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1. యోజన వివరణ: 

గని ప్రదేశము:సరవా న ంబర్థల. 425/P,  చంతకుంట గ్ాా మము, 
ముద్దన్ూర్థల మండలము, వ .ైఎస్.ఆర్ కడప్ జిలలు , ఆంధ్రప్రదేశ్ రాషా్టరం. 

ప్రాావర్థణ సాంక్వతిక సలహాదార్థలలు: 
శా్ర సాయి మలన్స నేచర్ టెక్ పై్వేైట్ లిమిటెడ్, 

పాు టు న ం.74/ఏ, ఫ్ాు టు న ం.102,  
స్్ంటరల్ బ్ాంకు బిలిడంగ్, 
కళ్యాణ్ న్గర్, హెైద్రాబ్ద్-500038 
ఫొ న్.న ం – 040-23816333 



శ్రా ష్ైక్ అలలు హ్ మొహమమద్ భక్షి వార్థల క్ాారట్జైట్ మ ైనింగ్ క్ోసం డ ైరటకార్ ఆఫ్ 
మ ైన్స & జియలలజి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతాం న్నండి అన్నమతి పొ ంది ఉనాుర్థల. 
గని యొకక విస్తి ర్థణం 45.649 హెక్ాా ర్థలు . గని క్ార్థాకలలపాలు మ కన ైజ్డడ/ఓప్న్ 
క్ాసా్ విధాన్ం లో నిర్థాహ ంచ ద్నర్థల. 

ఈ గని న్నండి ప్రతి సంవతసర్థం 20,00,000 టన్నుల క్ాారట్జైట్ ఉతపతిి 
చేయుటకు ప్రతిపాదించబడింది. అంద్నవలన్ గని యజమలన్ాము వార్థల 
ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ ఆంధ్రప్రదేశ్ వార ి న్నండి ప్రాావర్థణ అన్నమతి పొ ంద్వలస్ి 
ఉన్ుది. అంద్నకు గ్ాన్న ప్రజాభిపరా య స్ేకర్థణ క్ోర్థడమ ైన్ది. 

సంభందిత పరా జటకుా  కు గ్ాన్న ఎస్.ఇ.ఐ.ఏ.ఏ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వార్థల టి.ఓ.ఆర్ న్న 
పొర స్తడింగ్స న ం. SEIAA/ KDP/MIN /VIO/07/2017/359 తేదీ 24.01.2019 న్ జార ీ
చేయడం జరిగ్ింది. 

2. ప్రాావరణం వివరముల్ు: 
ఈ గని ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వ ై.ఎస్.ఆర్ కడప్ జిలలు , ముద్దన్ూర్థల మండలము, 
చంతకుంట గ్ాామము ద్గగర్థలో ఉన్ుది. ఈ గని లీజు ప్రదేశం ఉతిర్థ అక్షషంశం 
14042’32.5”N న్నండి 14042’03.0”N వర్థకు మరియు తూర్థలప రవఖలంశము 
78019’38.5”E న్నండి 78019’08.8”E వర్థకు ప్రిమితమ ై ఉన్ుద్ని సరవా 
ఆఫ్ ఇండియల వారి టోపో షతట్ న ం.D44G06 లో చూప్బడిన్ది. ఈ గని 
స్లమున్న చేర్థలటకు చంతకుంట గ్ాామము న్నండి 1.31 కి్.మీ ప్రయలణం 
చేయవలస్ి వున్ుది. ఈ గని ద్గగర్థలో ఉన్ు రటైలవాస్ేాష్టన్ మంగప్టుం 7.0 



కి్.మీ ల ద్ూర్థం లో ఉన్ుది. ఈ ప్రదేశానిక్ి ద్గగర్థలో ఉన్ు విమలనాశయాము 
కడప్, ఇది 52 కి్.మీ ల ద్ూర్థం లో ఉన్ుది. 

2.1 మ ైనంగ్ విధానము: 
ప్రతిపాదిత మ ైనింగ్ క్ార్థాకలలపాలు మ కన ైజ్డడ/ఓప్న్ క్ాసా్ డిరలిుంగ్ ప్ద్ధతి దాారా 
జర్థలప్బడున్న మరియు టిప్పర్థు దాారా క్ాారట్జైట్ న్న వివిధ్ ప్రదేశములకు 
ర్థవాణా చేయబడున్న. 

