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1.0. తృరా థమికత్ 

ఆభన్-ట్ర ైశూాపంజ్ భరిము వర్ (్రై.) యౌమిట్డ్ , సయషనంఫెడు గ్హాభభు,   లల క్ూర్ భండలభు, వౄతొాృ టటు  వౄమాహభులట 
నెలూల యు జిలలల  నంద ఉనన  ఉక్టు క్మహభగ్హయభుక్ట స్టేట్ ఎన్విరానమ ెంటల్ ఇెంపాకే్ట అస్ెస్ెమెంట్ ఆథారిటీ, ఆెంధ్రప్రదేశ్  
వహమి నండు మహమఴయణభు అనభతితు వైెడ్ లెటర్ నెం.  SEIAA/AP/NLR-16/2008 తేది 29 జూన్, 2010 
తొృ ందిమునననయు.  ప్రస్తు తెం షంఴత్సయభునక్ట 55,500  టననలట ఎెంఎస్ బిల్లే ట్్ ఉతపత్తు  చేముచనననయు.  
ఇపడు తౄహయవర్్ ఇంటటగై్శాన్ దనవమహ  విషతయణలో ఫాగంగ్హ కొత్త  డుఆర్ ఐ  కూల్న్ వెహథ న దనవమహ షంఴత్సయభునక్ట  
3,46,500 టననలట వెహంజ్ ఐయన్ న ఉత్తిత  చేమడనతుకూ, అదనప ఇండక్షన్ పమైనస ల వెహథ న దనవమహ ఎంఎస  
తలలల ట్స ఉత్తితతు షంఴత్సయభునక్ట 55,500  టననలట నండు షంఴత్సయభునక్ట 4,12,500 టననలట ఉత్తిత  
చేమడనతుకూ విషతయణ, కొత్త  మోయౌంగ్  మిల్ వెహథ న దనవమహ షంఴత్సయభునక్ట 3,96,000 టననలట టటఎమ టట 
ఫార్స/షు రక్చయల్ సుల్ న ఉత్తిత  చేమడనతుకూ, వేసు  హీట్ మిక్ఴమీ  ఆధనమిత్ కొత్త  24 బెగ్హవహటల  విదమత్ తృహల ంట్ వెహథ న 
భమిము సఎఫ తస  ఆధనమిత్ కొత్త  20 బెగ్హవహటల  విదమత్ తృహల ంట్ వెహథ నన సయషనంఫెడు గ్హాభభు,   లల క్ూర్ 
భండలభు, వౄతొాృ టటు  వౄమాహభులట నెలూల యు జిలలల  ఇటటకై ఉనన సుల్ తృహల ంట్ తృహాంగణంలో భమిము కా్ునే  ఉనన 
బూమిలో తాితృహదించఫడునది. ఇపడు విషతయణ ఉక్టు క్మహభగ్హమహతున తృహక్షుక్ంగ్హ ఇటటకై ఉనన తృహల ంట్ లో భమిము 
తృహక్షుక్ంగ్హ కా్ునే ఉనన బూమిలో విషతమించనలతు తాితృహదించఫడుంది. విషతయణ త్మహవత్ తృహల ంట్ క్ట అందఫాటులో ఉనన 
ముత్తభు బూమి 104.68 ఎక్మహలట, అంట ే42.36 హెకహు యుల   [షాత త్ం - 85.40 ఎక్మహలట & అదనప - 19.28 
ఎక్మహలట]. 
 

మహమఴయణ, అటవీ భమిము వహతనఴయణ భలయుల భంతిాత్వ శహఖ, నఽమ డుయ్ల నోటటపకైశన్, 14 స  ుంఫర్, 2006 ననటట 
భమిము దనతు త్దమ ి షఴయణల కాహయం, అతున తృహాధమిక్ బెటలమిజక్ల్ తృహాస సంగ్ మివభాలట ‘ఎ’ ఴయగం కూంద 
ఴమీగక్మించఫడన్ భ. మహమఴయణ , అటవీ, వహతనఴయణ భలయుల భంతిాత్వ శహఖ (MOEF & CC), తాితృహదిత్ విషతయణ 
తృహాజెక్టు  కొయక్ట టర్మ్మ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్  ల్ెటర్మ్ న ెం. F.No. J-11011/308/2019-IA II (I) తేది 11 డుస ంఫర్  2019 న 
జామీచేమఫడునద.ి మహమఴయణ, అటవీ భమిము వహతనఴయణ భలయుల భంతిాత్వ శహఖ జామ ీచేసన టర్మ్మ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్  
ఆధారముగా ప్రిస్రముల్ ెై ప్రభావము మరియు విశ్లేషణ తువేదిక్ త్మలయు చేమఫడునది. 
 

 మతూర్ ఎతువమో లలమఫో మైటమీస భమిము క్నసలెు ంట్స  ైవైేట్ యౌమిట్డ్, హెైదమహఫాద్,  బెటలమిజక్ల్ మూతుట్ కోషం 
ప్రిస్రముల్ ెై ప్రభావము మరియు విశ్లేషణ తువేదిక్న త్మలయు చేముటక్ట ననఫెట్, కహవయౌటీ కౌతుసల్ ఆఫ 
ఇండుమల, వెైడ్ షమిుపకైట్ నం. NABET / EIA / 1922 / RA0149 చేత్ గుమితంప తొృ ందిన షంషథ , మహమఴయణ , అటవీ, 
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వహతనఴయణ భలయుల భంతిాత్వ శహఖ ఆమోదించిన టర్మ్మ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఆధారముగా తాితృహదిత్  విషతయణ తృహాజెక్టు  
కోషం డనాఫ్టు ప్రిస్రముల్ ెై ప్రభావము మరియు విశ్లేషణ (EIA) తువేదిక్న సదధం చేసనది. ఈ మితొృ యుు లో ఈ కూంాది 
విశమభులట విఴయభుగ్హ తేయౌమజైమఫడునవి. 
 

 తృహల ంటు షుడీ జోన్ (10 కూ.మీ. మిధ)ి లోన మిషయభులట అనగ్హ గ్హయౌ, తూయు, వఫద విశలలశణభులట, ఴాక్ష, 
జంత్ు భమిము వెహంఘిక్ సథతిగత్ుల విశలలశణ. 

 ఈ తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు  నండు ఴచేచ వహము ఴమయథభులట, తూటట ఴమయథభులట, ఘన ఴమయథభులట 
భమిము వఫద త్యంగభుల విశలలశణ. 

 తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు , ఘన ఴమయథ దనమహథ ల తుయవసణ, గీ్నా్ ఫెల్ు అతేఴాదిధ , అనషమించనయౌసన ఉదనగ య 
తుమంత్ణా చయమలతో క్ూడున మహమఴయణ తుయవసణ ణానయక్. 

 మహమఴయణ మియక్షణ చయమల కోషం తోృ సు తృహాజెక్టు ఎతువమహన్ బెంటల్ భలతుటమింగ్ భమిము ఫడజజట్. 
 

1.1 రాయవయణ స్థితిగత్ులు 
తృహల ంటు నండు 10 కూలోమీటయల మిధిలో మహమఴయణ విశమభులట 
కర.సం. విశిష్ట  లక్షణాలు/రాయవయణ లక్షణాలు తృాల ంటు న ండి దూయభు 

1. బూమి యొక్ు యక్ం & మిధి తృహమిశహామిక్ బూమి. ముత్తం  బూమి 104.68 ఎక్మహలట  
[షాత త్ం - 85.40 ఎక్మహలట & అదనప - 19.28 
ఎక్మహలట]. 
ముత్తం బూమి వెహవధీనభులో ఉననది. 

