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సంక్షిపా్ నివేదకి  

ఇ.1 ప్రి్చయం: 

హ ైదరాబాద్, ఇండియాలో నమోదు అయివునన మెససర్సస హ ందుస్ాత న్ ఎల ఎన్ జి లిమిటెడ్ (హ చ ఎలఎన్ జి), సహజ 
వాయువును ఎగుమతి చయేాలని యోచిస్్త ంది. హ చ ఎలఎన్ జి, క్ాాప్టీవ్ జటెటీ  మరియు బరేక వాటర్సస తో ఆంధ్పే్ేదేశ్, 
తూర్పుగోదావరి జిలాా , ఉప్ులగుప్త ం మండలం, టి.చలాప్లాి గాా మంవదద ఎల ఎన్ జి మరయిు ఎల ప్జిిలను దిగుమతి 
చేసుక్ోవాలని యోచిస్్త ంది.  

a) ఎల ఎన్ జి మరియు ఎల ప్ిజిలను దిగుమతిచేసుక్ోడానికి్ బరేక వాటర్సస తో సవంత ప్ రీ్స. 
b) గాాస్ అథారిటట ఆఫ్ ఇండయిా (గెయిల) బాాటరీ ప్రిమితుల ప్ేక్ార్ం ఎల ఎన్ జిని భదపే్ర్చి మరియు 

ర్వాణా చసే ందుకు, రె-గాాసఫి  ైచేస ందుకు, సహజవాయువును అవసర్మెనై ప్టడనం మరియు ఉషో్్ గాత 
వదద అందించేందుకు అవసర్మెనై 11 ఎమ ఎమ ప్టిిఎతో (దశ I – 5.5 ఎమ ఎమ ప్ిటిఎ, దశ II- 5.5 
ఎమ ఎమ ప్టిిఎ), ఫ్్ా టింగ్ స్్ీ రేజ్ యూనిట్ (ఎఫ్ ఎస్ యు), సథల ఆధారిత స్్ీ రేజ్ టాాంకులు (2 దశలలో 
240000m3) మారియు టేక లోడింగ్ టెరిినల (12 బర) మరయిు 

c) ఆఫ్ ష్్ ర్స మరయిు ఆన్ ష్్ ర్స స్్ీ రేజ్ టాాంకులతో మరయిు ర్వాణా స్ౌకరాాలతో 4 ఎమ ఎమ టపి్ిఎ (దశ I లో 
2.0 ఎమ ఎమ టపి్ిఎ, దశ II లో 2.0 ఎమ ఎమ టపి్ిఎ) ఎల ప్ిజి స్ౌకర్ాం. 

 
 

ఇ.1.1 ఇఐఎ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ప్రా జెకు్  యొకక వర్గీకరణ  

సవంత జెటటీ  మరయిు బరేక వాటర్సస తో టి.చలాప్లాి గాా మంవదద , హ ందుస్ాత న్ ఎల ఎన్ జి లిమిటడె్ ప్తేిపాదించిన ఈ 
ఎల ఎన్ జి & ఎల ప్ిజి దిగుమతి మరియు హ్ాండిా ంగ్ స్ౌకర్ాం నిరాిణ క్ార్ాకలాపాలు, తవేవక్ాలు, క్ాలువల 
వెడలుు/లోతుప్ ంచడంవంటి వాటికి్ సంబంధించి ప్రాావర్ణ ప్ేభావ అంచనా (ఇఐఎ) ప్ేకటన, 2006 (ఆప్  ై
సవరించబడినటలా గా) మరయిు క్ోస్ాత  నియంతణే ప్రిధ ి (సఆిర్స జెడ్) నోటఫిికే్షన్ 2011 (ఆప్  ై సవరించినటలా గా) 
ప్ేక్ార్ం ఈ ప్తేిపాదిత పాేజెకీ దగిువ తలెిప్నిటలా గా వరీీకరించబడినది. 

 

 6(ఎ) ఎల ఎన్ జి టెరిినల తో సహ్ జాతీయపార్పులు/స్ాంకుువరీలు/క్ోర్ల రీఫ్స/ప్రాావర్ణ ప్ర్ంగా 
సునినతమెనై పాేంతాల దావరా వెళ్ళే ఆయిల మరయిు వాయువుల ర్వాణా (కరా డ్ మరియు 
రిఫ ైనరీ/ప్ టరే కె్మికల ఉతుతుత లు) 

 7(ఇ) ఇఐఎ నోటఫిికే్షన్, 2006 యొకు ష డయాల లోని సవంత జెటటీ  మరియు బరేక వాటర్సస మరియు 5 
బెర్పత లు. ఈ పాేజెకుీ లో సంవతసరానికి్ 5 మిలియన్ టనునల ఫ్్ా టంిగ్ స్్ీ రేజ్ యూనిట్ (ఎఫ్ ఎస్ యు)కరడా 
ఉంది. 

ప్ ైన తలెిప్ని అనిన అంశాలతో, ప్ేతిపాదతి సమగా పాేజెకీ కే్టగిరీ "ఎ" వరీీకరించబడనిది. 
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ఇ. 1.2 ప్ార జెక్్ట యొకక సిఆర్ జెడ్ సిితి 

క్ోసీల రెగుాలేషన్ జోన్ నోటఫిికే్షన్, 2011 ప్ేక్ార్ం, ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ ను క్ాా జ్ 4, సబ్ క్ాా జ్ 4 (ఐ)(ఎ) కాి్ంద రెగుాలేట్ 
చేయబడిన అనుమతించబడ ేక్ార్ాకామంగా వరీీకరించబడవచుు. దీనికి్ కే్వలం వాటర్స ఫ్ేంట్ మరియు తీర్పాేంతం 
అవసర్మెనైందున దీనికి్ సంబంధించిన క్ార్ాకలాపాలకు ఇవవబడవచుు. 
ఇన్ సిీటయాట్ ఆఫ్ రిమోట్ స నిసంగ్ (ఐఆర్స ఎస్), అనాన విశవవిదాాలయం, చెనెైనవార్ప క్ోస్ాత  నియంతేణ పాేంత చటీం, 
2011 ప్ేక్ార్ం జరిప్ని అధ్ాయనంలో చసేని సఆిర్స జడె్ గురితంప్ుల ప్ేక్ార్ం ఈ ప్ేతిపాదతి పాేజకీె సఆిర్స జడె్ - 1బి, 
సిఆర్స జెడ్ - III, సిఆర్స జడె్ -IVA, సిఆర్స జడె్-IVబి పాేంతాలలోకి్ వసుత ంది. 

ఇ.2 ప్రతిప్ాదిత ప్రా జెక్్ట యొకక ప్ార ధానాత మరి్యు అవసరం 
గృహ్వసరాల డమిాండ్ ప్ేక్ార్ం (సంప్దేాయ ఐఇప్ి అంచనాలను ప్రిగణ ంచకుండా) భార్తదేశంలో గాాస్ 
వినియోగం, గృహ్వసరాల సర్ఫ్రా 150 MMSCMD తో ప్ లిుచయస త , క్ొదిదక్ాలానికి్ సర్ఫ్రాలో కనీసం 100 
MMSCMD లోటల కనిప్సిుత ంది. ఎల ఎన్ జి దిగుమతులు మరయిు అంతర్స-జాతీయ ప్ పై్ులలో వచేు ఇబబందులను 
ఎదురకునేందుకు విధాన ర్ూప్కర్తలు రెండు ఐఛ్ఛిక్ాలను ఎంచుక్ొనానర్ప. 
భార్తదేశంలో గాాస్ వినియోగమనదేి ప్ధేానంగా ఐదు ర్ంగాలలో ఉంది: ఎర్పవులు (2015-16 ఆరిథక 
సంవతసర్ంలోని మొతతం గాాస్ డిమాండ్ లో 34%), విదుాఛ్ిక్ిత (23%), రిఫ ైనింగ్ (11%), నగర్ గాాస్ ప్ంప్ణి,ీ 
ర్వాణాతో సహ్ (11%), ప్ టరే కె్మికల ఇండసటీ సీ్ (8%) ఉనానయి. 2016లో, వర్పసగా ఐదు సంవతసరాల తర్పగుదల 
తర్పవాత, గాాస్ వినియోగం, ప్ేధానంగా నగరాలలో గాాస్ ప్ంప్ిణీకి్ అమిక్ాలలో ప్ ర్పగుదల వలా 55 బిసిఎమ 
(బిలియన్ కరాబిక మీటర్స) కు ప్ రిగింది. దశేీయంగా ఉతుతితచేస  గాాస్ మరయిు డమిాండ్ ల మధ్ా అంతర్ం 
విశేషంగా ప్ ర్పగుతోంది. దీనిని దిగుమతి చసేుక్ొన ే లికి్వఫ డై్ ప్ టరే లియం (ఎల ఎన్ జి) దావరా క్ొంతమేర్కు భరీత 
చేయగలుగుతునానర్ప. ఎల ఎన్ జి దిగుమతులు 2015లో ఉననదానిప్ ై 34% ప్ ర్పగుదలతో 2016లో 25 బిసిఎమ కు 
చేర్పక్ొంది. ప్సేుత తం ఎల ఎన్ జి దగిుమతి చసేుక్ొన ేదేశాలలో భార్త్ నాలుగవ స్ాథ నంలో ఉంది. 

ఇ.2.1 ఎల ఎన్ జి యొకక ఉప్యోగ్ాలు 
మిథలి ైటడె్ సుిరిట్, హ ైసటుడ్ డజీిల, మరియు ఫ్రేనస్ ఆయిల వంట ిశిలాజాల ఇంధ్నాలతో ప్ లిుచయస త , రిగాాసఫి ైడ్ 
లికి్వఫ డై్ నాచుర్ల గాాస్ (ఎల ఎన్ జి) ప్రాావర్ణప్ర్ంగా ఎనోన లాభాలు కలిగివుంది. ఎల ఎల జి ఉప్యోగించడంవలా 
ఎనోన లాభాలునానయి. వాటలిో క్ొనిన దిగువ ఇవవబడినాయి. 

o దీనివలా సహజవాయువు లభంచని ప్ేదేశాలలో కరడా జాతీయ ప్ంప్ణిీ నెట్ వర్సు లేదా మునిసపి్ల 
ప్ంప్ణిీవావసథదావరా అందించడం వలా వినియోగించ ేఅవక్ాశం లభసుత ంది.  

o బాా క ఉతుతుత లు (ఇంధ్న తెైలం మరియు డజీిల) మరియు ఎల ప్ిజితో ప్ లిస త , ఖర్పుప్ర్ంగా ఇది చవకైె్న 
ఇంధ్న వనర్ప. 
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o దీనిన ప్రాాటకర్ంగం, ఉకుు, క్ాగితం, మరయిు సిరామిక వంటి ప్రిశమాలలో పాేస స్, ఆవిరి రికవరీ, 
వేడచియేటం, మరియు వంటచయేడం వంట ివినియోగదార్పల ఉప్యోగార్థం వాడవచుు. 

o దీనిలో శకి్తఅధికంగా ఉండటంవలా, అవసర్మెైన మొతతం తగుీ తుంది. 
o ఇది వాయు సిథతికి్ చేర్పక్ోవడానికి్ 600 స్ార్పా  విసత రించబడుతుంది (ఒక యూనిట్ ఎల ప్జిి = 600 

యూనిటా సహజవాయువు)- సహజవాయువును తకుువ ప్టడనంలో భారీస్ాథ యిలో భదేప్ర్చవచుు 
మరియు ర్వాణా చయేవచుు. 

o దీనిలో సవలు మార్పులు చేయడందావరా అనిన మండించ ేప్రికరాలలో వాడవచుు. 

o ఇద ి సవఛ్ిమెైన ఇంధ్నమెనైందువలా, ఇద ి ఉతుతిత  నాణాతను ప్ ంచడమేగాక, నిర్వహణాఖర్పును 

తగీిసుత ంది. 

o 60-90% వర్కు మస ిక్ార్క్ాల నై క్ాలుషాక్ార్క్ాలు, 30-40% గాీన్ హౌస్ ఉదాీ రాలు మరయిు 
o గాస్ొ లిన్ కంట ేఖర్పుతకుువ. 

