
 
 
 

 

శివ మైన్స్  
 

 వారి 

 

“డోలమైట్, స్ట టైటట్ మరియు షేల్ మైనింగ్” 
 

గరిష్ఠస్టఉత్ప తి్తస్టసామర్ధ్య ము/స్టసింస్టII : స్టస్టడోలమైట్  34,860స్టటన్ను లుస్ట, హైస్టగ్రేడ్స్టస్ట టైటట్స్ట,3000స్ట

టన్ను లు3స్టలోస్టగ్రేడ్స్టీటైటట్స్ట203240స్టటన్ను లుస్టమరియుస్టషేల్ 33,200 టన్ను లు 

 
 

 

సరే్వ స్టనిం.005/A, రావులుడికి  గ్రామము  

పెద్దవడుగూరుస్టమిండలిం3స్టఅనింత్పుర్ధముస్ట జిలా్ల, ఆింగ్రరగ్రరదేశ్స్ట 

 
 
 
 

రరాయ వర్ధణ గ్రరభావములస్టఅరయ యనము  
యొక్క  

                            కార్ధయ నరేా హక్స్ట సారాింశము 
 

 

 

త్యారుచేసినవారు 

 

 

 
 గ్రరగత్తస్టల్లబ్్స స్ట&స్టక్న్ ల్టైింట్్ స్టప్రైవేట్స్టలిమిటెడ్   

(MoEFస్ట&స్టCCస్టచేస్టగుస్టరిిింపరడిన)  

NABET Certificate No. NABET /EIA/1821/SA-0121  
 

స్ట ా ట్స్టనిం.స్టB15స్ట&స్ట163స్టఇిండప్రీటైయల్స్టఎస్టటైట్ 

సనత్స్టనగర్3స్టహైద్రాబాదుస్ట– 500 018  
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ఉపోదా్ఘత్ిం 

 

శివ మైన్్స  వారి డోలమైట్, స్టటీైట్ మరియు షేల్ గని లీజు స్థలం యొక్క   స్ర్వే  నం.335/A, 

రావులుడికి గ్రామము,పె దవవగూరు  మండలం, అనంతపురం జిలా్ల ఆంగ్రరగ్రరదేశ్ లో ఉంది. 

డోలమైట్ ఖనిజము గ్రరధానంా ఉక్కక  రరిగ్రరమలలో,  స్టటీైట్ ను పెయంట్ రరిగ్రరమ మరియు 

రక్షణ పూతలలో ఉరయోగంచబగూతంది 

 

రరాా వరణ గ్రరభావ అంచనా (EIA) నోటిఫికేషన్స 14 సెపెంీబర్ 2006 నాటి నోటిఫికేషనుు  

రరిగణనలోకి తీసుక్కంటే మైనింగ్ గ్రాజెక్ట ీ100 హెకీ్టర ాక్ంటే తక్కక వ ఉను టా్ల అయతే సెక్షన్స 1 (ఎ) 

లోని ‘బి’ కేటగరీలో వసుతంది.  

 

ఎన్స. జి. టి ఆర డర్ 13 సెపెంీబర్ 2018 O.A. No: 186, 2016, వెలుగులోకి వచ్చా క్ రరాా వరణ, అటవీ 

మరియు వాతావరణ మా ు ల మంగ్రితే  శాఖ (MoEF & CC), భారత గ్రరభుతే ం (GoI) ఆఫీస్ 

మెమొరాండం  నం: F. No. L-11011/175/2018-IA-II (M) 12 డిసెంబర్ 2018 నాటి నుంచి , 5 నుండి 

25 హెకీ్టర ాగని లీజు విస్టతర ణం ఉను  గ్రాజెకీ్కలక్క EIA (ఎనేి రోనమ ంటల్ ఇంాక్ట ీఅసెసెమ ంట్), EMP 

(ఎనేి రాన్స మెంటల్ మేనేజ మెంట్ ాాన్స) మరియు రబికా్ట క్న్ ల్టషీన్స అవస్రమని పేర్క ంటూ “B2 

B1 తో స్మానంా రరిగణంచబగూతంది”. 

 

ఈ గని లీజు  గ్రాంతం యొక్క  రరాా వరణ గ్రరభావ  అంచనా (ఇఐఏ) మరియు  రరాా వరణ   

నిరే హణ  గ్రరణాళిక్ (EMP) నివేదిక్  రూపందిచడానికి సూచించిన  సూచిక్  (ToR) నిబంరనలు  

అనుస్రించింది. 

