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 1పరిచయము 
 పేజీ 1 

1 ప్ర చయము 

పరభుత్ా అనుబాంధ్ సాంసథ అయిన ఆాంధ్రపరదశే్ ప రశి్ ా మిక మౌల్లక సదుప్ాయాల కలపనా సాంసథ  (ఎపతఐఐస్త) 
ఆాంధ్రపరదశే్ రాష్టు రవ ాపిాంగ  ప రిశ్ ా మిక ప ర ాంత్ాలను అృదవృదిధ  చేయుట్కు నలెకొలపబడిన సంసథ . ప ై ఉదేిశామును 
స ధిాంచడానికత గ ను, వ జైాగ్ - చజన ైై ప రశి్ ా మిక క రడిారలి  (విస్తఐస్త) అంతరాాగాంగ  ప రశి్ ా మిక సముదాయము  
(ఐపత) యొకక అృదవృదిధ  కొరకు ర ాంబిలి్ల  వది కొాంత్ భూభాగమును ఎపతఐఐస్త వారు గురిిాంచారు. 

ప రిశ్ ా మికరకరణ యొకక ఆవశాకత్ కోసాం విశ్ ఖ్పటైాం జిలాి లోఉనన ర ాంబిలి్ల  మాండలాంలో సుమారుగ  1025 
హెక ి రుి  (2532 ఎకర లు) భూమిని ఎపతఐఐస్త వారు గురిిాంచారు. త్యారీ రాంగ పరశిామలకు పరపాంచశ్లాణి అనుకూల 
వావసథను అాందిాంచాలని మరియు పరతిప దిత్ ప రశి్ ా మిక సముదాయముకత మౌల్లక వసతి సౌకర ాలను 
వావస థ పన చేయాలనీ ఎపతఐఐస్త ఉదేిశిస్ి ాంది. పరకతాయ జరుపు పరదశేములో, చపేటటిన మారకెట్ మరయిు డిమాాండ్ 
విశ్లిషణ అధ్ాయనము ఆధారాంగ  ఎాంపతక చయేబడని విృదనై త్యారీరాంగ పరశిామలు మరియు స్ేవ రాంగపరిశమా 
కొరకు త్యార ీప ర ాంత్ము చరేఉిాంట ాంది.  

పరతిప దిాంచబడని మౌల్లక సదుప యాల అృదవృదిధలో, నీటట సరఫర , నీటట పాంపతణీ, అాంత్ర రహదారులు, వరదనీటట 
యాజమానయం, విదుాత్ పాంపతణీ మరియు వీధి దీప ల నిరాహణ, వారథ నీట్ట మరియు ఘన వార థ ల నిరవహణ 
వసత్ులు, స ాంకేతిక మరయిు మదిత్ు భవనాలు, అనుబాంధ్ సౌకర ాలత్ో సహా గృహవసతి వాంటట ఇత్ర 
వినియోగ లు కలిగ ిఉాంటాయి. ప రశి్ ా మిక ప ర ాంత్ముత్ో ప ట గ  అకకడ స ాంకతేిక మౌల్లక సదుప యాలు, వసతి 
సౌకర ాలు మరయిు వినియోగ లు, గృహవసతి మరయిు లాజిస్తిక్్ వసత్ులు ఉాంటాయి. 

2 పరాజెక్ట్  స్టథలము 

ప ర జెకుి  సథలము ఆాంధ్రపరదేశ్, విశ్ ఖ్పటైాం జిలాి , ర ాంబిలి్ల  మాండలాం లోని జడ్. చిాంత్ువ , గలరపూడ,ి కృషణాంప ల ాం, 
మరియు లలాంకోడూరు గ ా మాలలో ఉంది. ఈ ప ర జకెుి  సథలము 17°27'37.52"N నుాండి 17°30'19.34"N 
అక్షషాంశము మరయిు 82°56'0.39"E నుాండి 82°59'22.95"E రేఖ్ాాంశము వది సగట్ు సముదర మటాి నికత 0 
నుాండ ి 55 మీటరి ఎత్ుి లో ఉాంది. ప ర జెకుి  సథలము యొకక భూభాగము దాదాపు చదునుగ  మరియు కొద్దిగా 
బాంగ ళాఖ్ాత్ాం వ పైుగ  వ లుత్ో ఉాంది. 

ప ర జెకుి  సథలము మరయిు అధ్ాయన పరదశేము యొకక భూభాగాం భారతీయ సరేాక్షణ వ ర ిటోప్ షటీ్ నాం.65K/15 
మరియు 65K/14 కతాాందకిత వసుి ాంది. ప ర జకెుి  సథలము యొకక సథల పటము FD0101 గ  ఇవాబడిాంది మరయిు 
ప ర జెకుి  సథలము యొకక ఛాయాచిత్రా లు ప్రదరిితం 1 నుాండి ప్రదరిితం 4 వరకు పరదరిిాంచబడాా యి. 



 

3ప ర జెకుి  యొకక సమరథనీయత్ 

పేజీ 2 

  
పా్దర ితము 1: స్టముదాయము స్టథలములో 
పొ దలతోక్ూడని పరాంతము 

పా్దర ితము 2: స్టముదాయము స్టథలములోని కొబబర  తోట 

  
పా్దర ితము 3: స్టముదాయము  స్టథలములోని హర త 
పరాంతము 

పా్దర ితము 4: స్టముదాయము పరాంతము చేరుటక్ట 
మారగము 

3 పరాజెక్ట్  యొక్క స్టమరథనీయత 

విశ్ ఖ్పటైాం - చజన ైై ప రిశ్ ా మిక క రడిార్ (విస్తఐస్త) అనేది, భారత్దేశాం యొకక మొటిమొదటట తీరప ర ాంత్ 
ప్ారిశ్ాా మిక క రడిార్ (త్ూరుపతీర ఆరిథక క రిడార్) యొకక ఒక ముఖ్ామ నై భాగము. విస్తఐస్త సారణచత్ురుుజిత్ో 
అనుసంధానం చయేబడ ి భారత్దశేాం యొకక “యాకి్ ఈసి్ ప లస్ీ” ని ముాందుకు నడుపుటలో ఒక కరలకమ నై 
భూమిక ప్ షతాంచబో త్ోాంది. విశ్ ఖ్పటైాం-చజన ైై ప రశి్ ా మిక క రిడార్ యొకక సుదీరఘ  తీరరఖే్ మరియు 
వూాహాత్మకాంగ  న లకొలపబడని ఓడరవేులు, నేడు భారత్దశే్ నిై బహుళ అాంత్ర ె తీయ ముఖ్ దాార లత్ో పరపాంచ 
త్యార ీ రాంగము యొకక పునాదిని రూప ాందిాంచ ే ఆగేైయ మరయిు త్ూరుప ఆస్తయా యొకక 
ఉత్ాాహప్ూరితమ ైన ప ర పాంచిక ఉత్ాపదనా న ట్ వర్క లకు అనుసాంధానిాంచుటకు అవక శ్ నిై కల్లపసుి నాైయి. 
విశ్ ఖ్పటైాం కారడిార్, విశ్ ఖ్పటైాం-చజన ైై  ప రశి్ ా మిక క రడిారలి ని ముఖ్ామ ైన కారడిార్లలో ఒకటట. విశ్ ఖ్పటైాం 
కారడిార్ లో రెాండు సథలాలు గురిిాంచబడాా యి (1) ర ాంబిలి్ల సథలము (2) నకకపలి్ల సథలము. 

భారత్దేశపు ఆగేై య సముదరతీరములో ఆాంధ్రపరదేశ్ వూాహాత్మకాంగ  న లకొని ఉంద్ద మరియు దశేములో అతిప ది 
సముదర ఉత్పతిిదారులలో ఒకటటగ  గురిిాంపును ప ాందిాంది. ర షిరములోని పరముఖ్ పరశిామలలో వావస య మరయిు 
ఆహార-ఆధారతి్, ప టోర ల్లయాం ఉత్పత్ుి లు, ఔషధ్ పరిశామలు, జౌళీ, ప ర థమిక లోహాలు, లోహ-యిేత్ర ఖ్నిజ 
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ఉత్పత్ుి లు మొదల ైనవి ఉనాైయి. అాంత్కే క, దశేములో ఈ ర షిము ప రశి్ ా మిక ఏక - గవ క్ష అనుమతి 
విధానమును రూప ాందిాంచి అమలు చసే్తాంది. ఈ విధానం, అత్ాాంత్ సులువుగ  క రాకలాప లు నిరాహ ాంచేలా 
చూసుకునే మదుపర-ిస్ేైహపూరాకమ నై వ త్ావరణానిై కల్లపసుి ాంద ిమరియు 21 పని దినముల లోపున అనిై 
అనుమత్ులూ ప్ ందేలా రూప్ ంద్దంచబడింద్ద. అాంత్కే కుాండా, ప ట ి బడదిారులు త్మ పరిశమా విభాగ లు 
న లకొలుపటకు గ ను ప్రభుతవము 24 గాంటల నిరాంత్ర య విదుాత్ుి  సరఫర  చసేుి ాంది. 

