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ఠాగూర్ లాబొరేటరీస్ప్రస్తుతం ఉన్న  బల్క్  ప్రగ్్స  & ఇంటర్మీ డియట్ తయార్మ యూనిట్ 

విస్ురణకు ప్రతిపాదిస్ుంది. . 32, తుపాకులాగూడం (), తాళ్లపూడి (), రశి్చ మ 

గోదావరిజిలాా,ఆంప్రప్రదేశ్ప్రతిపాదితవిస్ురణ 





ఈ యూనిట్ వెన్స బ్  లాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు ైన్ ఎనిి రాన్మ ెంటల్ క్ల లరెన్సస  న్ెంబర్ J-

11011/401/2014-IA-II (I) Dt: 01/08/2017 కలిగి ఉన్న ది. ఈ రరిప్రమ పేరు ఠాగూర్ లాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గ 

మార్చ టకు 28/08/2017 నాడు సమరిప ెంచారు. EAC సమావేరమున్ెందు టాగోర్ లాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గ 

పేరుమారిచ న్ట్లలగా సమాచార్ము ఇవ్ి న్ెందున్  ఈ సి  రీఓక్డ  ్అయిన్ది. మర్ల టాగోర్ లాబొరేటరీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ 

వారు ఫార్ెం వ్స మరియు తగిన్ ధర్ఖాస్తులతో టర్మ స  అఫ్ రిఫన్సస  కోసము ఎెంఒఇఎఫ్ & సి సి , జి ఓ ఐ న్యూ  ఢిల్లల 

వారికే దర్ఖాస్తు చేస్తకునాన రు.

J-11011/368/2014-IAII(I)క్లటాం ెంర్డర్ర్్మర్మ స  అఫ్ రిఫన్సస  
అకోాంబర్డిసెంబర్
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 గోరవ్ర్ెం(N)
 కొవి్వ రు20Kms (SE) 

ప్రధాన్ రటటణ సెటిల్ీ ంట్్  రాజమెంప్డి - 24(SE) 




16 – 26 (SE) 

(రాజముెంప్డి – అన్కారల్లల) 

రాష్ట్ట రహదారి 42 –  17(W) 

(కొరెూ లగూడెం – న్లలజర్ ల) 
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కొవ్వి రు రైలి్వ  క్ల ాంనస- 22(SE) 

రాజమెంప్డి- 24(ESE)



1. ఆంప్ర షుగర్ లిమిటెడ్ (కెమికల్క & ఫెరి టలైజర్ 

యూనిట్) 

2. వైటీ్ఫ ల్క్ పేరర్ మిల్క లిమిటెడ్. 

3. శ్ర నినిస్ ఇంరష్టరట్  

4. బయో ఎథనాల్క అప్గో ఇంరష్టరట్  లిమిటెడ్ 

5. శ్ర ని లకీ్ష్మ  ఇంరష్టరట్  

6. శ్ర ని విజయలకీ్ష్మ  రల్క్  & పాా కంగ్స రరిప్రమ 

7. కార్ పినోల్క ఇంరష్టరట్  

వ్న్ూ  ప్పాణుల 
జాతీరె 
చారిత్రక త్రదేశాలు  



తాడిపుడి లిఫ్టట కెనాల్క – 1.5(S ) 

భీమౌలు స్మీరంలోని టా్ ంక్– 2.65(SW ) 

గోదావరి న్ది – 7.8(E ) 

కోవార్డ కాలువ్ – 6.25(N ) 

పోలవరం రైట్ కెనాల్క – 3.5(WNW ) 

రామన్న  రల్మ్ స్మీరంలో టా్ ంక్ – 7.80(N) 

పంప్ాల కాలువ్ – 8.40(NW) 

కొసా ర కాలువ్ రిజరాా యర్ – 9.62(NW) 



గోరవ్రాెం సమీరెంలోని చాలా దటాంమైన్ అర్డవి - 1.2 ి.మీ. 

