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 1పరిచయము 
 పేజీ 1 

1 ప్ర చయము 

భారత్ పరభుత్ాం ఇట్వీల మేక్ ఇన్ ఇండయిా అన ేఒక జాతీయ కారాకామం దాారా త్యార ీరంగానిన సమగా మ ైన 
రీతిలో పర ర త్సహ ంచడానికత ముందుకు వచిచంద.ి ప ట్టి బడిని సులభత్రం చేయడం, సృజనాత్మకత్ను 
ప ంప ందించడం, న ైపుణాాభివృదిధని ప ంప ందించుట్, మేధోసంపత్ి యొకక  సంరక్షణ మరయిు అత్ుాత్్మ త్యార ీ
మౌలిక సదుపాయాలను కలిపంచడం ఈ కారాకామం యొకక లక్షయాలు. 

త్మిళనాడు, కరాణ ట్క మరయిు ఆంధ్రపరదశే్ రాష్టాి ా లోే  వగేవంత్మ నై పారిశ్ాా మిక అభివృదిధ మరియు పరా ంతీయ 
పరశిమాల యొకక అనుబంద సముదాయమును అభివృదిధ పరచుట్కు  కొరకు భారత్ పరభుత్ాం చజన నై, బ ంగళూరు 
మరియు చిత్రదురగ మధ్ా చజన నై బ ంగళూరు ఇండస్తియాల్ కారిడార్త (స్తబిఐస్త)ని అభివృదిధ చేసర్ ంద.ి ఈ స్తబిఐస్త త్ో 
పాట్టగా మరో మూడు పారిశ్ాా మిక నోడుే  పరతిపాదించబడాా యి, అవి ఆంధ్రపరదేశ్ లోని కృష్ణపట్నం ఇండస్తియాల్ నోడ్, 
త్మిళనాడులోని ప నేనర ిఇండస్తియాల్ నోడ్, మరయిు కరాణ ట్కలోని త్ుమకూరు ఇండస్తియాల్ నోడ్. 

నేష్నల్ ఇండస్తియాల్ కారడిార్త డజవలప్ మ ంట్ కారపపరషే్న్ లిమిట్డె్ (NICDC) పరా తినిధ్ాం వహ ంచ ే - నేష్నల్ 
ఇండస్తియాల్ కారడిార్త డజవలప్ మ ంట్ అండ్ ఇంపతేమ ంట్ేష్న్ ట్రసి్(NICDIT) మరయిు ఆంధ్రపరదశే్ రాషి్ ాపరభుత్ాం 
పరా తినిధ్ాం వహ ంచ ే ఆంధ్రపరదేశ్ ఇండస్తియాల్ ఇన్ ఫ్రా సికాచర్త కారపపరషే్న్ లిమిట్డె్ (APIIC) సంయుక్ంగా 
కృష్ణపట్నం ఇండస్తియాల్ నోడ్ పరా జెకుి ను అభివృదిధ  చయేడానికత ఒక స్ పష్ల్ పరపస్ వ హ కల్ (SPV) ని ఏరాపట్ట 
చేయడం జరగిింది. 

కృష్ణపట్నం నోడ్ 60 కతలోమీట్రే దూరంలో ఉనన రెండు పరా ంత్ాలోే  విస్రించి ఉంట్టంద.ి   

 నార్్త నోడ్: కృష్ణపట్నం పర రుి కు దక్షిణంగా 3.5 కతలోమీట్రే దూరంలో ఉనన ఎస్ పీఎస్ ఆర్త న లూే రు జిలాే లో 
సుమారు 11,095.9 ఎకరాల విస్ీ్రణం.   

 సౌత్ నోడ్: కృష్ణపట్నం పర రుి కు న ైరుతి దిశగా 60 కత.మీ. దూరంలో ఉనన చిత్త్ రు జిలాే లో సుమారు 
1,567 ఎకరాల విస్ీ్రణం. 

పరసు్ త్ పరాావరణ పరభావాల అధ్ాయనం కృష్ణపట్నం నార్్త ఇండస్తియాల్ నోడ్ కొరకు మాత్రమే జరపడం 
జరిగినది. 

కృష్ణపట్నం నార్్త ఇండస్తియాల్ నోడ్ పరా జెకి్ కు అవసరమ ైన మౌలిక సదుపాయాలను APIIC వారిచ ే
అభివృదిధ  చేయబడత్ాయి, NICDC ఈ పరా జెకి్ అమలు కొరకు సాంకేతిక నివేదికను త్యారు చేయడానికత 
విజాా న భాగస్ాామిగా వావహరిసు్ ంది. 

త్యారీ రంగ పరిశమాలకు పరపంచశ్లణాి సానుకూల వావసథను అందించేవిదంగా మరియు పరతిపాదిత్ 
పారిశ్ాా మిక సముదాయములో మౌలిక వసత్ుల సౌకరాాలను వావసాథ పన చేయాలనీ APIIC ఉదేిశిసర్ ంది. 
పరతిపాధిత్ సముదాయ పరదేశములో చేపట్టిన విపణి మరియు గిరాకీ విశ్లేష్ణ అధ్ాయనము ఆధారంగా 



 

2పరా జెకుి  సథలము 
పేజీ 2 

ఎంపతక చేయబడిన విభినన త్యారీరంగ పరిశమాలు మరియు స్ేవారంగపరిశమాలు సముదాయ 
పరా ంత్ములో న లకొలపబడేందుకు అనిన విధాల ైన సౌకరాములు కలిపంచ బడత్ాయి. 

 పరతిపాదించబడిన మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిధలో, నీట్ట సరఫరా, నీట్ట పంపతణీ, అంత్ర రహదారులు, వరదనీట్ట 
యాజమానయం, విదుాత్ పంపతణీ మరియు వీధి దీపాల నిరాహణ, వారథ నీటి మరియు ఘన వారాథ ల నిరాహణ 
వసత్ులు, సాంకేతిక మరయిు మదిత్ు భవనాలు, అనుబంధ్ సౌకరాాలత్ో సహా గృహవసతి వంట్ట ఇత్ర 
వినియోగాలు కలిగ ిఉంట్ాయి. పారశి్ాా మిక పరా ంత్ముత్ో పాట్టగా అకకడ సాంకతేిక మౌలిక సదుపాయాలు, వసతి 
సౌకరాాలు మరయిు వినియోగాలు, గృహవసతి మరయిు లాజిస్తిక్స వసత్ులు ఉంట్ాయి. 

2 పరాజెక్ట్  స్టథలము 

పరతిపాదతి్ కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్, కృష్ణపట్నం పర రుి కు 3 కతలోమీట్రే దూరంలో ఉనన ఎస్ పతఎస్ ఆర్త న లూే రు 
జిలాే లోని రెండు మండలాలోే ని ఎనిమిద ిగాా మాలలో సుమారు 11,095.9 ఎకరాల విస్ీ్రణంలో పరతిపాదించబడనిద.ి 
చిలేకూరు మండలంలో త్మిపట్నం, బలేవోలు, వ లేపాల ం, మొమిడ,ి కరేపూడ,ి త్తరుప కనుపూరు, మరియు 
కొత్్పట్నం గాా మాలు మరియు కోట్ మండలానికత చజందని స్తదధవరం గాా మం ఈ పరా జకెుి  పరా ంత్ంలో ఉనానయి. 
పరా జెకుి  సథలము 14°4'15.59"N నుండ ి 14°13'16.07" N అక్షయంశము మరియు 80°1'6.86" E నుండ ి
80°8'5.16" E రేఖ్ాంశము వది సగటు సముదర మట్ాి నికత 0 నుండి 16 మీట్రే ఎత్ు్ లో ఉంది. పరా జకెుి  సథలము 
యొకక భూభాగము దాదాపు చదునుగా మరయిు కొద్దిగా బంగాళాఖ్ాత్ం వ ైపుగా వాలుత్ో ఉంది. 

పరా జెకుి  సథలము మరయిు అధ్ాయన పరదేశము యొకక భూభాగం భారతీయ భూ సరేాక్షణ వారి ట్ోపర షీట్ నం. 
66B/04 కతాందకిత వసు్ ంది. పరా జెకుి  సథలము యొకక సథల పట్ము FD0101 గా ఇవాబడింది మరయిు పరా జకెుి  
సథలము యొకక ఛాయాచిత్రా లు ప్రదరిితం 1 నుండి ప్రదరిితం 6 వరకు పరదరిించబడాా యి. 

