నుాజెక్ుట వలన పమమవరణము ై పాఫావ విషయముల సంక్షిపత నిరేదిక్

కె. శేషగిరి రావు మరియు కంపెని
బైన్ లీజ్ ఏమియా- 50.60 ఴెక్ురలు (125 ఎక్రములట)
సమైే నం. 628/A,
క్ొత్త పట్నం గ్ామము,
క్ొట్ మండలము,
ఎస్..ఎస్. నలల
ు రల జిలాు, ఆంధ్ాపద
ా ేశ్.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుషయ నియంత్రణ మండలి,
విజయవాడ.
1

1.0.నుారజెకుు సారాంశము
కర. సం.

విభాగము

వివరణ

1

గని లీజ్ సథ లము

50.60 ఴెక్ురలు (125 ఎక్రములట)

2

ఖనిజము మమియు ఉత్త్తత

ళలిక్ ఇసఽక్ సంవత్సరమునక్ట 4,03,560 ట్నఽనలట

సమరధయము
3

సమైే నంబరలు

628/A

4

మూల ధ్నము

రూ.20 లక్షలట

5

నీట్ి అవసరము

మోజుక్ట 28.2 క్ిలో లీట్రలు

6

నీట్ి మూలము

బో రల బావి

7

వమరధ నీట్ి విడుదల

మోజుక్ట 1.4 క్ిలో లీట్రలు

8

వమరధ నీట్ి వుధ్ిధ క్మభగ్రము

సనిట్మీ వమరద నీట్ిని ళుక్ ట్ామంక్ మమియు సో క్ ట్ లలో వుదిద
చేయుదఽరల.

9

రయు పమిసరములట

ఈ గని క్రమక్లానుల వలన దఽముభ ముఖమముగ్ రలటవడునఽ.
దఽముభ పాధానముగ్ రహనాల రరణా వలన రలటవడునఽ.
దఽముభనఽ నియంత్ాణ చేయుట్క్ట ఈ క్ింా ది చరమలట తీసఽక్ొనబడునఽ.
 పని జరలగు పాదేశములలో మమియు మోడు ైన ఎలు పపడు
నీట్ిని చలు బడునఽ.
 హల్ మమియు సమీేస్ మోడుు లనఽ ఇరలరైపపల ఱరణ
ా ీక్రణం
చేయబడునఽ.
 డంపర్సస నఽ సమరథయమునక్ట మంచక్టండా నింపపదఽరల.
 రహనాలనఽ సక్లంలో నిరేహణ.
 గని మమియు

లోడింగ్ నుాంత్ము లో వుభాముగ్ ఉంచఽ

పాక్య
ిా లనఽ అవలలబిచట్ం
10

ధ్ేని విలటవలట

రహనాల రరణా వలన ముఖమముగ్ ధ్ేని రలటవడునఽ.

11

ఘన వమరధములట

ఈ గని పాక్య
ిా ల నఽండి ఎలాంట్ి వమరదము రలటవడదఽ

12

చెట్ు ంపక్ము

గని లీజ్ సథ లము బఫర్స జోన్ లో మమియు గనిని క్లటపప మోడుు క్ట
ఇరలరైపపల చెట్ు ంపక్ము చేపట్ు బడునఽ

2

1.1. నుారజెకుు వివరణ
కె. శేషగిరి రావు మరియు కంపెని, క్ొత్త పట్నం గ్ామము, క్ొట్ మండలము, ఎస్..ఎస్.

నలల
ు రల జిలాు నందఽ

సమైే నంబర్స 628 /A లో 50.60 ఴెక్ురలు (125 ఎక్రములట) రమిక్ి గని లీజ్ సథ లము ఇండళ఼ుస్
ీ మమియు
క్మర్సస ( బైన్-1) ఱఖ, ఆంధ్ా పాదేశ్ పాభుత్ేం రరల జి.ఓ.ఎం.ఎస్. నం.176 ణేది 03-07-2007 న మంజూరల
చేయబడినది. సహాయ సంచాలక్టలట గనఽల

మమియు భూగరబ ఱఖ ఎస్..ఎస్.ఆర్స. నలల
ు రల నుో ా ళడింగ్స

నం,2424/M/2002 ణేది 08-08-2007 న గని లీజ్ సథ లమునఽ 20 సంవత్సరములక్ట అనగ్ 07-08-2007
వరక్ట చెలు టబాట్ు

అమలట చేయబడినది. గనిలో ఉణాదన ఆగష్టు , 2007 సంవత్సరములో మొదల ైనది.

