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�ార���ా�హక �ా�ాంశమ�  

��ా జ��� �వరణ  

��ా జ��� ప���ాదక�ల� 

��ందూ�ా� � ��ట�� �యం �ా�����ష� ��ట�� (��� �ి �ి ఎ�), మ�ంబ�ౖల�� ప���న �ా�ా�లయ�లల� ఉన� "నవరత�" ఆ�� కం���, 

��రత�ేశంల� ��ట�� �యం ఉత�త�� ల ���� , మ����ట�ం� మ��య� పం�ిణ�ల� ప���న సంస�లల� ఒకట�. ���.�ి.�ి.ఎ� ��ండ� ����  క�ా��ా�ాల� 

నడ�ప�త�న��� - ఒకట� మ�ంబ�ౖల� మ��కట� ��ాఖపట�మ�ల�, మ��య� మంగ�ళ�ర� ����ౖన��� అం� ��ట�� ���క�� ��ట�� ల� ఈ���ట� 

�ాట�ను క��� ఉన���. ట����న��, ట����న��, ��ౖ� ల�ౖ� ��ట�ర���, ఏ���ష� స���� ���షను� , ఎ��� బ�ట�� ం� �ా� ంట�� , ఇ��� �ం� ��ల� ట����న�� 

మ��య� ��ట�ౖ� అవ�ట�� ట�� , ల�ౖ� మ��య� LPG పం�ిణ���ర�ల� �దల�ౖన� ఉ����, �ేశ�ా�ప� ం�ా పం�ిణ� మ��య� మ����ట�ం� అవ�ా� పన 

�స� ృత ��� వ�� ను క��� ఉన���.  HPCL �క� ��ా � కంట�� ��ౖ� ల�ౖ� ��� వ�� 23.57 MMTPA �ామర��ం�� 2572 Kms., క��� ఉన���.  

�����ీఎ�, ��ౖజ�� - �జయ�ాడ - �ి��ం��� బ�� ��ౖ� ల�ౖనును MS, HSD, SKO & ATF ర�ాణ�క� 5.38 MMTPA (ప��ే�కం�ా ఆంధ�ప��ే� మ��య� 

�ెలం�ాణ మ����ట� క� అం��ంచుటక�) �క� ��� � �ామర��ం�� �ర���సు� ం��. �జయ�ాడల�� ఇప�ట��� ఉన� POL ట����న� ����ా 

��ా రం�ం�న త�ళ��డ�ల�� �జయ�ాడ నుం�� ధర�ప����� (VDPL) 4.48 MMTPA �ామర��ం గల ��త�  ��ౖ� ల�ౖను ను కం��� ఏ�ా�ట� 

�ేయ�ల�  ప���ా��ం�ం��. 

ప���ా��త ��ా జ��� 

ప�సు� తమ�, �జయ�ాడ ట����న� VVSPL ��ౖ� ల�ౖ� ����ా ��ట�� �యం ఉత�త�� లను అందుక���ందుక� ��క�ా�ల� క��సు� న���, �ాట� �ల� 

ట����న� ల�పల మ��య� ఇప�ట��� ఉన� VVSPL ��ౖ� ల�ౖ�, ట��ం� ల���ల మ��య� ట��ం� బండ�  ����ా పం�ిణ� �ేసు� న���. HPCL �జయ�ాడ 

నుం�� ధర�ప����� ��ౖ� ల�ౖనును ఏ�ా�ట� �ేయ�టక� ఉ�ే��ం�న ప��ారమ�, ఇప�ట��� ఉన� �ల�, పం�ిం� మ��య� ట����న� వద�  అనుసం���త 

��క�ా�ల� త��నంత�ా ల�నందున అదనప� ��క�ా�ల �క� ప���ాదన �యేబ��న��. 

ప���ా��త ��ా జ��� VDPL ��ౖ���� � �క� అవస�ా�� �ర������ ఇప�ట��� ఉన� �జయ�ాడ ట����నల�� � �ల�, పం�ిం� మ��య� ఇతర 

అనుబంధ ��క�ా�లను ��ర�గ�పర������ ఉ�ే� �ంచబ��ం��. ఇప�ట��� ఉన� �జయ�ాడ ట����న� �క� �ల� �ామర��ం 2, 22,973.5 KL. 

2,070 KL ��ంప� తర��ాత �త�ం �ల� �ామర��ం 2, 25,043.5 KL ఉంట�ం��. ఇప�ట��� ఉన� �జయ�ాడ ట����న� �క� ప���ా��త అగ�ట 

/ మ������ ��ా జ�క�� ల� ఇ� ఉ����: 

 ఇప�ట��� ఉన� ��ౖజ��-�జయ�ాడ-�ి��ం��� బ�� (VVSPL) ��ౖ���� � నుం�� అదనప� ��ట�� �యం ఉత�త�� ల అదనప� ��క�ా�లక�.  

 ట����న� వద�  �ల� �ామర��ం �స� రణ 2,070 KL, అదనం�ా 1000 KL �క� ఇథ��� మ��య� 1070 KL బ� ����. 

 ��ంట��ఫ��గ� పంప�ల�: ప���ా��త VDPL ల� ధర�ప��� ��ౖప�, మ��య� అనుబం��త���న ��క�ా�ల��ౖ ఉత�త�� లను పం�ిం� ే��ౖ� 

ల�ౖను ��రక� 2 ప��ేయ�చున�� + 1 అత�వసరమ� ��రక� ఏ�ా�ట� �ేయబ��న��. 

 బ����� �ిల�ర��  1 ప��ేయ�న�� + 1 అత�వసరమ� ��రక� 

 ప���న ��ౖ� ల�ౖ� లల� �ి���ం� సదు�ాయమ�ల� 

 ఇప�ట��� ఉన� ట����నల��  ���ా�� ��క�ా�ల� 

 ���  �ట� మ��య� ఒ���� �యంత�ణ క�ాట�ల� 

 పర����ణ ��రక� ��ౖ� ల�ౖను �యంత�ణ గ�� సవరణల�  

 ఇప�ట��� ఉన� అ���మ�పక �� �ాట సదు�ాయమ�ల సవరణ 

 ��� ��� : 1 x 250 KVA 
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 ప���ాల�� భవనమ�  

��ా జ�� ప��ేశమ�  

ఇప�ట���  ఆంధ�ప��ే�, �జయ�ాడ ట����న� ల� ఉన� ��ండప�� ��ా మమ�, కృ�ా�  �ల��  ల� ప���ా��త అ�వృ���/�స�రణ అమల� 

�ేయబడ�త�న���. �����కం�ా, ట����న� అ��ం�ాల మధ� ఉం�� 16 ° 39'37.52 "N నుం�� 16 ° 39'5.75" N మ��య� �� డవ� 

80 ° 33'30.90 "E నుం�� 80 ° 33'34.58" E. ట����న� �జయ�ాడ నగ�ా��� సుమ�ర��ా 20 ��� దూరంల� ఉం��.  స�ప 

���ల�� ���ష� ��ండప�� - ట����న� నుం�� ష�మ�ర��ా 3km. స�ప �ే�య �మ���శ�యం �జయ�ాడ ల� ఉన���. 

భ� ��కరణ  

�జయ�ాడ ట����న� నందు అందుబ�ట�ల� ఉన� �త�ం భ���గం 137.3 ఎక�ాలల� ఉం��. �త�ం భ�� �����ిఎ� 

ఆ��నమ�ల� ఉన���, ప���ా��త పథకమ�ను అమల� �ేయ�టక� ఎట�వంట� భ���కరణ అవసరమ� ల�దు. 

