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క్లస్ుర్ పర్రావరణము ప ై పాభావ విషయముల  

స్ంకి్షపత  నివేదిక్ 
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1.1. క్వారీ వివరణ 

కుసార్ ల్ో ఉనూ క్వారీ లీజు సథల్ముల్ వివరవల్క ఈ క్్ాెంది తేలియజవయబడినవి. 

క్ర. స్ం. వివరములట క్లస్ుర్ లో ఉనన కరవర్ీ లీజు స్థలములట 
1 క్వారీ లీజు 

సథల్ము పేర్ల 
జి. వ ెంకట రవమి రెడిి  నిఖిల్ేశ్ార్ కెంబాల్పవడు ఏడిగ 

2 క్వారీ లీజు 
సథల్ము  విసత ృతి 

క్వారీ లీజ్ ఏరియా- 1.650 హెక్వా ర్లు    
 

క్వారీ లీజ్ ఏరియా- 1.200 హెక్వా ర్లు    
 

3 క్వారీ లీజు 
సథల్ము సరవా 
న ెంబర్లు  

సరవా న ెంబర్ : 159/2 సరవా న ెంబర్ : 160/2    

4 క్వారీ లీజు 
సథల్ము  
స్వథ నము 

పవల్కుర్ల గ్వా మము, బనగ్వనపల్లు  
మెండల్ము, కర్నూల్క జిల్ాు , 

పవల్కుర్ల గ్వా మము, బనగ్వనపల్లు  
మెండల్ము, కర్నూల్క జిల్ాు , 

5  

అెంగ్ీక్వర్ ల్ేఖ 
మ ైన్స్ & జియాల్జీ డిపయూటీ డ ైరెకార్ 
కర్నూల్క వవర్ల సూత్రపవర యెంగ్వ 

మెంజూర్ల చేయడానిక్్ వ ైడ్ నొటీస్ న ెం. 
1150/Q2/2020 తేది 

10/08/2020 న అెంగ్ీక్వర్ ల్ేఖ 
ఇచ్చియునాూర్ల 

మ ైన్స్ & జియాల్జీ డిపయూటీ డ ైరెకార్ 
కర్నూల్క వవర్ల సూత్రపవర యెంగ్వ 

మెంజూర్ల చేయడానిక్్ వ ైడ్ నొటీస్ న ెం. 
1151/Q2/2020 తేది 10/08/2020 
న అెంగ్ీక్వర్ ల్ేఖ ఇచ్చియునాూర్ల 

6  

ఆమోదిెంచబడిన 
మ ైనిెంగ్ పరణాళిక 

మ ైన్స్ & జియాల్జీ డిపయూటీ డ ైరెకార్ 
కర్నూల్క వవర్ల వ ైడ్ ల్లటర్ న ెం. 

1150/Q2/2020 తేది 
25/01/2021  న 

మ ైనిెంగ్ పరణాళికను ఆమోదిెంచార్ల 

మ ైన్స్ & జియాల్జీ డిపయూటీ డ ైరెకార్ 
కర్నూల్క వవర్ల వ ైడ్ ల్లటర్ న ెం. 

1151/Q2/2020 తేది 25/01/2021  
న మ ైనిెంగ్ పరణాళికను ఆమోదిెంచార్ల 

7  

ఖనిజము 
మరియు  
త్వాకెం 

పరిమాణము 

సునూపురవయి పల్కల్క (నల్కపు)-
సెంవత్్ర్మునకక 20,202 టనుూల్క  

సునూపురవయి పల్కల్క (నల్కపు)-
సెంవత్్ర్మునకక 11,600 టనుూల్క 

8 మూల్ ధ్నము ర్న.30.0 ల్క్షల్క ర్న.30.0 ల్క్షల్క 
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2.0 పర్రావరణ స్థథతిగత్ులట 
కుసార్ ల్ో ఉనూ క్వారీ లీజు సథల్ము నుెండి 10 క్్ల్ోమీటర్ు పరిధిల్ో పరవూవర్ణ విషయముల్క ఈ క్్ాెంది 
తేలియజవయబడినవి. 

