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1.1. క్వార ీవివరణ 

శ్ర ీ సత్యగంగగమ్మఇన్పాసటక్చర్స్, ఎర్రబొ మ్మనపలి్ల గ్ర మము, ఛక్రర యేట మండలము, వ ై.ఎస్.ఆర్. కడప జిలాు , 
సమైా నంబర్ 1(ి)1  లో 5.000 హెక్ు రు క్ామీ య్జ్ సథలమునక్ట లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెట్ నఽ  డిపయూటీ డ ైరెకటర్ గనఽల 
మమియు భూగరబ శఖ వ ై.ఎస్.ఆర్. కడప తృరా సడింగ్స్ న ం. 4428 /Q1/2018 తేది 30-10-2018 న క్రారీ య్జ్ 
సథలమునఽ 10 సంవత్్రములక్ట  ఇవాబడినది. క్ామీ పరణాళికను డిపయూటీ డ ైరెకటర్ గనఽల  మమియు భూగరబ 
శఖ వ ై.ఎస్.ఆర్. కడప వ ైడ్ లెటర్ న ం. 4271 /MP-KDP/2018 తేది 13-12-2018 న ఆమోదించబడినది . ఈ  
పతాితృదిత్ క్రారీ నఽండి సంవత్్రమునక్ట  89,279 క్యమబిక్ మీటరు రోడ్ మెటల్ & బిల్లడింగ్ స్టట న్  మమియు 
సంవత్్రమునక్ట 4,916 క్యమబిక్ మీటరు కింకర్ త్విా తీయుటక్ట పతాితృదించబడినది. ఈ క్రారీ ముత్తము 
మూల ధ్నము విలటవ రూ.50 లక్షలట. 
 

పయతూర్ ఎతుామో లామబో మైటమీస్ మమియు క్న్లెు ంట్్  ైవైేట్ యౌమిటెడ్, హెైదమబాద్ ( NABET ఆమోదము 
తృ ందిన EIA క్న్లెు తు్ సంసథ) వరల స్ేటట్ ఎన్వారరనమెింటల్ ఇింపరక్టట అస్ెస్ెమింట్ ఆథారిటీ, ఆింధ్రపరదేశ్ వరరిచ ే

ఆమోద ించబడిన టర్మ్ ఆఫ్ రెఫరెన్్  లెటర్ న ిం. SEIAA/AP/KDP/MIN/09/2019/882-571 తేద  04 ఆగష్టట , 
2019, ఆధార్మ్ుగర పరతిపరద త క్రారీ వలన పరిసర్మ్ుల ెై పరభావమ్ు మ్రియు విశ్లిషణ రిపట ర్టట ను 
తయార్టచేస్ినార్ట.. ఈ మితృ రలు లో ఈ క్్రంది విషయములట వివరముగ్ తేయౌయజైయబడినవి. 
 

 క్ామీ సుడీ జోన్ (10 క్్.మీ. పమిధ)ి లోన పమిసరములట అనగ్ గ్యౌ, తూరల, శబద విశలుషణములట, వృక్ష, 
జంత్ు మమియు సంఘిక్ సథతిగత్ుల విశలుషణ. 

 ఈ క్ామీ నఽండి వచ్ేే వయు వమరథములట, తూటి వమరథములట, ఘన వమరథములట మమియు శబద 
త్రంగముల విశలుషణ. 

 ఈ క్ామీ వరల పతాితృదిసఽత నన క్లటషమ తువరణ పదధత్ులట మమియు పమిసరముల పఫాావ మితృర రలు  క్టు పత  
వివరణ. 

