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ఉపో ా త త్ిం 
    

 క్వా ర్ట్ జ్  గని సరా్వ నెం.1247 (P) క్రిస్టజపాడు క్రామము, పెద్దవడుగూరు మెండలెం అనెంతపురము 

డిస్ట్స్టజక్ట జ, ఆెంక్రరక్రరదేశ్ లో ఉెంది. ఈ ఖనిజ నిక్షేరము తవా టానిి  ర ీ మహబూబ్ బాషా,  

క్రొస్ట్ైటర్ట్ ారిి మైనిెంగ్ లీజ్ అనుమతులు లభెంచినవి. ఈ గని యొక్క  ఉతా్ప ద్క్త క్రరత 

సెంవతస రెం సగటున 24,000 టనుు లు ఉెంటుెంది. ఈ ఖనిజ క్రపాెంతెం 3.994 హెక్వజరులలో 

విసతరిెంచబడి ఉను ది.  ఈ గని తవా క్ెం ద్వా రా రరాా వరణము ై భవిషా్ తుతలో వచ్చు  క్రరభావము 

తెలుసుకొని ముెందుానే గురి తెంచి నివారణ చరా లను చేరటజడానిి సహాయరడుతుెంది. గనిని 

వెలిి తీయుట వలన ాలి, నీరు, నేల, రా ని, సామాజిక్ మరియు ఆరికి్, జీవ వాత్పవరణెం మీద్ 

క్లుగు దుక్రషా్ భావితముల గురిెంచి అరా యనెం చేయబడినది. వాటి తీక్రవతను తగ్ గెంచడానిి 

తగ్న చరా లు తీసుకోబడత్పయి. 
 

ఈ క్రపాజెక్టజ  యొక్క  ముఖ్య ింశములు   
 

ముఖ్య ింశాలు వివర్ధణ 

మైన్ యొక్క  క్రపాెంతెం 3.994 హెక్వజరులు  

క్రపాజెక్ట జ ఖరుు  రూ .40 లక్షలు 

మైనిెంగ్ లీజు క్వలెం 20 సెంవతస రా లు 

గని క్రపాజెక్ట జ  సిానెం 
క్రిస్టజపాడుకు చెందిన సర్వా  నెం. 1247(P) పెద్దవడుగూరు 

(మెండలెం), అనెంతపురము జిలా్ల, ఆెంక్రరక్రరదేశ్. 

సమీర క్రామెం మురా లగుటిజ, 0.9 కి.మీ. దూరంలో   వాయువా ెం దికుక న ఉంది 

సమీర రహద్వరి 
SH-57 బలా్లరి- నలా్లరు రోడుు, క్వా రీకి   5.5 కి.మీ. దూరంలో ఈశానా  

దికుక న ఉంది  

సమీర రటజణెం 
అనెంతపురెం, రోడ్ మారగెం ద్వా రా క్వా రీకి 42 కి.మీ. దూరంలో 

నైరుతన ఉంది 

రైల్ నట్వర్ట్క  
 రాయలచరువు రైల్వా   ే జష్న్, 7.6 కి.మీ. దూరంలో ఈశానా  దికుక న 

ఉంది 

అటవీ సరిహదుద 

1. రావులువుడిి R.F, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 4.6 కి.మీ. దూరంలో  

తూరుా  దికుక న ఉంది 

2. క్రిష్టజపాడు R.F, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 2.7 కి.మీ. దూరంలో  

తూరుా  దికుక న  ఉంది 

3. జక్వక యలచరువు R.F, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 3.9 కి.మీ. దూరంలో  

వాయువా ెం ఉంది 

4. తెలిి RF,  4.0 కి.మీ. దూరంలో  ద్క్షిణ దికుక న ఉంది 

సమీర నీటి వనరులు 

 

1. (PABR) క్వలువ, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 1.68 కి.మీ. దూరంలో  

