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1.0

ప%Gచయమ2:
12 3ల 12 ాసావ4, S/o సూర67ాయణ దరఖసు:7రనక; ఆంధ>ప:
> ే? ప>భAతం 30.81
BC'ార లD EFGీ>Iియ" J.' / త>వాKL G.O.Ms.No.28, Mే:N: 13.02.2007 న KండP
సంవత%ాల ాల వవQRS ఉత రల; జVW ేస ూ XY దJా ZY 6[ం. 541/M/ 2003, Mే:N:
09.03.2007 న ఆ\:Rంచడం జ^_^న:R. `a Gీ>Iియ" J.' /% bcdంe XY రహణ
ప4నరదf రణ gసం 30.81 BC'ార లD దJా ZY 6[ం. 541 / M / 03, Mే:N: 03.12.2009 ADM &
G, అనాపi 20 సంవత%ాల ాల వవQRS 03.12.2009 నుంj 02-12-2029 వరక; ఉత రల;
జVW ేయడమA జ^_^న:R. గతంలD Mే:N 23.03.2013 న ప>జV 7రణ రBmంచడమA
జ^_^న:R. ాn o, అ ార ారణ7లవల ప>pqా:Rత qా>జKక';ను ాr:7 Zయబjన:R.

ఈ qా>ంతం EFGీ>Iియ" J.' / త>వాKL 7ల అవాశం కi_^ ఉం:R, అందువల

ార bcdంe

ేయAటక; ఆసS కi_^ ఉ67,ర. ఈ qా>ంతంలD అందుబvటwలD ఉన, EFGీ>Iియ" J.' / 7ల
ఖW:ైన:R,

zన,

ప^మణం

మ^యA

7ల

ల; [ౖన:R

మ^యA

ఇ:R

ఆ^|కం_ా

ఆచరణ}యbcdన:R. అందువలన దరఖసు:7రడP bcdంe XY gసం దరఖసు ేసుక;67,డP.
ఆంధ>ప:
> ే? ప>భAతం jqాK'~ం( అ bcd/% అం యల, BCదాబv క ి-ార% aద
దరఖసును ప^గణంచబjన:R మ^యA దరఖసు:7రడPను vide Letter No.15659 / M-II
(2) / 2007-1, Mే:N: 30.81 16-01-2008, MCR క యమం 22 (4) ప>ారం, 30.81
ీ ర ంలD XYక; మంర ేయj7S తన bcdంe XY దరఖసును ప^గణనలDS
సుgవj7S bcdంe qా/ Q7ఖల; ెయమ gరడం జ^_^న:R. అందువల bcdంe qాను,
ఆంధ>ప:
> ే)  )ాఖపట,ం లలD బAచయGEట మండలంలD G`దమ:Nన _ా2మంలD 75
(26.25 ఎకాల - పట' భF) & 81 / Gి (49.88 ఎకాల; - ప>భAత భF).30.81 BC'ార లD
`a Gి>ి%" J.' /% gసం '7ల zన,'  'ట_^W గనుల మనువ (GEల;డP లక;ంj7 24
మం:R ప ేE ార) Sంద తయర ే)ార.
ఈ

bcdంe

ారకలqాల

gసం

పావరణ

అనుమpS

అవసరbcdన

అవసాలను

6[ర Zరj7S, ప>pqా:Rత bcd/ XY ఏ^యలD మ^యA చుట
' అవసరbcdన పావరణ ప>vవ
అంచ67 (EIA) అధయనం ేపట' j7S ప>pqాదక;డP చరల; ేపటv'డP.
పావరణ ప>pకల మ^యA అనుకల ప>v ాలను గA^ంz మ^యA అంచ67 ZయAటక;
EIA 6టిష/ 2006 మర దరాల ప>ారం మ^యA APSEIAA జVW ేిన ఆ\:Rత ToR
ప>ారం ంద> ాల;ష యంత>ణ మండi మ^యA ాష'  ాల;ష యంత>ణ మండi ఏాటw

ేిన ప>మణ7ల;క; అనుగAణం_ా సమర|వంతbcdన ఎా6[ంట b6ZజKం( qా/ ిదం
ేయబjన:R.
ఈ అధయనం ప>pqా:Rత ఖజ qా>ంతం వ4న, 10 km ల ప^QRలD ఆధయనం ేయబjన:R.
బ" ల&ౖ/ మట^ంe మ^ 2018 నుంj b 2018 వరక; జ^Gించబjం:R.

