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ది రామ్ కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్  
జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని విస్తరణ (సౌత్  బ్యెండ్) 

88.35 హెక్టరాులలో విస్తృతిలో ఉన్న క్టయపా్టవ్ మైన్ 
ప్రతిపాదిత సున్నపురాయి ఉతపతిత వృది ిసాలీనా 0.5 మిలియన్ టన్ననల న్నెండి  

సాలీనా 1.75 మిలియన్ టన్ననల వరకు  
స్ెంక్షిపత స్మాచారము  

1.0 పర్చచయెం 

1.1 ప్రాజెక్ట ాప్రతిపాదిక 

 
రామ్ కో గ్రూప్ దక్షిణ భారతదేశెంలో అతయెంత ప్రముఖ మర్చయు రెండవ అతిపెదద పార్చశ్రామిక గ్రూపు. సిమెంట్స, రడీ మిక్ట్ 

క్టెంక్రీట్స, సిమెంట్స ఫైబర్ ఉతపత్తతలు, క్టటన్ మర్చయు సిెంథటిక్ట యార్న, సాఫ్టా వేర్ సిస్ామ్్, విెండ్ ఫార్స్, రీసెరి్ అెండ్ 

డెవలప్ మెంట్స, డ్రై మోరాార్ పాాెంట్లా, క్టటన్ టెక్ట్ టైల్్ మర్చయు స్ర్చికల్ వెంటి రెంగాలోా ఇది వైవిధ్యయనిన కలిగి ఉెంది. 

మొతతెం ఉద్యయగుల స్ెంఖయ 15,700, గ్రూపు టర్ననవర్ రూ. 8,000 కోట్లా. రామ్ కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ అనేది రామ్ కో 

గ్రూప్ యొకక ప్రధ్యన్ కెంపెనీలో ాఒకటి.   

రామ్ కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్ (RCL) (గతెంలో మద్రాస్ సిమెంట్స్ లిమిటెడ్) భారతదేశెంలో పేరు పెందిన్ సిమెంట్స కెంపెనీలో ా

ఒకటి. ఆర్.సి.ఎల్ యొకక సిమెంట్స ఉతపతిత స్ెంవత్రానిక 17.70 మిలియన్ టన్ననలు (MTPA). ఈ స్ెంస్థ దక్షిణ 

భారతదేశెంలో సిమెంట్స ఉతపతితలో రెండవ సాథన్ెంలో మర్చయు భారతదేశెంలో ఆరవ అతిపెదద సిమెంట్స ఉతపతితద్వరుగా ఉెంది. 

ఆర్.స్త.ఎల్. ఆర్చిన్రీ పోర్ా ల్లయెండ్ సిమెంట్స (ఓపీస్త), పోర్ా ల్లయెండ్ పోజోల్లనా సిమెంట్స (ప్టప్టసి), సాాగ్ సిమెంట్స (పీఎస్ స్త) 

లన్న ఉతపతిత చేస్తెంది. ఆర్ స్తఎల్ ఉతపతిత చేసే సిమెంట్స 'రామ్ కో' బ్రెండ్ పేరుతో మారకట్స లోక వస్తెంది. బ్రెండ్ నేమ్ 

రామ్ కో సూపర్ గ్రేడ్ అనేది ఎెంతో ప్రజాదరణ కలిగిన్ PPC మర్చయు RAMCO సూపర్ స్తాల్ బ్రెండ్. అనేది సాాగ్ సిమెంట్స. 

దీనిక  ప్రధ్యన్ెంగా తమిళనాడు, ఆెంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, కరాణటక, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ణాలో ామారకట్స కేెంద్రాలు ఉనానయి. 

RCL ఎలాపుపడ్య టోటల్ క్టేలిటీ కొరకు కృషి చేసుతన్నది, ఇెంటర్వనషన్ల్ స్ర్చాఫికేట్స ISO:9001, ISO:14001, ISO 
45001 మర్చయు ISO:50001. కెంపెనీ “సిమెంట్స పర్చశ్రమలో ఉతతమ పనితీరు” కొరకు వివిధ అవారుిలన్న సాధెంచెంది 
మర్చయు 2005 స్ెంవత్రానిక సెెంటర్ ఫర్ సైన్్ అెండ్ ఎనిేరాన్ మెంట్స న్నెంచ గ్రీన్ ర్వటిెంగ్ ప్రాజెక్టా అవారుిలు 4 లీవ్్ 
పదిెంది. RCL కు CMD ద్వేరా ఆమోదిెంచబడి సేఫా్ట, హెల్త మర్చయు ఎనిేరాన్ మెంటల్ (SHE) పాలస్త ఉెంది. అనిన  
సిమెంట్స్ యూనిట్స లకు ఇెంటిగ్రేటెడ్ మేనేజ్ మెంట్స సిస్ామ్ (IMS) పాలస్తలు ఉన్నవి.   
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క్టర్పపర్వట్స ఆఫ్టసు యొకక క్టెంటాకా్ట స్మాచారెం: 
ఎగిిక్యయటివ్ డైరకార్ (ఆపర్వషన్్), 
ది రామ్ కో సిమెంట్స్ లిమిటెడ్, 
5వ అెంతసుథ, ఆరాస్ క్టర్పపర్వట్స సెెంటర్, 
నెం. 98ఎ,  డా. రాధ్యకృషణన్ ర్నడ్, 
మైల్లపూర్, చెననన- 600 004. 
ఫోన్ నెంబర్. : 044 - 28478666 / 28478661 / 28478656 
ఫాయక్ట్ నెంబర్: 044 - 28478676 
ఇ మయిల్ : ramcoenv@ramcocements.co.in 

 
1.2 ప్రాజెక్ట ాప్రొఫైల్ 

ఆర్.సి.ఎల్ తన్ కుమారసామిరాజా న్గర్ (KSR న్గర్) సిమెంట్స పాాెంట్స న్న ఆెంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రెంలోని కృష్ణణ జిల్లా, జగగయయపేట 

మెండలెం, ధరసవరపుపాడు తెండా గ్రామెంలో స్ర్వే నెం.235, 236, 238, 240, మొదలైన్ వాటిలో 1986-87 

స్ెంవత్రెంలో ఏరాపట్ల చేసిెంది. సిమెంట్స పాాెంట్స గత 3 దశాబ్దలపాట్ల మన్నగడలో ఉెంది మర్చయు 329.00 హెక్టారుల 

(812.75 ఎకరాలు) విస్తతరణెంలో రెండు ప్రాసెస్ లైన్ లు (లైన్ I & II) తో నియమబదదముగా విస్తర్చెంచబడిెంది. సిమెంట్స పాాెంట్స 

ప్రసుతతెం ఉన్న సాలీనా 3.185 మిలియన్ టన్ననల కాెంకర్ కు సాలీనా 1.50 మిలియన్ టన్ననల సామరియెం తో అదన్పు 3వ 

కాెంకర్ లైన్ తో విస్తర్చెంచబడుతోెంది. అెందువలా, విస్తరణ పై సాలీనా 4.685 మిలియన్ టన్ననల కాెంకర్ మర్చయు 3.650 

మిలియన్ టన్ననల సిమెంట్స (OPC / PPC / PSC / CC) ప్రొడక్షన్ లు ఉనానయి. సిమెంట్స పాాెంట్స  కొరకు (2x18 MW + 

6 MW టరనైన్) 42 MW క్టయపా్టవ్ థరసల్ పవర్ పాాెంట్స లు (CTPలు) స్మక్యరిబడిన్వి. 

 

ఈ పాాెంట్స కు  ప్రసుతతము సాలీనా 4.5 మిలియన్ టన్ననల సున్నపురాయి అవస్రము. ఇది జయెంతిపురెం లైమ్ స్ాన్ మైన్ 

(నార్త బ్యెండ్), జయెంతిపురెం లైమ్ స్ాన్ మైన్ (సౌత్ బ్యెండ్), రావిరాల (అటవీ) మర్చయు బుదవాడ (అటవీ) గన్నల న్నెండి 

పెందడెం జరుగుచున్నది మర్చయు అదన్ెంగా రావిరాల రవెన్యయ మైన్ న్న ఏరాపట్ల చేయాలని ప్రతిపాదిెంచబడిెంది. 

 

ప్రసుతతెం 1000 TPH సెెంట్రలైజ్ి క్రషర్ ఆపర్వట్స చేయబడుత్తెంది మర్చయు సిమెంట్స పాాెంట్స విస్తరణ లో భాగెంగా మర్న 

1100 TPH క్రషర్ ఏరాపట్ల చేయబడిెంది. ఈ పాాెంట్స పకకనే 346 క్టేరార్్ తో కెంపెనీ క్టలనీ ఉెంది. జయెంతిపురెం 

సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) (JPM సౌత్ బ్యెండ్) లీజ్ ప్రాెంతెం 88.35 హెక్టారు ా . స్ర్వే నెం. 39, 40, 41, 45, 46, 

47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49/1, 49/1, 49/2, 49/3, 52, 53, 54, 55, 57, 

58, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 60/1, 60/2, 60/3, 63, 64, 65 & 72/1 లో ,  జయెంతిపురెం గ్రామెం, 
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జగగయయపేట మెండలెం, కృష్ణణ జిల్లా, ఆెంధ్రప్రదేశ్ ( Fig. 1.1). ఎెంఎల్ పర్చధలో 78.51 హెక్టారులు సెంత పటాా భూమి, 

9.84 హెక్టాలు ప్రభుతే బెంజరు భూమి తో (స్ర్వే నెం. 65). 27.03.1989 న్ గని ప్రారెంభిెంచబడిెంది. 

 

జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) మొదటాో రెండు వేర్వేరు మైనిెంగ్ లీజులు వేర్వేరు పర్చధలో ఉెండేవి. 

తరువాత, ఈ రెండు మైనిెంగ్ లీజులు ఒకే మైనిెంగ్ లీజుగా మర్చయు 88.35.0 హెక్టారులుగా  జి.ఓ. ఎమ్. ఎస్.  నెంబరు 

317 తేదీ 29.10.2003 ద్వేరా కలపబడిన్వి మర్చయు 18.12.2004 వరకు చెలుాబ్ట్ల గా ఉెంది.  అమాలగమేటెడ్ 

మైనిెంగ్ లీజున్న పున్రుదిర్చెంచన్ జివో ఎమ్.ఎస్. నెంబరు 315, తేదీ 28.12.2004 ద్వేరా 19.12.2004 న్నెంచ 

18.12.2024 వరకు 20 స్ెంవత్రాల క్టల్లనిక అన్నమతిెంచబడిెంది. గన్నలు మర్చయు ఖనిజాలు (అభివృదిి మర్చయు 

నియెంత్రణ) స్వరణ చటాెం, 2015 ప్రక్టరెం, లీజు వాలిడిటీని 50 స్ెంవత్రాల పాట్ల పడిగిెంచబడిెంది. జివో ఎమ్.ఎస్. 

నెంబరు 58, తేదీ 02.05.2017 ద్వేరా 19.12.1984 న్నెంచ 18.12.2034 వరకు అమలోా  ఉెంట్లెంది.  