(WNW) 

హుకుెంపెట్ దగ గర్ దటాంమైన్ మిక్డస ్ జెంగిల్ - 4.8 ిమీ (NNW) 

రాజెం పాల్లెం సమీరెంలోని మిక్డస ్ జెంగిల్ - 5.1 ి.మీ (NNW) 

విన్జర్ెం  అర్డవి -9.1 ిమీ (NNW) 

కరాకపాడు  అర్డవి - 9.4 ిమీ (NW) 

పోలవ్ర్ెం  అర్డవి - 9.6 ిమీ (N) 











 

 



 టోన్స్  


(CAS NO) 

ఉరయోగంచే ఉదె్దశెం 

1 అబాకావిర్ సలే్వ ట్ 2.00 188062-50-2 యెంటి హేచ్ఐవీ 

2 అమిప్టిప్త్ు ూ లిస 10.00 549-18-8 యెంటిడిప్పేసస ెంట్ 
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 టోన్స్  


(CAS NO) 

ఉరయోగంచే ఉదె్దశెం 

3 అటోవాటాం టిస కాలిరిెెం 5.00 134523-03-8 హైరర్కొ ల్లప్రరాంల్లమియ 

4 బుప్ొపియోస 5.00 34841-39-9 యెంటిడిప్పేసస ెంట్ 

5 కెరిరప్పోడోల్ 2.00 78-44-4 మసిల్  రిలాకస సాం 

6 క్లకోలపిడోప్ల్బలిసు స్తలే్వ ట్ 5.00 135046-48-9 యెంటిప్తోమ్ బోటిక్డ 

7 సైకోలబెంజాప్పిస హేచ్ల సీల్ 5.00 6202-23-9 మసిల్  రిలాకస సాం 

8 సైప్పోహెపాాం డిస హేచ్ల సీల్ 10.00 41354-29-4 యెంటిఎలరి జక్డ 

9 డేరలర్తడిస 5.00 100649-74-8 యెంటిహిటాం మైస 

10 డోOపెరిడోస 30.00 57808-69-9 యెంటిఎమెటిక్డ 

11 డో Oపెరిడోస మాలితే 2.00 99497-03-7 యెంటిఎమెటిక్డ 

12 డోనేపేజిల్ హేచ్ల సీల్ 1.00 12004-70-3 అల్లజమర్స  డిసీస్ 

13 ఏబసీుస 5.00 90729-43-4 యెంటిఎలరి జక్డ 

14 ఎరస మెప్రజోల్ రడిరెెం 3.00 161796-78-7 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

15 
ఎరస మెప్రజోల్ మెగ్నన షిరెెం 

ప్రైహైప్డేట్ 
3.00 217087-09-7 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

16 ఫికస ఫినాడిస హైప్డోకోలరైడ్ 15.00 143439-40-8 యెంటిహిటాం మైస 

17 హాలోపెరిడోల్ 2.00 52-86-8 యెంటి సైకోటిక్డ 

18 ఇటో ప్రైడ్ హైప్డోకోలరైడ్ 2.00 122892-31-3 యెంటి టప రమ డిక్డస  

19 ఇప్టాకోన్జోల్ 10.00 84625-61-6 యెంటీఫెంగల్ 

20 కెటరోలాక్డ ప్తో మీథేస 2.00 74103-07-4 యెంటీ ఇన్ే లమేటరీ 

21 లాెంరప్రజోల్ 10.00 103577-45-3 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

22 లొపేర్మైడ్  హైప్డోకోలరైడ్ 10.00 34552-83-5 
యెంటీ ర్డయేరియ 

ఏజెంట్ 

23 లోటస ర్ ాంస ొటాషిరెెం 15.00 124750-99-8 యెంటీ హైరన్ాంనిస వ్ 

24 న్బివోలోల్ హేచ్ల సీల్ 2.00 99200-09-6 యెంటీ హైరన్ాంనిస వ్ 

25 నోప్రరి ాంప్త్ు ూ లై హేచ్ల సీల్ 2.00 894-71-3 యెంటిడిప్పేసస ెంట్ 

26 ఆమెప్రజోల్ 40.00 73590-58-6 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

27 ఆమెప్రజోల్ రడిరెెం 2.00 95510-70-6 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

28 ఆమెప్రజోల్ మెగ్నన షిరెెం డీహైప్డేట్ 2.00 95382-33-5 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