 

ఇ.2.2 ప్ార జెక్్ట సంకి్షపా్ వరవరణ 

హ చ ఎల ఎన్ జి, ఇండియాలోని ఆంధ్పే్దేశ్, తూర్పుగోదావరి జిలాా , కటేేటిక్ోన మండలం, చిరాా  యానామ వదద 
ఎల ఎన్ జిని దిగుమతి చసేుక్ొని, భదపే్ర్చేందుకు ఎల ఎన్ జి టరిెినల స్ాథ ప్ించాలని యోచిస్్త ంది. అంతేగాకుండా, 
ఎల ఎన్ జి టెరిినల నుండి వివిధ్ కసీమరా్కు/చిటీచివరి వినియోగదార్పలకు రిగాాసిఫ  ైచయేబడని ప్ ైప ల ైన్ మరియు 
రోడుు  టాాంకరా్దావరా నిర్ంతర్ం సర్ఫ్రా చేయాలని కరడా హ చ ఎల ఎన్ జి యోచిస్్త ంది. 
రిగాాసపి్ ై చయేబడిన ఎల ఎన్ జి, ఆంధ్పే్ేదేశ్ లోని తూర్పుగోదావరి జిలాా , రాజమండిేకి్ సమీపాన ఉనన 
రావులపాల ంలో 445 & 820 మెవా స్ామర్థయంగల క్ోనసటమ ప్వర్స పాా ంట్ కు సర్ఫ్రా చయేబడుతుంది. దానితో పాటల 
గాాస్ ఆధారిత విదుాదుతుతిత  చసే  ఆంధ్ేప్దేేశ్ లోని దిగువతెలిప్ని ఇతర్ కే్ందాే లకు కరడా సర్ఫ్రా చయేబడుతుంది. 

o జిఎమ ఆర్స వమేగిరి ప్వర్స క్ారకురేషన్ లిమిటడె్, 388 మవెా(MW) ఎన్ జి/ఆర్స ఎల ఎన్ జి కంబెైన్ు  స ైకి్లువర్స 
పాా ంట్ (ససిపి్ిప్)ి, రాజమండి,ే ఆం.ప్ే. 

o జివికె్ ప్వర్స ప్ ైవైేట్ లిమిటడె్, 445 మెవా(MW) జేగుర్పపాడు కంబెైన్ు  స ైకి్ల ప్వర్స పాా ంట్ (సిసపి్ిప్)ి, 
తూర్పుగోదావరి జిలాా , ఆం.ప్ే. 

o జివికె్ గౌతమి ప్వర్స లిమిటెడ్, (464 మవెా(MW) సిసపి్ిప్)ి, ప్ దాద ప్ుర్ం, తూర్పుగోదావరి జిలాా , ఆం.ప్ే. 
o లాంక్ో క్ొండప్లాి ప్వర్స లిమిటడె్, దశ-II (368 మవెా(MW) ససిపి్ిప్)ి, క్ొండప్లాి, కృష్ాో  జిలాా , ఆం.ప్ే. 

లికి్వఫ డై్ నాచుర్ల గాాస్ (ఎల ఎన్ జి) అనేద ి అదిక స్ామర్థయంతో పాటల ప్రాావర్ణ హ తంగా ఉండే 
ఇంధ్నమవుతుననందున అధికంగా వాడబడుతునన ఇంధ్నం. అభవృదిి  చెందని దేశాలలో వినియోగంలో ఉనన 
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అనినవాహనాలలోని ఇంజినుా  వాడుకలో ఉనన డీజిల మరియు ప్ టరే ల స్ాథ నoలో ఎల ఎన్ జి వాడక్ానికి్ అనువుగా 
ఉండ ేకంబశున్ స్ౌకరాాలను కలిగివునానయి.  
దేశంలోని మహ ళలను శకి్తమంతం చసే ందుకు, వారి ఆరోగా సంర్క్షణకుగాను, దేశవాాప్త ంగా గాాస్ సర్ఫ్రా 
చేస ందుకు, భార్త ప్ేభుతవం (జిఒఐ), బిప్ిఎల గృహ్లనినంటకీి్ ఎల ప్జిి కనకె్షనుా  అందించాలని నిరో్యించింది. 
Government of India (జిఒఐ) గణాంక్ాల సరేవ ప్ేక్ార్ం, బిప్ిఎల కుటలంబాలలో ఎల ప్ిజిని వినియోగించవేార్ప 1.5 
క్ోటలా  ఉంటాయని అంచనా. ప్సేుత తం తూర్పుభార్తంలో ఎల ప్జిి స్ౌకర్ాం లేదు. హ చ ఎల ఎన్ జి ప్తేిపాదించిన ఈ 
పాేజెకుీ వలా బిప్ిఎల కుటలంబాలకు మరయిు ఇతర్ వినియోగదార్పలకు ఎల ప్జిి అందించాలనన భార్త ప్భేుతవ 
లక్షాం స్ాధ్ామవుతుంది. 

ఇ.3 ప్ార జెక్్ట యొకక ఖరుు: 
ఆరిథకప్ర్ంగా పాేజెకీ ను ప్ూరితగా విశాేషించిన తర్పవాత పాేజెకీ యొకు మొతతం ఖర్పు (సుమార్పగా) ర్ూ.2,800 
(రెండు వలే ఎనిమిద ివందల క్ోటా ర్ూపాయలు మాతేమ)ే అవుతుందని అంచనా వయేబడింది. 

ఇ.4 ప్ర్ాావరణ స ట్ింగ్ 
 ప్ేతిపాదతి సథలానికి్ చుటయీ  10కి్మీ వాాస్ార్థంవర్కు అధ్ాయన పాేంతం ప్టం ఇ1 లో చయప్బడినది. ప్ేతిపాదతి 
 పాా ంట్ సథలం యొకు ప్రాావర్ణ స టిీంగ్ దిగువ తలెిప్నిటలా  ఉంటలంది: 

o సవంత జటెటీ  బంగాళ్ాఖాతానికి్ ఎదుర్పగా నీటిలో ఉంటలంది. క్ాగా ఆన్-ష్్ ర్స టెరిినల సగటల సముద ేమటాీ నికి్ 
(ఎమ ఎస్ ఎల) 2 నుండ ి6 మీ ఎతుత లో ఉంటలంది. 

o ప్ేతిపాదతి సమగా పాా ంట్ యొకు భౌగోళిక అక్షషంశ, రేఖాంశ వివరాలు 160 27' 57.95" N 820  05' 14.37" E;వదద 
ఉంటాయి. 

o ప్ేసుత త ప్ేతిపాదతి తీర్ంప్  ైఉండే టెరిినల సథలం, ఆం.ప్ే. ప్భుతవ ఆధీనంలోని డి-ప్టాీ  భూమి. 
o ప్ేతిపాదతి పాా ంట్ కు సరిహదుద  నుండి అమలాప్ుర్ం నుండ ిబెందమురా్ంక రోడ్ (ఎస్ హ చ 294) 8 కి్మీ దయర్ంలో 

మరియు పామర్పా  రోడ్ (ఎన్ హ చ# 216) 16 కి్మీ దయర్ంలో ఉననది. 
o క్ోటిప్లాి రైెలేవస ీషన్ ఉతతర్ంగా 27 కి్మీ దయర్ంలో ఉననది. 
o పాేజెకీ సథలానికి్ రాజమండి ేవిమానాశయాం వాయువాాన 60 కి్మీ దయర్ంలో ఉననది. 
o వనతేవం గోదావరి నద ిప్తేిపాదతి సథలానికి్ ప్డమర్ దికుులో 10.5 కి్మీ దయర్ంలో ప్వేహస్్త ంది. 
o దగీర్లోని నగర్ం క్ాకి్నాడ (ఈ 70 కి్మీ); ప్టీణం: అమలాప్ుర్ం (వా 14 కి్మీ) 
o ప్ేతిపాదతి సథలానికి్ 10 కి్మీ వాాస్ార్థంలో అటవీ భూములు, గుటీలు, లోయలు, ప్రాాటక పాేంతాలు, 

ప్ురావసుత పాేంత ప్ర్ంగా పాేముఖామునన పాేంతాలేవీ లేవు. 
o ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ సథలానికి్ 10 కి్మీ వాాస్ార్థంలో ఏవిధ్మెనై ఇఎస్ ఎ, బయోసిియర్స రిజర్పవలు, వనామృగ ర్క్షతి 

చటీం, 1972 ప్ేక్ార్ం ర్క్షితప్దేేశాలేవీలేవు. 
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o ప్ేతిపాదతి పాేంతం భార్తీయ ప్ేమాణాలు, ఐఎస్:1893 (భాగం-1), 2002 ప్ేక్ార్ం సటసిిక పాేంతం-III లో ఉంద;ి 
మరియు 

o చుటలీ ప్కుల పాేంతాలలో ఒఎన్ జిస ిరిఫ నైరీ (13 కి్మీ-ప్); కె్యిర్సన ఎనరీీ లి., కరా డ్ పాేస సింగ్ స్ౌకర్ాం (3.6 కి్మీ 
ఈ) మరియు ర్వవ/కె్జి బరసని్ (ప్కున)ే వంట ిప్రిశమాలు ఉనానయి. 

ఇ.5  అవసరమ ైన వనరులు 
ఈ పాేజెకుీ కు సంబంధించి పాేజెకీ లోని డెలివర్బులస మరయిు లక్షషాలను అందుక్ోవడానికి్ వివిధ్ వనర్పలు 
అవసర్మవుతాయి. దానికి్ స్ాధార్ణంగా అవసర్మెనై వనర్పలు అంటే వరితంచ ే నెపై్ుణాం మరియు ప్రిజాా నం 
కలిగివునన వృతితనిప్ుణులు. ఇతర్ ప్ేధాన వనర్పలలో భూమి, విదుాఛ్ిక్ిత, ముడసిర్కు, మరయిు నీర్ప ఉంటాయి. 

ఇ.5.1  సిల అవసరం మరి్యు సిితి 
ఈ ప్తేిపాదతి ఎల ఎన్ జి టెరిినల కు 298.53 ఎకరాల భూమి అవసర్మవుతుంది. ప్ేసుత త భూమి డ-ిప్టాీ  
ప్ేభుతవభూమి మరయిు ఇది ప్భేుతవంచే హ చ ఎల ఎన్ జికి్ కే్టాయించే ప్ేకాి్య క్ొనస్ాగుతోంది. ఆందేేపే్ేదేశ్ ప్ేభుతవ 
ఆధనీములో ఉనన భూమి బీడు స్ాథ యి నుండ ిపారిశాామిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్ుబడినది.  
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ఇ.5.2  వరదుాత అవసరం 

నిరాిణ సమయంలో అవసర్మెనై విదుాత్ రాషీ ీవిదుాత్ బో ర్పు  నుండి మరయిు డిజి స టానుండ ితిసుక్ోబడుతుంది. 
ఇ.5.3  నీటి అవసరం  

నిరాిణ దశలో నీటి అవసర్ం రోజుకు 200 కి్లో లీటర్పా , ఎఫ్ ఎస్ యు యొకు ఆప్రేషన్ దశలో రోజుకు 70 కి్లో 
లీటర్పా  అవసర్మవుతుందని అంచనా వేయబడినది. ఎఫ్ ఎస్ యు ఆప్రేషనుా /అగిన మాప్క అవసరాలకు నీర్ప 
సముదేంనుండ ి తీసుక్ోబడుతుంది. ఎఫ్ ఎస్ యు యొకు ఆప్రేషన్ దశలో, టెరిినల వదద  సుమార్ప 50 మంద ి
వినియోగించబడతార్ని అంచనా వయేబడినది. ఒక్ొుకువాకి్త రోజుకు 70లీటర్పా  వినియోగిస్ాత డన ే అంచనాతో 
గృహ్వసరాల నిమితతం రోజుకు 3.5 కి్లోలీటరా్ నీర్ప అవసర్మవుతుంది. మిగిలిన నీర్ప ఓడల సర్ఫ్రా మరియు 
ఇతర్ అవసరాలకు వినియోగించబడుతుంది. ఎల ప్ిజి టెరిినల కు నీర్ప ఏమాతేం అవసర్ముండదు. ఎల ఎన్ జి 
రిగాాసఫిికే్షన్ మరయిు ఎల ప్జిిల హ్ాండిా ంగ్ లకు ఏవిధ్మెనై నీర్ప అవసర్ం ఉండదు. 