�ట� అవసరమ� మ��య� మ�ల���రమ�ల�   

ట����న� ల� ఉన� �ట� ���గం ����ప��ా ఉంట�ం��. 15.03 KLD (సంవత��ా��� 15 KLD + 12 KL), ���ల� ట���న� అవస�ాల�, 

పంటలక�, ��టల ��ంపకమ�నక� , అ���మ�పకమ� �దల�ౖన� క��ి ఉ����.  �ట� మ�ల���రమ� భ�గర�జలమ�, ట��� 

బ�వ�ల ����ా ��ా ంగణమ�ల� ��ి��నబ��న��.  ప���ా��త ��ంప�దల/�స�రణ �ార�కల��ాల ��రక�, సుమ�ర��ా 3 KLD 

అదనప� �ట� అవసరమ� అవ�త�ం��. భ�గర�జల ఉపసంహరణను ��ంచక�ం�� అదనప� అవస�ాల� �ర��టక� �ట� ప��ర�ణ 

చర�ల� అమల� �ేయబడ�ను. 

�ాం���కత మ��య� ప����య �వరణ  

POL ట����న� ప���నం�ా �����ర� ��ట�� �యం ఉత�త�� ల �ర�హణ మ��య� �ల� సదు�ాయమ�లను క��� ఉన���. సం��ప�  

ప����య �వరణ ���ం�� �ధమ��ా ఉన���: 

 ఉత���  ప�సు� తం VVSPL ��ౖ� ల�ౖను ����ా �� ం��, ఇప�ట��� �ి��ం��� బ�� ట����న� ��ౖప� బ��� �ేయబడ�త�న���. 

�జయ�ాడ-ధర�ప��� ��ౖ� ల�ౖను ��త��ా ఉన� �జయ�ాడ ట����న� నుం�� స�పంల�� �ా�ా� � ల ��మ�ండ�ను 

కల�సుక���ందుక� ప���ా��ం�న��.  ఇప�ట��� ఉన� �జయ�ాడ ట����న� �క� �ల� �ామర��ం 2, 22,973.5 KL. 2,070 

KL ��ంప� తర��ాత �త�ం �ల� �ామర��ం 2, 25,043.5 KL ఉంట�ం��.ఈ ��ా జ��� అమల�ల� ��గం�ా ఇప�ట��� ఉన� 

��ఎ�ి�ఎ� ����ా ��ట�� �యం ఉత�త�� లను అందుక�ంట�ర�, అల��� ఇప�ట��� ఉన� �జయ�ాడ ట����న� నుం� 

VDPL ��ౖప��ా బ��� �ేయబడ�త�ం��. 

 పంప�ల�, ��ౖప�ల�ౖను�  మ��య� మ���� �� � ����ా ��ధ ఉత�త�� లను �ాట� �����త ట��ంక�లల� పంప�ట. 

 ట��ంక�లల� �ల�   

 ట��ంక� �ా�గను� , ట�� ల���ల ����ా ఉత�త�� ల పం�ిణ� ��ట�ౖ� అవ�� ల�ట� క�. 

 ఇప�ట��� ఉన� VVSPL ��ౖ� ల�ౖ� ����ా HPCL సం�ా� పనక� 

 VDPL- ��ౖప�ల�ౖ� ����ా ధర�ప��� ట����న� క� ఉత�త�� ల �క� బ���� �ేసు� ం�� 

ప�సు� త �ల� ��కర�మ�ల�  

�జయ�ాడ వద�  HPCL �క� POL ట����న� �ా� � A & B ��ట�� �యం ఉత�త�� లక� �ల� ట��ంక�ల�� ల�సు� ం��. �ా� � ఎ 

��ట�� �యం ��రక� ట��ంక�ల� ��ౖకప�� ట��ంక�ల� (FRV), �ా� � B ��ట�� �యం ఉత�త�� ల ��రక� ��ౖకప�� ప�����ా మ��ి��యబ��న 
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ట��ంక�ల� (CRV). సం�ా� పన �క� ర�పకల�న ��ర�య ప�మ�ణ�ల ప��ారం OISD 117,118,141 మ��య� ��ట�� �యం ర��� ల� 

ఉన��� మ��య� �� �� కంట�� ల� ఆ� ఎ����� �ి�� �తే ఆ���ంచబ��ం��. ఉత���  �ల� ట��ంక� �వ�ాల� ఈ ���ం�� �ధం�ా 

ఉ����: 

ట��ం� నం. ఉత���  �ా� �  ట��ం�  రకమ� 

31-T-001a MS A 

 

A/G ట��ం��  

31-T-001b MS A 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-001c MS A 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-007c LAN A 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-007d MS A 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-002a SKO B 
A/G ట��ం�� 

31-T-002b SKO B 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-004a SKO 
B 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-003a HSD B 
A/G ట��ం�� 

31-T-003b HSD B 
A/G ట��ం�� 

31-T-003c HSD B 
A/G ట��ం�� 

31-T-007a HSD B 
A/G ట��ం�� 

31-T-004b ATF B 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-004c ATF B 

 

A/G ట��ం�� 

31-T-002c 
బ����� 

 

��� ర�� 

31-T-05a 
�ా� � 

A 
��� ర�� 

31-T-05b 
�ా� � 

A 
��� ర�� 

31-V-011 
బ��  �ై ��స��  

B 
లంబ��ార రకమ� 

31-V-014a 

అ��ట���  

��స��  
A 

లంబ��ార రకమ� 

31-V-014b 

అ��ట���  

��స�� 
B 

లంబ��ార రకమ� 

  
 

�త�మ�   
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Tag No. ట��� 

నం. 
�వరణ �ా� � ట��ం� రకమ� 

31-V-001 

Ms సం� ������� A ���జంట� 

31-V-002 

Sko సం� ������� B ���జంట� 

31-V-003 

Hsd సం� ������� B ���జంట� 

31-V-008 

���ా���  ������� A ���జంట� 

31-V-009 

���ా���  ������� A ���జంట� 

 

 

భ�గర� MS/HSD/SKO ట��ంక�ల� ట��ం� ట�క��ల� నుం�� �ిం� ట��ం� ట�క��ల� మ��య� అదనప� ల�� ఉత�త�� ల ��ల��ంప� 

నుం�� ఉత�త�� ల� అ��� � ��సం ఉప����ా� ర�. OISD ప�మ�ణమ�ల ప��ారమ� అ�� ట��ంక�ల� ప��ే�క �ై�� ఆవరణల� �ా� పన 

�ేయబ�����. 

ప���ా��త అదనప� �ల� ��క�ా�ల�  

�జయ�ాడ ట����న� �క� ప���ా��త ��ంప�దల/సవరణల ��ంద,  ���ం�� అదనప� �ల� ట��ంక�ల� ప���ా��ంచబ�����. 

ఉత�త�� ల ��ర� ప�సు� త �ామర��ం (KL) ప���ా��త �ామర��ం (KL) ��ంప�దల తర��ాత �త�ం 

�ామర��ం (KL) 

MS 73,090 0 73,090 
HSD 1,07,112 0 1,07,112 
SKO 26,070 0 26,070 

���ా���   70 0 70 

ATF 10400 0 10400 
LAN 5200 0 5200 

�ా� �  800 0 800 

ట���  0.5 0 0.5 

పవ�  0.5 0 0.5 

బ��  �ై  0.5 0 0.5 

బ� ����  70 1070 1140 

ఇథ���  160 1000 1160 

�త�ం  2,22,973.5 2,070 2,25,043.5 

����ల� మ��య� ప�మ�దమ�ల ��రక� ��ారణ చర�ల�  

OISD 117 ప��ారమ� అ��� ర�ణ చర�ల� మ��య� ప����ధన పద�త�ల� అమల�ల� ఉ����.  ��ౖ� ��ట��� మ��య� ర�ణ 

వ�వస� , ��ౖ� అల�రం వ�వస� , ��ౖ� ఎ���క��షర�� , ��ౖ� �ాట� ట��ం�, ����ో��ార�� ��ట�క��� మ��య� అత�వసర షట�� � వ�వస�  POL 
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ట����నల�� �� వ�వ�ా� �ించబ�����. ఎం.ఎ� ల�� క�ట� �ి�ార��ల ��రక� ��� �ాల��� ల�ం� ��ం� (HVLR) మ��టర��  

వ�వ�ా� �ించబడ�త�����. 

