
 
 
 
 
 

మహమమ ద్ రఫీ 
గారి  

 “కలర్ గ్రగానైట్ క్వా రీ” 
 

ఉత్ప తి్త సామర్య ము/ సం II:  సగటున 12000 క్యయ బిక్ మీటర్లు  

 
 

 

సరా్వ  నం.350, 1201/1 B, 1270/1, 2 & 1269/2, 3, 4  

మదనపల్లు గ్రగామము మరియు మండలం 

చితి్తర్ల జిల్లు , ఆంగ్రరగ్రపదేశ్  
 
 
 
 

పర్యయ వరణ గ్రపభావముల అరయ యనము  
 

యొకక   
 

క్వరయ నిరా్య హక సార్యంశము 
 
 

త్యార్లచేసినవార్ల 
 

 
 

 గ్రపగత్త ల్లబ్స్  & కన్ ల్లటంట్్  ప్రైవేట్ లిమిటెడ్   

(MoEF & CC చే గురింిచ బడినది) 
NABET Certificate No. NABET /EIA/1720/RA-0093  

 

 ా ు ట్ నం. B15 & 16, ఇండప్రరటయల్ ఎస్టటట్ 

సనత్ నగర్, హైదర్యబాదు – 500 018  
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ఉపోదా్ఘత్ం 
 

కలర్ గ్రానైట్ క్వా రీ గని సర్వా  నెం. 1201/1B, 1270/1, 2 & 1269/2, 3, 4, మదనపల్ల ె (గ్రామము 

మరియు మెండలెం), చిత్తూ ర్ డిస్ట్రకి్ట ి, ఆెంగ్రరగ్రపదేశ్. ఈ ఖనిజ నిక్షేపము తవ్ా టానికి  ర ీమహమమ ద్ 

రఫీ, మేనేజెంగ్ పారనిర్ ారికి మైనిెంగ్ లీజ్ అనుమతులు లభెంచినవి. ఈ గని యొకక  ఉతా్ప దకత 

గ్రపతి సెంవ్తస రెం సగటున 12,000 క్యూ బిక్ట మీటరె్ల ఉెంటుెంది. ఈ ఖనిజ గ్రపాెంతెం 5.580 

హెకి్వర్లలలో విసూరిెంచబడి ఉనన ది. ఈ గని తవ్ా కెం ద్వా రా పరాూ వ్రణము పై భవిష్ూ తుూలో వ్చ్చు  

గ్రపభావ్ము తెలుసుకొని ముెందుానే గురి ూెంచి నివారణ చరూ లను చేపటడిానికి సహాయపడుతుెంది. 

గనిని వెలికి తీయుట వ్లన ాలి, నీర్ల, నేల, రా ని, సామాజక మరియు ఆరికి, జీవ్ వాత్పవ్రణెం 

మీద కలుగు దుగ్రషా్ భావితముల గురిెంచి అరూ యనెం చేయబడినది. వాటి తీగ్రవ్తను తగ్ గెంచడానికి 

తగ్న చరూ లు తీసుకోబడత్పయి. 

  
 

ఈ గ్రాజెక్టట  యొకక  ముఖ్య ంశములు 

   
 

ముఖ్య ంశాలు వివరణ 

మైన్ యొకక  గ్రపాెంతెం 5.58హెకి్వర్లలు (13.7 ఎకరాలు) 

గ్రపాజెక్ట ిఖర్లు  రూ .40 లక్షలు 

మైనిెంగ్ లీజు క్వలెం 20 సెంవ్తస రా లు 

గని గ్రపాజెక్ట ి సిానెం 
మదనపల్ల ెకు చెందిన సర్వా  నెం. 1201/1 B, 1270/1, 2 & 1269/2, 

3, 4   మదనపల్ల ె(గ్రా. మరియు మెం.), చిత్తూ ర్ల జలె్ల, ఆెంగ్రరగ్రపదేశ్. 

