మరియు త్ాత్ా్లిక 
మళిళంపుల వదే తగిన్ హ చచరిక 
సెైనేజ్, బారికేడుల , డెలినియియట్రుల  
మొదల ైన్వి న లకొలపబడత్ాయి. 

 ఐ.ఆర్క.సి పకిారము నిరాూణ పది్ేశము 
వదే సరియి ైన్ ట్ాిఫిస్  యాజమాన్ాము 
ఉండేలా నిరాి రించతకోబడుతుంద్ధ.  

 ఏద్ెైనా సంఘట్న్ జరిగిన్ పక్షములప 
అతావసర సపందనా వావసథ అభివృద్ధి  
చేయబడి అమలు చేయబడుతుంద్ధ. 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 శిబ్రరాల చోట్ల  వదే కాలాన్తగుణమ ైన్ 
ఆరోగా పరిశీలనా సౌకరాాలు 
కలిపంచబడత్ాయి.   

ఇతర 
పరాావరణ 
సమసాలు 

కారిూక శిబ్రరము: 
 వలస కారిూకుల 

రాక/పవిాహం 

 సాథ నిక వన్రులు 

మరియు సామాజిక 

మౌలిక వసతులపెై 

అదన్పు ఒతిుడి 

 సామాజిక సంక్ోభం 

యొక్ పమిాదము 

 

 పతి్ేాకమ ైన్ న ైపుణాాలు గల కారిూకులు 

అవసరమ ై ఉంట్ే తపప, మరియు అట్ి్  

న ైపుణాం గల పనివారు సాథ నిక 

పాింతము న్తండి లభించకుంట్ే తపప, 

గుత్ేుద్ారు పాిధాన్ాత్ాపరంగా సాథ నిక 

కూలీలన్త వినియోగించతకుంట్ారు. 

 ఇ.ఎస్.ఐ.ఎ లప గురిుంచబడిన్ 

ముపుపల ఆధారంగా పనివారి రాక 

త్ాకిడి పమిాద్ానిన పాిజ కు్  విశలలషించి 

మరియు నిరాహణ చేయాలి. 

పమిాద్ావకాశాలు మరియు వాట్ి 

నిరాూణ 
శిబ్రరము 

నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

సాథ యిపెై ఆధారపడి, సముచితమ ైన్ 

సెైట్  - నిరిేష్్ట కూలీల రాక త్ాకిడి 

యాజమాన్ా పణిాళిక మరియు/లేద్ా 

పనివారి శిబ్రరపు యాజమాన్ా 

పణిాళిక.   

 పాిజ కు్ , సివిల్స పన్తల కాంట్ాికు్ లప 

సామాజిక మరియు పరాావరణ పభిావ 

నిరమూలనా చరాలన్త చేరుసతు ంద్ధ.  ఈ 

పతిికూల పభిావాలన్త యాజమాన్ాం 

చేసే బాధ్ాత అనేద్ధ, ఒక ఒపపంద 

కరువా బాధ్ాతగా సపష్్టంగా, సమూతి 

వహ ంచకపో త్ే పసిాు వించతట్కు ఒక 

పదితిత్ో త్ెలియజేయబడుతుంద్ధ.  

పనివారకిి బస వసతులు 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 వలస కారిూకుల కొరకు గుత్ేుద్ారు 

కారిూక శిబ్రరాల వదే, సాథ నిక నివాస 

పాింత్ాలకు చాలిన్ంత దూరంగా అనిన 

పాిథమిక సౌకరాాలన్త కలిపసాు రు. 

 అట్వీ పాింతము, వన్ాపాిణ  

సంరక్షణాలయము, జాతీయ 

ఉద్ాాన్వన్ము లేద్ా మరేద్ెైనా 

సంరక్ిత పది్ేశము న్తండి 1 

కిలపమీట్రు లపపున్ ఎట్ వంట్ి కారిూక 

శిబ్రరమూ న లకొలపబడదత. 

 కారిూక శిబ్రరాల వదే త్ాిగునీరు, 

ల ైట్ింగ్, గాలీ వ లుతురు, పడక, 

సానన్ం; పారిశుధ్ా వసతులు 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

మరియు ఇతర పాిథమిక సౌకరాాల 

కొరకు తగిన్నిన ఏరాపట్లన్త కలిపంచతట్; 

 పాిజ కు్  సథలములప నియోగించతకున్న 

పనివారు అందరికీ తగిన్ ఆరోగా 

పరిశీలన్లు ఉండేట్ ల గా చూసతకొన్తట్; 

 పనిచేసే శాామికులకు 

హ చ్ మఐవి/ఎయిడ్ి మరియు ఇతర 

అంట్  వాాధ్తలపెై అవగాహనా 

కారాకమాాలు కలిపంచబడవచతచ 

 బసచేసే చోట్  అద్ే విధ్ంగా సెైట్ లప 

పురుష్టులకు మరియు స్ు లైకు 

వేరువేరుగా ట్ాయిల ట వసతులన్త 

కలిపంచతట్; మరియు 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 అసాసథత సందరభములప ఆరోగా 

సంరక్షణ సేవలు మరియు వ ైదా రక్షణ 

సేవలన్త అంద్ధంచతట్. 

 జనావాస పాింత్ాల న్తండి దూరంగా 

హాాండిల ంగ్ సెైట్ లన్త గురిుంచతట్  

 పమిాద్ావకాశాలకు గురి 

కాకుండున్ట్ ల గా సరియి ైన్ పని 

నిరాహణ మరియు చేపట్ ్  చరాలన్త 

పాటి్ంచతట్ 

 పేిలుడు కొరకు ముందసతు  

హ చచరికలు/ సంకేత్ాలు కలిపంచతట్ 

 మన్తష్టులు/పశువులన్త ఢీకొట్్డం 

నివారించతట్కు వాహనాలకు సెైరన్లన్త 

అమరుచట్ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 పరాావరణ వన్రుల 

యాజమాన్ాముపెై అవగాహనా 

సదసతిలు నిరాహ ంచతట్ 

 ఆరోగా శిబ్రరాల నిరాహణ 

 బాల కారిూకులన్త 

వినియోగించతకోవడం ఖచిచతంగా 

నిషేధధంచబడుతుంద్ధ.  పనివారి పేరు, 

వయసతి మరియు లింగముత్ో సహా 

ఆధార ఋజువు పతిము (ముఖాంగా 

ఆధార్క కారుడ  లేద్ా వోట్ర్క గురిుంపు కారుడ  

న్కలు) త్ో గుత్ేుద్ారు ఒక పనివారల 

రిజిస్రున్త నిరాహ సాు రు. గుత్ేుద్ారు 

మరియు ఎస్.ఇ.సి.ఐ యొక్ 

పరాావరణ మరియు సామాజిక 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

కారాాలయముచే ఇద్ధ పరావేక్షణ 

చేయబడుతుంద్ధ.   

