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1.0 ప��చయమ�: 

ప��� �నర�� అను కం��� �ార� కల� ��ా ��ౖ� త�వ��ా���� 7.0 ���ా� ర� స�ల���స��� నంబ� 34, 

�లస��ాడ ��ా మమ�, ట�క�� మండలమ�, ���ాక�ళం �ల�� , ఆంధ� ప��ే� ల� ప���ా��ం�ం��.  

 

ప��� �నర�� 7.0 ���ా� ర�ల�, స��� నంబ� 34, �లస��ాడ ��ా మమ�, ట�క�� మండలమ�, 

���ాక�ళం �ల�� , ఆంధ� ప��ే� ల� కల� ��ా ��ౖ� త�వ��ా���� 20 సంవత��ాల �ాలప������, 

సం��లక�ల�, భ�గర� మ��య� గనుల� �ాఖ, ఆంధ� ప��ే� ప�భ�త�మ� �ా��� ే ఆర�ర� ��ంబర� 

26090/R1-1/2010 �ే�� 20.08.2010 న �� మం�ర� �ేయడమ� జ����న��.  

 

����ం� �ా� � ��ప��ట� �ై��క�� ఆ� ����� అం� ��ల�, ��ాఖపట�ణం �ా���� ల�ఖ ��ంబ�. 

2506/MS-TKL/2017 ����ఖు 20.01.2018 న 5 సంవత��ాల �ాలప������ సంవత�రమ�నక� 

3878 క���� �టర��  ఉత����ామర��ం ��సం అం��క��ంచబ��న��. 

 మ�ందు EC ల�క�ం�� ��ా రం�ం��ర�, త����ా ��ర��  ��సును ఫ��  �ా� � �����ియ� ������ �� 

 ట����� ��ర�� ల� ��ర��  ��సును ��ఖల� �ే�ిం��. ��ర��  ��సు C.C.No.228/17 �� జ��మ�� ��ంద 

 ర�. 40,000 ���� �� యజమ�ను��ర�డ� ��ర�� ల� �ె�ం�య����డ�.  

 

ప�ా�వరణ అనుమత�ల ఉల� ంఘన వలన, ��ా జ��� B1 ���ంద వసు� ం�� మ��య� ప�ా�వరణ 

ప�జ����ా య ��కరణ అవసరమ�. ప�ా�వరణ అనుమత�ల�, �ాష� � ప�ా�వరణ అనుమత�ల అ����ట� 

నుం� �� ందవల� ిఉంట�ం��. 

 

ప�ా�వరణ అనుమత�ల� �� ందుట��� ��ౖన అం��క��ంచబ��న ����ం� �ా� ను� ఎ�. ఈ. ఐ. ఎ. ఎ. 

క�ట�, ఆంధ� ప��ే� �ార� ట�.ఒ.ఆ� ��ంబర� SEIAA/AP/SKM/MIN/VIO/09/2017/439 ����ఖు 

24.01.2019 న జ����ేయడమ� జ����న��. 

 

ప�ా�వరణ అనుమత�ల� �� ందుట��� �ావల�ిన సమ���రం ��రక� ప��� �నర�� కం��� �ార� 

ఎ���ా���ంట� ఇం�ా�� ఎస�����ం� ప�త�లను తయ�ర��ేయడం జ����న��. ఈ ఎ���ా���ంట� 

ఇం�ా�� ఎస�����ం� తయ��� “ఈ.ఐ.ఎ. ��ట��ి��ష� “ 2006  ప��ారం తయ�ర��ేయబ��ం��. 

 

ఈ అద�యనం ��ా జ��� ��ౖ� చుట��  ఉన�10 km ల �ా��ార�ం ప����ల� కవ� �ేయబ��న��. బ�� ల�ౖ� 

మ��ట��ం� నవంబ� 2018 నుం�� జనవ�� 2019 వరక� జ���ించబ��ం��. 