ఉంది . వాయువా ెం నుెండి తూరుా  కి ప్రవహిస్తంది 

2.   ర ీక్ృష్ణ దేవరయలచరువు,  క్వా రీకి 4.9 కి.మీ  దూరంలో తూరుా  

నుెండి ప్రవహిస్తంది 

3. క్వా రీి ఆగ్ను య లో 2.87 కి.మీ. దూరంలో  చరువు ఉంది 

4. క్వనుగ వెంక్ ఉతతర నుెండి ద్క్షిణ చరువు, క్వా రీకి ఈశానా ెం లో 

ఉంది, 5.8 కి.మీ. 
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ఖనజ త్వా క్ము కొర్ధక్ట ఉరయోగించు రద్దత్త 
 

ఓపెన్ క్వస్టజ మానాు వల్ రద్దతని (Opencast manual method) అనుసరి తత  ఖనిజాలను 

వెలిితీయడెం జరుగుతుెంది. ఎక్స క వేటర్ట్ మరియు క్రటకుక ల సహాయెంతో గనుల వెలిితీత 

జరుగుతుెంది. వెలిి తీస్టన ఖనిజాలను మైనిెంగ్ పిట్ లో త్పత్పక లిక్ెంా నిలా  ఉెంచి, ఆ తరువాత 

కొనుగోలుద్వరుడి ఆవశా్ క్తకు అనుగుణెంా అద్దదకు తీసుకును  టిరా ర ా ద్వా రా చేరు టెం 

జరుగుతుెంది.  

 

క్రర తిత్ రర్యయ వర్ధణ రరిసి్టతులు 
 

అరా యనెంలో భాగెంా వాయువు, నీరు, రా ని మరియు మటిజ యొక్క  నమూనాలను ేక్రిెంచి 

రరిరలిెంచడెం జరిగ్ెంది. వాటి రరిక్షా రలిత్పలను ఈ క్రిెంద్ విరెంా ఉనాు యి 

 

వాయు క్వలుష్య ము 

 

సాధారణెంా ాలి యెందు దుముు , ధూళి (PM10, PM2.5), సలఫ ర్ట్ డై అక్సస డ్ (SO2) మరియు 

నైక్రోజన్ డై అక్సస డ్ (NO2) క్వలుషాా లుా ఉెంటాయి. గని తవా క్ములో దుముు  మరియు ధూళి 

క్రరధాన క్వలుషాా లుా వెలువడుత్పయి, క్వనీ ఈ గని వెలిితీతలో క్రడిలిెాంగ్ మరియు  బాాస్టజెంగ్ 

క్రరక్రియ ల్వనెందున క్వలుషా్ ెం తకుక వా ఉనాు యి. 

 

క్రరసుతతెం అరా యనెం చేస్టనటువెంటి ఈ క్రపాెంతెంలో PM10: అతా లా ము 40.5 - అతా ధిక్ము 50.6, 

PM2.5: అతా లా ము 16.4 – అతా ధిక్ము 23.1, SO2: అతా లా ము 6.6 - అతా ధిక్ము 7.3 మరియు 

NO2: అతా లా ము 8.0 - అతా ధిక్ము 8.9 µg/m3 క్రరమాణములలో ఉను దిా తెలిస్టనది.  

 

ఈ ఫలిత్పలు CPCB నిర్వశేెంచిన క్రరమాణాల క్ెంటే తకుక వా ఉను ద్ని గురి తెంర బడినది. 

 

వాయు క్వలుష్య  నవార్ధణ చర్ధయ లు 

 

 గని ద్గ గర మైనిెంగ్ క్వరా క్ల్లపాల వలన వెలువడు దుముు  ాఢతను తగ్ గెంచ్చటకు నీటిని 

రోజుకు రెండు నుెంచి మూడు సారాు చలడాెం జరుగుతుెంది. 

 కేవలము దుముు  ధూళి ఎగ్స్ట రడకుెండా నీటిని చలడామే క్వకుెండ, వాహనము యొక్క  

వేగము 25 ి. మీ మెంచకుెండా నియoక్రతెంచ్చట వలన క్వలుషా్ ము తగుగతుెంది. 

 మొక్క లను గని చ్చట్టజ త్ప పెెంచడెం ద్వా రా మొక్క లు క్వలుషాా నిు  క్రగహెంచి రరిసరాలను 

శుదిద చేసాతయి. 

