
 

 

సున్నపురాయి ఉత్పాదన్ సాలీనప 2.00 న్ుుండి 5.50 మిలియన్ 
టన్ునల వరకు ప ుంచుట 

(మొత్తం ఉత్పాదన:5.85 మిలియన్ టననులు 
(సననుపు రాయి: 5.50 మిలియన్ టననులు + భూ ఉపరిత్లమటటి :0.35 మిలియన్ టననులు) 

వర్గం-A ,   సవంత్ సననుపురాతి గని 

కోర్మండల్ సననుపురాయి గని 
గని విస్తత ర్ణం : 602.137 Ha 
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కడప జిలాల , ఆంధ్రపరదేశ్ 
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1 .1  పరిచయము 

ది ఇండియా స్ిమ ంట్స్ లిమిటెడ్ (ఐ.స్ి.ఎల్ )వార్ు ఆంధ్రపరదేశ్ రాషి్టరం, వ ై ఎస్ అర్   కడప జిలాల , 

ఎర్గాుంటల  మండలం, చిలమకూర్ు  గ్ాామము నందన  సాలీనప 1.485 మిలియన్ టననుల  క్లంకర్ 

సామర్్యం త్ో  ఒక స్ిమ ంటు పరిశ్మానన నడుపుచననపుర్ు. 

ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు పరసనత త్మును యూనిట్స నన ఆధ్ననీకరించనట మరియు ఒక కొత్త  యూనిట్స నన 

న లకొలుాట దపవరా పరసనత త్మును క్లంకర్ ఉత్పాదన సాలీనప 1.485 ననండ ి 3.65 మిలియన్ టననుల 

వర్కు మరియు స్ిమ ంట్స ఉత్పాదన సాలీనప 1.65  మిలియన్ టననుల ననండి 5.50 మిలియన్ టననుల 

వర్కు ప ంచనటకు సంకలిాంచపర్ు .  దీని త్ో పాటు ఒక 50 MW  బొ గుగ  ఆధపరిత్ విదనుత్ పాల ంటునన 

కూడప న లకొలపాదర్ు. 

స్ిమ ంటు పాల ంటుకు కావలిస్ిన ముఖ్ుమ ైన ముడిపదపర్్ం సననుపురాయిని, పాల ంటుకు పకకనే 

వునుటువంటట  వార ిసవంత్ సననుపురాయి గని అయినటునటువంటట "కోర్మండల్ సననుపురాయి గని 

" ననండ ిప ందెదర్ు. ఈ గని మొత్తం 602.137 హెకిర్ల సదలం లో విసతరింపబడ ిఉనుది. పరసనత త్ం ఈ గని 

ననండ ిసాలీనప 2.00 మిలియన్ టననుల సననుపు రాయిని వ లిక్ తీసనత నపుర్ు. 

స్ిమ ంటు పాల ంటు విసతర్ణ లో భాగంగ్ా ఈ సననుపురాయి అవసర్ం  సాలీనప 2.0 మిలియన్ టననుల 

ననండ ి 5.5 మిలియన్ టననుల వర్కు ప ర్ుగునన. దీని కొర్కు “కోర్మండల్ సననుపురాయి గని "  

ననండ ి సననుపురాయిని  సాలీనప 2.00 మిలన్ టననుల ననండి 5.50 మిలియన్ టననుల వర్కు 

ప ంచనటకు నిశ్చయించినపర్ు. ఈ గని ననండి మొత్తం 5.85 మిలియన్ టననులు ఉత్ాతిత  చేస్ దర్ు. 

ఇందనలో సననుపురాయి ఉత్పాదన 5.50 మిలియన్ టననులు మరియు భూ ఉపరిత్ల మటటి ఉత్పాదన 

0.35 మిలియన్ టననులు. 

ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు ఇ. ఐ. ఏ నోటటఫికేష్టన్   2006  పరకార్ం  పరాువర్ణ అననమత్ుల కోసం కేందర పరాువర్ణ 

మరియు అటవీ శాఖ్ వారిక్ టర్స్ అఫ్ రిఫరెన్్ కోసం అపిల కేష్టన్ దపఖ్లు చేస్ినపర్ు. వార్ు ఈ పరాువర్ణ 

అధ్ుయన నివేదిక త్యార్ు చేయుటకు అననమతిచిచనపర్ు. 
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1.2  పరసుత త పరతిపాదన్ 

ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు  వార్ు ఆంధ్ర పరదేశ్ రాషి్టరం, వ ై ఎస్ అర్   కడప జిలాల , ఎర్గాుంటల  మండలం, చిలమకూర్ు  

గ్ాామము నందన  వునుటువంటట "కోర్మండల్ సననుపురాయి గని " ఉత్ాతితని  సాలీనప 2.00 

మిలియన్ టననుల ననండి 5.50 మిలియన్ టననుల వర్కు ప ంచనటకు సంకలిాంచినపర్ు. ఈ గని 

మొత్తం 602.137 హెకాి ర్ల సదలం లో విసతరింప ైబడి ఉనుది. ఇది మొత్తం ప ైవైేటు భూమి. 