  
పా్దర ితము 1: పా్తిపరదతి పరాజెక్్ట పరాంతంలో 
పొ దలతోక్ూడని పరాంతము 

పా్దర ితము 2: పా్తిపరదిత పరాజెక్్ట పరాంతంలో 
పొ దలతోక్ూడని ఇస్టుక్ పరాంతం 
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పా్దర ితము 3: పా్తిపరదిత పరాజెక్్ట పరాంతంలోని జీడితోట  పా్దర ితము 4: పా్తిపరదిత పరాజెక్్ట పరాంతంలోని 
స్టరుగుడు తోట 

  
పా్దర ితము 5: పా్తిపరదతి పరాజెక్్ట పరాంతంలోని 
రొయులట/చేప్ల ప ంప్క్ం 

పా్దర ితము 6: పా్తిపరదిత పరాజెక్్ట పరాంతంలోని  
వేరుశ్నగ సరగు   

3 పరాజెక్ట్  యొక్క స్టమరథనీయత 

విశ్ాఖ్పట్నం - చజన నై పారశి్ాా మిక కారడిార్త (విస్తఐస్త) అనేద,ి భారత్దశేం యొకక మొటి్మొదట్ట తీరపరా ంత్ 

పారిశ్ాా మిక కారిడార్త (త్తరుపతీర ఆరిథక కారిడార్త) యొకక ఒక ముఖ్ామ ైన భాగము. విస్తఐస్త సారణచత్ురుుజిత్ో 
అనుసంధానం చేయబడ ి భారత్దశేం యొకక “యాకి్ ఈసి్ పాలస్”ీ ని ముందుకు నడుపుట్లో ఒక కీలకమ నై 

భూమిక పర షతంచబో త్ోంద.ి విశ్ాఖ్పట్నం-చజన ైన పారిశ్ాా మిక కారిడార్త యొకక సుదీరఘ తీరరఖే్ మరయిు 
వూాహాత్మకంగా న లకొలపబడని ఓడరవేులు, నేడు భారత్దశే్ానిన బహుళ అంత్రాె తీయ ముఖ్ దాారాలత్ో పరపంచ 

త్యార ీరంగము యొకక పునాదిని రూప ందించ ేఆగేనయ మరియు త్తరుప ఆస్తయా యొకక ఉత్ాసహపూరతి్మ నై 

పరా పంచిక ఉత్ాపదనా న ట్వర్తక లకు అనుసంధానించుట్కు అవకాశ్ానిన కలిపసు్ నానయి.  

భారత్దేశపు ఆగనేయ సముదరతీరములో ఆంధ్రపరదేశ్ వూాహాత్మకంగా న లకొని ఉంద్ద మరియు దశేములో అతిప ది 
సముదర ఉత్పత్ిదారులలో ఒకట్టగా గురి్ంపును ప ందింది. ఆంధ్రపరదేశ్ యొకక విశిషి్త్ దాని వ వైిధ్ాభరతి్మ నై 

పరశిామలప  ైఉంద,ి ఇనఫరమేష్న్ ట్ెకానలజీ మరియు బయోట్ెకానలజీ త్ో పాట్ట హ ైట్ెక్ రంగాలప  ైఇద ిఆధారపడ ి
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ఉంద.ి ట్ెక్స ట్ెలై్స, ల దర్త, మినరల్స, ఆహార-ఆధారిత్ వంట్ట సంపరదాయ రంగాలు కూడా మరింత్ అభివృదిధ  
చజందుత్ునానయి. రాషి్ంాలో అనకే సహజ వనరులు కూడా ఉనానయి, ఇద ి బలమ ైన పారశి్ాా మిక పరా ంత్ంగా 
మారడానికత సహాయపడింద.ి 

ఎంఎస్ ఎంఈ, ఆట్ోమొబ లై్ అండ్ ఆట్ోమొబ ైల్ భాగాల, పారశి్ాా మిక అభివృదిధ , ఫుడ్ పరా స్ స్తంగ్ మరయిు రిట్ెైల్ ట్ేరడ్ 

విధానాలు త్దతి్ర త్యార ీరంగం వృదిధ  కోసం రాషి్ ాపరభుత్ాం పలు విధానాలను పరవశేప ట్టింద.ి రాషి్ ాపరభుత్ాం ఈ 

విధానాల దాారా అత్ాంత్ సులభత్రమ నై వాాపారానిన ధ్ృవీకరించడం మరియు ప ట్టి బడదిారులకు స్ేనహపూరాక 

వాత్ావరణానిన సృషతించడానికత పరయతినసు్ ంద.ి 

4 పరాజెక్ట్  వివరణ 

4.1 పా్తిపరదిత పరాజెక్ట్  

పరతిపాదతి పారశి్ాా మిక సముదాయము యొకక పరధానాంశ్ాలు కతాంద ఇవాబడాా యి 

ప్ట్ిక్ 1: స్టముదాయము యొక్క ముఖ్ుమ నై అంశ్ములట  

వ. నం. వస్టుు వు వివరణ 
(1)  పేరు కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్  పారిశ్ాా మిక సముదాయము, ఎస్ పతఎస్ ఆర్త 

న లూే రు జిలాే , ఆంధ్రపరదేశ్ 
(2)  విస్తీరణము 11095.9 ఎకరాలు 
(3)  విభాగములు/రంగాలు   ఆహార ఉత్పత్ు్ ల పరిశమాలు 

 జౌళీ మరయిు వసా్ ా  పరశిామలు  
 ఆట్ోమొబ లై్ పరిశామలు 
 ఎలకాిా నిక్ త్యార ీపరిశమాలు 
 ఇత్రాలు: నిరామణ సామగిా మరియు లోహతే్ర ఉత్పత్ు్ ల 

పరశిామలు  
(4)  నీట్ట ఆవశాకత్ సూథ ల నీట్ట ఆవశాకత్ సుమారు 178.7 MLD గా ఉంద,ి ఇందులో 99.7 

MLD సూథ ల నీట్ట ఆవశాకత్ (84.7 MLD అనదే ినికర నీట్ట ఆవశాకత్) 
మరియు 79.0 MLD అనదే ిసూథ ల నాన్-పర ట్బుల్ నీట్ట ఆవశాకత్ 
(67.2 MLD నికర నాన్-పర ట్బుల్ నీట్ట ఆవశాకత్). 
వాయువాం దిశగా 65 కతలోమీట్రే దూరంలో ఉనన కండలేరు 
జలాశయం నుండ ినీటి సరఫరా జరుగుత్ుంది. 

(5)  వారథ జలము (ప్ారశి్ాా మిక 
వయరథజలాలు మరయిు 
మురుగు నీరు) 

పారిశ్ాా మిక వాడ నుండ ి44.5 MLD ప్ారిశ్ాా మిక వయరథజలము మరయిు 
37.9 MLD మురుగునీరు ఉత్పనమవుత్ుంద.ి 
స్త.ఇ.ట్ట.పత ని 41.75 MLD సామరధయంత్ో మరయిు ఎస్.ట్ట.పత ని 48.90 
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వ. నం. వస్టుు వు వివరణ 
MLD సామరధయంత్ో దశల వారిగా అభివృదిధ  చయేబడుత్ుంద.ి 
స్త.ఇ.ట్ట.పత లో మరియు ఎస్.ట్ట.పత లో శుదిధ  చేయబడని వారథ జలాలను 
జడ్.ఎల్.డ ిపరకతాయను అనుసరంిచి హరతి్ త్ోరణ నిరాహణ మరియు 
వాడుకయిేత్ర వినియోగానికత ఉపయోగించుకోబడుత్ుంద.ి 

(6)  ఘన వారాధ లు పరతిపాదతి్ పారశి్ాా మిక సముదాయము  నుండ ిఉత్పననమయిేా 
అంచనా వేయబడిన మొత్్ం ఘన వారాథ లు రోజుకు 932.3 ట్నునలు, 
అందులో ~90.1 TPD ల ప్రమాదకర వయరాథ లు, మునిసపల్ ఘన 
వారాథ లు రోజుకు ~331.2 TPD లు మరియు ~511 TPD ల 
పారిశ్ాా మిక ఘన వయరాథ లు ఉంటాయి.  

(7)  విదుాత్ు్  అవసరాలు 750 మ గావాట్టే . 
విదుాత్ు్  పంపతణీ చేపట్టి ట్కు  ఎపతఎస్ పతడసి్తఎల్ బాధ్ాత్ వహ సు్ ంది. 

