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సంక్షిపి్ నివేదధక  

1.0 ముందుమలట్ 

ఈ నివదేధక, పిఎఫ్హ చ్ ఆయిల్ట & గలాస్ పెర.ై లిమిట్డె్, ఆాంధ్ ా పదాేశ్, తూరపు గోదావర ి జిలాా , ఉపులగుపత ాం 
మాండలాం, నాంగవరాం, లక్ష్మి వలడ, బాంట్ుముడమ, ఉపుిడమ, సలనవలాి, భీమనపలాి గలా మాలలో వదదగల కలాంట్రాక్్ట 
ప్లాాంతాం KG/ONDSF/Bhimanapalli/2016లో అాంచనా/అభివృదధి మరయిు ఉతుతతత లకు సాంబాంధధాంచి ఇ.ఐ.ఎ 
నిరలి రణలు మరియు వలట్ిక ిసాంబాంధధాంచి చేపట్ట్ చరాలగురిాంచి ఒక సమగాాంగల వివరసి్త ాందధ.   
 

1.1 పతా్తప్లదధత ప్లాజ క్్ట 

ఈ కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంతాం KG/ONSDF/BHIMANAPALLI/2016 తాతాాలికాంగల మయసవియేబడమన బరవి మరియు 
5 కొతత  బరవుల అాంచనా/అభివృదధి పన్లు. ఈ పతా్తప్లదధత ప్లాజ కు్  తూరపు గోదావర ి జిలాా , ఉపులగుపత ాం 
మాండలాం, నాంగవరాం, లక్ష్మివలడ, బాంట్ుముడమ, ఉపిుడమ, సలనవలాి, భీమనపలాి గలా మాలలో ఉననదధ. సథలాం యొకా  
సూచిక చితాాం-1 లో చూపబడమనదధ. ఈ సథలాం యొకా 10 క.ిమీ వలాసలరథపు మాాప్ చితాాం-2 లో చూపబడమనదధ. ఈ 
ఆనషో ర్ ప్లాజ క్్ట KG/ONDSF/Bhimanapalli/2016, భరరత పభాుతవాంచ ేనిరవహ ాంచబడమన డమసావర్్ సలిల్ట ఫల్ీ్ట 
(డమఎస్ఎఫ్) బిడమ్ ాంగ్ ర ాండులో ప.ిఎఫ.హెచ్ ఆయిల్ట & గలాస్ పెర.ై లిమిట్ెడ్ కి కేట్రయిాంచబడమాందధ. కేట్రయిాంచబడమన 
మొతతాం కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంత విసీతరణాం 15.01 చ.కి.మీ. ఈ ప్లాాంతానిన 1984 లో ఓ.ఎనిి.స ి కన్గొననపుట్ిక,ీ 
ఆరిథకపరాంగల లాభదాయకాం కలదని ఉతుత్తతని కొనసలగిాంచలేద్. 1984లో దీనిన కన్గొన ే సమయాంలో ఓఎనిిస ి
"బిహెచ్ప-ి1" మరయిు “యుపిడమ -1” పేరపతో ర ాండు బరవులు వరపసగల 1984 మరయిు 2007 లో తవివాందధ. ఆ 
తరపవలత, బిహెచ్ప-ి1 బరవి శలశ్వతాంగల మయసవియేబడమ, పరతిాజిాంచబడమనదధ మరయిు యుపిడమ -1 బరవి 
తాతాాలికాంగల పరితాజిాంచబడమనదధ. యుపడిమ -1 బరవిని పరకీ్ష్మాంచ ేసమయాంలో త్తయాని వలయువు వెలువడమాందధ. 
పిఎఫహచె్ ఆయిల్ట & గలాస్  పెర.ై లిమిట్డె్ మొదట్ యుపడిమ -1 బరవిపెర పనిచసే,ి ఇట్ీవలి ఉపరతిలాంలోని 
భరగలనిన తీస్కోవడాం, ఉతుత్తత  డేట్ర సేకరణ, మరయిు 5 కొతత  బరవులన్ తవాేవాంద్కు ఉప-ఉపరతిల 
ప్లాాంతాలన్ గురితాంచేాంద్కు, ఆధ్్నిక రిజరలవయర్ అధ్ాయనాం చేయడాం దావరల దావరల ఈ కలాంట్రాక్్ట ఏరియాలో 
హ ైడరా కలరబన్స అభివృదధిని పెాంచాలని పతా్తప్లదధస్త ాందధ.  

 

ఈ పతా్తప్లదధత అాంచనా/అభివృదధి తవవకాం & ఉతుత్తత  అనదేధ 1 (బి) కలరాకామాం (ఇ.ఐ.ఎ) (ఆఫషో ర్మరయిు
ఆనషో ర్ ఆయిల మరయిు గ్యాస్ ఎక్సప్ోో రషేన, (అభివృదధి మరయిు ఉతుత్తత) నషట్ిఫకిషేన్స 2006 మరయిు 
తద్పర ి సవరణల పకాలరాం "ఎ" కేట్గిర ీ ప్లాజ క్్ట గల ఉాంట్ుాందధ.పరలావరణ పభారవ అాంచనా (ఇఐఎ), ఆమోదధత 
ట్ర్ి్ ఆఫ్ రిఫర న్స్ (ట్ఒిఆర్) ఎమ్ఒఇఎఫ&ససిివ డై్లె.న౦.ఐఎ-జ-ె11011/483/2017-ఐఎ.II (I) తేద ీ
22.03.2018 పకాలరాం ఈ ముసలయిదా నివదేధక పజాల అభాాంతరలల కొరకు తయారపచయేబడమాందధ. 
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చితరం 1: సూచిక ప్ట్ము 
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చితరం -2: 10 కి.మీ వ ాస ర్థం ట్రర పో్  పటం 

 
 

Note No. #1 Attachment:PFH Oil & Gas_EG_Dist_EPH_Executive Summary _Telugu.pdfNote No. #1 Attachment:PFH Oil & Gas_EG_Dist_EPH_Executive Summary _Telugu.pdf



 

పరలావరణ పభారవాం:  పిఎఫ్హ చ్ ఆయిల్ట & గలాస్ పెర.ై లిమిటె్డ్ చే ఆాంధ్ ాపదేాశ్, తూరపు గోదావర ిజిలాా , ఉపులగుపత ాం మాండలాం, నాంగవరాం, 
లక్ష్మివలడ, బాంట్ుముడమ, ఉపిుడమ, సలనవలాి, భీమనపలాి గలా మాలలో వదదగల KG/ONDSF/Bhimanapalli/2016 కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంతాంలో 
అాంచనా/అభివృదధి  డమలాాిాంగ్ మరియు ఉతుత్తతక ై అాంచనా నివేదధక. 

సంకి్షపి్ నివేదధక 

 

భగవత్త అనా లాబ్స్ పెర.ై లి. (బయారో వెరిరల్ స్ గయా ప్ కాంపెనీ) 

ప్లాజ క్్ట రిఫర న్స్: IND.BH.41.17.0217 B/HSR 

Rev. 01, Draft        5 

1.2 ప్లాజ క్్ట యొకా ముఖ్ా పరలావరణ లక్షణాలు 
ఈ ప్లాజ క్్ట 10-క.ిమీ. వలాసలరథాంలో బరా క్ట సరిహద్ద  ముఖ్ా పరలావరణ లక్షణాలు దధగువ ఇవవబడమనాయి. 

 ఈ కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంతాం KG/ONSDF/BHIMANAPALLI/2016 మొతతాం విసీత రణాం 15.01 క.ిమీ. 
 భీమనపలాి మారిినల్ట బరా క్ట సరహిద్ద  ఉపులగుపత ాం మాండలాం, తూరపు గోదావర ిజిలాా , ఆాంధ్ ాపదాశే్ 

లో ఉాందధ.  ఇదధ అక్ష్షాంశ్ాం (N) 16º 33ʹ 49.6338ʺ న్ాండమ 16º 35ʹ 59.4914ʺ మరయిు రేఖ్ాాంశ్ాం 
(E) 82º 04ʹ 31.0343ʺ న్ాండమ 82º 09ʹ 0.9064ʺ ల మధ్ా ఉాండవచ్ి. అధ్ాయన ప్లాాంత సగట్ు 
ఎతతత  స్మారప 8 మీ. AMSL ఉాండవచ్ి.  

 జాతీయ రహదార ి(ప్లతదధ) - 214 లేదా జాతీయ రహదార ి(నూతన) (1.8 కిమీ వయయువ్ాం). 
 కోట్ిపలాి ర లైేవ సే్షన్స (13 కిమీ వయయువ్ాం) 
 రలజమాండమ ావిమానాశ్రయం (61 కిమీ వయయువ్ాం) 
 గ తమి గోదావర ినదధ (2.9 కిమీ ఈశయనా) ఉాందధ 
 బాంగలళాఖ్ాత సముదాాం తిరగి్ినీటిసరససస (3.5కిమీ ఆగనేయ) 
 మడ అడవులు (5.7 కిమీ ఆగేనయ) 
 కాందధకుపు రిజర్వ ఫలర స్్ (5.8 కిమీ ఆగేనయ) 
 అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో వనా మృగ సాంరక్షణ చట్్ాం 1972 పకాలరాం (ఏన్గుల నడవలలు, పులుల 

అభయారణాాలు, సలాంకుివరలీు, జాతీయ ప్లరపాలు, సాంరక్షణ రిజరపవలు, సలమాజిక రజిరపవలు) 
ఆరక్ష్మత ప్లాాంతాలు లేవు. 

 అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో రక్షణా శలఖ్కు సాంబాంధధాంచిన నిరలిణాలు ఏవీలేవు. 
 అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో పురలవస్త  శలఖ్ పకాలరాం పురలవస్త  ప్లాముఖ్ామునన సథలాలేవీ లేవు. 
 సీసిి క్ట మాాప్ ఆఫ్ ఇాండమయా, ఐఎస్ (భరగాం -1): 1893 పకాలరాం అధ్ాయన ప్లాాంతాం భయకాంప 

ప్లాాంతాం-III తకుావసలథ యి రసి్ా ప్లాాంతాంలో ఉననదధ.   
 