29 ఆకస టోమైడ్ 1.00 60607-34-3 యెంటీహిసాంమిస 

30 రెంటోప్రజోల్ రడిరెెం ససిొ ి  హైప్డేట్ 20.00 164579-32-2 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

31 పిమొజైడ్ 2.00 2062-78-4 యెంటి సైకోటిక్డ 

32 ప్ీగాక్ల లస 2.00 148553-50-8 ఎపిల్లపిాంక్డ 

33 క్యూ టీైక్లన్మిమిూూ మారేట్ 2.00 111974-72-2 యెంటి సైకోటిక్డ 

34 ర్పెప్రజోల్ రడిరెెం 15.00 117976-90-6 యెంటీ అల్లస రేటివ్ 

35 రురటాడైస ూూ మారేట్ 2.00 182349-12-8 యెంటిహిటాం మైస 

36 టెలిలమ సర్  స 2.00 144701-48-4 యెంటీ హైరన్ాంనిస వ్ 

37 టెరిసు నాఫైస హైప్డోకోలరైడ్ 15.00 78628-80-5 యెంటీ ఫెంగల్ 

38 వాలస ర్ ుస 2.00 137862-59-4 యెంటీ హైరన్ాంనిస వ్ 

39 1-బెంజైల్ -4- ైపెరిడోస 5.00 3612-20-2 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 
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 టోన్స్  


(CAS NO) 

ఉరయోగంచే ఉదె్దశెం 

40 1-బెంజైల్ -4- క్లకోలరోైపేరిడిస 5.00 67848-71-9 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

41 1-బెంజైలైప పేరిడిస-4- ఓల్ 5.00 4727-72-4 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

42 1- మిథైల్ ైపేరిడిస-4- అమిస 5.00 41838-46-4 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

43 4- అమినో ైపెరిడిస 5.00 13035-19-3 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

44 4- హైప్ాక్సస  ైపెరిడిస 5.00 5382-16-1 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

45 4-ఫినైల్ ైపెరిడిస 1.00 771-99-3 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

46 4-ైపెరిడినోైపెరిడిస 1.00 4897-50-1 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

47 
ఎస - టెర్ ాం- బుటాక్సస కార్కసు నైల్ -4- 

హైప్ాక్సస  ైపెరిడిస 
5.00 109384-19-2 ప్ర్డగ్ ఇెంటరీమ డిరెట్ 

 (మేము ఏ సమయములోనైనా పైన 

పేరొ్క నబడిన ఏవైనా 12 ఉత్ప తుులను 

త్యారు చేస్తు ము) 

200.00   


ప్రతిపాదిత ఉరఉత్ తిు మరియు రరిమాణము 

   


  ఉర ఉరప త్త ియొకక  పేరు 

 


 కలో ప్ాము 

1 

క్లకోలపిడోప్ల్బలిసు స్తలే్వ ట్ 

అమ్మమ నిరెెం సలే్వ ట్ 3276 ఆమెప్రజోల్  

డోOపెరిడోస 

2 

డోOపెరిడోస 

రడిరెెం ప్బోమైడ్ 894 సైకోలబెంజాప్పిస హేచ్ల సీల్ 

ఇప్టాకోన్జోల్  

3 

సైప్పోహెపాాం డిస హేచ్ల సీల్ 

మెగ్నన షిరెెం క్లకోలరైడ్ 238 సైకోలబెంజాప్పిస హేచ్ల సీల్ 

డేరలర్తడిస 

4 
డేరలర్తడిస 

ొటాషిరెెం క్లకోలరైడ్ 153 
ఏబసీుస 

5 
ఇప్టాకోన్జోల్ 

ొటాషిరెెం ప్బోమైడ్ 84 
టెలిలమ సర్  స 

6 

రెంటోప్రజోల్ రడిరెెం ససిొ ి  

హైప్డేట్ 
అమ్మమ నిరెెం క్లకోలరైడ్ 2295 

డోOపెరిడోస 

7 డోOపెరిడోస 

8 
రెంటోప్రజోల్ రడిరెెం ససిొ ి  

హైప్డేట్ 

అమ్మమ నిరెెం అసిటేట్ 437 

అసిటిక్డ ఆసిడ్ 289.5 

అమ్మమ నిరెెం ఫాేే ట్ 994 

రడిరెెం మిథైల్ సలే్వ ట్ 1238 

9 

రెంటోప్రజోల్ రడిరెెం ససిొ ి  

హైప్డేట్ 
రడిరెెం అసిటేట్ 1311 

డోOపెరిడోస 

ర్పెప్రజోల్ రడిరెెం 
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  ఉర ఉరప త్త ియొకక  పేరు 