2.2 నీటి ఆవశాకత: 
సంభందిత పరా జటకుా  కు గ్ాన్న రోజుకు 15 క్ిలో లీటర్థు నీర్థల అవసర్థమని 
విశలుషించడం జరిగ్ింది. 
అవసరం   నీటి వినయోగం (కిల్ోలీటరలా /రోజుకి) 
ద్నముమ అణచవేత 11.0 
మొకకల ప్రిర్థక్షణ 3.0 
మలన్వ మరియు ఇతర్థ అవసరాలు 1.0 
మొతతం 15.0 
   
 

2.3. భూమి ఆవశాకత: 
ప్ూరిి లీజు వాాసార్్థం- 45.469 హెక్ాా ర్థలు .  అంద్నలో  మ ైనింగ్ జర్థలగు ప్రదేశం-16.75, 
మొకకల ప్ంప్కం క్ోసం- 2.47 హెక్ాా ర్థలు , ర్థహదార్థలల క్ోసం-0.50 హెక్ాా ర్థలు . 
కమీసంఖ్ా పరా ంతం వివరాల్ు ఇప్పటికే ఉనన భూ 

వినయోగం(హెకాా రాల్ో) 



1 మ ైనింగ్ క్ింద్ పరా ంతం 16.75 
2 మటిా యొకక నిలా క్ోసం - 
3 డంపింగ్ క్ొర్థకు 1.70 
4 ఖనిజం నిలా క్ొర్థకు - 
5 మౌలిక వసతులు క్ొర్థకు 0.50 
6 ర్థహదార్థలల క్ొర్థకు 0.50 
7 వృక్ష సంప్ద్ ప్ంచనట క్ొర్థకు 0.50 
8 ఎటువంటి ఉప్యోగం లో లవని భూమి 25.70 
 మొతతం 45.65 
 
 
2.4. విద్యాత్ ఆవశాకత: 

సంభంధిత పరా జటకుా  క్ొర్థకు విద్నాతుి  అవసరాలన్న ద్ృషిి  లొ ఉంచనక్ొని 1000 
క్ిలో.వాటు  సామర్్థయం కలిగ్ిన్ 2 డీజిల్ జటన్రవటర్థున్న ఉప్యోగ్ించ ద్ర్థల. 

 
2.5. కారమమకుల్ ఆవశాకత: 

సంభందిత పరా జటకుా  క్ొర్థకు మొతిం గ్ా 18 మంది క్ారిమకులు అవసర్థమగున్న, 
మరియు వారిని ద గగర్థ లోని ప్లలు ల న్నంచ నియమించనక్ొన ద్ర్థల. 
మలనవ వనరలల్ు వాకుత ల్ు 
ఇంజినీర్థల కం మేనేజర్థల(గన్నలు) 1 
భూగ్ోళ శాసిజైుు డు 1 



సూప్రటైాజర్ 1 
బ్ు స్ిి ంగ్ నిప్ుణుడు 1 
పాక్షిక న ైప్ుణాంగల క్ారిమకులు 4 
న ైప్ుణాం లవని క్ారిమకులు 10 
 

 

3. ప్రాావరణ అధ్ాయక ఫలితాల్ు   
3.1 వాయుుః ప్రాావరణము: 

ఈ పరా జటకుా  న్ంద్న డిస్్ంబర్థల 2018 న్నండి ఫిబరవరి 2019 వర్థకు 8 స్లముల 
న్నండి వాయునాణాత విలువలన్న కన్నగ్ొనాుర్థల. ఈ ప్రిశోధ్న్ లో గని లోని 
గ్ాలి యంద్న పి. యము.2.5 అంశం గరిషా్టంగ్ా 24.5 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ, 
పి. యము.10 అంశం గరిషా్టంగ్ా 62.8 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ వర్థకు 
న్మోద ైన్ది. అదే విధ్ముగ్ా సలఫర్ డ ై ఆక్ిసడ్ మరియు న ైటరస్ ఆక్టైసడ్ 
అంశములు గరిషా్టంగ్ా 13.7 మరియు 17.5 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ 
న్మోద ైన్ది. అలలగ్వ వివిధ్ గ్ాామలలోు ని గ్ాలి యంద్న పి.యము 2.5 సగటున్ 
20.1 న్నండి 24.5 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ. మరియు పి. యము.10 సగటున్ 
45.7 న్నండి 62.7 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ. మరియు సలఫర్ డ ై ఆక్ిసడ్ 
సగటున్ 10.2 న్నండి 13.6 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ. మరియు ఆక్టైసడ్స ఆఫ్ 
న ైటోర జన్ సగటున్ 14.0 న్నండి 17.4 మ ైక్ోాగ్ాాములు/కయా.మీ. వర్థకు  
న్మోద ైన్ది. ఈ అంశములు ప్రిశ్రలించన్చ  ోవాయుుః మలలిన్ాము ప్రాావర్థణ 