 నిరాూణ సథలాలు మరియు అపోి చ్ మ రోడల  

దగార సెైనేజ్ బో రుడ లు ఏరాపట్  చేయుట్ 

లింగ ఆధారతి హ ంసన్త అడుడ కొన్తట్  

 లింగ - ఆధారిత హ ంస యొక్ 

పమిాదమున్త పసిాు వించతట్కు గాన్త 

గుత్ేుద్ారు ధ్ృఢమ ైన్ చరాల పణిాళికన్త 

రమపొ ంద్ధంచి, అమలు చేసాు రు, 

అందతలప ఇవి చేరి ఉంట్ాయి (i) సాథ నిక 

కమూానిట్ీ సభుాలు, పతి్ేాకించి 

మహ ళ్ల పట్ల  ఆమోదయోగాం కాని 

పవిరున్ న్తండి వ న్కి్ తగేాట్ ల గా 

పనివారికి తపపనిసరి మరియు 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

పద్ేపద్ే శిక్షణ మరియు అవగాహన్ 

పెంపుదల; (ii) ల ైంగిక వేధధంపు 

మరియు లింగ-ఆధారిత హ ంస ఒక 

శిక్ారహమ ైన్ నేరముగా మరియు జ ైలు 

శిక్ష విధధంచబడే జాతీయ చట్ా్ ల 

గురించి పనివారికి త్ెలియజేయుట్; 

(iii) ఉపాధధ ఒపపందములప భాగంగా 

పనివారి పవిరునా నియమావళిని 

పవిేశపెట్ ్ ట్, మరియు సమూతి 

వహ ంచకపో త్ే అపరాధ్ము విధధంపు 

(అన్గా ఉపాధధ త్ొలగింపు), మరియు 

(iv) లింగ - ఆధారిత హ ంస గురించిన్ 

ఫిరాాదతలన్త దరాాపుు  చేయుట్లప 

చట్్మున్త అమలు చేయు సంసథలత్ో 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

సహకరించతట్కు గుత్ేుద్ారులు ఒక 

విధాన్మున్త పాటి్ంచతట్.  

 సాన్తకూలత ఉన్నచోట్ సాలప రవాణా 

భతాముత్ో ఆతిథా సమాజానికి 

దూరంగా తమ సమయం గడపడానికి, 

సాలప వావధధకి గాన్త కమాం 

తపపకుండా తమ కుట్ ంబాలు, జీవిత 

భాగసాామి మరియు సేనహ తుల 

సందరశన్కు, లేద్ా ఒక వ ైవిధ్ామ ైన్ 

చట్్బది సామాజిక అవకాశాలన్త 

కలిపంచే సమీప పట్్ణ పాింత్ాల 

సందరశన్కు పనివారికి అవకాశం 

కలిపంచడం ద్ాారా సాథ నిక 

సమాజముత్ో నిమగనం కావడానికి, 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

పోి త్ాిహకాలన్త తగిాంచడానికి 

అదన్పు చరాలు లక్షాం చేసతకోవచతచ. 

మరింతగా పయిాణం చేయాలిిన్ 

అవసరం ఉన్న పనివారి కొరకు 

అట్ వంట్ి ఇంట్ి శెలవు పియాణాలకు 

వీలు కలిపంచేలా ద్ీరఘకాలిక 

విరామాలకు బదతలుగా వారాంత్ాలలప 

వ ళ్ళనీయడం ఆకరషణీయంగా 

ఉండగలదత. 

 వారాథ ల 
ఉతపన్నము 

 నిరాూణ సంబంధధత వారాథ లన్త ద్ానికి 
కేట్ాయించిన్ చోట్ లప మాతమేి విడిగా 
నిలా చేయాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 వారాథ నిన ఒక వడబో త సామాగిగాా 
ఉపయోగించతకోవచతచ. 

హ ైబ్రిడ్ పార్క్ నిరాూణ దశ గుత్ేుద్ారు ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 
సమసాలు 

సంభావా పభిావము నిరమూలనా చరాలు సథలము కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ నై్ 

బాధ్ాత 
అమలు పరావకే్షణ 

 పాాకింగ్ సామాగి ా విడివిడిగా వేరు 
చేయబడి, అధీకృత రీ సెైకలర్క కు 
అమూకం కోసం నిలా చేయబడుతుంద్ధ. 

 పాల సి్స్  వారథము, 2016 పాల సి్స్  వారాథ ల 
యాజమాన్ాపు నియమాలకు 
అన్తగుణంగా నిరాహణ 
చేయబడవలసి ఉంట్ ంద్ధ. 

 

మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి  మరయిు హ బై్రిడ్ పార్క్ పని నిరాహణ మరియు డకీమీష్టనింగ్ దశ కొరకు పరాావరణ మరయిు సామాజిక యాజమాన్ా పణిాళిక (ఇ.ఎస్.ఎం.పి) 

 

పరాావరణ 
భాగాంశము / 

సమసాలు 

సంభావా 
పిభావము 

నిరమూలనా చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

పని చేయు దశ: 

నీరు  నీటి్ నాణాత 
మరియు 
వన్రులు 

 సో లార్క పివి కొరకు పిత్ాామానయ నీటి్ రహ త శుభిత్ా సాంకేతిక పదితిని 
న లకొలుపట్ 

 వాడిన్ నీటి్ని సిథరంగా ఉండట్ం మరియు శుద్ధి  కోసం తగు విధ్ంగా నిలవ 
ఉండే నీటి్ చెరువుకు తరలించాలి, తద్ాారా రీసైెకిల్స చేయబడిన్ నీటి్ని పివి 

పని చేయు 
మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఆపరేష్టన్ మరియు 
మ యింటె్న న్ి 
యొక్ ఇ.హ చ్ మ.ఎస్ 
ఇంజనీర్క 

ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 

సమసాలు 

సంభావా 
పిభావము 

నిరమూలనా చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

వాషింగ్ కొరకు తిరిగి ఉపయోగించవచతచ, తద్ాారా భూగరభజలముపైె 
భారం తగుా తుంద్ధ. 

 వరషపు నీటి్ని నిలా చేసతకోవడానికి గాన్త పివాహ మారాా లన్త 
అన్తసంధానింపజేసతకొని తగిన్ంత వరషపు నీటి్ నిలా సామరథయము వృద్ధి  
చేయబడుతుంద్ధ ఉపరితల జలము మరియు భూగరభజలమున్త 
సకామంగా సద్ధానియోగం చేసతకోవడానికి గాన్త నిలా చేయబడిన్ నీటి్ని 
సో లార్క పివి వాషింగ్ కొరకు ఉపయోగించతకోవచతచ. 

 భూగరభజల మండలి మారాదరశకాల పకిారము భూగరభజల మట్్మున్త 
పెంచతట్కు గాన్త కృతిిమ భూగరభజల పెంపుదల నిరాూణాలన్త 
నిరిూంచతట్. 