2. జాతీమ తృహయుులట / ఴనమ భాగ షంయక్షణ 
కైందనాలట  / క్షు షంయక్షణ కైందనాలట 
/ఫయో సమర్ మిజయువ షధలభులట 

నెలటుు  క్షుల షంయక్షణ కైందభాు – 7.78 కూలో మీటయుల  
మియక్షణ ణానయక్ త్మలయు చేమఫడుంది భమిము దీతుతు 
ససఎఫ ఆమోదించింది. 

3. చనమితనాత్భక్ / మహమటక్ /పమహఴషత  
షథలభులట 

10 కూ.మీ. మిధిలో లలఴప 

4. తేది 13-01-2010 ఎంఇఎఫ 
కహమహమలమం తనఖీద లో ఇఴవఫడ్ 
తృహమిశహామిక్ తృహాంతనలట / క్లషుర్, 

10 కూ.మీ. మిధిలో లలఴప 

5. యక్షణ షంషథలట 10 కూ.మీ. మిధిలో లలఴప 
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6. తువహషభులట సయషనంఫెడు  భమిము మహజుతృహలెం – 1.1 కూలో మీటయుల   
7. అడఴపలట వెనంఫాక్ం అబమలయణమభు, ఉడుపడు అబమలయణమభు, 

ఈకొలటల  అబమలయణమభు, నెలఫలెల  అబమలయణమభు 
భమిము మొషనఽయు అబమలయణమభు తృహల ంటు నండు 10 
కూలోమీటయల మిధిలో ఉననవి. 

8. తూటట ఴనయులట /నదలట/ షయషసలట 
/కహలటఴల విఴయభులట 

షవయణభుఖి నది – 4.2 కూలో మీటయుల  
సయషనంఫెడు చజయుఴప – 480 మీటయుల  
మెండు చజయుఴపలట తృహల ంటు షథలం కా్ున ేఉననవి.  
తృహల ంటు యొక్ు మెండు షథలలల భధమ ేయులలతు వాహసం 
బాుత్వ బూమి గుండన వెళుతోంది. వాహసం తొృ డఴప 388 
మీటయుల  భమిము వెడలట 5 మీటయుల . తృహల ంటు యొక్ు మెండు 
షథలలల భధమ అనషంధననం కోషం క్లవయుు లట 
తుమిభంచఫడతనభ 

9. యసదనయులట జాతీమ యసదనమి నెంఫర్ 5 – 7.1 కూలో మీటయుల  
మహశు ర యసదనమి నెంఫర్ 61 – 3.4 కూలో మీటయుల  

10. మెైలలవ సేుశన్ ననముడుేట – 7.9 కూలో మీటయుల  
11. అంత్మహశు ర షమిసదద లట 10 కూ.మీ. మిధిలో లలఴప 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1.2. తృాల ంట్ యొకక శూాభయ్య కొలత్ భరిము ఉత్పతిి శూాభయ్యభు  
దిగుఴ టటుక్ లో  షాత త్ భమిము విషతయణ తృహాజెక్టు లో మూతుట్స భమిము ఉతనదన వెహభయధయభు తజలట ఫడునవి. 

కర.
సం. 

మూతుట్ భరిము 
ఉత్పతిి 

ఉనన శూాభయియం రతితృాదిత్ విసియణ విసియణ త్రాాత్ 

స్టటట్ ఎతుారానమ ంటల్ ఇంతృాక్టట 
అస్్స్్మంట్ ఆథారిటీ, ఆంధరరదేశ్  వారి 
న ండి రాయవయణభు అన భతితు వ రడ్ 
తేది 29 జూన్, 2010 తృ ందఫడినవి 

ఆంధరరదేశ్ కాలుష్య 
తుమంత్రణ భండయౌ న ండి 

స్థటివొ(CTO) 
తృ ందఫడినవి. 

 

వదియౌవ ము రతితృాదన 

1. వెహంజ్ ఐయన్ 
(డుఅర్ఐ కూల్న్) 

షంఴత్సయభునక్ట 54,000 టననలట 
-- 

షంఴత్సయభునక్ట 
54,000 టననలట * 

షంఴత్సయభునక్ట 3,64,500 
టననలట 

(మోజుక్ట 3 x 350 టననల) 

షంఴత్సయభునక్ట 
3,64,500 టననలట 

2. ఎమ.ఎస తలెల ట్స 
(ఇండక్షన్ పమైనస 
లట) 

షంఴత్సయభునక్ట 1,11,000 టననలట షంఴత్సయభునక్ట 
55,500 టననలట 

షంఴత్సయభునక్ట 
55,500 టననలట * 

కొత్త  పమైనస దనవమహ 
షంఴత్సయభునక్ట 3,21,500 

టననలట 
(1 x 24 టననల  

భమిము 
2 x 30 టననల) 

 

షాత త్ ఉనన పమైనస న అప్ 
గ్ైాడేశన్  చేమడభు దనవమహ 
ఉత్తితతు షంఴత్సయభునక్ట 
55,500 టననలట నండు 
షంఴత్సయభునక్ట 91,000 
టననలట  ంచడభు 

(షంఴత్సయభునక్ట 35,500 
టననలట ఉత్తితతు  ంచట)  

షంఴత్సయభునక్ట 
4,12,500 టననలట 

3. టట.ఎమ.టట ఫార్స /  షంఴత్సయభునక్ట 60,000 టననలట -- షంఴత్సయభునక్ట షంఴత్సయభునక్ట 3,96,000 షంఴత్సయభునక్ట 
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షు రక్చయల్ సుల్ 

(మోయౌలంగ్ మిల్) 

60,000 టననలట * టననలట 
(మోజుక్ట 1 x 1200 టననల) 

3,96,000 టననలట 

4. విదమత్ తృహల ంట్ 

 

డఫుల య.ఏచ్.ఆర్.త 

స.ఎఫ.త.స  

 

 

 

4 బెగ్హ వహటుల  
4 బెగ్హ వహటుల  

-- 

 

 

 

4 బెగ్హ వహటుల  * 

4 బెగ్హ వహటుల  * 

 

 

 

24 బెగ్హ వహటుల  

20 బెగ్హ వహటుల  

 

 

 

24 బెగ్హ వహటుల  

20 బెగ్హ వహటుల  

* 2010 జూన్ 29 తేదీన జారీ ఙేస్థన రాయవయణభు అన భతి  లోతు ఈ మూతుటల న  వదియౌవ ముటకు  రతితృాదించఫడాా య. ఎంద కంటే ఈ రాయవయణభు అన భతి యొకక ఙెలుల ఫాటు 2020 
జూన్ 29 వయకు భాత్రమే ఉననది. 
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1.3. భుడి సయుకులు  
ఈ తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు లో ఈ కూంాద తేయౌమజైసన భుడు దనయథభులట ఉయోగ్ించఫడున. 

 

కర.సం. భుడి సయుకు రిభాణం   స్టకయణ  దూయం యవాణా ఙేము విధానభు 
1. డిఅర్ఐ కిల్న్ కొయకు ( శూాపంజ్ ఐయన్  – 3,46,500 ట/సం. ) 
ఎ) 

ఐయన్ ఖతుజం 
5,54,400 

ట/షం. 
ఆంధాదాేశ్, 
క్మహణ టక్ 

300 – 500  
కూలో మీటయుల  

మెైల్  భలయగభు & మోడ్ 
భలయగభు (టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 

త) 
డొలబైెట్ 45,045 ట/షం. ఆంధాదాేశ్ 

100 – 200  
కూలో మీటయుల  

మోడ్ భలయగభు 
(టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 

స) 

ఫొ గుగ  

ఇండుమన్ 
4,50,450 

ట/షం. 

సంగమైణి కహలమీలట 
క్ం తు యౌమిట్డ్, 

తజలంగ్హణ 

500  
కూలో మీటయుల  

మెైల్  భలయగభు & మోడ్ 
భలయగభు (టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 

(లలదన) 

దిగుభతి 
2,88,288 

ట/షం. 