ఇ.5.4  మానవశకతా  అవసరం 
ఎల ఎన్ జి టెరిినల నిరాిణ సమయంలో సుమార్ప 500 మంద ిమేనజే్ మెంట్, నెైప్ుణాంగల, నెైప్ుణాంలేని ప్నివార్ప 
అవసర్మవుతార్ప. నిర్వహణ సమయంలో టెరిినల వదద సుమార్ప 50 మంద ివినియోగించబడతార్ప. 

ఇ.6  వారి యాజమానాం & హ్ాండిల ంగ్ 
వార్థయాజమానాం లేదా వారాథ నిన తొలగించడమనేవి వార్థం తయార్యినప్ుటనిుండ ి వాటిని అంతిమంగా 
తొలగించడంవర్కు ఉండే ప్ూరితక్ార్ాకలాపాలు. వీటలిో చెతత  స కర్ణ, ర్వాణా,  టటేట్ మెంట్, మరయిు చెతతను 
కామబదీికరించడం మరియు నియంతిేంచడంవంట ిక్ార్ాకలాపాలు ఉంటాయి. దీనిలో రిస ైకాి్ంగ్ మారీ్దర్శక్ాలతో పాటల 
వార్థయాజమానాానికి్ సంబంధించిన చటీప్ర్మెనై మరయిు నియంతణేా విధానం కరడా ఉంటాయి. 

ఇ.6.1 ఘనవారి యాజమానాం 

క్ారోీ  ప్తేిపాదిత ఎఫ్ ఎస్ యు వదదన ే హ్ాండిల చయేబడుతుంద ి మరయిు కే్వలం ఎల ఎన్ జి మాతమే ే
హ్ాండలి/ప్ ైప్ుల నైుల దావరా ర్వాణా చయేబడుతుంది. అందువలా, క్ారోీ  క్ార్ాకలాపాలవలా ఏ విధ్మెైన ఘనవార్థం 
ఉతుతితక్ాదు. వివిధ్ స్ౌకరాాలవదద క్ొదిద  స్ాథ యిలో ఘనవారాథ లు ఉతుతిత  అయియా  అవక్ాశం ఉంది. అందువలా రోజుకు 
సుమార్ప 2.5కి్లోల ఘనవార్థం ఉతుతిత  క్ావచుని అంచనా. దానిని స కరించడానికి్, చతెతర్వాణా చేస ందుకు 
మునిసపిాలిటట వారికి్ ర్వాణా చయేడానికి్ ఏరాుటలా  చయేడం జర్పగుతుంది. ఎఫ్ ఎస్ యు టెర్ినల వదద ఓడల బెరితంగ్ 
నుండి ఘనవార్థం సరిగా స కరించబతుంది మరయిు చినన ప్డవలదావరా తీరానికి్ చేర్ుబడి, డాక నుండి ఎప్ిప్సిిబి 
నిరాి రించిన ప్దేేశాలకు ప్ంప్బడుతుంది. 
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ఇ.6.2  వారిజలాల యాజమానాం 

ఈ పాేజెకీ నుండ ిఏవిధ్మెనై పారిశాామిక వారాథ లు వలెువడవు. గృహ్వసర్ వినియోగాలనుండ ివెలువడ ేవారాథ లు 
సిుడ్ ప్  ైఉంచబడ ెఎస్ టిప్లిో శుదిిచయేబడతాయి. టాాంకునుండ ిఏదెనైా చిందని వారాథ లు ఉననటాయితే, ఆయిల 
వటర్స సప్రేటర్స (ఒడబుా యఎస్) చ ేవేర్పచయేబడతాయి. 

ఇ.6.3 ప్రమాదకరమ ైన వారి యాజమానాం 
ఖాళీ బారెళళే, వాడబడిన ఆయిలస/లరాబేికె్ంటలా , ప్ ైప ల ైన్, ప్ిగీింగ్ వారాథ లు, మొదల నైవి ప్ేమాదకర్ మరయిు 
ఇతర్ వారాథ ల (యాజమానాం మరియు టాే న్స బౌండరీ) నియమాలు, 2016 ప్ేక్ార్ం నిర్వహ ంచబడతాయి. 
దిగువ చయప్ని ప్టిీక ఇఎస్-1లో ఆప్రేషన్ దశలో ఉతుతిత  అయియందుకు అవక్ాశమునన ఘన మరయిు 
ప్ేమాదకర్మెనై ఘనవారాథ ల వివరాలు ఇవవబడనిాయి.  
 

ప్ట్ిక ఇఎస్ 1 

ఘన వార్థ ర్కం వనర్ప నెలకు ప్రిమాణం ర్వాణా & తొలగింప్ు విధానం 

ఎమ ఎస్ డబుా య పాాకి్ంగ్ విప్ుడం వలా చెతత , 

వార్థం, తొలగించబడిన 

వసుత వులు, పాా సిీక 

వసుత వులు 

2.5 కె్జి 

(0.01కె్జి/తలకు

/రోజుకు) 

మునిసపి్ల అథారిటటల సయచనల 

మేర్కు డబాబలలో స కరించబడి, 

తొలగించబడుతుంద;ి సముదజేలాలోా  

ఎటిీప్రిసిథతులలో వయేబడదు. 

ప్ేమాదకర్మెనై 

చెతత  

వాడబడిన ఆయిలస 0.5 స కరించబడ,ి భదపే్ర్చబడ,ి తిరిగి 

వాడబడతాయి 
  

ఇ.7 బరస్ ల్ైన్ ప్ర్ాావరణ సిితి 
బరస్ ల ైన్ అంచనా నాణాత ప్రాావర్ణంలోని వివిధ్ అంశాలు అంటే గాలి, నీర్ప, భూమి, స్ామాజిక-ఆరిథక ప్రిసిథతుల 
ఆధార్ంగా ప్భేావిత పాేంతంలో అంచనావయేబడనిాయి. బరస్ ల ై ప్రాావర్ణ నియంతణే అధ్ాయనం ప్ధేాన పాేంతంగా 
ఎల ఎన్ జి మరయిు ఎల ప్జిి దిగుమతి, భదపే్ర్చడం, మరియు హ్ాండిా ంగ్ కైె్సవంత జటెటీ  మరియు తీర్ంలోని 
టెరిినల కు చుటలీ ప్కుల 10కి్మీ వాాస్ార్థంలో వరాా క్ాలం అంటే అక్ోీ బర్స 2017 నుండ ి డసి ంబర్స 2017 వర్కు 
చేప్టీబడింది. 
 

ఇ.7.1 వాయు ప్ర్ాావరణం 
ప్ేధాన పాేంతంగా ఎల ఎన్ జి మరియు ఎల ప్ిజి దిగుమతి, భదపే్ర్చడం, మరయిు హ్ాండిా ంగ్ కైె్సవంత జటెటీ  మరియు 
తీర్ంలోని టెరిినల కు చుటలీ ప్కుల 10కి్మీ వాాస్ార్థంలో వాతావర్ణ కే్ందాే లు ఏరాుటల చేయబడ ి ప్ధేాన 
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ప్రిమితుల ైన ఉషో్్ గాత, స్ాప్ క్ష ఆర్దరత, వరా్పాతం, గాలి వేగం, మరయిు అధికంగా ఉండ ే గాలి దిశలు అంచనా 
వేయబడినాయి. 
ఆంబియంట్ ఎయిర్స క్ావలిటట మానిటరింగ్ (ఎ ఎకుాఎమ), స్ాథ నిక వాతావర్ణం ప్ేక్ార్ం ఎంప్ిక చయేబడని అధ్ాయన 
పాేంతంలోని 8 సథలాలనుండ ివివరాలు స కరించబడనిాయి. 10కి్మీ వాాస్ార్థంలోని ఎ ఎకుా వివరాలు దిగువ ఇఎస్-
2లో ఇవవబడినవి. ఎ ఎకుాలు స్ాధార్ణంగా ఇవవబడని ప్రిమితులలోన ేఉనానయి. 

 

ప్ట్ిక ఇఎస్ 2: ప్రి్సర్ాల గ్ాల్ల నాణాతా ఫల్లతాలు 
 

వ సం. ప్రి్మితి 2017 వర్ాా కాలం తరువాత సాి యిలు జి.ఎస్. ఆర్826 (ఇ) తేదీ 16.11.2009 

1 PM2.5 18.8 – 22.2 60  

2 RPM/PM10 44.0 – 57.5 100  

3 SO2 7.9 – 14.0 80 

4 NOx 9.0 – 16.0 80 
విలువలనీన g/m3 లో ఇవవబడినాయి 

ఇ.7.2 నీటి ప్ర్ాావరణం 
 భూగర్భ జలం మరియు ఉప్రితల జలం యొకు ఫిజిక్ో-కె్మికల ప్రిమితులు, నీటపి్రాావర్ణ బరస్ ల నై్ సిథతి మరయిు 
ప్ేతిపాదతి అభవృదిి  క్ార్ాకలాపాలవలా సంఅభవించే మార్పులను అంచనా వసేి జాతీయ ప్మేాణాలతో 
సరిప్ లుబడనిాయి. నీటి నాణాతను అంచనావయేడానికి్, నమూనా స కర్ణకు, భదపే్ర్చడానికి్ మరయిు 
లేబొ రేటరీలో విశాేషించడానికి్ పాేమాణ క ప్దితులు (ఐఎస్ ప్మేాణాలు IS Standards10500-2012) 
అనుసరించబడినాయి. 
భయగరభజల నాణాత  
భూగర్భ జలం ఏడు సథలాల నుండి స కరించబడినద ిమరయిు నాణాత అంచనావేయబడినది. ప్ేసుత తముననభూగర్భ 
జలనాణాతను నిరో్యించడానికి్ వివిధ్ ప్రిమితుల ప్ేక్ార్ం విశాేషించబడనిాయి. పాేజెకీ అధ్ాయన పాేంతంలో 
భూగర్భ జల నాణాత ప్టిీక-ఇఎస్3లో ఇవవబడింది. 
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ప్ట్ిక-ఇఎస్3: భయగరభ జల నాణాత 
 

వ.సం ప్రి్మితి యయనిటలల  
ఐఎస్:10500 ప్రకారం ప్ర్ిమితులు 

2017 వర్ాా కాలం 
తరువాత సాి యిలు అంగ్గకర్ించే 

ప్రి్మితులు 
అనుమతించబడిన 
ప్రి్మితులు 

1 pH - 6.5-8.5 సడల్లంప్ు లేదు 7.37 – 8.13 

2 విదుాత్ వాహకత µS/cm - - 1040 - 25200 

3 టిడిఎస్ mg/l 500 2000 676 – 16380 

4 క్ోా రైెడ్ mg/l 250 1000 125.0 – 7964.0 

5 ఫ్్ా రైెడ్ mg/l 1 1.5 0.2 – 0.8 

6 స్్ డయిం mg/l - - 145.3 - 3284 

7 నెైటేటే్ mg/l 45 సడల్లంప్ు లేదు 0.4 – 46.4 

ఉప్ర్ితల జలనాణాత  

ఉప్రితల జలం 4 సథలాల నుండి స కరించబడినది మరయిు నీటనిాణాతను నిరాి రించడానికి్ విశాేషించబడినది. 
ఉప్రితల జలనాణాత ప్టిీక-ఇఎస్4లో ఇవవబడింది. 

ప్ట్ిక-ఇఎస్4: ఉప్ర్ితల జలనాణాత 

వ.సం ప్రి్మితి యయనిటలల  

ఐఎస్:10500 ప్రకారం ప్ర్ిమితులు 
2017 వర్ాా కాలం 

తరువాత సాి యిలు 
అంగ్గకర్ించే 

ప్రి్మితులు 

అనుమతించబడిన 

ప్రి్మితులు 

1 pH - 6.5-8.5 No Relaxation 7.38 – 7.91 

2 విదుాత్ వాహకత µS/cm - - 492 - 39420 

3 టిడిఎస్ mg/l 500 2000 319.8 – 25623 

4 క్ోా రైెడ్ mg/l 250 1000 48.5 - 11512 

5 ఫ్్ా రైెడ్ mg/l 1 1.5 0.1 – 0.6 

6 స్్ డయిం mg/l - - 46 - 5893 

7 నెైటేటే్ mg/l - - 0.6 – 0.8 
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ఇ.7.3 నేల లక్షణాలు 
మటిీనమూనాలను ప్లుగునుప్యోగించి ౩౦ స ంమీలోతు వర్కు తవివతీసుక్ొనబడినది మరియు ఐఎస్:2720 
మరియు మెథడ్స ఆఫ్ స్ాయిల అనాలిసిస్, పారీ్స-1, 2వ ఎడిషన్, 1986 (అమెరికన్ స్ొ స టైట ఫ్ర్స అగోా నమీ అండ్ 
స్ాయిల స నై్ స్ొ స ైటట ఆఫ్ అమెరకి్ా) ప్ేక్ార్ం నాలుగుభాగాలు చయేబడనిది. మటిీలో నతజేని 0.73 Kg/Ha నుండ ి
3.92 Kg/Ha వర్కు, భాసవర్ం 5 kg/Ha నుండ ి2909 Kg/ha వర్కు, పొ టాషయిం 230.3 kg/ha నుండ ి1803 
kg/ha వర్కు, జీవసంబంధ్ కర్బనం 0.13 నుండ ి3.14 % వర్కు మరయిు జీవసంబంధ్ ప్దారాథ లు 2 నుండ ి5.42 
%వర్కు ఉనానయి. 

