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1.0 తృాథమిక్త
హిందాూర్ స఼్ీల్్ & అలాయ్స్ ్వ
రై ేట్ యౌమిటెడ్ వయు తృాట్

నిం. 29, ఎ..ఐ.ఐ.స్ గొలాాుయభు

ఇిండస్ీమ
ి ల్ తృర్్(పేజ్-3), గొలాాుయభు గాభభు, హిందాుయిం భిండలభు, అనింతుయభు జిలాా
నిందఽ ఇిండక్షన్ పమననస్ భమిము కన్ కస్ీ దవామ సింవత్యభునక్ట 1,00,000 టనఽనల వెభయధయిం
నక్ట గనఽ 30,000 టనఽనల తలలా ట్్

/ క్డ్ిి లట, మోయౌింగ్ మిల్ దవామ సింవత్యభునక్ట 1,00,000

టనఽనల టి.ఎమ్.టి. ఫార్్ / సీ క్
ి చయల్ స఼్ీల్ నఽ భమిము గస్ప్రమర్ దవాయ 6,000 క్యాతక్ మీటయా (ాతి
గింటక్ట) తృర ా డాాసర్ గాస్ నఽ ఉతతిత ఙేముచఽనవనయు. ఇుడు అదనభుగ ఇిండక్షన్ పమననస్
భమిము కన్ కస్ీ దవామ సింవత్యభునక్ట అదనభుగ 45,000 టనఽనల తలలా ట్్ / క్డ్ిి లట భమిము
మోయౌింగ్ మిల్ దవామ సింవత్యభునక్ట అదనభుగ 2,00,000 టనఽనల టి.ఎమ్.టి. ఫార్్

/ సీ క్
ి చయల్

స఼్ీల్ నఽ భమిము గస్ప్రమర్ దవాయ అదనభుగ 12,000 క్యాతక్ మీటయా (ాతి గింటక్ట) తృర ా డాాసర్
గాస్ నఽ ఉతతిత ఙేముటక్ట ాతితృదిించఫడ్ినది.

ఈ విస్త రణను ప్రస్త ుత ప్లాంటు స్థ లాం నాందు, అనగ్

APIIC నుాండి య్జునక్ట తీస్ుకోబడిన 10 ఎకరములలో చేప్టట బడును. ఈ ాతితృదిత విస్త రణ తృాజెక్ీట
విలటవ యూ. 40 కోటల
ా .
మావయణ, అటవీ & వతవవయణ మివయత న భింతిాతా శఖ, నాా ఢియ్ా, వమి EIA నోటిపకనషన్ తేది 1409-2006 భమిము ఇతయ సింఫింధిత సవయణల ాకయభు, స్్క్ిండమీ బెటలమిిక్ల్ తృాస్్స్ింగ్ ఇిండస఼్ీస్
ి
అతునము కాటగిమి 'B' క్ింా ద వమీీక్యణ ఙేమఫడ్ినటికీ తృాింటల నఽిండ్ి 0.5 క్. మీ ల మిదిలో క్మాటక్
అింతర్ మషీ ి సమిహదఽద ఉిండుట వలన ఈ ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీ కాటగిమి 'A' క్ింా ద మిగతుచఫడ్ిింది.
మావయణ, అటవీ & వతవవయణ మివయత న భింతిాతా శఖ, నాా ఢియ్ా, వయు ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట
గుయుించి మిసయభుల ాఫావభు విశలాషణ మితృో యుీ తమాయు ఙేముట కొయక్ట టర్స్ అఫ్ మిపమెన్్ (TOR)
లలటర్ నిం. J-11011 /250/ 2011
ాఫావిత

