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1 పరిచయం 

ఆంధ్పాాద్శే్ ప్రరిశ్రర మిక మౌలిక సదుప్రయాల కలునా సంసథ  (ఎపటఐఐస్ట) వరరు ఆంధ్ా ప్దాేశ్, వ ైస్రార్ కడప్ జిలలా లోని 
కొప్పర్తి (చంతకొమమదని్ ె మండలం), రంప్రతాడు (ప ండ్లామర్త ిమండలం), అంబవరం (వలలా రు మండలం) గ్రిమలల 
వద్ద  801 ఎకర్రల విస్తి రణములో గరరన్ఫీల్్డ ఎలెకరిా నిక్ మానుయఫరకచరింగ్ కేసిర్ (EMC) అభివృదిి  పరచాలని 
పాతిప్రద్ధసుు నాారు. 

ప్ాతిప్రదతి ప్రాజకెట్  అభివృదిి , కమయూనికషేన్సా మర్తయు ఇన్ఫర్మేషన్స టకెరెలజీ (MoC&IT), మంతిాతవ శరఖ 
పరధిధలోని ఎలకరిా నిక్్ మరయిు ఇనీరేేషన్ ట్కెరాలజీ మంతిాత్వ విభాగము (MeitY) వరర్త EMC 2.0 ప్థకము 
క్ింద్ చపే్టా్ లని యోచంచడమ ైన్ది. ఇంద్ుకట స్ంబంధించ, ఎపటఐఐస్ట వరరు ప్తాిప్రదిత వ సైర్ర్ EMC కొరకెై MeitY 
వరర్తకి దరఖాసుు  చేసుకోవడం జరగిినద్ధ మర్తయు MeitY వరర్త చే మలర్తి 17, 2021 వ తదేనీ్ స్ూతార్తీాూ ఆమోదం 
ప్ ంద్డమ నై్ది.  

APIIC, ఎలకర్ా నిక్టా తయలర్ీ ప్ర్తశ్ిమలకట ప్ాప్ంచ శరణిి ఎకో వూవస్థన్ు అందించాలని ఉదేదశిస్ూి , ఆంధ్ ాప్ాదశే్, వ ైస్రార్ 
కడప్ జిలలా  లో కొప్పర్తి గ్రిమము వద్ద  గ్ీని్స ఫతల్్డ EMC కొరకట మౌలిక వస్తులన్ు అభివృదిి  ప్రచాలని ప్తాిప్రదిస్్ి ంది.  

పాతిప్రద్ధంచబడ్ని మౌలిక సదుప్రయాల అభివృద్ధిలో, న్ఫట్ట సరఫరర, న్ఫట్ట పంపటణీ, అంత్ర రహద్ారులట, వరదన్ఫట్ట 
యాజమానయం, విదుయత్ పంపటణీ మరియు వీధధ ద్ీప్రల నిరవహణ, వయరథ న్ఫట్ట మరియు ఘన వయరరథ ల నిరవహణ 
వసత్ులట, సరంకతేిక మరయిు మదిత్ు భవనాలట కలిగి ఉంట్ాయి. భౌతిక మర్తయు మౌలిక వస్తుల అభివృదిితో 
ప్రటుగ్ర ఈ EMC ప్రాజెక్్ట, ఆర్తిక ప్ుర్ోగతి విషయంగ్ర ఆంధ్ా ప్దాేశ్ లోని చతతి రు ప్రాంతము యొకక అప్రరమ ైన్ 
వన్రుల స్ంభావూతలన్ు వరసి్వరూప్ము లోనిక ్తీస్ుకటవస్ుి ంది. 

2 ప్రాజెకటి  సథలము 

ప్రాజెకటి  స్థలము రరషిర రహద్ారి పకాకన ఉంద్ధ, కడప విమానాశరయం ప్రాజెకటి  స్థలము నుండ్ి 5.2 క.ిమీ దూరంలో 
ఉంద్ధ, ~8 క.ిమీ దూరంలో కడప పటి్ణం, ~ 264 క.ిమీ దూరంలో బ ంగుళూరు, 271 క.ిమీ దూరంలో చజన ైా పటి్ణం 
ఉనాాయి, ఈ స్థలము కట ఆగేా యంగర ఉనా ఒక పధాాన వరణిజయ లాజిస్టిక్్ స్ ంట్ర్ ఉంద్ధ. ప్రాజెకటి  స్థలము యొకక 
భౌగ్ోళిక అక్షంశ్ ర్ేఖంశరలట 14°28'42.87"N to 14°30'1.96" N మరియు 78°42'39.71"E to 78°44'8.94" 
E. 

ప్ర్తస్ర అంశరలట మర్తయు స్ర్తహద్ుద తో స్హా నిర్తదష్మ నై్ స్థల ప్టము చిత్రం 1 యంద్ు చూప్బడ్లది. ప్రాజక్ె్ట స్థలము 
యొకక ఫ్ టోలట ప్రదర్ిిత్ము 1 లో చూప్బడ్ా్ యి.  
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పాదరిిత్ము 1: ప్రాజెక్్ట స్థలము 

2.1 ప్రాజెకటి  యొకక పాధాన అంశములట 

పాతిప్రద్ధత్ ప్రాజకెటి  యొకక పధాానాంశ్రలట కిరంద ఇవవబడ్ా్ యి 

ప్ట్టు క్ 1: ప్రర జెక్టు  స్థలము యొక్క ముఖ్యమ నై అంశములట  

S. No. విషయము వివర్ణ 

1.  ప్రాంత్ము ఆంధా్ పాదే్శ్, వ ైసర్ర్ కడప జిలాే లోని కొపురిు (చింత్కొమేద్ధన ా మండలం),  
రంప్రత్ాడు (ప ండేి్మరిర మండలం), అంబవరం (వలలే రు మండలం) 

2.  అక్షంశ్ ర్ేఖంశరలట 
14°28'42.87"N to 14°30'1.96" N మరియు 78°42'39.71"E to 
78°44'8.94" E  

3.  విస్తురణము 801 ఎకరరలట (~324.15 హెకరి రుే ) 

4.  పాసుు త్ భూ 
వినియోగము 

పాధానంగర పొ్ దల భూమి మరియు వయవసరయ సంబంధ్మ ైన కరరయకలాప్రలట 
గమనించబడలేదు, పాతిప్రద్ధత్ ప్రాజెకటి  సథలములో ఎట్ువంట్ట ఆవరసరలట లేవు. ఈశ్రనయ 
ప్రాంత్ంలో సహజమ ైన కరలటవ ఉనాద్ధ దీ్నిని ఏ విదంగరను ఉపయోగించడం జరగదు 
మరియు కరలటవ ను సంరక్ించడం జరుగుత్ుంద్ధ 

5.  రోడు్  అనుసంధానత్ 

• ప్రాజెకటి  సథలము నుండ్ి ~ 5.7 కి.మీ దూరంలో కడప-ముంబ ై రోడ్ (NH-67)  
• ప్రాజెకటి  సథలము నుండి్ ~ 5.4 కి.మీ దూరంలో కరనాలట-చిత్తు రు-చజన ైా రోడ్ 

(NH-40)  
• ప్రాజెకటి  సథలము నుండ్ి ~ 6.6 కి.మీ దూరంలో కడప- తిరుపతి- చజన ైా రోడ్ (NH-

716)  

6.  రెైలట అనుసంధానత్ - సమీప రెైలేవ స్టిషన్ కృష్రణ పురం నుండ్ి 4 కి. మీ. దూరం లో ఉంద్ధ.  
- కడప R.S (10.8 km) మరియు చజన ైా-ముంబ ై రెైలేవ లెైన్ ఆనుకొనియునాద్ధ 

7.  విమానాశరయం - సమీప విమానాశరయం కడప విమానాశరయం ~5.2 కి.మీ మరియు తిరుపతి 
విమానాశరయం 143 కి.మీ. దూరంలో ఉనాాయి 

8.  ఓడరేవు • కృషణపట్ాం - 256 కి.మీ. దూరంలో 
• చజన ైా  - 271 కి.మీ. దూరంలో 

9.  నద్ధ ప నేారు నద్ధ ~10.6 కి.మీ. దూరంలో 
10.  భూకంప జోన్ భూకంప జోన్ II (త్కటకవ కిరయాత్ేక జోన్) 

11.  
కొండలట / 
లోయలట ఏమి లేవు 
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S. No. విషయము వివర్ణ 

12.  
పురరవసుు పరంగర 
ముఖయమ ైన 
పాదే్శ్రలట 

ఏమి లేవు 

13.  

జాతీయ 
ఉద్ాయనవనాలట / 
వనయప్రాణుల 
అభయారణాయలట 

ఏమి లేవు 

14.  అడవులట 

• గంగనపలేి ఆర్.ఎఫ్: 7.0 కి.మీ. న ైరుతి ద్ధశలో 
• గంగనపలేి పొ్ డి్గింపు ఆర్.ఎఫ్: 7.3 కి.మీ., దక్ిణ ద్ధశలో 
• కమలాపురం బాే క్ 1 ఆర్.ఎఫ్: 10.6 కి.మీ., వరయువయ ద్ధశలో 
• కమలాపురం బాే క్ 2 ఆర్.ఎఫ్: 10.0 కి.మీ., వరయువయ ద్ధశలో 
• కమలాపురం బాే క్ 3 ఆర్.ఎఫ్: 9.4 కి.మీ., వరయువయ ద్ధశలో 

15.  న్ఫట్ట ప్రాంత్ాలట 

• ప నేారు నద్ధ: 10.6 కి.మీ. ఈశ్రనయ ద్ధశలో 
• ప్రపగిా నద్ధ: 8.6 కి.మీ., వరయువయ ద్ధశలో 
• పటరిచప్రడు వంక: 1.9 కి.మీ., వరయువయ ద్ధశలో 
• ఎరరమసూపలే  వంక: 0.2 కి.మీ., దక్ిణ ద్ధశలో 

16.  రక్షణ సంసరథ పనలట ఏమి లేవు 

3 ప్రాజెకటి  అభివృద్ధి  యొకక అవసరము మరయిు ఔచిత్యము  

నేషనల్డ ప్రలస్త ఆన్ ఎలకరిా నిక్్ 2019 (NPE 2019) విసుృత్మ నై వరట్ాద్ారుల సంపదా్ధంపుల త్రువరత్ త్యారు 
చేయబడ్ింద్ధ, చిప్ స్ ట్ లత్ో సహా కోర్ కరంపో్ న ంట్ లను అభివృద్ధి  చయేడం కొరకట ద్ేశంలో ప్ో ా త్ా్హానిా మరియు 
ముందుకి నడ్పిటంచే సరమరరథ ాలను ప్ో ా త్్హ ంచడం ద్ావరర ఎగుమత్ులప ై ఈ.స్.డ్ి.ఎం (ESDM) కొరకట భారత్ద్శే్రనిా 
పాపంచ కేందాము గర నిలబ ట్ాి లని మరియు పపాంచవరయపుంగర ప్ో ట్ీ పడ్ేందుకట పరిశరమ కట అనువ నై వరత్ావరణానిా 
సృష్టించాలని ఇద్ధ సంకలిుంచబడ్నిద్ధ. ద్శేంలో ESDM పరశిరమ యొకక వృద్ధిని ప ంపొ్ ంద్ధంచడ్ానిక ిఆ పునాద్ధప  ై
నిరిేంచాలని NPE 2019 పతాిప్రద్ధసోు ంద్ధ.  

