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క్వయయనిర్వాహక్ సార్వింశిం 
 BSCPL ఇన్ఫ్రా సరక్చర్ లిమిటెడ్ అనింతపుయిం జిల్ు లో అనింతపుయిం అను గ్రాభింలో నివసస్తున్నార్ల. 

ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని అనింతపుయిం జిల్ు, అనింతపుయిం భిండలింలోని భనీల గ్రామానికి చిందిన సర్వా 
నిం. 28, లోని ఆటవీప్రింతిం క్వని ప్రభుతా భూమిలో, 13.665 హెక్వోయు విస్తుయణింలో, 15 సింవతుర్వల 
క్వల్నికి, రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్,గ్రావెల్ వెలికితీసిందుకు క్వారీ లీజును అనింతపుయిం 
మైన్ు భరియు జియాలజీ డిప్యయటీ డైరెక్ోర్ నోటిస్త నిం: 1494 / QL-ATP/ 2020 తేదీ 
20/07/2020 న, నవీక్రిించార్ల. 

 ప్రతిపాదిత రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ క్వారీ ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని అనింతపుయిం జిల్ులోని 
అనింతపుయిం భిండలింలోని భనీల గ్రామానికి 1.50 కి.మీ దూయింలో ఉింది భరియు ఇది 
అనింతపుయిం జిల్ులోని అనింతపుయిం భిండలింలోని భనీల గ్రామానికి చిందిన సర్వా నింఫర్ 28 
లోని భాగిం. ప్రతిపాదిత క్వారీ ప్రింతానిా ప్రతిపాదకుడికి అనుకూలింగా నవీక్రిించ ఫడిింది. 

 ప్రతిపాదిత రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ క్వారీ లీజ్ ప్రింతిం, అక్షింశిం 
14°34'24.62363" N నుిండి 14°34'24.552" N భరియు ర్వఖింశిం 77°41'36.38192" E 
నుిండి 77°41'55.55955" E భధయ ఉింది. ప్రతిపాదిత క్వారీ లీజు ప్రింతిం చుట్ట ో ఇతయ రోడ్ 
మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ క్వారీ లీజులు ఉన్నాయి. 

  ప్రతిపాదిత క్వారీ నుిండి 500 ర్వడిమల్ దూయిం లోల, మూడు (03) లీజులు భరియు వాటిలో 
రెిండు (02) ఉన్నాయి, క్లిపి 22.656 హెక్వరో్లు. 09 సెప్ోింఫర్ 2013కి మిందు భింజూర్ల 
చేమఫడ్డడయి. 9.357 హెక్వోయు విస్తుయణింతో భరొక్టి (01) లీజు, 09 సెప్ోింఫర్ 2013 తర్వాత 
భింజూర్ల చేమఫడిింది. అిందువలు, EIA నోటిఫికేషన్ 2006 సవయణ ప్రక్వయిం 01 జూలై 2016 
న్నటి, క్వారీ లీజు తర్వాత భింజూర్ల చేమఫడిింది 09 సెప్ోింఫర్ 2013, క్ుసోర్ EMP తయారీ కోసిం 
క్ుసోర్ లో భాగిం అవుతింది. రెిండిింటి మొతుిం రిధి(02) లీజులు, ప్రస్తుతిం ప్రతిపాదిత 13.665 
హెక్వోయు లీజుతో సహా, 23.022 హెక్వరో్లుగా ఉింటాయి. 

 < 100 హెక్వరో్లు. అిందువలు B1 వయగింతో సమానింగా B2 కిింద వరీగక్రిించఫడిింది. 
 ప్రతిపాదిత భూమిలో వయవసామిం చేమడ్డనికి అనుకూలింగా లేదు. 
 ఆింధ్రప్రదేశ్ లోని సోట్ ఎనిార్వన్ మెింట్ ఇింపాక్ట ో అసెస్ మెింట్ అథారిటీ (SEIAA) కు ర్వయవయణ 

కిుమరెన్ు కొసిం ప్రతిపాదకుడు దయఖస్తు చేస్తకున్నార్ల భరియు వార్ల ర్వయవయణ ప్రభావ అించన్న 
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(EIA) అధయమన్నలను చేటోడిం భరియు EIA / EMP (తయారీ) కొసిం ప్రతిపాదిత రోడ్ మెటల్ & 
బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ క్వారీ కొసిం, 18-12-2020 తేదీన Lr No. SEIAA / AP / ANT/ MIN / 
08/2020 /2006--1055 ద్వార్వ నిఫింధనలను (ToR) జారీ చేశార్ల. 

 వి వి ఎన్ టెక్ాల్జిస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, హైదర్వబాద్, EIA అధయమన్నలను నియాహించడ్డనికి భరియు 
EIA / EMP నివేదిక్ను రూపిందిించడ్డనికి ప్రతిపాదకుడుని నిమమిించార్ల. శీతాక్వలపు అవధి లో 
(అకోోఫర్ 2020 నుిండి డిసెింఫర్ 2020 వయకు) MOEF భరియు CC నిఫింధనల ప్రక్వయిం బేసెలున్ 
డేటా సక్యణ (ర్వయవయణ యయవేక్షణ) జరిగింది.  

 ప్రస్తుత సార్వింశిం TOR ప్రక్వయిం EIA నివేదిక్లో ఉింది భరియు MOEF భరియు CC ద్వార్వ EIA 
నోటిఫికేషన్ 2006 యొక్క అనుఫింధిం III లో ఇచ్చచన నిఫింధనల ప్రక్వయిం తయార్ల చేమఫడిింది. 

