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సరధారణ విషయలలట 
 

దేశములో యురనేియం ముడ ి ఖనిజానిి త్రవ్వి తీయడానిక ి మరియు ప్రకిియ జరప్డానిక ి
యురనేియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ సాధకిారత్ను ప ంది ఉంది. మన అణు వ్వద్ుుత్ 
కరాాగారాలలో సహజ యురనేియం యొకక  పెరగిిన డమిాండును తీరచడానిక ి గాను, యురేనియం 
యొకక డమిాండు మరయిు సరఫరా మధ్ు గల ఖాళీని భరతీ చేయడానిక ై త్ుమాలప్లలె  గని మరయిు 
శుదిి  కరాాగారము యొకక ఉత్ాొద్నా సామరాయ ానిి సాలీనా 9 లక్షల టపిిఎ నుండి 13.5 లక్షల టపిిఎ క ి
పెంచడానికి యురనేియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటడె్ ప్రణాళిక చసేుక ంది. 
 
గనులు మరయిు ముడిఖనిజం శుదిి  కరాాగారము యొకక వ్వసీరణ క రక  ైప్రాువరణ అనుమతి (EC) 
ని ప ంద్డానికి గాను ప్రాువరణ, అటవీ మరియు వాత్ావరణ మారపొ మంతిరత్ి ాాఖ (MoEF & CC) 
ను కలవాలని యురేనియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ యోచంచంది. ప్రాువరణ, అటవీ 
మరియు వాత్ావరణ మారపొ మంతిరత్ి ాాఖ (MoEF & CC) యొకక ఇ.ఐ.ఎ నోటఫికిషేన్ యొకక 
షెడయులు మేరకు, ప్రతిపాదతి్ గనులు మరియు ముడిఖనిజ శుదిి  కరాాగారము ఎస్.ఐ  నం.1(a) 
మరియు 2(b) అనగా, కటేగరత “A” కిింద్ ఖనిజాలు మరయిు ఖనిజ ప్రయోజనాల త్రవికము కిిందకి ి
వసుీ ంది. అంద్ువలె, యురేనియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటెడ్, ఈ వ్వసీరణ పరా జ కుు  క రకు 
ఇ.ఐ.ఎ/ఇ.ఎం.పి నివదేికను త్యారప చయేడానిక ిగాను QCI/NABET చ ేఘనత్ ప ందని సంప్రదింప్ు 
సంసయ అినన MECON లిమిటెడ్ వారకిి అప్ొగించంది. 
 
ప్రరావరణ, అటవీ మ్రియు వరతావరణ మ్లరపు మ్ంత్రరతా శ్రఖ (MoEF & CC), ఇ.ఎ.సి కమిట,ీ 
స్వివరమ నై ఇ.ఐ.ఎ అధ్ాయనమ్ు చపే్టటు ట కొరకట తమ్ లేఖ నం.J-11015/226/2016-IA.II(M) తదే ీ
19.01.2017 దాారర TOR ని నిరరా రించంది. TOR యొకక చెలటా బాటట వావధి 18.01.2021 వరకూ 
చెలటా బాటట వావధితో ప్రరావరణ, అటవీ మ్రియు వరతావరణ మ్లరపు మ్ంత్రరతా శ్రఖ (MoEF & CC) 
లేఖ నం. J-110115/226/2016-IA.II (M) త్దేీ. 25.11.2019 దాిరా ప డిగించబడింది. 
 
2017 సంవత్సరం వేసవ్వ కాలములో మూడు నలెల వువధ ి(మారిచ- ఏపిరల్- మే) లో 10 కలిోమీటరె 
ప్రధిలిోని కోర్ మరియు బఫర్ జోనెను కవర్ చసేయీ  ఉత్ొనిం చయేబడని ఒక ప్ూరిీ సీజన్ బేస్ లలైన్ 
ప్రాువరణ డటేా పరా తిప్దకిన ఈ ఇ.ఐ.ఎ/ఇ.ఎం.ప ి నివేదకి రూప ందించబడింది. TOR యొకక 
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ప డిగింప్ును ద్ృషిులో ఉంచుక ని, 2020 మారిచ నెలలో అద్నంగా ఒక నెల పాటు బసే్ లలైన్ 
ప్రువకే్షణను చేప్డుత్ూ బసే్ లలైన్ డటేాను తిరిగ ి మదింప్ు చేయడమ నైది. రడేియాలజీ సంబంధిత్ 
బేస్ లలైన్ డేటా బి.ఎ.ఆర్.స ి(BARC) త్ుమాలప్లలె  వార ిహలీె్ ఫిజిక్సస యూనిట్ దాిరా సేకరించబడింది. 

 
ప్రర జెకటు  వివరణ 

 
ఈ పరా జ కుు  మరయిు టౌన్ షపి్ సుమారపగా 973.412 హెకాు రె వ్వసీీ రణములో వాుపించ ఉంది. గని 
మరియు దానికి సంబంధించన ముడిఖనిజప్ు శుదిి  కరాాగారము సుమారప 813.412 హెకాు రె ప్రధిిని 
కవర్ చసేుీ ంది, అది త్ుమాలప్లలె , మబుుచంత్ప్లలె , భూమయుగార ి ప్లలె  మరయిు రాచకుంటప్లలె  
గాి మాల కిిందకిి వసుీ ంది. ఈ పరా జ కుు  సయలము ఒక మ టల్ రోడుు చే ప్ులివెంద్ులకు 
అనుసంధానించబడింది, అద ి రాషు ర రహదారి 18 క ి దారితీసయీ  కడప్ మరయిు ప్ులివెంద్ులను 
కలుప్ుత్ుంది. అతి సమీప్ ర లైవి సేుషన్ ద్క్షణి మధ్ు ర లైవి యొకక హెదై్రాబాద్ - చెనెైి  బరా డ్ గ ేల లలైన్ 
పెై గల ముద్దనయరప, ఇద ిసెటై్ కు సంబంధించ ఈాాను దశిగా సుమారప 50 కలిోమీటరె ద్యరములో 
ఉంది. 
 
ప్రతిపాదతి్ వ్వసీరణ యూనిటుె  ప్రసుీ త్ముని కరాాగారము మరయిు గనులలో అనుకూలం 
చేయబడత్ాిన. ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుత్ిముచే 19.12.2007 వ త్దేనీ 30 సంవత్సరాల వువధికి గాను 
యురనేియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ వారకిి త్రవికప్ు లీ ల మంజూరప చేయబడింద ి
మరియు 2007 ఫబిరవరి 21 వ త్దేనీ ప్రాువరణ అనుమతిని ప ందని మీద్ట 2008-2009 లో 
యురనేియం ముడి ఖనిజం యొకక ఉత్ొతీి పరా రంభమ ైంది.  
 
పరా జ కుు కు అటవీ (సంరక్షణ) చటుము, 1980 కిింద్ ఎటువంటి ఆమోద్ము/ అనుమత్ులు అవసరం 
లవద్ు, ఎంద్ుకంటే పరా జ కుు  పరా ంత్ములో ఎటువంట ి అడవీ భూమి ఉండలవద్ు. ఈ పరా జ కుు  ఎటువంట ి
ప్రాువరణ సునిిత్మ ైన పరా ంత్ము యొకక ప్రధిిలో నలెక లొబడలవద్ు. పెైగా, ఏ నాుయసాయ నము 
చేత్నయ ఈ పరా జ కుు పెై ఎటువంటి వ్వవాద్ము గానీ, నిరేదాాలు గానీ ఏదెనైా ఉతీ్రపి గానీ వలెువడ ి
ఉండలవద్ు లవదా పెండింగులో లవద్ు. త్ుమాలప్లలె  యురనేియం ఖనిజ నిధ్ులు కడప్ ప్రతవాహక 
పరా ంత్ము యొకక నెఋైతి మూల యొకక మధ్ులో నలెక ని ఉనాిిన. వేంప్లలె  సునిప్ు రాిన 
రూప్ము ఆతిథ్ు శిలగా ఉంది, యురేనియం ఖనిజీకరణ పాపాఘ్ని శిలా సమూహాల ఎగువన రూప ంద ి
గులవచరప కాిర్ు జ టై్ చ ేదాచబడ ిఉంది. ప్రతిపాదతి్ ప డిగింప్ు సామరయాము 13.5 లక్షల టిపఎి త్ో గని 
యొకక జీవ్వత్కాలం 13 సంవత్సరాలుగా అంచనా వయేబడంిది 
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గని తరవాకం చేసే ప్దా్త్ర 
 

ప్రస్ త తమ్ునన ప్ని ప్దా్త్ర మ్రియు డజిెైన్ ప్రరరమితులట 
 

ఇదవిరకే, మూడు డకి లెనులు (ఈాాను దశిగా కనిపించే 9° ప్లెము వెంబడి 5 మీ x 3 మీ) ప్శిచమ, 
మధ్ు, త్ూరపొ పరేపె  గలవ్వ ప్రసుీ త్ం ఉనాిిన. ఈ రోజుకు, ఈ గని డిక లెను దాిరానికి దిగువన సుమారప 
225.63 మీటరె RL లోత్ుకు చేరపక ంది. గని త్రవికం చయేాలిసయుని అత్ుంత్ దగిువ మటుము 275 
మీటరె RL గా ఉంటుంది. 