 బో రు బావులు/గొట్్పు బావుల న్తండి భూగరభ జలమున్త 
త్ోడుకోవడానికి ముందతగా సంబంధధత అధధకార యంత్ాింగము న్తండి 
ఆవశాకమ ైన్ అన్తమతులు పొ ంద్ాలిిన్ అవసరం ఉంట్ ంద్ధ.  

ధ్ాని  ధ్ాని సాథ యి   సమీప పరిధధలపని పాింత్ాలన్త తపిపంచడానికి సతనినతమ ైన్ ధ్ాని 
గాా హాతలకు పవన్ ట్రబయిన్లన్త కూరోచబటట్ ్ ట్; 

 పవన్ ట్రబయిన్ల  కొరకు జాతీయ లేద్ా అంతరాా తీయ శబే రమపకలపన్ 
పమిాణాలకు కట్ ్ బడి ఉండుట్; 

 గిాడ్ సబ్-స్ేష్టన్ చతట్ ్ పకి్ల మొక్ల పెంపకమున్త చేపట్ ్ ట్;   

 పాిజ కు్  యొక్ పనిచేయు జీవితకాలమంతట్ా రోజువారీ నిరాహణ ద్ాారా 
పవన్ ట్రబయిన్తల  మంచి రనినంగ్ కండీష్టన్ లప నిరాహ ంచబడత్ాయి. 

పని చేయు 
మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఆపరేష్టన్ మరియు 
మ యింటె్న న్ి 
యొక్ ఇ.హ చ్ మ.ఎస్ 
ఇంజనీర్క 

ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 

సమసాలు 

సంభావా 
పిభావము 

నిరమూలనా చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

చెతు  పగిలిన్ సో లార్క 
పాాన్ల్స యొక్ 
శుభతి 

 అట్ వంటి్ వారథపద్ారథము యొక్ నిలాచోట్  ఒక ఆర్క.సి.సి వేద్ధకపైె 
ఉండాలి. 

 నిలాచేసే చోట్  ఒలికిపో తన్త అడుడ కునే ఏరాపట్ ల  కలిగిన్ద్ధగా ఉండాలి.  

 వారాథ లన్త వేరుగా నిలా చేయాలి మరియు హానికారక మరియు ఇతర 
వారాథ ల చట్్ము 2016 పకిారము సరియి ైన్ పారబో త కొరకు అధీకృత 
వికేాతకు అపపగించాలి.  

పనిచేయు 
మరియు 
నిరాహణ దశ 

సైెట్  వదే గల ఒ&ఎం 
ఇంజనీరుల   

ఎస్ఇసిఐ 

 ఇ-వారథము 
యొక్ 
ఉతపన్నము 

 ఇ-వారథమున్త వేరుగా నిలా చేయాలిి ఉంట్ ంద్ధ 
 ఉతపన్నమ ైన్ ఇ-వారథము యొక్ రికారుడ లన్త నిరాహ ంచతట్  
 కాలం ముగిసిపో యిన్ ఎలకి్ికల్స మరియు ఎలకా్ి నిస్  సామాగిాని ఏదైె్నా 

రేడియోధారిూక పద్ారథమున్త కలిగియున్న ఇ-వారథముత్ో 
కలుపకూడదత. 

 వారిచే ఉతపన్నం చేయబడిన్ ఇ-వారథము, సేకరణ కేందిము లేద్ా 
అధీకృత ఉతపతిుద్ారు యొక్ డీలర్క లేద్ా విడగొట్ ్ వారు లేద్ా రీసైెకలర్క 
లేద్ా అధీకృత విడదీ్తద్ారుడికి ఉతపతిుద్ారు యొక్ కేట్ాయిత వాపసత 
తీసతకునే సేవా పిద్ాత ద్ాారా వ ళ్ళళట్ ల గా ఎస్.ఇ.సి.ఐ చూసతకోవాలిి 
ఉంట్ ంద్ధ. 

 ఇ- వారథము, 2016 ఇ- వారాథ ల (యాజమాన్ాము) నియమాలకు 
సమూతి వహ ంపుగా నిరాహణ చేయబడవలసి ఉంట్ ంద్ధ. 

పనిచేయు 
మరియు 
నిరాహణ దశ 

సైెట్  వదే గల ఒ&ఎం 
ఇంజనీరుల   

ఎస్ఇసిఐ 

 బాాట్రీ వారథము  బాాట్రీలన్త సరిగాా  నిరాహణ చేయాలిి ఉంట్ ంద్ధ, తద్ాారా బాాట్రీల 
న్తండి ఏ రకమ ైన్ లీకేజీ మరియు ఒలికిపో తన్త అయినా నివారించవచతచ. 

పనిచేయు 
మరియు 
నిరాహణ దశ 

సైెట్  వదే గల ఒ&ఎం 
ఇంజనీరుల   

ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 

సమసాలు 

సంభావా 
పిభావము 

నిరమూలనా చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 డీలరు, తయారీద్ారు, ద్ధగుమతిద్ారు, సమకూరుప చేయువారు, రిజిస్ర్క 
అయిన్ రీసైెకలర్క, రీకండీష్టన్ర్క లేద్ా కేట్ాయిత సేకరణ కేంద్ాిలత్ో డిపాజిట 
చేయడం ద్ాారా బాాట్రీలన్త వద్ధలించతకోవాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 ల డ్ ఆసిడ్ బాాట్రీల విష్టయములపన ైతే్, బాాట్రీల (యాజమాన్ాము 
మరియు చేపట్ ్ ట్) నియమ నిబంధ్న్లు 2001 త్ో సమూతి వహ సూు  
బాాట్రీల వారథమున్త నిరాహణ చేయాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 ఘన్ వారథము  వారథమున్త మూలం వదేనే వేరు చేయాలి. 

 సేంద్ధియ వారథము కంపో స్ింగ్ ద్ాారా నేల యొక్ భౌతిక సిథతిలపనిక ి
మారిపడి చేయబడుతుంద్ధ. 

 రీసైెకిల్స చేయదగిన్ వారథము అధీకృత రీసైెకలర్క కు వికాయించబడుతుంద్ధ. 
 జడ వారథపద్ారథము లపతట్ ్  పిదే్శములప పారవేయబడుతుంద్ధ. 

