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L&T ఇన ఫ్రాస్్టరక్చర్ ఇంజినీర ంగ్ లిమిటెడ్. 

కక్షిదారు: ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్ాామిక మౌలికవసతుల సంసథ   ఎపిఐఐసి  
పరా జెకటు : అనంతపురం జిల్లా  గుడిపలా్ల పారిశ్ాామిక విపణి 

కొరకు బృహతతర పరణాళిక మరియు పరాావరణ 
పరభావాల్ అధ్ాయనం  

పరా జెకటు  నంబరు: 

C1172905  

శీరిిక: 
కారానిరవహణ సారాంశము  

డాకటుమ ంటు నంబరు: 

RP006  
రివిజన్

:0  
ఈ పతరము L&T ఇన ఫ్రాస్్టరక్చర్ ఇంజినీర ంగ్ లిమిటెడ్ వారి ఆసిత , మరియు దీనిని అందుకొనుటకు 
గాను మాచే అధీకృతపరచబడకుండా ఏ ఒకక వ్యకతి లేదా సంసథకు దీనిని పంప ంచకూడదు, లేదా 
మా నుండి లిఖితపూరవక ముందసుి  అనుమతి ప ందకుండా దీనిని కాపీ చేయకూడదు లేదా అటటి  
వ్యకతి లేదా సంసథ  ఇతరత్ాా సంపూరణంగా గానీ లేదా పాక్షికంగా గాానీ  దీనిని 
వినియోగించుకోకూడదు. 

ఫ ైల్ పాత్ (మార్గము): 
l:\roads\2017\c1172905 - mp & eia for ip gudipalli\working\reports\004-
draft eia\executive summary\executive summary-gudipalli.docx 

గమనికలట: 

 

 

 

 

 

రివిజన్ వివరాలట: 

         

         

         

0 08.06.18  snv  sap  cvs  

రివిజన్: తేదీ వివరములట 
Init. Sign. Init. Sign. Init. Sign. 

తయారు చేసిన వారు ప్రిశీలించిన వారు ఆమోద ంచిన వారు 

 

Note No. #1 Attachment:APIIC Gudipalli _ANT Dist _Executive summary-Telugu.pdf



 

2 

1 ప్రిచయము 
ఆంధ్రపరదశే్ పారిశ్ాా మిక మౌల్లక వసతుల్ సంసథ  ల్లమిటడె్ (ఎప ఐఐస ), ఆంధ్పాదాేశ్ రాషి్టరములో పారిశ్ాా మిక మౌలిక 
వ్సతులను అభివ్ృదధిపరుసుి నన ఒక పభాుతవ రంగ సంసథ .  ఆంధ్పాదాశే్ పభాుతవము (GoAP) చ ే1973 సపెెింబర్ 
10 వ్ త్దేీన జార ీచేయబడిన జి.ఒ. నం-831 పకాారము ఈ సంసథ ఏరాాటు చయేబడిందాి. ఈ సంసథ ఇపాటటవ్రకూ 
సుమారు 1,21,655 ఎకరాల విసీి రణములో 300 కు పెైగా పారిశ్ాా మిక విపణులను అభివ్ృదధి  చసే ందధ. 

ఎపఐిఐసి, అనంతపురము జిలాా  సో మందేపలాి మండలం గుడపిలాి గాా మము వ్దద , ఆటోమొబ లై్ కాంప న ంటుా , 
ఎలకాిా నిక్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ పరిశ్ామలను న లకొలాడానాకిి అనువుగా ఒక పారిశ్ాా మిక విపణనిి అభివృదధి  
చేయడానికి గాను సుమలరు 449.61 హెకాి రా (1111 ఎకరాల) భూభాగమును గురిించందధ.  

ఈ విపణి సముదాయం ఆంధ్రపరదశే్ రాష్్టరం మరియు అనంతపురము జిల్లా ల్ో నిరిిష్్ట పారిశ్ాా మిక రంగ పరిశమాల్ను 
ఆకరిషంచుటల్ో సహాయపడుతుందధ. పరతిపాదధత పారిశ్ాా మిక విపణి యొకక అంచనా వయేబడని పెటట్ బడ ి
వాయము, విపణలిో తయారు చేయబడే నిరిదషి్ట ఉత్ాాదన రు. 4000 నుండి 5000 కోటా వ్రకూ ఉంటుందధ. 

2 పరా జెకటు  సథలము 
పరా జెకు్  సథల్ము ఆంధ్రపరదశే్ రాష్్టరముల్ోని అనంతపురము జిల్లా  సో మందపేలా్ల మండల్ము, గుడిపలాి గాా మ 
పరా ంతముల్ో ఉందధ. ఈ పాాజెకుి  సథలము ఉతిర అక్షషంశ్ము 13058’55.32” మరయిు తూరుా రేఖాంశ్ము 
77039’15.07” వ్దద , సగటు సముద ా మటాి నికత 667 నుండి 735 మీటరా ఎతుి లో న లకొని ఉందధ. అధ్యయన 
పదాశే్ము భారతీయ సరేవక్షణ వారి టోపో  షటీ్ నం. 57/G/9 (D/43/R9) కతాందధకత వసుత ందధ. గూగుల్ చతంాపె ై
అక్షషంశ్ రఖేాంశ్ాలత్ో పాాజకెుి  సరహిదుద   చితరం 1 ల్ో చూపించడమ నైదధ. 
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చితరం 1: ప్రాజెక్ట్  సథలము 

3 పరా జెకటు  యొకక సమరథనీయత 
భారతదేశము యొకక ఆగనేయ సముదరతీరముల్ో వయాహాతమక పరా ంతముల్ో నెల్కొనియునే ఆంధ్రపరదశే్ రాష్్టరము, 
తూరుా మరియు ఆగేనయాస యా దేశ్ాల్ ఒక పరకృతిసదిిమ ైన పరా ంతంగా ఉందధ. ఆంధ్పాదాశే్ పభాుతవము కతయా 
మోటార్్ ఇండయిా పెైవైేట్ లిమిటెడ్ వారిత్ో ఆటోమొబ ైల్ పరశి్ామను అనుసంధానము చేయుటకు ఒక 
ఒపాందమును కుదురుుకుందధ మరియు అదధ నిరాాణ దశ్లో ఉందధ. కతయా కరాాగారమునకు అనుబంధ్ంగా వికేతా 
/ అనుబంధ్ పరిశ్రమల్ు అవసరమ  ైఉనాేయి మరియు భూమి కనటాయింపు కోసం ఇంకా అనేక ఇతర వాాపార 
సంసథల్ు ఎపఐిఐసి వారిని ఆశయాిసుత నాేయి. వాణజియ విశ్లాష్టణత్ో పాటుగా, పాాంతము యొకక అనుకూలత 
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మరియు పణాాళికబదింగా అభివ్ృదధి  చేయబడని పారిశ్ాా మిక మౌలిక వ్సతుల యొకక అనకే విజయవ్ంతమ ైన 
ఉదంతములను పరగిణనల్ోనికి తీసుకోవడం దావరా కూడా సాధ్ామ ైనంతగా ఈ పరా ంతముల్ో వెైవిధ్ామ నై 
కారాకామలల్ శ్రాణ ి ఉండాల్ని పరతిపాదధంచబడిందధ. అధధక మూలాయంకన కలిగని రంగాలు అయిన ఆటోమొబ ైల్, 
ఎలకాిా నిక్స్ మరయిు ఇంజనీరింగ్ వ్ంటట పరిశ్మాలు పతాిపాదధంచబడుతునన పారశి్ాా మిక విపణకిత అనుగుణంగా 
మరియు సముచితమ నైవిగా భావించబడాా యి.  