 
గని డిజెనై్ ప్రరరమితులట 
 
ప్రధాన డిక లెనులు మూడు (3) గర ఉన్ానయి, అవి 15 మీటరా ద్ూరమ్ులో కనిపించే ప్లాప్ు ప్రర ంతప్ు 
దిశలో ప్రస్ురం 9o స్మ్లంతరంగర 5 x 3 మీటరా స ైజుతో ఉన్ానయి. ప్డమ్టి వ పై్ున అద్నప్ు డికెలాన   
పో్ రుల్, విస్తరణ కోస్ం ప్రణాళిక చేయబడింది. వ ంటిలేషన్ షరఫ్ుు లట న్ాలటగు (4) ఉన్ానయి. 3.5 మీటరా 
వరాస్మ్ుతో ఉన్ానయి. 35 మీటరా లోతు వరకూ ఉప్రితలం వద్ద  న్ లకొలుబడతాయి.  

 
డిరలా్ంగ్ మ్రియు బాా సిుంగ్, వ ంటిలేషన్ మ్రియు గని డెైైన్జే్ 
 
20 టనుిల పేరలుడు ప్దారయము మరయిు 44,000 డిటొనేటరె నిలి సామరయాము యొకక ఒక మేగజ నై్ 
త్ుమాలప్లలె  గనిలో వాడకములో ఉంది. 13.5 లక్షల టిపఎి యొకక ముడ ి ఖనిజప్ు పెంప్ుద్ల 
ఉత్ొతీికి దోహద్ప్డేంద్ుకు అదే మేగజ ైన్ సరిపో త్ుంది. పేరలుడు ప్దారాయ లను చపే్టుడం మరియు నిలి 
చేయడానికి సంబంధించ డి.జి.ఎం.ఎస్ చే జారత చయేబడని మారగద్రశకాలకు అనుగుణంగా భద్రత్ా 
చరులు చపే్టుబడుత్ునాిిన. 
 
ప్రస్ త తమ్ు గనిలో, ఎగరా స్ు  చవరన 3.5 మీటరా వరాస్మ్ు గల వ ంటిలేషన్ షరఫ్ుు లట న్ లకొలుబడియునన 
రెండు (2) VF-3000 వ ంటిలేషన్ ఫ్రానా దాారర వ ంటిలేషన్ అందించబడుతోంది. విస్తరణ ఆవశాకతలన  
తీరపుకొన టకట గరన  ప్డమ్టి వ ైప్ున ఒక అద్నప్ు వ ంటిలేషన్ షరఫ్టు  ఓప న్ చేయబడుతుంది. 
 
గని నుండ ి బయటకిి వళె్ళే నీటి ప్రవాహము ప్రసుీ త్ము సగటున రోజుకు 890 ఘన మీటరె వరకూ 
ఉంది. గనులోె  మలినప్దారయము అడుగున సియరప్డిన త్రాిత్ నీటనిి గనియొకక నీటి కుంటకు త్ోడివసే ి
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ప్ంపించడం జరపగుత్ుంది. సంప్ుల నుండి గని నీటనిి ఆ త్రాిత్, నీటిలో ఉని రాడాన్ మరియు 
యురనేియం ప్దారయమును శుదిి  చేయడం కోసం శుదిి  కరాాగారము లోప్ల నలెక లొబడియుని 
ఇ.టి.పి కి త్ోడవిేస ిప్ంపించబడుత్ుంది. 
 
ఖనిజ శుదిా  కరరమగరరమ్ు  
 
త్ుమాలప్లలె  లోని ఖనిజం శుదిి  కరాాగారము 3000 టపిిడ ియురేనియం ముడి ఖనిజానిి శుదిి  
చేయడానికి రూప ందించబడింది. అద్నప్ు 1500 టిపడి ి యురనేియం ముడి ఖనిజమును శుదిి  
చేయడానిక ై అద్నంగా మ టరీయిల్ హాుండిె ంగ్, కిషింగ్ మరయిు మిలెింగ్, అదవే్వధ్ంగా శుదిి  సౌకరాులు 
ప్రసుీ త్ముని కరాాగారములోనే జోడించబడత్ాిన. 
 
మ్ుడి ప్దారరా ల ఆవశాకత 
 
యురనేియం శుదిి  కోసం అవసరమ ైన ముడ ిప్దారాయ లు యురేనియం ముడ ిఖనిజం, సునిప్ురాిన, 
ఫ్ోె కుులలంట్, బరేియం హెడైరా క సైడ్, సో డయిం కారపునేట్, లికిి డ్ ఆకిసజ న్, ఎల్.డి.ఓ, కాసిుక్స సో డా లలై, 
ఫెరిిక్స ఆలమ్. ముడ ి ప్దారాయ ల ఆవశుకత్ను సిదేశీ వనరపల నుండి తీరపచకోవడం జరపగుత్ుంది. 
విస్తరణన  ప్రిగణసి్ూత  గని స్ంవతసరరనికి స్ మ్లరప 1350 టన నల పేరలటడు ప్దారరా లన  
ఉప్యోగిస్ త ంది. గని కూడా స్ంవతసరరనికి స్ మ్లరప 1350 kl HSD ని వినియోగించ కటంటటంది. 
వ్వసీరించబడే కరాాగారానికి అంచనా వయేబడని ఎల్.డి.ఓ ఆవశుకత్ సంవత్సరానికి సుమారప 12,000 
kl ఉంటటంది. 

 
శుదీాకరణ సరంకతే్రకత 

 
యురనేియం ఖనిజీకరణ క రకు ఆతిథ్ు శిల సాిభావ్వకంగా క్షారగుణం కలిగి ఉనింద్ువలె, యురనేియం 
వ్వలువల రికవరత క రకు ఆలకలలైన్ లీచంగ్ మారగము మాత్రమే అనుకూలంగా ఉంది. ముడిఖనిజప్ు శుదిి  
కరాాగారము గని నుండి డోలమ టై్ సునిప్ురాిన ఆధారిత్ యురేనిఫెరస్ ముడి ఖనిజానిి శుదిి  
చేసుీ ంది. గని సయలము నుండి కరాాగారానికి ముడి ఖనిజము కవర్ చేయబడని కనేి యరె దాిరా 
త్రలించబడుత్ుంది. వ్వసీరణకు కూడా అద ేక నసాగించబడుత్ుంది. కానసంటేరట్ యొకక ఉత్ొతీిక ిగాను 
యురనేియం ముడి ఖనిజానిి శుదిి  చయేుటకు హెడైోర-మ టలరిికల్ మారగము నియోగించబడింది. 
నీటలిో కరిగ ేయురనేిల్-టెై-ైకారపునటే్ ఏనియాన్ UO2(CO3)3-4 అనదే ి దాదాప్ుగా ఎంపకి చేయబడ ే
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దరా వణకీరణ చయప్ుత్ూ ఆలకలీ కారపునేట్ లవణాలచే రూప ంద్బడుత్ుంది. మొతీ్మీాద్ ఈ శుదిి  అంత్ా 
మూడు పరా థ్మిక ద్శలను కూడి ఉంటుంద ిఅనగా i) లీచంగ్ లవదా డిస లూుషన్ ii) పిరసిపటిషేన్ iii) 
రతఏజ ంటె రికవరత. 
 

   విద్ ాత్ ఆవశాకత 
 
ప్రసుీ త్ం ఉని వ్వద్ుుత్ వ్వనియోగము స్ మ్లరపగర 20 ఎంవిఎ ఉంది, విస్త రించబడే గని, మ్ుడి ఖనిజం 
శుదిా  కరరమగరరం మ్రియు టౌన్ షపి్  కొరకట అంచన్ా వేయబడని గరిషు  విద్ ాతుత  డిమ్లండు వరపసగా 7 
ఎంవ్వఎ, 21 ఎంవ్వఎ and 2.0 ఎంవ్వఎ (అనగా మొతీ్ం 30 ఎంవ్వఎ) గా అంచనా వేయబడింద.ి 
ఆంధ్రప్రదశే్, సద్రన్ ప్వర్ డిసిు రబూుషన్ కంపెనీ లిమిటడె్ యొకక ప్ులివెంద్ుల సబ్-సేుషన్ నుండ ి
వ్వద్ుుత్ుీ  తీసుకోబడుత్ోంది. 

 
నీటి ఆవశాకత, లభ్ాత మ్రయిు మ్ూలమ్ు 
 
వ్వసీరణ త్రాిత్ చత్రా వతి నీటి సరఫరా వువసయ  నుండి మంచ నీటి ఆవశుకత్ రోజుకు 4807 m3/గా 
అంచనా వేయబడింది. చత్రా వతి జలాశయము నుండి రోజుకు 6000 m3 నీటనిి తీసుకోవడానికి గాను 
ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుత్ి నీటి పారపద్ల మరియు ఆయకటుు  పరా ంత్ అభివృదిి  వ్వభాగము యొకక పిరనిసప్ల్ 
కారుద్రిశచే యురేనియం కారపొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటడె్ అనుమతిని ప ంది ఉంది. సమీప్ 
గాి మాలకు సుమారపగా రోజుకు 440 m3 వాడుక నీటిని సఫరా చయేడం జరపగుత్ోంది.  

