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         �ర�  ��� హక 
�ంశం 

�	
� అ8# మన 9శం; <ల =లం  >ం? భవన !�A ణం;  ఉపBCం5 ఒక 

Eఖ� Gన  E? వనH.  E? �	
� � మ��  �HJ4K�న �	
ట+� �M 

ఎJమ1 సం�వ� త ఉం#. *+ , PQR�  �	
� అ8#  �రSయ నల+ �	
�. T!U  

Vప0  WX/ � ?WంY ఉన( # . <Q Zల[ణGన \ల] � ^డల  =రణం	 *+ , 

�	
� ఒక  �ప_� కGన రకం. ఇZ ఒక !� aష� ఖ!జ >ం?  ఏర0 ?  ఈ �	
� � 

�ప_� కGన మ�� అందGన f6!(  అం#%�ం#. 

 *+ , PQR�  నల+! రంJ �	
�, ఇ# ;hన నij రంJ మ��  సన( !  మ�� 

k?యం lmn oనరp q  మ�� rం?Q  ��� \ల] � sn t+�� q   ఉంuం# 

ఇ# �రత9శం; *	 �ప\#v wం#న  నల+ �	
�.  ఇ# ఏకM1 మ�� ;hన నల+ 

రంJ� �ప\#v xం#ం#.  మ�� y! rం?Q  ��� t+,� , y! �పzన {Zz� i. 

 *+ , 	లR�  |H�	 వర �కం 5యబ?ం#.  మ�� �M ~త�ం; =] M 5యడం 

వలన, T! లభ� త ఇj0 � త�/ వ��   T! Ziవ ఇj0 � మ�ంత 4�Cం#. ఈ�� 

ఇం?యn �	
� 2� � 	లR�  �y  *+ , PQR�  �	
� USA, UK,  �QంY, బ����, 

ఆl����, �� �QంY, �� ఆ��=, ఇట�, �U� � మ�� ఇతర 9�ల; <Q 

?WంY ఉన(   సహజ భవనj  ��	 W�ం#. 

�	
� ఒక Gన�  ఖ!జం  అ�నప0 KR, Z9� Wరక ఆyయం; ఇ# �పzన 6�త 

వ��� ం# . �� తH�త  ���p మ�� ద����=ల> �q\ �జ!  E? �	
� 

ఎJమ�;+  �ర� Xండవ 23 నం; ఉం#. 

1.0 �ప��ద��: 
 
1985  ;  � £ ¤. %*¥ X?¦  	�  5త 23 §ంచ బడ¦  � £ �ర�  �	
� సంస3  �రత 9శం; 

�	
� �� 6రం ; మం© ªH> సం6#ం©ం#. «� �	
� గ>i �మ��� 

�	మం; ఉన( Z.  «H ఉత0 1� 5\న �	
� 9శం ;� Z9�ల ;� మం© C�R! 

క�C ఉం# 

2.0 �ప���త �� 
� నం మ ! ప�� వరణ పర�న $�% త త� ం: 

 � £ �ర�  �	
� �� Gn  �మ��� �	మం మ�� మండలం, �ప=శం �Q+  ; స¬]  

ంబ�  976/5, 977/9(P), 977/10,977/11,978/1 to 6 and 979/1 and 2 ; ఉం#. ఈ 

�ప9శం �ప\#v xం#న �మ®�� 	లR�  �	
� సEyయం ;  ఉం#. 
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         ఈ గ!   15O35’04.06” N అ¯ంశం >ం? 15O35’13.50”N అ¯ంశం వర� మ��  

¬=ంశం   79O49’51.46”E ¬=ంశం   79O50’02.22”E  ల మధ�  ఉన( # . గ! .క/  

°�గం 3.846 ´=�H+. 

గ! �సం డంµ  స3లం  �మ��� �	మం; స¬]   ంబ�  114 మ�� 96/2 ; 6.76 

ఎక�ల °o! Z!BC%��( H. ఇ# గ!U 1.5U; kటర + ¹రం; ఉం# 

మ�� స¬]   ంబ�  580/1& 2  ; 3.60 ఎక�ల °o! Z!BC%��( H 

ఈ �ప16#త గ! �6ంతం ద�ణ #శ; 1.4  U;kటర + ¹రం;  RL jరం  �	మం  

మ��  ద�ణ ప¾¿ మ #శ; కంబంపu� �	మం 2.14 U;kటర + ¹రం; ఉం#. 

మండల Àం�దGన  �మ��� ,  గ! U  ÁH0  #శ;  2.4  U.k ¹రం; ఉం#. ఒంÂi 

- కf( i �lష� రహy�   గ!  Ä� >ం? 0.34 KM ¹రం;  ఉం#. �ప%�త 

�ప16దన ఈ గ! ఉత0 1� 2మర 3� ం 4ంచ�!U ఉ9a¾ం©న#. 