2017 లో పపాంచ ఎలకరిా నిక్్ ఉత్ుతిు  2 ట్టలాియన్ ల అమ రకిన్ డ్ాలరుే  (సుమారు 1,30,00,000 కోట్ుే ) అంచనా 
వేయబడ్ినద్ధ. భారతీయ ఎలకరిా నిక్్ హార్్ వరే్ ఉత్ుతిు  2014-15లో రన.1,90,366 కోటే్ నుంచి 2017-18లో 
3,87,525 కోటే్ (సుమారు 59 బిలియన్ డ్ాలరుే ) కట ప రగిింద్ధ, 2014-15లో 5.5% వృద్ధి  రటే్ుత్ో 26.7% కరంప్ ండ్ 
వరరిిక వృద్ధి  రటే్ు (CAGR)ని నమోదు చసే్టంద్ధ. పపాంచ వరయపుంగర ఉనా హార్్ వేర్ ఎలకరిా నిక్్ ఉత్ుతిులో భారత్ 
వరట్ా 3% గర ఉంద్ధ. భారత్ద్శే జిడ్ిపటలో ద్ేశీయ ఎలకరిా నిక్్ ఉత్ుతిు  వరట్ా 2.3%. భారత్ద్ేశంలో మొత్ుం ESDM 
మారెకట్ 2018-19 లో 152 బిలియన్ ల అమ రకిన్ డ్ాలరే ఆద్ాయాలను కలిగి ఉందని అంచనా వయేబడ్ింద్ధ, ఇద్ధ 
13.8% CAGR ద్ావరర మరయిు గత్ 9 సంవత్్రరలోే  18.4% రనప్రయలటగర ప రగిింద్ధ. ఇద్ధ గోే బల్డ ఈఎస్ డ్ిఎమ్ 
మారెకట్ వృద్ధి  రటే్ుకంట్ే నాలటగు రటె్ుే  ఎకటకవ. ఎలకరిా నిక్ రంగంలో యూనిటే్ ను న లకొలుడ్ానికి ఆంధ్పాదా్ేశ్ రరషిరం 
అదుుత్మ ైన ప్ో ా త్ా్హకరలను అంద్ధసుు ంద్ధ, త్ద్ావరర EMC సరథ పన ఆంధ్పాదా్ేశ్ లో అనకే యూనిట్ లను ఆకరిిసోు ంద్ధ. 
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4 ప్రాజెకటి  వివరణ  

4.1 పాతిప్రద్ధత్ EMC లో దృష్టి  సరరించే రంగరలట 

ఎంపటక చయేబడ్ని రంగరల నుండ్ి పరశిరమలట ప్ట్టు క్ 2 లో ఇవవబడ్ా్ యి 

ప్ట్టు క్ 2: ఎంపిక్ చేయబడని ర్ంగరలట మరి్యు ప్రి్శరమలట 

Verticals Focus products 

ఎలకరిా నిక్ భాగరలట 

ఇంట్టగేరటె్డ్ సరనకాట్ుే  (ICలట), PCBలట, వ ైర్-రరయప్, బ ాడ్ బో ర్్, స్టలికరన్ 
వేఫరుే , రిస్టజరుే , కెప్రస్టట్రుే , డయోడుే , స్ నా్రుే , లెైట్-ఎమిట్టంగ్ 
డయోడుే . స్ మీకండకిరుే , రిలే, ఇండకిర్, చిప్ వ ైరుే , ట్ాాని్సిరుే , రిస్తవరుే , 
ఇండకిరుే , చోక్ లట, కరయిల్డ్, ట్ోరోయిడల్డ్, ట్ాాన్్ డూయసరుే , డి్టె్కిరుే , 
మోట్ార్, స్తుకరుే , బజర్, బాయట్రర, స్టవచ్ లట, ఎల్డ డి్ఆర్, వరకలయం ట్యయబ్ 
లట, గెట్ర్ లట, ట్ాాన్్ ఫరరేరుే , ఆస్టలేట్ర్, మలి్టమీట్ర్, బాయట్రర హో ల్రుే , 
ఆపిో్ ఎలకరిా నిక్ పరికరరలట, CMOS, CCD, MOV, సరె్ అబాె రబర్, TVS 
ఆపటికల్డ స్ నా్ర్, మ ైకోర ఫో న్, మ ైకోర కంట్ోా లర్్, యాకి్లరోమీట్ర్, 
ఫో టె్ంట్టయోమీట్ర్, పతజోఎలకిిాక్ పరికరరలట, సీట్టకరలట, పాతిధ్వని, 
టె్రిేనల్డ్ మరియు కన కిరుే , స్టలికరన్ నియంతిాత్ రెకిిఫ ైయర్, థజైరరటా్న్, 
మ మిరిసిర్, సూాబ్్, IC సరకెట్ుే , జంపర్ వ ైరుే , ఫయయజ్, యాంట్ెనా 
మొదలెైనవి 

మొబ ైల్డ హాయండ్ స్ టే్ అస్ ంబే్ల సరేరి్ ఫో న్ లట SMT లెైన్ లట 

మొబ ైల్డ సబ్ అస్ ంబుల్డ్, కరంపో్ న ంట్ుే  & 
యాక్సరరలట సహా మొత్ుం వరలలయ ఛజైయిన్ - 
ఛారెరుే , బాయట్రరలట, హౌస్టంగ్ లట, PCBA అస్ ంబే్ల & 
ఉపభాగరలట; డి్స్టలే, కెమ రరలట మరియు 
ఉపభాగరలట మొదలెైనవి 

మ కరనికల్డ కరంప్ో న ంట్ుే , డ్జై కట్ ప్రరుి లట, మ ైకోర ఫో న్ లట, రిస్తవరుే , వ ైర్ 
లెస్ హెడ్ ఫో న్ లట, వ ైర్ లెస్ ఛారెర్ లట, మొబ ైల్డ ఫో న్ కేసులట, కవర్ లట, 
ప్రయకేజింగ్, కీప్రయడ్ లట, యుఎస్ బి కేబుల్డ్, పటస్టబిలట, పటాంటె్డ్ సరనకాట్ 
బో ర్్ అస్ ంబే్లలట, బాయట్రర కన కిర్ లట, బాయట్రర స్ ల్డ, బాయట్రర ప్రయక్ లట 
మరియు అస్ ంబే్ల; ఫాంట్ హౌస్టంగ్, రియర్ హౌస్టంగ్, స్ ైడ్ కీలట, స్టమ్ టాే్లట, 
బాయట్రర కవర్ లట, డి్స్ పటే  అస్ ంబే్ల, ట్చ్ ప్రయన ల్డ, డి్స్ పటే  మాడూయల్డ, వ ైబరాట్ర్ 
మోట్ార్, రింగరుే , కవర్ గరే స్; కెమ రర అస్ ంబే్ల, లెన్్ స్ ట్ుే , PCBలట, VCM 
అస్ ంబే్ల, కెమ రర ఫ్రే ష్, లెన్్ కవర్ మొదలెైనవి. 

బివోఎస్ (BOS) త్ో ఇంట్టగేరటె్డ్ పటవి స్ ల్డ్ మరియు 
మాడూయల్డ్ ఫ స్టలిటీ్ 

శీయ మరియు అంత్రరె తీయ మారెకట్ ల కొరకట మోనో/మోనో PERC 
మరియు బ ైఫరస్టయల్డ మాడూయల్డ్ వంట్ట అధధక సమరథత్ కలిగిన 
ఉత్ుత్ుు లట 
బివోఎస్: ఇనవరిరుే , ట్ాాన్్ ఫరరేరుే , ఎలకరిా నిక్ ట్ాాకరుే , ఫటామ్ లట, 
మౌంట్ెనింగ్ సిరకచరుే , కేబుల్డ్ మొదలెైనవి. 

మ డి్కల్డ ఎలకరిా నిక్్ ఉత్ుత్ుు లట 

ఇమేజింగ్ స్టసిమ్ లట/సరకనర్ లట; రోగి మానిట్రింగ్ స్టసిమ్ (కరరి్యాక్ 
మానిట్ర్ లట, హీమోడ్జైనమిక్ మానిట్రింగ్, శ్రవస మానిట్రింగ్ మరియు 
మలి్ట పరరమీట్ర్ మానిట్ర్ వంట్టవి); డయగరాస్టిక్ ఎకివప్ మ ంట్; మ డి్కల్డ 
థజరపయయట్టక్; ఫటట్ న స్ మరియు సవసథత్ ఉత్ుత్ుు లట/వేరబుల్డ లట, చేతి 
మరియు హో మ్ కేర్ ఉత్ుత్ుు లట మరియు ఇత్ర ఎలకోిా  మ డి్కల్డ పొ్ా డకి్ 
లట. 
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Verticals Focus products 

డి్జైెన్ మరియు R&D కేంద్ాాలట PCBA డి్జైెన్, ఎంబ డ్జడ్ సరఫి్ట వేర్ డి్జైెన్, VLSI డి్జైెన్ మరియు మొబ ైల్డ్ 
మరియు ఇత్ర పొ్ా డకి్ లకట హార్్ వేర్/బో రు్  డి్జైెన్ కరయట్రింగ్ 

త్యారర మదిత్ు స్టవలట 
ఈఎమ్ఎస్, ఎట్టఎమ్ పట, ట్యల్డ రనమ్ లట, స్టఎడి్/స్టఎఎమ్ స్ ంట్ర్, ప్రే స్టిక్ 
మౌల్ింగ్, టె్స్టింగ్ మరియు సరిిఫటకేషన్, టె్సి్ లాయబ్ లట, ఎస్ఎమ్ ట్ట లెైనుే , 
పటస్టబి పో్ా ట్ోటైె్పటంగ్ మరియు కరమాంకనం స్ ంట్ర్ మొదలెైనవి. 