మ�ర�గ��ట� ప��చర�  

�ల� �ేయ� భ�గర� ట��ంక�ల� మ��య� �భ�ం�న ఆ�� �ాట� �� క��ి ��ండ� వర�సలల� ప�స��ం� ే����  క�ా��ా�ాల� 

అం��ంచబ��� �. ట��ం� �ా�� నుం�� �����ే�ిన మ��య� త��ాను �ర�, పం� బ�� మ��య� ల���ం� ���� ��ా ం��ల��  భ�గర� 

ట��ంక�లల��� ��ళ�క�ం�� ఆ���� ��� మ��య� కల��ిత���న �ట� నుం�� ఆ��  ��ల��ంప� ��సం ఆ�� �ాట� ��ప��టర� 

గ�ం�� ��ళ�త�ం��.   

��ా జ��� �ల�వ  

ప�సు� తం ఉన� �జయ�ాడ ట����న� వద�  ప���ా��త ��ంప�దల/�స�రణ ��ా జ�క��  �త�ం మ�లధన వ�యం 85.15 ��ట�� . 

ప�ా�వరణ �వర 

ఈ ���ం�� �ధం�ా అధ�యనం ��ా ంతం, �ాలం, ���ాల� మ��య� ప�ా�వరణం �క� ఆ��ర ల�ణ�లను �ా� �ించట���� �సుక�న� 

పద�� �క� సం��ప�  వర�న: 

 ప���లన �ే�ిన ��ా ంతం: ట���న� నుం�� 10 ��ల��టర� దూరంల� ఉన� ప��ేశం  

 ప���లన �ాలం: మ���� నుం�� ��, 2018 (ప�ర�ప� ర�త�పవ��ల� ల��� ��స� �ాలం) 

 ���ాల�: ప�ా�వరణం, అడ� & �ా��వరణప� మ�ర��ల� మం��త��ాఖ ప�చు��ం�న �ా� ండ�� �బంధనల ప��ారం 

అవసర���న అ�� �ా��వరణం మ��య� ప�ా�వరణం �క� ప�ా�త�ల�.  

 పద��: ��ంట���  �� ల��ష� కంట�� � బ� �� మ��య� బ���� అ� ఇం��య� �ా� ండ��� మ��య� EIA మ�ను�వ� �ేత 

MOEF & CC ప�చు��ంచబ��న��. 

భ�� ప�ా�వరణం   

స�ల �వరణ & �ట��ార�దల: �ర���ం �ే�ిన ఈ ��ా ంతం ప���నం�ా ��ండ ��ా ంతం మ��య� ఇ�� ఆంధ�ప��ే� ల��  �జయ�ాడ ��ా ంతం 

కృ�ా�  �ల�� ల� ఉం��. ఈ ��ౖ� �క� సగట� ఎత��  సమ�ద� మట�� ��� 11 �టర�� . అధ�యనం �ే�ిన ఈ ��ా ంతంల� కృ�ా�  న�� 

ప�వ��సు� ం��, ఇ�� ట���న� ల�  ద��ణ�న  9  ��ల��టర� దూరంల� ఉం��. 

భ�� �ాడకం / భ���గం : అధ�యనం ��ా ంతం �క� భ� ���గం / భ���గం�� ౖసం��ప�  �వరణ ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉంట�ం��:  

బ��రంగ మ��య� వ�వ�ాయప� భ��     : 25.47% 

 భ�� ��ంద �ా� వ�ాల�      : 2.13% 

 అడ� మ��య� వృ��ల�      : 67.86% 

 �ట� వనర�ల�       : 3.62% 

 బంజర� భ��       : 0.93% 

��ల ��ణ�త  : కడప �ల��  �క� ��లల� �ల�� ల�� ప���న ���ాలల� ఉన� ఎర�ప� మ��య� నల�  మట���ా వ���క��ంచబ��� �. ఆ��ర 

ల�ణ�లను �ా� �ించ�����, అధ�యన ప��ేశంల�� 8 ��ా ం��ల నుం�� ��ల నమ���లను ��క��ం�, �����ిం��ర�. అధ�యనం �ే�ని 

ప��ేశంల� ��లల� pH �� 7.16 నుం�� 7.64 వరక� శంఖ�ల��ా ఉంట��. 0.9 నుం�� 2.9 mg / 100 gm, 18.4 to 24.2 mg / 100 gm, 

మ��య� 2.4 to 3.8 mg / 100 gm ప����ల� �� ట��ియం, ��ౖట�� జ� మ��య� �ాస�ర� కను��నబ��� �.   
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�ా��వరణం మ��య� �ా��వరణ �ాస� �ం  

�జయ�ాడ �ల��  �ా��వరణం ఉష�మండల���న��. �జయ�ాడ ల� ��స�ల� కంట� ����ాలంల� ��ల� తక��వ వర��ాతం ఉంట�ం��.  

������ మ��య� ��గ� ప��ారం, ఈ �ా��వరణం వ���క��ంచబ��ం�� . �� నుం�� అ��� బర� వరక� �ాలం త���ా ఉంట�ం�� మ��య� సగట� 

��లస�� వర��ాతం 183 �.�. కంట� ఎక��వ. �ా���క స�ాస�� అవ�ాతం ఇక�డ సగట� 1067 �.�. �జయ�ాడ ల� సగట� �ా���క 

ఉ��� గ�త 28.5°C.  ����ంబ� మ��య� జనవ�� ��లలల� క�ష�ం�ా 20 ° C నుం�� �� ల� గ��ష�ం�ా 40 ° C వరక� ఉంట�ం��. బ�� ల�ౖ� 

�ి��� �ా� �ించ�����, ఒక �ా��వరణ �ాస� � ���ష� ���ౖ వద�  �ా� �ించబ��ం��, మ��య� �ా� ��గం, �ా� ��శ, ప��సర ఉ��� గ�త, �ేమ 

మ��య� అవ�ాతం �క� గంటస�� సగట� �ల�వల� మ���� నుం�� �� వరక�, 2018 �రంతరం�ా న�దు �ేయబ��� �.  

�ాయ� స���వమ�  

 అధ�యనం �క� �ా�ాంశం మ��య� అధ�యనం ��ా ంతం �క� ప�సు� త ప��సర ��ణ�త���న �ా� � ఏ�ా�ట� �ే�ిన 

ప���లనల� ���ం�� �ధం�ా ఉ����. 