ఈ కిాందధ పరయోజనావకాశ్ాల్ దృష్టా్ ా తయలరీ రంగముల్ో పటెట్ బడుల్ను ఆకరిషంచడంల్ో పరతిపాదధత విపణి పరా ంతం 
మరియు ఆంధ్రపరదేశ్ రాష్్టరం అతుానేత మూల్లాంకనమును కల్లగయిునాేయి.  

 తకుకవ ధ్రకు భూమి ల్భాత 
 నిరంతర విదుాచఛకిత ల్భాత 
 ఇంజనీరింగ్ మరియు సాంకనతిక మలనవశకిత ల్భాత 
 సరఫరా గొల్ుసుల్కు సామీపాత (ఆగేనయాస యా దశే్ాలు) 
 ఓడరనవుల్ు మరయిు విమలనాశాయలల్కు సామీపాత 
 తయలర ీరంగ పరశిామల్ కొరకు నియంతరణా పరమ నై విధధ విధానాల్ు మరయిు దారశనికత గల్ పరభుతవము 
 చెనెైే  బ ంగళూరు పారశి్ాా మిక నడవాల్ో భాగము 

4 పరా జెకటు  వివరణ 

4.1 ప్రతిపాద త పరా జెకటు  

వివిధ్ రంగాల్ు అనగా, ఆటోమొబ లై్, ఎలకాిా నిక్స్ మరియు ఇంజనీరింగ్ పరశి్ామలను కలిగియుండ ే పారిశ్ాా మిక 
విపణిని 449.61 హెకాి రా (1111 ఎకరాల) విసీిరణములో అభివ్ృదధి  చేయాలని పతాిపాదధంచబడిందధ. 

ఈ పారశి్ాా మిక విపణి యొకక అవసరాల్కు అనుగుణంగా పారిశ్ాా మిక సథల్లల్ు, మదదతు సవే్లు, వినిమయ 
సథలాలు, బహిరంగ పదాేశ్ాలు/పచుక విడిదధలు, పారికంగ్ మొదల ైనవి ఉంటాయి. పతాిపాదధత పారిశ్ాా మిక విపణ ి
యొకక ముఖాయంశ్ాలు ప్టటు క 1 పటట్కల్ో ఇవవబడాా యి. 

ప్టటు క 1:విపణి యొక్క ముఖ్యమ ైన అంశములట  

వ. 
నం. 

అంశము వివరణ 

1  పేరు గుడిపలా్ల పారిశ్ాామిక విపణి 
2  విసతతరణము (ఏరియా) 1111 ఎకరాలు 
3  విభాగముల్ు/రంగాలు   ఆటోమొబ ైల్స్ మరియు ఆట  ోవిడిభాగాల్ు 

 ఎల్కా్ా నిక్స్ మరియు సమలచార సాంకనతికత 
 ఇంజనీరింగ్ సామలగిా 
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వ. 
నం. 

అంశము వివరణ 

4  నీటట అవసరాల్ు కావల్సిన నీటట వనరుల్ు 5.7 MLD గా అంచనా వేయబడగా 500 KL ఫైెర్ వాటర్ 
డిమాండ్ ఉంటుందధ.  
(మూలాధారం: గొలాపలాి జలాశ్యము వ్నరుగా ఎప ఐఐస  చే పతాిపాదధంచబడిన 
పారిశ్ాామిక నీటట సరఫరా పథకము పరతిపాదధంచబడిందధ. 

5  వారథ జల్ము (కాలుష్టయ 
విడుదలలు మరియు 
మురుగు నీరు) 

వైెయకితక పరిశామల్ు పునరివనియోగ/పునరుదిరణ ఐచికాలత్ో శుదధి  సౌకరాయలను 
కలిగి ఉంటాయి. 

6  మునిసిపల్స ఘన వారథము 6.0 టటప డి 
7  పవర్  44.9 MVA (వ్నరు: సమీప APPDCL సబ్ సిేష్టన్) 
8  హరిత తోరణ పరా ంతము 184.76 ఎకరాలు 
9  పరాావరణపరమ ైన అంశ్ాల్ు   వరద నీటట యలజమలనాము 

 పరిశమాల్నిేంటటల్ోనూ వాయు కాల్ుష్టా నియంతరణ చరాల్ు 
 పరిశమాల్నిేంటటల్ోనూ జల్ కాల్ుష్టా నియంతరణ చరాల్ు 
 ఘన వారాథ ల్ యలజమలనాము (MSW మరియు HW రెండింటటలో) 
 జాతీయ అగిేపరమలద రక్షణ సంఘము (NFPA)/ భారత టారిఫ్ అడైెవజరీ 

కమిటీ (TAC) యొకక పామాణాల పకాారము అగినమాపక రక్షణ వ్యవ్సథ . 

4.1.1 సథలము యొకక బృహత్ ప్రణాళిక 

మొతతం 1111 ఎకరాలలో పతాిపాదధంచబడని పారశి్ాా మిక భూ పాాంతము 62.41 % ఉంటుందధ. బహిరంగ సథలాలు 
మరియు పచుక పాాంత్ాలు సుమారుగా 14.66% మరియు రోడుా  13.94% ఉనాేయి.   భూవినియోగము ప్టటు క 2 
ల్ో ప ందుపరచడమ నైదధ. మిగలిిన 8.98% భూమిని ఇతర మదదతు సవే్ల కొరకు పతాిపాదధంచడమ నైదధ. అవ్సరాల 
అనుగుణంగా వినియోగవ్నరులు న లకొలాబడతాయి. పారిశ్ాా మిక విపణి బృహతిర పణాాళిక చితరం 2 ల్ో 
చూపబడిందధ.            