– IA II (I) తేది 17-08-2017 న జామి ఙేస్నది. మిసయభుల

విశలాషణ మితృో యుీ లో టర్స్ అఫ్ మిపమెన్్ (టి..అర్ / TOR) దవామ ఇచిచన అింశలనఽ

మిగణలోతుక్ తీసఽకొనఫడ్ినది.
మతూర్ ఎతుామో లాాబ్స్ భమిము క్న్లలీింట్్ ్వ
రై ేట్ యౌమిటెడ్, హైదమఫాద్ వయు బెటలమిిక్ల్ తృాస్్స్ింగ్
ఇిండస఼్ీస్
ి క్ట మిసయభుల ాఫావిత విశలాషణ మితృో యుీ తమాయు ఙేముటక్ట NABET, కాయౌటీ కౌతు్ల్
ఆఫ్ ఇిండ్ిమా వయు జామి ఙేస్న సమిీపకనట్ నిం. NABET / EIA / 1619 / RA 026 దవాయ
గుమితించఫడ్ిన సింసథ . వయు ఫాయత మావయణ, అటవీ & వతవవయణ మివయత న భింతిాతా శఖ, నాాడ్ియ్ా
వమిఙే ఆమోదిించఫడ్ిన టి..అర్ ఆధవయభుగ ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట వెధించఽట కొయక్ట
మిసయభులప్ర ాఫావిత విశలాషణ మితృో యుీ తమాయుఙేస్నవయు.
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ఈ మితృర యుీలో ఈ క్ింా ది విషమభులట వివయభుగ తేయౌమజనమఫడ్ినవి.
i.

తృాజెక్ీట సీ డ్ీ జోన్ (10 క్.మీ. మిధ)ి లోన మిసయభులట అనగ గయౌ, తూయు, శఫద విశలాషణభులట,
విక్ష, జింతు భమిము వెింఘక్ స్థతిగతుల విశలాషణ.

ii.

ఈ ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట నఽిండ్ి వఙేచ వము వాయథభులట, తూటి వాయథభులట, ఘన
వాయథభులట భమిము శఫద తయింగభుల విశలాషణ.

iii.

ఈ తృాజెక్ీట వయు ాతితృదిసత ఽనన కలటషా తువయణ దధ తులట భమిము మిసయభుల ాఫావ
మితృో యుీ క్టాత వివయణ.

iv.

ఉతవదన దశలో మావయణ మివౄలన విధవనభు

1.1 తృాజెక్ీట సథ ల వివయభులట
o ాతితృదిత తృాజెక్ీట సథ లభు, ఫాయత మావయణ భమిము అటవీ భింతిాతా శఖ వమి బెమోమిండమ్,
తేది 13-01-2010, లో ేమో్నడఫడ్ిన తృమిశామిక్ వడలట / సభూహిం లో క్ింా దిక్ మదఽ.
o ఈ తృాింటల సథ లభు ఎ.పి.ఐ.ఐ.సి గొలలలప్ురము ఇాండసిటయ
ి ల్ ప్ర్క్ (ఫేజ్-3) నిందఽ క్లదఽ.
o ఈ విసత యణ తృాింటల నఽిండ్ి 10 క్లో మీటయా మిధిలో జాతీమ తృయు్లట

/ వనా భిగ సింయక్షిత

కనిందవాలట / ఫయోస్మర్ మిజయుాలట / క్య
ా య భిగల వలస దవయులట కతూ లేవు.
o ఈ విస్త రణ తృాజెక్ీట సథ లభునక్ట 1.5 క్.మీ. దాయభులో గొలలలప్ురము గాభభు ఉననది.
o ఈ తృాింటల నఽిండ్ి 10 క్లో మీటయా మిధిలో ఎలాింటి మిజయుాడ్ తౄమెసీ ఽలట లేవు.
o ఈ తృాింటలనక్ట 3.2 క్లో మీటయా దాయింలో ్నేనయు నది ావహించఽచఽననది.
o ఈ తృాింటల నఽిండ్ి 0.5 క్.మీ. దాయభులో క్మాటక్ అింతర్ మషీ ి సమిహదఽద క్లదఽ.
1.2. భుడ్ి దవయథభులట
ఈ ాతితృదిత విస్త రణ తృాజెక్ీట లో భుడ్ి దవయధభులట అనగ వెింజ్

