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1.0 ప�చయ�: 

�స��� ���జ� �నర�� ��� 22.979 ���ర�� స�� నంబ�. 782 మ�� 873, ��ప�� 

�మ�, �తం�ర� మండల�, క��� ���, ఆం� ��� � ఐర� ఓ� ��ం�� ��� ��� ���న 

సంవత��ల �ల వ�వ�� ప��మ� మ�� ��జ� ��గం ��� (M-I), G.O. Ms. No. 312 �� 

19.11.2008 న �� బ�� ���. ఈ ��� ��, బ�� �లం �ం� �� 23.04.2026 వర� �న��. 

�ం��, ఈ ��� �� ఎ� . ధ�ణ ��� �� �ద G.O. Ms. No. 58 ��� ప��మ� మ�� 

��జ� ��గం� 20 సంవత��ల �ల వ�వ�� �� 04.03.2006 న �� మం�� ���.  

ఈ గ� �ర�హణ� SEIAA ��� 14.03.2012 న సం. �� 23654 ట��ల ఉత��� �మ����� 

ప��వరణ అ�మ�� మ�� ��ష� �యం�ణ మండ� ��� CFO � �ం� ఉ���.  

అ��, �స��� ���జ� �నర�� �� అదన� ఉత��� �ర� ప��వరణ అ�మ�ల� �ంద��. 

అదన� ఉత���, ���త ఉత�� �మర��ం కం� ఏ��వ ఉత�� �యడం వలన MoEF & CC 

Notification S.O. 804 (E) Dt. 14.03.2017 ��రం violation category �� వ��ం�. 

�బ��, violation act ��రం B2 ���� B1 ���� వ� ప��వరణ ��వ అంచ� ��ల�, ���క 

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

����య �కరణ ��� అదన� ఉత��� �ర� ప��వరణ అ�మ�ల� �ందవల� �న��. 

అదన� ఉత��� 1,15,600 ట��ల �ర� ���తం ��ం� స�� ��� IBM, �ద��� ��� �ఖ 

సంఖ�. AP / KNL / MP / Fe-26/ Hyd, �� 01.05.2017 ��� ఆ��ంచబ�ం�. 

 

అదన� ఉత��� �ర� ప��వరణ అ�మ�� �ం�ట� SEAC/SEIAA Authority �� ToR � 

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

��� 2019 �ం� � 2019 వర� జ��ంచబ�ం�. 

1.1 గ� �వ�కం �� ��శం �క� ���గ��: 

�� �� �ంబ�: 57 I/3 

అ�ంశం: 15°26'31.44"N - 15°26'35.08"N 

��ంశం: 78°04'05.17"E - 78°03'51.00"E 

 

���� �వర��: 

���� ��                          �స���. ���జ� �నర�� 

���� ప��ణం అదన� ఉత��� సం. �� 23654 ట��ల �ం� 115600 

ట��� 

���� స�లం 

��� మ�� �ష�ం క��� ���, ఆం���� 

�మం మ�� మండలం ��ప�� �మ�,  �తం�ర� మండల� 

���ర�ం 22.979 Ha 

స�ప�మం ���� �రం �మం 1.51 �.�.  

�జ�న�ం ��త� �� 

�� �� �ంబ� 57 I/3 

��రణ ��వరణ ప����� 

వర��తం (���క) 621.7 mm 

ఉ���త క�ష� మ�� గ�ష�   17.8 C to 40.5 C 

�� �శ పడమర 

గ� ��శం �వర��: 

స�ప�మం  ���� �రం �మం 1.51 �.�.  

స�ప పట�ణం �తం�ర� మండల� 8.5 �.�.  

స�ప �����ష� / ����యం రం��రం ��� ��ష� 3.58 �.�  
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కడప ����యం 126.81 �.�. 

అభ�రణ�ం /��యఉ��నవనం 

�షన� ���� 

10 km ���ర��ం ప��� ఏ� ��. 

అవ��పన �క��� గ� �ం� 10.48 ���టర� �రం� ���ట��, 

�ఠ�ల� మ�� క���� స���� 

అం���� ఉ���. 

స�ప �� వన�� �సలయ� ��� – 5.24 �.� 

�నం �� – 7.83 �.� 

��  �� – 7.83 �.� 

�వర�న�� �� – 9.53 �.� 

�ఛట� �� – 6.80 �.� 

స�ప అట� �ంతం (RF/PF) �తం�ర�  అట� �ంతం – 2.85 �.� 

��� �� అట� �ంతం – 3.15 �.� 

లంజబండ అట� �ంతం – 4.69 �.� 

రంగ�రం ��� A అట� �ంతం – 8.09 �.� 

రం��రం ��� B అట� �ంతం – 8.92 �.� 

��ంఅ��� ��� ��� – 8.71 �.�    
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10 ���టర� ���ర�� �� పట� 

1.2      సంవత�రం ��� ఉత��� �వ��: 

ఐర� ఒ� ఉత��� 2017-18 �ం� 2020-2021 �ల�� ఎక���ట� �యం � ఓ�� ��� పద�� � 

�వ��� �యబ��ం�. ���� ��ం� ఆ�రం� సంవత���� 1,15,600 ట��� ఉత��� 

�యబ��ం�.  