1.1

గ! తవ4కం Iేయ2 ప శ
ే ం KకL ిM )గతNల0:
ట¡q. Iీ( 6[ంబర: 65K/13
అ ¢ంశం: 17° 45' 9.85" N
ఖంశం: 82°50' 42.26"E
*ాజ.క0 ?వరమ2ల0:
1

GEర

12 .12 ాసావ4

2

ీ ర ం

30.81 Ha

3

ఉతp Jామర£ం

110 ల; సంవత%రమAనక;

4

ల మ^యA ాష' ం

)ాఖపట,ం ల , ఆంధ>ప:
> ే?

5

మండలం

బAచయGEట

6

_ా2మం

G`దమ:Nన

ాP రణ "ాR వరణ ప%GM ితNల0 :
7

ఉ¤. > ¥గత
2 (గ^ష')
(కష¦ )

37O C
21.6O C

8

వర§qాతం ( ా^క)

1000 mm

9

JాGE¨ఆ^©త
2

75%

గ! ప ెశం ?వరమ2ల0:
10

సaప_ా2మం

ఐతంప«j _ా2మం 0.8 km

11

KLలE'ష/

అనాపi KLలE'ష/ 18.48 km

12

సaప రహ:7^

NH-16

13

అభయరణం /జVయఉ:7నవనం

10 km ాJార ¬ం ప^QRలD ఏa లవ4.

14

సaప^జఅట®qా>ంతం (RF)/PF

పం_^j అట®qా>ంతం – 5.5 km
_¯ల qాల&ం అట®qా>ంతం – 7.69 km

10 TUలVWటరX "ా<ార ప' టY* పటమ2

ఉత[)\ ?వ%ాల0:

1.2

సంవత]ర "ా%^9ా ఖ!జ ఉత[)\
Year

0.0003%

99.9997%

Ore to OB ratio

Production in Kgs

Waste (m3)

1st

90.0

11840.964

1:329

nd

2

82.5

10741.967

1:326

3rd

105.0

13885.958

1:331

4th

110.0

14409.956

1:327

5th

110.0

14409.956

1:327

Total

497.5

65288.804

1:326

ఊ`జ!త !ల4ల0:
సంvవ వర ం క °త ం ±లక ^జరల;, అన_ా 5610 SలD aను² ^జ³ _ా
ప^గణంచబడPత´ం:R. 110 సంవత%రమAనక; SలDల ఉతp టwMµ, గ క

ఊBmంzన

తాలమA 56 సంవత%ాల;.
abల aకc %Gజరd4ల0
Catg.

L

AW

AD

(m)

(m)

(m)

Vol (ܕ )

99.9997 %

0.0003%

× 2.5 BD

Rec

UNFC

Waste (ܕ )

SPS

SPS. MT

SPS in

Code

Vol (ܕ )

Kg

PRB

440

170

10

748000

747997.75

2.244

5.610

5610

121

PRB

440

170

5

374000

373998.87

1.130

2.825

2825

333

1122000

1121996.6

3.400

8.500

8500

Total

1.3

గ! KకL అeT3ంద fవనం
gత\ ం *ాంతమ2

308100m2

hij!ంగ2 జరdగ2 *ాంతమ2

74800 m2

hij f?త Tాలమ2 (5610/100 = 56.1, say 56 years)

56 years

1.4

hij!ంk పTUయ
 :
°ట' °దట 5 సంవత%ాల ాలంలD దరఖసు:7ర, ఏకాలంలD ఉతp Mµ qాటw వా|ల
M·ల_^ంప4 వంట అ¸వృ:Rf పనులక; ఉ:ేºంzన:R. °దట ఐదు సంవత%ాలD ఈ qా>ంతంలD,
bcdంe qా>ంతం క ంద> vగం వద N 300-600 & E 200-400 _^డ
2  లDపల ద ణ vగంలD
ఉన, ఖజ గAంతలలD ఓG`/ ా"' మనువ bcdంe పదf p :7ా, 2-3 బ¼ం½లను 0.75-1.5
aటర ఎత´
 లD ాల;వ బvర మ^యA E వంట bcdంe ఉపకరణ7లను ఉప±_^ంచడం :7ా
4800m2 qా>ంతంలD ఖజ (SPS) త>వకం ప>pqా:Rంచబjంద. bcdంe బల ల; ద ణ
ఉత ర

[ౖప4 నుంj

[ౖప4క; జరపబడM7r. మAj ఖజమAను (SPS) ఇనుమA బAట' లD Eక^ంz మ^యA

మన®య త>వకమA పదf p :7ా Eక^ంz nటలD కడగబడPను. ాబట' SPS ¾pకం_ా
ేయబడPను.