 సమ���ర ��కరణ ��సం పర����ణ ���షన�  సంఖ�: 8  

 బ�� ల�ౖ� �ేట� కల��� �ాలం: మ���� నుం�� ��, 2018 

 �ాం�ి� ం� �క� తరచుదనం: ప�� ప��ేశంల� ��ండ��ార��  / �ారం ���ల�  

 సగట� వ�వ��: 24 గంటల� (CO ��సం 8 గంటల�)  

 ఋత�వ� �క� అధ�యనం: ప�ర� ర�త�పవన �ాలం (��స�) ఋత�వ�  

 ప���లనల �ా�ాంశం : 

�ాల�ష� 

�ారకమ�ల� 

య��� గ��ష�  �ల�వ క�ష�  �ల�వ 98�ాతం 

�ల�వ(మ���) 

సూ�ం�న 

��ా మ�ణ�కం 

PM10 µg/m3 98 64 96.62 100 

PM2.5 µg/m3 55 31 54.08 60 

SO2 µg/m3 14 6 14 80 

NO2 µg/m3 28 14 27.08 80 

CO mg/m3 0.97 0.58 0.95 2 

HC ppm 0.26 0.12 0.26 NA 

VOC ppm BDL BDL BDL NA 

ఉప��తల �ట� ��ణ�త 

అధ�యన ��ా ంతంల� ��ండ� మ�ఖ����న ఉప��తల జల వనర�ల నుం�� �ట� నమ���ల�. కృ�ా�  న�� మ��య� స�పంల� ఉన� 

�ాం� నగ� �����, ఒక ��లల� ఒక �ా�� ��నఃప�న�ం�� ��క��ంచబ��� � మ��య� �����ించబ��� � (అధ�యన సమయంల� 

ప�� మ�లం నుం�� 3 నమ���ల�). �ట� నమ���ల మ�ఖ����న ల�ణ�ల� ���ం�� �ధం�ా ఉ����. 

 
 
 

ప�ా�త�ల� య��� కృ�ా�  న�� స�పంల� ఉన� �ాం�నగ� 

����� 

Turbidity NTU 1.7 2.1 
pH య���� 

7.64 7.57 
Alkalinity as CaCO3 mg/l 213 247 
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�త�ం క����న ఘనప���ా� ల� mg/l 
462 454 

�త�ం �ా��న�ం as CaCO3 mg/l 
250 305 

�ా��యం �ా��న�ం as CaCO3 mg/l 
150 182 

సల��� as SO4 mg/l 
100.5 122.6 

��� ���� as Cl mg/l 
69.70 61.32 

��ౖట��� as NO3 mg/l 32 20 

��� ���� as F mg/l 1 1 

ఐర� as Fe mg/l 0 0 

క����నఆ���జ� mg/l 
7 7 

B. O. D. mg/l 10 8 
C. O. D. mg/l 28 24 

�త�ం �ా��ాం MPN/100ml 
863 360 

��క� �ా��ాం MPN/100ml 
156 78 

������ స���ళ��ల� మ��య� ���� ల��ల నమ���లను గ����ంచల�దు.  

భ���గప� �ట� ��ణ�త  

అధ�యన ప��ేశంల�� 8 ��ా ం��ల నుం�� �ట� నమ���లను ��క��ం��ర� మ��య� ఒక ��లల� ఒక �ా�� ��నఃప�న�ం�� 

�����ిం��ర� (అధ�యనం సమయంల� ప�� �� �� నుం�� 3 నమ���ల�). �ట� నమ���ల మ�ఖ����న ల�ణ�ల� ���ం�� �ధం�ా 

ఉ����.   

ప�ా�త�ల� య��� క�ష�  గ��ష�  ��ా మ�ణ�కమ� 

pH Units 7.48 7.62 6.5 – 8.5 
Alkalinity as CaCO3 mg/l 362 370 200 / 600 

�త�ం క����న ఘనప���ా� ల� mg/l 788 804 500 / 2000 

�త�ం �ా��న�ం as CaCO3 mg/l 390 396 200 / 600 

�ా��న�ం వంట� �ా��యం as Ca mg/l 95.5 97.3 75 / 200 

సల��� as SO4 mg/l 49 50 200 / 400 

��� ���� as Cl mg/l 186 188 250 / 1000 

��ౖట��� as NO3 mg/l 24.5 25 45 

��� ���� as F mg/l 0.72 0.74 1.0 / 1.5 

ఐర� as Fe mg/l 0.12 0.15 0.3  

�త�ం �ా��ాం   MPN/100ml అబ��ం� అబ��ం� అబ��ం� 

����� �ా��ాం MPN/100ml అబ��ం� అబ��ం� అబ��ం� 

������ స���ళ��ల� మ��య� ���� ల��ల నమ���లను గ����ంచల�దు..  

శబ�  �ా� �  

శబ�ం �క� ప�సు� త �ా� �లను  8 ప���ేాలల� ప����ంచబ��� �, గంటక� సగట� శబ�ం �ా� �ల� dB (A) ప�� ��ా ం��ల��  24 గంటల� 

�రంతరం పర�����ంచబ��� �. ఉదయం సమయం మ��య� �ా�� సమయప� శబ�ం �ా� �లను ��ల��ా� ర� �ల�వల� నుం�� ల�����ా� ర�. 
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��ండ� �ాణ�జ� ��ా ం��లల� శబ�ప� �ా� �ల� ���ల�  62.4 ��� (ఎ) మ��య�  48.6 ��� (ఎ)ల��ా  �ా�� సమయ�లల� కను�����ర�.   

��ాస ��ా ం��లల� 7 పర����ణ ��ం��� లల�, శబ�ప� �ా� �ల� 44.6 నుం�� 52.4 ��� (ఎ) ��� సమయంల� మ��య� �ా�� సమయంల� 

38.2 నుం�� 42.6 ��� (ఎ) అ� కను��నబ��� �. అ�� ల����ం�న �ల�వల� ధ�� ��సం ప��సర �ాయ� ��ణ��� ప�మ�ణ�ల ప����ల� 

ఉ����.  

ప�ా�వరణ మ��య� �వ-��ౖ�ధ�ం 

ఈ అధ�యనం ��ా ంతం "త�ర�� కనుమల�" ��రత�ేశం �క� బ�-���ా� �ి� జ�� (��రత�ేశప� �ా����  ���� ��, 2015) 

ల� ఉం��. అ�� ప��స�ాలను ప����ం�న తర��ాత, ��ా జ��� ��ా ంతంల� (�ట� మ��య� �ాళ� ��ండల�) ��ండ� �����ర� ప�ా�వరణ 

వ�వస�ల� ఉ���� అ� గమ�ం��ర�. అధ�యనం ��ా ంతంల� 4 ప���న ప�ా�వరణ వ�వస�ల� ఉ����, అంట�. అట� ప�ా�వరణ 

వ�వస�  (��ండప��  ��జర�� అడవ�ల�), న�� ప�ా�వరణ వ�వస�  (కృ�ా�  న��), ��ప��య� ప�ా�వరణ వ�వస�  (కృ�ా�  న�� ఒడ�� న) 

మ��య� వ�వ�ాయ ప�ా�వరణ వ�వస� .   

