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క్ారయనిరావహక స్ారాంశ్ం 
 

o ఎం/ఎస్ సుభాష్ మినరల్స్ , శీ్ర  వ ై. వ ంక్టేశ్వర రావు , మేనజేంగ్ భాగస్ావమిగా, రిజసట ర్్డ పారటనర్డ షపి్ సంసథ , 
విశాఖపటనo. 24 .00 హకె్ాట రల క్ావరట్జైట్ క్ావరీ లీజు మంజూరు క్ోసం, అటవీయతేర పరభుతవ భూమిలో, 245వ సరవవ 
న ంబరు ఉతతరావల్లల గాీ మంలోని, మెరక్ ముడదిాము మండలం, విజయనగరం జలలల , ఆంధ్రపరదశే లో 20 సంవత్రాల 
క్ాలలనిక్ి, విజయనగరంలోని మెనై్స్ & జయలలజీ అససి్టంట్ డ రైటక్టర్డ క్ు లీజు మంజూరు చయేడానిక్ ి సిఫారసు 
చేశారు. తదనంతరం, ఆంధ్రపరదేశ పరభుతవం మంజూరు చసేింది, క్ావరట్జటై్  మెైనింగ్ 20 సంవత్రాల 
క్ాలలనిక్ి  ఎం/ఎస్   సుభాష్ మినరల్స్ , దాని నోటసీు న ంబర్డ : 9248/R1-2/2018, తే 08-01-2019 ది. 
 

o పరతిపాదతి క్ావరట్జైట్ క్ావరీ  ఏరయిల ఆంధ్రపరదేశ లొ విజయనగరం జలలల  మెరక్ ముడదిాము మండలo, ఉతతరావల్లల 
గాీ మము  సమీపంలో సరవవ న ంబర్డ 245 లొ ఉంద ి. పరతిపాదతి క్ావరీ పరా ంతానిన పరతిపాదక్ుడిక్ి అనుక్ూలంగా 
త ల్లయజవయబడింది. 

 
o పరతిపాదతి క్ావరట్జైట్  క్ావరీ  లీజ్ ఏరయిల 18°26'14.66"N నుండ ి 18°26 '33.86"N  అక్షంశాల వరక్ు 

మరియు, 83°28'55.03"E  నుండ ి83°29'19.45"E  రవఖలoశాల వరక్ు ఉంది. దినిక్ ిఉతాత రాన మరియు తూరుున 
వయవస్ాయ భూములు, దక్ణిాన ఎం/ఎస్  శీ్ర వ ంక్టశే్వర మెనై్స్ & మినరల్స్ పాత మెనైింగ్ లీజు ఏరయిల, పడమరన 
ఎం/ ఎస్ సనేహా ఎనాలటిక్స్ & స్ైంటిఫకి్స్ వార ిక్ొతత  క్ావరీ క్లదు. పరతిపాదిత క్ావరీ యొక్క 500 రవడియల్స దూరం 
లోపల 24.281 హెక్ాట రల  పాత క్ావరీ ఒక్టి క్లదు. ఇది 09 స్ప్టంబర్డ 2013 క్ి ముందు   (19-10-2006 నుండి 18-
10- వరక్ు 2026 వరక్ు) మంజూరు చేస్ారు.ఇద ి క్ాక్ 20.00 హెక్టరుల  గల క్ావర ీ ని  ఎo/ఎస్ ఎస్. సేనహా & 
అనలటిక్స్ వారకి్ి ఆంధ్రపరదశే గనులు మరయిు భూగరభ శాఖ వారు (LOI) మంజూరు చేశారు పరతిపాదతి 
మెైనింగ్ భూమిప్ై వయవస్ాయం చయేడంలేదు. 
 

 
ఆంధ్రపరదశే లోని సేటట్ ఎనివరాన్స మెంట్ ఇంపాక్సట అస్స్ మెంట్ అథారటిీ (SEIAA) క్ు పరాయవరణ క్ిలయరటన్స్ క్ోసం 
పరతిపాదక్ుడు దరఖలసుత  చసేుక్ునానరు. మరియు వారు పరాయవరణ పరభావ అంచనా (EIA) అధ్యయనాలు మరయిు 
EIA / EMP ( ఎన్వవరాన్స మెంట్  మనేజేటమంట్ పాల న్స), క్ోసం పరతిపాదతి  క్ావరట్జటై్ క్వరయీంగ్ vide LR న ంబర్డ 
SEIAA/AP/VZN/MIN/ 0 6 / 2019/ 103 8 -120 7 , తే: 11.10.2019ది  న మంజూరు చయేడమెైనద ి. 
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o ఎమ్/ఎస్ గలల బల్స ఎనివరాన మంట్ & మెైనింగ్ సరీవసస్్, హో సేుట్, క్రాా టక్, EIA అధ్యయనాలను నిరవహ ంచడానిక్ ి
మరియు EIA /EMP నివదేిక్ను రూప ందించడానిక్ ి పరతిపాదక్ుడు నిలుపుక్ునానరు.  ఎం.ఒ.ఇ.ఎఫ్ /సి.స ి
నిబంధ్నల పరక్ారం రుతుపవనాల  (ఈశానయ రుతుపవనం నవంబర్డ 2019 జనవరి 2020) తరువాత ఆధార దతత ంశ్ 
సేక్రణ చయేడమెనైది. (ఎనివరాన మంటల్స మోనటరింగ్) 
 

o పరసుత త స్ారాంశ్ం TOR పరక్ారం EIA నివదేిక్లో ఉంది మరయిు MOEF & CC చే EIA నోటఫిిక్వషన్స 2006 యొక్క 
అనుబంధ్ం III లో ఇచ్చిన స్ాధారణ నిరామణం పరక్ారం తయలరు చయేబడింది. 
 

