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ఠాగూర్  కెమికల్్స , ప్రస్తుతం ఉన్న  బల్క్  ప్రగ్్స  & ఇంటర్మీ డియట్ తయార్మ యూనిట్ 

విస్ురణకు ప్రతిపాదిస్ుంది. . 32, తుపాకులాగూడం (), తాళ్లపూడి (), రశి్చ మ 

గోదావరిజిలాా,ఆంప్రప్రదేశ్.
ఈ యూనిట్ ఎనిి రానీ్ ంటల్క క్ల యాన్స్్ న  "వెన్్ ర్ లాబోరేటర్మస్ ప్ెవేట్ లిమిటెడ్ " పేరుతో 10 మిలియన్ / న్లకు 

 తయార్మి.. న్ంబరు J-11011/368/2014-IA.II (I) తేదీ: 02.06.2017 దిా ర పొందినది, మరియు అదే "టాగూర్ కెమికల్్క  

ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరుతో  న్ంబరు J-11011/368/2014-IA.II (I) తేదీ: 09.10.2018 దిా ర బదిలీ చేయబడిొంది. 

 

లోప్రస్తుతం 

ఉనన స్థలొం.ప్రతిపాదితవిస్ురణభూమి

విస్తరణకొరకు
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ప్రస్తుతం ఉనన స్థలొం.ప్రతిపాదితవిస్ురణభూమి
 
 గోపవరొం(N)
 కొవ్వూ రు20Kms (SE) 

ప్రధాన్ రటటణ సెటిల్ీ ంట్్  రాజమొండ్రడి - 24(SE) 




16 – 26 (SE) 

(రాజమొండ్రడి – అనకాపల్లల) 

రాప్ర్ట రహదారి 42 –  17(W) 

(కొయయ లగూడొం – నలలజర ల) 

కొవ్వూ రు రైల్వూ  స్ట నో్- 22(SE) 

రాజమొండ్రడి- 24(ESE)



1. ఆంప్ర షుగర్ లిమిటెడ్ (కెమికల్క & ఫెరి టలైజర్ 

యూనిట్) 

2. వైటీ్ఫ ల్క్ పేరర్ మిల్క లిమిటెడ్. 

3. క్ల నినిసస్ ఇంరప్రరటస్ 

4. బయో ఎథనాల్క అప్గో ఇంరప్రరటస్ లిమిటెడ్ 

5. క్ల ని లకీ్ష్మ  ఇంరప్రరటస్ 

6. క్ల ని విజయలకీ్ష్మ  రల్క్  & పాా ింగ్స రరిప్రమ 

7. కార్ పినోల్క ఇంరప్రరటస్ 

వనయ డ్రాణుల 
 
చారిత్రక త్రదేశాలు  



తడిపుడి లిఫ్టట కెనాల్క – 1.5(S ) 

భీమోలు స్మీరంలోని టాా ంక్– 2.65(SW ) 

గోదావరి న్ది – 7.8(E ) 

క్టవాడ కాలువ – 6.25(N ) 

పోలవరం రైట్ కెనాల్క – 3.5(WNW ) 

రామనన  రల్మ్ స్మీరంలో టాా ంక్ – 7.80(N) 

ెంప్ాల కాలువ – 8.40(NW) 

కొసి ర కాలువ రిజరిా యర్ – 9.62(NW) 



గోపవరాొం స్మీపొంలోని చాలా దట్మోైన అడవి - 1.2 కి.మీ. 

(WNW) 

హుకుొంపెట్ దగ్ గర దట్మోైన మిక్స్్ ్ జొంగిల్స - 4.8 కిమీ (NNW) 

రాజొం ాల్లొం స్మీపొంలోని మిక్స్్ ్ జొంగిల్స - 5.1 కి.మీ (NNW) 

వినజరొం  అడవి -9.1 కిమీ (NNW) 

కరాకాడు  అడవి - 9.4 కిమీ (NW) 

పోలవరొం  అడవి - 9.6 కిమీ (N) 
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టోన్స్  


(CAS NO) 

