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1.0 ప�చయ�: 

� �. �న��శవ ��� 10.117 ���ర�� స�� నంబ�: 242 (�త స�� �ంబ�: 221), 

�న����ల �మం, �ద��� మండల�, �.�.ఆ� కడప ���, ఆం���� నం� �� �ట� 

మ�� ���ం� ���  �వ�క� �ర� ��.13.05.2015 న �ఖ నం: 2064/Q-YGL/2015 ��ర 

���� ��క�� ఆ� ��� అం� ��ల�, కడప �� ��� �� మం�� ������. ఈ ��� 

�� 20.05.2015 న �ఖ నం: 3129/QL/2014 ��ర అమ� �యబ�ం�. 

 

��ం� ��� �ఖ �ంబ�. 2732/MP-YGL/2017 � 31.07.2017 �� న ఆ��ంచబ�ం�. 

  

అ��, � �. �న��శవ ���, ఖ�జ �వ�క� మ�� ఉత��� �ర� ప��వరణ అ�మ�ల� 

�ంద��. ప��వరణ అ�మ�� ��ం� �వ�డం వలన MoEF & CC Notification S.O. 804 

(E) Dt. 14.03.2017 ��రం ఉల�ంఘన �ం�� వ��ం�. 

�బ��, ప��వరణ ప�ర�ణ ఉల�ంఘన ఛట�ం ��రం B1 ���� వ� ప��వరణ ��వ అంచ� 

��ల�, ���క - ���ష� �చన� – �బంధన� (Specific & Standard-ToR’s)  ��రం 

అద�యనం �� ప��వరణ ����య �కరణ ��� ఖ�జ ఉత��� �వ�క� �ర� ప��వరణ 

అ�మ�ల� �ందవల� �న��. 

 

ఖ�జ �వ�క� �ర� ప��వరణ అ�మ�� �ం�ట� SEAC/SEIAA Authority �� ToR 

(SEIAA/AP/MIN/KDP/VIO/07/2019/1084-1216 Dated: 11.10.2019) � �� �యడం 

జ��ం�. 

 

ఈ ���క - ���ష� �చన� – �బంధన� (Specific & Standard-ToR’s)  ��రం ప��వరణ 

��వ అంచ� ��ల� “ఈ.ఐ.ఎ. ����ష� “ 2006 �య�ల ��రం త���యబ�ం�. 

 

ఈ అద�యనం ���� �ంతం ��� ఉన� 10 km ల ���ర��ం ప��� �యబ�న�. �� �� 

��ట�ం� ��� 2019 �ం� � 2019 వర� జ��ంచబ�ం�. 

 

1.1 గ� �వ�కం �� ��శం �క� ���గ��: 

�� �� �ంబ�: 57 J/6 

అ�ంశం: 14°38'19.90"N �ం� 14°38'34.00"N 

��ంశం: 78°21'12.70"E �ం� 78°21'27.50"E 
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���� �వర��: 

��                          � �. �న��శవ ��� 

���ర�ం 10.117 Ha., 

ఉత����మర��ం �� �ట� & ���ం� ��� – సంవత���� 158115  

���� �ట�� 

���� �క� ��నం 

��� మ�� �ష�ం �.�.ఆ� కడప ���, ఆం���� 

మండలం �ద��� మండల� 

�మం �న����ల �మం 

��రణ ��వరణ ప�����  : 

 గ�ష� ఉ���త 45
o
 C 

ఉ���త (క�ష�)   25
o
 C 

వర��తం (���క) 400-500 mm 

గ� ��శం �వర��:  

స�ప�మం  �ద����ల �మం 1.0 �� �ట��   

స�ప పట�ణం �ద��� మండలం  5.55 �� �ట��   

��� ��న ���లయం  �.�.ఆ� కడప ���  53.87 �� �ట��   

�����ష� �ద���  �����ష�  6.8 �� �ట��   

స�ప ����యం కడప ����యం  46.27 �� �ట��   

అభ�రణ�ం /��యఉ��నవనం 10 km నం� ఏ� �� 

స�ప అట��ంతం (RF)/PF         ���ట�ల అట��ంతం – 0.37 �� �ట��   

మ��ల ఉత�ర అట��ంతం – 1.67 �� �ట��   

మ��ల ద�ణ అట��ంతం-6.24 �� �ట��   

���ప�� అట��ంతం-8.80 �� �ట��   

�మవరం అట��ంతం-8.15 �� �ట��   

స�ప �� వన��        ఉత�రం �� ఒక ఏక ���క �� బఫ� �� �ం� 
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���ం�. 

