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ఉపోదా్ఘత్ం 
 

క్వా ర్ట్ జ్  గని  

సర్వా  నెం. 173/P, ముప్ప లగుత్త ిగ్రామము,  

సర్వా  నెం.61/P, మేడిమాకులప్ల్ల ిగ్రామము,   

సర్వా  నెం. 837 పెదా్దవదుగురు గ్రామాలు, పెద్వాడుగూరు మెండలము, ANANTHAPUR DIST, AP.  

 

ఈ ఖనిజ నిక్షేప్ము తవా కమునకు  ర ీకే. నారాయణ సా్వ మి, మేనేజెంగ్ పాట్న ర్ట్ ారికి మైనిెంగ్ లీజ్ 

అనుమతులు లభెంచినవి. ఈ గని యొకక  గరిష్జ ఉత్పప ద్కత 226163 ట్నున లు, గ్రప్త్త సెంవతస రెం 

సగటున 204383 ట్నున లు. ఈ ఖనిజ గ్రపాెంతెం 8.253 హెక్వజరులలో విసరిిెంచబడి ఉనన ది. ఈ గని 

తవా కెం దా్ద రా ప్రాా వరణము పై భవిష్ా తిులో వచ్చు  గ్రప్భావము తెలుసుకొని ముెందుానే 

గురిెించి నివారణ చరా లను చేప్ట్జడానికి సహాయప్డుతుెంది. గనిని వెల్లకి తీయుట్ వలన ాల్ల, 

నీరు, నేల, ధా్ ని, స్వమాజక మరియు ఆరికి, జీవ వాత్పవరణెం మీద్ కలుగు దుగ్రష్ప భావితముల 

గురిెంచి అధా్ యనెం చేయబడినది. వాటి తీగ్రవతను తగ్ గెంచడానికి తగ్న చరా లు  

తీసుకోబడత్పయి. 

  

 

ఈ గ్రాజెక్కజ  యొక్ు  ముఖ్య ంశములు   
 

ముఖ్య ాంశాలు వివరణ 

మైన్ యొకక  గ్రపాెంతెం 8.253 హెక్వజరులు (20.39 ఎకరాలు) 

గ్రపాజెక్ట జ ఖరుు  రూ .50 లక్షలు 

మైనిెంగ్ లీజు క్వలెం 20 సెంవతస రాల 

గని గ్రపాజెక్ట జ  సి్వనెం 

మేడిమకులప్ల్లకిి చెందిన సర్వా  నెం.61 / P, ముప్ప లగుటిజ 

యొకక  సర్వా  నెం.173 / P & పెద్వాదుగురు (V) యొకక  సర్వా  

నెం.837, పెడాా-వడుగురు (M), అనెంతపురెం (D), ఆెంగ్రధ్గ్రప్దేశ్. 

వాత్పవరణ సమాచారెం 

కనీస. & గరిష్జెంా. ఉషో్ణగ్రగత: 17.8 & 33.2 °C 

కనీస. & గరిష్జెంా. స్వపేక్ష ఆర్దరతా: 41 & 92% 

వర షపాతెం: 5.5 మిమీ 

కనీస. ాల్ల వేగెం: 6.0 కి.మీ.  

గ్రప్ధానమైన ాల్ల దిశ: తూరుప  తరువాత ఈశానా  

సమీప్ నివాసెం లక్షుప్ల్ల,ి 0.9 కి.మీ. దూరాంలో   వాయువా ెం దికుక న ఉాంది 

సమీప్ రహద్దరి 
SH-57 బళి్లరి-నలి్లరు రోడ్, 8.3 కి.మీ. దూరాంలో ఈశానా  దికుక న 

ఉాంది  

సమీప్ ప్ట్జణెం అనెంతపురెం, 40 కి.మీ. దూరాంలో  నైరుతీ దికుక న ఉాంది 

రైల్ నట్వర్ట్క  
రాయలచరు రైల్వా   ే జష్న్, 12 .మీ. దూరాంలో ఈశానా  దికుక న 

ఉాంది 

అట్వీ సరిహదాు 

1. రావులుడి R.F, 7.0 కి.మీ. దూరాంలో  తూరుప  దికుక న ఉాంది 

2. గ్రకిష్టజపాడు R.F, 4.8 కి.మీ. దూరాంలో  ఈశానా  దికుక న ఉాంది 

3. జక్వక యలచరువు R.F, 2.3 కి.మీ. దూరాంలో  వాయువా ెం 

దికుక న ఉాంది 

4. తెల్లకి RF, 2.1 కి.మీ. దూరాంలో  ఆగ్నన య దికుక న ఉాంది 
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5. మొలకట్లి్ల RF, 5.2 కి.మీ. దూరాంలో ఆగ్నన యెం దికుక న ఉాంది 