  ఇత్ర మదిత్ు స్టవలట 
అడి్ేనిస్టి రట్టవ్ బాే క్, జాగరనకత్ /హాయండ్ హో ల్ింగ్ స్ ల్డ, టైె్నైింగ్ ఫ స్టలిటీ్, 
కన వనిన్ స్ ంట్ర్, ఇంకటయబరషన్ స్ ంట్ర్ లట, ఇ వయరరథ ల డి్సో ుజల్డ/వరట్ర్ 
రరస్ ైకిేంగ్, గోద్ాము, పవర్ బాయకప్ మొదలెైనవి 

మొత్ుం ఈ.స్.డ్ి.ఎం పరరయవరణ వయవసథ అభివృద్ధి  కొరకట క్తిిజ సమాంత్ర పకాిరయలోే  స్ మీకండకిర్ డ్జిెనై్, ఈఎమ్ఎస్, 
ఎట్టఎమ్ పట మరయిు ఇత్ర త్యారర మదిత్ు స్టవలట వంట్ట అనిా వరిికల్డ్ మరియు సరరవస్ లకట వ ళ్లే  కరంపో్ న ంట్ 
ల త్యారర ని కలిగి ఉంట్ుంద్ధ. 

ప్ట్టు క్ 3: దృష్ిు  సరరి్ంచే క్షతిిజ స్మ ంత్ర్రలట 

సమాంత్రరలట వివరణ 
ఈఎమ్ఎస్ ఎలకరిా నిక్ త్యారర స్టవలట స్టసిమ్ లట లేద్ా సబ్ అస్ ంబే్లలోే  కరంప్ో న ంట్ లను అస్ ంబుల్డ చేయడం 

ఇమిడి్ ఉంట్ుంద్ధ 
ఎట్టఎమ్ పట ఇంట్టగేరటె్డ్ సరనకాట్ చిప్ ల కొరకట అస్ ంబే్ల, టె్సి్, మార్క & ప్రయకేజింగ్ 
స్ మీకండకిర్ డి్జైెన్ 
& డ్జవలప ేంట్ 

• VLSI డి్జైెన్ - RTL కోడి్ంగ్, వ రిఫటకేషన్, ఇత్ర ఫాంటె్డ్ & బాయక్ ఎండ్ కరరయకలాప్రలత్ో సహా 
ASICలట, SoCలట మొదలెైన వరట్ట యొకక డి్జైెన్ 

• హార్్ వేర్/ బో ర్్ డి్జైెన్: సరనకాట్ బో రు్ ల కొరకట స్టసిమ్ లేద్ా సబ్ స్టసిమ్ డి్జైెన్ 
• ఎంబ డ్జడ్ సరఫి్ట వేర్ డ్జవలప్ మ ంట్ - ఎలకరిా నిక్ ఉత్ుత్ుు ల పనితీరులో అంత్రరుగంగర ఉండ్ే 

హార్్ వేర్ అబ్ సరి ర క్షన్ లేయర్, డి్వ ైస్ డ్జైైవర్ లట, కెరెాల్డ పో్ా గరర మింగ్, అపటే కేషన్ పో్ా గరర మింగ్ 
మొదలెైన వరట్టత్ో సహా ఎంబ డ్జడ్ సరఫి్ట వేర్ యొకక అభివృద్ధి  

పరిశ్ోధ్న మరియు 
అభివృద్ధి  

నానో ట్ెకరాలజీ, స్ మీకండకిరుే , మ డి్కల్డ పరికరరలట మొదలెైనవి 

EMCలో పతాిప్రద్ధంచబడ్ పరిశరమలట పధాానంగర ఎలకరిా నిక్ ప్ొ ా డకి్ మాయనుఫరయకచరింగ్ జోన్, ఎలకరిా నిక్ కరంపో్ న ంట్్ 
మాయనుఫరయకచరింగ్ జోన్, స్ మీకండకిర్ డ్జిెైనింగ్ మరియు R&D జోన్.  

మూడు ప్రరిశ్రర మిక రంగరలట పాతిప్రద్ధంచబడ్ా్ యి: 

• ఎలకరుా నిక్ ఉత్పత్తు లట: ఇద్ధ భారత్ద్ేశంలో ఎలకరిా నిక్ ఉత్ుత్ుు ల యొకక ద్శేీయ వినియోగరనికి మొత్ుం మారెకట్ 
(సరథ నికంగర ఉత్ుతిు  లేద్ా ద్ధగుమతి) అలాగే ద్ేశంలో త్యారు చసే్టన ఎలకరిా నిక్ ఉత్ుత్ుు ల ఎగుమత్ులను కలిగ ి
ఉంట్ుంద్ధ. వీట్టని త్దుపరి కనూె ామర్ ఎలకరిా నిక్్, ఇండస్టి రయల్డ ఎలకరిా నిక్్ (ఆట్ోమోట్టవ్, ట్లెికరమ్ పరకిరరలట, 
కమూయనికేషన్ మరయిు బాాడ్ కరస్టింగ్ మొదలెైన వరట్టత్ో సహా) వరరీకరించవచుచ. ఐట్ట మరయిు ఆఫతస్ 
ఆట్ోమషేన్ ఉత్ుత్ుు లట; వయయహాత్ేక ఎలకరిా నిక్్ మరియు మొబ లై్డ పరికరరలట మొదలెైనవి. 

• ఎలకరుా నిక్ కరంపో్ న ంట్లు : ఎలకరిా నిక్ కరంపో్ న ంటే్ స్ గెేంట్ లో ICలట, డయోడ్ మరయిు స్టఆర్ ట్ట వంట్ట యాకిివ్ 
కరంపో్ న ంట్ లట, నిరోధ్కరలట మరియు కెప్రస్టట్ర్ లట వంట్ట నిష్టరియాత్ేక కరంపో్ న ంట్ లట, PCBలట, పవర్ 
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పరకిరరలట, స్టవచ్ లట, రలిేలట, కన కిర్ లట, కబేుల్డ మరియు అయసరకంత్ాలట వంట్ట అనుబంధ్ కరంపో్ న ంట్ లట 
ఉంట్ాయి. 

• సెమీ క్ండక్ుర్ డిజెనైింగ్: ప ైన పటరపకనా విధ్ంగర అనిా ఎలకరిా నిక్ ప్ొ ా డకి్ వరిికల్డ్ కట స్ మీ కండకిర్ డ్జిెనై్ ఇండస్తి ర 
అంద్ధసుు ంద్ధ మరియు పాధానంగర ఎంబ డ్జడ్ సరఫి్ట వేర్ డ్జిెనై్, VLSI డ్జిెైన్ మరియు హార్్ వేర్/బో రు్  డ్జిెైన్ 
ఉంట్ాయి 

• EMS స్ర్వీస్ులట: డ్జిెైనింగ్, ట్సె్టింగ్, కరంపో్ న ంట్ లట మరయిు ఒఈల కొరకట అస్ ంబే్లలట మొదలెైన వరట్ట నుంచి 
సూథ లంగర జనరటే్ చేయబడ్ రవెినూయలట ఇందులో చేరచబడత్ాయి 

4.1.1 సథలము బృహత్ పణాాళిక 

కొపురిి సమీపంలోని వ ైఎస్ ఆర్ ఈఎంస్తక  బృహత్ పణాాళిక కొరకట పతాిప్రద్ధత్ భూ వినియోగము ప్ట్టు క్ 4 లో 
ఇవవబడ్ింద్ధ మరయిు చిత్రం 2 లో చూపటంచబడ్ింద్ధ. 

ప్ట్టు క్ 4: బృహత్ ప్రణాళిక్ కొర్క్ట ప్రతిప్రదిత్ భూ వినియోగము 

వ. నం. భూమి వినియోగము విసతు ర్ణము (ఎక్ర్రలట) % 

1 
ఎలకరిా నిక్ కరంప్ో న ంట్ుే , మొబ ైల్డ కరంపో్ న ంట్ుే  మరియు 
యాక్సరరలట 277.9 34.69 

2 స్ మీకండకిర్ డి్జైెనింగ్ మరియు R&D 21.0 2.62 
3 వ ైదయ మరియు ఎలకరిా నిక్ ఉత్ుత్ుు లట 25.6 3.20 
4 సో లార్ మరియు బివోఎస్ 169.2 21.12 
5 త్యారర & ఇత్ర మదిత్ు స్టవలట 9.7 1.21 
6 ఆవశయక స్టవలట 35.3 4.41 
7 సంక్ేమ స్టవలట 21.3 2.66 
8 కీలక స్టవలట 133.6 16.68 
9 ఓప న్ స్టుస్/గరరన్ బ లి్డ 96.2 12.01 
10 స్తి రమ్/ కరలటవ 3.5 0.44 
11 హెచ్ ట్ట లెైన్  7.7 0.96 
 Total Area 801.00 100 

4.1.2 భౌతిక మౌలిక సదుప్రయాలట 

ప్ట్టు క్ 5: EMC యొక్క ప్రధాన అంశములట  

వ.నం విషయము వివర్ణ 
1  న్ఫట్ట ఆవశయకత్ మొత్ుం న్ఫట్ట అవసరము 5.31 MLD కరగర, ద్ానిప ైకి 3.20 MLD (నష్రి లత్ో చేరి) 