(8)  హరతి్ త్ోరణం  1531.5 ఎకరాలు. (619.78 హ కాి రుే ) 
(9)  స్త.ఆర్త.జడె్ అనుగుణయత్ పరతిపాదతి్ పరా జకిె్కు ఆగేనయ దిశగా ఉండ ేకీాక్/బాాక్ వాట్ర్త మాత్రమే 

స్త.ఆర్త.జెడ్ నోట్టఫతకషే్న్ ఆకరిిసర్ ంది. ఈపరా ంత్మును CRZ నోట్టఫతకషే్న్ 
పరకారంగా, 2011/2019 ఎలాంట్ట అభివృదిధ కారాకలాపాలు లేకుండా 
హరతి్ పరా ంత్ము మరియు ఇత్రాలుగా అభివృదిధ చేయబడుత్ుంద.ి 

(10)  పరా జెకుి  వాయము రూ. 5733.84 కోట్టే  
(11)  పరాావరణప్రమ నై 

అంశ్ాలు  
 వరద నీట్ట యాజమానాము 
 పరశిామలనినంట్టలోనూ వాయు కాలుష్ా నియంత్రణ చరాలు 
 అనిన సభా పరిశమాలలోనూ నీట్ట కాలుష్ా నియంత్రణ చరాలు. 
 ఘన వారాథ ల యాజమానాము (MSW మరయిు HW 

రెండింట్టలో) 
 జాతీయ అగినపరమాద రక్షణ సంఘము (NFPA) యొకక 

పరమాణాల పరకారము అగినమాపక రక్షణ వావసథ . 
 ప్ారిశ్ాా మిక వయరథజలాల శుదిధ  వావసథ  (CETP) లు మరియు 

మురుగునీట్ట శుదిధ  వావసథ  (STP) 

4.1.1 స్టథలము యొక్క బృహత్ పా్ణాళిక్ 

బృహత్ పరణాళిక కొరకు పరతిపాదతి్ భూ వినియోగము పట్టిక 2 లో ఇవాబడింది మరియు FD0102 గా 
సమరిపంచబడింది. 
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ప్ట్ిక్ 2: బృహత్ పా్ణాళిక్ కొరక్ట పా్తిపరదిత భూ వినియోగము 

భూమి వినియోగం 
మొదటి దశ ర ండో దశ మూడవ దశ మొతుం విసతు రణము 
విస్తీ ర్ణం 

(ఎకరాలు) 
విస్తీ ర్ణం 

(ఎకరాలు) 
విస్తీ ర్ణం 

(ఎకరాలు) 
విస్తీ ర్ణం 

(ఎకరాలు) 
శ్రతం 

పారిశ్ాామిక పరా ంత్ము 1,020.3 1,881.7 1,949.6 4,851.7 43.73% 
లాజిస్టిక్స్ 270.1 14.3 7.5 291.9 2.63% 
నివాస పరా ంత్ము 298.4 697.9 151.8 1,148.1 10.35% 
వాణిజ్య సదుపాయాలు 9.8 37.9 37.5 85.2 0.77% 
సామాజిక సదుపాయాలు 74.9 126.4 47.1 248.4 2.24% 
వినియోగ సదుపాయాలు 25.2 31.3 70.1 126.7 1.14% 
ర్వాణా సౌకరాాలు 31.0 4.5 - 35.5 0.32% 
రోడుే  318.1 681.9 496.4 1,496.4 13.49% 
జనావాసాలు 14.1 61.9 69.8 145.8 1.31% 
హరిత్ పరా ంత్ము 410.0 373.7 747.8 1,531.5 13.80% 
నీట్ట నిలువ పరా ంత్ములు 18.0 221.1 284.0 523.1 4.71% 
రపయాలు/చేపల ప ంపక 
పరా ంత్ము 

- - 611.6 611.6 5.51% 

మొతుం విసతురణము 2,489.8 4,132.8 4,473.3 11,095.9 100.0% 

4.2 పరర శ్రా మిక్ స్టముదాయము యొక్క ఆర థక్ పా్భావము 

పరతిపాదతి్ పరా జెకి్ కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్ రూ.37,500 కోటే్ ప ట్టి బడులు ఆకరిిస్తత్ుందని అంచనా వేయబడనిద.ి 

పారిశ్ాా మిక వినిమయ పరా ంత్ానిన సంపూరణంగా వినియోగించుకొని మరయిు పారిశ్ాా మిక పరిశామలు అనినయునూ 
ఉత్పత్ిని పరా రంభించిన 20 సంవత్సరాల త్రాాత్ మొత్్ంగా అంచనా వేయబడిన త్యార ీ పారశి్ాా మిక రంగ 
ఉత్ాపదన సుమారు రూ. 13,1300 కోట్టే గా ఉంట్టంద.ి ఈ పారిశ్ాా మిక సముదాయము సుమారు 2.96 లక్షల 

మందికత ఉపాధ ిఅవకాశ్ాలు కలిపంచ బడత్ాయి, ఇందులో 1.81 లక్షల మందకిత పరత్ాక్ష ఉపాధ ిమరయిు  1.71 

లక్షల మందికత పరోక్ష ఉపాధ ిఅవకాశ్ాలు కలుగుత్ాయి. 

5 ప్రరువరణ అధ్ుయనము 

పరాావరణ పరభావ అధ్ాయనము (ఇ.ఐ.ఎ) నోట్టఫతకషే్న్, 2006 పరకారము పరతిపాదతి్ కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్  
పారిశ్ాా మిక సముదాయము  మరియు దాని సౌకరాాలు కటే్గరీ ఎ విభాగములో వచుచను.  
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కేందర పరాావరణ, అడవులు మరియు వాత్ావరణం మారుపల మంతిరత్ాశ్ాఖ్ (MoEF&CC) వారు ToR ఉత్్రువు 
F. No. 21-57/2019-IA.III త్దేీ ఆగష్ుి  14, 2019 దాారా పరతిపాదతి్ పారశి్ాా మిక సముదాయ పరా ంత్ములో 
పరాావరణ పరభావాలను అధ్ాయనం చయేుట్కు ఉత్్రుాలు జారీ చశే్ారు.  

ToR ఉత్్రువుకు అనుగుణంగా, రాషి్ ాఅట్వీ శ్ాఖ్ దాారా భూమి ధ్ృవీకరణ సరేా నిరాహ ంచబడింద.ి ఈ భూమి 
ధ్ృవీకరణ సరేా దాారా 645.9 ఎకరాల అట్వీ శ్ాఖ్ భూమిని పరతిపాదతి్ పరా జకెుి  పరా ంత్పరధిలిో ఉందని 
నిరాి రించడమ ైంద.ి అదేవిధ్ంగా CRZ వరీగకరణ పరకారం, ఇసుక దిబబలు (295.5 పరా ంత్ాలు) మరియు మడ చజట్టే  
(278.6 ఎకరాలు) కతంద పడ ేపరా ంత్ాలను గురి్ంచారు.   

పరసు్ త్ పరతిపాదిత్ పరా జకెుి  పరా ంత్ంలో భాగం అయిన అట్వీ శ్ాఖ్ భూమిని మరియు CRZ పరా ంత్ాలను APIIC 
పరతిపాదతి్ పరా జకెుి  నుండ ిమినహాయిచడం జరగిినద.ి అందుమూలంగా పరసు్ త్ పరతిపాదతి్ పరా జకెుి  సథల విస్ీ్రణం త్గిగ 
11095.9 ఎకరాలు (4490.35 హ కాి రుే ) విస్ీ్రణం గా ఉంద.ి 

6 ప్రరువరణము సిథతిగతులట 

6.1 అధ్ుయన పరాంతము 

సముద్ాయము సరహిదుి  నుండి 10 కతలోమీట్రే వాాసారధ పరధిిలో ఉనన పరా ంత్మును పరా థమిక పరాావరణ 
సరేాక్షణల కొరకు అధ్ాయన పరా ంత్ముగా గురి్ంచబడనిది. అధ్ాయన పరా ంత్ పట్ము FD0103 లో చూపబడినద.ి 

6.2 అధ్ుయన కరలము 

పరా థమిక పరాావరణ ప్రయవకే్షణ  ఆగష్ుి  – అకోి బర్త, 2019 మాసములలో చేపటి్బడింది. 

6.3 నిర ిష్ భూపరాంతప్ు ప్రరువరణము 

 ప్రతిప్ాద్దత సథలము యొకక భూ వినియోగము పరధానంగా వావసాయము, ఇసుక పరా ంత్ం, నీట్ట వనరులు, 
జనావాసాలు మరయిు ప దల భూమి (బహ రంగ మరయిు దటి్మ నై) ఉంది. 

 భూపరదేశము సుమారుగా చదునుగా మరియు త్తరుప వ ైపు అతి సాలప వాలుత్ో ఉంది.  
  సముదరమటి్ము నుండి ఎత్ు్  0 మీట్రే నుండ ి16 మీట్రేలో ఎతతీ ప్లాా లత్ో ఉంది. 
 పరతిపాదతి్ పారశి్ాా మిక సముదాయము సథలము ఆంధ్ర పరదేశ్ బహుళ-విపత్ు్ ల మాాప్ పరకారం IS 1893 

(భాగం I) పరకారం భూకంప జోన్ III (మధ్ాసథ  కతాయాత్మక జోన్) కతందకత వసు్ ంది. 
 ఈ అధ్ాయన పరా ంత్ములో పరధాన భూవినియోగ త్రగత్ులు ఈ కతాంది విధ్ంగా గమనించబడాా యి:  పంట్ 

భూమి; వావసాయ వనాల ప ంపకము; ప దల భూమి; నిరమిత్ పరదేశ్ాలు; అట్వీ ప్రా ంతం; రపయాలు/చేపల 
ప ంపక పరా ంత్ము.  

