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డ్రా ఫ్్ట బృహత్ ప్ాణరళిక నివేదిక 
జూన్,2021 

 

 1 డ్రా ఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041 

1.1 నేప్థ్యం 
4,873 sq.km కూడ్ని విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా ప్లలటన్ రీజియన్ (విఎంఆర్) సకె్షన్ 4, ఎపథఎంఆర్ అండ్ 
యుడ్ఎి చట్ం 2016 నిబంధ్న క్టంద ఏరలుటట చసేథన విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా ప్లలటన్ రీజియన్ 
డ్్వలప్ మ ంట్ అథరరటి ీ (విఎంఆర్ డ్ిఎ) యొకక 'అభివృదిి  ప్లాంతరనిి' స్ూచిస్ుత ంది. సెక్షన్-5 లో 
పేరపకనివిధ్ంగ్ల - అథరరటిీ యొకక విధ్ులు - "ప్లా నింగ్ - స్ుసథయర్ అభివృదిి  క్ొర్కు ప్రలయవర్ణ 
స్మతతలయతను సలధించడం క్ొర్కు మరియు జీవించగల వలతరవర్ణరనిక్ట ఇతర్ స్దుప్లయాలను 
కలుంచడం క్ొర్కు స్ర ేలను చపే్ట్డం క్ొర్కు ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ [PP], మాస్్ర్ ప్లా న్ [MP], ఇన్ 
ఫలాస్్రకిర్ డ్్వలప్ మ ంట్ ప్లా న్ [ఐడ్ిపథ] లవదర ఏరియా డ్వ్లప్ మ ంట్ ప్లా న్ లవదర జోనల్ డ్వ్లప్ 
మ ంట్ ప్లా న్ ని సథదిం చేయడం మరయిు స్వరించడం"2041 వ స్ంవత్ర్ం క్ోస్ం మాస్్ర్ ప్లా న్ 
తయార ీ 2016 లో ప్లార్ంభించబడ్ింది. APMA&PA AT 2016 లోని సెక్షన్-11లో పేరపకని విధ్ంగ్ల 
విఎమ్ ఆర్ ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ 2051కు అనుగుణంగ్ల మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041 తయార్ు చేయబడ్ింది. ఈ 
డ్రకుయమ ంట్ అనదేి విఎంఆర్ క్ొర్కు చట్బదిమ ైన డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041, ఇది ఎపథఎమ్ ఆర్ అండ్ 
యుడ్ఎి యాక్్స 2016 యొకక సెక్షన్ 11 యొకక నిబంధ్నలకు స్ంబంధించి తయార్ు చేయబడ్ింది.   

ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరంలోని రెండు మ టరా ప్లలటన్ ప్లాంతరలలో విఎంఆర్, రెండు మ టరా ప్లలటన్ 
ప్లాంతరలతో ప్లటట ఆంధ్ాప్దాశే్ రలష్్టరంలో 14 ప్ట్ణరభివృదిి  స్ంస్య   (యూడ్ీఏలు) ప్కాటించరర్ు 
(ప్టం 1-1).  
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ప్టం 1-1: ఆంధ్ాప్దాశే్ అభివృదిి  స్ంస్యలు 

 
1.2 మాస్్ర్ ప్లా న్ తయారీ 
క్ీలక దశలు, స్ంప్దాింప్ులు మరియు ఫలతరలను హెలైెైట్ చసే ే మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041 యొకక స్విస్తర్ 
తయార ీ ప్టం 1-2. ఆంధ్ాప్దాశే్ రలష్్టరంలో ప్పా్ంచ పటెట్ బడుల గమయసలయ నంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం 
సలయ నరనిి నిలుప్ుక్ోవడ్రనిక్ట ప్భాుతేం విఎంఆర్ అమలు చసే్ుత ని దరర్శనికత, విధరనరలు, ప్థ్క్లలు, 
క్లర్యకరమాలను మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041 ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుకుంది. విశ్లఖ్ప్టిం-క్లక్టనరడ పెటరా లయం, 
క్ెమికల్్ అండ్ పటెరా క్మెికల్్ ఇనెేస్్ మ ంట్ రీజియన్ (విక్-ెపథసథపథఐఆర్), విశ్లఖ్ప్టిం చ్నెైి  
ఇండసథ్ రయల్ క్లరిడ్రర్ (విసథఐసథ), భోగ్లప్ుర్ం గ్ీరన్ ఫలాీ్ అంతరలజ తీయ విమానరశరయం, సలార్్ సథటసీ్ 
మిష్టన్, అమృత్ మిష్టన్ మొదలెైనవి అమలు చేయబడుతతని గురితంచదగ్ిన మౌలక స్దుప్లయాల 
పెటట్ బడులు. 
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1.3 మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక లక్ష్యయలు 
విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041, భవిష్టయతతత  ప్లాదేశిక అభివృదిిని ప్ోా త్హించడం క్ొర్కు విజన్ 
మరియు రోడ్ మాయప్ ని అభివృదిి  చేయడం దరేరల సథయర్మ ైన అభివృదిిని లక్షయంగ్ల పటెట్ కుంది. 
ఎ.పథ.ఎం.ఆర్. అండ్ యు.డ్ి.ఎ చట్ం-2016 లో పేరపకని నిబంధ్నలకు అనుగుణంగ్ల మాస్్ర్ ప్లా న్ 
రలజాయంగ సలధ్నంగ్ల ఉంటటంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041 యొకక లక్ష్యయలు (ప్టం 1-3) ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల 
ఉనరియి:  

1. ఇన్ ఫో ర్్ మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక స్మీక్ష మరయిు ఇంటగి్ రష్టన్: ఈ మాస్్ర్ ప్లా న్ విఎమ్ ఆర్  
లోగ డ  ప్లా న్ లను స్మీక్ష్ించింది మరియు అంచనర వసేథంది.  

2. ఇప్ుటకి్  ఉని మరయిు ప్తాిప్లదతి అభివృదిిని విఎమ్ ఆర్ లో విలీనం చయేడం: 
ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరం, సలార్్ సథటీ, అమృత్, భోగ్లప్ుర్ం గ్ీరన్ ఫీలా్ అంతరలజ తీయ 



 

4 
 

డ్రా ఫ్్ట బృహత్ ప్ాణరళిక నివేదిక 
జూన్,2021 

 

 
విమానరశరయం, విక్-ెపథసథపథఐఆర్, ఎస్ డ్ిఎ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్, విసథఐసథ క్లరడి్రర్ మరయిు 
ఇతర్ పటెట్ బడులకు ప్పా్ంచ గమయసలయ నం. ఈ ప్లాజకెు్ /క్లర్యకరమాలు అనీి కూడ్ర విఎమ్ 
ఆర్ యొకక అభివృదిి  నిరలాణంపెై ప్భాావం చూప్ుతరయి. ఈ ప్లాజెకు్ ల యొకక స్ంభావయ 
ప్ాభావలలు ఈ మాస్్ర్ ప్లా న్ లో మదింప్ు చయేబడ్రా యి, మరయిు ఇంటగి్ రట్ చేయబడ్రా యి. 

3. భవిష్టయతతత  ఎదుగుదలను ప్ోా త్హంిచడం క్ొర్కు రోడ్ మాయప్: స్ంభావయ వృదిి  మరయిు 
అభివృదిి  ఒతితడ్ిని ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, ఒక క్లంప్లక్్స భూ వినియోగ ప్ణారళికను ఊహించి, 
ఎపథఎంఆర్ మరయిు యుడ్ిఎ చట్ం 2016 యొకక నిబంధ్నలకు అనుగుణంగ్ల మాస్్ర్ ప్లా న్ 
తయార్ు చేయడం. విఎంఆర్ క్ొర్కు ప్లా న్ చయేబడా రీతిలో భవిష్టయతతత  ఎదుగుదలను 
ప్ోా త్హించడం క్ొర్కు రోడ్ మాయప్ అందించడం  

4. ప్రలయవర్ణ స్ుసథయర్త: స్హజ వనర్ులకు పరే్ుగ్లంచిన విఎంఆర్ ను స్ంర్క్ష్ించరల్న 
అవస్ర్ం ఉంది. తీర్ ప్లాంత వనర్ులు, నీట ి వనర్ులు, అటవీ ప్లాంతరలు, జీవ వెవైిధ్య 
ప్లాంతరలు మరయిు వయవసలయ ప్లాంతరలతో స్హా ప్రలయవర్ణ వనర్ులపెై స్ంభావయ 
ప్ాభావలలను ప్రిహరించడం దరేరల సథయర్మ ైన మాస్్ర్ ప్లా న్ తయార.ి  

5. లొక్ ష్టన్ ప్లా న్: వలస్తవిక అంచనర డ్మిాండ్ దరేరల, భవిష్టయత్ ఉప్లధి ప్లాంతరలు, క్ొతత  వృదిి 
క్ ందరాలు, క్ ంటర్ అయసలకంత క్ ందరాలు, తగ్ని ప్దాేశ్లలను స్ూచించ ే మాస్్ర్ ప్లా న్ ను 
తయార్ు చయేడం  మరయిు ప్జాా ర్వలణర వయవస్య , నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య , వయర్య నీర్ు మరయిు 
ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ వయవస్య  మరయిు ప్లర్వేస ే ప్లాంతరలు, విదుయత్ స్ర్ఫరల, స్ంసలయ గత, 
సలమాజిక మరియు వినోద సౌకరలయలతో స్హా మౌలక స్దుప్లయాలను అభివృదిి చయేడ్రనిక్ట 
తగ్నింత భూమిని అందించడం. 

6. భాగసలేమయ మరయిు స్ంప్దాంిప్ుల ప్ణారళిక: ప్ౌర్ులు మరయిు వివిధ్ భాగసలేములతో 
చర్ిల నుంచి విజన్ మరియు లక్ష్యయలను అభివృదిి చయేడం దరేరల మాస్్ర్ ప్లా న్ తయార్ు 
చేయడం. ఇద ి స్ంప్దారయ విధరనం నుండ్ ి ప్ౌర్ుల దృషథ్ మరయిు మారెకట్ ఆధరరిత 
విధరనరనిక్ట ఒక షథఫ్్ట-ఓవర్. 2041 క్ొర్కు వి.ఎమ్.ఆర్ యొకక అభివృదిిని తల్యజ యడం, 
నిమగిం చయేడం, అవగ్లహన కలుంచడం మరయిు ఊహించడం క్ొర్కు వివిధ్ ర్క్లల 
కమూయనిక్ ష్టన్ విధరనరలు అవలంబించబడతరయి. 

7. పటెట్ బడ్ ి ప్ణారళిక మరయిు వనర్ుల స్మీకర్ణ వయయహాలు: వి.ఎం.ఆరిా.ఎ & జి.ఒ.ఎపథ 
లకు పెటట్ బడ్ి ప్ణారళిక, వనర్ుల వయయహాలను అమలు ప్ర్చడములో స్ులభతర్ం చేయుట 
క్ొర్కు, క్లీక మౌలక స్దుప్లయాల ప్లాజకెు్ లు, అంచనర పటెట్ బడ్ి, వనర్ుల స్మీకర్ణ 
వయయహాలు మరియు వలస్తవిక అమలు ప్ణారళికలను గురితంచ ే మాస్్ర్ ప్లా నును చేయడం. 
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8. స్ంర్క్షణ మండలాలు మరయిు ప్ురలవస్ుత  స్ంర్క్షణ ప్లాంతరలపె ై ప్ణారళిక వయయహాలు: 

వివిధ్ ప్ురలవస్ుత / వలర్స్తే మరయిు సలంస్కృతికంగ్ల ముఖ్యమ ైన ప్లాంతరలను 
స్ంర్క్ష్ించడం/స్ంర్క్ష్ించడం మరియు మ ర్ుగుప్ర్చడం. 

9. హౌసథంగ్ వయయహాలు: అందుబాటట గృహాలు, ప్ాధరన మిశరమ ఉప్యోగ క్ ందరాలు, 
ఎదుగుదల క్లరిడ్రర్ుా , ర్వలణర ఆధరరతి అభివృదిి , భూ వినియోగం మరయిు ర్వలణర ఏక్కీర్ణ, 
ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ ప్ట్ణ ర్ూప్కలున స్ూతరాలు మరియు ఇతర్ వి.ఎం.ఆర్ ఆధ్ునిక 
భావనలలో సలమాజిక గృహవస్తిని స్ులభతర్ం చయేడ్రనిక్ట అవ లంబించరల.     

 
ప్టం 1-3: మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041 యొకక లక్ష్యయలు 

1.4 నివేదిక నిరలాణం 
వలలూయమ్ 1 – డ్రా ఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ - 2041: ఈ ప్లాంతం యొకక అభివృదిిని స్ందరోాచితంగ్ల 
వివరించడ్రనిక్ట మొతతం జాతీయ, రలష్్టర మరయిు జిలాా  దృకుథ్ంలో విఎంఆర్ యొకక స్ందరలానిి 
ఈ స్ంప్ుట ి అందిస్ుత ంది. భౌతిక, సలమాజిక, ఆరియక మరియు ప్రలయవర్ణ ప్ రిమితతలు మరయిు మొతతం 
ఎస్ డబుా ావోటి (SWOT)విశ్లాష్టణ ప్ర్ంగ్ల ఈ ప్లాంతం యొకక ప్సా్ుత త ప్రసిథయతిని ప్దారిశంచడమే దీని 
లక్షయం. ఈ వలలూయం ఈ ప్లాంతం యొకక విజన్, వయయహాలు మరయిు వలటాదరర్ుల ఆక్లంక్షలను కూడ్ర 
అందసి్ుత ంది. ఇది జనరభా, ఉప్లధి, భూవినియోగం, ర్వలణర మరియు ఈ ప్లాంతరనిక్ట ప్రలయవర్ణ 
స్ుసథయర్త ప్ర్ంగ్ల అనుస్రంిచిన వయయహాలను ఖ్రలర్ు చేస్ుత ంది. ఈ వయయహాలు 2041 స్ంవత్రలనిక్ట 
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మాస్్ర్ ప్లా న్ ర్ూప్ంలో ప్లాదేశిక ప్ణారళికలుగ్ల అనువదించబడ్రా యి. వివిధ్ అధరయయులు 
తదనుగుణంగ్ల దగిువ స్ూచించబడ్ింది.  

1వ అధరయయం: నేప్థ్యం 
అధరయయం 2: ప్లాంతీయ అమరిక 
అధరయయం 3: జనరభా మరియు సలమాజిక-ఆరియక లక్షణరలు 
అధరయయం 4: ప్రలయవర్ణ లక్షణరలు 
అధరయయం  5: క్లీక ఆరియక ర్ంగ్లల స్మీక్ష 
అధరయయం  6: ఇప్ుటిక్  ఉని భూ వినియోగం, 2018 
అధరయయం  7: టాాఫథక్స మరియు ర్వలణర ర్ంగం సథయతి 
8వ అధరయయం: భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలు 
అధరయయం  9: హౌసథంగ్ మరయిు రియల్ ఎసే్ట్ సథయతి 
10వ అధరయయం: సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల 
అధరయయం  11: ఎస్ డబుా ావోట(ిSWOT)విశ్లాష్టణ 
అధరయయం  12: విజన్ 2041 మరియు డ్్వలప్ మ ంట్ సల్ ర టజీలు 
అధరయయం  13: ఎకనరమిక్స డ్వ్లప్ మ ంట్ సల్ ర టజీ మరియు ప్రా డక్్స మిక్స్ 
అధరయయం  14: జనరభా మరయిు ఉప్లధి స్ూచన  
అధరయయం  15: ప్లాదేశిక వృదిి  సథయతి 
అధరయయం  16: ర్వలణర ర్ంగ వయయహాలు మరియు ప్ాణరళిక 
అధరయయం  17: మాస్్ర్ ప్లా న్ డ్వ్లప్ మ ంట్ సల్ ర టజీ మరయిు ప్తాిప్లదతి భూవినియోగ ప్ణారళిక, 
2041 
అధరయయం  18: హౌసథంగ్ మరయిు సో ష్టల్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ ఆవశయకతలు 
అధరయయం  19: ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరయిు వలర్స్తే ప్రరి్క్షణ ప్లాంతరలు 
20వ అధరయయం: భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలు 
అధరయయం  21: వయయహాతాక ప్రలయవర్ణ క్లరలయచర్ణ ప్ాణరళిక మరియు వలతరవర్ణ మార్ుు వయయహం 
అధరయయం  22: క్లయపథటల్ ఇనెే స్్ మ ంట్ ప్లా న్ 
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 2 ప్లాంతీయ అమరకి 
ప్లాజెక్్స ప్లాంతం మరియు దరని ప్రసి్రలల యొకక ప్లాథ్మిక అవగ్లహనను తల్య చయేడమే ఈ 
అధరయయం యొకక ఉదేదశయం. ఈ అధరయయం అధ్యయన ప్లాంతంలోని జిలాా లకు స్ంబంధించి 
మిగ్లిన రలష్్టరం మరయిు దరని ప్లాంతీయ లక్షణరలతో అధ్యయన ప్లాంతం యొకక 
అనుస్ంధరనరలను కూడ్ర అందసి్ుత ంది. ఈ ప్లాంతరనిక్ట ప్లాంతీయ సలయ నరనిక్ట స్ంబంధించి వివిధ్ 
ప్ాయోజనరలు మరయిు స్మస్యలు ఉనరియి. ఈ అధరయయం విఎంఆర్ డ్ిఎ యొకక ప్లాంతీయ 
స్ందర్ాంలో మరింత అవగ్లహన కలుంచడ్రనిక్ట ఈ అంశ్లలను స్విస్తర్ంగ్ల ప్రిశీలస్ుత ంది. 
2.1 ఈ ప్లాంతం యొకక ప్లాముఖ్యత 

విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా ప్లలటన్ రీజియన్ (విఎంఆర్) ఆంధ్పా్దాేశ్ రలష్్టరంలో అతిపదెద ప్ట్ణరభివృదిి 
ప్లాంతరలలో ఒకటి. ప్టం 1-1 ఆంధ్పా్దాేశ్ యొకక యుడ్ఎిలను దరని ప్లాంతంతో చూపథస్ుత ంద.ి 
రలష్్టరంలో ఇటవీల డ్్నైమిక్స్ రలష్్టరసలయ యిలో ఈ ప్లాంతం యొకక ప్లాముఖ్యతను వలాెడ్సి్ుత ంది, 
ప్ాధరన నౌక్లశరయం, విమానరశరయం మరియు ప్తాిప్లదిత విమానరశరయం దరేరల అంతరలజ తీయ 
అనుస్ంధరనం దనీిని ప్ాప్ంచ మారెకట్ కు ప్వాేశదరేర్ంగ్ల చసే్ుత ంది. విభజన తర్ువలత, 
విశ్లఖ్ప్టిం అభివృదిిపె ై దృషథ్ సలరించి, మరయిు రలష్్టర పటెట్ బడ్ి ఎజెండ్ర ప్కా్లర్ం అతయధకి 
ప్లాధరనయత లో ఉంది. 

ప్లరిశ్లర మిక, రయిల్ ఎసే్ట్ మరయిు ప్రలయటక ర్ంగ్లలలో ప్ాధరన పెటట్ బడులను ఆకరిించడంలో 
ఓడర వుల దరేరల ఎగుమతి-దగిుమతి స్దుప్లయంతో ప్లటట దరని ప్యాోజనకర్మ నై సలయ నం క్ీలక 
ప్లతా పో్ షథంచింది. విశ్లఖ్ప్టిం ఈ ప్లాంతంలోని అనిి సలయ యి సౌకరలయలకు ప్ధారన ప్ట్ణ నోడ్ 
మరియు ఈ నగర్ం విశ్లఖ్ప్టిం-క్లక్టనరడ పటెరా లయం, క్మెికల్్ అండ్ పెటరా క్ెమికల్్ ఇనెేస్్ 
మ ంట్ రీజియన్ (విక్ె-పథసథపథఐఆర్) అలాగ్  విశ్లఖ్ప్టిం చ్నెైి  ఇండసథ్ రయల్ క్లరడి్రర్ (విసథఐసథ)క్ట 
నోడల్ క్ ందాంగ్ల ప్నిచేస్ుత ంది. 

2.2 రీజనల్ నెట్ వర్క మరియు కనెక్ట్విటీ 
రోడుా , రెైలు, వలయు, స్ముద ా ఓడర వులతో విఎంఆర్ బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ి ఉంది. ఇద ి 'గ్ోలెా న్ 
క్లేడ్ిలావటర్ల్'లో ఉంది, ఎన్ హచె్-16, తూర్ుున  క్ోల్ కతర మరయిు దక్ష్ణిరన చన్ెైిని కలప ే
విఎంఆర్ స్ రిహ దుద  మీదుగ్ల ప్యాాణిసోత ంది. విజయనగర్ం కూడ్ర జాతీయ ర్హదరరి- 16క్ట జాతీయ 
ర్హదరరకి్ట ఎన్ హెచ్ 26 దరేరల బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ి ఉంది. ఈ ప్లాంతం ఇతర్ ర్వలణర నోడ్్ 
రెైలు మరయిు స్ముద ా ఓడర వులను యాక్ె్స్ చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట రలష్్టర ర్హదరర్ులు మరయిు మేజర్ 
డ్ిసథ్ రక్్స రోడ్్ (ఎండ్ిఆర్ లు), ఆరి్రయిల్ రోడాతో కూడ్ర బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ింద ి (ప్టం 2 
చూడండ్ి-1). 

తూర్ుు తీర్ం వెంబడ్ి ఉని భార్తీయ రెైలవేల చన్ెైి - హౌరల ప్ాధరన మారో్ం విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్, 
గంగవర్ం ప్ో ర్్, ఎన్ టపిథసథ మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్ లకు రెలైు సెైడ్ింగ్ లతో విఎంఆర్ 
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గుండ్ర ప్యాాణసి్ుత ంది. ఈ ప్లాంతం యొకక ఉతతర్ భాగంలో ఉని దువలేడ వర్కు ఈస్్ క్ోస్్ రెలైవే 
మరియు దక్ష్ణి-మధ్య రెైలవే దక్ష్ిణ విస్తర్ణ వెపై్ు విఎంఆర్ సవేలందిసోత ంది. 

విఎంఆర్ కు విమాన అనుస్ంధరనం విశ్లఖ్ప్టిం మరియు రలజమండ్ిా విమానరశరయాల దరేరల 
ఉంది. విశ్లఖ్ప్టింలోని విమానరశరయం నౌక్ల సలయ వర్ం విమానరశరయం క్లగ్ల, రలజమహ ందవార్ం 
విమానరశరయం ప్ౌర్ విమానరశరయం. ఈ విమానరశరయాల నుండ్ి టాాఫథక్స లో ఎకుకవ భాగం 
ప్ాయాణీకుల టాాఫథక్స కు ప్రిమితం చయేబడుతతంది. విశ్లఖ్ప్టిం విమానరశరయం ఎన్ హెచ్-16 లో 
నగరలనిక్ట 7 క్ట.మీ దూర్ంలో ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిక్ట 40 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో రలబో యియ 
అంతరలజ తీయ విమానరశరయం భోగ్లప్ుర్ం వదద  త యార్ుక్లనుంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం(విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ మరియు విశ్లఖ్ప్టిం కంట్నైర్ టర్ిానల్), మరయిు గంగవర్ం 
ప్ో ర్్ యొకక రెండు ప్ధారన ఓడర వులు సవేలందించే ప్ాయోజనం విఎంఆర్ కు ఉంది. భార్తదశేం 
యొకక తూర్ుు తీర్ంలో ఉని విశ్లఖ్ప్టిం ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్ల్ ర నిక్ట జలమారలో లకు ప్వాేశదరేర్ంగ్ల 
ప్నిచేస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం దశేంలోని అతిపదెద  ఓడర వులు మరియు ప్ురలతన షథప్ యారా్ లలో 
ఒకటి. విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు భార్తదేశంలో అతయంత ర్దీదగ్ల ఉండ్ ేఓడర వులోా  ఒకటి. 
నేష్టనల్ హెవైే అథరరటిీ ఆఫ్ ఇండ్యిా (ఎన్ హెచ్ ఎఐ) దరేరల ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటీ ప్లాజెక్్స అయిన 
నేష్టనల్ హెవైసే్ డ్్వలప్ మ ంట్ పో్ా గ్లర మ్ (ఎన్ హెచ్ డ్పిథ) క్టంద విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు గంగవర్ం 
ప్ో ర్ు్ కు కనకె్ట్విటీ అభివృదిి చేయబడ్ింది. విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్ు్  12 క్ట.మీ దూర్ంలో, గంగవర్ం ప్ో ర్ు్ లు 
3.5 క్ట.మీ నుండ్ి ఎన్.హచె్-16 వర్కు 12 క్ట.మీ. 

 
ప్టం 2-1: విఎంఆర్ యొకక లొక్ ష్టన్ మరియు రజీనల్ కనకె్ట్విట ీ
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2.3 విఎమ్ ఆర్ యొకక క్ీలక సలమరలయ ాలు 

విఎంఆర్ కు బాగ్ల కనెక్్స చేయబడా రోడ్ నెట్ వర్క ఉంది. జాతీయ ర్హదరరి 16 మొతతం విఎంఆర్ 
వెంబడ్ ి ప్ధారన వనెెిముకగ్ల ప్నిచేస్ుత ంది. వయయహాతాక రెలైవే నటె్ వర్క తో కూడ్ర విఎంఆర్ 
ఇవేబడుతతంది. ఈ ప్లాంతంలో ప్ాతిప్లదతి మ టరా  రెైలు క్లరడి్రర్ ప్ాస్ుత త రియల్ ఎసే్ట్ పెై భార ీ
ప్ాభావలనిి స్ృషథ్స్ుత ంది మరియు క్లరడి్రరా్ వెంబడ్ి క్ొతత  అభివృదిిని ప్ోా త్హిస్ుత ంది. భోగ్లప్ుర్ం 
ప్లాంతంలో ప్తాిప్లదిత అంతరలజ తీయ విమానరశరయం, గ్ీరన్ ఫలాీ్ అంతరలజ తీయ విమానరశరయం 
దేశంలోని వివిధ్ ప్లాంతరలతో మరియు ప్పా్ంచంలోని వివిధ్ ప్లాంతరలతో అనుస్ంధరనం క్లవడ్రనిక్ట 
ఈ ప్లాంత ప్ౌర్ులకు అవక్లశ్లనిి కలుస్ుత ంది. 

విఎంఆర్ ఇప్ుటకి్  ఉని ఓడర వులను ప్ర డ్గి్ంిచిన తీర్ ప్లాంతంతో విస్తరించడ్రనిక్ట అవక్లశం 
కలుస్ుత ంది. మంచి లాజిసథ్క్స మౌలక స్దుప్లయాలతో ఓడర వులు మరియు అంతరో్త ప్లాంతరల 
మధ్య అనుస్ంధరనం ప్లరిశ్లర మిక వృదిిలో ప్ధారన ప్లతా ప్ో షథస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి క్లక్టనరడ 
వర్కు ప్లార్ంభమయియయ విసథఐసథ మరియు విక్ె-పథసథపథఐఆర్ క్లరిడ్రర్ అంతటా ప్లరిశ్లర మిక అభివృదిిని 
ఉతేతజప్ర్ుస్ుత ంది. 
    విఎంఆర్ లో పదెద మొతతంలో భూమి అందుబాటటలో ఉంది, దీనిని లాయండ్ ప్యలంగ్ మరియు 
అవస్ర్మ ైన మౌలక స్దుప్లయాలను అభివృదిి చయేడం దరేరల ప్ణారళిక్లబదిమ ైన రతీిలో 
అభివృదిి చేయవచుి. విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి య ల మంచిల మరియు నకకప్లా వెైప్ు ఈ ప్లాంతం 
యొకక దక్ష్ణి భాగంలో అందుబాటటలో ఉని భూ స్ముదరయాలు విసథఐసథ మరియు విక్ె-పథసథపథఐఆర్ 
ప్ాభావంతో ప్లరశి్లర మిక స్ంస్యల అభివృదిిని పెంచగలవు, ఎపథఐఐసథలో అందుబాటటలో ఉని ఖ్ాళీ 
భూములను కూడ్ర ఉప్యోగ్ించుక్ోవచుి. ఉతతర్ భాగంలో భోగ్లప్ుర్ం ప్ాభావ ప్లాంతం అభివృదిిని 
పెంచగలదు. ఈ ప్లాంతంలోని ఉతతర్ ప్లాంతరలు అధకి దిగుబడ్ి నిచేి  సలమరలయ ాలు కలగ్ని ధ్నిక 
వయవసలయ భూములు, వీటనిి ప్ట్ణీకర్ణ నుండ్ ి స్ంర్క్ష్ించరల మరయిు స్మీప్ంలో వయవసలయ 
ఆధరరిత ప్రశిరమలను ప్ోా త్హించరల. 

స్ుందర్మ నై ప్ాకృతి దృశయం మరియు ఈ ప్లాంతం అంతటా మనోహర్మ ైన బీచ్ లు, పెద ఎతతత న 
ప్ రలయట కుల ను ఆక రిించ డ్రనిక్ట మరయిు సలయ నిక ఆరియక వయవస్యలను పెంచడ్రనిక్ట భార ీ సలమరలయ ానిి 
కలగ్ి ఉనరియి. స్హజ లక్షణరలతో ప్లటట, మతప్ర్మ నై ప్రలయటక్లనిి ఆహాేనించే ఈ ప్లాంతంలో 
అనకే చరరతిరాతాక మరయిు మతప్ర్మ నై ప్ాదశే్లలు ఉనరియి. విశ్లఖ్ప్టిం లోని ఆరలిోవ లోని 
ఆరోగయ నగర్ం వెైదయ ప్రలయటకం క్ోస్ం చుటట్ ప్కకల రలష్ల్ ర ల వెదైయ అవస్రలలను తీర్ుస్ుత ంది. 

2.4 జాతీయ మరియు రలష్్టర ప్లాముఖ్యత యొకక క్ీలక క్లర్యకరమాలు మరియు 
ప్లాజెకు్ లు 

విశ్లఖ్ప్టిం – చన్ెైి ఇండసథ్ రయల్ క్లరిడ్రర్ 
ఆసథయా అభివృదిి  బాయంకు (ఎడ్ిబి) భాగసలేమయంతో భార్త ప్భాుతేం ప్ోా త్హించిన ఈస్్ క్ోస్్ 
ఎకనరమిక్స క్లరడి్రర్ (ఈఈసీసథ)లో భాగమ నై విసథఐసథ దశేంలో మొట్మొదట ి తీర్ ఆరియక క్లరడి్రర్. ఇద ి
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గ్ోలెా న్ క్లేడ్ిలావటర్ల్ తో స్మలవఖ్నం చయేబడ్ింద ి మరియు ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరంలోని 800 
క్టలోమీటరా్కు పెగై్ల విస్తరించి ఉంది. భార్తదేశ ఆరియక వయవస్యను ముందుకు నడ్ిపథంచడంలో మరియు 
తూర్ుు మరయిు ఆగ్ ియాసథయా యొకక డ్్నైమిక్స గ్ోా బల్ ప్రా డక్షన్ నటె్ వర్క తో భార్త ఆరియక 
వయవస్యను మరింత ఏక్ీకృతం చయేడంలో విసథఐసథ క్లీక ప్లత ా ప్ో షథంచడ్రనిక్ట సథదింగ్ల ఉంది. దక్ష్ణి 
మరియు ఆగ్ ియాసథయా మధ్య అధిక అనుస్ంధరనం మరయిు ఆరియక స్మ కైయత ఉప్ ప్లాంతరలకు 
గణనీయమ నై ప్ాయోజనరలకు దోహదప్డుతతంది మరియు ప్లాంతీయ స్హక్లరలనిి 
పెంప్ర ందిస్ుత ంది. తీర్ ప్లాంత క్లరడి్రర్ గ్ల, విసథఐసథ ఈ భౌగ్ోళిక్లలకు అంతరలజ తీయ గ్ టేేలకు 
బహుళ్ ప్వాశే ప్లయింటాను అందించగలదు. ప్టం 2-2 విసథఐసథ యొకక విభజించ బడ్ని ప్లాంతరనిి 
చూపథస్ుత ంది. 

 
ప్టం 2-2: విసథఐసథ ప్లాంతం 

విసథఐసథ యొకక ఆశించిన ప్భాావం రలష్్టర జిడ్ిపథ, వలణిజయం మరియు ఉప్లధకి్ట తయారీ ర్ంగం యొకక 
పెరగి్  ఉతుతిత  ర్ంగ స్హక్లర్ం. విసథఐసథక్ట స్ుదరీ్ఘ తీర్ప్లాంతం, క్లీక ఓడర వులు మరయిు ప్ట్ణ 
స్ముదరయముల ఉనిక్ట మరియు దిగువ ప్లరిశ్లర మిక ప్రవిర్తన లక్ష్యయలను సలధించడంలో స్హాయప్డ్ే 
శ్లర మిక శక్టత యొకక ప్ాయోజనం ఉంది: 

► వేగవంతమ నై ప్లరిశ్లర మిక ఉతుతితని సలధించడం 
► ఉప్లధి అవక్లశ్లలను విస్తరించడం 
► క్లరిాక ఉతరుదకత మరయిు వేతనరలను పెంచడం 
► తయార ీఉతుతతత ల శ్లరణనిి వెైవిధ్యప్ర్చండ్ి 
► రలబో యియ రెండు దశ్లబాద లోా  ఎగుమతతలను విస్తరించడం 
► క్లరడి్రర్ ను గ్ోా బల్ ప్ర ా డక్షన్ నటె్ వర్క లతో లంక్స చేయడం  
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ఆరియక క్లర్యకలాప్లలను ఉతేతజప్ర్చడం, ప్పా్ంచ ఉతుతిత  నెట్ వర్క తో కనకె్ట్విటీ పెOచడం మరయిు 
మ ర్ుగ్ెనై ర్వలణర కనెక్ట్విటీ దరేరల ఈ లక్ష్యయలను సలధించడమే లక్షయంగ్ల ఉంది. 

విసథఐసథ క్లర్యకరమం క్టంద ఊహించిన జోక్లయల దరేరల మదదతత ఇవేబడ్ని 14 అమ రికన్ డ్రలరా్ 
క్లరడి్రర్ యొకక ప్సా్ుత త ప్లరశి్లర మిక ఉతుతిత  వలయప్లర్-సలధరర్ణ దృష్ల్ ంతంలో ఆశించిన 17 
బిలయన్ డ్రలరా్తో ప్ో లసేత  30 స్ంవత్రలల క్లలంలో  295 బిలయన్ డ్రలరా్కు పరె్ుగుతతందని 
భావిస్ుత నరిర్ు. 

 
ప్టం 2-3: వలయప్లర్ ప్లరశి్లర మిక అవుట్ ప్ుట్ మరయిు వలయప్లర్ పేరాతి స్ందరలాలు 

విసథఐసథ తన ప్రా జకె్ె్డ్ టారెోట్ లను దిగువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల గురితంచింది: 
► 2020 నరటకి్ట తయారీ జిడ్ిపథ వలటాను 16%క్ట పెంచడం  
► ప్రా జెక్షన్ పీరయిడ్ ముగ్సి ే నరటిక్ట తయారీ జివిఎ (స్ూయ ల విలువ జోడ్ింప్ు)ని 30% 

పెంచడం . 
► తయార ీర్ంగంలో 2025 నరటకి్ట అదనంగ్ల 15 లక్షల ఉదో యగ్లలను స్ృషథ్ంచడం. 
► స్్రకిర్ల్ సేకలంగ్ సలధించడం క్ొర్కు స్ంస్యలకు మదదతత ఇవేడం. 

ప్లరిశ్లర మిక అభివృదిిలో భాగంగ్ల, క్లరడి్రర్ గత దశ్లబదంలో ₹ 30,000 క్ోటాకు పెైగ్ల పటెట్ బడులను 
ఆకరిించిన ఏడు ప్రశిరమలపెై దృషథ్ పడెుతతంద.ి ఇటవీల అధిక విలువ ఆధరరతి ప్రిశరమలకు 
మారింది. ప్లరిశ్లర మిక అభివృదిి  యొకక దరీ్ఘక్లలక రలష్్టర లక్ష్యయలను సలధించడ్రనిక్ట వయయహాతాక 
క్లర్యకరమాలలో ఒకటగి్ల క్లరడి్రర్ ఉదావిస్ుత ంది. ఫో కస్ సెక్ల్ ర్ లు: 

► క్ెమికల్ మరయిు పటెరా  క్మెికల్ 
► మ టలరీజ 
► జవళి 
► ఫుడ్ ప్లాసెసథంగ్ 
► ఔష్టధీయ 
► ఆటరమొబెలై్్ 
► ఎలక్ల్ా నిక్స్ 

ఈ ప్లాధరనయతర ర్ంగ్లల ఆధరర్ంగ్ల, విసథఐసథ క్లరడి్రర్ యొకక తయార ీ జివిఎకు అధిక స్హక్లరలనిి 
అందసి్ుత ంది.  
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ప్టం 2-4: క్లరడి్రర్ లో ప్లాధరనయతర ర్ంగ్లలలో పటెట్ బడులు (2005-15) 

 
ప్టం 2-5: క్లరడి్రర్ తయార ీస్ూయ ల విలువ జోడ్ంిప్ుకు కంటిబాూయష్టన్ 
ఈ అవుట్ ప్ుట్ ను నడ్పిథంచ ే క్ీలక ప్దాశే్లలలో విశ్లఖ్ప్టిం క్లరడి్రర్ లో తయార ీ ర్ంగ్లనిక్ట 
అతిపదెద  క్ ందాంగ్ల ఉంది. ఇది ప్లరశి్లర మిక ఉతుతితలో 49% దోహదప్డుతతంది. క్లరడి్రర్ అభివృదిి 
ఈ అవుట్ ప్ుట్ ను విస్తరించడ్రనిక్ట అవక్లశం కలుస్ుత నిప్ుటిక్ీ, ప్రశిరమల క్ ందీకాృత అభివృదిి 
క్ొర్కు విసథఐసథలో గురితంచబడా నోడ్ లు ఉనరియి (ప్టం 2-6.). వి.ఎం.ఆర్ లోప్ల గురితంచబడ్ని 
నోడుా  విశ్లఖ్ప్టిం మరియు క్లక్టనరడ నోడ్. 

 
ప్టం 2-ప్లాధరనయతర ప్రశిరమలతో 6 విసథఐసథ నోడ్ లు (2045 ప్రా జకె్షన్) 
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విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్: వయయహాతాకంగ్ల భార్తదేశంలోని తూర్ుు మరియు మధ్య భూభాగ్లలకు క్లీక 
ప్లాప్యత ప్లయింటాతో ఉని ఇది విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు గంగవర్ం ఓడర వులకు దగోర్గ్ల ఉంది. బొ గుో , 
ఇనుప్ ఖ్నిజం, పెటరా లయం అనవేి నోడ్ దరేరల నిర్ేహించబడుతతని ప్ధారన క్లరోో  ర్క్లలు. 
భావనరప్లడు ఓడర వు ప్లార్ంభమ నైప్ుటిక్ీ, ఈ ఓడర వుల కాస్్ర్ 2025 నరటిక్ట దరని సలమర్యా ప్రమిితిని 
చేర్ుకుంటటందని భావిస్ుత నరిర్ు. కాస్్ర్ లోని పో్ ర్ు్ ల క్లరోో  హాయండ్ిా ంగ్ సలమరలయ ానిి పెంచడ్రనిక్ట 
ప్ాస్ుత తం ఉని ప్ణారళికలను తూాప్ుట్(నిరో్మాంశ) లలో అంచనర పరె్ుగుదలను నిర్ేహించడ్రనిక్ట 
ముందుకు తీస్ుకువెళ్ళాల్ ఉంటటంది. విమానరశరయ మౌలక స్దుప్లయాల అంశం నుండ్ి, 
విశ్లఖ్ప్టిం విమానరశరయం కూడ్ర విసథఐసథలో అతిపెదద విమానరశరయం. విశ్లఖ్ప్టింలోని ఒక 
విమానరశరయంలో ప్లాంతీయ విమానరశరయాల నుండ్ ి (అంట ే హెదైరలబాద్, బెంగళ్ూర్ు మరయిు 
చ్నెైి ) 400 క్టలోమీటరా్ కంటే ఎకుకవ దూర్ంలో ఉనిందున అతి తకుకవ ప్ో టీ ఉండ్ే అవక్లశం 
ఉంది. భోగ్లప్ుర్ం వదద  ప్ాతిప్లదతి విమానరశరయం భవిష్టయతతత లో పరెిగ్ని విమాన ప్యాాణకీుల టాాఫథక్స 
ను నియంతిాంచడ్రనిక్ట మరియు రలష్ల్ ర నిక్ట ప్లాంతీయ విమానయాన క్ ందాంగ్ల మార్డ్రనిక్ట బాగ్ల 
ఉంది. చతీతస్ గఢ్ మరయిు తల్ంగ్లణలకు స్రెనై కనకె్ట్విటీ లవకప్ో వడం, స్ూచించే అంతరో్త గ్ ట్ వ ే
కనకె్ట్విట ీ ర్హదరరి నటె్ వర్క కు ప్ధారన ఆందోళ్న. నౌక్లశరయం మరియు జాతీయ ర్హదరర ి
అనుస్ంధరనం క్లర్ణంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్ లో ప్రశిరమల అభివృదిి  జరగి్ింది. ప్రిశరమల ప్ాస్ుత త 
వలయపథత  ప్టంలో చితీకారించబడ్ింది. 

 
ప్టం 2-7 విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్ లో ప్రశిరమల ప్సా్ుత త వలయపథత  
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ఈ విమానరశరయం టాాఫథక్స లో అధకి వృదిిని చూడటానిక్ట ముంద ే చూడబడ్ింది, విసథఐసథ 
విమానరశరయాలలో ప్ాయాణకీుల వలటా 2045 నరటకి్ట 15% కు రెటి్ంప్ు అవుతతందని భావిస్ుత నరిర్ు. 
అయితే ప్సా్ుత త విమానరశరయ సలమర్యాం మధ్యక్లలంలో స్రిప్ో తతందని భావిస్ుత నరిర్ు. 
స్ేలుక్లలంలో ఇంటాా నోడ్ రోడ్ నటె్ వర్క మరియు తల్ంగ్లణరకు కనెక్ట్విటీని మ ర్ుగుప్ర్చడంలో 
తక్షణ జోకయం సథఫలర్స్ు చేయబడ్ింది. నోడ్ లోని రెలైవే విభాగ్లలు విజయవలడ డ్విిజన్ లో అతయంత 
ర్దీదగ్ల ఉండ్ే విభాగ్లలలో ఉనరియి, వినియోగ సలయ యిలు ~చరరె్డ్ సలమర్యాంలో 140%. టాాక్స 
సలమరలయ ాలను పెంప్ర ందించడం క్ొర్కు యాంటీ లాక్స బేకా్టంగ్ సథస్్మ్ యొకక ప్తాిప్లదిత అమలుకు 
ఈ విభాగ్లలపెై ప్లాధరనయత ఇవలేల. ప్లరిశ్లర మిక్కీర్ణ పెర్గడం మరయిు పథసథపథఐఆర్ అమలు 
నేప్థ్యంలో, రెలైవేల దరేరల నిర్ేహించబడుతతని స్ర్ుకు ర్వలణర పరె్ుగుతతందని భావిస్ుత నరిర్ు. 
క్లనీ ఇప్ుటకి్  ఉని రెలైవే మౌలక స్దుప్లయాల అధకి వినియోగం నోడ్ లో లాజిసథ్క్స ర్వలణర 
వయవస్యను ప్భాావితం చేస్ుత ంది. ప్టం 2లో చూసథనవిధ్ంగ్ల రెైలు మరయిు రోడుా  మారలో లు రెండ్ింట ి
యొకక ప్యాోజనరలు విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్ లో ఉంటాయి.-7. 
విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్ లో 2,700 కు పెగై్ల ప్రిశరమలు (ష్లర్్ లస్్ చయేబడ్ని ర్ంగ్లల క్టంద) ఉనరియి, 
ఇద ి 190,000 కు పెగై్ల ప్తాయక్ష ఉదోయగ్లలకు ఉప్లధిని అందిస్ుత ంది. ఇద ి క్లరిడ్రర్ యొకక అతయంత 
ప్లరిశ్లర మిక నోడ్, ప్సా్ుత తం మొతతం క్లరడి్రర్ లో దరదరప్ు 49% తయార ీ ఉతుతితని ఉతుతిత  చేసోత ంది. 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  ప్ాస్ుత తం తయార ీ ర్ంగంలో జిఎస్ డ్ిపథక్ట గరష్ి్టంగ్ల దోహదప్డుతతంది మరయిు 
రలష్్టర తయార ీయొకక గరష్ి్ట ఉతుతితని కూడ్ర అందసి్ుత ంది. 

 
ప్టం 2-9: జిలాా  వలరగీ్ల రలష్్టర తయార ీఉతుతిత  మరియు ఉప్లధకి్ట స్హక్లర్ం 
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తయార ీ ర్ంగంలో లక్ష్తి వృదిి క్ోస్ం, తయార ీ ప్లాజెకు్ లకు ప్లరశి్లర మిక భూమి యొకక పరె్ుగుతతని 
డ్ిమాండ్ ను బటి్ ప్ాధరనంగ్ల పటెట్ బడ్ ి అంచనర, తర్ువలత లాజిసథ్క్స్ హబ్ లు, ర్వలణర ప్లాజకెు్ లు 
మరియు నీట ి స్ర్ఫరల ప్లాజెకు్ లు వంట ి మౌలక స్దుప్లయాల ప్లాజెకు్ లపెై పటెట్ బడ్ి. సకె్ల్ ర్ నిరిిష్్ట 
ప్లలసీల క్టంద విసథఐసథక్ట స్ంబంధించిన ప్లాజకెు్ ల ష్లర్్ లస్్ దిగువ టేబుల్ 2లో జనసలందతా కలగ్ ి
ఉంది.-1. 

ప్టి్క 2-1: విసథఐసథ నోడ్్ వదద  ప్లరశి్లర మిక ప్లాజెకు్ లు (వివిధ్ ప్లరశి్లర మిక/సకె్ో్ ర్ల్ ప్లలసీల ప్కా్లర్ం) 
విఎంఆర్ ను ప్ాభావితం చేస్ుత ంద ి

ప్లాజక్ె్స వివర్ణ 
స్ుస్ంగత 
ర్ంగం 

మండలం జిలాా  

7500 ఎకరలలలో భోగ్లప్ుర్ం లో  పా్తిప్లదిత 
ఏరో సథటీ 

ఏరోసేుస్ & 

ర్క్షణ  

భోగ్లప్ుర్ం  విజయనగర్ం 

ఆహార్ ప్రీక్ష పా్యోగశ్లల  
అభివృదిి   
వెంకటేశేర్ యూనివరి్టీ,  తిర్ుప్తి , 

ఆంధా్ యూనివరి్టీ , విశ్లఖ్ప్టిం  
మరియు అప్ గ్ రడే్ష్టన్  అఫ్  ట్సథ్ంగ్  
లాయబ్  జె యెిన్ టి యు  , క్లక్టనరడ 

ఆహార్ం 
ప్లాసెసథంగ్ 

 విశ్లఖ్ప్టిం, 
 

జి ఒ ఎ పథ, విశ్లఖ్ప్టింలో ఇనఫర ాష్టన్ 

ట్క్లిలజీ అండ్ ఇనెేస్్ మ ంట్ రీజియన్ 

(ఐటిఐఆర్)ను అభివృదిి చేయడం దరేరల 
రెండు కాస్్రా్ను ఎలక్ల్ా నిక్స హబ్ లుగ్ల 
అభివృదిి చేయాలనుకుంటటంది 

(విశ్లఖ్ప్టిం ను రలష్ల్ ర నిక్ట ఎలక్ల్ా నిక్స 

మ గ్ల హబ్ గ్ల అభివృదిి చేయాల) 

ఐటి మరియు 

ఎలక్ల్ా నిక్స్ 

 విశ్లఖ్ప్టిం 

5,595 ఎకరలలోా  విస్తరించిన అచుితరప్ుర్ం 

వదద  ఎపథ సెజ్ వృదిి 

బహుళ్ ర్ంగం అచుితరప్ుర్ం విశ్లఖ్ప్టిం 

250 sq.km విసీత రో్ంలో విసథఐసథ వెంబడి్ ఎపథ-
పథసథపథఐఆర్ అభివృదిి. తయారీ సౌకరలయల 

క్ొర్కు ప్లా న్ చేయబడి్ంది 

ముడి్ చముర్ు 
ర్సలయనరలు 

మరియు 
పెటరా  ర్సలయనరలు 

 విశ్లఖ్ప్టిం 

మరియు తూర్ుు 

గ్ోదరవరి (విశ్లఖ్ప్టిం 

మరియు క్లక్టనరడ 

మధ్య) 
ఎక్ో ఇండసథ్ రయల్ ప్లర్ుకల అభివృదిి -  

పా్స్ుత తం ఉని 4 ప్లరిశ్లర మిక ప్లర్ుకల 

లోప్ల (అంతరలజ తీయ వలతరవర్ణ చపర్వ 

క్టంద అధ్యయనం ఆధరర్ంగ్ల) 

బహుళ్ ర్ంగం 
(MMMA) 

 క్లరిడ్రర్ అంతటా 

600 క్ోటా ర్ూప్లయల పెటట్ బడి్తో 500 

ఎకరలల విసీత రో్ంలో విపథటి దరేరల ఎం ఎం 
పథ పథ ఎల్ అభివృదిి 

లాజిసథ్క్స్ మరియు 
స్పెలా  ఛై్యిన్ 

ఆనక్లప్లా విశ్లఖ్ప్టిం 

మూలం: విసథఐసథ అభివృదిి పా్ణరళిక 
పెైన పేరపకని ప్లాజెకు్ లకు మించి, క్లరిడ్రర్ క్లర్యకరమం క్టంద ప్తాిప్లదించిన ప్లరశి్లర మిక అభివృదిి 
క్ోస్ం వివిధ్ విభాగ్లలు గురితంచిన ఇతర్ ప్లాజకెు్ లు వలరి అంచనర మూలధ్న వయయంతో దగిువ 
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జాబితరలో చూపథంచబడ్రా యి. ఈ ప్లాజకెు్ లను ఎపథఐఐసథ, జివిఎంసథ, ప్రిశరమల శ్లఖ్ మొదలెైన వివిధ్ 
ఏజెనీ్లు గురితంచి ష్లర్్ లస్్ చశే్లయి. 

ప్టి్క 2-2: ప్లరశి్లర మిక అభివృదిిక్ట వివిధ్ విభాగ్లలు గురితంచిన ప్లాజెకు్ లు 

e ప్లాజక్ె్స యొకక వివర్ణ 
ప్లాజక్ె్స ఖ్ర్ుి 
(ర్ూ. క్ోటటా ) 

ఎపథ సజె్-నీట ి
స్ర్ఫరల ప్ంపథణ ి

95 ఎమ్ఎల్ డ్ ి బల్క వలటర్ స్ర్ఫరల మరయిు 5 ఎమ్ఎల్ డ్ి 
వలటర్ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ 

240.9 

ఎపథ సజె్-నీట ి
స్ర్ఫరల ప్ంపథణ ి

అంతరో్త నీటి స్ర్ఫరల స్మతతలయత 
ప్ంపథణీ వయవస్య  (12.35 క్ట.మీ) 

7.61 

ఎపథ సజె్-వలన నీట ి
క్లలువలు (డ్్ాయినుా ) 

బాయలెన్్ సల్ ర్ా వలటర్ డ్్ైనైజేీ సథస్్మ్ (17.5 క్ట.మీ) 36.1 

ఎపథ సజె్-యుటలిట ీ
క్లరడి్రర్ 

యుటలిటీ క్లరిడ్రర్/క్ బుల్ డక్్స (45 క్ట.మీ) 134.5 

ఎపథ సజె్-సథఇటపిథ సలధరర్ణ వయరలయ ల చిక్టత్ ప్లా ంట్ (సథఇటపిథ) – 3 MM 133.6 

మూలం: విసథఐసథ అభివృదిి పా్ణరళిక 
ర్ంగ్లలలో అభివృదిి  యొకక సలమరలయ ానిి విశ్లాషథంచడ్రనిక్ట నోడ్ లో అనకే ప్లరశి్లర మిక కాస్్రా్ను 
అధ్యయనం చశే్లర్ు. ఈ కాస్్ర్ుా  భీమునిప్టిం కాస్్ర్, పెడై్భిీమ వ ర్ం కాస్్ర్, అచుితరప్ుర్ం 
కాస్్ర్, నకకప్లా కాస్్ర్ తదతిరలలు ఉనరియి. కనకె్ట్విట,ీ శ్లర మిక శక్టత లభయత, జఎెన్ పథసథ 
మరయిు ప్లరశి్లర మిక ఉదరయనవనం వలెుప్ల ఇతర్ తయార ీ యూనిటా ఉనిక్ట వంట ి
ప్లరశి్లర మిక దృష్ల్ ంతం వంట ి క్లర్క్లలకు దరని సలమరలయ ాల క్లర్ణంగ్ల అన క్లప్ లా కాస్్ర్ కు 
ప్లాధరనయత ఇవేబడ్ంిద.ి 
ప్రా జెక్షన్ క్లలంలో తమ అంచనర అవుట్ ప్ుట్ మరియు ఉప్లధితో విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్ లో ప్లాధరనయతర 
ర్ంగ్లలు టబేుల్ 2లో చూపథంచ బడ్రా యి-3. విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ంలో ప్రశిరమల అభివృదిి క్ోస్ం 
ప్రమిిత భూమి ఇచిిన స్ంభావయ గమయసలయ నరలలో అన క్లప్ లా ఒకటి. 
ప్టి్క 2-3: విశ్లఖ్ప్టిం నోడ్ లో టారెోట్ ప్రశిరమలు మరియు అంచనర ఉప్లధ ి(స్గటట ఉతుతిత) 

ప్లాధరనయతర ర్ంగ్లలు 

అంచనర అవుట్ 
ప్ుట్ 
(2046) (అమ రకిన్ 
డ్రలర్ుా ) 

అంచనర వేయబడ్ింద ి
ఉప్లధ ి(2046) 
(స్ంఖ్యలు) 

స్గటట అవుట్ ప్ుట్ / 
ఉదోయగ్ ి(₹ 
లక్ష) 

ఐర్న్ మరయిు సీ్ల్ 
ఇండసీ్ ర 

16,151 142,102 68 

శుదిి చసేథన పటెరా లయం 
ఉతుతతత లు 

13,143 25,289 311 

మోటార్ు వలహనరలు 4,600 53,509 52 
మ రెనై్ ప్లాససెథంగ్ 3,690 218,790 10 
ఎలక్ల్ా నిక్స 
కంపో్ నెంటటా  

2,972 139,409 12 

మొతతం 40,556 579,099  
మూలం: విసథఐసథ అభివృదిి పా్ణరళిక 
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ప్లరిశ్లర మిక స్మూహాలు ఎదురపకంటటని స్వలలు నోడ్ లోని కాస్్ర్ ల విష్టయంలో స్మానంగ్ల 
ఉండవచుి, ఇది వలయప్లర్ ఆప్ర ష్టన్, ప్లరిశ్లర మిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు స్ర్ఫరల గ్పలుస్ుల 
అధపి్తతల క్టరంద గురితంచబడ్ింది. వలణజియ ప్ా క్టరయ, ప్లరిశ్లర మిక మౌళిక స్ దుప్లయాలు, స్ ర్ ఫ రల 
కర మం వ ల న ప్లరశి్లర మిక కా స్్ర్ుా  ఎదురపకనే స్ వలళ్లా క్ోస్ం నోడ్్  గురితంచరర్ు. 
ప్లరిశ్లర మిక అభివృదిి  క్ొర్కు అన క్లప్ లా కాస్్ర్ వదద  సథఫలర్స్ు చేయబడా ప్లాజెకు్ లు: 

► విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు యొకక స్ంతృపథత  సలమర్యాంతో ప్లటట తగ్నింత భూమి తకుకవ 
టర్ి ఎర ండ్ స్మయంతో అధిక సలమర్యాం కలగ్ని ఖ్ాళీ చేసే పథఈఎమ్ దరేరల 
సలమరలయ ానిి పెంచడ్రనిక్ట పథలుప్ునిస్ుత ంది 

► చ్తత  క్లరోో  క్లర్యకలాప్లలను గంగవర్ం ప్ో ర్ు్ కు మార్ిడం మరియు విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ 
వదద కంట్నైర్ క్లరోో  సలమరలయ ానిి విస్తరించడం దరేరల కనిష్్టం చేయడం 

► ప్ాధరనంగ్ల సలయ నిక ప్లాంతరనిక్ట సవేలందించే విశ్లఖ్ప్టిం మరియు గంగవర్ం 
మధ్య ర క్స లభయత దరేరల మదదతత ఇచేి  రెైలు సలమరలయ ానిి పంెచడం 

► క్లరోో  సవేలకు మదదతత సౌకరలయలను ప్వాేశపట్ెడ్రనిక్ట విశ్లఖ్ప్టిం 
విమానరశరయంలో ప్ాస్ుత త ప్ౌర్ విమానయానరనిి పెంచవచుి 

► ట్సథ్ంగ్ సెంటర్ లు, ఆర్ డ్ి లాయబ్ లు, క్లమన్ ప్లాసెసథంగ్ ప్లాంతరలు (పేప్ర్ 
యూజ్ బసాే్), ఐట ి స్దుప్లయాలతో మ కై్రో  మరయిు సల్ ర్్ అప్ ఎంటర్ పెైజైసె్ క్ొర్కు 
ఇంకుయబేష్టన్ సెంటర్ (పెడ్రగంటాయడ మరియు ఆనక్లప్లా మధ్య లొక్ ష్టన్ 
ఉండవచుి) వంట ి సలధరర్ణ స్దుప్లయాలను అందించే ఫలరలాస్ూయటకిల్్, ఐర్న్ 
అండ్ సీ్ల్, ఫుడ్ ప్లాసెసథంగ్, ఎలక్ల్ా నిక్స్ వంటి ర్ంగ్లలకు అంక్టతమ నై క్లమన్ 
ఫెసథలటీస్ సెంటర్ అభివృదిి  

► భవిష్టయత్ డ్మిాండ్ కు సేవలందించడం క్ొర్కు మిగులును స్ృషథ్ంచ ే నీట ి డ్మిాండ్ 
అంతరలనిి ప్యడిడం క్ొర్కు ఫలస్్ టాాక్స పె ై రెవైలడ్ర మరయిు ఏలవర్ు నీట ి
స్ర్ఫరల/క్నెరల్ ప్లాజక్ె్స కు ప్లాధరనయత ఇవేడం మరియు అభివృదిి  చేయడం . 

► విశేస్నీయత నరణయతను ధ్ృవీకరించడం క్ొర్కు విడబుా ాఎస్ సథవో దరేరల స్ర్ఫరల 
చేయబడుతతని ప్లరశి్లర మిక నీర్ు మరియు ప్యడ్ిమడక వదద ప్లా న్ చయేబడా           
100 ఎం ఎల్ డ్ి   లవణ నిర్ూాలన (డ్శీ్లలనషే్టన్) ప్లా ంట్ ని వగేంగ్ల సలక్లర్ం 
చేయాల. 

► ఫలరలా సెక్ల్ ర్ క్లరోో  డ్ిమాండ్ కు ఎయిర్ ప్ో ర్్ టస్థ్ంగ్ లాయబ్ లు మరయిు అప్యూ వల్ 
స్దుప్లయాలను ప్ావశేపట్ెవచుి. 

► మూల జలాశయాలు మరియు స్ర్స్ు్ల ప్ునర్ుదిర్ణ మరియు డ్ీ-సథల్ంగ్ (ఏలవర్ు 
రిజరలేయర్, అచుయతరప్ుర్ం) 

దిగువ రోడుా  ప్లాజెకు్ ల దరేరల చివరి మ లైు కనకె్ట్విటీని పెంచడం  
► విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ ి రలజమహ ందవార్ం వర్కు ఎన్ హచె్-16 లో మొతతం విస్తర్ణను 

4 లెైనా నుండ్ి 6 లెైనా మారిుడ్ి. 
► విశ్లఖ్ప్టిం దరటటతతని అన క్లప్ లా-పెందురిత- ఆనందప్ుర్ం నరలుగు / ఆర్ు లవనా 

మారిుడ్ ి
► విశ్లఖ్ప్టిం దరటడం దరేరల ఇప్ుటకి్  ఉని 48 క్టలోమీటరా్ విస్తర్ణ ను నరలుగు/ 

ఆర్ు లెైనా మారుిడ్ ి మరియు ఎన్ హెచ్-16 మరియు విశ్లఖ్ప్టిం పో్ ర్్ మధ్య 
ప్ాతయక్ష కనెక్ట్విటీని అందసి్ుత ంద.ి 
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► భీమునిప్టిం – స్బబవర్ం – నరీ్ప్టిం – క్ొయూయర్ు – అడాతీగల – 

ర్ంప్చోడవర్ం – మార్ుమిల – చింతూర్ు - ఛతీతస్ గఢ్ కు అనుస్ంధరనమ ైన ఎన్ 
హెచ్ 326 లో చరే్డం మధ్య స్ంబంధరనిి మ ర్ుగుప్ర్చడం 

► విశ్లఖ్ప్టిం – తరళ్ాప్లలెం – నరీ్ప్టిం –చింతప్లా – సలీవర్ు  - అప్ురి్ లవర్ు – 
డ్ ంక రలయి – మోతిగడ్ – లకకవర్ం -చింతూర్ు మధ్య అనుస్ంధరనరనిి 
మ ర్ుగుప్ర్చడం 

ఈ ప్లాజెకు్ లు విసథఐసథలో ప్లరశి్లర మిక దృశ్లయనిి అభివృదిి చయేడమ ే లక్షయంగ్ల ఉనరియి మరయిు 
ఇది పటెట్ బడులను ఆకరిించడం దరేరల విఎంఆర్ లో వృదిిని ప్భాావితం చేస్ుత ంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ 
దరేరల అభివృదిి  ప్లాజకెు్ లకు విఎంఆర్ డ్ిఎ అధిక్లర్ం గ్ల ఉండటం వలా ప్భాుతే క్లర్యకరమాలుగ్ల 
వచేి  అస్ంబదిమ నై ప్లాజకెు్ లతో స్హా మొతతం ప్లాంతం యొకక స్ంప్యరో్ అభివృదిిక్ట దరరితీస్ుత ంది.  
సలగర్ మాల ప్లాజెకు్  
షథపథుంగ్ మంతితాే శ్లఖ్తో భార్త ప్భాుతేం సలగర్ మాలను ఒక క్లీకమ ైన మౌలక స్దుప్లయాల 
ఇనిషథయియటవి్డ గ్ల గురితంచింది, దీని అభివృదిి భార్తదేశ జిడ్పిథని 2% పెంచే సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంది. 

 
7,516.6 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవెనై తీర్ప్లాంతంతో, భార్తీయ ఓడర వులు ఎగుమతి-దగిుమతి వలణిజయ 
ప్రమిాణంలో 90% నిర్ేహిసలత యి. అయినప్ుటిక్ీ, రెైలవేలు జిడ్పిథక్ట 9% దోహదప్డతరయి, ర్హదరర ి
ర్ంగం 6% వలటాను కలగ్ ి ఉంది, అయితే జిడ్పిథలో ఓడర వుల వలటా 1% మాతామే. ఈ వెైర్ుధ్యం తీర్ 
నగరలలు మరియు ఓడర వుల అభివృదిిక్ట విసలత ర్మ నై సలమరలయ ానిి ప్ాతిబింబిస్ుత ంది. 
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భార్తదేశంలో 12 ప్ధారన ఓడర వులు మరయిు స్ుమార్ు 200 ప్ాధరనతేర్ ఓడర వులు ఉనరియి, క్లరోో  
టాాఫథక్స 2012  లో   976 ఎంఎంటి నుండ్ి 2017 నరటిక్ట 1758 ఎంఎంటకి్ట పరె్ుగుతతందని అంచనర. 
క్లనీ ప్సా్ుత త భార్తదేశ ఓడర వుల ప్రసిథయతి పలేవం, ఇప్ుటిక్  ఉని ఓడర వు మౌలక స్దుప్లయాల 
ప్నితీర్ు మరయిు ఓడర వుల స్మీప్ంలో అభివృదిి చ్ందని మౌలక స్దుప్లయాలు లవకప్ో వడం, ఇన్ 
బౌండ్ లవదర అవుట్ బౌండ్ మర్కండ్్జైింగ్ విలువ ను జోడ్ించడం క్ోస్ం. దీనితోప్లటటగ్ల, 
అస్మర్యమ నై ఇంటర్ మోడల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ కనెక్ట్విటీ ఫలతంగ్ల లాజిసథ్క్స్ మరియు ఎగుమతతల 
యొకక అధిక ఖ్ర్ుి ఉంటటంది. భార్తదేశ్లనిక్ట జిడ్ిపథలో వలణిజయ వలటా 42% మాతామే, ఇది 70% 
కంటే ఎకుకవగ్ల ఉని యూరోపథయన్ దేశ్లలతో ప్ో లసేత  చరలా తకుకవ. దీనిని మ ర్ుగుప్ర్చడమే 
సలగర్ మాల ప్లాజెకు్  లక్షయం. 

సలగర్ మాల ప్లాజెకు్ కు మూడు స్ుష్్టమ నై లక్ష్యయలు ఉనరియి: 
► ప్ోా -యాక్ట్వ్డ ప్లలసీ ఇనిషథయియటవి్డ లతో  ప్ో ర్్ నతేృతేంలోని అభివృదిిక్ట మదదతత 

ఇవేడం మరియు భాగసలేములందరకి్ీ స్హాయప్డటానిక్ట స్ంసలయ గత ఫేామ్ వర్క ను 
అందించడం. 

► ప్ో ర్్ మౌలక స్దుప్లయాలను ఆధ్ునీకరించడం. 
► తీరలనిి భూభాగ్లలకు అనుస్ంధరనించడ్రనిక్ట స్మీకృత ర్వలణర మౌలక 

స్దుప్లయాలను అభివృదిి  చయేడం. 

 
ఈ ప్లాజకెు్  క్టంద ఓడర వుల స్మీప్ంలో 12 సలార్్ సథటలీను ₹50,000 క్ోటా పటెట్ బడ్తిో అభివృదిి 
చేయనునరిర్ు. ఇవి ఇంటగి్ రటడ్్ టౌన్ షథప్ లు, ఇవి స్ర్స్మ నై గృహాలను కలగ్ి ఉంటాయి మరియు 
సథయర్మ ైన జీవనరనిక్ట గ్ీరన్ ఇనిషథయియటవి్డ లను అమలు చసే్ుత ంద.ి  

ఆరియక క్లర్యకలాప్లలను పెంచడ్రనిక్ట తీర్ ప్లాంత ఆరియక మండలాలు (సెజ్ లు) తీర్ ప్లాంతరలకు 
స్మీప్ంలో ఏరలుటట చేయబడతరయి. ఈ సజె్ లు ఆధ్ునిక మదదతత మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు 
పెటట్ బడులను ఆకరిించడ్రనిక్ట తగ్నింత ఆరియక ప్ోా తర్హక్లలతో ప్ణారళిక చయేబడతరయి. 
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ప్టం 2-11: సలగర్ మాల క్టంద ప్ాతిప్లదతి తీర్ ప్లాంత ఆరియక క్ ందరా లు 
మూలం: సలగరలాల జాతీయ దృకుథ్ పా్ణరళిక 
ఈ ప్లాజెకు్  నుండ్ ితీర్ ప్లాంత రలష్ల్ ర లు ప్ర ంద ేస్ంభావయ ప్యాోజనరలు: 

► తీర్ ప్లాంత ఆరియక వయవస్య  అభివృదిి  
• తీర్ ప్లాంత ఆరియక ప్లాంతరల అభివృదిి దరేరల తీర్ ప్లాంత ఆరియక వయవస్యను ఓడర వులతో విలీనం 

చేయడం మరియు తీర్ ప్లాంత ప్లరిశ్లర మిక క్లరిడ్రరా్కు స్మనేయంతో ప్లాజెకు్ లు 
• జీవన పా్మాణరలను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట పో్ ర్్ ఆధరరిత సలార్్ నగరలలు మరియు ఇతర్ ప్ట్ణ 

మౌలక స్దుప్లయాల అభివృదిి 
• తీర్ ప్లాంత స్మాజ అభివృదిి క్ొర్కు నైెప్ుణరయభివృదిి/జీవనోప్లధి ఉతుతిత  ప్లాజెకు్ ల అమలు,  

ఉదర. − క్ోస్్ల్ టూరిజం డ్్వలప్ మ ంట్ ప్లాజెక్్స లు (లెైట్ హౌస్ లు మరియు మ యిన్ లాయండ్ 
ఐలాండ్్) − ఫథష్టరీస్ సెక్ల్ ర్ డ్్వలప్ మ ంట్ 

► స్ముదా ర్ంగం మరయిు మౌలక స్దుప్లయాల అభివృదిి  
• పా్స్ుత త ఓడర వుల ఆధ్ునీకర్ణ/సలమర్యా విస్తర్ణ మరియు భవిష్టయతతత  వృదిిక్ట అడాంకులను 

తగ్ిోంచడ్రనిక్ట గ్ీరన్ ఫీలా్ ఓడర వులను స్ృషథ్ంచడం 
• మొతతం లాజిసథ్క్స్ ఖ్ర్ుిను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట మరియు క్లరోో  మూవ్డ మ ంట్ ని అంతరో్త ప్లాంతరల 

నుంచి పెంచడ్రనిక్ట పో్ ర్్ తర్లంప్ు (రోడుా /రెైలు/లోతటట్  జలమారలో లు) మరియు లాజిసథ్క్స్ 
మౌలక స్దుప్లయాల అభివృదిి 

• స్ముదా ర్ంగం అభివృదిి ఈ ప్లాంతంలో క్ొతత  ఆరియక క్లర్యకలాప్లలకు దరరితీస్ుత ంది - ఉదర. షథప్ 
బిలాంగ్ మరియు రిపేర్ కాస్్ర్ 

► ప్లాజెక్్స డ్్వలప్ మ ంట్ ప్కా్టరయను స్ులభతర్ం చసే్ుత ంది 
• లెైన్ మినిస్ీరలు, రలష్్టరం/యుటి పా్భుతరేలు మరియు పైెైవేట్ ఏజెనీ్ల మధ్య స్మనేయం 

దరేరల ప్లాజెక్్స గురితంప్ు మరియు అమలుకు స్మీకృత విధరనం 
• ప్లాజెక్్స ఫండ్ింగ్ మరియు అమలు భాగసలేములను యాక్ె్స్ చేస్ుక్ోవడం − ప్లాజెక్్స అమలు 

మరియు ప్ర్యవేక్షణ − ప్లాజెక్్స ఆమోదరలు ప్ర ందడం − ప్లలసీ మరియు స్ంసలయ గత అడాంకులను 
స్డలంచడం క్ ందా షథపథుంగ్, రోడుా  ర్వలణర, ర్హదరర్ుల శ్లఖ్ మంతిా సలగర్ మాల ప్లాజెకు్  క్టంద ఆంధ్ాప్దాశే్ కు       

₹ 8,400 క్ోటటా  క్ టాయించినటటా  ప్కాటించరర్ు. ₹ 8,400 క్ోటా లో 3,000 క్ోటా ₹ 3,000 క్ోటా ను క్లక్టనరడ 
లోని ఎల్ ఎన్ జి ట్రిా నల్ కు, క్ోస్్ల్ ఫుడ్ ఎక్స్ ప్ో ర్్ బెర్త కు 150 క్ోటటా , ₹100 క్ోటా ను విశ్లఖ్ ప్ో ర్ు్ లో       
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అదనప్ు ఆయిల్ జటెీ్ క్ట ఖ్ర్ుి చయేనునరిర్ు. విశ్లఖ్ప్టింలో సల్ క్టంగ్ యారా్, వడర వు వదద 
సౌకరలయలను అభివృదిి  చేస్ుత నిటటా  క్ ందా మంతి ాప్కాటించరర్ు. 

సలగర్ మాల క్టంద చపే్టా్ ల్న అనేక ప్లాజెకు్ లను ప్ాతిప్లదంిచడంలో రలష్్టరం ముందుంది. 
శుకర వలర్ం, 24 ఫథబా వ ర ి 2017 ఉని త సలయ యి స్మావేశ్లలు ఎపథ సకెరటేరయిట్ లో జరగి్లయి.  
సలగ ర్మాల  క్లర్యకరమం మరియు తీర్ ర ఖ్ మరియు స్ముదా ర్ంగం యొకక స్మగర అభివృదిి  క్ోస్ం 
జాతీయ దృకుథ్ ప్ాణరళిక (ఎన్ పథపథ). 1 ప్ాధరన మరియు 4 ఆప్ర ష్టనల్ నరన్-మేజర్ ప్ో ర్ు్ లతో 
కూడ్ని 974 క్టలోమీటరా్ భార్తదశేం యొకక రెండవ ప్ర డవెనై తీర్ప్లాంతంతో ఉని ఆంధ్ాప్దాశే్, 
ప్ాప్ంచంలోని మిగ్ిలన దేశ్లలతో అంతరలజ తీయ ప్వాశేదరేరలలను స్ృషథ్ంచే అవక్లశ్లనిి కలగ్ ి
ఉంది. ఆంధ్పా్దాేశ్ ప్భాుతేం సలగర్ మాల ప్లాజకెు్  క్టంద చపే్టా్ ల్న 36 ప్లాజెకు్ లను 
ప్ాతిప్లదించింది. 
విఎంఆర్ యొకక ఆరియక వయవస్యలో ప్ాధరన భాగం ఓడర వులు మరయిు లాజిసథ్క్స్ పెై ఆధరర్ప్డ్ ి
ఉంటటంది. అంతకే్లక, ఈ ప్లాంతం 251 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవెనై తీర్ప్లాంతరనిి కలగ్ ి ఉంది, ఇద ి       
సలగర్ మాల ప్లాజకెు్  దరేరల ఎకుకవగ్ల ప్భాావితం అవుతతంది. క్ొతత  ప్తాిప్లదిత ఓడర వులకు 
ఏరలుటటా  చయేడం మరయిు ఇప్ుటకి్  ఉని ఓడర వులను ప్ునర్ుజీజవింప్జ యడం దరేరల తూాప్ుట్ 
పెర్ుగుతతంది. ప్లాజెకు్ లను విజయవంతం చేయడ్రనిక్ట అదేవిధ్ంగ్ల అభుయనితి యొకక గరష్ి్ట 
ప్ాయోజనరలను తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ ప్తాిప్లదనల దరేరల మౌలక స్దుప్లయాలతో దీనిక్ట 
మదదతత ఇవలేల. టాాఫథక్స ప్వాలహానిి పెంచ ే నిబంధ్నను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల మరియు ఈ 
ప్లాజెకు్ ల ప్భాావలనిి ప్ట్ణ జీవితంపెై నియంతిాంచరల. 
భార్త్ మాల ప్లాజెకు్  
భార్త్ మాల ప్రియోజన అనదేి రోడుా  మరయిు ర్హదరర్ుల ర్ంగ్లల ప్లాజెక్్స, ఇది ఎకనరమిక్స 
క్లరడి్రర్ుా , ఇంటర్ క్లరడి్రర్ుా  మరయిు ఫడీర్ ర్ూట్్, నషే్టనల్ క్లరడి్రర్ ఎఫథషథయిెనీ్ ఇంప్యూ వ్డ మ ంట్, 
బో రా్ర్ మరయిు ఇంటర ి ష్టనల్ కనెక్ట్విటీ రోడుా , క్ోస్్ల్ మరియు ప్ో ర్్ కనెక్ట్విటీ రోడుా  మరయిు గ్ీరన్-
ఫీలా్     ఎక్స్ పెసా్ ల  అభివృదిి  వంట ి స్మర్యవంతమ ైన జోక్లయల దరేరల క్లీకమ నై మౌలక 
స్దుప్లయాల అంతరలలను ప్యడిడం దరేరల దశేవలయప్తంగ్ల స్ర్ుకు ర్వలణర మరయిు ప్ాయాణీకుల 
కదలకల సలమరలయ ానిి ఆపథ్మ జై్ చేయడంపెై దృషథ్ పెడుతతంద.ి 
ప్లాజెక్్స యొకక ముఖ్ాయంశ్లలు: 

► మల్ీమోడల్ లాజిసథ్క్స్ ప్లర్ుకల అభివృదిి  మరయిు చోక్స ప్లయింట్ తొలగ్ింప్ు 
దరేరల ప్సా్ుత త  క్లరడి్రరా్ స్మర్యతలో మ ర్ుగుదల 

► ఈశ్లనయ ప్లాంతంలో కనకె్ట్విటనీి మ ర్ుగుప్ర్చడం మరియు ఇన్ లాండ్ వలటర్ వసే్ 
తో స్మనేయానిి పెంప్ర ందించడంపెై దృషథ్  నిలుప్ుతతంది. 

► ప్లాజెక్్స పథాప్ర ష్టన్ మరయిు అసటె్ మానిటరింగ్ క్ొర్కు ట్క్లిలజీ మరయిు 
సెైంటఫిథక్స ప్లా నింగ్ ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట ప్లాధరనయత ఇవేడం 

► ప్లాజెక్్స డ్్లవరీని వగేవంతం చయేడ్రనిక్ట అధిక్లరలల ప్తాినిధి బృందం –               
దశ (ఫజే్) 1 2022 నరటిక్ట ప్యరిత చేయబడుతతంద ి

► ఈశ్లనయ ప్లాంతంలో కనెక్ట్విటీని మ ర్ుగుప్ర్చడం 
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ప్థ్కం యొకక క్లీక ఫచీర్ుా : 

► రోడా నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడం - బాగ్ల నిర్ేహించబడ్ే మరియు అభివృదిి  
చ్ందని రోడా ర్ూప్ంలో దేశంలో క్ొతత  అభివృదిి  తర్ంగ్లనిి తీస్ుకురలవడ్రనిక్ట ఈ 
ప్థ్క్లనిి ప్లార్ంభించడం జరిగ్ింది. ఈ ప్లాజకెు్  క్టంద దశేంలోని అనిి ప్లాంతరలోా  
రోడా నిరలాణం చపే్ట్నునరిర్ు. 

► మొతతం ర్హదరర ి నిరలాణం - ప్థ్కం ముసలయిదర ప్కా్లర్ం, ప్భాుతేం మరయిు 
మంతితాే శ్లఖ్ క్ొతత  ర్హదరర్ులను ప్యరిత చయేడ్రనిక్ట కృషథ చేసలత యి, ఇద ి 34,800 
క్టలోమీటరా్ వర్కు జోడ్ించబడుతతంది. 

► ఇంటగి్ రటడ్్ సీకం – భార్త మాల అనదేి రోడుా  అభివృదిిక్ట ఇవేబడా పరే్ు మరయిు 
దీనిలో అనకే ఇతర్ స్ంబంధతి ప్థ్క్లలు కూడ్ర చరే్ిబడతరయి. అనిి ప్థ్క్లలు 
ప్యరిత క్లవడంతో ఈ ప్థ్కం విజయం ఖ్చిితంగ్ల ఉంటటంది. 

► క్లర్యకరమం యొకక మొతతం ప్దవీక్లలం - క్ ంద ా ప్భాుతేం ఈ ప్థ్క్లనిి ఐదళాే్ 
వయవధలిో ప్యరిత చేసే ప్ణారళికలను కలగ్ి ఉంది. అందువలా, 2022 చివరి లోగ్ల 
మొదట ిదశను ప్యరిత చయేదరనిక్ట సథదింగ్ల ఉంది 

► దశలవలరగీ్ల విభజన (సగె్ెా ంటషే్టన్) - ప్థ్కం యొకక ప్రమిాణము మరియు వలయపథత  
క్లర్ణంగ్ల, ఇద ి ఏడు విభిని దశలుగ్ల విభజించబడ్ింది. ఇప్ుట ి వర్కు, 
నిరలాణంలో ఉనిది మొదటి దశ. 

► రోజువలరగీ్ల స్ంక్ోచం - మొదటి దశను స్క్లలంలో ప్యరిత చయేడ్రనిక్ట, స్ంబంధతి 
శ్లఖ్ రోజువలరీగ్ల కనీస్ం 18 క్టలోమీటరా్ మారలో నిి నిరిా ంచడ్రనిక్ట ప్యాతరిలు 
చేసథంది. స్ మ య భారలనిి త గ్ిోంచ డ్రనిక్ట, దరనిని రోజుకు 30 క్టలోమీటరా్కు 
పెంచడ్రనిక్ట అనుకర్ణ ప్యాతరిలు జర్ుగుతతనరియి. 

► రోడుా  నిరలాణంలో వివిధ్ వరీోకర్ణ - మ ర్ుగ్ెనై కనకె్ట్విటీని అందించడ్రనిక్ట, వివిధ్ 
క్ టగ్ిరలీ రోడా నిరలాణం చేప్ట్బడుతతందని ప్థ్కం యొకక అధిక్లరిక 
ముసలయిదరలో హెలైెైట్ చయేబడ్ింది. 

► బహుళ్ నిధ్ులు - మ హ తతత  ప్లాజెకు్ కు నిధ్ులు స్మకూర్ిడ్రనిక్ట ఒక మూలం 
స్రిప్ో దు. అందువలా, ఖ్ర్ుిలను తీర్ిడ్రనిక్ట తగ్నింత డబుబను ఉతుతిత  
చేయడ్రనిక్ట ప్భాుతేం ఇతర్ వనర్ులపె ైఆధరర్ప్డవలసథ ఉంటటంది. 

భార్త్ మాల ప్రిధలిోక్ట వచేి  ప్లాజెకు్ ల క్ టగ్ిరలీు 
► ఎకనరమిక్స క్లరిడ్రర్ - రోడుా  నిరలాణ ప్లాజెకు్  మారో్దర్శక్లల ప్కా్లర్ం 9,000 క్టలోమీటరా్ 

ఎకనరమిక్స క్లరడి్రరా్ నిరలాణరనిి క్ ందా ప్భాుతేం చపే్ట్నుంది. 
► ఫీడర్ ర్ూట్ లవదర ఇంటర్ క్లరడి్రర్ - ఫడీర్ ర్ూట్ లవదర ఇంటర్ క్లరిడ్రర్ క్ టగ్ిర ీ

క్టందకు వళె్లా  రోడా మొతతం ప్ర డవు 6000 క్టలోమీటర్ుా . 
► నేష్టనల్ క్లరడి్రర్ ఎఫథషథయినెీ్ ఇంప్యూ వ్డ మ ంట్ - ఈ ప్థ్కం క్టంద నిరిాంచిన 5,000 

క్టలోమీటరా్ రోడుా  రోడా మధ్య మ ర్ుగ్ెైన వరో్ం క్ొర్కు నషే్టనల్ క్లరడి్రర్ క్ టగ్ిరలీో 
వసలత యి. 
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► స్రహిదుద  రోడ్ మరయిు ఇంటర ిష్టనల్ కనకె్ట్విట ీ - స్రిహదుద  ప్లాంతరలలో ఉని 

నగరలలు మరియు మార్ుమూల ప్లాంతరలను కలుప్ుతూ, స్రిహదుద  రోడ్ లవదర 
ఇంటర ిష్టనల్ కనెక్ట్విట ీ క్ టగ్రిలీో ప్డ్ ే 2,000 క్టలోమీటరా్ ర్హదరర్ులను 
నిరిాంచడ్రనిక్ట ఈ ప్లాజెక్్స ఏరలుటటా  చసేథంది. 

► ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటీ మరయిు క్ోస్్ల్ రోడ్ - తీరలలు మరయిు ముఖ్యమ నై ఓడర వుల 
వెంబడ్ ి ఉని ముఖ్య ప్లాంతరలను అనుస్ంధరనించడ్రనిక్ట, క్ ంద ా ప్ాభుతేం 2,000 
క్టలోమీటరా్ ర్హదరర్ులను నిరిా ంచరలని ఆదశేించింది. 

► గ్ీరన్ ఫలాీ్ ఎక్స్ పెసా్ వే - టాాఫథక్స మరియు స్ర్ుకు ర్వలణర యొకక మ ర్ుగ్ెనై 
నిర్ేహణ క్ోస్ం గ్ీరన్ ఫలాీ్ ఎక్స్ పెసా్ వ ే నిరలాణం మరయిు అభివృదిిపె ై ప్ధారన 
ఒతితడ్ి ప్డుతతంది. 

► బాయలెన్్ ఎన్ హచె్ డ్పిథ వర్కు - చివరి భాగం క్టంద, ఈ ప్లాజక్ె్స స్ుమార్ు 10,000 
క్టలోమీటరా్ క్ొతత  రోడా నిరలాణం మరియు నిర్ేహణను చూస్ుత ంది. 

భార్త్ మాల ప్లాజెకు్  మొదటి దశలో చేప్టా్ ల్న విఎంఆర్ లోని సకె్షన్ లు: 
► రలయ్ ప్యర్-విశ్లఖ్ప్టిం ఎకనరమిక్స క్లరడి్రర్ అభివృదిి  
► చ్నెైి  క్ోల్ కతర క్లరడి్రర్ క్టంద విశ్లఖ్ప్టింలో లవన్ విస్తర్ణలు మరియు ఫెలా ఓవర్ 
► విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని అచుయతరప్ుర్ంలో ప్ాతిప్లదించిన ఎస్ యిజడె్  కు గంగవర్ం 

ఓడర వును కలుప్ుతూ 30.00 క్టలోమీటరా్ నరలుగు లెైనా బీచ్ రోడ్ 
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 3 డ్మ్ోగరఫ ీమరయిు సలమాజిక-ఆరియక లక్షణరలు 
గత మూడు దశ్లబాద లుగ్ల జరగి్ని జనరభా లక్షణరలు మరయిు అభివృదిి ధోర్ణుల విశ్లాష్టణ ఈ 
అధరయయంలో ప్దారిశంచబడ్ంిది. ప్సా్ుత త ప్రసిథయతిని మదింప్ు చేయడ్రనిక్ట మరయిు ప్లాజక్ె్స యొకక 
భవిష్టయతతత  మారో్దర్శనం చయేడ్రనిక్ట విఎంఆర్ లోని వివిధ్ స్ంఘాల (కమూయనిటలీ) యొకక 
ఎదుగుదల ధోర్ణులు, ప్లాదశేిక వలయపథతక్ట ఇది స్ంభావయ క్లర్ణరలను కూడ్ర అందిస్ుత ంది. 
3.1 జనరభా పెర్ుగుదల ధో ర్ణులు 

విఎంఆర్ జనరభా 2001 లో 3.62 మిలయనా నుండ్ి 2011 లో 4.07 మిలయనాకు పెరగి్ినటటా  జనరభా 
లెకకల ప్కా్లర్ం త్లపథంది. ప్ట్ణ ప్లాంతం 2001 లో 1.48 మిలయనా నుండ్ి 2011 లో 1.94 
మిలయనాకు జనరభా పెర్ుగుదలను కలగ్ ి ఉంది, గ్లర మీణ ప్లాంతం 2001 లో 1.87 మిలయనా నుండ్ ి
2011 లో 1.8 మిలయనాకు తగ్ిోంది. 

విఎంఆర్ మరయిు రలష్్టర వలరిిక స్గటట వృదిి ర టట 1.2%. 
ప్ట్ణ ప్లాంత వలరిిక స్గటట వృదిి  ర టట 2.7%. గత రెండు 
దశ్లబాద లోా  విఎంఆర్ వృదిి ర టట 16.4% (జనరభా లెకకలు 
2001) నుండ్ి 11.2% (జనరభా లెకకలు 2011) కు తగ్ిోంది, 
ఇది రలష్్టర వృదిి  ర టట (9.2%) కంటే క్ొంచ్ం ఎకుకవ. 
మరియు దేశం యొకక వృదిి ర టట కంటే గణనీయంగ్ల 

తకుకవగ్ల ఉంది (17.64%) 2011 జనరభా లెకకల ప్కా్లర్ం. 
గత రెండు దశ్లబాద ల వృదిి  ధోర్ణులోా  గరవిిడ్ి మరియు 
య ల మంచిల మండలాలోా  వృదిి  ర టట లో గతిశీలమ నై 
(డ్్ైనమిక్స) పెర్ుగుదల కనిపథస్ుత ంది. గరవిిడ్లిో అధకి 

స్ంఖ్యలో మ టలరిజకల్ ప్రిశరమల క్లర్ణంగ్ల ఇద ి రలష్్టర ర్హదరర ి జంక్షన్ మరయిు రెలైవేల ప్ాధరన 
అనుస్ంధరనం కలగ్ి ఉంది. మరోవెపై్ు, య ల మంచిల ప్ట్ణ క్ ందాంగ్ల ఉండటం వలా జాతీయ 
ర్హదరర్ులతో అనుస్ంధరనం మరయిు ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాల ఉనిక్ట క్లర్ణంగ్ల జనరభాను 
ఆకరిించింది. ఈ ప్లాంతంలో ఉప్లధి అవక్లశ్లలు మరయిు ఆరియక క్లర్యకలాప్లలకు ప్ధారన వనర్ుగ్ల 
ఉని ప్రశిరమల క్ ందీకార్ణ క్లర్ణంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో అధకి వృదిి  ర టట ఉంది. 
ఈ ప్లాంతంలో ఉప్లధ ి అవక్లశ్లలు మరయిు ఆరియక క్లర్యకలాప్లలకు ప్ధారన వనర్ుగ్ల ఉని ప్రశిరమల 
క్ ందీకార్ణ క్లర్ణంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో అధకి వృదిి  ర టట ఉంది. 
3.2 జనరభా ప్ంపథణీ మరియు సలందాత 

విఎంఆర్ ప్ట్ణ జనరభా 55.8% మరయిు గ్లర మీణ జనరభా 44.2%. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో 70% 
విఎంఆర్ జనరభా ఉండగ్ల, విజయనగర్ం లో 30% గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 
ప్ట్ణ జనరభాలో ఎకుకవ వలటా ను కలగ్ ి ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో అతయధిక వలటా గ్లర మీణ 
జనరభా 51% తర్ువలత 49% విజయనగర్ం ఉంది. 

పటం 3-1: విఎంఆర్ లో జనాభా పెరుగుదల 

(మిలియన్లలో) 
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2011 జనరభా లెకకల ప్కా్లర్ం విఎంఆర్ యొకక జనసలందతా ప్ాతి sq.km 819 మంది వయకుత లు, ఇద ి
దేశం యొకక (sq.km 382 మంద ి వయకుత లు) మరయిు రలష్్టర సలందతా (sq.km కు 308 మంది) కంట ే
చరలా ఎకుకవ. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో 1058 అధకి సలందతా ఉంది, ప్ట్ణ ప్లాంతంలో వేగవంతమ ైన 
అభివృదిి మరియు అతయధిక వలటా క్లర్ణంగ్ల జ న సలందా త పరె్ుగుతతంది. విజయనగర్ం లో ప్తాి 
sq.km స్ుమార్ు 536 మంది సలందతా ఉంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం గ్లర మీణ మండలం 2001 - 2011 లో సలందతా లో అధకి పరె్ుగుదల ఉంద ి ఎందుకంట ే
రలబో యియ ప్లాజెకు్ లు మరయిు ఈ ప్లాంతంలో ఉని మూడు ఐట ి క్ొండలు మరియు సజె్ అభివృదిి . 
పెడగంతయద మండలం పెర్ుగుతతని సలందతాను అనుభవిస్ుత ండగ్ల, మున గ ప్లక  మండలం 
కూడ్ర మున గ ప్లక  స్మీప్ంలో మూడు పదెద  ఎతతత న (ర్సలయన, ఆటరమొబెలై్ మరయిు విదుయత్) 
ప్రశిరమల సలయ ప్న క్లర్ణంగ్ల సలందతాగణనీయంగ్ల పరెిగ్ింది. 

ప్టి్క 3-1: విఎంఆర్ జిలాా లోా  జనసలందతా (ప్తాి sq.km వయకుత లు). 

జిలాా లు 
1991 
ప్ాతి sq.km 

2001  
ప్ాతి sq.km 

2011 
ప్ాతి sq.km 

విజయనగర్ం 474 498 536 

విశ్లఖ్ప్టిం 767 938 1,058 
మూలం: ప్లాథ్మిక జనరభా లెకకలు అబ్ సల్ ర క్్స ఆంధా్పా్దేశ్ 1991, 2001, 2011 
3.3 వలస్ 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు నగర్ంగ్ల ఉండటం ఈ ప్లాంతంలో మరినిి ప్రశిరమలను ఆకరిించింది. 80 ల 
చివరిలో ఉకుక కరలాగ్లర్ం సలయ పథంచబడ్ింది. హచె్ పథసథఎల్, ఆంధ్ా పటెరా క్ెమికల్్, ఎసల్ర్్ సీ్ల్ 
మొదలెైన అనేక ఇతర్ ప్లరిశ్లర మిక దగోిజాలు ఈ ప్లాంతంలో ముందుకు వచరియి. ఇది 1991 నుండ్ ి
2001 వర్కు ఉప్లధ ి అవక్లశ్లలను వతెతకుకంటూ వలస్లకు దరరితీసథంది, ఇద ి చివరకి్ట అధిక జనరభా 
పెర్ుగుదల ర టటకు దరరతిీసథంది. 2001 నుండ్ ి 2011 వర్కు పెదద ఆటగ్లళ్లా పెదదగ్ల ముందుకు 
రలలవదని, బల్క ఉప్లధిని అందించలవదని మరియు ఇప్ుటకి్  ఉని ప్రశిరమలు ఇప్ుటిక్  
అవస్ర్మ ైన స్ంఖ్యలో ప్జాలను నియమించరయని మరయిు ఎకుకవ అదనప్ు ఉప్లధిని 
అందించలవదని గమనించబడ్ింది. అందువలా గత దశ్లబదంతో ప్ో లసేత  వృదిి  ర టట తకుకవగ్ల ఉంది.  
అధకి ఉప్లధిని స్ృషథ్ంచరలని ఆశించబడా ఐటి/ఐటిఈలు ఆక్లంక్షను చరే్ుక్ోలవదు మరియు ఇంక్ల 
టేక్లఫ్ క్లవడ్రనిక్ట ఆలస్యం అవుతోంది. స్రిప్ో ని మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు ప్ాస్ుత త ప్భాుతే 
విధరనరలు ఐట ిర్ంగం యొకక వెంచర్ ను తూకం వయేడంలో ఎకుకవ లోప్లలు. 

3.4 సలమాజిక-ఆరియక లక్షణరలు 
అక్షరలస్యత సలయ యిలు 
జనరభా లెకకల ప్కా్లర్ం, విఎంఆర్ లో 63% అక్షరలస్యత ర టట ఉంది, ఇది రలష్్టర మరయిు జాతీయ 
అక్షరలస్యత ర టట వర్ుస్గ్ల 67.41% మరయిు 64.8% కంటే తకుకవగ్ల ఉంది. జిలాా లలో విశ్లఖ్ప్టిం 
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అధకింగ్ల ఉంది. విఎంఆర్ మరియు ప్లయకరలవుపటే, రలంబిలా, అటటితప్ుర్ం మరియు మునగ్లప్లక 
వంటి ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు ఆనుక్ొని ఉని మండలాలోా  డ్స్థనియల్ అక్షరలస్యత ర టట గణనీయంగ్ల 
పెర్ుగుతతంది. 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ప్ుర్ుష్ట మరయిు మహళి్ళ అక్షరలస్యత ర టట ఎకుకవగ్ల ఉంది. నకకప్లా (24%) 
మండలాలోా  ప్ుర్ుష్ట అక్షరలస్ుయలు తకుకవగ్ల ఉనరిర్ు మరియు ప్యస్ప్లటిర గ (25%) గురలా  
మండలంలో మహళి్ళ అక్షరలస్యత ర టట తకుకవగ్ల ఉంది (17.6%) మరయిు ప్యస్ప్లటిర గ(17.9%) 
విజయనగర్ం జిలాా లో 
వృతితప్ర్మ ైన నిరలాణం 
విఎంఆర్ యొకక వర్క ఫో ర్్ ప్లలొో నే ర టట 41% (జనరభా లెకకలు 2011). విజయనగర్ంలో అధకి 
వర్క ఫో ర్్ ప్లలొో నే ర టట 46.6% తర్ువలత 45.8% ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  దిేతీయ మరయిు 
తృతీయ ర్ంగంలో ప్ాధరన ప్నిశక్టతని కలగ్ి ఉంది. హౌస్ హో లా్ ప్రశిరమలు క్లకుండ్ర విశ్లఖ్ప్టిం 
జిలాా లో 72.3% శ్లర మిక శక్టతని కలగ్ ి ఉనరియి. విశ్లఖ్ప్టింలో ఎకుకవ సకెండర ీ సకె్ల్ ర్ ప్రశిరమలు 
ఉనరియి, ఇది ఉప్లధలిో భారీ వలటాకు బాధ్యత వహసి్ుత ంది. ప్ో ర్్, రెలైవేలు మరయిు లాజిసథ్క్స్ కూడ్ర 
తృతీయ ర్ంగంలో గణనీయమ నై ఉప్లధకి్ట దోహదప్డతరయి. ప్లాథ్మిక క్లరిాకులు (24.3%) ప్ధారన 
వయవసలయం మరియు గణనీయమ నై శ్లర మిక శక్టత చపే్లు ప్టే్ క్లర్యకలాప్లలోా  ప్లలొో ంటటంది.. 
విజయనగర్ం (56.6%) ప్లాథ్మిక క్లరిా కులలో అతయధిక వలటా ను కలగ్ి ఉంది. ఈ ప్లాంతం యొకక 
ఉతతర్ భాగం మరింత సలర్వంతమ ైనది మరియు ప్ధారనంగ్ల వయవసలయ ఆరియక వయవస్య . 
విజయనగర్ంలో సెకండర ీసెక్ల్ ర్ ఉప్లధి మొతతం శ్లర మిక శక్టతలో 43.4% ఉంది. 

3.5 అర్బన్ సంెటర్ుా  మరియు సెటిల్ మ ంట్ సథస్్మ్ 
ప్ట్ణ క్ ందరాలు 
విఎంఆర్ లో ప్సా్ుత తం 4 ప్ట్ణ క్ ందరాలు ఉనరియి, వీటిలో ఒక్ొకకకటి 2 ప్ట్ణ క్ ందరాలు 
విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు విజయనగర్ం జిలాా లో ఉనరియి. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో అధకి వృదిి  (65%) 
1991 నుండ్ి 2001 వర్కు ప్ట్ణ జనరభాలో అయితే ఇతర్ జిలాా  తకుకవ వృదిిని కలగ్ి ఉంది. (ప్టి్క 
3-2) 

2001-2011 దశకం లో విజయనగర్ం, విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోా  ప్ట్ణ జనరభాలో ఒక మోస్తర్ు వృదిి  
ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో జరగి్ని వేగవంతమ నై ప్రిణరమాల క్లర్ణంగ్ల ఇది స్ుష్్టంగ్ల 
కనిపథస్ుత ంది.  

ప్టి్క 3-2: విఎంఆర్ జిలాా లోా  ప్ట్ణ క్ ందరా లు మరియు ప్ట్ణ జనరభా స్ంఖ్య 

జిలాా లు ప్ట్ణ క్ ందరా ల స్ంఖ్య ప్ట్ణ జనరభా 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

విజయనగర్ం 1 1 1 1,61,331 1,76,023 2,43,285 
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జిలాా లు ప్ట్ణ క్ ందరా ల స్ంఖ్య ప్ట్ణ జనరభా 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 

విశ్లఖ్ప్టిం 3 4 2 8,78,454 14,53,090 19,14,220 

మొతతం 
4 5 3 1039785 1629113 2157505 

మూలం: ప్లాథ్మిక జనరభా లెకకలు అబ్ సల్ ర క్్స ఆంధా్పా్దేశ్ 1991, 2001, 2011 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ఒక మాదిరి వృదిి  ర టట ఉనిప్ుటిక్ీ, గ్లజువలకతో స్హా జివిఎంసథ నరయయప్రధినిి 
ప్ర డ్ిగ్ించడం వలా జివిఎంసథ వృదిి ర టటలో అధిక పరె్ుగుదల ను కలగ్ి ఉంది. విజయనగర్ం మినహా 
ఇతర్ ప్ట్ణ క్ ందరాలోా  కనీస్ వృదిి  నమోద్ైంది. (ప్టి్క 3-3). 

ప్టి్క 3-3: విఎంఆర్ లో ప్ట్ణ జనరభా మరియు దరని శ్లతం మొతతం వలటా 

ప్ట్ణ ప్లాంతరలు ప్ట్ణ జనరభా % మొతతం భాగసలేమయం 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

విజయనగర్ం  1,61,331   176,023   2,43,285  13.9% 10.1% 10.4% 

భీమునిప్టిం  42,061   48,664   55,082  3.6% 2.8% 2.4% 

విశ్లఖ్ప్టిం  7,52,037   10,42,388   17,33,501  64.7% 59.7% 74.3% 

గ్లజువలక  -     2,76,552   -    0.0% 15.8% 0.0% 

ఆనక్లప్లా  84,356   85,486   94,762  7.3% 4.9% 4.1% 

యిెలమంచిల  -     -     30,875  0.0% 0.0% 1.3% 

మొతతం ప్ట్ణ జనరభా 1039785 1629113 2157505 100% 100% 100% 
మూలం: ప్లాథ్మిక జనరభా లెకకలు అబ్ సల్ ర క్్స ఆంధా్పా్దేశ్ 1991, 2001, 2011 
గమనిక: 2001 జనరభా లెకకల పా్క్లర్ం ఆమదలవలస్ ప్ట్ణ క్ ందాంగ్ల ఉండటానిక్ట అర్హత ప్ర ందలవదు. 2011 
జనరభా లెకకల పా్క్లర్ం గ్లజువలక జివిఎంసథలో భాగం అయింది 
సెటిల్ మ ంట్ సైెజులు మరియు ప్లయటాన్ 
విఎంఆర్ లో, గ్లర మాలోా  జనరభా గణనీయంగ్ల పెరగి్ింది, ఇద ి సటెలి్ మ ంట్ ప్రిమాణం పెర్గడ్రనిక్ట 
దరరతిీస్ుత ంది. చిని ప్రిమాణ గ్లర మాల స్ంఖ్య (<1000 జనరభా) 1991-2001 లో మరియు 2001-11 లో 
నమోదు చేయబడ్ింది, చిని మరియు మధ్య తర్హా గ్లర మాలు (< 1000 మరియు 1000-2500 
జనరభా) రెండ్ింటలిోనూ తగుో దల కనిపథస్ుత ంది. 2001-11 లో పదెద  గ్లర మాలకు (2500-5000 జనరభా) 
చిని మరయిు మధ్య తర్హా గ్లర మాల స్ంఖ్యలో మరినిి మార్ుులు స్ుష్్టంగ్ల కనిపథసలత యి (ప్టి్క 
3-4).  

రెండు దశ్లబాద లలో విజయనగర్ం మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోా  చిని నుండ్ి పదెద  సలయ యి 
గ్లర మాలకు మార్డం స్ుష్్టంగ్ల కనిపథస్ుత ంది, ఇది జనరభా 1,000 కంటే తకుకవ నుండ్ి 2,500 కంట ే
ఎకుకవ కు పరెిగ్ింది. విజయనగర్ంలో రెండు దశ్లబాద లలో ప్ట్ణరల స్ంఖ్య (5000-10,000 జనరభా) 
పెరగి్ింది, తర్ువలత విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లు ఉనరియి.  
ప్టి్క 3-4: విఎంఆర్ జిలాా లోా  సెటలి్ మ ంట్ సెైజులు 
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 జిలాా లు ప్రధి ి 1991 2001 2011 

విజయనగర్ం 

<1000 202 189 183 
1000-2500 221 232 225 
2500-5000 78 77 87 
5000-10000 15 19 21 
10000 మరియు పైెన 5 4 5 

మొతతం 521 521 521 

విశ్లఖ్ప్టిం 

<1000 115 109 98 
1000-2500 155 148 144 
2500-5000 76 85 96 
5000-10000 24 29 30 
10000 మరియు పైెన 4 3 6 

మొతతం 374 374 374 
మూలం: ప్లాథ్మిక జనరభా లెకకలు అబ్ సల్ ర క్్స ఆంధా్పా్దేశ్ 1991, 2001, 2011 
సెటిల్ మ ంట్ హైెరలరీక 
విఎంఆర్ ప్రధిలిో 10 - 50 లక్షల జనరభా ఉని ఏక్ెకై మ టరా ప్లలటన్ నగర్ం జివిఎంసథ. 
విజయనగర్ం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లల ప్ాక్లర్ం మీడ్ియం టౌన్ 
క్ టగ్ిర ీ క్టందకు వస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని చిని ప్ట్ణరలు ఎకుకవగ్ల ఉనరియని 
స్ుష్్టమవుతతంది, ఇటీవల స్ంవత్రలలోా  ఈ ప్లాంతంలో గణనీయమ ైన అభివృదిి జర్ుగుతోందని 
వెలాడ్సి్ుత ంది. ఈ జిలాా లో ప్ట్ణకీర్ణ ను తకుకవ సలయ యిలో చితిాంచ ే గ్లర మాలు విజయనగర్ంలో 
ఎకుకవగ్ల ఉనరియి (ప్టి్క 3-5). 

ప్టి్క 3-5: విఎంఆర్ లో సెటలి్ మ ంట్ హెరైలరీక 

జిలాా  

ఊర్ు 
చిని 
ప్ట్ణం - 
ననేు 

చిని 
ప్ట్ణం - 2 

మీడ్యిం 
టౌన్ - ననేు 

మీడ్యిం 
టౌన్ - 2 

పదెద  
నగర్ం 

మ టరా ప్లలటన్ 
నగర్ం-1 

<5000 
5,000 ‐ 
20,000 

20,000‐ 
50,000 

50,000 
నుంచి 
1,00,000 

లక్ష నుంచి 5 
లక్షల వర్కు 

5 లక్షల 
నుంచి 10 
లక్షల 
వర్కు 

10 లక్షల నుంచి 
50 లక్షల వర్కు 

విజయనగర్ం 495 25 2 0 1 0 0 
విశ్లఖ్ప్టిం 338 34 3 0 0 0 1 
గ్లర ండ్ టరటల్ 833 59 5 0 1 0 1 
మూలం: ప్లాథ్మిక జనరభా లెకకలు అబ్ సల్ ర క్్స ఆంధా్పా్దేశ్ 1991, 2001, 2011 
3.6 క్ీలక స్వలళ్లా  

విశ్లఖ్ప్టిం ఈ ప్లాంతంలో అతిపదెద  ప్ట్ణ ప్లాంతంగ్ల ఒక ప్ుల్ ఫలయక్ర్ గ్ల ప్నిచసే్ుత ంద ి మరయిు 
ఉప్లధి మరియు మ ర్ుగ్ెనై సేవల క్ోస్ం ఎకుకవ మంది వలస్దరర్ులను ఆకరిిస్ుత ంది. గ్లర మీణ 
ప్లాంతరలోా  మ ర్ుగ్ెైన జీవన నరణయత మరయిు తకుకవ తలస్ర ి ఆదరయం క్ోస్ం ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు 
మార్డం వలా గ్లర మీణ ప్లాంతం చరలా తకుకవ వృదిి ర టటను ఎదురపకంటరంది. గ్లర మీణ షథఫ్్ట లో 
ఎకుకవ భాగం తకుకవ ఖ్ర్ుి గృహ సౌకరలయలు మరియు స్ర్స్మ నై ధ్ర్ క్లర్ణంగ్ల మురిక్టవలడలోా  
ముగుస్ుత ంది. పెర్ుగుతతని జనరభా ప్సా్ుత త మౌలక స్దుప్లయాలపె ై భారలనిి స్ృషథ్స్ుత ంద ి మరియు 



 

29 
 

డ్రా ఫ్్ట బృహత్ ప్ాణరళిక నివేదిక 
జూన్,2021 

 

 
ముందుగ్ల ప్ణారళిక మరయిు వయవసీయకృతం క్లకప్ో యినర అస్ంఘటతి వృదిిక్ట దరరతిీస్ుత ంది. మానవ 
వనర్ుల భారీ లభయత విఎంఆర్ అభివృదిిక్ట బాగ్ల దరరితీసే ఆసథత . 

3.7 ముగ్ంిప్ు 
విశ్లఖ్ప్టింలో ప్ట్ణీకర్ణ వకరంగ్ల ఉంది. ప్లరిశ్లర మిక పెర్ుగుదల దరేరల పేార పథంచబడ్ని పరెిగ్ని 
ప్ట్ణకీర్ణను చూపథంచే నిరిదష్్ట మండలాలోా  అధకి జనరభా పెర్ుగుదల ర టటా  గమనించబడ్రా యి. 10 - 
25 స్ంవత్రలల వయస్ు్ ఉని జనరభాలో అధిక శ్లతం (28%) స్ంభావయ ప్నిశక్టతగ్ల 
ఊహించబడ్ింది. విజయనగర్ంలోని విఎంఆర్ 2 ప్రధిిలో 4 యుఎల్ బిలు, విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోా  2. 
అందుబాటటలో ఉని మానవ వనర్ులను మళాించడం ప్రలయవర్ణ లక్షణరలు  
ఈ అధరయయం విఎంఆర్ యొకక ప్సా్ుత త స్హజ, భౌతిక, జీవ మరయిు ప్రలయవర్ణ లక్షణరలను 
అందసి్ుత ంది. ఉషో్టమండల వలతరవర్ణ ప్లాంతంలో క్ొండలు మరియు తీర్ం యొకక స్ంగమంలో 
ఉని విఎంఆర్, ఇది గ్పప్ు మరియు స్ునిితమ నై ప్రలయవర్ణ/వలతరవర్ణరనిి కలగ్ి ఉంది. మాస్్ర్ 
ప్లా న్ వలతరవర్ణం, తీర్ వలతరవర్ణం, నీట ి వనర్ులు, మడ అడవులు, వృక్ష మరయిు 
జంతతజాలాలను విఎంఆర్ లోప్ల మదింప్ు చేసథ ఈ అధరయయంలో స్మరిుంచింది. 

3.8 ప్రిచయం 
విఎంఆర్ లోప్ల ఇప్ుటకి్  ఉని అందం మరయిు ప్రలయవర్ణ వెైవిధరయనిి స్ంర్క్ష్ించడం ఆశించిన 
అభివృదిితో ప్లటట అవస్ర్ం. ప్రలయవర్ణ ప్రిసథయతతలకు స్ునిితంగ్ల లవని అడాదడాిమ నై అభివృదిి 
ప్రలయవర్ణ విప్తతత లు మరియు విప్తతత లకు దరరతిీస్ుత ంది. అభివృదిి  ప్ాక్టరయలో, ఈ ప్లాంతంలో 
స్ునిితమ నై స్హజ వయవస్యలను స్ంర్క్ష్ించడం అవస్ర్ం. 
ఈ విశ్లాష్టణ కు అవస్ర్మ నై డ్టేాను జిలాా  హాయండ్ బుక్స లు, సథజిడబుా ాబి దరేరల భూగర్ా జలాల డ్టేా, 
వివిధ్ ప్లాజెకు్ ల క్ోస్ం తయార్ు చసేథన ప్లాంతంలోని ఈఐఎ నివదేికలు వంట ి వివిధ్ దిేతీయ 
వనర్ుల నుండ్ి సకేరించబడుతతంది. ప్సా్ుత తం ఉని ప్రలయవర్ణ సథయతిని మరింత మ ర్ుగ్లో  అర్యం 
చేస్ుక్ోవడం క్ొర్కు అధ్యయన ప్లాంతంలో అలలు, ఆటటప్ో టటా , ప్ావలహాలు, రిజర్ే ఫలరస్ె్ లు, గ్లల, 
ఉప్రతిలం, భూమి మరయిు స్ముద ా నీటి లక్షణరలు వంటి విభిని ప్రలమితతలను ప్రిగణనలోక్ట 
తీస్ుక్ొని ఓష్టనోగరఫీ, ప్రలయవర్ణ స్ునిితతేం మరయిు ఈ ప్లాంతం యొకక ప్రలయవర్ణ నరణయతను 
మిశరమంగ్ల అధ్యయనం చేసలత ర్ు. వివిధ్ ప్రలయవర్ణ ప్రలమితతల నరణయతతో స్హా భౌతిక, స్హజ 
మరియు ప్రలయవర్ణ లక్షణరలదరేరల నిర్ేచించబడా అధ్యయన ప్లాంతం యొకక బేస్ లెైన్ 
వలతరవర్ణం ఈ క్టరంద ి విభాగ్లలలో కరమబదింగ్ల అధ్యయనం చేయబడుతతంది మరియు ప్ాజంట్ 
చేయబడుతతంది. 
3.9 వలతరవర్ణం 

విఎంఆర్ యొకక వలతరవర్ణం వసే్వి, వరలి క్లలం మరియు శీతరక్లలం అన ే మూడు విభిని సజీనాను 
కలగ్ి ఉంటటంది. ఈ ప్లాంతంలో దరదరప్ు స్ంవత్ర్ం ప్ర డవునర అధకి తమే ఉంది, అణచివతే వసే్వి 
మరియు మంచి క్లలానుగుణ వరి్ప్లతం ఉంది. ఈ ప్లాంతం నెైర్ుతి మరయిు ఈశ్లనయ ర్ుతతప్వనరల 
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నుండ్ి ఎకుకవ వరి్ప్లతరనిి ప్ర ందుతతంది. ఈ ప్లాంతం మొతతం తీర్ం వెంబడ్ి ఉనిందున, ఇది ఒక 
మాదిర ి శీతరక్లలానిి కలగ్ి ఉంటటంది. ఈ ప్లాంతంలోని క్ొండ ప్లాంతరల వలతరవర్ణం మ ైదరనరల కు 
భినింగ్ల ఉంటటంది.  

Köppen ప్ాక్లర్ం - గ్గీర్ వలతరవర్ణ వరీోకర్ణ ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరంలోని తీర్ ప్లాంతం ఉషో్టమండల 
మ గ్ల థ్ర్ాల్ వలతరవర్ణ క్ టగ్ిర ీ క్టందకు వస్ుత ంది. సలయ నిక వృక్షజాలం వలతరవర్ణం యొకక ఉతతమ 
వయక్ీతకర్ణ అనే భావనపెై ఈ వయవస్య  ఆధరర్ప్డ్ి ఉంది. ఈ ప్లాంతంలో వృక్షజాలప్ంపథణీని 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని వలతరవర్ణ జోన్ స్రహిదుద లను ఎంపథక చశే్లర్ు. ఈ వరీోకర్ణ ఉషోో్ గరతలు 
మరియు అవప్లతరల వలరిిక స్గటట మరయిు నెలవలరీ స్గటటలను మరియు అవప్లతం యొకక 
క్లలానుగుణతను మిళితం చసే్ుత ంది. Köppen – గ్గీర్ వలతరవర్ణ వరీోకర్ణ ప్థ్కం విస్త ృతంగ్ల 
ప్ాప్ంచంలోని వలతరవర్ణరలను ఐదు ప్ధారన వలతరవర్ణ ర్క్లలు, అనేక ర్క్లలు మరయిు ఉప్ - 
ర్క్లలుగ్ల విభజిస్ుత ంది; ప్తాి ర్క్లనిి ఒక క్లయపథటల్ లెటర్ దరేరల పేరపకంటార్ు. 

