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1.0  నుాథమిక్త్  

మోడిమం పేమో అలాయ్స్  ైైవేట్ యౌమిటెడ్ రరు ప్ా ట్ న ెంబర్క్. 16 & 18, ఎ..ఐ.ఐ.ళ గొల్లా పురము ఇెండళరయిల్ 
ప్ర్క్, గొల్లా పురము  గా మము, ఴ ెందాపూర్క మెండల్ము, అనెంతపురము  జిల్లా  నెందఽ 1 x9 ఎెం.వి.ఎ ఎల్క్ట్రీక్ 
అర్క్ ఫమైనస్ దవామ సెంవత్రమునకు 8,000 టనఽనల్ పేమో ళయౌక్టన్ నఽ ఉతతి్త ఙేయుచఽనవనరు. ఇపుడు 
పరసఽి తము ఉనన ప్ా ెంటు విసిరణ మమియు అదనముగ 2 x15 ఎెం.వి.ఎ ఎల్క్ట్రీక్ అర్క్ ఫమైనస్ 
పరత్తప్దిెంచబడినది. ఈ విస్తరణ ప్ర జెకుర నఽ ప్రస్తత త ప్ల ాంటు స్థలాం 8.09 ఴె. (20 ఎకరముల్ు) నాందత 
చేప్టటబడునత. ఈ  పరత్తప్దిత విస్తరణ ప్ర జెకుర  విల్ువ రూ. 25 క్టోటుా . 
 

పమావరణ, అటవీ & రణవవరణ పమివరిన మెంత్తరతా ఱఖ, నాా ఢియా్, రమి పమిసరముల్  పరఫావము విఱలాషణ 
నోటిపక్టైషన్ ణేది 14-09-2006 మమియు ఇతర సెంబెంధిత సవరణల్ పరక్టరము, అన్నన పేమో అలాయ్స్ 
నుా ంటులను ్రైమమీ బెటల్మిికల్ ప్ర ళ్ళెంగ్ యూన్నట్్ ళమియల్ న ెం.3( a) క్ట్ాెంద ప్ర జెక్ర క్టాటగిమి  'A' గ 
పమిగణిచబడిెంది. పమావరణ, అటవీ & రణవవరణ పమివరిన మెంత్తరతా ఱఖ, నాా ఢియా్, రరు పరత్తప్దిత విసిరణ 
ప్ర జెకుర  న్నమితిము పమిసరముల్  పరఫావము విఱలాషణ మిప్ో రుర  తయలరు ఙేయుట క్టొరకు టర్కస్ అఫ్ మిఫమెన్్ 
(TOR) ల్ెటర్క నెం. J-11011 /640/ 2009 – IA II (I) ణేది 21-12-2018 న జామి ఙేయబడినది. పమిసరముల్ 
పరఫావిత  విఱలాషణ మిప్ో రుర  ల్ో టర్కస్ అఫ్ మిఫమెన్్ (టి..అర్క) దవామ ఇచ్చిన అెంఱల్నఽ పమిగణల్ోన్నక్ట్ 
తీసఽక్టొనబడినది. 

 

పయనీర్క ఎన్నామో ల్లాబ్స్ మమియు కన్ల్ెర ెంట్్ ్రైరేట్ యౌమిటెడ్, ఴెైదమబాద్ రరు బెటల్మిికల్ ప్ర ళ్ళెంగ్ 
ఇెండళర సి్ కు పమిసరముల్  పరఫావిత  విఱలాషణ మిప్ో రుర  తయలరు ఙేయుటకు NABET, క్టాయౌటీ క్టౌన్న్ల్ ఆఫ్ 
ఇెండియల రరు జామి ఙేళన సమిరపక్టైట్ నెం. NABET/EIA/1619/RA 026 దవార గుమిిెంచబడిన సెంసథ . రరు 
ఫారత పమావరణ, అటవీ & రణవవరణ పమివరిన మెంత్తరతా ఱఖ, నాాడియా్ రమిఙే ఆమోదిెంచబడిన టి..అర్క 
ఆధవరముగ పరత్తప్దిత విసిరణ  ప్ర జెకుర  శూధ ెంచఽట క్టొరకు పమిసరముల్ప్ర పరఫావిత విఱలాషణ మిప్ో రుర  
తయలరుఙేళనవరు.  
ఈ మిప్ొ రుర ల్ో ఈ క్ట్ాెంది విషయముల్ు వివరముగ ణేయౌయజైయబడినవి. 

i. ప్ా ెంటు సరడీ జోన్ (10 క్ట్.మీ. పమిధి) ల్ోన పమిసరముల్ు అనగ గయౌ, నీరు, శబద  విఱలాషణముల్ు, 
విక్ష, జెంతు మమియు శూెంఘ క ళథత్తగతుల్ విఱలాషణ. 