ఐయన్, వెరాప్ భమిము ప్మోా అలాాభస్

లనఽ తలలా ట్్ / క్డ్ిి లనఽ తయలరు చేయుటకు, ఈ తలలా ట్్ / వేట్ తలలా ట్ నఽ టి.ఎమ్.టి. ఫార్్ / సీ క్
ి చయల్ స఼్ీల్
ఉతతిత ఙేముటక్ట అవసయభగునఽ.
1.3. తమాయు ఙేము విధవనభు
ఎ) స఼్ీల్ బెయౌీింగ్ వప్
ముదట వెరాప్ భమిము ఇతయ లోహభులనఽ ఇిండక్షన్ పమననసఽలోతుక్ ఙవర్ి ఙేముదఽయు. వెరాప్ భమిము ఇతయ
లోహభులట క్మిగిన తయువత, 1600 డ్ిగల
ీా స్్ింటీ గనడ్
ా ఉవోా గాత వచిచన తయువత వెింజ్ ఐయన్ నఽ
పమననసఽలోతుక్ ఙవర్ి ఙేముదఽయు. ఈ ఙవమిి అింతవ క్మిగిన తయువత ఫాత్ వెింల్్ తీసఽక్టతు ఉవోా గాతనఽ
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కొయౌఙెదయు. ఈ విస్త రణలో 15 టనఽనల వెభయధయభు గల క్ ఇిండక్షన్ పమననస్ ఉిండునఽ. సింవత్యభునక్ట
45,000 టనఽనల ఎమ్.ఎస్ తలలా ట్్ నఽ / క్డ్ిి లనఽ కింకస్ీ దవామ ఉతతిత ఙేముదఽయు.
త) మోయౌింగ్ మిల్
ాసత ఽత మోయౌింగ్ మిల్ నవీక్యణ:
ాసత ఽత మోయౌింగ్ మిల్ వెభయధయిం నఽ సింవత్యిం నక్ట 1,00,000 టనఽనల నఽిండ్ి 1,50,000 టనఽనలక్ట ్ించఽట
కొయక్ట క్ింా ది విధభుగ ఙేముదఽయు
1. ఇింటర్ మిల్ వెీిండ్ నఽ విడదీమడిం దవాయ
2. భమియొక్ DC మోటర్ నఽ ఏమటల ఙేమడిం
3. మిల్ స఼్డ్ నఽ 10 మీ/తుమివతుక్ నఽిండ్ి 15 మీ/తుమివతుక్ ్ించఽట దవాయ
ాతితృదిత మోయౌింగ్ మిల్:
ఈ విస్త రణ తృాజెక్ీటలో మీహీటిింగ్ పమననస్ దవామ అదనభుగ సింవత్యభునక్ట 1,50,000 టనఽనల టి.ఎమ్.టి
ఫార్్ / సీ క్
ి చయల్ స఼్ీల్ ఉతతిత ఙేముదఽయు.
మోల్ి తృో ా డక్ీ్ నఽ ఈ క్ింా ద తెలటఫడ్ిన ఎడ్ిన క్ దధ తి లో తమాయు ఙేముదఽయు.
మీహీటిింగ్ కొయౌమి దధ తి దవాయ:
ఇిండక్షన్ కొయౌమి నఽిండ్ి ఉతతిత ఙేమఫడ్ిన తలలా ట్ లనఽ చలా ఫమిచి ఆ తమాత వీటితు మీహీటిింగ్ కొయౌమి లోతుక్
ింింఙెదయు. ఆ తయువత వీటితు మోయౌింగ్ మిల్ లోతుక్ ింఙెదయు. దీతులో ఇింధనభుగ పమననస్ ఆభల్ /
తృర ా డాాసర్ గాస్ నఽ వడ్ెదయు.
వేట్ చవమిిింగ్ / డ్ెరమెక్ీ వేట్ మోయౌింగ్ దధ తి దవాయ:
ఈ అదఽనవతన దధ తి లో ఇిండక్షన్ కొయౌమి నఽిండ్ి ఉతతిత ఙేమఫడ్ిన వేట్ తలలా ట్ లనఽ నేయుగ మోయౌింగ్ మిల్
లోతుక్ ింఙెదయు. దీతులో ఎలాింటి కొయౌమి ఉయోగిించఫడదఽ. ఈ దధ తి లో ఎలాింటి ఇింధనభు అవసయిం
లేదఽ.
1.4.తూటి వితుయోగభు
ఈ విస్త రణ తృాజెక్ీటలో మోజుక్ట 152 క్యాతక్ మీటయా తూయు అవసయభగునఽ. ఈ తూయు ఇిండక్షన్ పమననస్ బేక్ప్
వటర్, మొయౌా ింగ్ మిల్ బేక్ప్ వటర్, గస్పమర్ కొయక్ట తృాస్్స్ వటర్ భమిము డ్ొ బెస్ీ క్
 అవసయభగునఽ.
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తృాజెక్ీట క్ట అవసయభగు తూటితు ఎ ..ఐ.ఐ.స్ సయపమ ఙేమునఽ. తూటి వితుయోగభు విస్త రణ తృాజెక్ీటలో ఈ క్ింా ది
విదభుగ ఉిండునఽ.
తూటి వితుయోగభు
తూయు ( క్యా.మీ. / మోజుక్ట)