o  పరతిపాదిత క్ావరట్జటై్ గరషిట ఉతుతిత  3,06,450 ఘ.మీ. క్ాగా  సగటు వారిిక్ ఉతుతిత  2,96,610 ఘ.మీ. ఇందులో వయరథo 
30% క్ాగా 70% అమమక్ం చేసుక్ోగల ఉతుతిత . అమమక్ం ఉతుతిత  గరిషటంగా సంవత్రానిక్ి 5,36,288 టనునలు 
మరియు సగటు క్ావరట్జటై్ అమమక్ం ఉతుతిత  సంవత్రానిక్ి 5,19,067 టనునలు. మెైనింగ్ యొక్క పదధతి సమ్ీ 
మెక్న ైజ్్ ఓప్న్స క్ాస్ట , నియంతిరత సకీ్టవనిియల్స బాల సిటంగ్ లొ క్ావరట్జైట్ ను వ ల్లక్ ితీస్ాత రు. క్ావరట్జటై్ ను  వివిధ్ రక్ాలుగా 
వాడవచుిను. తయలరీ, వాసుత శిలుం మరియు అలంక్ార క్ళలలో క్ావరట్జటై్ వ ైవిధ్యభరతిమెనై ఉపయోగాలను క్ల్లగి 
ఉంది. క్ావరట్జైట్ ఒక్ అలంక్ార రాయ మరియు గలడలను క్పుడానిక్ి, రూఫింగ్ ట లై్స్, ఫ్లల రింగ్ మరయిు మటెల  దశ్లుగా 
ఉపయోగించవచుి. వంటశాలలలో క్ ంటర్డ టాప్ ల క్ోసం దనీి ఉపయోగం వగేంగా విసతరసి్లత ంది. ఇది గాీ న టై్ క్ంట ే
గటిటతనం మరియు మరక్లక్ు నిరలధ్క్తను క్ల్లగి ఉంటుంది. పిండచిసేని క్ావరట్జటై్ వేస్ట క్ొనినస్ారుల  క్ావర ీ
రహదారి నిరామణంలో ఉపయోగించబడుతుంద ి. అలలగవ, దనీిని ఫర్లీ -అలలల య్ పరశి్మీలలో వాడడం వలన 
రాషట రంలోనూ మరయిు ప రుగు రాష్టాట ర లలో తగనింత గరిాక్ీ ఉంది. 
 

o ఇద ిఒక్ క్ొతత  పరా జటక్సట .  క్ావరట్జటై్  మెనైింగ్ సరటనై భదరతా పరమలణాలతో నిరవహ ంచడానిక్ ిRQP దావరా మెైనింగ్ పాల న్స 
సిదధం చయేడమెనైది. క్ావరీ జీవితక్ాలం   27 సం.లు. క్ంటే ఎక్ుకవ. సంవత్రానిక్ ి 1,97,54,175 టనునల 
ఉతుతిత  (వయరాథ లు క్ల్లపి). ఇందులో అమమదగని   క్ావరట్జటై్ 70 %  అంచనా వసేిన పరమిలణము , 1,38,27,923 
టనునలు క్ాగా, 30 %అముమక్ోవడానిక్ి వీలులేనిద ి అంచనా వసేిన 
పరమిలణం  59 ,26,252 టనునల, ఇది తాతాకల్లక్ంగా తూరుు వ పైు క్ావరీ లీజు పరా ంతంలో నిలవ చేశారు మరియు 
దీనిని పద్ద  గుంతలలో పూడుస్ాత రు. 
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అంచనా వసేిన భౌగలళిక్ మరయిు ఖనిజ నిలవలు ఈ క్ిీంది విధ్ంగా ఉనానయ: 
 

వివరణ జయోలలజక్ల్స రజిర్డవ్ (టనునలు) ఖనిజ నిలవలు (టనునలు) 
క్ావరట్జటై్ (వయరథంతో 
సహా) 

2,31,67,375 1,97,54,175 

క్ావరట్జటై్ (సంసథ 
నుంచ్చ) 

1,62,17,163 1,38,27,923 

మొతతం  3,93,84,538 3,35,82,098 
 
స్ాా నిక భూగరభ శాసత రం: 

o క్ావరట్జటై్ మరియు ఖ ండల ైటుల  అనువరితత పరదేశ్ంలో మరయిు చుటుట పక్కలలో ఉనన పరధాన ల్లథో  యూనిటుల . క్ావరట్జైట్  
అనదేి క్ొండ ప్నై పగుళలల   వ oట ఏరుడా్ య, అంటే క్ంటీర రాక్స ఖ ండల ైట్ మరయిు ఖ ండల ైట్ క్ావరట్జటై్ యొక్క 
ఇరువ ైపులల దిగువ స్ాథ యలలో NE-SW మరయిు E-W యొక్క స్్జైక్స దశి్లో  విసతరించ్చంది, క్ొండ యొక్క వాలు 
క్ావరట్జటై్ మరయిు ఖ ండల ైట్ యొక్క క్ంక్ర మరయిు తలే్లయలడ ేపదారాథ లతో క్పుబడి ఉనానయ. క్ావరట్జటై్  సగటున 
420 మీటరల వ డలుుతో 475 మీటరల ప డవునా విసతరించాయ    క్ావరట్జైట్ మరయిు ఖ ండల ైట్ మధ్య అనువరితత పరా ంత  
వాలులో  ఫ్లల ట్ పదారాధ లతో క్పుబడి ఉంద ిమరయిు  Moh ' క్ాఠనియం సేకల్స ను బటిట   క్ావరట్జైట్  ఏడు (7)  క్ాఠనియం 
క్ల్లగి ఉంది. 
 

