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క్వర్యనిర్వాహక స్వర్వంశం 
 

ఎం/ఎస్ స్నేహా ఎనాలటిక్స్, శీ్ర  వి. శీ్రధర్ బాబు , మేనేజంగ్ భాగస్వామిగవ, రిజస్ట ర్్డ పవర్టనర్డ షపి్ 

స్ంస్థ, విశవఖపట్నo. 20 .00 హెక్వట ర్ల క్వారట్జైట్ క్వారీ లీజు మంజూర్ు క్ోస్ం, అట్వీయతేర్ 

పరభుతా భూమిలో, 245వ స్రవా న ంబర్ు ఉతతరవవల్లల గవీ మంలోని, మెర్క్ ముడిదాము 
మండలం, విజయనగర్ం జలలల , ఆంధ్రపరదేశ లో 20 స్ంవతసరవల క్వలలనికి్, విజయనగర్ంలోని 

మెైన్సస & జయలలజీ అససి్ట ంట్ డ ైరటక్టర్డ క్ు లీజు మంజూర్ు చేయడానికి్ సఫివర్స్ు 
చేశవర్ు. తదనంతర్ం, ఆంధ్రపరదేశ పరభుతాం మంజూర్ు చేసింది క్వారట్జైట్ మెైనింగ్ 20 స్ంవతసరవల  
క్వలలనికి్  ఎం/ఎస్  సేనహా ఎనాలట్ిక్సస , దాని నోట్ీస్ు న ంబర్డ : 9247/R1-

2/2018, తే 08-01-2019 ది. 
 

 పరతిపవదిత క్వారట్జైట్ క్వారీ  ఏరియల ఆంధ్రపరదేశ లొ విజయనగర్ం జలలల  మెర్క్ ముడిదాము 
మండలo, ఉతతరవవల్లల గవీ మము  స్మీపంలో స్రవా  న ంబర్డ 245 లొ ఉంది . పరతిపవదిత క్వారీ 

పవర ంతానిన పరతిపవదక్ుడకిి్ అనుక్ూలంగవ త ల్లయజవయబడింద.ి 

 

 పరతిపవదిత క్వారట్జైట్  క్వారీ  లీజ్ ఏరియల 18°26'23.31"N నుండ ి18°26 '39.64"N  
అక్షంశవల వర్క్ు మరియు, 83°28'43.77"E  నుండి 83°29'05.95"E  రవఖలoశవల 
వర్క్ు ఉంది. దీనికి్ ఉతాత రవన మరియు పడమర్న  వయవస్వయ భూములు, దక్ిణాన 
ఎం/ఎస్  శీ్ర వ ంక్ట్ేశ్ార్ మెైన్సస & మినర్ల్సస పవత మెైనింగ్ లీజు ఏరియల, తూర్ుున ఎం/ 
ఎస్ స్ుభాష్ మినర్ల్సస  వవరి క్ొతత  క్వారీ క్లదు. పరతిపవదిత క్వారీ యొక్క 500 రవడియల్స 

దూర్ం లోపల 24.281 హెక్వట ర్ల పవత క్వారీ ఒక్ట్ి క్లదు. ఇది 09 స్ప్ట ంబర్డ 2013 కి్ 
ముందు   (19-10-2006 నుండ ి18-10- వర్క్ు 2026 వర్క్ు) మంజూర్ు చసే్వర్ు.ఇద ి
క్వక్ 20.00 హెక్టర్ుల  గల క్వారీ ని  ఎo/ఎస్ స్ుభాష్ మినర్ల్సస  వవరికి్ ఆంధ్రపరదేశ గనులు 
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మరియు భూగర్భ శవఖ వవర్ు (LOI) మంజూర్ు చేశవర్ు. పరతిపవదతి 

మెైనింగ్ భూమిప్ై వయవస్వయం చయేడంలేదు. 
 

 

ఆంధ్రపరదేశ లోని సేటట్ ఎనిారవన్స మెంట్ ఇంపవక్సట అస్స్ మెంట్ అథారటి్ీ (SEIAA) క్ు 
పరవయవర్ణ కి్లయరటన్సస క్ోస్ం పరతిపవదక్ుడు దర్ఖలస్ుత  చేస్ుక్ునానర్ు. మరియు వవర్ు 
పరవయవర్ణ పరభావ అంచనా (EIA) అధ్యయనాలు మరియు EIA / EMP ( ఎన్వారవన్స 
మెంట్  మేనజేటమంట్ పవల న్స), క్ోస్ం పరతిపవదతి  క్వారట్జైట్ క్ారీయంగ్ vide LR న ంబర్డ 

SEIAA/AP/VZN/MIN/ 06 / 2019/ 1037 -1206 , తే: 11.10.2019ది  న 
మంజూర్ు చయేడమెనైది . 

 ఎమ్/ఎస్ గలల బల్స ఎనిారవన మంట్ & మెైనింగ్ స్రీాస్స్, హో సేుట్, క్రవా ట్క్, EIA 

అధ్యయనాలను నిర్ాహ ంచడానికి్ మరియు EIA /EMP నివేదిక్ను ర్ూప ందించడానికి్ 

పరతిపవదక్ుడు నిలుపుక్ునానర్ు.  ఎం.ఒ.ఇ.ఎఫ్ /సి.స ి నిబంధ్నల పరక్వర్ం 
ర్ుతుపవనాల  (ఈశవనయ ర్ుతుపవనం నవంబర్డ 2019 జనవర ి2020) తర్ువవత ఆధార్ 
దతత ంశ్ సేక్ర్ణ చయేడమెైనది. (ఎనిారవన మంట్ల్స మోనట్రింగ్) 
 

 పరస్ుత త స్వరవంశ్ం TOR పరక్వర్ం EIA నివేదిక్లో ఉంది మరియు MOEF & CC చే EIA 

నోట్ిఫిక్వషన్స 2006 యొక్క అనుబంధ్ం III లో ఇచ్చిన స్వధార్ణ నిరవమణం పరక్వర్ం 
తయలర్ు చయేబడింద.ి 

 