సమీప్ నీటి వనరు 

1. పెడాా వెంక, కా్వ రీ లీజు సరిహదాు నుెండి 3.8 కి. మీ. దూరాంలో 

ఉతరి దికుక న ఉాంది, ఉతరిెం నుెండి ద్క్షిణానికి గ్రప్వహిసిుెంది                      

2.  ర ీకృష్దోేవరాయల చరువు, కా్వ రీ లీజు సరిహదాు నుెండి 8.9 కి. 

మీ. దూరాంలో ఈశానా  దికుక న ఉాంది  

3. మాడిర్వ వెంక, 5.2 కి.మీ. దూరాంలో ద్క్షిణ దికుక న ఉాంది 

4. చరువు, 4.3 కి.మీ. దూరాంలో తూరుప  దికుక న ఉాంది 

5. కనుగ వెంక, కా్వ రీ లీజు సరిహదాు నుెండి 6.7 కి. మీ. దూరాంలో 

ఉతరి దికుక న ఉాంది, ఉత్తరాం నాండి దక్షిణానికి ప్రవహిస్తాంది 
 

ఖనజ త్వా క్ము కొరక్క ఉపయోగంచు పద్దత్త 

ఓపెన్ క్వస్టజ మెకనైజా్ ప్ద్తా్తని (Open Cast Mechanised method) అనుసరిసి్త మినరల్ జోన్ లో 

గ్రడిల్లెింగ్ మరియు  ా ి ట జెంగ్ చరా లను ఉప్యోగ్ెంచడెం దా్ద రా ఖనిజాలను వెల్లకితీయడెం 

జరుగుతుెంది. వెల్లకి తీటన ఖనిజాలను మైనిెంగ్ పిట్ లో త్పత్పక ల్లకెంా నిలా  ఉెంచి, ఆ తరువాత 

కొనుగోలుద్దరుడి ఆవశా కతకు అనుగుణెంా అదా్దకు తీసుకునన  టిప్ప ర ి దా్ద రా చేరు ట్ెం 

జరుగుతుెంది. లీజు గ్రపాెంతెం ప్రిధిలో ఖనిజ మరియు వా రిాల రవాణా గ్రాక జర ిసహాయెంతో చేసి్వరు. 

బయట్కు వచిు న వా రిాలను త్పత్పక ల్లకెంా గురిెించబడ ాగ్రపాెంతెంలో నిలా  చేయడెం జరుగుతుెంది.  

 

గ్రపప్లసిుత్ పర్వయ వరణ పరిరితులు 

అధా్ యనెంలో భాగెంా వాయువు, నీరు, ధా్ ని మరియు మటిజ యొకక  నమూనాలను ేకరిెంచి 

ప్రిరల్లెంచడెం జరిగ్ెంది. వాటి ప్రిక్షా ప్ల్లత్పలను ఈ గ్రకిెంద్ విద్ెంా ఉనాన యి 

 

వాయు క్వలుష్య ము 

స్వధారణెంా ాల్ల యెందు దుముు , ధూళి (PM10, PM2.5), సలఫ ర్ట్ డై అక్సస డ్ (SO2) మరియు 

నైగ్రోజన్ డై అక్సస డ్ (NO2) క్వలుషా్య లు ఉెంాయి.గని తవా కములో దుముు  మరియు ధూళి 

గ్రప్ధాన క్వలుషా్య లు వెలువడుత్పయి.  

 

గ్రప్సిుతెం అధా్ యనెం చేటనటువెంటి ఈ గ్రపాెంతెంలో PM10: అతా లప ము 47.6 - అతా ధికము 58.6, 

PM2.5: అతా లప ము 22.5 – అతా ధికము 30.1, SO2: అతా లప ము 7.5 - అతా ధికము 8.1మరియు 

NO2: అతా లప ము 8.5 - అతా ధికము 10.1 µg/m3 గ్రప్మాణములలో ఉనన దిా తెల్లటనది.  