పనిచేయు 
మరియు 
నిరాహణ దశ 

సైెట్  వదే గల ఒ&ఎం 
ఇంజనీరుల   

ఎస్ఇసిఐ 

డీకమీష్టనింగ్ దశ 

వాయువు (గాలి) దతముూ 
ఉతపన్నము  

 సరిగాా  చేపట్ ్ ట్, వాకిుగత భదిత్ా పరికరాల వాడకము డీకమీష్టనింగ్ 
దశ 

ఎస్ఇసిఐ ఎస్ఇసిఐ 

ధ్ాని ధ్ాని సాథ యి  వాకిుగత భదిత్ా పరికరాల వాడకము డీకమీష్టనింగ్ 
దశ 

ఎస్ఇసిఐ ఎస్ఇసిఐ 

భూమి నేల మరియు 
భూమి 
వినియోగము 

 నేల పైెమట్ి్ని తిరిగి పరచడం ద్ాారా, రోడుల / భవనాలు/ గిడడంగి 
మొదలగువంట్ి శాశాత కట్్డములు/నిరాూణాల కిాంద ఉన్న 
భూభాగాలన్త వాటి్ సమీప పూరా సిథతికి పున్రుదిరించవలసి ఉంట్ ంద్ధ. 

డీకమీష్టనింగ్ 
దశ 

ఎస్ఇసిఐ ఎస్ఇసిఐ 



పరాావరణ 
భాగాంశము / 

సమసాలు 

సంభావా 
పిభావము 

నిరమూలనా చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

సామాజిక 
ఉపాధధ కలపన్  దీ్రఘకాలిక ఉపాధధని కొన్సాగించడం ఆపివేయబడుతుంద్ధ డీకమీష్టనింగ్ 

దశ 

ఎస్ఇసిఐ ఎస్ఇసిఐ 

 సతందరంగా 
తీరిచద్ధదతే ట్ 

 సైెట్ న్త ద్ాని యథాసిథతికి పున్రుదిరించాలి డీకమీష్టనింగ్ 
దశ 

ఎస్ఇసిఐ ఎస్ఇసిఐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

పిసార మారామున్కు గాన్త పరాావరణ మరియు సామాజిక యాజమాన్ా పిణాళిక (ఇ.ఎస్.ఎం.ప)ి 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

రమపకలపన్ మరియు నిరాూణ ముందసతు  దశ 

భూమి & R&R సమసాలు భూసాాధీన్త కారణంగా 
భూమి/ఆసతు లు మరియు 
జీవనోపాధ్తల యొక్ 
న్ష్్టము 

 పసితు తమున్న నివాస పాింత్ాలన్త తపిపంచడానికి జాగాతుగా 
మారామున్త ఎంపిక చేయుట్ 

 వావసాయ భూమిని సాాధీన్ం చేసతకునే అవసరానిన 
తగిాంచతట్ 

 ఆర్క.పి.ఎఫ్ యొక్ అంగీకరించబడిన్ అరహత్ా చట్ిము పకిారము 
జీవనోపాధధ లేద్ా జీవనోపాధధ వన్రుల న్ష్్టమున్కు పరిహారము 
చెలిలంచతట్ మరియు త్ోడపడుట్ 

 నిరాూణ పన్తలు పాిరంభించతట్కు చాలా ముందతగా పిభావిత 
వాకుు లందరమ గురిుంచబడత్ారు. 

రమపకలపన్ 
మరియు 
నిరాూణ 
ముందసతు  దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 

 అట్వీ భూమి మరియు చెట్ల  
న్ష్్టము 

 అన్ంతపురము జిలాల  ధ్రూవరం త్ాలూకా కిాంద గల ముష్ికోవ ల 
గాా మం సరేా న్ం. 21/2 లప న లకొని ఉన్న అట్వీ భూమిని 
తపిపంచతట్.  

 పభిుతాము న్తండి చట్్బదింగా అట్వీ అన్తమతులన్త పొ ందతట్ 

 నిబంధ్న్ల పకిారము చెట్ ల  పడగొట్ి్న్ందతకు పరిహారముగా 
మొక్ల పెంపకము చేపట్ా్ లిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 అట్వీ కిలయర న్ి/చెట్ ల  పడగొట్ే్ందతకు అన్తమతులత్ో 
ఖచిచతంగా సమూతి వహ ంచాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

రమపకలపన్ 
మరియు 
నిరాూణ 
ముందసతు  దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 

జలాశయాలు: నీటి్ చెరువులలప జోకాము  పసిార మారాము యొక్ పితిపాద్ధత సరుే బాట్  రామగిరి, 
ముష్ికోవ ల మరియు నాగలూరు గాా మాల మూడు చెరువుల 
గుండా వ ళ్ళతుంద్ధ.  

 పసిార మారాము యొక్ సరుే బాట్  మారాంలపని చెరువులు 

రమపకలపన్ 
మరియు 
నిరాూణ 
ముందసతు  దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

అనీన ఈ విభాగాలలప సరుే బాట్ న్త మారుప చేయడం ద్ాారా 
తపిపంచాలిి ఉంద్ధ. 

నిరాూణ దశ 

భూమి వన్రులు పచచదన్ము కోలపపవుట్  నిరాూణమున్త పాిరంభించడానికి ముందతగా నిరాూణ పదేి్శము 
న్తండి పచచదన్ము త్ొలగించబడుతుంద్ధ. గురిుంచబడిన్ ఈ 
పచచదన్ము కాకుండా మొక్లు, చెట్ల కు న్ష్్టం లేద్ా 
న్రికివేయడం అనేద్ధ చాలా కనిష్్టంగా ఉండేలా పన్తలు 
అనినయున్ూ చేపట్్బడత్ాయి. 

 నిబంధ్న్ల పకిారము చెట్ ్  యొక్ పైెభాగము మరియు పిసార 
వాహక తీగల మారాము మధ్ా తగిన్ంత చోట్  ఉండే విధ్ంగా 
పసిార మారాము ద్ధగువన్ తగిన్ంత ఎతుు లప చెట్లన్త నిరాహణ 
చేసూు  అవి పెరగడానికి వీలు కలిపంచబడుతుంద్ధ. 

 శాశాతమ ైన్ పన్తలు లేద్ా అవసరమ ైన్ త్ాత్ా్లిక పన్తలకు 
పతిాక్షంగా ఆట్ంకముగా ఉండే నేల పచిచక/పొ దలు మాతిమే 
పరాావరణ నిపుణుడి న్తండి ముందసతు  అన్తమతిత్ో 
త్ొలగించబడత్ాయి.  

 గుతే్ుద్ారు ఎట్ి్ పరిసిథతులలపన్ూ చెట్లన్త న్రకబో రు లేద్ా వాటి్కి 
న్ష్్టం కలిగించబో రు.  

 అట్వీ శాఖ న్తండి కిలయర న్తిన్త అందతకున్న తరాాత మరియు 
ఇంజనీరు న్తండి లిఖిత పూరాక అన్తమతిని పొ ంద్ధన్ తరాాత 
మాతిమే పాిజ కు్  కిాంద గురిుంచబడిన్ చెట్ ల  
న్రికివేయబడత్ాయి. 

నిరాూణ దశ: గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 నిరాూణపు సథలమున్కు బయటి్వ ైపున్ ఉన్న పచచదన్పు 
పదేి్శము గట్ి్పడకుండా నివారించతట్కు గాన్త నిరాూణ 
వాహనాలు, యంత ి సామాగిా, మరియు పరికరాలు కేవలం 
వాటి్కి కేట్ాయించబడిన్ చోట్ లపనే ఉంచబడత్ాయి లేద్ా 
అక్డికి తరలించబడత్ాయి. 