వెౌత్ ఆపాకహ  
భమిము 
ఆసేు రయౌమల 

50  
కూలో మీటయుల  

(క్ాశణటనం తోృ యుు  
నండు. ) 

షభుదభాు, మైెల్  భలయగభు & 
మోడ్ భలయగభు 

2. ఇండక్షన్ పరననస్ కొయకు  (ఎమ్ ఎస్ బిలలల ట్్  – 4,12,500 ట/సం.) 
ఎ) 

వెహంజ్ ఐయన్ 
3,81,944 
ట/షం. 

తృహల ంట్ 
లోఉతనదన  
భమిము 
ఫహియంగ 
కొనగ్ోలట  

100  
కూలో మీటయుల  

మోడ్ భలయగభు 
(టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 

త) 
త్ుక్టు 

1,15,740 

ట/షం.) 
ఆంధాదాేశ్ 50 – 300  

కూలో మీటయుల  
మోడ్ భలయగభు  

(టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 
స) 

ప మోా అలోల య్సస 6,134 ట/షం. 
ఆంధాదాేశ్ 200  

కూలో మీటయుల  
మోడ్ భలయగభు 

(టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 
3. రోయౌంగ్ మిల్ కొయకు  (టి.ఎమ్.టి ఫార్్ /  సట రకచయల్ స్టటల్  – 3,96,000 ట/సం.) 



 

8 

కర.సం. భుడి సయుకు రిభాణం   స్టకయణ  దూయం యవాణా ఙేము విధానభు 
ఎ) 

ఎమ ఎస తలెల ట్స 
4,15,500  
ట/షం. 

తృహల ంట్ 
లోఉతనదన  
భమిము   
ఫహియంగ 
కొనగ్ోలట 

50  
కూలో మీటయుల  

మోడ్ భలయగభు 
(టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 

త) 
పమైనష ఆభల్ 

13,068 కూ.య్./ 
షం. 

ఆంధాదాేశ్ 100 – 300  
కూలో మీటయుల  

మోడ్ భలయగభు దనవమహ టాంక్ర్ 
లలో  

4.  స్థ.ఎఫ్.బి.స్థ ఫాయలర్ కొయకు  (విద యత్  – 20  మ గా వాటుల )  
ఎ) 

డోలో చనర్ 
1,03,950 

ట/షం. 
తృహల ంట్ లో 
ఉతనదన  

-- క్ఴర్ చేమఫడున క్నేవమయలతో 

త) 

ఫొ గుగ  

ఇండుమన్ 
1,26,000 
ట/షం. 

సంగమైణి కహలమీలట 
క్ం తు యౌమిట్డ్, 

తజలంగ్హణ 

500  
కూలో మీటయుల  

మెైల్  భలయగభు & మోడ్ 
భలయగభు (టకా్టులట క్ఴర్ తో ) 

(లలదన) 

దిగుభతి 84,000 ట/షం. 

 వెౌత్ ఆపాకహ 
భమిము 
ఆసేు రయౌమల  

50  
కూలో మీటయుల  

(క్ాశణటనం తోృ యుు  
నండు. ) 

షభుదభాు, మెైల్ భమిము మోడ్ 
భలయగభు  

 

 
1.4. త్మాయు ఙేము విధానభు  
ఎ) శూాపంజ్ ఐయన్ 

వెహంజ్ ఐయన్ త్మలయు చేముటక్ట ఘన సథతిలో  ఉనన ఇన ఖతుజభు  మెడఽమస చేముటక్ట మితౄహాక్ుమీ లెైతుంగ్ క్ల 

మోటమీ కూల్న ఉయోగ్ించజదయు. డుశహచర్జ చిఴయ ఉనన స ంటలా్ ఫయనర్ దనవమహ కూల్న న ముదట వేడు చేముదయు. 

ఇన ఖతుజభు న ఫొ గుగ తో తృహటు కూల్న లోతుకూ విమహభభు లలక్టండన పడ్ చేముదయు. ఫొ గుగ  క్షమ కహయణంగ్హ 

భమిము ఇంధనభుగ్హ ఉయోగ డుత్ుంది. 
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డోలోబైెటు, ఫొ గుగ  నంద ఉండున షలపర్ న తీసవేముటక్ట అదనభుగ్హ చేయచఫడున. కూల్న తో తృహటు గ్హయౌ 

టయమఫులట ఏమహటు చేమఫడున. కహవహయౌసన  ఉవోణ గతా్ తొృ ందటక్ట క్ంఫశన్ గ్హయౌ మిభలణభున భలయుచదయు. 

క్ంఫశన్ లో ఉత్ననభభయమ కహయఫన్ మోననకెైసడ్ ఴలన ఇన ఖతుజభు మెడఽమస అభ వెహంజ్ ఐయన్ త్మలయు 

అగున.  మోటమీ కూల్న తృహాధమిక్భుగ్హ మెండు జోనల గ్హ విబజించ ఫడు ఉంటుంది, ా-హీటటంగ్ జోన్ భమిము మిడక్షన్ 

జోన్.  ఫొ గుగ లోతు  వోలట్ైల్ భలమటర్ క్ంఫశన్ గ్హయౌతో క్యౌ వేడు చేమఫడున. ఈ క్ంఫశన్ దనవమహ ఉత్తిత  అభన 
ఉశణభు లెైతుంగ్, త్దనవమహ ఫెడ్ క్ట చేయున. కూల్న తియుగుట దనవమహ  ఉశణభు లెైతుంగ్ నండు దనయథభులక్ట 

చేయవేమఫడున. ఈ దనయథభులట మిడక్షనజోన్ లో 1050 డుగీ్లా స ంటీ గై్డా్ ఴయక్ట వేడు చేమఫడున.  ఈ ఉవోణ గతా్ 

ఴదద ఇన లోవేభు వెహంజ్ ఐయన్ గ్హ భలయున.  వేడుగ్హ ఉనన  వెహంజ్ ఐయన్ న హీట్ ఎకైచంజర్స లోతుకూ ంపట 

దనవమహ 160 డుగీ్లా స ంటీ గై్డా్ ఴయక్ట చలలఫయుచఫడున. ఆఫ్ుర్ ఫమినంగ్ చేంఫర్ నంద కహయఫన్ మోననకెైసడ్ భమిము 

షమిగ్హ కహలతు ఫొ గుగ న క్ంఫశన్ చేమఫడున. 

బెటీమీమల్ ఉశణం, ఉశణ  భలమిడు మిక్యభునక్ట ఫదియ్ అగున భమిము 1600C ఴయక్ట చలలఫయచఫడున. ఈ క్ూలర్ 
నండు వెహంజ్ ఐయన్ ఉండలట, వెహంజ్ ఐయన్ ప ైన్స, కహలతు ఫొ గుగ  (ఛనర్) వెలటఴడున. ఈ దనయథభులన భలగనటటక్ట 

షమైటర్ దనవమహ ంపట ఴలన అమవెహుంత్ ఆక్యషణ క్లవి భమిము లలతువిగ్హ వేయు చేమఫడున. ఈ విధభుగ్హ 

వేయు చేసన వహటటతు వేయు వేయు తన్స లో  తులవ చేముదయు. డు.ఆర్.ఐ కూల్న ల నండు వెలటఴడు వేడు వహముఴపలన 

వేసు హీట్ మిక్ఴమీ  ఫాభలయల దనవమహ ంపదయు. ఈ ఫాభలయల దనవమహ  ంప వహముఴపలలో ఉశణభున 

షంగహాించంట దనవమహ ఉవోణ గతా్ 1000 డుగీ్లా నండు 170 డుగీ్లా స ంటీ గై్డా్ ల ఴయక్ట తీషక్టమహఫడున . కూల్న  లో 

విడుదలగు వహముఴపలన ఆధిక్ క్షభత్ క్యౌగ్ిన ఎలకోుో  వెహు టటక్ట  ాసటేటర్స లో వుదిద చేస  వహతనఴయణభులోతుకూ 
విడుదల చేముదయు. 