విఫాగభు

ాసత ఽతిం

విసత యణ తృాజెక్ీ కొయక్ట

ఎస్ ఎమ్ ఎస్ క్యయౌింగ్ వటర్ బేక్ప్

46

20

మోయౌింగ్ మిల్ క్యయౌింగ్ వటర్ బేక్ప్

66

130

డ్ొ బెస్ీ క్


9

2

ఙెటా ్ింక్భునక్ట

10

---

ముతత భు

131

152

1.5. వాయద తూయు
ఈ విస్త రణ తృాజెక్ీట లో కోాజ్ి సయూ్ట్ క్యయౌింగ్ దధ తి అవలింతించఽట వలన తమామీవిధవనభులోగతు భమిము
క్యయౌింగ్ లోగతు ఎలాింటి వాయద తూయు వలటవడదఽ. ఈ తృాజెక్ీట లో మోజుక్ట 1.6 క్యాతక్ మీటయా వెతుటమీ వాయద తూయు
వలటవడునఽ.
వెతుటమీ వాయద తూటి ధయసభులట ఈ క్ాింది విధభుగ ఉిండునఽ.
ధయసభులట

వెిందాత

.హచ్

7.0 -8.5

తె..డ్ీ (మి.గా/య్.)

200 -250

స఼్..డ్ీ (మి.గా/య్.)

300 -400

టీ.డ్ి.మస్ (మి.గా/య్.)

800 -900

2.0 మావయణ సభాఙవయభు
ఈ తృాింటల 10 క్.మీ. మిధిలో అింతమింట్ ఎభర్ కాయౌటీ, తూటి ధయసభులట,ధాతు తీవాతలట, విక్ష, జింతు
సభుదవమభు భమిము వెభాజిక్ స్థతిగతుల వివయభులట స్ేక్మిించఫడ్ినవి.
2.1 అింతమింట్ ఎభర్ కాయౌటీ
తృాింటలనక్ట 10 క్.మీ. మిధిలో 8 తృాింతభులలో ధాయ మనణువులట (PM2.5, PM10), సలపర్ డమాకెస్డ్, నరటా రజన్
ఆకెస్డ్ భమిము ఆస్్ఫవెీస్ ప్రఫర్్ వెిందాతలనఽ గడ్ిించఫడ్ినవి. వీటి వెిందాతలట క్ింా ది విధభుగ వుననవి.
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ఎభర్ కాయౌటీ ధయసభులట

వెిందాతలట

ధాయ మనణువులట (PM2.5)

17.2 నఽిండ్ి 44.6 బెైకోా గాభులట/క్యా.మీ.

ధాయ మనణువులట (PM10)

30.6 నఽిండ్ి 78.2 బెైకోా గాభులట/క్యా.మీ.

సలపర్ డమాకెస్డ్

7.3 నఽిండ్ి 19.4 బెైకోా గాభులట/క్యా.మీ.

నరటారజన్ ఆకెస్డ్్

8.0 నఽిండ్ి 25.1 బెైకోా గాభులట/క్యా.మీ.

కయఫన్ మోనవకెస్డ్

678 నఽిండ్ి 1225 బెైకోా గాభులట/క్యా.మీ.

2.2. తూటి ధయసభులట
ఈ ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట సీ డ్ీ జోన్ లో 8 బూగయఫ జల నభూనవలనఽ తీసఽక్టతు వటితు ఫౌతిక్, యవెమతుక్
భమిము ఫాకీీమిమాలజిక్ల్ ధయసభుల కొయక్ట అనలలరజ్ ఙేమఫడ్ినవి. ఈ నభూనవలతూన తవాగుతూటి
తుమనధవృతభులక్ట అనఽగుణభుగ ఉననవి.
2.3. ధాతు విలటవలట
ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట సీ డ్ీ జోన్ లో 8 తృాింతభులలో ధాతు విలటవలట కొలవఫడ్ినవి. సీ డ్ీ జోన్ లో ధాతు
విలటవలట 43.86 డ్ితఎ నఽిండ్ి 67.40 డ్ితఎ వయక్ట ఉననవి.