1.3  పరాావరణ వివరణ 

పరాువర్ణ పరభావము అంచనప  మరియు మరియు నివార్ణ చర్ులలో భాగంగ్ా , మార్చ 2019  ననండ ి

మే 2019  వర్కు మూడు న లల పాటు పరసనత త్మును పరాువర్ణ స్ిదతిగత్ులులనన పర్ువేక్ించడం 

జరిగ్ినద.ి 

ఈ కాలంలో పరధపనమ ైన గ్ాలి దిశ్లు ESE-SE-SSE-S-SSW ననండి మొత్తం సమయం లో 55.25% 

గ్ా  మరియు  11.19%  గ్ాలులు పరశాంత్ స్ి్తిలో ఉనపుయి. 

వాయు పరాావరణము 

వాయు పరాువర్ణము అధ్ుయనంలో భాగంగ్ా గని ననండ ి10 క్లోమీటర్ల వాుసార్్ం లో10 పరదేశ్ములలో 

వాయు తీవరత్నన స్ేకరించడం జరిగ్ింది. ఈ పరదేశ్ములలో వాయు నపణుత్ పారిశాామిక, నివాస, గ్ాామీణ 

మరియు ఇత్ర్ పరదేశ్ములలో జాతీయ వాయు పరమాణపలకు లోబడి ఉనుది. 

      అధ్ాయన్ పరా ుంతుంలో గాలి నపణాత అన్నన విలువలు మ ైక్రో గాో ములు/  ఘ మీ లో ఉనపనయి 

S.No సాా న్ుం పేరు 98% శాతుం విలువలు 
PM10 PM2.5 SO2 NO2 

1 పాల ుంటు స ైట్ 62.5 29.5 14.0 16.1 

2 మ ైన్్  స ైట్ 63.8 30.2 14.9 16.9 

3 చిలమకూరు 55.6 25.4 13.2 15.8 

4 న్నడుజువిి 51.2 26.7 14.3 16.2 

5 ఎరోగుుంటల  58.1 28.3 15.1 17.0 
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S.No సాా న్ుం పేరు 98% శాతుం విలువలు 
PM10 PM2.5 SO2 NO2 

6 చీరాజుపలిల 53.8 24.9 12.9 14.5 

7 ప న్నకలపాడు 51.9 23.6 13.4 15.7 

8 తిమాాపురుం 54.7 27.1 12.5 14.3 

9 కలమల 56.4 25.5 13.6 15.5 

10 మాలెపాడు   49.8 22.7 13.8 15.8 

*గమన్నక:అధ్ాయన్ుం సమయుంలో క్ారబన్ మోనపక్్స్డ్ విలువలు 1 పిపిఎుం కనపన తకుువగా న్మోదు అయిన్వి. ధ్ూళి కణములలో సిలిక్ా 
సాుందరత కన్ుగొన్బడలేదు 

శబద  పరాావరణము 

అధ్ుయన పరా ంత్ంలో శ్బద  తీవరత్నన అంచనప వేయుటకు గ్ానన 10 పర్ువేక్షణ సా్ నపలనన ఎంపిక చేయుట 

జరిగ్ినద.ి పగటట సమయములలో శ్బద తీవరత్ 51.8-71.2 డెస్ిబుల్్ గ్ా మరియు రాతిర సమయములో 

42.6 – 65.3 డెస్ిబుల్్ గ్ా నమోదన అయినది. ఈ విలువలు లు పగటట మరియు రాతిర శ్బద 

పరిమాణపలకు లోబడి ఉనుటుల గ్ా గురితంచడం జరిగ్ింది. 

నీటి పరాావరణము 

గని పరదేశ్ము ననండ ిపది క్లో మీటర్ల వాుసార్్ం లో 9 భూగర్భ జలాలనన మరియు 3 భూ ఉపరిత్ల 

జలాలనన స్ేకరించి వాటటని నీటట నపణుత్ పరమాణపలయిన I S10500 త్ో పరీక్ించగ్ా వాటట యొకక 

విలువలు పరమాణపలకు లోబడి ఉనుటుల గ్ా గురితంచడం జరిగ్ింది. 

భూ పరాావరణము 

అధ్ుయన పరా ంత్ంలో పది క్లోమీటర్ల దూర్ంలో ఉను 10 మటటి నమూనపలనన స్ేకరించి, పరీక్ించగ్ా 

అవి సాధపర్ణ సార్త్వమునన కలిగ్ి ఉనుటుల గ్ా గురితంచడం జరిగ్ినది. 

