
ప్రాజెక్టు  వలన పర్రావరణము ప ై పాభావ విషయముల సంక్షిపత  
నివేదిక్ 

 
 
 

 

 

 

 

విక్టో రియా ఫేరరో  అల్ాా య్స్ ప్రవైేట్ లిమిటెడ్ 

[పాతిప్రదిత ఫేర్రో అలలా యిస్ మరి్యు మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ ప్రా ంట్] 

ప్రా ట్ న ంబర్్.256/బి మర్ియు 257/బి, 
ఎప ఐఐస  గ్రోత్ స ంటర్ బొ బిిలి, 

బొ బిిలి గ్రో మము మర్ియు మండలము, 
విజయనగరము జిలలా , ఆంధా్పాదేశ్ 

 

 

 

 

 

 

 

 

సమర్పణ 

ఆంధ్రప్రదేశ్ క్ాల్ుష్య నియంత్రణ మండలి 

విజయవాడ 



విక్టో రియా ఫేరరో అల్ాా య్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
 ఫేరరో  అల్ాా యిస్ మరియు మాంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ పాా ంట్ 

ప్రా ట్ న ంబర్్.256/బి & 257/బి, 
ఎప ఐఐస  గ్రోత్ స ంటర్ బొ బిిలి, 

బొ బిిలి (గ్రో) & (మం), విజయనగరము జిలలా   
 

 
1 

 

1.0.  పరా థమికత్ 

విక్టు ర్ియల ఫేర్రో  అలలా య్స్ ప ైైవటే్ లిమిటెడ్, ప్రా ట్ న ంబర్్ 256/బి మర్ియు 257/బి, ఎప ఐఐస  గ్రోత్ 
స ంటర్ బొ బిిలి, బొ బిిలి గ్రో మము మర్యిు మండలము, విజయనగరము జిలలా  నందు ఫేర్రో  అలలా య్స్ 
మర్ియు మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ ప్రా ంట్ స్రా పన క్ొరక్ట పర్రావరణ, అటవీ, వరతావరణ మలరపుల 
మంతిాతవ శరఖ, నయా ఢిలా్ల  వరర్ ినుండ ిపర్రావరణ అనుమతిని వ డై్  J-11011/507/2011-IA-II (I) తేది 
24 జూల  ై2012 ప్ ందయిునాారప.  విక్టు ర్ియల ఫేర్రో  అలలా య్స్ ప ైైవటే్ లిమిటెడ్ వరరప ఆర్ిాక్ పర్ిమితుల 
క్రరణంగ్ర పర్రావరణ అనుమతి చెలటా బాటు ఉనానిర్ణీత సమయంలో ప్రాజెక్టు ను అమలట 
చేయలేక్ప్ో యినారప.  
 

ఇపపుడు విక్టు ర్యిల ఫరే్రో  అలలా య్స్ ప ైైవటే్ లిమిటెడ్ అదే ప్రాంగణంలో ప్రా ట్ న ంబర్్ 256/బి మర్యిు 
257/బి, ఎప ఐఐస  గ్రో త్ స ంటర్ బొ బిిలి, బొ బిిలి గ్రో మము మర్యిు మండలము, విజయనగరము 
జిలలా  నందు 2 x 6 యంవిఎ సబ్ మరజడ్ ఎలక్్ుకి్ ఆర్్ ఫర్నాస్ దావర్ర స లిక్ొ మలంగనీస్ 21,600 
టనుాలట/సంవత్రమునక్ట లేదా ఫరే్రో  మలంగనీస్ 31,680 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట లేదా ఫ ర్రో  
స లిక్రన్ 10,800 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట లేదా ఫ ర్రో  క్టోమ్ 21,600 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 
మర్ియు మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ ప్రా ంట్ దావర్ర మలంగనీస్ స ంటర్ 24,000 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 
ఉతుతిత  చేయుటక్ట తాజా దరఖలసుత ను పర్రావరణము అనుమతి ప్ ందుటక్ట జమ చయేడమ ైనది.  
 

పర్రావరణ, అటవీ మర్యిు వరతావరణ మలరపుల మంతిాతవ శరఖ, నయా డిలా్ల నోటఫి క్నషన్, 14 స ప ుంబర్, 

2006 నాట ి మర్ియు దాని తదుపర్ి సవరణల పకా్రరం, అనిా ఫ ర్రో  మిశ్ోమం యూనిటుా  ప్రాధ్మిక్ 
మ టలర్ిజక్ల్ ప్రాస స ంగ్ పర్ిశ్ోమలట సరీ్ియల్ న ం. 3(ఎ) క్్ోంద స ంటాల్ ల వలోా  పర్రావరణ అనుమతి 
మంజూరప క్టసం క్నటగ్రి్ణ ‘ఎ’ వరగం క్్ంద వర్ణగక్ర్ించబడాా యి. పర్రావరణ, అటవీ, వరతావరణ మలరపుల 
మంతిాతవ శరఖ (MOEF & CC), పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు  క్టసం టర్మ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్  లెటర్మ్ న ెం. J-

11011/143/2020-IA II (I) తేద ి 8 మ ే 2020 న జార్ణచయేబడినది. పర్రావరణ, అటవీ మర్యిు 
వరతావరణ మలరపుల మంతితావ శరఖ జార్ణ చసే న టర్మ్స్ ఆఫ్ రఫెరనె్స్  ఆధారముగా పరిసరముల ప  ై
పరభావము మరియు విశ్లేషణ నివదేిక్ తయలరప చేయబడనిది. 
 