 



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

ట���  �ీ� ��ంబర�: 74 B/2 

అ��ంశం: 18º36’40.20”N 

��ఖ�ంశం: 84º11’21.80”E 

��ా జ�క��  �వరమ�ల�: 

1 ��ర�                          ప��� �నర�� 

2 ��ి� ర�ం 7.0 Ha 

3 ఉత����ామర��ం 900 క���� �టర��  సంవత�రమ�నక� 

4 �ల��  మ��య� �ాష�ం ���ాక�ళం �ల�� , ఆంధ�ప��ే� 

5 మండలం ట�క�� 

6 ��ా మం �లస��ాడ 

7 అ��ంశం 

��ఖ�ంశం 

అ��ంశం: 18º36’40.20”N 

��ఖ�ంశం: 84º11’21.80”E 

�ా��రణ �ా��వరణ ప���ి�త�ల�  : 

8  ఉ��� �గ�త (గ��ష�)   

             (క�ష� )   

 

38.1O C 
 
14.3O C 

 9 వర��ాతం (�ా���క) 1027.4 mm 

10 �ా��� ఆర��త 85% 

గ� ప��ెశం �వరమ�ల�: 

11 స�ప��ా మం  �లస��ాడ ��ా మం 1.57 km 

12 స�ప పట�ణం ట�క�� 3.94 km 

13 �ల��  ప���న �ా�ా�లయం ���ాక�ళం  32 km 

14 ���ల�����ష� ��దస��  ���ల�����ష�  1.91 km 

15 స�ప ���ాశ�యం ��ాఖపట�ణం ���ాశ�యం 140 km  

16 స�ప �మ���శ�యం ��ాఖపట�ణం �మ���శ�యం   141.64 km 

17 అభయ�రణ�ం /జ��యఉ���నవనం 10 km �ా��ార�ం ప����ల� ఏ� ల�వ�. 

18 స�ప అట���ా ంతం (RF)/PF         �� లవరం అట���ా ంతం – 1.90 kms 



�ెంబ�ర���ండ అట���ా ంతం – 3.60 kms 

��ద�  ఖ�ద�� అట���ా ంతం – 2.21 kms 

����  అట���ా ంతం – 7.67 kms 

 
19 స�ప �ట� వనర�ల�        �ట� బ����� ల���  ���� ఖన� – 1.01 kms 

�ెర�వ� – 2.15 kms 

బ�ల��ం� �������ఇ� – 5.56 kms 

 



10 ��ల��టర� �ా��ార�ప� ట���  పటమ� 

 



1.2:     సంవత�రం �ా���ా ఉత��� : 

గ���న �ాలంల� గ��ష�  ఉత���  900 క���� �టర��  (2013-14 to 2017-18) కల� ��ా ��ౖ� 

ఖ�జమ�ను త�వ��టక� ప���ాదన �ేయడం జ����న��. ఖ�జ ��ా ంతమ�ల� కల� ��ా ��ౖ� 6 �టర� 

బ�ం� ఎత��  మ��య� 3 �టర� ��డల�� ల� A-A'& B-B' �క� ��ా � ����ాలల� ఖ�జ��� 

��ల����యబడ�ను. ఖ�జ ఉత���  ద��ణ మ��య� ఉత�ర ��శలల� మధ�న జర�గ�త�ం��. 

సంవత�ర �ా�� ఖ�జ ఉత���  (2013-14 to 2017-18) 

Year Production (15%) 

2013-14 900 

2014-15 900 

2015-16 900 

2016-17 900 

2017-18 900 

Total 4500 

 

ప���ా��త �ాలంల� గ��ష�  ఉత���  3878 క���� �టర��  (2018-19 to 2022-23) కల� ��ా ��ౖ� 

ఖ�జమ�ను త�వ��టక� ప���ాదన �ేయడం జ����న��. 

YEAR WISE PRODUCTION FOR NEXT 5 YERS (2018-19 TO 2022-23) 
Year Area 

(M2) 
Bench height Volume Production 

@15% 
Waste 

@ 85 % 
(m) (m3) (m3) (m3) 

1st 
(2018-19) 

4,245.00 6.00 25,470.00 3,820.50 21,649.50 

2nd 
(2019-20) 

4,309.00 6.00 25,854.00 3,878.00 21,975.90 

3rd  
(2020-21) 

3,619.00 6.00 21,714.00 3,257.10 18,456.90 

4th  
(2021-22) 

3,680.00 6.00 22,080.00 3,312.00 18,768.00 

5th  
(2022-23) 