 

ఈ ఖనిజ నిక్షేరము తవే క్మునక్క  శివ మైన్్స   మేనేజింగ్ ారనీర్  ీ   ఏ విజ  క్కమార్,  ారికి 

మైనింగ్ లీజ అనుమతలు లభంచినవి. ఈ గని యొక్క  ఉతాు దక్త  స్ంవత్ రానికి  గరిషంీ ా  

డోలమైట్  34,860 టనుు లు, హై గ్రేడ్ స్టటీైట్ 8,300 టనుు లు, లో గ్రేడ్ స్టటీైట్ 23,240 టనుు లు 

మరియు షేల్ 33,200 టనుు లుా ఉంట్లంది. ఈ ఖనిజ గ్రాంతం 17.125 హెకీ్ట లలో 

విస్తరించబడి ఉను ది. ఈ గని తవే క్ం ద్వే రా రరాా వరణము పై భవిషా తతలో వచా్చ  గ్రరభావము 

తెలుసుకొని ముందుానే గురి తంచి నివారణ చరా లను చేరటడీానికి స్హా రగూతంది. గనిని 

వెలికి తీయుట వలన ాలి, నీ , నేల, రే ని, సామాజిక్ మరియు ఆరి థక్, జీవ వాతావరణం మీద 

క్లుగు దుగ్రషు భావితముల గురించి అరా  నం చే బడినది. వాటి తీగ్రవతను తగ గంచడానికి 

తగన చరా లు  తీసుకోబడతాయ. 

  

 

ఈ గ్రాజెక్టటై  యొక్క  ముఖ్య ింశములు   

 

ముఖ్య ాంశాలు వివరణ 

మైన్స విస్టతరణ 17.125 హెకీ్ట లు (42.32 ఎకరాలు) 

గ్రాజెక్ట ీఖ ా  రూ .80 లక్షలు 

మైనింగ్ లీజు క్టలం 20 స్ంవత్ రాల 

గని గ్రాజెక్ట ీ సాథ నం 
రావులుడికి  గ్రామము చందిన స్ర్వే  నం.335/A, పెదవవగూరు  

(M) అనంతపురం (D), ఆంగ్రరగ్రరదేశ్. 

స్మీర గ్రామం రావులుడికి, 0.6 కి.మీ. దూరాంలో  ఉతతర దిక్కక న ఉాంది 
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స్మీర రహద్వరి 
SH-57 బళా్లరి-నలా్ల  రోడ్, 5.6 కి.మీ. దూరాంలో ఈశానా  దిక్కక న 

ఉాంది  

స్మీర రటణీం గుిత, 20 కి.మీ. దూరాంలో  వాయువా ం దిక్కక న ఉాంది 

రైల్ నట్వర్క / రైల్టే   ే షీన్స 
రా లచ వు   రైల్టే   ే షీన్స, 6.5 కి.మీ. దూరాంలో వాయువా ం 

దిక్కక న ఉాంది 

అటవీ స్రిహదువ 

1. రావులుడికి R.F, 1.6 కి.మీ. దూరాంలో  ఉతతర దిక్కక న ఉాంది 

2. గ్రకిష్టీా గూ R.F, 4.2 కి.మీ. దూరాంలో  వాయువా ం దిక్కక న ఉాంది 

3. తెలికి R.F, 3.3 కి.మీ. దూరాంలో  తూ ు  దిక్కక న ఉాంది 

4. మొలక్టెలా్ల RF, 4.2 కి.మీ. దూరాంలో నై ి  దిక్కక న ఉాంది 

స్మీర నీటి వన లు 
 

1. P.A.B.R క్టలువ క్టే రీ లీజు స్రిహదువ నుండి 70 మీ. దూరాంలో  

ఉతతరం నుండి తూ ు  క్క ప్రవహిస్తాంది 

2. పెన్ను   చ వు క్టే రీ లీజు స్రిహదువ నుండి 8.0 కి. మీ  

దూరాంలో ఆ ుే  ం నుండి దక్షిణ దిక్కక న ప్రవహిస్తాంది 

3. ీ   క్ృషణదేవరా ల చ వు, క్టే రీ లీజు స్రిహదువ నుండి 5.26 

కి. మీ. దూరాంలో ఉతతరం దిక్కక న ఉాంది 

4. భీమునిరలి ాచ వు క్టే రీ కి 4.49  కి. మీ  దూరాంలో వాయువా ం 

దిక్కక న ఉాంది. 