క్ాలుష్టా నియంతరణ మండలి వార్థల సూచంచన్ ప్రిమితులకనాు తకుకవ 
ప్రమలణంలో ఉన్ువి. ఈ గని లో ఉతపతిి పరా ర్థంభించన్న్న వాయుుః 
ప్రాావర్థణములో చ ప్ుపక్ోద్గగ మలర్థలపలు రావు. 
 

3.2 శబ్ధ  ప్రాావరణము: 
గని మరియు చనటుా  ప్రకకల ఉండే 8 గ్ాామలల న్నండి శబధ  క్ాలుష్టాము 
ప్రీక్షింప్బడిన్ది. శబధ  విలువలు గని యంద్న ప్గలు – గరిషా్టంగ్ా 50.6 
మరియు రాతిర యంద్న గరిషా్టంగ్ా 41.7 వివిధ్ గ్ాామలలోు  ప్గలు 48.5- 57.7 
డిబి(ఎ) మరియు రాతిర 40.3-45.7 డిబి(ఎ) గ్ా న్మోద ైన్ది. ఈ అంశములన్న 
ప్రిశ్రలించన్చ  ో శబదక్ాలుష్టాం ప్రాావర్థణ క్ాలుష్టా నియంతరణ మండలి వార్థల 
సూచంచన్ ప్రిమితులకనాు తకుకవ ప్రమలణం లో ఉన్ువి. ఈ గని లో ఉతపతిి 
పరా ర్థంభించన్న్న శబధ  ప్రాావర్థణం లో చ ప్ుపక్ోద్గగ మలర్థలపలు రావు. 

3.3  జల్ ప్రాావరణము: 
ఈ ప్రదేశములో 3 స్లముల న్నండి ఉప్రితల నీటి న్మూనాలన్న మరియు 8 
స్లముల న్నండి భూగర్థభ నీటి న్మూనాలన్న స్ేకరించ నీటిని గ న్ 
ప్రిశ్రలన్(ఐ. ఎస్. 10500 లన్న అన్నసరించ) చేయబడింది. ఈ ప్రిశ్రలన్లో 
అనిు స్లములలోని భూగర్థభ నీర్థల తరా గుట క్ొర్థకు అన్నవుగ్ా ఉన్ుది. 
న్మూనా లో మొతిం కరిగ్ిన్ ఘన్ప్దారా్ ల ప్రిధి- 
a) న్మూనా లో  పతహెచ్ ప్రిధి – 7.34-7.93 
b) న్మూనా లో  క్ాఠిన్ాం ప్రిధి -20-625(మిలిు గ్ాాములు/లీటర్థల) 



c) న్మూనా లో క్ోు రటైడ్ ప్రిధి – 12.32-204.49(మిలిు గ్ాాములు/లీటర్థల) 
d) న్మూనా లో ఫ్ోు రటైడ్ ప్రిధి – <0.5 ( మిలిు గ్ాాములు/లీటర్థల) 
e) న్మూనా లో సలవఫట్స ప్రిధి – 1.23-120.18( మిలిు గ్ాాములు/లీటర్థల) 

3.4 భూమి వినయోగం: 
 
వరగీకరణ  పరా ంతం(హెకాా రా ల్ో) శతాంశం 
నీటి వన్ర్థలలు 216.9 0.7 % 
వావసాయ భూమి 4645.7 14.8% 
తోటి భూమి 684.3 2.2% 
అటవీ భూమి 8219.2 26.2% 
బహ ర్థంగ భూమి 16820.6 53.5% 
బిలాప్- భూమి 676.9 2.2 
రటైలు మలర్థగం 44.7 0.1 
రోడుడ  మలర్థగం 117.1 0.4 
మొతతం 31425.5 100.0 
 
* పరా జటకుా  చనటటా  10 కి్.మీ ప్రిధి లో. 