  పరతిపవదిత క్వారట్జైట్ గరిషట  ఉతుతిత  2,62,800 ఘ.మీ. క్వగవ  స్గట్ు వవరిిక్ 

ఉతుతిత  2,50,896 ఘ.మీ. ఇందులో వయర్థo 30% క్వగవ 70% అమమక్ం చసే్ుక్ోగల 
ఉతుతిత . అమమక్ం ఉతుతిత  గరిషటంగవ స్ంవతసరవనికి్ 4,59,900 ట్నునలు మరియు స్గట్ు 
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క్వారట్జైట్ అమమక్ం ఉతుతిత  స్ంవతసరవనికి్ 4,39,068 ట్నునలు. మెైనింగ్ యొక్క 
పదధతి స్మీ మెక్న ైజ్్ ఓప్న్స క్వస్ట, నియంతిరత సీక్టానిియల్స బాల సిట ంగ్ లొ క్వారట్జైట్ ను వ ల్లకి్ 
తీస్వత ర్ు. క్వారట్జైట్ ను  వివిధ్ ర్క్వలుగవ వవడవచుిను. తయలరీ, వవస్ుత శిలుం మరియు 
అలంక్వర్ క్ళలలో క్వారట్జైట్ వ ైవిధ్యభరతిమెైన ఉపయోగవలను క్ల్లగి ఉంది. క్వారట్జైట్ ఒక్ 

అలంక్వర్ రవయ మరియు గలడలను క్పుడానికి్, ర్ూఫింగ్ ట్ ైల్సస, ఫ్లల రింగ్ మరియు మటె్ల  
దశ్లుగవ ఉపయోగించవచుి. వంట్శవలలలో క్ ంట్ర్డ ట్ాప్ ల క్ోస్ం దనీి ఉపయోగం వేగంగవ 
విస్త రిస్లత ంద.ి ఇది గవీ న టై్ క్ంట్ ే గట్ిటతనం మరియు మర్క్లక్ు నిరలధ్క్తను క్ల్లగి 

ఉంట్ుంద.ి పిండచిేసని క్వారట్జైట్ వేస్ట  క్ొనినస్వర్ుల  క్వారీ 
ర్హదార ినిరవమణంలో ఉపయోగించబడుతుంది . అలలగవ, దీనిని ఫ్రలీ -అలలల య్ పరిశ్మీలలో 
వవడడం వలన రవషట రంలోనూ మరియు ప ర్ుగు రవష్టవట ర లలో తగినంత గిరవకీ్ ఉంది. 
 

 ఇది ఒక్ క్ొతత  పవర జటక్సట .  క్వారట్జైట్  మెైనింగ్ స్రటైన భదరతా పరమలణాలతో నిర్ాహ ంచడానికి్ RQP 
దాారవ మెైనింగ్ పవల న్స సదిధం చేయడమెైనది. క్వారీ జీవితక్వలం   40 స్ం.లు. క్ంట్ ేఎక్ుకవ. 
స్ంవతసరవనికి్ 2,54,35,800  ట్నునల ఉతుతిత  (వయరవథ లు క్ల్లపి). ఇందులో 
అమమదగిన   క్వారట్జైట్ 70 %  అంచనా వేసని పరమిలణము1,78,05,060 ట్నునలు 
క్వగవ, 30 %అముమక్ోవడానికి్ వీలులేనిది అంచనా వేసని పరిమలణం  76,30,740 

ట్నునలు, ఇది తాతాకల్లక్ంగవ ఉతతరవన  క్వారీ లీజు పవర ంతంలో నిలా చశేవర్ు మరియు దీనిని 
ప్దద  గుంతలలో పూడుస్వత ర్ు. 
 
 
 
 

అంచనా వేసని భౌగలళిక్ మరియు ఖనిజ నిలాలు ఈ కీి్ంది విధ్ంగవ ఉనానయ: 
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వివర్ణ జయోలలజక్ల్స 

రిజర్డా్ (ట్నునలు) 
ఖనిజ 

నిలాలు (ట్నునలు) 
క్వారట్జైట్ 

(వయర్థంతో స్హా) 

2,85,27,000 2,54,35,800 

క్వారట్జైట్ (స్ంస్థ  
నుంచ్చ) 

1,99,68,900 1,78,05,060 

మొతతం  4,84,95,900 4,32,40,860 

 

స్వా నిక భూగర్భ శవసత రం: 
o క్వారట్జైట్ మరియు ఖ ండల ైట్ుల  అనువరితత పరదేశ్ంలో మరియు చుట్ుట పక్కలలో ఉనన పరధాన 

ల్లథో యూనిట్ుల . క్వారట్జైట్  అనదేి క్ొండ ప్నై పగుళలల   వ oట్ ఏర్ుడా్ య, అంట్ ేక్ంట్ీర రవక్స 

ఖ ండల ైట్ మరియు ఖ ండల ైట్ క్వారట్జైట్ యొక్క ఇర్ువ ైపులల దిగువ స్వథ యలలో NE-SW 

మరియు E-W యొక్క స్్జైక్స దిశ్లో  విస్త రించ్చంది, క్ొండ యొక్క వవలు క్వారట్జైట్ మరియు 
ఖ ండల ైట్ యొక్క క్ంక్ర్ మరియు తేల్లయలడే పదారవథ లతో క్పుబడి ఉనానయ. క్వారట్జైట్  
స్గట్ున 410 మీట్ర్ల వ డలుుతో 480 మీట్ర్ల ప డవునా విస్త రించాయ    క్వారట్జైట్ మరియు 
ఖ ండల ైట్ మధ్య అనువరితత పవర ంత  వవలులో  ఫ్లల ట్ పదారవధ లతో క్పుబడ ి ఉంద ి

మరియు  Moh ' క్వఠినయం సేకల్స ను బట్ిట   క్వారట్జైట్  ఏడు (7)  క్వఠినయం క్ల్లగి ఉంది. 
 

స్ ైట్ యొకక సాల్కృతి: 

o ఈ పవర ంతం ట్ోపల షటీ్ నం. 65 N / 7 లో ఉంద.ి పరతిపవదతి స్ఫట్ిక్ క్వారట్జైట్ లీజు 

పవర ంతంలో క్ొండ నిరవమణం యొక్క ఒక్ భాగం. అనువరితత పరదేశ్ంలో అతయలు ఆక్ృతి 130 

మీ మరియు అతయధిక్ ఆక్ృతి 300 మీ. ఈ పవర ంతం యొక్క ఎత తతన మరియు తక్ుకవ 

ఎతుత ల మధ్య వయతాయస్ం 170 మీ. పరతిపవదిత క్వారీ లీజు పవర ంతం మితమైెన మరియు 
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ఏట్వవలుగవ  ఉండే భూభాగంలో భాగం. భూమి బండరవళలల  మరియు రవతి ఎక్ోసోజర్లతో 
బంజర్ు మరియు స్వగుక్ు స్రిపల దు. లీజు పవర ంతం యొక్క పరవణత 1: 5 , ఇది ఒక్ 

యూనిట్ 5 యూనిట్ల  క్ితిజ స్మలంతర్ దూరవనికి్ ప్ర్ుగుతుందని 

స్ూచ్చస్ుత ంది . పరతిపవదతి పవర ంతం నిట్ార్ుగవ ఉనన వవలుతో ఉంది. క్వారీ లీజ్ పవర ంతం 
యొక్క పవర్ుదల నమూనా SW-NE దిశ్లో ఉప-డ న్ిరట్ిక్స. పరతిపవదతి క్వారీ లీజు పరిధిలో 
శవశ్ాత పరవవహాలు లేదా ఇతర్ న్వట్ి వనర్ులు లేవు. పరతిపవదతి లీజు 

పవర ంతం ఉపరితలం  ఆగవనయం నుండ ివవయువయం వర్క్ు వవలుగవ ఉంది . 
 