5. క్నుగ వంక్ వాయువా ం  నుండి  ఆ ుే  ం దిక్కక న 

ప్రవహిస్తాంది, క్టే రీ కి 6.8 కి. మీ   దూరంలో  ఉాంది. 

 

ఖనజ త్వే క్ము కొర్ధక్ట ఉరయోగించు రద్దత్త 

 

ఓపెన్స క్టస్ ీసెమీ మెక్నైజడ  రదవి ని (Open Cast semi-mechanised Method) అనుస్రిసూత  మినరల్ 

జోన్స లో గ్రడిలింాగ్ మరియు  ా ా టంీగ్ చరా లను ఉరయోగంచడం ద్వే రా ఖనిజాలను వెలికితీ డం 

జ గుతంది. జాక్ట హామర్ గ్రడిలింాగ్ ద్వే రా గ్రడిలింాగ్ క్టరా క్ల్లాలు కొనసాగుతాయ, సాధారణ 

పేలుగూ రద్వరాథనిు  ఉరయోగంచి  ా ా టంీగ్ రనులు  కొనసాగుతాయ. 

 

ఖనిజాల తవే క్ం కోస్ం ఎక్్ క వేట ా ఉరయోగంచబడతాయ. లీజు రరిధిలో ఖనిజాలు మరియు 

వా రాథ ల రవాణా  టిరు ర ా  ద్వే రా జ గుతంది. గ్రరణాళిక్ క్టలంలో ఉతు ిత చే బడిన వా రాథ లను 

2.00 హెకీ్టర ావిస్టతర ణంలో దక్షిణ భాగంలో గ్రక్మరదధి లో నిలే చేసాత . 

 

గ్రరస్టతిత్ రరాయ వర్ధణ రరిసిితులు 

 

అరా  నంలో భాగంా వాయువు, నీ , రే ని మరియు మటి ీ యొక్క  నమూనాలను ేక్రించి 

రరిీలించడం జరిగంది. వాటి రరిక్షా ఫలితాలను ఈ గ్రకింది విరంా ఉనాు య 

 

వాయు కాలుష్య ము 
 

సాధారణంా ాలి  ందు దుముమ , ధూళి (PM10, PM2.5), స్లఫ ర్ డై అక్స్ డ్ (SO2) మరియు 

నైగ్రోజెన్స డయాక్స్ డ్ (NO2) క్టలుషా్య లు ఉంటాయ.గని తవే క్ములో దుముమ  మరియు ధూళి 

గ్రరధాన క్టలుషా్య లుా వెలువగూతాయ.  
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గ్రరసుతతం అరా  నం చేటనట్లవంటి ఈ గ్రాంతంలో PM10: అతా లు ము 39 - అతా ధిక్ము 69 

µg/m3, PM2.5: అతా లు ము 15 – అతా ధిక్ము 28.8 µg/m3, SO2: అతా లు ము 5.2 –అతా ధిక్ము 

12.2 µg/m3 మరియు NO2: అతా లు ము 9.8 - అతా ధిక్ము 22.3 µg/m3 గ్రరమాణములలో ఉను దిా 

తెలిటనది. ఈ ఫలితాలు CPCB నిర్వ ధశించిన గ్రరమాణాల క్ంటే తక్కక వా ఉను దని 

గురితంచబడినది.  

గాలి నాణ్య త మోడలిాంగ్ (Air Quality Modelling) software ద్వే రా గని తవే క్ము వలన 

భవిషా తతలో ఇపుు గూ ఉను  ాఢతల క్నాు  సుమా  0.5 µg/m3 ాఢత పె గుటక్క ఆసాక రము 

ఉను ది అని అంచనా వే టం జరిగనది. దీనిని బటి ీ కేంగ్రద క్టలుషా  ని ంగ్రతణ మండలి 

ఇచిా న హదువల క్ంటే అరా  నంలో వచిా న ాఢతలు  తక్కక వ రరిమాణంలో ఉను వి. 