 పరా జెకుి  సథలము యొకక నిరిిషి్ వాత్ావరణకేందర సంబంధతి్ గణాంకాల పరకారము, గమనించబడని పరా ముఖ్ా 
గాలి వీచు దశిలు దక్షిణం మరియు న ైరుతిదశిలుగా ఉనానయి. 
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అధ్ాయన వావధ ి సమయంలో వాయు నాణాత్ అనిన పరావకే్షణా సాథ నాలోే ని నివాస పరా ంత్ాలోే నూ గరషిి్ 
సాందరత్లు సలఫర్త డయాకెససడ్ (SO2), న ైట్రర జనె్ డయాకెససడ్ (NO2), పారిికులేట్ మాాట్ర్త (PM2.5), పారిికులేట్ 
మాాట్ర్త (PM10), కారబన్ మోనాకెససడ్ (CO), ఓజోన్ (O3), అమోమనియా (NH3), స్ీసం (Pb), బ ంజేన్ (C6H6), 
బ ంజో (a) ప ైరనే్(BaP) – పారిికులేట్ దశ మాత్రమే, ఆరెసనిక్ (As), నికెల్ (Ni) జాతీయ పరసిర వాయు నాణాత్ 
(NAAQ) పరమాణాలకు బాగా లోబడే ఉనానయి. 

o PM10 పరిధ ి 43.8 µg/m3 నుండ ి  56.8 µg/m3 మధ్ాలో ఉంది. PM10 కొరకు NAAQ నిరేిశిత్ 
పరా మాణకిం 24 గంట్లకు సగట్టన 100 µg/m3గా ఉంది. 

o PM2.5 విలువలు 15.2 µg/m3 నుండ ి28.8 µg/m3కు మధ్ా ఉంది. PM2.5 కొరకు NAAQ నిరేధశిత్ 
పరా మాణకిం 24 గంట్లకు సగట్టన 60 µg/m3గా ఉంది. 

o గమనించబడని SO2 సాథ యిలు 14.1 µg/m3 నుండ ి 21.8 µg /m3 వరకు ఉనానయి. SO2 కొరకు 
NAAQ నిరేిశిత్ పరా మాణికం 24 గంట్లకు సగట్టన 80 µg/m3గా ఉంది. 

o NO2 పరధిి 16.5 µg/m3 నుండి 23.7 µg/m3 మధ్ాలో ఉంది. NO2 కొరకు NAAQ నిరేిశిత్ పరా మాణికం 
24 గంట్లకు సగట్టన 80 µg/m3గా ఉంది. 

 పగట్ట సమయంలో ధ్ాని సాథ యిల (Ld) పరధి ి38.48 dB (A) నుండ ి48.61 dB (A) మధ్ా మరయిు రాతిర 
వేళలోే ని ధ్ాని సాథ యిలు (Ln) 35.54 dB (A) నుండి 41.38 dB (A) మధ్ాలో ఉనానయి. 
o కేందర కాలుష్ా నియంత్రణ మండలి మారగదరికాల పరకారము ధ్ాని సాథ యిలు పరావకే్షించబడాా యి మరియు 

నిరదిశిత పరమాణాల లోపునన ేఉననట్టే గా గమనించబడాా యి.  
 అనిన పరావకే్షణ సాథ నాలలోనూ భూగరుజల నమూనాలు త్రా గునీట్ట నాణాత్ా పరమాణాల IS:10500 (2012) 

యొకక నిరిథషి్ పరిమిత్ులకు లోపలన ేఉనానయి. కొనినపరావేక్షణ సాథ నాలలో క్షయరత్, ఆమేత్, ఐరన్, కోే రెసడుే , 
ట్ట.డ.ిఎస్, కాలిియమ్, మ గీనషతయం, సాథ యిలు ఆశించబడిన పరమిిత్ులకు ఎగువన ేఉంట్టనానయి, కానీ అనిన 

సాథ నాలోే నూ అనుమతించదగని పరిమిత్ుల లోపునన ేఉనానయి. 

 ఉపరతి్ల జల నమూనాలు ISI-IS 2296-1982 ఉపరతి్ల జల పరమాణాల (సాంపరదాయక శుదిధ  త్రాాత్ 

కతామిరహ త్ పరకతాయ పాట్టంచజ శ్లణా ిస్త - త్రా గు నీట్ట వనరు) మేరకు పరిమిత్ుల లోపునన ేఉనానయి.  

 నేల రకాలు ఇసుక ఒండుర  మట్టి నలేలుగా ఉనానయి మరియు మట్టి నమూనాలు సాాభావికంగా సాలప 
ఆమేత్ను గుణానినకలిగ ిఉనానయి. 

 సుమారు 243 మొకక జాత్ులు అధ్ాయన పరా ంత్ములో నివేదించబడాా యి.  పరా జకిె్ అధ్ాన పరిధలిో 
నివదేించబడిన మడ చేటే్ పరసిరాలను పరగిణలోనికత తీసుకొని సునినత్మ నై మడ చటేే్ పరసిరాల సంరక్షణ 
పరా ంత్ాలు పరతిపాదించబడత్ాయి 

 అధ్ాయన పరా ంత్ములో సుమారు 127 వణాపరా ణిజాత్ులు నివదేించబడాా యి. పరా జకిె్ అధ్ాన పరిధలిో ఉనన 
పులికాట్ పక్ష ి అభయారణాంలో IWPA ష డూాల్ మరయిు IUCN పరకారం అంత్రంిచిపర త్ుననజాబిత్ాలో 
చేరచబడని భారతీయ న మలి (పావో కతాస్ేిట్స్), ఆలివ్ రడిలే  సముదర త్ాబలేు (లెపిడో చెలీస్ ఒలివాసి్యా), 
ప యింట్డె్ సాి ర్తక (మికీిరియా లూాకోస్ఫీలా), సాపట్ బిలా్ ప లికాన్ (ప ల కానస్ ఫతలిప పనిసస్) అనబడ ే

జీవజాత్ులు నివదేించబడాా యి. 
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 ఈ వణాపరా ణుల ఆవాసపరా ంత్ాలు పరా జెకుి  పరా ంత్ం నుండ ిదూరంగా ఉనానయి కావున నిరిిషి్ జాత్ులప  ైపరత్ాక్ష 

పరభావం పడ ేఅవకాశం లేనట్టే  గమనించడమ నైద.ి 

 

6.4 నిర ిష్ స్టముదాపరాంతప్ు ప్రరువరణము 

2019 స్ ప ింబర్త న లలో పరా థమిక సాథ యి సముదరపరా ంత్పు పరాావరణ సమాచారం స్ేకరించబడింది. భౌతిక-
రసాయనిక, ప ట్ోర లియం హ డైోరకారబనుే , భార లోహాల కొరకు నీరు మరియు మట్టి  నమూనాలు స్కేరించబడాా యి. 

స్టముదాప్ు అవక్షపే్ నాణుత 

 ఇసుక 42.36% నుండ ి94.93% మధ్ా ఉంది; ఒండ్రర మట్టి  5.07% నుండ ి53.31% మధ్ా ఉంది; బంకమట్టి  
2.83% నుండ ి4.69% మధ్ా ఉంద.ి 

 ఉదజని సూచిక (pH) క్షార సాభావముత్ో 7.9 నుండి 8.2 మధ్ా ఉంద ి
 చమురు మరియు గీాజు సాందరత్ 0.11 μg/g నుండ ి0.28 μg/g మధ్ా ఉంద ి
 ఇనుము 126 μg/g నుండి 196 μg/g మధ్ాన ఉంది  
 మొత్్ం సూక్షమజీవుల సాందరత్ 63 x 103 CFU/g మరియు 96 x 103 CFU/g మధ్ా ఉంద ి
 విబిరయో సూక్షమజీవుల సాందరత్ 20 x102 CFU/g నుండి 43 x 102 CFU/g మధ్ా ఉంద ి
 సముదర గరు మ కోా ఫ్ాన గరిషి్ సాందరత్ 994 Nos/m2 మరయిు కనిషి్ సాందరత్ 1901 Nos/m2 ఉంద ి
 సముదర గరు మియోఫానా సాందరత్ 211 సంఖ్ా/10 చ.స్ ం.మీ మరియు 566 సంఖ్ా/10 చ.స్ ం.మీ మధ్ాలో 