ప్టటు క 2: భూవినియోగము  

వ.నం భూమి వినియోగ రకము విసతీ రణము ఎకరాలలో మొతీం విసతీ రణములో శ్ాతము 
1 పారిశ్ాామిక వినిమయ భూమి  622.15 56.0 
2 అభివృదధి  పరచని భూమి (యుడిఎల్) 71.22 6.41 
3 ఉమమడి వినియోగ పరా ంతము 27.5 2.48 
4 ఉమమడి వసతుల్ు 36.58 3.29 
5 హరిత తోరణం 8.05 0.72 
6 బహిరంగ పరదేశ్ాల్ు 154.84 13.94 
7 దారుల్ు 154.92 13.94 
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వ.నం భూమి వినియోగ రకము విసతీ రణము ఎకరాలలో మొతీం విసతీ రణములో శ్ాతము 
8 పారికంగ్ 35.74 3.22 
  మొతీం 1111.00 100.00 

 
చితరం 2: స్టథలము యొక్క బృహత్ పాణాళిక్ 

4.2 పారిశ్ాామిక విప్ణి యొకక  ఆరిథక ప్రభావము 

2030 సంవ్త్రము నాటటకత ఈ విపణి పాాంతము పూరిిగా పారిశ్ాా మికకీరణం చ ందధ మొతిం ఉత్ాాదన రు. 10,082  
కోటుా  ఉంటుందని అంచనా వయేబడిందధ. ఈ పాాంతము నుండి ఎగుమతులు సంవ్త్రానికత సుమారుగా రు. 234 
కోటుా  ఉండవ్చుునని అంచనా వేయడమ నైదధ. 
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ఈ విపణి పారిశ్ాా మిక శ్రణాలి్ో మొతతం పటెట్ బడుల్ు రు. 5,062 కోటుా గా ఉంటాయని అంచనా వయేబడిందధ. ఈ 
విపణి పరపిూరణ కారయకలాపాల సమయములో పతాయక్ష మరయిు పరోక్ష ఉపాధధ సంభావ్యతలు 13,105 మరియు 
32,762 కు దగగరగా ఉంటాయి. 

5 ప్రాువరణ సిథతిగతులట 
పరా జెకటు  ప్రభావిత పరా ంతము(PIA)/అధ్యయన ప్రాంతము:విపణి సరిహదుి  నుండ ి 10 కతలోమీటరా వాయసారి పరధిధలో 
ఉనన పాాంతము పాాథమిక పరధిీయ పరాయవ్రణ సరేవక్షణల కొరకు అధ్యయన పాాంతముగా గురిించబడినదధ. 

Note No. #1 Attachment:APIIC Gudipalli _ANT Dist _Executive summary-Telugu.pdf



 

8 

అధ్యయన పాాంతమును 

 
చితరం 3 ల్ో చూపబడనిదధ. 

అధ్ుయన కాలము:పరా థమిక పరాావరణ పరావకే్షణల్ు 2018 శీత్ాకాలము సమయములో చపేటిబడాా యి.  
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చితరం 3: అధ్యయన ప్రాంతపు పటము 

5.1.1 నిరిిష్ు  భూపరా ంతప్ు ప్రాువరణము 

 ఈ సథల్ము యొకక భూవినియోగము అతాధధకంగా వారథ భూముల్ు - బహరింగ పదాశే్ాలత్ో కూడని వికీరణ 
ప దల భూమి. 
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 పరతిపాదధత సథల్ము యొకక ఎతుత  సముదర మట్ము నుండి 667 మీటరుా  నుండి 735 మీటరా మధ్యన ఉందధ. 
భూమి యొకక సాధారణ వాలు తూరుా మరియు దక్షణి దధశ్గా ఉందధ. 

 పరతిపాదధత ఐప్ సథల్ము  IS 1893 (భాగం I) పకాారం భూకంప జోన్ III (అతితకుకవ్ కతాయాతాక జోన్) కతందకత 
వ్సుి ందధ మరయిు ఆంధ్ ాపదాశే్ బహుళ-విపతుి ల మాయప్ పకాారం వ్రద మండలం కాదు. 

 ఈ అధ్ాయన పరా ంతముల్ో పరధాన భూవినియోగ తరగతుల్ు ఈ కిాందధ విధ్ంగా గమనించబడాా యి: నిరిాత – 
పటిణ, గ్రామీణ & గనులు; వ్యవ్సాయ భూమి – ఒక పంట, రెండు పంటలు & బీడు భూమి; అటవీ – 
ఆకురాలేు & ప దల అడవి; వ్యరథ భూములు – చౌడు పభాావితం, ప దలు మరయిు బీడుపడిన రాళళు ఉనన/ 
ఉండని భూమి; జలాశ్యాలు - ఆనకటి/చ రువ్ు/సరసు్ మరియు నదధ/కాలువ్/వాగు/వ్ంక.  

 పరా జెకు్  సథల్ము యొకక నిరిిష్్ట వాతావరణకనందర సంబంధధత గణాంకాల్ పరకారము, గమనించబడని పాాముఖయ 
గాలి వీచు దధశ్ పడమటట దధశ్ అనుయాయిగా ఉనానయి.  

అధ్ాయన వావధధ సమయంల్ో అనిే పరావేక్షణా సాథ నాల్ోా ని నివాస పరా ంతాల్ోా నూ గరష్ి్ట సాందరతల్ు సల్్ర్ 
డయలకెస్డ్ (SO2), న టైరా జెన్ డయాకెస్డ్ (NO2), పారి్కుల్ేట్ మలాటర్ (PM2.5), పారిికులేట్ మాయటర్ (PM10), 
కారబన్ మోనాకెస్డ్ (CO), ఓజోన్ (O3), అమోానియా (NH3), సీసం (Pb), బ ంజనే్ (C6H6), బ ంజో (a) 
పెైరనే్(BaP) – పారిికులేట్ దశ్ మాతమాే, ఆరె్నిక్స (As), నికెల్ (Ni) జాతీయ పరిసర వాయు నాణయత 
పమాాణాలకు బాగా లా బడ ేఉనాేయి. 

o PM10 పరధిధ 55.6 µg/m3 నుండి 71.5 µg/m3 మధ్ాల్ో ఉందధ. PM10 కొరకు NAAQ నిరేిశిత పాామాణికం 
24 గంటలకు సగటున 100 µg/m3గా ఉందధ. 

o PM2.5 విల్ువల్ు 22.4 µg/m3 నుండ ి 32.2 µg/m3కు మధ్ా ఉందధ. PM2.5 కొరకు NAAQ నిరేిశిత 
పాామాణకిం 24 గంటలకు సగటున 60 µg/m3గా ఉందధ. 

o SO2 అనదేధ 13.2 µg/m3 మరియు 17.8 µg/m3 మధ్ాన ఉందధ. SO2 కొరకు NAAQ నిరేదశిత 
పాామాణకిం 24 గంటలకు సగటున 80 µg/m3గా ఉందధ. 

o NO2 పరధిధ 17.4 µg/m3 నుండి 22.3 µg/m3 మధ్ాల్ో ఉందధ. NO2 కొరకు NAAQ నిరేదశిత పాామాణకిం 
24 గంటలకు సగటున 80 µg/m3గా ఉందధ. 

o O3 పరిధధ 22.1 µg/m3 నుండి 25.9 µg/m3 మధ్ాల్ో ఉందధ. O3 కొరకు NAAQ నిరేిశిత పాామాణకిం 8 
గంటలకు సగటున 100 µg/m3గా ఉందధ. 

o NH3 అనేదధ 11.7 µg/m3 నుండి 15.7 µg/m3 మధ్ాన ఉందధ. NH3 కొరకు NAAQ నిరేిశిత పాామాణకిం 8 
గంటలకు సగటున 100 µg/m3గా ఉందధ. 

o CO వాయప ి  0.1 mg/m3 నుండి 0.5 mg/m3 మధ్ాన ఉందధ. CO కొరకు NAAQ నిరేిశిత పాామాణకిం 8 
గంటలకు సగటున 2 mg/m3గా ఉందధ. 

o Pb, C6H6, BaP, As, మరయిు Ni గురిించదగని పరమిితుల దధగువ్న ఉననటుా గా గమనించబడిందధ. 