 
 

వాయు కాలుష్య  నవార్ధణ పర్ధయ లు 

 

 గని దగ గర మైనింగ్ క్టరా క్ల్లాల వలన వెలువగూ దుముమ  ాఢతను తగ గంచ్చటక్క నీటిని 

రోజుక్క రంగూ నుంచి మూగూ సా ా చలడాం జ గుతంది, దీని కొరక్క 13.5 KLD నీటిని 

వినియోగసాత . 

 వాటర్  ల షింాంగ్ సిస్టమ్్స  (తడి ప్డిలిషాంగ్) తో రాంప్ాలు మరియు ప్డిలిషాంగ్ కోస్ాం రదునైన 

ప్డిల్ బిట్స్  వాడటాం ద్వే రా దుముమ  బ టికి వెలువడక్కండా స్హా రగూతంది. 

 కేవలము దుముమ  ధూళి ఎగట రడక్కండా నీటిని చలడామే క్టక్కండ, వాహనము యొక్క  

వేగము 25 కి. మీ మించక్కండా ని oగ్రించ్చట వలన క్టలుషా ము తగుగతంది. 

 తే రిత గిన పె గు, ఆక్ర షణమైన పువుే లు, ఫల్లలు క్లిగ ఉండే చటనాు 7.5 మీటర ా

వెడలుు తో లీజు గ్రాంతం చ్చటీ్ల అభవృదిధ చే బగూతంది. ఈ విరంా పెంచబడిన 

చటా్ల  ాలి  ందు క్టలుషా  క్టరక్టలను గ్రగహంచి రరాా వరణానిు  శుది ిచేసాతయ 

 

శబ్ద కాలుష్య ము 
 

మైనాంగ్ కారయ కలాపాలు ప్డిలిషాంగ్ మరియు బ్లష సిటాంగ్ అధ్య యన ప్పాాంతాంలో శబ్దాం సా్థయిన 

ప్రభావితాం చేస్థత యి.ఈ గ్రాంతానికి 500 మీటర ష దూరాం వరక్క ఎల్లంటి గ్రామం/నవాస్థలు ాని లేవు. 

అందువలన స్మీర మానవులపైనాని, జంతజీవాలపైనాని శబ్దాం యొకక  ప్రభావాం ఉాండదు.  

గ్రాజకీ్క గ్రాంతం చ్చటీ్లగ్రరక్క ల గ్రాంతాలలో రగలు మరియు రాగ్రి స్మ ములో రే ని సాథయలు 

రరిీలించడం జరిగంది.  అరా  న గ్రాంతంలోని రే ని సాథయలు రగటి స్మ ములో 42.9 

నుండి 54.0 dB(A) మరియు రాగ్రి స్మ ములో 40.0 నుండి 47.9 dB(A) మరా లో  ఉను టా్ల 

గురి తంచటం జరిగనది. ఆ రే ని సాథయలు అనీు  కూడా కేంగ్రద క్టలుషా  ని ంగ్రతణ మండలి 

(CPCB) నిబంరనల రరిమితలాోనే ఉనాు య. 

 

రబవం వచాే  సాథ నం నుండి దూరం పోయేకొదీవ  రబవ తీగ్రవత తగుగతంది. అధునాతన సాఫ్ ీవేర్ ను 

ఉరయోగంచి మైనింగ్  వలన రబవ తీగ్రవత ఎంతవరక్క పెరిే  అవక్టరం వుంది అని తెలుసుకోవడం  

జరిగంది, వచిా న ఫలితాలు  లీజు గ్రాంతపు స్రిహదువ వదవ రబవ తీగ్రవత CPCB నిర ణయంచిన 

హదువలోనే వును టా్ల గమనించడం జరిగంది. 
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శబ్ద కాలుష్య  నవార్ధణ పర్ధయ లు 

 రరాా వరణ అనుకూల  ంగ్రతాలను (రదునైన గ్రడిల్ బిట్్  మరియు తడి గ్రడి లింాగ్)  

విధానాలను ఉరయోగసాత . 

 రబవము వచ్చా  గ్రరదేరములలో క్టరిమ క్కలక్క (PPE) వా కి తగత రక్షణ రరిక్రాలు 

ఇవే బడతాయ. 

 రరిక్రాలు మరియు వాహనాలు రూరక్లు న చేటన వేగం క్నాు  తక్కక వ వేగం తో 

రనిచేసాతయ, అందువల ాఉతు ను మయేా  రబవం తక్కక వా ఉంట్లంది. 