ఈ�న� �శ�, గ� �� �ం��� ఆ��� ఒక ఏక 

���క �� ���ం�. 

ఉప��� ��� – 6.35 �� �ట�� (ఆ��యం ��). 

��� �� ���ండ �జ��య� �ం� ��వ� 

������ -2.35 �� �ట��  . 

���ండ �జ��య� – 8.83 �� �ట��    

 

1.2     ఉత��� �వ��: 

         ���న �� సంవత��ల వ�వ�� ఉత��� �వ��: 

         �త�ం 158115 ���� �టర� �� �ట� & ���ం� ���� �వ�కం జరపబ��ం�. ��� 95% 

�కవ� మ�� 5% వ���� వ���. 

సంవత��ల ��� ఉత��� మ�� అ�వృ�� �ర��మం  

ఉత��� 

�� �ట� & ���ం� ��� 

2017-18 YEAR 

X-Sec X-Sec Area in 
Sq.m 

X-Sec 
Influence m 

Volume 
Cum 

Recovery of 
ore 95% Cum 

Qty 
cum 

Intercalated 
waste 5% in 

Cum 
1 2 3 4 5 6 7 

BB’ 796 113 89918 85422 85422 4496 

TOTAL 85422 4496 

2018-19 YEAR 

X-Sec X-Sec Area in 
Sq.m 

X-Sec 
Influence m 

Volume 
Cum 

Recovery of 
ore 95% Cum 

Qty 
cum 

Intercalated 
waste 5% in 

Cum 
1 2 3 4 5 6 7 

BB’ 758 113 85607 81327 81327 4280 

CC’ 189 113 21304 20239 20239 1065 

TOTAL 101566 5346 

2019-20 YEAR 

X-Sec X-Sec Area in 
Sq.m 

X-Sec 
Influence m 

Volume 
Cum 

Recovery of 
ore 95% Cum 

Qty 
cum 

Intercalated 
waste 5% in 

Cum 
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1 2 3 4 5 6 7 

AA’ 779 113 88076 83672 83672 4404 

AA’ 693 113 78361 74442 74442 3918 

TOTAL 158115 4404 

 

         ఊ�జ�త �ల��: 

ఓ�� ��� ��ం�, ఖ�జ �ంతం� ఉం�ట� వం� �ల�ల� ���� ఆ�రం� ఖ�జ �ల�ల� 

ఈ �ంద �ధం� అంచ� �యడ� జ��న�. ���ంచబ�న ఖ�జ �ల�� ��ంశం ఈ �ం� 

�ధం� ఉన��. 

 

         గ� �క� ��తం �లం : 

��ం� �సం �కర �ల�� �త�ం  - 1743444 ���� �ట�� 

���క సగ� ఉత��� (�� �ట� & ���ం� ���) - 158115 ���� �ట�� 

          గ� ��త�ల�          = 11.02 అన� 11 సంవత��� 

 

1.3       ��ం� ��య:  

��ం� �ర�క��� ఒ�� ���� పద��� �ర��ంచబడ�� మ�� ���ం� ����           

ఏక���ట� ��� ��� �����. �� �ట� �వ����  ���ం� మ�� ��� ప���� 

తప��స�. ��� ���ం�, ����ం� మ�� ఎస��టర� ��� �వ�డం  మ�� ��� 

�ప���/�క�ర�� �� �యడం అ� కర�క���  ఉం��. �వ�కం �ం� ఎ�� 6 �ట�� మ�� 

6 �ట�� క�స �డ��� �ర��ంచబ��ం�.  

 

1.4 �ం�కరణ 

�� �ట� �వ����  ���ం� మ�� ��� ప���� తప��స�. ��� ���ం�, ����ం� 

మ�� ఏక���ట� ��� �వ�డం  మ�� ��� �ప���/�క�ర�� �� �యడం అ�           

�ర�క���  ఉం��. 

 

1.5 గ�యం� ప��� �బ�ం� �వర��: 

ఖ�జ �వ�కం� ���వ� పద��� �యబ��. అ��డ��� త��వ �మర��ం గల ��� 

(ఏక���ట�) ల� అవసరం �ర� �డబ��.  
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ఈ గ� � ���క �బ�ం� �త�ం� 34 మం� ప����� ��, ��� ��జ� -1, �� �� - 1, 

��� �ప� �జ� -2, �� ���� -12 మ�� అ� ���� – 18 మం�. 