ఉంద ి

స్టముదాప్ు నీటి నాణుత 

 నీట్ట ఉష్టరణ గాత్ 28.7°C నుండి 31.3°C మధ్ాన ఉంద ి
 క్షయరత్ 34 ppt మరయిు 35 ppt మధ్ా ఉంద ి
 pH (ఉదజని సూచిక) 7.7 నుండి 8.2 మధ్ాన ఉంద ి
 నీట్టలోయునన మొత్్ం ఘనపదారాథ లు 61 mg/l నుండ ి98 mg/l మధ్ా ఉనానయి 
 నీట్టలో కరిగయిునన ఆకతసజనె్ (డిఒ) 4.8 mg/l నుండి 5.3 mg/l మధ్ా ఉంద ి
 బిఓడ ి1.3 mg/l నుండి 1.6 mg/l మధ్ా ఉంద ి
 రసాయన ఆకతసజెన్ డిమాండ్ 180 mg/l నుండి 199 mg/l మధ్ా ఉంద ి
 సముదర వృక్ష పేవకాల సాందరత్ 10.5 x103  సంఖ్ా/లీ మరియు 38.7 x103 సంఖ్ా/లీ గా నమోదు 

చేయబడాా యి 
 సముదర జంత్ు పేవకాల సాందరత్ 272.56 x102 సంఖ్ా/ఘ.మీ మరియు 1096.58 x102 సంఖ్ా/ఘ.మీ గా 

నమోదు చేయబడాా యి 
 మొత్్ం సూక్షమజీవుల సాందరత్ 33 x 103 CFU/మి.లీ మరయిు 59 x 103 CFU/మి.లీ మధ్ా ఉంద ి
 విబిరయో సూక్షమజీవుల సాందరత్ 90 x101  CFU/మి.లీ మరయిు 23 x 102 CFU/మి.లీ మధ్ా ఉంది. 
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6.5 సరమాజిక్ ఆర థక్ ప్ర సిథతులట 

 10.0 కతలోమీట్రే వాాసారధ పరిధి యొకక అధ్ాయన పరా ంత్ములో ఎస్ పతఎస్ ఆర్త న లూే రు జిలాే లోని 6 
మండలాలు (చిలేకూరు, కోట్, వాకడు, ముత్ు్ కూరు, మనుబో లు మరయిు వ ంకట్ాచలం) మరియు 69 
గాా మాలు మరయిు శివారు గాా మాలు ఉనానయి. 

 అధ్ాయన ప్రా ంతంలో, జనాభా 1,46,707 మంది ఉండగా అందులో 50.79% శ్ాత్ం పురుష్ులు మరయిు 
49.21% శ్ాత్ం స్ీ్ లీు ఉనానరు. అధ్ాయన పరదేశము యొకక లింగ నిష్పత్ి, 1000 మంద ిపురుష్ులకు గాను 
969 మంది స్ీ్ లీు ఉనానరు. 

 అధ్ాయన పరా ంత్ంలోని అక్షరాసుాలు 82,970 మంది ఉనానరు, వీరు, అధ్ాయన పరదేశము యొకక మొత్్ం 
జనాభాలో 56.55%.   

 పరా జెకుి  పరా ంత్ములో పనిచయేు జనాభా 67,981 మంది, అందులో 62.81% పురుష్ులు మరియు 37.19% 
స్ీ్ లీు ఉనానరు.  

 10.0 కతలోమీట్రే అధ్ాయన పరా ంత్ములో 6 మత్సయకార గాా మాలు ఉనాాయి.  
 3184 మంద ిమత్సయకారుల జనాభాలో 834 సాంపరదాయక మత్సయకార కుట్టంబాలు ఉనానయి. 
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ప్రతిప్ాద్దంచిన పరా జకెుి  యొకక నిరాాణాలు మరియు నిరాహణ కారణంగా ఏరపడే ప్రాయవరణ మరయిు స్ామాజిక 
ద్ోహద్ాంశ్ాలప ై ఏరపడబో యి ేపరభావాలను గురి్ంచడం, అంచనావయేడం మరియు మదంిపు చేయడం జరగిింది. 
నిరామణా దశలో ఏరపడే పరభావాలు సాలపకాలికంగా ఉంట్ాయి. అయినపపట్టకీ, త్గని అవసాథ పన చరాలు 
సూచించబడాా యి.  

 వరదనీట్ట పారుదల వావసథ  న ట్ వర్తక త్ో సహా ఉపరతి్ల డజైనీజే్ వావసథలను కలిపంచడం దాారా సరెసన 
మురుగునీట్ట పారుదల వయవసథ రూప్కలపన చయేబడ్రతతంద్ద. 

  మొత్్ం నీట్ట ఆవశాకత్ సుమారు 178.7 MLD గా ఉంద,ి ఇందులో 99.7 MLD సూథ ల నీట్ట ఆవశాకత్ (84.70 
MLD అనదే ినికర నీట్ట ఆవశాకత్) మరియు 79.0 MLD అనేద ిసూథ ల నాన్-పర ట్బుల్ నీట్ట ఆవశాకత్ (67.2 
MLD నికర నాన్-పర ట్బుల్ నీట్ట ఆవశాకత్). ఇందులో 99.7 MLD సూథ ల నీట్ట ఆవశాకత్ను కండలేరు 
రిజరాాయర్త యొకక బల్క పారిశ్ాా మిక నీట్ట సరఫరా పథకము దాారా తీరుచకోవడం జరుగుత్ుంద.ి నిరాహణ 
దశలో భూగరు జలాలు లేదా ఇత్ర ఉపరతి్ల నీట్ట వనరులప  ైఆధారపడట్ం జరగదు. 

 ఉత్పననమ నై వారథ జలాలు స్త.ఇ.ట్ట.పత లు మరియు ఎస్.ట్ట.పత లలో శుదిధ  చడేబడత్ాయి. స్త.ఇ.ట్ట.పత లో 
మరియు ఎస్.ట్ట.పత లో శుదిధ  చేయబడని వారథ జలము హరతి్ త్ోరణ నిరాహణ మరయిు వాడుకయిేత్ర 

వినియోగానికత ఉపయోగించుకోబడుత్ుంద.ి 

 పరా జెకుి  నుండి విడుదలయిేా  వారథజలాలు అనినయునూ కేందర కాలుష్ా నియంత్రణ మండలి వారచి ే
నిరాధ రించబడిన పరమాణాలకు లోబడి ఉండలేా చూసుకోబడుత్ుంది. 
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 నిరామణ దశలో మౌలికవసత్ులప  ైపరభావము/ఒత్ిడిని త్గిగంచడానికెస సాయం సమృదధమ ైన మౌలిక వసత్ులత్ో 
నిరామణ శిబిరాలు ఏరాపట్టచయేబడత్ాయి. 

 అధ్ాయన పరా ంత్ములోని గాా హయత స్ాథ నాల వది వాయు కాలుష్ాకారకాల సాందరత్ గురించి అంచనా 
వేయడానికత ఏర్త మోడ్ నమూనాలో, ‘సమీప-క్షేత్ర, స్తథర-స్తథతి’ గౌస్తయన్ నమూనా ఉపయోగించబడింది. 
ఊహ ంచబడని ఫలిత్ాంశ సాందరత్లు NAAQS ప్రమాణాలకు లోపుననే ఉననట్టే గా ఫలిత్ాలు 
త్జలియజేసు్ నానయి. 

 నిరాహణ దశలో వ లువడే VoCల ఫుాజిట్టవ్ ఉదాగ రాలు, కాలుష్ా రణేువులు, స్ేందీరయ ఆవిరుే  మొదల ైన 
వాట్టని నియంతిరంచడానికత సభా పరశిామలచే అవసరమ ైన అనిన గాలి కాలుష్ా నియంత్రణ చరాలు 
పాట్టంచబడత్ాయి. 

 సరయిి ైన పరమాణాలత్ో కామబదధం చయేనటే్యిత్,ే నిరామణదశలో ఉత్పననమయిేా ఘన వారాథ లు మట్టి నాణాత్, 

నీట్ట నాణాత్ మరియు పరజల ఆరోగాాలప  ై పరభావాలను చూపవచుచ. సముదాయ  సథలములో లోత్ట్టి  
పరా ంత్ాలను భరీ్ చేయుట్కెస నిరామణ వారాథ లు ఉపయోగించబడత్ాయి. పునరుపయోగించదగిన ఇత్ర వారాథ లు 
వికాయించబడత్ాయి. హానికర వారథ పదారాథ లను స్తఫ్ారసు చేయబడా భదరత్ా నిబంధ్నల పరకారంగా నిలా 
చేయబడ ి మరయిు ఏపీపసీ్బీీ దాారా ఆమోదించబడా వ ండరే సహాయంత్ో సమీప ట్ట.ఎస్.డ.ిఎఫ్ కు 
పంపతవయేబడత్ాయి. అదవేిధ్ంగా, సముదాయ అభివృదిధ  యొకక నిరామణ దశలో ఘన వారాథ ల ఉత్పత్ి 

నిరాహణ కొరకు కచిచత్మ నై మారగదరికాలు రూప ందించబడ ి అమలుచేయబడత్ాయి. ముస్తపల్ వారాథ ల 

కొరకు ఇంట్టగేాట్డె్ సాలిడ్ వేసి్ మేనజే్ మ ంట్ ఫ స్తలిట్ ీపరతిపాదించబడింద ిమరియు పరమాదకరమ నై వారాథ లను 
దగగరలోే  ఉనన ట్ట.ఎస్.డి.ఎఫ్ కు పంపబడుత్ుంద.ి 

8 ప్రరువరణ స్టంబంధిత ప్రువకే్షణ కరరుకా్మము 

పరాావరణ సంబంధతి్ పరావకే్షణా కారాకామము రూప ందంిచబడి మరియు అమలు చయేబడుత్ుంది. పరా జెకుి  
యొకక నిరామణ మరయిు నిరాహణ దశలలో త్ల త్్గల పరాావరణ పరమ నై పరభావాలను త్ొలగించుట్కు గాను ఒక 
సుస్తథరమ నై సంసాథ గత్ విధానము దాారా పరాావరణ పరిరక్షణ నిరాహణ అమలు చయేబడుత్ుంది.  