 పయనీర్ ఎనివర్ర లలాబో ర్నటర్ణస్ మర్యిు క్న్ల ు ంట్్ ప ైైవటే్ లిమిటెడ్, హ ైదర్రబాద్,  మ టలర్ిజక్ల్ 
యూనిట్ క్టసం పరిసరముల ప  ైపరభావము మరయిు విశ్లేషణ నివదేిక్ను తయలరప చయేుటక్ట నాబటె్, 

క్రవలిటీ క్ౌని్ల్ ఆఫ్ ఇండియల, వ ైడ్ సర్ిుఫ క్నట్ నం. NABET / EIA / 1922 / RA 0149 చేత గుర్ితంపప 
ప్ ందిన సంసా, పర్రావరణ, అటవీ, వరతావరణ మలరపుల మంతిాతవ శరఖ ఆమోదించిన టర్మ్స్ ఆఫ్ 

రెఫరనె్స్ ఆధారముగా పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు  క్టసం డాాఫ్టు పరసిరముల ప  ై పరభావము మరియు విశ్లేషణ 
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(EIA) నివదేిక్ను తయలరప చేయబడనిద.ి ఈ ర్పి్ రపు లో ఈ క్్ోంద ి విషయములట వివరముగ్ర 
తేలియజనయబడినవి. 
• ప్రాజెక్టు  సుడ ీ జోన్ (10 క్్.మీ. పర్ిధి) లోన పర్ిసరములట అనగ్ర గ్రలి, నీరప, శ్బద విశలాషణములట, 

వృక్ష, జంతు మర్ియు స్రంఘిక్ స ాతిగతుల విశలాషణ. 
• ఈ పతాిప్రదిత ప్రాజకె్టు  నుండి వచేే వరయు వారాములట, నీటి వారాములట, ఘన వారాములట 

మర్ియు శ్బద తరంగముల విశలాషణ. 
• పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు , ఘన వారా పదార్రా ల నిరవహణ, గ్ణోన్ బలె్ు  అభివృదిి , అనుసర్ించాలి్న ఉదాగ ర 

నియంతణా చరాలతో క్ూడిన పర్రావరణ నిరవహణ పాణాళిక్. 
• పర్రావరణ పర్ిరక్షణ చరాల క్టసం ప్ో స్ు ప్రాజకె్ు ఎనివర్రన్ మ ంటల్ మలనిటర్ింగ్ మర్ియు బడెజట్. 
 

1.1  ప్రాయవర్ణ స ితిగత్ుల్ు 
ప్రాజెక్టు  నుండ ి10 క్్లోమీటరా పర్ిధిలో పర్రావరణ విషయములట 

టేబుల్  న ం. 1.1 - విశిషో్ ల్క్షణాల్ు/ప్రాయవర్ణ విష్యముల్ు 
కో.సం. విశిషో్ ల్క్షణాల్ు/ప్రాయవర్ణ ల్క్షణాల్ు పాా ంటు న ండి దూర్ము 

1 భూమి యొక్్ రక్ం & పర్ిధ ి ఈ ప్రాజెక్ు స టై్ ఆంధ్ాపదాేశ్ ఇండస ుయిల్ ఇనారసాు కి్ేర్ 
క్రర్పుర్నషన్ లిమిటెడ్ అభివృదిి  చసే న బొ బిిలి ఇండస ుయిల్ 
గ్రో త్ స ంటర్రా  ఉంది  
విక్టు ర్ియల ఫరే్రో  అలలా య్స్ ప ైైవటే్ లిమిటెడ్, ప్రర్ిశరోమిక్ 
వృదిి  క్నందాంలో 4.0 ఎక్ర్రల భూమిని క్ొనుగ్రలట చేస నారప. 

2 జాతీయ ప్రరప్లట/ వనా మృగ సంరక్షణ 
క్నందాాలట / పక్ష ి సంరక్షణ క్నందాాలట 
/బయో స ుయర్ ర్జిరపవ /టెగైర్ ర్జిర్వ/  

ఏనుగు క్రర్ిడార్/ పక్షుల వలస 
మలర్రగ లట 

10 క్్.మీ. పర్ధిిలో గుర్ితంచబడిన జాతీయ ప్రరప్లట/ వనా 
మృగ సంరక్షణ క్నందాాలట / పక్ష ిసంరక్షణ క్నందాాలట /బయో 
స ుయర్ ర్జిరపవ /టెగైర్ ర్ిజర్వ/ ఏనుగు క్రర్డిార్/ పక్షుల 
వలస మలర్రగ లట లేవప 

3 చార్ితాాతమక్ / పర్రాటక్ /పపర్రవసుత  
సాలములట 

బొ బిిలి క్టట – 1.5 క్ల్ో మీటరపా  

4 తేద ి 13-01-2010 ఎంఒఇఎఫ్ 
క్రర్రాలయం తాఖీదు లో ఇవవబడా 
ప్రర్ిశరోమిక్ ప్రాంతాలట / కా్సుర్, 

10 క్.్మీ. పర్ిధిలో లేవప 

5 రక్షణ సంసాలట 10 క్.్మీ. పర్ిధిలో లేవప 
6 నివరసములట మ టువలస– 0.7 క్ల్ో మీటరపా   
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కో.సం. విశిషో్ ల్క్షణాల్ు/ప్రాయవర్ణ ల్క్షణాల్ు పాా ంటు న ండి దూర్ము 
7 అభయలరణాములట  

బొ బిిలి రక్షిత అభయలరణాము -2.7 క్్లో మీటరపా  

వేంపపడమ్ ర్జిర్వ అభయలరణాము -8.7 క్్లో మీటరపా  
8 నీటి వనరపలట /నదులట/ సరసు్లట 

/క్రలటవల వివరములట 
వేగ్రవతి నద ి– 2.8 క్్లో మీటరపా  

పేరపలేని పవారహం ప్రాజెక్టు  సాలము పకా్్ నుండ ి
వ ళ్తత నాది. 
ప్రాజెక్ు స ైట్ క్ట 10 క్్.మీ. పర్ధిి లో క్ొనిా చెరపవపలట 
ఉనావి. 