 

1.6 �� సరఫ�: 

గ� �ర�హణ �ర� �� �� 12.5 �� �టర� �� అవసరమ��. ఇం�� 1.5 �� �టర� 

��ట �ర�, 4.0 �� �ట�� ��� మ�� �� ���ల �యం�ణ�, 3.0 �� �ట�� త� 

���ం� �ర� మ�� 4.0 ���ట�� �� �న� హ�తవన� �ంప��� ఉప�గప��ం�. 

ఇ� �� ��ంకర� ��� అం����� వ��ం�. 

 

1.7 ���త ప��వరణ ���: 

ఈ అధ�యనం ���� ��� �న� 10 km ల ప��� �యబ�న�. �� �� ��ట�ం� ��� 

2019 �ం� � 2019 వర� �యడం జ��న�. ఈ �న� ప��� ఉం� ��, శబ�,, ��, 

�వ��ధ�ం మ�� ���క మ�� ఆ��క ఆధ�య�� �యడ� జ��న�. 

ఆధ�యనం �క� ల���: 

 ���త ��, శబ�, ��, �వ��ధ�ం మ�� ���క ���ల� ఆధ�యనం �యడం 

 ప��వరణ ���ల� ���ంచడం 

 ప��వరణ ���హణ ���కల� �ద�ం �� �� ��� ప��వరణ ��వ�� త��ం� 

పద��ల� పర���ంచడ� 

 ���త ��ం� �ం� వ�� ��ష��ర�ల� ���ం� �� ����� త��ంచడం  

 ��� జ�� ప��వరణ ���హణ ���కల� పర���ంచడ�. 

 

1.7.1 ప��వరణ ప����: 

���ణ�త: 

���త �� �ణ�త� �����ట� �� మ�� బఫ� �న�నం� 8 �ంత�ల� �� 

�ణ�త పర���ణ జ��న�. ఈ పర���ణనం� PM10, PM2.5, So2 మ�� Nox �యడం 

జ��న�. �� �ణ�� ��ణ�� ఈ �ం� ప��క� ఇవ�బ�న�. ఈ ఆధ�యనం నం� 

�� �ణ�త PM10 - PM2.5, So2 మ�� Nox ��య ���� (NAAQMS), 2009 

అ�స�ం� ప���ల��బ� ఉ���. 
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1.7.2 శబ� ప��వణం: 

ఈ అధ�న� నం� ప�సర శబ� ���� క�స మ�� గ�ష� ��వ� పగ� సమయం� 50.1 �ం� 

63.1dB (A) మ�� �� సమయం� 38.5 �ం� 51.0 dB (A) � ��� �. 

 

1.7.3 �� ప��వరణం: 

��� ఉప�తల మ�� ఎ��� �గర� �� న��ల� ���త �ంతం� �క�ం� �� �ణ�త� 

అధ�యనం �యడం జ��ం�. అ�� ఉప�తల మ�� �గర� �� న��ల� �రత �శ ���క 

���� (ISO 10500:2002) అ�స�ంచడం జ��ం�. ఈ న��ల�� రం� మ�� ��ష� 

�ర�� �ండ��. 

          �గర� �� ��ంశం: 

 ఈ అధ�య� నం�, �గర� �� � PH 7.2 �ం� 7.5 � ���ంచడ�న�. 

 TDS అ�� న��ల�, అ�మ�ంచబ�న ప��� 2000 mg/l �� ��� �. 

 ���� ���� �గర� ��  న��ల� 126 - 291 m/l � ���ంచడ�న�. 

 �� ��న�త ���� �గర� ��  న��ల� 204mg/l �ం� 273mg/l � ���ంచడ�న� 

 �గర� ��  న��ల� ����� ��వ� ప��� �బ� 0.53 mg/l �ం� 0.96 mg/l � 

���ంచబ�ం�. 

 అ�� న��ల� �� ��� అ�మ�ంచబ�న ప���� ���ంచబ�ం�. 

           ఉప�తల �� ��ంశం: 

 PH ఉప�తల ��� తటస��� 7.2 �ం� 7.3. 

 TDS 206 mg/l �ం� 231 mg/l, IS: 2296 ��రం సహన ప��� 1,500 mg/l. 

 �� ��న�త 87 mg/l �ం� 102 mg/l. 

 ��� 1.1 mg/l �ం� 1.6 mg/l. 

 క��న �ణ��� (DO) 5.7 mg/l – 6.3 mg/l. 

 �ట�  ���రం 590 MPN/100 ml �ం� 680 MPN/100 ml.  