 

బి) స్టటల్ మ యౌటంగ్ శుాప్ 

ముదట వెహరాప్ భమిము ఇత్య లోసభులన ఇండక్షన్ పమైనషలోతుకూ చనర్జ చేముదయు. వెహరాప్ భమిము ఇత్య 
లోసభులట క్మిగి్న త్యువహత్, 1600 డుగీ్లా స ంటీ గై్డా్ ఉవోణ గతా్ ఴచిచన త్యువహత్ వెహంజ్ ఐయన్ న పమైనషలోతుకూ 
చనర్జ చేముదయు. ఈ చనమిజ అంతన క్మిగి్న త్యువహత్ ఫాత్ వెహంల్స తీషక్టతు ఉవోణ గతా్న కొయౌచజదయు. షవచఛబైెన  దఴా 
ఉక్టున త్మలయు చేస, ఆ ై అఴషయబైెన స ైజు తలెల టలలో త్మలయు చేమండు.  ఇందలో ఇండక్షన్ కొయౌమి, లలడుల్స, 
కైనాల  భమిము తుయంత్య కహసుంగ్ బెషన్ ఉంటాభ. ఎమ ఎస తలెల ట్స న  క్ంటటనఽమస కహసుంగ్ బెషన్ దనవయ 
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త్మలయు చేమఫడున. షాత త్ ఇండక్షన్ కొయౌమి అప్ గై్డాేశన్  చేమడభు ఴలన అదనంగ్హ షంఴత్సయభునక్ట 
35,500 టననలట ఉత్తిత  వెహభమహథ యతున   ంచఫడున. 1x24 T & 2x30 T వెహభయథయం గల కొత్త  ఇండక్షన్ 
పమైనషలట తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు లో ఴమఴవెహథ ంచఫడతనభ.     
 

స్థ) రోయౌలంగ్ మిల్ 

తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు లో, తలెల టల  తనననతుకూ మోజుక్ట 1x1200 టననల మీహీటటంగ్ పమైనస తాితృహదించఫడుత్ుంది. 
దీతులో ఇంధనభుగ్హ పమైనస ఆభల్ వహడజదయు . మోజుక్ట 1200 టననల టటఎమ టట  ఫార్స / షు రక్చయల్ సుల్ న ఉత్తిత  
చేమడనతుకూ తృహల ంట్ లో ఫార్ భమిము మౌండ్ మిలటల  ఏమహటు చేమఫడుత్ుంద.ి 
 

డి)  విద యత్ ఉత్పతి 

 డఫుల య.ఏచ్.ఆర్. ఫాయలయల దాారా 
డు.ఆర్.ఐ కూల్న ల  నండు వెలటఴడు వేడు వహముఴపలన వేసు హీట్ మిక్ఴమీ  ఫాభలయల దనవమహ ంపదయు. ఈ 
ఫాభలయల దనవమహ వహముఴపలలో ఉవోణ గతా్ 1000 డుగీ్లా నండు 170 డుగీ్లా స ంటీ గై్డా్ ల ఴయక్ట తీషక్టమహఫడున.  
డఫూల యహెచ్ ఆర్ ఫాభలర్ ల నండు ఉత్తిత  చేమఫడున ఆవిమిన ఆవిమ ిటమెైఫన్ గుండన వెళుత్ుంది భమిము దితుతు 
జనమైటర్ తో  క్లడభు ఴలన విదమత్ుత న  ఉత్తిత  చేమఫడున. తృహల ంటులో ఉత్తిత  అభన విదమత్ న ఈ  
తృహల ంటు అఴషయభుల కొయక్ట ఉయోగ్ించజదయు.  డు.ఆర్.ఐ కూల్న ల నండు  వేడు ఫ్లల  వహముఴపల నండు ఴమయథ ఉశణ  
మిక్ఴమీ దనవమహ 24 బెగ్హవహటల  విదమత్ ఉత్తిత  చేమఫడున. 
 

స.ఎఫ.త.స. ఫాయలయల దాారా 
విదమత్ ఉత్తిత  చేమడనతుకూ ఫొ గుగ  ( దిగుభతి / ఫాయతీమ) భమిము డోలోచనర్ లన సఎఫ తస ఫాభలర్ లో  
ఉయోగ్ించఫడతనభ. సఎఫ తస ఫాభలర్ లో ఆవిమితు ఉత్తిత  చేమఫడున.  సఎఫ తస ఫాభలర్ నండు ఉత్తిత  
చేమఫడున ఆవిమిన ఆవిమ ిటమెైఫన్ గుండన వెళుత్ుంది భమిము దితుతు జనమైటర్ తో  క్లడభు ఴలన విదమత్ుత న  
ఉత్తిత  చేమఫడున. సఎఫ తస  ఫాభలర్ అభనందన, షననం ఉయోగ్ించడభు ఴలన  షలపర్ డమలకెైసడ్ 
ఉదనగ మహలట దనవమహ తుమంతిాంచఫడతనభ భమిము దసన గదిలో 800- 850 Deg C క్ంట ేత్క్టుఴ దసన ఉవోణ గతా్ 
కహయణంగ్హ, థయభల్ NOx ఉత్తిత  జయగద. అందఴలల  సఎఫ తస ట్కహనలజీ మహమఴయణ యాోజనక్యబైెన ట్కహనలజీ. 
తృహల ంటులో ఉత్తిత  అభన విదమత్ న ఈ  తృహల ంటు అఴషయభుల కొయక్ట ఉయోగ్ించజదయు.  సఎఫ తస ఫాభలర్ 
దనవమహ 20 బెగ్హవహటుల  విదమత్ ఉత్తిత  చేమఫడున.  
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1.5. తూటి వితుయోగభు 
షాత త్ం ఉనన తృహల ంట్ లో అఴషయబైెన తూయు మోజుక్ట 27 కూలోయ్టయుల  భమిము ఈ తూటటతు బూగయబ జలలల నండు 

తీషకొఫడుత్ుంది. ఈ తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు  కొయక్ట మోజుక్ట 628 కూలోయ్టయుల  తూయు అఴషయభగున భమిము 

అదే బూగయబ జలలల నండు తీషకొఫడున. ఈ తూయు డుఅర్ఐ కూల్న్, ఇండక్షన్ పమైనస , మోయౌంగ్ మిల్ ఴర్ తృహల ంట్ 

బేక్ప్ కొయక్ట భమిము డొబెసుక్ట అఴషయభగున. తూటట వితుయోగం త్గ్ిగంచట కొయక్ట ఴర్ తృహల ంట్ లో  గ్హయౌ వౄత్ల 

క్ండజంవెహయుల  ఎమహటు చేమఫడున. విషతయణ త్మహవత్ ముత్తం తూటట అఴషయం మోజుక్ట 655 కూలోయ్టయుల  అఴపత్ుంది. మహశు ర 

బూగయబ జల భండయౌ నండు మోజుక్ట 660 క్ూమతక్ట మీటయుల  తూయు తీషకొనటక్ట అనభతి తొృందిమునననయు. షాత త్ 

తృహాజెక్టు క్ట భమిము విషతయణక్ట భమిము  విషతయణ త్యుననత్ అఴషయభగు తూటట వితుయోగం కూంాది విధభుగ్హ ఉండున. 

