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కార్యనిర్ాాహకసార్ాాంశాం (తెలుగు) 
OF 

బ్లా కగెలాకసీగ్ాా న ైట్ 

స్థా నం: - సర్వేన ం .514 / 12 (పథత 514/2), ఇలపథవులలూ ర్వేలేజ్, చిమకుర్విమండల్, 

ప్రకథశంజిలలూ , ఆంధ్రప్రదేశ్ 

మొతింతవేకం / ROM: - 59028 కలూబికమీటర్ (1,47,570 టిపిఎ) ROM; గ్థా న ైటీర్వయుతిరసకరణలు - 

43195 కలూబికమీటర్ (1,07,988TPA); నేల / OB: - 14,757 కలూబికమీటర్ (39,582 టిపిఎ)  

ఎంఎలల్రంతం: - 5.0 హ. (అటవీభూమిలేదు); 10.10.2018 న LOI జార్ీచేయబడ ంది. 

అధ్ూయనకథలం: - మలర్వి, ఏపిరలీర్వయుమే ’2019 

పథర జెకుు వూయం: - రూ. 80 లక్షలు 
ప్రతిపథదనసంఖ్ూ :– SIA / AP / MIN / 89961/2018; ఫ ైల్నం. :- SEIAA / AP / PKM / MIN / 

12/2018/795 

ToRజార్ీచేసినవీడ యోల్టర్ెనం: - SEIAA / AP / PKM / MIN / 12/2018/795 / dt. 03.05.2019 

 
 
 

దర్ఖాస్తు దార్ు: - M / s విశాకసీన్ఇాండస్్టర ీస్టపైరైవేట్లామిటె్డ్లామిటె్డ్ 

అధీకృతస్ాంతకాం: - శా్ర. పి. విజయ్ుుమార్ (మేనేజాంగ్గడైర్గకరర్) 

 

విజన్ లాయబ్సీ 

Accredited EIA Consultant Organization by NABET, QCI, New Delhi (S.No. 157, Revision-70, Oct,11 
2018), Validity: - Up to March.2019(Applied for RA) 

Recognized by NABL, MoEF&CC, S.O.1680(E), valid up to   01/07/2019, 
ISO 9001:2015& OHSAS: 18001:2007 

16-11-23 / 37 / ఎ, ఎదతర్ుగ్ా. ఆర్టరఏకార్ాయలయ్ాం, మూస్ర్ాంబ్లగ్,  

మలక పేట్, హ ైదర్ాబ్లద్ - 500036, తెలాంగ్ాణ. 

ఫో న్: - 040-24544320, ఫాయకీ: - 040-24558363 

Email: - info@visonlabs.com, vison.labs@gmail.com,  Website: - www.visonlabs.com 
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కార్యనిర్ాాహకసార్ాాంశాం 

1.1 పర్ిచయ్ము 

ప్రతిపథదితగని “బలూ కెెలలకమీగ్థాన ైట్” 5.0 హెకథు రలూ , సర్వేన ం .514 / 12 (పథత 514/2), ఇలూ పథవులలూ ర్వేలేజ్, 

చిమకుర్విమండలం, ప్రకథశంజిలలూ , ఆంధ్రప్రదేశ్వేసిర్వంచిఉంది. విశేకవీన్ఇండస్ుసీ ై్ైవేటిూ మిటెడ ూ మిటెడ్, మ ైనింగీ్ూజుకోసం 

10.10.2018 న 20 సంవతీర్థలకథలలనికిమ ైన్ీఅండ ి యలలజీడ ైర్ెకుర్ఇబరహ ంప్టనంవ ైడ్ఎల్ఓఐల్టరె్నం. 8779 / R3-2 / 

2018 dt.10.10.2018. 

ప్రతిపథదితమ ైనింగీ్ూజుప్ూర్విగ్థప్రభుతేం. వూరాభూమి. ప్రతిపథదిత 

1.2 ప్ాాజగక్ర ొకుబ్రాఫ్ిావర్ణ&ఎనిార్ోన మాంట్లసీట్లర ాంగ్ 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల వివర్ాలు 
1. ప్ాాజగకసరేర్ు బలూ కెెలలకమీగ్థాన ైటయూకకవిశేకవీన్ఇండస్ుసీ ై్ైవేటిూ మిటెడ ూ మిటెడ్ 

2. సాా నాం సర్వేన ం .514 / 12 (పథత 514/2), ఇలూ పథవులలూ ర్థె ా మం, చిమకలర్విమండలం, ప్రకథశంజిలలూ , ఆంధ్రప్రదేశ్ 

3. లీజుప్ాాాంతాం 5.0 హెకథు రలూ  

4. భూమిర్కాం ఇదిప్ూర్విగ్థప్రభుతేం. బంజరభూమి (5.0 హెకథు రలూ ) 

5. అక్షాంశాం&ర్సఖాాంశాం కార్నర్ాాయాంట్ అక్షాంశాం (ఉతుర్) ర్సఖాాంశాం (తూర్ుా) 

1 15°40'42.67"(ఉతిర) 79°52'48.84"(తూరలు) 

2 15°40'41.17"(ఉతిర) 79°52'55.08"(తూరలు) 

3 15°40'34.80"(ఉతిర) 79°52'57.21"(తూరలు) 

4 15°40'33.77"(ఉతిర) 79°52'48.89"(తూరలు) 

మూలాం: - ఆమోద ాంచబ్డ్లనమ ైనిాంగరరణాళిక 
 

6. ట్ోప్ో ష్ట్నాం. 57 ఎం / 14 (1: 50000 సకకల్) 

7. ఎతతు  అతూలు –85 ఆర్్ఎల్; అతూధిక –185 ఆర్్ఎల్ 

8. స్మీపనివాస్ాం కామస్ాంఖయ నివాస్ాం దూర్ాం (కి.మీ) &దర్శకతాాం 

(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

1. శ్వవరంప్ురం వ ైప్ు 2.47 కి.మీ. NNE 

*మూలం: - అనినదూర్థలను S.O.I కిసంబంధించితీసుకుంటలరల. టోపో ష్ట్, ఇదిఈపథర జెకుు కుసంబంధించినది. 
 

9. స్మీపమేజర్టర న్ చిమకుర్వి ~ 9.5 కి.మీ, ఎస్ 
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10. స్మీపర్హదార్ ి కామస్ాంఖయ హ ైవే కన కిరవిట్ీ దూర్ాం (కి.మీ) &దర్శకతాాం 

(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

1. జాతీయరహదార్వ 
- 5 

గుంటూరల - 

చ న ైన 

లీజుపథర ంతానికితూరలువ ైప్ున 15 

కిలోమీటరూదూరంలోప్రయలణిసుి ంది. 
*మూలం: - అనినదూర్థలను S.O.I కిసంబంధించితీసుకుంటలరల. టోపో ష్ట్, 

ఇదిఈపథర జెకుు కుసంబంధించినది. 

11. స్మీపర్గైలవాస్టేరషన్ ఒంగ్ోల్ ~ 27.2 కి.మీ, (ద.తూ); 

12. స్మీపవిమానాశాయ్ాం విజయవథడఅంతర్థి తీయవిమలనాశాయం ~ 135 కి.మీ, (ఉ.తూ). 

13. స్మీపపర్ాయట్కపాదేశాలు 15 కిలోమీటరూవథూస్థరాంలోఏదీలేదు 

14. ర్క్షణస్ాంసాా పనలు 15 కిలోమీటరూవథూస్థరాంలోఏదీలేదు. 

15. పుర్ావస్తు పాదేశాలు 

(ర్ాషర ీర్క్లతసామర్కచిహ్ననలు) 

అధ్ూయనప్రదేశంలోప్ుర్థవసుి ప్రదేశంలేదు. 

16. ఎకో-స్టపనిీట్లవజో నతా  / ఏర్ియ్ా 15 కిలోమీటరూవథూస్థరాంలోలేదు 

17. ర్ిజర్ుా / ర్క్లతఅట్వీ కామస్ాంఖయ వివర్ముల దూర్ాం (కి.మీ) &దర్శకతాాం 
(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

ర్ిజర్ాఅడవులు 
1.  దేవరపథల్ం 2.95 SW 

2.  ఎరాక ండ 1.85 W 

3.  చపిుడ టిప్ు 1.93 NW 

4.  శ్వవరంప్ురం 2.67 N 

5.  నాగంబో టూ పథల్ం 6.85 W 

6.  చిమకుర్వి 7.64 SW 

* మూలం: - అనినదూర్థలను S.O.I కిసంబంధించితీసుకుంటలరల. టోపో ష్ట్, 

ఇదిఈపథర జెకుు కుసంబంధించినది. 

18. స్మీపపావాహ్నలు / నదతలు / 

నీట్లశర్టర్ాలు 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల దూర్ాం (కి.మీ) &దర్శకతాాం 
(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

1. స్థగరె్కనాల్ 0.25 E 

2. స్జనలనలలూ  / స్ుమీలుసింగ్ 1.61 S 
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3. సమతులూటలూంక్ 5.17 WNW 

4. చిననచ రలవు 3.60 SSE 

5. న కునాంబలడ ిరలవు 4.43 SE 

6. ప డమలటినిదుపథల్ం 5.94 SSW 

7. నిరలడువథగు 2.70 S 

8. ధ నుేక ండసరసుీ 5.80 NE 

9. వయలలవథగు 6.55 W 

10. చందరపథడుచ రలవు 7.56 SE 

11. డో రనప్ువథగు 6.81 N 

12. ముదుగ్వండ వథగు 8.26 SE 

13. చిలకలేరలనది 8.17 NE 

14. ర్థమతీరాంస్థగర్ 8.87 SW 

15. గుండూ కమీర్వజర్థేయర్ 7.78 E 

16. దార్థమలవథర్వపథల్ంచ రలవు 8.33 NW 

17. గ్థడ పథర్వువిపథల్ందగెర 1.93 E 

18. త లపథల్ంగ్థామందగెర 7.18 ESE 

* మూలం: - అనినదూర్థలను S.O.I కిసంబంధించితీసుకుంటలరల. టోపో ష్ట్, 

ఇదిఈపథర జెకుు కుసంబంధించినది. 