2.0 ప్ ర జెక్్ట వివర్ణ 

ఎమ్.ఒ.ఇ.ఎఫ.&స.ిస ి న్ాండమ పరలావరణ అన్మత్త (ఇస)ి ప్ ాందధన తరపవలత వలడకాంలోలేని బరవిని 
పునరపదిరిాంచి, దానిన ఉతుత్తత  సలథ యిక ి తీస్కొని రలవడాం జరపగుతతాందధ. వివిధ్ పరకీ్షలకు సాంబాంధధాంచిన 
పన్లలలో తెలుస్కొనన ఉప-ఉపరితలానిక ి సాంబాంధధాంచిన డేట్రన్, ఉప-ఉపరితలానిక ి సాంబాంధధాంచిన 
లక్ష్షాలన్ అధ్ాయనాం చయేడాం జరపగుతతాందధ. ఈ ఫలితాలన్ బట్ి్, కాంపెనీ 5 కొతత  బరవులన్, కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంత 
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లక్ష్మివలడ, బాంట్ుముడమ, ఉపిుడమ, సలనవలాి, భీమనపలాి గలా మాలలో వదదగల KG/ONDSF/Bhimanapalli/2016 కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంతాంలో 
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వరణన గురిాంచి ఒక అవగలహనకు పెాంప్ ాందధాంచ్కొనేాంద్కు అాంచనా/అభివృదధి చేయడాం జరపగుతతాందధ. బరవి 
సేుసిాంగ్ చేస ేసమయాంలో పభాుతవ నియమాలు పరిగణనలోక ితీస్కోబడతాయి. 
ఒకోా బరవి తవేవాంద్కు స్మారప ఒక హ కల్ రప సథలాం అవసరమవుతతాందధ. ఉప-ఉపరితల అధ్ాయనాల 

అధారాంగల, వీలయినాంతవరకు మొకాలు, జలాశ్యాలు, పెదద  చెట్ుా  లేని పదాశే్ాం బరవి తవవడానిక ి ఎాంపకి 

చేయబడుతతాందధ. ఆ సథలానిన అవసరమ ైన ఆమోదాలన్ తాతాాలిక పదిత్తపెర ప్ ాందధ, పభాుతవాం/పెరవైటే్ సథలాల 

న్ాండమ సకేరిాంచడాం జరపగుతతాందధ. ఒకవేళ పెరవైేట్ సథలాం సేకరిాంచబడమనటా్యిత,ే ర వనెూా అధధకలరపలు 
నిరణయిాంచబడమనట్ుా  పాంట్/సథల పరహిారాం చలాెిాంచబడుతతాందధ. 
 

ఎాంపిక చేయబడమన సథలాంలో, ఒక రిగ్ దాని పనితీరప సలమరథయాం మరయిు పమాాణాలన్ పూరితసలథ యిలో పరకీ్ష్మాంచిన 

తరపవలత ఇనస్యా ల చేయబడుతతాందధ. పెర-రాంధ్ ావిభరగాం బరవి యొకా డమజ రన్స పెర ఆధారపడమ కలవలసని లోతత వరకు 
డమలా్ట చయేబడుతతాందధ. పెర-భరగ రాంధ్ాాం డమలా్ట చేయబడమన తరపవలత, అదధ కసేిాంగ్ అనిపిలవబడ ే ఒక పెరపుతో 
మయసవిేయబడుతతాందధ. కేసిాంగ్ రాంధ్ాాం యొకా గోడని కలప్లడుతూ, రాంధ్ ాభరగలనిన రక్ష్మస్త ాందధ. అాంతేకలకుాండా అదధ 
నష్పరచ ే ప్లాాంతాలు, కదలే విభరగలలు అధధక పీడనాం ఏరుడట్ాంవాంట్ ి వాంట్ ి సమసలాతిక రాంధ్ ా విభరగలనిన 

విడగొడుతతాందధ. కసేిాంగ్ తొడగట్ాం పూరతయిన తరపవలత, రాంధ్పాు గోడ మరయిు కసేిాంగుల మధ్ా సథలాం సిమ ాంట్ 

చేయబడుతతాందధ. ఈ డమలాాిాంగ్ మరియు కేసిాంగ్ పకాిాయ కలవలసని చివరలిోతత చేరపకొనేవరకు 
కొనసలగిాంచబడుతతాందధ. ఈ మయడు గోడలకు దధగువ పట్ి్కలో చూపబడమనట్ుా గల వలట్ర్ బేస్్ మడ్ (డబుా యఎాం) 

మరియు సిాంథట్ిక్ట ఆయిల్ట బస్ే్ మడ్ (ఎస్ఒబిఎమ్) వలడాలని పతా్తప్లదధాంచబడమనదధ. తవేవ లోతత లక్షాాం మరయిు 
రాంధ్ాాం యొకా వలాసలలు దధగువ ప్ట్ట్ క 1 ల్ో ఇవవబడమనాయి. 

 

ప్ట్ట్ క - 1: తవేవ వ ాసము, ల్ోతుల్ు మరియు వ డ ేమడ్ వివర ల్ు 
వ ాసం ల్ోతు మడ్ ర్కం 

26" రాంధ్ాాం 0-600 మీ వలట్ర్ బేస్్ మడ్ 

17 1/2" రాంధ్ాాం 600-3000 మీ ఎస్ఒబిఎమ్ 
 

తవావకమనదేధ పతా్త బరవిక ిదాదాపు 2-3 నెలలు నిరాంతరాం కొనసలగ ేతాతాాలిక పకాిాయ. రగిుు లు అనిన సలధారణ 
పన్లకు సవాంతాంగల నిాంపబడేలా ఉాంట్రయి. తవావకాం పన్లు పూరతయిన తరపవలత, తవావకాం సమయాంలో 
తగనిాంత హ ైడరాకలరబన్ా  కన్గొనబడమన తరపవలత ఈ బరవులు ఉతుత్తత  ట్సెి్ాంగ్ లో రాంధాాలచ ేపరకీ్ష్మాంచబడతాయి. 
ఇదధ సలధారణాంగల 5-7 రోజులు పడుతతాందధ. ఒకవేళ ఒక అన్కూలమ నై బరవి దావరల ఛేదధాంచగలిగిత,ే దానిన 
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భవిషాతతత లో పూరితచసే,ి అభివృదధి చేసేాంద్కు మయసివయేబడుతతాందధ. తవావకాం పన్లు పూరతయిన తరపవలత, 
తవావకాం జరపిని సథలాం, వీలయినాంత తవరలో దాని నిజసిథత్తక ిపునరపదిరిాంచబడుతతాందధ. 
కలరాకలాప్లలు ఆయిల్ట ఇాండసీ్  ీ సేఫ్ీ్ డెరర క్రటే్ (ఒఐఎస్డ)ి మారుదరశకలలు మరియు అాంతరలి తీయ పమాాణాల 
పకాలరాం నిరవహ ాంచబడతాయి. వారలథ లు రలష్ ీ నమోదధత ఏజ నీ్లచ ే తొలగిాంచబడతాయి. కలరాకలాప్లలు 
ప్లారాంభిాంచడానిక ి ముాంద్ సమీక్ష మరియు మారుదరశకలలక  ై కలరాకలాప్లల సవివరణ కలరాకామాం 

తయారపచేయబడమ డెరర క్రటే్ ఆఫ్ హ ైడరాకలరబన్స్ (డమఒహ చ్) క ి పాంపబడుతతాందధ. కలరాకలలాప్లల వివరలలు 
సమయాన్కూలాంగల డమఒహ చ్ క ిపాంపబడతాయి.  

 

2.1 మౌలిక అవసరలలు 
ప్లాజ క్్ట వాయాం: ఈ ప్లాజ కు్ లో కలాంట్రాక్ట్ ప్లాాంతాం KG/ONSDF/BHIMANAPALLI/2016 లో తాతాాలికాంగల 

మయసివేయబడమన బరవి పునరపదిరణ పన్లు మరియు 5 కొతత  బరవుల అాంచనా & అభివృదధి  ఉనానయి. 

బరవుల ఖ్చిితమ ైన సథలాం పాస్త తాం జరపగుతతనన 2-డమ మరియు 3-డ్ అధ్ాయనాం పాకలరాం ఉాంట్రయి. పాత్త 

తావవకలనికి రూ.10 కోట్ుా  ఖ్రివుతతాందని అాంచనావేయబడమాందధ. 
 

సథల అవసరలలు: ఒకోాబరవి తవవకలనికి స్మారప 1 హ . సథలాం అవసరమవుతతాందధ. ఈ సథలానిన తాతాాలిక 
పదిత్తపెర, భయపరిప్లలనాధధకలరపల మారుదరశకలల మేరకు తగిన నష్పరిహారాం చెలాిాంచి సేకరిాంచబడుతతాందధ. 
బరవి యొకా సథల విసీత రణాం, తావవకాం జరిపే లోతతన్ అాంచనా వేసిన తరపవలత అకాడ ఉపయోగిాంచే పరికరలల 
రకాంపెర ఆధారపడమ ఉాంట్ుాందధ. 
 

నీట్ి అవసరలలు: నీరప అనేదధ పాధానాంగల బురద తయారపచేయడానికి మరియు కలాాంపు సథలాంలో గృహావసరలల 

నిమితత ాం అవసరమవుతతాందధ. సలధారణాంగల, 2 న్ాండమ 3 నెలల సవలు వావధధకి ఒకోాబరవికి స్మారపగల 25 

KLD నీరప అవసరమవుతతాందధ. అయితే, తావవకాం మరియు గృహావసరలలకు అవసరమ ైన నీట్ిపరిమాణాం 

ప్లాథమికాంగల పాత్తప్లదధాంచబడమన లోతత, దానికి పట్ట్  సమయాంపెర ఆధారపడమ ఉాంట్ుాందధ.   
 

విద్ాత్ అవసరాం: కలాాంపు సెరట్ుతో సహా, పాత్త తావవక సథలానికి మొతతాం 2.5 మ .వల విద్ాతతత  
అవసరమవుతతాందధ. ఈ అవసరలలు డీజిల్ట జనరేట్ర్ సెట్ుా  ఉపయోగిాంచి (తావవకాం జరిపే సథలాం వదద  
3X1000  క .వి.ఎ. మరియు కలాాంపు సెరట్ు వదద  1x 440 క .వి.ఎ.) తీరిబడతాయి. 
మానవ శ్కిత: తావవక సథల నిరలిణాం మొతతాం సలథ నిక కలరిికులతోనే చేయిాంచడాం జరపగుతతాందధ. పాత్త తావవకాం 
సథలాం వదద  స్మారప 20-40 మాందధ సలథ నిక పనివలరలకు ఉప్లధధ లభిస్త ాందధ. 
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3.0 ప్రసుి త ప్ర ావర్ణ అమరిక 

బేస్ ల రన్స ఎనివరలనెిాంట్ సిథత్త పతా్తప్లదధత ప్లాజ క్్ట సథల చ్ట్ు్ పకాల ప్లాాంతాలోా , గలలి, ధ్వని నీరప, నేల, జీవవెరరపధ్ాాం, 
మరియు సలమాజిక ఆరిథక అాంశలలపరాంగల పసా్త తమునన భౌత్తక, జీవసాంబాంధ్ మరియు మానవ పరలావరణ 
నాణాతన్ సూచిస్త ాందధ. బసే్ ల రన్స పరలావరణ నాణాతా అధ్ాయనాం 10 కిమీ వలాసలరథాంలో డమసెాంబర్ 2017 న్ాండమ 
ఫిబరవర ి2018 మధ్ా చేపట్్బడమాందధ. 
 

