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1.0 ప��చయమ�: 

M/s బృం��వ� ��ా ��ౖ��, ��ా�హక ��గ�ా�� ఎ�.�ాండ�రం�ా �ావ� �ార�, 3.407 ���ా� ర�ల� 

స�ల��� స��� నంబ�: 74/1A (P), 74/2 & 77/1A (P), గ���జ�ప��  ��ా మం, సంతమగ�ల�ర� 

మండలమ�, ప��ాశం �ల�� , ఆంధ�ప��ే� నందు బ�� � ��ా ��ౖ� త�వ�కమ� ��రక� దరఖ�సు�  ��ఖల� 

�ే�ియ����ర�.   

 

అ�ి���ం� �ై��క�� ఆ� ����� & �య�ల� ఒం��ల� �ార� 3.407 ���ా� ర�  ��ీ� ర�ంల� �ా��� ��ను 

మం�ర� �ేయట���� ల�ఖ ��ంబర� :7169/Q/2018, �ే��.01.10.2018 న �ి�ారసు �ే�ిం��. ��ప��ట� 

�ై��క�� ఆ� ����� అం� ��ల�, ఇబ���ంపట�ం �ార� 3.407 ���ా� ర� ��ీ� ర�ంల� బ�� � ��ా ��ౖ� 

త�వ��ా��� ��ట�సు ��ం. 665/R3-2/2018 �ే��:10.10.2018 న 20 ఏళ� �ాలవ�వ���� M/s బృం��వ� 

��ా ��ౖ�� ��ా�హక ��గ�ా�� ఎ�. �ాండ�రం�ా �ావ� �ా����, స��� ��ంబర�. 74/1A (P), 74/2 & 

77/1A (P), గ���జ�ప��  ��ా మం, సంతమగ�ల�ర� మండలమ�, ప��ాశం �ల�� , ఆంధ�ప��ే� �ాష� �ం నందు 

�ా��� ��ను మం�ర� �ేయ����� �ర��ంచుక�ం��.       

����ం� �ా� � ల�ఖ ��ంబ�. 4692/MP/BG/OGL/2018, �ే��: 03.11.2018 న ఆ���ంచబ��ం��.  

ప���ా��త ��ా జ��� M/s బృం��వ� ��ా ��ౖ�� 3.407 ���ా� ర� ��ా ంతంల� �స���ం� ఉం��. ప�సు� త జ��య 

���� ట��బ��న� (NGT) ప��ారం నూ�����  2016 ల� O.A.No.186  �ే��. 13.09.2018 న మ��య� 

O.A. No. 520/2016 �ే��.11.12.2018 ల� E.A.No. 55/2018 మ��య� O.M. F.No. L-

11011/175/2018-IA-II (M) �ే��. 12.12.2018, వ����గత ��ా ంతం ల��� క�స�� ��ా ంతం 5 నుం�� 25 

���ా� ర�ల� ఉన� ��ా జ�క�� ల� B2 వర�ం అ�నప�ట��� B1 వర�ం ���ంద�� వసు� ం�� అ� ఉత�ర��ల� జ��� 

�ే�ిం��.     

 

SEAC క�ట� మ�ందు ��� జ��� �క� అం�ాలను �వ��ం��ర�. తర��ాత SEIAA ఆంధ�ప��ే� 

ప�భ�త�ం �ార� Lr. No. SEIAA/AP/PKM/MIN/12/2018/789-282, �ే��.14.05.2019 న TOR 

జ��� �ేయడం జ����న��. బ�� � ��ా ��ౖ� ఉత���  సంవత��ా��� 25056 క���� �టర�� .   

ప�ా�వరణ అనుమత�ల� �� ందుట��� �ావల�ిన సమ���రం ��రక� M/s బృం��వ� ��ా ��ౖ�� �ాళ�� 

ప�ా�వరణ ప���వ అంచ�� ప�త�లను తయ�ర� �ే�ిం��. ఈ ఎ���ా���ంట� ఇం�ా�� ఎస�����ం� 

తయ��� “ఈ.ఐ.ఎ. ��ట��ి��ష� “ 2006  ప��ారం తయ�ర��ేయబ��ం��.  
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TOR  �యమ�ల ప��ారం బ����� � �ేట� ఒక �ీజ���  ఈ అధ�యనం ��ా జ��� చుట��  వ�న� 10 km ల 

ప����ల� �ేయబ��న��. బ�� ల�ౖ� మ��ట��ం� మ���� 2019 నుం�� �� 2019 వరక� �ేయడం 

జ����న��.     