సంవత��ల��� ���క ఉత��� 

Year 

ROM 

Total 

Volume 

Volume (m
3
) 

51.69 % 

Quantity 

(MT)>45 Fe 

1
st
 74588.08 38554.58 115663.74 

2
nd

 72790.24 37625.28 112875.84 

3
rd

 73519.68 38002.32 114006.96 

4
th

 72530.64 37491.09 112473.27 

TOTAL 293428.6 151673.3 455019.8 

AVERAGE 73357.16 37918.32 113755 
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�ల��: 

ఈ ��ం� స�� �లం�, �� ��� పద��� ���ం� ���త�న వర�ం (111) 779264 ట��ల 

�ల�� ��� ప�గ�ంచబడ�� మ�� ��ం� �సం ����ంచబడ��.  

�త�ం �న�� �ల��     = 779264 MT 

సంవత���� సగ� ఉత���  = 115600 MTPA  

గ� ��తం          = ఖ�జ �ల� / సగ� ఉత���  

              = 779264/115600 

                         = 6.74 సంవత��� �� 7 సంవత���  

1.3 ��ం� ��య:  

ఇ�ప ఖ�జం �క� ల�� ఉత���� �ంద��� ఎ��క�ట� / �డ�, ���మ� ���ం� మ�� 

����ం� స�యం� ���� �క��� మ�� ఓ�� ��� పద�� ��� ��ం� �ర�క��� 

�ర��ంచబడ��. ����� ఇ�� ���� మం� ��ం� ఉన�ం�న;  ఇ�ప ఖ�జం� ��ం� 

�ర�క��ల� �ం�క�ం�ల� ����ంచబ�ం�. �ల��  అంచ� ప��� � �త�ం �ల�� 

779264 MT ఆ�రం� 55% Fe �క� ��శ ��పన ఏర��ం�. ����� ఇ�� ���� మం� 

��ం� ఉన�ం�న ఇ�� ���� ��ం� �ర�క��ల� 1,15,600 MTPA వర� గ�ష�ం� 

ఉత��� �ంచ��� ����ంచబ�న�. ��� అనంతరం, ఖ�జ ప����� ఉప�తలం �క� వ��ం� 

�� �ం� ���ం� ��ం�� �ప��ల ��� ర�� �యడం జ���ం�. 

1.4     �ం�కరణ �క� �వ��: 

        ఈ గ� �ర�క��ల� ఎక���ట�� �వ��� జ�� ��� �ప��� / �క�ర�� �� ��.  త���  

��� ����� / ��� ��� మ�� �� / �ణ�త ��� �����  ర�� �యబ��ం�. 

 

��ం� యం�ల �వ�� 

యం�� �మర��ం & సం. 

ఎక���ట� 2 

�ప��� 2 

��� �మ�  �� 4 
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�� ��ంక� 1 

కం�స� - 

����ం� ��ం�  � 

�� �ష� 

1 

డ�� క�క�� 1 

 

1.5 గ�యం� ప��� �బ�ం� �వర��: 

ఈ ���� ��� ఈ �ంత �జల� ఉ�� మ�� �వ��� ల�ం��. ఈ గ� �ర�హణ� 

ఉప�గప� �బ�ం� �వర�� �ంద ఇవ�బ�న�. 

ఉ���ల �వ��  

S. No Category Existing Proposed Total 

1 Mines manager cum mining Engineer 1 - 1 

2 Geologist 1 - 1 

3 Mines mate 1 - 1 

4 Drillers/operators 2 2 4 

5 Skilled workers 2 8 10 

6 Un-skilled workers 10 10 20 

 Total 17 20 37 

 

1.6 �� సరఫ�: 

���త మ�� ����త ఉత��� �ర�క��ల� ��� 23 �ట�� �� అవసరం అవసరమ��ం�.. 

ఈ ��� రహ��� ��� �� ���ల� అణ��యడం �ర� మ�� �� �న� హ�తన� 

�ంప���, అ�� ���� �ర� అవసరమ��ం�. ఈ ��� ��ంకర� ��� ర�ణ �యబ��ం�. 
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1.7 ���త ప��వరణ ���: 

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

�వ�ంచడం. 

 ���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 ఫర���ణ జ��న�. ఈ పర���ణనం� PM10, PM2.5, So2, NOx అద��యన� �యడం 

జ��న�. �� �ణ�� ప��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���.  