సమీప గ్రామెం కోటవారిపల్ల ె1.5 కి.మీ. దూరంలో   నైర్లతి దికుక న ఉంది 

సమీప రహద్వరి 
NH-219 మదనపల్ల-ెపెంగనూర్ల రోడుు, క్వా రీకి 4 కి.మీ. దూరంలో 

ఈశానూ  దికుక న ఉంది  

సమీప పటణిెం 
మదనపల్ల,ె రోడ్ మారగెం ద్వా రా క్వా రీకి 12 కి.మీ. దూరంలో ఉతూర 

దికుక న ఉంది 

రైల్ నట్వ్ర్క   రైల్వా   ే షి్న్, 14 కి.మీ. దూరంలో ఉతూర దికుక న ఉంది 

అటవీ సరిహదుు 

1. మదనపల్ల ెR.F, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 105 మీ. దూరంలో  

త్తర్లా  దికుక న ఉంది 

2. ఆవులకొెండ R.F, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 4.1 కి.మీ. దూరంలో  

త్తర్లా  పశ్చు మ దికుక న ఉంది 

3. హార్సస లీకొెండ R.F, క్వా రీ సరిహద్దు నుెంచి 2.85 కి.మీ. దూరంలో  

వాయువ్ూ ెం దికుక న ఉంది 

4. బోయకొెండ RF, 4.0 కి.మీ. దూరంలో  ఆగ్నన య దికుక న ఉంది 

సమీప నీటి వ్నర్లలు 

 

1. బాహుడా రిజరాా యర్, క్వా రీకి ఈశానూ ెం నుెండి పడమరకు 

ప్రవహిస్తంది – 3.0కి.మీ 

2. కొటపిల్ల ెచర్లవు, క్వా రీకి వాయువ్ూ ెం లో ఉంది, 1.13 కి.మీ. 

3. కొతూా నిచర్లవు, క్వా రీకి ఈశానూ ెం లో ఉంది, 2 కి.మీ. 
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ఖనిజ త్వా కము కొరక్ట ఉపయోగంచు పదదత్త 

 

ఓపెన్ క్వస్ట ి సెమి మెకనైజ్ు  పదుతిని అనుసరిస్తూ  మినరల్ జోన్ లో గ్రడిలిెెంగ్,  బెారెింగ్ మరియు 

డైమెండ్ వైర్ సాయిెంగ్ చరూ లను ఉపయోగ్ెంచడెం ద్వా రా ఖనిజాలను వెలికితీయడెం 

జర్లగుతుెంది. ఎకస క వేటర్ మరియు గ్రటకుక ల సహాయెంతో గనుల వెలికితీత జర్లగుతుెంది. వెలికి 

తీరన ఖనిజాలను మైనిెంగ్ పిట్ లో త్పత్పక లికెంా నిలా  ఉెంచి, ఆ తర్లవాత కొనుగోలుద్వర్లడి 

ఆవ్శ్ూ కతకు అనుగుణెంా అద్దుకు తీసుకునన  టిపా ర ె ద్వా రా చేరు టెం జర్లగుతుెంది. లీజు 

గ్రపాెంతెం పరిధిలో ఖనిజ మరియు వ్ూ రిాలు రవాణా గ్రటకుక ల సహాయెంతో చేసాూ ర్ల. బయటకు 

వ్చిు న వ్ూ రిాలను త్పత్పక లికెంా గురిూెంచబడు గ్రపాెంతెంలో నిలా  చేయడెం జర్లగుతుెంది.  

 

గ్రప తిత్ పర్యయ వరణ పరిసిితులు 

 

అరూ యనెంలో భాగెంా వాయువు, నీర్ల, రా ని మరియు మటి ి యొకక  నమూనాలను ేకరిెంచి 

పరిరలిెంచడెం జరిగ్ెంది. వాటి పరిక్షా పలిత్పలను ఈ గ్రకిెంద విదెంా ఉనాన యి 

 

వాయు క్వలుష్య ము 

 

సాధారణెంా ాలి యెందు దుముమ , ధూళి (PM10, PM2.5), సలఫ ర్ డై అక్సస డ్ (SO2) మరియు 

నైగ్రోజన్ డై అక్సస డ్ (NO2) క్వలుష్యూ లు ఉెంటాయి. గని తవ్ా కములో దుముమ  మరియు ధూళి 

గ్రపధాన క్వలుష్యూ లుా వెలువ్డుత్పయి. అత్పూ ధునిక పరికరెం వాడడెం ద్వా రా (డైమెండ్ వైర్ 

సాయిెంగ్) దుముమ  మరియు ధూళి తకుక వ్ వెలువ్డే అవ్క్వశ్ెం ఉెంది.   