19. స్మీపవిదయమర్ియ్ువ ైదయసౌకర్ాయలు. కాిందఇచిినవిధ్ంగ్థ: - 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల దూర్ాం (కి.మీ) 

&దర్శకతాాం 
(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

Educational Facilities 
1. చిమకుర్విలోప్రభుతేఉననతపథఠశథలమర్వయుజూనియరీర్వయుడ గాీ్కళాశథల 9.5 S 

2. ప్రభుతేఉననతపథఠశథల, దొ దద వరం 6.5 SE 

3. గంగవరంప్రభుతేఉననతపథఠశథలమర్వయుజూనియరకళాశథల 5.6 NW 

4. శ్వవర్థమప్ురంలోనిప్రభుతేఉననతపథఠశథల 2.8 N 

5. నాగంబో టూ పథలంలోప్రభుతేఉననతపథఠశథల 6.9 W 

6. ప్లూ మల్లూలోనిప్రభుతేఉననతపథఠశథల 4.2 SE 

 గమనిక: 

అధ్ూయనంచేసకపథర ంతంలోనిదాదాప్ుఅనినగ్థామలలోూ పథర థమికపథఠశథలలుఅందుబలటులోఉనానయి 

వ ైదయస్దతప్ాయ్ాలు 
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1. ప్రభుతేఆసుప్తిర, చిమకలర్వి 9.5 S 

2. పథర థమికఆర్ోగూకవందరం, దొ దద వరం 6.5 SE 

3. పథర థమికఆర్ోగూకవందరం, శ్వవర్థమప్ురం 2.8 N 

4. పథర థమికఆర్ోగూకవందరం, గంగవరం 5.6 NW 

5. పథర థమికఆర్ోగూకవందరం, నాగంబో టూ పథల్ం 6.9 W 

* మూలాం: - SOI, ట్ోప్ో ష్ట్్నాండ్లక్లుసాు ర్ుమర్ియ్ుప్ాాజగకుర కుస్ాంబ్ాంధ ాంచినవి. 
 

20. ఆర్ాధ ాంచేపాదేశాలు కాిందఇచిినవిధ్ంగ్థ: - 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల దూర్ాం (కి.మీ) &దర్శకతాాం 
(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

1. శ్రా. అంజనేయస్థేమిఆలయం, గంగవరం 5.6 NW 

2. శ్రా. అంజనేయస్థేమిఆలయం, పథటిమ డపథల్ం 4.7 S 

3. చిమకలర్వివదద ఆలయంమర్వయుచర్వి 9.6 S 

* మూలాం: - SOI, ట్ోప్ో ష్ట్్నాండ్లక్లుసాు ర్ుమర్ియ్ుప్ాాజగకుర కుస్ాంబ్ాంధ ాంచినవి. 
 

21. ఇతర్పర్ిశామలు / 

గనతలు 

గనిస ైటీమీప్ంలోఉననఇతరమ ైనింగ్థ్రజెకుు లుకాిందఉనానయి: - 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల దూర్ాం (కి.మీ) &దర్శకతాాం 
(లీజీరి్హదతు నతాండ్ల) 

1. M/s. విశేకవీన్ఇండస్ుసీ ై్ైవేటిూ మిటెడ ూ మిటెడ్ (5 

హెకథు రలూ ) 

--, -- 

2. M/s. విశేకవీన్ఇండస్ుసీ ై్ైవేటిూ మిటెడ ూ మిటెడ్ (3.686 

హెకథు రలూ ) 

0.190 ~ S 

3. M S ఎంటర్ె్్ైజెస్ (4.943 హెకథు రలూ ) Adjacent to Boundary, W 

4. శ్రా. ఎస్.ప్రహలలదరా వు (3.686 హెకథు రలూ ) 0.243 ~ S 

5. హనుమలనాె ీ న ైట్ీ (2.0 హెకథు రలూ ) 0.115 ~ W 

6. M V R స్ోు న్ైషర్ (7.732 హెకథు రలూ ) 0.110 ~ WSW 

7. శ్రా. పి. గ్ోపథల్ (2.51 హెకథు రలూ ) 0.176 ~ SW 

8. శ్రా. పి. గ్ోపథల్ (1.603 హెకథు రలూ ) 0.202 ~ SW 

9. శ్రా. విఘ్ననశేరస్ోు న్ైషర్ (2.614 హెకథు రలూ ) 0.270 ~ SW 

10. M / s మణికథంటఖ్నిజాలు (4.0 హెకథు రలూ ) 0.339 ~ SW 

11. శ్రా. జి. శ్రానివథసర్థవు (1.5 హెకథు రలూ ) 0.406 ~ SW 

12. M / s మణికథంటఖ్నిజాలు (16.892 హెకథు రలూ ) 0.339 ~ SSW 

13. శ్రా. ఎ. ర్థమబరమం (1.0 హ) 0.406 ~ SSW 
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14. శ్రా. యు.సుబలార్థవు (2.5 హెకథు రలూ ) 0.440 ~ SW 

15. శ్రా. ఎన్. నర్వీంహార్థవు (2.0 హెకథు రలూ ) 0.473 ~ SW 

16. శ్రా. ఎం. వ ంకటర్థవు (2.942 హెకథు రలూ ) 0.540 ~ SW 
 

22. స్ట్స్టిమకోో న్ IS - 1893 (పథర్ు -1) -2002 ప్రకథరంజోన్ - III 

2.0 జయోలాజకలమర్ియ్ుర్ికవర్టర్ిజర్ా్ 

2.1 సాా నికభూగర్భశాస్ు రాం 

చీమకుర్విలలగ్వనయస్థకంప ూ క్ీఒకఓవల్ఆకథరంలోఉండేఇగ్వనయస్థాడీ, 
ఇదిదక్ష ణాఫిరకథలోనిబుష ేలలలాగ్వనయస్థకంప ూ కీమర్వయుగాీ్నాూ ండొ ూకకస్కయర్థె ర్థలాంటరసివతి పో లివచుి. 

ఈసంఘటనలమలదిర్వగ్థనే, చీమకుర్విలలగ్వనయస్థకంప ూ క్ీ్ను "భలరీ్ఏకథగాతరకం" చొరబలటుమలగ్థీటికథాడీగ్థప్ర్వగణిస్థి రల. 

శ్వలలదరవంయొకకమూలంలోత ైనస్థా యిలనుండ , 
బోర న జి టలె బోర యొకకలోతుక నస్థగ్వంప్ుఉప్ర్వతలంకంటేక నినకిలోమీటరలూ ఉండవచుి. 

 

భౌగ్ోళికక్షవతరప్ర్వశోధ్నలు, ముందుగ్థఉననపథతమ ైగ్థీటెైజ్బయోటెైట్-హార్ెనబాండేసికసుమర్వయుకథేర్ోజో-
ఫ లీపతికినర్థీణంఇనిీటుభిననంభేదంమర్వయుసఫటికమకరణప్రకాియదాేర్థఏరుడ నభలరీ్ఇగ్వనయస్థాడీనిమలరిడందాేర్థ
చొరబడ ందనిసూచిసుి నానయి. సింగ్వలలీఫిక్ఇగ్వనయస్థాడీ 15 కిలోమీటరూపొ డవు (ఎన్-ఎస్), 4-7 కిలోమీటరూవ డలుు 

(ఇ-డబూూ ూ) తో "ఓవల్ఆకథరంలో" లేదా "ఎల్లపిుకల్ఆకథరంలోఉననశరీ్రం" 

రూపథలోూ వివిధ్ర్థతిరకథలనుఏరురలసుి ందిమర్వయు 75 కిమీ 2 పథర ంతానినఆకామించింది. అందువలూ , దీనికిపకరలప టలు రల 

(మూలాం: - పిఎమ స్టిపితోఆమోద ాంచబ్డ్లనమ ైనిాంగ్ారాన్). 

 

2.2 UNFC వర్టెకర్ణవలసజయోలాజకలమరి్య్ురి్కవర్టరి్జర్ా్ 

జియోలలజికల్లరజర్ే: 1778098 మీ 3 

మ ైనబుల్లరజర్ే: 1344116 మీ 3 

ఉతుతిి: 10,798.8 మీ 3 (బలూ కెెలలకమీగ్థాన ైట్) 

మ ైని్జవితం: సుమలరల 28 సంవతీర్థలు 
 

3.1 మ ైనిాంగాకాంమరి్య్ువిధానాం 
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మ ైనింగ్థకరూకలలపథలుకన ేనషనల్ఓప న్ - కథస ుెమీమ కన ైజ్పదధ తిదాేర్థనిరేహ ంచబడతాయి. 

పిఎమ్సిపితోఆమోదించబడ నమ ైనింగ్థ్ాన్ైకథరంప్నిచేసకవిధానంయొకకముఖ్ూలక్షణాలు: - 

➢ గర్వషుఖ్నిజప్ర్వరక్షణమర్వయుకన్జసప్ర్థూవరణకీ్షణతనునిర్థధ ర్వంచడానికిమ ైనింగ్థకరూకలలపథలునిరేహ ంచబడతా
యి. 

➢ బ ంచ ూొకకగర్వషుఎతుి  6 మీ. 

➢ బలూ క ుందడానికికంటోర లల్ బాసిుంగ్ైతిపథదించబడ ంది. 
వ ైబేరషనీర్వయుఫ జూ ర్థకిగ్వె ంచడానికిఎలకిుాక్ఆలసూండ టోనేటర్వూదానోన ల్లీసుమఆఫ్ద క్షనుఉప్యోగ్వంచడందాేర్థస్కెేనిష
యలలలాసిుంగిరలగుతుంది. . 
డ జిఎంఎసినబంధ్నలకుఅనుగుణంగ్థఅధీకృతబలూ సురురూవేక్షణలోపకలుడుజరలగుతుంది. 