3,397.00 6.00 20,382.00 3,057.30 17,324.70 

TOTAL 1,15,500.00 17,325.00 98,175.00 
AVERAGE 23,100.00 3,465.00 19,635.00 

 
 

ఊ�జ�త �ల�ల�: 

ఓ��� �ా��� ����ం�, భ�గర�ంల� ఉం�ేటట�వంట� �ల�ల 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�ం ఖ�జ �ల�ల� = 282936 M3 

            సగట� ఉత���  సంవత�రంనక� = 3465 M3 

            గ� ��త�ాలమ� = 81.65 అనగ 82 సంవత��ాల� 

1.3 ����ం� ప����య: ఓ��� �ా��  ����ం�: 

�త�ం �� ��ా ంతం ల� కల� ��ా ��ౖ� అందుబ�ట�ల� ఉన���. అ��ే, ప� �ేయ����� ప���ా��త 

��ా ంతం ద��ణ మ��య� ఉత�ర ��శలల� ��ండ� బ�ం�ేలల�  6 �టర� ఎత��  మ��య� 3 �టర� ��డల�� 

ల� గ� �ార�కల��ాల జర�గ�ను. ����ం� �ార�కల��ాల� ఓ��� �ా�� మ��య� రం��� ల� ��ే ి���ల�డ� 

�యేబడ�ను. ���ల�డ� ����ా వ��నట�వంట� ఖ�జ��� ఎ���ట� �� ల���ల� మ��య� ట�� క�ర�ల� 

�ం� ిర�ాణ� �ేయబడ�ను. ��ణ�త ఆ��రం�ా ��ర� �ే�ిన ఖ�జ��� ర�ాణ� �ేయబడ�ను. 

 

1.4 య�ం��కరణ �క� �వరమ�ల�: 

ఈ గ� �ార�కల��ాల�, త�వ��ాల మ��య� ���ల�డ� ����ా జర�గ�ను. ఖ�జ త�వ�కమ�ను జ�� 

��మ� స�యమ��� రం��� ల� �ే� ి ���ల�డ� �యేబడ�ను. ���ల�డ� ����ా వ��నట�వంట� 

ఖ�జ��� ఎ���ట� �� ల���ల�ల� �ం� ిర�ాణ� �ేయబడ�ను. ఇ� ే�ధం�ా �ా� � య��� క� ర�ాణ� 

�ేయబడ�త�ం�� మ��య� ��ణ�త ఆ��రం�ా ��ర� �ే�ిన ఖ�జ��� ర�ాణ� �ేయబడ�ను. 

యంత� �వరమ�ల� 

S. No Extent of Mechanization 
1 Compressor 3 
2 Drilling machine 1 
3 Jack hammer 9 
4 Excavator 2 
5 Tippers 4 
6 Tractor with water tanker 1 
7 Jeep  1 
8 Wire Saw 1 

 
 

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 Mines manager 1 
2 Compressor operator 3 
3 Drillers 2 



4 Excavator operator 4 
5 Excavator helper 4 
6 Tipper drivers 8 
7 Cutters 6 
8 Helpers 6 
9 Watch & ward 4 

10 Accountant 1 
11 Store keeper 1 
12 Supervisors 2 

Total 42 
 
 

1.6 �ట� సరఫ�ా: 

గ� �ర�హణ ��రక� ప�� ��� 11.0 ��ల� �టర� �ర� అవసరమగ�ను. ఇందుల� 2 ��ల� �టర��  ��� గ�ట 

��రక�, 3.5 ��ల� �టర��  దుమ�� మ��య� ధూ� ��ణ�వ�ల �యంత�ణక�, 3.0 ��ల� �టర��  ��ౖ� �ా  

కట�ం� ��రక� మ��య� 2.5 ��ల� �టర��  ప�� ��నమ� హ��తవనమ� ��ంప�ా��� ఉప�గపడ�త�ం��. 