9 రహదారపలట జాతీయ రహదార్ి న ంబర్ 43 – 8.2 క్ల్ో మీటరపా  
10 ర్ెైలేవ సేుషన్ బొ బిిలి – 3.8 క్ల్ో మీటరపా ( ర్రడుా  మలరగములో) 
11 అంతర్రషు ిసర్ిహదుద లట 10 క్.్మీ. పర్ిధిలో లేవప 

 
1.2.  పాా ంట్ యొకక సామర్్య క్ొల్త్ మరియు ఉత్పతిి సామర్్యము  

దిగువ పటిుక్ లో  ప్రాజెక్టు లో యూనిట్్ మర్యిు ఉతాుదన స్రమరియము తెలటపబడనివి. 
టేబుల్  న ం. 1.2 - పరా జెకుో ల్ో యూనిట్్ మరియు ఉత్ాపదన సామర్్యము 

కో.సం. పాా ంట్ ఆకృతీకర్ణ ఉత్ాపదన సామర్్యము 
1 సబ్ మరజడ్ ఎలక్్ుకి్ ఆర్్ ఫర్నాస్  

(2 x 6 యంవిఎ) 

స లిక్ొ మలంగనీస్ 21,600 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 
(లేదా) 

ఫేర్రో  మలంగనీస్ 31,680 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 
(లేదా) 

ఫేర్రో  స లిక్రన్ 10,800 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 
(లేదా) 

ఫేర్రో  క్టోమ్ 21,600 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 
2 మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ ప్రా ంట్ మలంగనీస్ స ంటర్ 24,000 టనుాలట/సంవత్రమునక్ట 

 
గమనిక్ - పాసుత త పాతిప్రదనలో జిగ్ిగంగ్ ప్రా ంట్ & బిాక్ెట్ ప్రా ంట్ క్ూడా పాతిప్రదించబడినవి. 



విక్టో రియా ఫేరరో అల్ాా య్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
 ఫేరరో  అల్ాా యిస్ మరియు మాంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ పాా ంట్ 

ప్రా ట్ న ంబర్్.256/బి & 257/బి, 
ఎప ఐఐస  గ్రోత్ స ంటర్ బొ బిిలి, 
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1.3.  ముడి సర్ుకుల్ు  
ఈ పతాిప్రదతి ప్రాజెక్టు లో ఈ క్్ోంద తేలియజనస న ముడ ిపదారాములట ఉపయోగ్ించబడును. 

టేబుల్  న ం. 1.3 - ముడి ప్దారి్ముల్ు, ప్రిమాణం, సేకర్ణ 

కో.సం. ముడి సర్ుకు ప్రిమాణం   
ట/ సం. 

సేకర్ణ  ర్వాణా చేయు విధానము 

స లిక్ొ మాంగనీస్ క్ొర్కు  
1) 

మలంగనీస్ ఖనిజము 32,400 

ఒర్ిస్ర్ మ నైింగ్ క్రర్పుర్నషన్,  
MOIL నాగపూర్,  

దక్షిణాఫ కా్ర నుండ ిదగిుమతి 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
2) 

లలమ్ క్టక్ 1,600 
ఆంధ్ా పదాేశ్, 

ఆసేు లిియల, చెనైా నుండ ిదగిుమతి 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
3) ఫేర్రో  మలంగనీస్ స్రా గ్ 10,800 ప్రా ంట్ ఉతాుదన క్నేవయర్ దావర్ర   
4) డొలమ టై్ 4,920 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

5) ఎలక్టుి డ్ పేస్ు 420  

ఛతీతస్ గడ్/ పశ్చేమ బెంగ్రల్ 
ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

6) క్రవర్జ ్ 5,160 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

(లేదా) 
ఫేరరో మాంగనీస్ క్ొర్కు   

1) 
మలంగనీస్ ఖనిజము 45,600 

ఒర్ిస్ర్ మ నైింగ్ క్రర్పుర్నషన్,  
MOIL నాగపూర్, 

 దక్షిణాఫ ాక్ర నుండి దిగుమతి 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
2) 

లలమ్ క్టక్ 13,200 
ఆంధ్ా పదాేశ్, 

ఆసేు లిియల, చెనైా నుండ ిదగిుమతి 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
3) డొలమ టై్ 5,400 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

4) ఎమ్ ఎస్ స్రరపా్ 4,800 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

5) ఎలక్టుి డ్ పేస్ు 420 ఛతీతస్ గడ్/ పశ్చేమ బెంగ్రల్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

(లేదా) 



విక్టో రియా ఫేరరో అల్ాా య్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
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కో.సం. 
ముడి సర్ుకు 

ప్రిమాణం   
ట/ సం. 

సేకర్ణ  ర్వాణా చేయు విధానము 

ఫేరరో స లిక్ాన్ క్ొర్కు   
1) క్రవర్జ ్ 16,200 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
2) 

లలమ్ క్టక్ 12,600 

ఆంధ్ా పదాేశ్, 
ఆసేు లిియల, చెనైా నుండ ిదగిుమతి 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
3) ఎమ్ ఎస్ స్రరపా్ 2,820 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
4) ఎలక్టుి డ్ పేస్ు 240 ఛతీతస్ గడ్/ పశ్చేమ బెంగ్రల్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 

(లేదా) 
 ఫేరరో క్టోమ్ క్ొర్కు  

1) 
క్టోమ్ ఖనిజము 37,800 

సుక్్ందా (ఒడశిర) 
దిగుమతి (ఇండోనషే యల) 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో ) 
2) 

లలమ్ క్టక్ 13,200 
ఆంధ్ా పదాేశ్, 

ఆసేు లిియల, చెనైా నుండ ిదగిుమతి 
ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో ) 
3) క్రవర్జ ్ 5,400 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
4) ఎమ్ ఎస్ స్రరపా్ 1,800 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
5) మలగ్ెాస ైటు/బాక్ెై్ట్ 3,600 ఆంధ్ా పదాేశ్ ర్రడ్ మలరగము (టాక్ట్లట క్వర్ తో ) 
6) ఎలక్టుి డ్ పేస్ు 360 ఛతీతస్ గడ్/ పశ్చేమ బెంగ్రల్ ర్రడ్ మలరగము (టాక్ట్లట క్వర్ తో ) 

మాంగనీస్ స ంటర్ క్ొర్కు 
1) ఫేర్రో  అలలా య్స ప్రా ంట్ 

నుండ ిదుముమ 
12,000 ప్రా ంట్ ఉతాుదన -- 

2) 
మలంగనీస్ ఖనిజము 12,480 

ఒర్ిస్ర్ మ నైింగ్ క్రర్పుర్నషన్,  
MOIL నాగపూర్, 

 దక్షిణాఫ ాక్ర నుండి దిగుమతి 

ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
3) 