 

ఈ ఫల్లత్పలు CPCB నిర్వశేెంచిన  గ్రప్మాణాల కెంటే తకుక వా ఉనన ద్ని గురిెింప్ బడినది. 

 

వాయు క్వలుష్య  నవారణ చరయ లు 

 గని ద్గ గర మైనిెంగ్ క్వరా కల్లపాల వలన వెలువడు దుముు  ాఢతను తగ్ గెంచ్చట్కు నీటిని 

రోజుకు రెండు నుెంచి మూడు స్వరిు చలడిెం జరుగుతుెంది. 

 వాటర్  ్ లషాంగ్ సిస్టమ్్స  (త్డి ప్డిల్లాంగ్) తో రాంప్ాలు మరియు ప్డిల్లాంగ్ కోస్ాం రదునైన 

ప్డిల్ బిట్్స  వాడటాం దా్ద రా దుముు  బయటికి వెలువడకుెండా సహాయప్డుతుెంది. 

 కేవలము దుముు  ధూళి ఎగ్ట ప్డకుెండా నీటిని చలడిమే క్వకుెండ, వాహనము యొకక  

వేగము 25 కి. మీ మిెంచకుెండా నియoగ్రత్తెంచ్చట్ వలన క్వలుషా్ ము తగుగతుెంది. 
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శబ్ద క్వలుష్య ము 

జాక్ హాము ర్ట్ ప్డిల్లాంగ్,  ా ల సి టాంగ్ మరియు వాహన కదల్క వాంటివి అధ్య యన ప్రాంత్ాంలో శబ్దాం 

 ా య ిని  ప్రభావిత్ాం చే తా ి.ఈ గ్రపాెంత్పనికి 500 మీటర ల దూరాం వరకు ఎల్లెంటి రిజర్డ ్ అటవీ 

ప్రాంత్ాం ాని, గ్రామెం/నివాాలు ాని లేవు.అెందువలన స్మీర మానవులపై, జెంతుజీవాలపై శబ్దాం 

యొకక  ప్రభావాం ఉాండదు. 

 

శబ్ద క్వలుష్య  నవారణ చరయ లు 

 ప్దునైన గ్రడిల్ బిట్స  మరియు తడి గ్రడిల్లెింగ్ వలన చాల్లవరకు శబ్ద క్వలుష్ా ెం 

త్గ్గపిోతాంది, అయినను శబమాు వచ్చు  గ్రప్దేశలలో క్వరిు కులకు వా కిగిత రక్షణ 

ప్రికరాలు ఇవా బడత్పయి. 

 

శబెాం  వెలువడే  సి్వనెం నుెండి దూరెం వెళి్ల కొదిా శబ ాతీగ్రవత తగుగతుెంది.  అధునాతన స్వఫజవేర్ట్ ను 

ఉప్యోగ్ెంచి మైనిెంగ్ వలన శబ ా తీగ్రవత ఎెంతవరకు పెరిగ్న అవక్వశెం ఉెంటుెంది అని 

తెలుసుకోవడెం జరిగ్ెంది. ఈ విధ్ెంా వచిు న ప్ల్లత్పలిో లీజు గ్రపాెంతము వద్ ాశబ ాతీగ్రవత CPCB 

నిరయోిెంచిన హదాులిోనే వునన టిు గమనిెంచ బడినది. దీనిని బటిజ  సమీప్ గ్రామ గ్రప్జల (లక్షుప్ల్ల ి

)పై ఎటువెంటి దుగ్రష్ప భావము ఉెండదు. 

 

మామూలుా శబ ే గ్రప్భావము మానవుడికి రాగ్రత్త పూట్ నిగ్రద్దభెంగెం కల్లగ్ ఆరోగా ెం పై గ్రప్భావెం 

చూపుతుెంది నిగ్రద్కు ఆట్ెంకము కలుగచేసి్వయి, దీనిని ద్ృష్టజలో ఉెంచ్చకొని యజమాని గని ఖనిజ 

తవా కెం ప్నులు కేవలెం ప్గటి పూట్ మాగ్రతమే తలచినారు 

 

నీటి క్వలుష్య ము 

అధా్ యన  సలిములోని, 2 గ్రపాెంత్పలలోని భూగరభ నీటి నమూనాలను ేకరిెంచి వాటిని 

ప్రీక్షిెంచడము జరిగ్నది. ఆ ప్రీక్షా ఫల్లత్పలను అనీన  కూడా IS: 10500 గ్రత్పగు నీటి లక్షణాలు)   

ప్రిమితులతో పోల్లు చూడట్ెం జరిగ్ెంది. ఇల్ల పోల్లు  చూడా అవి అనుమత్తెంచద్గ్న 

ప్రిమితులు లోనే ఉనన వి. 