స ైట్ యొకక సాల్కృతి: 
o ఈ పరా ంతం టోపల షటీ్ నం. 65 N / 7 లో ఉంది . పరతిపాదతి సఫటిక్ క్ావరట్జటై్ లీజు పరా ంతంలో క్ొండ నిరామణం యొక్క 

ఒక్ భాగం. అనువరితత పరదేశ్ంలో అతయలు ఆక్ృతి 130 మీ మరియు అతయధకి్ ఆక్ృతి 285 మీ. ఈ పరా ంతం యొక్క 
ఎత తతన మరియు తక్ుకవ ఎతుత ల మధ్య వయతాయసం 155 మీ. పరతిపాదిత క్ావరీ లీజు పరా ంతం మితమెనై మరయిు 
ఏటవాలుగా  ఉండే భూభాగంలో భాగం. భూమి బండరాళలల  మరియు రాతి ఎక్ో్ోజరలతో బంజరు మరయిు స్ాగుక్ు 
సరిపల దు. లీజు పరా ంతం యొక్క పరవణత 1: 5 , ఇద ి ఒక్ యూనిట్ 5 యూనిటల  క్తిిజ సమలంతర 
దూరానిక్ి ప్రుగుతుందని సూచ్చసుత ంది . పరతిపాదతి పరా ంతం నిటారుగా ఉనన వాలుతో ఉంది. క్ావరీ లీజ్ పరా ంతం 
యొక్క పారుదల నమూనా SW-NE దిశ్లో ఉప-డ న్ిరటకి్స. పరతిపాదిత క్ావరీ లీజు పరిధలిో శాశ్వత పరవాహాలు లేదా 
ఇతర న్వటి వనరులు ల వు. పరతిపాదిత లీజు పరా ంతం ఉపరితలం  వాయువయం నుండి ఆగవనయం వరక్ు వాలుగా 
ఉంద ి. 
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మెరక  ముడిదాము మండలం, విజయనగరం జల్ు , ఆంధ్రప్రదేశ్. 
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o క్ోర్డ జోన్స లో సునినతమెనై గాీ హక్ాలు లేదా పరాయవరణ వయవసథలు లేదా న్వట ివనరులు లేవు. నాలుగు (04) మొదట ి
ఆర్ర్డ పరవాహాలు పరతిపాదతి లీజు పరా ంతానిక్ి వ లుపల ఉదభవించాయ, వీటలిో మూడు (03) లీజు పరా ంతానిక్ి ఉతతరం 
వ ైపు నుండ ిఉదభవించాయ మరియు మరొక్ట ి(01) లీజు పరా ంతానిక్ి దక్ణిం వ పైున ఉదభవించ్చంది. 

        సమీప గాీ మం ఉతతరావల్లల 1. 75 క్.ిమీ. 
o లీజుక్ు 10 క్ిలోమీటరల పరధిలిో పరాయవరణ సునినతమెనై పరా ంతాలు లేవు. ఈ పరా ంతంలో పద్ద  పరశి్ీమలు లేవు . 

 
o పరతిపాదతి మెైనింగ్ క్ావరట్జటై్ స్ాథ నిక్కీ్రించ్చన ఖనిజం, స్ాధారణంగా రాతి యొక్క లక్షణాలను బటిట రలడుల  వేయడం, 

భవనాల నిరామణం మొదల ైన నిరామణ పరయోజనాల క్ోసం ఉపయోగించబడుతుంది. క్ావరట్జటై్ అపుుడపుుడూ క్ావర్డజ ై
(సిల్లక్ా) క్ంట ంట్ బటిట , ఫర్లీ -అలలల య్ మరయిు ఇతర లోహశోధ్న పరిశ్మీలలో ఉపయోగిస్ాత రు. 
 

o జనుయపరంగా, ఖ ండల ైట్ యొక్క పగుల మండలలల వ ంట క్ావరట్జటై్ రీఫ్ వల  సంభవిసుత ంది. ఇద ిపరక్ృతిలో బడ్ెడ్, 
చక్కటి నుండి మధ్యసథమెనై క్ావరట్జైట్ క్ల్లగ ిఉంటుంది. ఇద ిలేత గలధ్ుమ రంగులో ఉంటుంది. క్ావరట్జైట్ మరియు ఎరీ నలే 
యొక్క మిశ్ీమ బండరాళలల  ఈ పరా ంతం యొక్క వాలులను క్పాుయ, క్ావరట్జటై్ క్ిీప్ మీద 1 మీటర్డ మందం వరక్ు 
ఉంటుంది. జాయంటలలో ఇది ఎక్ుకవగా ఉంటుంది, దీనిక్ ి సమ సమలంతరంగా మరయిు ముందుక్ు లంబంగా 
ఉంటుంది. క్ావర్్డ మరింత బహ రగతంగా  ఉంది. 

 
o దిగువ పరతిపాదతి క్ావర ీలీజు పరా ంతంలో , క్ావరట్జటై్ మరియు ఖ ండల ైట్ యొక్క క్ంక్ర మరియు ఫ్లల ట్ పదారథం 1మీ 

క్ంటే ఎక్ుకవ మందం వాలు పరా ంతంలో క్నిపించడం లేదు. ఈ స్ాట ర టాల మందం పరా ంతం యొక్క వాలుప్ై ఉనన పరకీ్ష 
గుంటలలో చూడవచుి. క్ొండ భూభాగం యొక్క అధిక్ రoగు ఖ ండల ైట్ క్ావరట్జైట్  ఇరువ పైులల 
బహ రగతమవుతుంది. ఇది భారీ ముదురు మరియు లేత గలధ్ుమ రంగులో ఉంటుంది. క్ంక్ర 
మరియు తేల్లయలడ ేపదారథం క్ిీంద , షటీ్ రాక్స 0- 0.5 మీ. మంచ్చ నాణయత గల ROM అక్కడ నుండ ి
మొదలవుతుంది. 

 
o పరా రంభంలో తవవక్ం యొక్క పరతిపాదతి పరా ంతంలో ఉనన ముళళ ప దలు తొలగించబడతాయ. అపుుడు మటిట ఒక్ 

వీల్స లోడర్డ లేదా బాయక్స హో  ఉపయోగించ్చ స్ారాప్ చయేబడుతుంది. 
 

o  మెైనింగ్ పదధతి  ఉపరతిలం ఒక్వ మలరుు ఆధారంగా ఓపన్్స క్ాస్ట మరయిు స్మీమకె్ న జైడ్ పదధతి ఉండాల్ల.        జాక్స 
హామర్డ డిరల్లలంగ్ మరియు పేలుడు దావరా తవవక్ాలు జరుగుతాయ. బెంచ్ ఎతుత   6 మీ మరియు 3 మీ వ డలుుతో 
నిరవహ ంచబడుతుంది, మొతతం వాలు 60౦. 
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o తవవక్ం మరియు లోడింగ్ స్ామరథయం 0.9 నుండి 1.1 క్మ్ బక్టట్ స్ామరథయం గల స్ాధారణ తరవవక్ాలతో 