 

గ్రపసుూతెం అరూ యనెం చేరనటువ్ెంటి ఈ గ్రపాెంతెంలో PM10: అతూ లా ము 38 µg/m3 - అతూ ధికము 

66 µg/m3, PM2.5: అతూ లా ము 13 µg/m3 – అతూ ధికము 35 µg/m3, SO2: అతూ లా ము 6 µg/m3 - 

అతూ ధికము 18 µg/m3 మరియు NO2: అతూ లా ము 7.8 µg/m3 - అతూ ధికము 25 µg/m3 

గ్రపమాణములలో ఉనన దిా తెలిరనది.  

 

ఈ ఫలిత్పలు CPCB నిర్వశే్చెంచిన గ్రపమాణాల కెంటే తకుక వ్ా ఉనన దని గురి ూెంప బడినది. 

 

వాయు క్వలుష్య  నివారణ చరయ లు 

 

 గని దగ గర మైనిెంగ్ క్వరూ కల్లపాల వ్లన వెలువ్డు దుముమ  ాఢతను తగ్ గెంచ్చటకు నీటిని 

రోజుకు ర్సెండు నుెంచి మూడు సారె్ల చలడెెం జర్లగుతుెంది. 

 కేవ్లము దుముమ  ధూళి ఎగ్ర పడకుెండా నీటిని చలడెమే క్వకుెండ, వాహనము యొకక  

వేగము 25 కి. మీ మిెంచకుెండా నియoగ్రతిెంచ్చట వ్లన క్వలుష్ూ ము తగుగతుెంది. 

 మొకక లను గని చ్చటి్టత్ప పెెంచడెం ద్వా రా మొకక లు క్వలుష్యూ నిన  గ్రగహెంచి పరిసరాలను 

శుదిు చేసాూ యి. 

 వాటర్ ఫ్లషంగ్ సిసటమ్్స  (తడి ప్డిల్లంగ్) తో రంప్ాలు మరియు ప్డిల్లంగ్ కోసం రద్దనైన ప్డిల్ 

బిట్స్  వాడటం ద్వా రా దుముమ  బయటికి వెలువ్డకుెండా సహాయపడుతుెంది. 
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శబద క్వలుష్య ము 

 

మైనంగ్ కారయ కలాపాలు ప్డిల్లంగ్,  ా ల సిటంగ్ మరియు వాహన కలిల్క వంవి  ధ్యయ నన ప్పాంతంలో 

శబ్ుం థిాయనిన ప్రవి తం స్థాయతని.ఈ గ్రపాెంత్పనికి 500 మీటర ల దూరం వ్రకు ఎల్లెంటి 

గ్రామెం/నవాథాయలు ాని లేవు. అెందువ్లన సమీర మానవులపైనాని, జెంతుజీవాలపైనాని శబ్ుం 

యొకక  ప్రవివం ఉండద్ద.  గ్రపాజకిు గ్రపాెంతెం చ్చటిుగ్రపకక ల 5 గ్రపాెంత్పలలో పగలు మరియు రాగ్రతి 

సమయములో రా ని సిాయిలు పరిరలిెంచడెం జరిగ్ెంది.  అరూ యన గ్రపాెంతెంలోని రా ని సిాయిలు 

పగటి సమయములో 45 నుెండి 51.2 dB(A) మరియు రాగ్రతి సమయములో 40 నుెండి 43 dB(A) 

మదూ లో ఉనన టెు గురి ూెంచటెం జరిగ్నది. ఆ రా ని సిాయిలు అనీన  క్యడా కేెంగ్రద క్వలుష్ూ  

నియెంగ్రతణ మెండలి (CPCB) నిబెంరనల పరిమితులెోనే ఉనాన యి.  

