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1.0 ప�చయ�:  

�స���. � �� �నర�� ���హక �గ���; � వల�భ�� అ�� 3.788 ���ర�� స�� నంబ�: 

233, 238/P, 241/P, బ���రవ �మం, బ���రవ మండలం, ��శం ���, ఆం���� నం� కల� 

��� �వ�క� �ర� ��� �� మం�� �సం ��. 17.04.2021 న అ���ం� ��క�� ఆ� ��� 

అం� ��ల�, ఒం�� ��� దర���� �ఖ� ���.  
 

అ���ం� ��క�� ఆ� ��� అం� ��ల�, ఒం�� �� 3.687 ���ర�� స�� నం. 233/P (2.56 

ఎక�� / 1.036 �����), స�� నం. 238/P (3.66 ఎక�� / 1.481 �����) మ�� స�� నం. 

241/P (2.89 ఎక�� / 1.170 �����) నం� కల� ��� ��� �� 20 సంవత��ల 

�లప���� మం�� ��ల� vide �� �ం:  1527/Q/2021 ��: 07.05.2021 న ���దన� 

సమ��ం��. 

 

అ���ం� ��క�� ఆ� ��� అం� ��ల�, ఒం�� ���దనల� ��త�� ప���ం�న త��త 

��క�� ఆ� ��� & ��ల�, ఇ��పట�ం �� కల� ��� �వ�క� �ర� 3.687 ���ర�� స�� 

నం. 233/P (2.56 ఎక�� / 1.036 �����), స�� నం. 238/P (3.66 ఎక�� / 1.481 �����) 

మ�� స�� నం. 241/P (2.89 ఎక�� / 1.170 �����), బ���రవ �మం, బ���రవ మండలం, 

��శం ���, ఆం���� � �స���. � �� �నర��, ���హక �గ���; � వల�భ�� అ�� � 

20 సంవత��ల �లప���� �� మం�� �సం ��� నం. 4411/D9/2021, ��: 24.05.2021 

న మం�� ������.      

 

��ం� ��� ���� ��క�� ఆ� ��� & ��ల�, ఒం�� �� �ఖ �ంబ�. 

3096/MP/CG/OGL/2021, ��: 20.11.2021 న ఆ��ంచబ�ం�.  

 

సగ� ఉత��� 24190 ��.�టర� కల� ��� �సం ప��వరణ అ�మ� � �ందడం ���త ���దన 

మ�� ��ం� �ర�క��� ���� �ం�క ��ం� పద��� ��ం� ఓ����� ��� ���ం� 

మ�� �� � క��ం�� ��న �ం�ల� అ�వృ�� �యడం ��� �ర��ంచబడ��. 

 

ఎ�.ఇ.ఎ.�, ఆం���� క�� �� TOR �సం ��ం�ష� �యబ�ం� మ�� SEIAA, ఆం���� 

�� ఆర�� నంబ�: SEIAA/AP/PKM/MIN/12/2021/3758-1040 ��: 23.02.2022 న TOR 

�� �యడం జ��ం�. 
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ఈ ���ష� �చన� – �బంధన� (Standard-ToR’s)  ��రం ప��వరణ ��వ అంచ� ��ల� 

“ఈ.ఐ.ఎ. ����ష� “ 2006 �య�ల ��రం త���యబ�ం�. 

 

ఈ అద�యనం ���� �ంతం ��� ఉన� 10 km ల ���ర��ం ప��� �యబ�న�. �� �� 

��ట�ం� జనవ� 2022 �ం� ��� 2022 వర� జ��ంచబ�ం�. 

 

1.1 గ� �వ�కం �� ��శం �క� ���గ��: 

�� �� �ంబ�: 65D/4 

అ�ంశం: 16°01’30.25ʺN  �ం� 16°01’34.04ʺN 

��ంశం: 80˚00ʹ30.74ʺE �ం� 80˚00ʹ31.72ʺE 

���� �వర��: 

��                          �స���. � �� �నర�� 

���ర�ం 3.687 �����., 

ఉత����మర��ం కల� ��� – సంవత���� 24190 ��.�..  

