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PROJECT WORK  ప్రాజెక్టుపని
GRADING

A1 10 C1 6

A2 9 C2 5

B1 8 D1 4

B2 7 D2 0-3

Priliminary Information/ప్రాథమిక సమాచారం :
Name of the Student/విద్యార్ధి పేరు : K. SAI RASHMIKA REDDY                                                                            
Class/తరగతి : IX
Roll No./రోల్ నెంబరు :    39                                                                              

Collection of Data 
సమాచార సేకరణ

Project Report 
నివేదిక తయారీ

Presentation 
ప్రదరశన

Total Marks 
మొతతెం  మారుులు

Grade 
గ్రేడు

Marks Allotted 
కేటాయెంచిన 

మారుులు
03 04 03 10

Marks Obtained 
పెందిన మారుులు

Name of the Unit/యూనిట్ పేరు : 
                                                 
Title of the Project/ప్రాజెక్టు పేరు : తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్ాపుసతకము లోని పేజీ నెంబర్ 91 లో 

ఇవవబడిన ప్రాజెక్టు వర్ు 

Project Number/ప్రాజెక్టు సెంఖ్ా : 3

Type of Project/ప్రాజెక్టు సవరూపెం : Iవాక్తతగత కృతాెం 

Date of Project assigned/ప్రాజెక్టు ఇచిని తేది  :       10-10-2017
                   
Date of Project Submission/ప్రాజెక్టు సమర్ధపెంచిన తేది : 21-10-2017

Name of the Group/గ్రూప్ పేరు :

Members in the Group/గ్రూప్ లోని విద్యారుిల పేరుు  :

Sl.No. Name of the Student/విద్యార్ధి పేరు Work assigned/కేటాయెంచిన పని
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Title of the Project/ప్రాజెక్టు పేరు
మీ ప్రాంతాం లో కల ఒక వ్యవ్సాయ ఆధారిత రిశ్రమ ను గూరిి, ఒక ఖనిజ ఆధారిత రిశ్రమ ని గూరిి 

సమాచారాం సేకరిాంచాండి.
(తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్ాపుసతకము లోని పేజీ నెంబర్ 91 లో ఇవవబడిన ప్రాజెక్టు వర్ు )

Introduction/పర్ధచయెం

తూర్పౄగోదావ్రి జిల్లా లో ఏ రిశ్రమలు ఉన్నృయి, అవి ఏ ముడిదార్ధూల తో ఉతౄతి్త ని 
తలపెడతాయి,వాటికి కావ్లసిన ఇతర ముడిసరకులు ఏ ప్రాంతాలోా లభిసాియి, ర్ధయవ్రణ రమైన 
జాగ్రతలిు పాటిస్తిన్నృయా  లేదా వ్ాంటి అాంశాలపై అవ్గాహన సాధాంచడానికి విదాయర్పూలాంతా  కలిసి 

చరి,సమాచార సేకరణ దాార్ధ గ్రూప్ కృతయాం గా చేటియిున్నృము.

Aim of the Project/ప్రాజెక్టు లక్ష్యెం
1. మా ప్రాంతాం లో లభిాంచే ముడి  దార్ధూలు  మరియు వాటిపై ఆధారడి ఏ ఏ రిశ్రమలు 

నడుస్తని్నృయి తెలుస్తకోవ్డాం .
2. ఈ ప్రాంతాం పారిశ్రామికాం గా అభివ్ృద్ధూ చాంద్ధనదీ లేనిదీ తెలుస్తకోవ్డాం.
3. ర్ధయవ్రణ కాలుష్యయనికి కారణమైన పారిశ్రామిక వ్యర్ధూలను గూరిి, 
4. రిశ్రమ లు పాటిాంచవ్లసిన ర్ధయవ్రణ నియమాలను గూరిి తెలుస్తకోవ్డాం  న్న ప్రజెక్ట ిలక్ష్యాం.
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Collection of Data/సమాచార సేకరణ
వ్యవ్సాయ ఆధారిత రిశ్రమ : వ్యవ్సాయ ఉతౄత్తిలపై ఆధారడిన రిశ్రమలను వ్యవ్సాయ ఆధారిత 

రిశ్రమలు అాంటార్ప. ఉదా: వ్స్త్ర రిశ్రమ , ాంచదార రిశ్రమ,
జన న్నర వ్ాంటివి .

చర్పకు గడలు విచ్చిన త్త ికాయలు బాగా ఎద్ధగిన జనుము మొకకలు
మాకు దగగరలో ర్ధమచాంద్రాపురాం డివిజన్ లో చల్లరా్ప లో ాంచదార రిశ్రమ ఉాంద్ధ 

.దాని గురిాంచ్చన వివ్ర్ధలు మీ ముాందు ఉాంచుత్తన్నృను .

(i) ఈ రిశ్రమలో ఉయోగిాంచే ముడిసర్పకు ....చర్పకుగడలు 
(ii) ఉతౄత్తలిో కావ్లిిన ఇతర ఉతౄదకాలలో దేనికి రవాణా ఖర్పి కావాలి?

ాంచదార రిశ్రమ లో ప్రధాన ముడి దారూాం చర్పకుగడలు .వీటిని రిసర ప్రాంతాలలోని పొల్లల 
నుాండి సేకరిసారి్ప. ట్రాకిర్పా,ల్లరీ ల మీద రవాణా కి వ్యయాం బాగానే అవుత్తాంద్ధ. అయితే సాీనికాం గా 
చర్పకుగడలు లభిాంచే ప్రాంతాలలోనే ఈ రిశ్రమ కాంద్రీకృతాం కావ్డాం వ్లన రవాణా వ్యయాం మరీ 
భరిాంచలేనిద్ధగా ఉాండదు.

