తృహాజెక్ుట ఴలన మహమఴయణభు ై
ాఫావిత విశమభుల షంక్షిత తువేదిక్

చంద఼ క్హమటిల్ పడ్స్
10 కి.లీ/రోజుకు ఇథనాల్ & 50 టననన/రోజుకు శువుల దాణా తయారి రిశ్రమ

తృహాట్ నం. 31 & 30B, షమవే నం. 432/2P,
ఏ..ఐ.ఐ.స. ఇండసుమ
ి ల్ తృహర్క్, క్హక్టటూయు గ్హాభభు,
వంక్టాచలం భండలభు,
SPSR నలల
ా యు జిలలా, ఆంధా ాదేశ్.

ఆంధర రదేశ్ కాలుష్య నియంతరణ మండలి,
విజయవాడ, ఆంధర రదేశ్.

1.0.నుారథమికత
చందన కాయటల్ పీడ్స్, వహయు క్హక్టటూయు గ్హాభభు APIIC ఇండసుమ
ి ల్ తృహర్క్, తృహాట్ నం. 31 & 30B, షమవే నం.
432/2P, వంక్టాచలం భండలభు, SPSR నలల
ా యు జిలలా నంద఼ ాషత ఼తం 50 టన఼నలట/మోజుక్ట ఉత్పదన
సహభయధయం గల వుఴుల దపణప మూతుట్ న఼ నడుుచ఼నపనయు. ఈ మూతుట్ క్ొయక్ట 1.6 ఎక్యభుల షు లభున఼
లీజుక్ట తీష఼క్ొనఫడినది. వుఴుల దపణప న఼ తమలయు చేముటక్ట డిసు ల
 ా లమీల న఼ండి ఴచ఼ు సంట్ వహష్ న఼ భుడి
దపయథభుగ్హ ఉయోగ్ంచ఼ చ఼నపనయు.
ఇుడు ాషత ఼త షథ లం లో ాతిమోజు 10 క్ిలో లీటయా సహభయధయభు గల ధపనమ గ్ంజల ఆధపమత ఇథనపల్ తృహాంటు న఼
తుమభంచ఼టక్ట ాతితృహదించడబైనది. ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్టు తుమహభణం తయువహత ఇథనపల్ తృహాంటు న఼ండి ఴచ఼ు
సంట్ వహష్ న఼ వుఴుల దపణప తమలమీ క్ి భుడి దపయథభుగ్హ ఉయోగ్ంచెదయు.
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట విలటఴ యూ. 5.62 క్ోటు
ా .
ఈ తృహాజెక్టు ఉతతిత సహభయధయం ఈ విధభుగ్హ ఉండున఼
కర. సం.

ఉతత్తి

సామరధయం

1.

మెక్ిుపైడ్స సమట్ / ఇథనపల్

10 క్ి.లీ./మోజుక్ట

2.

వుఴుల దపణప

50 టన఼నలట/మోజుక్ట

అననబంధ ఉతత్తి
3.

క్హల్షిమమ్ హైడాపక్ెస్డ్స

1 టన఼న/మోజుక్ట

4.