 నివాస పరా ంతాల్ోా  పగటట సమయంల్ో ధ్వని సాథ యిల్ (Ld) పరధిధ 50.81 dB(A) నుండి 51.69 dB (A) మధ్య 
ఉందధ. 
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 నివాస పరా ంతాల్ోా  రాతిర వళేల్ ధ్వని సాథ యిల్ (Ld) పరధిధ 41.42 dB(A) నుండ ి43.89 dB (A) మధ్య ఉందధ. 

o కనందర కాల్ుష్టా నియంతరణ మండల్ల మలరగదరశకాల్ పరకారము ధ్వని సాథ యిల్ు పరావే్ ించబడాా యి మరియు 
బాగా పరమలణాల్ ల్ోపుననే ఉనేటటా గా గమనించబడాా యి.  

 భూగరభజల్ నమూనాల్ు తరా గునీటట నాణాతా పరమలణాల్ యొకక నిరిథష్్ట పరిమితుల్ (IS:10500 (2012)) కు 
లోపలే ఉనానయి . అధ్యయన పాాంత్ాలలో జలకాఠినయం, టటడఎిస్ మరియు కాయలిియం, చననబాబయయపలాి, 
ఓబుళాపురం, పాలసముదంా మరియు సో మందేపలాి వ్దద  మ గీనష యం  సాథ యి కొంచ ం అధధకంగా ఉనేపపటటకీ 
అనిే చోటాా  నిరిిష్్ట  పరిమితి ల్ోపుననే ఉందధ. 

 ఉపరతిల్ నీటట నమూనాల్ు IS: 10500 (2012) త్ాాగునీటట పమాాణాల పకాారము పరిమితి లోపున ఉనానయి. 
దేవ్ులచ రువ్ు వ్దద క్షషరగుణం సాథ యి కొంచ ం అధధకంగా ఉండగా, పాప రడెిాపలాి చ రువ్ు మరయిు దవే్ులచ రువ్ు 
రెండింటాి ల్ోనూ కాాల్లషయం సాథ యి ఆశంచిన సాథ యి కంటే ఎగువన ఉనేపపటటక ీ అనుమతించదగని 
పరమిితిల్ోపున ఉందధ. 

 నేల్ రకాల్ు, ఇసుక గరప నలేలు మరయిు మటటి  రకాలు, నమూనాలు అనినచోటాా  సవలాంగా సావభావిక 
ఆమాతను కలిగ ిఉనానయి. 

 మధ్ా పరా ంతం ల్ేదా పరా జెక్్స పరభావితం ఉనే పరా ంతంల్ో  అరుదెైన/అంతరించపో తునన/సాథ నిక/పమాాదం 
అంచున ఉనన వ్రాగ నికత సంబంధధంచన మొకకల మరయిు జంతు జాతులు నమోదు చయేబడలేదు. 

 ముఖ్ాపరా ంతము ల్ోపల్ ఎటటవంటట అడవుల్ు కానీ, వ్నయపాాణి సంరక్షణ కేందాాలు కానీ లేదా జీవావ్రణ 
ఆశ్యాాలు గానీ లేదా ఏవనేి అరుద నై జీవ్జాతుల గూళళు లేదా సంతానోతపతిత  ్నతరా ల్ు గానీ ల్ేదా ఇతర ర్తి 
పరదశే్ాల్ు గానీ ల్ేవు. మధ్య పాాంతము లోపల గానీ లేదా దాని 10 కతలోమీటరా పరధిధలో గానీ ఎటువ్ంటట రక్షతి 
అడవ్ులు గానీ జాతీయ ఉదాయనవ్నాలు గానీ లేదా వ్నయపాాణ ి సంరక్షణ కేందాాలు కానీ లేదా జీవావ్రణ 
ఆశ్యాాలు గానీ లేదా పక్షి గాూళళ సథల్లల్ు గానీ ల్ేవు.  

5.1.2 సామాజిక-ఆర థక్ పర స్థథతులట 

 అధ్ాయన పరా ంతముల్ో ఉనే గాా మలల్ మండల్లల్ు పనెుకొండ, సో మందపేలాి, పుటిపరిి, గోరంటా, చలమతూి రు 
మరియు హిందూపురం. 

 10.0 కతలోమీటరా పరిధధ అధ్యయన పదాేశ్ములోని 6 మండలాలలో మజరా గాా మాలత్ో కలిప  మొతిం 45 
గాా మాలు ఉనాేయి. 

 అధ్ాయన పరదేశముల్ో, జనాభా 100609 మందధ ఉండగా అందులో 50.63 శ్ాతం పురుష్టులు మరయిు 
49.37 శ్ాతం సీి లైు ఉనానరు. అధ్యయన పదాేశ్ము యొకక లింగ నిష్టాతిి, మొతిం జనాభాలో 1000 మందధ 
పురుష్టులకు గాను 975 మందధ సీి లైు ఉనానరు. 

 అధ్ాయన పరదశేముల్ోని అక్షరాసాతా శ్ాతము, అధ్యయన పదాశే్ము యొకక మొతిం జనాభాలో 52.27 గా 
ఉందధ. 

 పనిచేయు జనాభా 55469 మందధ, అందులో 55.47% పురుష్టులు మరయిు 44.53% సీి లైు ఉనానరు. 
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6 ప్రాువరణ ప్రభావాల అధ్ుయనం మరియు నిరవహణ  
పరతిపాదధంచిన పరా జక్ె్స యొకక నిరామణము మరియు నిరవహణ దశల్ల్ో తల్ెతతగల్ పరాావరణ మరయిు సామలజిక 
అంశ్ాల్పె ైఏరపడే పరభావాల్ను మదధంపు చేయబడి ముఖ్లాంశ్ాల్ు కిాంద ప ందుపరచబడాా యి.   

 1111 ఎకరాల విసీి రణములో పారిశ్ాా మిక విపణి అభివ్ృదధి  చేయాలని పతాిపాదధంచబడిందధ. ఈ భూమా ిఆందరపరదశే్ 
పారిశ్ాా మిక మౌల్లక వసతుల్ అభివృదధి  సంసథ  సావధనీముల్ో ఉందధ.  

 ఈ సథల్ము యొకక భూవినియోగము సాధారణంగా బంజరు, కొంచ ం ప దలత్ో మరయిు కొనిన త్ోటలత్ో 
కూడని భూమిగా ఉందధ. భూమి జనావాసాలత్ో లేదు మరయిు పాాజెకి్స పాాంతం యొకక పధాాన భాగంలో పెదద 
చ టుా  ఏవీ లేవు మరియు పరధానంగా చలె్లా చెదురుగా మరయిు చినే మొకకల్ు అంటే, ప ా సో ప స్ జూలీఫ్ోా రా 
(ముళుకంప చ టుా ) వ్ంటట మొకకలు ఉనానయి. 