3.1  అధ్ాయన ప్లాాంతాం యొకా శీతోషణ పరిసిథతతలు: 
అధ్ాయనాం జరపి ే సమయాంలో రికలర్్ చేయబడమన గలలి వేగాం మరియు దధశ్లు ఈ ప్లాాంతాంలో గలలియొకా 
నాణాతపెర వలతావరణ పభారవలనిన అాంచనా వేసేాంద్కు ఉపయోగపడమాందధ. ఈ అధ్ాయన కలలాంలో, అధ్ాయన 
ప్లాాంతాంలో రికలరప్  చేయబడమన వలతావరణ వివరలలు ప్ట్ట్ క 2 లో ఇవవబడమనాయి. 

ప్ట్ట్ క -2 సథల్ సంబంధ్ వ తావర్ణ వివర ల్ు 

క ల్ము 
ఉషోో గూత (⁰ స)ి గ ల్లల్ో తమే (%) వర్షప్ తం 

(మిమీ) 

గ ల్లవీచ ే

దధశ కనిష్్ం గరిష్్ం కనిష్్ం గరిష్్ం 

డమసెాంబర్ 2017  
18.5 31.6 73 83 17.5 ఈశలనాాం 

జనవర ి2018 
17 33 70 89 16.0 ఈశలనాాం 

ఫిబవార ి2018 
15 36 68 88 18.5 ఈశలనాాం 

 

3.2 చ్ట్ు్ పకాల గలలి నాణాత 

ప్లాథమిక సమాచారలనిక  ైఅధ్ాయన ప్లాాంతపు 10 క.ిమీ. వలాసలరథాంలోని 6 పదాశేలలకు సాంబాంధధాంచిన పరగిణనలు 
ఆ ప్లాాంతపు గలలి నాణాతగల పరిగణ ాంచబడతాయి.  

అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని PM10యొకా 98వ శ్తాంశ్ం 50.4 µg/m3 (భీమనపలాి గలా మాం వదద) మరయిు 40.4 

µg/m3 (చెయయారప గలా మాం వదద) లమధ్ా ఉాందధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో PM2.5యొకా 98వ శ్తాంశ్ం 25.9 

µg/m3 (భీమనపలాి గలా మాం వదద) మరియు 21.3 µg/m3 (అనిపురాం గలా మాం వదద) లమధ్ా ఉాందధ. 
 

అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో రికలరప్  చేయబడమన SO2 యొకా సలథ యులు కనిష్ాంగల 7.1 µg/m3 న్ాండమ 14.7 µg/m3 

గరష్ిాంగల ఉాందధ. SO2 యొకా 98వ శ్తాంశ్ం 9.4 µg/m3 న్ాండమ 14.7 µg/m3 ఉాందధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో 
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రికలరప్  చేయబడమన NOx యొకా సలథ యులు కనిష్ాంగల 8.6 µg/m3 న్ాండమ 15.9 µg/m3 గరష్ిాంగల ఉాందధ. SO2 
యొకా 98వ శ్తాంశ్ం 10.9 µg/m3 న్ాండమ 15.9 µg/m3 ఉాందధ. 
 

ఈ పరిశీలనల పకాలరాం, అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని గలలి నాణాతా పరమిితతలు కేాంద ాకలలుషా నియాంతణాా మాండలి 
(సిపసిిబి) నిరలి రిాంచిన పరధి్్లకు లోబడ ేఉనానయని నిరణయాంచబడమనదధ. 
 

3.3  శ్బద పరలావరణాం 
అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని 4 సథలాలోా  ప్్ ర్బుల్ట స ాండ్ ల వల్ట మీట్ర్ పరికరలనిన ఉపయోగిాంచి బేస్ ల రన్స శ్బద 
సలథ యిలు అాంచనా నియాంత్తాాంచబడమనాయి. కొనిన గలా మీణ ప్లాాంతాలోా ని శ్బద విలువలు వలహనాల ట్రాఫిక్ట, ఇతర 
మానవ సాంబాంధ్ కలరాకలలాప్లలవలా మరయిు ప్లరశిలా మిక కలరాకలాప్లలవలా ఏరుడతాయి. అధ్ాయన కలలాంలో 
పగట్ ిసమయాంలోని పరిశీలనలు 40.1 న్ాండమ 46.7 డమబి (ఎ) ఉనానయి. అయిత,ే ఇవ ేరలత్తావళేలోా  32.2 న్ాండమ 
34.6 డమబి (ఎ) శరాణ లో ఉనానయి. పగట్ ి మరయిు రలత్తవాళేలోా ని పరశిీలనలు పరసిరలల ప్లరిశలా మిక, గృహ, 
వలణ జా మరియు స్నినత ప్లాాంతాల ప్లామాణ కలలతో సరచిూడట్మ నైదధ. నియాంత్తాాంచబడమన పరిసరలల శ్బద 
సలథ యిలు సపిసిిబిచ ేనిరలద రిాంచబడమన ప్లామాణ కలల మేరకు ఉనానయి. 
 

3.4 జల పరలావరణాం 

 నీట్ ి నాణాత అాంచనా వేయడానిక  ై ఈ అధ్ాయన కలలాంలో 4 భయగరభ మరయిు 4 భయఉపరతిల నీట్ ి
నమయనాలన్ సేకరిాంచడాం జరిగిాందధ. భయగరభ జల నమయనాలు సలథ నికాంగల నివసిాంచ ే పజాలు తమ అవసరలల 
కోసాం వలడ ేచతే్త పాంపులు మరియు బరవులన్ాందధ సేకరిాంచడాం జరిగిాందధ. ఉపరితల జల నమయనాలు దగురలోని 
నద్లు/సరస్్లు/చెరపవులు/నీట్ ికయాల ప్లాాంతాం/బాంగలళాఖ్ాతాం న్ాండమ సేకరిాంచబడమనాయి. 

 

3.4.1 భయగరభ జల నాణాత 
ఈ ప్లాాంతాంలోని భయగరభ జలనాణాత ఐఎస్:10500-2012 పకాలరాం నిరేదశ్చాంచిన పరిమితతల మేరకు ఉాందధ. 
గలా మాలోా ని చరెపవుల న్ాండమ సేకరిాంచిన భయగరభ జల నీట్ ికలఠనిాాం యొకా శరాణ , 135 - 7656 మిగలా /లీ నీట్ ి
నమయనా అన్మత్తాంచ ే పరమిితతల మధ్ా ఉాందధ మరయిు గోదావర ి నీట్ని్ాండమ సేకరిాంచిన నీట్పిెర కయానీట్ ి
పభారవాం ఉాందధ. భయగరభ జల నమయనాల pH 7.38 న్ాండమ 7.91 నీట్ ి నమయనాల చొపుున అాంగీకరిాంచ ే
పరమిితతలలో మరయిు భయగరభ జలనామయనాల ట్ిడమఎస్ శరాణ  320 న్ాండమ 26608 మిగలా /లీ నీట్ ినమయనా, 
ర ాండు నీట్ ినమయనాలు అన్మత్తాంచబడమన పరమిితతలలో మరియు 2 క్ష్షర లక్షణాలు కలిగివునానయి.  
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3.5 నేల యొకా నాణాత 
 నేల రకలలు మరయిు మట్ి్ యొకా లక్షణాలన్ అధ్ాయనాం చేసేాంద్కు పసా్త తాం నేలలో వివిధ్ పరిసిథతతలకు 

మరియు భయగరభ లక్షణాలన్ అాంచనా వసేేాంద్కు 4 నమయనా సథలాలన్ ఎాంపిక చయేడాం జరగిిాందధ. ఈ 
అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని నలేల pH విలువలు 6.5 న్ాండమ 7.38 వరకు శరాణ లో ఉాండమ ఈ నలేలు తట్సథము 
మరియు కొదధదగల యాసిడమక్ట లక్షణాలునానయని తలేిాందధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో విద్ాదావహకత 120 న్ాండమ 680 
μ mhos/cm ఉాండట్ాం వలా ఇదధ సలధారణ వరుాం కిాాందకు వస్త ాందని నిరలి రిాంచబడమనదధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో 
మొతతాం ఆరలు నిక్ట కలరబన్స 0.01 న్ాండమ 0.02% శలతాం ఉాందధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో N రూపాంలోని నతజాని 12.32 
న్ాండమ 26.32% ఉాందధ. అధ్ాయన ప్లాతాంలో P రూపాంలోని భరసవరాం <5 kg/ha ఉాందధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో 
లభామయియా ప్ ట్రషయిాం 461 న్ాండమ 1241 kg/ha ఉాండమ మొకాల పెరపగుదలకు అన్వుగల ఉాందధ. 

 

3.8 జీవలవరణాం & జీవవెరరపధాాలు 
అధ్ాయనాలు క్ష్ేతసాలథ యి సాందరశనల దావరల సేకరిాంచిన ప్లాథమిక డేట్ర మరయిు అట్వీ శలఖ్ వలర ిరికలరప్ లలోని 
సెకాండర ీ డటే్ర మరియు సలహ తాాం న్ాండమ సకేరిాంచబడమనదధ. ఈ ప్లాాంతాంలోని జీవవెరరపధాాల డేట్రబసే్ పకాలరాం 
ఇకాడ 38 రకలల వృక్షజాతతలు, 76 రకలల మయలికలు మరియు ప్ దలు 28 రకలల గడమ్జాత్త మొకాలు 
మరియు తీగలు, మరియు 7 రకలల మడ అడవులు ఉనానయి. అధ్ాయన సమయాంలో పరశిీలిాంచబడమన/ 
రికలరప్  చేయబడమన జాంతతజాలాలలో అధధక భరగాం షెడూాల్ట IV వరలు నిక ిచెాందధనవి. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో మొతతాం 
95 రకలల జాంతతజాలాలు కన్గొనబడమనాయి. అధ్ాయన ప్లాతాం పధాానాంగల చేపలపెాంపకలల ప్లాాంతాంలో 
ఉననాంద్న ఇకాడ సముదపాు చపేలు, పతీలు, రొయాలు, ఎకుావగల రిప్్ ర్్ చేయబడమనాయి.  
 

ఇకాడ పెరిగ ే ప్లచి, జూప్లా ాంక్న్స నెట్ ఉపయోగిాంచి చేయబడమాందధ. ఇదధ అతాధధకాంగల కొతత  మురమళళలో అత్త 
తకుావగల పలాాంకూరపలలో ఉననట్ుా  కన్గొనబడమదధ. ప్లచి జీవరలస ి అధధకాంగల పలాాంకురపా లో అత్త తకుావగల 
కుాండలేశ్వరాంలో నమోదయిాందధ. అనిన 4 శలాంపిా ాంగ్ సే్షనాన్ాండమ 6 వరలు లకు చెాందధన బ ాంతోస్ సేకరిాంచబడమాందధ. 
ఇదధ అతాదధకాంగల పలాాంకురపా  వదద మరియు అత్తతకుావగల కేశలకురపా  వదద నమోదెరాందధ.  
 