➢ యంతరా లుమర్వయురవథణావథహనాలనుసులభంగ్థతరల్లంచడానికి 1:16 

ప్రవణతవదద హాలరో డ నరేహ ంచబడుతుంది. రహదార్వగ్వాడర్వనరేహణకోసంఉప్యోగ్వంచబడుతుంది - 
దూరరహదారలల 

➢ 10 గంటలోూ విసిర్వంచినసింగ్వల్లషఫ్ు్లోప్నిజరలగుతుంది. 
➢ మ ైనింగ్థుర్థమితులు: 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల వివర్ాలు 
1.  బ ంచ్ఎతుి  6 మీ 

2.  బ ంచ ేడలుు (సంభలవితదశలో) 10మీ 

3.  అల్లుమేటిుటలేలు 40° 

4.  అల్లుమేటునిలోతు 85మీRL 

5.  ప్నిదనిాలసంఖ్ూ 300 

6.  ర్ోజుకుషఫి్ుు లసంఖ్ూ ఒక 

 

3.2 తదతపర్ిఐదతస్ాంవతీర్ాలలోస్ాంవతీర్-అభివృద ి  

ఈకిాందిప్టిుకప్రకథరంగనులఅభివృదిధ వథరీ్గ్థఅభివృదిధ చ ందుతుంది: - 

 

పట్లర క 3.1: వచేేఐదేళ్ళలోస్ాంవతీర్వ ైజగైవలపపమాంట్ 

స్ాంవ
తీర్ాం 

గుాం
తానాం 

మొతుాంతాతాులి
కతవాకాం 

పపైమట్లర  OB/SB/IB ఖనిజజోనతనాండ్లర్ొమ వయరా్ాం@ 80 

% 

ర్ొమ / 

విస్ు ృతనిషాత్తు     
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  (మీ3) (మీ3) (మీ3) (మీ3) (మీ3) (మీ3) (మీ3)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1st 1 52,494.00 శూనూం 13,123.50 7,874.10 శూనూం శూనూం 31, 496.40 1:08 

2nd 
 

2 59,028.00 శూనూం 14,757.00 8,854.20 శూనూం శూనూం 35, 416.00 1:08 

3rd 3 47,904.00 శూనూం శూనూం 9,580.80 శూనూం శూనూం 38, 323.20 1:08 

4th 4 53,994.00 శూనూం శూనూం 10,798.80 శూనూం శూనూం 43, 195.20 1:08 

5th 5 50,790.00 శూనూం శూనూం 10, 158.00 శూనూం శూనూం 40, 632.00 1:08 

Total 
2, 64, 

210.00 
 27, 880.50 47, 265.90   

1, 89, 
063.60 

 

Average 52, 842.00  5, 576.10 9, 453.18   37, 812.72  

 

3.3 లాయాండూయజపాట్ర్న 

మ ైనింగీర్వయుఅనుబంధ్ప్రయోజనాలకోసంభూవినియోగంకిాందఇవేబడ ంది: - 

 

 

పట్లరక 3.3: భూవినియోగస్ర్ళి 

కామస్ాంఖయ వివర్ముల ప్ా-ఆపర్సషనల్ 

(హ్నకరర్ీ) 

ఆపర్సషనల్(హ్నకర
ర్ీ) 

ఆపర్సషన్అనాంతర్ (హ్నకరర్ీ) 

1. గుంతాపథర ంతం 0.0 
 

1.859 1.859 
(తగ్వనతోటలతోప ైమటిువథూపిి ) 

2. టలపకనలనిలే 0.00 0.249 00 

3. ర్వటెైనింగ్థేల్, 

గ్థర్థూ ండ ్యీినమీదల్నైవథటితోసహావసే్డంప ైీట్. 

0.00 0.2 0.2 
(సంభలవితదశలోతోటలప ంప్కం) 

4. సబ్-గ్వాడ్ 0.00 0.0 0.0 

5. మౌల్లకసదుపథయలలు (వర్క్షథప్, అడ ీన్. బిల్్లంగ్, 

మలూగజెైనమీదల్ైనవి) 

0.00 (7.5 
మీభదరతాఅవర్ో
ధ్ంలో 0.048) 

0.0 

6. ర్ోడుూ  0.0 0.0 00 

7. ఖ్నిజవిభజన - కషార్ 0.0 0.0 00 

8. ఇతరలలు (కథలువ, నివథసం, నలలూ మొదల్ైనవి) 0.0 0.0 0.0 

9. గ్ీాన ాల్ు/ తోటలప ంప్కం&భదరతాజోన్ 0.00 0.667 0.667 

10. దటుమ నై 5.0 2.025 2.274 
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4.0 ఒకచూపులోఅధ్యయ్నాంచేసే్టప్ాాాంతాం 

వథతావరణశథసిరం, గ్థల్ల, న్జరల, నలేమర్వయుశబద ంనాణూతవంటిప్ర్థూవరణపథర్థమితులనుప్రూవేక్ష ంచడానికి, 
అధ్ూయనపథర ంతంలోనిఎనిమిదపి్రదశేథలలోప్రూవేక్షణకవందరా లుఏర్థుటుచేయబడా్ యి. వసేవికథలంలో (మలర్వినుండ మే ’2019 వరకు) 

బేస్్ల్ైనే్ టలసకకర్వంచబడ ంది. నమూనాస్థా నాలవివర్థలుకిాందఇవేబడా్ యి: - 

పట్లరక 4.1: నమూనాసాా నాం 

నమూనాసాా నాం దూర్ాం 

(కి.మీ) 

ద ష భలగ్ాలు వాయఖయలు 

గనులస ైట్ 00 00 గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల జీర్ోపథయింట్ 

ప్దమలటిన ైడుపథల్ంప్రభుతాేసూకలీమీప్ంలో 7.10 S గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల కిందకువీచు 

చందరపథడుసమీప్ంలో (ZPHS సూకల్) 4.0 E గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల ప ైకి 

నాగంబో టూ పథల్ం (చర్విదగెర) 7.0 W గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల కిందకువీచు 

గంగవరం (పో స్ుఆఫ్సద గెర) 5.7 NW గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల కథాసిేండ్; 

శ్వవర్థమప్ురంసమీప్ంలో 
(శా్రవేణుగ్ోపథలస్థేమిదేవథలయము) 

2.7 NNE గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల ప ైకి 

మోడ ప్ల్లూసమీప్ంలో (ర్థమలలయం) 9.85 NE గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల కథాసిేండ్; 

తురకపథల్ంసమీప్ంలో (ర్థమలలయంగుడ ) 9.90 NNW గ్థల్ల, న్జరల, శబద ం, నేల 
 

కథాసిేండ్;/ సునినతమ ైన 

చిమకూర్ిుదగెర్కమలకర్గాడ్లైప్ార్ు 9.5 S నేల సునినతమ ైన / గాహ త 

ర్థమతీరాంస్థగర్ 9.49 WWS ఉప్ర్వతలన్జరల సునినతమ ైన / గాహ త 

గుండూ కమీర్వజర్థేయర్ 8.77 NE ఉప్ర్వతలన్జరల సునినతమ ైన / గాహ త 

ప్దమటిన ైదుపథల్ంచ రలవు 7.10 S ఉప్ర్వతలన్జరల సునినతమ ైన / గాహ త 

 

4.1 భూమిపర్ాయవర్ణాం 

4.1.1 మర్ియ్ుఉపయోగాం 

తాజాఉప్గాహచితరా లఆధారంగ్థఅధ్ూయనపథర ంతంయొకకభూవినియోగవిధానంకిాందఇవేబడ ంది: - 

పట్లరక 4.2: LULC 

మొతుాం 5.0 5.0 5.0 

మూలాం: - 26.09.2018 నాట్ల IBM చే PMCP తోఆమోద ాంచబ్డ్లనమ నైిాంగ్ారాన్. 
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కామస్ాంఖయ భూమివినియోగాం ప్ాాాంతాం (చదర్పుకి.మీ) % 

1. బిల్ర- అప్ాా ాండ్ 

స్టపట్లలసమాంట్ీ 

ప్ార్ిశాామికవాడ 

 

10.362 

3.454 

 

3.3 

1.1 

2. ఫార్గస్టర 
అధో కరణంచ ందనిఅడవి 

 

41.762 

 

13.3 

3. జలాశయ్ాలకు 
టలూంక్ / నది / ర్వజర్థేయర్ / మజేర్కెనాల్ 

 

29.202 

 

9.3 

4. కాాప్ాా ాండ్ 

ఒకవప్ంట 

ర్ెటిుంప్ుప్ంట 

తోటలప ంప్కం 

 

149.464 

22.608 

7.222 

 

47.6 

7.2 

2.3 

5. వేస్టర  లాయాండ్ీ 
స్ైబ్్తోభూమి 

స్ైబేూ నిభూమి 

ర్థతికథేర్ ీ

 

22.922 

11.618 

9.106 

 

7.3 

3.7 

2.9 

 మొతుాం 314 100 

 

4.1.2 నేలనాణయత 

ఎనిమిదిప్రతినిధనిమూనాప్రదశేథలనుండ నలేనమూనాలనుసకకర్వంచారల. నలేవిశలూషణఫల్లతాలుకిాందఇవేబడా్ యి: - 

నేలరంగు: బౌర నకలర్ 

pH: 7.15 - 7.9 

మొతింసకందీరయకథరాన్: 0.74 - 1.02 (%) 

నతరజని N: 210 - 290 kg / ha 

భలసేరంP: 68 - 152 kg / ha  

పొ టలషయిం K: హెకథు రలకు 174 - 218 kg / ha 

4.2 నీట్లపర్ాయవర్ణాం 

4.2.1 ఉపర్ితలనీర్ు 

పట్లరక 4.3: ఉపర్ితలనీట్లవిశలాషణ 
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కామస్ాంఖయ పర్ామిత్త య్ూనిట్్ా  
IS: 2296 

(కాా సి్టీ) పర్ిమితతలు SW-1 SW-2 SW-3 

1. pH @ 25oC -- 6.50-8.5  8.20  8.16 7.22 

2. సంక్షుబద ం NTU -- 2.96 4.20 2.10 

3. కండకిువిటీ @ 25oC µmohs/cm -- 454 1228 1168 

4. మొతింసస ుండఘనాలు మి.గ్థా/లీ -- 10 26 14 

5. మొతింకర్వగ్వనఘనప్దార్థా లు మి.గ్థా/లీ 1500 గర్వషుంగ్థ 298 784 742 

6. మొతింకథఠవనూంas CaCO3 మి.గ్థా/లీ -- 110 210 160 

7. మొతింక్షారతas CaCO3 మి.గ్థా/లీ -- 80 100 260 

8. కథల్లషయంas Ca మి.గ్థా/లీ -- 24 48 36 

9. మ గ్ీనషియంas Mg మి.గ్థా/లీ -- 12 21.6 16.8 

10. కోూ ర్ె్డ్ as Cl మి.గ్థా/లీ 600 గర్వషుంగ్థ 40 185 160 

11. సో్ డ యం as Na మి.గ్థా/లీ -- 50.1 181.0 190.4 

12. పొ టలషియం as K మి.గ్థా/లీ -- 2.3 3.3 3.1 

13. సలేఫట్ీ SO4 మి.గ్థా/లీ 400 గర్వషుంగ్థ 76.5 226.0 78.3 

14. న టేైరట్ీas NO3 మి.గ్థా/లీ -- 6.3 11.0 10.1 

15. ఐరన్ as Fe మి.గ్థా/లీ -- 0.10 0.16 0.12 

16. ఫో్ూ ర్ె్డుూ  as F- మి.గ్థా/లీ -- 0.46 0.70 0.60 

17. ఫథసకఫటుూ  as PO4 మి.గ్థా/లీ -- <0.02 <0.02 <0.02 

18. ఫ నోల్లకీమేీళనాలు మి.గ్థా/లీ 0.005గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