నిరవహ ంచబడుతుంది. అభివృదిధ  పనులు, తవవక్ాలు మరయిు టరక్ుకలోల క్ ి ఎక్ికంచటానిక్ి ఇది 
ఉపయోగించబడుతుంది. 10టనునల స్ామరథయం గల టపిురుల  అనిన రవాణా పరయోజనాల క్ోసం 
ఉపయోగించబడతాయ. అదనంగా, వాటర్డ టాయంక్ర్డ (ధ్ూళిని అణచి్చవసేేందుక్ు), పకి్స-అప్ వ హ క్ల్స వంటి క్ొనిన సవేా 
పరకి్రాలు ఉపయోగించబడతాయ. 

o అంతిమ పటి్ వాలు వదద నిరవహ ంచబడుతుంద ి 60° నతి  దశ్లో, నిరలధతి నిలవలు నుండి మంచ్చ ఖనిజ రకి్వర ీ
క్ోసం. క్ావరీ యంతరా ల సురక్తి క్దల్లక్ క్ోసం రాంప్ పరవణత క్న్వసం 16 లో 1 గా ఉంచబడుతుంది . 

o కీ్మబదధమెైన గని అభివృదిధ  మరియు క్ావరట్జటై్ వ ల్లక్తిిత ఈ మొదటి పరణాళిక్ 
వయవధలిో గరషిటంగా 18 మీటరల లోతు వరక్ు పరణాళిక్ చయేబడింద ి. 

o క్ావరట్జటై్ యొక్క స్ాథ నభరంశ్ం మరయిు వ డలుు ఆధారంగా , అంతిమ షీట్ పరమిితి తదనుగుణంగా 
వసుత ంది. క్ావరట్జటై్ స్్జకై్స తో పాటు ఉతతర-దక్ణి దిశ్లో ముందుక్ు స్ాగవ గని పని చసేుత ంది . 

o మెటాల్లఫ్రస్ మెైన్స్, రటగుయలేషన్స 1961 క్ిీంద 106.2(b) పరక్ారం  ధాతువు తొలగించడానిక్ి భార ీ యంతరా లతో 
పనిచేయడానిక్ి డ ైరటక్టరవట్ ఆఫ్ మెైన్స్ భదరత నుండి  నిరిథషట  అనుమతి ప ందబడుతుంది. 

డిరల్లుంగ్ మరియు బాు స్ాంగ్: 
o 110 మిమీ వాయసం క్ల్లగని రంధ్రం రగి్ లను ఉపయోగించడం దావరా డిరల్లలంగ్ జరుగుతుంది. రంధరా లు నిలువుగా 

6.0 మీటరల లోతుతో మరయిు అంతరంతో బర్న్స 3.0 x 2.5 మీటరుల గా డిరల్లలంగ్ చయేబడతాయ. 
o క్ావరట్జటై్ దాని వ ల్లక్ితీత క్ోసం పలేుడు అవసరం మరయిు క్ాల స్ II పలేుడు పదారాథ లను ఉపయోగించాల్ల్న వాసతవాలను 

పరశి్రల్లసేత , పౌడర్డ క్ారక్ం క్ిలో పేలుడు పదారాథ లక్ు 6 టనునలుగా అంచనా వేయబడింద ి. సల రిీ పేలుడు పదారాథ నిన 
ఉపయోగించాలని పరతిపాదించబడింది. ఛారి్ంగ్ క్ారట్క్స్ ఫ్ూయజ్ దావరా మరయిు ఎలక్ిటిక్స డిటోనటేరుల  మరయిు సలరిీ 
పేలుడు పదారాథ ల క్లయక్తో ఉంటుంద ి. పలేుడు పదారాథ లను వికీ్యంచే, క్ల్లగి ఉనన మరియు ఉపయోగించే ల ైసన్్స్ 
హో ల్రలక్ు (పేలుడు పదారాధ ల సరఫ్రాదారులు) హాయండిల ంగ్ మరియు బాల సిటంగ్ క్ాంటరా క్సట ఇవవబడుతుంద ి. 

o పేలుడు ల ైస్న్స్ ప ందని బాల సటర్డ సహాయంతో చేయలల్ల మరయిు అవసరమెైనపుుడు మరయిు MMR, 1961 లేదా 
పేలుడు చటటం & నిబంధ్నల పరక్ారం నిరాయం చయేబడుతుంది. 

ప్రతిపాదిత ఉతపతిత  ప్రణాళిక: 
      పరణాళిక్ వయవధలిో సంవత్రం వారీగా తవవక్ం వివరాలు ఇలల ఉనానయ: 

సం. క్ావరట్జటై్ 
ROM అమమదగని @ 70% వయరథం @ 30% 
మీ 3 టనునలు మీ 3 టనునలు మీ 3 టనునలు 
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1 వ 3,05,298 7,63,245 2,13,709 5,34,272 91.589 2,28,973 
2 వ 3,06,450 7,66,125 2,14,515 5,36,288 91.935 2,29,837 
3 వ 2,94,132 7,35,330 2,05,892 5,14,731 88.240 2,20,599 
4 వ 2,94,024 7,35,060 2,05,817 5,14,542 88.207 2,20,518 
5 వ 2,83,146 7,07,865 1,98,202 4,95,506 84.944 2,12,359 
మొతతం 1 4,83,050 37,07,625 10,38,135 25,95,339 4,44.915 11,12,286 
సగటు 2, 96,610 7,41,525 2,07,627 5,19,068 88.983 2,22,457 
గరషిటo. 3,06,450 7,66,125 2,14,515 5,36,288 91.935 2,29,837 