(iii) ఈ కర్ధాగార్ధలు ర్ధయవ్రణ నియమాలను పాటిస్తని్నృయా? పాటిస్తిన్నృయి.
a. కర్ధాగారాం లో చిటి ల్లన్ పెాంచడాంతో పాటు దారిపొడవున్న అటూఇటూ పెదు పెదు చట్ా తో 

కూడిన గ్రీన్ బెల్టి ఉనృద్ధ.
b. రిశ్రమలో విడుదలయ్యయ వ్యరూ దార్ధూలను రిసైకిల్ట చేసే యూనిట్ ఉనృద్ధ.
c. రిశ్రమలో మిగిలిన వేస్టి వాట్ర్ ని కూడా ఏ చర్పవులో కానీ నద్ధలో కానీ కలడాం లేదు.

ఖనిజ ఆధారిత రిశ్రమ ;
ఖనిజాలు, లోహాలను ముడిసరకులు గా ఉయోగిాంచే రిశ్రమలను ఖనిజ ఆధారిత 

రిశ్రమలు అాంటార్ప.
కాకిన్నడ లో కల నవ్భారత్ వాంచర్ి వారి ఫెర్ర్రో అలోయా్సి రిశ్రమని నేను 

ప్రత్తద్ధకగా తీస్తకున్నృను. ఇద్ధ భద్రాచలాంలో ఉతౄతి్త యూనిట్ ని నిరిాాంచ్చాంద్ధ. వాయపారాం,ఎగుమత్త 
ద్ధగుమత్తలకు కాంద్రాంగా పోర్ి అనుకూలాంగా ఉాండడాం వ్లన కాకిన్నడని ఎాంచుకుాంద్ధ.
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Bhadradri Ferro alloys limited
( i ) దీనిలో ఉయోగిాంచే ప్రధాన ముడి దార్ధూలు : silicates,ఇనుము,మాాంగనీస్ట,క్రోమియాం.  వీటి సమ్మాళనాం తో 

తయారైన మిశ్రమ లోహానిృ రైళ్ళు ,వాహన్నల విడిభాగాలు, కార్ పై దొౄ భాగాలు,స్టలి్ట తో తయార్ప చేసే వివిధ 
భవ్న నిర్ధాణ సామాగ్రిని తయార్ప చేయడానికి ఉయోగిసారి్ప.

(ii) దీనిలో ఉయోగిాంచే ఇతర ఉతాౄదకాల లో వేటికి రవాణా ఖర్పి కావాలి?
 దీనిలో ఉయోగిాంచే ఈ ముడి దార్ధూలలో ఏదీ సాీనికాం గా లభిాంచదు. కానీ కర్ధటా్క, మధయప్రదేశ్ ల నుాంచ్చ 

ముడి సరకుని జల రవాణా దాార్ధ ద్ధగుమత్త చేస్తకుని రైలు వేగన్ి మరియు ల్లరీ ల దాార్ధ ఉతౄత్తి యూనిట్ కి 
తరలిసాిర్ప. వీటికి వ్యయాం భారీ గానే ఉాంటుాంద్ధ.

silica ferrus
(iii) ఈ కర్ధాగార్ధలు ర్ధయవ్రణ నియమానిృ పాటిస్తని్నృయా?

1. అవుననే చపాౄలి.
2. పారిశ్రామిక వ్యర్ధూల విషయాం లో 3 ‘R’s పాలస్ట ని పాటిస్తిన్నృయి. అనగా reducing,reusing మరియు 

recycling.
3. ర్ధయవ్రణ కాలుష్యయనిృ తగిగాంచే విధాంగా డిజైన్ చేసిన అధున్నతన రికర్ధలను, టెకాృలజీ ని వాడుత్తన్నృయి.
4.ర్ధయవ్రణ హిత ఉతౄత్తి,రిసర్ధల చిదన్ననికి, సామాజిక భద్రతకు పెదు పీటే వేస్తిన్నృయి.

పర్ధశ్రమ పర్ధసరాలు రీసైక్తుెంగ్ పాెండ్ 
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5.ర్ధయవ్రణానికి సాంబాంధాంచ్చ ISO, 14001: 2004-
6.శకి్త వినియోగానికి సాంబాంధాంచ్చ ISO 50001,2011...సరిిఫికెట్ి ని కూడా ఈ సాంసీ పొాంద్ధాంద్ధ.

ముగిాంపు/ఉయోగాం : 
ఈ ప్రజెక్టి ని వ్లన రిశ్రమ లలో ముడిదార్ధూల వాడకాం, వాటిని ఎకకడి నుాండి పొాందుతార్ప, 

ఉతౄత్తి వ్యయాం, రిశ్రమలు పాటిాంచవ్లసిన ర్ధయవ్రణ నియమాలు  వ్ాంటి అాంశాలపై అవ్గాహన పొాందాను.

ధనయవాదములు : 
మా సోషల్ట ఉపాధాయయిని శ్రీమత్త D. వాణి ప్రభ గారికి , మా ప్రధానోపాధాయయులకు కృతజఞతలు.

“BEST SOCIAL TEACHER” 

IS 
THE BEST FRIEND 

FOR ALL THE  
SOCIAL TEACHERS
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THE BEST SOCIAL TEACHER WHATSAAP GROUP IS RESTRICTED ONLY 
FOR SOCIAL STUDIES TEACHERS. IF YOU WANT TO JOIN SEND                      

Y OUR DETAILS NAME, SCHOOL ADDRESS, DISTRICT TO 9492146689
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