  

శబద క్వలుష్య  నివారణ చరయ లు 

 రా నిని కలుగజేయు యెంగ్రత్పల దగ గర నిశ్శ బ ే పరికరాలు (Silencers) మరియు 

పరాూ వ్రణ అనుక్యల యెంగ్రత్పలను (పదునైన గ్రడిల్ బిట్స  మరియు తడి గ్రడిలిెెంగ్) 

మరియు విధానాలను ఉపయోగ్సాూ ర్ల 

 శ్బుము వ్చ్చు  గ్రపదేశ్లలో క్వరిమ కులకు (PPE) వ్ూ కి ూగత రక్షణ పరికరాలు ఇవ్ా బడత్పయి. 

 

శ్బుెం వెలువ్డే  సిానెం నుెండి దూరెం వెళె్ల కొదిు శ్బు తీగ్రవ్త తగుగతుెంది. అధునాతన సాఫ్ట ివేర్ ను 

ఉపయోగ్ెంచి మైనిెంగ్ వ్లన శ్బు తీగ్రవ్త ఎెంతవ్రకు పెరిగ్న అవ్క్వశ్ెం ఉెంటుెంది అని 

తెలుసుకోవ్డెం జరిగ్ెంది. ఈ విరెంా వ్చిు న పలిత్పలెో లీజు గ్రపాెంతము వ్దు శ్బు తీగ్రవ్త కేెంగ్రద 

క్వలుష్ూ  నియెంగ్రతణ మెండలి (CPCB) నిర ణయిెంచిన హదుులెోనే వునన టెు గమనిెంచబడినది. 

దీనిని బటి ిసమీప గ్రామ గ్రపజల (కోటవారిపల్ల)ె పై ఎటువ్ెంటి దుగ్రషా్ భావ్ము ఉెండదు. 

 

మామూలుా శ్బ ే గ్రపభావ్ము మానవుడికి రాగ్రతి పూట నిగ్రద్వభెంగెం కలిగ్ ఆరోగూ ెం పై గ్రపభావ్ెం 

చూపతుెంది, దీనిని దృష్టలిో ఉెంచ్చకొని యజమాని గని ఖనిజ తవ్ా కెం పనులు కేవ్లెం పగటి 

పూట మాగ్రతమే చేయదలచినార్ల 

 

నీటి క్వలుష్య ము 

 

అరూ యన  సలిములోని, 4 గ్రపాెంత్పలలోని భూగరభ నీటి నమూనాలను ేకరిెంచి వాటిని 

పరీక్షెంచడము జరిగ్నది. ఆ పరీక్షా ఫలిత్పలను అనీన  క్యడా IS:10500 గ్రత్పగు నీటి లక్షణాలు)   

పరిమితులతో పోలిు చూడటెం జరిగ్ెంది.ఇల్ల పోలిు  చూడా అవి అనుమతిెంచదగ్న పరిమితులు 

లోనే ఉనన వి. 

 

అెంతేక్వకుెండా ఒక గ్రపాెంత్పలలోని ఉపరితలనీటి నమూనాలను క్యడా ేకరిెంచి వాటిని పరీక్షెంచి, 

ఆ ఫలిత్పలను IS:2296 పరిమితులతో పోలిు చూడటెం జరిగ్ెంది. ఆ పరీక్షా ఫలిత్పలను అనీన  

అనుమతిెంచదగ్న పరిమితులు లోనే ఉనన వి. 
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గని కారయ కలాపాలకు సుమార్లా 17.4 KLD నీటి ఆవ్శ్ూ కత ఉెంటుెంది. గని గ్రతవ్ా క పనులు 

భూగరభ నీటి వ్నర్లలను త్పకకుెండా జాగ్రగతూ పడత్పర్ల, అెందువ్లన భూగరభ నీర్ల కలుష్టతము 

క్వబడదు.  
 

     క్వలుష్య  నివారణ చరయ లు 

 

 మైనిెంగ్ ఆపర్వష్న్ సమయెంలో ఎల్లెంటి వ్ూ ర ిజల్లలు ఉతా తిూ క్వవు. 