4 పరాజెక్ట్  వివరణ 

4.1 పా్తిపరదిత పరాజెక్ట్  

పరతిప దతి ప రశి్ ా మిక సముదాయము యొకక పరధానాాంశ్ లు కతాాంద ఇవాబడాా యి 

ప్ట్ిక్ 1: స్టముదాయము యొక్క ముఖ్ుమ నై అంశ్ములట  

వ. నం. వస్టుు వు వివరణ 
(1)  పేరు ర ాంబిలి్ల  ప రిశ్ ా మిక సముదాయము, విశ్ ఖ్పటైాం జిలాి , ఆాంధ్రపరదశే్  
(2)  విస్తీరణము 2532 ఎకర లు 
(3)  విభాగములు/రాంగ లు   ఔషధ్పరిశమాలు, రస యనాలు మరియు ప టోర రస యనాలు 

 ప రిశ్ ా మిక మరియు వినియోగదారు ఎలక ిా నిక్్ 
 యాంతిరక మరియు యాంతిరక విభాగ లు; ఏరలస్ేపస్ మరియు 

డిఫ న్స్ 
 త్ేల్లకప టట మరియు భారీ ఇాంజనీరిాంగ్ (స ధారణ ప్రయోజన 

యాంత్రా లు, క ాస్తిాంగ్ మరయిు ఫ్ రిెాంగ్ మరియు పరత్ేాక ప్రయోజన 
యాంత్రా లు మొ.) 

 స్త.ఆర్.జడె్ నోటటఫతకషేన్స 2011 మరయిు 2019 కతాాంద 
అనుమతిాంచబడని విధ్ాంగ  రస యనాలు/ప టోర ల్లయాం ఉత్పత్ుి ల 
నిలా 

 నిర మణ స మాగిా ప రశి్ ా మిక/లోహయితే్ర ఖ్నిజాలు 
 ఎాం.ఎస్.ఎాం.ఇ (త్ోలు, ప ి స్తిక్్, కలప మొ.,) 
 ఆహారాం మరయిు వావస యోత్పత్ుి ల ప ర స్ స్తాంగ్ పరశిామ 
 జౌళీ మరయిు వస ి ర లు 

(4)  నీటట ఆవశాకత్ అాంచనా వేయబడిన నీటట ఆవశాకత్ 17.62 MLD మరయిు 
అగిైపరమాద రక్షణ కొరకు సుమారు 900 KL గ  ఉాండగ , పరసుి త్ 
ప రిశ్ ా మిక నీటట సరఫర  విధానమునకు అనుగుణాంగ  యిేలేరు ఎడమ 
పరధాన క లువ (వ ై.ఎల్.ఎాం.స్త) నుాండి నీట్ట సరఫరా జరుగుత్ుాంది. 

(5)  వారథ జలము (ప్ారశి్ాా మిక 7.28 MLD ప్ారశి్ాా మిక వయరథజలము మరియు  



 

4ప ర జెకుి  వివరణ 

పేజీ 4 

వ. నం. వస్టుు వు వివరణ 
వయరథజలాలు మరయిు 
మురుగు నీరు) 

0.86 MLD మురుగునీరు  

(6)  ప్ారిశ్ాా మిక వయరథజలాల 
విడుదల  

వయరథజలాలను ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా స్త.ఇ.టట.పత లలో శుద్ది  
చేయడం జరుగుత ంద్ద,  శుదిధచయేబడని వారథజలానిన (7.28 MLD) 
విడుదల చేయడానికత మ రెనై్స ఔట్ ఫ ల్ వావసథను అృదవృదిధపరచడానికత 
పరతిప దిాంచబడిాంద.ి 

(7)  ఘన వార ధ లు పరతిప దతి్ ప రశి్ ా మిక సముదాయము  నుాండ ిఉత్పనైమయిేా 
అాంచనా వేయబడిన మొతి్ాం ఘన వార థ లు రలజుకు 114 టనుైలు, 
అాందులో ~26 TPD ల మునిస్ిప్ల్ మరయిు ~88 TPD ల 
ప రిశ్ ా మిక ఘన వయరాథ లు ఉంట్ాయి. 

(8)  విదుాత్ుి  అవసరాలు 230 మ గ వ ట ి . 
విదుాత్ుి  పాంపతణీ చేపట ి టకు  ఎపతఎస్ పతడసి్తఎల్ బాధ్ాత్ వహ సుి ాంది. 

(9)  హరతి్ త్ోరణాం  415.32 ఎకర లు. (168.08 హెక ి రుి ) 
(10)  స్త.ఆర్.జడె్ అనుగుణయత్ మ రెనై్స ఔట్ ఫ ల్ త్ో ప ట గ  ప ర జకెుి  అృదవృదిధ , స్త.ఆర్.జడె్ Iబి, 

స్త.ఆర్.జడె్ III, స్త.ఆర్.జెడ్ IV కతాాందకిత వస్ాీ యి మరియు స్త.ఆర్.జెడ్ 
ప ర ాంత్ము లోపున పరతిప దిాంచబడిన క రాకలాప లు స్త.ఆర్.జెడ్ 
నోటటఫతకషేన్స 2011 పరక రము అనుమతిాంచబడని కారయకలాప్ాలు. 

(11)  ప ర జెకుి  వాయము రూ. 681 కోట ి  
(12)  పర ావరణప్రమ నై 

అాంశ్ లు  
 వరద నీటట యాజమానాము 
 పరశిామలనిైాంటటలోనూ వ యు క లుషా నియాంత్రణ చరాలు 
 అనిై సభా పరిశమాలలోనూ నీటట క లుషా నియాంత్రణ చరాలు. 
 ఘన వార థ ల యాజమానాము (MSW మరయిు HW 

రెాండిాంటటలో) 
 జాతీయ అగిైపరమాద రక్షణ సాంఘము (NFPA) యొకక 

పరమాణాల పరక రము అగిైమాపక రక్షణ వావసథ . 

4.1.1 స్టథలము బృహత్ పా్ణాళిక్ 

బృహత్ పరణాళిక కొరకు పరతిప దతి్ భూ వినియోగము పటటిక 2 లో ఇవాబడిాంది మరియు FD0102 గ  
సమరిపాంచబడిాంది. 

ప్ట్ిక్ 2: బృహత్ పా్ణాళిక్ కొరక్ట పా్తిపరదిత భూ వినియోగము 

భూ వినియోగము విసతు రణము ఎక్రరలలో % 
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భూ వినియోగము విసతు రణము ఎక్రరలలో % 
ప రిశ్ ా మిక ప ర ాంత్ము 1425.58 56.30 
వినియోగ లు 40.00 1.58 
వసత్ులు 3.30 0.13 
మదిత్ునిచేే సౌకర ాలు 23.0 0.91 
జనావ స లు 96.20 3.80 
గ ా మా పరధి ివిసిరాంకొరకు కేటాయిాంచబడిన సథలము 10.70 0.42 
పరతిప దతి్ ఆవ స లు 80.0 3.16 
రలడుి  351.90 13.90 
హరతి్ ప ర ాంత్ము 415.32 16.40 
నీటట నిలా ప ర ాంత్ములు 86.0 3.40 

మొతుం పరాంతము 2532 100.00 

4.2 పరర శ్రా మిక్ స్టముదాయము యొక్క ఆర థక్ పా్భావము 

ప రిశ్ ా మిక వినిమయ ప్రా ంత్ానిన సాంపూరణాంగ  వినియోగిాంచుకొని మరయిు ప రిశ్ ా మిక ప్రిశ్ామలు అనిైయునూ 
ఉత్పతిిని ప ర రాంృదాంచిన 25 సాంవత్్ర ల త్ర ాత్ మొతి్ాంగ  అాంచనా వయేబడని త్యారీ ప రశి్ ా మిక రాంగ 
ఉత్ాపదన సుమారు రు. 9,00,000 కోట్ుు  ఉాంట ాందని అాంచనా వేయబడిాంది. ఈ ప రిశ్ ా మిక సముద్ాయము 
సుమారు 39,000 మాందకిత పరత్ాక్ష ఉప ధినీ మరియు దానికత 2.5 రెట ి  ఎకుకవగ  పరలక్ష ఉప ధినీ కల్లగిాంచ ే
అవక శాం ఉనైట ి గ  భావిాంచబడుత్ోాంది. 