జీవ పరాావరణము 

అటవీ శాఖ్ ననండ ి ప ందిన సమాచపర్ం ఆధపర్ంగ్ా క్షా్టణ  జింక, సలల త్ ఎలుగుబంటట మరియు చింకారా 

ష డూుల్- I  జాతిగ్ా అధ్ుయన పరా ంత్ం లో కననగ్ొనబడింది. పరాువర్ణ అధ్ుయనం లో భాగంగ్ా న మలి 
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మరియు నీల చేప వంటట  ష డూుల్- I  జాతి జంత్ువులు కూడప కనిపించపయి. ఈ ష డూుల్- ఐ జంత్ు 

జలాలనన ర్క్ిండపనిక్ ర్ూ. 245 లక్షల నిధ్నలత్ో ఒక పరిర్క్షణ పరణపలికనన ర్ూప ందించపర్ు. 

1.4 పరాావరణ పరభావము అుంచనప మరియు న్నవారణ చరాలు 

1.4.1 వాయు పరాావరణము 

ఉపరిత్ల మ ైనింగ్ పరక్యా వలన ముఖ్ుంగ్ా గ్ాలిలోక ్ధ్ూళి కణములు వ లువడునన. 

ఈ క్ంాది ఇవవబడిన పరిశ్మాలు మరియు వాటట సంబంధిత్ గననలు వలన వ లువడు వాయు కాలుష్టు 

తీవరత్నన కూడప అ పరిగణలోక్ తీసనకొని పరాువర్ణ స్ి్తి గత్ులనన అంచనప వేయడం జరిగ్ినది 

గని ననండ ిపది క్లోమీటర్ల వాుసార్్ం లో ఈ క్ంద త్ెలుపబడిన పరిశ్మాలు ఉనపుయి. 

 ఇండియా స్ిమ ంట్స్ లిమిటెడ్ (నిడుజువివ)- -7.0 km – ESE 

 జువారి స్ిమ ంట్స్- 8.8 km –SE 

 రాయలస్తమ విదనుత్ కరాసగ్ార్ం-  33.5 km – NNW 

 త్ేజ స్ిమ ంట్స్ (పరతిపాదించబడినది) -0.3km – S 

 త్ేజ స్ిమ ంట్స్ పలాుటట స్ ైట్స (పరతిపాదించబడినది)- 1.3km – S 

ప ై పరిశ్మాలలో, పరతిపాదిత్ త్ేజ స్ిమ ంట్స్ వారి సననుపురాయి మరియు స్ిమ ంట్స పరిశ్మా 

మినహాయించి మిగత్ప  పరిశ్మాలు మరియు గననల ననండి విడుదలయియు ఉదపగ రాలు ఇపాటటకే 2019 

వేసవి కాలంలో స్ేకరించిన బేస్ లల న్ డేటాలో పరతిబంబసనత నపుయి. 

సుంచిత పరభావాన్నన అుంచనప వేయడపన్నక్,ి ఈ కి్ుోంది వన్రులన్ు కూడప పరిగణన్లోక్ి 

తీసుక్ొన్బడిన్ది 

 స్ిమ ంట్స పాల ంట్స మరియు గననల విసతర్ణ ఇండియా స్ిమ ంట్స లిమిటెడ్- చిలంకూర్ యూనిట్స. 

 త్ేజా స్ిమ ంట్స లిమిటెడ్ యొకక పరతిపాదిత్ స్ిమ ంట్స పాల ంట్స యొకక ఉదపగ రాలు  

 త్ేజా స్ిమ ంట్స లిమిటెడ్ యొకక పరతిపాదిత్ సననుపురాయి ఉత్ాతిత  యొకక ఉదపగ రాలు 
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ఎనివరాన సంటల్ ప ర టెక్షన్ ఏజెనీ్ ఆమోదించబడిన AERMOD గణిత్ నమూనపనన ఉపయోగ్ించి గని 

కార్ుకలాపాల వలన వ లువడే కాలుష్టుం ఎంత్ దూర్ం వర్కు పరభావం చూపుత్ుంది అనే అంశాలు 

అంచనప వేయడం జరిగ్ినద.ి 

అుంతిమ పరాావరణ సిదతి మ ైక్రో గాో ములు/  ఘ మీ 

24 గుంటల 
సాుందరత 

PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO 

పరసుత త సిాతి 
63.8 30.2 15.1 17.0 

1150  (<1 

ppm) 

అుంచనప 
వేయబడిన్ 
సాుందరత 

11.24 5.39 3.38 15.27 93.2 

గరిష్ట  సాుందరత 
మొతతుం 

75.04 {100} 35.59 (60) 18.48 {80} 32.27 {80} 1243.2 

{2000 – 8 

hourly 

standard} 
 

మ ైనింగ్ కార్ుకలాపాల ననండి ఉత్ానుమయియు పరధపన కాలుష్టు కార్కం దనముస. వాయు నపణుత్నన 

నిరేదశిత్ పరిమిత్ులలో ఉంచనటకు ఎపాటటకపుాడు అధ్ుయనం చేయుచననపుర్ు.  