��ౖన పం���� ప���నం�ా ల����య� ����మం����ా (గ�ం��న), ��� �����ల�� ��ీట��య� (�ల�� డ�), అ�����ి ల�ట��� �య� (�ర�మ�ను), 

�������య� �నట� (న�ా���ి), ����ట�య� ��ట�� ���ా���� (ట�ల��  �� ���), �����ౖ���� ��ల�����ల�� (ట�ండ�) మ��య� ��ల�����య� 

�ా�క�లట (�ా����) లను క��� ఉంట�ం��. మధ� ��� ��ల� అ���య� అమ�ా (�గర), అ�ా�ియ� సుం���  (సుం��� ), ఎ���క ఆ�ి�ిన�� 

(ఉ�ి��), �ా�ియ� �ిసు� ల� (��ల�), �ి� ������ న��-����ా (మ�ి� ), �����య� ��ట��ా (���ామ�ను), బ�ంబ��ా అర�ం�����ియ� 

(మ�ల�� �), అజ���రచ�  ఇం���ా (��ప), బ����య ర���స (ఆ��), �ా���ా� �ి���రం(�ా��), ������� ���య �ంట��� మ��య� �ే��� � 

�ాలమ� �ి� ��ా� � (�ాదన). ��గ�వన ఉ���నవనమ� �� దల�, మ�ను� �య సుబ����ా, �ొ�ో��య ��� ��ా (బం�ేర�), ��ఫ�� ఓ���ి�య� 

(�ా�ా��) మ��య� ��ల����� ఐ�� �ా. �ిమ �����సుం (��ం��� ), ఆం�ో��� �ా� కంట�ర�� �, �ింబ� �� గ� కల�ాట� (బ� �� గ��� ), అ���ి��� 

��ట�ియ� (బ�� � �ి��), ��� ��� బ�ర�ట� (ఉప�� గ��� ) మ��య� ఒక�ి��ల� �� ��� అ���� వంట� గ���  జ�త�ల�� �శ�మం�ా 

ఉంట�ం��. బ���య� �ా���  (అడ�ట��ా), అ�ా�ియ� �ా�ియ� (����ం��), ����� ��య� ఇం��కం (���), బ�ట� సు���ా� (ట�గ �డ�గ) 

�దల�ౖన వృ��ల� క��ి�ా� �. బ���య� �ా���  (అడ�ట�గ), అ�ా�ియ� �ా�ియ� (����ం��), ����� ��య� ఇం��కం (���), బ�ట� 

సు���ా� (ట�గ �డ�గ) �దల�ౖన� వృ��ల� క��ి�ా� �. 

 

�ెట�  �టే� ����షణ మ�డ� ప��ే�ాలల� అ�ా�ియ� సుం���   ������ౖ��� ��ల�����ల��, ��ట��ార�� మర���ియ� మ��య� ట���� �� 

��ా ం��� ��ల� తరచు�ా జ�త�ల� ఉ����. అ�ా�ియ� సుం���  �క� �ాంద�త వృ� జ�త�లల� క��� అత���కం�ా న�దు అ�ం��, 

త�ా�త ట���� �� ��ా ం�, �����ౖ���� ��ల�����ల��, మ��య� ��ట��ార�� మర���ియ� ఉ����. ఈ వృ� జ�త�ల� ఈ ��ా ంతంల� 

��ా� రం�ా పం�ణి� �ేయబ��� �. ��ా మ�ఖ�త �ల�వ ఇం��ె� �ల�వల� క��� ��ల� ఎక��వ�ా ఉ����, ఈ జ�త�ల ��ా మ�ఖ�త 

బ�మ��, ఉ���దకత �దల�ౖన �ాట�ల� ప�ా�వరణ వ�వస�ల� ��ల� ఎక��వ. 

ఆ���� ఆ���� (మచ�ల �ంక), స� �� ���ా (అడ� పం��), ���ి� ��� ఇం���ా (��ర�య మృదు��ౖన పం����క��) వంట� జంత�వ�లను 

���� ��� (జం��� �ి��), వ�ల��� బ�ం�ాల���� (�ా��రణ నక�), �ా�� ఆ��య� (జక��) మ��య� �ా�� ల�ప� (���ేల�) ల�ప� 

�������� (బ�� � ����  ���), �����ి�ెక� ఎంట�ల� (�ా��రణ ల�ంగ��) మ��య� మ�ాక మక�లట� (��స� మకక��) �దల�నౖ� ఈ 

��ా ంతంల� క���ిా� �. �త�ం అధ�యన ప��ేశంల� వన� ��ా ణ�ల అభయ�రణ�ం, జ��య �ా�� మ��య� బ����� ��జర�� ల�దు. 

ఎం�ో��, ప�మ�దప� అంచున ఉన� ల��� అంత��ం��� త�న� జ�త�ల� అధ�యన ప��ేశంల� కను�����ర� ల��� �ాట�ల� ఉ����. 

�ామ��క-ఆ���క ప�ా�వరణం  

ప���ా��త ��ా జ��� ��ౖ� చుట��  �ామ��క ఆ���క దృశ�ప� అధ�యనం 2011 ��రత జ���� ల�క�ల ఆ��రం�ా �ర���ంచబ��ం��. 

ప���ా��త ��ా జ��� ��ౖ� చుట��  10 ��ల��టర� �ా��ార�ంల� కవ� �యేబ��న ఒక ప��ేశం�ా అధ�యనం ప��ేశం ప��గణ�ంచబ��ం��, 
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���కంట� ��ా జ��� క� ఖ��త���న ప����ా�� చూ�ించదు. అధ�యనం ��ా ంతం �క� �ామ��క ఆ���క �� � ��ౖ� �క� ప���న ల�ణ�ల� 

���ం�� �ధం�ా ఉ����:  

 చదరప� ��ల��టర�క� 518 మం�� జ���� �ాంద�త�� అధ�యనం ��ే� ��ా ంతంల� జ���� 1,48,045 

 ���� �ష���  (1000 మం�� ప�ర�ష�లక� �ీ� �ల�) 1,023. 

 �త�ం జ����ల� ��డూ�ల��  క�ల�ల� (SC) �ాతం 24.5%. ��డూ�ల��  �గెల� (ST) అధ�యనం ��ా ంతంల� �త�ం జ����ల� 

5.6% �ాతం. 

 అధ�యనం ��ా ంతంల� ప�ర�ష అ��ాస�త ��ట� 79. 4%, అ��ే �ీ� �ల అ��ాస�త 69.3%.   

 అధ�యనం ��ా ంతంల� ప���న ��ా�ణ�ల �ాతం 89.6%. సన��ార� �ా���క�ల �ాతం 10.4 %.  

ఊ��ం�న ప�ా�వరణ ప����ాల� మ��య� సం��వ� చర�ల�  

ఈ దశల� ��కర���న ప����ాలను త���ంచ����� / స���న ప�ా�వరణ సంబం��త చర�ల� �సు��బడ���. ఈ చర�లల� �బ�ౖ� �ాట� 

�ి��ంక�ర��  ఏ�ా�ట� �ేయడం ����ా �ా���ం� ��ా ంతంల� దుమ�� �����ంచవచు�. ప�ా�వరణ మ��య� / ల��� �ామ��క ప����ాలను 

������ించ����� ప���ా��త ��ా జ��� �క� ఆప��ష� దశల� ప���న అం�ాల� మ��య� �ార�కల��ాల� ఈ ���ం�� �ధం�ా ఉ����: 

 ������ ల�  

ఇప�ట��� ఉన� క�ా��ారం ట����న� వద�  అవసర���న �ట� ���గం లభ�మ��� బ� ర���ల� ల నుం�� ల�సు� ం��. అ��ే, 

అదనప� �ర� అవసరం ��సం ప���ా��త �స�రణ ట��ంక� సరఫ�ా నుం�� కల�సు� ంద� ఊ��ంచబ��ం��. అందువల�  ప���ా��త 

��ా జ�క�� క� �ట�� సరఫ�ా �ేయడం భ�గర�జలం�� ౖఆం�ోళనను ప��క�లం�ా ప����తం �ేసు� ంద� ���సు� ���ర�.  

 �ా� ప�ా�వరణం  

��త�  అత�వసర DG ��� ఒకట� 250KVA �ామర��ం వృ����ేయటం ��సం ప���ా��ంచబ��ం��, అత�వసర DG ��ట��  �ా� �� నుం�� 

ఉ��� ర ప���ా��త ��ా జ��� ��సం వ���సు� ం��. అదనం�ా ���� ����ో� �ార�� ఉ��� ర గ�ంథుల�, �ీ�� త��త�ాల నుం�� ���� 

������కం�ా ఉ��� రకం�ా జర�గ����. 