���� �క� ��నం 

��� మ�� �ష�ం ��శం ���, ఆం����  

మండలం బ���రవ మండలం   

�మం బ���రవ �మం 

��రణ ��వరణ ప�����: 

 గ�ష� ఉ���త 48
o
 C 

ఉ���త (క�ష�)   25
o
 C 

వర��తం (���క) 1000 �.� 

గ� ��శం �వర��:  

స�ప�మం  ప���న 0.05 �.� �రం� ఉన� �ం�య��ం 

�మం (��స స�లం �ం� 100 �టర� బఫ� �సం 

��ం� ��� ఆ��ంచబ�ం�) 

గమ�క: ��� ��� దర��� ���న� �ంతం 

�ం�య��ం �మం �ం� 50 �టర� �రం� ఉం�. 
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NGT ఆ��ల ��రం, ��స స�లం �ం� 100 �టర� 

బఫ� �ంతం ఆ��ంచబ�న అ�� ���ల� 

���ంచబ�ం�. బఫ� ఏ��� వ��, �టల �ంపకం 

�ర� అ�వృ�� ����. 0.462 ���ర� ���ర�ం� ���న� 

100 � బఫ� ఏ��� ���� ఎ�ం� ��ం� 

�ర�క��ల� �పట��. 

స�ప పట�ణం బ���రవ మండలం 3.56 �� �ట��   

�����ష� సంతమ��� �����ష� 16.65 �� �ట��   

అభ�రణ�ం /��యఉ��నవనం 10 km నం� ఏ� ��    

స�ప అట��ంతం (RF)/PF         ఉ��మ��� అట��ంతం – 4.47 �. � –ఉత�రం �� 

���శ�రం అట��ంతం– 5.14 �. �– ��� �� 

�గ��ప�� అట��ంతం– 5.79 �.� – ఆ��యం ��  

��ట�ప�� అట��ంతం– 9.07 �. �– ��� �� 

స�ప �� వన��        ప�మ�� �జ� ��� – 2.75 �. �–ఉత�రం ��  

��� �� – 6. �. �–ఉత�రం �� 

���న ��� – 5.29 �.� – ఆ��యం �� 

�గ��ప�� ��� –6.56 �.� – ఆ��యం �� 

�త� ��� – 7.84 �.� – ఆ��యం �� 

బ���రవ ��� – 0.83 �.� – ద�ణ �� 

నల� �� – 2.0 �.� – ద�ణ �� 

అంబ��� ���–6.07 �.� – ద�ణ �� 

����న �గ� ����ం� ��వ– 6.84 �. �– ��� 

�� 

���ప�� ��� – 2.52 �. �– పడమర ��   

���రం ��న ��వ – 7.58 �. �– పడమర ��   

��� – 6.94 �. �– ��వ�ం ��   
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1.2     ఉత��� �వ��: 

         ���త ��ం� పథకం ఐ� సంవత��ల వ�వ�� ఉత��� �వ��: 

  �త�ం ఉత��� 120949 ��.�  కమ��య� �� ర� ��క�� ��� సంవత��ల� సగ� ఉత��� 

24190 ��.� ��ల� ����ంచబ�ం� . సంవత��ల ��� ఉత��� �క� �వ�� ��వ 

ప��క� ఇయ�బ� ఉ���. 

సంవత��ల ��� ఉత��� మ�� అ�వృ�� �ర��మం 

సంవత��ల ��� ఉత��� 

 

ఉత��� సంవత�రం 

 

ఇ�-�� �� 

M
3
 

�కవ� @25% 

 

అ�క 

�రం/వ���� 

@ 75% �కవ� 

1 వ సంవత�రం 213642 11700 20194 

2 వ సంవత�రం 111150 17550 93600 

3 వ సంవత�రం 129870 22669 107201 

4 వ సంవత�రం 175500 31298 144203 

5 వ సంవత�రం 201240 37733 163508 

�త�ం ఉత��� 831402 120949 710453 

���క సగ� ఉత��� 166280 24190 142091 

 