వివరములట కరవర్ీ లీజు స్థలముల న ండ్ి దూరము 
క్వారీ లీజు సథల్ము పేర్ల జి. వ ెంకట రవమి రెడిి  నిఖిల్ేశ్ార్ కెంబాల్పవడు ఏడిగ 

నివవసముల్క పవల్కుర్ల -110 మీటర్లు  పవల్కుర్ల - 170 మీటర్లు  
అభయార్ణూముల్క రవమతీర్థెం అభయార్ణూము – 0.94 

క్్ల్ోమీటర్లు   
ప్రణాం అభయార్ణూము – 6.5 

క్్ల్ోమీటర్లు   
రంగరపురం అభయార్ణూము – 8.2 

క్్ల్ోమీటర్లు   

రవమతీర్థెం అభయార్ణూము – 0.90 
క్్ల్ోమీటర్లు   

ప్రణాం అభయార్ణూము – 6.45 
క్్ల్ోమీటర్లు   

రంగరపురం అభయార్ణూము – 8.15 
క్్ల్ోమీటర్లు  

నీటి వనర్లల్క /నదుల్క/ 
సర్సు్ల్క /క్వల్కవల్ 
వివర్ముల్క 

శా్రశ ైల్ెం రెైట్ బాూెంకక క్ెనాల్ – 2.9 
క్్ల్ోమీటర్లు  

 

శా్రశ ైల్ెం రెైట్ బాూెంకక క్ెనాల్ – 2.95 
క్్ల్ోమీటర్లు  

 

జాతీయ పవర్లుల్క/ వనూ 
మృగ సెంర్క్షణ క్వెందరా ల్క 
/ పక్షి సెంర్క్షణ క్వెందరా ల్క 
/బయో స్పియర్ రిజర్లా 
/ట ైగర్ రిజర్ా/ ఏనుగు 
క్వరిడార్/ పక్షుల్ వల్స 
మారవా ల్క ల్ేవు 

10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 

చారితరా త్మక / పరవూటక 
/పురవవసుత  సథల్ముల్క 

10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 

తేది 13-01-2010 
ఎెంఒఇఎఫ్ క్వరవూల్యెం 
తాఖీదు ల్ో ఇవాబడి 
పవరిశవామిక పవర ెంతాల్క / 
కుసార్, 

10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 

ర్క్షణ సెంసథల్క 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 
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అెంత్రవషార సరిహదుు ల్క 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో ల్ేవు 
 

 

3.0 క్వారీ త్వవక్ము 
క్వారీ లీజు పవర ెంత్ెంల్ోని సునూపురవయి స్వు బ ల్క (నల్కపు) షీట్ తో ఉపరిత్ల్ెంప  ైబహిరా్త్మవుతాయి. అెందువల్ు , 
షీట్ ను స్ మీ-మ కన ైజి్ పదధత్ుల్ దాారవ మ ైనిెంగ్ చేయాల్ని పరతిపవదిెంచబడిెంది, 5M ఎత్ుత  మరియు 1.5 
బ ెంచీల్ను అభివృదిధ  చేయడెం దాారవ ఓవర్ బరెిన్స పవర ెంత్ెంల్ో త్ర్లవవత్ 3 M ఎత్ుత  బ ెంచీల్తో 1.5 M బ ెంచ్ 
వ డల్కితో అభివృదిధ  చేయబడుత్ుెంది. ల్ోత్ు ల్ేని  డిరలిుెంగ్ మరియు కటిాెంగ్ దాూరవ మ ైనిెంగ్ చేయాల్ని 
పరతిపవదిెంచబడిెంది. షీట్ రవక ల్ో బ ెంచీల్ అభివృదిధ  @ 60 భదరతా వవల్కల్ల్ో నిర్ాహిెంచబడుత్ుెంది. 
 