 వ్ూ రపి డెంప్ చ్చటి్టరా ారెాెండు స్ట్డైను ఏరాా టుచేయటెం జర్లగుతుెంది. తద్వా రా ఆ 

వ్ూ రపి డెంప నుెండి కొటిుకువ్చేు  మటి ిర్వణువులు ఇతర ఉపరితల నీటి వ్నర్లలతో కలిర 

వాటిని కలుష్టతెం చేయదు. 

 మైనిెంగ్ గుెంతలో పడే వ్ర షప నీటిని ేకరిెంచి, చట ెపెెంపక్వనికి మరియు దుముమ  ధూళిని 

అణచడానికి ఉపయోగ్సాూ ర్ల 

 

మటిట / నేల (Soil) క్వలుష్య ము 

 

 అరూ యన  సలిములోని, 5 గ్రపాెంత్పలలోని మటి ి నమూనాలను ేకరిెంచి వాటిని పరీక్షెంచడము 

జరిగ్నది.  ఆ పరీక్షా ఫలిత్పల ఆధారెంా గని లీజు ప్పాంతంలో చట ెపెర్లగుదలకు క్వవ్లరన పోష్క 

నిలువ్లు (NPK) తకుక వ్ా వునన వి అని గురి ూెంచటెం జరిగ్ెంది. తగిన నిష్ా తుూలులో  ఎర్లవులు 

వేర భూమి యొకక  పోష్క విలువ్లను పెెంచి వేగెంా పెర్లగు విభనన మైన గ్రపకృతి వ్ృక్ష జాతులైన 

మొకక లను పెెంచ్చత్పర్ల. 

 

క్వలుష్య  నివారణ చరయ లు 

 

 సాధారణెంా చట ె గ్రవేళ్ళు  అధిక వ్ర ష పాతెం వ్లన మటి ి ర్వణువులు కొటిుకు పోకుెండా 

సహాయపడత్పయి. ఇెందుకుాను తగ్న రీతిలో తగ్న చోటులో తగ్న మొకక లు 

పెెంచ్చత్పర్ల. 

 మైనిెంగ్ పెాను పీరియడ్ పూరూయ్యూ సరికి సుమార్ల 273335m3 వ్ూ రమిు (ఓవ్ర్ బర్స ున్) 

ఏరా డుతుెందని అెంచనా వేయబడిెంది, సారూ మైనెంత వ్రకు ఈ వ్ూ రిానిన  

తవిా నగుెంతలను పనర్లదరేిెంచడానికి ఉపయోగ్ెంచబడుతుెంది. 

 

జీవ పర్యయ వరణంై గ్రపభావం 

 

గనకి కేటానించిన ప్పాంతం లో అకక డకక డా  చినన  చినన  పొదలు, గులమ ములు (Herbs & 

Shrubs)  ఉనాన యి. గన లీజు ప్పాంతంలో ముఖ్య మైన ఎటువ్ెంటి అర్లదైన మొకక లు 

గురిూెంచబడల్వదు. ధ్ంద్దవలల, మైనంగ్ కారణంగా ముఖూ మైన అర్లదైన మొకక లు(Rare 

endangered and threatened plants) కోలాో వ్టెం జరగదు. 

                         

నివారణ చరయ లు 

 

మైనిెంగు గ్రపణాళిక పీరియడ్ లో గ్రపతి సెంవ్తస రెం 250  సిానిక మొకక లను నాటడెం జర్లగుతుెంది. 

ఈ విరెంా పెెంచబడిన చటెు ాలి యెందు ఏరా డిన క్వలుష్యూ నిన  గ్రగహెంచి పరిసరాలను శుదిు 
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చేసాూ యి అెంతేక్వకుెండా దా ని తీగ్రవ్తను క్యడా తగ్ గెంచడానికి సహయపడత్పయి. మొకక లు 

పెెంపకెం ద్వా రా భూమి యెందు ేెంగ్రదీయ పద్వరెేం క్యడా పెరిగ్ చట ెవ్ృదికేి దోడా డుత్పయి. గ్రీన్ 

బెల్ ికు నిర్వశే్చెంచిన గ్రపదేశ్ెంలో ఈ  వాత్పవ్రణెంకు అనుక్యలమైన చటనెు పెెంచ్చత్పర్ల. 