కర. సం. మూతుట్ 
రిభాణభు ( కూలోయ్టయుల  రోజుకు) 

రస ి త్  రతితృాదిత్ విసియణ  రతితృాదిత్ విసియణ త్ద రి  
1. డుఅర్ఐ కూల్న్ -- 150 150 

2. ఇండక్షన్ పమైనష  22 78 100 

3. మోయౌంగ్ మిల్  -- 68 68 

4. ఴర్ తృహల ంట్    

క్ూయౌంగ్ టఴర్ బేక్ప్ -- -- -- 

ఫాభలర్స బేక్ప్ -- 260 260 

డు.ఎమ తృహల ంటు మీజనమైశన్ -- 42 42 

5. 
డొబెసుక్ట 

5 30 35 

 ముత్తభు 27 628 655 

 

1.6. వయయ్ తూటి ఉత్పననభు  
షాత త్ం ఉనన తృహల ంట్ నండు ఴచేచ ఴమయధ తూయు మోజుక్ట 4 కూలోయ్టయుల  భమిము విషతయణ నండు మోజుక్ట 119 కూలోయ్టయుల  

ఴమయధ తూయు  వెలటఴడున. విషతయణ త్యువహత్ వెలటఴడు ముత్తం ఴమయధ తూయు  మోజుక్ట 123 కూలోయ్టయుల . వెలటఴడు ముత్తం 

ఴమయధ తూయు  ఈ కూంాది విధభుగ్హ ఉండున. 
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క. స మూతుట్ రిభాణభు ( కూలోయ్టయుల   రోజుకు) 
రస ి త్ రతితృాదిత్ విసియణ రతితృాదిత్ విసియణ త్ద ర ి

1. 
డు ఆర్ ఎల్ కూల్న్  

-- -- -- 

2. 
ఇండక్షన్ పమైనష 

-- -- -- 

3. 
మోయౌంగ్ మిల్  

-- -- -- 

4. ఴర్ తృహల ంట్(సఎఫ తస )    

 క్ూయౌంగ్ టఴర్ ఫోల  డౌన్  -- -- -- 

 ఫాభలర్ ఫోల  డౌన్  -- 53 53 

 డు.ఎమ తృహల ంటు మీజనమైశన్ -- 42 42 

5. వెహతుటమీ ఴమయద తూయు 04 24 28 

 మొతి్భు 04 119 123 

 
 

వయయ్ తూటి – ధయమభులు 
  

 తృాయమిత్ులు   తీవరత్  
డు.ఎమ తృహల ంటు మీజనమైశన్ ఫాయలర్ ఫలల డౌన్ శూాతుటరీ వయయద తూయు 

.హెచ్ 5.0 – 10.0 9.5 – 10.5 7.0 – 8.5 

తె..డీ (మి.గ్హా/య్.) -- -- 200 – 250 

స..డీ (మి.గ్హా/య్.) -- -- 300 – 400 

టీ.డు.మస (మి.గ్హా/య్.) 5000 - 6000 1000 800 – 900 

చభుయు  & గీ్షా (మి.గ్హా/య్.) 10 -- 5 – 10 

టట.ఎస. ఎస (మి.గ్హా/య్.) -- -- 150 - 200 
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2.0 రాయవయణ వివయణ  
ఈ తృహల ంటు 10 కూ.మీ. మిధిలో అంతమంట్ ఎభర్ కహవయౌటీ, తూటట ధయభభులట,ధవతు తీఴతా్లట, భటటు ధయభభులట, ఴాక్ష, 

జంత్ు షభుదనమభు భమిము వెహభలజిక్ సథతిగత్ుల విఴయభులట  క్ సజన్ లో సేక్మించఫడునవి. 
 

2.1 అంబిమంట్ ఎయర్ కాాయౌట ీ

తృహమిుక్టలలట్ భలమటర్ ( PM2.5 & PM10), షలపర్ డమలకెైసడ్, నెైటరా జన్ ఆకెైసడ్ భమిము కహయఫన్ మోననకెైసడ్ ల 
వెహందతా్లన  ఈ తృహల ంటు స ైటుక్ట 10 కూ.మీ. మిధిలో 8 తృహాంత్భులలో, భలర్చ, 2019 నండు బే, 2019  కహలభులో 
సేక్మించఫడునవి. వీటట వెహందతా్లట కూంాది విధభుగ్హ ఉననవి. 

తృారామిత్ులు  గాడత్ 

మైణుఴపలట (PM2.5) : 20.1 to 39.9  బైెకోా గ్హాభులట/క్ూమ.మీ. 
మైణుఴపలట (PM10) : 37.7 to 66.5 బైెకోా గ్హాభులట/క్ూమ.మీ. 
షలపర్ డమలకెైసడ్ : 6.1  to 14.1 బైెకోా గ్హాభులట/క్ూమ.మీ. 
నెైటరా జన్ ఆకెైసడ్స : 7.5 to 22.6 బైెకోా గ్హాభులట/క్ూమ.మీ. 
కహయఫన్ మోననకెసడ్ : 311 to 1195 బైెకోా గ్హాభులట/క్ూమ.మీ. 

 

2.2 తూటి ధయమభులు  
ఉరిత్ల తూటి ధయమభులు 
యమవేక్షణ కహలంలో అధమమన దాేవంలో ఉమిత్ల తూటట నభూననలట అందఫాటులో లలఴప. అందఴలల  ఉమిత్ల తూటట 
విశలలశణ తుయవహించఫడలలద. అభత ే2019 ఆగషు  నెలలో షవయణభుఖి నది & తృహల ంటు షథలలతుకూ షమీంలో ఉనన 
చజయుఴప నండు ఉమిత్ల తూటట నభూననన సేక్మించి విశలలశణ  చేమఫడునవి. ఉమిత్ల తూటట ననణమత్ BIS: 2296 
భాలణనలక్ట అనగుణంగ్హ ఉననవి. 

 

బూగయభ జలాల  ధయమభులు 
ఈ తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు  షమీ  గ్హాభలల నండు 8 ఫహియంగ ఫాఴపలట/ఫో ర్ ఫాఴపల నండు బూగయబజల నభూననలట 
తీషక్టతు వహటటతు ఫౌతిక్, యవెహమతుక్ భమిము ఫాకటుమిమలలజిక్ల్ ధయభభుల బూగయబ జల ననణమత్ కొయక్ట  విశలలశణ  
చేమఫడునవి. ఈ నభూననలతూన విశలలశణలతున BIS: 10500 తుమైధవృత్భులక్ట అనగుణభుగ్హ ఉననవి. 
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2.3.ధాతు విలువలు 
తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు   షుడీ జోన్ లో గటట  షభమం & మహతిా షభమంలో 8 తృహాంత్భులలో ధవతు విలటఴలట 
కొలఴఫడునవి. షుడీ జోన్ లో ధవతు విలటఴలట 40.00 డుతఎ నండు 64.38 డుతఎ ఴయక్ట ఉననవి.  

 

3.0.రిసయభుల్ర రభావభు భరిము విశ్లలష్ణ 

3.1.వాము రిసయభుల్ర రభావభు 
ఈ తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు  నంద షస ండజడ్ తృహమిుక్టమలలట్ భలమటర్, నెైటరా జన్ ఆకెైసడ్స, షలపర్ డమలకెైసడ్ భమిము  
కహయఫన్ మోననకెసడ్ లట వెలటఴడున. ఇండసు రమల్ వోె ర్స కహం ల క్టస మోడల్ వెహప్ు వేయు దనవమహ విషతయణ తృహాజెక్టు  ఴలన 
వహముఴపల బూ ఉమిత్ల వెహందతా్లలో  యుగుదలన గుణించజదయు. ఈ వెహప్ు వేయు లో తృహల ంట్ షథలభు నండు 
సేక్మించిన వహము దివ, వహము వేగం, గమిశు భమిము క్తుశు ఉవొణ గతా్ త్దిత్య వహతనఴయణ విఴయభులన  
ఉయోగ్ించజదయు. 
  