3.9 జనాభర & సలమాజిక ఆరిథక పరలావరణాం 
అధ్ాయన ప్లాాంత 10 కిమీ వలాసలరథము తూరపు గోదావర ిజిలాా లో విసతరిాంచి ఉాందధ. అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో మొతతాం 
7 మాండలాలు ఉనానయి.   
 2011 జనాభర ల కాల పకాలరాం, అధ్ాయన ప్లాాంత జనాభర మొతతాం 3,64,632. వీరలిో 1,83,282 మాందధ 

పురపషతలు మరయిు 1,81,350 మాందధ సీత లైు ఉనానరప.    
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 అధ్ాయన ప్లాాంత మొతతాం జనాభర 3,64,632, ఇకాడ ఉనన మొతతాం ఇళళ సాంఖ్ా 1,01,535. ఒకోా 
కుట్ుాంబ పరిమాణాం స్మారప 3.59 ఉాందధ. 

 మొతతాం ఎసీ్ జనాభర 1,13,596 (31.15%) మరియు ఎసీ్ జనాభర 2,978 (0.81%). సరలసర ి లిాంగ 
నిషుత్తత  పతా్త 1000 మాందధ పురపషతలకు 989 మాందధ సీత లైు ఉనానరప. 

 మొతతాం పిల్టలల (6 సాంవత్రలల కాంట్ట తకుావ వయస్ననవలరప) సాంఖ్ా 34,846 (9.55%) 
 2011 జనాభర ల కాల పకాలరాం, అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని జనాభరలో అక్షరలస్ాలు 70% ఉనానరప. ఇదధ జిలాా  

రేట్ు కాంట్ట 3% ఎకుావ. 
 అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని మొతతాం పనివలరల సాంఖ్ా 1,55,531 (43%). వీరలిో మగవలరప 70% మరియు 

సీత లైు 30% ఉనానరప. పధాాన పనివలరల సాంఖ్ా 1,20,366 (33%) మారిినల్ట పనివలరప 35,165 (10%) 

మరియు పనిచేయనివలరప 2,09,103 (57%) మాందధ ఉనానరప. 
 

3.10 భయ వినియోగాం & సథలాం కవర్ 

కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంతాం KG/ONDSF/BHIMANAPALLI/2016 భయవియోగాం, సథల కవర్ అనేవిషయాలన్ 
అధ్ాయనాం చేయడానిక ిఉపయోగిాంచబడమాందధ.  కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంత మొతతాం వెరశలలాాం 15.01 చ.కి.మీ. 
 జలాశ్యాలు: అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని 33.5 హ . భయమి రిజరలవయరపా /వలగులు/కలలువలతో కవర్ 

చేయబడమ ఉాందధ. దీనిలో 2 హ . నద్లు/వలగులు/కలలువలు ఉనానయి, 2.5 హ . ఉపరతిల చెరపవులు, 
మరియు 29 హ . లో అకలవకలిర్ చరెపవులు ఉనానయి. 

 నిరలిణ పదాేశ్ాం: అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని 50 హ . భయమి గలా మీణాభివృదధితో ఆకామిాంచి ఉాందధ. 
 వావసలయ భయమి: అధ్ాయన ప్లాాంతాంలో 1418 హ . వావసలయ భయమి, దీనిలో 1072 హ . పాంట్ భయమి 

(ఒకట్/ిర ాండు పాంట్లు), 340 హ . భయమి మొకాలు మరయిు 6 హ . బీడు భయమి ఉాందధ.  
 

4.0 సంభవించేందుకు అవక శమునన ప్ర ావర్ణ ప్రభరవ ల్ు మరయిు ఉప్శమన చర్ాల్ు 
4.1  పరసిరలలోా ని గలలి 

బరవి సథలాం న్ాండమ దధగువ తెలిపిన గలలి ఉదాు రమయియా  అవకలశలలు ఉనానయి. 
 భయమి పన్ల వలన ద్ముి (అప్్ ా చ్ రోడు్  మరయిు సెరట్ తయారీలో); 
 డమజి సెటా్ న్ాండమ ఉదాు రలలు; 
 బరవిని పరకీ్ష్మాంచటే్పుుడు అవకలశ్మునన మాంట్లన్ాండమ వెలువడ ేఉదాు రలలు; 
 వలహన కదలికలవలా వలెువడ ేఉదాు రలలు. 
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సథల తయార ీసవలు సమయాంలో మొకాలన్ తొలగిాంచడాం, నరరకడాం, నిాంపడాం, మరయిు సథలానిన చద్న్ 
చేస ే ఇతర పన్లకు మర పనిముట్ుా  మరియు ఎర్త మువర్్ వినియోగిాంచబడతాయి. అయిత,ే ఈ 
కలరాకలాప్లలు సవలు వావధధలోన ే చేయబడతాయి. దీనివలా, పరసిరలల గలలి నాణాతపెర పభారవాం 
అన్మత్తాంచబడమన పరిమితతలలో బరవిసథల పరధిధలోన ేఉాంట్ుాందధ. 
 

డమజి సెటా్న్ాండమ వలెువడ ే ఉదాు రలలు డమజి సెట్ లో ఇాంధ్నానిన మాండమాంచడాంవలా సమరథవాంతాంగల 
నియాంత్తాాంచబడతాయి. బరవిని పరీక్ష్మాంచ ే సమయాంలో ఆయిల్ట మరయిు వలయువులన్ మాండమాంచడమనదేధ 
కొదధదరోజులు మాతమా ే ఉాంట్ుాందధ. గలలి నాణాతపెర పభారవాం, డమజి సటె్ న్ాండమ అతావసర సిథత్తలో నిరవహ ాంచ ే
కలరాకలాప్లల వలా పెరిగ ే ఉదాు రలలపెర ఆధారపడమ అాంచనా వయేబడుతతాందధ. పభారవమనేదధ పధాానాంగల ర ాండు 
పరసిర గలలి నాణాత (ఎఎకుా) కలలుష్య కలరకలలు అాంట్ట సలఫర్ డెర ఆక ై్డ్ (SO2) మరయిు నెరట్రా జన్స యొకా 
ఆకి్డుా  (NOx), వలా ఉాంట్ుాందధ. బేస్ ల రన్స సిథత్త కిాాంద కవర్ చేయడానిక ి10 కిమీ వలాసలరథాంలోని ఇతర పరశి్ామల 
న్ాండమ వెలువడ ే ఉదాు రలలన్ కూడా పరగిణనలోక ి తీస్కోవలలి. గలలి పరలావరణ పభారవలల అాంచనా అనదేధ 
AERMOD అని పిలువబడ ేసె్డ ీసే్ట్ గలసియన్స పూా ాం మాథమ ట్కిల్ట డమసుెరోన్స మోడల్ట వినియోగిాంచడాం దావరల 
కన్గొనబడమాందధ. 
 

మోడల్ట అన్కరణలు శీతాకలలాంలో చేయబడమనాయి. శీతాకలలాంలో వలెువడడానిక ి అవకలశ్మునన SO2 

మరియు NOxలు అతాధధకాంగల పరెిగ ే 24 గాంట్ల కలలవావధధలో సిసఎిస్ 0.01 మరయిు 15.5g/m3 లు 
వరపసగల ఉాంట్రయి. వెలువడడానిక ిఅవకలశ్మునన జిఎలి్లు సిసిఎస్ ప్ట్ట్ క-3లో ఇవవబడమనాయి. 

 

ప్ట్ట్ క 3: గ్ూ ండ్ ల్్వల్ స ందరతల్ు 

క ల్ుష్ా క ర్కం 
స ందరత (g/m3) 

బేస్ ల్ర్న్ ప్ర్పగుదల్ ఫల్లతం 
NOx 15.9 15.5 31.4 

SO2 14.7 0.01 14.71 
 

 

4.1.1  ఉపశ్మన చరాలు 
 డమజి సటె్ న్ాండమ వచేి కలలుషా కలరకలలు గలలిలో కలిసిప్్ యియాంద్కు వీలుగల అదధ తగని ఎతతత లో 

అమరిబడుతతాందధ మరయిు డమజి సటాె్ న్ాండమ వెలువడ ేఉదాు రలలు చట్్పరిమితతలకు లోబడమ ఉాండలేా సరగిల 
మ యిాంట్యెిన్స చేయబడతాయి.   
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భగవత్త అనా లాబ్స్ పెర.ై లి. (బయారో వెరిరల్ స్ గయా ప్ కాంపెనీ) 

ప్లాజ క్్ట రిఫర న్స్: IND.BH.41.17.0217 B/HSR 

Rev. 01, Draft        13 

 మాంట్ రలవడానిక ిఅవకలశ్మునన వావసథ అనిన సమయాలోా  సరగిల నిరవహ ాంచబడుతతాందధ.  
 ప్ డమ వలతావరణముాండ ే కలలాంలో త్తరగి ి ద్ముిలేవకుాండా యాక ్స్ రోడాపెర నీళళళ చలాిాంచడాం 

(అవసరమ ైత)ే జరపగుతతాందధ. 
 ఈ ప్లాజ క్్ట లో ఉపయోగిాంచ ే అనిన ఇాంజన్ా , అనిన వలహనాల ఎగల్స్్ వావసథలు సరగిల మ యిాంట్ెయిన్స 

చేయబడతాయి, తదావరల ఉదాు రలల పరిమితతలు తకుావగల మరియు ఇవి ఆ నిరిదష్ వలహనాం/పరకిరలనిక ి
సాంబాంధధాంచి చట్్పరమిితతలన్ అత్తకామిాంచకుాండా ఉాండలేా చూడబడతాయి.   

 తవావకాం పనిజరపగుతతననపుుడు బరవి ముఖ్దావరాం వదద తగిన సలమరథయాంగల బలా  అవుట్ పిావెాంట్ర్ ఏరలుట్ు 
చేయబడుతతాందధ. 

 సెరట్ులో ఉపయోగిాంచ ే అనిన వలహనాలకు ప్ లూాషన్స అాండర్ కాంట్రా ల్ట సరి్ఫకి ట్ుా  (పయిుససి)ిఉాండలేా 
చూడబడుతతాందధ. 
 