క్హల్షిమమ్ క్హమోఫనేట్

1 టన఼న/మోజుక్ట

మతూర్క ఎతుేమో లలమబ్స్ భమము క్న్లలుంట్్ ైవేట్ ల్షమిటెడ్స, హైదమహఫాద్ (NABET క్హేల్షటీ క్ౌతు్ల్ ఆఫ్
ఇండిమల చే ఆమోదభు తృ ందిన EIA క్న్లలుతు్ షంషథ ) ఫాయత మహమఴయణ అటవీ భమము వహత్పఴయణ మఴయతన
భంతిాతే శహఖ, నఽమడిలీా వహమచే ఆమోదించఫడిన టిఅర్క ఆధపయభుగ్హ ాతితృహదిత తృహాజెక్టు సహధంచ఼ట క్ొయక్ట
మషయభులై ాఫావిత విశలాశణ మతృో యుు తమలయుచేసనపయు. ఈ మతృ యుులో ఈ క్ింా ది విశమభులట విఴయభుగ్హ
త్ేల్షమజవమఫడినవి.
ఎ). తృహాజెక్ుట షు డీ జోన్ (10 క్ి.మీ. మధి) లోన మషయభులట అనగ్హ గ్హల్ష, తూయు, వఫద విశలాశణభులట, ఴాక్ష, జంతు
భమము సహంఘిక్ సథ తిగతుల విశలాశణ.
త). ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట న఼ండి ఴచేు వహము ఴమయథభులట, తూటి ఴమయథభులట, ఘన ఴమయథభులట భమము వఫద
తయంగభుల విశలాశణ.
స). ఈ తృహాజెక్టు వహయు ాతితృహదిషత ఼నన క్హలటశమ తువహయణ దధ తులట భమము మషయభుల ాఫాఴ మతృో యుు క్టాత
విఴయణ.
డి). ఉత్పదన దవలో మహమఴయణ మవౄలన విధపనభు

1.1నుారజెకుు సథ ల వివరములు
 ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట షధ లభు, ఫాయత మహమఴయణ భమము అటవీ భంతిాతే శహఖ వహమ బమోమహండమ్,
13ఴ త్ేది జనఴమ, 2010 భమము తద఼మ షఴయణల లో ేమో్నఫడిన తృహమశహామిక్ వహడలట /
షభూహాల లోతుక్ి మహద఼.
 ఈ తృహాజెక్ుట షధ లభు క్ట 1.5 క్ి.మీ. దఽయభులో వంక్టచలం గ్హాభభు (షమీ గ్హాభభు) ఉననది

1

 తృహాజెక్ుట 10 క్ిలో మీటయా మధిలో జాతీమ తృహయు్లట

/ఴనమ భాగ షంయక్షణ క్వందపాలట / ఫయో

సమర్క మజయుే క్హతు లేఴు.
 క్న఼ూయు డభయ మజయుే తౄహమెస్టు (O.14

క్ి.మీ.), క్హక్టటూయు మజయుే తౄహమెస్టు (2.4 క్ి.మీ.)

క్ంటేల్షా మజయుే తౄహమెస్టు (1.6 క్ి.మీ.), క్న఼ూయు తూయూ మజయుే తౄహమెస్టు (1.6 క్ి.మీ.),
చెభుడుగుంట మజయుే తౄహమెస్టు (4.3 క్ి.మీ.), చెయుక్టభుడి మజయుే తౄహమెస్టు (6.8 క్ి.మీ.), ద ంతల్ష
మజయుే తౄహమెస్టు (7.2 క్ి.మీ.), అభనచెయా మజయుే తౄహమెస్టు (7.6 క్ి.మీ.), అంఫాుయం మజయుే తౄహమెస్టు
(7.6 క్ి.మీ.), నలల
ా యు మజయుే తౄహమెస్టు (8.0 క్ి.మీ.), క్ష఼భూయు మజయుే తౄహమెస్టు (7.0 క్ి.మీ.)
భమము షమవేల్షా మజయుే తౄహమెస్టు (5.2 క్ి.మీ.) లట తృహాంట్ నక్ట 10 క్ి.మీ. మధి లో ఉనపనభ
 తృహాంట్ షధ లభునక్ట 10 క్ి.మీ. మధి లో చపమతాక్ భమము మహమటక్ భుఖమ ాదేవభులట లేఴు.
 ఈ తృహాంట్ షధ లభునక్ట 40 మీ. దఽయభులో క్న఼ూయు క్హలటఴ ఉననది.
 తృహాజెక్ుట 5 క్ిలో మీటయా మధిలో ఎలలంటి అంతర్క మహశు ి షమసద఼దలట లేఴు. (తమిళనపడు అంతర్క మహశు ి
షమసద఼ద 95 క్ి.మీ. దఽయభులో ఉననది).