ఈ  తృహాజెక్టు  నండు వెలటఴడు షస ండజడ్ తృహమిుక్టమలలట్ భలమటర్, నెైటరా జన్ ఆకెైసడ్స భమిము షలపర్ డమలకెైసడ్ ల నెట్ 
కహనసంటేశాన్ విలటఴలట ఈ కూంాద తేలటఫడునవి. ఈ  తృహాంత్ంలోతు ఇత్య మివభాల నండు విడుదలభయమ ఉదనగ మహలన 
క్యౌనపడు క్ూడన నేశనల్  మలంతమంట్ ఎభర్ కహవయౌటీ వెహు ండర్్్ ( NAAQS) లోనే ఉననవి. ఇందఴలన ఈ 
తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు  ఴలన వహము మిషయభుల ై ఎలలంటట దశ్రఫాఴభు ఉండద. 
 

విభాగభు PM10 

బైె.గ్హా/క్ూమ.

మీ. 

SO2 

బైె.గ్హా/

క్ూమ.మీ. 

NOX 

బైె.గ్హా/

క్ూమ.మీ. 

CO 

బైె.గ్హా/

క్ూమ.మీ. 

తృహల ంట్ షుడీ జోన్ లో గమిశు బూ ఉమిత్ల వెహందతా్ 66.5 14.1 22.6 1195 

విషతయణ తృహాజెక్టు  ఴలన బూ ఉమిత్ల వెహందతా్లలో 
 యుగుదల 

1.2 

 

12.4 

 

7.7 -- 

వహసనభుల ఴలన బూ ఉమిత్ల వెహందతా్లలో  యుగుదల 
1.1 

 

-- 7.3 

 

6.0 

విషతయణ తృహాజెక్టు  తుయవసణ లో తుక్య వెహందతా్లట 68.8 26.5 37.6 1201.0 

నేశనల్ ఆంతమంట్ ఎభర్ కహవయౌటీ తుమైధవృత్భులట  100 80 80 2000 
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3.2.ధాతు  రిసయభుల్ర రభావభు 
ఈ  తృహాజెక్టు  లో ధాననభుగ్హ కూల్న్, టమోఫజనమైటర్స,  ఫాభలర్ క్ం ాశర్స భమిము డుజి స ట్ దనవమహ ధవతు 
వెలటఴడున. ఈ  తృహాజెక్టు  నండు వెలటఴడు ధవతు తీఴతా్లట ఫాయత్ బాుత్వ మహమఴయణ భమిము ఆటవీ భంతిాత్వ శహఖ 
కాహయభు గలట 75 డుతఎ భమిము మహతిా 70 డుతఎ క్ంటే త్క్టుఴగ్హ ఉండున.  ఇటటకై ఈ తృహల ంటు తృహాంగణంలో 35 
ఎక్మహల చజటల   ంక్భు చేమఫడునది. విషతయణలో  ఫాగంగ్హ అదనభుగ్హ 3000 ముక్ులట ననటఫడున. కహఴపన, 

తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు కహయణంగ్హ మిషయ తృహాంతనలలో జననఫా ై వఫదం కహయణంగ్హ ఎటుఴంటట తాిక్ూల ఫాాఴం ఉండద.   
 

3.3.తూటి రిసయభుల్ర రభావభు 
డుఅర్ఐ కూల్న్, ఇండక్షన్ పమైనస, మోయౌంగ్ మిల్ తృహల ంటులో కోల జ్్ షయకుట్ క్ూయౌంగ్ దధతి అఴలంతంచట ఴలన  ఎలలంటట 
ఴమయద తూయు వెలటఴడద. విదమత్ తృహాజెక్టు  లో వెలటఴడు ఴమయద తూటటతు వుదిద  కాూమాలో వుదిద  చేస మహశు ర కహలటశమ తుమంత్ణా 
భండయౌ తుఫంధనలక్ట లోఫడు తీషక్ట ఴచిచన త్యువహత్ ఈ తూటటతు దభుభన అణుచటక్ట, ఆష్ క్ండుశతుంగ్ క్ట  
భమిము చజటల    ంక్భునక్ట ఉయోగ్ించఫడున. వెహతుటమీ ఴమయద తూటటతు సనెజ్ టీటా్ బెంట్ తృహల ంటులో వుదిద  చేసన 
త్యువహత్ ఈ తూటటతు దభుభన అణుచటక్ట, ఆష్ క్ండుశతుంగ్ క్ట  భమిము చజటల    ంక్భునక్ట ఉయోగ్ించజదయు.  
కహఴపన, తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు కహయణంగ్హ తూటట మిషయ తృహాంతనలలో ఎటుఴంటట తాిక్ూల ఫాాఴం ఉండద.      
 

 

3.4.బూ రిసయభుల్ర రభావభు 
ఴమయద తూటటతు మహశు ర కహలటశమ తుమంత్ణా భండయౌ  భాలణనలక్ట తుంఫదనలకూ లోఫడు వుదిద  చేమఫడున. షాత త్  
మివభాలో వూనమ విషయజన అఴలంతంచఫడుచననది. విషతయణ త్యువహత్ క్ూడన వూనమ విషయజన అఴలంతంచఫడున. 
ఈ తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు  లో కైందీమా కహలటశమ  తుమంత్ణా భండయౌ /మహశు ర కహలటశమ  తుమంత్ణా భండయౌ తుమైదవృత్భులక్ట 
అనగుణభుగ్హ వహము కహలటశమ తుమంత్ణా మిక్యభులట అభమిచ భమిము నడుఫడున. ఘన ఴమయధభులన 
క్ూడన కైందీమా కహలటశమ  తుమంత్ణా భండయౌ /మహశు ర కహలటశమ  తుమంత్ణా భండయౌ తుమైదవృత్భులక్ట అనగుణభుగ్హ 
వితుయోగ్ించఫడున. ఈ తృహల ంటులో 35  ఎక్యభులలో చజటల   ంక్భు చేటుఫడునది. కహఴపన  ఈ తాితృహదిత్ విషతయణ 
తృహాజెక్టు  ఴలన బూమిషయభుల  ై  ఎలలంటట తాిక్ూల ఫాాఴభు ఉండద. 

 

3.5.శూాంఘిక శూాభాజిక స్థితిగత్ుల ్ర రభావభు 
తృహల ంట్ కహమహమచయణ దవక్ట ఴచిచన త్మహవత్ షభలయు 750 భందికూ భమిము తుమహభణ దవలో 500 భందికూ ఉతృహధి 
క్యౌంచఫడున.  ఆయధ నైెపణమం భమిము  నెైపణమం లలతు ఉదో మగ్హలక్ట వెహథ తుక్టలక్ట తృహాధననమత్ ఇఴవఫడుత్ుంది. ఈ 
కహయణంగ్హ ఆమిథక్ మిసథత్ులట , అధమమనం తృహాంత్ంలో తుఴసంచే జాల యొక్ు విదనమ భమిము వెైదమ భాలణనలట 
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ఖచిచత్ంగ్హ  ైకూ క్దలటతనభ , ఇది ముత్తం ఆమిథక్ అతేఴాదిధ , వెహధనయణ వెౌందయమ మహమఴయణంలో బెయుగుదల భమిము 
వహమతృహయ అఴకహశహల  యుగుత్ుంది.  3.93 కోటల  ఫడజజట్ తో మహమఴయణ, అటవీ, వహతనఴయణ భలయుల భంతిాత్వ శహఖ 
తుఫంధనల కాహయం కహమొమైట్ మహమఴయణ ఫాధమత్ కహయమక్లలతృహలన మలజభలనమం తీషక్టంటుంది. తాితృహదిత్ విషతయణ 
యొక్ు విజమఴంత్బైెన ఆయంబం భమిము అభలట భమింత్ తృహమిశహామిక్  టుు ఫడులన ఆక్మిషషత ంది, ఇద ి
షభలజాతుకూ భమిము దేశహతుకూ యాోజనం చేక్ూయుషత ంది.  
 