5 ప్రరువరణ అధ్ుయనము 

పర ావరణ పరభావ విశ్లిషణ (ఇ.ఐ.ఎ) నోటటఫతకషేన్స, 2006 పరక రము పరతిప దతి్ ర ాంబిలి్ల  ప రిశ్ ా మిక 
సముదాయము  మరియు దాని సౌకర ాలు కటేగరీ ఎ విభాగములో వచుేను.  

కేాందర పర ావరణ పరభావ ల అధ్ాయన శ్ ఖ్ (MoEF&CC) వ రు జూన్స, 2019 లో ప రిశ్ ా మిక సముదాయ 
ప ర ాంత్ములో పర ావరణ పరభావ లను అధ్ాయనాం చయేుటకు ఉతి్రుాలు జారీ చేశ్ రు. MoEF&CC వ రు 
ఆమోదిాంచిన ToR ఉతి్రువు F. No. 21-139/2018-IA.III - IA.III త్దేీ నవాంబర్ 18, 2019.  

6 ప్రరువరణము సిథతిగతులట 

6.1 అధ్ుయన పరాంతము 

సముద్ాయము సరహిదుి  నుాండి 10 కతలోమీటరి వ ాస రధ పరధిిలో ఉనై ప ర ాంత్మును ప ర థమిక పర ావరణ 
సరేాక్షణల కొరకు అధ్ాయన ప ర ాంత్ముగ  గురిిాంచబడనిది. అధ్ాయన ప ర ాంత్ పటము FD0103 లో చూపబడినద.ి 
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6.2 అధ్ుయన కరలము 

ప ర థమిక పర ావరణ ప్రయవకే్షణ 2018 వసేవి (ఏపతరల్-జూన్స) క లములో చేపటిబడిాంది. 

6.3 నిర ిష్ భూపరాంతప్ు ప్రరువరణము 

 ప్రతిప్ాద్దత సథలము యొకక భూ వినియోగము పరధానాంగ  వావస యము, ప దల భూమి (బహ రాంగ 
మరియు దటిమ నై) మరియు పాంట భూమిగ  ఉాంది. 

 భూపరదేశము సుమారుగ  చదునుగ  మరియు అతి సాలప వ లుత్ో ఉాంది. ఉతి్ర మరియు వ యువా 
సరహిదుి లలో కొనిై కొాండలు ఉనాైయి. స ధారణ వ లు వ యువాదశి నుాండ ిత్ూరుప దిశగ  ఉంది మరయిు 
సముదరమటిము నుాండి ఎత్ుి  0 మీటరి నుాండి 55 మీటరి ఎత ీ న ఎత ీ ప్లాు లత్ో ఉాంది. 

 పరతిప దతి్ ప రిశ్ ా మిక సముదాయము  సథలము ఆాంధ్ర పరదేశ్ బహుళ-విపత్ుి ల మాాప్ పరక రాం IS 1893 
(భాగాం I) పరక రాం భూకాంప జోన్స II (అతిత్కుకవ కతాయాత్మక జోన్స) కతాందకత వసుి ాంది. 

 ఈ అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో పరధాన భూవినియోగ త్రగత్ులు ఈ కతాాంది విధ్ాంగ  గమనిాంచబడాా యి:  పాంట 
భూమి; వావస య వనాల ప ాంపకము; ప దల భూమి; అటవీ ప్రా ంతం; రపయాలు/చేపల ప ాంపకాం  

 ప ర జెకుి  సథలము యొకక నిరిిషి వ త్ావరణకేాందర సాంబాంధతి్ గణాాంక ల పరక రము, గమనిాంచబడని ప ర ముఖ్ా 
గ ల్ల వీచు దశిలు న ఋైతి మరయిు దక్షణి దశిలుగ  ఉనాైయి. 

అధ్ాయన వావధి సమయాంలో అనిై పరావేక్షణా స థ నాలోి ని నివ స ప ర ాంత్ాలోి నూ గరషిి స ాందరత్లు సల్ర్ 
డయాకెై్డ్ (SO2), న ైటరర జెన్స డయాకెై్డ్ (NO2), ప రిికులేట్ మాాటర్ (PM2.5), ప రిికులేట్ మాాటర్ (PM10), 
క రబన్స మోనాకెై్డ్ (CO), ఓజోన్స (O3), అమోమనియా (NH3), స్ీసాం (Pb), బ ాంజనే్స (C6H6), బ ాంజో (a) 
ప ైరనే్స(BaP) – ప రిికులేట్ దశ మాత్రమే, ఆరె్నిక్ (As), నికెల్ (Ni) జాతీయ పరసిర వ యు నాణాత్ (NAAQ) 
పరమాణాలకు బాగ  లోబడ ేఉనాైయి. 

o PM10 పరధిి 44.6 µg/m3 నుాండ ి  50.7 µg/m3 మధ్ాలో ఉాంది. PM10 కొరకు NAAQ నిరేిశిత్ 
ప ర మాణకిాం 24 గాంటలకు సగట న 100 µg/m3గ  ఉాంది. 

o PM2.5 విలువలు 23.1 µg/m3 నుాండి 25.1 µg/m3కు మధ్ా ఉాంది. PM2.5 కొరకు NAAQ నిరేధశిత్ 
ప ర మాణకిాం 24 గాంటలకు సగట న 60 µg/m3గ  ఉాంది. 

o గమనిాంచబడని SO2 స థ యిలు 9.2 µg/m3 నుాండ ి 17.9 µg /m3 వరకు ఉనాైయి. SO2 కొరకు 
NAAQ నిరేిశిత్ ప ర మాణికాం 24 గాంటలకు సగట న 80 µg/m3గ  ఉాంది. 

o NO2 పరధిి 18.3 µg/m3 నుాండి 21.5 µg/m3 మధ్ాలో ఉాంది. NO2 కొరకు NAAQ నిరేిశిత్ ప ర మాణికాం 
24 గాంటలకు సగట న 80 µg/m3గ  ఉాంది. 

 పగటట సమయాంలో ధ్ాని స థ యిల (Ld) పరిధి 48.14 dB (A) నుాండి 50.97 dB (A) మధ్ా మరయిు ర తిర 
వేళలోి ని ధ్వని స థ యిలు (Ln) 38.81 dB (A) నుాండ ి41.01 dB (A) మధ్ాలో ఉనాైయి. 
o కేాందర క లుషా నియాంత్రణ మాండల్ల మారగదరిక ల పరక రము ధ్ాని స థ యిలు పరావకే్షిాంచబడాా యి మరియు 

నిరదిశిత పరమాణాల లోపునన ేఉనైట ి గ  గమనిాంచబడాా యి.  
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 అనిై పరావకే్షణ స థ నాలలోనూ భూగరుజల నమూనాలు త్రా గునీటట నాణాత్ా పరమాణాల IS:10500 (2012) 

యొకక నిరిథషి పరిమిత్ులకు లోపలన ేఉనాైయి. కొనిైపరావేక్షణ స థ నాలలో క్షషరత్, ఆమిత్, ఐరన్స, కోి రెడైుి , 
టట.డ.ిఎస్, క లి్లయమ్, మ గీైషతయాం, స థ యిలు ఆశిాంచబడిన పరమిిత్ులకు ఎగువన ేఉాంట నాైయి, క నీ అనిై 

స థ నాలోి నూ అనుమతిాంచదగని పరిమిత్ుల లోపునన ేఉనాైయి. 

 ఉపరతి్ల జల నమూనాలు ISI-IS 2296-1982 ఉపరతి్ల జల పరమాణాల (స ాంపరదాయక శుదిధ  త్ర ాత్ 

కతామిరహ త్ పరకతాయ ప టటాంచజ శ్లణా ిస్త - త్రా గు నీటట వనరు) మేరకు పరిమిత్ుల లోపునన ేఉనాైయి.  