9 అదనప్ు అధ్ుయనాలట 

9.1 విప్తుు  విశ్లేషణ 

పరతిపాదతి్ సముదాయము యొకక నిరామణము మరయిు నిరాహణలత్ో ముడిపడియునన పరమాదాలను 
మదింపు చయేడానికత పరా ధ్మిక పరమాద విశ్లేష్ణ అధ్ాయనం నిరాహ ంచబడింది. సముదాయము  లో ముందుకు 
వచచే సభా పరశిామలు లేదా యూనిట్టే  పరకతాయ సాభావం మరియు ఇన ాంట్రపీ ై ఆధారపడి రసాయన పదారాధ లత్ో 
వావహరించడంలో అనుబంధ్మ ై యునన హానికారక అంశ్ాలను పరిగణసిూ్  పరమాధ్ విశ్లేష్ణను నిరాహ ంచాలిస 
ఉంది. ఒక వావస్ీథకృత్ పరమాద విశ్లేష్ణ, హానికర అంశ్ాలను మరియు ముడిపడయిునన పరమాదావకాశ్ానిన 
గురి్ంచడానికత త్ోడపడుత్ుంద.ి ఇలా నిరాహ ంచబడ ే పరమాద విశ్లేష్ణ, అన్ స్ ైట్ విపత్ు్  నిరాహణ పరణాళిక 
(డిఎంపత)ను సూతీరకరణ చేయుట్ కొరకు కూడా సూచనలను అందసిు్ ంది.  
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పరమాద విశ్లేష్ణ పరధానంగా మూడు త్రగత్ులుగా విభజించబడింది.  

 హానిని గురి్ంచుట్ 
 వ ైఫలా వావధి అంత్రము 
 పరావసానాలు లేదా పరభావము మరియు నషి్ము యొకక మదింపు 

9.2 విప్తుు  నిరవహణ  పా్ణాళిక్ 

పరా ణ భదరత్, పరాావరణ పరరిక్షణ, సంసాథ పన యొకక పరరిక్షణ, ఉత్ాపదన పునరుదధరణ మరియు పరా ధానాత్ల 
కామంలో సహాయక చరాలను సమరధవంత్గా నిరాహ ంచడానిన విపత్ు్  నిరాహణ పరణాళిక (డిఎ ంపత) లక్షాంగా 
చేసుకుంది. డిఎంపతని పరభావవంత్ంగా అమలు చేయడానికత, దానిని విస్ృత్ంగా వాాపత్  చేయడం మరియు 
రిహారెసల్స/డిరల్స దాారా స్తబబందికత శిక్షణా కారాకామాలు అందించబడాలి. పరశిామ లోపల లేదా పరిశమా యొకక 
సమీపంలో ఉనన పరధాన అత్ావసర పరసి్తథతి యొకక పరావసానాలత్ో వావహరంిచడానికత డిఎ ంపత ని 
రూప ందించాలిస ఉంది.  

విపత్ు్  జరగిని సందరుంలో నష్టాి నిన త్గిగంచడానికత డఎింపత కొరకు ఒక పరణాళిక వావసథ  స్తదధం చయేబడుత్ుంద ి
అత్ావసర పరసి్తథతిలో వావహరించడానికత మరియు విపత్ు్ లను నివారించడానికత ఆన్-స్ ైట్ అత్ావసర సంస్తదధత్ 
పరణాళిక మరయిు ఆఫ్-స్ టై్ అత్ావసర సంస్తదధత్ పరణాళికలు విస్ృత్ంగా స్తదధం చేయబడాా యి. 

విధ్ులు మరియు బాధ్ాత్లను గురించిన ఒక సపషి్మ ైన విభజనలత్ో ఒక సంసాథ గత్ ప్రణాళిక వయవసథ విస్ృత్ంగా 
స్తదధం చేయబడింద ిదీని దాారా అత్ావసర నియంత్రణ కేందరము మరయిు విప్తతీ  సమయాలలో సురక్షతి సమావశే 
కేందరా లు గురి్ంచబడత్ాయి. విపత్ు్  సందరాులలో పరభావయుక్మ నై సమాచార వావసథ  మరయిు ప్రమాద హచె్చరిక 
వావసథలు సూథ లంగా గురి్ంచబడాా యి. త్ుపానులు వంట్ట పరకృతి వ పైరీత్ాాల కొరకు డఎింపత విస్ృత్ంగా స్తదధం 
చేయబడింది. పరసపర సహకార ప్రణాళిక, జిలాే  సాథ యి అత్ావసర కమిట్ీ కూరుప మరియు ఆఫ్-స్ ైట్ విపత్ు్ లత్ో 
వావహరించడానికత సమాజపు నిమగనత్కు సంబంధించిన అంశ్ాలు విస్ృత్ంగా ప ందుపరచబడాా యి. 

9.3 టాా ఫిక్ట మర యు రవరణా నిరవహణ  పా్ణాళిక్ 

కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్ పారిశ్ాా మిక సముదాయము యొకక పరసు్ త్ ట్రా ఫతక్ సరళిని అరథం చసేుకోవడం కొరకు ట్రా ఫతక్ 
సరేా నిరాహ ంచబడింది మరియు భవిష్ాత్ు్ లోని అవసరాలను దృషతిలో ఉంచుకొని ట్రా ఫతక్ సరళి అంచనా 
వేయబడినద.ి పారిశ్ాా మిక సముదాయము నుండి గరిషి్ ట్రా ఫతక్ సమయములో తిరగిే వాహననాల సంఖ్ా 57398 
పతస్తయూ/ రోజుకు. అంచనా వేయబడిన ట్రక్ ట్రా ఫతక్లో పారిశ్ాా మిక సముదాయము నకు వచచే/నుండ ివ ళలే  కాళీ 
ట్రక్ లను కూడా కలిపత ల కతకంచడమ నైద.ి గరిషి్ ట్రా ఫతక్ సమయములో ట్రక్ ట్రా ఫతక్ 10% ఉంట్టంద.ి  
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9.4 సరమాజిక్ పా్భావ విశ్లేషణ 

ఈ విశ్లేష్ణ పరత్ేాకతంచి, పరతిపాదతి్ అభివృదిధ  ఫలిత్ంగా ఉత్పననం కాబో యిే సంభావా పరభావాలను  పరసా్ విసు్ ంది. 

 న లూే రు జిలాే  కృష్ణపట్నం వది గురి్ంచబడిన 11095.9 ఎకరాల భూభాగము పారిశ్ాా మిక సముదాయము  
అభివృదిధ  కొరకు పరతిపాదించబడుత్ోంద.ి 

 పరతిపాదతి్ పరా జకెుి  భూమిలో DKT/CJFS భూమి 2519.99 ఎకరాలు, పరభుత్ా భూమి 1426.9 ఎకరాలు, 
పట్ాి  భూమి 4810.76 ఎకరాలు, ఏపీఐస్ ీ వార ి అధీనములో ఉననభూమి 1383.62 ఎకరాలు మరయిు 
ఆవాసాలు, నీట్ట పరా ంత్ాలు, మట్టి రోడుే  960.84 ఎకరాలు గా ఉననద.ి 

 ఈ 11095.9 ఎకరాలలో, 5978.4 ఎకరాల భూమి ఎపతఐఐస్తవార ి ముందసు్  సాాధీనంలో ఉంది మరియు 
మిగలిిన భూమిని స్ేకరించాలిస ఉంద.ి ఈ సథలము కొరకు పరతిపాదతి్ పరా జకెుి  పునరావాసము మరయిు 
పునఃసాథ పన కలిగ ిఉండదు. ఐత్ ేసథలము లోపున ఉండ ేపరసు్ త్ ఆవాసాలు యథాత్థంగాన ేఉంచబడత్ాయి 

మరియు ఆవాసాల చుట్టి  హరిత్హారం అభివృదిధ  చేయబడుత్ుంది.  
 నిరామణ దశలో ఉననపుపడు సమీపంలోని ఆవాసాలప  ైనిరామణ పనుల వలన గాలి మరయిు శబిం కాలుష్ాం 

పరభావంపడ ేఅవకాశం ఉంట్టంద.ి అయినపపట్టక,ీ ఈ పనులు నిరామణ దశకు మాత్రమ ేపరమిిత్ం అవుత్ాయి 

మరియు నిరామణం అయిపర గాన ేనిలిపత వేయబడత్ాయి. వీట్ట యాజమానాం కొరకు త్గిన ఉపశమన చరాలు 
పరతిపాదించబడాా యి. 