MoEF vide Lr. No. J-11015/378/2007-IA-II (M) తేదీ 08.06.2007 ద్వేరా సాలీనా 0.037 మిలియన్ టన్ననలు 

న్నెంచ సాలీనా 0.5 మిలియన్ టన్ననలు కు గని యొకక ప్రొడక్షన్ పెరుగుదల కొరకు పరాయవరణ కాయరన్్ పెందబడిెంది. 

ఆరు నలల వారీ EC క్టెంపాయన్్ ర్చపోర్ా లన్న MoEF&CC, రీజన్ల్ ఆఫ్టసు (సౌత్ ఈస్ాన్ జోన్), చెనననకు రగుయలర్ గా 

స్బ్మసట్స చేయబడుతోెంది. ఇటీవల స్ర్చాఫైడ్ క్టెంపాయన్్ ర్చపోర్ా MoEF&CC F.No EP/12.1/537/AP/1338 తేదీ 

17.08.2018 ని పెందిెంది.  
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ఇెండియన్ బ్యయర్న ఆఫ్ట మైన్్ (IBM), హైద్రాబ్ద్ న్నెంచ RCL నియమబదదముగా మైనిెంగ్ పాాన్ లు/స్తకెంల కొరకు 

అప్రూవల్్ ని పెందిెంది. ఆమోదిెంచబడి మైనిెంగ్ పాాన్ (2018-19 న్నెంచ 2019-20) Lr. No. AP/KSN/MP/Lst-

6/Hyd తేదీ 05.12.2018 లో మారుపలు చేయడెం జర్చగిెంది.  మైనిెంగ్ పాాన్ యొకక స్మీక్ష (2019-20 మర్చయు 2020-

21 న్నెంచ 2024-25 వరకు EC కు లోబడి 1.75 MTPA),  Lr. No. AP/KSN/MP/Lst-6/Hyd తేదీ 13.12.2019 

ద్వేరా ఆమోదెం పెందటెం అయిన్ది. 

 

క్రొతతదైన్ స్మీకృత CFO ఆరిర్ APPCB / HO / UH-IV / CFO: VJA / Auto Renewal-8 / 2016 తేదీ 08.12.2016 

ద్వేరా జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (నార్త బ్యెండ్) (2.0 MTPA), జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) 

(0.5 MTPA), రావిరాల ఫారస్ ా(1.2 MTPA) మర్చయు బ్యదవాడ ఫారస్ా గన్నలు (1.1 MTPA) ఉతపతిత చేయుటకు తేదీ 

01.02.2017 న్నెండి 31.01.2022 వరకు చెలుాబ్ట్ల లో ఉెంది.    

 

సిమెంట్స పాాెంట్స, క్టయపా్టవ్ పవర్ పాాెంట్స మర్చయు క్టయపా్టవ్ మైన్్ క్టరయకల్లపాలు, MOEF&CC ద్వేరా జారీ చేయబడి 

పరాయవరణ కాయరన్్ లోా పేర్పకన్బడి కెండిషన్ లు మర్చయు APPCB ద్వేరా జారీ చేయబడి CFO ఆరిర్ లకు పూర్చత 

అన్నగుణెంగా ఉనానయి.  

ఇటీవల విస్తరణతో సిమెంట్స పాాెంట్స సున్నపురాయి ఆవశయకతన్న సాలీనా 4.5 మిలియన్ టన్ననలు న్నెంచ సాలీనా 7.54 

మిలియన్ టన్ననలకు పెెంచన్ననానరు. ఈ గని న్నెండి తకుకవ గ్రేడ్ సున్నపురాయిని హై గ్రేడ్ సున్నపురాయితో కలిప్ట, ఖనిజ 

పర్చరక్షణ అవక్టశానిన పాాెంట్స లో అమలు చేయబడుత్తెంది. దీని ప్రక్టరెం లీజు ప్రాెంతెంలో సున్నపురాయి ఉతపతితని సాలీనా 

0.5 మిలియన్ టన్ననల న్నెంచ సాలీనా 1.75 మిలియన్ టన్ననలకు పెెంచాలని ప్రతిపాదిెంచబడిెంది.  

యుఎన్ ఎఫ్ట సి '111' గ్రేడ్ లో మైన్బుల్ ర్చజర్ే లు 3,23,51,504.50 టన్ననల సున్నపురాయిగా అెంచనా వేయబడిాయి. 

RoMP యొకక చవరలోా తదుపర్చ మైనిెంగ్ పాాన్/స్తకెంల కొరకు లభ్యెం అవుత్తన్న మొతతెం 32.35 మిలియన్ టన్ననల 

నిలేలో, క్టన్పిువల్ దశ వరకు 26.25 మిలియన్ టన్ననలు మాత్రమే తవేబడతాయి. ఎమ్ ఎమ్ డిఆర్ స్వరణ చటాెం, 

2015 ప్రక్టరెంగా జారీ చేయబడి జివో ప్రక్టరెం గా 18.12.2034 వరకు లీజు వాలిడిటీ అన్నస్ర్చెంచ  2034-35 వరకు 

క్టన్పావల్ పాాన్ తయారు చేయబడిన్ది.  

మైనిెంగ్ క్టరయకల్లపాలు స్ెంప్రద్వయ డీప్ హోల్ డ్రిలిాెంగ్ మర్చయు బ్ాసిాెంగ్, పూర్చతగా మకనైజ్ి ఓపెన్ క్టస్ా మైనిెంగ్ మథడ్ 
ద్వేరా నిరేహెంచబడుత్తనానయి. బ్ాసెాడ్ లైమ్ స్ాన్ ని టిపపరా లోనిక లోడ్ చేయడెం కొరకు హైడ్రాలిక్ట ఎక్ట్ కవేటర్ లు 
మోహర్చెంచ బడిన్వి. ప్రతేయక హాల్ ర్నడు ిద్వేరా సున్నపురాయి క్రషర్ కు పెంపబడుత్తెంది. సున్నపురాయి కొరకు కటాఫ్ట గ్రేడ్ 



The Ramco Cements Limited             Expn. of Jayanthipuram Limestone Mine (South Band) (88.35 Ha; 0.5 to 1.75 MTPA), Krishna Dist., AP 
 

 

న్న +41% CaO మర్చయు 18% SiO2 గా పర్చగణిసాతరు. CaO 34% న్నెంచ 41% మర్చయు SiO2 18% కెంటే ఎకుకవ ఉన్న 
సున్నపురాయిని ఖనిజ Rejects (స్బ్స గ్రేడ్) గా పర్చగణిెంచబడుత్తెంది, ఇది భ్విషయత్తత ఉపయోగెం కొరకు గని లీజులోనే 
విడిగా సాాక్ట చేయబడుత్తెంది. అెంతిమ గని లోత్త 78 m BGL. మైన్ లేవుట్స / ఉపర్చతల పాాన్ Fig. 2.1 గా ఇవేబడిెంది. 
 
మైన్ ప్రొఫైల్ : 

నిరూప్టెంచన్ ఖనిజ నిలేలు  :  42.133 మిలియన్ టన్ననలు 

ప్రతిపాదిత సున్నపురాయి ఉతపతిత :  1.75 MTPA 

ఈ ఉతపతితతో గని యొకక జీవిత :  23 స్ెంవత్రాలు (2042-43 వరకు)  

క్టలెం      (RCL కొరకు లీజు 18.12.2034 వరకు చెలుాబ్ట్ల గా ఉెంది) 

ఓర్ : డెవలప్ మెంట్స నిషపతిత  :  1: 0.05 (పాాన్ పీర్చయడ్) 

స్ెంవత్రానిక పనిదినాలు  :  305 (3 షిఫా్ట లు) 

ఇపపటికే ఉన్న ప్టట్స క్టనిిగర్వషన్ :  703 m (L) x 617 m (W) x 35 m (D) 

టాప్ గ్రెండ్ ల్వల్   : 38-42 m RL  

సున్నపురాయి బడ్ ల్వల్  : 34 m RL (0 m BGL గా పర్చగణిెంచబడుత్తెంది) 

డెప్త ఆఫ్ట వర్చకెంగ్ - పాాన్ పీర్చయడ్ :  బ్టమ్ ఆర్ ఎల్ (-)12 మీ (46 మీ BGL) 

అలిామేట్స ప్టట్స లిమిట్స-క్టన్పావల్/లీజ్ పీర్చయడ్ :   (-)40 m RL (78 m BGL) వరకు 

చుట్లాప్రకకల గ్రెండ్ వాటర్ టేబుల్-ML ఏర్చయా :  మాన్ సూన్ తరువాత : 19-22 m BGL 

      మాన్ సూన్ కు ముెందు : 30-33 m BGL 

  

మైనిెంగ్ క్టరయకల్లపాలు గ్రెండ్ వాటర్ టేబుల్ న్న ద్వటి క్రెందకు విస్తర్చెంచాయి దీని నిమితతము NOC పెందబడిెంది.   
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Fig. : 2.1   Surface Plan 
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క్టన్పా్ యువల్ సేాజీ వదద (18.12.2034 నాటిక), సుమారు 49.55 హెక్టారుా క్టేరీ ప్రాెంతెం కెంద, 14.41 హెక్టారు ాOB 

డెంప్/కటా కెంద, 0.05 హెక్టారుా చటా పరమైన్ భ్వనాల కెంద, 1.00 హెక్టారు ార్నడా కెంద 1.34 హెక్టారా వాడబడని భూమి 

గా ఉెండున్న.. మొతతెం గ్రీన్ బల్ా మర్చయు ఆఫాిరస్ా డ్ ఏర్చయా 22.00 హెక్టాలు, క్టన్పా్ యువల్ దశలో 24.90 % 

కవర్వజీని కలిగి ఉెంట్లెంది. 

 

గని యొకక పవర్ డిమాెండ్ 0.5 KVA, ఇది క్టయపా్టవ్ పవర్ ద్వేరా తీరిబడుతోెంది.  క్టేర్చయిెంగ్ ఎకేప్ మెంట్స ఆపర్వట్స 

చేయడెం కొరకు, హై స్తపడ్ డీజిల్ (HSD) ర్నజుకు 2,500 లీటరుా అవస్రెం అవుత్తెంది. గనిలో ఎల్లెంటి సాాెండ్ బై DG సెట్స 

ఇన్ సాాల్ చేయబడలేదు. 

 

జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) యొకక ప్రతిపాదిత విస్తరణ, అెంటే ప్రసుతతెం ఉన్న సాలీనా 0.5 మిలియన్ 

టన్ననల న్నెంచ సాలీనా 1.75 మిలియన్ టన్ననలకు 88.35 Ha ల పర్చధలో ఉతపతిత పెెంపు EIA నోటిఫికేషన్ 2006 

యొకక Sl. No. 1(a) కెంద ఉెంది (స్వర్చెంచబడిెంది); కేటగిరీ B1 (<100 హెక్టారాలో గన్నల తవేకెం) మర్చయు ఆెంధ్రప్రదేశ్ 

లోని సేాట్స ల్వల్ ఎనిేరాన్ మెంటల్ ఇెంపాకా్ట అసెస్ మెంట్స అథార్చటీ (SEIAA) న్నెంచ ముెందసుత పరాయవరణ కాయరన్్ 

అవస్రెం అవుత్తెంది. దీని ప్రక్టరెం, TOR అపా్టకేషన్, ఫారెం-1, ప్రీ ఫ్టజిబ్మలిటీ ర్చపోర్ా (PFR), EIA అధయయన్ెం మర్చయు 

ఆమోదిెంచబడి మైనిెంగ్ పాాన్ కొరకు ప్రతిపాదిత టర్స్ ఆఫ్ట ర్చఫరన్్ (TOR) (ఆన్ లైన్ ప్రపోజల్ నెంబరు. 

