
 

 

సిమ ెంటు ప్ల ెంటు ఉత్పతి్త విసి్రణ  
 

క్లెంకర్ ఉత్పతి్త  : స్లీనా 1.485 మిలియన్ టన్నుల న్నెండ ి 
 3.65 మిలియన్ టన్నులు   

    సిమ ెంటు ఉత్పతి్త  : 1.65మిలియన్ టన్నుల న్నెండ ి 
     5.5 మిలియన్ టన్నులు 

(యూనిట్ –I న్న న్వీకరణ చేయుట ద్ాార్ మరయిు యూనిట్-II న్న నెలకొలుపట ద్ాార్ ) 
 

మరియు 
  

50 మ గ్వ్టల  బొ గ్ుు  ఆధారిత్ స్ాెంత్ విద్నుత్ ప్ల ెంటున్న నెలకొలుపట 
 

 
 

 

 

 

స్ెంక్షిపి్ స్మాచారెం 

 

ద ిఇండియా సిమ ంట్స్ లిమిటెడ్  
చిలమకూరు  గ్రా మము, ఎరాగుంటల  మండలం, 

 వ  ైఎస్ అర్   కడప జిలాల , ఆంధ్రపరదేశ్ 
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1 .1 ప్ాజెక్్ట వివరణ 

ది ఇండియా సిమ ంట్స్ లిమిటెడ్ (ఐ.సి.ఎల్ )వరరు ఆంధ్రపరదేశ్ రరష్్టరం, వ ై ఎస్ అర్  కడప జిలాల , 

ఎరగాుంటల  మండలం, చిలమకూరు  గ్రామము నందు  సరలీనా 1.485 మిలియన్ టనుుల  క్లంకర్ 

సరమర్యం తో మరియు 1.65 మిలియన్ టనుుల సిమ ంటు సరమర్యం తో ఒక సిమ ంటు 

పరిశ్మాను నడుపుచునాురు.  

ఐ.సి.ఎల్ వరరు ఈ క్ంాద తెలుపబడిన  పటట్క విధ్ంగ్ర  సిమ ంటు పరిశ్మాను విస్తరింప 

తలబెటట్ రు. 
 

ఉత్పతి్త స్మర్యెం  (స్లీనా మిలియన్ టన్నులు) 

సిమ ెంటు 
ప్ల ెంటు 

విసి్రణకు ముెంద్న 
(ప్ర్ువరణ అన్నమత్ులు లభెంచిన్వి) 

విసి్రణ త్రువ్త్ 
(ప్ర్ువరణ అన్నమత్ుల కోస్ెం పా్త్తప్ద్ ెంచిన్వి) 

క్లెంకర్ సిమ ెంటు విద్నుత్ ప్ల ెంటు క్లెంకర్ సిమ ెంటు బొ గ్ుు  ఆధారిత్ విద్నుత్ ప్ల ెంటు 
సరలీనా మిలియన్ 

టనుులు 
మ గ్ర వరటుల  సరలీనా మిలియన్ 

టనుులు 
మ గ్ర వరటుల  

యూనిట్స-I 1.485 1.65 

- 

1.65 2.00 

50 
యూనిట్స-II  
(కొతత  ల ైను) 

- - 2.0 3.50 

మొతతం 1.485 1.65 3.65 5.50 
 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు ఈ పరతిపరదిత విస్తరణకు స్ుమారు రూ. 900 కోటుల  మరియు పరరావరణ చరాల 

మూలధ్న వాయం (EMP) స్ుమారు రూ. 71 కోటుల  వ చిచంచెదరు. 

 

1.2  ప్ాజెక్్ట యొకక అవస్ర్లు 

సిమ ంటు పరల ంటుకు కరవలిసిన ముఖ్ామ ైన ముడిపదార్ం స్ునుపురరయిని, పరల ంటుకు పకకన ే

వునుటువంటట  వరర ిస్వంత స్ునుపురరయి గని నుండి ప ందెదరు. 
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సిమ ంట్స పరల ంట్స మొతతం 234.76 హెకర్ రల విసతత రణంలో ఉంద.ి పరస్ుత తం ఉను మౌలిక 

స్దుపరయాలను ఉపయోగ్ించుకోవడానిు దృష్ి్లో ఉంచుకుని, పరస్ుత తం ఉను క్ల్ు దగగర కొతత  

ల ైను ను న లకొల ెదరు. దీని కోస్ం ఎటువంటట పునరరవరస్ం  అవస్రం లేదు. 
 

సిమ ంట్స పరల ంట్స యొకక పరస్ుత త నీటట అవస్రం రోజుకు 2300 ఘ. మీలు. ఈ నీటటని పెనాు నద ి

నుండ ిప ందుతునాురు.  సిమ ంట్స పరల ంట్స విస్తరణ మరియు కరాప్ివ్ పవర్ పరల ంట్స కు అదనపు 

నీటట అవస్రం రోజుకు 1500 ఘ. మీలు. ఐ.సి.ఎల్ వరరు  ఆంధ్రపరదేశ్ రరష్్టర  పరభుతవం నుండ ి

రోజుకు 4546.10 ఘ. మీల నీటటని ప ందడానిక్  అవస్రమ ైన అనుమతి తీస్ుకునాురు. 
 

పరస్ుత తం సిమ ంట్స పరల ంట్స యొకక గరిష్్ట విదుాత్ వినియోగం 22.5 మ గ్రవరటుల . ఈ అవస్రం గి్డా్ 

నుండ ిప ందుతునాురు . సిమ ంట్స పరల ంట్స విస్తరించిన తరువరత విదుాత్ వినియోగం స్ుమారు 

50 మ గ్రవరటుల . ఈ విదుాత్ ను  పరతిపరదిత కరాప్ివ్ పవర్ పరల ంట్స నుండ ిప ందెదరు. 

పరస్ుత తం ఉను పరల ంట్సలో మొతతం  500 మంది ఉపరధి కలిగ్ియునాురు .  పరతిపరదిత విస్తరణలో 

భటగంగ్ర అదనంగ్ర   500మందిక్  ఉపరధి లభిస్ుత ంది . మరొక 400 మంద ిపరోక్షంగ్ర ఉపరధి 

ప ందుతారు. 
 

ఐ.సి.ఎల్ ఉదయ ాగుల పరయోజనాల కోస్ం 296 ఇళ్లతో కూడిన పూరిత సర్ యి కరలనీని నిరిమంచింది. 

కరలనీ కొతత  ఉదయ ాగులకు అదనపు అవస్రరనిు తీరచగలదు. 
 

పూరిత సర్ యి నీటట స్రఫరర మరియు పరరుదల వావస్్ ఇపెటటకే అమలోల  ఉంది మరియు కరలనీ 

నుండ ిఉతెతిత  అయియా వార్ జలాలను మురుగునీటట శుదిి కరరమగ్రరంలో శుదిి  చేసి భూమి ఉత్రగ 

పరమాణాలకు అనుగుణంగ్ర ఉండ ేవిధ్ంగ్ర ఉంచడం జరుగుతుంద ి . శుదిి చేసిన మురుగునీటటని 

సిమ ంటు పరల ంటు  మరియు కరలనీలో హరితహారం అభివృదిిక్ ఉపయోగ్ిసరత రు. 
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1.3  ప్ాసెస్ వివరణ  మరియు టెక్ులజీ 

ఈ క్ంాది దశ్లను అమలు చేయడం దావరర సిమ ంట్స పరల ంట్స విస్తరణ జరుగుతుంది 

ఇప్పటికే ఉన్ు యూనిటల న్న న్వీకరణ చేయుట ద్ాార్ 

ల ైన్ - I ను నవీకరణ చేయుట దావరర క్లంకర్ ఉతెతిత  సరమరర్ యనిు 1.485 నుండ ి 1.65 

మిలియన్ టనుుల కు   మరియు సిమ ంట్స ఉతెతిత  సరమరర్ యనిు 1.65 నుండ ి2.00 మిలియన్ 

టనుుల కు  పెంచెదరు. 
 