1.2 ప్ర్ాయవరణ స్థితిగత్ులు 
క్రారీ య్జ్ సథలము నఽండి 10 క్్లోమీటరు పమిధిలో పమమవరణ విషయములట 

విష్యము వివరణ 

తువసములట జొగ్ిమెడిిగ్మిపలెు  – 1.7 క్్లో మీటరలు   
తూటి వనరలలట /నదఽలట/ సరసఽ్లట /కాలువల 
వివరములట 

తృపగ్ిన నది – 2.7 క్్లో మీటరలు  
 దదవంక్ -2.7 క్్లో మీటరలు   
టక్ాలపలెు  చె్రలవు – 1.9 క్్లో మీటరలు  

జాతీయ తృరలాలట / వనమ మృగ సంరక్షణ 10 క్్.మీ. పమిధిలో లేవు 
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క్ైందరాలట  / పక్షి సంరక్షణ క్ైందరాలట /బయో 
సయర్ మిజరలా సధలములట 
అభయారణమములట గ్ొమివిక్నఽమ అభయారణమము- 1.1 క్్లో మీటరలు  

ఇడుపులపరయ & రెడిచ ర్టవు అభయారణమము- 8.7  క్్లో 
మీటరలు  

అంత్మషు ర సమిహదఽద లట 10 క్్.మీ. పమిధిలో లేవు 
తేది 13-01-2010 ఎంఒఇఎఫ్ క్మమలయం 
తరఖీదఽ లో ఇవాబడి తృమిశర మిక్ తృాంతరలట / 
క్ుసుర్, 

10 క్్.మీ. పమిధిలో లేవు 

రక్షణ సంసథలట 10 క్్.మీ. పమిధిలో లేవు 
చ్రమితరాత్భక్ / పమమటక్ /పుమవసఽత  
సథలములట 

10 క్్.మీ. పమిధిలో లేవు 

ఇత్ర గనులు మ్రియు క్రారీలు అనేక్ గనులు మ్రియు క్రారీలు అధ్మయన  తృాంత్ంలో 
ఉనరనభ.  

 

 

1.3 క్రారీ త్వవక్ము 
ఈ క్రారీ లో డిరలి్లింగ్ మ్రియు న్వయింతిరత బాి స్ిటింగ్తో పయరిిగర యాింతిరక క్రకుిండా ఓెన్ క్రస్ట విధరనము 
అవలంబించబడునఽ.  ఎక్కవేటర్ ఉపయోగిించి ఆర్ఓయమ్ నఽ టిపపర్టి  మ్రియు టరా కటరి్లో లోడ్ చేయబడును. 
 

1.4. నీరు మరి్యు వయరధ నీరు  
ఈ క్రారీలో పధారనముగ్  దఽముభ అణుచఽటక్ట, చ్ెటు   ంపక్ము  మమియు డొబెసుక్ అవసరముల క్ోసం  తూరల 
అవసరమగునఽ. ఈ అవసరమగు తూటితు సమీపింలోన్వ బో ర్ వ ల్స్ నఽండి క్ొనుగోలుచేయబడును. ఈ  తృాజెక్టు లో 
అవసరమగు తూటి వితుయోగము ఈ క్్రంది విధ్ముగ్ ఉండునఽ. 
క్.ీ సం. విభాగము నీటి వినియోగము ( క్్లోయ్టరలు  / ర్ోజుక్ు) 

1 క్రారీ లీజు నురా ంత్ంలో దఽముభనఽ అణుచఽటక్ట 0.6 

2 క్రారీక్్ తృర వు ర్ోడడు లో దఽముభనఽ అణుచఽటక్ట 0.3 

3 డొబెసుక్ అవసరములక్ట 0.3 

4 క్రారీ లీజు నురా ంత్ంలో చ్ెటు   ంపక్ము క్ొరక్ట 4.3 
5 క్రారీ క్్ తృర వు ర్ోడడు లో చె్టు   ంపక్ము క్ొరక్ట 0.1 
 మొత్తము 5.6 
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క్రారీ క్రమక్లాతృల నఽంచి ఎలాంటి వమరధ తూరల వ లటవడదఽ. క్ైవలము సతుటమీ వమరధ తూరల ర్ోజుక్ు 0.24 
క్్లోయ్టరలు  మాత్బేా వ లటవడునఽ, దితుతు స ుక్ టామంక్ లో వుదిద  చే్స భూగరబములోతుక్్ పంపబడునఽ. ఈ  
తృాజెక్టు లో వ లటవడు వమరధ తూరల ఈ క్్రంది విధ్ముగ్ ఉండునఽ. 
క్.ీ సం. విభాగము వమరధ తూరల (క్్లోయ్టరలు  / ర్ోజుక్ు) 