 సథల్ముల్ో సహజంగా పరవహించే వాగుల్ు గమనించబడాా యి. మురుగు నీటట పారుదల వ్యవ్సథత్ో సహా 
ఉపరతిల డ ైనైజే్ వ్యవ్సథల దావరా సరెసన డ ైనైేజ్ రూపకలాన చయేబడుతుందధ. 

 పరశిామల్ల్ో ఉతపనేమయియా వారథనీరు సంపయరణముగా తిరిగ ి వాడుకొను/తిరిగ ి ఉతాననం చయేు పదితిలో 
తమ సవంత STP/ETP లో శుదధి  చయేబడుతుందధ. శుదధి  చేయబడిన వ్యరథనీటటలో కొంత భాగము విపణ ి
లోపల హరతి త్ోరణం నిరవహణకు ఉపయోగించబడుతుందధ మరయిు మిగలిిన నీరు యాూనిటాల్ో 
వాడుకనీటటక ిమినహా వివిధ్ రకాల్ వాడుకల్ కోసం తిరగిి ఉపయోగించుకోబడుతుందధ.  

 గొలా్పలా్ల జల్లశయము నీటట వనరుగా పారశి్ాా మిక నీటట సరఫరా పథకము దావరా నీటట అవసరము 
తీరుుకోబడుతుందధ. నిరవహణ దశ్లో భూగరభ జలాలు లేదా ఇతర ఉపరితల నీటట వ్నరులపెై ఆధారపడటం 
జరగదు. 

 వరషపు నీటట సంరక్షణ వావసథను సూచించడం జరిగిందధ.  
 నిరామణ దశల్ో మౌల్లకవసతుల్పెై పరభావము/ఒతిిడిని తగిగంచడానికెస సవయం సమృదిమ ైన మౌలిక వ్సతులత్ో 

నిరాాణ శిబిరాలు అందజేయబడత్ాయి. 
 నిరవహణ దశల్ో వలె్ువడే VoCల ఫుయజిటటవ్ ఉదాగ రాలు, కాలుష్టయ రణేువ్ులు, సేందీయా ఆవిరుా  మొదల ైన 

వాటటని నియంతిరంచడానికి సభా పరశిామల్చే అవసరమ ైన అనిే గాల్ల కాల్ుష్టా నియంతరణ చరాల్ు 
పాటటంచబడతాయి. 

 పెయింట్ ష్టాప్ నుండి నిల్వ ఉదాగ రాల్ు, వాహనాల నుండ ివ లువ్డే వాయువ్ులు, DG సటె్ ల వ్లన వాయు 
వాత్ావ్రణంపె ైపడ ేపభాావ్ పరశిీలన చపేటిబడిందధ. మొతిం రసి పాి ర్ సాథ నాలలో NOX, PM10, PM2.5 మరయిు 
SO2 యొకక మొదటట అతాధధక ఫల్లతం 24 గంటల సగటు మరియు వారిిక సగటు సాందతాలు జాతీయ పరిసర 
వాయు నాణయత్ా పమాాణములు (NAAQS), 2009 లోపున ేఉననటుా గా కనుగొనబడిందధ.  

 సరగిాగ  కామబదిం చయేనటాయితే, నిరాాణదశ్లో ఉతాననమయియయ ఘన వ్యరాథ లు మటటి  నాణ్యత, నీటట నాణయత 
మరియు పజాల ఆరోగాయలపె ైపభాావాలను చూపవ్చుు. పాా ంటు సథలము లోతటుి  పాాంత్ాలను భరీి చయేుటకెస 
నిరాాణ వ్యరాథ లు ఉపయోగించబడత్ాయి. రీసెకైతల్ చయేదగని ఇతర వ్యరాథ లు వికాయించబడత్ాయి మరయిు 
అపాయకర వ్యరథ పదారాథ లు భదతా్ా నిబంధ్నల పకాారం నిలవ చయేబడి, వి్నపణం కొరకు ఆమోదధత ఎపపిసిిబి 
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వికనాతల్ దావరా పంపించివయేబడతాయి. అలాగే, అభివ్ృదధి  యొకక నిరవహణ దశ్లో ఘన వ్యరాథ ల 
ఉతాననమును యాజమానయము చేయు కామంలో కఠనిమ నై మారగదరశకాలు అమలుచయేబడత్ాయి. 

7 ప్రతాుమాాయాల విశ్లేష్ణ 
ఆంధ్రపరదశే్ రాష్్టరముల్ో పారిశ్ాా మిక అభివృదధిని పో ర త్హించుటకు గాను APIIC భార ీమొతిములో భూములను 
గురిించందధ. అందులో భాగంగా, అనంతపురం జిలాా  సో మందేపలాి మండలం గుడపిలాి వ్దద  గురిించబడని 1111 
ఎకరాల భూమిని గురిించ, పారిశ్ాా మిక విపణి అభివ్ృదధి  కొరకు పతాిపాదధంచబడనిదధ. వ్ూయహాతాకమ నై సాథ నము, 
గిరాకీ, అనుసంధానత, మంచ అరహతలు గల మానవ్ శ్ాా మిక శ్కతి, నీరు మరియు విదుయత్ లభయత, R&R 
లేకుండుట, పరాయవ్రణ పకాారంగా సునినత పదాేశ్ము కాకుండుట మొదలగువ్ంటట ముఖాయంశ్ాలను పరిగణించ ఈ 
సథలమును ఎంప క చేయడమ నైదధ. 

8 ప్రాువరణ సంబంధ త ప్రువేక్షణ కారుకామము 
పరాావరణ సంబంధధత పరావకే్షణా కారాకామము రూప ందధంచబడి మరియు అమల్ు చయేబడుతుందధ. పాాజెకుి  
యొకక నిరాాణ మరయిు నిరవహణ దశ్లలో తల తిగల పరాయవ్రణ పరమ నై పభాావాలను త్ొలగించుటకు గాను ఒక 
సుస థరమ నై సంసాథ గత విధానము దావరా పరాయవ్రణ పరిరక్షణ యాజమానయము అమలు చేయచేయబడుతుందధ.   

8.1 అదనప్ు అధ్ుయనాలట 

8.1.1 విప్తుీ  విశ్లేష్ణ 

పరతిపాదధత విపణ ి యొకక నిరామణము మరయిు నిరవహణల్ో ముడిపడయిునే పరమలదాల్ను మదధంపు 
చేయడానికి పరా ధ్మిక పరమలద విశ్రాష్టణ అధ్ాయనం నిరవహించబడిందధ. విపణి లో ముందుకు వ్చుే సభయ 
పరశి్ామలు లేదా యూనిటుా  పకాతాయ సవభావ్ం మరయిు ఇన వంటరీపె ై ఆధారపడి రసాయన పదారాి ల్తో 
వావహరించడంల్ో అనుబంధ్మ ై యునే హానికారక అంశ్ాల్ను పరిగణసిూత  పరమలధ్ విశ్రాష్టణను నిరవహించాల్ల్ 
ఉందధ. ఒక వ్యవ్సీథకృత పమాాద విశ్లాష్టణ, హానికర అంశ్ాలను మరియు ముడిపడయిునన పమాాదావ్కాశ్ానిన 
గురిించడానికత త్ోడాడుతుందధ. ఇలా నిరవహించబడే పమాాద విశ్ా ల్ేష్టణ, అన్ సెటై్ విపతుి  యాజమానయ పణాాళిక 
(డిఎంప )ను సూతీకారణ చేయుట కొరకు కూడా సూచనలను అందధసుి ందధ.  