1.1 గ� త�వ�కం �ేయ� ప��శేం �క� �ి��గత�ల�: 

ట���  �ీ� ��ంబర�: 65 D/4 

అ��ంశం: 16°06'47.3"N నుం�� 16°06'45.0" N 

��ఖ�ంశం: 80°02'50.6"E నుం�� 80°02'51.4"E 

��ా జ�క��  �వరమ�ల�: 

��ర�                          M/s బృం��వ� ��ా ��ౖ��  

��ీ� ర�ం 3.407 Ha., 

ఉత����ామర��ం బ�� � ��ా ��ౖ� – 25056 క���� �టర��  సంవత��ా��� 

��ా జ��� �క� �ా� నం 

�ల��  మ��య� �ాష�ం ప��ాశం, ఆంధ�ప��ే�   

మండలం సంతమగ�ల�ర�  

��ా మం గ���జ�ప��  

అ��ంశం 

��ఖ�ంశం 

అ��ంశం: 16°06'47.3"N నుం�� 16°06'45.0" N 

��ఖ�ంశం: 80°02'50.6"E నుం�� 80°02'51.4"E 

�ా��రణ �ా��వరణ ప���ి�త�ల�  : 

 గ��ష�  ఉ��� �గ�త 48o C 

ఉ��� �గ�త (క�ష� )   25o C 

వర��ాతం (�ా���క) 1000 mm 

�ా��� ఆర��త 75% 

గ� ప��శేం �వరమ�ల�:  

స�ప��ా మం  గ���జ�ప��  ��ా మం 0.92 ��ల� �టర��    

స�ప పట�ణం సంతమగ�ల�ర� మండలం  9.18 ��ల� �టర��    

�ల��  ప���న �ా�ా�లయం ఒం��ల� 65.17 ��ల� �టర��    

���ల�����ష� మ�నుమ�క ���ల�����ష�  11.0 ��ల� �టర��    



M/s బృం��వ� ��ా ��ౖ�� - 3.407 ���ా� ర��  

3 
 

స�ప �మ���శ�యం �ర�ప� �మ���శ�యం  278.70 ��ల� �టర��    

అభయ�రణ�ం /జ��యఉ���నవనం 10 km నందు ఏ� ల�వ� 

స�ప అట���ా ంతం (RF)/PF         ఉప�మగ�ల�ర� అట���ా ంతం – 3.81 ��ల� �టర��    

ఎల�మండ అట���ా ంతం – 3.22 ��ల� �టర��    

స�ప �ట� వనర�ల�        ��గర� �ాగ� – 2.05 ��ల� �టర��    

బ� డ�� ల �ాగ�- 3.14��ల� �టర��    

పసుమ��� ప���న �ాల�వ- 5.50��ల� �టర��     

నల�  �ాగ�- 9.24��ల� �టర��    

���ందప�రం �ెర�వ�- 7.55��ల� �టర��    

�ా�ా� సరసు�- 9.11��ల� �టర��    

���కల��  �ట� మడ�గ� - 7.23��ల� �టర��    

�ట� �ల� మడ�గ�-7.82 ��ల� �టర��    

ఉప�మగ�ల�ర� �ెర�వ�- 5.0 ��ల� �టర��    

NSRB �ాల�వ -3.18 ��ల� �టర��    

నల� ంద �ాగ�-7.57 ��ల� �టర��    

����మంగల �ాగ�- 6.63��ల� �టర��    

��ప�రం ��జ�- 7.43��ల� �టర��    

క�ప�ం�� �ాగ�- 7.55 ��ల� �టర��    

��మట���ను�ా�� �ాల�ం �ెర�వ�- 8.95��ల� �టర��    

సజ�� ప�రం �ెర�వ�- 8.60��ల� �టర��    

ఏడ�మందలప� �ాగ�-8.34 ��ల� �టర��    
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10 ��ల��టర� �ా��ార�ప� ట���  మ��ప� 
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1.2     ఉత���  �వ�ాల�: 

           ఐదు సంవత��ాల ఉత���  �వ�ాల� 

         �త�ం 356937 క���� �టర��  త�వ�కం జరపబడ�త�ం��. ���ల� 20% ��కవ�� 71387 క���� 

�టర��  ��లబ�� బ�� � ��ా ��ౖ� మ��య� 285550 క���� �టర��  ��ా ��ౖ� వ��ా� ల ఉత���  అవ�త�ం��. 