 

అెంతేక్వకుెండా 2 గ్రపాెంత్పలలోని ఉప్రితలనీటి నమూనాలను కూడ ేకరిెంచి వాటిని ప్రీక్షిెంచి, ఆ 

ఫల్లత్పలను IS: 2296 ప్రిమితులతో పోల్లు చూడట్ెం జరిగ్ెంది.  

 

గని కారయ కలారలకు సుమారుా 20KLD నీటి ఆవశా కత ఉెంటుెంది. గని గ్రతవా క ప్నులు 

భూగరభ నీటి వనరులను త్పకకుెండా జాగ్రగత ి ప్డత్పరు, అెందువలన భూగరభ నీరు కలుష్టతము 

క్వబడదు.  
 

క్వలుష్య  నవారణ చరయ లు  

 మైనిెంగ్ ఆప్ర్వష్న్ సమయెంలో ఎల్లెంటి వా ర ిజల్లలు ఉతప త్త ిక్వవు. 

 వా రపిు డెంప్ చ్చట్టజ రా ారిాెండు ర్దడైను ఏరాప టుచేయట్ెం జరుగుతుెంది. తదా్ద రా ఆ 

వా రపిు డెంపు నుెండి కొటుజకువచేు  మటిజ ర్వణువులు ఇతర ఉప్రితల నీటి వనరులతో కల్లట 

వాటిని కలుష్టతెం చేయదు. 

 మైనిెంగ్ గుెంతలో ప్డే వర షపు నీటిని ేకరిెంచి, చట్ ిపెెంప్క్వనికి మరియు దుముు  ధూళిని 

అణచడానికి ఉప్యోగ్సి్వరు. 
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మటిజ / నేల (Soil) క్వలుష్య ము 

అధా్ యన  సలిములోని,4 గ్రపాెంత్పలలోని మటిజ నమూనాలను ేకరిెంచి వాటిని ప్రీక్షిెంచడము 

జరిగ్నది.ఆ ప్రీక్షా ఫల్లత్పల ఆధారెంా గని లీజు ప్రాంత్ాంలో మటిజయెందు పోష్క నిలువలు 

తకుక వా ఉనన వని గు రిెించబడినవి.(NPK)  త్గ్గన నిష్ప త్తతలోఎరువులు వేట భూమి యొకక  పోష్క 

విలువలను పెెంచి వేగెంా పెరుగు వివిధ్ రకములైన మొకక లను పెెంచ్చత్పరు. 
 

క్వలుష్య  నవారణ చరయ లు 

 స్వధారణెంా చట్ ి గ్రవేళ్ళు  అధిక వర ష పాతెం వలన మటిజ ర్వణువులు కొటుజకు పోకుెండా 

సహాయప్డత్పయి. ఇెందుకు ాను తగ్న రీత్తలో తగ్న చోటులో తగ్న మొకక లు 

పెెంచ్చత్పరు. 

జీవ పర్వయ వరణంై గ్రపభావం 

గనికి కేటాిాంచిన ప్రాంత్ాం లో అకక డకక డా  చినన  చినన  పొద్లు, గులు ములు (Herbs & 

Shrubs)  ఉనాన యి. గని లీజు ప్రాంత్ాంలో ముఖ్య మైన ఎటువెంటి అరుదైన మొకక లు 

గురిెించబడల్వదు. అాందువలల, మైనిాంగ్ కారణాంగా ముఖా మైన అరుదైన మొకక లు(Rare 

endangered and threatened plants) కోలోప వట్ెం జరగదు. 