A.  ఉషో్టమండల తేమ వలతరవర్ణరలు: అనిి నలెలు స్గటట ఉషోో్ గరత 18వో కంట ే ఎకుకవగ్ల 
ఉంటటంద ి
B.  ప్ర డ్ి వలతరవర్ణరలు: స్ంవత్ర్ంలో ఎకుకవ స్మయంలో లోప్ం ఉని అవప్లతంతో 
C.  తేలకప్లటి నీటతిో తమే మధ్య-అక్ష్యంశ వలతరవర్ణరలు 
D.  తేమ మధ్య – చలాని శీతరక్లలాలతో అక్ష్యంశ వలతరవర్ణరలు 
E.  అతయంత చలాని శీతరక్లలాలు మరియు వేస్విక్లలంతో ధ్ుావ వలతరవర్ణరలు 
క్ోసలత  ఆంధ్పా్దాేశ్ లోని విఎంఆర్ యొకక ప్రిగణించబడ్ిన అధ్యయన ప్లాంతం ఉషో్టమండల తమే 
వలతరవర్ణరల క్టందకు వస్ుత ంది, ఉప్ స్మూహాలలో ఇద ి ఉషో్టమండల తడ్ ి మరియు ప్ర డ్ి లవదర 
స్వనరి ఫలరస్ె్ (అవ్డ) క్టంద వరీోకరించబడుతతంది. ఈ ర్కమ నై వలతరవర్ణం ఎకుకవగ్ల ఉషో్టమండల 
జోన్ యొకక వలెుప్ల అంచులలో గమనించబడుతతంది, క్లనీ అప్ుుడప్ుుడు క్ోసలత  ఆంధ్ ా వంట ి
అంతరో్త ఉషో్టమండల జోన్ లో కనిపథస్ుత ంది.  
విఎంఆర్ జిలాా లు ఉషో్టమండల వలతరవర్ణం యొకక లక్షణరలను ప్దారిశసలత యి. ఇది ప్ధారనంగ్ల 
ఉషో్టమండల వరలి నిి ఉప్ - తమే ర్కం వలతరవర్ణరనిి కలగ్ ి ఉంటటంది. మ ైదరనరల వెంబడ్ ి
గమనించిన విధ్ంగ్ల తీర్ం వెంబడ్ి ఉషోో్ గరత సలధరర్ణంగ్ల తకుకవగ్ల ఉంటటంది, మరయిు తూర్ుు 
కనుమల క్ొండలకు చరే్ుకునిప్ుుడు చలాబడుతతంది. ఉషోో్ గరత, గ్లల, సలపేక్ష తేమ, మరయిు 
వరి్ప్లతరనిి ఈ క్టరంది విభాగ్లలలో అధ్యయనం చేసలత ర్ు. 

వలయువు 
భార్తదేశంలో నరలుగు సీజనుా  వేస్వి, ఉతతర్ - తూర్ుు ర్ుతతప్వనరలు, నెైర్ుతి ర్ుతతప్వనరలు 
మరియు శీతరక్లలం ఉనరియి. మొకకల, ప్ంటల నీటిప్లర్ుదల ప్ధారనంగ్ల ర్ుతతప్వనరల చే 
నడప్బడతరయి. నెైర్ుతి ఈశ్లనయ గ్లలులు హిమాలయాలను దరట ి మధ్య భార్తదశేం గుండ్ర 
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ప్ాయాణించి దకకన్ పీఠభూమిని దరటటతరయి మరియు ప్శిిమ కనుమల చే అడాగ్ించబడతరయి, 
మళీా చలాబడ్ి స్ముదాం దరేరల మళాించబడతరయి. ఇవి భార్తదశే్లనిక్ట దక్ష్ణిరన ప్వాేశి౦చడ౦తో 
ప్లటట తూర్ుు కనుమలు అడాగ్ి౦చడ౦వలా దక్ష్ణి భార్తదేశంలో అవప్లతరనిక్ట దరరతిీస్ుత ంది.  

అందువలా, అధ్యయన ప్లాంతం యొకక క్లలం మరయిు ప్సా్ుత త దృశ్లయనిి బటి్ ఎన్ ఈ దిశ నుంచి 
సౌత్ వస్ె్ దశివర్కు వివిధ్ ర్క్లల గ్లలులను అనుభవిస్ుత ంది. విఎంఆర్ యొకక మూడు జిలాా లోా  
గమనించిన ప్ాముఖ్ గ్లల దశిలు విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతంలో గంటకు 9 క్టలోమీటరా్ వగేంతో ఎస్ 
డబుా ా, ఎన్ ఈ, ఎస్, ఎన్ మరయిు డబుా ా; విజయనగర్ం ప్లాంతంలో గంటకు 9.5 క్ట.మీ; (ప్టి్క 4-1). 

ప్టి్క 4-1: ప్ాధరనంగ్ల గ్లల దశిలు, స్గటట గ్లల వగేం, విఎమ్ ఆర్ లో గమనించిన ప్శా్లంతమ ైన 
గ్లలుల% 

జిలాా     ప్ధారన గ్లల దశి మీన్ విండ్ సుీడ్ (క్టంఫ్) ప్శా్లంతమ నై గ్లల వగేం (%) 
విశ్లఖ్ప్టిం ఎస్ డబుా ా, ఎస్, ఎన్, డబుా ా  9  16.67 
విజయనగర్ం ఎస్ డబుా ా, ఎన్ ఈ 9.5 15.50 
మూలం: అధ్యయన ప్లాంతంపైె నివేదికల నుండి్ దిేతీయ వనర్ులు 
ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని అధ్యయన ప్లాంతం యొకక 2 తీర్ జిలాా ల వెంబడ్ ి గమనించిన ప్శా్లంతమ నై 
గ్లలుల శ్లతం వర్ుస్గ్ల విశ్లఖ్ప్టిం మరియు విజయనగర్ం, జిలాా లకు 16.67% మరియు 15.50%. 
అధ్యయన ప్లాంతంలో రసెథడ్ని్ియల్ టౌన్ షథప్ లు మరయిు ఇతర్ అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలను 
డ్ిజెనై్ చయేడంలో గమనించిన గ్లల దిశను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుకుంటార్ు. 
తతఫలనులు 
విఎంఆర్ విజయనగర్ం, విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోా  తతఫలనులు, తతఫలను ఉపుెనలను ఎదురపకని 
చరతిా ఉంది. భార్తదేశంలో తతఫలనులు ఐదు క్ టగ్రిీలుగ్ల వరీోకరించబడ్రా యి.    

1  ఉషో్టమండల మాందయం గ్లల వేగం గంటకు 31 నుంచి 61 క్టలోమీటరా్ మధ్య ఉంటటంది (17 నుంచి 33 
నరట్్) 

2.  గ్లలులు గంటకు 62 నుంచి 89 క్టలోమీటరా్ వేగంతో వీసేత  ఉషో్టమండల తతఫలనులు (34 నుంచి 48 నరట్్) 
3.  గ్లల వేగం గంటకు 89 నుంచి 118 క్టలోమీటరా్ మధ్య ఉనిప్ుుడు తీవామ ైన తతఫలను (48 నుంచి 63 నరట్్) 

4.  గంటకు 119 నుంచి 221 క్టలోమీటరా్ వేగంతో అతయంత తీవామ ైన తతఫలను (64 మరియు 119 నరట్్) 
5.  గ్లల వేగం గంటకు 221 క్టలోమీటర్ుా  (119 నరట్్) దరటినప్ుుడు స్ూప్ర్ సైెక్ోా నిక్స తతఫలను 

విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిి నరశనం చసేథన అక్ో్ బర్ 2015 లో హడ్-హుడ్ తతఫలను చరలా తీవమా ైన 
తతఫలను; విశ్లఖ్ప్టిం వెంబడ్ి తీర్ ర ఖ్ ప్రసి్రలలోా  మొతతం 9 తతఫలనులు దరటాయి.  

వరి్ప్లతం 
1999 నుంచి 2011 వర్కు విశ్లఖ్ప్టిం, విజయనగర్ం జిలాా లకు వరి్ప్లతం ప్ంపథణీని ప్టి్క4లో 
విశ్లాషథంచరర్ు-2. వలరిిక వరి్ప్లతం 1000-1200 మి.మీ మధ్య ఉంటటందని గమనించబడ్ింది. ఈ 
ప్లాంతం ఈశ్లనయ ర్ుతతప్వనరలలో 60-70% వరి్ప్లతం, నెైర్ుతి ర్ుతతప్వనరలలో 20-25% మరయిు 
వేస్విక్లలంలో 8-15% మధ్య వరి్ప్లతం ప్ర ందుతతంది. సపెె్ంబర్ మరయిు అక్ో్ బర్ లు విశ్లఖ్ప్టిం, 
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మరియు విజయనగర్ం జిలాా లోా ని విఎంఆర్ లో స్ంవత్ర్ంలో  వరలి క్లలం.. అందువలా, విఎంఆర్ 
కు ప్తాేయక్టంచి జూన్ నుంచి అక్ో్ బర్ వర్కు నలెలోా  స్మృదిిగ్ల వరి్ప్లతం ఉంటటంది. 

మండల వలరీగ్ల రలంబిల మండలంలో 986.6 మి.మీ నుండ్ి విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని ప్దానరభం 
మండలాలోా  1,431.6 మి.మీ వర్కు వరి్ప్లతం నమోద్ైంది. విఎంఆర్ కు వరలి క్లలం సపెె్ంబర్ మరయిు 
అక్ో్ బర్. 

ప్టి్క 4-2: వలరిిక స్గటట వరి్ప్లతం ప్ంపథణ ీ మరయిు విఎంఆర్ లో ఎన్ ఈ మరియు ఎస్ డబుా ా 
వరలి క్లలంలో వరి్ప్లతం % 

జిలాా  
స్గటట వలరిిక 
వరి్ప్లతం 
(మిమీ) 

వరి్ప్లతం 
శ్లరణి 
నలెవలర ీ
(mm) 

% వరి్ప్లతం 
ఈశ్లనయ 
ర్ుతతప్వనరలు 

% వరి్ప్లతం 
నెరై్ుతి 
ర్ుతతప్వనరలు 

% 
వరి్ప్లతం 
వసే్వి 

వరలి క్లలం 

విశ్లఖ్ప్టిం 1,137.8 0-207.5 60.36 24.36 14.3 అక్ో్ బర్ 
విజయనగర్ం 1,136.4 0-209.7 64.32 21.96 12.45 సెపె్ంబర్ 
మూలం: సెంటాల్ గ్ ర ండ్ వలటర్ బో రా్ నుండ్ ిజిలాా  ప్రా ఫైెల్్, మరియు జిలాా ల గణరంక హాయండ్ బుక్స్  

 
ప్టం 4-1: మండల సలయ యిలో వలరిిక స్గటట వరి్ప్లతం 
మూలం: జిలాా  గణరంక హాయండ్ బుక్స్ నుండ్ ివలరిిక స్గటట వరి్ప్లత డే్టా 
ఉషోో్ గరత మరియు సలపకే్ష తేమ 
జిలాా లోా  వివిధ్ ప్లాంతరలోా  విభిని వలతరవర్ణ ప్రసిథయతతలు ఉనరియి. తీరలనిక్ట స్మీప్ంలో గ్లల తమేగ్ల 
మరియు విశ్లర ంతిగ్ల ఉంటటంది, అయితే లోప్ల వెపై్ుకు వచెిగ్ల ఉంటటంద ి మరియు ఎత్తతన మరయిు 
వృక్షజాలం క్లర్ణంగ్ల క్ొండ ప్లాంతరలోా  చలాబడుతతంది. ఏపథలా్ నుండ్ి జూన్ వర్కు నలెలు వచెిని 
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నెలలు. విఎంఆర్ లో స్గటట గరష్ి్ట మరియు కనిష్్ట ఉషోో్ గరతలు జనవర ి నలె నుండ్ ి మ ే వర్కు 
ఉషోో్ గరత పరె్ుగుదల ధోర్ణిని అనుస్రసి్ుత నరియి, మరియు ప్టి్క 4 లో వివరించిన విధ్ంగ్ల మే 
నుండ్ ి డ్సిెంబర్ వర్కు తగుో తతని ధోర్ణిని అనుస్రసి్ుత నరియి-3. వేస్విలో 36.2 స్గటట గరష్ి్ట 
ఉషోో్ గరతతో గురితంచబడ్ిన అతయంత వడే్ ి నలె మ ే 36 oసథ మరియు 34oC; అతయంత చలాని నలె 
జనవరి, కనిష్్ట ఉషోో్ గరత 18 వర్కు ఉంటటంది.oసథ మరియు 17.3oసథ. మే తర్ువలత డ్సిెంబర్ వర్కు 
ర్ుతతప్వనరల ప్ాభావం క్లర్ణంగ్ల ఉషోో్ గరతలు తగుో తతని ధోర్ణిలో ఉనిటటా  గమనించబడ్ింది.   

ప్టి్క 4-3: జిలాా ల వలరగీ్ల విఎంఆర్ లో నలెవలర ీస్గటట గరష్ి్ట మరియు కనిష్్ట ఉష్ోో గరతలు 

నలె 
విశ్లఖ్ప్టిం విజయనగర్ం 
స్గటట గరష్ి్టం 
(oC) 

మీన్ మిన్ 
(oC) 

స్గటట గరష్ి్టం 
(oC) 

మీన్ మిన్ 
(oC) 

జనవర ి 27.2 17.5 28.9 18 
ఫథబవార ి 29.2 19.3 31.3 19.9 
మారిి 31.2 22.6 33.8 23 
ఏపథాల్ 32.8 25.9 35.3 26.1 
మే 34 27.8 36.2 27.7 
జూన్ 33.7 27.4 35.3 27.3 
జూలెై 32 26 32.9 26.1 
ఆగస్ు్  31.6 26 32.7 26 
సెపె్ంబర్ 30.9 25.6 32.5 25.6 
అక్ో్ బర్ 29.3 24.5 31.7 24.3 
నవంబర్ 31 21.2 30.4 21.6 
డ్ిసెంబర్ 27.7 18.3 28.9 19.7 

మూలం: మూడు జిలాా ల గణరంక హాయండ్ బుక్స లు 
కనిష్్టంగ్ల 00సథ లాంబాసథంగ్ ి వదద అతయధకింగ్ల 480రలజమండ్ిలాో సథ ఈ జిలాా లోా  నమోదు 
చేయబడ్ింది, అయిత ేఅవి విఎంఆర్ క్ోస్ం చపే్టి్న అధ్యయన ప్లాంతంలో ప్డవు. 

ప్టి్క 4-4: గరష్ి్ట ఉష్ోో గరత, కనిష్్ట ఉష్ోో గరత మరియు విఎమ్ ఆర్ లో సలపకే్ష తేమ 
జిలాా  టం్ప్ మాయక్స్ (o C) టం్ప్ మిన్ (o C) సలపకే్ష తమే (%) 

విశ్లఖ్ప్టిం 41.3 13.7 69 నుండ్ి 79 
విజయనగర్ం 44.2 23.5 62 నుంచి 79 
మూలం: జిలాా ల గణరంక హాయండ్ బుక్స్ 
విఎంఆర్ లో సలపకే్ష తమే సలయ యిలు వచెిని మరయిు చలాని నలెలోా  తకుకవ క్లలంలో 60% నుండ్ ి
80% వర్కు ఉనరియి, మరియు విశ్లఖ్ప్టిం మరియు విజయనగర్ం జిలాా లోా  ర్ుతతప్వనరల 
స్మయంలో పెర్ుగుతతనరియి. 
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భూకంప్ము 
జూన్ 2014 నరటిక్ట, భూ భూకంప్ం స్ంభవించ ే
స్ంభావయత ఆధరర్ంగ్ల భార్తదేశ్లనిి నరలుగు 
భూకంప్ మండలాలుగ్ల వరీోకరించరర్ు, వీటిని 
జోన్ - 22 (అతి తకుకవ చుర్ుక్ెనై), జోన్ – 3 
(ఒక మాదిరి), జోన్ - ఐవి, (అధకి), జోన్ - వి 
(అతయధికం) 2014 నరటకి్ట జోన్ అని పథలుసలత ర్ు. 

ఈ భూకంప్ మండలాలలో రెండు మండలాలు 
ఆంధ్పా్ాదశే్ లో గమనించబడ్రా యి అవి జోన్ - 
2, మరియు జోన్ - 3, ప్టం 4 లో చూపథంచిన 
విధ్ంగ్ల-2. మిగ్లిన రలష్్టరం జోన్ - 2 క్టంద 
ఉంది, ఇది తకుకవ క్టరయాశీలకంగ్ల ఉంటటంద.ి 
విఎమ్ ఆర్ జోన్ - 2 క్టంద ఉంది, ఇద ి అతి 
తకుకవ యాక్ట్వ్డ గ్ల ఉంటటంది. 

3.10 విప్తతత  దుర్బలతేం 
ప్ాప్ంచ వలతరవర్ణ మార్ుు దృష్ల్ ంతం 
మరియు మానవ జోక్లయల క్లర్ణంగ్ల ప్పా్ంచవలయప్తంగ్ల ప్జాలు తర్చుగ్ల మరయిు తీవామ నై 
ప్ామాదరలకు గుర్వుతరర్ు. ముఖ్యంగ్ల, తీర్ ప్లాంత స్మాజాలు ఎలాప్ుుడూ స్ముదా మట్ం 
పెర్ుగుదల, తీర్ మార్ుులు మరయిు స్ునరమీ తతఫలను మరియు తతఫలను ఉపెున వంట ి
స్ేలుక్లలక ప్మాాదరలు వంటి వివిధ్ దీర్ఘక్లలక తీర్ ప్మాాదరలకు గుర్వుతరయి. విఎంఆర్ 170 క్ట.మీ 
ప్ర డవెనై తీర్ప్లాంతరనిి కలగ్ ి ఉంద ి మరియు మొతతం తీర్ ప్లాంతం 550 క్టలోమీటరా్ విసీత రో్ంలో 
ఉంది2 2 తీర్ ప్లాంత జిలాా లతో కూడ్నిది. ఆంధ్ాప్దాేశ్ రలష్్టరం వివిధ్ స్హజ ప్మాాదరలకు 
గుర్వుతతంది, ముఖ్యంగ్ల తతఫలను మరయిు అనుబంధ్ తతఫలను ఉపెునలు. ఈ తతఫలనుల వలా 
ప్లాణ నష్్టం మరయిు ఆస్ుత లకు నష్్టం వలటలిుా తతంది. గత 40 స్ంవత్రలలలో తీర్ంలో మాందయం, 
తతఫలను ఉపుెన మరియు తీవామ నై తతఫలను ఉపెునలతో స్హా అనేక తతఫలనులు చవిచూశ్లయి. 
అందువలా, తతఫలను దుర్బల గ్లర మాలను గురితంచడ్రనిక్ట ఈ సలమాజిక దుర్బలత అధ్యయనం క్ోస్ం 
ఈ ప్లాంతం ప్రిగణించబడ్ింది. ఈ అధ్యయనంలో ప్లాదశేిక మరయిు ప్లాదేశిక్ తర్ డ్టేా ప్లాససెథంగ్ 
మరియు ప్లాదశేిక విశ్లాష్టణతోప్లటటగ్ల సథఆర్ జడె్ ప్రగిణనలకు జియోసుేషథయల్ అపథా క్ ష్టన్ లు 
ఉప్యోగ్ించబడతరయి. తీర్ం నుండ్ి 500 మీటరా్ దూర్ంలో ఉని ప్లాంతరలు అధిక మరయిు ఒక 
మాదిర ి ప్ామాద మండలాలలో ఉనరియని, అధకి దుర్బలతేం క్టంద గమనించరలని అధ్యయనం 
స్ూచించింది. 

 
ప్టం 4-2: భార్తదశేంలోని భూకంప్ మండలాలు 
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3.11 నీటి వనర్ులు 

విఎంఆర్ ఈ ప్లాంతం గుండ్ర ప్వాహించే నదులు, రివులెటటా  మరియు క్లలువల ర్ూప్ంలో స్మృదిిగ్ల 
నీటి వనర్ును కలగ్ి ఉంది మరియు చివరిక్ట తూర్ుు తీర్ం లోని బంగ్లళ్ళఖ్ాతంలోక్ట ప్ావహిస్ుత ంది. 
తూర్ుు కనుమల ఉప్రితలం యొకక దగిువ భాగంలో ఉని ప్లాంతం క్లర్ణంగ్ల, భూగర్ా జలాలు 
మరియు క్లలువలు స్హజ గుర్ుతరేకరి్ణ ప్వాలహ ర ఖ్ను కలగ్ి ఉనరియి. నీట ి వనర్ులు స్మృదిిగ్ల 
ఉండటం వలా ఉప్రితలం మరయిు భూగర్ా జలాల దరేరల స్ంవత్ర్ం ప్ర డవునర ఉదరర్ంగ్ల నీర్ు 
స్ర్ఫరల చేయబడుతతంది. ఈ ప్లాంతంలో ఉప్రతిల నీటిని ప్ధారనంగ్ల నీటిప్లర్ుదల ప్ాయోజనరలు, 
ప్లరిశ్లర మిక ప్ాయోజనరలు మరియు యుఎల్ బి ల జనరభా క్ోస్ం శుదిి  చసేథన తరాగునీటి స్ర్ఫరల 
క్ోస్ం ఉప్యోగ్ిసలత ర్ు. వి.ఎం.ఆర్ యొకక మునిసథప్ల్ ప్రిప్లలనలు ప్ాధరన నదుల నుండ్ి నీటనిి, 
మరియు ప్జాల నీటి డ్ిమాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంతంలోని జలాశయాలను 
ఉప్యోగ్ించుకుంటాయి. గ్లర మీణ మరయిు ప్లక్ష్ిక ప్ట్ణ ప్లాంతరలు, నీటిప్లర్ుదల మరయిు 
ప్లరిశ్లర మిక ప్ాయోజనరలలో ప్జాల దేశీయ నీటి అవస్రలల క్ోస్ం ఈ ప్లాంతంలో భూగర్ా జలాలు 
ప్ాధరనంగ్ల ఉప్యోగ్ించబడతరయి. 
గ్లర మీణ మరియు ప్లక్ష్ిక ప్ట్ణ ప్లాంతరలు, నీటిప్లర్ుదల మరయిు ప్లరిశ్లర మిక ప్ాయోజనరలలో 
ప్ాజల దేశీయ నీట ి అవస్రలల క్ోస్ం ఈ ప్లాంతంలో భూగర్ా జలాలు ప్ధారనంగ్ల 
ఉప్యోగ్ించబడతరయి. 
ఉప్రతిల నీర్ు 
దక్ష్ణిం నుండ్ ి ఉతతర్ం వర్కు ఉని చిని నదులు వి.ఎం.ఆర్.ఆర్.యియలుర్ు జలాశయం, ప్ంప్ల 
నది, తండవ నది, వర్హా నది, శ్లర్ద నది, మేఘాది ా గ్డాె రజిరలేయర్, పదెదగ్డాె, గ్ోసలత నీ నది, 
చంప్లవతి, కందివలస్ గ్ెడా, పదెద  గ్ెడా (ప్టం 4-3). 

ఈ ప్లాంతంలో ఇతర్ ప్ధారన నీట ి వనర్ులు స్ువరో్ముఖి, వగేవతి, చంప్లవతి, గ్ోసలత ని, కందివలస్, 
మహ ందతానయ, బహుదర, మరయిు కుంబిక్ోటగ్డాె. విఎంఆర్ వెంట వెళ్లా  ప్ాధరన క్లలువలు 
యిెలూర్ు మరియు ప్ో లవర్ం క్లలువలు. 
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ప్టం 4-3: విఎంఆర్ లో నదులు మరియు నీట ివనర్ులు 

భూగర్ా జలాలు 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  విశ్లఖ్ ప్ టిం గ్లర మీణ, విశ్లఖ్ ప్ టిం ప్ట్ణ, స్బబవర్ం, పెందురిత, పెద గంటాయడ , 
ప్ర్వలడ, ప్దానరభం, నకకప్లా, గ్లజువలక భీమిల, మరయిు ఆనందప్ుర్ం, మండలాలు మాతామ ే
యుఎల్ బి ల నుండ్ ి స్ర్ఫరల చేయబడ్ిన ఉప్రతిల నీటపిెై ఆధరర్ప్డ్ి ఉనరియి. విజయనగర్ం 
జిలాా  వేప్లడ, విజయనగర్ం, లకకవర్ప్ుక్ోట, క్ోటవలస్, గరవిిడ్ి, చీప్ుర్ుప్లా లలో భూగర్ా జలాలు 
ఉప్యోగ్ించడం లవదు. 

3.12 తీర్ ప్లాంత వలతరవర్ణం 
క్ోస్్ల్ రగెుయలవటరీ జోన్ 
ఎనిేరలన్ మ ంట్ (ప్రా టక్్షన్) యాక్్స, 1986 క్టంద జారీ చయేబడ్ింద ి మరియు క్ోస్్ల్ రగెుయలవష్టన్ జోన్ 
నోటఫిథక్ ష్టన్ 2011 యొకక స్ూప్ర్ సషె్టన్ లో, డ్రాఫ్్ట సథఆర్ జడె్ నోటఫిథక్ ష్టన్ 2018; తీర్ ప్లాంతరలు, 
స్ముదా ప్లాంతరలు, మత్ాక్లర్ులు మరయిు ఇతర్ సలయ నిక స్మాజాల జీవనోప్లధి యొకక ప్తాేయక 
వలతరవర్ణరనిి స్ంర్క్ష్ించడ్రనిక్ట మరియు ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట క్ ంద ాప్భాుతేం ప్లార్ంభించింది. 

క్ోస్్ల్ రగెుయలవష్టన్ జోన్ (సథఆర్ జడె్)లో తీర్ ప్లాంత విస్తర్ణలు నిర్ేచించబడ్రా యి మరియు సథఆర్ 
జెడ్ లోప్ల ప్రిశరమలు, క్లర్యకలాప్లలు మరయిు ప్కా్టరయలపెై ఆంక్షలు విధించబడ్రా యి. సథఆర్ జడె్ 
నిబంధ్నలు విధించబడతరయి  

i. స్ముద ా తీర్ం యొకక లాయండ్ వలరా్ సెడై్ లో హె ై ట్ైడ్ లెైన్ (హచె్ టిఎల్) నుంచి 500 మీటరా్ 
వర్కు భూ ప్లాంతరలు 

ii. హెచ్ టిఎల్ నుంచి 50 మీ లవదర కీ్రక్స వడెలుు మధ్య లాయండ్ వలరా్ ప్లాంతం, స్ముదాంతో 
అనుస్ంధరనించబడా ట్డైల్ ప్ాభావిత నీటి వనర్ుల వెంబడ్ి లాయండ్ వలరా్ సెైడ్ లో ఏద ి
తకుకవగ్ల ఉనిప్ుటికీ్, స్ంవత్ర్ంలో ప్ర డ్ిగ్ల ఉండ్ే స్మయంలో సలలనిటీ లెక్టకంచబడా 
దూర్ం 5 పథపథట ి

iii. హెచ్ టిఎల్ మరయిు ఎల్ టిఎల్ మధ్య ఇంటర్ ట్డైల్ జోన్ 
iv. ఎల్ టిఎల్ నుంచి ప్లాదశేిక నీట ిప్రిమితి (12ఎన్ఎమ్) మధ్య నీర్ు మరయిు బడె్ ప్లాంతం  
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తీర్ ప్లాంతరల యొకక మ ర్ుగ్ెనై స్ంర్క్షణ మరయిు స్ంర్క్షణ క్ొర్కు, సథఆర్ జడె్ ప్లాంతం నరలుగు 
ప్ాధరన క్ టగ్రిీలుగ్ల వరీోకరించబడ్ింది ఇవి దిగువన వివ రింప్ డ్రా యి.  

సథఆర్ జెడ్-ఐ ఎ: ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు మరయిు మడ అడవులు, ప్గడ్రలు 
మరియు ప్గడప్ు దబిబలు, ఇస్ుక దిబబలు, జీవశ్లస్త పై్ర్ంగ్ల చుర్ుకైె్న బుర్దఫ్లా టటా , జాతీయ 
ఉదరయనవనరలు, స్ముద ా ఉదరయనవనరలు, అభయార్ణరయలు, రిజర్ే అడవులు, ఉప్ుు చితతడ్ ి నేలలు, 
తరబలేు గూడు మ ైదరనరలు, గుర్రప్ు బూటటా  పీత ఆవలసలలు మొదలెనై తీర్స్మగరతను నిర్ేహించడంలో 
ప్లతా ప్ో షథంచ ేభౌగ్ోళిక లక్షణరలు.  

a. సథఆర్ జడ్ –1 బి: లో ట్డై్ లెనై్ (ఎల్ టిఎల్) మరయిు హె ై ట్డై్ లెనై్ (హెచ్ టిఎల్) మధ్య ఇంటర్ 
ట్ైడల్ జోన్ 

b. సథఆర్ జెడ్-2: ఇప్ుటకి్  ఉని మునిసథప్ల్ ప్రిమితతలోా  లవదర ఇతర్ చట్బదింగ్ల 
నియమించబడ్ని ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  తీరలనిక్ట దగోర్గ్ల అభివృదిి చయేబడ్ని ప్లాంతరలు, మొతతం 
ప్లా టాకు బిల్ప్ ప్లా టా నిష్టుతిత50% కంట ే ఎకుకవగ్ల ఉనరియి మరయిు డ్్ైనైజేీ మరయిు అప్ోా చ్ 
రోడుా  మరయిు ఇతర్ మౌలక స్దుప్లయాలను అందంిచరయి. నీటి స్ర్ఫరల మరియు ముర్ుగునీట ి
ప్ాధరనరలు వంటివి. 

c. సథఆర్ జడ్-3 ఎ: సలపేక్షంగ్ల అంతరలయం లవని (గ్లర మీణ ప్లాంతరలు) మరయిు సథఆరెజడ్-2 క్టందకు 
రలని భూ ప్లాంతరనిి సథఆర్ జెడ్-3 క్ొర్కు ప్రిగణసిలత ర్ు. సథఆర్ జడ్-3లో, 2011 జనరభా లెకకల 
ప్ాక్లర్ం Sq.km జనసలందాత 2161 కంటే ఎకుకవ ఉని ప్లాంతరలు సథఆర్ జడ్-3 ఎలో 
ప్రిగణించబడతరయి 

d. సథఆర్ జడ్-3 బి: 2011 జనరభా లెకకల ప్ాక్లర్ం ప్తాి చదర్ప్ు క్టలోమీటర్ుకు 2161 కంట ే తకుకవ 
జనరభా క్ష్ణీత ఉని సథఆర్ జెడ్-3 ప్లాంతరలను సథఆర్ జడె్-ఐఐబి క్ట ప్రిగణించబడుతతంద ి

e. సథఆర్ జడె్-ఐవి ఎ: ఎల్ టిఎల్ మధ్య నీట ి ప్లాంతం మరయిు స్ముద ా గర్ా ప్లాంతం సీవలరా్ వెపై్ు 
12 నరటికల్ మ ైళా్ వర్కు 

f. సథఆర్ జడె్-ఐవి బి: అలల ఒడుా న ఎల్ టఎిల్ మధ్య ఉని నీట ి అర్ మరయిు బెడ్ ప్లాంతం 
బాయంకు కు ఎదుర్ుగ్ల ఉని ఎల్ టిఎల్ వర్కు, నీట ి శరీర్ం నోటి నుంచి స్ముదా అలల ప్ాభావం 
వర్కు విస్త రించింద ి(స్ంవత్ర్ంలో ప్ర డ్ ిసజీన్ లో సలలనిట ీ5పథపథట)ి 

సథఆర్ జెడ్ లో నిషేధిత క్లర్యకలాప్లలు 
వివరించబడ్ని ఫర్ూత ర్ క్లర్యకలాప్లలు సలధరర్ణంగ్ల మొతతం సథఆరెజడ్ లో నిషధేించబడ్రా యి. 
క్లర్యకలాప్లలు  

i. క్ొతత  ప్రిశరమల ఏరలుటట, ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రిశరమల విస్తర్ణ, క్లర్యకలాప్లలు, ప్ాక్టరయలు 
ii. ఆయిల్ తయారీ/హాయండ్ిా ంగ్, ప్మాాదకర్మ ైన ప్దరరలయ లను నిలే చయేడం/ప్లర్వయేడం 
iii. క్ొతత  ఫథష్ ప్లాసెసథంగ్ యూనిటా ఏరలుటట 
iv. భూమి ప్ునర్ుదిర్ణ, స్ముదాప్ు నీట ియొకక స్హజ మారలో నిి బండ్/కలవర్ప్రిచేద ి
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v. ప్రిశరమలు, నగరలలు లవదర ప్ట్ణరలు మరయిు ఇతర్ జనరవలసలల నుంచి శుదిి చయేని 

వయరలయ లు లవదర వయరలయ లను విడుదల చయేాల. 

vi. నిరలాణ శిధలిాలు, ఫెలాయాష్ మరయిు ఇతర్ులతో స్హా నగర్ం లవదర ప్ట్ణ వయరలయ లను 
డంపథంగ్ చయేడం 

vii. తీర్ంలోని అధిక క్ష్ణీిస్ుత ని ప్లాంతరలోా  ఓడర వు మరయిు నౌక్లశరయ క్లర్యకలాప్లలు 
viii. ఇస్ుక, రలతి మరియు ఇతర్ ఉప్-సల్ ర టా ప్దరరలయ ల మ ైనింగ్ 
ix. చుర్ుకైె్న ఇస్ుక దబిబలను మార్ిడం 

x. గ్లజు   సీసలలు వంట ిప్లా సథ్క్స  మరియు ఇతర్ జడ వయరలయ లను ప్లర్వేయడం 
సథఆర్ జెడ్ లో అనుమతించదగ్ిన క్లర్యకలాప్లలు 

a. సథఆర్ జడె్ – ఐ ఎ: మడ అడవులు నడకలు, ప్ాకృతి బాటలు మొదలెనై ప్రలయవర్ణ ప్రలయటక 
క్లర్యకలాప్లలు సథజెఎమ్ పథ (క్ోస్్ల్ జోన్ మనేేజ్ మ ంట్ ప్లా న్)లో ఆమోదించబడ్రా యి. ర్క్షణ, 
సల్ ర ట్జిక్స ప్యాోజనరలు మరియు ప్ాజా సౌకరలయలు వంట ి అసలధరర్ణ క్ స్ులకు రోడా నిరలాణం 
అనుమతించబడుతతంద.ి ఈ ప్ాక్టరయలో ప్ాభావవంతమ నై మాగ్రోవ్డ లవదర ఇతర్ వృక్షజాల 
oక్ొర్కు, ప్భాావం చూపథన ప్లాంతరనిక్ట మూడు రెటటా  నష్్టప్రిహార్ తోట క్ొర్కు చేప్టా్ ల. 

b. సథఆర్ జడె్ – ఐ బి: ఓడర వులు, నౌక్లశరయాలు, జటెీ్లు, వలర్ే లు, క్ ేస్, సథా ప్ వసే్, బాిడ్జ లు 
మరియు స్ముదా లంకులు మొదలెనై స్ముద ా తీర్ క్లర్యకలాప్లలకు భూమి ప్ునర్ుదిర్ణ 
క్లర్యకలాప్లలు అనుమతించబడతరయి. ర్క్షణ క్ోస్ం ప్లాజెకు్ లు, సల్ ర ట్రిజక్స ప్ాయోజనరలు. మాస్ 
రలపథడ్ టాాని్ట్ సథస్్మ్, అవస్ర్మ నై అనిి ప్బాిక్స యుటిలటీలు లవదర మౌలక స్దుప్లయాల 
నిరలాణం మరయిు ఇన్ స్్లవష్టన్ వంట ి ప్జాోప్యోగ స్ంస్యలకు భూమిని తిరిగి్ కాె్యిమ్ 
చేయడ్రనిక్ట అనుమతించవచుి. ప్మాాదకర్ం క్లని క్లరోో , హాయచరీ మరయిు స్హజ చేప్ల 
ఎండబెట్డం, వయరలయ లు మరియు వయరలయ లకు చిక్టత్ ాల సౌకరలయలు, ఉప్ుు క్ోత మరయిు 
డ్ీశ్లలనేష్టన్ ప్లా ంట్ ల నిలే  

c. సథఆర్ జడె్ – 2: నివలస్, ప్లఠశ్లల, ఆస్ుప్తతాలు, స్ంస్యలు, క్లరలయలయాలు, బహిర్ంగ ప్దాేశ్లలు 
మొదలెైన వలటి క్ోస్ం భవన నిరలాణం ఇప్ుటిక్  ఉని ర్హదరరి లవదర అధీకృత సథయర్ నిరలాణరల 
యొకక లాడ్ వలరా్ వెపై్ు మాతామ ే అనుమతించబడుతతంది. మారో్దర్శక్లల కు అనుగుణంగ్ల 
అనుమతించబడా బీచ్ రిసలర్్ లు/హో టళా్ నిరలాణరనిక్ట నిరలి రిత ప్లాంతరలోా  ఖ్ాళీ ప్లా టాఅభివృదిి . 
వలష్ ర్ూమ్ లు, ఛేంజ్ ర్ూమ్ లు, ష్టవర్ ప్లయనలె్్ మొదలెైన బీచ్ ల వెంబడ్ ి తరతరకలక ప్రలయటక 
స్దుప్లయాలు. 

d. సథఆర్ జడె్ – 3: వయవసలయం, ఉదరయనవనం, తోటలు, ప్చిిక బయళ్లా, ఉదరయనవనరలు, 
ఆటమ దైరనరలు మరయిు అటవీ. సథజెఎమ్ఎ అనుమతించిన విధ్ంగ్ల డ్సిెున్రీలు, ప్లఠశ్లలలు, 
ప్బాిక్స సుేస్ లు, వంత్నలు, రోడుా , మౌలక స్దుప్లయాల నిరలాణం. చపే్ల ఎండబెటే్ యార్ుా లు, 
వేలం హాల్్, నటె్ మ వ్డండ్ంిగ్ యారా్ లు, బో ట్ బిలాంగ్ యారా్ లు, ఐస్ ప్లా ంట్, కరషథంగ్ యూనిటటా  
మొదలెైన సలయ నిక ఫథషథంగ్ కమూయనిటీలకు అవస్ర్మ నై స్దుప్లయాలు.  
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e. సథఆర్ జెడ్ - అభివృదిి  చ్ందని జోన్ (ఎన్ డ్ిజడె్) దరటి ఉని 3 ప్లాంతరలకు, బీచ్ రిసలర్్ 

లు/హో టళా్ నిరలాణం క్ొర్కు నిరలి రిత ప్లాంతరలోా  ఖ్ాళీ ప్లా టా అభివృదిి . ప్ాజా సౌకరలయలు 
మరియు చపే్లు ప్టే్ స్ంబంధతి మౌలక స్దుప్లయాలు. 

f. సథఆర్ జడె్ – 4: స్ంప్దారయ ఫథషథంగ్ మరియు అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలు, తీర్ప్లాంత 
క్లర్యకలాప్లల క్ొర్కు భూమి ప్ునర్ుదిర్ణ/బండ్, ర్క్షణ ప్లాజెకు్ లు, క్ోత నియంతణా చర్యలు, 
స్ంప్దారయియతర్ ఇంధ్న వనర్ులు అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలు, ప్ామాదకర్ం క్లని క్లరోో  నిలే, 
శీతలీకర్ణ నీటిని తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట సౌకరలయలు మరియు థ్ర్ాల్ ప్వర్ ప్లా ంటా నుండ్ి శుదిి చసేథన 
వయర్య నీటిని విడుదల చయేడ్రనిక్ట అవుట్ ఫలల్. వలతరవర్ణ రలడ్రర్ మానిటరింగ్ సే్ష్టనుా , పెపై్ 
లెైనుా , టాాన్్ మిష్టన్ లెనాైతో స్హా కనేే యింగ్ సథస్్మ్. 

అనిి రలష్ల్ ర లు మరయిు యూనియన్ టర్ిటరలీు తీర్ ప్లాంతరలకు స్ంబంధించిన ప్రా సడీ్ింగ్ క్ొర్కు 
క్ోస్్ల్ జోన్ మేనజే్ మ ంట్ ప్లా న్ (సథజెఎమ్ పథ)ని ర్ూప్ర ందించరల/సథదిం చయేాల. ప్సా్ుత తం 80 
గ్లర మాలు విఎంఆర్ సథఆర్ జెడ్ లో తీర్ ర ఖ్ వంెబడ్ి ఉనరియి. సథఆర్ జెడ్ ప్లాంతరనిి గురితంచరల్న 
అవస్ర్ం ఉంద ి మరయిు అనుమతించబడ్ిన స్ంస్యలను మాతామ ే నియంతణా జోన్ లో 
అనుమతించరల. ప్సా్ుత తం ఏద్నైర ప్రశిరమ, సథఆర్ జడె్ లో నిరిాంచరలని ప్తాిప్లదించబడా రిసలర్్ 
లు/హో టళ్లా  రలష్్టర క్లలుష్టయ నియంతాణ మండల (ఎపథపథసథబి) నుంచి క్టాయరనె్్ తీస్ుక్ోవలల 
మరియు క్టాయరెన్్ క్ొర్కు ఫథక్స్ చేయబడా ష్టర్తతలను ప్లటించరల్ ఉంటటంది.  
ప్ాధరన ప్రిశరమలు/సజె్ ల యొకక శుదిి  చేయబడా వయరలయ లు 13 ప్ాదశే్లలలో స్ముదాంలోక్ట విడుదల 
చేయబడుతతనరియి (టేబుల్ 4-5.ఈ వయరలయ లను స్ముదాంలోక్ట ప్లర్వయేడం కూడ్ర ఎపథపథసథబి 
దరేరల నియంతిాంచబడుతతంది మరియు మానిటర్ చయేబడుతతంది; ఆయా ప్రశిరమల శుదిి  చసేథన 
వయరలయ లను సెటాైలో డ్ిజెనై్ చేసథన టాయంకులోా  నిలే చేసలత ర్ు. ఉతుతిత  చయేబడా ప్రిమాణం ఆధరర్ంగ్ల 
వలరలనిక్ట ఒకకసలర/ిప్క్షం రోజులకు ఒకకసలరి; నరణయత విశ్లాష్టణ క్ొర్కు రజీనల్ ఆఫీస్ుల దరేరల ఈ 
టాయంకుల నుంచి నమూనరలు తీస్ుక్ోబడతరయి మరియు క్టాయరనె్్ స్మయంలో ఇవేబడా పథసథబి 
నిబంధ్నల ప్కా్లర్ంగ్ల వయరలయ లు ఉనిటాయితే విడుదల చయేడ్రనిక్ట అనుమతించబడుతతంది.  

ప్టి్క 4-5: విఎమ్ ఆర్ యొకక సథఆర్ జడె్ లో అవుట్ ఫలల్ లొక్ ష్టన్ లు 
సా్. నంె. ప్రిశరమ/ సజె్ వడెలుు ర ఖ్ాంశం 

1.  హెటిరో ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ సెజ్ లమిట్డ్ 17 21' 07" 82 44'31" 
2.  ఎస్ఎమ్ఎస్ ఫలరలాస్ూయటికల్్ లమిట్డ్ లమిట్డ్ 18 02'11.24" 83 37'1.22" 
3.  విజయ శీర ఆరలో నిక్స్ లమిట్డ్ దరేరల ఇండసథ్ రయల్ ఫలరలా క్లంపెా క్స్ 18 04'10" 83 40'35" 
4.  లాన్ ట్క్స ఫలరలాస్ూయటికల్్ లమిట్డ్ 18 04'25" 83 41'25" 
5.  హైెసథంత్ ఫలరలా లమిట్డ్ 18 05' 18" 83 04' 51" 
6.  జివిఎంసథ ముర్ుగునీటి విడుదల అవుట్ ఫలల్ 17 42' 51.24" 83 19' 26.54" 
7.  APPసెజ్, అవుట్ ఫలల్ 1 17 31'35" 83 04'00" 
8.  APసెజ్, అవుట్ ఫలల్ 2 17 31'06" 83 02'45" 
9.  APసెజ్, అవుట్ ఫలల్ 3 17 31'18" 83 03'13" 
10.  ఎన్ కె్సెజ్, అవుట్ ఫలల్ ఐ 17 21'01" 82 43'02" 
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11.  ఎన్ కె్సెజ్, అవుట్ ఫలల్ 2 17 20'00" 82 41'05" 
12.  ఎన్ కె్సెజ్, అవుట్ ఫలల్ 3 17 19'25" 82 39'55" 
13.  ఎన్ కె్సెజ్, అవుట్ ఫలల్ 4 17 21'24" 82 43'51" 

మూలం: అధ్యయన ప్లాంతంపైె నివేదికలోా  దిేతీయ వనర్ుల నుంచి 
ఈ అవుట్ ఫలల్ ప్దాశే్లలు క్లకుండ్ర మొతతం 20 ప్లాజకెు్ లు (ప్రిశరమలు, ఓడర వులు, జటెీ్లు, 
హో టళ్లా మరయిు రిసలర్్ లు) సథఆర్ జడె్ లో ఎకుకవగ్ల సథఆర్ జడె్- 3లో ఉనరియి, క్ొనిి 
స్ందరలాలోా  సథఆర్ జడె్ - 2, మరయిు సథఆర్ జడె్ - 3; ఎపథ క్లలుష్టయ నియంతణా మండలక్ట సథఆర్ జెడ్ 
క్టాయరెన్్ క్ోస్ం దర్ఖ్ాస్ుత  చసేథన ప్లాజకెు్ ల ప్కా్లర్ం. అధ్యయన ప్లాంతంలోని తీర్ ప్లాంత 
నియంతణా జోన్ లో హాయచరలీు, మత్ాక్లర్ుల గ్లర మాలు, మ గ్ల లవదర చిని ప్రిశరమలు 200 మీటరా్ 
హెచ్ టిఎల్ తో తీర్ ర ఖ్ వెంబడ్ి గమనించబడతరయి. ప్సా్ుత తం నేష్టనల్ ఇనిసథ్టూయట్ ఆఫ్ 
ఓష్టనోగరఫ ీ (ఎన్ ఐఓ, విశ్లఖ్ప్టిం) నిబంధ్నల ప్కా్లర్ం తదుప్ర ి నోటఫిథక్ ష్టన్ మరియు ప్లాంతం 
యొకక క్టాయరనె్్ క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ యొకక విక్ె - పథసథపథఐఆర్ భాగం క్ొర్కు సథఆర్ జడె్ జోన్ ల మాయప్ 
ని సథదిం చేసోత ంది.  

తీర్ క్ోత మరియు ఇస్ుక మటే  
అలలు మరయిు ప్వాలహాల శకుత ల వలా ఏర్ుడ్ ే స్ేలు ర ఖ్ యొకక భూముఖ్ సలయ నభాంశం తీర్ క్ోతగ్ల 
పేరపకనబడుతతంది. గ్లల, అలలు మరియు ప్వాలహాలు వంట ి స్హజ శకుత లు నిర్ంతర్ం తీర్ 
ప్లాంతరలను ర్ూప్ర ందసి్ుత నరియి. ఆంధ్ాప్దాశే్ తీర్ంలోని అనేక ప్లాంతరలోా  క్ోత మరయిు నిక్ష్ ప్ణ 
వంట ి సలధరర్ణ మరయిు చక్ీరయ దృగ్ిేష్టయం ప్ాబలంగ్ల ఉంది. తీర్ ప్లాంత మండలాలు 
క్ష్ీణించడ్రనిక్ట తీర్ క్ోత ప్ధారన క్లర్ణరలలో ఒకటి.  
ఎపథ తీర్ం తర్చుగ్ల తతఫలను ప్భాావలనిక్ట గురెైంద ి మరయిు తతఫలను ఉపెునలతో మునిగ్ిప్ో యింది. 
2004లో స్ునరమీ మరయిు ఫెైలన్ మరియు హుద్ హుద్ తో స్హా వివిధ్ తతఫలనులు బీచ్ ప్రా ఫెలై్్ 
ను తీవాంగ్ల మారలియి, ఇవి క్ోతకు గుర్యియయలా చేశ్లయి, తీర్ంలో వలలు పెర్గడం వలా 
మునిగ్ిప్ో వడం, మరయిు సలయ నిక తర్ంగ వలతరవర్ణంలో గణనీయమ నై మార్ుులు చోటట చేస్ుక్ోవడం. 
మారిన దృశయంతో ఎపథ తీర్ం వంెబడ్ ిఅనేక తీర్ ప్లాంతరలు ఇప్ుుడు వక్ీరకరించబడ్రా యి.  
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ప్టం 4-4: విఎంఆర్ యొకక తీర్ ప్లాంతం వెంబడ్ ిక్ోత మరయిు ఇస్ుక మేట  
మూలం: జాతీయ క్ ందాం ఫర్ స్సెల్నబుల్ క్ోస్్ల్ మేనేజ్ మ ంట్, ఎమ్ఒఇఎఫ్ మరియు సథసథ నుండి్ ఎపథలో 
జిలాా వలరీగ్ల తీర్ మార్ుులు 
ఓష్టనోగరఫ ీ నిప్ుణుల ప్ాక్లర్ం ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని 973.3 క్టలోమీటరా్ తీర్ప్లాంతంలో స్ుమార్ు 9.2 
శ్లతం క్ోతను ఎదురపకంటరంది. 251.3 క్ట.మీ ప్ర డ వుగ్ల ఉని  విఎంఆర్, ఎపథ యొకక తీర్ప్లాంతంలో 
25.8% క్ట దోహదప్డుతతంది.  విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు భీమునిప్టిం బీచ్ 
లలో భారీ క్ోత గమనించబడ్ింది (చితాం 4-4). 

ఈ ప్లాంతంలో తీర్ ర ఖ్ క్ోత మరయిు ఇస్ుక మేట  రెండ్ింటకి్ీ గుర్వుతోంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా కు 
చ్ందని చీప్ులుప్లడ, జె.వి. అగర్హరలమ్, చీప్ుర్ుప్లెా  (తూర్ుు) అనే రెండు జిలాా లోా ను మధ్యస్య  క్ోత 
గమనించబడుతతంది; విజయనగర్ం కు చ్ందిన క్ొంగవలనిప్లలెం. 

క్ెర్ టాలు మ రయిు వ ర్ ద ల మూలంగ్ల ఏర్ు డ్ని ఇస్ుక మటే (వేవ్డ స్ర్జ మరయిు ఫా్డబుల్ ప్లాంతరలు) 
విఎంఆర్ తీర్ం తతఫలనులకు ఎకుకవగ్ల గుర్వుతతంది, మరియు విఎంఆర్ లో తీరలనిక్ట అనేక నీట ి
వనర్ులు ఉనరియి. ఈ స్ందర్ాంలో ఆంధ్పా్దాశే్ రలష్్టరంలో తతఫలను ఉపుెన, వర్ద మరయిు 
కర్ువును ఎదురోకవటానిక్ట ఆంధ్పా్దాేశ్ రలష్్టర అభివృదిి  ప్ణారళిక స్ంఘం ముందస్ుత  హచెిరిక 
ప్టాలను తయార్ు చేస్ుత ంది. తతఫలను ఉధ్ృతి క్ొర్కు ఈ సకె్షన్ క్టంద అప్ డ్ేట్ చయేబడా టరప్ో  షీట్ 
లు, వర్ద ప్ాభావిత ప్లాంతరలు విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు సేకరించబడతరయి. 
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వేవ్డ స్ర్జ 
విఎంఆర్ లోని తీర్ం యొకక స్ంభావయ ప్లాంతం, గ్లల వగేం యొకక స్ూప్ర్ సెైక్ోా నిక్స తతఫలను 
స్మయంలో పేరా పథంచబడ్ిన తర్ంగం ఉపుెన దరేరల ప్భాావితం క్లవచుి, ఈ విభాగంలో గంటకు 
235 క్టలోమీటర్ుా  అధ్యయనం చయేబడుతతంది. ఈ ప్రిశీలన కు స్ంబంధించిన స్మాచరరలనిి 
ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టర అభివృదిి  ప్ాణరళిక స్ంఘం తయార్ు చసేథన తతఫలను ఉపెున ముంప్ు ప్టాల 
నుండ్ ిసకేరిసోత ంది.  
గంటకు 235 క్టలోమీటరా్ స్ూప్ర్ తతఫలను మరయిు గంటకు 65 క్టలోమీటరా్ ఉషో్టమండల తతఫలను 
స్మయంలో తర్ంగ ఉపెున వలా ద్బబతినే స్ంభావయ ప్లాంతరనిి మాయప్ లలో గురితంచరర్ు. విఎంఆర్ 
యొకక తీర్ ర ఖ్ గంటకు 65 క్టలోమీటరా్ ఉషో్టమండల తతఫలను వలా ప్భాావితం క్లదు, క్లబటి్ 235 
క్టలోమీటరా్ స్ూప్ర్ తతఫలను దరేరల ప్ాభావితం క్లగల స్ంభావయ ప్లాంతరనిి విఎంఆర్ క్ోస్ం 
అధ్యయనం చేసలత ర్ు. ప్టం 4లో చూపథంచిన విధ్ంగ్ల-5, అతయంత ప్ాభావవంతమ ైన ప్లాంతం తీర్ 
మండలాలు మరియు ప్ాధరన నదుల నదీ ముఖ్దరేరలలు. 

విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  తీర్ మండలాలు ప్లయకరలవుపేట, నకకప్లా, ఎస్.రలయవర్ం, రలంబిలా, 
అచుయతరప్ుర్ం, ప్ర్వలడ, పదె గంటాయడ , విశ్లఖ్ప్టిం అర్బన్, విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్, మరయిు 
భీమునిప్టిం లలో నష్్టం వలటిలవా  అవక్లశం ఉంది, వీటలిో ప్లయకరలవుపేట మరియు 
భీమునిప్టిం పెదద నష్ల్ నిక్ట అవక్లశ్లలు కనిపథసలత యి.  

విజయనగర్ం జిలాా  తీర్ం వెంబడ్ి భోగ్లప్ుర్ం, ప్యస్ప్లటరి గ అనే రంెడు మండలాలు మాతమాే 
ఉనిందున తతఫలను ఉధ్ృతి క్లర్ణంగ్ల విఎంఆర్ యొకక అతి తకుకవ ప్భాావం ఉని జిలాా . 
విజయనగర్ం జిలాా  తీర్ం వెంబడ్ి తతఫలను భూమి ప్డ్ిప్ో వడ్రనిక్ట కూడ్ర ఇద ేక్లర్ణం. ప్టం 4-5. 
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ప్టం 4-5: గంటకు 235 క్టలోమీటరా్ వగేంతో స్ూప్ర్ తతఫలను క్ోస్ం విఎంఆర్ లో తతఫలను ఉపుెన 
మునిగ్పి్ో యింద ి
మూలం: ఆంధ్ాపా్దేశ్ రలష్్టర అభివృదిి పా్ణరళిక స్ంఘం (ఎపథఎస్ డి్పథఎస్) తయార్ు చేసథన తతఫలను ఉపెున 
ముంప్ు మాయప్ 
వర్ద ప్లాంతరలు 
అధ్యయన ప్లాంతం గుండ్ర వెళ్లా చిని నదులు గ్ోస్త  ని, శ్లర్ద, వర్హా, తరండ వ , చంప్లవతి, 
మరియు ఇతర్ ప్ాధరన గ్డాె లు, గ్ోస్త  ని, పదెేదర్ు, వర్హా, శ్లర్ద, తరండ వ మరియు ప్ంప్ల అనే చిని 
నదులను వర్ద ముంప్ు మాయప్ 100 స్ంవత్రలల రటిర్ి పీరయిడ్ యొకక స్ంభావయ వర్ద క్ోస్ం 
సథదిం చసే్ుత ంది  
ఆంధ్పా్ాదశే్ సే్ట్ డ్వ్లప్ మ ంట్ ప్లా నింగ్ సర సెైట ీ దరేరల వర్ద ముంప్ు మాయప్ నుంచి సకేరించిన 
ముంప్ు మాయప్ నుంచి 100 స్ంవత్రలలు మరయిు 2 స్ంవత్రలల రటిర్ి పీరయిడ్ వదద రెండు 
నదులకు స్ంభావయ వర్ద ముంప్ు మాయప్ తయార్ు చేయబడ్ింది. వర్ద ముంప్ులో ప్భాావితం క్లగల 
గ్లర మాల జాబితర అనుబంధ్ం బిలో చరే్ిబడ్ింది. 

 
ప్టం 4-6: విఎంఆర్ లో గరష్ి్ట డ్శి్లిర్జ ల వదద  నద ిక్ట స్ంభావయ వర్ద ముంప్ు ప్లాంతం 
మూలం: ఆంధా్పా్దేశ్ రలష్్టర అభివృదిి పా్ణరళిక స్ంఘం (ఎపథఎస్ డి్పథఎస్) తయార్ు చేసథన స్ంభావయ వర్ద 
ముంప్ు మాయప్ 
డ్్ైనైజేీ 
ఈ అధ్యయన ప్లాంతంలో క్ొనిి చిని జీవ న దులు క్లనివి ఉనరియి, వలటి స్హజ భూభాగం 
బంగ్లళ్ళఖ్ాతంలోక్ట ప్లర్ుతోంది. అధ్యయనంలో భూగర్ా జల ప్టి్క లో ఇంతకు ముందు మనం 
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గమనించినటటా గ్ల, ప్ాధరనంగ్ల ఎన్ ఈ - ఎస్ డబుా ా స్ముదాంలోక్ట డ్్ైనైింగ్ నుంచి వచిింది. 
అధ్యయన ప్లాంతంలో ప్రవీలహక ప్లాంతరల నుండ్ ి నీటనిి సేకరించ ే అనేక గ్డె్రా లు కూడ్ర ఉనరియి 
మరియు బంగ్లళ్ళఖ్ాతంలోక్ట ప్వాహించడ్రనిక్ట వలరి స్హజ ప్వాలహం/క్లలువను అనుస్రిసలత యి. 
అధ్యయన ప్లాంతంలో మేఘాదిగా్ెడ్రా , కనితి, ముదస్రోా వల, గంహీర్ం, తటపి్యడ్ ి వంట ి అనకే 
జలాశయాలు ఉనరియి. విఎంఆర్ ర్ుతతప్వనరలపె ై ఆధరర్ప్డ్ే ప్లాంతం కనుక, తకుకవ 
క్లలవయవధలిో భారీ వరలి లు కురసిథనటాయితే, ప్టం 4లో చూపథంచిన విధ్ంగ్ల వర్ద ప్భాావిత 
ప్లాంతరలోా  వర్దలు వచేి  అవక్లశం ఉంది.-6 అధ్యయన ప్లాంతంలో ఎకుకవగ్ల 
ప్ాభావితప్లాంతరలుగ్ల ఉండ్ ేఅవక్లశం ఉంది. 

3.13 ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల స్ునిితమ ైన ప్లాంతరలు మరియు జీవవెైవిధ్యం 
ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల స్ునిితమ నై ప్లాంతం అనదే ి ఒక బయో - వలతరవర్ణ యూనిట్ ఇలుా , ఈ 
ప్లాంతరనిక్ట సలయ నికంగ్ల ఉని అనకే విభిని జాతతల వృక్ష మరయిు జంతతజాలానిక్ట నిలయం. దక్ష్ణి 
భార్తదేశంలో ప్శిిమ కనుమలు మరియు తూర్ుు కనుమలు అటటవంట ి జీవ నిలేలు. ఈ 
ప్లాంతరలు సలయ నికంగ్ల స్ంభవించే మానవ ప్భాావలల చ ే ప్ాభావితం అవుతరయి, ఇవి జీవ స్మాజాల 
నిరలాణంలో క్ోలుక్ోలవని మార్ుులకు క్లర్ణమవుతతనరియి. స్ంర్క్షణ అవస్ర్ం ఉని విఎంఆర్ లో 
ఉని క్ొనిి ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు ఈ విభాగంలో చరిి ంచబడ్రా యి.   

రిజర్ే ఫలరెస్్ు 
ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని అడవి ఎకుకవగ్ల ప్కాృతిలో ఆకురలలవిది మరియు దరని ప్ందరిి సలందాత వివిధ్ 
నెలలోా  విస్తృతంగ్ల మార్ుతతంది. ఈ ప్లాంతం అటవీ ప్లాంతంగ్ల 54,304.19 హెక్ల్ రా్ వెశై్లలయం కలగ్ ి
ఉంది.  ఛరంపథయన్ మరయిు సథే్ యొకక వరీోకర్ణ ప్కా్లర్ం, ఈ ప్లాంతంలోని అడవులు ఈ క్టరంద ి
తర్గతతలలో వసలత యి- ఉషో్టమండల సెమీ ఎవర్ గ్ీరన్ అడవులు, ఉషో్టమండల తమే మిశరమ 
ఆకురలలవి అడవులు, ఉషో్టమండల ప్ర డ్ి ఆకురలలవి  అడవులు, ఉషో్టమండల ప్ర డ్ి ఎవర్ గ్ీరన్ స్ ర్బ్, 
ఉషో్టమండల థోర్ి అడవులు మరియు డ్్ై ైస్వనరి అడవులు. 

 విజయనగర్ం మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోా  ఇద ి వర్ుస్గ్ల 15848.57 హెక్ల్ రా్ విసీత రో్ంలో తూర్ుు 
కనుమలు మరయిు క్ొండలలో మరియు క్ొండలలో ఉంది, విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  అధ్యయన 
ప్లాంతంలో అటవీ ప్లాంతంగ్ల అతయధిక ప్లాంతరనిి కలగ్ి ఉంది. (ప్టం 4-7).  
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ప్టం 4-7: విఎంఆర్ లో ఫలరస్ె్ కవర్ మాయప్ 
విఎంఆర్ లోని అటవీ ప్లాంతం విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు విజయనగర్ం వరలో లతో విశ్లఖ్ప్టిం 
డ్ివిజన్ క్టంద ఉంది. 
 భార్తదశేంలోని అటవీ ప్లాంతరల వృక్షజాలం 6 ర్క్లలుగ్ల వరీోకరించబడ్ింది. అవి,  

i. విడ్ఎిఫ్ – హచె్ ఎల్: క్ొండ ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ ైన అడవి 
ii. పథఎఫ్ – హచె్ ఎల్/డబుా ాబి: క్ొండ ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ నై అడవి లవదర 

ప్ావలహాలు లవదర నీటి వనర్ుల చుటూ్  20 మీటరా్ బఫర్ క్లకుండ్ర 

iii. విడ్ఎిఫ్ – పథఎల్: మ దైరన ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ ైన అడవి 
iv. MT 
v. ఓఎఫ్/ఎస్ ఎఫ్ – పథఎల్: సలదర ప్లాంతరలోా  ఓపనె్/స్ ర్బ్ ఫలరస్ె్ 
vi. ఎన్ ఎఫ్ – పథఎల్: మ దైరన ప్లాంతరలోా  నరన్ ఫలరస్ె్ 

ప్టి్క 4-6: వృతరత ల దరేరల విఎంఆర్ యొకక అటవీ ప్లాంతరలోా  వృక్షజాలం కవర్ చయేబడ్రా యి 

డ్విిజన్/స్రకిల్ విడ్ఎిఫ్-
హచె్ ఎల్ 

పథఎఫ్-హచె్ 
ఎల్/డబుా ాబి 

Mడ్ఎిఫ్-
పథఎల్ 

ఓఎఫ్/ఎస్ 
ఎఫ్-పథఎల్ 

ఎన్ ఎఫ్-
పథఎల్ 

మొతతం (హా) 

విశ్లఖ్ప్టిం 1.12 24,048.73 2,778.99 8,222.35 3,404.43 38,455.62 
విజయనగర్ం 0 11,303.35 1,731.48 2,407.58 406.16 15,848.57 
మొతతం 1.12 35835.77 4510.47 13179.15 5376.83 58903.34 
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అధ్యయన ప్లాంతం దరని అటవీ వృక్షజాలం యొకక అతయధకి ప్లాంతరనిి కలగ్ి ఉంద ి (పథఎఫ్ హచె్ 
ఎల్/డబుా ాబి) క్ొండ ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ నై అడవి లవదర ప్వాలహాలు లవదర నీటి వనర్ుల చుటూ్  
20 మీటరా్ బఫర్ క్లకుండ్ర (టబేుల్ 4-6). 

వి.వి.ఆర్.హచె్.హచె్.ఎల్.నకకప్లా మండలంగ్ల దరని వెైశ్లలయం 1.12 హెక్ల్ రా్; 36794. 91 హచె్ ఎ 
పథఎఫ్-హచె్ ఎల్/డబుా ాబి, స్ుాంగవర్ప్ుక్ోట మండలం (4471.81 హె) అతయధకి వెశై్లలయం మరయిు 
అనకప్లెా  (1.06 హె)లో అతి చినిది;; 14900.24 హెక్ల్ రా్ ఓఎఫ్/ఎస్ ఎఫ్ - పథఎల్, ఆనందప్ుమ్ లో 
అతయధకిం (1639.13 హె) మరయిు భోగ్లప్ుర్ం మండలంలో అతయలుంగ్ల (2.17 హా); ఎన్ ఎఫ్ లో 
5578.74 హెక్ల్ ర్ుా  - గ్లరల మండలంలో పథఎల్ అతయధికం (591.39 హె) మరియు గంతయద మానల్ 
(0.18 హా)లో అతయలుంగ్ల ఉంది. మండల వలరగీ్ల కంప్లర్్ మ ంట్ వృక్షజాలకవర్ుా  అనుబంధ్ం సథలో 
చేర్ిబడ్రా యి. 

వృక్ష జాలం మరయిు జంతతజాలం 
విఎంఆర్ లో మొతతం 526 జాతతల వృక్షజాలం, 36 కుటటంబాలు మరయిు 86 జాతతల మడ 
అడవులు, 34 జాతతల క్ష్రీ్దరలు, 10 జాతతల ఉభయచరలలు, 108 జాతతల అవి జంతతజాలం, 
మరియు 22 జాతతల స్రసీ్ృప్లలు కంబాలక్ొండ మరయిు క్ొండకరా్ అభయార్ణరయలు వంట ి ర్క్ష్తి 
ప్లాంతరలోా  వృక్ష మరయిు జంతత జాతతలను మినహాయించి గురితంచబడ్రా యి.  

చేప్ల హాయచరలీలో, 8 ర్క్లల చపే్లు సలగు చేయబడతరయి, అవి బార్బస్, క్లర్ుు, క్లయట్ ఫథష్ లు, 
సలధరర్ణ పథండ్ ి ప్దరరలయ లు, మురెరల్, ములెా టటా , రపయయలు మరియు హలిా్. 18 జాతతల మంచినీట ి
చేప్లు విఎంఆర్ లో ప్టట్ బడతరయి లవదర నివేదించబడతరయి. 62 జాతతల స్ముద ా చపే్లు 
విఎంఆర్ స్ముదా జలాలోా  గురితంచబడ్రా యి.  

మొతతం 15 స్మూహాలు మరియు 142 జాతతల మాక్రోబతె్ లు, 28 స్మూహాలు, 270 జాతతల మ సో  
జూప్లా ంక్న్; 5 గూర ప్ుల ఫెటైరప్లా ంక్న్, జూ ప్లా ంక్న్ యొకక 10 గూర ప్ులు విఎమ్ ఆర్ లో 
గురితంచబడ్రా యి.  

మడ అడవులు 
మడ అడవులు అనవేి తీర్ ప్లాంతరల మధ్య అలల మండలాలు మరయిు నద ి స్ముదాంలో చేర  నదీ 
తీర్ వయవస్యల వెంబడ్ి నివసథంచే చట్టా  మరయిు ప్ర దల స్మూహం. తతఫలను ఉధ్ృతి క్లర్ణంగ్ల 
నిర్ంతర్ ముంప్ుతో ఆంధ్ాప్దాశే్ రలష్్టరం 973.3 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవెనై మరియు మృదువెనై తీర్ 
ర ఖ్ను కలగ్ి ఉంది. ఎపథ తీర్ ర ఖ్ను మూడు ర్క్లలుగ్ల వరే్ు చేశ్లర్ు రలక్ీ తీర్ం (గ్ోదరవర ి డ్ల్ా్ కు 
ఉతతర్ం), కృష్లో  మరయిు గ్ోదరవర ి డ్ల్ా్  యొకక వగె్టెేటడ్్ తీర్ం, కృష్లో  గ్ోదరవర ి బసేథన్ కు దక్ష్ిణరన 
శ్లండ్ీ తీర్ం. విఎంఆర్ లో ట్డైల్ క్ీరక్స లు, మరియు శ్లర్ద, వంశధరర్ మరియు నరగ్లవళి వంట ి
నదుల ముఖ్దరేర్ం వదద  చితతడ్ి నేలల చిని మచిలు ఉనరియి. 
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కృష్లో  గ్ోదరవరి డ్ల్ా్ క్స ప్లాంతం, మరియు క్ొరింగ్ల వెలాై్ లెైఫ్ అభయార్ణయం ప్ధారన మడ అడవుల 
జనరభా మరియు రలష్్టర ముఖ్చితరానిి కవర్ చసే్ుత ంది, విఎంఆర్ తేలకప్లటి వృక్షజాలం కవరా్తో 
చరలా చిని మచిలను కలగ్ ి ఉంది. ఈ అధ్యయనంలో 6 చోటా మడ అడవులు ఉనరియి, అవి 
పెంటక్ొండ మడ అడవుల చితతడ్ి నలే, ప్ుడ్ిమడకమాన్ గూర వ్డ చితతడ్ ి నలే, శ్లర్దర నద ి మురిక్ట మడ 
అడవులు, విశ్లఖ్ప్్నం మడ అడవులు, స్బాబమాపటే మడ అడవులు, క్ోటప్లలెం రజిర్ే అడవిలోని 
కుపథుల మడ అడవులు. 36 కుటటంబాలు మరయిు 86 జాతతల మడ అడవులు విఎంఆర్ లో 
కనిపథసలత యి. 

 
ప్టం 4-8: ప్ుడ్ిమడక మాన్ గూర వ్డ్ 

కంబాలక్ోండ్ర వనయప్లాణి అభయార్ణయం 
ఇద ి విశ్లఖ్ప్టిం స్మీప్ంలో ఉని అడవి. ఇది 1970 మారిి 10 నుండ్ ి ఆంధ్పా్దాేశ్ అటవీ శ్లఖ్ 
ఆధనీంలో ఉంది. ప్యర్ేం ఈ భూమి విజయనగర్ం మహారలజా ఆధీనంలో ఉండ్దేి. దీనిక్ట సలయ నిక 
క్ొండప్లాంతమ నై కంబాలక్ొండ పేర్ు పటెా్ ర్ు. ఇద ి స్ ర్బ్ మరియు ప్చిిక బయళ్ాతో కలపథన ప్ర డ్ ి
స్తతహరతి అడవి మరయిు ఇద ి 71.39 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ విసీత రో్ంలో ఉంటటంది. స్ూచిక జాతి 
భార్తీయ చిర్ుత. 



 

48 
 

డ్రా ఫ్్ట బృహత్ ప్ాణరళిక నివేదిక 
జూన్,2021 

 

 

 
ప్టం 4-9: కంబాలక్ోండ్ర వనయప్లాణి అభయార్ణయం 

ఈ అభయార్ణయం 73 వృక్ష జాతతలు, 39 జాతతల మూలకలు మరయిు ప్ర దలు, మరియు 18 జాతతల 
అధరిోహకులు, 2 జాతతల వదెుర్ు మరయిు 7 జాతతల గడ్ిా , 23 క్ష్ీర్దరల జాతతలు, 7 జాతతల 
స్రసీ్ృప్లలు మరయిు 90 క్ట పెైగ్ల జాతతల ప్క్షులతో కూడ్ిన చరలా గ్పప్ు జీవ వెైవిధరయనిి 
నిర్ేహసి్ుత ంది. అభయార్ణయం పదెద  ర్క్లల వృక్షజాలానిి కలగ్ ి ఉంది మరయిు ఒక స్ ర్బ్ అడవితో 
వరిోంచబడ్ింది ఈ ప్లాంతంలోని ప్ాధరన వృక్ష జాతతలు ఫథకస్ బాంఘ్లా ని్స్, అక్ సథయా లుక్ోఫ్ోా యా, 
అక్ సథయా చుందరా, స్పథందుసమేారిజనటేాస్, మరయిు రెైటి్యాటింక్ో్ రియా. 

ఈ ప్లాంతం ప్లంథ్ర్, బేర్, వెలాై్ బో ర్, స్ంభార్, బారికంగ్ డ్ీర్, మౌస్ డ్రీ్, సలుటడ్్ డ్రీ్, జాకల్, 
మరియు వెైలా్ డ్రగ్ లతో కూడ్ని గ్పప్ు ఫౌనిసథ్క్స వెైవిధరయనిి కలగ్ి ఉంది. 

క్ొండకరా్ ప్క్షుల అభయార్ణయం 
విశ్లఖ్ప్టిం నుండి్ 48 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని క్ొండకరా్ గ్లర మంలోని క్ొండకరా్ ప్క్షుల అభయార్ణయం 
(అతతథ్ప్ుర్ం మండలం) ఆంధా్పా్దేశ్ రలష్్టరంలో అతిపెదద  మంచినీటి స్ర్స్ు్గ్ల ఉంది. ఈ అభయార్ణయం 
చుటూ్  ఆకుప్చి క్ొండలు ఉనరియి, 70 జాతతల సలయ నిక మరియు వలస్ ప్క్షులు ఉనరియి. 

 
ప్టం 4-10: క్ొండకరా్ ప్క్షుల అభయార్ణయం 

ఈ స్ర్స్ు్ రెకకల స్ందర్శకులకు నిలయం మరియు ఇంటి అవిఫౌనర క్లకుండ్ర వలస్ ప్క్షులకు ఆహార్ం 
మరియు స్ంతరనోతుతిత  ఆవలసలలు.  19 కుటటంబాలు, 27 జాతతల జలమొకకలు అభయార్ణయం మరియు 
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చుటట్ ప్కకల గురితంచబడ్రా యి; 19 కుటటంబాలు, 60 జాతతల జూప్లా ంక్ర్ స్ర్స్ు్ యొకక లటరర్ల్ మరియు 
లమ ిటిక్స ప్లాంతరల నుండ్ ిగురితంచబడ్రా యి. 

ఇందరిల గ్లంధీ జూలాజికల్ ప్లర్క 
ఇది 250 హెక్ల్ రా్ (625 ఎకరలలు) విసీత రో్ంలో విశ్లఖ్ప్టిం లోని కంబాలక్ోండ్ర అడవి జీవిత 
అభయార్ణయంలో ఉని దేశంలోని ర్క్ష్ిత జాతీయ ఉదరయనవనరలలో ఒకటి.  ఈ ఉదరయనవనం 92 
జాతతలకు ఒక ఇలుా , 63 ఆవర్ణలలో జంతతజాలం మరియు అవిఫౌనర స్ంఖ్యలో 851. ఇది 29 
జాతతలు, 272 స్ంఖ్యలో క్ష్ీర్దరలను కలగ్ి ఉంది; 11 జాతతలు, 91 స్ంఖ్యలో ప్క్షులు; 52 జాతతలు, 
488 స్ంఖ్యలో ప్క్షులు. 

జూ ప్లర్క ప్క్షులు, స్రసీ్ృప్లలు, క్ష్రీ్దరలు, అన్ గులవట్ లు, పెైమైటే్ లు, మాంసలహార్ులు, తకుకవ 
మాంసలహార్ులకు విభిని విభాగ్లలను కలగ్ి ఉంది. పెైమైటే్ విభాగం సలధరర్ణ లాంగూర్, ర స్స్ క్ోతి, 
బో నెట్ క్ోతి, మరియు మాండ్ిాల్్, ఆలవ్డ బబూనుా  మరయిు ప్విత ా బబూనుా  వంటి అనయదేశ 
జంతతజాలం వంటి వివిధ్ జాతతల క్ోతతలకు నిలయంగ్ల ఉంది. మాంసలహార్ుల విభాగంలో ప్ులులు, 
సథంహాలు, ప్లంథ్ర్్ మరయిు తకుకవ మాంసలహార్ులు అడవి కుకకలు, హెైనరలు, నకకలు మరయిు 
తోడ్ళే్లా ఉనరియి. స్రసీ్ృప్లల విభాగంలో వలటర్ మానిటర్ బలుా లు, లాయండ్ తరబళే్లా , 
క్ొండచిలువలు మరియు ప్లములు ఉనరియి.  జంతతప్దార్శనశ్లలలోని పథలాలకు హిప్ో ుప్ర టామస్ 
ముఖ్యమ ైన ఆకరి్ణలలో ఒకటి. ఇతర్ ఆకరి్ణ స్లీం అలీ ర్ూప్ర ందించిన వలక్స తూా ఏవియరసీ్, 
ప్క్షుల విభాగం తూర్ుు కనుమల ప్క్ష్ ి జాతతల అదుాతమ ైన సకేర్ణ. అవి రోజీ పెలక్లనుా , గ్ ర 
పెలక్లనుా , పేామ ప్క్షులు, బాతతలు, నమెళ్లా, బడ్్జరగి్లర్్, క్లక్లటలి్్, మరియు పెయింటడ్్ క్ొంగలు.  

అక్ో్ బర్ 12, 2014 న హడ్ హడ్ తతఫలను క్లర్ణంగ్ల ఈ ఉదరయనవనం పెదద నష్ల్ నిి చవిచూసథంద.ి 
ఉదరయనవనం ఒక్ సలర ి పెదద తోటల నష్ల్ నిి చవిచూసథంది, స్ుమార్ు 40% చట్టా  ప్యరితగ్ల 
పెకలంచబడ్రా యి, మిగ్ిలన 60% కూడ్ర భార ీ నష్ల్ లను చవిచూశ్లయి. మొతతం ౧౧ జంతతవులు 
చనిప్ో యాయి మరియు స్ుమార్ు ప్క్షులు/స్రసీ్ృప్లలు దబ్బతిని ఆవర్ణల నుండ్ ి
తపథుంచుకునరియి. 

తరబలేు గూడు మ ైదరనరలు 
ప్ాధరనంగ్ల నరలుగు జాతతల స్ముద ా తరబళే్లా  భార్తీయ తీర్ ర ఖ్ వెంబడ్ి గణనీయమ ైన 
గూడు/ఆహార్ మ దైరనరలను కలగ్ ి ఉనరియి, అవి లెదర్ స ీ తరబేలు (డ్ర్ోాచ్లస్ క్ోరయిియసథయా), 
ఆకుప్చి తరబేలు (చల్ోనియామ డై్రస్), హావి్ిల్ తరబేలు (ఎరటెరాచ్లస్ ఇంబాిక్ ట్), మరయిు 
ఒలవర్ రడి్ీా  (లెపథడ్ోచ్లస్ ఒలవలక్టయా). ఈ జాతతలలో ఒలవర్ రిడ్ీా  తరబళే్లా  స్ంతరనోతుతిత  మరియు 
గూడు స్మయంలో వలరి ప్ుటి్న ప్ాదశే్లనిక్ట తిరిగ్ి వచేి ప్తాేయక అలవలటటను కలగ్ి ఉనరియి.  
ఒలవర్ రడి్ీా  తరబళాే్ ప్లాముఖ్యత ఏమిటంటే, అవి ఆకరమించ ే విసలత ర్మ ైన ఆవలసలలకు అవి తమను 
తరము ఒక ప్ధారన జాతిగ్ల ప్దారిశసలత యి. ఆవలసలలు ప్గడప్ు రీఫ్ ప్రలయవర్ణ వయవస్యలు, స్ముదా గడ్ిా 
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ప్చిిక బయళ్లా, బహరి్ంగ స్ముదరాలు మరియు ఇస్ుక బీచ్ లు. భార్తీయ ఉప్ఖ్ండంలో - 
ఖ్ండంలో ఒలవర్ రడి్ీా  తరబళే్లా  ఎదురపకంటటని బదెిరింప్ులు ఇతర్ తీర్ వృక్ష మరయిు 
జంతతజాలం ఎదురపకంటటని బదెరిింప్ులకు ప్లాతినిధ్యం వహిస్ుత నరియి. ఒలవర్ రిడ్ీా  స్ముద ా
తరబళే్లా  అతయంత స్మృదిిగ్ల ఉని తరబళే్లా గ్ల ప్రగిణించబడుతతనరియి, ఇప్ుటిక్ ీ ప్పా్ంచవలయప్తంగ్ల 
వలటి స్ంఖ్య చరరతిరాతాక సలయ యిల నుండ్ి 30% కంటే ఎకుకవ తగ్ిోంది. ప్ాప్ంచంలోని క్ొనిి గూడు 
ప్ాదశే్లల క్లర్ణంగ్ల ఇవి ప్ాస్ుత తం అంతరించిప్ో తతనివిగ్ల ప్రగిణించబడుతతనరియి. 

ప్రిర్క్షణ 
తలా తరబేళ్లా  వసేథన గుడుా  రెండు విధరలుగ్ల స్ంర్క్ష్ంిచబడతరయి - సథటట స్ంర్క్షణ మరియు మాజీ - 
సథటట స్ంర్క్షణ. సథటట స్ంర్క్షణ గుడుా  వలట ి స్హజ ఆవలసలలలో స్ంర్క్ష్ించబడతరయి, ఇకకడ మాజీ - 
సథటట స్ంర్క్షణ గుడుా  హాయచరీల వంటి వలటి స్హజ ఆవలసలల నుండ్ ి తర్లంచబడతరయి. రెండు 
స్ందరలాలోా నూ బిడా ప్ర దుగుపథలాలు బయటప్డ్ిన తర్ువలత, అవి స్ముదరానిక్ట స్హాయప్డతరయి   

  
ప్టి్క 4-7: విఎస్ పథసథఎ దరేరల గత 6 స్ంవత్రలలలో స్ముద ాతరబేలు క్లనె్ వషే్టన్ రకి్లరా్ 

ఎస్. 

లవదు 
ఏడ్రద ి ప్లాంతం 

క్లదు. 
గూళ్ా 

క్లదు. 
గుర డా 

క్లదు. ఆఫ్ 
హాచాింగ్్ 
విడుదల 

క్లదు. 
అభివృదిి  
చం్దని గుడా 

క్లదు. 
చనిప్ో యిన 
హాచాింగ్్ 
యొకక 1 2010-2011 విశ్లఖ్ప్టిం 184 19,966 16,183 1,713 2,070 

2 2011-2012 విశ్లఖ్ప్టిం 181 21,343 13,460 7,116 764 
3 2012-2013 విశ్లఖ్ప్టిం 187 22,362 13,722 6,209 2,431 
4 2013-2014 విశ్లఖ్ప్టిం 319 37,078 34,056 2,726 1,140 
5 2014-2015 విశ్లఖ్ప్టిం 320 38,793 33,495 3,294 2,004 
6 2015-2016 విశ్లఖ్ప్టిం 343 39,604 32,742 4,263 2,559 
7 2016-2017 విశ్లఖ్ప్టిం 705 78,494 65,044 9,777 3,675 
8 2017-2018 విశ్లఖ్ప్టిం 677 77,344 70,360 6,136 2,842 
మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం సర సైెటీ ఫర్ ప్రా ట్క్షన్ అండ్ క్ ర్ ఆఫ్ యానిమల్్ (విఎస్ పథసథఎ) యొకక వలరిిక తరబేలు 
స్ంర్క్షణ నివేదికలు 
స్ముదా తరబేళ్లా  ఎదురపకంటటని ప్ధారన బదెిరింప్ులు స్ముదాంలోక్ట విడుదల అవుతతని 
విష్టప్దరరలయ లు, తరబలేు తపథుంచుక్ోకుండ్ర చపే్లు ప్టే్ వలలను ఉప్యోగ్ించడం, కుకకలు 
మరియు నకకలు వంట ి వేటాడ్ే జంతతవులు గుడుా  తీస్ుక్ోవడం. భార్తదేశం క్లకుండ్ర ఇతర్ 
దేశ్లలలో గమనించే వయోజనుల వినియోగం మరపక ప్ాధరన ముప్ుు. 
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3.14 ప్రలయవర్ణ నరణయత సథయ తి 

ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత 
ఇటవీల స్ంవత్ర్ంలో, క్లలుష్టయక్లర్క్లల ప్భాావలనిి అర్యం చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట అధ్యయనరలు 
నిర్ేహించబడ్రా యి, అలాగ్  దరీ్ఘక్లలం ప్లటట క్లలుష్టయక్లర్క్లల అధిక సలందాతలకు గుర్యియయ ప్జాల 
ఆరోగయంపె ై ఆర్ ఎస్ పథఎం (2.5) కూడ్ర ఉంది. వలయు క్లలుష్టయం యొకక ప్ాతయక్ష ప్ర్యవసలనం 
క్లర్ణంగ్ల భార్తదశేంలో ప్ద ి లక్షల కు పెైగ్ల మర్ణరలు స్ంభవించరయని ఈ అధ్యయనరల 
ముగ్ింప్ులు చబ్ుతతనరియి. భార్తదేశ చివరి స్ంవత్ర్ంలో ఒక మిలయన్ కు పెైగ్ల పీా మ చూయర్ 
జననరలకు ఇది క్లర్ణం.  

APPసథబి డే్టా నుంచి వలరిిక స్గటట గ్లఢతలు 
ఏద్ైనర ప్లాంతం యొకక వయయహాతాక ప్లా నింగ్ క్ొర్కు ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయతను అర్యం చసే్ుక్ోవడం 
తప్ునిస్రి. ఆ వలెుగులో ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత 2011 నుండ్ ి 2017 వర్కు గత 7 స్ంవత్రలలుగ్ల ఆర్ 
ఎస్ పథఎమ్, ఎస్ వో2, ఎన్ వోక్స్ మరయిు ఎన్ హెచ్ 3 యొకక ప్ర్యవకే్షణ సలందతాలు విఎంఆర్ లో 
గమనించబడ్రా యి. నేష్టనల్ ఎయిర్ క్లేలటీ మానిటరింగ్ పో్ా గ్లర మ్ (ఎన్ ఎఎమ్ పథ) మరియు ప్ో ర్్ 
సే్ష్టనా నుంచి విశ్లఖ్ప్టింలో సకేరించబడుతతని డ్ేటా. అధ్యయనం చేసథన ఎన్ ఎఎమ్ పథ సే్ష్టనా 
యొకక ప్దాేశ్లలు ఈఎస్ఐ ఆస్ుప్తిా(లు), మిండ్ ి (ఆర్), సతీరరలమధరర్ (ఆర్), జాా నప్ుర్ం (ఆర్), 
ప్ో లీస్ బాయర్క్స్ (సథ), ఇండసథ్ రయల్ ఎసే్ట్ (ఐ), పడెగంతయద (ఐ), మరియు రలంక్ీ (ఐ). ప్ో ర్్ 
మానిటరింగ్ సే్ష్టనా యొకక ప్దాేశ్లలు సయెింట్'అలయాసథయస్ స్ూకల్, సెయింట్ జాన్్ ప్లరిష్ 
స్ూకల్, ఎంసథవి/ఎఒబి. 

విఎమ్ ఆర్ లోని ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయతను భార్తీయ ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత ప్మాాణరలతో ప్ో లాిర్ు. 
ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు, మరయిు ఇతర్ ప్లరిశ్లర మిక, నివలస్, గ్లర మీణ మరయిు ఇతర్ 
ప్లాంతరలకు ప్ామాణరలు స్విస్తర్ంగ్ల ఉనరియి (టేబుల్ 4-8).  

ప్టి్క 4-8: జాతీయ ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత ప్ామాణరల ప్కా్లర్ం గ్లల క్లలుష్టయ ప్రిమితతలు 

క్లలుష్టయక్లర్కం 

ప్లరిశ్లర మిక, నివలస్, గ్లర మీణ మరయిు ఇతర్ 
ప్లాంతరలు 

ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల స్ునిితమ నై ప్లాంతం 
(క్ ంద ా ప్భాుతేం దరేరల నోటఫిె ై
చయేబడ్ంిద)ి 

వలరిిక* 24 గంటలు** వలరిిక* 24 గంటలు** 

ప్ా ధరన మంతిా10 60 100 60 100 
ప్ా ధరన మంతిా2.5 40 60 40 60 
ఏదో2 50 80 20 80 
క్లదుx 40 80 30 80 
మూలం: ఎయిర్ (క్లలుష్టయ నివలర్ణ మరియు నియంతాణ) చట్ం, 1998 జివోఐ పా్క్లర్ం జాతీయ ప్రిస్ర్ గ్లల 
నరణయతపా్మాణరలు 
వలరిిక*: ఒక నిరిిష్్ట సైెట్ వదద  ఒక స్ంవత్ర్ంలో కనీస్ం 104 క్ొలతల వలరిిక అంకగణితం స్గటటను వలరలనిక్ట 
రెండుసలర్ుా  24 గంటలప్లటట ఏకరీతి విరలమాల వదద  తీస్ుకుంటార్ు. 
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24 గంటలు**: 24 గంటల ాో లవదర 08 గంటల ాో లవదర 1 గంట మానిటర్ చేయబడా విలువ వరితంచ ే విధ్ంగ్ల, 98% 
స్మయానిి ప్లటించరల, అవి ప్రిమితతలను అధిగమించవచుి, అయితే వర్స్గ్ల రెండు రోజుల మానిటరింగ్ 
లో క్లదు. 

విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు విజయనగర్ంలోని ఎన్ ఎఎమ్ పథ మానిటరింగ్ సే్ష్టనాలో ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత 
ప్ర్యవకే్షణ యొకక నెలవలరీ స్గటట. ఎస్ వో2, ఎన్ వోక్స్, ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ మరయిు అమోానియా, 
APPPసథ దరేరల మానిటర్ చయేబడా లెవల్్ విశ్లాషథంచబడతరయి (ప్టం 4-11).  
గత 7 వర్స్ గ్ల ఈ ప్లాంతంలో గ్లల నరణయత అధ్యయనం ప్కా్లర్ం, మొతతం ప్లాంతంలో ప్లామాణికం 
కంట ే ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ గ్లఢతలు ఎకుకవగ్ల ఉనరియని, 2016 స్ంవత్ర్ంలో అతయధకి గ్లఢత 
గమనించబడుతతంది. ఎస్ వో2, ఎన్ వోక్స్, మరియు ఎన్ హచె్ 3 గ్లఢతలు ప్ామాణరల కంట ే
తకుకవగ్ల ఉంటాయి మరియు హెచుితగుో ల ధోర్ణలిో ఉంటాయి.  

 
మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం మరియు విజయనగర్ంలోని ఎపథపథసథబి ప్లాంతీయ క్లరలయలయాల నుండి్ ప్రిస్ర్ గ్లల 
నరణయత డే్టా 
ప్టం 4-11: ఆర్.ఎస్.పథ.ఎం యొకక వలరిిక స్గటట గ్లఢతలు (μg/మీ3) , ఎస్.ఒ.2క్లదుxమరియు 
ఎన్.హచె్.3 2011 నుంచి 2017 వర్కు ఎన్ ఎఎమ్ పథ మానిటరంిగ్ సే్ష్టన్ ల వదద  
హెచ్ ఎన్ పథసథఎల్, ప్ో ర్్ క్లర్యకలాప్లలు, విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్ మరయిు ఇతర్ ప్రిశరమల అధిక 
క్ ందీకార్ణ క్లర్ణంగ్ల ఈ ప్లాంతంలో అధకి ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ క్ ందీాకర్ణలు ఉనరియి. ఆర్ ఎస్ 
పథఎమ్ సలయ యిలను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ఆకుప్చి కవరా్ను పెంచడం మరియు వలతరవర్ణరనిక్ట విడుదల 
చేయడ్రనిక్ట ముందు వయరలయ లను మరింత మ ర్ుగ్లో  వడప్ో త చయేడ్రనిక్ట తగ్ిోంప్ు చర్యలు 
అవలంబించరల్న అవస్ర్ం ఉంది. 
ప్లరి్కుయలవట్ ప్దరర్యం గ్లఢతలు  
విఎంఆర్ యొకక ఇతర్ నరన్ - ఎన్ ఎఎమ్ పథ మానిటరా్ ప్లాంతరలోా  క్లలుష్టయ సలయ యిలను అర్యం 
చేస్ుక్ోవడ్రనిక్ట, ఎపథ క్లలుష్టయ నియంతాణ మండలక్ట స్మరుించిన వివిధ్ ఐఎనివదేకిలోా  
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నిర్ేహించిన గ్లల నరణయత ప్ర్యవేక్షణ అధ్యయనం నుంచి ప్ది ప్రిస్ర్ గ్లల నరణయత నమూనర 
సలయ నరలను వెలక్టతీయడ్రనిక్ట కఠినమ ైన వలయయామం చయేబడుతతంది. 
గురితంచబడా నమూనర ప్దాేశ్లలు సజె్ కు స్మీప్ంలో, రజిర్ే ఫలరస్ె్, ప్ో ర్ు్ లు లవదర తీరలనిక్ట 
స్మీప్ంలో ఉనరియి. ఈ ప్లాంతరలోా  మానిటర్ చయేబడా ప్రసి్ర్ గ్లల యొకక PM 2.5, PM10, ఎస్ 
వో2, ఎన్ వోక్స్ గ్లఢతలు ప్లాజక్ె్స ప్లాంతంలో గ్లల నరణయతక్ొర్కు రఫిరనె్్ గ్ల తీస్ుక్ోబడతరయి (ప్టం 
4-12). 

 
ప్టం 4-12: ధ్ేని నరణయత విఎంఆర్ లో నమూనర సలయ నరలు 
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ప్టం 4-13: గ్లల నరణయత విఎంఆర్ లో నమూనర సలయ నరలు 

24 గంటల ఎక్స్ ప్ో జర్ పీరయిడ్ క్ొర్కు క్లలుష్టయక్లర్క్లల గ్లఢతతో ప్ో లసేత  నమూనర లొక్ ష్టన్ లోా  
ప్లరి్కులవట్ ప్దరర్యం గ్లఢతలు ప్ామాణరల క్టంద ఉంటాయి. ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత ప్ర్యవేక్షణ క్ొర్కు 
తీస్ుక్ోబడా లొక్ ష్టన్ లు టబేుల్ 4లో జాబితర చయేబడ్రా యి.-9. (ప్టం 4-12) 

ప్టి్క 4-9: ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత శ్లంప్ులంగ్ ప్ాదశే్లలు 
లొక్ ష్టన్ నంెబర్ు పేర్ు 
A2 ప్యడ్మిడక  
 A3 జెఎన్ పథసథ ప్ర్వలడ 
A4 యిెలమంచిల 
 A5 ప్ో ర్్ అడ్ిానిసే్ రటివ్డ బిలాంగ్ 
 A6 శీరరలమ్ ప్ుర్ం 
 A7 క్ొనరడ్ర 
  A8 నెలామరా్  
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ప్టం 4-14: ప్ధారని ఏక్లగరత2.5 మరియు ప్ధారన మంతి1ా0 ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత నమూనర సలయ నరల వదద  
విఎంఆర్ 
అధ్యయన ప్లాంతంలోని ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత ప్ర్యవకే్షణ ప్దాేశ్లలలో గమనించిన PM2.5 మరయిు 
PM10 గ్లఢతలు రెండూ కూడ్ర PM2.5 μg మరియు PM 10 క్ొర్కు *24 గంటల ఎక్స్ ప్ో జర్ 
ప్ామాణరలతో ప్ో లిబడ్రా యి మరయిు PM2.5 మరయిు PM10 క్ొర్కు *24 గంటల ఎక్స్ μg ప్ో జర్ 
ప్ామాణరలు వర్స్గ్ల PM2.5 మరియు PM10 (ప్టం 4) క్ొర్కు (ప్టం 4-14). 

PM2.5: *వలరిిక ప్ామాణరలకు స్ంబంధించి, జెఎన్ పథసథ ప్ర్వలడ, విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ అడ్ిా నిసే్ రటవి్డ 
బిలాంగ్ మరయిు నెలామరా్ వదద పథఎమ్2.5 గ్లఢతలు ప్లామాణికత కంటే ఎకుకవగ్ల ఉనరియి; *24 
గంటల ఎక్స్ ప్ో జర్ ప్మాాణరలకు స్ంబంధించి, జెఎన్ పథసథ ప్ర్వలడ్ర వదద పథఎమ్2.5 గ్లఢతలు 
ప్లామాణకి గ్లఢత కంటే ఎకుకవగ్ల ఉంటాయి. 

పథఎమ్10: *వలరిిక ప్మాాణరలకు స్ంబంధించి, జెఎన్ పథసథ ప్ర్వలడ, విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ అడ్ిా నిసే్ రటవి్డ 
బిలాంగ్ మరియు నెలామరలా  వదద పథఎమ్10 గ్లఢతలు ప్లామాణకిం కంట ే ఎకుకవగ్ల ఉనరియి; *24 
గంటల ఎక్స్ ప్ో జర్ ప్మాాణరలకు స్ంబంధించి PM10 జెఎన్ పథసథ ప్ర్వలడ్ర వదద  గ్లఢత ప్లామాణకి 
గ్లఢతకు దరదరప్ు స్మానం. 

వలయు క్లలుష్టయక్లర్క్లలు 
విఎంఆర్ లో వలయు క్లలుష్టయక్లర్క్లలు గ్లఢతలను నిరలి రించడ్రనిక్ట, ప్రిస్ర్ గ్లల నమూనర ప్దాేశ్లల 
వదద  ఎన్ వోఎక్స్ లు గమనించబడతరయి, మరియు ఈ గ్లఢతలు ఎస్ వో2 క్ొర్కు *వలరిిక ఎక్స్ ప్ో జర్ 
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ప్ామాణరలు 50 మరియు 40 (μg/m3)తో ప్ో లిబడతరయి మరయిు ఎస్ వో2 మరయిు ఎన్ వోక్స్ 
రెండ్ింటిక్ొర్కు 80 (μg/మీ3) యొకక *24 గంటల ఎక్స్ ప్ో జర్ ప్మాాణరలు. 

ప్టం 4-15: స్ంఖ్య యొకక గ్లఢతxమరియు ఎస్.ఓ.2 ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత నమూనర సలయ నరల వదద  
విఎంఆర్ 
ఎస్ వో2: *వలరిిక ప్మాాణరలకు స్ంబంధించి జెఎన్ పథసథ ప్ర్వలడ్ర వదద  ఎస్ వో2 యొకక క్ ందీాకర్ణ 
ప్లామాణకి్లనిక్ట దరదరప్ు స్మానం; * 24 గంటల ప్ామాణరలకు స్ంబంధించి అనిి నమూనర లొక్ ష్టన్ 
లోా  ఎస్ వో2 గ్లఢతలు ప్ామాణరలకు దగిువన ఉంటాయి. నరక్స్: వలరిిక మరయిు 24 గంటల 
ప్ామాణరలు రెండ్ింటకి్ట స్ంబంధించి ఎన్ వోక్స్ యొకక గ్లఢతలు ప్రమిితతలోా  ఉంటాయి (ప్టం 
4-15). 

ప్రసి్ర్ ధ్ేని నరణయత 
ధ్ేని క్లలుష్టయం మానవులు లవదర జంతతవులు మరియు ప్క్షులకు అనిి జీవులకు తీవామ నై ఆరోగయం 
క్లవచుి. ధ్ేని క్లలుష్టయం స్మస్యను అధగిమించడ్రనిక్ట భార్త ప్భాుతేం ధ్ేని క్లలుష్టయం 
(నియంతణా మరియు నియంతణా) నియమాలను 2000 ను అభివృదిి చేసథంది. ప్రిస్ర్ ధ్ేని 
నరణయత క్ొర్కు ప్ామాణరలు ప్గలు మరయిు రలతి ా రెండ్ింటిలోనూ నివలస్, వలణజియ, ప్లరిశ్లర మిక 
మరియు నిశశబద  జోన్ ల క్ొర్కు చూపథంచబడతరయి. అధ్యయన ప్లాంతం క్ొర్కు ప్గలు మరయిు 
రలతి ారెండ్ింటలిోనూ ప్ది నమూనరలు అధ్యయన ధ్ేని ప్ామాణరలను తీస్ుకుంటార్ు. 

ప్టి్క 4-10: గురితంచిన నమూనర సలయ నరల వదద  ధ్ేని సలయ యిలు 

ధ్ేని సలయ నం 
స్ంఖ్య 

సలయ నం పరే్ు 
రోజు ధ్ేని 
సలయ యిలు డ్బిి (A) 

రలతిా ధ్ేని 
సలయ యిలు డ్బిి 
(A) 

ఎన్2 నెలామరా్ ఎంఐఎంఎస్ 51 43.2 
ఎన్3 ప్యడ్మిడక 45.7 42.5 
ఎన్ 4 కంటరా ల్ ర్ూమ్ లోప్ల హెచ్ పథసథఎల్ 82 79.2  
ఎన్5 యిెలమంచిల 46 33 
ఎన్7 శీరరలమ్ ప్ుర్ం 53 44 
ఎన్8 క్ొనరడ్ర 48 38 
ఎన్10 అపథుక్ొండ 50.5 41.8 
ధ్ేని క్లలుష్టయం (నియంతణా మరియు నియంతణా) నియమాల ప్ాక్లర్ం ధ్ేని నియంతణా 
ప్ామాణరలు, 2000 ప్టి్క4లో జాబితర చయేబడ్రా యి-11  

ప్టి్క 4-11: ధ్ేని సలయ యి ప్ామాణరలు 

ప్లాంతం/జోన్ యొకక క్ టగ్ిర ీ డ్ిబి(ఎ)లో ప్రమిితతలు 
ప్గటి స్మయం రలతి ాస్మయం 

ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతం 75 70 
వలణిజయ ప్లాంతం 65 55 
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నివలస్ ప్లాంతం 55 45 
సెైలెన్్ జోన్ 50 40 
మూలం: ధ్ేని క్లలుష్టయం (నియంతణా మరియు నియంతాణ), నియమాలు, 2000 జివోఐ ప్కా్లర్ం 

గురితంచబడా ధ్ేని ప్ాదశే్లలు మరియు నమూనర లొక్ ష్టన్ ల వదద  వలస్తవ ధ్ేని సలయ యిలు టబేుల్ 4లో 
జాబితర చయేబడ్రా యి.-10, మరియు ప్టం 4లో మార్క చేయబడ్ింది-12. ప్ది నమూనర ప్దాేశ్లలలో 
ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలలో, మరయిు అధ్యయన ప్రిధలిో వలణిజయ ప్లాంతరలలో ధ్ేని సలయ యిలు 
ఎకుకవగ్ల ఉనిటటా  గమనించబడ్ింది. ముఖ్యంగ్ల హచె్ పథసథఎల్ లో ధ్ేని సలయ యిలు 8 గంటల ఎక్స్ 
ప్ో జర్ పీరయిడ్ క్ొర్కు అనుమతించబడా ప్రమిితతల కంటే ఎకుకవగ్ల ఉంటాయి. ఇతర్ నివలస్ 

మరియు స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు ప్గలు మరియు రలతిా స్మయాలోా  ప్రిమితతలోా  ఉంటాయి.  

లోతటట్  నీటి నరణయత 

అధ్యయన ప్లాంతంలో ప్ధారనంగ్ల గృహ, మదయప్లనం, నీటిప్లర్ుదల మరియు ప్లరశి్లర మిక 

ప్ాయోజనరల క్ోస్ం నీటనిి ఉప్యోగ్ిసలత ర్ు. క్ొనిి ప్రశిరమలు ప్లరిశ్లర మిక వయరలయ లను అశ్లసీతయైంగ్ల 
ప్లర్వయేడం వలా ఉప్రితల నదులు మరయిు భూగర్ా జలాల నీటి నరణయతరెండ్ింటి నీటి 
నరణయతను విశ్లాషథంచడ్రనిక్ట స్ంబంధించి అధ్యయన ప్లాంతంలో ఊహించిన ప్లరిశ్లర మిక మరయిు 
మౌలక స్దుప్లయాల పరె్ుగుదలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంటే ఉప్రితల జలాల యొకక తర్చుగ్ల 
నరణయత తనిఖీ అవస్ర్ం. 
భూగర్ా జలాలు 

అధ్యయనంలో భూగర్ా జలాల నరణయత అధ్యయనంలో క్ష్ీణసి్ుత ని ధోర్ణిపెై ఉంద,ి ముఖ్యంగ్ల 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో భూగర్ా జలాలు ఎకుకవగ్ల ప్ాభావితమయాయయి. ఐఎస్ 10500: 2003తో 
ప్ో లినప్ుుడు, భూగర్ా జలాల పథహచె్ విలువలు 7.26 నుంచి 8.9 ప్రధిిలో ఉనరియి. 

అనుమతించబడా ప్రిమితతలు 6.5 – 8.5. విఎంఆర్ యొకక అనిి ప్లాంతరలలో భూగర్ా జలాలు 
అనుమతించదగ్ని ప్రమిితతల కంటే మొతతం కరిగ్ని ఘనప్దరరలయ ల అధిక గ్లఢతను కలగ్ ి ఉనిటటా  

అనిపథస్ుత ంది (ప్టం 4-16.మొతతం కఠనితేం కూడ్ర దరదరప్ు అనిి ప్లాంతరలలో అనుమతించదగ్ని 

ప్రమిితతల కంటే ఎకుకవగ్ల ఉనిటటా  కనుగ్పనబడ్ింది. వీటలిో విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతంలో అతయధకి 

సలయ యిలో టడి్ిఎస్ మరయిు టిహచె్ గ్లఢతలు ఉనరియి. టడి్ిఎస్ యొకక అధిక గ్లఢత మానవ 

ఆరోగ్లయనిక్ట హానికర్ం క్లనప్ుటిక్,ీ స్రెైన చిక్టత్ లవకుండ్ర భూగర్ా జలాల ను కూడ్ర ఉప్యోగ్ించడం 

సథఫలర్ు్ చయేబడదు. 
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ప్టం 4-16: GG నమూనర లొక్ ష్టన్ ల వదద  పథహచె్, టడి్ిఎస్ మరియు టహిెచ్ గ్లఢతలు  

 

ప్టం 4-17: GG నమూనర సలయ నరల వదద  సథఎల్, ఎఫ్, ఎన్ 3 - ఎన్, ఎస్ వో4 గ్లఢతలు 

అధ్యయనంలో నెైటేటా్ మరియు ఫ్ోా రెైడ్ గ్లఢతలు అనిి ప్లాంతరలలో అనుమతించదగ్ని 

ప్రమిితతలలో కనుగ్పనబడ్రా యి, అయితే క్ోా రెడై్ మరియు ఫ్ోా రెడై్ గ్లఢతలు విశ్లఖ్ప్టిం మరియు 
విజయనగర్ం ప్లాంతరలలో ఎకుకవగ్ల ఉనిటటా  కనుగ్పనబడ్ింది (ప్టం 4-17.వి.ఎం.ఆర్ లో భూగర్ా 

జలాల నరణయత విశ్లాష్టణ క్ొర్కు గురితంచిన నమూనర సలయ నరలు ప్టం 4లో చూప్బడ్రా యి.-18.   
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ప్టం 4-18: భూగర్ా జలాల నరణయత శ్లంప్ులంగ్ ప్ాదశే్లలు 
విశ్లఖ్ప్టింలోని భూగర్ా జలాలు అతయంత కలుషథతమ నైటటా  కనుగ్పనబడ్ింది, ముఖ్యంగ్ల నకకప్లా, 

మునగ్లప్లక, మరయిు అటూిటాప్ుర్ం మండలాలు అనుమతించదగ్ని ప్రిమితతలు. విశ్లఖ్ప్టిం 

ప్లాంతంలో భూగర్ా జలాల నరణయత వగేంగ్ల క్ష్ీణంిచిందని గురితంచరర్ు. క్ష్యర్ మరయిు ప్లర్శవ శిలలు 
ఉండటం వలా లవణరలు స్హజంగ్ల పరే్ుకుప్ో వడం వలా ఇది ప్ాధరనంగ్ల జలాశయ శిలల స్ేభావం 

క్లర్ణంగ్ల జరగి్ింది. అనిి ప్రలమితతలను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుకుంటే, అధ్యయన ప్లాంతంలో భూగర్ా 

జలాల నరణయత, వలటిని తరాగడ్రనిక్ట తగ్ిన నీటనిి శుదిి  చయేాలని స్ూచిస్ుత ంది. గురితంచబడా గ్ ర ండ్ 

వలటర్ శ్లంప్ులంగ్ లొక్ ష్టన్ ల మాయప్ ప్టం 4లో జోడ్ించబడ్ంిది.-18. 

ఉప్రతిల నీట ినరణయత 

నీటి నరణయత స్ూచికలు ఐఎస్ 10500: 2003 ప్ామాణరలలో పరేపకనివిధ్ంగ్ల ప్రగిణించబడతరయి. 

పథహచె్ విలువలు 7.22 నుంచి 8.2 శ్లరణలిో ఉనిటటా  కనుగ్పనబడ్ింది. గురితంచబడా నదుల నీటి నరణయత 

ప్రమిితతలోా  ఉంటటంద.ి కనితి మరయిు మేఘాది ా గ్డాె రజిరలేయర్ లో ఇనుప్ సలందాత ఎకుకవగ్ల 
ఉనిటటా  కనుగ్పనబడ్ింది. మొతతం కరగి్ని ఘనప్దరరలయ లు, మొతతం గటి్దనం, క్ోా రెడై్, ఫ్ోా రెైడ్, స్లవఫట్ 

మరియు నెైటేటా్ అనుమతించదగ్ని ప్రిమితతలోా  ఉనిటటా  కనుగ్పనబడ్ింది. నీటలిో నిర్జలక్లలుష్లయల 

క్లర్ణంగ్ల నీటనిి ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట ముందు శుదిి  చేయడం తప్ునిస్రి. విఎమ్ ఆర్ లో ఉప్రతిల 

నీటి నరణయత విశ్లాష్టణ క్ొర్కు గురితంచబడా నమూనర లొక్ ష్టన్ లు ప్టం 4లో చూపథంచబడ్రా యి.-12. 
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అనిి వరేియబుల్్ ను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుకుంటే, విశ్లఖ్ప్టిం లోని ప్లయకరలవుపటే స్మీప్ంలో 
నీర్ు అతయంత కలుషథతమ ైనటటా  కనుగ్పనబడ్ింద ి మరయిు తీర్ం వెంబడ్ి స్ముదా నీటి చపర్బాటట 
క్లర్ణంగ్ల అధిక సలలనిటీ గమనించబడుతతంది. అధకి సలయ యిలో సలలనిటీ, టడి్ిఎస్ మరియు 
క్ష్యరలనత ఆరోగయ ప్మాాదరలను కలగ్ించినప్ుటకి్ీ, నీటి నరణయతను ఖ్చిితంగ్ల ప్ర్యవేక్ష్ించడం దరేరల 
ఉప్రతిల నీటలిో మరింత కలుషథతం క్లకుండ్ర ఉండటానిక్ట చర్యలు తీస్ుక్ోవలల. 

స్ముదా నీటి నరణయత 

ప్ాస్ుత తం ఉని సెజ్ మరియు ఓడర వులు మరయిు ఇతర్ ప్ధారన ప్లాజకెు్ లకు స్ముదా నీర్ు ఒక 

ముఖ్యమ ైన అంశం. దీనిక్ట క్లర్ణం తీర్ం వెంబడ్ ి ఉని చరలా ప్ధారన ప్రశిరమలు నీటపిెై ఆధరర్ప్డ్ ి

ఉంటాయి. తీర్ం వెంబడ్ ి ప్లరశి్లర మిక సలందాత క్లలుష్టయం క్లర్ణంగ్ల తీర్ ప్లాంత నీర్ు కలుషథతరనిక్ట 
ఎకుకవగ్ల గుర్వుతతంది. విదుయత్ ఉతుతిత  ప్రశిరమ, పటెరా లయం ప్రశిరమలు ఈ మూలంపె ై
ఆధరర్ప్డ్ి ఉనరియి. క్ోర్ మరయిు అనుబంధ్ ప్రిశరమల నుండ్ి వయరలయ ల విడుదలను 
ప్ర్యవకే్ష్ిస్ుత ంది. చిక్టత్ తర్ువలత స్ముదాంలోక్ట వయరలయ లను విడుదల చసే్ుత ని అనిి ప్రిశరమలను 
నిలే టాయంకులోా  నిలే చేస్ుత నరిర్ు. ప్తాి వలర్ం ఈ టాయంకుల నుండ్ ి నమూనరలను ఎపథ క్లలుష్టయ 
నియంతణా మండల సకేరించి విశ్లాషథస్ుత ంది. వయరలయ లను ధ్ృవీకరించిన తర్ువలత మాతమాే అవి 

స్ముదాంలోక్ట విడుదల చయేడ్రనిక్ట అనుమతించబడ్ే ప్ామాణరలకు అనుగుణంగ్ల ఉంటాయి. 

జూ ప్లా ంక్న్, ఫెైటరప్లా ంక్న్, మరయిు మాక్రో  బెంథోస్ తీర్ జలాలోా  ఎకుకవగ్ల ఉంటాయి. ప్ాస్ుత తం 

స్ముదా ప్రలయవర్ణ వయవస్య  అధకి ప్లా ంక్న్, బెంథకి్స వెైవిధ్యం మరయిు వయక్టతగత గణనను నమోదు 
చేయడం మంచి ఆరోగయంతో ఉంది. తీర్ం వెంబడ్ి ఉని క్ొనిి మ గ్ల ప్రిశరమలు అధగిమించడం 

దరేరల స్ముదాంలోక్ట విడుదల అవుతతని వయరలయ ల ప్ాభావంలో ఇది ఉంద.ి క్లబటి్, స్ముదా నీట ి

నరణయత, మరియు ప్రలయవర్ణ వయవస్య  ఆరోగయం యొకక నిర్ంతర్ ప్ర్యవకే్షణ స్ముదాం యొకక జీవ - 

వెైవిధరయనిి క్లప్లడటానిక్ట అవస్ర్ం. దనీిక్ట స్ంబంధంిచి, స్ముదా నీటి నరణయతను విశ్లాషథంచడం క్ొర్కు 
విఎమ్ ఆర్ తీర్ం వెంబడ్ి నమూనర లొక్ ష్టన్ లు గురితంచబడతరయి (ప్టం 4-19).  

ప్ాస్ుత తం స్ముదా ప్రలయవర్ణం నరణయత ఆరోగయంగ్ల ఉంది. పథహెచ్ 7.2 నుంచి 8.2 మధ్య దరదరప్ు 
క్ష్యర్ర ఖ్. అనిి ఇతర్ ఫథజియో - ర్సలయన ప్రలమితతలు భూచర్ నీటి వలె మరయిు 
ఆమోదయోగయమ ైన ప్రిమితతలోా  ఉంటాయి.  
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ప్టం 4-19: విఎంఆర్ లో స్ముద ానీట ినమూనర ప్దాేశ్లలు 

ముగ్ింప్ు 
ప్ాచురించబడా అధ్యయనరల నుంచి సేకరించిన దిే తీయ స్మాచరర్ం నుంచి విఎమ్ ఆర్ లోప్ల 

ప్రలయవర్ణ నరణయత అధ్యయనం చేయబడుతతంది. ఫలతంగ్ల, గ్లల, భూగర్ా జలాలు, ఉప్రతిల 

నీర్ు, ధ్ేని సలయ యిలు మరియు స్ముదా స్ముదా నీటి నరణయత సలయ యిల యొకక మిశరమ సథయతి 

ప్ర ందబడుతతంది. స్ముద ా నీటి నరణయత మినహా అనిి ప్రలమితతలలో విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు విక్ె-
పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతరలు చరలా కలుషథతమ ైన మండలాలు, ఎందుకంటే విసలత ర్మ నై ప్లరిశ్లర మిక కాస్్ర్ 

సలందతా, ఇది ఇప్ుటకి్  ఉని స్హజ వనర్ులను అధకి ర టటతో వినియోగ్ిసోత ంది. ఇది ఈ ప్లాంతం 

యొకక ప్ాస్ుత త ప్రలయవర్ణ నరణయతలో అస్మతతలయతకు దరరతిీసోత ంద.ి ప్ాస్ుత తం ఉని క్లలుష్టయ 
సలయ యిలను విశ్లాషథంచడ్రనిక్ట మరయిు ఈ ప్లాంతం యొకక ప్రలయవర్ణ నరణయత మరింత క్ష్ణీించకుండ్ర 
ఉండటానిక్ట అవస్ర్మ ైన క్లలుష్టయ నివలర్ణ చర్యలు తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట తక్షణ చర్యలు అవస్ర్ం.  

క్ీలక ఆరియక ర్ంగ్లల స్మీక్ష  

ఈ అధరయయం యొకక ఉదేదశయం ఈ ప్లాంతం యొకక ఆరియక వయవస్యను అర్యం చేస్ుక్ోవడమే. ప్లాంతీయ 

ఆరియక సలయ వర్ంలో స్ూచించిన విధ్ంగ్ల రలష్్టర ఆరియక వయవస్య  నపే్థ్యంలో ఈ ప్లాంత ఆరియక వయవస్యకు 
వివిధ్ జిలాా ల స్హక్లర్ం విశ్లాషథంచబడ్ింది. ఈ విశ్లాష్టణ ఆరియక వయవస్య  యొకక క్లీక ర్ంగ్లలను 
అభివృదిి  చేస్ుత ంది, దీని ఆధరర్ంగ్ల క్లరిాకులు, ఉప్లధ,ి డబుా ాఎఫ్ పథఆర్ మొదలెైన ప్లా నింగ్ 

ప్రలమితతలు ఉప్లధి మరయిు జనరభా అంచనరల స్మయంలో అధ్యయనం యొకక తదుప్రి దశలోా  

నిరో్యించబడతరయి. 