1 సతుటమీ వమరధ తూరల 0.24 

మొత్తము 0.24 
 

 

ఈ  తృాజెక్టు  లో వ లటవడు వుదిద  చే్యతు సతుటమీ వమరద తూటి ధ్రభములట ఈ క్్రంది విధ్ముగ్ ఉండునఽ . 
ధ్రమములు సాంద్రత్ 

.హెచ్ 7.0 -8.5 

బీ.ఒ.డీ (మి.గ్ర /య్.) 200 -250 

స.ఒ.డీ (మి.గ్ర /య్.) 300 -400 

టీ.డి.యస్ (మి.గ్ర /య్.)                  < 1000 

 

 

2.0. బేస్ ల ైన్ సమాచపరము 
ఈ క్రారీ య్జ్ 10 క్్.మీ. పమిధిలో అంబియంట్ ఎభర్ క్ాయౌటీ, తూటి ధ్రభములట, ధ్ాతు తీవతా్లట, వృక్ష మమియు  
జంత్ువుల వివరములట మమియు సమాజిక్ సథతిగత్ుల వివరములట సేక్మించబడినవి. 
 

2.1. అంబియంట్ ఎయిర్స కావలిట ీ

మైణువులట (PM2.5) మైణువులట (PM10), సలపర్ డయాక్ెస్డ్, న ైటరా జన్ ఆక్ెస్డ్, క్రఫన్ మోనరక్ె్డ్ మమియు పా 
సయౌక్ల సందతా్లనఽ  క్రారీ య్జ్ క్ట 10 క్్.మీ. పమిధిలో 8 తృాంత్ములలో తుమధ మించబడినవి. వీటి సందతా్లట క్్రంది 
విధ్ముగ్ ఉననవి. 

మైణువులట (PM2.5) 14.8 నఽండి 34.0 బైెక్రో  గ్ర ములట/క్యమ.మీ. 
మైణువులట (PM10) 24.8 నఽండి 56.7 బైెక్రో  గ్ర ములట/క్యమ.మీ. 
సలపర్ డయాక్ెస్డ్ 6.0 నఽండి 9.8 బైెక్రో  గ్ర ములట/క్యమ.మీ. 
న ైటరా జన్ ఆక్ెస్డ్్ 6.3 నఽండి 12.2 బైెక్రో  గ్ర ములట/క్యమ.మీ. 
క్రఫన్ మోనరక్ె్డ్ 231 నఽండి 426 బైెక్రో  గ్ర ములట/క్యమ.మీ. 

పా సయౌక్ 0.7 నఽండి 2.9 బైెక్రో  గ్ర ములట/క్యమ.మీ. 
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2.2. తూటి ధ్రభములట 
ఈ క్రారీ య్జ్ సుడీ జోన్ లో 8 భూగరఫ జల నమూనరలనఽ తీసఽక్టతు వటితు ఫౌతిక్, రసయతుక్ మమియు 
బాక్టుమియాలజిక్ల్స ధ్రభముల క్ొరక్ట విశలుషణ చ్ేయబడినవి. ఈనమూనరలతూన తరాగుతూటి తుమైధశిత్ములక్ట 
అనఽగుణముగ్ ఉననవి. 
 

2.3. ధ్వని విలువలు 
క్రారీ య్జ్ సుడీ జోన్ లో 8 తృాంత్ములలో ధ్ాతు విలటవలట క్ొలవబడినవి. సుడీ జోన్ లో ధ్ాతు విలటవలట 40.12 
డిబిఎ నఽండి 56.12 డిబిఎ వరక్ట ఉననవి. 
 