కొతి్ యూనిట్ న్న నెలకొలుపట 

సరలీనా  2.0 మిలియన్ టనుుల క్లంకర్ సరమర్యం తో మరియు3.50 టనుుల సిమ ంటు 

సరమర్యంతో  ల ైన్-II ని న లకొల ెదరు. 

పెై రెెండు ద్శల విసి్రణ వివర్లు క్రెంద్ ఇవాబడాా యి 

పా్స్ని త్మున్ు యూనిట్ న్న ఆధననీకరిెంచనట 

ల ైన్ - I ను నవీకరణ చేయుట దావరర క్లంకర్ ఉతెతిత  సరమరర్ యనిు 1.485 నుండ ి 1.65 

మిలియన్ టనుుల కు   మరియు సిమ ంట్స ఉతెతిత  సరమరర్ యనిు 1.65 నుండ ి2.00 మిలియన్ 

టనుుల కు  పెంచెదరు. 

ఉత్పతి్త పెరుగ్ుద్ల కోస్ెం చేయు  పా్ధాన్ మారుపలు 

 క్ల్ను వేగ్నిు ( అర్. పి. ఎెం ) న్న 4.0 న్నెండి 4.5 క్ పెెంచడెం ద్ాార్: క్ల్ు యందు  

వరలూామ టటరక్ లోడింగ్ అలాగ్ే ఫిలిలంగ్ శరతం తగ్ిగంచెదరు. తదావరర జరుగు ఉష్టణ  బదిలీ రేటు 

పెరుగుదల దావరర క్ల్ు ఫతడు రేటు పెరుగును. 

 సెైకోల న్ స్మర్్ యనిు ఆపి్మ జై్ చేయడెం ద్ాార్:  సెైకోల న్  ఇన ల ట్స మరియు డిప్ టయాబ్ వదద  

పతర హీటర్ సిస్్మ్ యొకక పరస్ుత త అధిక సరమర్య సెైకోల నల  ను  ఆపి్మ ైజ్ చేయడం వలన , 

మ రుగ్ ైన పదార్ సేకరణ / ఉష్టణ  బదిలీ మరియు మొతతం పతరహీటర్ పెరజర్ డరా ప్ తగ్ిగంపు 

జరుగును. తదావరర పతరహీటర్  నుండ ివ లువడు ధ్ూళి శరతం కూడా తగుగ ను.    
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 పరాహీటర్  యెంద్న ఎకుకవ క్లిినేషన్ చేయుట ద్ాార్: పేరహీటర్  యందు ఎకుకవ 

కరలి్నేష్టన్ చేయుట దావరర క్ల్ు యందు థరమల్ లోడ్ ను తగ్ిగంచెదరు. 

 క్లిినేషన్ న్న  పెెంచడానిక్ ముడి మిక్టి డిజెైన్న్న ఆపి్మ ైజ్ చేయడెం ద్ాార్:  

దరవాతను 28 నుండి 29% క్ పెంచడాం దావరర. 

 ఉతాెదకతను మ రుగుపరచడానిక్ ముడి మిలుల  మిగులును  2% తగ్ిగంచడెం దావరర. 

 రెెండవ ఛాెంబర్ లో  ఉన్ుటువెంటి గె్రెండిెంగ్ మీడియా న్మూనాన్న ఆపి్మ ైజ్ చేయడెం 

ద్ాార్: 

     అనగ్ర, ఉపరితల వ ైశరలాం 35 నుండ ి40 m2/T వరకు పెంచుటదావరర. 

 మరిెంత్ మిళిత్మ ైన్ సిమ ెంట్ ఉత్పతి్త. 

     సిమ ెంటు త్యారు చేయు విధాన్ము 

సిమ ంట్స తయారీక ్అతాాధ్ునిక సరంకేతిక పరిజఞా నం  అవలంబంచబడుతుంది. సిమ ంట్స తయారీ   

యొకక వివిధ్ దశ్లు ఇకకడ ఇవవబడాా యి. 

1. స్ునుపురరయి మ ైనింగ్ 
2. స్ునుపురరయిని కషా్ింగ్ చేయుట  
3. సర్ క్ంగ్ & రిక లలమింగ్  
4. ముడి పదార్ం గ్ ైరండింగ్ చేయుట  
5. బొ గుగ  ను  కషా్ింగ్ & గ్ ైరండింగ్ చేయుట 
6. పెైరో -పరర సెసింగ్ 
7. సిమ ంట్స గ్ ైరండింగ్ చేయుట 
8. సిమ ంట్స పరాక్ంగ్ చేయుట 

విద్నుత్ ప్ల ెంటు 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు సిమ ంటు పరల ంటు కరంపెల క్్ పరిధిలో,  50.0 మ గ్రవరటల  బొ గుగ  ఆధారిత కరాప్ివ్ 

పవర్ పరల ంట్సను ఏరరెటు చేయుటకు పరతిపరదించారు. 

ఈ విదుాత్ పరల ంటు నందు రరంక్న్ సత్మ్ సెైక్ల్  పరక్యాను అనుస్రించి విదుాత్ ను ప ందెదరు. 
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1.4  ప్ర్ువరణ వివరణ 

పరరావరణ పరభటవము అంచనా  మరియు నివరరణ చరాలలో భటగంగ్ర , మార్చ 2019  నుండ ి

మే 2019  వరకు మూడు న లల పరటు పరస్ుత తమును పరరావరణ సిదతిగతులులను 

పరావేక్ించడం జరిగ్ినది. 

ఈ కరలంలో పరధానమ ైన గ్రలి దిశ్లు ESE-SE-SSE-S-SSW నుండ ి మొతతం స్మయం లో 

55.25% గ్ర  మరియు  11.19%  గ్రలులు పరశరంత సి్తిలో ఉనాుయి. 

వ్యు ప్ర్ువరణము 

వరయు పరరావరణము అధ్ాయనంలో భటగంగ్ర గని నుండి 10 క్లోమీటరల వరాసరర్ం లో10 

పరదేశ్ములలో వరయు తీవరతను సేకరించడం జరిగ్ింది. ఈ పరదేశ్ములలో వరయు నాణాత 

పరరిశరామిక, నివరస్, గ్రామీణ మరియు ఇతర పరదేశ్ములలో జఞతీయ వరయు పరమాణాలకు 

లోబడి ఉనుది. 