మంచి న్ఫరు మరియు మిగిలిన 2.1 MLD పునఃశుద్ధి  చేయబడి్న న్ఫరు 
(మూలము: ~30 క్.మీ ద్ూరం లో  వున్ె సో మస్టలా రిజరరవయర్) 

2  వయరథ న్ఫరు  EMC పరిశరమలోే  ఉత్ుతిు  అయియయ వయరథ జలాలను CWWTP మరియు CETPలోే  
శుద్ధి  చేయబడుత్ుంద్ధ. EMC పరిధధలోని హరిత్ హర/ప్రాంత్ాలకట న్ఫట్ట వినియోగం 
కొరకట శుద్ధి  చేయబడ్ వయరథజలాలట వినియోగించబడత్ాయి మరియు త్ాాగడ్ానికి 
వినియోగపడని న్ఫట్టని పరిశరమలయొకక వివిధ్ అనువరునాలట ఉపయోగించడం 



 

 5 పర్యయ వరణ అధ్య యను 

 Page 7 

వ.నం విషయము వివర్ణ 
జరుగుత్ుంద్ధ. వయరథ జలాలను భూమిప ై ప్రరవేయడ్ాన్ఫ కి అనుమతించడం 
జరగదు     

3  ఘన వయరథము  వయర్థం యొక్క ర్క్ము ప్ర్ిమ ణము (TPD) 
మునిస్టపల్డ ఘన వయరథము 4.5 
హానికరరక వయరథము మరియు ఎలెకరర ానిక్ వయరథము 1.1 

4  విదుయత్ ఆవశయకత్ విదుయత్ ఆవశయకత్ 37.39 mVA 
(మూలము: APSPDCL యొకక స్బ్ స్ట్షన్స) 

5  హరిత్ పటిీ్ ప్రాంత్ము  96.2 ఎకరరలట 
6  పరరయవరణపరమ ైన అంశ్రలట   • CETP మరియు కరమన్ వేసి్ వరట్ర్ టాీ్ట్ మ ంట్ ప్రే ంట్ (CWWTP) 

మరియు ZLD వయవసథ  పాతిప్రద్ధంచబడి్ంద్ధ  
• వరద న్ఫట్ట యాజమానయము  
• సభయ పరిశరమలనిాంట్టలోనూ వరయు కరలటషయ నియంతా్ణ చరయలట 
• సభయ పరిశరమలనిాంట్టలోనూ జల కరలటషయ నియంత్ాణ చరయలట  
• ఘన వయరరథ ల యాజమానయము (MSW మరియు HW రెండ్ింట్టలో)  
• జాతీయ అగిాపామాద రక్షణ సంఘము(NFPA)/ భారత్ ట్ారిఫ్ అడ్జైవజరర 

కమిటీ్ (TAC) యొకక పామాణాల పాకరరము అగిాపామాద రక్షణ వయవసథ . 

5 పరయావరణ అధ్ాయనము 

ఆమోద్ధంచబడ్ ToR ఆధారంగర EIA అధ్యయనం నిరవహ ంచబడ్ింద్ధ. పాతిప్రద్ధత్ ప్రాజెకి్ యాకిివిట్ ీ 7 (స్ట) 
ఇండస్టి రయల్డ ఎస్టిట్ుే / ప్రరుకలట/ కరంప ే క్్ లట/ ప్ర్రూవరణ ప్భాావ విశరాషణ (ఇ.ఐ.ఎ) న్ోటఫిికషేన్స, 2006 యొకక 
ష్ డూయల్డ యొకక ప్రాంత్ాలట( సవరించబడ్ విధ్ంగర) ఆకరిిసుు ంద్ధ. 

సుమారు 801 ఎకరరలట (324.15 హెకరి రుే ) యొకక అభివృద్ధి  ప్రాంత్ానిా పరగిణనలోకి తీసుకొనగర, కటే్గిరర ఎ 
పరశిరమలట ఏవి పతాిప్రద్ధంచబడలేదు, అయిత్ే EIA నోట్టఫటకషేన్, 2006లో జాబిత్ా చయేబడ్ విధ్ంగర కటేగ్తర్ీ బి 
క్ింద్కట వచేచ CETP మరయిు 20000 చ.మీ కన్ె ఎకటకవ వ శైరలూంలో నిరిే ంచబడ్ే ప్ర్తశ్మిలట కలిగి ఉంట్ుంద్ధ. 
పాతిప్రద్ధత్ YSR EMC ఇ.ఐ.ఎ న్ోటఫిికషేన్స లో ష డూూల్డ 7(స్ి ), కింద కటే్గరిర బి ప్రాజెకి్ గర వరరీకరించారు మరియు 
రరషిర ప్ర్రూవరణ ప్ాభావ విశరాషణ అధకీృత్ సమితి (SEIAA), ఆంధ్పాాద్శే్ వది విచారణ చేయబడుత్ుంద్ధ.  

6 పరరయవరణ స్టథతిగత్ులట 

ప్రర జెక్టు  ప్రభావిత్ ప్రర ంత్ము(PIA)/అధ్యయన ప్రర ంత్ము: EMC సరిహదుి  నుండ్ ి10 కలిోమీట్రే వరయసరరిoలో ఉనా 
ప్రాంత్మును ప్రాథమిక పరధియీ పరరయవరణ సరేవక్షణల కొరకట అధ్యయన ప్రాంత్ముగర గురిుంచబడ్నిద్ధ. అధ్యయన 
ప్రాంత్మును చూపు పట్ము, చిత్రం 3 గర ఇవీబడినద ి మరియు పరరయవరణ పరయవేక్షణ సరథ నాలట చిత్రం 4 గర 
ఇవీబడినద ి

6.1 నిరిిషి భూప్రాంత్పు పరరయవరణము 
• పాతిప్రద్ధత్ EMC ప్రాంత్ం సరధారణంగర బంజరు, కొంచజం ప్ొ దలత్ో కలడ్ిన భూమిగర ఉంద్ధ. 
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• పాతిప్రద్ధత్ EMC ప్రాంత్ం  IS 1893 (భాగం I) పాకరరం భూకంప జోన్ II (త్కటకవ కిరయాత్ేక జోన్) కిందకి వసుు ంద్ధ 
మరియు ఆంధ్ా పదా్ేశ్ బహుళ-విపత్ుు ల మాయప్ పకారరం వరద మండలం కరదు. 

• అధ్యయన కరలంలో అనిా పరయవకే్షణా ప్రాంత్ాలోే ని వరణజియ మరయిు నివరస ప్రాంత్ాలోే  PM10, PM2.5, SO2 
మరియు NOX యొకక గరిషి సరందతా్లట జాతీయ పరిసర వరయు నాణయత్ పామాణాల పరధిధలోనే ఉనాాయి.  
o PM10 పరధిధ 38.0 µg/m3 నుండ్ి 55.5 µg/m3 మధ్యలో ఉనాాయి.  PM10 యొకక NAAQ నిరేిశిత్ 

ప్రామాణకిం 24 గంట్లకట సగట్ున 100 µg/m3 గర ఉంద్ధ.  
o PM2.5 విలటవలట 15.0 µg/m3 నుండ్ి 22.8 µg/m3 కట మధ్యలో ఉనాాయి. PM2.5 యొకక NAAQ 

నిరేిశిత్ ప్రామాణకిం 24 గంట్లకట సగట్ున 60 µg/m3 గర ఉంద్ధ.  
o SO2 పరధిధ 9.0 µg/m3 నుండ్ి 13.9 µg/m3 మధ్యలో ఉనాాయి పతాిప్రద్ధత్ ప్రాంత్ంలో త్పు SO2 

యొకకNAAQ నిరేిశిత్ ప్రామాణికం 24 గంట్లకట సగట్ున 80 µg/m3 గర ఉంద్ధ.  
o NO2 పరిధధ 11.0 µg/m3 నుండ్ి 17.9 µg/m3 మధ్యలో ఉంద్ధ. NO2 యొకక NAAQ నిరేిశిత్ ప్రామాణకిం 

24 గంట్లకట సగట్ున 80 µg/m3 గర ఉంద్ధ.  
o 03 పరిధధ 21.2 µg/m3 నుండ్ ి25.9 µg/m3 మధ్యలో ఉంద్ధ. 03 యొకక NAAQ నిరేిశిత్ ప్రామాణకిం 8 

గంట్లకట సగట్ున 100 µg/m3 గర ఉంద్ధ.  
o NH3 పరధిధ 10.4 µg/m3 నుండ్ి 14.9 µg/m3 మధ్యలో ఉంద్ధ. NH3 యొకక NAAQ నిరేిశిత్ ప్రామాణికం 

24 గంట్లకట సగట్ున 400 µg/m3 గర ఉంద్ధ.  
o CO, NH3, Pb, C6H6, BaP, As మరయిు Ni గురిుంచదగని పరిమిత్ుల కింద ఉనాట్ుే గర గమనించబడ్ింద్ధ.  

• అనిా పదా్ేశ్రల ధ్వని శబాి లట పగట్ట సమయం మరియు రరతిా సమయంలోనూ CPCB పమాాణాలట సూచించిన 
పరమిిత్ులకట లోపలే ఉనాాయి.   
o పగట్ట సమయంలో వరణిజయ ప్రాంత్ాలోే  ధ్వని సరథ యిల (Ld) పరిధధ 39.7 dB(A) నుండ్ి 43.8 Db(A) మధ్య 

మరియు నివరస ప్రాంత్ాలోే  39.9 dB(A) గర ఉంది.  
o రరతి ావళేలోే  సమయంలో వరణజియ ప్రాంత్ాలోే  ధ్వని సరథ యిల (Ln) పరిధధ 30.4 dB(A) నుండ్ ి39.2 dB (A) 

మధ్య మరియు నివరస ప్రాంత్ాలోే  25.1 dB(A)  గర ఉంది. 

6.2 స్రమలజిక ఆర్తథక ప్ర్తస్ిథతులట 

• 10.0 కల్ోమీటరా వరూస్రరి ప్ర్తధి యొకక అధ్ూయన్ ప్రాంతములో వ ైస్రార్ కడప్ జిలలా లోని కొప్పర్తి 
(చంతకొమమదని్ ె  మండలం), రంప్రతాడు (ప ండ్లామర్త ిమండలం), అంబవరం (వలలా రు మండలం)  గ్రిమలల 
మర్తయు 44 గ్రిమలలట మర్తయు శివరరు గ్రిమలలట ఉన్ాెయి. 