 నేల రక లు ఒాండుర , గరప నలేలు, ఇసుక గరప మరియు ఒాండుర మటటి  నలేలుగ  ఉనాైయి మరయిు మటటి  
నమూనాలు స ాభావికాంగ  సాలప ఆమిత్ను గుణానిైకల్లగి ఉనాైయి. 

 సుమారు 197 మొకక జాత్ులు అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో నివదేిాంచబడాా యి.   
 అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో సుమారు 98 వనాప ర ణ ిజాత్ులు నివేదిాంచబడాా యి, భారతీయ న మల్ల (ప వో కతాస్ేిటస్) 

అనబడ ేష డూాలు 1 రకాం జీవజాత్ులు అధ్ాయన ప ర ాంత్ానికత సమీప న ఉనై అటవీ ప ర ాంత్ాలలో స ధారణాంగ  
గమనిాంచబడాా యి. అాంత్రిాంచిప్ త్ునై జాబిత్ాలో చేరేబడని అల గ ె ాండజైనై్స ప ర కరట్ (స్తటాి కులా యూపటేటరయా) 
మరియు ప యిాంటడె్ స ి ర్క (మికరిరయిా లూాకోస్ఫీలా) అనబడ ేజీవజాత్ులు తీరప ర ాంత్ వనాలు మరయిు మధ్ా 
ప ర ాంత్ము యొకక తీరజలాల ప ర ాంత్ములో కనిపతాంచాయి. అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో ఆల్లవ్ రిడలి  త్ాబళేలి  
(ల పతడోచలేీస్ ఒల్లవ స్ీయి)ే నివేదిాంచబడాా యి. ఈ ఆవ సప ర ాంత్ాలు ప ర జకిె్ ప ర ాంత్ాం నుాండ ిదూరాంగ  ఉనాైయి 

క బటటి నిరిిషి జాత్ులప  ైపరత్ాక్ష పరభావాం లేనట ి  గమనిాంచడమ నైద.ి 

6.4 నిర ిష్ స్టముదాపరాంతప్ు ప్రరువరణము 

2018 జూన్స న లలో ప ర థమిక స థ యి సముదరప ర ాంత్పు పర ావరణ సమాచారాం స్కేరిాంచబడాింది. భౌతిక-రస యనిక, 
ప టోర ల్లయాం హెడైోరక రబనుి , భార లోహాల కొరకు నీరు మరియు మటటి  నమూనాలు స్ేకరిాంచబడాా యి. 

స్టముదాప్ు అవక్షపే్ నాణుత 

 ఇసుక 85.67% మరియు 91.12% మధ్ా ఉాంది; ఒాండుర మటటి  7.66% మరయిు 12.66% మధ్ా ఉాంది; 
బాంకమటటి  0.9% మరియు 2.58% మధ్ా ఉాంద ి

 ఉదజని సూచిక (pH) క్షార సవభావముత్ో మరయిు 7.8 నుాండి 8.2 మధ్ా ఉాంది 
 చమురు మరియు గీాజు స ాందరత్ 0.11 μg/g నుాండ ి0.24 μg/g మధ్ా ఉాంద ి
 ఇనుము 125 μg/g నుాండి 186 μg/g మధ్ాన ఉాంది  
 విృదనై సూక్షమజీవుల మొతి్ాం స ాందరత్ 34 x 103 CFU/g మరియు 106 x 103 CFU/g మధ్ా ఉాంద ి
 విబిరయో సూక్షమజీవుల సాంఖ్ా 15 x102 CFU/g నుాండి 39 x 102 CFU/g మధ్ా ఉాంద ి
 మ కోా  ఫ న గరషిి స ాందరత్ 1169 Nos/m2 మరియు కనిషి స ాందరత్ 909 Nos/m2 ఉాంద ి
 మియోఫానా స ాందరత్ 218 సాంఖ్ా/10 చ.స్ ాం.మీ మరయిు 511 సాంఖ్ా/10 చ.స్ ాం.మీ మధ్ాలో ఉాంద ి

స్టముదాప్ు నీటి నాణుత 

 నీటట ఉష్్ణ గాత్ 28.7°C నుాండి 31.1°C మధ్ాన ఉాంద ి
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 క్షషరత్ 34 ppt మరయిు 35 ppt మధ్ా ఉాంద ి
 pH (ఉదజని సూచిక) 7.8 నుాండి 8.3 మధ్ాన ఉాంద ి
 నీటటలోయునై మొతి్ాం ఘనపదార థ లు 62 mg/l నుాండి 96 mg/l మధ్ా ఉనాైయి 
 నీటటలో కరిగయిునై ఆకత్జనె్స (డిఒ) 4.8 mg/l నుాండి 5.2 mg/l మధ్ా ఉాంద ి
 BOD 1.2 mg/l నుాండి 1.6 mg/l మధ్ా ఉాంద ి
 రస యన ఆకత్జెన్స డిమాాండ్ 183 mg/l నుాండి 215 mg/l మధ్ా ఉాంద ి
 సముదర వృక్ష పివక ల స ాందరత్ 9.5 x103  సాంఖ్ా/లీ మరయిు 35.6 x103 సాంఖ్ా/లీ గ  నమోదు 

చేయబడాా యి 
 సముదర జాంత్ు పివక ల స ాందరత్ 21.8 x102 సాంఖ్ా/ఘ.మీ మరియు 101.3 x102 సాంఖ్ా/ఘ.మీ గ  

నమోదు చేయబడాా యి 
 ఈ.కోలీ సాంఖ్ా 5 CFU/100 మి.లీ మరయిు 6 CFU/100 మి.లీ మధ్ా ఉాంద ి
 విృదనై సూక్షమజీవుల మొతి్ాం స ాందరత్ 23 x 103 CFU/మి.లీ మరియు 58 x 103 CFU/మి.లీ మధ్ా ఉాంద ి
 విబిరయో సూక్షమజీవుల సాంఖ్ా 15 x102  CFU/మి.లీ మరయిు 39 x 102 CFU/మి.లీ మధ్ా ఉాంది. 

6.5 సరమాజిక్ ఆర థక్ ప్ర సిథతులట 

 10.0 కతలోమీటరి వ ాస రధ పరిధ ియొకక అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో విశ్ ఖ్పటైాం జిలాి లోని మాండలాలు (టట 
ర ాంబిలి్ల, అచుత్ాపురాం, యిెలిమాంచి మరియు ఎస్.ర యవరాం) మరయిు 45 గ ా మాలు మరయిు శివ రు 
గ ా మాలు ఉనాైయి. 

 అధ్ాయన ప్రా ంతంలో, జనాభా 1,27,292 మాంది ఉాండగ  అాందులో 49.72% శ్ త్ాం పురుషులు మరియు 
50.28% శ్ త్ాం స్ీి లైు ఉనాైరు. అధ్ాయన పరదేశము యొకక ల్లాంగ నిషపతిి, 1000 మాంది పురుషులకు గ ను 
1011 మాంది స్ీి లైు ఉనాైరు. 

 అధ్ాయన ప ర ాంత్ాంలోని అక్షర సుాలు 70,209 మాంది ఉనాైరు, వీరు, అధ్ాయన పరదశేము యొకక మొతి్ాం 
జనాభాలో 55.16%.   

 ప ర జెకుి  ప ర ాంత్ములో పనిచయేు జనాభా 60,247 మాంద,ి అాందులో 62.2% పురుషులు మరియు 37.4% 
స్ీి లైు ఉనాైరు.  

 10.0 కతలోమీటరి అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో 8 మత్్యక ర గ ా మాలు ఉనానయి.  
 12250 మాంది మత్్యక రుల జనాభాలో స ాంపరదాయక మత్్యక ర కుట ాంబాలు 3236 ఉనాైయి. 