 
శ్రా మికటల (మ్లనవశకిత) ఆవశాకత 
 
వ్వసీరణ కోసం అంచనా వేయబడని అద్నప్ు ాాి మిక శకిీ ఆవశుకత్ 291 గా ఉంది. ప్రసుీ త్ం గనులలో 
550 మంద ి వుకుీ లు నియమించబడ ి ఉనాిరప మరియు కరాాగారములో 384 మంది ఉనాిరప. 
వ్వసీరణ అనంత్రం మొతీ్ం మానవ ాాి మిక శకిీ 1225 గా ఉంటుంది, అంద్ులో 650 మంది గనులలో 
నియమించబడత్ారని మరయిు సుమారప 575 మంద ి ముడి ఖనిజం శుదిి  కరాాగారములో ప్ని 
చేసాీ రని యోచంచబడుత్ోంది.  
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వారరా ల ఉతుననమ్ు మ్రియు యలజమ్లనా ప్రణాళిక 
 
గనుల నుండి ఉత్ొనిమినయు వురాయ లు ప్రధానంగా శిలలు, కాగా ముడి ఖనిజం శుదిి  ఫలిత్ంగా వురాయ లు 
ఏరొడత్ాిన.  గనుల త్రవికం యొకక ప్నుల సంద్రభంగా త్రవ్వి తీసిన శిలలు మరియు వెంటలివషన్ 
షాఫ్టు , కరాాగారము సయలములో సుమారప 4.4 హకెాు రె సయలములో పరేచబడాు ిన. అద్నప్ు వురయప్ు రాిన 
సుమారపగా 3.36 లక్షల టనుిలుగా ఉంటాయని భావ్వంచబడుత్ోంద ిమరియు వీటిని వురాయ లు ప్డవేస ే
చోటుగా గురిీంచబడిన సయలములో కుప్ొ వేయడం జరపగుత్ుంది. ఈ ప్రకిియ నుండ ి ఉత్ొనిం 
చేయబడిన వురాయ లుగా టెైలింగ్స, కాులిియం కారపునటే్, ఇటపిి కలాషాలు మరయిు వరపసగా 
సంవత్సరానిక ి సుమారపగా 1350000, 30300, 450 మరియు 36 టనుిలుగా వురయ ప్దారాయ లు 
ఉత్ొనిమవుత్ాిన. గుంత్ల వురయమటిు  అంత్ా ప్రసుీ త్మునిటువంటి లలైన్ు  టిెనలింగ్ పాండ్ క ిమూడు 
సంవత్సరాల పాటు ప్ంపించబడుత్ుంది, టిెనలింగ్స అనీి ఫిలుర్ కేక్స గా మారిొడి చయేబడి ఆ త్రాిత్  
కేటాినంచబడని మ నైింగ్ లీ ల పరా ంత్ానికి డంప్ చసేేంద్ుకు ప్రణాళిక చేయబడింది. 
 
శుదిి  కరాాగారము నుండ ి ఉత్ొనిం కాబడని ద్రవ వురాయ లు సిసుమ్ లో తిరగిి సరపకాలవట్ 
చేయబడత్ాిన. గనిలో నుండ ిబయటకిి వళె్ళే నీరప మరియు టిెనలింగ్ పాండ్ కలాషప్ు నీరప అంత్ా 
ప్రవాహ వురాయ ల శుదిి  కరాాగారములో శుదిి  చయేబడుత్ుంది. గనిలో నుండి బయటిక ి వళె్ళే నీరప 
మరియు టెినలింగ్ పాండ్ నీటి నుండ ిరాడాన్ మరయిు యురనేియం త్ొలగించడానికి గాను అయాన్ 
మారిొడి టకెాిలజీ ఉప్యోగంిచాలని ప్రణాళిక చేయబడింద.ి వాసీవంగా ఎటువంట ిప్రవాహ వురయమూ 
ప్రాువరణము లోనికి వ్వడుద్ల చయేబడద్ు. 
 
శుదిి  పాె ంటు నుండ ి శుదిి  కారణంగా ఉత్ొనిమ నై క నిి వాయు సంబంధతి్ ఉదాగ రాలు 
వాత్ావరణములో కలుసాీ ిన. ప్రసుీ త్ముని పాె ంటు పరా ంత్ములో ప్ద్క ండు (శుదిి  క రకు 8 మరయిు 
డిజి సటె్స క రకు 3) సాు క్స లు ఉనాిిన మరియు వ్వసీరణ యూనిటె ఆవశుకత్ల కోసం అద్నంగా 
త్ొమిాద ి (శుదిి  క రకు 7 మరియు డజిి సెట్స క రకు 2) ఏరాొటు చయేబడత్ాిన. బాినలర్ సాు క్స 
మ రపగ నై ప్ంపణి ీ క రక ై 54 మీటరె ఎత్ుీ కు ఎతీివయేబడుత్ుంద ి మరియు మిగత్ా సాు కులు శుభరం 
చేయాలిసయుని గాలి యొకక ప్రిమాణమును బటిు  26 నుండి 40 మీటరె వాుపిీ క ిఎతీివయేబడత్ాిన. 
ఆటో కేెవ్ సాు కులను వాత్ావరణము లోనిక ి వదలిివసే ే ముంద్ుగా వాటర్ స ర్బురపత్ో సమృది్ం 
చేయబడత్ాిన. ఉత్ొతీి ప్రదేశము యొకక సాు క్స మూడు ద్శల వడబో త్లచే త్ోడాొటు చయేబడత్ాిన 
మరియు హెపా ఫిలుర్ అంద్ులో ఒకటి. ఇత్ర సాు క్స లు బాుగ్ ఫిలురెత్ో ఏరాొటు చయేబడాు ిన. 
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ప్రర జెక్టు ష డూాలట మ్రియు ప్రత్రప్రదిత ప టటు బడ ి
 
ప్రతిపాదతి్ వ్వసీరణ క రకు పరా జ కుు  వుయము రప. 720 కోటుె గా అంచనా వయేబడింది మరయిు 
చటుబది్మ నై అనుమత్ులు లభించన త్దేీ నుండ ి నాలుగు సంవత్సరాల నిరాాణ వువధిలో అమలు 
చేయబడునటుె గా యోచంచబడింది. 
 
ప్రరావరణ సిాత్రగతులట 

 
ఈ సెటైు ప్రధానంగా క ండగుటులు మరయిు లోయలత్ో ఎగుడు దగిుడు పరా ంత్ముగా వ్వభాగతకరించబడ ి
ఉంది. అధకి ప్రవాహప్ు సాంద్రత్ ఉనింద్ువలె వరిప్ు నీటి ప్రవాహము అతి త్ిరగా కిింది వెపై్ు 
కాలువలలోనికి వెళ్ళే అనుకూలమ నై ప్రిసియత్ులను కలిొసోీ ంది. ఈ పరా ంత్ములో భూగరభ జలము 
యొకక వ్వసీృత్ సాయ ిన హచెుచత్గుగ లు గమనించబడాు ిన. అధ్ుయన ప్రదశేములో అతి ప్రధానమ నై భూ 
వ్వనియోగము ప ద్లత్ో కూడని అటవీ భూమిగా దాదాప్ు అధ్ుయన ప్రదశేములో 55% ఉంది, ఆ 
త్ద్ుప్రి వువసాయ భూమి సుమారప 13% గా ఉంది.  
 
ప్రర థమిక స్మ్లచార ఉతుననమ్ు 
 
మ ైకోామ టరరలజీ 
 
గాలి దశి, గాలి వేగము, ఉషోణ గిత్ మరయిు గాలిలోని సాపకే్ష త్ేమను క లవడానికి గాను యురేనియం 
కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ టౌన్ షపి్ యంద్ు ఒక సయక్షా వాత్ావరణ ప్రిా ోధ్నా కేంద్రము 
నెలక లొబడింది. అతిముఖుంగా గాలి దశి ESE (9.85%), ఆ త్ద్ుప్రి SE (9.75%), E (7.13%) 
మరియు SSE (5.39%) అని గమనించబడని డేటా (మొతీ్మీాద్) త్ెలియజేసోీ ంది.  మొతీ్ం 
సమయములో 39.98% ప్రా ాంత్మ నై ప్రసిియతి ఉనిటుె గా త్లెుసోీ ంది.  
 