పరమలద విశ్రాష్టణ పరధానంగా మూడు తరగతుల్ుగా విభజించబడిందధ.  

 హానిని గురితంచుట 
 వెైఫల్ాత వావధధ అంతరము 
 పరావసానాల్ు ల్ేదా పరభావము మరియు నష్్టము యొకక మదధంపు 
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8.1.2 విప్తుీ  యాజమాను ప్రణాళిక 

పరా ణ భదరత, పరాయవ్రణ పరరిక్షణ, సంసాథ పన యొకక పరరిక్షణ, ఉత్ాాదన పునరుదిరణ మరియు పాాధానయతల 
అద ే కామంలో వ లికతతీత చరయలను సరగిాగ  నిరవహించడానిన విపతుి  యాజమానయ పణాాళిక (డిఎ ంప ) లక్షయంగా 
చేసుకుందధ. డఎింప ని పభాావ్వ్ంతంగా అమలు చయేడానికి, దానిని విసిృతంగా వాయప ి  చయేాలి మరియు 
రిహారె్ల్్/డిలా్్ దావరా ఒక స బబందధ శిక్షణ కారయకామం అందధంచబడాలి. పరిశ్మా లోపల లేదా పరశి్ామ యొకక 
సమీపంలో ఉనన పధాాన అతయవ్సర పరిస థతి యొకక పరయవ్సానాలత్ో వ్యవ్హరించడానికత ఒక డిఎ ంప  ని 
రూప ందధంచాలి్ ఉందధ.  

విపతుత  జరగిిన సందరభంల్ో నష్టా్ నిే తగిగంచడానికి డిఎంపి కొరకు ఫ్ేరమ వర్క సిదిం చయేబడుతుందధ ఒక అతావసర 
పరసిిథతిల్ో వావహరించడానిక ి మరియు విపతుత ల్ను నివారించడానికి ఆన్-సెటై్ అతయవ్సర సంస దిత పణాాళిక 
మరియు ఆఫ్-సెైట్ అతయవ్సర సంస దిత పణాాళికలు విసిృతంగా సదిిం చేయబడాా యి. 

విధ్ుల్ు మరయిు బాధ్ాతల్ను గురించిన ఒక సపష్్టమ నై కనటాయింపుల్తో ఒక సంసాథ గత ఫ్ేరంవర్క విసత ృతంగా సదిిం 
చేయబడిందధ దీనితో అతావసర నియంతరణ కనందరము మరయిు సమలవేశ కనందరా ల్ు గురితంచబడతాయి. విపతుి  
సందరభంలో పభాావ్యుత కమూయనికషే్టన్ కొరకు కమూయనాికనష్టన్ సస్ిం మరియు అల్లరం వావసథల్ు విసత ృతంగా 
గురితంచవచుు. తుపానులు వ్ంటట పకాృతి వ పైరీత్ాయల కొరకు డఎింప  విసిృతంగా స దిం చయేబడిందధ. పరసార 
సహకార పథకం, జిలాా  సాథ యి అతయవ్సర కమిటీ కూరుా మరియు ఆఫ్-సెటై్ విపతుి లత్ో వ్యవ్హరించడానికత 
సమాజపు నిమగనతకు సంబంధధాంచిన అంశ్ాల్ు విసత ృతంగా తయలరు చయేబడాా యి. 

8.1.3 టార ఫిక్ మరియు రవాణా యాజమాను ప్రణాళిక 

పరసుత త టరా ఫ్ిక్స తీరు మరియు ఊహించబడని భవిష్టాత్ టరా ఫ్కి్స పో కడను అరథం చసేుకోవడానికి గుడపిలా్ల పారశి్ాా మిక 
పరా జెకు్  కొరకు టరా ఫ్ిక్స సరనవ మరియు భవిష్టా సూచన చపేట్బడిందధ.  గుడపిలా్ల పారశి్ాా మిక విపణ ినుండి రోజుకు 
5976 ప స యు సామరథయము ఉతాననం అవ్ుతుందని ఆశించబడుత్ోందధ.  పసాుి త్ానికత విపణి సథలమునకు 
ఆనుకొనియునన జాతీయ రహదారి AH-43 నాలుగు వ్రుసల సామరథయముత్ో ఉందధ, అదధ 60,000 ప స యు 
వ్రకూ సౌకరయవ్ంతంగా ఉంటుందధ మరియు 2029 సంవ్త్రం వ్రకూ టరా ఫ్ిక్స కు మదితుగా ఉండగల్దు.  ఆ 
తరావత జాతీయ రహదార ిఆరు వ్రుసల సామరథయము త్ో ఆధ్ునీకరణ చేయబడవ్లస న అవ్సరం ఉంటుందధ. 

8.1.4 సామాజిక ప్రభావ విశ్లేష్ణ 

ఈ విశ్రాష్టణ పరతేాకించి, పతాిపాదధత అభివ్ృదధి  ఫలితంగా ఉతాననం కాబో యియ సంభావ్య పభాావాలను  పసాాి విసుి ందధ. 

 ఈ భూమి ఆందరపరదేశ్ పారిశ్ాా మిక మౌల్లక వసతుల్ అభివృదధి  సంసథ  సావధీనముల్ో ఉందధ. ఎటువ్ంటట ఆర్ 
అండ్ ఆర్ అవ్సరం లేదు. 

 నిరామణ దశల్ో ఉనేపుపడు సమీపంల్ో సిథరపడా వారపిెై గాల్ల కాల్ుష్టాం మరయిు పనుల్ వల్న శబిం 
వెల్ువడ ేపరభావం ఉంటటందధ. అయినపపటటకీ, ఈ చరయలు నిరాాణ దశ్కు మాతమా ేపరమిితం అవ్ుత్ాయి 
మరియు నిరాాణం అయిపో గానే నిలిప  వేయబడత్ాయి. తగని ఉపశ్మన చరయలు పతాిపాదధంచబడాా యి. 
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 విపణి యొకక నిరామణానికి భారీ శ్ాా మిక శకిత అవసరము ఉంటటందధ. పసాుి తమునన వ్నరులపె ైఏవిధ్మ నై 
ఒతిిడి ఉండకుండా చూసేందుకు పనివారికి అందధంచ ే వసతి శబిరాల్ల్ో అనిే వసతుల్ూ 
కల్లపంచబడతాయి.   