              అధుయన్ ప్ాెంత్ెంలో గ్లి నాణుత్ అనిు విలువలు మ ైకరో  గ్ర ములు/  ఘ మీ లో ఉనాుయి 

S.No స్ా న్ెం పరరు 98% శ్త్ెం విలువలు 
PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 ప్ల ెంటు సెైట్ 62.5 29.5 14.0 16.1 

2 మ ైన్ి  సెైట్ 63.8 30.2 14.9 16.9 

3 చిలమకూరు 55.6 25.4 13.2 15.8 

4 నిడుజువిా 51.2 26.7 14.3 16.2 

5 ఎరరగ్ుెంటల  58.1 28.3 15.1 17.0 

6 చీర్జుప్లిల 53.8 24.9 12.9 14.5 

7 పెనికలప్డు 51.9 23.6 13.4 15.7 

8 త్తమాాప్ురెం 54.7 27.1 12.5 14.3 

9 కలమల 56.4 25.5 13.6 15.5 

10 మాలెప్డు   49.8 22.7 13.8 15.8 

ప్రిశర్ మిక, నివ్స్, గ్ర మీణ మరియు ఇత్ర 
ప్ాెంతాలకు NAAQ పా్మాణాలు 

100 60 80 80 

*గ్మనిక:అధుయన్ెం స్మయెంలో క్రబన్ మోనాకె్ిడ్ విలువలు 1 పిపిఎెం కనాు త్కుకవగ్ న్మోద్న అయిన్వి. ధూళి కణములలో సిలిక్ 
స్ెందా్త్ కన్నగొన్బడలేద్న 
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శబద  ప్ర్ువరణము 

అధ్ాయన పరర ంతంలో శ్బద  తీవరతను అంచనా వేయుటకు గ్రను 10 పరావేక్షణ సర్ నాలను ఎంపిక 

చేయుట జరిగ్ినద.ి పగటట స్మయములలో శ్బద తీవరత 51.8-71.2 డెసిబుల్్ గ్ర మరియు రరతిర 

స్మయములో 42.6 – 65.3 డెసిబుల్్ గ్ర నమోదు అయినది. ఈ విలువలు లు పగటట 

మరియు రరతిర శ్బద పరిమాణాలకు లోబడి ఉనుటుల గ్ర గురితంచడం జరిగ్ింది. 

నీటి ప్ర్ువరణము 

అధ్ాయన పరదేశ్ము నుండ ిపది క్లో మీటరల వరాసరర్ం లో 9 భూగరభ జలాలను మరియు 3 

భూ ఉపరితల జలాలను సేకరించి వరటటని నీటట నాణాత పరమాణాలయిన IS 10500 తో 

పరీక్ించగ్ర వరటట యొకక విలువలు పరమాణాలకు లోబడి ఉనుటుల గ్ర గురితంచడం జరిగ్ింది. 

భూ ప్ర్ువరణము 

అధ్ాయన పరర ంతంలో పది క్లోమీటరల దూరంలో ఉను 10 మటట్ నమూనాలను సేకరించి, 

పరీక్ించగ్ర అవి సరధారణ సరరతవమును కలిగ్ి ఉనుటుల గ్ర గురితంచడం జరిగ్ినది. 

జీవ ప్ర్ువరణము 

అటవీ శరఖ్ నుండ ి ప ందిన స్మాచారం ఆధారంగ్ర క్షా్టణ  జింక, సరల త్ ఎలుగుబంటట మరియు 

చింకరరర ష్ెడూాల్- I  జఞతిగ్ర అధ్ాయన పరర ంతం లో కనుగ్ొనబడింది. పరరావరణ అధ్ాయనం లో 

భటగంగ్ర న మలి మరియు నీల చేప వంటట  ష్ెడూాల్- I  జఞతి జంతువులు కూడా కనిపించాయి. 

ఈ ష్ెడూాల్- ఐ జంతు జలాలను రక్ిండానిక్ రూ. 245 లక్షల నిధ్ులతో ఒక పరిరక్షణ 

పరణాలికను రూప ందించారు. 
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1.5 ప్ర్ువరణ పా్భావము అెంచనా మరియు నివ్రణ చరులు 

1.5.1 వ్యు ప్ర్ువరణము 

పరరావరణ పరభటవ అధ్ాయన లో భటగంగ్ర ఉదాగ రరలను అంచనా వేయుటకు  బేసెలల న్ సరందరతలు 

పరస్ుత తం ఉను సిమ ంట్స పరల ంట్స మరియు గని యొకక ఉదాగ రరలను  కూడా పరిగణలోక్ 

తీస్ుకొనడం జరిగ్ినది. 

యూనిట్స-I ని ఆధ్ునీకరించుట తరువరత వ లువడు ఉదాగ రరల ైన PM10,PM2.5,SO2 మరియు 

NOX మరియు యూనిట్స-II నుండ ి వ లువడు ఉదాగ రరలు మరియు పరతిపరదిత 50 మ గ్రవరటల  

బొ గుగ  ఆధారిత విదుాత్ పరల ంటు నుండి వ లువడే ఉదాగ రరలు మరియు , స్ునుపు రరయి గని 

విస్తరణ లో భటగంగ్ర సరలీనా 2.0 మిలియన్ టనుుల నుండ ి5.50 మిలియన్ టనుుల వరకు 

ఈ గని నుండ ివ లువడు ఉదాగ రరలను పరిగణలోనిక్ తీస్ుకోవడం జరిగ్ినది. 

అందువలల  స్ంచిత పరభటవరనిు అంచనా వేయడానిక్, పరతిపరదిత సిమ ంట్స పరల ంట్స, పవర్ పరల ంట్స 

మరియు ఐ.సి.ఎల్ గనులను పరిగణ లోక్ తీస్ుకొన బడాా యి.   

అెంత్తమ ప్ర్ువరణ సిదత్త మ ైకరో  గ్ర ములు/  ఘ మీ 

24 గ్ెంటల 
స్ెందా్త్ 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 

పా్స్ని త్ సిాత్త 63.8 30.2 15.1 17.0 

అెంచనా 
వేయబడిన్ 
స్ెందా్త్ 

11.24 5.39 3.38 15.27 

గ్రిష్ స్ెందా్త్ 
మొతి్ెం 

75.04 {100} 35.59 (60) 18.48 {80} 32.27 {80} 
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1.5.2 వ్యు ప్ర్ువరణము - ప్ర్ువరణ నిరాహణ పా్ణాళిక 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు పరస్ుత తం ఉనుటువంటట యూనిట్స - I నందు ఈ క్ంది తెలుపబడిన  కరలుష్టా 

నియంతరణ పరికరరలను అమరిచనారు . 

 యూనిట్స - I నందు గల పరత టవర్ కు 2 హెైబరడ్ బటాగ్ ఫిల్రుల  మరియు కొతత  టవర్ కు 

ఒక   హెైబరడ్ బటాగ్ ఫిల్రుు అమరిచనారు. రరమిల్ క్ల్ు కు అనుస్ంధానంగ్ర ఉను పరత 

టవర్ ఎతుత  89 మీటరుల  మరియు కొతత  టవర్ యొకక ఎతుత  45 మీటరుల . 

 అధిక సరమర్యం గల బటాగ్ ఫిల్రలను క్ల్ు మరియు రర మిలుల కు అమరిచనారు . క్లంకర్ 

కూలర్కు ఎలకో్ో సర్ టటక్ పెరసిపిటేటరుు మరియు వివిధ్ టటర న్ఫర్  పరయింటుల  వదద  బటాగ్ 

ఫిల్రలను అమరచడం దావరర  వరటట నుండ ి వ లువడే  ఉదాగ రరలు 30 mg / Nm3 కనాు 

తకుకవగ్ర ఉనాుయి. 