త్రలరత్ ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ ఆట్వీ మమియు రణావరణ మారల మంత్తాత్ే ఱఖ ఆదేఱల బేరక్ట
ఉత్త్తత ని ళు ంబర్స, 2015 నఽండి నిలి రేయబడినది. మషు ీ పాభుత్ేము నఽండి విశేశనీయ చరమ నిరేదిక్నఽ
ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ ఆట్వీ మమియు రణావరణ మారల మంత్తాత్ే ఱఖ, నామఢిలీు సమమించబడినది.
దీని ఆధారముగ్ ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ ఆట్వీ మమియు రణావరణ మారల మంత్తాత్ే ఱఖ, నామఢిలీు ఈ
బైన్ క్ొరక్ట ట్ర్సభ్

ఆఫ్ మెఫమెన్స

జామీచేళనది. ఈ గని నఽండి

సంవత్సరమునక్ట 4 ,03,560 ట్నఽనల

ఉత్త్తత ణో ళలిక్ ఇసఽక్ బైనింగ్ చేపట్్ుందఽక్ట పాత్తనుదించబడినది. ఈ గని మొత్త ము మూల ధ్నము విలటవ
రూ.20 లక్షలట.
పయనీర్స ఎనిేమో లామబో మైట్మీస్ మమియు క్నసలు ంట్స ర
ై ేట్ లిమట్ెడ్, ఴెైదమబాద్ ( NABET ఆమోదము
ను ందిన EIA క్నసలు నిస సంసథ ) రరల ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ ఆట్వీ మమియు రణావరణ మారల మంత్తాత్ే
ఱఖ, నామఢిలీు రమిచే ఆమోదించబడిన ట్ర్సభ్ ఆఫ్ మెఫమెన్స ల ట్ర్స నం. J-11015/183/ 2016- IA.II (M) ణేది
16-12-2016 ఆధారముగ్ పాత్తనుదిత్ గని క్రమక్లానుల వలన పమిసరముల ై పాఫావము మమియు విఱరుషణ
మినుో రలునఽ త్యారలచేళనారల. ఈ మిను రలులో ఈ క్ింా ది విషయములట వివరముగ్ ణేలియజైయబడినవి.


గని సు డీ జోన్ (10 క్ి.మీ. పమిధ)ి లోన పమిసరములట అనగ్ గ్లి, నీరల, శబద విఱరుషణములట, విక్ష,
జంత్ు మమియు సంఘిక్ ళథత్తగత్ుల విఱరుషణ.



ఈ గని నఽండి వచేే రయు వమరథములట, నీట్ి వమరథములట, ఘన వమరథములట మమియు శబద త్రంగముల
విఱరుషణ.



ఈ నుాజెక్ుట రరల పాత్తనుదిసత ఽనన క్లటషమ నిరరణ పదధ త్ులట మమియు పమిసరముల పాఫావ మినుో రలు క్టుపత
వివరణ.

1.2 ప్రాయవరణ స్థి తిగత్ులు
గని లీజ్ సథ లమునఽ నఽండి 10 క్ిలోమీట్రు పమిధిలో పమమవరణ విషయములట
విషయము

3

వివరణ

ళదదవరం – 0.53 క్ిలో మీట్రలు

నిరసములట

నీట్ి వనరలలట /నదఽలట/ సరసఽసలట /కాలువల బక్ింగ్ హామ్ క్ెనాల్ – 1.1 క్ిలో మీట్రలు
వివరములట

చలాు క్లటవ – 1.7 క్ిలో మీట్రలు
సేరణముఖి నది – 2.2 క్ిలో మీట్రలు
నానక్ి చెరలవప – 1.72 క్ిలో మీట్రలు
భేమెరల చెరలవప – 7.4 క్ిలో మీట్రలు
బంగ్యాఖాత్ం -3.0 క్ిలో మీట్రలు
సో నా క్లటవలట 10 క్ి.మీ. పమిధిలో ఉననవి.
ఈ గని లీజ్ సథ లములో ఎలాంట్ి నీట్ి

పారహాలట / నీట్ి

వనరలలట లేవప.
జాతీయ నురలులట / వనమ మిగ సంరక్షణ
క్ైందాాలట

/ పక్షి సంరక్షణ క్ైందాాలట

ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ ఆట్వీ మమియు రణావరణ

/బయో మారల మంత్తాత్ే ఱఖ ఎస్. ఓ. 1736 ణేది 26-06-2015

ళయర్స మిజరలే సధ లములట

పాక్రము పపలిక్ట్ సరసఽస పక్షి సంరక్షణ క్ైందాము గని
నఽండి 10 క్ిలో మీట్రు పమిదిలో ఉననది.