SIA/AP/MIN/40833/2019 తేదీ 07.08.2019) మర్చయు 09.09.2019 నాడు అదన్పు వివరాలు RCL ద్వేరా 

స్బ్మసట్స చేయ బడిన్ది.  

 

21.09.2019 న్ జర్చగిన్ స్మావేశెంలో రాష్ట్ర సాథయి నిపుణుల అప్రైజల్ కమిటీ, ఆెంధ్రప్రదేశ్ (SEAC-AP) ఈ ప్రతిపాదన్పై 

చర్చిెంచెంది మర్చయు పబ్మాక్ట హయర్చెంగ్ చేయవలసిన్దిగా TOR లో  సిఫారసు చేయబడిెంది. SEIAA-AP వారు EIA 

అధయయన్ెం నిరేహెంచడెం కొరకు TOR SEIAA/AP/KRI/MIN/08/ 2019/1219-1568 తేదీ 15.11.2019 ద్వేరా 

జారీచేయబడిన్ది. 

నేషన్ల్ అక్రడిటేషన్ బోరి్ ఫర్ ఎడుయకేషన్ అెండ్ ట్రైనిెంగ్ (NABET), క్టేలిటీ కౌని్ల్ ఆఫ్ట ఇెండియా (09.03.2020) 

యొకక క్టేలిటీ కౌని్ల్ ఆఫ్ట ఇెండియా (Sl. No. 4) ద్వేరా కేటగిరీ 'A' కొరకు సెక్టార్-1 (మైనిెంగ్ ప్రాజెక్టా లు) తో స్హా 

వివిధ సెక్టారాకు ఈఐఎ కన్్లా్ెంట్స, ఎమ్ఎస్. ఎబ్మసి టెకోన ల్లయబ్స్ ఇెండియా ప్రయివేట్స లిమిటెడ్ గుర్చతెంపు పెందిెంది. ఎబ్మసి 

టెకోన ల్లయబ్స్ ఇెండియా ప్రయివేట్స లిమిటెడ్, లేబర్వటరీ నేషన్ల్ అక్రడిటేషన్ బోరి్ ఫర్ టెసిాెంగ్ అెండ్ క్టయలిబ్రేషన్ లేబర్వటరీస్ 
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(NABL) ద్వేరా గుర్చతెంపు పెందిెంది మర్చయు MoEF&CC ద్వేరా క్యడా గుర్చతెంపు పెందిెంది. RCL తరఫున్ అధయయన్ెం 

యొకక కోఆర్చనిేషన్ కొరకు చెనననలోని మస్్ర్్ ఎనిేరాన్ మెంటల్ సిస్ామ్ కన్్లా్ెంట్లా మర్చయు ఆెంబ్మయెంటీ ల్లయబ్స 

సల్యయషన్్ ప్రయివేట్స లిమిటెడ్ యొకక సేవలు ఉపయోగిెంచ బడినాయి.. 

 

బేస్ లైన్ డేటా డిసెెంబర్ 2019 - ఫిబ్రవర్చ 2020 (విెంటర్ స్తజన్) స్మయెంలో జన్ర్వట్స చేయబడిెంది మర్చయు EIA ర్చపోర్ ా
కొరకు ఉపయోగిెంచ బడిన్ది.. ఇవేబడి TORs కు అన్నగుణెంగా మర్చయు EIA నోటిఫికేషన్ 2006 లో ప్రతిపాదిెంచబడి 
జన్ర్చక్ట స్ాకిర్ కు అన్నగుణెంగా EIA ర్చపోర్ా తయారు చేయబడి  స్బ్మసట్స చేయబడిెంది. పబ్మాక్ట కన్్లాేషన్ / ప్రజాభిప్రాయ 
సేకరణ నిరేహెంచడెం కొరకు EIA ర్చపోర్ా ల యొకక సారాెంశెం EIA ర్చపోర్ా లు (ఇెంగిాష్ మర్చయు తెలుగు 
రెండిెంటిలోన్య) డ్రాఫా్ట EIA ర్చపోరా్ స్బ్మసట్స చేయబడిాయి. 
 
2.0 పరాయవరణెం యొకక వివరణ  
2.1 పరాయవరణ అమర్చక 
 
స్ర్వే ఆఫ్ట ఇెండియా టోపో షీట్స నెంబరు 65 D/1 (Fig. 1.2)లో మైన్ ప్రాెంతెం 16051'00.8" N న్నెంచ 16051'50.7" 

N అక్షెంశెం మర్చయు 80006'16.6" E న్నెంచ 80006'51.9" E ర్వఖెంశము లోా ఉన్నది.  గని యొకక 10 కలోమీటరా 

వాయసారథెంలో ర్చజర్ే డ్ ఫారస్ ాక్టకుెండా, నేషన్ల్ పార్క / అభ్యారణయెం / బయోసిియర్ ర్చజర్ే / వైల్ ిలైఫ్ట క్టర్చడార్ లు 

మొదలైన్ పరాయవరణ పరెంగా సునినతమైన్ ప్రాెంతాలు లేవు. స్ర్చహదుద న్నెంచ 10 కలోమీటరా వాయసారథెంలో 8 ర్చజర్ే డ్ 

ఫారస్ా లు పూర్చతగా/పాక్షికెంగా ఉనానయి.  వేద్వద్రి ఆలయెం ఒక ప్రసిది యాత్రా కేెంద్రెం, దక్షిణ ఆగ్ననయెంలో 4.9 క.మీ. 

దూరెంలో ఉన్నది.  పాలేరు న్ది, పశ్చిమాన్ గని లీజు ప్రాెంతానిక ఆన్నకొని ప్రవహసుతెంది, ఇది గని న్నెండి దక్షిణెంగా 2.7 

క.మీ. దూరెంలో కృష్ణణన్దిలో స్ెంగమిసుతెంది. నాగారుిన్ సాగర్ ఎడమ గట్లా క్టలువ తూరుప  దిశలో 5.4 క.మీ. లో ఉన్నది.  

 

ఇది మెండల కేెంద్రమైన్ జగగయయపేట న్నెండి 2.5 క.  జయెంతిపురెం (50 మీ. తూరుప), జయెంతిపురెం తెండా  (60 మీ. 
ఉతతరెం) మర్చయు కౌతావార్చ అగ్రహారెం 0.6 క.మీ; పశ్చిమెం ) గని క స్మీపెంలో చన్న సాథవరాలు. విజయవాడ టౌన్ 
ఆగ్ననయెం లో 60-70 కలోమీటరా దూరెంలో ఉెంది. జిల్ల ా హెడ్ క్టేరార్ మచలీపటనెం 130 క.మీ దూరెంలో ఆగ్ననయెం 
దికుకలో ఉెంది.  
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అధయయన్ ప్రాెంతెంలో క్టయపా్టవ్ సున్నపురాయి గన్నలు మర్చయు క్టయపా్టవ్ పవర్ పాాెంట్స లతోపాట్లగా ప్రధ్యన్ సిమెంట్స పాాెంట్స 
లు ఉనానయి. ఆర్.సి.ఎల్ జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) (ప్టట్స్ 1 & 2) ఉతతరెంలో 0.3 క.మీ దూరెంలో 
ఉెంది. రావిరాల (అటవి ) మైన్ 2.5 క.మీ(ఈఎస్ ఈ) దూరెంలో, బుదవాడ మైన్ (అటవి) పశ్చిమెంలో 1.6 కలోమీటరా 
దూరెంలో ఉెంది. జయెంతిపురెం సిమెంట్స పాాెంట్స గని న్నెంచ ఉతతర-వాయువయ దిశ లో 1.1 క.మీ దూరెంలో ఉెంది.  
 
2.2 బేస్ లైన్ ఎనిేరాన్ మెంటల్ సేటాస్ 
బేస్ లైన్ పరాయవరణ సిథతిని మదిెంపు చేయడెం కొరకు 10 కలోమీటరా వాయసారథెం (లీజ్ స్ర్చహదుద న్నెంచ) (Fig. 3.1) యొకక 

అధయయన్ ప్రాెంతెం పర్చగణన్లోక తీసుకోబడిెంది. ప్రాజెక్టా యొకక పరాయవరణ సెటిాెంగ్, ప్రాజెక్టా క్టరయకల్లపాలు మర్చయు వాటి 

యొకక పరస్పర చరయ, పరాయవరణ నిబెంధన్లు మర్చయు ప్రమాణాలన్న పర్చగణన్లోక తీసుకోవడెం, పరాయవరణ ఆట్రిబ్యయట్స 

లన్న పాటిెంచడెం EIA అధయయన్ెంలో చేరిబడిెంది. 

 గాలి వేగెం, గాలి దిశ (విెండ్ ర్నజ్ లు), ఉష్ణణగ్రత, తేమ, కౌాడ్ కవర్, వాతావరణ పీడన్ెం, వరషపాతెం మొదలైన్ వాటిపై 

కోర్ జోన్ న్నెంచ సైట్స నిర్చిషా మైక్రో-వాతావరణ డేటా. 

 16.11.2009 నాటి NAAQ నిబెంధన్ల ప్రక్టరెంగా ఒక స్తజన్ లో 4 వారాల పాట్ల వారానిక 2 ర్నజులు నిరెంతరెంగా. 

24 గెంటల ప్రాతిపదికన్ 12 ప్రదేశాలోా పర్చస్ర గాలి నాణయత ఇెండసిాయల్, రసిడెనిషయల్, రూరల్ మర్చయు ఇతర 

ప్రాెంతాలలో మానిటర్చెంగ్ చేయబడుత్తెంది.  

 Leq, L-day మర్చయు L-night విలువల కొరకు అనిన ఎయిర్ క్టేలిటీ మానిటర్చెంగ్ సేాషన్ వదద నాయిస్ ల్వల్ కొలతలు 
ఒకకసార్చ స్తజన్ లో. 

 వాటర్ క్టేలిటీ మానిటర్చెంగ్ - స్తజన్ లో ఒకకసార్చ శాెంపులిెంగ్: CPCB నిబెంధన్ల ప్రక్టరెంగా ఉపర్చతల నీరు (8 
లొకేషన్ లు) మైన్ ప్టట్స వాటర్్ (3 లొకేషన్ లు) IS:10500 నిబెంధన్లు మర్చయు గ్రెండ్ వాటర్ (9 లొకేషన్ లు) 
ప్రక్టరెం IS:10500 నిబెంధన్లకు అన్నగుణెంగా. 

 స్తజన్ లో 6 ప్రదేశాలోా మటిా నాణయత మానిటర్చెంగ్ కొరకు: టెకిర్ మర్చయు భౌతిక పరామీటరుా మర్చయు పోషక్టలు. 
 శాటిలైట్స ఇమేజరీ ఆధ్యరెంగా భూమి వినియోగ స్రళి. 
 వృక్ష మర్చయు జెంత్తజాల్లల కొరకు బయోటిక్ట లక్షణాలు- కోర్ జోన్ మర్చయు బఫర్ జోన్ లు  
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 2011 - జనాభా ల్కకలు మర్చయు గృహ స్ర్వే ఆధ్యరెంగా సామాజిక ఆర్చథక ప్రొఫైల్, అధయయన్ క్టలెంలో ఒకకసార్చ: 

మొతతెం జనాభా/ ఇెంటి పర్చమాణెం/ వయసు్, లిెంగ క్యరుప, S.C/ S.T, అక్షరాస్యత సాథయి, వృతిత నిరాసణెం మొదలైన్వి. 
 