గరల్ వరతావరణమ్ు 
 
PM10, PM2.5, SO2, NOX, మరియు CO వంటి పారామిత్ుల క రకు పెై గాలి మరయిు కిిందవిెైప్ు గాలి 
దిశలను కవర్ చేసయీ  ఎనిమిది చోటె ప్రసిర వాయు నాణుత్ ప్రువకే్షణ కారుకిమము చేప్టుబడింది. 
AAQ మరియు ప్ని పరా ంత్ప్ు వాయు నాణుత్కు సంబంధించ రికారపు  చయేబడని వ్వలువలు 
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అనిియునయ AAQ మరియు ప్ని పరా ంత్ప్ు నియమాలకు లోప్ునన ే ఉనాిిన. అంత్ే కాకుండా, 
సేిచాా Si మరియు PM10 యొకక భారత లోహాలు వ్వాలెషణ చేయబడాు ిన మరయిు అనుమతించద్గని 
ప్రమిిత్ుల లోప్ుననే ఉనిటుె గా కనుగపనబడాు ిన. 2017 డేటాత్ో 2020 డటేాను పో లిచ చయసేీ , గాలి 
నాణుత్ మ రపగ నైటుె గా కనుగపనబడింది, యురనేియం కారపొరేషన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ వారచి ే
వాయు కాలుషు నియంత్రణ చరులు సంత్ృపిీ కరంగా అమలు చయేబడనిటుె గా అద ి సయచసోీ ంది. 
గమనించబడని AAQ వాుపిీ  ఈ కిింది వ్వధ్ంగా ఉంటుంది: 
 
PM10= 49-79 µg/m3 
PM2.5= 22-38 µg/m3 

SO2 =4.2-7.8 µg/m3 

NOx= 10-16.3 µg/m3 

CO=  98-1098 µg/m3 
 
నీటి వరతావరణమ్ు 
 
CPCB మరియు IS:10500 పారామిత్ులకు సంబంధించ వరపసగా ఒక ఉప్రతి్ల జల నమూనా 
మరియు ఎనిమిది భూగరభ జల నమూనాలు వ్వాలెషణ చయేబడాు ిన. CPCB త్రగతి-A క ి
సంబంధించన ఉప్రతి్ల జల నమూనాను పో లిచ చయసుకోవడమ నైది. భూగరభ జల నమూనాలు 
మ గతిషియం యొకక అధిక సాంద్రత్లను చయపించాిన, ఐత్ ేఅనుమతించద్గని ప్రమిిత్ుల లోప్ునన ే
ఉనాిిన. మ గతి షయిం యొకక అధిక సాంద్రత్ (81 mg/l) ఈ పరా ంత్ములో మ గతి షయిం సంబంధతి్ 
ఖనిజీకరణ సమృది్త్కు దోహద్ప్డుత్ుంది. ఇత్ర పారామిత్ులు బాగా ప్రమిితి లోప్ునన ే ఉనిటుె  
గమనించబడింది. 

 
ధ్ాని వరతావరణమ్ు 
 
పారిాాి మిక, నివాస పరా ంత్ము మరయిు నిశశబద పరా ంత్ాలను కవర్ చసేయీ  ఎనిమిది చోటె ధ్ిని 
సాయ ినలను క లవడమ నైది. క లవబడని ఫలిత్ాలు అనిియునయ అనుమతించద్గిన ప్రిమిత్ుల 
లోప్ుననే ఉనాిిన మరయిు 2017 ఫలిత్ాలత్ో పో లిచ చయసేీ  మ రపగుద్లను చయపించాిన. 
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న్ేల వరతావరణమ్ు 
 
పరా జ కుు  సయలము, వువసాయ భూమి మరియు బీడు భూములను కవర్ చేసయీ  ఎనిమిది చోటె మటిు 
నమూనాలు సకేరించబడాు ిన. హరిత్ త్ోరణం అభివృదిిక ి నలే అనుకూలంగా ఉంద్ని ఫలిత్ాలు 
సయచంచగా నలేరణేువులు ప్ూరిీగా శిథిలమ ై ఉండి, నలే అనిి రకాల వ్వనియోగానిక ి అనుకూలంగా 
ఉంద్ని భూభౌతిక పారామిత్ులు వలెెడసిుీ నాిిన. నలే మంచ సియతిలో ఉంద్నీ మరయిు ఎటువంట ి
రకమ నై కాలుషు ప్రభావానిక ీ గుర ి కాలవద్నీ వువసాయ భూమి మరియు బీడు భూముల నుండ ి
సేకరించబడిన మటిు  నమూనాలు సయచసుీ నాిిన. Cu, Zn, Mn మరియు Fe వంట ి అతిసయక్షా 
పో షకప్దారాయ లు అధికంగా ఉనిటుె గా గమనించబడింది. ఇద ిభూగరభ సంబంధతి్ రూప్కలొన మరయిు 
ఖనిజీకరణకు దోహద్ప్డవచుచ. 
 
ధారిమకత స్ంబంధిత (రేడియోలలజికల్) ప్రరావరణమ్ు 
 
BARC యొకక హెలీ్ ఫజిిక్సస యూనిట్ వారిచ ే రడేియోలాజికల్ ప్రువకే్షణ చేప్టుబడింది. BARC 
నియమాల ప్రకారము పరా జ కుు  యొకక ముంద్సుీ  ద్శ మరియు పరా జ కుు  ఆప్రషేన్ ద్శ సంద్రభంగా 
సెైటు నుండి సకేరించబడని గాలి, నీరప, మటిు  మరయిు ప్చచద్నం నమూనాల క రకు రేడయిోలాజికల్ 
పారామిత్ులు క లవబడాు ిన. 
 
ఈ ప్రర ంతమ్ులో రేడయిోలలజికల్ ప్రరరమితుల యొకక స్హజ న్ేప్ధ్ామ్ు ఖనిజీకరణ చేయబడని న్ ైస్రిిక 
ప్రర ంతాలట అనగర, తకటకవ న్పే్ధ్ామ్ునన ప్రర ంతాలతో స్ాలుంగర ఎతుత  ఉనన ప్రర ంతాలన  పో్ ల్సేత  చాలల 
కీలకంగర ఉంది. అయినప్ుటిక,ీ ప్రప్ంచవరాప్త ంగర స్హజంగర ఏరుడి ఉనన అధిక న్ేప్ధ్ాప్ు రేడియిషేన్ 
ప్రర ంతమ్ుతో పో్ ల్ు చూసేత  ఈ విలటవలట చాలల తకటకవగర ఉన్ానయి. 
 
జీవరవరణ ప్రరావరణమ్ు 
 
ప్రత్ుక్ష క్షతే్ర అధ్ుయనాలు/ప్రశిీలనలు మరియు రాషు ర అటవీ ాాఖ యొకక రికారపు ల నుండ ి
సమాచారమును సకేరించడం దాిరా ఈ పరా ంత్ము యొకక ప్రాువరణము అధ్ుయనం చేయబడింద.ి  
పరా జ కుు  సయలానిక ి 10 కలిోమీటరె ప్రధిి లోప్ున ఎటువంటి జాతీయ ఉదాునవనము, అభయారణుము, 
జీవవెవై్వధ్ు నిధి లవదా ప్ులుల ఆవాసము వంటివ్వ ఏవీ లవవు.  అధ్ుయన ప్రదేశములో మూడు 
రిజరపిడు అడవులు ఉనాిిన, అవ్వ, గపరవి్వకనుమ ఆర్.ఎఫ్., దొరిగలుె  ఆర్.ఎఫ్ మరయిు 
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క కకరాజుక ండ ఆర్.ఎఫ్. ఇవ్వ నమెలి, ప్ంగోలిన్, భారతీయ క ండచలువ, రాక్షస ి బలెి మరయిు 
ఎలుగుబంటి వంటి క నిి షడెయులు - I జీవజాత్ులత్ో సహా అనకే వనుపరా ణి జీవజాత్ులకు ఆవాసంగా 
త్యారయాుిన.   
 
టార ఫిక్ట అధ్ాయనమ్ు 
 
వారప్ు రోజులు మరయిు వారాంత్ప్ు రోజుల క రకు టరా ఫిక్స అధ్ుయనము చపే్టుబడంిది. వారప్ు 
రోజులలో అలొమ నై వళేలలో టరా ఫిక్స సాంద్రత్ ఎకుకవగా ఉనిటుె  గమనించబడింది. మొతతమీమద్ వరరప్ు 
రోజులతో పో్ ల్సేత  వరరరంతప్ు రోజులలో టార ఫిక్ట స్మ్మరదమ్ు తకటకవ గర ఉననటటా  గాహ ంచబడింద.ి 
 
సరమ్లజిక-ఆరాిక సిాత్ర  
 
అధ్ుయన ప్రదేశములో సమాన నమూనా కటేాినంప్ు ప్ది్తిని నిరిహనంచడం దాిరా సామాజిక-ఆరియక 
ప్రసిియతిని అధ్ుయనం చయేడం జరగిింది. అధ్ుయన పరా ంత్ములోని జనాభా ప్రధానంగా 2011 జనాభా 
లలకకల ప్రకారం 10 కిలోమీటరె ప్రిధలిో ఎకుకవ భాగం గాి మీణ జనాభాగా సుమారప 2.28 లక్షల వరకూ 
ఉంది, అది జాతీయ జనసాంద్రత్ కంటే త్కుకవగా ఈ జిలాె  జనసాంద్రత్ చ.కి.మీ కు 188 గా ఉంది. 
జనాభాలో దాదాప్ుగా 56% మంద ి అక్షరాసుులు కాగా, అద ి జిలాె  సగటు కంటే త్కుకవగా ఉంది. 
అిననప్ొటికీ, చద్ువు ప్టె సాధారణమ ైన అవగాహన పెరపగుత్ూ ఉంది.  ఆదాయం యొకక ఎకుకవ 
భాగము ఆహారం యొకక డమిాండును తీరచడానికే ఉప్యోగించబడుత్ోంద్ని వ్వనియోగప్ు ప్రవరీన 
మరియు డమిాండు యొకక పో కడ చయప్ుత్ోంది. మొతీ్మీాద్ అధ్ుయన ప్రదేశములో సామాజిక 
సంక్షమే వసతి సౌకరాులు చకకగా ఉనిటుె గా గమనించబడింది. 
 