ఇ.7.4 శబద  సాి యిలు  

శబదస్ాథ యిలను అధ్ాయనక్ాలంలో 24 గంటల ఆధార్ంగా ఎంప్కి చేయబడిన తొమిిద ిప్దేేశాలవదద  నియంతిేంచడం 
జరిగింది. వీటఫి్లితాలు, MoEF&CC, 2000వ సంవతసర్ంలో జారీచేసని పాేమాణ క్ాలతో ప్ చబడనిాయి మరియు 
అవి నిరాి రిత ప్మేాణాల మేర్కే్ ఉనానయని తేలింది. అధ్ాయన పాేంతంలో శబద  స్ాథ యిలు, ప్గటవిేళ 39.5 dB నుండ ి
64.3 dB వర్కు మరయిు రాతివేేళలోా  31.8 dB నుండ ి55.8 dB వర్కు ఉనానయి. 

ఇ.7.5 సామాజిక ఆరిి్క ప్ర్ాావరణం 
పాా ంట్ నిరాిణ సథలానికి్ 10 కి్మీ వాాస్ార్థంలో లభామయియా మౌలిక వసతుల క్ార్ాకలాపాల గురించి తెలుసుక్ోవడానికి్ 
ఒక స్ామాజిక ఆరిథక సరేవ నిర్వహ ంచబడినది. లభామయియా  స్ౌకరాాలు మరయిు మార్పతుండ ే వివిధ్ ప్ేశనలతో 
ప్ేజలనుండ ిఅభపాేయం స కరించడం మరయిు పాేజెకుీ  ప్ేభావాలను గురించి తెలుసుక్ోవడానికైె్ అకుడి ప్ేజలతో 
సంభాషించడంవలా, పాేజెఖ్ుీ వలా ప్ేభావితమయియా  అంశాలనుండ ి ప్జేలకు వీలయినంత లాభం అందించడానికి్ 
(ఆరిథకప్ర్ంగా మరియు జీవనం యొకు నాణాత) స్ామాజిక ఆరిథక సరేవ నిర్వహ ంచడం జరిగింది. 

ఇ.7.6 భయవరనియోగం మర్ియు లాాండ్ కవర్  
భూవినియోగం మరియు లాాండ్ కవర్సకు సంబంధించిన విశాేషణకు జనవరి 2౦, 2017 తదేీనాట ి ఉప్గాహ 
ఛాయాచితేం ఐఆర్స ఎస్ రిస్్ ర్సస శాట్ 2ఎ, పాత్ 103 రో, 61 సబ్ సటన్ బిను ఉప్యోగించి పాేజకీె సథలానికి్ 10 కి్మీ 
వాాస్ార్థంలో విశాేషణ జర్పప్బడనిది. మొతతం భూమిలో దాదాప్ు సగానికి్ ప్ ైగా పాేంతం సముదేం (54.14%) చ,ే 
వావస్ాయ భూమి 24.72%, నిరాిణసథలం 2.39%, మాగాణ  భూములు 1.02%, బంజర్పభూములు 0.15% 
మరియు ఇతర్ములు 17.67% ఉననటలా  వరీీకరించిన ఛాయాచితే విశాేషణ దావరా తలెుస్్త ంది. 

 

అధ్ాయన పాేంతంలోని సథలంలో అధిక భాగం గాా మీణపాేంతంతో విసత ృత స్ాథ యిలో వావస్ాయం జర్పప్బడుతుంది. ఈ 

పాేంతంలో క్ొబబరి, అర్టి వంట ి వాణ జాప్ంటలతో పాటల రెండు ప్ంటలు స్ాగుచేస విధ్ంగా వరికరడా 

ప్ండించబడుతుంద.ి క్ోస్ాత  తీర్పాేంతంలో మడ అడవులు, అక్ావకలుర్స చెర్పవులు, ఉప్ుు చరె్పవులు ఉనానయి. 

పాేజెకీ పాేంతంలో భారీ ప్రిశమాల ైన ఒఎBUన్ జిస,ి కె్యిర్సన ఎనరీీ లిమిటడె్ లు ఉనానయి.  
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ఇ.8 ప్రభావ అంచనా  
ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ చుటలీ ప్కుల పాేంతాలలోని గాలి, నీటి వనర్పలు, నీట ినాణాత, ధ్వని, ఎక్ాలజీ, మరియు స్ామాజిక 
ఆరిథక ప్రిసిథతులు నిలువ ఉండే వాటి నుండ ి వలెువడ ే ఉదాీ రాలు మరియు వాట ి హ్ండిా ంగ్, దవేర్ూప్ంలోని 
వార్థప్దారాథ లు, ఘన వారాథ లు, వివిధ్ పారిశాామిక క్ార్ాకలాపాల నుండ ివెలువడ ేవారాథ లవలా ప్భేావితం క్ావచుు. 
నిరాిణం మరయిు ఇతర్ క్ార్ాకలాపాల దశలో అవక్ాశమునన ప్ేభావాలు మరయిు వాటికి్ సంబంధించిన ఉప్శమన 
చర్ాలు దిగువ ఇవవబడినవి. ప్ేతిపాదతి తయారీ పాా ంట్ తగిన ఉప్శమన చర్ాలు చపే్టీనటాయితే, చుటలీ ప్కుల 
ప్రాావర్ణంప్  ైచాలావిధాలుగా వాతిరేక ప్ేభావాలు చయప్వచుు. అందువలా, ప్ేభావితమయియా ప్రాావర్ణ సంబధతి 
అంశాలకు ఉప్శమన మరయిు ప్రాావర్ణ యాజమానా ప్ణేాళిక సయచించబడనిద.ి నిరాిణ మరియు క్ార్ాకలాపాల 
సమయంలో తల తేత  సమసాలు, వాటికి్ సంబంధించిన ఉప్శమన చర్ాలు ప్టిీక ఇఎస్ 5 లో చుప్బడినాయి. 

ఇ. 9  ప్రతాామాాయాల వరశ్లలషణ 
ప్ేతాామానయాలకు సంబంధించి, ఏదెనైా అభవృదిి  క్ార్ాకలాప్ంలో స్ాధార్ణంగా దిగువ తలెిప్ని 
ఇబబందులు/అడుంకులు సృషిీంచవచుు. 

 ఏదెనైా అదనప్ు క్ార్ాకలాపాలకు సంబంధించిన అవక్ాశమననది ప్ రీ్స నీటసిర్ఫ్రా ప్రిమితులకు లేదా 
దానికి్ ప్కున ేఉననది. అవసరాలను తీర్ుడంలో మరియు ఖర్పుని గణనీయంగా తగీించడంతో పాటల 
అదనప్ు భదేతకు కరడా ఇద ిసమర్థవంతమెనై ఏరాుటల అని చపె్ువచుు. 

 బెర్పత లు, సథల తవవకం, మొ., ఇతర్ స్ౌకరాాలు వాాపారాభవృదిి కి్ అవసర్మెైన ప్ేతాామానయ మారాీ లు 
మరియు స్ాంకే్తిక అవసరాలు లేదా స్ాంకే్తిక ప్ర్ంగా ఉననతీకరించడానికి్ ఉప్యోగించడం దావరా 
ప్రాావర్ణ మరయిు ఇతర్ చటీప్ర్మెనై ఇబబందులను కరడా సమర్థవంతంగా ఎదురోువడానికి్  దోహదం 
చేసుత ంది. 
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ప్ట్ిక ఇఎస్ 5 
నిరాిణ దశ క్ార్ానిర్వహణ దశ 

అంశం ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 
ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

సిలం  

నిర్ాాణ 
ప్ర్ికర్ాల 
రవాణా 

నిరాిణ ప్రికరాలు, వసుత వులను 
ర్వాణాచయేడానికి్ ప్సేుత తమునన ర్హదార్పలు 
ఉప్యోగించబడతాయి. ప్ ర్పీ కు లొప్ల ప్నిచసే  
అంతరీ్త ర్వాణాస్ౌకరాాలు ఉనానయి. సర్కును 
ర్వాణాచసే ందుకు జలర్వాణాకరడా 
ఉప్యోగించబడుతుంద ి(బారీ్స లు మొ.) 

ఓడల నుండ ి
వెలువడ ే
వాటివలా 
భూమిప్ ై 
ప్ేభావాలు 

దీనివలా వెలువడ ే వార్థం అతి సవలుంగా ఉంటలంది. 
ఎఫ్ ఎస్ యు యూనిట్ కి్ స ప్ిీఖ్ టాాంక లేదా సమానమెైనద ి
బిగించబడుతుంది. ఓడలు మరియు బారీ్స లు మార్స ప్ ల 
73/78 నియమం ప్ేక్ార్ం ఉంటాయి. అందువలా 
భూమిమీదకు ఏవిధ్మెైన వార్థం విడుదల చయేబడదు. 
భూమిప్ ై ఏవిధ్మెైన ప్ేభావం ఉండదని అంచనా 
వేయబడుతోంది. 

భయసటకరణ ఈపాేజెకీ కు సంబంధించి ఏవిధ్మెైన ప్ ైవైటే్ సథలం 
స కరించబడదు; అందువలన పాేజెకీ ప్ేభావిత 
ఖర్పులు (ప్ిఎప్లిు), పాేజెకీ వలా 
ప్ేభావితమయియా  కుటలంబాలు (ప్ిఎ ఎఫ్ లు)  
ఉండవు.  
 

తీర్పాేంతంలో 
మార్పులు-
క్ోత/ప్ ర్పగుదల
  

తీర్పాేంతం/క్ోస్ాత పాేంతంప్ ై బరేక వాటర్సస, జెటటీలు, గకాయిెన్స, 
వార్సి లు, మొదల ైన సముద ే నిరాిణాలు చపే్టిీనప్ుుడు 
తీర్పాేంతం/క్ోస్ాత ప్  ై ప్డ ే క్ొంత ప్భేావం వలా 
క్ోత/ప్ ర్పగుదలలు సంభవించవచుు. ప్ేతిపాదతి ఎఫ్ ఎస్ యు 
అభవృదిిలో మెరెైన్ టెరిినల లో ఎఫ్ ఎస్ యు, ఎల ఎన్ జి 
క్ారియర్స, ఆఫ్ లోడింగ్, మరియు ఎఫ్ ఎస్ యు నుండ ితీర్ంప్  ై
ఉనన రి-గాాస్ టెరిినల, మరియు గాాస్ ను బయటకు 
ప్ంప్డానికి్, గాాస్ బయటకు ప్ంప్ ందుకు రైెజర్స, బెరితంగ్ 
మరియు మెర్ూనింగ్ స్ౌకరాాలు వంటవిి ఏరాుటల 
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నిరాిణ దశ క్ార్ానిర్వహణ దశ 
అంశం ఊహ ంచిన 

ప్రభావాలు 
ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

చేయబడతాయి. ఆర్స ఎల ఎన్ జి యొకు ర్వాణా అనదే ి
ఎఫ్ ఎస్ యు దావరా భూమిప్  ై ఉండే టాాంకులలోకి్ 
ప్ంప్బడతాయి. అందువలా దగీర్లోని ఈ పాేజెకుీ లో 
సముదేపాేంతంలో ఎగుమతి ప్ేతిపాదించబడల దు. 
మిగులును ర్వాణాలో చయేడంలో ఈ పాేజెకీ ఇబబందికర్ంగా 
మార్దని, తీర్ఫాేంతానిన క్ోత/ప్ ంప్ుదలకు క్ార్ణం క్ాదని 
చెప్ువచుు. 