1.2.ముడి దారథ ములు
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట లో ఈ క్ింా ది భుడి దపయధభులన఼ ఉయోగ్ంచెదయు.

క్ా. షం.

ముడి దారధములు

సేకరణ

రిమాణము

రవాణా చేయు విధానము

(టనననలు /
రోజుకు)

1.

ధపనమ గ్ంజలట

సహథతుక్ తృహాంతభుల న఼ండి

24

(ముక్్జొనన గ్ంజలట,

మోడుు దపేమహ క్ఴర్క చేమఫడిన
టాక్ట్లోా

సేట్ సో యఘం గ్ంజలట,
విమగ్న తమము
గ్ంజలట భమము ఇతయ
సహుర్కు ఆదపమత గ్ంజలట)
2.

తృ డి గడిు / ధపనము

సహథతుక్ తృహాంతభుల న఼ండి

26

ఊక్ / డి ఆభల్ చేసన


మోడుు దపేమహ క్ఴర్క చేమఫడిన
టాక్ట్లోా

మెసస్ట ఫాాన్
3.

ఇంధనభు : ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్
పమవనస్ట ఆభల్

4.

క్హల్షిమమ్ ఆక్ెస్డ్స

సహథతుక్ తృహాంతభుల న఼ండి

2 క్ి.లీ /

/ఎచ్..స.ఎల్

మోజుక్ట

డుగుమహళళ

1

టాంక్యా దపేమహ

మోడుు దపేమహ క్ఴర్క చేమఫడిన
టాక్ట్లోా

2

1.3 తయారు చేయు విధానము
ఇథనాల్ / రెకిుపైడ్స సపరిట్
ముదట ఈస్టు న఼ ధపనము దపాఴణం త్ో క్లడం జయుగుతుంది. పమవభంటశన్ దద తి దపేమహ ధపనము దపాఴణం లో
ఉనన చక్్య న఼ ఆల్హాల్ భమము క్హయఫన్ డమలక్ెస్డ్స గ్హ మఴయతనం జయుగుతుంది. డిసు ల
 ా ేవన్ దద తి దపేమహ
పమవభంటశన్ చేసన
 ధపనము దపాఴణం న఼ండి మెక్ిుపైడ్స సమట్ న఼ ఉతతిత చేముద఼యు. మెక్ిుపైడ్స సమట్ న఼ండి
క్హల్షిమమ్ ఆక్ెస్డ్స న఼ ఉయోగ్ంచి టేా పలుర్క ాక్మ
ిా
దపేమహ ఇథనపల్ న఼ ఉతతిత చేముద఼యు.
కారబన్ డయాకెస్డ్స స్రబ్బంగ్
పయభంటేవన్ దద తి దపేమహ విడుదల అభన క్హయఫన్ డమలక్ెస్డ్స న఼ ష్రబ్స చేస క్హల్షిమమ్ హైడాపక్ెస్డ్స త్ో క్ల
ఫడున఼. తదపేమహ క్హల్షిమమ్ క్హమోఫనేట్ ఏయడున఼. దీతుతు క్హల్షిమమ్ క్హమోఫనేట్ న఼ ఉయోగ్ంచే క్యభగ్హయభులక్ట
ఇఴేఫడున఼.