ప్రచియం 



 

62 
 

డ్రా ఫ్్ట బృహత్ ప్ాణరళిక నివేదిక 
జూన్,2021 

 

 
2018 లో అంతరలజ తీయ దావయ నిధి అంచనరల ప్ాక్లర్ం క్ొనుగ్ోలు శక్టత స్మానతేం ఆధరర్ంగ్ల 794.47 

లక్షల క్ోటా ($10.57 టిలాయన్) ₹ స్ూయ ల దశేీయ ఉతుతితని కలగ్ి ఉని ప్పా్ంచంలోని మూడవ 

అతిపదెద  ఆరియక వయవస్యగ్ల భార్తదేశం ప్సా్ుత తం ఉంది. 1991 లో భార్తదశేం యొకక ఆరియక విముక్టత 
నుండ్,ి ఇది జిడ్పిథలో స్గటట వృదిి  ర టటను 6-7% సలధించింద.ి ఇది 2018-2019 ఆరియక స్ంవత్ర్ం 

మొదటి త్ైమైాసథకంలో 8.2 ఆకటట్ కునే ర టటతో పెరగి్ింది.   

2011-12 సథయర్ ధ్ర్ల ప్ాక్లర్ం 2016-2017 లో భార్త ఆరియక వయవస్యలో ప్ధారన భాగ్లనిక్ట సవేల ర్ంగం 

దోహదప్డుతతంది. మొతతం జిడ్పిథ ₹121.65 లక్షల క్ోటటా , తృతీయ ర్ంగ స్హక్లర్ం స్ుమార్ు ₹60 లక్షల 

క్ోటటా , 53.77% వలటాతో, సెకండరీ ర్ంగం 31.12% వలటాను కలగ్ి ఉంద,ి ఇద ి స్ుమార్ు ₹34.75 లక్షల 

క్ోటటా  మరియు ప్లాథ్మిక ర్ంగం 15.11% అతి తకుకవ స్హక్లర్ం మరియు ₹16.84 లక్షల క్ోటా స్ూయ ల 

విలువ జోడ్ింప్ుతో ఉంద.ి ఇది రియల్ ఎసే్ట్ మరియు ఆరియక సవేల యొకక ప్ధారన ఆరియక 

క్లర్యకలాప్లలతో భార్తదశేంలో సేవల ర్ంగం వరిిలాడ్రనిి చూపథస్ుత ంద.ి 

ప్ాస్ుత త ధ్ర్ల ప్ాక్లర్ం, 2016-17 ఆరియక స్ంవత్రలనిక్ట ఎపథ రలష్్టరం జోడ్ించిన స్ూయ ల విలువ ₹6.75 

లక్షల క్ోటటా  మరయిు 2011-2012 సథయర్ ధ్ర్ ప్ాక్లర్ం ₹5.32 లక్షల క్ోటటా . ఇది నషే్టనల్ జివిఎలో 5% ఉంద.ి 

సెక్ల్ ర్ వలరీగ్ల స్హక్లర్ం మొతతం భార్తదేశం మాదిరగి్లనే ధోర్ణిని చూపథస్ుత ంది. సవేల ర్ంగం 46% 

ప్ాముఖ్ స్హక్లరలనిి కలగ్ి ఉంది. క్లనీ ప్లాథ్మిక ర్ంగం 27% దిేతీయ ర్ంగ స్హక్లరలనిక్ట చరలా 
దగోర్గ్ల 28% వలటాతో రలష్్టర ఆరియక వయవస్యలో రెండవ అతిపదెద  కంటిబాూయటర్ గ్ల ఉంది. వేగవంతమ ైన 

ప్ట్ణకీర్ణ ప్భాావం, ఆంధ్ాప్దాేశ్ విభజన ప్భాావలలు మరియు రలష్్టర ప్ాభుతేం నుండ్ి విధరన 

ప్ోా తర్హం క్లర్ణంగ్ల రలష్్టర ఆరియక వయవస్య  యొకక ఈ కూర్ుు మార్ుుకు లోబడ్ి ఉంటటంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు నగర్ంగ్ల మరయిు సలయ న ప్ాయోజనం క్లర్ణంగ్ల ఊప్ందుకుంది; ఇది కరమంగ్ల 
ప్లరిశ్లర మిక క్ ందాంగ్ల అభివృదిి  చ్ందింది. హంిదుసలయ న్ షథప్ యారా్, హిందుసలయ న్ పటెరా లయం 

క్లరపుర ష్టన్ లమిటడ్్, భార్త్ హవెీ పేాట్్ అండ్ వెస్ల్్ (ప్సా్ుత తం బిహెచ్ ఇఎల్ క్టంద), 

విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్, ఎన్ టపిథసథ మొదలెైన ప్ధారన యాంకర్ ప్రశిరమల నుండ్ి గత నరలుగు 
దశ్లబాద లోా  తయారీ ర్ంగంలో వేగవంతమ నై వృదిి  స్ుష్్టంగ్ల కనిపథంచింది. విశ్లఖ్ప్టిం చ్నెైి  

ఇండసథ్ రయల్ క్లరిడ్రర్, పటెరా లయం క్ెమికల్ అండ్ పెటరా క్ెమికల్ ఇనెేస్్ మ ంట్ రజీియన్ 

మరియు సలగర్ మాల వంటి క్లీక ప్లాజకెు్ ల ప్ాభావంతో తయారీ ర్ంగంలో ఉప్లధి కలునలో 
పెర్ుగుదల ఉంటటంద.ి 

జిలాా  మరయిు రలష్్టర ఆరియక వయవస్యకు విఎమ్ ఆర్ యొకక స్హక్లర్ం 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు నగర్ంగ్ల ఉంది మరియు మంచి ప్ాప్ంచ మరయిు అంతరో్త కనెక్ట్విటీని కలగ్ ి

ఉంది, నగర్ం చుటూ్  తయారీ ర్ంగం పథండ్తిో ప్లరిశ్లర మిక ప్ట్ణంగ్ల అభివృదిి  చ్ందింది. ఆరియక 

క్లర్యకలాప్లల క్లర్ణంగ్ల నగర్ం ప్ట్ణీకర్ణ క్లర్ణంగ్ల తృతీయ ర్ంగ్లనిి కూడ్ర అభివృదిి  చసేథంది. 
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ర్వలణర మరయిు లాజిసథ్క్స్ తో ప్లటట ప్లాంతీయ ఆరియక వయవస్యకు తయారీ క్లర్యకలాప్లలు క్ోటగ్ల 
నిలుసలత యి. రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగం కూడ్ర విఎంఆర్ లో ఆరియక వయవస్యకు ప్ధారన దోహదక్లరిగ్ల 
ముందుకు వస్ుత ంద.ి  

 
ప్టం 5-1: జిలాా ల వలరీగ్ల విఎంఆర్ 

విఎంఆర్ యొకక రెండు జిలాా లు దశేీయ ఉతుతితక్ట గణనీయంగ్ల దోహదప్డ్రయి. 

విజయనగర్ం జిలాా : టేడా్ మరియు హో టల్్ తర్ువలత జిలాా  ఆదరయానిక్ట వయవసలయం ప్ధారన 

ఉతుతితదరర్ుగ్ల ఉంది. భోగ్లప్ుర్ంలో ఏరలుటట క్లబో తతని క్ొతత  విమానరశరయం క్లర్ణంగ్ల, ముఖ్యంగ్ల 
ప్రశిరమలు మరయిు తృతీయ ర్ంగంలో ఆరియక వయవస్య  ఊప్ందుకునే అవక్లశం ఉంద.ి   

విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా : ఈ జిలాా  భూమి, స్ముదాం మరియు గ్లల దరేరల ఈ మొతతం ప్లాంతంలో మ ర్ుగ్ెనై 

కనకె్ట్విటీని కలగ్ి ఉంది. ప్ధారన ర్హదరరి మరియు రెలైు క్లరడి్రరా్ మధ్య నగర్ం యొకక 

ఆదర్శవంతమ నై సలయ నం క్లర్ణంగ్ల, ముఖ్యంగ్ల చన్ెైి  - క్ోల్ కతర క్లరిడ్రర్, ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగం ప్ధారన 

అభివృదిిని చూప్ుతోంది. వివిధ్ ప్రిశరమలకు భూమిని క్ టాయించడం, వివిధ్ సజె్ మరయిు ఐసథ 
సలయ ప్న కూడ్ర ప్రిశరమల పెర్ుగుదలకు దోహదప్డ్ంిది. జిలాా లో రెండు ప్ాధరన ఓడర వులు ఉనరియి, 

వీటలిో ఒకటి ఇప్ుటకి్  ఉని విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వుపెై భారలనిి తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ఇటీవల 

సలయ పథంచబడ్ింది. వయవసలయం తకుకవ వలటాను కలగ్ి ఉంది మరయిు ఈ ప్లాంతంలోని ఇతర్ 

జిలాా లతో ప్ో లసేత  జిలాా  ఆదరయానిక్ట తకుకవ దోహదప్డుతతంది. 
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వయవసలయం 

ప్లాథ్మిక ర్ంగం ఆంధ్పా్దాేశ్ జిఎస్ డ్పిథక్ట 23.1% దోహదప్డుతతంది, వీటలిో ప్లాజకెు్  ప్లాంతం 

మాతామే 8.1% (ఇందులో మొతతం జిలాా లెైన విజయనగర్ం మరియు విశ్లఖ్ప్టిం ఉనరియి).  2011 

జనరభా లెకకల ప్ాక్లర్ం, వి.ఎం.ర ర్ లోని ఈ 35 మండలాల కు చ్ందిన దరదరప్ు 41% మంది శ్లర మిక 

వయకుత లు వయవసలయ ర్ంగంలో నిమగిమయాయర్ు. వయవసలయం క్టంద ఉని వి.ఎం.ఆర్.ఐలలో 
స్ుమార్ు 55% ప్ధారనంగ్ల విజయనగర్ం జిలాా  చే అందించబడ్రా యి. 

విఎంఆర్ యొకక వయవసలయ ర్ంగ్లనిి విశ్లాషథంచిన తర్ువలత, విజయనగర్ం జిలాా  అతయంత 

సలర్వంతమ నై ప్లాంతం, ఇది ఎకుకవ వయవసలయ భూమి మరయిు మంచి నీటిప్లర్ుదల సౌకరలయలను 
కలగ్ి ఉందని కనుగ్పనబడ్ింది. 

 

ప్టం 5-2: విఎంఆర్ లో వయవసలయ వినియోగం లో ఉని భూమి 

ప్ాతి రెతైతకు మొతతం వయవసలయ ప్లాంతం, మొతతం ప్ంట విసీత రో్ం, ప్ంట తీవతా, మొతతం 

నీటిప్లర్ుదల ప్లాంతం, నీటిప్లర్ుదల తీవతా మరియు భూమి కమతరల ప్రలమితతలను తీస్ుక్ొని 

మండల సలయ యిలో వివర్ణరతాక విశ్లాష్టణ చయేబడ్ింది. ప్టం 5-3 వయవసలయ స్ంభావయ ప్లాంతరనిి 

చూపథస్ుత ంద.ి 
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ప్టం 5-3: విఎంఆర్ లో అగ్ిరకలిర్ ప్ర ట్నిియల్ మాయపథంగ్ 

విశ్లఖ్ప్టిం (ప్ట్ణ) మండలం ప్యరితగ్ల ప్ట్ణీకర్ణ చ్ందనిప్ుటి నుండ్ి స్ునరి వయవసలయ 

క్లర్యకలాప్లలను కలగ్ ి ఉంది. పెైకప్ుు తోటలపె ై ప్ట్ణ వయవసలయానిి ప్ోా త్హించవచుి, ఇది 
వయవసలయ క్లర్యకలాప్లలను పంెచే సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంద.ి  

విశ్లఖ్ప్టిం కు చ్ందిన గ్లజువలక, పెందురిత మరయిు స్బబవర్ం మండలాలు మరియు 
విజయనగర్ం జిలాా లోని విజయనగర్ం మండలం విఎంఆర్ లో అతి తకుకవ వయవసలయ స్ంభావయ 
ప్లాంతరలుగ్ల ఉనరియి. వనర్ులను స్మర్యవంతంగ్ల ఉప్యోగ్ించడం మరయిు వితతనరలు మరియు 
మటి్ స్ంతరనోతుతిత  క్ోస్ం రలష్్టర మరయిు క్ ందా ప్భాుతేం యొకక వివిధ్ ప్థ్క్లలను 
ఉప్యోగ్ించడం దరేరల దనీిని పెంచవచుి. 

చేప్ల పెంప్కం 

భార్తదేశంలో తీర్ ప్లాంత జనరభాకు సలంప్దారయ వృతతత లు మరియు ప్ధారన ఆరియక వనర్ులో చపే్ల 

పెంప్కం ఒకటి. ఈ ర్ంగం జిఎస్ డ్పిథక్ట 4.93% అందిస్ుత ంది, వీటలిో 6.5% మాతామే ప్లాజక్ె్స ప్లాంతరనిక్ట 
చ్ందనివి. రలష్్టర వయవసలయ ర్ంగ్లనిక్ట విఎమ్ ఆర్ టఒి ఆరియక స్హక్లర్ం 2010-11లో 5.8% నుంచి 2012-

13లో 6.5%క్ట పరెిగ్ింది. 

విఎంఆర్ లో, స్ముద ా ఆహార్ ప్రిశరమ స్ంవత్రలలుగ్ల పరె్ుగుతోంది మరయిు ఆంధ్పా్ాదశే్ 

ప్ాభుతేం (జివోఎపథ) గురితంచిన వయవసలయ ర్ంగంలో వృదిి  ఇంజినాలో ఒకటి. చేప్లు ప్ట్డ్రనిక్ట 
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ఉప్యోగ్ించే సలంప్దారయ హస్తకళ్ల నుండ్ి మోటరెజాై్ మరియు యాంతిాక హస్తకళ్లకు మార్ుు 

ఉంది, ఇది మత్ా ర్ంగం యొకక ఆరియక వయవస్యను మరియు మత్ాక్లర్ుల జీవనోప్లధిని పంెచింది.  

విఎంఆర్ 252 క్టలోమీటరా్ తీర్ప్లాంతరనిి కలగ్ి ఉంది, ఇది మొతతం రలష్్టర తీర్ ప్ర డవులో 25.8%. 

చేప్లు ప్ట్డం పెై ఆధరర్ప్డ్ి 80 చేప్లు ప్టే్ గ్లర మాలు ఉనరియి. (మ రెనై్ ఫథషథంగ్ సనె్స్-2010).

 
ప్టం 5-4: మత్ాక్లర్ుల స్మాజానిక్ట సలయ నిక మారెకటటా  మరయిు సౌకరలయలు అందించబడ్రా యి  

ప్రశిరమలు 

మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు అనుబంధ్ సలయ వరలనిక్ట మదదతత ఇవేడంతో ప్లటట గత నరలుగు 
దశ్లబాద లుగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం ను పదెద  తయారీ క్ ందాంగ్ల మార్ిడం జరిగ్ింది. హిందుసలయ న్ షథప్ యారా్, 

హిందుసలయ న్ పెటరా లయం క్లరపుర ష్టన్ లమిటడ్్, భార్త్ హవెీ పేాట్్ అండ్ వెస్ల్్ (ప్సా్ుత తం బిహెచ్ 

ఇఎల్ క్టంద), విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్, ఎన్ టిపథసథ మొదలెైన ప్ాధరన ప్రిశరమలు, అనుబంధ్ 

ప్రశిరమలకు మదదతత ఇచేి పదెద  ప్ునరదతిో '81 మరియు 91 దశ్లబాద లలో ఏరలుటట చేయబడ్రా యి.  ఈ 

ప్రవిర్తన ప్తాేయక ఆరియక మండలాల రలకతో క్ొనసలగ్ింది (ఉదరహర్ణకు, విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ఎపథ 
సెజ్) ఇటవీల స్ంవత్రలలోా  ప్రిశరమలలో పెటట్ బడులను పెంచింద.ి ప్సా్ుత తం, విఎమ్ఆర్ యొకక 

ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగం రలష్్టర ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగం దరేరల జివిఎకు 22% మరయిు మొతతం జివిఎకు 5.9% 

దోహదప్డుతతంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు, గంగవర్ం ఓడర వు, క్లక్టనరడ లోత్నై నీటి ర వు వంటి ఓడర వు లు ఉండటం, 

జనప్నరర్, బియయం, చక్కెర్, జీడ్ిప్ప్ుు మరయిు చేప్ల పెంప్కం వంటి వయవసలయ ఉతుతతత ల 
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వనర్ుల లభయత, తూర్ుు కనుమలలో ఖ్నిజాలు మరయిు కృష్లో -గ్ోదరవరి ప్రవీలహక ప్లాంతంలో 
పెటరా లయం వంటి అంశ్లల చే ప్భాావితమ ైన ప్రిశరమల యొకక విభిని ట్ైప్లలజీతో వి.ఎం.ఆర్.ఆర్ 

ఒక బలమ నై ప్లరశి్లర మిక సలయ వరలనిి కలగ్ ి ఉంది. , క్లరిా క లభయత మరయిు ప్పా్ంచ మారెకట్ కు 
బహరోి్తం. ఇవి మ టల్ మరియు మ టల్ ఫలయబిాక్ ష్టన్ మరయిు మ షథనర ీ తయార,ీ ఫుడ్ ప్లాససెథంగ్ 

యూనిటటా , టక్్స్ ట్లై్ ప్రశిరమ, పటెరా లయం మరయిు పెటరా క్ెమికల్ యూనిటటా  మరియు 
ఫలరలాస్ూయటికల్ మరయిు అనుబంధ్ ర్సలయన తయారీ యూనిటటా  వంటి ప్రశిరమల అభివృదిిక్ట 
పేార్ణ నిసలత యి. 

ఈ ప్లాంతంలో 7,316 తయారీ యూనిటటా , 23 ప్లరిశ్లర మిక ప్లర్ుకలు, 15 సెజ్ లు ₹ 71 వేల క్ోటటా  

మరియు 2.3 లక్షల ఉప్లధి ఉనరియి. ఎపథఐఐసథక్ట ఈ ప్లాంతంలో 26,615 ఎకరలల భూమి ఉంద,ి 

వీటలిో 38% ఇంక్ల క్ టాయించబడలవదు మరయిు భవిష్టయతతత  ప్రణిరమాలకు ఉప్యోగ్ించవచుి. 

ఎపథఐఐసథ వంటి ఏజెనీ్ల దరేరల ఆంధ్పా్ాదశే్ ప్ాభుతేం యొకక చపర్వల స్హాయంతో మరియు 
తయార ీ యూనిటా ను ఏరలుటట చేయడ్రనిక్ట సథంగ్లి్ విండ్ో  క్టాయరనె్్ లు వంటి సౌకరలయలతో, వలయప్లర్ం 

చేయడం స్ులభతర్ం (ఇఒడ్ిబి) వదద  రలష్్టరం ప్మాుఖ్ సలయ నంలో ఉంద ి మరియు ప్పా్ంచ మారెకట్ 

ఫథగర్ 5 నుండ్ి కూడ్ర పెదద  పటెట్ బడులను ఆకరిిసోత ంది.-5 మరయిు ప్టం 5-6 వర్స్గ్ల విఎంఆర్ లో 
పెదద  మరయిు మ గ్ల ప్రశిరమలు మరయిు ప్లరిశ్లర మిక ప్లర్ుకల సలయ నరనిి చూపథస్ుత ంది. 

 
ప్టం 5-5: విఎంఆర్ లో పదెద  మరియు మ గ్ల ప్రిశరమల సలయ నం 
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ఎపథఐఐసథ వంటి ఏజెనీ్ల దరేరల ఆంధ్పా్ాదశే్ ప్ాభుతేం యొకక చపర్వల స్హాయంతో మరియు 
తయార ీ యూనిటా ను ఏరలుటట చేయడ్రనిక్ట సథంగ్లి్ విండ్ో  క్టాయరనె్్ లు వంటి సౌకరలయలతో, వలయప్లర్ం 

చేయడం స్ులభతర్ం (ఇఒడ్ిబి) లో రలష్్టరం ప్మాుఖ్ సలయ నంలో ఉంది మరియు ప్ాప్ంచ మారెకట్ 

నుండ్ి కూడ్ర పదెద  పెటట్ బడులను ఆకరిిసోత ంద.ి 

ప్ో ర్ు్ లు మరయిు స్ప్ో ర్్ లాజిసథ్క్స్ 

విఎంఆర్, విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు మరయిు గంగవర్ం ఓడర వు లోప్ల రంెడు స్ముదా ఓడర వులు 
ఉనరియి మరియు క్లక్టనరడ లోత్నై స్ముద ా ఓడర వు ఈ ప్లాంతరనిక్ట 10 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉంది. 
అందువలా, ప్లాజక్ె్స ప్లాంతం యొకక ప్ాభావంలో, మూడు ప్ధారన ఓడర వులు, ఒక కంట్ైనర్ టర్ిానల్ 

మరియు రెండు ఫథషథంగ్ హార్బర్ లు ఉనరియి. 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు 17 వదద  ఉంది041' ఎన్ మరియు 83018' ఇ, క్ోల్ కతర మరియు చన్ెైి 

ఓడర వులకు దరదరప్ు స్మానంగ్ల ఉంది. ప్టం 5-7 ప్ో ర్్ యొకక లొక్ ష్టన్ ని చూపథస్ుత ంద.ి వలరిిక టాాఫథక్స 

(క్లరోో  తూాప్ుట్) ప్ర్ంగ్ల ఈ ఓడర వు దశేంలో ఒక ప్ాధరన నౌక్లశరయం. 38 హెక్ల్ రా్ విసీత రో్ంలో విస్తరించి 

ఉని ఫథషథంగ్ హార్బర్ కూడ్ర ఉంద,ి ప్సా్ుత తం సలయ నిక మత్ాక్లర్ులు ఫథషథంగ్ స్ంబంధిత క్లర్యకలాప్లల 

క్ోస్ం మరయిు వలర ి ప్ాయోగ్లలు/హస్తకళ్లకు ఆశరయంగ్ల ఉప్యోగ్సి్ుత నరిర్ు. లోప్ల మరయిు 
వెలుప్ల నౌక్లశరయాలలో విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు సౌకరలయలు ప్టి్క 5 లో స్మరిుంచబడ్రా యి-1. 
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ప్టం 5-7: విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు ప్లాంతం 

 
ప్టి్క 5-1: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టాస్్ సౌకరలయలు 
సా్. 
నెం. ప్ో ర్్ సౌకరలయలు ఇనిర్ హార్బర్ ఔటర్ హార్బర్ 

1 నీటి వలయపథత  (హకె్ల్ ర్ుా ) 100 200 
2 గరష్ి్ట డ్రాఫ్్ట (మీటరా్లో) 14.50 18.10 
3 ప్ర డవు (మీటరా్లో) 230 ఎల్ వోఎ 320 ఎల్ వోఎ 
4 బీమ్ (మీటరా్లో) 32.5 50 
5 నౌక తర్గతి ప్నరమాక్స్ స్ూప్ర్ క్ ప్ (2 లక్షల వర్కు డ్డిబుా ాట)ి 
6 బెర్త ల స్ంఖ్య 18 6 
మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ వలరిిక నివేదకి, 2018 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు ప్ధారనంగ్ల PAPA, ఇనుప్ ఖ్నిజం, ఎర్ువులు, థ్ర్ాల్ బొ గుో  మరయిు వంట 

బొ గుో లను నిర్ేహిస్ుత ంది. ప్టి్క 5-2 2011-16 స్ంవత్రలలకు విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ వదద  నిర్ేహించబడా 

ప్ాధరన కమోడ్టిీ వలరగీ్ల క్లరోో  టాాఫథక్స ని చూపథస్ుత ంది (ప్టం 5-8). 

ప్టి్క 5-2: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ వదద  పథనాి్ప్ల్ కమోడ్టి ీ వలరగీ్ల క్లరోో  టాాఫథక్స హాయండ్ిల్ (లక్ష 

టనుిలలో) 

సా్. 

క్ల
దు 

క్లలం ప్ో ల్ 

ఐర్న్ ఓర్ 

మరియు 
పెలెా ట్్ 

(ఎగుమతి) 

ఎర్ువు బొ గుో  డబాబ 

ఇత
ర్ులు 

ప్యరిత 
చేయ
బడ్ిం
ద ి

ప్
చిి 

థ్ర్ాల్ 

(ఎగుమ
తి) 

క్ోక్టం
గ్ 

టరనే
జ్ 

టీ
ఈ
యూ
లు 1 2011 - 12 184.4 161.54 37.17 8.32 31.89 67.8 42.14 234 100.5 

2 2012 - 13 150.4 123.09 20.23 5.65 29.51 68.35 45.54 247 104.56 
3 2013 - 14 10.09 129.99 17.71 7.95 27.44 69.28 49.16 262 109.37 
4 2014 - 15 146.4 83.01 18.38 7.2 27.79 60.74 43.73 248 99.12 
5 2015 - 16 169.4 59.79 19.96 7.99 33.93 50.81 51.45 293 96.78 
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 సా్. 

క్ల
దు 

క్లలం ప్ో ల్ 

ఐర్న్ ఓర్ 

మరియు 
పెలెా ట్్ 

(ఎగుమతి) 

ఎర్ువు బొ గుో  డబాబ 

ఇత
ర్ులు 

ప్యరిత 
చేయ
బడ్ిం
ద ి

ప్
చిి 

థ్ర్ాల్ 

(ఎగుమ
తి) 

క్ోక్టం
గ్ 

టరనే
జ్ 

టీ
ఈ
యూ
లు 6 2016-17 166.04 114.20 18.86 7.76 34.71 42.82 64.28  120.50 

7 2017-18 160.50 106.46 19.53 9.20 29.48 57.64 68.35  125.86 

మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ వలరిిక నివేదకి, 2018 

 
ప్టం 5-8: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ వదద  కమోడ్ిట ీవలరీగ్ల క్లరోో  టాాఫథక్స హాయండ్లి్ చయేబడ్ింద ి

మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ వలరిిక నివేదకి, 2018 

ప్లా న్ చేయబడా/ప్లార్ంభించబడా ప్ాధరన అభివృదిి  ప్లాజకెు్ లు దగిువ ఇవేబడ్రా యి: 

7.36 MTPA సలమర్యాంతో థ్ర్ాల్/సీ్మ్ క్ోల్ ని హాయండ్ిల్ చయేడం క్ొర్కు ఇనిర్ హార్బర్ లో ఈస్్ క్ ే- 

1ఎ బెర్త అభివృదిి ; ఒర  హాయండ్ిా ంగ్ క్లంపెా క్స్ (ఓహచె్ సథ) యొకక అప్ గ్ రడ్షే్టన్ మరియు 23 MTPA 

సలమర్యాంతో ఇనుప్ ఖ్నిజానిి హాయండ్ిల్ చయేడం క్ొర్కు క్ొతత  ఫసెథలటీ (వస్ె్ క్ ే 1) స్ృషథ్ంచడం; 

0.54 MTTAల సలమర్యాంతో ఔటర్ హార్బర్ లో విశ్లఖ్ప్టిం కంట్నైర్ టర్ిానల్ యొకక ప్ర డ్ిగ్ింప్ు, 
తదరేరల 2 MTTAలకు సలమరలయ ానిి పెంచుతతంది; ఈస్్ క్ ే వదద  యాంతిాక ఎర్ువుల హాయండ్ిా ంగ్ 
స్దుప్లయం ఇన్ స్్లవష్టన్ - 5.21MTPA సలమర్యాంతో ఇనిర్ హార్బర్ లో 7 బెర్త; 6.29 MTPA సలమర్యాంతో 
ఇనిర్ హార్బర్ లో వెస్్ క్ ే నరర్త బెర్త (డబుా ాకూయ – 7&8) అభివృదిి ; ఇప్ుటకి్  ఉని ఈస్్ క్ ే బరె్త 
లను 14.5 మీటరా్ డ్రాఫ్్ట నౌకలకు అంట ే 6.00 ఎమ్ టపిథఎ సలమర్యాంతో (ఇ.కూయ. 2,3,4,5) రీపేాస్ మ ంట్ 
చేయడం; ఈస్్ క్ ే మరయిు వస్ె్ క్ ే బరె్త ల వదద హార్బర్ మొబెలై్ క్ రన్ ల ఇన్ స్్లవష్టన్; ఫెలా ఓవర్ 
దరేరల క్లనెేంట్ జంక్షన్ వదద గ్ రడ్ సెప్ర ష్టన్ అభివృదిి ; 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ భూమిలో 100 ఎకరలలోా  M/లు బాలాయర్ లారీ అండ్ కంపెనీతో జాయింట్ 
వెంచర్ గ్ల మల్ీ మోడల్ లాజిసథ్క్స హబ్ అభివృదిి ; 
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విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ భూమిలో 100 ఎకరలలలో M/యొకక క్లంక్ోర్ దరేరల మల్ీ మోడల్ లాజిసథ్క్స 
హబ్ అభివృదిి ; విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ భూమిలో కంట్నైర్ ఫెయాిట్ సే్ష్టన్ (సథఎఫ్ఎస్) ను 
విశ్లఖ్ప్టిం కంట్ైనర్ ట్రిా నల్ ప్ాయివటే్ లమిట్డ్ ఏరలుటట చయేడం; 

రెైలవే ప్ామాణరలకు ఆర్ అండ్ డ్ి యారా్ ప్ునర్ుదిర్ణ; మరయిు 
బొ గుో  ట్రిానల్్ యొకక రెైలవే టాాక్స ల విదుయదకీర్ణ. 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్ు్ కు దక్ష్ణింగ్ల 15 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో గంగవర్ం ఓడర వు ఉంది. ప్టం 5-7 ప్ో ర్్ 

యొకక లొక్ ష్టన్ ని చూపథస్ుత ంది. ఇది క్ొతతగ్ల అభివృదిి  చేయబడ్ని గ్ీరన్ ఫీలా్ ఓడర వు, ఇది ఆగస్ు్  

2008లో క్లర్యకలాప్లలను ప్లార్ంభించింది. ఇద ి ఆంధ్పా్దాేశ్ రలష్్టర ప్ాభుతరేనిక్ట మరయిు శీర 
డ్ి.వి.ఎస్.రలజు నేతృతేంలోని కనర్రి్యం కు మధ్య జాయింట్ వెంచర్ (జవెి). 2009-10 నుంచి 2015-

16 వర్కు గంగవర్ం ప్ో ర్్ దరేరల నిర్ేహించబడా ఎగుమతతలు మరయిు దిగుమతతల క్లరోో  టాాఫథక్స 

టేబుల్ 5లో ఇవేబడ్ింది.-3. 

 
ప్టం 5-9: గంగవర్ం ఓడర వు ప్లాంతం 

ప్టి్క 5-3: గంగవర్ం ప్ో ర్్ దరేరల నిర్ేహించబడ్ిన ఎగుమతతలు మరయిు దిగుమతతలక్లరోో  టాాఫథక్స 

సా్. నెం. ఏడ్రద ి MMTలో దిగుమతతలు మరయిు ఎగుమతతలు 
1. 2009-10 12.58 
2. 2010-11 13.91 
3. 2011-12 13.99 
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సా్. నెం. ఏడ్రద ి MMTలో దిగుమతతలు మరయిు ఎగుమతతలు 
4. 2012-13 13.10 
5. 2013-14 15.81 
6. 2014-15 20.74 
7. 2015-16 19.33 

మూలం: గంగవర్ం ప్ో ర్్ లమిటడ్్ క్లరలయలయం 

ప్ో ర్ు్ కు కనకె్ట్విటనీి మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట, ఈ క్టరంద ి ప్ాతిప్లదనలను ఆంధ్పా్దాేశ్ ప్భాుతరేనిక్ట 
మరియు ఓడర వుల డ్్ైరక్ెర్ కు స్మరిుంచరర్ు. 

ప్ాస్ుత తం ఉని 4 లవనా రోడుా ను ఎన్ హెచ్-16ను కలపే 6 లవనా రోడుా కు వడెలుు చేయడం. 

ఎన్ హెచ్-16 నుంచి ప్ో ర్్ ఎంటీ ాగ్ ట్ వర్కు ఇప్ుటకి్  2 లవన్ ల నుంచి 4 లెైనా వర్కు ఉంటాయి. 

ప్ో ర్్ నుండ్ి అటటిటాప్ుర్ం సజె్ కు కలుప్ుతూ 30 క్టలోమీటరా్ 4 లవన్ బీచ్ ర్హదరరి. 

గంగ్లవర్ం ఓడర వు నుండ్ ి అటటిటప్ుర్ం సజె్ వర్కు 35 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని తీర్ రెైలవే లెైన్ 

ఎన్ టపిథసథ సథంహాదిా, హిందూజా ప్వర్ ప్లా ంట్, బాాండ్ిక్స్, ఫలరలా ప్లర్క మరియు స్ముదా తీర్ం 

వెంబడ్ి రలబో యియ ఇతర్ ప్రశిరమలను కలుప్ుతతంది. 

పెదద  మరయిు మధ్యస్యంగ్ల ఉండ్ే రెండు ఫంక్షనల్ ప్ో ర్ు్ లతో ప్లటట, విఎమ్ ఆర్ లోప్ల రెండు చిని 

ప్ో ర్ు్ లు ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి. 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వుకు ఈశ్లనయంగ్ల 29 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని భీమునిప్టిం ను గ్ోసలత నీ నద ి
ముఖ్దరేరలనిక్ట స్మీప్ంలో దక్ష్ణి ఒడుా న చిని ఓడర వుగ్ల అభివృదిి  చేయాలని ప్ాతిప్లదించరర్ు. 
విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్ు్ కు భీమునిప్టింను శ్లటలిెైట్ టర్ిానల్ గ్ల అభివృదిి  చయేాలని 
ప్ాతిప్లదించరర్ు. 

కళింగప్టిం విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వుకు ఈశ్లనయంగ్ల 83 క్ట.మీ. ఈ ర వు దక్ష్ిణ ఒడుా న వంశధరర్ నది 
యొకక స్ముదతాో స్ంగమానిక్ట స్మీప్ంలో ప్ాతిప్లదించబడ్ింది.  దీనిని లెైటజే్ ప్ో ర్్ గ్ల అభివృదిి  
చేయాలని ప్తాిప్లదించబడ్ంిది, ఇద ి మంచి లోత్ైన నీటి అభివృదిిక్ట తగ్ినదగి్ల పేరపకనబడ్ంిది, 
అనిి వలతరవర్ణ నౌక్లశరయానిి ప్ో ర్్, జివోఎపథ డ్ిప్లర్్ మ ంట్ దరేరల అభివృదిి  చేయడ్రనిక్ట తగ్నిది. 

విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  నకకప్లా గ్లర మంలో విక్ె-పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతంలో ఉని మ నైర్ ప్ో ర్ు్ గ్ల నకకప్లాని 
నియమించరలని ప్తాిప్లదించరర్ు. బందజీటెీ్  నిరలాణరనిక్ట M/ఎస్. ఎఎన్ ఆర్ ఎక్ ె అలూయమినియం 
లమిట్డ్ అనుమతించబడ్ింది. 
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ఇంతలో, ఆంధ్ాప్దాశే్ రలష్్టరంలో రెండవ ప్ధారన స్ముదా నౌక్లశరయానిి ఏరలుటట చయేడ్రనిక్ట క్ ంద ా

షథపథుంగ్ మంతితాే శ్లఖ్ నియమించిన ఉనిత సలయ యి కమిట.ీ నకకప్లాతో ప్లటట నలెూా ర్ు జిలాా కు 
చ్ందని దుగోరలజప్టిం, ప్ాక్లశం జిలాా లోని రలమయయప్టిం రలష్్టరంలోని రెండ్ో  ప్ాధరన ఓడర వుకు 
స్ంభావయ ప్ాదశే్లలుగ్ల ఎంపథకచేయబడ్రా యి. రలష్్టరంలో రెండవ ప్ధారన స్ముదా ఓడర వుకు నకకప్లా 

ని సెటై్ గ్ల ఎంపథక చసేేత , అది ఈ ప్లాంతరనిి పదెద  ఎతతత న ప్భాావితం చయేగలదు. 

ఈ ప్లాంతంలో లాజిసథ్క్స హబ్ ఉని ఏక్ెైక ప్దాశేం విశ్లఖ్ప్టిం. ఇది కంట్ైనర్ ఫెైటై్ సే్ష్టన్ మరయిు 
ఇన్ లాండ్ కంట్నైర్ డ్పి్ో  రెండ్ింటినీ కలగ్ి ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం ఐసథడ్ ి అనదేి కంబెైనా్ (ఎక్ట్మ్ 

మరియు దశేీయ) కంట్నైర్ ట్రిానల్. కంట్ైనర్ ఫెైటై్ సే్ష్టన్, విశ్లఖ్ప్టిం డ్సిెంబర్ '02లో 
ప్నిచేయడం ప్లార్ంభించరయి. క్ొతత  డ్ిప్ో  ఎక్ట్మ్ మరియు డ్ మ సథ్క్స టాాఫథక్స రెండ్ింటకి్ీ ఏపథాల్ '05 న 

ప్నిచేయడం ప్లార్ంభించింది. క్టాయరింగ్ అండ్ ఫలరలేరిాంగ్ స్రీేస్ (సథఎఫ్ఎస్) ప్లాంతం విపథటకి్ట 
ఆనుక్ొని ఉంది మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం రెలైవే సే్ష్టన్ కు 3 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో లవదు. ప్ో ర్్ మరయిు 
హింటర్ లాయండ్ రెండ్ింటకి్ట కనకె్ట్విటీ ప్ర్ంగ్ల ఇది స్హజ ప్యాోజనరనిి ప్ర ందింది. 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టాస్్ తో జాయింట్ వెంచర్ లో ఉని ఎం/ఎస్ బాలార్ లారీ అండ్ క్ో లమిటడ్్ 

(బీఎల్) ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటీ రోడుా కు ఆనుక్ొని ఎన్ హెచ్-16 స్మీప్ంలో ఉని 60 ఎకరలల విసీత రో్ంలో 
విశ్లఖ్ప్టింలో మల్ీ మోడల్ లాజిసథ్క్స్ హబ్ (ఎంఎంఎల్ హచె్)ను అభివృదిి  చయేాలని 

ప్ాతిప్లదించింది. విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ అధకి్లర్ుల ప్ాక్లర్ం ఈ ప్లాజెకు్  భార్త ప్ాభుతేం యొకక 

చుర్ుక్ెనై ప్రశిీలనలో ఉంది మరియు తేర్లో టకే్లఫ్ అవుతతందని భావిస్ుత నరిర్ు. 

మ ైనింగ్ 

తూర్ుు కనుమలు మరయిు తీర్ప్లాంతం క్లర్ణంగ్ల ఈ ప్లాంతంలో ఖ్నిజాల గ్పప్ు వనర్ులతో 
మ ైనింగ్ ఆరియక వయవస్య  యొకక ప్ధారన ర్ంగ్లలలో ఒకటగి్ల ఉంది. బాక్ెై్ట్, మాంగనీస్ గ్లర ఫెటై్, క్రోమ టై్, 

ఐర్న్, క్లప్ర్-లెడ్-జింక్స, అప్లటటి్, మ ైక్ల, విలువెైన మరయిు ప్లక్ష్ిక విలువెనై రలళ్లా, గ్లర నెటై్ (స్హజ 

మరియు వలణజియ ర్క్లలు), ఫలెాా ుెర్, క్లేర్్ు మరియు క్లేరె్జటై్, బీచ్ ఇస్ుక ప్దాేశ్లలు మరియు 
ఓచర్్ వంట ి ఖ్నిజాలు సలధరర్ణంగ్ల ఈ మొతతం ప్లాంతంలో కనిపథసలత యి, ఇది ఉతతరలన ఒడ్ిశ్ల 
నుండ్ి ఆంధ్పా్దాేశ్ నుండ్ి తమిళ్నరడు వర్కు మరయిు కరలో టకలోని క్ొంత భాగం వర్కు ఉంటటంది. 

ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరం మాతమాే 48 ప్లరిశ్లర మిక ఖ్నిజాలను ఉతుతిత  చసే్ుత ంది, దీని దరేరల నిరలాణ 

సలమగ్ిర యొకక విస్తృత వనర్ులు ఉనరియి. ఇద ి ఖ్నిజ ఉతుతిత  విలువలో మొదటి సలయ నంలో ఉంద,ి 

ఇది దేశ ఖ్నిజ విలువ ఉతుతితలో 9 నుండ్ి 10 శ్లతం (ర్ూ. 6,583 క్ోటటా ) మరియు విదశేీ మార్క దవాయం 

దరేరల స్ుమార్ు ర్ూ.800 క్ోటటా  దోహదప్డ్ింది. ఇది స్ుమార్ు 80 మిలయన్ టనుిల ప్లరిశ్లర మిక 

ఖ్నిజాలను మరియు 8 మిలయన్ కూయబిక్స మీటరా్ డ్్మై నినల్ సో్ న్్ మరియు బిలాంగ్ మ టరీయిల్ 

ను ఉతుతిత  చసే్ుత ంద.ి 
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రెండు జిలాా లతో కూడ్ని ప్లాజెకు్  ప్లాంతంలో మాంగనీస్, క్లేర్జై మరయిు క్లేరె్జైట్, వివిధ్ ర్క్లల 

బంకమటి్ మరయిు బీచ్ ఇస్ుక వంటి గణనీయమ ైన ప్రిమాణంలో ఖ్నిజాలు నిలే చయేబడ్రా యి. 

కంకర్, గ్లర నెటై్, ఇస్ుక, రోడుా  లోహం మరియు భవన నిరలాణ రలళ్లా వంటి చిని ఖ్నిజాలు స్మృదిిగ్ల 
లభిసలత యి.  మూడు జిలాా లోా  కనిపథంచే ఖ్నిజాలను ప్టి్క 5లో ఇసలత ర్ు-4. 

ప్టి్క 5-4: ప్లాజక్ె్స రజీియన్ లో లభయం అయియయ ఖ్నిజాల జాబితర 

జిలాా  ఖ్నిజ వనర్ులు 

విజయనగర్ం 
మాంగనీస్, లెైమకేంకర్, క్లేరె్జటై్, మౌలాంగ్ శ్లండ్, రోడ్ మ టల్/బిలాంగ్ 
సో్ న్, కలర్ గ్లర నెైట్, గ్లర వలె్/ఎర్త మొదలెైనవి. 

విశ్లఖ్ప్టిం 

అప్లటటి్, లవటరెైట్, బాక్ెై్ ట్, హెవీ మినర్ల్ బీచ్ శ్లండ్్, సమెీ-
విలువెైన సో్ న్్, క్ ాస్, కలర్ గ్లర నెటై్, రోడ్ మ టల్/బిలాంగ్ సో్ న్, కలర్ 
గ్లర నెటై్, గ్లర వెల్/ఎర్త మొదలెైనవి. 

మూలం: గనులు మరయిు భూగర్ా శ్లస్త  ైవిభాగం 

 

 
ప్టం 5-10: ఖ్నిజాలు ప్ాధరనంగ్ల విఎంఆర్ లో తరిమబడతరయి 

విజయనగర్ం జిలాా లలో ప్ాధరన ఖ్నిజాల ఉతుతిత  ఒక్  ప్రిమాణంలో ఉండగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో 
వెలక్టతీత ప్రమిాణం చరలా తకుకవగ్ల ఉంది (ప్టి్క 5-5). క్లనీ ఈ ప్లాంతంలో చిని ఖ్నిజాల 

ఉతుతితక్ట ఈ దృశయం రవిర్్ మాతామ.ే ఈ వయతరయసలనిక్ట క్లర్ణం విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ఉని చిని 

ఖ్నిజాల భారీ నిలేలు ఉండటం క్లవచుి.  
ప్టి్క 5-5: 2013-2014 లో ప్లాజెక్్స రీజియన్ లో ప్ధారన ఖ్నిజ ఉతుతిత  



 

75 
 

డ్రా ఫ్్ట బృహత్ ప్ాణరళిక నివేదిక 
జూన్,2021 

 

 

జిలాా  

ప్ాధరన ఖ్నిజాలు చిని ఖ్నిజాలు 

ఉతుతిత  2013-14 
(లక్ష టనుిలు) 

విలువ 2013-
14 (ర్ూ. 
లక్షలు) 

ఉతుతిత  2013-14 
(లక్ష టనుిలు) 

విలువ 2013-14 
(ర్ూ. లక్షలు) 

విజయనగర్ం 6.1 525.9 3.8 1536.1 

విశ్లఖ్ప్టిం 0.3 16.0 19.0 1,036.2 

మూలం: డ్ిసథ్ రక్్స సల్ టసిథ్కల్ హాయండ్ బుక్స్ 

2011 నుంచి 2014 వర్కు మూడ్ళాే్ ప్లటట ప్ధారన ఖ్నిజాలోా  ఉతుతిత  విలువ విజయనగర్ంలో కరమంగ్ల 
పెరగి్ింద.ి క్లనీ విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  విష్టయంలో ఉతుతిత  ప్రిమాణం మరియు విలువ రెండూ 

స్ంవత్రలలుగ్ల తగ్లో యి. ఇది ప్టం 5లో చూపథంచబడ్ింది-11. 

 

ప్టం 5-11:  ప్లాజెక్్స రజీియన్ లో మేజర్ మినర్ల్్ ఉతుతిత  

విజయనగర్ంలో ఉతరుదకత తగుో తతని చిని ఖ్నిజాల విష్టయంలో ఈ దృశయం ఎదుర్ుగ్ల ఉండగ్ల 
విశ్లఖ్ప్టిం హచెుితగుో లను ఎదురపకంటరంది (ప్టం 5-12).  

 

ప్టం 5-12:  ప్లాజెక్్స రజీియన్ లో మ ైనర్ మినర్ల్్ ఉతుతిత  
జిలాా లోా  ప్ధారన ఖ్నిజాల లభయతను ఆయా జిలాా లోా ని ప్తాి ఖ్నిజం ఉతుతిత  ప్రిమాణరనిి అంచనర 
వేయబడుతతంది. విజయనగర్ంలో గనుల ర్ంగంలో మాంగనీస్ ఆధపి్తయం చల్ాయిస్ుత ంద.ి 
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ప్టం 5-14:  ప్లాజెక్్స రజీియన్ లో చిని ఖ్నిజాల ప్ంపథణ ీ

తూర్ుు కనుమల ఉతతర్ సెగ్ెాంట్ లో విఎంఆర్ వస్ుత ంది, ఇది ఇచరప్ుర్ం మరయిు తతని మధ్య 
ఇర్ుక్ెనై, రలతి తీర్ం మరియు మధ్య విభాగంలో నిస్్౦గభాగ్లనిి కలగ్ి ఉ౦ది. అందువలా, 

భీమునిప్టిం డ్ిప్లజిట్ అయిన విఎంఆర్ లో ఒక పదెద  ఖ్నిజ నిక్ష్ ప్ం ఉంది. ఈ నిక్ష్ ప్లలలో 
ఇలెానిట్, గ్ోమదేకిం, సథలామానెటై్, జిరలకన్, పెరైబిో ల్్ మొదలెైన ఖ్నిజాలు స్మృదిిగ్ల ఉనరియి, 

వీటనిి స్మిషథ్గ్ల బీచ్ పేాస్ా అని పథలుసలత ర్ు. ట్టైానియం డ్్ై ఆక్ెై్డ్ పథగ్ెాంట్, ట్టైానియం సలుంజ్, 

ట్ైటానియం క్ోా రెైడ్ మరయిు ట్టైానియం మ టల్ తయార్ు చేయడంలో ఇలెానిట్ ఒక ముఖ్యమ ైన 

ధరతతవు. ప్టం 5-15 విఎంఆర్ లో ఖ్నిజాల లభయతను చూప్ుతతంది. 
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ప్టం 5-15: విఎంఆర్ యొకక ఖ్నిజ ప్టం 

2 వయక్టతగత జిలాా ల జిలాా  దేశీయ ఉతుతతత ల ప్ాక్లర్ం, రెండు జిలాా లు దేశీయ ఉతుతితలో ప్తనరనిి 

చూశ్లయి. గత క్ొనిి స్ంవత్రలలుగ్ల నదీ తీరలలలో ఇస్ుక తవేక్లలపెై నిషధే్ం క్లర్ణంగ్ల ఇది జరగి్ ి

ఉండవచుి ఎందుకంట ే అధిక దోపథడ్ీ మరియు ద ంగతనం. జిలాా  దేశీయ ాోతుతిత  యొకక వివరలలు 
ప్టి్క 5లో ఇవేబడ్రా యి-6 

ప్టి్క 5-6: మ ైనింగ్ మరయిు క్లేరయీింగ్ స్ంవత్ర్ం 2011 నుంచి 2013 వర్కు జిలాా  దేశీయ ఉతుతిత  
మ ైనింగ్ మరియు క్లేరీయింగ్ లో జిలాా  దేశీయ ఉతుతిత  (ర్ూ. క్ోటాలో) 

జిలాా  2010-2011 2011-2012 2012-13 

విజయనగర్ం 41 20 22 

విశ్లఖ్ప్టిం 929 210 225 

విఎంఆర్ జిలాా లు 970 230 247 

రలష్్టర జిఎస్ డ్ిపథ 4,560 5,314 5,692 
మూలం: డ్్ైరక్ెర ట్ ఆఫ్ ఎకనరమిక్స్ అండ్ సల్ టిసథ్క్స్, ఆంధ్ాప్దాేశ్ 

ప్ాస్ుత తం విఎంఆర్ లో మాంగనీస్, క్లేర్జై మరియు క్లేరె్జటై్ మరయిు బీచ్ ఇస్ుక నుండ్ి ఖ్నిజాలు 
పెదద  స్ంఖ్యలో అందుబాటటలో ఉనరియి. ఏజెనీ్ టాాక్్సు ఇంట్స్ా్ అండ్ లాయండ్ టాాన్్ ఫర్ యాక్్స, 

1917 క్టంద నిబంధ్నల క్లర్ణంగ్ల ఇప్ుటకి్ీ దోపథడ్కీ్ట గురకి్లని ఈ ప్లాంతంలో బాక్ెై్ట్ ఎకుకవగ్ల 
అందుబాటటలో ఉంది. రోడుా  లోహాలు మరయిు భవన నిరలాణ రలళ్ా యొకక పెదద  ఉతరుదకత ప్రిస్ర్ 

ప్లాంతంలో వేగవంతమ నై ప్ట్ణకీర్ణ దరేరల వినియోగ్ించబడుతతంది. ఎగుమతి డ్ిమాండాను 
కనుగ్పనే గణనీయమ నై ప్రమిాణంలో కలర్ గ్లర నెటై్ కూడ్ర కనిష్్టం చయేబడుతతంద.ి రలష్్టర ప్రధిలిో 
౩౧ ఖ్నిజాలను చేర ి  ఇటీవల నోటిఫథక్ ష్టన్ తో మ ైనింగ్ ర్ంగం నుండ్ి వచేి ఆదరయం నుండ్ి రలష్్టర 
ప్ాభుతరేనిక్ట మరింత ప్ాయోజనం చకేూర్ుస్ుత ంద.ి 
టూరజిం మరయిు హెరటిజే్ 
విఎంఆర్ ఒక ప్ర డవెైన తీర్ ర ఖ్ను మరయిు వివిధ్ స్ుందర్ప్ాదశే్లలు, సలంస్కృతికంగ్ల స్ంప్నిమ నై 

మత గమయసలయ నరలు మరయిు గ్పప్ు నిరలాణ వలర్స్తేం యొకక అనకే మాస్్ర్ పసీ్ లతో కూడ్ని పదెద  
ప్లాంతరనిి కవర్ చసే్ుత ంది. ప్రలయటక ప్దాేశ్లలలో ప్ట్ణ ఆకరి్ణలతో ప్లటట, తరకని గ్లర మీణ స్ుందర్ 

ప్ాదశే్లలు మరయిు ఆరియక మరియు ఉప్లధి అవక్లశ్లలను స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట గ్పప్ు సలమరలయ ానిి అందించ ే

గ్లర మీణ భూభాగంలో ఉని సలపేక్షంగ్ల తకుకవ దోపథడ్ీ వలర్స్తే నిరలాణరలు ఉనరియి. ఈ 

ప్లాంతంలో ప్రలయటక క్లర్యకలాప్లలకు విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిి క్ ందకాంగ్ల ప్రగిణించవచుి.  
విఎంఆర్ స్హజంగ్ల, ప్రలయవర్ణప్ర్ంగ్ల, సలంస్కృతికంగ్ల మరియు మతప్ర్ంగ్ల విభిని ర్క్లల 

ప్రలయటక ప్ాదశే్లలను అందిస్ుత ంది, ఇది నిర్ంతర్ం అనేేషథంచడ్రనిక్ట అవక్లశం కలుస్ుత ంది. ఈ 

ప్లాంతంలో ఉని ప్రలయటక ప్దాశే్లలను ప్ధారనంగ్ల ఈ క్టరంది విగ్ల వరీోకరించవచుి: 

రిసలర్్ు / బీచ్ ఫాంట్ 

మతప్ర్మ ైన ప్రలయటకం 
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సలంస్కృతిక ప్రలయటకం 
హిల్ సే్ష్టనుా  
ప్ాకృతి / ప్రలయవర్ణ ప్రలయటకం 

అడ్్ేంచర్ టూరిజం 
బీచ్ ఫాంట్ 
వివిధ్ స్యలాకృతి లక్షణరలతో తీర్ ర ఖ్ వెంబడ్ి విస్తరించి ఉని విఎంఆర్ ప్రలయవర్ణ ప్రలయటకులకు 
వివిధ్ ఎంపథకలను అందసి్ుత ంద.ి విఎంఆర్ ను ఆలంగనం చేస్ుకున ే తీర్ ర ఖ్లో ఒకదరనిక్ొకట ి

స్ుష్్టమ నై వయతరయసలలు ఉని వివిధ్ బీచ్ లు ఉనరియి. భూమి మరియు స్ముదాం యొకక స్మావశే 

సలయ నం ప్ట్ణ బీచ్ ఫాంట్ లు ప్ాయాణించడ్రనిక్ట దృశయ వెభైవలనిి అందించ ే బలేతో 
అలంకరించబడ్ింది, నీట ి క్ీరడలకు అనుకూలమ నై సలపకే్షంగ్ల నిసల్ర్మ ైన బీచ్ లు, విశ్లర ంతి 

స్మయానిి గడప్డ్రనిక్ట ప్ాశ్లంతమ నై వలతరవర్ణరనిి అందించే రలతి బీచ్ లు. బీచ్ లకు స్మీప్ంలో 
ఉని రలతి దబిబలు ప్ురలతన క్లలం నుండ్ి బౌది స్నరయస్ుల అడ్ోబుా గ్ల ఉనరియి. 
విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు భీమిల నగరలనిక్ట ఆనుక్ొని ఉని ప్సాథది బీచ్ లు ౩౦ క్టలోమీటరా్ వయవధలిో 
వివిధ్ ప్రలయటకులకు వెవైిధ్యమ నై అనుభవలనిి అందిసలత యి. వీటిలో నిశశబద  మరియు స్ుృశించని 

యరలడ్ర బీచ్, కుటటంబ ప్ర్యటనలో ప్రలయటకుల దళ్ళలను సలేగతించ,ే చుర్ుక్ెనై రలమ కృషో్ట బీచ్, 

చరలా ర్ుషథ క్ొండ మరయిు భీమిల బీచ్ లు ఉనరియి. ఈ 30 క్టలోమీటరా్ క్లరడి్రర్ వెంబడ్ి ఇటవీల 

స్ంవత్రలలోా  అభివృదిి  చయేబడ్ని అనకే రిసలర్్ లు మరియు ఫెవై్డ సల్ ర్ హో టళ్లా  ఉనరియి.  ఈ 

బీచ్ ఫాంట్ లో సలయంతాం చరలా మంది నగర్వలస్ులను ఆకరిించే ప్లర్ుకలు కూడ్ర ఉనరియి. 

ప్ాస్ుత తం ఉని ఉదరయనవనరలతో ప్లటట ప్రలయటక శ్లఖ్ మరయిు ముని్ప్లలటీ దీనిని ప్ాప్ంచ 

బాయంకు విప్తతత  సథయతిసలయ ప్క క్లర్యకరమం క్టంద ప్లర్ుకలు మరయిు ప్రా మ నడాేతో బీచ్ ఫాంట్ యొకక 

నిర్ంతర్ విస్తర్ణగ్ల అభివృదిి  చేయడ్రనిక్ట ప్ాతిప్లదనలు ఉనరియి. అపథుక్ొండ వంటి ఇతర్ బీచ్ లు 
ప్లాంతీయ ప్రలయటకులను ఆకరిించే క్ొనిి మతప్ర్మ ైన ప్ుణయక్ష్ తరాలకు స్మీప్ంలో స్ేచఛమ నై 

జలాలను అందిసలత యి. విఎంఆర్ లోని రెండు జిలాా లోా , విజయనగర్ం అతి తకుకవ తీర్ ర ఖ్ను కలగ్ ి ఉంది, అందువలా అనకే 

బీచ్ ఫాంట్ వినోదరలకు తకుకవగ్ల ఉంటటంది, అయినప్ుటకి్ీ ముకకం బీచ్ మరయిు చింతప్లా బీచ్ 

ఈ జిలాా లోని అందమ నై బీచ్ లుగ్ల గురితంచబడ్రా యి. 

   
రలమ కృషో్ట బీచ్ యరలడ్ర బీచ్ ర్ుషథ క్ొండ బీచ్ 
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చింతప్లా బీచ్ బార్ువల బీచ్ ముతతయలమాప్లలెం బీచ్ 
మతప్ర్మ ైన ప్రలయటకం 
బౌది సో జోర్ి 
ఈ ప్లాంతం బౌదిమతం యొకక మహాయాన దశ యొకక ఊయల. నదులకు దగోర్గ్ల లవదర 
స్ముదతాీర్ం వెంబడ్ి ఉని అనకే దిబబలు మరియు క్ొండలు బౌదిం ఆచరించే స్నరయస్ులకు 
గృహాలుగ్ల ఉనరియి. వలర ి బస్ స్మయంలో స్నరయస్ులు స్ూయ ప్లలు మరయిు విహారలల యొకక అనేక 

నిరలాణరలను నిరిాంచరర్ు, అవి నేటకి్ీ గంభీర్ంగ్ల ఉనరియి. 
విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిక్ట 40 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని శంకర్ం గ్లర మంలో క్ీర.ప్య 2వ శతరబాద నిక్ట 
చ్ందని చిని రలతి స్ూయ ప్లలతో చుకకల క్ొండ వెపై్ు ఉంది. ఈ బౌది ప్దాేశం ఆరికయాలజికల్ స్ర ే  

ఆఫ్ ఇండ్యిా నిర్ేహణలో ఉంది. భీమిల బీచ్ రోడుా  వెంబడ్ి బావిక్ొండ, తొటా క్ొండ అనే రెండు బౌది 

ప్ాదశే్లలు ఉనరియి. బౌది క్లలం యొకక ఫలవంతమ నై ఆవిష్టకర్ణలు ఇకకడ తావేబడ్రా యి. భీమిల 

రోడుా  కు దిగువన ప్వురలలా క్ొండ ఉంది, ఇకకడ నీటి స్ంర్క్షణ క్ోస్ం ఉదేదశించిన 16 ఆశిర్యకర్మ నై 

రలతి క్ోత నీటి తొట్్లు ఉనరియి. ఈ మూడు ప్దాశే్లలను ప్సా్ుత తం రలష్్టర ప్ురలవస్ుత  శ్లఖ్ 

నిర్ేహిసోత ంది. 

విజయనగర్ం జిలాా  నలాెమరా్ మండలం లో ఒక గురితంచబడ్ని బౌది ప్ాదశేం రలమతీర్తం ఉంది. 
మూడు వటి్ గ్లర నెటై్ క్ొండలపెై విస్తరించి ఉని బో ధిక్ొండ, దురలో క్ొండ మరయిు గుర్ుభకు్ ల క్ొండ లు 
ప్ురలతన జెనై ఆలయం మరియు క్ీర.ప్య 3 వ శతరబాద నిక్ట చ్ందని విస్త ృతమ ైన బౌది మఠం యొకక 

అవశ్లష్లలు. శీరక్లకుళ్ం జిలాా లోని విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి స్ుమార్ు 118 క్ట.మీ దూర్ంలో సలలహుందం 

అనే గ్లర మం ఉంద,ి ఇద ి అనిి ప్లాంతరల నుండ్ ి అనకే మంది స్నరయస్ులను ఆకరిించిన బిజీగ్ల ఉని 

బౌది క్ ందరానిి కలగ్ి ఉంది. స్ూయ ప్లలు మరయిు అవశ్లష్లలు క్లకుండ్ర పెదద  స్నరయసథ స్ముదరయం 

చూడవలసథన దృశయం. 

   
శంకర్ం తొటా క్ొండ బావిక్ోండ్ర 
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రలమతీర్యం సలలహుందము కళింగప్టిం 
దేవలలయాలు మరియు ప్ుణయక్ష్ తరాలు  

జిలాా లో ప్ాధరన ప్రలయటక క్లర్యకలాప్లలకు దోహదప్డ్ే అనకే దేవలలయాలు విజయనగర్ం జిలాా లో 
ఉనరియి. విజయనగర్ం ప్ట్ణంలో దస్రల తర్ువలత అక్ో్ బర్ నలెలో పెదదప్లా ప్ండుగను భార ీ

సలయ యిలో జర్ుప్ుకునే పదెదప్లా అమావలరి ఆలయం అతయంత స్ందర్శనకు వస్ుత ంది. విజయనగర్ం 

ప్ట్ణం నుండ్ి శీరగవర్ప్ు క్ోటకు వళె్లా మారో్ంలో ఉని ర్మణరరలయనం అనే రలమాయణరనిి చితిసా్ూత  

శీరరలమచందుాని క్ోస్ం నిరిాంచిన భారీ ఆలయ స్ముదరయం చరలా మంద ి స్ందర్శకులను 
ఆకరిిస్ుత ంది. ఇవి క్లకుండ్ర ఎస్.క్ోటలోని ప్ుణయగ్ిరి ఆలయం మరియు కలవా ప్లా లోని మణ ి

నరగ్ శేర్రలవు ఆలయం వంటి స్ుందర్ ప్ాదశే్లలలో ఉని దవేలలయాలు నవంబర్ నలెలోా  భార ీ

జనస్మూహాలను కలగ్ి ఉనరియి, ఇకకడ యాతికాులు స్ుందర్మ నై ప్దాశే్లలలో ఈ దేవలలయాలకు 
పథక్టి క్స లవదర ఒక రోజు ప్ర్యటనకు వసలత ర్ు.  తిర్ుప్తి లో వెంకటేశేర్ సలేమి ఆలయం తర్ువలత, సథంహాచలం ఆలయంలోని వర్హ లక్ష్ీా 
నర్సథంహ సలేమి ఆలయం ఆంధ్ా ప్దాేశ్ రలష్్టరంలో అతయధికంగ్ల స్ందరిశంచబడుతతంది. గ్పప్ు 

నిరలాణ శీలంతో ప్లటట విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం సథంహాచలం క్ొండ నుండ్ి వీక్ష్ించడం యాతికాులకు 
ఆనందరనిి కలగ్ిస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం ప్లత ప్ట్ణంలో ఉని కనక మహాలక్ష్ిా  ఆలయం డ్సిెంబర్ 

నెలలో ఈ ప్లాంతం నుండ్ి చరలా మంది స్ందర్శకులను ఆకరిిస్ుత ంది. ప్ంచదరరా్ వంటి ప్దాేశ్లలలో 
ప్ురలతన ఆలయ స్ముదరయాలు క్ొనిి ఉనరియి. ఇసలకన్ ప్సా్ుత తం ర్ుషథక్ొండకు వళె్లా మారో్ంలో 
శీరకృష్టతో డ్ి క్ోస్ం ఒక ఆలయానిి నిరిాసోత ంద.ి 
అర్స్విలాలో ఉని స్ూర్య దేవలలయం భార్తదేశంలో "స్ూర్య దవేుడు"కు రెండవ ఆలయం. దీనిని 

చరలా మంది యాతిాకులు స్ందరిశసలత ర్ు, వలర్ు మంచి ఆరోగయం క్ోస్ం స్ూర్యదేవుణిో  ప్లారియసలత ర్ు. శీర 
ముఖ్లంగము లోని మధ్ుక్ శేర్ సలేమి యొకక ప్ురలతన దేవలలయాలు మరియు శీర కుర్ాలోని శీర 
కుర్ానత సలేమి ఆలయం హిందూ క్లయలెండర్ యొకక ప్వితా నలెలోా  చరలా మంది యాతికాులను 
ఆకరిిసలత యి. ఈ రెండు దవేలలయాలు రలతి నిరలాణంలో గ్పప్ు నిరలాణ అదుాతరలు. 
రలస్ క్ొండపెై ఉని చరిి మరియు ప్లత నగర్మ నై విశ్లఖ్ప్టింలో ఇష్లక్స మదనీర అని పథలువబడ్ ే

దరలో  నగర్ం మరయిు ప్లాంతరల నుండ్ి చరలా మంది స్ందర్శకులను ఆకరిిసలత యి. విజయనగర్ం 

ప్ట్ణంలోని బాబా దరలో కు విజయనగర్ం, విశ్లఖ్ప్టిం, శీరక్లకుళ్ం మూడు జిలాా లోా  ప్లువుర్ు ముసథా ం, 

హిందూ ప్రలయటకులు సలక్షయంగ్ల ఉనరిర్ు. పదెద  మసీదు ప్కకన ముసథా ం స్మాజానిక్ట అతిపెదద  శాశ్లన 

వలటిక ఉని శీరక్లకుళ్ం ప్ట్ణంలో స్ుమార్ు ౧౫౦ ఎకరలల విసీత రో్ంలో ఉని ఫథర ద సథ తోటలోని 

జామియా మసదీు. 
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సథంహాచలం పెైడ్తిలా ప్ండుగలో సథరిమాను రలమనరరలయణం 

   
అర్స్విలా ఆలయం శీర ముఖ్ాలీం రలస్ హిల్ చరిి  
సలంస్కృతిక ప్రలయటకం 
ఆర్్ు అండ్ క్లర ఫ్్టు 
శీరక్లకుళ్ంలోని బుధతిి గ్లర మంలో తయార్ు చసేథన ఇతతడ్ి సలమాగ్ిర చకకట ి వివర్ణకు ప్ాసథదిి  చ్ందింది. 
చ్ర్ువు ర్ు అనే గ్లర మంలో నేసథన అతతయతతమ ఖ్ాదీ గ్లంధీ క్లలం నుండ్ ి ప్ాసథదిి  చ్ందింది మరయిు 
అనకే విదేశ్లలకు ఎగుమతి చయేబడుతతంది. 
విజయనగర్ం ప్ట్ణం స్ంగ్ీత నృతయం మరియు నరటకం వంటి అనకే ప్దార్శన కళ్లకు నిలయంగ్ల 
ఉంది. శ్లసీతయై స్ంగ్తీంలో అనేక మంది ప్సాథది స్ంగ్తీ కళ్ళక్లర్ులు ఉనరిర్ు, కూచిప్యడ్ి మరియు 
భర్తనరటయం యొకక గ్పప్ు నృతయక్లర్ులు ఈ ప్దాేశ్లనిక్ట చ్ందనివలర్ు. ఎటిక్ొప్లుక్ల చ్కక చ్కకడ్రల 

యొకక ప్ురలతన స్ంప్దారయానిక్ట ప్సాథదిి  చ్ందింది.  

   
ఎటిక్ొప్లుక్ల బొ మాలు బుధితి ఇతతడ్ి సలమాగ్ిర చ్ర్ువు ప్తిత  

  
బొ బిబల వీణ  విజయనగర్ంలోని స్ంగ్తీ కళ్ళశ్లల 
ప్ండుగలు మరియు ఫయెిర్ లు 
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విజయనగర్ం: ప్రలయటక శ్లఖ్, జిలాా  యంతరాంగం విజయనగర్ం ఉత్వలలు అనే మూడు రోజుల 

వలరిిక ప్ండుగను జర్ుప్ుకుంటార్ు. ఇకకడ వివిధ్ వేదకిలోా  అనేక కళ్ళ సలంస్కృతిక క్లర్యకరమాలు 
నిర్ేహిసలత ర్ు. ఈ ఉత్వ్డ ను గతం యొకక గ్పప్ుతనరనిి జర్ుప్ుక్ోవలలని మరియు భవిష్టయతతత  తరలలకు 
ముందుకు తీస్ుక్ళాె్డ్రనిక్ట ప్జాలకు మదదతత ఇవలేలనే దరర్శనికతతో జర్ుప్ుకుంటార్ు. 

విశ్లఖ్ ఉత్వ్డ: ఎపథ ప్రలయటక శ్లఖ్ మరయిు జిలాా  యంతరాంగం విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ంలో బీచ్ రోడుా  

మరియు క్ొనిి ఇతర్ వేదకిల వెంట విశ్లఖ్ ఉత్వలనిి నిర్ేహిసలత యి. విభిని ప్దార్శన కళ్లను 
ప్ాదరిశంచడ్రనిక్ట బీచ్ ర్హదరర ి వెంబడ్ి జానప్ద-నృతయ ర్ూప్లలు మరియు ప్యల ప్ాదర్శన మరియు 
చుర్ుక్ెనై వదేిక. బీచ్ ర్హదరరి ఉతేతజకర్మ ైన కళ్ మరయిు సలంస్కృతిక ప్దార్శనలు మరియు 
అలంకర్ణలతో ప్లదచరర్ులుగ్ల ఉంద.ి ఇది ఇతర్ ప్ట్ణరల ప్జాలను మరియు విశ్లఖ్ప్టిం 

ప్ాజలను బీచ్ ర్హదరరిక్ట భారీ స్ంఖ్యలో ఆకరిిస్ుత ంది. 

విఎంఆర్ లోని రెండు జిలాా లోా  వెదైయ మరయిు కళ్ళ ర్ూప్లలోా  స్ేదేశీ ప్రజిాా నం ఉని గణనీయమ నై 

గ్ిరజిన జనరభా ఉనిందున వలరిిక గ్ిరజిన ప్ండుగలు లవదర " గ్రిిజన ఉత్వలలు" శీరక్లకుళ్ంలోని 

సీతరరలమపటే, విజయనగర్ం యొకక ప్లర్ేతిప్ుర్ం, అర్కు మరియు విశ్లఖ్ప్టిం కు చ్ందని 

ప్లడ్్ర్ులలో జర్ుప్ుకుంటార్ు. ఈ ప్లాంతరలు విఎంఆర్ కు దూర్ంగ్ల ఉనిప్ుటిక్ీ, విఎంఆర్ తో 
స్ంబంధ్ం ఉని గణనీయమ ైన ప్లాంతీయ ప్రలయటక క్లర్యకలాప్లలు ఉనరియి.  
వలర్స్తే నిరలాణరలు 
ఈ ప్లాంతం మహాయాన క్లలం నరటి బౌది వలర్స్తేంతో స్మృదిిగ్ల ఉంది. వివిధ్ క్లలవయవధ్ులకు 
చ్ందని గ్పప్ు నిరలాణ వలర్స్తేంగ్ల ఉని అనకే మత దవేలలయాలు ఉనరియి. వివిధ్ 

క్లలవయవధ్ులోా  ఈ ప్లాంతరనిి ప్లలంచిన రలజవంశ్లల అవశ్లష్లలు జమీందర్ుా  మరయిు రలజుల ఫో ర్్ 

లు మరయిు రలజభవనరల ర్ూప్లలోా  ఉనరియి. గ్పప్ు సలేతంతాా  స్మర్యోధ్ులు మరయిు కవుల 

ఇళ్లా వలర్స్తేం, ఇకకడ ఈ ప్ాముఖ్ వయకుత లతో అనుబంధ్ం ఇప్ుటి వర్కు జర్ుప్ుకుంటార్ు. ఈ 

ప్లాంతంలోని అనేక స్ంస్యలు వివిధ్ ప్లలకులు మరియు బిటాిష్ వలరి ఆధ్ేర్యంలో నిరిాంచబడ్రా యి, 

ఇవి ఇప్ుటిక్ీ కళ్ళశ్లలలు మరియు ఇతర్ ప్భాుతే మరయిు పెైవైటే్ క్లరలయలయాలుగ్ల ప్నిచేస్ూత న ే

ఉనరియి. ఈ ప్లాంతంలోని వలర్స్తే సలార్క చిహాిల వివరలలను ఈ నివేదికలో వలర్స్తేం 

మరియు ప్రిర్క్షణను కవర్ చసేే అధరయయంలో స్మరుించరర్ు. 

   
విశ్లఖ్ ఉత్వ్డ విజయనగర్ం ఉత్వ్డ సథక్ోకలు సలంబరలలు 
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విశ్లఖ్ప్టిం కలెక్ర ట్ విజయనగర్ం క్ోట షేర్ మొహమాద్ ప్ుర్ం 
మూయజియంలు 
ఈ కళ్ళఖ్ండ్రలు మరయిు మూడు జిలాా ల చరరతిాక ఆధరరలలు ఎకుకవగ్ల విశ్లఖ్ప్టింలోని బీచ్ రోడ్ 

లో ఉని విశ్లఖ్ మూయజియంలో నిలే చయేబడ్రా యి. 17వ శతరబదప్ు క్టరలలంప్యడ్ి లవఅవుట్ లోని డచ్ 

భవనం 1991లో మూయజియంగ్ల మార్ిబడ్ింది. ఇందులో విశ్లఖ్ప్టిం యొకక గ్పప్ు నౌక్ల చరతి ా

మరియు ప్ురలవస్ుత  వస్ుత వులు మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం కథ్ను వివరించ ే చితరాలు ఉనరియి. రలష్్టర 
ప్ురలవస్ుత  శ్లఖ్ విజయనగర్ం జిలాా లో క్ొతత  జిలాా  మూయజియానిి ప్లార్ంభిసోత ంద.ి  
హిల్ సే్ష్టనుా  
ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని అతయంత ముఖ్యమ నై ప్రలయటక ప్దాేశ్లలలో అర్కు ఒకటి. ఆహాాదకర్మ నై హలి్ 

సే్ష్టన్ ప్చిని ప్ాకృతి, లోయలు, జలప్లతరలు మరియు ప్వాలహాలతో స్ుందర్మ నై తోటలకు ప్సాథదిి  
చ్ందింది. ఇది విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ ి 112 క్ట.మీ దూర్ంలో ఉంది. తూర్ుు కనుమలోా  అర్కు లోయకు 
ఇర్ువెైప్ులా దట్మ నై అడవితో ప్ాయాణం చరలా ఆస్క్టతకర్ంగ్ల మరియు ఆహాాదకర్ంగ్ల ఉంటటంద.ి 

అర్కు ప్ర్యటనలో చప్రలయ్, ప్దాప్ుర్ం తోటలు, దృక్ోకణం మరియు క్లఫ ీ తోటలు వంట ి

ప్ాదశే్లలను కవర్ చయేడం ఉనరియి. అనంతగ్ిరలిోని రిసలర్్ స్ందర్శకులకు అదుాతమ నై 

అనుభవలనిి ఇస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టింలో ఉదావించిన అనేక ప్రలయటక ప్లయక్ జీలు ఉనరియి మరయిు 
ఒక స్ర్ూకాట్ లో అనంతగ్ిరి మరియు అర్కు వంటి క్ొనిి గమయసలయ నరలను కవర్ చసే్ుత నరియి. 

ప్ాకృతి లవదర ఎక్ో టూరిజం 
స్హజ మరియు స్ుందర్మ ైన ప్లాంతరలు  
విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం మరియు చుటట్ ప్కకల స్ుందర్ ప్దాేశ్లలు స్ేలు తిరోగమనం క్ోస్ం చరలా 
మంది ప్రలయటకులను ఆకరిిసలత యి. విశ్లఖ్ప్టిం ర వు ప్కకన డ్రలఫన్ నోస్, క్ెలైాస్గ్ిరి క్ొండ, 

ఎర్రమటి్ దిబబలు లవదర ఎర్ర ఇస్ుక క్ొండలు మరయిు ముదస్రోా వలలోని పదెద  జలాశయం వంట ి

స్ుందర్ ప్దాేశ్లలు ర్దీదగ్ల ఉండ్ే ప్ట్ణ ప్లాంతరల నుండ్ి ప్కాృతిక్ట స్ందర్శకులను ఆకరిిసలత యి. 

విజయనగర్ం జిలాా  జలవనర్ులపెై తరతిప్యడ్ ి రజిరలేయర్, తోటప్లా రజిరలేయర్, ఝాంఝవతి 

ర్బబర్ు ఆనకట్ వంటి ఇతర్ ప్దాేశ్లలు స్ుందర్ప్ాదశే్లలు, ఇకకడ చిని ప్ర్యటన క్ోస్ం ఇకకడ్కి్ట 
వచేి  ప్రలయటకులలో ప్రలయటకులను స్ంతోష్టప్రచి ే క్ొనిి ప్రలయటక రఫిెషా్ మ ంటటా  ఉనరియి. ఎపథ 
టూరజిం ఏరలుటట చేసథన బో టింగ్ మరయిు క్లటజేీలు వంటి సౌకరలయలు ఉనరియి. విశ్లఖ్ప్టింలోని 

ఇందరిల గ్లంధీ జూలాజికల్ ప్లర్క మరియు క్ొండకరా్ అవలలోని ప్క్షుల అభయార్ణయం జీవవెవైిధ్య 
అనుభవలనిి ప్కాృతి పేమాికులకు ప్దారిశసలత ము. కంబాలక్ొండ క్ొండలోా  అటవీ టయాల్ మరయిు 
ట్ాక్టకంగ్ స్ందర్శకులకు మంచి ప్ాకృతి అనుభవలనిి అందిసలత యి. తల్నలేప్ుర్ం ట్కకల 
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మండలం శీరక్లకుళ్ం నుండ్ ి 65 క్ట.మీ దూర్ంలో ఉని గ్లర మం క్లగ్ల, ఇచరఛప్ుర్ం మండలం శీరక్లకుళ్ం 

నుండ్ి 115 క్ట.మీ దూర్ంలో తలేుకుంచి ఉంద.ి ప్తాి స్ంవత్ర్ం, 3,000 కు పెగై్ల పలెక్లనుా  మరయిు 
పెయింటడ్్ సో్ ర్కు సపెె్ంబర్ స్మయంలో సెైబీరయిా నుండ్ి ఈ గ్లర మాలకు స్ందరిశసలత ర్ు మరయిు 
మారిి వర్కు ఉంటార్ు. ఇది ప్క్ష్ి ప్రిశీలకులకు స్ేరో్ం.  

   
అర్కు ట్ైడ్ర తటపి్యడ్ి రజిరలేయర్ 

   
తోటప్లా బాయర జీ బాయర జీ చూడ్రల త్లనలేప్ుర్ం 
ట్ైడ్ర అనదేి తూర్ుు కనుమల లోని చటా్క్ొండలలో గూడు కటట్ కుని ఒక చిని గ్లర మం, విశ్లఖ్ప్టిం 

నుండ్ ి అర్కు వెళ్లా మారో్ంలో. ట్డై్ర విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ ి 75 క్ట.మీ దూర్ంలో ఉంది. ఈ ప్దాేశం వృక్ష 

మరియు జంతతజాలం యొకక స్హజ ఔదరర్యం. ఈ ప్ాదశేం 3,200 అడుగులకు పెగై్ల ఉంది. ఈ 

ప్లాంతంలో ప్దరాప్ుర్ం తోటలు, చరప్రలయ్, క్లఫీ తోటలు ఎకుకవగ్ల స్ందరిశంచే ప్రలయటక ప్దాేశ్లలు. 

అడ్్ేంచర్ టూరజిం  
స్ందర్శకులకు విజువల్ అపీుల్ తో ప్లటట విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం కూడ్ర విశ్లఖ్ప్టిం ఫథషథంగ్ హార్బర్ 

వదద  ర్ుషథ క్ొండ బీచ్ బో టింగ్ మరయిు ఫథషథంగ్ వదద  ఇతర్ నీటి క్ీరడలను అందిసోత ంది. ఇటవీల 

స్ూకబా డ్్వైింగ్ కూడ్ర విశ్లఖ్ప్టిం స్ముద ా జలాలోా  ప్ోా త్హించబడ్ింది, ఇకకడ స్ందర్శకులు 
స్ూకబా డ్్వైింగ్ యొకక వినోదరనిి అనుభవించడ్రనిక్ట మరియు అక్ో్ బర్ నుండ్ి మారిి మధ్య నలెలోా  

స్ముదా జంతతజాలానిి చూడటానిక్ట ప్ర ందుతరర్ు. 

   
ర్ుషథ క్ొండ ఫథషథంగ్ హార్బర్ స్మీప్ంలో బో టింగ్ స్ూకబా డ్్ైవింగ్ 
సలయ నిక ప్తాేయక ప్తాిభ మరియు వనర్ులను దోపథడ్ ీ చసేే విభిని ఆరియక మరియు ప్రలయటక ప్దాేశ్లలుగ్ల 
అభివృదిి  చ్ందడ్రనిక్ట ప్ధారన సలమరి్ాం ఉని గ్లర మ ప్దాశే్లలలో కళ్లు, హస్తకళ్లు, శిలుం, చేనతే, 
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వసలత ర లు మరయిు ఇతర్ నెైప్ుణరయలను ప్ాదరశించడ్రనిక్ట గ్లర మీణ ప్రలయటక్లనిక్ట ప్తాేయక థ్స్ా్ 

ఇవేబడుతతంది. వెదైయ సేవలు, ఆరోగయం, స్ేస్యత, అధ్యయనం మరయిు విదరయ క్ ందరాల కు 
ఆప్లదించబడ్ని ప్రలయటకం గణనీయంగ్ల ప్లాముఖ్యత మరియు దృషథ్ క్ ందీకార్ణ యొకక క్ొతత  
క్ ందరాలను స్ృషథ్సోత ంద.ి  
ప్రలయటక గమయసలయ నరలు 
విఎమ్ ఆర్ లోప్ల ఉండ్ ే స్ంభావయ ప్రలయటక ఆకరి్ణలు అనుబంధ్ం డ్ి. ప్టం 5లో 
వివరించబడ్రా యి.-16 వలరి ప్లాదేశిక సలయ నరనిి ప్ాదరిశస్ుత ంది. 
విభిని గమయసలయ నరలవదద  రిక్లరా్ చయేబడా నలెవలరీ ఫుట్ ఫలల్్ రెండు జిలాా లోా  అతయధకింగ్ల 
స్ందరిశంచే గమయసలయ నరలు మతప్ర్మ ైన గమయసలయ నరలుగ్ల స్ూచించబడతరయి. గమయసలయ నరల వలరగీ్ల 
ప్రలయటక ప్లదం జలప్లతం రిక్లరా్ చేయబడ్ింద ి మరయిు విఎంఆర్ గమయసలయ నరలలో అందుబాటటలో 
ఉని ప్రలయటక మౌలక స్దుప్లయాల ప్కా్లర్ం, సథంహాచలం వదద  ఉని శీర వర్హా నర్సథంహ సలేమి 

ఆలయం అతయధకి ఫుట్ ఫలల్ తో గమయసలయ నంగ్ల నమోదు చేయబడ్ింద,ి అయితే పెడై్ితలా అమావలర ి

ఆలయం విజయనగర్ంలో ఎకుకవగ్ల స్ందరిశంచబడుతతంది. విజయనగర్ంలోని రలమనరరలయణం 

ఇటవీల రెండ్ేళా్లో అతయధికంగ్ల స్ందరిశంచ ే రెండవ గమయసలయ నంగ్ల నమోదు చయేబడ్ంిది. 
విశ్లఖ్ప్టిం వెంబడ్ ి ఉని బీచ్ లు మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం మరియు భీమిలలో తీర్ం వెంబడ్ి ఉని 

బౌది సలార్క చిహాిలలో చరలా విదశేీ ఫుట్ ఫలల్ నమోదు చయేబడ్ింది. 
స్ుందర్మ నై ప్ాకృతి దృశ్లయలు మరయిు అనేక ప్తాిప్లదిత ప్రలయటక అభివృదిి  ప్లాజకెు్ లు 
(అనుబంధ్ం డ్ి) పెపై్ లెైన్ లో ఉండటంతో, విఎంఆర్ భవిష్టయత్ స్ంవత్రలలోా  ప్ాప్ంచ సలయ యి 

ప్రలయటక గమయసలయ నంగ్ల మార  సలమరలయ ానిి కలగ్ ి ఉంది. ఈ ర్ంగం మరింత వయవసీయకృత ప్దితిలో 
ప్నిచేసథన తర్ువలత ఇది ఆరియక వయవస్యకు గణనీయమ నై దోహదప్డబో తోంది. 
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ప్టం 5-16: విఎంఆర్ లోని ప్రలయటక ప్దాశే్లలను చూపథంచ ేమాయప్
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ఇతర్ క్ీలక ర్ంగ్లలు 

ఐటి/ ఐటిఈఎస్ 

విశ్లఖ్ప్టిం ఒక సలయ పథత ఐటి హబ్ మరియు దీనితో కూడ్ర 
ఫథన్ టక్్స లోయ, నగర్ం ఇప్ుటకి్  ఐట ి కంపెనీలను 
ఆకరిించడ్రనిక్ట ర్ుషథక్ొండలో అభివృదిిని ప్లార్ంభించింది. 
ఐటి కంపెనీలు తమ యూనిటాను ఉంచడ్రనిక్ట సెటై్ 
అభివృదిి  చసేథన ౩ ఐట ి హిల్్ ఉనరియి. వృదిి  చరలా 
ఎకుకవగ్ల లవనప్ుటిక్ీ ఈ ప్లాంతం నుండ్ి పెదద  స్ంస్యలు ప్నిచసే్ుత నరియి. 

వలటాదరర్ుడు స్ంప్దాింప్ులు ర్షథక్ొండ లో ప్ా స్ుత తం ఉని మౌలక స్ దుప్లయాల ను ప్ బాిక్స 

సౌకరలయల తో ప్లటట మ ర్ుగుప్ ర్ చ డం, రలజ ాం వంటి భ విష్టయ తతత  క్ోస్ం క్ొతత  ఐటి ప్ రశిర మ 

ప్లాంతరనిి గురితంచడం వంటి స్ూచ న లు ఉనరియి.  

అస్ంఘటతి సలయ నిక వలయప్లరలలు 

అస్ంఘటతి ర్ంగం ప్తాేయక్టంచి ప్లాంతీయ సలయ యిలో ఆరియక వయవస్యలో ప్ధారన భాగంగ్ల ఉంది, ఇకకడ 

ప్లాథ్మిక ర్ంగ ఆరియక వయవస్యలో అధకి ప్ామయేం ఉని గ్లర మీణ ప్లాంతరలు వయవసలయ ఉతుతతత ల 

తయార ీ తినదగ్ని ముగ్ింప్ు ఉతుతతత ల ఆధరర్ంగ్ల అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలను కలగ్ి ఉనరియి. ఈ 

ప్లాంతరలు సలయ నిక ఆరియక వయవస్యను పెంచడంలో అధకి సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉని స్ేదేశీ నెపై్ుణరయలను 
అభివృదిి  ప్ర్ుసలత యి.  

విఎంఆర్ లో, అస్ంఘటిత తయారీ ర్ంగం జోడ్ించిన స్ూయ ల విలువ ఈ ప్లాంతంలో తయారీ ర్ంగంలో 
15% ఉంది. సెకండరీ సెక్ల్ ర్ లో విఎంఆర్ యొకక అధకి కంటిబాూయష్టన్ ని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని ఇద ి

గణనీయమ నై మొతతం. ఈ ప్లాంతంలో అస్ంఘటతి ర్ంగంలో సలయ పథంచబడ్ని పెదద  ప్రిశరమల క్ోస్ం 

వివిధ్ ర్క్లల దిగువ అనుబంధ్ ప్రిశరమలు కూడ్ర ఉనరియి. అస్ంఘటిత ర్ంగం యొకక స్హక్లర్ం 

ప్టం 5లో గ్లర ఫథక్స గ్ల ఉతుతిత  చయేబడ్ింది-17. అయితే, చరతిా నుండ్ ి ఈ ప్లాంతంలో అభివృదిి  
చ్ందని వివిధ్ ప్ాముఖ్ దేశీయ ఉతుతతత లు మరయిు గృహ ప్లరిశ్లర మిక కాస్్ర్ుా  ఉనరియి. ప్టం 5లో 
కూడ్ర ఇదే చితిాంచబడ్ింది-18.  

 

ప్టం 5-17: విఎంఆర్ ఆరియక వయవస్యలో అస్ంఘటతి ర్ంగం యొకక స్హక్లర్ం 
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ప్టం 5-18: స్ేదేశీ అస్ంఘటతి ర్ంగం మరయిు విఎంఆర్ ఉతుతతత లు 

ముగ్ింప్ు 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు మరియు గంగవర్ం ఓడర వు వంటి ఓడర వు ఉనిక్ట, జనప్నరర్, బియయం, చక్ెకర్, 
జీడ్పి్ప్ుు మరియు చపే్ల పెంప్కం వంటి వయవసలయ ఉతుతతత ల వనర్ుల లభయత, తూర్ుు 
కనుమలలో ఖ్నిజాలు మరియు కృష్లో -గ్ోదరవరి ప్రవీలహక ప్లాంతంలో పటెరా లయం వంటి అంశ్లల చ ే
ప్ాభావితమ నై ప్రశిరమల యొకక విభిని ట్ైప్లలజీతో విఎంఆర్ బలమ ైన ప్లరిశ్లర మిక సలయ వరలనిి కలగ్ ి
ఉంది. , క్లరిా క లభయత మరియు ప్పా్ంచ మారకెట్ కు బహరోి్తం. ఇవి మ టల్ మరయిు మ టల్ 
ఫలయబికా్ ష్టన్ మరియు మ షథనరీ తయారీ, ఫుడ్ ప్లాససెథంగ్ యూనిటటా , ట్క్స్ ట్ైల్ ప్రశిరమ, 
పెటరా లయం మరయిు పెటరా క్ెమికల్ యూనిటటా  మరయిు ఫలరలాస్ూయటికల్ మరియు అనుబంధ్ 
ర్సలయన తయారీ యూనిటటా  వంటి ప్రిశరమల అభివృదిిక్ట పేార్ణ నిసలత యి. గ్ోదరము మరయిు 
లాజిసథ్క్స్ కూడ్ర ఇవేబడ్ిన గ్ోా బల్ మరియు హింటరలా ాండ్ కనెక్ట్విటీతో ప్ో ర్్ మరియు తయార ీ
క్లర్యకలాప్లలను ప్యరిత చయేడంలో చరలా చుర్ుకుగ్ల ఉనరియి. 
ఎపథఐఐసథ వంటి ఏజెనీ్లు మరయిు తయారీ యూనిటా ను ఏరలుటట చేయడ్రనిక్ట సథంగ్లి్ విండో్ 

క్టాయరెన్్ లు వంట ి సౌకరలయల దరేరల ఆంధ్పా్ాదశే్ ప్భాుతేం యొకక చపర్వల స్హాయంతో, 
వలయప్లర్ం చయేడం స్ులభతర్ంగ్ల రలష్్టరం ప్మాుఖ్ సలయ నంలో ఉంది మరియు ప్పా్ంచ మారకెట్ 

నుండ్ి కూడ్ర పెదద  పటెట్ బడులను ఆకరిిసోత ంద.ి అదుాతమ నై కనెక్ట్విటతీో తృతీయ ర్ంగం యొకక 

అవక్లశం అప్లర్ంగ్ల ఉంది. ఐటి ప్రశిరమలు క్టరయాశీల క్లర్యకరమాలతో వరిిలావలసథ ఉంటటంది, 
స్ుందర్మ నై తీర్ం మరయిు ఈస్్ర్ ఘాటటా  గ్పప్ు ప్రలయటక ఆకరి్ణను కలగ్ిసలత యి మరయిు రయిల్ 

ఎసే్ట్ విజృంభించింది.  
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4 ప్ాస్ుత తం ఉని భూ వినియోగం, 2018  
ఈ అధరయయం కుా ప్త ంగ్ల విఎంఆర్ క్ోస్ం ఇప్ుటిక్  ఉని భూ వినియోగం, వివిధ్ సలధ్నరలు మరయిు 
ప్దితతలను, ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ ప్లాంతరల విశ్లాష్టణతో ప్లటట గ్ల సీేకరంిచిన ప్దితి. మాస్్ర్ ప్లా న్ 
పథాప్ర ష్టన్ ప్ాక్టరయ యొకక ప్ధారన అవుట్ ప్ుట్ లోా  బసే్ మాయప్ ఒకటి. బసే్ మాయప్ వివిధ్ అభివృదిి 
ప్ాతిప్లదన తయారకీ్ట మరియు మాస్్ర్ ప్లా న్ మరియు జోనల్ అభివృదిి  ప్ణారళికల తయారీక్ట 
అవస్ర్మ ైన ప్లాదేశిక స్మాచరరలనిి అందిస్ుత ంది. గ్ ర ండ్ టూాటింగ్ క్ొర్కు నిర్ేహించబడ్ ే ప్లాంతం 
మరియు సెటై్ స్ందర్శనల క్ొర్కు సకేరించబడా శ్లటలిెైట్ ఇమేజరీ ఆధరర్ంగ్ల బేస్ మాయప్ తయార్ు 
చేయబడుతతంది. శ్లటిలెైట్ ఇమేజర ీ మరయిు గ్ ర ండ్ టూాటింగ్ క్లకుండ్ర, అనకే మాయప్ లు మరయిు 
లవయర్ లు సేకరించబడతరయి మరయిు బసే్ మాయప్ జనర ట్ చయేడం క్ొర్కు ఒక సలధరర్ణ సేకల్ 
కు తీస్ుకురలబడతరయి, లభయం అవుతతని అనిి తరజా డ్టేాను చేర్ిడ్రనిక్ట సథదిం చేయబడుతతంది. 
మొతతం డ్టేా కలసథ సకేరించబడుతతంది మరియు సలధ్యమ నైంత తకుకవ స్మయంలో అవస్ర్మ నై 
స్మాచరరలనిి వలెక్టతీయడంలో వినియోగదరర్ులకు స్హాయప్డ్ ే జియోడ్టేాబేస్ లో 
ఉంచబడుతతంది. ఈ విభాగం సీేకరించబడ్ే బేస్ మాయప్ తయారీ ప్ాక్టరయను వివరిస్ుత ంది. 4.1 ప్రిచయం 
మాస్్ర్ ప్లా న్ పథాప్ర ష్టన్ ప్కా్టరయ యొకక ప్ాధరన అవుట్ ప్ుట్ లోా  బసే్ మాయప్ ఒకటి. బసే్ మాయప్ వివిధ్ 
అభివృదిి ప్ాతిప్లదనల తయారకీ్ట మరయిు మాస్్ర్ ప్లా న్ తయారీక్ట అవస్ర్మ నై ప్లాదేశిక 
స్మాచరరలనిి అందసి్ుత ంద.ి గ్ ర ండ్ టూాటింగ్ క్ొర్కు నిర్ేహించబడ్ే ప్లాంతం మరయిు సెటై్ 
స్ందర్శనల క్ొర్కు సకేరించబడా శ్లటలిెైట్ ఇమజేర ీ ఆధరర్ంగ్ల బేస్ మాయప్ తయార్ు 
చేయబడుతతంది. శ్లటిలెైట్ ఇమేజర ీ మరయిు గ్ ర ండ్ టూాటింగ్ క్లకుండ్ర, అనకే మాయప్ లు మరయిు 
లవయర్ లు సేకరించబడతరయి మరయిు బసే్ మాయప్ జనర ట్ చయేడం క్ొర్కు ఒక సలధరర్ణ సేకల్ 
కు తీస్ుకురలబడతరయి, లభయం అవుతతని అనిి తరజా డ్టేాను చేర్ిడ్రనిక్ట సథదిం చేయబడుతతంది. 
సలధ్యమ ైనంత తకుకవ స్మయంలో అవస్ర్మ ైన స్మాచరరలనిి వలెక్టతీయడంలో 
వినియోగదరర్ులకు స్హాయప్డ్ే జియోడ్ేటాబసే్ లో మొతతం డ్టేా సేకరించబడుతతంది మరియు 
ఉంచబడుతతంది. ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల స్ునిితమ ైన ప్లాంతరలు, ఇప్ుటకి్  అభివృదిి చ్ందని 
ప్లాంతరలు మరియు భవిష్టయతతత  అభివృదిిక్ట అందుబాటటలో ఉని భూములను గురితంచడంలో ఈ 
ప్ర ర్లు స్హాయప్డతరయి. 4.2 బేస్ మాయప్ తయారీ 
ప్లాదేశిక విశ్లాష్టణ చపే్టే్ ప్లాజెక్్స కు మంచి బసే్ మాయప్ తయారీ క్లీకం. బేస్ మాయప్ మరయిు ఇప్ుటకి్  
ఉని భూ వినియోగం తయారీ క్ొర్కు అవలంబించబడా మ థ్డ్రలజీ ప్టం 6లో ప్లాతినిధ్యం 
వహసి్ుత ంది.-1 మరియు ప్టం 6-వర్స్గ్ల 2. ఇప్ుటిక్  ఉని భూ వినియోగ్లనిి ఈఎస్ ఆర్ క్ఐెఎస్ 
ఉప్యోగ్ించి శ్లటలిెైట్ ఇమజేర ీ నుండ్ి దృశయ వలయఖ్ాయన ప్దితతల దరేరల అర్యం చసే్ుకుంటార్ు. 
గూగుల్ మాయప్ లు మరియు అందుబాటటలో ఉని ఇతర్ ఓపెన్ జియో-సుేషథయల్ డ్ేటాబసే్ లు 
వంటి వివిధ్ వనర్ులను వలయఖ్ాయనం మరయిు క్లర స్ రఫిరనెి్ంగ్ క్ోస్ం ఉప్యోగ్ించరర్ు. ఈ 
ప్ాక్టరయలో హైె రజిలూయష్టన్ శ్లటలిెైట్ ఇమేజరీ సకేర్ణ, డ్ిజిపథఎస్ స్ర ే దరేరల శ్లటలిెైట్ ఇమజేరనీి 
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స్రచిేయడం, వివిధ్ డ్ిప్లర్్ మ ంట్ ల నుంచి సెకండర ీ డ్టేా సేకర్ణ మరియు ఓవర్ లవ, డ్టేా 
వెక్రెైజ ష్టన్ మరయిు లాయండ్ కవర్ వంటి వివిధ్ దశలు ఉంటాయి, ఇది గ్ ర ండ్ లెవల్ స్ర ేల దరేరల 
మరింత వెరఫిెై చేయబడుతతంది. 

 
ప్టం 6-2: ఇప్ుటకి్  ఉని భూ వినియోగ్లనిి తయార్ు చేయడ్రనిక్ట మ థ్డ్రలజీ 

 
ప్లాజెక్్స ప్లాంతం యొకక శ్లటలిెైట్ ఇమజేరీ: 
ప్లాజెకు్  ప్లాంతం క్ోస్ం ఉప్గరహ చితరాలను 4873.3 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ విసీత రో్ంలో విఎంఆర్ 
మరియు అనిి వెైప్ులా స్గటటన 2 క్టలోమీటరా్ బఫర్ తో సకేరించరర్ు. ఉప్యోగ్ించిన చితరాలు 2015 
మరియు 2017 క్లలంలో క్లయప్ిర్ చేయబడుతతంది. 

పటం 6-1: బేస్ మ్యా ప్ తయారు చేయడానికి మెథడాలజీ 
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జిలాా  క్ొర్కు శ్లటలిెైట్ ఇమేజర ీ
విజయనగర్ం యొకక ప్లాంతం 
క్ొర్కు సేకరించబడ్ింది 2,209.8 
చ.క్ట.మీ.. దీనిలో ఇవి ఉంటాయి 
16 మండలాలు మరయిు 539 
గ్లర మాలు. 

 

జిలాా  క్ొర్కు శ్లటలిెైట్ ఇమేజర ీ
విశ్లఖ్ప్టిం యొకక ప్లాంతం 
క్ొర్కు సేకరించబడ్ింది 2,663.5 
చ.క్ట.మీ.. దీనిలో ఇవి ఉంటాయి 
19 మండలాలు మరయిు 463 
గ్లర మాలు. 

 

డ్ిజిపథఎస్ స్ర ే 
గ్ోా బల్ ప్ర జిష్టనింగ్ సథస్్మ్ అని పథలువబడ్ే జిపథఎస్ అనేది అంతరిక్షంలోని ఉప్గరహాల స్ంఖ్య 
యొకక సేకర్ణ, ఉప్గరహాల నుండ్ ి భూమిక్ట వచేి  జిపథఎస్ స్ంక్ తరలు భూమి యొకక వలతరవర్ణం 
యొకక ప్ర ర్ల గుండ్ర ప్ాయాణించరల, క్లబటి్ అవి క్ొలవబడ్ని సలయ నంలో ఈ ప్ాభావలల దోష్లలను 
ఆలస్యం చయేడ్రనిక్ట గుర్వుతరయి. GPPAలు GPPలు సథస్్మ్ కు మ ర్ుగుదల అయినప్ుటిక్ీ, 
శ్లటలిెైట్ ట్క్లిలజీ ఆధరర్ంగ్ల 5 మీటరా్ నరమమాత ా సలయ న ఖ్చిితతతవం ఉంటటంది, అయితే 
డ్ిపథజిఎస్ 1 మీటర్ చుటూ్  ఖ్చిితతరత వనిి తీస్ుకురలగలదు. శ్లటలిెైట్ ఇమజేరీని స్రచియేడ్రనిక్ట 
మొతతం జిసథపథలను సకేరంిచరర్ు, ఇందులో ౧౦౦ సకెండర ీ కంటరా ల్ ప్లయింటటా  మరయిు విఎంఆర్ 
అంతటా  స్ర ే ఆఫ్ ఇండ్ియా బెంచ్ మార్క లు ఉనరియి.  

అనిి బెంచ్ మార్క ప్లయింటటా  హెదైరలబాద్ లో ఉని అంతరలజ తీయ జిఎన్ఎస్ఎస్ స్రీేస్ సే్ష్టన్ 
(ఐజిఎస్)కు అనుస్ంధరనించబడ్రా యి. తిాకర్ణశుదిి ప్దితిని ఉప్యోగ్ించి అనిి జిసథపథలకు బేస్ 
లెైనుా  ఏరలుటట చయేబడ్రా యి మరియు ప్ాతి జిసథపథక్ట కనీస్ం మూడు బసే్ లెైన్ లు ఏర్ుడతరయి. 

 
ప్టం 6-3: డ్జిిపథఎస్ స్ర ే  
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ప్టం 6-4: జిసథపథలు మరియు వలట ితికార్ణశుదిిని చూపథంచ ేమాయప్ లు 
డ్ిజిట్జై ష్టన్ మరయిు ఫచీరా్ జోడ్ింప్ు 
స్ర ే ఆఫ్ ఇండ్యిా నుండ్ి ఎలవషే్టన్ డ్టేా మరియు టరప్ో షీటటా  ఉప్గరహ చితరాల నుండ్ి అనిి 
స్హజ లక్షణరలను వలెక్టతీయడ్రనిక్ట ఉప్యోగ్ంిచబడతరయి. గ్లర మ స్ర ే స్రిహదుద లతోప్లటటగ్ల 
వివిధ్ ప్ర ర్ల వెక్రెైజ ష్టన్ క్ొర్కు జియో-స్రచియేబడా శ్లటలిెైట్ ఇమేజరీపె ై రవెినూయ విలవజ్ మాయప్ లు 
స్ూప్ర్ ఇంపో్ జ్ చేయబడ్రా యి. 

 
ప్టం 6-5: ఆరోయ -స్రచిేసథన ఉప్గరహ చితరా లపె ై జియో స్రచిేయబడ్ని రవెినూయ విలవజ్ మాయప్ స్ూప్ర్ 
ఇంప్ో జ్ చేయబడ్ంిద ి
విఎమ్ ఆర్ డ్ిఎ దరేరల అందించబడా ఆమోదించబడా లవవుట్ లు జియో రఫిరనె్్ చయేబడతరయి 
మరియు శ్లటలిెైట్ ఇమజేరీపెై వెక్ల్ ర్ చేయబడతరయి. మొతతం 3,750 లవఅవుట్ లు (1983 నుంచి 
2020 వర్కు విఎంఆర్ డ్ఎి, డ్టిిసథపథ, ఎల్ ఆర్ ఎస్ మరియు ఈడబుా ాఎస్ తో స్హా) బసే్ మాయప్ లో 
చేర్ిబడ్రా యి. 
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ప్టం 6-6: జియో రఫిరనెి్ంగ్ అప్యూ వా్డ లవవుట్ 

 
ప్టం 6-7: ఆమోదంిచబడా లవవుట్ యొకక 
వెక్ో్ రెజై ష్టన్ 

► ప్లాససె్ చేయబడా శ్లటలిెైట్ ఇమేజరపీెై భూవినియోగం మరియు లాయండ్ కవర్ 
యొకక డ్జిిటలెైజ ష్టన్. 

► రోడుా , భవన నిరలాణ ప్లదముదలాు, ప్భాుతే క్లరలయలయాలు, దవేలలయాలు, శాశ్లన 
వలటికలు మొదలెైన వివిధ్ నిరిా త అంశ్లలను డ్జిిటలెైజ ష్టన్ చేయడంతోప్లటట 
ఉప్గరహ చితరాలపెై క్ొండలు, నీటి వనర్ులు, అడవులు మొదలెైన స్హజ 
లక్షణరలను కలగ్ ిఉంది. 

► స్ర ే స్రిహదుద లు, స్ర ే  నంబర్ుా , గ్లర మం మరియు మండల స్రహిదుద లతో 
అజాా తంలో ఉప్గరహ చితరాలపె ైరెవనెూయ గ్లర మాల ఓవర్ లవ 



 

94 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

కె న్ా  |  భారత్  |  ఆ డ్రఫి కా  |  మ ధా్  డ్రర చా ాం  

► కావ లిటీ అసెస మాంట్ మరియు కావ లిటీ కాండ్రోల్ (కా్య ఎ/క్యా స) కాంద డ్రరాండ్ 
డ్రూటిాంగ్ మరియు డ్రరాండ్ వెరిఫికేషన్ ఉరయోగాంచి అనిన  ఫీచరేు మరిాంత 
రరిశీలిాంచబడతాయి. అధికారులు మరియు కయేిాంట్ రలొ్గన్న  సైట్ సాందరశ న్ల 
ద్వవ ర్య అాందుకున్న  ఇన్ పుట్ లతో, డ్రాఫ్ట ్ బేస మాా ప్ సరిచేయబడుతాంద్ధ 
మరియు తద్ధ బేస మాా ప్ జన్రేట్ చేయబడుతాంద్ధ. బేస మాా ప్ లో వివిధ్ 
భూవినియోర భాగాలను ఓవర్ లేచేయడాం ద్వవ ర్య ఇరే టికే ఉన్న  భూవినియోరాం 
తయారు చేయబడుతాంద్ధ. 

 
పటం 6-8: ఖ్చిితమ ైన భూవినియోగ మాయప్ వదదకు రలవడ్రనిక్ట వివిధ్ ప్ర ర్ల ఓవర్ లాయపథంగ్ 
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పటం 6-9: విఎంఆర్ యొకక  బేస్ మ్యా ప్ 
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4.3 ప్ాస్ుత తం ఉని భూవినియోగ ప్ాణరళిక - విఎంఆర్ 
మునుప్టి విఎంఆర్ 2008 వర్కు మొతతం 1,721 Sq.Km వెైశ్లలయం కలగ్ ి ఉంది, ఇందులో 5 
ప్ట్ణ క్ ందరాలు ఉనరియి, వీటిలో విశ్లఖ్ప్టిం, విజయనగర్ం, కనకప్లా, భీమునిప్టిం 
మరియు గ్లజువలక మరియు 287 గ్లర మాలు ఉనరియి. 

విఎంఆర్ యొకక స్వరించిన ప్లాజెకు్  వెైశ్లలయం 4867.38 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ మొతతం భౌగ్ోళిక 
వెైశ్లలయం కలగ్ి ఉంది, ఇందులో 4 ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యలు మరియు విజయనగర్ం మరయిు 
విశ్లఖ్ప్టిం అన ే రెండు జిలాా లోా  విస్తరించి ఉని 896 గ్లర మాలు ఉనరియి. ఈ ప్లాంతరనిి 
జాగరతతగ్ల విశ్లాషథంచిన తర్ువలత, ప్టం 6లో చూపథంచిన విధ్ంగ్ల 40 క్ట పెైగ్ల భూ వినియోగ్లనిి 
ఉప్యోగ్ించి ప్సా్ుత తం ఉని భూ వినియోగం తయార్ు చేయబడుతతంది.-ఆర్క జిఐఎస్ లో 
110 కంట ేఎకుకవ ప్ర ర్లతో కూడ్ని 10. 

 
ప్టం 6-10: ఈఎల్ యులో జనర ట్ చేయబడా వివిధ్ భూవినియోగ ప్ర ర్లను చూపథంచ ేచితంా 
విఎంఆర్ క్ొర్కు ప్ాస్ుత తం ఉని భూ వినియోగ్లనిి ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు, 
అభివృదిి  చ్ందిన ప్లాంతరలు మరయిు అభివృదిి క్ొర్కు లభయం అయియయ ప్లాంతరలు అన ే
మూడు విస్తృత హడె్ లుగ్ల వరీోకరించవచుి. 
ప్టి్క 6-1: ప్సా్ుత తం ఉని విఎంఆర్ 2019 యొకక భూ వినియోగ ప్ాకటన 

S.No భూవినియోగ వరో్ం 
విఎంఆర్ 
హా లోని 
ప్లాంతం 

% అభివృదిి  
ప్లాంతంలో % 

A. ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై 
ప్లాంతం 115304 24%   

1 అడవి 37641 8%   
2 క్ొండలు 38011 8%   
3 శ్లండ్ ీప్లాంతం 1420 0%   
4 నీటి వనర్ులు 38232 8%   
B. అభివృదిి  చం్దని ప్లాంతరలు 75982 16% 100%  
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1 వలణిజయ 1004 0.2% 1% 
2 కమూయనిక్ ష్టనుా  32 0.01% 0.04% 
3 ప్రశిరమలు 14263 3% 19% 
4 మిశరమ ఉప్యోగం 721 0.1% 1% 
5 ప్బాిక్స మరయిు సమెీప్బాిక్స 4121 1% 5% 
6 ప్బాిక్స యుటలిటసీ్ 509 0.1% 1% 
7 వినోద 4700 1% 6% 
8 నివసథంచ ే 34188 7% 45% 
9 ర్వలణర 16445 3% 22% 

C. అభివృదిి  క్ొర్కు లభయం 
అయియయ ప్లాంతరలు 293059 60%   

1 వయవసలయం 290290 60%   
2 ఖ్ాళీ 2770 1%   

మొతతం 486,783     

  
 

ప్టం 6-11: విఎంఆర్ యొకక బాా డ్ క్ టగ్రిీలోా  
ఈఎల్ యు 

ప్టం 6-12: విఎంఆర్ అభివృదిి  చం్దిన 
ప్లాంతరలోా  ఈఎల్ యు 

ఈ ప్లాంతంలోని అడవులు, క్ొండలు, నీటి వనర్ులు మరియు శ్లండ్ీ ప్లాంతరలను కలగ్ ి ఉని 
మొతతం ప్లాంతంలో ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలలో విఎంఆర్ స్ుమార్ు 24% కలగ్ ి
ఉంది. అయితే, రెసథడ్్నిియల్, కమరిియల్, ఇండసథ్ రయల్, మిక్స్ డ్ యూజ్, ప్బాిక్స మరియు 
సెమీ ప్బాిక్స, రిక్టరయియష్టన్, యుటలిటీస్ మరయిు టాాన్్ ప్ో ర ్ష్టన్ వంట ి అభివృదిి  చ్ందని 
ప్లాంతరలు మొతతం ప్లాంతంలో స్ుమార్ు 16% ఉనరియి. మిగ్ిలన ప్లాంతం ఎకుకవగ్ల 
వయవసలయం మరయిు అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలను కలగ్ి ఉంది, ఇద ి మొతతం ప్లాంతంలో 
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స్ుమార్ు 61% భూ వినియోగం కూడ్ర ఉంది. అభివృదిి చ్ందని ప్లాంతరలలో, నివలస్ ర్ంగం 
స్ుమార్ు 45% ఏర్ుడుతతంది.  

పెై ప్టి్క 6 ఆధరర్ంగ్ల-1, ఇవి విఎమ్ ఆర్ యొకక ఈఎల్ యు నుంచి క్ొనిి క్ీలక అనుమతతలు: 
► మొతతం ప్లాంతంలో స్ుమార్ు 65% తో వయవసలయం ప్ధారనంగ్ల భూవినియోగం. 
► మొతతం ప్లాంతంలో 8% వర్కు ఉని ఈ ప్లాంతంలో స్ర్స్ు్లు మరయిు 

నదులతో కూడ్ని 38 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్కు పెగై్ల గ్పప్ు స్హజ నీట ి
వనర్ులను చూడవచుి.  

► విఎంఆర్ అభివృదిి  చ్ందిన ప్లాంతరలలో, మూడు జిలాా లోా ని పదెద  ప్ట్ణ 
సలయ నిక స్ంస్యల నుండ్ి నివలస్ భూవినియోగం అక్ ంటింగ్ లో 45% కంట ే
ఎకుకవ ఉంది, ప్ాధరనంగ్ల గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 
(జివిఎంసథ), విజయనగర్ం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ (విఎంసథ). 

► ర్వలణర మరయిు ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరలు వర్ుస్గ్ల నివలస్ భూవినియోగం 
తర్ువలత రెండవ మరయిు మూడవ అతిపదెద  భూవినియోగం, తర్ువలత ఈ 
ప్లాంతంలోని అభివృదిి  చ్ందని ప్లాంతరలలో ప్బాిక్స మరియు సెమీ-ప్బాిక్స 
వినియోగం ఉనరియి. 

► ప్రశిరమలు ప్ధారనంగ్ల ఈ ప్లాంతంలోని ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో మరియు 
చుటట్ ప్కకల క్ ందీకాృతమ  ైఉనరియి. 
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4.4 ప్ాస్ుత తం ఉని భూవినియోగ ప్ాణరళిక - ప్ట్ణ క్ ందరా లు 
విఎంఆర్, గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ (జివిఎంసథ), విజయనగర్ం మునిసథప్ల్ 
క్లరపుర ష్టన్ (విఎంసథ), యిెలమంచిాథ ముని్ప్లలట,ీ మరియు నలాెమరా్ నగర్ ప్ంచరయితీలలో 4 
ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యలు ఉనరియి. ఈ యుఎల్ బిల క్టంద మొతతం వెశై్లలయం 779 చదర్ప్ు క్టలోమీటర్ుా , 
ఇద ివిఎంఆర్ లో స్ుమార్ు 12% ఉంది. 

ఈ ప్లాంతంలో 42% కంటే ఎకుకవ అభివృదిి చయేబడ్ింది మరయిు భవిష్టయతతత  అభివృదిిక్ట స్ుమార్ు 
28% అందుబాటటలో ఉంది. అభివృదిిక్ట అందుబాటటలో ఉని భూములను ఎకుకవగ్ల వయవసలయం 
మరియు అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలకు ఉప్యోగ్ిసలత ర్ు.  

క్ీలక అనుమతతలు: 
► ఈ ప్లాంతంలో అనకే స్హజ లక్షణరలు, ప్ర డ్ిగ్ంిచబడ్ని వలటర్ ఫాంట్ మరయిు 

స్ుందర్మ నై ప్దాేశ్లలు ఉనిప్ుటకి్ీ, యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లల ప్ాక్లర్ం 
సథఫలర్ు్ చేయబడ్ని విలువ 14 - 16 శ్లతంతో ప్ో లసేత  ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  వినోద 
ఉప్యోగం క్ వలం 2.5% కు ప్రమిితం చయేబడ్ింది. 