 వంట్చెరకు సేకరణ పూరిుగా నిషేధ్ము. 
 నిరాూణ పదేి్శము లేద్ా చతట్ ్ పట్ల  పచచదన్ము పాడు చేయు 

ఉదేే్శాముత్ో ఏ విధ్ంగాన్ూ నిపుప పెట్్కూడదత. 
 సథలము శుభిపరచతట్  భూమి వన్రులపైె పభిావానిన తగిాంచతట్కు గాన్త మట్ి్ 

తవిాకము వలన్ ఉతపన్నమ ైన్ మట్ి్ పద్ారాథ లు తగిన్ంత 
పరిమాణములపనే ఉపయోగించతకోబడత్ాయి.  

 పాిజ కు్  పాింతము లపపున్ పితిపాద్ధంచబడిన్ యాక ిస్ రోడుల  
ఏడాద్ధ పొ డవునా పవిహ ంచని వాగులు వంకలన్త 
ద్ాటి్వ ళ్త్ాయి మరియు ఉపరితల పవిాహముపైె ఎట్ వంట్ి 
చెడు పిభావాలు ఏరపడకుండా నివారించడానిక ై తగిన్నిన 
సంఖాలప వాగులు వంకలు ద్ాటే్ నిరాూణాలు అవసరం 
అవుత్ాయి. 

 ట్వర్కి న లకొలుప సందరభంగా ఏ చెట్ ల  కూడా న్రికివేయాలిిన్ 
అవసరం రాకుండా చూసతకోవడం జరుగుతుంద్ధ. 
అయిన్పపటి్కీ, ఏవ ైనా చెట్ ల  తపపనిసరిగా కొట్ా్ లిి వసేు , రాష్్టర 
అట్వీశాఖ వారిచే జారీ చేయబడిన్ మారాదరశకాల పకిారము 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

పరిహార మొక్ల పెంపకంత్ో పాట్ గా అట్వీశాఖ న్తండి 
అన్తమతి పొ ందవలసి ఉంట్ ంద్ధ. 

 తవిాకము జరిగిన్ తరాాత ఏ పిదే్శము కూడా కాపలా లేకుండా 

వద్ధలివేయబడదత. 

నేల నేల పైెమట్ి్ న్ష్్టము  పసిార మారాము యొక్ పితిపాద్ధత సరుే బాట్  మారాం వ ంబడి, 

నిరాూణ సమయములప మంచి నాణాత కలిగిన్ నేల పైెమట్ి్ 
కలుషితం కాకుండా నివారించతట్కు ద్ానిని నిరాూణ పాింతము 
న్తండి తగిన్ంత దూరములప ఉంచవలసి ఉంట్ ంద్ధ మరియు 
వావసాయ పొ లములప ద్ానిని తిరిగి ఉపయోగించతకోవలసి 
ఉంట్ ంద్ధ. 

 ఎట్ వంటి్ నిరాూణ సామాగిానీ వావసాయ పొ లములప నిలా 
చేయడం జరగదత. 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

 నేల యొక్ కలుషితము  నేల వాత్ావరణముపైె పిభావానిన తగిాంచతట్కు గాన్త మట్ి్ 
తవిాకము వలన్ ఉతపన్నమ ైన్ మట్ి్ పద్ారాథ లు తగిన్ంత 
పరిమాణములపనే ఉపయోగించతకోబడత్ాయి.  

 దతముూ కాలుష్టామున్త తగిాంచడానికి గాన్త నేల పొ రల యొక్ 
సరియి ైన్ స్ిరపిపంగ్ మరియు గట్ి్గా పేరుచట్.  

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

 నేల గట్ి్పడుట్  మట్ి్ తవిాకం పన్తలు మరియు పచచదన్ం త్ొలగింపు పన్తలు 
కేవలం పసిార మారాము యొక్ వరుసలకు మాతిమే 
ఖచిచతంగా పరిమితం అవుత్ాయి. 

 వాడుకోవడానికి పనికివచేచ తివాక పద్ారాథ లు అనినయున్ూ 
నింపడానికి మరియు కలపడానికి ఉపయోగించతకోబడత్ాయి. 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 నిరాూణ సంబంధధత వాహనాలు మరియు పరికరాల రాకపో కలు 
కేవలం కేట్ాయించిన్ రహద్ారికి మాతమేి పరిమితం 
చేయబడత్ాయి. 

 లేఔట పాల న్త పకిారము పితిపాద్ధంచబడిన్ రోడుల  కాకుండా 
ఎట్ వంట్ి అదన్పు యాక ిస్ రోడుల  న లకొలపకుండా 
చూసతకోవాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 నేల కోత  నేలకోత మరియు వరషపునీటి్ పివాహ సంబంధధత సమసాలు 
నివారించడానికి గాన్త నింపే సామాగిా అంతటి్కీ కేట్ాయిత నిలా 
చోట్  మరియు తగిన్ంత పేరుచ సథలము కేట్ాయింపు. 

 తవిిాన్ మట్ి్ చతట్ ్ పట్ల  నాలాలు ఒండుమట్ి్ని అడుడ కుంట్ాయి. 

ఈ ఒండుమట్ి్ నిలిచే చోట్ ల , సమీప వంకలు వాగులు మరియు 
ఉపరితల జలాశయాలపల  మట్ి్ పేరుకుపో కుండా తగిాసాు యి.  

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

నీరు  నీటి్ అవసరాలు  నిరాూణ పన్తలకు గాన్త గుతే్ుద్ారు విడిగా నీటి్ సరఫరా ఏరాపట్ ల  
చూసతకుంట్ారు మరియు సాధారణ పిజా నీటి్ పంపిణీలప జోకాం 
చేసతకోబో రు.   

 బో రు బావులు/గొట్్పు బావుల న్తండి భూగరభ జలమున్త 
త్ోడుకోవడానికి ముందతగా సంబంధధత అధధకార యంత్ాింగము 
న్తండి ఆవశాకమ ైన్ అన్తమతులు పొ ంద్ాలిిన్ అవసరం 
ఉంట్ ంద్ధ.  

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

 నీటి్ నాణాత  నిరాూణ కారాకామాల న్తండి ఉతపన్నమయియా అనిన నీటి్ 
మరియు దివ వారాథ లు సర ైన్ విధ్ంగా పారబో యబడత్ాయి 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

మరియు తగిన్ట్ ల గా శుద్ధి  చేయకుండా ఎట్ వంట్ి 
జలాశయము/ వాగులు వంకలలప వద్ధలివేయబడదత. 

 చెతు  వేయడం లేద్ా ఇతర అన్ధధకార పారబో త కారాకామాలు 
అన్తమతించబడవు.  