          క్ోర్డ జోన్స లో స్ునినతమెైన గవీ హక్వలు లేదా పరవయవర్ణ వయవస్థలు లేదా న్వట్ి వనర్ులు 
లేవు. స్మీప       గవీ మం ఉతతరవవల్లల 1. 75 కి్.మీ. 

 లీజుక్ు 10 కి్లోమీట్ర్ల పరిధిలో పరవయవర్ణ స్ునినతమెైన పవర ంతాలు లేవు. ఈ 

పవర ంతంలో ప్దద పరిశ్మీలు లేవు . 
 

 పరతిపవదిత మెైనింగ్ క్వారట్జైట్ స్వథ నికీ్క్రించ్చన ఖనిజం, స్వధార్ణంగవ రవతి యొక్క లక్షణాలను 
బట్ిట రలడుల  వేయడం, భవనాల నిరవమణం మొదల ైన నిరవమణ పరయోజనాల క్ోస్ం 
ఉపయోగించబడుతుంద.ి క్వారట్జైట్ అపుుడపుుడూ క్వార్డజై (సిల్లక్వ) క్ంట్ ంట్ బట్ిట, ఫ్రలీ -
అలలల య్ మరియు ఇతర్ లోహశోధ్న పరిశ్మీలలో ఉపయోగిస్వత ర్ు. 
 

 జనుయపర్ంగవ, ఖ ండల ైట్ యొక్క పగుల మండలలల వ ంట్ క్వారట్జైట్ రీఫ్ వల  
స్ంభవిస్ుత ంది. ఇది పరక్ృతిలో బెడ్డ్, చక్కట్ి నుండ ి మధ్యస్థమెనై క్వారట్జైట్ క్ల్లగి 

ఉంట్ుంద.ి ఇది లేత గలధ్ుమ ర్ంగులో ఉంట్ుంది. క్వారట్జైట్ మరియు ఎర్ీ నలే యొక్క 
మిశ్మీ బండరవళలల  ఈ పవర ంతం యొక్క వవలులను క్పవుయ, క్వారట్జైట్ కీి్ప్ మీద 1 మీట్ర్డ 
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మందం వర్క్ు ఉంట్ుంది. జాయంట్ల లో ఇది ఎక్ుకవగవ ఉంట్ుంది, దీనికి్ స్మ 

స్మలంతర్ంగవ మరియు ముందుక్ు లంబంగవ ఉంట్ుంది. క్వార్్డ మరింత బహ ర్గతంగవ  ఉంది. 
 

 దిగువ పరతిపవదతి క్వారీ లీజు పవర ంతంలో , క్వారట్జైట్ మరియు ఖ ండల టై్ యొక్క క్ంక్ర్ 

మరియు ఫ్లల ట్ పదార్థం 1మీ క్ంట్ ేఎక్ుకవ మందం వవలు పవర ంతంలో క్నిపించడం లేదు. ఈ 

స్వట ర ట్ాల మందం పవర ంతం యొక్క వవలుప్ ై ఉనన పరీక్ష గుంట్లలో చూడవచుి. క్ొండ 

భూభాగం యొక్క అధిక్ ర్oగు ఖ ండల ైట్ క్వారట్జైట్  ఇర్ువ పైులల బహ ర్గతమవుతుంద.ి ఇద ి

భారీ ముదుర్ు మరియు లేత గలధ్ుమ ర్ంగులో ఉంట్ుంది. క్ంక్ర్ 

మరియు తేల్లయలడే పదార్థం కీి్ంద , షీట్ రవక్స 0- 0.5 మీ. మంచ్చ నాణయత గల ROM 

అక్కడ నుండ ిమొదలవుతుంది. 
 

 పవర ర్ంభంలో తవాక్ం యొక్క పరతిపవదతి పవర ంతంలో ఉనన ముళళ ప దలు 
తొలగించబడతాయ. అపుుడు మట్ిట ఒక్ వీల్స లోడర్డ లేదా బాయక్స హో  ఉపయోగించ్చ స్వరపా్ 

చేయబడుతుంది. 
 

  మెైనింగ్ పదధతి  ఉపరతిలం ఒక్వ మలర్ుు ఆధార్ంగవ ఓప్న్స క్వస్ట  మరియు సమ్ీమెక్ న ైజడ్ 

పదధతి ఉండాల్ల. జాక్స హామర్డ డిరల్లలంగ్ మరియు పేలుడు దాారవ తవాక్వలు 
జర్ుగుతాయ. బెంచ్ ఎతుత   6 మీ మరియు 3 మీ వ డలుుతో నిర్ాహ ంచబడుతుంద,ి 

మొతతం వవలు 60౦. 

 

 తవాక్ం మరియు లోడంిగ్ స్వమర్థయం 0.9 నుండి 1.1 క్మ్ బక్టట్ స్వమర్థయం గల స్వధార్ణ 

తరవాక్వలతో నిర్ాహ ంచబడుతుంది. అభివృదిధ పనులు, తవాక్వలు మరియు ట్రక్ుకలోల కి్ 

ఎక్ికంచట్ానికి్ ఇద ి ఉపయోగించబడుతుంద.ి 10ట్నునల స్వమర్థయం గల ట్ిపుర్ుల  అనిన 
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ర్వవణా పరయోజనాల క్ోస్ం ఉపయోగించబడతాయ. అదనంగవ, వవట్ర్డ ట్ాయంక్ర్డ (ధ్ూళిని 

అణచి్చవసేేందుక్ు), పిక్స-అప్ వ హ క్ల్స వంట్ి క్ొనిన సేవవ పరిక్రవలు ఉపయోగించబడతాయ. 