 క్వారీ లీజు కొయకు ప్రతిపాదిించ్చన ప్రింతిం మిందుగా M/s శీనమయ క్ింప్నీ పేర్ల మీద 15 సిం.లు 
గాను ప్రభుతాిం లీజు ఇవాఫడినది. ద్వని లీజు యదుు చేసన తర్లవాత ప్రస్తుత క్ింప్నీ అయిన M/s 
బి.ఎస్.స.పి.మల్. ఇన్ఫ్రా సరక్చర్ లిమిటెడ్ వారికి క్వారీ లీజు రోడ్ మెటల్, బిలిడింగ్ స్టోన్ భరియు 
గ్రావెల్ కొయకు ఇవాడిం జరిగింది. ఈ లీజు ప్రింతింలో ఒక్ ప్దు పాత తవాక్పు గింత 63,265.45 
చ॥ మీటర్లు విస్తుయణింలో 10.8 మీ లోత ఉనాది. ఇక్కడ త్రవిాన ఖనిజమ 6,83,266,86 ఘణపు 
మీటర్లు. ఈ ప్రింతానికి ఉతుయిం వైపున 9,357 హెక్వోయు విస్తుయణిం క్లిగన క్వారీ లీజు M/s 
బి.ఎస్.స.పి.మల్. ఇన్ఫ్రా సరక్చర్ లిమిటెడ్ పేర్ల మీద క్లదు మిందు లీజుద్వర్లడైన M/s శీనమయ 
క్ింప్నీ వార్ల వయయథ ద్వర్వథలను డింపు రూింలో తూర్లు భాగమ నిందు ఏడు (7) ప్రింతాలలో 
1,52,700 ఘణపు మీటయు వయయథ ద్వయథిం నిలాచేమఫడినది. 

 ఆమోదిించఫడిన మైనిింగ్ పాున్ ప్రక్వయమ, సర్వసరి 5,53,712 గనపు మీటయు ఖనిజమ అయిన రోడ్ 
మెటల్ & ఫలిడింగ్ సో్టన్ ప్రతి సింవతుయిం తీమఫడును. ఇిందులో అభమడ్డనికి నికి వచేచ ఖనిజమ 
95% 3,36,026 గనపు మీటర్లు లేక్ 8,40,056 మెట్రిక్ట టనుాలు భరియు 5% వయయథ ద్వయధమ 
15,686 గనపు మీటర్లు. ఈ ప్రింతింలో గ్రావెల్ ఖనిజమ అతయధిక్ింగా 73,790 ఘణపు మీటర్లు 
గాను భరియు సర్వసరి గ్రావెల్ ఉతుతిు సింవతుర్వనికి 58,830 గనపు మీటర్లు, ఇది 100% రిక్వరీ 
ఉింటింది. ఇిందులో వయర్వథలు ఉిండవు. 

 మైనిింగ్ యొక్క దధతి సెమీ మెక్నైజ్డ ఓప్న్ క్వస్ో మైనిింగ్ దధతి ద్వార్వ, నిమింత్రిత పేలుడుతో 
జర్లఫడును. 
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 ఈ మినయల్ు బవన నిర్వమణింలో (ఇళ్ళు, అపార్లోమెింటు, వాణిజయ బవన్నలు మొదలైనవి) భరియు 
వివిధ మౌలిక్ సదుపాయాల నులలో (వింతెనలు, రోడుు, రైలేా ట్రాక్ట లు, నీటిపార్లదల టాయింకులు 
మొదలైనవి) నిర్వమణ రిశ్రభకు రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టనో్,గ్రావెల్ మఖయమైన మడి ద్వర్వథలుగా 
ఉయోగడును. 

 ఇది నవీక్రిించఫడిన ప్రజెక్టో భరియు సరైన బద్రతా ప్రమాణాలను పాటిించడిం ద్వార్వ రోడ్ మెటల్ 
& బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ మైనిింగ్ కొసిం RQP మైనిింగ్ ప్రణాళిక్ను సదధిం చేసార్ల. 

 రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టనో్ విషమింలో, అించన్న వేమదగన గని నిలాలు 53,08,857 (కూయ.మీ) 
భరియు గని యొక్క సింఫింధిత జీవితిం ద్వద్వపు 16 సింవతుర్వలు. గ్రావెల్ విషమింలో, అించన్న 
వేమదగన గని నిలాలు 4,04,340 (కూయ.మీ) భరియు గని యొక్క సింఫింధిత జీవితిం ద్వద్వపు 7 
సింవతుర్వలు ఆమోదిించఫడిన మైనిింగ్ ప్రణాళిక్ ప్రక్వయిం మొతుిం తవిాన రిమాణింలో రోడ్ మెటల్ 
& బిలిడింగ్ స్టోన్ (అభమదగనది) 95%,    

అించన్న వేసన భౌగోళిక్ భరియు ఖనిజ నిలాలు ఈ క్రింది విధింగా ఉన్నాయి: 
     వివయణ భౌగోళిక్ నిలాలు (కూయ.మీ) ఖనిజ నిలాలు (కూయ.మీ) 
రోడ్ మెటల్ భరియు బిలిడింగ్ స్టోన్  6838588 5308757 
గ్రావెల్ 322920 404340 

 
సాథనిక్ భూగయభ శాస్త్రిం: సబ్జెక్టో ఏరియా అనేది ఆరికమన్ యుగానికి చిందిన ప్నినుులర్ గ్లాసక్ట 
క్వింప్ుక్టు కు చిందిన గ్రానిటోయిడ్ గ్లాస్. అవుట్ క్రాప్ ఫహుళ సెటు ళును దగగయగా భరియు విసుృతింగా 
ఖళీగా ప్రదరిిస్తుింది క్వఫటిో ఇది రోడ్ మెటల్, బిలిడింగ్ స్టోన్ క్వారీ చేమడ్డనికి చాల్ అనుకూలింగా 
ఉింటింది. 
 