లలమ్ క్టక్ 1,800 
ఆంధ్ా పదాేశ్, 

ఆసేు లిియల, చెనైా నుండ ిదగిుమతి 
ర్రడ్ మలరగము  (టకా్ట్లట క్వర్ తో ) 
వ ైజాగ్ ప్ో ర్ు నుండి ర్రడ్ మలరగము  

(టాక్ట్లట క్వర్ తో) 
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1.4.  త్యార్ు చేయు విధానము  

ఫేర్రో  మలంగనీస్, స లిక్రన్ మలంగనీస్ క్ొరక్ట మలంగనీస్ ఖనిజము, ఫరే్రో  స లిక్రన్ క్ొరక్ట  క్రవర్జ్ ను 
మర్ియు ఫేర్రో  క్టోమ్ క్ొరక్ట క్టోమ్ ఖనిజమును పాధాన ముడి సరపక్టగ్ర  వినియోగ్ించి తయలరప 
చేయబడును. సబ్ మ ర్ెజడ్ ఎలక్్ుకి్ ఆర్్ ఫర్నాస్ లో అధకి్ వోలేుజ్ వదద క్టక్ ను క్షయ క్రరక్ంగ్ర 
ఉపయోగ్ిస్రత రప.  
ముదద  ధాతువప నుండి స ంటర్ ఏరుడటానిక్్ మలంగనీస్ స ంటర్ింగ్ ప్రా ంట్ పాతిప్రదించబడింది. ఈ ఉతుతిత  
చేస న స ంటర్ ను స లిక్ట మలంగనీస్ & ఫరే్రో  మలంగనీస్ ఉతుతిత ర్ెండింటిలోనయ ఉపయోగ్ించబడుతుంది.   

 

1.5. నీటి వినియోగము 
 ఈ పతాిప్రదతి  ప్రాజకె్టు  క్ొరక్ట ర్రజుక్ట 19 క్ల్ోల్లటరపా  నీరప అవసరమగును మర్ియు అవసరమగు 
నీటిని ఎ.ప .ఐ.ఐ.స  సరఫర్ర చయేును. ఈ పతాిప్రదతి  ప్రాజకె్టు  క్ొరక్ట అవసరమగు నీట ి వినియోగం 
క్్ోంది విధ్ముగ్ర ఉండును. 

టేబుల్  న ం. 1.4 - నీటి అవసర్ం 

కో.సం. యూనిట్ ప్రిమాణము ( క్ిల్ోలీటర్ుా  / రరజుకు) 
1. ఫేర్రో  అలోా య్స్ 10.0 

2. మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ ప్రా ంట్ 2.0 

3. డొమ స ుక్ 5.0 

4. చెటా ప ంపక్ము 2.0 

 మొతి్ము 19.0 

 

 
1.6.  వయర్్ నీటి ఉత్పననము  

పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు లో క్టా జా్ సరక్ట్ క్ూలింగ్ పదితి అవలంబించుట వలన  ఎలలంట ిప్రాస స్ వారద నీరప 
వ లటవడదు. ఈ ప్రాజకె్టు  లో ర్రజుక్ట 4.0 క్ల్ోల్లటరపా  స్రనిటర్ణ వారద నీరప వ లటవడును. 

టేబుల్  న ం. 1.5 - శుదధ్  చేయని శానిటరీ వయర్్ నీటి – ధ్ర్మముల్ు 
 పార్మిత్ుల్ు శుదధ్  చేయని శానిటరీ వయర్్ నీర్ు 

ప .హ చ్ 7.0 – 8.5 

బీ.ఒ.డీ (మి.గ్రో /ల్ల.) 200 – 250 

సీ.ఒ.డీ (మి.గ్రో /ల్ల.) 300 – 400 



విక్టో రియా ఫేరరో అల్ాా య్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
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టీ.డ.ియస్ (మి.గ్రో /ల్ల.) 800 – 900 

చమురప  & గ్ణోసు (మి.గ్రో /ల్ల.) 5 – 10 

టి.ఎస్. ఎస్ (మి.గ్రో /ల్ల.) 150 - 200 
 

2.0  ప్రాయవర్ణ వివర్ణ  
ఈ ప్రాజకె్టు  10 క్.్మీ. పర్ిధలిో అంబియంట్ ఎయిర్ క్రవలిటీ, నీటి ధ్రమములట, ధ్వని తీవతాలట, మటిు  
ధ్రమములట, వృక్ష, జంతు సముదాయము మర్ియు స్రమలజిక్ స ాతిగతుల వివరములట సకే్ర్ించబడినవి. 
 

2.1  అంబియంట్ ఎయిర్ క్ాాలిటీ 
ప్రర్ిుక్టలేట్ మలాటర్ (PM2.5 & PM10), సలఫర్ డయలక్ెై్డ్, న ైటరా జన్ ఆక్ెై్డ్ మర్యిు క్రరిన్ మోనాక్ెై్డ్ 
ల స్రందతాలను ఈ ప్రాజకె్టు  స టైుక్ట 10 క్్.మీ. పర్ిధలిో 8 ప్రాంతములలో, 20 డసి ంబర్, 2019 నుండి 20 
మలర్ే, 2020  క్రలములో నిర్రి ర్ించబడనివి. వీటి స్రందతాలట క్్ోంది విధ్ముగ్ర ఉనావి. 

టేబుల్  న ం. 2.1 - అంబియంట్ ఎయిర్ క్ాాలిటీ డేటా సారాంశం 

పారామిత్ుల్ు  గాడత్ 

ర్నణువపలట (PM2.5) : 19.7 to 37.4  మ ైక్టో గ్రో ములట/క్ూా.మీ. 
ర్నణువపలట (PM10) : 32.8 to 62.3 మ ైక్టో గ్రో ములట/క్ూా.మీ. 
సలఫర్ డయలక్ెై్డ్ : 8.6  to 16.2 మ కై్టో గ్రో ములట/క్ూా.మీ. 
న ైటరా జన్ ఆక్ెై్డ్్ : 9.6 to 24.5 మ కై్టో గ్రో ములట/క్ూా.మీ. 