19. స నై డై్ as CN మి.గ్థా/లీ 0.05 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

20. అవశలషకోూ ర్వన్as Cl- మి.గ్థా/లీ -- <0.04 <0.04 <0.04 

21. కథడ ీయం as Cd మి.గ్థా/లీ 0.01 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

22. మొతింకోా మియంas Cr మి.గ్థా/లీ 0.05 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

23. ల్డ్as Pb మి.గ్థా/లీ 0.01 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

24. జింక్as Zn మి.గ్థా/లీ 15 గర్వషుంగ్థ 0.050 0.078 0.080 

25. మలంగన్జస్ as Mn మి.గ్థా/లీ -- <0.001 <0.001 <0.001 

26. ర్థగ్వas Cu మి.గ్థా/లీ 1.5 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

27. నికెల్ as Ni మి.గ్థా/లీ -- <0.001 <0.001 <0.001 

28. మొతింకోల్లఫథంలు MPN 
/100మి.లీ 

5000 గర్వషుంగ్థ 286 530 496 

29. E-కోల్ల MPN / 
100మి.లీ 

లేకపో వడం లేకపో వడం లేకపో వడం లేకపో వడం 

30. ప్ురలగుల -- లేకపో వడం లేకపో వడం లేకపో వడం లేకపో వడం 

31. కర్వగ్వనఆకిీజన్ మి.గ్థా/లీ 4 కనిషు  5.0 4.8 5.3 

32. జీవరస్థయనఆకిీజన్ిమలండ్ (27oC 

వదద  3 ర్ోజులు) 
మి.గ్థా/లీ 

03 గర్వషుంగ్థ 12 18 12 

33. ఆర్ెీనిక్as As మి.గ్థా/లీ 0.2 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

34. స లీనియం as Se మి.గ్థా/లీ 0.05 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

35. నూన మర్వయుగ్ీాజు మి.గ్థా/లీ 0.1 గర్వషుంగ్థ <0.1 <0.1 <0.1 
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36. మ రలకూర్ీ as Hg మి.గ్థా/లీ -- <0.0002 <0.0002 <0.0002 

37. అలలూమినియం as Al మి.గ్థా/లీ -- <0.001 <0.001 <0.001 

38. అనియోనికి్టర్ెింటుూ as MBAS మి.గ్థా/లీ 01 గర్వషుంగ్థ <0.001 <0.001 <0.001 

 

4.2.2 భూగర్భజలాలు 

ఎనిమిదిభూగరభజలనమూనాలనుఅధ్ూయనపథర ంతంలోప్ర్వగణించారల. విశలూషణఫల్లతాలుకిాందఇవేబడా్ యి: - 

 



xiii 

 

కామస్ాం
ఖయ 

పర్ామిత్త 

ర్ికగైార్గమాంట్ 

(కావాలిీనపరి్మి
తతలు) 

పాతాయమానయ్మూ
లాంలవకపో్ వడాంలోఅ
నతమత్తాంచదగి్నపరి్

మితతలు 

య్ూని
ట్్ా  

GW-1 GW-2 GW-3 GW-4 GW-5 GW-6 GW-7 

1 pH @25 OC 6.5 – 8.5 NR - 7.45 7.11 7.56 7.40 7.29 7.28 7.35 
2 రంగు (హాజెనూూనిటుూ ) < 5 < 25 హాజెన్ <01 <01 <01 <01 <01 <01 <01 

3 రలచి Agreeable - - 
అాంగ్టకార్మ ైన అాంగ్టకార్మ ైన అాంగ్టకార్మ ైన అాంగ్టకార్మ ైన అాంగ్టకార్మ ైన అాంగ్టకార్మ ైన అాంగ్టకార్మ ైన 

4 వథసన 
Unobjectionable - - 

Unobjection
able 

Unobjection
able 

Unobjection
able 

Unobjec-
tionable 

Unobjec-
tionable 

Unobjec-
tionable 

Unobjec-
tionable 

5 కండకిువిటీ@25 OC -- -- S/cm 1128 1648 974 1650 4868 3572 2490 

6 సంక్షుబద ం (NTU) < 5 < 10 NTU <1.0 1.2 <1.0 1.0 3.10 2.58 1.0 

7 మొతింకర్వగ్వనఘనప్దా
ర్థా లు 

< 500 < 2000 మి.గ్థా/లీ 1790 1104 650 1084 3094 2260 1562 

8 మొతింకథఠవనూంas 

CaCO3 
< 200 < 600 మి.గ్థా/లీ 470 630 380 600 1200 680 910 

9 మొతింక్షారత < 200 < 600 మి.గ్థా/లీ 350 400 270 430 580 420 380 

10 కథల్లషయం as Ca < 75 < 200 మి.గ్థా/లీ 96 128 80 128 248 140 184.0 

11 మ గ్ీనషియం as Mg < 30 < 100 మి.గ్థా/లీ 55.2 74.4 43.2 67.2 139.2 79.2 108.0 

12 అవశలషకోూ ర్వన్ < 0.2 - మి.గ్థా/లీ <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

13 బో ర్థన్ < 1 < 5 మి.గ్థా/లీ <0.02 <0.02 <0.002 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

14 కోూ ర్ె్డ్ as Cl < 250 < 1000 మి.గ్థా/లీ 75.0 165 65.0 180 1060 540.0 440 

15 సలేఫట్ as SO4 < 200 < 400 మి.గ్థా/లీ 83.0 158.0 105.0 125.2 298.5 541.6 207 

16 ఫో్ూ ర్ె్డుూ  as F- < 1.0 < 1.5 మి.గ్థా/లీ 0.80 0.50 0.62 0.72 1.70 1.60 1.34 

17 న టేైరట్ీ as NO3 < 45 < 100 మి.గ్థా/లీ 13.2 16.4 9.4 12.6 31.0 25.2 18.0 

18 ఫ నోల్లకీమేీళనాలు < 0.001 < 0.002 మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

19 స నై డై్ as CN < 0.05 NR మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

20 అనియోనికి్టర్ెింటుూ  < 0.2 < 1.0 మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

21 మినరల్ఆయిల్ < 0.01 < 0.03 మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

22 కథడ ీయం as Cd < 0.01 NR మి.గ్థా/లీ <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 

23 ఆర్ెీనిక్as As < 0.01 NR మి.గ్థా/లీ <0.02 <0.02 <0.02 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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24 ర్థగ్వ as Cu < 0.05 < 1.5 మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

25 ల్డ్ as Pb < 0.05 NR మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

26 మలంగన్జస్ as Mn < 0.1 < 0.3 మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

27 ఐరన్as Fe < 0.3 < 1.0 మి.గ్థా/లీ 0.16 0.18 0.14 0.16 0.36 0.28 0.20 

28 కోా మియం as Cr6+ < 0.05 NR మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

29 జింక్ as Zn  < 5 < 15 మి.గ్థా/లీ 0.20 0.14 0.10 0.14 0.48 0.36 0.30 

30 అలలూమినియం as Al < 0.03 < 0.2 మి.గ్థా/లీ <0.001 <0.001 <0.001 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

31 మ రలకూర్ీ as Hg < 0.001 NR మి.గ్థా/లీ <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

32 స లీనియం as Se < 0.01 NR మి.గ్థా/లీ < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 

33 ఇ-కోల్ల (CFU / 100 ml లేకపో వడం - 
CFU/ 

100 మి.లీ 
శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం 

34 
కోల్లఫథంజీవులు / 100 

ఎంఎల్ 
<10 -- 

CFU/ 
100 మి.లీ శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం శూనూం 
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4.3 ఎయర్ఎనిార్ాన మాంట్ 

అధ్ూయనపథర ంతంలోగ్థల్లనాణూతయొకకబేస జూ నిథితినిఅంచనావేయడానికిఎనిమిదిప్రతినిధ్ులప్ర్వసరగ్థల్లనాణూతప్రూవేక్షణసకుషనూ లోప్ర
మలణకథలుషూకథరకథలకు (PM10, PM2.5, NOX, SO2 మర్వయు CO) కామబదధ మ నైప్ర్వసరగ్థల్లనాణూతప్రూవేక్షణజర్వగ్వంది. 
 

4.3.1 వాతావర్ణశాస్ు రాం 

గనిస టైేదద అధ్ూయనకథలంకోసంర్వకథర్వ్ేయబడ నవథతావరణడేటలకిాందఇవేబడ ంది: - 

పట్లరక 4.5: వాతావర్ణప్ార్ామితతలసార్ాాంశాం 

 

న ల ఉష్ోో గాత(0F) సాపేక్షఆర్ురత 

(%) 

మిమీలోవర్షప్ాతాం గ్ాలివేగాంm/s 

గర్వషుంగ్థ కనిషు  గర్వషుంగ్థ కనిషు  గర్వషుం
గ్థ 

మొ
తిం 

గర్వషుంగ్థ కనిషు  

మలర్వి 2019 92 54.9 90.0 13.7 0.0 0.0 9.38 <0.4 

ఏపిరల్-2019 100.8 61.1 74.8 23.7 0.0 0.0 12.51 <0.4 

మే-2019 108.1 63.3 75.5 9.4 0.0 0.0 11.17 <0.4 

 

4.3.2 పరి్స్ర్గ్ాలినాణయత 

ఒకప్ూర్విసజ్న్్నుకవర్విసకఎనిమిదిప్రదేశథలలోవథర్థనికిర్ెండుర్ోజులపౌన frequency ప్ునూంతోప్ర్వసరగ్థల్లనాణూతప్రూవేక్షణజర్వగ్వంది, 
అంటేఅకోు బరలనండ డ స ంబర్ ’2018 వరకు. అనినస్థా నాలకుఈఫల్లతాలస్థర్థంశంకిాందఇవేబడ ంది. 
గ్థా మీణమర్వయునివథసపథర ంతాలకుకవందరకథలుషూనియంతరణమండల్ల (సిపసిిబి) సూచించినప్రమలణాలతోవీటినిపో లలిరల. 