ఊహ ంచబడని ప్రభావరలట మ్రయిు నిరమమలన్ా చరాలట 
నిరరమణం కరరణంగర ప్రభావం మ్రియు దాని నిరమమలన  
 
ఈ సెటైు ఇదివరక ేచద్ును చయేబడింది మరియు గని మరయిు కరాాగార కారుకలాపాలు జరపగుత్ూ 
ఉనాిిన. అంద్ువలె, కరాాగారములో అకకడకకడా ప్డ ి ఉని మ టీరయిల్ యొకక  సిలొమ నై 
ప్ునరమరిక ఏరాొటెను చయసుకోవాలిస ఉంది. కాగా, గనిలో ఒక క తీ్ డకెిినన్ మరయిు వెంటిలవషన్ 
షాఫ్ుు లు యోచంచబడుత్ునాిిన. షాఫ్టు మరయిు డికెినన్ క రకు గురిీంచబడని చోటులో చద్ును చసే ే
ప్నులు అవసరమ  ై ఉనాిిన. నిరాాణప్నులు శరవేగంగా జరపగుత్ునిప్ుొడు PM యొకక GLC 
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ప్రసిర సాంద్రత్ల కంట ేఎకుకవగా 0.5µg/m3 గా ఉంటుంది. రోడుు  త్డప్డం, నిరాాణ సామాగిిని రవాణా 
చేయునప్ుొడు టారాొలినెత్ో కప్ొడం, వ్వండ్ కర ునెను నిలబటెుడం, వాహన నిబంధ్నలు మొద్లలైన 
నిరూాలనా చరులు.  
 

అద్నంగర కరరమగరర ప్న లన  80,000 m2 మేర విస్త రించడం కరరణంగర వరషప్ునీటి ప్రవరహమ్ులో 
ప రపగుద్ల మ్రొక గణనీయమ ైన ప్రభావమ్ుగర ఉంటటంది. నిరాాణ అనంత్ర సనిివేశములో సగటు 
వారిిక వరిపాత్ ప్రవాహ ప్రమిాణము 34,266.75 (1.8%) యొకక పరెపగుద్లను చయప్ుత్ోంది. ఈ 
పెరపగుద్ల సాిభావ్వకంగా సిలొమే అిననప్ొటకిీ, వరిప్ు నీటి సంరక్షణ వువసయలు మరయిు నీటి ఊట 
నిరాాణాలు వంటి జల సంరక్షణ నిరాాణాలు పాె ంటు లోప్ల సయచంచబడాు ిన.  
 

ప్ని నిరాహణ స్ంద్రభంగర ప్రభావమ్ు మ్రియు దాని నిరమమలన్ా చరాలట  
 
ఇద ి భూగరభ గని అిననంద్ువలె, ఉప్రతి్లము యొకక నెైసరిగక సిభావములో మారపొలు చాలా 
ప్రమిిత్ంగా ఉంటాిన. ప్రసుీ త్ము ఉప్రతి్లము మరియు ప్నిచసేుీ ని మటుములు 357 మరయిు 
285 మీటరె RL గా ఉంది, అంటే, ఉప్రిత్లమునకు 72 మీటరె దిగువన ప్ని జరపగుత్ోంది, మరయిు 
వ్వసీరణ అది 275 మీటరెకు అనగా ఉప్రతి్లం నుండి 103 మీటరె దగిువకు నిలిపి వయేాలని ప్రణాళిక 
చేయబడుత్ోంది. చయస ేద్ృశుము ఎటువంటి మారపొలవకుండా యధావ్వధిగా ఉంటుంది. డకి ెినన్, వురాయ ల 
కుప్ొకు ఉప్యోగించబడ ే పరా ంత్ము మరియు నిలి చయేు ప్రదేశము ప్రసుీ త్ముని సియతి నుండ ి
పెరపగుత్ుంది మరియు గని త్రవికం ముగసిే నాటికి అంతిమంగా భూమి వ్వనియోగ సియతి ప్ునరపది్రణ 
సియతికి గరషిుంగా సాధ్ుమినయులా తీసుకురాబడుత్ుంది. ఒక సానుకూల ప్రభావముగా, ప్రసుీ త్ముని 
బీడు భూమిలో సుమారప 360 హెకాు రె భూమి సిదేశీ మొకక జాత్ులత్ో మొకకల పెంప్క భూమిగా 
మారిొడి చయేబడుత్ుంది. వురాయ లను ప్డవసేే పరా ంత్ములో అధకి భాగం నిలి క రకు గని త్రవికానిక ి
ఉప్యోగించుకోబడుత్ుంది. అధకి భాగం గని వురాయ లను తిరగిి గనిలో సోు ినంగ్ చయేుటకు  
ఉప్యోగించుకోబడుత్ుంది.  
 
భ్ూమి స్రిప్రచడం మ్రయిు ప్ురోగత్రలో ఉనన గని మ్ూసివతే 
 
 త్ుమాలప్లలె  భూగరభ గనిని మూసవిేసని మీద్ట, ఈ సెైటుకు ఏదెనైా పరా ప్ుత్ను నివారించడానిక  ైగని 
పరా ంత్ానికి చరేపకున ేమారాగ లు అనీి సలీు చయేబడునటుె గా ప్రణాళిక చయేబడింది. ముడి ఖనిజమును 
నిలి చసే ే సాు క్స యారపు  మరయిు ఇత్ర త్ాత్ాకలిక సాు క్స యారపు లుగా కేటాినంచబడని ప్రదేా ాలను 
ప్ునరపది్రించబడేలా ప్రణాళిక చయేబడింది. సబ్-సేుషనుె , ఓవర్ హడె్ వెరెైత్ో సహా వ్వద్ుుత్ 
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వువసాయ ప్నలనీి తీసవియేబడత్ాిన. సాయ నిక నివాసతి్ులు/రాషు ర ప్రభుత్ిముచే ఉప్యోగించుకోబడని 
ఇత్ర సవి్వల్ నిరాాణాలు ధ్ింసం చేయబడత్ాిన. 
 
టెయిల్ంగ్ ప్రండ్ 
 
ప్రసుీ త్ముని టిెనలింగ్ పాండ్ యొకక త్ొలి మరయిు అంతిమ మటుము RL 342 నుండి 380 మీటరె 
మటుమును ప్రిగణించుక ని, టెినలింగ్ పాండ్ 5.2 మిలియన్ ఘన మీటరె ప్రమిాణమును నిలి 
చేసుకోగలద్ని అంచనా వేయబడింది. ప్రసుీ త్ం టిేనలింగ్ పాండ్ 360 మీటరె RL కి భరతీ చేయబడింద.ి 
అంద్ుబాటులో ఉని 20 మీటరె ఎత్ుీ ను మాత్రమ ే ద్ృషిులో ఉంచుక ని, టిెనలింగ్ పాండ్ లో 
అనుకూలప్రచుకోగలిగని ప్రమిాణము 2.25Mm3 గా అంచనా వేయబడింది, అద ి4500 టిపడి ిఉత్ొతీి 
రేటు వంత్ున మూడు సంవత్సరాల కారుకలాపాలకు సరిపో త్ుంది.  
 
భ్ూగరభజల కరలటషామ్ున  నివరరించడానికి గరన , ప్రస్ త తమ్ునన టెయిల్ంగ్ ప్రండ్ యొకక అడుగు 
భాగమ్ు స్ మ్లరప 1 X 10-9 m/sec ప్రిమయబిల్టీని చరేపకటన్ేలల తగినంతగర గటిు  చేయబడింది, 
మ్రియు అడుగుభాగమ్ున  బలహీనప్రచేలల ఎకకడెతైే స్ంద్ లట/చీల్కలట ఉననటటా  గమ్నించబడిందో 
అకకడ టెయిల్ంగ్ ప్రండ్ న ండి భ్ూగరభజలలనికి నీరప ఇంకి చేరకటండా ఒకటికి రెండు మ్లరపా  
నిరరా రించ కోవడానికెై అధిక ఒత్రతడతిో గరా టింగ్ ప్ని చపే్టుబడింది. తద్ ప్రి, టెయిల్ంగ్ ప్రండ్ చ టటు  
తొమిమది చోటా భ్ూగరభ జల న్ాణాత యొకక ఇన్-హౌస్ ప్రావేక్షణ జరిగేలల చూస్ కోబడింది. టెినలింగ్ 
పాండ్ లోనికి ప్ంపించబడని నీరప మరయిు ఆనకటు లోప్ున సకేరించుకోబడని వరిప్ు నీటిని, తిరగి ి
వాడకం క రకు ఒక ఘనమ నై డకీాంటేషన్ పాండ్ కు వ్వడుద్ల చయేడం జరపగుత్ుంది. ఆనకటు 
నిరాాణము యొకక చకకని సియతి మరయిు దాని నిరిహణను చయసుకోవడానికి గాను, ఆనకటు వద్ద 
వ్వవ్వధ్ వ్వభాగాలు మరయిు మటాు ల వద్ద  పజీోమీటర్, ఇంకిెనోమీటర్ మరియు సెటలిలాంట్ గే ల వంట ి
ప్రువకే్షణా ప్రకిరాలు నెలక లొబడాు ిన.  
 