బేస్ లైన్ సేాటస్ యొకక సారాెంశెం టేబుల్ 1లో ఇవేబడిెంది. 
 

పటికా : 1 పరాయవరణ మూల్లధ్యర సిథతి 
క్టలెం : డిసెెంబర్ 2019-ఫిబ్రవర్చ 2020 

Envl. Component Parameters Minimum Maximum Mean Applicable Norms 

పర్చస్ర గాలి నాణయత 
(24-hly), 
ug/m3 

PM2.5 10.6 41.7 20.9 60 
PM10 20.7 65.8 40.1 100 
SO2 7.1 19.2 12.0 80 
NOx 7.8 21.4 13.9 80 

పర్చస్ర ధేని, dB(A)  
Leq-day 40.9 46.6 43.4 55 
Leq-night 38.2 44.3 41.6 45 

వర్క జోన్ దేని, dB(A) Leq 47.2 62.3 - 85.0 
ఉపర్చతల జల్లలు, mg/l  TDS 280 430 - 500/2100 
భూగరభ జల్లలు, mg/l  TDS 340 510 - 500-2000 

నేల సిథతి 

Texture - - 
Silty 
Loam 

- 

EC, 
mmhos/cm 

1.02 1.87 - 0.2-0.5 

SAR 2.05 3.35 - <5 
 

అధయయన్ ప్రాెంతెం యొకక బేస్ లైన్ పరాయవరణ సిథతి యొకక కన్నగొన్బడి విషయాలు దిగువ స్ెంక్షిపీతకర్చెంచబడిాయి: 

 

 ఈ స్తజన్ లో సేకర్చెంచన్ వాతావరణ స్మాచారెం సాథనిక వాతావరణానిక అదదెం పడుత్తెంది.   

 అధయయన్ ప్రాెంతెంలో మానిటర్ చేయబడి పర్చస్ర గాలి నాణయత, నేషన్ల్ యాెంబ్మయెంట్స ఎయిర్ క్టేలిటీ (NAAQ) 

24-గెంటల పాట్ల ఇెండసిాయల్, రసిడెనిషయల్, రూరల్ మర్చయు ఇతర ప్రాెంతాలకు అన్నగుణెంగా ఉన్నట్లాగా 

కన్నగొన్బడిెంది. 



The Ramco Cements Limited             Expn. of Jayanthipuram Limestone Mine (South Band) (88.35 Ha; 0.5 to 1.75 MTPA), Krishna Dist., AP 
 

 

 మానిటర్ చేయబడి పర్చస్ర ధేని సాథయిలు (Leq) పగలు మర్చయు రాత్రి స్మయాలోా MoEF&CC నిబెంధన్ల 

పర్చధలో  ఉన్నట్లాగా కన్నగొన్బడిెంది. 

 8 గెంటల ఎక్ట్ పోజర్ కొరకు OSHA ప్రమాణాలకు అన్నగుణెంగా వర్క జోన్ నాయిస్ ల్వల్్ కన్నగొన్బడిాయి. 

 ఉపర్చతల జల్లల నీటి నాణయత CPCB నిబెంధన్లకు అన్నగుణెంగా ఉన్నట్లాగా కన్నగొన్బడిెంది. 

 ఐఎస్ 10500-2012 నిబెంధన్లకు అన్నగుణెంగా భూగరభ జల్లల నాణయత న్న గుర్చతెంచారు. 

 అధయయన్ ప్రాెంతెంలో నేల, తగిన్ విధెంగా స్వర్చెంచబడి తరువాత మొకకలకు  బ్గా అన్నవుగా ఉెంట్లెంది.  

 అధయయన్ ప్రాెంతెంలో పరాయవరణ సునినత ప్రాెంతెం లేదు మర్చయు పెెంపుడు జెంత్తవులు మాత్రమే ఉనానయి. 

 ఈ ప్రాెంతెం జన్సాెంద్రత న్న కలిగి ఉెంది మర్చయు అనిన గ్రామాలలో ప్రాథమిక స్దుపాయాలు అెందుబ్ట్లలో 

ఉనానయి. 

అెందువలా, అధయయన్ ప్రాెంతెం యొకక భౌతిక, జీవ మర్చయు మటిా వాతావరణాలోా ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టా కొరకు తగిన్ెంత 

బఫర్ ఉెంట్లెంది. 

3.0 ఊహెంచబడ ిపరాయవరణ ప్రభావాలు 

ఏదైనా ప్రాజెక్టా రెండు విభిన్న దశలోా పరాయవరణెంపై ప్రభావెం స్ృషిాసుతెంది. అవి తాతాకలిక మర్చయు స్ేలపక్టలికము అయిన్ 

నిరాసణ దశ మర్చయు దీరఘక్టలిక ప్రభావాలు కలిగి ఉన్న ఆపర్వషన్ ఫేజ్. ప్రభావాలు రెండు కేటగిరీలుగా విభ్జిెంచబడిాయి, 

అవి సాథనికము  మర్చయు కుయమిలేటివ్. ఇపపటికే ఉన్న పార్చశ్రామిక క్టరయకల్లపాల వలా కలిగ్న క్టలుషయెం బేస్ లైన్ ఎనిేరాన్ 

మెంటల్ సేాటస్ కెంద కవర్ చేయబడిెందని మర్చయు ప్రాజెక్టా యొకక ఆపర్వషన్ వరకు క్యడా అల్లనే కొన్సాగుత్తెందని, 

ప్రతిపాదిెంచన్ ప్రాజెక్టా కొరకు ప్రభావాలు మదిెంపు చేయబడిాయి. 

3.1 నిరాసణ దశ  

ఇపపటికే ఉన్న గని కన్నక, దీనిలో ఎల్లెంటి ప్రధ్యన్ ఎసాాబ్మషా్ మెంట్స లేద్వ నిరాసణెం అవస్రము లేదు. ఉన్న లీజు 

ప్రాెంతెంలోనే మైనిెంగ్ కొరకు అధన్ెంగా 5 హెక్టారా ప్రాెంతెంలో గనిని విస్తర్చసూత మర్చయు అదే విధెంగా గనిని లోత్తగా 

త్రవుేటకు ప్రతిపాదిెంచబడిెంది. 

 

3.2 ఆపర్వషన్ దశ 

కుయమిలేటివ్ ఇెంపాక్టా అసెస్ మెంట్స కొరకు, అధయయన్ ప్రాెంతెంలో RCL యొకక ప్రసుతత పార్చశ్రామిక క్టరయకల్లపాలు 

పర్చగణన్లోక తీసుకోబడిాయి.  
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3.2.1 నీటి వాతావరణెం 

జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) లో మైనిెంగ్ గ్రెండ్ వాటర్ టేబుల్ ని ద్వటి క్రెందకు విస్తర్చెంచాయి దీని 

ప్రభావము సుమారు 690 మీ. ఇది గని లీజు ప్రాెంతెం పర్చధలోక వసుతెంది. వార్చషక స్గట్లతో, గని లోక ఊట 746 KLD గా 

అెంచనా వేయబడిన్ది మర్చయు వరషపు నీటి చేర్చక సుమారు 807 KLD గా ఉెంది. దీెంతో, జయెంతిపురెం సున్నపురాయి 

గని (సౌత్ బ్యెండ్)  లో మొతతెం నీటి ఉతపతిత సుమారు 1,553 KLD. దిగువ స్ెంప్ లో నీరు నిెంపబడిన్పుపడు, 37 KW 

పెంప్ ద్వేరా సెటిాెంగ్ టాయెంక్ట లోనిక మర్చయు ట్రీట్స మెంట్స తరువాత, మైన్ అవస్రాల కొరకు (150 KLD), రీఛార్ ికొరకు 

(350 KLD) మిగిలిన్వి పబ్మాక్ట స్పెనా మొదలైన్ వాటిని తదుపర్చ వినియోగెం కొరకు పెంపబడుత్తెంది. 

RCL వారు, తమ 4 క్టయపా్టవ్ గన్నల యెందు మైనిెంగ్ క్టరయకల్లపాలన్న చేపటాడెం ద్వేరా 12,365 KLD మైనిెంగ్ ప్టట్స్ 

వాటర్, డీవాటర్చెంగ్ కొరకు APWALTA (గ్రెండ్ వాటర్ డిపారా్ మెంట్స) న్నెంచ పర్చసషన్ / NOC No. PRR05-

11028/45/2018-SLNA-GIS-CORD తేదీ 06.07.2019 ద్వేరా సిమెంట్స పాాెంట్స, CTPP, క్టలనీ మర్చయు అన్నబెంధ 

4 క్టయపా్టవ్ గన్నల కొరకు మైన్ ప్టట్స్ న్నెంచ 7,000 KLD డీవాటరి్ నీటిని ఉపయోగిెంచుటకు అన్నమతి పెందిెంది. 

మొతతెం మీద, 4 మైన్ ప్టట్స్ లో వరషపు నీటితో స్హా సుమారు 12,458 KLD భూగరభ జల వినియోగెం,  జయెంతిపురెం 

(నార్త బ్యెండ్), జయెంతిపురెం (సౌత్ బ్యెండ్), రావిరాల (అటవీ), బుదవాడ (అటవీ) గన్నలు ఉనానయి. 12,125 KLD 

(97.23%) మైన్ ప్టట్స్ వాటర్ న్న స్దిేనియోగెం చేసుతనానరు.  

స్గట్లన్ ఈ గన్నల న్నెంచ 59.16% డీవాటరి్ నీటిని పార్చశ్రామిక వాడక్టనిక వినియోగిెంచుచునానరు, 38.16% ప్రజా 

వినియోగానిక (స్మీపెంలోని వయవసాయ క్షేత్రాల నీటిపారుదలతో స్హా) మర్చయు మిగిలిన్ 2.68% మైన్ ప్టట్స్ లో ఉెంది. 

 

3.2.2 భూమి పరాయవరణెం 

భౌగోళికెంగా, వరుస్గా ఫిలైట్స్, సిమెంట్స గ్రేడ్ సున్నపురాయి మర్చయు గ్రీన్ షేలీ సున్నపురాయి అమర్చ ఉనానయి.  ఓవర్ 

బరిన్ (OB) మటిా, గోధుమ రెంగు న్నెంచ ఎరుపు రెంగులో ఉెంట్లెంది, ఇది 0.5 మీ న్నెంచ 9.0 మీ BGL వరకు ఉెంట్లెంది. 

క్టన్పిువల్ దశ వదద, జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) లీజ్ యొకక మైనిెంగ్ ప్రాెంతెం 88.35 Ha, 49.55 

Ha. OB వయరాథలన్న డెంప్ చేయడెం కొరకు 14.41 Ha ప్రాెంతెం ఉపయోగిెంచ బడుత్తెంది. గ్రీన్ బల్ా గనిలో 22.00 Ha 

(24.09% కవర్వజ్) లో అభివృదిి చేయబడుత్తెంది. 