3.0. మిసయభుల్ర ాఫావభు భమిము విశలాషణ
3.1. వము మిసయభుల్ర ాఫావభు
ఈ ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట నిందఽ వలటవడు వమువులతో తృటల ఇతయ మిశభ
ా ల నఽిండు వలటవడు
వమువులనఽ మిగణనభులోతుక్ తీసఽకొనఫడునఽ. మనణువులట (PM10), నరటా రజన్ ఆకెస్డ్్ , సలపర్ డమాకెస్డ్
భమిము కయఫన్ మోనవకెస్డా బూ ఉమితల వెిందాతలలో ్యుగుదల ఆదవయభుగ వము మిసయభుల ్ర
ముతత భు ాఫావభు నఽ గుణింఙెదయు. ఇిండస్ీమ
ి ల్ వెో ర్్ కిం్ా క్్ మోడల్ వెప్ీ వేయు దవామ విసత యణ తృాజెక్ీట
వలన వమువుల బూ ఉమితల వెిందాతలలో ్యుగుదలనఽ గుణింఙెదయు. ఈ వెప్ీ వేయు లో తృాజెక్ీట సథ లభు
నఽిండ్ి స్ేక్మిించిన వము దిశ, వము వేగిం, గమిషీ భమిము క్తుషీ ఉవరా గాత తదితయ వతవవయణ వివయభులనఽ
ఉయోగిింఙెదయు. విసత యణ తృాింటల ఉతవదన తృాయింతేించిన తయువత ఉమితల వెిందాతలలో ్యుగుదల
విఫాగభు

ధాయ (10 బెైకానా క్ింటే

సలపర్ డమాకెస్డ్

నరటారజన్

కయఫన్

తక్ట్వ మిభాణిం గల)

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)

డమాకెస్డ్

మోనవకెస్డ్

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)
తృాింట్ సీ డ్ీ జోన్ లో గమిషీ

78.2

19.4

25.1

1225

1.1

4.9

4.2

--

బూ ఉమితల వెిందాత
విసత యణ తృాజెక్ీట వలన బూ
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విఫాగభు

తృాజెక్ీ ట వలన మావయణభు ్ర ాఫావ విషమభుల సింక్షిత తువేదిక్

ధాయ (10 బెైకానా క్ింటే

సలపర్ డమాకెస్డ్

నరటారజన్

కయఫన్

తక్ట్వ మిభాణిం గల)

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)

డమాకెస్డ్

మోనవకెస్డ్

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)

(బె.ై గా/క్యా.మీ.)
ఉమితల వెిందాతలలో
్యుగుదల
వహనభుల వలన

బూ

0.5

--

3.1

1.7

79.8

24.3

32.4

1226.7

100

80

80

2000

ఉమితల వెిందాతలలో
్యుగుదల
విసత యణ తృాజెక్ీట తుయాహణ
లో తుక్య వెిందాతలట
నేషనల్ ఆింతమింట్ ఎభర్
కాయౌటీ తుమనధవృతభులట

ఈ విసత యణ తృాజెక్ీట నఽిండ్ి వలటవడు తృమిీక్టాలేట్ భాాటర్, నరటా రజన్ ఆకెస్డ్్ భమిము కయఫన్ మోనవకెస్డ్ ల
తుక్య వెిందాతలట తువస్త తృాింతభులక్ట తుమనదవృించిన నేషనల్ ఆింతమింట్ ఎభర్ కాయౌటీ తుమనదవృతభుల క్ింటే
తక్్వగ ఉననవి. ఇిందఽవలన

ఈ ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట

వలన వము మిసయభుల్ర ఎలాింటి

దఽష్రఫావభు ఉిండదఽ.
3.2. ధాతు మిసయభుల్ర ాఫావభు
ఈ విసత యణ తృాజెక్ీట లో ాధవనభుగ మోయౌింగ్ మిల్ భమిము డ్ిజి స్్ట్ దవామ ధాతు వలటవడునఽ. ఈ తృాజెక్ీట
నఽిండ్ి వలటవడు ధాతు తీవాతలట ఫాయత ాబుతా మావయణ భమిము ఆటవీ భింతిాతా శఖ తేది 14-02-2000
ాకయభు ధాతు కలటషాభు (తుమింతాణ భమిము తువయణ) యూల్్, 2000 ాకయభు గలట 75 డ్ితఎ
భమిము మతిా 70 డ్ితఎ క్ింటే తక్ట్వగ ఉిండునఽ. ధాతు తీవాతలట తుఫింధనల క్నవన తక్ట్వగ ఉననటికీ
తృాింటల నిందఽ వివెతయభుగ 3.3 ఎక్యభులలో ఙెటా ్ింక్భు ఇటికన ఙేటలీట వలన ధాతు తీవాతలట భమిింత
తగుీనఽ. కవున ఈ ాతితృదిత