 �ట� ప�ా�వరణం  

ఆప��ష� దశల� మ�త��� నూ��  వ�ర� �ర� మ��య� �ే�య వ��ా� లను మ�త��� ఉత���  �ే�ా� ర�. ����� త��నట�� �ా 

న���ించబడ�త�ం��.మ�ర�గ��ట� ���త� తత��ాస� �ం గ��ష�  �����ౖ��ం� మ��య� ప�నః ���గం��ౖ ఆ��రప��ం��.  

 ���క ప�ా�వరణం  

HPCL �ా���నం �ేసుక�న� �త�ం భ�� (ప���ా��త �స�రణక� అవసర���న భ���� స�) ప���ా��ం�న అ�వృ���  ��సం 

ఏ ��త�  భ��� �� ందర�. �ాబట��  ప���ా��త �స�రణ ���క �ా��వరణంల� ఎట�వంట� ప���వం చూపదు.  

 ఘన వ��ా� ల ప���వం  

 ప���ా��త క�ా��ారం నుం�� ఉత�న����న ఘన వ��ా� ల ప��మ�ణం తక��వ�ా ఉంట�ం��. �త�ం ఆ�� �ల� 

ట��ంక�లను �భ�ప���ే సమయంల� ఉత���  �ేయబ��న �త�ం ట��ం� ��గ�వ బ�రదను సుర��త���న, 

�ార��యబ��న ప���ాహక �ా� ం� ����ా సుర��తం�ా మ�ందు ప��జనం ��సం ��ట��ం�న ఒక ��ంద� �ా� నంల� 

POL ట����నల��  ఉన� కవ� �ేయబ�� ప���తం �ేయగల ��కల� / బ�రద ����ల� ఉంచబడ�త�ం��.   

 �ామ��క ప�ా�వరణం 
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ఇప�ట��� ఉన� ���ా�� ��ం� �క� పం�ిం� మ��య� �ి��� ం� ��క�ా�ల వల�  అదనం�ా ఈ ��ా ంతం మ��ంత అ�వృ�����, 

��ా ంతంల�� ��ర ��వల� మ��ంత ��ర�గ�పడ��య� ���సు� ���ర�. ఈ ��ా జ��� �ామ��క ఆ���క �ా��వరణంల� �ానుక�ల 

ప��జనకర���న ప����ా�� క��� ఉంట�ం��. ప�సు� తం ఉన� ��ా జ��� ��సం, ఈ ��ా జ��� �త�ం ��ీ� ర� ��ా జ��� అ�నందున 

HPCL �క� �త�ం భ��� క��� ఉన� ఏ R & R సమస�ల� ల�వ�.  

 ప��క�ల ప����ాల� త���ంచ����� చర�ల�  

 �ా� �ాల�ష�ం ��ారణ 

�ా� �ాల�ష�ం �యం��ంచ����� ���ం�� దశలను అనుస���ా� ర�:  

 అత�వసర DG CPCB �ేత �����న� �ధం�ా త��న ఎత�� ను క��� ఉంట�ం��.  

 ����ో� �ార�� �క� 80% ఆ��� ��ల��క�ం�� త���ంచ����� ��� ట�ం� ర�� (FR) ట��ం� ల� �ల� �ేయబడ�త�ం��.  

 �ా� �ాల�ష�ంను ప���తం �ేయ����� �ా� �ాల�ష� మ�ల�ల� మ��య� క�ా��ార �క�  స��హదు� �� �ాట� 

పచ�దనమ�ను ఇప�ట��� అ�వృ���  �ేయబ��ం��.  

  �ట� �ాల�ష�ప� �యంత�ణ 

 మ�ర�గ��ట� �ర�హణ తత��ాస� �ం "క�స ఉత�ర�" ��వన�� ౖ ఆ��రప�� ఉం��. అ�� �డ��  నల�సుల� ఆ�� 

�ాట� ��ప��ట� (OWS) క� మ��ంచబడ���. ఆ�� ��ల��ంప� త�ా�త OWS నుం�� వ�ర� �ట�� ప��� త�ా�త 

������� అ�వృ���  ��సం ఉప����ా� ర�. ��క��ం�న �ాల��ా ఉం� ేనూ��ను ఆ�-��ౖ� ��కవ�� ల��� ����ౖ���ం� ��సం 

మ�డవ �ా�����  �ార��య��� ఉంట�ం��. �ే�యం�ా ప�స��ం� ే���ి�� ట��ం� ల� ట��ట�� �ేయబడ�త�ం��. 

 ఘన వ��ా� ల �ర�హణ 

ఆ�� �ల� ట��ంక�ల� �భ�ప���ే సమయంల� ట��ం� ��గ�వ బ�రద ఉత���  అవ�త�ం��. ఆ�� ప��శ�మ అనుసరణ 

ప��ారం ఐదు సంవత��ాలల� ఒక�ా�� ఆ�� �ల� ట��ంక�ల� �భ�పరచడం జర�గ�త�ం��. త����ా �త�ం ట��ం� ��గ�వ 

బ�రదను భద�పర�న, �ా�� ట����న� ల�పల ఉన� సుర��త���న �ా� ం� ����ా సుర��తం�ా �ార��య����� మ�ందు 

ప��జనం ��సం ��ట��ం�న ��ంద� స�లంల� భద�పర�న, POL ట���న� ల�   ఉంచబడ�త�ం��. గడ�న బ��ట��ల�, 

వ�ర�ప���ా� ల�, ఆ�� / ర�ాయ��ల ఖ�� డ�మ�� , ��� ����ం� ��ట�� ల� వంట� ఇతర ప�మ�దకర వ��ా� ల� ఆ���ంచబ��న 

సుర��త �����లక� అనుగ�ణం�ా ��ల��ంచబడ���. POL ట����న� వద�  అ�� బ� అ�ోకరణ వ��ా� ల� (ఆ�రం 

మ��య� వంటగ�� వ��ా� ల�) బ��ా ఏ�ా�ట� �ేయబ��న అల�ాట� ప��ారం ��క��ంచబడ��� మ��య� ��ల��ంచబడ���. 

  శబ�ప� �వ�తను త���ంచడం  

శబ�మ�ను ఉప��తలం నుం�� 1 m దూరంల� ����నప��డ� 85 dB (A) ను �ం�న శబ�ం �ా� �� �యం��ంచ����� శబ�� ల 

త���ంప� చర�లక� అ�� �ా��రణ ప��క�ాలను ��ను��ల� �ే�ా� ర�. �క�ల ప��స�ాల�� �  శబ�ం ఫ�త �ా� � ������ �� 

�ధం�ా �త�ం �ా� ం� ను ఏ�ా�ట� �ే�నిప�డ� 75 ��� (ఎ) సమయంల� ����� 70 ��� (ఎ) �ా�� సమయంల� 

జర�గ�త�ం��. 

గణ�య���న ప����ాల అంచ��  

 భ��  

అదనప� భ��� ��ను��ల� �యేల�దు. ఇప�ట��� ఉన� �ా����ా �క భ��� పం�ిం� మ��య� �ి��� ం� ��క�ా�లను  

��ంచుటక� �ాడ��ర�. అందువల� , భ����ౖ ఎల�ంట� ప���వం చూ�ించల�దు.  

Note No. #1 Attachment:HPCL_Krishna Dist_EPH_Executive summary_Telugu.pdf



�జయ�ాడ ట���న� నందు �ల� ��క�ా�ల ��ంప�దలల�/సవరణల� 

 

11  

 

 �ట� వనర�  

ట��ంక� సరఫ�ా ����ా ప���ా��త బల���త ��సం 3KLD అదనప� �ట� అవస�ా�� ప���ా��ం�, ప�స��ం�ే �ట�� �����ౖ��ం� 

మ��య� ప�న�����గం �ేయడం క��� ఊ��ంచబ��ం��, ఇ�� ఆం�ోళన సమస��ా ���ంచబడదు.  