భయమి 
అమర్ికలోని 
మారుులు 

ఈ పాేజెకీ తీర్ంప్ ైనద ిఅయినద ిమరయిు ఆన్-
ష్్ ర్స అయినందున, ఆంధ్పే్ేదేశ్ ప్ేభుతవప్రిధలిో 
ఉననందున, దీనిప్ ై ఈ ప్భేావాలు అంతగా 
ఉండకప్ వచుు. 

కార్ోీ  ఎల ఎన్ జి 
కారాకలాప్ాలవలల  
నీటినాణాత 

ప్ేతిపాదతి ఎల ఎన్ జి టెరిినల తీర్ంనుండి తీసుక్ోబడుతుంద ి
మరియు రిగాాసిఫికే్షన్ భూమిప్ ై ఉండే ఎఫ్ ఎస్ యు దావరా 
చేయబడుతుంది. తీర్ంపాేంతంప్  ైఉండ ేఎఫ్ ఎస్ యులో చమెి 
(జిడుు గా ఉండ ేనీర్ప) యాయమానా స్ౌకర్ాం కలిగి ఉంటలంది. 
దీనివలా, స్ాధార్ణ క్ార్ాకలాపాలు జరిగే సమయంలో, క్ొంర్ 
ముర్పగునీర్ప మినహ్యించి (స వేజ్) వేరే ఏవిధ్మెనై వారాథ లు 
ఉండవని అంచనా వయేబడనిద.ి 

నీరు 
వార్థజలాల 

ఉతుతిత  వలా 

ప్ేభావాలు 

నిరాిణంలో ఉండే పాతలేు మరియు ఇతర్ 
నిరాిణ ప్రికరాల వలా చిందడం, చతెత  
తొలగించడం, మొదల ైనవి జర్గవచుు. అయిత,ే 

వార్థజలాల 
తొలగింప్ు 

ఈ తొలగింప్ులు సముద ే ప్రాావర్ణ ప్రిర్క్షణ కమిటట 
(ఎమ ఇప్సి ి 159 (55)) మరియు ప్రాావర్ణ క్ాలుషా 
క్ార్క్ాల తొలగింప్ుకైె్ స్ాధార్ణ నియమాలు జిఎస్ ఆర్స 
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నిరాిణ దశ క్ార్ానిర్వహణ దశ 
అంశం ఊహ ంచిన 

ప్రభావాలు 
ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ప్రాావర్ణ యాజమానా ప్ణేాళికలో భాగంగా 
ప్ేభావాలను వీలయినంత తకుువ చేస ందుకు 
ఉప్శమన చర్ాలు సఫిార్సు చయేబడనిాయి. 

422(ఇ), ప్రాావర్ణ (ప్రిర్క్షణ) నియమాలు, 1986 ప్ేక్ార్ం 
ఉంటాయి. 

ప్ేసుత తమునన 
నీటివనర్పలప్  ై
ప్ేభావం 

ప్ేతిపాదతి స్ౌకర్ాం తీర్ంప్ నైది అయినందున రి-
గాాసఫిికే్షన్, అగినమాప్క్ాలకు, 
తాజానీటిఅవసరాలు సముద ే జలాలనుండ ి
సటవకరించబడతాయి. ఈప్తేిపాదిత ఎఫ్ ఎస్ యు 
అభవృదిి  చేయడంవలా ప్సేుత తమునన 
నీటివనర్పలప్  ైప్ేభావం అంతగా ఉండకప్ వచుు. 

  

సముదర 
ప్ర్ాావరణం 

లిటటీ ర్ల 
తేడా/మిగులు 
ర్వాణా 

తీర్ంలోని సముద ే నిరాిణాల నుండ ి వచేు 
ప్దారాథ లు ర్వాణాకు సహకరిస్ాత యి మరయిు 
గరిషీంగా 15మీ లోతు ఉండేలా వర్కు మాతమే ే
ఉండే వాటిని ర్వాణా చసే ందుకు సహకరిస్ాత యి. 
ప్ ర్పక్ొనిప్యిన వాటి ఆధార్ంగా నిరిించ ే
నిరాిణాలు మిగులు ర్వాణాకు సహకరించడం 
క్ొనస్ాగించగా, ప్ేతిపాదతి సముద ే నిరాిణాల 

నీటిలోన 
వదిలివసే వి 

మిగిలిప్ యినవాటిని, ఓడలో క్ార్ాకలాపాలు జర్ప్డం 
వలాఉతుతిత  అయియా  వారాథ లు ఇంటరేననషల కనెవనాన్ ఫ్ర్స ద ి
ప్ిేవనాెన్ ఆప పొ లరాషన్ ఫ్మే షిపస, 1973/78 (మార్స ప్ ల) 
ప్ేక్ార్ం ర్వాణా చసే ందుకు సరైెన స్ౌకరాాలు చయేబడతాయి. 
అంతేగాక, వారాథ లను, చెతతను, ఓడలలో ప్ ర్పకుప్యిన నీటిని 
తీసుక్ొనేందుకు కరడా ఏరాుటలా  చయేబడతాయి. 
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అభవృదిి  తీర్ంపొ డవునా జరిప్ మిగులు 
ర్వాణాకు ఏవిధ్మెైన అంతరాయం కలిగించవు. 

 కలోా లం - డిఒ 
స్ాథ యిలలో 
మార్పులు 

స్ాధార్ణంగా కి్ందభిాగంలో ఉండే 
మిగులుప్దారాథ ల స్ాథ యిలు, తవేవకం 
సమయంలో ప్ ర్పగుతాయి. డిఒ స్ాథ యిలు 
స్ాథ నికంగా సముద ే ప్రాావర్ణంప్  ై
సవలుక్ాలానికి్ ప్భేావం చయప్వచుు. 

శానిటరీ వావసథ 
వలా వారాథ లు 

తీర్పాేంతంలో అనిన బెర్పత లలో మర్పగుదొడిు  ఏరాుటల 
చేయబడుతుంది. టాయిల ట్ స్ౌకర్ాం బెర్సత ప్ ైన క్ాక, 
టెరిినల లోప్ల ఏరాుటల చేయబడుతుంది. ఈ మర్పగుదొడిు  
స్ౌకర్ాం ఆయా షిఫ్ుీ లలో ఉండ ేప్నివార్ప ఉప్యోగిసుత ంటార్ప. 
మర్పగుదొడిునుండి వలెువడ ేవారాథ లు చాలా తకుువ స్ాథ యిలో 
ఉంటాయి. 

 కి్ంది 
పాేంతాలలోని 
మిగులు 
ప్దారాథ లకు 
చెందని బెంతిక 
వరాీ లను 
తొలగించడం  

సముదేప్రాావర్ణంప్ ై ప్భేావం చయప్  అంశాల 
ఉప్శమనానికి్  తవవేప్రికరాలు, ప్రాావర్ణ 
నియంతణే మరియు నియంతణేప్  ైఆధార్ప్డని 
చర్ాలు చేప్టీబడతాయి. 

హ్ాండిా ంగ్ 
సమయంలో 
చింద ే ఎల ఎ న్ జి 
(క్ారోీ ) 

క్ారోీ  ఎల ఎన్ జి ప్ేతేా క లోడింగ్ ప్రికరాల (మెరీన్ టాే న్స ఫ్ర్స 
ఆర్సి్) చ ే చయేబడటం వలా స్ాధార్ణ క్ార్ాకలాపాల 
సమయంలో చిందడమననద ి జర్గదు. బదలాయింప్ు 
సమయంలో ప్మేాదవశాతుత  చిందే ఎల ఎన్ జి గాలిలోకి్ ఆవిరి 
అయిప్ వడంవలా సముదే జలాల నాణాత, మిగులు మరియు 
ప్రాావర్ణంప్  ై అతితకుువ స్ాథ యిలో ప్ేభావం చయప్ుతుంది. 
ఎల ఎన్ జి చిందే మరయిు గాాస్ కనిప్ టేీ  వావసథ ఏరాుటల 
చేయబడుతుంది.  
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 సముదర గరభ 
ప్రర ఫ ైల లో 
మారుులు 

ప్ేభావ ఉప్శమన చర్ాల ప్ేణాళికను 
తయార్పచేస ందుకు నిరాిణం/అమలు 
తర్పవాత సముదేగర్భంలో ఒక సరేవ 
నిర్వహ ంచబడుతుంది. ఈ సరేవలో, వాతిరేకంగా 
ఉండ ే వాతావర్ణ ప్రిసిథతులవలా ఇబబందులకు 
గుర్యియా సముదేగరాభనిన సరిదిదిద , జర్గడానికి్ 
అవక్ాశం తకుువ ఉండే ఇబబందులు కరడా 
సరిదదిదబడతాయి. ఓడప్  ై ఉతుతిత  అయియా  
దేవ/ఘన వారాథ లను స కరించడానికి్ 
బారీ్స లు/టాాంకులప్  ై స్్ా ప టాాంకులు ఏరాుటల 
చేయబడతాయి. సముదేంలోకి్ వారాథ లు 
వదలివయేడం ప్ూరితగా నిష ధించబడుతుంది. 
సముదేం అలాకలోా లంగా ఉననసమయంలో 
తవవకంప్నులు నియంతిేంచబడతాయి. 

నింపటసమయంలో 
ఆయిల చిందడం:  

ఇంధ్నం నింప్ సమయంలో, ఎల ఎన్ జిసి లేదా ఆఫ్ ష్్ ర్స 
టెరిినలస నుండ ి ప్ రీ్స క్ాా ఫీ్ లు/సరీవస్ బారీ్స లనుండ ి
ప్ేమాదవశాతుత  ఆయిల చిందటేటాయితే, హ్ర్బర్స బరసని్ లో 
సముదే జలం ప్ేభావితమవుతుంది. సముదే జలాలప్  ై
ప్ేభావానిన తగీించేందుకు క్ారిన తటెలీ  తొలగించబడుంది. 

   చలాని సముదే 
జలాలు 

ఉప్యోగించే సముదజేలాల ఉషో్్ గాత, స్ాధార్ణ నీటి ఉషో్్ గాత 
కంటే 5-10 డిగాీలు తకుువ ఉంటలంది. లోప్లికి్ తీసుక్ొన ేనీట ి
ఘనప్రిమాణం, స్ాందతేలు అదేవిధ్ంగా ఉంటాయి. వలెువడ ే
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క్ార్డంవలా 
ప్ేభావం 

ఈ చలాటినీట ి ఉషో్్ గాతల ప్భేావం ప్నిచసే  పాేంతంలో 
దీర్ఘక్ాలానికి్, సవలుక్ాలానికి్ ప్రాావర్ణంప్  ై ఎంత 
ఉంటలందననద ి అంచనా వయేవలసి ఉంటలంది. అయితే, 
విడుదలయియా ద ిచాలా తకుువగా ఉండటం వలా ప్భేావం చాలా 
తకుువ ఉంటలందని అని అంచనా వయేబడింద.ి 

    ఓడలు దగీర్లోని తీరానికి్ 200 నాటికల మెళైేదయర్ంలో, 
ఓడరేవు అనిప్ిలవబడే పాేంతానికి్ 200 మీటరా్ దయర్ంలో 
బలాా సీ్ నీట ిమారిుడ ిచసేుక్ొంటాయి.  
ఓడలు బలాా సీ్ నీటమిారిుడి కనీసం 95% ఘనప్రిమాణ 
మారిుడతిో చసేుక్ొంటాయి.  
పాతయేొకు మాసీర్స మరియు ఇతర్ సిబబందికి్ స్ాధార్ణంగా 
జరిగే ఈ బలాా సీ్ నీట ి ప్టా ప్ూరితగా అవహగన ఉంటలంది. 
ప్ేతిఓడకు ఒక ఎలక్ాీర నిక ర్ూప్ంలో ఉండే ఒక బలాా సీ్ వాటర్స 
రిక్ార్సు ప్ుసతకం ఉంటలంది. ప్ రీ్స అధిక్ార్పలు ఆటర్స రిక్ార్సు 
ప్ుసతక్ానిన ప్రిశీలించి, రిక్ార్పు  ప్ుసత క్ానికి్ సంబంధించిన 
క్ాప్టలు అడగవచుు. 
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గ్ాల్ల నిర్ాాణ 
ప్ర్ికర్ాల 
రవాణా 

నిరాిణానికి్ సంబంధించిన వసుత వులనీన 
స్ాధార్ణంగా అంతగా ర్దీదలేని సమయంలోన ే
(4:00 PM to 8:00 PM) ర్వాణా 
చేయబడతాయి మరియు ర్దీద  
సమయంలో(6:00 AM to 10:00 AM) 
కామబదీికరించబడతాయి. అప్ుుడప్ుుడయ 
ఉప్యోగించ ే యంతపే్రికరాల వంటి కదలే 
ప్రికరాలు అప్ివయేబడతాయి లేదా శబదం 
వీలయినంత కనీస స్ాథ యి ఉండలేా 
తగీించబడతాయి. 
సథలం వదద వాహనాల వేగం, అధికంగా దుముి 
వెలువరించకుండా, అద ి టాే ఫిక వలా 
వెదజలాబడకుండా ఉండేందుకు 
తగీించబడుతుంది. నిరాిణ ప్రికరాలు, ర్వాణా 
వాహనాలప్ పై్ ర్పక్ొనన దుముిను 
తొలగించడానికి్ క్ాలానుగుణంగా 
శుభపే్ర్చబడతాయి. 