 

సుమారు, వర్చకెంగ్ మైన్్ న్నెంచ క్టన్పిువల్ దశ వరకు 16.10 మిలియన్ cu.m OB వయరాథలు ఉతపతిత చేయబడతాయి. 

ఇెందులో, 5.7 మిలియన్ cu.m OB ని బ్యక్ట ఫిలిాెంగ్ మర్చయు గుెంటలన్న తిర్చగి నిెంపుట కొరకు ఉపయోగిెంచబడుత్తెంది 
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మర్చయు మిగిలిన్ పర్చమాణెం డెంప్ లు మర్చయు కటాలలో ఉెంట్లెంది. జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్) 

న్ెందు బ్యక్ట ఫిలిాెంగ్ మర్చయు ర్చకామేషన్ పన్నలు జరుగుటలేదు.  

  

క్టగా, సిమెంట్స పాాెంట్స లో 172.745 హెక్టారా  గ్రీన్ బల్ ా(52.37% కవర్వజీ) ఉెండగా, వర్చకెంగ్ మైన్్ కు క్టన్పిువల్ సేాజ్ 

వదద 99.76 హెక్టారా గ్రీన్ బల్ ాఉెంట్లెంది. తద్వేరా, గ్రీన్ బల్ా కెంద మొతతెం 272.505 హెక్టారులు (26.74%) సిమెంట్స 

పాాెంట్స మర్చయు ద్వని క్టయపా్టవ్ మైన్్ న్ెందు. 3 వర్చకెంగ్ మైన్్ న్ెందు మొతతముగా 24.55 హెక్టారులు బ్యక్ట ఫిలిాెంగ్ 

మర్చయు ర్చకామేషన్ పన్నలు చేయబడున్న.   

 

3.2.3 ట్రాఫిక్ట ప్రభావెం 

సిమెంట్స పాాెంట్స యొకక ముడి మర్చయు ఫినిష్ి మటీర్చయల్్ ైలల్ మర్చయు ర్నడ్ మోడ్ లు రెండిెంటి ద్వేరా రవాణా 

చేయబడతాయి. ఇపుపడు ఒక ర్నజులో 398 ట్రక్ట మూవ్ మెంట్స లు ఉనానయి. విస్తరణ నాడు, ర్నజుకు 21 ట్రకుక ల 

కదలికలు అదన్పు ట్రాఫిక్ట గా ఉెంటాయి. ప్రాజెకుా-పలా్ ర్నడుి న్నెంచ చలాకలుా జెంక్షన్ వరకు ప్రసుతతెం ఉన్న ట్రాఫిక్ట పర్చమాణెం 

ర్నజుకు 1,480 PCU/గా గుర్చతెంచారు. ఈ పాాెంట్స క్టరణెంగా మొతతెం ట్రాఫిక్ట వాల్యయెం స్ాడీ ఏర్చయా యొకక ఉతతర 

ప్రాెంతాలోా ఉెంది. 

 

సున్నపురాయి రవాణా పూర్చతగా దక్షిణ భాగెంలో జరుగుత్తెంది. జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (నార్త బ్యెండ్) పాాెంట్స కు 

ప్రకకనే ఉన్నది మర్చయు క్రషర్ (0.1 కలోమీటరా వైమానిక దూరెం) ఇది మైన్ ప్టట్స న్నెంచ 1 క.మీ దూరెంలో ఉెంది. 

జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్)  మైన్ ప్టట్స హెడ్ న్నెంచ క్రషర్ కు 3.0 కలోమీటరా దూరెంలో 2.2 

కలోమీటరా వదద ఉెంది. రావిరాల (ఆర్ ఎఫ్ట) మైన్ 4.5 క.మీ. హాలేజ్ ర్నడ్ తో ఉెంది. ఈ మైన్్ కు స్ేెంత హాలేజ్ ర్నడు ి

ఉెంది. జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్  బ్యెండ్)  మైన్ హౌలేజ్ ర్నడుి జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (నార్త  

బ్యెండ్)  మైన్ ద్వేరా స్ేెంత హాలేజ్ ర్నడ్ లో క్రషర్ కు వెళ్ల ాముెందు ప్రధ్యన్ జిల్ల ార్నడుి (MDR)-220 (జగగయయపేట-వేద్వద్రి 

ర్నడుి) ని ద్వట్లత్తెంది.. అెందువలా, ఏ పబ్మాక్ట/విలేజ్ ర్నడుి ద్వేరా క్యడా రవాణా చేయబడదు. 

 

ప్రాజెక్టా యొకక ప్రాెంతెంలో ప్రసుతతెం ఉన్న ట్రాఫిక్ట వాల్యయెం 517 PCU/day గా కన్నగొన్బడిెంది. ప్రాజెక్టా న్న అమలుచేసిన్ 

తరాేత ప్రసుతతెం ఉన్న ట్రాఫిక్ట కు అదన్ెంగా 374 టిపపరుా చేరన్ననానయి. కుయమిలేటివ్ గా, ప్రాజెక్టా యొకక విస్తరణ తరాేత 

ప్రాజెక్టా యొకక ట్రాఫిక్ట వాల్యయెం 1,356 PCU/day గా ఉెంట్లెంది. నికర పెరుగుదల 839 PCU/ర్నజు మాత్రమే. ప్రసుతతెం 
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ఉన్న హాలేజ్ ర్నడు ి ట్రాఫిక్ట వాల్యయెం యొకక ప్రతిపాదిత ఎడిషన్ ని హాయెండిల్ చేయడానిక స్ర్చపోత్తెంది. తగిన్ెంత 

పార్చకెంగ్ కలిపెంచబడుత్తెంది మర్చయు మైన్ పర్చస్రాలోా ట్రకుక పార్చకెంగ్ బయట ఉెండదు. డ్రైవరాకు (విశ్రాెంతి గది, 

టాయిల్ట్స మొదలైన్వి) స్దుపాయాలు క్యడా కలిపెంచ బడినాయి. 

 

3.2.4 వాయు వాతావరణెం 

మానిటర్ చేయబడి క్టలుషయ సాథయిలు ప్రాజెక్టా యొకక ప్రాెంతెంలో మెంచ గాలి నాణయత సూచకలో ఉన్నట్లాగా 

కన్నగొన్బడిెంది. సాధ్యరణెంగా, గన్నలోా ధూళి ఉతపతిత క్టవడెం (పార్చకాుయలేట్స మాయటర్), డ్రిలిెాంగ్ మర్చయు బ్ాసిాెంగ్, ఎక్ట్ 

కవేటిెంగ్, లోడిెంగ్ మర్చయు రవాణా క్టరయకల్లపాల వలా ఉెంట్లెంది. AERMOD వ్యయ సాఫ్టా వేర్ ఉపయోగిెంచ నియెంత్రిత 

ఉద్వగరాలు క్యడా కెంపూయట్స చేయ బడిాయి. అనిన ఆపర్వటిెంగ్ పాాెంట్స మర్చయు మైన్్ యొకక కుయమిలేటివ్ ఆపర్వషన్్ వలా 

PM2.5 యొకక గర్చషా ఇెంక్రమెంటల్ GLC 6.79 ug/m3 (టేబుల్ 4.16). అనిన ఆపర్వటిెంగ్ పాాెంట్స మర్చయు మైన్్ యొకక 

కుయమిలేటివ్ ఆపర్వషన్్ వలా PM10 యొకక గర్చషా ఇెంక్రమెంటల్ GLC 17.07 ug/m3. అెంచనా ప్రక్టరెం, ప్రతిపాదిత 

విస్తరణ క్టరయ కల్లపాల కొరకు ఎయిర్ ఎనిేరాన్ మెంట్స లో తగిన్ెంత బఫరుా (PM2.5 లో 53.85% మర్చయు PM10లో 

42.83%) ఉనికలో ఉనానయి. 

 

3.2. 5 ధేని మర్చయు కెంపన్ెం  

ఇెండియన్ బ్యయర్న ఆఫ్ట మైన్్ (IBM) మర్చయు డైరకార్వట్స జన్రల్ ఆఫ్ట  మైన్ సేఫా్ట (DGMS) ద్వేరా ఆమోదిెంచబడి విధెంగా, 

ధేని మర్చయు గ్రెండ్ కెంపనాలన్న తగిగెంచడెం కొరకు నియెంత్రిత బ్ాసిాెంగ్ టెకనక్ట ని అవలెంబ్మెంచుచునానము. పగటి పూట 

మాత్రమే బ్ాసిాెంగ్ జరుగుత్తెంది. బ్ాసిాెంగ్ స్మయెంలో మానిటర్ చేయబడి పీక్ట పార్చాకల్ వెల్లసిటీ (PPV) మర్చయు చపుపడు 

సాథయిలు 'మినిమేట్స' ఇన్నసుామెంట్స ద్వేరా నియమబదిెంగా  మానిటర్ చేయబడతాయి మర్చయు నివాస్ ప్రాెంతాల కొరకు 

DGMS నిబెంధన్ల పర్చధలో ఉన్నట్లాగా కన్నగొన్బడిెంది. 

 

HEM ఆపర్వషన్ా వలా వచేి చపుపడు సాథయిలు వాటి మూల్లల న్నెంచ 1.5 మీటరా దూరెంలో <85 db(A) వదద నిరేహెంచ 

బడుత్తనానయి.  సాధ్యరణెంగా, ఈ వన్రుల ద్వేరా జన్ర్వట్స చేయబడి చపుపడు, డైరకార్ జన్రల్ ఆఫ్ట మైన్్ సేఫా్ట (DGMS), 

ధన్ బ్ద్ ద్వేరా సిఫారసు చేయబడి 90 dB(A) పర్చధలో ఉెంట్లెంది. 8 గెంటల షిఫా్ట స్మయెంలో పని సిబైెంది <85 

dB(A) సాథయిలకు బహరగతెం అవుతారు.  స్ర్చహదుదల వదద పర్చస్ర ధేని సాథయి పగటి స్మయాలోా <55 dB(A) మర్చయు 
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రాత్రి స్మయాలోా <45 dB(A) నిరేహెంచ బడుత్తనానయి, నివాస్ మర్చయు గ్రామీణ ప్రాెంతాల కొరకు MoEF&CC 

నిబెంధన్ల పర్చధలో. 

 

3.2.6 జీవ స్ెంబెంధ పరాయవరణెం 

లీజు పర్చధలో ఉన్న ప్రతిపాదన్ క్టరణెంగా చెటాన్న న్రకడెం లేద్వ పదలు తొలగిెంచడెం వెంటివి ఉెండవు. అధయయన్ 

ప్రాెంతెంలో అడవి జెంత్తవుల కదలిక లేద్వ వలస్ పక్షుల స్ెంచారెం లేకపోవడెం వలా ప్రాజెకా్ట క్టరయకల్లపాల వల ా వలస్ 

క్టర్చడారాన్న నిర్నధెంచడెం లేదు. అదేవిధెంగా, ఈ ప్రాెంతెంలో ఎల్లెంటి షెడ్యయల్-I జెంత్తజాలెం లేదు, అెందువలా, స్ెంరక్షణ 

ప్రణాళిక ఏదీ లేదు. అెందువలా, ఈ ప్రాెంతెం యొకక ప్రసుతత వృక్ష-జెంత్తజాలెంపై ఎల్లెంటి గణనీయమైన్ ప్రభావెం ఉెండదు. 