4.0. నీరు మరి్యు వారధ నీరు  
ఈ రెెండు క్వారలీ్ో పరధానముగ్వ దుముమ అణుచుటకక, చ టు  ప ెంపకము మరియు డొమ స్పాక అవసర్ముల్ క్ోసెం 
నీర్ల అవసర్మగును. ఈ అవసర్మగు నీటిని సమీపములోని బో ర్ వ ల్్ నుెండి తీసుక్ొనబడును. ఈ  కుసార్ ల్ో 
ఉనూ రెెండు క్వారీ లీజుల్కక అవసర్మగు నీటి వినియోగము ఈ క్్ాెంద ివిధ్ముగ్వ ఉెండును. 
 

క్ర. స్ం. వివరములట అవస్రమగు నీరు కిలోలీటరుల  ర్ోజుక్ట 
జి. వ ెంకట రవమి రెడిి  నిఖిల్ేశ్ార్ కెంబాల్పవడు 

ఏడిగ 

1 క్వారీ లీజు పవర ెంత్ెంల్ో దుముమను 
అణుచుటకక 

1.8 1.8 

2 డొమ స్పాక అవసర్ముల్కక 1.3 1.3 

3 క్వారీ లీజు పవర ెంత్ెంల్ో చ టు  ప ెంపకము 
క్ొర్కక 

3.0 3.0 

మొత్తము 6.1 6.1 

స్ంపూరణ మొత్తము 12.2 

 

 

ఈ రెెండు క్వార ీ క్వర్ూకల్ాపవల్ నుెంచ్చ ఎల్ాెంటి వూర్ధ నీర్ల వ ల్కవడదు. క్వవల్ము స్వనిటరీ వారథ నీర్ల మాత్రమే 
వ ల్కవడును, దినిని స్ పపాక టాూెంక ల్ో శుదిు  చేస్ప భూగర్భముల్ోనిక్్ పెంపబడును. ఈ  కుసార్ ల్ో ఉనూ రెెండు క్వారీ 
లీజు పవర ెంతాల్ నుెండి వ ల్కవడు వూర్ధ నీర్ల ఈ కా్్ెంది విధ్ముగ్వ ఉెండును.  
క్ర. స్ం. వివరములట వ లటవడు వారథ నీరు కిలోలీటరుల  ర్ోజుక్ట 

జి. వ ెంకట రవమి రెడిి  నిఖిల్ేశ్ార్ కెంబాల్పవడు ఏడిగ 

1 స్వనిటరీ వారథ నీర్ల 1.1 1.1 
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మొత్తము 1.1 1.1 

స్ంపూరణ మొత్తము 2.2 

 

 

స్వనిటరీ వూర్ధ నీటి ధ్ర్మముల్క ఈ కా్్ెంది విధ్ముగ్వ ఉెండును. 

ధ్రమములట 
సరందాత్ 

సరనిటర్ీ వారద నీటి(శుదిద  చయేని) 
పప.హెచ్ 7.0 -8.5 

బీ.ఒ.డ ీ(మి.గ్వా /లీ.) 200 -250 

స్ీ.ఒ.డీ (మి.గ్వా /లీ.) 300 -400 

టీ.డి.యస్ (మి.గ్వా /లీ.)                  < 1000 

 

 
5.0. బసే్ ల నై్ స్మాచారము 
ఈ క్వారీ లీజ్ 10 క్్.మీ. పరిధిల్ో అెంబియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ, నీటి ధ్ర్మముల్క, ధ్ాని తీవరత్ల్క, వృక్ష మరియు  
జెంత్ువుల్ వివర్ముల్క మరియు స్వమాజిక స్పథతిగత్ుల్ వివర్ముల్క స్ేకరిెంచబడినవి. ఎనిారవన్స మ ెంటల్ 
ఇెంపవకా అస్ స్ మ ెంట్ సాడీల్ో భాగెంగ్వ, బేస్ ల్లైన్స సమాచార్ము డిస్ ెంబర్, 2021 నుెండ ిఫపబరవర,ి 2022 వర్కక 
స్ేకరిెంచబడనిది. గ్వలి నాణూత్ అెంచనా క్ొర్కక ఎనిమిద ి స్వథ నాల్ను అధ్ూయన పవర ెంత్ముల్ో అెంచనా 
వేయబడిెంద.ి అనిూ పరదేశవల్ల్ో పరిసర్ గ్వలి నాణూత్ ఫలితాల్క గ్వా మీణ, నివవస మరియు పవరిశవామిక పవర ెంతాల్ 
క్ోసెం పేరకునూ నేషనల్ యాెంబియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ (NAAQ) పరమాణాల్ పరిమిత్ుల్ోు పు ఉనూవి. PM10, 

