
కార్య నిరా్వ హక సార్వాంశాం 

 

M/s మిడ్వా స్ట ్గ్రానైట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 

సర్వా  నాంబర్ 103/P, 59/P మరియు 55/5(P) 

RL పుర్ము గ్రామాం,చీమకురి ిమాండలాం, గ్రరకాశాం జిలా్ల, 

ఆాంగ్రర గ్రరదేశ్ 

 

ఉత్ప త్తి సామర్్య ాం విసరి్ణకు గ్రరత్తపాదన 

(బ్ల ా ్ గెల్లక్సీ  గ్రానైట్ 31,157 క్యయ బి్ మీటర్ నాండి 65,230.20 క్యయ బి్ మీటర్ వర్కు) 

(కేటగిరి B; సెకర్ు 1(a)) 

 

 

 

 

 

 

 

సమరిప ాంచినవారు                                                           ఎనిా ర్వనమ ాంటల్ కనీ ల్్ాంట్ 

M/s మిడె్వ స్ట ్గ్రానైట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్                            M/s పృథె్వ   ఎన్వె రో టెక్  (ప్రై) లిమిటెడ్ 

సర్వె  నెంబర్ 103/P, 59/P మరియు 55/5(P)                            రివ్యూ  80 సెప్ె్ంబర్10 , 2019.  

RL పురము గ్రామెం,చీమకురి ిమెండలెం,                                ఫ్ల ట ు నెం. 184/C, ఫ్లలట్  హౌస్ట,  

గ్రపకాశెం జిల్లట , ఆెంగ్రర గ్రపదేశ్                                             నాలుగవ అెంతసి్త, వెంగళ్ రావు నగర్ 

Ph: 9989506858                                                                హైదరాబాదు 

Email: info@midwestgranite.com                                               Ph: 040 – 40179770 

                                                                             Email: info@pridhvienviro.com 

                                                                                        pvr@pridhvienviro.com 

 

 

 

ఆాంగ్రరగ్రరదేశ్ కాలుష్య  నియాంగ్రత్ణ మాండలి 

గ్రపాాంతీయ కార్వయ లయాం- గ్రరకాశాం జిలా్ల, ఆాంగ్రర గ్రరదేశ్. 
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�ర�  ��� హక 
�ంశం 

���� అ�� మన �శం� �ల �లం  �ం� భవన ��� ణం�  ఉప��ం� ఒక 

!ఖ# $న  !� వన%.  !� ���� ' మ()  *%+,-.న ���ట0' 12 

ఎ+మ4 సం1వ# త ఉం�. 70 8 9:;<  ���� అ��  1ర>య నల0 ����. @�A  

మంB  CDE � �CంF ఉనG � . �: HలIణ$న బం�రం మ() Kం� రం+  

Lడల  �రణం� 70 8 ���� ఒక  �పN# క$న రకం. ఇH ఒక �( Pష. ఖ�జ �ం�  ఏరT �  

ఈ ���� ' �పN# క$న మ() అంద$న WX�G  అం�YZం�. 

ఇ� ఏక24 మ() �[న నల0 రం+' �ప\�] ^ం�ం�.  మ() బం�రం మ() 

Kం� రం+  � *(_ `08< , b� �పcన dHc# e. 

12 fతZం� �g 2 �యడం వలన, @� లభ# త ఇhT i త'E వj# ం�. ఈki 

ఇం�యl ���� m. n �ల;<  ob  70 8 9:;<  ���� USA, UK,  t:ంF, బou(v, 

ఆx_.yv, z# {:ంF, |} ఆ�~�, ఇట�, *A< � మ() ఇతర ��ల� �: 

�CంF ఉనG   సహజ భవనh  �j� C(ం�.. 

���� ఒక $నn  ఖ�జం  అjనపT -;, H�� Cరక ఆbయం� ఇ� �పcన X�త 

వ��Z ం� . �k త%�త  ��{� మ() ద���~�ల� ��\ �జ�  !� ���� 

ఎ+మ��0  1ర} Dండవ m� నం� ఉం�. 

1.0 �ప��ద��: 
 
��g �. ���� ��G �. ��� సంస�, 1981 �    � � K   �ఘవ D �� �(  �త m� �ంచ 

బ�ం�. ����, C%� �, YనG h�j  వం- 1వం ��� ణh �ళ� � �hణ# ం 

మ() అ�వృ�] m¡ంచడ¢ £# యం�  @�� m� �ం�%. త%�4 సంవత< ��0 , 

��g �. అ�g షణ, $�ం¤, �t¥\ం¤ మ() సహజ �.l ఉతT �Zల ఎ+మ4 ¦కE  

§$ 0̈  �: బల$న ఉతT 4Z b%�  \�రప�ం�. ��g �. 1రత�శం� fద- 3 

సహజ �j ఉతT 4Z b%ల�  ఒక-.  