RCL ఒక స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ా ని అభివృదిి చేసిెంది, ఇది పరాయవరణెంపై గణనీయమైన్ దీరఘక్టలిక సాన్నక్యల 

ప్రభావానిన కన్పుత్తెంది. 

 

3.2.7 సామాజిక ఆర్చకి్టభివృది ి 

క్టర్పపర్వట్స స్షల్ రసాపని్బ్మలిటీ (సిఎస్ ఆర్)లో భాగెంగా వివిధ సామాజిక ఆర్చథక చరయలు చేపటిాెంది. 2003-04 న్నెంచ 

2018-19 వరకు చుట్లాపకకల గ్రామాల కొరకు వివిధ సామాజిక ఆర్చథక క్టరయకల్లపాల ఖరుి రూ. 7.95 కోట్లా అెంటే, 

స్ెంవత్రానిక సుమారుగా రూ. 0.50 కోట్లా. రామ్ కో వారు తీసుకుెంటూన్న కొనిన ప్రధ్యన్ క్టరయక్రమాలు దిగువ 

పేర్పకన్నవిధెంగా ఉనానయి: 

 

 2016-17 ఆర్చథక స్ెంవత్రెంలో స్మీప గ్రామాలోా 38 వైదయ శ్చబ్మరాలు నిరేహెంచారు. మర్చయు ఔషధ్యలు ఉచతెంగా 

పెంప్టణీ చేయబడుత్తనానయి. 

 జయెంతిపురెం పలా్లో వయవసాయానిక నీటి స్రఫరా జరుగుతోెంది. జయెంతిపురెం గ్రామెం, ధరసవరపుపాడు తాెండ 

గ్రామెం మర్చయు బుదవాడ గ్రామానిక (వేస్వి క్టలెంలో) రక్షిత మెంచనీటి స్రఫరా. 

 కృష్ణణ పుషకరాలకు వేద్వద్రి వదద ఆహార ఏరాపట్లా, షెడుి నిరాసణెం చేశారు. 

 చెన్నకేశవ సాేమి ఆలయెం, జగగయయపేట వదద ఫోార్చెంగ్  పన్నలకు ఆర్చథక సాయెం. 

 జగగయయపేట మెండలెం LEPRA ససైటీ ద్వేరా లిెంఫటిక్ట ఫైలేర్చయాసిస్ బ్ధత వయకుతలకు ఆర్చథక సాయెం. 

 అక్షర వయోజన్ విదయ ద్వేరా మహళలకు ధరసవరపుపాడు తెండా వదద అక్షరాస్యత క్టరయక్రమెం కొరకు ఆర్చథక సాయెం. 
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388 మెంది ప్రతయక్ష ఉద్యయగులు, 1,398 మెంది పర్నక్ష ఉద్యయగులు ఉనానరు. తద్వేరా, కెఎస్ ఆర్ న్గర్ సిమెంట్స పాాెంట్స, 

పవర్ పాాెంట్స మర్చయు క్టయపా్టవ్ మైన్్ లో మొతతెం 1,786 మెంది ఉద్యయగులు పనిచేసుతనానరు. ఇెందులో పేర్పకనాలి్న్ 

విషయెం ఏమిటెంటే, జయెంతిపురెం గ్రామానిక చెెందిన్ 185 మెంది ఉద్యయగులు (మొతతెం ఉద్యయగులోా 10.34%) 

జగగయయపేట మెండలెంలోని సాథనిక గ్రామాలకు చెెందిన్ 985 మెంది ఉద్యయగులు (మొతతెం ఉద్యయగులోా 55.15%) ఉనానరు. 

గృహ స్ర్వే ద్వేరా సేకర్చెంచన్ వివరాల ఆధ్యరెంగా దిగువ మదిెంపులు చేయబడతాయి. సాధ్యరణెంగా, ప్రజల న్నెంచ దిగువ 

డిమాెండ్ లు/ఆక్టెంక్షలు ఉనానయి: 

 ఉద్యయగ అవక్టశాలు. 

 తగిన్ ఉద్యయగాల కోస్ెం సాథనిక యువకులకు శ్చక్షణ. 

 కెంపూయటర్ టైప్టెంగ్, హెవీ వేహకల్్ డ్రైవిెంగ్ మొదలైన్ వాటిలో శ్చక్షణ. 

 వృదుిలన్న సెక్యయర్చటీ సిబైెందిగా, వాచ్ మన్ గా ఉపాధ, నైపుణయెం లేని మహళలకు తోటపని, క్లానిెంగ్ మొదలైన్ వాటిలో 

ఉపాధ కలిపెంచడెం. 

 అెంబుల్న్్, ఆర్నగయ స్ెంరక్షణ, విద్వయ, కమూయనిటీ సెెంటరు ామొదలైన్ స్దుపాయాలు 

ఒక ప్రాజెక్ట ాయొకక ప్రభావాలన్న ద్వని పర్చస్రాలలో మదిెంపు చేయడెం కొరకు విస్తృతెంగా ఆమోదిెంచబడి మాయట్రిక్ట్ మథడ్, 

ప్రభావాలన్న మదిెంపు చేయడెం కొరకు ఈ అధయయన్ెంలో ఉపయోగిెంచబడుత్తెంది. మొతతెం ప్రభావెం విలువ +650, ఇది 

ప్రతిపాదన్ అమలుకు అన్నక్యలెంగా ఉెంట్లెంది. మొతతెం ప్రభావెం మూలెం ఒక దృఢమైన్, పాజిటివ్ స్కరు. అదేవిధెంగా, 

EMP లో క్టలుషయ నియెంత్రణ కొరకు సూచెంచబడి అనిన నివారణ చరయలు సాన్నక్యల ప్రభావాలన్న పెెంపెందిెంచడెం 

కొరకు ప్రాజెక్టా ప్రతి పాదిత్తని ద్వేరా పోస్ ాప్రాజెక్టా లో అమలు చేయబడతాయి. 

4.0 పరాయవరణ పరయవేక్షణ క్టరయక్రమెం 

NAAQ నిబెంధన్ల ప్రక్టరెంగా పర్చస్ర గాలి నాణయతన్న (4 ప్రదేశాలోా) నియమాన్నసార పరయవేక్షణ, ఫిజిటివ్ ఉద్వగరాలు (4 

లొకేషన్ లు), పర్చస్ర ధేని సాథయిలు (స్ర్చహదుదలు మర్చయు పనిప్రాెంతెం ప్రాెంతాలోా), నీరు (4 ఉపర్చతల మర్చయు 4 

భూగరభ జల్లలు; ఒక స్తజన్ లో ఒకకసార్చ) మర్చయు మటిా నాణయత (గ్రీన్ బల్ ా మర్చయు OB డెంప్ ప్రాెంతాలు, ఒకకసార్చ) 

చేపటాాలి. ప్టర్చయాడికల్ సేాటస్ ర్చపోరుాలన్న APPCB నలవారీ, IBM క్టేరారీా మర్చయు MOEF&CC మానిటర్చెంగ్ సెల్ ఆరు 

నలలకు ఒకసార్చ స్బ్మసట్స చేయాలి. 

5.0 అదన్పు అధయయనాలు 

స్విసాతర ప్రమాద మదిెంపు మర్చయు నివారణ చరయలు వివర్చెంచబడిాయి మర్చయు ప్రకృతి మర్చయు మాన్వ నిర్చసత విపత్తతల 

కొరకు స్మరథవెంతమైన్ విపత్తత నిరేహణ ప్రణాళిక క్యడా స్బ్మసట్స చేయబడిెంది. 
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6.0 ప్రాజెక్ట ాప్రయోజనాలు 

సిమెంట్స తయారీలో ముడి పద్వరాథలతో మిశ్రమెం చేయడెం కొరకు ఖనిజానిన స్మరథవెంతెంగా వినియోగిెంచుకోవడెం అనేది 

కెంపెనీ ద్వేరా తీసుకోబడ ి ఖనిజ స్ెంరక్షణ చరయలోా ఒకటి. విస్తరణ ప్రాజెక్టా ద్వేరా ప్రాెంతీయ మర్చయు ప్రాెంతీయ ఆర్చథక 

వయవస్థ అభివృదిి చెెందడానిక అదన్ెంగా రూ. 4.00 కోటా పెట్లాబడిని అెందిసుతెంది. 

ప్రసుతత ఉపాధ 21 మెందిక. ఈ గని విస్తరణ తరాేత ప్రతయక్షెంగా మర్చయు పర్నక్షెంగా ద్వద్వపు 80 మెందిక ఉపాధ 

కలిపసుతెంది..  

అదన్పు ప్రాజెక్టా క్టస్ా లో 1% బడిెట్స ని CER బడిెట్స గా కేటాయిెంచబడుత్తెంది. దీనిక అదన్ెంగా, తపపనిస్ర్చ డిసిాకా్ట మిన్రల్ 

ఫెండేషన్ (DMF) కొరకు రాయలీా అమెంట్స యొకక 30% క్యడా కెంట్రిబ్యయట్స చేయబడుత్తెంది. 

ప్రతయక్ష మర్చయు పర్నక్ష ఉపాధ, CER & CSR క్టరయకల్లపాలు మొదలైన్ వాటి వలా ఆ ప్రాెంతెం యొకక ఆకుయపేషన్ల్ స్ాకిర్ 

పై సాన్నక్యల ప్రభావెం ఉెంట్లెంది. ఈ ప్రతిపాదన్ ద్వేరా స్మాజానిక, దేశానిక ప్రయోజన్కరెంగా, ముఖయమైన్దిగా 

ఉెంట్లెంది. 

 ఖజానాకు రాయలీా. 
 మరుగైన్ సాథనిక మర్చయు ప్రాెంతీయ ఆర్చథక వయవస్థ. 
 ప్రతయక్ష, పర్నక్ష ఉపాధ. 
 సాథనిక జనాభా యొకక ప్రతయక్ష మర్చయు పర్నక్ష జీవనోపాధ మరుగుదల. 

 
7.0  పరాయవరణ నిరేహణ ప్రణాళిక 

ప్రతిపాదిత మైనిెంగ్ క్టరయకల్లపాల వలా పరాయవరణెం యొకక వివిధ ఆట్రిబ్యయట్స లకు కలిగ్న స్ెంభావయ వయతిర్వక ప్రభావాలన్న 

తగిగెంచడెం కొరకు ఎనిేరాన్ మెంటల్ మేనేజ్ మెంట్స పాాన్ (EMP) సిఫారసు చేయబడుత్తెంది. ప్రసుతతెం ఉన్న గని యొకక 

విస్తరణ కొరకు ప్రతిపాదిత EMP సూచెంచబడిెంది. 

7.1 నిరాసణ దశ 

ఇపపటికే ఉన్న గని కన్నక, దీనిలో ఎల్లెంటి ప్రధ్యన్ ఎసాబా్మాష్ మెంట్స లేద్వ నిరాసణెం ఇమిడి ఉెండదు. అెందువలా, 

జయెంతిపురెం సౌత్ బ్యెండ్  మైన్ యొకక ప్రతిపాదిత ప్రొడక్షన్ వృదిి కొరకు ఎసాాబ్మాష్ మెంట్స దశ ఉెండదు. 