 క్ల్ు  మరియు పతర హీటర్ నందు లో నోక్్  బరుర్ ను అమరచడం వలన , వరటట నుండి 

వ లువడే నతరజని ఉదాగ రరలు పరిణామాలకు లోబడి ఉనాుయి. 

 ముడి పదారర్ లనీు కవర్ యారుా లలో నిలవ చేయబడతాయి. 

 బొ గుగ  మరియు స్ునుపురరయి అనోల డ్ పరయింటల  వదద ఫుాజిటటవ్ డస్్  అరికటే్ందుకు  

డస్్ కల క్రుల  ఏరరెటు చేసినారు. 

ఫ్ుుజిటివ్ డస్్  న్న అరికట్్ెంద్నకు ఈ క్రెంద్  తెలుప్బడని్ చరులు చేప్ట్ినారు 
 అనిు టటర న్ఫర్ పరయింటల  వదద  డస్్ కల క్రుల  ను అమరిచనారు. మొతతం ౩౩ బటాగ్  

ఫిల్రలను  వివిధ్ పరదేశరలలో అమరిచనారు. 

 రోడుల , ముడిస్రుకు ష్ెడల  నుండ ి ఉతెనుమయియా ఫుాజిటటవ్  ఉదాగ రరలను 

నియంతిరంచడానిక్ ర ండు మొబెైల్ వరటర్ టటాంకరుల  ను వినియోగ్ిస్ుత నాురు .  

 ముడి పదారర్ లనీు కవర్ టరకుకల దావరర రవరణా చేయబడతాయి. పూరతయిన ఉతెతిత  

అనగ్ర సిమ ంటు కవర్ టరకుకల దావరర మరియు ర ైలు వరాగనల  దావరర రవరణా 

చేయబడుతుంది. 
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 అంతరగత రహదారులు కరంకరటాుతో తయారు చేయబడాా యి.  సతవపింగ్ యంతరా లు 

ఉపయోగ్ించి రోడుల  అనిు నీటుగ్ర వుంచెదరు. 

 కమాం తపెకుండా శుభరపరచడం జరుగుతుంది. ఫుాజిటటవ్  ఉదాగ రరలను 

నియంతిరంచడానిక్ కేందర కరలుష్టా నియంతరణ మండలి  యొకక మారగదరశకం 

అనుస్రించబడుతుంది. 

 ఫుాజిటటవ్  ఉదాగ రరలను అరికట్డానిక్ పరల ంటు బ ండర ీ చుటయ్  హరిత హారరనిు 

పెంప ందించెదరు. 

 వరరు హరిత హారరనిు106.41 హెకర్ రల విసతత రణంలో  అభివృదిి చేసినారు , ఇది సిమ ంటు 

పరల ంటు  విసతత రణంలో 45%. 

ఈ ప్ల ెంటు న్ెంద్న ఇెంటర్లాక్ట  సౌకరుెం కలద్న .ఈ క్రెంద్  తెలుప్బడిన్ సౌకర్ులు కలిపెంచారు. 

 ఏదెైనా కరలుష్టా నియంతరణ పరికరములు పని చేయక ప తే వ ంటన ే విదుాత్ స్రఫరర 

ఆగ్ిపర తుంది మరల వరటటని స్ర ిచేసిన తరువరతే మళ్ళీ పరర రంభమవుతుంది.  

 కరలుష్టా నియంతరణ సరమగి్ ా వినియోగ్ించ ే శ్క్తని కొలవడానిక్ స్దుపరయం 

కలిెంచబడింది. 

 కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలోల  సేకరించిన ధ్ూళిని రీసెైక్ల్ చేసి ఈ పరక్యాలో తిరిగ్ ి

ఉపయోగ్ిస్ుత నాురు. 

ఉత్పతి్త  పెరుగ్ుద్ల కోస్ెం మ రుగె్న్ క్లుషు నియెంతా్ణ ప్రికరములు వ్డుట  

యూనిట్స-I యందు ఉతెతిత  పెంచుట వలన , యూనిట్స-I యందు గల కరలుష్టా నియంతరణ 

పరికరములు యొకక సరమరియము కూడా పెరుగును. దీని వలన వరటట వొలూామ టటరక్ పరవరహాలు 

కూడా పెరుగును. ఈ  పరవరహం రేటల  పెరుగుదల ఫలితంగ్ర, కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలపె ై

ఉదాగ ర లోడుల  పెరిగ్ ే అవకరశ్ం ఉంద.ి దీనిని దృష్ి్లో ఉంచుకుని, ఐ.సి.ఎల్ వరరు  పరధాన 

యూనిటల  కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరల యొకక స్మగ ా సరంకేతిక అంచనాను నిరవహ ంచింది. 

అనిు కరలుష్టా నియంతరణ పరికరములు విస్తరణ తరరవత,  కణ పదారర్ ల ఉదాగ రరలు 30 mg / 

Nm3 కనాు తకుకవుగ్ర ఉండేవిధ్ంగ్ర అప్ గే్డా్  చేయబడాా యి . 
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పా్త్తప్ద్ త్ యూనిట్- II 

సిమ ంట్స పరల ంట్స యొకక యూనిట్స -II నుండ ి ఉదాగ రరలు రరమిలుల , బొ గుగ  మిలుల , సిమ ంట్స 

మిలుల లు, పరాక్ంగ్ విభటగం, క్ల్ు మరియు కషా్టర్ నుండ ిఫ్ూల  వరయువులను కలిగ్ి ఉంటటయి. 

పరధాన ఉదాగ రం కణ పదార్ం. SO2 మరియు NO2 ఉదాగ రరలు క్ల్ు నుండ ిఉతెతిత  అవుతాయి. 

కణ పదార్ం కోస్ం 25.08.2014 నాటట MoEFCC నోటటఫికేష్టన్ GSR 612 (E) లో పేరొకను 

కొతత  ఉదాగ ర పరమాణానిక్ అనుగుణంగ్ర యూనిట్స - II రూప ందించబడుతుంది మరియు స్లఫర్ 

డయాక ై్డ్ మరియు నతరజని యొకక ఆక ై్డల  కొరకు 09.05.2016 నాటట GSR 496 (E)  

పరమాణానిక్ అనుగుణంగ్ర రూప ందించబడుతుంది. సిమ ంట్స పరల ంటలల  క్ంద ితెలుపబడిన వరయు 

కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలు మరియు వావస్్లు ఉంటటయి: 

 99.9% సరమర్యంతో ఒక రరమిలుల  / క్ల్ు గ్రాస్ శుభరం చేయడానిక్ బటాగ్  హౌస్ 

వావస్్. 

 బొ గుగ  మిలుల  మరియు సిమ ంటు మిలుల  కోస్ం బటాగ్  హౌస్ అమర చదరు. 

 ధ్ూళి నియంతరణ కోస్ం కూలర్ కు  ESP  ను  అమర చదరు. 

 మ టీరియల్ హాాండిల ంగ్ పరర ంతాల నుండి ఉతెనుమయియా ఫుాజిటటవ్ దుముమను 

నియంతిరంచడానిక్ వ ంటటలేష్టన్ సిస్్మ్లతో పరటు బటగ్ ఫిల్ర్ సిస్్మ్్. 

 క్ల్ు కొరకు  తకుకవ NOx బరుర్ & తకుకవ NOx కరలి్నర్. 