 సముదాయము  యొకక నిరామణానికత భార ీ శ్ాా మిక శకత్ అవసరము ఉంట్టంది. పరసు్ త్మునన వనరులప  ై
ఏవిధ్మ ైన ఒత్ిడ ి ఉండకుండా చూస్ేందుకు పనివారికత అందించే వసతి శిబిరాలలో అనిన వసత్ులూ 
కలిపంచబడత్ాయి.  

 నిరామణ దశలో ఉండగా మొత్్ం 1000 మందకిత ఉపాధ ిలభిసు్ ంద.ి ఇందులో న ైపుణాం గలవారు (ఇంజనీరుే  
మరియు ఇత్ర అధకిారులు), పాక్షికన పైుణాం కలవారు మరయిు న పైుణాంలేని పని వారు ఉంట్ారు. సాథ నికంగా 
న ైపుణాము ఉనన మరియు న పైుణాము లేని వారకిత ఉపాధ ిఅవకాశ్ాలు లభిసా్ యి. 

 ఈ పారిశ్ాా మిక సముద్ాయము సుమారు 2.96 లక్షల మందికత పరత్ాక్ష మరయిు పరోక్ష ఉపాధ ిఅవకాశ్ాలు 
ఉననట్టే గా భావించబడుత్ోంద.ి 

10 పరాజెక్ట్  పా్యోజనాలట 

పరతిపాదతి్ పారిశ్ాా మిక సముదాయము ఈ పరా ంత్ములో అనకే పరయోజనాలను మరియు అవకాశ్ాలను  
తీసుకువసు్ ందనీ అదే విధ్ంగా దేశం యొకక అభివృదిధకత దారి తీసు్ ందనీ ఆశించబడుత్ోంది. ఆశించబడని 
పరయోజనాలలో కొనిన ఇవి:  

 సాథ నిక పరజలకు న ైపుణాాభివృదిధ  మరియు శిక్షణ 
 సరకిొత్్ ఆదాయ ఉత్పనన వనరులు  
 వర్క కారాకలాపాలలో ప రుగుదల  
 విదశేీ పరత్ాక్ష ప ట్టి బడులు 
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 సాంకేతికత్ బదలిీ 
 పరా జెకుి  అభివృదిధ , హో ట్ల్ వాాపారము, బాాంకతంగ్ రంగము, చినన తినుబండారాల దుకాణాలు, నిరామణము, 

రవాణా మరయిు ఇత్ర స్ేవల సరఫరాను కూడా ఆకరిిసు్ ంది. 
 మ రుగెసన సాథ నిక మౌలిక వసత్ులు 
 మ రుగుపడిన సామాజిక-ఆరిథక పరిస్తథత్ులు 

o ఆరోగా వసత్ులు 
o విదాా సౌకరాాలు 
o ఉదోాగ అవకాశ్ాలు 

 త్లసరి ఆదాయ ప రుగుదల 
 ఉత్ాపదన ఆధారతి ఆదాయ ఆరెననిసృషతించుట్ 

10.1 కరరొపరేట్ ప్రరువరణ బాధ్ుత (సిఇఆర్) 

2018, మే న ల 1 వ త్దేీ నాట్ట OM F. No. 22-65/ 2017-IA.III పరకారము, భారత్ పరభుత్ా పరాావరణ, అట్వీ 
మరియు వాత్ావరణ మారుప మంతిరత్ా శ్ాఖ్ వారి పరభావ విశ్లేష్ణ విభాగము, కారపపరటే్ పరాావరణ బాధ్ాత్ప  ై
గీాన్ ఫీలా్ లేదా బరౌ న్ ఫీలా్ యొకక పరా జకెుి  త్మ ప ట్టి బడి నిధ్ులత్ో స్తఇఆర్త కు నిధ్ులు సమకూరచవలస్త ఉంట్టంది.  

పరతిపాదతి్ పరా జెకుి  కొరకు కారపపరేట్ పరాావరణ బాధ్ాత్ (స్త.ఇ.ఆర్త), స్త.ఇ.ఆర్త ఉత్్రువు నియమనిబంధ్నల 
కతాందకిత వసు్ ంది. విధాన నిరణయాల పరకారము స్త.ఇ.ఆర్త కొరకు బడజెట్ కదటాయించ్బడుత్ుంది మరియు ప్రతిప్ాద్దత 
సముద్ాయము గీాన్ ఫీలా్ పరా జకెుి  అగుట వలన స్త.ఇ.ఆర్త కొరకు బడజెట్ రు.48.64 కోటుే గా అంచనావయేబడనిద.ి  

కారపపరటే్ పరాావరణ బాధ్ాత్ కతాంద గురి్ంచబడిన అంశ్ాలు/కారాకామాలు ఈ కతాంద ివిధ్ంగా ఉనానయి: 

ప్ట్ిక్ 3: గుర ుంచబడని సఇిఆర్ కరరుకా్మాలట 

వ.నం గుర ుంచబడని సిఇఆర్ కరరుకా్మాలట  

1 
మహ ళా అక్షరాసాత్, స్ కెండరీ పాఠశ్ాల సాథ యిలో ఉననత్ విదా - పరతిభావంత్ుల నై బాలికలకు 
బహుమతతలు  

2 సాచఛభారత్ అభియాన్ కు మదిత్ునివాడానికెస  ఆవశాకత్ల పరకారము మరుగుద్ొడా్ నిరాాణము 
4 సూకల్, హ  ైసూకల్ మరయిు కాలేజీ లాాబ్ ల ప ంపుదల మరియు గాంధాలయాల అభివృదిధ 

5 
కీాడా సామాగిా కొనుగోలు కొరకు పరాయోజిత్ కారాకామమును అందసిూ్  కమూానిట్ీ హాల్, యూత్ కేబ్ వది 
యువత్ కొరకు కీాడలప ై పర ర త్ాసహము మరయిు వివిధ్ పర ట్లీలో పాలగగ నడానికత పర ర త్ాసహము  

6 
పాఠశ్ాలలు, పరభుత్ా కారాాలయాలకు సౌర విదుాత్ వావసాథ పన వంట్ట మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిధ  
మరియు స్ౌర వీధ ిదీపాలు న లకొలుపట్, మొ.  

7 పరా జెకుి  పరిసర గాా మాలకు త్ాగునీట్టని కలిపంచడం 

8 
ఆసుపతిరలో వ దైా సౌకరాాల లోట్టను భరీ్ చేయుట్, వారుా  నిరామణము వంట్ట మౌలిక సదుపాయాల 
అభివృదిధ 
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వ.నం గుర ుంచబడని సిఇఆర్ కరరుకా్మాలట  

9 
సూకళలే , జనసాందరత్ కలిగని పరా ంత్ాలు, ఆసుపత్ుర లు మరయిు సామాజిక పరదశే్ాల కు దగగరలోే  ఆర్త వో 
వాట్ర్త పాే ంటే్ సాథ పన. 

10 
పంట్ దగిుబడి ప ంచుట్కు సమీప పరదేశ్ాలలోని రెసత్ులకు శిక్షణ/అవగాహన కలిపంచ్ుట, నీట్ట మరయిు 
నేల వాడకమును మరియు స్ంేదిరయ ఎరువు పంపతణీ 

11 రాతిరపూట్ రోడుే  బాగా కనిపతంచలేా రహద్ారపి ై రడేయిం సిడే అభివృదిధ  

12 ఆకాా రంగ కారయకలాప్ాలను ప ంప్ ంద్దంచ్డ్ం మరయిు మత్సయకార వరాగ ల యొకక అభివృద్ది 

13 పరకృతి వ పైరతీ్ాాల నిధకిత విరాళము 

14 సముదరవణాపరా ణుల సంరక్షణ పరణాళిక 

ప ైన పేరకకనా కారాకలాపాలు, ప్రజాభిప్రా య స్ేకరణ సందరుంగా పరసా్ వించ ే అంశ్ాల పరా ముఖ్ాత్లు మరియు 
పరా ధానాత్ల ఆధారంగా పునః సమీక్షించబడత్ాయి. జిలాే  అధకిార యంత్రా ంగము యొకక నిరేిశ్ాల పరకారము 
కారాకామాలు మరియు బడజెట్ కేట్ాయించబడుత్ుంది.  