గ! >ం? 10  U;kటర +  �� 2ర 3ం ; 5 మండQల; 50 �	Wi ఉ�( �, ~త�ం 

జ�� 1,05, 582 మం# ఉ�( H. 

గ! Ä� >ం? 5.2 U;kటర + ¹రం; �మSర 3ం  �జ�] య� ఉన( #. మ�� 

జవహ� Æ�p Ä� >ం? %WH 0.5 Uk ¹రం; ఉన( #. ఇతర ఉప�తల జల 

వనHi ÇÈ న# (6�H  .క/  ఉప న# ) 3.1 Uk ¹రం;> గ? �J.  6.1 U.k. 

¹రం;> ఉన( Z. 

అధ� యన �6ంతం; Xం� �జ�]  అడËi ఉ�( �. అZ  �మ���  �జH]  అడZ  

ఉత�రE {j 1.6 Km  ¹రం ;> మ�� 9వర6Íం �జ�]  అడZ  - 4.3  U; 

kటర + ¹రం;> ఉన( Z. 

అధ� యన �6ంతం; ప�� వరణపరం	 %!( తGన �6ంÎi �y ^Sయ 

6H/ i �Ë. పÏల  ఏZయn W�� i, ఏ>Ji  1�Ð  =��H+, ప�,J �+ 

మ�� సంÎÑత0 1� �6ంÎi �Ë. 

3.0 �� క ' స)*: 

ఈ Ä�  �మ���  �	
� సEyయం; ఉన( #. ఈ సEyయం; ఈ గ!U 500  

kటర + ¹రం;  ~త�ం 28 గ>i   95.331 ´=�ర + ZÈ�ర Òం; ఉ�( �. 1.234 ´=�ర + 

�Óq ఒంÂi �	
� గ! తప0  oC�న గ>ల!( KU  2013 Ô4�ంబH 9 వ _TU 
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         EంÕ �Ói ఇవ] బ?నZ,   � £ �ర�  �	
� � ®� ఈ _TU Eం9 �Ö 

ఇవ] బ?ం#.  

�రత �ప×త] ం �� గØ� ÑK�Àషn నంబH SO 2269 (E) 1 Ûs, 2016 �ప=రం ఈ 

గ>i  క +స�� వM �కరణ; �Ë. 

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

 � £ �ర�  �	
� కం4Ü U  *+ , �	
� ఉత0 1� xయ� �!U �మ��� �	మం మ�� 

మండలం, �ప=శం �Q+  ; స¬]   ంబ�  976/5, 977/9(P), 977/10,977/11,978/1 to 6 

and 979/1 and 2 ; 3.846 ´=�ర + °o! �ప×త]  �Ö y] � wం# ఉ�( H .  

ఇంÕ; 2001  సంవత� రం >ం? గ! తవ] =i ~దs ఉ�( �   

ఈ Gn 2013 సంవత� రం; 4188.93 ®� ¤, kటర + 2మర 3� ంq  ప�� వరణ 

అ>మ�ల> wం# ఉన( #.  ఇj0 � ఈ గ! 2మ�v � !(  సంవÎ� �!U 28,565  

®� ¤, kటర + 2మ�v � !U 4ంచ�!U �ప16#ం© ��( H 

 � £ �ర�  �	
� ��U G!ంÝ �Ö X>� వp > 2011  సంవత� రం ; 3.846  ´=�ర + 

ZÈ�ర Òం;    �మ��� �	మం మ�� మండలం, �ప=శం �Q+  ; స¬]   ంబ�  976/5, 

977/9(P), 977/10,977/11,978/1 to 6 and 979/1 and 2 ; 20  సంవత� �ల� ఆం�ధ 

�lష� �ప×త] ం  ÞXక �� Gn�  అంY ��ల� �� �wÈఈ?ంÝ�   ంబ� 30222/R3-

1/2010 dated 08.04.2011 ఇయ� బ?ం#. ఈ అ>మ1  2031  వర�  అమi; ఉన( #  

 

2014 సంవత� రం ; � £ �ర�  �	
� �H గ! ఉత0 1� 2మ�v � !(  సంవÎ� �!U 

28,565  ®� ¤, kటర + U 4ంచ�!U  5.11.2014  ;  �ప16#ం© ��( H �� 

అభ� ర vన> అప0 K ప�� వరణ ప��లన అã�ä �H 03.02.2016  ;  ప���ం©  గ! 

అ>మ1 wం#న 2మరv� ం కంå ఎ�/ వ ఉత0 1� 5\నంÕవల+ గ!æ  �Æ?çp  

�[n  S%� వల\న#	 �lష� �ప×Î] !U \èర% xయ� డం జ�Cం#   

అj0 �న(   !బంధన �ప=రం సంస3æ  ప�� వరణ ప�ర[ణ  చట�ం 1986 ;!   Ô[n 

19 �ప=రం �lష� �ప×త] ం చర�  S%�వడం జ�Cం#. 