 

ప్టిుక 4.6: ప్ర్వసరగ్థల్లనాణూతసిాతి 

కా.స్ాం పామాణాలుకాలుషయకార్కాం సాా నాలు అాంకగణితఅరా్ాం కనిషర  గర్ిషరాంగ్ా ప్ాామాణికవిచలనాం 98 వశాతాం 
CPCB 

పామాణాలు 

1 PM10 

గనులస ైట్ 38.5 30.5 49.3 5.0 48.3 

100 

ప్దమతినాయుడుపథల్ం 41.2 34.8 48.9 3.9 48 

చందరపథడు 39.1 30.9 46.2 4.3 45.3 

నాగంబో టూ పథల్ం 34.6 28.2 42.8 4 41.8 

గంగవరం 45.9 38.9 51.6 3.4 51.1 

శ్వవర్థమప్ురం 46.3 34.9 54.8 5.7 54.2 

మోడ ప్ల్లూ  35.5 30.5 42.5 3.2 42.1 
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కా.స్ాం పామాణాలుకాలుషయకార్కాం సాా నాలు అాంకగణితఅరా్ాం కనిషర  గర్ిషరాంగ్ా ప్ాామాణికవిచలనాం 98 వశాతాం 
CPCB 

పామాణాలు 
తురకపథల్ం 35.7 30.6 39.9 2.4 39.7 

2 PM2.5 

గనులస ైట్ 21 17 27.6 3.1 27.3 

60 
మ ైకోా గ్థామ / 

మీటర్3 

ప్దమతినాయుడుపథల్ం 22.4 19 26.9 2.5 26.8 

చందరపథడు 21.3 16.7 25.4 2.7 25.3 

నాగంబో టూ పథల్ం 18.1 14.2 22.7 2.5 22.5 

గంగవరం 25.1 21 29.4 2.3 28.9 

శ్వవర్థమప్ురం 25.3 18.1 30.7 3.5 30.5 

మోడ ప్ల్లూ 19.4 16.4 23.8 1.9 23.8 

తురకపథల్ం 19.5 16.2 22.7 1.7 22.4 

3 SO2 

గనులస ైట్ 5.1 4.2 6.9 0.8 6.7 

80 
మ ైకోా గ్థామ / 

మీటర్3 

ప్దమతినాయుడుపథల్ం 5.5 4.4 6.9 0.6 6.7 

చందరపథడు 5.3 4.3 6.4 0.6 4.5 

నాగంబో టూ పథల్ం 4.8 4 5.8 0.5 5.8 

గంగవరం 6.1 5 7.4 0.6 7.4 

శ్వవర్థమప్ురం 6.2 4.7 7.7 0.9 7.7 

మోడ ప్ల్లూ 4.8 4.3 6 0.5 5.9 

తురకపథల్ం 4.8 4.2 5.7 0.4 5.7 

4 NOX 

గనులస ైట్ 14 11.4 17.8 2.1 17.8 

80 
మ ైకోా గ్థామ / 

మీటర్3 

ప్దమతినాయుడుపథల్ం 14.9 12.5 18.6 1.7 18.1 

చందరపథడు 14.5 12.8 17 1.4 12.8 

నాగంబో టూ పథల్ం 13.1 11 16.1 1.5 16 

గంగవరం 16.7 13.9 19.4 1.7 19.3 

శ్వవర్థమప్ురం 16.8 12.5 20.5 2.4 20.4 

మోడ ప్ల్లూ 13.3 12.1 15.6 1.3 15.6 

తురకపథల్ం 13.5 12 15.3 0.9 15.2 

5 CO 

గనులస ైట్ 433 353 552 64.8 550.6 

2000 
మ ైకోా గ్థామ / 

మీటర్3 

ప్దమతినాయుడుపథల్ం 461.7 388 577 51.1 562.7 

చందరపథడు 449.8 397 527 44 521.5 

నాగంబో టూ పథల్ం 406.8 341 499 45.1 496.2 

గంగవరం 516.1 431 601 52.6 598.2 

శ్వవర్థమప్ురం 520 388 636 73.7 632.8 

మోడ ప్ల్లూ 412.8 375 484 31.2 480.8 

  తురకపథల్ం 419.8 372 474 28.4 470  

 

4.4 శబ్ుాంపర్ాయవర్ణాం 
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అధ్ూయనపథర ంతంలోనిఎనిమిదపి్రదశేథలలోశబద ంస్థా యిలనునిరణయించడానికశిబద ంప్రూవేక్షణజర్వగ్వంది. ప్రతిప్రదేశంలోశబద ంస్థా యిలు 24 

గంటలకునమోదుచయేబడా్ యి. పొ ందినఫల్లతాలనుజాతీయప్రమలణాలతోపో లలిరలమర్వయుప్రమలణాలలోఉననటుూ కనుగ్ొనబడ ంది. 
సకకర్వంచినడేటల: - 

పట్లర క 4.7: పర్ిస్ర్శబ్ుసాా యస్టిాత్త 

 

పామాణాలు (Leq) పగట్లస్మయ్ాం (ఉదయ్ాం 6.00 నతాండ్లర్ాత్తా 
10.00 వర్కు) 

ర్ాత్తాస్మయ్ాం (ర్ాత్తా 10.00 నతాండ్లఉదయ్ాం 6.00 వర్కు) 

ప్ార్ిశాామికవాడ 75 70 

వాణిజయప్ాాాంతాం 65 55 

నివాస్ప్ాాాంతాం 55 45 

స్మయ్ాం N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 

ర్ోజుస్మయ్ాం 
        

6.00-7.00 38.6 42.6 41.8 48.6 46.9 48.2 43.3 42.9 
7.00-8.00 39.9 45.6 45.0 51.6 52.4 49.3 45.7 45.7 
8.00-9.00 44.6 47.8 47.3 53.4 54.1 51.9 47.2 48.0 

9.00-10.00 49.9 49.0 48.5 54.0 53.8 52.2 49.0 49.5 
10.00-11.00 50.6 50.3 50.4 55.6 54.8 50.4 51.9 51.4 

12 నూన్ 
52.3 48.9 47.9 52.3 53.4 55.4 52.2 45.0 

12.00-13.00 53.4 47.6 45.0 50.7 50.3 49.8 50.9 42.3 
13.00-14.00 56.5 49.9 43.6 47.8 46.2 51.1 48.9 40.9 
14.00-15.00 54.8 48.0 41.0 44.7 45.0 48.3 49.8 42.3 
15.00-16.00 52.6 47.3 46.7 48.9 49.7 52.5 51.7 43.9 
16.00-17.00 51.3 48.9 48.7 51.3 52.4 51.7 48.0 46.0 
17.00-18.00 52.9 49.2 50.0 53.4 54.0 53.9 46.7 47.3 
18.00-19.00 50.3 47.6 46.9 47.0 49.7 50.2 43.9 44.2 
19.00-20.00 48.9 46.0 42.3 44.2 45.6 48.1 41.6 40.9 
20.00-21.00 43.6 42.3 38.9 41.5 42.7 45.7 39.7 35.0 
21.00-22.00 40.6 39.9 35.6 37.2 36.6 43.6 37.6 38.9 
22.00-23.00 38.6 35.6 34.2 32.6 32.2 40.4 39.5 33.0 
23.00-24.00 32.0 34.2 32.0 30.9 31.5 38.9 35.6 30.5 
24.00-01.00 30.2 31.6 31.2 30.4 30.6 35.4 31.1 30.3 
01.00-02.00 31.3 30.9 30.5 30.9 30.9 36.4 32.1 30.9 
02.00-03.00 30.6 30.7 31.6 32.5 34.6 38.8 36.5 32.3 
03.00-04.00 30.6 32.6 33.5 36.9 37.8 39.6 38.6 34.2 
04.00-05.00 32.0 35.0 36.9 39.9 40.2 41.3 40.5 36.8 
05.00-06.00 34.6 39.9 38.7 43.5 42.9 44.2 41.8 41.1 

గర్ిషఠ  56.5 50.3 50.4 55.6 54.8 55.4 51.1 51.4 
కనీస్ 

30.2 30.7 30.5 30.4 30.6 46.6 43.5 30.3 
LDayస్మానమ ైనద  

51.2 47.7 46.5 50.9 51.2 51.0 48.4 45.7 
LNightస్మానమ ైనద  33.5 34.9 34.5 37.4 37.4 40.2 38.3 35.3 
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4.5 సో షల్-ఎకనామికఎనిార్ాన మాంట్ 

అధ్ూయనపథర ంతంలోనిఅంచున (10.0 కి.మీ) 61,586 గృహాలతోచిమకుర్విమండలంలోని 32 గ్థా మలలుఉనానయి. 

సగటుఇంటిప్ర్వమలణంసుమలరల 5 సభుూలు. 