1.4 నీటి వినియోగము
ఈ తృహాజెక్టులో మోజుక్ట 60 క్లమతక్ట మీటయా తూయు అఴషయభగున఼. ఈ తృహాజెక్ుట క్ొయక్ట అఴషయభగు తూటితు బూగయఫభు
న఼ండి తీష఼క్ొనఫడున఼. బూగయబం న఼ండి తూటితు తీష఼క్ొన఼టక్ట మహశు ి బూగయబ జల భండల్ష షంషథ న఼ండి క్హవహల్ష్న
అన఼భతి తు తీష఼క్ోనఫడినది.
విఫాగము

నీరు ( కయయ.మీ. / రోజుకు)

తృహాసస్ట వహటర్క

48

క్లల్షంగ్ టఴర్క బేక్ప్

10

డ బసుక్ట

2
ముతి ము

60

1.5 వయరధ నీరు విడుదల మరియు ధరమములు
ఈ తృహాజెక్ుట లో మోజుక్ట 49.6 క్లమతక్ట మీటయా ఴమయద తూయు వలటఴడున఼. ఴమయద తూయు ఈ క్ింా ది విధభుగ్హ వలటఴడున఼.
విఫాగము

వయరద నీరు ( కయయ.మీ. / రోజుకు)

సంట్ వహష్

48

సహతుటమీ ఴమయద తూయు

1.6

ముతి ము

49.6

ఴమయద తూటి ధయభభులట
సంట్ వహష్ భమము సహతుటమీ ఴమయద తూటి ధయభభులట (వుదిధ చేమఫడతు) దిగుఴ చఽఫడినవి.

సంట్ వాష్ ధరమములు
కర. సం.

ధరమములు

1

.హచ్

2

టీ.డి.మస్ట (మి.గ్హా/లీ.)

గాఢత
3.8 – 7.5
25,000-30,000

3

3
4

స..డీ (మి.గ్హా/లీ.)

55,000- 60,000

తె..డీ (మి.గ్హా/లీ.)

30,000-35,000

సానిటరీ వయరద నీరు ధరమములు
కర. సం.

ధరమములు

గాఢత
7.0-8.5

1

.హచ్

2

టీ.డి.మస్ట (మి.గ్హా/లీ.)

800-900

3

స..డీ (మి.గ్హా/లీ.)

300-400

4

తె..డీ (మి.గ్హా/లీ.)

200-250

1.6 వయరధ నీటి శుదధధ ర కయ
ిర
ఈ తృహాంటులో సంట్ వహష్ ాతి మోజు 48 క్ిలో లీటయుా ఉతతిత ఆగున఼. సంట్ వహష్ న఼ తృ డి గడిు / డి అభల్ు మెసస్ట
ఫాాన్ / ధపనము ఊక్ త్ో క్ల్ష, తడి భుదద యూభులో (వట్ క్వక్ట) లేదప డెైమర్క త్ో తృ డి దపయథభుగ్హ భలము
వుఴుల దపణప గ్హ అభుభద఼యు. ఈ తృహాంటు న఼ండి సంట్ వహష్ న఼ ఫమటిక్ి ఴదలఫడద఼. ఈ విధంగ్హ క్వందీామ
క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్ష తుమవధవృతభులక్ట అన఼గుణంగ్హ వూనమ విషయజన దధ తి అఴలంతేంచఫడున఼.

1.7.వాయు రిసరములు
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్టు నంద఼ క్టక్ింగ్, డిసు ల
 ా లవన్ విఫాగభులక్ట

భమము డెైమర్క క్ట ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్

అభయుఫడున఼. ఈ ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ లో పయనస్ట ఆభల్ ఇంధనభుగ్హ వహడెదయు. డిసు ల
 ేశన్ విఫాగభునక్ట
ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ దపేయ వేడి చేసన
 థెమభక్ట ఫ్ూ
ు ంఫడున఼.
ా భడ్స న఼ మమలక్ుర్క జాక్ెట్ చ఼టూ
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట నంద఼ తృహముక్టమలేట్ భలమటర్క, నట
ై ారజన్ ఆక్ెస్డ్స్ భమము షలపర్క డమలక్ెస్డ్స లట వలటఴడున఼.
పయనస్ట ఆభల్ లో ఫూడిద శహతం తక్ట్ఴ ఉండుట ఴలన ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ న఼ండి వలటఴడు వహముఴులో ధఽళి
సహందాత 50 మి.గ్హా/ ఎన్ మీ3 క్ంటే తక్ట్ఴగ్హ ఉండున఼. ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ న఼ండి ఴచ఼ు వహముఴులట హాతు
యహితభుగ్హ గ్హల్షలో ఫాగ్హ క్ల్షసతృో ఴుటక్ట వీలటగ్హ క్టక్ింగ్ భమము డిసు ల
 ు ేవన్ విఫాగభులక్ట 22 మీటయా ఎతు
త గల
చిమీన భమము డెైమర్క క్ట 18 మీటయా ఎతు
త గల చిమీన అభయుఫడున఼.