�న�� �ల��:  

�ల�� �� ��న� పద�� ��� అంచ� �యబడ��. ��� �� �ంతం మ�� , ��వరణ 

�ంతం, ���ణపరం� ���న �� (���న �� ��ం�� ��)� కప�బ� ఉం�ం�, త��త 

10-20 �టర� �� �� ��� కల� ��� ���� 7.5 �టర� ��� ��� త��త �జ�� అంచ� 

�సం ప�గ�ంచబ��ం�. ఒక �� ���� A-A' ప��మం �ం� ��� �శ� � �యబ�ం�. 

�ల�� �� ��న� పద��� అంచ� �యబ��� మ�� ఉప�తల ఆకృ�� ప�గణన�� 

���ం�� మ�� వ���గత ��గ �ంతం �టర�� ��న� ��వం� ���ంచబ��ం� 

మ�� ��ంచబ��ం�. 
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�త�ం ��ల�ం 36870 �ట� చదర�మ�� ��� 4620 �ట� చదర��ంతం బఫ� ��� 

�����ం�. ఇ��� బఫ� �ంతం0.462 ���ర� త��ం� త��త 32250 �ట� చదర�/ 3.225 

���ర�� ���క �ల�ల �ంతం ���ంచబ��ం� . 

 �ల & OB ఉప�తలం �ం� 10 �ం� 12 � 

 RL15 M �ం� RL100 M వర� �� ��� ���ంచబ�న అం���� ఉన� �కవ� 

���� ���ంచడం ��� ���ంచబ�న ���ంచద�న ��� �ల�� వ���. 

 �� �� ��న� �ం��� 20 �టర� ��� (RL00 M �ం� RL (-20) M వర�) 

��న� ��వం మ�� �కవ� �తం� ��ంచడం ��� �కర సం�వ� �ల�� 

వ���. 

 �� �� ��న� �ం��� 20 �టర� ��� (RL (-20) M �ం� RL (-40) M వర�) 

��న� ��వం మ�� �కవ� �తం� ��ంచడం ��� �కర �ధ��న �ల�� 

వ���. 

గ� ��త�ల�         

స.�ం ���� (����) ( m
3
) 

ఎ ���క ���త�న �ల�� 3150927 ��. �
 

� 
45 M బఫ� �� �ం� ��� వర� మ�� 7.5 � 

బఫ� �� & �ం� ���ల � �జ��� 
541710 ��. �

 

� �కర �ల�� (Proved + Probable + Possible) 2609217 ��. �
 

� �ల�� �ల�� @ 25% �కవ� 536913 ��. �
 

ఇ ���క సగ� ఉత��� 24190 ��. � 

గ� ��త�ల� 
536913 /24190 

22.19 అన� 22 సంవత��� 

 

1.3      ��ం� ��య:  

��ం� �ర�క��� �� � క��ం� ��న�, కం�స� ఆప��� �� �మ� ���, ఎ��క�ట�� 

మ�� డంప�ల� ఉప��ం� ��-�క��� ఓ����� ��ం� ��� �ర��ంచబడ��. 10.0 
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� ఎ��� �ం�� అ�వృ�� �యబడ�� మ�� 8-10 �టర� �డ��� ���క �లం 

సమయం� �ర��ంచబడ��. 

అ�క ���� �ల�ం�న త��త, �ద� ���ల� �� ���ం� ��� ప�ష��ంచబ��ం� మ�� 

�� � �� ��� ��� �డ�� క���ంచబ��ం�. ���ల� �� ��న త��త త�ప� 

�ర�క��ల ��రం ��య��� �సం ఎ��క�ట� ��� �ం�� �� �యబ��ం�. ROM �� 

�యబ��ం� మ�� �ప���/డంపర� ��� ����ం� ��ం�ల� ర�� �యబ��ం�. 