ఉరయోగంచే ఉదె్దశెం  

1 అమిడ్రిప్టలోి్ 10 549-18-8 యొంిడిడ్రేస్్ ొంట్  

2 అటోవాసో్టి్ కాలియిొం 5 134523-03-8 హైపర్కొ ల్లస్ట్రోల్లమియ  

3 బుడ్రపప్టయో్ 5 34841-39-9 యొంిడిడ్రేస్్ ొంట్ 

4 స్టక్టలప్టగ్రడ్రల్బలిసు ల్ఫల్వట ట్ 5 135046-48-9 యొంిడ్రోమ్ బోిక్స్  

5 సైక్టలబొంజాడ్రప్ట్ హేచ్లల సీల్స 5 6202-23-9 మసిల్స  రిలాక్ ్  ో

6 సైడ్రపోహెాోడి్ హేచ్లల సీల్స 10 41354-29-4 యొంిఎలరి జక్స్ 

7 డేరలరతడి్ 5 100649-74-8 యొంిహిసో్టమై్  

8 గ్రOపెరిగ్ర్ 30 99497-03-7 యొంిఎమెిక్స్ 

9 గ్ర Oపెరిగ్ర్ మాలితే 2 99497-03-7 యొంిఎమెిక్స్ 

10 గ్రనేేజిల్స హేచ్లల సీల్స 1 12004-70-3 అల్జజమర్్  డిసీస్ 

11 ఏబసీత్    5 90729-43-4 యొంిఎలరి జక్స్ 

12 ఎర్ మెడ్రపజోల్స రడియొం 3 161796-78-7 యొంిఅల్ రేివ్  

13 
ఎర్ మెడ్రపజోల్స మెగ్నన షియొం 

స్ట్ైహైడ్రడేట్ 
3 217087-09-7 యొంిఅల్ రేివ్ 

14 ఫిక్ ఫినాడి్ హైడ్రగ్రక్టలరైడ్ 5 143439-40-8 యొంిహిసో్టమై్ 

15 హాలోపెరిగ్రల్స 2 52-86-8 యొంి సైక్టిక్స్  

16  ఇటో స్ట్ైడ్ హైడ్రగ్రక్టలరైడ్ 2 122892-31-3 యొంి సా్ట రో డిక్స్్  

17 ఇడ్రాక్టనజోల్స 15 84625-61-6 యొంటీఫొంగ్ల్స 

18 కెట్రోలాక్స్ డ్రో మీథే్ 2 74103-07-4 యొంటీ ఇనట లమేట్రీ 

19 లాొంరడ్రపజోల్స 10 103577-45-3 యొంటీ అల్్జ రేివ్ 

20 లొేరమైడ్  హైడ్రగ్రక్టలరైడ్ 10 
34552-83-5 యొంటీ డయేరియ 

ఏజొంట్ 

21 లోస్ట్ ర ో్  పాషియొం 2 124750-99-8 యొంటీ హైపర్టన్ోి వ్ 

22 నెబివోలోల్స హేచ్లల సీల్స 2 99200-09-6 యొంటీ హైపర్టన్ోి వ్ 

23 నోస్ట్రిపో్త్త య లై హేచ్లల సీల్స 2 894-71-3 యొంిడిడ్రేస్్ ొంట్ 

24 ఆమెడ్రపజోల్స 60 95510-70-6 యొంటీ అల్్జ రేివ్ 

25 ఆమెడ్రపజోల్స రడియొం 2 95510-70-6 యొంటీ అల్్జ రేివ్ 

26 
ఆమెడ్రపజోల్స మెగ్నన షియొం 

డీహైడ్రడేట్ 
2 95382-33-5 యొంటీ అల్్జ రేివ్ 

27 ఆక్ ోమైడ్ 2 60607-34-3 యొంటీహిస్మోి్  

28 పొంటోడ్రపజోల్స రడియొం ససిొ ూ  

హైడ్రడేట్ 
20 164579-32-2 యొంటీ అల్్జ రేివ్ 

29 ప్టమొజైడ్   2 2062-78-4 యొంి సైక్టిక్స్  

30 డ్రీగాస్ట ల్  2 148553-50-8 ఎప్టల్లప్టకో్స్ 

31 క్యయ టీైస్టనెమిమిూయ మారేట్ 2 111974-72-2 యొంి సైక్టిక్స్ 
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టోన్స్  