11 ప్రరువరణ నిరవహణ  పా్ణాళిక్ 

పరాావరణ నిరాహణ యొకక పరధాన ఉదేిశ్ాాలు: 

 పరా జెకుి  యొకక నిరామణ దశ మరియు నిరాహణ దశలలో ఏరపడే ముఖ్ామ నై పరాావరణ సమసాలను 
గురి్ంచుట్. 

 సముచిత్మ నై నిరూమలనా చరాల కొరకు మారగదరికాలు రూప ందించి అమలుపరచుట్; నిరూమలనా చరాలను 
అమలు చయేుట్కెస వావసథలు మరియు పదధత్ులను వావస్ీ్ కరించుట్;నిరూమలనా చరాలు అమలు జరగిేలా 
చూసుకొనుట్; నిరూమలనా చరాల సమరథత్ను పరావకే్షించుట్. 

 పరాావరణ నిరాహణ బాధ్ాత్లు అదే విధ్ంగా పరాావరణ సంబంధతి్ చరాలను అమలు పరచు బాధ్ాత్లు 
సంసాథ గత్ వావసథ/చటి్ము లో చేరచబడి ఉంట్ాయి. 

 ఏవ ైనా ఊహ ంచని పరమాదాలు ఏరపడినపుపడు సకాలములో అవసరమ ైన చరాలను తీసుకొనుట్. 

నిర ిష్ ప్రరువరణ నిరాహణ పా్ణాళిక్/ చరులట: 

 పరాావరణ నిరాహణ కొరకు పరిపాలనాపరమ నై మరియు సాంకేతిక సమకూరుప 
 హరతి్ రహదారుల అభివృదిధ 
 సౌర విదుాదకీరణ 
 వరిపు నీట్ట సంరక్షణ 
 వృత్ిపరమ నై ఆరోగాము మరయిు భదరత్: నిరామణము మరయిు నిరాహణ దశల సందరుంగా వృత్ిపరమ నై 

ఆరోగాము మరియు భదరత్ పటే్ శాదధ  వహ ంచాలిస ఉంట్టంది. 
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 పరాావరణ నిరాహణ కొరకు సంసాథ గత్మ ైన ఏరాపట్టే /చట్రము. 

పారిశ్ాా మిక సముదాయము యొకక నిరామణ మరియు నిరాహణ దశలలో త్ల త్్గల పరాావరణ పరమ నై 
పరభావాలను త్ొలగించుట్కు గాను ఒక సుస్తథరమ నై సంసాథ గత్ విధానము రూప ందించి దాని దాారా పరాావరణ 
పరరిక్షణ నిరాహణ యొకక సమరథవంత్మ నై అమలును కూడా సనినహ త్ పరావకే్షణ దాారా పరాావరణ 

యాజమానాము నిరేిశించబడుత్ుంది. ఉపశమన చరాల అమలుకెస పరతిపాదించబడని సంసాథ గత్ విధానము 
గురించిన స్తఫ్ారసులను ఈఐఏ నివదేకిలో ప ందుపరచడమ నైది. 

11.1 ప్రరువరణ యజమానుము కొరక్ట బడజెట్ స్టంబంధిత అంచనాలట 

పరాావరణ యజమానాము కొరకు బడజెట్ అంచనాలు (ప ట్టి బడ ివాయము) 5520.5 మిలియనే రూపాయలుగా 
(రూ. 552.05 కోట్టే ) మరయిు వారిిక రికరింగ్ (పునరావృత్) వాయము రూ. 267.92 మిలియనుే  (రూ. 26.79 
కోట్టే )గా అంచనా వయేడమ ైనది. 

12 పరాజెక్ట్  సరరంశ్రము 

పారిశ్ాా మిక రంగం యొకక ప రుగుత్ునన అవసరాలను తీరచడం కొరకు, జౌళీ మరయిు వస్,ీ ఆట్ోమొబ లై్, నిరామణ 
సామాగిా మొదల ైన పరిశమాలత్ో కూడని పారిశ్ాా మిక అభివృదిధ  కొరకు కొత్్ పారశి్ాా మిక పరా ంత్ములను 
గురి్ంచడవలస్తన అవసరం ఏరపడింది. మారెకట్ విశ్లేష్ణ మరియు ప ట్టి బడుల పరా తిపదిక ఆధారంగా కృష్ణపట్నం 
నార్్త నోడ్ నుఏరాపట్ట చయేుట్కు పరతిపాదించారు.  

పారిశ్ాా మిక రంగము యొకక ప రుగుత్ునన అవసరాలను తీరుచకొనుట్కు గాను, సమీపములో పారశి్ాా మిక 
అభివృదిధ  కొరకు కొత్్ సథలాలను గురి్ంచవలస్తన అవసరం ఉంది. సముదాయ విశ్లేష్ణ, పరా ంత్ సామరాథ యలు మరయిు 
రాబో వు ప ట్టి బడుల పరతిపాదనల ఆధారంగా, జౌళీ మరయిు వస్,ీ ఆట్ోమొబ ైల్, నిరామణ సామాగిా మొదల ైన 
పారిశ్ాా మిక రంగాల యొకక అత్ుాననత్ మారెకట్ సంభావాత్ మరియు అత్ాధిక ఎదుగుదల అంశ్ాలు ఉండునటుా  
కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్ ను ఏరాపట్ట చేయుట్కు పరతిపాదించడమ నైది. పరతిపాదతి్ అభివృదిధలో పునరావాసాలను, 
ప్ునఃస్ాథ ప్నలను పరగిణనలోనికత తీసుకొనబడలేదు. 

ముఖ్ాంగా అభివృదిధ  పథకాలు మరయిు కారాకామాలు ఏవ నైా పరాావరణ మరియు సామాజిక పరభావాల కూరుపను 
కూడా కలిగి ఉంట్ాయి. మౌలిక వసత్ుల అభివృదిధ  పరా జకెుి ల కారణంగా పరాావరణపరమ నై మరియు సామాజిక 
పరమ ైన పరభావాలు (పరతిపాదించబడిన అభివృదిధ  ఎట్టవంట్ట ఆవాస చలనానీన కలిగించదు) వివిధ్ రూపాలలో 
సంభవిసు్ ంట్ాయి. పరతిపాదతి్ పారశి్ాా మిక సముదాయము మూలంగా ఏరపడగల సంభావా పరాావరణ మరయిు 
సామాజిక పరభావాలను అధ్ాయనము చేయడానికత ఒక పరాావరణ పరభావ విశ్లేష్ణ నిరాహ ంచబడింది. ఈ ఈఐఏ 
అధ్ాయనములో భాగంగా పరతిపాదతి్ అభివృదిధ  కారణంగా గాలి నాణాత్, ధ్ాని, నీట్ట నాణాత్, నలే, పచచదనము, 
సామాజిక-ఆరిథక పరిస్తథత్ుల దోహదాంశ్ాల వంట్ట సంభావా పరాావరణ మరయిు సామాజిక పరభావాలు విశ్లేష్ణ 
చేయబడాా యి. ఈ పరతిపాదిత్ అభివృదిధ  వలే కలిగే పరభావాలను త్గిగంచడంలో/నివారించడంలోనూ, 
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ఎదురోకవడంలోనూ సహాయపడడానికత త్గిన చరాలు స్తఫ్ారసు చేయబడాా యి. ఈ చరాలలో, నిరగమన చరాలు, 
నిరూమలనా చరాలు మరియు పరాావరణ సంబంధతి్ ప ంపుదల చరాలు కూడి ఉంట్ాయి. 

కృష్ణపట్నం నార్్త నోడ్ పారశి్ాా మిక సముదాయము భార ీ ప ట్టి బడదిారులను ఆకరిించేందుకు వూాహాత్మకంగా 
గురి్ంచబడి అభివృదిధ  చయేబడుత్ుంది. నిరంత్ర పరా పంచిక పర ట్తీ్త్ామును నిరాధ రించ ే సమగామ నై మరియు 
ఉత్్మమ నై పరణాళిక చయేబడిన మౌలిక వసత్ులు మరయిు ఒక సమరథవంత్మ ైన నిరాహణ దాారా పారిశ్ాా మిక 
సముదాయముని అభివృదిధ  చేయడం ఈ పరా జెకుి  యొకక దారినికత్గా ఉంది. ఈ పరతిపాదతి్ పారశి్ాా మిక 
సముదాయము, మారెకట్ సంబంధతి్ ఔచిత్ాం  మరియు పరాావరణ సంవరధన సుస్తథరత్ ఈ రెండింట్ట విష్యంలో  
రాషి్మాులో మరియు దేశములో పరతిపాదతి్ సముదాయము ఒక గటీ్టరాయిగా ఆవిరువిసు్ ంది. 
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