PM2.5, SO2, NOx మరియు CO యొకు స్వెందరత్ల్క పరధానెంగ్వ వవహనాల్ ర్దదు  మరియు స్వథ నిక 
క్వర్ూకల్ాపవల్ క్వర్ణెంగ్వ దోహదపడతాయి. అధ్ూయన పవర ెంత్ెంల్ోని పరిసర్ గ్వలి నాణూత్ యొకు స్వరవెంశ్ెం క్్ాెంది 
విధ్ము గ్వ ఉనూవి. 

 పరిసర్ గ్వలి నాణూత్ స్వరవెంశ్ెం - మ ైక్ోా గ్వా ముల్క/కయూ.మీ. 
రవణువుల్క (PM2.5) రవణువుల్క (PM10) సల్ఫర్ డయాక్ెై్డ్ న ైటరర జన్స 

ఆక్ెై్డ్్ 
క్వర్బన్స 

మోనాకె్్డ్ 
క్వారీ స్ ైట్్ 
పవర ెంత్ెం 
మధ్ూల్ో 

43.6 72.3 13.5 19.9 794 

సాడీ ఏరియా 19.7 – 43.6 31.9-72.3 8.0 –13.5 8.9 –19.9 325 - 794 
NAAQ 60 100 80 80 2000 
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పరమాణాల్క 
 

 

క్వారీ లీజ్ సాడీ జోన్స ల్ో 8 పవర ెంత్ముల్ల్ో ధ్ాని విల్కవల్క క్ొల్వబడినవి. బఫర్ జోన్స ల్ో పగటిపయట 45.2 -54.2 

dB(A) మరియు రవతిర సమయెంల్ో 36.4-44.1 dB(A) రవెంజ్ ల్ో ధ్ాని విల్కవల్క నమోదయాూయి. 
 

వివిధ్ పవర ెంతాల్ నుెంచ్చ ఎనిమిది భూగర్భ జల్ాల్ నమూనాల్ను స్ేకరిెంచబడినవి. అధ్ూయన పవర ెంత్ెం నుెండి 
స్ేకరిెంచ్చన భూగర్భ జల్ాల్ నమూనాల్క IS 10500:2012 యొకు తాగునీటి పరమాణెంతో అనిూ పవరవమిత్ుల్కక 
అనుగుణెంగ్వ ఉనూవి. 
వివిధ్ పవర ెంతాల్ నుెంచ్చ రెెండు ఉపరిత్ల్ నీటి నమూనాల్ను స్ేకరిెంచబడినవి. అధ్ూయన పవర ెంత్ెం నుెండి స్ేకరిెంచ్చన 
ఉపరిత్ల్ నీటి నమూనాల్క BIS 2269 యొకు తాగునీటి పరమాణెంతో అనిూ పవరవమిత్ుల్కక అనుగుణెంగ్వ 
ఉనూవి.  
ఈ పవర ెంత్ెంల్ో అెంత్రిెంచ్చపో త్ునూ వృక్షజాల్ెం/జెంత్ుజాల్ెం జాత్ుల్క అధ్ూయన పవర ెంత్ెం ల్ేవు. అధ్ూయన పవర ెంత్ెం 
యొకు స్వమాజిక ఆరిథక స్పథతి మధ్ూసథెంగ్వ ఉెంద.ి 
 