ప«^

భద>పరచబడPత´ం:R.

త>వాల
®ట

తాత,

ఖజ

#Y

SPS

qా>ంతంలD

zవ^

67టS

అందుబvటwలD

zన,

ఉన,టwవంట

Zర

సంచులలD
లకర లD

భద>పరచుబడPను. ఐదవ సంవత%రం zవ^లD 2.5-3 aటర లDత´ ఖజ గAంత ఏరడPత´ం:R. 5
సంవత%ాల ాలప^FpలD 65288.804m3 వాfల; ఉతp ేయబడM7r, ఇ ఆ qా>ంతం
క ఈ)ాన vగంలD q. గAేయబడPను.
1.5

యం>కరణ KకL ?వరమ2ల0:
ఇ:R ఓG`/ ా"' మనువ పదf త´లను ఉప±_^ంచj7S ప>pqా:Rంచబjం:R. ాల;వ బvర ను
ఉప±_^ంచడం :7ా తవకం ేయబడPత´ం:R.
యంత ?వరమ2ల0
S. No.

యంతమ2ల0

ప)*ా +ంlన 5ం

1.

ఎక%¿ Zట

1

2.

jో జ

1

3.

టv>క' / టప

1

4.

nళÂ టvంక;

1

5.

#టW ీÃÄ/

1

gత\ ం

5

1.6

గ!యందు ప!Iేయ2 ిబnం + ?వరమ2ల0:
మరమల ఉన,టwవంట ఈ qా>ంత ప>జలక; ఈ qా>జKÅ' :7ా 7లమం:RS ఉqా:R మ^యA
వనభA>p ల¸ంచును. ఈ గ రహణలD ఉప±గపడP ిబnం + వరమAల; Sం2 ద ఇవబjన.
?వరణ

S.No

1.7

5ంబరd

1

bcd/ b6Zజర

1

2

bcdంగA ఇంజnర

1

3

bcdంగA సూపర [ౖజర

1

4

bcdంగA ాÆ b/

1

5

bcdంగA ా^కల;

20

gత\ ం

24

oటp సరఫ%ా:
గ! !ర4హణ Tsరక0 పt %uv 20.0 TUలV wటరX oరd అవసరమగ2ను.ఇందులV R గ2ట Tsరక0,
దుమ2y మ%Gయ2 ధూ{ %3ణ2వ'ల !యంతణక0 మ%Gయ2 పt

+నమ2 హ%Gతవనమ2 ంపTా!TU

ఉపbగపడ|తNం + సaపంలD nటవనరల; నుంj అవసరbcdన nర సుgబడPత´ం:R.

1.8

పస\ ుత ప%ా<వరణ ిM ):
ఈ అధయనం qా>ంతం ప>pqా:Rత ఖజ qా>ంతం చుట
' 10km

ాJార|ం స ^ంz ఉంటwం:R. ఈ

అధయనం qా>ంతంలD ప%G~+లV ఉంే "ాయ2, శబ , భ, fవ"5ౖ?ధ<ం మ%Gయ2 ామ aక
మ%Gయ2 ఆ%Gక ఆధ<య ల0 Iేయడమ2 జ%G9Gన +.
ఆధ<యనం KకL ల <ల0:
 పస\ ుత "ాయ2, శబ , భ, fవ"5ౖ?ధ<ం మ%Gయ2 ామ aక ిMతNలను ఆధ<యనం Iేయడం
 ప%ా<వరణ ప"ాలను గ2%G\ంచడం
 ప%ా<వరణ !%ా4హణ పణ {కలను ిదం Iేి టp
?వ%Gంచడం

4%ా ప%ా<వరణ పవ!B త9GంIే పద తNలను

 పస\ ుత hij!ంk నుం వIే; Tాల0ష<TారTాలను గ2%G\ంl "ాటp ప"ా!B త9Gంచడం
 ?~+9ా జ%G93 ప%ా<వరణ !%ా4హణ పణ {కలను పర<"ంచడమ2
1.8.1