అ\Ô�ం� ÞXక �� Gn�  అంY ��లé ?6X �A ం� �H ,ఒంÂi ఫë� =+ë  Ô0 షp 

Û� ?ష  ì�l��� �� � ; yఖi 5\ ఉ�( H. Cc. ంబ� 7/2017 ; �� � �H 
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         11.02.2017 _Tన కం4Ü æ 1,00,000 f6యల జ�W� Zïం© À% > ECం<H. 

కం4Ü �H ఆ  ధ�!(  11.02.2017  న �� � ��U కట�డం జ�Cం#   

�Æ?çp  �[n �6Ôë ð� � అవ] డం వల+  � £ �ర�  �	
� �H గ! ఉత0 1� 

2మ�v � !(   సంవÎ� �!U 28,565  ®� ¤, kటర + U 4ంచ�!U 14. 03.2017 _# 

P�� ÑK�Àషn 804 �ప=రం వB �షn  ÀటC�  Uంద 1�C ప�� వరణ మం�1త]  

�ఖ ��U �ప�జp ంబ� IA/AP/MIN/69430/2017    y] � అ4ౖ+  5\ ఉ�( H 

ద�oQ ప�� వరణ మం�1త]  �ఖ �� Zవరణ మ�� ఆ9�ల �ప=రం T!! b2  

ÀటCM �Uంద �lష� 23 � ప�� వరణ ప��లన అã�ä U 1�C 13.04.2018  న         

�ప�జp ంబ� SIA/AP/MIN/24158/2018.      y] � అ4ౖ+  5\ ఉ�( H 

�69¾క సంస3i 24.01.2019 ల;  Letter No. 

SEIAA/AP/PKM/MIN/VIO/07/2013-134- 1747  y] �  ó!(  అదనj  షర�లq  

K ô ఆ� > మంÛH 5యడGన#. 

 

5.౦ 6స7రణ ��89 ) ఖ;< : 

Zస�రణ �6Ø�� ~త�ం ఖH¿  f. 3.5 �u+	   అంచ� rయ� డం జ�Cం#. ప�� వరణ 

ప�ర[ణ �ప�õక అమi �సం   H. 9.5 ల[ల Çలధన వ� యం మ�� f.   11.0 

ల[ల jన�వృత వ� యం అంచ� rయ� డం జ�Cం#. 

6.0 గ�   ఉత? �7 6@నం: 

గ! తవ] కం  ఓ4n =ë� పదa1 న>స�ం©  Ôo �=!కp  యం�త 2యంq     

!ర] �ంచబ��ం#. �	
� *+ �ల>, �?�+ంÝ, r?øంÝ, Zy� �ల y] � Z? 5\ 

తH�త  2 y] � క1��ంచడం జHJ�ం#. 

7.0 ప�� వరణ అధ� యనం:  

జనవ�, 2019  మ�� W�¿ , 2019 మధ�  గ! మ�� 10 Uk �� 2ర 3ం; ZZధ  

ప�� వరణ నÇ�ల> �క�ం© Zù +úంచడం జ�Cం#. ఇంÕ; ప�సర ��  

�ణ� త, ఉప�తల మ�� °గరû జల �ణ� త, శబaం మ�� మK� �ణ� త � 

సంబంïం©న నÇQi ఉ�( �.  �K Zవ�ల> �Uం# ª�ల; Zవ�ంచండం 

జ�Cం#.  
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         7.1 EF Gణ� త HI: 

అధ� యనం ; 	� �ణ� త üý అధ� యనం 10 KM �� 2ర 3ం ; ఎం§క 5\న  8 

నÇ� �6ంÎల;  అన	  ఆ� ఎp jరం �	మం, j�óండ �	మం ,�మ��� 

,�మSర 3ం, మ��   xట+  6Íం , అయ� j�� 6Íం   మ�� Eవ] �� 6Íం 

మ�� గ! Ä� ల; !ర] �ంచడం జ�Cం#. ఈ �6ంÎల;  PM 10, PM 2.5, Sox, 

Nox, Co మ�� VOC , 24 గంటల 2ం�దతi  óలవబ�¦ �.  

 క +స��+ G!ంÝ =ర� కQపం =రణం	 అïకGన  Ziవi �6Ø, � Ä�+  ఉన( u+ 

క>Vనడం  జ�Cం#. . �మ���  �	మం; �õ 2ం�దతi మ�� CO 	ఢత, PM 

10, PM 2.5   ఎ�/ వ	 ఉ�( �. j�óండ మ�� �మ Sర 3ం  �	Wల; సల 	 � Þ 

ఆ
 � Y 2ం�దతi  ఎ�/ వ గ ఉన( u+  క>Vన బ?న# . NOX 2ం�దతi RL jరం 

�	మం; ఎ�/ వ	 ఉన( u+ క>Vనబ?న#. 

అ�_ అ!(  �6ంÎల;� 24 గంటల 2ం�దతi Àం�ద =iష�  !�రణ సంస3  

!బంధనల;ª ఉ�( �. 