 

1.7 ప�సు� త ప�ా�వరణ �ి��: 

ప�సు� త ఖ�జ త�వ�కం జ���� ��ా ం���� ��� జ�� అ� మ��య� 10 ��ల��టర� �ా��ార�ంల� ఉం�ే 

��ా ం���� బఫ� జ�� అ� �భ�ంచడం జ����ం��. ఈ ��ండ� 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 అధ�యనం �ేయడం 

 ప���ా��త �ా�ా�చరణ ����ా ప��జనకర���న మ��య� ప��క�ల ప����ాలను ���� �ించడం 

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



�ే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� పగట� సమయంల� 47.33 నుం�� 52.44 Leq dB (A) 

�ా మ��య� �ా�� సమయంల� 36.99 నుం�� 41.92 Leq dB (A) �ా 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 7.2 నుం�� 7.4 �ా గ����ంచడ���న��. 

 TDS అ�� నమ���ల��  576 నుం�� 626 mg/l గ����ంచడ���న��, అనుమ�ంచబ��న ప���� 

అన�ా 2000 mg/l. 

 ��� ���� �ా� �ల� భ�గర� �ట� నమ���లల� 98-137 m/l �ా గ����ంచడ���న��. 

 భ�గర� �ట�  నమ���లల� �ట��ా��న�త �ల�వల� 153 mg/l నుం�� 202 mg/l గ����ంచబ��ం�� 

 భ�గర� �ట�  నమ���లల� ��� ���� �ల�వల� 0.39 mg/l నుం�� 0.53 mg/l గ����ంచబ��ం��. 

 

            ఉప��తల �ట� �ా�ాంశం: 

 PH ఉప��తల �ట�ల� తటస�మ��ా 7.3 నుం�� 7.4. 

 TDS 85.8 mg/l నుం�� 93.5 mg/l, IS: 2296 ప��ారం సహన ప���� 1,500 mg/l. 

 �ట��ా��న�త 69.2 mg/l నుం�� 73.5 mg/l. 

 ��ౖట��� 0.26 mg/l నుం�� 0.36 mg/l. 

 క����న ��ా ణ�ాయ�వ� (DO) 6.6 mg/l – 6.9 mg/l. 

 

1.7.4 భ� ప�ా�వరణం: 

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

అధ�యన ��ా ంతమ�నందు ప���నం�ా పండ�  ��టల� మ��య� ఇతర పంటల� పండ�ను. 

 



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�ం��. 

 

1.9 ��ా జ�క��  వ�య అంచ��ల�: 

గ� �ర�హణక� మ�లధన వ�యం 100 ల�ల ర��ాయల� మ��య� ప�ా�వరణ అ�వృ���  

�ర�హణక� 15 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����. ����ం� ����ా 

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. 

 
 
 



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. 

 

�ట� ప�ా�వరణం: 

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

ఖ�జ త�వ�కం భ�గర�జల�ా� � కంట� ��ౖన జరపడం వలన భ�గర� �ట� మట�� ��� ఎట�వంట� 

అంత�ాయం క���ంచదు. గృహ ���గ వలన వ�ే� వ�ర� �ట�� ���ి�� ట��ం� గ�ం�� �ట� 

గ�ంతల��� పంపబడ�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. 

                                                                                                                                                         

భ� ప�ా�వరణమ�: 

����ం� నుం�� వ�ే� వ��ా� లను డం�ిం� య�ర�� ల� భద�పర� ల��� గ� గ�ంతలను ఈ వ��ా� ల�� 

ప�డ�డం జర�గ�త�ం��. భ� ఉప��తలం�� ౖఉం�ే మృ��కను భద�పర� ����ం� గ�ంతలల� మృ��కను 

�ం� ి �����ౖ �ా� �క వృ� జ�త�లను హ��తనమ�ల��ా ��ంచడమ� వలన ఆ�� దకర���న 

�ా��వరణ��� సృ�ి�ంచవచు�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 మ��య� ��నుకబ��న �ా���� ��ా��ల అం��ంచడమ� 

����ా �ా�� �వన ప�మ�ణ�ల� ��ర�గ�పర������ అవ�ాశం క��సు� ం��. �ా���క�ల �ిల�లక� 

అవసర���నట�వంట� �ద� అవస�ాలక� మ��య� అత�వసర ��వలక� త��న�� �ధులను �ా������ 

�ామ��క ��ద�త ���ంద ��ట��ంపబడ�ను. 



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 ప��� �నర�� కం��� య�జమ�న�ం అ�� ప�భ�త� అనుమత�ల�ను అనుస��ం� గ� 

�ర�హణ �ేయబడ�ను.  

 