 �� ��� అత�ల� న��� ���ంచడం జ��న�. 
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1.7.4 � ప��వరణం 

ఈ అధ�య� నం� 5 �ంత�ల�ం� మ�� న��ల� �క�ంచడం జ��ం�.  

 

�� ఉప�గ న��: 

ఈ ���� ��త� ��� 10.117 ���ర� గ� ��� క�� ఉం�. ��� పథక సమయం� 6.297 

���ర� ��� తవ�వల� ఉం�. పథకం ��� స�� 6.297 ���ర�� ఖ�జ �వ�క� 

జరపబ��ం�. 

 

1.7.5 �వ ప��వరణం: 

అంత�ం���న� ��� ఈ అధ�యన �ంతం� ��. ���� -1 ��� ఈ అద�యన 

�ంతం�10 km ప��� ��. 

 

1.7.6 ���క ఆ��క ప��వరణం: 

ఈ గ� �ర�హణవలన ���క �జల� �త�� మ�� ప�� ఉ��� �� ���కం� మ�� 

ఆ��కం� �� జ���. ����ం� �� ��ం� ఆప�ష� �ర� ���క �జల� ��న�త ఇ��ల� 

����ం��. అం�వల� ���క-ఆ��క ప��వరణం� ��వం ��జనకరం� ఉం�ం�. 

 

1.8 �న�ద�రణ మ�� �న��సం: 

�త�ం గ� �� 10.117 ���ర� �ంతం� ఉం�. ��� �లం� 6.297 ���ర� ��� తవ�బ�న 

త��త ఖ�జ ఉప�తల ���� ��వన ఉన� �ం�� �ద మ��� �� గ�� మ�� �టల� అ�వృ�� 

����.  

1.9 ���� వ�య అంచ��: 

గ� �ర�హణ� �లధన వ�యం 160.0 ల�� మ�� ప��వరణ అ�వృ�� �ర�హణ� �లధన 

వ�యం 14.4 ల�� మ�� �న�వృత వ�యం సంవత�ర�న� 6.5 ల�� ���ంచబ��. 

 

1.10 ప��వరణ �ర�హణ ���క: 

��ం� �ర�క��ల� ఉ���ం� �రంతర ప��వరణ అ�వృ��� మ�� ���ల ����� 

త��ంచ��� ఉత�మ ప��వరణ పద��ల� అ�స�ంచ��� ప��వరణ ���హణ �ణ�క� �బద�త� 
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��ంచ��� �వ�ంచడం జ��న�. ���త ��ం� �� �ంతం� ��ర�న ప��వరణ అ�వృ��� 

���హణ ���క ఉప�గప��ం�. 

�� ప��వరణం: 

�� �ణ�త� �ర��ంచ��� ఉపశమన చర�� ఈ �ం� �ధం� ఉ���.  

 ఖ�జ �ర�హణ ��� వ�� ��� మ�� �� క�ల� అ�క��ట� ���త�న �ం��� ��� 

�లక�ంచడం మ�� �� స�హ���� హ�తవన� �ంచడం ����ంచబ�న�. �ప�ర�� 

అ�క��� �యం�ం� మ�� ���� ఎ�వం� ఖ�జ పర���� పడ�ం� �యవ��. 

ఖ�జ�� తర�ం�సమయ�� �ప�ర�� ����� కప�బ��. 

 ����త ఖ�జ �ంతం స�హ�� ��� హ�తవన� అ�వృ�� �యడం. 

 �� �ణ�త �క� ����ణ ప��లన మ�� ��ష� �యం�ంచ��� చర��. 

 

          శబ� ప��వరణం: 

ఖ�జ �వ���� ఉప��ం� ���హ��, ��� మ�� ����ం� ��ం� వలన శబ�ం ఉత��� 

అ��ం�. అ�� ����క�ల �ం�ల� శబ�ం �క� ��వం త��వ� ఉం�ం�. ర�� 

�హన�� ప��త �గం� ���ంచడం వలన ���, �� మ�� శబ�ం ��దల త���. ఖ�జ 

����ం� జ��ట��� శ���� త��ంచ��� ప�క�� ఉప��ంచబ��. గ� స�హ��� మ�� 

�డ�����ల హ�తవనం �ంచడం వలన శబ� ��త� త��ంచవ���. 

 �యం�ణ చర��: 

 శబ� ��ష�ం  ���ంచ��� ఉపశమన చర�� ఈ �ం� �ధం� ఉ��� 

 త�న యం�� మ�� ప�క�� ఎం�క 

 ఆచర�త�క�న �ట శబ�ం ఇ���ష� / ��ం� అం�ంచడం  

 ��న�� ��న��� అమర�డం వలన శబ� ��త త��ంచబ��. 