 


 కలో ప్ాము 

ఆమెప్రజోల్  

10 ఆమెప్రజోల్ రడిరెెం నైప్రైట్ 505 

11 లోటస ర్ ాంస ొటాషిరెెం ప్టీటీల్ ఆలొ హాల్ 326 

12 

బుప్ొపియోస రడిరెెం ప్బోమైడ్ (ఆఫాంర్ 

న్ఉప్టలైజనస అఫ్ హెీర్ 

విత్ కేయూసిాంక్డ లై సొల్యూ నస 

396 ఇప్టాకోన్జోల్ 

లొపేర్మైడ్  హైప్డోకోలరైడ్ 

   12436.5 





ఠాగూర్.లాబొరేటరీస్,ప్రతిపాదితరరిప్రమ







   

  10214.0 2.52 21.39 

   15899.0 3.93 33.29 

 మరియుబహిరంగ 

త్రదేశం 21639.8 5.35 45.32 

  47752.8 11.80 100 

  శ్రస్లలము  రచ్ి దన్ము






  /

1  133.46 

2  10.00 

3  106.00 

4  242.00 

5  10.80 

6  11.00 

7  12.00 

  525.26 
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నీటిరికవర్మప్రప్కయ
రడిరెెంప్బోమైడ్.టల్ాం)
 ఉరరితల నీటి వన్రులు గోదావరి 

న్ది).

గోదావరి న్ది నండి 600 కలోమీటర ానీటిని వినియోగిెంచుటకు నీటిపారుదల శాఖ దాా రా No: CE / GDS / DWM / OT1 / 

AEE1 / 61D తేదీ: 14.02.2019. ద్వి రా ఈ రరిప్రమకు అనమతి లభెంచిన్ది.


ఏీ


 మరియు 

  ాని. 

ఆరాగనిక్యే ూ రెప్లిసు కెట్  

 x
 



  
  6 TPH &12 TPH 

 థరిీ క్ శ్రూాడడ్ హీటర్ 2,00,000 Kcal/hr  

  2 Nos. x 1000 KVA 

  5 x 500 TR & 5 x 200 
TR  

  2200 KVA 


  63 TPD  

  800 Liters/ Day 




  


 
 


 -- బొగ్గగ/ ఆరాగనిక్డ ూూ రెల్ ప్బికెట్ బొగ్గగ/ ఆరాగనిక్డ ూూ రెల్ ప్బికెట్ 

 TPD 48.00 15.0 

 % 35 35 

 % 0.4 0.4 
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 No. 1 1 

 M 36 32 

 M 0.6 0.45 

 oC 220 180 

 m/s 20 18 


 gm/sec 0.78 0.24 

 gm/sec 2.67 0.83 

 gm/sec 5.84 1.82 



థరిీ క్ ప్దవ హీటర్ కోస్ం ఉదాార  

 

  2,00,000 kcal/hr. 

థెరిి క్ ఫ్లూల డ్ హీటర్ 

థెరోమ  పాూ క్డ బాయిలర్ కెపాసిటీ Kcal/hr. 2,00,000 

 -- డీజిల్ 

క్లటాం క్డ టెెంరరేచర్ బిఫోర్ ఎయిర్ 

ప్పేహీటర్ 
oC 250 

క్లటాం క్డ టెెంరరేచర్ ఆఫాంర్ ఎయిర్ 

ప్పేహీటర్ 
oC 180 

క్లటాం క్డ ఎత్తు m 9.0 

రోజుకు ఇెంధన్ వినియోగెం TPD 0.75 

వాూ సెం m 0.30 







SPM
 

కాలు్ా ం 


mg/Nm3 

SO2

కాలు్ా ం
mg/Nm3 

NOX
కాలు్ా ం 

 
mg/Nm3 


పొగగొటటం 

సా స్ం m 



OC 
m 




m/sec. 