ii. ఈ పరత్తప్దిత విసిరణ ప్ర జెకుర  నఽెండి వఙేి రయు వారథముల్ు, నీటి వారథముల్ు, ఘన 
వారథముల్ు మమియు శబద  తరెంగముల్ విఱలాషణ. 

iii. ఈ ప్ర జెకుర  రరు పరత్తప్దిసఽి నన క్టల్ుషా న్నరరణ పదధతుల్ు మమియు పమిసరముల్ పరఫావ 
మిప్ో రుర  కుా పి వివరణ. 
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iv. ఉణవదన దశల్ో పమావరణ పమిశీల్న విధవనము 
నుా జెక్టు  సథల వివయభులట 

o ఈ ప్ా ెంటు సథల్ము ఎ.ప.ిఐ.ఐ.సి గొలలల ప్ురము ఇాండసిటయిల్ ప్ర్క్ నెందఽ కల్దఽ. 
o పరత్తప్దిత ప్ర జెకుర  సథల్ము, ఫారత పమావరణ మమియు అటవీ మెంత్తరతా ఱఖ రమి బెమోమెండమ్, 

ణేది 13-01-2010, ల్ో ేమో్నడబడిన ప్మిఱా మిక రడల్ు / సమూహెం ల్ో క్ట్ాెందిక్ట్ మదఽ.  
o ఈ విస్తరణ ప్ర జెకుర  సథల్మునకు 0.8 క్ట్.మీ. దారముల్ో గొలలల ప్ురము గా మము ఉననది. 
o ఈ విసిరణ ప్ా ెంటు నఽెండి 10 క్ట్ల్ో మీటరా పమిధిల్ో జాతీయ ప్రు్ల్ు /వనా మిగ సెంరక్షిత 

క్టైెందవర ల్ు/బయోళయర్క మిజరుాల్ు/కరా ర మిగల్ వల్స దవరుల్ు క్టనీ ల్ేవు. 
o ఈ ప్ా ెంటు నఽెండి 10 క్ట్ల్ో మీటరా పమిధిల్ో ఎల్లెంటి మిజరుాడ్ ఫమెసఽర ల్ు ల్ేవు. 
o ఈ ప్ా ెంటునకు 2.8 క్ట్ల్ో మీటరా దారెంల్ో ్నేనరు నది  మమియు 7.6  క్ట్ల్ో మీటరా దారెంల్ో 

కుముదవాత్త నద,ి 2.3  క్ట్ల్ో మీటరా దారెంల్ో క్టెనవల్ మమియు 10 క్ట్ల్ో మీటరా పమిధిల్ో క్టొన్నన  
ఙెరువుల్ు ఉననవి. 

o ఎ..ఐ.ఐ.ళ ఇెండళరయిల్ ప్ర్క్ గొల్లా పురము మమియు ఎ..ఐ.ఐ.ళ ఇెండళరయిల్ ప్ర్క్ త ెంకుెంట 
ల్ల్ో ఙవల్ల ఇాండసిటసి్ ఉననవి. 

 
1.1 నుల ంట్ యొక్క సభయధయ కొలత్ భమిము ఉత్త్తత  సభయధయభు  
దిగువ పటిరకల్ో పరసఽి త మమియు విసిరణ ప్ర జెకుర ల్ో యూన్నట్్ మమియు ఉణవదన శూమరధయము ణెల్ుపబడినవి. 

క్ర. 
సం. 

ఉత్త్తత  ేయు 

ాసుత త్ం 
(1 x 9 ఎం.వి.ఎ 
ఎలక్ుిక్ అర్కక 
పమననస్) 

ాసుత త్ం ఉనన వటిలో 
ఇపడు 

ాత్తనుదించఫడింది  
(1 x 9 ఎం.వి.ఎ ఎలక్ుిక్ 

అర్కక పమననస్) 

ాత్తనుదిత్ విసత యణ  
(2 x 15 ఎం.వి.ఎ 
ఎలక్ుిక్ అర్కక 
పమననస్) 

ాత్తనుదిత్ విసత యణ 
త్దుమి  

(1 x 9 భమిము 2 x 
15  ఎం.వి.ఎ ఎలక్ుిక్ 
అర్కక పమననస్) 

1 
పేమోా  ళయౌక్టన్   

సెంవత్మన్నక్ట ్
8,000 టనఽనల్ు 

(ఆపమైషన్ ల్ో ఉెంది) 

-- సెంవత్మన్నక్ట ్
36,000 
టనఽనల్ు 

సెంవత్మన్నక్ట ్
44,000 టనఽనల్ు 

ల్ేదవ 

2 ళయౌక్టో 
మలెంగనీస్ -- 

సెంవత్మన్నక్ట ్17,820 
టనఽనల్ు 

సెంవత్మన్నక్ట ్
59,400 
టనఽనల్ు 

సెంవత్మన్నక్ట ్
77,220  టనఽనల్ు 
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1.2. భుడి దాయథభులట 
ఈ పరత్తప్దిత విస్తరణ ప్ర జెకుర  ల్ో ఈ క్ట్ాెంద ణెల్ుపబడిన ముడి పదవరధముల్ు అవసరమగునఽ.  