 నిరవహణ దశల్ో పారిశ్ాా మిక విపణి 13,105 మందధ స బబందధకత పతాయక్ష ఉపాధధని కలిగసిుి ందని 
ఆశించబడుతుననదధ. ఈ పాాంతములో 32762 మందధ వ్రకు పరోక్ష ఉపాధధ ఉంటుందధ. ఇందులో 
నిపుణులు (ఇంజనీరుా  మరయిు ఇతర అధధకారుల్ు), పాక్షికంగా నిపుణులు మరియు న ైపుణయంలేని పని 
వారు ఉంటారు. సాథ నిక సాథ యిలో న ైపుణయము ఉనన మరియు లేని  పనివారకిత ఉపాధధ అధధకంగా 
లభిసుి ందధ. 

9 పరా జెకటు  ప్రయోజనాలట 
రాష్్టరముల్ోని పరశిామల్ సమగా అభివృదధిని పరగిణన ల్ోనిక ితీసుకొని గుడపిలా్ల వది విపణ ియొకక అభివృదధిపరచే 
బాధ్ాతల్ో ఎపఐిఐస ినిమగేము అయిందధ. ఇటువ్ంటట చొరవ్లు రాషి్టర వాయపింగా చేపటిబడుతునానయి. దీని దావరా 
దేశ్ము, రాషి్టరము మరియు పాాంతము తవరిత పయాోజనాలను ప ందుత్ాయి.  

 సాథ నిక జనాభాకు నెపైుణా అభివృదధి  మరియు శక్షణ 
 పరా పంచిక/సాథ నిక విలువ్ గొలుసాును సాథ నికకీరణ చయేుట 
 సాంకనతిక పరజిాా నము బదధలీ 
 విదశేీ పరతాక్ష పటెట్ బడుల్ు 
 మ రుగెసన శ్ాా మిక పరదేశ్ాల్ు  
 తకుకవ ఉతాపదకత కారాకామలల్ నుండ ిఅధధక ఉతాపదక కారాకామలల్ వెైపుకు శ్ాా మిక శకితని మళిళంచుట 
 పరసుత తమునే విపణ ిసమూహాల్ను విసత ృతిపరచుట 
 సాథ నిక పారశి్ాా మిక పునాదధని వెైవిధ్ామయము చేయుట 
 అసంఘటటత రంగము నుండ ిసంఘటటత రంగానికి కారాకామలల్ మళిళంపు 
 జనాభాను సమిమళిత పరచుట, తదావరా సాథ నిక వినిమయము పరెుగుదల. 
 పరా జెకు్  అభివృదధి , హో టల్ వాయపారము, బాయంకతంగ్ రంగము, చనన తినుబండారాల దుకాణాలు, నిరాాణము, 

రవాణా మరయిు ఇతర సేవల్ సరఫరాను కూడా ఆకరిషసుత ందధ. 
 సాథ నిక పరజల్కు మ రుగెసన విదాా వసతుల్ు మరయిు వెదైా వసతుల్ు 
 మ రుగెసన సాథ నిక మౌల్లక వసతుల్ు 
 మ రుగుపడిన సామలజిక-ఆరిథక పరిస థతులు 

o ఆరోగా సౌకరాాల్ు 
o విదాా సౌకరాాల్ు 
o ఉద ాగ ఉపాధధ అవకాశ్ాల్ు 

 తల్సరి ఆదాయ పెరుగుదల్ 

Note No. #1 Attachment:APIIC Gudipalli _ANT Dist _Executive summary-Telugu.pdf



 

16 

 ఆదాయ ఉతపనేము 

9.1 కారపొరేట్ ప్రాువరణ బాధ్ుత (స్థఇఆర్) 

విపణి యొకక పరధిధ ల్ోపల్ జీవావరణ వావసథ  మరియు పరాావరణ పరిసిథతుల్ యొకక పరరిక్షణ, పునరుదిరణ 
మరియు పునఃఅభివ్ృదధి  దధశ్గా ఒక బాధ్యత్ాయుత సంసథగా, ఎప ఐఐస , కారొారటే్ పరాయవ్రణ బాధ్యత్ా (స ఇఆర్) 
కారయకామాలను అమలు చేసుి ందధ. స ఇఆర్ కిాంద పాాజకెుి  వ్యయము యొకక 2.0% కాయప టల్ పటెుి బడగిా  చేయాలి్ 
ఉంటుందధ.  

9.2 కారపొరేట్ సామాజిక బాధ్ుత (స్థఎస్ఆర్) 

పారిశ్ాా మిక విపణి యొకక పరిధధ ల్ోపల్ సామలజిక పరసిిథతుల్ అభివృదధి  దధశల్ో ఒక బాధ్ాతాయుత సంసథగా, 
స ఎస్ఆర్ కారయకామాలను అమలు చేసుి ందధ. ఇదధ, గాా మాలలో మరయిు చుటటి  (పాాజెకి్స సెటైు 10.0 కతమీ 
వాయసారిము వ్రకూ) చయేబడిన లోపాల విశ్లాష్టణ ఆధారంగా ఉంటుందధ. వారిిక పునరావ్ృత కారొారటే్ సామాజిక 
బాధ్యత్ా వ్యయము పారిశ్ాా మిక విపణ ిఅభివ్ృదా దధదారు మరియు సంబంధధత సభా పరశిామ యొకక మునుపటట 
వరుస మూడు ఆరిథక సంవత్రాల్ నిఖ్ర ల్లభాల్ల్ో 2% గా ఉంటుందధ.  

ఈ కిాందధ కారాకామలల్ను పరగిణించవచుు: 

 సామలజిక పారశి్ాా మికత మరియు జీవనోపాధ్ుల్ అభివృదధి  (వ్యవ్సాయము/ న పైుణాయభివ్ృదధికెస వ్ృతిి 
శిక్షణ/మహళిా మండళళు/సవయం సహాయక సంఘాల అభివ్ృదధి) 

 సహజ వనరుల్ యలజమలనాము (వాటర్ షడె్/జలవ్నరుల పునరావాసము/వ్రిపునీటట సంరక్షణ/ 
పసాుి తమునన చ రువ్ులలో పూడికతీత) 

 మౌల్లకవసతుల్ అభివృదధి (గాా మీణ అంతరగత రహదారులు/ మురుగునీటట కాలవలు/ పవాాహనీటట పారుదల/ 
నీటట సరఫరా/ వీధధ ల ైటుా / సామాజిక వ్సతి/పాఠశ్ాల సౌకరాయలు/ ఆసుపతి/ాపారిశుదియ వ్సతులు) 

 మలనవ పటెట్ బడి అభివృదధి  (విదయ/ఆరోగయము/ వాడుకనీరు / ఆర్ఒ వ్యవ్సథల దావరా త్ాాగునీటట సరఫరా/ 
పారిశుధ్యము మరియు మరుగుదొడా సౌకరయము/ చదువ్ు/బాలికా విదయ) 

10 ప్రాువరణ  యాజమాను ప్రణాళిక 
పరాావరణ యలజమలనాము యొకక పరధాన ఉదేిశ్ాాల్ు: 

 పరా జెకు్  యొకక నిరామణ దశ మరియు నిరవహణ దశల్ల్ో ఏరపడే ముఖ్ామ నై పరాావరణ సమసాల్ను 
గురితంచుట. 