సైట్ యొక్క సథల్క్ృతి: ఈ ప్రింతిం టోపోషీట్ నిం. 57 F/10 లో ఉింది. సథల్క్ృతి ప్రక్వయిం Q.L. 
అనువరిుత ప్రింతిం దణ దిశల వైపు మెలుగా వాలుగా ఉిండే కొిండ. సాధాయణింగా, ఇది M.S.L పైన 
సగటన 415m నుిండి 465m ఎతులో ఉనా లోతటో మైద్వనిం. భరియు డెన్డ్డాటిక్ట నుిండి సబ్ డెన్డ్డాటిక్ట 
డ్రైనేజీని గభనిించవచుచ. ఈ ప్రింతిం Q.L యొక్క వాయువయ దిశగా ఎతులో ఉింది. అనువరిుత ప్రింతిం 
భరియు దణ దిశల వైపు వాలుగా ఉింటింది. ఈ ప్రింతిం ఎటవింటి అడవి లేద్వ చటు అడుడ లేకుిండ్డ 
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ఉింది. ఇది ప్దు సైజు ఫిండర్వళ్ళు భరియు పదలను మాత్రమే క్లిగ ఉింటింది. పార్లదల నమూన్న 
డెన్డ్డాటిక్ట నుిండి సబ్-డెన్డ్డాటిక్ట వయకు ఉింటింది. అనువరిుత ప్రింతిం ర్వతి భూభాగానికి చిందినది, దీనికి 
ఎకుకవ వృక్షసింద లేదు. 
 

 కోర్ జోన్ లో స్తనిాతమైన గ్రాహక్వలు లేద్వ ర్వయవయణ వయవసథలు లేద్వ నీటి వనర్లలు లేవు. 
 సమీ గ్రాభిం భనీల లీజు ప్రింతానికి వాయువయ దణ దిశలో 1.50 కి.మీ. 
 లీజుకు 10 కి.మీ లోల ర్వయవయణ స్తనిాత ప్రింతాలు లేవు. ఈ ప్రింతింలో ప్దు రిశ్రభలు 

లేవు 
ప్రతిపాదిత మైనిింగ్: 

 క్వారీ లీజు ప్రింతింలోని రోడ్ మెటల్, బిలిడింగ్ స్టోన్ షీట్ తో ఉరితలింపై ఫహయగతభవుతింది. 
అిందువలు, 10 మీ ఎతు భరియు 6 మీ వెడలుు గల బ్జించ ను అభివృదిధ చేమడిం ద్వార్వ డ్రిలిుింగ్ & 
బాుసోింగ్ తో ఓప్న్ క్వస్ో సెమీ-మెక్నైజ్డ మైనిింగ్ దధతల ద్వార్వ రోడ్ మెటల్, బిలిడింగ్ స్టోన్ ను క్వారీ 
చేయాలని ప్రతిపాదిించఫడిింది. షీట్ ర్వక్ట లోని బ్జించీల అభివృదిధ @ 60°  బద్రతా వాలులలో 
నియాహించఫడుతింది. 

 ఈ ప్రింతిం అనువరిుత ప్రింతింలోని ప్రధాన భాగింలో గతింలో నియాహించఫడే క్వారీ. అిందువలు, 
మిందుగా నిచేసన ప్రదేశింలో భటిోని తొలగించాలిున అవసయిం లేదు. అయితే, దయఖస్తు 
చేస్తకునా లీజు ప్రింతింలో కొింత భాగిం వరిెన్ ఏరియా, ఇక్కడ భనిం కొనిా మళు పదలు, పదలు 
మొదలైన వాటిని క్నుగొనవచుచ, వీటిని వీల్ లోడర్ లేద్వ బాయక్ట హోను ఉయోగించ్చ తీసవేయాలి. 

 బాుసోింగ్ తర్వాత, ROM ప్రతిపాదకుల స్టోన్ క్రషర్ కు యవాణా చేమఫడుతింది, క్వవలసన 
రిమాణాల క్ింక్యలను క్రషర్ చేమడ్డనికి నేర్లగా క్రషర్ కు అిందిించఫడుతింది. క్వారీ లీజు ప్రింతిం 
వెలుల క్రషర్ ఇుటికే ఉింది. JCB/క్నేామర్ ని ఉయోగించ్చ టిుర్లు భరియు ట్రాక్ోర్ లలో 
రిమాణ క్ింక్యలు లోడ్ చేమఫడతాయి. 

 రోడుడ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్ విషమింలో క్వారీయిింగ్ రిక్వరీ ఫ్యయక్ోర్ 90%గా 
రిగణిించఫడుతింది. రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ క్వారీ నుిండి ఉతుతు్య వయర్వథలు 10% 
భరియు లీజు ప్రింతింలో నిర్వుశించ్చన సథలింలో డింప్ చేమఫడతాయి. 
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 అింతయగత యహద్వర్లలు తాతాకలిక్ సాభావిం క్లిగ ఉింటాయి భరియు క్వారీ యొక్క క్వర్వయచయణ 
దశలో తగన బ్జించీలు ఏర్వుట చేమఫడతాయి. ఇది ఆగ్నామిం నుిండి వాయువయ దిశకు క్రభింగా 
ని చేయాలని ప్రతిపాదిించఫడిింది. సబ్జెక్టో ఏరియాపై స్తరమ లు లేద్వ ఎలకిరక్ల్ లైన్ లు వెళుడిం లేదు. 