 అంతిమ పిట్ వవలు వదద నిర్ాహ ంచబడుతుంద ి60° నతి  దశ్లో, నిరలధిత నిలాలు నుండ ి

మంచ్చ ఖనిజ రిక్వరీ క్ోస్ం. క్వారీ యంతరా ల స్ుర్క్ిత క్దల్లక్ క్ోస్ం రవంప్ పరవణత క్న్వస్ం 
16 లో 1 గవ ఉంచబడుతుంది . 

 కీ్మబదధమెైన గని అభివృదిధ మరియు క్వారట్జైట్ వ ల్లకి్తిత ఈ మొదట్ి పరణాళిక్ 

వయవధిలో గరిషటంగవ 18 మీట్ర్ల లోతు వర్క్ు పరణాళిక్ చేయబడింది . 
 క్వారట్జైట్ యొక్క స్వథ నభరంశ్ం మరియు వ డలుు ఆధార్ంగవ , అంతిమ షీట్ పరిమితి 

తదనుగుణంగవ వస్ుత ంద.ి క్వారట్జైట్ స్్జైక్స తో పవట్ు ఉతతర్-

దక్ిణ దిశ్లో ముందుక్ు స్వగవ గని పని చేస్ుత ంది . 
 మెట్ాల్లఫ్ర్స్ మెనై్సస, రటగుయలేషన్స 1961 కీి్ంద 106.2(b) పరక్వర్ం  ధాతువు 

తొలగించడానికి్ భారీ యంతరా లతో పనిచయేడానికి్ డ ైరటక్టరవట్ ఆఫ్ మెైన్సస భదరత నుండి  నిరిథషట 
అనుమతి ప ందబడుతుంది. 

డిరల్లుంగ్ మర్ియు బాు స్్ా ంగ్: 
 110 మిమీ వవయస్ం క్ల్లగిన ర్ంధ్రం రిగ్ లను ఉపయోగించడం దాారవ డిరల్లలంగ్ 

జర్ుగుతుంది. ర్ంధార లు నిలువుగవ 6.0 మీట్ర్ల లోతుతో మరియు అంతర్ంతో బర్్న్స 3.0 

x 2.5 మీట్ర్ుల గవ డిరల్లలంగ్ చేయబడతాయ. 

 క్వారట్జైట్ దాని వ ల్లకి్తీత క్ోస్ం పేలుడు అవస్ర్ం మరియు క్వల స్ II పేలుడు పదారవథ లను 
ఉపయోగించాల్లసన వవస్తవవలను పరిశ్రల్లసేత , పౌడర్డ క్వర్క్ం కి్లో పేలుడు 
పదారవథ లక్ు 6 ట్నునలుగవ అంచనా వయేబడింది . స్ల రీి పలేుడు పదారవథ నిన 

ఉపయోగించాలని పరతిపవదించబడింద.ి ఛారి్ంగ్ క్వరట్క్సస ఫ్ూయజ్ దాారవ మరియు ఎలక్ిటిక్స 

డిట్ోనేట్ర్ుల  మరియు స్ల రీి పేలుడు పదారవథ ల క్లయక్తో ఉంట్ుంది . పేలుడు పదారవథ లను 
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క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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విక్ీయంచ,ే క్ల్లగి ఉనన మరియు ఉపయోగించే ల ైసన్్సస హో ల్ర్లక్ు (పేలుడు పదారవధ ల 

స్ర్ఫ్రవదార్ులు) హాయండిల ంగ్ మరియు బాల సిట ంగ్ క్వంట్ార క్సట ఇవాబడుతుంది . 
 పేలుడు ల సై్న్సస ప ందిన బాల స్టర్డ స్హాయంతో చయేలల్ల మరియు అవస్ర్మైెనపుుడు 

మరియు MMR, 1961 లేదా పేలుడు చట్టం & నిబంధ్నల పరక్వర్ం నిరా్యం 
చేయబడుతుంది. 

ప్రతిపవదిత ఉతపతిత  ప్రణాళిక: 
      పరణాళిక్ వయవధలిో స్ంవతసర్ం వవరీగవ తవాక్ం వివరవలు ఇలల ఉనానయ: 

స్ం. క్వారట్జైట్ 

ROM అమమదగిన @ 70% వయర్థం @ 30% 

మీ 3 ట్నునలు మీ 3 ట్నునలు మీ 3 ట్నునలు 
1 వ 2,62,800 6,57,000 1,83,960 4,59,900 78,840 1,97,100 

2 వ 2,55,918 6,39,795 1,79,143 4,47,857 76,775 1,91,938 

3 వ 2,50,884 6,27,210 1,75,619 4,39,047 75,265 1,88,163 

4 వ 2,45,640 6,14,100 1,71,948 4,29,870 73,692 1,84,230 

5 వ 2,39,238 5,98,095 1,67,467 4,18,667 71,771 1,79,428 

మొతతం 12,54,480 31,36,200 
        

8,78,137 21,95,341 3,76,343 9,40,859 

స్గట్ు 2,50,896 6,27,240 1,75,627 4,39,068 75,269 1,88,172 

గరిషటo. 2,62,800 6,57,000 1,83,960 4,59,900 78,840 1,97,100 



ఎం/ఎస్  స్నేహా ఎనాలటకి్స్ 
శీ్ర. వి. శీ్రధర్ బాబు , మనేేజంగ్ భాగస్వామి 

క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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     స్ంభావిత మెైనింగ్ పరణాళిక్ కీి్ంద ఉంది: 
బేస్ ల ైన్ ప్ర్వయవర్ణ నాణయత: 

గ్వల్ల : 

 పరధాన పవరిశవీమిక్ వవయు ఉధ్ాగ ర్ మూలలలు లేవు . పరధానమెనై గవల్ల దిశ్లు , అధ్యయన 

క్వలంలో (నవంబర్డ 2019 నుండ ిజనవర ి2020 వర్క్ు) తూర్ుు నుండి పడమర్ వర్క్ు 
(77%), మరియు ఉతతర్ం నుండ ి దక్ణిానికి్ (23%) ఉనానయ . స్గట్ు గవల్ల 

వేగం స్క్నుక్ు 2.89 మీ. 

 ఉతతరవవల్లల పవర ంతంలో వవతావర్ణ సిథర్తాం తర్గతి పగట్ిపూట్ “మధ్యస్తంగవ అసిథర్ంగవ 
ఉంట్ుంది మరియు క్ొదిదగవ అసిథర్ంగవ ఉంట్ుంది”. విసీత రా్ంలో గవీ మీణ నపేథ్యం ఉంది. 