 

శబద క్వలుష్య ము 
 

మైనంగ్ కారయ కలాపాలు వాహన కదలిక వంటివి అధ్య యన ప్పాంతంలో శబ్ు  ా యి నిన ప్రవివితం 

చే తా ని. ఈ క్రపాెంత్పనిి 500 మీటర ల దూరం వరకు ఎల్లెంటి క్రామెం/నవాాలు ాని లేవు. 

అెందువలన సమీర మానవులైనాని, జెంతుజీవాలైనాని శబ్ుం యొకక  ప్రవివం ఉండద్ద. 

క్రపాజకుజ క్రపాెంతెం చ్చటుజక్రరక్క ల క్రపాెంత్పలలో రగలు మరియు రాక్రత సమయములో రా ని సిాయిలు 

రరిరలిెంచడెం జరిగ్ెంది. అరా యన క్రపాెంతెంలోని రా ని సిాయిలు రగటి సమయములో 5  నుెండి 
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54.5 dB(A) మరియు రాక్రత సమయములో 50 నుెండి 53 dB(A) మదా్ లో ఉను టాు గురి తెంచటెం 

జరిగ్నది. ఆ రా ని సిాయిలు అనీు  కూడా కేెంక్రద్ క్వలుషా్  నియెంక్రతణ మెండలి (NAAQS) 

నిబెంరనల రరిమతులాోనే ఉనాు యి.  

  

శబద క్వలుష్య  నవార్ధణ చర్ధయ లు 

 రా నిని క్లుగజేయు యెంక్రత్పల ద్గ గర నిశ్శ బ ేరరిక్రాలను (Silencers) ఉరయోగ్సాతరు 

 శ్బదము వచ్చు  క్రరదేశ్లలో క్వరిు కులకు (PPE) వా ి తగత రక్షణ రరిక్రాలు ఇవా బడత్పయి. 

 

శ్బదెం వెలువడే  సిానెం నుెండి దూరెం వెళా్ల కొదిద శ్బద తీక్రవత తగుగతుెంది. అధునాతన సాఫ్టజ వేర్ట్ ను 

ఉరయోగ్ెంచి మైనిెంగ్ వలన శ్బద తీక్రవత ఎెంతవరకు పెరిగ్న అవక్వశ్ెం ఉెంటుెంది అని 

తెలుసుకోవడెం జరిగ్ెంది. ఈ విరెంా వచిు న రలిత్పలాో లీజు క్రపాెంతము వద్ద శ్బద తీక్రవత CPCB 

నిర ణయిెంచిన హదుదలాోనే వును టాు గమనిెంచబడినది. దీనిని బటిజ సమీర క్రామ క్రరజల 

(మురా లగుటిజ) ై ఎటువెంటి దుక్రషా్ భావము ఉెండదు. 

 

మామూలుా శ్బ ే క్రరభావము మానవుడిి రాక్రత పూట నిక్రద్వభెంగెం క్లిగ్ ఆరోగా ెం ై క్రరభావెం 

చూపుతుెంది, దీనిని ద్ృష్టజలో ఉెంచ్చకొని యజమాని గని ఖనిజ తవా క్ెం రనులు కేవలెం రగటి 

పూట మాక్రతమే చేయద్లచినారు. 

 

నీటి క్వలుష్య ము 

 

అరా యన   సలిములోని  భూగరభ నీటి నమూనాలను ేక్రిెంచి వాటిని రరీక్షిెంచడము జరిగ్నది. 

ఆ రరీక్షా ఫలిత్పలను అనీు  కూడా IS: 10500 క్రత్పగు నీటి లక్షణాలు)   రరిమతులతో 

పోలిు చూడటెం జరిగ్ెంది. ఇల్ల పోలిు  చూడా అవి అనుమతెంచద్గ్న రరిమతులు లోనే 

ఉను వి. 

 

అెంతేక్వకుెండా గని క్రపాెంతెం లోని ఉరరితల నీటి నమూనాలను కూడా ేక్రిెంచి వాటిని రరీక్షిెంచి, 

ఆ ఫలిత్పలను IS: 2296 రరిమతులతో పోలిు చూడటెం జరిగ్ెంది.  ఆ రరీక్షా ఫలిత్పలను అనీు  

అనుమతెంచద్గ్న రరిమతులులోనే ఉను వి. 