3.5 భూ ప్రాావరణము: 
ఈ గని చనటుా  ప్రకకల గ్ాామముల న్నండి మటిాన్మూనాలన్న  స్ేకరించ వాటి 
భౌతిక, ర్థసాయన్ నాణాతలన్న ప్రిశ్రలించడమ ైన్ది. 
న్మూనా లో న్తరజని ప్రిధి – 91.27-105.24 (మిలిు గ్ాాములు/క్వజి) 



న్మూనా లో ఫాసపర్థస్ ప్రిధి – 152.19- 219.45 (మిలిు గ్ాాములు/క్వజి) 
న్మూనా లో పొ ట్షియం ప్రిధి-165.26-201.53 (మిలిు గ్ాాములు/క్వజి) 
 

3.6 జీవ ప్రాావరణము: 
ఈ పరా ంతమున్ంద్న అర్థలద ైన్ లవక అంతరించనచనన్ు వ ైద్ా గుణములు కలిగ్ిన్ 
వృక్షజాతులు మరియు వన్ా పరా ణులు లవవు.సాధార్థణమ ైన్ వృక్షజాతులు, జంతు 
జాతులు ఉన్ువి. 

3.7 సామలజిక- ఆరమిక ప్రాావరణము: 
ఈ గని ప్న్నలు మూలముగ్ా ఈ పరా ంతప్ు వాసనలకు ప్రతాక్ష మరియు ప్రోక్ష 
ఉదయాగ అవక్ాశములు లభించనన్న. ఈ విధ్ముగ్ా ఈ పరా ంతప్ు ప్రజల ఆరి్క 
సో్ మత ప్ర్థలగున్న. ఈ గని క్ార్థాకలలపాల వలు  ఈ ప్రదేశమున్ంద్న 
విదాావక్ాశములు, ఉదయాగ ఆరోగా సంర్థక్షన్ మరియు కముానిక్వష్టన్ను  
వావస్లంద్న అభివృదిధ  చ ంద్నన్న. 

4. ప్రాావరణం ప ై గన కారాకల్లపాల్ు(ఉతపత్తత ) వలా్ కల్ుగు ప్రభావము: 
4.1 వాయుుః ప్రాావరణము: 

ప్రతిపాదిత 20,00,000 టన్నుల  సం॥కి్ క్ాారట్జైట్ ఉతపతిి వలన్ కలుగు 
వాయుుః క్ాలుష్ాానిు ఐ.ఎస్.స్ి.యస్.ట-ి3 మోడలింగ్ దాారా గణన్ 
చేయడమ ైన్ది. ఈ ప్రిశ్రలన్లో ద్నముమ ఘలడత 0.03 న్నండి 0.19 
మ ైక్ోాగ్ాాములు /కయా.మీ ఈ గని క్ార్థాకలలపాల వలు  ప్ర్థలగుతుంది. ఈ 



న్మూనా దాారా ప్రతిపాదిత మ ైనింగ్ వలు  వాయుుః ప్రాావర్థణం లో 
చ ప్ుపక్ోద్గ్ిన్ మలర్థలపలు సంభవించవు. 
పరా జటకుా  లో ఉప్యోగ్ించన ర్థవాణా వాహనాలకు ట్రోపలిన్ తో మూస్ి ఉంచన్ 
వాహనాలలో తర్థలించవలలన్న. 