1.7.2 శబ� ప��వణం: 

ఈ అద��యన� నం� ప�సర శబ� ���� క�ష�ంగ 48.4 Leq. dB (A) మ�� గ�ష�ం� 58.6 Leq. 

dB (A) అ�� పగ� సమయం� 33.7 Leq. dB(A) � మ�� �� సమయం� 42.9 Leq dB (A)  

� ����. 

1.7.3 �� ప��వరణం: 

��� ఉప�తల మ�� ఎ��� �గర� �� న��ల� �క�ం� �� �ణ�త� అధ�యనం 

�యడం జ��ం�. అ�� ఉప�తల మ�� �గర� �� న��ల� �రత �శ ���క ���� 
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(ISO 10500:2002) అ�స�ంచడం జ��ం�. ఈ న��ల ��వ� అ�మ�ంచబ�న ప���ల� 

�బ� �న��. 

  �గర� �� ��ంశం: 

 ���� న��ల �సం pH ప��� IS: 10500 ��రం 6.5 �ం� 8.5. ఈ అధ�యన 

�లం�, �గర� �� � pH 7.2 మ�� 7.4 మధ� ఉం�. 

 అధ�యనం �ంతం� �క�ం�న అ�� న��ల� pH ��వ� ప���� ���ంచబ���.  

 ఘన ప���ల� ����న ప��� IS: 10500 �ట�� 500 �����ల (mg /l) �����య 

�లం �న�� అ�మ�ంచద�న ప���� 2000 mg / l. అధ�యనం �ంతం �ం� 

�క�ం�న �గర�జల న��ల�, �త�ం క��న ఘనప���� (TDS) 556mg /l మ�� 

731mg / l మధ� ఉ���. అ�� న��ల TDS 2000 mg /l ప��� కం� త��వ� ఉం�. 

 ���� ���� �గర� ��  న��ల� 138 – 198 mg/l � ���ంచడ�న�. 

 �� ��న�త ���� �గర� ��  న��ల� 149mg/l �ం� 231mg/l � 

���ంచడ�న�. 

 �గర� ��  న��ల� ����� ��వ� �పల ప�� 0.44 mg/l �ం� 0.69mg/l 

���ంచబ�ం�.  

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

 

 ఉప�తల �� ��ంశం: 

 PH ఉప�తల ��� తటస��� 7.2 �ం� 7.4. 

 TDS 261 mg/l �ం� 273 mg/l, IS: 2296 ��రం సహన ప��� 1,500 mg/l. 

 �� ��న�త 126 mg/l �ం� 134 mg/l. 

 ��� 1.9 mg/l �ం� 2.2 mg/l. 

 క��న �ణ��� (DO) 6.1 mg/l – 6.6 mg/l. 

 �ట�  ���రం 610 MPN/100 ml �ం� 630MPN/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��: 

దర��� ��న ��� �� �� �� మ�� �� ��� బ�రంగ ��� ఉ���. 

1.7.5 �వ ప��వరణం: 

అంత�ం���న� ��� ఈ అద�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���. 

1.8 �న�ద�రణ మ�� �న��సం: 

��� ��తం ��� 7 సంవత��ల వర� ఉం�. ఖ�జ �వ�కం జ��న త��త �� �న�ద�రణ� 

సమర�వంతం� జ�� ��� హ�తవన�� �ం�ం�ంచడం మ�� ��� �ంతల� �� 

�జ��య��� మ�� �పల ���� � ఉప��ంచడ� జ���ం�. 

1.9 ���� వ�య అంచ��: 

గ� �ర�హణ� �లధన వ�యం 245 ల�� ��య� మ�� ప��వరణ అ�వృ�� �ర�హణ� 44 

ల�� ��య� 4 సంవత��ల వర� ���ం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� 

��ం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���.  
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 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�� �ష� వలన శబ�ం ఉత��� అ��ం�. ర�ణ 

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

����ం� జ��ట��� శ���� త��ంచ��� ధ�� �యం�ణ ప�క�� ఉప��ంచబ��. త��ర 

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

 ధ�� �యం�ణ� త�న యం�� మ�� ప�క�� ఎం�క �యడం. 

 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. 
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1.12 ప��వరణ పర���ణ  

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

�రంతరం పర���ణ జ���ం�. అ�.. 

 అంచ� �� ����� ��జనం �సం ప��వరణ �ర�హణ�  సంబం�ం� ��� 

��ం�ంచడం. 

 ����ణం� ప��వరణ ���ల� అంచ� �యడం మ�� పర���ంచడం. 

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���ం�. 

 �జమన�ం �� ఒక� ������ భ�త ��ణ ఎల���� అం���ం�. 

1.14 ��ం� 

M/s ���జ� �నర�� అ�� ��త� అ�మ��� అ�స�ం� గ� �ర�హణ �యబ��.  