పట్లరక 4.8; స్రడ్ీఏర్ియ్ాయొకుజనాభలప్రా ఫ్పైల్ 

కా.స్ాం వివర్ముల వివర్ాలు 
1. గ్ాా మాలస్ాంఖయ 32 

2. మొతుాంజనాభల 2,51,281 

a. మగ 1,27,627 

b. మహిళ్ 1,23,654 

3. గృహ్నలస్ాంఖయ 61,586 

4. అక్షర్ాస్తయలస్ాంఖయ 1,29,198 

a. మగ 75,721 

b. మహిళ్ 53,477 

5. పాధానకార్ిమకులు 1,24,592 

a. మగ 74,535 

b. మహిళ్ 50,057 

6. ఉప్ాాంతకార్ిమకులు 7,905 

a. మగ 2,320 

b. మహిళ్ 5,585 

7. కానికార్ిమకులు 1,26,689 

a. మగ 53,092 

b. మహిళ్ 73,597 

(మూలాం: స్టపనీస్ట, 2011) 

 

4.6 జీవపర్ాయవర్ణాం 

 

 

 

 

 

వృక్షజపలాం 

కోర్ోో న్ బ్ఫర్ోో న్ 

గడ్లైమర్ియ్ుఅధ ర్ోహకులు - 03 జపతతలు గడ్లైమర్ియ్ుఅధ ర్ోహకులు - 10జపతతలు 
హ ర్్&ప్ర దలు -5 జపతతలు హ ర్్&ప్ర దలు -10జపతతలు 
చెట్్ా -శూనూం చెట్్ా -26జపతతలు 
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5.0 హజపరై్్మరి్య్ుమిట్లగ్సషనకులతలగురి్ుాంపు 

వివిధ్అంశథలుఉనానయి, ఇవిమ నైింగ్్లోఅసురక్ష తప్నిప్ర్వసిా తులు / ప్రమలదాలనుసృషిుంచగలవు. 

మ ైనింగ్థకరూకలలపథలసమయంలోఈకిాందరికథలప్రమలదాలుగుర్వించబడతాయి: - 

1. ఖ్నిజలోడ ంగ్, రవథణామర్వయుడంపింగీమయంలోప్రమలదం 

2. వథహనాలకదల్లకవలూ ప్రమలదం 

3. వరదముంప్ు / వరదలు 

4. లలూండ ైథడా ంగ్. 

ప్రతిపథదితపథర జెకథు ెంప్రదాయఓప నాకస ుెమీమ కన జైలగని. కిాందిఉప్శమనచరూలుప్రతిపథదించబడా్ యి 

➢ సర్ె్నలలగ్వరహదార్వప్రవణతలనునిర్థధ ర్వంచడానికి; 
➢ తవేకంయొకకఅంచులనుండ వదులుగ్థఉననర్థయిమర్వయుశ్వధిలలలనుతొలగ్వంచడం; 

➢ ప్రతిపథదితడంప్ీర్వయుస్థు కిగ్వనవిధ్ంగ్థటరెాస్, వథలుగ్థమర్వయుగర్వషుంగ్థ 10 మీఎతుి కుప ంచాల్ల. 

➢ వూకిిగతటెర్వాస్థేలు 30oమించకుండా 20-22o at 

వదద అంతిమడంపథేలునునిరేహ ంచడందాేర్థతిర్ోగమనంప్దధ తిదాేర్థడంపింగ్ైతిపథదించబడ ంది. 
➢ ముఖ్వథలు 80 – 85o between మధ్ూఉంటుందిమర్వయుమొతింగుంతావథలు 45oకంటతేకుకవగ్థఉంటుంద ి

➢ సర్వగ్థె నిరేహ ంచబడవేథహనాలు / బేరకింగేూవసాతోటరకుకలుమలతరమేమోహర్వంచబడతాయి. 

➢ సిపిసిబియొకకనిర్వదశ్వంచిననిబంధ్నలలోదుముీస్థందరతనుతగ్వెంచడానికవిథటర్వీపరయింగ్, 

గ్ీాన ాల్ుఅభివృదిధ మర్వయుపపిిఇయొకకసదుపథయం. 

 

6.0 ఫార్గసే్టరషన్రోగ్ాా మ 

జాంతతజపలాం 

బ్ఫర్ోో న్ 

స్ట్తాకోకచిలుకలు - 4 జపతతలు 
స్ర్టస్ృప్ాలు - 7 జపతతలు 
స్హజసా్లపక్షులు- 27జపతతలు 
ఉభయ్చర్ాలు - 2 జపతతలు 
క్ీర్దాలు - 9 జపతతలు 
చేపలు - 4 జపతతలు 
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6.1 స్ాంవతీర్పుస్ాంచితప్ాా ాంటే్షన్ 

ఎకాలజీ: సే్టరజగైాజుుొములవట్లవారాాంటే్షన్ 

ధ్ృవీకర్ణమరి్య్ుపునర్ుదిర్ణకోస్ాంప్ాా ాంటా్కోస్ాంఅవస్ర్ాలు 

స్ాంవతీర్ాం 

పనిచేయ్నిప్ాాాంతాం 
వేస్్డాంప్ 

(లీజుప్ాాాంతాంలోపల) 

లోపలడాంప్ 

(త్తరి్గి్ప్ర ాంద నప్ాాాంతాం) 
ట్లపేనలడాంప్ీ స్ాంభలవితదశలోమౌలికస్దతప్ాయ్ాలు మొతుాం; 

ప్ాాాంతాం 

(హ కరర్ుా .) 

స్ాంఖయ 
చెట్్ా  

ప్ాాాంతాం 

(హ కరర్ుా .) 

స్ాంఖయ 
చెట్్ా  

ప్ాాాంతాం 

(హ కరర్ుా .) 

స్ాంఖయ 
చెట్్ా  

ప్ాాాంతాం 

(హ కరర్ుా .) 

స్ాంఖయ 
చెట్్ా  

ప్ాాాంతాం (హ కరర్ుా .) స్ాంఖయ 
చెట్్ా  

ప్ాాాంతాం 

(హ కరర్ుా .) 

స్ాంఖయ 
చెట్్ా  

I 0.1 100 00 00 00 00 00 00 00 00 0.1 100 
II 0.1 100 00 00 00 00 00 00 00 00 0.1 100 

III 0.1 100 00 00 00 00 00 00 00 00 0.1 100 

IV 0.1 100 00 00 00 00 00 00 00 00 0.1 100 

V 0.1 100 00 00 00 00 00 00 00 00 0.1 100 
VI 

నుండ సంభలవిత 
1.859 1500 00 00 00 00 00 00 00 00 1.859 1500 

మొతుాం 2.5 2000 00 00 00 00 00 00 0 00 1.0 2000 

గమనిక: * తగి్నస్మయ్ాంలోమ ైనిాంగ్ాుర్యకలాప్ాలపుర్ోగత్తస్మయ్ాంలోచెట్్ా లవవు. 
 

6.2 పునర్ుదిర్ణ 

ర్ికామేషనారనా్ (హ. లోప్ాాాంతాం.) 

కా.స్ాం భూవినియోగవరె్ాం 
5 

వస్ాంవతీర్ాంచివర్ిలో ఎాండ్ఆఫపలా ఫ్ఆఫ్పైమనాదు  పో్ స్టర-ఆపర్సషనుశలో 

1. గుంటలు - న్జటశిర్రీ్థనికమిలరిబడతాయి -- -- -- 

2. గుంటలు- 

తిర్వగ్వనిండ ఉనానయి&తిర్వగ్వతోటలప ంప్కం 

-- -- 1.859 

3. డంపింగ్థ్రంతం- తోటలదాేర్థప్ునర్థవథసం -- -- -- 

 

7.0 పర్ాయవర్ణనిర్ాహణపాణాళిక 

కా.స్ాం పర్ామిత్త 
ఆపర్సషనకయకుకోణా

లు 
స్ాంభలవయపాభలవాలు ఉపశమనచర్యలు 

1. భూపర్ాయవర్ణాం గనతలతవాకాం మ ైనింగీర్వయువూర్థా లనుడం
పింగ్వియడంవలూ భూమిక్షీణి
సుి ంది. 

➢ వేస్ు/ఓబి/సబ్ గ్వాడుదారాంకవటలయించినసాలంలో 
వేయబడుతుంది. డంప్థతగ్వనటుూ గ్థటెరసాకియబడతాయి. 

భలర్వీర్థష లసమయంలోడంప్ుదార్థా లనుకడగడంలేదాబ
యటకుపో కుండానిర్ోధించడానికసిిలేు షనాు ూంకీర్వయునిలు
ప్ుకునగే్ోడతోగ్థర్థూ ండాకలువలుఉంటలయి. 

బలూకిఫల్లూంగ్ోకసంవూర్థా లుఉప్యోగ్వంచబడతాయి. 

సంభలవితదశలోడంప్ఉండదు. 

స టిల్లంగ్థు ూంకీర్వయుసిలేు షన ి రలవుతోగ్థర్థూ ండ ్యీినినర్వీం
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కా.స్ాం పర్ామిత్త 
ఆపర్సషనకయకుకోణా

లు 
స్ాంభలవయపాభలవాలు ఉపశమనచర్యలు 

చబడుతుంది. 
వర్థష లసమయంలోఅధకిప్రవథహానిననివథర్వంచడానికినిలు
ప్ుకునగే్ోడనుకలడానిర్వీంచాల్ల. 

➢ తవిేనగ్ొయిూ (1.859 హెకథు రలూ ) 

బలూకిఫలేియబడ తిర్వగ్వపొ ందబడుతుంది 
➢ పథూ ంటేషనా్ాన్మైంగ్థప్రభలవంయొకకప్రతికలలతను

ప ంచుతుందమిర్వయుతవిేనపథర ంతంయొకకసాలలకృ
తికామంగ్థలీజుపథర ంతానినమలతరమపే్రభలవితంచసేుి ంద ి

➢ సమరావంతమ నై EMP తో, 
మ ైనింగ్అనంతరదృశూంలోప్ర్థూవరణవూవసానుసు
సంప్ననంచయేడానికిప్చిటకివర్ఉంటుంది. 

ఘనవయరా్పదార్ాా ల
నిర్ాహణ. 

నేల / OB / 

వయర్ాా లఉతాత్తు  
వర్షాంస్మయ్ాంలోనాలా / 

నద స్టిలవరషన్ఓవర్ోలా. 

గ్ాలులతోకూడ్లనస్టిాత్తలోప్ార్ిప్ో
యేఉదాె ర్ాం. 

➢ కసట్లయాంచినసా్లాంలోనేల / OB వేయ్బ్డుతతాంద . డాంప్ 

10 మీట్రా్ఎతతు కుతగ్ినట్్ా గ్ాఉాంట్్ాంద . 
➢ స్టపట్లలిాంగ్ార ొాంకమర్ియ్ుస్టిలవర షన ేర్ువుతోగ్ార్ాా ాండ్ెై ీయనినర్ిమాం

చబ్డుతతాంద . 
వర్ాష లస్మయ్ాంలోఅధ కపావాహ్ననిననివార్ిాంచడ్ానికినిలు
పుకునేగ్ోడనతకూడ్ానిర్ిమాంచాలి. 