4.2 శ్బద పరలావరణాం 

రిగ్ సరిహద్ద  న్ాండమ 100 న్ాండమ 300 మీట్రా వరకు వచేి ధ్వన్లు 30 డమబి (ఎ) కాంట్ట తకుావగలన ేఉాంట్రయి. 
ఈ ప్లాాంతాంలోని చాలా పదాేశలలలో పరసిర శ్బద సలథ యిలు సపిసిిబి ప్లామాణ కలల నిరలి రిత సలథ యిక ి లోబడ ే
ఉనానయి. డమలాాిాంగ్ కలరాకామాం కేవలాం పతా్తప్లదధత డమలాాిాంగ్ కు మాతమా ే పరమిితమ ైనాంద్న దాని పభారవలలు 
చ్ట్ు్ పకాల ప్లాాంతాలపెర చాలా తకుావగల ఉాంట్ుాందధ మరయిు అదధ కేవలాం 100 మీ క ేపరమిితమవుతతాందధ. ఈ 
పతా్తప్లదధత డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లలు మరియు సాంబాంధధత పన్లవలా వలెువడ ేశ్బద సలథ యిలు పెరగడాం మరియు 
సాంబాంధధత ఇబబాంద్లు చ్ట్ు్ పకాల ప్లాాంతాలలోని నివలస ప్లాాంతాలపెర తీవమా నై పభారవాం చూప ేఅవకలశ్ముాందధ. 
శ్బద సలథ యిలు పెరగడానిక ిదధగువ తెలిపని కలరాకామాలు కలరణాం కలవచ్ి. 
 రిగ్ మరయిు సాంబాంధధత యాాంత్తాక పరికరలల న్ాండమ వెలువడ ేధ్వని 
 వలహనాల కదలిక వలా వచేి ధ్వన్లు 
 డమజి సెటా్న్ాండమ వచేి  ధ్వన్లు 

 
4.2.1 ఉపశ్మన చరాలు 

 శ్బదసలథ యిని అదధ వలెువడ ే చోట్ు వదేద తగిుాంచడానిక ి అనిన పరకిరలలు మరయిు యాంతసాలమాగిాని వలట్ిని 
ఏరలుట్ు చేస ేసమయాంలోన ేతగనిాంత ఇాంజినీరిాంగ్ నియాంతణా పదితతలు (అాంట్ట డమజి సటాె్పెర మఫా్రపా  పెట్్డాం) 
అవలాంబిాంచడాం జరపగుతతాందధ. 
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 శ్బద సలథ యిలన్ తగిుాంచడానిక ి యాంతపారికరలలు మరయిు వలహనాలన్ సమయాన్గుణాంగల సరయిి ైన 
నిరవహణ మరియు శ్బద నిరోధానిక ితగని చరాలు చేపట్్బడతాయి. 

 డమలాాిాంగ్ మినహాయిాంచి శ్బదాం ఉతుత్తత  చేస ే అనిన కలరాకలాప్లలు వీలయినాంతవరకు పగట్ిపూట్ మాతమా ే
చేపట్్బడతాయి.  

 సెరట్ వదద ఉాండ ే పనివలరాందరకి ీ ఇయర్ పాగుు లు/మఫ్ లు వాంట్ ి వాకితగత రక్షణ పరకిరలలు (పిపఇిలు) 
ఇవవబడతాయి. 
 

4.3  ఉపరతిల జలాం మరయిు భయగరభ జలాం 

పరిమాణాం: 
డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లలు గృహావసరలల నిమితతాం నీరప అవసరమవుతతాందధ. కలని ఇదధ తకుావ కలలవావధధక,ే 
కొదధదరోజులకు మాతమా ే(ఒకోా బరవిక ి25 క  ఎల్ట డమ) అవసరమవుతతాందధ. ఈ నీట్ిని భయగరభ వనరపలు/ ట్రాాంకరా 
దావరల తీస్కోవడాం జరపగుతతాందధ. సిజిడబుా యబి వరీుకరణ పకాలరాం, ఈ ప్లాజ క్్ట "రక్ష్మత వరుాం" లో ఉననాంద్న దాని 
పభారవలలు నామమాతాాంగలన ేఉాంట్రయి. 
 

నాణాత: 
ఈ డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లవలా వృధా జలాం రోజుకు దాదాపు 8 కిలో లీట్రపా  ఉతుత్తత  అవుతతాందధ. నీట్ ి ఆధారతి 
ట్రకి్కేతర బయోడమగేాడబుల్ట దవాలలన్ నిరోధాలు మరయిు తకుావ సలథ యిలో ఉాండ ే వలట్నిి డమలాాిాంగ్ కు 
అవసరమ ైన బురదగల వలడట్రనిక ి తదావరల భయగరభ జలాలపెర పభారవాం తకుావ ఉాండలేా చూసలేా 
పతా్తప్లదధాంచబడమాందధ. అాంతగేలక, డమలాాిాంగ్ బురద సేకరణ మరయిు రిసరపాయలేషన్స చెరపవులు కలరిప్్ యియవి మరియు 
డమలాాిాంగ్ దవాలలు నేలపెరప్ రలోక ి వళెళకుాండా పవాశేలనిక ి అవకలశ్ాంలేకుాండా ప్ ర ఏరలుట్ు చేయబడుతతాందధ. 
అాంతగేలక, బరవి చ్ట్ట్  సరయిి ైన ఇనస్యా లేషన మరియు కేసిాంగ్ చేయడాం వలా భయగరభ జలాలపెర పభారవాం 
తకుావగల ఉాంట్ుాందధ. 
 

4.4  సథల పరలావరణాం: 
ప్లాజ క్్ట సథలానిన తయారప చేస ేసమయాంలో అకాడునన మొకాలు తొలగిాంచబడట్ాం లేదా ఇకాడమ భయమిలో కొాంత 
వావసలయ భయమి, ప్లరశిలా మిక వినియోగలనిక ి మారిబడట్ాంవలా, ఇదధ సథల పరలావరణాంపెర పభారవాం పడ ే
అవకలశ్ముాందధ. డమలా్ట సథల తయారీక ి2-3 వలరలలు పట్్వచ్ి. 
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4.4.1 ఉపశ్మన చరాలు 
 పసా్త తమునన సథల వినియోగలనిన వీలయినాంతగల తగిుాంచేాంద్కు డమలాాిాంగ్ సథల ఎాంపకి సమయాంలో చరాలు 

చేపట్్బడతాయి. 
 డమకమిషనిాంగ్ మరియు మయసివసే ే సమయాంలో సథలానిన వీలయినాంతవరకు దాని అసలు సిథత్తక ి తీస్కొని 

రలవడానిక ిఅవసరమ నై చరాలు చేపట్్బడతాయి. 
 నిరలి రిాంచిన డమలాాిాంగ్ చరాలు పూరతయిన తరపవలత సథలాం యొకా భౌత్తక సిథత్త, నేలలు, మరియు మొకాల రన 

వలట్ిని వీలయినాంతగల పూరవసిథత్తక ిపునరపదిరిాంచడానిక ిఅవసరమ నై చరాలు చేపట్్బడతాయి. 
 పన్లు పూరతయిన తరపవలత (దశ్లలో) అనిన తాతాాలిక నిరలిణాలు, మిగులు వస్త వులు మరియు 

వారలథ లు భయఉపరతిలాం న్ాండమ 1మీ లోతతవరకు పూరితగల తొలగిాంచబడతాయి. 
 సిబబాందధ త్తరగిేాంద్కు మరయిు వివిధ్ యాంతపారికరలలు సలమాగుా లన్ స్లభాంగల చేరవసేేాంద్కు కొతత  

తాతాాలిక అప్్ ా చ్ రోడుా  వేయడాం, మరియు అవసరమ నైట్ెలా త,ే ఇపుుడు ఉనన రోడా సిథత్తని మ రపగుపరచడాం 
వాంట్విి జరపగుతాయి. 

 డమజ రన్స దశ్లో సరియి నై సెరట్ లేఅవుట్ నిరణయిాంచడాం దావరల సథలాం వీలయినాంత తకుావగల 
వినియోగిాంచబడుతతాందధ. 
 

4.5 సథల నాణాత 

ప్లాజ క్్ట సథల తయార ీసమయాంలో డమలాాిాంగ్ సథల తవవకాం మరయిు అప్్ ా చ్ రోడు్  ఏరలుట్ు వసే్త ననపుుడు. నలేకు 
సలరలనినచేి  ప్్ షకలలు మరయిు సూక్షిజీవులుాండ ే పెరప్ ర తొలగిాంచబడుతతాందధ. దీనివలా పెరప్ ర నిరలిణాంలో 
సవలుమారపులు వచేి  అవకలశ్ముాందధ. రిగుు లు మరయిు సాంబాంధధత ఇతర యాంత ా పరకిరలలన్ అకాడ 
పెట్్డాంవలా, సథలాం దాని పూరవసిథత్తక ి తెచేి ాంతవరకు దాని నాణాత పభారవితమయియా అవకలశ్ముాందధ. ఒకవళే 
రసలయనాలు మరియు ఇాంధ్నాలు, సిమ ాంట్ మరియు బురద తయార,ీ వలడబడమన ఆయిల్ట మరియు 
లూాబికా ాంటా్న్ సరిగల భదపారచటా్యిత,ే అవి నేలన్ కలుషితాం చెస ే అవకలశ్ముాందధ. డమలాాిాంగ్ వారథాం మరయిు 
త్తపుిపాంపని/వలడని డమలాాిాంగ్ బురదన్ ఆన్స-సెరట్ వదద సరిగల భదపారచకప్్ యినా నలే కలుషితమవవచ్ి. 

 

4.5.1 ఉపశ్మన చరాలు 
 పూరవసిథత్తక ితచెేిసమయాంలో పెరప్ రన్ భదతా, సాంరక్షణ మరియు రక్షణలు పతాేా కాంగల ఉాంచడాం. 
 పెరలిాంగ్ మరియు తవావక సథలాం న్ాండమ సేకరిాంచిన మట్ి్తో నలేన్ వీలయినాంత పునరపదిరణ చేపట్్డాం. 
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 తవాివన బురద మరయిు డమలా్ట కట్ిాంగులన్ ఆవిరయియాాంద్కు వీలుగల, తాతాాలికాంగల తయారపచసేిన ఇతత 
పదారలథ లు పవాశే్చాంచకుాండా ల రన్్స గుాంతలో భదాాంగల, అదధ ఏవిధ్ాంగల బయట్కు చిమికుాండా 
భదపారచబడుతతాందధ. 

 బయట్కు నలేపెర కలరిప్్ యియవలట్ిలో కలలుషా కలరకలల రన పరకిరలలన్ాండమ ఆయిల్ట, సిమ ాంట్, డమలాాిాంగ్ బురద, 
మొదల రనవి ఉాంట్రయి. 
 

4.6 సలమాజిక ఆరిథక అాంశలలు: 
ఇకాడ ఉనన జన సలాందతాన్ పరగిణనలోక ి తీస్కొననటా్యిత,ే ఈ ప్లాాంతాంలోని పసా్త తమునన సమాచార 
మరియు సేవల సలథ యిలు తగినట్ుా గల ఉనానయి. ఈ పతా్తప్లదధత ప్లాజ కు్ లో భరగాంగల ఇపుుడునన రహదారపల 
వావసథన్ బలోపతేాం చయేడాంతో ప్లట్ు, కొనిన మారపమయల ప్లాాంతాలకు అనినరకలల వలతావరణ సిథతతలకు 
తట్ు్ కొనేలా వేయబడ ేరొడుా  వేయబడట్ాంవలా జిలాా  బరగల లాభాం ప్ ాంద్తతాందధ. మొతతమీిద చూసినటా్యిత,ే ఇదధ 
అనినవిధాలుగల సర నైదని చెపువచ్ి. 
 