 క్రభఫదధమైన గని అభివృదిధ భరియు రోడ్ మెటల్, బిలిడింగ్ స్టోన్ యొక్క మైనిింగ్ ప్రణాళిక్ వయవధిలో 
గరిషిోంగా 12 మీటయు లోత వయకు ప్రణాళిక్ చేమఫడిింది. 
డ్రిలిుింగ్ భరియు బాుసిోంగ్: 

 ప్రథమిక్ డ్రిలిుింగ్ 4.5” వాయసిం క్లిగన క్రాలర్ డ్రిల్ లను ఉయోగించ్చ చేమఫడుతింది భరియు 
దిాతీమ డ్రిలిుింగ్ జాక్ట హభమర్లు భరియు క్ింప్రెసర్ తో చేమఫడుతింది. వాయగన్ డ్రిల్ కు జోడిించ్చన 
క్ింప్రెసర్ 450 CFM సాభర్వథానిా క్లిగ ఉింటింది భరియు జాక్ట లకు జోడిించ్చన క్ింప్రెసర్ 3 
జాక్ట హాభర్ ల అవసర్వలను తీయచగలదు. 20 టి కెపాసటీ ఉనా టిుయును లీజుకు తీస్తకునా ప్రింతిం 
నుిండి క్రషర్ కు యవాణా చేమడ్డనికి వినియోగసాుర్ల. 

 11.0మీ లోత యింధ్రాలు 3.0మీ x 3.9మీ భాయిం భరియు అింతయింతో అసథయమైన నమూన్నలో 
వేమఫడతాయి. 

 డ్రిల్ యింధ్రాలు సాధాయణింగా నిలువుగా అభరిక్లో వేమఫడతాయి. బాుసోింగ్ కోసిం డిటోనేటర్ ఫ్యయజ్ 
తయహా పేలుడు ద్వర్వథలను ఉయోగసాుర్ల. 

 ఫిండను పేలిచన తర్వాత, ఫిండర్వళును లోడ్ చేమడ్డనికి ఎక్టు క్వేటర్ ఉయోగించఫడుతింది. భారీ 
ఫిండర్వళ్ళు సెక్ిండరీ బాుసిోంగ్ తో వయవహరిించఫడతాయి లేద్వ ర్వక్ట బ్రేక్ర్ ని ఉయోగించ్చ చ్చనా 
రిమాణింలో విబజిించఫడతాయి. ఈ విధింగా యవాణా చేమఫడిన ద్వయథిం 250 TPH సాభయథాిం 
గల క్రషింగ్ పాుింట్ కు (లీజు ప్రింతిం వెలుల ఉింది) అిందిించఫడుతింది. ఉతుతులు క్సోభర్ లకు 
ఎక్కడ నుిండి ింపిించఫడతాయో విడిగా నిలా చేమఫడతాయి    

 ప్రతిపాదిత ఉతుతిు ప్రణాళిక్: 
ప్రణాళిక్ వయవధిలో సింవతుయిం వారీగా తవాక్ిం వివర్వలు ఇల్ ఉన్నాయి. 

 
క్వలిం 

రోడ్ మెటల్, బిలిడింగ్ స్టనో్ & గ్రావెల్ 
రోడ్ మెటల్, & బిలిడింగ్ స్టనో్  

గ్రావెల్ 
(కూయ.మీ) 

మొతుిం తవాక్ిం 

(కూయ.మీ) 

అభమదగన రోడ్ మెటల్ & 
బిలిడింగ్ స్టోన్ 

 
వయయధిం 

(కూయ.మీ) (కూయ.మీ) టనుాలు 
1st 3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 63,258 
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2nd 3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 42,712 

3rd 3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 75,966 

4th 3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 83,790 

5th 3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 28,422 

మొతుిం 17,68,560 16,80,130 42,00,330 88,430 2,94,148 

సగట 
 

3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 58,830 

Max. 3,53,712 3,36,026 8,40,066 17,686 83,740 

 
సింభావిత మైనిింగ్ ప్రణాళిక్: 

క్వలిం మొతుిం తవాక్ిం 
(కూయ.మీ) 

అభమదగన రోడ్ 
మెటల్ & బిలిడింగ్ 
స్టోన్, (కూయ.మీ) 

టనుాలు  
 

వయయధిం 
 

(కూయ.మీ) 

గ్రావెల్ 
(కూయ.మీ) 

ప్రణాళిక్ 
క్వలిం 

17,68,560 16,80,130 42,00,330 88,430 2,94,148 

1వ ధక్ిం 17,68,560 16,80,130 42,00,330 88,430 1,10,192 

   2వ ధక్ిం 17,68,560 16,80,130 42,00,330 88,430 - 
మొతుిం 53,05,680 50,40,390 1,26,00,990 2,65,290 4,04,340 

పై సింభావిత ప్రణాళిక్ ప్రతిపాదకుడికి భింజూర్ల చేసన లీజు వయవధిపై ఆధాయడి ఉింటింది. ప్రస్తుత 
లీజు వయవధి తర్లవాత కూడ్డ నిలాలు సాలుింగా లభిసాుయి. 