  �ట� ��ణ�త  

మ�ర�గ��ట� �ర�హణ "క�స ఉత�ర�" ���నం �ద ఆ��రప�� ఉంట�ం��. అనుక�ల���న ���త� తత��ాస� �ం �ా�ిం� 

మ��య� �ే�య వ��ా� లను ��సం ఊ��ంచబ��ం��. ఉప��తల �ట� ��ణ�త �ద ��కర���న ప���వం ల�దు  

 �ా� ��ణ�త 

ప��సర �ా� ��ణ�త ప���ా��త ��ౖ� ప��సర ఊ��ం�న సందర�ం సూ�సు� ం��. ఊ��ం�న �ాల�ష� �యంత�ణ చర�ల�� 

ప���ా��త ��ా జ��� స��త�క���న ప������ �ం� ఏ ప����ా�� క��ంచదు. 

  ��ావరణ �ాస� �ం  

ప���ా��త �ా� ం� నుం�� అ�� ఉ��� �ాలను మ��య� ���ా����� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��. అందువల�  ��ావరణ 

�ాస� �ం��ౖ ఎల�ంట� ��కర���న ప����ా�� ఊ��ంచల�దు. అందువల�  ��ావరణ �ాస� �ం��ౖ ఎల�ంట� ��కర���న ప����ా�� 

ఊ��ంచల�దు. 

 ప�న�ా�ాస  

�త�ం భ��� HPCL �ా���నం �ేసుక�న�ందున, ప�న�����గ మ��య� ప�న�ా�ాసం (R & R) సమస� ప���ా��త 

��ా జ��� �� సంబంధం క��� ఉం��. ఇ�� మ�నవ ��ా�ాల నుం�� ఉ�త బంజర� మ��య� వ�వ�ా��తర భ��.  

 ఉ�ా�� / వృ��   

అధ�యనం ��ా ంతంల� �త�ం జ����ల� ����ప� 10.4 % ఉ�ాంత �ా���క�ల� ఉ���ర�. ప���ా��త పథకం మ��ంత ప��� 

ఉ�ా�� అవ�ా�ా�� మ��య� ��ా ంతం �క� మ��ంత అ�వృ���� సృ�ి�సు� ం��.  

 గృహమ�  

��ా జ��� �క� ఆప��ష� దశల� అవసర���న అంగబలం మ�ఖ�ం �ాదు. �ా� �క గృ�లను ప����తం �యేదు. 

 �ద� మ��య� ఆ��గ�ం 

�ా� �క అ��ాస�త ��ట� మ��య� ���� ��క�ా�ల� ���య���న�. స��త�క���న ��ౖద� ��కర�ం ��ంట�� దృ�ి��� అందుబ�ట�ల� 

ఉం��. ��ా జ�క��  అమల� �ారణం�ా ఇప�ట��� ఉన� ��ౖద�, ���� ��క�ా�ల� ��ర�గ�పడ��య� అంచ��.  

 ��వల�  

�ా� �క ��ా మ�లక� స���న ��ర ��వల� ఉ����. ప�జల �క� వలస ఇప�ట��� ఉన� ��క�ా�లను అ��కట�దు. అందువలన 

�త�ం ప���వం ��ా మ�ఖ����న���ా గ����ంచబ��ం��.  

ప�ా�వరణ పర����ణ �ార�క�మం  

�� ��  ��ా జ��� సందర�ంల� ప�ా�వరణ ��ణ�తను ��ా� ��ంచ�����, పర����ణ వ�వస�  ప���ా��ంచబ��ం��. ప���ా��త ప�ా�వరణ పర����ణ� 

�ార�క�మ��� క��� ఉంట�ం��.  

i. �ట� పర����ణ ; 

ii. భ�� పర����ణ ;  

iii. �ా� మ��య� శబ�  పర����ణ; 

iv. ప����య మ��య� వ�ర� పర����ణ  
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v. ప�జల� మ��య� కమ���ట� పర����ణ మ��య� 

vi. �వ పర����ణ . 

ప�ా�వరణ �ర�హణ ��� (EMC) ప�ా�వరణ పర����ణ �ార�క�మం మ��య� ప�ా�వరణ �ర�హణ ప�ణ��కక� అవసర���న చర�ల 

సమన�యం ��సం �త�ం బ�ధ�త వ��సు� ం��.  

అదనప� అధ�య��ల�  

అత�వసర ప���ా��త ��ా జ��� దృశ�ంల�, ��ట�� �యం ఉత�త�� ల వంట� య�దృ��క �డ�దలల�  MS, HSD మ��య� SKO వంట� �ారణం�ా 

సంభ�ంచవచు�. OISD �ేత �ి�ారసు �ే�ిన అ�� ర�ణ చర�ల�, ��� �టనం & చట�బద����న అ���ార�ల ���గం �ేత �����ంచబ��� �. 

ప���ా��త ��ా జ��� ��  ప�న�ా�ాసం మ��య� ప�నర�ద�రణ (R & R) సమస� ల�దు.  

ప�సు� త ��ా జ��� ��సం, EIA అధ�యనం �క� సూచన �బంధనలను సూ�ం�ే సమయంల�,  ఆంధ�ప��ే� ప�� � కన�ల�� ష� SEIAA 

����ా �ి�ారసు �ేయబ��ం��. 

��ా జ��� ప��జ��ల�   

ప���ా��త ��ా జ��� �ా� �క మ��య� జ��య �ా� �ల� ��ండ� మ�ఖ����న �ామ��క-ఆ���క మ��య� ప�ా�వరణ ప��జ��లను 

అం��సు� ంద� ���సు� ���ర�. ���క మ��య� �ాం��క మ��క సదు�ాయ�ల� గణ�య���న ���ల� ��ర�గ�పర��ా� �. ఈ ��ా జ��� 

���� ��ర��ా�క మ��య� స�ల��ా�క ప�త�� / ప��� ఉ�ా��� క��� సృ�ి�సు� ం��.  

ప�ా�వరణ �ర�హణ ప�ణ��క   

��ధ జ��య మ��య� అంత�ా� �య సంస�ల �క� ప�ా�వరణ మ��య� �ామ��క-ఆ���క అం�ాల��ౖ ��ధ �ాసన మ��య� 

�యంత�ణ అవస�ాల ప����ల� EMP ర��� ం��ంచబ��ం��. EMP ���ం�� ���ాలను క��� ఉంట�ం��: 

�ాయ� �ాల�ష� �యంత�ణ ��లత, శబ�ం �ాల�ష� �యంత�ణ ��లత, పచ�ట� అ�వృ��� , �ామ��క - ఆ���క చర�ల�, వృ��పర���న భద�త 

మ��య� ఆ��గ�ం, అత�వసర సం�ది�త (అ����గ�ం �ర�హణ ప�ణ��క) మ��య� ఆ��� ఉ����. 

��ా�ణం దశ: ��ా�ణ దశల�, దుమ��ను అణ����య�����, ��ల ��త మ��య� శబ�  త���ంప�క� అ�� జ�గ�త�ల� �సు���ా�. ��ా�ణ 

�ార�కల��ాల �ారణం�ా ప���వం ప�కృ�ల� ������కం�ా ఉంట�ం�� మ��య� ప�ా�వరణం��ౖ �ాశ�త ప����ా�� క��� ఉంట�ం��.  