 సముచితమ నై నిరవహణ చరాల్ను చేపటట్ ట కొరకు మలరగదరశకాల్ను అందధంచుట 
 నిరవహణ చరాల్ను అమల్ు చయేుట కొరకు వావసథల్ు మరయిు పదితుల్ను నెల్కొల్ుపట 
 నిరవహణ చరాల్ు సరెసన విధ్ంగా అమల్ు జరిగనల్ల చూసుకొనుట 
 నిరూమల్నా చరాల్ యొకక సమరథవంతమును పరావే్ ించుట 
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 పరాావరణ యలజమలనామునకు బాధ్ాతల్ు అదే విధ్ంగా పరాావరణ సంబంధధత చరాల్ను అమల్ు పరచు 
బాధ్ాతల్ు సంసాథ గత ఫ్ేరమ వర్క ల్ో చేరుబడి ఉంటాయి. 

 ఏవెైనా ఊహించని పరమలదాల్ు ఏరపడినపుపడు సకాల్ముల్ో అవసరమ ైన చరాల్ను తీసుకొనుట. 

నిరిిష్్ట పరాావరణ యలజమలనా పరణాళిక/ చరయలు: 

 పరాావరణ యలజమలనామునకు పరిపాల్నా సంబంధధత మరయిు సాంకనతిక ఏరాపటటా  
 హరతి రహదారుల్ అభివృదధి   
 సౌరశకిత వినియోగ పెంపుదల్ 
 వరషపు నీటట సంరక్షణ 
 వృతిపరమ నై ఆరోగాము మరయిు భదరత: వ్ృతిపరమ నై ఆరోగయము మరయిు భదతా పటా అటు నిరాాణ దశ్ 

మరియు ఇటు నిరవహణ దశ్ రెండింటటలోనూ శ్దిా వ్హించాాల్ల్న అవసరం ఉంటటందధ. 
 పరాావరణ యలజమలనాము కొరకు సంసాథ గత ఏరాపటటా /ఫే ామ్ వ్ర్క రూప ందధంచబడుతుందధ. 

పారిశ్ాా మిక విపణ ియొకక నిరామణ మరయిు నిరవహణ దశల్ల్ో తల్ెతతగల్ పరాావరణ పరమ ైన పరభావాల్ను 
తొల్గించుటకు గాను ఒక సుసిథరమ ైన సంసాథ గత విధానము దావరా పరాావరణ పరరిక్షణ యలజమలనాము యొకక 
సమరథవంతమ నై అమల్ు మరియు సనిేహతి పరావకే్షణ సాధధంచబడుతుందధ. ఉపశ్మన చరయల అమలుకెస 
పా రతిపాదధంచబడని సంసాథ గత విధానము గురించిన సిఫారసుల్ను EIA నివేదధకలో ప ందుపరచడమ నైదధ. 

10.1 ప్రాువరణ యాజమానుము కొరకట బడజెట్ సంబంధ త అంచనాలట 

పరాావరణ యలజమలనాము కొరకు బడెెట్ అంచనాల్ు (పటెుి బడి వ్యయము) 20 మిలియనా రూపాయలుగా 
మరియు వారిిక రికరింగ్ వ్యయము రూ. 6.8 మిలియనుా  గా అంచనా వేయడమ ైనదధ. 

11 ముగింప్ు 
పారిశ్ాా మిక రంగము యొకక పెరుగుతునే అవసరాల్ను తీరుుకొనుటకు గాను, సమీపములో పారశి్ాా మిక 
అభివ్ృదధి  కొరకు కొతి సథలాలను గురిించవ్లస న అవ్సరం ఉందధ. విపణి విశ్లాష్టణ, పాాంత సామరాథ యలు మరయిు 
రాబో వ్ు పెటుి బడుల పతాిపాదనల  ఆధారంగా, ఆటోమొబ ైల్స, ఎలకాిా నిక్స్ మరియు సమాచార సాంకతేికత, 
ఇంజనీరింగ్ సామాగి ా  రంగము యొకక అతుానేత మలరెకట్ సంభావాత మరయిు అతాధధక ఎదుగుదల్ అంశ్ాల్ు 
ఉండుల్లగున పరతిపాదధంచడమ నైదధ.  

ముఖ్ాంగా అభివృదధి  పథకాల్ు ఏవెనైా పరాావరణ మరియు సామలజిక పరభావాల్ కూరుపను కూడా కల్లగ ిఉంటాయి. 
మౌలిక వ్సతుల అభివ్ృదధి  పాాజెకుి ల కారణంగా ఈ పరాయవ్రణపరమ నై మరియు సామలజిక పరమ నై పరభావాల్ు 
(పతాిపాదధంచబడని అభివ్ృదధి  ఎటువ్ంటట ఆవాస చలనానీన కలిగించదు) వివిధ్ రూపాలలో సంభవిసుి ంటాయి. 
పతాిపాదధత పారిశ్ాా మిక విపణ ి మూలంగా ఏరాడగల సంభావ్య పరాయవ్రణ మరయిు సామాజిక పభాావాలను 
అధ్యయనము చేయడానికత ఒక పరాయవ్రణ పభాావ్ విశ్లాష్టణ నిరవహించబడిందధ. ఈ EIA అధ్యయనములో భాగంగా 
పతాిపాదధత అభివ్ృదధి  కారణంగా గాలి నాణయత, ధ్వని, నీటట నాణయత, నలే, పచుదనము, సామాజిక-ఆరిథక పరసి థతుల 
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దోహదాంశ్ాల వ్ంటట సంభావ్య పరాయవ్రణ మరియు సామాజిక పభాావాలు విశ్లాష్టణ చేయబడాా యి. ఈ పతాిపాదధత 
అభివ్ృదధి  వ్లా కలిగే పరభావాల్ను తగిగంచడంల్ో/ నివారించడంలోనూ, ఎదురోకవ్డంలోనూ సహాయపడడానికత తగని 
చరయలు స ఫారసు చయేబడాా యి. ఈ చరయలలో, నివారణా చరయలు, ఎదురొకనే చరయలు, మరయిు పరాయవ్రణ 
పెంపుదల చరయలు చేర ిఉంటాయి. 

పరతిపాదధత పారిశ్ాా మిక విపణ ి భార ీ పటెట్ బడదిారుల్ను ఆకరిషంచేందుకు అభివృదధి  చయేబడుతుందధ మరయిు 
వయాహాతమకంగా గురితంచబడిందధ. నిరంతర పాాపంచక పో టతీతవమును నిరాి రించే సమగామ నై మరయిు ఉతిమమ ైన 
పణాాళిక చయేబడని మౌలిక వ్సతులు మరియు ఒక సమరథవ్ంతమ ైన యాజమానయ నిరాాణంత్ో పారశి్ాా మిక 
విపణిని అభివ్ృదధి  చయేడం ఈ పాాజకెుి  యొకక దారశనికతగా ఉందధ. ఈ పతాిపాదధత పారిశ్ాా మిక విపణి, మారెకట్ 
సంబదిత మరియు పరాయవ్రణ సుస థరత ఈ రెండింటట విష్టయంలో  రాషి్టరములో మరయిు దేశ్ములో ఒక 
గీటురాయిగా ఆవిరభవిసుి ందధ. 
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