2.0 రాయవరణ సమాచారము
ఈ తృహాంటు 10 క్ి.మీ. మధిలో అంతమంట్ ఎభర్క క్హేల్షటీ, తూటి ధయభభులట,ధేతు తీఴాతలట, ఴాక్ష, జంతు
షభుదపమభు భమము సహభలజిక్ సథ తిగతుల విఴయభులట సేక్మంచఫడినవి.

2.1 అంబ్యంట్ ఎయిర్ కాాలిటీ
తృహముక్టలేట్ భలమటర్క (PM2.5 & PM10), షలపర్క డమలక్ెస్డ్స, నైటారజన్ ఆక్ెస్డ్స భమము క్హయఫన్ మోనపక్ెస్డ్స ల
సహందాతలన఼

ఈ తృహాజెక్ుట సైటుక్ట 10 క్ి.మీ. మధిలో 8 తృహాంతభులలో తుమహధమంచఫడినవి. వీటి సహందాతలట క్ింా ది

విధభుగ్హ ఉననవి.

4

తృహముక్టలేట్ భలమటర్క (PM2.5)

16.1 న఼ండి 20.3 బైక్ోా గ్హాభులట/క్లమ.మీ.

తృహముక్టలేట్ భలమటర్క (PM10)

26.9 న఼ండి 33.1 బక్
ై ోా గ్హాభులట/క్లమ.మీ.

షలపర్క డమలక్ెస్డ్స

6.7 న఼ండి 12.9 బైక్ోా గ్హాభులట/క్లమ.మీ.

నైటారజన్ ఆక్ెస్డ్స్

8.6 న఼ండి 14.1 బైక్ోా గ్హాభులట/క్లమ.మీ.

క్హయఫన్ మోనపక్ెస్డ్స

285 న఼ండి 560 బైక్ోా గ్హాభులట/క్లమ.మీ.

2.2 నీటి ధరమములు
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట షు డీ జోన్ లో 8 బూగయబ జల నభూనపలట భమము 2 ఉమతల జల నభూనపలన఼ తీష఼క్టతు
వహటితు ఫౌతిక్, యసహమతుక్ భమము ఫాక్టుమమలలజిక్ల్ ధయభభుల క్ొయక్ట అనలలైజ్ చేమఫడినవి. ఈ నభూనపలతూన
త్పాగుతూటి తుమవధవృతభులక్ట అన఼గుణభుగ్హ ఉననవి.

2.3 ధాని విలువలు
ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట షు డీ జోన్ లో 8 తృహాంతభులలో ధేతు క్ొలఴఫడినవి. షు డీ జోన్ లో ధేతు విలటఴలట 43.37 డితఎ
న఼ండి 54.88 డితఎ ఴయక్ట ఉననవి.

3.0 రిసరములై రఫావము విశ్లేష్ణ మరియు నియంతరణ విదానములు
3.1 వాయు రిసరములై ర ఫావము
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్టు లో ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ న఼ండి తృహముక్టమలేట్ భలమటర్క, నైటారజన్ ఆక్ెస్డ్స్ భమము షలపర్క
డమలక్ెస్డ్స లట వలటఴడున఼. ఇండసుమ
ి ల్ సో ర్క్ క్హంా క్ట్ (ISC-3) మోడల్ సహప్ు వేయు దపేమహ తృహాజెక్ుట లో
ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ ఴలన భమము వహసనభుల ఴలన వహముఴుల బూ ఉమతల సహందాతలలో యుగుదలన఼
గుణంచఫడినవి.
PM10

SO2

(బై.గ్హా /క్లమ.మీ.)