 

1.4 �ం�కరణ 

కల� ��� �వ���� �� �మ� ���ం� మ�� �� � క�ం� తప��స�. ��� ���ం� 

మ�� ఏక���ట� ��� �వ�డం మ�� ��� �ప���/�క�ర�� �� �యడం అ� 

�ర�క���  ఉం��. యం�� �వర�� ��వ ప��క� ఇయ�బ� ఉ���. 

యం�ల �వ�ల ��� 

స.�ం. యం�� ��ట� సంఖ� 

1 ఏక���ట� (���) 2 

2 డంప� (���) 2 

3 �� �మ�� 5 

4 కం�స� 1 

5 �� � మ�� ��ట� 1 

6 ���� �� ��� 1 

7 �� ��ంక� 1 

 

1.5 గ�యం� ప��� �బ�ం� �వర��: 

ఈ ����� స�ప ��ల� �ం�న ��� 23 మం� ����� ఉ�� �ంద����. ఉ�� 

�వ�� ��వ ప��క� ఇయ�బ� ఉ���. 

ఉ�� �వ�� 

స.�ం. �వరణ సంఖ�� 

1. గ�ల ��జ� 1 
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2. గ� �ప��జ� 1 

3. ఎక���ట� ఆప�ట�� 2 

4. డంప� ఆప�ట�� 2 

5. కం�స� ఆప�ట� 2 

6. �� � ఆప�ట� 5 

7. �వ�� 1 

8. ��ణ�ం క��న ప��� 3 

9. ��ణ�ం �� ప��� 5 

10. �� �� 1 

 �త�ం 23 

 

1.6 �� సరఫ�: 

గ� �ర�హణ �ర� �� �� 7.0 �� �టర� �� అవసరమ��. �� అవస�ల �ర� స�ప 

�మం �ం� �� ��ంకర� ��� �క�ంచడం జ���ం�. ఈ ��� ���� �యం��ట� 

రహ��ల � �లక�ంచ��� మ�� ���ం� �ర� అవసరం అ��ం�. అ�� �ంత ���� 

ఈ ��� ���� అవస�ల� ఉప��ంచడం జ���ం�.   

 

1.7 ���త ప��వరణ ���: 

ఈ అధ�యనం ���� ��� �న� 10 km ల ప��� �యబ�న�. ఈ �న� ప��� ఉం� ��, 

శబ�, ��, �వ��ధ�ం మ�� ���క మ�� ఆ��క ఆధ�య�� �యడ� జ��న�. 

ఆధ�యనం �క� ల���: 

 ���త ��, శబ�, ��, �వ��ధ�ం మ�� ���క ���ల� ఆధ�యనం �యడం 

 ప��వరణ ���ల� ���ంచడం 

 ప��వరణ ���హణ ���కల� �ద�ం �� �� ��� ప��వరణ ��వ�� త��ం� పద��ల� 

పర���ంచడ� 

 ���త ��ం� �ం� వ�� ��ష��ర�ల� ���ం� �� ����� త��ంచడం  

 ��� జ�� ప��వరణ ���హణ ���కల� పర���ంచడ�. 



�స���. � �� �నర�� – 3.687 �����  

9 
 

1.7.1 ప��వరణ ప����: 

���ణ�త: 

���త �� �ణ�త� �����ట� �� మ�� బఫ� �న�నం� 8 �ంత�ల� �� 

�ణ�త పర���ణ జ��న�. ఈ పర���ణనం� PM10, PM2.5, So2 మ�� Nox �యడం 

జ��న�. �� �ణ�� ��ణ�� ఈ �ం� ప��క� ఇవ�బ�న�. ఈ ఆధ�యనం నం� �� 

�ణ�త PM10 - PM2.5, So2 మ�� Nox ��య ���� (NAAQMS), 2009 అ�స�ం� 

ప���ల� �బ� ఉ���. 

 

1.7.2 శబ� ప��వణం: 

ఉదయం సమయం� ప�సర శబ�ం ��� 62.2 dB (A), ఇ� ����క �ంతం �క� ���క 

ప���� ~ 75 dB (A) � ఉం�ం�. �� సమయం� ప�సర శబ�ం ��� 50.6 dB (A), ఇ� శబ�ం 

���క ప��� 70.0 dB (A) � �� ఉం�ం�. 