(CAS NO) 

ఉరయోగంచే ఉదె్దశెం  

32 రపెడ్రపజోల్స రడియొం 20 117976-90-6 యొంటీ అల్్జ రేివ్ 

33 రుపాడై్ ూయ మారేట్ 2 182349-12-8 యొంిహిసో్టమై్  

34 టెలిలో స్ర  ్  2 144701-48-4 యొంటీ హైపర్టన్ోి వ్ 

35 టెరిసు నాఫై్ హైడ్రగ్రక్టలరైడ్ 15 78628-80-5 యొంటీ ఫొంగ్ల్స 

36 వాల్ ర త్  2 137862-59-4 యొంటీ హైపర్టన్ోి వ్ 

37 1-బొంజైల్స -4- ైపెరిగ్ర్ 5 3612-20-2 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

38 1-బొంజైల్స -4- స్టక్టలరోైేరిడి్  5 67848-71-9 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

39 1-బొంజైలైా ేరిడి్-4- ఓల్స 5 4727-72-4 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

40 1- మిథైల్స ైేరిడి్-4- అమి్ 5 41838-46-4 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

41 4- అమినో ైపెరిడి్ 5 13035-19-3 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

42 4- హైడ్రాక్్స  ైపెరిడి్ 5 5382-16-1 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

43 4-ఫినైల్స ైపెరిడి్  1 771-99-3 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

44 4-ైపెరిడినోైపెరిడి్ 1 4897-50-1 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

 45 
ఎ్ - టెర్-ో బుాక్్స కార్కసు నైల్స -4- 

హైడ్రాక్్స  ైపెరిడి్ 
5 109384-19-2 డ్రడగ్ ఇొంట్రీో డియట్ 

 (మేము ఏ సమయములోనైనా పైన 

పేరొ్క నబడిన ఏవైనా 10 ఉత్ప తుులను 

త్యారు చేస్తుము) 

200 

  

 

 ైన్తెలరబడిన్ ఉత్ తుుల్ కానీ లేక సటి ఇంటర్మీ డియేట్్  కానీ 200MT/M కు మించకుంా 

తయారుచేయబడు .్ అ్మతి లభంచిన్ తరుసత ప్రస్తుతం తయారు చేయచున్న  ఉత్ తుులు నిలిపి 

వేయబడు  ్

 

ప్రతిపాదిత ఉరఉత్ తిు మరియు రరిమాణము 

   


 

 ఉర ఉరప త్త ియొకక  పేరు 

 


 ిలో ప్ాము 

1 
స్టక్టలప్టగ్రడ్రల్బలిసు ల్ఫల్వట ట్ 

అమోో నియొం స్ల్వట ట్ 7848.00 ఆమెడ్రపజోల్స 

గ్రOపెరిగ్ర్ 

2 

గ్రOపెరిగ్ర్ 

రడియొం డ్రబోమైడ్ 948.00 సైక్టలబొంజాడ్రప్ట్ హేచ్లల సీల్స 

ఇడ్రాక్టనజోల్స 

3 

సైక్టలబొంజాడ్రప్ట్ హేచ్లల సీల్స 

మెగ్నన షియొం స్టక్టలరైడ్ 239.00 సైడ్రపోహెాోడి్ హేచ్లల సీల్స 

డేరలరతడి్ 

4 
డేరలరతడి్ 

పాషియొం స్టక్టలరైడ్ 226.00 
ఏబసీత్  

5 ఏబసీత్  
అల్యయ మినియొం హైడ్రాక్్స డ్ 

సొల్యయ న్  (12%) 
667.00 

6 ఇడ్రాక్టనజోల్స పాషియొం డ్రబోమైడ్ 117.00 
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 ఉర ఉరప త్త ియొకక  పేరు 

 