4.0 రాయవయణ రిశీలన 

షాత త్ తృహాజెక్టు లో  చిమీనకూ అన్ లెైన్ భలతుటమింగ్ సషుభున ఆభయచఫడు ఉననది. కైందీమా కహలటశమ తుమంత్ణా 
భండయౌ తుమైదవృత్భులక్ట లోఫడు అంతమంట్ ఎభర్ కహవయౌటీ, చిమీన విశలలశణ భమిము ఴమయద తూటట విశలలశణ చేస 
తువేదిక్లన ఫాయత్ మహమఴయణ, అటవీ & వహతనఴయణ మిఴయతన భంతిాత్వ శహఖ  వహమి తృహాంతీమ కహమహమలమం, చజననయ్స 
భమిము మహశు ర కహలటశమ తుమంత్ణా భండయౌకూ తువేదించఫడున. విషతయణ తృహాజెక్టు లో  క్ూడన చిమీన కూ అన్ లెైన్ 
భలతుటమింగ్ సషుభున ఆభయచఫడున.  
 

5.0.అదను అధయమనభులు  
షాత త్ం ఉనన తృహల ంట్ సయషనంఫేడు గార భభు,  లల క్ూర్ భండలభు, ఎసఎసఆర్ నెలూల యు జిలలల , ఆంధాదాేశ్ ఴదద 
ఉననది. ఈ తృహల ంట్ క్ట అందఫాటులో ఉనన ముత్తం బూమి 104.68 ఎక్మహలట.  ఇపడు విషతయణ ఉక్టు క్మహభగ్హమహతున 
తృహక్షుక్ంగ్హ ఇటటక ై ఉనన తృహల ంట్ లో భమిము తృహక్షుక్ంగ్హ కా్ున ే ఉనన 19.28 ఎక్మహల బూమిలో  విషతమించనలతు 
తాితృహదించఫడుంది. తాితృహదిత్  విషతయణ తృహాజెక్టు లో పనమహవహషం భమిము పనమహవహషం లలద. అందఴలల , 

పనమహవహషం భమిము పనమహవహషం అధమమనం తుయవహించఫడలలద. 
 

6.0 తృరా జెకుట  రయోజనాలు  
తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు  వెహథ నతో ఉతృహధి వెహభయథయం  యుగుత్ుంది. తృహల ంట్  కహమహమచయణ దవక్ట ఴచిచన త్మహవత్ 
షభలయు 750 భందికూ భమిము తుమహభణ దవలో 500 భందికూ ఉతృహధి క్యౌంచఫడున. ఈ కహయణంగ్హ ఆమిథక్ 
మిసథత్ులట  ఖచిచత్ంగ్హ బెయుగుడతనభ. షభమలనక్ూలంగ్హ వైెదమ  త్తుఖీలట తుయవహించఫడతనభ. ఉతృహధిలో  
వెహథ తుక్టలక్ట అధిక్ తృహాధననమత్ ఇఴవఫడుత్ుంది. ఫాయత్ మహమఴయణ, అటవీ & వహతనఴయణ మిఴయతన భంతిాత్వ శహఖ  
తుఫంధనల కాహయం ఈ తృహాంత్ంలో కహమొమైట్ మహమఴయణ ఫాధమత్ కహయమక్లలతృహలన మలజభలనమం తీషక్టంటుంద.ి 
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7.0 రాయవయణ రియక్షణ విధానభు 
7.1 వాము రిసయభులు 
ఈ విషతయణ తృహాజెక్టు లో కూంద ేమొునఫడున వహము కహలటశమ తుమంత్ణా మిక్యభులట తాితృహదించఫడునవి  

క్. 
ష  

భూలభు  చిమీన ఎత్ుత  
(మీటయుల ) 

తుమంత్ణా మిక్మహలట  వుదిద  చేమఫడున గ్హయౌలో 
వెహందతా్ 

1. డుఅర్ఐ కూల్న్  
70 ఎలకోుో  వెహు టటక్ట  ాసటేటర్స (ESP) & చిమీన 

ఫామగ్ పలుర్స & చిమీన 

తృహమిుక్టలలట్ భలమటర్ -30 
మి.గ్హా/ ఎన్ మీ3 

 

2. ఇండక్షన్ పమైనష 
30 పలమమ ఎక్టస టాాక్షన్ సషుమ తో తృహటు ఫామగ్ 

పలుర్స & చిమీన 

తృహమిుక్టలలట్ భలమటర్ -30 
మి.గ్హా/ ఎన్ మీ3 

 

3. మోయౌంగ్ మిల్ 
61 

-- 
తృహమిుక్టలలట్ భలమటర్ -30 

మి.గ్హా/ ఎన్ మీ3 

 

4. 
స.ఎఫ.త.స. 
ఫాభలర్ 

70 ఎలకోుో  వెహు టటక్ట  ాసటేటర్స (ESP) & చిమీన 
 

తృహమిుక్టలలట్ భలమటర్ -30 
మి.గ్హా/ ఎన్ మీ3 

 

గభతుక : ఫామగ్ పలుయుల , దభుభ అణిచివేత్ ఴమఴషథ ,  ైక్ప క్నేవమయలతో క్ూడున పలమమమ ఎకహ్రాక్షన్ సషుంతో తృహటుగ్హ 
ఴమఴవెహథ ంచఫడుత్ుంది. 

 
ఈ కూంాద తజలటఫడున కహలటశమ తుమంత్ణా విధననభులట / చయమలట ఈ  విషతయణ తృహాజెక్టు  లో చజటుఫడున  
 దఽయతు తువహమించటక్ట క్నేవమయుల  అతున గ్హలవనెైజ్్ షటలతో  క్ఫడున. 
 అతున వోెు మెజ్ తన్స లమితగ్హ క్ఫడు తృహమక్్ట క్ండీశన్ లో ఉండున. 
 బెటటమిమల్ వేండుల ంగ్ సషుమ ఴదద దఽయతు అమిక్టుు టక్ట డీడసుంగ్ సషుమ అభమెచదయు. 
 దఽయ ఉత్నన భగు దాేవభులలో దఽయతు సేక్మించటక్ట వీలటగ్హ డీడసుంగ్ షక్షన్ తృహభంట్స న 

అభమెచదయు. 
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7.2 తూటి రిసయభులు 
డుఅర్ఐ కూల్న్, ఇండక్షన్ పమైనస, మోయౌంగ్ మిల్ తృహల ంటులో కోల జ్్ షయకుట్ క్ూయౌంగ్ దధతి అఴలంతంచట ఴలన  ఎలలంటట 
ఴమయద తూయు వెలటఴడద. విదమత్ తృహల ంటులో వెలటఴడు ఴమయధతూటటతు మహశు ర కహలటశమ తుమంత్ణా భండయౌ తుమైదవృత్భులక్ట 
లోఫడు ఉండునటుల  వుదిధ  చేమఫడున. వెహతుటమీ ఴమయద తూటటతు సనెజ్ టీటా్ బెంట్ తృహల ంటులో వుదిద  చేమఫడున. 
 