         సంవత��ాల �ా���ా ఉత���  మ��య� అ�వృ���  �ార�క�మం  

Year 
Name of 
Section 

SECTIONAL Saleable Black  
Recovery  

@ 20% (m3) 

Granite Waste 
In (m3) 

Area in 
Sq. M 

Influence 
in m 

In-situ Mass 
m3 

1st A-A' 714 93 66402 13280 53122 

2nd A-A' 592 87 51504 10301 41203 

3rd 
A-A' 478 107 51146 10229 40917 

4th 
A-A' 659 95 62605 12521 50084 

5th 
A-A' 1566 80 125280 25056 100224 

Grand Total 356937 71387 285550 

Annual Average 71387 14277 57110 

 

           ���నబ�� �ల�ల�: 

ఓ��� �ా��� ����ం�, ఖ�జ ��ా ంతంల� ఉం�ేటట�వంట� �ల�లను జ���� ఆ��రం�ా ఖ�జ 

�ల�లను ఈ ���ంద �ధం�ా అంచ�� ��యడమ� జ����న��. ల����ంచబ��న ఖ�జ �ల�ల� �ా�ాంశం 

ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉన��. 

�త�ం భ�గర� �ల�ల�: 1530230 క���� �టర��  

            గ� �క� ��తం �ాలం : 

��లబ�� బ�� � ��ా ��ౖ� @ 20% ��కవ��  - 254426 క���� �టర��  

�ా���క సగట� ఉత���     = 14277 క���� �టర��  

��తం �ాలం     =  254426 / 14277 

            గ� ��త�ాలమ�              = 17.82 అన�ా 18 సంవత��ాల�  

1.3       ����ం� ప����య:  

����ం� �ార�కల��ాల� ఒ��� �ా���  పద��ల� �ర���ంచబడ���. �ా��రణంగ బ�� � ��ా ��ౖ� 

దృఢ���న�� �ావడం వలన జ�� ��మ� స�యమ��� రం��� ల� �ే� ి���ల�డ� �యేబడ�ను. త�వ�కం 

బ�ం� ఎత��  6 �టర��  నుం� 10 �టర��  మ��య� 8 �టర��  నుం�� 10 �టర��  క�స ��డల���� 

�ర���ంచబడ�త�ం��.  మ�ందుగ ��ౖ�మ�� కట��ం� మ��య� ����ండ�� �ి��ట�� ం� ����ా వ��నట�వంట� 
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ఖ�జ��� ��ా ���ిం� �ా� ంట�� తర�ంచబడ���. ఆ తర��ాత ఎస���టర� సహయం�� ��ర��ా 

ట�ప�ర�� /ట�� క�ర�ల� ల�� �ె��డం జర�గ�త�ం�� ��ణ�త ఆ��రం�ా ��ర� �ే�ిన ఖ�జ��� ర�ాణ� 

�ేయబడ�ను. గ� కర�కల��ాల� ��సం సంబం��త �ాఖల� నుం� అనుమత�ల� �సు��వడం 

జర�గ�త�ం��.  

1.4 య�ం��కరణ 

బ�� � ��ా ��ౖ� త�వ��ా���  �����ం� మ��య� ���ల�డ� ప���ా� ల� తప��స��. ���ల� �����ం�, బ�� �ి� ం� 

మ��య� ఎస���టర� ����ా త�వ�డం  త���ర ��ర��ా ట�ప�ర�� /ట�� క�ర�ల� ల�� �ేయడం జర�గ�త�ం��. 

 

1.5 గ�యందు ప��ేయ� �ిబ�ం�� �వరమ�ల�: 

ఈ ��ా జ��� ����ా ��ల�మం���� ఉ�ా�� మ��య� �వ���ా��, మ�ర�మ�ల ఉన�ట�వంట� ఈ ��ా ంత 

ప�జలక� ల�ంచును. ఈ గ� �ర�హణల� ఉప�గపడ� �ిబ�ం�� �వరమ�ల� ���ంద ఇవ�బ��న�. 