► జివిఎంసథ ఈ ప్లాంతంలో అతిపదెద  యుఎల్ బి ప్లాంతరనిి కలగ్ి ఉంది, ఇది రజిర్ే 
డ్ ఫలరస్ె్ు మరియు హలి్్ వంటి భార ీస్హజ లక్షణరలను కలగ్ి ఉంది.  

► అభివృదిి  చ్ందిన ప్లాంతరలలో అధకి భాగం ప్లరశి్లర మిక భూవినియోగం క్టంద ఉంది, 
ఇద ి దరదరప్ు 20% ఉంది, వీటలిో చరలా వర్కు ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  ఉనిందున ఇద ి
గణనీయంగ్ల ఎకుకవగ్ల ఉంది. 

► రెైలవేలు, ఓడర వు మరయిు విమానరశరయానిక్ట క్ టాయించిన విసలత ర్మ ైన భూములలో 
17.7% తో ర్వలణర మూడవ సలయ నంలో ఉంది. 

4.5 ప్ాధరన స్మస్యలు 
ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల స్ునిితమ నై జోన్ లు: 
ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో 29% కంట ే ఎకుకవ ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరల క్టందకు వసలత యి. ఈ 
ప్లాంతంలో రెండు ప్ధారన ఆరియక వయవస్యలుగ్ల ఉని ఓడర వు మరియు ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగ్లలలో 
సథయర్మ ైన వృదిితో, విఎంఆర్ క్ొండలు మరియు నీటి వనర్ుల వంట ి ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై 
ప్లాంతరల ఆకరమణ వంట ి స్మస్యలను ఎదురపకంటటంది. ఇంక్ల, ఈ స్హజ వలతరవర్ణరలు వలటిక్ట 
స్మీప్ంలో ఉని ప్రిశరమల అడాదడాిమ ైన అభివృదిి  నుండ్ ిక్లలుష్లయనిక్ట గుర్వుతరయి. 
ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో భూమి క్ొర్త ఈ ప్లాంతం యొకక విస్తరించిన తీర్ం వెంబడ్ి ప్ణారళికలవని 
వలణిజయ మరయిు నివలస్ అభివృదిిక్ట దరరితీస్ుత ంది, ఇద ి తతఫలను ఉపెునలు మరయిు తతఫలనులకు 
గుర్యియయ అవక్లశం ఉంది, సథఆరెజడ్ నిబంధ్నల దరేరల తప్ునిస్రి చేయబడ్ిన బఫర్ జోనాను 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోకుండ్ర. 
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అభివృదిి చ్ందిన ప్లాంతరలు: 
జనరభాలో 50% కంట ే ఎకుకవ మంద ి ఈ ప్లాంతంలోని ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  నివసథస్ుత నరిర్ు. ఈ 
ప్లాంతంలోని జాతీయ మరియు రలష్్టర ర్హదరర్ుల వెంబడ్ ి ప్ట్ణ విస్తర్ణను గమనించవచుి, ఇద ి
యుఎల్ బి స్రహిదుద లను దరటి విచిఛనిమ నై అభివృదిిక్ట దరరితీస్ుత ంద.ి ఇది నరణయమ నై ప్ట్ణ 
ర్వలణర సవేను అందించడంలో ప్ాతికూల ప్భాావలనిి కలగ్ ిఉంది. 

నగర్ంలో అనేక రలష్్టర సలయ యి మరియు క్ ంద ా సలయ యి పథఎస్ యులు అభివృదిి  క్ోస్ం భూమి క్ొర్తను 
స్ృషథ్ంచరయి. 
అనకే ప్లరశి్లర మిక ఎసే్టటా , కాస్్ర్ుా , ఓడర వులు ప్యరితగ్ల ఆకరమించబడలవదు, ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  తకుకవ 
వినియోగం లో ఉని భూమి మొతరత నిి పెంచరయి.  

అభివృదిి క్ొర్కు లభయం అవుతతని భూములు: 
ఈ ప్లాంతం విసలత ర్మ నై సలర్వంతమ నై వయవసలయ భూములతో ఆధికయత కలగ్ి ఉంది, ఇద ి అధిక 
దిగుబడ్ ి సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంద ి మరయిు స్ంవత్రలనిక్ట 2 నుండ్ ి 3 ప్ంటల వర్కు ఉతుతిత  
చేయగలదు.  ఇవి ఈ ప్లాంతంలో 65% వర్కు భూమిని కలగ్ి ఉనరియి, ఇవి వేగవంతమ నై 
ప్ట్ణకీర్ణ, విస్తర్ణ మరయిు వయవసలయియతర్ ఆధరరిత ప్లరిశ్లర మిక వృదిి నుండ్ ి మార్ుుకు అవక్లశం 
కలగ్ి ఉనరియి.దీనిలో 13% అభివృదిిక్ట అందుబాటటలో ఉంది. 
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5 టాా ఫథక్స మరయిు ర్వలణర ర్ంగ దృశయం  
అనకే సెకండరీ డ్టేా, మాయపథంగ్ మరయిు విశ్లాష్టణ విశ్లాష్టణ ఆధరర్ంగ్ల విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ 
తయార్ు చేయబడుతోంది, అదసే్మయంలో ర్వలణర యొకక క్ీలక అంశ్లలపెై విస్తృతమ ైన ఫలాీ్ 
స్ర ేల దరేరల ఇద ి బలంగ్ల మదదతత ఇవేబడుతోంది. ఈ ప్లాంతంలో ర్వలణరపెై దిేతీయ 
స్మాచరరలనిి ప్జాంట్ చసేేటప్ుుడు, ఇది ర్వలణర స్ర ేలను బలంగ్ల నొక్టక చబ్ుతతంది మరియు 
ప్లయసథంజర్ మరయిు మంచి కదలకలు, టాావెల్ డ్ిజెరై్ లెైన్ లు, ప్లరికంగ్, కూడళా్, ప్లయసథంజర్ 
మరియు గూడ్్ టర్ిానల్ స్ర ేల యొకక మొబిలటీ లెవల్్ యొకక సలరలంశ విశ్లాష్టణను 
అందసి్ుత ంది. ఇంక్ల, సెకండర ీ మరియు పెైైమర ీ స్ర ే డ్టేాను ఉప్యోగ్ించడం దరేరల టాావెల్ 
డ్ిమాండ్ మోడల్్ యొకక కరమాంకనం మరియు వలలడ్షే్టన్ నిర్ేహించబడ్ింది మరియు బసే్ 
ఇయర్ (2018) టాావెల్ డ్మిాండ్ మరియు నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ ఈ ఛరప్్ర్ లో ప్జాంట్ చేయబడ్ింది. 

5.1 ప్రిచయం 
మాసర్్ రేన్ తయారీలో రవాణా రాంరాం ముఖా్ మైన్ రాంగాలలో ఒకటి. పెట్్టబడులకు దృషి ్కోణాం 
అవసరాం, ఇదే విధ్మైన్ అధా్ యనాలు న్రరాం/డ్రరాంతాం యొకక  మొతుాం మౌలిక సదురయాల 
ఖ్రుు  డ్రాఫిక్ మరియు రవాణా మౌలిక సదురయాల కోసాం అని సూచిస్తునాన యి. రతాంలో రవాణా 
రాంర డ్రరణాళికలు సిూలాంగా రహద్వరి ఆధారితమైన్వి. అయితే, డ్రరతాా మాన య డ్రరజా రవాణా 
టెకాన లజీలు, అాంటే బస్్త , బిఆర్ టిఎస, ఎల్ ఆర్ టి/ మడ్రోనియో/ మడ్రోలైట్/మడ్రో/, 
సబరబ న్ రైలు/కమ్యా టర్ రైల్ మొదలైన్వాటి ర్యకతో, డ్రరయాణ డిమాాండ్ ను హాా ాండిల్ చేస్ట అధిక 
సామరిా ాం కలిగన్, రేన్ కాల్నిక రవాణా మౌలిక సదురయాల మద్ధాంపులో సవిసురమైన్ డ్రాఫిక్ 
మరియు రవాణా విశ్లషేణకు ద్వరితీస్తుాంద్ధ. వాసువానిక, అధిక సామరిా ాం కలిగన్ డ్రరజా రవాణా కారిార్ 
ల చుూ్/వెాంబడి అధిక జనాభా మరియు ఉరధి సాాండ్రదతలను సాధిాంచవచుు . సమయాంతో, 
రవాణా డ్రరణాళిక డ్రకమశిక్షణ క్యా అభివృద్ధ ి చాంద్ధాంద్ధ మరియు ఇపుే డు డ్రరయాణ డిమాాండ్ 
మోడలిాంగ్ విధానాలు మరియు సవిసురడ్రరయాణ డిమాాండ్ విశ్లషేణ మరియు రవాణా న్వట్ వర్క  
మద్ధాంపు కోసాం అాందుబాట్టలో ఉన్న  సాఫ్ట ్వేర్ సాధ్నాలు. డ్రకమాాంకన్ాం చేయబడడ డ్రావెల్ డిమాాండ్ 
మోడల్్  ఉరయోగాంచడాం ద్వవ ర్య తయారు చేయబడడ రవాణా రాంర వా్య హాలు మరియు రేన్ లు 
మరియు ఎన్ యుటిపి 2014 మారదొరశ కాలు, యుఆర్ డిపిఎఫ్ట ఐ మారదొరశ కాలు మొదలైన్వాటిని 
అనుసరిాంచడాం ద్వవ ర్య తయారు చేయబ డాయి మరియు వివర్యలు ద్ధగువ సెక్షన్ లేో డ్రరజాంట్ 
చేయబడతాయి. 

5.2 విఎమ్ ఆర్ లో ఇపప టికే ఉన్న  ట్రాన్స్  పోర్ ్నెట్ వర్క   
వాథఎంఆర్ అభివృదిిక్ట ర్వలణర జీవనరడ్ి. ఈ ప్లాంతం రోడుా , రెలైు, గ్లల మరియు స్ముదాం వంట ి
అనిి ర్క్లల ర్వలణర విధరనరల దరేరల బాగ్ల అభివృదిి  చ్ందని అంతర్-నగర్ ర్వలణర నటె్ వర్క ను 
కలగ్ి ఉంది. తీర్ ప్లాంతం క్లవడం మరియు స్హజ నౌక్లశరయం కలగ్ ి ఉండటం వలా ఈ ప్లాంతం 
మరియు దరని ప్రిస్రలలోా ని మూడు ప్ాధరన ఓడర వుల ప్ాయోజనం జోడ్ించింది. రోడుా  మరయిు రెలైు 
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నెట్ వర్క ప్ర్ంగ్ల, ఈ ప్లాంతం జాతీయ ర్హదరర్ులు మరియు టాంక్స రెలైు నటె్ వర్క దరేరల బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడ్ింది. ఈ ప్లాంతంలో, వివిధ్ ఉప్ ప్లాంతరలు/ప్ట్ణ జనరవలసలలు ఎన్ హచె్ లు, 
ఎస్ హచె్ లు, ఎండ్ఆిర్ లు, ఒడ్ిఆర్ లు మరియు విలవజ్ రోడ్ ల కలయిక దరేరల బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడ్రా యి. ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో, ర్హదరర ి నటె్ వర్క స్హ తతకంగ్ల బాగ్ల 
సలయ పథంచబడ్ింది. విఎంఆర్ లో ప్ాస్ుత తం ఉని ర్వలణర నెట్ వర్క దగిువ విభాగ్లలోా  వివరించబడ్ింది. 

 స్హ తతకంగ్ల బాగ్ల సలయ పథంచబడ్ింది. విఎంఆర్ లో ప్సా్ుత తం ఉని ర్వలణర నెట్ వర్క దగిువ 
విభాగ్లలోా  వివరించబడ్ింది. 

5.3 రీజనల్ రోడ్ టాా న్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క  
జాతీయ ర్హదరర్ులు 
రెండు జిలాా లోా  విస్తరించిఉని విఎంఆర్ స్ుమార్ు 2,400 క్టలోమీటరా్ రోడుా  నటె్ వర్క ను కలగ్ ి ఉంది 
(రిఫరనె్్. ఫథగర్ 7-1.ఎన్.హెచ్- 16 (ప్యర్ే ఎన్.హెచ్-5) ప్ాధరన క్లరిడ్రర్, ఇది ప్లాజెక్్స ప్లాంతరనిి 
మిగ్లిన దశేంతో కలుప్ుతతంది. ఆంధ్పా్దాేశ్, తమిళ్నరడు, ఒడ్ిశ్ల రలష్ల్ ర ల తూర్ుు తీర్ం గుండ్ర 
ప్ాయాణించే ప్లాజకెు్  ప్లాంతరనిక్ట ఈ క్లరడి్రర్ జీవర ఖ్. ఎన్ హచె్ 16లో 6 లవన్ డ్ివెడై్డ్్ క్లయర జీవ ే
ఉంది మరయిు ఈ హెైవ ే నేష్టనల్ హెవైేస్ డ్వ్లప్ మ ంట్ ప్లాజక్ె్స (ఎన్ హెచ్ డ్ిపథ) చపే్టి్న గ్ోలెా న్ 
క్లేడ్ిలావటర్ల్ ప్లాజెక్్స లో ఒక భాగంగ్ల ఉంది.  

 
ప్టం 7-1: విఎంఆర్ యొకక ర్వలణర కనకె్ట్విట ీ

ఎన్ హచె్ డ్పిథ ఫజే్ వి క్టంద, స్బబవర్ం రోడుా  మీదుగ్ల ఉని కనకప్లా ఆనందప్ుర్ం ఆర్ు లెైనుా గ్ల 
మార్ిబడుతతంద ి మరయిు దనీిని నషే్టనల్ హెవై ే (ఎన్ హెచ్- 16) అని పేరపకంటార్ు. ఇద ి
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విశ్లఖ్ప్టిం వెపై్ు వళె్లా టాాఫథక్స దరేరల వళె్ాడ్రనిక్ట బెైప్లస్ ర్హదరరగి్ల ప్నిచేస్ుత ంది. నగర్ం గుండ్ర 
వెళ్లా  మాజీ ఎన్ హచె్ 16 విస్తర్ణ, అనక్లప్లావిశ్లఖ్ప్టిం-ఆనందప్ుర్ం హెవైే జివిఎంసథ ప్రధిలిో 
ప్ట్ణ ర్హదరరిగ్ల ఉంటటంది. 

ఎన్ హెచ్-16 క్లకుండ్ర, విశ్లఖ్ప్టిం కు ఈశ్లనయంగ్ల స్ుమార్ు 50 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని 
తగర్ప్ువలస్ స్మీప్ంలో ఎన్ హచె్-16 లోని జంక్షన్ వదద  ప్లార్ంభమయియయ ఇతర్ జాతీయ ర్హదరర ి
ఎన్ హెచ్-26 (మునుప్టి ఎన్ హచె్-43). ఇద ి విజయనగర్మును దరటటతతంది మరయిు తదుప్ర ి
జగదల్ ప్యర్ కు దరరతిీస్ుత ంది మరయిు చివర్కు చతీతస్ గఢ్ రలష్్టరంలోని రలయ్ ప్యర్ వదద  ర్దుద  
అవుతతంద ి(రఫిరనె్్.ఫథగర్ 7-2). 
 

 
 

విశ్లఖ్ప్టిం స్మీప్ంలో ఎన్ హచె్-16 విజయనగర్ం స్మీప్ంలో ఎన్ హచె్-26 
ప్టం 7-2: విఎంఆర్ గుండ్ర ప్యాాణించ ేజాతీయ ర్హదరర్ులు 
రలష్్టర ర్హదరర్ులు 
విఎంఆర్ లో స్ుమార్ు 490 క్టలోమీటరా్ రలష్్టర ర్హదరర్ులు ఉనరియి. ప్ధారన రలష్్టర ర్హదరర్ులు ఈ 
క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి: 

a. గ్లజువలక నుండ్ ి ప్లార్ంభమ ై, ప్ర్వలడ మరియు అచుితరప్ుర్ం గుండ్ర ప్ాయాణించి 
యలమంచిలక్ట మరయిు తదుప్రి ఎన్ హచె్-16 కు చేర్ుకుంటటంది.  ఇది రెండు లెైనా రోడుా , ఇద ి
ఎన్ిపథసథ, ఎపథఎస్ఈజెడ్  సీ్ల్ ప్లా ంట్ మరియు పదెగంటాయడ ఐడ్ిఎ నుంచి టాాఫథక్స కు 
సేవలందిస్ుత ంది. 

b. ఎస్.హచె్-39 (విశ్లఖ్ప్టిం-అనంతగ్ిరి-అర్కు) విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిి అర్కు క్ొండ సే్ష్టన్ కు 
కలుప్ుతతంది మరియు 

c. ఎస్.హచె్-9(భీమునిప్టిం-పంెదురిత-చోడవర్ం-నరీ్ప్టిం) భీమునిప్టిం ప్ట్ణరనిి 
నరీ్ప్టిం డ్విిజనల్ ప్ాధరన క్లరలయలయం గ్ల ఉని నరీ్ప్టింతో కలుప్ుతతంది. ప్సా్ుత తం 
ఆనందప్ుర్ం మరయిు స్బబవర్ం మధ్య ఈ రలష్్టర ర్హదరరి యొకక ఒక విభాగం ఎన్ హచె్-16. 
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యలమంచిల దగోర్ ఎస్.హచె్-157 క్ొతతవలస్ స్మీప్ంలో ఎస్ హచె్-39 
ప్టం 7-3: విఎంఆర్ గుండ్ర ప్యాాణించ ేరలష్్టర ర్హదరర ి
ఇతర్ రోడుా  
ఈ ర్హదరర్ులు ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు మరయిు విఎంఆర్ లోని మిగ్లిన జనరవలసలలకు ప్ధారన 
ర్హదరర్ులుగ్ల ఏర్ుడతరయి. మేజర్ డ్సిథ్ రక్్స రోడ్్ (ఎండ్ిఆర్ లు), ఇతర్ డ్సిథ్ రక్్స రోడుా  (ఒడ్ఆిర్ లు) 
వంటి తదుప్రి హెైరలరికకల్ రోడుా  విఎంఆర్ లో స్ుమార్ు 1,700 క్టలోమీటర్ుా  ఉంటాయి. ప్టం 7-1, 
విఎమ్ ఆర్ లోని టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క ని చూపథస్ుత ంది. 
పో్ ర్్ కనెక్ట్విటీ క్లరిడ్రర్ుా  
విశ్లఖ్ప్టిం ర వు క్లనెేంట్ జంక్షన్ నుండ్ ి షీలానగర్ జంక్షన్ వర్కు ఎన్ హెచ్ ఎ1 అభివృదిి  చసేథన 
ప్ో ర్్ కనెక్ట్విటీ రోడుా  స్ుమార్ు 12 క్ట.మీ (4.87 క్ట.మీ.ఆర్.ఒ.బి తో స్హా) కలగ్ి ఉంది. ఎన్ హెచ్ డ్పిథ 
ఫేజ్ వి క్టంద స్బబవర్ంలో ఎన్ హెచ్-16ను కలవడ్రనిక్ట దీనిని 1243 క్టలోమీటర్ుా  ప్ర డ్ిగ్ించనునరిర్ు. 
గంగవర్ం ప్ో ర్ు్ లో 4 లవన్ 3.8 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవెైన రోడుా తో ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటీ క్లరడి్రర్ కూడ్ర ఉంది. 
భార్త్ మాల క్లర్యకరమం క్టంద ప్ో ర్్ కనెక్ట్విట ీ క్లరడి్రర్ గ్ల నరలుగు లెైనా బీచ్ రోడుా  (30 క్ట.మీ)ను 
అచుితరప్ుర్ం వదద గంగవర్ం ప్ో ర్్ మరయిు ఎస్ఈజడె్  లను కలుప్ుతతంది. 

5.4 రెైలవే నెట్ వర్క  
చ్నెైి  - భార్తీయ రెైలవేల యొకక హౌరల ప్ధారన లెైన్, విఎంఆర్ కు సవేలందసి్ుత ంది. ప్సా్ుత తం ఇద ి
దక్ష్ణి మధ్య రెలైవే (ఎస్ సథఆర్) మరియు ఈస్్ క్ోస్్ రెలైవే (ఈసథఒఆర్) రంెడ్ింట ి ప్రధిిలోక్ట వస్ుత ంది. 
ప్టం 7-4 విఎంఆర్ లోప్ల రెలైవే నటె్ వర్క మరయిు దరని ప్రసి్రలలను చూపథస్ుత ంది. స్ుమార్ు 350 
క్టలోమీటరా్ రెలైవే నెట్ వర్క మరియు 775 క్టలోమీటరా్ రెైలవే లెైనుా  విఎంఆర్ ప్రిధలిో ఉనరియి. 

a) గ్లజువలక మండలం లోని దువలేడ నుండ్ ి విజయవలడ డ్విిజన్ ప్రధిిలో రలజమండ్ి ా వెైప్ు 
ఎస్.సథ.ఆర్ అధకి్లర్ ప్రధిి ని కలగ్ి ఉంది. 

b) ఈసథఒఆర్ కు దువలేడ నుండ్ ి విశ్లఖ్ప్టిం వెైప్ు తన అధకి్లర్ ప్రిధ ి ఉంది మరియు విఎంఆర్ 
లోని వలలలె్ ర్ డ్ివిజన్ క్టంద హౌరలకు మరింత దరరతిీసథంద ి 

c) ఈసథఒఆర్ లో, చన్ెైి హౌరల నుండ్ి రెలైు నటె్ వర్క ప్ధారన లెైన్ క్ొతతవలస్ వదద  అర్కు వెపై్ు 
మరియు విజయనగర్ం వదద రలయగడ వెపై్ు శ్లఖ్లు.  

d) ప్ాధరన లెైన్ క్లకుండ్ర, విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్, గంగవర్ం ప్ో ర్్, ఎన్ టపిథసథ, క్లంక్ోర్ మరయిు 
విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్ లకు సెడై్ింగుా  ఉనరియి.  వలలలె్ ర్ డ్విిజన్ లో ఇప్ుటిక్  ఉని సెడై్ింగ్ 
లు టబేుల్ 7లో ఇవేబడ్రా యి-1.  
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e) గుంటూర్ు, గుంతకల్ డ్విిజనాతో ప్లటట విజయవలడ డ్విిజన్ తో వలలలె్ ర్ డ్విిజన్ విలీనం 
క్లవడంతో సౌత్ క్ోస్్ రెైలవే  (ఎస్ సథఒఆర్) క్ొతత  జోన్ గ్ల ఏర్ుడ్ింది. విశ్లఖ్ప్టిం ఎస్.సథ.ఒ.ఆర్ 
కు ప్ధారన క్లరలయలయంగ్ల ఉంటటంది. మరయిు 

f) డ్ివిజన్ లోప్ల మంజూర్ు చయేబడా క్ొతత  ప్లయసథంజర్ లెైన్/గూడ్్ లెైన్ యొకక ప్ాతిప్లదన: 
• విజయనగర్ం నుంచి భదాక్స (ఆంధ్పా్ాదశే్ - ఒడ్ిశ్ల) మధ్య 3వ లెైను 

• విజయనగర్ం నుండ్ి తిటాా ఘర్ (ఆంధ్పా్ాదశే్ - ఒడ్షి్ల) మధ్య 3వ ర ఖ్ గ్ోటాా మ్ నుండ్ ి

నెలామరా్ మధ్య ట్ైలెైన్ తో స్హా 
• విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి గ్ోప్లలప్టిం మధ్య 3వ ర ఖ్ 
• క్ొతతవలస్ నుంచి విశ్లఖ్ప్టిం మధ్య 4వ లెైన్ 
• క్ొతతవలస్ రెటి్ంప్ు - క్టర్ందుల్ (ఆంధ్పా్దాేశ్ - ఒడ్ిష్ల - చతీతస్ గఢ్) 

 
ప్టం 7-4: విఎంఆర్ లో రెలైవే నటె్ వర్క 

ప్టి్క 7-1: వలలెల్ ర్ డ్విిజన్ లో ఇప్ుటకి్  ఉని సెైడ్ంిగ్్ 
సా్. 
నెం. సెైడ్ంిగ్ పరే్ు సెైడ్ంిగ్ యజమాని పరే్ు స్రిే ంగ్ సే్ష్టన్ 

1 విజడి్ు విపథటి రెైలవేస్ 
వలలెల్ ర్ మారి్ల్ గూడ్్ యారా్ 
(డబుా ాఎంవైె) 

2 క్లంక్ోర్ కంట్ైనర్్ క్లరపుర ష్టన్ ఆఫ్ 
ఇండ్ియా లమిట్డ్ 

విశ్లఖ్ప్టిం క్ోచింగ్ యారా్ 
(విఎస్ క్ెపథ) 

3 విఎస్ పథఎస్ రలసథ్ రయా ఇసలుత్ నిగమ్ లమిట్డ్ 
విశ్లఖ్ప్టిం స్ీల్ ప్లా ంట్ 
సైెడి్ంగ్ (విఎస్ పథఎస్) 
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సా్. 
నెం. సెైడ్ంిగ్ పరే్ు సెైడ్ంిగ్ యజమాని పరే్ు స్రిే ంగ్ సే్ష్టన్ 

4 ఎస్ టిపథపథ (ఎన్ టిపథసథ) నేష్టనల్ థ్ర్ాల్ ప్వర్ క్లరపుర ష్టన్ 
లమిట్డ్ 

దువలేడ (డి్విడి్) 

5 పథ పథ ఎస్ ఆంధా్ సథమ ంట్్ లమిట్డ్ 
సథంహాచలం ఉతతర్ం 
(ఎస్.సథ.ఎం.ఎన్) 

6 ఎపథఎస్ డబుా ాసథ యొకక 
పెటట్ బడి్దరర్ులు 

ఎపథ స్ేట్ వేర్ హౌసథంగ్ క్లరపుర ష్టన్ 
లమిట్డ్ 

పెందురిత (పథడి్టి) 

7 ఫలక్ోర్ ఫెరరో  అలాయ్్ క్లరపుర ష్టన్ 
లమిట్డ్ 

గరివిడి్ (జివిఐ) 

8 విఎస్ పథవి 
విశ్లఖ్ప్టిం సీ ప్ో ర్్ పా్యివేట్ 
లమిట్డ్/విఎస్ క్ెపథ 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్ు్  (వి.జడ్.పథ. 

మూలం: డి్విజనల్ రెైలవే మేనేజర్ ఆఫీస్, వలలెల్ ర్ డి్విజన్ 
5.5 ఎయిర్ కనెక్ట్విటీ  

 ప్లాజకెు్  ప్రధిలిో ప్నిచసేే విమానరశరయం విశ్లఖ్ప్టిం విమానరశరయం (రిఫరెన్్.ఫథగర్ 7-5); ఇద ి
ఇటవీల అంతరలజ తీయ క్లర్యకలాప్లలు ప్లార్ంభమ నై దశేీయ విమానరశరయం. విశ్లఖ్ప్టిం 
విమానరశరయం నగర్ం నుండ్ ి 7 క్ట.మీ దూర్ంలో ఎన్.హచె్-16 కు దగోర్గ్ల ఉంది. ఇద ి
భార్తదేశంలోని ప్ాధరన రలజధరని నగరలలు (హెదైరలబాద్, బెంగళ్ూర్ు, చన్ెైి , ముంబెై, నూయఢిలాీ, క్ోల్ 
కతర, అహాదరబాద్, భువనేశేర్ మరయిు రలయ్ ప్యర్) మరయిు ఇతర్ నగరలలకు (విజయవలడ, 
తిర్ుప్తి, క్ోయంబతూత ర్ు, క్ొచిి, మంగళ్ూర్ు, అగర్తలా, ప్ో ర్్ బెాయిర్) విమానరల దరేరల 
అనుస్ంధరనించబడ్ింది. అంతరలజ తీయ విమానరలు దుబాయ్, సథంగప్యర్ మరియు క్ లాలంప్యర్ 
లకు నడుప్బడుతతనరియి. ఎఎఐ గణరంక్లల ప్ాక్లర్ం, 2018-19 స్మయంలో హాయండ్ిల్ చేయబడా 
ప్ాయాణీకుల స్ంఖ్య 2.8 మిలయనుా , హాయండ్లి్ చేయబడా విమానరల స్ంఖ్య 24,182 మరయిు క్లరోో  
టనేి జ్ 3,513. విమానరశరయంలో పెర్ుగుతతని విమాన టాాఫథక్స క్లర్ణంగ్ల, ఏప్లాన్ ను విస్తరించడం 
దరేరల ఆర్ు అదనప్ు ఎయిర్ క్లర ఫ్్ట ప్లరికంగ్ బేలను నిరిాంచడ్రనిక్ట ఎఎఐ ప్ాణరళికలు తయార్ు 
చేసథంది. ఎన్ 5 టాక్ీ్ టాాక్స తేర్లో విమానరశరయంలో ప్లార్ంభించబడుతతంది. క్ొతత  టాక్ీ్ టాాక్స తో 
కమిష్టనింగ్ మరియు ట్రిా నల్ భవనం విస్తర్ణ తర్ువలత, విమాన కదలకలు మరియు ప్ాయాణీకుల 
ఆకుయపెనీ్ పెర్ుగుతతందని భావిస్ుత నరిర్ు.  

గ్ీరన్ ఫీలా్ భోగ్లప్ుర్ం ఇంటర ిష్టనల్ ఎయిర్ పో్ ర్్ లమిట్డ్ 
విజయనగర్ం జిలాా  భోగ్లప్ుర్ం స్మీప్ంలో గ్ీరన్ ఫీలా్ అంతరలజ తీయ విమానరశరయానిి నిరిాంచరలని 
ఆంధ్పా్ాదశే్ ప్భాుతేం యోచిసోత ంది. గతంలో భోగ్లప్ుర్ం ఇంటర ిష్టనల్ ఎయిర్ ప్ో ర్్ కంపనెీ 
లమిట్డ్ (బిఐఏసీఎల్) గ్ల పథలువబడ్ే ఆంధ్ాప్దాేశ్ ఎయిర్ ప్ో ర్్ు డ్వ్లపెాంట్ క్లరపుర ష్టన్ 
లమిట్డ్ (ఎపథఎడ్సిథఎల్) అనే సెుష్టల్ ప్ర్ుస్ వహెికల్ ఎయిర్ ప్ో ర్్ ప్లాజెక్్స ను అమలు చసే్ుత ంది. 
రలబో యియ విమానరశరయ ప్దాేశం ఎన్ హెచ్-16 పె ై ఈశ్లనయ దిశలో విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి 40 క్ట.మీ 
మరియు విజయనగర్ం నుండ్ ి ఎన్.హచె్-26 మీదుగ్ల 25 క్ట.మీ. ఈ ప్ాదశేం ఎన్ హచె్-16 కు 
తూర్ుున తీర్ ర ఖ్ వెపై్ు భోగ్లప్ుర్ం గ్లర మం స్మీప్ంలో తూర్ుు-ప్డమర్ దశిలో ఉంది. 
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భోగ్లప్ుర్ం లోని గ్ీరన్ ఫీలా్ అంతరలజ తీయ విమానరశరయం ప్ాప్ంచంలోని వివిధ్ ప్లాంతరలతో 
అనుస్ంధరనం క్లవడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంత ప్ౌర్ులకు అవక్లశం కలుస్ుత ంది. క్ొతత  విమానరశరయం ఫథబవార ి
2015లో ప్ాకటించబడ్ింది. భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం ప్నిచేసథన తర్ువలత, ఎయిర్ ప్ో ర్్ు అథరరిట ీ
ఆఫ్ ఇండ్యిా 30 స్ంవత్రలల ప్లటట విశ్లఖ్ప్టిం విమానరశరయానిి మూసథవేస్ుత ంది. ప్లాజెక్్స 
యొకక మొదట ి దశలో భాగంగ్ల, విమానరశరయ నిరలాణరనిక్ట అవస్ర్మ నై మొతతం భూమి 2,624 
ఎకరలలు, వీటలిో 2,400 ఎకరలలు ఇప్ుటకి్  సలేధీనం చసే్ుక్ోబడ్రా యి, దీని క్ోస్ం ఏపథలా్ 2017 లో 
ప్రలయవర్ణ క్టాయరనె్్ జారీ చయేబడ్ింది. దీనితో, భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయానిి అభివృదిి  చేయడ్రనిక్ట 
మరియు నిర్ేహించడ్రనిక్ట ఎం/ఎస్ జిఎంఆర్ విమానరశరయాల లమిటడ్్ కు ఎపథ ప్భాుతేం ప్నిని 
ప్ాదరనం చసేథంది. 

 
ప్టం 7-5: విశ్లఖ్ప్టిం విమానరశరయం మరయిు విఎంఆర్ లోని భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం 

5.6 ఓడర వులు మరియు ఫథషథంగ్ హార్బర్ుా   
విఎంఆర్ ప్రధిలిోక్ట రెండు ప్ాధరన స్ముద ా ఓడర వులు ఉనరియి. అందువలా, ప్లాజెక్్స ప్లాంతం 
యొకక ప్భాావంలో, రెండు ప్ధారన ఓడర వులు, ఒక కంట్నైర్ టర్ిానల్ మరయిు ఒక ఫథషథంగ్ హార్బర్ 
ఉనరియి. 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు 17 వదద ఉంది041' ఎన్ మరియు 83018' ఇ, క్ోల్ కతర మరియు చన్ెైి 
ఓడర వులకు దరదరప్ు స్మానంగ్ల ఉంది. వలరిిక టాాఫథక్స (క్లరోో  తూాప్ుట్) ప్ర్ంగ్ల ఈ ఓడర వు దశేంలో 
ఒక ప్ధారన నౌక్లశరయం. 38 హెక్ల్ రా్ విసీత రో్ంలో విస్తరించి ఉని ఫథషథంగ్ హార్బర్ కూడ్ర ఉంద,ి 
ప్ాస్ుత తం సలయ నిక మత్ాక్లర్ులు ఫథషథంగ్ స్ంబంధతి క్లర్యకలాప్లల క్ోస్ం మరయిు వలర ి
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ప్ాయోగ్లలు/హస్తకళ్లకు ఆశరయంగ్ల ఉప్యోగ్ిస్ుత నరిర్ు. లోప్ల మరయిు వలెుప్ల నౌక్లశరయాలలో 
విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు సౌకరలయలు ప్టి్క 7 లో స్మరుించబడ్రా యి-2. 

ప్టి్క 7-2: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ సౌకరలయలు 
సా్. 
నంె. ప్ో ర్్ సౌకరలయలు ఇనిర్ హార్బర్ ఔటర్ హార్బర్ 

1 నీటి వలయపథత  (హెక్ల్ ర్ుా ) 100 200 
2 గరష్ి్ట డ్రాఫ్్ట (మీటరా్లో) 14.50 18.10 
3 ప్ర డవు (మీటరా్లో) 230 ఎల్ వోఎ 320 ఎల్ వోఎ 
4 బీచ్ (మీటరా్లో) 32.5 50 
5 నౌక తర్గతి ప్నరమాక్స్ స్ూప్ర్ క్ ప్ (2 లక్షల వర్కు 

డ్ిడబుా ాటి) 
6 బెర్త ల స్ంఖ్య 18 6 
మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టాస్్ వలరిిక నివేదిక 2017-18 
విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు ప్ధారనంగ్ల PAPA, ఇనుప్ ఖ్నిజం, ఎర్ువులు, థ్ర్ాల్ బొ గుో  మరియు క్ోక్టంగ్ 
బొ గుో లను నిర్ేహసి్ుత ంది. ప్టి్క 7-3 2011-18 స్ంవత్రలలకు విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ వదద 
నిర్ేహించబడ్ని ప్ాధరన వస్ుత వుల వలరగీ్ల క్లరోో  టాాఫథక్స ను చూపథస్ుత ంద ి(ప్టం 7-6). 

ప్టి్క 7-3: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ వదద  నిర్ేహంిచబడా పథనాి్ప్ల్ కమోడ్ిట ీ వలరగీ్ల క్లరోో  టాా ఫథక్స (లక్ష 
టనుిలలో) 

సా్. 
క్ల
దు 

క్ల
లం 

ప్ో
ల్ 

ఐర్న్ 
ఓర్ 
మరియు 
పెలెా ట్్ 
(ఎగుమ
తి) 

ఎర్ువు బొ గుో  డబాబ 

ఇతర్ు
లు 

ప్యరిత 
చేయబడ్ంి
ద ి

ప్
చిి 

థ్ర్ాల్ 
(ఎగుమ
తి) 

క్ోక్టం
గ్ 

టరనే
జ్ 

టీఈయూ
లు 

1 2011 - 
12 184.4 161.54 37.17 8.32 31.89 67.8 42.14 234 100.5 

2 2012 - 
13 150.4 123.09 20.23 5.65 29.51 68.35 45.54 247 104.56 

3 2013 - 
14 10.09 129.99 17.71 7.95 27.44 69.28 49.16 262 109.37 

4 2014 - 
15 146.4 83.01 18.38 7.2 27.79 60.74 43.73 248 99.12 

5 2015 - 
16 169.4 59.79 19.96 7.99 33.93 51.07 51.45 293 96.78 

6 2016-
17 

166.0
4 114.20 18.86 7.76 34.71 42.82 64.28  120.50 

7 2017-
18 

160.5
0 106.46 19.53 9.20 29.48 57.64 68.35  125.86 

మూలం: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టాస్్ వలరిిక నివేదిక 2017-18 
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ప్టం 7-6: విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ వదద  పథనాి్ప్ల్ కమోడ్టి ీవలరగీ్ల క్లరోో  టాా ఫథక్స హాయండ్లి్ చయేబడుతతంది 
ప్ో ర్్ ఆఫ్ విశ్లఖ్ప్టిం ఈ క్టరంది విస్తర్ణ ప్ాణరళికలను ఆలోచించింది: 

a) ఔటర్ హార్బర్ లోని డ్ిబిఎఫ్ వోటిపె ైకంట్నైర్ టర్ిానల్ ప్ర డ్ిగ్ింప్ు 
b) ఔటర్ హార్బర్ లో కూర యిజ్ టర్ిానల్ నిరలాణం 
c) అదనప్ు ఆయిల్ జెటీ్ ఓఆర్-3తోప్లటటగ్ల ఓఆర్-ఐ మరియు 2 బెర్త లు 
d) డబుా ాకూయ.7&8 బెర్త ల యాంతీాకర్ణ 
e) బల్క క్లరోో ల క్ొర్కు కవరా్ సో్ ర జీ అభివృదిి 
f) ఫీా టేాడ్ గ్ోదరము జోన్ అభివృదిి 

విశ్లఖ్ప్టిం పో్ ర్ు్ కు దక్ష్ిణంగ్ల 15 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో గంగవర్ం ప్ో ర్ు్  ఉంది. ఇద ి క్ొతతగ్ల 
అభివృదిి  చసేథన గ్ీరన్ ఫీలా్ ప్ో ర్్, ఇది ఆగస్ు్  2008లో క్లర్యకలాప్లలను ప్లార్ంభించింది. ఇద ి
ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టర ప్ాభుతరేనిక్ట మరియు శీర డ్ి.వి.ఎస్ రలజు నతేృతేంలోని కనర్రి్యం కు మధ్య 
జాయింట్ వెంచర్ (జెవి). 2009-10 నుంచి 2015-16 వర్కు గంగవర్ం ప్ో ర్్ దరేరల నిర్ేహించబడా 
ఎగుమతతలు మరియు దగిుమతతల క్లరోో  టాాఫథక్స టేబుల్ 7లో ఇవేబడ్ింది.-4. 

ప్టి్క 7-4: గంగవర్ం ప్ో ర్్ దరేరల నిర్ేహంిచబడ్ిన ఎగుమతతలు మరియు దగిుమతతలక్లరోో  టాా ఫథక్స 

కరమస్ంఖ్య ఏడ్రద ి MMTలో దగిుమతతలు మరియు ఎగుమతతలు 
1. 2009-10 12.58 
2. 2010-11 13.91 
3. 2011-12 13.99 
4. 2012-13 13.10 
5. 2013-14 15.81 
6. 2014-15 20.74 
7. 2015-16 19.33 
మూలం: గంగవర్ం పో్ ర్్ లమిట్డ్ క్లరలయలయం 
ప్ో ర్ు్ కు కనెక్ట్విటీని మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట, ఈ క్టరంద ి ప్తాిప్లదనలను ఆంధ్ాప్దాశే్ ప్భాుతరేనిక్ట 
మరియు ఓడర వుల డ్్రైెక్ర్ కు స్మరిుంచరర్ు. 

i. ప్ాస్ుత తం ఉని 4 లవనా రోడుా ను ఎన్ హచె్-16ను కలప ే6 లవనా రోడుా కు వడెలుు చయేడం. 
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ii. ఎన్ హచె్-16 నుంచి ప్ో ర్్ ఎంటీా గ్ ట్ వర్కు ఇప్ుటిక్  2 లవన్ ల నుంచి 4 లెైనా వర్కు 
ఉంటాయి. 

iii. ప్ో ర్్ నుండ్ ి అచుితరప్ుర్ం ఎస్ ఈ  జడె్ కు కలుప్ుతూ 30 క్టలోమీటరా్ 4 లవన్ బీచ్ 
ర్హదరరి. 

గంగవర్ం ఓడర వు నుండ్ ి అచుితరప్ుర్ం ఎస్ ఈ  జడె్ వర్కు 35 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని తీర్ 
రెైలవే లెైన్ ఎన్ టపిథసథ సథంహాదిా, హిందూజా ప్వర్ ప్లా ంట్, బాాండ్ిక్స్, ఫలరలా ప్లర్క మరియు స్ముద ా
తీర్ం వెంబడ్ ిరలబో యియ ఇతర్ ప్రశిరమలను కలుప్ుతతంది. 

పెదద మరయిు మధ్యస్యంగ్ల ఉండ్ ే రెండు ఫంక్షనల్ ప్ో ర్ు్ లతో ప్లటట, విఎమ్ ఆర్ లోప్ల రెండు చిని 
ప్ో ర్ు్ లు ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 

a) విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వుకు ఈశ్లనయంగ్ల 29 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉని భీమునిప్టిమును 
గ్ోసలత నీ నద ి ముఖ్దరేరలనిక్ట స్మీప్ంలో దక్ష్ణి ఒడుా న చిని ఓడర వుగ్ల అభివృదిి 
చేయాలని ప్తాిప్లదించరర్ు. విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్ు్ కు భీమునిప్టిమును శ్లటలిెైట్ 
ట్రిానల్ గ్ల అభివృదిి చయేాలని ప్తాిప్లదించరర్ు. 

b) కళింగప్టిం విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వుకు ఈశ్లనయంగ్ల 83 క్ట.మీ. ఈ ర వు దక్ష్ణి ఒడుా న 
వంశధరర్ నద ి యొకక స్ముదతాో స్ంగమానిక్ట స్మీప్ంలో ప్తాిప్లదించబడ్ంిది.  దీనిని 
లెైటజే్ ప్ో ర్్ గ్ల అభివృదిి  చేయాలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది, ఇద ి మంచి లోత్నై నీట ి
అభివృదిిక్ట తగ్ినదిగ్ల పరేపకనబడ్ింది, అనిి వలతరవర్ణ నౌక్లశరయానిి ప్ో ర్్, జివోఎపథ 
డ్ిప్లర్్ మ ంట్ దరేరల అభివృదిి  చేయడ్రనిక్ట తగ్నిది. 

c) విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  నకకప్లా గ్లర మంలో విక్ె-పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతంలో ఉని మ నైర్ 
ప్ో ర్ు్ గ్ల నకకప్లా మండలానిినియమించరలని ప్ాతిప్లదించరర్ు. బందజీటెీ్ నిరలాణరనిక్ట 
ఎమ్/ఎస్. ఎఎన్ ఆర్ ఎక్ ెఅలూయమినియం లమిట్డ్ అనుమతించబడ్ింది. 

ఇంతలో, ఆంధ్ాప్దాేశ్ రలష్్టరంలో రెండవ ప్ధారన స్ముదా నౌక్లశరయానిి ఏరలుటట చయేడ్రనిక్ట 
క్ ందా షథపథుంగ్ మంతితాే శ్లఖ్ నియమించిన ఉనిత సలయ యి కమిటీ. నకకప్లాతో ప్లటట నలెూా ర్ు 
జిలాా కు చ్ందని దుగోరలజప్టిం, ప్కా్లశం జిలాా లోని రలమయయప్టిం రలష్్టరంలోని రెండ్ో ప్ధారన 
ఓడర వుకు స్ంభావయ ప్ాదశే్లలుగ్ల ఎంపథకచేయబడ్రా యి. రలష్్టరంలో రంెడవ ప్ధారన స్ముద ా
ఓడర వుకు నకకప్లా ని సెటై్ గ్ల ఎంపథక చసేేత , అద ి ఈ ప్లాంతరనిి పదెద ఎతతత న ప్భాావితం 
చేయగలదు. 

5.7 లాజిసథ్ క్స హబ్ లు  
ఈ ప్లాంతంలో లాజిసథ్క్స హబ్ ఉని ఏక్ెైక ప్ాదశేం విశ్లఖ్ప్టిం. ఇద ి కంట్ైనర్ ఫెైటై్ సే్ష్టన్ 
మరియు ఇన్ లాండ్ కంట్ైనర్ డ్ిప్ో  రెండ్ింటనిీ కలగ్ ి ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం ఐసథడ్ ి అనేద ి కంబెైనా్ 
(ఎక్ట్మ్ మరియు దేశీయ) కంట్ైనర్ ట్రిా నల్. కంట్నైర్ ఫెైటై్ సే్ష్టన్, విశ్లఖ్ప్టిం డ్సిెంబర్ 
'02లో ప్నిచేయడం ప్లార్ంభించరయి. క్ొతత  డ్ిప్ో  ఎక్ట్మ్ మరయిు డ్ మ సథ్క్స టాాఫథక్స రెండ్ింటిక్ ీ ఏపథాల్ 
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'05 న ప్నిచేయడం ప్లార్ంభించింది. క్టాయరింగ్ అండ్ ఫలరలేరిాంగ్ స్రీేస్ (సథఎఫ్ఎస్) ప్లాంతం 
విపథటకి్ట ఆనుక్ొని ఉంది మరియు విశ్లఖ్ప్టిం రెలైవే సే్ష్టన్ కు 3 క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో లవదు. ప్ో ర్్ 
మరియు ప్రసి్ర్ ప్లంతం రెండ్ంిటిక్ట అనుస్ందరన ప్ర్ంగ్ల ఇది స్హజ ప్ాయోజనరనిి ప్ర ందంిది. 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ 53 ఎకరలల పో్ ర్్ భూమి ఉని ప్లాంతంలో ఎమ్/ఎస్ బలవార్ లరెైయియ తో 
జాయింట్ వెంచర్ గ్ల విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ లాజిసథ్క్స ప్లర్క లమిటడ్్ (విపథఎల్ పథఎల్) అన ే
మల్ీమోడల్ లాజిసథ్క్స హబ్ ను ఏరలుటట చసేథంది.  ఈ ప్లాజక్ె్స 2019 మారిి నుంచి ప్నిచసే్ుత ంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్ 100 ఎకరలల విసీత రో్ంలో ఉచిత వలణిజయ గ్ోదరము జోన్ ను అభివృదిి 
చేయాలని ఆలోచిసోత ంది.  టఇిఎఫ్ ఆర్ తయారీని విపథటి ఎమ్/ఎస్ ఐపథఎకు అప్ుగ్ించింది. 

5.8 టాా ఫథక్స స్ర ే లు మరియు విశ్లాష్టణ 
గత అధ్యయనరల స్మీక్ష, కన్లె్ ంట్ ల దరేరల అసెంబుల్ చేయబడా డ్టేాబేస్, సెటై్ నిఘా 
స్ందర్శనలు మొదలెైనవి, విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ పథపా్ర ష్టన్ క్ొర్కు టాాఫథక్స మరియు ర్వలణర 
మౌలక స్దుప్లయాలపెై ఇన్ ప్ుట్ లను అందించడం క్ొర్కు టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ మరయిు 
టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ నిర్ేహించడం క్ొర్కు డ్టేా గ్లయప్ లు గురితంచబడతరయి. దగిువ 
ప్లాథ్మిక టాాఫథక్స మరియు ర్వలణర స్ర ేలు గురితంచబడ్రా యి. ఈ స్ర ేయొకక ప్తాి స్ర ే యొకక స్ర ే  
లొక్ ష్టన్ లు మరియు ప్ాక్టరయలు కూడ్ర సెపె్ంబర్ మరయిు నవంబర్ 2016లో జరగి్ిన స్మావేశ్లలోా  
విఎమ్ ఆర్ డ్ిఎ సథబబందతిో చరిించబడ్రా యి: 

a) 24 గంటలప్లటట ఔటర్ క్లరా్న్ లొక్ ష్టన్ ల వదద  క్లా సథఫైెడ్ టాాఫథక్స వలలూయం క్ ంట్ మరియు వోడి్ 
స్ర ేలు1. (14 స్ంఖ్యలు.); 

b) ఇనిర్ క్లరా్న్ లొక్ ష్టన్ ల వదద  24 గంటలప్లటట టాాఫథక్స వలలూయం క్ ంట్ మరియు వోడి్ స్ర ేలను 
వరీోకరించడం (8 స్ంఖ్యలు.); 

c) 24 గంటలప్లటట సీ్రన్ లెైన్ ల వదద  క్లా సథఫైెడ్ టాాఫథక్స వలలూయం క్ ంట్. (29 స్ంఖ్యలు.); 
d) క్లా సథఫైెడ్ టరిింగ్ మూవ్డ మ ంట్ క్ ంట్ స్ర ేలు 12 గంటలప్లటట. (40 స్ంఖ్యలు); 
e) వయయహాతాక నెట్ వర్క యొకక రోడ్ నెట్ వర్క ఇనెేంటరీ స్ర ే (స్ుమార్ు 2,800 క్టలోమీటర్ుా ); 
f) సీుడ్ అండ్ డి్లవ స్ర ేలు (స్ుమార్ు 2,800 క్ట.మీ);  
g) 16 గంటలప్లటట ప్లరికంగ్ స్ర ేలు. (60 స్ంఖ్యలు.);  
h) ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ ట్రిానల్ స్ర ేలు: ఇంటర్ సథటీ బస్ (6 నెం.); 
i) గూడ్్ ట్రిానల్ స్ర ేలు: టాక్స ట్రిానల్్ మరియు విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ ఎంటాీ/నిష్ట్రమణ పా్దేశ్లలు 

24 గంటలప్లటట. (క్లా సథఫైెడ్ వలలూయం క్ ంట్ మరియు వోడి్ స్ర ే) (15 స్ంఖ్యలు.); 

 
1 టి టి  ఏ రలష్ల్ ర లు (a) 7 రోజుల టి టి  ఎమ్ 3-5 లొక్ ష్టన్ ల వదద ఒడి్, 3 డే్ టివిసథ మరయిు 1 డే్10 లొక్ ష్టన్ లు, 1 డే్ టివిసథ మరియు 1 

డే్ వదద ఒడి్5 లొక్ ష్టన్ లు మరయిు 1 రోజు వదద ఒడి్75 లొక్ ష్టనా వదద టివిసథ.  అయితే, భార్తదేశం మరియు విదేశ్లలోా ని అనకే ప్ట్ణ 
ప్లాంతరలోా , అనేక స్మగర ర్వలణర అధ్యయనరలు మరియు మాస్్ర్ ప్లా న్ లపైె ప్నిచేసథన మా గత గ్పప్ు అనుభవంతో, 7-రోజు మరయిు 3 
రోజుల ఓడి్ స్ర ేలు మరయిు వలలూయమ్ క్ ంట్ లను నిర్ేహించడం వలా ఎలాంటి పా్యోజనకర్మ ైన ఫలతరలు ఇవేవని, బదులుగ్ల 
1-రోజుల ఒడి్ మరియు టివిసథ మరినిి పా్దేశ్లలలో తగ్ిన ఫలతరలను అందిసలత యని మమేు బలంగ్ల స్ూచిస్ుత నరిము.  దీనిని బట్ి, 
మేము ఇకకడ కూడ్ర అద ే విధరనరనిి పా్తిప్లదించరము.  అదవేిధ్ంగ్ల, ప్లాజెక్్స ప్లాంతరనిక్ట క్ష్ తా స్ందర్శన స్మయంలో, పా్స్ుత త 
ప్రిసథయతతలను పా్తిబింబిస్ూత  పా్తి స్ర ే యొకక లొక్ ష్టన్ ల స్ంఖ్య స్వరించబడి్ంది/పెంచబడి్ంది. 
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j) గూడ్్ ట్రిానల్ స్ర ేలు: రెైలవే స్ర్ుకు ర్వలణర ట్రిానల్్ 24 గంటలు. (క్లా సథఫైెడ్ వలలూయం క్ ంట్ 
మరియు వోడి్ స్ర ే) (5 స్ంఖ్యలు);  

k) ఎయిర్ ప్ో ర్్ ట్రిానల్ స్ర ేలు: టాాఫథక్స క్ ంట్ మరియు విమాన పా్యాణీకుల యొకక ఓడి్ స్ర ే 24 
గంటలు; 

l) ఎసల్ బాిష్ మ ంట్ మరియు వర్క పాేస్ ఆధరరిత స్ర ేలు (53 ఎసల్ బాిష్ మ ంట్ లు మరియు 1,100 
నమూనరలు); మరియు 

m) హో మ్ ఇంటర్ూేా స్ర ేలు/గృహ స్ర ేలు (30,000 గృహ నమూనరలు). 
 

టాాఫథక్స స్ర ే లొక్ ష్టన్ లు మరయిు టాాఫథక్స విశ్లాష్టణ మరియు కనుగ్పని విష్టయాల యొకక స్ంక్ష్పి్త  
వివర్ణ అనుబంధ్ం జలెో డ్రకుయమ ంట్ చేయబడ్ింది. 
5.9 బేస్ ఇయర్ టాా వెల్ డ్ిమాండ్ మోడలంగ్ మరియు నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ  

రోడుా  నటె్ వర్క పెైవైటే్ మోడ్్ టాావలె్ డ్ిమాండ్ ను మోడలంగ్ చయేడ్రనిక్ట స్హాయప్డటమ ే
క్లకుండ్ర, బస్ు్/బిఆర్ టిఎస్ దరేరల గూడ్్ టాాఫథక్స మరియు రోడుా  ఆధరరతి ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ 
టిాప్ుులను మోడల్ చేయడ్రనిక్ట కూడ్ర ఆధరర్ం. ర్వలణర నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ క్ొర్కు 100కు పెగై్ల 
దేశ్లలోా  ప్పా్ంచవలయప్తంగ్ల ఉప్యోగ్ించ ే ఈఎమ్ ఎమ్ ఈ సలఫ్్ట వేర్ (ఈక్టేలబేా స్మతతలయత) ప్సా్ుత త 
అధ్యయనంలో టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ మరయిు టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ క్ొర్కు 
ఉప్యోగ్ించబడ్ింది. ఈఎమ్ ఎమ్ ఈలో, టాాని్ట్ ర్ూట్ లు ప్తాయేక డ్ేటాబసే్ ఫెైళా్ వలవ 
మ యింట్నై్ చయేబడవు. బదులుగ్ల, ఒక ర్వలణర మారో్ం (బస్ు్ మారో్ం వంటవిి) బస్ు్ మారలో నిి 
ఏర్ుర్ుస్ుత ని హెైవ ేలంకులను గురితంచడం దరేరల ప్లాతినిధ్యం వహసి్ుత ంది.  

 
ప్ర్యవసలనంగ్ల, ప్ట్ణ ప్లాంతంలోని అనేక సలయ నిక ర్హదరర్ులు ప్ర ర్ుగు ప్లాంతరలకు సేవలందించ ే
బస్ు్ మారలో లకు ప్లాతినిధ్యం వహించడ్రనిక్ట ర్హదరరి నెట్ వర్క కు జోడ్ంిచబడ్రా యి. ప్ాజా ర్వలణర 
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వయవస్య దరేరల సలధరర్ణీకరించబడా ప్ాయాణ స్మయం/ఖ్ర్ుికు ప్లాతినిధ్యం వహించడం క్ొర్కు 
యాక్ె్స్/ఎగ్ెరస్ మరయిు బదలిీలను చరే్ిడ్రనిక్ట టాాని్ట్ ర్ూట్ సథస్్మ్ క్ోడ్ చయేబడ్ింది. 

 
ప్టం 7-7: బసే్ ఇయర్ క్ొర్కు ప్రగిణించబడా విఎమ్ ఆర్ యొకక రోడ్ నెట్ వర్క 

ఏ ఏ ట ి ఏ జి యొకక సెంటరా యిడ్ నుండ్ి సెంటరా యిడ్ కనక్ెర్ుా , నోష్టనల్ లంక్స లు, ఏ ఏ  పథ  జి 
ఐఎస్ ఆటరమేటడ్్ కనెక్ర్ పేాస్ మ ంట్ ప్ాక్టరయను ఉప్యోగ్ించి స్ృషథ్ంచబడతరయి.  నెట్ వర్క 
సథకమిాంగ్ చయేడ్రనిక్ట ఈ స్ృషథ్ంచబడా సెంటరా యిడ్ కనెక్ర్ లు ఉప్యోగ్ించబడతరయి. 
ఆటరమటేడ్్ ఏ  ఆర్  సథ  జి  ఐ  ఎస్ ప్కా్టరయను రెండు మారలో లోా  ఒకదరనిలో వరితంప్జ యవచుి.  ఇద ి
ఒకటి లవదర అంతకంట ే ఎకుకవ సెంటరా యిడ్ కనక్ెర్ లను దగోరి లెైన్ లవయర్ నోడ్ లకు డ్రా 
చేయవచుి; లవదర ఇది అతి దగోర్గ్ల ఉని లెైన్ ను ప్గలగ్పటి్, ఒక నోడ్ ను చపపథుంచడం దరేరల ఒక 
సెంటరా యిడ్ కనెక్ర్ ను గ్ీయవచుి, ఇది ప్ధారనంగ్ల సెంటరా యిడ్ కనెక్ర్ ను ఆమోదించడ్రనిక్ట 
ఉప్యోగ్ించబడుతతంది. దగోరి నోడ్ కు కనకె్షన్ లను గ్యీడం క్ొర్కు ఆర్ సథజిఐఎస్ 
ఉప్యోగ్ించినప్ుుడు, చరలా వర్కు కనెక్షన్ లు కూడళా్ వదద చయేబడతరయి.  లెైన్ సగె్ెాంట్ లకు 
సెంటరా యిడ్ కనెక్ర్ లను జోడ్ించడం మరింత వలంఛనీయమ ైనది, ఎందుకంటే సలయ నిక రోడ్ లోడ్ింగ్ 
ప్లయింటాకు ప్లాతినిధ్యం వహించడం క్ొర్కు కనెక్ర్ లను ఉప్యోగ్ించవచుి.  ప్ర్యవసలనంగ్ల, అతి 
దగోర్గ్ల ఉండ్ే లెైన్ లవయర్ సగె్ెాంట్ కు సథంగ్లి్ కనక్ెర్ ఉంచడం దరేరల సెంటరా యిడ్ కనక్ెర్ లను 
అభివృదిి చయేడ్రనిక్ట ఆర్ సథజిఐఎస్ ఉప్యోగ్ించబడ్ింది. 

హెైవలేు, ఫెలా ఓవర్/రలయంప్ లవదర ఎక్స్ పెసా్ వ ే స్దుప్లయాలకు సెంటరా యిడ్ కనెక్ర్ లను 
జతచయేడం వలంఛనీయం క్లదు.  అందువలా, ఆర్ సథజిఐఎస్ ప్ాక్టరయను ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట 
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ముందు, సెంటరా యిడ్ కనక్ెర్ లను అందుక్ోవడ్రనిక్ట అర్హత కలగ్ిన రోడా ఎంపథక సటె్ 
చేయబడుతతంది.  ఆర్.సథ.జి.ఐ.స్ ఆటరమటేడ్్ ప్లాససె్ ఉప్యోగ్ంిచినప్ుుడు, సెంటరా యిడ్ 
ప్లయింట్ ఐడ్ి లెైన్ లవయర్ నటె్ వర్క లోని నోడ్ ఐడ్కి్ట స్మానంగ్ల ఉంటటంది.  టిపా్ టేబుల్్ లెైన్ 
లవయర్ నటె్ వర్క కు క్ టాయించబడ్నిప్ుుడు తర్ువలత మోడలంగ్ దశలోా  ఇది సథయర్తరేనిి 
అందసి్ుత ంది.  
లెైన్ లవయర్ (హెవై ే నటె్ వర్క) యొకక మొదట ి తర్ం జోన్ కు ఒక సెంటరా యిడ్ కనక్ెర్ ఉంచడం 
దరేరల ప్యర్తయింది.  తగ్ని చోట, ప్ాతి జోన్ కు బహుళ్ కనెక్ర్ లను అందించడం క్ొర్కు మానుయవల్ 
గ్ల అదనప్ు కనెక్ర్ లు జోడ్ించబడ్రా యి.  దీనిక్ట అదనంగ్ల, యాక్ె్స్, సలయ నిక రోడుా  నెట్ వర్క మరయిు 
అభివృదిి  సలందతాను స్మీక్ష్ించిన తర్ువలత కనక్ెర్ లను అనుచితంగ్ల ఉంచినప్ుుడు ఆటరమటే్డ్ 
కనక్ెర్ుా  తొలగ్ించబడ్రా యి. 
ప్ాధరన వలణిజయ/ఉప్లధి ప్లాంతరలు మరయిు చరలా ప్ట్ణ మండలాల లో, అదనప్ు వలక్టంగ్ కనెక్ర్ుా  
ప్ావశేపెట్బడతరయి. ఈ కనక్ెర్ుా  ర్వలణర యాక్ె్స్బిలటనీి మ ర్ుగుప్రచిేవి మరయిు హెవై ే
సెంటరా యిడ్ కనెక్రా్ దరేరల వస్తి కలుంచలవని క్లర స్ బాా క్స ప్లదచరర్ుల కదలకలకు ప్లాతినిధ్యం 
వహిసలత డు. 
5.10 బస్ు్ వయవస్యల క్లరలయచర్ణ లక్షణరలు  

ఎపథఎస్ ఆర్ టసిథ అందించిన షెడూయల్్ ఆధరర్ంగ్ల బస్ ర్ూట్ సథస్్మ్ క్ోడ్ చయేబడ్ింది మరయిు 
అప్ డ్టే్ చేయబడుతతంది.  ప్తాి ర్ూట్ రంెడు ప్యాాణ దశిలను కలగ్ి ఉనిటటా గ్ల క్ోడ్ 
చేయబడుతతంది: ఇన్ బౌండ్/అప్ మరియు అవుట్ బౌండ్/డ్ౌన్.  ఎపథఎస్ ఆర్ టసిథ అందించిన 
షెడూయల్్ నుండ్ ి హడె్ వ ే డ్ేటా కూడ్ర తీస్ుక్ోబడుతతంది.  బస్ు్లకు సవేలందించ ే రోడ్ నెట్ 
వర్క ప్టం 7లో చూపథంచబడ్ింది-8. ఎపథఎస్ ఆర్ టసిథ 1,208 ఫీాట్ బలంతో ప్నిచేసోత ంద ి మరియు 
అధ్యయనంలో ప్రిగణించబడా మొతతం విఎంఆర్ రోడ్ నటె్ వర్క లో 35% ఉని విఎంఆర్ లోని 
1,342 క్టలోమీటరా్ రోడుా  నటె్ వర్క లో దరదరప్ు 13,260 క్టలోమీటరా్ ర్ూట్ ప్ర డవుతో దరదరప్ు 174 ర్ూట్ 
లను నిర్ేహిసోత ంది.  
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ప్టం 7-8: ఇంటాా  సథట ీబస్ నెట్ వర్క ఆఫ్ విఎంఆర్ 

5.11 ఛరరీజల నమూనరలు 
ప్ాయాణ స్మయం యొకక విలువ ప్ర్ంగ్ల ప్ాయాణ ఖ్ర్ుిను చరే్ిడం దరేరల నటె్ వర్క లో టాాఫథక్స 
క్ టాయించబడుతతంది. ప్యాాణ ాలనిక్ట ప్తాయక్ష ఖ్ర్ుి లవదర జ బులో లవని ఖ్ర్ుిలు అనిి 
విధరనరలకు విడ్గి్ల నమూనర చేయబడ్రా యి. ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ మోడ్ లు మరియు ఇంటరీాడ్యిట్ 
ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ మోడ్ ల విష్టయంలో, డ్్రైక్ె్స క్లస్్ ఛరర్జ చేయబడా ఛరరీజలుగ్ల తీస్ుక్ోబడ్ింది 
(ఐ.ఆర్.లో),పెైవైటే్ వేహకిల్్ క్ొర్కు, వహేికల్ ఆప్ర టింగ్ ఖ్ర్ుి అంచనర వయేబడ్ింద ి మరయిు 
సలధరర్ణకీరించబడా ప్యాాణ ఖ్ర్ుిలో ప్తాయక్ష వయయ అంశంగ్ల ప్రగిణించబడుతతంది. బసే్ ఇయర్ 
లో ప్నిచసేే ఛరరీజల నిరలాణరలు ఛరరీజల మోడల్్ అభివృదిి  చయేడ్రనిక్ట ప్రిగణించబడతరయి. 

5.11.1.1 ప్ాజా ర్వలణర విధరనరలు: బస్ు్ 
విఎంఆర్ లో ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ బస్ు్ స్రీేస్ును ఎపథఎస్ ఆర్ టిసథ అందిస్ుత ంది.  బసే్ ఛరరీజ లు 
వర్స్గ్ల సలధరర్ణ మరయిు మ టరా  స్రీేస్ులకు ర్ూ. 5.9 మరయిు 8.6, కనీస్ం 2 క్టలోమీటరా్ దూర్ం 
మరియు ప్ాతి క్ట.మీ దూర్ ఛరరీజలు వర్స్గ్ల సలధరర్ణ మరయిు మ టరా  స్రీేస్ులకు ర్ూ. 0.59 
మరియు 0.61. APఎస్ఆరి్సథ ఆప్ర టడ్్ బస్ు్ల యొకక ఛరరీజల నిరలాణం నుంచి మదింప్ు చేయబడా 
ఛరరీజల మోడల్ దిగువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల ఉంటటంది: 

వెయిట్డ్ సలధరర్ణ సేవల క్ొర్కు ఫేర్ మోడల్ 
 పెైస్ ర్ూ. 
డి్<2 క్ట.మీ 589 5.89 
డి్>2 క్ట.మీ 589+59*(డి్-2) 5.89+0.59*(డి్-2) 
వెయిట్డ్ మ టరా  సేవల క్ొర్కు ఫరే్ మోడల్ 
 పెైస్ ర్ూ. 
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డి్<2 క్ట.మీ 855 8.55 
డి్>2 క్ట.మీ 855+61*(డి్-2) 8.55+0.61*(డి్-2) 
(డి్ – క్ట.మీ.లో దూర్ం) 

5.11.1.2 ఇంటరీాడ్ియట్ ప్బాిక్స టాా న్్ ప్ో ర్్ 
విఎంఆర్ లో ఇంటరీాడ్యిట్ ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ విష్టయంలో, ఆటర రకి్ష్య మరియు టాక్ీ్ అనే రెండు 
మోడ్ లు ప్లాథ్మికంగ్ల ఉనరియి. ఈ రెండు విధరనరలు వరే ేర్ు ఛరరీజల నిరలాణరనిి కలగ్ి ఉనరియి 
మరియు ఆ ప్లాతిప్దికన క్ట.మీ.కు కనీస్ ఛరరీజలు మరియు ఛరరీజల ప్ర్ంగ్ల రెండు వరే ేర్ు ఛరరీజల 
నమూనరలు అభివృదిి చేయబడ్రా యి, ఎందుకంట ే విఎంఆర్ లో చరలా సవేలు సథయర్ మారలో లతో 
ప్ంచుక్ోబడ్ిన ప్లాతిప్దికన ఉనరియి, హెదైరలబాద్ వంట ి నగరలలతో ప్ో లసేత  క్ట.మీ ఛరరీజలు చరలా 
తకుకవ. ఆటర రకి్ష్య యొకక బేస్ ఛరరీజ కనీస్ం 1.6 క్టలోమీటరా్ దూర్ంతో ర్ూ. 20 మరయిు క్ట.మీ దూర్ 
ఛరరీజ ర్ూ. 5. టాక్ీ్ యొకక బసే్ ఛరరీజ కనీస్ం 3 క్టలోమీటరా్ దూర్ంతో ర్ూ. 51 మరియు క్ట.మీ దూర్ ఛరరీజ 
14 ర్ూప్లయలు. ఆటర మరియు టాక్ీ్ మోడ్ ల క్ొర్కు ఛరరీజల మోడ్ లు దిగువ పేరపకనివిధ్ంగ్ల 
ఉంటాయి: 

ఆటర క్ొర్కు ఫరే్ మోడల్ 
 పెసై్ ర్ూ. 
డ్ి<1.6 క్ట.మీ 2000 20.00 
డ్ి>1.6 క్ట.మీ 2000+500*(డ్ి-1.6) 20.00+5.00*(డ్ి-1.6) 
(డ్ి – క్ట.మీ.లో దూర్ం) 
టాక్ీ్  క్ొర్కు ఫరే్ మోడల్ 
 పెసై్ ర్ూ. 
డ్ి<2.0 క్ట.మీ 5126 51.26 
డ్ి>2.0 క్ట.మీ 5126+1440*(డ్ి-3) 51.26+14.40*(డ్ి-3) 

 
5.11.1.3 ప్ాయివేట్ వేహకిల్్ (టూ వీలర్ లు మరియు ఫో ర్ వీలర్ లు/క్లర్ు) 

పెైవైటే్ వలహనరల (దిేచకర వలహనరలు మరియు నరలుగు చక్లర ల/క్లర్ుా ) విష్టయంలో, ప్తాి క్ట.మీ 
స్గటట నిర్ేహణ ఖ్ర్ుిను ప్యాాణ ప్ాతయక్ష ఖ్ర్ుిగ్ల ప్రిగణించరర్ు.  వలహనం యొకక ర్నిింగ్ 
ఫయయయల్ ఖ్ర్ుి, మ యింట్ననె్్ ఖ్ర్ుి, భీమా మరయిు రోడుా  టాయక్స్ కు క్లర్ణమ నై దిేచకర 
వలహనరలు మరియు నరలుగు చక్లర ల వలహనరల క్ొర్కు స్గటట ఆప్ర టింగ్ ఖ్ర్ుి విడ్గి్ల 
నిరో్యించబడ్ింది.  ఈ ప్లాతిప్దకిన, బసే్ స్ంవత్రలనిక్ట స్గటట ఆప్ర టింగ్ ఖ్ర్ుి వర్ుస్గ్ల దిేచకర 
మరియు నరలుగు చక్లర ల వలహనరలు/క్లరా్కు క్టలోమీటర్ుకు ర్ూ.6 మరియు ర్ూ.15 గ్ల అంచనర 
వేయబడ్ింది. 
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5.12 బేస్ ఇయర్ టాా వెల్ డ్ిమాండ్ యొకక ధ్ుా వీకర్ణ 
a) బేస్ ఇయర్ క్ొర్కు అంచనర వేయబడా టాావలె్ డ్ిమాండ్ యొకక వలలడ్షే్టన్ క్ొర్కు, క్లా సథఫెడై్ 

టాాఫథక్స వలలూయమ్ క్ ంట్ లను నిర్ేహించడం క్ొర్కు అధ్యయనంలో భాగంగ్ల 25 లొక్ ష్టనాతో 7 
సీ ర్న్ లెైన్ లు గురితంచబడతరయి; 

b) 24 గంటలప్లటట 25 సీ ర్న్ లెైన్ లొక్ ష్టనా వదద 24 గంటలప్లటట క్లా సథఫెడై్ టాాఫథక్స క్ ంట్ స్ర ేలు 
నిర్ేహించబడతరయి; మరయిు 

c) సీ ర్న్ లెైన్ లొక్ ష్టనా సలరలంశం మరియు దరని టాాఫథక్స లక్షణరలు చరిి ంచబడ్రా యి అనుబంధ్ం 

(జె) 
5.13 టాా వెల్ డ్ిమాండ్ మోడల్ క్ొర్కు ఫేామ్ వర్క  
బేస్ ఇయర్ క్ొర్కు టాావెల్ డ్మిాండ్ అంచనర క్ొర్కు అనుస్రించ ే ప్ాక్టరయ మరయిు టాావెల్ 
డ్ిమాండ్ మోడల్్ అభివృదిి  అనదే ి ప్టం 7లో వివరించబడ్ింది.-9 మరియు దిగువ విభాగ్లలోా  
వివరించబడ్ింది.  

5.13.1.1 టాా వలె్ డ్ిమాండ్ మోడల్్  
గురితంచబడా స్మస్యలు మరియు అడాంకులతో ప్లటటగ్ల అధ్యయనం యొకక లక్ష్యయలు మరయిు 
లక్ష్యయలను బటి్ మోడలంగ్ ఫేామ్ వర్క ప్కా్లర్ంగ్ల టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడల్్ ఏరలుటట క్ొర్కు 
చేప్టి్న ప్నిని ఈ సకె్షన్ డ్రకుయమ ంట్ చేస్ుత ంది. టాావెల్ డ్ిమాండ్ మోడల్ ఎసథ్మేష్టన్ మరియు 
దరని అపథా క్ ష్టన్ ప్ాక్టరయ దిగువ దశలోా  చేర్ిబడ్ింది:  

1. ఇంట ి నుంచి మోడల్ ఎసథ్మేష్టన్ డే్టా సెట్ లు మరియు ఇతర్ స్ర ే టాిప్ రిక్లర్ుా లు, జోనల్ డే్టా 
యొకక అసెంబాీ; 

2. విశ్లాష్టణరతాక టూల్్ ఉప్యోగ్ించి పా్తి పా్యోజనం మరియు మోడ్ క్ొర్కు అనిి జోనల్ 
పా్తరయమాియాలను ఉప్యోగ్ించి మోడల్ ఎసథ్మేష్టన్; మరియు 

3. పా్తి దశలోమోడల్ ధ్ుావీకర్ణ. 
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ప్టం 7-9: బసే్ ఇయర్ క్ొర్కు టాా వలె్ డ్ిమాండ్ వలలడ్షే్టన్ మరయిు క్లలబేషా్టన్  
బేస్ ఇయర్ (2018) అంతరో్త ప్యాాణ క్ోరకిలు - క్లర్ులో ప్ాయాణీకుల ప్యాాణం, దిేచకర 
వలహనం, ఆటర, టాక్ీ్ మరియు బస్ు్ ప్టం 7లో చూపథంచబడ్రా యి-10. ఔటర్ క్లరా్న్ స్ర ేల విశ్లాష్టణ 
నుండ్ ి అంచనర వయేబడ్ని ప్లయసథంజర్ వలహనరల దరేరల బాహయ ప్యాాణం (బస్ు్ మినహా), బస్ు్ 
మరియు గూడ్్ వలహనరలు ప్టం 7లో స్మరుించబడ్రా యి-11, ప్టం 7-12 మరియు ప్టం 7-వర్స్గ్ల 
13. పథ పథ యులులో వయక్ీతకరించబడా బసే్ ఇయర్ (2018)లో రోజువలర ీ మరయిు పకీ్స అవర్ 
క్ టాయించబడా టాాఫథక్స ఫ్ోా ల యొకక సలిప్ ష్లట్ ప్టం 7లో ప్ాజంట్ చేయబడ్ింది.-14 మరయిు 
ప్టం 7-వర్స్గ్ల 15.  రోడ్ నటె్ వర్క పెై స్రీేస్ సలయ యి ప్టం 7లో ప్జాంట్ చయేబడుతతంద-ి16. 
రోడుా  నటె్ వర్క పెై రోజువలర ీ మరియు ర్దీద గంటల బస్ు్ ప్ాయాణీకుడ్ ి యొకక సలిప్ ష్లట్ ప్టం 
7లో చూపథంచబడ్ింది-17 మరియు ప్టం 7-వర్స్గ్ల 18. ప్యాాణ డ్ిమాండ్ నమూనరల కరమాంకణo 
మరియు ధ్ుావీకర్ణపెై వివరలలు అనుబంధ్ం(క్)ెలో వివరించబడ్రా యి. 

5.13.1.2 బేస్ ఇయర్ (2018) టాా వలె్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ పె ైసలరలంశం 
ధ్ుావీకర్ణ ప్కా్టరయ యొకక ప్రశిీలనల సలరలంశం ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ప్జాంట్ చేయబడుతతంద:ి 

a) ఆర్ ఎన్ ఐ డ్టేా మరయిు ఆర్ క్టజఐఎస్ ఉప్యోగ్ించి విఎంఆర్ క్ొర్కు బేస్ ఇయర్ రోడ్ నటె్ 
వర్క తయార్ు చయేబడ్ింది. ఈ నటె్ వర్క లో అధ్యయన ప్లాంతంలోని అనిి హెవైలేు, ఎక్స్ 
పెాస్ వేస్ మరియు ఆరి్రయిల్్ తో స్హా ప్లాంతీయ ప్లాముఖ్యత కలగ్ిన అనిి రోడుా  
చేర్ిబడతరయి. బసే్ ఇయర్ రోడ్ నెట్ వర్క యొకక మొతతం ప్ర డవు 3,871 క్టలోమీటర్ుా . 
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తదుప్రి బస్ ర్ూట్ నటె్ వర్క, రెైల్ సథస్్మ్ నెట్ వర్క మరయిు వలటి స్రీేస్ులు ఎపథఎస్ ఆర్ 
టిసథ మరియు ఎస్ సథఆర్/ఈసథఆర్ దరేరల అందించబడా డ్టేా ఆధరర్ంగ్ల క్ోడ్ చయేబడ్రా యి;  

b) వివిధ్ మోడ్ లు (బస్ు్, రెైలు, ఆటర మరయిు టాక్ీ్) మరియు ఆప్ర టింగ్ ఖ్ర్ుిలు (పెైవైేట్ 
వేహకిల్ మోడ్ ల క్ొర్కు అంటే దిేచకర మరయిు క్లర్ు క్ొర్కు) ఛరరీజల మోడల్్ అభివృదిి 
చేయబడ్రా యి;   

c) ఎపథఎస్ ఆర్ టిసథ 1,208 ఫీాట్ బలంతో ప్నిచేసోత ంది మరయిు అధ్యయనంలో ప్రిగణించబడా 
మొతతం విఎమ్ ఆర్ రోడ్ నెట్ వర్క లో 35% ఉని విఎంఆర్ లోని 1,342 క్టలోమీటరా్ రోడుా  నటె్ 
వర్క పెై దరదరప్ు 13,260 క్టలోమీటరా్ ర్ూట్ ప్ర డవుతో దరదరప్ు 174 ర్ూట్ లను నిర్ేహసిోత ంది;  

d) ప్లాథ్మిక మరియు దిేతీయ డ్టేాబేస్, అతని డ్టేాబేస్, ర్వలణర నటె్ వర్క మరయిు అప్ 
డ్ేట్ చయేబడా ఛరరీజల మోడల్్ ఆధరర్ంగ్ల టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడల్్ అభివృదిి 
చేయబడ్రా యి;  

e) విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు బసే్ ఇయర్ రోజువలరీ ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ 4 మిలయనుా  మరియు బస్ 
మరియు రెైల్ దరేరల ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ యొకక మోడల్ వలటా వర్స్గ్ల 23.9% మరియు 1.2%, 
ఇంటరీాడ్ియట్ ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ యొకక మోడల్ వలటా అంటే ఆటర మరయిు టాక్ీ్ దరేరల 
వర్స్గ్ల 2.1% మరయిు 27.2%మరియు టడిబుా ా మరయిు క్లర్ దరేరల పెైవైటే్ వలహనరలు 
వర్స్గ్ల 35.3% మరియు 10.3%; మరియు  

f) తగ్నింత ప్ాజా ర్వలణర లవకప్ో వడం వలా, అనధిక్లరిక ప్జాా ర్వలణర విధరనంపె ై ఆధరర్ప్డటం 
అంటే విఎంఆర్ జనరభా యొకక చలన అవస్రలలను తీర ి  ఆటర రకి్ష్య. ఇద ి ప్జాా ర్వలణర 
వలటా కంట ేఎకుకవ కలగ్ ిఉంది; 

g) విఎంఆర్ లోని ప్ట్ణ ప్లాంతరల భాగ్లలు, ముఖ్యంగ్ల జివిఎంసథ ప్లాంతం ర్దీదగ్ల ఉంది, దీనిక్ట 
ర్హదరరి నటె్ వర్క మ ర్ుగుదలలు, ప్తారయమాియ రోడుా  మరయిు ప్జాా ర్వలణరను 
ప్ోా త్హించడం అవస్ర్ం. 

బేస్ ఇయర్ (2018) క్ొర్కు టాావలె్ డ్ిమాండ్ మరియు నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ పెనై వివరించిన 
విధ్ంగ్ల ఎరలటవా్డ విఎమ్ ఆర్ ని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, 4873.35 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ స్వరించిన 
అధ్యయన ప్లాంతరనిి ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని దరనిని అప్ డ్ేట్ చయేడం దరేరల, టాావెల్ 
డ్ిమాండ్ మోడల్్ యొకక కరమాంకణoపెై పెదదగ్ల ప్ాభావం చూప్దని ఇకకడ పరేపకనడం 
స్ముచితం. అయితే, స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట బేస్ ఇయర్ ప్యాాణ డ్ిమాండ్ 
తకుకవగ్ల ఉంటటందని భావిస్ుత నరిర్ు, ఇది రోజుకు స్ుమార్ు 3.2 మిలయనుా  ఉంటటందని 
అంచనర.  
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ప్టం 7-11: బసే్ ఇయర్ (2018) టాా వలె్ డ్ిజెరై్్ - ప్లయసథంజర్ వహేకిల్్ దరేరల బాహయ ప్ాయాణం 
(బస్ు్ మినహాయించి) 
 

 
 
ప్టం 7-12: బసే్ ఇయర్ (2018) టాా వలె్ డ్ిజెరై్్ - బస్ు్లో బాహయ ప్ాయాణం 
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ప్టం 7-13: బసే్ ఇయర్ (2018) టాా వలె్ డ్ిజెరై్్ - గూడ్్ వేహకిల్్ దరేరల బాహయ ప్ాయాణం 
 

 
ప్టం 7-14: బసే్ ఇయర్ (2018) లో రోడ్ నటె్ వర్క లో రోజువలర ీక్ టాయించబడ్ని టాా ఫథక్స ప్వాహిస్ుత ంది 
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ప్టం 7-15: బసే్ ఇయర్ (2018) లో రోడ్ నటె్ వర్క లో పకీ్స అవర్ క్ టాయించబడ్ని టాా ఫథక్స ప్వాలహాలు 

 
ప్టం 7-16: బసే్ ఇయర్ (2018) లో రోడ్ నటె్ వర్క పె ైస్రీే స్ సలయ యి 
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ప్టం 7-17: బసే్ ఇయర్ (2018) లో డ్్ైలీ అసెనాై్ బస్ ప్లయసథంజర్ ఫ్ోా స్ 

 
ప్టం 7-18: బసే్ ఇయర్ (2018) లో పకీ్స అవర్ క్ టాయించబడ్ిన బస్ ప్లయసథంజర్ ప్ావలహాలు 
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6 భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలు  
ఈ అధరయయం నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య , వయర్య నీట ి నిర్ేహణ వయవస్య , తతఫలను నీర్ు, ఘన వయరలయ ల 
నిర్ేహణ మరియు విదుయత్ స్ర్ఫరలతో స్హా క్లీక భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాల సథయతిని అందసి్ుత ంది.  
విశ్లాష్టణ ప్ాస్ుత త డ్మిాండ్ మరయిు స్ర్ఫరల అంతరలలను కూడ్ర సలయ పథస్ుత ంది. 

6.1 నీటి స్ర్ఫరల 
విస్త ృత జలదృశయం 
వరి్ప్లతం 
విఎంఆర్ లోని జిలాా లకు గత 13 స్ంవత్రలలుగ్ల వలరిిక వరి్ం ప్తనం డ్టేా టబేుల్ 8లో 
ఇవేబడ్ింద-ి1. దీని ప్కా్లర్ం విజయనగర్ం జిలాా లో స్గటట వరి్ప్లతం 1,151.4 మి.మీ మరయిు 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో 1,113.40 మి.మీ. 

ప్టి్క 8-1: గత 13 స్ంవత్రలలుగ్ల విఎంఆర్ క్ొర్కు వరి్ప్లతం డ్టేా 
జిలాా  విజయనగర్ం విశ్లఖ్ప్టిం 
ఏడ్రద ి మిమి మిమి 
2004 1,034.50 989.70 
2005 1,336.50 1,490.40 
2006 1,273.40 1,279.80 
2007 1,224.70 1,130.30 
2008 1,069.30 906.80 
2009 1,032.40 734.30 
2010 1,647.90 1,702.60 
2011 1,017.60 867.50 
2012 1,296.90 1,217.90 
2013 1,028.30 1,082.50 
2014 1,204.40 1,092.60 
6/15- 11/15 903.60 1,035.60 
6/16 - 2/17 895.60 944.20 

స్గటట 1,151.16 1,113.40 
మూలం: సథఎం డ్రయష్ బో రా్, ఎపథ 
ఉప్రితల నీర్ు 
ఈ ప్లాంతం అనేక నదులు మరియు ప్వాలహాల గుండ్ర ప్ావహిస్ుత ంది, ఇవనీి విఎంఆర్ యొకక 
ఉతతర్ - ప్శిిమ వెపై్ున ఉని క్ొండల నుండ్ి ఉదావించరయి మరయిు దక్ష్ిణ - తూర్ుులోని 
బంగ్లళ్ళఖ్ాతం వర్కు ఖ్ాళీ చేయబడతరయి. విఎంఆర్ లోప్ల మరయిు చుటట్ ప్కకల ఉని అనిి 
నదులు మరయిు నీటి వనర్ులను చూపథంచ ేమాయప్ ప్టం 8లో చితీాకరించబడ్ింది.-1.  

దీని ప్కా్లర్ం విఎంఆర్ పెై ప్భాావం చూపే ప్ధారన నీట ి వనర్ుల జాబితర తయార్ు చయేబడ్ింద ి
మరియు టేబుల్ 8లో చూపథంచబడ్ింది-2: దిగువ: 
ప్టి్క 8-2: నీట ివనర్ుల జిలాా ల వలరగీ్ల జాబితర 
జిలాా  నదులు జలాశయాలు ప్ావలహాలు 
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జిలాా  నదులు జలాశయాలు ప్ావలహాలు 
విజయనగర్ం చంప్లవతి తరటపి్యడ్ ి కందవిలస్ గ్డాె 

గ్ోసలత నీ   
విశ్లఖ్ప్టిం శ్లర్ద  గంబీర్ం గంబీర్ం 

వర్హా ముడస్రోా వల ముడస్రోా వల 
తరండవ మేఘాది ాగ్డాె నర్వ గ్ెడా 
 కణతిి తరండవ క్లలువ (ఎల్ 

అండ్ ఆర్) 
 క్ొండకరా్ స్ర్స్ు్  
 తరండవ  

తూర్ుు గ్ోదరవర ి  ఏలూర్ు(విఎంఆర్ వలెుప్ల 
అయితే విఎమ్ ఆర్ కు స్పెలా  
చేయడం) 

ఏలూర్ు క్లలువ 

 ప్ో లవర్ం (విఎంఆర్ వలెుప్ల 
అయితే విఎంఆర్ కు స్ర్ఫరల) 

 

మూలం: యుఎల్ బి లు, నీటిప్లర్ుదల శ్లఖ్ 

 
ప్టం 8-1: విఎంఆర్ లో ప్ాధరన నదులు/నీట ివనర్ులు 

అంతకే్లకుండ్ర, విఎంఆర్ యొకక వలయువయ వెపై్ున ఉని క్ొండల నుండ్ ి అనేక చిని ప్వాలహాలు 
ఉదావించరయి. ఈ ప్వాలహాలు ఈ ప్లాంతంలోని ప్ధారన నదులను కలుసలత యి మరియు 
బంగ్లళ్ళఖ్ాతం వర్కు విడుదల చేసలత యి మరియు వలటిలో క్ొనిి సలయ నిక జలాశయాలు/చర్్ువులలో 
విడుదల చేయబడతరయి.   

భూగర్ా జలాలు 
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ప్ురలతన ఆరికయన్ స్ఫటకి శిలల నుండ్ి ఇటీవల అలోా వియం వర్కు ఈ ప్లాంతంలో వివిధ్ ర్క్లల 
భౌగ్ోళిక నిరలాణరలు స్ంభవిసలత యి. చరరోిక్ెైట్్ మరియు ఖ్ోండ్రలెైట్్ (ప్ాధరన ర్కం ఆరికయన్ 
రలళ్లా) విజయనగర్ం, మరియు విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లలో విస్త ృతమ ైన బల్ె్ లో స్ంభవిసలత యి. ఇవి 
దరదరప్ు 97% ప్లాంతంలో క్టరస్్లన్ గ్లర నెటై్్ తో గ్ీిసథక్స క్లంపెా క్స్ దరేరల అండర్ లెైన్ చేయబడ్రా యి. 
భూగర్ా జలాల ప్లలనలో నియతరనుసలర్ంగ్ల, దీర్ఘక్లలకమార్ుులను ప్రశిీలంచేందుకు క్ ంద ా
భూగర్ా జల మండల కరమం తప్ుకుండ్ర శ్లసీతయై నిఘా వయవస్య దరేరల భూగర్ా జల మట్ం 
ప్ర్యవకే్షణ నిర్ేహిసోత ంది. సథజిడబుా ాబి దరేరల జారీ చేయబడా గ్ ర ండ్ వలటర్ బుక్స లెట్ దీనిని 
త్లయజ స్ుత ంది: 

► భూమి కంటే 2 నుంచి 5 మీటరా్ దిగువన నీటి మట్ం యొకక లోతత ఈ ప్లాంతంలో 
దరదరప్ు 80% ఎకుకవగ్ల ఉంది. 

► ఈ ప్లాంతంలోని తీర్ ప్లాంతరలోా  2 నుంచి 5 మీటరా్ బిజిఎల్ నీట ి మట్ం ఎకుకవగ్ల 
గమనించబడుతతంది. 

► విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని చిని చిని చిని ప్లచ్స్ లో 10 మీటరా్ నుండ్ి 20 మీటరా్ 
బిజిఎల్ మధ్య నీటి మట్ం లోతత గమనించబడ్ింది. 

భూగర్ా జల స్ంఘటన మరయిు లభయత ఎకుకవగ్ల సథమ ంటషే్టన్ మరయిు క్లంప్లక్షన్ యొకక 
సథయతిదరేరల నియంతిాంచబడతరయి, ఇది ర్ంధరాల ప్రమిాణరనిి నియంతిాస్ుత ంది. ఈ ప్లాంతంలో 
జనరభాలో గణనీయమ నై శ్లతం తరాగడ్రనిక్ట భూగర్ా జలాలపెై ఆధరర్ప్డ్ి ఉంది మరయిు ఇతర్ 
ఇంట ి హో లా్ యుటలిటీస్, నీటిప్లర్ుదలలో దరని ఉప్యోగం కూడ్ర ఎకుకవగ్ల ఉంది. 
ర్సలయనికంగ్ల/బాక్ీ్రయిాలజికల్ గ్ల కలుషథతమ నై భూగర్ా జలాలక్ొర్కు ప్రమిిత ఖ్ర్ుి తకుకవ 
చిక్టత్ ఎంపథకల క్లర్ణంగ్ల, ప్భాావిత వనర్ు సలధరర్ణంగ్ల తరాగడం మరియు హౌస్ హో లా్ 
యుటలిటసీ్ క్ొర్కు క్ోలోుతతంది. 
మానవ క్లర్యకలాప్లల ఫలతంగ్ల భూగర్ా జలాల నరణయత ఈ ప్లాంతంలోని క్ొనిి ప్లాంతరలు, 
ముఖ్యంగ్ల లోతతలవని భూగర్ా జలాలు మార్ుతతనరియి. భూగర్ా జలాలు బాక్ీ్రయిా క్లలుష్లయనిక్ట 
తకుకవగ్ల గుర్యియయ అవక్లశం ఉనిప్ుటకి్ీ, కనిపథంచని అనకే కరిగ్ని ఖ్నిజాలు మరియు సేందిాయ 
భాగ్లలు వివిధ్ గ్లఢతలో నీటలిో ఉంటాయి. క్ోా రెైడ్ లు, ఫ్ోా రెడై్ లు మరయిు నెటైేాట్ లు 
ఆమోదయోగయమ ైన ప్రిమితిక్ట మించి ఉండటం హానికర్ం. ప్టి్క 8-3 దిగువ విఎమ్ ఆర్ జిలాా లకు 
భూగర్ా జలాలోా  వివిధ్ ర్సలయన ప్లరలమితతల గ్లఢతను ఇస్ుత ంది. క్ ందా భూగర్ా జల మండల జార ీ
చేసథన ఆంధ్పా్దాేశ్ రలష్ల్ ర నిక్ట గ్ ర ండ్ వలటర్ ఇయర్ బుక్స 2014-15లో చితీాకరించిన ప్రకీ్ష్య ఫలతరల 
ఆధరర్ంగ్ల ఈ ప్టి్క ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. రెడ్ీ రఫిరనె్్ క్ొర్కు ఈ ప్లరలమితతల క్ొర్కు 
ఆమోదయోగయమ ైన ప్రిమితతల క్ొర్కు టేబుల్ ఒక అవుట్ లుక్స ని కూడ్ర ఇస్ుత ంది: 
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ప్టి్క 8-3: ర్సలయన ప్లరలమీటర్ గ్లఢత 

జిలాా  పథహెచ్ 
క్ోా రిన్ 

ఎన్  ఓ 

3 
ఎఫ్ 

mg/ఎల్ 

ఆమోదయోగయమ ైన ప్రమిితి 
6.5 నుంచి 
8.5 

250 45 1.0 

ప్ాతరయమాియ వనర్ు లవనప్ుుడు అనుమతించబడా 
ప్రమిితి 

6.5 నుంచి 
8.5 

1000 45 1.5 

విజయనగర్ం గరషి్టఠ ం 8.98 4313 248 1.40 

కనిష్్టం 7.39 270 0.0 0.20 

స్గటట 8.14 1115 51 0.61 
విశ్లఖ్ప్టిం గరషి్టఠ ం 9.08 3960 565 2.70 

కనిష్్టం 7.54 58 0.0 0.00 

స్గటట 8.12 1068 63 0.49 
మూలం: గ్ ర ండ్ వలటర్ ఇయర్ బుక్స 2014-15 
పెై నుండ్ి అనిి జిలాా లోా  గరిష్్ట గ్లఢత సలయ యిలు అనుమతించదగ్ిన ప్రమిితిక్ట మించి ఉనరియని 
త్లుస్ుత ంది. స్గటట విలువలు కూడ్ర గరష్ి్టంగ్ల అనుమతించే గ్లఢతలను దరటతరయి, అందువలా 
భూగర్ా జలాలు మానవ వినియోగ్లనిక్ట స్రిప్ో వు. 
మరోవెైప్ు, విఎమ్ ఆర్ డ్ోలోని పె ై 2 జిలాా లోా ని క్ొనిి మండలాలు క్టరటకిల్/సమెీ క్టరటికల్ మరయిు 
ఓవర్ దోపథడ్ీ క్ టగ్రిీలో ప్డ్ిప్ో తరయి. అందువలా తదుప్రి వలెక్టతీత మంచిది క్లదు. ప్టి్క 8-4 ప్ాతి 
జిలాా లో మండలాల స్ంఖ్య స్ుర్క్ష్ితంగ్ల మరయిు ఇతర్ క్ టగ్రిీలోా  ప్డ్ిప్ో తతనిటటా  చూపథస్ుత ంది. 
దీని ప్కా్లర్ం, విజయనగర్ం జిలాా లో మొతతం ౧౬ మండలాలు స్ుర్క్ష్తి క్ టగ్రిీలో వసలత యి. 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో కసథంక్ోట, మునగప్లక మరియు అచుితరప్ుర్ం మండలాలు 190%, 150% 
మరియు 140% గ్ ర్వ ప్దాంగ్ల అభివృదిి దశతో దోపథడ్ ీ క్ టగ్ిరలీో ప్డ్ిప్ో తరయి. ఒక మండలం 
యలమంచిల సమెీ క్టరటకిల్ క్ టగ్రిలీో వస్ుత ంది, అభివృదిి  దశ 77%. ఈ విధ్ంగ్ల జిలాా లోని 35 
మండలాలలో 31 మండలాలు స్ుర్క్ష్తి క్ టగ్ిరలీో ఉనరియి. 

ప్టి్క 8-4: ప్తాి జిలాా లోని మండలాలు స్ుర్క్ష్ితమ ైన మరియు ఇతర్ క్ టగ్రిీలోా  ప్డ్పి్ో తతనరియి 

కరమస్ంఖ్య జిలాా  
క్లదు. వివిధ్ క్ టగ్రిీలోా  ఉని మండలాల 

మందస్ం సెమీ క్టరటకిల్ క్టరటకిల్ 
అతిగ్ల దోపథడ్ ీ
చేయబడ్రా ర్ు మొతతం 

1 విజయనగర్ం 16 0 0 0 16 
2 విశ్లఖ్ప్టిం 39 1 నెం.     

(యలమంచిల 
77%) 

0 3 స్ంఖ్యలు.        
(కసథంక్ోట-
190%, 

43 
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కరమస్ంఖ్య జిలాా  
క్లదు. వివిధ్ క్ టగ్రిీలోా  ఉని మండలాల 

మందస్ం సెమీ క్టరటకిల్ క్టరటకిల్ 
అతిగ్ల దోపథడ్ ీ
చేయబడ్రా ర్ు మొతతం 
మునగప్లక-
150%, 
అచుితరప్ుర్ం-
140%) 

మూలం: గ్ ర ండ్ వలటర్ డే్టా, సథజిడబుా ాబి-2008  
నీట ిస్ర్ఫరల 
ప్ట్ణ నీటి స్ర్ఫరల 
విఎంఆర్ లో దిగువ వివరించిన విధ్ంగ్ల మొతతం నరలుగు ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యలు ఉనరియి: 
మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టనుా   

► గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 
► విజయనగర్ం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 

ముని్ప్లలటీలు 
► యలమంచిల ముని్ప్లలట ీ

నగర్ ప్ంచరయితీ 
► నెలామరా్ నగర్ ప్ంచరయితీ 

ప్ట్ణ క్ ందరాలోా  నీటి స్ర్ఫరలకు నిబంధ్నలు: 
సథఎఫ్ ఐవో మానుయవల్ మరియు యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ ఐ గ్ెడై్ లెైన్ ల ప్ాక్లర్ంగ్ల భార్త ప్ట్ణరభివృదిి 
మంతితాే శ్లఖ్ జారీ చేసథన గ్ెడై్ లెైన్ లు వినియోగదరర్ుల చివర్లోా  ప్ట్ణ క్ ందరాలకు దేశీయ నీట ి
స్ర్ఫరల కు స్ంబంధించిన నిబంధ్నలను దిగువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల:  

► మ గ్ల నగరలల క్ొర్కు (10 లక్షల కంటే ఎకుకవ జనరభా)  :  కనూ్ామర్ 
ఎండ్ వదద  150 ఎల్ పథసథడ్ ి

► ముర్ుగునీట ిప్లర్ుదల ఉని 10 లక్షల జనరభా కంటే తకుకవ ఉని నగరలలకు 
►  సథస్్మ్ ఇప్ుటకి్  ఉంద ిలవదర ఆలోచించబడ్ింది   :

 వినియోగదరర్ుల ముగ్ింప్ువదద  135 ఎల్ పథసథడ్ ి
ప్ట్ణ క్ ందరాలకు నీట ి వనర్ులు ప్సా్ుత తం ఉని జలాశయాలు మరియు ప్ట్ణ క్ ందరాలకు 
స్మీప్ంలో నదుల వెంట చపర్బాటట బావులు. యుఎల్ బిల క్ొర్కు నీటి వనర్ులు వర్స్గ్ల దగిువ 
జాబితర చయేబడ్రా యి. 
ప్టి్క 8-5: విఎంఆర్ యొకక ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యల నీట ివనర్ులు 

ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్య  నీట ివనర్ు 
గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం 
మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 
మరియు స్ంబంధతి 
ప్రశిరమలు 

ఏలూర్ు ఎడమ ప్ధారన క్లలువ, రెవైలరల రిజరలేయర్, మేఘాదిా గ్డాె 
రిజరలేయర్, గంభీర్ం గ్డాె రిజరలేయర్, ముడస్ర్లోవల 
రిజరలేయర్, తరటపి్యడ్ ి రిజరలేయర్, గ్ోసలత నీ నద ి మరియు శ్లర్ద 
నద ి

విజయనగర్ం ముని్ప్లలట ీ గ్ోసలత నీ నది మరయిు చంప్లవతి నదలిో చపర్బాటట బావులు 
యలమంచిల ముని్ప్లలట ీ ప్ట్ణంలోని వర్హా మరియు బో ర్ు బావులోా  చపర్బాటట బావులు 
నెలామరా్ నగర్ ప్ంచరయితీ చంప్లవతి నది మరయిు ఓపనె్ వలె్్ లో చపర్బాటట బావులు 
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మూలం: ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యలు, పా్జా ఆరోగయ శ్లఖ్ 
యుఎల్ బిలోా  నీటి స్ర్ఫరల సథయతి ప్టి్క 8లో స్ంక్ష్ిపీతకరించబడ్ింది-6. 
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ప్టి్క 8-6: ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యలోా  నీట ిస్ర్ఫరల సలరలంశం 

ప్ట్ణ సలయ నిక 

స్ంస్య  
ప్సా్ుత త 

జనరభా 

క్ోర్ుకు
ని 

స్రీే స్ 

లెవల్ 

ఎల్ 

పథసథడ్ ి

ఎంఎల్ 

డ్లిో 
డ్మిాండ్ 

సో ర్్ 

క్పె్లసథట ీ

ఎమ్ 

ఎల్ డ్ ి

వలస్తవ 

ప్రా డక్షన్ 

Mఎల్ డ్ ి

యు
ఎఫ్ 

డ
బుా ా 

కనూ్ామ
ర్ ఎండ్ 

ఎంఎల్ 

డ్ ి వదద  
స్పెలా  

ప్గు
లు 

ప్సా్ుత త 

స్రీే స్ 

లెవల్ 

ఎల్ 

పథసథడ్ ి

ఎస్ ఆర్ ఎస్ 

ఎంఎల్ 

యొకక 

సలమర్యాం 

హచె్ 

హచె్ 

కనెక్షన్ 

దరేరల 
కవర జీ 

డబుా ాటపిథ 
క్పె్లసథట ీ

ఎంఎల్ డ్ ి

ఎన్.

ఆర్.

డ
బుా ా రెకా్స జీవిం

చు  
రెకా్స జీవిం

చు 
జివిఎంసథ 
(దేశీయ) 

20,35,000  150 305  

403 301 15% 

192 37% 94.2 107 126 77% 446 358 30% 

ఫాో్ టింగ్ మరియు 

కమ్ 
    31  13                 

జివిఎంసథ (చిని 

ఇండస్ీర) 
    52  51                 

జిలాా  నష్ల్ లు     58                    

జివిఎంసథ 
(ఇండస్) బల్క 

    252  252 252   252                 

జివిఎంసథ 
టరటల్ 

    698  655 553   508.0                 

విజయనగర్ం 

ముని్ప్లలటీ 
2,70,000  135 37 17.2 17.2 15% 14.6 60% 54.1 12.8 13.7 41%     35% 

యలమంచిల  36,700  135 5.0 2.0 2.0 15% 1.7 65% 46.8 1.7 1.6 9%     65% 

నెలామరా్ నగర్ 

ప్ంచరయతి   
24,400  135 3.3 2.3 2.3 15% 2.0 40% 81.2 1.1 2.31 64%     45% 

మూలం: సథా ప్-2018 మరియు స్ంబంధిత అర్బన్ లోకల్ బాడీ్స్, 2019 నుండ్ ి"ఎట్ ఎ గ్లా న్్" పా్కటనల 
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నీటి స్ర్ఫరల యొకక ప్ాస్ుత త దృష్ల్ ంతరనిి అంచనర వయేడం నుంచి తీస్ుక్ోబడా అనుమతతలు 
దిగువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల ఉనరియి: 

► ఏ యుఎల్ బిలోా  నీటి స్ర్ఫరల స్రిప్ో దు. 
► యుఎఫ్ డబుా ాను జివిఎంసథ క్లకుండ్ర యుఎల్ బిలు ప్రిగణించవు, అద ే

స్మయంలో ఎల్ పథసథడ్లిో స్రీే స్ లెవల్ ని ప్నిచేసలత యి. 
► అనిి యుఎల్ బిలోా  ప్ాస్ుత త స్ర్ఫరలకు స్రీేస్ రజిరలేయరా్ సలమరలయ ాలు 

స్రిప్ో తరయని చ్ప్లుర్ు. 
► డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ నటె్ వర్క లో విభిని ర్క్లలెైన పెైప్ులు (సథఐ, ఎసథ, డ్ిఐ, హచె్ డ్పిథఈ 

మొదలెైనవి) ఉంటాయి, దీని ఫలతంగ్ల అధిక యుఎఫ్ డబుా ా ఉంటటంది, 
అదసే్మయంలో యుఎఫ్ డబుా ాని తగ్ిోంచడం క్ొర్కు డ్ఐి పెపై్ుల క్లా స్ క్ె-7 ని 
అందించరలని సథఫలర్స్ు చయేబడ్ింది. 

► ప్ాస్ుత త డ్మిాండ్ ను కూడ్ర తీర్ిడ్రనిక్ట అదనప్ు మరయిు తగ్నింత నీటి వనర్ు 
అవస్ర్ం, ఇది ప్ో లవర్ం ఆనకట్ ప్లాజకెు్  (ఇందా సలగర్ ఎడమ ప్ధారన క్లలువ 
దరేరల) నుండ్ి నీటిని ప్ర ందడం దరేరల సలధ్యమవుతతంది. 

గ్లర మీణ నీటి స్ర్ఫరల 
గ్లర మీణ నీటి స్ర్ఫరల మరియు ప్లరిశుధ్య శ్లఖ్ రలష్్టరంలోని గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  తరగునీట ి
స్దుప్లయాలను అందించడ్రనిక్ట రలష్్టరంలో నోడల్ ఏజెనీ్గ్ల ఉంది. తరగునీటి స్దుప్లయాలకు చేతి 
ప్ంప్ులు/సథంగ్లి్ ఫజే్ మోటారా్తో బో ర్ు బావులు, డ్్ైరక్ె్స ప్ంపథంగ్ ప్థ్క్లలు, ఎంపథడబుా ాఎస్ ప్థ్క్లలు, 
పథడబుా ాఎస్ ప్థ్క్లలు మరియు సథపథడబుా ాఎస్ ప్థ్క్లలు (అనిి పెపాై్ ప్థ్క్లలు) వంటి వివిధ్ ర్క్లల 
ప్థ్క్లలను అందసి్ుత నరిర్ు. దరదరప్ు గ్లర మస్ుయ లందరిక్ీ చతేి ప్ంప్ ప్థ్కం అందుబాటటలో ఉంది. 

   
73వ  స్వర్ణ ప్కా్లర్ం సలయ నిక స్ంస్యలకు అధకి్లరలల ప్ంపథణపీెై, అనిి సథంగ్ిల్ విలవజ్ సీకంలు (ఎస్ 
విఎస్ ఎస్) గ్లర మ ప్ంచరయితీల దరేరల నిర్ేహించబడుతతనరియి, జిలాా  ప్రషి్టత్ ల దరేరల బహుళ్ 
గ్లర మ ప్థ్క్లలు (ఎంవిఎస్) నిర్ేహించబడుతతనరియి మరియు చతేి ప్ంప్ులను మండల ప్రషి్టత్ 
లు నిర్ేహసి్ుత నరియి. ఆర్ డబుా ాఎస్ డ్ిప్లర్్ మ ంట్ ఈ ఏజెనీ్లకు సలంక్ తిక మదదతతను 
అందిసోత ంది. గ్లర మ ప్ంచరయితీలు/మండలమరియు జిలాా  ప్రషి్టత్ లు తమ ప్లాంతరలోా  తరగునీట ి
స్ర్ఫరల ప్థ్క్లల యొకక ఓ అండ్ ఎమ్ క్ొర్కు 13వ ఫెైనరన్్ కమిష్టన్ నిధ్ులను 



 

 

 

 
133 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

అందుకుంటటనరియి. గ్లర మీణ ప్లాంతరలకు తరగునీటనిి స్ర్ఫరల చయేడ్రనిక్ట దోహదప్డ్ ే వివిధ్ నీట ి
స్ర్ఫరల ప్థ్క్లలు దిగువ వివరించబడ్రా యి: 

ఒక్  గ్లర మ ప్థ్కం: ఎస్ విఎస్ విష్టయంలో, ఇద ి ఓపనె్ వెల్ లవదర బో ర్ వలె్ వంట ి సలయ నిక వనర్ు 
ఉని ఒక్  గ్లర మానిక్ట ఒక చిని ప్తాేయక ప్థ్కం. 

బహుళ్ గ్లర మ ప్థ్కం: ఎమ్ ఎమ్ ఎస్ ఒకటి కంటే ఎకుకవ గ్లర మాలు/గ్లర మ ప్ంచరయితీని 
భూమి/ఉప్రతిల వనర్ుతో కవర్ చయేాలని భావిస్ుత నరిర్ు. 

నీటి స్ర్ఫరల ప్థ్క్లలు ఈ విధ్ంగ్ల వరీోకరించబడ్రా యి:  
పథడబుా ాఎస్ఎస్: పెపాై్ వలటర్ స్పెలా  సీకంలు, ఇవి బో ర్ు బావులు మరయిు క్ోా రనిేష్టన్ టీటా్ zమ ంట్ 
మాతామ ేఇవేబడ్ ేఇతర్ వనర్ుల నుంచి సథంగ్లి్ విలవజ్ కు నీటిని అందిసలత యి. 

ఎమ్ పథడబుా ాఎస్: మినీ ప్రా ట్క్ె్డ్ వలటర్ స్పెలా  సీకం, ఇది సథంగ్లి్ ప్లయింట్ డ్సిథ్ రబూయష్టన్ తో ఓపనె్ 
వెల్ లవదర బో ర్ వలె్ వంటి సలయ నిక సో ర్్ నుంచి  సథంగ్లి్ విలవజ్ కు నీటనిి అందసి్ుత ంది. 

సథపథడబుా ాఎస్: స్మగర పెపై్ుల నీట ి  స్ర్ఫరల ప్థ్కం, ఇకకడ నీటి వనర్ు ఉప్రతిల వనర్ు మరియు 
శుదిి  చయేబడా నీటనిి ఒక్  ప్లాజెక్్స క్టంద బహుళ్ గ్లర మాలకు స్ర్ఫరల చేసలత ర్ు. 

పెైన చరిించిన ప్థ్క్లలు క్లకుండ్ర, క్ొనిి గ్లర మాలోా  తరగునీటి నరణయత స్మస్యను ప్రిష్టకరించడ్రనిక్ట, 
ప్ాతి ఇంటకి్ట ర్ూ.2.00 లకు 20 లీటరా్ స్ుర్క్ష్తిమ ైన మరయిు తరాగునీటనిి అందించడ్రనిక్ట "ఎన్ీఆర్ 
స్ుజల ప్థ్కం"ను అమలు చేయాలని రలష్్టర ప్భాుతేం విధరన నిరో్యం తీస్ుకుంది. ఈ 
క్లర్యకరమానిి 2014 అక్ో్ బర్ 2న అధకి్లరకింగ్ల ప్లార్ంభించగ్ల ఇప్ుటవిర్కు 618 ప్లా ంటాను ఏరలుటట 
చేశ్లర్ు. 

ఈ నీట ి స్ర్ఫరల ప్లాజకెు్ లు గ్లర మీణ నీట ి స్ర్ఫరల క్లర్యకరమాలెైన "నషే్టనల్ ర్ూర్ల్ డ్ిాంక్టంగ్ వలటర్ 
పో్ా గ్లర మ్ (ఎన్ ఆర్ డ్ిడబుా ాపథ)" మరియు "నషే్టనల్ బాయంక్స ఫర్ అగ్ిరకలిర్ అండ్ ర్ూర్ల్ డ్వ్లప్ 
మ ంట్ (నరబారా్)" వంట ిఅభివృదిి  చయేబడ్రా యి. 

వివిధ్ ర్క్లల నీట ి స్ర్ఫరల ప్థ్క్లలతో గ్లర మాల జిలాా ల వలరగీ్ల కవర జీని ప్టి్క 8 లో 
ఉదహరించరర్ు-7, మరయిు గ్లర ఫథకల్ ప్లాతినిధ్యం ప్టం 8లో చూపథంచబడ్ింది-2. 

ప్టి్క 8-7: వివిధ్ ర్క్లల నీట ిస్ర్ఫరల ప్థ్క్లల క్టంద విఎంఆర్ లోని గ్లర మాల కవర జీ 

జిలాా  

మొ
తతం 
నోటఫిెై
డ్ 
గ్లర మా
లు 

వివిధ్ నీట ిస్ర్ఫరల ప్థ్క్లలతో కప్ుబడ్ని గ్లర మాలు 
హచె్ పథ 
ప్థ్క్లల
తో 
గ్లర మా
లు 

నీట ి
స్ర్ఫ
రల 
ప్థ్క్ల
ల 
దరేరల 
కవర్ 
చయేబ
డా % 

చతేి 
ప్ంప్ు 
ప్థ్క్ల
ల 
దరేరల 
కవర్ 
చయేబ
డా % 
గ్లర మా

ఎస్.వి.ఎ
స్. 

పథడబుా ా
ఎస్ 

ఎమ్ 
పథడబుా ా
ఎస్ 

సథపథడబుా ా
ఎస్ 

మొ
తతం 
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గ్లర మా
లు 

లు 

విజయనగ
ర్ం 

512 
 

290 97 130 323 189 63.09% 36.91% 

విశ్లఖ్ప్
టిం 

403 
 

252 197 17 303 100 75.19% 24.81% 

మొతతం 915 0 542 294 147 626 289 68.4% 31.6% 

మూలం: గ్లర మీణ నీటి స్ర్ఫరల మరియు ప్లరిశుధ్యం, ప్ంచరయితీ రలజ్ 
 
ప్టం 8-2: విఎంఆర్ లో వివిధ్ నీట ి ప్థ్క్లల క్టంద 
కవర్ అయియయ గ్లర మాల శ్లతం 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  నీటి స్ర్ఫరల సథయతిని ప్సా్ుత తం 
గ్లర మీణ నీటి స్ర్ఫరల విభాగం ప్సా్ుత త సవేల 
సలయ యి ఆధరర్ంగ్ల అంచనర వసేథంది, ఇది రోజుకు 
లీటరా్లో స్ర్ఫరల చసే ే నీటి సవేల సలయ యి 
ఆధరర్ంగ్ల సటెలి్ మ ంటాను వరీోకరించింది. 
దిగువ ఉప్యోగ్ంిచబడా వరీోకర్ణ 
చూపథంచబడ్ింది: ఎన్ ఎస్ ఎస్/ఎన్ సథ: స్ుర్క్ష్ిత వనర్ు లవదు/కవర్ చయేబడలవదు 

i. పథసథ-1: (9 ఎల్ పథసథడ్ి వర్కు) 
ii. పథసథ-2: (10-19 ఎల్ పథసథడ్ి) 
iii. పథసథ-3: (20-29 ఎల్ పథసథడ్ి) 
iv. పథసథ-4: (30-39 ఎల్ పథసథడ్ి) 
v. ఎఫ్ సథ: ప్యరితగ్ల కవర్ చయేబడ్ింద ి

దీని ప్ాక్లర్ం, 32% గ్లర మాలు ప్యరితగ్ల 40 ఎల్ పథసథడ్ ి
స్రీేస్ లెవల్ తో కవర్ చేయబడ్రా యి. ఈ 
స్ంవత్ర్ం ఆర్ డబుా ాఎస్ఎస్ దరేరల 
త్లయజ యబడ్ని విధ్ంగ్ల విఎంఆర్ లో ఉని అనిి 
గ్లర మాల వరీోకర్ణ ప్టం 8లో చూప్బడ్ింది-3. 
విఎమ్ ఆర్ లో గ్లర మీణ నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య  యొకక 
ప్ాస్ుత త దృష్ల్ ంతం నుంచి వచిిన అనుమతతలు: 

ప్టం 8-3: గ్లర మీణ నీటి స్ర్ఫరల సథయతి 
మూలం: ఆర్ డబుా ాఎస్ఎస్, 2018 
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► గ్లర మీణ ప్లాంతరనిక్ట ప్రగిణంిచబడ్ే స్రీేస్ లెవల్ బంెచ్ మార్క లు 40 ఎల్ పథసథడ్ి. 
అయితే, బెంచ్ మార్క ను 70 ఎల్ పథసథడ్ి (జాతీయ తరగునీటి క్లర్యకరమం-2013 
ప్ాక్లర్ం, భార్త ప్భాుతే తరగునీర్ు మరయిు ప్లరిశుధ్య మంతితాే శ్లఖ్ జారీ 
చేసథంది) కు పెంచరల మరియు దనీిని విఎంఆర్ గ్లర మాలోా  డ్మిాండ్ మదింప్ు క్ోస్ం 
ప్రగిణించబడుతతంది. 