 ిలో ప్ాము 

టెలిలో స్ర  ్  

7 

పొంటోడ్రపజోల్స రడియొం ససిొ ూ  

హైడ్రడేట్ అమోో నియొం స్టక్టలరైడ్ 2215.57 
గ్రOపెరిగ్ర్ 

8 
పొంటోడ్రపజోల్స రడియొం ససిొ ూ  

హైడ్రడేట్ 

అమోో నియొం అసిటేట్ 437.00 

అసిిక్స్ ఆసిడ్ 289.00 

అమోో నియొం ఫా టే ట్ 994.00 
రడియొం మిథైల్స స్ల్వట ట్ 1238.00 

9 

పొంటోడ్రపజోల్స రడియొం ససిొ ూ  

హైడ్రడేట్ 

రడియొం అసిటేట్ 1660.00 గ్రOపెరిగ్ర్  

రపెడ్రపజోల్స రడియొం 

ఆమెడ్రపజోల్స  

10 ఆమెడ్రపజోల్స రడియొం నైస్ట్ైట్ 757.37 

11 గ్రOపెరిగ్ర్  మిథనాల్స 299.00 

12 లోస్ట్ ర ో్  పాషియొం డ్రటీటీల్స ఆలొ హాల్స 43.50 

13 
బుడ్రపప్టయో్ రడియొం డ్రబోమైడ్ (ఆఫరో్ 

నెఉడ్రట్లైజన్ అఫ్ హెీర్ విత్ 

కేయూసికో్స్ లై సొల్యయ న్) 

556.00 ఇడ్రాక్టనజోల్స 

లొేరమైడ్  హైడ్రగ్రక్టలరైడ్ 

 
 

 18534.44 






ఠాగూర్.కెమికల్్స , డ్రపల్ఫతతొం పరిడ్రరమ 7 ఎకరాల విసీరో ణొం లో ఉొంది. దానికి 4 ఎకరాల భూమి కొతతగా 

జతచేసి మొతతము 11 ఎకరాల భూమి లో విస్తరణ జరుగును
 విస్ురణ 


    

  11923.83 2.95 26.79 

   14686.98 3.63 33.00 

 మరియుబహిరంగ 

త్రదేశం 17895.19 4.42 40.21 

  44506 11 100 

 
  క్లస్లలము  రచి దన్ము
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  /

1  142.75 

2  10.00 

3  106.00 

4  242.00 

5  13.00 

6  9.00 

7  113.00 

  533.75 


నీటిరికవర్మప్రప్ియ
రడియొండ్రబోమైడ్.స్టల్సో)
 ఉరరితల నీటి వన్రులు

 గోదావరి న్ది

గోదావరి న్ది ్ండి 600 ిలోమీటర ానీిని వినియోగిొంచుట్కు నీటిపారుదల శాఖ దిా రా No: CE / GDS / DWM / OT1 / 

AEE1 / 62D తేదీ: 14.02.2019. దాూ రా ఈ రరిప్రమకు అ్మతి లభొంచినది. 


ఏీ



మరియుఇర్ టికేఉొంది 

ాని ఆరాగనిక్స్ ూయ యల్స 

డ్రబికెట్ాని
 x
 



  
  ఎక్స్ స్టెంగ్ ప్రతిపాదిత 

   కొన్సాగంపు 
 థరిీ క్ క్లూాడడ్ హీటర్ Kcal/hr కొన్సాగంపు 
   (విరమిొంచుకొనుట్)  x
   x కొన్సాగంపు  x
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   అదన్పు


  కొన్సాగంపు అదన్పు
   





  


 
 ధ్పస్తుత్ ఉనన 


 -- బొగుగ/ ఆరాగనిక్స్ ూయ యల్స డ్రబికెట్ బొగుగ/ ఆరాగనిక్స్ ూయ యల్స డ్రబికెట్ 

 TPD 48.00 15.0 

 % 35 35 

 % 0.4 0.4 

 No. 1 1 

 M 36 32 

 M 0.6 0.45 

 oC 220 180 

 m/s 20 18 


 gm/sec 0.78 0.24 

 gm/sec 2.67 0.83 

 gm/sec 5.84 1.82 



థరిీ క్ ప్దవ హీటర్ కోస్ం ఉదాార వివరాలు దంతర 

  2,00,000 kcal/hr. 