• అధ్ూయన్ ప్రాంత్ంలో, జన్ాభా 3,92,285 మంద ిఉండగ్ర అంద్ులో 197,162 (50.26% శరతం) ప్ురుషులట 
మర్తయు 195,123 (49.74% శరతం) స్తి లీట ఉన్ాెరు. అధ్ూయన్ ప్దాేశ్ము యొకక లింగ నిషపతిి, 1000 మంది 
ప్ురుషులకట గ్రన్ు 990 మంది స్తి లీట ఉన్ాెరు. 

• అధ్ూయన్ ప్రాంతంలోని అక్షర్రస్ుూలట 2,65,428 మంది ఉన్ాెరు, వీరు, అధ్ూయన్ ప్ాదేశ్ము యొకక మొతిం 
జన్ాభాలో 67.66% .అక్షర్రస్ుూలలో ప్ురుషులట 55.13% మర్తయు అక్షర్రస్ుూల ైన్ మహళిలట 44.87%. 

• ప్రాజెకట్  ప్రాంతములో ప్నిచయేు జన్ాభా 1,47,013 మంది (37.48%). 
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7 పరయావరణ పరభావయల అధ్ాయనం మరియు యాజమానాము 

ప్రాజెకి్ కరరణంగర ఏరుడ్ే పరరయవరణ మరియు సరమాజిక లక్షణాలలో ముందుగర అంచనా వసే్టన పభాావరలట మరయిు 
పాతిప్రద్ధంచిన ప్రాజెకి్ యొకక నిరవహణ గురిుంచి, అంచనా వసే్ట, పరశిీలించబడ్ింద్ధ. 

• పాతిప్రద్ధత్ EMC ప్రాంత్ం APIIC వరర ి సరవధనీములో ఉనాద్ధ. EMC అభివృద్ధికి ఎట్ువంట్ట భూ స్టకరణ, 
రరస్ ట్టల్డ మ ంట్ లేద్ా పునరరవరసం ఉండదు.   

• పాతిప్రద్ధత్ EMC ప్రాంత్ం బంజరు నలే, కొంచజం ప్ొ దలత్ో కలడ్ని భూమిగర ఉంద్ధ. ప్రాజకిె్ ప్రాంత్ం యొకక పధాాన 
భాగం పధాానంగర చజలాే చజదురుగర మరయిు ఎట్ువంట్ట ప ది చజట్ుే  లేకటండ్ా ఉనాద్ధ. 

• ఈశ్రనయ ప్రాంత్ంలో సహజమ నై కరలటవ ఉనాద్ధ మరయిు ద్ీనిని ఏవిదంగరను ఉపయోగించడం జరగదు 
సంరక్ించడం జరుగుత్ుంద్ధ. తిరుపతి విమానాశరయము EMC క ి అతి సమీపములోన ే ఉనాద్ధ మరయిు 
సమగరంగర అభివృద్ధిపరచబడ్ింద్ధ. 

• EMC పరిశరమల నుండ్ి ఉత్ునామ నై వయరథ జలము CWWTP లో శుద్ధి  చేయబడుత్ుంద్ధ. శుద్ధి  చయేబడ్ని 
చేయబడ్ిన వయరథ జలము హరతి్ త్ోరణ నిరవహణ మరియు వరడుకయియత్ర వినియోగరనిక ి
ఉపయోగించుకోబడుత్ుంద్ధ. మురకిి న్ఫట్టని బహ రంగంగర బయట్కట వదులటట్కట అనుమతి లేదు మరియు జీరో 
లికివడ్ డ్ిశ్రచరె్ (ZLD) వయవసథ  పాతిప్రద్ధంచబడ్ింద్ధ.  

• మొత్ుం న్ఫట్ట యొకక ఆవశయకత్ 5.31 MLD కరగర, ద్ానిప కైి, 3.20 MLD (నష్రి లత్ో చేరి) మంచి న్ఫరు మరయిు 
మిగలిిన 2.1 MLD పునఃశుద్ధి  చేయబడ్ిన న్ఫరుగర ఉంద్ధ.  

• పాతిప్రద్ధత్ అభివృద్ధి  ద్ాని నిరవహణ దశలో భూగరుజలాలట ఉపయోగించుకోనపుట్టకీ, ఈ ప్రాంత్ము అధధక 
భూగరు న్ఫట్ట వరడుక ప్రాంత్ముగర పరిగణించబడడం మూలంగర EMC లో వరిపు న్ఫట్ట స్టకరణ మరియు 
వినియోగము పతాిప్రద్ధంచబడ్ంిద్ధ.   

• పాసుు త్మునా మౌలికవసత్ులప ై పభాావము/ఒతిుడ్ిని త్గిీంచడ్ానికెై సవయం సమృదిమ నై మౌలిక వసత్ులత్ో 
నిరరేణ శిబిరరలట నిరవహ ంచబడత్ాయి.  

• ఎలకరిా నిక్్ త్యారర సమయంలో వ లటవడ్ే VOCల ఫుయజిట్టవ్ ఉద్ాీ రరలట, అణువులట, స్టంద్ీయా ఆవిరుే  
మొదలెైన వరట్టని నియంతిాంచడ్ానికి సభయ కంప న్ఫలట అవసరమ నై అనిా గరలి కరలటషయ నియంత్ణా చరయలను 
ప్రట్టంచాలి్ ఉంట్ుంద్ధ. EIA నివదే్ధకలో సూచించినట్ుే గర విషపయరతి్మ నై మరయిు పామాదకర వరయువులట 
వ లటవడకటండ్ా అబాట్ెే ంట్ స్టసిమ్ లను అనుసరించాలి్ ఉంట్ుంద్ధ. 

• వరహనాల నుండ్ి వ లటవడ్ ే వరయువుల వలన వరత్ావరణంప  ై పడ్ ే పభాావరనికెై, DG స్ ట్ లట ఏరరుట్ు 
చేయబడత్ాయి. మొత్ుం రసి్టప్రి ర్ సరథ నాలలో NOX, PM10, PM2.5 మరయిు SO2 యొకక మొదట్ట అత్యధధక 
ఫలిత్ం 24 గంట్ల సగట్ు మరయిు వరరిిక సగట్ు సరందతా్ల ఫలిత్ంగర గురిుంచబడ్ి అద్ధ జాతీయ పరసిర వరయు 
నాణయత్ా పామాణములట (NAAQS), 2009లోబడ్ ిఉనాట్ుే  కనుగపనబడ్ింద్ధ.   

• సరగిరీ  నిరవహణ చయేనటే్యిత్ే, నిరరేణదశలో ఉత్ునామయియయ ఘన వయరరథ లట మట్టి  నాణయత్, న్ఫట్ట నాణయత్ 
మరియు పాజల ఆరోగరయలప ై పాభావరలను చూపుత్ాయి. కరరేగరర సథలము లోపున లోత్ట్ుి  ప్రాంత్ాలను భరరు 
చేయుట్కెై నిరరేణ వయరరథ లట ఉపయోగించబడత్ాయి. రరస్ కైిల్డ చేయదగని వయరరథ లట వికరయించబడత్ాయి మరియు 
అప్రయకర వయరథ పద్ారరథ లట భదతా్ా నిబంధ్నల పాకరరం నిలవ చసే్ట, ఆమోద్ధత్ APPCB వికేరత్ల ద్ావరర 
పంపటంచివయేబడత్ాయి.  అలాగే, అభివృద్ధి  యొకక కరరరయచరణ దశలో ఘన వయరరథ ల ఉత్ునామును 
యాజమానయము చేయు కరమంలో కఠినమ నై మారీదరికరలట అమలటచేయబడత్ాయి.  
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8 పాత్ాయమాాయాల విశ్లేషణ 

ఆంధ్పాాద్శే్ రరషిరములో ప్రరశి్రర మిక అభివృద్ధిని ప్ో ా త్్హ ంచుట్కట గరను APIIC భారర మొత్ుములో భూ వనరులను 
గురిుంచింద్ధ. వికృత్మాల సమీపములో గురిుంచబడ్ని 801 ఎకరరల విస్తు రణము గల భూమి EMC యొకక అభివృద్ధి  
కొరకట పతాిప్రద్ధంచబడ్ింద్ధ. వయయహాత్ేకమ నై సరథ నము, గరిరకీ, అనుసంధానత్, మంచి అరహత్లట గల మానవ శ్రర మిక 
శకిు, న్ఫరు మరియు విదుయత్ లభయత్, R&R లేకటండుట్, పరరయవరణ పరంగర సునిాత్ పదా్ేశము కరకటండుట్ 
మొదలగువంట్ట స్ టై్ు యొకక ముఖాయంశ్రలట ఈ స్ టై్ును EMC యొకక అభివృద్ధిక ి అనువ నై సథలముగర 
చేసుు నాాయి.  

9 పరరయవరణ సంబంధధత్ పరయవకే్షణ కరరయకరమము 

పరరయవరణ సంబంధధత్ పరయవకే్షణా కరరయకరమము రనప్ొ ంద్ధంచబడ్ింద్ధ మరియు అద్ధ అమలట చేయబడుత్ుంద్ధ.  
ప్రాజెకటి  యొకక నిరరేణ మరయిు నిరవహణ దశలలో త్లెత్ుగల పరరయవరణ పరమ ైన పభాావరలను త్ొలగించుట్కట 
గరను ఒక అనువ నై సంసరథ గత్ విధానము ద్ావరర పరరయవరణ పరిరక్షణ యాజమానయము యొకక సమరథవంత్మ నై 
అమలట మరయిు సనిాహ త్ పరయవకే్షణ సరధధంచబడుత్ుంద్ధ.    