KVA 80 120 160 0.30 375 10 17 

KVA 80 120 160 0.30 375 10 17 




 :
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 :


 :




 :







అకో్టబర్డిసంబర్ 



OCOC




 

 న్ కలోమీటరా/గంట

 విెంప్డోస్ ఆధార్ముగా గాలి వేగములు3.6 – 5.7 Km/hr, 2.10 – 3.6 Km/hr and 0.5 – 2.1 Km/hr మరియు రెంపిణీ 

శాతెం ప్ీకెి నీస  0 నెండి 15.4 వ్ర్కు ఉన్న ది


mm న్మ్మదు చేరెబడిన్ది
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అకో్టబర్డిసంబర్



 (PM10):µg/m3 

 (PM2.5):µg/m3 
 (SO2):µg/m3  

 (NOx): µg/m3  
 
 (CO): mg/m3  
 (NH3): µg/m3 

 (VOC) 
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98 

 



 



(PM10) µg/M3 


(PM2.5) µg/M3 


(SO2) µg/M3 


(NOx) µg/M3 


(CO) mg/M3 

 
NH3 (µg/M3)  

Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th Min Max 98th 

A1  58.7 70.5 70.3 23.5 28.2 28.1 13.0 15.7 15.6 20.4 23.1 23.0 0.43 0.62 0.62 25.7 28.4 28.3 

A2 గోరవ్ర్ెం 48.4 63.4 62.9 19.4 25.4 25.2 10.8 14.1 14.0 18.2 21.5 21.4 0.33 0.58 0.58 23.5 26.8 26.7 

A3 భీమ్మలు 42.5 57.4 56.8 17.0 23.0 22.7 9.4 12.8 12.6 16.8 20.2 20.0 0.42 0.60 0.60 22.1 25.5 25.3 

A4 ర్ెంపాల్లెం 48.5 58.7 58.5 19.4 23.5 23.4 10.8 13.0 13.0 18.2 20.4 20.4 0.33 0.57 0.57 23.5 25.7 25.7 

A5 అన్న దెవ్ర్పేట
43.8 59.7 58.4 17.5 23.9 23.3 9.7 13.3 13.0 17.1 20.7 20.4 0.37 0.57 0.56 22.4 26.0 25.7 

A6 గజజర్ెం 41.5 62.9 62.5 16.6 25.2 25.0 9.2 14.0 13.9 16.6 21.4 21.3 0.39 0.58 0.58 21.9 26.7 26.6 

A7 
త్తపాకులగూడ

ంెం
49.2 61.2 60.1 19.7 24.5 24.1 10.9 13.6 13.4 18.3 21.0 20.8 0.35 0.57 0.56 23.6 26.3 26.1 

A8 గూటాల 57.2 62.6 62.0 22.9 25.0 24.8 12.7 13.9 13.8 20.1 21.3 21.2 0.32 0.59 0.59 25.4 26.6 26.5 

NAAQ Standards’ 100 60 80 80 2 400 
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కనిష్ఠమ

ు  
గనిష్ఠము 

కనిష్ఠమ

ు  
గనిష్ఠము 

  6.92 8.19 7.47 8.42 

 (mg/l) 292 565 162 1410 

 (mg/l) 112.6 350 70 315 

 (mg/l) 32.48 374.8 22 299 

 (mg/l) <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

 (mg/l) 15.13 66.34 1.2 194 



 ప్పామాణిక రదధతుల ప్రకారం సేకరించిన్ భూగరభ జల న్మూనాలన విశ్లషాంచారు మరియు అరా యన్ం చేసే 

ప్పాంతం యొక్  నీటి నాణా త IS: 10500-2012 యొక్  అనమతి రరిమితులాో కనగొన్బడింది 



అకో్టబర్డిసంబర్


CPCB










 

పగటిపూట 
(dB) 

CPCB 
NORMS 

 పగటిపూట 
 

రాధ్ిపూట  
 

(dB) 