��g �.  సంస� 30 ���0  �# X�ల� �రg ��Z ం�. . ��g �. అ�G  !ఖ# $న 

CDE ట0� �పత# I మ() ప«I �# Xరఏ¬<  మ() పం�® వ# వస� bg �   

అ�సంc �ంచ  బ�ం�  . 1రత�శం మ() � �లంక�  గ�ల ప(�శమ �సం 

ప�# వరణ అ�°ల ±మంF ²�<  ��g �. తv% ��Z ం�. 

��g �. L>య మ() �xష. m� j� పe అ�%�ల� ³ం�ం�. ��g �. 1రత 

�ప´తg ం ¦కE  "m. n ఎ�< T n . ¶�" � +( Zంh ³ం�ం�.  
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2.0 �ప���త �� 
� నం మ ! ప�� వరణ పర�న $�% త త� ం: 

 ��g �. ���� x·¸�  y�¹F �( $l  RL hరం ��మం�, ¼మ'(Z  మండలం, 

�ప�శం {:0  స½g  ¾ంబn  103/P, 59/P and 55/5(P) � ఉం�. ఈ �ప�శం �ప\�] ^ం�న 

Bమ°(Z �ల;<  ���� స!bయం �  ఉం�. 

ఈ గ�   15O34’52” N  అÍంశం �ం� 15O35’3”N    అÍంశం వర' మ()  ½�ంశం   

79O49’8” ½�ంశం   79O49’26”E  ల మధ#  ఉనG � . గ� ¦కE  Ò1గం 10.761 Ó�.%0. 

గ� �సం 2 డం� స�:e  RL hరం ��మం�  స½g   ¾ంబn  70, 75, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 

68, 69/1 & 84 � 18.96 ఎక�e  మ() స½g  ¾ంబn  96/4, 96/6, 98/2, 98/3, 98/5, 100/1, 

100/2, 96/7, 96/9 & 98/4 11.25 ఎక�e RL hరం ��మం� ఉనG �. డం� స�:e  150 34’ 

40.5”N   790 49’40.0”E మ()   150 34’ 44.5”N     790 49’07.4”E అÍంశ, ½�ంశల�  

ఉనG H. 

ఈ �ప4X�త గ� �Xంతం ద�ణ �శ�  0.60 A�Ôటర 0 Õరం�  RL hరం          

��మం,  మండల Öం�ద$న  ¼మ'(Z ,  గ� A  ఈ�న#  �శ�  4.7 A.Ô Õరం� ఉం�. 

ఒం×e - కWG e �xష. రహb(   గ�  Ù� �ం� 0.2 KM Õరం�  ఉం�. �పYZత 

�ప4Xదన ఈ గ� ఉతT 4Z mమర �# ం ,ంచÛ�A ఉ�PÜంBన� 

గ� �ం� 10  A�Ôటర 0  �# mర �ం � 5 మండ:ల� 50 ��Ce ఉkG j, fతZం 

జk1 1,05, 582 మం� ఉkG %. 

గ� Ù� �ం� 2.2 A�Ôటర 0 Õరం� �మ>ర �ం  (జ�g యn ఉనG �. మ() 

k�%Ýన mగn �x\.Þ# షl  ßk� Ù� �ం� YC% 0.95 AÔ Õరం� ఉనG �. 

ఇతర ఉప(తల జల వన%e àá న� (Xo%  ¦కE  ఉప న� ) -3.1 AÔ 

Õరం�� గ� �+.  8.1 A.Ô. Õరం�� ఉనG H  

అధ# యన �Xంతం� Dంi (జng  అడâe ఉkG j. అH  ¼మ'(Z  (జ%g  అడH  

ఉతZర! dh 2.1 Km  Õరం �� మ() �వరXäం (జng  అడH  - 1.9  A� 

Ôటర 0 Õరం�� ఉనG H. 

అధ# యన �Xంతం� ప�# వరణపరం� Y�G త$న �Xంåe ob L>య 

X%E e oâ. పæల  ఏHయl C�u e, ఏ�+e  4(ç  �(Û%0, ప�+ i0 మ() 

సంå¨తT 4Z �Xంåe oâ. 
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3.0 �� క ' స)*: 

ఈ Ù�  ¼మ'(Z  ���� స!bయం� ఉనG �. ఈ స!bయం�  fతZం 25 

గ�e   142.07 Ó�.ర 0 HáZర èం� ఉkG j. ఇంé� 44.566 Ó�.ర 0 HáZర èంగ� 3 

గ�e ప��యడం oé. గ�ల�G -A  2013 ¥,.ంబ% 9 వ N@A !ంé �êe 

ఇవg బ�నH,  ��g �.  ���� x·¸� y�¹F °Û ఈ N@A !ం� �ë 

ఇవg బ�ం�.  