 6.0.పర్సి్రములప ై పాభావము మరి్యు విశ్లలషణ 

 6.1 వరయు పర్సి్రములప ై పాభావము 
ఈ క్వారీ క్వర్ూకల్ాపవల్ జర్పడము వల్న దుముమ, న ైటరర జన్స ఆక్ెై్డ్్ మరియు క్వర్బన్స మోనాకె్్డ్ వ ల్కవడును. 
భూ ఉపరిత్ల్ స్వెందరత్ల్క గుణ ెంచుటకక త్వాకము మరియు ర్వవణా వల్న వ ల్కవడు వవయువుల్ను 
పరిగణనల్ోనిక్్ తీసుక్ొనబడినవి.  ఇెండస్పా రయల్ సో్ ర్్ క్వెంప ు క్ (ISC3) మోడల్ స్వపా్ట వేర్ల దాారవ భూ ఉపరిత్ల్ 
స్వెందరత్ల్ గుణ ెంచబడినవి. త్వాకము  మరియు వవహనముల్ ర్వవణా వల్న క్వారీ లీజ్ సథల్ముల్ో భూ ఉపరిత్ల్ 
స్వెందరత్ ప ర్లగుదల్ రవణువుల్క (PM10) గరిషా స్వెందరత్ల్క 0.46 మ ై.గ్వా /కయూ.మీ., వవహనముల్ ర్వవణా వల్న 
న ైటరర జన్స ఆక్ెై్డ్్ గరిషా స్వెందరత్ల్క 0.08 మ ై.గ్వా /కయూ.మీ.  మరియు వవహనముల్ ర్వవణా వల్న క్వర్బన్స 
మోనాక్ె్డ్ గరిషా స్వెందరత్ల్క 0.03 మ ై.గ్వా /కయూ.మీ. ఉనూవి. పరసుత త్ము ఉనూ ఆెంబియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిట ీ 
విల్కవల్క, ఈ గుణ ెంచబడిన ప ర్లగుదల్ విల్కవల్ తో కలిపపన త్ర్లవవత్, నిరవుశెంచ్చన నేషనల్ ఆెంబియెంట్ ఎయిర్ 
క్వాలిటీ నిరవుశత్ముల్కక ల్ోబడి ఉనూవి. 
 

6.2 ధ్వని  పర్సి్రములప ై పాభావము  

డ్రిల్లింగ్ మరియు వవహనాల్ ర్వవణా వల్న ముఖూముగ్వ ధ్ాని వ ల్కవడును. క్వనీ శ్బుెం యొకు ఉచాిర్ణ పరభావెం 
చుర్లక్ెైన పని పవర ెంతానిక్్ సమీపెంల్ో మాత్రమ ే ఉెండును. ధ్ాని విల్కవల్క త్గ్ిాెంచుటకక అనిూ జాగాత్తల్క 
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తీసుక్ొబడును. పరతిపవదిత్ గని మ ైనిెంగ్ క్ోసెం ఓప న్స క్వసా్ పదధతిని అవల్ెంబడును, క్వబటిా , మ ైనిెంగ్ క్వర్ూకల్ాపవల్ 
వల్ు  చుటటా పకుల్ గ్వా మాల్ప ై ఎటటవెంటి పరభావెం ఉెండదు. 
6.3  నీటి పర్ిస్రములప ై పాభావము 
ఈ క్వారీ క్వర్ూకల్ాపవల్ జర్పడము వల్న ఏల్ాెంటి వూర్ు నీర్ల వ ల్కవడదు. క్వారీ ల్ోత్ు 15 మీటర్లు , భూగర్భ 
జల్ాల్క 45 మీ. ల్ోత్ుల్ో ఉనూవి, అెందువల్ు  భూగర్భ జల్ెం పరతిపవదిత్ క్వారీ త్వాకము తో పర్సిర్చేేదెం 
అవదు. అెందువల్ు  క్వార ీక్వర్ూకల్ాపవల్ వల్ు  నీటి నాణూత్ప ై ఎల్ాెంటి పరతికయల్ పరభావెం ఉెండదు. 
 