S. No. Category No’s. 

1 ����� ����జ� 1 

2 ����� ��� 3 

3. ����� సూప����స� 2 

4. ఎక����ట� ఆప��టర��  3 

5. డంప� ఆప��టర��  3 

6. ��ౖ� �ా�/ �ా� ట� ఆప��టర��  4 

7. కం���స�� ఆప��టర��  2 

8. ���ా��/��ల�� 1 

9. ��ల�ర��  6 

10. ��� �ి���  వర�ర��  12 

 �త�ం 37 

 

1.6 �ట� సరఫ�ా: 

గ� �ర�హణ ��రక� ప�� ��� 9.5 ��ల� �టర� �ర� అవసరమగ�ను. ఇందుల� 2.0 ��ల� �టర� 

��� గ�టక�, �ా��రణ అవస�ాల ��రక�, 2.5 ��ల� �టర��  ��ౖ� �ా  కట�ం� ��రక�, 3.0 ��ల� �టర��  

దుమ�� మ��య� ధూ� ��ణ�వ�ల �యంత�ణక�, 2.0 ��ల��టర��  ప�� ��నమ� హ��తనమ� 
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��ంప�ా��� ఉప�గపడ�త�ం��. ఈ �ట�� స�ప �ా� మం నుం�� �ట� ట��ంకర� ����ా 

�సు��బడ���. 

1.7 ప�సు� త ప�ా�వరణ �ి��: 

ఈ అధ�యనం ��ా జ��� చుట��  వ�న� 10 km ల ప����ల� �ేయబ��న��. ఈ జ�న�  ప����ల� ఉం�ే 

�ాయ�, శబ� ,, భ��, �వ��ౖ�ధ�ం మ��య� �ామ��క మ��య� ఆ���క ఆధ�య��ల� �ేయడమ� 

జ����న��. 

ఆధ�యనం �క� ల���ల�: 

  ప�సు� త �ాయ�, శబ� , భ��, �వ��ౖ�ధ�ం మ��య� �ామ��క �ి�త�లను ఆధ�యనం �ేయడం 

  ప�ా�వరణ ప����ాలను గ����ంచడం 

  ప�ా�వరణ ��ా�హణ ప�ణ��కలను �ిద�ం �ే� ి �ట� ����ా ప�ా�వరణ ప���వ�� త���ం� ే

పద�త�లను �వ��ంచడం 

  ప�సు� త ����ం� నుం�� వ�ే� �ాల�ష��ార�ాలను గ����ం� �ాట� ప����ా�� త���ంచడం  

  ����ా జ���� ప�ా�వరణ ��ా�హణ ప�ణ��కలను పర�����ంచడమ�. 

1.7.1 ప�ా�వరణ ప���ి��: 

�ాయ���ణ�త: 

ఫ�సు� త �ాయ� ��ణ�తను �ెల�సు��నుటక� ��� మ��య� బఫ� జ�న�నందు 8 ��ా ంతమ�లల� 

�ాయ� ��ణ�త ఫర����ణ జ����న��. ఈ పర����ణనందు PM10, PM2.5, SO2, NOX మ��య� 

�ి��ా  నమ���ల అద��యనమ� �ేయడం జ����న��. �ాయ� ��ణ��� ప��మ�ణమ�ల� 

ఇవ�బ��న��. ఈ అధ�యనం నందు �ాయ� ��ణ�త PM10 PM2.5, So2 మ��య� Nox జ��య 

ప�మ�ణ�ల� (NAAQMS), 2009 అనుస��ం� ప���త�లక�ల�బ�� ఉ����. 

1.7.2 శబ�� ప�ా�వణం: 

ఈ అద��యనమ� నందు ప��సర శబ�  �ా� �ల� క�ష�ం�ా 37.2 dB (A) (ప���ా��త గ� ��ా ంతం), 

గ��ష�ం�ా 56.6 Leq dB (A) (��టప���ండ) �ా  వ���� �. 

1.7.3 �ట� ప�ా�వరణం: 

��ల�గ� ఉప��తల మ��య� ఎ����  భ�గర� �ట� నమ���లను ప�సు� త ��ా ంతం ల� ��క��ం� �ట� 

��ణ�తను అధ�యనం �ేయడం జ����ం��. అ�� ఉప��తల మ��య� భ�గర� �ట� నమ���లను 

��రత �ేశ ��ా మ�ణ�క ప�మ�ణ�ల� (ISO 10500:2002) అనుస��ం� �ేయడం జ����ం��. 