1రత �ప´తg ం �( గ¬� ¨-~Öషl నంబ% SO 2269 (E) 1 ìí, 2016 �ప�రం ఈ 

గ�e  క 0స.n వ2 uకరణ� oâ 

4.0 ఈ గ� .క/  0ం1 ప 2�� మ ! �ప���త �ర� క3��: 

2006 సం î H�.(యl ���� �( �ం� 23.5 ఎక�e �ê ��g �. ���� x·¸�. 
y�¹F కం, A బ�y �య�ం�. $�ం¤ �ర# క:Xe 1997 �ం� 
జ%+�kG j. 

2006 సం î ��g �. ���� x·¸�. y�¹F కం, A 0.644 Ó�.   %0 �ê మంì% 

�యబ�ం�. 0.607 Ó�.   ర 0 HáZర èం కy�న మïక $l ��g �. ���� A 2006� బ�� 

�యబ�ం�. 

ఈ ð�� '  10.761 Ó�.ర 0 HáZర èం� 31,157 °# ñ8 Ôట%0 సంవత< ��A ఉతT 4Z 

�)ట' ప�# వరణ అ�మ�e ఆర �n ¾ంబn SEIAA/AP/PKM-120/2013-1591 N@ 

10.06.2013 bg � మంì% �యబÛ� j.  

ఈ ð�� �% ఉతT 4Z mమ�] # �G  �పYZతం ఉనG 31,157 °# ñ8 Ôట%0 

సంవత< ��A �ం� 65,230.20°# ñ8 Ôట%0 సంవత< ��A ,ంóట ôర' SEIAA 

ఆం�ధ �ప�õ �(� సం�ప�ంచడం జ(�ం� మ() ప�# వరణ �ప1�ల 

అంచk'(EIA), äటn ¾ంబn SEIAA/AP/PKM/MIN/07/2019/1083-1086 N@ 13.09.2019 

bg �  TOR ఇవg బ�ం�.  
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5.౦ 6స7రణ ��89 ) ఖ;< : 

HసZరణ �X¬'. fతZం ఖ%÷  W. 16 �ø0� అంచk Kయ# డం జ(�ం�. ప�# వరణ 

ప(రIణ �ప�ùక అమe �సం   %. 38-లIల àలధన వ# యం మ() W.   29.5 

లIల hన�వృత వ# యం అంచk Kయ# డం జ(�ం�. 

6.0 గ�   ఉత? �7 6@నం: 

గ� తవg కం  ఓ,l ��. పదP4 న�స(ంB  ¥� *��క�  యం�త mయం�     

�రg �ంచబi�ం�. ���� 70 'ల�, ��y0ం¤, K�Ýం¤, Hb# kల bg � H� �\ 

త%�త  m bg � క4Z(ంచడం జ%+�ం�. 

7.0 ప�� వరణ అధ� యనం:  

జనవ(, 2019  మ() C(÷ , 2019 మధ#  గ� మ() 10 AÔ �# mర �ం� HHధ  

ప�# వరణ నàkల� _క(ంB Hû 0üంచడం జ(�ం�. ఇంé� ప(సర �)  

kణ# త, ఉప(తల మ() Òగరý జల kణ# త, శబPం మ() మ-. kణ# త ' 

సంబం¡ంBన నà:e ఉkG j.  �- Hవ�ల� �Aం� þ�ల� Hవ(ంచండం 

జ(�ం�.  

7.1 EF Gణ� త HI: 

అధ# యనం � �y kణ# త �� అధ# యనం 10 KM �# mర �ం � ఎం�క �\న  8 

నàk �Xంåల�  అన�  ఆn ఎ� hరం ��మం, hyôండ ��మం ,¼మ'(Z 

,�మ>ర �ం, మ�(   ^ట0  Xäం , అయ# h�( Xäం   మ() !వg �( Xäం 

మ() గ� Ù� ల� �రg �ంచడం జ(�ం�. ఈ �Xంåల�  PM 10, PM 2.5, Sox, 

Nox, Co మ() VOC , 24 గంటల mం�దతe  ôలవబÛ� j.  

 క 0స.«0 $�ం¤ �ర# క:పం �రణం� అ¡క$న  Heవe �X¬8 . Ù�0  ఉనG ø0 

క��నడం  జ(�ం�. . ¼మ'(Z  ��మం� 	ù mం�దతe మ() CO �ఢత, PM 

10, PM 2.5   ఎ'E వ� ఉkG j. hyôండ మ() �మ >ర �ం  ��Cల� సల � n ± 

ఆ� < F mం�దతe  ఎ'E వ గ ఉనG ø0  క��న బ�న� . NOX mం�దతe RL hరం 

��మం� ఎ'E వ� ఉనG ø0 క��నబ�న�. 

అjN అ�G  �Xంåల�z 24 గంటల mం�దతe Öం�ద �eష#  ��రణ సంస�  

�బంధనల�þ ఉkG j. 