➢ ఖనిజత్తర్స్ుర్ణలుమర్ియ్ువయర్ాి లనతకసట్లయాంచినసా్లాం
లోపడవేసాు ర్ు. డాంప్ 30 

మీట్రా్ఎతతు కుతగ్ినట్్ా గ్ాఉాంట్్ాంద . 
➢ తదతపర్ిపాణాళిక / 

పాత్తప్ాదనకాలాంనతాండ్లబ్లయక ఫ్ిలాిాంగరరత్తప్ాద ాంచబ్డ్లాంద మర్ి
య్ుస్ాంభలవితదశలోడాంప్ఉాండదత. 

➢ స్బ్స గ్సాడుీననపుర్ాయనిబ్లగ్ాఉపయోగ్ిాంచతకోవట్లనికి, 

ఖనిజపర్ిర్క్షణమర్ియ్ుఅభివృద ికోస్ాంఈశిలలనతఅప్ గ్సడా్ేే
స్టేసాధాయసాధాయలనతపర్ిశ్రలిాంచడ్ానికపిాయ్తానలుజర్ుగు
తాయ. ఒకవేళ్, 

ఈపదార్ాా లనతఇతర్వయరా్పదార్ాా లతోప్ాట్్ప్ౌర్నిర్ామణాంమ
ర్ియ్ునిర్ామణసామగ్ిాలోఉపయోగ్ిాంచట్లనికితగ్ినట్్ా గ్ాక
నతగ్ొనబ్డలవదతమర్ియ్ువర్ిుాంచఅేనతమత్త / 

ఎన్ ఓస్టిఉననబ్య్ట్లఏజగనీీలకు 
‘ఉననచోట్’ప్ాాత్తపద కనఅమమవచతే. అదేవిధ్ాంగ్ా, 
వయరా్పదార్ాా లలోక్ాంతభలగ్ానినగనిర్హదార్ికికూడ్ాఉప
యోగ్ిాంచతకోవచతే 
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కా.స్ాం పర్ామిత్త 
ఆపర్సషనకయకుకోణా

లు 
స్ాంభలవయపాభలవాలు ఉపశమనచర్యలు 

2. వాయ్ుపర్ాయవర్
ణాం 

• గనతలతవా
కాం 

• లీజులోయ్ాాంత్తాకర్వాణాపామే
య్ాంఉననాందతనఫుయజట్లవ్ఉ
దాె ర్ాలపపైపాభలవాంచాలాతకుు
వ 

• ఈకార్యకలాప్ాలుగుాంట్ల
నతాండ్లఖనిజపలనతడ్లాలాిాంగ్, 

బ్లా స్టిరాంగ్, లోడ్లాంగ్, 

అన్ లోడమర్ియ్ుర్వాణాచేస్టేట్
పుాడుదతముమఉదాె ర్ాలనతఉ
తాత్తుచేసాు య. 

➢ దుముీఉతుతిినితగ్వెంచడానికపి్దున నైడ రల్లాటీమర్వయుత
డ డ రల్లూంగ్ఉప్యోగ్వంచబడతాయి. 

➢ నియంతిరతపకలుడుఅవలంబించబడుతుందిమర్వయుపకలు
డుశకిియొకకవథంఛన్జయఉప్యోగంవథయుకథలుషథూనిన
తగ్వెంచడానికమిర్వయుర్థకథభగ్థనినఎగరడానికసిహాయప్
డుతుంద ి

➢ ఏద ైనామ నైింగ్థకరూకలలపథలకుముందున్జరలచిలకర్వంచడం 

➢ చకకగ్థనిరేహ ంచబడేయంతరా లు 

➢ కథర్వీకులకువూకిిగతరక్షణస్థమగ్వ ా
➢ గ్ీాన్్బ ల్ు  / తోటలప ంప్కంర్ోడూ వ ంటఅభివృదిధ చ ందుతుంద,ి 

గనియొకకఅంచు, 

దుముీవథూపిి చ ందకుండాఉండటలనికడింపథ్రంతం. 

• ర్వాణా • లీజులోయ్ాాంత్తాకర్వాణాపామే
య్ాంఉననాందతనఫుయజట్లవ్ఉ
దాె ర్ాలపపైపాభలవాంచాలాతకుు
వ 

➢ రహదార్వధ్ూళిఉదాె ర్థలప్రభలవథనినతగ్వెంచడానికిహలరో డీీద
ప్రభలవవంతమ ైనవథటర్వీపరంకూరలూ మర్వయుహలరో డొ ూకకఇరలవ ై
ప్ులలతోటలప ంప్కంజరలగుతుంది.  

➢ వథహనాలనిరేహణమర్వయుఓవర్ోూ డ ంగ్వూదు. 

➢ ఓవర్్లోడ ంగ్వనవథర్వంచబడుతుంద ి

➢ పియుససిర్వుఫ డైాేహనాలుఉప్యోగ్వంచబడతాయి 

➢ వథహనాలప ైవగేప్ర్వమితులు. 

3. నీట్లపర్ాయవర్ణాం • గనతలతవా
కాం 

• దేశ్రయ్వయరా్జ
లాం 

• మ ైనిాంగ్ 85 

ఎాంఎస్టఎలీాంభలవితదశవర్
కుజర్ుగుతతాంద  

➢ గనియొకుఅాంత్తమలోతత 85 MSL (పసా్తు తభూసాా య) 

కాబ్ట్లరభూగర్భజలపట్లరకఖాండన is హిాంచలవదత. 
➢ ఉతుతిిచయేబడ నదేశ్రయవూరాజలలలనుస పిుకథు ూంకులోకి

ప్ంపి, తరలవథతగుంటలనునానబ టలు ల్ల. 

➢ గుంటలలోనిలేచయేబడ నతుఫథనున్జటినిబయటకుతీసి, 
దూరప్ుర్ోడూ ప నై్జరలచలుూ కోవటలనికి, 
మొకకలకున్జరలతరా గడానికి, 
డ రల్లూంగీర్వయుఇతరధ్ూళినిఅణిచివేసకచరూలకుఉప్యోగ్వం
చబడుతుంది. ఇదిన్జటడి మలండ్్నుతగ్వెసుి ంది. 

➢ ఇంకథ, వరషప్ున్జరలదండకథలువలదాేర్థసకకర్వంచి RWH 

వూవసాకుమళిళంచబడుతుంది. 
సిలేు షనాు ూంకునండ వచేిఅదనప్ున్జటినిసహజమ ైనపథరలద
లమలరెంలోకిమళిూంచాల్ల. 

4. శబ్ుాంపర్ాయవర్ణాం • మొబ్ ైలాీమ
గ్ిా 

• య్ాాంత్తాకసకర్

• ఈగనిమర్వయుప్ర్వసరపథర ంతా
లలోప్ర్థూవరణానికిదో హదప్
డేశబద ంయొకకమూలలలుప్ర

• య్ాంతాా లనిర్ాహణ: - 

సామర్ాా ొనిననిర్ాి ర్ిాంచడ్ానికివాహనాలుమర్ియ్ుపర్ికర్ాలకా
మాంతపాకుాండ్ాతనిఖీమర్ియ్ునిర్ాహణనిర్ాహిాంచబ్డు
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కా.స్ాం పర్ామిత్త 
ఆపర్సషనకయకుకోణా

లు 
స్ాంభలవయపాభలవాలు ఉపశమనచర్యలు 

ణ 

• ర్వాణా 
• తవాకాం 

• డ్లాలాిాంగ్ 

ధానంగ్థవథహనాలు, 

హెైడరా ల్లక్ఎకీకవటేర్, టలర కుర్-

కంప రషరలూ , జాక్-హామర్, 

డ రల్లూంగ్ొీదల్నైవి. 

• యలంతీరకరణస్థా యిచాలలఎ
కుకవగ్థలేదుమర్వయుఈ
మూలలలుఏవీనిరంతరంగ్థలే
వు. 

గణన్జయమ ైనప్రభలవంలేదు.  

• అనుమతించదగ్వనస్థా యిలోత
కుకవతీవరతతోశబద ంచాలలఆ
మోదయోగూమ ైనదిమర్వయు
మలనవులప ైఎటువంటచి డు
ప్రభలవథలనుకల్లగ్వఉండదు. 

తతాంద మర్ియ్ుధ్ర్ిాంచినభలగ్ాలుభర్టుచేయ్బ్డతాయ. 

పనిచసే్టేవాహనాలునిర్ాహిాంచబ్డతాయమర్ియ్ుమాంచిస్టపలైస
నీర్ుా  / మఫా్ర్ుా అాంద ాంచబ్డతాయ. 

• వృక్షస్ాంపద: - 

చెటా్పపాంపకాంకార్యకలాప్ాలుశబ్లు నినగణనీయ్ాంగ్ాతగ్ిెసాు య. 

వృక్షస్ాంపదదట్రాంగ్ాఉాండ్ేలాచూస్తకోవాలిమర్ియ్ువివిధ్ఎ
తతు లసాా నికజపతతలనతకలిగ్ిఉాండ్ాలి 

• వినికిడ్లర్క్షణ: - ఇయ్ర్ మఫ్ీ, 
ఇయ్ర్రాగ్ొీమదలసనైపర్ికర్ాలుసాధార్ణాంగ్ావినికిడ్లర్క్షణకోస్ాం
ఉపయోగ్ిాంచేపర్ికర్ాలు. 
ఇయ్ర్మఫ్ీఉపయోగ్ిాంచిస్గట్్శబ్ుాంఅట్నెతయయేషన్ 25 డ్లబి 

(ఎ) వర్కుసాధ ాంచవచతే. జపక-

హ్నమర్ిైరలార్ుా చెవిప్ో గులుఉపయోగ్ిాంచవచతే. 

• ఇతర్ులు: - 

రంధరా లడ రల్లూంగీర్వయుబిట్అమర్వకకోసంప్దున ైనడ రల్లాటలీా
డకం. 

పకలుడుమేఘలవృతమ ైనర్ోజులలోకథకుండాప్గటిప్ూటజరల
గుతుంది. 

5. జీవపర్ాయవర్ణాం • వృక్షజపలాంమ
ర్ియ్ుజాంతత
జపలాం 

• లీజుప్ాాాంతాంలోఈప్ాాాంతాంలో
అాంతర్ిాంచిప్ో తతనన / 

సాా నికజపతతలవృక్షజపలాంమర్ి
య్ుజాంతతజపలాం లవదత.  