7.2   శబK ప�� వరణం: 

ప�సర అధ� యన �6ంతం; శ*a !(  అంచ� "య�!U, శబa óలతi 8  23 �;+  (7 

�	Wi మ��  గ!  Ä� ;> ) óలవ బ�¦ � . 67.4 dB లq L equ Ziవq �, 

Ziవi పగK ðట మ�� 55.9 dB. L equ ��1 Ziవ �6Ø, � Ä�+  

!"#ంచబ�¦ �.�	Wల; �మ��� ; పగK Ziవi 61 dB 	> మ�� 54.5 ?¤ 

L equ q ��1 Ziవi గమ!ంచడం జ�Cం#. 

7.3 LM Gణ� త HI: 

10 U.k. �� 2ర 3ం; ప�సర �Îవరణం; ÜK �ణ� త> అంచ� "య�!U, 

�మSర 3ం జQశయం;> మ�� జవహ� =iవ ;> 2 ఉప�తల ÜK 

నÇ�ల> మ�� 8 °గరû జQల నÇ�ల> సkప �	Wల >ం? 

�క�ంచడం  జ�Cం#. ఈ �6ంతం; ~త�ం ఉప�తల ÜK �ణ� త IS 2296: 1982 

.క/  B మ�� C వర �ం;  ఉన( u+ ��\ం#.  

° గరû  జQల;  �!కరGన పy�v i ఇZ �Ë మ��  అ!(  ర2య!క 

పy�3 i   ప�o�ల ;j8 ఉండడం గమ!ంచడం జ�Cం# . 2p� �తం త�/ వ	 

ఉం# ఇZ Îగ�!U ఇతర అవస�లU ఉపBగ పü Zధం 	8 ఉ�( �. 
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         7.4 Nల స� Pవం: 

ఈ  �6ంతం;  ఎ�/ వ	 Â�మ ఎHj రంJ ;o 8లలq కప0 బ? ఉన( #. ఈ 

8లi ఎ�/ వ	 �	
� �1 y] � ఏర0 ?న 8లi.  మK� .క/  మందం 

2zరణం	 0.50 kటర + >ం?  0.80 kటర +  వర�   ఉంuం#. న# �ప�హం rంబ?  

ఒం�� 8లi క!§2� �. �	
� =] Mల |u��పక/ ల �6ంతం వ� వ2యం �సం 

ప!U�Õ,  �	
�  *+ ,� , బండ��+  మ�� �ళ�  వ� �3 ల q ఉన( #. 

8ల .క/  pH తటస3 >ం? మధ� స�ం	 ఆల/ �n వర� ఉన( #. 8లల .క/  

Àట�n  W�0 ? 2మరv� ం <Q ఎ�/ వ	 ఉన( #.  wýúయం 23 � త�/ వ. Ca / 

Mg !ష0 1� సమ�ల� ం >ం? త�/ వ	 ఉన( #. ఈ �6ంతం; న�తజ! త�/ వ	 

ఉన( # . ఈ 8ల; ÜKU మK�;! లవ�i S%ó8  Jణం ´|¿ ఁ	 ఉంuం#. 

మK� 2ం�దత 1.24- 1.26 g / cc మధ� న ఉం# . మK� !�A ణం �పzనం	 \p�  ;� 

రకం. 

 

7.5 వృRSలం మ ! జంUSలం: 

�ప%�త అధ� యనం;, �6ధoక మ�� #] Sయ వనHల >ం? �క�ం©న 

సW<రం ఆzరం 	  152 వృ[  ^�i న�Õ 5యబ�¦ �. ~త�ం అధ� యనం 

�6ంతం; పంట °Ei  / �1 °Ei  / పండ! °Ei  / బంజH °Ei  

/ �జ�]  అడËi ఉ�( �. 

 �6�§ë Ó��+ �  అ8 wదi బంజH °Eల; ఎ�/ వ	 ఉ�( �.  oC�న 

°Ei  Eళ + wదలq �ళ� q కప0 బ? ఉ�( �.  బఫ� �6ంతం ; పంట °E 

i, బంజH °Ei మ��  అట« °Ei ఉ�( �.. బఫ� �n ;  2W�క 

అట«�6ంÎ;+   క�ప�ë మ�� =%�� xu+ అïకం	 ఉ�( �  అధ� యనం 

�6ంతం;  అంత�ం©��న(  వృ[^1 ర=i ఏk �Ë. 

అH!న  �y అంత�ం©��న(  �y అంత�ం© �" �పWదం ఉన(    (M� 

^�� «) �� �y బఫ� �6ంÎ;+  �Ë గ! �6ంతం >ం? 10 Uk �� 2ర 3ం; ఏ 

అభ�ర�� i, 8షనp 6H/ i, #గ� �జ�]  �y బB\0 య� �జ�]  �y 

ఎ�$ం� =��� �y ఇతర ర[ణ �6ంÎi �Ë. ఇ# అంÕ*u; ఉన(  

!"#కi, మ�� �69¾క ఆz�ల >ం? స0 ష�ం	 �i%�ం#, �� మ�� బఫ� 

�6ంÎ;+   అధ� యనం �6ంతం;  అంత�ం©�" జం�^�i ఏk  �Ë . ఈ 
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         �6ంతం; |ం|ఎiకi, ó!(  సర0 ^�i, పం#ó�/ i ఉ�( �. 