 కేట్ాయించబడిన్ వారథ పారబో త పాయింట్ గా వారాథ ల యొక్ 
పారబో త కొరకు ఇంజనీర్క మరియు సంబంధధత 
నియంతిణాధధకారుల న్తండి అన్తమతి తీసతకోబడుతుంద్ధ. 

 వంక వ ంబడి పిదే్శము మరియు పవిాహమారాము ఎట్ వంటి్ 
ఘన్ వారాథ లు మరియు మట్ి్ పద్ారాథ లు వేయకుండా సేాచఛగా 
ఉంచబడుతుంద్ధ.  

 నిరాూణ సామాగిా మరియు వారథపద్ారాథ లు జలాశయాలు లేద్ా 
జల మారాా లకు దూరంగా మరియు నిరాూణ పదేి్శాల వ ంబడి 
వాటి్కి కేట్ాయించిన్ సథలాలపల  మాతమేి నిలా చేయబడత్ాయి. 

వాయువు (గాలి) దతముూ యొక్ 
ఉతపన్నము 

 నిరాూణము జరుగుతున్న దశలప దతముూ ఎగిరి కాలుష్టాము 
జరగకుండా అణచి వేయడానిక ై మట్ి్ వేయు సథలాలు, ఇతర 
తవిాకపు పదేి్శాలపల  నీరు పిచికారీ చేయబడుతుంద్ధ.   

 నిరాూణము జరుగుతున్న దశలప నీరు చిలకరించడం మరియు 
నిరాూణ సామాగిాని ట్ార్కప[ఆలిన్ త్ో కపిప రవాణా చేయడం 
జరుగుతుంద్ధ.  

 నిరాూణము పూరిు అయిన్ వ ంట్నే మిగిలిపోయిన్ మట్ి్ 
అంతటి్నీ సరిగాా  వినియోగించతకోవడం జరుగుతుంద్ధ మరియు 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

వదతలుగా ఉన్న మట్ి్ని సథలము న్తండి త్ొలగించడం 
జరుగుతుంద్ధ. 

 మికిింగ్ మ ష్న్ల  వదే పని చేసే పనివారికి మాసత్లు 
ఇవాబడత్ాయి.   

ధ్ాని ధ్ాని సాథ యి  జన్రేట్ర్క సెట్ ల  వంటి్ ధ్ాని ఉతపతిు  చేసే పిధాన్ నిలకడ ధ్ాని 
మూలాలు వాటి్ చతట్ట్  ధ్ాని కవచాలచే కపపబడి 
ఉంచబడత్ాయి. 

 నిరాూణమున్కు ఉపయోగించబడే మికిింగ్ పరికర సామాగిా 

కాలుష్టా నియంతిణ మండలి యొక్ ధ్ాని పిమాణాలకు 

ఖచిచతంగా కట్ ్ బడి ఉంట్ాయి.    

 ఉపయోగించబడే వాహనాలు మరియు యంతిసామాగిాకి 

సైెల న్ిరుల  బ్రగించబడత్ాయి మరియు తదన్తగుణంగా 

నిరాహ ంచబడత్ాయి. 

 పనివారు అందరికీ వారి ఆరోగాముపైె ఏవ ైనా దతష్ట ర్భావాలు 

పడకుండా చెవి పల గుా లు అందజేయబడత్ాయి.   

 ధ్ాని యొక్ పరావసానాల గురించి అవగాహన్ కలిపంచి 

సైెట్ లప తగు విధ్ంగా న్డచతకోవడానికి గాన్త డైెవైరుల  మరియు 

యంత ి పరికరాల ఆపరేట్రలకు ఒక అవగాహనా కారాకామం 

నిరాహ ంచబడుతుంద్ధ. 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

జీవావరణ పరాావరణము పకిృతి పరాావరణ 
సంబంధధత వన్రులు 

 సథలము లపని చెట్ల  వదే మరియు చతట్ ్ పకి్ల నిరాూణ సామగిాని 
కుపపగా వేయడం నివారించాలి. 

 నిరాూణ కారిూకులు ఎట్ వంట్ి అడవి జంతువులన్త అకామంగా 
వేట్ాడకుండా చూసతకోవడానికి గాన్త  గుతే్ుద్ారు తగిన్నిన 
చరాలు చేపట్ే్లా చూసతకోవాలిి ఉంట్ ంద్ధ.  

 కారిూకుల శిబ్రరాలు మొదల ైన్వి ఏరాపట్  చేయడానికి గాన్త 
ఇ.ఎం.పి చరాలత్ో సమూతి వహ ంపు ఉండేలా డెవలపర్క 
చూసతకొంట్ారు.  

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

సామాజిక  సతందరంగా తీరిచద్ధదతే ట్  నిరాూణ కారాకామాలు పూరుయిన్ తరాాత, వ ంట్నే సథలము 
శుభంి చేయబడుతుంద్ధ. 

 చెతు వేయడానికి గురిుంచబడిన్ చోట్లలప మాతిమే చెతు  తద్ధతర 
వారథ పద్ారాథ లు పారబో యబడత్ాయి మరియు ఆ పద్ారాథ లన్త 
పారబో సిన్ తరాాత సరిగాా  చదతన్త చేయడం జరుగుతుంద్ధ 
మరియు పైెమట్ి్త్ో కపపబడుతుంద్ధ మరియు పారబో యు 
చోట్ లప కొంతవరకు నేలన్త చదతన్తచేసి ఉంచడం 
జరుగుతుంద్ధ. 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

 పజిా ఆరోగాము మరియు 
భదిత 

 పపించ బాాంస్  గూా ప్, 2007 యొక్ ఇ.హ చ్ మ.ఎస్ 
మారాదరశకాల ఆవశాకతల మేరకు పాిజ కు్  సమూతి వహ ంపున్త 
కలిగి ఉంట్ ంద్ధ.  సంబంధధతమ ైన్ సాధారణ మారాదరశకాలు 
ఇంట్ర నట పైె లభాతలప ఉనానయి.  

 సతరక్ిత పని పదితులు పాటి్ంచబడత్ాయి మరియు పనివారు 
అందరికీ తగిన్ శిక్షణ ఇవాబడుతుంద్ధ.   

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 పనివారు అందరికీ తగిన్ వాకిుగత భదతి్ా పరికరాలు 
అందజేయబడత్ాయి.   

 ఏదైె్నా సంఘట్న్ జరిగిన్ పక్షములప అతావసర సపందనా 
వావసథ  అభివృద్ధి  చేయబడి అమలు చేయబడుతుంద్ధ. 

 శిబ్రరాల చోట్ల  వదే కాలాన్తగుణమ ైన్ ఆరోగా పరిశీలనా 
సౌకరాాలు కలిపంచబడత్ాయి.   