విసత యణ తృాజెక్ీట నఽిండ్ి వలటవడు ధాతు వలన మిసయభుల్ర ఏలాింటి

దఽష్రఫావభు ఉిండదఽ.
3.3. తూటి మిసయభుల్ర ాఫావభు
ఈ విసత యణ తృాజెక్ీట లో కోాజ్ి సయూ్ట్ క్యయౌింగ్ దధ తి అవలింతించఽట వలన తమామీవిధవనభులోగతు భమిము
క్యయౌింగ్ లోగతు ఎలాింటి వాయద తూయు వలటవడదఽ. వెతుటమీ వాయద తూటితు స్్ీ క్
 టాాింక్ భమిము వెో క్ ట్ లలో
వుదిద ఙేముదఽయు. తృాింటల నిందఽ వయషు తూటి తు తులా ఙేముటక్ట గుింతనఽ తుమిసించడిం జమిగినది. తదవాయ ఈ
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తులా ఙేమఫడ్ిన

తృాజెక్ీ ట వలన మావయణభు ్ర ాఫావ విషమభుల సింక్షిత తువేదిక్

తూటితు తృాింటల అవసమలక్ట ఉయోగిించఽకొనఫడునఽ.

మషీ ి బూగయఫ జల భిండయౌ

సహకయభతో వయషు తూటి ఇింక్టడు గుింతలనఽ క్టలీదఽయు. కవున ఈ ాతితృదిత

విసత యణ తృాజెక్ీట వలన

బూగయఫ భమిము ఉమితల జలభుల ్ర ఎలాింటి ాతిక్యల ాఫావభు ఉిండదఽ.
3.4. విక్ష, వు, క్షి, జింతుజాలభు ్ర ాఫావభు
ఈ ాతితృదిత

విసత యణ తృాజెక్ీట లో వము కలటషా తుమింతాణ మిక్యభులట ఆభమిచ తుమనదవృతభులక్ట

అనఽగుణభుగ నడుఫడునఽ. ఈ

విసత యణ తృాజెక్ీట నిందఽ వూనా విసయిన అవలింతించఫడునఽ. ఘన

వాయధభులనఽ తుమనధవృతభుల ాకయభు డ్ివెో జ్ ఙేమఫడునఽ. తుమనదవృతభులక్ట అనఽగుణభుగ తృాింటల
నడ్ినఙో విక్ష భమిము జింతు జాలభు ్ర ఎలాింటి ాతిక్యల ాఫావభు ఉిండదఽ.

4.0. తృాజెక్ీట తుయాహణ దశలో మావయణ మివౄలన
కనిందీమ
ా
కలటషా తుమింతాణ భిండయౌ భమిము ఆింధాద
ా ేశ్ కలటషా తుమింతాణభిండయౌ తుమనదవృతభులక్ట లోఫడ్ి
అింతమింట్ ఎభర్ కాయౌటీ, చిమీన విశలాషణ భమిము వాయద తూటి విశలాషణ ఙేస్ తువేదిక్లనఽ ఫాయత మావయణ
భమిము అటవీ భింతిాతా శఖ, ఙెనరన /ఆింధాద
ా ేశ్ కలటషా తుమింతాణ భిండయౌక్ తువేదిించఫడునఽ.

5.0. ఆదను ఆదామనభులట
ఈ తృాింటల సథ లభు ఎ..ఐ.ఐ.స్ గొలాాుయభు ఇిండస్ీమ
ి ల్ తృర్్ ( పేజ్-3) నిందఽ క్లదఽ. ఈ ాతితృదిత
విసత యణ తృాజెక్ీటనఽ ాసత ఽత తృాింటల నిందే ఙేటీ ఫడునఽ. కవున ునమవసభు అవసయభు లేదఽ.

6.0. తృాజెక్ీట వలన లాఫాలట
ఈ విసత యణ తృాజెక్ీట వలన మిసయ తృాింతభుల వమిక్ తుమసణ

భమిము తుయాహణ దశలలో ఉతృధి

అవకశభులలో తృాధవనాత క్యౌించఫడునఽ. ాతాక్షభుగ దవదవు 60 భిందిక్ భమిము మోక్షభుగ దవదవు
100 భిందిక్ ఉతృధి అవకశభులట లతేించఽనఽ. మిసయ గాభ అతవాదద క
ి ్ తోడ్వటల లతించఽనఽ.