(బై.గ్హా /క్లమ.మీ.)

తృహాజెక్ుట షు డీ జోన్ లో గమశు బూ ఉమతల సహందాత

33.1

12.9

14.1

560

తృహాజెక్ుట ఴలన బూ ఉమతల సహందాతలలో యుగుదల

1.3

3.0

3.6

--

వహసనభుల ఴలన బూ ఉమతల సహందాతలలో యుగుదల

0.01

--

0.1

0.1

34.41
100

15.9
80

17.8
80

560.1
2000

విఫాగము

తృహాజెక్ుట తుయేసణ లో తుక్య సహందాతలట
నేశనల్ ఆంతమంట్ ఎభర్క క్హేల్షటీ తుమవధవృతభులట
ఈ

NOX

CO

(బై.గ్హా /క్లమ.మీ.) (బై.గ్హా /క్లమ.మీ.)

తృహాజెక్టు న఼ండి వలటఴడు తృహముక్టమలేట్ భలమటర్క, నైటారజన్ ఆక్ెస్డ్స్ భమము షలపర్క డమలక్ెస్డ్స ల తుక్య

సహందాతలట తువహసత తృహాంతభులక్ట తుమవదవృంచిన నేశనల్ ఆంతమంట్ ఎభర్క క్హేల్షటీ తుమవదవృతభుల క్ంటే తక్్ఴగ్హ
ఉననవి. ఇంద఼ఴలన ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట ఴలన వహము మషయభులై ఎలలంటి ద఼శ్రఫాఴభు ఉండద఼.

3.2 ధాని రిసరములై రఫావము
ఈ

తృహాజెక్ుట లో ాధపనభుగ్హ ఎభర్క ఫలా మర్క, గ్వర్క ుంులట భమము డిజి సట్ దపేమహ ధేతు వలటఴడున఼. ఈ

తృహాజెక్ుట న఼ండి వలటఴడు ధేతు తీఴాతలట ఫాయత ాబుతే మహమఴయణ అటవీ భమము వహత్పఴయణ మఴయతన భంతిాతే
5

శహఖ నొటిపక్వశన్ ాక్హయభు గలట 75 డితఎ భమము మహతిా 70 డితఎ క్ంటే తక్ట్ఴగ్హ ఉండున఼. ధేతు తీఴాతలట
తుఫంధనల క్నపన తక్ట్ఴగ్హ ఉననటిక్ట తృహాంటు నంద఼ తృహాంటు షథ లభులో 1/3 ఴంతు చెటా ంక్భు చేటుుట
ఴలన ధేతు తీఴాతలట భమంత తగుున఼.

3.3 నీటి రిసరములై రఫావము
ఈ తృహాంటులో సంట్ వహష్ ాతి మోజు 48 క్ిలో లీటయుా ఉతతిత ఆగున఼. సంట్ వహష్ న఼ తృ డి గడిు / ధపనము ఊక్ త్ో
క్ల్ష, తడి భుదద యూభులో లేదప డెైమర్క లో తృ డి దపయథభుగ్హ భలము వుఴుల దపణప గ్హ అభభఫడున఼. ఈ
తృహాంటు న఼ండి సంట్ వహష్ ఫమటిక్ి ఴదలఫడద఼. ఈ విధంగ్హ క్వందీామ క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్ష తుమవధవృతభులక్ట
అన఼గుణంగ్హ వూనమ విషయజన దధ తి అఴలంతేంచఫడున఼. మవాభ తృహాంగణభులో ఴయిు తూటి ఇంక్టడు గుంతలట
తుమభంచెదయు. ఇంద఼ఴలన ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట ఴలన తూటి మషయభులై ఎలలంటి ద఼శ్రఫాఴభు ఉండద఼.