థెరిి క్ ఫ్లూల డ్ హీటర్ 

థెరోో  ాయ క్స్ బాయిలర్ కెాసిటీ Kcal/hr. 2,00,000 

 -- డీజిల్స 

స్టసో్టక్స్ టెొంపరేచర్ బిఫోర్ ఎయిర్ 

డ్రేహీట్ర్ 
oC 250 

స్టసో్టక్స్ టెొంపరేచర్ ఆఫరో్ ఎయిర్ 

డ్రేహీట్ర్ 
oC 180 

స్టసో్టక్స్ ఎతత m 9.0 

రోజుకు ఇొంధన వినియోగ్ొం TPD 0.75 

వాయ స్ొం m 0.30 
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SPM
 

కాలు్ా ం 


mg/Nm3 

SO2

కాలు్ా ం
mg/Nm3 

NOX
కాలు్ా ం 

 
mg/Nm3 


పొగగొటటం 

సా స్ం m 



OC 
m 




m/sec. 

KVA 80 120 160 0.30 375 10 17 

KVA 80 120 160 0.30 375 10 17 




 :


 :


 :




 :







అకో్టబర్డిసంబర్ 



OCOC
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 న ిలోమీటరా/గంట

 విొండ్రగ్రస్ ఆధారముగా గాలి వేగ్ములు3.6 – 5.7 Km/hr, 2.10 – 3.6 Km/hr and 0.5 – 2.1 Km/hr మరియు 

పొంప్టణీ శాతొం డ్రీకెూ న్ీ  0 నుొండి 15.4 వరకు ఉనన ది.


mm నమోదు చేయబడినది








అకో్టబర్డిసంబర్



 (PM10):µg/m3 

 (PM2.5):µg/m3 
 (SO2):µg/m3  

 (NOx): µg/m3  
 
 (CO): mg/m3  
 (NH3): µg/m3 
 (VOC) 
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98 

 



 



(PM10) µg/M3 


(PM2.5) µg/M3 


(SO2) µg/M3 


(NOx) µg/M3 


(CO) mg/M3 

 
NH3 (µg/M3)  

Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th 

A1  57.5 65.4 64.4 23.0 26.2 25.8 12.8 14.5 14.3 20.2 21.9 21.7 0.45 0.75 0.72 25.5 27.2 27.0 

A2 గోపవరొం 48.4 63.4 62.9 19.4 25.4 25.2 10.8 14.1 14.0 18.2 21.5 21.4 0.33 0.58 0.58 23.5 26.8 26.7 

A3 భీమోలు 42.5 57.4 56.8 17.0 23.0 22.7 9.4 12.8 12.6 16.8 20.2 20.0 0.42 0.60 0.60 22.1 25.5 25.3 

A4 రొంాల్లొం 48.5 58.7 58.5 19.4 23.5 23.4 10.8 13.0 13.0 18.2 20.4 20.4 0.33 0.57 0.57 23.5 25.7 25.7 

A5 అనన దెవరేట్
43.8 59.7 58.4 17.5 23.9 23.3 9.7 13.3 13.0 17.1 20.7 20.4 0.37 0.57 0.56 22.4 26.0 25.7 

A6 గ్జజరొం 41.5 62.9 62.5 16.6 25.2 25.0 9.2 14.0 13.9 16.6 21.4 21.3 0.39 0.58 0.58 21.9 26.7 26.6 

A7 
తాకులగూ

డొం
49.2 61.2 60.1 19.7 24.5 24.1 10.9 13.6 13.4 18.3 21.0 20.8 0.35 0.57 0.56 23.6 26.3 26.1 

A8 గూాల 57.2 62.6 62.0 22.9 25.0 24.8 12.7 13.9 13.8 20.1 21.3 21.2 0.32 0.59 0.59 25.4 26.6 26.5 

NAAQ Standards’ 100 60 80 80 2 400 
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కనిష్ఠము గరిష్టము కనిష్ఠము గరిష్టము 