క్రరిన్ మోనాక్ె్డ్ : 610 to 1160 మ కై్టో గ్రో ములట/క్ూా.మీ. 
 

 
2.2  నీటి ధ్ర్మముల్ు  
2.2.1 ఉప్రిత్ల్ నీటి ధ్ర్మముల్ు 

ఉపర్తిల నీట ి నమూనాలట వగే్రవతి నది నుండ ి ర్ెండు మర్ియు మ టువలస క్టంట నుండ ి ఒక్టి 
సేక్ర్ించబడినవి.  పరావేక్షణ క్రలములో అధ్ాయన పదాేశ్ంలో ఇతర ఉపర్ితల నీట ి నమూనాలట 
అందుబాటులో లేవప. ఉపర్ితల నీటి నాణాత BIS: 2296 పామలణాలక్ట అనుగుణంగ్ర ఉనావి. 
 

2.2.2 భూగర్భ జల్ ధ్ర్మముల్ు 
ఈ పాతిప్రదతి ప్రాజకె్టు  సమీప గ్రో మలల నుండి 8 బహిరంగ బావపలట/బో ర్ బావపల నుండి భూగరభజల 
నమూనాలట తీసుక్టని వరటనిి భౌతిక్, రస్రయనిక్ మర్యిు బాక్టుర్యిలలజిక్ల్ ధ్రమముల భూగరభ జల 
నాణాత క్ొరక్ట విశలాషణ  చేయబడనివి. ఈ నమూనాల విశలాషణలనిా BIS: 10500 నిర్నిశ్చతములక్ట 
అనుగుణముగ్ర ఉనావి. 
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2.3 ధ్ాని విల్ువల్ు 
పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు   సుడీ జోన్ లో పగటి సమయము & ర్రతిా సమయములో 8 ప్రాంతములలో ధ్వని 
విలటవలట క్ొలవబడినవి.  సుడ ీజోన్ లో ధ్వని విలటవలట 47.6 డిబిఎ నుండి 59.4 డిబిఎ వరక్ట ఉనావి. 

 
3.0 ప్రిసర్ముల్ప్ర ప్రభావము మరియు విశలాష్ణ 

3.1 వాయు ప్రిసర్ముల్ప్ర ప్రభావము 
ఈ పతాిప్రదతి ప్రాజకె్టు  నందు సస ుండెడ్ ప్రర్ిుక్టాలేట్ మలాటర్, న ైటరా జన్ ఆక్ెై్డ్్, సలఫర్ డయలక్ెై్డ్ 
మర్ియు క్రరిన్ మోనాక్ె్డ్ లట వ లటవడును. ఇండస ుయిల్ స్ో ర్్ క్రంప ాక్్ మోడల్ స్రప్ు వరేప దావర్ర 
ప్రాజెక్టు  వలన వరయువపల భూ ఉపర్తిల స్రందాతలలో ప రపగుదలను గుణ ంచదెరప. ఈ స్రప్ు వేరప లో 
ప్రాజెక్టు  సాలము నుండ ిసకే్ర్ించిన వరయు దశి్, వరయు వేగం, గర్ిషు మర్ియు క్నిషు ఉష్ ీ గతో తదితర 
వరతావరణ వివరములను  ఉపయోగ్ించదెరప. 

  
ఈ  ప్రాజకె్టు  నుండ ి వ లటవడు సస ుండడె్ ప్రర్ిుక్టాలేట్ మలాటర్, న ైటరా జన్ ఆక్ెై్డ్్ మర్యిు సలఫర్ 
డయలక్ెై్డ్ ల న ట్ క్రన్ంటరాషన్ విలటవలట ఈ క్్ోంద తలేటపబడనివి. ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర పర్శి్ోమల 
నుండ ి విడుదలయియా ఉదాగ ర్రలను క్లిప నపపడు క్ూడా నేషనల్ ఆంబియంట్ ఎయిర్ క్రవలిట ీ
నిర్నిశ్చతములట (NAAQS) లోబడి ఉనావి. ఇందువలన ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు  వలన వరయు 
పర్ిసరములప ై ఎలలంటి దుష్రభావము ఉండదు. 

 
టేబుల్  న ం. 3.1 - ప్రతిపాదధత్ పరా జెకో్ట క్ార్ణంగా నికర్ ఫలిత్ం గరిషో్ సాందరత్ల్ు 

విభాగము PM10 
మ ై.గ్రో /క్ూా.మీ. 

SO2 
మ ై.గ్రో /క్ూా.మీ. 

NOX 
మ ై.గ్రో /క్ూా.మీ. 

CO 
మ ై.గ్రో /క్ూా.మీ. 

ప్రా ంట్ సుడీ జోన్ లో గర్ిషు భూ ఉపర్తిల 
స్రందాత 

62.3 16.2 24.5 1160 

ప్రాజెక్టు  వలన భూ ఉపర్ితల స్రందతాలలో 
ప రపగుదల 

0.64 

 

-- 4.9 -- 

వరహనముల వలన భూ ఉపర్తిల 
స్రందాతలలో ప రపగుదల 

0.03 

 

-- 0.29 

 

0.19 

ప్రాజెక్టు  నిరవహణ లో నిక్ర స్రందతాలట 62.97 16.2 29.69 1160.19 

నేషనల్ ఆంబియంట్ ఎయిర్ క్రవలిట ీ
నిర్నిశ్చతములట  

100 80 80 2000 
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3.2 ధ్ాని  ప్రిసర్ముల్ప్ర ప్రభావము 
ఈ  ప్రాజెక్టు లో పాధానముగ్ర ఫర్నా స్ ఆర్ి్ంగ్ క్ంప షార్్ మర్ియు డజిి స ట్ దావర్ర ధ్వని వ లటవడును. ఈ  
ప్రాజెక్టు  నుండి వ లటవడు ధ్వని తీవాతలట భారత పర్రావరణ, అటవీ, వరతావరణ మలరపుల మంతిాతవ శరఖ 
తేది 14-02-2000 పకా్రరము ధ్వని క్రలటషాము (నియంతాణ మర్ియు నివరరణ) రకల్్, 2000 
పాక్రరము పగలట 75 డిబిఎ మర్యిు ర్రతిా 70 డిబిఎ క్ంటర తక్ట్వగ్ర ఉండును.  మొతతము విసీత రీంలో 
1/3 వ వంతు 1.32 ఎక్ర్రలలో చటాె  ప ంపక్ము చపేటుబడును, ఇద ి శ్బదం స్రా యిని మర్ింత 
తగగంచడానిక్ ్ సహాయపడుతుంద.ి క్రవపన, పతాిప్రదిత ప్రాజెక్ు క్రరణంగ్ర పర్సిర ప్రాంతాలలో జనాభాప  ై
శ్బదం క్రరణంగ్ర ఎటువంట ిపతాిక్ూల పభాావం ఉండదు.   