 అనిు  గని క్టరా క్ల్లాలలో గ్రక్మబదీధక్రణ (MMR) 1961 ఖచిా తంా 

అనుస్రించబగూతంది 

 OHSAS (Standards of Occupational exposure limits for noise) నిర్వ ధశించిన 

గ్రరమాణాలను ాటిసాత .  

 ఎక్్ క వేటర్ ఆరర్వటరకా్క సండ్గ్రపూఫ్ బూత్లు ఉండే వాహనానిు  ఇసాత , ఇవి 

హానిక్రమైన ర వా నిు   వెలురలికి రాక్కండా ని ంగ్రిసాతయ. 

 

మామూలుా రబధ గ్రరభావము మానవుడికి రాగ్రి పూట నిగ్రద్వభంగం క్లిగ ఆరోగా ం పై గ్రరభావం 

చూపుతంది, దీనిని దృష్టలీో ఉంచ్చకొని  జమాని గని ఖనిజ తవే క్ం రనులు కేవలం రగటి 

పూట మాగ్రతమే చే దలిచినా . 

 

రలితాలాో లీజు గ్రాంతము వదవ రబవ తీగ్రవత కేంగ్రద క్టలుషా  ని ంగ్రతణ మండలి (CPCB) 

నిర ణయంచిన హదువలాోనే వును టా్ల గమనించబడినది. దీనిని బటి ీ స్మీర గ్రామ గ్రరజల పై 

ఎట్లవంటి దుగ్రషు భావము ఉండదు. 

 

నీటి కాలుష్య ము 

అరా  న  స్థలములోని, కొనిు  గ్రాంతాలలోని భూగరభ నీటి నమూనాలను ేక్రించి వాటిని 

రరీక్షించడము జరిగనది. ఆ రరీక్షా ఫలితాలను అనీు  కూడా IS: 10500-2012 (గ్రతాగు నీటి 

లక్షణాలు)   రరిమితలతో పోలిా చూడటం జరిగంది. ఇల్ల పోలాి  చూడా అవి అనుమించదగన 

రరిమితల లోనే ఉను వి. 

 

అంతేక్టక్కండా నిర్వ ధశించిన  గ్రాంతాలలోని క్టలువలు మరియు  చ వులు నమూనాలను కూడ 

ేక్రించి వాటిని రరీక్షించి, ఆ ఫలితాలను IS: 2296 రరిమితలతో పోలిా చూడటం జరిగంది.  

 

గని కారయ కలాపాలక్క సుమా ా 19.1 KLD నీటి ఆవరా క్త ఉంట్లంది. గని గ్రతవే క్ రనులు 

భూగరభ నీటి వన లను తాక్క్కండా జాగ్రగతత రడతా , ఈ గ్రాంతంలోని భూగరభ జల రటికీ్  

భూమటపీు నుంచి 70 నుండి 100 మీ. లోతలో ఉను ది. గనులు గ్రతవే క్ం రనులు మాగ్రతం 

భూమటపీు నుంచి 35 మీట ా వరక్క ఉను ందున భూగరభ నీ  క్లుష్టతము క్టబడదు. గని లీజు 

రరిధిలో అట్లవంటి నీటి గ్రరవాహాలు మరియు స్రస్ు లు క్టనీ  ల్టవు. 
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     కాలుష్య స్టనవార్ధణస్టపర్ధయ లు 

  

 మైనింగ్ ఆరర్వషన్స స్మ ంలో ఎల్లంటి వా ర థ జల్లలు ఉతు ిత క్టవు. 

 గ్రాజెక్ట ీ సైట్ చ్చటీూ క్టలువ ఏరాు ట్లచే టం జ గుతంది. తద్వే రా వర షపు నీటి 

చొరాటనాు పెంచడానికి, గ్రరవాహానిు  తగ గంచడానికి, నీటిలో మటి ీ ర్వణువులు 

కొటీ్లక్పోక్కండా మరియు భూగరభ  జలమటీానిు  పెంచడానికి ఉరయోగరడతాయ. 

 మైనింగ్ గుంతలో రడే వర షపు నీటిని ేక్రించి, చటా్ల పెంరక్టనికి మరియు దుముమ  ధూళిని 

అణచడానికి ఉరయోగసాత . 