 
     సంభావిత మెైనింగ్ పరణాళిక్ క్ిీంద ఉంది: 
క్ాలం క్ావరట్జటై్ 

ROM అమమదగని @ 70% వయరథం @ 30% 
మీ 3 టనునలు మీ 3 టనునలు మీ 3 టనునలు 

పరణాళిక్ 
క్ాలం 

14,83,050 37,07,625 10,38,135 25,95,339 4,44,915 11,12,286 

1 వ పథక్ం 14,83,050 37,07,625 10,38,135 25,95,339 4,44,915 11,12,286 
2 వ పథక్ం 14,83,050 37,07,625 10,38,135 25,95,339 4,44,915 11,12,286 
3 వ పథక్ం 14,83,050 37,07,625 10,38,135 25,95,339 4,44,915 11,12,286 
మొతతం 59,32,200 1,48,30,500 41,52,540 1,03,81,356 17,79,660 44,49,144 
బేస్ ల ైన్ ప్రాయవరణ నాణయత: 
గ్ాల్ల : 

 పరధాన పారశిాీ మిక్ వాయు ఉధ్ాగ ర మూలలలు లేవు . పరధానమెైన గాల్ల దశి్లు , అధ్యయన క్ాలంలో (నవంబర్డ 2019 
నుండి జనవరి 2020 వరక్ు) తూరుు నుండి పడమర వరక్ు (77%), మరియు ఉతతరం నుండి దక్ణిానిక్ి (23%) 
ఉనానయ . సగటు గాల్ల వగేం స్క్నుక్ు 2.89 మీ. 

 ఉతతరావల్లల పరా ంతంలో వాతావరణ సిథరతవం తరగతి పగటపిూట “మధ్యసతంగా అసిథరంగా ఉంటుంది మరియు క్ొదిదగా 
అసిథరంగా ఉంటుంది”. విసీత రాంలో గాీ మీణ నపేథయం ఉంది. 

 పరమలణాల క్ాలుషయ క్ారక్ాల స్ాందరతలు జాతీయ గాల్ల నాణయత పరమలణాల క్ంట ే చాలల తక్ుకవగా ఉననటుల  
క్నుగొనబడింది . PM 10, PM 2.5, SO2 మరియు NOx ఇవి వరుసగా 100, 60, 80 మరియు 80 µg / మీ౩ . 
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మెరక  ముడిదాము మండలం, విజయనగరం జల్ు , ఆంధ్రప్రదేశ్. 
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 ఓపన్్స క్ాస్ట మెైనింగ్ క్ారయక్లలపాల సమయంలో పరధానమెనై ఉదాగ రాలు డిరల్లలంగ్, నియంతిరత పలేుడు , లోడింగ్ / అనోల డ్ 
మరియు రవాణా క్ారయక్లలపాల సమయంలో క్ణ పదారాథ ల ఉతుతిత . 

శ్బదం: 
 Ld, Ln & Ldn విలువలు గాీ మీణ నపేథాయనిక్ి విలక్షణమెనైవి. 
 

 లీజు (క్ోర్డ) 
dB (A) 

బఫ్ర్డ (క్నిషట) 
dB (A) 

బఫ్ర్డ (గరషిటంగా.) 
dB (A) 

LD 42.6 45.3 48.7 
ln 42. 8 41.2 48.6 
LDN 62.4 64.8 68.2 

 
క్ావరీ పరిక్రాలను డిరల్లలంగ్ , పలేుడు మరయిు క్దలిే సమయంలో శ్బదం యొక్క మూలలలు ఫ్ ైవిధ్ంగా ఉంటాయ . 
 
నీరల : లీజు పరా ంతంలో ఉపరితల న్వట ివనరులు లేవు (నదులు / సరసు్లు) . మూడు (03) క్ాలలనుగుణ (శాశ్వతo క్ాని) 
మొదటి ఆర్ర్డ పరవాహాలు , పరతిపాదిత పరా ంతం యొక్క దక్ణి భాగం నుండి ఉదభవించాయ . విజయనగరం జలలల లో సగటు 
వారిిక్ వరిపాతం సంవత్రానిక్ి 1050 మి.మీ. స్ంటరల్స గ ీ ండ్ వాటర్డ బో ర్్డ, GOI చతే ఆంధ్రపరదేశ రాషట రం క్ోసం 
తయలరుచేసని గ ీ ండ్ వాటర్డ ఇయర్డ బుక్స 2016-17 పరక్ారం, మరెక్ ముడిదాం మండల పరా ంతంలో సగటు భూగరభజల 
మటాట లు 5 - 10 మీ . బిజఎల్స (రుతుపవనానిక్ి ముందు) మరియు 2 - 5 m BGL (వరాి క్ాలం తరువాత). 
 

పరతిపాదతి లీజు పరా ంతంలో మరియు చుటుట పక్కల ఉనన భూగరభజల నాణయత క్ొదిదగా ఆలకలీన్స, పిహచె్ 
స్ాథ యలు 6.7 నుండి 8.3 వరక్ు ఉంటాయ . మొతతం క్ాఠినయం నుండ ిమొదలుక్ొని 240 క్ు 470 CaCO౩ వంటి  మి.గాీ ./ 
లీటర్డ  మొతతం క్రగిిన ఘన క్ంట ంట్ మధ్య వివిధ్, 510 క్ు 1014 మి.గాీ . /లీటరు. ఫ్లల రటడై్ స్ాథ యలు లీటరుక్ు 0.41 నుండ ి
1.18 మి.గాీ  మరియు న టైేరట్ స్ాథ య లు 1.2 నుండ ి5 .6 మి.గాీ ./లీటరు మధ్య మలరుతూ ఉంటాయ . సలేఫట్ 
స్ాథ యలు లీటరుక్ు 15.4 నుండి 8 2.9 మి.గాీ  వరక్ు ఉంటాయ మరియు క్ోల రటడై్ స్ాథ యలు 
లీటరుక్ు 21.5 నుండ ి137.2 మి.గాీ  మధ్య మలరుతూ ఉంటాయ . స్ాధారణంగా, అధ్యయన పరా ంతంలోని భూగరభజల నాణయత, 
IS: 10500-2012 (తాగున్వటి వివరణ) యొక్క అనుమతించదగని పరమిితులక్ు నిరాధ రసిుత ంది. 
 