ప%ా<వరణ ప%GM ి):
"ాయ2 ణ<త:
ఫస\ ుత "ాయ2

ణ<తను Rెల0సుTsనుటక0 T7 మ%Gయ2 బఫ7 జనX నందు 8 *ాంతమ2లలV "ాయ2

ణ<త పర<"ణ జ%G9Gన +. ఈ పర<"ణనందు PM10, PM2.5, So2 మ%Gయ2 ిTా Iేయడం
జ%G9Gన +.. :N gసం PM10, PM2.5 దుమA Jాంప  ³ క నమ67ల :7ా క2మంకనం
ేయబjం:R.
ప^సర _ాi 67ణత గ ప>:ేశం వద మ^యA ప^సర E'షన లD అధయనం జÇ/ లD oల;Jార.
ాల;ష ారాల క గ^ష' మ^యA కnస Jాంద>తల; ఆధనం ేయబjన:R. ఈ ఆధ<యనం
నందు "ాయ2

ణ<త PM10 - PM2.5, So2 మ%Gయ2 Nox జtయ పమ ణ ల0 సగటw 24 గంటల

ప^QR అనుస%Gంl ప%GతNలక0లVబ ఉ B.

1.8.2 శబ Tాల0ష<ం:
ఈ అద £యనమA నందు ప^సర శబ Jాfrల; కష' ం_ా మ^యA గ^ష'ం_ా క

XÅ jే

ల;వలను నగరమA N1 వద 52.4 dB (A) మ^యA N2 నగరమA వద 54.9 dB (A) _ా
చూప4త´ం:R

1.8.3 oటp ప%ా<వరణం:
KండP ఉప^తల మ^యA ఎF:R భగరÈ nట నమ67లను ప>స ుత qా>ంతం లD Eక^ంz nట
67ణతను అధయనం ేయడం జ^_^ం:R. ఈ నమ67లn, రంగA మ^యA ాల;ష ారాల
ఉండ.

1.8.3.1 భగర oటp Jాాంశం:
• ఈ అధయమA నందు, భగరÈ nట లD PH 7.1 నుంj 7.5 _ా గA^ంచడbcdన:R.
• TDS అ, నమ67లD 476 నుంj 583 mg/l గA^ంచడbcdన:R, అనుమpంచబjన ప^FpలD
అన_ా 2000 mg/l.
• gKL Jా|rల; భగరÈ nట నమ67లలD 90-134 mg/l _ా గA^ంచడbన:R.
• భగరÈ nట నమ67లలÉ ాÊ^నత ల;వల; 239 mg/l నుంj 307 mg/l గA^ంచబjం:R

• భAగరÈ nట నమ67లలÉ Ë. KL ల;వల; లDపల ప^QR అన_ా 0.59 mg/l నుంj 0.73 mg/l
గA^ంచబjం:R.
• అ, నమ67లలD vW లDÌల; అనుమpంచబjన ప^FpలD గA^ంచబjం:R

1.8.3.2 ఉప^తల nట Jాాంశం:
• PH ఉప^తల nటలÉ తటస మA_ా 7.2 నుంj 7.4
• TDS 204 mg/l నుంj 211 mg/l, IS: 2296 ప>ారం సహన ప^Fp 1,500 mg/l.
• nట ాÊ^నత 119 mg/l నుంj 124 mg/l.
• 6[ౖటÍ(
> 0.23 mg/l నుంj 0.28 mg/l.
• క^_^న qా>ణ ాయAవ4 (DO) 6.1 mg/l – 6.3 mg/l.
• టÎట gi-. రం 760 MPN/100ml నుంj 920 MPN/100 ml.
• vW లDÌల; అత<ల[ నgదులD గ2%G\ంచడం జ%G9Gన +.

1.8.4 భ ప%ా<వరణం:
ఈ అధయమAలD ¾pక మ^యA రJాయన వాల; KంjంటలD ఉంjే మట' ల¨ణ7లను అంచ67
Zయj7S 5 qా>ంతమAలనుంj మట' నమA67లను Eక^ంచడం జ^_^ం:R.

భ ఉపbగ నమ :
ఈ అధయన qా>ంతంలD ప>Q7నం_ా మడP పంటల; JాగA Sంద ఉ67,r అ, jపప4, మFj
& వ^.ఈ qా>ంతం ప>Q7నం_ా _ా2aణ qా>ంతమA.

1.8.5 fవ ప%ా<వరణం:
అంత^ంzq. త´న, జVత´ల; ఈ అధయన qా>ంతంలD లవ4. I`డూ -1 జVత´ల; ఈ అధయన
qా>ంతంలÉ 10 km ప^QRలD లవ4.

1.8.6 ామ aక ఆ%Gక ప%ా<వరణం:
ఈ గ రహణవలన Jా|క ప>జలక; ప>త¨ మ^యA ప#¨ ఉqాQRMµ qాటw Jామకం_ా
మ^యA ఆ^fకం_ా ఉప±గపడPను.