30 mg/Nm3 కంటే తకుకవ రేణువుల ఉదాగ ర సర్ యిని నిరవహ ంచడానిక ్ అనిు ఫ్ూల  గ్రాస్ 

అవుట్సల టల కు అతాాధ్ునిక వరయు కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలు అమరచబడతాయి.  

కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలోల  సేకరించిన సిమ ంట్స దుముమను సిమ ంట్స తయారీ పరక్యాకు 

తిరిగ్ ిరీసెైక్ల్ చేసరత రు. 
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క్ుపి్వ్ ప్వర్ ప్ల ెంట్ (50 మ గ్వ్టుల ) 

పరతిపరదించిన విదుాత్ పరల ంట్స బొ గుగ  ఆధారిత విదుాత్ మరియు 0.40-0.50% (గరిష్్టంగ్ర) 

స్లఫర్ కంటెంట్స కలిగ్ిన బొ గుగ ను దహనం చేయడం వలల  విడుదలయియా పరధాన కరలుష్టా కరరకరలు 

పరరి్కుాలేట్స మేటర్, స్లఫర్ డయాక ై్డ్ మరియు న ైటలర జన్ డయాక ై్డ్. 

 ఎం. ఓ.ఇ. ఎఫ్  & సతసత గ్ జిట్స నోటటఫికేష్టన్ S.O  3305 (ఇ) dated  07.12.2015 పరకరరం 

థరమల్ పవర్ పరల ంటల  కోస్ం నిరేదశంచిన  యొకక ఈ క్ంాద ికొతత  ఉదాగ ర నిబంధ్నలకు అనుగుణంగ్ర 

పవర్ పరల ంట్స యొకక వరయు కరలుష్టా నియంతరణ చరాలు రూప ందించబడాా యి.  

ESP అవుటెల ట్స దుముమ సరందరత : 30 mg/Nm3 

స్లఫర్ డయాక ై్డ్ : 100 mg/Nm3 

న ైటలర జన్ డయాక ై్డ్: 100 mg/Nm3 

మ రూకయరీ   : 0.03 mg/Nm3 

 పరరి్కుాలేట్స మేటర్, స్లఫర్ డయాక ై్డ్ మరియు న ైటలర జన్ డయాక ై్డ్ ఉదాగ రరలు 

నియంతిరంచేందుకు ఫ్ూల  గ్రాస్ టీరటెమంట్స నిరవహ ంచెదరు . 

ప్ర్ికుులేట్ మేటర్  నియెంత్తాెంచేెంద్నకు 

పరరి్కుాలేట్స మేటర్ ఉదాగ రరలను నియంతిరంచడానిక్ 99.9% సరమర్యంతో  పని చేయు ఇ.ఎస్ .ప ి

ల ను 2  బటయిలరల కు అమర చదరు.  

అధ క స్మర్యెం గ్ల ఇ.ఎస్ .పిలు  

పరరి్కుాలేట్స మేటర్ ఉదాగ రరల నియంతరణ కోస్ం, బటయిలర్ కు  అనిు ఉపకరణాలతో 

ఉనుటువంటట ఎలకో్ో -సర్ టటక్ పెరసిపిటేటర్ ను అమర చదరు. వీటట నుండ ి బయటకు వ లువడే 

ఉదాగ రరలు 30mg/ Nm3 కనాు తకుకవుగ్ర ఉండును. 
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లెైెం సట్ న్  ఇెంజెక్షన్ సిస్్మ్ ద్ాార్ స్లఫర్ డయాక్ెిడ్ ఉద్ాు ర్లు త్గిుెంచనట  

స్లఫర్ డయాక్ెిడ్ ఉద్ాు ర్ల నియెంతా్ణ కోస్ెం సి.ఎఫ్.బి.స ి బాయిలర్లో లెైెం సట్ న్ 

ఇెంజెక్షన్. 

కొలిమిలో దహన మరియు బొ గుగ లోని స్లఫర్ యొకక ఆకర్కరణలో స్లఫర్ డయాక ై్డ్ అధిక 

ఉష్రణ గతా వదద ఏరెడుతుంది. సి.ఎఫ్.బ.సి బటయిలర్ సరంకేతిక పరిజఞా నం తకుకవ కొలిమి ఉష్రణ గతా 

యొకక పరయోజనానిు కలిగ్ి వుండును. పరతిపరదిత కరాప్ివ్ పవర్ పరల ంట్స యందు  0.4 నుండ ి

0.5% పరిధిలో స్లఫర్ కంటెంట్స ఉను బొ గుగ ను ఉపయోగ్ించెదరు. స్లఫర్ డయాక ై్డ్ విలువలు  

2000 mg/Nm3 పరిధిలో ఉంటుంది.ఈ విలువ  కొతత  పరమాణం స్ూచించిన పరిమితుల కంటే 

ఎకుకవ.అందువలల  6% ఆక్్జన్ వదద ఫ్ూల  వరయువులో 100mg/Nm3 యొకక డిజ ైన్ విలువకు 

స్లఫర్ డయాక ై్డ్ ను నియంతిరంచడానిక్ ల ైం సర్ న్  ఇంజ క్్ చేయాలని పరతిపరదించబడింది.  

ఈ విధ్ంగ్ర ల ైం సర్ న్ ఇంజ క్్  చేయడం దావరర 100 mg/Nm3 యొకక SO2 పరిమితిని 

తీరచడానిక్ విదుాత్ పరర జ క్్ రూప ందించబడింది. ఇందులో భటగంగ్ర  స్ంవత్రరనిక్ 23871 

టనుుల స్ునుపురరయి అవస్రమగును. 

 

త్కుకవ NOX బరుర్లన్న ఇన్స్్ ల్న చేయడెం ద్ాార్ నైెటరా జన్ డయాక్ెిడ్ న్న త్గిుెంచనట  

తకుకవ NOX బరుర్లను ఇన్సర్ ల్ చేయడం వలన  ఈ విదుాత్ పరల ంటు నుండ ివ లువడే 

న ైటలర జన్ డయాక ై్డ్ ఉదాగ రరలు  100 mg/Nm3 కనాు తకుకవుగ్ర వుండును.  

సి.ఎఫ్.బ.సి బటయిలర్లో, న ైటలర జన్ డయాక ై్డ్ ఉదాగ రరలను తగ్ిగంచడానిక్ 800-900oC వదద  

ఉష్రణ గతాను నిరవహ ంచడానిక్ దహన మండలంలో ఇంధ్నం నిలుపుకునే స్మయానిు పెంచడం 

జరుగుతుంద.ి 

ఫ్ుుజిటివ్ డస్్ న్న నియెంత్తాెంచనట  

 విదుాత్ పరర జ కు్  యొకక వివిధ్ వనరుల నుండి ఫుాజిటటవ్ ధ్ూళిని నియంతిరంచడానిక్ 

పరతిపరదించిన చరాలు క్ంాద వివరించబడాా యి. 
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a) బొ గ్ుు  నిలా యారా్ : సిమ ంట్స పరల ంట్స కోస్ం ఉను బొ గుగ  నిలవ యారా్ విదుాత్ పరల ంట్స కోస్ం 

ఉపయోగ్ించబడుతుంది. దుముమను అణిచివేసేందుకు మరియు బొ గుగ ను తడి చేయడానిక ్

బొ గుగ  నిలవలకు  వరటర్ సేర ేఅమరిక ఇపెటటక ేచేసియునాురు. 