ఉదయం సమయం� బఫ� �� శబ�ం ���� క�స మ�� గ�ష� ��వ� 51.5 – 64.2 dB (A) 

మ�� �� సమయం� 40.3 – 53.7 dB (A) మధ� ఉం��, ఇ� ��స �ం��� ���క 

ప���� �� ఉం�ం�. 

 

1.7.3 �� ప��వరణం: 

��� ఉప�తల మ�� ఎ��� �గర� �� న��ల� ���త �ంతం� �క�ం� �� �ణ�త� 

అధ�యనం �యడం జ��ం�. అ�� ఉప�తల మ�� �గర� �� న��ల� �రత �శ ���క 

���� (ISO 10500:2002) అ�స�ంచడం జ��ం�. ఈ న��ల�� రం� మ�� ��ష� 

�ర�� �ండ��. 

          �గర� �� ��ంశం: 

 ఈ అధ�య� నం�, �గర� �� � PH 7.1 �ం� 7.4 � ���ంచడ�న�. 

 TDS అ�� న��ల�, అ�మ�ంచబ�న ప��� 2000 mg/l �� 541-648 mg/l ��� �. 

 ���� ���� �గర� ��  న��ల� 141.6 -182.8 m/l � ���ంచడ�న�. 

 �� ��న�త ���� �గర� ��  న��ల� 345.1 mg/l �ం� 429.5 mg/l � 

���ంచడ�న� 
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 �గర� ��  న��ల� ����� ��వ� ప��� �బ� 0.46 mg/l �ం� 0.64 mg/l � 

���ంచబ�ం�. 

 అ�� న��ల� �� ��� అ�మ�ంచబ�న ప���� ���ంచబ�ం�. 

 

           ఉప�తల �� ��ంశం: 

 PH ఉప�తల ��� తటస��� 7.1 �ం� 7.4. 

 TDS 282 mg/l �ం� 348 mg/l, IS: 2296 ��రం సహన ప��� 1,500 mg/l. 

 �� ��న�త 116.6 mg/l �ం� 145.2 mg/l. 

 ��� 2.8 mg/l �ం� 4.1 mg/l. 

 క��న �ణ��� (DO) 5.2 mg/l – 5.9 mg/l. 

 �ట�  ���రం 300 MPN/100 ml �ం� 900 MPN/100 ml.  

 �� ��� అత�ల� న��� ���ంచడం జ��న�. 

 

1.7.4 � ప��వరణం 

ఈ అధ�య� నం� 5 �ంత�ల�ం� మ�� న��ల� �క�ంచడం జ��ం�.  

�� ఉప�గ న��: 

3.687 ���ర� గ� �� �ంతం �� ��. త�ప� ���క �లం� 1.570 ���ర� ���ర�ం� �� 

తవ�బ��ం�. NGT ��రం, 0.462 ���ర� ���ర�ం� ��సం �ం� 100 � బఫ� �ంతం ��� 

ఉం�. గ� 100 �టర� బఫ� �ంతం� 400 �క�ల� స�పం�� ��సం �సం వ���యబ�న 

�టల �ంపకం అ�వృ�� ��ల� ����ంచబ�ం� .  

 

1.7.5 �వ ప��వరణం: 

అంత�ం���న� ��� ఈ అధ�యన �ంతం� ��. ���� -1 ��� ఈ అద�యన �ంతం�10 

km ప��� ��. 