 3.0.ప్రి్సరముల ై ప్రభావము మరి్యు విశ్లేష్ణ 

 3.1 వాయు ప్ర్ిసరముల ై ప్రభావము 
ఈ క్రారీ క్రమక్లాతృల జరపడము వలన దఽముభ, న ైటరా జన్ ఆక్ెస్డ్్ మమియు క్రఫన్ మోనరక్ె్డ్ వ లటవడునఽ. 
భూ ఉపమిత్ల సందతా్లట గుణ ంచఽటక్ట త్వాక్ము మమియు రవణర వలన వ లటవడు వయువులనఽ 
పమిగణనలోతుక్్ తీసఽక్ొనబడినవి.  ఇండసు రయల్స సర ర్్ క్ం ు క్్ ( ISC3) మోడల్స సప్టు వేరల  దరామ భూ ఉపమిత్ల 
సందతా్ల గుణ ంచబడినవి. త్వాక్ము  మమియు వహనముల రవణర వలన క్రారీ య్జ్ సథలములో భూ ఉపమిత్ల 
సందతా్  రలగుదల మైణువులట (PM10) గమిషు సందతా్లట 1.3 బైె.గ్ర /క్యమ.మీ., వహనముల రవణర వలన 
న ైటరా జన్ ఆక్ెస్డ్్  గమిషు సందతా్లట 0.8 బైె.గ్ర /క్యమ.మీ.  మమియు వహనముల రవణర వలన క్రఫన్ 
మోనరక్ె్డ్ గమిషు సందతా్లట 0.4 బైె.గ్ర /క్యమ.మీ.ఉననవి. పసాఽత త్ము ఉనన ఆంబియంట్ ఎభర్ క్ాయౌటీ  
విలటవలట, ఈ గుణ ంచబడిన  రలగుదల విలటవల తో క్యౌన త్రలవత్, తుమైదశించిన నేషనల్స ఆంబియంట్ ఎభర్ 
క్ాయౌటీ తుమైదశిత్ములక్ట లోబడి ఉననవి. 
 

3.2 ధ్వని  ప్ర్ిసరముల ై ప్రభావము  

డిరలి్లింగ్, బాి స్ిటింగ్ మ్రియు వహనరల రవణర వలన ముఖమముగ్ ధ్ాతు వ లటవడునఽ. ధ్ాతు విలటవలట త్గ్ిగంచఽటక్ట 
అతున జాగరత్తలట తీసఽక్ొబడునఽ. ఈ క్రారీ నఽంచి వ లటవడు ధ్ాతు తీవతా్లట ఫారత్ పభాుత్ా పమమవరణ మమియు 
ఆటవీ మంతిాత్ా శఖ నోటిపక్ైషన్ తేది 11 -01-2010( సవరణ)  పకా్రము ధ్ాతు క్లటషమము (తుయంత్ణా 
మమియు తువరణ) రూల్స్, 2010 పకా్రము ఉండునఽ.  
 

3.3  నీటి ప్ర్ిసరముల ై ప్రభావము 
ఈ క్రారీ క్రమక్లాతృల జరపడము వలన ఏలాంటి వమరద తూరల వ లటవడదఽ. 0.24 క్్లో య్టరు సతుటమీ వమరద తూరల 
మాత్బేా వ లటవడునఽ. దితుతు స ుక్ టామంక్  మమియు  సర క్ ట్ లో వుదిద  చే్యుదఽరల. ఈ క్రారీ త్వాక్ము 7.0 
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మీటరలు  లోత్ుగ్ త్వాబడునఽ మమియు భూగరఫ తూటి మటుము 60 మీటరలు  లోత్ులో  ఉంది. క్వున భూగరఫ తూటి 
మటుము ఈ పతాితృదిత్ క్రారీ త్వాక్ము తో పరసరచ్ేేదం అవదఽ.  క్వున  ఈ పతాితృదిత్  క్రారీ త్వాక్ము 
వలన తూటి పమాాణము ై  ఎలాంటి పతాిక్యల పఫాావము ఉండదఽ. 
 

3.4 వృక్ష, ప్శు, ప్క్షి, జంత్ుజాలము   ై ప్రభావము 
క్రారీ క్్ 10 క్్.మీ. పమిదిలో ఎలాంటి జాతీయ  ఉదరమనవనములట, పక్షి సంరక్షణ క్ైందరాలట, వనమ మృగ సంరక్షణ 
క్ైందరాలట,  బయో సయర్్  మిజర్్, ఏనఽగులట మమియు పులటలట సంచమించఽ సథలములట లేవు. ఈ క్రారీలో 
అవసరబైెన అతున ఉదరగ ర తుయంత్ణా చరమలట  తృటించి తుమైదశిత్ములక్ట అనఽగుణముగ్ నడుపబడునఽ. 
తుమైదశిత్ములక్ట అనఽగుణముగ్ నడినచ్  ోవృక్ష మమియు జంత్ు జాలము  ై ఎలాంటి పతాిక్యల పఫాావము 
ఉండదఽ. 
 