క్ర. సం. భుడి సయుక్ట 
 మిభాణభు 
సంవత్్మనిక్ 
టనునలట  

సేక్యణ సథలభు యవణా ఙేము విధానభు 

పేమోర  సయౌకన్ (సెంవత్మన్నక్ట ్36,000 టనఽనల్ు) 
1.  క్టార్కజ ్ 61,200 అనెంతపురము మోడ్ (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 
2.  ల్లమ్ క్టోక్ 45,000 దిగుమత్త ఙెసఽక్టొనన, ఙెననభ మోడ్  (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 
3.  ఎమ్.ఎస్. శూరాప్ 16,000 అనెంతపురము మోడ్  (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 
4.  ఎల్క్టోా డ్ పేస్ర 2,400 బయళామి  మోడ్  (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 

సయౌకో భాంగనీస్  (సెంవత్మన్నక్ట ్77,220  టనఽనల్ు) 

1 మలెంగనీస్ ఖన్నజము 86,410 ఎమ్.. ఐ.ఎల్ 
నవగపుర్క/బయళామ ి మెైల్/మోడ్ (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 

2 మలెంగనీస్ శూా గ్ 48,942 అనెంతపురము మోడ్ (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 
3 క్టార్కజ ్ 21,208 అనెంతపురము మోడ్ (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 
4 ల్లమ్ క్టోక్ 8,592 దిగుమత్త ఙెసఽక్టొనన, ఙెననభ మోడ్ (టరకు్ల్ు కవర్క ణో) 

 
1.3. త్మాయు ఙేము విధానభు   
ళయౌక్టోమలెంగనీస్ నఽ  మలెంగనీస్ ధవతువునఽ పరధవన ముడి పదవరథెంగ  మమియు  ప్మోా  ళయౌక్టన్ నఽ  క్టార్కజ ్నఽ  
పరధవన ముడ ి పదవరథెంగ ఉపయోగిెంచ్చ సబ్స మరుి డ్ ఆర్క్ ఫమైనస్  ల్ో అధిక  రోల్ేర జ్ ల్ో మిడాాసర్క ( క్టోక్) 
ఉపయోగిెంచ్చ ఉతతి్త ఙేయబడుతుెంది. 
 

1.4.నీటి వినియోగభు 
పరసఽి తెం ఉనన ప్ా ెంట్ ల్ో అవసరబెైన నీరు మోజుకు 34 కరాబిక్ మీటరా మమియు ఎఐఐళ సరఫమ ఙేశూోి ెంది. ఈ 
విస్తరణ ప్ర జెకుర ల్ో మోజుకు 91 కరాబిక్ మీటరా నీరు అవసరమగునఽ అదే  ఎఐఐళ ఙేత సరఫమ 
ఙేయబడుతుెంది. నీటి విన్నయోగము ప్ర జెకుర ల్ో ఈ క్ట్ాెంది విదముగ ఉెండునఽ. 
క్ర. సం. 

విఫాగభు 
నీయు ( క్యమ.మీ. / మోజుక్ట) 

ాసుత త్ం 
విసత యణ నుా జెక్ు 

కొయక్ట 
ాత్తనుదిత్ 

విసత యణ త్దుమ ి
1 ప్మోా  అల్లా భస్ ప్ా ెంటు కరయౌెంగ్ రటర్క బేకప్ 21 81.5 102.5 
2 గమెెన్నెంగ్ 3 2 5 



 

 

5 

3 డొబెళరక్ 10 7.5 17.5 
 ముత్తభు 34 91 125 

 
1.5. వమయద నీయు 
ఈ విస్తరణ ప్ర జెకుర  ల్ో  క్టోా జె్ సరూ్ట్ కరయౌెంగ్ పదధత్త అవల్ెంబిెంచఽట వల్న తయలమీవిధవనముల్ోగన్న  మమియు 
కరయౌెంగ్ ల్ోగన్న ఎల్లెంటి వారద నీరు ర ల్ువడదఽ. ఈ ప్ర జెకుర  ల్ో మోజుకు 6.0 కరాబిక్ మీటరా శూన్నటమీ వారద నీరు  

ర ల్ువడునఽ.  
 