అభయారణమములట

క్ొత్త పట్నం అభయారణమము- 0.25 క్ిలో మీట్రలు
మోమడి అభయారణమము- 6.8 క్ిలో మీట్రలు

అంత్మషు ీ సమిహదఽద

10 క్ి.మీ. పమిధిలో ఎలాంట్ి అంత్మషు ీ సమిహదఽదలట లేవప

ణేది 13-01-2010 ఎంఒఇఎఫ్ క్మమలయం 10 క్ి.మీ. పమిధిలో లేవప
ణాఖీదఽ లో ఇవేబడు నుమిఱామక్ నుాంణాలట /
క్ు సుర్స,
రక్షణ సంసథ లట
చామిణాాత్భక్

10 క్ి.మీ. పమిధిలో లేవప
/ పమమట్క్

/పపమవసఽత 10 క్ి.మీ. పమిధిలో లేవప

సథ లములట
ఇత్ర గనఽలట

అనేక్ ళలిక్ ఇసఽక్ గనఽల అధ్మయన నుాంత్ంలో ఉనానభ.

1.3 త్వవకము
ఒన్ క్స్ు మానఽమవల్ బైనింగ్ విధానము అవలంబించబడునఽ. మనఽషుల దాేమ త్ావేడం

సాుంగ్

మమియు చేత్తనుర / pawdas వంట్ి సధారణ ఉపక్రణాల సహాయంణో ఈ మానఽమవల్ ఓన్ క్స్ు విధానం లో
అవలంబుచబడునఽ. మనఽషుల దాేమ లోడింగ్ చేయదఽరల.
4

1.4. నీరు మరియు వయరధ నీరు
ఈ గనిలో పాధానముగ్ దఽముభ అణుచఽట్క్ట, చెట్ు ంపక్ము మమియు డొ బళుక్ అవసరముల క్ోసం నీరల
అవసరమగునఽ. ఈ అవసరమగు నీట్ిని బో ర్స రల్ నఽండి తీసఽక్ోనబడునఽ. ఈ నుాజెక్ుటలో అవసరమగు నీట్ి
వినియోగము ఈ క్ింా ది విధ్ముగ్ ఉండునఽ.
కర. సం.

విభాగము

1

మైన్ లీజు నుారంత్ంలో దఽముభనఽ అణుచఽట్క్ట

3

డొ బళుక్ అవసరములక్ట

2
4

నీటి వినియోగము ( క్ిలోలీట్రలు / రోజుకు)
12.0

గనిక్ి నుో వప రోడడులో దఽముభనఽ అణుచఽట్క్ట

12.0
1.8

చెట్ు ంపక్ము క్ొరక్ట

2.4

మొత్త ము

28.2

బైనింగ్ క్రమక్లానుల నఽంచి ఎలాంట్ి వమరధ నీరల రలటవడదఽ. క్ైవలము సనిట్మీ వమరధ నీరల 1.4 క్ిలోలీట్రలు
రోజుకు మాత్ాబే రలటవడునఽ, దినిని ళుక్ ట్ామంక్ వుదిద చేళ భూగరబములోనిక్ి పంపబడునఽ. ఈ నుాజెక్ుటలో
రలటవడు వమరధ నీరల ఈ క్ింా ది విధ్ముగ్ ఉండునఽ.
కర. సం.
1

విభాగము

సనిట్మీ వమరధ నీరల

మొత్త ము

వమరధ నీరల (క్ిలోలీట్రలు / రోజుకు)
1.4
1.4

ఈ నుాజెక్ుట లో రలటవడు వుదిద చేయని సనిట్మీ వమరద నీట్ి ధ్రభములట ఈ క్ింా ది విధ్ముగ్ ఉండునఽ.
ధ్రమములు

సాంద్రత్

.ఴెచ్

7.0 -8.5

బీ.ఒ.డీ (మ.గ్ా/లీ.)