 పరమలణాల క్వలుషయ క్వర్క్వల స్వందరతలు జాతీయ గవల్ల నాణయత పరమలణాల క్ంట్ ే చాలల 
తక్ుకవగవ ఉననట్ుల  క్నుగొనబడింది . PM 10, PM 2.5, SO2 మరియు NOx ఇవి 

వర్ుస్గవ 100, 60, 80 మరియు 80 µg / మీ౩. 

క్వలం క్వారట్జైట్ 

ROM అమమదగిన @ 70% వయర్థం @ 30% 

మీ 3 ట్నునలు మీ 3 ట్నునలు మీ 3 ట్నునలు 
పరణాళిక్ 

క్వలం 12,54,480 31,36,200 8,78,137 21,95,341 3,76,343 9,40,859 

1 వ పథ్క్ం 12,54,480 31,36,200 8,78,137 21,95,341 3,76,343 9,40,859 

2 వ పథ్క్ం 12,54,480 31,36,200 8,78,137 21,95,341 3,76,343 9,40,859 

3 వ పథ్క్ం 12,54,480 31,36,200 8,78,137 21,95,341 3,76,343 9,40,859 

మొతతం 50,17,920 1,25,44,800 35,12,548 87,81,364 15,05,372 37,63,436 



ఎం/ఎస్  స్నేహా ఎనాలటిక్స్ 
శీ్ర. వి. శీ్రధర్ బాబు , మనేేజంగ్ భాగస్వామి 

క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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 ఓప్న్స క్వస్ట మెైనింగ్ క్వర్యక్లలపవల స్మయంలో పరధానమెైన ఉదాగ రవలు డిరల్లలంగ్, నియంతిరత 

పేలుడు , లోడింగ్ / అనోల డ్ మరియు ర్వవణా క్వర్యక్లలపవల స్మయంలో క్ణ పదారవథ ల 

ఉతుతిత . 
శబదం: 
 Ld, Ln & Ldn విలువలు గవీ మీణ నేపథాయనికి్ విలక్షణమెనైవి. 

 

 లీజు (క్ోర్డ) 

dB (A) 

బఫ్ర్డ (క్నిషట) 
dB (A) 

బఫ్ర్డ (గరిషటంగవ.) 
dB (A) 

LD 42.4 45.3 48.7 

Ln 42.2 41.2 48.6 

LDN 61.8 64.8 68.2 

 

క్వారీ పరిక్రవలను డిరల్లలంగ్ , పేలుడు మరియు క్దిలే స్మయంలో శ్బదం యొక్క మూలలలు ఫ్ ై
విధ్ంగవ ఉంట్ాయ . 

 

నీర్ల : లీజు పవర ంతంలో ఉపరితల న్వట్ి వనర్ులు లేవు (నదులు / స్ర్స్ుసలు) . మూడు 
(03) క్వలలనుగుణ (శవశ్ాతo క్వని) మొదట్ి ఆర్్ర్డ పరవవహాలు , పరతిపవదిత పవర ంతం యొక్క దక్ణి 

భాగం నుండ ి ఉదభవించాయ . విజయనగర్ం జలలల లో స్గట్ు వవరిిక్ 

వరి్పవతం స్ంవతసరవనికి్ 1050 మి.మీ. స్ంట్రల్స గ ీ ండ్ వవట్ర్డ బో ర్్డ, GOI చేత ఆంధ్రపరదశే 

రవషట రం క్ోస్ం తయలర్ుచేసని గ ీ ండ్ వవట్ర్డ ఇయర్డ బుక్స 2016-17 పరక్వర్ం, మెర్క్ 
ముడిదాం మండల పవర ంతంలో స్గట్ు భూగర్భజల మట్ాట లు 5 - 10 

మీ . బిజఎల్స (ర్ుతుపవనానికి్ ముందు) మరియు 2 - 5 m BGL (వరవి క్వలం తర్ువవత). 

 



ఎం/ఎస్  స్నేహా ఎనాలటకి్స్ 
శీ్ర. వి. శీ్రధర్ బాబు , మనేేజంగ్ భాగస్వామి 

క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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పరతిపవదిత లీజు పవర ంతంలో మరియు చుట్ుట పక్కల ఉనన భూగర్భజల నాణయత క్ొదిదగవ ఆలకలీన్స, 

పిహెచ్ స్వథ యలు 6.7 నుండి 8.3 వర్క్ు ఉంట్ాయ . మొతతం క్వఠినయం నుండ ి

మొదలుక్ొని 240 క్ు 470 CaCO౩ వంట్ి  మి.గవీ ./ లీట్ర్డ  మొతతం క్రిగిన ఘన క్ంట్ ంట్ మధ్య 
వివిధ్, 510  నుండ ి 1014 మి.గవీ . /లీట్ర్ు. ఫ్లల రటడై్ స్వథ యలు లీట్ర్ుక్ు 0.41 నుండ ి

1.18 మి.గవీ  మరియు న ైట్ేరట్ స్వథ య లు 1.2 నుండి 5 .6 మి.గవీ ./లీట్ర్ు మధ్య మలర్ుతూ 

ఉంట్ాయ . స్లేఫట్ స్వథ యలు లీట్ర్ుక్ు 15.4 నుండి 82.9 మి.గవీ  వర్క్ు ఉంట్ాయ మరియు 
క్ోల రటైడ్ స్వథ యలు లీట్ర్ుక్ు 21.5 నుండి 137.2 మి.గవీ  మధ్య మలర్ుతూ 

ఉంట్ాయ . స్వధార్ణంగవ, అధ్యయన పవర ంతంలోని భూగర్భజల నాణయత, IS: 10500-2012 

(తాగున్వట్ ివివర్ణ) యొక్క అనుమతించదగిన పరిమితులక్ు నిరవధ రిస్ుత ంది. 
 

 లీజు నుండ ి ర్ుతుపవనాల స్మయంలో ఉపరితల పరవవహాలు క్వారీ గుంట్లలోకి్ 

పరవేశిస్వత య. వీట్ిలో, క్ొంత న్వర్ు ఆవిరటైపల తుంద ిమరియు క్ొనిన న మమదిగవ కీి్ందికి్ వస్వత య. 