1.6. వమయద నీయు ధయభభులట 
సనిటమీ వమయద నీటి ధయభభులట ఈ క్రంది విధభుగ ఉండును. 

ధయభభులట సందాత్ 

.ఴెచ్ 7.0 -8.5 

బీ..డీ (మి.గా /య్.) 200 -250 

ళ..డీ (మి.గా /య్.) 300 -400 

టీ.డి.యస్ (మి.గా /య్.) 800 -900 

 
2.0  మమవయణ సభాఙాయభు  
ఈ ప్ా ెంటు 10 క్ట్.మీ. పమిధిల్ో అెంబియెంట్ ఎభర్క క్టాయౌటీ, నీటి ధ్రసముల్ు,ధ్ాన్న తీవరతల్ు, విక్ష, జెంతు 
సముదవయము మమియు శూమలజిక ళథత్తగతుల్ వివరముల్ు ళేకమిెంచబడినవి. 
 
2.1 అంబిమంట్ ఎభర్క కాయౌటీ 
ప్ా ెంటునకు 10 క్ట్.మీ. పమిధిల్ో 8 ప్ర ెంతముల్ల్ో ధ్ాయ మైణువుల్ు (PM2.5, PM10), సల్పర్క డయలక్టెై్డ్, న రటరర జన్ 
ఆక్టెై్డ్ మమియు క్టరఫన్ మోనవక్టెై్డ్ శూెందరతల్నఽ  ణేది 1 డిళ్ెంబర్క 2018 నఽెండి 28 బరవమి 2019 వరకు 
గుణిెంచబడినవి. వీటి శూెందరతల్ు క్ట్ాెంది విధ్ముగ వుననవి.  

 

ఎభర్క కాయౌటీ ధయభభులట సందాత్లట 
ధ్ాయ మైణువుల్ు (PM2.5) 16.2 నఽెండి 45.1 బెైక్టోా  గా ముల్ు/కరా.మీ. 
ధ్ాయ మైణువుల్ు (PM10) 25.6 నఽెండి 75.2 బెైక్టోా  గా ముల్ు/కరా.మీ. 
సల్పర్క డయలక్టెై్డ్ 6.6 నఽెండి 20.3 బెైక్టోా  గా ముల్ు/కరా.మీ. 
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న రటరర జన్ ఆక్టెై్డ్  ్ 7.8 నఽెండి 25.9 బెైక్టోా  గా ముల్ు/కరా.మీ. 
క్టరఫన్ మోనవక్టెై్డ్ 795 నఽెండి 1264 బెైక్టోా  గా ముల్ు/కరా.మీ. 

 

 

2.2. నీటి ధయభభులట 
2.2.1   ఉమిత్ల నీటి ధయభభులట 

ఈ ప్ా ెంటు సరడ ీజోన్ ల్ో 10 ఉపమితల్ జల్ నమూనవల్నఽ (్నేనరు నది నఽెండి కటి,  కుముదవాత్త నది నఽెండి 
కటి మమియు  8 ఇతర ఉపమితల్  జల్లల్ు) ళేకమిెంచ్చ విఱలాలెంచబడినవి. ఈ నమూనవల్నీన  BIS - 2296 
న్నమైధశితముల్కు అనఽగుణముగ ఉననవి. 

 

2.2.2 బూగయబ నీటి  ధయభభులట 
ఈ ప్ా ెంటు సరడ ీ జోన్ 8 భూగరఫ జల్ నమూనవల్నఽ తీసఽకున్న రటిన్న ఫౌత్తక, రశూయన్నక మమియు 
బాక్టటరమియలల్జికల్ ధ్రసముల్ క్టొరకు విఱలాషణ  ఙేయబడినవి. ఈ నమూనవల్నీన ణవర గునీట ిన్నమైధశితముల్కు (BIS: 

10500)  అనఽగుణముగ ఉననవి. 

 

2.3. ధాని విలటవలట 
ఈ ప్ా ెంటు సరడీ జోన్ 8 ప్ర ెంతముల్ల్ో  ధ్ాన్న విల్ువల్ు క్టొల్వబడినవి. సరడీ జోన్ ల్ో ధ్ాన్న విల్ువల్ు 44.25 
డిబిఎ నఽెండి 69.75 డిబిఎ వరకు ఉననవి. 
 