            భ�గర� �ట� �ా�ాంశం: 

 ఈ అధ�యనమ� నందు, భ�గర� �ట�ల� PH 6.9 నుం�� 7.4 �ా గ����ంచడ���న��. 
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 TDS అ�� నమ���ల��  2000 mg/l ప����ల��� గ����ంచడ���న��. 

 ��� ���� �ా� �ల� భ�గర� �ట� నమ���లల� 232-281 m/l �ా గ����ంచడ���న��. 

 భ�గర� �ట�  నమ���లల� �ట��ా��న�త �ల�వల� 121 mg/l నుం�� 173 mg/l గ����ంచబ��ం�� 

 భ�గర� �ట�  నమ���లల� ��� ���� �ల�వల� 0.59 mg/l నుం�� 0.98 mg/l గ����ంచబ��ం��. 

 

           ఉప��తల �ట� �ా�ాంశం: 

 PH ఉప��తల �ట�ల� తటస�మ��ా 7.1 నుం�� 7.3. 

 TDS 354 mg/l నుం�� 370 mg/l, IS: 2296 ప��ారం సహన ప���� 1,500 mg/l. 

 �ట��ా��న�త 139 mg/l నుం�� 156 mg/l. 

 ��ౖట��� 3.80 mg/l నుం�� 4.40 mg/l. 

 క����న ��ా ణ�ాయ�వ� (DO) 5.3 mg/l – 5.7 mg/l. 

 

1.7.4 భ� ప�ా�వరణం: 

ఈ అధ�యమ� నందు 5 ��ా ంతమ�లనుం�� మట��  నమ���లను ��క��ంచడం జ����ం��.  

భ�� ఉప�గ నమ���: 

ఈ ��ా జ�క��  ప�భ�త�ం భ��ల� 3.407 ���ా� ర�  గ� ��ను క��� ఉం��. �ాబ� �� పథక సమయంల� 

1.750 ���ా� ర� భ��� తవ�వల� ి ఉం��. పథకం మ����� స���� 1.750 ���ా� ర� భ�� 

��ణ�ం��� త�ం��. 

 

1.7.5 �వ ప�ా�వరణం: 

అంత��ం��� త�న� జ�త�ల� ఈ అధ�యన ��ా ంతంల� ల�వ�. ��డూ�� -1 జ�త�ల� ఈ అధ�యన 

��ా ంతంల� 10 km ప����ల� ల�వ�. 

 

1.7.6  �ామ��క ఆ���క ప�ా�వరణం: 

ఈ గ� �ర�హణవలన �ా� �క ప�జలక� ప�త�� మ��య� ప��� ఉ�ా���� �ాట� �ామ��కం�ా 

మ��య� ఆ���కం�ా ఉప�గపడ�ను 

1.8 ప�నర�ద�రణ మ��య� ప�న�ా�ాసం: 

ఖ�జ త�వ�కం జ����న తర��ాత భ�� ప�నర�ద�రణను సమర�వంతం�ా జ���ి �ాట�ల� 

హ��తవనమ�ల� ��ం�� ం��ంచడం మ��య� ���� గ�ంతలను �ట� ��జ�ా�యర�� �ా మ��య� �ేపల 

�ెర�వ�ల� �ా ఉప���ంచడమ� జర�గ�త�ం��. 
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1.9 ��ా జ�క��  వ�య అంచ��ల�: 

గ� �ర�హణక� మ�లధన వ�యం 196.5 ల�ల ర��ాయల� మ��య� ప�ా�వరణ అ�వృ���  

�ర�హణక� 30.0 ల�ల ర��ాయల� ��ట��ంచబడ�ను. 

1.10 ప�ా�వరణ �ర�హణ ప�ణ��క: 

����ం� �ార�కల��ాలను ఉ�ే��ం� �రంతర ప�ా�వరణ అ�వృ��� �� మ��య� ప��క�ల ప����ా�� 

త���ంచ����� ఉత�మ ప�ా�వరణ పద�త�లను అనుస��ంచ����� ప�ా�వరణ ��ా�హణ ప�ణ�కను 

�బద�త�� �ాట�ంచ����� �వ��ంచడం జ����న��. ప�సు� త ����ం� �� ��ా ంతంల� �ి� ర���న ప�ా�వరణ 

అ�వృ��� �� ��ా�హణ ప�ణ��క ఉప�గపడ�త�ం��. 