10 అదనపు అధ్యయనాలట 

10.1 ముపుు గురించిన విశ్లేషణ 

పాతిప్రద్ధత్ ఇఎ ంస్ట యొకక నిరరేణము మరియు కరరయకలాప్రలత్ో ముడ్పిడ్యిునా పామాద్ాలను మద్ధంపు 
చేయడ్ానికి ప్రాధ్మిక పమాాద విశ్లేషణ అధ్యయనం నిరవహ ంచబడ్ింద్ధ. ఇఎ ంస్ట లో ఏరరుట్ు కరబో యియ పరశిరమలట 
లేద్ా యూనిట్ుే  పకాిరయ సవభావం మరయిు ఇన వంట్రరప  ై ఆధారపడ్ి రసరయన పద్ారరి లత్ో వయవహరించడంత్ో, 
పరగిణసిూు  పమాాధ్ విశ్లేషణను నిరవహ ంచాలి. ఒక విధానయుత్ పామాద విశ్లేషణ హానికరరంశ్రలను మరయిు 
ముడ్పిడ్ియునా పామాద్ావకరశ్రనిా గురిుంచడ్ానిక ిత్ోడుడుత్ుంద్ధ. ఇలా నిరవహ ంచబడ్ే పామాద విశ్లేషణ, ప్రర్క 
సరథ యిలో అన్ స్ ైట్ విపత్ుు  యాజమానయ పణాాళిక (డ్ిఎంపట)ను సూతీాకరణ చయేుట్ కొరకట కలడ్ా సూచనలను 
అంద్ధసుు ంద్ధ. పమాాద విశ్లేషణ పాధానంగర మూడు త్రగత్ులటగర విభజించబడ్ింద్ధ 

• పామాద్ానిా గురిుంచడం 
• వ ైఫలయత్ ప్ నఃపునయం 
• పామాద్ానిా త్గిీంచ ేచరయలట 

10.2 విపత్ుు  యాజమానయ పణాాళిక 

ప్రాణ భదతా్, పరరయవరణ పరరిక్షణ, సంసరథ పన పరరిక్షణ, ఉత్ాుదన పునఃసరథ పన మరియు ప్రాధానయత్ల అద్ే కరమంలో 
వ లికతిీర చరయలను నిరవహ ంచడ్ానిా విపత్ుు  యాజమానయ పణాాళిక (డ్ిఎ ంపట) యొకక లక్షయంగర కలిగ ిఉంద్ధ. డ్ిఎంపటని 
పాభావవంత్ంగర అమలట చేయడ్ానికి, అద్ధ విసు ృత్ంగర వరయపటంచాలి మరియు రిహారె్ల్డ్/డ్ిలా్డ్ ద్ావరర స్టబబంద్ధ శిక్షణ 
కరరయకరమం అంద్ధంచబడ్ాలి. ప్రాజెకి్ లొకషేన్ వది లేద్ా ద్ాని సమీపంలో ఉనా పధాాన అత్యవసర పరసి్టథతిత్ో 
వయవహరించడ్ానికి డ్ిఎ ంపటని సూతీకారణ చయేాలి.   
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విపత్ుు  జరగిని సందరుంలో నష్రి నిా త్గిీంచడ్ానికి డ్ిఎంపట కొరకట ఫటామ్ వర్క స్టదిం చయేబడుత్ుంద్ధ. అత్యవసర 
పరసి్టథతిలో వయవహరించడ్ానిక ి మరియు విపత్ుు లను నివరరించడ్ానికి ఆన్-స్ టై్ అత్యవసర సంస్టదిత్ పాణాళిక 
మరియు ఆఫ్-స్ టై్ అత్యవసర సంస్టదిత్ పాణాళికలట విసు ృత్ంగర స్టదిం చేయబడ్ా్ యి. 

విధ్ులట మరయిు బాధ్యత్లను గురించిన ఒక సుషిమ నై కేట్ాయింపులత్ో ఒక సంసరథ గత్ ఫటాంవర్క విసు ృత్ంగర స్టదిం 
చేయబడ్ింద్ధ. ద్ీనిత్ో అత్యవసర నియంత్ాణ కేందాము మరియు సమావేశ కేంద్ాాలట గురిుంచబడత్ాయి. విపత్ుు  
సందరుంలో పాభావయుత్ కమూయనికషేన్ కొరకట కమూయనికేషన్ స్టసిం మరయిు అలారం వయవసథలట విసు ృత్ంగర 
గురిుంచవచుచ. త్ుప్రనులట వంట్ట పాకృతి వ పైరరత్ాయల కొరకట డ్ఎింపట విసు ృత్ంగర స్టదిం చయేబడ్ింద్ధ. పరసుర సహకరర 
పథకం, జిలాే  సరథ యి అత్యవసర కమిట్ ీ కలరుు మరయిు ఆఫ్-స్ టై్ విపత్ుు లత్ో వయవహరించడ్ానిక ి సమాజపు 
నిమగాత్కట సంబంధధంచిన అంశ్రలట విసు ృత్ంగర స్టదిం చేయబడ్ా్ యి. 

10.3 ట్ాాఫటక్ మరయిు రవరణా యాజమానయ పణాాళిక 

పాసుు త్ ట్ాాఫటక్ సరళిని అరథం చేసుకోవడం కొరకట EMC కొరకట ట్ాాఫటక్ సరేవ మరియు ఫో ర్ కరసి్ నిరవహ ంచబడ్ింద్ధ 
మరియు భవిషయత్ుు లో ట్ాాఫటక్ సరళిని అంచనా వేయడం జరగిినద్ధ. పసాుు త్ం ఉనా 2 లేనే రోడు్ ను ఎక్్ ట్రాల్డ రోడు్  
కన కిివిట్లీో భాగంగర 4 లేనే రోడు్ కట అప్ గేరడ్ చయేాలని పతాిప్రద్ధంచారు. పసాుు త్ం ఉనా 2 లేనే రహద్ార ికడప-
పులివ ందుల రరషిర రహద్ారిని బాహయ రహద్ారి కన కిివిట్ీలో భాగంగర 4 లేనే రహద్ారగిర అప్ గేరడ్ చయేాలని 
పాతిప్రద్ధంచగర, ఈ రహద్ారతి్ో ప్రట్ు కడప- ప దిపుటి్  రహద్ారిత్ో కన కిివిట్ ీకలడ్ా పణాాళిక చేయబడ్ింద్ధ మరియు 
ఇద్ధ యగువపలేి వ ళ్లే ఒక గరర మ రహద్ారి. పసాుు త్ం ఉనా 2 లేనే రోడు్ ను ఎక్్ ట్రాల్డ రోడు్  కన కిివిట్లీో భాగంగర 
4 లేనే రోడు్ కట అప్ గేరడ్ చయేాలని పతాిప్రద్ధంచారు. 

10.4 సరమాజిక పాభావరల విశ్లేషణ 
• రరస్ ట్టల్డ మ ంట్ లేద్ా పునరరవరసం లేదు 
• నిరరేణ దశలో ఉనాపుుడు సమీపంలోని ఆవరసరలప ై నిరరేణ పనుల వలన గరలి మరయిు శబిం కరలటషయం 

వ లటవడ్ే అవకరశం ఉంట్ుంద్ధ. అయినపుట్టకీ, ఈ చరయలట నిరరేణ దశకట మాత్ామే పరమిిత్ం అవుత్ాయి 
మరియు నిరరేణం అయిప్ో గరనే నిలిపట వయేబడత్ాయి. వీట్ట యాజమానయం కొరకట త్గని ఉపశమన చరయలట 
పాతిప్రద్ధంచబడ్ా్ యి. 

• సముద్ాయము  యొకక నిరరేణానిక ి భారర శ్రర మిక శకిు అవసరము ఉంట్ుంద్ధ. పసాుు త్మునా వనరులప  ై
ఏవిధ్మ ైన ఒతిుడ్ి ఉండకటండ్ా చూస్టందుకట పనివరరకి ి అంద్ధంచే వసతి శిబిరరలలో అనిా వసత్ులల 
కలిుంచబడత్ాయి.  

• నిరరేణ దశలో ఉండగర మొత్ుం 1200 మంద్ధక ిఉప్రధధ లభిసుు ంద్ధ. ఇందులో న పైుణయం గలవరరు (ఇంజన్ఫరుే  
మరియు ఇత్ర అధధకరరులట), ప్రక్ికంగర నిపుణులట మరయిు న ైపుణయంలేని పని వరరు ఉంట్ారు. సరథ నిక 
సరథ యిలో న పైుణయము ఉనా మరియు న ైపుణయము లేని వరరికి ఉప్రధధ అధధకంగర లభిసుు ంద్ధ. 

• కమూయనికేషన్ & రవరణా స కరరయలట మ రుగుపడత్ాయి. ప్రాజెకటి  అభివృద్ధిత్ో సుమారు 43030 మంద్ధక ిఉప్రధధ 
కలిుంచబడుత్ుంద్ధ మరియు ఈ ప్రాంత్ంలో పరోక్ష ఉప్రధధ రనపంలో 1.5 రటె్ుే  ఉప్రధధ లభిసుు ంద్ధ. జీవన 
పామాణాలట మ రుగు అవుత్ాయి. ప్రాజకిె్ కరలంలో త్లసర ి ఆద్ాయం ప రుగుత్ుంద్ధ కనుక ఈ ప్రాంత్ంలో 
సరధారణ పజాల సంక్మేం మ రుగుపడుత్ుంద్ధ. 
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• కేసిర్ పరిధధలో పనిచసే్ట పరిశరమలట ఐట్ీ, ఐట్ీఈఎస్, ట్లెికమూయనికషేన్, ఆట్ోమొబ ైల్డ్, ఎలకరిా నిక్ ఉపకరణాలట, 

పాత్యేక వ ైదయ పరికరరలట త్ద్ధత్ర రంగరలకట చజంద్ధనవి. ఈ పరశిరమల యొకక ఆపరషేన్ సమయంలో త్గని 
భదతా్ా/నివరరణ చరయలట మరియు ఈ పాకిరయలట పరశిరమల కలాప్రలట నిరవహ ంచబడ్టే్పుుడు 
అనుసరించబడత్ాయి.   