 లీజు నుండి రుతుపవనాల సమయంలో ఉపరతిల పరవాహాలు క్ావరీ గుంటలలోక్ ి పరవేశిస్ాత య. వీటలిో, క్ొంత న్వరు 

ఆవిరటైపల తుంద ిమరియు క్ొనిన న మమదగిా క్ిీందిక్ి వస్ాత య. 
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ఘన వయరాా లు: 
మెైనింగ్ పరణాళిక్ క్ాలంలో, ఖనిజ వయరాధ లు 4,44,915 మీ3 ( 11 , 12 , 286 టనునలు) గా అంచనా వేయబడా్ య 
మరియు లీజు క్ాలలనిక్ి, మొతతం ఖనిజ వయరాధ లు  1 7,79,660 మీ3 ( 44,49,144 టనునలు).ఖనిజ వయరాధ లు  , పరధానంగా  
రాక్స, పాక్కి్ంగా అపల ర చ్ రలడ్ నిరవహణ క్ోసం ఉపయోగించవచుి . అలలగవ రలడు్  పనుల క్ోసం 
అమమవచుి. 2.927 హెక్ాట రల గురితంచబడిన పరదశే్ంలో బాయల న్స్ పరమిలణం నిలవ చేయబడుతుంది, ఇద ి డి.జ.ఎం. ఎస్ 
నిబంధ్నల పరక్ారం అవసరాలను తీరిగలదు. పద్ద  గుంటల బాయక్ిఫల్లలంగ్ క్ోసం ఇద ిఉపయోగించబడుతుంది. వేస్ట డంప్ యొక్క 
గరషిట  ఎతుత  15 మీ  నిరాద రించబడింద ి పరసుత తం పరణాళిక్ క్ాలంలో,  ఈ డంప్ ల నుండ ివచేి నిక్షళీతo హానిక్రం క్ాదు. 
ప్రభావాలు: 
భూమి: పరతిపాదతి లీజు పరా ంతంలో సథలలల వదద చ లలల చ దురుగా ఉనన క్ొంత మటిట ఉంద ి, క్ాన్వ వయవస్ాయం లేదు. పరసుత తం 
ఉనన క్ావర ీ గుంటలు లేదా డంప్ లు లేవు. స్టై్ సథలలక్ృతి ఆధారంగా, ఏ గుంటలు లేవు. ఉనన  క్ావర ీ క్ారాయచరణ దశ్లో 
బదులుగా, దక్ిణ వ పైు నుండి ఉతతరం వ పైు బెంచ స్ మలతరమే తయలరు చేయబడతాయ. అలలగవ, పరతిపాదతి పరా ంతం 
చుటుట పక్కల పరా ంతాల క్ంటే 20-25 మీటరల ఎతుత లో ఉంటుంది. అందువలల , సథలలక్ృతి / పారుదలప్ై లేదా భూ వినియోగం లేదా 
వయవస్ాయంప్ ై ప్దద పరతిక్ూల పరభావం ఉండదు. బాహయ సవరూపం అలలగవ ఉంటుంది. ఈ నిక్వపాలు రాషట ర జయోలలజక్ల్స 
రిక్ారు్ లు గణన్వయమెైన  పరమిలణo యొక్క క్ావర్్డ పటి్ లో చేయమని ఆమోదించ్చంద ిమెనైింగ్ పరణాళిక్ పరక్ారం, లీజు క్ాలంలో 
వ ల్లక్తిీన తరావత. నిరూపితమెైన గని యొక్క నిలవలు గని యొక్క సంభావిత క్ాలం వరక్ు తవవబడవు. అందువలల  తవివన 
పరా ంతం యొక్క బాయక్ఫిల్లలంగ్ లేదా పునరుదధరణ పరతిపాదించబడలేదు. 
 
లీజు వయవధిలో, సుమలరు 17,79,660 మీ 3 (44,49,144 టనునలు) ఖనిజ  వయరాథ లు ఉతుతిత  అవుతాయని భావిసుత నానరు, 
ఇద ి2. 927 హకె్ాట రల నియమించబడని పరా ంతంలో నిలవ చయేబడుతుంది. అలలగవ, ఖనిజ వయరాథ లు, పరధానంగా  పరతిక్ూల 
పరభావానిన క్ల్లగి లేదు, రహదారి పనుల క్ోసం అమమవచుి మరయిు అపల ర చ్ రలడ్ నిరవహణక్ు క్ూడా 
ఉపయోగించవచుి. మూసవితే సమయంలో, క్ావరీ-అవుట్ పరా ంతం యొక్క ల వల్లంగ్ 
క్ోసం బాయల న్స్ పరమిలణం ఉపయోగించబడుతుంది . ఈ వయరథ డంప్ లు చుటుట పక్కల పరాయవరణంప్ై ఎటువంట ి పరతిక్ూల 
పరభావానిన చూపుతాయని అనుక్ోవడంలేదు. డంప్ ల నుండ ివచేి లీచ ట్్ లో విషపూరిత పదారాథ లు ఉండవు. 
లలయండ్ యూజ్ వివరాలు, లీజు పరా ంతంలో, ఈ క్ిీంది విధ్ంగా ఉనానయ: 
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భూ వినియోగ వివరాలు 
కీ్.సం. 
నం 
 

వివరముల 
పరసుత తం ఉనన 
భూ వినియోగం 
(హే.) 