 

3.3 నీటి ప్రిసర్ముల్ప్ర ప్రభావము 
పాతిప్రదిత యూనిట్ నుండ ిఉతుతిత చేయబడిన వారా జలలలను మళా్ల ర్ణస ైక్్ల్ చసే న తరపవరత స టిలింగ్ 
టాాంక్టక్ట పంపబడును. పతాిప్రదతి ప్రాజెక్టు లో, క్టా జా్-సరక్యట్ శీతల్లక్రణ వావసా అవలంబించబడును. 
చమురప, గ్ణోజు మర్యిు శుభాపర్ిచ ే ఏజెంటుా  నీటి తో క్లిస నపపడు శుదిద  చేయడానిక్ ్ ఆయిల్ & గ్ణోజు 
ఉచుేలట ఏర్రుటు చేయబడును. ఈ ప్రాజకె్టు  లో ర్రజుక్ట 4.0 క్ల్ోల్లటరపా  స్రనిటర్ణ వారద నీరప 
వ లటవడును, దినిని సవీ జ్ టీటా్ మ ంట్ ప్రా ంటులో శుదిి  చేస్రత రప మర్యిు శుదిి  చేయబడిన ఈ నీటనిి 
చెటా ప ంపక్ము క్ట ఉపయోగ్ించబడును. ప్రాజెక్టు  ప్రాంగణం నుండి ఎటువంటి మలినాలను బయటక్ట 
వదిలివబేడవప. అందువలా పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు లో శూనా విసరజన అవలంబించబడును. వరషపప నీట ి
ప ంపక్ం నీటి పటిుక్ను ప ంచడానిక్్ సహాయపడుతుంది. క్రవపన, పాతిప్రదిత ప్రాజకె్ు క్రరణంగ్ర నీటి 
పర్ిసర ప్రాంతాలలో ఎటువంటి పాతిక్ూల పాభావం ఉండదు.      

 

3.4 భూ ప్రసిర్ముల్ప్ర ప్రభావము 
పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు లో శూనా విసరజన అవలంబించబడును. ఈ పతాిప్రదతి ప్రాజెక్టు  లో క్నందరయా క్రలటషా 
నియంతణా మండలి/ర్రషు  ిక్రలటషా నియంతాణ మండలి నిర్నదశ్చతములక్ట అనుగుణముగ్ర వరయు క్రలటషా 
నియంతణా పర్ిక్రములట అమర్ిేబడును. ఘన వారిములను క్ూడా క్నందరయా క్రలటషా నియంతణా 
మండలి /ర్రషు  ి క్రలటషా నియంతణా మండలి నిర్నదశ్చతములక్ట అనుగుణముగ్ర వినియోగ్ించబడును. 
మలరగదరశక్రల పకా్రరం 1.32 ఎక్ర్రలలో చటాె  ప ంపక్ము చేపటుబడును. క్రవపన  ఈ పతాిప్రదతి విసతరణ 
ప్రాజెక్టు  వలన భూపర్సిరముల ప  ై ఎలలంటి పాతిక్ూల పభాావము ఉండదు. 

 
3.5 జీవ ప్రాయవర్ణంప్ర ప్రభావము 

➢ ప్రాజెక్టు లో  క్ట 10 క్్.మీ వరాస్రరాం లోపల జాతీయ ఉదాానవనాలట, వనాప్రాణుల అభయలరణాాలట 
మర్ియు పక్షుల అభయలరణాాలట లేవప. 

➢ ప్రాజెక్టు లో  క్ట 10 క్.్మీ వరాస్రరాం లోపల బొ బిిలి రక్షిత అభయలరణాము (2.7 క్్లో 
మీటరపా )మర్ియు  వేంపపడమ్ ర్ిజర్వ అభయలరణాము(8.7 క్్లో మీటరపా ) ఉనావి. 
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➢ ఈ పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు  లో క్నందరయా క్రలటషా నియంతణా మండలి/ర్రషు ిక్రలటషా నియంతాణ మండలి 
నిర్నదశ్చతములక్ట అనుగుణముగ్ర వరయు క్రలటషా నియంతాణ పర్కి్రములట అమరేబడును. 

➢ పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు లో శూనా విసరజన అవలంబించబడును. 
➢ ఘన వారిములను క్ూడా నిర్నదశ్చతములక్ట అనుగుణముగ్ర వినియోగ్ించబడును. 
➢ మలరగదరశక్రల పాక్రరం 1.32 ఎక్ర్రలలో చటాె  ప ంపక్ము చేపటుబడును. 
అనిా నిబంధ్నలట ప్రటించినపపుడు మర్ియు పర్రావరణ నిరవహణ అమలటలో సర్ెనై పాణాళిక్, 

పాతిప్రదిత ప్రాజకె్ు క్రరణంగ్ర వృక్షజాలం మర్ియు జంతుజాలంప  ైఎటువంటి పాతిక్ూల పాభావం ఉండదు. 
 