 

 

మటిటై / నేల (Soil) కాలుష్య ము  

 

లీజు గ్రాంతం ఒక్ చిను  కొండ, క్టే రీ లీజు గ్రాంతం మొతతం  నీటిా దల ల్టని బంజ  భూమి. 

మొతతం గని లీజు  విస్టతర ణoలో, కేవలం 9.7 హెకీ్ట ా మాగ్రతమే తవే క్ం జ గుతోంది. వా ర థ రద్వరథంలో 

గ్రరమాదక్ర అంశాలు ఉండవు మరియు మైనింగ్ క్టరా క్ల్లాల నుండి గ్రరమాదక్ర వా రాథ ల ఉతు ిత 

క్బడవు. అందువలన మైనింగ్  గ్రరభావం ఎక్క డి భూమి మీద చ్చల్ల తక్కక వా ఉంట్లంది. 

 

వాహనాలు ల్టద్వ ఇతర  ంగ్రతాల నుండి వచేా  వా ర థ న్ననను  (గ్రరమాదక్ర) స్రిా నిలే  చేట  

ద్వనిని రీ-గ్రాసెస్ర్ క్క అరు గసాత .  

అరా  న  స్థలములో, కొనిు  గ్రాంతాలలోని మటి ీనమూనాలను ేక్రించి వాటిని రరీక్షించడము 

జరిగనది.  ఆ రరీక్షా ఫలితాల ఆధారంా గని లీజు ప్పాాంతాంలో చట ాపె గుదలక్క క్టవలటన పోషక్ 

నిలువలు (NPK) మోస్త ా వును వి అని గురి తంచటం జరిగంది. తగిన నిషు తతలలో  ఎ వులు వేట 

భూమి యొక్క  పోషక్ విలువలను పెంచి వేగంా పె గు విభను మైన గ్రరక్ృి వృక్ష జాతలైన 

మొక్క లను పెంచ్చతా . 

   

  కాలుష్య  నవార్ధణ పర్ధయ లు 

 

 సాధారణంా చట ా గ్రవేళ్ళు  అధిక్ వర ష ాతం వలన మటి ీ ర్వణువులు కొటీ్లక్క పోక్కండా 

స్హా రడతాయ.ఇందుక్క ాను తగన రీిలో తగన చోట్లలో తగన మొక్క లు 

పెంచ్చతా . 

 అగూడ గోడ (రిటైనింగ్ వాల్) 0.5 మీట ా ఎతత తో డంపు చ్చటీూతా  నిరిమ ంచడం ద్వే రా వా ర థపు 

డంపు నుండి కొటీ్లక్కవచేా  మటి ీర్వణువులును అగూడక్కంటాయ. 
 

 మైనింగ్ స్మ ంలో  60% ఖనిజాలు మరియు  40% వా రాథలు ఉతు ిత అవుతాయ. ఉతు ిత 

చే బడిన వా రాథ లను కే్ట రీకి దక్షిణం వైపున ఉను  గ్రరిాదిత డంప్ యార్డలో 2.0 హెకీ్టర ా

విస్టతర ణంలో పోసాత . మొదటి 5 స్ంవత్ రాలక్క  వా రాథ ల ఉతు ిత రరిమాణం 9,82,620 

కూా బిక్ట మీట ా ా ఉంట్లంది. 

 మైనింగ్ ఆరర్వషన్స స్మ ంలో, తవిే న మటినీి లీజు గ్రాంతానికి తూ ు  వైపున 0.5 

హెకీ్టర ా విస్టతర ణంలో విడిా నిలే  చేసాత . వా ర థ డంప్  టథరీక్రణక్క ఈ మటి ీ మరింత 

ఉరయోగంచబగూతంది. 

 

. 
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జీవ రరాయ వర్ధణింై గ్రరభావిం 
 

గనకి కేటాయిాంచిన ప్పాాంతాం లో అక్క డక్క డా  చిను  చిను  పదలు, గులమ ములు (Herbs & 

Shrubs)  ఉనాు య. గన లీజు ప్పాాంతాంలో ముఖ్య మైన ఎట్లవంటి అ దైన మొక్క లు 

గురితంచబడల్టదు. అాందువలష, మైనాంగ్ కారణ్ాంగా ముఖా మైన అ దైన మొక్క లు(Rare 

endangered and threatened plants) కోలోు వటం జరగదు. 