గని పరా ంత్ంలో సరెైన నియంత్రణ చర్ులనన అననసరించడపనిక్ క్ంాద ికాలుష్టు కార్కాలనన గురితంచపర్ు 

 డిరలిలంగ్ 
 బాల స్ిింగ్ 
 త్వవకం  
 లోడింగ్ 
 సననుపురాయిని  కషా్టర్ కు త్ర్లించనట 
 కషా్ చేస్ిన సననుపురాతిని ఉత్తర్ మరియు దక్ిణ దిశ్ల లో గల కషా్టర్ుల  ననండ ిస్ిమ ంట్స 

పాల ంటుకు త్ర్లించనట . 
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ఈ ఉదపగ రాల నియంత్రణ కోసం ఎకకడెైత్ ే  ఈ ఉదపగ రాలు వ లువడత్పయో అకకడ  ఈ క్ంాది చర్ులు    

పరతిపాదించబడపా యి 

మూలుం పరాావరణుంప ై పరభావాలన్ు న్నవారిుంచడపన్నక్ి అవలుంబుంచ ే  ధ్ూళి న్నయుంతరణ 
చరాలు 

డిరలిలంగ్ పరసనత త్ం ఒక డిరలిలంగ్ మ షిన్ మాత్రమే పనిచేసలత ంది. పరతిపాదిత్ విసతర్ణలో, మరో 
మూడు డిరలిలంగ్ యంత్పర లు పరతిపాదించబడపా యి. ఇన్బలి్ వాటర్ ఇంజెక్షన్ 
స్ిసిమ్త్ో కలిప ిదనముస వ లిక్తీస్ే విధపనం అవలంబంచబడుత్ుంది. 

బాల స్ిింగ్ బాల స్ిింగ్ కార్ుకమాం నపన్ -ఎలక్ిిక్  మిలిల- స్ కండ్  డౌన్-ది-హో ల్ డిలే 
డిటొనేటర్్ వంటట పరిజాా నపనిు ఉపయోగ్ించి  గననలకు సంబంధించి అనిు 
పరిమత్ులకు లోబడి చేయుచననపుర్ు. 
ర్ంధపర ల డిరలిలంగ్ కోసం పదనన ైన డిరల్ బట్స్ వాడటం మరియు బట్స రిగ్ెైరండింగ్ 
కోసం ఏరాాటుల  చేయడం , డిలే డిటొనేటర్్  ఉపయోగ్ించి ర్ంధపర లనన ఛపర్్ 
చేయడం వంటట పననలు చేస్ దర్ు. 
పేలుడు సమయంలో, గని యొకక సాి ర టా విచిినుం కార్ణంగ్ా త్కుకవ 
పరిమాణంలో దనముస ఉత్ాతిత  అవుత్ుంది. పేలుడు కార్ణంగ్ా ఉత్ానుమయియు  
వాయువులు సాధపర్ణంగ్ా గ్ాలి దపవరా చపలా త్వర్గ్ా కొటుి కుపల త్పయి. 
అందనవలల , పరాువర్ణంప ై చపలా త్కుకవ మరియు క్షణిక పరభావం ఉంటుంది. 

త్వవకం మరియు 
లోడింగ్ 

నపలుగు ఎక్కవేటర్ుల  ఇపాటటక ే ఉనపుయి . భూ ఉపరిత్ల మటటి  మరియు 
సననుపురాయిని నిర్వహ ంచడపనిక్ అదనంగ్ా రెండు ఎక్కవేటర్ుల  
ఉపయోగ్ించబడత్పయి. లోడింగ్ మరియు త్వవకం పరదేశ్ంలో సననుపురాయిని 
త్డి చేయడపనిక్ త్వవకం పరదేశ్ంలో వాటర్ గన్్ త్ో వాటర్ స్ి్రంక్లంగ్ వువస్ 
అందించబడుత్ుంది. 
అనిు పరధపన HEMM పరికరాలలో ఆపరేటర్ కాుబననల  ఎయిర్ కండిష్టన్ 
చేయబడత్పయి. 

కషాింగ్ స్ిమ ంట్స పాల ంటలల  1000 టటపిహెచ్ సామర్్యం గల  ఒక కషా్టర్ ఉంది. ఈ పరతిపాదిత్ 
విసతర్ణలో భాగంగ్ా  రెండు ఇన్పిట్స కషా్టర్లు న లకొలాబడత్పయి. 
స్ిమ ంట్స పాల ంటుకు సమీపంలో ఉను పరసనత త్ కషా్టర్కు అధిక సామర్్యం గల బాుగ్ 
ఫిలిర్నన అమరిచనపర్ు. 
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మూలుం పరాావరణుంప ై పరభావాలన్ు న్నవారిుంచడపన్నక్ి అవలుంబుంచ ే  ధ్ూళి న్నయుంతరణ 
చరాలు 
దనముసనన అణిచివేస్ేందనకు సననుపురాయి అన్లోడ్ హాపార్ వదద  బెలి్ కరెిననల  
మరియు  అటామ ైజా్డ వాటర్ స్ి్రంక్లంగ్ స్ిసిమ్ నన ఏరాాటు చేస్ దర్ు 