3.5. సాంఘిక్ సామాజిక్ స్థితిగత్ుల  ై ప్రభావము 
ఈ క్రారీ త్వాక్ము క్ొరక్ట సమీప తృాంత్ముల నఽండి న ైపుణమంలేతు మమియు అరధన ైపుణమం గల క్మిభక్టలక్ట 
ఉదయ మగ అవక్శలట ఇవాబడునఽ. పమిసర తృాంత్ములలో పజాల సమాజిక్ సథతిగత్ులట  రలగుటక్ట దయహద 
పడునఽ.  
 

4.0. ప్ర్ాయవరణ ప్ర్ిశ్రలన 

క్ైంద ాక్లటషమ తుయంత్ణా మండయౌ తుమైదశిత్ములక్ట లోబడి అంబియంట్ ఎభర్ క్ాయౌటీ, మమియు తూటి విశలుషణ చ్ేస 
తువేదిక్లనఽ పమమవరణ  ఆటవీ మమియు వతరవరణ మారల  ఫారత్  పభాుత్ా మంతిాత్ా శఖ, చ్ెననయ్/మషు ర 
క్లటషమ తుయంత్ణా మండయౌక్్ తువేదించబడునఽ.   
 

5.0. ఆద్నప్ు ఆద్యయనము 
ఈ పతాితృదిత్ క్రారీ య్జ్ సధలము లో  ఎలాంటి తువసత్ులట లేరల. క్వున పునమవసము అవసరము లేదఽ. 
 

6.0. నురా జెక్ుట  వలన లాభాలు 
ఈ క్రారీ క్రమక్లాతృల వలన పతా్మక్ష /పమోక్ష ఉతృధి అవక్శలట మమియు సథ తుక్  ఉత్త్ుత లట మమియు సేవలక్ట 
డిమాండ్  రలగునఽ. ఈ తృాజెక్టు  వలన 12 మందిక్్ ఉతృధి క్యౌంచబడునఽ.  
 

7.0 ప్ర్ాయవరణ ప్ర్ిరక్షణ విధపనము 
7.1 వాయు ప్ర్ిసరములు 
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ఈ క్రారీ క్రమక్లాతృల వలన దఽముభ ముఖమముగ్ వ లటవడునఽ. దఽముభ  పధారనముగ్ క్రారీ త్వాక్ము 
మమియు వహనరల రవణర వలన వ లటవడునఽ. దఽముభనఽ తుయంత్ణా చ్ేయుటక్ట ఈ క్్రంది చరమలట 
తీసఽక్ొనబడునఽ.  
 దఽముభ ఉత్తితతు త్గ్ిగంచడరతుక్్ త్డి డియాౌుంగ్స పదధతితు అనఽసమిమచబడునఽ. 
 డియాౌుంగ్స వలు  వ లటవడు దఽముభ తుయంతిాంచమటక్ట డిలా్స మడునఽ గ్ోన  సంచఽలటతో క్పబడునఽ. 
 హల్స మమియు సమీాస్ మోడుి  లనఽ ఇరలవ ైపుల శలరణీక్రణం చ్ేయబడునఽ. 
 క్రారీ రహదరరలల వ ంట చ్ెటునఽ నరటడం 

 క్రారీ మమియు  లోడింగ్స తృాంత్ము లో వుభమాుగ్ ఉంచఽ పకా్్రయలనఽ అవలంబిచబడునఽ 
7.2 నీటి ప్ర్ిసరములు 
ఈ క్రారీ క్రమక్లాతృల వలన ఏలాంటి వమరద తూరల వ లటవడదఽ. ఈ క్రారీలో సతుటమీ వమరద తూరల ర్ోజుక్ు 0.24 
క్్లోయ్టరలు  మాత్బేా వ లటవడునఽ. దితుతు స ుక్ టామంక్  మమియు  సర క్ ట్ లో వుదిద  చే్యుదఽరల. క్వున  ఈ 
పతాితృదిత్  గతు త్వాక్ము వలన తూటి పమాాణము ై  ఎలాంటి పతాిక్యల పఫాావము ఉండదఽ. 
 