ప�^�ల; óంగi, �%n & ఈట�� , 6ల §ట�, ©iకi, వ�డంC §ట�i, 

G�పÏi ÁÜగi, =�i, §|కi వంK 2zరణ ప� ^�i ఇక/ డ 

ఉ�( �. 

గ!  �6ంతం >ం? 5.2 U.k ¹రం; �మ Sర 3ం  �జ�] య� ఉం#. డ, «Y , �1� 

=డ, ÜH తల��, Õç¥  గ?¦ అధ� యనం �6ంతం; అత� ంత 2zరణం	 

క!§ం©న  గ?¦ ర=i. అధ� యనం �6ంతం; అంత�ం©�వ�!U \దvం	 ఉన(     

జల చ�i  ÜK ~క/ i �Ë. 

7.6 
VWక ఆ �క ప�� వరణం: 

2011 జ�� Íక/ ల �ప=రం గ! |u��పక/ ల 10 U.k. �� 2ర 3ం; ఉన( ~త�ం 50 

�	Wల; 1,05,582 మం# జ�� !వ\%��( H. ఈ జ��; 53,547 మం# 

jH'i మ�� 52,035 మం# lÈ�i ఉ�( H. ~త�ం �uం*i 25,930 మ�� 

సగu అ[�స� త �తం 51.27%. 

గృహల;   సగuన 5.2 మం# స×� i�( H . అంÕ;  51.3% మగ�H, 48.7% 

lÈ�i;  53.1% 4దai, 29.6% §ల+i మ�� 17.3% వృÕai ఉ�( H. 

~త�ం �uం*ల; 50% BC i తH�త ఎÈ� i (15.0%), ఎÈ�i (8.1%), OC i 

(20.3%), మ�� G�M�i (6.6%) ఉ�( �. 

సగuన 60.9% గృహ జ�� అ[�స� త క�C ఉ�( H. ఇంÕ;  56.0% jH'i 

మ�� 44.0% lÈ�i. 

33.5% �పజi �6ధoక Zద� > ð� � 52H, T! తH�త Wధ� oక Zద�  (49.2%), 

�	�� "షn (11.6%), �ë�-�	�� "షn (4.3%) మ�� వృ1� Zద�  (1.4%) 

అభ� \ం©న �H ఉ�( H 

ఈ �6ంతం; వ� వ2యం �పజల �పzన éవ�zరం.  19.3% వ� వ2య yHi	> 

46.5% వ� వ2య =�A �i	> ఉ�( H. ఈ �6ంతం; వ� వ2యం తH�త G!ంÝ 

ప��శమ �పzన ఉ6ï �పyత. 

 

8.0 ప�� వరణ �పPZల [ 7ం\ మ ! ప V]త̂ క మ�ం\:  
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         �ప16#త గ! �తవ] కం ;  ఎ�/ వ  =iష]  ఉy� రం ÕEA .  ఇ# �	
� G!ంÝ 

మ�� ర�� >ం? వ5¿  ÕEA  ఉy� �i. సగuన  గ>ల వ� �3 i 

సంవత� �!U  1,18,518 ®� ¤, kటH+	  	 అంచ� "యబ�¦ �. అంÕవలన 

గ>ల వ� �3 ల> !ర] �ంచడం వ ల+ ప�� వరణంæ గణÜయGన �ప�వం *j�ం#. 

�ప16#త గ!U 15 U;�టర + ÜK! ఉపBC2� +H �K! |u��పక/ ల �	Wల 

>ం? �క� 2� H. 

 

8.1 EF Gణ� త �పPవం:  

Xం� ర=ల ఉy� �ల> ప�గణన;U S%�! |u��పక/ ల �6ంÎల kద �ప��ల 

J�ం© అంచ� "యడం జ�Cం#. 

1. G!ంÝ =ర� కQ6i సమయం; riవü ÕEA  ఉy� �i. 

2. �	
� మ�� �	
� వ� �v ల  ర�� >ం? riవü ÕEA  ఉy� �i. 

, � �K- �õ �డp అ8# 	� �ణ� Î నÇ�ల> అంచ� "� 

కంð� ట� గణన Wధ� మం. ఇ# , � �K- ÕEA  ఉy� �ల ÇQల గణన 

మ�� !.పణ �ప��iగ/%�ం# ఉy� �ల కణ ప�Wణం, �ù0ల 

పరంపర	 Zభ�ంచబడÎ�  JHÎ] కర 1ణ "గం  మ�� !.పణ "గం 

గ/2� H. 