 యం�� �క� శబ�ం ఉత��� ��� ����ణ సరళత మ�� స�న �ర�హణ  

 శబ�ం త��ంచ��� మ�� ప�సర ��స �ం�ల� ����ం� ���ంచ��� గ�� మ�� 

���పక�ల �టల �ంపకం ���ం� ���క �యబ�ం�. 

 

          �� ప��వరణం: 

గ� �ర�హణ ఉప�తల పద��ల� ఖ���� ����యడం వలన ఎ�వం� వ�ర� జ�� ��. గృహ 

���గం వలన వ�� వ�ర� ��� ���� ��ం� �ం� �� �ంత�� ���. 
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��రణ పద���: 

 ����మ �� ���ల� ఎ�వం� అవ�ధం క��ంచ�ం� �� ��� బండ� ���ంచడం 

����ం�. 

 వర�� ��� మ��ం�ట� దండ ��వ� ఖ�జ �ంతం��� ���ంపబ��.  

 ఖ�జ �ంతల� �� ��� �డ�� �లక�ంచ��� మ�� హ�తవనం �ంచ��� ఉప��ంచ 

బ��. 

1.11 ���క ఆ��క ప��వరణ�: 

కం�� �జ�న�ం �� ���క �జల� ��న�ం ఇ�� ��� �త��ం� మ�� ప��ం� 

���క ఆ����వృ��� �డ���.  

 ���క �జల� ఆ�గ� ���� మ�� అవ�హన �ర���� క��ం��. స�జం�� �ద 

�����ల� ఉప�ర�త�ల� అం�ంచడ� ��� �� �వన ���ల� ���పర���� అవ�శం 

క����ం�.  

 ����ల �ల�ల� అవసర�న�వం� �ద� అవ�ల� మ�� అత�వసర �వల� త�న�� ��ల� 

���ంపబ��. 

 ఇతర అత�వసర అవస�ల� �సం త�నంత ��� ���ంచబడ��. 

 ����ల� ప� �ళ� ��ట� �వల�న ��� త�నంత� సరఫ� ��ట జ���ం�. 

 �ం�క�� మ�� �� ఉ���ల ర�ణ� గ�ల ��గం పర�����ం�. ఆ�గ� మ�� ���� 

త��ంచ��� గ�� ప� �� వ���ల� ���� ���� ����, �� ప���, భ�� �ర���� 

మ�� ���� అం�ంచబడ��. 

 గ� �జమన�ం ��� చట�ం �ంద ����ం�న అ�� అవసర�న �బంధనల� అం����. అదనం� భ�� 

క�� ఏ��� ����ం� మ�� వర��� �ం� స�న �గ��� �యబ��ం�. 

 �� ఒక� ���క �బ�ం�� ర�ణ ప�క���(PPE) �జ�న�ం అం���ం�. ఉ��గ స��వం ��రం 

ఇతర భ�� ప�క�� ఉప��ంచబడ�య. 

 

1.12 ప��వరణ పర���ణ 

 ��ం� స�పం� ఉన� ��, శబ�, �� � ��ష�ం మ�� �� �క� ��� 

 అంచ� �� ����� ��జనం �సం ప��వరణ సంబం�ం� ��� ��ం�ంచం� 

 ����ణం� ప��వరణ ���ల� అంచ� �యడం మ�� పర���ంచడం. 
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1.13 భ�త  మ�� ప��వరణ 

 ఈ కం�� �జ�న�ం గ� �ర�హణ� ��ర�న ప��వరణం మ�� భ�త ����  

����ం�.  

 �జ�న�ం �� మ�� శబ� ��ష�ం  �క� ��వం త��ంచ��� ఈ గ� ��� ���యం� 

హ�త వనం అ�వృ�� ప���ం�.  

 �జ�న�ం ప�సర ��� APPCB �ర�దర��� పర���ంచ��� ����ం�ం�.   

 �� ఒక� ���క �బ�ం�� ర�ణ ప�క���(PPE) �జ�న�ం అం���ం�. 

 �జ�న�ం �� ఒక� ������ భ�త ��ణ ఎల���� అం���ం�. 

 

1.14 ��ం� 

�. �న��శవ ��� �జ�న�ం అ�� ��త� అ�మ��� అ�స�ం� గ� �ర�హణ �యబ��.  