3.6 సాంఘిక సామాజిక స ితిగత్ుల్ ప్ర ప్రభావము 
ప్రా ంట్ క్రర్రాచరణ దశ్క్ట వచిేన తర్రవత మర్యిు నిర్రమణ దశ్లో ఉప్రధి క్లిుంచబడును. ఈ ప్రాంత 
పాజల స్రమలజిక్ ఆర్ిాక్ స ాతిలో మర్ింత అభుానాతి ఉంటుంది. పతాిప్రదతి ప్రాజెక్ు వాయంలో 2.0% 
క్రర్పుర్నట్ పర్రావరణ బాధ్ాత క్రరాక్లలప్రల క్టసం క్నటాయించబడును, ఇది సమీప గ్రో మలలలో 
వినియోగ్ించబడును. క్రవపన  ఈ పాతిప్రదిత  ప్రాజెక్టు  వలన స్రంఘిక్ స్రమలజిక్ స ాతిగతుల ప ై  ఎలలంట ి
పాతిక్ూల పాభావము ఉండదు. 

 

4.0 ప్రాయవర్ణ ప్రిశీల్న 

క్నందరాయ క్రలటషా నియంతాణ మండలి నిర్నదశ్చతములక్ట లోబడ ి అంబియంట్ ఎయిర్ క్రవలిట,ీ చిమీా 
విశలాషణ మర్ియు వారద నీట ివిశలాషణ చసే  నివదేిక్లను భారత పర్రావరణ, అటవీ & వరతావరణ పర్విరతన 
మంతిాతవ శరఖ వరర్ ి ప్రాంతీయ క్రర్రాలయం, చెనాయ్స మర్యిు ర్రషు ి క్రలటషా నియంతణా మండలిక్ ్
నివేదించబడును. ఈ ప్రాజకె్టు లో  చిమీా క్్ అన్ ల ైన్ మలనిటర్ింగ్ స సుమును ఆమరేబడును.  

 
5.0 అదనప్ు అధ్యయనముల్ు  

ఎప ఐఐస  లిమిటడె్ అభివృదిి  చసే న ప్రర్ిశరోమిక్ వృదిి  క్నందాంలో ఉనా భూమిలో పాతిప్రదిత ప్రాజకె్టు  
చేపటుబడును, క్రవపను పపనర్రవరసం మర్యిు పపనర్రవరసం అవసరం లేదు. 

 

6.0  పరా జెకుో  ప్రయోజనాల్ు  
పాతిప్రదిత ప్రాజెక్టు  స్రా పనతో ఉప్రధి స్రమరాయం ప రపగుతుంది. ఈ క్రరణంగ్ర ఆర్ిాక్ పర్సి ాతులట ఖచిేతంగ్ర 
ప ైక్ ్క్దులటతాయి. ఉప్రధిలో స్రా నిక్టలక్ట అధిక్ ప్రాధానాత ఇవవబడును. పతాిప్రదతి ప్రాజెక్ు వాయంలో 
2.0% క్రర్పుర్నట్ పర్రావరణ బాధ్ాత క్రరాక్లలప్రల క్టసం క్నటాయించబడును, ఇది సమీప గ్రో మలలలో 
వినియోగ్ించబడును. ఈ క్రరాక్లలప్రల వలన సమీప ప్రాంతాలోా ని గ్రో మలల అభివృదిిక్్ తోడుడుతాయి. 
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7.0 ప్రాయవర్ణ ప్రరి్క్షణ విధానము 
7.1 వాయు ప్రిసర్ముల్ు 

ఈ ప్రాజెక్టు లో క్్ోంద పేర్ప్నబడిన వరయు క్రలటషా నియంతాణ పర్కి్రములట పాతిప్రదించబడనివి. 

టేబుల్  న ం. 7.1 - వాయు క్ాల్ుష్య నియంత్రణ ప్రికర్ముల్ు 
క.స  చిమ్ననక్ి జత్ చేయబడిన నియంత్రణ ప్రికరాల్ు  చిమ్ననఎత్ుి  

(మ్నటర్ుా ) 
చిమ్నన న ండి వ ల్ువడు 
గాలిల్ో  దూళి సాందరత్ 

1. సబ్ మరజడ్ ఎలక్్ుిక్ ఆర్్ 
ఫర్నాస్  (2 x 6 యంవిఎ) 

బాగ్ ఫ లు రాతో 4 వ హో ల్ వ లిక్త్ీత & 

శుభాపర్ిచ ేవావసా 

30 30 మి.గ్రో / ఎన్ మీ3 

 

2. మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ 
ప్రా ంట్ 

బాగ్ ఫ లు రాతో 4 వ హో ల్ వ లిక్త్ీత & 

శుభాపర్ిచ ేవావసా 

30 
30 మి.గ్రో / ఎన్ మీ3 

 
ఈ క్్ోంద తెలటపబడిన క్రలటషా నియంతణా విధానములట / చరాలట ఈ  ప్రాజెక్టు  లో చెపటుబడును 
➢ దయళిని నివరర్ించుటక్ట క్నేవయరపా  అనిా గ్రలవన ైజా్ షీటాతో  క్పుబడును. 
➢ అనిా స్ోు ర్ెజ్ బిన్్ పూర్ితగ్ర క్పుబడి ప్రాకా్ క్ండీషన్ లో ఉండును. 
➢ మ టిర్యిల్ హాండిా ంగ్ స సుమ్ వదద దయళిని అర్ిక్టుు టక్ట డీడస ుంగ్ స సుమ్ అమర్ెేదరప. 
➢ దయళి ఉతునామగు పదాేశ్ములలో దయళిని సేక్ర్ించుటక్ట వీలటగ్ర డడీస ుంగ్ సక్షన్ ప్రయింట్్ ను 

అమర్ెేదరప. 
 

