
�ార���ా�హక సం�ప�  �వరణ 

 

 

 

 

M/s. ���ం� ��బ��ౖ �ా� � ఇం య" #$ట&' 
(�ి#�ా ఇసుక తవ�కం) 

ప./0ా12త 03. జ5క67  0.ా ంతమ9- 32.67 Ha 

స�:� ;<ంబర=: 107 

�ార�ప>  �ా? మమ9, �@ట మండలమ9 
C? 03 టD7  C?�ామ9ల6 ;<లE� ర= Fల"�  

ఆంధ. ప.1Jే 

 

 

 

 

తయ"ర= Kే�ిన Mార= 
M/s.  ఎ�. �. ఎ���O ల"�PQ & కనQలR7 ం�Q 

�SాఖపటUం 

VW �: 0891-2755528, Vా�X: 0891-2755529 

E-mail: svenviro_labs@yahoo.co.in 

Recognized by MoEF&CC and QCI-NABET Accredited, S.No. 136 

 



ప��చయమ�: 
 

M/s. ���ం�  �Oబ��ౖ �ా� � ఇం య" ]�ౖM̂_ట` #$ట&' అను కం]�b �ి#�ా ఇసుక త.వ��ా��5c 32.67 de�ా7 ర�  సfల"�Uస�:� 
నంబg 107, �ార�ప>  �ా? మమ9, �@ట మండలమ9, ఎ�.  ]ి . ఎ�. ఆg ;<లE� ర=, ఆంద. ప.1Jే లj ప./0ా12ంkం12. ప.సు� త 
�ి#�ా ఇసుక అl2క ఉతn/�  సంవతQ�ా��o 2,03,550 టనుUల6. 

M/s. ���ం� �Oబ�య� �ా� � ఇం య" ]�ౖM̂_ట` #$ట&' 32.67 de�ా7 ర�లj, స�:� నంబg 107, �ార�ప>  �ా? మమ9, 

�@ట మండలమ9, ఎ�.  ] ి . ఎ�. ఆg ;<లE� ర=, ఆంద. ప.1ేJ లj �ి#�ా ఇసుక త.వ��ా��5c 06.09.2003 న 

గవరUqrం� క6 దర�ాసు�  ]�ట`7 క6ం12. �#ి�ా ఇసుక త.వ��ా��o �ావల�ిన ఆరsర= మంtర= Kయే� u��o అ�సి7ం� 

 ై�5క7g ఆw qrx�Q అం' Fయ"లF Mా�y అం�zక�yంచబ న qrx�ం| 0ా� � 923/M.I.(2) 2006-1 }u�zఖు 01.11.2006 

� 1uఖల6 Kెయ�మ� �@�yం12. 

అ1 ేqrx�ం| 0ా� � జ5.  . ఎం. F. మ�yయ9  . ఎం. F. de~ద�ాబ�� Mా�y}� 4647/MP-I/07 }u�zఖు 10.07.2009 

అం�zక�yంచబ న12. 

ప�ా�వరణ అనుమత�ల6 03 ందుట�5c ]�ౖన అం�zక�yంచబ న qrx�ం| 0ా� � ��? త� �ా SEAC Mా�y సP క$టD సూచనల ప.�ారం 
మరల kవ�y మ"ర=n}� Kేయబ న12. 

అందుక6 తగ�ట`7 �ా ]�నౖ ఇk�న qrx�ం| 0ా� � 10(1) , 1988 ర�ల6 ప.�ారం�ా సవ�yంప�ల6 జ�yపబ ం12 మ�yయ9 

 . . ఎం. F. �ా�o;uడ క6 నంబర= 87/SS/MMP/NLR/2016 }u�zఖు 02.02.2016 న సమ�ynన�బ న12. 

ప�ా�వరణ అనుమత�ల6 03 ందుట�5c �ావల�ని సమ"Kuరం ��రక6 M/s. ���ం� �Oబ�య� �ా� � ఇం య" ]�ౖM̂_ట` #$ట&' 
Mాళ�� ప�ా�వరణ ప.��వం అంచ;u � తయ"ర=Kసేుక6ంట`ం12. ఈ ఎ���ా;<�ంట� ఇం0ా�7 ఎసQ��Q ం� తయ"�z “EIA 
;£టD¤ి�:ష� “ 2006  ప.�ారం తయ"ర=Kయేబ ం12. 
ఈ అద�యనం ప./0ా12త గ� నుం  10�o.¦ Mా�§ార̈ంలj అధ�య;uల6 Kేయబ న�. బ©� లRౖ� మ"�ట�yం| జనవ�y 
2017 నుం  మ"�y� 2017 వరక6 జ�y]ించబ ం12. 