                         

నవారణ చరయ లు 

మైనిెంగు గ్రప్ణాళిక పీరియడ్ లో మొతెిం 840 మొకక లను నాట్డెం జరుగుతుెంది.ఈ విధ్ెంా 

పెెంచబడిన చటిు ాల్ల యెందు ఏరప డిన క్వలుషా్య నిన  గ్రగహిెంచి ప్రిసరాలను శుది ా చేసి్వయి 

అెంతేక్వకుెండా దా్ ని తీగ్రవతను కూడా తగ్ గెంచడానికి సహయప్డత్పయి.గ్రప్త్తపాదిత గ్రీన్ బెల్జ 

అభవృది ేప్థకెం Biomass ను పెెంపొెందిెంచి సుటరి అభవృదికేి ద్దరితీసిుెంది. రహద్దరి వెెంబడి 

నాటిన మొకక లు కూడా వాహనాల నుెండి ఏరప డే క్వలుషా్య నిన నియెంగ్రత్తసిుెంది. గ్రీన్ బెల్జ కు 

నిర్వశేెంచిన గ్రప్దేశెంలో ఈ  వాత్పవరణెంకు అనుకూలమైన చట్నిు పెెంచ్చత్పరు 

 

సాంఘీక్ సంక్షేమము  

ఈ గ్రపాెంత రైతులు ఎకుక వ దిగుబడి ల్వని వరాష ధార ప్ెంట్ల (Rainfed crops) మీద్ ఆధార ప్డాారు. 

అెంతేక్వకుెండా ఈ గ్రపాెంతెంలో నిరుద్యా ానిన  నిరూు ల్లెంచానికి తగ్న కరాు ారములు కూడా 

ల్వవు.ఈ గ్రపాజెకుజ  గ్రప్త్తపాద్నవలన అెంత క్వకపోయినా కొెంతవరకు వారి  టతి్తగతులు 

మెరుగుప్డవచు .  ఈ గ్రపాజెకుజ  వలన సుమరుా 35 మెంది నిరుదా్య గులకు ఉదా్య ాలు లబిసి్వయి. 

ఉాధి వివర్వలు 

S.No. Description Quantity 

1 Highly Skilled 2 

2 Skilled 5 

3 Semi-Skilled 10 

4 Unskilled 18 

Total 35 

 

గ్రపాజెకుజ  నిరా హణకు క్వవలటన ఉదా్య గ భరీలిో సమీప్ెంలోని నివటెంచ్చ గ్రప్జలకు గ్రపాధానా ెం 

ఇవా బడుతుెంది.గ్రపాజెక్ట జ గ్రప్తా క్షెంా మరియు ప్రోక్షెంా కొెంతమెందికి జీవనోపాధి ఇవా గల్లగ్ వారి 

జీవన శైలీ పెరుగుద్లకు ఉప్యోగప్డుతుెంది.  
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గని గ్రతవా కముతో పాటు ఈ యజమానా ము చ్చటుజగ్రప్కక ల గ్రామాల అభవృదిే కొరకు మొతమిు 

పెటుజబడిలో 2% క్వర్పప ర్వట్ రరాయ వరణ ాధా్ త (CER) క్వరాా చరణలో భాగెంా, ఈ గ్రకిెంది 

క్వరా గ్రకమాలను చేప్ట్జట్ెం జరుగుతుెంది. 

 

1. సమీప్ గ్రామాలకు వేస్వి కాలాంలో టాయ ాంకర ల ద్వడ రా నీటి స్ర్రా చేయబడుతుెంది 

2. స్మీర రఠశాలలకు ప్రథమిక సౌకరాయ లు కల్ప ాంచడాం జరుగుతుెంది. 

3. ఆరోగా  శబిరాలు నిరా హిెంచడెం జరుగుతుెంది 

 

పర్వయ వరణ నరా హణ గ్రపణాళిక్  
క్వలుష్ా  నియెంగ్రతణకు మరియు గ్రప్త్తపాదిత మైనిెంగు వలన వాత్పవరణెంలో ఏరప డే మారుప లను 

ఎప్ప టికపుప డు తెలుసుకోవానికి ప్రాా వరణ నిరా హణ గ్రప్ణాళికను రూపొెందిెంచట్ము జరిగ్నది. 

ఈ క్వరా గ్రకమానికి ాను ప్రిగ్రశమ యొకక  పెటుజబడి నుెండి 1.6 లక్షల రూపాయలను మరియు గ్రప్త్త 

సెంవతస రము 13.7 లక్షల రూపాయలను వినియోగ్ెంచట్ము జరుగుతుెంది. 