సననుపురాతిని 
త్ర్లించనట 

వాటర్ టాుంకర్లనన ఉపయోగ్ించి ఉత్తర్ మరియు దక్ిణ బాల క్ యొకక  హాలాజీ  
రోడల  యందన  నీటటని వ దజలపల దర్ు. 
సౌత్ బాల క్ మరియు నపర్త బాల క్ యొకక అపలర చ్ పిట్స్  వదద  రెగుులర్ వాటర్ 
స్ి్రంక్లంగ్ కోసం , అటామ ైజా్డ వాటర్ స్ి్రంకలర్లనన ఏరాాటుచేస్ దర్ు. 
దక్ిణ  బాల క్  సననుపురాయి గని ననండ ిస్ిమ ంట్స పాల ంటుకు ర్వాణప మార్గం 
సనమార్ు 1.54 క్లోమీటర్ుల  మరియు ఉత్తర్  బాల క్  సననుపురాయి గని ననండి 
స్ిమ ంట్స పాల ంటుకు ర్వాణప మార్గం సనమార్ు 2.5  క్లోమీటర్ుల . 
స్ిమ ంట్స పాల ంట్స యొకక అపలర చ్ రోడ్కు ఉత్తర్ బాల క్నన కలిపే ర్హదపరి త్పర్ు రోడ్. 
సననుపురాయి ర్వాణప మార్గంలో గ్ాామాలు ఏవీ లేవు. అయిత్ే, ఉత్తర్  బాల క్ 
మరియు స్ిమ ంట్స పాల ంట్సనన కలిపే ర్హదపరిని సాధపర్ణ పరజలు 
ఉపయోగ్ిసనత నపుర్ు. 
అనిు డంపర్ుల  కవర్ చేయబడత్పయి. డంపర్లనన అధికంగ్ా నింపడం  
నివారించబడుత్ుంది. 

హరిత్హార్ం ఉత్తర్ మరియు దక్ిణ బాల కుల మ ైనింగ్ లీజు సరిహదనద లలో  7.5 మీటర్ల  
బారియర్ జోనోల   12.10 హెకాి ర్ల విస్తత ర్ణంలో   హరిత్వనపనిు ప ంప ందించెదర్ు. 

ఇత్ర్ చర్ులు గని వదద ధ్ూళిని అణిచివేస్ే కార్ుకలాపాలకు 94 m3 / day నీర్ు 
ఉపయోగ్ించబడుత్ుంది. 
వాహనపలు మరియు యంత్పర లు  ఎపాటటకపాడు మ యింటెన నన్ చేసనకొననట 
దపవరా ఉదపగ రాలు త్గ్ిగంచబడత్పయి 

 
1.4.2 శబద  పరాావరణము 
గని లోని యంత్రముల కదలికలు, డిరలిలంగ్, బాల స్ిింగ్ మరియు ర్వాణప మొదలగు వాటట వలన శ్బద తీవరత్ 
వ లువడునన. మ ైనింగ్ పరక్యాలో వ లువడే శ్బద తీవరత్ దపని చనటటి  కొంత్ పరా ంత్ం వర్కే పరిమిత్ం 
అగునన. ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు గని చనటటి  7.5 మీటర్ల బారియర్ జోన్ నందన హరిత్హార్ం ని ప ంప ందించెదర్ు. 
కావున శ్బద తీవరత్ చనటుి పకకల గ్ాామాల ప ై ఉండదన. 
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శబద  క్ాలుష్ా న్నయుంతరణ చరాలు 
 
ఐ.స్ి.ఎల్ గని పరా ంత్ంలో 12.0 హెకాి ర్ల స్లంలో హరిత్హార్ం అభివృదిి  చేసాత ర్ు.ఇవి కాకుండప ఈ క్ంాద ి
త్ెలుపబడిన నియంత్రణ చర్ులు కూడప పరతిపాదించపర్ు. 

 వాహనపలు, యంత్పర లు మరియు ఇత్ర్  సామగి్ా లనన ఎపాటటకపుాడు మర్మత్ుత  చేసనకోవడం. 
 పగటట సమయంలో మాత్రమే పేలుడు పదపర్్ం పేలుచట  మరియు మేఘావృత్మ ైన రోజులలో 

నిర్వహ ంచబడదన. 
 కారిసకులు అధిక శ్బాద నిక్ గురికాకుండప పని సమయానిు పరిమితి చేయడం. 
 యంత్పర లు ఉత్ాతిత  చేస్ే శ్బద తీవరత్ త్గ్ిగంచేందనకు పరికరాలకు సరెైన చముర్ుత్ోసర్ళిత్ం  

చేస్ దర్ు. 
 గని పరదేశ్ం వదద అధిక శ్బద ఉత్ాతిత  సా్ యి ననండి ర్క్ించనటకు ర్క్షణ పరికరాలు మరియు 

ఇయర్ పలగ్్  ఉదయ ుగులకు అందిసాత ర్ు. 
 ధ్వని సా్ యిలు త్గ్ిగంచేందనకు వాంఛనీయ పేలుడు ఛపర్్ సరెైన డిటలనేటర్ుల  మరియు ర్ంధపర ల 

ననండ ి బయటకు పడకుండప నిరోధించడపనిక్ సరెైన ఉత్ానుత్నన ఉపయోగ్ించడం దపవరా 
నియంతిరంచబడత్పయి. 