స్ రక్షితమ నై ప్రరబో త సౌకరామ్ు  
 
టెినలింగ్ పాండ్ ప్ూరిీగా నిండగానే, సురక్షతి్ పారబో త్ సౌకరుము వద్ద  టిెనలింగులను ఆరబటెిున 
ఫిలుర్ కకే్స రూప్ములో నిలి చేయడానికి ప్రణాళిక చయేబడింది. ప్రతిపాదతి్ సెటై్ యొకక ఎత్ుీ  నేల 
మటాు నిక ి 5 మీటరె దిగువన మరయిు నేల మటాు నికి 13 మీటరె ఎగువన ఉంటుంద.ి అది, ఐద్ు 
సంవత్సరాల కారుకలాపాల నిరిహణకు అవసరమినయు ఆవశుకత్లను తీరచడానికి వీలుగా సుమారప 



 
 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వ ై.ఎస్.ఆర్ (కడప్) జిలలా  లోని తుమ్మలప్లలా  
యురేనియం ప్రర జెకటు  9.0 న ండి 13.5 లక్షల టిపిఎ విస్తరణ కొరకట 

ప్రరావరణ ప్రభావ విశ్లాషణ నివేదిక  
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కరరానిరరాహక సరరరంశమ్ు 
 

4.49 Mm3 టిెనలింగ్స ఉంచుకోగలుగుత్ుంది. లీ ల పరా ంత్ము లోప్ుననే త్ద్ుప్ర ిఐద్ు సంవత్సరాల 
కారుకలాపాల క రకు అటువంట ి నమూనాినయ ప డగిించబడుత్ుంది. సుమారప 11.4 హకెాు రె 
సురక్షతి్మ నై పారబో త్ సౌకరుము HDPE లలైనర్, జియో టకె్సస టెైల్ త్ో లలైనింగ్ చేయబడుత్ుంద ి
మరియు లీచటే్ సేకరణ వువసయను కలిగి ఉంటుంది మరియు అంతిమంగా మూసివతే్ నాటకి ి
ప్చచద్నముత్ో కప్ొబడ ిఉంటుంది.  
 
నీటి వరతావరణమ్ు 
 
అధ్ాయన ప్రదశేమ్ులో ఉప్రతిల జల వనరపలట గురితంచబడలేద్ , అంద్ వలా యలజమ్లనామ్ు తద్ ప్రి 
ఏదీ వివరించలేద్ . స్ మ్లరప 133 కిలోమీటరా ప్రిధిలోని ఉప్ ప్రీవరహక ప్రర ంత ప్రిధిలో భ్ూగరభజల 
అధ్ాయన్ాలట చపే్టుబడాా యి మ్రియు మొతతం వరరిషకంగర భ్రీత చేయద్గిన వరషజల స్ంరక్షణ మ్ుసరయిదా 
3.508 Mm3 ప ై 13.8 Mm3 గర అంచన్ా వేయబడింది. ప్రస్ త త భ్ూగరభ జల అివవదదిా  25  గర ఉంది.  

 
వారా ప్రవరహాల శుదిా  కరరమగరరమ్ు 
 
రోజుకట స్ మ్లరప 890 ఘన మీటరా గని డిశ్రురా్ నీరప మ్రియు రోజుకట 1109 ఘనమీటరా టెయిల్ంగ్ 
ప్రండు నీటిని శుదిా  చేయడానికి ఒక వారాజల శుదిా  ప్రంటట ఏరరుటట చేయలలని ఉదేదశంచడమ నైది. 
యురేనియం మ్రియు రేడియం లన  తొలగించడానికి కళాతమకమ ైన అయలన్ మ్లరుిడి టెకరనలజీ 
మ్రియు బేరియం హ ైడార కెైసడ్ తో తద్ ప్రి పిరసపిిటషేన్ ఉప్యోగించ కోబడుతుంది.  
 
మ్ురపగునీటి శుదిా  కరరమగరరమ్ు 
 
ఉతుననం కరబడని మ్ురపగునీరప ఒక MBR ఆధారిత STP లో శుదిా  చేయబడుతుంది. విస్తరణ ప్ూరిత 
అయిన మీద్ట రోజుకట స్ మ్లరప 100 ఘన మీటరా మ్ురపగు నీరప ఉతుననం అవుతుంద్ని అంచన్ా 
వేయబడింది. శుదిా  చేయబడని నీరప ధ్ూళిని అణచవేయడానికి మ్రియు హరిత తోరణం అివవదదిాక ీ
ఉప్యోగించ కోబడుతుంది. టౌన్ షపి్ లో, ఉతుననమ ైన మ్ురపగు నీటిని శుదిా  చయేడానికి ఒక 
మోడుాలర్ STP ని ప్రత్రప్రదించడమ నైది మ్రియు శుదిా  చేయబడిన నీరప ప్రా ంటేషన్ కోస్ం 
ఉప్యోగించ కోబడుతుంద ి
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వరషప్ు నీటి స్ంరక్షణ 
 
ప్రా ంటట మ్రియు టౌన్ షపి్ లో స్ మ్లరప 3000 ఘనమీటరా నీటిని భ్ూమిలోనికి ఇంకింప్జయేడానికె ై
ఇంటి ప ైకప్ుు వరషప్ు నీటి స్ంరక్షణ ప్రణాళిక చయేబడింది. వరరష కరలమ్ులో లోయ యొకక ప్రీవరహక 
ప్రర ంతమ్ు లోని వరషప్ు నీటిని నిలా చేసి ఇంకింప్జేయడానిక ిగరన  ఆర్.కె. ప్లా్ స్మీప్మ్ులోని లోతటటు  
ప్రర ంతమ్ులో ఒక ఊటచెరపవున  నిరిమంచడం జరిగింది. ఊట చెరపవు న ండి మొతతం వరరిషక రీఛారా్ 
స్ మ్లరపగర 0.36 Mm3 ఉంటటంది. 
 
గరల్ వరతావరణమ్ు 
 
ప్రసుీ త్ముని సాు క్స ఉదాగ రాలు నపే్ధ్ు వ్వలువలలో ప్రతిఫలించాిన కాబటిు  ప్రతిపాదతి్ సాు కుల క రకు 
పరా జ కుు  వ్వవరణలో ఇవిబడిన వ్వధ్ంగా సాు కులు ఎినర్ మోడలింగ్ క రకు ప్రగిణించబడాు ిన. ఆప్రేషన్ 
ద్శలో PM10, PM2.5, SO2 మరియు NOx ఉదాగ రాల క రకు గరషిుంగా ఊహనంచబడని GLC లు వరపసగా 
17.7 µg/m3, 10.8 µg/m3,1.8 µg/m3 మరయిు 2.5 µg/m3 గా ప ంద్బడాు ిన. ఈ అత్ుధిక 
వ్వలువలు లీజు సరిహద్ుద  లోప్ున ప ంద్బడాు ిన.  
 
ఊహనంచబడని గరషిు సాంద్రత్లు మరయిు సమీప్ములోని రసిపె్ుర్ యొకక బేస్ లలైన్ డటేా వ్వలువలు 
అనిింటినీ కలప్డమ నైది మరియు గని మరియు పాె ంటు కారణంగా ఆశించబడని GLC ప్టిుకలో 
చయప్బడాు ిన మరయిు అవ్వ అనుమతించద్గని ప్రమిిత్ుల లోప్ుననే ఉనాిిన. 
 

వ. 
నం. 

ద్దశామ్ు  
PM 10 
µg/m3 

PM2.5 

µg/m
3 

SO2 
µg/m3 

NOx 
µg/m

3 
1 బేస్ లలైన్ డేటా (A2) 

సమీప్ త్ుమాలప్లలె  
కేంద్రం నుండి, ML 
సరహిద్ుద  నుండ ి 1.6 
కిలోమీటరపె   

75 

 
37 

7.0 13.3 

2 ప్రతిపాదతి్ పరా జ కుు  
కారణంగా వ్వసీరణ త్రాిత్ 

1.2 
 

0.7 
0.2 0.35 
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ఊహనంచబడని/ భవ్వషుత్ 
సనిివశేము 

3 భవ్వషుత్ గరషిు  GLC 76.2 37.7 7.2 13.65 
 
*సరంద్రతలట µg/m3 లో ఉన్ానయి మ్రియు 24 గంటల స్గటట స్మ్యలనికి స్ంబంధించనవి 
 
గని @ 600 m3/s వద్ద వెంటలివట్ చేయబడుత్ోంది, అద ి అంత్రాి తీయ ఆచరణ అినన, టనుి 
ప్గులగపటిున రాినక ిరోజుకు ~0.1 m3/s గా ఉంది, రాడాన్ మరయిు దాని పలెి నయుక లెడ్స మరియు 
డీజిల్ శకిీత్ో నడిచ ే యంత్రా లు మరియు బాె సిుంగ్ చే ఉత్ొనిమ ైన ప గలు అనిింటనిీ డెైలూుట్ 
చేయడానిక ిసరిపో త్ుంది. PTFE బాుగ్ ఫిలురపె , పరా థ్మిక మరియు దిితీయ ద్ుముా గాి హుత్ వువసయ , 
ఉత్ొతీిని చేప్టేు  పరా ంత్ము క రకు HEPA ఫలిు రెత్ో పాటుగా మూడు ద్శల ఫిలురపె  వంటి వ్వవ్వధ్ రకాల 
కాలుషు నియంత్రణ సామాగిిత్ో మరియు పాె ంట్ శుదిి  వాయువును శుభరం చయేడానికి వెంటూరత 
స ర్బురెత్ో పాె ంటు రూప ందించబడింది.  
ధ్ాని వరతావరణమ్ు 
 