 

 రహద్వరి వెెంబడి నాటిన మొకక లు క్యడా వాహనాల నుెండి ఏరా డే 

క్వలుష్యూ నిన నియెంగ్రతిసుూెంది 

 ఈ గ్రీన్ బెల్ ిద్వా రా సహజ  సలి పక్షులను ఆకరి షసుూెంది. దీని ద్వా రా మటి ిలో తేమ శాతెం 

పెర్లగుతుెంది మరియు చటెు ఏపా పెర్లగును. 

 ఈ చట ె వ్లన నీడ ఏరా డుతుెంది మరియు ాలిలో వేడి తగుగెంది. అల్లగ్న ఆకరి షెంచే 

రకరక్వల పవుా ల వ్లన ఆ పరిగ్రశ్మ చూచ్చటకు అెందెంా ఉెండును. 

 

సాంఘీక సంక్షేమము  
 

ఈ గ్రపాెంత రైతులు ఎకుక వ్ దిగుబడి ల్వని వ్రాష ధార పెంటల (Rainfed crops) మీద ఆధార పడాు ర్ల. 

అెంతేక్వకుెండా ఈ గ్రపాెంతెంలో నిర్లదోూ ానిన  నిరూమ లిెంచటానికి తగ్న కరామ ారములు క్యడా ల్వవు. 

ఈ గ్రపాజెకిు గ్రపతిపాదనవ్లన, అెంత క్వకపోయినా కొెంతవ్రకు వారి  రతిిగతులు మెర్లగుపడవ్చ్చు . 

ఈ గ్రపాజె కిు వ్లన సుమర్లా 24 మెంది నిర్లదోూ గులకు ఉదోూ ాలు లబిసాూ యి. 

 

గ్రపాజెకిు నిరా హణకు క్వవ్లరన ఉదోూ గ భరీ ూలో సమీపెంలో నివ్రెంచ్చ గ్రపజలకు గ్రపాధానూ ెం 

ఇవ్ా బడుతుెంది. గ్రపాజెక్ట ిగ్రపతూ క్షెంా మరియు పరోక్షెంా కొెంతమెందికి జీవ్నోపాధి ఇవ్ా గలిగ్ వారి 

జీవ్న శైలీ పెర్లగుదలకు ఉపయోగపడుతుెంది.  

 

గని గ్రతవ్ా కముతో పాటు ఈ యాజమానూ ము చ్చటిుగ్రపకక ల గ్రామాల అభవ్ృది ే కొరకు మొతూము 

పెటిుబడిలో 2% క్వర్పా ర్వట్ రరాయ వరణ బారూ త (CER) క్వరాూ చరణలో భాగెంా, ఈ గ్రకిెంది 

క్వరూ గ్రకమాలను చేపటటిెం జర్లగుతుెంది. 

 

1. పరిశుగ్రభత మరియు గ్రత్పగునీటి సౌకరాూ లు క్వరూ గ్రకమాలను చేపడత్పర్ల. 

2. ఆరోగూ  శ్చబిరాలు నిరా హెంచడెం జర్లగుతుెంది. 

 

పర్యయ వరణ నిరా హణ గ్రపణాళిక  
 

క్వలుష్ూ   నియెంగ్రతణకు మరియు గ్రపతిపాదిత మైనిెంగు వ్లన వాత్పవ్రణెంలో ఏరా డే మార్లా లను 

ఎపా టికపా డు తెలుసుకోవ్టానికి పరాూ వ్రణ నిరా హణ గ్రపణాళికను రూపొెందిెంచటము జరిగ్నది. 

ఈ క్వరూ గ్రకమానికి ాను పరిగ్రశ్మ యొకక  పెటిుబడి నుెండి  2.17లక్షల రూపాయలను మరియు గ్రపతి 

సెంవ్తస రము 9.73 లక్షల రూపాయలను వినియోగ్ెంచటము జర్లగుతుెంది. 