 

గ
 త�వ�కం �ేయ� ప��ెశం �క� �ి��గత�ల�: 

టª0W  «ీ� ;<ంబర=: 66 B/4 

అ�ంశం: 14° 5' 47.58" N 

�:ఖ"ంశం: 80° 4' 22.02" E 

 

 

 



��ా జ"క�#  $వరమ�ల�: 

1 ]�ర=                          M/s. ���ం� ��బ�ౖ� �ా� � ఇం య" #$ట&' 

2 ��ి� ర̄ం 32.67 Ha 

3 ఉతn/�§ామర°±ం 2, 03, 550 టనుUల6 సంవతQరమ9నక6 
4 Fల"�  మ�yయ9 �ాష7 ²ం ఎ�.  ] ి. ఎ�. ఆg ;<లE� ర= , ఆంధ.ప.1ేJ 

5 మండలం �@ట 

6 �?ా మం �ార�ప>  
7 అ�ంశం 

�:ఖ"ంశం 

అ�ంశం: 14° 5' 47.58" N 

�:ఖ"ంశం: 80° 4' 22.02" E 

&ా'(రణ *ా+(వరణ ప���ి�త�ల�  : 
8  ఉ³W. ´గ?త (గ�yష7)   

             (క�షµ )   
 

46.7
O
 C 

 

14.0
O
 C 

 9 వర¶0ాతం (Mా�y�క) 1042 mm 

10 §ా]�·ఆ�y?¸త 64.79% 

గ
 ప��ెశం $వరమ�ల�: 
11 స¦ప�?ా మం  �ార�ప>  �?ా మం  

12 స¦ప పట7ణం ;<లE� ర=  41 KM 

13 Fల"�  ప.¹uన �ా�ా�లయం ;<లE� ర=  41 KM 

14 �5cలº���7ష� గ»డూ ర=  �5cలº���7ష�  30.00 KM 

15 స$ప �మ";uశ?యం /ర=ప/ �మ";uశ?యం   74.58 KM 

16 స¦ప�yజg�అట¼0.ా ంతం (RF)/PF         ��త�పటUం అట¼0.ా ంతం – 6.0 KM 

¾$  అట¼0.ా ంతం – 11.0 KM  

17 స¦ప bట¿ వనర=ల6        స�రUమ9À న12 – 2.12 Km 

 



10 ,-ల./టర1 *ా2&ార3ప4 ట5�6  మ72ప4 

 



ఖ
జ 
ల�ల�: 
ఖ�జ �ల�ల �వరమ9ల6: 
ఉతn/�  �ాలంలj ప./0ా12తమ9�ా 10, 07, 114 టనుUల6, సగట`న 2, 03, 500 టనUల  �ి#�ా ఇసుక 
ఖ�జమ9 తÅర=n 12క6Æన Kెయ9ను. 
 

Cross Section Sectional 

Area in M
2
 

Average 

strike Length 

Volume in M
3
 Tonnage in 

MT 

1st Year 

A-A’ 256 55 14080 35200 

B-B’ 462 90 41580 103950 

C-C’ 445 55 24475 61187 

TOTAL    200337 

2
nd 

 Year 

D-D’ 501 81 40581 101452 

E-E’ 445 90 40050 100125 

TOTAL    201577 

3
rd

 Year 

F-F’ 545 148 80660 201650 

TOTAL    201650 

4
TH 

 Year 

G-G’ 402 110 44220 110550 

A-A’ 600 62 37200 93000 

TOTAL    203550 

5
th

  Year 

B-B’ 640 125 80000 20000 

TOTAL    20000 

 
ఊ:జ
త 
ల�ల�: 
లR�oÆంచబ న ఖ�జ �ల�ల6 §ా�ాంశం ఈ �o?ం12 �ధం�ా ఉనU�. 