 

గని కారయ కలాపాలకు సుమారుా 10.4 KLD నీటి ఆవశా్ క్త ఉెంటుెంది. గని క్రతవా క్ రనులు 

భూగరభ నీటి వనరులను త్పక్కుెండా జాక్రగతత రడత్పరు, అెందువలన భూగరభ నీరు క్లుష్టతము 

క్వబడదు.  

 

     క్వలుష్య  నవార్ధణ చర్ధయ లు 

 

 మైనిెంగ్ ఆరర్వష్న్ సమయెంలో ఎల్లెంటి వా ర ిజల్లలు ఉతా తత క్వవు. 

 మటిజ ర్వణువులు, గని నుెంచి కొటుజక్పోకుెండా తూరుా  దికుక న ఆనక్టజ క్టిజ ద్గ గరును    

ఇతర ఉరరితల నీటి వనరులతో క్లుష్టతెం క్వకుెండా చూసాతరు. 

 మైనిెంగ్ గుెంతలో రడే వర షపు నీటిని ేక్రిెంచి, చట ాపెెంరక్వనిి మరియు దుముు  ధూళిని 

అణచడానిి ఉరయోగ్సాతరు. 
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మటిజ / నేల (Soil) క్వలుష్య ము 

 

 అరా యన  సలిములో మటిజ నమూనాలను ేక్రిెంచి వాటిని రరీక్షిెంచడము జరిగ్నది.  ఆ రరీక్షా 

ఫలిత్పల ఆధారెంా గని లీజు ప్పాంతంలో చట ాపెరుగుద్లకు క్వవలస్టన పోష్క్ నిలువలు (NPK) 

మోసతరు ా వును వి అని గురి తెంచటెం జరిగ్ెంది. తగిన నిషా్ తుతలులో  ఎరువులు వేస్ట భూమ యొక్క  

పోష్క్ విలువలను పెెంచి వేగెంా పెరుగు విభను మైన క్రరక్ృత వృక్ష జాతులైన మొక్క లను 

పెెంచ్చత్పరు. 

 

క్వలుష్య  నవార్ధణ చర్ధయ లు 

 

 సాధారణెంా చటాు క్రవేళ్ళు  అధిక్ వర ష పాతెం వలన మటిజ ర్వణువులు కొటుజకు పోకుెండా 

సహాయరడత్పయి. ఇెందుకుాను తగ్న రీతలో తగ్న చోటులో తగ్న మొక్క లు 

పెెంచ్చత్పరు. 

 మైనిెంగ్ పాాను పీరియడ్ పూరతయ్యా సరిి సుమారు 1,20,000 m3 వా రమిు (ఓవర్ట్ బర ున్) 

ఏరా డుతుెంద్ని అెంచనా వేయబడిెంది, సారా మైనెంత వరకు ఈ వా రిానిు  

తవిా నగుెంతలను పునరుద్రేిెంచడానిి ఉరయోగ్ెంచబడుతుెంది. 

 

జీవ రర్యయ వర్ధణింై క్రరభావిం 

 

గనకి కేటానించిన ప్పాంతం లో అక్క డక్క డా  చిను  చిను  ొద్లు, గులు ములు (Herbs & 

Shrubs) ఉనాు యి. గన లీజు ప్పాంతంలో ముఖ్య మైన ఎటువెంటి అరుదైన మొక్క లు 

గురితెంచబడల్వదు. అంద్దవలల, మైనంగ్ కారణంగా ముఖా మైన అరుదైన మొక్క లు(Rare 

endangered and threatened plants) కోలాో వటెం జరగదు. 

                         

నవార్ధణ చర్ధయ లు 

 

మైనిెంగు క్రరణాళిక్ పీరియడ్ లో క్రరత సెంవతస రెం 150  సిానిక్ మొక్క లను నాటడెం జరుగుతుెంది. 

ఈ విరెంా పెెంచబడిన చటాు ాలి యెందు ఏరా డిన క్వలుషాా నిు  క్రగహెంచి రరిసరాలను శుదిద 

చేసాతయి అెంతేక్వకుెండా దా్ ని తీక్రవతను కూడా తగ్ గెంచడానిి సహయరడత్పయి. మొక్క లు 

పెెంరక్ెం ద్వా రా భూమ యెందు ేెంక్రదీయ రద్వరెేం కూడా పెరిగ్ చట ావృదిేి  తోడా డుత్పయి. క్రీన్ 

బెల్జ కు నిర్వశేెంచిన క్రరదేశ్ెంలో ఈ   వాత్పవరణెంకు అనుకూలమైన చటనాు పెెంచ్చత్పరు. 