3.0. మిసయభుల ై ాఫావభు భమిము విశ్లలషణ  

3.1. వము మిసయభుల ై ాఫావభు 
ఈ పరత్తప్దిత విసిరణ ప్ర జెకుర  నెందఽ ర ల్ువడు రయువుల్ణో ప్టు ఇతర పమిశామల్ నఽెండు ర ల్ువడు 
రయువుల్నఽ పమిగణనముల్ోన్నక్ట్ తీసఽక్టొనబడునఽ. మైణువుల్ు (PM10), న రటరర జన్ ఆక్టెై్డ్్, సల్పర్క డయలక్టెై్డ్ 
మమియు క్టరఫన్ మోనవక్టెై్డా భూ ఉపమితల్ శూెందరతల్ల్ో ్రుగుదల్ ఆదవరముగ రయు పమిసరముల్ ్ర 
ముతిము పరఫావము నఽ గుణిెంఙెదరు.  ఇెండళరయిల్ శూో ర్క్ క్టెం్ా క్్ మోడల్ శూప్ర  రేరు దవామ విసిరణ ప్ర జెకుర  
వల్న రయువుల్ భూ ఉపమితల్ శూెందరతల్ల్ో ్రుగుదల్నఽ గుణిెంఙెదరు. ఈ శూప్ర  రేరు ల్ో ప్ర జెకుర  సథల్ము 
నఽెండి ళేకమిెంచ్చన రయు దిశ, రయు రేగెం, గమిషర  మమియు కన్నషర  ఉశుొొ గాత తదితర రణవవరణ వివరముల్నఽ  
ఉపయోగిెంఙెదరు. విసిరణ ప్ా ెంటు ఉణవదన ప్ర రెంబుెంచ్చన తరురత ఉపమితల్ శూెందరతల్ల్ో ్రుగుదల్.  
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విఫాగభు ధూళి (10 బ ైకర నల  క్ంటే 
త్క్టకవ మిభాణం గల)  

(బెై.గా /కరా.మీ.) 

సలపర్క 
డమాకెస్డ్ 

(బెై.గా /కరా.మీ.) 

న ైటరా జన్ 
డమాకెస్డ్ 

(బెై.గా /కరా.మీ.

) 

కయఫన్ 
మోనాకెస్డ్ 

(బెై.గా /కరా.మీ.
) 

ప్ా ెంట్ సరడీ జోన్ ల్ో గమిషర  
భూ ఉపమితల్ శూెందరత 

75.2 20.3 25.9 1264 

విసిరణ ప్ర జెకుర  వల్న 
భూ ఉపమితల్ 
శూెందరతల్ల్ో ్రుగుదల్ 

0.7 -- 2.9 -- 

రహనముల్ వల్న  భూ 
ఉపమితల్ శూెందరతల్ల్ో 
్రుగుదల్ 

0.18 -- 1.2 0.95 

శాీ మమక్ట్ాషొ పేమో అల్లయ్స్ 
్రైరేట్ యౌమిటెడ్ వల్న 
భూ ఉపమితల్ 
శూెందరతల్ల్ో ్రుగుదల్ 

0.96 -- 5.08 0.49 

ఴ ెందాపుర్క ళరల్ ప్ా ెంట్ 
విసిరణ వల్న భూ 
ఉపమితల్ శూెందరతల్ల్ో 
్రుగుదల్ 

1.58 4.9 7.3 1.7 

విసిరణ ప్ర జెకుర  న్నరాహణ 
ల్ో న్నకర శూెందరతల్ు 

78.62 25.2 42.38 1267.14 

నేషనల్ ఆెంబియెంట్ 
ఎభర్క క్టాయౌటీ 
న్నమైధశితముల్ు  

100 80 80 2000 

 

ఈ  విసిరణ ప్ర జెకుర  నఽెండ ిర ల్ువడు ప్మిరకుాల్ేట్ మలాటర్క, న రటరర జన్ ఆక్టెై్డ్్ మమియు క్టరఫన్ మోనవక్టెై్డ్ ల్  
న్నకర శూెందరతల్ు న్నరళత ప్ర ెంతముల్కు న్నమైదశిెంచ్చన నేషనల్ ఆెంబియెంట్ ఎభర్క క్టాయౌట ీన్నమైదశితముల్ కెంట ే
తక్వగ ఉననవి. ఇెందఽవల్న ఈ  పరత్తప్దిత విసిరణ ప్ర జెకుర  వల్న రయు పమిసరముల్్ర ఎల్లెంట ి
దఽష్రఫావము ఉెండదఽ. 
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3.2. ధాని మిసయభుల ై ాఫావభు 
ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  ల్ో పరధవనముగ ఫమైనస్ మమియు యెంణవర ల్ దవామ ధ్ాన్న ర ల్ువడునఽ. ఈ ప్ర జెకుర  నఽెండి 
ర ల్ువడు ధ్ాన్న తీవరతల్ు ఫారత పరభుతా పమావరణ మమియు ఆటవీ మెంత్తరతా ఱఖ ణేది 14-02-2000 
పరక్టరము ధ్ాన్న క్టల్ుషాము (న్నయెంతరణ మమియు న్నరరణ) రూల్్, 2000 పరక్టరము పగల్ు 75 డిబిఎ 
మమియు మత్తర 70 డిబిఎ కెంటే తకు్వగ ఉెండునఽ. ధ్ాన్న తీవరతల్ు న్నబెంధ్నల్ కనవన తకు్వగ ఉననపటిక్టట 
ప్ా ెంటు నెందఽ ఙెటా ్ెంపకము ఇపటిక్టై ఙేపటుర ట వల్న ధ్ాన్న తీవరతల్ు మమిెంత తగుు నఽ. క్టవున  ఈ పరత్తప్దిత 
విసిరణ ప్ర జెకుర  నఽెండి ర ల్ువడు ధ్ాన్న వల్న పమిసరముల్్ర ఏల్లెంటి దఽష్రఫావము ఉెండదఽ. 
 