b) బొ గ్ుు  నిరాహణ ప్ల ెంట్: దుముమ ను  తగ్ిగంచడానిక్ కోల జా్ కనేవయర్ సిస్్మ్ దావరర 

బొ గుగ ను కొతత  బొ గుగ  నిరవహణ కరరమగ్రరరనిక్ తరలించెదరు . అనిు బదిలీ పరయింటుల  వదద   

బటాగ్ ఫిల్రల ను అమర చదరు. 

c) స్నన్ుప్ుర్యి నిరాహణ:  సిమ ంట్స పరల ంట్స యొకక నిలవ యారా్ నుండ ి

స్ునుపురరయిని విదుాత్ పరల ంటలల  పరతిపరదించిన స్ునుపురరయి కషా్టర్ దగగర కవర్ ష్ెడల కు 

తరలించెదరు .  <25 మిమీ పరిమాణానిక్ అణిచివేసేందుకు స్ునుపురరయిని కషా్టర్లో లోడ్ 

చేసరత రు. కషా్టర్లో స్ునుపురరయిని లోడ్ చేసేటపుెడు ధ్ూళిని అణిచివేసేందుకు కషా్టర్ 

యొకక హాపెర్కు  నీటటని  చిలకరించే వావస్్ను ఏరరెటు చేసెదరు . పిండిచేసిన 

స్ునుపురరయి ధ్ూళి ఉదాగ రరల నియంతరణ కోస్ం బటగ్ ఫిల్రలను అమర చదరు. 

d) పరల ంట్స నుండి ఫెలల యాష్ నూామాటటక్ సిస్్మ్ దావరర బూడిద నిలవ సెైలో క్ రవరణా 

చేయబడుతుంది. డెై ై ఫెలల యాష్ నిలవ చేయడానిక్ ఒక ఫెలల యాష్ సెైలో పరతిపరదించబడింది. 

దుముమ ఉదాగ రరల నియంతరణ కోస్ం సెైలో కు  బటాగ్  ఫిల్ర్ సౌకరాం కలిెంచబడును.  

సిమ ంట్స ఉతెతితలో ఉపయోగం కోస్ం బెడ్ బూడిదను చూరణం చేసి సిమ ంట్స పరల ంట్సకు 

పంపిసరత రు 

1.5.3 శబద  ప్ర్ువరణము 

పరస్ుత తమును సిమ ంటు పరల ంటు యందు బొ గుగ  మిలుల , క్ల్ు / రర మిలుల , పరాకర్్ మరియు 

కంపెరష్టరుల  వలన శ్బదం వ లువడును.  

సిమ ంటు పరల ంటు ఆపరేష్టన్ స్మయంలో, కొతత  వనరుల నుండ ి వచేచ పరధాన శ్బదం ఉతెతిత  

వనరులు బొ గుగ  మిలుల , క్ల్ు, రర మిలుల , సిమ ంట్స మిలుల , పరాకర్్ మరియు టరోో జనరేటరుల . ఈ 

మూలాలు ఒకదానికొకటట దూరంగ్ర ఉంటటయి. 

ఆవిర ి టర ైోన్ కు ఎకౌసి్క్ ఎనోలోజర్  అనుస్ంధానం చేయడం దావరర  శ్బద తీవరతను 

నియంతిరంచెదరు. 
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శ్బదం స్ంభవించే  పరర ంతాలకు స్మీపం లో  పని చేసే  అనిు కరరాకలాపరలు  మరియు  

నిరవహణ  సిబోందిక్ ఇయర్ మఫ్్ మరియు ఇయర్ పల గ్్  అందిసరత రు. పరధాన మ ైన కంటలర ల్ 

రూమ్ కు ఎకౌసి్క్ ఎనోలోజర్ ను నియమించెదరు. నిరంతర శ్బద తీవరత నుండ ి  తపిెంచుటకు 

ఆపరేటరలను  తరచూ  మారుచట వలన  శ్బద తీవరతకు లోను కరరు. 

విదుాత్ పరల ంటు ను పరస్ుత తమును సిమ ంటు పరల ంటు లోన ే న లకొల ెదరు. సిమ ంట్స పరల ంటు 

యందు ఇపెటటకే 106 .41  ( అనగ్ర 45  %) హెకర్ రల స్దలము నందు హరితహారరనిు అభివృదిి 

చేసినారు . పరల ంటు స్రిహదుద  చుటయ్  హరిత హారము పెంచడం వలన శ్బద తీవరత అంతగ్ర 

ఉండదు. 

 

1.5.4 నీటి ప్ర్ువరణము  

 సిమ ంట్స పరల ంట్స మరియు కరలనీతో స్హా  పరస్ుత త నీటట వినియోగం రోజుకు 2300 ఘ. మీలు. 

సిమ ంట్స పరల ంట్స విస్తరణకు అదనపు నీటట అవస్రం రోజుకు 1500 ఘ. మీలు గ్ర అంచనా 

వేయబడింద.ి సిమ ంట్స పరల ంట్స కరరమగ్రరం ప డి పరక్యాగ వుండుట వలన సిమ ంట్స పరల ంటు 

యందు నీరు కేవలం బేరింగ్ యొకక శీతలీకరణకు మాతరమే వినియోగ్ించెదరు . 50 మ గ్రవరటల  

పరతిపరదిత కరాప్ివ్ పవర్ పరల ంట్స ఎయిర్ కూలా్ కండెనే్ట్స వావస్్పెై ఆధారపడి ఉంటుంది. 

సిమ ంటు పరల ంటు పరక్యా నుండ ి ఎటువంటట వార్పు నీరు ఉతెనుమవవదు. కేవలం గృహ 

అవస్రముల   నుండి మాతరమే వార్పు నీరు ఉతెనుమవును.  

విస్తరణ తరువరత పరల ంటు నుండ ి వ లువడే  మొతతం వార్పు నీరు 150  ఘ. మీలు ( రోజుకు ) 

విదుాత్ పరల ంటు  నుండి మరియు గృహ స్ంబంధ్ వినియోగం నుండ ి280   ఘ. మీలు ( రోజుకు 

) వ లువడును.  

సెంటరల్ మానిటరింగ్ బేసిన్ తరువరత తటసత్కరణ టటాంకుతో కూడిన పరస్రించే శుదిి 

కరరమగ్రరరనిు న లకొల ెదరు . డి. ఎం  పరల ంట్స వార్జలాలు తటసత్కరించబడతాయి మరియు 

విదుాత్ పరల ంట్స నుండి వారి నీటట పరవరహాలు అనగ్ర, శీతలీకరణ & బటయిలర్ బలల  డౌన్ నీటటని  
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గీ్నా ోల్్ అభివృదిి  మరియు ధ్ూళి అణచివేత  పునరివనియోగం కోస్ం సెంటరల్ మానిటరింగ్ బేసిన్ 

కు  మళిీంచబడతాయి. 

ఐ.సి.ఎల్ రోజుకు గరిష్్టంగ్ర 400 ఘ. మీలు  లోడ్ కోస్ం రూప ందించిన పూరిత సర్ యి 

మురుగునీటట శుదిి కరరమగ్రరరనిు (ఎస్.టట.పి) నిరవహ సరత ంది. శుదిి చేసిన నీటటని గీ్నా్బెల్్ 

అభివృదిిక్ ఉపయోగ్ిసరత రు. పరస్ుత తం ఉను ఎస్.టట.పి విస్తరణానంతర దశ్లో రోజుకు మొతతం 280 

ఘ.మీలు  వార్జలాల ఉతెతితని నిరవహ ంచడానిక ్స్రిపర తుంది. 