7 ప్రరువరణ పా్భావరల అధ్ుయనం మర యు నిరవహణ  

ప్రతిప్ాద్దంచిన ప్రా జెక్టు యొకక నిరాాణాలు మరియు నిరాహణ కారణంగా ఏరపడ ేప్రాయవరణ మరయిు స్ామాజిక 
ద్ోహద్ాంశ్ాలప ై ఏరపడబో యి ేపరభావ లను గురిిాంచడాం, అాంచనావయేడాం మరియు మదాింపు చేయడాం జరగిిాంది. 
నిర మణా దశలో ఏరపడే పరభావాం సాలపక ల్లకాంగ  ఉాంట ాంది. అయినపపటటకర, త్గని అవస థ పన చరాలు 
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సూచిాంచబడాా యి. నిరాాణ దశ్లో మౌలికవసత లప ై ప్రభావము/ఒతిిడిని త్గిగాంచడానికె ై సాయాం సమృదధమ ైన 
మౌల్లక వసత్ులత్ో నిర మణ శిబిర లు ఏర పట చేయబడత్ాయి. 

 సథలములో సహజాంగ  పరవహ ాంచే వ గులు గమనిాంచబడాా యి. వరదనీటట ప రుదల వావసథ న ట్ వర్క త్ో సహా 
ఉపరతి్ల డజైనైేజ్ వావసథలను కల్లపాంచడాం దాార  సరెైన మురుగునీటట ప రుదల వయవసథ  రూప్కలపన 
చేయబడుత ంద్ద. 

 95 MLD నీటట ఆవశాకత్ను వ ై.ఎల్.ఎాం.స్త యొకక బల్క ప రశి్ ా మిక నీటట సరఫర  పథకము ద్ావరా 
తీరుేకోవడాం జరుగుత్ుాంది. నిరవహణ దశలో భూగరు జలాలు లేదా ఇత్ర ఉపరతి్ల నీటట వనరులప  ై
ఆధారపడటాం జరగదు. 

 ఉత్పనైమ నై వారథ జలము స్త.ఇ.టట.పత లు మరియు ఎస్.టట.పత లలో శుదిధ  చయేబడుత్ుాంది. స్త.ఇ.టట.పత లో 
శుదిధ  చయేబడని వారథ జలము సముదరము లోనికత వదలి్లవయేబడుత్ుాంద ి మరియు ఎస్.టట.పత లో శుదిధ  
చేయబడిన వారథ జలము హరతి్ త్ోరణ నిరవహణ మరియు వ డుకయితే్ర వినియోగ నికత 
ఉపయోగిాంచుకోబడుత్ుాంది. 

 ప ర జెకుి  నుాండ ి విడుదలయిేా వారథజలాలు అనిైయునూ కేాందర క లుషా నియాంత్రణ మాండల్ల వ రిచ ే
నిర ధ రిాంచబడిన పరమాణాలకు లోబడి ఉాండలేా చూసుకోబడుత్ుాంది. దీనికత అదనాంగ , శుదిధచయేబడ ిసముదర 
వ త్ావరణాం లోనికత విడుదల చేయబడే వారథ నీటట పరావస నాలు గణతి్ నమూనా (టెలీమాాక్ డి) 
ఉపయోగిాంచి నిర ధ రణ చయేబడిాంది. ఈ గణతి్ నమూనా అనుకరణల నుాండి వచిేన ఫల్లత్ాలు త్త్ాకల 
గరషిిత్ రూపములో త్రుె మా చయేబడాా యి. వ టటదాార  ఉదాగ రము విడుదలయిేా  చలట  యొకక లోత్ు 
క రణాంగ  ఉదాగ ర ల విక్షపేణాం చాలావగేాంగ  ఉాంట ాందని నమూనా ఫల్లత్ాల నుాండ ి గమనిాంచబడిాంది. 
సముదరమటిాం నుాండి 10 మీటరికాంటే ఎకుకవ లోత్ులో ఉదాగ ర లను విడుదల చయేడాం వలి పరసుి త్మునై 
సముదర పరవ హాల దాార  ఉదాగ ర లు నియాంతిరాంచబడి, విక్షపేతత్ ఉదాగ ర ల సమూహాం ఉతి్రదిశగ  లేదా దక్షిణ 
దిశగ  లేదా తీరాం దిశగ  వ ాపతాంచడాం లేదు అని ఫల్లత్ాలు త్జల్లయజసేుి నాైయి. 

 నిర మణ దశలో మౌల్లకవసత్ులప ై పరభావము/ఒతిిడిని త్గిగాంచడానికెై సాయాం సమృదధమ ైన మౌల్లక 
వసత్ులత్ో నిర మణ శిబిర లు అాందజేయబడత్ాయి. 

 అధ్ాయన ప ర ాంత్ములోని గాా హయత స్ాథ నాల వది వ యు క లుషాక రక ల స ాందరత్ గురిాంచి అాంచనా 
వేయడానికత ఏర్ మోడ్ నమూనాలో, ‘సమీప-క్షేత్ర, స్తథర-స్తథతి’ గౌస్తయన్స నమూనా ఉపయోగిాంచబడిాంది. 
ఊహ ాంచబడని ఫల్లత్ాాంశ స ాందరత్లు NAAQS ప్రమాణాలకు లోపుననే ఉనైట ి గ  ఫల్లత్ాలు 
త్జల్లయజేసుి నాైయి. 

 నిరవహణ దశలో వ లువడే VoCల ఫుాజిటటవ్ ఉదాగ ర లు, క లుషా రణేువులు, స్ేాందీరయ ఆవిరుి  మొదల ైన 
వ టటని నియాంతిరాంచడానికత సభా పరశిామలచే అవసరమ ైన అనిై గ ల్ల క లుషా నియాంత్రణ చరాలు 
ప టటాంచబడత్ాయి. 

 సరగి గ  కామబదధాం చేయనటియిత్ే, నిర మణదశలో ఉత్పనైమయిేా ఘన వార థ లు మటటి  నాణాత్, నీటట నాణాత్ 
మరియు పరజల ఆరలగ ాలప ై పరభావ లను చూపవచుే. సముదాయము  సథలములో లోత్ట ి  ప ర ాంత్ాలను భరీి 
చేయుటకెై నిర మణ వార థ లు ఉపయోగిాంచబడత్ాయి. పునరుపయోగిాంచదగని ఇత్ర వార థ లు 
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వికాయిాంచబడత్ాయి మరియు హానికర వారథ పదార థ లు నిర ధ రిత్ భదరత్ా నిబాంధ్నల పరక రాం నిలా చేయబడ,ి 
ర ాంబిలి్ల  ప రిశ్ ా మిక సముదాయము  వది టట.ఎస్.డి.ఎఫ్ పని చయేడాం మొదలయిేా వరకూ ఎపతపతస్తబి 
ఆమోదతి్ వికేాత్ల దాార  సమీప టట.ఎస్.డి.ఎఫ్ కు పాంపతవయేబడత్ాయి. అలాగే, అృదవృదిధ  యొకక నిరాహణ  
దశలో ఘన వార థ ల ఉత్పనైమును నిరాహణ చేయు కామాంలో కఠనిమ నై మారగదరిక లు 
అమలుచేయబడత్ాయి. 

8 ప్రరువరణ స్టంబంధిత ప్రువకే్షణ కరరుకా్మము 

పర ావరణ సాంబాంధతి్ పరావకే్షణా క రాకామము రూప ాందాించబడి మరియు అమలు చయేబడుత్ుాంది. ప ర జెకుి  
యొకక నిర మణ మరయిు నిరవహణ దశలలో త్ల తి్గల పర ావరణ పరమ నై పరభావ లను త్ొలగిాంచుటకు గ ను ఒక 
సుస్తథరమ నై సాంస థ గత్ విధానము దాార  పర ావరణ పరిరక్షణ నిరాహణ అమలు చయేబడుత్ుాంది.  

9 అదనప్ు అధ్ుయనాలట 

9.1 విప్తుు  విశ్లేషణ 

పరతిప దతి్ సముదాయము యొకక నిర మణము మరయిు నిరవహణ లో ముడపిడయిునై పరమాదాలను మదిాంపు 
చేయడానికత ప ర ధ్మిక పరమాద విశ్లిషణ అధ్ాయనాం నిరాహ ాంచబడిాంది. సముదాయము  లో ముాందుకు వచేే  సభా 
పరశిామలు లేదా యూనిట ి  పరకతాయ సాభావాం మరయిు ఇన ాాంటరీప  ై ఆధారపడి రస యన పదార ధ లత్ో 
వావహరిాంచడాంలో అనుబాంధ్మ ై యునై హానిక రక అాంశ్ లను పరిగణసిూి  పరమాధ్ విశ్లిషణను నిరాహ ాంచాల్ల్ 
ఉాంది. ఒక వావస్ీథకృత్ పరమాద విశ్లిషణ, హానికర అాంశ్ లను మరియు ముడిపడయిునై పరమాదావక శ్ నిై 
గురిిాంచడానికత త్ోడపడుత్ుాంది. ఇలా నిరాహ ాంచబడ ే పరమాద విశ్లిషణ, అన్స స్ ైట్ విపత్ుి  నిరవహణ  పరణాళిక 
(డిఎాంపత)ను సూతీరకరణ చేయుట కొరకు కూడా సూచనలను అాందసిుి ాంది.  