3.4. వృక్ష, శు, క్షి, జంతుజాలములు, ంటల ై ర ఫావము
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్టు లో అఴషయభగు వహము క్హలటశమ తుమంతాణ మక్యభులట ఆభము తుమవదవృతభులక్ట
అన఼గుణభుగ్హ నడుఫడున఼. ఈ తృహాజెక్టు నంద఼ ఴమయద తూటి వూనమ విషయజ న అఴలంతంచఫడున఼. ఘన ఴమయధభులన఼
తుమవధవృతభుల ాక్హయభు ఇతయ మవాభలలో వితుయోగం క్ొయక్ట ఇఴేఫడున఼. తుమవదవృతభులక్ట అన఼గుణభుగ్హ తృహాంటు
నడి ాక్మ
ిా
త్ో ఴాక్ష వు, క్షి భమము జంతు జాలభులట ంటల ై ఎలలంటి ాతిక్లల ాఫాఴభు ఉండద఼.

4.0. రాయవరణ రిశీలన
క్వందీామ క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్ష తుమవదవృతభులక్ట లోఫడి అంతమంట్ ఎభర్క క్హేల్షటీ, చిమీన విశలాశణ భమము
ఴమయద తూటి విశలాశణ చేస తువేదిక్లన఼ ఫాయత మహమఴయణ అటవీ భమము వహత్పఴయణ మఴయతన భంతిాతే శహఖ,
చెనపనయ్ /ఆంధా ాదేశ్ క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్షక్ి తువేదించఫడున఼.

5.0. అదను అధయయనములు
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట షధ లభు లో తువహసతులట లేయు. క్హఴున ునమహవహషభు అఴషయభు లేద఼.

6.0. నుారజెకుు వలన లాఫాలు
ఈ తృహాజెక్ుట ఏమహటు చేమడభు ఴలన ఉతృహధి అఴక్హవభులట లతేంచ఼న఼. ఈ తృహాజెక్ుట ఴలన మషయ తృహాంతభులలో
బూ విలటఴలట యుగుట దపేమహ ాజల సహభలజిక్ సథ తిగతులట యుగుటక్ట దో సద డున఼. దవల వహమగ్హ వైదమ
మీక్షలట తుయేహించఫడున఼. ఉదో మగ్హలలో మషయ గ్హాభ వహష఼లక్ట తృహాధపనమత క్ల్షంచఫడున఼.

7.0 రాయవరణ రిరక్షణ విధానము
7.1 వాయు రిసరములు
ఇండసుమ
ి ల్ ఫయనర్క్ న఼ండి ఴచ఼ు వహముఴులట హాతు యహితభుగ్హ గ్హల్షలో ఫాగ్హ క్ల్షసతృో ఴుటక్ట వీలటగ్హ క్టక్ింగ్
భమము డిసు ల
 ేశన్ విఫాగభులక్ట 22 మీటయా ఎతు
త గల చిమీన భమము డెైమర్క క్ట 18 మీటయా ఎతు
త గల చిమీన
అభయుఫడున఼.
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7.2 నీటి రిసరములు
ఈ తృహాంటులో సంట్ వహష్ ాతి మోజు 48 క్ిలో లీటయుా ఉతతిత ఆగున఼. సంట్ వహష్ న఼ తృ డి గడిు / ధపనము ఊక్ త్ో
క్ల్ష, తడి భుదద యూభులో లేదప డెమ
ై ర్క క్ట లో తృ డి దపయథభుగ్హ భలము వుఴుల దపణప గ్హ అబభదయు. ఈ
తృహాంటు న఼ండి సంట్ వహష్ న఼ ఫమటిక్ి ఴదలఫడద఼. ఈ విధంగ్హ క్వందీామ క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్ష
తుమవధవృతభులక్ట అన఼గుణంగ్హ వూనమ విషయజన దధ తి అఴలంతేంచఫడున఼. ఴయిు తూటి ఇంక్టడు గుంతలట క్టుుట
ఴలన బూగయబ జల భటు భు యుగున఼.