► పెైపా్ వలటర్ సీకంల క్టంద గ్లర మాల కవర జీ 24 నుంచి 55% తకుకవగ్ల ఉంటటంది, 
అయితే అనిి గ్లర మాలు పెైపా్ వలటర్ స్పెలా  సథస్్మ్ తో కవర్ చేయబడ్రల. విఎంఆర్ 
క్ొర్కు మౌలక స్దుప్లయాల ప్ాతిప్లదనలోా  దీనిని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల. 

6.2 ముర్ుగునీర్ు/వయర్య నీటి నిర్ేహణ 
ప్ట్ణ ముర్ుగునీటి వయవస్య  
గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ (జివిఎంసథ) 
ప్ాస్ుత త జివిఎంసథ జనరభా 20,35,000 మంది. దనీి ప్కా్లర్ం, ప్ట్ణరనిక్ట అవస్ర్మ ైన నీటి స్ర్ఫరల 150 
ఎల్ పథసథడ్ి సవేల సలయ యి @ మరయిు ప్ట్ణంలో ఉని ప్రిశరమలకు 388 ఎంఎల్ డ్ ి వర్కు 
ప్నిచేస్ుత ంది. దీని ఆధరర్ంగ్ల ముర్ుగునీట ి ఉతుతిత  స్ుమార్ు 310 ఎంఎల్ డ్ి గ్ల ఉంటటందని 
భావిస్ుత నరిర్ు. క్లనీ ప్సా్ుత తం మొతతం 161.5 ఎంఎల్ డ్ి సలమర్యాం ఉని శుదిి ప్లా ంటటా  మాతమాే 
ప్నిచేస్ుత నరియి మరయిు శుదిి  క్ోస్ం 130 ఎంఎల్ డ్ి ముర్ుగునీర్ు ఈ ప్లా ంటాకు చేర్ుతోంది. 

జివిఎంసథ ప్లాంతం మొతతం 20 ముర్ుగునీటి బాా కులుగ్ల విభజించబడ్ింద.ి ఇటవీల మునిసథప్ల్ 
క్లరపుర ష్టన్ ప్లాంతంలో చేరిి న భీమునిప్టిం మరయిు కనకప్లా ప్లాంతరలను ఈ బాా కులు 
మినహాయించరయి. జివిఎంసథలోని 72 వలర్ుా లలో 316 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవు ఉని ముర్ుగునీటి నటె్ 
వర్క నగర్ం అంతటా విస్తరించి ఉంది. క్లనీ క్ వలం 249 క్టలోమీటర్ుా  మాతామే ముర్ుగునీటి శుదిి 
ప్లా ంటాకు (ఇప్ుటిక్  మరయిు నిరలాణంలో ఉంది) అనుస్ంధరనించబడ్ింది. జివిఎంసథ యొకక క్ొతతగ్ల 
జోడ్ించిన ప్లాంతరలు కలెక్షన్ నటె్ వర్క దరేరల కవర్ చేయబడవు. ప్ాస్ుత తం ఉని 316 క్టలోమీటరా్ 
నెట్ వర్క లో, స్ుమార్ు 110 క్టలోమీటర్ుా  ప్రమిాణంలో ఉంద ి మరయిు పరె్ుగుదల అవస్ర్ం. 
ప్ాస్ుత తం 20% కుటటంబాలు మాతామే ముర్ుగునీటి సకేర్ణ వయవస్యకు అనుస్ంధరనించబడ్రా యని 
స్మాచరర్ం. 

నగర్ంలో మొతతం 16 నంబర్ ముర్ుగునీటి శుదిి ప్లా ంట్ ఉంది, ఇవి ప్సా్ుత తం ఒపరెలటియోల్. ఈ 
ప్లా ంట్ ల యొకక మొతతం సలమర్యాం 107.50 ఎమ్  ఎమ్  పథ  ఏ  లు దగిువ చూపథంచబడ్ంిది: 

► అప్ుుఘర్ వదద    : 25 ఎంఎల్ డ్ ి
► ముడస్రోా వల వదద    : 13 ఎంఎల్ డ్ ి
► ఓలా్ సథట ీ     : 38 ఎంఎల్ డ్ ి
► విపథటి వదద     : 10 ఎంఎల్ డ్ ి
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► వివిధ్ ప్లాంతరలోా  13 మినీ ఎస్ టిపథలు  : 31.50 ఎంఎల్ డ్ ి
► నర్వ వదద  (ఆప్ర ష్టనల్)   : 54 ఎంఎల్ డ్ ి
► ప్నిచేస ేమొకకల యొకక మొతతం సలమర్యాం  : 171.50 ఎంఎల్ డ్ ి

పెైన పరేపకని దరనిక్ట అదనంగ్ల జివిఎంసథలో క్ొతత  ముర్ుగునీటి శుదిి ప్లా ంట్ లు నిరలాణంలో 
ఉనరియి, ఆ తర్ువలత మొతతం సలమర్యాం (171.50 + 57) = 228.50 మిలీడ్ి:  

► నర్వ వదద  (నిరలాణంలో ఉంది)   : 54 ఎంఎల్ డ్ ి
► ప్ర్దేశిప్లలెం వదద    : 2.0 ఎంఎల్ డ్ ి
► రలబులచర్్ువు వదద    : 1.0 ఎంఎల్ డ్ ి
► నిరలాణంలో ఉని మొకకల యొకక మొతతం క్లయప్ : 57 ఎంఎల్ డ్ ి

ఈ ఎస్ టిపథలు క్లకుండ్ర, మరో 177.69 ఎంఎల్ డ్ ిక్ోస్ం డ్పిథఆర్ లు సథదిం చయేబడ్రా యి. 

 
ప్టం 8-4: జివిఎంసథలో ముర్ుగునీట ిశుదిి  ప్లా ంటా ప్దాశే్లలు 

 
ఎర ష్టన్ టాయంకులు 

 
స్ుషీ్కరంిచిన టాయంక్స 

ముడస్రోా వల వదద  13 ఎంఎల్ డ్ ిఎస్ టిపథ 
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ఓలా్ సథటలీో 38 ఎంఎల్ డ్ ిముర్ుగునీట ిశుదిి  ప్లా ంట్ 

  
అప్ుుఘర్ వదద  25 ఎంఎల్ డ్ ిఎస్ టిపథ 

  
ఇన్ లెట్ ఛరంబర్ సీ్రన్ ఛరంబర్ 

  
డ్్టిాయోస్ టాయంక్స ఏర ష్టన్ టాయంక్స 
నర్వ వదద  54 ఎంఎల్ డ్ ిఎస్ టపిథ (నిరలాణంలో ఉంద)ి 
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ప్టం 8-5: జివిఎంసథలో ఎస్ టిపథల చితరా లు 
ప్టి్క 8-8: జివిఎంసథలో ముర్ుగునీట ివయవస్య  క్ొర్కు ప్సా్ుత త సథయతి మరియు గ్లయప్ అససె్ మ ంట్ 

వివరలలు యూని
ట్ 

నిబంధ్నల 

ప్ాక్లర్ంగ్ల 
అవస్ర్ం 

అవుతతంద ి

ప్ాస్ుత త 

దృశయం 
ప్గులు 

జనరభా (జనరభా లెకకలు 2011)   1,883,345  

ప్ాస్ుత త జనరభా   2,035,000  
ముర్ుగునీట ి ఉతుతిత  
ఊహించబడ్ింద ి

ఎంఎ
ల్ డ్ ి

 310  

ముర్ుగు నీటి నటె్ వర్క ఉని 
కుటటంబాలు 

 4,36,300 85,357 350943 

రోడుా /వీధ్ుల ప్ర డవు వి/ప్ర డవు 
ముర్ుగు నీటి లెైనుా  

క్ట.మీ. 2251.61 316 1935.61 

కలెక్షన్ నటె్ వర్క దరేరల 
అందించబడ్ే ప్లాంతం 

వలర్ుా
లు 

72 42 30 వలర్ుా లు + భీమిల 
మరియు కనకప్లా 

ముర్ుగునీటి శుదిి  ప్లా ంటటా  ఎంఎ
ల్ డ్ ి

310 161.5 148.5 

సేవల సలయ యిలు     
ముర్ుగునీటి నటె్ వర్క సేవల 
కవర జీ (హౌస్ హో లా్ సవేలు) 

 100% 21.6% 78.4% 

ముర్ుగునీటి సకేర్ణ యొకక 
స్మర్యత 

 100% 43.62% 56.38% 

ముర్ుగునీటి శుదిి  యొకక స్మర్యత: 
ముర్ుగునీటి శుదిి  తగ్నింత 

 100% 52% 48% 

మూలం: సథా ప్-2018 మరియు జివిఎంసథ, 2019 నుండి్ "ఎట్ ఎ గ్లా న్్" పా్కటనలు. 
గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ క్లకుండ్ర ఇతర్ యుఎల్ బిల లో ఏద ీ ప్సా్ుత తం 
ముర్ుగునీట ి వయవస్యను కలగ్ి లవదు. ప్ాస్ుత తం ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  ప్తాేయక ముర్ుగు నీటి మారలో లు 
వేయబడలవదు. ముడ్ి విస్ర్జన లవదర సెపథ్క్స టాయంకుల నుండ్ి అవుట్ ఫ్ోా  ను బహిర్ంగ క్లలువల 
దరేరల ప్లర్వయేడం జర్ుగుతోంది.  అయితే జివిఎంసథలో ముర్ుగునీటి వయవస్యను ప్ర డ్ిగ్ించడ్రనిక్ట, 
విజయనగర్ం యుఎల్ బిలో క్ొతత  ముర్ుగునీటి వయవస్య  క్ోస్ం డ్ిపథఆర్ లను సథదిం చేశ్లర్ు. ఇతర్ 
యుఎల్ బిలు టకాుక ర్వలణర దరేరల సపెే్జ్ మేనజే్ మ ంట్ క్ోస్ం డ్ిపథఆర్ లను సథదిం చేశ్లయి. 

ప్టి్క 8-9: విఎంఆర్ లో ముర్ుగునీట ిమరియు ప్లరశిుధ్య వయవస్య  క్ొర్కు ప్ాస్ుత త సథయతి సలరలంశం 

యుఎల్ బిలు 

ఎస్ టిపథ 
సలమర్యాం/ముర్ు
గునీట ి జనర ష్టన్ 
ఎంఎల్ డ్ ి

రోడుా  ప్ర డవు ఆధరర్ంగ్ల 
ముర్ుగుక్లలువ లెైనుా  

హెచ్ 
హెచ్ 
కవర జీ 

మర్ుగుద 
డా కవర జీ 

రెకా్స. ఉని రెకా్స. ఉని 



 

 

 

 
139 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

యుఎల్ బిలు 

ఎస్ టిపథ 
సలమర్యాం/ముర్ు
గునీట ి జనర ష్టన్ 
ఎంఎల్ డ్ ి

రోడుా  ప్ర డవు ఆధరర్ంగ్ల 
ముర్ుగుక్లలువ లెైనుా  

హెచ్ 
హెచ్ 
కవర జీ 

మర్ుగుద 
డా కవర జీ 

రెకా్స. ఉని రెకా్స. ఉని 
గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం 
మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 
(జివిఎంసథ) 

310 161.5 2252 316 43.6% 98% 

విజయనగర్ం 
ముని్ప్లలట ీ

29.6 0 256 0 0 90% 

యలమంచిల 
ముని్ప్లలట ీ

4 0 95 0 0 88% 

నెలామరా్ నగర్ 
ప్ంచరయితీ 

2.6 0 32 0 0 24% 

మూలం: సథా ప్-2018 మరియు స్ంబంధిత అర్బన్ లోకల్ బాడీ్స్, 2019 నుండ్ ి"ఎట్ ఎ గ్లా న్్" పా్కటనలు. 
గ్లర మీణ ముర్ుగునీటి వయవస్య  
విఎంఆర్ గ్లర మీణ ప్లాంతంలో అధిక్లరకి ముర్ుగునీటి వయవస్య/భూగర్ా డ్్ైనైజేీ వయవస్య  అందుబాటటలో 
లవదు. ముర్ుగునీటి వయవస్య  యొకక ప్రధిి జివిఎంసథక్ట ప్రిమితం చేయబడ్ంిది. అందువలా, ప్జాలు 
సెపథ్క్స టాయంకులతో వయక్టతగత గృహ మర్ుగుద డాపె ై ఆధరర్ప్డతరర్ు లవదర రెండు గుంటల మర్ుగుద డుా  
కలగ్ి ఉంటార్ు. జనరభాలో ఒక నరయయమ నై భాగం బహరి్ంగ మలవిస్ర్జన ను అభయసథసోత ంది. సపెథ్క్స 
టాయంకుల నుంచి అదవేిధ్ంగ్ల కచరి మర్ుగుద డుా /2– పథట్ మర్ుగుద డా నుంచి విడుదల చేయడం 
అనదే ి ఓపనె్ డ్్యాిన్ లు (ప్క్లక/కచరి)కు కనెక్్స చేయబడుతతంది, ఇది ప్కక నీట ి వనర్ులలోనిక్ట 
ప్ావహిస్ుత ంది, దీని దరేరల వలటిని కలుషథతం చసే్ుత ంది. ఈ అభాయస్ం ప్రలయవర్ణంపెై ప్ాతికూల 
ప్ాభావలనిి చూప్డమ ే క్లకుండ్ర సలయ నిక నివలసథతతల ప్రిశుభతా మరయిు ఆరోగ్లయనిి కూడ్ర ప్భాావితం 
చేస్ుత ంది. విఎంఆర్ లోని గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  బహరి్ంగ మలవిస్ర్జన ప్బాలంగ్ల ఉంది, ఇద ి
ప్రిశుభతా సలయ యిని క్ష్ిణింప్ చసే్ుత ంద ి మరియు మహిళ్లు సలయంతాం ఆలస్యంగ్ల లవదర ఉదయానేి  
మాతామే బయటకు వళాె్వలసథ వస్ుత ంది క్లబటి్ వలరిక్ట ఇది క్లీకం. మహళి్ల ఆరోగయంపెై సలమాజిక 
విస్ుగుతో ప్లటట జీవ ప్భాావం కూడ్ర ఉండ్ే అవక్లశం ఉంది. 
విఎంఆర్ ప్రధిలిోక్ట వచేి  మూడు జిలాా ల జిలాా ల వలరగీ్ల గణరంక్లలను ప్రిశీలసేత , వయక్టతగత 
మర్ుగుద డుా  ఉని గ్లర మీణ ప్లాంతంలోని కుటటంబాల శ్లతం విజయనగర్ంలో (26.90%), తర్ువలత 
విశ్లఖ్ప్టిం (23.76%). 

విఎమ్ ఆర్ లో ముర్ుగునీట ి వయవస్య యొకక ప్సా్ుత త దృష్ల్ ంతరనిి మదింప్ు చసేథన తర్ువలత దగిువ 
పేరపకని విధ్ంగ్ల అనుమతతలు ఇవేబడ్రా యి: 

► జివిఎంసథ లో మాతామ ే4 ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యలలో ముర్ుగునీటి వయవస్య ఉంది. 
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► ప్ాస్ుత త జనరభాకు నీటి డ్ిమాండ్ ఆధరర్ంగ్ల అవస్ర్మ నై ఎస్ టపిథల గ్లయప్ మదింప్ు 
సలమర్యాం నిబంధ్నల ప్కా్లర్ం ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. 

► గ్లర మీణ ప్లాంతంలో ఏ ప్లాంతంలోనూ ముర్ుగునీటి వయవస్య  లవదు. 
► గ్లర మీణ ప్లాంతంలో వయక్టతగత మర్ుగుద డాతో ఉని గణరంక్లలు చరలా తకుకవగ్ల 

ఉంటాయి క్లబటి్ . బహిర్ంగ మలవిస్ర్జన మూడు జిలాా లోా  ప్ాబలంగ్ల ఉంది. 
6.3 తతఫలను నీటి ప్లర్ుదల 

చరలా భార్తీయ నగరలలోా  తగ్నింత తతఫలను నీటి డ్్ైనైజేీ వయవస్య  లవదు, దీని ఫలతంగ్ల నివలసథత 
ప్లాంతరలోా  వర్దలు మరయిు మునిగ్ిప్ో తరర్ు. మన నగరలలోా  డ్్ైనైజేీ వయవస్య  స్రగి్లో  లవకప్ో వడం వలా 
అనకే క్లర్క్లలు ఉనరియి. వలటిలో అతయంత సలధరర్ణమ నైవి: 

► నగర్ డ్్ాయిన్ ల యొకక మ యింటన్నె్్ స్రిగ్లో  లవకప్ో వడం మరయిు స్క్లలంలో 
శుభాం చేయడం/డ్-ీసథల్ంగ్ చయేడం 

► ఘన వయరలయ ల దరేరల నగర్ డ్్ైనైజేీ వయవస్య యొకక అడాంక్ట. 
► భూ వినియోగంలో మార్ుులు, దీని ఫలతంగ్ల స్హజ నీట ి మారలో లు అడాంక్టగ్ల 

మార్తరయి. 
► వయవసలయ వయరలయ ల దరేరల స్హజ డ్్ైనైేజీ వయవస్యను అడాంక్టచేయడం, స్హజ క్ోత 

మరియు నిరలాణ క్లర్యకలాప్లలు రెండ్ింట ి నుండ్ి ఉతునిమయియయ బుర్ద, 
విచక్షణరర్హతిమ ైన భూమి నింప్డం. 

స్ంబంధతి యుఎల్ బిలు అందించిన మరియు సథాప్ లో లభయం అవుతతని డ్టేా ఆధరర్ంగ్ల 
విఎంఆర్ యొకక ప్ట్ణ క్ ందరాలోా  డ్్ైనైజేీ వయవస్య  యొకక ప్సా్ుత త ప్రిసథయతిని విశ్లాషథంచరర్ు. ప్తాి 
యుఎల్ బిలో వివరలలు మరియు అంతరలలను చరిించ ే స్మగర ప్కాటన టబేుల్ 8 లో 
అందించబడ్ింది 10 దగిువన. ఎమ్ఒయుడ్ ి నిర దశించిన స్రీేస్ లెవల్ బెంచ్ మార్క ల ఆధరర్ంగ్ల 
డ్ిమాండ్ లు మదింప్ు చయేబడ్రా యి.  
విఎంఆర్ యొకక ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  చరలా వర్కు డ్్ాయిన్ లు ఓపనె్ డ్్యాిన్ లు మరయిు దేశీయ 
కుటటంబాల నుంచి వయర్య నీర్ు ఇతర్ ప్తాేయక సవీర జ్ నటె్ వర్క లవనందున డ్్ాయిన్ లోా క్ట విడుదల 
చేయబడుతతంది. ర్ుతతప్వన క్లలంలో సలధరర్ణ లవదర ఆకసథాక వరలి ల క్లర్ణంగ్ల తకుకవ ఎతతత  
ప్లాంతరలు నీటతిో నిండ్ిఉంటాయి, విఎంఆర్ అతయధిక ప్లాంతంలో నీర్ు లాగ్ చేయబడటం 
నెలామరలా లో 50%, మరయిు విజయనగర్ంలో 12.27% తకుకవగ్ల ఉంటటంది. ఈ ప్లాంతంలోని 
యుఎల్ బి ల తతఫలను నీట ి డ్్ైనైేజీ నెట్ వర్క ను పెంచడం దరేరల ఈ అంతరలలనీి 
ప్యరించరల్న అవస్ర్ం ఉంది. ప్టి్క 8-10: విఎంఆర్ యుఎల్ బిలోా  ఇప్ుటిక్  ఉని తతఫలను నీట ి
డ్్ైనైజేీ యొకక స్రీేస్ లెవల్్ 

యుఎల్ బి ముర్ుగునీటి ప్లర్ుదల ఘటన  
డ్్ాయినాలో కలప్డం 

నీటి స్తంబన యొకక 

ఘటన   
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మూలం: అమృత్ మరయిు నరన్ - అమృత్ యుఎల్ బి ల యొకక సథాప్ నివదేికలు 2018 క్ొర్కు 
మరియు యుఎల్ బిలతో చరిి ంచడం 
ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  సల్ ర్ా వలటర్ డ్్ైనైజేీ నటె్ వర్క యొకక శ్లతం కవర జీ యలమంచిలలో అతి 

తకుకవ 5% నుండ్ి నలాెమరా్లో అతయధకింగ్ల 54% వర్కు మార్ుతతంది. యలమంచిల యుఎల్ బిలో 
కవర జీ 5% క్లదు కనుక, ముర్ుగునీర్ు డ్్ాయిన్ లతో కలసే ఘటనలు కూడ్ర 40% వర్కు కనిపథసలత యి. 

ప్ాతి యుఎల్ బి క్ొర్కు నెట్ వర్క లో వెలతి కూడ్ర లెక్టకంచబడుతతంది మరయిు టబేుల్ 8లో 
చితిాంచ చయేబడుతతంది.-11. జివిఎంసథ క్ోస్ం, యలమంచిల క్ొతత  ప్ాతిప్లదనలు డ్ిపథఆర్ దశలో 
ఉనరియి మరయిు ఇంక్ల అమలు క్లలవదు. 
ప్టి్క 8-11: విఎంఆర్ యొకక ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  తతఫలను నీర్ు కవర జీని తొలగ్సి్ుత ంద ి

యుఎల్ బి పరే్ు 

సల్ ర్ా వలటర్ డ్్ాయిన్ కవర జీ డ్ిపథఆర్ లోా  
ప్ాతిప్లదించబడా 

డ్్ాయిన్ ల 

ప్ర డవు (క్ట.మీ.లో) 

క్.ెఎం.లో 
రోడుా  నటె్ 

వర్క 

ప్ాస్ుత తం ఉని 

తతఫలను నీట ి

క్లలువ ప్ర డవు 
క్ట.మీ. 

%లో ఎస్ 

డబుా ాడ్ి 
కవర జీ 

క్ట.మీ.లో నటె్ 

వర్క లో 
అంతర్ం 

జివిఎంసథ 3,050 2,714.5 45% 3,385.5 238 

విఎంసథ 256 69 13% 443 0 

యలమంచిల 95 10 5% 180 166.7 

నెలామరా్ 31.5 34 54% 29 0 
మూలం: అమృత్ మరయిు నరన్ - అమృత్ యుఎల్ బి ల యొకక సథాప్ నివదేికలు 2016 క్ొర్కు 
మరియు యుఎల్ బిలతో చరిి ంచడం 
విఎంఆర్ యొకక గ్లర మీణ ప్లాంతంలో తతఫలను నీటి ప్లర్ుదల వయవస్యను ర్ూప్ర ందించలవదు/ప్లా న్ 

చేయలవదు. వరలి ల స్మయంలో క్ొనిి గ్లర మాలోా  లోతటట్  ప్లాంతరలోా  వర్దలు మరియు మునిగ్ిప్ో యిన 

ఘటనలు గమనించబడ్రా యి. తతఫలను నీర్ు ఇప్ుటకి్  ఉని స్హజ క్లలువల దరేరల నీర్ు బయటకు 
ప్ో తతంది. ప్క్లక క్లలువలు కలేర్ు్ ల దగోర్ లవదర దట్మ నై జనసలందతా ఉని భాగ్లనిక్ట స్మీప్ంలో 
మాతామే నిరిాంచబడతరయి. 

ఎమ్ఒయుడ్ి ప్ామాణరలు 0% 0% 

జివిఎంసథ 22.75% 14.66% 

విఎంసథ 14.53% 12.27% 

యలమంచిల 5% 40% 

నెలామరా్ 50% 50% 
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ప్టం 8-6: విఎంఆర్ యొకక ప్ధారన మరయిు చిని నదుల స్ంభావయ వర్ద ముంప్ు మాయప్ 

నదులతో స్హా దరదరప్ు 40 స్హజ క్లలువలు విఎంఆర్ నుండ్ి బంగ్లళ్ళఖ్ాతం వర్కు తతఫలను నీటనిి 

బయటకు ప్ంప్ుతతనరియి. విఎంఆర్ లోని ప్ాధరన నదులు ఏలవర్ు, ప్ంప్ల, తరండవ, వర్హా, శ్లర్ద, 

గ్ోసలత నీ మరయిు చంప్లవతి, ఇతర్ స్హజ క్లలువలు ఈ ప్లాంతరనిి ఖ్ాళీ చసేే నర్వ గ్డాె, కందవిలస్ 

గ్ెడా, మరయిు పదెద  గ్డాె. తరండవ, వర్హా, శ్లర్ద, గ్ోసలత నీ మరియు చంప్లవతి నదుల వెంట వర్దలు 
రలగల గ్లర మాలు. ఆంధ్ాప్దాశే్ సే్ట్ డ్వ్లప్ మ ంట్ అండ్ ప్లా నింగ్ సర సెటై ీ (ఎపథఎస్ డ్పిథఎస్), జిఎపథ, 
వర్ద ప్ాభావిత ప్లాంతరలోా  ప్డ్ే ఈ నదుల స్మీప్ంలో క్ొనిి గ్లర మాలను గురితంచింది. టేబుల్ 8లో ఒక 

సలరలంశం ఇవేబడుతోంది.-12. భవిష్టయతతత లో ముంప్ును నివలరించడ్రనిక్ట ఈ గ్లర మాలకు స్రెనై డ్్ైనైజేీ 

వయవస్యను అందించరల్న అవస్ర్ం ఉంది. ఈ గ్లర మాలను చూపథంచే మాయప్ ప్టం 8లో 
చూపథంచబడ్ింది-6 

ప్టి్క 8-12: విఎంఆర్ యొకక వర్ద మండలాలలో ప్డ్ిప్ో తతని గ్లర మాల స్ంఖ్య 

నద ి తరండవ  
శ్లర్ద 

మరియు 
వర్హా 

గ్ోసలత నీ 
మేఘాదిా 
గ్ెడా 

రిజరలేయర్ 

మొతతం 

గ్లర మాల 

స్ంఖ్య 
8 83 28 11 130 
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మూలం: ఎపథఎస్ డ్పిథఎస్ (ఆంధ్ాప్దాేశ్ రలష్్టర అభివృదిి  మరియు ప్ణారళిక స్మాజం) వర్ద ప్భాావిత 

గ్లర మాల జాబితర 
ముగ్ింప్ు  
విఎమ్ ఆర్ లో తతఫలను నీటి ప్లర్ుదల యొకక ప్ాస్ుత త దృష్ల్ ంతరనిి అంచనర వేయడం నుంచి 

తీస్ుక్ోబడా అనుమతతలు దగిువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల ఉనరియి: 
యుఎల్ బిలోా  తతఫలను డ్్యాినా దరేరల శ్లతం కవర జీ 5% మరియు 51% మధ్య ఉంటటంది. 
డ్ిపథఆర్ లు శ్లంతి భోజనం/జోన్ వలరీగ్ల ప్లాధరనయత క్ొర్కు తయార్ు చయేబడతరయి.  

ప్ట్ణకీర్ణ క్లర్ణంగ్ల ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  స్హజ డ్్ైనైజేీ వయవస్య  సలయ నభాంశం చ్ందింది. క్లనీ గ్లర మీణ 
ప్లాంతరలోా  ఇది తతలనరతాకంగ్ల చ్కుకచద్ర్లవదు.. బహిర్ంగ క్లలువలలో వయరలయ లను డంపథంగ్ 
చేయడం ప్ట్ణ మరియు గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  కనిపథస్ుత ంది. 
నీటి మారలో లోా  ఆకరమణలు మరయిు ఘన వయరలయ లతో క్లలువలను అడుా క్ోవడం ప్ట్ణ మరయిు 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  నీర్ు నిలచిపో్ వడ్రనిక్ట మరయిు మునిగ్ిపో్ వడ్రనిక్ట ప్ధారన క్లర్ణం. 
ముర్ుగునీటనిి తతఫలను నీటి క్లలువలతో కలప్డం అనేద ి ప్జాా స్ంప్దాింప్ుల స్మయంలో 
లవవనెతతబడ్ని క్లీక స్మస్యలో ఒకటి, ఎందుకంటే ఈ క్లలువలు ఎటటవంటి శుదిద  లవకుండ్ర 
స్ముదాంలో చరే్తరయి. 
ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ 
ఈ ప్లాంతంలో ఉతుతిత  అయియయ ఘన వయరలయ లను మునిసథప్ల్ ఘన వయరలయ లు, ప్ామాదకర్ వయరలయ లు 
మరియు బయో మ డ్కిల్ వయరలయ లు వంటి మూడు ర్క్లలుగ్ల వరీోకరిసోత ంది. ఈ వరీోకరించబడా వయరలయ లోా  
ప్ాతిదీ విభిని అధకి్లర్ుల దరేరల విభినింగ్ల నిర్ేహించబడుతతంది మరియు టీాట్ 

చేయడం/డ్ిసో ుజింగ్ యూనిట్ లు. 
మునిసథప్ల్ ఘన వయరలయ లు (MAMT) – ఈ ప్లాంతంలోని నివలస్ స్తలాల నుంచి ఉతుతిత  అయియయ వయరలయ లు: 
ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టనుా , ముని్ప్లలటీలు మరియు నగర్ ప్ంచరయితీలు మరయిు 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  గ్లర మ ప్ంచరయితీ వంటి సలయ నిక అధిక్లర్ుల దరేరల జనర ట్ చయేబడా ఎమ్ ఎస్ 

డబుా ా నిర్ేహించబడుతతంది (అంటే, సేకరించడం, ర్వలణర చేయడం, టీాట్ చేయడం/డ్ిసో ుజ్ 

చేయడం). 
ఈ ప్లాంతంలోని ప్ధారన ప్ట్ణ క్ ందరాలు ఆధిప్తయ వయర్య ఉప్దిక్లలు, ఎందుకంటే వలటలిో 
నివసథస్ుత ని జనరభా అధకి సలందాత; ఉతుతిత  అయియయ వయరలయ ల ప్రిమాణం కూడ్ర ఎకుకవగ్ల ఉంటటంద.ి 

నివలస్ గృహాలు, వలణిజయ ప్లాంతరలు, మారెకట్ ప్ాదశే్లలు మరయిు రోడుా  సీేపథంగ్ నుంచి ఉప్లది 
చేయబడా వయరలయ లను సలయ నిక స్ంస్యలు సకేరిసలత యి; ప్ట్ణ ప్లాంతరలు 95% స్గటట సకేర్ణ సలమరలయ ానిి 

కలగ్ి ఉనరియి. సేకరించిన వయరలయ లను ప్లాంతరలకు స్మీప్ంలోని డ్ిసో ుజల్ సెటై్ కు ర్వలణర 
చేయబడుతతంది. కంపో్ స్్ ప్లా ంటటా  ఉని ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా , మారెకట్ వయరలయ లు మరియు ఏద్నైర వేర్ు 
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చేయబడా తడ్ి వయరలయ లను కంపో్ స్్ ప్లా ంట్ కు తీస్ుకువళె్తరర్ు. ఇతర్ వలటిలో వయరలయ లను ఇతర్ 

చిక్టత్ లవకుండ్ర డ్ిసో ుజల్ సెటై్ వదద  డంప్ చయేబడుతతంది. 
ప్టి్క 8-13: ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ యొకక ప్ాస్ుత త సథయతీ 

సలయ నిక 
స్ంస్యలు 

జనర ట్ 
చయేబడా 
వయరలయ లు 
(MTPడ్)ి 

డంపథంగ్ సెటై్ బదలిీ 
సే్ష్టన్ 

కంప్ో స్్ 
ప్లా ంట్ 

డబుా ాటఈి 
కాస్్ర్ 

జివిఎంసథ 1,000 
అవును, క్లప్ులుప్లుడ 
వదద , భీమునిప్టిం అవును అవును 

నిరలాణం 
ప్లార్ంభించర
ల 

విఎంసథ 120 అవును, 
గునుప్యర్ుపటే వదద  

అవును అవును ఇటవీల ర్దుద  
చేయబడ్ింద ి

యలమంచిల 
ముని్ప్లలట ీ

16 అవును, శ్లష్టూక్ోండ 
వదద  

క్లదు క్లదు క్లదు 

నలాెమరా్ నగర్ 
ప్ంచరయితీ 

12 అవును, గ్లంధీనగర్ 
వదద  

క్లదు క్లదు ఇటవీల ర్దుద  
చేయబడ్ింద ి

మూలం: స్ంబంధతి యుఎల్ బిలు  
వయరలయ లను ప్రలయవర్ణరనిక్ట అనుకూలమ నై రతీిలో శ్లసీతయైంగ్ల శుదిి  చేయడ్రనిక్ట మరియు 
ప్లర్వయేడ్రనిక్ట, జిఎపథ చపర్వ తీస్ుకుంద ి మరయిు శక్టత ఉతుతిత  మరియు వయరలయ లశ్లసీతయై డ్ిసో ుజల్ 

క్ోస్ం స్మీప్ ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  చేర్డం దరేరల వయరలయ లను శక్టత (డబుా ాటఇి) కాస్్రా్ను గురితంచింది. 
జివిఎంసథ క్ోస్ం క్లప్ులుప్లుడ వదద  ప్తాిప్లదించిన అటటవంటి డబుా ాటఇి కాస్్ర్ లో విఎంఆర్ హచె్ 

ఒకటి, అయితే విజయనగర్ం, నలాెమరా్ యుఎల్ బిలను జివిఎంసథ కాస్్ర్ లో చరేలలని ప్భాుతేం 

క్ోరింది. 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా , క్ొనిి గ్లర మ ప్ంచరయితీలోా  (జిపథ) ఘన వయరలయ లు వేర్ు చయేబడతరయి మరయిు 
కంపో్ సథ్ంగ్ క్ొర్కు బయోడ్ిగ్ రడబుల్ వయరలయ లను ఉప్యోగ్ిసలత ర్ు. వరే్ు చేసథన తర్ువలత జడ ప్దరర్యం 

మరియు ప్ునరిేనియోగప్ర్చదగ్ని ప్దరర్యం విడ్గి్ల నిలే చయేబడతరయి. ఇతర్ జిపథలు వయరలయ లను 
గ్లర మం యొకక స్కర్ు్ లపె ై మొర్టటగ్ల ప్లర్వేయబడుతతంది. మొతతం మీద 25% విఎంఆర్ గ్లర మాలలో 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ క్ొర్కు కంపో్ స్్ గుంటలు ఉనరియి. 

ప్ామాదకర్ వయరలయ లు (హచె్ డబుా ా) – ప్రిశరమల దరేరల ఉతుతిత  అయియయ ప్మాాదకర్ వయరలయ ల నిర్ేహణ 

అనదేి నిరిిష్్ట ప్రశిరమ యొకక బాధ్యత. వయరలయ లను వలర్ు హాయండ్లి్ చేస్ుత నరిర్ు లవదర ఇతర్ 

ప్రశిరమలు/చిక్టతర్ క్ ందరాలకు ప్ంప్ుతతనరిర్ు. ప్రశిరమలు ఎపథ రలష్్టర క్లలుష్టయ నియంతణా 

మండల నుండ్ి అధకి్లరలనిి తీస్ుక్ొని, వలర్ు నిర దశించిన నిబంధ్నలకు అనుగుణంగ్ల వయరలయ లను 
ప్లర్వయేాల 
విఎంఆర్ లో ప్రిశరమల దరేరల ఉతుతిత  అయియయ ప్మాాదకర్ వయరలయ లను జఎెన్ పథసథ ప్ర్వలడ్రలో ఉని 

రలంక్ీ ఎనిేరో ఇంజనీర్్ లమిటడ్్ (రలీ్) సలయ పథంచిన మ సె్స్ క్ోస్్ల్ వస్ే్ మేనజే్ మ ంట్ ఫసెథలట ీ
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(సథడబుా ాఎమ్ పథ) దరేరల శుదిి  చేయబడుతతంది. ఇది టీటా్ మ ంట్, సో్ ర జీ మరియు డ్ిసో ుజల్ 

స్దుప్లయానిి అందసి్ుత ంది. రిజిస్్రా్ స్భుయల నుంచి ఉతుతిత  అయియయ ప్ామాదకర్ వయరలయ లను విఎంఆర్ 

ప్లాంతంలోని జిలాా ల నుంచి స్ంస్య  సేకరించి ర్వలణర చయేాల. ఈ ప్లాంతంలో స్ంవత్రలనిక్ట 
స్ుమార్ు 260 వలే మ టిాక్స టనుిలు చిక్టత్ చేయబడతరయి. శుదిి  చయేబడ్ని వయరలయ లలో 26% 

లాయండ్ ఫథల్ చయేబడ్ింది, 18% భస్ాం చయేబడుతతంది, మరయిు 54% రసీెకై్టల్ చేయబడుతతంది. 

బయో మ డ్ికల్ వయరలయ లు (బిఎమ్ డబుా ా)ఆస్ుప్తతాల నుండ్ి-: ఆరోగయ స్ంర్క్షణ యూనిటా నుంచి 

ఉతుతిత  అయియయ బయో మ డ్కిల్ వయరలయ లు స్ంభావయ ప్మాాదకర్మ ైనవిగ్ల ప్రగిణించబడతరయి మరయిు 
అటటవంటి వయరలయ లను చిక్టత్ లవకుండ్ర ప్లర్వయేడం తీవామ నై ప్రలయవర్ణ మరియు ప్జాారోగయ 
ప్ామాదరనిి కలగ్ించవచుి. అందువలా, దనీిని శ్లసీతయై వివక్షప్దితిలో నిర్ేహించరల. ప్ామాదకర్ 

వయరలయ ల ఉతుతిత  రోజుకు 0.1 క్టగ్లర /బడె్. ప్సా్ుత తం దరదరప్ు 700 మ టిాక్స టనుిల వయరలయ లను 2 విభిని 

స్ంస్యలు చిక్టత్ ప్ర ందుతతనరియి, వలర్ు బయో మ డ్ికల్ వయరలయ ల శుదిద  క్ోస్ం తమ ప్లా ంటాను ఏరలుటట 
చేశ్లర్ు.  
ముగ్ింప్ు  
విఎమ్ ఆర్ లో ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ యొకక ప్ాస్ుత త దృష్ల్ ంతరనిి మదింప్ు చసేథన తర్ువలత 

దిగువ పేరపకని విధ్ంగ్ల అనుమతతలు ఇవేబడ్రా యి: 
ఈ ప్లాంతంలో ప్ామాదకర్మ ైన వయరలయ లు మరియు బయో మ డ్ికల్ వయరలయ ల నిర్ేహణ క్ొర్కు ప్సా్ుత తం 
వయరలయ ల నిర్ేహణ స్ందరలాలు స్రిప్ో వడం 
మునిసథప్ల్ ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణకు, వయరలయ లను వరే్ు చయేకప్ో వడం, కంపో్ సథ్ంగ్ విధరనరలు 
అనరరోగయకర్మ నైవి/ప్ర్యవకే్ష్ించబడవు, వయరలయ లను మొర్టటగ్ల ప్లర్వయేడం, ఉప్యోగంలో ఉని 
క్ొనిి డంప్ సెైట్ లకు క్లంప్ౌండ్ గ్ోడలు మరియు వయరలయ ల బర్ువు ప్ర్యవకే్షణ వయవస్యలు లవవు, డంప్ 
సెైట్ వదద వయరలయ లను క్లలిడం, ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  అందుబాటటలో ఉని మౌలక 
స్దుప్లయాలను అస్మర్యంగ్ల ఉప్యోగ్ించడం వంటి క్ొనిి స్మస్యలు గురితంచబడతరయి. 

విదుయత్ స్ర్ఫరల 
ప్ాస్ుత త విదుయతత స్ర్ఫరల మరయిు భవిష్టయత్ విదుయత్ వనర్ులు 
విఎంఆర్ ప్లాంతం యొకక విసలత ర్మ నై పదెద  మరయిు మ గ్ల ప్రశిరమలు మరియు ఎమ్ ఎస్ ఎమ్ ఈ 

ప్లరిశ్లర మిక ప్లర్ుకలు మరియు జ బులతో అభివృదిి  చ్ందడ్రనిక్ట విదుయత్ స్ర్ఫరల క్లీక క్లర్క్లలలో 
ఒకటి. ఆంధ్పా్దాేశ్ రలష్్టరంలో 56% విదుయతతత ను అందుకుంటటంది మరయిు మిగ్ిలన 44% క్ ంద ా

విదుయత్, స్ేతంతా విదుయత్ ప్లా ంటటా  (ఐపథపథ) మరియు క్లపథ్వ్డ ప్వర్ ప్లా ంటా నుండ్ి ప్ర ందింద.ి 

రలష్్టరంలో బల్క విదుయత్ టాాన్్ మిష్టన్ రెండు ఏజెనీ్లు ప్వర్ గ్ిరడ్, మరయిు ఎపథటాానో్ో దరేరల 
చేయబడుతతంది.   
ప్వర్ డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్- ఏపథపథ  
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ఈ ప్లాంతంలో విదుయత్ ప్ంపథణనీి స్ంబంధతి స్బ్ సే్ష్టనాతో ప్లటట హెచ్ ట ి మరియు ఎల్ టి విదుయత్ 

లెైనా భార ీ నికర్ ప్నుల దరేరల ఎపథఇపథడ్ిసథఎల్ నిర్ేహసి్ుత ంది. ఈ ప్లాంతంలో ప్సా్ుత త నికర్-ప్ని హచె్ 

టి మరియు ఎల్ టి లెైనా యొకక ప్ని టబేుల్ 8లో ఇవేబడుతోంది.-14 దగిువ: 
ప్టి్క 8-14: విఎంఆర్ లో ఇప్ుటిక్  ఉని ప్వర్ నటె్ వర్క 

గ్ీత విశ్లఖ్ప్టిం విజయనగర్ం 
400 క్.ెవి. 1,193.26 0 

220 క్.ెవి. 869.35 80.33 

132 క్.ెవి. 1,502.55 255.64 

33 క్.ెవి. 1,262.5 679.45 

11 క్.ెవి. 4,425.67 6,243.67 

మొతతం హచె్ ట ి

లెైనుా  
9,253.33 7,259.09 

ఎల్.టి.లెైన్ 12,725.87 13,063.52 

గ్లర స్ మొతతం 21,979.2 20,322.61 

మూలం: ఎపథఇపథడ్సిథఎల్ 

ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని ఉతతర్ క్ోసలత  ప్లాంతంలోని 221 మండలాలోా  33 క్టలోవలటటా , 11 క్టలోవలటటా  సలయ యి 2,322 

ఫీడర్ుా  మరయిు వివిధ్ సలమరలయ ాల 1,27,487 కు పెగై్ల ప్ంపథణీ టాాన్్ ఫలర్ార్ లతో కూడ్ని 587 స్బ్ 

సే్ష్టనుా  కలగ్ిన నటె్ వర్క దరేరల వివిధ్ క్ టగ్ిరలీకు ఎపథఇపథడ్సిథఎల్ విదుయత్ స్ర్ఫరల చసే్ుత ంది.-15. 

ప్ట్ిక 8-15: ఏపథపథపథల  స్ంఖ్య 

Sl.No. స్బ్ సే్ష్టన్ ర్కం క్లదు. ఉప్ సే్ష్టనా 

1 220 క్ట.వి స్బ్ సే్ష్టనుా  15 నెం. 
2 132 క్ెవి స్బ్ సే్ష్టనుా  55 నెం. 
3 33 / 11 క్ెవి స్బ్ సే్ష్టనుా  587 నెం. 
4 11 క్టవి / 433 వి స్బ్ సే్ష్టనుా  1,28,000 నెం. 
మూలం: ఏపథపథపథ 
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7 హౌసథంగ్ మరయిు రయిల్ ఎసే్ట్ దృశయం  
ఈ అధరయయం హౌసథంగ్ మరియు రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగం యొకక ప్సా్ుత త దృశ్లయనిి అందిస్ుత ంద.ి 
ప్ాభుతే గృహ ప్థ్క్లల అమలు మరయిు విఎంఆర్ లో లవఅవుటా సలక్ష్యతరకర్ం పె ై అధ్యయనం 
చేసథనప్ుటిక్ ీ వృదిి  మరయిు అభివృదిి ధోర్ణుల దశిను విశ్లాషథంచరర్ు. ఈ ప్లాంతంలో అభివృదిి 
యొకక క్లలవయవధి మరయిు దరని ప్లాదేశిక వలయపథతని ప్రిశీలంచడం దరేరల ఈ ర్ంగం యొకక 
స్విసలత ర్మ నై మదింప్ు చయేబడుతతంది. 
7.1 ప్రిచయం 

ఆరోగయకర్మ నై మరియు నరగరిక ఉనిక్టక్ట ఒక నిరిదష్్ట కనీస్ గృహ ప్ామాణం అవస్ర్ం. అనధిక్లరిక 
సెటలి్ మ ంటా నుండ్ి హైె ఎండ్ విలాా ల వర్కు, గృహ నిరలాణం యొకక ప్లాథ్మిక విధి అలాగ్  ఉంది, 
అంటే ఆశరయం.  ఆంధ్పా్ాదశే్ ప్ాభుతేం గత క్ొనిి దశ్లబాద ల నుండ్ి ఇళా్ను నిరిా ంచడ్రనిక్ట ప్ధారన 
ప్లాముఖ్యత ఇచిింది. విఎంఆర్ లోని గృహ నిరలాణ ర్ంగం పెై విశ్లఖ్ప్టిం, విజయనగర్ం వంట ి
ప్ాధరన ప్ట్ణ ప్లాంతరలపె ైదృషథ్ సలరించి స్విసలత ర్ంగ్ల చరిించనునరిర్ు. 

రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగం ఏ ఆరియక వయవస్యలోనెనైర క్లీకమ ైన ప్లతాను కలగ్ి ఉంది. ఇది వివిధ్ ఇతర్ 
అనుబంధ్ ర్ంగ్లలపె ై కూడ్ర ప్భాావం చూప్ుతతంది. రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగంలో వయయం ఇతర్ 
ర్ంగ్లలలో ఖ్ర్ుి మరయిు రలబడ్ిని కనీస్ం ఐదు రెటటా  వర్కు ప్ాభావితం చసే్ుత ంది. భార్తదశేంలో 
ప్ట్ణకీర్ణ నమూనరలు నివలస్, వలణిజయ మరియు ఆతిథ్యం యొకక అనిి విభాగ్లలలో రయిల్ ఎసే్ట్ 
ర్ంగంపెై ప్భాావం చూప్ుతరయి. అదుాతమ నై కనెక్ట్విటతీో ప్లటట వివిధ్ స్యలాకృతి లక్షణరలతో కూడ్ని 
స్హజ సౌందర్యం మరయిు ఉనిక్టతో ఉని ఈ ప్లాంతం ప్రలయటకం, రియల్ ఎసే్ట్, ప్రిశరమలు 
మరియు ఇతర్ ర్ంగ్లలలో వివిధ్ ర్క్లల ప్లాజకెు్ ల క్టంద ఆరియక్లభివృదిిక్ట అవక్లశ్లలను అందసి్ుత ంది.  

అనకే ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  ప్ని అవక్లశ్లలు పెర్గడం వలస్ శ్లర మిక జనరభాను ఆకరిించింది. జనరభా 
పెర్ుగుదల అందుబాటటలో ఉని హౌసథంగ్ సల్ క్స పరె్గడ్రనిి డ్మిాండ్ చసేథంది. ప్తాి ఇతర్ 
ప్లాంతంలో ప్రిసథయతి ఒక్ విధ్ంగ్ల ఉంటటంద ి మరియు విఎంఆర్ కూడ్ర దీనిక్ట మినహాయింప్ు క్లదు. ఈ 
ర్ంగంలో విసలత ర్మ నై సలమర్యాం దోపథడ్ీ క్ోస్ం వచేి ఉంది. పరెిగ్ని అవస్ర్ం వలణజియ క్లర్యకలాప్లలతో 
ప్లటట గృహనిరలాణరనిక్ట డ్ిమాండ్ ను స్ృషథ్ంచింద.ి రలష్్టర విభజన తర్ువలత ఆంధ్ాప్దాశే్, తల్ంగ్లణ 
రలష్ల్ ర ల ను విభజించి న తర్ువలత ఆంధ్ాప్దాశే్ రలష్్టరం ఈ ప్లాంతంలో పటెట్ బడులను 
ఆకరిించడ్రనిక్ట ఆదశే్లనిి ర్ూప్ర ందించింది. విఎంఆర్ యొకక రియల్ ఎసే్ట్ ప్రిశరమ యొకక 
ప్ాస్ుత త దృష్ల్ ంతరనిి ప్యరిత మదింప్ు దగిువ విభాగ్లలోా  ప్జాంట్ చేయబడ్ింది. 
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7.2 హౌసథంగ్ ట్ంాడ్ లు మరియు డ్ిమాండ్ 
హౌసథంగ్ 
హౌసథంగ్ సెక్ల్ ర్ లో రయిల్ ఎసే్ట్ అభివృదిిని పెైవైేట్ హౌసథంగ్, ప్ునరలవలస్ హౌసథంగ్ క్లలనీలు 
మరియు ప్బాిక్స హౌసథంగ్ గ్ల విభజించవచుి.  గత దశ్లబదంలో ప్ధారన నగరలలోా  (ముంబెై, బెంగళ్ూర్ు, 
చ్నెైి , హెదైరలబాద్ మొదలెైనవి) ఐట/ిఐటఇిఎస్ ర్ంగం యొకక వేగవంతమ నై వృదిి 
భార్తదేశంలోని 2వ అంచ్ నగరలలోా  (క్ోయంబతూత ర్ు, విశ్లఖ్ప్టిం, మ సై్ూర్ు, ప్యణే మొదలెైనవి) 
ఐట/ిఐటఇిఎస్ క్లర్యకలాప్లలను ప్లార్ంభించడ్రనిక్ట పేార పథంచింది. విశ్లఖ్ప్టింలో ఐటి/ 
ఐటఇిఎస్ అభివృదిి ప్ధారనంగ్ల స్ంబంధతి మానవ శక్టత లభయత, తకుకవ మానవ శక్టత ఖ్ర్ుి, 
సలపకే్షంగ్ల చౌక ధ్ర్లకు పెదద భూమి ప్ర టాా ల లభయత, ఈ ర్ంగ్లనిక్ట ప్లాధరనయత ఇవేడ్రనిక్ట ప్భాుతేం 
ఒతితడ్ి మొదలెైన అంశ్లలకు ఆప్లదించబడుతతంది.  

గత 5 నుంచి 6 స్ంవత్రలలుగ్ల, రెసథడ్్నిియల్ యాక్ట్విటీ నగర్ంలోని స్బర్బన్ మరయిు పెరఫిెర్ల్ 
లొక్ ష్టన్ లకు క్లర్యకలాప్లలపెై ఒలక్టప్ో యింది. ఐటి/ఐటిఇఎస్ నతేృతేంలోని డ్మిాండ్ 
పెర్గడంతో ఇది పేరా పథంచబడ్ింది. పెర్ుగుతతని జనరభా, సలయ పథంచబడ్ని నివలస్ క్ ందరాలలో 
పెర్ుగుతతని భూమి విలువలు, మధ్ుర్వలడ - పెందురిత - గ్లజువలక  ప్లాంతంలో ఐట/ిఐటఇిఎస్ 
సెగ్ెాంట్ పరె్ుగుదలతో, నివలస్ విభాగంలో రయిల్ ఎసే్ట్ అభివృదిి  క్లర్యకలాప్లలు క్ ంద ా ప్లాంతరల 
నుండ్ ి స్బర్బన్ ప్లాంతరలకు కరమంగ్ల ప్రవిర్తన చ్ందడ్రనిి, తర్ువలత నగర్ం యొకక ప్రధియీ 
ప్లాంతరలకు పెర్ుగుతతనరియి. 

రియల్ ఎస్ేట్ 
ప్ాస్ుత తం ఉని విశ్లఖ్ప్టిం మరియు గంగవర్ం ఓడర వులకు అదనంగ్ల కళింగప్టిం మరియు 
భీమునిప్టిం వంటి అనకే క్ొతత  ఓడర వులకు అవక్లశం ఉని ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని అతిపదెద 
ప్లరిశ్లర మిక పటెట్ బడ్ి ప్లాంతరలలో విఎంఆర్ డ్ిఎ ఒకటి. 2వ తర్గతి ప్ట్ణరలోా  ఐటి ప్రిశరమల 
అభివృదిితో ప్లటట విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్, గంగవర్ం ప్ో ర్్, విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్, ఎన్ టపిథసథ, 
ఫలరలా సజె్, ఫలరలా సథటీ, ఎపథఐఐసథ ఇండసథ్ రయల్ ఎసే్ట్్, ఎపథసజె్, హటెరిో సజె్, ఎన్ ఎఫ్ సథఎల్, 
జిఎఫ్ సథఎల్, ప్లరిశ్లర మిక హబ్ లతో ప్లటట అడప్లదడప్ల ప్రలయటక ఆకరి్ణలు ప్లాజకెు్  ప్లాంతంలో 
రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగం వేగంగ్ల మరియు గణనీయమ నై వృదిిక్ట ప్ధారన క్లర్ణరలు. 
విఎంఆర్ డ్ిఎలో, రియల్ ఎసే్ట్ అభివృదిిని వివిధ్ ప్భాుతే స్ంస్యలు 
నియంతిాంచడం/నియంతిాంచడం జర్ుగుతోంది. ఎపథ ప్ట్ణ ప్లాంతరల (అభివృదిి) చట్ం 1975 
ప్ాక్లర్ం, విశ్లఖ్ప్టిం ప్ట్ణరభివృదిి అథరరిట ీ (వియుడ్ఎి) దృకుథ్ ప్ణారళిక మరయిు మాస్్ర్ ప్లా న్ 
ప్ాక్లర్ం అభివృదిిని నియంతిాంచే అధకి్లర్ం కలగ్ి ఉంది.  అయితే, వియుడ్ిఎ క్ొనిి అభివృదిి 
నియంతణా అధకి్లరలలను విజయనగర్ం మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ (జివిఎంసథ) మరయిు 
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ముని్ప్లలటకీ్ట అప్ుగ్ించింది. ఇంక్ల, ఆమోదించబడా లవఅవుట్ ల లోప్ల 10 మీటరా్ ఎతతత  వర్కు 
బిలాంగ్ ప్లా న్ లను ఆమోదించే అధకి్లర్ం ప్ంచరయితీలకు ఉంటటంద ి మరయిు అనిి ఇతర్ 
క్ టగ్ిరలీకు వియుడ్ఎి అనుమతి మంజూర్ు చసే ేహకుకలను కలగ్ి ఉంటటంది. 
విశ్లఖ్ప్టింలో ఆక్లశ్లనింటటతతని భూమి ధ్ర్లతో క్ొతత  ప్రిణరమాల నేప్థ్యంలో రియల్ ఎసే్ట్ 
కూడ్ర జూమ్ చేసోత ంది.  ప్లాప్రీ్ డ్వ్లప్ర్ుా , క్లకుండ్ర, నరన్ రసెథడ్్ంట్ ఇండ్ియన్్ (ఎన్ఆర్ఐలు) 
స్మూహం అందమ నై పటెట్ బడులను వలగ్లద నం చయేడం ఇప్ుుడు ఓడర వు నగర్ం వెపై్ు తలలు 
తిపథుంది. ఫలతంగ్ల భూమి ధ్ర్లు 50 నుంచి 75% పెరగి్లయి. పరె్ుగుతతని భూమి ధ్ర్లను 
మరింత పెంచింది ప్రిశరమలు, సలఫ్్ట వరే్ కంపెనీలు మరియు ప్తాేయక ఆరియక మండలాల (సజె్ లు) 
అభివృదిిక్ట విలువెైన విసలత ర్మ నై భూమిని రలష్్టర ప్భాుతేం క్ టాయించడం. ఇటీవల స్ంవత్రలలోా  
విశ్లఖ్ప్టిం చరలా అభివృదిి  చ్ందింద ి మరయిు నగర్ంలోని ప్తాి ర్ంగంలో మ ర్ుగుదలలను 
చూడవచుి. ఇకకడ, భూమి ధ్ర్లు చదర్ప్ు యారా్ కు ర్ూ.8,000 నుండ్ ి ర్ూ.10,000 మధ్య 
ఉంటాయి. దరేర్క్లనగర్ వంటి ప్ధారన ప్దాేశ్లలలో, ఇద ి చదర్ప్ు గజానిక్ట ర్ూ.30,000 నుండ్ి 40,000 
వర్కు ఉంటటంది, అనేక ఐటి యూనిటా అభివృదిి  మరయిు బాాండ్ిక్స్ అపుెర్ల్ సథటీ వంట ి అనేక 
క్ొతత  ప్లరిశ్లర మిక ప్లర్ుకల మంజూర్ుతో. ర టటా  ఎపథ రవెినూయ శ్లఖ్ స్రికల్ ర టా ప్ాక్లర్ం ఉనరియి. 
ఎపథఐఐసథ ఇండసథ్ రయల్ ఎసే్టటా /ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలను ప్భాుతేం ఇండసథ్ రయల్ ఏరయిా లోకల్ 
అథరరిట ీ (ఐఎఎల్ఎ)గ్ల ప్ాకటించినచోట, వియుడ్ిఎకు ఛరరీజలు/ఫజీుల రీఎంబర్్ మ ంట్ కు లోబడ్ ి
ప్ాణరళికలను ఆమోదించ ే అధకి్లర్ం వియుడ్ఎి కు ఉంటటంది. వియుడ్ఎి స్రిహదుద  మరియు 
జివిఎంసథ వలెుప్ల ఉని ప్లాంతరలను టౌన్ అండ్ కంటీా ప్లా నింగ్ డ్్ైరక్ెర్ లవదర జాయింట్ 
డ్్ైరక్ెర్/డ్ిప్యయట ీడ్్రైెక్ర్ ఈ క్ స్ు ఉండవచుి.   

7.3 ఎదుగుదల దిశలు 
హౌసథంగ్ 
విఎంఆర్ డ్ిఎ, ఎపథఐఐసథ, జివిఎంసథ, క్ెఎంసథ, ఎపథఎస్ హచె్ సథ, ఎపథహెచ్ బి వంటి ప్భాుతే స్ంస్యలు 
పెైవైటే్ డ్్వలప్రా్తో కలసథ విఎంఆర్ లోని మూడు జిలాా లోా  రియల్ ఎసే్ట్ అభివృదిిలో ముఖ్యమ నై 
ప్లతా ప్ో షథసలత యి. క్లీక ప్ాజా క్ీరడ్రక్లర్ులు మరియు రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగం అభివృదిిలో వలరి ప్లత ా ఈ 
క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి. 
విఎంఆర్ డ్ిఎ ప్ాణరళికలకు అనుగుణంగ్ల అభివృదిిని నియంతిసా్ుత ంది మరియు లవఅవుట్ లు, 
హౌసథంగ్ సీకంలు, ఇంటిగ్ రట్డ్ టౌన్ షథప్ లు, అప్లర్్ మ ంట్ లు, వలణజియ భవనరలు/క్లంపెా క్స్ లు 
మరియు అక్లరా్ ల ఆమోదరనిి అభివృదిి చేయడంలో పెైవైటే్ డ్వ్లప్ర్ లకు మారో్దర్శనం 
చేస్ుత ంది. వియుడ్ిఎ ప్ట్ణ గృహ నిరలాణ ప్థ్క్లలు, అప్లర్్ మ ంటటా , వయక్టతగత గృహాలు మరియు 
వర్ుస్ గృహాలు మొదలెైనవలటనిి తీస్ుకుంటటంద ి మరియు 437 హకె్ల్ రా్కు పెగై్ల ఇంటిగ్ రట్డ్ టౌన్ 
షథప్ యొకక లాయండ్ ప్యలంగ్ ప్థ్క్లలు మరియు జాయింట్ వెంచర్ ప్లాజకెు్ లను అభివృదిి  చసేథంది. 
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అభివృదిి  చసేథన 52 లవఅవుటాలో, వలటిలో క్ొనిి ఎంవిపథ క్లలనీ, కప్ులప్ుడ, మాధ్వధ్ర్, 
మధ్ుర్వలడ, ర్ుషథక్ొండ, కుర్ానప్లలెం, బాబామ ట్ మరియు విజయనగర్ం లోని క్.ెఎ.పేట మొదలెైన 
ఇంటగి్ రటడ్్ టౌన్ షథప్ లు. వియుడ్ిఎ అనకే ప్రలయటక ప్లాజెకు్ లను అభివృదిి  చేసథంది మరియు ఇవి 
నిర్ేహించబడుతతని ఆస్ుత లు మరియు వియుడ్ిఎకు ఆదరయ వనర్ుగ్ల ఉనరియి. విశ్లఖ్ప్టిం, 
విజయనగర్ం, అనకప్లెా  లలో ప్లు చోటా వియుడ్ఎి అనకే వలణజియ స్ముదరయాలను నిరిాంచింది. 

గృహ నిరలాణ క్లర్యకలాప్లల క్టంద 10, 841 హౌసథంగ్ యూనిటాను నిరిాంచి, ఎసథ.479 ప్రధిలిో 
ర్ూ.68.50 క్ోటా మేర్కు క్ టాయించరర్ు. సెైటా సవేల క్టంద విఎంఆర్ డ్ిఎ ర్ూ.27.20 క్ోటా మరే్కు 
ఏసీ.1718 ప్రిధలిో 10, 519 ప్లా టాను అభివృదిి చసేథ క్ టాయించింది. 

ఎపథఐఐసథ అనదేి ఆంధ్పా్దాేశ్ ప్ాభుతే ప్యరిత యాజమానయంలో ఉని ప్ని. ఎపథఐఐసథ ఫసెథలటటేర్ 
ప్లతనాు సీేకరించింది మరియు విశ్లఖ్ప్టింలో ఐటి టవర్ (హచె్ ఎస్ బిసథ) అభివృదిి 
చేసథంద/ినిరిా ంచింది. ఐట ి సజె్/ ఎపథసజె్, విఎస్ఈజడె్, విడబుా ాఎస్ సథఒ, గంగవర్ం ప్ో ర్్, కనెేనిన్ 
సెంటర్, మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ ప్లర్ుకలు మరయిు హారా్ వేర్ ప్లర్ుకలు మొదలెైన మ గ్ల ప్లాజకెు్ లలో 
ఎపథఐఐసథ స్ూతాప్లాయ ఫసెథలటటేర్.  

ఎలాంట ి లాభం లవని అవస్ర్మ నై ప్జాలకు ఆశరయం కలుంచడ్రనిక్ట ఎ.పథ హౌసథంగ్ బో ర్ుా  ఇళా్ను 
నిరిాంచింది. ఈ విభాగం ప్లార్ంభం నుండ్ి వివిధ్ ర్క్లల 7,221 ఇళా్ను నిరిా ంచింది మరయిు 
సలధరర్ణ ప్జాలకు క్ టాయించింది. మొతతం నిరిాంచిన ఇళా్లో 4,580, విశ్లఖ్ప్టింలో 993 ఇళ్లా  
నిరిాంచబడ్రా యి. ఈ గృహనిరలాణం ఎకుకవగ్ల విశ్లఖ్ప్టింలో ఎంఐజి క్లగ్ల, విజయనగర్ంలో 
ఎకుకవగ్ల ఎల్ ఐజి క్ టగ్ిరీ హౌసథంగ్ ఉంది.  

ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరవలయప్తంగ్ల ఇంటగి్ రట్డ్ టౌన్ షథప్ మరయిు ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ డ్్వలప్ మ ంట్ ప్నిని 
చేప్ట్డ్రనిక్ట ఆంధ్పా్దాేశ్ టౌన్ షథప్ అండ్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ డ్్వలప్ మ ంట్ క్లరపుర ష్టన్ లమిట్డ్ 
(ఎపథటడి్సిథఒ)ను ప్ాభుతే సథండ్కి్ ట్ గ్ల ఏరలుటట చేశ్లర్ు. ఇద ి ప్ధారనమంతి ా ఆవలస్ యోజన 
(పథఎంఎవెై) క్ోస్ం రలష్్టర సలయ యి నోడల్ ఏజెనీ్, రలష్్టరంలో స్ంప్యరో్ ప్ణారళిక, అభివృదిి , ఆరియక 
స్హాయం మరియు అమలు సలమరలయ ాలు ఉనరియి. ప్సా్ుత తం, రలష్్టరంలోని అనిి ప్ట్ణ ాలలకు 
పథపథఎవె ై హౌసథంగ్ లో ఎపథటడి్సిథఒ నిమగిమ ఉైంది.  విశ్లఖ్ప్టింలో మొతతం 27,806 ఇళ్లా  
నిరిాంచబడ్రా యి మరియు అమృత్, పథఎంఎవెై మరియు పథఎంజిఎవెై క్టంద విజయనగర్ంలో 31,701 
ఇళా్ను నిరిాంచరర్ు. విఎంఆర్ లో మండలాల వలరీగ్ల గృహ నిరలాణ ప్థ్క్లలను అమలు చేయడం 
ప్టం చూపథస్ుత ంది. 
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ప్టం 9-1: విఎంఆర్ లోని మండలాలోా  గృహ నిరలాణ ప్థ్క్లలు  
ప్ాభుతే ర్ంగ స్ంస్యలతో ప్లటట నిరలాణ ర్ంగంలో ప్వాేశించిన అనకే మంద ి పెైవైటే్ డ్వ్లప్ర్ుా  
ఉనరిర్ు. ఇటవీల క్లలంలో ఇండ్యిాబుల్్ 'సథయిెరలర ', శీరరలమ్ ప్లాప్రీ్స్ 'ప్నోర్మా హిల్్', ఆక్ట్ జన్ 
టవర్్ మొదలెైన క్ొనిి పదెద  ఎతతత న నివలస్ ప్రణిరమాలు (100 యూనిటాకు పెైగ్ల) 
ప్లార్ంభించబడ్రా యి. ఇప్ుటిక్  నగర్ంలో భూములను సలేధనీం చేస్ుకుని/లవదర సలేధనీం 
చేస్ుకుని అనకే మంద ి ప్సాథది సలయ నిక మరియు జాతీయ డ్వ్లప్రా్ ప్ావశేంతో ఈ ధోర్ణ ి రలబో యియ 
స్ంవత్రలలోా  ఊప్ందుకున ే అవక్లశం ఉంది (ఒమాక్స్, ఇండ్యిా బుల్్, భార్త్ ఇన్ ఫలాట్క్స 
మొదలెైనవి. లవఅవుటాను అభివృదిి  చేయడంలో ప్ాధరనంగ్ల ప్నిచసేే రియల్ర్ుా  వంటి చరలా మంద ి
పెైవైటే్ డ్వ్లప్ర్ుా  ఆంధ్పా్ాదశే్ రియల్ ఎసే్ట్ డ్వ్లప్ర్్ అసో సథయియష్టన్ (ఎపథఆర్ ఇడ్ిఎ) లో 
నమోదు చయేబడ్రా ర్ు మరియు ప్యర్తయిన ప్లాజెకు్ లను అభివృదిి  చసేథ ప్ంపథణీ చసేే బిలార్ుా  ది 
క్లనఫెడర ష్టన్ ఆఫ్ రయిల్ ఎసే్ట్ డ్్వలప్ర్్ అసో సథయియష్టన్్ ఆఫ్ ఇండ్ియా (క్ెరడ్రయ్) మరయిు 
విఎబిఎ (విశ్లఖ్ప్టిం అప్లరె్మంట్ బిలార్్ అసో సథయియష్టన్)తో అనుస్ంధరనించబడ్రా ర్ు.  
గత 5 స్ంవత్రలల నుంచి లవఅవుట్ లు మరయిు వలటి అభివృదిి  విఎమ్ ఆర్ లో వృదిి దశి యొకక 
ప్ాధరన ధోర్ణిని ఇస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో భీమునిప్టిం, ఆనందప్ుర్ం, అనక్లప్లా, 
ప్దానరభం, ప్ర్వలడ, స్బబవర్ం మరియు పెందురిత వంటి మండలాలోా  ఇటవీల మధ్ుర్వలడ దరట ి
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నగర్ం వలయపథత  చ్ందడం మరియు బీచ్ వెంబడ్ి ర్హదరరి అనుస్ంధరనంతో రలబో యియ భోగ్లప్ుర్ం 
విమానరశరయానిక్ట దగోర్గ్ల ఉండటం వలా మాతామ ే భీమునిప్టిం ప్లాంతంలో 102 ఎకరలలతో 
గరష్ి్టంగ్ల క్ొతత  లవఅవుటటా  వెలువడ్రా యి. 
విజయనగర్ం లో భోగ్లప్ుర్ం, డ్్ంక్లడ, క్ోటవలస్, విజయనగర్ం, బొ ండప్లా, ఎల్.క్ోట మరియు 
వేదరగ్లమండలాలోా  గత 5 స్ంవత్రలలలో గరష్ి్టంగ్ల 102 ఎకరలల తో భోగ్లప్ుర్ంలో లవఅవుటటా  
రలబో తతనరియి, ఎందుకంటే దరని రలబో యియ అంతరలజ తీయ విమానరశరయ ప్ాతిప్లదన మరయిు 
జాతీయ ర్హదరరకి్ట అనుస్ంధరనం. 

విజయనగర్ం జిలాా లో ఎకరలలలో ఉని భూముల లో అతయధిక వెైశ్లలయం విజయనగర్ం మండల 
ప్రధిలిోక్ట వస్ుత ంది, తర్ువలత భోగ్లప్ుర్ం, డ్్ంక్లడ, క్ొతతవలస్ మరయిు ఎల్.క్ోట ఉనరియి. లవఅవుట్ 
లు ఎకుకవగ్ల పెైవైటే్ కు చ్ందనివి, తర్ువలత డ్టిసిథపథ మరయిు ఎపథడ్పిథఎమ్ ఎస్.  

మండల్ విజయనగర్ం భోగ్లప్ుర్ం డ్ం్క్లడ క్ొతతవలస్ ఎల్.క్ోట 

ఎకరలలలో వెైశ్లలయం 2,198 1,589 1,204 999 558 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ఎకరలలలో అతయధిక భూములు విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ ప్రధిలిోక్ట వసలత యి, 
తర్ువలత భీమునిప్టిం, ఆనందప్ుర్ం, పెందురిత, గ్లజువలక మరియు ప్ర్వలడ ఉనరియి. లవఅవుట్ 
లు ఎకుకవగ్ల పెైవైటే్ కు చ్ందనివి, తర్ువలత డ్టిసిథపథ మరయిు ఎపథడ్పిథఎమ్ ఎస్.  

మండలo విశ్లఖ్ 
గ్లర మీణ  

భీమునిప్టిం ఆనందప్ుర్ం పెందురిత  గ్లజువలక ప్ర్వలడ  
ఎకరలలలో 
వెైశ్లలయం 2,982.88 2,097.49 1,912.06 1,482.06 1,245.29 968.87 
గత 5 స్ంవత్రలలలో అచుితరప్ుర్ం, యలమంచిల, దక్ష్ణిరన అనక్లప్లా, పెందురిత, క్ొతతవలస్, 
స్బబవర్ం, ఆనందప్ుర్ం మరయిు ప్శిిమాన లకకవర్ప్ుక్ోట మరయిు ఉతతరలన భీమునిప్టిం 
మరియు భోగ్లప్ుర్ంలలో చరలా లవఅవుటటా  వచరియని లవఅవుటా ప్ాస్ుత త వృదిి ధోర్ణులు 
త్లయజ స్ుత నరియి. రలబో యియ అంతరలజ తీయ విమానరశరయం క్ోస్ం భీమునిప్టిం మరయిు 
భోగ్లప్ుర్ం వెపై్ు గరష్ి్ట లవఅవుటటా  బయటకు వస్ుత నిప్ుటి నుండ్ి భవిష్టయతతత లో రలబో యియ ప్ాతిప్లదతి 
ప్రణిరమాలు మరియు ప్లాజెకు్ ల వెైప్ు ఈ ధోర్ణ ివృదిిని చూపథస్ుత ంది. 
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ప్టం 9-2: విఎంఆర్ లో లవఅవుట్ ల వృదిి ధోర్ణ ి 
రయిల్ ఎసే్ట్ 
విశ్లఖ్ప్టింలో ఆసథత  ధ్ర్లు ఏడ్రది వయవధలిో రెటి్ంప్ు అయాయయి. అతయంత ప్ాజాదర్ణ ప్ర ందని 
ప్లాంతం బీచ్ వెంబడ్ి విస్తరించి ఉంది, ర్ుషథక్ొండ నుండ్ి భీమునిప్టిం వర్కు విస్తరించి ఉంద.ి 
భీమునిప్టాినిక్ట స్మీప్ంలో ఉని ఎకర్ం మారకెట్ విలువ స్ుమార్ు ర్ూ.60 లక్షలు, రజిిసే్ రష్టన్ 
విలువ ర్ూ.9 నుంచి ర్ూ.15 లక్షల కరమంలో ఉంది. వలస్తవలనిక్ట, రజిిసే్ రష్టన్ విలువ ఆగస్ు్  ౨౦౦౬ 
నుండ్ ి౫౦ శ్లతం నుండ్ ి౭౫ శ్లతరనిక్ట పెరగి్ింది. 

పెందురిత మీదుగ్ల 51 క్టలోమీటరా్ ఆనందప్ుర్ం-కనకప్లా ర్హదరరలిో సథవిల్ ప్నులు జూన్ నరటకి్ట 
ప్లార్ంభం క్లనునరియి, విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిి ప్యరితగ్ల స్కర్్ చసేే బెైప్లస్ హెైవే నిరలాణరనిక్ట ప్ధారన 
థ్ాస్్ లో. విశ్లఖ్ప్టిం శివలరా్లోని లంక్లెప్లలెం స్మీప్ంలో ప్తాిప్లదతి ౯౦౦ ఎకరలల ఉప్గరహ 
టౌన్ షథప్ ను వగేవంతం చయేాలన ే ఉదేదశయంతో రలష్్టర ప్ాభుతేం ఉనిటటా  త్లుసోత ంది. శివలరా్లోని 
ఉప్గరహ టౌన్ షథప్ లు ప్ధారన నగరలనిి మరంిత పెంచడ్రనిక్ట బదులుగ్ల అనిి వెపై్ులా నగరలనిి 
విస్తరించరల్న అవస్ర్ం ఉందని ప్రిశీలకులు అభిప్లాయప్డుతతనరిర్ు. 
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7.4 క్ీలక స్వలళ్లా  
ఇప్ుటిక్  ఉని ప్లరిశ్లర మిక సలయ వర్ంఉని విఎంఆర్ లాభదరయకమ ైన పటెట్ బడ్ి గమయసలయ నంగ్ల 
ఉండటానిక్ట మరింత పో్ టీగ్ల ఉండ్రల. సథబిఆర్ఈ అధ్యయనరల ప్ాక్లర్ం, ప్ధారన పటెట్ బడుల 
ఆధరర్ంగ్ల ముందుకు సలగ్  శ్లర మిక శక్టతక్ట మ ర్ుగ్ెైన జీవన ప్రిసథయతతలను నిరలి రించడ్రనిక్ట ప్పా్ంచ 
సలయ యి ప్లరిశ్లర మిక రయిల్ ఎసే్ట్ మౌలక స్దుప్లయాలతో ఇంటిగ్ రటడ్్ 'ఇండసథ్ రయల్ ఎక్ోసథస్్మ్' 
అభివృదిిని ఈ ప్లాంతంలో ప్ోా త్హించరల. ప్ధారన ఉప్లధ ి ఆకరి్ణ ప్లాంతరల ఆధరర్ంగ్ల రయిల్ 
ఎసే్ట్ అభివృదిి  టిపా్ ప్ర డవులు మరయిు టిపా్ ఖ్ర్ుిలను గణనీయంగ్ల తగ్ిోస్ుత ంది, ఇది ఆరియక థమీ్ 
నోడ్ లను మరింత విజయవంతం చేస్ుత ంది. 
విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతం ఇప్ుటిక్  దేశవలయప్త  సలయ యిలో పదెద  ఎతతత న డ్్డ్కి్ ట్డ్ ఇండసథ్ రయల్ 
క్లరడి్రరా్ను అభివృదిి చేస ే దశిగ్ల దృషథ్ సలరించింది. జాతీయ ర్హదరర ి ౧౬ ఈ ప్లాంతం యొకక 
ప్యరిత ప్ర డవున నడుస్ుత ంది, విఎంఆర్ ఓడర వుతో ప్లటట అంతరో్త ప్లాంతరలకు అదుాతమ నై 
కనకె్ట్విటీని కలగ్ి ఉంది, ఈ ప్లాంతంలో ప్రశిరమలు విజృంభించడ్రనిక్ట దోహదప్డుతతంది. ఇద ి
రియల్ ఎసే్ట్ ర్ంగ్లనిక్ట దృషథ్ సలరించరల్న విస్తర్ణలపెై తగ్ినంత స్ూచనను ఇస్ుత ంది. 
చ్దుర్ుమదుర్ు ప్రణిరమాలను నివలరించడ్రనిక్ట అభివృదిి అధిక్లర్ం యొకక క్ ందీాకర్ణకూడ్ర 
దరనితో స్ర్ుద బాటట చేయాల. 
డ్్డ్కి్ ట్డ్ ఫెైటై్ క్లరిడ్రరా్ మదదతతతో డ్ిఎంఐసథ, ఎసథఐసథ, బిఎంఐసథ వంట ి ప్లరశి్లర మిక నోడ్ లు 
ఇప్ుటిక్  దేశంలో విజయవంతమ నై నమూనరలుగ్ల గురితంచబడ్రా యి. విశ్లఖ్ప్టిం చ్నెైి  
ఇండసథ్ రయల్ క్లరడి్రర్ నుండ్ి ఇలాంట ి ప్ాయోజనరలను తీస్ుక్ోవలల, ఇద ి పెటట్ బడులు మరయిు 
వృదిిని తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంతరనిక్ట ప్ధారన అవక్లశం. విసథఐసథక్ట నోడ్ ఆధరరిత అభివృదిి వయయహం 
ఉంది, ఇది క్లరడి్రర్ లో క్ొనిి నోడ్ లను గురితంచింది. ప్లరిశ్లర మిక భూ క్ టాయింప్ులను గురితంచడం 
మరియు రయిల్ ఎసే్ట్ కు మదదతత ఇవేడం విసథఐసథ యొకక ప్ాభావలలను పెంచుతతంది. 
ప్లరిశ్లర మిక నోస్ లో హౌసథంగ్ మరయిు రియల్ ఎసే్ట్ అభివృదిి  దిశగ్ల విధరనం డ్ిమాండ్ ఆధరరతి 
ప్ుల్ ఫలయక్ర్ కంటే ముందుగ్ల ఊహించిన స్ర్ఫరల ప్ుష్ క్లర్కం. 

క్ొతత  టౌన్ షథప్ అభివృదిి  మరియు స్ంభావయ ప్లరిశ్లర మిక నోడ్ ల చుటూ్  ఉని టౌన్ షథప్ లలో మంచి 
నరణయత కలగ్ని మౌలక స్దుప్లయాల ప్తాిప్లదనను గృహ నిరలాణం మరియు రియల్ ఎసే్ట్ 
ర్ంగంలో అభివృదిిక్ట క్లీక ప్రలమీటర్ గ్ల ప్రగిణించరల. 

7.5 ముగ్ంిప్ు 
ఈ ప్లాంతరనిక్ట విఎంఆర్ కు విసలత ర్మ నై అభివృదిి  ఉంది. ప్ధారన ప్లతాను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంటే, 
ఇద ి స్మీప్ భవిష్టయతతత లో ఆడబో తోంది, హౌసథంగ్ మరయిు రయిల్ ఎసే్ట్ భారీ స్ంభావయతలు 
మరియు డ్వ్లప్ర్ుా  మరియు పటెట్ బడ్ిదరర్ులచే ఉతర్హప్ర్చబడతరయి. మురకి్టవలడలు ఈ 
ప్లాంతంతో ప్ధారన ఆందోళ్నగ్ల కనిపథస్ుత నరియి, క్లనీ మురకి్టవలడలోా  స్మస్యను ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట 
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మరియు ప్లాథ్మిక భౌతిక మరయిు సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలను అందించే ప్ర్ంగ్ల అభివృదిి 
చ్ందడ్రనిక్ట స్హాయప్డటానిక్ట జాతీయ మరియు రలష్్టర సలయ యి ప్థ్క్లలను స్మర్యవంతంగ్ల అమలు 
చేయడంతో, ఇది భార్తదశేంలో వేగంగ్ల అభివృదిి  చ్ందుతతని ప్లాంతరలలో ఒకటిగ్ల మార  
సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంది. ఈ ప్లాంతం క్ోస్ం రలష్్టరం ఆశిస్ుత ని ఆరియక క్లర్యకలాప్లలు, అభివృదిి 
చ్ందుతతని నోడ్ ల చుటూ్  నివలస్యోగయమ ైన మరియు సథయర్మ ైన భవిష్టయత్ టౌన్ షథప్ లపె ై దృషథ్ 
సలరించ ే వలణిజయ, ఉప్లధ ి మరియు నివలస్ ప్యాోజనరలక్ోస్ం ఇద ి అతయంత క్ోర్ుకున ే
గమయసలయ నరలుగ్ల మార్ుతతంది. 
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8 సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల 
సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల యొకక ప్సా్ుత త దృశయం మరయిు ప్లాజక్ె్స ప్లాంతంలో అవస్రలలను 
తీర్ిడంలో విఫలమ నై అంతరలలను నిరో్యించడం. యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ ఐ మారో్దర్శక్లలు, జివోఐ, 
2015లో పేరపకని నిబంధ్నల ఆధరర్ంగ్ల మదింప్ు నిర్ేహించబడుతతంది. 

8.1 విదరయ సౌకరలయలు 
ఈ ప్లాంతం యొకక సలమాజిక-ఆరియక సథయతి అభివృదిిలో విదయ మరియు అక్షరలస్యత క్లీక ప్లతా 
పో్ షథసలత యి.  అక్షరలస్యత ర టా పెర్ుగుదల ఆరియక మరియు సలమాజిక స్ూచికలను పెంచుతతంది. 
విఎంఆర్ యొకక అక్షరలస్యత ర టట రలష్్టర సలయ యి మరియు జాతీయ సలయ యి స్గటట స్గటట సలయ యిల 
కంటే తకుకవగ్ల ఉంది.  అయితే, విశ్లఖ్ప్టిం అక్షరలస్యత సలయ యిలు రలష్్టర స్గటటకు దరదరప్ు 
స్మానంగ్ల ఉండగ్ల, విఎంఆర్ లోని ఇతర్ జిలాా లు స్గటట రలష్్టర అక్షరలస్యత ర టట కంటే తకుకవగ్ల 
ఉనరియి, ప్లాజకెు్  ప్లాంతంలో ఈ మౌలక స్దుప్లయాలలో అంతరలలను అర్యం చేస్ుక్ోవడ్రనిక్ట 
మరియు నిరలి రించడ్రనిక్ట ప్లాజకెు్  ప్లాంతం యొకక ప్ాస్ుత త ప్రసిథయతిని విశ్లాషథంచరర్ు. 

 
ప్టం 10-1: విదరయ సౌకరలయల కవర జీ 
ప్లఠశ్లల విదయ ప్ంపథణీ: విజయనగర్ం జిలాా లో ప్లాథ్మిక విదయ ఎకుకవగ్ల ఉంది, తర్ువలత 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  ఉంది. ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో జివిఎంసథ (299) ఎకుకవగ్ల ఉండగ్ల నలాెమరా్ అతి 
తకుకవ (31) కలగ్ ి ఉంది. గ్లర మీణ మండలాలకు స్ంబంధించినంత వర్కు, విజయనగర్ం 
మండలంలో 449 ప్లఠశ్లలలకు అధకి ప్లఠశ్లల సౌకర్యం ఉండగ్ల, గంగువలరసిథగడం మండలం 
(37)లో క్ొర్త ఉంది. 

ప్లఠశ్లల విదయ కు డ్ిమాండ్ మరయిు గ్లయప్ అసెస్ మ ంట్: యుఆర్ డ్ిపథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లలు, 2015 
నుండ్ ి నిబంధ్నల ప్కా్లర్ం ప్సా్ుత త ప్రిసథయతిక్ట డ్మిాండ్ మరయిు అంతరలనిి అంచనర వయేడ్రనిక్ట 
మండల సలయ యిలో విశ్లాష్టణ జరగి్ింది.  
ఉనిత విదయ ప్ంపథణ ీ : విఎంఆర్ జిలాా లోా  ఉనిత విదయ ప్ంపథణీ చేయబడుతతంది, వీటిలో 
విజయనగర్ం జిలాా లో కళ్ళశ్లలలు (67), వెదైయ కళ్ళశ్లలలు (4), ఇతర్ ప్రా ఫెష్టనల్ కళ్ళశ్లలలు (38) 
మరియు నరి్ంగ్ స్ంస్యలు (7) ఎకుకవ వలటా ను కలగ్ి ఉండగ్ల, విశ్లఖ్ప్టింలో ఇంజనీరింగ్ 
కళ్ళశ్లలలు (19) మరయిు సలంక్ తిక విదయ క్ టగ్రిీ (ఎ) (49) ఎకుకవ వలటా ఉనరియి. ప్ట్ణ 
క్ ందరాలోా  ఉనిత విదయ యొకక ఏక్లగరత ఎకుకవగ్ల కనిపథస్ుత ంది. ఉనిత విదయ క్ొర్కు డ్మిాండ్ 
మరియు గ్లయప్ అససె్ మ ంట్ దిగువ టబేుల్ 10లో ప్ాజంట్ చేయబడుతతంది.-1. 
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ప్టి్క 10-1: విఎంఆర్ యొకక ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  స్ూకలు స్దుప్లయాల క్ొర్కు అవస్ర్మ నై మదంిప్ు 

జిలాా  పరే్ు ఉప్ జిలాా  పరే్ు ప్లాథ్మిక ప్లఠశ్లల 
సనీియర్ 
సకెండర ీ
స్ూకల్ 

వికలాంగుల 
క్ొర్కు స్ూకలు 

E* D** G*** E D G E D G 

విజయనగ
ర్ం 

విజయనగర్ం (మునిసథప్ల్ 

క్లరపుర ష్టన్) 
89 148 -59 112 37 75 1 5 -4 

నెలామరా్ (నగర్  ప్ంచరయితీ) 13 12 1 18 3 15 0 0 0 

విశ్లఖ్ప్
టిం జిలాా  

జివిఎంసథ 138 1130 -992 161 282 -121 1 41 -40 

యలమంచిల (మునిసథప్లలటీ) 15 18 -3 29 4 25 0 0 0 

ఇప్ుటిక్  ఉని సౌకరలయలకు మూలం: టౌన్ డై్్రెక్రీ, భార్త జనరభా లెకకలు (2011), *పా్స్ుత తం, **డి్మాండ్ 
&గ్లయప్. డి్మాండ్ మరియు గ్లయప్ లు యుఆర్ డి్పథఎఫ్ ఐ మారో్దర్శక్లలను అంచనర వేయబడ్రా యి. ర్ుణ (-) 
విలువలు అంతరలలను స్ూచిస్ుత ండగ్ల, సలనుకూల విలువ మిగులును స్ూచిస్ుత ంది 
గమనిక: ప్లాథ్మిక ప్లఠశ్లల యొకక సథంగ్ిల్ క్ టగ్ిరీ క్టంద పాీ పైైెమరీ మరియు పైైెమరీ వరీోకర్ణ 
తీస్ుక్ోబడి్ంది. 
అక్షరలస్యత  
జనరభా లెకకల ప్కా్లర్ం విఎంఆర్ లో 62% అక్షరలస్యత ర టట ఉంది, ఇద ి రలష్్టర మరయిు జాతీయ 
అక్షరలస్యత ర టట వర్ుస్గ్ల 67.41% మరియు 64.8% కంటే తకుకవగ్ల ఉంది. జిలాా లలో ఈ జిలాా లోా  
మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ యొకక మ ర్ుగ్ెనై ప్ట్ణకీర్ణ మరియు ఉనిక్ట క్లర్ణంగ్ల విశ్లఖ్ప్టింలో 
అధకి అక్షరలస్ుయలు ఉనరిర్ు. 
ప్టి్క 10-2: విఎంఆర్ అక్షరలస్యత ర టట 

మండలాలు 
2011 
ప్ుర్ుష్ట 
అక్షరలస్యత ర టట 

మహిళ్ళ 
అక్షరలస్యత ర టట 

మొతతం 
అక్షరలస్యత ర టట 

విజయనగర్ం 31% 24% 55% 

విశ్లఖ్ప్టిం 36% 31% 67% 
విఎంఆర్ అక్షరలస్యత ర టట (%) 34% 28% 63% 
మూలం: భార్త జనరభా లెకకలు 2011 
స్ూకలు నమోదు 
ప్లాజెకు్  జిలాా లు మొతతం మీద స్గటట నమోదు నిష్టుతిత  84.5. విజయనగర్ం మినహా అనిి జిలాా లోా  
బాలుర్ నమోదు ఎకుకవగ్ల ఉంది. 11-15 స్ంవత్రలల మధ్య వయస్ు్ ఉని విజయనగర్ంలో 
అధకి బాలక నమోదు నమోదు చేయబడ్ింది. విజయనగర్ంలో మ ర్ుగ్ెైన అందుబాటట మరయిు 
లోయర్ ఆరా్ర్ విదయ మరింత అందుబాటటలో ఉండటం దనీిక్ట క్లర్ణం. 
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ప్టం 10-2: విఎంఆర్ జిలాా లోా  ఉనిత విదయ ప్ంపథణ ీ
ప్టి్క 10-3: ఐ-వి, విఐ-8 మరియు ఐఎక్స్-ఎక్స్ (ఆల్), 2016-17 తర్గతతలోా  ప్లాజక్ె్స జిలాా లకు స్ూయ ల 
నమోదు నిష్టుతిత  

జిలాా  
తర్గతతలు (ఐ-వి) తర్గతతలు (6-8) తర్గతతలు (9-1) 
(6-10 స్ంవత్రలలు) (11-13 స్ంవత్రలలు) (14 –15 స్ంవత్రలలు) 
బాలుర్ు బాలకలు మొతతం బాలుర్ు బాలకలు మొతతం బాలుర్ు బాలకలు మొతతం 

విజయనగర్ం 80.29 74.96 77.68 79.7 80.98 80.33 73.87 79.37 76.51 

విశ్లఖ్ప్టిం 88.49 82.83 85.72 85.97 84.19 85.1 81.92 83.94 82.89 
మూలం: గణరంక నైెర్ూప్య-2017 

 
ప్టం 10-3 విఎంఆర్ లో విదరయ సౌకరలయల ప్ంపథణ ీ
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8.2 ఆరోగయ సౌకరలయలు 
హెల్త  క్ ర్: విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  తర్ువలత విజయనగర్ం జిలాా  డ్సిెున్ర ీ మరయిు నరి్ంగ్ హో మ్ లో 
ప్ాధరనంగ్ల ఉని ఆరోగయ స్ంర్క్షణ మౌలక స్దుప్లయాల యొకక మంచి అనుప్లతరనిి 
ప్ంచుకుంటటంది. ఇంటరీాడ్ియట్ ఆస్ుప్తతాలు విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ఎకుకవగ్ల క్ ందీాకృతమ  ై
ఉనరియి. ఆరోగయ స్ూచికల ప్ర్ంగ్ల సౌకర్యం లవని ప్లాంతరలను గురితంచడ్రనిక్ట డ్మిాండ్ మరయిు 
గ్లయప్ మదింప్ు నిర్ేహించబడ్ంిది. 
ప్టి్క 10-4: ప్లాజక్ె్స ఏరియా యొకక యుఎల్ బిలోా  ఆరోగయ స్ంర్క్షణ స్దుప్లయాల మదింప్ు అవస్ర్ం 

ఉప్ జిలాా  పరే్ు 
డ్ిసుెన్ర ీ నరి్ ంగ్ హో మ్ వెటర్ిర ీహాసథుటల్ 
E* D** G*** E D G E D G 

విజయనగర్ం (ఎం + ఓగ్) 170 17 153 3 5 -2 1 1 0 
నెలామరా్ (సథటి) 10 2 8 0 1 -1 1 1 0 
జివిఎంసథ 205 126 79 3 38 -35 3 4 -1 
యలమంచిల (సథటి) 10 3 7 0 1 -1 1 1 0 
ఇప్ుటిక్  ఉని సౌకరలయలకు మూలం: టౌన్ డై్్రెక్రీ, భార్త జనరభా లెకకలు (2011), *పా్స్ుత తం, **డి్మాండ్ 
&గ్లయప్. డి్మాండ్ మరియు గ్లయప్ లు అంచనర వేయబడ్రా యి యుఆర్ డి్పథఎఫ్ ఐ మారో్దర్శక్లలు నెగ్ిటివ్డ (-) 
విలువలు అంతరలలను స్ూచిస్ుత ండగ్ల, ప్లజిటివ్డ విలువ మిగులును స్ూచిస్ుత ంది 
గమనిక: డి్సెున్రీ మరియు ప్లలీక్టానిక్స యొకక వరీోకర్ణ డి్సెున్రీ యొకక సథంగ్ిల్ క్ టగ్ిరీ క్టంద 
తీస్ుక్ోబడి్ంది. 
మర్ణరలు 
 విఎంఆర్ లో స్గటట మర్ణరల/మర్ణరల ర టట 6.3. విజయనగర్ం జిలాా లో ఆరోగయం తకుకవగ్ల 
లభించడం వలా మర్ణరల ర టట ఎకుకవగ్ల ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  ఈ ప్లాంతంలో అతయంత 
ప్ట్ణకీర్ణ క్ ందాంగ్ల ఉంది, దనీి క్లర్ణంగ్ల ఈ జిలాా లో మర్ణరల ర టట చరలా తకుకవగ్ల ఉంది. 

 
ప్టి్క 10-5 విఎంఆర్ లో ప్తాి 1000 జనరభాకు జనన మరయిు మర్ణరల ర టట 
జిలాా  జనన ర టట మర్ణ ర టట 
విజయనగర్ం 16.01 6.52 

విశ్లఖ్ప్టిం 14.43 6.07 
మూలం: జనరభా లెకకలు (సథవిల్ రిజిస్ేరష్టన్ సథస్్మ్-2015) 
అనరరోగయం 
ప్లరిశుధ్యం స్రగి్లో  లవకప్ో వడం మరయిు ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ క్లర్ణంగ్ల విజయనగర్ం జిలాా లో 
అధకి అనరరోగయం ర టట ఉంది. విజయనగర్ం జిలాా లో గ్లర మీణ స్ేభావం ఎకుకవగ్ల ఉండటం వలా 
మ ర్ుగ్ెనై ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాలు లవవు, ఇద ి అంటటవలయధ్ులు మరయిు అనరరోగయ జీవనశ్ ైలక్ట 
మరింత అవక్లశం కలగ్ిస్ుత ంది. మ ర్ుగ్ెనై మౌలక స్దుప్లయాలు ఉనిప్ుటిక్ ీ జివిఎంసథఅధకి 
అనరరోగయ ర టటను కలగ్ ి ఉంది. క్ొనిి చపే్లు ప్టే్ గ్లర మాలోా  అప్రశిుభామ నై ప్లరిశుధ్యం మరియు 
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బహరి్ంగ మలవిస్ర్జన అభాయస్ంతో ఉని ౭౯౩ మురకి్టవలడల క్లర్ణంగ్ల ఇద ి జర్ుగుతోంది. జివిఎంసథ 
యొకక ఈ స్వలళ్లా  విశ్లఖ్ప్టింలోని గ్లర మీణ ప్లాంతరలతో కలసథ విజయనగర్ం జిలాా  తర్ువలత అధకి 
అనరరోగయ ర టటకు దరరతిీశ్లయి. 
ప్టి్క 10-6 విఎంఆర్ లో ప్తాి 1000 జనరభాకు అనరరోగయం ర టట 

జిలాా  అనరరోగయం 
విజయనగర్ం 1.64 
విశ్లఖ్ప్టిం 1.38 

మూలం: గణరంక నైెర్ూప్య-2017 

 
ప్టం 10-4: విఎంఆర్ లో ఆరోగయ స్ంర్క్షణ స్దుప్లయాల ప్ంపథణ ీ

8.3 ఇతర్ులు 
సలమాజిక సలంస్కృతికం: ప్ట్ణ లక్షణరలు ఉని ప్లాంతరలు 
తకుకవ సలమాజిక-సలంస్కృతికతను కలగ్ి ఉంటాయి, క్లనీ 
ఇప్ుటిక్ీ ఇది ప్లాజెకు్  ప్లాంతంలో డ్ిమాండ్ ను తీర్ిదు చరలా 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలు వీటలిో లవవు. విజయనగర్ం మండలంలో 
సథనిమా హాళ్లా  ఎకుకవగ్ల ఉండగ్ల, విశ్లఖ్ప్టిం మండలంలో నే 
ఎకుకవ స్ంఖ్యలో అంగన్ వలడ్ీ, గరంథరలయం ఉనరియని 

ప్టం 10-5 విఎంఆర్ లో పటెరా ల్ ఫథలాంగ్ 

సే్ష్టనా వలటా 
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సలమాజిక సలంస్కృతిక ప్ంపథణ ీ పెై అధ్యయనం స్ూచిస్ుత ంది. విఎంఆర్ లో సలమాజిక సలంస్కృతికత 
విశ్లఖ్ప్టింలో ఎకుకవగ్ల ఉంది, తర్ువలత విజయనగర్ం జిలాా  ఉంది. ప్లాజకెు్  ప్లాంతంలో 
స్కరమంగ్ల వలయపథత  చ్ందకప్ో వడం వలా వీటిని స్రిగ్లో  ప్లా న్ చయేాల్న అవస్ర్ం ఉంది. సలమాజిక 
డ్ిమాండ్ మరియు గ్లయప్ మదంిప్ు- 

సలంస్కృతిక అంచనరలు సౌకర్యం లవని ప్లాంతరలను స్ూచిస్ుత ంది. 
భదతార నిర్ేహణ: విఎంఆర్ లో 11 అగ్ిి మాప్క క్ ందరాలు మరయిు 2 ఫెైర్ అవుట్ ప్ో స్్ లు 
ఉనరియి. విశ్లఖ్ప్్నం జిలాా లో ఎకుకవ స్ంఖ్యలో అగ్ిిమాప్క క్ ందాం ఉంది (7-అగ్ిిమాప్క క్ ందంా 
మరియు 1 ఫెైర్ అవుట్ ప్ో స్్ లు) తర్ువలత విజయనగర్ం (4-ఫెరై్ సే్ష్టన్ మరయిు 1 ఫెరై్ అవుట్ 
ప్ో స్ు్ లు) తకుకవ స్ంఖ్యలో అగ్ిిమాప్క క్ ందరాలను కలగ్ి ఉనరియి. 

అధ్యయన ప్లాంతంలో అగ్ిిమాప్క క్ ందరాల డ్ిమాండ్ మరియు గ్లయప్ మదింప్ు నిర్ేహించబడ్ింద.ి 
అగ్ిిమాప్క వలహనరలు 3-5 నిమిష్లలోా ఏద్నైర విప్తతత  ప్దాశే్లనిక్ట చేర్ుక్ోగలగ్ విధ్ంగ్ల అగ్ిిమాప్క 
క్ ందరానిి ఉంచరలని ఇది స్ూచిస్ుత ంది. యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లల ఆధరర్ంగ్ల మదింప్ు 
విఎంఆర్ లో ఇప్ుటకి్  ఉని అగ్ిిమాప్క మౌలక స్దుప్లయాలు స్రిప్ో వని వెలాడ్సి్ుత ంది. 

ఫయయయల్ సే్ష్టనుా : ప్లాజకెు్ లో జిలాా ల మధ్య ఇంధ్న ప్ంపథణీ సేవలలో విశ్లఖ్ప్టిం అధకి వలటాను 
కలగ్ి ఉంది. ఆనక్లప్లా లో ఎకుకవ స్ంఖ్యలో ఫథలాంగ్ సే్ష్టనుా  ఉనరియి. ఇద ి కనకప్లా స్మీప్ంలోని 
బౌలువలేడలో పెదద ఎతతత న మ ైనింగ్ జర్గడం మరయిు ఈ ప్లాంతంలో పదెద ఎతతత న ర్హదరర్ుల నటె్ 
వర్క క్లర్ణంగ్ల వలహనం యొకక కదలకలను ప్ోా త్హసి్ుత ంది మరయిు వస్ుత వుల బదిలీని 
ప్ోా త్హిస్ుత ంది.  
ఇతరలలు: బాయంకులు, టల్ఫో న్ ఎక్ ్ఛంజ్ మరయిు ప్ో సల్ ఫీస్ు వంటి ఇతర్ ప్లాంతరలు ఒక ప్లాంతం 
యొకక జీవన ప్మాాణరలను వరిోసలత యి. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో విఎంఆర్ లో సలపకే్షంగ్ల ఎకుకవగ్ల 
ఉందని కనిపథస్ుత ంది. విజయనగర్ం జిలాా లో గణనీయమ నై స్ంఖ్యలో బాయంకులు మరయిు ప్ో సల్ ఫసీ్ు 
ఉనరియి. ఇతర్ సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలు లవని ప్లాంతరలను గురితంచడ్రనిక్ట డ్మిాండ్ 
మరియు గ్లయప్ అససె్ మ ంట్ నిర్ేహించబడ్ింది.  
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•       
ప్టం 10-6 విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని మండలాలోా  
సలమాజిక సలంస్కృతిక సౌకరలయలు 
 

•        
ప్టం 10-7 విజయనగర్ం జిలాా లోని మండలాలోా  
సలమాజిక సలంస్కృతిక సౌకరలయలు 

 
ప్టం 10-8: అగ్ిిమాప్క సేవల ప్ంపథణ ీ 
ఈ ప్లాంతంలో జీవన నరణయత స్జీవత 
క్లర్కంతో ముడ్పి్డ్ి ఉంది. సలమాజిక మౌలక 
స్దుప్లయాలు జీవబిలట ీ యొకక క్లీక అంశం, 
ఇద ి ఈ ప్లాంతంలో అందుబాటటలో ఉండ్ ే
శ్లరణలిో అందించే సౌకరలయలు మరియు సేవల 
దరేరల పెంప్ర ందించబడుతతంది. విఎంఆర్ లో 
నిర్ేహించిన అంచనర ప్కా్లర్ం ప్లాజెకు్  



 

 

 

 
163 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

ప్లాంతంలో సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలక్ొర్త ఉందని తల్ుస్ుత ంది. విఎంఆర్ జనరభా యొకక 
అవస్రలనిి తీర్ిడ్రనిక్ట వీటలిో తగ్నింత ఏరలుటట అవస్ర్ం. అధిక కరమంలో అధిక లోటట ఉంద ి
మరియు సలమాజిక-సలంస్కృతిక, భదాతర నిర్ేహణ మరియు ప్లాథ్మిక తప్లలా మౌలక స్దుప్లయాల 
ఏరలుటట వంట ి మౌలక స్దుప్లయాలకు తగ్ని ప్లాముఖ్యత ఇవేబడలవదని కూడ్ర గమనించబడ్ంిది. 
ప్ాస్ుత త జనరభా స్ూచికలు యువ వయస్ు్ స్మూహానిక్ట చ్ందని ఎకుకవ జనరభా ఉందని 
చూపథస్ుత నరియి, ఇది ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగంలో ఇటీవల డ్్ైనమిక్స్ ప్కా్లర్ం ఉతుతిత  చేయాల్న ఉప్లధ ి
అవక్లశ్లలను ఉతతమంగ్ల చేయడ్రనిక్ట తగ్ని ఖ్చిితమ నై నెైప్ుణయంతో ఈ ప్లాంతంలో సలంక్ తిక విదయ 
వంట ిఉనిత కరమ విదయ యొకక అవస్రలనిి స్ూచిస్ుత ంది. 

ప్టం 10-9: విఎంఆర్ జిలాా లోా  ఇతర్ 
స్దుప్లయాల వలటా 

పేదరికం 
విజయనగర్ం జిలాా లో దరరిదాా ర ఖ్కు దిగువన నివసథస్ుత ని ప్జాల వలటా ఎకుకవగ్ల ఉంది. తలస్ర ి
ఆదరయం తకుకవగ్ల ఉని ఎకుకవ వయవసలయ క్లరిాకులను కలగ్ి ఉని ఎకుకవ గ్లర మీణ ప్లాంతం 
ఉండటం దీనిక్ట క్లర్ణం. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లో ప్ట్ణ పదేలు బిపథఎల్ జనరభాలో అధకి వలటాను 
ఏర్ుర్ుిక్ోగ్ల (ప్టి్క 10-7). 
ప్టి్క 10-బిపథఎల్ జనరభాలో 7 శ్లతం వలటా విఎంఆర్ 

జిలాా  బిపథఎల్ యొకక శ్లతం వలటా. 

విశ్లఖ్ప్టిం 26.1% 

విజయనగర్ం 26.4% 

విఎంఆర్ 26.6% 
మూలం: వినియోగదరర్ుల వయవహారలలు, ఆహార్ం మరియు ప్ౌర్ స్ర్ఫరలల విభాగం, ఆంధా్పా్దేశ్, ఆగస్ు్ -2018 

8.4 ముగ్ంిప్ు 
జీవన నరణయతను పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట విఎంఆర్ లోప్ల అవస్ర్మ నై సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల 
అవస్రలనిి మదింప్ు నిరో్యించింది. 
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9 ఎస్ వోట ివిశ్లాష్టణ  
ఈ ప్లాంతం యొకక బలాలు, బలహీనత, అవక్లశ్లలు మరయిు స్వలళ్లా  (ఎస్ డబుా ావోసథ) తదుప్ర ి
ప్ాణరళిక మరియు ప్ాతిప్లదతి అభివృదిిక్ట వయయహాతాక మారో్దర్శక్లలను అందించే వివిధ్ ఆధిప్తయ 
మరియు నిరో్యాతాక క్లర్క్లలను హెలైెైట్ చసే్ుత ంద.ి గ్ోా బల్ బెంచ్ మారికంగ్ ప్రణిరమాలతో ప్ో లసేత  
నిర్ేహించిన వివిధ్ అధ్యయనరలు మరియు స్ర ేల ఆధరర్ంగ్ల ఈ ప్లాంతం యొకక దిగువ ఎస్ 
డబుా ావోటి చరిించబడ్ింది. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
9.1 బలాలు 

ఈ ప్లాంతం భౌగ్ోళిక ప్యాోజనం కలగ్ ి ఉంద ి అడవులు, క్ొండలు, నదులు మరియు స్హజ 
నౌక్లశరయం వంట ి స్హజ లక్షణరలతో. ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగం, రియల్ ఎసే్ట్ మరయిు ప్రలయటక 
ర్ంగ్లలలో ప్ధారన పెటట్ బడులను ఆకరిించడంలో ఓడర వుల దరేరల ఎగుమతి-దిగుమతి 
స్దుప్లయంతో ప్లటట దరని ప్యాోజనకర్మ నై సలయ నం క్లీక ప్లతా ప్ో షథంచింది. 

• స్హజ లక్షణరలతో భౌగ్ోళిక 
ప్ాయోజనం 

• మంచి కనెక్ట్విటీ 
• బాగ్ల కనెక్్స చేయబడా ప్ో ర్్ 

మరియు హింటర్ లాయండ్ 
• రలష్్టర డ్్ైనమిక్స విజన్ మరియు 

ప్లలసీలు 
• ఐటి హబ్ మొదలెైన స్ంభావయ 

అభివృదిి  
• గ్పప్ు వలర్స్తేంతో రలష్్టరంలో 

ప్ాధరన ప్రలయటక క్ ందాం 
• స్ంభావయ శ్లర మిక శక్టత  

భాగసలేమయం 
• విభిని ఆరియక లక్షణరలు 

• తకుకవగ్ల ఉప్యోగ్ంిచబడా 
ప్ో ర్ు్ లు 

• ఆకరమించని ప్లరిశ్లర మిక 
కాస్్ర్ుా  

• ప్లాథ్మిక ర్ంగం నుంచి 
వృతిత ప్ర్మ ైన మార్ుు 

• గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  మౌలక 
స్దుప్లయాల ప్ంపథణీ 
తగ్ినంతగ్ల లవకప్ో వడం 

• సెజ్ లు మరియు ఇండసథ్ రయల్ 
ప్లర్ుకల యొకక స్ంభావయ 
అభివృదిి  

• తూర్ుు తీర్ం వెంబడ్ి లోత్ైన 
జలాలు షథపథుంగ్ 
క్లర్యకలాప్లలను స్ులభతర్ం 
సలత యి • రలబో యియ మ టరా  మరియు 
అంతరలజ తీయ విమానరశరయం 
మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు 
రియల్ ఎసే్ట్ ను పెంచుతరయి • జివిఎంసథ యొకక సలార్్ సథటీ 
ఇనిషథయియటివ్డ 

• ఆగ్ోర  ఆధరరిత మరియు ఫథల్ా 
ఇండసీ్ ర క్ొర్కు స్ంభావయత 

• మ ైస్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ డ్్వలప్ 
మ ంట్ దరేరల బిజినెస్ టూరిజం 

• ప్రలయవర్ణ క్లర్క్లలకు 
గుర్యియయ అవక్లశం 

• స్హజ వనర్ుల క్ష్ీణత 

• అధిక ప్లరిశ్లర మిక 
క్లర్యకలాప్లల వలా గ్లల 
నరణయత తగ్ిోప్ో వడం 

• ప్లా న్ చేయని ఎదుగుదల 

• నీటి వనర్ుల ఆకరమణ 

• తగ్ినంత జీవన నరణయత 
లవకప్ో వడం 
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మంచి కనకె్ట్విట:ీ రోడుా , రెైలు, గ్లల మరయిు స్ముదాం వంట ి అనిి ర్క్లల ర్వలణర విధరనరల దరేరల 
ఈ ప్లాంతం బాగ్ల అభివృదిి  చ్ందిన ర్వలణర నెట్ వర్క ను కలగ్ ి ఉంద.ి తీర్ ప్లాంతం క్లవడం 
మరియు స్హజ నౌక్లశరయాలను కలగ్ ి ఉండటం వలా ఇద ి విశ్లఖ్ప్టిం, గంగవర్ం మరయిు 
క్లక్టనరడ ఓడర వు, కంట్నైర్ టర్ిానల్ మరియు ఈ ప్లాంతం మరయిు దరని ప్రసి్రలలోా ని రెండు 
ఫథషథంగ్ హార్బరా్ స్మీప్ం వంటి ప్ధారన ఓడర వుల ప్ాయోజనరనిి జోడ్ించింది. రోడుా  మరయిు రెలైు 
నెట్ వర్క ప్ర్ంగ్ల, ఈ ప్లాంతం జాతీయ ర్హదరర్ులు (ఎన్ హచె్-16 మరియు ఎన్ హెచ్-26) 
మరియు టాంక్స రెైల్ నటె్ వర్క (సౌత్ క్ోస్్ మరియు దక్ష్ిణ మధ్య రెైలవేలు) దరేరల బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడ్ింది.   

 

 

  

జాతీయ ర్హదరర ి– 16 విశ్లఖ్ప్టిం విమానరశరయం విశ్లఖ్ప్టిం రెైలవే సే్ష్టను 
ఓడర వులు మరయిు హంిటర్ లాయండ్ మధ్య కనకె్ట్విట:ీ మ ర్ుగ్ెనై లాజిసథ్క్స్ తో ఓడర వులు 
మరియు అంతరో్త ప్లాంతరల మధ్య ఉని మంచి కనెక్ట్విటీ ప్లరిశ్లర మిక వృదిిక్ట ప్ధారన అంశం. 
విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ ఎన్ హచె్ ఎఐ అభివృదిి  చసేథన 12 క్టలోమీటరా్ (4.87 క్ట.మీ ఆర్.ఒ.బి తో స్హా) ప్ో ర్్ 
కనకె్ట్విటీ రోడుా  దరేరల ఎన్ హచె్ -16కు అనుస్ంధరనిస్ుత ంది. గంగవర్ం ప్ో ర్ు్  కూడ్ర నరే్ుగ్ల ఎన్ హచె్ 
– 16కు క్ొతత  4 లెైనా 3.8 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవెనై ర్హదరరదిరేరల GAP అభివృదిి చసేథంది. 

ఐట ి హబ్, మరయిు ఎడుయక్ ష్టనల్ హబ్ గ్ల విశ్లఖ్ప్టిం యొకక స్ంభావయ అభివృదిి : 
విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ంలో ఐటిఇఎస్ మరియు ఐటి ర్ంగం మంచి వేగంతో పెర్ుగుతోంది. ఐటి సెుష్టల్ 
ఎకనరమిక్స జోన్ మరియు ఇంకుయబషే్టన్ సెంటర్ నగర్ంలోని ర్ుషథక్ొండ హలి్్ లో ఉంది. మహీందరా 
స్తయం, విప్ోా , క్నెెక్ల్, ఇనోఫటక్్స, ఐబిఎమ్, స్దరలా ండ్ మరియు హచె్ ఎస్ బిసథ మొదలెైన అనకే 
జాతీయ మరియు బహుళ్ జాతీయ ఐట/ిఐటలిు మరియు బాయంక్టంగ్ స్ంస్యలు ఉనరియి. 
విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి సలఫ్్ట వరే్ ఎగుమతతలు స్ంవత్రలలుగ్ల వేగంగ్ల పెర్ుగుతతనరియి. 

మజేర్ టూరస్ి్ హబ్: ప్లార్ంభ జనరవలసలల దరేరల నిలుప్ుకుని వలర్స్తే ఉతేతజానిి మోస్ుక్ళె్లా  
స్ుందర్మ నై అందం క్లర్ణంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం దేశం యొకక తూర్ుు తీర్ంలో ఒక ప్ాధరన ప్రలయటక 
క్ ందాంగ్ల ఉంది. ఈ ప్లాంతంలో వివిధ్ స్ుందర్ప్దాేశ్లలు, సలంస్కృతికంగ్ల స్ంప్నిమ నై మత 
గమయసలయ నరలు మరయిు గ్పప్ు నిరలాణ వలర్స్తేం యొకక అనకే మాస్్ర్ పసీ్ లు ఉనరియి. ప్రలయటక 
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ప్ాదశే్లలలో ప్ట్ణ ఆకరి్ణలతో ప్లటట, తరకని గ్లర మీణ స్ుందర్ ప్దాశే్లలు మరియు ఆరియక మరయిు 
ఉప్లధి అవక్లశ్లలను స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట గ్పప్ు సలమరలయ ానిి అందించే గ్లర మీణ భూభాగంలో ఉని 
సలపకే్షంగ్ల తకుకవ దోపథడ్ ీ వలర్స్తే నిరలాణరలు ఉనరియి. ఈ ప్లాంతంలో ప్రలయటక 
క్లర్యకలాప్లలకు విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిి క్ ందాకంగ్ల ప్రిగణించవచుి. 
గ్లర మీణ ప్లాంతరల నుండ్ ి ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు వలస్ వచిిన చరలా మంద ి ప్జాలు. 
వయవసలయంలో స్ేలు దగిుబడ్ి చరలా మంది క్ొతత  ఉదోయగ్లల క్ోస్ం నగరలలకు వలస్ వళె్ాడ్రనిక్ట 
దరరతిీస్ుత ంది. క్ొతత  ప్లాజకెు్ ల పరె్ుగుదలతో, వలస్ వచిిన మానవ వనర్ులు స్ంభావయ శ్లర మిక శక్టత 
భాగసలేమయంపెై హెలైెైట్ చశే్లయి. 
ఈ ప్లాంతంలో ఒక స్మతతలయ ప్లాంతీయ ఆరియక వయవస్య  అంతటా విభిని ఆరియక లక్షణరలతో. ఈ 
ప్లాంతం వివిధ్ ప్భాుతే యాజమానయంలోని భారీ ప్రశిరమలు మరియు ఉకుక కరలాగ్లరలలకు 
నిలయంగ్ల ఉంది. వివిధ్ అంతరలజ తీయ ఐట ి మరియు బాయంక్టంగ్ స్ంస్యలకు వస్తి కలుంచడమ ే
క్లకుండ్ర, ఈ ప్లాంతం చ్నైర మరయిు ఇతర్ దశే్లలకు ఎగుమతి చసే ే ఇనుప్ ఖ్నిజం మరయిు ఇతర్ 
ఖ్నిజాలకు క్ ందాంగ్ల ఉంది.  