ఈ పరా జ కుు  ఒక భూగరభ గనిగా ఉంది, ఇంద్ులో అత్ుధిక కారుకలాపాలు భూమి ఉప్రిత్లమునకు 
అనకే మీటరె దిగువన జరపగుత్ాిన.  ఉప్రతి్లముపెై ధ్ిని ఉత్ొనిమినయు ప్రధాన కారుకిమం 
వెంటలివషన్ ఫ్ాునుె  మరయిు పరా జ కుు  సెటై్ కు మరియు సెటై్ నుండి మనుషులు మరయిు సామగినిి 
త్రలించ ే రవాణా వాహనాలద ేఅిన ఉంటుంది. ధ్ిని సాయ ిన 90dB(A) కి మించ అధగిమించబో ద్ని 
ఆశించబడుత్ోంది.  ముడి ఖనిజం శుదిి  పాె ంటు వద్ద , ముడిఖనిజం అన్ లోడింగ్, కిషింగ్ మరియు 
గ ైరండింగ్ సంద్రభంగా ఎకుకవ భాగం శబదం ఉత్ొనిం అవుత్ుంది. ఉప్యోగించబడ ే ప్రికర సామాగిి 
అంత్యునయ ధ్ిని సాయ ినని ప్రమిిత్ం చేస ే నియమాలకు కటుు బడ ి ఉంటాిన. అతి సమీప్ములోని 
జనావాసము హరతి్ త్ోరణం యొకక అనుకూలత్ా  అంశముత్ో అంత్ గణనీయత్ లవని ప్రభావానికి గుర ి
అవుత్ుంద ిమరియు  ధ్ిని సంబంధతి్ వలయాలు పరా జ కుు లో ప్రగిణించబడాు ిన. 
 
మొకకలట ప ంచే కరరాకామ్ం 
రరషు ర అటవీ శ్రఖ వరరి స్లహా స్ంప్రదింప్ులతో హరిత తోరణం అివవదదిా  కరరాకామ్ం చపే్టుబడింది. గని 
తరవాకప్ు లీజ్ ప్రర ంతమ్ులో స్ాదశేీ సరా నిక మొకక జాతులన  ప ంచడానికి గరన  అటవీ శ్రఖ వరరిక ి
అప్ుగించడానికి కొంత భ్ూభాగమ్ు గురితంచబడింది. సుమారప 85 హకెాు రెకు పెైగా ప్ురోగతిలో ఉని 
మొకకల పెంప్కము ఇదవిరకే చపే్టుబడ ి ఉంది. పరా జ కుు  సయలములో వేప్, గుల్ మొహర్, టకేు, 
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ఎరిచంద్నం, మామిడి మరయిు సతీ్ాఫలం మొద్లలైన సుమారప 85,000 సాయ నిక వృక్షజాతి మొకకలు 
నాటడం జరిగింది. హరతి్ త్ోరణం అభివృదిిక ి గాను మొకక జాత్ుల యొకక ఎంపికను, జిలాె  
అటవీాాఖాధకిారతి్ో సంప్రదించ మరయిు సాయ నిక వాత్ావరణ ప్రసిియత్ుల ప్రకారము చయేడం జరిగింది.  
 
గన ల కరరణంగర ధారిమకత 
 
గనిలో వాయు జనిత్ ధ్యళి దరీఘకాలం-జీవ్వంచ ఉండే రడేియో నయుక లెడ్స 238U సరీతస్ అనగా 238U, 234U, 
230Th, 226Ra, 210Po and 210Pb కలిగి ఉంటాిన. భారతీయ యురేనియం గనులను నిరిహనంచడం 
ప్రధానంగా 0.05%, U3O8 గేిడు కంట ేత్కుకవగా ఉంటుంద ిమరయిు దానిని గణనీయమ నైద ికానిదిగా 
పేరపకనవచుచ. పెైపచెుచ, ముడిఖనిజప్ు ధ్యళి కారణంగా అంత్రగత్ బహనరగత్ం, సాధారణంగా, ప్రిమితి 
చేస ేవ్వలువల కంటే 5% లవదా అంత్కంట ేత్కుకవగా దోహద్ప్డుత్ుంది. గనులలోని సలిిసయిస్ ధ్యళి 
యొకక సమరయవంత్మ నై నియంత్రణ అనగా, నీట ి పచికారత, వెంటలివషన్, ర సిొరేటరె వాడకము 
మొద్లలైనవ్వ ప్రభావ సంభావుత్ను త్గిగంచడానిక ిసరిపో ినయ చరులుగా ఉంటాిన. 
 
శుదిా  కరరమగరరం కరరణంగర ధారిమకత 
 

వాత్ావరణము లోనికి యురనేియం కానెసంటేరషన్ ని ప్ంపంిచగలిగని మరియు ప్రజలను చేరపకోగలిగని 
ఏక ైక సాధ్ుత్ా మారగము కిషింగ్ సంద్రభంగా మిలెింగ్ వ్వభాగము నుండి వచచే ఫూుజిటవి్ సిలికా ధ్యళి 
వ్వవ్వధ్ టరా న్స ఫర్ పాినంటుె  మరియు జంక్షనె దాిరా ముడిఖనిజప్ు త్రలింప్ు నుండ ి
ఆశించబడుత్ోంది. 
 
ఈ యూనిటె నుండి ఉత్ొనిమినయు సిలికా ధ్యళి పాలీ టటెరా  ఫ్ూె ారో ఎథలిీన్ (PTFE) ప రత్ో 
ఇవిబడిన బాుగ్ ఫలిు రె గుండా వళెుత్ుంది.  దీనిక ి అద్నంగా, ఒక డెై ై ఫ్ాగ్ ససిుమ్ కూడా కిషింగ్ 
మరియు గ ైరండింగ్ ఏరయిాలో ప్రవశేపెటుబడింది. 
 
ర ండవదగిా, ముడి ఖనిజము కిషింగ్ జరిగని త్రాిత్, ఆ ప్రకిియ త్డి వువసయ  లోనిక ి ప్రవశేిసుీ ంద ి
మరియు ఆ త్డ ివువసయ ఉత్ొతీి ఆరడం మరియు పాుకింగ్ వరకూ క నసాగుత్ుంది. సేరర డరయుర్ నుండ ి
ఆరిపో ినన ఉత్ాొద్న వాయుప్రంగా ఎతీ్బడుత్ుంది మరయిు సెైకోె న్ మరయిు బాుగ్ ఫిలుర్ వువసయ 
దాిరా గిహనంచబడుత్ుంది. బాుగ్ ఫలిుర్ త్రాిత్ శుభరప్రచబడిన గాలి పోర డక్సు బాుగ్ ఫిలుర్ సిసుమ్ లాంట ి
ఒక పీర ఫలిుర్ బాుంక్స లోనిక ి వళెుత్ుంది మరయిు ఆ త్ద్ుప్రి శుభరమ ైన గాలి అధకి సామరయాప్ు 
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పారిుకులవట్ అర సుర్ (HEPA) ఫిలుర్ బాుంక్స గుండా వళెుత్ుంది. డరినుంగ్ ససిుమ్ యొకక సాు క్స, రేడయిో 
ఆకిువ్వట ీసనెాసరెత్ో అనుసంధానించడం జరిగింది.  
 
జల మ్లరిమ్ు 
 
ఈ పరా జ కుు  ఎటువంటి ద్రవరూప్ వురయప్రవాహమును వాత్ావరణము లోనికి వదిలివయేద్ు. ఆటోకేెవ్ 
ఎమిషనెకు ఇంటర్ లాకింగ్ సిసుమ్ త్ో నీట ి ఆధారిత్ స ర్బిుంగ్ వువసయ  ఏరాొటు చయేబడ ి ఉంది. 
అంద్ువలె, సాధారణ ప్ని నిరిహణ మరయిు ఆకసిాక ఉద్ంత్ములో యురేనియం లాడనె్ రేణువులు 
గాలి మారగము దాిరా వాత్ావరణము లోనిక ి ప్రవేశించజాలవు. అిననప్ొటకిీ, స ర్బ్ చసేని ద్రవ 
వురయప్రవాహము టిెనలింగ్ పాండ్ కి ప్ంపించబడుత్ుంది. టిెనలింగ్ పాండ్ లలైనింగ్ త్ో నిరిాంచబడింద ి
మరియు మటిుని నింప ే పరా ంత్ము లీచటే్ సేకరణ వువసయత్ో నిరిాంచబడింది. అంద్ువలె, 
భూగరభజలములోనికి రణేువులు కలిసిపో వడమనే సంభావుత్ అత్ుంత్ అరపద్ుగా ప్రగిణించబడుత్ోంది.  
 