ISCST3 ఆ;��థ� ఆzరం	 ISC- AERMOD నÇ�> ఉపBCం© ఈ ప�W�i 

గ/ంచ బ�¦ �. ఫ�Îi ప�సర 	� �ణ� త 6�o�ల కంå స] ల0 ం	  

4HJదల>  �©%��( �. అంచ� 2ం�దతi Àం�ద =iష�  !�రణ సంస3 

�పకKం©న ప�o�ల ;ª   ఉ�( �. 

Zస�రణ =ర� కQపం తH�త అక/ డ ఉండ5" సం©త ÕEA  ఉy� �i #Jవ 

పK�క; ఇవ]  బ�¦ �. 

 

 ��షn 
ID 


ం�దత `Faన 

�Eమం bc d� 

 

  

   

 

సంaత 


ం�దత 
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         �������       ( 

����������� 

( 

PM10( in 

µg/M3) PM10( in  µg/M3) 

PM10 (in 

µg/M3) 

AAQ1 గ! �6ంతం 90.6 1.49967 92.09 

AAQ2 ఆ� ఎp jరం 85.3 0.0675 85.36 

AAQ3 j� óండ 72.3 0.01648 72.31 

AAQ4 �మ��� 85.3 0.02147 85.32 

AAQ5 �మSర3ం 69.3 0.13323 69.44 

AAQ6 మ��xట+6Íం 69.3 0.00444 69.30 

AAQ7 అయ� j��6Íం 63.9 0.01654 64.31 

AAQ8 Eవ] ��6Íం 62.4 0.02578 62.42 

^Sయ ప�సర �� 2ం�దత �పW�i ( 

24  గంటల 2ం�దత ®� ¤, kట� � G�� 

�	Eల;)  100 
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8.2 LM eద �పPZ�: 

ÜK అవస�!(  15 U;kటర + అంచ� "యడం జ�Cం#.  ఇ# �పzనం	 ÕEA  

!�ధక చర� i �సం ఉపBCంచబ��ం#. సkప �	మం; læ"� వనHల 

>ం? ÜH �క�ంచబ��ం#. H�పవ�ల సమయం;  సkప గ! Jంటల;  

ÜK8  ఉపBC2� H. తy] � ఈ �6ంతం;  23 !కÜK వనHల> =6üంÕ� 

ఇ# స�య ప��ం#. గ!  !ర] హణ >ం? ఎuవంK ÜK వ� �v i �Ë Àవలం 

5 M3 / �Ó� 6�\�, వ� �v i W�తì riవడÎ�. «K! Ô§�, ý� ం, � 

అక/ డ>ం? �, §� � పం§2� H   

8.3 Nలf �పPవం  

%WH 9,02,590 M3 గ! వ�  �3 i G!ంÝ =ర� కQపం >ం? సంవత� �!U 

ఉత0 1� అË�ం#. M/S  � £ �ర�  �	
� �H 6.76 ఎ క�ల! J� �ం©, ఈ వ� ర v డంµ 

> ?6�� 5%��( H. గ! Ç\"\న త�] త ఈ డంµ "ë� గ! Jంటi 

!ంపడం �సం ఉపBC2� H. సkప ÜK6Hదల ý� ం�ల> ð����ం� 

!��ంచ�!U, డంµ >ం? \p� > !ర¥ ంïంచ�!U x, �� మ+q వర 1ం ÜK 

=iవi అ7వృ#v 5య5య బడÎ�. �కమ�కమం	 వృ#v xంÕ�న(  వ� ర v 

ప�W�ల !ర] హణ �సం ఈ వ� వస3> బ;ªతం 5యడం జHJ�ం#  

8.4 శబKం Gణ� త eద �పPZ�: 

కం�4స�� , �?�+ంÝ & ªi� చర�  మ�� పyర 3 !ర] హణ =ర� కQ6i 

=రణం	 శబaం  23 �i 4HJÎ�. అ�_ ఈ గ! �ప9శం �Uం#U 

ఉండటంవలన శబaం గ! �ప9శం � W�తì ప�oతం 5యబ��ం#, 

ఎంÕకంå గ! Ä� 8ల >ం? �Uంద ఉం# అంÕవల+ శబaం  23 �i riపల 

5Hó8 అవ=శం త�/ వ.  గ! �6ంతం; ఉన(  =�A �i� అïక శబaం  23 �ల 

>ం? ర[ణ
   xZ  ప +Ý�  మ�� xZ W��  అం#ంచబడÎ�.  

8.5 �పకంపనల �పPZ�:   

ఈ గ!;  <Q త�/ వ S�వతq ®?న  ªi� పy�v i ఉపBC2� H.  T! 

y] � వ5¿   కంపనi  గ! Ä� � W�తì ప�oతG ఉంý�. ఈ గ!  సkప 

�	Wల >ం? ¹రం	 ఉన(  =రణం	 ఈ �పకంపన �ప�వం <Q త�/ వ	 

ఉంuం#. 
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8.6 hవ ప�� వరణంf �పPZ�: 

�ప�వ �6ంÎ;+  అంత�ం©��న(  వృ[^లం మ�� జం�^లం �Ë.  