¾త�ం ఖ�జ �ల�ల6 = 21, 96, 050  T 

సగట` ఉతn/�  సంవతQరంనక6 = 2, 03, 422 T 
ఖ�జ É�తం  = 10.79 అనగ 10 సంవతQ�ాల6 
 

;<=
ం> ప�,-?య: ఓBCD ,ాE#  ;<=
ం>: 
¾త�ం గ� 0.ా ంతం లj �ి#�ా ఇసుక అందుబ�ట`లj వ�నU12. అ�}ే, ప� Kేయ u��o ప./0ా12త 0.ా ంతం 
పk�మ నుం  తÅర=n  M<ౖప�  �5ండÊ బ�ంKేలలj (అన�ా: 1.5 m & 1 m) ఖ"Í KేయబడÊను. ఈ 0.ా ంతంక6 
మ"ర�దరÎ�ాల6 భ»గరÐ bటD పటD7క Sాఖ Mార=  లRౖ� అw Ñ ;£g�Ò �ా గ9�y�ంచబ న�.  bటD పటD7క 
ఆluరం�ా లjత� 3.50 �ా �య$ంచబ ం12. అందు�: �:వలం 2.5 m లjత� మ�yయ9 బ�ంÓ ఎత��  1.5 m 



& 1 m వరక6 గనుల తవ�కంను ప./0ా12ంచబ ం12. ఈ ప.ణuÔక వ�వl2 �ాలంలj ఉతn/ 10, 07, 114 
టనుUల ఇసుకను పk�మ నుం  తÅర=n M<ౖప�క6 �O�Õ త.వ�కం జర=గ9ను. 
 

 

గ
యందు ప
�ేయ� �ిబIం�J $వరమ�ల�: 
ఖ�జ త.వ�కం ను మ"ను�వ� పద°/లÖ KేయబడÊను. అప�nడప�nడÊ తక6Æవ §ామ"ర°±ం గల �ామ"టD 
(ఎసÆM<ట×g) లను అవసరం qØరక6 MాడబడÊను. 
 

  

S.No Designation No. of Posts 

1 Mine Manager 1 

2 Mate – cum – blaster 2 

3 Skilled workers 2 

4 Un-skilled workers 10 

 Grand Total 20 

 

 

KటL సరఫ�ా: 

గ� �ర�హణ ��రక6 ప.Ù �OÚ 20,000 Ûటర� bర= అవసరమగ9ను. ఇందులj 2000 Ûటర� }u. గ9ట ��రక6, 
14000 Ûటర=�  దుమ9� మ�yయ9 ధూ Ô �:ణ9వ�ల �యంత.ణక6 మ�yయ9 3000 Ûటర=�  ప.Ù 12నమ9 
హ�yతనమ9 ]�ంప�ా��o ఉపÜగపదుత�ం12. 
 

ప�సుO త ప�ా2వరణ �ి��: 
ప.సు� త ఖ�జ త.వ�కం జ�y�: 0.ా ం}u�U �@g జÝ� అ� మ�yయ9 10 �oలÖ¦టర� Mా�§ార̈ంలj ఉం ే 
0.ా ం}u�U బఫg జÝ� అ� �భFంచడం జ�y�yం12. ఈ �5ండÊ జÝన�  ప�yl2లj ఉం ే Mాయ9, శబ° , భ»$, 
ÉవM<ౖ�ధ�ం మ�yయ9 §ామ"Fక మ�yయ9 ఆ�y¨క ఆధ�య;uల6 Kేయడమ9 జ�y�yన12. 
 

ఆధ2యనం �క� లST2ల�: 
�  ప.సు� త Mాయ9, శబ° , భ»$, ÉవM<ౖ�ధ�ం మ�yయ9 §ామ"Fక �ిfత�లను ఆధ�యనం Kేయడం 
� ప�ా�వరణ ప.��Mాలను గ9�y�ంచడం 
� ప�ా�వరణ ��ా�హణ ప.ణuÔకలను �ిద̈ం Kే�ి ¼టD 1u��ా ప�ా�వరణ ప.��వ�U త�y�ంKే 

పద°త�లను �వ�yంచడం 
� ప.సు� త qrx�ం| నుం  వKే� �ాల6ష��ార�ాలను గ9�y�ంk MాటD ప.��Mా�U త�y�ంచడం  



� �l2�ా జ�y�: ప�ా�వరణ ��ా�హణ ప.ణuÔకలను పర�M_�ంచడమ9 
 

ప�ా2వరణ ప���ి��: 
*ాయ�U(ణ2త: 
ఫ.సు� త Mాయ9 ;uణ�తను }ెల6సు��నుటక6 �@g మ�yయ9 బఫg జÝన� నందు 8 0.ా ంతమ9లలj Mాయ9 
;uణ�త ఫర�M_·ణ జ�y�yన12. ఈ పర�M_·ణనందు PM10, PM2.5, SO2 మ�yయ9 �ి#�ా Kేయడం 
జ�y�yన12. Mాయ9 ;uణ�}u ప�yమ"ణమ9ల6 ఈ �o?ం12 పటD7కలj ఇవ�బ న12. ఈ ఆధ�యనం నందు Mాయ9 
;uణ�త PM10 - PM2.5, SO2 మ�yయ9 NOx జâÙయ ప.మ"ణuల6 (NAAQMS), 2009 అనుస�yంk 
ప�y$త�లక6లjబ  ఉ;uU�. 
 