CPCB 
NORMS 

(రాధ్ిపూట) 

1   68.3 75dB (A) 53.7 70dB (A) 

2 భీమ్మలు  45.7 55dB (A) 33.4 45dB (A) 

3 గోరవ్ర్ెం  46.2 65dB (A) 36.4 55dB (A) 

4 అన్న దెవ్ర్పేట  45.2 55dB (A) 36.8 45dB (A) 

5 గోపాలప్త్ర్ెం  56.4 55dB (A) 44.9 45dB (A) 
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6 ర్ెంపాల్లెం  46.2 55dB (A) 35.4 45dB (A) 

7 త్తపాకులగూడెం  51.2 55dB (A) 36.7 45dB (A) 

8 గూటాల  48.7 65dB (A) 35.8 55dB (A) 





1:50,000




   
  24.396 7.6 

  38.841 12.1 

  13.803 4.3 

  201.588 62.8 

  42.372 13.2 

  321 100 




 2,17,634


 


 కావ్లసిన్ రనితన్ెం 

కలవారు
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Kg/Day



  863 
  509 
  104 
  579 
  1373 
 త్ోమైడ్ 312  
 నైప్టోజస 45  
  34 
  క్టరో 243 
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(SO2)(NOx)

AERMOD




14 


µg/M3

  


NAAQ 


PM 70.3 1.5 71.8 100 
SO2 15.6 2.62 18.22 80 
NOX 23.0 5.48 28.48 80 



క్ల లడ్ఆఫ్
&

15 

  / 
1  97.16 
2  10.00 
3  15.00 
4 క్ల లడ్ఆఫ్

34.00 
5  11.20 
6  10.00 
  177.36 
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16 : &














  


 


 /  

1  62.88 34.28 97.16 
వా ర ల 
జలములన ఎెంఈఈ 

ద్వి రా 

 ి రెంరబర్డన. 


 వా ర ల 

జలములన  ీటీీ –  
ఆరో క్లపాల ెంట్  ద్వి రా 

స్తదిి చేరెబడున. 

ఆరో  నెంచి వ్చిచ న్ 

వా ర ల జలములన  
తిరిగి  ఎెంఈఈ  
సిసాంెం కు 

రెంరబడున. ఆరో  

నెంచి వ్చిచ న్ 

జలములన  తిరిగి  
వినియోగిెంచబడున . 



2  0.00 10.00 10.00 

3  0.00 15.00 15.00 

4 
 

క్ల లడ్ఆఫ్  0.00 34.00 34.00 

5  11.20 0.00 11.20 

6  0.00 10.00 10.00 

 

 74.08 103.28 177.36 



DEIA)                                        ఠాగూర్ లాబొరేటరీస్ 

 

16 

 














:




  

 సంత్ీయ వ్య రా్థలు 

(త్ాసస్ రెసిడెన్యయ ) 
4706 / 

  336/ 
  2142/ 
  1480/ 

  4ల్క/ 
SPCB


   500/ 
  725 / 
  12.2 / 

  
 II 

SPCB


  / SPCB




 / 

సరలరెర్కు



  22 ఏెంటీ/ 
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ZLD
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నీటిరికవర్మ
రడిరెెంప్బోమైాస ల్ాం
 ఉరరితలము
ఉరరితలము
గోక్లటాంములతో




 


 

 





 


 

 
 వా ర ల రద్వర్ ములు        తగి గo చటకు 

మరియు తిరిగి ఉరయోగిెంచటకు ప్రరెతన ెం జరుగ్గన



రచి్ దన్ము
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ఠాగూర్.లాబొరేటరీస్






NABL





8988




:

 M2) m3/annum   
m3/annum

    
M3/) 
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 (EMP Budget) 





19:  

  పట్టటడు
 


 

1.   40.0 5.0 

2.   190.0 40.0 

3.   6.0 1.0 

4.   7.0 3.0 

5.   12.0 6.0 

6.   శ్ర లతిగతులు 0.0 6.0 

  255.0 61.0 




 

  

 

 




 

 



 
ఠాగూర్.లాబొరేటరీస్
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