• ప్రరిశ్రర మిక వయరథజలాలను పతాిప్రద్ధత్ CWTP మరియు CETPలోే  రరయూజ్/రరస్ కైిల్డ స్టసిమ్ త్ో శుద్ధి  
చేయబడత్ాయి. వరయు కరలటష్రయనికి ఉత్ుతిు  చసే్ట పరశిరమలట వరయు కరలటషయ నియంత్ణా పరకిరరలను 
ఉపయోగిసరు యి మరయిు కరలటషయ సరథ యిని APPCB అధకీృత్ ఏజెన్ఫ్ ద్ావరర పరయవకే్ించబడుత్ుంద్ధ. 
ప్రట్టసుు నా ఆమోద్ధత్ నిరిిషి పామాణాల నివదే్ధకలను విధధగర గర APPCBకట సమురిుంచడం జరుగుత్ుంద్ధ. 
పాతిప్రద్ధత్ ప్రాజెకి్ నుంచి ఉత్ుతిు  చయేబడ్ ఘన వయరరథ లను ముని్పల్డ వయరరథ లట, హానికరరక వయరరథ లట & ఈ వేసి్ 
గర వేరు చేసరు రు. ఉత్ుతిు  అయిన ముని్పల్డ వయరరథ లను త్దుపరి ట్ీటా్ మ ంట్ మరయిు డ్ిసో ుజల్డ కొరకట సరథ నిక 
బిన్ లలో ప్రరవేయడం జరుగుత్ుంద్ధ. హానికరరక వయరరథ లను ఉత్ుతిు  చసే్ట పరిశరమలట వయరరి లను నిరవహ ంచ ే
అధకీృత్ వరుకటల ద్ావరర ప్రరవయేడం జరుగుత్ుంద్ధ. ఉత్ునామ ైన ఈ వయరరథ లను స్టకరించి, నిలవచసే్ట మరయిు 
అధకీృత్ నిరరవహకటలకట పంపటవేయబడత్ాయి. 

• ఆన్ స్ టై్ మరియు ఆఫ్ స్ఐట్ ఎమరెెన్ఫ్ ప్రే నును కలిగయిునా ఒక పభాావశీలక విపత్ుు  యాజమానయ పణాాళిక 
(డ్ిఎ ంపట) అత్యవసర పరసి్టథతిల సమయాలలో అమలటచయేడం జరుగుత్ుంద్ధ. 

11 ప్రాజెకటి  పాయోజనాలట 

కొపురిిలో ఈఎంస్త అభివృద్ధిక ిఎపటఐఐస్ట ద్ావరర రరషిరంలో పరిశరమల సమగర అభివృద్ధి  క ిఅవకరశం ఉంద్ధ. రరషిరవరయపుంగర 
ఇలాంట్ట కరరయకరమాలట చపేటి్బడ్ా్ యి, అయిత్ే కొపురిివది EMC యొకక అభివృద్ధి  అనదే్ధ అనిాంట్టలో పతా్ేయకమ నైద్ధ. 

ద్ీని ద్ావరర ద్ేశము, రరషిరము మరియు ప్రాంత్ము త్వరతి్ పయాోజనాలను ప్ొ ందుత్ాయి. అట్ువంట్టవి: 

•  సరథ నిక పజాలకట న ైపుణాయభివృద్ధి  మరియు శిక్షణ 
•  సరకిొత్ు  ఆద్ాయ ఉత్ునా వనరులట  
•  వరుక కరరయకలాప్రలలో ప రుగుదల  
•  విద్శేీ పాత్యక్ష ప ట్ుి బడులట 
•  సరంకేతికత్ బద్ధల్ట 
•  ప్రాజెకటి  అభివృద్ధి , హో ట్ల్డ వరయప్రరము, బాయంకింగ్ రంగము, చినా తినుబండ్ారరల దుకరణాలట, నిరరేణము, 

రవరణా మరయిు ఇత్ర స్టవల సరఫరరను కలడ్ా ఆకరిిసుు ంద్ధ. 
•  మ రుగెనై సరథ నిక మౌలిక వసత్ులట 
•  మ రుగుపడ్ిన సరమాజిక-ఆరిథక పరిస్టథత్ులట 

o  ఆరోగయ వసత్ులట 
o  విద్ాయ స కరరయలట 
o  ఉద్యయగ అవకరశ్రలట 

•  త్లసరి ఆద్ాయ ప రుగుదల 
•  ఉత్ాుదన ఆధారతి్ రరబడ్ిని సృష్టించుట్ 



 

 12 పర్యయ వరణ యాజమానయ  ప్రపణాళిక్ 

 Page 13 

11.1 కరరపురటే్ సరమాజిక బాధ్యత్ (స్టఎస్ఆర్) 

EMC యొకక పరధిధ లోపల సరమాజిక పరసి్టథత్ుల అభివృద్ధి  ద్ధశలో ఒక బాధ్యత్ాయుత్ కంప న్ఫగర, APIIC కరరపురటే్ 
సరమాజిక బాధ్యత్ా (CSR) కరరయకరమాలను అమలట చసేుు ంద్ధ. కంప న్ఫల చటి్ము, 2013 యొకక అధధకరణము 135 
పాకరరము కరరపురేట్ సరమాజిక బాధ్యత్ (CSR) గురిుంపబడ్ ిమరియు అమలట చయేబడుత్ుంద్ధ. అధధకరణము135 
అనదే్ధ 5 ఉప-అధధకరణాలను కలిగ ి ఉంద్ధ, అందులో ఉప అధధకరణము (5), పాతియొకక కంప న్ఫ పతాి ఆరిథక 
సంవత్్రములోనూ, కంప న్ఫ వరుసగర గడచిన మూడు సంవత్్రరలలో సమకలరుచకొనా మొత్ుం నిఖర లాభములో 
సగట్ున కన్ఫసం రెండు శ్రత్ం (2%) లాభానిా త్న కరరపురటే్ సరమాజిక బాధ్యత్ విధానము కిరంద ఖరుచ చసే్టలా 
నిరరి రణ చయేబడ్నిద్ధ.  

కరరపురటే్ పరరయవరణ బాధ్యత్ కింద గురిుంచబడ్ ప్రాంత్ాలట/కరరయకలాప్రలట మరయిు బడ్జెట్ కేట్ాయింపు త్ోప్రట్ుగర 
ఇవవబడ్ా్ యి: 

• మహ ళ్ా అక్షరరసయత్, స్ కెండరర ప్రఠశ్రల సరథ యిలో ఉనాత్ విదయ - పాతిభావంత్ులెనై బాలికలకట బహుమత్ులట  
• సవచఛభారత్ అభియాన్ మరయిు నాదు-నేడు (ట్ాయిలెట్ నిరరేణం) లకట మదిత్ు. 
• న ైపుణాయభివృద్ధి  కరరయకరమములో ఉనాత్ విదయకట సహాయత్ కొరకట యోగయత్ాపత్ాాలట ఇవవబడత్ాయి  
• సూకల్డ, హైె సూకల్డ మరయిు కరలేజీ లాయబ్ ల ప ంపుదల మరియు గరంధాలయాల అభివృద్ధి 
• కీరడ్ా సరమాగిర కొనుగోలట కొరకట ప్రాయోజిత్ కరరయకరమమును అంద్ధసూు  కమూయనిట్ ీ హాల్డ, యూత్ కేబ్ వది 

యువత్ కొరకట కీరడల ప్ో ా త్ా్హము మరయిు వివిధ్ ప్ో ట్లీలో ప్రలొీ నడ్ానిక ిప్ో ా త్ా్హము  
• ఘన వయరరథ లను సురక్ిత్ంగర ప్రరబో యుట్ కొరకట ఘన వయరరథ ల నిరరవహణ కరరయకరమము (ఘన వయరరథ లను 

వేరుచేయుట్కట చజత్ుబుటి్ల పంపటణీ) మరయిు శిక్షణ, మరయిు రెతై్ు కటట్ుంబాలకట కరంపో్ సుి  బుటి్ల పంపటణీ  
• ప్రఠశ్రలలట, పభాుత్వ కరరరయలయాలకట స ర విదుయత్ వయవసరథ పన వంట్ట మౌలిక సదుప్రయాల అభివృద్ధి  మరయిు 

స ర వీధధ ద్ీప్రలట న లకొలటుట్, మొ.  
• ఆసుపతిాలో వ ైదయ స కరరయల లోట్ును భరరు చయేుట్, వరరు్  నిరరేణము వంట్ట మౌలిక సదుప్రయాల మ రుగుదల 
• గరర మ చజరువులట/కటంట్లట/సరసు్ల పయడ్ికతీత్ మరయిు వరిపు న్ఫట్ట సంరక్షణ కటి్డ్ాలను ఏరురచుట్ 

మరియు భూమికోత్ను నియంతిాంచుట్. 
• మౌలిక స కరరయల సరథ పన - విద్ాయ సంసథలకట నిధ్ులట, వ ైదయ స కరరయలట, ఆంబులెన్్ కొనుగోలట, పటలేల కొరకట 

ప్రఠశ్రలలకట కంపయయట్రుే . 
• పంట్ ద్ధగుబడ్ి ప ంచుట్కట సమీప పాద్శే్రలలోని రెతై్ులకట శిక్షణ/అవగరహన కలిుంచుట్, న్ఫట్ట వరడకమును 

అనుకలల్టకరించుట్ (బిందు స్టదయము) మరియు స్టంద్ధయా ఎరువు పంపటణ ీ
• రరతిపాయట్ రోడుే  బాగర కనిపటంచలేా రహద్ారపి ై రడే్యిం సిడే అభివృద్ధి 
• పాకృతి వ పైరరత్ాయల నిధధకి విరరళము కరువు కరలములో రెైత్ులకట సహాయము 

12 పరయావరణ యాజమానా పరణాళిక 

ప్ర్రూవరణ యాజమానయము యొకక ప్ధాాన్ ఉదేదశరూలట: 

• ప్రాజెకట్  యొకక నిర్రమణ ద్శ్ మర్తయు నిరవహణ ద్శ్లలో ఏరపడ్ే ముఖూమ నై్ ప్ర్రూవరణ స్మస్ూలన్ు 
గుర్తించుట. 
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• స్ముచతమ నై్ నిరూమలన్ా చరూల కొరకట మలరగద్రశకరలట అందించుట; నిరూమలన్ా చరూలన్ు అమలట చేయుటకె ై
వూవస్థలట మర్తయు ప్ది్తులన్ు న్ లకొలటపట; నిరూమలన్ా చరూలట అమలట జర్తగ్లేల చూస్ుకొన్ుట; నిరూమలన్ా 
చరూల స్మరథతన్ు ప్రూవకే్లంచుట 

• ప్ర్రూవరణ యాజమానయ బాధ్ూతలట అదే విధ్ంగ్ర ప్ర్రూవరణ స్ంబంధతి చరూలన్ు అమలట ప్రచు బాధ్ూతలట 
స్ంస్రథ గత ఫటమా వర్క లో చరేిబడ్ల ఉంటాయి. 