 మ ైనింగ్ యంత్పర లు సరెైన సకాలంలో నిర్వహ ంచడం. 
 గని లో తిరిగ్ ేటటపార్ుల  గంటకు 25 క్లోమీటర్ల వేగం కనపు త్కుకవ వేగంత్ో తిర్గడం. 

 
1.4.3 నీటి పరాావరణము 
 
గని లీజు పరా ంత్ంలో ఎటువంటట నిర్ంత్ర్ పరవాహాలు లేదప ఎటువంటట సర్సన్లు గ్ాని లేవు. 
 
నపర్త బాల క్లోని ఖ్నిజ లభుత్ మ ైనింగ్ లీజు పరా ంత్ంలో 70 మీ (గరిషి్టంగ్ా) లోత్ు వర్కు ఉంటుంది.  
 భూమటిం ననండ ి గరిషి్టంగ్ా 77 మీటర్ల లోత్ు వర్కు డిరలిలంగ్ చేయడం జరిగ్ినద ి . అకకడ భూ గర్భ 
జలాల ప ై ఎటువంటట పరభావము లేదన . వరాా కాలంలో వరా్పు నీటటని సంప్లో స్ేకరించబడుత్ుంది.  
 
ఈ మ ైనింగ్ పరక్యాలో భాగంగ్ా మ ైన్ వరికంగ్్  లీజు కాలానిక్ 36 మీ (134 మీ ఆర్ఎల్) లోత్ుకు 
చేర్ుకుంటాయని భావిసనత నపుర్ు, ఇది ఈ పరా ంత్ంలోని నీటట పటటిక ప ైన ఉంది.కాబటటి ఇకకడ భూ గర్భ 
జలాల ప ై ఎటువంటట పరభావము ఉండదన.  
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పరసనత త్ం సననుపురాయి మ ైనింగ్ ,  మూడవ బెంచ్ వర్కు జరిగ్ినది. ఇకకడ  లోత్ు  31 మీటర్ుల  ఇకకడ 
భూ గర్భ జలాల ప ై ఎటువంటట పరభావము లేదన .నీటట స్ేకర్ణ కోసం ఒక సంప్ నన 35మీటర్ుల  bgl  వదద 
ఏరాాటు చేస్ినపర్ు . 
 
పరసనత త్ నీటట అవసర్ం రోజుకు 110m3 లు. పరతిపాదిత్ విసతర్ణకు అదనపు నీటట అవసర్ం రోజుకు 
70m3లు. . ఈ నీటటని గని కందకం ననండ ిప ందెదర్ు. 
 
ఈ మ ైనింగ్ కార్ుకలాపాల వలల  ఎటువంటట వుర్్ పు నుర్ు ఉత్ాను మవవదన. రోజుకు 28.8 ఘనపు 
మీటర్ల డొమ స్ిిక్ మీర్ు మాత్రం ఉత్ానుం అవుత్ుంది. దీనిని స్ పిిక్ టాుంక్ యందన శుదిి  పరిచి లోనిక్ 
పంపించెదర్ు. 
 
ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు వరా్పు నీటటని గని కందకంలో నిలువ చేస్ దర్ు. 
 
గని యొకక అంతిమ కాలంలో మొత్తం 385.107 హెకాి ర్ల స్లమునన నీటట రిజరావయర్ గ్ా మారెచదర్ు 
మరియు 63.6 హెకాి ర్ల సదలములో బాుక్ ఫిలిలంగ్ చేస్ దర్ు 
 
1.4.4 భూ పరాావరణము 
 
గని ననండ ి  ఎటువంటట పేర్ుకుపల యిన వురా్ లు ఉత్ాతిత  కావు. గని కాలమునందన సనమార్ు 10.34 
మిలియన్ కూుబక్ మీటర్ల ఉపరిత్ల మటటి ఉత్ాను మగునన. ఈ మటటిని గని చనటటి  7.5 మీటర్ల 
వాుసార్్ం లో హరిత్హార్ం ప ంప ందించేందనకు ఉపయోగ్ంిచెదర్ు . 
 