ప'నరdద రణ మ%Gయ2 ప'న%ా"ాసం:

1.9

ఖజ త>వకం జ^_^న తర ాత భF ప4నరదf రణను సమరfవంతం_ా జ^Gి

ాటలD

హ^తవనమAల; G`ంqÏ ం:Rంచడం ఉప±_^ంచడమA జరగAత´ం:R.

1.10 *ాజ.క0 వ<య అంచ ల0:
గ రహణక; మలధన వయం 180 ల¨ల రÐqాయల; మ^యA పావరణ అ¸వృ:Rf
రహణక; 51.35 ల¨ల; రÐqాయల;.

1.11 ప%ా<వరణ !ర4హణ పణ {క:
bcdంe ారకల qాలను ఉ:ేింz రంతర పావరణ అ¸వృ:RfS మ^యA ప>pకల ప>v ా,
త_^ంచj7S ఉత మ పావరణ పద త´లను అనుస^ంచj7S పావరణ ాహణ ప>ణÑకను
బదf తMµ qాటంచj7S వ^ంచడం జ^_^న:R. ప>pqా:Rత ఖజ XY qా>ంతంలD ి|రbcdన
పావరణ అ¸వృ:RfS ాహణ ప>ణ7Ñక ఉప±గపడPత´ం:R.
1.11.1 "ాయ2 ప%ా<వరణం:
ాయA 67ణతను రBmంచj7S ఉపశమన చరల; ఈ Sం2 :R ధం_ా ఉ67,r.
•

ఖజ రహణ :7ా వే దుమA మ^యA ధూÑ కణ7లను అ^కటw'టక; సు,తbcdన
qా>ంM7లD

nట

zలక^ంచడం

మ^యA

XY

స^హదులD

హ^తవనమA

G`ంచడం

ప>pqా:Rంచబjన:R. టపర లD అQRకలDడPను యంp>ంz మ^యA #డPÒG`ౖ ఎటwవంట ఖజ
పరమణAవ4ల; పడక;ంj7 ేయవచు. ఖజమAను తరiంచుసమయమAలD టపర G`ౖ టvాi/
కపబడPను.
•

ప>pqా:Rత ఖజ qా>ంతం స^హదు చుట
' హ^తవనమA అ¸వృ:Rf ేయడం.

•

_ాi 67ణత క ాలనుగAణ ప^1లన మ^యA ాల;ష యంp>ంచj7S చరల;

1.11.2 శబ ప%ా<వరణం:
ఖజ త>వాS ఉప±_^ంే vW ాహ67ల;, ÌలÓ మ^యA ీÃÄంe qాం( వలన శబ ం ఉతp
అవ4త´ం:R. అrMే చుట
' ప>క ల qా>ంM7లG`ౖ శబ ం క ప>vవం తక; వ_ా ఉంటwం:R. ర ాణ7
ాహనమAల; ప^Fత

ZగంMµ ప>యణంచడం వలన దుమA, ధూÑ మ^యA శబ ం డPదల

తగAను. ఖజ ీÃÄంe జ^_టప4డP శబv, త_^ంచj7S ప^కాల; ఉప±_^ంచబడPను. గ
స^హదుల; మ^యA #డ Sర [ౖప4ల హ^తవనం G`ంచడం వలన శబ వ>తను త_^ంచవచును.

యంత>ణ చరల;:
శబ ాల;షం రBmంచj7S ఉపశమన చరల; ఈ Sం2 :R ధం_ా ఉ67,r
• త_^న యంM7>ల; మ^యA ప^కాల; ఎంGిక
• ప^కాలక; సKLన మÔంటw
• ఆచరణ7తకbcdన #ట శబ ం ఇను%లష/ / qాjంe అం:Rంచడం
• bcIీన ు శబ ం ధ `ౖల&న%ర Mµ స^_ ా రÐపకలన ేయబjన అమరడం.
• యంM7>ల; క శబ ం ఉతp v_ాల; ాలనుగAణ సరళత మ^యA సKLన రహణ
• శబ ం త_^ంచj7S మ^యA ప^సర  ాస qా>ంM7లక; ేరgక;ంj7 #QRంచj7S గలD
మ^యA చుటw'పక ల మందqాట Mµటల టvrంప4 ప>ణ7Ñక ేయబjం:R.
1.11.3 oటp ప%ా<వరణం:
గ రహణ ఉప^తల పద త´లలD ఖజV,

[iSయడం వలన ఎటwవంట వరf జలల; ావ4.