7.3. ఘన వయరధ ముల ఉతత్తి మరియు వినియోగము
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట న఼ంచి ఈ క్ింా ద ేమక్నఫడిన మభలణభులలో ఘన ఴమయధభులట విడుదలగున఼.
ఘన వయరధములు

కర. సంఖ్య

రిమాణము

వినియోగము

(టనననలు/రోజుకు)

1

క్హల్షిమమ్ హైడాపక్ెస్డ్స

1

2

క్హల్షిమమ్ క్హమోఫనేట్

1

3

వేస్టు లలబ్స ఆభల్

సంబట్ తృహాంటులక్ట ఇఴేఫడున఼
క్హల్షిమమ్ క్హమోఫనేట్ న఼ ఉయోగ్ంచే
క్యభగ్హయభులక్ట ఇఴేఫడున఼.

౩౦౦ లీ/షంఴత్యభునక్ట

తృ లలమశన్ క్ంటరాల్ ఫల యుు వహయు గుయుతంచఫడిన
ునయుయోగ్ంచ఼ వహమతృహయులక్ట ఇఴేఫడున఼

7.4 ధాని రిసరములు
ఈ తృహాజెక్ుట లోన఼ండి ాధపనభుగ్హ ఎభర్క ఫలా ఴర్క, గ్వర్క ుంులట భమము డిజి సట్ దపేమహ నపభభలతాు ధేతు
వలటఴడున఼. ఈ ాదేవభులలో తు చేము క్హమభక్టలట ఇమర్క ా గ్్ ధమంచెదయు. తృహాంటు షథ లభులో భూడఴ ఴంతు
చెటా ంక్భు చేటు డభు ఴలన ధేతు తీఴాతలట భమంత తగుున఼. చెటా ంక్భున఼ మతృహలనప క్హమహమలమభు,
ఴమయధ తూటి వుదిద ాక్మ
ిా
భమము ఇతయ ాదేవభులలో చేటు ఫడున఼.

7.5 భూ రిసరములు
సంట్ వహష్ న఼ తృ డి గడిు / ధపనము ఊక్ త్ో క్ల్ష, తడి భుదద యూభులో లేదప డెైమర్క లో తృ డి దపయథభుగ్హ
భలము వుఴుల దపణప గ్హ అబభదయు. ఈ తృహాంటు న఼ండి సంట్ వహష్ న఼ ఫమటిక్ి ఴదలఫడద఼. ఈ విధంగ్హ
క్వందీామ క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్ష తుమవధవృతభులక్ట అన఼గుణంగ్హ వూనమ విషయజన దధ తి అఴలంతేంచఫడున఼. ఘన
ఴమయధభులట క్లడప తుమవధవృతభులక్ట అన఼గుణభుగ్హ వితుయోగ్ంచఫడున఼ క్హఴున ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట ఴలన బూ
మషయభుల ై ఏలలంటి ద఼శ్రఫాఴభు ఉండద఼.

7.6 చెటే ంకము
ఈ ాతితృహదిత తృహాజెక్ుట న఼ండి వలటఴడు వహముఴులన఼, ధేతు తీఴాతలన఼ తగ్ు ంచ఼టలో, మహమఴయణ షభతులమతన఼
క్హతృహడుటలో, నేల క్ోతన఼ అమక్టుుటలో చెటా ంక్భు చపలల ఴయక్ట త్ోడడున఼. ఈ తృహాంటులో 0.54 ఎక్యభులలో
చెటా ంక్భు చేటు ఫడున఼. క్వందీామ క్హలటశమ తుమంతాణ భండల్ష తుమవదవృతభులక్ట అన఼గుణభుగ్హ చెటా ంక్భు
చేటు ఫడున఼.

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