పరమాద విశ్లిషణ పరధానాంగ  మూడు త్రగత్ులుగ  విభజిాంచబడిాంది.  

 హానిని గురిిాంచుట 
 వ ైఫలా వావధి అాంత్రము 
 పరావస నాలు లేదా పరభావము మరియు నషిము యొకక మదిాంపు 

9.2 విప్తుు  నిరవహణ  పా్ణాళిక్ 

ప ర ణ భదరత్, పర ావరణ పరరిక్షణ, సాంస థ పన యొకక పరరిక్షణ, ఉత్ాపదన పునరుదధరణ మరియు ప ర ధానాత్ల 
అదే కామాంలో వ ల్లకతతీత్ చరాలను సరగి గ  నిరాహ ాంచడానిై విపత్ుి  నిరవహణ పరణాళిక (డిఎ ాంపత) లక్షాాంగ  
చేసుకుాంది. డఎిాంపతని పరభావవాంత్ాంగ  అమలు చయేడానికత, దానిని విసిృత్ాంగ  వ ాపతి  చయేాల్ల మరియు 
రిహారె్ల్్/డిరల్్ దాార  స్తబబాంది శిక్షణా క రాకామాం అాందిాంచబడాల్ల. పరశిామ లోపల లేదా పరిశమా యొకక 
సమీపాంలో ఉనై పరధాన అత్ావసర పరసి్తథతి యొకక పరావస నాలత్ో వావహరాించడానికత డిఎ ాంపత ని 
రూప ాందిాంచాల్ల్ ఉాంది.  



 

 9అదనపు అధ్ాయనాలు 
 పేజీ 11 

విపత్ుి  జరిగని సాందరుాంలో నష్ ి నిై త్గిగాంచడానికత డిఎాంపత కొరకు పరణాళిక వావసథ స్తదధాం చేయబడుత్ుాంద ి
అత్ావసర పరసి్తథతిలో వావహరిాంచడానికత మరియు విపత్ుి లను నివ రిాంచడానికత ఆన్స-స్ ైట్ అత్ావసర సాంస్తదధత్ 
పరణాళిక మరయిు ఆఫ్-స్ టై్ అత్ావసర సాంస్తదధత్ పరణాళికలు విసిృత్ాంగ  స్తదధాం చేయబడాా యి. 

విధ్ులు మరయిు బాధ్ాత్లను గురిాంచిన ఒక సపషిమ నై కటేాయిాంపులత్ో ఒక సాంస థ గత్ ప్రణాళిక వయవసథ 
విసిృత్ాంగ  స్తదధాం చయేబడిాంద ిదనీిత్ో అత్ావసర నియాంత్రణ కేాందరము మరియు విప్త ీ  సమయాలలో సురక్షతి 
సమావేశ కేాందరా లు గురిిాంచబడత్ాయి. విపత్ుి  సాందరుాంలో పరభాయుకిమ నై సమాచార వావసథ మరియు ప్రమాద 
హెచచరిక వావసథలు సూథ లాంగ  గురిిాంచబడాా యి. త్ుప నులు వాంటట పరకృతి వ పైరతీ్ాాల కొరకు డిఎాంపత విసిృత్ాంగ  
స్తదధాం చయేబడిాంది. పరసపర సహక ర ప్రణాళిక, జిలాి  స థ యి అత్ావసర కమిటీ కూరుప మరయిు ఆఫ్-స్ టై్ 
విపత్ుి లత్ో వావహరిాంచడానికత సమాజపు నిమగైత్కు సాంబాంధిాంచిన అాంశ్ లు విసిృత్ాంగ  త్యారు 
చేయబడాా యి. 

9.3 టాా ఫిక్ మర యు రవరణా నిరవహణ  పా్ణాళిక్ 

ర ాంబిలి్ల ప రశి్ ా మిక సముదాయము నుాండి అాంచనా వయేబడని వ ణిజాసాంబాంధ్మ  ైరలజువ ర ీతిరగి ేవ హననాల 
సాంఖ్ా 753 మరియు అాంచనా వేయబడని వ ణజిాసాంబాంధ్మ ై రలజువ రీ తిరగి ేపతస్తయూలు 1918. గరషిి టరా ఫతక్ 
సమయములో వ ణజిాసాంబాంధ్మ  ైతిరగి ేవ హననాల సాంఖ్ా 288 పతస్తయూ/ గాంటకు. అాంచనా వయేబడని టరక్ 
టరా ఫతక్లో ప రిశ్ ా మిక సముదాయము నకు వచేే /నుాండ ివ ళలి  క ళీ టరక్ లను కూడా కల్లపత ల కతకాంచడమ నైద.ి గరషిి 
టరా ఫతక్ సమయములో టరక్ టరా ఫతక్ 10% ఉాంట ాంద.ి  

9.4 సరమాజిక్ పా్భావ విశ్లేషణ 

ఈ విశ్లిషణ పరత్ేాకతాంచి, పరతిప దతి్ అృదవృదిధ  ఫల్లత్ాంగ  ఉత్పనైాం క బో యిే సాంభావా పరభావ లను  పరస ి విసుి ాంది. 

 విశ్ ఖ్పటైాం జిలాి  ర ాంబిలి్ల వది గురిిాంచబడని 2532 ఎకర ల భూభాగము ప రిశ్ ా మిక సముదాయము  
అృదవృదిధ  కొరకు పరతిప దిాంచబడుత్ోాంద.ి 

 ఈ 2532 ఎకర లలో, 1329.4 ఎకర ల భూమి ఎపతఐఐస్త స ాధనీాంలో ఉంది మరియు మిగలి్లన భూమిని 

స్ేకరిాంచాల్లస్త ఉాంద.ి ఈ సథలము కొరకు పరతిప దతి్ ప ర జకెుి  పునర వ సము మరియు పునఃస థ పన కల్లగ ి
ఉాండదు. ఐత్ే సథలము లోపున ఉాండే పరసుి త్ ఆవ స లు యథాత్థాంగ నే ఉాంచబడత్ాయి మరయిు ఆవ స ల 
చుటటి  హరిత్హారాం అృదవృదిధ  చేయబడుత్ుాంది.  

 ప ర జెకి్ ప ర ాంత్ములోని సరేా న ాంబరుి  "అనుబాంధ్ము అ" గ  ఇవాబడినవి.    
 నిర మణ దశలో ఉనైపుపడు సమీపాంలోని ఆవ స లప  ైనిర మణ పనుల వలన గ ల్ల మరయిు శబిాం క లుషాాం 

వ లువడే అవక శాం ఉాంట ాంది. అయినపపటటకర, ఈ చరాలు నిర మణ దశకు మాత్రమే పరమిిత్ాం అవుత్ాయి 
మరియు నిర మణాం అయిప్ గ నే నిల్లపత వయేబడత్ాయి. వీటట యాజమానాాం కొరకు త్గిన ఉపశమన చరాలు 
పరతిప దిాంచబడాా యి. 
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 సముదాయము  యొకక నిర మణానికత భార ీ శ్ ా మిక శకతి అవసరము ఉాంట ాంది. పరసుి త్మునై వనరులప  ై
ఏవిధ్మ ైన ఒతిిడ ి ఉాండకుాండా చూస్ేాందుకు పనివ రికత అాందిాంచే వసతి శిబిర లలో అనిై వసత్ులూ 
కల్లపాంచబడత్ాయి.  

 నిర మణ దశలో ఉాండగ  మొతి్ాం 1200-1500 మాందకిత ఉప ధి లృదసుి ాంది. ఇాందులో న ైపుణాాం గలవ రు 
(ఇాంజనీరుి  మరయిు ఇత్ర అధిక రులు), ప క్షికాంగ  నిపుణులు మరయిు న పైుణాాంలేని పని వ రు ఉాంటారు. 
స థ నిక స థ యిలో న ైపుణాము ఉనై మరయిు న పైుణాము లేని వ రకిత ఉప ధి అధకిాంగ  లృదసుి ాంది. 