• ఏవ ైన్ా ఊహించని ప్ామలదాలట ఏరపడ్లన్ప్ుపడు స్కరలములో అవస్రమ ైన్ చరూలన్ు తీస్ుకొన్ుట. 

నిర్తదష్ ప్ర్రూవరణ యాజమానయ ప్ణాాళిక/ చరూలట: 

• ప్ర్రూవరణ యలజమలన్ూము కొరకట ప్ర్తప్రలన్ాప్రమ ైన్ మర్తయు స్రంకేతిక స్మకలరుప 
• హర్తత రహదారుల అభివృదిి 
• స్ౌర విద్ుూదకీరణ 
• వరషప్ు నీట ిస్ంరక్షణ 
• వృతిిప్రమ నై్ ఆర్ోగూము మర్తయు భద్తా: నిర్రమణము మర్తయు నిరవహణ ద్శ్ల స్ంద్రభంగ్ర వృతిిప్రమ నై్ 

ఆర్ోగూము మర్తయు భద్తా ప్టా శ్ిది్ వహించాలిా ఉంటుంది. 
• ప్ర్రూవరణ యలజమలన్ూము కొరకట స్ంస్రథ గతమ నై్ ఏర్రపటుా  / చటాము. 

ప్రర్తశరిమిక స్ముదాయము యొకక నిర్రమణ మర్తయు నిరవహణ ద్శ్లలో తల తిగల ప్ర్రూవరణ ప్రమ నై్ 
ప్ాభావరలన్ు తొలగ్తంచుటకట గ్రన్ు ఒక స్ుస్ిథరమ నై్ స్ంస్రథ గత విధాన్ము దావర్ర ప్ర్రూవరణ ప్ర్తరక్షణ 
యాజమానయము యొకక స్మరథవంతమ నై్ అమలట మర్తయు స్నిెహిత ప్రూవకే్షణ స్రధించబడుతుంది. ఉప్శ్మన్ 
చరూల అమలటకె ై ప్తాిప్రదంిచబడ్లన్ స్ంస్రథ గత విధాన్ము గుర్తంచన్ స్ిఫరరస్ులన్ు EIA నివదేకిలో 
ప్ ంద్ుప్రచడమ నై్ది. 

12.1 పరయావరణ యాజమానాము కొరకు బడ్జెట్ సంబంధిత అంచనాలు 

ప్ర్రూవరణ యలజమలన్ూము కొరకట బడ్జెట్ అంచన్ాలట (ప టు్ బడ్ల వూయము) 158.27 మిలియనా్ రూప్రయలటగ్ర 
(రూ. 15.83 కోటుా ) మర్తయు వరర్తషక ర్తకర్తంగ్ వూయము రూ. 14.19 మిలియన్ుా  (రూ. 1.42 కోటుా ) గ్ర అంచన్ా 
వేయడమ నై్ది. 

13 ప్యర జెకుు  సయరంశయము 

ఈ ప్రాంత్ంలో ప్రరిశ్రర మిక రంగం యొకక ప రుగుత్ునా అవసరరలను తీరచడం కొరకట (ఎలకరిా నిక్ మానుయఫరయకచరింగ్ 
కేసిర్) ఈ ప్రాంత్ంలో ప్రరశి్రర మిక అభివృద్ధి  కొరకట కొత్ు  సథలాలను గురిుంచాలి్ ఉంట్ుంద్ధ. ప్తాిప్రదతి ప్రాజెకట్  అభివృదిి , 
కమయూనికేషన్సా మర్తయు ఇన్ఫర్ేమషన్స టెకరెలజీ (MoC&IT), మంతితావ శరఖ పరిధధలోని ఎలకరిా నిక్్ మరయిు 
ఇనీరేే షన్ ట్కెరాలజీ మంతితా్వ విభాగము (MeitY) వరర్త EMC 2.0 ప్థకము క్ింద్ అభివృద్ధి  చేయబడుత్ుంద్ధ. 

స్ముదాయము విశరాషణ, ప్రాంత స్రమర్రథ ాలట మర్తయు ర్రబో వు ప టు్ బడుల ప్ాతిప్రద్న్ల ఆధారంగ్ర, YSR EMC 
లో ESDM స్ కరి ర్ యొకక అనిా అధధక మారెకట్ సరమరిాం మరయిు అధధక వృద్ధి  ప్రాంత్ాలను కలిగి ఉండ్ాలని 
పాతిప్రద్ధంచబడ్ింద్ధ. ద్ీని పాకరరం ఎలకరిా నిక్ ఉత్ుత్ుు ల నిలటవు, క్తిిజ సమాంత్ర పకాిరయలట పాతిప్రద్ధంచబడ్ా్ యి. 
పాసుు త్ం ఉనా మౌలిక సదుప్రయాల విశ్లేషణ ఆధారంగర, EMCలో అవసరమ నై మౌలిక సదుప్రయాల అభివృద్ధి  
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పాతిప్రద్ధంచబడ్ింద్ధ. ప్తాిప్రదంిచబడ్లన్ అభివృదిి  ఎలాంట్ట ప్ున్ర్రవరస్రలన్ు, పునఃసరథ పనలను ప్ర్తగణన్లోనిక ్
తీస్ుకోద్ు. 

ముఖూంగ్ర అభివృదిి  ప్థకరలట ఏవ నై్ా ప్ర్రూవరణ మర్తయు స్రమలజిక ప్భాావరల కలరుపన్ు కలడ్ా కలిగ్త ఉంటాయి. 
మౌలిక వస్తుల అభివృదిి  ప్రాజెకట్ ల కరరణంగ్ర ఈ ప్ర్రూవరణప్రమ నై్ మర్తయు స్రమలజిక ప్రమ నై్ ప్భాావరలట 
(ప్ాతిప్రదించబడ్లన్ అభివృదిి  ఎటువంటి ఆవరస్ చలన్ానీె కలిగ్తంచద్ు) వివిధ్ రూప్రలలో స్ంభవిస్ుి ంటాయి. 
ప్ాతిప్రదతి ప్రర్తశరిమిక స్ముదాయము మయలంగ్ర ఏరపడగల స్ంభావూ ప్ర్రూవరణ మర్తయు స్రమలజిక ప్భాావరలన్ు 
అధ్ూయన్ము చేయడ్ానిక్ ఒక ప్ర్రూవరణ ప్భాావ విశరాషణ నిరవహించబడ్లంది. ఈ EIA అధ్ూయన్ములో భాగంగ్ర 
ప్ాతిప్రదతి అభివృదిి  కరరణంగ్ర గ్రలి న్ాణూత, ధ్వని, నీట ిన్ాణూత, న్లే, ప్చిద్న్ము, స్రమలజిక-ఆర్తథక ప్ర్తస్ిథతుల 
దోహదాంశరల వంటి స్ంభావూ ప్ర్రూవరణ మర్తయు స్రమలజిక ప్ాభావరలట విశరాషణ చేయబడ్ా్ యి.  

ఈ ప్తాిప్రదతి అభివృదిి  వలా కలిగ్ే ప్భాావరలన్ు తగ్తగంచడంలో/నివరర్తంచడంలోన్ూ, ఎద్ుర్ోకవడంలోన్ూ 
స్హాయప్డడ్ానిక్ తగ్తన్ చరూలట స్ిఫరరస్ు చయేబడ్ా్ యి. ఈ చరూలలో, తపపించుకటన్ే చరూలట, నిరూమలన్ా చరూలట 
మర్తయు ప్ర్రూవరణ స్ంబంధతి ప ంప్ుద్ల చరూలట కలడ్ల ఉంటాయి. 

పరరయవరణ పభాావరలను త్గిీంచడం కొరకట పరరయవరణ యాజమానయం యొకక సమరథవంత్మ నై అమలట మరియు 
త్గని సంసరథ గత్ యంత్ాాంగం ద్ావరర నిశిత్ పరయవకే్షణ పతాిప్రద్ధంచబడ్ినద్ధ. 

ప్ాతిప్రదతి EMC పధాాన ప ట్ుి బడ్ది్ారులను ఆకరిించడ్ానిక ి మరయిు వయయహాత్ేకంగర గురిుంచడ్ానికి మరయిు 
పాపంచ సరథ యి గమయసరథ నంగర అభివృద్ధి  చేయాలని పతాిప్రద్ధంచబడ్ింద్ధ. నిరంతర ప్రాప్ంచక ప్్ టీతతవమున్ు నిర్రి ర్తంచ ే
స్మగిమ నై్ మర్తయు ఉతిమమ ైన్ ప్ణాాళిక చయేబడ్లన్ మౌలిక వస్తులట మర్తయు ఒక స్మరథవంతమ ైన్ 
యాజమానయ నిర్రమణంతో ప్రర్తశరిమిక స్ముదాయముని అభివృదిి  చేయడం ఈ ప్రాజెకట్  యొకక దారశనికతగ్ర ఉంది. 
ఈ ప్ాతిప్రదతి ప్రర్తశరిమిక స్ముదాయము, మలర్ెకట్ స్ంబది్త/స్ిథతిస్రథ ప్కత మర్తయు ప్ర్రూవరణ స్ుస్ిథరత ఈ 
ర్ెండ్లంటి విషయంలో ర్రష్రములో మర్తయు దశే్ములో ఒక గ్టీుర్రయిగ్ర ఆవిరభవిస్ుి ంది. 
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చిత్రం 1: ప్రర జెక్టు  స్థలము  
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చిత్రం 2: బృహత్ ప్రణాళిక్ 
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చిత్రం 3: అధ్యయన ప్రర ంత్ము -10 కి.మీ వ్రయసరర్ధము 
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చిత్రం 4: ప్ర్రయవర్ణ ప్ర్యవ్కే్షణ సరథ నాలట 
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