Parameter PM10(µg/m3) PM2.5(µg/m3) SO2(µg/m3) NOx(µg/m3) 

Monitoring 

Station 

M
a

x
im

u
m

 

M
in

im
u

m
 

A
v

er
a
g

e 

M
a

x
im

u
m

 

M
in

im
u

m
 

A
v

er
a
g

e 

M
a

x
im

u
m

 

M
in

im
u

m
 

A
v

er
a
g

e 

M
a

x
im

u
m

 

M
in

im
u

m
 

A
v

er
a
g

e 

A1 
68.4 59.1 60.5 32.8 24.3 28.5 13.5 10.3 11.9 15.7 11.5 13.6 

A2 
60.5 50.7 55.6 26.5 22.7 24.6 14.6 10.5 12.5 13.4 10.6 12.0 

A3 
58.4 49.7 54.0 25.6 20.5 23.0 13.1 10.6 11.8 12.9 10.5 11.7 

A4 
58.7 49.8 54.2 26.5 19.2 22.8 13.6 10.1 11.8 12.4 10.1 11.2 

A5 
55.1 48.5 51.8 24.5 20.6 22.5 12.9 9.5 9.4 11.9 9.1 10.5 

A6 
57.9 50.6 54.2 25.9 21.4 23.6 14.1 10.6 9.7 12.8 10.1 11.4 

A7 
53.7 48.2 50.9 23.6 19.8 21.7 11.9 10.1 11.0 11.4 9.5 10.4 

A8 
56.5 50.3 53.4 25.8 20.5 23.1 14.3 10.4 12.3 13.6 10.1 11.8 

NAAQS 100(µg/m
3
) 60(µg/m

3
) 80(µg/m

3
) 80(µg/m

3
) 

గమ�క: �ి#క ను క6 u అద�యనం Kేయడం జ�y�yన12, అత�లn న¾దులÖ గ9�y�ంచడం జ�y�yన12 
 

శబVW ప�ా2వణం: 

ఈ అద°±యనమ9 నందు ప�yసర శబå¸ §ా¨ �ల6 �æనUqrxన12  66.79 to 50.14Leq dB (A) �OÚ 
సమయంలj మ�yయ9 39.61 to 56.88Leq dB (A) �ా �ా/. సమయంలj  వ�;uU �. 
 

 

 



KటL ప�ా2వరణం: 

�5ండÊ ఉప�yతల మ�yయ9 ఎ�$12 భ»గరÐ bటD నమ»;uలను ప.సు� త 0.ా ంతం లj ��క�yంk bటD ;uణ�తను 
అధ�యనం Kేయడం జ�y�yం12. అ�U ఉప�yతల మ�yయ9 భ»గరÐ bటD నమ9;uలను ��రత 1ేశ 0.ా మ"ణíక 

ప.మ"ణuల6 (ISO 10500:2002) అనుస�yంచడం జ�y�yం12. 
 

భ�గరY KటL §ా�ాంశం: 
• ఈ అధ�యమ9 నందు, భ9గరÐ bటD లj PH 6.88 నుం  7.58 �ా గ9�y�ంచడqØన12. 
• TDS అ�U నమ9నUలj� , అనుమ/ంచబ న ప�y$/లÖ అనగ 2000 mg/l. 

• Chloride §ాf �ల6 భ9గరÐ bటD  నమ»;uలలÖ 340-474 mg/l �ా గ9�y�ంచడqØన12. 
 

ఉప�yతల bటD §ా�ాంశం: 
• PH ఉప�yతల bటDలÖ తటస°మ9�ా 7.41 నుం  7.88. 

• TDS 259 mg/l నుం  310 mg/l, IS: 2296 ప.�ారం సహన ప�y$/ 1,500 mg/l. 

• Total Hardness 136 mg/l నుం  182 mg/l. 