విదుాత్ 

జనరేటర్పా  

డుాయల ఫ్ుాయల ఇంజిన్ విధానంలో అధిక స్ామర్థయం 
కలిగివినన మరయిు సవఛ్ిమెైన ఇంధ్నం 
ఉప్యోగించడంవలా, గాాస్ ఉప్యోగించ ే వాహనాల నుండ ి
వెలువడ ే ఉదాీ రాల స్ాథ యి అతి తకుువగా ఉంటలంది. 
ఎల ఎన్ జి, బిఒజి మరయిు స్్ీ రేజ్ నుండి ర్ూప్ంలో విశేషంగా 
లభామవుతుననందున, జనరేటరా్లో అధికభాగం ఇంధ్నంగా 
సహజవాయువు ఉప్యోగించబడుతుంది.  
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ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

   ఎల ఎన్ జి 
అన్ లోడింగ్ 
క్ార్ాకలాపాలు 

ఉదాీ రాలు స్ాధార్ణ (ఎల ఎల జిసి) వనర్పలు ప్ేధాన ఇంజన్ 
(ఎమ ఇ), అనుబంధ్ ఇంజన్ (ఎఇ) మరియు బాయిలర్పా , 
అతావసర్ డీజిల ఇంజినుా  మరియు వారాథ నిన క్ాలిువసే  
యంతాేలు. (ఇతర్తాే  వాటనిుండ ివలెువడ ేఉదాీ రాలు చాలా 
తకుువ స్ాథ యిలో ఉంటాయి మరియు వాటిని 
ప్టిీంచుక్ోనవసర్ంలేదు) ఎమ ఎస్ లు ప్ధేానంగా ఓడ పొే ప్లాన్ 
సమయంలో ఉప్యోగించబడతాయి. 

   అతావసర్ 

ఉదాీ రాలు 

అగినప్మేాదం వంట ిఅతావసర్ సమయాలోా  ఒకర్కమెనై ఆవిరి 
గాలోా కి్ వదలబడుతుంది. ఇద ిఒక ఎతెతతన ప్దేేశం లేదా చలానెనై 
గాలివలెువరించ ే ప్దేేశంనుండ ి వెదజలాబడుతుంది. దీనిలో 
సులభమెనై విడుదల క్ోసం ఒక నాక్ౌట్ డమే ప్  ై
ఉంచబడుతుంది. అగిననిరోధ్క యంతేం అంతరాీ తీయ 
ప్ేమాణాల ప్ేక్ార్ం నమూనా చయేబడుతుంది. స్ాధార్ణ 
క్ార్ాకలాపాల సమయంలో ఏవిధ్మెనై మంటలు 
ఎగసిప్డటానికి్ అవక్ాశం లేదు. అతావసర్ డజీిల జనరేటర్స 
స ట్ కరడా ఏరాుటల చేయాలని ప్తేిపాదించబడనిది. ఈ 
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ఉదాీ రాలనీన కే్వలం అతావసర్ సమయంలోనే జర్పగుతాయని 
అంచనా వయేబడనిది. 

   ప్ేమాదకర్మెనై 
ఉదాీ రాలు 

వాలవ రేటింగులనేవి ఎ ఎస్ ఎమ ఇ ప్రిమితులమేర్కు 
ఉంటాయి, ప్ేమాదాలబారిన ప్డకుండా లోహంతో భదేంగా 
మూసవిేయబడతాయి. కాయోజెనిక సరీవస్ కు సరిప్ యియ 
ఇసునలేషన్ అనినల నాైకు 0 డిగాీలు అంతకంట ే ఉషో్్ గాతకు 
నిరాి రించబడుతుంది. అంతేగాక, మరిక్ొంత క్ొనిన నాన్-
కాయోజెనిక సరీవసులకు నన్-ఇనుసలేషన్ 
అవసర్మవుతుంది. ప్మేాదకర్మెైన ఉదాీ రాలు సరైెన 
నియంతణేా చర్ాలు మరయిు నిరోధ్క చర్ాలు చేప్టీడం 
దావరా నియంతిేంచవచుు. 

ధ్వని నిర్ాాణ 
కారాకలాప్ాలు 

నిరాిణ సమయంలో వలెువడ ే శబదస్ాథ యిలు, 
సరైెన ప్రికరాలు, యంతేప్నిముటలా , సరిగా 
కప్ిువసే ి ఉంచడంవంట ి చర్ాలదావరా కే్ంద ే
క్ాలుషా నియంతణే బో ర్సు (సపి్సిిబి) నిరాి రించిన 
స్ాథ యిలకంట ే తకుువ ఉండేలా చర్ాలు 
చేప్టీబడతాయి. నిరాిణానికి్ అవసర్మెనై 

ఆప్రేషన్ 
క్ార్ాకలాపాలు 

ధ్వనిచసే  యంతపే్రికరాలనుండి వీలయినంత తకుువగా 
ధ్వనివలెువడ ే విధ్ంగా నియంతేణా ప్రికరాలు, ఇనుసలేషన్ 
మరియు ప్ేకంప్నాలను తగీించే డాంప్ర్పా  బిగించబడతాయి. 
ధ్వనినియంతేణా ప్రికరాలు సరిగా మయెిన్ టయెిన్ 
చేయబడతాయి. 
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ప్రికరాలు/యంతే స్ామాగాి, వనర్పనుండ ివచుే 
శబదథాయి 85 డసెిబులస కంట ేతకుువ ఉండేలా 
స కరించబడతాయి. 
 

లోప్లివెైప్ు మరియు బయటవిెపై్ు హౌల 
రోడానీన(టేకుు మరయిు ఇతర్ వాహనాలకు 
వాడే) సరిగా నిర్వహ ంచబడి, ఇంజిన్ వేగానిన 
హ చిుంచినప్ుుడు, తగీించినప్ుుడు అనవసర్ 
శబదం వలెువడకుండా నిర్వహ ంచబడతాయి.  
పాేజెకీ నిరాిణ సమయంలో శబద  స్ాథ యిలు 
నిర్ంతర్ం నియంతిేంచబడతాయి.  
అభవృదిిప్నులలో ఉప్యోగించే ప్రికరాలనీన 
ఎప్ుటికప్ుుడు మర్మితుత లు చేయబడతాయి. 
పాడెపై్ యిన భాగాలనీన మార్ుబడతాయి 
మరియు తిరిగే భాగాలనీన, శబద  ఉదాీ రానిన 
తగీించేందుకు నిర్ంతర్ం లరాబేికే్ట్ 
చేయబడతాయి.  

ప్నిచసే వార్ప ధ్వనికి్ అధికంగా బహ రీ్తంక్ాకుండా సబిబంద ి
మారిుమారిు నియమించబడతార్ప. 
క్ాలానుగుణంగా ఈ ప్రికరాలు నిర్వహ ంచబడతాయి. 
పాడెపై్ యిన భాగాలు మార్ుబడతాయి మరయిు తిరిగే 
భాగాల నుండి శబదం బయటకు రాకుండా లరాబేికే్ట్ 
చేయబడతాయి. 
పాేజెకీ ప్నిజర్పగుతునన క్ాలంలో ప్రిసర్ పాేంతాలలో ధ్వని 
వెలువడటం నిర్ంతర్ం నియంతింేచబడుతుంది. 
క్ార్ాకలాపాల సమయంలో ధ్వని వలెువడ ే పాేంతాలను 
విసుషీంగా తలెియజేస ందుకు, వాటిప్  ైసరిగా లేబులింగ్ కరడా 
చేయబడుతుంది. 85 డెసబిులస కంట ే తకుువ ధ్వని వచుే 
ప్ేదేశాలకు ఆకుప్చు ర్ంగులోని లేబుల వయేబడి 8 
గంటలకంటే తకుువ అకుడ ఉననటాయితే, ఏవిధ్మెనై 
ముందుజాగాతత  చర్ాలు తీసుక్ోనవసర్ం లేదని సయచిసుత ంది. 
రీడింగ్ 85 dB లేదా అంతకంట ే ఎకుువ ఉననటాయితే, ఆ 
పాేేంతం ఎర్పప్ుర్ంగుతో గురితంచబడుతుంద ిమరియు ఆప్రేటర్స 
వినికి్డి ర్క్షణ ప్రికరాలు ధ్రించవలసి ఉంటలందని 
సయచించబడుతుంది. అంతేగాక, ఈ పాేంతానికి్ 5 మీ. లోప్ు 
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నిరాిణ దశ క్ార్ానిర్వహణ దశ 
అంశం ఊహ ంచిన 

ప్రభావాలు 
ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

నిరాి రిత స్ాథ యిలకంటే అధకిస్ాథ యి ధ్వని 
వెలువడ ే పాేంతంలో ప్నిచేస  వారికి్ ఇయర్స 
పా్గుీ లు, మఫ్ లు వంట ి వాకి్తగత ర్క్షణా 
ప్రికరాలు (ప్పి్ిఇ), ప్తేేాకి్ంచి నిరాిణ 
సథలంలోని ప్ ైల డెైవైింగ్ క్ార్ాకలాపాలలోని వారికి్ 
ఖచిుతంగా అందజయేబడతాయి.  
సిబబంది రకటేషన్ ప్  ైమార్ుబడతార్ప. 
ధ్వనిచసే  యంతేప్రికరాలనుండి వీలయినంత 
తకుువగా ధ్వనివెలువడే విధ్ంగా నియంతణేా 
ప్రికరాలు, ఇనుసలేషన్ మరియు 
ప్ేకంప్నాలను తగీించ ే డాంప్ర్పా  
బిగించబడతాయి. ధ్వనినియంతేణా ప్రికరాలు 
సరిగా మయెిన్ టయెిన్ చయేబడతాయి. 

ప్నిచసే వార్ప ఖచిుతంగా ర్క్షణ ప్రికరాలు ధ్రించాలిస 
ఉంటలంద ి లేదా ధ్వనిని నియంతిేంచ ే ఇతర్ ప్రికరాలు 
ధ్రించాలిస ఉంటలంది. 
 

ఘనవార్ాి లు 

మర్యిు 

ప్రమాదకరమ నై 

నిర్ాాణ 

మర్యిు 

ఇతర వార్ాి లు 

నిరాిణ వారాథ లు సరిగా వేర్పచయేబడ ి
వినియోగించబడతాయి 
నిరాిణ వార్థం వేర్పచయేబడ ి
అమిివయేబడుతుంది. నిరాిణసథలంలోని 

 చెతతను వేర్పచసే ందుకు గాను, స్ాథ నికంగా ఒకవాకి్తని 
(స ప్రేటర్స) నియమించబడతాడు. వీర్ప నిర్ంతర్ం వారాథ నిన, 
ప్ేమాదకర్మెనై వారాథ నిన వేర్పచేయడం దావరా దురావసనను 
తగీించడం, కాి్మిక్ీటక్ాదులు రాకుండా మరయిు చతెతప్భేావితం 
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నిరాిణ దశ క్ార్ానిర్వహణ దశ 
అంశం ఊహ ంచిన 

ప్రభావాలు 
ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

వార్ాి ల 

నిరవహణ 
స్ాధార్ణ వార్థం స కరించబడి, నిరాిణ 
వార్థంనుండ ివేర్పచయేబడుతుంది. 
నిరాిణసథలం చుటయీ  భదేంగా కంచె వయేబడి, 
నిరాి రిత పాయింటావదద నిర్ంతర్ం నియంతేణ 
ఏరాుటల చయేబడుతుంది. 