సిమ ంట్స పరల ంట్స పరర ంతం నుండి వరషపు నీటటని సేకరించడానిక్ ఐసిఎల్ పూరిత సర్ యి  వరషపు నీటట 

సేకరణ నిరరమణాలు అభివృదిి చేసింద.ి సేకరించిన వరషపు నీటటని వరషపునీటట  గుంటలకు 

పంపుతారు. పెైకపుె నీరు మరియు ఉపరితల నీటట కోస్ం వరషపు నీటట సేకరణ నిరరమణాలు 

అందించబడతాయి. ఐ.సి.ఎల్  వరరు  0.52 హెకర్ రల నుండ ివరషపునీటటని రీఛార్్ చేయడానిక్ 4 

వరషపు నీటట సేకరణ గుంటలు నిరిమంచినారు. 

1.5.5 ఘన్ వురా నిరాహణ  

విదుాత్ పరల ంట్స నుండి బూడది ఉతెతిత  స్ంవత్రరనిక్ స్ుమారు 0.159 మిలియన్ టనుులు గ్ర 

అంచనా వేయబడింది, ఇది సిమ ంట్స పరల ంటలల  సిమ ంట్స ఉతెతితక ్ఉపయోగ్ించబడుతుంది. 

మురుగునీటట శుదిి కరరమగ్రరంలో ఉతెనుమయియా స్ల డ్్ పూరితగ్ర తోటల పనిలో ఎరువుగ్ర 

ఉపయోగ్ించబడుతుంది. 

 కరలనీ మరియు పరరిశరామిక కరాంటీనల  నుండ ి ఉతెనుమయియా ఘన వారర్ లను బయో-

డిగే్డాబుల్ మరియు డిగే్డాబుల్ గ్ర విభజించిన తరువరత పరరవేసరత రు. బయో డీగే్డాబుల్ 

వారర్ లను వరయురహ త డెైజ స్్ర్లో బయోగ్రాస్ ఉతెతితక్ కరాంటీన్లో ఉపయోగ్ిసరత రు మరియు 

అధయకరణం కరని వారర్ లను సర్ నిక మునిసిపరలిటీక్ పరరవేసరత రు. 

1.5.6 హరిత్హారెం అభవృద్ ా   

పరస్ుత త ఐ.సి.ఎల్ సిమ ంట్స పరల ంట్స 234.76 హెకర్ రల విసతత రణంలో ఉంద.ి ఐ.సి,ఎల్ వరరు  106.41 

హెకర్ రుల  (45%) పరర ంతంలో గీ్నా్బెల్్ను అభివృదిి  చేసినారు , ఇది 33% కంటే ఎకుకవ. సర్ నిక 

మొకక జఞతులతో గీ్నా్బెల్్ను అభివృదిి  చేసినారు. అనిు బహ రంగ పరదేశరలు యందు  
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హరితహారం ను అభివృదిి  చేసినారు . ఐ.సి.ఎల్  వరరు  హెకర్ రుకు 1500 క్ పెైగ్ర మొకకలను 

నాటటరు. 

సిమ ంటు పరల ంట్సలో మొతతం 262.42 ఎకరరలు, మ ైనింగ్ లీజు పరర ంతంలో 146.78 ఎకరరల 

విసతత రణంలోఐ.సి.ఎల్  వరరు గీ్నా్బెల్్ను అభివృదిి  చేసినారు.   

 

1.6 ప్ర్ువరణ ప్రువేక్షణ పా్ణాళిక 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు  7 నిరంతర మానిటరలను క్ల్ు / రర మిల్, ఫెలల  యాష్ డెైయైర్, రోలర్ పెరస్, 

కూలర్, కోల్ మిల్, సిమ ంట్స మిల్ -1, సిమ ంట్స మిల్ -2 సర్ క్ ఉదాగ రరలకు అనుస్ంధానించబడిన 

సర్ క్లకు ఏరరెటు చేసి ఈ మానిటర్ సిస్్ం లను ఆంధ్రపరదేశ్ రరష్్టర కరలుష్టా నియంతరణ మండలి 

మరియు కేందర కరలుష్టా నియంతరణ మండలి  వరరి స్రవర్ లకు అనుస్ంధానం చేసినారు. 

 ఐ.సి.ఎల్ వరరు   7 నిరంతర మానిటరలను  స్ునుపురరయి కషా్టర్ , క్ల్ు, కూలర్, బొ గుగ  మిలుల -

1 - సిమ ంట్స పరల ంటు , బొ గుగ  మిలుల -2 - విదుాత్ పరల ంటు, సిమ ంటు మిలుల , బటయిలర్ -I  & ii 

కు ఏరరెటు చేసి ఈ మానిటర్ సిస్్ం లను ఆంధ్రపరదేశ్ రరష్్టర కరలుష్టా నియంతరణ మండలి 

మరియు కేందర కరలుష్టా నియంతరణ మండలి  వరరి స్రవర్ లకు అనుస్ంధానం చేసెదరు.  

పెై వరటటతో పరటు, ఐ.సి.ఎల్ కమాానుగతంగ్ర మూడవ పరరీ్ దావరర సర్ క్ పరావేక్షణను కూడా  

నిరవహ స్ుత నాురు . 

ప్రిస్ర గ్లి నాణుత్  ప్రువేక్షణ 

పరిస్ర గ్రలి నాణాత పరమాణాలకు అనుగుణంగ్ర ఉండేలా పరల ంట్స మరియు చుటు్ పకకల 8 

పరదేశరలలో పరిస్ర గ్రలి నాణాతను ఐ.సి.ఎల్  వరరు కమాం తపెకుండా పరావేక్ిస్ుత నాురు. 

నిరంతర పరిస్ర గ్రలి నాణాత  పరావేక్షణ కోస్ం 3 నిరంతర పరిస్ర గ్రలి నాణాత  మానిటరింగ్ 

సే్ష్టనల ను పరల ంట్సలో ఏరరెటు చేశరరు. 8 మానుావల్ సే్ష్టనుల  కూడా ఏరరెటు చేసినారు . ఇందులో  

పరల ంట్స సెైట్స వదద 4 మరియు  బఫర్ జోనోల  4 ఉనాుయి. ఆమోదం ప ందిన ఏజ నీ్ దావరర 

ర గుాలర్ పరావేక్షణ కూడా జరుగుతోంది. 
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ప్ర్ువరణ ప్రువేక్షణ కొరకు బడెెట్ 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు  పరరావరణ పరావేక్షణ కరరాకామానిు అమలు చేయడానిక్ రూ. 65.0 లక్షలు. 

(మూల వాయం)  మరియు స్ంవత్రరనిక్ రూ.30.0 లక్షలు (పునరరవృత వాయం) 

కేటటయించారు. 

1.7 ప్ర్ువరణ నిరాహణ ప్ధకము 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు పరరావరణ నిరవహణ పధ్కము   అమలు పరిచే పరక్యా లో ఇపెటట వరకు గత 

7 స్ంవత్రరల కరలం లో  స్ుమారు రూ. 16.23 కోటల  మూల ధ్న వాయం తో మరియు  

పునరరవృత  వాయం క్ంద రూ. 4 .44 కోటల  రూపరయలిు ఖ్రుచ చేసినారు. 