ప్రతాామ్లనయలల విశ్లాషణ 
 
గని త్రవికం అనదేి సాిభావ్వకంగా ఒక చోటుకు నిరిదషుమ  ై ఉంటుంద ి కాబటిు , ప్రసుీ త్ సంద్రభములో, 
గనులు మరియు పాె ంటు ప్ని చేసయీ  ఉనాిిన మరియు వ్వసీరణ కోసం ప్రణాళిక చయేబడి ఉంది కాబటిు , 
గని కోసం ప్రత్ాుమాియ చోటు అనదే ిఇకకడ వరిీంచద్ు.  పరా జ కుు  కోసం ఉప్యోగించబడని టెకాిలజీ, 
ప్రయోగాత్ాక మరయిు సిదేశములో అభివృదిి  చయేబడిన పాె ంట్ అధ్ుయనాలత్ో BARC చ ే
ప్రతక్షించబడి నిరూపిత్మినంది. ప్రసుీ త్ముని పాె ంటు 2013 నుండీ ఎటువంట ి పదె్ద  వెఫైలాులు 
లవకుండా వ్వజయవంత్ంగా నడుసీో ంది 
 
ప్రరావరణ స్ంబంధిత ప్రావకే్షణ కరరాకామ్మ్ు 
 
రాషు ర మరయిు MOEF&CC RO కారాులయ ఆవశుకత్లను తీరచడానిక  ైఒక సవ్వవరమ నై ప్రాువరణ 
ప్రువకే్షణ కారుకిమము రూప ందించబడింది. అద్నంగా, BARC యొకక HPU నిరంత్రంగా AERB 
మారగద్రశకాల ప్రకారము రడేియోలాజికల్ పారామిత్ులను ప్రువేక్షసిుీ ంది మరియు అధకిారపలకు 
వారిిక నివదేకిను సమరిొ సుీ ంది. మ కైోిమ టరాలజీ, PM10, PM2.5, SO2, NOx, మరియు CO వంట ి
సాంప్రదాయక కాలుషుకారకాల క రకు నిరంత్రాయంగా AAQ ప్రువకే్షణా వువసయ  ఏరాొటు చేయబడింద.ి 
అదవే్వధ్ంగా, రడేియోలాజికల్ పారామిత్ుల క రకు నిరంత్రాయంగా ETP ప్రువకే్షించబడుత్ుంద.ి 
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పాె ంటు మరియు టిెనలింగ్ పాండ్ పరా ంత్ము వద్ద భూగరభజల మటుము మరయిు నాణుత్ను వరపసగా 
ప్రతి మూడు నలెలకు మరయిు అరి సంవత్సరానిక ి ఒకసారి సకేరించ ప్రతక్షించడం జరపగుత్ుంది. 
DGMS నియమాల ప్రకారము నిరంత్రమూ సబిసడనె్స ప్రువేక్షణ జరపప్బడుత్ుంది. DGMS 
నియమాల ప్రకారము ప్రకంప్న క లవబడుత్ోంది. వరిప్ు నీట ి ప్రవాహము, హరతి్ త్ోరణం క రకు 
ఏరాొటుె  చపే్టుబడత్ాిన మరయిు అవసరానిి బటిు  నిరిహనంచబడత్ాిన. టిెనలింగుల క రకు లాుండ్ 
ఫిల్ సెటైు వద్ద లీచటె్ సేకరణ మరియు ప్రువకే్షణ కూడా ఏరాొటు చయేబడింది. 
 
అద్నప్ు అధ్ాయన్ాలట 
 
ఉపాధి, మౌలిక వసత్ుల అభివృదిి  మరయిు మ రపగ నై వాుపార సంభావుత్ల కారణంగా నమూనాలు 
తీయబడిన వాటిలో 70% (65 నమూనాలు) పరా జ కుు కు అనుకూలంగా ఉనిటుె గా సామాజిక, ఆరియక 
అధ్ుయనము నుండ ి అరయం చేసుకోవడం జరిగింది. అిననప్ొటిక ీ సుమారప 30% మంద ి ప్రజలు 
కాలుషుము మరియు ఆరోగు సంబంధతి్ సమసుల గురించ భయప్డుత్ునాిరప. సమాన 
కేటాినంప్ును పాటించ నమూనాలు తీయబడాు ిన.  

 
ఒక టాుంక్స యొకక ధ్ింసం మరయిు 200 మరయిు 400 కూుబిక్స మీటరె టాుంకులు ర ండింటనిీ 
ప్రగిణించుక ని LDO క రకు ప్ూల్ ఫెరై్ ఆకసిాక సనిివశేమును ప్రగిణించడమ నైది.  ప్ూల్ ఫెరై్స 
జరగిిన ప్క్షములో, పాె ంట్ సెటై్ లోప్ుననే ఉని సెుబిలిటీ కాె స్ ‘F’ లో వరపసగా 57 మీటరపె  మరయిు 
122 మీటరె ద్యరములో 4 kW/m2 యొకక వేడమిి రేడిినయషన్ ఉంటుంద్ని నిరూపతి్మినంది.  
 
ప్ూల్ ఫెైర్ వ్వాలెషణకు అద్నంగా, గని, శుదిి  పాె ంటు, మరయిు టిెనలింగ్ పాండ్ మరయిు ప్రకృతి 
వెైప్రతత్ాులకు సంబంధించన ఇత్ర సంభావు ముప్ుొ వ్వాలెషణలు కూడా ప్రిాోధించబడాు ిన మరయిు 
అంద్ుకు త్గినటువంటి సముచత్ రక్షణా చరులు అమలు చయేబడుత్ునాిిన. 

 
              ప్రర జెకటు  ప్రయోజన్ాలట 
  

 పరా జ కుు  క రకు అద్నంగా సుమారప 291 మంది ాాి మికుల అవసరం ఉనింద్ువలె అద ి సమాజానిక ి
ప్రయోజనం అవుత్ుంది. యురేనియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటడె్ చ ే చలెెించబడ ే రాయలీు 
మొతీ్ము ఆంధ్రప్రదశే్ ప్రభుత్ాినిక ి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సి.ఎస్.ఆర్ మరయిు సి.ఇ.ఆర్ 
కారుకిమాలు ఈ పరా ంత్ానిక ిప్రయోజనం కలిగిసాీ ిన. దేశం ఎంత్ో ఎకుకవగా ప్రయోజనం ప ంద్ుత్ుంది, 



 
 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వ ై.ఎస్.ఆర్ (కడప్) జిలలా  లోని తుమ్మలప్లలా  
యురేనియం ప్రర జెకటు  9.0 న ండి 13.5 లక్షల టిపిఎ విస్తరణ కొరకట 

ప్రరావరణ ప్రభావ విశ్లాషణ నివేదిక  
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అణుఇంధ్న దగిుమతిని త్గిగంచుకోవడం దాిరా సియం-సమృది్మవుత్ుంది మరియు త్దాిరా వ్వదశేీ 
మారక ద్రవుముపె ైఉని భారం త్గుగ త్ుంది.  

  
 పరా జ కుు కు కటేాినంచబడని సి.ఇ.ఆర్ నిధ్ులు సుమారప ఐద్ు కోటె ముఫెైై ఐద్ు లక్షల రూపాయలు. 

 
ప్రరావరణ వాయ, ప్రయోజన్ాల విశ్లాషణ. 
 
పరా జ కుు  యొకక పటెుు బడి వుయము 720 కోటె రూపాయలు. త్రవ్విన టెలైింగ్స ప్ూడచడం, హరతి్ 
త్ోరణం అభివృదిి , ఇటపిి, ప్రాువరణ దోహదాంాాల ప్రువకే్షణ మొద్లగు ప్రాువరణ ప్రరిక్షణ చరుల 
క రకు సుమారప 270.2 కోటె రూపాయలు కేటాినంచడమ నైది.  
 
ప్రరావరణ  యలజమ్లనా ప్రణాళిక 
 
జనరల్ మనేేజర్ ఆధ్ిరుంలో ఒక ప్రాువరణ యాజమాను వ్వభాగం ఏరాొటు చయేబడింద,ి ప్రాువరణ 
సంబంధతి్ సమసులనిింటకి ీ అది బాధ్ుత్ వహనసుీ ంది. యురనేియం కారపొరషేన్ ఆఫ్ ఇండియా 
లిమిటెడ్ బో రపు  ఆమోదించన ప్రాువరణ పాలసతీ్ో అనుగుణంగా ఈ వ్వభాగం ప్ని చేసుీ ంది.  రేడయిాలజీ 
సంబంధతి్ భాగానిక ిసంబంధించ త్ాము కనుగపని అంాాల ఆధారంగా నిరంత్ర మ రపగుద్ల క రకు ఈ 
వ్వభాగం త్ుమాలప్లలె  యొకక హెచ్.పి.యు చ ేత్ోడాొటు అందించబడుత్ుంది. 

 
మ్ుగింప్ు 
ప్రతిపాదతి్ వ్వసీరణ ప్రాువరణమునకు నిరపాయకరమ ైనదగిా చపె్ుొకోవచుచ. మరో వెైప్ున, నయుకిెయర్ 
ఇంధ్నానికి సంబంధించనంత్వరకూ ఈ పరా జ కుు  జాతీయ పరా ముఖుత్ కలిగనిదగిా ప్రిగణించబడుత్ోంది. 
సాధ్ుత్ గల ప్రభావాలనీి గురిీంచబడాు ిన మరియు త్గువ్వధ్మ ైన నిరూాలనా చరులు 
ప్రశిీలించబడుత్ునాిిన. 

 
ఈ పరా జ కుు  సాంకతేికంగా అనుకూలంగా ఉంది, ప్రాువరణప్రంగా సియం సదిి్త్గా మరియు జాతిక ి
అత్ుధకి ప్రయోజనం కలిగించదేిగా ఉంది. 


	Executive_summary_Telugu
	Cover page telugu

	Executive_summary_- -revised telugu file as on 16 th september 2020