5 సంవత్రాల 
(హే.) చ్చవరలిో 
భూ 
వినియోగం 

సంభావిత క్ాలం 
(హే.) చ్చవరలిో 
భూ వినియోగం 

1 మెైనింగ్ క్ింద ఉనన పరా ంతం 0,000 10,196 14,691 
2 అగీ నలే క్ోసం నిలవ - - - 
3 ఓవర్డ బరట్న్స / డంప్ 0,000 2,927 2,927 
4 ఖనిజ నిలవ - 0,880 0,880 
5 మౌల్లక్ సదుపాయలలు (వర్డక ష్టాప్, 

అడిమనిసేట రటవి్ బిల్్లంగ్ మొదల ైనవి) 
0,000 0,048 0,048 

6 రలడుల  (గుంటల లోపల) 0,000 - - 
7 గీీన్స బలె్సట & అటవీ నిరూమలన 0,000 1,454 1,454 
8 తాక్బడని పరా ంతం 20.000 4,495 - 
మొతతం 20.000 20.000 20.000 

 
ఎయర్వ: 
లీజు ఏరయిల స్ల ర్డ్ క్ోసం వాయు క్ాలుషయ క్ారక్ాలను చ దరగొటటడానిక్ి ఎ.ఇ.ఆర్డ.ఎo.ఒ డి , మోడల్స పరక్ారం భూస్ాథ య 
స్ాందరతలు పరసిర గాల్ల నాణయతప్ ైపద్ద పరతిక్ూల పరభావం ఉండవని చూపుతునానయ. 
 
నీరల: 
హెైడరా లజీ, డ ైనైేజీ లేదా నాణయతతో సహా జల వాతావరణంలో ఎటువంటి పరభావం ఉండదు ఎందుక్ంట ేఎ) లీజులో క్ాలువ లేదు, 
బి) భూగరభజల పటిటక్ అడు్ క్ోబడదు, సి) గుంటల నుండి న్వరు తోడించనవసరం లేదు మరయిు డి) క్ావరట్జటై్ పటి్ న్వరు 
న్వటిపారుదలక్ ిఅనుక్ూలంగా ఉంటుంది. ఫ్లల రటడై్ క్ంట ంట్ క్ోసం రటగుయలర్డ పరయవకే్షణ అవసరం. 
శ్బదం: 
గని ఆపరవషన్స సమయంలో మూలలలు డిరల్లలంగ్ మరయిు పేలుడు . డిరలల రుల  సుమలరు 75-80 డిబి (ఎ) క్ు గురవుతారు. ఈ 
సందరభంలో, శ్బదం మరయిు పరక్ంపనలను తగిగంచడానిక్ి నియంతిరత సకీ్టవనిియల్స బాల సిటంగ్ జరుగుతుంది. పటి్-గలడలు 
డిరల్లలంగ్ మరియు పలేుడు క్ారణంగా క్ంపనాలను గీహ స్ాత య . అందువలల , ఎటువంటి పరతిక్ూల పరభావం ఉండదు. లీజు 
పరా ంతంప్ై, అలలగవ క్ావర ీలీజు పరా ంతానిక్ి 1 క్.ిమీ వాయస్ారథం పరధిిలో ఏ నిరామణాలు లేవు. 
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బయోల్జకల్స: 
లీజుక్ు 10 క్లిోమీటరల వాయస్ారథంలో సునినతమెనై జంతుజాలం మరియు వృక్షజాలం లేదా అంతరించ్చపల తునన జాతులు 
లేవు. అటవీ రహ త పరా ంతంలో లీజు ఒక్ భాగం . అలలగవ, ఈ పరా ంతం పరతేయక్మెనై జీవవ వైిధాయనిక్ ి దగగరలో లేదు. పరా జటక్సట 
పరతిపాదక్ుడు శాసీతయై పదధతిలో తోటలను నిరవహ స్ాత డు. అతను స్ాథ నిక్ అటవీ శాఖతో సంపరదించ్చ స్ాథ నిక్ంగా తగిన  
వృక్షజాతులను ఎనునక్ుంటాడు. 
 
స్ామ్జక ఆరాిక & ఆరోగయం: 
ఈ పరా జటక్సట క్ారణంగా ఎటువంటి స్ాథ నభరంశ్ం ఉండదు, ఎందుక్ంటే పరా జటక్సట పరతిపాదక్ుడకి్ి అనుక్ూలంగా భూమి ఇపుటిక్వ 
త ల్లయజవయబడింది . ఎ) క్ావరట్జైట్ లోడ్ / అన్స లోడ్ , వయరథ పదారాథ ల నిరవహణ, డిరల్లలంగ్ వంటి మెైనింగ్ సంబంధతి వరతక్ంలో 
అరుు ల ైన స్ాథ నిక్ వయక్ుత లక్ు ఉపాధిని ఇవవడానిక్ ి పరతిపాదించబడింది. బి) వరిపు న్వటనిి సేక్రించడానిక్ ి సమీప గాీ మలల 
రటైతులక్ు శిక్షణ ఇవవడం మరయిు పారిశుదధయ పదధతులు మొదల ైనవి. సి) గీీన ె ల్సట మరయిు అటవీ నిరూమలన అభివృదిధ  మరియు 
నిరవహణక్ు సంబంధించ్చన పనులు స్ాథ నిక్ పరజల ఉపాధి. 
 
ప్రయవేక్షణ ష డయయల్స: 
 

ENV. స్గటమంట్ పరామితి తరచుదనం 
న్వటి నాణయత IS 10500 న లవార ీ
GW పటిటక్ హెచుితగుగ లు లో రుతుపవనాలు & పల స్ట 

రుతుపవనాల క్ాలం 
మ ే& అక్ోట బర్డ 

AAQ పరతయేక్మెైన పదారథం 
PM 10 & PM 2.5 

డిరల్లలంగ్ సమయంలో, పలేుడు 
– త ైమైలసకి్ం 

నాయస్ Equi. శ్బదం స్ాథ యలు డిరల్లలంగ్ సమయంలో, పలేుడు 
– త ైమైలసకి్ం 

ఆరలగయం పలమనరీ ఫ్ంక్షన్స, క్ంట ిచూపు, 
ఆడయిోమటెీర, బిపి, మొదల ైనవి. 