6.4 వృక్ష, పశు, పక్షి, జంత్ుజాలము  ప ై పాభావము 
క్వారీ క్్ 10 క్్.మీ. పరిదిల్ో ఎల్ాెంటి జాతీయ ఉదాూనవనముల్క, పక్షి సెంర్క్షణ క్వెందరా ల్క, వనూ మృగ సెంర్క్షణ 
క్వెందరా ల్క,  బయో స్పియర్్  రిజర్్, ఏనుగుల్క మరియు పుల్కల్క సెంచరిెంచు సథల్ముల్క ల్ేవు. ఈ క్వారీల్ో 
అవసర్మ ైన అనిూ ఉదాా ర్ నియెంత్రణ చర్ూల్క పవటిెంచ్చ నిరవుశత్ముల్కక అనుగుణముగ్వ నడుపబడును. 
నిరవుశత్ముల్కక అనుగుణముగ్వ నడిపపనచో వృక్ష మరియు జెంత్ు జాల్ము ప ై ఎల్ాెంటి పరతికయల్ పరభావము 
ఉెండదు. 
 

6.5. సరంఘిక్ సరమాజిక్ స్థథతిగత్ుల ప ై పాభావము 
క్వారీ పవర ెంత్ముల్ో ఎటటవెంటి నివవస్వల్ను ల్ేవు, అెందువల్ు , క్వారీ పవర ెంత్ముల్ో మానవ నివవసెం యొకు 
ఎటటవెంటి స్వథ నభరెంశ్ెం అవసర్ము ల్ేదు. లీజు పవర ెంత్ెంల్ో ల్ేదా సమీప పరిసరవల్ోు  పబిు క భవనాల్క, సథల్ాల్క, స్వమర్క 
చ్చహ్నూల్క మొదల్లైనవి ల్ేవు. మ ైనిెంగ్ క్వర్ూకల్ాపవల్క ఏ గ్వా మానికీ్ భెంగెం కలిగ్ిెంచవు/పునరవవవసెం ల్ేదా 
పునరవవవసెం అవసర్ెం ల్ేదు. అెందువల్న, పరతికయల్ పరభావెం ఊహిెంచబడదు. 
మ ైనిెంగ్ క్వర్ూకల్ాపవల్క క్వారీ పవర ెంత్ెం చుటటా  ఉనూ పరజల్ ఆరిథక స్పథతిని మ ర్లగుపర్లస్వత యి. క్ొనస్వగుత్ునూ 
మ ైనిెంగ్ క్వర్ూకల్ాపవల్తో స్వథ నికకల్కక ఉపవధి ల్భిసుత ెంది మరియు మౌలిక సదుపవయాల్క అభివృదిధ  చ ెందుతాయి. 
అెందువల్ు  సమీప గ్వా మాల్ోు  నివస్పెంచే పరజల్ స్వమాజిక-ఆరిథక శవసత రెంప ై స్వనుకయల్ పరభావెం చూపే అవక్వశ్ెం ఉెంది. 
  
7.0. పర్రావరణ పర్ిశీలన 

క్వెందర క్వల్కషూ నియెంత్రణ మెండలి నిరవుశత్ముల్కక ల్ోబడి అెంబియెంట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ, ధ్ాని మరియు నీటి 
విశలుషణ చేస్ప నివేదికల్ను పరవూవర్ణ ఆటవీ మరియు వవతావర్ణ మార్లి భార్త్ పరభుత్ా మెంతిరత్ా శవఖ, 
చ నూయ్/రవషార క్వల్కషూ నియెంత్రణ మెండలిక్్ నివేదిెంచబడును.   
 

8.0. ఆదనపు ఆదాయనము 
ఈ పరతిపవదిత్ కుసార్  క్వారీ లీజ్ సధల్ముల్ో ఎల్ాెంటి నివవస్పత్ుల్క ల్ేర్ల. క్వవున పునరవవవసము అవసర్ము ల్ేదు. 
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9.0 పర్రావరణ పర్ిరక్షణ విధానము 
9.1 వరయు పర్సి్రములట 
ఈ కుసార్  క్వారీ క్వర్ూకల్ాపవల్ వల్న దుముమ ముఖూముగ్వ వ ల్కవడును. దుముమ పరధానముగ్వ క్వార ీత్వాకము 
మరియు వవహనాల్ ర్వవణా వల్న వ ల్కవడును. దుముమను నియెంత్రణ చేయుటకక ఈ క్్ాెంది చర్ూల్క 
తీసుక్ొనబడును.  