గృహ ±గ వలన వే వరf nట `G' ిÅ టvంÅ గAంj7 nట గAంతలDS q. వ4ను.
!"ారణ పద తNల0:
•

ాలనుక2మ nట ప> ాÌలక; ఎటwవంట అవ#ధం కi_^ంచక;ంj7

ాట చుట
' బండల;

^ంచడం YరగAత´ం:R.
•

వర§ప4 nట మÕÂంచుటక; దండ ాల;వల; ఖజ qా>ంతంచుట
' ^ంపబడPను.

•

ఖజ గAంతలలD ే nట #డ G`ౖ zలక^ంచj7S మ^యA హ^తవనం G`ంచj7S
ఉప±_^ంచ బడPను.

1.11.4 ామ aక ఆ%Gక ప%ా<వరణమ2:
కంG`n యజమనం

ార Jా|క ప>జలక; qా>Q7నం ఇz

ా^S ప>త¨ం_ా మ^యA ప#¨ం_ా

Jామక ఆ^fా¸వృ:RfS MµడడPను.
 Jా|క ప>జలక; ఆ#గ ºాల; మ^యA అవ_ాహన ారక2మల; కiంచును. సమజంలD
GEద Q7రfలక; ఉపార Zత67లను అం:RంచడమA :7ా

ా^ వన ప>మణ7ల

bcరగAపరj7S అవాశం కiసుం:R.
 ా^క;ల Gిలలక; అవసరbcdనటwవంట ద అవాలక; మ^యA అతవసర Eవలక; త_^న,
ధులను టvrంపబడPను.

 ఇతర అతవసర అవసాలను gసం త_^నంత ధుల; టvrంచబడM7r.
 ా^క;లక; ప ZళలD M7>గAటక; ావలిన nట త_^నంత_ా సరఫా ేయAట జరగAత´ం:R.
 ాంటv>క' మ^యA

ా^ ఉ:ో గAల ర¨ణను గనుల vగం పర Z స ుం:R. ఆ#గ మ^యA

ప>మ:7ల; త_^ంచj7S గలD ప ేE వక;లక; మAఖS

Zసుo6Z మAసుగAల;, ె

ప e%, భద>M7 ºరJాణ7ల; మ^యA _ాగA% అం:RంచబడM7r.
గ యజమనం bcd/% చట' ం Sం2 ద ºంzన అ, అవసరbcdన బంధనలను అం:RJ ాడP.
అదనం_ా భద>M7 కFట× ఏాటw 6ZజKం( మ^యA వర % నుంj సమన vగJామA
ేయబడPత´ం:R.
 ప>p ఒక ా^క ిబ²ం:RS ర¨ణ ప^కాల;ను(PPE) యజమనం అం:Rస ుం:R. ఉ:ో గ
సvవం ప>ారం ఇతర భద>M7 ప^కాల; ఉప±_^ంచబడM7r

1.12

ప%ా<వరణ పర<"ణ
bcdంe సaపంలD ఉన, _ాi, శబ ం, nర భ ాల;షం మ^యA :7 క ి|p
 అంచ67 ల:7 :Rద ుబvటw ప>±జనం gసం పావరణ సంబంQRంz jేటvను రÐqÏ ం:Rంచంj
 ాలనుగAణం_ా పావరణ ప>v ాలను అంచ67 Zయడం మ^యA పర Z ంచడం

1.13 భద>త మ^యA పావరణ
 ఈ కంG`n యజమనం గ రహణక; ి|రbcdన పావరణం మ^యA భద>త ప>మణ7ల;
qాటస ుం:R.
యజమనం _ాi మ^యA శబ ాల;షం

క

ప>vవం త_^ంచj7S ఈ గ చుట
'

)ాీ యం_ా హ^త వనం అవృ:R పరసుం:R.
 యజమనం ప^సర _ాi APPCB మర దరాల; పర Z ంచj7S ప>pqా:Rంzం:R.
 ప>p ఒక ా^క ిబ²ం:RS ర¨ణ ప^కాల;ను(PPE) యజమనం అం:Rస ుం:R.
 యజమనం ప>p ఒక ా^క;jS భద>త º¨ణ ఎల ప4డూ అం:Rస ుం:R.

1.14 మA_^ంప4
 12 .12 ాసావ4 EFGీ>Iియ" J.' / bcdంe
అనుస^ంz గ రహణ ేయబడPను.

ార అ, ప>భAత అనుమత´ల;ను