3.3. నీటి మిసయభుల ై ాఫావభు 
ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  ల్ో క్టోా జె్ సరూ్ట్ కరయౌెంగ్ పదధత్త అవల్ెంబిెంచఽట వల్న  తయలమీవిధవనముల్ోగన్న మమియు 
కరయౌెంగ్ ల్ోగన్న ఎల్లెంటి వారద నీరు ర ల్ువడదఽ.  శూన్నటమీ వారద నీటిన్న ళ్రక్ టాాెంక్ మమియు శూో క్ ట్ ల్ల్ో 
వుదిద  ఙేయుదఽరు. క్టవున  ఈ పరత్తప్దిత  విసిరణ ప్ర జెకుర  వల్న భూగరఫ మమియు ఉపమితల్ జల్ముల్ ్ర  
ఎల్లెంటి పరత్తకరల్ పరఫావము ఉెండదఽ. 
 
3.4. బూ మిసయభుల ై ాఫావభు 
వునా విసరిన పదద తి్తన్న ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  ల్ో  అవల్ెంబిెంచబడునఽ. ఈ పరత్తప్దిత విసిరణ ప్ర జెకుర  ల్ో రయు 
క్టల్ుషా న్నయెంతరణ పమికరముల్ు ఆమమిి న్నమైదశితముల్కు అనఽగుణముగ నడుపబడునఽ. ఘన వారధముల్నఽ 
న్నమైధశితముల్ పరక్టరము డిశూో జ్ ఙేయబడునఽ.  న్నెంబధ్నల్ పరక్టరము ఙెటా ్ెంపకము ఇపటిక్టై ఙేపటుర ట 
జమినద.ి క్టవున  ఈ పరత్తప్దిత  విసిరణ ప్ర జెకుర  వల్న భూ పమిసరముల్్ర ఎల్లెంటి పరత్తకరల్ పరఫావము 
ఉెండదఽ. 
 

  3.5. సంఘిక్ సభాజిక్ సథత్తగత్ుల  ై ాఫావభు 
ఈ ప్ర ెంతెంల్ోన్న పరజల్ శూమలజిక ఆమిథక హో దవల్ో మమిెంత అబువిదిధ  ఉెంటుెంది.  అెందఽవలా్ పరత్తప్దిత విసిరణ 
ప్ర జెకుర  క్టరణెంగ ఈ ప్ర ెంతెం మమిెంత అబువిదిధ  ఙెెందఽతుెంది.  ఈ క్టరణెంగ ఆమిథక పమిళథతుల్ు , అధ్ాయనెం 
ప్ర ెంతెంల్ో న్నవళెంఙే పరజల్ యొక్ విదవా మమియు ర రదా పరమలణవల్ు ఖచ్చితెంగ ఆబువుదిద  ఙెెందఽణవభ, ఇది 
ముతిెం ఆమిథక అబువిదిధ , శూధవరణ ప్ొ ెందిక్టెైన పమావరణెంల్ో బెరుగుదల్ మమియు రాప్ర అవక్టఱల్ 
్రుగుతుెంద.ి  
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4.0. నుాజెక్టు  నియాహణ దశలో మమవయణ మిశీలన  
పరసఽి త ప్ర జెకుర ల్ో  చ్చమీనక్ట్ అన్ ల్ెరన్ మలన్నటమిెంగ్ ళసరమునఽ ఆమరిబడి ఉననది. క్టైెందరరయ క్టల్ుషా న్నయెంతరణ 
మెండయౌ న్నమైదశితముల్కు ల్ోబడి అెంబియెంట్ ఎభర్క క్టాయౌటీ, చ్చమీన విఱలాషణ మమియు వారద నీటి విఱలాషణ ఙేళ 
న్నరేదికల్నఽ ఫారత పమావరణ, అటవీ & రణవవరణ పమివరిన మెంత్తరతా ఱఖ  రమి ప్ర ెంతీయ క్టమాల్యెం , 
ఙెననయ్స మమియు ఆెంధ్రపరదేశ్ క్టల్ుషా న్నయెంతరణ మెండయౌక్ట్ న్నరేదిెంచబడునఽ. విసిరణ ప్ర జెకుర ల్ో  కరడవ 
చ్చమీన క్ట్ అన్ ల్ెరన్ మలన్నటమిెంగ్ ళసరమునఽ ఆమరిబడునఽ.  
 