 

 



 
V. Narasimharao Quartz Mining                   Environmental Impact Assessment  

1-5 

 Pridhvi Envirotech (P) Limited 

 

 M/s Midwest Granite Private Limited   Extent:10.761 

Sy.No.103/P 59/P, 55/5(P), RL Puram (v), Chimakurthy (M), Prakasam Dt. AP         Draft EIA Report  

7.2   శబK ప�� వరణం: 

ప(సర అధ# యన �Xంతం� శ7P �G  అంచk ¸యÛ�A, శబP ôలతe 8  m� k�0  (7 

��Ce మ()  గ�  Ù� �� ) ôలవ బÛ� j . 68.9 dB ల� L equ Heవ� �8 

Heవe పగ- �ట మ() 58.7 dB. L equ ��4 Heవ �X¬8 . Ù�0  

�¸�ంచబÛ� j.��Cల� ¼మ'(Z � పగ- Heవe 61 dB  �� మ()  54.5 

�ñ  L  equ  � ��4 Heవe గమ�ంచడం జ(�ం� 

7.3 LM Gణ� త HI: 

10 A.Ô. �# mర �ం� ప(సర �åవరణం� - kణ# త� అంచk ¸యÛ�A, 

�మ>ర �ం జ:శయం�� మ() జవహn �eవ ��  2 ఉప(తల - 

నàkల� మ() 8 Òగరý జ:ల నàkల� సÔప  ��Cల �ం� 

_క(ంచడం  జ(�ం� . ఈ �Xంతం� fతZం ఉప(తల - kణ# త IS 2296: 1982 

¦కE  B మ() C వర uం�  ఉనG ø0 �y\ం�.  

Ò గరý  జ:ల�  ��కర$న పb�] e ఇH oâ మ()  అ�G  రmయ�క 

పb�� e   ప(��ల �h� ఉండడం గమ�ంచడం జ(�ం� . m�. �తం త'E వ� 

ఉం� ఇH åగÛ�A ఇతర అవస�లA ఉప�గ ప� Hధం �� ఉkG j. 

7.4 Nల స� Pవం: 

ఈ  �Xంతం�  ఎ'E వ� ×�మ ఎ%h రం+ �� �లల� కపT బ� ఉనG �. ఈ 

�లe ఎ'E వ� ���� �4 bg � ఏరT �న �లe.  మ-. ¦కE  మందం 

mcరణం� 0.50 Ôటర 0 �ం�  0.8౦ Ôటర 0  వర'   ఉంøం�. న� �ప�హం Kంబ�  

ఒం�i �లe క��mZ j. ���� �g 2ల óø.�పకE ల �Xంతం వ# వmయం �సం 

ప�A�é,  ���� 70 8< , బండ��0  మ() �ళ�  వ# �� ల � ఉనG �. 

�ల ¦కE  pH తటస� �ం� మధ# సZం� ఆలE �l వర' ఉనG �. �లల ¦కE  

Öటvl  C(T � mమర]# ం �: ఎ'E వ� ఉనG �.  ³�üయం m� j త'E వ. Ca / 

Mg �షT 4Z సమ�ల# ం �ం� త'E వ� ఉనG �. ఈ �Xంతం� న�తజ� త'E వ� 

ఉనG � . ఈ �ల� -A మ-.�� లవ�e >Yô�  +ణం Óó÷ ఁ� ఉంøం�. 

మ-. mం�దత 1.24- 1.26 g / cc మధ# న ఉం� . మ-. ��� ణం �పcనం� \�.  �� 

రకం. 
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7.5 వృRSలం మ ! జంUSలం: 

�పYZత అధ# యనం�, �Xధ�క మ() �g >య వన%ల �ం� _క(ంBన 

సC�రం ఆcరం �  152 వృI  L�e న é �యబÛ� j. fతZం అధ# యనం 

�Xంతం� పంట Ò!e  / �4 Ò!e  / పండ� Ò!e  / బంజ% Ò!e  

/ (జng  అడâe ఉkG j. 

 �X��� êy!0 �  అ� ³దe బంజ% Ò!ల� ఎ'E వ� ఉkG j.  ��yన 

Ò!e  !ళ0 ³దల� �ళ� � కపT బ� ఉkG j.  బఫn �Xంతం � పంట Ò! 

e, బంజ% Ò!e మ()  అట# Ò!e ఉkG j.. బఫn $l �  mC{క 

అట#�Xంå�0  ðకyప.� మ() �Y(k ^ø0 అ¡కం� ఉkG j  అధ# యనం 

�Xంతం�  అంత(ంBt�నG  వృIL4 ర�e ఏÔ oâ. 

అ%%న  ob అంత(ంBt�నG  ob అంత(ంB t& �పCదం ఉనG    (2� 

L�o #) �n ob బఫn �Xంå�0  oâ గ� �Xంతం �ం� 10 AÔ �# mర �ం� ఏ 

అభvర�# e, �షన� X%E e, 'గn (జng  ob బ�\T యn (జng  ob 

ఎy(ం� �(Ûn ob ఇతర రIణ �Xంåe oâ. ఇ� అంé7ø� ఉనG  

�¸�కe, మ() �X�Üక ఆc�ల �ం� సT ష.ం� �eYZం�, �n మ() బఫn 

�Xంå�0   అధ# యనం �Xంతం�  అంత(ంBt& జం�L�e ఏÔ  oâ . ఈ 

�Xంతం� óంóఎeకe, ô�G  సరT L�e, పం�ô'E e ఉkG j. 