వారిిక్ రిక్ారు్  

పాల ంటషేన్స సరటైవవల్స వారిిక్ మనుగడ రవటు 
డేటా విశలలషణలు ఉపశ్మన చరయల స్ామరథయం న లవార ీ
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పాు ంటేషన్: 
పరతిపాదతి క్ావరీ పరా ంతం మరయిు దాని బఫ్ర్డ జోన్స, రాతితో క్ూడని నలేను క్ల్లగి ఉంది  అందువలల  7.5 మీటరల వ డలుు గల 
భదరతా జోనోల  ఎటువంట ితోటలను చేపటటడం స్ాధ్యం క్ాదు. ఏదేమెనైా, అపల ర చ్ రహదారిక్ి ఇరువ పైులల మరయిు పరక్కనే ఉనన 
పరభుతవ భూమిలో క్ూడా తోటలను చపేటాట లని పరతిపాదించబడింద ి. గీీన్స బెల్సట అభివృదిధలో భాగంగా స్ాథ నిక్ంగా అనువ ైన 1000 
జాతులను నాటాలని పరతిపాదంిచబడింది . అపల ర చ్ రలడ్ క్ు ఇరువ పైులల మరియు ఖలళీగా ఉనన పరభుతవంలో ఒక్ క్ూయబిక్స మీటర్డ 
గుంటలు తయలరు చయేబడతాయ . భూమి. ఈ గుంటలు లీజు పరా ంతం నుండి ప్ై మటిటతో నిండి ఉంటాయ. లభయత పరక్ారం 
తిరసకరణ లేదా చ తత  జోడించబడుతుంది. మొదట ి సంవత్రంలో వృదిధ గమనించవచుి. స్ాథ నిక్ నేల 
పరసిిథతులక్ు లభయత మరయిు అనుక్ూలతను బటిట జాతులు ఎంపిక్ చయేబడతాయ . 
 
వృతితప్రమైెన ఆరోగయం & భద్రతా చరయలు: 
క్ావర ీక్ారయక్లలపాలోల  పనిచసేే ఉదోయగులక్ు భదరతా బూటుల , డస్ట మలస్క లు, హలె మటుల  వంటి తగిన సిబెంద ిరక్షణ పరకి్రాలు 
(పిపఇి) అందించబడతాయ. అలలగవ, వారకి్ ివారిిక్ ఆరలగయ పరకీ్షలు జరపబడతాయ , ముఖయంగా వినిక్ిడ ిసంబంధిత అనారలగయం 
మరియు శావసక్ోశ్ రుగమతలక్ు , చ్చక్తి్ ప ందని ఆర్డ .ఓ న్వరు, పరథమ చ్చక్తి్ స్ౌక్రాయలు, భోజన స్ౌక్రయం మొదల ైన 
క్ారిమక్ులక్ు రక్షణ ఆశ్ీయలలు క్ల్లుంచబడతాయ. 
 
క్ారపపరేట్ స్ామ్జక బాధ్యత: 
క్ొనిన క్ిీంద పరేొకనబడా్ య: 
(1) సమీపంలోని గదబవలస గాీ మలనిక్ి రూ 3.50 లక్షలు వయయంతో తాగున్వటి సరఫ్రా. 
(2) పరా జటక్సట పరతిపాదక్ుడు సమీప గాీ మలలోల  వారిిక్ ఆరలగయ శిబిరానిన నిరవహ స్ాత రు. 
 
CSR - నిధ్ులు 

క్ారాయచరణ ముందసుత  నిరవహ oచ్చన నిధ్ులు 
గదబవలస గాీ మలనిక్ి తరా గు న్వరు  
వాటర్డ యూనిట్ సరఫ్రా 

రూ. 3.50 లక్షలు (1 స్ారి పట్ుట బడి) 

సమీపంలోని మరెక్ ముడిడం గాీ మంలో వారిిక్ 
ఆరలగయ శిబిరాలు 

రూ. సంవత్రానిక్ి పరతి శిబిరానిక్ి 1,00,000 / - 

 
N.B. ఖరుిలు సూచ్చంచబడతాయ   
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పరా జటకా్ట యొకక ఎకనామిక్ట్: 
పరతిపాదతి క్ావరీ పరా ంతంలో క్ావరట్జైట్ నిక్వపాలు పౌర నిరామణ పనులక్ు అనుక్ూలంగా ఉంటాయ. దీనిక్ ిసమీప పరా ంతాలోల  అధకి్ 
డిమలండ్ ఉంది . పరతిపాదతి భూమి రాక్పీాచ్ క్ల్లగ ి ఉంది మరియు ఉతాుదక్త లేనిద ి మరియు వయవస్ాయలనిక్ ి
అనుచ్చతమెనైది. అందువలల  మెైనింగ్ రాషట ర ఆదాయలనిక్ ి మరయిు చుటుట పక్కల పరజల పరయోజనాలక్ు 
ఉపయోగపడుతుంది. స్ాథ నిక్ులక్ు పరతయక్ష మరియు పరలక్ష ఉపాధి లభిసుత ంది. 
 
ఇది ఒక్ పరభుతవ నాన్స- ఫారటస్ట  లీజు (రాతి భూమి) . ఇది క్ొనిన అడవి ప దలు మరియు ముళళ ప దలను క్ల్లగి 
ఉంది. తాతాకల్లక్ క్ావరీ గుంటలలో సకే్రించ్చన వరిపు న్వటనిి దుముమ అణచి్చవేత, చ టుల  ప్ంచటానిక్ి తరా గు న్వరు వంట ి
పరయోజనాల క్ోసం ఉపయోగసి్ాత రు. అందువలల  పరాయవరణ నాణయతక్ు ఎటువంటి నషటం జరగదు. 
 
ఎం/ఎస్. సుభాష్ మినరల్స్ మెైనింగ్ పరా రంభించడం వలల  పరాయవరణ నాణయత క్ణీంిచక్ుండా రాష్టాట ర నిక్ి ఆదాయం 
మెరుగుపడుతుంది. దీనిక్ి విరుదధంగా, సమీప గాీ మలలోల ని జనాభా తరా గున్వటి నాణయత మరయిు పారశిుధ్యం యొక్క పరా ముఖయత 
గురించ్చ త లుసుక్ుంటుంది. 
 
తోటల ప్ంపక్ం, లోడింగ్ / అన్స లోడ్ క్ారయక్లలపాలు మొదల ైన వాటిలో స్ాథ నిక్ులక్ు పరలక్ష ఉపాధి క్ోసం ఓపన్ింగ్్ స్ాధ్యమే. 
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