ఆప��ష� దశ : �ా��వరణంల��� ����ో� �ార�� ఆ��� �క� ఉ��� �ాలను ��ా��ంచ�����   సర���� మ��ి��యబడ�త�ం�� మ��య� 

�� ప�� � వ�వస�ల� ర�ీదుల�, �ల� మ��య� �ె�వ�� �క� �త�ం ఆప��ష� జర�గ�త�ం��. అ�నప�ట���, అ��� � మ��య� ల���ం� 

సమయంల� ఉత�త�� ల ���� ���ి�యబడదు. ����లను గ����ంచ�����, HC ��ట�క�ర��  త��న ��ా ం��ల��  ఇ�� ట�� �ేయ��.  

�ాయ� ఉ��� �ాల� : ప���ా��త ��క�ా�లల� �ాయ� �ాల�ష�ం ప���ాత�కం�ా ల�దు. అ�� �ల� ట��ంక�ల� �� ర��వ� మ��య� 

ఉత�త�� ల� మ��ిన  ��ౖప�ల ����ా �ర���ంచబడ��� మ��య� �ర��ిత���న �ాం���క కళ మ��య� ఎం�ికలను అనుస��ం���. 

�ా��వరణంల�� ఉ��� �ాల �క� ఆ���ాల� HC ఆ��� �క� ఫ���ట�� ఎ�ష� క�  మ��య� DG ��� క�  మ�త��� ప���తం 

�ేయబ��� �, ఇ� �దు�� క� �షయంల� అమల� �ేయబడ���. DG స�� ప��ేసు� న�ప��డ�, SO2 మ��య� NOx �క� 

ఉ��� �ాలను ప���శ ప����ల��� ఉం���. ఇప�ట��� ఉన� DG ��ట�  �ా� � ఎత��  సూ�ం�న ��ా మ�ణ�క ప��ారం ఉంచబ��ం��. MS �క� 

ల���ం� �ార�కల��ాల సమయంల� ఏ�ై�� ���� ను  గ����ంచ�����, HC ��ట�క�� TLF ��ా ం��ల��  వ�వ�ా� �ంి���.        

మ�ర�గ��ట� ఉ���దన:  ప���ా��త ��క�ా�ల సం�ా� పన త�ా�త వ�ర� �ట� ప��మ�ణం తక��వ�ా ఉంట�ం��. �ా�ంట��, �ా�నప� 

గదుల� మ��య� మర�గ��ొడ�  నుం�� �ా���ధ� వ�ర� �ర� ���ి� � ట��ం� ల� పం�ించబడ�త�ం�� మ��య� గ�ంటల� ��� �� వ� ����ా 

�ార��యబడ�త�ం��. �డ�� �ా ఉన� మ����� �ట�� ��ి��య����� ��� � �ా�ిం� మ��య� కల��ిత���న ఉప��తల ర�-ఆ� ల �ారణం�ా 
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ఇప�ట��� ఉన� వ�ర����న ఆ�� �ాట� ��ప��టర�క� పంపబడ�త�ం��. ప�సు� త ఆ�� �ట� �ామర��ంల� ఏ��ౖ�� ఆ�� వ�ర� ప��ర�ం 

ఉంట� ������న ల�� ను ��న�ా��ంచ����� ��ర� �ే�ా� ర�. ఆ�� ల�� వ�ర� �ట�� అట� ��ా ం��ల ��ట ప�ల� ఉప���ం���. 

అట� �ర��లన �ార�క�మం: HPCL మ��య� �జయ�ాడ ట���న� ���� బ���  �క� ��ా మ�ఖ�తను గ����ం���. ��ధ 

ర�ాల�ౖన �క�ల� ఖ���ా ఉన� ప��ే�ాల��  మ��య� �క�ల ��సం మ�ందు�ా గ����ం�న ప��ేశంల� ��టబ��� �. లభ�మ��� 

ఖ�� స�ల�లల� అను��ౖన ��ౖ�ధ�భ��త���న వృ� జ�త�ల� ��యబడ���. ఇం�ా, ప��క మ��య� �ా����� ట���న� ల� ఖ���ా 

ఉన� భ��ల� అలం�ార���న �క�ల�� అ�వృ���  �ేయబడ���. 137.3 ఎక�ాలల� 23.67 ఎక�ాల ��ీ� ర�ం ఇప�ట��� ���� బ���  

అ�వృ���  �ార�క�మం ప����ల��� వ��ం��.  

అభ�ంతర���న  �ర�హణ & ప�ణ��క త��: �����ం�న �ర�హణ మ��య� ప�ణ��కలను పర�����ంచడం OISD ప��ారం మ��య� 

��డూ�� ప��ారం జర�గ�త�ం��.  అం��క��ం�న ఉ�ో ��ాల ��సం ���ా�� �ేయడం �ర���ంచబడ�త�ం��. OISD �ే �����ం�న ����శక 

మ��య� �����ల ప��ారం అంత�ాయ త�� మ��య� �ర�హణ ��డూ�� �ిద� ం అవ�త�ం��.  

శ��� �న��ంప� �ార�క�మ�ల�: ఇ�� ఇంధన సమర�వంత���న ల�ౖట�ం� వ�వస�ను క��� ఉంట�ం��, ఇ�� ప���ం�ా ���� హౌ� 

�ాయ�వ�ల ఉత���� మ��య� ఇతర �ాయ� �ాల��ా�లను త���సు� ం��. అ��ే, ప� ప��ేశంల� అవసర���న ��ల�త�ర��� ఏ 

�ా� ఉండదు.శ��� సమర�వంత���న �దు�� ఉపకరణ�ల ఉప�గం �� � త���ంచబ���.   

వృ��  పర���న ర�ణ మ��య� ఆ��గ�ం: వ���ం� ఎ���ా���ం� ను దత�త �సుక���ందుక� ��ా �క���� బలవంతం�ా �ాక�ం�� ప��� 

స���� �� �ధం�ా వ���ం� ఎ���ా���ం� �  సృ�ి� ంచ����� మ��య� అం��ంచ����� HPCL ప�య��సు� ం��. ట����న� ల� ప�సం��ం�న 

వృ��పర���న ఆ��గ� మ��య� భద��� సమస�ల� ర�ాయన ప�మ���ల�, అ��� మ��య� ��ల�డ�, మ��య� ప���త స�ల�ల��ౖ స���న 

జ�గ�త�ల� �సుక�����.  

మ���ంప�  

�ా�, శబ�ం, �ర�, భ�� మ��య� ప�ా�వరణం �ద ఏ�ే� ప���ా��త ��ా జ�క��  వలన ప��క�ల ప���వం తక��వ�ా ఉంట�ం�� 

మ��య� �ాం��క-ఆ���క ల���ల� ప���నం�ా �ానుక�లం�ా ఉంట�� ఇ�� ప�మ�దప� ����షణ అధ�యనం నుం�� స�ష�ం�ా 

�ెల�సు� ం��, ఇ�� ఆ�ద�గ����న వ����గత ప�మ�దం �ా� � 1.0, 10-6 / సంవత�ర ప���నం�ా క�ా��ార స��హదు� ల� 

ప���త��� ఉంట�ం��. అధు��తన  ట��ా�ల��� ఉన� అ�� సంబం��త భద��� �యమ�ల� ట���న� �క� సుర��త���న 

ఆప��ష� ను ��ా� ��ంచ����� �ేర�బడ���. �� ౖదృక�థం ల� , �త�ం�ద ప���ా��త ��ా జ��� ను ప�ా�వరణపరం�ా సుర��తం�ా 

ప��గణ�ంచవచ�� ���ంచవచు�. 

Note No. #1 Attachment:HPCL_Krishna Dist_EPH_Executive summary_Telugu.pdf