డమలాాిాంగ్ వలా వలెువడ ే ఉదాు రలలు మరియు ధ్వన్ల వలా పభారవాం చాలా తకుావ ఉాంట్ుాందని అాంచనా 
వేయబడమాందధ. దానికతిోడు డమలా్ట సథలాం వదద పనిచేస ే ఉదరాగులాందరిక ీ వలట్విలా మానవ ఆరోగాాంపెర పభారవాం 
వీల రనాంత తకుావ సలథ యిలో ఉాండేలా ఇయర్ పాగుు లు/ఇయర్ మఫ్్ వాంట్ ిరక్షణ పరకిరలలు అాందధాంచబడతాయి. 
అనేవషిాంచ ే ప్లాాంతాంలోని డమలాాిాంగ్ ప్లాతాంలో అధధక ఉతుత్తత  అవకలశ్మునన ప్లాాంతాలోా ని సలగుచసే ే ప్ లాలపెర 
పభారవలనిన తగిుాంచవచ్ి. నష్పరిహారాం మరియు ఇతర కనీస మరలాదలతో పసా్త త యజమాన్లు మరయిు 
హకుాదారపలకు కలిగని నష్ల్ నిన కొాంతమేరకు తగిుాంచవచ్ి. 
 

4.7 వృక్ష, జాంతతజాలాలు 
అధ్ాయన ప్లాాంతాంలోని జీవలవరణాంపెర పభారవాం, డమలాాిాంగ్ సథలాలన్ాండమ ఆవలస సథలాలుాండ ే దూరాంపెర 
మారపతతాంట్ుాందధ. అయిత,ే ఈ పభారవలలు సవభరవపరాంగల తాతాాలికాంగల ఉాండమ, తవావకాం జరపి ే పతా్త సథలాం 
సమయాలలో కేవలాం డమాిలాిాంగ్ జరపి ేకలలాంలోన ేఉాంట్రయి మరియు ఒకాసలర ికలరాకలాప్లలు నిలిపివయేబడమన 
తరపవలత త్తరగి ిపునరపదిరణకు వీలు కలిుసలత యి. 
 

4.7.1 పతా్తప్లదధత ప్లాజ క్్ట వలా వృక్షజాలాంపెర పభారవలలు 
 ధ్వన్లవలా సలథ నిక జాంతతజాలాంపెర పభారవముాండవచ్ి. 
 ప్లాజ క్్ట నిరలిణాలు మరయిు బరవుల అభివృదధి సథలాంలోని వావసలయానిన ఇబబాందధ పెట్్వచ్ి. 
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 డమలాాిాంగ్ దవాలలు, చిాందడాం, కలరడము మరియు బరవి టరటీమ౦ెట యొకా వలా కొనిన రసలయనాలు బయట్కు 
చిాందవచ్ి. దీనివలా దగురలోని క్ష్ేతాాంలో వావసలనిక ిఅాంతరలయాం కలిగిాంచవచ్ి. 

 నిరాంతరాం కొనసలగ ేడమలాాిాంగ్ పకాిాయ వలా మొకాలపెర ద్ముి, ధ్ూళి చేరవచ్ి. ఇదధ మొకాల పెరపగుదలకు 
అవసరమ ైన కిరణజనా సాంయోగకిాయన్ మారివచ్ి లేదా పరమిితాం చేయవచ్ి మరయిు/లేదా 
పునరపతుత్తతని పభారవితాం చయేవచ్ి. 
 

4.7.2 ఉపశ్మన చరాలు 
 డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లలు జరగి ేసమయాంలో వెలువడ ేధ్వని తీవతాన్ తగిుాంచేాంద్కు డమజి సెటా్పెర శ్బద నిరోధ్కలలు 

అమరిబడతాయి. 
 అాంతకుముాంద్ నరకివిేసని చెటా్కు పరావసలనాంగల అకాడ పెరగి ేరకలల మొకాలన్ నాట్డాం దావరల అకాడ 

సాంచరిాంచ ేపక్షులు, చినన జాంతతవులు, కిామికటీ్కలలకు ఆవలసాం అాందధసలత యి. 
 పసా్త తమునన స కరలాలన్ (ఉదా: యాక ్స్ రోడుా ) వీలయినాంత వరకు వలడట్ాం దావరల కొతత  

అాంతరలయాలన్ నివలరిాంచవచ్ి. 
 రలత్తపాూట్ సహజాంగల సాంచరిాంచ ే జాంతతవులకు ఇబబాందధ కలుగకుాండా అనవసరాంగల దీప్లల వలడకాం 

తగిుాంచవచ్ి. 
 

4.8 ఘన వారలథ లు 
పతా్తప్లదధత బరవుల వదద వెలువడ ేఘన వారలథ లకు పధాాన వనరప నిరలిణ వారథాం, డమలా్ట కట్ిాంగ్్, పడవసే ేబురద, 
వారథ ఆయిల్ట, మరయిు ఇతర గృహ వారలథ లు. పతా్త బరవి న్ాండమ స్మారప 150-200 మీ3 డమలా్ట కట్ిాంగ్్ (ఒకోా 
కట్ిాంగ్), పనికిరలని ఏదేని ఆయిల్ట, ఉతుత్తత  అవుతాయి. డమలాాిాంగ్ కోసాం ఉపయోగిాంచ ే రిగ్ వావసథ డమలాాిాంగ్ 
దవాలలన్ాండమ ఘన పదారలత లు వెరప చసేేవిగల ఉాంట్రయి. డమలా్ట బిట్ చే కత్తతరిాంచబడ ే డమలా్ట కట్ిాంగ్్, షలే్ట ష్లకర్్ 
(కదధలే తెరలు) మరయిు సెట్ిఫాుాజ స్ చ ే దవాాం న్ాండమ తొలగిాంచబడతాయి మరయిు కట్ిాంగ్్ ఉాంచ ే సథలానిక ి
బదలాయిాంచబడతాయి. ఇవి ఆగస్్ 30, 2005 నాట్ ి నషట్ిఫకిషేన్స జి.ఎస్.ఆర్. 546 (ఇ) పకాట్న పకాలరాం 
తొలగిాంచబడతాయి. 
 

చిననమొతాత లలో ఘన వారలథ లు డమలాాిాంగ్ రిగ్ వదద జరగి ే సలధారణ కలరాకలాప్లల వలా ఉతుత్తత  అవుతాయి. ఈ 
వారలథ లు సలథ నిక మరయిు జాతీయ చట్ర్ ల పకాలరాం తొలగిాంచబడతాయి. వలడబడమన ఆయిల్ట వారథాం ఒక భదమా నై 
చద్న్గల ఉాండ ేపదాశే్ాంలో స్్ ర్ చేయబడుతతాందధ మరియు ఇదధ ఎమ్ఒఇఎఫ/అపపిసిిబి ఆమోదధత వారథ ఆయిల్ట 
సెరకారాకు అమిబడతాయి. డమలాాిాంగ్ బురద న్ాండమ వెలువడ ేడమలా్ట కట్ిాంగ్్ మరియు బురదలు బయట్కు వలెువడని 
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గుాంతలలో ప్లత్తపట్ె్బడతాయి మరియు ఆ గుాంతలు సెరట్ున్ పరతిాజిాంచ ే పణాాళికలో భరగాంగల మట్ి్చ ే
కపుివయేబడతాయి. వాంట్శలలలు మరియు కలాాంట్నాి న్ాండమ వెలువడ ేబయోడమగేాడబుల్ట వారలథ లు శలసీతయైబదిాంగల 
కాంప్్ స్్ చేయబడతాయి మరయిు ఇకాడ గీాన్స బ ల్్ట అభివృదధిక ిబయో-ఎరపవుగల ఉపయోగాించబడతాయి. 
 

5.0 ఇతర సెరటా్ విశరాషణ 

ఆయిల్ట మరియు సహజ వలయువుల వనరపలక ై బరవుల తావవకాం మరియు అభివృదధి  అనేవి సథలప్లాధానాత 
కలిగివుననవి అయినాంద్న వేరే ఏ ఇతర సథలాం పరిగణ ాంచబడలేద్. 
 

6.0 పరలావరణ నియాంతణాా కలరాకామాం 

ప్లాజ క్్ట కొనసలగుతతనన తరపణాంలో జరిగ ే అనిన దశ్లన్ కలుపుతూ గలలి, నీరప, నలే, సథల వినియోగాం, 
వృత్తతపరమ నై ధ్వన్లు, మొదల రన వలట్కి ిసాంబాంధధాంచి వచేి మారపులన్ తెలుపుతూ ఒక సవివర నియాంతణాా 
నివదేధక తయారపచయేబడుతతాందధ. కలరాకలప్లల స కరలాలకు సాంబాంధధాంచిన సథలాల గురిాంచి ఒక శలాంపిా ాంగ్ 
ఏరలుట్ు చయేబడుతతాందధ. ఈ నియాంతణాలో కలరాకలాప్లలపెర విధధాంచ ేచట్్ మరియు నాాయపరమ ైన పరమిితతలు 
మరియు పరలావరణ యాజమానాానిక ి బరధ్ాతవహ ాంచ ే ఇతర కలరొురటే్ అాంకితభరవలలు కూడా ఉాంట్రయి. 
కలరాకలప్లల వివిధ్ దశ్లలో అమలోా  ఉాండ ే నియాంతణాా కలరాకామాలతో ఒక వివరణాతిక వారథ యాజమానా 
పణాాళిక అమలోా  ఉాంట్ుాందధ. ఈ నియాంతణాా కలరాకామాం యొకా సలరలాంశ్ాం దధగువ ప్ట్ట్ క 4 లో ఇవవబడమాందధ. 