 ఈ ప రిశ్ ా మిక సముద్ాయము సుమారు 39,000 మాందికత పరత్ాక్ష ఉప ధినీ మరయిు దానికత 2.5 రటె ి  
ఎకుకవగ  పరలక్ష ఉప ధినీ కల్లగిాంచే అవక శాం ఉనైట ి గ  భావిాంచబడుత్ోాంది. 

10 పరాజెక్ట్  పా్యోజనాలట 

పరతిప దతి్ ప రిశ్ ా మిక సముదాయము  ఈ ప ర ాంత్ములో అనకే పరయోజనాలను తీసుకువసుి ాందనీ అదే విధ్ాంగ  
దేశాం యొకక అృదవృదిధకత దార ితీసుి ాందనీ ఆశిాంచబడుత్ోాంది. ఆశిాంచబడని పరయోజనాలలో కొనిై ఇవి:  

 స థ నిక పరజలకు న ైపుణాాృదవృదిధ  మరియు శిక్షణ 
 సరకిొతి్ ఆదాయ ఉత్పనై వనరులు  
 వరిక క రాకలాప లలో ప రుగుదల  
 విదశేీ పరత్ాక్ష ప ట ి బడులు 
 స ాంకేతికత్ బదలిీ 
 ప ర జెకుి  అృదవృదిధ , హో టల్ వ ాప రము, బాాాంకతాంగ్ రాంగము, చినై తినుబాండార ల దుక ణాలు, నిర మణము, 

రవ ణా మరయిు ఇత్ర స్ేవల సరఫర ను కూడా ఆకరిిసుి ాంది. 
 మ రుగెనై స థ నిక మౌల్లక వసత్ులు 
 మ రుగుపడిన స మాజిక-ఆరిథక పరిస్తథత్ులు 

o ఆరలగా వసత్ులు 
o విదాా సౌకర ాలు 
o ఉదోాగ అవక శ్ లు 

 త్లసరి ఆదాయ ప రుగుదల 
 ఉత్ాపదన ఆధారతి ర బడిని సృషతిాంచుట 

10.1 కరరపపరేట్ ప్రరువరణ బాధ్ుత (సిఇఆర్) 

2018, మే న ల 1 వ త్దేీ నాటట OM F. No. 22-65/ 2017-IA.III పరక రము, భారత్ పరభుత్ా పర ావరణ, అటవీ 
మరియు వ త్ావరణ మారుప మాంతిరత్ా శ్ ఖ్ వ రి పరభావ విశ్లిషణ విభాగము, క రపపరటే్ పర ావరణ బాధ్ాత్ప  ై
గీాన్స ఫీలా్ లేదా బరౌ న్స ఫీలా్ యొకక ప ర జకెుి  త్న ప ట ి బడి నిధ్ులత్ో స్తఇఆర్ కు నిధ్ులు సమకూరేవలస్త ఉాంట ాంది.  
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పరతిప దతి్ ప ర జెకుి  కొరకు క రపపరేట్ పర ావరణ బాధ్ాత్ (స్త.ఇ.ఆర్), స్త.ఇ.ఆర్ నియమనిబాంధ్నల కతాాందికత 
వసుి ాంది. విధాన నిరణయాల పరక రము స్త.ఇ.ఆర్ కొరకు బడజెట్ కదట్ాయించబడుత్ుాంద ి మరియు ప్రతిప్ాద్దత 
సముద్ాయము గీాన్స ఫీలా్ ప ర జకెుి  అగుట్ వలన స్త.ఇ.ఆర్ కొరకు రు.10.31 కోటుే గ  అాంచనావేయబడినద.ి  

క రపపరటే్ పర ావరణ బాధ్ాత్ కతాాంద గురిిాంచబడిన అాంశ్ లు/క రాకామాలు ఈ కతాాంద ివిధ్ాంగ  ఉనాైయి: 

ప్ట్ిక్ 3: గుర ుంచబడని సఇిఆర్ కరరుకా్మాలట 

వ.నం గుర ుంచబడని సిఇఆర్ కరరుకా్మాలట  

1 
మహ ళా అక్షర సాత్, స్ కెాండరీ ప ఠశ్ ల స థ యిలో ఉనైత్ విదా - పరతిభావాంత్ుల నై బాల్లకలకు 
బహుమత లు  

2 సాచఛభారత్ అృదయాన్స కు మదిత్ునివాడానికెై  ఆవశాకత్ల పరక రము మరుగుద్ొడు  నిరాాణము. 
3 న ైపుణాాృదవృదిధ  క రాకామములో ఉనైత్ విదాకు సహాయత్ కొరకు యోగయత్ాప్త్రా లు ఇవాబడత్ాయి  
4 సూకల్, హైె సూకల్ మరయిు క లేజీ లాాబ్ ల ప ాంపుదల మరియు గాాంధాలయాల అృదవృదిధ 

5 
కరాడా స మాగిా కొనుగలలు కొరకు ప రయోజిత్ క రాకామమును అాందసిూి  కమూానిటీ హాల్, యూత్ కిబ్ 
వది యువత్ కొరకు కరాడల ప్ ర త్ా్హము మరియు వివిధ్ ప్ టీలలో ప లగగ నడానికత ప్ ర త్ా్హము  

6 
ఘన వార థ లను సురక్షతి్ాంగ  ప రబో యుట కొరకు ఘన వార థ ల నిరాహణ  క రాకామము (ఘన 
వార థ లను వరేుచయేుటకు చజతి్బుటిల పాంపతణీ) మరియు శిక్షణ, మరియు రెైత్ు కుట ాంబాలకు 
క ాంప్ సుి  బుటిల పాంపతణీ  

7 
ప ఠశ్ లలు, పరభుత్ా క ర ాలయాలకు సౌర విదుాత్ వావస థ పన వాంటట మౌల్లక సదుప యాల అృదవృదిధ  
మరియు స్ౌర వీధ ిదీప లు న లకొలుపట, మొ.  

8 
అధ్ాయన ప ర ాంత్ములో అటవీ ప్రా ంత విసిృతికత గ ను అటవీ శ్ ఖ్ వ రికత సహాయ సహకారాలు 
అంద్దంచుట్ 

9 
ఆసుపతిరలో వ దైా సౌకర ాల లోట ను భరీి చేయుట, వ రుా  నిర మణము వాంటట మౌల్లక సదుప యాల 
మ రుగుదల 

10 
గ ా మ చజరువులు/కుాంటలు/సరసు్ల పూడకితీత్ మరియు వరిపు నీటట సాంరక్షణ కటిడాలను 
ఏరపరచుట మరయిు భూమికోత్ను నియాంతిరాంచుట. 

11 
మౌల్లక సౌకర ాల స థ పన - విదాా సాంసథలకు నిధ్ులు, వ దైా సౌకర ాలు, ఆాంబుల న్స్ కొనుగలలు, పతలిల 
కొరకు ప ఠశ్ లలకు కాంపూాటరుి . 

12 
పాంట దగిుబడి ప ాంచుటకు సమీప పరదేశ్ లలోని రెతై్ులకు శిక్షణ/అవగ హన కలిపంచుట్, నీటట 
వ డకమును అనుకూలీకరిాంచుట (బిాందు స్ేదాము) మరయిు స్ేాందిరయ ఎరువు పాంపతణీ 

13 పరకృతి వ పైరతీ్ాాల నిధకిత విర ళము కరువు క లములో రెైత్ులకు సహాయము 
14 ర తిరపూట రలడుి  బాగ  కనిపతాంచలేా రహద్ారపి ై రడేయిాం సిడి అృదవృదిధ  
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ప ైన పరేకకనన క రాకలాప లు ప్రజాభిప్రా య స్ేకరణ సాందరుాంగ  లేవన తి్బడే అంశ్ాల ప ర ముఖ్ాత్లు మరయిు 
ప ర ధానాత్ల ఆధారాంగ  పునః సమీక్షిాంచబడత్ాయి. జిలాి  అధకి ర యాంత్రా ాంగము యొకక నిరేిశ్ ల పరక రము 
క రాకామాలు మరియు బడజెట్ కేటాయిాంచబడుత్ుాంది.  