7.2 నీటి ప్రిసర్ముల్ు 
పాతిప్రదిత యూనిట్ నుండ ిఉతుతిత చేయబడిన వారా జలలలను మళా్ల ర్ణస ైక్్ల్ చసే న తరపవరత స టిలింగ్ 
టాాంక్టక్ట పంపబడుతుంది. పతాిప్రదిత ప్రాజకె్టు లో, క్టా జా్-సరక్యట్ శీతల్లక్రణ వావసా 
అవలంబించబడును. చమురప, గ్ణోజు మర్యిు శుభపార్ిచ ే ఏజెంటుా  నీట ి తో క్లిస నపపడు శుదిద  
చేయడానిక్్ ఆయిల్ & గ్ణోజు ఉచుేలట ఏర్రుటు చేయబడును. ఈ ప్రాజెక్టు  లో ర్రజుక్ట 4.0 క్్లోల్లటరపా  
స్రనిటర్ణ వారద నీరప వ లటవడును, దినిని సవీ జ్ టీటా్ మ ంట్ ప్రా ంటులో శుదిి  చసే్రత రప మర్యిు శుదిి  
చేయబడిన ఈ నీటిని చెటా ప ంపక్ముక్ట ఉపయోగ్ించబడును. ప్రాజకె్టు  ప్రాంగణం నుండి ఎటువంట ి
మలినాలను బయటక్ట వదిలివేయబడవప.     

 

7.3  ధ్ాని  ప్రిసర్ముల్ు 
ఈ  ప్రాజెక్టు  లో పాధానముగ్ర ఫర్నా స్ ఆర్ి్ంగ్ క్ంప షార్్ మర్యిు డజిి స ట్ దావర్ర ధ్వని వ లటవడును. 
డిజి స ట్ క్ట స లై న్ర్ లట అమరేబడును. శ్బదం స్రా యిలప ై భారత పర్రావరణ, అటవీ & వరతావరణ 
మలరపు మంతితావ పామలణాలను దృష ులో ఉంచుక్టని అనిా యంతాాలట తయలరప చయేబడతాయి. ధ్వని 
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వ లటవడు పాదశే్ములలో పని చేయు క్రర్ిమక్టలట ఇయర్ పాగ్్ ధ్ర్ించెదరప. ఎక్ట్వ చెటా ప ంపక్ము 
చేపటుు ట వలన శ్బదం స్రా యిని మర్ింత తగగంచడానిక్్ సహాయపడుతుంద.ి 

 
7.4 భూ  ప్రిసర్ముల్ు 

ఫ ర్రో  అలోా య్స్ మర్యిు మలంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ ప్రా ంటులో క్టా జా్ సరక్ట్ క్ూలింగ్ పదితి అవలంబించుట 
వలన  ఎలలంట ి వారద నీరప వ లటవడదు. స్రనిటర్ణ వారద నీటిని సీన జ్ టీటా్ మ ంట్ ప్రా ంటులో శుదిద  
చేయబడును. 

టేబుల్  న ం. 7.2 - ఘన వయర్్ముల్ ఉత్పతిి మరియు వినియోగము 
కో.సం. వయరా్ ల్ు/బ రపరర డకో్ట ప్రిమాణము  

(ట / రర. ) 
వినియోగము విధానము 

1 ఫేర్రో  మలంగనీస్ నుండి వచుే స్రా గు 61.2 అధిక్ SiO2 మర్ియు స లిక్రనాను క్లిగ్ ిఉనాందున 
స లిక్ొ మలంగనీస్ తయలర్ణలో తిర్ిగ్ ి
ఉపయోగ్ించబడును. 

2 ఫ ర్రో  స లిక్రన్ నుండి వచుే స్రా గు 2.0 క్రస్ు ఐరన్ ఫ ండీా లక్ట ఇవవబడును. 
3 స లిక్ొ మలంగనీస్ నుండ ివచుే స్రా గు 62.4 ర్రడ్ క్రంటాాక్ురాక్ట ర్రడ్ క్నట్ా క్షన్ లో వినియోగం 

క్టసం/ఇటుక్ల తయలర్ణదారపలక్ట ఇవవబడును. 
4 ఫ ర్రో  క్టోమ్ నుండి వచుే స్రా గు 56.4 క్టోమ్ ర్ిక్వర్ణ క్టసం జిగ్ిగంగ్ ప్రా ంట్ లో ప్రాస స్ 

చేయబడుతుంది. క్టోమ్ ర్కి్వర్ణ తరపవరత, మిగ్ిలిన 
స్రా గ్ ను TCLP పర్ణక్ష దావర్ర క్టోమ్ క్ంటెంట్ క్టసం 
విశలాష ంచబడుతుంది, స్రా గ్ లోని క్టోమ్ క్ంటెంట్ 
అనుమతించదగ్ని పర్ిమితులోా  ఉంటర, అది ర్రడ్ 
వేయుటక్ట/ఇటుక్ల తయలర్ణక్ ్
ఉపయోగ్ించబడుతుంది. 
క్టోమ్ క్ంటెంట్ అనుమతించదగ్ిన పర్ిమితులను 
మించి ఉంటర, సమీప TSDF క్్ పంపబడుతుంది. 

5 SEAF యొక్్ బాగ్ ఫ లుర్్ మర్యిు 
టాాప ంగ్ సమయంలో వ లటవడు 
దుముమ 

0.05 ఇది స ంటర్ ప్రా ంటలా  బికా్ెట్ మర్యిు తిర్ిగ్ ి
ఉపయోగ్ించబడుతుంద ి

 



విక్టో రియా ఫేరరో అల్ాా య్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 
 ఫేరరో  అల్ాా యిస్ మరియు మాంగనీస్ ఓర్ స ంటర్ పాా ంట్ 

ప్రా ట్ న ంబర్్.256/బి & 257/బి, 
ఎప ఐఐస  గ్రోత్ స ంటర్ బొ బిిలి, 

బొ బిిలి (గ్రో) & (మం), విజయనగరము జిలలా   
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7.5 చెటా ప్ంప్కము 
ఈ  ప్రాజెక్టు   ప్రాంగణంలో 1.32 ఎక్ర్రములలో చటాె ప ంపక్ము చపేటుబడును. 

 
7.6 ప్రాయవర్ణ ప్రరి్క్షణకు ఖర్ుు 

పర్రావరణ పర్ిరక్షణ, ఆర్రగాం మర్యిు భదాతా చరాలక్ట మూలధ్న వాయం రక. 2.00 క్టటుా . 
పర్రావరణ పర్ిరక్షణ, ఆర్రగాం మర్ియు భదతాా చరాల క్టసం సంవత్రమునక్ట పపనర్రవృత ఖరపే రక. 
31.6 లక్షలట.  