• క�y�yన 0.ా ణMాయ9వ� (DO) 4.8 mg/l – 5.2 mg/l. 
 

భZ ప�ా2వరణం: 

ఈ అధ�యమ9 నందు 5 0.ా ంతమ9ల నుం  మటD7  నమ9;uలను ��క�yంచడం జ�y�yం12.  
ఈ అధ�యన 0.ా ంతమ9నందు ప.luనం�ా వ�y, మ"$ , É , మ�yయ9 ఇతర పంటల6 పండÊను. 
 

[వ ప�ా2వరణం: 
అంత�yంk0W త�నU జâత�ల6 ఈ అద�యన 0.ా ంతంలÖ లºవ�. «�డూ �� -1 జâత�ల6 ఈ అద�యన 0.ా ంతంలÖ 
10 km ప�y12లj లºవ�. 
 

&ామ7\క ఆ��]క ప�ా2వరణం: 
ఈ గ� �ర�హణవలన §ాf �క ప.జలక6 ప.త�· మ�yయ9 ప��· ఉ0ా12}� 0ాట` §ామ"Fకం�ా మ�yయ9 
ఆ�y¨కం�ా ఉపÜగపడÊను. 
 

*ా��^క  ఖ
జ ఉత`�O : 
 



  
 

 

 

 

 
 
 

ప4నరaద]రణ మ��య� ప4న�ా*ాసం: 
ఖ�జ త.వ�కం జ�y�yన గ9ంతలను bటD �yజ�ా�యర=� �ా మ�yయ9 Kేపల Kెర=వ�ల6 �ా ఉపÜ�yంచడమ9 
జర=గ9త�ం12. 
 
��ా జ"క�#  వ2య అంచU(ల�: 
గ� �ర�హణక6 మ»లధన వ�యం 1 �@టD మ�yయ9 ప�ా�వరణ అæవృ12¨  �ర�హణక6 10 ల·ల6 ప.Ù 5 

సంవతQరమ9లక6 �:ట��ంచబడÊను. 
 
ప�ా2వరణ 
ర�హణ ప�ణ(dక: 
qrx�ం| �ార�కల� 0ాలను ఉ1ే° �ింk �రంతర ప�ా�వరణ అæవృ12¨ �o మ�yయ9 ప./కEల ప.��Mా�U 

త�y�ంచ u��o ఉత�మ ప�ా�వరణ పద°త�లను అనుస�yంచ u��o ప�ా�వరణ ��ా�హణ ప.ణÔకను �బద̈త}� 
0ాటDంచ u��o �వ�yంచడం జ�y�yన12. ప./0ా12త qrx�ం| ÛÚ 0.ా ంతంలj �ిfరqrxన ప�ా�వరణ అæవృ12¨�o 
��ా�హణ ప.ణuÔక ఉపÜగపడÊత�ం12. 
 
*ాయ� ప�ా2వరణం: 
Mాయ9 ;uణ�తను �ర�dòంచ u��o ఉపశమన చర�ల6 ఈ �o?ం12 �ధం�ా ఉ;uU�.  
qrx�ం| 1u��ా వKే� దుమ9� మ�yయ9 ధూ Ô కణuలను అ�yకట`7 టక6 సు�Uతqrxన 0.ా ం}uలj�  bటD� 
kలక�yంచడం మ�yయ9 ÛÚ స�yహదు° లj�  హ�yతవనమ9 ]�ంచడం ప./0ా12ంచబ న12. టDపnర�లj 
అl2కలjడÊను �యం/.ంk మ�yయ9 �OడÊs ]�ౖ ఎట`వంటD ఖ�జ పరమ"ణ9వ�ల6 పడక6ం u Kేయవచు�. 
ఖ�జమ9ను తర#ంచుసమయమ9లj టDపnర�]�ౖ ట��ాn#� కపnబడÊను. 

ఇయg  ఉతn/�  టనుUలలj 
 

I 2,00,337 

II 2,01,577 

III 2,01,650 

IV 2,03,550 

V 2,00,000 

TOTAL 10,07,114 



శబ3  ప�ా2వరణం: 
ఖ�జ త.వ��ా��o ఉపÜ�yంKే ���zMాహ;uల6 వలన శబ°ం ఉతn/�  అవ�త�ం12. ఇ}ే చుటó7 ప.కÆల 
0.ా ం}uల]�ౖ శబ°ం ôకÆ ప.��వం తక6Æవ�ా ఉంట`ం12. రMాణu Mాహనమ9ల6 ప�y$త M_గం}� 
ప.య"ణíంచడం వలన దుమ9�, ధూ Ô మ�yయ9 శబ°ం �డÊదల తగ9� ను. గ� స�yహదు° ల6 మ�yయ9 
�Oడ� �oర=M<ౖప�ల హ�yతవనం ]�ంచడం వలన శబ°  Ùవ.తను త�y�ంచవచు�ను. 
 