 

1.7.6 ���క ఆ��క ప��వరణం: 

ఈ గ� �ర�హణవలన ���క �జల� �త�� మ�� ప�� ఉ��� �� ���కం� మ�� 

ఆ��కం� �� జ���. ����ం� �స���. � �� �నర�� �� ��ం� ఆప�ష� �ర� ���క 

�జల� ��న�త ఇ��ల� ����ం��. అం�వల� ���క-ఆ��క ప��వరణం� ��వం 

��జనకరం� ఉం�ం�. 
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1.8 �న�ద�రణ మ�� �న��సం: 

3.687 ���ర� గ� �� �ంతం �� ��. త�ప� ���క �లం� 1.570 ���ర� ���ర�ం ��ం� 

�ర�క��ల ప���� ����బ��ం�. NGT ��రం, 0.462 ���ర� ���ర�ం� ��సం �ం� 

100 � బఫ� �ంతం ��� ఉం�. ఖ���� �ల�ం�న త��త త��న ��� ��� �ంపబ�, గ�� 

మ�� �టల� అ�వృ�� �యబ��ం�. ��కరణ ��ం�� ఈ �ం��� జం��ల �త ��ం� 

ఉప��ంచవ��. ��ం� ��� గ� 100 �టర� బఫ� �ంతం � 400 �టల �ంపకం � అ�వృ�� 

���ం� . 

 

1.9 ���� వ�య అంచ��: 

గ� �ర�హణ� �లధన వ�యం 86.0 ల�� మ�� EMP �లధన వ�యం �. 3.4 ల�� మ�� 

�క�ం� ఖ�� సంవత���� �. 2.65 ల��. 

 

1.10 ప��వరణ �ర�హణ ���క: 

��ం� �ర�క��ల� ఉ���ం� �రంతర ప��వరణ అ�వృ��� మ�� ���ల ����� 

త��ంచ��� ఉత�మ ప��వరణ పద��ల� అ�స�ంచ��� ప��వరణ ���హణ �ణ�క� �బద�త� 

��ంచ��� �వ�ంచడం జ��న�. ���త ��ం� �� �ంతం� ��ర�న ప��వరణ అ�వృ��� 

���హణ ���క ఉప�గప��ం�. 

 

�� ప��వరణం: 

�� �ణ�త� �ర��ంచ��� ఉపశమన చర�� ఈ �ం� �ధం� ఉ���.  

 ఖ�జ �ర�హణ ��� వ�� ��� మ�� �� క�ల� అ�క��ట� ���త�న �ం��� 

��� �లక�ంచడం మ�� �� స�హ���� హ�తవన� �ంచడం ����ంచబ�న�. �ప�ర�� 

అ�క��� �యం�ం� మ�� ���� ఎ�వం� ఖ�జ పర���� పడ�ం� �యవ��. 

ఖ�జ�� తర�ం�సమయ�� �ప�ర�� ����� కప�బ��. 

 ����త ఖ�జ �ంతం స�హ�� ��� హ�తవన� అ�వృ�� �యడం. 

 �� �ణ�త �క� ����ణ ప��లన మ�� ��ష� �యం�ంచ��� చర��. 

 

          శబ� ప��వరణం: 

ఖ�జ �వ���� ఉప��ం� ���హ��, ��� వలన శబ�ం ఉత��� అ��ం�. అ�� ����క�ల 

�ం�ల� శబ�ం �క� ��వం త��వ� ఉం�ం�. ర�� �హన�� ప��త �గం� 
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���ంచడం వలన ���, �� మ�� శబ�ం ��దల త���. గ� స�హ��� మ�� �డ�����ల 

హ�తవనం �ంచడం వలన శబ� ��త� త��ంచవ���. 

 �యం�ణ చర��: 

 శబ� ��ష�ం  ���ంచ��� ఉపశమన చర�� ఈ �ం� �ధం� ఉ��� 

 త�న యం�� మ�� ప�క�� ఎం�క 

 ఆచర�త�క�న �ట శబ�ం ఇ���ష� / ��ం� అం�ంచడం  

 ��న�� ��న��� అమర�డం వలన శబ� ��త త��ంచబ��. 

 యం�� �క� శబ�ం ఉత��� ��� ����ణ సరళత మ�� స�న �ర�హణ  

 శబ�ం త��ంచ��� మ�� ప�సర ��స �ం�ల� ����ం� ���ంచ��� గ�� 

మ�� ���పక�ల �టల �ంపకం ���ం� ���క �యబ�ం�. 