 
బేస్ లైన్ ర్వయవయణ న్నణయత: గాలి: 
గాలిని: ప్దు పారిశ్రామిక్ ఉద్వగర్వలు లేవు. ప్రధానమైన గాలి దిశలు అధయమన క్వలింలో ( అకోోఫర్ల 
2020 నుిండి డిసెింఫర్ల 2020) వయకు తూర్లు ఈశానయిం (ENE (23.46%) తర్లవాత తూర్లు 
దిశలో 21.69% భరియు తూర్లు ఆగ్నామ (ESE) తో (4.56%) సగట గాలి వేగమ సెక్నుకు 3.24 
మీటర్లు ఉింటింది. 
భనాల గ్రాభిం, అనింతపుయిం రూయల్ భిండలింలో వాతావయణిం సథయతాిం గటిప్యట భదయసుింగా 
అసుయింగాను భరియు కొదిుగా అసుయింగాను ఉింటింది. ఇది గ్రామీణ నేథయిం.  
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ప్రమాణ క్వలుషయ క్వయక్వల సాింద్రతలు జాతీమ వాయు న్నణయత ప్రమాణాల క్ింటే చాల్ తకుకవగా 
ఉనాటు క్నుగొనఫడిింది. P.M. 10, PM. 2.51, 502 భరియు NOx ఇవి వర్లసగా 100, 60, 80 
భరియు 80 Mg/MP గా వున్నాయి. 
ఓప్న్ క్వస్ో మైనిింగ్ క్వయయక్ల్పాల సభమింలో ప్రధానమైన ఉద్వగర్వలు డ్రిలిుింగ్, నిమింత్రిత పేలుడు, 
లోడిింగ్ / అన్-లోడిింగ్ భరియు యవాణా క్వయయక్ల్పాల సభమింలో క్ణద్వర్వథల ఉతుతిు. 
 
శఫుిం: ఎల్.డి, ఎల్ఎన్ భరియు ఎల్.డి.ఎన్ విలువలు గ్రామీణ నేథాయనికి విలక్షణమైనవి. 
 లీజు (కొర్) 

Db (A) 
ఫపర్ (క్నిషో) 

Db (A) 
ఫపర్ (గరిషోింగా) 

Db (A) 
ఎల్.డి 42.8 45.7 49.2 
ఎల్ఎన్ 41.8 41.4 47.6 
ఎల్.డి.ఎన్ 60.8 62.7 67.2 
 క్వారీ రిక్ర్వలను డ్రిలిుింగ్, పేలుడు భరియు క్దిలే సభమింలో శఫుిం యొక్క మూల్లు 
ఉింటాయి. 
 
నీటి: ఉరితల వనర్లలు లేవు, అనగా. లీజు ప్రింతింలో నదులు/ సయస్తు,. అనింతపుయిం జిల్ులో సగట 
వారిీక్ వయీపాతిం సింవతుర్వనికి 530 అనింతపుయిం జిల్ు కోసిం రూపిందిించ్చన భూగయభ జల 
బ్రోచర్ (సెప్ిోంఫర్. 2013) ప్రక్వయిం, సెింట్రల్ గ్రిండ్ వాటర్ బోర్డ, GoI ద్వార్వ, అనింతపుయిం భిండల 
ప్రింతింలో సగట భూగయభ నీటి భటాోలు 10-20m BGL (ప్రీ మాన్సున్) భరియు గణనీమమైన 
మార్లు క్నిపిించలేదు. ర్లతవన్నల అనింతయ క్వలింలో కూడ్డ. అయితే, క్షేత్ర సిందయినలో సాథనికుల 
నుిండి సక్రిించ్చన సమాచాయిం ఆధాయింగా, ర్లతవన్నల తర్వాత ఈ ప్రింతింలో సగట భూగయభ 
జల్ల సాథయి 55-60m BGL భరియు ర్లతవన్నల మిందు క్వలింలో 65-70m BGL ఉింటింది. 
 
 ప్రతిపాదిత లీజు ప్రింతింలో భరియు చుటోక్కల ఉనా భూగయభజల న్నణయత కొదిుగా ఆలకలీన్, 
పిహెచ సాథయిలు 7.20 నుిండి 8.26 వయకు ఉింటాయి. మొతుిం క్వఠినయిం క్వలిీమిం క్వరోోనేట్ 
సాథయిలు లీటర్లకు 154 నుిండి 516 మీ. గ్రా వయకు ఉింటింది, అయితే మొతుిం క్రిగన ఘనద్వర్వథల 
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లీటర్లకు 240 నుిండి 950 మీ.గ్రా భధయ మార్లతూ ఉింటింది. ఫ్లురైడ్ సాథయిలు లీటర్లకు 0.6 నుిండి 
1.5 మీ.గ్రా వయకు ఉింటాయి భరియు నైట్రేట్ సాథయిలు లీటర్లకు 20 నుిండి 90 మీ.గ్రా భధయ 
మార్లతూ ఉింటాయి. సలేరట్ సాథయిలు లీటర్లకు 13 నుిండి 101 మీ.గ్రా భరియు కోురైడ్ సాథయిలు 
లీటర్లకు 60 నుిండి 410 మీ.గ్రా భధయ మార్లతూ ఉింటాయి. సాధాయణింగా, అధయమన ప్రింతింలో 
భూగయభజల న్నణయత, IS: 10500-2012 (తాగనీటి వివయణ) యొక్క అనుభతిించదగన రిమితలను 
నిర్వధరిస్తుింది. 
 