7.0. మావయణ మియక్షణ విధవనభు
7.1.వము మిసయభులట
ఈ విసత యణ తృాజెక్ీటలో క్ింద ేమొ్నఫడ్ిన వము కలటషా తుమింతాణ మిక్యభులట ాతితృదిించఫడ్ినవి.
క్ా.సింఖా
1

చిమీన జత ఙేస్న

చిమీన ఎతు
త

మూతుట్

(మీటయుా)

స఼్ీల్ బెయౌీింగ్ వప్

30

తుమింతిాించఽ మిక్యభు

వుదిద ఙేమఫడ్ిన గయౌలో
దాయ వెిందాత

పూామ్ ఎక్్ టాాక్షన్ స్సీమ్

8

50 మి.గా/ ఎన్ మీ3
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(1 no)

భమిము ఫాాగ్ పలీర్్

క్ింటే తక్ట్వగ
ఉిండునఽ

2

మనహీటిింగ్ కొయౌమి (మోయౌింగ్
మిల్ నిందఽ)

3

54

---

(1 no)

గస్పమార్ (ఫొ గుీ

--

స్్రకా ోన్ స్ేమనటర్

50 మి.గా/ ఎన్ మీ3

తుయాహణ సథ లభు లో)

క్ింటే తక్ట్వగ
ఉిండునఽ

ఈ క్ాింద తెలటఫడ్ిన కలటషా తుమింతాణ మిక్యభులట భమిము మావయణ మియక్షణ చయాలట ఈ

విసత యణ

తృాజెక్ీట లో ఙెటీ ఫడునఽ.
 వివిద ాదేశభులలో వలటవడు దాయతు తువమిించఽటక్ట డస్ీ స్ాషన్ దద తితు అవలింతింఙెదయు.
 తృాింటల లోల క్ మోడుా ఉిండుట వలన వహనభుల దవామ వలటవడు దాయ తువమిించఫడునఽ.
 విసత యణ తృాజెక్ీట తుయాహణ దశలో అతున కలటషా తుమింతాణ మిక్యభులట భమిము మావయణ మియక్షణ
చయాలట ఙేటీ డిం వలన

వము వెిందాతలట సవమిించఫడ్ిన నేషనల్ అింతమింట్ ఎభర్ కాయౌటి

అనఽఫిందనలక్ట లోఫడ్ి ఉిండునఽ.
 3.3 ఎక్యభులలో ఙెటా ్ింక్భు ఙేటీ ఫడ్ినది. ఇిందఽవలా వము కలటషాభు భమిింత తగుీనఽ.
7.2. తూటి మిసయభులట
ఈ విసత యణ తృాజెక్ీట లో కోాజ్ి సయూ్ట్ క్యయౌింగ్ దధ తి అవలింతించఽట వలన తమామీవిధవనభులోగతు క్యయౌింగ్
లోగతు ఎలాింటి వాయద తూయు వలటవడదఽ. వెతుటమీ వాయద తూటితు స్్ీ క్
 టాాింక్ భమిము వెో క్ ట్ లలో వుదిద
ఙేముదఽయు. తులా ఙేమఫడ్ిన వయషు తూటితు

తృాింటల అవసమలక్ట ఉయోగిించఽకొనఫడునఽ. కవున ఈ

ాతితృదిత విసత యణ తృాజెక్ీట వలన బూగయఫ భమిము ఉమితల జలభుల ్ర ఎటలవింటి ాఫావభు ఉిండదఽ.
7.3. ధాతు మిసయభులట
ఈ విసత యణ తృాజెక్ీట లోనఽిండ్ి ాధవనభుగ మోయౌింగ్ మిల్ భమిము డ్ిజి స్్ట్ దవామ ధాతు వలటవడునఽ. ఈ
తృాజెక్ీట నఽిండ్ి వలటవడు ధాతు తీవాతలట గలట 75 డ్ితఎ భమిము మతిా 70 డ్ితఎ క్ింటే తక్ట్వగ ఉిండునఽ.
ధాతు వలటవడు ాదేశభులలో తు ఙేము కమిసక్టలట ఇమర్ ా గ్్ ధమిింఙెదయు. డ్ిజి స్్ట్ క్ట స్్రలలన్ర్ నఽ
అభమెచదయు. ఙెటా ్ింక్భు వివెతయభుగ ఙేటీ డభు వలన ధాతు తీవాత భమిింత తగుీనఽ.
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7.4. బూ మిసయభులట
ఈ తృాజెక్ీట లో కోాజ్ి సయూ్ట్ క్యయౌింగ్ దధ తి అవలింతించఽట వలన తమామీవిధవనభులోగతు క్యయౌింగ్ లోగతు
ఎలాింటి వాయద తూయు వలటవడదఽ. వెతుటమీ వాయద తూటితు స్్ీ క్
 టాాింక్ భమిము వెో క్ ట్ లలో వుదిద ఙేముదఽయు.
స్..స్.త / ఎ...స్.త తుమభభులక్ట అనఽగుణభుగ అవసయభగు అతున కలటషా తుమింతాణ
మిక్యభులట అభయచఫడునఽ. అతున ఘన వాయధ దవయథభులట స్..స్.త / ఎ...స్.త తుమభభులక్ట
అనఽగుణభుగ వితుయోగిించఫడునఽ. ఈ తృాింటలలో 3.3 ఎక్యభులలో ఙెటా ్ింక్భు ఙేటీ ఫడ్ినది.
ఘన వాయధ దవయథభుల మిభాణభు భమిము వితుయోగిం
ఈ ాతితృదిత విస్త రణ తృాజెక్ీట నఽించి ఉతననభగు ఘన వాయధభుల మిభాణభు భమిము వటి వితుయోగభు
ఈ క్ింా ది విదభుగ ఉిండునఽ.
ఘన వాయధభులట