4.2 జల్ ప్రాావరణము: 
1. ప్రతిపాదిత మ ైనింగ్ క్ార్థాకలలపాలవలు  వలు  భూగర్థభజల వన్ర్థలల ప్ ై

ఎటువంటి ప్రభ్వం చూప్బడద్న. 
2. ఈ గని ప్రదేశములో న్ద్నలు లవవు. 
3. వర్థషప్ు నీర్థల గని యొకక ఏటవాలు పరా ంతాల గుండా  ప్రవహ ంచ స్తజన్ల్ 

నాలల లొనిక్ ిచేర్థలన్న. 
4. ఈ ప్రతిపాదిత మ ైనింగ్ క్ార్థాకలలపాల క్ొసం 8 క్ిలో.లీటర్/ రొజుక్,ి చ టు  

ప్ంప్కం క్ొసం మరియు మలన్వ అవసరాల క్ోసం 1.0 క్ిలో.లీటర్/ రొజుక్ ి
ఉప్యోగ్ించ ద్ర్థల. 

5. ఈ మ ైనింగ్ క్ార్థాకలలపాల న్నండి ఎటువంటి వార్్థ నీర్థల జనించద్న మరియు 
విసరిజంచబడద్న. 

 

 

 

 



4.3 శబ్ధ  ప్రాావరణము: 
శబధ  విలువలు క్ాలుష్టా నియంతరణ మండలి ప్రతిపాదించన్ ప్రిమితులలోనే 
ఉన్ువి. అంద్నవలన్ శబధ  ప్రాావర్థణం ప్ై ఎటువంట ి ప్రభ్వం ఈ మ ైనింగ్ 
క్ార్థాకలలపాలు చూప్బడవు. 

5. ప్రాావరణ నరాాహణ ప్రణాలిక: 
గని ఉతపతిి ని పరా ర్థంభించనట వలన్ గని లో కలుగు క్ాలుష్టామున్న స్ి్మితము 
చ యుటకు గని యలజమలన్ాము వార్థల ఈ దిగువ సమీకరించన్ ప్ద్ధతులన్న 
అన్నసరించవలలన్న. 

5.1 వాయుుః ప్రాావరణము:  
గని లో జనించన ద్నముమ, ధ్ూళి ప్రిమలణమున్న తగ్ిగంచనటకు ఈ క్ిాంద్ 
చూప్బడిన్ విధాన్ములన్న పాటించ ద్ర్థల. 
1. బ్టల ప్ై నీటిని చలు  వలలన్న. 
2. వాహనాలన్న మరియు యంతరా లు రటగుాలర్ గ్ా మ యింటెయిన్ చేయుట. 
3. వాయుుః ప్రాావర్థణమున్న రటగుాలర్ గ్ా మలనిటరింగ్ చేయుట 
4. మొకకలు బ్గ్ా ప్ంచనట. 
5. పరా జటకుా  లో ఉప్యోగ్ించన ర్థవాణా వాహనాలకు ట్రోపలిన్ తో మూస్ి ఉంచన్ 
వాహనాలలో తర్థలించవలలన్న. 

 

5.2 జల్ ప్రాావరణము: 



1. ఈ గని క్ార్థాకలలపాల వలు  జల ప్రాావర్థణం ప్ై ఎటువంటి ప్రభ్వం చూప్ద్న. 
2. ఈ మ ైనింగ్ న్నండి ఎటువంటి వార్్థ నీర్థల జనించద్న. 
3. నీటిని ర్థక్షించనక్ొన్నటకు ప్ది క్ిలోమీటర్థు వాాసార్్థంలో ఇంకుడు గుంతలన్న 
ప్రతిపాదించవలలన్న 

5.3 శబ్ధ  ప్రాావరణము: 

శబధ  క్ాలుష్టాము నియంతరణ ఈ విధ్ముగ్ా చేయుద్నర్థల. 

1. రోడు కు ఇర్థలవ ైప్ులల మరియు గని సరిహద్నద ల వ ంట చ టున్న నాటుట. 
2. గని లో ఉప్యోగ్ించన యంతరములన్న సరిగ్ాగ  మ యింటెన్న్స చేయుట. 
3. యంతరముల వద్ద  ప్నిచేయు స్ిబబంది కి్ శబధమున్న తగ్ిగంచన ప్రికరాలన్న 
ఏరాపటు చేయుట. 

5.4 వారి ప్దారిముల్నయ పారవేయుట: 
1. ఈ గని న్నండి 1,80,965 ఘ. మీ వేసా్ జనించనన్న. తకుకవ ప్రిమలణంలో 
ట్ప్ సాయిల్ జనించనన్న. ట్ప్ సాయిల్ న్న గని యొకక వ న్నక 
భ్గములో నిలువ చ యుద్నర్థల. 