 

మైనింగ్ గ్రాంతం యొక్క  గ్రరధాన భాగం రాితో క్రు బడి ఉంట్లంది. రావులుడికి, గ్రకిటీా గూ, తెలికి, 

మరియు మొలక్టలా్ల గని నుండి 10 కిలోమీటర ావాా సార థంలో ఉను  రిజర్ే  అడవులు, ఇవి తరు  

ఇతర వనా గ్రాణుల అభయారణాా లు మరియు జాతీ  ఉదా్వ నవనాలు గని నుండి 10 కిలోమీటర ా

రరిధిలో ల్టవు. 

                        

నవార్ధణ పర్ధయ లు 

 

మైనింగు గ్రరణాళిక్ పీరి డ్ లో గ్రరి స్ంవత్ రం 450  సాథ నిక్ మొక్క లను నాటడం జ గుతంది. 

ఈ విరంా పెంచబడిన చటా్ల ాలి  ందు ఏరు డిన క్టలుషా్య నిు  గ్రగహంచి రరిస్రాలను శుదివ 

చేసాతయ అంతేక్టక్కండా రే ని తీగ్రవతను కూడా తగ గంచడానికి స్హ రడతాయ.మొక్క లు 

పెంరక్ం ద్వే ర భూమి  ందు ేంగ్రదీ  రద్వరధం కూడా పెరిగ చటా్ల వృదిధకి దోడు గూతాయ. 

రహద్వరి వెంబడి నాటిన మొక్క లు కూడా వాహనాల నుండి ఏరు డే క్టలుషా్య నిు ని ంగ్రిసుతంది. 

గ్రీన్స బెల్ ీక్క నిర్వ ధశించిన గ్రరదేరంలో ఈ వాతావరణంక్క అనుకూలమైన చటనాు పెంచ్చతా . 

 

 ఈ గ్రీన్స బెల్ ీద్వే రా స్హజ  స్థల రక్షులను ఆక్రి షసుతంది. దీని ద్వే రా మటి ీలో తేమ శాతం 

పె గుతంది మరియు చటా్ల ఏపుా పె గుతాయ. 

 ఈ చట ావలన నీడ ఏరు గూతంది మరియు ాలిలో వేడి తగుగతంది. అల్లే ఆక్రి షంచే 

రక్రక్టల పువుే ల వలన ఆ రరిగ్రరమ చూచ్చటక్క అందంా క్నరగూతంది. 
 

సాింఘీక్ సింక్షేమము  

 

ఈ గ్రాంత రైతలు ఎక్కక వ దిగుబడి ల్టని వరాషధార రంటల (Rainfed crops) మీద ఆధార రడాడ  . 

అంతేక్టక్కండా ఈ గ్రాంతంలో ని దోా ానిు  నిరూమ లించటానికి తగన క్రామ ారములు కూడా 

ల్టవు.ఈ గ్రాజెకీ్క గ్రరిాదనవలన అంత క్టక్పోయనా కొంతవరక్క వారి  టథి గతలు 

మె గురడవచా . ఈ గ్రాజెకీ్క వలన సుమ ా 20 మంది ని దాో గులక్క ఉదోా ాలు లభసాతయ. 

 

గ్రాజెకీ్క నిరే హణక్క క్టవలటన ఉదాో గ భరీ తలో స్మీరంలోని నివటంచ్చ గ్రరజలక్క గ్రాధానా ం 

ఇవే బగూతంది.గ్రాజెక్ట ీగ్రరతా క్షంా మరియు రరోక్షంా కొంతమందికి జీవనోాధి ఇవే గలిగ వారి 

జీవన శైలీ పె గుదలక్క ఉరయోగరగూతంది.  

 

గని గ్రతవే క్ముతో ాట్ల ఈ  జమానా ము చ్చటీ్లగ్రరక్క ల గ్రామాల అభవృదిధ కొరక్క మొతతము 

పెటీ్లబడిలో 2% క్టర్ు ర్వట్ రరాయ వరణ్ ారా త (CER) క్టరాా చరణలో భాగంా, ఈ గ్రకింది 

క్టరా గ్రక్మాలను చేరటటీం జ గుతంది. 

1. ారిశురా ం మరియు తాగునీటి సక్రాా లు స్మీర గ్రామ గ్రరజలక్క అందించడం 

జ గుతంది. 