�ాయ� ప�ా�వరణం: 

�ాయ� ��ణ�తను �ర���ంచ����� ఉపశమన చర�ల� ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉ����.  

 ఖ�జ �ర�హణ ����ా వ�ే� దుమ�� మ��య� ధూ� కణ�లను అ��కట�� టక� సు��త���న 

��ా ం��ల��  �ట�� �లక��ంచడం మ��య� �� స��హదు� ల��  హ��తవనమ� ��ంచడం 

ప���ా��ంచబ��న��. ట�ప�ర�ల� అ��కల�డ�ను �యం��ం� మ��య� ��డ�� ��ౖ ఎట�వంట� ఖ�జ 

పరమ�ణ�వ�ల� పడక�ం�� �ేయవచు�. ఖ�జమ�ను తర�ంచుసమయమ�ల� ట�ప�ర���ౖ 

ట��ా��� కప�బడ�ను. 

  ప���ా��త ఖ�జ ��ా ంతం స��హదు�  చుట��  హ��తవనమ� అ�వృ���  �ేయడం. 

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

 

శబ�  ప�ా�వరణం: 

ఖ�జ త�వ��ా��� ఉప���ం�ే �����ాహ��ల� మ��య� �ల�� వలన శబ�ం ఉత���  అవ�త�ం��. 

అ��ే చుట��  ప�క�ల ��ా ం��ల��ౖ శబ�ం �క� ప���వం తక��వ�ా ఉంట�ం��. ర�ాణ� 

�ాహనమ�ల� ప���త ��గం�� ప�య�ణ�ంచడం వలన దుమ��, ధూ� మ��య� శబ�ం �డ�దల 

తగ�� ను. గ� స��హదు� ల� మ��య� ��డ� ��ర���ౖప�ల హ��తవనం ��ంచడం వలన శబ�  �వ�తను 

త���ంచవచు�ను. 

�యంత�ణ చర�ల�: 

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

 త��న యం��� ల� మ��య� ప��క�ాల� ఎం�ిక 

 ఆచరణ�త�క���న ��ట శబ�ం ఇను�ల�ష� / �ా��ం� అం��ంచడం  

 ���ిన� క� ��ౖల�న��� అమర�డం వలన శబ�  �వ�త త���ంచబడ�ను. 

 యం��� ల� �క� శబ�ం ఉత���  ���ాల� �ాల�నుగ�ణ సరళత మ��య� స���న �ర�హణ  
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 శబ�ం త���ంచ����� మ��య� ప��సర ��ాస ��ా ం��లక� �ేర���క�ం�� �����ంచ����� గ�ల� 

మ��య� చుట�� పక�ల ��టల ��ంపకం ��ట��ంప� ప�ణ��క �ేయబ��ం��. 

 

�ట� ప�ా�వరణం: 

గ� �ర�హణ ఉప��తల పద�త�లల� ఖ�జ��� ������యడం వలన ఎట�వంట� వ�ర� జల�ల� �ావ�. 

గృహ ���గం వలన వ�ే� వ�ర� �ట�� ���ి�� ట��ం� గ�ం�� �ట� గ�ంతల��� �� వ�ను. 

��ారణ పద�త�ల�: 

 �ాల�నుక�మ �ట� ప��ా�లక� ఎట�వంట� అవ��ధం క���ంచక�ం�� �ాట� చుట��  బండల� 

����ంచడం �ర�గ�త�ం��. 

 వర�ప� �ట�� మ��ంచుటక� దండ �ాల�వల� ఖ�జ ��ా ంతంచుట��  ����ంపబడ�ను.  

 ఖ�జ గ�ంతలల� �ే�� �ట�� ��డ��� ౖ �లక��ంచ����� మ��య� హ��తవనం ��ంచ����� 

ఉప���ంచ బడ�ను. 

 

1.11 �ామ��క ఆ���క ప�ా�వరణమ�: 

కం��� య�జమ�న�ం �ార� �ా� �క ప�జలక� ��ా ��న�ం ఇ�� �ా���� ప�త��ం�ా మ��య� ప���ం�ా 

�ామ��క ఆ����ా�వృ����� ��డ�డ�ను.  