7.3 ధ్వని  ప్ర్ిసరములు 
క్రారీ క్రమక్లాతృలభన క్రారీ త్వాక్ము మమియు వహనరల రవణర వలన ముఖమముగ్ ధ్ాతు వ లటవడునఽ. 
ధ్ాతు తుయంత్ణా చ్ేయుటక్ట ఈ క్్రంది చరమలట తీసఽక్ొనబడునఽ.  
డియాౌుంగ్స జాగరత్తలట: 
 వ ట్ డియాౌుంగ్స అవలంబించబడుత్ుంది . 
 పదఽన ైన డిలా్స బిటు  వడక్ం, సమెసన డనంతో సండన గ్యౌ పంణ ీమమియు క్ం ాసర్ మమియు డియాౌుంగ్స 

యంత్ంా యొక్ా సమెసన తురాహణ  
 డిలాు రుక్ట ఇయర్ పుగ్స్ / ఇయర్ మఫ్్ అందించడం  

 

బాు సుంగ్స జాగరత్తలట: 
 ఆలసమం క్ోసం సమెసన ఛరర్్ తుయంతిాంచబడుత్ుంది 
 మియ్ుస క్ండ్ ఆలసమం డిటోనేటరలు  లేదర పతాేమక్ంగ్ ఉపయోగ్ించ్ే సక్ెాతిుయల్స బాు సుంగ్స 

 ఎగ్ిమితృర భన షటునఽ తువమించడరతుక్్ ఫారం క్ంటే స ుమింగ్స క్లమ్ ఎక్టావగ్ ఉంట ంది  
 

 

 శబదం సథ భలనఽ త్గ్ిగంచడరతుక్్ యంతరాలట సమిగ్ తురాహించబడతరభ 

 ఉదయ మగులక్ట గై్ర్  సంసథ  వమి ఇయర్ పు గ్స్, ఇయర్ మఫ్్ వంటి శబాద తున  త్గ్ిగంచ్ే పమిక్రములనఽ  
అందచిబడునఽ 
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 క్రారీ పమిధిలో 7.5 మీటరు బఫర్ తృాంత్ం వ ంట చ్ెటు   ంపక్ం జరలగుత్ుంది. 
 

7.4 ఘన వమరదము 
ఈ క్రారీ  నఽండి 30,066 క్యమబిక్ మీటరు ఘన వమరదము య్జు క్లములో వ లటవడునఽ. వమరథ  డంప్ట యొక్ా ఎత్ుత  
10 మీటరలు . డంప్ట క్ట  అవసరబైెన తృాంత్ం 0.3 హెక్ు రలు . క్రారీ తృాంత్ములో ఉత్తరం వ ైపు వమరథ పదరమథ లట 
వేయబడతరభ. బండమళ్ు  వలటనఽ తువమించడరతుక్్ డంప్ట చఽటటు  తులబెటేు గ్ోడ తుమిభంచబడుత్ుంది. డంప్ట  యారి్ 
చఽటటు  గ్ము ండ్ డెభాన్ తుమిభంచబడునఽ. 
 

7.5 భూ  ప్ర్ిసరములు 
ఈ క్రారీ త్వాక్ము వలన సథలాక్ృతి మారడము జరలగుత్ుంది. 
 

7.6 చెటే  ంప్క్ము 
క్రారీ య్జ్ సథలము బఫర్ జోన్ లో మమియు గతుక్్ తృర వు మోడుి  క్ట ఇరలవ ైపుల చ్ెటు   ంపక్ము  చ్ేపటుబడునఽ.  900 
మీటరలు  ఉనన బఫర్ జోన్ లో 720 ముక్ాలట, గతుక్్ తృర వు మోడ్ లో 24 ముక్ాలట నరటబడునఽ. 
 

******************* 