గని లీజు పరా ంత్ం మొత్తం 602.137 హెకాి ర్ుల . ఇందనలో లో  448.707 హెకాి ర్ుల  సననుపురాయి ఉత్ాతిత  
కోసం వినియోగ్ించెదర్ు. గని చనటటి  12.10 హెకాి ర్ల స్లంలో 7.5 మీటర్ల బారియర్ జోన్ లో 
హరిత్హార్ంని ప ంప ందించెదర్ు. 68.28 హెకాి ర్ల సదలానిు రెైల్ వే లపైనన యొకక స్ేఫ్తి కోసం మరియు 
8.68 హెకాి ర్ల సదలానిు రోడుా కు ఇర్ువ ైపులా స్ేఫ్తి కోసం వదిలివేయడం జర్ుగుత్ుంది. 54.53 హెకాి ర్లలో 
ఖ్నిజ ర్హ త్ జోన్ కలదన .ఇత్ర్ వినియోగ్ాలకు 9.84 హెకాి ర్ల సదలానిు వినియోగ్ించెదర్ు.  
 
గని యొకక అంతిమ కాలంలో మొత్తం 385.107 హెకాి ర్ల స్లమునన నీటట రిజరావయర్ గ్ా మారెచదర్ు.  
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గని చనటటి  7.5 మీటర్ల బారియర్ జోన్  మరియు రెైల్ వే లపైనన, రోడుా  యొకక  స్ేఫ్తి  జోన్ అనిు కలిపి 
మొత్తం 89.06 హెకాి ర్ల సదలం లో హరిత్ వనపనిు అభివృదిి చేస్ దర్ు. 
 
1.4.4.1గ్ో ుండ్ వ ైబరరష్న్్ - న్నవారణ చరాలు 
 

పేలుడు సమయంలో గనిలో కొంత్మేర్కు ధ్ూళి కణపలు ఎగస్ ిపడునన. భార్త్ గననల భదరత్ప సంస్ 
దపవరా నిరేదశించబడిన అనిు జాగతా్తలు బాల స్ిింగ్ సమయంలో అననసరించబడత్పయి. పేలుడు 
కార్ుకలాపాల సమయంలో పూరితగ్ా మ ైనింగ్ పరా ంత్పనిు ఖ్ాళీ చేయడపనిక్ జాగతా్త  తీసనకొనబడుత్ుంది. 
అనిు వుక్తగత్ భదరత్ మరియు ముందన జాగతా్త  చర్ులు తీసనకుంటార్ు.  
 
1.4.5 హరితహారుం అభివృదిా  
 

మొత్తం మ ైనింగ్ కార్ుకలాపాలు ముగ్ిస్ేనపటటక్ 156.73 హెకాి ర్ల స్లంలో 3,91,825 మొకకలత్ో 
హరిత్హార్ంని అభివృదిి  చేస్ దర్ు. ఒక హెకాి ర్ుకు 2500 మొకకలు నపటెదర్ు. ఈ హరిత్హార్ం అభివృదిి 
అంత్ప గని చనటటి  7.5 మీటర్ల బురియర్ జోనలలోనన మరియు బాుక్ ఫిలిలంగ్ పరదేశ్ములలో మరియు రెైల్ 
వే లపైనన, రోడుా  యొకక  స్ేఫ్తి  జోన్ నందన  చేస్ దర్ు. ఇకకడ వేప,గ్ాననగ, టేకు, బాదం,సనబాబుల్, 
గులమసహర్,దిరిస్ న, నేరేడు, కుంకుడు, వ లగ, రావి, దనబాయ్ మొకకలు, మామిడ,ి సపల టా మొదలపైన 
మొకకలనన ప ంచెదర్ు. 

1.4.6 సామాజిక ఆరిిక పరాావరణము 
 

ఈ గని పరా ంత్ం మొత్తం 602.137 హెకాి ర్ల స్లంలో విసతరింప బడి ఉనుది. ఇది ఐ.స్ి.ఎల్ వార ిస ంత్ 
భూమి. గని పరా ంత్ము నందన ఎటువంటట నివాస కేందరములు లేవు. ఈ గని కార్ుకలాపాల వలన 
ఎటువంటట పునరావాస చర్ులు కూడప అవసర్ం లేదన. పరజా భవనపలు, పరదేశాలు ,సాసర్క చిహాులు  
మొదలపనైివి లేవు.   
 
 

1.4.7 ఆరోగాము మరయిు భదరత 
 

ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు  ఆరోగు కేందపర నిు ఏరాాటు చేస్ దర్ు. పేష ంట్స్ కు ఉచిత్ంగ్ా మందనలనన సర్ఫరా 
చేసనత నపుర్ు . గని కార్ుకలాపాల కోసం కారిసకులనన తీసనకునుపుాడు  వారిక ్ ఉపిరితిత్ుత ల టెసని లు, ఈ 
స్ి జి టెసని లు, ఛపతిక్ సంబందించిన X -ray , ర్కత నమూనపలు ,చెవి క్, కంటటక్  సంబందించిన టెసని లు 
చేయబడత్పయి. ఈ టెసని లు అనిు కూడప ఎపాటటకపుాడు నిరేదశించిన  సమయాలలో  చేస్ దర్ు. గని లో 
ఫసి్ ఎయిడ్ బాక్్ స్ిదింగ్ా ఉంచెదర్ు. గని లో పని చేస్ే వాళ్లందరికీ అవగ్ాహన కలిాంచెదర్ు. 
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1.5 పరత్పామానయాల విశలలష్ణ (టెక్ానలజీ & స ైట్) 
ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు ఇకకడ సననుపు రాయిని వ లిక్తీయుటకు ఓప న్ కాసి్ మ ైనింగ్ టెకాులజీ ని 
అవలింబంచెదర్ు . డిరలిలంగ్, బాల స్ిింగ్, లోడింగ్ గ మరియు టరా నో్ోరేిష్టన్ దపవరా ఈ మ ైనింగ్ పరక్యా 
చేపటెిదర్ు.  ఈ సననుపురాయి గననలు నిరిదషి్టమ ైన పరదేశ్ములలో ఉండుట వలన పరత్పుమాుయ  
సదలాలు ఎంచనకొననట  జర్ుగదన . ఈ సననుపు రాయిని వారి స ంత్ స్ిమ ంటు పరిశ్మాలో 
ఉపయోగ్ించెదర్ు 
 