➢ దుముమ ఉత్ితితని త్గ్ిాెంచడానిక్్ త్డి డిరలిుెంగ్ పదధతిని అనుసరిెంచబడును. 
➢ డిరలిుెంగ్ వల్ు  వ ల్కవడు దుముమ ను నియెంతిరెంచుటకక డిరల్ రవడును గ్ోన  సెంచుల్కతో కపిబడును. 
➢ హల్ మరియు సరీాస్ రోడుి  ల్ను ఇర్లవ ైపుల్ శలాణీకర్ణెం చేయబడును. 
➢ క్వారీ ర్హదార్లల్ వ ెంట చ టును నాటడబడును. 
➢ క్వారీ మరియు ల్ోడిెంగ్ పవర ెంత్ము ల్ో శుభరముగ్వ ఉెంచు పరక్్ాయల్ను అవల్ెంబిెంచబడును. 

 

9.2 నీటి పర్ిస్రములట 
ఈ రెెండు క్వారీ క్వర్ూకల్ాపవల్ నుెంచ్చ ఎల్ాెంటి వూర్ధ నీర్ల వ ల్కవడదు. క్వవల్ము స్వనిటరీ వూర్థ నీర్ల మాత్రమే 
వ ల్కవడును, దినిని స్ పపాక టాూెంక ల్ో శుదిు  చేస్ప భూగర్భముల్ోనిక్్ పెంపబడును. ఈ  కుసార్ ల్ో ఉనూ రెెండు క్వారీ 
లీజు పవర ెంతాల్ నుెండి వ ల్కవడు వూర్ధ నీర్ల ఈ కా్్ెంది విధ్ముగ్వ ఉెండును.  
క్ర. స్ం. వివరములట వ లటవడు వారథ నీరు కిలోలీటరుల  ర్ోజుక్ట 

జి. వ ంక్ట ర్రమి ర్ెడ్ిి  నిఖిలేశ్వర్ క్ంబాలప్రడు ఏడ్ిగ 

1 స్వనిటరీ వూర్థ నీర్ల 1.1 1.1 
మొత్తము 1.1 1.1 

స్ంపూరణ మొత్తము 2.2 

 

 పరతి క్వారీ నుెండి వ ల్కవడు శవనిటరీ వూర్థ నీర్ల స్ో క పపట్ ల్ో శుదిు  చేయుదుర్ల, త్ర్లవవత్ ఉపరిత్ల్ విక్షవపెం 
జర్లగుత్ుెంది. 
 

9.3 ధ్వని  పర్సి్రములట 
కుసార్  క్వారీ క్వర్ూకల్ాపవల్యిన క్వారీ త్వాకము మరియు వవహనాల్ ర్వవణా వల్న ముఖూముగ్వ ధ్ాని 
వ ల్కవడును. ధ్ాని నియెంత్రణ చేయుటకక ఈ కా్్ెంది చర్ూల్క తీసుక్ొనబడును.  
డిరలిుెంగ్ జాగాత్తల్క: 

➢ త్డి కటిాెంగ్  పధ్ుతి అవల్ెంబిెంచబడును. 
➢ శ్బుెం స్వథ యిల్ను త్గ్ిాెంచడానిక్్ యెంతరా ల్క సరిగ్వ నిర్ాహిెంచబడతాయి 

➢ ఉదో ూగుల్కక ఇయర్ పు గ్్, ఇయర్ మఫ్్ వెంటి శ్బాు నిూ త్గ్ిాెంచే పరికర్ముల్ను అెందింెంచబడును. 
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➢ క్వారీ పరిధిల్ో 7.5 మీటర్ు బఫర్ పవర ెంత్ెం ల్ో చ టు  ప ెంపకెం జర్లగుత్ుెంది. 
 

9.4 ఘన వూర్ుము 
కుసార్  క్వారీ లీజ్ ల్ వల్న వ ల్కవడు ఘన వూరవథ ల్క మరియు నిల్ా పవర ెంత్ వివరవల్క. 