5.0. ఆదనప ఆదమమనభులట 
ఈ ప్ా ెంటు సథల్ము ఎ..ఐ.ఐ.ళ గొల్లా పురము ఇెండళరయిల్ ప్ర్క్ నెందఽ కల్దఽ. ఈ పరత్తప్దిత విసిరణ 
ప్ర జెకుర నఽ పరసఽి త ప్ా ెంటు నెందే ఙేపటరబడునఽ. క్టవున పునమరసము అవసరము ల్ేదఽ. 
 

6.0. నుాజెక్టు  వలన లాఫాలట 
ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  వల్న పమిసర ప్ర ెంతముల్ రమిక్ట్ న్నమసణ  మమియు న్నరాహణ దశల్ల్ో ఉప్ధ ి
అవక్టశముల్ల్ో ప్ర ధవనాత కయౌెంచబడునఽ. ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  వల్న 150 మెందిక్ట్ ఉప్ధి అవక్టశముల్ు 
ల్బుెంచఽనఽ. కామలనఽగతముగ  ర రదా పమీక్షల్ు ఙేపటరబడునఽ మమియు శూథ న్నకుల్కు ఉప్ధ ి అవక్టఱల్ల్ో 
ప్ర ధవనాత ఇవాబడుతుెంద.ి 
 

7.0. మమవయణ మియక్షణ విధానభు  
7.1.వము మిసయభులట 
ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర ల్ో క్ట్ెంద ేమొ్నబడిన రయు క్టల్ుషా న్నయెంతరణ పమికరముల్ు పరత్తప్దిెంచబడినవి. 
క్ర.సంఖ్మ చిమీన జత్ ఙేసన 

మూనిట్ 
చిమీన ఎత్ుత  
(మీటయుల ) 

నిమంత్తాంచు మిక్యభు శుదిద  ఙేమఫడిన గయౌలో 
దూళి సందాత్ 

1 సబ్స మరుి డ్ ఎల్క్ట్రీక్ ఆర్క్ 
ఫమైనస్ 

(1 X 15) 

30 
 

ఫూామ్ ఎక్్ టార క్షన్ ళసరమ్ 
మమియు బాాగ్ పల్రర్క్ 

30 మి.గా / ఎన్ మీ3 
కెంటే  తకు్వగ 

ఉెండునఽ 
2 సబ్స మరుి డ్ ఎల్క్ట్రీక్ ఆర్క్ 

ఫమైనస్ 

(1 X 15) 

30 
ఫూామ్ ఎక్్ టార క్షన్ ళసరమ్ 

మమియు బాాగ్ పల్రర్క్ 

30 మి.గా / ఎన్ మీ3 
కెంటే  తకు్వగ 

ఉెండునఽ 
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ఈ క్రంద తెలటఫడిన కలటషమ నిమంతా్ణ మిక్యభులట భమిము మమవయణ మియక్షణ  చయమలట ఈ విసత యణ 
నుా జెక్టు  లో ఙెటు  ఫడును. 
 దాయన్న న్నరమిెంచఽటకు కన ాయరుా  అన్నన కపబడునఽ. 
 అన్నన శూోర మెజ్ బిన్్ పూమిిగ కపబడి ప్ాకె్ కెండీషన్ ల్ో ఉెండునఽ. క్టవున ఏల్లెంటి దాయ బయటకు 

ర ల్ువడదఽ.  
 వివిద  పరదేశముల్ల్ో ర ల్ువడు దాయన్న న్నరమిెంచఽటకు డస్ర  స్రషన్ పదదత్తన్న అవల్ెంబిెంఙెదరు. 
 ప్ా ెంటు ల్ోపల్ పక్ట్ మోడుా  ఉెండుట వల్న రహనముల్ దవామ ర ల్ువడు దాయ న్నరమిెంచబడునఽ. 