క్ా. సింఖా

మిభాణభు

వితుయోగభు

(టనఽనలట/సిం.)

వెాగ్ నఽ క్ాష్ ఙేస్ ఇనఽభు మిక్వమి
వెాగ్ / ఖతుజభు నఽిండ్ి లోవేతున
1

వేయుఙేమగ మిగిలే శలషభు (స఼్ీల్

ఙేస్న తయువత ఉనన దవతుతు
4,500

బెయౌీింగ్ వప్ నఽిండ్ి)

మిశభ
ా లో మోడుి వేముటక్ట /
ఇిండస్ీమ
ి ల్ తృర్్ నిందఽ మోడ్్
వేముటక్ట ఉయోగిింఙెదయు.

2

3

4

మిల్ స్ే్ల్్ (మీహీటిింగ్ కొయౌమి
నఽిండ్ి)
ఎిండ్ క్టిీింగ్్ (మోయౌింగ్ మిల్
నఽిండ్ి)

2,000
8,000

ఫూడ్ిద / కయౌన ఫొ గుీ

17

(గస్పమర్ నఽిండ్ి)

దగీ యలో ఉనన ప్మోా అలాాయ్స్ / కస్ీింగ్
మిశభ
ా లక్ట ఇవాఫడునఽ.
స఼్ీల్ బెయౌీింగ్ వప్ / ఇిండక్షన్ కొయౌమి
లో తిమిగి ఉయోగిింఙెదయు
దగీ యలో ఉనన ఇటలక్ తమామి
దవయులక్ట ఇవాఫడునఽ
థవర్ నఽ మీస్్రకా ిం్ గ్ ఙేము వమిక్ (లేదవ)

5

థవర్

0.25

మోడ్ వేము కింటాాక్ీర్ లక్ట
ఇవాఫడునఽ
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ఈ వెాగ్ లో విషూమితబెైన యవెమనవలట ఉిండవు. తృాింటల తుమాహణలోతుక్ వచిచన తయువత టి
మిక్ష ఙేమఫడునఽ ఫాయత ాబుతా మావయణ భమిము ఆటవీ భింతిాతా శఖ

.స్.ఎల్.

/కనిందీమ
ా
కలటషా తుమింతాణ

భిండయౌ / ఆింధాద
ా ేశ్ కలటషా తుమింతాణభిండయౌ వమి తుఫిందనల ాకయభు వెాగ్ వితుయోగిించఫడునఽ.
7.5. ఙెటా ్ింక్భు
ఈ విసత యణ ాతితృదిత తృాజెక్ీట నఽిండ్ి వలటవడు వమువులనఽ, ధాతు తీవాతలనఽ తగిీించఽటలో, మావయణ
సభతులాతనఽ కతృడుటలో, నేల కోతనఽ అమిక్టీ టలో ఙెటా ్ింక్భు ఙవలా వయక్ట తోడడునఽ. ఈ తృాింటలలో
ఇటికన 3.3 ఎక్యభుల సథ లభులో ఙెటా ్ింక్భు ఙేటీ ఫ

డ్ినది. కనిందీమ
ా
కలటషా తుమింతాణ భిండయౌ

తుమనదవృతభులక్ట అనఽగుణభుగ ఙెటా ్ింక్భు ఙేటీ ఫ డ్ినది.

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