ప�L�ల� ôంగe, �)l * ఈటn< , Xల �ట., Beకe, వ�డం� �ట.e , 

$kపæe +గe , �'e, �óకe  వం- mcరణ ప� L�e  ఇకE డ 

ఉkG j. 

గ�  �Xంతం �ం� 4.4 A.Ô Õరం� �మ >ర �ం  (జ�g యn ఉం�. డ8 #F , �4Z 

�డ, % తల�', é, �  గ�� అధ# యనం �Xంతం� అత# ంత mcరణం� 

క��ంBన  గ�� ర�e. అధ# యనం �Xంతం� అంత(ంBtవÛ�A \ద]ం� ఉనG     

జల చ�e  - fకE e oâ. 

7.6 
VWక ఆ �క ప�� వరణం: 

2011 జk1 äకE ల �ప�రం గ� óø.�పకE ల 10 A.Ô. �# mర �ం� ఉనG fతZం 50 

��Cల� 1,05,582 మం� జk1 �వ\YZkG %. ఈ జk1�  53,547 మం� 

h%-e మ() 52,035 మం� xáZe ఉkG %. fతZం 'øం7e 25,930 మ() 

సగø అI�స# త �తం 51.27%. 
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గృహల�   సగøన 5.2 మం� స´# ekG % . అంé�  51.3% మగ�%, 48.7% 

xáZe;  53.1% ,దPe, 29.6% �ల0e మ() 17.3% వృéPe ఉkG %. 

fతZం 'øం7ల� 50% BC e త%�త ఎá< e (15.0%), ఎá.e (8.1%), OC e 

(20.3%), మ() $k2.e (6.6%) ఉkG j. 

సగøన 60.9% గృహ జk1 అI�స# త కy� ఉkG %. ఇంé�  56.0% h%-e 

మ() 44.0% xáZe. 

33.5% �పజe �Xధ�క Hద# � �( Z �m%, @� త%�త Cధ# �క Hద#  (49.2%), 

��i# &షl (11.6%), t�.-��i# &షl (4.3%) మ() వృ4Z Hద#  (1.4%) 

అభ# \ంBన �% ఉkG % 

ఈ �Xంతం� వ# వmయం �పజల �పcన 0వkcరం.  19.3% వ# వmయ b%e�� 

46.5% వ# వmయ �(� 'e�� ఉkG %. ఈ �Xంతం� వ# వmయం త%�త $�ం¤ 

ప(�శమ �పcన ఉX¡ �పbత. 

8.0 ప�� వరణ �పPZల [ 7ం\ మ ! ప V]త̂ క మ�ం\:  

�ప4X�త గ� �తవg కం �  ఎ'E వ  �eషg  ఉbu రం é!� .  ఇ� ���� $�ం¤ 

మ() ర�� �ం� వ�÷  é!�  ఉbu �e. సగøన  గ�ల వ# �� e 

సంవత< ��A  6,12,016 °# ñ8 Ôట%0�  � అంచk ¸యబÛ� j. అంéవలన 

గ�ల వ# �� ల� �రg �ంచడం వల0 ప�# వరణం· గణయ$న �ప1వం 1h�ం�. 

�ప4X�త గ�A 76 A��టర 0 -� ఉప��mZ 2% �-� óø.�పకE ల ��Cల 

�ం� _క( mZ %. 

8.1 EF Gణ� త �పPవం:  

Dంi ర�ల ఉbu �ల� ప(గణన�A >Y'� óø.�పకE ల �Xంåల Ôద �ప1�ల 

+(ంB అంచk ¸యడం జ(�ం�. 

1. $�ం¤ �ర# క:Xe సమయం� Keవ� é!�  ఉbu �e. 

2. ���� మ() ���� వ# �] ల  ర�� �ం� Keవ� é!�  ఉbu �e. 

3 # {-4 	ù  డ� అ�� �y kణ# å నàkల� అంచk ¸_ 

కం� # టn గణన Cధ# మం. ఇ� 3 # {-4 é!�  ఉbu �ల à:ల గణన 

మ() �5పణ �ప1�eగ6YZం� ఉbu �ల కణ ప(Cణం, �û7ల 
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పరంపర� Hభ{ంచబడåj  +%åg కర 8ణ ¸గం  మ() �5పణ ¸గం 

గ6mZ %. 

ISCST3 ఆ�u(థ� ఆcరం� ISC- AERMOD నàk� ఉప��ంB ఈ ప(C�e 

గ6ంచ బÛ� j. ఫyåe ప(సర �y kణ# త X���ల కం; సg లT ం�  

,%+దల�  <BYZkG j. అంచk mం�దతe Öం�ద �eష#  ��రణ సంస� 

�పక-ంBన ప(��ల �þ   ఉkG j. 