పరతిపరదిత విస్తరణ క్ంద పరరావరణ నిరవహణ పరణాళిక అమలు కోస్ం రూ. 7100 లక్షలు (రూ. 

71 కోటుల ) మరియు పునరరవృత ఖ్రుచ స్ుమారు స్ంవత్రరనిక్ రూ.  660 లక్షలు (రూ .6.6 

కోటుల ) కేటటయించారు. 

           ప్ర్ువరణ నిరాహణ ప్ధకము అమలు ప్రచనటకు బడెెట్ (లక్షలోల  ) 

వివరణ మూలధన్ వుయెం  స్ెంవత్ిర్నిక ్ప్ున్ర్వృత్ ఖరుు 

వరయు కరలుష్టా పరకిరరల అప్గ్ేాడషే్టన్ - 

యూనిట్స -1 

0 200 

వరయు కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలు - 
యూనిట్స -2 

5000 300 

వరయు కరలుష్టా నియంతరణ పరికరరలు – విదుాత్ 
పరల ంటు 

2000 100 

మురకి ్నీటట పరల ంటు- విదుాత్ పరల ంటు 35 5 

వరషపునీటట నిరవహణ  - 4 గుంటలు 0 2 

హరతిహారం అభివృదిి కొరకు 0 15 

మురకి్నీటట శుదిి కరరమగ్రరం 0 8.0 

పరరావరణ పరావేక్షణ 65 30.0 

మొతి్ెం 7100 660 
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1.8  ప్ాజెక్్ట పా్యోజనాలు 

ఉద్యుగ్ అవక్శ్లు 

పరతాక్ష మరియు పరోక్ష ఉపరధి కోస్ం 500 అదనపు ఉదయ ాగులు పరల ంట్స కోస్ం అవస్రం 

పడుతుంద ి . కరంటటర కు్  ఉదయ ాగ్రలు, వరాపరర అవకరశరలు, సేవర సౌకరరాలు మొదల ైన వరటట 

రూపంలో ఇంకర చాలా మందిక ్పరోక్ష ఉపరధి లభిస్ుత ంది  ఇది ఆరి్క సి్తిని మ రుగుపరుస్ుత ంది. 

క్రొపరేట్ ఎనిార్నెాెంటల్న రెస్పనిిబిలిట ీ 

పరతిపరదిత పరర జ కు్  మూలధ్న వాయం రూ. 900  కోటుల . ఐ.సి.ఎల్ వరరు ఎం. ఓ.ఇ. ఎఫ్  & 

సతసత  కరరరాలయ ఆఫిస్  మ మోరరండం # F.No   22-65 / 2017-IA.III తేదీ 01.05.2018 

కు అనుగుణంగ్ర కరరొెరేట్స ఎనివరరన మంటల్ ర సరెని్బలిటీ (CER)  క్ంద రూ.6 .5  లక్షలు. 

కేటటయించినారు. 

 

కరరొెరేట్స ఎనివరరన మంటల్ ర సరెని్బలిటీ  అమలు చేయడానిక ్ఈ నిధ్ులను నీడ్ బేసా్ అసెస్

మ ంట్స స్్డీ మరియు పబల క్ హ యరింగ్ లో అంశరలు ఆధారంగ్ర ఉంటటయి. కరరొెరేట్స 

ఎనివరరన మంటల్ ర సరెని్బలిటీ క్ంద అమలు చేయడానిక్ బడె్ట్సతో పరటు కరరాకలాపరల 

వివరరలు క్ంాద ఇవవబడాా యి: 

కరమ స్ెంఖు     వివరణ బడెెట్ (లక్షలోల  ) 

1 చదువు 100 

2 మహ ళా స్ంక్ేమం 40 

3 రోడుల  మరియు ఇతర మౌలిక స్దుపరయాలు 130 

4 తరా గు నీరు 110 

5 పరరిశుధ్ాం 20 

6 న ైపుణా అభివృదిి 100 

7 ఆరోగా స్ంరక్షణ 100 

8 వ టరుర ీ 25 

9 ఇతర అవస్రరలకు 25 

Total 650 
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1.9 ముగిెంప్ు  

పరతిపరదిత విస్తరణలో భటగంగ్ర పరస్ుత తం ఉను  వనరులను  ఉపయోగ్ించుకోవడం వలన మౌలిక 

స్దుపరయాల యొకక వినియోగం తగుగ ను. 

ఈ విస్తరణ పరస్ుత తమును సిమ ంటు పరల ంట్స పరర ంగణం లోనే జరుగుతుంది కరబటట్ దీని కొరకు 

ఎటువంటట అదనపు భూమి కరనీ పునరరవరస్ం కరనీ అవస్రం లేదు.  

క్ంాద వివరించిన అనిు పరరావరణ అనుకూల అంశరలను పరిగణనలోక్ తీస్ుకుని ఈ పరర జ క్్ 

అమలు చేయబడుతుంద ి

 వార్ ఉష్టణ   వినియోగం. 

 సిమ ంట్స ఉతెతితలో బూడిద వినియోగం. 

 మంచినీటట వినియోగ్రనిు తగ్ిగంచ ేవిదుాత్ పరల ంట్స వార్ జలాల రీసెైక్లంగ్. 

 ఎం. ఓ.ఇ. ఎఫ్  & సతసత  నోటటఫికేష్టన్ జి. ఎస్. అర్ 497 (ఇ) లో పేరొకను కొతత  ఉదాగ ర 

పరమాణాలకు అనుగుణంగ్ర పరస్ుత త సిమ ంట్స పరల ంట్స ఆపరేష్టన్ మరియు కొతత  యూనిట్స 

డిజ ైన్. 

 ఎం. ఓ.ఇ. ఎఫ్  & సతసత గ్ జిట్స నోటటఫికేష్టన్ S.O  3305 (ఇ) dated  07.12.2015 

పరకరరం థరమల్ పవర్ పరల ంటల  కోస్ం నిరేదశంచిన  యొకక ఈ క్ంాద ికొతత  ఉదాగ ర నిబంధ్నలకు 

అనుగుణంగ్ర పవర్ పరల ంట్స యొకక వరయు కరలుష్టా నియంతరణ చరాలు 

రూప ందించబడాా యి. 

పరస్ుత తం ఉను పరల ంట్సలో 500 మందిక ్ ఐ.సి.ఎల్ వరరు  ఉపరధి కలిెంచినారు  విస్తరణలో  

భటగంగ్ర  500 మందిక్ అదనపు ఉపరధి కలిెంచబడుతుంది మరియు మరో 400 మందిక ్

పరోక్షంగ్ర ఉపరధి లభిస్ుత ంది. 

ఐ.సి.ఎల్ వరరు ఈ పరర ంతంలో వివిధ్ అభివృదిి చరాల అమలుకు స్ుమారు రూ.2.25 కోటుల  

మరియు దారిద్ేరేఖ్కు దిగువన ఉను కుటుంబటలకు   గృహనిరరమణ పథకం కోస్ం పరభుతవం 

నిరణయించిన విధ్ంగ్ర రరయితీ రేటుకు సిమ ంట్స స్రఫరర చేస్ుత ంది. విస్తరణలో వివిధ్ సరంఘ క 

స్ంక్ేమ నిరరమణాల కోస్ం మరో రూ .6.5 కోటుల  ఖ్రుచ చేయనునాురు. 

 