ఇతర పరాావరణ 
సమసాలు 

వారాథ ల ఉతపన్నము  నిరాూణ సంబంధధత వారాథ లన్త ద్ానికి కేట్ాయించిన్ చోట్ లప 
మాతిమే విడిగా నిలా చేయాలిి ఉంట్ ంద్ధ. 

 వారాథ నిన ఒక వడబో త సామాగిాగా ఉపయోగించతకోవచతచ. 
 పాాకింగ్ సామాగిా విడివిడిగా వేరు చేయబడి, అధీకృత రీ సైెకలర్క 

కు అమూకం కోసం నిలా చేయబడుతుంద్ధ. 
 పాల స్ిస్  వారథము, 2016 పాల స్ిస్  వారాథ ల యాజమాన్ాపు 

నియమాలకు అన్తగుణంగా నిరాహణ చేయబడవలసి 
ఉంట్ ంద్ధ. 

నిరాూణ దశ గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 

  వలస కారిూకుల 
రాక/పవిాహం 

 సాథ నిక వన్రులు 
మరియు సామాజిక 
మౌలిక వసతులపైె 
అదన్పు ఒతిు డి 

 సామాజిక సంక్ోభం 
యొక్ పిమాదము 

 పతేి్ాకమ ైన్ న ైపుణాాలు గల కారిూకులు అవసరమ ై ఉంటే్ తపప, 

మరియు అట్ి్ న ైపుణాం గల పనివారు సాథ నిక పాింతము న్తండి 

లభించకుంట్ే తపప, గుతే్ుద్ారు పాిధాన్ాత్ాపరంగా సాథ నిక 

కూలీలన్త వినియోగించతకుంట్ారు. 

 ఇ.ఎస్.ఐ.ఎ లప గురిుంచబడిన్ ముపుపల ఆధారంగా పనివారి 
రాక త్ాకిడి పమిాద్ానిన పాిజ కు్  విశలల షించి మరియు నిరాహణ 
చేయాలి. పిమాద్ావకాశాలు మరియు వాటి్ సాథ యిపైె ఆధారపడి, 

నిరాూణ దశ  గుతే్ుద్ారు ఎపి ట్ాిన్ి కో 
/ 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 సముచితమ ైన్ సైెట్  - నిరిేష్్ట కూలీల రాక త్ాకిడి యాజమాన్ా 
పణిాళిక మరియు/లేద్ా పనివారి శిబ్రరపు యాజమాన్ా 
పణిాళిక.  

 పాిజ కు్ , సివిల్స పన్తల కాంట్ాికు్ లప సామాజిక మరియు 
పరాావరణ పిభావ నిరమూలనా చరాలన్త చేరుసతు ంద్ధ. ఈ 
పతిికూల పభిావాలన్త యాజమాన్ాం చేసే బాధ్ాత అనేద్ధ, ఒక 
ఒపపంద కరువా బాధ్ాతగా సపష్్టంగా, సమూతి వహ ంచకపో తే్ 
పసిాు వించతట్కు ఒక పదితిత్ో తె్లియజేయబడుతుంద్ధ.  

పనివారికి బస వసతులు 

 వలస కారిూకుల కొరకు గుతే్ుద్ారు కారిూక శిబ్రరాల వదే, సాథ నిక 

నివాస పాింత్ాలకు చాలిన్ంత దూరంగా అనిన పాిథమిక 

సౌకరాాలన్త కలిపసాు రు. 

 అట్వీ పాింతము, వన్ాపాిణ  సంరక్షణాలయము, జాతీయ 

ఉద్ాాన్వన్ము లేద్ా మరేదైె్నా సంరక్ిత పదేి్శము న్తండి 1 

కిలపమీట్రు లపపున్ ఎట్ వంట్ి కారిూక శిబ్రరమూ 

న లకొలపబడదత. 

 కారిూక శిబ్రరాల వదే త్ాిగునీరు, ల ైట్ింగ్, గాలీ వ లుతురు, పడక, 

సానన్ం మరియు ఇతర పాిథమిక సౌకరాాల కొరకు తగిన్నిన 

ఏరాపట్లన్త కలిపంచతట్; 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 పాిజ కు్  సథలములప నియోగించతకున్న పనివారు అందరికీ తగిన్ 

ఆరోగా పరిశీలన్లు ఉండేట్ ల గా చూసతకొన్తట్; 

 బసచేసే చోట్  అదే్ విధ్ంగా సైెట్ లప పురుష్టులకు మరియు 

స్ు లైకు వేరువేరుగా ట్ాయిల ట వసతులన్త కలిపంచతట్; 

మరియు 

 అసాసథత సందరభములప ఆరోగా సంరక్షణ సేవలు మరియు 

వ ైదా రక్షణ సేవలన్త అంద్ధంచతట్. 

 జనావాస పాింత్ాల న్తండి దూరంగా హాాండిల ంగ్ సైెట్ లన్త 

గురిుంచతట్ 

 పమిాద్ావకాశాలకు గురి కాకుండున్ట్ ల గా సరియి ైన్ పని 

నిరాహణ మరియు చేపట్ ్  చరాలన్త పాటి్ంచతట్ 

 పిేలుడు కొరకు ముందసతు  హ చచరికలు/ సంకేత్ాలు కలిపంచతట్ 

 మన్తష్టులు/పశువులన్త ఢీకొట్్డం నివారించతట్కు 

వాహనాలకు సైెరన్లన్త అమరుచట్ 

 పరాావరణ వన్రుల యాజమాన్ాముపైె అవగాహనా సదసతిలు 

నిరాహ ంచతట్ 

 ఆరోగా శిబ్రరాల నిరాహణ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 బాల కారిూకులన్త వినియోగించతకోవడం ఖచిచతంగా 

నిషేధధంచబడుతుంద్ధ.  పనివారి పేరు, వయసతి మరియు 

లింగముత్ో సహా ఆధార ఋజువు పతిము (ముఖాంగా ఆధార్క 

కారుడ  లేద్ా వోట్ర్క గురిుంపు కారుడ  న్కలు) త్ో గుతే్ుద్ారు ఒక 

పనివారల రిజిస్రున్త నిరాహ సాు రు. గుతే్ుద్ారు మరియు 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ యొక్ పరాావరణ మరియు సామాజిక 

కారాాలయముచే ఇద్ధ పరావేక్షణ చేయబడుతుంద్ధ.   