200 -250

ళ఼.ఒ.డీ (మ.గ్ా/లీ.)

300 -400

ట్ీ.డి.యస్ (మ.గ్ా/లీ.)

< 1000

2.0. బేస్ ల ైన్ సమాఙారము
ఈ గని లీజ్ 10 క్ి.మీ. పమిధిలో అంబియంట్ ఎభర్స క్ేలిట్ీ, నీట్ి ధ్రభములట, ధ్ేని తీవాత్లట, విక్ష మమియు
జంత్ువపల వివరములట మమియు సమాజిక్ ళథత్తగత్ుల వివరములట ళేక్మించబడినవి.
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2.1. అంబియంట్ ఎయర్ కావలిటీ
మైణువపలట (PM2.5) మైణువపలట (PM10), సలపర్స డయాక్ెససడ్, నైట్ా రజన్ ఆక్ెససడ్, క్రఫన్ మోనాక్ెసడ్ మమియు ప఼ా
ళలిక్ ల సందాత్లనఽ గని లీజ్ క్ట 10 క్ి.మీ. పమిధిలో 8 నుాంత్ములలో నిమధమించబడినవి. వీట్ి సందాత్లట క్ింా ది
విధ్ముగ్ ఉననవి.
మైణువపలట (PM2.5)

23.6 నఽండి 36.8 బైక్ోా గ్ాములట/క్లమ.మీ.

మైణువపలట (PM10)

39.0 నఽండి 58.7 బైక్ోా గ్ాములట/క్లమ.మీ.

సలపర్స డయాక్ెససడ్

9.0 నఽండి 16.7 బైక్ోా గ్ాములట/క్లమ.మీ.

నైట్ారజన్ ఆక్ెససడ్స

10.6 నఽండి 23.5 బైక్ోా గ్ాములట/క్లమ.మీ.

క్రఫన్ మోనాక్ెసడ్

385 నఽండి 715 బైక్ోా గ్ాములట/క్లమ.మీ.

ప఼ా ళలిక్

0.8 నఽండి 1.8 బైక్ోా గ్ాములట/క్లమ.మీ.

2.2. నీట్ి ధ్రభములట
ఈ గని లీజ్ సు డీ జోన్ లో 8 భూగరఫ జల నమూనాలనఽ తీసఽక్టని రట్ిని ఫౌత్తక్, రసయనిక్ మమియు
బాక్టుమియాలజిక్ల్ ధ్రభముల క్ొరక్ట విఱరుషణ చేయబడినవి. ఈ నమూనాలనీన ణాాగునీట్ి నిమైధశిత్ములక్ట
అనఽగుణముగ్ ఉననవి.

2.3. ధ్వని విలువలు
గని లీజ్ సు డీ జోన్ లో 8 నుాంత్ములలో ధ్ేని విలటవలట క్ొలవబడినవి. సు డీ జోన్ లో ధ్ేని విలటవలట 42.00
డిబిఎ నఽండి 56.89 డిబిఎ వరక్ట ఉననవి.

3.0.ప్రిసరములపెై ప్రభావము మరియు విశేేషణ
3.1 వాయు ప్రిసరములపెై ప్రభావము
ఈ గని క్రమక్లానుల జరపడము వలన దఽముభ మమియు నైట్ా రజన్ ఆక్ెససడ్స రలటవడునఽ. భూ ఉపమిత్ల
సందాత్లట గుణంచఽట్క్ట రహనముల రరణా వలన రలటవడు రయువపలనఽ పమిగణనలోనిక్ి తీసఽక్ొనబడినవి.
ఇండళుయ
ీ ల్ సో ర్సస క్ంు క్స ( ISC3) మోడల్ సప్టు రేరల దాేమ భూ ఉపమిత్ల సందాత్ల గుణంచబడినవి.
రహనముల రరణా వలన బైన్ లీజ్ సథ లములో భూ ఉపమిత్ల సందాత్ రలగుదల మైణువపలట

(PM10) గమిషు

సందాత్లట 0.27 బై.గ్ా /క్లమ.మీ. , నైట్ారజన్ ఆక్ెససడ్స గమిషు సందాత్లట 2.8 బై.గ్ా /క్లమ.మీ. మమియు క్రఫన్
మోనాక్ెసడ్ గమిషు సందాత్లట 1.93 బై.గ్ా