1.6 పరాావరణ పరావేక్షణ పరణపళిక 
 

ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు ఈ  గని యందన రాషి్టర కాలుష్టు నియంత్రణ మండలి, కేందర కాలుష్టు నియంత్రణ మండలి, 
ఎం. ఓ. ఇ . ఎఫ్   వార ిసూచనల పరకార్ం పరాువర్ని నిర్వహణ పధ్కమునన  అమలు చేస్ దర్ు. 
 
1.7  పరాావరణ న్నరిహణ పధ్కము అమలు పరచుటకు బడజెట్  
 

ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు పరాువర్ణ నిర్వహణ పధ్కము అమలు పర్చనటకు మూల ధ్న వుయం ర్ూ  
1006 లక్షలు మరియు పునరావృతిత  ఖ్ర్ుచ 438 లక్షలు వ చిచంచెదర్ు. 

 
పరాావరణ న్నరిహణ పధ్కము అమలు పరచుటకు బడజెట్ (లక్షలు) 

వివరణ మూల ధ్న్ వాయుం  పున్రావృతిత  వాయుం 
వాయు కాలుష్టు నివార్ణ 
చర్ులు 

15 10 

వుక్తగత్ ర్క్షణ సామగి్ ా 6 6 

పరాువర్ణ పర్ువేక్షణ 30 52 

హరిత్హార్ం అభివృదిి  705 353 

వృతిత  ఆరోగు పర్ువేక్షణ 5 8 

జీవ పరాువర్ణ పరణపళిక* 245* 5 

నీటట రిజరావయర్ు నిరాసణ 
పననలకు 

-- 4 

మొత్తం (లక్షలోల ) 1006 438 

* అటవీ శాఖ్ వార్ు త్యార్ు చేస్ిన పరణపళిక 



12 
 

1.8 పరా జ్క్టట పరయోజనపలు 
ఉదయాగ అవక్ాశాలు 
  
పరసనత త్ం ఈ గని లో మ ైనింగ్ కార్ుకలాపాలనన నిర్వహ ంచడపనిక్ సనమార్ు  73 మంద ి ఉపాధి 
కలిగ్ియునపుర్ు . పరతిపాదిత్ విసతర్ణ లో భాగంగ్ా మరో 20 మందిక్ ఉపాధి లభిసనత ంది. 
 
పరోక్షంగ్ా 100 మందిక్ కాంటరా కుి  ర్ూపం లో , వాుపార్ అవకాశాల ర్ూపం లో , స్ేవ సౌకరాుల ర్ూపం 
లో  ఉదయ ుగ అవకాశాలు లభించననన. ఉదయ ుగ్ాలత్ో పాటు, ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు  ఉదయ ుగులకు వ ైదు మరియు 
విదపు సౌకరాులనన అందిసనత ంది, ఇది గని చనటటి  ఉను పరజలు కూడప ప ందవచనచ. 
 
సామాజిక సుంక్షేమ చరాలు 
క్ారొారేట్ ఎన్నిరాన ాుంటల్ ర్సాాన్న్బలిట ీ
 
పరతిపాదిత్ పరా జెకుి  మూలధ్న వుయం ర్ూ. 50.0 కోటుల . ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు . MoEFCC కారాులయ 
మ మోరాండం # F.No   22-65 / 2017-IA.III త్ేదీ 01.05.2018 కు అననగుణంగ్ా కారొారేట్స 
ఎనివరాన సంటల్ రెసాాని్బలిటీ (CER)  క్ంద ర్ూ.50 లక్షలు. కేటాయించినపర్ు. 
 

1.9 ముగిుంపు  
ఐ.స్ి.ఎల్ వార్ు  పరాువర్ణ నిర్వహణ పరణపళికనన అమలు పర్ుసూత   మరియు పరిసరాలప ై సాననకూల 
పరభావానిు చూపడపనిక్ వివిధ్ సామాజిక ఆరి్క అభివృదిి  కార్ుకలాపాలనన చేపడుత్పర్ు 
 