 నిరాూణ సథలాలు మరియు అపోి చ్ మ రోడల  దగార సైెనేజ్ బో రుడ లు 

ఏరాపట్  చేయుట్ 

లింగ ఆధారిత హ ంసన్త అడుడ కొన్తట్  

 లింగ - ఆధారిత హ ంస యొక్ పమిాదమున్త పిసాు వించతట్కు 

గాన్త గుతే్ుద్ారు ధ్ృఢమ ైన్ చరాల పణిాళికన్త రమపొంద్ధంచి, 

అమలు చేసాు రు, అందతలప ఇవి చేరి ఉంట్ాయి (i) సాథ నిక 

కమూానిటీ్ సభుాలు, పితే్ాకించి మహ ళ్ల పట్ల  ఆమోదయోగాం 

కాని పవిరున్ న్తండి వ న్కి్ తగేాట్ ల గా పనివారికి తపపనిసరి 

మరియు పదే్పదే్ శిక్షణ మరియు అవగాహన్ పెంపుదల; (ii) 

ల ైంగిక వేధధంపు మరియు లింగ-ఆధారిత హ ంస ఒక శిక్ారహమ ైన్ 

నేరముగా మరియు జ ైలు శిక్ష విధధంచబడే జాతీయ చట్ా్ ల 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

గురించి పనివారికి తె్లియజేయుట్; (iii) ఉపాధధ ఒపపందములప 

భాగంగా పనివారి పవిరునా నియమావళిని పివేశపెట్ ్ ట్, 

మరియు సమూతి వహ ంచకపో తే్ అపరాధ్ము విధధంపు (అన్గా 

ఉపాధధ త్ొలగింపు), మరియు (iv) లింగ - ఆధారిత హ ంస 

గురించిన్ ఫిరాాదతలన్త దరాాపుు  చేయుట్లప చట్్మున్త 

అమలు చేయు సంసథలత్ో సహకరించతట్కు గుతే్ుద్ారులు ఒక 

విధాన్మున్త పాటి్ంచతట్.  

 సాన్తకూలత ఉన్నచోట్ సాలప రవాణా భతాముత్ో ఆతిథా 

సమాజానికి దూరంగా తమ సమయం గడపడానికి, సాలప 

వావధధకి గాన్త కామం తపపకుండా తమ కుట్ ంబాలు, జీవిత 

భాగసాామి మరియు సేనహ తుల సందరశన్కు, లేద్ా ఒక 

వ ైవిధ్ామ ైన్ చట్్బది సామాజిక అవకాశాలన్త కలిపంచే సమీప 

పట్్ణ పాింత్ాల సందరశన్కు పనివారికి అవకాశం కలిపంచడం 

ద్ాారా సాథ నిక సమాజముత్ో నిమగనం కావడానికి, 

పోి త్ాిహకాలన్త తగిాంచడానికి అదన్పు చరాలు లక్షాం 

చేసతకోవచతచ. మరింతగా పియాణం చేయాలిిన్ అవసరం ఉన్న 

పనివారి కొరకు అట్ వంట్ి ఇంటి్ శెలవు పియాణాలకు వీలు 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

కలిపంచేలా దీ్రఘకాలిక విరామాలకు బదతలుగా వారాంత్ాలలప 

వ ళ్ళనీయడం ఆకరషణీయంగా ఉండగలదత. 

పనిచేయు మరియు నిరాహణ దశ 

పసిారమారాపు ట్వరల 
యొక్ సాథ న్ము మరియు 
పసిార మారాపు సరుే బాట్  
మరియు రమపకలపన్ 

భదిత్ా సంబంధధత 
పమిాద్ాలకు గురి అగుట్ 

సైెట్ ల వదే పవర్క ఫి్క ానీి మరియు పరావేక్షణ నిబంధ్న్ల 
యొక్ అన్తమతించిన్ సాథ యికి అన్తగుణంగా రమపొ ంద్ధంచిన్ 
ఓవర్క హ డ్ ల ైన్తకు నివాసాలన్త వ న్కి్ సరి చేయుట్ 

పని మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో  

ఎస్ఇసిఐ 

ఆయిల్స ఒలికిపో త భూమి / సమీప 
జలాశయాల యొక్ 
కాలుష్టాము 

ట్ాిన్ి ఫారూరుల  మరియు వాటి్కి సంబంధధంచిన్ రిజరుా ట్ాాంకులలప 
కనీసం 100% సామరథయము యొక్ ఆయిల్స త్ో సతరక్ితమ ైన్ 
మరియు ప్లుచకోని సంప్ పిదే్శాల లపపున్ న లకొలపబడిన్  
సబ్-స్ేష్టన్ ట్ాిన్ి ఫారూరుల . 

పని మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 

పన్తలు జరుగుతున్నపుపడు 
సిబబంద్ధ/పనివారి ఆరోగాము 
మరియు భదితకు 
సంబంధధంచి తగిన్ ఏరాపట్ ల  
లేకపో వుట్ 

సిబబంద్ధ / పనివారి 
గాయాలు మరియు 
అసాసథత 

 హాన్తలన్త తగిాంచతట్కు సముచితమ ైన్ సాంకేతికతలన్త 
ఉపయోగించి జాగాతుగా డిజ ైన్ చేయుట్ 

 సిబబంద్ధ కొరకు భదిత్ా అవగాహనా పెంపుదల 

 ఫైెర్క ఎమర ానీి కారాాచరణ పిణాళికన్త తయారు చేయుట్ 
మరియు అతావసర కారాాచరణ పణిాళికన్త అమలు చేయడంపైె 
సిబబంద్ధకి శిక్షణ 

పని మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 

విదతాత్ షాస్  పిమాద్ాలు సిబబంద్ధ మరియు 
పజిలకు 
గాయాలు/మరణాలు 

 హాన్తలన్త తగిాంచతట్కు సముచితమ ైన్ సాంకేతికతలన్త 
ఉపయోగించి జాగాతుగా డిజ ైన్ చేయుట్, తపిపద్ాల గురించి 
కామం తపపని పరావేక్షణ మరియు పాడైెన్ వ ైరుల /ట్వరల యొక్ 
తక్షణ మరమూతుు /మారిపడి 

పని మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 



కారాకామాలు సంభావా పిభావము రమపుమాపు చరాలు కాల చట్ంి 
సంసాథ గతమ ైన్ బాధ్ాత 

అమలు పరావకే్షణ 

 మరమూతుు లు/మారిపడి యొక్ పని తపుపగా జరిగే పిమాదం 
మరియు షెడూాలింగ్ గురించి సాథ నిక పజిలకు హ చచరికలు జారీ 
చేయుట్  

 ట్ాిన్ి మిష్టన్ ట్వరలన్త ఎక్డం/విపపదీ్యడం నివారించతట్లప 
అడడంకులు 

 వసతుల గురించి సముచితమ ైన్ హ చచరిక చిహానలు 
 పాిజ కు్  ఏరియాలలప విదతాత్ భదిత్ా అవగాహన్ పెంపుదల  

పసిార మారాము నిరాహణ విదతాదయసా్ంత 
జోకాానికి గురి అగుట్ 

విదతాదయసా్ంత జోకాపు ఓవర్క హ డ్ విదతాత్ మారాా ల యొక్ 
పరిమితులత్ో సమూతి వహ ంపుత్ో ట్ాిన్ి మిష్టన్ ల ైన్  

పని మరియు 
నిరాహణ దశ 

ఎపి 
ట్ాిన్ి కో 

ఎస్ఇసిఐ 

 