ఘన వయర్వా లు: 
మెైనింగ్ పరణాళిక్ క్వలంలో, ఖనిజ వయరవధ లు 3,76,343 మీ3 ( 9,40,859 ట్నునలు) గవ 
అంచనా వయేబడా్ య మరియు లీజు క్వలలనికి్, మొతతం ఖనిజ వయరవధ లు  15,05,372 

మీ3( 37,63,436 ట్నునలు).ఖనిజ వయరవధ లు  , పరధానంగవ  రవక్స, పవక్ిక్ంగవ అపలర చ్ రలడ్ 

నిర్ాహణ క్ోస్ం ఉపయోగించవచుి . అలలగవ రలడు్  పనుల క్ోస్ం అమమవచుి 2.064 

హెక్వట ర్ల గురితంచబడిన పరదేశ్ంలో బాయల న్సస పరిమలణం నిలా చేయబడుతుంది, ఇది డి.జ.ఎం. ఎస్ 

నిబంధ్నల పరక్వర్ం అవస్రవలను తీర్ిగలదు. పద్ద గుంట్ల బాయకి్ఫల్లలంగ్ క్ోస్ం ఇద ి

ఉపయోగించబడుతుంద.ి వసే్ట  డంప్ యొక్క గరిషట  ఎతుత  18 మీ  నిరవద రించబడింది  పరస్ుత తం 
పరణాళిక్ క్వలంలో,  ఈ డంప్ ల నుండ ివచేి నిక్షళీతo హానిక్ర్ం క్వదు. 
ప్రభావవలు: 



ఎం/ఎస్  స్నేహా ఎనాలటకి్స్ 
శీ్ర. వి. శీ్రధర్ బాబు , మనేేజంగ్ భాగస్వామి 

క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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భూమి: పరతిపవదతి లీజు పవర ంతంలో స్థలలల వదద చ లలల చ దుర్ుగవ ఉనన క్ొంత మట్ిట ఉంది , క్వన్వ 

వయవస్వయం లేదు. పరస్ుత తం ఉనన క్వారీ గుంట్లు లేదా డంప్ లు లేవు. స్ైట్ స్థలలక్ృతి 

ఆధార్ంగవ, ఏ గుంట్లు లేవు. ఉనన  క్వారీ క్వరవయచర్ణ దశ్లో బదులుగవ, దక్ిణ వ ైపు నుండి 
ఉతతర్ం వ ైపు బెంచ స్ మలతరమే తయలర్ు చేయబడతాయ. అలలగవ, పరతిపవదిత పవర ంతం చుట్ుట పక్కల 

పవర ంతాల క్ంట్ ే20-25 మీట్ర్ల ఎతుత లో ఉంట్ుంద.ి అందువలల , స్థలలక్ృతి / పవర్ుదలప్ై లేదా భూ 

వినియోగం లేదా వయవస్వయంప్ై పద్ద పరతిక్ూల పరభావం ఉండదు. బాహయ స్ార్ూపం అలలగవ 
ఉంట్ుంద.ి ఈ నిక్వపవలు రవషట ర జయోలలజక్ల్స రిక్వర్ు్ లు గణన్వయమెనై  పరిమలణo 
యొక్క క్వార్్డ పిట్ లో చేయమని ఆమోదించ్చంది మెైనింగ్ పరణాళిక్ పరక్వర్ం, లీజు క్వలంలో వ ల్లకి్తీన 

తరవాత. నిర్ూపితమెైన గని యొక్క నిలాలు గని యొక్క స్ంభావిత క్వలం వర్క్ు 
తవాబడవు. అందువలల  తవిాన పవర ంతం యొక్క బాయకి్ఫల్లలంగ్ లేదా పునర్ుదధర్ణ 

పరతిపవదించబడలేదు. 
 

లీజు వయవధిలో, స్ుమలర్ు 3,76,343 మీ 3 (9,40,859 ట్నునలు) ఖనిజ  వయరవథ లు 
ఉతుతిత  అవుతాయని భావిస్ుత నానర్ు, ఇది 2.064 హెక్వట ర్ల నియమించబడని పవర ంతంలో నిలా 
చేయబడుతుంది. అలలగవ, ఖనిజ వయరవథ లు, పరధానంగవ  పరతిక్ూల పరభావవనిన క్ల్లగి లేదు, ర్హదార ి

పనుల క్ోస్ం అమమవచుి మరియు అపలర చ్ రలడ్ నిర్ాహణక్ు క్ూడా 
ఉపయోగించవచుి. మూసివతే స్మయంలో, క్వారీ-అవుట్ పవర ంతం యొక్క ల వల్లంగ్ 

క్ోస్ం బాయల న్సస పరిమలణం ఉపయోగించబడుతుంది . ఈ వయర్థ డంప్ లు చుట్ుట పక్కల 

పరవయవర్ణంప్ై ఎట్ువంట్ి పరతిక్ూల పరభావవనిన చూపుతాయని అనుక్ోవడంలేదు. డంప్ ల నుండి 
వచేి లీచ ట్స లో విషపూరిత పదారవథ లు ఉండవు. 
లలయండ్ యూజ్ వివరవలు, లీజు పవర ంతంలో, ఈ కీి్ంద ివిధ్ంగవ ఉనానయ: 
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పేజీ 13 యొక్క 18 

 

భూ వినియోగ వివరవలు 
కీ్.స్ం. 
నం 
 వివర్ముల 

పరస్ుత తం 
ఉనన భూ 

వినియోగం 
(హే.) 

5 

స్ంవతసరవల 

(హే.) 
చ్చవరిలో 
భూ 

వినియోగం 

స్ంభావిత 

క్వలం (హే.) 
చ్చవరిలో భూ 

వినియోగం 

1 మెైనింగ్ కి్ంద ఉనన పవర ంతం 0.000 8.645 15.883 

2 అగీ నేల క్ోస్ం నిలా - - - 

3 ఓవర్డ బరట్న్స / డంప్ 0.000 2.064 2.064 

4 ఖనిజ నిలా - 0.690 0.690 

5 మౌల్లక్ స్దుపవయలలు (వర్డక ష్టవప్, 

అడిమనిసేట రట్వి్ బిల్్లంగ్ మొదల నైవి) 
0.000 0.048 0.048 

6 రలడుల  (గుంట్ల లోపల) 0.000 - - 

7 గీీన్స బెల్సట & అట్వీ నిర్ూమలన 0.000 1.315 1.315 

8 తాక్బడని పవర ంతం 20.000 7.238 - 

మొతతం 20.000 20.000 20.000 

 

ఎయర్: 
లీజు ఏరియల స్ల ర్డస క్ోస్ం వవయు క్వలుషయ క్వర్క్వలను చ దర్గొట్టడానికి్ ఎ.ఇ.ఆర్డ.ఎo.ఒ డ ి, మోడల్స 