క్ాకుండా చయడటం చసే్ాత ర్ప. నిరాిణం జరిగే ప్ేదేశంలో చెతతను 
క్ాలుడం నిష ధించబడుతుంద.ి ఒకప్ని దనిాన చెతతను 
తొలగించడం వీలు క్ాకప్ తే, చతెతను టారాులిన్ లేదా 
అటలవంటదిేదెనైా కప్ుివయేాలి.  
ప్ేమాదకర్మెనై వారాథ లు దగీర్లోని టటేట్ మెంట్, స్్ీ రేజ్ 
మరియు డసి్్ ుజబుల ఫ సిలిటట (టిఎస్ డిఎఫ్) కు ఎప్పి్ిసిబి 
అధీకృత వెండారా్కు ప్ంప్బడతాయి. ప్మేాదకర్మెనై వారాథ లు 
నిరాి రించబడిన నియమాల ప్ేక్ార్ం ప్రిమిత ప్వేేశముండేలా, 
అగిననిరోధ్క ప్రికరాలతో భదపే్ర్చబడుతాయి. 

సామాజిక, 
సాంసకృతిక 
ప్రభావం 

ఆర్స&ఆర్స 
అంశాలు 

పాేజెకీ పాేంతం వదద  ఏవిధ్మెనై స టలి మెంటలా  
లేవు మరియు దగీర్లోని నివాస పాేంతం 
ఎఫ్ ఎస్ యు నుండి 5 కి్మీ దయర్ంలో ఉంది. 
అందువలా, ఈ ప్ేతిపాదతి క్ార్ాకలాప్ం, ఇతర్పల 
ప్నులప్  ై ప్భేావవంతమెనై లేదా అదనప్ు 
నక్ారాతిక ప్భేావం చయప్  అవక్ాశం లేదు. 
దగీర్లోని నివాసపాేంతంప్  ై నిరాిణం 
సమయంలో గాలి మరియు ధ్వని ఉతుతిత  చసే  

ప్రజార్ోగాం 

మర్యిు భదరత 
ప్ేతిపాదతి క్ార్ాకలాపాలలో ఎల ఎల జి మరియు రి-గాాసఫి ైడ్ 
యొకు హ్ాండిా ంగ్/భదేప్ర్చడం వంటవిి ఉంటాయి. ఈ 
ప్ేభావాలను వీలయినంత తగీించడానికి్ మరియు 
దుష్రభావాలను తగీించేందుకు హ చ ఎల ఎన్ జి మరయిు 
డెవలప్ర్స తగిన భదేత/ ఉప్శమన చర్ాలు చేప్డతాయి. 
హ చ ఎల ఎన్ జి ఇప్ుటికే్ ఒక ఆయిల సిుల రెస్ాున్స పాా న్, 
సమగా అగిననిరోధ్క వావసథ , విప్తుర్ యాజమానా 
ప్ేణాళికలను ఇప్ుటికే్ సదిిం చేసింది. ఇవనీన అతావసర్ 
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నిరాిణ దశ క్ార్ానిర్వహణ దశ 
అంశం ఊహ ంచిన 

ప్రభావాలు 
ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ఊహ ంచిన 
ప్రభావాలు 

ప్రతిప్ాదించిన దదిుద బాటల చరాలు 

ఇతర్ క్ార్ాకలాపాల వలా మాతేమ ే ఉంటలంది. 
అయిత,ే ఈ ప్భేావం కే్వలం నిరాిణ 
సమయంలో మాతమేే ఉండటంవలా ఇది ప్రిమిత 
క్ాలానికి్ మాతమే ే ఉంటలందని 
అంచనావయేబడనిద.ి అయిత,ే ఈ ప్భేావం 
కరడా చాలా తకుువస్ాథ యిలోనే ఉంటలంద ి
అందువలా ప్ూరితగా ప్భేావర్హ తమని 
చెప్ువచుు. 
 

ప్రిసిథతులు తల తత కుండా, ఒకవళే తల తితనా ఎదురోువడానికి్ 
సిదింగా ఉంటాయి. 



 

హిందుసా్తన్ ఎల్ఎన్జిచే, టి.చల్ల పల్లల  (గా్ర), ఉపపల్గుపాిం మిండల్ిం, తూర్పపగోదావరి జిల్లల , ఆింధ్ర పర దేశ్ వద్ద , స్వింత జెటీ్ట మరియు 

బ్రర క్వాటర్స్తో పర తిపాదిత ఎల్ఎన్జి మరియు ఎల్పిజి దిగుమతి సౌకర్యాల్కుకుగ్రను డ్రర ఫీ్్ ఇఐఎ 
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ఇ. 9 .1 సిల ఎంపకి 

 ఎంప్ిక చయేబడని తూర్పుగోదావరి జిలాా లోని టి. చలాప్లాి వివిధ్ అంశాల ఆధార్ంగా ఎంప్ిక చయేబడనిది. అవి: 

 తీరానికి్ దగీర్గా ఉండటం 
 వినియోగదార్పలకు దగీర్గా ఉండటం 
 బాతీమటెట ేమరయిు నీటలిోతు 
 చుటలీ ప్కుల పాేంతాలకు ర్క్షణ 
 సథలాకృతి 
 ఓడర్వాణా మారాీ లకు దగీర్గా ఉండటం 
 ప్ టలీ బడి ఖర్పు 
 ఆప్రేషనల వాయం 
 ప్రాావర్ణ ప్ేభావాలు 

 

ఇ.9.2 సాంకేతికత ఎంపిక 

ఎల ఎన్ జిని దేవసిథతి నుండ ి వాయుర్ూప్ంలోకి్ మార్ుడానికి్ స్ాధార్ణంగా మూడుర్క్ాల నై ఇంధ్నాలు అంట ే
చుటలీ ప్కుల గాలి, సహజ వాయువు (మండించడందావరా ఉష్ాో నిన ఉతుతిత  చయేడం), మరయిు సముదజేలాలు 
ఉప్యోగించబడతాయి. బాషటుకర్ణం యొకు పాేథమిక ర్క్ాల ైన దిగువతలెిప్ని ఈ వనర్పలు 
ఉప్యోగించబడతాయి: 

 మాధ్ామిక దేవర్ూప్ంలొని వేప్రైెజర్పా  
 చుటలీ ప్కుల గాలిలోని వేప్రైెజర్పా  
 ఓప్ న్ రాక వేప్రైెజర్పా  
 ష ల మరయిు టయాబ్ వపే్రైెజర్పా  
 మునిగివుండ ివడేిచసే  వపే్రైెజర్పా  

ప్ేతిపాదతి ఎఫ్ ఎస్ యు వదద ఉప్యోగించ ేస్ాంకే్తికత అనేద ిప్పి్పి్ి డెవలప్ర్స అంతిమ విశాేషణ తర్పవాత నిరాి రిస్ాత ర్ప. 
ఇ.10   ప్ర్ాావరణ నియంతరణ కారాకమాం 

ఏదెనైా అభవృదిి  పాేజెకుీ లో యాజమానా నిర్వహణలో ప్రాావర్ణ నియంతేణ అనేద ిచాలా ముఖామెైన ప్ేకాి్య. ఇద ి
ప్ేతిపాదతి పాేజెకుీ లో తల తేత  సమసాలను అర్థం చసేుక్ోవడానికి్ మరయిు వాటిని చకుదదిేద ందుకు అవసర్మెనై 
ప్ేభావవంతమెనై చర్ాలు చేప్టీడానికి్ అవక్ాశముంటలంది. ప్రాావర్ణ నియంతణే చర్ాలనవేి నిరాిణ మరయిు 
క్ార్ాకలాపాల దశలో అవసర్మవుతాయి. ప్రాావర్ణ నియంతేణ క్ార్ాకామం, సవంత జెటటీ , ఎల ఎన్ జి మరయిు 
ఎల ప్ిజిలకు క్ార్ాకలాపాలకు నిరాి రించిన సథలంప్ ై ఏరాుటల చేయబడుతుంది. ప్ నై తెలిప్ని నియంతేణా 
క్ార్ాకామాలను గురితంచబడని కంప్ నీలు చపే్డతాయి. ఎల ఎన్ జి టెరిినల క్ార్ాకలాపాల దశలో ప్రాావర్ణం యొకు 
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సిథతిని అంచనా వయేడానికి్ చాలా ముఖామెనై ప్రాావర్ణ ప్రిమితులను అంచనా వసే ందుకు ఒక కే్ందీయే 
ప్రాావర్ణ నియంతేణా స ల ఏరాుటలచయేబడుతుంది. 

ఇ.11 అదనప్ు అధ్ాయనాలు (ఆర్ ఎ&డిఎమ పి) 
  

అదనప్ు అధ్ాయనాలలో, స్్ీ రేజ్ స్ామర్థయ పాా ంట్ కైె్ స్్ీ రేజ్ టాాంకుల ఏరాుటల నుండ ిడిఎమ ప్నిి అనుసరించే రిస్ు 
విశాేషణ చయేబడనిది. దీనిలో సునినతమెనై పాేంతాలను గురితంచడం, మరియు ఏదెనైా సమసావస త  వాటిని 
ఎదురోువడానికి్ సమర్థవంతంగా సదిింక్ావడం వంటివి ఉంటాయి. భారీ ప్మేాదాలు సంభవించినప్ుుడు వాటనిి 
ఎదురోువడానికి్, విధానాలను ర్ూపొ ందించిన ప్ణేాళికలకు విప్తుర్ ప్రిసిథతుల యాజమానా ప్ేణాళిక (డిఎమ ప్ి) 
అనిప్ ర్ప. ఇస్ు విశాేషణ మరయిు విప్తుర్ యాజమానా ప్ేణాళికలు సిదించేయబడినాయి మరయిు ఇఐఎ 
నివేదికలో పొ ందుప్ర్చబడనిాయి. రిస్ు అంచనా దిగువ ఇవవబడనిది. 

ఇ.11.1 ర్ిస్క అంచనా 

ఎల ఎన్ జిలో 90% మీథేన్, 7% ఈథేన్, 2% పొే ప్ న్ మరియు 1% అధిక హ ైడేోక్ార్బనుా  ఉంటాయి. గాలిలో సరైెన 
పాళేలో ఎల ఎన్ జి వపే్ర్స లేనటాయిత ే(5-15%) మరయిు అంటించేవి ఏవెనైా లేకప్ తే ఎల ఎన్ జి స్ాధార్ణ సిథతిలో 
అంటలక్ోదు. తనంత తాను మండాలంటే ఉషో్్ గాత 595 స ంటిగాేడ్ డిగాీలు లేకప్ తే ఇద ిమండదు. ఎల ఎన్ జి ర్వాణాకు 
రెటిీంప్ు భదతేతో ఉండ ేటాాంకులు ఉప్యోగించబడతాయి. 
ఎల ప్ిజి వలా ఉండ ేప్మేాదమనేద ి0.1 ఎల ఇ ఎల అంట ే1600 ప్పి్ిఎమ గరిషీంగా 7 కి్మీ వర్కు చేర్పక్ొంటలంది. 
ఇటలవంట ిసంఘటనలు చాలాఅర్పదుగా మరయిు అసలు జర్గవనే చపెాులి. ఈ సంఘటనలవలా రేడయిోధారిికత 
ప్ేభావం కే్వలం 0.7 కి్మీ వర్కు మాతమేే ఉంటలంద ిమరియు 0.7 కి్మీ లోప్ల ఆవాస పాేంతమేద ీలేదు. 
హ చ ఎల ఎనీి ఆవర్ణలో లంగర్ప వసేిన ఓడనుండి అన్ లోడ్ చేయబడే సమయంలో ఓడలు పాడవడమననద ి
సంవతసరానికి్, నెలలో రెండు రోజులు మాతమే ేసంభవించడానికి్ అవక్ాశముంటలంది. అందువలా, ప్మేాదం జరిగే 
అవక్ాశాలు చాలా తకుువ మరయిు తీసుక్ొనబడే భదేతాచర్ాలవలా అవక్ాశం లేదన ేచపె్ువచుు. 
దగీర్లోని నివాసపాేంతం టాాంక ఫార్సి నుండ ి1 కి్మీ దయర్ంలో ఉనన నక్ాురామేశవర్ం నివాస పాేంతం. ఓడయొకు 

మానిఫ్ లు  కు ఉండ ేచతేులు ఆటరమటే్ చయేబడతాయి. ఇద ిపాతేను తవర్గా విడదసీ ందుకు సహ్యప్డుతుంది. 