2. గని చనటుా  చన్ు క్ాలువలన్న ఏరాపటు చ యడం వలన్ వర్థషప్ు నీటితో 
పాటు వార్్థ ప్దారా్ లు ప్రకకన్ ఉన్ు భూములలోక్ి చేర్థకుండా ఉండున్న. 

 

5.5 చెటా ప ంప్కము: 



1. ఆకుల సాంద్రత ఎకుకవగ్ా ఉండి, తార్థగ్ా ప్ర్థలగున్టువంటి వృక్ష జాతులన్న 
ప్ంచనట. ఈ చ టు  ప్ంప్కము వలన్ వాయుుః మరియు శబదక్ాలుష్టాము 
తగుగ న్న. 

2. ప్రతి సంవతసర్థము 100 చ టుు  నాటుద్నర్థల మరియు సంర్థక్షించ ద్ర్థల. 

 

 

5.6  ప్రాావరణ నరాహణ బ్డ్ెెట్: 
గని యొకక ప్రాావర్థణ నిర్థాహణ క్ొర్థకు మొతింగ్ా 16లక్ష ల ర్థూపాయలన్న 
వ చచంచడం జర్థలగుతుంది. 
కమా సంఖా ప్ని మూలధ్న్ 

వాయం(ర్థూ.లో) 
ప్ున్రావృతమయియా 
ఖర్థలచ(ర్థూ.లో) 

1 వృతిిప్ర్థమ ైన్ 
ఆరోగా భద్రత 
క్ోసం 

1,50,000 3,00,000 

2 వాయుుః క్ాలుష్టా 
నియంతరణ క్ొర్థకు 

2,00,000 1,00,000 

3 జల క్ాలుష్టా 
నియంతరణ క్ొర్థకు 

2,00,000 20,000 

4 మొకకల ప్ంప్కం 
క్ొర్థకు 

1,50,000 30,000 



5 వ ైద్ా ప్రీక్ష క్ొర్థకు 1,00,000 50,000 
6 ప్రాావర్థణ 

ప్ర్థావేక్షణ 
2,00,000 1,00,000 

 మొతతం 10,00,000 6,00,000 
 

5.7 కారపపరేట్ సామలజిక బ్ాధ్ాత: 
ప్రతిపాదిత స్ి.ఇ.ఆర్ క్ార్థాకలలపాలు మరియు బడ జట్ 
కమీ 
సంఖ్ా 

అంశం వాయం(ల్క్షల్ోా ) 

1  ఆరొగా శిభిరాలు మరియు సౌకరాాలు 0.25 
2 న ైప్ుణాం అభివృదిధ  మరియు వృతిివిదాా శిక్షణ 0.25 
3 వివిధ్ రోడుడ  మలరాగ ల నిర్థాహణ 0.50 
4 పారిశుధ్ాం మరియు ఘన్ వార్థధ నిర్థాహణ 0.50 
5 వివిధ్ తోటల ప్ంప్కం  0.50 
6 మొతిం 2.0 
 

 
6. ముగమంప్ు: 
ప్రతిపాదిత గని క్ార్థాకలలపాల వలన్ ఎటువంటి వాయుుః క్ాలుష్టాం క్ాని, జల 
క్ాలుష్టాం క్ాని సంభవించద్న. 
ప్ైన్ నిరవదశించన్ చర్థాలన్న పాటిసూి , ప్ర్థావేక్షిసూి  క్ాలుష్ాానిు నియంతిరంచ ద్ర్థల. 



ప్రతిపాదిత గని క్ార్థాకలలపాల వలన్ సామలజిక, ఆరి్క ప్రాావర్థణము అభివృదిధ  
చ ంద్నన్న. ఈ పరా జటకుా  వలన్ ఈ ప్రదేశమున్ంద్న విద్ా ఉదయాగ అవక్ాశములు, 
మరియు ఆరోగాసంర్థక్షణాభివృదిధ  చ ంద్నన్న. 
ప్రాావర్థణ సమతులామున్కు  అవసర్థమ ైన్ ప్ద్ధతులన్న యలజమలన్ాము వార్థల 
పాటించ ద్ర్థల. 
 

***** 