పరక్వర్ం భూస్వథ య స్వందరతలు పరిస్ర్ గవల్ల నాణయతప్ై ప్దద పరతిక్ూల 

పరభావం ఉండవని చూపుతునానయ. 
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అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 

పేజీ 14 యొక్క 18 

 

నీర్ల: 
హైెడరా లజీ, డ ైనైేజీ లేదా నాణయతతో స్హా జల వవతావర్ణంలో ఎట్ువంట్ి పరభావం ఉండదు ఎందుక్ంట్ే 
ఎ) లీజులో క్వలువ లేదు, బి) భూగర్భజల పట్ిటక్ అడు్ క్ోబడదు, సి) గుంట్ల నుండ ి న్వర్ు 
తోడించనవస్ర్ం లేదు మరియు డి) క్వారట్జైట్ పిట్ న్వర్ు న్వట్పివర్ుదలకి్ అనుక్ూలంగవ 
ఉంట్ుంద.ి ఫ్లల రటైడ్ క్ంట్ ంట్ క్ోస్ం రటగుయలర్డ పర్యవేక్షణ అవస్ర్ం. 
శబదం: 
గని ఆపరవషన్స స్మయంలో మూలలలు డిరల్లలంగ్ మరియు పేలుడు . డిరలల ర్ుల  స్ుమలర్ు 75-80 డిబి 

(ఎ) క్ు గుర్వుతార్ు. ఈ స్ందర్భంలో, శ్బదం మరియు పరక్ంపనలను తగిగంచడానికి్ నియంతిరత 

సీక్టానిియల్స బాల సిట ంగ్ జర్ుగుతుంద.ి పటి్-గలడలు డిరల్లలంగ్ మరియు పేలుడు క్వర్ణంగవ క్ంపనాలను 
గీహ స్వత య . అందువలల , ఎట్ువంట్ి పరతిక్ూల పరభావం ఉండదు. లీజు పవర ంతంప్ై, అలలగవ క్వారీ లీజు 

పవర ంతానికి్ 1 కి్.మీ వవయస్వర్థం పరిధలిో ఏ నిరవమణాలు లేవు. 
 

బయోల్జకల్: 

లీజుక్ు 10 కి్లోమీట్ర్ల వవయస్వర్థంలో స్ునినతమెైన జంతుజాలం మరియు వృక్షజాలం లేదా 
అంతరించ్చపల తునన జాతులు లేవు. అట్వీ ర్హ త పవర ంతంలో లీజు ఒక్ భాగం . అలలగవ, ఈ పవర ంతం 
పరతేయక్మెనై జీవవ వైిధాయనికి్ దగగర్లో లేదు. పవర జటక్సట పరతిపవదక్ుడు శవసీత యై పదధతిలో తోట్లను 
నిర్ాహ స్వత డు. అతను స్వథ నిక్ అట్వీ శవఖతో స్ంపరదించ్చ స్వథ నిక్ంగవ తగిన  వృక్షజాతులను 
ఎనునక్ుంట్ాడు. 
 

స్వమ్జక ఆరాి్క & ఆర్ోగయం: 
ఈ పవర జటక్సట క్వర్ణంగవ ఎట్ువంట్ ి స్వథ నభరంశ్ం ఉండదు, ఎందుక్ంట్ ేపవర జటక్సట 
పరతిపవదక్ుడిక్ి అనుక్ూలంగవ భూమి ఇపుట్ిక్వ త ల్లయజవయబడింది . ఎ) క్వారట్జైట్ లోడ్ / 

అన్స లోడ్ , వయర్థ పదారవథ ల నిర్ాహణ, డిరల్లలంగ్ వంట్ ిమెైనింగ్ స్ంబంధిత వర్తక్ంలో అర్ుు ల నై స్వథ నిక్ 
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వయక్ుత లక్ు ఉపవధిని ఇవాడానికి్ పరతిపవదించబడింద.ి బి) వరి్పు న్వట్ిని సేక్రించడానికి్ స్మీప 

గవీ మలల రటైతులక్ు శిక్షణ ఇవాడం మరియు పవరిశుదధ య పదధతులు మొదల ైనవి. సి) గీీన ెల్సట 
మరియు అట్వీ నిర్ూమలన అభివృదిధ మరియు నిర్ాహణక్ు స్ంబంధించ్చన పనులు స్వథ నిక్ పరజల 

ఉపవధ.ి 

 

ప్ర్యవేక్షణ ష డయయల్: 

 

ENV. స్గటమంట్ పరవమితి తర్చుదనం 
న్వట్ ినాణయత IS 10500 న లవవరీ 

GW పట్ిటక్ హెచుితగుగ లు లో ర్ుతుపవనాలు & పల స్ట 
ర్ుతుపవనాల క్వలం 

మే & అక్ోట బర్డ 

AAQ పరతేయక్మెనై పదార్థం 
PM 10 & PM 2.5 

డిరల్లలంగ్ 

స్మయంలో, పేలుడు 
– త ైమైలసిక్ం 

నాయస్ Equi. శ్బదం స్వథ యలు డిరల్లలంగ్ 

స్మయంలో, పేలుడు 
– త ైమైలసిక్ం 

ఆరలగయం పలమనర ీఫ్ంక్షన్స, క్ంట్ ిచూపు, 
ఆడియోమెట్ీర, బిప,ి మొదల నైవి. 

వవరిిక్ రిక్వర్ు్  

పవల ంట్ేషన్స స్రటైావల్స వవరిిక్ మనుగడ రవట్ు 
డేట్ా విశలలషణలు ఉపశ్మన చర్యల స్వమర్థయం న లవవరీ 

 

పవు ంటేషన్: 
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పరతిపవదిత క్వారీ పవర ంతం మరియు దాని బఫ్ర్డ జోన్స, రవతితో క్ూడిన నేలను క్ల్లగి ఉంది  అందువలల  
7.5 మీట్ర్ల వ డలుు గల భదరతా జోనోల  ఎట్ువంట్ి తోట్లను చపేట్టడం స్వధ్యం క్వదు. ఏదేమెనైా, 
అపలర చ్ ర్హదారికి్ ఇర్ువ ైపులల మరియు పరక్కనే ఉనన పరభుతా భూమిలో క్ూడా తోట్లను 
చేపట్ాట లని పరతిపవదించబడింది . గీీన్స బెల్సట అభివృదిధలో భాగంగవ స్వథ నిక్ంగవ అనువ ైన 1000 

జాతులను నాట్ాలని పరతిపవదించబడింది . అపలర చ్ రలడ్ క్ు ఇర్ువ ైపులల మరియు ఖలళీగవ ఉనన 

పరభుతాంలో ఒక్ క్ూయబిక్స మీట్ర్డ గుంట్లు తయలర్ు చేయబడతాయ . భూమి. ఈ గుంట్లు లీజు 

పవర ంతం నుండ ి ప్ై మట్ిటతో నిండి ఉంట్ాయ. లభయత పరక్వర్ం తిర్స్కర్ణ లేదా చ తత  
జోడించబడుతుంద.ి మొదట్ి స్ంవతసర్ంలో వృదిధ గమనించవచుి. స్వథ నిక్ నలే 

పరిసిథతులక్ు లభయత మరియు అనుక్ూలతను బట్ిట జాతులు ఎంపిక్ చేయబడతాయ . 