అందువలా వేగవంతమెైన కనెకీ-డిస్ కనెకీ ప్దితిలోని లోడింగ్ చతేులు ఉప్యోగించబడతాయి. 
ఇ.12 ప్రా జెక్్ట లాభాలు   

ప్ేతిపాదతి ఎల ఎన్ జి టెరిినల యొకు లాభాలు మారెుట్ అవక్ాశాలు మరయిు ఇంధ్న భదతే మరియు పాేజెకీ 
పాేంత అభవృదిిప్  ైఆధార్ప్డ ిఉంటాయి. విసత ృతమెనై లాభాలు దిగువ ఇవవబడనిాయి: 

 ఇతర్ ఇంధ్నాలతో ప్ లిుచయస త  భదమేెనై, ఖర్పుప్ర్ంగా ప్భేావవంతమెైన, మరయిు ప్రాావర్ణహ తమెైన 
ఇంధ్నం. 
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 రి-గాాసపి్  ైచయేబడ ేఎల ఎన్ జి దహ ంచబడటం అతితకుువ స్ాథ యిలో లేదా దాదాప్ు లేనంతగా సలిర్స డె ై
ఆక్ెైసడ్ విడుదలవుతుంది. దనీివలా శుభేంగా క్ాలుబడుతుంది. 

 శుభమేెనై మంట అవడం వలన, ఏవిధ్మెనై మస,ి బూడది, లేదా వాసనలు రావు. 
 సహజవాయువుకు మార్డం వలన భూగర్భ భదతేా టాాంక అవసర్ం ఉండదు. దీనివలా చిందడం, నేల 

లొప్లిభాగం పాడవటం, ఎంతో ఖర్పుతో తిరిగి శుభేం చయేడం వంటివి అవసర్ం లేదు. 
 ఆయిల ప్ లిుచయస త  ప్ పై్ుల ైను అంతసులభంగా వాతావర్ణ ప్ర్ంగా లేదా ఇతర్ వాతావర్ణ ప్భేావాలకు 

లోనుక్ానందున ఇద ినమికమెనైది. 
 క్ొదిదగా ఎల ఎన్ జి చిందనిప్ుటికీ్ అద ి  గాలిలో కలిసిప్యి వెంటనే అదృశామవుతుంద.ి అంటే ఇద ిగాలిలో 

ఏవిధ్మెైన అవక్షపేాలు మిగలుదు మరియు ప్రాావర్ణానిన శుభేప్ర్చనవసర్ం లేదు. 
 కర్బన ఉదాీ రాలు తగీించబడతాయి మరయిు బొ గుీ  నిక్షపేాలకు ఏవిధ్మెైన ఇబబంది కలగదు. 
 ఈపాేంతంలో మరింత పారిశాామిక అభవృదిి కి్ దోహదప్డుతుంద.ి ఇద ిస్ాథ నికంగా మరింతమందకిి్ ఉపాధ ి

లభసుత ంది. దీనివలా ఉపాధ ిఅవక్ాశాలు మెర్పగైె, స్ాథ నిక ప్ేజల ఉపాధ ిఅవసరాలు తీర్ుబడతాయి. 
 ఈ ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ వలా రాషీ,ీ కే్ందే ప్భేుతావలకు వివిధ్ ప్నునలు మరయిు డయాటటల ర్ూప్ంలో ఆదాయం 

లభసుత ంది. దీనివలా, సహజ వాయువు లభాత ప్ రిగే అవక్ాశాలు మెర్పగైె, ఇతర్ ఇంధ్నాల ఉదాహర్ణకు 
నాఫ్ాత , ఫ్రేనస్ ఆయిల, ఎల ఎస్ హ చ ఎస్, ల ైట్ డజీిల ఆయిల, ఎల ప్జిి వంట ివాటి ధ్ర్లు తగీిప్ తాయి.  

 పాేజెకీ అభవృదిి  వలా ఈ పాేంతంలో ప్ టలీ బడులు ప్ రిగి తదావరా ఇకుడి ఆరిథక్ాభవృదిి కి్ దోహదం చేసుత ంది. 

ఇ.13 ప్రతిప్ాదిత ప్రా జక్ె్ట ప ై ప్ూరాి్ అవలోకనం 

ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ ప్రాావర్ణ ప్ర్ంగా, స్ాంకె్తికంగా, మరయిు ఆరిథకప్ర్ంగా దిగువ తెలిప్ిన అంశాల ప్ేక్ార్ం అమలు 
వీలయినదనేని చపె్ువచుు. 

 గాాస్ సర్ఫ్రాలను వివిధ్ ర్ంగాలకు విసత రించేందుకు మరియు ప్పే్ంచవాాప్త ంగా మారెుట్ ఏరాుటలలో 
ఎల ఎన్ జి అనదే ి ప్మేుఖ పాతే ప్ షసిుత ంది, ఈ రెండు అంశాలు కరడా సర్ఫ్రాలో భదతేాప్ర్ంగా 
లాభదాయకమెనైవి అని చెప్ువచుు. 

 ఎల ఎన్ జి మారెుట్ నిర్ంతర్ం మార్పతుండదే ి మరయిు ఈ మారెుటరా  మరింతమంది భాగస్ావములు, 
పాేజెకుీ లు మరియు క్ార్ాకలాపాలలో దీని అవసర్ం విశేషంగా ప్ ర్పగుతోంది. తకుువ ర్వాణా ఖర్పులకు 
తోడు అదనప్ు షిప్ుింగ్ స్ామర్థయం అనేవి ఎల ఎల జి మారెుట్ ప్ేప్ంచీకర్ణకు విశేషంగా దోహదం 
చేసుత నానయి. 

 ఇది దేవీకర్ణ చేయబడటం వలా, ఎల ఎన్ జిలో నీర్ప, క్ార్బన్ డెై ఆక్ెైసడ్ లేదా దేవీకరించ ేఇతర్ ప్దారాథ లు 
ఉండవు. అందువలా, ఎల ఎన్ జిలో దాదాప్ు 10,000 కె్కే్లరీ/ఎమ౩ (kcal/m3) కలిగివుండ ే  ఇతర్ గాా స్ 
కె్లోరిఫిక ప్వర్స కంట ేఉతతమ ఇంధ్న నాణాతలు కలిగివుంటలంద.ి 
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 ఎల ఎన్ జి ఆధారిత ప్వర్స పాా ంటలా  మరయిు శిలాజాల ఆధారిత ఇంధ్నానిన (బొ గుీ  మరియు 
ఎల ఎస్ హ చ ఎస్) ఆధారిత ప్వర్స పాా ంటాతో ఇంధ్న స్ామర్థయం మరియు స్ాంప్ేదాయ ఉదాీ రాలను 
ప్ లిుచయస త , ఎల ఎన్ జి ఆధారిత ప్వర్స పాా ంటలా , ఎన్ ఒఎకస మినహ్యించి ఇతర్ సంప్ేదాయ 
క్ాలుషాక్ార్క్ాలను ఉతుతిత  చయేవు. 

 విదుాదుతుతిత కైె్ అవసర్మెైన ఇంధ్న సర్ఫ్రాలో ఉనన క్ొర్తను సమర్థంగా తీర్ుడమేగాక, ఆర్స ఎల ఎన్ జి 
సర్ఫ్రా ఎర్పవుల తయారీ స్ామరాథ యనిన గణనీయంగా ప్ ంచడం వలా ఈ పాేంత, రాషీ,ీ దశే ఆహ్ర్ 
అవసరాలను శుభేమెనై విధానంలో తీర్ుగలుగుతుంది. 

 ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ వలా సహజ వాయువు లభాత అదనంగా ప్ ర్గడంవలా నిర్ంతర్ం ప్ ర్పగుతునన 
పారిశాామిక, ఆటరమొబెైల మరయిు గృహ్వసరాలకు ఎల ఎన్ జి లభాతను ప్ ంచుతుంది. ఇది ఆంధ్ేప్ేదేశ్ 
రాషీ ీఆదాయంప్  ైప్తేాక్ష ప్భేావం చయప్ుతుంది. సహజవాయువు సర్ఫ్రా, ఇంధ్న ఆధార్ విదుాదుతాున 
స్ాథ నానిన ఆకమాించడమేగాక, ఇది ఆయిల ను మండించడం వలన సంభవించ ెవాయుక్ాలుషా క్ార్క్ాల నై 
ఉదాీ రాలను తగీించి ప్రాావర్ణంప్ ై ప్ేతికరల ప్ేభావం చయప్ుతుంది. 

 పాేజెకీ ప్తేిపాదకులు ఈ పాేంతంలోని వార్ప తమ నెైప్ుణాాలను మెర్పగుప్ర్చుక్ొని తమ ఉపాధి 
అవక్ాశాలను ప్ ంపొ ందించేందుకునేందుకు ప్ేణాళికలు తయార్పచసే్్త ంది. విధానప్ర్ంగా, పాేజెకీ 
ప్ేతిపాదకులు, నిరాిణం మరయిు క్ార్ాకలాపాల దశలో అవసర్మెనై నెపై్ుణాాలను కలిగివునన స్ాథ నిక 
సిబబందిని ఉప్యోగించుక్ోవడం దావరా వారికి్ వీలయినంత ఉపాధ ిఅవక్ాశాలు కలిుసుత ంది. 

 పాేజెకీ ప్ేతిపాదకులు, ఈ పాేంతంలో శానిటేషన్, ర్హదార్పల అభవృదిి , తాే గునీట ిసర్ఫ్రా, వంటి అభవృదిి  
క్ార్ాకామాలను కమూానిటట స వలను క్ారకురేట్ స్్ షల రెస్ాునిసబిలిటట (సిఎస్ ఆర్స)లో భాగంగా చపే్టీడానికి్ 
నిబదుి ల ై ఉనానర్ప. 

ముగింప్ు వాాఖాలు  
అందువలా, ప్ ైన తలెిప్ని వివిధ్ ఉప్శమన చర్ాలు, ప్రాావర్ణ యాజమానాం మరయిు నియంతేణా ప్ణేాళికల వలా 
హ చ ఎల ఎన్ జి యొకు నిర్వహణ అనదేి ప్రాావర్ణంప్  ైఏవిధ్మెనై ప్భేావం చయప్దు మరియు ఇద ిఇకుడ ిప్జేలకు 
లాభదాయకంగా ఉండటమేగాక, రాషీ,ీ దేశ ఆరిథక్ాభవృదిి కి్ దోహదం చేసుత ందని చెప్ువచుు. 

ఇ.14 ప్రా జెక్్ట లేని ప్రి్సిితి 
ఈ ప్ేతిపాదతి పాేజెకీ లేనటాయితే, ప్ేసుత తం రాషీంీలో ఉనన విదుాత్/శకి్తలో లోటల రాషీ ీఆరిథక్ాభవృదిిప్ ై తీవ ే
వాతిరేక ప్ేభావం చయప్ుతుంది. విదుాత్, ఎర్పవులు, మరయిు మరెనోన ఇతర్ ర్ంగాలకు అవసర్మెైన వనర్పల 
లభాత ప్ూరితక్ాదు. ఒకవళే ఆ ఇంధ్న అవసరాలు ఇతర్ శిలాజ ఇంధ్నాలు అంట ేబొ గుీ , డీజిల, మొ., వాటతిో 
తీర్పుక్ోదలిస త , అద ి ఇంతకుముందరి స క్షనాలో చరిుంచినటలా  ప్రాావర్ణంప్  ై ప్ేభావం చయప్ుతుంది. "పాేజెకీ 
లేదు" సిథతి నుండ,ి ఈ పాేజెకీ అధిక స్ాథ యిలో సమాజానికి్ అవసర్మెైన ప్రాావర్ణ హ తమెైన దీర్ఘక్ాలం లభంచే 
ఇంధ్నానిన ప్ేతిపాదతి ఇఎమ ప్ ిఅమలు మరయిు ఇబబంద ిఉప్శమన చర్ాలతో అందించగలుగుతుంది. 