  6.42 8.19 7.47 8.42 

 
(mg/l) 292 565 162 1410 

 (mg/l) 112.6 350 70 315 

 (mg/l) 32.48 374.8 22 299 

 (mg/l) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

 (mg/l) 15.13 66.34 1.2 194 



 ప్పామాణిక రదధతుల ప్రకారం సేకరించిన్ భూగరభ జల న్మూనాల్ విశ్లషాంచారు మరియు అరా యన్ం చేసే 

ప్పాంతం యొక్  నీటి నాణా త IS: 10500-2012 యొక్  అ్మతి రరిమితులాో క్గొన్బడింది 



అకో్టబర్డిసంబర్


CPCB










 

పగటిపూట 
(dB) 

CPCB 
NORMS 

 పగటిపూట 
 

రాధ్ిపూట  
 

(dB) 

CPCB 
NORMS 

(రాధ్ిపూట) 

1   72.4 75dB (A) 59.4 70dB (A) 

2 భీమోలు  45.7 55dB (A) 33.4 45dB (A) 

3 గోపవరొం  46.2 65dB (A) 36.4 55dB (A) 

4 అనన దెవరేట్  45.2 55dB (A) 36.8 45dB (A) 

5 గోాలప్త్రొం  56.4 55dB (A) 44.9 45dB (A) 
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6 రొంాల్లొం  46.2 55dB (A) 35.4 45dB (A) 

7 తాకులగూడొం  51.2 55dB (A) 36.7 45dB (A) 

8 గూాల  48.7 65dB (A) 35.8 55dB (A) 





1:50,000




   
  24.396 7.6 

  38.841 12.1 

  13.803 4.3 

  201.588 62.8 

  42.372 13.2 

  321 100 




 2,17,634


 


 కావలసిన పనితనొం 

కలవారు
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Kg/Day



  822 
  664 
  104 
  577 
  1796 
 త్ోమైడ్ 371  
 నైడ్రటోజ్ 15  
  30 
  క్టరో 242 
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(SO2)(NOx)

AERMOD




14 


µg/M3

   NAAQ 


PM 64.4 1.5 65.9 100 

SO2 14.3 2.62 16.92 80 

NOX 21.7 5.48 27.18 80 



స్ట లడ్ఆఫ్
&

15 

  / 
1  107.49 
2  10.00 
3  15.00 
4 స్ట లడ్ఆఫ్

34.00 
5  18.70 
6  8.00 
  193.19 
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16 : &






















   




/  

1  64.36 43.13 107.49 

2  0.00 10.00 10.00 

3  0.00 15.00 15.00 

4 
 

స్ట లడ్ఆఫ్  0.00 34.00 34.00 

5  18.70 0.00 18.70 

6  0.00 8.00 8.00 

  83.06 110.13 193.19 
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:


   

 సంత్ీయ వ్య రా్థలు 

(త్ాసస్ రెసిడెన్యయ ) 
9298 / 

  281.50/ 
  2064/ 
  1660/ 

  4ల్క/ 
SPCB


   500/ 
  807/ 
  9414/ 

  
 II 

SPCB


  / SPCB






/ 


స్పలయర్కు



  22 ఏొంటీ/ 
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ZLD






నీటిరికవర్మ
రడియొండ్రబోమైా్ ల్సో
 ఉపరితలము 
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స్ఉపరితలము 

గోస్టట్మోులో




 


 

 





 


 

 
 వా ర ల పదార ములు        తగి గo చట్కు 

మరియు తిరిగి ఉపయోగిొంచట్కు డ్రపయతన ొం జరుగును



రచి దన్ము



 

ఠాగూర్.కెమికల్్స 
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NABL






10493




:

 M2) m3/annum   
m3/annum

    
M3/) 
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 (EMP Budget) 





19:  

  ె ట్టటడు
 


 

1.   40.0 5.0 

2.   200.0 40.0 

3.   6.0 1.0 

4.   6.0 3.0 

5.   10.0 5.0 

6.   క్ల లతిగతులు 0.0 6.0 

  262.0 60.0 




 

 

 

 




 

 



 
ఠాగూర్.కెమికల్్స 
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