 

ప్ట్ట్ క - 4: నియంతరణా క ర్ాకూమ స ర ంశం 

వ.సం. ప్రిమితుల్ు ష్డ్ూాల్ సథల్ం 

1 గలలి నాణాతా 
నియాంతణా 

డమలాాిాంగ్ విధానాం కొనసలగకేలలాంలో 
నెలకొకసలర ి 24 గాంట్ల నియాంతణా 

చేయబడుతతాందధ లేదా రలష్ ీ కలలుషా 
నియాంతణా మాండలి (పసిిబి) నియమాల 

పకాలరాం నియాంతణా 

కోర్ ప్లాాంతాంలో 2 

బఫర్ ప్లాాంతాంలో 1 

2 శ్బద  నాణాతా 
నియాంతణా 

రలష్ ీ కలలుషా నియాంతణా మాండలి (పిసిబి) 

నియమాలు లేదా నెలకొకసలర ిలేదా డమలాాిాంగ్ 

కలరాకామాం జరిగ ే మొతతాం కలలవావధధలో 
ఒకసలర ి

కోర్ & బఫర్ ప్లాాంతాం 

 

3 నీట్ ినాణాతా రలష్ ీ కలలుషా నియాంతణా మాండలి (పిసిబి) దగురలో వరలో కలలాంలో ప్లర ే
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వ.సం. ప్రిమితుల్ు ష్డ్ూాల్ సథల్ం 

నియాంతణా నియమాలు లేదా నెలకొకసలర ిలేదా డమలాాిాంగ్ 

కలరాకామాం జరిగ ే మొతతాం కలలవావధధలో 
ఒకసలర ి

చినన నీట్ ి వలగులతో సహా 

ఉపరతిల జలాశ్యాలు 
మరియు దగురలోని 

గలా మాలలోని భయగరభ 

జలాం 

4 నేల నాణాత విశరాషణ రలష్ ీ కలలుషా నియాంతణా మాండలి (పిసిబి) 

నియమాలు లేదా నెలకొకసలర ిలేదా డమలాాిాంగ్ 

కలరాకామాం జరిగ ే మొతతాం కలలవావధధలో 
ఒకసలర ి

ప్లాజ క్్ట సథల ప్లాాంతాంలోని 4 

పదాశేలలు 

5 హరతి 

హారాం/మొకాలు 
సాంవత్రలనికొకసలర ి మొకాలు వేస ేప్లాాంతాం 

6 సలమాజిక ఆరిథక 

అభివృదధి  
కలరాకలాప్లలు 

అవసరాం మేరకు అాంచనా  అధ్ాయన ప్లాాంతాం 

 

7.0 ప్ర ావర్ణ రిస్్ యలజమలనాం 

ఉతుత్తత  అయియా ఆయిల్ట మరయిు సహజ వలయువు న్ాండమ సాంభవిాంచ ే పమాాదాలు మరియు డమలాాిాంగ్ జరిగ ే
సమయాంలో అవి యాదృఛ్ఛికాంగల విడుదల రత ేసాంభవిాంచ ేపరిమాణాలు గురితాంచబడమనదధ మరియు దానివలా జరిగ ే
నష్ల్  పరమిాణ రిస్ా అాంచనా వేయబడమనదధ మరియు పతా్తప్లదధత స కరలాల భదతాన్ పెాంప్ ాందధాంచేాంద్కు 
సిఫలరస్లు సూచిాంచబడమనవి. ఎాంసిఎ విశరాషణ మరయిు ఇాంజినీరిాంగ్ తీరపుల ఆధారాంగల రిస్ా ఉపశ్మన చరాలు 
మొతతాం వావసథ యొకా భదతా మరియు సాంభవిాంచ ేపెదద పమాాదాలన్ ఎద్రోావడమ లా అన ేఅాంశలలు దీనిలో 
ప్ ాంద్పరచబడమనాయి.  
 

రిస్ాలన్ ఎద్రొానేాంద్క  ై ఒక పభారవవాంతమ నై విపతతత  యాజమానా పణాాళిక (డమ ఎాం ప)ి తయారప 
చేయబడమనదధ. ఈ పణాాళిక రలబల యియ వివిధ్రకలల రన అతావసర సిథతతలకు పతా్తసుాందధాంచేలా చేయవలసని 
బరధ్ాతలు మరయిు లభామయియా వనరపలన్ వివరసి్త ాందధ. ఉదరాగులాందరిక ీవలరప నిరవరితాంచవలసని బరధ్ాతల 
గురిాంచి అవగలహన కలిుసూత  అవసరమ ైన శ్చక్షణా కలరాకామాలు నిరవహ ాంచబడతాయి మరయిు ఆయా సమాచార 
వావసథలు పభారవవాంతాంగల పనిచేస్త నానయి. 

Note No. #1 Attachment:PFH Oil & Gas_EG_Dist_EPH_Executive Summary _Telugu.pdfNote No. #1 Attachment:PFH Oil & Gas_EG_Dist_EPH_Executive Summary _Telugu.pdf



 

పరలావరణ పభారవాం:  పిఎఫ్హ చ్ ఆయిల్ట & గలాస్ పెర.ై లిమిటె్డ్ చే ఆాంధ్ ాపదేాశ్, తూరపు గోదావర ిజిలాా , ఉపులగుపత ాం మాండలాం, నాంగవరాం, 
లక్ష్మివలడ, బాంట్ుముడమ, ఉపిుడమ, సలనవలాి, భీమనపలాి గలా మాలలో వదదగల KG/ONDSF/Bhimanapalli/2016 కలాంట్రాక్్ట ప్లాాంతాంలో 
అాంచనా/అభివృదధి  డమలాాిాంగ్ మరియు ఉతుత్తతక ై అాంచనా నివేదధక. 

సంకి్షపి్ నివేదధక 

 

భగవత్త అనా లాబ్స్ పెర.ై లి. (బయారో వెరిరల్ స్ గయా ప్ కాంపెనీ) 

ప్లాజ క్్ట రిఫర న్స్: IND.BH.41.17.0217 B/HSR 

Rev. 01, Draft        20 

 

8.0 ప్ ర జెక్్ట వలా్ ల్లభరల్ు 
ప్లాజ క్్ట వలా కలిగ ేలాభరలు దధగవి వివరిాంచబడమనాయి: 
 ఈ పతా్తప్లదధత తవావక కలరాకామాం ఇకాడమ బరా కులో హ ైడరాకలరబనాన్ ఏరురపస్త ాందధ. ఇకాడ ఆయిల్ట క్ష్ేతాాం 

ఏరలుట్ు చేయబడమనాంద్న సవేలరాంగాం విసత ృతాంగల, విశరషాంగల పెరగవచ్ి మరయిు దీనివలా ఈ ప్లాాంతాంలో 
ప్లరిశలా మిక మరయిు వలాప్లర అవకలశలలు పెరిగేాంద్కు దరహదాం చేయవచ్ి. పరావసలనాంగల చినన మరియు 
మధ్ా తరహాపరశి్ామలు సలథ పిాంచబడవచ్ి. 

 ఈ ఆయిల్ట క్ష్తే ాఅభివృదధి వలా ఒనగయర ేపధాాన లాభరలు ఆయిల్ట దధగుమత్తక  ైదేశ్ాం పెడుతతనన ఖ్రపి తగుడాం 

మరియు ఆయిల్ట ఉతుత్తత  మరయిు వినియోగలల మధ్ా అసమానత తగుడాం. 

 వలణ జాపరమ నై ఉతుత్తత  వలా ఎప ిలో పెట్ు్ బడులు పెరగి ిరలష్ాీం మరియు దేశలనిక ిఆయిల్ట మరయిు సహజ 
వలయువుల పరాంగల ఆదాయాలు పెరపగుతాయి. ఈ ప్లాాంతాంలో ఉననాంద్న అదధ ఈ ప్లాాంత సలమాజిక-ఆరిథక 
పరసిిథతతలలో గణనీయమ నై అభివృదధిక ిదరహదాం చేయవచ్ి. 

 ఈ పతా్తప్లదధత డమలాాిాంగ్ కలరాకామాం వలా ఈ ప్లాాంతాంలో పతా్త డమలాాిాంగ్ సథలాంవదద కనీసాం 3 నలెల ప్లట్ు 20 న్ాండమ 

40 వరకు నెరపుణాాం లేని మరియు సెమి-సిాల్్ట పనివలరలకు ఉప్లధధ కలిుస్త ాందధ. ఈ లాభాం ఏ పమాాణాల 

పకాలరాం చూసనిా చిననద ేఅయినపుట్ిక,ీ ఇదధ ఈ బరా కులో ఒక చపెుుకోదగు ఉప్లధధ అవకలశ్మని చెపువచ్ి. 

 సాంబాంధధత కలరాకలాప్లలవలా సలథ నిక కలరిికులకు పరోక్ష ఉప్లధధ మరియు నెరపుణాాలు పెరగడానిక ి

అవకలశ్ముాందధ. 
9.0 ప్ర ావర్ణ యలజమలనా ప్రణాళిక 

9.1 పరకిరలలు మరయిు మ ట్రీియల్ట తొలగిాంపు 
డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లలు పూరతయిన తరపవలత, బరవి ఒక వెల్ట హ డ్ తో మయసవిేయబడుతతాందధ, కలని అనిన 
పరకిరలలు మరయిు మ ట్ీరయిల్ట్ సథలాం న్ాండమ తొలగిాంచబడతాయి. సథలానిన వీలయినాంతగల దాని 
పూరవసిథత్తలోక ి అతాాంత పరలావరణహ త విధానాలోా  తీస్కొని రలబడుతతాందధ. అనిన ఖ్ాలీ డమాుిలు, వారలథ లు, 
వలడమన మరయిు వలడని దవాలలు, ఇాంధ్నాం మరియు లుాబిాక ాంట్ుా  డమలాాిాంగ్ సథలాం న్ాండమ తొలగిాంచబడతాయి. 
నీట్సిరఫరల మరియు వారథపదారలథ ల హో జులు మరియు సాంబాంధధత పరకిరలలు తొలగిాంచబడతాయి. యాక ్స్ 
రోడుా  పునరపదిరిాంచబడతాయి. 
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9.2  పరితాజిాంచిన మీదట్ డమ-కమిషనిాంగ్ 

ఆరిథకపరాంగల అన్వెరన పరిమాణాలలో హ ైడరాకలరబన్ా  లభాాం కలని పరసిిథతతలలో, వరితాంచ ే భరరతీయ పెట్రా లియాం 
నియమాల పకాలరాం డమలాాిాంగ్ సథలానిన పూరిత సలథ యిలో పరతిాజిాంచేాంద్కు ఒక పణాాళిక అమలు పరచబడుతతాందధ. 
బరవి మయసివయేబడమ ఆ సథలాం త్తరిగ ిదాని యజమాన్లకు దాని పూరవసిథత్తలో త్తరిగ ిఇవవబడుతతాందధ. 
 