�ప16ద�i �మ��� �	మం; స¬]  ంబ� 438/3 ; 9.24  ఎక�ల; 9503 

~క/ లq  పచ¿ ద�!(  అ7వృ#v 5�H. మ�� ఈ �6ంతం;  మ�ంత 

పచ¿ దనం అ7వృ#v 5యý!U f:4,00,000/- Àý�ం<H. ఈ గ! �సం 

తప0 !స� ఐన పచ¿ దనం అ7వృ#v �పయÎ( i óన2JÎ�. 

8.7 
VWక ఆ �క వ� వస�f �పPవం: 

ఈ �6ంతం త�/ వ 6���oక 2ం�దత మ�� వ� వ2య =ర� కQ6ల> క�C 

ఉన(  =రణం	, ఉ6ï మ�� ఇతర �పBజ�i క�0 ంచడం ; స�య 

ప��ం#. ~త�ం 111 మం# ఉ9� Ji గ!;, సంబంïత =ర� �కWల; ప! 

52� H. 

8.8 ప�� వరణ �ర� హణ �ప]iక: 

!ర] హణ �ప�õక �6Ø, � �ప16ద�లq సం�ప#ం©, గ! .క/  =�� చరణ దశ; 

J� �ం©న �ప��!(  ప�ష/ �ంచ�!U ప�� వరణ !ర] హణ �ప�õక త�H 

5యబ?ం#. �Uంద పK�క ప�� వరణ వ� 1¬క �ప��ల తC �ంj చర� ల> 

�©%�ం#.   

�కమ 
సంఖ�    

ప�� వరణ �పPవం తj kం\ చర� � �ప���ంచబmn o 

     1 గ! !ర] హణ; riవü 

ÕEA  వల+ �ప�వం 

�?�+ంÝ =ర� కQ6ల సమయం; గ�ష : 

ఉy� �i ఉత0 1� 5యబడÎ�. 

ÕEA  ఉy� �i తC �ంచ�!U త? 

�?�+ంÝ యం�Îi ఉపBCంచ 

బడÎ�.  

ఈ గ!;  *+ �ల> "H 5యడం �సO 

;డ� #µ �� �చ \�A ం� �డÎE. 

గ! �6ంతం;  �ట� ý� ంకర + y] � 

!రంతర ÜK! చల+డం వలన ÕEA > 

తC �ంచడం జHJ�ం# 
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      2 డంµ Äu+ వదa �� 
ఉy� �i 

డంµ Äu+ మ��  డంµ Ä� అ��< 

�Y æ ÕEA ! అ/©"�ంÕ� 

ÜK! చ�+ �\0 ంక +H+ ఏ�0 u xయ�  

బడ Î� 

     3 డంµ !ర] హణ 

 

డంµ Ä�+  %ర�తGన �iలq డంµ 

!ల]  5యబ��ం#. 	ర +ంY �=�n 

మ��  \�+ష>(  అXë� 5యý!U 

x, �� � q ®?న వర 1ం =iవi 

!�A ంప బడÎ�  

డంµ ప?��ం� ఎ�ౖ �న �1 Âడ 

!�A ంచబ��ం#.  

�	
� వనHల> ఎ�/ వ	 

ఉపBCంచ బడ�!U  �	
� "ë� 

>ం? 2+> i, #p�  ~దsన 

ÔకండM ఉత0  ��ల> త�H 

5య�!U �పయత( ం జHJqం# 

�తవ] కం ðర ��న త�] త గ! Jంటi 

!ంప�!Uడంµ 

ఉపBCంచబ��ం# 

     4 ÜK wÕj వర 1j ÜK సంర[ణ చర� ల>, సkప 

�	Wల ;! �/ ��  మ�� 

�\0 టళ +;    3  ల[ల ఖH¿ q ఏ�0 u 

xయ� డం జHJ�ం#   

     5 EHJ ÜK !ర] హణ వ� ర 3 జలం ý�Í��  >ం? W�తì 

ఉంuం#. ఈ వ� ర v జQ i  �Ó� 5 

U; �టH+ ఉత0 1� 5యబ��ం# 

T!! Ô§�, ý� ం, � పంjÎH 

     6 �%n �p� �ప%�తం పచ¿ దనం అ7వృ#vU 9.24 

ఎక�ల °o; 9503 xట+> 4ం<H. 

గ! Ä� �� ¦ ?� �, q ®?న ఒక 

�ప_� క �6ంతం =Ëన గ! 
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�జWన� Eన� xం#న స¬]  ంబ� 

438 /3 , �మ�� � �	మం; ఈ xట+> 

4ంచడం జ�Cం#   

     7 ªi� పy�3 ల భ�దత ఈ గ! తవ] కం ; ఎ�/ వ	  w? రకం 

ªi� పy�v i ఉపBC2� H. అ!(  

ªi� పy�v i W� గ�n గ#; !ల]  

5యబడ Î�.  ఇ# Ä� >ం? 2 

U;kటర + ¹రం; 24 గంటల భ�దÎ 

పర� "[ణ; ఉంuం#.  