11 ప్రరువరణ నిరవహణ  పా్ణాళిక్ 

పర ావరణ నిరవహణ యొకక పరధాన ఉదేిశ్ ాలు: 

 ప ర జెకుి  యొకక నిర మణ దశ మరియు నిరవహణ దశలలో ఏరపడే ముఖ్ామ నై పర ావరణ సమసాలను 
గురిిాంచుట. 

 సముచిత్మ నై నిరూమలనా చరాల కొరకు మారగదరిక లు అాందిాంచుట; నిరూమలనా చరాలను అమలు 
చేయుటకెై వావసథలు మరియు పదధత్ులను న లకొలుపట;నిరూమలనా చరాలు అమలు జరగిలేా చూసుకొనుట; 
నిరూమలనా చరాల సమరథత్ను పరావేక్షిాంచుట 

 పర ావరణ నిరవహణ బాధ్ాత్లు అదే విధ్ాంగ  పర ావరణ సాంబాంధతి్ చరాలను అమలు పరచు బాధ్ాత్లు 
సాంస థ గత్ ఫేరమ్ వర్క లో చరేేబడ ిఉాంటాయి. 

 ఏవ ైనా ఊహ ాంచని పరమాదాలు ఏరపడినపుపడు సక లములో అవసరమ ైన చరాలను తీసుకొనుట. 

నిరిిషి పర ావరణ నిరవహణ పరణాళిక/ చరాలు: 

 పర ావరణ నిరాహణ కొరకు పరిప లనాపరమ నై మరియు స ాంకేతిక సమకూరుప 
 హరతి్ రహదారుల అృదవృదిధ 
 సౌర విదుాదకీరణ 
 వరిపు నీటట సాంరక్షణ 
 వృతిిపరమ నై ఆరలగాము మరయిు భదరత్: నిర మణము మరయిు నిరవహణ దశల సాందరుాంగ  వృతిిపరమ నై 

ఆరలగాము మరియు భదరత్ పటి శాదధ  వహ ాంచాల్ల్ ఉాంట ాంది. 
 పర ావరణ నిరాహణ ము కొరకు సాంస థ గత్మ నై ఏర పట ి /చటరము. 

ప రిశ్ ా మిక సముదాయము యొకక నిర మణ మరియు నిరవహణ దశలలో త్ల తి్గల పర ావరణ పరమ నై 
పరభావ లను త్ొలగిాంచుటకు గ ను ఒక సుస్తథరమ నై సాంస థ గత్ విధానము దాార  పర ావరణ పరరిక్షణ నిరవహణ 
యొకక సమరథవాంత్మ నై అమలు మరయిు సనిైహ త్ పరావకే్షణ స ధిాంచబడుత్ుాంది. ఉపశమన చరాల అమలుకె ై
పరతిప దిాంచబడని సాంస థ గత్ విధానము గురిాంచిన స్తఫ రసులను EIA నివదేికలో ప ాందుపరచడమ నైది. 

11.1 ప్రరువరణ యజమానుము కొరక్ట బడజెట్ స్టంబంధిత అంచనాలట 

పర ావరణ యజమానాము కొరకు బడజెట్ అాంచనాలు (ప ట ి బడి వాయము) 2590 మిల్లయని రూప యలుగ  
(రూ. 259 కోట ి ) మరయిు వ రిిక రకిరిాంగ్ వాయము రూ. 138 మిల్లయనుి  (రూ. 13.8 కోట ి )గ  అాంచనా 
వేయడమ నైది. 
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12 పరాజెక్ట్  సరరంశ్రము 

ప రిశ్ ా మిక రాంగము యొకక ప రుగుత్ునై అవసర లను తీరుేకొనుటకు గ ను, సమీపములో ప రశి్ ా మిక 
అృదవృదిధ  కొరకు కొతి్ సథలాలను గురిిాంచవలస్తన అవసరాం ఉాంది. సముదాయము విశ్లిషణ, ప ర ాంత్ స మర థ యలు 
మరియు ర బో వు ప ట ి బడుల పరతిప దనల ఆధారాంగ , గురిిాంచబడిన ప రశి్ ా మిక రాంగ ల యొకక అత్ుానైత్ 
మారెకట్ సాంభావాత్ మరయిు అత్ాధిక ఎదుగుదల అాంశ్ లు ఉాండునట్ుు  పరతిప దిాంచడమ నైది. పరతిప దతి్ 
అృదవృదిధలో పునర వ స లను, ప్ునఃస్ాథ ప్నలను పరిగణనలోనికత తీసుకొనబడలేదు. 

ముఖ్ాాంగ  అృదవృదిధ  పథక లు ఏవ నైా పర ావరణ మరియు స మాజిక పరభావ ల కూరుపను కూడా కల్లగ ిఉాంటాయి. 
మౌల్లక వసత్ుల అృదవృదిధ  ప ర జెకుి ల క రణాంగ  ఈ పర ావరణపరమ నై మరియు స మాజిక పరమ నై పరభావ లు 
(పరతిప దిాంచబడని అృదవృదిధ  ఎట వాంటట ఆవ స చలనానీై కల్లగిాంచదు) వివిధ్ రూప లలో సాంభవిసుి ాంటాయి. 
పరతిప దతి్ ప రశి్ ా మిక సముదాయము మూలాంగ  ఏరపడగల సాంభావా పర ావరణ మరయిు స మాజిక 
పరభావ లను అధ్ాయనము చయేడానికత ఒక పర ావరణ పరభావ విశ్లిషణ నిరాహ ాంచబడిాంది. ఈ EIA 
అధ్ాయనములో భాగాంగ  పరతిప దతి్ అృదవృదిధ  క రణాంగ  గ ల్ల నాణాత్, ధ్ాని, నీటట నాణాత్, నలే, పచేదనము, 
స మాజిక-ఆరిథక పరిస్తథత్ుల దోహదాాంశ్ ల వాంటట సాంభావా పర ావరణ మరయిు స మాజిక పరభావ లు విశ్లిషణ 
చేయబడాా యి. ఈ పరతిప దిత్ అృదవృదిధ  వలి కల్లగే పరభావ లను త్గిగాంచడాంలో/నివ రిాంచడాంలోనూ, 
ఎదురలకవడాంలోనూ సహాయపడడానికత త్గిన చరాలు స్తఫ రసు చేయబడాా యి. ఈ చరాలలో, త్పతపాంచుకున ే
చరాలు, నిరూమలనా చరాలు మరియు పర ావరణ సాంబాంధతి్ ప ాంపుదల చరాలు కూడి ఉాంటాయి. 

పరతిప దతి్ ప రశి్ ా మిక సముదాయము  భార ీ ప ట ి బడదిారులను ఆకరిిాంచేాందుకు అృదవృదిధ  చేయబడుత్ుాంద ి
మరియు వూాహాత్మకాంగ  గురిిాంచబడిాంది. నిరాంత్ర ప ర పాంచిక ప్ టతీ్త్ామును నిర ధ రిాంచే సమగామ ైన మరయిు 
ఉతి్మమ నై పరణాళిక చేయబడని మౌల్లక వసత్ులు మరయిు ఒక సమరథవాంత్మ నై నిరవహణ మరియు నిర మణాంత్ో 
ప రిశ్ ా మిక సముదాయముని అృదవృదిధ  చేయడాం ఈ ప ర జెకుి  యొకక దారినికత్గ  ఉాంది. ఈ పరతిప దిత్ 
ప రిశ్ ా మిక సముదాయము, మారెకట్ సాంబదధత్ మరయిు పర ావరణ సుస్తథరత్ ఈ రెాండిాంటట విషయాంలో  
ర షిరములో మరియు దేశములో ఒక గటీ ర యిగ  ఆవిరువిసుి ాంది. 
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Survey Numbers for Rambilli IP 
 

 

Gorapudi - 1p, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97p, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 108, 109 
 
Z. Chintuva – 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59P, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100P, 101, 102, 103, 104, 105P, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117P, 118P, 119, 120, 121, 122P, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 165, 166, 
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176P, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 192, 
193, 194, 195, 197, 198, 199, 200P, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 
234, 235, 237, 238 
 
Lalamkoduru - 15/31, 81 part, 88 part, 92/1, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 part, 129, 130, 131, 
132, 133, 134 
 
Krishnampalem – 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 136, 137, 138, 139 
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