HసZరణ �ర# క:పం త%�త అకE డ ఉండ=& సంBత é!�  ఉbu �e �+వ 

ప-.క� ఇవg  బÛ� j. 

  Baseline µg/m3  
Predicted 
µg/m3  

Cumulative 
µg/m3  

Station ID Location PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 

AAQ1 గ� �ప�శం 89.5 46.7 1.27 0.127 91.070 46.827 

AAQ2 ఆn ఎ� hరం 85.3 40.5 0.020 0.0010 85.320 40.501 

AAQ3 hy ôండ 72.3 30.2 0.008 0.0005 72.308 30.201 

AAQ4 ¼మ'(Z 85.3 40.5 0.008 0.0005 85.308 40.501 

AAQ5 �మ>ర �ం 69.3 25.4 0.085 0.0015 69.385 25.402 

AAQ6 మ�( ^ట0Xäం 69.3 28.3 0.009 0.0006 69.309 28.301 

AAQ7 అయ# �(Xäం 64.3 25.3 0.022 0.0012 64.322 25.301 

AAQ8 !వg �(Xäం 62.4 24.1 0.015 0.0008 62.415 24.101 

L>య ప(సర �y kణ# త 
�పC�e (24 గంటల 
mం�దతe)     100  60 
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8.2 LM uద �పPZ�: 

- అవస��G  76 A�Ôటర 0 అంచk ¸యడం జ(�ం�.  ఇ� �పcనం� é!�  

�«ధక చర# e �సం ఉప��ంచబi�ం�. సÔప ��మం� x·¸� వన%ల 

�ం� % _క(ంచబi�ం�. %�పవkల సమయం�  సÔప గ� +ంటల�  

-�  ఉప��mZ %. తbg � ఈ �Xంతం�  m� �క- వన%ల� �X�ంé' 

ఇ� స�య పi�ం�. గ�  �రg హణ �ం� ఎøవం- - వ# �] e �â Öవలం 

13 M3 / «ê' §*\.8 వ# �] e C�త¢ Keవడåj. #-� bg � Y�] �\ 

^ ø0 ,ంచÛ�A ఉప��mZ %  

8.3 Nలv �పPవం  

YC% 6,12,016 M3 గ� వ# �� e $�ం¤ �ర# క:పం �ం� సంవత< ��A 

ఉతT 4Z అâ�ం�. M/S ��g �. ���� �,¸� y�¹F 30.21 ఎక�ల� +( ZంB,. 

సÔప -X%దల �# ం'ల� �i't'ంÛ ��(ంచÛ�A, డం� �ం� 

\�. � �ర� ం¡ంచÛ�A ^8 Û# మ0� వర 8ం - �eవe అ�వృ�] �యబÛ� j. 

�కమ�కమం� వృ�] ^ంé�నG  వ# ర ] ప(C�ల �రg హణ �సం ఈ వ# వస�� 

బ�þతం �యడం జ%+�ం�  

8.4 శబKం Gణ� త uద �పPZ�: 

కం�,సn< , ��y0ం¤ & þei చర#  మ() పbర � �రg హణ �ర# క:Xe 

�రణం� శబPం  m� je ,%+åj. అjN ఈ గ� �ప�శం Ò�A   �Aం�A 

ఉండటంవలన శబPం గ� �ప�శం ' C�త¢ ప(�తం �యబi�ం�, 

ఎంéకం; గ� Ù� �ల �ం� �Aంద ఉం� అంéవల0 శబPం  m� je Keపల 

�%ô� అవ�శం త'E వ.  గ� �Xంతం� ఉనG  �(� 'e' అ¡క శబPం  m� jల 

�ం� రIణ�   ^H  ప 0¤<  మ() ^H CA <  అం�ంచబడåj.  

8.5 �పకంపనల �పPZ�:   

ఈ గ��  �: త'E వ >�వత� °�న  þei పb�] e ఉప��mZ %.  @� 

bg � వ�÷   కంపనe  గ� Ù� ' C�త¢ ప(�త$ ఉం�j. ఈ గ�  సÔప 

��Cల �ం� Õరం� ఉనG  �రణం� ఈ �పకంపన �ప1వం �: త'E వ� 

ఉంøం�. 
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8.6 wవ ప�� వరణంv �పPZ�: 

�ప1వ �Xంå�0  అంత(ంBt�నG  వృILలం మ() జం�Lలం oâ.  

�ప4Xద'e ¼మ'(Z ��మం� స½g  ¾ంబn 25/3 B2 � 500 fకE ల� 3.5  

ఎక�ల� పచ÷ దk�G  అ�వృ�] ��%. మ() ఈ �Xంతం�  1100 fకE ల�  

మ(ంత పచ÷ దనం అ�వృ�] �య��A W:3,50,000/- Ö�jం�%. ఈ గ� �సం 

తపT �స( ఐన పచ÷ దనం అ�వృ�] �పయåG e ôనm+åj. 