     8 వృ1�పరGన ఆ�గ� ం గ! �6ంతం; =�A �i అంద�U 

ÕEA  E%Ji, xZ ప+Ý� , భ�దత 

@u+ మ�� ¾రl2� �i 

అం#ంచబడÎ�.   వృ1�పరGన  �గ 

!�v రణ óర� ప! ��U    !� Òత 

=లం; ఆ�గ�  త!Ai 

xయ� బడÎ�.  మ�� �=H¦i 

!ర] �ంచబడÎ�. 

    9 భ�దత గ! =ర� కQ6i ÞXక �� జనరp గ! 

భ�దత ��  Wర �దర B =ల  �ప=రం 

!ర] �2� H.  �	
� *+ క +>  ఎత��!U     

ఉపBCం5 =�,  �,�i 

�కW>గతం	 పM�ంచబడÎ� 

మ�� Î�i Wర¿ బడÎ�.  

గ!;!U అనï=ర �ప"�!(  

!Cïం<H. అ!(  �హ�i �వ��  

ఆ?B ZÓవp ´చ¿ �క 

యం�Îం	!(  క�C ఉంý� . గ! 

భ�దత మ�� భ�దÎ ఆప¬KంÝ 

Zz�;+  గ! ��o�ల�  

�కW>గతం	 ¾[ణ> ఇవ] డం 

జHJ�ం# 
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9.0 ప�� వరణ �ర� హణ �ప]iక � ఆ pక వన;�: 

æన ªD/ న(  Zధం	 తC �ంj చర� i J� �ంచదగ � �ప��ల> మ�� 

�పWyల> J� �ంచ�!U S%�బడÎ�.  f. 9.5  ల[ల f6యi �� 1క 

jన�వృత బ= ø� f. 11.0  ల[ల q æన చర� i S%�వý!U 

�ప16#ంచబ?ం# మ�� అ# �Uంద పK�క; Zవ�ం<H. 

 

10.0 గ� .క/  qc) �r89 ) పర� sRణ: 

	� మ�� శబaం �ణ� త �సం పM[i కం4Ü y] � �y Çడవ 6M � y] � 

�కW>గతం	 !ర] �ంచబ��ం#. Ä�+  మ�� ప�సర �	Wల; ప�సర 	� 

�ణ� త> lhW\క అధ� యనం 52� H.  ఉప�తల ÜK మ�� °o ÜK 

�ణ� త అధ� యనం గ! ప�స�;+ ! 4   23 �;+  lhW\కం	 జHJ�ం#. 

�కమ 
సంఖ�  

Pగం tత7ం   uv)బw 
(లRల) 

సంవతz ��{ |. 
లR లRల \న�వృత 

వ� యం 

1. ÕEA  అణ©"త 3.0  1.0 

2. పచ¿ దనం  అ7వృ#v 1.5 2.5 

3. �� Âడ !�A ణం, 

అదనj  	ర +ంY 

=iవi,  డంµ 

!ర] హణ  ~దsనZ  

5.0 1.0 

4 భ�దÎ 	= øu+ --- 2.0 

6 ఉ9� Jల ఆ�గ�  

పర� "[ణ 

- 3.0 

7 ప�� వరణ పర� "[ణ - 1.50 

 ~త�ం 9.5 11.0 
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11.0 ప�� వరణ 
VWక }ధ� త: 

ప�� వరణ మం�1త] �ఖ, అడËi & �Îవరణ WH0 ల �� Wర �దర B =ల 

ఆzరం	, �6ంSయ 6ఠ�లi, ఆ%ప��i మ�� ఇతర కÇ� !ä 

=వల4A ం� =ర� �కWల� స�యం అం#ంచ�!U 18.5 ల[ల f6యల ఆ� vక 

వనHల> Àý�ంచడGన#. «K! వ5¿  ఐ9ళ + =లం; ఖH¿  4ట��!U . 

Z!BC2� H. 

ఈ !�ల>  ప�సర �	మం; �ÎJ ÜK! అం#ంచ�!U  6+ ం� ఏ�0 u 

xయ� �!U, ప�సర �	W;+  ´p� =� ంji ఏ�0 u xయ� �!U , సkప 

�	W;+ ! �/ ��  �\0 ట;+  వర 1j  ÜK ప�ర[ణ  చర� i S%�వ�!U, 

�/ ళ +; �గంzలయం, మHJ Fడ+ !�A ణం వంK �6ధoక వస�i 

క�0 ంచ�!U, |ట� �పక/ ల �డ+> Gం#n xయ� �!U ఉపBCంచ�!U 

�ప16#ంచడం Gన# 

 

 

 

 