7.2 ఆపర్వషన్ దశ 

ల్లయెండ్ ఎనిేరాన్ మెంట్స : క్టన్పిువల్ దశలో, 88.35 హెక్టార్్ జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్  బ్యెండ్) మైన్ 

లీజ్ న్ెందు, మైనిెంగ్ ప్రాెంతెం 49.55 హెకారుా, OB వయరాథలన్న డెంప్ చేయడెం కొరకు 14.41 హెక్టరాా ప్రాెంతెం 
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ఉపయోగిెంచబడుత్తెంది. గ్రీన్ బల్ా గనిలో 22.00 హెకారు ా (24.09% కవర్వజ్)లో అభివృదిి చేయబడుత్తెంది. దిగువ EMP 

చరయలు ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 మటిా కొట్లాకుపోవుటన్న నిర్నధెంచడెం కొరకు, లీజు స్ర్చహదుదల వెెంబడి మటిా కటాల నిరాసణెం. 

 లీజ్ మర్చయు డెంప్ ల చుటూా స్ైలన్ గ్రేడియెంట్స లతో గారాాెండ్ డ్రెయిన్ లు. 

 గారాాెండ్ డ్రైన్ నిరేహణ. 

 మెందమైన్ ఆకులతో క్యడిన్ స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ా ని డెంప్ ల యొకక లీజ్ స్ర్చహదుదలు మర్చయు వాలుల వెెంబడి 

అభివృదిి. 

 గ్రీన్ బల్ా డెవలప్ మెంట్స కొరకు టాప్ క్టయప్టెంగ్ వలే పై మటిా ని వాడటెం. 

 తవిేన్ మైన్ ప్టట్స యొకక మిగిలిన్ భాగానిన నీటి ర్చజరాేయర్ గా మారిటెం.  

 ఈ ర్చజరాేయర్ న్న స్మీపెంలోని గ్రామాల ప్రయోజన్ెం కోస్ెం రయిన్ వాటర్ హారేసిాెంగ్ గా ఉపయోగిెంచటెం. 

 

ట్రాఫిక్ట ఇెంపాక్ట ా:  

ప్రాజెక్టా ప్రాెంతెంలో ప్రసుతతెం ఉన్న ట్రాఫిక్ట వాల్యయెం 517 PCU/day గా కన్నగొన్బడిెంది. ప్రాజెకా్ట న్న అమలుచేసిన్ తరాేత 

ప్రసుతతెం ఉన్న ట్రాఫిక్ట కు అదన్ెంగా 374 టిపపరుా చేరన్ననానయి. ట్రాఫిక్ట వలా కలిగ్న ప్రభావాలన్న తగిగెంచడెం కొరకు దిగువ 

EMP చరయలు ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 టిపపరా కొరకు 'పల్యయషన్ అెండర్ కెంట్రోల్' స్ర్చాఫికేషన్ కు కట్లాబడి ఉెండాలి మర్చయు నియమాన్నసారెంగా చెక్ట 

చేయాలి. 

 టిపపరాన్న రవాణా చేసే వారు పూర్చతగా టారాపలిన్ తో కవర్ చేయాలి. 

 టిపపరా యొకక ఓవర్ లోడిెంగ్ కచితెంగా అన్నమతిెంచబడదు. 

 30 కలోమీటరా/గెంటకు కచితమైన్ Speed లిమిట్స ని అమలు చేయాలి మర్చయు నిరెంతరెం మానిటర్ చేయాలి. 

 ఉద్వగరాలన్న కటాడి చేయడానిక రగుయలర్ గా హాల్ ర్నడా వెటిాెంగ్ చేపటాాలి. 

 పబ్మాక్ట ర్నడ్ లో ట్రక్ట పార్చకెంగ్ అన్నమతిెంచరాదు. 

 ట్రాన్్ పోర్ా వాహనాలు మెంచ కెండీషన్ లో ఉెండే  విధెంగా  తరచు చెక్ట చేసూత ఉెండాలి.  

 దటామైన్ ఆకులతో క్యడిన్ స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ా న్న అభివృదిి చేసి, హాల్ ర్నడా వెెంట నిరేహెంచాలి. 

 వచుి, పోవు వాహనాలన్న హాయెండిల్ చేయడెం కొరకు పబ్మాక్ట ర్నడ్-మైన్ హౌలేజ్ ర్నడ్ జెంక్షన్ వదద సెక్యయర్చటీ గారులిన్న 

ఉెంచబడుత్తెంది. 
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పర్చస్ర గాలి నాణయత :  

హెవీ ఎర్త మూవిెంగ్ (HEM) మషిన్రీలు మర్చయు టిపపరుా, డ్రిలిాెంగ్ మర్చయు బ్ాసిాెంగ్, ఎక్ట్ కవేటిెంగ్, లోడిెంగ్ మర్చయు 

రవాణా క్టరయకల్లపాలు, ధూళి ఉద్వగరాలు మర్చయు పగన్న రెండిెంటిని ఉతపతిత చేసుతెంది. లీజ్ ప్రాెంతాలోా ఫ్యయజిటివ్ డస్ ా

జన్ర్వషన్ ని వీటి ద్వేరా నియెంత్రిెంచాలి: 

 APPCB ఎయిర్ యాకా్ట కెంద ఆపర్వట్స చేయడానిక స్మసతి నియమాన్నసారెంగా పెంద్వలి మర్చయు రన్నయవల్ 

చేయాలి్ ఉెంట్లెంది. 

 పర్చస్ర గాలి నాణయత మర్చయు గని పర్చస్రాలో ా నియమాన్నసారెంగా గాలి నాణయత మర్చయు ఫ్యయజిటివ్ ఎమిషన్ ల 

మానిటర్చెంగ్ ని IBM, EC & CFO కెండిషన్ లకు అన్నగుణెంగా చేపటాాలి మర్చయు సేటాస్ ర్చపోరుాలన్న అవస్రమైన్ 

విధెంగా అధక్టరులకు స్బ్మసట్స చేయాలి. 

 మైనిెంగ్ ప్రాెంతాలోా, లోడిెంగ్ పాయిెంట్స, హాల్ ర్నడుా మొదలైన్ వాటిని నీటితో తడుపు త్తెండాలి  . 

 ర్నడుిన్న ఎపపటికపుపడు నీటితో తడుపు త్తెండాలి  . 

 ట్రాన్్ పోర్వాషన్ స్మయెంలో టారాపలిన్ తో ట్రయిలర్ లు/టిపపరా కవర్చెంగ్ చేయాలి. 

 ఒలికపోకుెండా ఉెండటెం కొరకు టిపపర్ ల యొకక ఓవర్ లోడ్ ని నివార్చెంచాలి. 

 మైన్ పర్చకరాల యొకక నియమాన్నసారెంగా మయిెంటెనన్్ నిరేహెంచాలి మర్చయు అర్చగిపోయిన్ యాక్స్రీలన్న 

మారాిలి. 

 టిపపర్ ల యొకక మయిెంటెనన్్ నియమాన్నసారెంగా చేపటాాలి. 

 'ఎమిషన్ అెండర్ కెంట్రోల్' చరయల కొరకు వాహనాలన్న నియమాన్నసారెంగా తనిఖీ చేయాలి. 

 దటామైన్ ఆకులతో క్యడిన్ స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ా అభివృదిి చేసి, మయిెంటైన్ చేయాలి. 

 

నాయిస్ ల్వల్్ :  

దేని క మూలెం, HEM మషిన్రీలు రన్ క్టవడెం, టిపపరా ద్వేరా లోడిెంగ్ మర్చయు రవాణా.  HEM ఆపర్వషన్ా వల ావచేి దేని 

సాథయిలు వాటి మూల్లల న్నెంచ 1.5 మీటరా దూరెంలో <85 db(A) వదద నిరేహెంచబడతాయి. దిగువ EMP చరయలు 

ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 పర్చస్ర మర్చయు వర్క జోన్ నాయిస్ ల్వల్్ మానిటర్చెంగ్ నిరేహెంచాలి మర్చయు సేటాస్ ర్చపోరులాు అవస్రమైన్ 

విధెంగా అధక్టరులకు స్బ్మసట్స చేయాలి. 
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 బ్ాసిాెంగ్ స్మయెంలో పీక్ట పార్చకాల్ వెల్లసిటీ (PPV) మర్చయు నాయిస్ ల్వల్్ మానిటర్ చేయాలి మర్చయు DGMS 

నిబెంధన్ల ప్రక్టరెంగా స్బ్మసట్స చేయాలి. 

 వెట్స డ్రిలిాెంగ్ ని అమలుచేయాలి. 

 కెంట్రోల్ి బ్ాసిాెంగ్ నిరేహెంచాలి మర్చయు పగటి పూట మాత్రమే బ్ాసిాెంగ్ చేయాలి.  

 ఎక్టసిాక్ట ఇన్ బ్మల్ ామక్టనిజెం ఉన్న HEM పర్చకరాలన్న మోహర్చెంచడెం ద్వేరా వచేి దేని ని తగిగెంచటెం. 

 యెంత్రాల ద్వేరా జన్ర్వట్స చేయబడి దేనిని మాడుయలేట్స చేయడెం కొరకు సైల్న్్ర్ లన్న ఏరాపట్ల చేయడెం. 

 దేని ఎకుకవగా ఉన్న ప్రాెంతాలో ాఉెండే వరకర్్ కు ఇయర్ మఫ్ట లు/ఇయర్ ఫాగ్ ల ఏరాపట్ల ఉెండాలి. 

 దటామైన్ ఆకులతో స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ా న్న అభివృదిి చేయాలి మర్చయు ర్నడా వెెంబడి మర్చయు లీజ్ స్ర్చహదుద 

చుటూా అకౌసిాక్ట అడిెంకులుగా వయవహర్చెంచాలి్ ఉెంట్లెంది. 

 

వాటర్ ఎనిేరాన్ మెంట్స :  

జయెంతిపురెం సున్నపురాయి గని (సౌత్ బ్యెండ్)  మైనిెంగ్ క్టరయకల్లపాలు గ్రెండ్ వాటర్ టేబుల్ న్న ద్వటి క్రెందకు 

విస్తర్చెంచాయి.  

గని డీవాటర్చెంగ్ ద్వేరా వచుి ప్రభావిత ప్రాెంతెం గని లీజు ప్రాెంతెంలోనే ఉెంది. మైన్ ప్టట్స వాటర్ న్న సెటిాెంగ్ టాయెంక్ట లోనిక 

పెంప్ట, ట్రీట్స మెంట్స  తరువాత, మైన్ వినియోగెం (150 KLD), రీఛార్ి (350 KLD), పబ్మాక్ట స్పెనా, మొదలైన్ వాటి కొరకు 

ఉపయోగిెంచబడుత్తెంది. దిగువ EMP చరయలు ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 ఏప్టప్టస్తబీ న్నెంచ వాటర్ యాకా్ట కెంద ఆపర్వట్స చేయడానిక స్మసతి నియమాన్నసారెంగా పెంద్వలి మర్చయు రన్నయవల్ 

చేయాలి. 

 గ్రెండ్ వాటర్ NOCని నియమాన్నసారెంగా రన్నయవల్ చేయాలి్ ఉెంట్లెంది. 