9.3 డమలాాిాంగ్ వారలథ ల యాజమానాాం 

డమలాాిాంగ్ కలరాకామాంలో పధాానాంగల డమలా్ట కట్ిాంగులకు అతతకొాని మిగలిిప్్ యిన బురదతో ఉాండరేలళళ ముకాలు, 
మరియు వలడమన డమలాాిాంగ్ దవాలలు. సథలాంలోని పతా్త బరవి దగుర్ ఉతుత్తత  అయియా స్మారప 150-200 ఎాం3 డమలా్ట 
కట్ిాంగ్్ (నలే కట్ిాంగులు), ఏదనేి మిగిలిన ఆయిల్ట మొదల రన వలట్ిని తొలగిాంచవలస ిఉాంట్ుాందధ.  
ప్లాజ క్్ట పతా్తప్లదకులు డమలాాిాంగ్ సమయాంలో అాంతరలి తీయాంగల అమలోా  ఉనన వలట్ర్ బేస్్ మడ్్ (డబుా యబిఎాం) 
విధాలన్ ఉపయోగిాంచాలని పతా్తప్లదధస్త నానరప. బురద కట్ాింగ్్ న్ాందధ తొలగిాంచిన తరపవలత త్తరిగ ివలడవచ్ి. 
డమలాాిాంగ్ సథలాం వదద చిాందధన ఏవేని రసలయనాలు సేకరిాంచలేా ఒక సేకరణ విధానాంతో మడ్ మికి్ాంగ్ ట్రాాంక్ట 
ఏరలుట్ు చేయబడుతతాందధ. చిాందధన ఆయిల్ట మడ్ తయారీక ిత్తరిగ ివలడవచ్ి. మిగిలిన దవాలలు డమలాాిాంగ్ కొరకు 
వీల రనాంత ఎకుావగల త్తరిగ ిఉపయోగిాంచబడతాయి మరయిు ఇక వలడబడలేని డమలాాిాంగ్ దవాాం ఒక పదిత్త పకాలరాం 
తొలగిాంచబడుతతాందధ. 
 

9.4 ఘనవారలథ ల వారథ యాజమానాాం 

చిననమొతాత లలో ఘన వారలథ లు డమలాాిాంగ్ రిగ్ వదద జరగి ే సలధారణ కలరాకలాప్లల వలా ఉతుత్తత  అవుతాయి. ఈ 
వారలథ లు సలథ నిక మరయిు జాతీయ చట్ర్ ల పకాలరాం తొలగిాంచబడతాయి. వలడబడమన ఆయిల్ట వారథాం ఒక భదమా నై 
చద్న్గల ఉాండ ేపదాేశ్ాంలో స్్ ర్ చేయబడతాయి మరియు ఇవి ఎమ్ఒఇఎఫ/ఎపపిిసిబి ఆమోదధత వారథ ఆయిల్ట 
సెరకారాకు అమిబడతాయి. డమలాాిాంగ్ బురద న్ాండమ వెలువడ ేడమలా్ట కట్ిాంగ్్ మరియు బురదలు బయట్కు వలెువడని 
గుాంతలలో ప్లత్తపట్ె్బడతాయి మరియు ఆ గుాంతలు సెరట్ున్ పరతిాజిాంచ ే పణాాళికలో భరగాంగల మట్ి్చ ే
కపుివయేబడతాయి. వాంట్శలలలు మరియు కలాాంట్నాి న్ాండమ వెలువడ ేబయోడమగేాడబుల్ట వారలథ లు శలసీతయైబదిాంగల 
కాంప్్ స్్ చేయబడతాయి మరయిు ఇకాడ గీాన్స బ ల్్ట అభివృదధిక ిబయో-ఎరపవుగల ఉపయోగాించబడతాయి. 
 

9.5 డమలా్ట సెరటా్లో వారలథ ల డమస్ ుజల్ట సెరటా్ యాజమానాాం 

డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లల సమయాంలో వెలువడ ేడమలా్ట కట్ిాంగ్్, డమలా్ట బురద మరయిు వారలథ లన్ వివిధ్ పరిమాణాలలో 
వరపసగల తవావబడమన గుాంతలలో నిాంపవిేయడాందావరల తొలగిాంచాలని మరియు ఈ విధ్ాంగల ఏరలుట్ు చేసని 

గుాంతలపెర మొకాలు నాట్రలని ప్లాజ క్్ట పతా్తప్లదకులు యోచిస్త నానరప. 
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భగవత్త అనా లాబ్స్ పెర.ై లి. (బయారో వెరిరల్ స్ గయా ప్ కాంపెనీ) 

ప్లాజ క్్ట రిఫర న్స్: IND.BH.41.17.0217 B/HSR 

Rev. 01, Draft        22 

సాంభవిాంచేాంద్కు అవకలశ్మునన విపరీత పభారవలలన్ ఎద్రొానేాంద్క  ై ఒక డెలివర ీ విధానానిన కలాంట్రాకతరాకు 
సూచిాంచేాంద్కు, అనిన ప్లాజ కు్ లకు ఉతతమవిధానాలన్ అమలు పరచలేా ప్లామాణ కలలన్ పవాశే్పటె్ట్లా ఇఎాంప ి
సూచిస్త ాందధ. ఈ కలరాకామాంలోని పతా్త దశ్కు, ఇఐఎ గురితాంచిన పధాాన జీవభౌత్తక మరయిు సలమాజిక-ఆరిథక 
పభారవలలన్ సమరథవాంతాంగల ఎద్రొానేాంద్కు అవసరమ నై సూచనలన్ ఖ్చిితాంగల అమలుపరచేలా చూడాలి. 
ఇఎాంప ిదధగువవలట్ిని కవర్ చసే్త ాందధ: 
 తీస్కొన ేచరాలు అమలుపరచ ేసమయాం దధద్ద బరట్ు లక్ష్షాలన్ సరిగల అాంద్కొనేలా చూడాలి. 

 నియాంత్తాాంచ ేపరిమితతలు ఈ చరాన్ సమరథవాంతాంగల అమలు పరచలేా చూడాలి. 

 దధద్ద బరట్ుా  చరాల (కలరలాలు) ఒక సమగా జాబితా పిఎఫహెచ్ఆయిల్ట & సహజ వలయువుకు అమలుపరచేలా 

ఉాండాలి. 

 పరలావరణ పరరిక్షణ చరాలక  ైపతా్త బరవిక ిబడెిట్రా  రూ.10,00,000 కేట్రయిాంచాలి.  

 

10.0 సలరలాంశ్ాం & ముగిాంపు 
ఈ అధ్ాయనాం మనకు దధగువ అాంశలలని తెలియపరపస్త ాందధ. 
 డమలా్ట సథలాం, దానిలో డమలాాిాంగ్ కలరాకలప్లలు పూరతయిన తరపవలత వీల రనాంత తవరలో దాని పూరవసిథత్తక ి 

తీస్కురలవలలి. ఈ పతా్తప్లదధత కలరాకలాప్లలు పరలావరణాం మరియు చ్ట్ు్ పకాల ప్లాాంతాలోా ని జనాభరపెర 
ఏవిధ్మ ైన పతా్తకూల పభారవాం చూపకూడద్. 

 డీజిల్ట ఇాంజిన్ా /జనరటే్ర్ సటాె్ వాంట్ ి వలయు ఉదాు రలల వనరపలు, బరవిని పరీక్ష్మాంచ ే సమయాంలో డమలాాిాంగ్ 
సథలాం వదద సహజ వలయువున్ మాండమాంచవేి ఉాంట్రయి. పతా్తప్లదధత కలరాకలాప్లలవలా పరసిరలల గలలి 
నాణాత ఏమాతాాం పభారవితాం కలకుాండా, కలరాకలాప్లలు జరగి ే సథలాం చ్ట్ు్ పకాల ప్లాాంతాలోా ని మొకాలు 
మరియు మానవ నివలసలలపెర పభారవాం చూపకూడద్. 

 మడ్ సరపాయలేషన్స తోప్లట్ు రిగ్ నడమప ే డజీిల్ట ఇాంజినా న్ాండమ వెలువడ ే ధ్వని, అదధ పనిచసే ే ప్లాాంతాంలో 
మాతమా ే పసా్ఫట్ాంగల వినపడేలా ఉాండాలి. దీనిన అకాడ పనిచసేేవలరప చవెులకు రక్షణ పరికరలలు 
ధ్రిాంచడాం దావరల ఎద్రోావచ్ి. ఈ ధ్వని తాతాాలికాం మరయిు కొదధద కలలాం మాతమా ేఉాంట్ుాందధ. 

 పతా్తప్లదధత డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లలు చ్ట్ు్ పకాల ఉాండ ే జలాశ్యాలపెర ఏవిధ్మ నై ద్ష ర్భరవాం 
చూపకూడద్.  

 డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లల వలా ఉతుననమయియా  నీట్ ిలక్షణాలు సపిిసిబి నిరలి రిాంచిన నియమాల మేరకు ఉాండాలి. 
అాంద్వలా, ఇకాడమ ఉదాు రలలనీన అన్మత్తాంచబడమన పరమిితతలకు లోబడమ, చ్ట్ు్ పకాల ఉాండ ే
జలవనరపలపెర ద్ష ర్భరవాం చూపకూడద్. 
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 పతా్తప్లదధత డమలాాిాంగ్ కలరాకలాప్లలు ముడమ సరకు సరఫరల, అన్బాంధ్ మరయిు సాంబాంధధత పన్లకు 
పనివలరప అవసరమ నైాంద్న, ఇదధ ఈ ప్లాాంతాంలో పరోక్ష ఉప్లధధక ి అవకలశ్ాం కలిుస్త ాందధ. దానివలా ఇకాడమ 
పజాల జీవన విధానాం కొదధదగల మ రపగవుతతాందధ. ఈ కలరాకలాప్లలవలా సలథ నికాంగల వలరప డమలాాిాంగ్ సలాంకతే్తకత 
పతాాక్షాంగల చూస్త ననాంద్న ఆ నెరపుణాాం పెరపగుతతాందధ. 

 ఒకవళే హ ైడరాకలరబన్ా  కన్గొనబడమనటా్యిత,ే మరనిిన దీరఘకలల ఉప్లధధ అవకలశలలు ఏరుడతాయి. అాంతేగలక, 
హ ైడరాకలరబనాన్ ఉపరితలానిక ి తెచిినటా్యిత,ే పసా్త తాం పెట్రా లియాం ఉతుతతత లకు ఉనన డమమాాండ్ 
తట్ు్ కొనేాంద్కు పభాుతవాం చపేడుతతనన చరాలకు తోడాుట్ు అాందధాంచినటా్వుతతాందధ. 

 పిఎఫహచె్ ఆయిల్ట & గలాస్ పెర.ై లి. కట్ు్ దధట్్మ ైన భదతాా చరాలు చేపట్ి్నాంద్న వృత్తతపరమ ైన పమాాదాలు, 
వాకితగత గలయాలు, రిగ్ బిల్ిాంగ్ మరయిు కలరాకలాప్లలలో పమాాదాలు చాలా తకుావ ఉాంట్రయి. 

 

అాంద్వలా, ఇఎాంప/ిడమఎాంపలిో సూచిాంచినట్ుా గల, దధద్ద బరట్ు చరాలు సరగిలచపేట్ి్న తరపవలత, పిఎఫహెచ్ ఆయిల్ట & 

గలాస్ పెర.ై లి. యొకా కలరాకలాప్లలు సలథ నిక పజాలపెర లాభదాయకమ నై పభారవాం కలిగ ిఉాంట్రయి. 
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