ఘన వయర్వథలు: 
ఆమోదిించఫడిన మైనిింగ్ ప్రణాళిక్ ప్రక్వయిం, తవిాన ద్వయథిం యొక్క రిక్వరీ ర్వట 95%. అిందువలు, 
5% వయర్వథల ఉతుతిు ఉింటింది. మైనిింగ్ ప్రణాళిక్ క్వలింలో, ఖనిజ తియసకయణలు 88,430 (కూయ.మీ) గా 
అించన్న వేమఫడ్డడయి భరియు సింభావిత క్వల్నికి, మొతుిం ఖనిజ తియసకయణ 2,65,290 (కూయ.మీ) 
గా ఉింటింది. ఖనిజ వయర్వధలు, ప్రధానింగా ర్వక్ట, పాక్ింగా అప్రోచ రోడ్ నియాహణ కోసిం 
ఉయోగించవచుచ. అల్గ్న రోడుడ నుల కోసిం అభమవచుచ. అయితే మిందుజాగ్రతు చయయగా, వయర్వధల 
డింప్ కోసిం, లీజు రిధిలో 1.6105 హెక్వోయు సథల సదుపామిం క్లిుించఫడిింది. గని యొక్క జీవిత 
చ్చవరిలో, తవిాన ప్రదేశిం యొక్క బాయకిరలిుింగ్ కోసిం వేస్ో ర్వక్ట (తియసకరిస్తుింది) ను ఉయోగించవచుచ. 
ప్రస్తుతిం ప్రణాళిక్ క్వలింలో, ఈ డింప్ ల నుిండి వచేచ నిక్షలీతిం హానిక్యిం క్వదు. 
ప్రభావాలు: 
ఎర్ు: ప్రతిపాదిత లీజు ప్రింతింలో పై భటిో లేదు. ప్రతిపాదిత లీజు ప్రింతింలో వయవసామిం జయగడిం 
లేదు. ప్రస్తుతిం కొనిా క్వారీ గింటలు ఉన్నాయి. సైట్ సథల్క్ృతి ఆధాయింగా, క్వారీ యొక్క క్వర్వయచయణ 
దశలో ఒక్ పిట్ తయార్ల చేమఫడుతింది. అల్గ్న, ప్రతిపాదిత ప్రింతిం రిసయ ప్రింతాల క్ింటే 20 
మీటయు ఎతులో ఉింది. అిందువలు, సథల్క్ృతి/పార్లదలపై లేద్వ భూ వినియోగిం లేద్వ వయవసామింపై 
ప్దుగా ప్రతికూల ప్రభావిం ఉిండదు. బాహయ సారూిం అల్గ్న ఉింటింది. ఈ డిపాజిటుపై భౌగోళిక్ 
రిక్వర్లడలు, ఆమోదిించ్చన మైనిింగ్ ప్రణాళిక్ ప్రక్వయిం, లీజు వయవధిలో వెలికితీసన తర్వాత, గణనీమమైన 
రిమాణింలో రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ ఉింటిందని పేరొకింది. నిరూపితమైన గని యొక్క 
నిలాలు మైనిింగ్ కొనసాగించడ్డనికి అనుభతిించవచుచ. అిందువలు తవిాన ప్రింతిం యొక్క బాయకిరలిుింగ్ 
లేద్వ పునర్లదధయణ ప్రతిపాదిించఫడలేదు. అిందువలు, మైనిింగ్ భళిు ప్రయింబభ్య వయకు, తవిాన 
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ప్రింతిం అల్గ్న ఉింటింది. ఆమోదిించఫడిన మైనిింగ్ పాున్ ప్రక్వయిం, లీజు క్వలింలో 10% వయర్వథల 
ఉతుతిు ఉింటింది. 
 

ల్యిండ్ యూజ్ వివర్వలు, లీజు ప్రింతింలో, ఈ క్రింది విధింగా ఉన్నాయి: 
యక్ిం 

 
ప్రస్తుతిం ఉనా భూ 
వినియోగిం (హె.) 

5 సింవతుర్వల చ్చవరిలో భూ 
వినియోగిం  (హె.) 

సింభావిత క్వలిం 
చ్చవరిలో భూ వినియోగిం 

క్వలిం (హె.) 
మైనిింగ్ కిింద ఉనా ప్రింతిం 8.2927 2.0123 10.305 

అగ్ర నేల కోసిం నిలా 0.7585 -- 0.7585 

ఓవయోరెడన్ / డింప్ -- 1.6105 1.6105 

ఖనిజ నిలా -- -- -- 

మౌలిక్ సదుపాయాలు (వర్క 
షాప్, అడిమనిసరటివ్ బిలిడింగ్ 

మొదలైనవి) 