 గని ప్రాెంతెంలో ఉపర్చతల మర్చయు భూగరభ జల్లల యొకక నీటి నాణయత న్న IBM, EC & CFO కెండిషన్ లకు 

అన్నగుణెంగా నియమాన్నసారెంగా చేపటాాలి మర్చయు సేాటస్ ర్చపోరుాలన్న అవస్రమైన్ విధెంగా అధక్టరులకు స్బ్మసట్స 

చేయాలి. 

 ప్రసుతతెం ఉన్న పీజోమీటరా న్నెంచ నీటి సాథయి డేటా మర్చయు నాణయతన్న ఎపపటికపుపడు ర్చక్టరి్ చేయడెం మర్చయు 

డేటాన్న నియమాన్నసారెంగా అెందిెంచాలి. 

 పెర్చగిన్ మైన్ ప్టట్స వాటర్ న్న ప్రసుతతెం వాడుకలో ఉన్న విధెంగా స్మీప వయవసాయ క్షేత్రాలకు, స్మీప వయవసాయ 

క్షేత్రాలకు స్రఫరాన్న పెెంచడెం ద్వేరా స్దిేనియోగెం చేసుకోవచుి. 
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 మైన్ ప్టట్స వాటర్ నాణయతన్న ధృవీకర్చెంచకుెండా నేరుగా దగగరలోని న్దులు / క్టలువల కు పెంప్టెంచరాదు. 

 వరషపు నీటి నిలువలు ప్రతి వరషపు చుకకన్న వినియోగిెంచుకోవడానిక స్మరథవెంతమైన్ వరషపు నీటి నిలువ చరయలు 

కొన్సాగిెంచాలి. 

 లీజ్ ప్రాెంతెంలో మర్చయు చుట్లపాకకల పెదద ఎత్తతన్ స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ ాని అభివృదిి  చేయాలి. 

 గారాెండ్ డ్రెయిన్నా, సెటిలిెంగ్ టాయెంకులు ఎపపటికపుపడు ఏరాపట్ల చేసి, వాటి న్నెంచ ఎపపటికపుపడు పూడికన్న 

తీసివేయన్ననానరు. 

 

జీవస్ెంబెంధ పరాయవరణెం :  

లీజ్ పర్చధలో ప్రతిపాదన్ క్టరణెంగా చెటాన్న న్రకడెం లేద్వ పదలు తొలగిెంచడెం వెంటివి ఉెండవు. అధయయన్ ప్రాెంతెంలో 

అడవి జెంత్తవుల కదలిక లేద్వ వలస్ పక్షుల స్ెంచారెం లేకపోవడెం వలా ప్రాజెక్టా క్టరయకల్లపాల వల ా వలస్ క్టర్చడారాన్న 

నిర్నధెంచడెం లేదు. దిగువ EMP చరయలు ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 స్మరథవెంతమైన్ గ్రీన్ బల్ా ని నేటివ్ జాత్తలతో అభివృదిి చేయాలి మర్చయు స్ర్చహదుదల వెెంబడి, హాల్ ర్నడుా, వేస్ా డెంప్ 

లు, ర్చజెకా్ట డెంప్ లు మొదలైన్ వాటిని నిరేహెంచాలి. 

 స్ైలన్ వృక్ష స్ెంపదతో డెంప్ లన్న సిథరీకర్చెంచడెం చేపటాాలి. 

 

సామాజిక ఆర్చకి్టభివృది,ి  CSR & CER :  

క్టర్పపర్వట్స స్షల్ రసాపని్బ్మలిటీ (CSR)లో భాగెంగా, వివిధ సామాజిక ఆర్చథక చరయలు చేపటాబడిాయి. 2003-04 న్నెంచ 

2018-19 వరకు చుట్లాపకకల గ్రామాల కొరకు వివిధ సామాజిక ఆర్చథక క్టరయకల్లపాల ఖరుి రూ. 7.95 కోట్లా అెంటే, 

స్ెంవత్రానిక సుమారు రూ. 0.50 కోట్లా. 388 మెంది ప్రతయక్ష ఉద్యయగులు, 1,398 మెంది పర్నక్ష ఉద్యయగులు ఉనానరు, 

తద్వేరా, కెఎస్ ఆర్ న్గర్ సిమెంట్స పాాెంట్స, పవర్ పాాెంట్స మర్చయు క్టయపా్టవ్ మైన్్ లో మొతతెం 1,786 మెంది ఉద్యయగులు 

పనిచేసుతనానరు. ఇెందులో పేర్పకనాలి్న్ విషయెం ఏమిటెంటే,  జయెంతిపురెం గ్రామానిక చెెందిన్ 185 మెంది ఉద్యయగులు 

(మొతతెం ఉద్యయగులోా 10.34%) జగగయయపేట మెండలెంలోని సాథనిక గ్రామాలకు చెెందిన్ 985 మెంది ఉద్యయగులు (మొతతెం 

ఉద్యయగులోా 55.15%) ఉనానరు. దిగువ EMP చరయలు ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 ప్రభుతే పథక్టలు మర్చయు సాథనిక అభివృదిి  అమలులో జిల్లా యెంత్రాెంగెంతో చేత్తలు కలపడెం. 

 రీజియన్ లో మలిక స్దుపాయాల కొరకు కట్లాబడి ఉెంది. 

 ప్రభుతే పాఠశాలలకు ఆర్చథక స్హాయెం 
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 గ్రామాలకు అెంబుల్న్్ సౌకరయెం కలిపెంచడెం, ఇతర వైదయ స్దుపాయాలు కలిపెంచడెం. 

 ఈ ప్రాెంతెంలో విదయకొరకు స్హక్టరెం. 

 సాథనిక ప్రజల ప్రయోజన్ెం కోస్ెం వివిధ స్ెంక్షేమ క్టరయక్రమాలు చేపటాడెం. 

MoEF&CC OM F. No. 22-65/2017.IA.III తేదీ 01.05.2018 కు అన్నగుణెంగా క్టర్పపర్వట్స ఎనిేరాన్ మెంట్స 

రసాపని్బ్మలిటీ (CER) బడిెట్స కు రూ. 4.00 లక్షల అదన్పు ప్రాజెకా్ట ఖరుిలో 1% కేటాయిెంచబడుత్తెంది. పబ్మాక్ట హయర్చెంగ్ 

ఇష్యయల కొరకు క్యడా అప్ డేట్స చేయబడుత్తెంది. 
 

వృతిత ఆర్నగయెం :  

జీర్న యాక్డెెంట్స మర్చయు సురక్షితమైన్ పని వాతావరణానిన సాధెంచడెం, ఉద్యయగులెందర్చ యొకక నైతిక మర్చయు 

ఆర్నగాయనిన మరుగుపరచడెం మర్చయు ఉద్వగరాల సాథయిలన్న నిబెంధన్లకు దిగువన్ ఉెంచడెం. క్టలనీ ఆవరణలో స్పోర్చాెంగ్ 

సాాఫ్ట తో ఒక ప్రతేయక ఆకుయపేషన్ల్ హెల్త సెపషలిసు ావైదుయడితో పూర్చత సాథయి ఆకుయపేషన్ల్ హెల్త సెెంటర్ (OHC) ఉెంది. దిగువ 

EMP చరయలు ప్రతిపాదిెంచబడిాయి: 

 ఉద్యయగులు అెందరూ క్యడా ర్చక్రూట్స మెంట్స మర్చయు ఉద్యయగ స్మయెంలో నియమాన్నసారెంగా మడికల్ చెకప్ 

చేయిెంచాలి. ప్రీ మర్చయు పోస్ా ఎెంపాాయిమెంట్స ర్చక్టరుిల యొకక మయిెంటెనన్్ ని నియమాన్నసారెంగా 

స్మీక్షిెంచాలి. 

 వృతితపరమైన్ భ్ద్రత మర్చయు ఆర్నగాయనిక స్ెంబెంధెంచన్ అనిన క్టరయకల్లపాల కొరకు సాాెండరి్ ఆపర్వటిెంగ్ ప్రొస్తజర్ లు 

అమలు చేయాలి. 

 డ్రైవర్ లు/ఆపర్వటర్ ల కొరకు క్యర్పిన్నటకు అన్నవుగా డిజైన్ చేయబడి స్తటాన్న ఏరాపట్ల చేయాలి. 

 రాత్రి స్మయాలోా పని చేయడానిక స్ైలన్ ప్రదేశాలో ాఅవస్రమైన్ క్టెంతి స్దుపాయాలన్న ఏరాపట్ల చేయాలి. 

 కమిటీ ద్వేరా పని సౌలభ్యెం, ద్వని యొకక నియమాన్నసారెంగా స్మీక్షిెంచడెం చేయాలి. 

 ఉద్యయగుల కొరకు అనిన వయకతగత స్ెంరక్షణ పర్చకరాలన్న అెందిెంచాలి. 

 మైన్్ వదద రస్ ాషెలారాన్న ఏరాపట్ల చేయాలి. 

 ఉద్యయగులకు క్యల్ డ్రిెంకెంగ్ వాటర్ న్న ఏరాపట్ల చేయాలి. 
 
పాసాికా్ట వయరాథల నిరేహణ : 
పాాసిాక్ట వినియోగెంలో ఒకసార్చ వినియోగిెంచ పారవేసే విధ్యన్ెం పై నిషేధెం అమలులో ఉెంట్లెంది.   ఆర్ సిఎల్ లో  అరటి 
ఆకు, అర్వక్ట న్ట్స పామ్ పేాట్స, సెాయిన్ ల్స్ స్తాల్ గాాస్, ప్టెంగాణీ పేాట్లా / కపుపలు, కా్టత్ బ్యగ్, జన్పనార బ్యగు మొదలైన్ ఎకో 
ఫ్రెండాీ ప్రతాయమానయానిన ఉపయోగిెంచడానిన ప్రోత్హసుతెంది. 



The Ramco Cements Limited             Expn. of Jayanthipuram Limestone Mine (South Band) (88.35 Ha; 0.5 to 1.75 MTPA), Krishna Dist., AP 
 

 

 
7.3 EMP బడెటి్స 

మొతతెం ప్రాజెక్టా వయయెం రూ. 8.25 కోట్లా, అెందులో విస్తరణ కొరకు రూ. 4.00 కోటా ప్రాజెక్ట ాఖరుి అవుత్తెంది. ప్రసుతతెం, 

క్టయప్టటల్ EMP బడిెట్స గా రూ. 27.50 లక్షలు కేటాయిెంచబడిాయి మర్చయు EMP చరయలు, గ్రీన్ బల్ా మయిెంటెనన్్, 

ఎనిేరాన్ మెంటల్ మానిటర్చెంగ్ మొదలైన్ వాటి కొరకు ప్రతి ఏటా రూ. 22.00 లక్షలు ఖరు ిఅవుత్తెంది. 

 

ఆర్.సి.ఒ.యెం., ఐబ్మఎమ్, హైద్రాబ్ద్ కు బ్యెంక్ట గాయరెంటీ రూపెంలో రూ.1,95,84,000/- గా ఆర్ వోఎెంపీ పీర్చయడ్ కు 

ఫైనానిషయల్ అసూయరన్్ స్బ్మసట్స చేయబడిెంది. 