• జీవవ ైవిధ్యపాభలవాలు 

➢ పథూ ంటేషన్ / 

గ్ీాన ాల్ుఅభివృదిధ కథరూకామంకథర్థూచరణమర్వయుసంభలవిత
దశలోనిరేహ ంచబడుతుంది. 
స్థా నికజాతులునాటబడతాయి 

➢ గని / స్ాంభలవితదశలో 2.50 హ కార రా్విస్ట్ు రో్ాంలో 2000 

మొకులునాట్బ్డతాయ. 

➢ జీవవ ైవిధ్యాంపపైపభాలవాంచాలాతకుువగ్ాఉాంట్్ాంద . 
6. సామాజక-

ఆర్ిాకపర్ాయవర్ణాం 

 
 
 

• ప్ాాాంతస్
మస్యలనత
అధ్యయ్
నాంచేయ్ాం
డ్ల 

 

• సామాజక-

ఆర్ిాకఅభివృద ిపపపైాభలవాంగణ
నీయ్ాంగ్ాఉాంట్్ాంద  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ లీజుపథర ంతంప్రభుతేంగ్థఉననందునప్రతిపథదితగనిలో R 

&R సమసూలులేవు. వూరాభూమి. 

➢ సుమలరలగ్థ. స్థా నికన ైప్ుణాూలనురూపొ ందించడానికి 63 

మందిస్థా నికకథర్వీకులకుఆవరినశ్వక్షణతోపథటుఉపథధిఅవ
కథశథలులభిస్థి యి. 

ప్ర్ోక్షఉపథధియొకకమలర్థె లుకలడాసృషిుంచబడతాయి. 

➢ సుమలరలరూ. 

స్థా నికప్రజలశలాయసుీకోసంఖ్రలిచయేడానికి 2 

లక్షలుసిఇఆర్వకందకవటలయించారల. 

ప్రతిపథదితపథర జెకథు ెినికులకుపథర థమికమౌల్లకసదుపథయలల
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కా.స్ాం పర్ామిత్త 
ఆపర్సషనకయకుకోణా

లు 
స్ాంభలవయపాభలవాలు ఉపశమనచర్యలు 

 
 
 
 
 

నిర్థీణస్ౌకర్థూలనుబలోపకతంచేయడంవంటిప్ర్వసరపథర ంతా
లలోస్థమలజిక-ఆర్వాకకథరూకలలపథలనుమ రలగుప్రలసుి ంది. 

➢ లీజునతఅమలుచేస్టి, 
నిర్ాహిాంచినతర్ువాతగనిమ ైనిాంగ్ాా బ్డ్ల (ర్ాయ్లీర, 
డ్లఎాంఎఫ్, ఎన్ ఎమ ఇట్ల, ప్ామియ్ాంమొదలసైనవి) 

దాార్ార్ాషర ీమర్ియ్ుకసాందపాాభుతాఖజపనాకుదోహదాంచే
స్తు ాంద .. 

7. నేలపర్ాయవర్ణాం • నేలకవర్ • లీజుపథర ంతంలో, 
ఎగువనేలమందం 0.0 

మీనుండ  2.0 మీ. 

➢ గనిజీవితంలోఉతుతిిచేయబడ నఅగానలే, 

విడ గ్థనిలేచయేబడుతుందిమర్వయుతోటలకోసంఉప్యో
గ్వంచబడుతుంద ి

8. వృత్తుఆర్ోగయాంమర్ి
య్ుభదాత 

• మ ైనిాంగ్ాుర్ాయ
చర్ణ 

• ఓప నాకసుపదధ తిలోతవేకం, 

లోడ ంగీర్వయుఖ్నిజరవథణా
దాేర్థదుముీఉతుతిిఅవు
తుంది. స ైటేదద , 
తవేకంమర్వయులోడ ంగ్థక
రూకలలపథలసమయంలో, 
దుముీఅనదేికథర్వీకులఆర్ో
గ్థూనినప్రభలవితంచసేకప్రధాన
కథలుషూకథరకం, 

అయితపే్ర్థూవరణమర్వయు
వథతావరణప్ర్వసిాతులుకలడా
ఆర్ోగూసమసూలనుసృషిుస్థి
యి 

➢ దుముీ, 

శబద ంమొదల్ైనవథటవిలూ కథర్వీకులఆర్ోగూంప ైఎలలంటపి్రతి
కలలప్రభలవంప్డకుండాఉండటలనికిభదరతాఅంశథలకుసం
బంధించివిసిృతమ ైనచరూలుతీసుకోవథల్ల. 

➢ తయలర్ీదారలమలరెదరశకథలప్రకథరంఅనినస్థధ్నాలుమర్వ
యుప్ర్వకర్థలనుకామంతప్ుకుండానిరేహ ంచడంమర్వ
యుప్ర్ీక్ష ంచడం. 

➢ గనిలోప్నిచేసకకథర్వీకులకువూకిిగతరక్షణప్ర్వకర్థలనుఅం
దించడం. 

➢ వ ైదూనిప్ుణులందర్వకథర్వీకులపథర రంభమర్వయుఆవరినవ ై
దూప్ర్ీక్షలునిరేహ ంచబడతాయి 

➢ కథర్వీకులకోసంఅవగ్థహనకథరూకామం 

 

 

8.0 పర్ాయవర్ణచర్యపో్ా గ్ాా మ 

ప్ాాజగకరేాత్తప్ాదకుడుపర్ిశుభామ ైనమర్ియ్ుఆర్ోగయకర్మ ైనవాతావర్ణానిననిర్ాహిాంచడ్ానికిదానిబ్లధ్యతగుర్ిాంచిచాలాస్ాృహలో
ఉనానర్ు. ర్ూ. 5.00 లక్షలుమూలధ్నవయయ్ాంగ్ా, ర్ూ. పర్ాయవర్ణపర్ిర్క్షణచర్యలకుపునర్ావృతమయేయఖర్ుేగ్ా 0.6 లక్షలు. 
వివర్ాలుకిాాందఇవాబ్డ్ాై య: - 

పట్లర క 8.0: పర్ాయవర్ణపర్రి్క్షణచర్యలకుస్దతప్ాయ్ాం 
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కా.స్ాం. వివర్ణ మూలధ్నవయయ్ాం 

(ర్ూ. లక్షలోా ) 

పునర్ావృతఖర్ుే 

(లక్షలోా ర్ూ.) 

1. ప్ర్థూవరణప్రూవేక్షణ 

(మ ైకోావథతావరణశథసిరం, గ్థల్ల, న్జరల, శబద ంమొదల్ైనవి) 

2.00 0.2 

2. కథలుషూనియంతరణ 1.00 0.1 

3. వృతిిఆర్ోగూంమర్వయుభదరత 

(సిల్లకోసిసురూవేక్షణతోసహాపథర రంభమర్వయుఆవరినవ ైదూతనిఖీలు) 

1.00 0.1 

4. గాీ్న ాల్ు  (గనిసమయంలోదశలవథరీ్గ్థగాీ్న్్బ ల్ుఅభివృదిధ ) 1.00 0.2 

 మొతుాం 5.00 0.60 

 

9.0 ముగ్వంప్ు 

EIA / EMP అధ్యయ్నాంప్ాామాణిక TOR పాకార్ాంజర్గి్ిాంద . 
క్సతాపర్ిశోధ్ననిర్ాహిాంచడాందాార్ామర్ియ్ుఅాందతబ్లట్్లోఉననద ాతీయ్స్మాచార్ానికిప్ాాపయతకలిగ్ిఉాండట్ాందాార్ాభూమి, 

గ్ాలి, నీర్ు, శబ్ుాం, జీవమర్ియ్ుసామాజక-ఆర్ిికవాతావర్ణాంయొకుబ్ేస్ట లసైనైేట్లనతస్ర్ిగ్ాఅాంచనావేసాు ర్ు. 
పాభలవాలయొకుఅాంచనాగుర్ిుాంచబ్డ్లాంద మర్ియ్ుమూలాయాంకనాంచేయ్బ్డ్లాంద మర్ియ్ుపర్ాయవర్ణస్మస్యలనతతగ్ిెాంచడ్ానికి
స్ూచిాంచబ్డ్లాంద . EMP తయ్ార్ుచేయ్బ్డ్లాంద , ఇద డ్ెైనమిక, సౌకర్యవాంతమ ైనద మర్ియ్ుఆవర్ునస్మీక్షకులోబ్డ్లఉాంట్్ాంద . 
ఈప్ాాాంతాంచతట్టర పాత్తప్ాద తఅభివృద ితోపాత్తప్ాద తప్ాాజగక్ర ొకుస్ాంచితపాభలవాలు, స్హ్నయ్కసౌకర్ాయలు / 
మౌలికస్దతప్ాయ్ాలుచివర్ికిఈప్ాాాంతాంఅభివృద ికిదార్ితీసాు య. పాత్తప్ాద తప్ాాజగకార ్ానికపాజలకుచాలాఅవస్ర్మ ైనఉప్ాధ ని 

(పాతయక్షమర్ియ్ుపర్ోక్ష) ఉతాత్తుచేస్తు ాంద . ఈప్ాాాంతాంయొకుఆర్ిికవయవసా్ఒకostపునతప్ర ాందతతతాంద మర్ియ్ువిదయ, ఆర్ోగయాం, 
శిక్షణ, ర్వాణా, ఆట్ోమొబ్ ైల్, 

పర్ిశామలపర్ాంగ్ాఈప్ాాాంతాంయొకుపపర్ుగుదలఉాంట్్ాంద .స్టిఇఆర్ాుర్యకలాప్ాలకిాందకాంపపనీవివిధ్అభివృద ి కార్యకలాప్ాలనతచేప
ట్రనతాంద . తదనతగుణాంగ్ాజీవనపామాణాంకూడ్ాసానతకూలవ ైపుపపైకిఎతుబ్డుతతాంద . ఈవిధ్ాంగ్ా, 
ఈప్ాాజగకార ్ానికపాజలకుమర్ియ్ుప్ాాాంతానికిసామాజకమర్ియ్ుఆర్ిాకపాయోజనాలకుదోహదాంచేసోు ాంద . 
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