KటL ప�ా2వరణం: 
గ� �ర�హణ ఉప�yతల పద°త�లలj ఖ�జâ�U M<#�oÙయడం వలన ఎట`వంటD వ�ర̈ జల"ల6 �ావ�. ఖ�జ 
త.వ�కం భ»గరÐజల§ాf � కంటõ ]�ౖన జరపడం వలన భ»గరÐ bటD మట�7 ��o ఎట`వంటD అంత�ాయం 
క#�yంచదు. గృహ ��Üగ వలన వKే� వ�ర̈ bటD� ��]ి7� ట��ం� గ9ం u bటD గ9ంతలj�o 0W వ�ను. 
 

*ారణ పద3త�ల�: 
�ాల"నుక?మ bటD ప.Mాöలక6 ఎట`వంటD అవ�Oధం క#�yంచక6ం u MాటD చుటó7  బండల6 ��y�ంచడం 
Úర=గ9త�ం12. వర¶ప� bటD� మÍ�ంచుటక6 దండ �ాల6వల6 ఖ�జ 0.ా ంతంచుటó7  ��y�ంపబడÊను. ఖ�జ 
గ9ంతలలj Kే�: bటD� �Oడ� ]�ౖ kలక�yంచ u��o మ�yయ9 హ�yతవనం ]�ంచ u��o ఉపÜ�yంచ బడÊను. 
 
&ామ7\క ఆ��]క ప�ా2వరణమ�: 
కం]�b య"జమ"న�ం Mార= §ాf �క ప.జలక6 0.ా luన�ం ఇk� Mా�y�o ప.త�·ం�ా మ�yయ9 ప�O·ం�ా 
§ామ"Fక ఆ�y¨�ాæవృ12¨�o }�డnడÊను. §ాf �క ప.జలక6 ఆ�Oగ� ÷ø�ాల6 మ�yయ9 అవ�ాహన �ార�క?మ"ల6 
క#nంచును. సమ"జంలj� ]�ద మ�yయ9 అన�ా�yన Mా�y�o ��ాùÕల అం12ంచడమ9 1u��ా Mా�y Éవన 
ప.మ"ణuల� qrర=గ9పర� u��o అవ�ాశం క#nసు� ం12. �ా�y�క6ల ]ిల� లక6 అవసరqrxనట`వంటD �ద� 
అవస�ాలక6 మ�yయ9 అత�వసర ��వలక6 త�yన�U �ధులను �ా��n�:� §ామ"Fక ��ద�త �o?ంద 
�:ట��ంపబడÊను. 
 
భద.త  మ�yయ9 ప�ా�వరణ 

 ఈ కం]�b య"జమ"న�ం గ� �ర�హణక6  �ిfరqrxన ప�ా�వరణం మ�yయ9 భద.త ప.మ"ణuల6  0ాటDసు� ం12.  

య"జమ"న�ం �ా# మ�yయ9 శబ°  �ాల6ష�ం  ôకÆ ప.��వం త�y�ంచ u��o ఈ గ� చుటó7  Sా�ీ�యం�ా హ�yత 

వనం అøవృ12°  పర=సు� ం12.  



� య"జమ"న�ం ప�yసర �ా#� APPCB మ"ర�దరÎ�ాల6 పర�M_�ంచ u��o ప./0ా12ంkం12.   

� ప./ ఒకÆ �ా�y�క �బిûం12�o ర·ణ ప�yక�ాల6ను(PPE) య"జమ"న�ం అం12సు� ం12. 

� య"జమన�ం ప./ ఒకÆ �ా�y�క6 �o భద.త ÷·ణ ఎల�ప�nడూ  అం12సు� ం12. 

మ9�yంప� 

M/s. ���ం� �Oø� �ా� � ఇం య" #$ట&' య"జమ"న�ం అ�U ప.భ9త� అనుమత�ల6ను 

అనుస�yంk గ� �ర�హణ KేయబడÊను.  

 