0.0250 0.0150 0.0400 

రోడుు -- 0.1875 0.1875 

గ్రీన్ బ్జల్ ో 9.0762 3.8253 12.9015 

తాక్ఫడని ప్రింతిం 4.5888 - 0.7635 

మొతుిం 13.665 - 13.665 

 
గాలి: 
లీజ్ ఏరియా స్టర్ు కోసిం వాయు క్వలుషయ క్వయక్వలను చదయగొటోడ్డనికి వాయు క్వలుషయ మోడలిింగ్ 
ప్రక్వయిం భూసాథయి సాింద్రతలు రిసయ గాలి న్నణయతపై ప్దుగా ప్రతికూల ప్రభావిం ఉిండదని 
చూపిస్తుింది. 
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నీర్ల: 
హైడ్రాలజీ, డ్రైనేజీ లేద్వ న్నణయతతో సహా జల వాతావయణింపై ఎటవింటి ప్రభావిం ఉిండదు ఎిందుక్ింటే 
ఎ) లీజులో క్వలువ లేదు, బి) భూగయభజల టిోక్ అింతర్వమిం క్లిగించదు, స) గింటల నీర్ల త్రాగట 
అవసయిం లేదు భరియు డి) రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ గని పిట్ నీర్ల నీటిపార్లదలకి 
అనుకూలింగా ఉింటింది. ఫ్లురైడ్ క్ింటెింట్ కొసిం రెగయలర్ యయవేక్షణ అవసయిం. 
శఫుిం: 
గని ఆర్వషన్ సభమింలో మూల్లు డ్రిలిుింగ్ భరియు బాుసిోంగ్. డ్రిలుర్లు స్తమార్ల 75-80 డిబి (ఎ) కు 
గయవుతార్ల.ఈ సిందయభింలో, శఫుిం భరియు ప్రక్ింనలను తగగించడ్డనికి నిమింత్రిత స్తకెానిీమల్ 
బాుసోింగ్ నియాహించఫడుతింది. పిట్-వాల్ు డ్రిలిుింగ్ భరియు పేలుడు క్వయణింగా క్ింన్నలను 
గ్రహసాుయి. అిందువలు, ఎటవింటి ప్రతికూల ప్రభావిం ఉిండదు. లీజు ప్రింతింపై, అల్గ్న క్వారీ లీజు 
ప్రింతానికి 1 కి.మీ వాయసాయథింలో నిర్వమణాలు లేవు. 
ఫయోల్జిక్ల్ l: 
లీజుకు 10 కిలోమీటయు వాయసాయథింలో స్తనిాతమైన జింతజాలిం భరియు వృక్షజాలిం లేద్వ 
అింతరిించ్చపోతనా జాతలు లేవు. లీజు అటవీ యహత ప్రింతింలో ఒక్ భాగిం. అల్గ్న, ఈ ప్రింతిం 
ప్రతేయక్మైన జీవవైవిధాయనికి లోనవదు. ప్రజెక్ట ో ప్రతిపాదకుడు శాస్త్రీమ దధతిలో చటును న్నటతార్ల. 
అతను సాథనిక్ అటవీ శాఖతో సింప్రదిించ్చ సాథనిక్ింగా తగన జాతలను ఎనుాకుింటాడు. 
సామాజిక్ ఆరిథక్ భరియు ఆరోగయిం: 
ప్రజెక్టో క్వయణింగా ఎటవింటి సాథనభ్రింశిం ఉిండదు, ఎిందుక్ింటే ప్రజెక్ట ోప్రతిపాదకుడికి అనుకూలింగా 
ఇుటికే అభలు చేమఫడిింది. మైనిింగ్ చేసన ద్వర్వథలను లోడ్ చేమడిం / అన్ లోడ్ చేమడిం 
(రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ మొదలైనవి), దుమమ అణిచ్చవేత, డ్రిలిుింగ్ మొదలైనవి వింటి 
మైనిింగ్ సింఫింధిత నులలో అర్లూలైన సాథనిక్ వయకుులకు ఉపాధిని క్లిుసాుర్ల. బి) సమీింలోని గ్రాభ 
నివాసతలకు వయీపు నీటిని సక్రిించడిం, గ్రామాలు, భరియు పారిశుధయ దధతలు మొదలైన ట్రైనిింగ్ 
ఇవాఫడును. స) గ్రీన్ బ్జల్ ోభరియు చటు ప్ింక్ిం భరియు నియాహణకు సింఫింధిించ్చన నుల కొసిం 
సాథనిక్ ప్రజలకు ఉపాధి క్లుగను. 
యయవేక్షణ షెడ్యయల్: 

ఎనిా.విభాగిం ర్వమితి తర్లచుదనిం 
నీటి న్నణయత IS 10500 త్రైమాసక్ 
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రోడ్ మెటల్ భరియు బిలిడింగ్ స్టోన్, గ్రావెల్ క్వారీ (13.665 హెక్వరో్లు) 
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GW టిోక్ ర్లతవన్నలు భరియు ర్లతవన్నల 
క్వలింలో హెచుచతగగలు 

 మే భరియు అకోోఫర్ 

AAQ ప్రతేయక్మైన ద్వయధిం PM 10 భరియు PM 
2.5 

డ్రిలిుింగ్ సభమింలో, 
త్రైమాసక్ింలో పేలుడు 

శఫుిం ఈకిా.శఫుిం విలువలు డ్రిలిుింగ్ సభమింలో, 
త్రైమాసక్ింలో పేలుడు 

ఆరోగయిం లమనరీ పింక్షన్, క్ింటి దృష,ో  ఆడియోమెట్రీ, 
బిపి, మొదలైనవి. 

వారిీక్ రిక్వర్లడ 

చటు ప్ింక్ిం భనుగడ వారిీక్ భనుగడ ర్వట 
డేటా విశ్లుషణలు ఉశభన చయయల సాభయథాిం హాఫ్ ఇమరిు 