వయయ్తూటితు శుది్  తృాల ంట్ 

ఫాభలర్ ఫోల డౌన్ యొక్ు pH 9.5 నండు 10.5 భధమ ఉంటుంది. అందఴలల , ఫాభలర్ ఫలల డౌన్ త్టషతం చేమడనతుకూ 
నఽమటలాెైజైశన్ టామంక్ట తుమిభంచఫడుత్ుంది. DM తృహల ంట్ పనయుత్తిత  తూయు నఽమటలాెైజైశన్ టామంక్ట లో 
త్టసథక్మించఫడుత్ుంది. త్టసథక్యణ త్యువహత్ ఈ మెండు షామించే వాహవేలట స ంటలా్ భలతుటమింగ్ ఫేసనోల  WTP మిజెక్టు్ 
తో క్లటపతనయు. వుదిధ  చేమఫడున ఈ ఴమయద తూటటతు  ధఽయ అణచివేత్, ఫూడుద క్ండుశతుంగ్ భమిము చజటల   ంక్భు క్ట  
ఉయోగ్ించఫడున. విషతయణ త్యువహత్ ఈ తృహల ంటు తృహాంగణం నండు ఎటుఴంటట ఴమయధతూటటతు ఫమటక్ట ఴదియౌవేమఫడద. 
అందఴలల  జీమో డుశహచర్జ కహనెసప్ు అభలట చేమఫడుత్ుంది. శహతుటమీ ఴమయథ జలలలన సవెజ్ టీటా్ బెంట్ తృహల ంటులో  వుదిధ 
చేవెహత యు భమిము తుఫంధనలక్ట అనగుణంగ్హ ఉననటుల  తుమహధ మించిన త్యువహత్, వుదిధ చేమఫడున ఈ తూటటతు  ధఽయ 
అణచివేత్, ఫూడుద క్ండుశతుంగ్ భమిము చజటల   ంక్భు క్ట ఉయోగ్ించఫడున. 
 

7.3  ధాతు  రిసయభులు 
ఈ తృహాజెక్టు లో ధాననభుగ్హ కూల్న్, టమోఫజనమైటర్స,  ఫాభలర్, క్ం ాశర్స భమిము డుజి స ట్ దనవమహ ధవతు 
వెలటఴడున. వఫదం తుమంత్ణాక్ట షంఫంధించి త్మలమీదనయులట ేమొునన అతున డుజెైన్/ఇనన్రలలశన్ జాగతా్తలట 
ఖచిచత్ంగ్హ క్టుు ఫడు ఉంటాభ. అధిక్ వఫదభులన తుమంతిాంచటక్ట తొడుగులక్ట త్గ్ినంత్గ్హ  ఇనసలలట్ 
చేమఫడతనభ. డుజి స ట్ క్ట స ైలెనసర్ లట అభయచఫడున. ఈ తృహాజెక్టు  నండు వెలటఴడు ధవతు తీఴతా్లట ఫాయత్ బాుత్వ 
మహమఴయణ భమిము ఆటవీ భంతిాత్వ శహఖ కాహయభు గలట 75 డుతఎ భమిము మహతిా 70 డుతఎ క్ంటే త్క్టుఴగ్హ 
ఉండున. ధవతు వెలటఴడు దాేవభులలో తు చేము కహమిభక్టలట ఇమర్ ల గ్స ఇఴవఫడున. ఇటటకై  ఈ తృహల ంటు  
తృహాంగణంలో 35 ఎక్మహల చజటల   ంక్భు చేటుఫడునది.   
 

7.4 బూ  రిసయభులు 
తాితృహదిత్ విషతయణ తృహాజెక్టు  నండు ఉత్ననభభయమ ఴమయద తూటటతు  ఎస..స.త భాలణనలక్ట అనగుణంగ్హ ఴమయద వుదిధ  
క్మహభగ్హయంలో వుదిధ  చేసన త్యుననత్  దితుతు దభుభ అణిచివేత్, ఫూడుద క్ండుశతుంగ్ భమిము చజటల   ంక్భు క్ట 
ఉయోగ్ించఫడుత్ుంది. ఈ తాితృహదిత్ తృహాజెక్టు  లో మహశు ర కహలటశమ తుమంత్ణా భండయౌ తుమైదవృత్భులక్ట అనగుణభుగ్హ 
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వహము కహలటశమ తుమంత్ణా మిక్యభులట అభమిచ నడఫడున. ఘన ఴమయధభులట క్ూడన తుమైదవృత్భులక్ట 
అనగుణభుగ్హ వితుయోగ్ించఫడున.  చజటల   ంక్భు వివెహత యభుగ్హ తృహల ంటు మిషయభులలో చేటుఫడునది. 
 

ఘన వయయ్భుల ఉత్పతిి భరిము వితుయోగభు  
కర.సం. వయయ్భు రిభాణభు  (ట / సం. ) వితుయోగభు విధానభు 

రస ి త్  రతితృాదిత్  మొతి్భు  
1. డు.ఆర్.ఐ నండు 

ఫూడుద 
-- 2,02,702 2,02,702 

ఇటుక్ త్మలమీదనయులక్ట ఇఴవఫడున.  

2. 
డోలొచనయు -- 1,03,950 1,03,950 

 దితుతు స.ఎఫ.త.స.  ఫాభలర్ లో 
ఇంధనంగ్హ ఉయోగ్ించఫడున. 

3. 
కూల్న ఆకూశాన్ వెహల గ్ -- 3,119 3,119 

యసదనమ ి తుమహభణంలో ఉయోగ్ించడం 
జయుగుత్ుంది. 

4. వెట్ వెహాార్ షలడ్జ  -- 15,939 15,939 ఇటుక్ త్మలమీదనయులక్ట ఇఴవఫడున. 
5. 

సుల్ బెయౌుంగ్ వహప్ 
నండు వెహల గ్  
 

5,500 35,750 41,250 

SMS నండు వెహల గ్ చఽయణం చేమఫడున 
భమిము ఇనభు తిమిగ్ి తొృ ందఫడుత్ుంది 
భమిము మిగ్ియౌన అమవెహుంత్ జడ 
షవఫాఴం క్ల దనతుతు యసదనమి  తుమహభణంలో 
ఉ ఫేస దనయథంగ్హ ఉయోగ్ించఫడుత్ుంది 
/ ఇటుక్ త్మలమీ / సస భమిము గ్ోడ 
తుమహభణం ఴంటట తృౌయ తుమహభణ నలక్ట 
ఉయోగ్ివెహత యు. విషతయణ త్మహవత్ క్ూడన ఇదే 
విధబైెన దధత్ుతు కొనవెహగ్ించఫడున. 

6. మోయౌంగ్ మిల్  నండు 
మిల్ సేుల్స 

-- 
7,920 

 
7,920 

 
ప మోా ఆలలల య్సస త్మలమీ మూతుటలక్ట 
ఇఴవఫడున. 

7. 
ఎండ్ క్టీంగ్స -- 11,880 11,880 

SMS మూతుట్ కొయక్ట భుడు షయుక్టగ్హ 
వితుయోగ్ించఫడున. 

8. ఴర్ తృహల ంట్ నండు 
ఫూడుద  

-- 56,700 56,700 
ఇటుక్ త్మలమీదనయులక్ట ఇఴవఫడున.   
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7.5 ఙెటల  ్ంకభు 
 తృహల ంటు తృహాంగణంలో 35.0 ఎక్మహభులలో చజటల   ంక్భు చేమఫడుంది. 
 తృహల ంటు చటయు  15 మీ నండు 50 మీటయల వెడలట లో చజటల   ంక్భు చేమఫడుంది. 
 విషతయణ తాితృహదనలో భమో 3,000 ముక్ులట ననటఫడున. 

 

7.6 రాయవయణ రియక్షణకు ఖయుచ 

మహమఴయణ మియక్షణ, ఆమోగమం భమిము బదతాన చయమలక్ట భూలధన ఴమమం యక. 45.19 కోటుల . 
మహమఴయణ మియక్షణ, ఆమోగమం భమిము బదతాన చయమల కోషం షంఴత్సయభునక్ట పనమహఴాత్ ఖయుచ యక. 3.54 కోటుల . 
  
  
7.7 కారపపరనట్ రెశూాపతు్బియౌటి పర్ ఎతుారాన్ మ ంట్ తృ ర ట్క్షన్ (స్టఆర్ఈట)  రతితృాదనలు – అభలు  
కహమొమైట్ మెవెహతుసతయౌటట పర్ ఎతువమహన్ బెంట్ తొృా ట్క్షన్ (సఆర్ఈ)  యొక్ు అతున సతౄహయుసలట / తాితృహదనలట 
ఖచిచత్భుగ్హ అభలట చేమఫడున. 
 