 

 రహద్వరి వెెంబడి నాటిన మొక్క లు కూడా వాహనాల నుెండి ఏరా డే క్వలుషాా నిు  

నియెంక్రతసుతెంది 

 ఈ క్రీన్ బెల్జ ద్వా రా సహజ  సలి రక్షులను ఆక్రి షసుతెంది. దీని ద్వా రా మటిజ లో తేమ శాతెం 

పెరుగుతుెంది మరియు చటాు ఏపుా పెరుగును. 

 ఈ చట ా వలన నీడ ఏరా డుతుెంది మరియు ాలిలో వేడి తగుగెంది. అల్లగ్న ఆక్రి షెంచే 

రక్రక్వల పువుా ల వలన ఆ రరిక్రశ్మ చూచ్చటకు అెంద్ెంా ఉెండును. 
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సాింఘీక్ సింక్షేమము  
 

ఈ క్రపాెంత రైతులు ఎకుక వ దిగుబడి ల్వని వరాషధార రెంటల (Rainfed crops) మీద్ ఆధార రడాు రు. 

అెంతేక్వకుెండా ఈ క్రపాెంతెంలో నిరుద్యా ానిు  నిరూు లిెంచటానిి తగ్న క్రాు ారములు కూడా ల్వవు. 

ఈ క్రపాజెకుజ  క్రరతపాద్నవలన అెంత క్వక్పోయినా కొెంతవరకు వారి  స్టతిగతులు మెరుగురడవచ్చు . 

ఈ క్రపాజెకుజ  వలన సుమరుా 28 మెంది నిరుదా్య గులకు ఉద్యా ాలు లభసాతయి. 

 

క్రపాజెకుజ  నిరా హణకు క్వవలస్టన ఉదా్య గ భరీ తలో సమీరెంలో నివస్టెంచ్చ క్రరజలకు క్రపాధానా ెం 

ఇవా బడుతుెంది. క్రపాజెక్ట జ క్రరతా క్షెంా మరియు రరోక్షెంా కొెంతమెందిి   జీవనోపాధి ఇవా గలిగ్ 

వారి జీవన శైలీ పెరుగుద్లకు ఉరయోగరడుతుెంది.  

 

గని క్రతవా క్ముతో పాటు ఈ యాజమానా ము చ్చటుజక్రరక్క ల క్రామాల అభవృది ే కొరకు మొతతము 

పెటుజబడిలో 2% క్వర్పా ర్వట్ రర్యయ వరణ బారా త (CER) క్వరాా చరణలో భాగెంా, ఈ క్రిెంది 

క్వరా క్రక్మాలను చేరటజటెం జరుగుతుెంది. 

 

1. సమీరెంలోని క్రామ విద్వా రిులకు పాఠశాల యూనిఫెంలు, పుసతక్వలు, సాక లర్ట్ ష్టప లు 

అెంద్చేసాతరు.   

2. రరిశుక్రభత మరియు క్రత్పగునీటి సౌక్రాా లు క్వరా క్రక్మాలను చేరడత్పరు. 

 

రర్యయ వర్ధణ నర్ధా హణ క్రరణాళిక్  
 

క్వలుషా్  నియెంక్రతణకు మరియు క్రరతపాదిత మైనిెంగు వలన వాత్పవరణెంలో ఏరా డే మారుా లను 

ఎరా టిక్పుా డు తెలుసుకోవటానిి రరాా వరణ నిరా హణ క్రరణాళిక్ను రూొెందిెంచటము జరిగ్నది. 

ఈ క్వరా క్రక్మానిి ాను రరిక్రశ్మ యొక్క  పెటుజబడి నుెండి 1.63 లక్షల రూపాయలను మరియు క్రరత 

సెంవతస రము 7.52 లక్షల రూపాయలను వినియోగ్ెంచటము జరుగుతుెంది. 