కరవర్ీ లీజు ప్రాంత్ం పేరు జి. వ ంక్ట ర్రమి ర్ెడ్ిి  నిఖిలేశ్వర్ క్ంబాలప్రడు ఏడ్ిగ 

క్వారీ జీవితానిక్ ్వూర్థ  80,810  
కయూ. మీటర్లు   

64,960  
కయూ. మీటర్లు  

డెంప్ట యొకు ఎత్ుత  10 మీటర్లు  10 మీటర్లు  
వూరవథ ల్ నిల్ా / డెంపపెంగ్ 
క్ోసెం అవసర్మ ైన 

పవర ెంత్ెం 

0.2 హెక్వా ర్లు  0.2 హెక్వా ర్లు  

బెండరవళ్ు  వవల్కను నివవరిెంచడానిక్్ డెంప్ట చుటటా  గ్ోడ నిరిమెంచబడుత్ుెంది. డెంప్ట యారి్ చుటటా  గ్వరవు ెండ్ డ రయిన్స 
నిరిమెంచబడును. 

 

9.5 భూ  పర్సి్రములట 
ఈ క్వారీ లీజ్  ల్ త్వాకము వల్న సథల్ాకృతి మార్డము జర్లగుత్ుెంది. 
 

9.6 చెటల  ప ంపక్ము 
క్వారీ లీజ్ పవర ెంతాల్ బఫర్ జోన్స మరియు మూడు క్వారీ లీజు పవర ెంతాల్కక స్వధార్ణ అపోర చ్ రోడ్ వ ెంట చ టు  ప ెంపకెం 
జర్లపబడును. వివరవల్క క్్ాెంది తేల్కపబడినవి. 

కరవర్ీ లీజు ప్రాంత్ం పేరు జి. వ ంక్ట ర్రమి ర్ెడ్ిి  నిఖిలేశ్వర్ క్ంబాలప్రడు ఏడ్ిగ 

బఫర్ జోనలు  నాట ేమొకుల్ 
సెంఖూ 

520 520 

స్వధార్ణ అపో ర చ్ రోడ్ ల్ో 
నాట ేమొకుల్ సెంఖూ 

80 80 

గ్వా మము ల్ో నాట ే
మొకుల్ సెంఖూ 

50 50 

మొత్తము 650 650 

స్ంపూరణ మొత్తము 1,300 
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9.7 పర్రావరణ రక్షణ కోస్ం ఖరుు 

పరవూవర్ణ పరిర్క్షణ చర్ూల్ క్ోసెం మూల్ధ్న వూయెం మరియు పునరవవృత్ వూయెం, వివరవల్క క్్ాెంది 
తేల్కపబడినవి. 

కరవర్ీ లీజు ప్రాంత్ం పేరు జి. వ ంక్ట ర్రమి ర్ెడ్ిి  నిఖిలేశ్వర్ క్ంబాలప్రడు ఏడ్ిగ 

పరవూవర్ణ పరిర్క్షణ, ఆరోగూెం మరియు భదరతా 
చర్ూల్కక మూల్ధ్న వూయెం ర్న.11,09,000 ర్న.11,09,000 

పరవూవర్ణ పరిర్క్షణ, ఆరోగూెం మరియు భదరతా 
చర్ూల్ క్ోసెం పునరవవృత్ ఖర్లి / సెంవత్్ర్ెం ర్న.2,88,000 ర్న.2,88,000 

 
9.8. ప్రాజెక్టు  వలన లాభాలట 
పరత్ూక్ష/పరోక్ష ఉపవధి అవక్వశవల్ను సృషపాెంచడెం, క్వారీ క్వర్ూకల్ాపవల్ క్వర్ణెంగ్వ స్వథ నిక ఉత్ిత్ుత ల్క మరియు 
స్ేవల్కక డిమాెండ్ ప ర్గడెం దాారవ స్వథ నిక పవర ెంతాల్క పరయోజనెం ప ెందుతాయి. కుసార్  క్వారీ లీజ్ ల్ వల్న 52 
మెందిక్్ ఉపవధి ల్భిసుత ెంది. 

 

 

******************* 