 
చటు ప్ింక్ిం: 
ప్రతిపాదిత క్వారీ ప్రింతిం భరియు ద్వని ఫపర్ జోన్ (7.5 మీటయు వెడలుు గల బద్రతా జోన్) గటి ో
ర్వయితో కుడినిందువలు ఎల్ింటి చటును న్నటాడ్డనికి వీలు డదు. అిందువలు అప్రోచ యహద్వరికి 
ఇర్లవైపుల్ భరియు సమీింలోని ించామతీ క్వర్వయలమిం, ప్రభుతా పాఠశాలలు, ఆలమిం 
మొదలైనవి వింటి ప్రజా సథల్లలో చటు ప్ింక్ిం చేటాోలని ప్రతిపాదిించఫడిింది. గ్రీన్ బ్జల్ో అభివృదిధలో 
భాగింగా సాథనిక్ింగా తగన 1000 మొక్కలను న్నటాలని ప్రతిపాదిించఫడిింది. ఒక్ కూయబిక్ట మీటర్ 
గింటలు తయార్ల చేమఫడతాయి. ఈ గింటలు లీజు ప్రింతిం నుిండి తీసన పై భటిోతో నిిండి 
ఉింటాయి. లబయత ప్రక్వయిం తియసకయణ ద్వర్వులు లేద్వ చతు జోడిించఫడుతింది. మొదటి 
సింవతుయింలో వృదిధ గభనిించవచుచ. సాథనిక్ నేల రిసథతలకు లబయత భరియు అనుకూలతను ఫటి ో
జాతలు ఎింపిక్ చేమఫడతాయి. 
 
వృతిుయమైన ఆరోగయిం భరియు బద్రతా చయయలు: 
క్వారీ క్వయయక్ల్పాలోు నిచేస ఉద్యయగలకు బద్రతా బూటు, డస్ ో మాస్క లు, హెల్మమటు వింటి తగన 
సఫోింది యక్షణ రిక్ర్వలు (పిపిఇ) అిందిించఫడతాయి. అల్గ్న, వార్ల సింవతుర్వనికి ఒక్సారి ఆరోగయ 
రీక్షలు చేయిించుకుింటార్ల, మఖయింగా వినికిడి సింఫిందిత అన్నరోగయిం భరియు శాాసకోశ 
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ర్లగమతలకు. చ్చకితు పిందిన ఆర్ ఓ తో క్వరిమకులకు యక్షణ ఆశ్రయాలు, నీర్ల, ప్రథభ చ్చకితు 
సౌక్ర్వయలు, భోజన సౌక్యయిం మొదలైనవి అిందిించఫడతాయి. 
క్వరొుర్వట్ సామాజిక్ బాధయత: 
 (1) సమీింలోని భనీల గ్రామానికి త్రాగనీటి కేింద్రిం కోసిం రూ. 3.50 లక్షలు ప్రతిపాదిించఫడిింది. 
(2) ప్రజెక్ట ోప్రతిపాదకులు సమీ గ్రామాలలో, వారిీక్ ఆరోగయ శబిర్వనిా నియాహసాుర్ల. 
CSR – నిధులు: 

క్వర్వయచయణ Funds హించ్చన నిధులు 
    సమీ గ్రామానికి త్రాగనీటి కేింద్రిం కోసిం  రూ. 3.50 లక్షలు (వన్ టిం ఇనాసెోమింట్) 
సమీింలోని భనీల గ్రాభింలో వారిీక్ ఆరోగయ శబిర్వలు, రూ. 1,00,000 / - చొపుున ప్రతి 

శబిర్వనికి 
  
ప్రజెక్ట ోయొక్క ఎక్న్నమిక్టు: 
ప్రతిపాదిత క్వారీ ప్రింతింలో రోడ్ మెటల్ & బిలిడింగ్ స్టోన్,గ్రావెల్ నిక్షేపాలు పౌయ నిర్వమణ నులకు 
అనుకూలింగా ఉింటాయి. దీనికి సమీ ప్రింతాలోు అధిక్ డిమాిండ్ ఉింది. ర్వతి పయ యొక్క నిసాుయ 
లోత క్వయణింగా ప్రతిపాదిత ప్రింతిం వయవసాయానికి అనుచ్చతమైనది. అిందువలు మైనిింగ్ ర్వష్ట్ర 
ఆద్వయానికి భరియు చుటోక్కల ప్రజల ప్రయోజన్నలకు ఉయోగడుతింది. సాథనికులకు ప్రతయక్ష 
భరియు రోక్ష ఉపాధి లభిస్తుింది. 
ప్రతిపాదిత లీజు ప్రింతిం అటవీ్తయ ప్రభుతా భూమిలో ఉింది. ఇది కొనిా పదలు భరియు మళు 
చటును క్లిగ ఉింది. వర్వీక్వలింలో పిట్ ఏయుడటిం వలు వయీపు నీర్ల చేయడిం ఉింటింది. ఇది రిసయ 
ప్రింతాలోు భూగయభ జల్లను రీఛారె్ చేమవచుచ. అల్గ్న, క్వారీ పిట్ వాటర్ ను వయవసామిం భరియు 
దుమమ అణచ్చవేమడిం, చచదనిం, నీర్ల త్రాగట వింటి క్వయయక్ల్పాలకు ఉయోగించవచుచ. అిందువలు 
ర్వయవయణ న్నణయతకు ఎటవింటి నషిోం జయగదు. 
BSCPL ఇన్ఫ్రా సరక్చర్ లిమిటెడ్, గారి ప్రతిపాదిత మైనిింగ్, ర్వయవయణ న్నణయత క్షీణిించకుిండ్డ ర్వషారనికి 
ఆద్వయానిా మెర్లగర్లస్తుింది. దీనితో పాట, సమీ గ్రామాలోుని జన్నభా త్రాగనీటి న్నణయత భరియు 
పారిశుధయిం యొక్క ప్రమఖయత గరిించ్చ తెలుస్తకుింటింది. చటు ప్ింక్ిం, లోడిింగ్ / అన్ లోడ్ 
క్వయయక్ల్పాలు మొదలైన వాటిలో సాథనికులకు రోక్ష ఉపాధి సాధయభవుతింది.                                                     
 