 

          �� ప��వరణం: 

గ� �ర�హణ ఉప�తల పద��ల� ఖ���� ����యడం వలన ఎ�వం� వ�ర� జ�� ��. గృహ 

���గం వలన వ�� వ�ర� ��� ���� ��ం� �ం� �� �ంత�� ���. 

��రణ పద���: 

 ����మ �� ���ల� ఎ�వం� అవ�ధం క��ంచ�ం� �� ��� బండ� ���ంచడం 

����ం�. 

 వర�� ��� మ��ం�ట� దండ ��వ� ఖ�జ �ంతం��� ���ంపబ��.  

 ఖ�జ �ంతల� �� ��� �డ�� �లక�ంచ��� మ�� హ�తవనం �ంచ��� ఉప��ంచ 

బ��. 

 

1.11 ���క ఆ��క ప��వరణ�: 

కం�� �జ�న�ం �� ���క �జల� ��న�ం ఇ�� ��� �త��ం� మ�� ప��ం� ���క 

ఆ����వృ��� �డ���.  

 ���క �జల� ఆ�గ� ���� మ�� అవ�హన �ర���� క��ం��. స�జం�� �ద 

�����ల� ఉప�ర�త�ల� అం�ంచడ� ��� �� �వన ���ల� ���పర���� 

అవ�శం క����ం�.  
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 ����ల �ల�ల� అవసర�న�వం� �ద� అవ�ల� మ�� అత�వసర �వల� త�న�� ��ల� 

���ంపబ��. 

 ఇతర అత�వసర అవస�ల� �సం త�నంత ��� ���ంచబడ��. 

 ����ల� ప� �ళ� ��ట� �వల�న ��� త�నంత� సరఫ� ��ట జ���ం�. 

 �ం�క�� మ�� �� ఉ���ల ర�ణ� గ�ల ��గం పర�����ం�. ఆ�గ� మ�� 

���� త��ంచ��� గ�� ప� �� వ���ల� ���� ���� ����, �� ప���, భ�� 

�ర���� మ�� ���� అం�ంచబడ��. 

 గ� �జమన�ం ��� చట�ం �ంద ����ం�న అ�� అవసర�న �బంధనల� అం����. అదనం� 

భ�� క�� ఏ��� ����ం� మ�� వర��� �ం� స�న �గ��� �యబ��ం�. 

 �� ఒక� ���క �బ�ం�� ర�ణ ప�క���(PPE) �జ�న�ం అం���ం�. ఉ��గ స��వం 

��రం ఇతర భ�� ప�క�� ఉప��ంచబడ�య. 

1.12 ప��వరణ పర���ణ 

 ��ం� స�పం� ఉన� ��, శబ�, �� � ��ష�ం మ�� �� �క� ��� 

 అంచ� �� ����� ��జనం �సం ప��వరణ సంబం�ం� ��� ��ం�ంచం� 

 ����ణం� ప��వరణ ���ల� అంచ� �యడం మ�� పర���ంచడం. 

1.13 భ�త  మ�� ప��వరణ 

 ఈ కం�� �జ�న�ం గ� �ర�హణ� ��ర�న ప��వరణం మ�� భ�త ����  ����ం�.  

 �జ�న�ం �� మ�� శబ� ��ష�ం  �క� ��వం త��ంచ��� ఈ గ� ��� ���యం� 

హ�త వనం అ�వృ�� ప���ం�.  

 �జ�న�ం ప�సర ��� APPCB �ర�దర��� పర���ంచ��� ����ం�ం�.   

 �� ఒక� ���క �బ�ం�� ర�ణ ప�క���(PPE) �జ�న�ం అం���ం�. 

 �జ�న�ం �� ఒక� ������ భ�త ��ణ ఎల���� అం���ం�. 

 

1.14 ��ం� 

�స���. � �� �నర�� �జ�న�ం అ�� ��త� అ�మ��� అ�స�ం� గ� �ర�హణ 

�యబ��.   