/క్లమ.మీ.ఉననవి. పాసత ఽత్ము ఉనన ఆంబియంట్ ఎభర్స క్ేలిట్ీ

విలటవలట, ఈ గుణంచబడిన రలగుదల విలటవల ణో క్లిన త్రలరత్, నిమైదశించిన నేషనల్ ఆంబియంట్ ఎభర్స
క్ేలిట్ీ నిమైదశిత్ములక్ట లోబడి ఉననవి.
6

3.2 ధ్వని ప్రిసరములపెై ప్రభావము
రహనాల రరణా వలన ముఖమముగ్ ధ్ేని రలటవడునఽ. ధ్ేని విలటవలట త్గ్ిగంచఽట్క్ట అనిన జాగాత్తలట
తీసఽక్ొబడునఽ. ఈ గని నఽంచి రలటవడు ధ్ేని తీవాత్లట ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ మమియు ఆట్వీ మంత్తాత్ే
ఱఖ నోట్ిపక్ైషన్ ణేది 11 -01-2010( సవరణ)

పాక్రము ధ్ేని క్లటషమము (నియంత్ాణ మమియు నిరరణ)

రూల్స, 2010 పాక్రము ఉండునఽ.

3.3 నీటి ప్రిసరములపెై ప్రభావము
ఈ గని క్రమక్లానుల జరపడము వలన ఏలాంట్ి వమరద నీరల రలటవడదఽ. 1.4 క్ిలో లీట్రు సనిట్మీ వమరద నీరల
మాత్ాబే రలటవడునఽ. దినిని ళుక్ ట్ామంక్ మమియు సో క్ ట్ లో వుదిద చేయుదఽరల. ఈ గని త్వేక్ము 2.5
మీట్రలు లోత్ుగ్ మియు భూగరఫ నీట్ి మట్ు ము 5 మీట్రలు ఉంది. క్వపన భూగరఫ నీట్ి మట్ు ము ఈ పాత్తనుదిత్ గని
త్వేక్ము ణో పరసరచేేదం అవదఽ. క్వపన ఈ పాత్తనుదిత్ గని త్వేక్ము వలన నీట్ి పామాణముై ఎలాంట్ి
పాత్తక్లల పాఫావము ఉండదఽ.

3.4 వృక్ష, ప్శు, ప్క్షి, జంత్ుజాలము పెై ప్రభావము
గనిక్ి 10 క్ి.మీ. పమిదిలో ఎలాంట్ి మల఼ుయ ఉదామనవనములట, బయో ళయర్సస మిజర్సస, ఏనఽగులట మమియు
పపలటలట సంచమించఽ సథ లములట లేవప. క్ని పపలిక్ట్ సరసఽస పక్షి సంరక్షణ క్ైందాము గని నఽండి 10 క్ిలో మీట్రు
పమిదిలో ఉననవి.ఈ గని లో అవసరబైన అనిన ఉదాగర నియంత్ాణ చరమలట నుట్ించి నిమైదశిత్ములక్ట అనఽగుణముగ్
నడుపబడునఽ. నిమైదశిత్ములక్ట అనఽగుణముగ్ నడినచో విక్ష మమియు జంత్ు జాలము ై ఎలాంట్ి పాత్తక్లల
పాఫావము ఉండదఽ.

3.5. సాంఘిక సామాజిక స్థి తిగత్ుల పెై ప్రభావము
ఈ గని త్వేక్ము క్ొరక్ట సమీప నుాంత్ముల నఽండి నైపపణమంలేని మమియు అరధనైపపణమం గల క్మిభక్టలక్ట ఉదయ మగ
అవక్ఱలట ఇవేబడునఽ. పమిసర నుాంత్ములలో పాజల సమాజిక్ ళథత్తగత్ులట రలగుట్క్ట దయ హద పడునఽ.

4.0. ప్రాయవరణ ప్రిశీలన
క్ైందా క్లటషమ నియంత్ాణ మండలి నిమైదశిత్ములక్ట లోబడి అంబియంట్ ఎభర్స క్ేలిట్ీ, మమియు నీట్ి విఱరుషణ చేళ
నిరేదిక్లనఽ ఫారత్ పమమవరణ మమియు ఫారత్ పాభుత్ే పమమవరణ ఆట్వీ మమియు రణావరణ మారల మంత్తాత్ే
ఱఖ, చెననయ్ / మషు ీ క్లటషమ నియంత్ాణ మండలిక్ి నిరేదించబడునఽ.
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5.0. ఆద్నప్ు ఆద్యయనము
ఈ పాత్తనుదిత్ బైన్ లీజ్ సధ లము లో ఎలాంట్ి నిరళత్ులట లేరల. క్వపన పపనమరసము అవసరము లేదఽ.