 
7.2. నీటి మిసయభులట  
ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  ల్ో క్టోా జె్ సరూ్ట్ కరయౌెంగ్ పదధత్త అవల్ెంబిెంచఽట వల్న  తయలమీవిధవనముల్ోగన్న కరయౌెంగ్ 
ల్ోగన్న ఎల్లెంటి వారద నీరు ర ల్ువడదఽ. శూన్నటమీ వారద నీటిన్న  (మోజుకు 6.0 కరాబిక్ మీటరా ) ళ్రక్ టాాెంక్ 
మమియు శూో క్ ట్ ల్ల్ో వుదిద  ఙేయుదఽరు. న్నల్ా ఙేయబడిన వరషపు  నీటిన్న   ప్ా ెంటు అవసమల్కు 
ఉపయోగిెంచఽక్టొనబడునఽ.  
 
7.3. ధాని మిసయభులట  
ఈ విసిరణ ప్ర జెకుర  ల్ోనఽెండి పరధవనముగ ఫమైనస్ మమియు  యెంణవర ల్ దవామ ధ్ాన్న ర ల్ువడునఽ. ఈ ప్ర జెకుర  
నఽెండి ధ్ాన్న ర ల్ువడు పరదేశముల్ల్ో పన్న ఙేయు క్టమిసకుల్ు ఇయర్క పాగ్్ ధ్మిెంఙెదరు. ఙెటా ్ెంపకము 
విశూి రముగ ఙేపటరడము వల్న ధ్ాన్న తీవరత మమిెంత  తగుు నఽ.   
 
7.4. బూ మిసయభులట 
ఈ ప్ర జెకుర  ల్ో క్టోా జె్ సరూ్ట్ కరయౌెంగ్ పదధత్త అవల్ెంబిెంచఽట వల్న  తయలమీవిధవనముల్ోగన్న కరయౌెంగ్ ల్ోగన్న 
ఎల్లెంటి వారద నీరు ర ల్ువడదఽ.  శూన్నటమీ వారద నీటిన్న ళ్రక్ టాాెంక్ మమియు శూో క్ ట్ ల్ల్ో వుదిద  ఙేయుదఽరు. 
న్నయమముల్కు అనఽగుణముగ అవసరమగు అన్ననరయు క్టల్ుషా న్నయెంతరణ పమికరముల్ు అమరిబడునఽ. 
అన్నన ఘన వారధ పదవరథముల్ు న్నయమముల్కు అనఽగుణముగ విన్నయోగిెంచబడునఽ. ఈ  ప్ా ెంటుల్ో 
విశూి రముగ ఙెటా ్ెంపకము ఙేపటరబడినద.ి  
 

7.5 ఘన వారధ పదవరథముల్ పమిమలణము మమియు విన్నయోగెం 
ఈ పరత్తప్దిత విస్తరణ ప్ర జెకుర  నఽెంచ్చ ఉతననమగు ఘన వారధముల్ పమిమలణము మమియు రటి విన్నయోగము 
ఈ క్ట్ాెంది విదముగ ఉెండునఽ. 
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కా. 
సెంఖా 

ఘన వారధముల్ు 
 

పమిమలణము 
(టనఽనల్ు/సెం.) 

విన్నయోగము 
 

1 
పేమోా  ళయౌక్టన్ నఽెండి వచఽి    
శూా గ్ 

4,285 

 

క్టస్ర  ఐరన్ ఫ ెండీర ల్ల్ో ఉపయోగిెంఙెదరు. 

ల్ేదవ 

2 
ళయౌక్టో మలెంగనీస్ నఽెండి 
వచఽి  శూా గ్ 

61,177 

 

మోడుె  రేయుటల్ో ఉపయోగిెంఙెదరు. 

ల్ేదవ 

3 బాాగ్ ల్రర్క డస్ర 0.16 
బిరక్టెట్ యూన్నట్ /ఇటుకల్ తయలమీదవరుల్కు 
ఇవాబడునఽ. 

 
7.6. ఙెటల   ంక్భు 
ఈ ప్ా ెంటుల్ో ఇపటిక్టై 6.8 ఎకరముల్ సథల్ముల్ో ఙెటా ్ెంపకము ఙేపటరబడినద.ి  
 
7.7 మమవయణ మియక్షణ కోసం ఫడెెట్ 

పరత్తప్దిత విసిరణ ప్ర జెకుర  క్టోసెం పమావరణ పమిరక్షణకు మూల్ధ్న వాయెం – రూ.2.30 క్టొటుా . 
పరత్తప్దిత విసిరణ ప్ర జెకుర  క్టోసెం పమావరణ పమిరక్షణ క్టోసెం సెంవత్రమునకు పునమవిత ఖరుి - రూ.34.5 
ల్క్షల్ు. 
 

 

 

 

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