 

వృతితప్ర్మైెన ఆర్ోగయం & భద్రతా చర్యలు: 
క్వారీ క్వర్యక్లలపవలోల  పనిచేసే ఉదోయగులక్ు భదరతా బూట్ుల , డస్ట మలస్క లు, హెల మట్ుల  వంట్ి తగిన 

సిబెంది ర్క్షణ పరిక్రవలు (పిపిఇ) అందించబడతాయ. అలలగవ, వవరికి్ వవరిిక్ ఆరలగయ పరీక్షలు 
జర్పబడతాయ , ముఖయంగవ వినికి్డి స్ంబంధిత అనారలగయం మరియు శవాస్క్ోశ్ ర్ుగమతలక్ు 
, చ్చక్ితస ప ందిన ఆర్డ .ఓ న్వర్ు, పరథ్మ చ్చక్తిస స్ౌక్రవయలు, భోజన స్ౌక్ర్యం మొదల నై క్వరిమక్ులక్ు 
ర్క్షణ ఆశ్యీలలు క్ల్లుంచబడతాయ. 

 

క్వర్పపరే్ట్ స్వమ్జక బాధయత: 

క్ొనిన కీి్ంద పేరొకనబడా్ య: 

(1) స్మీపంలోని గదబవలస్ గవీ మలనికి్ ర్ూ 3.50 లక్షలు వయయంతో తాగున్వట్ి స్ర్ఫ్రవ. 
(2) పవర జటక్సట పరతిపవదక్ుడు స్మీప గవీ మలలోల  వవరిిక్ ఆరలగయ శిబిరవనిన నిర్ాహ స్వత ర్ు. 
 

CSR - నిధులు 



ఎం/ఎస్  స్నేహా ఎనాలటకి్స్ 
శీ్ర. వి. శీ్రధర్ బాబు , మనేేజంగ్ భాగస్వామి 

క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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క్వరవయచర్ణ ముందస్ుత  నిర్ాహ oచ్చన నిధ్ులు 
గదబవలస్ గవీ మలనికి్ తరా గు న్వర్ు  
వవట్ర్డ యూనిట్ స్ర్ఫ్రవ 

ర్ూ. 3.50 లక్షలు (1 స్వరి ప్ట్ుట బడి) 

స్మీపంలోని మెర్క్ 
ముడిడం గవీ మంలో వవరిిక్ ఆరలగయ 
శిబిరవలు 

ర్ూ. స్ంవతసరవనికి్ పరతి శిబిరవనికి్ 1,00,000 

/ - 

 

N.B. ఖర్ుిలు స్ూచ్చంచబడతాయ   
 

పవర జటకా్స యొకక ఎకనామిక్స్: 
పరతిపవదిత క్వారీ పవర ంతంలో క్వారట్జైట్ నిక్వపవలు పౌర్ నిరవమణ పనులక్ు అనుక్ూలంగవ 
ఉంట్ాయ. దీనికి్ స్మీప పవర ంతాలోల  అధిక్ డిమలండ్ ఉంది . పరతిపవదిత భూమి రవకీ్పవచ్ క్ల్లగి ఉంద ి

మరియు ఉతాుదక్త లేనిది మరియు వయవస్వయలనికి్ అనుచ్చతమెనైది. అందువలల  మెైనింగ్ రవషట ర 
ఆదాయలనికి్ మరియు చుట్ుట పక్కల పరజల పరయోజనాలక్ు ఉపయోగపడుతుంది. స్వథ నిక్ులక్ు 
పరతయక్ష మరియు పరలక్ష ఉపవధి లభిస్ుత ంద.ి 

 

ఇది ఒక్ పరభుతా నాన్స- ఫవరటస్ట  లీజు (రవతి భూమి) . ఇది క్ొనిన అడవి ప దలు మరియు ముళళ 
ప దలను క్ల్లగి ఉంద.ి తాతాకల్లక్ క్వారీ గుంట్లలో సేక్రించ్చన వరి్పు న్వట్ిని దుముమ అణచి్చవేత, 

చ ట్ుల  ప్ంచట్ానికి్ తరా గు న్వర్ు వంట్ి పరయోజనాల క్ోస్ం ఉపయోగిస్వత ర్ు. అందువలల  పరవయవర్ణ 

నాణయతక్ు ఎట్ువంట్ి నషటం జర్గదు. 
 



ఎం/ఎస్  స్నేహా ఎనాలటకి్స్ 
శీ్ర. వి. శీ్రధర్ బాబు , మనేేజంగ్ భాగస్వామి 

క్వార్ట్జైట్ క్వారీ్ ( 20.00 హెక్వా ర్లు .) 
అటవీయేతర్ ప్రభుతాం ల్యండ్, సర్ా న ంబర్ 245 , ఉతతర్వవల్లు గ్వీ మం 
మెర్క  ముడిదాము మండలం, విజయనగర్ం జల్ు , ఆంధరప్రదేశ్. 
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ఎం/ఎస్. సేనహా ఎనాలట్ిక్సస మెైనింగ్ పవర ర్ంభించడం వలల  పరవయవర్ణ నాణయత క్ీణించక్ుండా 
రవష్టవట ర నికి్ ఆదాయం మెర్ుగుపడుతుంది. దీనికి్ విర్ుదధంగవ, స్మీప గవీ మలలోల ని జనాభా తరా గున్వట్ ి

నాణయత మరియు పవరిశుధ్యం యొక్క పవర ముఖయత గురించ్చ త లుస్ుక్ుంట్ుంది. 
 

తోట్ల ప్ంపక్ం, లోడింగ్ / అన్స లోడ్ క్వర్యక్లలపవలు మొదల నై వవట్ిలో స్వథ నిక్ులక్ు పరలక్ష ఉపవధ ి

క్ోస్ం ఓప్నింగ్స స్వధ్యమే. 

 
- xx - xx - xx - 