6.0. నుారజెకుు వలన లాభాలు
ఈ బైనింగ్ క్రమక్లానుల వలన పాత్మక్ష/పమోక్ష ఉనుధి అవక్ఱలట మమియు సథనిక్ ఉత్త్ు
త లట మమియు ళేవలక్ట
డిమాండ్ రలగునఽ. ఈ నుాజెక్ుట వలన 37 మందిక్ి ఉనుధి క్లించబడునఽ.

7.0 ప్రాయవరణ ప్రిరక్షణ విధానము
7.1 వాయు ప్రిసరములు
ఈ గని క్రమక్లానుల వలన దఽముభ ముఖమముగ్ రలటవడునఽ. దఽముభ పాధానముగ్ రహనాల రరణా వలన
రలటవడునఽ. దఽముభనఽ నియంత్ాణ చేయుట్క్ట ఈ క్ింా ది చరమలట తీసఽక్ొనబడునఽ.
 పని జరలగు పాదేశములలో మమియు మోడు ైన ఎలు పపడు నీట్ిని చలు బడునఽ.
 హల్ మమియు సమీేస్ మోడుు లనఽ ఇరలరైపపల ఱరణ
ా ీక్రణం చేయబడునఽ.
 డంపర్సస నఽ సమరథయమునక్ట మంచక్టండా నింపపదఽరల.
 రహనాలనఽ సక్లంలో నిరేహణ.
గని మమియు లోడింగ్ నుాంత్ము లో వుభాముగ్ ఉంచఽ పాక్య
ిా లనఽ అవలలబిచట్ం

7.2 నీటి ప్రిసరములు
ఈ బైనింగ్ క్రమక్లానుల వలన ఏలాంట్ి వమరద నీరల రలటవడదఽ. ఈ గనిలో సనిట్మీ వమరద నీరల మాత్ాబే
రలటవడునఽ. దినిని ళుక్ ట్ామంక్ మమియు సో క్ ట్ లో వుదిద చేయుదఽరల. ఈ గని త్వేక్ము 2.5 మీట్రలు
లోత్ునఽ మమియు భూగరఫ నీట్ి మట్ు ము 5 మీట్రలు ఉంది. క్వపన భూగరఫ నీట్ి మట్ు ము ఈ పాత్తనుదిత్ గని
త్వేక్ము ణో పరసరచేేదం అవదఽ. క్వపన ఈ పాత్తనుదిత్ గని త్వేక్ము వలన నీట్ి పామాణముై ఎలాంట్ి
పాత్తక్లల పాఫావము ఉండదఽ.

7.3 ధ్వని ప్రిసరములు
బైనింగ్ క్రమక్లానులభన రహనాల రరణా వలన ముఖమముగ్ ధ్ేని రలటవడునఽ. ధ్ేని నియంత్ాణ
చేయుట్క్ట ఈ క్ింా ది చరమలట తీసఽక్ొనబడునఽ.
 రహనం శబద ం త్గ్ిగంచట్ానిక్ి అనిన మోడుు మంచి ళథత్తలో ఉంచబడునఽ.
 రహనముల రేగము గంట్క్ట 25 క్ి.మీ. క్ంట్్ త్క్టువ ఉండేట్ట్ు
ు చరమలట చేపట్ు బడునఽ.
 రరణా రహనములనఽ సమెసన నిరేహణ చేయబడునఽ.
 శబద ం నియంత్ాణ క్ోసం బైనింగ్ లీజ్ పమిధిలో చెట్ు ు ంచబడునఽ
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7.4 ఘన వమరదము
ఈ గని నఽండి ఎలాంట్ి ఘన వమరదము రలటవడదఽ.

7.5 భూ ప్రిసరములు
ఈ గని త్వేక్ము వలన సథ లాక్ిత్త మారడము జరలగుత్ుంది.

7.6 ఙెటే పెంప్కము
గని లీజ్ సథ లము బఫర్స జోన్ లో మమియు గనిక్ి నుో వప మోడుు క్ట ఇరలరైపపల చెట్ు ంపక్ము చేపట్ు బడునఽ.
*******************
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