8.7 
VWక ఆ �క వ� వస�v �పPవం: 

ఈ �Xంతం త'E వ X(���క mం�దత మ() వ# వmయ �ర# క:Xల� కy� 

ఉనG  �రణం�, ఉX¡ మ() ఇతర �ప�జke కyT ంచడం � స�య 

పi�ం�. ఈ గ�� �పYZతం 280  మం� �(� 'e ప� �YZkG %. ఈ  HసZరణ�  

మïక 70  మం�A ఉX¡ C%'�ం�.  గ� �ర# క:Xe వల0 మ(�G  ఉD # �e 

ఇతర స�య రం��0  ,%+åj  

8.8 ప�� వరణ �ర� హణ �ప]xక: 

�రg హణ �ప�ùక �X¬8 . �ప4Xద'ల� సం�ప�ంB, గ� ¦కE  ��# చరణ దశ� 

+( ZంBన �ప1��G  ప(షE (ంచÛ�A ప�# వరణ �రg హణ �ప�ùక తv% 

�యబ�ం�. �Aంద ప-.క ప�# వరణ వ# 4½క �ప1�ల త� uంh చర# ల� 

<BYZం�.   

�కమ 
సంఖ�    

ప�� వరణ �పPవం తy zం\ చర� � �ప���ంచబ|} ~ 

     1 గ� �రg హణ� Keవ� 

é!�  వల0 �ప1వం 

��y0ం¤ �ర# క:Xల సమయం� గ(ష E 

ఉbu �e ఉతT 4Z �యబడåj.  

��g �. ���� x·¸� y�¹F ఒక 

é!�  ర�త ��y0ం¤ యం�å�G  

అ�వృ�] �\ం�. అ� ��y0ం¤ 

�ర# క:Xల' �డå%. ఇతర ��y0ం¤ 

యం�åe ఉప��ంBN త� ��ల0%0 

ఉప��ంచబi�ం�. ఓవn బD Pl � 

Fల�ంచÛ�A C�త¢ త'E వ శA Zగల 

þei పb�] e  �డå% ఈ గ�� 

 70 'ల� ¸% �యడం �సO Gడn 
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'� �# �చ \*� ం� �డå%  

గ� �Xంతం� �రంతర -� చల0డం 

మ() �టn � # ంకర 0 bg � 

é!� � త� uంచడం జ%+�ం� 

      2 డం� Ùø0 వదP �) 
ఉbu �e 

డం� Ùø0 మ()  డం� Ù� అ�tH 

«F · é!� � అ6B¸_ంé' 

-� చo0 �\T ంక 0%0 ఏ�T ø ^య#  

బడ åj 

     3 డం� �రg హణ 

 

డం� Ù�0  Yర�త$న ×డల� డం� 

�లg  �యబi�ం�. �ర 0ంF ��jl 

మ()  \o0ష�G  అD�. �య��A 

^8 Û# � � °�న వర 8ం �eవe 

�(� ంప బÛ� j 

డం� ప�t'ంÛ ఎ�ౖ Zన �4 ×డ 

�(� ంచబi�ం�.  

���� వన%ల� ఎ'E వ� 

ఉప��ంచ బడÛ�A  ���� ¸�. 

�ం� m0J e, '�<  fదíన 

¥కండ2 ఉతT  �Zల� తv% 

�యÛ�A �పయతG ం జ%+�ం� 

 

     4 - ³éh ఈ $�ం¤ HసZరణ' 76 KLD % 

అవసరం. ఈ % �పcనం� é!�  

��రణ' మ() హ(త�రం 

అ�వృ�] ôర' ఉప��ంచబi�ం�. 

ఆKY మ() �# ంLl �ం� Keవ� 

వ# ర � జ:e 13 KLD � M�] �\ ^ట0 

,ంప�A hన(g ��గం �mZ %. 

     5 !%+ - �రg హణ వ# ర � జలం �jä�<  �ం� C�త¢ 

ఉంøం�. ఈ వ# ర ] జ: e  «ê' 13 

KL ఉతT 4Z �యబi�ం� @�� M�] 
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�\ ^ట0 ,ంప�A hన(g ��గం 

�mZ % 

     6 �)l ��. �పYZతం పచ÷ దనం అ�వృ�]A 3.5 

ఎక�ల Ò�� 500 fకE ల� 

k�%. గ� Ù� �n � N� �8 � 

°�న ఒక �పN# క �Xంతం �âన AP 

����(��g �.) x·¸� y�¹F �ం� 

�ë ' >Y'నG  ¸½ �Xంతం� #-� 

అ�వృ�] �m%. కస పచ÷ దనం 

అ�వృ�]క అవస�ల� >½÷ ంé'  

మïక 1100 fకE ల� ,ంచÛ�A 

�ప�ùకe \ద]ం �m%. పచ÷ దనం 

అ�వృ�] మ« 5 సంవత< �ల Xø 

ôనm+�ం� 

     7 þei పb�� ల భ�దత ఈ గ� తవg కం � ఎ'E వ�  ³� రకం 

þei పb�] e ఉప��mZ %. అ�G  

þei పb�] e C# గ{l గ�� �లg  

�యబడ åj.  ఇ� Ù� �ం� 2 

A�Ôటర 0 Õరం� 24 గంటల భ�దå 

పర# ¸Iణ� ఉంøం�.  