 �ా� �క ప�జలక� ఆ��గ� ���ాల� మ��య� అవ�ాహన �ార�క�మ�ల� క��ంచును. సమ�జంల�� 

��ద ����ర�� లక� ఉప�ార��త��లను అం��ంచడమ� ����ా �ా�� �వన ప�మ�ణ�ల� 

��ర�గ�పర������ అవ�ాశం క��సు� ం��.  

 �ా���క�ల �ిల�లక� అవసర���నట�వంట� �ద� అవ�ాలక� మ��య� అత�వసర ��వలక� త��న�� 

�ధులను ��ట��ంపబడ�ను. 

 ఇతర అత�వసర అవస�ాలను ��సం త��నంత �ధుల� ��ట��ంచబడ���. 

 �ా���క�లక� ప� ��ళల� ��� గ�టక� �ావల�ిన �ట�� త��నంత�ా సరఫ�ా �ేయ�ట జర�గ�త�ం��. 

 �ాంట�� క�� మ��య� �ా�� ఉ�ో�గ�ల ర�ణను గనుల ���గం పర�����సు� ం��. ఆ��గ� మ��య� 

ప�మ���ల� త���ంచ����� గ�ల� ప� �ే�� వ�క�� లక� మ�ఖ���� ��సు���� మ�సుగ�ల�, �ె� 

ప� ��, భద��� �ర�ా� � ణ�ల� మ��య� �ాగ��� అం��ంచబడ���. 

 గ� య�జమన�ం ����� చట�ం ���ంద �����ం�న అ�� అవసర���న �బంధనలను అం���ా� ర�. 

అదనం�ా భద��� క�ట� ఏ�ా�ట� ����జ��ం� మ��య� వర��� నుం�� సమ�న ��గ�ా�మ� 

�ేయబడ�త�ం��. 

 ప�� ఒక� �ా���క �ిబ�ం���� ర�ణ ప��క�ాల�ను(PPE) య�జమ�న�ం అం��సు� ం��. ఉ�ో�గ 

స���వం ప��ారం ఇతర భద��� ప��క�ాల� ఉప���ంచబడ��య. 
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1.12 ప�ా�వరణ పర����ణ 

 ��ధ ప�ా�వరణ �ా�ా�త�ల �క� క�మబద�  పర����ణ  ���ం��  సూ��� లను ��ా� ��ం�ేందుక�  

   �ర���ం���, 

o �ా�, శబ�ం, �ర�, ����ం� �ార�కల��ాల��  మ��య� ��� స�పంల� ఉన� భ� �ాల�ష�ం 

�క� �ి��; 

o ప�ా�వరణ సంబం��ం� అంచ�� ల��� ��దు� బ�ట� ప��జనం ��సం �ేట�ను 

ర��� ం��ంచడం;  మ��య� 

o క�మ�నుగతం�ా ప�ా�వరణ ప����ాల� అంచ�� ��యడం మ��య� పర�����ంచడం. 

 

1.13 భద�త  మ��య� ప�ా�వరణ 

 ఈ కం��� య�జమ�న�ం గ� �ర�హణక�  �ి�ర���న ప�ా�వరణం మ��య� భద�త 

ప�మ�ణ�ల�  �ాట�సు� ం��.  

 య�జమ�న�ం �ా� మ��య� శబ�  �ాల�ష�ం  �క� ప���వం త���ంచ����� ఈ గ� చుట��  

�ా�ీ�యం�ా హ��త వనం అ�వృ���  పర�సు� ం��.  

 య�జమ�న�ం ప��సర �ా�� APPCB మ�ర�దర��ాల� పర�����ంచ����� ప���ా��ం�ం��.   

 ప�� ఒక� �ా���క �ిబ�ం���� ర�ణ ప��క�ాల�ను(PPE) య�జమ�న�ం అం��సు� ం��. 

 య�జమన�ం ప�� ఒక� �ా���క����� భద�త ��ణ ఎల�ప��డూ అం��సు� ం�� 

1.14  మ���ంప� 

M/s బృం��వ� ��ా ��ౖ�� కం��� య�జమ�న�ం అ�� ప�భ�త� అనుమత�ల�ను అనుస��ం� గ� 

�ర�హణ �ేయబడ�ను.  

 