     8 వృ4Zపర$న ఆ«గ# ం గ� �Xంతం� �(� 'e అంద(A 

é!�  !Y+e, ^H ప0¤< , భ�దత 

Þø0 మ() ÜరxmZ �e 

అం�ంచబడåj.   వృ4Zపర$న  «గ 

��] రణ ôర' ప� �(A    �( èత 

�లం� ఆ«గ#  త�Oe 

^య# బడåj.  మ() (�%�e 

�రg �ంచబడåj. 

    9 భ�దత గ� �ర# క:Xe ±Dక .n జనర� గ� 

భ�దత �(  Cర uదర P �ల  �ప�రం 

�రg �mZ %.  ���� 70 క 0�  ఎతZÛ�A     

ఉప��ం� �(8  y3.e 
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�కC�గతం� ప2�ంచబడåj 

మ() åie Cర÷ బడåj.  

గ���A అన¡�ర �ప¸��G  

�Q¡ం�%. అ�G  �హke (వn<  

ఆ�� Hêవ� Óచ÷ (క 

యం�åం��G  కy� ఉం�j . గ� 

భ�దత మ() భ�దå ఆప½-ం¤ 

Hck�0  గ� ���'ల'  

�కC�గతం� ÜIణ� ఇవg డం 

జ%+�ం� 

9.0 ప�� వరణ �ర� హణ �ప]xక � ఆ �క వన;�: 

·న þïE నG  Hధం� త� uంh చర# e +( Zంచదగ u �ప1�ల� మ() 

�పCbల� +( ZంచÛ�A >Y�బడåj.  W. 38.0 లIల WXయe �( 8క 

hన�వృత బ�Ý� W. 29.5 లIల � ·న చర# e >Y�వ��A 

�ప4X�ంచబ�ం� మ() అ� �Aంద ప-.క� Hవ(ం�%. 

�కమ 
సంఖ�  

Pగం �త7ం   ��)బ� 
(లRల) 

సంవత� ��� �. 
లR లRల \న�వృత 

వ� యం 

1. é!�  అణB¸త 10.0 6.0 

2. పచ÷ దనం  అ�వృ�] 3.5 1.5 

3 వ# ర ] జ:ల M�] 

 X0 ంø 

6.0 1.5 

4. �j ×డ ��� ణం, 

అదనh  �ర 0ంF 

�eవe,  డం� 

�రg హణ  fదíనH  

18.5 4.5 

5 ప(సర ప�# వరణ  

ప(రIణ చర# e 

- 2.0 
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10.0 గ� .క/  ��) ��89 ) పర� �Rణ: 

�y మ() శబPం kణ# త �సం ప2Ie కం, bg � ob àడవ X2 . bg � 

�కC�గతం� �రg �ంచబi�ం�. Ù�0  మ() ప(సర ��Cల� ప(సర �y 

kణ# త� x[C\క అధ# యనం �mZ %.  ఉప(తల - మ() Ò� - 

kణ# త అధ# యనం గ� ప(స��0 � 4  m� k�0  x[C\కం� జ%+�ం�.  

ప�# వరణం· ఏ%k Hప2త �ప1�ల� అంచk ¸_ంé' Dంi సంవత< �ల 

�లం� ఒకm( ప(స�ల� వృI మ() జం� L:ల మ�ంh అధ# యనం 

�యబi�ం�  

11.0 ప�� వరణ 
VWక �ధ� త: 

��g �. ���� x·¸� y�¹F �% Ryక సéXvల అ�వృ�] ôర' {:0  

�నర� ఫంF ' 3.6 �ట0 WXయe జమ ��%. 

ప�# వరణ మం�4తg �ఖ, అడâe & �åవరణ C%T ల �( Cర uదర P �ల 

ఆcరం�, �Xం>య Xఠ�లe, ఆYప��e మ() ఇతర కà# �L 

�వల,� ం� �ర# �కCల' స�యం అం�ంచÛ�A 33 లIల WXయల ఆ( ]క 

వన%ల� Ö�jంచడ$న�. #-� వ�÷  ఐ�ళ0 �లం� ఖ%÷  ,ట.Û�A 

H���mZ % 

 

 

 

 

6 భ�దå ��Ýø0 - 9.50 

7 ఉD# +ల ఆ«గ#  

పర# ¸Iణ 

- 4.5 

 fతZం 38.0 29.5 