9.2 బలహీనతలు 
ఈ ప్లాంతంలోని ఓడర వులు మరియు లాజిసథ్క్స్ హబ్ లు తకుకవగ్ల ఉప్యోగ్ించబడుతతనరియి. 
ప్లరిశ్లర మిక క్లరడి్రరా్లో అనకే ప్లరిశ్లర మిక స్మూహాలు ఇప్ుటిక్ ీఆకరమించబడలవదు.  
దిగుబడ్ి తగోడం మరియు స్రెనై మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్త క్లర్ణంగ్ల చేప్లు ప్ట్డం మరయిు 
అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలు వంట ి ఆరియక వయవస్య యొకక ప్లాథ్మిక ర్ంగ్లల నుండ్ ి వృతితప్ర్మ నై 
మార్ుు ఉంది.  
ఆధ్ునిక్కీర్ణ క్లర్ణంగ్ల, చరలా మంది అసథయర్త క్లర్ణంగ్ల వయవసలయంతో క్ొనసలగడ్రనిక్ట ఇష్్టప్డర్ు 
మరియు మ ర్ుగ్ెైన అవక్లశ్లలను అందించినటాయితే ఇతర్ ర్ంగ్లలకు (ప్రిశరమలు ప్లాధరనయతగ్ల) 
మారలలని క్ోర్ుకుంటార్ు. వినియోగ్ించని వయవసలయ భూములు వలటి ఆవశయకత ఆధరర్ంగ్ల విభిని 
భూవినియోగంగ్ల మార్ిబడతరయి.  

గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  మ ర్ుగ్ెైన జీవన నరణయత మరియు తకుకవ తలస్ర ి ఆదరయం క్ోస్ం ప్ట్ణ 
ప్లాంతరలకు మార్డం వలా చరలా తకుకవ వృదిి ర టటను ఎదురపకంటటని గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  భౌతిక 
మరియు సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల యొకక స్రిప్ో ని మరియు అనుచితప్ంపథణీ. గ్లర మీణ షథఫ్్ట 
లో ఎకుకవ భాగం తకుకవ ఖ్ర్ుి గృహ సౌకరలయలు మరయిు స్ర్స్మ నై ధ్ర్ క్లర్ణంగ్ల మురిక్టవలడలోా  
ముగుస్ుత ంది. 

9.3 ఒప్ుుర్ూ్ ానిటీస్ 
ప్లరిశ్లర మిక వృదిి  క్ోస్ం ఇప్ుటిక్  గురితంచబడ్ని అందుబాటటలో ఉని ఖ్ాళీ ప్లా టాలో సజె్ లు 
మరియు ఇండసథ్ రయల్ ప్లర్ుకలు వంటి క్ొతత  స్ంస్యల స్ంభావయ అభివృదిి . ఈ ప్లాంతంలో పదెద 
మొతతంలో భూమి అందుబాటటలో ఉంది, దీనిని లాయండ్ ప్యలంగ్ మరియు అవస్ర్మ ైన మౌలక 
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స్దుప్లయాలను అభివృదిి చయేడం దరేరల ప్ాణరళిక్లబదిమ నై రతీిలో అభివృదిి  చయేవచుి. 
విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి యలమంచిల  మరయిు నకకప్లా వెపై్ు ఈ ప్లాంతం యొకక దక్ష్ిణ భాగంలో 
అందుబాటటలో ఉని భూ ప్ర టాా లు విసథఐసథ మరియు విక్ె పథసథపథఐఆర్ ప్భాావంతో ప్లరిశ్లర మిక 
స్ంస్యల అభివృదిిని పెంచగలవు, ఎపథఐఐసథలో గణనీయంగ్ల ఖ్ాళీగ్ల ఉని భూములను కూడ్ర 
ఉప్యోగ్ించుక్ోవచుి. ఈ ప్లాంతంలోని ఉతతర్ ప్లాంతరలు అధకి దిగుబడ్ ి నిచేి  సలమరలయ ాలు కలగ్ిన 
ధ్నిక వయవసలయ భూములు, వీటనిి ప్ట్ణీకర్ణ నుండ్ి స్ంర్క్ష్ించరల మరియు స్మీప్ంలో 
వయవసలయ ఆధరరిత ప్రిశరమలను ప్ోా త్హించరల. 
ఈ ప్లాంతం యొకక తూర్ుు తీర్ంలో లోత్నై జలాలు మరినిి షథపథుంగ్ క్లర్యకలాప్లలను స్ులభతర్ం 
చేయగలయి. 
భోగ్లప్ుర్ం లోని గ్ీరన్ ఫలాీ్ అంతరలజ తీయ విమానరశరయంతో ప్లటట ప్ాతిప్లదతి మ టరా  కనకె్షన్ మౌలక 
స్దుప్లయాలు మరియు రియల్ ఎసే్ట్ కు పదెద ప్ోా తర్హానిి అందసి్ుత ంద ి aక్లరడి్రరా్ వెంబడ్ ి క్ొతత 
అభివృదిిని ప్ోా త్హిస్ుత ంది. భోగ్లప్ుర్ం ప్లాంతంలో ప్ాతిప్లదతి అంతరలజ తీయ విమానరశరయం 
దేశంలోని వివిధ్ ప్లాంతరలతో మరియు ప్పా్ంచంలోని వివిధ్ ప్లాంతరలతో అనుస్ంధరనం క్లవడ్రనిక్ట 
ఈ ప్లాంత ప్ౌర్ులకు అవక్లశ్లనిి కలుస్ుత ంది. 
విసథఐసథ మరియు విక్ె-పథసథపథఐఆర్ క్లరిడ్రర్ుా  ఈ ప్లాంతంలో నడుసలత యి మరియు ఉతేతజకర్మ నై ఆరియక 
క్లర్యకలాప్లలను పేరా పథసలత యి. విక్ెపథసథపథఐఆర్ ఇప్ుటిక్  ప్తాేయక అభివృదిి అథరరటిీ క్టంద ప్తాేయక 
హో దరను ప్ర ందింద ి మరయిు పటెట్ బడులను ఆకరిిస్ుత ంది. ఈ ప్తాేయక పెటట్ బడ్ ి ప్లాంతం సే్టస్ 
నిలుప్ుక్ోబడుతతంది మరయిు ప్ాతయేక జోన్ వలవ డ్లీెైన్ చేయబడ్ింది. విశ్లఖ్ప్టిం చన్ెైి 
ఇండసథ్ రయల్ క్లరడి్రర్ (విసథఐసథ) పటెట్ బడ్ి ప్లాజకెు్ లు కూడ్ర ఈ ప్లాంతరనిి తన ప్లరశి్లర మిక 
సలయ వరలనిి బలోపతేం చేసలత యి. ఈ జోన్ లో చరలా పదెద  మరయిు మ గ్ల ప్రిశరమలు ఉనరియి. 

జివోఐ యొకక ఎస్ సథఎమ్ క్టంద జివిఎంసథ క్ొర్కు సలార్్ సథట ీ క్లర్యకరమాలు చిని వలలలె్ ర్, ఆంధ్ ా
విశేవిదరయలయం మరయిు మహారలణపిేట మొదలెైన వలటతిో కూడ్ిన ఎబిడ్ ి ఏరయిా (5.45 చదర్ప్ు 
క్టలోమీటర్ుా ) మరయిు సలార్్ స్ూకల్్, సలార్్ ప్ో ల్్, సఫేీ్ అండ్ స్రెైేలెన్్, మరియు సెంటలాెైజా్ 
కమాండ్ అండ్ కంటరా ల్ సెంటర్ మొదలెైన ప్లన్ సథట ీ సలార్్ సథటీ క్లంపో్ నెంట్ లతో ప్లటటగ్ల 
జివిఎంసథ ఏరయిాలో క్ొనిి ఎంపథక చయేబడా ప్లక్టె్ లు. 
ఈ ప్లాంతం వయవసలయ ఆధరరతి మరియు చలనచితా ప్రిశరమలు వంటి ప్రిశరమల వృదిిక్ట భార ీ
సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంది. ఆగ్ోర  ఆధరరతి ప్రిశరమలకు ముడ్ ి ప్దరరలయ లను అందించడంలో మదదతత 
ఇవేడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంతం యొకక విసలత ర్మ నై వయవసలయ భూమి. స్ుందర్మ నై మరయిు స్ుందర్మ ైన 
స్హజ లక్షణరలు చితా ప్రశిరమను ఆకరిిసలత యి.  
ప్రలయటక విధరనరలు మరియు ప్ోా తర్హక్లలు ఈ ప్లాంతంలో అందుబాటటలో ఉని సలమరలయ ానిి 
అభివృదిి చయేడ్రనిక్ట అనుకూలమ నై వలతరవర్ణరనిి స్ృషథ్సలత యి 
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ఐ.ఐ.ఎస్. మౌలక స్దుప్లయాల అభివృదిి  వలయప్లర్ం క్ోస్ం దేశీయ మరయిు విదశేీ ప్రలయటకులను 
ఆకరిిస్ుత ంది. 

9.4 స్వలళ్లా /బెదిరింప్ులు 
వివిధ్ మానవ నిరిాత మరియు స్హజ జోక్లయల క్లర్ణంగ్ల ఈ ప్లాంతం వర్దలు, తతఫలను ఉపుెనలు, 
తతఫలనులు మరయిు తీర్ క్ోతలు వంటి వివిధ్ ప్రలయవర్ణ క్లర్క్లలకు గుర్వుతతంది.  

స్హజ వనర్ులు మరయిు క్లలుష్టయం క్ష్ణీంిచడం అశ్లసీతయై మ ైనింగ్, అటవీ నిర్ూాలన, క్ొండ 
ఆకరమణల క్లర్ణంగ్ల స్హజ క్ోర్ు్లను కలగ్ ి ఉంది. అశ్లసీతయై మ ైనింగ్ క్లర్ణంగ్ల, అటవీ కవర్ 
క్ోలోువడం, ప్ట్ణరభివృదిి క్లర్ణంగ్ల హలిాా క్స్ లో ఆకరమణలు, స్హజ ప్లాంతరల ర్క్షణ మరయిు 
స్హజ క్ోర్ు్ల క్లలుష్టయంపెై ప్భాావలలు ఉనరియి. విఎంఆర్ లో ఖ్నిజ స్ంప్ద, మ ైనింగ్ సెటై్ లు, 
వనయప్లాణులతో హలి్ లాక్స లు, అటవీ కవర్ ఉనరియి 

గ్లల నరణయత క్ష్ణీత ప్ో ర్ు్ ల వదద ఓపనె్ బల్క క్లరోో  హాయండ్ిా ంగ్ మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ంలో 
ప్లరిశ్లర మిక క్లర్యకలాప్లలు అధకింగ్ల ఉండటం వలా. మ ైనింగ్, బల్క క్లరోో  యొకక ఓపెన్ డంపథంగ్, 
ఓడర వు ప్లాంతరల నుండ్ ి ప్లరశి్లర మిక క్లర్యకలాప్లల క్ోస్ం ఖ్నిజాలను బహిర్ంగంగ్ల 
త్లయజ యడం, ఫలరలాస్ూయటికల్ ప్లరశి్లర మిక వయరలయ లు జీవన నరణయత మరియు ప్జాారోగ్లయనిక్ట 
ఆందోళ్న కలగ్ించే తీవామ నై క్లర్ణం 
ప్లా న్ చయేని ప్లాంతీయ వృదిి  ఈ ప్లాంతం యొకక జీవన నరణయత మరయిు ఫేమా్ వర్క/ర్ూప్లనిి 
ప్ాభావితం చేసోత ంది. స్రెైన ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు ర్వలణర నటె్ వర్క లవకుండ్ర ఈ 
ప్లాంతం యొకక జీవన నరణయత మరయిు ఇమేజ్ ను ప్భాావితం చయేకుండ్ర, ప్ట్ణ అభివృదిి  
యొకక అతతకుల గణనీయమ నై క్ స్ులు ఉనరియి, బహుశ్ల అనీి ఆమోదించబడ్రా యి. ప్ట్ణ 
క్ ందరాలు మరియు ర్హదరర్ుల మధ్య అనకే ప్లాంతరలు వృదిి క్ట మొగుో  చూపే విగ్ల మార్ుతతనరియి. 

నీటి వనర్ుల ఆకరమణ స్హజ డ్్ైనైేజీ లక్షణరలను క్ోలోువడ్రనిక్ట దరరితీస్ుత ంది. ఈ ప్లాంతంలో 
రెండు ప్ాధరన ఆరియక వయవస్యలుగ్ల ఉని ఓడర వు మరయిు ప్లరిశ్లర మిక ర్ంగ్లలలో సథయర్మ నై వృదిితో, 
విఎంఆర్ క్ొండలు మరయిు నీటి వనర్ుల వంటి ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరల ఆకరమణ వంట ి
స్మస్యలను ఎదురపకంటటంది. ఇంక్ల, ఈ స్హజ వలతరవర్ణరలు వలటిక్ట స్మీప్ంలో ఉని ప్రశిరమల 
అడాదడాిమ నై అభివృదిి నుండ్ి క్లలుష్లయనిక్ట గుర్వుతరయి. 
అందుబాటటలో ఉని సౌకరలయలు మరియు అవక్లశ్లల ప్ర్ంగ్ల ప్సా్ుత తం ఉని జీవన నరణయతతో 
ఆకరిించబడని క్ష్ీణసి్ుత ని మరయిు వలస్ ప్ో తతని మానవ వనర్ులు. విఎంఆర్ ప్ర డవెనై స్ముద ా
తీర్ం లవదర తీర్ప్లాంతంతో ఆశీర్ేదించబడ్నిప్ుటకి్ీ, విశ్లఖ్ప్టింలో స్ముదతాీర్ం యొకక ప్జాా 
మరియు వినోద అంతరకి్ష చితాం ప్రమిితంగ్ల ఉంది. ఇద ి చరలా ఎకుకవ సలమరలయ ానిి కలగ్ ి
ఉంటటంది. ర్దీదగ్ల ఉండ్ ే ప్లాంతరలోా  తగ్ినంత స్యలం లభయం క్లకప్ో వడం, తీర్ ప్లాంత క్ోత, ర్వలణర 
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కనకె్ట్విటీ, మరియు స్ందర్శకులు, వినోద, ప్రలయటక స్దుప్లయాలతో ప్లటట వలటర్ ఫాంట్ ల క్ొర్కు 
ప్థ్క్లల ప్ట్ణ ర్ూప్కలున క్లర్ణంగ్ల ఈ ప్రసిథయతి ఏర్ుడ్ింది. ప్సా్ుత తం, నగర్ం లవదర ప్లాంతం 
మొతతం స్ముద ా ముందు లవదర వలటర్ ఫాంట్ నగర్ం యొకక చితరానిి కలగ్ ి లవదు. నగర్ం యొకక 
చితాం ఓడర వులు మరయిు ప్లరశి్లర మిక క్లర్యకలాప్లలతో ఎకుకవగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ింది, ఇద ి
సలధరర్ణ ప్జాలు మరియు ప్రలయటకులకు ప్రిమిత ఆకరి్ణను కలగ్ి ఉంది.    
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10 2041 క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ విజన్ 
మాస్్ర్ ప్లా న్ తయార ీ దశలోా  నిర్ేహించిన విస్త ృతమ నై వలటాదరర్ుల స్ంప్దాింప్ుల ఆధరర్ంగ్ల 
అభివృదిి చయేబడా 2041 క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ విజన్ ని ఈ ఛరప్్ర్ అందిస్ుత ంది. స్ంప్ాదింప్ుల 
ఫలతరలు ఈ అధరయయానిక్ట నేప్థ్యంగ్ల అనుబంధ్ం ఎఫ్ లో స్మరుించబడ్రా యి. ఇంక్ల, ఈ 
అధరయయం నిరలాణరతాక ఇతివృతరత లు, లక్ష్యయలు మరియు ఐకయరలజయస్మితి స్ుసథయర్ అభివృదిి 
లక్ష్యయలకు వలటి అనుస్ంధరనరనిి కూడ్ర అందిస్ుత ంది. 

10.1 విజన్ 2041  
ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరంలో ప్ాప్ంచ వలణిజయం మరియు పటెట్ బడులకు విఎంఆర్ గమయసలయ నంగ్ల 
ఉంటటంది. ప్సా్ుత తం ఉని మరయిు ప్తాిప్లదతి ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల దరేరల విదశేీ 
మారెకటాకు ప్లాప్యతను విస్తరించడం దరేరల విశ్లఖ్ప్టిం అంతరలజ తీయ ప్వాశేదరేర్ంగ్ల 
ప్నిచేస్ుత ంది. ఆరియక నోడ్ ల థీమ్ ఆధరరతి అభివృదిిని పేార పథంచడం దరేరల దనీిక్ట మదదతత 
ఇవేబడుతతంది. 
ప్లాథ్మిక స్దుప్లయాలు మరియు సవేల ప్ర్ంగ్ల సెటలి్ మ ంట్ లు సీేయ ఆధరరతింగ్ల ఉంటాయి. 
విఎంఆర్ యొకక సటెిల్ మ ంట్ లలో సౌకరలయలు మరియు మౌలక స్దుప్లయాల సేవల విక్ ందీకాృత 
మరియు స్మతతలయ ప్ంపథణనీి సలధించడ్రనిక్ట ప్ాతిప్లదతి సెటలి్ మ ంట్ హెైరలరీక దరేరల ఇద ి
మారో్నిర దశం చేయబడుతతంది.  
ఇప్ుటిక్  ఉని ప్ట్ణ ప్లాంతరల ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ, ర్వలణర మరియు వినియోగ మౌలక 
స్దుప్లయాలను స్మర్యవంతంగ్ల ఉప్యోగ్ించడం, ప్రలయవర్ణ వనర్ుల మ ర్ుగ్ెనై నిర్ేహణ, 
వలతరవర్ణ సథయతిసలయ ప్క సథయర్మ ైన విధరనరలను సీే కరించడం మరయిు సలార్్ ట్క్లిలజీలతో స్హా 
జోక్లయల దరేరల జీవన నరణయత మ ర్ుగుప్ర్చబడుతతంది. 
వలర్స్తే నిరలాణరల ర్క్షణ, ఎంపథక చేయబడా ఆవర్ణల యొకక అనుకూల ప్ునఃవినియోగం 
మరియు ప్తాేయక్టంచి గ్లర మీణ జనరవలసలలకు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట సలంస్కృతిక ప్రలయటక అభివృదిితో 
స్హా జోక్లయల దరేరల సలయ నిక స్మాజాల సలంస్కృతిక గురితంప్ు ర్క్ష్ించబడుతతంది.  

 

"2041 నరటకి్ట, విఎంఆర్ ఒక ప్పా్ంచ పటెట్ బడ్ి, ప్రలయటకం మరయిు 

వలర్స్తే గమయసలయ నంగ్ల శక్టతవంతమ నై మరయిు ఆరియక క్ ందంాగ్ల 
మరయిు సలార్్, సథయర్మ ైన, ఆకుప్చి మరయిు ప్రిశుభమా ైన మౌలక 

స్దుప్లయాలు మరయిు సథయతిసలయ ప్క వలతరవర్ణంతో ప్లటట స్మిాళిత 

రతీిలో మ ర్ుగ్ెనై జీవన నరణయతను అందసి్ుత ంది."  
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10.2 లక్ష్యయలు 
ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రసిథయతి విశ్లాష్టణ, వలటాదరర్ుల ఆక్లంక్షలు అదేవిధ్ంగ్ల ఊహించిన భవిష్టయతతత  స్వలళా్ 
నుంచి గురితంచబడా స్మస్యలను అధగిమించడం క్ొర్కు 7 గ్ోల్్ తో 2041 క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ విజన్ 5 
క్ోర్ థీమ్ లుగ్ల ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. 

 థమీ్:1 - వయయహాతాక ప్లాదేశిక అభివృదిిని అందించడం 
• లక్షయం:1 - వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్ాభావలలకు సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉండ్ ే మరయిు 

జీవించడ్రనిక్ట, ప్ని చయేడ్రనిక్ట మరియు విశ్లర ంతితీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట ఎంపథకల శ్లరణిని 
స్ులభతర్ం చసేే విఎమ్ ఆర్ లోప్ల ప్యరితగ్ల సవేలందించే సటెలి్ మ ంట్ లను 
స్ృషథ్ంచండ్ి. 

 థీమ్:2 - ఎదుగుదల మరయిు శ్లరయస్ు్ను అందించడం 
• లక్షయం:2 - అధకి విలువ ఆధరరిత క్లర్యకలాప్లలను ప్ావశేపట్ెడం, ప్ో ట ీ సెటై్ లను 

స్ులభతర్ం చేయడం, పెటట్ బడులకు ప్ోా తర్హక్లలు మరియు ప్తాి ప్లాంతం 
యొకక బలాలపెై లీవర జ్ చయేడం దరేరల విఎంఆర్ యొకక ఆరియక్లభివృదిిని 
ప్ోా త్హించడం. 

• లక్షయం:3 - నరలెడ్జ మరయిు ఇనోివషే్టన్ సకె్ల్ ర్ లో పెటట్ బడుల దరేరల విఎమ్ ఆర్ 
యొకక ఆరియక ఉతరుదకతను ప్ోా త్హించడం. 

 థమీ్:3 - ప్రలయవర్ణ నిర్ేహణ - స్హజ మరయిు సలంస్కృతిక వలర్స్తేం 
• లక్షయం:4 - స్హజ, సలంస్కృతిక మరయిు స్ముద ా స్ునిితమ నై ప్లాంతరలను 

స్ంర్క్ష్ించడం మరయిు పెంప్ర ందించడం మరయిు అవి భవిష్టయతతత  అభివృదిితో 
బాగ్ల విలీనం చేయబడతరయి. 

• లక్షయం:5 - స్ేయం స్మృదిిసలధించడ్రనిక్ట వయవసలయ, నీర్ు మరియు ఖ్నిజ 
వనర్ుల సథయర్మ నై వినియోగ్లనిి ప్ోా త్హించండ్ి. 

 థమీ్:4 - స్మర్యవంతమ ైన ర్వలణర వయవస్య 
• లక్షయం:6 - ప్యాాణకీులు మరియు స్ర్ుకు ర్వలణరకు ఆచర్ణయీమ నై, సథయర్మ ైన, 

స్మర్యవంతమ నై మరయిు స్ుర్క్ష్తిమ నై విఎంఆర్ లోప్ల స్మీకృత ర్వలణర 
వయవస్యను అభివృదిి  చేయండ్ి. 

 థమీ్:5 - స్మర్యవంతమ ైన మౌలక స్దుప్లయాల వయవస్య  
• లక్షయం:7 - సథయర్మ నై విధరనరలు, సలార్్ ట్క్లిలజీలు, ప్ునర్ుతరుదక వనర్ులు 

మరియు వలతరవర్ణ మార్ుుల యొకక ఊహించిన ప్ాభావలలకు అనుగుణంగ్ల 
సథయతిసలయ ప్కతను సీేకరించ ే విఎంఆర్ లోప్ల స్మర్యవంతమ ైన మౌలక స్దుప్లయాల 
వయవస్యను అభివృదిి  చేయండ్ి. 
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ఐకయరలజయస్మితి స్ుసథయర్ అభివృదిి  లక్ష్యయలకు అనుస్ంధరనం 
1987 మారిి 20న ఐకయరలజయస్మితిక్ట చ్ందని బూాండ్ లాండ్ కమిష్టన్ వలెువడ్ిన "స్ుసథయర్ అభివృదిి 
అనదేి భవిష్టయత్ తరలల వలరి అవస్రలలను తీర ి  సలమరలయ ానిి రలజీప్డకుండ్ర వర్తమాన 
అవస్రలలను తీర ి అభివృదిి . 
ఐకయరలజయస్మితి స్ుసథయర్ అభివృదిి లక్ష్యయలు - "మన ప్ాప్ంచరనిి మార్ిడ్రనిక్ట 17 ఎస్ డ్ిజిలు" 
అందరిక్ీ మ ర్ుగ్ెనై మరయిు మరింత సథయర్మ నై భవిష్టయతతత ను సలధించడ్రనిక్ట ఒక బూా పథాంట్ (ప్టి్క 
12-1.పదేరకి్లనిి అంతం చయేడం అనదే ి ఆరియక వృదిిని నిరిాంచ ే వయయహాలతో చేతతలు కలప్లలని 
మరియు వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణను ప్రిష్టకరించటేప్ుుడు విదయ, ఆరోగయం, 
సలమాజిక ర్క్షణ మరయిు ఉదోయగ అవక్లశ్లలతో స్హా అనేక సలమాజిక అవస్రలలను ప్రషి్టకరించరలని 
లక్ష్యయలు గురితసలత యి. 

 
 
ప్టి్క 12-1: ఐకయరలజయస్మితి స్ుసథయ ర్ అభివృదిి  లక్ష్యయలు 
క్లదు. బిర్ుదు లక్షయం 

 

పేదరికం లవదు పేదరిక్లనిి అనిి ర్ూప్లలోా  ప్తాిచోటా అంతం చయేం 

 

జీరో హంగర్ ఆకలని అంతం చేయండ్ి, ఆహార్ భదతా మరయిు మ ర్ుగ్ెైన 
ప్ో ష్టక్లహారలనిి సలధించండ్ ి మరయిు సథయర్మ నై 
వయవసలయానిి ప్ోా త్హించడం 

 

మంచి ఆరోగయం 
మరియు స్ేస్యత 

ఆరోగయవంతమ నై జీవితరలను ధ్ృవీకరించండ్ ి మరయిు 
అనిి వయస్ు్ల వలరిక్ట స్ేస్యత పెంప్ర ందించండ్ి. 

 

నరణయమ నై విదయ స్మిాళిత మరయిు స్మానమ నై నరణయమ నై విదయను 
ధ్ృవీకరించడం మరయిు అందరకి్ీ జీవితక్లల అభయస్న 
అవక్లశ్లలను ప్ోా త్హించడం 

 

లంగ స్మానతేం లంగ స్మానతరేనిి సలధించడం మరియు మహళి్లు 
మరియు బాలకలందరిక్ ీసలధకి్లర్త కలుంచడం 

 

స్ేచఛమ నై నీర్ు 
మరియు ప్లరిశుధ్యం 

అందరిక్ ీ నీర్ు మరయిు ప్లరిశుధ్యం యొకక లభయత 
మరియు సథయర్మ ైన నిర్ేహణను ధ్ృవీకరించడం 

 

స్ర్స్మ నై మరియు 
ప్రిశుభమా ైన శక్టత 

అందరిక్ ీ స్ర్స్మ నై, విశేస్నీయమ నై, సథయర్మ నై మరయిు 
ఆధ్ునిక శక్టతని ప్ర ందలేా ధ్ృవీకరించండ్ి. 

 

మంచి ప్ని మరియు 
ఆరియక వృదిి 

సథయర్మ ైన, స్మిాళిత మరయిు సథయర్మ ైన ఆరియక వృదిి , ప్యరిత 
మరియు ఉతరుదక ఉప్లధి మరయిు అందరకి్ీ మంచి ప్నిని 
ప్ోా త్హించడం 
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క్లదు. బిర్ుదు లక్షయం 

 

ప్రశిరమ, స్ృజనరతాకత 
మరియు మౌలక 
స్దుప్లయాలు 

సథయతిసలయ ప్క మౌలక స్దుప్లయాలను నిరిాంచడం, స్మిాళిత 
మరియు సథయర్మ నై ప్లరిశ్లర మిక్ీకర్ణను ప్ోా త్హించడం 
మరియు స్ృజనరతాకతను పెంప్ర ందించడం 

 

తగ్ిోన అస్మానతలు దేశ్లలలో మరియు దేశ్లలలో అస్మానతను తగ్ిోంచండ్ ి

 

స్ుసథయర్ నగరలలు 
మరియు కమూయనిటలీు 

నగరలలు మరయిు మానవ జనరవలసలలను కలుప్ుక్ొని, 
స్ుర్క్ష్తింగ్ల, సథయతిసలయ ప్కంగ్ల మరియు సథయర్ంగ్ల చేయండ్ ి

 

బాధ్యతరయుతమ నై 
వినియోగం మరియు 
ఉతుతిత  

సథయర్మ ైన వినియోగం మరియు ఉతుతిత  నమూనరలను 
ధ్ృవీకరించడం 

 

వలతరవర్ణ చర్య వలతరవర్ణ మార్ుు మరియు దరని ప్ాభావలలను 
ఎదురోకవడ్రనిక్ట అతయవస్ర్ చర్యలు తీస్ుక్ోండ్ ి

 

నీటి దగిువ జీవితం స్ుసథయర్ అభివృదిి క్ొర్కు స్ముదరాలు, స్ముదరాలు మరయిు 
స్ముదా వనర్ులను స్ంర్క్ష్ించడం మరయిు స్ుసథయర్ంగ్ల 
ఉప్యోగ్ించడం 

 

భూమిపెై జీవితం భూప్రలయవర్ణ వయవస్యల స్ుసథయర్ వినియోగ్లనిి ర్క్ష్ించడం, 
ప్ునర్ుదిరించడం మరయిు ప్ోా త్హించడం, అడవులను 
స్ుసథయర్ంగ్ల నిర్ేహించడం, ఎడ్రరకీర్ణను ఎదురోకవడం 
మరియు భూమి క్ష్ణీతను నిలపథవేయడం మరయిు 
తిపథుక్ొట్డం మరయిు జీవవెైవిధ్య నష్ల్ నిి నిలపథవేయడం 

 

శ్లంతి, నరయయం 
మరియు బలమ నై 
స్ంస్యలు 

స్ుసథయర్ అభివృదిి క్ొర్కు శ్లంతియుత మరయిు స్మిాళిత 
స్మాజాలను ప్ోా త్హంిచడం, అందరిక్ ీ నరయయం 
అందించడం మరియు అనిి సలయ యిలోా  స్మర్యవంతమ నై, 
జవలబుదరరీ మరయిు స్మిాళిత స్ంస్యలను నిరిాంచడం 

 

లక్ష్యయల క్ొర్కు 
భాగసలేమాయలు 

అమలు మారలో లను బలోపేతం చయేడం మరియు స్ుసథయర్ 
అభివృదిి  క్ొర్కు గ్ోా బల్ ప్లర్్నర్ షథప్ ని 
ప్ునర్ుజీజవింప్జ యడం మూలం: యుఎన్ ఎస్ డి్జిలు 

విఎంఆర్ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ 7 గ్ోల్్ నేర్ుగ్ల 13 లవదర ప్రోక్షంగ్ల 11 అంతరలజ తీయ నిబదిత కలగ్ిన 
ఐకయరలజయస్మితి ఎస్ డి్జిలతో అలెైన్ చేయబడ్రా యి (ప్టి్క 12-2). ఈ అలెైన్ మ ంట్ 17 ఐకయరలజయస్మితి 
ఎస్ డ్ిజిలను సలధించే దిశగ్ల సలధించిన ప్ురోగతిని క్ొలవడ్రనిక్ట దోహదప్డుతతంది. 
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ప్టి్క 12-2: ఐరలస్ ఎస్ డ్ిజిలతో విఎంఆర్ డ్ిఎమ్ పథ గ్ోల్్ అలెైన్ మ ంట్ 

విఎంఆర్ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ గ్ోల్్ ఐరలస్ ఎస్ డ్ిజిలతో లంకులు 
ప్ాతయక్ష లంకులు ప్రోక్ష లంకులు 

లక్షయం:1 - వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్భాావలలకు 
సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉండ్ే విఎమ్ ఆర్ లోప్ల 
ప్యరితగ్ల స్రీేస్ చయేబడా సెటలి్ మ ంట్ లను 
స్ృషథ్ంచండ్ి మరయిు జీవించడం, 
ప్నిచేయడం మరయిు విశ్లర ంతి 
తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట అనేక ఎంపథకలను స్ులభతర్ం 
చేయండ్ి. 

  

  

  

  

లక్షయం:2 - అధకి విలువ ఆధరరతి 
క్లర్యకలాప్లలను ప్ావశేపట్ెడం, ప్ో ట ీ సెైట్ 
లను స్ులభతర్ం చయేడం, పటెట్ బడులకు 
ప్ోా తర్హక్లలు మరియు ప్ాతి ప్లాంతం యొకక 
బలాలపెై లీవర జ్ చయేడం దరేరల విఎంఆర్ 
యొకక ఆరియక్లభివృదిిని ప్ోా త్హించడం. 

  

 

  

  

లక్షయం:3 - నరలెడ్జ  మరియు ఇనోివషే్టన్ 
సెక్ల్ ర్ లో పటెట్ బడుల దరేరల విఎమ్ ఆర్ 
యొకక ఆరియక ఉతరుదకతను ప్ోా త్హించడం.     
లక్షయం:4 - స్హజ, సలంస్కృతిక మరయిు 
స్ముదా స్ునిితమ నై ప్లాంతరలను 
స్ంర్క్ష్ించండ్ి మరియు పెంప్ర ందించండ్ ి
మరియు అవి భవిష్టయతతత  అభివృదిితో బాగ్ల 
కలసథఉంటాయి. 

  

  

  
లక్షయం:5 - స్ేయం స్మృదిిసలధించడం 
క్ొర్కు వయవసలయ, నీర్ు మరియు ఖ్నిజ 
వనర్ుల యొకక సథయర్మ నై వినియోగ్లనిి 
ప్ోా త్హించడం 

  

  

  

  
లక్షయం:6 - ప్యాాణకీులు మరియు స్ర్ుకు 
ర్వలణరకు ఆచర్ణయోగయమ నై, సథయర్మ నై, 
స్మర్యవంతమ నై మరయిు స్ుర్క్ష్తిమ నై 
విఎంఆర్ లోప్ల స్మీకృత ర్వలణర వయవస్యను 
అభివృదిి చయేండ్ి. 
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విఎంఆర్ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ గ్ోల్్ ఐరలస్ ఎస్ డ్ిజిలతో లంకులు 
ప్ాతయక్ష లంకులు ప్రోక్ష లంకులు 

లక్షయం:7 - సథయర్మ నై విధరనరలు, సలార్్ 
ట్క్లిలజీలు, ప్ునర్ుతరుదక వనర్ులు 
మరియు వలతరవర్ణ మార్ుుల యొకక 
ఊహించిన ప్ాభావలలకు అనుగుణంగ్ల 
సథయతిసలయ ప్కతను సీేకరించ ే విఎంఆర్ లోప్ల 
స్మర్యవంతమ నై మౌలక స్దుప్లయాల 
వయవస్యను అభివృదిి  చేయండ్ి. 

  

  

  

  

మూలం: యుఎన్ ఎస్ డి్జిలు మరియు కన్లె్ ంటా అంచనర 
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11 ఆరియక్లభివృదిి  వయయహం మరయిు ప్రా డక్్స మిక్స్  
ఈ అధరయయం జాతీయ, రలష్్టర మరయిు ప్లాంతీయ ఆరియక వలతరవర్ణరనిి అంచనర వయేడం మరియు 
ఈ అధరయయానిక్ట నపే్థ్యంగ్ల అనుబంధ్ం జిలో స్మరుించిన విఎంఆర్ యొకక బలాల ఆధరర్ంగ్ల 
అభివృదిి చసేథన విఎంఆర్ క్ోస్ం ఆరియక ాలభివృదిి  వయయహానిి అందిస్ుత ంది.  
విఎంఆర్ యొకక వయయహాతాక ఆరియక్లభివృదిి లక్ష్యయలు మరయిు లక్ష్యయలు దిగువ చరిించబడ్రా యి: 

11.1 లక్షయం 
విఎంఆర్ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ గ్ోల్్ ఐరలస్ ఎస్ డ్ిజిలతో లంకులు 

ప్ాతయక్ష లంకులు ప్రోక్ష లంకులు 
లక్షయం:2 - అధిక విలువ ఆధరరిత క్లర్యకలాప్లలను 
ప్ావేశపెట్డం, ప్ో టీ సెైట్ లను స్ులభతర్ం చేయడం, 
పెటట్ బడులకు ప్ో ా తర్హక్లలు మరియు ప్ాతి ప్లాంతం 
యొకక బలాలపెై లీవర జ్ చేయడం దరేరల విఎంఆర్ 
యొకక ఆరియక్లభివృదిిని ప్ో ా త్హించడం. 

  

 

  

  
లక్షయం:3 - నరలెడ్జ  మరియు ఇనోివేష్టన్ సెక్ల్ ర్ లో 
పెటట్ బడుల దరేరల విఎమ్ ఆర్ యొకక ఆరియక 
ఉతరుదకతను ప్ో ా త్హించడం.     

11.2 లక్ష్యయలు 
1. ఆరియక క్లర్యకలాప్లల స్మూహం దరేరల ప్ాయోజనం ప్ర ందిన థీమ్ ఆధరరతి ఆరియక 

నోడ్ లను అభివృదిి  చయేడం దరేరల, అగ్ోా మ ర ష్టన్ బాహయతలను స్ంగరహించడ్రనిక్ట 
మరియు ఆరియక వృదిిని గరహించడ్రనిక్ట; 

2. వలర ి నెపై్ుణరయలను పెంప్ర ందించుక్ోవడం దరేరల సలయ నిక క్లరిాక శక్టతక్ట అవక్లశ్లలను 
పెంచడం; 

3. ప్ో టీ సెటై్ లు మరయిు విఎంఆర్ కు ఎఫ్ డ్ిఐ మరియు ప్ాయివటే్ పటెట్ బడులను 
ఆకరిించడ్రనిక్ట ప్ో ా తర్హక్లలను స్ులభతర్ం చేయడం; 

4. విఎంఆర్ యొకక బలాలపెై ప్ర్ప్తి ని అందించ ే అధకి విలువ కలగ్ిన అదనప్ు 
ఆరియక క్లర్యకలాప్లలను ప్ో ా త్హించడం; మరియు 

5. ప్రశి్ోధ్న, స్ృజనరతాకత మరియు సల్ ర్్-అప్ లను ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట విఎంఆర్ 
యొకక ఆరియక ాలభివృదిిక్ట మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట. 

11.3 వయయహాలు 
వయయహం 1:  విఎంఆర్ క్ ందీకాృత మరియు అధకి విలువ ఆధరరతి ర్ంగ్లలలో దరని ప్ో ట ీ

ప్ాయోజనరలకు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట మౌలక స్దుప్లయాలను అభివృదిి  చసే్ుత ంద ి
మరియు అందిస్ుత ంది, ఈ ప్లాంతం యొకక పటెట్ బడ్ి మరియు వనర్ుల 
వలతరవర్ణంలో ఎదగడ్రనిక్ట మ ర్ుగ్ెైన అవక్లశ్లలను కలగ్ి ఉని నిరిదష్్ట ర్ంగ్లలు: 

► ఆహార్ం మరయిు ప్లనీయాలు 
► లోహర్హతి ఖ్నిజ ఉతుతతత లు 
► ఏరోసుేస్ మరియు డ్ఫినె్్ 
► షథప్ బిలాంగ్ మరయిు షథప్ రపిరే్ 
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► బేసథక్స మరయిు ఫలయబిాక్ టడ్్ మ టల్ ప్ర ా డక్్స లు 
► ఆటర మరయిు ఆటర క్లంపో్ నెంట్ లు 
► మ షథనర ీమరియు ఎక్టేప్ మ ంట్ 
► ఎలక్ట్ాకల్ మరియు కనూ్ామర్ ఎలక్ల్ా నిక్స్ 
► క్ెమికల్్ మరియు ఫలరలాస్ూయటికల్్ 
► వసలత ర లు మరియు దుస్ుత లు ధ్రించడం 
► లెదర్ మరియు లెదర్ ప్ర ా డక్్స లు 

వయయహం 2:  ప్రశిరమలు, ప్రలయటకం, విదయ, రెలైవేలు మరియు ఓడర వు స్ంబంధతి క్లర్యకలాప్లలోా  
బలాలతో అతయంత వెైవిధ్యభరతిమ నై ఆరియక ప్ునరదనిి కలగ్ి ఉని ఆంధ్పా్ాదశే్ 
యొకక అతిపదెద  మరియు అతయంత ప్ాప్ంచవలయప్తంగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ని 
ప్లరిశ్లర మిక మరయిు వలణిజయ నోడ్ గ్ల విఎంఆర్ ఉంది. ఆకరి్ణీయమ ైన మరియు 
స్ంవృదిికర్మ ైన స్ర్ళ్మ నై ఎంపథకగ్ల ఉండటానిక్ట, విఎంఆర్ అంతటా సథదింగ్ల 
పెటట్ బడులు మరియు భవిష్టయతతత  విస్తర్ణ క్ొర్కు బాగ్ల సవేలందించే ఉప్లధ ి
భూముల ఎంపథక అందుబాటటలో ఉంది.  

► జాబితర చేయబడా ప్టం 13 వలవ ప్తాేయక యాక్ట్విట ీ దరేరల ప్ాతిద ీ లంగర్ు 
వేయబడాఆరియక నోడ్ లు గురితంచబడ్రా యి.-1: విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదిత ఆరియక నోడ్ లు 

► ప్టి్క 13-1. 
► ప్ాతయేక ఆరియక నోడ్ లు వలయప్లరలలను ఒకదరనిక్ొకటి దగోర్గ్ల ఉంచడ్రనిక్ట 

దోహదప్డతరయి (అగ్ిరమ ర ష్టన్), ఇది పెదద  కస్్మర్ బసే్ లు, నరలెడ్జ  షేరింగ్ 
మరియు నెైప్ుణయం కలగ్ిన క్లరిాకులకు ప్లాప్యత దరేరల ఉతరుదకత మరయిు 
స్మర్యత లాభాలను ప్ర ందడ్రనిక్ట అనుమతిస్ుత ంది. 

 
ప్టం 13-1: విఎంఆర్ లో ప్ాతిప్లదిత ఆరియక నోడ్ లు 
ప్టి్క 13-1: విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదిత ఆరియక నోడ్ లు  
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సా్. 
నంె. 

ఎకనరమిక్స నోడ్ ప్తాయేక క్లర్యకలాప్లలు గ్ీరన్ ఫలాీ్ / 
విస్తర్ణ 

1.  విశ్లఖ్ప్టిం 
ఎంపథక చయేబడా డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ తో 
సలార్్ సథటీ; 

ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుతుతిత  

2.  ఏరోసథట ీ
క్లమర్్, ఫెనైరన్్, ఐటి, టూరజిం 
మరియు అధిక విలువ కలగ్ని 
హౌసథంగ్ 

గ్ీరన్ ఫలాీ్ 

3.  ఫలరలా సథట ీ ప్లరిశ్లర మిక; విక్లస్ం 

4.  విజయనగర్ం 
వలణిజయం, స్ంసలయ గత, ఆరోగయం 
మరియు సలంస్కృతిక ప్రలయటకం 

ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుతుతిత  

5.  

బీచ్ రోడుా  - 
భోగ్లప్ుర్ం 
విమానరశరయానిి 
కలుప్ుతూ 
భీమునిప్టిం 
నుండ్ ి కళింగప్టిం 
వర్కు 

ప్రలయటక అభివృదిి  నోడ్ గ్ీరన్ ఫలాీ్ 

6.  ఆటరనగర్ ప్ునర్ుదిర్ణ ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుతుతిత  

7.  ఆనక్లప్లా 
వలణిజయ, వలణజియం మరయిు అధకి 
సలందతా కలగ్ిన గృహాలు 

ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుతుతిత  

8.  ఆనందప్ుర్ం 
స్ంసలయ గత హబ్ మరయిు స్బ్-
సథబిడ్ ి గ్ీరన్ ఫలాీ్ 

9.  మేఘాదిగా్ెడ సథట ీప్లర్క – ప్ధారన వినోద క్ ందాం 
ప్రరి్క్షణ 
మరియు 
స్ుందరీకర్ణ 10.  క్ొనరడ్ర ప్రలయటక అభివృదిి  నోడ్ గ్ీరన్ ఫలాీ్ 

11.  భీమునిప్టిం/ 
ములాకదద ప్రలయటక అభివృదిి  నోడ్ గ్ీరన్ ఫలాీ్ 

12.  చింతప్లా ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
13.  ముతతయలమాప్లలెం ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
14.  ప్యడ్మిడక ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
15.  రెవుేప్ో లవర్ం ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
16.  రలజాయపేట ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
17.  వెంకటనగర్ం ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
18.  చినిమంగమారపిేట ఫథష్టరసీ్ డ్్వలప్ మ ంట్ నోడ్ విక్లస్ం 
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వయయహం 3:  ప్ాతి నోడ్ వలరి ప్రా ఫెైల్్, ప్ో టీ బలాలు, ప్లతలాు మరయిు అభివృదిి  దశలను బటి్ 
మార్ుతతని వలర ి ఎదుగుదలకు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట విభిని విధరనం అవస్ర్ం. 
అయితే, ప్జాా ర్వలణరతో స్హా వలయప్లర్ం మరయిు క్లరిాకులను ఆకరిించడ్రనిక్ట అధకి 
సలయ యి సౌకరలయలతో ప్ాతి నోడ్ స్ులభతర్ం చయేబడుతతంద ి 

► నిరలి రిత ఆరియక నోడ్ వలయప్లర్ ఇంకుయబేటర్ుా , స్ర్ళ్మ నై ప్ని మరయిు స్మావేశ 
స్యలాలు, నీటి స్ర్ఫరల, ముర్ుగునీటి, వయరలయ ల చిక్టత్, శక్టత, తదుప్రి తర్ం 
కమూయనిక్ ష్టనుా  - సథయర్ మరయిు వెరై్ లెస్ బాాడ్ బాయండ్, క్ ా డ్ కంప్యయటింగ్, 
ఆగుయమ ంటడ్్ రయిాలటీ అపథా క్ ష్టనుా , ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ, యాక్ె్స్ రోడుా , ప్జాా 
ర్వలణర మరయిు ఇతర్ులతో స్హా అధకి విలువ కలగ్ిన సౌకరలయలతో అభివృదిి  
చేయబడుతతంది. 

► క్లర్బన్ ఫుట్ పథాంట్ తగ్ిోంచడం క్ొర్కు సలధ్యమ ైనంత వర్కు మౌలక స్దుప్లయాలు, 
భవనరలు వంటి ప్రిశుభామ నై ట్క్లిలజీలను సీేకరించరల. 

► ఉమాడ్ ి మౌలక స్దుప్లయాల అభివృదిి  స్ంబంధతి అధకి్లర్ుల నుండ్ ి
అనుమతతలు/ ఎన్ వోసథల దశిగ్ల వయక్టతగత పెటట్ బడ్దిరర్ుని స్మయం మరయిు 
వనర్ులను తగ్ిోస్ుత ంది, అయిత ే అటటవంటి సౌకరలయల మూలధ్న పెటట్ బడ్ ి మరయిు 
ఓ అండ్ ఎం వినియోగదరర్ులందర ి నుండ్ ి తగ్ిన ఛరరీజలను విధించడం దరేరల 
రికవర ీ చయేవచుి. సలధరర్ణ స్దుప్లయం క్లవడం వలా, ఛరరీజలు తతలనరతాకంగ్ల 
తకుకవగ్ల ఉంటాయి. 

► ఇద ి సల్ ర్్-అప్ లు, చిని మరయిు మధ్యతర్హా స్ంస్యలను కూడ్ర ప్ో ా త్హిస్ుత ంది, 
వలరి వలయప్లరలలను సలయ పథంచడ్రనిక్ట మరయిు పెంచడ్రనిక్ట మదదతత సవేలు మరియు 
నెట్ వర్క ల శ్లరణనిి యాక్ె్స్ చేస్ుత ంది. 

వయయహం 4:  సలయ నిక ఉదోయగ్లలు మరయిు సలయ నిక వలయప్లర్ అభివృదిిక్ట మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట అనిి 
వయస్ు్ల సలయ నిక ప్ాజల విదయ మరియు నెపై్ుణయఅభివృదిిపె ై ప్భాుతరేలు 
పెటట్ బడులు పెట్డం క్ొనసలగ్సి్ుత ంది. 

► ఇది బలమ నై సలయ నిక ఆరియక వయవస్యలను అభివృదిి  చేస్ుత ంది మరయిు ఇంటకి్ట దగోర్గ్ల 
ఉప్లధిని అందించడం దరేరల ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలపె ైఒతితడ్ిని తగ్ిోస్ుత ంది. 

► సలయ నిక ప్జాల ఆరియక ఉతరుదకత పరె్ుగుతతంది, తదరేరల ఆరియక వయవస్యపె ై గుణక్లర్ 
ప్ాభావలనిి చూప ేక్ొనుగ్ోలు శక్టత పెర్ుగుతతంది. 

► సీేయ-ఆధరర్ప్డ్ే సలమర్యాం వలస్ క్లరిాకులపె ై ఆధరర్ప్డటానిక్ట బదులుగ్ల 
పెర్ుగుతతంది. 

► స్ృజనరతాకత మరియు ప్రిశ్ోధ్న క్లర్యకలాప్లల క్ొర్కు అధకి నరలెడ్జ  మానవ 
వనర్ులు అవస్ర్మ నై స్ంస్యలను ఆకరిించడం, నరలెడ్జ  మరియు ప్రశి్ోధ్న 
ఆధరరిత యాక్ట్విటీ యొకక ప్తాేయక మిశరమం అధ్ునరతన తయారీ వంట ి ఇప్ుటిక్  
ఉని వలయప్లరలలకు స్హాయప్డుతతంది మరియు ప్ాప్ంచ మారెకటరా  ప్ో టీగ్ల ఉండ్ే 
ఉతుతతత లు మరయిు సవేలను ఉతుతిత  చసే్ుత ంది. 
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► నరలెడ్జ  మరియు సథకల్ డ్్వలప్ మ ంట్ లో పటెట్ బడులు నరలెడ్జ  షేరింగ్ క్ొర్కు ఒక 
వేదకిను స్ృషథ్ంచడం దరేరల ప్లాంతీయ, జాతీయ మరియు అంతరలజ తీయ 
విదరయర్ుయ లను కూడ్ర ఆకరిిసలత యి. 

వయయహం 5:  స్మర్యవంతమ ైన ప్లలనర యంతరాంగ్లలు, వలయప్లర్ం చేయడం స్ులభతర్ం పా్ప్ంచ 
పెటట్ బడి్దరర్ులదృషథ్ని విఎంఆర్ వైెప్ు మళాించడ్రనిక్ట వీలు కలుస్ుత ంది 

► ఆరియక నోడ్ లను అభివృదిి  చేయడ్రనిక్ట అనిి సలయ యిల ప్భాుతేం, పెైవైటే్ ర్ంగం 
మరియు స్మాజం దరేరల సథయర్మ ైన, స్మనేయ చర్యలు అవస్ర్ం. 

► విఎంఆర్ యొకక సెటలి్ మ ంట్ లు పెరగి్  క్ొదీద , విఎంఆర్ అంతటా ఉదోయగ్లలు 
మరియు జనరభా పరె్ుగుదల మధ్య మ ర్ుగ్ెైన స్మతతలయతను సలధంిచడ్రనిక్ట 
మరియు సలయ నిక ప్భాుతరేల స్హక్లరలనిక్ట ఒక ఆధరరలనిి అందించడ్రనిక్ట ప్ణారళిక 
స్హాయప్డుతతంది. 

► మ ర్ుగ్ెనై పెటట్ బడ్ ి వలతరవర్ణం క్ొర్కు లాయండ్ ప్యలంగ్ సీకంలు మరయిు 
క్టాయరెన్్ లు 

► ప్రలయటక స్దుప్లయం పెంప్ుదల అనిి ముఖ్యమ ైన ప్రలయటక ఆకరి్ణల వదద మౌలక 
స్దుప్లయాలు మరయిు విఎంఆర్ రీజియన్ యొకక ప్ధారన క్లరడి్రరా్ వెంబడ్ి వేసెడై్ 
సౌకరలయలు మరయిు సౌకరలయలను ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట మొతతం ప్ణారళికను 
ర్ూప్ర ందించడం. 
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12 జనరభా మరయిు ఉప్లధ ిస్ూచన 
ఈ అధరయయం ౨౦౪౧ వర్కు విఎంఆర్ ఆరియక వయవస్య , ఉప్లధి మరియు జనరభా అంచనరను 
అందసి్ుత ంది. ప్లలస ీ జోన్ ల దరేరల జనరభా మరియు ఉప్లధి ప్ంపథణనీి కూడ్ర ఈ అధరయయం 
అందసి్ుత ంది.  

12.1 విఎమ్ ఆర్ యొకక ఎక్లనమీ 
ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని అతయంత ముఖ్యమ నై ఆరియక క్ ందరాలలో విఎంఆర్ ఒకటి. విఎంఆర్ యొకక ప్సా్ుత త 
ఆరియక వయవస్య తయారీ, నరలెడ్జ  సకె్ల్ ర్, ఆరియక మరియు వలయప్లర్ం, సలంప్ాదరయ మరయిు ఆధ్ునిక 
ప్దితతలు, చపే్ల పెంప్కం మరియు ఇతర్ సవేల ర్ంగ్లనిి కలగ్ ి ఉని వయవసలయం యొకక 
మిశరమానిి కలగ్ి ఉంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం గ్ రట్ ఓడర వు నగర్ంగ్ల మరయిు సలయ న ప్ాయోజనం క్లర్ణంగ్ల ఊప్ందుకుంది; ఇద ి
కరమంగ్ల ప్లరిశ్లర మిక క్ ందాంగ్ల అభివృదిి చ్ందింది. హిందుసలయ న్ షథప్ యారా్, హిందుసలయ న్ 
పెటరా లయం క్లరపుర ష్టన్ లమిట్డ్, భార్త్ హవెీ పేాట్్ అండ్ వసె్ల్్ (ప్సా్ుత తం బిహెచ్ ఇఎల్ 
క్టంద), విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్, ఎన్ టపిథసథ మొదలెైన ప్ధారన యాంకర్ ప్రిశరమల నుండ్ి గత 
నరలుగు దశ్లబాద లోా  తయారీ ర్ంగంలో వేగవంతమ నై వృదిి  స్ుష్్టంగ్ల కనిపథంచింది. విశ్లఖ్ప్టిం 
చ్నెైి  ఇండసథ్ రయల్ క్లరడి్రర్, పటెరా లయం క్మెికల్ అండ్ పెటరా క్ెమికల్ ఇనెేస్్ మ ంట్ రజీియన్ 
మరియు సలగర్ మాల వంటి క్లీక ప్లాజకెు్ ల ప్ాభావంతో తయారీ ర్ంగంలో ఉప్లధి కలునలో 
పెర్ుగుదల ఉంటటంది. 

విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు నగర్ంగ్ల ఉంది మరయిు మంచి ప్పా్ంచ మరయిు అంతరో్త కనకె్ట్విటనీి 
కలగ్ి ఉంది, ఇది నగర్ం చుటూ్  తయార ీ ర్ంగం వరిిలుా తతని ప్లరిశ్లర మిక ప్ట్ణంగ్ల అభివృదిి 
చ్ందింది. ఆరియక క్లర్యకలాప్లల క్లర్ణంగ్ల నగర్ం ప్ట్ణకీర్ణ క్లర్ణంగ్ల తృతీయ ర్ంగ్లనిి కూడ్ర 
అభివృదిి  చసేథంది. ర్వలణర మరయిు లాజిసథ్క్స్ తో ప్లటట ప్లాంతీయ ఆరియక వయవస్యకు తయార ీ
క్లర్యకలాప్లలు క్ోటగ్ల నిలుసలత యి. రయిల్ ఎసే్ట్ ర్ంగం కూడ్ర విఎంఆర్ లో ఆరియక వయవస్యకు ప్ధారన 
దోహదక్లరగి్ల ముందుకు వస్ుత ంది. విఎంఆర్ యొకక మూడు జిలాా లు దశేీయ ఉతుతితక్ట గణనీయంగ్ల 
దోహదప్డుతో౦ది. 

12.2 ప్లలసీ జోన్ ల యొకక డ్ీలనేష్టన్ 
2041 నరటిక్ట విఎంఆర్ లో స్ంభావయ ప్లాదేశిక వృదిి  అంతటా ఏకరతీిగ్ల ఉండదు.  ఉదరహర్ణకు, 
ప్ాస్ుత త విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం మరియు దరని విస్తరించిన ప్లాంతం యొకక వృదిి స్ంభావయతలు 
మిగ్లిన విఎంఆర్ కంట ే గణనీయంగ్ల భినింగ్ల ఉంటాయి.  విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిక్ట దక్ష్ణిరన ఆరియక 
క్లర్యకలాప్లలు మరియు దరని సలయ న ప్ాయోజనరలు నగరలనిక్ట ఉతతర్ం నుండ్ి మరయిు విజయనగర్ం 
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జిలాా  వెపై్ు భినింగ్ల ఉంటాయి. వలస్తవిక భవిష్టయతతత  జోక్లయనిి క్లయప్ిర్ చయేడంలో స్హాయప్డటానిక్ట, 
విఎమ్ ఆర్ దిగువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల 8 ప్లలస ీజోన్ లుగ్ల విభజించబడ్ింది.  

1. విజయనగర్ం-నెలామరా్ మండలం  
2. భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు ప్భాావ జోన్  
3. విజయనగర్ం గ్లర మీణ మండలం  
4. విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్  
5. విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్  
6. విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్  
7. యలమంచిల మండలం  
8. విశ్లఖ్ప్టిం గ్లర మీణ మండలం 
విజయనగర్ం-నలాెమరా్ మండలం: విజయనగర్ం జివిఎంసథ స్మీప్ంలో ఉని స్మీప్ ప్ట్ణ 
సలయ నిక స్ంస్య . నలాెమరా్ నగర్ ప్ంచరయతీ ప్ట్ణ లక్షణరలతో విజయనగర్ం ముని్ప్లలటకీ్ట ఆనుక్ొని 
ఉంద ి మరయిు అందువలా విజయనగర్ం ముని్ప్లలటీతో జతచయేబడ్ింద ి మరయిు ఒక్  స్ంస్యగ్ల 
ప్రగిణించబడుతతంది. విజయనగర్ం మరయిు నలాెమరా్ రెండ్ింటలిోనూ ప్ాధరన ప్లాంతం యొకక 
ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరయిు మిశరమ-ఉప్యోగ క్లరిడ్రర్ుా  గురితంచబడ్రా యి. 
భోగ్లప్ుర్ం మరయిు ప్రసి్ర్ ప్లాంతం: ప్తాిప్లదతి గ్ీరన్ ఫలాీ్ విమానరశరయంతో ప్భాావ ప్లాంతం 
ప్ాతయేక జోన్ గ్ల వరిోంచబడ్ింది. ఈ జోన్ మరినిి వలయప్లర్ మరియు వలణజియ స్ంబంధిత 
ప్రణిరమాలను కలగ్ి ఉంటటంది మరియు దేశీయ మరయిు అంతరలజ తీయ వలయప్లర్ ప్యాాణకిుల 
అవస్రలలను ప్రిష్టకరించడ్రనిక్ట ప్ాప్ంచ సలయ యి సౌకరలయలను కలగ్ి ఉంటటంది. 
గ్లర మీణ మండలాలు-విశ్లఖ్ప్టిం, మరయిు విజయనగర్ం: ఈ ప్లాంతంలోని గ్లర మీణ 
మండలాలను మూడు మండలాలుగ్ల వరీోకరించరర్ు. ఈ ప్లాంతం తకుకవ ప్లరశి్లర మిక మరయిు 
స్ంసలయ గత జోకయంతో వయవసలయం యొకక సలంప్ాదరయ ఆరియక ప్ునరదనిి కలగ్ి ఉంటటంది. ఈ 
ప్లాంతరలకు హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట డ్ిమాండ్ ను తీర ి ప్లాథ్మిక సౌకరలయలు అందించబడతరయి. 

విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్: విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్ కు ఆనుక్ొని ఉని ప్లాంతం 
ప్ట్ణకీర్ణకు ఎకుకవ సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంది మరియు నివలస్ ప్లాంతం మరియు సవేల ర్ంగ 
ఆధరరిత ఉప్లధిని అందించ ే ప్ధారన వృదిి ప్లాంతరలలో ఒకటిగ్ల ప్రిగణించబడుతతంది. ఎన్ హచె్-
16 ఈ జోన్ గుండ్ర వెళ్లతోంది. ఈ జోన్ స్ంసలయ గత అభివృదిిక్ట చరలా అవక్లశం ఉంది మరయిు 
ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరల ప్భాావలనిి కలగ్ ి ఉంద ి (ఉకుక కరలాగ్లర్ం మరియు అనేక అనుబంధ్ 
ప్రశిరమలు) 

విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్: ప్సా్ుత తం ఉని మునిసథప్ల్ ప్లాంతంతో ప్లటట భీమునిప్టిం 
స్మీప్ంలో క్ొనిి ప్ట్ణకీర్ణ ప్రసి్ర్ గ్లర మాలు ప్రగిణించబడతరయి. ఈ జోన్ ప్ధారన మౌలక 
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స్దుప్లయాలు మరియు సవేలను కలగ్ ి ఉని అతయంత ప్ట్ణకీర్ణ జోన్. టాాని్ట్ ఓరయింటడ్్ 
డ్్వలప్ మ ంట్ దరేరల ఈ జోన్ యొకక డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ మరియు తకుకవగ్ల ఉప్యోగ్ించబడా ఖ్ాళీ 
భూమిని అభివృదిి  చయేడం ప్రిష్టకరించబడుతతంది. జనస్మూహం మరియు టాాఫథక్స ర్దీదని 
తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  జ బులు గురితంచబడతరయి. 
విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్: పటెరా లయం, పెటరా  క్ెమికల్, ఫలరలాస్ూయటికల్ మ టల్్ మరయిు 
మ షథనరీ ప్రిశరమలు ప్ాధరనంగ్ల అమలులో ఉని విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిక్ట దక్ష్ణిరన ఉని ప్లాంతం 
మరియు అద/ేఇద ే విధ్మ ైన విభాగ్లలలో ప్రశిరమలను ఏక్ీకృతం చయేడ్రనిక్ట మరియు మరింత 
విస్తరించడ్రనిక్ట పెర్ుగుతతని సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంది.  విశ్లఖ్ప్టిం చన్ెైి ఇండసథ్ రయల్ క్లరడి్రర్ 
(విసథఐసథ) పటెట్ బడ్ి ప్లాజెకు్ లు కూడ్ర ఈ ప్లాంతరనిి తన ప్లరశి్లర మిక సలయ వరలనిి బలోపతేం 
చేసలత యి. ఈ జోన్ లో చరలా పదెద  మరయిు మ గ్ల ప్రశిరమలు ఉనరియి. ఇతర్ భూ వినియోగంతో 
కలప్కుండ్ర నిరోధించడం క్ొర్కు విఎంఆర్ ప్లాంతంలోని ప్ామాదకర్మ నై ప్రిశరమలు ఈ జోన్ కు 
ప్రమిితం చయేబడతరయి. 
యలమంచిల జోన్: యిలెమంచిల యొకక చిని ప్ట్ణ ప్లాంతం ప్సా్ుత తం ఉని ప్ట్ణీకర్ణను 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని ప్ాతయేక మండలాలుగ్ల గురితంచబడుతతంది మరయిు సలయ నిక ఆరియక వయవస్యను 
క్ొనసలగ్ించడ్రనిక్ట మరయిు దోహదప్డటానిక్ట ఉప్లధ ి ప్లక్టాెను ప్తాిప్లదించింది. 8 ప్లలస ీ జోన్ లోా  6 
జోన్ లు జోనల్ డ్వ్లప్ మ ంట్ ప్లా న్ ఏరియాలుగ్ల (జడె్ డ్పిథ ప్లాంతరలు) దగిువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల 
గురితంచబడ్రా యని పరేపకనడం స్ముచితం; 
• జెడ్ డ్పిథ1 - విజయనగర్ం-నలాెమరా్ జోన్     
• జెడ్ డ్పిథ2 - భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు ప్ాభావ మండల   
• జెడ్ డ్పిథ3 - విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్    
• జెడ్ డ్పిథ4 - విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్    
• జెడ్ డ్పిథ5 - విశ్లఖ్ప్టిం ఇండసథ్ రయల్ జోన్ 
• జెడ్ డ్పిథ6 - యిలెమంచిల జోన్ 
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ప్టం 14-1: విఎంఆర్, 2041లో ప్లలస ీజోన్ లు 

12.3 వర్కర్ లు మరియు ఉప్లధి స్ూచన 
క్ీలక ప్లరిశ్లర మిక గృహాల విస్తర్ణ ప్ణారళికలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని క్లరిాకులు మరయిు ఉప్లధ ి
అంచనర వేయబడ్ింది; (బి) క్ొనసలగుతతని ఆరియక్లభివృదిి  ప్లాజకెు్ లు మరియు వలటి పటెట్ బడ్ ి
మరియు స్ంభావయ ఉదోయగ్లలు; (సథ) విసథఐసథ మరయిు దరని స్ంభావయ పటెట్ బడులు మరియు ఉప్లధ ి
కలున; (డ్ి) విక్ె-పథసథపథఐఆర్ మరయిు దరని స్ంభావయ పెటట్ బడులు మరయిు ఉప్లధి కలున; (ఇ) 
సలగర్మాల ప్లాజకెు్ ; (ఎఫ్) భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరయిు దరని ప్భాావలలు; ఎపథ రలష్్టరం 
మరియు దరని ప్భాావలలు మొదలెైన వలటితో ఎంఒయులు స్ంతకం చయేాయి.  

౨౦౧౮ నుండ్ ి ౨౦౪౧ వర్కు విఎంఆర్ లో అదనంగ్ల ౧.౯ మిలయన్ ఉదోయగ్లలు 
స్ృషథ్ంచబడతరయని స్ుష్్టమవుతతంది.  అందులో దరదరప్ు 98.5% డబుా ాననేువిఎంఆర్ లోప్ల 
నివసథస్ుత ంద ి మరయిు వలరిలో 1.5% మంద ి ఉదోయగ్లల క్ోస్ం విఎంఆర్ వలెుప్ల నుండ్ి ప్యాాణిసలత ర్ు 
(టేబుల్ 14-1). 

ప్టి్క 14-1: విఎంఆర్: క్లరిా కుల ప్ాస్ుత త మరయిు అంచనర, ఉప్లధ,ి 2018-2051 
సా్, 
లవదు 

అంశం  2018 2041 అదనప్ు  
(2018-41) 

1 మొతతం జనరభా  4,297,218  7,330,000   
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సా్, 
లవదు 

అంశం  2018 2041 అదనప్ు  
(2018-41) 

2 అదనప్ు జనరభా  224,504  3,030,270 3,032,782 
3 డబుా ాఎఫ్ పథఆర్ 33% 43%   
4 క్లరిా కులు  1,427,595        3,130,000 1,702,405 
4ఎ ప్లాథ్మిక ర్ంగ 

క్లరిాకులు 
36% 21%   

4బి సెకండర ీ సెక్ల్ ర్ 
వర్కర్ లు 

21% 30%   

4సథ తృతీయ ర్ంగ 
క్లరిాకులు 

43% 49%   

5 ఉప్లధి (ఉదోయగ్లలు)  1,465,756   3,177,000     1,996,179  

6 
క్లదు. బయట 
విఎంఆర్ కు 
సేవలందించ ే
ఉదోయగ్లల 

 38,161   47,000    

మూలం: కన్లె్ ంట్ అంచనరలు. 
ఉప్లధి అంచనర 2041 లో 38.4 లక్షలు ఉంటటందని అంచనర వయేబడ్ింది, వీటలిో సలయ నిక శ్లర మిక 
శక్టత ప్ధారనంగ్ల ఉని ప్కక విఎంఆర్ నుండ్ి ప్యాాణించవేలర్ు ఉనరిర్ు. విఎంఆర్ స్ుమార్ు 37.8 
లక్షల మంది క్లరిా కులను కలగ్ి ఉంటటంది. విఎంఆర్ యొకక శ్లర మిక శక్టత విభజన ర టట 42% 
ఉంటటందని అంచనర. ట్రటిర ీ ర్ంగం స్ుమార్ు 49% క్లరిాకులతో అధిక నిష్టుతితని కలగ్ ి
ఉంటటందని అంచనర వేయబడ్ంిది, తర్ువలత సకెండరీ సకె్ల్ ర్ 30% మరయిు పెైమైరీ 21%. 

 
ప్టం 14-2: క్లరిా కుల స్ూచన, 2018-2041 
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ప్టం 14-3: ప్ధారన ఆరియక ర్ంగం దరేరల క్లరిాకులు 
విశ్లఖ్ప్టిం ఇండసథ్ రయల్ జోన్ (వి.ఐ.జె)మినహా అనిి ప్ట్ణ మండలాలోా  సవేల ర్ంగంలో 
క్లరిాకుల ప్ధారన వలటా ఉంది. వి.ఐ.జి. సెకండరీ క్లరిాకులలో అధకి వలటాను కలగ్ి ఉంది. బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడ్ని ర్వలణర నటె్ వర్క జివిఎంసథ మరియు విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ (వెజ్) 
నుండ్ి విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ కు ప్ని ఆధరరిత షథఫ్్ట లను అనుమతిస్ుత ంది, ఇది శ్లర మిక శక్టతని 
రోజువలరగీ్ల ప్యాాణించడ్రనిక్ట అనుమతిస్ుత ంది. తీర్ ప్లాంత ప్ట్ణ మండలాలోా  గణనీయమ ైన 
క్లరిాకులు చపే్లు ప్టే్ క్లర్యకలాప్లలోా  ప్లలొో ంటటనరిర్ు, ఇద ి ప్లాథ్మిక ర్ంగంలో చరే్ిబడ్ింద.ి 
భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు ప్ాభావ జోన్ సవేల ఆధరరతి ఆరియక వయవస్యను కలగ్ి ఉని 
ఏరోసథటీగ్ల భావించబడ్రా యి. విజయనగర్ం గ్లర మీణ మండలాలోా  వయవసలయ ఆధరరతి ఆరియక వయవస్య 
ఎకుకవగ్ల ఉంటటంది. అందువలా, ప్లాథ్మిక ర్ంగ శ్లర మిక శక్టత ఈ గ్లర మీణ మండలాలోా  అధిక వలటాను 
కలగ్ి ఉంటటంద ి(ప్టి్క 14-2) 

ప్టి్క 14-2: విఎంఆర్: ప్లలసీ జోన్ దరేరల రసెథడ్ం్ట్ వర్కర్ుా , 2018-2041 
సా్. 
క్ల
దు 

మండలం 
2018 2041 
డబుా ాపథఆ
ర్ (%) 

క్లరిా కులు 
డబుా ాపథఆ
ర్ (%) 

క్లరిా కులు 

1 
విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్  

30.7% 
 613,188  

38.8% 
 
1,097,00
0  

2 విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్  36.0%  97,099  45.5%  316,000  
3 యలమంచిల మండలం  29.9%  13,699  37.7%  55,000  
4 విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ ప్లాంతం  32.1%  144,948  40.6%  396,000  
5 విశ్లఖ్ప్టిం గ్లర మీణ మండలం 33.7%  94,478  42.6%  188,000  
9 విజయనగర్ం-నెలామరా్ మండలం  29.2%  106,115  36.9%  328,000  

10 భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరయిు ప్భాావ 
జోన్  

34.1%  30,728  43.1%  211,000  

11 విజయనగర్ం గ్లర మీణ మండలం 35.2%  281,820  44.5%  426,000  

  విఎంఆర్ 33.2% 
 
1,382,07

42.0% 
 
3,017,00
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సా్. 
క్ల
దు 

మండలం 
2018 2041 
డబుా ాపథఆ
ర్ (%) 

క్లరిా కులు 
డబుా ాపథఆ
ర్ (%) 

క్లరిా కులు 

5  0  
మూలం: కన్లె్ ంట్ అంచనరలు. 

 
ప్టం 14-4: విఎంఆర్, 2041 లో జోన్ వలరగీ్ల రెసథడ్్ంట్ వర్కర్ుా  

12.4 జనరభా అంచనర 
ఈ ప్లాంతం ఆరియక వయవస్యలో వగేవంతమ ైన పరె్ుగుదలను కలగ్ి ఉని సలనుకూల ప్రవిర్తనను 
అనుభవిస్ుత ంది. ఈ దృగ్ిే ష్టయం (సకె్షన్ 6.3)లో చరిి ంచిన విధ్ంగ్ల భారీ ఉప్లధి అవక్లశ్లలను 
కలుంచే అవక్లశం ఉంది. ఇది సలయ నిక దళ్ళనిక్ట ఉప్లధి కలుంచడంతో ప్లటట ఉప్లధి క్ోస్ం జనరభాలో 
గణనీయమ నై మార్ుుకు దరరతిీస్ుత ంది. అందువలా, జనరభా అంచనర యొకక సలంప్దారయ ప్దితతలు 
2041 జనరభాను అంచనర వయేడం స్ముచితం క్లదు. ఈ ప్లాంతం వలయప్లర్ పేార పథత దృశ్లయనిి 
ఎదురపకంటరంది. అందువలా, స్హజ పెర్ుగుదల మరియు వలస్ జనరభాను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని 
ఒక స్హ తతకమ నై అంచనర ప్దితి ర్ూప్ర ందించబడ్ింది.  

విఎంఆర్ 73.3 లక్షల జనరభాను క్ష్తిిజం స్ంవత్ర్ం నరటిక్ట కలగ్ి ఉంటటందని అంచనర. 2018 లో 
40.7 లక్షల అదనప్ు జనరభా స్ుమార్ు 30.03 లక్షలు. కూర డ్ జననరల ర టట మరియు కూర డ్ డ్్త్ ర ట్ 
విశ్లాష్టణ జనరభాలో స్ుమార్ు ౬౭.౮ లక్షల స్హజ పెర్ుగుదలను ఎదురపకంటటంది. వలయప్లర్ పేరాిత 
దృశ్లయనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకునిప్ుుడు, పేరాతి జనరభా స్ుమార్ు ౨౨.౨ లక్షలు. 
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ప్టం 14-5: జనరభా స్ూచన 

విశ్లఖ్ప్టిం సథటీ (ప్లర్్) జోన్ 28.9 లక్షలతో అతయధకి జనరభా వలటాను క్ొనసలగ్ిస్ుత ంది, తర్ువలత 
10.7 లక్షలతో విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ ను ప్కకన చసే్ుత ంది. ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాల 
సౌకరలయలు మరయిు ఉప్లధి ప్లాంతరలకు కనెక్ట్విట ీ ని అందించడం వలా ప్ట్ణ మండలాలోా  పేరాిత 
జనరభాకు వస్తి కలుంచబడుతతంది. యలమంచిల  వంట ి చిని ప్ట్ణ మండలాలు గణనీయమ నై 
పేార పథత జనరభాను కలగ్ ి ఉంటాయి. విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు విజయనగర్ం లోని గ్లర మీణ 
మండలాలు ఈ ధోర్ణిని అనుస్రించి స్హజ పెర్ుగుదలను మాతామ ేఅనుభవిసలత యి. (ప్టి్క 14-3) 

ప్టి్క 14-3: విఎంఆర్: ప్లలసీ జోన్ దరేరల మొతతం జనరభాపెై సలరలంశం, 2018 నుంచి 2041 వర్కు 

Sl.No. మండలం 
బసే్ 
ఇయర్  
2018 

% 
భాగసలే
మయం 

2041 

జనరభా % 

1 విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్  1,940,191 45.15% 2,737,00
0 

37.34
% 

2 విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరిశ్లర మిక జోన్  269,547 6.27% 694,000 9.47% 
3 యలమంచిల మండలం  45,878 1.07% 146,000 1.99% 
4 విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ ప్లాంతం  439,171 10.22% 975,000 13.30% 
5 విశ్లఖ్ప్టిం గ్లర మీణ మండలం 280,216 6.52% 441,000 6.02% 
9 విజయనగర్ం-నెలామరా్ మండలం  388,905 9.05% 889,000 12.13% 

10 భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు పా్భావ 
జోన్  

158,364 3.69% 490,000 6.68% 

11 విజయనగర్ం గ్లర మీణ మండలం 774,946 18.03% 958,000 13.07% 
  విఎంఆర్ 4,297,218 100% 7,330,00 100% 
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Sl.No. మండలం 
బసే్ 
ఇయర్  
2018 

% 
భాగసలే
మయం 

2041 

జనరభా % 

0 
మూలం: కన్లె్ ంట్ అంచనరలు. 

 
ప్టం 14-6: జోన్ దరేరల విఎంఆర్ జనరభా అంచనర, 2041 

విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ ఉప్లధి నోడ్ లు మరియు జివిఎంసథక్ట దగోర్గ్ల ఉండటం వలా పేరా పథత 
జనరభాలో స్ుమార్ు 26% మందిక్ట వస్తి కలుంచ ే ప్ాధరన వృదిి  ప్లాంతంగ్ల ఉంటటంది. విశ్లఖ్ప్టిం 
నగర్ం (భాగం) జోన్ అభివృదిి క్ోస్ం భూమి లభయత క్లర్ణంగ్ల పేార పథత జనరభాలో స్ుమార్ు 19% 
వస్తి కలుస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం ఇండసథ్ రయల్ జోన్ (అతిపెదద ఉప్లధి నోడ్ లు) ప్ణారళిక్లబదిమ నై 
టౌన్ షథప్ లు మరియు నివలస్ జ బులోా  పేార పథత జనరభాలో 18% మందిక్ట వస్తి కలుస్ుత ంది. 
విజయనగర్ం మండలం 20% (ప్టం 14)-7).  

 
 ప్టం 14-7: పేారతి జనరభా వలటా, 2041 
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13 వయయహాతాక ప్లాదశేిక అభివృదిిని అందంిచడం 
ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ ప్లాంతరల ప్సా్ుత త ప్రసిథయతి అంచనర, ప్ాప్ంచ నగరలలపె ై బెంచ్ మారికంగ్ 
అధ్యయనరలు, విఎంఆర్ క్ోస్ం అభివృదిి చసేథన ప్తారయమాియ ప్లాదేశిక వృదిి దృష్ల్ ంతరల 
ఆధరర్ంగ్ల ఈ అధరయయం విఎంఆర్ క్ోస్ం ప్లాదశేిక అభివృదిి వయయహాలను అందసి్ుత ంది. ప్లాదేశిక 
అభివృదిి వయయహాల నపే్థ్యం అనుబంధ్ం హచె్ లో స్మరుించబడ్ింది. పథలామినరీ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ 
ప్లా న్ రిప్ో ర్్ లో ఇంతకు ముందు ప్ాజంట్ చయేబడా మూడు ప్లాదేశిక వృదిి ప్తారయమాియాల యొకక 
యోగయతల ఏక్కీర్ణ ఆధరర్ంగ్ల అభివృదిి చయేబడా ప్లాధరనయతర ప్లాదేశిక వయయహానిి కూడ్ర ఈ 
అధరయయం అందసి్ుత ంది. 

13.1 లక్షయం 
విఎమ్ ఆర్ యొకక వయయహాతాక ప్లాదేశిక అభివృదిి  యొకక లక్ష్యయలు మరియు లక్ష్యయలు దిగువ 
చరిి ంచబడ్రా యి: 

విఎంఆర్ డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ గ్ోల్్ ఐరలస్ ఎస్ డ్ిజిలతో లంకులు 
ప్ాతయక్ష లంకులు ప్రోక్ష లంకులు 

లక్షయం:1 - వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్భాావలలకు 
సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉండ్ే విఎమ్ ఆర్ లోప్ల 
ప్యరితగ్ల స్రీేస్ చయేబడా సెటలి్ మ ంట్ లను 
స్ృషథ్ంచండ్ి మరయిు జీవించడం, 
ప్నిచేయడం మరయిు విశ్లర ంతి 
తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట అనేక ఎంపథకలను స్ులభతర్ం 
చేయండ్ి. 

  

13.2 లక్ష్యయలు 
6. సెటలి్ మ ంట్ లు అడ్రపి్న్ మరియు ఉప్శమన చర్యల దరేరల ఊహించిన 

వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్భాావలలకు సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉండ్లేా చూడటం; 
7. ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ జనరవలసలలోా  ప్లాథ్మిక స్దుప్లయాలు మరయిు సవేల 

ప్ర్ంగ్ల సలేవలంబన సలధించడం; 
8. ఆరియక క్లర్యకలాప్లలను పేార పథంచడం దరేరల విక్ ందీాకృత మరయిు స్మతతలయ 

అభివృదిిని సలధించడం, విఎంఆర్ యొకక గురితంచబడా సెటలి్ మ ంట్ లోా  నివలస్ 
మరియు కమూయనిటీ స్దుప్లయాలకు మదదతత ఇవేడం; 

9. ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ, సలార్్ సథట ీ స్ూతరాలు మరియు గ్ీరన్ ఫలాీ్ భూముల కంటే బౌాన్ 
ఫీలా్ భూములను స్మర్యవంతంగ్ల ఉప్యోగ్ించడం దరేరల జీవన నరణయతను 
పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట; 

10. ఎంపథక చేయబడా ఆరియక నోడ్ లు, టవిోడ్ ి నోడ్ లు మరియు గ్ీరన్ ఫీలా్ విస్తర్ణను 
ప్ో ా త్హించడం దరేరల స్ర్స్మ ైన హౌసథంగ్ ఎంపథకలను స్ులభతర్ం చేయడం; 
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11. సలమాజిక-ఆరియక సథయతి, లంగ అస్మానతలు మరియు శ్లరరీ్క సలమరలయ ాల బార్ 
లవకుండ్ర ప్ర్స్ుర్ చర్య మరియు అభివృదిిక్ట అవక్లశ్లలను స్ులభతర్ం చసే ే
స్మనేయ స్మాజాలను స్ృషథ్ంచడం; మరయిు 

12. విప్తతత లకు గుర్యియయ, ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై మరయిు సలంస్కృతికంగ్ల 
గణనీయమ నై ప్లాంతరలతో స్హా ర్ంగ్లలలో ప్రణిరమాలను నియంతిాంచడ్రనిక్ట. 

13.3 వయయహాలు 
వయయహం 1:  విఎంఆర్ లోప్ల విక్ ందీకాృత మరయిు స్మతతలయ అభివృదిిని సలధించడం క్ొర్కు 

మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు సేవలపెై భవిష్టయతతత  పటెట్ బడులను గ్ెడై్ చయేడం 
క్ొర్కు వలరి ఎదుగుదల అవక్లశ్లలు మరయిు జోక్లయలను ప్తాిబింబించే విధ్ంగ్ల 
మాస్్ర్ ప్లా న్ విఎమ్ ఆర్ ని 11 ప్లలస ీ జోన్ లుగ్ల పేరపకనింద ి మరయిు 
నియమించింది.-1.ప్తాిప్లదిత ప్ట్ణ విధరన మండలాలు (11 లో 8) మాస్్ర్ ప్లా న్ 
చటాంలో విఎంఆర్ డ్ిఎ దరేరల జోనల్ అభివృదిి  ప్ాణరళికలోా  మరింత వివర్ంగ్ల 
ఉంటాయి. మాస్్ర్ ప్లా న్ ప్లాదేశిక, ఆరియక, ప్రలయవర్ణ, ర్వలణర మరయిు మౌలక 
స్దుప్లయాల యొకక ఐదు ప్ాధరన థీమ్ లోా  వయయహాతాక జోక్లయలను జడె్ డ్పిథఎస్ 
ప్ాతిబింబిస్ుత ంది. 

► జివిఎంసథ జోన్: విఎంఆర్ యొకక అతయంత ప్ట్ణీకర్ణ ప్లాంతం, ప్తాిప్లదతి 
జోక్లయలు జీవన నరణయతను పెంచడం, ఇన్ ఫథల్ అభివృదిి , ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ 
మరియు టివోడ్పిెై దృషథ్  సలరిసలత యి. 

► విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్: ఎన్ హచె్ - 16 దరేరల బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ని 
గృహ నిరలాణం మరియు స్ంసలయ గత అభివృదిిక్ట స్ంభావయ ప్లాంతం, ప్ాతిప్లదతి 
జోక్లయలలో నిరలి రతి ఆరియక నోడ్ లలో గ్ీరన్ ఫలాీ్ విస్తర్ణ మరియు సెటలి్ మ ంటటా  
ఉనరియి.   

► విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్: విసథఐసథ, భార ీ మరియు ప్మాాదకర్మ నై 
ప్రశిరమల నుండ్ి పెటట్ బడులను ఆకరిించడ్రనిక్ట ప్ాతయేక అభివృదిి  అధకి్లర్ం క్టంద 
ఉని ప్లాంతం, ప్తాిప్లదిత జోకయంలో ఈ ప్రశిరమల ప్భాావలనిి తగ్ిోంచడం 
మరియు ఉప్శమన చర్యల దరేరల ప్ౌర్ుల ప్రలయవర్ణం మరయిు ఆరోగయంపె ై
అనుబంధ్ క్లర్యకలాప్లలు ఉనరియి. 

► గ్ీరన్ ఫలాీ్ ప్లాంతం: ప్పా్ంచ వలణజియం మరయిు పటెట్ బడులు, వలయప్లర్ ప్రలయటకం 
- ఐ.ఐ.ఎస్ (స్మావేశ్లలు, ప్ోా తర్హక్లలు, స్మావేశ్లలు మరియు ప్దార్శనలు), 
మరియు ఆతిథ్యంపెై దృషథ్  సలరించి అభివృదిి  చేయగల స్ంభావయ గ్ీరన్ ఫీలా్ 
ప్లాంతం. 
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► విజయనగర్ం మండలం: ప్ాస్ుత తం ఉని జిలాా  క్ ందాం సలయ నిక ప్ాజలు మరియు 
పెటట్ బడులను నిలుప్ుక్ోవడ్రనిక్ట దరని మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు సవేల 
ప్ంపథణీని పెంచుతతంది. ఇంక్ల, ఆరియక నోడ్ అభివృదిి , ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ, పెరగి్ిన 
కనకె్ట్విటీ, మ ర్ుగ్ెైన జీవన నరణయత మరయిు ఉతరుదక వయవసలయ భూమి ర్క్షణ 
వంట ిజోక్లయలు ఉనరియి.  

► యలమంచిల జోన్: ప్సా్ుత తం ఉని మండల ప్ధారన క్లరలయలయం స్ంభావయ ఆరియక 
క్లర్యకలాప్లలు మరయిు వృదిిని ఆకరిించడ్రనిక్ట దరని మౌలక స్దుప్లయాలు 
మరియు సేవల ప్ంపథణనీి పెంచుతతంది.  

► విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు విజయనగర్ం గ్లర మీణ మండలాలు: విఎంఆర్ యొకక 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలు తమ గ్లర మీణ స్ేభావలనిి మరియు స్ంప్దారయ ఆరియక ప్ునరదిని 
నిలుప్ుకుఉంటాయి. సలేవలంబన ప్ర ందడ్రనిక్ట, ఆరియక ఉతరుదకతను పెంచడ్రనిక్ట, 
నెైప్ుణరయల అభివృదిి  మరియు కనెక్ట్విటనీి పెంచడ్రనిక్ట ప్లాథ్మిక సౌకరలయలు 
మరియు సేవలు అందించబడతరయి. 

 
ప్టం 15-1: విఎంఆర్ లో ప్లలసీ జోన్ లు  
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వయయహం 2:  సెటలి్ మ ంట్ నిరలాణం మరియు హెైరలరీక ఉదోయగ్లలు మరియు పటెట్ బడ్ ి క్ోస్ం 
విఎంఆర్ యొకక ప్ో టతీతరేనిి బలస్ుత ంది. ప్ాతి సెటలి్ మ ంట్ వదద ప్లాథ్మిక 
స్ేయం స్మృదిిసలధించడ్రనిక్ట అవస్ర్మ నై స్దుప్లయాల సలయ యి నిర్ేచించబడా 
సెటలి్ మ ంట్ హెైరలరీక దరేరల మారో్దర్శనం చేయబడుతతంద ి (ప్టం 
15-2.అభివృదిి  యొకక సెటలి్ మ ంట్ హెరైలరీక అనదేి ప్తాి సెటలి్ మ ంట్ వదద 
ప్ాతిప్లదతి జనరభా ప్ంపథణీ మరయిు విఎమ్ ఆర్ లో వలట ి సలయ నం పె ై ఆధరర్ప్డ్ ి
ఉంటటంది. స్రీేస్ డ్్లవరలీో వలరి ప్లతాతో సటెలి్ మ ంట్ హెరైలరీక స్్రకిర్ యొకక 6 
లెవల్్ టబేుల్ 15లో ప్ాజంట్ చయేబడ్రా యి.-1. భార్త ప్భాుతే 
యు.ఆర్.డ్ి.పథ.ఎఫ్.ఐ మారో్దర్శక్లలలో సథఫలర్స్ు చేయబడ్ిన సలమాజిక మౌలక 
స్దుప్లయాల అభివృదిి యొకక సో ప్లనకరమానిక్ట కమూయనిటీ సౌకరలయలు మరియు 
సేవల సలయ యి స్మలవఖ్నం చయేబడ్ింది.  

ప్టి్క 15-1: ప్తాిప్లదతి సటెలి్ మ ంట్ హెరైలరీక 

సా్. 
నంె. 

సటెలి్ మ ంట్ 
హెరైలరకీ 
(జనరభా ప్రధి)ి 

ప్లత ా

1 మదర్ సథట ీ  
(>10 లక్షలు) 

ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టరం, ఆరియక వృదిిక్ట క్ ందాం మరయిు దరని 
అంతరలజ తీయ విమానరశరయం మరయిు స్ముదా నౌక్లశరయం దరేరల 
ప్ాప్ంచ వలణజియంతో రలష్్టరం యొకక ప్ధారన ఇంటర్ ఫసే్. 
అధకి విలువ ఆధరరతి ప్రశిరమలు, మరయిు ప్రలయటకర్ంగంపెై దృషథ్ 
సలరించి విశ్లఖ్ప్టిం ఆరియక క్లర్యకలాప్లలకు అనుకూలమ నై 
గమయసలయ నంగ్ల ఉంటటంది. జాా నం మరియు ఆవిష్టకర్ణ దరేరల ఆరియక 
ఉతరుదకత మ ర్ుగుప్డుతతంది. 
విశ్లఖ్ప్టిమ్ లో రలష్్టర , దేశ ప్ా జ ల కు శ క్టత, మౌలక స్ 
దుప్లయాలు, కమూయనిటీ సేవ లు, సౌక రలయల ను కూడ్ర స్ుగ మ 
ాథాంచేందుకు వీలు క లుంచ నునరిర్ు. ఉనిత సలయ యి సౌకరలయలలో 
విశేవిదరయలయాలు, సథఎన్ జి సే్ష్టనుా , ఇంధ్న సే్ష్టనుా , టాాఫథక్స 
మరియు ప్ో లీస్ు నియంతాణ గదులు, ప్ో లీస్ు భదాతర దళ్ళలు, 
విప్తతత  నిర్ేహణ క్ ందాం, ఎలక్ట్ాక్స శాశ్లనవలటకి, ప్ునరలవలస్ క్ ందాం 
ఉనరియి. 

2 ప్లాంతీయ క్ ందరాలు 
(3 – 5 లక్షలు) 

జిలాా  క్ ందరాలు ప్రిప్లలనర సేవలు, కమూయనిట ీ సవేలు మరయిు 
సౌకరలయలను అందించడం క్ొనసలగ్ిసలత యి. సౌకరలయలు మరయిు 
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సా్. 
నంె. 

సటెలి్ మ ంట్ 
హెరైలరకీ 
(జనరభా ప్రధి)ి 

ప్లత ా

సేవల సలయ యిలో ఇంజనీరింగ్, సలంక్ తిక, వృతితప్ర్మ నై, వెైదయ, 
నరి్ంగ్, ఫలరలాస్ూయటికల్ మరయిు ఇతర్ ప్ాతయేక కళ్ళశ్లలలు, 
అనరథరశరమాలు, మహళి్ళ వస్తి గృహాలు, రలతిా ఆశరయాలు, 
సలమాజిక-సలంస్కృతిక/ ప్దార్శన మ దైరనరలు, సెనై్్ సెంటర్, స్బ్-
సథటీ ప్లర్క, స్బ్-సథటీ సలయ యి మల్ీప్ర్ుస్ గ్ ర ండ్, డ్ివిజనల్ సో ుర్్ు 
సెంటర్, ప్ో లీస్ లెైన్, ప్ో లీస్ బటెాలయన్, జిలాా  జెలైు, సథవిల్ 
డ్ిఫనె్్, హో ల్ సలే్ మారెకట్ ఉనరియి. తమ స్రీేస్ ప్లాంతంలో 
జనరభా డ్మిాండ్ ని తీర్ిడం క్ొర్కు స్దుప్లయాలు మరియు 
స్రీేస్ులు మ ర్ుగుప్ర్చబడతరయి లవదర తగ్ిన స్ంఖ్యలో 
పెంచబడతరయి. 

మిశరమ వినియోగం, వలణిజయ, స్ంసలయ గత, ఆరోగయం మరియు 
సలంస్కృతిక ప్రలయటకంపె ై దృషథ్ సలరించి ఆరియక్లభివృదిిక్ట వలర్ు 
స్ర్ళ్మ నై శ్లరణి భూములను అందిసలత ర్ు. 

3 ఉప్ ప్లాంతీయ 
క్ ందరాలు 
(1 – 3 లక్షలు) 

సలధరర్ణ ఆస్ుప్తిా, ప్శువెైదయశ్లల, వృదరి ప్య గృహం, జిలాా  
ఉదరయనవనం, జిలాా  సలయ యి బహుళ్ ప్ాయోజన మ ైదరనం, జిలాా  
క్ ందాం, దహన స్ంసలకరలలు మరయిు శాశ్లన వలటకి, 15 క్టలోమీటరా్ 
ప్రధిలిో జనరవలసలల క్ోస్ం అడ్ిానిసే్ రటివ్డ మరయిు డ్ల్వర ీ
క్లరలయలయంతో ప్ధారన తప్లలా క్లరలయలయం తో స్హా సౌకరలయలు 
మరియు సవేల సలయ యితో ఉప్-ప్లాంతీయ క్ ందరాలు ఫసెథలట ీ
క్ ందాంగ్ల ఉదావిసలత యి.   
అధకి ఆరా్ర్ స్దుప్లయాలు మరియు సవేలను ప్ర ందడం క్ొర్కు 
వలర్ు తమ కనకె్ట్విటీని హెైఆరా్ర్ సెటలి్ మ ంట్ లకు పెంచుతరర్ు.  

4 సేవల క్ ందరాలు 
(20,000 – 1 లక్ష) 

హాస్్ల్ స్దుప్లయాలు ఉని/లవకుండ్ర ఇంటిగ్ రట్డ్ స్ూకళా్కు 
మాతామ ే ప్రమిితం క్లకుండ్ర, స్దుప్లయాల సలయ యి మరయిు 
సేవలతో సేవలందించడం క్ొర్కు స్రీేస్ సెంటర్ లు 
గురితంచబడతరయి. భౌతికంగ్ల స్వలలు చయేబడ్ని ప్లఠశ్లల, 
కళ్ళశ్లలలు, నరి్ంగ్ హో మ్, శిశు మరియు ప్ాస్ూతి క్ ందాం, 
ప్లలీక్టానిక్స, ఇంటరీాడ్ియట్ క్టానిక్స లు, సుెష్లలట ీ ఆస్ుప్తిా, 
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సా్. 
నంె. 

సటెలి్ మ ంట్ 
హెరైలరకీ 
(జనరభా ప్రధి)ి 

ప్లత ా

డయగ్లిసథ్క్స సెంటర్, పెంప్ుడు జంతతవుల క్ోస్ం డ్సిెున్రీ, 
సెంటర్ ఫర్ లెరిింగ్ ఆర్్ు, రకి్టరయియష్టన్ కాబ్, కమూయనిట ీ ప్లర్ుకలు, 
మల్ీ ప్ర్ుస్ గ్ ర ండ్, గ్లయస్ గ్ోడ్ౌన్, ప్ో లీస్ ప్ో స్్, ప్ో లీస్ సే్ష్టన్, ఫెరై్ 
సే్ష్టన్, స్రీేస్ సెంటర్ తో కమూయనిటీ సెంటర్, వీక్ీా మారెకటటా , డ్ోబీ 
ఘాట్ లు, లాకర్ లతో బాయంకు మరియు <10 క్టలోమీటరా్ స్రీేస్ 
ప్లాంతంలో నిర్జన సవేల ప్లాంతంలో సటెలి్ మ ంట్ లు. 

సేవల క్ ందరాలు ఉప్ ప్లాంతీయ క్ ందరాలు లవదర స్మీప్ ప్లాంతీయ 
క్ ందరాలతో బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడతరయి. 

5 మధ్య గ్లర మాలు 
(15,000 - 20,000) 

ప్ాధరన గ్లర మాలోా  సీనియర్ సకెండరీ స్ూకళ్లా , డ్సిెున్రీ, లెైబరాీ, 
కమూయనిట ీ హాల్, నెైబర్ హుడ్ ప్లర్క, నెబైర్ హుడ్ పేా  ఏరయిా, స్రీేస్ 
సెంటర్ తో స్హా సలయ నిక ష్లపథంగ్, డ్్లవర ీ లవకుండ్ర ప్ో సల్ ఫసీ్ు 
క్ ంటర్, మరయిు <5 క్టలోమీటరా్ స్రీేస్ ప్లాంతంలోని గ్లర మాలకు 
అధకి ఆరా్ర్ సేవలను అందించడ్రనిక్ట ఎక్స్ ట్నిన్ క్ ంటర్ుా  
మరియు ఎటఎిమ్ స్దుప్లయంతో స్హా కమూయనిట ీ స్దుప్లయాలు 
ఉంటాయి. 
సేవల క్ ందరాలు స్మీప్ ఉనిత కరమ క్ ందరాలతో బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడతరయి. 

6 గ్లర మాలు 
(< 15,000) 

ప్లాథ్మిక ప్లఠశ్లల, అంగన్ వలడ్ీ, కమూయనిటీ ర్ూమ్, మతప్ర్మ నై 
స్దుప్లయం, హౌసథంగ్ ఏరియా ప్లర్క, రసెథడ్ని్ియల్ యూనిట్ పేా  
ఏరియా, ప్లల ప్ంపథణ ీ మరయిు సౌకర్యవంతమ ైన ష్లపథంగ్ వంట ి
ప్లాథ్మిక సౌకరలయలు మరియు మౌలక స్దుప్లయాల సేవలను 
గ్లర మాలకు అందిసలత ర్ు. 
గ్లర మాలు స్మీప్ ఉనిత సలయ యి క్ ందరాలతో బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడతరయి. 

మూలం: యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లల కన్లె్ ంటా మదింప్ు మరయిు అనుబంధ్ం ఎన్, 2014. 2వ 

స్ంప్ుటి బి. ప్ట్ణరభివృదిి  మంతిాతే శ్లఖ్ 
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ప్టం 15-2: విఎంఆర్ లో సెటలి్ మ ంట్ హెైరలరీక, 2041
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వయయహం 3:  అధకి నరణయత, విలక్షణమ నై మరయిు విభిని ప్ర ర్ుగుప్లాంతరలను అందించడం 

క్ొర్కు నిరలి రతి ప్ట్ణ ఆవర్ణల ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ క్ొర్కు ప్ణారళిక ర్ూప్ర ందించరల. ప్ట్ణ 

ప్ునర్ుదిర్ణ ఆవర్ణలు ప్ట్ణ ప్లాంతరలు ఎదగడ్రనిక్ట మరియు మరినిి ఉదోయగ్లలు మరయిు 
గృహాలకు అవక్లశం కలుంచడ్రనిక్ట తకుకవ వినియోగం లో ఉని భూములను స్ులభతర్ం చేస్ుత ంది. 
ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ జోక్లయలు ఆస్ుత ల జీవన నరణయత, భూమి మరయిు అద్ద  విలువలను కూడ్ర 
పెంచుతరయి. నిరలి రిత ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ ఆవర్ణలు జివిఎంసథ మరయిు విజయనగర్ం, సథట ీ క్ోర్ 

ప్లాంతరలు మరియు ఇతర్ ప్లాంతరలు ప్టం 15లో ప్ాజంట్ చయేబడ్రా యి-దిగువ జాబితర చయేబడా 

ప్ాతిప్లదతి జోక్లయలతో 3: 
ప్ాభుతే భూములు మరయిు మాజీ ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరలకు ప్లాధరనయత ఇస్ూత , తకుకవ వినియోగంలో 
ఉని లవదర ఉప్యోగ్ించని సెైట్ లను ఉదో యగ్లలను స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట మరియు వృదిిక్ట అవక్లశం 
కలుంచడ్రనిక్ట ప్ునర్ుదిరించండ్ి; 
వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు ప్మాాదరల యొకక ఊహించిన ప్భాావలలకు సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉండ్ ే గృహ, 

ఆరియక మరియు ఇతర్ సవేల శ్లరణి మరియు ఎంపథకను అందించే మిశరమ-ఉప్యోగ 
ప్ర ర్ుగుప్లాంతరలను అభివృదిి  చేయండ్ి; 
అధకి సలయ యి అమ నిటీ, ప్బాిక్స మరయిు కమూయనల్ సుేస్, ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటీ మరియు 
చుటట్ ప్కకల ప్ర ర్ుగుప్లాంతరలతో ఇంటిగ్ రట్ చయేడం; 

యుటలిటీ డక్్స లు, ఫెబైర్ రడె్ీ ఫసెథలటలీు మరయిు వెైర్ లెస్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ క్ొర్కు ముందస్ుత  
ప్లా నింగ్, ప్లత్ వసే్ యొకక రెటరా ఫథటి్ంగ్ యొకక ఖ్రీద్నై మరయిు వనర్ులను వినియోగ్ించ ే
అవస్రలనిి తొలగ్సి్ుత ంది; 
భదతాను పెంచడం క్ొర్కు ప్యరిత వీధ్ులను అభివృదిి  చేయడం; మరియు 
సలంస్కృతిక వలర్స్తేం ర్క్ష్ించబడుతతంది మరియు స్ంర్క్ష్ించబడుతతంది, ఇకకడ వలర్స్తే 
ఆవర్ణలను ప్ునర్ుదిరించడ్రనిక్ట స్ంభావయ స్ృజనరతాక విధరనరలు వరితంప్జ యబడతరయి, క్ొతత  
ప్రణిరమాలు వలర ిగ్పప్ు వలర్స్తరేనిక్ట విలువను జోడ్ిసలత యి. 
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ప్టం 15-3: జివిఎంసథ అర్బన్ రీజనర ష్టన్ ఏరయిా ప్టం 15-4: భీమునిప్టిం ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  
ప్లాంతం 

 
ప్టం 15-5: అనక్లప్లా అర్బన్ రజీనర ష్టన్ 

ఏరియా 

 

ప్టం 15-6: యలమంచిల ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  
ప్లాంతం 

 
ప్టం 15-7: విజయనగర్ం అర్బన్ రజీనర ష్టన్ ఏరయిా 

వయయహం 4:  విస్తర్ణ ప్లాంతరలు మరయిు క్ొతత  గ్ీరన్ ఫీలా్ అభివృదిితో స్హా ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ 

వృదిి  స్రిహదుద లను నిర్ేచించండ్ి (ప్టం 15-8). ఈ స్రహిదుద లు దీనిక్ట దోహదప్డతరయి  

ప్ట్ణ వలయపథతని నియంతిాంచడం; 

TAT లు, ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ ప్లాంతరలు మరియు గ్ీరన్ ఫలాీ్ విస్తర్ణ ప్లాంతరలతో స్హా నిరలి రతి 
ప్ాదశే్లలోా  గృహ సలందతాలను పెంచడం; 

మౌలక స్దుప్లయాల సవేలు మరియు ప్ాజా ర్వలణరకు ప్లాప్యతను పెంచ ే మరింత ఏక్కీృత సటెలి్ 
మ ంట్ లను స్ృషథ్ంచడం; మరయిు 
ఉతరుదక వయవసలయ భూమిని ర్క్ష్ించడం. 
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ప్టం 15-8: ఇప్ుటకి్  ఉని మరియు ప్తాిప్లదిత సటెిల్ మ ంట్ స్రిహదుద లు 
వయయహం 4:  నివలస్ ప్లాంతరల క్ొర్కు ప్లా న్ చయేండ్ి మరయిు విఎమ్ ఆర్ అంతటా ఆశించబడా 

హౌసథంగ్ అవస్రలలను నిర్ేచించండ్ి.  
2011 జనరభా లెకకల ఆధరర్ంగ్ల తరతరకలక, శిథలిమ ైన, ప్తాేయక గద ి మరయిు 2041 నరటిక్ట అంచనర 
వేయబడ్ిన జనరభా యొకక క్ొతత  గృహ అభివృదిి  అవస్రలనిి ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని గృహ భూమి 
క్ోస్ం డ్ిమాండ్ ప్లలస ీ జోన్ సలయ యిలో మదింప్ు చయేబడుతతంది. బహరి్ంగ ప్దాశే్లలు, బఫర్ జోన్ 
లు, ర్వలణర, భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు కమూయనిట ీ స్దుప్లయాలతో స్హా అవస్ర్మ నై 
సౌకరలయలు మరయిు సవేలను అభివృదిి  చేయడ్రనిక్ట అవస్ర్మ ైన 40% భూమిని కూడ్ర డ్ిమాండ్ 
అంచనర వసేథంది (టబేుల్ 15-2).  
ప్టి్క 15-2: 2041 క్ష్తిిజ స్ంవత్రలనిక్ట ప్లలసీ జోన్ దరేరల నివలస్ భూమి డ్మిాండ్ 

ప్తాిప్లదతి ప్లలస ీజోన్ లు హౌసథంగ్ 
యూనిటటా   
(లవదు. 
లక్షలలో) 

నివలస్ భూమి డ్మిాండ్ 
(Sq.km వెశై్లలయం). 

ప్ట్ణ మండలాలు - హగి్ మిగ్ ఎల్ 
ఐజి 

ఈడబుా ాఎస్ మొతతం 

25% 35% 30% 10% 100% 
జివిఎంసథ 5.03  25  35  30  10  101  
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ప్తాిప్లదతి ప్లలస ీజోన్ లు హౌసథంగ్ 
యూనిటటా   
(లవదు. 
లక్షలలో) 

నివలస్ భూమి డ్మిాండ్ 
(Sq.km వెశై్లలయం). 

ప్ట్ణ మండలాలు - హగి్ మిగ్ ఎల్ 
ఐజి 

ఈడబుా ాఎస్ మొతతం 

25% 35% 30% 10% 100% 
విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ 1.76  9  12  11  4  35  
యలమంచిల  0.41  2  3  2  1  8  
విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ ప్లాంతం  2.66  13  19  16  5  53  
విజయనగర్ం 1.90  10  13  11  4  38  
భోగ్లప్ుర్ం  0.55  3  4  3  1  11  
గ్లర మీణ మండలాలు - 10% 35% 40% 15% 100% 
విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్  0.91  2  6  7  3  18  
విజయనగర్ం ర్ూర్ల్  1.78  4  12  14  5  36  
విఎంఆర్ 17.94  90  126  108  36  360  
మూలం: కన్లె్ ంటా అంచనర  
ప్ట్ణ మరియు గ్లర మీణ ప్లలస ీ జోన్ లోా  ప్తాిప్లదిత సో ష్టల్ హౌసథంగ్ టబేుల్ 15లో ప్జాంట్ 
చేయబడుతతంది.-3. 

ప్టి్క 15-3: ప్తాిప్లదతి సలమాజిక గృహనిరలాణం 

ప్తాిప్లదతి ప్లలస ీజోన్ లు 
ప్ట్ణ మండలాలు గ్లర మీణ మండలాలు 

  

HIG
25%

MIG
35%

LIG
30%

EWS
10%

HIG
10%

MIG
35%

LIG
40%

EWS
15%
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నివలస్ యూనిటా ప్రమిాణం (చ.m) 

 
మూలం: కన్లె్ ంటా అంచనర  
ప్ాణరళిక్లబదిమ నై నివలస్ ప్లాంతరలు ఉదో యగ్లలు, సవేలు మరియు ర్వలణర స్మీప్ంలో క్ొనసలగుతతని 
మరియు గణనీయమ నై క్ొతత  గృహ అవక్లశ్లలను సలేధీనం చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట మారెకట్ ను స్ృషథ్సలత యి 
(చితాం 15-8.ప్ణారళిక్లబదిమ నై నివలస్ ప్లాంతరలు 852 sq.km. బౌాన్ ఫలాీ్ ప్లాంతరలలో 297 sq.km 

మరియు ప్తాిప్లదతి గ్ీరన్ ఫీలా్ విస్తర్ణ ప్లాంతంలో 555 sq.km ఉనరియి. గ్ీరన్ ఫీలా్ విస్తర్ణ ప్లాంతం 
310 sq.km అంచనర వసేథన డ్ిమాండ్ కంట ే ఎకుకవగ్ల ఉంది (టబేుల్ 15-2) స్ర్ళ్తేం, స్ర్స్మ నై 
గృహ భూమి ఎంపథకను స్ులభతర్ం చయేడ్రనిక్ట. ఇంక్ల, ప్తాిప్లదిత విస్తర్ణ ప్లాంతరలు కూడ్ర 2040 

దరటి వృదిిక్ట అవక్లశం కలుంచగలవు, ఎందుకంటే అంచనర వయేబడ్ిన భూమి డ్ిమాండ్ 
డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ మరియు బౌాన్ ఫీలా్ అభివృదిి  యొకక క్ోణరనిి ప్రగిణించదు. ప్లా న్ చయేబడా నివలస్ 
ప్లాంతరలోా  దగిువ పేరపకనివి చరే్ిబడతరయి: 

బౌాన్ ఫలాీ్ – ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ ప్లాంతరలు, సలధరర్ణ డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ ప్లాంతరలు, TAT లు, మిశరమ 
వినియోగ ప్లాంతరలు, సలమాజిక గృహనిరలాణం మరయిు ఇన్-సథటట మురిక్టవలడల ప్ునర్ుదిర్ణ 
ప్లాంతరలు;  
గ్ీరన్ ఫలాీ్ - ఇప్ుటిక్  ఉని/ప్తాిప్లదతి ర్వలణర క్లరడి్రర్ లు, ప్తాిప్లదతి ఆరియక నోడ్ లు, సటెలి్ 
మ ంట్ విస్తర్ణ ప్లాంతరల వెంబడ్ి ర్వలణర నతేృతేంలోని అభివృదిి ; మరియు 
బెైప్లస్ కు ఇర్ువెపై్ులా 3 నుంచి 5 క్ట.మీ. నుండ్ ి ఎన్ హచె్-16 వర్కు. విజయనగర్ం ఆనందప్ుర్ం-

పెందురిత-అనక్లప్లా-మరియు అచుయతరప్ుర్ం 

గ్లర మాలకు ప్సా్ుత తం ఉని సటెలి్ మ ంట్ స్రహిదుద ల నుండ్ి 150 మీటరా్ సెటలి్ మ ంట్ విస్తర్ణ 
ప్లాంతం. 

మరింత ఖ్చిితతరత వనిి అందించడం క్ొర్కు, ఈ మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక జనర్ల్ డ్్వలప్ మ ంట్ అండ్ 
ప్ామోష్టన్ రగెుయలవష్టన్ లు (జిడ్పిథఆర్) టౌన్ షథప్ లు, లవవుట్ లు, గ్ ట్డ్ కమూయనిటలీు, సో ష్టల్ 
హౌసథంగ్, గూర ప్ు హౌసథంగ్ మరియు ఇతర్ులతో స్హా హౌసథంగ్ లాయండ్ డ్వ్లప్ మ ంట్ ఆపి్న్ లను 
వివరసి్ుత ంది. ఇంక్ల, జిడ్పిథఆర్ తప్ునిస్ర ి సలమాజిక గృహనిరలాణం, బహరి్ంగ మరయిు కమూయనల్ 
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స్యలాలు, మౌలక స్దుప్లయాల సౌకరలయలు మరయిు సేవలు, బఫర్ జోనాను అభివృదిి  సథయర్ంగ్ల 
మరియు చుటట్ ప్కకల అభివృదిితో స్మీకృతం చేస ేవిధ్ంగ్ల నిర్ేచిస్ుత ంది. 
వయయహం 5:  స్హజ ప్మాాదరల యొకక స్ంభావయ ప్భాావలనిి తగ్ిోంచడ్రనిక్ట మరయిు వలతరవర్ణ 

మార్ుులకు అనుగుణంగ్ల ఉండటానిక్ట ప్లా న్ చేయడం.  

గురితంచబడా స్హజ ప్మాాద ప్ామాద ప్లాంతరలకు క్ొతత  ప్రణిరమాలు దూర్ంగ్ల ఉండ్రల (ప్టం 6). 

ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రణిరమాలోా  వంటి ప్మాాదం అనివలర్యమ నైప్ుుడు, జాతీయ మరయిు రలష్్టర విప్తతత , 

తీర్ ప్లాంత జోన్ మనేజే్ మ ంట్ మరయిు అతయవస్ర్ నిర్ేహణ ప్ణారళికలతో జతచసే్ూత  రసి్క-

మిటగి్ ష్టన్ మరయిు రసి్క-అనుస్ర్ణ వయయహాల కు అవస్ర్మ నై చర్యలు అమలు చయేబడతరయి; 

ఈ మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక జనర్ల్ డ్వ్లప్ మ ంట్ అండ్ ప్ామోష్టన్ రగెుయలవష్టన్్ (జిడ్ిపథఆర్) మరయిు 
రలష్్టర బిలాంగ్ రెగుయలవష్టన్ ల యొకక నిబంధ్నలు ఎకకడ మరియు ఎలా అభివృదిి  జర్ుగుతరయనే 
విష్టయానిి ప్ాభావితం చయేడం దరేరల స్హజ ప్ామాదరనిక్ట గుర్యియయ సలయ యిని తగ్ిోంచడంలో క్లీక 
ప్లతా ప్ో షథసలత యి; 
క్ీలకమ నై మౌలక స్దుప్లయాల ప్లాజకెు్ లు స్హజ ప్ామాదరల ప్భాావలలను తటట్ క్ోవడ్రనిక్ట 
ర్ూప్ర ందించబడతరయి  ,నిరిాంచబడతరయి మరయిు అవి వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్భాావలలకు 
సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉంటాయి. ఇంక్ల, వలర్ు క్లర్బన్ ఫుట్ పథాంట్ ను తగ్ిోంచే సలంక్ తికతలు మరయిు 
ప్ాక్టరయను సీేకరించరల; మరయిు 
రిస్క మరియు అతయవస్ర్ ప్రసిథయతతలను ఎదురపకన ే కమూయనిటలీ సలమరలయ ానిి అవగ్లహన 
క్లర్యకరమాల దరేరల పెంప్ర ందించరల మరయిు ప్మాాదరనిి తగ్ిోంచడం లవదర ప్రిహరించడం క్ొర్కు 
ఫేామ్ వర్క ని అభివృదిి  చేయడంలో నిమగిం అవుతతంది. 
వయయహం 6:  అందుబాటటలో ఉండ్ ే దూర్ంలో సౌకరలయలతో జీవించగల మరయిు స్మిాళిత సటెలి్ 

మ ంట్ ల క్ొర్కు ప్లా న్ చేయండ్.ి 

ప్లాంతరల వలర్స్తేం మరియు స్జీవతను ప్తాిబింబించే చిర్స్ార్ణీయమ ైన, బాగ్ల డ్జిెనై్ చేయబడా 
ప్ాదశే్లల ను స్ృషథ్ంచడం క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ లు విలక్షణమ నై స్హజ ప్కాృతి దృశ్లయలు మరయిు 
ప్ట్ణ ప్దాేశ్లలు ప్ో ా త్హించబడతరయి; 
స్హజ బీచ్ లు, స్ర్స్ు్లు, ప్వాలహాలు, నదులు మరియు ఇతర్ ముఖ్యమ నై నీటి అంచులు సలయ నిక 
స్మాజాల ఆరోగయం మరయిు శ్లరయస్ు్కు మదదతత ఇచేి  ప్లర్ుకలు మరయిు బహిర్ంగ ప్దాశే్లలుగ్ల 
అభివృదిి  చేయబడతరయి. ఇవి ప్రలయటకులను, సలమాజిక-సలంస్కృతిక క్లర్యకరమాలను, 
వలయప్లరలలను మరయిు ఆదరయానిి కూడ్ర సలయ నిక ఆరియక వయవస్యకు ఆకరిిసలత యి; 
అనిి సలమరలయ ాలు, వయస్ు్లు మరియు స్ంస్కృతతల ప్జాలకు అందుబాటటలో, స్ుర్క్ష్తిమ నై 
ప్ాదశే్లలను స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట అంతరిిరిా త ప్రలయవర్ణం, బహరి్ంగ ప్ాదశే్లలు మరయిు అమ నిట ీ
యొకక నరణయత మారో్నిర దశం చయేబడుతతంది; 
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మిశరమ వినియోగ జోన్ మరయిు విభిని సలందాతల వదద ఉప్యోగ్లల యొకక అధిక మిశరమంతో 
స్హా జిడ్ిపథఆర్ యొకక నిబంధ్నలు సలయ నిక వలయప్లర్ం మరయిు క్ొతత  ఉదో యగ్లలకు అవక్లశ్లలను 
స్ృషథ్సలత యి మరియు సలయ నిక సవేలు మరయిు సౌకరలయలకు మ ర్ుగ్ెనై ప్లాప్యతను అందిసలత యి; 
సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్కు అవస్ర్మ ైన స్యలాలు (అనుబంధ్ం 1) కమూయనిట ీ లోని 
స్భుయలందరిక్ ీ వలరి సలమాజిక, ఆరోగయం, విదయ, సలంస్కృతిక మరయిు కమూయనిట ీ అవస్రలలను 
తీర్ిడం క్ొర్కు అందుబాటటలో ఉండ్ే దూర్ంలో క్ టాయించబడతరయి;  

ప్ాభుతే, పెైవైటేట మరయిు స్ేచఛంద స్ంస్యల దరేరల కమూయనిట ీ స్దుప్లయాలను కలుంచడం 
వలర ి సలమరలయ ానిి గరష్ి్టం చయేడ్రనిక్ట స్ృజనరతాక అవక్లశ్లలను అనేేషథంచరల. ఉదరహర్ణకు, 
ప్లఠశ్లల గంటల వెలుప్ల ప్లఠశ్లల భవనరలను ఉప్యోగ్ించడం మరయిు వృదరి ప్య స్ంర్క్షణ 
మరియు శిశు స్ంర్క్షణ క్ ందరాలను స్హ-గురితంచడం; మరయిు 
అనిి విశ్లేసలలను తీర్ిడ్రనిక్ట స్ునిితంగ్ల ఎంచుకుని ప్ాదశే్లలలో శాశ్లనరలు మరయిు 
దహనవలటకిలను అందించరల్న అవస్ర్ం ఉంది. 
తతది మరయిు ప్లాధరనయత కలగ్ిన సేుషథయల్ వయయహం 
విఎంఆర్ ను ర్ూప్ర ందంిచడ్రనిక్ట మూడు ప్తారయమాియ వయయహాలు ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి. అనిి 

ప్ాతరయమాియాలు ఈ ప్లాంతం యొకక ప్సా్ుత త క్ష్ త ా ప్రసిథయతతలు మరియు అభివృదిి  సలమరలయ ాలను 
ప్రషి్టకరించడంలో యోగయతలను కలగ్ి ఉనరియి. ప్తారయమాియాల యొకక MPAAP ఆధరరతి 

తతలనరతాక మదింప్ు దరేరల ఈ యోగయతలను క్షుణింగ్ల మదింప్ు చేశ్లర్ు. విఎంఆర్ క్ొర్కు 
ప్లాధరనయతర వయయహానిి చరే్ుక్ోవడ్రనిక్ట మూడు ప్తారయమాియాల యొకక క్ీలక లక్షణరలు మరియు 
బలాలను ఏక్కీృతం చయేాల్న అవస్ర్ం ఉందని నిరలి రించబడ్ింది. అందువలా, ఈ ప్లాంతం 

యొకక సలమరలయ ానిి ప్రిష్టకరించడంలో మూడు ప్ాతరయమాియాల బలాలు మరియు యోగయతలను 
స్మీకృతం చయేడం దరేరల విఎంఆర్ క్ోస్ం ప్లాధరనయతర వయయహం అభివృదిి  చేయబడుతతంద.ి     
ప్ునర్ుదరఘ టించడ్రనిక్ట, ఆల్ర ి టవి్డ 1 ఈ ప్లాంతంలో ర్వలణర కు దరరతిీసథన క్లంప్లక్్స అభివృదిిపెై దృషథ్ 
సలరించింది, అయితే ఆల్ర ి టవి్డ 2 నగర్ం యొకక ప్ట్ణ అంచులపెై ప్ట్ణ వృదిిక్ట మొగుో  చూప ే

ప్లాంతరలోా  ప్ణారళిక్లబదిమ ైన అభివృదిిని ప్ోా త్హించడంపె ై దృషథ్ సలరించింది, మరయిు 
ఆల్ర ిటివ్డ 3 ఈ ప్లాంతంలో స్మతతలయ మరియు విక్ ందీాకృత అభివృదిిపెై దృషథ్ సలరించింద.ి 

మూడు ప్ాతరయమాియాల వెనుక ఇప్ుటిక్  ఉని స్ందర్ాం మరియు క్ష్ త ా వలస్తవలలు ఉనరియి, ఇద ి

ఈ ప్లాంతరనిి నిరిాంచడ్రనిక్ట ప్తారయమాియాలలో థమీ్-ఆధరరతి ప్క్షప్లతరలకు దరరతిీసథంది. 
అందువలా, మూడు ప్తారయమాియాల నరణయత మరియు బలాలు ఈ ప్లాంతం క్ోస్ం ప్లాదశేిక 

అభివృదిి  దరర్శనికతకు రలవడ్రనిక్ట విఎంఆర్ కు స్మీకృత అభివృదిి  వయయహం/ప్లాధరనయతవయయహంగ్ల 
మార్ిడం వలంఛనీయమని భావించరర్ు.  

విక్ ందీాకర్ణ కు ఆంధ్పా్ాదశే్ ప్ాభుతేం ఇటీవల చేసథన వయయహం నపే్థ్యంలో, విశ్లఖ్ప్టిం 

రలష్్టరంలో స్మతతలయ మరియు విక్ ందీకాృత అభివృదిిని క్ొనసలగ్ంిచరలనే దరర్శనికతకు ఒక 
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ధ్ృవీకర్ణ. విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ంపెై ఒతితడ్ి ఈ ప్లాంతంలో మరియు ముఖ్యంగ్ల విజయనగర్ం 

మరియు జివిఎంసథ ఏరయిా మధ్య ప్లాంతరలోా  అభివృదిిని ధ్ుావీకరించబో తోంది. విఎంఆర్ లో 
స్మతతలయ మరియు విక్ ందీకాృత అభివృదిి  యొకక లక్ష్యయనిి సలక్లర్ం చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట, ప్లాంతీయ 

నిరలాణరనిి స్ృషథ్ంచడం అనదేి ఇప్ుటకి్  ఉని మరియు క్ొతత  ప్ట్ణ మరియు గ్లర మీణరభివృదిి  
రెండ్ింటినీ ఏక్కీృతం చసేే ప్లాధరనయతర వయయహంలో అంతరలాగం.  
విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం మరయిు ఇతర్ క్లీక నగరలల యొకక ప్ాస్ుత త క్ోరా్ ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత , ఇప్ుటకి్  
ఉని నగరలల ప్ట్ణ అంచులపెై ప్ాణరళిక్లబదిమ నై అభివృదిి , మరియు ఉప్గరహ నగరలలోా  ఆరియక 

మరియు ప్ట్ణ వృదిిపె ై ప్లాధరనయతర వయయహం దృషథ్ సలరసి్ుత ంది.  అటటవంటి వయయహం వలటాదరర్ుల 

ఆక్లంక్షలను చూస్ుకుంటటంది, ఆధ్ునిక ర్వలణర మరయిు ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాల దరేరల 
ప్ాస్ుత త నగరలలను ఆధ్ునీకరించరల్న అవస్ర్ం ఉంది, మరియు ప్ట్ణ వృదిిక్ట మొగుో  చూప ే

ప్లాంతరలను పటెట్ బడ్ిగ్ల తీస్ుకుంటటంద.ి 

 
ప్టం 15-9: మూడు ప్తారయమాియ ప్లాదేశిక వయయహాల నుండ్ి ప్లాధరనయతర ప్లాదేశిక వయయహం యొకక 

ఫలర్ుాలవష్టన్.  

ప్ట్ణ ర్ూప్ం మరయిు నిరలాణం 
జీవించడ్రనిక్ట, ప్ని చయేడ్రనిక్ట మరయిు విశ్లర ంతి తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట గ్పప్ు ప్దాశేంగ్ల భవిష్టయతతత లో 
ఉనిత నగర్ంగ్ల ఉండటానిక్ట వీఎమ్ఆర్ ప్యాతిిస్ుత ంద.ి దీనిక్ట అదనంగ్ల, ప్కాృతి వెపై్రతీరయల 

నుండ్ి భదాత క్ోస్ం ఈ ప్లాంతరనిి ప్ోా త్హించడం, దరని ప్రలయవర్ణ ఆస్ుత లు మరియు వయవసలయ 
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భూములను ర్క్ష్ించడం మరియు స్మతతలయ మరియు సథయర్మ నై అభివృదిిని ప్ోా త్హించడం 

వలంఛనీయమ ైనది. ప్ట్ణ క్ ందరాలు మరయిు గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  ఆధ్ునిక మరయిు తపథుప్ో యిన 

మౌలక స్దుప్లయాలను అందించడం లక్ష్యయనిి సలధించడ్రనిక్ట క్లీకం. ఈ ప్లాంతం యొకక స్మగర 
అభివృదిిని సలధించడం క్ొర్కు విఎంఆర్ లోని ప్ట్ణ ప్లాంతరలు మరియు గ్లర మీణ జనరవలసలలకు 
ప్లాధరనయతఇవేబడా వయయహంలో బలమ నై దృషథ్ సలరించబడుతతంది.  
ప్ాస్ుత త ప్ట్ణ మరియు ప్లాంతీయ నిరలాణం విఎంఆర్ యొకక మాతృ నగర్ం విశ్లఖ్ప్టిం మరియు 
ఇతర్ క్లీక నగరలలెైన విజయనగర్ం, అనక్లప్లా, మరియు పెందురిత చుటూ్  సలయ పథంచబడ్ింది. ఈ 

ప్లాంతంలో రలబో యియ పటెట్ బడుల ప్సా్ుత త దృషథ్ భోగ్లప్ుర్ం, ఆనందప్ుర్ం, పెందురిత, స్బబవర్ం 

మరియు అనక్లప్లా మరయిు అచుయతరప్ుర్ం మరయిు నకకప్లాలోని విసథఐసథ ప్లరిశ్లర మిక నోడ్ లో 
ఉంది, ఇది ఈ ప్లాంతరనిి అధిక వృదిి  ప్థ్ంగ్ల మార ి అవక్లశం ఉంద.ి విఎంఆర్ ఈ ప్లాంతరనిక్ట 
ఆరియక శక్టతక్ ందాంగ్ల మార  అవక్లశం ఉంది, అందువలా ప్ణారళిక్లబదిమ ైన అభివృదిిని సలధించడ్రనిక్ట 
నిరలాణ విధరనం అవస్ర్ం. 
భవిష్టయతతత  ఎదుగుదల క్ొర్కు భూమి లభయత 
విఎంఆర్ లోని చరలా ప్లాంతం గ్లర మీణ స్ేభావం క్టందకు వస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం ప్ాధరన నగర్ం 

మరియు విజయనగర్ం తతలనరతాకంగ్ల తకుకవ బిల్్-అప్ కలగ్ి ఉంది. 65% భూమి వయవసలయ 

వినియోగం క్టందకు వస్ుత ంది, అయిత ే స్ుమార్ు 10% మాతామే అభివృదిి  చ్ందని ప్లాంతం. ప్ట్ణ 

వృదిిక్ట స్మృదిిగ్ల అందుబాటటలో ఉని భూమి ఉనిప్ుటిక్,ీ ర్వలణర క్లరడి్రరా్ వెంబడ్ి ఒక క్లంప్లక్్స 

అభివృదిిని కలగ్ి ఉండటానిక్ట వరిోంచబడ్ని భవిష్టయతతత  విస్తర్ణ ప్లాంతంలో పెర్ుగుదలను ప్రమిితం 

చేయడ్రనిక్ట ఇది ఉదేదశించబడ్ింది. 
తీర్ప్లాంతం, నదులు మరయిు డ్్ైనైజేీ బేసథనుా , అడవులు, హిలాా క్స లు, నీట ి వనర్ులు, మరియు ప్ట్ణ 

హెైడ్రాలజీని మ ర్ుగుప్ర్చడం వంటి స్హజ ప్లాంతరలను ర్క్ష్ించడం వలటాదరర్ుల స్ంప్దాింప్ుల 

నుండ్ ి స్ుష్్టంగ్ల వచిిన క్లీక స్ూచనలలో ఒకటి. దనీిక్ట అదనంగ్ల, ప్రలయవర్ణవతేతలు, రలజక్ీయ 

నరయకులు మరయిు స్ేచఛంద స్ంస్యలు వయవసలయ భూములను ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట ప్లాధరనయత నిసలత ర్ు, 
ఎందుకంటే విఎంఆర్ లో పెదద  నీటిప్లర్ుదల మరయిు వయవసలయ సలర్వంతమ ైన ప్లాంతరలు 
ఉనరియి. ఆగ్ోర  మరియు ఫుడ్ ప్లాసెసథంగ్ ఈ ప్లాంతం యొకక క్ీలక ఆరియక క్లర్యకలాప్లలోా  ఒకట.ి 

స్ుమార్ు 960 చ.క్ట.మీ (15%) విఎంఆర్ లో అభివృదిి  చ్ందని ప్లాంతరల యొకక ప్సా్ుత త వలయపథత  
మరియు ప్తాిప్లదిత మాస్్ర్ ప్లా న్ లో అదనంగ్ల 980 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ ప్లాంతం క్ొతత  వృదిి  
ప్లాంతరలుగ్ల జోడ్ించబడ్ింది. విఎంఆర్ యొకక మాస్్ర్ ప్లా నింగ్ లో దృషథ్ 2041 నరటిక్ట ప్ట్ణ జనరభా 
67.2 లక్షలు సలధించడ్రనిక్ట ఇప్ుటకి్  ఉని ప్లాంతరల క్లంప్లక్్స అభివృదిి  మరయిు డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ పె ై
దృషథ్ సలరించింది, ప్సా్ుత త ప్ట్ణ జనరభా 25 లక్షలు మాతామ.ే  ప్సా్ుత తం ఉని వయవసలయ ప్లాంతం 

మరియు ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ ైన ప్లాంతరలు ఈ ప్లాంతం యొకక ఆరియక, స్ుందర్మ నై మరయిు 
ప్రలయవర్ణ ప్లాముఖ్యతను నిలుప్ుక్ోవడ్రనిక్ట ర్క్షణ అవస్ర్ం. 
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ప్లాధరనయతర వయయహం 
ప్ాస్ుత త నగరలలు మరయిు ప్ట్ణరలు థీమ్ ఆధరరతి క్ ందరాలు మరియు స్బ్ సథబిడ్ిలుగ్ల 
వయవహరించడంతో, ఇప్ుటకి్  ఉని ప్ట్ణ క్ ందరాలోా  మరియు చుటట్ ప్కకల ప్ట్ణ వృదిి  
నిరలటంకంగ్ల ఊహించబడ్ంిది. ప్తాిప్లదిత విమానరశరయం, మ టరా  లెైనుా  మరియు దక్ష్ణిరన 

ప్లరిశ్లర మిక నోడ్ లు అభివృదిి  యొకక ప్ాధరన అక్ష్యనిి స్ృషథ్సలత యి. ఈ ప్లాంతంలోని తలా మరయిు 
ఇతర్ ముఖ్యమ నై నగరలలు హెరైలరికకల్ సటెిల్ మ ంట్ నమూనరతో ప్లటట ఆరియక మరయిు మానవ 

అభివృదిి  వనర్ుల క్ ందరాలుగ్ల ప్నిచేసలత యి.  
జివిఎంసథ మరియు ఈ ప్లాంతంలోని ఇతర్ నగరలల ప్ధారన ప్లాంతరలు ప్సా్ుత తం 24 లక్షల ప్ట్ణ 

జనరభాలో ఎకుకవ భాగ్లనిి కలగ్ి ఉనరియి, అదనప్ు జనరభాకు వస్తి కలుంచడ్రనిక్ట ప్ాధరన ప్ునః-
డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ మరయిు ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  ప్కా్టరయకు గుర్వుతరయి. ఇది ప్ాతిప్లదతి మ టరా  ప్లతాను 
మరింత పెంచుతతంది, ఇది దరని నగరలల ప్ధారన ప్లాంతరల గుండ్ర ప్నిచేస్ుత ంది. ప్సా్ుత త మరయిు 
ప్ాతిప్లదతి ఆరియక ప్లాముఖ్యత ఆధరర్ంగ్ల జనరవలసలల థమీ్ ఆధరరతి అభివృదిిపెై కూడ్ర ఈ నిరలాణం 

నొక్టక చబ్ుతతంది.  ఈ ప్లాంతంలో ప్ణారళిక్లబదిమ ైన ప్ట్ణరభివృదిి , నిరిా ంచిన మరియు స్హజ 

ప్రలయవర్ణం మధ్య ఆరోగయకర్మ నై స్ంబంధ్ంతో, ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరడి్రరా్తో సవేలందించే క్లంప్లక్్స 

ప్ట్ణ నగరలలు మరయిు జనరవలసలలు గ్ల ఉండ్ ే లక్షణరలను కలగ్ి ఉంటటంది.  దిగువ పరేపకని 

అంశ్లలు మరయిు క్లంపో్ నెంట్ లు విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు క్లనె్ప్ుివల్ స్్రకిర్ ని ఏర్ుర్ుసలత యి.  

మదర్ సథటీ: విశ్లఖ్ప్టిం యొకక మదర్ సథట ీ విఎంఆర్ యొకక అతయంత ముఖ్యమ ైన నగర్ంగ్ల 
క్ొనసలగుతోంద ి మరయిు విఎంఆర్ యొకక ప్ధారన సథబిడ్ి, నరలెడ్జ  సెంటర్, టూరజిం మరయిు 
లాజిసథ్క్స్ యాంకర్ ప్లతనాు ప్ో షథస్ుత ంది. విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు ఇతర్ ప్ట్ణ క్ ందరాల మధ్య ఆరియక 
ప్ర్స్ుర్ ఆధరర్ప్డటానిి నిలుప్ుక్ోవడ్రనిక్ట ఉప్గరహ నగరలలు మరయిు ప్లాంతీయ క్ ందరాలు మాతృ 
నగర్ంతో బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్రల.  
నూతన ప్ట్ణరభివృదిి  ప్భాావిత ప్లాంతం: ఒక ప్ాజా ర్వలణర క్లరడి్రర్ చుటూ్  ప్లాదేశిక దరేరల 
విజయనగర్ం-ఆనందప్ుర్ం-పంెదురిత-అనక్లప్లా-మరియు అచుయతరప్ుర్ంలను అనుస్ంధరనించడం 
దరేరల ఎన్ హచె్-16 కు బెపై్లస్ కు ఇర్ువెైప్ులా 3 నుండ్ ి 5 క్టలోమీటరా్ వర్కు గ్ీరన్ ఫీలా్ ప్లాంతరల 
దరేరల ఒక క్ొతత  ప్ట్ణరభివృదిి  అక్షం స్ృషథ్ంచబడ్ింది.  

విజయనగర్ం-శ్లటిలెైట్ సథట:ీ విజయనగర్ం అనే చరరతిరాతాక నగర్ం భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటకీ్ట దగోర్గ్ల 
ఉండటం ఫలతంగ్ల ప్ునర్ుదిరించబడ్ని ఆరియక మరియు ప్లాదేశిక అభివృదిి  దృషథ్ని 
అందుకుంటటంది. విజయనగర్ం లో అధకి నరణయత కలగ్ిన ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరడి్రర్ుా , మాతృ 
నగర్మ నై విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటీక్ట అనుస్ంధరనం చయేబడతరయి.   
టాాని్ట్ లెడ్ అర్బన్ స్్రకిర్: మ టరా  మరియు బిఆర్ టి మరయిు బస్ బసాే్ క్లరిడ్రర్ దరేరల ప్బాిక్స 
టాాని్ట్ నతేృతేంలోని ప్ట్ణ నిరలాణం విఎంఆర్ లోని ప్ట్ణరభివృదిి  అక్షం మరయిు ఉప్గరహ 
ప్ట్ణ క్ ందరాలను త్డా్ చేస్ుత ంది. భోగ్లప్ుర్ం అంతరలజ తీయ విమానరశరయం మరియు కనకప్లా మధ్య 
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మూడు దశలోా  ర్ూప్ర ందించబడ్ిన మ టరా  నటె్ వర్క ను లంక్లెప్లలెం నుండ్ి అచుయతరప్ుర్ం-

ఎపథఐఐసథ సెజ్ వర్కు మరింత విస్తరించరలని సథఫలర్ు్ చేయబడ్ింది, విమానరశరయం, ప్సా్ుత తం 
ఉని సథబిడ్ి ఆఫ్ విశ్లఖ్ప్టిం, మరయిు అచుయతరప్ుర్ంలో విసథఐసథ క్టంద మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ కాస్్ర్ 
మధ్య అభివృదిి  చ్ందుతతని ప్ట్ణ అక్ష్యనిక్ట మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట. మ టరా  నెట్ వర్క కు స్ంబంధించి 
చివరి మ లైు కనెక్ట్విట ీ మరియు స్బ్ సథబిడ్ిలకు అందించడ్రనిక్ట బిఆర్ టిఎస్ నటె్ వర్క యొకక 
ప్ాస్ుత త మరియు విస్తర్ణను నిర్ేహించవచుి. ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరిడ్రరా్ వెంబడ్ి 1-5 క్టలోమీటరా్ 
ప్ాభావ ప్లాంతంలో అభివృదిిని ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట ఎన్ ఎంటి మరియు ఇతర్ ప్లరల టాాని్ట్ 
విధరనరలతో ప్బాిక్స టాాని్ట్ అక్ష్యనిక్ట మదదతత ఇవేబడుతతంది.  
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ప్టం 15-10: ప్లాధరనయతర వయయహం మ టరా  క్లరడి్రర్, ఎన్ హెచ్-16 వెంబడ్ి మదర్ సథటీ మరయిు టవిోడ్ి నతేృతేంలోని ప్ట్ణరభివృదిిపెై దృషథ్  పడెుతతంద ి మరియు విఎంఆర్ లో స్మతతలయ అభివృదిిని కలగ్ి ఉండటానిక్ట 
ఉప్గరహ నగరలలకు ప్జాా ర్వలణర కనెక్ట్విటనీి పెంచుతతంది.  
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భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటీ-ప్సా్ుత తం ఉని విశ్లఖ్ప్టిం-అచుయతరప్ుర్ం మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ కాస్్ర్ మధ్య 
మ టరా  నెట్ వర్క కు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట, మ టరా కు ఇర్ువెైప్ులా 1-5 క్టలోమీటరా్ క్లరిడ్రర్ లో టాాని్ట్ 

ఓరయింటడ్్ డ్వ్లప్ మ ంట్ (టఒిడ్)ి ప్తాిప్లదించబడ్ింది. క్లరడి్రర్ కు ఇర్ువెపై్ులా బిఆర్ 

టిఎస్/బస్ ర్ూట్్ దరేరల 1 క్ట.మీ వర్కు మరయిు 3-5 క్టలోమీటరా్ వర్కు ఎన్ ఎమ్ టి మోడ్ ల దరేరల 
చివరి మ లైు కనకె్ట్విటీ ని అందించరల్ ఉంటటంది. గ్ీరన్ ఫలాీ్ లోని మ టరా  క్లరిడ్రర్ యొకక ప్భాావ 

ప్లాంతంలో మరయిు ఇప్ుటిక్  ఉని నగర్ంలో అవక్లశ్లల ఆధరరతి సెైటాలో స్గటటన 200 నుండ్ి 300 

పథపథహెచ్ వదద  అధిక సలందతా అభివృదిిని ప్ోా త్హించవచుి. 

థీమ్ ఆధరరతి నూయ ఎకనరమిక్స నోడ్్ మరియు స్బ్ సథబిడ్లిు: థమీ్ ఆధరరిత ఆరియక నోడ్ లు మరయిు 
స్బ్ సథబిడ్లి స్ంఖ్య అక్షం వెంబడ్ి మరయిు నోడల్ లొక్ ష్టన్ ల వదద  అభివృదిి  చేయబడుతతంద.ి 

విజయనగర్ం, భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటలీో నరలెడ్జ  అండ్ కలిర్ల్ సథటీ, ఆనందప్ుర్ం, పెందురిత-క్ొతతవలస్ 

స్బ్ సథబిడ్ి మరియు లెైట్ ఇండసీ్ ర మరియు రసెథడ్ని్ియల్ టౌన్ షథప్, స్బబవర్ం నరలెడ్జ  అండ్ మిక్స్ 
డ్ యూజ్ నోడ్, అనక్లప్లా టేాడ్ మరియు మిక్స్ డ్ యూజ్ టౌన్, మరియు విసథఐసథ క్టంద 

అచుయతరప్ుర్ం వదద  మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ కాస్్ర్ లు క్ొతత  ప్ట్ణ అక్ష్యనిి సలయ పథంచడ్రనిక్ట థీమ్ ఆధరరతి 

కాస్్ర్ుా /నోడ్ లు క్లీకం. 
స్మతతలయ మరియు నటె్ వర్క డ్ సథటీ రజీియన్: ప్ట్ణ ర్వలణర (బిఆర్ టఎిస్) స్ేంతం 

చేసటేప్ుుడు క్ొతత  ప్ట్ణ అక్షం బిఆర్ టిఎస్ లవదర బస్ ఆధరరిత కనకె్షన్ ల దరేరల మాతృ నగర్ంతో 
నెట్ వర్క చేయబడుతతంది. కమూయటర్ రెలై్ మరియు ర డ్ియల్ రోడుా  ప్లాంతీయ క్ ందరాలను నటె్ 

వర్క లోప్ల మొతతం ప్లాంతరనిి స్మీకృతం చసేే మాతృ నగరలనిక్ట అనుస్ంధరనిసలత యి.  
స్మాంతర్ లీజర్ మరయిు టూరజిం యాక్ట్స్ గ్ల బీచ్ రోడ్: ఆర్ క్ ె బీచ్ నుండ్ ి భీమునిప్టిం మధ్య 
ప్ాతిప్లదతి బీచ్ రోడ్ అభివృదిిని ఎంపథక చసేథన ప్రలయటక నోడ్్ అభివృదిి  మరయిు విఎంఆర్ లో 
ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రలయటక గమయసలయ నరల నటె్ వరికంగ్ తో మరింత విస్తరించరలని ప్ాతిప్లదించరర్ు. ఎన్ 

హెచ్-16 మరయిు బీచ్ రోడ్ మధ్య కనెక్ట్విటీని బలోపతేం చయేండ్ి మరియు ఇప్ుటకి్  అభివృదిి  
చ్ందని ప్లాంతరలోా  మొబిలటీని ప్ునర్ేావసీయకరించే ప్ాక్టరయలో.  
విఎంఆర్ లో నిబదిత మరియు ప్ాతిప్లదతి ప్లాజెకు్ ల ఏక్కీర్ణ: భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటీ, బీచ్ రోడ్ 

టూరజిం ప్లాజెక్్స, అచుయతరప్ుర్ం వదద  విసథఐసథ మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ కాస్్ర్, ఆర్ టిసథ క్లంపెా క్స్, బిఆర్ 

టిఎస్ నెట్ వర్క, విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా  మరయిు ఎన్ హెచ్-16 కు అమలు లో ఉని బెైప్లస్ వంట ి

ప్ాతిప్లదతి మరియు నిబదిత కలగ్ని ప్ధారన ప్లాజెకు్ లను ఈ ప్లాధరనయతర వయయహం ఇంటగి్ రట్ 

చేస్ుత ంది. 
సో ప్లన ప్లాంతీయ అభివృదిి :  ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ ప్లాంతరలకు సవేలందించడం క్ొర్కు రెండ్ో  
ఆరా్ర్ నగరలలు మరయిు ప్లాంతీయ క్ ందరాలోా  ఆరియక మరయిు ప్ాణరళిక్లబదిమ నై అభివృదిిని 

ప్ోా త్హించడం దరేరల విఎంఆర్ లో స్మతతలయ మరియు సో ప్లన అభివృదిి . హెరైలరికకల్ రోడుా  

మరియు ప్బాిక్స టాాని్ట్ దరేరల ప్ట్ణ మరయిు గ్లర మీణ వనర్ుల క్ ందరాల నటె్ వరికంగ్ 

ముఖ్యమ ైనది మరియు ఈ ప్లాంతం యొకక స్మతతలయ అభివృదిిక్ట దోహదప్డుతతంది.   
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స్హజ మరియు వయవసలయ ప్లాంతరల స్ంర్క్షణ: ప్లాధరనయతర వయయహం స్హజ ప్దాేశ్లలకు ఆనుక్ొని 

ఉని అభివృదిిపెై ఒతితడ్నిి తగ్ిోస్ుత ంది, అందువలా విశ్లర ంతి మరయిు ప్రలయటక క్లర్యకలాప్లల క్ోస్ం 

స్హజ వలతరవర్ణరనిి ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట మరయిు ఏక్ీకృతం చయేడ్రనిక్ట స్హాయప్డుతతంది. వయవసలయ 

భూములను ర్క్ష్ించడం ఈ ప్లాంతం యొకక వయవసలయ ఆరియక వయవస్య  ర్క్షణలో అంతరలాగం.  

  
ప్టం 15-11: స్హజ వనర్ుల ప్రిర్క్షణ మరియు వలటి వినియోగం మధ్య స్మతతలయతతో ఈ ప్లాంతం 

యొకక సథయర్మ నై ప్ట్ణీకర్ణ 
అర్బన్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క 
మాతృ నగర్ం మరియు ఇతర్ ప్ట్ణ క్ ందరాలను కలపే విఎంఆర్ లోని మొబిలటీ క్లరడి్రర్ లు: 
విఎంఆర్ యొకక చలన నిరలాణం ఈ క్టరంది ప్ధారన క్లరడి్రరా్ ఆధరర్ంగ్ల ర్ూప్ర ందించబడ్ింద ి
జివిఎంసథ ఏరయిాలో ప్లత జాతీయ ర్హదరరనిి ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరడి్రర్ కు మార్ిడం: క్ోర్ సథట ీ
గుండ్ర వెళ్లా  విభాగంతో స్హా మొతతం ప్లాంతరనిక్ట ప్ధారన అక్షం మరియు ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరిడ్రర్ గ్ల 
మార్ిబడుతతంద.ి 
ప్ాస్ుత త జాతీయ ర్హదరరి బెైప్లస్ అర్బన్ క్లరిడ్రర్ గ్ల మార్ుతోంది: ఆనందప్ుర్ం, పెందురిత, 
స్బబవర్ం మరియు అనక్లప్లా లను కలుప్ుతూ, భవిష్టయత్ వృదిి  ప్లాంతరలకు మరియు బిఆర్ టిఎస్ 
ఆధరరిత ప్జాా ర్వలణరను కలగ్ి ఉని స్బ్ సథబిడ్ిలకు సవేలందించే స్మాంతర్ మరయిు ప్ాధరన 
ప్ట్ణ క్లరిడ్రర్ గ్ల ఉంటటంది.  
బీచ్ క్లరడి్రర్: తీర్ప్లాంత బాయటరీ నుండ్ి భీమునిప్టిం వర్కు ప్సా్ుత తం ఉని బీచ్ ర్హదరరిని 
తీర్ం వెంబడ్ి భోగ్లప్ుర్ం మీదుగ్ల శీరక్లకుళ్ంలోని కళింగప్టిం వర్కు విస్తరించనునరిర్ు. 
తతఫలనులు మొదలెైన స్మయాలోా  అతయవస్ర్ ప్లాప్యత మరయిు ఖ్ాళీ చసేే లంక్స గ్ల కూడ్ర బీచ్ 
క్లరడి్రర్ ప్నిచేస్ుత ంది.  
పథసథపథఆర్ ఎక్స్ పెసా్ వ:ే ప్ణారళిక్లబదిమ నై టౌన్ షథప్ లతో ప్లటట పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతంలోని అనిి 
భార ీ ప్రశిరమల కాస్్రా్కు సవేలందించే ఈ ఎక్స్ పెసా్ జాతీయ ర్హదరర ి 16కు ప్ాధరన 
ప్ాతరయమాియంగ్ల ఉంటటంది, ఎన్ హెచ్-16కు రెగుయలర్ కనక్ెర్ుా  ఉంటాయి. 

రీజనల్ బెైప్లస్ నుంచి విఎమ్ ఆర్: ప్ాస్ుత త బెపై్లస్ నుంచి ఎన్ హచె్-16 కు విఎమ్ ఆర్ గుండ్ర వళె్లా  
గూడ్్ మరియు ఇతర్ టాాఫథక్స దరేరల మాతామ ే ప్లక్ష్ిక ఉప్శమనం అందసి్ుత ంది, అందువలా ఉప్గరహ 
నగరలలకు ప్లాంతీయ కనెక్ట్విటీని అందించే విఎంఆర్ కు క్ొతత  బెైప్లస్ ను ప్ో ా త్హించరల్న 
అవస్ర్ం ఉంది. బెైప్లస్ యొకక క్లనె్ప్ుివల్ అలెైన్ మ ంట్ ఇకకడ ప్తాిప్లదించబడ్ింది, ఇద ి పెదద 
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రలష్్టర సలయ యి వయయహాతాక ర్హదరరి ప్ాణరళిక మరయిు మ ర్ుగుదలను కూడ్ర ప్రిగణనలోక్ట 
తీస్ుక్ోవచుి.  
ర డ్యిల్ రోడుా : ర డ్ియల్ రోడుా  మాతృనగరలనిి ఉప్గరహం మరియు ప్లాంతీయ ప్ట్ణ క్ ందరాలతో 
అనుస్ంధరనిసలత యి. రలజాం, చీప్ుర్ుప్లా, గజప్తినగర్ం, శృంగవర్ప్ుక్ోట, ప్ర్వలడ ప్ట్ణరలకు 
విస్తరించడ్రనిక్ట ప్ాధరన రలష్్టర ర్హదరర్ులను గురితంచరర్ు. తూర్ుు-ప్డమర్ దిశలో విఎంఆర్ లోప్ల 
ప్ాజా ర్వలణరను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట ప్నెి ండు ర డ్ియల్ క్లరిడ్రరా్ను గురితంచరర్ు.   

ప్లాంతీయ అనుస్ంధరనకులు: గ్లర మీణ జనరవలసలలు, నోడల్ గ్లర మాలు, మండల ప్ధారన 
క్లరలయలయాలను అనుస్ంధరనించడ్రనిక్ట గురితంచిన ఎండ్ఆిర్ లు మరియు ఒడ్ిఆర్ లను 
విస్తరించడం దరేరల ప్లాంతీయ ప్ట్ణ క్ ందరాలు ప్లాంతీయ కనెక్రా్ దరేరల 
అనుస్ంధరనించబడతరయి. 
స్బర్బన్ రెలైవే: విఎంఆర్ నుండ్ి ఆమదరలవలస్, శృంగవర్ప్ుక్ోట మరయిు తతని ప్ట్ణరలకు రెలైవే  
కనకె్ట్విటీని ఉప్యోగ్ించడం.  

మ టరా  మరియు అర్బన్ టాాని్ట్ క్లరిడ్రర్: స్ుమార్ు 150 క్టలోమీటరా్ మ టరా  ఆధరరిత ప్బాిక్స టాాని్ట్ 
నెట్ వర్క ను విఎంఆర్ లో ఉతతర్-దక్ష్ణి ప్ట్ణరభివృదిి  అక్ష్యనిి ప్ో ా త్హంిచే ప్లాధరనయతర వయయహం 
క్టంద ప్తాిప్లదించబడ్ింది. భోగ్లప్ుర్ం, పెందురిత మరియు అనక్లప్లా వెపై్ు బాాంచ్ అయిన మ టరా  
క్లరడి్రరా్ దశల వలర ీ అభివృదిి  యొకక స్వరించిన అమరకి, ఇది ఒక ప్ధారన ఉప్లధ ి నోడ్ అయిన 
అచుయతరప్ుర్ం వర్కు ప్తాిప్లదతి ప్ర డ్గి్ింప్ుతో ఉంది.  

బిఆర్ టఎిస్ నటె్ వర్క: మ టరా  నటె్ వర్క కు స్ంబంధించి చివరి మ లైు కనకె్ట్విట ీ మ టరా  క్లరడి్రర్ 
లోని 5 క్టలోమీటరా్ ప్ాభావ ప్లాంతంలో మ టరా  నోడ్ లకు కనక్ె్స అయియయ బిఆర్ టఎిస్ మరియు బస్ 
ఆధరరిత ప్బాిక్స టాాని్ట్ లూప్ ల ర్ూప్ంలో ఉంటటంది. .  
ఎన్ ఎమ్ ట ి నటె్ వర్క: విశ్లఖ్ప్టిం ఎన్ ఎమ్ ట ి నటె్ వర్క క్ొర్కు సథఎంపథ మరయిు క్లర్బన్ 
నూయటలా్ మొబిలట ీ ప్లా న్ (సథఎన్ ఎమ్ పథ)లో భాగంగ్ల ప్ాతిప్లదించబడ్ింద ి మరియు ప్లాధరనయతర 
వయయహం క్టంద ఇంటిగ్ రట్ చేయబడుతతంద.ి నడక మరయిు ప్లరల టాాని్ట్ యొకక ఇతర్ 
ప్రిశుభమా ైన ర్ూప్లలను ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట మ టరా  నటె్ వర్క కు ఇర్ువెైప్ులా 1క్టలోమీటరా్ లోప్ు 
అదనప్ు ఎన్ ఎంటి నటె్ వర్క ను కలగ్ి ఉండ్రలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. 

మండల ప్ధారన క్లరలయలయానిక్ట అనుస్ంధరనం: ప్ాధరన ప్ట్ణ ర్వలణర నెట్ వర్క కు స్ంబంధంిచి 
విఎంఆర్ లోని అనిి మండల ప్ధారన క్లరలయలయాలు మ ర్ుగ్ెనై రోడుా  ఆర్ వోడబుా ాలతో (30/24 

మీటర్ుా ) అనుస్ంధరనించబడతరయి.  

ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటీ మ ర్ుగుదల: ఓడర వుల ఆధ్ునీకర్ణ మరియు ఓడర వులకు కనెక్ట్విటనీి 
మ ర్ుగుప్ర్చడం మొతతం ఆరియక్లభివృదిిక్ట మరయిు ఈ ప్లాంతరనిి ప్ాప్ంచ పటెట్ బడ్ి వేదకిపె ై
ఉంచడం ముఖ్యం. ఓడర వులకు కనెక్ట్విటీని మ ర్ుగుప్ర్చడం అనదేి విఎంఆర్ లో క్ొనసలగుతతని 
ప్ాయతిం మరయిు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల మరింత బలోపతేం చయేబడుతతంది. టకా్స ట్రిానల్్ 
మరియు గ్ోదరము క్ొర్కు ఇప్ుటిక్  ఉని మరియు ప్తాిప్లదిత లొక్ ష్టన్ లు మ ర్ుగ్ెనై రోడుా  నటె్ వర్క 
దరేరల ఇంటిగ్ రట్ చయేబడతరయి. 
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ఐఎస్ బిటి మరయిు ఐసథబిటలిు: ఇంటర్ సథటీ మరియు రీజియన్ బస్ ఆధరరతి టాావెల్ డ్ిమాండ్ 
నేప్థ్యంలో మాస్్ర్ ప్లా నింగ్ యొకక తదుప్ర ి దశలో విఎంఆర్ లో ఐఎస్ బిటిలు మరియు ఐసథబిటిల 
యొకక బస్ ఆధరరతి టాావెల్ డ్ిమాండ్ లొక్ ష్టన్ గురితంచబడుతతంది. 
రోడ్ నటె్ వర్క మ ర్ుగుదల: విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం మరియు విఎంఆర్ మొతతం లో రోడా టాాఫథక్స ప్రసిథయతి 
ర్దీదగ్ల మరయిు క్ష్ణీిసోత ంది, అందువలా మ ర్ుగుప్ర్చబడ్ింది మరయిు ఇప్ుటిక్  ఉని మరయిు గ్ీరన్ 
ఫీలా్ అభివృదిిలో 80 మీ, 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ మరియు 24 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ాల హెైరలరికకల్ రోడ్ 
నెట్ వర్క ప్తాిప్లదించబడుతతంది.   

  

  
ప్టం 15-20: స్హజ వనర్ుల ప్రరి్క్షణ మరయిు వలటి వినియోగం మధ్య స్మతతలయతతో ఈ ప్లాంతం 

యొకక సథయర్మ నై ప్ట్ణీకర్ణ 

 

  
ప్టం 15-21: చలనశీలత మరియు భదతార అంశ్లలను కరమబదీికరించడం క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ లో 
80మీ, 60మీ, 45మీ, 30మీ మరియు 24మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ాల యొకక హెైరలరికకల్ రోడ్ నటె్ వర్క ప్లా న్ 

చేయబడుతతంది. 
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ప్టం 15-12: ప్లాధరనయతర వయయహం క్ోస్ం ప్ట్ణ ర్వలణర నెట్ వర్క యొకక క్ీలక అంశ్లలు విఎంఆర్ కు బెైప్లస్, ఏరోసథటీ-విశ్లఖ్ప్టిం-విసథఐసథ మ గ్ల కాస్్ర్ మధ్య మ టరా  లంక్స, మరియు ఉప్గరహ నగరలలు/ప్ట్ణరలకు అనుస్ంధరనించ ే

ర డ్యిల్ క్లరడి్రరా్పెై బిఆర్ టి లవదర బస్ ఆధరరతి ప్బాిక్స టాాని్ట్. 
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ప్ట్ణ ర్ూప్ం మరయిు ఇమజే్ బిలట ీ
స్ూతాప్లాయంగ్ల, ప్లాధరనయతర వయయహం మాతృ నగరలనిక్ట ర్వలణర నతేృతేంలోని క్లంప్లక్్స నగర్ 

ర్ూప్లనిి ప్ోా త్హసి్ుత ంద ి మరియు మాతృ నగర్ం చుటూ్  స్హజ వలతరవర్ణరనిి ర్క్ష్సి్ుత ంద.ి 

ఉప్గరహ నగరలలు/ప్ట్ణరలు ఈ దృష్ల్ ంతంలో సలధ్యమ ైనంత వర్కు గరష్ి్ట వయవసలయ 

భూములను ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట క్లంప్లక్్స ప్ట్ణ ర్ూప్ంతో థమీ్ ఆధరరతి ఆరియక ప్లతా చుటూ్  

అభివృదిి  చ్ందుతరయి. ఉప్గరహ ప్ట్ణరలు మరయిు నగరలలోా  200 పథపథఎఫ్ ల ప్ట్ణ 

సలందతాలు వలంఛనీయమ నైవి. ఈ ప్తారయమాియం క్టంద ప్ట్ణ ర్ూప్ం మరయిు ఇమజే్ 

బిలటీ యొకక క్లీక అంశ్లలు ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి. 
టాాని్ట్ TT భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటీ మరియు అచుయతరప్ుర్ం వదద  మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ కాస్్ర్ మధ్య 
ఉతతర్-దక్ష్ణి అర్బన్ యాక్ట్స్ నిరిా ంచబడుతతంది, అందువలా క్లరడి్రర్ వెంబడ్ ి ఇమజే్ 
టిడ్లిను ఏర్ుర్ుస్ుత ంది. ఈ క్లరిడ్రర్ బిల్్ అప్ ప్లాంతరలోా  200-300 పథపథహచె్ స్గటట 
సలందతాతో దరదరప్ు 2 మిలయన్ జనరభాను కలగ్ి ఉంటటంది. 

ర డ్యిల్ క్లరడి్రర్ుా : క్ొతత  ప్ట్ణ అక్షం/క్లరడి్రర్ ను మాతృనగరలనిక్ట అనుస్ంధరనించడ్రనిక్ట 
బస్ు్ ఆధరరతి ప్బాిక్స టాాని్ట్ ఏరలుటటతో ప్లటట ప్నెిండు ర డ్యిల్ క్లరడి్రరా్ను 
ప్ాతిప్లదించరర్ు.  
సథట ీ బూయటఫిుల్: విఎంఆర్ మరియు విశ్లఖ్ప్టిం 170 క్టలోమీటరా్ తీర్ప్లాంతంతో స్హా గ్పప్ు 
స్హజ వనర్ులను కలగ్ ి ఉనరియి. ఈ ప్ాతరయమాియ స్హజ ప్లాంతరల క్టరంద ర్వలణర 
నేతృతేంలోని క్లంప్లక్్స మదర్ సథటనీి ప్ో ా త్హించే ఆలోచనగ్ల మరియు విఎంఆర్ యొకక 
నగర్ అందమ నై మరయిు స్హజ వలతరవర్ణం యొకక ఇమజే్ మరియు లక్షణరనిి 
నిలుప్ుక్ోవడ్రనిక్ట గరష్ి్ట వయవసలయ భూమి ర్క్ష్ించబడుతతంది. 
రెటరా ఫథటి్ంగ్ మరియు అర్బన్ రజీనర ష్టన్ దరేరల ఇప్ుటిక్  ఉని సథటీ క్ోర్ లను 
ఆధ్ునీకరించడం: ఇప్ుటిక్  ఉని నగర్ంలో ప్ని మరియు జీవన వలతరవర్ణం యొకక 
నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట, ఏరయిా డ్్వలప్ మ ంట్, సలార్్ సథటీ, ప్బాిక్స టాాని్ట్, ఎన్ ఎమ్ 
టి మరయిు రీడ్జిెనై్ వంట ి అనేక క్ొనసలగుతతని మరయిు నిబదిత కలగ్ని ప్ాతిప్లదనలు 
ప్ాస్ుత త నగరలనిి ఆధ్ునీకరించడ్రనిక్ట స్ంభావయ క్ొతత  ప్తాిప్లదనలను గురితంచడంతో ప్లటట 
ప్ాణరళికలో విలీనం చేయబడతరయి.   కనక్ె్స చేయబడా నోడ్ లు మరియు రజీనల్ సెంటర్ లు: ప్ాతి నోడ్ ఆరియక ప్లతతాో ఊహించబడ్ి, 
ఒక క్లంప్లక్్స మరియు ప్ాణరళిక్లబదిమ నై రతీిలో అభివృదిి  చయేబడుతతంది. ఈ ప్ాతరయమాియ 
ముక్టరంద విజయనగర్ం విజాా న, సలంస్కృతిక, ప్రలయటక ప్ట్ణం గ్ల ఉంటటంది. అనక్లప్లా 
వలయప్లర్ మరయిు వలణజియ క్ ందాంగ్ల పెర్ుగుతతంది మరియు బిఆర్ టఎిస్ మరయిు బస్ 
ఆధరరిత ప్బాిక్స టాాని్ట్ దరేరల మాతృ నగరలనిక్ట అనుస్ంధరనించబడ్ని ఉప్గరహ ప్ట్ణరలు, 
అందువలా అతయంత అనుస్ంధరనించబడ్ని మరయిు ప్జాా ర్వలణర నేతృతేంలోని ప్లాంతం 
యొకక చితరానిి ఇసలత యి.   
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థీమ్ ఆధరరతి ఎకనరమిక్స నోడ్్ మరియు స్బ్ సథబిడ్ిలు: ఈ ప్లాంతరనిి ఆరియకంగ్ల సథయర్మ ైన క్ొతత  
థీమ్ ఆధరరతి నరలెడ్జ , మిశరమ వినియోగం, ప్లరశి్లర మిక మరయిు వలణజియ నోడ్ లు (స్బ్ 
సథబిడ్లిు) క్ొతత  వృదిి  క్లరడి్రర్ ల వెంబడ్ి ప్ని మరియు ఇంట ి మధ్య సలమీప్లయనిి 
ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట అభివృదిి  చయేబడతరయి. 

థీమ్ ఆధరరతి ప్రలయటక గమయసలయ నరలు: ప్పా్ంచ సలయ యి MAM సథంహాచలం, అనివర్ం 
మొదలెైన వలటి అభివృదిి , థీమ్ ప్లర్ుకల అభివృదిి , వనయప్లాణుల అభయార్ణరయల స్మీప్ంలో 
ఎక్ో టూరిజం.  బీచ్ క్లరడి్రర్ుా  మరయిు ప్రలయటక మౌలక స్దుప్లయాలు ఈ ప్లాంతంలో 
ప్రలయటక అభివృదిిక్ట ముఖ్య ప్లతా ప్ో షథంచగలవు.  

సథయతిసలయ ప్క నగర్ం: ఇంతకు ముందు చ్పథునటటా గ్ల విఎంఆర్ తతఫలనులు, వర్దలు మరయిు 
వలతరవర్ణ మార్ుుల నుండ్ి ప్ాకృతి వెపై్రీతరయలకు గుర్వుతతంది. ఆరియక, మానవ మరియు 
ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాల నష్ల్ లను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ప్ాణరళిక అవస్ర్ం. అందువలా, వర్దలు 
మరియు తతఫలను ఉపెునకు గుర్యియయ ప్లాంతరలు అందుబాటటలో ఉని అధ్యయనరల 
ఆధరర్ంగ్ల గురితంచబడతరయి మరయిు అధకి విలువ మరియు దుర్బల ప్ట్ణరభివృదిిక్ట 
గురకి్లవు. తతఫలనుల గ్లల వగే్లనిి నిరోధించడ్రనిక్ట అవస్ర్మ నై కఠనిమ నై నిబంధ్నలతో బీచ్ 
ఫాంట్ అభివృదిి  మరయిు తతఫలను ఉపుెన నుండ్ి విధ్ేంస్ం స్ముదతాీర్ంలో నగర్ం 
యొకక ఆలోచనను స్ృషథ్స్ుత ంది, ఇద ిప్సా్ుత తం చరలా ఊహాజనితమ నైది క్లదు. 
స్ంభావయ క్లీక ప్లాజెకు్ ల గురితంప్ు 
విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక క్లీక భాగ్లలను అర్యం చేస్ుక్ోవడ్రనిక్ట దిగువ ప్లాజెకు్ లు 
మరియు అభివృదిి  క్లంపో్ నెంట్ లు ఏర్ుడతరయి. విఎంఆర్ క్ొర్కు ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ యొకక 

క్ీలకమ నై ప్ట్ణ మరియు ప్లాంతీయ నిరలాణం.  
విసథఐసథ క్టంద అచుయతరప్ుర్ం వదద  భోగ్లప్ుర్ం ఏరోసథటీ-ఇప్ుటిక్  ఉని సథబిడ్ి-మరియు 
ఇండసథ్ రయల్ మ గ్ల కాస్్ర్ మధ్య టాాని్ట్ క్ోస్ం స్విస్తర్మ నై ప్లాజెక్్స సలధ్యత టివోడ్ి క్లరడి్రర్ 
కు దరరితీసథంది. 
బిఆర్ టిఎస్ క్ోస్ం స్విస్తర్మ నై ప్లాజెకు్  సలధరయసలధరయలు విజయనగర్ం-ఆనందప్ుర్ం-

పెందురిత-అనక్లప్లా-మరియు అచుయతరప్ుర్ం మధ్య లాయండ్ ప్యలంగ్ మరయిు భూమి 
అభివృదిి  వయయహాల దరేరల నూయ అర్బన్ యాక్ట్స్/క్లరడి్రర్ అభివృదిిక్ట నరయకతేం 
వహించరయి. 

బెైప్లస్ టట ఎన్ హచె్-16, మదర్ సథటీ మరయిు బీచ్ క్లరడి్రర్ మధ్య ప్నెి ండు ర డ్యిల్ 
క్లరడి్రరా్ మ ర్ుగుదల మరియు అభివృదిి  ప్ాణరళికలు.  
అచుయతరప్ుర్ం-అనక్లప్లా-పెందురిత-విజయనగర్ం మధ్య 150 క్టలోమీటరా్ క్ొతత  క్లరడి్రరా్ 
అభివృదిి  క్ోస్ం స్విస్తర్అభివృదిి  ప్ణారళిక ఉప్గరహ నగరలలను కలపే ప్బాిక్స టాాని్ట్ తో 60-

90 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ా ను కలగ్ి ఉంది.  
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అర్కు లోయ, బౌది స్ర్ూకాట్, హిందూ తీర్యయాత ా గమయసలయ నరలు, బీచ్ మరియు తీర్ ప్లాంత 
ప్రలయటకం మరియు ప్రలయవర్ణ ప్రలయటకం మొదలెైన ప్రలయటక గమయసలయ నరల అభివృదిి  
మరియు విస్తర్ణ క్ోస్ం స్విస్తర్ సలధ్యతర అధ్యయనరలు. 
వినోదం, ప్రలయటకం మరయిు ఇతర్ మిశరమ-ఉప్యోగ అభివృదిి  క్ోస్ం బీచ్ రోడ్ అభివృదిి  
ప్లాజెక్్స అమలు 
నిస్్హాయ ప్లాంతరలోా  నష్ల్ లను తగ్ిోంచడం క్ొర్కు సథయతిసలయ ప్క నగర్ ప్లా నింగ్ మరియు 
స్ంబంధతి అభివృదిి  నిబంధ్నలను ర్ూప్ర ందించడం క్ొర్కు స్విస్తర్ మ ైన అధ్యయనం 
మరియు స్ూయ ల సలయ యి ప్లాంతం ప్లా నింగ్.  
22వ అధరయయంలో సథఫలర్స్ు చేసథన విధ్ంగ్ల స్మగర గ్లర మీణరభివృదిి  ఎజెండ్ర. 
స్విస్తర్మ నై అభివృదిి  మరియు ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  అవక్లశ్లల ఆధరరతి రటెరా ఫథటి్ంగ్, ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుదిర్ణ, మరియు ప్ాతిప్లదతి మ టరా  వెంబడ్ి నిబదిత మరియు ప్ాతిప్లదతి ప్లాజకెు్ ల 
సలార్్ సథటీ మరయిు ప్ట్ణ ర్వలణర మ ర్ుగుదల అధ్యయనరల ఏక్ీకర్ణ దరేరల ఇప్ుటకి్  ఉని 
నగర్ ప్ాధరన ప్లాంతరల ఆధ్ునిక్ీకర్ణ క్ోస్ం ప్ణారళికలు.  
బెైప్లస్ అభివృదిి  క్ొర్కు స్విస్తర్ప్లాజక్ె్స రిప్ో ర్్ నుంచి మధ్యస్య  నుంచి దీర్ఘక్లలక ప్లాతిప్దకిన 
విఎమ్ ఆర్ కు బెైప్లస్ క్ొర్కు ఒక క్లనె్ప్ుివల్ అలెైన్ మ ంట్ ప్లాధరనయతర వయయహంలో 
ప్ాతిప్లదించబడ్ింది.  
విజయనగర్ం, మరియు అనక్లప్లా నగరలల చుటట్ క్ొలతపెై రింగ్ రోడా అభివృదిి  క్ొర్కు 
స్విస్తర్మ నై ప్లాజెక్్స రిప్ో ర్్ లు. 
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ప్టం 15-13: విఎంఆర్ క్ొర్కు ప్లాధరనయతర వయయహాతాక ప్ణారళిక క్లంప్లక్్స నగరలలు, హెైరలరికకల్ సెటలి్ మ ంట్ లు మరియు స్మతతలయ ప్లాంతీయ అభివృదిి  యొకక ఆలోచనను ప్ోా త్హిస్ుత ంది.   
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ర్వలణర ర్ంగ వయయహాలు మరయిు ప్ణారళిక  
ఈ అధరయయం విఎంఆర్ లో ర్వలణర నెట్ వర్క యొకక భవిష్టయతతత  ప్తాిప్లదనలపెై దృషథ్ 
పెడుతతంద.ి ప్జాా ర్వలణర ను పెంచడంతో నెట్ వర్క యొకక వివర్ణరతాక వివర్ణ, హారజిాన్ 

ఇయర్ క్ొర్కు టాావలె్ డ్ిమాండ్ మోడలంగ్ మరయిు టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క ఎనరలసథస్ పె ై
ప్ాతయేక ప్లాధరనయతఇవేబడ్ంిది. ఇది ర్వలణర ర్ంగ ప్ణారళిక అమలు క్ోస్ం క్లరలయచర్ణ 

ప్ాణరళికతో ముందుకు వస్ుత ంద.ి 
లక్షయం 
చరప్్ర్ 13లో పేరపకనివిధ్ంగ్ల, విఎమ్ ఆర్ లో ర్వలణర వయవస్యను సలధించడం క్ొర్కు సటె్ 

చేయబడా గ్ోల్్ నేర్ుగ్ల 3 యుఎన్ ఎస్ డ్జిిలతో మరియు ప్రోక్షంగ్ల 5 యుఎన్ ఎస్ డ్జిిలతో 
అలెైన్ అవుతరయి.   

విఎంఆర్ డ్రా ఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ గ్ోల్్ ఐరలస్ ఎస్ డ్జిిలతో లంకులు 
ప్తాయక్ష లంకులు ప్రోక్ష లంకులు 

లక్షయం:6 - ప్యాాణకీులు మరయిు 
స్ర్ుకు ర్వలణరకు ఆచర్ణయోగయమ నై, 
సథయర్మ నై, స్మర్యవంతమ నై మరయిు 
స్ుర్క్ష్తిమ నై విఎంఆర్ లోప్ల స్మీకృత 
ర్వలణర వయవస్యను అభివృదిి చయేండ్.ి 

 

 

 
లక్ష్యయలు 
విఎమ్ ఆర్ యొకక స్మర్యవంతమ నై ర్వలణర వయవస్యను అందంిచడం యొకక లక్ష్యయలు: 
ఇప్ుటిక్  ఉని గ్లయప్ మరియు అంచనర వేయబడా డ్మిాండ్ ని ప్రిష్టకరంిచడం క్ొర్కు ర్వలణర 
వయవస్య యొకక సలమరలయ ానిి పంెచడం; 
వనర్ుల క్ ందరాలు మరయిు స్ంభావయ మారెకట్ క్ ందరాల మధ్య స్ర్ుకు ర్వలణర మరియు 
ప్ాయాణీకుల కనెక్ట్విటనీి ప్ో ా త్హించగల ర్వలణర వయవస్యల ఆచర్ణీయ ఎంపథకను 
స్ులభతర్ం చయేడ్రనిక్ట (సలయ నిక నుండ్ ిప్పా్ంచరనిక్ట); 
ప్బాిక్స టాాని్ట్ కనెక్ట్విటీ మరయిు స్ంబంధతి మౌలక స్దుప్లయాలను విఎంఆర్ లో 
విస్తరించడం క్ొర్కు, దీని ఫలతంగ్ల ప్ాయాణ స్మయం తగుో తతంది; 
వినియోగదరర్ులందరకి్ీ స్ుర్క్ష్తిమ నై ఉప్యోగం మరియు మదదతత చలనరనిక్ట దోహదప్డ్ ే
ప్యరిత వీధ్ులను అభివృదిి  చయేడం; 
ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగం మరయిు విఎమ్ ఆర్ లోప్ల క్లర్యకలాప్లల తీవతాతో ఇంటిగ్ రట్ 
చేయబడుతతంది ర్వలణర వయవస్యను అభివృదిి  చయేడం; 
క్లర్బన్ ఉదరో రలలను తగ్ిోంచ ే మరియు ఆరోగయకర్మ నై జీవనశ్ లైని ప్ో ా త్హించ ే ర్వలణర 
వయవస్యలు/టక్్లిలజీల యొకక సథయర్మ నై ఎంపథకలను ప్ో ా త్హంిచడం; మరయిు 
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త్లవెనై ర్వలణర వయవస్యతో స్హా సలార్్ ట్క్లిలజీలను సీేకరించడం దరేరల ర్వలణర వయవస్య 
యొకక సలమరలయ ానిి పెంచడ్రనిక్ట. 
పెైన పరేపకని లక్ష్యయలు మరియు లక్ష్యయలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని విఎంఆర్ క్ొర్కు దీర్ఘక్లలక 

మరియు మధ్యక్లలక ర్వలణర వయయహాలు మరియు ర్వలణర ప్ణారళికలు అభివృదిి  చయేబడ్రా యి. 

వివరలలు దగిువ విభాగ్లలోా  ప్జాంట్ చేయబడ్రా యి.  
దీర్ఘక్లలక మరయిు మధ్యక్లలక ర్వలణర వయయహాలు 
దీర్ఘక్లలక మరయిు మధ్యక్లలక ర్వలణర వయయహాలను అభివృదిి  చసేటేప్ుుడు దిగువ ప్రిగణనలు 
ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి: 
వయయహాలు దరర్శనికతతో ప్లటట ఆచర్ణరతాకంగ్ల ఉండ్రల మరయిు ప్లలసీ ని నడప్లల. 

విఎంఆర్ అనదేి రలష్్టరంలో స్ంక్టాష్్టమ నై మరియు అభివృదిి  చ్ందుతతని ప్ట్ణ మరయిు 
ప్లాంతీయ ప్లాంతం, ఇది లోత్నై ఆరియక మరియు సలమాజిక మార్ుుకు గుర్వుతతంది, వయయహాలు 
మరియు స్ంబంధతి ప్ణారళికలు ఒకటి కంటే ఎకుకవ స్ంభావయ దరీ్ఘక్లలక భవిష్టయతతత ను తీర ి  

ర్వలణర ప్రిష్లకరలలు, ప్లాధరనయతలు మరియు పటెట్ బడులను కలగ్ి ఉండవచుి; 
ర్వలణర వయయహాలు ప్సా్ుత త ఆరియక, సలమాజిక, ప్రలయవర్ణ, సలంస్కృతిక, యాతిాకుడు, ప్రలయటక, 

భూ వినియోగం మరయిు ర్వలణర అభివృదిి  ప్రసిథయతి మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం మునిసథప్ల్ 

క్లరపుర ష్టన్ ప్లాంతం, విజయనగర్ం, ఆమదరలవలస్ మరయిు యలమంచిల ముని్ప్లలటీలు 
మరియు యలమంచిల మరియు నలాెమరా్ నగర్ ప్ంచరయితీ మరియు విఎంఆర్ యొకక 

గ్లర మీణ ప్లాంతరలకు ప్ో కడలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల;  
వయయహాలు ఆరియకంగ్ల ఆచర్ణయీంగ్ల ఉండ్రల క్లని విస్త ృత దృకుథ్ం నుండ్ి. మంచి ర్వలణర 
యొకక ప్యాోజనరలు తగ్ిోంచిన ప్యాాణ స్మయం మరియు ఖ్ర్ుి వంటి సలంప్ాదరయ 

స్ూచికలకు మించి విస్తరించరయి. ఇతర్ క్లర్క్లలతో ప్లటట, మంచి ర్వలణర అధకి ఉదోయగ 

అవక్లశ్లలను ప్ోా త్హించగలదు మరియు అధకి ర్క్లల గృహ మరయిు ఉప్లధి ఎంపథకలకు 
ప్లాప్యతను పెంచడం దరేరల గృహ ఖ్ర్ుిలను తగ్ిోస్ుత ంది. సథయర్మ నై ర్వలణర స్ూతరాల 

ఆధరర్ంగ్ల అభివృదిి  చయేబడా ర్వలణర వయయహాలు/ప్లా న్ ల దరేరల వీటిని సలక్లర్ం చసే్ుక్ోవచుి;  
ఈ వయయహాలు మంచి మర్మాతత సథయతిలో ఇప్ుటిక్  ఉని ర్వలణర సవేల నిర్ేహణను 
నిరలి రించరల మరయిు ఆరియక వృదిి  మరియు ప్ట్ణ విస్తర్ణకు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట క్లీకమ నై 

సలమర్యా లోప్లలను అధగిమించడ్రనిక్ట సలనుకూల మార్ుును ప్ోా త్హించరల;  
ర్వలణర వయయహాలు ఎన్ యుటపిథ, 2014 కు అనుగుణంగ్ల అధ్యయన ప్లాంతంలోక్ట మరియు 
వెలుప్ల వయకుత లు మరియు వస్ుత వులు మరియు గూడ్్ యొకక చలనరనిి ప్రషి్టకరించరల;  

ర్వలణర వయయహాలు సథయర్మ ైన ర్వలణరను ప్ోా త్హించరల - పెైవైేట్ ర్వలణరపెై ఆధరర్ప్డటానిి 

తగ్ిోంచడం దరేరల అంట ే మ ర్ుగ్ెనై భూ వినియోగ-ర్వలణర ఏక్కీర్ణ దరేరల దిేచకర మరయిు 
క్లర్ు మరయిు మరింత మోటరెజాై్ క్లని మరయిు ప్జాా ర్వలణర సేిహప్యర్ేక అభివృదిిని 

స్ృషథ్ంచడం. అందువలా, ప్జాా ర్వలణర మరయిు ఎన్ ఎమ్ టి మౌలక స్దుప్లయాలకు మరింత 
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ప్లాధరనయత ఇవేడం మరయిు "ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ మరియు ఎన్ ఎమ్ టి ఫస్్ ప్లలసీ"ని 

ప్ాతిప్లదించడం;  

ఈ ప్ణారళిక "ఆరోగయకర్మ ైన విఎంఆర్"కు మదదతతగ్ల ఉండ్రల, అయిత ే ఎకుకవ చలనం 

మరియు ప్యాాణ విధరనం యొకక ఎంపథక సేే చఛ క్ోస్ం పెర్ుగుతతని ప్ాజా డ్మిాండాను 
గురితంచరల. పెైవైేట్ ర్వలణర చలనరనిి నిరోధించ ే ఏద్ైనర ప్రిగణన స్హ తతకమ ైన ప్ో లిదగ్ని 

ప్ాతరయమాియ ప్జాా ర్వలణర విధరనరనిి అందించే బాధ్యతను కలగ్ి ఉంటటంది;  
కమూయనిటీ యొకక మధ్య/అధకి ఆదరయ విభాగ్లలకు ప్ధారనంగ్ల సేవలందించే అర్బన్ ఫీవాలేు 
మరియు విభిని ర్క్లల టాాని్ట్ సథస్్మ్ లు (బస్/బిఆర్ టిఎస్/స్బర్బన్/మ టరా )తో కూడ్ని 

అధకి నరణయత కలగ్ని ర్వలణరను యూజర్ ఫండ్్డ్ గ్ల మరయిు ముఖ్యంగ్ల పేదవలరిక్ట ఎలాంట ి

లవదర తకుకవ ఆరియక లవదర సలమాజిక రిస్క లవకుండ్ర అమలు చేసలేా వయయహాలు ధ్ృవీకరించరల;  
వయయహాలు మరియు ప్ణారళికలు ప్జాా భదతాను మ ర్ుగుప్ర్చరల, దీనిక్ట చలన సేేచఛ లవదర 
అధకి వినియోగదరర్ు ర్క్షణ, కరమశిక్షణ మరియు అమలుపెై అడాంకులు అవస్ర్ం క్లవచుి;  

ప్లదచరర్ుల ప్ాయాణం మరియు భదాతకు అవస్ర్మ ైన తక్షణ శరది మరియు క్ టాయింప్ు 
వనర్ులను ఇవలేల. ఇది ప్ట్ణ ప్యాాణం యొకక అతిపదెద  మరయిు అతయంత సథయర్మ నై 

ర్ూప్ం, క్లనీ తీవమా ైన క్ష్ీణత మరయిు నిరా్క్షయంతో బాధ్ప్డుతోంద.ి స్రీేస్ మరియు సఫేీ్ 
దృకుథ్ం నుంచి దీనిక్ట చరలా తకుకవ ప్లాధరనయత ఇవేబడ్ింద;ి  
విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదతి ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలను స్మర్యవంతంగ్ల అమలు చయేడ్రనిక్ట 
అవస్ర్మ ైన స్ంసలయ గత మార్ుులను ర్వలణర వయయహాలు ప్రషి్టకరించరల;  
ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల మూలధ్నం వృదిి  డ్ిమాండాను తీరలిల్న అవస్ర్ం ఉందని, 

వృదిి  దరేరల గణనీయంగ్ల చలా్ంచరలని, అంటే అభివృదిి  ఛరరీజలు; మరయిు  
మ ర్ుగ్ెనై లవదర బాగ్ల నిర్ేహించబడ్ే ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల నుండ్ ి ప్ాయోజనం ప్ర ంద ే

ఇతర్ ప్ట్ణ క్లర్యకలాప్లల విస్త ృత శ్లరణి నుండ్ ి ఆరియక వనర్ుల స్మీకర్ణను ఈ వయయహాలు 
ప్ోా త్హించరల. 
ప్ాతిప్లదతి ర్వలణర నెట్ వర్క లు 
రోడుా , రెలైు, వలయు మరియు స్ముదా ర్వలణర విధరనరలతో చరలా మంచి బాహయ ర్వలణర నటె్ 

వర్క కనకె్ట్విటీని కలగ్ి ఉని హకుక విఎంఆర్ కు ఉంది. 2041 క్ొర్కు, విఎమ్ ఆర్ తో అనిి 

ర్క్లల వలహన విధరనరలను స్ుర్క్ష్తింగ్ల మరియు వగేంగ్ల తర్లంచడ్రనిక్ట ఒక 

ప్ాణరళిక్లబదిమ నై ర్వలణర నెట్ వర్క ని అభివృదిి  చేయాల్ ఉంటటంది. విభిని ప్లాంతరల 

యొకక విభిని ప్లయింటాను తగ్ని మారలో లతో అనుస్ంధరనించే హెైరలరికకల్ రోడ్ నటె్ వర్క 

అందించడం దరేరల ప్లయసథంజర్ మరయిు గూడ్్ వ వెహికల్్ రెండూ స్జావుగ్ల కదలడ్రనిక్ట 
భరోసల కలుంచబడుతతంది.  ఎన్ హచె్ లు మరియు ఎస్ హచె్ ల నుంచి మదర్ సథటీ మరియు శ్లటలిెైట్ ల మధ్య మరియు 
విఎమ్ ఆర్ మరయిు రలష్్టరంలోని మిగ్ిలన ప్ట్ణరలు మరయిు నగరలల మధ్య మ ర్ుగ్ెనై రజీనల్ 
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కనకె్ట్విటీ మరింత ముఖ్యమ ైనది మరయిు ర్వలణర నెట్ వర్క ప్లా న్ ని అభివృదిి  చేసటేప్ుుడు 
దీనిని ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల. 
స్మాజంలోని వివిధ్ సలమాజిక-ఆరియక విభాగ్లలకు సేవలందించడంలో ప్జాా ర్వలణర ఒక 

ముఖ్యమ ైన ప్లతనాు ప్ో షథస్ుత ంది మరయిు ఈ వయవస్యలు ప్రలయవర్ణప్ర్ంగ్ల సథయర్ంగ్ల ఉంటాయి. 

స్రెనై ప్ణారళికతో, పెైవైటే్ వలహనరల నుండ్ ి ప్జాా ర్వలణరకు మోడల్ షథఫ్్ట ఉంటటంది, తదరేరల 
టాాఫథక్స ర్దీద  తగుో తతంద ి మరయిు మ ర్ుగ్ెనై వలతరవర్ణం ఉంటటంద.ి ఇది క్లలుష్టయం తగోడం, 

ర్వలణర ఖ్ర్ుిలు మరయిు ప్యాాణ స్మయం, అదవేిధ్ంగ్ల ప్లాప్యత మరయిు చలనశీలత తో 
స్హా సలమాజిక-ప్రలయవర్ణ ప్యాోజనరలకు దరరితీస్ుత ంది. 

వయయహాతాక ప్లాంతీయ ర్హదరరి నటె్ వర్క  
విఎంఆర్ వంటి ప్లాంతరనిక్ట, హారిజోన్ ఇయర్ టాాఫథక్స ను తీర్ిడ్రనిక్ట కనకె్ట్విటీ తగ్నింత 

బలంగ్ల ఉండ్రల, మ ర్ుగుప్ర్చరల మరియు 90మీ, 80మీ, 70మీ, 75మీ, 60మీ, 45మీ, 40మీ, 

36మీ, 30మీ మరయిు 24మీ యొకక ఆర్ వోడబుా ాల యొకక హెైరలరికకల్ రోడ్ నటె్ వర్క 

ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. ఇందులో 90 మీటరా్ రో విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్ రోడ్, కూర్ానిప్లలెం 

వదద  దరని గ్ ట్ నుంచి ప్లా ంట్ లోప్ల వర్కు ఉంది. విఎంఆర్ లో విధగి్ల లవని వలహన కదలకల 

క్ొర్కు మరియు ఈ ప్లాంతం గుండ్ర వలహనరలను వేగంగ్ల కదలించడం క్ొర్కు, హెరైలరికకల్ 

నెట్ వర్క లు, జాతీయ ర్హదరరి 16 మరయిు రజీనల్ బెైప్లస్ ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి; ఈ 

ప్లాంతరనిక్ట వళె్లా  వలరిక్ట, క్ోస్్ల్ క్లరడి్రర్ మరియు పథసథపథఐఆర్ ఎక్స్ పెాస్ వే ఈ ప్లాంతంలోని 

ప్ాధరన క్లరలయచర్ణ క్ ందరాలను అనుస్ంధరనించడ్రనిక్ట ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 2041 క్ష్ితిజ 

స్ంవత్రలనిక్ట ఈ ప్తాిప్లదిత వయయహాతాక ప్లాంతీయ ర్హదరరి నటె్ వర్క లు ఫథగర్ 16లో 
ప్ాజంట్ చేయబడుతతంది-1. ఈ హెైఆరా్ర్ రోడా తర్ువలత సథటీ చుటట్ క్ొలత రోడుా , రింగ్ 

రోడుా /ఎన్ హచె్ లు, ధ్మని రోడుా , బీచ్ రోడ్, మేజర్ రోడ్ లు, స్బ్-ఆరి్రియల్ రోడుా  మరయిు 
రీజనల్ కనెక్ర్ుా  మరియు రీజనల్ క్లరడి్రర్ లుగ్ల వయవహరించే కలెక్ర్ రోడుా  పదెద  స్ంఖ్యలో 
వృదిి  క్ ందరాలను కలుప్ుతూ, వలటి నుంచి మరియు వలటి నుంచి సకేరించడం మరియు 
ప్ంపథణీ చయేడం జర్ుగుతతంది. ఈ ప్లాంతంలో ప్యరిత ప్లాప్యతను అందించే ఈ రోడా నుండ్ ి

ఇతర్ ర్హదరర్ులు బయలుదరేలయి. ఈ హెఆైరా్ర్ రోడా తర్ువలత సథటీ చుటట్ క్ొలత రోడుా , రింగ్ 

రోడుా /ఎన్ హచె్ లు, ఆరి్రియల్ రోడుా , బీచ్ రోడ్, మేజర్ రోడ్్, స్బ్-ఆరి్రయిల్ రోడుా  మరయిు 
కలెక్ర్ రోడ్్ నటె్ వర్క 2041 యొకక హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం క్ొర్కు ఫథగర్ 16లో ప్ాజంట్ 

చేయబడ్రా యి.-2. ప్తాిప్లదతి ర్వలణర నటె్ వర్క పె ై వివర్ణ దగిువ సకె్షన్ లోా  ప్జాంట్ 

చేయబడుతతంది మరయిు వలటి రోడుా  ప్ర డవుల సలరలంశం టబేుల్ 16లో చూపథంచబడ్ింది.-1. 
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జాతీయ ర్హదరరి నెం 16 

ఎన్ హెచ్-16 (కలకతరత  నుంచి చన్ెైి) శీరక్లకుళ్ం జిలాా లోని నర్స్నిపటే నుంచి విశ్లఖ్ప్టిం 

జిలాా లోని ప్లయకరలవుపటే వర్కు వీఎంఆర్ దరేరల వెళ్లతతంది. మధ్య మధ్యలో ఆనందప్ుర్ం, 

పెందురిత, స్బబవర్ం, అనక్లప్లా లను కలుప్ుతతంది. ఇది భవిష్టయత్ వృదిి  ప్లాంతరలు మరయిు 
స్బ్ సథబిడ్లికు సవేలందించే ప్ధారన క్లరిడ్రరా్లో ఒకటి. రలష్్టర ర్హదరర్ుల మ ర్ుగుదల 

క్లర్యకరమం క్టరంద ర్ూప్ర ందంిచిన వయయహాతాక ర్హదరర్ులను కూడ్ర చరే ి ఎన్ హెచ్-16కు క్ొతత  
బెైప్లస్ అభివృదిి  అవుతతంది . 

పథసథపథఆర్ ఎక్స్ పెసా్ వ ే
ప్ాణరళిక్లబదిమ నై టౌన్ షథప్ లతో ప్లటట పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతంలోని అనిి భారీ ప్రశిరమల 

కాస్్రా్కు సవేలందించే ఎక్స్ పెాస్ వే 75 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ా జాతీయ ర్హదరరి 16కు ప్ధారన 

ప్ాతరయమాియంగ్ల ఉంటటంది, హెైవకేు రెగుయలర్ కనెక్ర్ుా  ఉంటాయి. 
ప్ాతిప్లదతి ప్లాంతీయ బెైప్లస్ 
 భవిష్టయతతత  ప్ణారళిక లో  ప్ట్ణ వృదిి  ఎన్ హచె్-16 బెైప్లస్ లో విస్తరించడంతో ప్లటట, స్ర్ుకు 
ర్వలణరలో ప్ట్ణ ప్లాంతం జోక్లయనిి నివలరించడ్రనిక్ట ప్లాంతీయ బెైప్లస్ 

ఉప్యోగ్ించబడుతతంది. ప్సా్ుత త బెైప్లస్ నుంచి ఎన్ హచె్-16 కు విఎమ్ ఆర్ గుండ్ర వళె్లా  
గూడ్్ మరయిు ఇతర్ టాాఫథక్స దరేరల మాతమాే ప్లక్ష్కి ఉప్శమనం లభిస్ుత ంది, అందువలా 

శ్లటలిెైట్ నగరలలతో అనుస్ంధరనించబడా విఎమ్ ఆర్ కు క్ొతత  బెైప్లస్ ని ప్ోా త్హించరల్న 

అవస్ర్ం ఉంది. పెదద  రలష్్టర సలయ యి వయయహాతాక ర్హదరరి ప్ణారళిక మరియు మ ర్ుగుదలను 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని మాస్్ర్ ప్లా న్ దరేరల బెైప్లస్ యొకక భావనరతాక అమరకి 

ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. రీజనల్ బెైప్లస్ ఎన్ హచె్-16 వెంబడ్ి మరియు అనక్లప్లాక్ట దక్ష్ిణంగ్ల, 
లకకవర్ప్ుక్ోట మీదుగ్ల ఉతతర్ం వెపై్ుకు విస్తరించి, విజయనగర్ం దరట,ి ప్యస్ప్లటిర గ 

స్మీప్ంలో ఎన్ హచె్ 16 లో చరే్ుతతంద ి మరయిు తర్వలత ప్యస్ప్లటిర గ మండలం చింతప్లెా  
గ్లర మం వదద  బీచ్ క్లరిడ్రర్ కుడ్ర  చరే్ుతతంద.ి 80 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ా ఉని ఈ 250 క్టలోమీటరా్ 

క్ొతత  క్లరిడ్రర్ అభివృదిి  ప్ట్ణ ప్లాంతరలను కలప ే ప్ాజా ర్వలణరను కలగ్ ి ఉంటటంది. రీజనల్ 

బెైప్లస్ తో ప్లటట, ఎన్ ఎ డ్ి జంక్షన్ నుంచి ఆనందప్ుర్ం (ఎన్ హెచ్-16) రోడుా  విస్తర్ణను 80 

మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ాతో ప్ాతిప్లదించరర్ు మరియు ఫలరలా నగర్ంలోని ప్ర్వలడ జంక్షన్ వర్కు 
రోడుా  అనుస్ంధరన  ఫలర్ం  లంక్ెలప్లలెం జంక్షన్ కూడ్ర 80 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ాగ్ల ఉంది. ప్ాతిప్లదతి క్ోస్్ల్  క్లరిడ్రర్  
తీర్ప్లాంతం  నుండ్ి భీమునిప్టిం వర్కు ప్సా్ుత తం ఉని బీచ్ ర్హదరరనిి ప్యస్ప్లటరి గ 

మండలం చింతప్లెా  గ్లర మం వర్కు 60 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ా కలగ్ి ఉని తీర్ప్లాంతం వెంబడ్ ి

భోగ్లప్ుర్ం మీదుగ్ల విస్తరించనునరిర్ు. ప్ాతిప్లదతి బీచ్ రోడ్ అభివృదిిలో ప్రలయటక నోడ్ లు 
మరియు విఎంఆర్ లో ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రలయటక గమయసలయ నరలుగ్ల  ఉనరియి. మాస్్ర్ ప్లా న్ 

దరేరల అనక్లప్లా ప్యడ్మిడక ర్హదరరిలోని తరళ్ాప్లలెం నుంచి గంగవర్ం ప్ో ర్ు్ వర్కు మరో 
తీర్ ప్లాంత ర్హదరరి అనుస్ంధరనరననిక్ట  ప్తాిప్లదించరర్ు. 
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ప్ాతిప్లదతి సథటీ చుటట్ క్ొలత రోడుా , రింగ్ రోడుా /ఎన్ హెచ్ లు (60మీ ఆర్ వోడబుా ా) 
నెలామరా్ మీదుగ్ల రీజనల్ బెైప్లస్ ను కనక్ె్స చయేడ్రనిక్ట విజయనగర్ం బెపై్లస్ (ఎన్ హచె్ 26) 

వర్కు ముంజినరపథా  వర్కు విస్తరించడం . 

గ్పటాా మ్ నుండ్ి మనప్ుర్ం వర్కు అనుస్ంధరనం  . 
తరలావలస్ వదద  క్లప్ులుప్ుడ నుంచి ఎన్ హచె్-16 కు అనుస్ంధరనం  . 
కుమారిప్లలెం వదద  డ్ోరల తోట ర్హదరరి నుండ్ి తీర్ ప్లాంత క్లరిడ్రర్ కు అనుస్ంధరనం  . 
స్బబవర్ం నుంచి రజీనల్ బెైప్లస్ కు క్.ె క్ోటప్లడు వదద  అనుస్ంధరనం . 
ప్ో ర్్ అనుస్ంధరన  క్లరడి్రర్ షీలానగర్ నుంచి స్బబవర్ం వర్కు విఎంఆర్ లోని క్ోనిసల వర్కు 
విస్తరించడం (స్ుంక్ట వర్కు మరింత విస్తరించింది). 
గ్లజువలక ఎం ఆర్ వో క్లరలయలయం నుంచి జగుో   జంక్షన్ దరేరల సీ్ల్ ప్లా ంట్ ప్ో లీస్ సే్ష్టన్ కు 
అనుస్ంధరనం  . 
ఎన్ హెచ్-16లోని క్ొక్టకరలప్లా నుంచి ఎన్ హచె్-16పెై ఎర్రవర్ం వర్కు (యిలెమంచిల  స్దర్న్ 

బెైప్లస్ ) 

త్లుగు తలా విగరహం దగోర్ నహెరూ  ప్లర్క నుండ్ి యిెలమంచిదక్ష్ణి బెైప్లస్ కు అనుస్ంధరనం . 
ఊటగ్డాె జంక్షన్ నుంచి వలడ చీప్ుర్ుప్లా క్ట అనుస్ంధరనం  . 
నకకప్లా నుండ్ి వెంప్లడు వర్కు చుక్లకవరి లక్ష్ీా ప్ుర్ం మరయిు డ్ోనివలని లక్ష్ీాప్ుర్ం మీదుగ్ల 
అనుస్ంధరనం . 
పెదద  రలంభదపా్ుర్ం నుండ్ ి రలజవర్ం మరియు కుమార్ప్ుర్ం మీదుగ్ల స్త్మైా తలా ఆలయానిక్ట 
అనుస్ంధరనం  . 
ప్లయకరలవు పేట నుంచి పెదదర్ంభదపా్ుర్ం నుంచి ఎన్ హచె్ -16 వర్కు ఎస్.అనివర్ం వదద  
అనుస్ంధరనం 
ప్ాతిప్లదతి  అర ్రియల్   బీచ్  రోడ్, మజేర్ రోడ్్, స్బ్ ఆరి్రియల్ మరియు కలెక్ర్ రోడుా  (45మీ, 

40మీ, 36మీ, 30మీ మరయిు 24మీ ఆర్ వోడబుా ా) 
ప్ాతిప్లదతి ఆరి్రియల్ రోడుా , బీచ్ రోడ్, మజేర్ రోడ్్, స్బ్-ధ్మని రోడుా  మరియు కలెక్ర్ రోడుా  

స్ంబంధతి 45మీ, 40మీ, 36మీ, 30మీ మరయిు 24మీ ఆర్ వోడబుా ాలు ఇంటర్ కనకె్ట్ంగ్ రజీనల్ 

అర్బన్ సెంటర్ లు, మాతృ  సథటీ మరయిు ప్ధారన భూవినియోగ క్లర్యకలాప్లలను ప్టం 16లో 
ప్ాజంట్ చేయబడ్రా యి.-2.  
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ప్టం 16-2: ప్ాతిప్లదతిఅరి్రియాల్  ,బీచ్  రోడ్, మజేర్ రోడ్, స్బ్ ఆరి్రియల్ మరయిు కలెక్ర్ 

రోడుా  (60మీ, 45మీ, 40మీ, 36మీ, 30 మరయిు 24మీ ఆర్ వోడబుా ా) 

ప్టి్క 16-1: ప్తాిప్లదతి వయయహాతాక ర్హదరరి నటె్ వర్క యొకక ప్ర డవు (క్ట.మీ). 

క్లటగ్ిర ి 
ఆర్ వో 
(m) 

మొతతం 
ప్ర డవు (క్ట.మీ) 

సీ్ల్ ప్లా ంట్ రోడ్ 90 6 

రీజనల్ బెైప్లస్ 80 204 

తీర్ ప్లాంత ర్హదరర్ులు 70 21 

పథసథపథఆర్ ఎక్స్ పెసా్ వే 75 148 

నగర్ చుటట్ క్ొలత/రింగ్ 
రోడుా /ఎన్ హచె్ లు 

60 467 

అరి్రయిల్  రోడుా  45 814 

బీచ్ రోడ్ 40 16 

మేజర్ రోడ్ 36 130 

స్బ్అరిరయాల్ రోడుా  30 724 

కలెక్ర్ రోడుా  24 618 
 
ప్ాతిప్లదతి ప్ాజా ర్వలణర వయవస్యలు 
మ ర్ుగ్ెనై ప్జాా ర్వలణర వయవస్య   
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మాస్ టాాని్ట్ నెట్ వర్క , ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ యొకక ఇంటగి్ రటడ్్ ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క లో 
భాగంగ్ల ఉంటటంది. భవిష్టయత్ అవస్రలలను ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట, అధకి నరణయత కలగ్ని 

సలమూహిక ర్వలణరను విస్త ృత ప్ాజా ర్వలణర వయవస్యతో స్మీకృతం చయేాల. ఈ ప్జాా ర్వలణర 
వయవస్య  అభివృదిి  విఎంఆర్ అవస్రలలను తీర్ిడ్రనిక్ట వివిధ్ విధరనరలు ప్ాజా ర్వలణర 
స్మర్ుణయొకక వివిధ్ భాగ్లలను ఎలా దోహదప్డుతరయో ప్రిశీలస్ుత ంది. ఇద ి ఒక ప్జాా ర్వలణర 
సో ప్లనకరమంగ్ల ఉతతమంగ్ల ప్లాతినిధ్యం వహిస్ుత ంది, ఇది స్ంప్యరో్, స్మీకృత ప్జాా ర్వలణర 
వయవస్య  అభివృదిిక్ట దోహదం చసే్ుత ంది   . ఈ అధరయయంలో వివరించిన విధ్ంగ్ల విఎంఆర్ క్ోస్ం 

ప్ాతిప్లదతి ప్ాజా ర్వలణర వయవస్య  లో  మ టరా  రెలైు, ఎల్ ఆర్ ట,ి స్బర్బన్ రెలైు, బిఆర్ టి 
మరియు తర్ువలత స్ంప్దారయ బస్ు్ నటె్ వర్క ఉనరియి. ఈ ప్జాా ర్వలణర వయవస్యలకు 
చివరి మ ైలు అనుస్ంధరన  మౌలక స్దుప్లయాలు అంటే ఎన్ ఎమ్ టి మౌలక స్దుప్లయాలు 
తగ్నింతగ్ల అందించబడతరయి (రఫిరెన్్. ఫథగర్ 16-3.ప్ాతిప్లదతి ప్ాజా ర్వలణర వయవస్యలపె ై
మరినిి వివరలలు ఈ క్టరంది విభాగ్లలలో స్మరుించబడ్రా యి. 

 
ప్టం 16-3: ప్ాజా ర్వలణర సో ప్లనకరమం 

ప్ాతిప్లదతి మ టరా  నెట్ వర్క  
ఒక ప్యరిత సలయ యి ప్లయసథంజర్ రెలైవే ర్దీదగ్ల ఉని ప్ట్ణ ప్లాంతంలో ప్ాయాణీకులను ఒక 

బిందువు నుండ్ి మరపక సలయ నరనిక్ట అతిపదెద  స్ంఖ్యలో ర్వలణర చయేగలదు మరియు పెైవైేట్ 

వలహనరలు, మరియు బస్ు్లు మరయిు బిఆర్ టి వంట ి ఇతర్ ర్వలణర విధరనరలతో ప్ో లసేత  అతి 

తకుకవ స్మయంలో. పదెద  స్ంఖ్యలో క్లరిాకులు తమ ఇలుా  మరియు ప్నిప్లాంతం మధ్య 
ప్ాయాణించే గరష్ి్ట స్మయాలోా  ఇద ి ప్తాేయక్టంచి నిజం, తతఫలతంగ్ల టాాఫథక్స ర్దీదని స్ృషథ్స్ుత ంది. 
ఇవి టాాఫథక్స ర్దీదతో అంతరలయం లవకుండ్ర అధిక వగేంతో పదెద  స్ంఖ్యలో ప్యాాణీకులను 
తీస్ుక్ళాె్గలవు. ప్టం 16లో సథస్్మ్ యొకక ఒక ఇలసే్ రష్టన్ ప్జాంట్ చేయబడ్ింద.ి-4. 
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ప్టం 16-4: రెలైు ర్వలణర వయవస్య  
ఒక సథయర్ క్లరడి్రర్ వెంబడ్ి పదెద  స్ంఖ్యలో టిపా్ తయారదీరర్ులను ఆకరిించే రెలైు వయవస్య  
సలమర్యాం క్లర్ణంగ్ల, క్లరిడ్రర్ వెంబడ్ి భూ వినియోగం తర్చుగ్ల దట్ంగ్ల మార్ుతతంద ి

(ముఖ్యంగ్ల నోడ్్ వదద). క్లరడి్రర్ వెంబడ్ి భూ వినియోగం మరింత క్ ందీాకృతమ ఉైంటటంది. ఈ 

టాాని్ట్ ఓరియంటడ్్ డ్్వలప్ మ ంట్ (టఒిడ్ి) ఇప్ుటిక్  వివరించిన ప్ాజా ర్వలణర 
విధరనరలకు అనుగుణంగ్ల ఉంది మరయిు అందువలా స్మీకృత ప్జాా ర్వలణర వయవస్యలో 
రెైలును విజయవంతమ నై అంశంగ్ల మార్ిడంలో క్ీలక భాగం. 
ప్లయసథంజర్ రెలైు వయవస్య  డ్ల్వరీ దరేరల ప్ట్ణ ప్లాంతంలోని ఇతర్ ప్లాంతరలకు అభివృదిి  
ప్ాదశే్లలు ప్లాప్యతను మ ర్ుగుప్రచిినప్ుుడు, క్లరిడ్రర్ వెంబడ్ి క్లర్యకలాప్లలను గురితంచడ్రనిక్ట 
భూమి ధ్ర్లు మరయిు ఆసథత  విలువల మధ్య ప్ో టీ  పరె్ుగుతరయి. రెైలవేలు నిరిాంచడ్రనిక్ట 
ఖ్రీద్నైవి, క్లనీ ఆసథత  విలువల పెర్ుగుదలను సలేధీనం చేస్ుకుని ఖ్ర్ుికు చలా్ంచగలగ్ిత,ే 

కనీస్ం క్ొంతవర్కు, ప్రా వెైడర్ కు మొతతం ఖ్ర్ుి చరలా తకుకవగ్ల ఉంటటంద.ి "విలువ 

స్ంగరహణ" యొకక ఈ అభాయస్ం జప్లన్ లో చరలా ముఖ్యమ నైది. 
ఆంధ్పా్ాదశే్ మ టరా  రెైల్ క్లరపుర ష్టన్ లమిటడ్్ (ఎపథఎంఆర్ సథ) విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా ప్లలటన్ 

రీజియన్ డ్వ్లప్ మ ంట్ అథరరటిీ (విఎంఆర్ డ్ఎి) ఆధ్ేర్యంలో ఈ ప్లాంతరనిక్ట మ టరా  రెలై్ 

మాస్్ర్ ప్లా న్ ను సథదిం చేసథంది. విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా  రెైలు ప్లాజెకు్ ను మూడు దశలోా  

చేప్ట్నునరిర్ు, ఈ స్మయంలో వివిధ్ మారలో లోా  క్లరడి్రరా్ ప్నులు ప్లార్ంభించబడతరయి. ఈ 

ప్ాతరయమాియం క్టంద స్ుమార్ు ౧౪౦ క్టలోమీటరా్ మ టరా  ఆధరరతి ప్బాిక్స టాాని్ట్ నటె్ వర్క 

ప్ాతిప్లదించబడ్ింది, ఇద ి విఎంఆర్ లో ఉతతర్-దక్ష్ణి ప్ట్ణరభివృదిి  అక్ష్యనిి ప్ోా త్హసి్ుత ంద.ి 

ఇది మూడు దశలోా  ప్ాతిప్లదించబడ్ింది మరియు వివరలలు టబేుల్ 16లో ప్జాంట్ 

చేయబడతరయి.-2 మరయిు ప్ాతిప్లదతి మ టరా  నెట్ వర్క ప్టం 16లో చూపథంచబడ్ింది-5. 
ప్టి్క 16-2: విశ్లఖ్ప్టిం మ టరా  అలెైన్ మ ంట్ ల దశల వలర ీఅభివృదిి  ప్ాణరళిక 

ఘట్ం S.No క్లరడి్రర్ 
క్టలోమీ
టరా్ 

ప్ర డవు. 

క్టలోమీ
టరా్లో 
మొతతం 

ప్ర డవు 
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ఫేజ్-1 

1 

క్ొమాాది నుంచి సీ్ల్ ప్లా ంట్ (ఎన్ హచె్-16పెై) దరేరల 
ఎన్ ఎడ్ి, గ్లజువలక  34.23 

46.42 2 

గుర్ుదరేరల నుంచి ఓలా్ ప్ో సల్ ఫసీ్ు మీదుగ్ల ఆర్.టి.సథ 
క్లంపెా క్స్, రలజా రలమ్ మోహన్ రలయ్ రోడ్ 5.29 

3 

తరటచిటా్ప్లలెం నుంచి చిని వలలలె్ ర్ మీదుగ్ల రెలైవే 

సే్ష్టన్, ఆర్ టసీీ క్లంపెా క్స్, ఆశీలమ ట్ జెఎన్, సథరిప్ుర్ం 

జెఎన్. 6.9 

దశ-2 

1 
లా క్లలవజ్ జఎెన్ నుండ్ి మరయిాక్లేలాసల వయా 
మధ్ుర్వలడ, ఐటి ప్లర్క 8.21 

77.31 

2 క్ొమాాది నుంచి ఆనందప్ుర్ం జెఎన్. వయా ఎన్ హచె్ 16 8.3 

3 

ఆనందప్ుర్ం జె.ఎన్ నుండ్ి భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం - 

అప్ోా చ్ రోడ్ (గ్ రడ్ వదద) 17 

4 పెందురిత వర్కు ఎన్ ఎడ్ి జెఎన్. 10.2 

5 
విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్ నుంచి అనక్లప్లా రెైలవే 

సే్ష్టన్ (గ్ రడ్ వదద) 18.2 

6 
బీచ్ రోడ్, గ్ీతం విశేవిదరయలయం దరేరల ర్ుషథక్ొండ బీచ్ 

కు ప్లత ప్ో సల్ ఫీస్ు 15.4 

ఫేజ్-3 1 
ర్ుషథక్ొండ బీచ్ నుండ్ి భీమిల బీచ్ మీదుగ్ల తొటా క్ొండ, 

బీచ్ రోడ్ 16.4 16.4 
   140.13 
భోగ్లప్ుర్ం అంతరలజ తీయ విమానరశరయం మరయిు అనక్లప్లా మధ్య మూడు దశలోా  
ర్ూప్ర ందించబడ్ిన మ టరా  నెట్ వర్క ను కూర్ానిప్లలెం (34.9 క్ట.మీ)లోని సీ్ల్ ప్లా ంట్ గ్ ట్ 

నుండ్ి అచుయతరప్ుర్ం -ఎపథఐఐసథ సజె్ స్మీప్ంలోని ప్ుడ్ిమడక వర్కు మరింత విస్తరించరలని 

మాస్్ర్ ప్లా న్ సథఫలర్స్ు చేస్ుత ంది, విమానరశరయం, ప్ాస్ుత తం ఉని విశ్లఖ్ప్టిం యొకక సథబిడ్,ి 

మరియు అచుయతరప్ుర్ం (రిఫరెన్్ ఫథగర్ 16) వదద  విసథఐసథ క్టంద మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ కాస్్ర్ కు 
మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట.-6.ఈ క్లరిడ్రర్ ను జోడ్ించడం దరేరల మ టరా  క్లరడి్రరా్ ప్ర డవు 175 

క్టలోమీటరా్ వర్కు ఉంటటంది. మ టరా  ప్ాధరన ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరడి్రర్ క్లవడం వలా, చివరి మ లైు 
అనుస్ంధరన ని అందించడ్రనిక్ట మరియు మ టరా  నెట్ వర్క కు స్ంబంధించి స్బ్ సథబిడ్ిలకు 
బిఆర్ టఎిస్ నటె్ వర్క యొకక ప్సా్ుత త మరియు విస్తర్ణను నిర్ేహించవచుి. 

యాక్ట్స్/క్లరడి్రర్ యొకక 3-5 క్టలోమీటరా్ ప్ాభావ ప్లాంతరల మధ్య అభివృదిిని 

ప్ోా త్హించడం క్ొర్కు ఎన్ ఎమ్ టి మరయిు ఇతర్ ప్లరలటాాని్ట్ విధరనరలతో ప్బాిక్స టాాని్ట్ 

యాక్ట్స్ కు మదదతత ఇవేబడుతతంది. 
ప్ాతిప్లదతి స్బర్బన్ రెలై్ నెట్ వర్క 
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విఎంఆర్ లో ప్యాాణీకుల ర్వలణర క్ోస్ం, విశ్లఖ్ప్టిం నుండ్ి విజయనగర్ం, శృంగవర్ప్ుక్ోట 

మరియు తతని స్బ్ అర్బన్ రెలైు వయవస్యకు రెైలవే అనుస్ంధరన ని ఉప్యోగ్ించుక్ోవడం 

స్ులభతర్ం చసే్ుత ంది. ప్తాిప్లదిత స్బ్ అర్బన్ రెైల్ నెట్ వర్క ఫథగర్ 16లో ప్జాంట్ 

చేయబడుతతంది.-7. 
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ప్టం 16-5: ప్ాతిప్లదతి మ టరా / మ టరా లెై న్ / ఎల్ ఆర్ ట ి నెట్ వర్క
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ప్టం 16-6: సీ్ల్ ప్లా ంట్ నుండ్ి ప్యడ్మిడక వర్కు ప్తాిప్లదిత మ టరా  ప్ర డ్గి్ింప్ు 
 

 
ప్టం 16-7: ప్ాతిప్లదతి స్బర్బన్ రెలై్ నటె్ వర్క 
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బస్ రలపథడ్ టాాని్ట్ సథస్్మ్ (బిఆర్ టిఎస్) 

ప్ాతిప్లదతి ప్జాా ర్వలణర సో ప్లనంలో గురితంచిన విధ్ంగ్ల, విఎంఆర్ కు అవస్ర్మ నై మాస్ 

టాాని్ట్ నటె్ వర్క ను అందించడంలో బిఆర్ టి ముఖ్యమ ైన ప్లతా ను ప్ో షథస్ుత ంది. ఈ ర్ూప్ం 

(ప్టం 16-8) భార్తీయ నగరలలతో స్హా ప్పా్ంచవలయప్తంగ్ల అనేక నగరలలోా  తకుకవ ఖ్ర్ుితో 
కూడ్ని సలమూహిక ర్వలణర క్లీకంగ్ల నిర్ూపథంచబడ్ింది, ప్భాుతే కంపనెీ బస్ు్ ర్వలణర 
నమూనర నుండ్ి దూర్ంగ్ల వెళ్ాడ్రనిక్ట నగరలలకు స్హాయప్డ్ింది, దరని స్ంబంధతి 

స్మస్యలతో (ఉదర. అధిక సథబబంది, తకుకవ నిధ్ులు, విడ్ి భాగ్లలతో స్మస్యలు), మరయిు 
సెకండ్ హాయండ్ మినీబస్ు్ల ఆధరర్ంగ్ల పలేవంగ్ల నియంతిాంచబడ్ని పెైవైటే్ ర్ంగ్లనిక్ట 
దూర్ంగ్ల ఉంది.  

  
ప్టం 16-8: బస్ రలపథడ్ టాాన్్ ప్ో ర్్ సథస్్మ్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ 

క్ొతత  ప్ట్ణ ప్రధిి లో  తన స్ేంత ప్ట్ణ ర్వలణర (బిఆర్ టిఎస్) కలగ్ి ఉనిప్ుుడు బిఆర్ టిఎస్ 

లవదర బస్ ఆధరరిత కనకె్షనా దరేరల మాతృ నగరలనిక్ట ప్ధారన ర డ్యిల్ క్లరడి్రరా్ వెంట మరయిు 
మ టరా  నటె్ వర్క ను ప్ాతిప్లదించింది, అందువలా అతయంత నటె్ వర్క చేయబడ్ని నగర్ 

ప్లాంతం యొకక ఆలోచనను స్ృషథ్స్ుత ంది. మ టరా  నటె్ వర్క కు స్ంబంధించి చివరి మ లైు 
అనుస్ంధరన  మ టరా  క్లరిడ్రర్ లోని 5 క్టలోమీటరా్ ప్భాావ ప్లాంతంలో మ టరా  నోడ్ లకు కనక్ె్స 

అయియయ బిఆర్ టిఎస్ లవదర బస్ ఆధరరిత ప్బాిక్స టాాని్ట్ లూప్ ల ర్ూప్ంలో ఉంటటంది. 
పెందురిత టాాని్ట్ క్లరిడ్రర్ (పథటసిథ) మరయిు సథంహాచలం టాాని్ట్ క్లరడి్రర్ (ఎస్ టసిథ) 
ప్ాస్ుత తం ఉని రెండు బిఆర్ టిఎస్ క్లరిడ్రర్ుా . మ టరా  క్లరడి్రరా్కు జోడ్ించడం, చివరి మ లైు 
అనుస్ంధరన  మరియు ఉప్గరహ ప్ట్ణరలకు అనుస్ంధరన  బిఆర్ టిఎస్ విస్తరించబడుతతంద ి

మరియు ఇతర్ బస్ు్ ఆధరరిత నెట్ వర్క మ టరా  టాాని్ట్ నెట్ వర్క తో 
అనుస్ంధరనించబడుతతంది. దీని క్ోస్ం పెందురితని ప్తాిప్లదతి బిఆర్ టిఎస్ క్లరిడ్రర్ుా గ్ల 
క్ొతతవలస్ (45 మీ ఆర్ వోడబుా ా), ఎన్ హెచ్ 16 బెైప్లస్ - అనక్లప్లా నుంచి ఆనందప్ుర్ం (60 మీ 

ఆర్ వోడబుా ా), తగర్ప్ువలస్ నుండ్ి విజయనగర్ం (60 మీ ఆర్ వోడబుా ా) మరియు భోగ్లప్ుర్ం తో 
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పెైడ్ిభీమవర్ం (80 మీ.ఆర్.ఒ.డబుా ా)కు అనుస్ంధరనం చేసలత ర్ు. అధ్యయన ప్లాంతంలో 
ప్ాతిప్లదతి బిఆర్ టిఎస్ సథస్్మ్ ప్టం 16లో ప్ాజంట్ చేయబడ్ంిది.-9. 

 
ప్టం 16-9: ప్ాతిప్లదతి బిఆర్ టిఎస్ నటె్ వర్క  

ప్ాతిప్లదతి ర్వలణర నటె్ వర్క ని స్మర్యవంతంగ్ల అమలు చయేడం క్ొర్కు, విభిని ఆర్ 

వోడబుా ాల క్ొర్కు సలధరర్ణ క్లర స్ సకె్షన్ లు ఉండటం ఎంతో మంచిది  మరియు దిగువ 

ప్రగిణనల ఆధరర్ంగ్ల వీటనిి అభివృదిి  చయేడం జర్ుగుతతంద:ి 
రోడుా  లంక్స/ క్లరడి్రర్ యొకక విధ్ులు, చుటట్ క్ొలత రోడుా , బిఆర్ టిఎస్, ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలోా  
ఉండ్ే రోడుా  మొదలెైనవలటి యొకక ఆవశయకతలు; 
బిఆర్ టిఎస్ క్లరడి్రరా్ విష్టయంలో బస్ సల్ ప్ ల యొకక నిరిిష్్ట ఆవశయకత; 

లొక్ ష్టన్ ని బటి్ స్రీేస్ లెైన్ ల యొకక ఆవశయకత; 

ఫుట్ ప్లత్ లపెై ఎన్ యుటపిథ, 2014 మరియు ఐఆర్ సథ మారో్దర్శక్లలు;  
ప్లదచరర్ులు మరయిు ఎన్ ఎమ్ టి ఆవశయకతలు;  
 వినియోగ్లల క్ోస్ం స్యలాలు .  
ఆన్-సీ్ రట్ ప్లరికంగ్ ఆవశయకత; మరియు 
అవస్రలలను విస్తరించడం.  
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ప్ాతిప్లదతి సలధరర్ణ క్లర స్ సెక్షన్ ల యొకక క్లర స్ సెక్షన్ ఎలమ ంట్ లు టేబుల్ 16లో ప్జాంట్ 

చేయబడ్రా యి.-3. ప్తాిప్లదతి సలధరర్ణ క్లర స్ సకె్షన్ లు అనుబంధ్ం ఎల్ లో ప్జాంట్ 

చేయబడతరయి. 
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ప్టి్క 16-3: ప్తాిప్లదతి సలధరర్ణ క్లర స్ సెక్షన్ ల యొకక క్లర స్ సెక్షన్ ఎలమ ంట్ లు  

సలయ నము క్ోవ 

రీజనల్ 

బెైప్లస్ 

విక్పెథసథపథఆర్ ఎక్స్ పెసా్ వ ే

నగర్ 

చుటట్ క్ొలత 

ర్హదరర ి

రింగ్ 

రోడ్/ఎ
న్ 

హెచ్ 

లు 

రింగ్ 

రోడ్/ఎ
న్ 

హెచ్ 

లు 

2 లవన్ 

బిఆర్ 

టిఎస్ 

తో 
రింగ్ 

రోడ్/ఎ
న్ 

హెచ్ 

లు 

ధ్మని రోడుా  

ఉప్ 

ధ్మ
ని 

రోడుా  

2 లవన్ 

బిఆర్ 

టిఎస్ తో 
స్బ్ 

ఆరి్రియ
ల్ రోడుా  

కలెక్
ర్ 

రోడుా  

యాక్ె్స్ 

వీధ్ులు 

సలయ నిక 

వీధ్ు
లు 

ఎ) టౌన్ 

షథప్ 

మరియు 
ఇండసథ్ ర
యల్ 

ఏరియా 

బి) 

వన్ 

సెైడ్ 

టౌ
న్ 

షథప్ 

సథ) 
నరన్ 

బిల్ప్ 

ఏరి
యా 

ప్లరిశ్లర
మిక 

నివసథం
చ ే

నివసథం
చ ే

బిఆ
ర్ 

టిఎ
స్ 

తో 

1.ఎ 1.b 2.ఎ 2.b 2.c 3.ఎ 3.b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
ఎ 

14.b 15 

ఆర్ వో (m) 80 75 60 60 60 60 45 45 45 45 30 30 24 18 12 

దరర్ులు 
10 
ఎల్ 

డ్ిసథ 

8 
ఎల్ 

డ్ిసథ 
+ 
ఎస్ 

ఎల్ 

లు 

6 ఎల్ డ్సిథ 
+ ఎస్ ఎల్ 

లు 

6 
ఎల్ 

డ్ిసథ 

6 ఎల్ 

డ్ిసథ 

8 
ఎల్ 

డ్ిసథ 

6 ఎల్ 

డ్ిసథ+ఎ
స్ ఎల్ 

లు 

8 ఎల్ 

డ్ిసథ 
10 ఎల్ 

డ్ిసథ 

8 ఎల్ 

డ్ిసథ + 

2 లవన్ 

బిఆర్ 

టిఎస్ 

4 ఎల్ 

డ్ిసథ + 

ఎస్ ఎల్ 

లు 

6 ఎల్ 

డ్ిసథ + 

ఎస్ 

ఎల్ లు 

6 ఎల్ 

డ్ిసథ 

4 
ఎల్ 

డ్ిసథ 
+ 2 
లవన్ 

బిఆ
ర్ 

టిఎ
స్ 

4 
ఎల్ 

డ్ిసథ 

4 ఎల్ 

డ్ిసథ + 2 

లవన్ 

బిఆర్ 

టిఎస్ 

  
4 
ఎల్ 

డ్ిసథ 

2 ఎల్ 

సథ 
+ప్ల
రికంగ్ 

2 ఎల్ 

సథ 

ఎల్ హచె్ 

ఎస్ 

ఫుట్ ప్లత్ (m)   3.50 2.25 2.50     2.50 2.00 2.00 2.50 3.00 2.50 3.00 2.50 2.00 2.00 2.00   2.00   
సెైక్టల్ టాాక్స (m)     3.00 3.00       2.50   2.50     4.00 2.50 2.50   2.50 1.75 2.00 2.5 
ప్లరికంగ్ (m)                   3.00       3 3.00           
స్రీేస్ లవన్ (m)   7.00 5.50 5.50     7.00 7.00 7.00   7.50 6.00                 
గ్ీరన్/డ్్ాయిన్/డ్ివెడై
ర్ (m) 

11.0
0 5.00   5.00 5.00 8.00 5.00 3.00 2.00   3.00 2.00 3.00               

భుజం (m) 5.00 5.00       3.00 3.00 - -                       

క్లయర జీవే (m) 
18.0
0 

14.5
0 11.00 

11.0
0 11.00 

14.5
0 11.00 14.50 18.00 14.50 7.50 11.00 11.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

నడుమ  మధ్యస్యం (m) 
12.0
0 

10.0
0 1.50 1.50 5.00 9.00 3.00 2.00 2.00   3.00 2.00 3.00   1.00   1.00 0.50     

బస్ సల్ ప్ (m)                   3.50       3.50   2.50         
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సలయ నము క్ోవ 

రీజనల్ 

బెైప్లస్ 

విక్పెథసథపథఆర్ ఎక్స్ పెసా్ వ ే

నగర్ 

చుటట్ క్ొలత 

ర్హదరర ి

రింగ్ 

రోడ్/ఎ
న్ 

హెచ్ 

లు 

రింగ్ 

రోడ్/ఎ
న్ 

హెచ్ 

లు 

2 లవన్ 

బిఆర్ 

టిఎస్ 

తో 
రింగ్ 

రోడ్/ఎ
న్ 

హెచ్ 

లు 

ధ్మని రోడుా  

ఉప్ 

ధ్మ
ని 

రోడుా  

2 లవన్ 

బిఆర్ 

టిఎస్ తో 
స్బ్ 

ఆరి్రియ
ల్ రోడుా  

కలెక్
ర్ 

రోడుా  

యాక్ె్స్ 

వీధ్ులు 

సలయ నిక 

వీధ్ు
లు 

ఎ) టౌన్ 

షథప్ 

మరియు 
ఇండసథ్ ర
యల్ 

ఏరియా 

బి) 

వన్ 

సెైడ్ 

టౌ
న్ 

షథప్ 

సథ) 
నరన్ 

బిల్ప్ 

ఏరి
యా 

ప్లరిశ్లర
మిక 

నివసథం
చ ే

నివసథం
చ ే

బిఆ
ర్ 

టిఎ
స్ 

తో 

1.ఎ 1.b 2.ఎ 2.b 2.c 3.ఎ 3.b 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
ఎ 

14.b 15 

బిఆర్ టఎిస్ లవన్ లు 
(m)                   8.00       7.00   7.00         
బస్ సల్ ప్ (m)                   3.50       3.50   2.50         

ఆర్ హచె్ 

ఎస్ 

క్లయర జీవే (m) 
18.0
0 

14.5
0 11.00 

11.0
0 11.00 

14.5
0 11.00 14.50 18.00 14.50 7.50 11.00 11.00 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00     

భుజం (m) 5.00 5.00       3.00 3.00 - -                       
గ్ీరన్/డ్్ాయిన్/డ్ివెడై
ర్ (m) 

11.0
0 5.00     5.00 8.00 5.00 3.00 2.00   3.00 2.00 3.00               

స్రీేస్ లవన్ (m)   7.00 5.50 5.50     7.00 7.00 7.00   7.50 6.00                 
ప్లరికంగ్ (m)                   3.00       3 3.00       3.00   
సెైక్టల్ టాాక్స (m)     3.00         2.50   2.50   2.50 4.00 2.50 2.50   2.50 1.75 2.00 2.5 
ఫుట్ ప్లత్ (m)   3.50 2.25       2.50 2.00 2.00 2.50 3.00   3.00 2.50 2.00 2.00 2.00   2.00   

యుటలిటీ క్లరడి్రర్ (m)     30.00 
30.0
0 38.00                               

మొతతం 

80.0
0 

80.0
0 75.00 

75.0
0 75.00 

60.0
0 60.00 60.00 60.00 60.00 45.00 45.00 45.00 45 30.00 30.00 24.00 

18.0
0 18.00 12.00 
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మాస్్ర్ ప్లా న్ క్ొర్కు టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ మరయిు టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ  
విఎంఆర్ యొకక టాాఫథక్స మరియు ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల అవస్రలలను మదింప్ు 
చేయడంలో అనుస్రించ ే ప్ాక్టరయ మరియు దరీ్ఘక్లలక ర్వలణర ప్ణారళికలను ప్ాతిప్లదించింది, 
అంటే 2051 క్ష్తిిజ స్ంవత్ర్ం (ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్) మరియు మాస్్ర్ ప్లా న్ క్ొర్కు ఇన్ ప్ుట్ లు 
అయిన మధ్యక్లలక స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. దరీ్ఘక్లలక (2051) క్ొర్కు 
టాావెల్ డ్ిమాండ్ అసెస్ మ ంట్ మరియు నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ క్ొర్కు అప్ోా చ్ మరియు విధరనం: 

ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ మరియు మీడ్ియం టర్ా (2041): ప్టం 16లో మాస్్ర్ ప్లా న్ ప్జాంట్ 

చేయబడుతతంది.-10 . దగిువ పేరపకని దశలు దగిువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల ఉంటాయి: 
2051 వర్కు క్ష్తిిజం క్లలం మరియు ప్లాదశేిక ప్ంపథణీ క్ొర్కు జనరభా మరియు ఉప్లధ ి
అంచనరలు; 
ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ ఆధరర్ంగ్ల మాస్ టాాన్్ ప్ో ర్్ క్లరిడ్రర్ లతో స్హా 2051 (దరీ్ఘక్లలక) హారజిోన్ 
స్ంవత్రలనిక్ట క్లనె్ప్ుివల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క తయారీ; 
2051 యొకక క్ష్తిిజ స్ంవత్రలనిక్ట TATAT సలయ యిలో ప్లా నింగ్ ప్రిమితతల మదింప్ు; 
2051 క్ష్తిిజ స్ంవత్రలనిక్ట కరమాంకణ చయేబడా టాావలె్ డ్ిమాండ్ మోడల్్ ఉప్యోగ్ించడం 
దరేరల టాావలె్ డ్ిమాండ్ మరయిు నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ; 

2051 క్ష్ితిజ స్ంవత్రలనిక్ట సథఫలర్స్ు చేయబడా టాాఫథక్స మరయిు ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలు; 
2051 స్ంవత్రలనిక్ట సథఫలర్స్ు చయేబడా టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క ఉప్యోగ్ించడం దరేరల 
హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు టాావలె్ డ్ిమాండ్ మరయిు నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ, హారజిోన్ 
స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు ప్లా నింగ్ ప్రమిితతలు మరియు హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు 
టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క ని మదింప్ు చేయడం; మరయిు 

2041 క్ష్ితిజ స్ంవత్రలనిక్ట సథఫలర్స్ు చేయబడా టాాఫథక్స మరయిు ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలు. 
2051 మరియు 2041 హారిజోన్ స్ంవత్రలల క్ొర్కు ప్లా నింగ్ ప్రిమితతలు: 2051 మరియు 2041 

హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట విఎంఆర్ క్ొర్కు జనరభా మరియు ఉప్లధి అంచనర ప్యాాణ డ్మిాండ్ 

విశ్లాష్టణకు ప్ాధరన ఇన్ ప్ుట్ లు. వివరలలు ఈ స్ంప్ుట ి యొకక 6వ అధరయయంలో 
స్మరిుంచబడ్రా యి.   
2051 క్ష్ితిజ స్ంవత్రలనిక్ట క్లనె్ప్ుివల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క: విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు 
క్లనె్ప్ుివల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క అంటే ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ ఒక అదుాతమ నై ర్వలణర వయవస్యను 
అందించడం క్ొర్కు సటె్ గ్ోల్ లోప్ల తయార్ు చేయబడ్ింది.  క్లనె్ప్ుివల్ ప్లా న్ అభివృదిి  
చేసటేప్ుుడు, బసే్ ఇయర్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క, వివిధ్ భాగసలేములు/యుఎల్ బి ల దరేరల 
నిబదిత కలగ్ిన టాాఫథక్స మరియు ర్వలణర ప్లాజెకు్ లు, ప్ాతిప్లదతి భూవినియోగం ఆధరర్ంగ్ల 
మదింప్ు చేయబడా టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క, బసే్ ఇయర్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ 



 

 

 పేజీ | 197 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

మొదలెైనవి ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ోబడ్రా యి. 2051 వ స్ంవ త్ రలల లో అభివృదిి  చ్ందని 

క్లనె్ప్ుివ ల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వ ర్క ను ప్టం 16లో చూపథంచరర్ు-11.          
హారజిన్ స్ంవత్ర్ం 2051 క్ొర్కు TATAG వలరీగ్ల ప్లా నింగ్ ప్రిమితతలు: ప్తాిప్లదతి 

భూవినియోగం, ప్తాిప్లదిత ర్వలణర నటె్ వర్క మొదలెైనవలటిని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని TATAT 

వలరగీ్ల ప్లా నింగ్ ప్రమిితతలను మదింప్ు చయేాల.  

హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 క్ొర్కు టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ: 2051 వ స్ంవ త్ రలనిక్ట 
తగ్నింత/ అనుకూల మ ైన ర్ వలణర నెట్ వ ర్క ను అససె్ మ ంట్ చయే డం అనదేి ర్ వలణర 
నెట్ వ ర్క , ప్లా నింగ్ ప్ర్మితతల ప్ంపథణీ ఒక అంత ర్ఆధరరతి ాంగ్ల ఉంటాయి.   కన్లె్ ంట్ 

లు స్పెలా  సెైడ్ పెై క్లనె్ప్ుివల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క/ప్రె్ెక్ట్వ్డ ప్లా న్ మరయిు డ్ిమాండ్ వెపై్ు 
టాావెల్ డ్ిమాండ్ ఉప్యోగ్ించి మదింప్ు చయేబడా టాావెల్ డ్ిమాండ్ ని ప్రగిణనలోక్ట 
తీస్ుక్ొని టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క విశ్లాష్టణను చేప్టా్ ల. ఆప్ర టింగ్ వగే్లల ఆధరర్ంగ్ల, రోడుా  నటె్ 

వర్క పెై క్ టాయించబడా టాాఫథక్స వలలూయం మరియు వలలూయం/క్ెప్లసథట ీ ర షథయో, ప్లయసథంజర్ 

లోడ్ింగ్ లు మరయిు బో రిాంగ్/ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క మీద అలెైటింగ్ మొదలెైనవి, 

క్లనె్ప్ుివల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క ని స్వరించరల (పెంచడం/తగ్ిోంచడం) తదరేరల, ఇద ి

మరీ ఎకుకవగ్ల లవదర చరలా తకుకవగ్ల ఉండదు. విశ్లాష్టణ యొకక అవుట్ ప్ుట్ అంటే ప్రె్ెక్టవ్్డ 

ప్లా న్ లో చేర్ిడం క్ొర్కు టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క ప్తాిప్లదనలు సథఫలర్స్ు చేయబడతరయి.   

హారజిన్ స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ: 2041 క్ొర్కు టాావెల్ డ్ిమాండ్ 

మరియు నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ పెనై వివరించిన విధ్ంగ్ల 2051 విశ్లాష్టణతర్హాలోనే ఉండ్రల. 

విశ్లాష్టణ యొకక అవుట్ ప్ుట్ అంటే డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ లో చరే్ిడం క్ొర్కు టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ 

వర్క ప్ాతిప్లదనలు సథఫలర్స్ు చేయబడ్రా యి.      
ట్రిానల్్: ఇంటర్ సథట ీ బస్ ట్రిా నల్్, టకా్స ట్రిానల్్, బస్ మరయిు మాస్ టాాని్ట్ 

సథస్్మ్ ల క్ొర్కు డ్ిప్ో లు/వర్క ష్లప్ లు మొదలెైనవి మదింప్ు చయేబడతరయి మరియు 
ఏరియా ఆవశయకతలు మరయిు తరతరకలక లొక్ ష్టన్ లు వసలత యి మరియు డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ లో 
దీనిని చేరలిల.     
ర్వలణర ర్ంగంపెై పెటట్ బడుల మదింప్ు: హారిజోన్ ఇయర్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క (రోడుా  

వెడలుు, మిస్ సథంగ్/క్ొతత  లంక్స లు, బస్ సథస్్మ్, బిఆర్ టిఎస్/మ టరా /ఎల్ ఆర్ టి/స్బర్బన్ 

ట్ైనై్, ట్రిానల్్, టాాఫథక్స మేనజే్ మ ంట్ చర్యలు యూనిట్ ర టా ఆధరర్ంగ్ల అంచనర 
వేయబడతరయి, ఇదే విధ్మ నై ప్లాజెకు్ లపెై కన్లె్ ంట్ ల స్ేంత అనుభవం, బిఆర్ టిఎస్ 

ప్లాజెకు్ లపెై డ్పిథఆర్ అధ్యయనరలు, మ టరా /ఎల్ ఆర్ టి/స్బర్బన్ లెైన్ లపెై డ్పిథఆర్ 

అధ్యయనరలు మొదలెైనవి. 
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హారజిాన్ ఇయర్్ 2051 మరియు 2041 క్ొర్కు టాావెల్ డ్ిమాండ్ మరయిు నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ 

పెైన వివరించిన విధ్ంగ్ల మునుప్టి విఎమ్ ఆర్ ని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని నిర్ేహించబడ్ింద ి

మరియు దగిువ విభాగ్లలోా  మరింత వివరించబడ్ింద.ి ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ మరియు నెట్ వర్క 

విశ్లాష్టణ ఆధరర్ంగ్ల చేసథన ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల అంచనరలు ఇప్ుటకి్ీ 4873.35 చదర్ప్ు 
క్టలోమీటరా్ స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట కూడ్ర వరితసలత యి.  
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ప్టం 16-10: డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ క్ొర్కు టాావెల్ డ్ిమాండ్ ఫో ర్ క్లస్్ మరయిు నెట్ వర్క ఎనరలసథస్ క్ొర్కు అప్ోా చ్ మరయిు మ థ్డ్ 
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ప్టం 16-11: హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు క్లనె్ప్ుివల్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క
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2041 హారిజాన్ స్ంవత్ర్ం క్ొర్కు టాావలె్ డ్ిమాండ్ మోడలంగ్ మరయిు టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ 

వర్క విశ్లాష్టణ 
ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ నమూనరలు (అంటే టిపా్ జనర ష్టన్ మరియు ఆకరి్ణ స్మీకర్ణరలు, ప్ంపథణ ీ

స్మీకర్ణరలు మరయిు మోడ్ ఛరయిస్ స్మీకర్ణరలు) ఉదేదశయ వలరీగ్ల మరయిు విధరన వలరీగ్ల 
ప్ాయాణ డ్మిాండ్ హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 క్ోస్ం మొతతం విఎంఆర్ క్ోస్ం అభివృదిి  
చేయబడ్ిన కరమాంకణ చేయబడ్ిన నమూనరల ఆధరర్ంగ్ల అంచనర వేయబడ్ింది. రోజుకు 
టిాప్ుుల స్ంఖ్య ప్ర్ంగ్ల 2041 క్ష్ితిజ స్ంవత్రలనిక్ట విఎంఆర్ క్ొర్కు ఉదేదశయవలరీగ్ల మరియు 
మోడ్ వలరీగ్ల అంతరో్త ప్లయసథంజర్ టాావలె్ డ్మిాండ్ మరయిు టబేుల్ 16లో షేర్ుా  ప్జాంట్ 

చేయబడతరయి.-4 మరయిు టబేుల్ 16-వర్స్గ్ల 5. వెహకిల్ ట్పై్ వలరగీ్ల అంచనర వయేబడా 

టాావెల్ ప్లయసథంజర్ డ్ిమాండ్ యొకక సలరలంశం, జివిఎంసథ-జివిఎమ్ సథ, జివిఎమ్ సథ-రోవిఎమ్ 

ఆర్, రోవిఎమ్ ఆర్-జివిఎమ్ సథ మరయిు రోవిఎమ్ ఆర్-రోవిఎమ్ ఆర్ రోజువలరీ హారిజాన్ ఇయర్ 

2041 క్ొర్కు టబేుల్ 16లో ప్జాంట్ చయేబడుతతంది.-6.  

ప్టి్క 16-4: ఉదేదశయవలరగీ్ల మరియు మోడ్ వలరీగ్ల అంతరో్త ప్లయసథంజర్ టాావెల్ డ్ిమాండ్ నెం. 

2041 హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం క్ోస్ం టిపా్ుుల 

మోడ్/ప్ర్ుస్ క్లదు. Trips_2041 

హెచ్ బిడబుా ా హెచ్ బిఈ హెచ్ బిఓ ఎన్ హచె్ బి మొతతం 
క్లర్ు       213,873        146,144          80,293         8,131          448,441  

టూ వీలర్       706,948        558,721        250,811       24,782      1,541,262  

ఆటర రకి్ష్య   1,568,260        810,747        558,727            927      2,938,661  

టాక్ీ్       631,061          54,106          29,140       20,684          734,991  

బస్ు్        273,063    1,368,770        206,929         4,338      1,853,100  

మ టరా    2,981,810        202,531        183,735         3,260      3,371,336  

రెైలు         62,245          24,719          19,282         1,040          107,286  

మొతతం   6,437,260    3,165,738    1,328,917      63,162    10,995,077  
% 58.5% 28.8% 12.1% 0.6% 100% 
హెచ్ బిడబుా ా: హో మ్ బసాే్ వర్క; హచె్ బీఈ: హో మ్ బేసా్ ఎడుయక్ ష్టన్, హచె్ బీఓ: హో మ్ బేసా్ 

అదర్ అండ్ ఎన్ హచె్ బీ: నరన్ హో మ్ బసాే్ 

ప్టి్క 16-5: ఉదేదశయవలరగీ్ల మరియు మోడ్ వలరగీ్ల అంతరో్త ప్లయసథంజర్ టాావెల్ డ్ిమాండ్ 2041 

హారజిాన్ స్ంవత్రలనిక్ట % 

మోడ్/ప్ర్ుస్ క్లదు. Trips_2041 

హెచ్ బిడబుా ా హెచ్ బిఈ హెచ్ బిఓ ఎన్ హచె్ బి మొతతం 
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క్లర్ు 3.3% 4.6% 6.0% 12.9% 4.1% 

టూ వీలర్ 11.0% 17.6% 18.9% 39.2% 14.0% 

ఆటర రకి్ష్య 24.4% 25.6% 42.0% 1.5% 26.7% 

టాక్ీ్ 9.8% 1.7% 2.2% 32.7% 6.7% 

బస్ు్  4.2% 43.2% 15.6% 6.9% 16.9% 

మ టరా  46.3% 6.4% 13.8% 5.2% 30.7% 

రెైలు 1.0% 0.8% 1.5% 1.6% 1.0% 

మొతతం 100% 100% 100% 100% 100% 
 
ప్టి్క 16-6: ప్లయసథంజర్ టాావలె్ డ్ిమాండ్ (రోజువలరీ టిాప్ుులు) – హారిజాన్ స్ంవత్ర్ం 2041 

భంగ్ ి

జివి
ఎంసథ-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 

ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 

వోవి
ఎంఆ
ర్ - 

జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 

వోవి
ఎమ్ 

ఆర్ - 

ఆర్ 

వోవి
ఎమ్ 

ఆర్ 

మొ
తతం 

జివి
ఎం
సథ-
జివి
ఎం
సథ 

జివి
ఎం
సథ-
రోవ్డ 

ఎం
ఆర్ 

ఆర్ 

వోవి
ఎంఆ
ర్ - 

జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 

వోవి
ఎ
మ్ 

ఆర్ 
- 
ఆర్ 

వోవి
ఎ
మ్ 

ఆర్ 

మొ
తతం 

క్లర్ు 

         
239,60
1  

        
39,04
5  

        
31,63
3  

      
138,16
1  

        
448,44
0  7.7% 3.1% 1.8% 

2.8
% 

4.1
% 

టూ వీలర్ 

         
627,94
1  

      
116,47
1  

      
164,10
8  

      
632,7
42  

    
1,541,2
62  

20.3
% 9.2% 9.3% 

13.0
% 

14.
0% 

ఆటర రకి్ష్య 

         
968,31
5  

      
220,2
48  

      
371,6
20  

  
1,378,
476  

    
2,938,
659  

31.3
% 

17.4
% 21.0% 

28.3
% 

26.
7% 

టాక్ీ్ 

         
125,51
9  

        
86,03
3  

      
188,2
41  

      
335,1
05  

        
734,89
8  4.1% 6.8% 10.6% 

6.9
% 

6.7
% 

బస్ు్  

         
433,84

      
273,6

      
387,3

      
758,3

    
1,853,1

14.0
% 

21.6
% 21.9% 

15.6
% 

16.
9% 
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8  48  01  97  94  
మ టరా /మ టరా
లెైట్/ఎల్ ఆర్ 

ట ి

         
683,89
3  

      
517,18
2  

      
586,6
93  

  
1,583,
568  

    
3,371,
336  

22.1
% 

40.9
% 33.2% 

32.5
% 

30.
7% 

రెైలు 

           
13,042  

        
13,37
4  

        
38,69
1  

        
42,17
9  

        
107,28
6  0.4% 1.1% 2.2% 

0.9
% 

1.0
% 

మొతతం 

     
3,092,1
59  

  
1,266,
001  

  
1,768,
287  

  
4,868,
628  

  
10,995
,075  

100.
0% 

100.
0% 

100.0
% 

100.
0% 

100
.0% 

క్లర్ు 53.4% 8.7% 7.1% 30.8% 
100.0
% 

     

టూ వీలర్ 40.7% 7.6% 10.6% 41.1% 
100.0
% 

     

ఆటర రకి్ష్య 33.0% 7.5% 12.6% 46.9% 
100.0
% 

     

టాక్ీ్ 17.1% 11.7% 25.6% 45.6% 
100.0
% 

     

బస్ు్  23.4% 14.8% 20.9% 40.9% 
100.0
% 

     

మ టరా  20.3% 15.3% 17.4% 47.0% 
100.0
% 

     

రెైలు 12.2% 12.5% 36.1% 39.3% 
100.0
% 

     

మొతతం 28.1% 11.5% 16.1% 44.3% 
100.0
% 

     
ఈ క్టరంది అనుమతతలు చయేబడ్రా యి: 

2018 బేస్ ఇయర్ యొకక 4 మిలయనాతో ప్ో లసేత  విఎమ్ ఆర్ లో రోజువలరీ మోటరెజాై్ టాావెల్ 
డ్ిమాండ్ 10.99 మిలయనుా , అందువలా 2.74 రటెటా  పెరగి్ింద;ి  

హెచ్ బిడబుా ా మరియు హెచ్ బిఈ లు వర్స్గ్ల 58.5% మరియు 28.8% తో ఆధిప్తయ 
ప్ాయోజనరలు, తర్ువలత వర్ుస్గ్ల 12.1% మరియు 0.6% తో హచె్ బిఒ మరియు ఎన్ హచె్ బి 
ఉనరియి; 
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విఎంఆర్ లోప్ల టిాప్ుుల మోడ్-సథలిట్, ప్ధారన విధరనరలు మ టరా /మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ ట ి
(30.7%), ఆటర రకి్ష్య (26.7%) అని స్ూచిస్ుత నరియి. తర్ువలత 16.9% తో బస్; మరియు 
ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ షరే్ అంటే బస్ు్, మ టరా /మ టరా లెైట్/ఎల్ ఆర్ టి మరియు ట్ైనై్ (ప్ధారన 
మోడ్ గ్ల) దరేరల టిాప్ుులు బేస్ ఇయర్ 2018లో గమనించిన 25.1% తో ప్ో లసేత  స్ుమార్ు 48.5%. 

బస్ ర్ూట్ నెట్ వర్క, ప్ాతిప్లదతి మ టరా /మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ టి ర్వలణర నటె్ వర్క మరియు 
ప్ాతిప్లదతి స్బర్బన్ రెైలు క్లరడి్రరా్ ప్తాిప్లదతి విస్తర్ణ దరేరల అధిక సలయ యి ప్జాా ర్వలణర 
వలటాను సలధించవచిని ఇకకడ పేరపకనడం స్ముచితం. మొతతం మీద ఐపథటి మరయిు 
పెైవైటే్ వలహనరల షరే్ుా  వర్స్గ్ల 33.4% మరియు 18.1% ఉనరియి.  
జివిఎంసథ లోప్ల గూడ్్ టాాఫథక్స మూవ్డ మ ంట్ అదేవిధ్ంగ్ల మిగ్ిలన విఎమ్ ఆర్ మరియు 
దేశంతో ఇంటరలక్షన్ ని హారజిన్ ఇయర్ 2041 క్ొర్కు మొతతం టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ లో 
భాగంగ్ల మోడల్ చయేాల్ ఉంటటంది. హారజిన్ ఇయర్ 2041 క్ొర్కు ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ 

అంచనర వయేబడ్ింది మరయిు వహెికల్ ట్పై్ దరేరల గూడ్్ టిపా్ుుల యొకక రోజువలరీ గూడ్్ 
వెహకిల్ టాావలె్ డ్ిమాండ్ యొకక సలరలంశం, జివిఎంసథ-జివిఎమ్ సథ, జివిఎమ్ సథ-రోవిఎమ్ ఆర్, 

రోవిఎమ్ ఆర్-జివిఎమ్ సథ మరయిు రోవిఎమ్ ఆర్-రోవిఎమ్ ఆర్ 2041 హారజిాన్ ఇయర్ 2041 

క్ొర్కు టబేుల్ 16లో ప్ాజంట్ చయేబడ్రా యి.-7. ఫలతరల నుంచి ఈ క్టరంది అనుమతతలు 
చేయవచుి: 
2041 లో హారజిాన్ స్ంవత్ర్ంలో విఎంఆర్ లోప్ల రోజువలర ీ వలహన ప్యాాణరలు 2018 బసే్ 
స్ంవత్ర్ంలో గమనించిన 24,538 తో ప్ో లసేత  42,973, తదరేరల 1.75 రటెటా  పరె్ుగుదల ఉంది; 
మరియు 
జివిఎంసథ లోప్ల హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2041 యొకక టిపా్ుుల మోడ్-సథలిట్, ప్ాధరన మోడ్ ఎల్ 
సథవి, దరదరప్ు 50.8% తర్ువలత ఎమ్ఎవి (22.3%), 3 యాక్ట్ల్ (18.9%) మరియు మిగ్ిలనది 2 

యాక్ట్ల్ (8.0%) దరేరల ఉంటటంది. 
ప్టి్క 16-7: గూడ్్ టాావెల్ డ్మిాండ్ (వలహనరల టిపా్ుులోా ) – హారిజాన్ ఇయర్ 2041 

భంగ్ ి

జివిఎం
సథ-
జివిఎం
సథ 

జివి
ఎంసథ-
రోవ్డ 

ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 

వోవి
ఎంఆ
ర్ - 

జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 

వోవిఎ
మ్ 

ఆర్ - 

ఆర్ 

వోవిఎ
మ్ 

ఆర్ 

మొతతం 

జివి
ఎంసథ
-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 

ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 

వోవి
ఎంఆ
ర్ - 

జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 

వోవి
ఎమ్ 

ఆర్ 
- 
ఆర్ 

వోవి
ఎమ్ 

ఆర్ 

మొ
తతం 

ఎల్.                                                      50.8% 43.0% 39.0% 39.7 43.2
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భంగ్ ి

జివిఎం
సథ-
జివిఎం
సథ 

జివి
ఎంసథ-
రోవ్డ 

ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 

వోవి
ఎంఆ
ర్ - 

జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 

వోవిఎ
మ్ 

ఆర్ - 

ఆర్ 

వోవిఎ
మ్ 

ఆర్ 

మొతతం 

జివి
ఎంసథ
-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 

ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 

వోవి
ఎంఆ
ర్ - 

జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 

వోవి
ఎమ్ 

ఆర్ 
- 
ఆర్ 

వోవి
ఎమ్ 

ఆర్ 

మొ
తతం 

సథ.వి. 5,554  4,697  4,497  3,807  18,555  % % 

2 
యా
క్ట్ల్ 

                
879  

          
2,252  

          
1,936  

          
1,126  

            
6,193  8.0% 20.6% 16.8% 

11.7
% 

14.4
% 

3 
యా
క్ట్ల్ 

             
2,073  

          
2,133  

          
2,303  

          
2,069  

            
8,578  18.9% 19.5% 20.0% 

21.6
% 

20.0
% 

మావ్డ 

             
2,437  

          
1,836  

          
2,793  

          
2,581  

            
9,647  22.3% 16.8% 24.2% 

26.9
% 

22.4
% 

మొ
తతం 

           
10,943  

        
10,918  

        
11,529  

          
9,583  

          
42,973  

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.
0% 

100.
0% 

ఎల్.

సథ.వి. 29.9% 25.3% 24.2% 20.5% 100.0% 
     

2 
యా
క్ట్ల్ 

14.2% 12.1% 10.4% 6.1% 33.4% 
     

3 
యా
క్ట్ల్ 

24.2% 11.5% 12.4% 11.2% 46.2% 
     

మావ్డ 25.3% 9.9% 15.1% 13.9% 52.0% 
  

` 
  

మొ
తతం 

25.5% 25.4% 26.8% 22.3% 100.0% 
     

హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2041 ప్ాయాణ క్ోరకిలు - ప్ాయాణకీుల ప్ాయాణరనిి క్లర్ు, దిేచకర 
వలహనం, ఆటర, టాక్ీ్, బస్ు్, మ టరా  మరయిు రెలైుదరేరల ప్టం 16లో చూపథంచరర్ు-12. 

ఎక్ోనోమ టిాక్స ప్దితిని ఉప్యోగ్ించి అంచనర వసేథన ప్లయసథంజర్ వలహనరల దరేరల (బస్ు్ 
మినహా), బస్ు్ మరయిు గూడ్్ వలహనరల దరేరల బాహయ ప్యాాణం ప్టం 16లో ప్జాంట్ 



 

 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

పేజీ | 203 

చేయబడ్ింది.-13, ప్టం 16-14 మరయిు ప్టం 16-వర్స్గ్ల 15. PPయులులో వయక్ీతకరించబడా బసే్ 

ఇయర్ (2018)లో రోజువలర ీ మరియు పీక్స అవర్ క్ టాయించబడా టాాఫథక్స ఫ్ోా ల యొకక సలిప్ ష్లట్ 

ప్టం 16లో ప్ాజంట్ చయేబడ్ింది.-16 మరియు ప్టం 16-వర్స్గ్ల 17.  రోడ్ నెట్ వర్క పెై స్రీేస్ 

సలయ యి ప్టం 16లో ప్జాంట్ చయేబడుతతంద.ి-18. రోడుా  నటె్ వర్క పెై రోజువలర ీ మరయిు ర్దీద  
గంటల బస్ు్ ప్యాాణకీుడు ప్ావహించ ే సలిప్ ష్లట్ ప్టం 16లో చూపథంచబడ్ింది-19 

మరియు ప్టం 16-వర్స్గ్ల 20. ప్ాతిప్లదిత రోడుా  నెట్ వర్క మరయిు ప్జాా ర్వలణర వయవస్యలతో 
రోడుా  నటె్ వర్క అందించ ే స్రీేస్ సలయ యిని ప్రిశీలసేత , రోడ్ నటె్ వర్క చరలా మంచి సలయ యిలో 
సేవలందిసోత ంది.  టాాని్ట్ అసెనై్ మ ంట్ లోడ్ింగ్ లను ప్రిశీలసేత , ప్తాిప్లదతి బిఆర్ టిఎస్ 

క్లరడి్రర్ుా  మరయిు మ టరా / మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ టి క్లరిడ్రర్ లు స్హ తతకంగ్ల మంచి 

ప్లయసథంజర్ లోడ్ింగ్ లను ప్ర ందుతతనరియి మరయిు వలటిని 2041 నరటకి్ట దశలవలరీగ్ల అమలు 
చేయాల్ ఉంది. ఉప్-ప్ట్ణ రెలైు వయవస్య  విష్టయంలో, ప్ాయాణీకుల లోడ్ింగ్ లు సలపకే్షంగ్ల 
తకుకవగ్ల ఉంటాయి మరయిు సలధ్యమ నైంత వర్కు ఇప్ుటకి్  ఉని అంతర్-నగర్ రెైలవే టాాక్స 

లను ఉప్యోగ్ించడం దరేరల ష్టటిల్ సవేలు మరయిు తర్ువలత ప్యరిత సలయ యి ఉప్-ప్ట్ణ రెలైు 
వయవస్యను 2051 నరటకి్ట అంక్టతమ ైన టాాక్స లతో నిర్ేహించరల్న అవస్ర్ం ఉంది. పెనై 

వివరించిన విధ్ంగ్ల మునుప్ట ి విఎంఆర్ ను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 

(2041) క్ొర్కు పెనై నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ నిర్ేహించబడ్ింది. 4873.35 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ 

స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని దీనిని అప్ డ్టే్ చయేడం దరేరల, 
ఇది టాావెల్ డ్ిమాండ్ మోడల్్ యొకక కరమాంకనంపెై పదెదగ్ల ప్భాావం చూప్దు. అయిత,ే 

స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం (2041) ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ తకుకవగ్ల 
ఉంటటందని అంచనర వయేబడ్ింది, ఇద ి రోజుకు స్ుమార్ు 3.2 మిలయనుా . 4873.38 చదర్ప్ు 
క్టలోమీటరా్ స్వరించిన ప్లాంతరనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంట,ే ఇద ి ప్యాాణ డ్మిాండ్ 

నమూనరల కరమాంకనంపె ై పదెదగ్ల ప్భాావం చూప్దు, స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట 
హారజిాన్ ఇయర్ ప్యాాణ డ్ిమాండ్ నవీకరించబడ్ింది మరయిు రోజుకు 8.9 మిలయనుా  

ఉంటటందని భావిస్ుత నరిర్ు. 
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ప్టం 16-13: హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2041 ప్యాాణ క్ోరకిలు - ప్లయసథంజర్ వలహనరల దరేరల 
బాహయ ప్ాయాణం (బస్ు్ మినహాయించి) 

 
 
ప్టం 16-14: హారిజాన్ స్ంవత్ర్ం 2041 ప్ాయాణ క్ోరకిలు – బస్ు్లో బాహయ ప్ాయాణం 



 
 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

 

పజేీ | 209 క్ె న డ్ర  |  భా ర్ త్  |  ఆ ఫథా క్ల  |  మ ధ్య  ప్లా చయం  

 
ప్టం 16-15: హారిజాన్ స్ంవత్ర్ం 2041 ప్ాయాణ క్ోరకిలు - గూడ్్ వలహనరల దరేరల బాహయ 
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ప్టం 16-16: హారిజాన్ స్ంవత్ర్ంలో రోడ్ నటె్ వర్క లో రోజువలర ీ క్ టాయించిన టాా ఫథక్స 
ప్ావహసి్ుత ంద ి2041 

 
ప్టం 16-17: పకీ్స అవర్ క్ టాయించబడ్ిన టాా ఫథక్స 2041 హారిజాన్ స్ంవత్ర్ంలో రోడ్ నెట్ వర్క 
లో ప్ావహిస్ుత ంద ి
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ప్టం 16-18: హారిజాన్ స్ంవత్ర్ంలో రోడ్ నటె్ వర్క పె ైస్రీే స్ సలయ యి 2041 
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ప్టం 16-19: హారజిాన్ స్ంవత్ర్ంలో రోజువలర ీ క్ టాయించబడ్ిన టాా ని్ట్ ప్లయసథంజర్ 
ప్ావలహాలు 2041 

 
ప్టం 16-20: పకీ్స అవర్ అసెనాై్ టాా ని్ట్ ప్లయసథంజర్ ఫ్ోా స్ ఇన్ ద ిహారిజన్ ఇయర్ 2041 
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13.3.1 హారజిన్ స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు ప్ాతిప్లదతి టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క  
2051 మరియు 2041 హారిజోన్ స్ంవత్రలనిక్ట ప్ాతిప్లదతి రోడుా  లంక్స ల క్ొర్కు క్లయర జీవ ే
ఆవశయకతలు పెై విభాగ్లలోా  వివరించిన విధ్ంగ్ల టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ మరియు టాాన్్ 
ప్ో ర్్ నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ ఆధరర్ంగ్ల అససె్ చయేబడ్రా యి. ప్యాాణ డ్మిాండ్ వచిిన 
స్వరించిన ప్లాంతరనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, మునుప్టి విఎంఆర్ డ్ఎి ప్లాంతరనిక్ట పెైన 
విశ్లాష్టణ నిర్ేహించబడుతతంది. అయితే, 4873.35 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ స్వరించిన విఎంఆర్ 
ఆధరర్ంగ్ల ప్తాిప్లదనలు సథఫలర్ు్ చయేబడ్రా యి. మాస్్ర్ ప్లా న్ తయారలీో భాగంగ్ల, మోటరెైజా్ 
టాావెల్, మోటరెజాై్ క్లని ప్ాయాణం మొదలెైన వలటి దరేరల ప్యాాణ డ్ిమాండ్ లను 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని ర్వలణర సెక్ల్ ర్ ప్లా న్ మరంిత సథదిం చయేబడుతతంది మరియు దరనిక్ట 
అనుగుణంగ్ల ప్తాి రోడుా  లంక్స ల క్ొర్కు రోడబుా ాలు 2041 హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట 
ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి.  2041 యొకక హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట ప్తాిప్లదిత ర్వలణర నటె్ వర్క 
ప్టం 16లో ప్ాజంట్ చయేబడుతతంది.-21. ప్ాతిప్లదిత ర్వలణర యొకక ముఖ్య లక్షణరలు ఈ 
క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి: 

a) బేస్ ఇయర్ (2018) మరియు హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం (2041) క్ొర్కు నిర్ేహించబడ్ ే
టాావెల్ డ్ిమాండ్ మోడలంగ్ మరియు టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క విశ్లాష్టణ, స్ుమార్ు 1,156 
క్టలోమీటరా్ అదనప్ు రోడుా  నటె్ వర్క ప్ర డవు మరియు ఇప్ుటకి్  ఉని రోడాను 1,200 
క్టలోమీటరా్ కు విస్తరించడం అవస్ర్మని స్ూచిస్ుత ంది. ఇప్ుటిక్  ఉని రోడుా  మరయిు 
క్ొతత  రోడాను విస్తరించడ్రనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంటే, 2041 వర్కు హారజిోన్ క్లలానిక్ట 
అదనప్ు నెట్ వర్క ప్ర డవు 14,000 లవన్-క్ట.మీ;  

b) విఎంఆర్ లో ప్జాా ర్వలణరను ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట, ప్ాధరన ర్హదరరి నటె్ వర్క, ప్ధారన 
మూలం మరయిు గమయసలయ నరలను కవర్ చసేే విస్త ృతమ నై బస్ ర్ూట్ నటె్ వర్క 2041 
వర్కు క్ష్తిిజం క్లలానిక్ట ప్తాిప్లదించబడ్ింది. రోడుా  నెట్ వర్క విస్తరించబడ్నిందున, 
బస్ు్ మారో్ం వయవస్యను విస్తరించరల్న అవస్ర్ం ఉందని సథఫలర్ు్ చయేబడ్ింద.ి 
బస్ు్ దరేరల ప్యాాణ డ్ిమాండ్ రోజుకు 9.58 లక్షల (2018) నుండ్ి రోజుకు 18.53 
లక్షలకు పెర్ుగుతతందని భావిస్ుత నరిర్ు. డ్మిాండ్ కు అనుగుణంగ్ల బస్ ఫీా ట్ ప్రా కూయర్ 
మ ంట్ మరయిు బస్ ట్రిా నల్్/డ్ిప్ో లు ప్తాిప్లదించబడ్రా యి; 

c) 2041 హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట బస్ు్ ప్ాయాణకీుల డ్మిాండ్ ఆధరర్ంగ్ల బిఆర్ టిఎస్ 
క్ొర్కు స్ంభావయ క్లరిడ్రర్ లు గురితంచబడ్ింది. బిఆర్ టిఎస్ క్ొర్కు ప్తాిప్లదించబడ్ిన 
అదనప్ు క్లరిడ్రర్ుా  స్ుమార్ు 122 క్ట.మీ (ఆనందప్ుర్ం నుండ్ి అనక్లప్లా: 47.8 క్ట.మీ; 
పెందురిత  నుంచి క్ొతతవలస్: 8.5 క్ట.మీ; విజయనగర్ం నుంచి తగర్ప్ువలస్: 14.3 క్ట.మీ 
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మరియు భోగ్లప్ుర్ం నుండ్ ి పెడై్ిభీమవర్ం: 22.2 క్ట.మీ). బిఆర్ టిఎస్ 
అధ్యయనరలు/ప్లాజెకు్ లపె ై బెంచ్ మారికంగ్ అధ్యయనరలు (ఇంటర ి ష్టనల్ అండ్ 
నేష్టనల్) అనుబంధ్ం ఎల్ లో ప్జాంట్ చయేబడ్రా యి. దనీి క్ొర్కు సలధరయసలధరయల 
అధ్యయనరలను మరింత చపే్ట్డం వివేకవంతమ నైది;  

d) ప్ాస్ుత తం ఉని/ ప్తాిప్లదిత రోడా వెంబడ్ి మ టరా / మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ ట/ిటాామ్ 
నెట్ వర్క 175 క్టలోమీటరా్ ప్ర డవున ప్తాిప్లదించబడ్ింది;  

పా్స్ుత తం ఉని అంతర్ిగర్ రెైలవే లెైనా వెంబడి్ ఎమ్ టిఎస్/స్బర్బన్ స్రీేస్ులు పా్తిప్లదించబడ్రా యి 
(తతని నుంచి దువేడ (ఎస్ సథఆర్): 79.5; తిర్ువడ్ర నుంచి విజయనగర్ం (ఈసథఒఆర్): 64.49 క్ట.మీ 
మరియు క్ొతతవలస్ నుండి్ స్ుాంగవర్ప్ుక్ోట (ఈసథఒఆర్): 26 క్ట.మీ) ప్ర డవు స్ుమార్ు 170.0 క్ట.మీ. 
సలధ్యమ ైనంత వర్కు ఇప్ుటిక్  ఉని అంతర్-నగర్ రెైలవే టాాక్స లను ఉప్యోగ్ించడం దరేరల 2041 
నరటిక్ట ష్టటిల్ సేవలను ప్లార్ంభించరలని సథఫలర్స్ు చేయబడి్ంది మరియు తర్ువలత ప్యరిత సలయ యి ఉప్-
ప్ట్ణ రెైలు వయవస్యను 2051 నరటిక్ట అంక్టతమ ైన టాాక్స లతో నిర్ేహించరల్న అవస్ర్ం ఉంద.ి దీని 
క్ోస్ం సలధరయసలధరయల అధ్యయనరలను మరింత చేప్ట్డం వివేకవంతమ ైనది.
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13.3.2 ప్ాతిప్లదతి టర్ిానల్్ 
13.3.2.1 ఇంటర్ సథట ీబస్ టర్ిానల్్/ ఇంటర్ సే్ట్ బస్ టర్ిా నల్్  

రోజుకు 4,900 బస్ు్లు విఎంఆర్ వలెుప్ల నుండ్ి ప్తాిరోజూ వివిధ్ ప్లాంతరల నుండ్ ి
వస్ుత నరియి. ఈ బస్ు్లనీి విఎంఆర్ లోని వివిధ్ బసల్ ండాకు వసలత యి. విశ్లఖ్ప్టిం, 
విజయనగర్ం, అనక్లప్లా మరయిు ఎస్.క్ోట బస్ సల్ ండుా . ప్ాయాణ డ్మిాండ్ పెర్గడం 
మరియు ప్యాాణకీుల టిపా్ుులు పరె్గడంతో, హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం డ్మిాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట 
అదనప్ు ఇంటర్ సథటీ ట్రిానల్్ అవస్ర్ం.  అనిి ర్ూటాలో ఇంటర్ సథట ీ బస్ టర్ిానల్్ 
(ఐసథబిటలిు) అందించడం దరేరల అంతరలష్్టర మరియు ఇంటర్ సథట ీ బస్ు్లను స్ంబంధతి 
ప్లాంతరల వలెుప్ల నిలపథవేయవచుి. ర్ూట్ వలరగీ్ల అంచనర వయేబడ్ని బస్ు్ టిపా్ుులు 
మరియు 2051 వర్కు ప్లయసథంజర్ టిపా్ుులు టేబుల్ 16లో ప్జాంట్ చయేబడ్రా యి-8 మరియు 
టేబుల్ 16-వర్స్గ్ల 9. 

ప్టి్క 16-8: ర్ూట్ వలరగీ్ల ప్రా జకె్ె్డ్ బస్ టిాప్ుులు 2051 క్ొర్కు 

 
2018 2031 2041 2051 

 సలయ నం పేర్ు ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఓసథ-4, ఎన్ హెచ్-16 
(సీతంపేట స్మీప్ంలో) 720  761  944  998  1,150  1,216  1,397  1,476  
ఓసీ-5,తతని-నరీ్ప్టిం 
రోడుా , డి్.ప్ో లవర్ం 

             
111  

             
107  

             
126  

             
122  

             
140  

             
135  

             
154  

             
149  

ఓసథ-6, నరీ్ప్టిం-
దరా్ప్యడి్ రోడ్ 23  23  36  36  50  50  68  68  
ఓసథ-7, నరీ్ప్టిం-
అనక్లప్లా రోడుా  186  185  225  224  258  257  295  294  
ఓసథ-8,చోడవర్ం - 
అనక్లప్లా రోడ్ 316  291  330  304  341  314  353  325  

ఓసథ-9,ఎస్ హెచ్ 39, బౌదర్ 
జంక్షన్ కు ఉతతరలన 

               
59  

               
59  

               
83  

               
83  

             
106  

             
106  

             
136  

             
136  

ఓసథ-10, జెయ్ పో్ ర్ - 
విజయనగర్ం రోడ్ 296  298  444  447  597  601  803  808  
ఓసథ-11,ఎస్ హెచ్ 36, 
రలంభదరాప్ుర్ం - రలజాం 
రోడ్ 

             
123  

             
103  

             
185  

             
155  

             
249  

             
209  

             
336  

             
282  

ఓసథ-12, రలజాం-ప్లలక్ొండ 
రోడ్ 179  179  260  260  342  342  450  450  
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ఓసీ-13,ఎస్ హెచ్-37, 
ప్లలక్ొండ - శీరక్లకుళ్ం రోడ్ 

               
81  

               
79  

             
124  

             
121  

             
169  

             
165  

             
232  

             
226  

ఓసథ-14, ఎన్ హెచ్-16 
(ప్రలా క్టమిడి్ జంక్షన్ 
స్మీప్ంలో) 

             
361  

             
364  

             
520  

             
525  

             
680  

             
686  

             
891  

             
898  

మొతతం బస్ు్లు 2,455  2,449  3,277  3,273  4,084  4,081  5,115  5,112  
 
ప్టి్క 16-9: ర్ూట్ వలరగీ్ల ప్రా జకె్ె్డ్ ప్లయసథంజర్ టిపా్ుులు 2051 క్ొర్కు 
  2018 2031 2041 2051 

 సలయ నం పేర్ు ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఆరో
ప్ం 

నిష్ట్ర
మణ 

ఓసథ-4, ఎన్ హెచ్-16 
(సీతంపేట స్మీప్ంలో) 11,220  11,786  

18,75
9  

19,70
5  

27,48
8  28,874  

39,28
2  

41,26
3  

ఓసీ-5,తతని-నరీ్ప్టిం 
రోడుా , డి్.ప్ో లవర్ం 

         
2,238  

         
2,535  

         
3,641  

         
4,124  

         
5,223  

         
5,916  

         
7,309  

         
8,278  

ఓసథ-6, నరీ్ప్టిం-
దరా్ప్యడి్ రోడ్ 166  230  311  431  493  683  753  1,043  

ఓసథ-7, నరీ్ప్టిం-
అనక్లప్లా రోడుా  

         
4,255  

         
4,361  

         
6,801  

         
6,971  

         
9,610  

         
9,850  

       
13,193  

       
13,52
2  

ఓసథ-8,చోడవర్ం - అనక్లప్లా 
రోడ్ 

         
2,682  

         
4,240  

         
3,935  

         
6,222  

         
5,216  

         
8,246  

         
6,742  

       
10,65
8  

ఓసథ-9,ఎస్ హెచ్ 39, బౌదర్ 
జంక్షన్ కు ఉతతరలన 

         
1,554  

         
1,153  

         
2,691  

         
1,996  

         
4,055  

         
3,009  

         
5,962  

         
4,423  

ఓసథ-10, జెయ్ పో్ ర్ - 
విజయనగర్ం రోడ్ 6,250  10,471  11,283  

18,90
2  

17,52
9  29,368  

26,51
5  

44,42
2  

ఓసథ-11,ఎస్ హెచ్ 36, 
రలంభదరాప్ుర్ం - రలజాం రోడ్ 

         
2,255  

         
1,951  

         
4,072  

         
3,523  

         
6,339  

         
5,485  

         
9,620  

         
8,323  

ఓసథ-12, రలజాం- ప్లలక్ొండ 
రోడ్ 4,552  3,727  8,064  6,602  

12,37
0  10,128  

18,48
3  15,133  

ఓసీ-13,ఎస్ హెచ్-37, 
ప్లలక్ొండ - శీరక్లకుళ్ం రోడ్ 

         
1,840  

         
1,771  3,356  3,230  5,265  5,068  8,060  7,757  

ఓసథ-14, ఎన్ హెచ్-16                                                                 
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(ప్రలా క్టమిడి్ జంక్షన్ 
స్మీప్ంలో) 

4,668  5,280  8,223  9,301  12,551  14,196  18,69
3  

21,144  

మొతతం పా్యాణీకులు 
41,68
0  

47,50
5  71,135  

81,00
7  

106,14
0  

120,82
3  

154,61
0  

175,9
67  

ప్ాస్ుత తం బస్ సల్ ండ్ లు ప్సా్ుత త డ్ిమాండ్ తో ర్దీదగ్ల ఉనరియి మరియు భవిష్టయతతత  
అవస్రలలను తీర్ిడ్రనిక్ట ముఖ్యంగ్ల ప్తాేయక స్ందరలాలోా  ప్పా్ంచ సలయ యి సౌకరలయలతో అప్ 
గ్ రడ్ చయేాల్న అవస్ర్ం ఉంది. 
కన్లె్ ంట్ యొకక గత అనుభవలల ప్ాక్లర్ంగ్ల టర్ిా నల్ డ్ిమాండ్ ని అంచనర వయేడం క్ొర్కు 
ప్రగిణించబడా ప్ామాణరలు 0.5 లక్షల మంది ప్లయసథంజర్ లు/రోజుకు ఒక ఇంటర్ సథట ీ బస్ 
ట్రిానల్ మరియు యూనిట్ కు 3 హకె్ల్ రా్ ఏరయిా ఆవశయకత.  
8.3 మిలయనుా  మరయిు 10,000 బస్ు్ టిపా్ుులు (2051) జనరభాకు, బస్ు్ ప్యాాణకీుల 
ప్ాయాణరల స్ంఖ్య రోజుకు స్ుమార్ు 3.3 లక్షలు గ్ల ఉంటటందని భావిస్ుత నరిర్ు. ప్సా్ుత తం 4 
నంబర్ుా  ఉనరియి. ఇప్ుటకి్  ఉని బస్ టర్ిా నల్్ యొకక ఇంటర్ సే్ట్ బస్ు్లను 
స్ులభతర్ం చసే్ుత ంది. 2051 క్ొర్కు, అదనంగ్ల 3 నెం. హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం డ్మిాండ్ క్ొర్కు 
బస్ ట్రిా నల్్ అవస్ర్ం అవుతరయి. 2051 వర్కు హారజిాన్ క్లలానిక్ట ప్ాతిప్లదతి ఐసథబిట ి
లొక్ ష్టన్ లు మరియు లాయండ్ ఆవశయకతలు టబేుల్ 16లో ప్జాంట్ చేయబడ్రా యి.-10 మరియు 
ఐసథబిటి లొక్ ష్టన్ లు ప్టం 16లో చూపథంచబడ్రా యి-22. 

 ప్టి్క 16-10: 2051 వర్కు హారిజాన్ క్లలానిక్ట ప్ాతిప్లదతి ఐసథబిట ి సలయ నరలు, భూమి అవస్రలలు 
మరియు ప్ాతిప్లదిత ప్లాంతం 
సా్. 
నెం. ఐసథబిట ిసలయ నరలు 

అవస్ర్మ నై 
ప్లాంతం 
(హాలో) 

ప్ాతిప్లదతి 
ప్లాంతం 
(హాలో) 

వలయఖ్యలు 

1 
అక్టకరెడ్ిాప్లలెం 3 14 

ఐసథబిటి మరియు 
డి్పో్  

2 
ఆనందప్ుర్ం 3 8 

ఐసథబిటి మరియు 
డి్పో్  

3 విటి అగరహార్ం, 
విజయనగర్ం 3 13 

ఐసథబిటి మరియు 
డి్పో్  
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ప్టం 16-22: 2051 వర్కు హారజిాన్ క్లలానిక్ట ఇంటర్ సథట ీ బస్ టర్ిా నల్్ (ఐసథబిటిలు) క్ొర్కు 
ప్ాతిప్లదతి ప్దాశే్లలు 

13.3.2.2  ఇంటాా  సథట ీబస్ టర్ిా నల్్ మరయిు డ్ిప్ో లు  
బస్ు్ ప్ాయాణికుల ఇంటాా సథట ీ తర్లంప్ు క్ోస్ం, విఎంఆర్ లో బస్ టర్ిానల్్ 
ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి. బస్ ట్రిానల్్ మరయిు వలటి స్ంబంధిత డ్పి్ో ల వివరలలు టబేుల్ 
16లో ప్ాజంట్ చయేబడ్రా యి.-11. 

ప్టి్క 16-11: ప్ాతిప్లదిత ఇంటాా  సథటీ బస్ టర్ిానల్్ & డ్ిప్ో లు 
సా్. 
నెం. సలయ నరలు 

ప్ాతిప్లదతి ప్లాంతం 
(హాలో) 

వలయఖ్యలు 

1. అతతథ్ప్ుర్ం 3 
బస్ ట్రిానల్ మరియు 
డి్పో్  

2. చీప్ుర్ుపథండి్ 3 
బస్ ట్రిానల్ మరియు 
డి్పో్  

3. ప్ర్వలడ 3 
బస్ ట్రిానల్ మరియు 
డి్పో్  

13.3.2.3  మేజర్ టకా్స టర్ిా నల్్/ లాజిసథ్క్స ప్లర్ుకలు  
టాక్స ట్రిానల్ అనదే ి అడప్లదడప్ల విశ్లర ంతి ప్లాంతం, దీనిలో ఇన్ బిల్్ స్దుప్లయాలు 
హెైవలే గుండ్ర వెళ్లా  ప్ర డవెైన మరయిు స్ేలు క్లలక గూడ్్ వలహనరలను అందిసలత యి. ఈ టాక్స 
ట్రిానల్్ విఎమ్ ఆర్ లోప్ల స్ర్ుకు ర్వలణర వలహనరలను స్మర్యవంతంగ్ల ర్వలణర 
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చేయడ్రనిక్ట అవస్ర్ం అవుతరయి, తదరేరల ర్దీద ప్రిమితంగ్ల ఉంటటంది. భార ీ వలహనరలను 
ఆకరిించే వివిధ్ స్ునిితమ ైన ప్లాంతరలకు స్మీప్ంలో మరయిు శివలరా్ వదద  టకా్స టర్ిానల్్ 
అందించరల్ ఉంటటంది. ఔటర్ క్లరా్న్ లొక్ ష్టన్ ల వదద  నిర్ేహించబడ్ ే వలణజియ వలహనరల 
క్లా సథఫెడై్ టాాఫథక్స వలలూయం క్ ంట్ మరయిు వోడ్ ి స్ర ేలు మరియు విఎమ్ ఆర్ లోని టాక్స 
ట్రిానల్్ క్ొర్కు బస్ వలరెంట్ ల దరేరల ఇంటర్ సథట ీ ప్యాాణం యొకక అంచనరలు. టకా్స 
ట్రిానల్్ క్ొర్కు గురితంచబడా లొక్ ష్టన్ లు దిగువ సకె్షన్ లో పేరపకనబడ్రా యి. 
విఎంఆర్ లో భార ీ టాకుక కదలక ఉంద ి మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం ప్ో ర్్ టస్ా్, గంగవర్ం ప్ో ర్్, 
సీ్ల్ ప్లా ంట్, ఎన్ టపిథసథ మరయిు వివిధ్ ప్ధారన ప్రిశరమలు ఉనరియి, ఇకకడ టాకుక 
కదలకలో ఎకుకవ భాగం ఈ సౌకరలయలకు నిర దశించబడ్ింది. స్ుమార్ుగ్ల, గూడ్్ టాాఫథక్స యొకక 
ప్ావశే మరయిు నిష్ట ర్మణయొకక స్మాన వలటాను ఎన్ హచె్-16లోని ప్లయకరలవుపేట 
లొక్ ష్టన్ వదద  ఓసథ-4 వదద  42% మరయిు తర్ువలత 21% తో నర్స్నిపేట స్మీప్ంలోని 
ప్రా్ఖ్ ముడ్ి జంక్షన్ స్మీప్ంలో ఓసథ-14 ను గమనించరర్ు. టనేిజ్ ప్ర్ంగ్ల, ఎన్ హెచ్-16లోని 
ప్లయకరలవుపేట ప్దాేశంలో ఓసథ-4 వదద  అతయధిక వలటాను 14,221 టనుిలతో, ఆ తరలేత 
7,026 టనుిలతో నర్స్నిపటే స్మీప్ంలోని ప్రలా క్టమిడ్ి జంక్షన్ స్మీప్ంలో ఓసీ-14ను 
ప్లటసి్ుత ంది. 2051 క్ొర్కు అంచనర వేయబడా టకాుకల క్ొర్కు, ప్ాధరన టాక్స టర్ిానల్్ క్ొర్కు 
భూమి ఆవశయకత 2051లో 150 హెక్ల్ ర్ుా  టేబుల్ 16లో ఇవేబడ్ింది.-12 మరియు ప్టం 16లో 
చూపథంచబడా ఈ ప్ాతిప్లదిత టకా్స టర్ిానల్్ క్ొర్కు లొక్ ష్టన్ లు-23. వివిధ్ ప్లరశి్లర మిక 
అవస్రలల క్ోస్ం విఎంఆర్ లోప్ల గూడ్్ మూవ్డ మ ంట్ కు వీలు కలుంచడ్రనిక్ట ఈ 50 హెక్ల్ రా్ 
మ ైనర్ టాక్స టర్ిానల్్ కు అదనంగ్ల అవస్ర్ం అవుతతంది. 2051 క్ొర్కు విఎమ్ ఆర్ లోని ఈ 
ప్ాతిప్లదతి మ నైర్ టాక్స ట్రిానల్్ కు 25 హెక్ల్ రా్ భూమి అవస్ర్ం అవుతతంది.-ఈ టర్ిానల్్ 
క్ొర్కు 13 మరియు లొక్ ష్టన్ లు ప్టం 16లో చూపథంచబడ్రా యి.-23. ప్ాతిప్లదతి టాక్స 
ట్రిానల్్ స్క్లలంలో అమలు చయేడం క్ొర్కు తదుప్రి ప్లాజెక్్స స్నరిహక ప్నులు చపే్టా్ ల్ 
ఉంటటంది. 

ప్టి్క 16-12: 2051 క్ొర్కు ప్ాతిప్లదతి మేజర్ టకా్స టర్ిా నల్్ మరయిు లాయండ్ ఆవశయకతలు 

సా్. 

క్లదు. దరర ి

2051లో 
విఎమ్ ఆర్ 
రీజియన్ 
డ్్సె్డ్ 
టాకుకలు 

టనుిలు 

హాలో 
అవస్ర్మ నై 
భూమి 
ప్లాంతం 

హాలో 
ప్ాతిప్లదతి 
ప్లాంతం 

ప్ాతిప్లదతి మజేర్ 
టాక్స టర్ిా నల్ 
లొక్ ష్టన్ 

1. 

ఓసథ- 4, ఎన్ హెచ్-
16 (ప్లయకరలవుపేట 
దగోర్) 

13,000 35,000 100 హా 100 హా లాజిసథ్క్స ప్లర్క – 
నకకప్లా దగోర్ 
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సా్. 
క్లదు. దరర ి

2051లో 
విఎమ్ ఆర్ 
రీజియన్ 
డ్్సె్డ్ 
టాకుకలు 

టనుిలు 

హాలో 
అవస్ర్మ నై 
భూమి 
ప్లాంతం 

హాలో 
ప్ాతిప్లదతి 
ప్లాంతం 

ప్ాతిప్లదతి మజేర్ 
టాక్స టర్ిా నల్ 
లొక్ ష్టన్ 

2. 
ఓసీ-11, ఎస్ హెచ్ 
36, రలంభదరాప్ుర్ం - 
రలజాం రోడుా  10,000 31,000 50 హా 50 హా 

MTT 1 – మేజర్ టాక్స 
ట్రిానల్, 
గజప్తినగర్ం 

3. ఓసీ-12, రలజాం- 
ప్లలక్ొండ రోడుా  

ప్టి్క 16-13: ప్ాతిప్లదిత మ నైర్ టాక్స టర్ిా నల్్ 
సా్. 
నెం. దరర ి హాలో అవస్ర్మ నై 

భూమి 
ప్ాతిప్లదతి మ ైనర్ టాక్స 
ట్రిా నల్ లొక్ ష్టన్ 

1. 
ఓసీ-5, తతని-నరీ్ప్టిం రోడుా , 
డి్.పో్ లవర్ం 

25 
మౌంట్ 1-మ ైనర్ టాక్స 
ట్రిానల్ 1 ఎడులాా బో నరంగ్ి 
స్మీప్ంలో 

2. ఓసీ-6, నరీ్ప్టిం-దరా్ప్యడి్ రోడుా  

3. ఓసీ-7, నరీ్ప్టిం- అనక్లప్లా రోడుా  

4. ఓసథ-8, చోడవర్ం - అనక్లప్లా రోడ్ 

5. ఓసథ-9, ఎస్ హెచ్ 39, బౌదర్ జంక్షన్ కు 
ఉతతరలన 25 ముదప్లక స్మీప్ంలో మౌంట్ 

2- మ ైనర్ టాక్స ట్రిానల్ 2 6. ఓసథ-10, జెయ్ ప్ో ర్ - విజయనగర్ం రోడ్ 
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ప్టం 16-23: 2051 వర్కు హారజిోన్ క్లలానిక్ట ప్తాిప్లదతి మేజర్ మరియు మినీ టకా్స టర్ిా నల్్  
13.3.3 2051 హారిజోన్ స్ంవత్ర్ం క్ొర్కు టాావెల్ డ్ిమాండ్ మోడలంగ్ మరియు టాాన్్ ప్ో ర్్ 

నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ  
ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ నమూనరలు (అంటే టిపా్ జనర ష్టన్ మరయిు ఆకరి్ణ స్మీకర్ణరలు, 
ప్ంపథణీ స్మీకర్ణరలు మరియు మోడ్ ఛరయిస్ స్మీకర్ణరలు) ఉదేదశయ వలరీగ్ల మరయిు విధరన 
వలరగీ్ల ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 2051 క్ోస్ం మొతతం విఎంఆర్ క్ోస్ం అభివృదిి 
చేయబడ్ిన కరమాంకనం చేయబడ్ని నమూనరల ఆధరర్ంగ్ల అంచనర వేయబడ్ింది. రోజుకు 
టిాప్ుుల స్ంఖ్య ప్ర్ంగ్ల 2051 క్ష్తిిజ స్ంవత్రలనిక్ట విఎంఆర్ క్ొర్కు ఉదేదశయవలరీగ్ల మరియు 
మోడ్ వలరీగ్ల అంతరో్త ప్లయసథంజర్ టాావెల్ డ్మిాండ్ మరయిు టబేుల్ 16లో షరే్ుా  ప్జాంట్ 
చేయబడతరయి.-14 మరయిు టబేుల్ 16-వర్స్గ్ల 15. 2051 హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం యొకక 
రోజువలరీ క్ొర్కు మోడ్ వలరీగ్ల అంచనర వయేబడా ప్లయసథంజర్ టాావలె్ డ్మిాండ్ యొకక 
సలరలంశం, జివిఎంసథ-జివిఎమ్ సథ, జివిఎమ్ సథ-రోవిఎమ్ ఆర్, రోవిఎమ్ ఆర్-జివిఎమ్ సథ 
మరియు రోవిఎమ్ ఆర్-రోవిఎమ్ ఆర్ లు టబేుల్ 16లో ప్జాంట్ చేయబడ్రా యి.-16.  

ప్టి్క 16-14: ఉదేదశయవలరగీ్ల మరియు మోడ్ వలరగీ్ల అంతరో్త ప్లయసథంజర్ టాా వలె్ డ్మిాండ్ నంె. 
2051 హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం క్ోస్ం టిపా్ుుల 

మోడ్/ప్ర్ుస్ క్లదు. యొకక Trips_2051 

హెచ్ హెచ్ బిఈ హెచ్ బిఓ ఎన్ హచె్ మొతతం 
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బిడబుా ా బి 
క్లర్ు       249,976        140,489          89,226      9,659          489,350  

టూ వీలర్       749,864        485,882        255,671    26,696      1,518,113  

ఆటర రిక్ష్య   1,944,230        824,608        601,392      1,152      3,371,382  

టాక్ీ్       725,636          51,750          31,857    26,923          836,166  

బస్ు్        428,902    1,703,750        243,965      6,365      2,382,982  

మ టరా    3,526,940        236,207        215,738      4,680      3,983,565  

రెైలు       118,704          18,249          22,547      1,510          161,010  

మొతతం   7,744,252    3,460,935    1,460,396    76,985    12,742,568  
% 60.8% 27.2% 11.5% 0.6% 100% 
హెచ్ బిడబుా ా: హో మ్ బేసా్ వర్క; హెచ్ బీఈ: హో మ్ బేసా్ ఎడుయక్ ష్టన్, హెచ్ బీఓ: హో మ్ బేసా్ అదర్ 
అండ్ ఎన్ హెచ్ బీ: నరన్ హో మ్ బేసా్ 

ప్టి్క 16-15: ఉదేదశయవలరగీ్ల మరియు మోడ్ వలరగీ్ల అంతరో్త ప్లయసథంజర్ టాా వలె్ డ్మిాండ్ 2051 
హారజిాన్ స్ంవత్రలనిక్ట % 

మోడ్/ప్ర్ుస్ 
క్లదు. యొకక Trips_2051 

హెచ్ 
బిడబుా ా 

హెచ్ బిఈ హెచ్ బిఓ ఎన్ హచె్ 
బి 

మొతతం 

క్లర్ు 3.2% 4.1% 6.1% 12.5% 3.8% 

టూ వీలర్ 9.7% 14.0% 17.5% 34.7% 11.9% 

ఆటర రిక్ష్య 25.1% 23.8% 41.2% 1.5% 26.5% 

టాక్ీ్ 9.4% 1.5% 2.2% 35.0% 6.6% 

బస్ు్  5.5% 49.2% 16.7% 8.3% 18.7% 

మ టరా  45.5% 6.8% 14.8% 6.1% 31.3% 

రెైలు 1.5% 0.5% 1.5% 2.0% 1.3% 

మొతతం 100% 100% 100% 100% 100% 
ప్టి్క 16-16: ప్లయసథంజర్ టాా వలె్ డ్ిమాండ్ (రోజువలర ీటిాప్ుులు) – హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 

భంగ్ ి

జివి
ఎంసథ-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ - 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

జివి
ఎం
సథ-
జివి
ఎం
సథ 

జివి
ఎం
సథ-
రోవ్డ 
ఎం
ఆర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 
- 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

క్లర్ు                                        7.3% 2.8% 1.7% 2.9 3.8
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భంగ్ ి

జివి
ఎంసథ-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ - 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

జివి
ఎం
సథ-
జివి
ఎం
సథ 

జివి
ఎం
సథ-
రోవ్డ 
ఎం
ఆర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 
- 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

241,50
6  

40,63
0  

33,01
7  

174,2
05  

489,35
8  

% % 

టూ వీలర్ 

         
562,89
7  

      
107,13
4  

      
152,4
22  

      
695,6
89  

    
1,518,1
42  

16.9
% 7.4% 7.9% 

11.5
% 

11.9
% 

ఆటర రిక్ష్య 

     
1,145,3
90  

      
242,1
43  

      
359,7
98  

  
1,624,
138  

    
3,371,
469  

34.4
% 

16.6
% 18.7% 

26.9
% 

26.
5% 

టాక్ీ్ 

         
165,72
6  

      
112,05
1  

      
190,0
35  

      
368,3
14  

        
836,12
6  5.0% 7.7% 9.9% 6.1% 

6.6
% 

బస్ు్  

         
501,92
2  

      
363,5
15  

      
478,9
20  

  
1,038,
349  

    
2,382,
706  15.1% 

25.0
% 24.9% 

17.2
% 

18.
7% 

మ టరా /మ టరా లెై
ట్/ఎల్ ఆర్ టి 

         
690,54
1  

      
568,3
93  

      
659,8
56  

  
2,064,
874  

    
3,983,
664  

20.8
% 

39.1
% 34.4% 

34.2
% 

31.
3% 

రెైలు 

           
19,778  

        
20,75
0  

        
46,02
1  

        
74,46
3  

        
161,01
2  0.6% 1.4% 2.4% 1.2% 

1.3
% 

మొతతం 

     
3,327,
760  

  
1,454,
616  

  
1,920,
069  

  
6,040,
032  

  
12,742
,477  

100.0
% 

100.0
% 

100.0
% 

100.
0% 

100
.0% 

క్లర్ు 49.4% 8.3% 6.7% 35.6% 
100.0
% 

     

టూ వీలర్ 37.1% 7.1% 10.0% 45.8% 
100.0
% 
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భంగ్ ి

జివి
ఎంసథ-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ - 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

జివి
ఎం
సథ-
జివి
ఎం
సథ 

జివి
ఎం
సథ-
రోవ్డ 
ఎం
ఆర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 
- 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

ఆటర రిక్ష్య 34.0% 7.2% 10.7% 48.2% 
100.0
% 

     

టాక్ీ్ 19.8% 13.4% 22.7% 44.1% 
100.0
% 

     

బస్ు్  21.1% 15.3% 20.1% 43.6% 
100.0
% 

     

మ టరా  17.3% 14.3% 16.6% 51.8% 
100.0
% 

     

రెైలు 12.3% 12.9% 28.6% 46.2% 
100.0
% 

     

మొతతం 26.1% 11.4% 15.1% 47.4% 
100.0
% 

     
ఈ క్టరంది అనుమతతలు చేయబడ్రా యి: 

a) 2018 బేస్ ఇయర్ యొకక 4 మిలయనాతో ప్ో లసేత  విఎమ్ ఆర్ లో రోజువలర ీ
మోటరెజాై్ టాావలె్ డ్ిమాండ్ 12.74 మిలయనుా , అందువలా 3.17 రటెటా  
పెరగి్ింది;  

b) హెచ్ బిడబుా ా మరియు హెచ్ బిఈ లు వర్ుస్గ్ల 60.8% మరియు 27.2% తో 
ఆధపి్తయ ప్యాోజనరలు, తర్ువలత వర్ుస్గ్ల 11.5% మరియు 0.6% తో హచె్ 
బిఒ మరయిు ఎన్ హెచ్ బి ఉనరియి;  

c) విఎంఆర్ లోప్ల టిాప్ుుల మోడ్-సథలిట్, ప్ధారన విధరనరలు 
మ టరా /మ టరా లెైట్/ఎల్ ఆర్ ట ి (31.3%), ఆటర రకి్ష్య (26.5%) అని 
స్ూచిస్ుత నరియి. తర్ువలత 18.7% తో బస్; మరయిు 
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d) ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ షరే్ అంటే బస్, మ టరా /మ టరా లెైట్/ఎల్ ఆర్ టి మరియు 
ట్ైనై్ (ప్ధారన మోడ్ వలవ) దరేరల టిపా్ుులు బసే్ ఇయర్ 2018లో గమనించిన 
25.1% తో ప్ో లసేత  స్ుమార్ు 51.2% ఉంటటంద.ి బస్ ర్ూట్ నటె్ వర్క, 
ప్ాతిప్లదతి మ టరా /మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ ట ి ర్వలణర నటె్ వర్క మరయిు 
ప్ాతిప్లదతి స్బర్బన్ రెలైు క్లరడి్రరా్ ప్ాతిప్లదతి విస్తర్ణ దరేరల అధిక సలయ యి 
ప్ాజా ర్వలణర వలటాను సలధించవచిని ఇకకడ పేరపకనడం స్ముచితం. 
మొతతం మీద ఐపథటి మరయిు పెైవైటే్ వలహనరల షరే్ుా  వర్ుస్గ్ల 33% మరయిు 
15.8% ఉనరియి.  

జివిఎంసథ లోప్ల గూడ్్ టాాఫథక్స మూవ్డ మ ంట్ అదేవిధ్ంగ్ల మిగ్ిలన విఎమ్ ఆర్ మరియు 
దేశంతో ఇంటరలక్షన్ ని హారజిన్ ఇయర్ 2051 క్ొర్కు మొతతం టాావెల్ డ్మిాండ్ మోడలంగ్ లో 
భాగంగ్ల మోడల్ చేయాల్ ఉంటటంది. హారజిన్ ఇయర్ 2051 క్ొర్కు ప్యాాణ డ్మిాండ్ 
అంచనర వయేబడ్ింది మరయిు వహేికల్ ట్పై్ దరేరల గూడ్్ టిపా్ుుల యొకక రోజువలర ీ గూడ్్ 
వెహకిల్ టాావలె్ డ్ిమాండ్ యొకక సలరలంశం, జివిఎంసథ-జివిఎంసథ, జివిఎమ్ సథ-రోవిఎమ్ ఆర్, 
రోవిఎమ్ ఆర్-జివిఎమ్ సథ మరియు రోవిఎమ్ ఆర్ మరియు రోవిఎమ్ ఆర్ 2051 హారజిాన్ ఇయర్ 
2051 క్ొర్కు టబేుల్ 16లో ప్జాంట్ చేయబడ్రా యి.-17. ఫలతరల నుండ్ి ఈ క్టరంద ి అనుమతతలు 
చేయవచుి: 

a) 2018 బసే్ స్ంవత్ర్ంలో గమనించిన 24,538 తో ప్ో లసేత  2051 48,701 
హారజిాన్ స్ంవత్ర్ంలో విఎమ్ ఆర్ లోప్ల రోజువలర ీ వహెికల్ టిపా్ుులు, 
తదరేరల 1.98 రటెటా  పరెిగ్ింది; మరియు 

b) జివిఎంసథ లోప్ల హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 యొకక టిాప్ుుల మోడ్-సథలిట్, 
ప్ాధరన మోడ్ ఎల్ సథవి, దరదరప్ు 50.6% తర్ువలత ఎమ్ఎవి (22.3%), 3 
యాక్ట్ల్ (19.0%) మరియు మిగ్లినది 2 యాక్ట్ల్ (8.0%) దరేరల ఉంటటంది. 

ప్టి్క 16-17: గూడ్్ టాా వలె్ డ్మిాండ్ (వలహనరల టిాప్ుులలో) – హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 

భంగ్ ి

జివిఎం
సథ-
జివిఎం
సథ 

జివి
ఎంసథ-
రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవిఎ
మ్ ఆర్ 
- ఆర్ 
వోవిఎ
మ్ ఆర్ 

మొతతం 

జివి
ఎంసథ
-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 
- 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

ఎల్.
సథ.వి. 

             
6,279  

          
5,310  

          
5,084  

          
4,304  

          
20,977  

50.6% 42.9% 38.9% 39.6
% 

43.1
% 

2                                                           8.0% 20.6% 16.7% 11.7% 14.4
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భంగ్ ి

జివిఎం
సథ-
జివిఎం
సథ 

జివి
ఎంసథ-
రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవిఎ
మ్ ఆర్ 
- ఆర్ 
వోవిఎ
మ్ ఆర్ 

మొతతం 

జివి
ఎంసథ
-
జివి
ఎంసథ 

జివి
ఎంసథ
-రోవ్డ 
ఎంఆ
ర్ 

ఆర్ 
వోవి
ఎంఆ
ర్ - 
జివి
ఎంసథ 

ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 
- 
ఆర్ 
వోవి
ఎమ్ 
ఆర్ 

మొ
తతం 

యా
క్ట్ల్ 

993  2,544  2,187  1,272  6,996  % 

3 
యా
క్ట్ల్ 

             
2,360  

          
2,429  

          
2,622  

          
2,356  

            
9,767  19.0% 19.6% 20.1% 

21.7
% 

20.1
% 

మావ్డ 

             
2,769  

          
2,086  

          
3,173  

          
2,933  

          
10,961  22.3% 16.9% 24.3% 

27.0
% 

22.5
% 

మొ
తతం 

           
12,401  

        
12,369  

        
13,066  

        
10,865  

          
48,701  

100.0
% 

100.0
% 100.0% 

100.0
% 

100.
0% 

ఎల్.
సథ.వి. 29.9% 25.3% 24.2% 20.5% 100.0% 

     
2 
యా
క్ట్ల్ 

14.2% 12.1% 10.4% 6.1% 33.4% 
     

3 
యా
క్ట్ల్ 

24.2% 11.6% 12.5% 11.2% 46.6% 
     

మావ్డ 25.3% 9.9% 15.1% 14.0% 52.3% 
  

` 
  

మొ
తతం 

25.5% 25.4% 26.8% 22.3% 100.0% 
     

 
హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం 2051 ప్ాయాణ క్ోరికలు - క్లర్ు, దిేచకర వలహనం, ఆటర, టాక్ీ్, బస్ు్, 
మ టరా  మరయిు రెలైు దరేరల ప్ాయాణీకుల ప్యాాణం ఫథగర్ 16 లో చూపథంచబడ్ింద-ి24. 
ఎక్ోనోమ టిాక్స ప్దితిని ఉప్యోగ్ించి అంచనర వసేథన ప్లయసథంజర్ వలహనరల దరేరల (బస్ు్ 
మినహా), బస్ు్ మరయిు గూడ్్ వలహనరల దరేరల బాహయ ప్ాయాణం ప్టం 16లో ప్ాజంట్ 
చేయబడ్ింది.-25, ప్టం 16-26 మరియు ప్టం 16- వర్ుస్గ్ల 27. 

PPయులులో వయక్ీతకరించబడా బసే్ ఇయర్ (2018)లో రోజువలరీ మరయిు పకీ్స అవర్ 
క్ టాయించబడా టాాఫథక్స ఫ్ోా ల యొకక సలిప్ ష్లట్ ప్టం 16లో ప్జాంట్ చేయబడ్ింది.-28 
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మరియు ప్టం 16-వర్ుస్గ్ల 29.  రోడ్ నటె్ వర్క పెై స్రీేస్ సలయ యి ప్టం 16లో ప్జాంట్ 
చేయబడుతతంది.-30. రోడుా  నటె్ వర్క పెై రోజువలర ీ మరయిు ర్దీద  గంటల బస్ు్ ప్యాాణకీుడ్ ి
యొకక సలిప్ ష్లట్ ప్టం 16లో చూపథంచబడ్ింద-ి31 మరయిు ప్టం 16-వర్స్గ్ల 32. 
ప్ాతిప్లదతి రోడుా  నటె్ వర్క మరయిు ప్జాా ర్వలణర వయవస్యలతో రోడుా  నటె్ వర్క అందించ ే
స్రీేస్ సలయ యిని ప్రిశీలసేత , రోడ్ నెట్ వర్క చరలా మంచి సలయ యిలో సవేలందిసోత ంది.  టాాని్ట్ 
అసెనై్ మ ంట్ లోడ్ింగ్ లను ప్రశిీలసేత , ప్తాిప్లదిత బిఆర్ టిఎస్ క్లరడి్రర్ుా , మ టరా / 
మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ ట ి క్లరడి్రర్ుా  మరయిు స్బర్బన్ రెలై్ క్లరిడ్రర్ుా  స్హ తతకంగ్ల మంచి 
ప్లయసథంజర్ లోడ్ింగ్ లను ప్ర ందుతతనరియి. పెైన వివరించిన విధ్ంగ్ల మునుప్ట ి విఎంఆర్ ను 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం (2051) క్ొర్కు పెనై నెట్ వర్క విశ్లాష్టణ 
నిర్ేహించబడ్ింది. 4873.38 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిి 
ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని దనీిని అప్ డ్టే్ చేయడం దరేరల, ఇద ి టాావలె్ డ్ిమాండ్ మోడల్్ 
యొకక కరమాంకనంపె ై పదెదగ్ల ప్భాావం చూప్దు. అయితే, స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట 
హారజిాన్ స్ంవత్ర్ం (2051) ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ తకుకవగ్ల ఉంటటందని అంచనర 
వేయబడ్ింది, ఇది రోజుకు స్ుమార్ు 3.2 మిలయనుా . 4873.38 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ స్వరించిన 
ప్లాంతరనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంటే, ఇద ి ప్ాయాణ డ్ిమాండ్ నమూనరల కరమాంకనంపె ై
పెదదగ్ల ప్భాావం చూప్దు, స్వరించిన అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట హారజిాన్ ఇయర్ ప్యాాణ 
డ్ిమాండ్ నవీకరించబడ్ింది మరియు రోజుకు 10.1 మిలయనుా  ఉంటటందని భావిస్ుత నరిర్ు. 



 
 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

పజేీ | 220 క్ె న డ్ర  |  భా ర్ త్  |  ఆ ఫథా క్ల  |  మ ధ్య  ప్లా చయం  

 
ప్టం 16-24: హారిజోన్ స్ంవత్ర్ం 2051 ప్ాయాణ క్ోరకిలు - ప్లయసథంజర్ వలహనరల దరేరల అంతరో్త ప్ాయాణం 
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ప్టం 16-25: హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 2051 ప్యాాణ క్ోరకిలు - ప్లయసథంజర్ వలహనరల దరేరల 
బాహయ ప్ాయాణం (బస్ు్ మినహాయించి) 
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ప్టం 16-26: హారిజోన్ స్ంవత్ర్ం 2051 ప్ాయాణ క్ోరకిలు – బస్ు్లో బాహయ ప్ాయాణం 

 
ప్టం 16-27: హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 2051 ప్ాయాణ క్ోరకిలు – గూడ్్ వలహనరల దరేరల బాహయ 
ప్ాయాణం 

 
ప్టం 16-28: హారిజోన్ ఇయర్ 2051లో రోడ్ నెట్ వర్క లో డ్్లైీ అసెైనా్ టాా ఫథక్స ప్ావహసి్ుత ంద ి
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ప్టం 16-29: పకీ్స అవర్ క్ టాయించబడ్ిన టాా ఫథక్స 2051 హారజిాన్ స్ంవత్ర్ంలో రోడ్ నెట్ వర్క 
లో ప్ావహిస్ుత ంద ి

 
ప్టం 16-30: హారిజోన్ స్ంవత్ర్ంలో రోడ్ నటె్ వర్క పె ైస్రీే స్ సలయ యి 2051 
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ప్టం 16-31: 2051 హారజిోన్ స్ంవత్ర్ంలో రోజువలర ీక్ టాయించిన బస్ు్ ప్లయసథంజర్ ప్ావలహాలు 

 
ప్టం 16-32: పకీ్స అవర్ అసెనాై్ బస్ ప్లయసథంజర్ ఫ్ోా స్ ఇన్ ది హారజిోన్ ఇయర్ 2051
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13.3.3.1 టాక్స ప్లరికంగ్ ప్లాంతరలు 
ప్ాతిప్లదతి ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతం స్మీప్ంలో, టకా్స ప్లరికంగ్ ప్లాంతరలు ప్తాిప్లదించబడ్రా యి 
మరియు వలటి వివరలలు టబేుల్ 16లో ప్ాజంట్ చేయబడతరయి-18. 

ప్టి్క 16-18: ప్ాతిప్లదిత ఇనుా ుటయాల్ ప్లాంతరలకు స్మీప్ంలో టకా్స ప్లరకింగ్ ప్లాంతరలు 

సా్. నంె. సలయ నరలు 
ప్ాతిప్లదతి టకా్స ప్లరికంగ్ 
ప్లాంతం, హాలో 

1. విజయనగర్ం ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతం 3 10 

2. విజయనగర్ం ప్లరిశ్లర మిక నోడ్ 1 6 
3. ఆనక్లప్లా 6 
4. యలమంచిల 4 

13.4 ప్ాతిప్లదిత ర్వలణర ర్ంగ ప్ాణరళిక అమలు క్ొర్కు 
క్లరలయచర్ణ ప్ాణరళిక 

మాస్్ర్ ప్లా న్ పె ై అధ్యయన సథఫలర్ు్లను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవడం, ఆమోదించడం మరయిు 
సీేకరించడం దరేరల ర్వలణర ర్ంగ ప్ణారళిక అమలు క్ోస్ం క్లరలయచర్ణ ప్ణారళిక 
ప్లార్ంభమవుతతంది. స్ూచించిన క్లరలయచర్ణ ప్ణారళిక క్టరంద ఇవేబడ్ింది:  

a) ప్ాధరన ర్వలణర క్లరడి్రర్ ల వెంబడ్ ి ఆకరమణతొలగ్ింప్ును స్ుర్క్ష్ితంగ్ల మరియు 
స్మర్యవంతంగ్ల తర్లంచడ్రనిక్ట సలమరలయ ాలను ప్ునర్ుదిరించండ్ి మరియు ప్జాలు 
మరియు వలహనరలను స్ుర్క్ష్తింగ్ల మరియు స్మర్యవంతంగ్ల తర్లంచండ్ి;  

b) టాావెల్ డ్ిమాండ్ మనేజే్ మ ంట్ చర్యలు మరయిు స్ేలుక్లలక టాాఫథక్స మరయిు 
ర్వలణర ప్ాతిప్లదనలను ప్వాశేపట్ెండ్ి: కూడల మ ర్ుగుదలలు, ఫుట్ ప్లత్ 
స్దుప్లయాలు, ఎట్ గ్ రడ్ మరియు గ్ రడ్ వరే్ు చేయబడా ప్లదచరర్ుల స్దుప్లయాలు 
(ఫో బిలు/స్బ్ వలేు/సెైకవలక్స లు), ఫెలా ఓవర్ుా , రోడుా  వడెలుు మొదలెైనవి;  

c) ఇప్ుటిక్  ఉని రోడా ను వడెలుు చయేడ్రనిక్ట మరియు క్ొతత  రోడాను వేయడ్రనిక్ట తగ్ని 
స్విస్తర్ సలధ్యతర అధ్యయనం మరియు ప్లాజక్ె్స రిప్ో ర్ు్ లను తయార్ు చయేండ్ి;  

d) ప్ాతిప్లదతి బిఆర్ టిఎస్, స్బర్బన్/ ఎమ్ ఎమ్ టఎిస్ మరియు 
మ టరా /మ టరా లెైట్/ఎల్ ఆర్ టి లకు తగ్ని విధ్ంగ్ల స్విస్తర్ సలధ్యతర అధ్యయనం 
మరియు ప్లాజక్ె్స రిప్ో ర్్ లను విఎమ్ ఆర్ లో సథదిం చయేడం;  

e) ప్ాతిప్లదతి ఇంటర్ సథట ీ బస్ టర్ిానల్్, లాజిసథ్క్స ప్లర్క, మజేర్ టకా్స టర్ిానల్్ 
మరియు మినీ టకా్స టర్ిా నల్్ క్ొర్కు తగ్ని స్విస్తర్ సలధ్యతర అధ్యయనం మరయిు 
ప్లాజెక్్స రిప్ో ర్్ లను సథదిం చయేండ్ి;  

f) ధ ీ ర్ఘక్లలక ర్వలణర క్లరడి్రర్ లను స్ంర్క్ష్ించడం క్ొర్కు చర్యలు అమలు చేయడం 
(రెైట్ ఆఫ్ వే యొకక స్ంర్క్షణ);  
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g) ప్లాజెక్్స స్నరిహక ప్నులు చపే్ట్డ్రనిక్ట మరియు ప్తాిప్లదిత ప్ాజా ర్వలణర 
ప్ాతిప్లదనలను అమలు చేయడ్రనిక్ట వలటాదరర్ులతో ఇంటరలక్షన్: బస్ ఫీాట్, బస్ 
డ్ిప్ో లు మరియు వర్క ష్లప్ లతో స్హా బస్ ర్ూట్ నటె్ వర్క ను విస్తరించడం, బస్ 
ఫీాట్, బస్ డ్ిప్ో లు మరయిు వర్క ష్లప్ లు, మ టరా /మ టరా లెైట్/ ఎల్ ఆర్ టి మరయిు 
స్బర్బన్ రెైలు వయవస్యతో స్హా బిఆర్ టిఎస్ క్లరిడ్రర్ లు;  

h) ప్లాజెక్్స స్నరిహక ప్నులు చపే్ట్డ్రనిక్ట మరయిు ప్తాిప్లదిత ఇంటర్ సథటీ బస్ 
ట్రిానల్్/ఇంటర్ సే్ట్ బస్ ట్రిానల్్ మరియు టాక్స టర్ిానల్్ అమలు 
చేయడ్రనిక్ట వలటాదరర్ులతో ఇంటరలక్షన్;  

i) ఎన్ యుటపిథ 2014 ప్ాక్లర్ం సలధ్యమ నైంత తేర్గ్ల విఎంఆర్ క్ొర్కు యూనిఫెడై్ 
మ టరా ప్లలటన్ టాాన్్ ప్ో ర్్ అథరరటి ీ (యుఎమ్ టిఎ) ఏరలుటట మరయిు గృహ 
మరియు ప్ట్ణ వయవహారలల మంతితాే శ్లఖ్ (మోహువల) జారీ చేసథన ఇతర్ 
మారో్దర్శక్లలను ర్ూప్ర ందించడం. 

j) మ ర్ుగ్ెనై లవదర బాగ్ల నిర్ేహించబడ్ే ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల నుండ్ ి ప్ాయోజనం 
ప్ర ందే ఇతర్ ప్ట్ణ క్లర్యకలాప్లల విస్త ృత శ్లరణ ి నుండ్ ి ఆరియక వనర్ుల స్మీకర్ణను 
ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట తదుప్ర ిఅధ్యయనరలు మరియు వయయహాలు; మరయిు 

k) ప్ాతిప్లదతి టాాఫథక్స మరయిు ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలను స్మర్యవంతంగ్ల ప్లా న్ 
చేయడం మరయిు డ్ల్వర ీ చయేడం క్ొర్కు స్ంసలయ గత మార్ుు మరయిు సలమర్యా 
పెంప్ుదలపె ై తదుప్ర ి అధ్యయనరలు మరయిు వయయహాలు; మరియు ప్తాి 5 
స్ంవత్రలలకు ఒకసలర ి ర్వలణర పెటట్ బడ్ ి ప్ణారళికలు మరయిు ప్లాధరనయతలను 
స్మీక్ష్ించడం మరయిు నవీకరంిచడం. 
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14 మాస్్ర్ ప్లా న్ డ్వ్లప్ మ ంట్ సల్ ర టజీ మరయిు ప్ాతిప్లదతి 
లాయండ్ యూజ్ ప్లా న్, 2041  

ఈ అధరయయం విఎంఆర్ క్ోస్ం డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్, 2041 యొకక భాగ్లలను వివరసి్ుత ంది, దీనిలో 
క్ీలక ఆరియక నోడ్ లు, నివలస్ మరయిు మదదతత సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలు, మరయిు ఆర్్ 
రోడ్ హెరైలరికకల్ ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ యొకక సథయతి మరయిు ఇతర్ ప్ట్ణ టాంక్స మౌలక 
స్దుప్లయాలు ఉనరియి. ప్సా్ుత త క్ ందా మరియు రలష్్టర చటా్ ల క్టంద ర్క్ష్ించబడ్ిన 
ప్లాంతరలు స్మీకృతం చేయబడ్రా యి మరియు ప్తాిప్లదతి భూ వినియోగంలో భాగంగ్ల 
ఉనరియి. ఈ అధరయయం విఎంఆర్ లోని ముఖ్యమ ైన నగరలలు మరయిు ప్ట్ణ క్ ందరాల క్ోస్ం 
జెడ్ డ్పిథల ప్లాంతరలను వరిోంచడంతో ముగుస్ుత ంది, దీని క్ోస్ం వరే ేర్ు ఎనిమిది జెడ్ డ్పిథల 
ప్తరాలు తయార్ు చయేబడతరయి. 

14.1 ప్ాతిప్లదిత ఆరియక నోడ్్ 
ఆంధ్పా్ాదశే్ లోని అతయంత ముఖ్యమ నై ఆరియక క్ ందరాలలో విఎంఆర్ ఒకటి. ఈ ప్లాంతం 
యొకక ప్ాస్ుత త ఆరియక వయవస్య  తయారీ, నరలెడ్జ సకె్ల్ ర్, ఆరియక మరయిు వలయప్లర్ం, సలంప్దారయ 
మరియు ఆధ్ునిక ప్దితతలు, చపే్ల పెంప్కం మరియు ఇతర్ సవేల ర్ంగ్లనిి కలగ్ి ఉని 
వయవసలయం యొకక మిశరమానిి కలగ్ి ఉంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ ఈ ప్లాంతంలో సథయర్మ నై ఆరియక 
మరియు ప్లాదేశిక అభివృదిిని సీేకరించడ్రనిక్ట ప్సా్ుత తం ఉని ఆరియక అవక్లశ్లలు మరియు 
అందుబాటటలో ఉని వనర్ులను ప్ర్ప్తి చేస్ుత ంది. ఆరియక క్లర్యకలాప్లలు విఎంఆర్ 
ప్లాంతంలో స్మతతలయమ ైన రతీిలో విస్తరించబడతరయి మరయిు విఎంఆర్ లో ఇప్ుటకి్  ఉని 
ఆరియక క్ ందరాలను ఏక్ీకృతం చేయడంతో స్హా థమీ్ విధ్ుల ఆధరర్ంగ్ల విభిని నోడ్ లు 
మరియు ప్లాంతరలుగ్ల గురితంచబడతరయి.  ఈ క్టరంది విభాగ్లలు ప్తాిప్లదతి ఆరియక నోడ్ లు 
మరియు విఎంఆర్ లోని ప్లాంతరలను వివరిసలత యి. 
ఇండసథ్ రయల్ నోడ్్ 
తయారీ ర్ంగం ఈ ప్లాంతం యొకక అతయంత ముఖ్యమ నై ఆరియక క్లర్యకలాప్లలలో ఒకట.ి 
ప్ాస్ుత తం రలష్్టర జిడ్పిథక్ట అతయధిక స్హక్లర్ం అందించిన దేశంగ్ల ఉంది. ఈ ప్లాంతంలో 
సలగరలాల, విసథఐసథ మరయిు విక్ె-పథసథపథఐఆర్ వంటి మూడు భార ీ ప్తాిప్లదిత ప్లాజకెు్ లు 
ఉనరియి, ప్ట్ణ మరయిు సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలతో ప్ాస్ుత తం ఉని ప్లరశి్లర మిక 
సలయ వరలనిి బలోపతేం చయేడం మరయిు మ ర్ుగ్ెనై కనకె్ట్విటీ. ఇప్ుటిక్  ఉని ప్లరశి్లర మిక 
సలయ వర్ంతో విఎంఆర్ తయారీ క్లర్యకలాప్లలను మరింత విస్తరసి్ుత ంద ి మరియు ఈ ప్లాంతంలో 
ఆధపి్తయ ఆరియక శక్టతగ్ల క్ొనసలగుతతంది. ఈ ప్లాంతరనిక్ట స్మతతలయ ఆరియక సలయ వరలనిి 
స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట ఇప్ుటకి్  ఉని ప్లరిశ్లర మిక ఎసే్టటా  మరయిు ఇతర్ ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  
అందుబాటటలో ఉని ప్లరశి్లర మిక భూముల అవక్లశ్లల ఆధరర్ంగ్ల క్ొతత  ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరలను 
గురితసలత ర్ు. డ్రలఫన్ క్ొండలకు దక్ష్ణిరన (విశ్లఖ్ప్టిం ఇండసథ్ రయల్ జోన్ లో) పెదద 
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ప్రశిరమలలో ఎకుకవ భాగం సలయ నం కలగ్ి ఉందని మాస్్ర్ ప్లా న్ భావిస్ుత ంది, ఇతర్ ప్రిశుభమా నై 
మరియు వనర్ుల ఆధరరిత తలా్ ప్రిశరమలు ఈ ప్లాంతంలోని ఇతర్ ప్లాంతరలోా  ప్ంపథణ ీ
చేయబడతరయి. మొతతంగ్ల 177.5 చ.క్ట.మీ ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలను విఎంఆర్ లో 
ప్ాతిప్లదించరర్ు.  
విజయనగర్ం ప్లరిశ్లర మిక నోడ్్  
స్ూతాప్లాయంగ్ల, విజయనగర్ంలో తలా్ ప్రశిరమలు ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి మరియు క్ొతత  
ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలు ఎన్ హెచ్ లు, ఎస్ హచె్ లు మరయిు ముఖ్యమ నై ధ్మని ర్హదరర్ుల 
వెంట ఉనరియి. ఈ ప్లాంతరలోా  ప్మాాదకర్ం క్లని వనర్ుల ఆధరరతి మధ్యతర్హా మరయిు 
చిని తర్హా ప్రశిరమలకు అనుమతి ఉంటటంది. ఈ ప్లరశి్లర మిక వినియోగం విజయనగర్ంలో 
ప్ాతిప్లదతి అభివృదిి  చ్ందని ప్లాంతరలలో స్ుమార్ు 2-5% ఉంది. విజయనగర్ంలో, 
గురితంచబడ్ని ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలు ర్హదరర్ులు మరియు లవదర ప్ధారన ధ్మని ర్హదరర్ుల 
నుండ్ ి అందుబాటటలో ఉని మధ్యతర్హా నుండ్ ి చిని తర్హా ప్రశిరమలను కలగ్ ి ఉంటాయి. 
విజయనగర్ంలో స్ుమార్ు 3 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ ప్లరిశ్లర మిక నోడ్ లు మనుగడలో ఉ నరియి.  

విశ్లఖ్ప్టిం మరియు విక్ె-పథసథపథఐఆర్ ఇండసథ్ రయల్ నోడ్్ యొకక భాగ్లలు 
విశ్లఖ్ప్టిం, ముఖ్యంగ్ల విక్-ెపథసథపథఐఆర్ లోని క్ొనిి ప్లాంతరలు ఈ ప్లాంతంలో ప్ధారన 
ప్లరిశ్లర మిక జోన్ గ్ల ఉనరియి, మరియు విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ లో అనిి పదెద  మరియు 
మ గ్ల ప్రిశరమలకు అనుమతి ఇవేబడుతతంది. ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరలను గురితంచడ్రనిక్ట 
జివోఎపథ యొకక విధరనరల మారో్దర్శక్లల ప్ాక్లర్ం ఇద ి సటెలి్ మ ంట్ ప్లాంతరనిక్ట 
వయయహాతాకంగ్ల దూర్ంగ్ల ఉంచబడుతతంది. ఇకకడ ఉని ప్రశిరమల స్ేభావం క్లర్ణంగ్ల విక్ె-
పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతంలో కనీస్ సెటలి్ మ ంట్ ప్లాంతం ఉంటటంది. జివిఎంసథ ప్రధిిలో ఉని 
ప్ాస్ుత త ప్ామాదకర్ ప్రశిరమలను సెటలి్ మ ంట్ ప్లాంతరనిక్ట దూర్ంగ్ల మార్ినునరిర్ు. PPPAT 
ఎక్స్ పెసా్ వే తో ప్ధారన ధ్మని రోడుా  నెట్ వర్క మరియు ఎన్ హెచ్-16 నుంచి కనకె్ట్విటీ ని 
విజిలో ప్తాిప్లదించబడ్ింది, విఎమ్ ఆర్ యొకక మ గ్ల ఇండసథ్ రయల్ జోన్ ని స్ులభతర్ం 
చేయడం క్ొర్కు లాజిసథ్క్స యాక్ె్స్ ని స్ులభతర్ం చేయడం క్ొర్కు వి.ఐ.జి.లో 
ప్ాతిప్లదించబడ్ింది.  

క్ొతతవలస్ మరయిు యలమంచిల వదద  ప్లరశి్లర మిక వినియోగం క్టంద ప్తాిప్లదించిన చిని 
జ బులు సలయ నిక సలయ యిలో ఉప్లధనిి స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట ఎంఎస్ ఎంఈ ప్రశిరమలపెై దృషథ్ 
సలరిసలత యి.  జివిఎంసథ మరయిు మూల వనర్ులకు దగోర్గ్ల ఉండటం వలా క్ొతతవలస్ 
విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ లో వస్ుత ంది, ఈ ప్లరిశ్లర మిక నోడ్ లలో త్లా/శుభామ నై ఎంఎస్ 
ఎంఈ ప్రశిరమలు మాతమాే ఉంటాయి. క్ొతతవలస్ ప్ట్ణరనిక్ట ఉతతరలన 10 Sq.km ప్లరశి్లర మిక 
ప్లక్ెట్ ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. 
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క్లలుష్టయర్హతి (తలా్ ప్రిశరమలు) ఉని ఇతర్ చిని తర్హా ప్రశిరమలు ఇతర్ ప్ని మరయిు 
మిశరమ వినియోగ ప్లాంతరలోా  ప్నిచేయడ్రనిక్ట అనుమతించబడతరయి.  

బిజినసె్ మరయిు టేడా్ నోడ్్ 
వలయప్లర్ మరియు ఆరియక క్లర్యకలాప్లలకు తగ్నింత భూమిని అందించడ్రనిక్ట విఎంఆర్ లో అనేక 
వలయప్లర్ మరియు వలణజియ క్ ందరాలు ప్తాిప్లదించబడ్రా యి, ఇవి సలధరర్ణంగ్ల విఎంఆర్ యొకక 
సథబిడ్లిు మరయిు స్బ్ సథబిడ్లిలో క్ ందీాకృతమ ై ఉంటాయి. ఇప్ుటకి్  ఉని వలయప్లర్ 
మరియు వలణిజయ క్ ందరాలోా , కనెక్ట్విటీ, ప్ాజా ర్వలణర మరయిు ఇతర్ మదదతత మౌలక 
స్దుప్లయాల ఏరలుటట మ ర్ుగుదల క్ోస్ం చర్యలు అమలు చయేబడతరయి. ఈ నిరిిష్్ట 
ప్లాంతరలు ప్లా న్ చయేబడా జోన్ లోప్ల యాక్ట్విటీని నియంతిాంచడం క్ొర్కు 
క్ టాయించబడ్రా యి. వలయప్లర్ం మరయిు ఆరియక క్లర్యకలాప్లలు మరియు ఇతర్ మదదతత మౌలక 
స్దుప్లయాల క్ొర్కు భూమి వినియోగంలో స్ర్ళ్తరేనిి ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ అనకే 
మిశరమ-ఉప్యోగ నోడ్ లను స్ూచిస్ుత ంది. 
ఈ ప్లాంతరనిి ఆరియక ప్లాముఖ్యతతో బహుళ్ అనుకూల ప్ాయోజనరల క్ోస్ం అభివృదిి 
చేయవచుి క్లబటి్ మిశరమ ఉప్యోగం మరింత ప్ాయోజనకర్ంగ్ల ఉంటటంది. విఎంఆర్ లో, 
మిశరమ-ఉప్యోగ నోడ్ లను ప్ధారనంగ్ల ప్భాుతే మరియు పెైవైేట్ ప్రిణరమాలతో స్హా 
వలణిజయ మరియు వలయప్లర్ ప్ాయోజనరల క్ోస్ం ఉప్యోగ్ిసలత ర్ు. విఎమ్ ఆర్ లో 
ప్ాతిప్లదించబడ్ని మిశరమ-ఉప్యోగ నోడ్ లు వివిధ్ సో ప్లన కరమాలోా  ఉంటాయి.  మాస్్ర్ ప్లా న్ 
స్ుమార్ు 77 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ మిశరమ వినియోగ అభివృదిిని స్ూచిస్ుత ంది, ఇది స్ుమార్ు 
1.2% విఎంఆర్ వెశై్లలయం మరయిు విఎంఆర్ లో అభివృదిి  చ్ందిన ప్లాంతరలోా  స్ుమార్ు 4%. 
ప్ాతిప్లదతి బిజినసె్ మరియు ఫెైనరనిియల్ నోడ్ లు దిగువ హెైరలరీకలో ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 

► సథబిడ్లిు 
► స్బ్ సథబిడ్లిు 
► జిలాా  క్ ందరాలు మరయిు కమూయనిటీ క్ ందరాలు. 
► ఎంపథక చయేబడా మిక్స్ డ్ యూజ్ క్లరడి్రర్ లతో ప్లటటగ్ల 

విశ్లఖ్ప్టిం బిజినెస్ అండ్ టాేడ్ నోడ్్  
విక్ ందీాకృత మరయిు నోడల్ ప్దితిలో మిశరమ-ఉప్యోగ భూ ప్ర టాా లుగ్ల ప్ాతిప్లదించబడ్ని 
విశ్లఖ్ప్టింలో నిప్ధారన స్ంభావయ ఆరియక్లభివృదిి ప్లాంతరలలో వలయప్లర్ం మరయిు వలణజియం 
ఒకటి. ఈ లాయండ్ ప్లరి్ ల్్ వలణజియ మరయిు ఇతర్ మిశరమ ఉప్యోగ్లల యొకక స్బ్ 
సథబిడ్లిు, జిలాా  మరయిు కమూయనిటీ సెంటర్ ల సలయ యి ఆవశయకత యొకక ప్లతనాు 
అందిసలత యి. ప్ధారన ర్హదరరి క్లరడి్రర్ుా  ప్ధారన ర్హదరర్ులకు ఇర్ువెపై్ుల మిశరమ ఉప్యోగ 
ఏరలుటటను కలగ్ి ఉనిటటా  గురితంచబడ్రా యి. ఇద ి ప్జాా ర్వలణర క్లరడి్రరా్ వెంబడ్ ి మరినిి 
వలణిజయ క్లర్యకలాప్లలను ప్ోా త్హిస్ుత ంది. 
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విజయనగర్ం నోడ్్ 
విజయనగర్ంలో మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ఇనిర్ రింగ్ రోడుా  ను ప్తాిప్లదించరర్ు. లోప్ల రింగ్ క్ోర్ ను 
తగ్ిోంచడ్రనిక్ట మరయిు నగర్ క్ోర్ యొకక ప్సా్ుత త చుటట్ క్ొలతలో ప్లాప్యతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట స్హాయప్డుతతంది. ప్తాిప్లదతి బస్ు్ ఆధరరతి నరణయమ ైన ప్జాా ర్వలణర 
క్లరడి్రర్ వెంబడ్ి ఇనిర్ రింగ్ రోడుా  వెంబడ్ ి మిశరమ-ఉప్యోగ క్లరడి్రర్ ప్తాిప్లదించబడ్ింది. 
దీనిక్ట అదనంగ్ల, ఔటర్ రింగ్ రోడుా  ప్తాిప్లదించబడ్ింది. రెండు రింగులను కలపే ముఖ్యమ నై 
ర డ్యిల్్ వెంబడ్ి, ప్ధారన మిశరమ-ఉప్యోగం మరయిు వలయప్లర్ నోడ్ లు, వలణజియ 
క్లర్యకలాప్లలు మరయిు ప్లాంతరలను కలగ్ ిఉంటాయి.  

భోగ్లప్ుర్ం నోడ్్ 
భోగ్లప్ుర్ం వదద ప్ాతిప్లదతి గ్ీరన్ ఫీలా్ అంతరలజ తీయ విమానరశరయం ఏరోసథటగీ్ల గురితంచబడ్ని 
ప్కక ప్లాంతంలో వలణిజయ, ఆరియక మరయిు వలయప్లర్ ప్రలయటకం క్ోస్ం విమానరశరయ క్ ందితా 
అభివృదిిని ప్ోా త్హసి్ుత ంది. రిట్లై్, హాసథుటాలటీ, బిజినెస్, ఫెనైరన్్, కనెేనిన్ సెంటర్ లతో 
నోడ్ డ్్ైనమిక్స ఎకనరమిక్స నోడ్ గ్ల ఉదావిస్ుత ంది. ఈ నోడ్ ప్ాప్ంచ మరియు జాతీయ సలయ యిలలో 
విమానయాన అనుస్ంధరనిత వలయప్లరలనిి ఆకరిిస్ుత ంది. ఈ ప్లాంతం ర్హదరరి మరియు 
ప్ాతిప్లదతి మ టరా  దరేరల ప్ధారన నగర్ంతో బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ింది, ఇద ి ప్ాయాణకీుల 
టాాఫథక్స ను స్ులభంగ్ల తర్లంచడ్రనిక్ట వీలు కలుస్ుత ంది. ఈ ఏరోసథటీని విఎంఆర్ లోని ఫజే్ ౩ 
లో మ టరా  దరేరల అనుస్ంధరనించరలని ప్తాిప్లదించరర్ు. ఏరోసథట ీ క్ొర్కు స్ుమార్ు 7.4 
చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ వెైశ్లలయం ప్ాతిప్లదించబడ్ింది.  

ప్రలయటక ప్లాంతరలు 
ఈ ప్లాంతం యొకక స్ందర్శకులు మరియు ప్ౌర్ులందరి ప్ాయోజనరలను కవర్ చసేే విభిని 
ప్రలయటక ఉతుతతత లకు ఈ ప్లాంతం విసలత ర్మ నై సలమరలయ ానిి కలగ్ ి ఉంది. ప్ాస్ుత తం ఉని 
ప్రసిథయతి అంచనర నుండ్ి, ఈ ప్లాంతం యొకక ప్రలయటక సలమర్యాం తకుకవగ్ల 
ఉప్యోగ్ించబడ్ిందని గమనించబడ్ింది. ప్రలయటక సలమరలయ ానిి టాయప్ చయేడ్రనిక్ట, ఇది ఒక 
వయవసీయకృత మరియు నిరలాణరతాక ఫేామ్ వర్క మరియు మదదతత మౌలక స్దుప్లయాలతో 
ప్రలయటక ప్లాంతరలను గురితంచరలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. ప్రలయటక ప్లాంతరలోా  బహుళ్ 
స్ేతంతా సవేల ర్ంగ్లలు ఉనరియి. మదదతత మౌలక స్దుప్లయాలతో ప్లటట ఈ ప్లాంతంలో 
ప్రలయటక సలమరలయ ానిి అణచడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంతం అంతటా నరలుగు ప్ధారన ప్రలయటక నోడ్ లు 
ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి. ఈ నోడ్ లు తీర్ం వెంబడ్ి మరియు ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రలయటక 
ప్ాదశే్లలకు దగోర్గ్ల ఉంటాయి (ప్టం 17-1.విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు బీమునిప్టిం మధ్య బీచ్ 
క్లరడి్రర్ క్ొర్కు ప్సా్ుత త క్లనె్ప్్ ప్లా న్ విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ఇంటగి్ రట్ 
చేయబడ్ింది. ప్రలయటకం మరియు వినోద అభివృదిి క్ోస్ం విఎంఆర్ లో తీర్ ప్లాంత క్లరిడ్రర్ 
ను అనేేషథంచరలని మరయిు విఎంఆర్ లోని తీర్ప్లాంతం వెంబడ్ి ప్డ్ ే వలర్స్తే ప్రలయటక 
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ప్ాదశే్లలను అనుస్ంధరనించరలని ఈ ప్ణారళిక సథఫలర్స్ు చసే్ుత ంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ ఈ క్టరంద ి
ప్రలయటక ప్లాంతరలను ప్తాిప్లదిస్ుత ంది, ఇవి ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలతో బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడ్రా యి మరియు ప్రలయటకులకు మౌలక స్దుప్లయాల అవస్రలలను కలగ్ ి
ఉనరియి. 

► క్ొనరడ్ర నోడ్:  చంప్లవతి నద ి స్మీప్ంలో బీచ్ క్లరడి్రర్ వెంబడ్ ి
విజయనగర్ం జిలాా  క్ొనరడ్ర గ్లర మంలో ఉంది. ఇది స్ుమార్ు 3.1 Sq.km 
వెైశ్లలయం కలగ్ి ఉంద ి మరయిు భోగ్లప్ుర్ం వదద  ప్ాతిప్లదతి గ్ీరన్ ఫలాీ్ 
విమానరశరయం నుండ్ ి 15 క్టలోమీటరా్ కంట ే తకుకవ దూర్ంలో ఉంది. నోడ్ 
బిజినసె్ టూరిజం మరయిు మిఐఈల క్ొర్కు అభివృదిిక్ట స్దుప్లయాలను 
కూడ్ర అందించగలదు. 

► భీమునిప్టిం నోడ్: గ్ోసలత నీ నద ి స్మీప్ంలోని బీచ్ క్లరడి్రర్ వెంబడ్ ి
భీమునిప్టింలోని ములాకదద  గ్లర మంలో ఉని ఈ నోడ్ క్ోస్ం ప్ాతిప్లదిత 
ప్లాంతం 1.15 Sq.km మరయిు ఎస్ హెచ్-144తో బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడ్ింది. 

► ప్ర్వలడ లోని చీప్ుర్ుప్లా తూర్ుు గ్లర మంలోని ముతతయలమాప్లలెం యొకక 
స్హజమ నై బీచ్ వదద  1 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ ప్రలయటక సౌకర్యం 

► పెడతీనరరలా లో సథమిలార్ టూరిజం నోడ్ నకకప్లా మండలం గ్లర మం 1 చ.క్ట.మీ 
వెైశ్లలయంతో ఉంది. 

హరెటిజే్ టూరజిం: విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల, విఎమ్ ఆర్ అనేక 
హెరటిేజ్ సెటై్ లతో నిండ్ి ఉంది, 160 హెరిటజే్ సెటై్ లు మరియు జాతీయ, 
ప్లాంతీయ మరయిు సలయ నిక ప్లాముఖ్యత కలగ్ిన ఆస్ుత లు గురితంచబడ్రా యి. ఈ 
ప్ాదశే్లలలో వలర్స్తే ప్రలయటక్లనిి ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట దశలవలరీగ్ల క్లీక 
వలర్స్తే ప్దాేశ్లలను పెంచరలని ప్తాిప్లదంిచబడ్ింది. ముఖ్యమ ైన ప్దాశే్లలు 
బౌదరి నిక్ట స్ంబంధించిన ప్ురలవస్ుత  ప్దాేశ్లలు, క్ోటకు స్మీప్ంలో ఉని 
విజయనగర్ం లోని చరరితరాతాక ప్ాధరన ప్లాంతరలు, దవేసలయ నం మరయిు 
క్ెైలాస్గ్రిి, మరయిు భీమునిప్టిం, వలర్స్తే ప్రలయటక్లనిి ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట 
క్ ందీకార్ణ ప్లాంతరలుగ్ల ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 
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ప్టం 17-1: ప్తాిప్లదతి ప్రలయటక నోడ్ లు విఎంఆర్, 2041 
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ప్టం 17-2: ప్తాిప్లదతి ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరలు మరియు విఎంఆర్ యొకక నోడ్ లు, 2041 
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ప్టం 17-3: ప్తాిప్లదతి వలణజియ మరియు మిశరమ వినియోగ ప్లాంతరలు మరియు విఎంఆర్ యొకక నోడ్ లు, 2041  
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ఫథష్టరీ డ్వ్లప్ మ ంట్ నోడ్్ 
విఎంఆర్ లో 80 ఫథషథంగ్ గ్లర మాలతో కూడ్ిన ప్ర డవెనై తీర్ప్లాంతం ఉంది. ఫథషథంగ్ అనేద ి ఈ 
ప్లాంతంలోని స్ంప్ాదరయ వృతతత లోా  ఒకటి, ఇద ి జిడ్పిథక్ట గణనీయంగ్ల దోహదప్డుతతంద ి
మరియు విఎంఆర్ లోని అనేక ఆహార్ ప్లాససెథంగ్ ప్రశిరమలకు ముడ్పి్దరరలయ లకు మూలం. 
సలయ నిక డ్ిమాండ్ కు సేవలందించడమే క్లకుండ్ర అనకే దశే్లలకు ఎగుమతి క్లర్యకలాప్లలు 
చేయబడతరయి. అందువలా, మాస్్ర్ ప్లా న్ లో స్ంప్దారయ వృతితని స్ంర్క్ష్ించడ్రనిక్ట మరియు 
ఉప్యోగ్ించుక్ోవడ్రనిక్ట తగ్ని ప్లాముఖ్యత ఇవేబడుతతంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ లో చపే్ల 
పెంప్క్లనిక్ట స్ంబంధించిన ప్ద ి(7) అభివృదిి  నోడ్ లు ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 

విజయనగర్ం జిలాా  
► చింతప్లా 

విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  
► ముతతయలమాప్లలెం 
► ప్యడ్మిడక 
► రెవుేప్ో లవర్ం 
► రలజాయపేట 
► వెంకటనగర్ం 
► చినిమంగమారపిేట 

ఈ నోడ్ లు మ రనీర, క్ోలా్ సో్ ర జీ స్దుప్లయాలు, డ్్ైయైింగ్ ఫ్లా ట్ ఫలరలలు, ప్లాససెథంగ్ ఏరయిా, 
వర్క ష్లప్ మరియు మారెకట్ వంట ి అధకి ఆరా్ర్ స్దుప్లయాలను కలగ్ి ఉంటాయి. నోడ్్ దరని 
ప్రసి్రలలోా ని గ్లర మాలకు ప్ాధరన చపే్ల లాయండ్ింగ్ క్ ందాంగ్ల ఉంటాయి. ఈ నోడ్ ల నుంచి 
క్లయచ్ నిలే చేయబడుతతంది లవదర ప్ంపథణీ చయేబడుతతంది. నోడ్ లు ప్ో ర్్ మరియు 
ప్లాంతీయ మారెకట్ లతో బాగ్ల కనెక్్స చయేబడతరయి. ఇది దేశీయ ప్ంపథణ ీ లవదర ఎగుమతి 
క్ోస్ం అదనప్ు క్లయచ్ లను స్ులభంగ్ల బదిలీ చయేడ్రనిక్ట డ్లీరా్కు వీలు కలుస్ుత ంది. 

   

ప్ాతిప్లదతి ఫథష్టరీస్ నోడ్ ల వదద  మ రీనర, క్ోలా్ సో్ ర జీ, ఫథష్ ప్లాసెసథంగ్ మరియు మారకెటంిగ్ 
క్ొర్కు తగ్ినంత మత్ా స్దుప్లయాలను అభివృదిి  చయేడం. 
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14.2 ప్ాతిప్లదిత భూ వినియోగ వయయహాలు మరియు ప్ాణరళిక , 
2041 

ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగం మొతతం విఎంఆర్ లో స్మతతలయ అభివృదిి నిరలాణరనిి 
స్ృషథ్స్ుత ంది మరయిు ప్ట్ణ మరియు గ్లర మీణ ప్లాంతరలకు ప్లాధరనయత ఇస్ుత ంది. ప్తాిప్లదతి 
భూ వినియోగం విఎంఆర్ క్ొర్కు ప్లాధరనయతర సలుయల్ వయయహం ఆధరర్ంగ్ల వచిింది, ఇద ి
చరప్్ర్ 15లో చరిి ంచబడ్ింది. ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ణారళిక యొకక క్లీక దృషథ్ 
ప్లాంతరలు ఈ క్టరంద ిలక్ష్యయల ఆధరర్ంగ్ల వచరియి.   

► ఈ ప్లాంతంలో స్మతతలయ ఆరియక, సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు 
ప్లాదేశిక అభివృదిిని స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట; 

► ప్ాణరళిక్లబదిమ నై అభివృదిి  యొకక ఆలోచనను ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట మరియు 
ఇప్ుటిక్  ఉని నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరలతో క్ొతత  అభివృదిి  ప్లాంతరలను 
ఏక్ీకృతం చయేడ్రనిక్ట ఇప్ుటిక్  ఉని ప్ట్ణ క్ ందరాల చుటట్ క్ొలత ప్లాంతరలోా  
ఒక స్మీకృత విచిఛని అభివృదిిని అభివృదిి  చేయడం; 

► విఎమ్ ఆర్ లో రోడుా  నెట్ వర్క యొకక హెరైలరీకని ప్ో ా త్హించడం క్ొర్కు; 
► విశ్లఖ్ప్టిం ఇండసథ్ రయల్ జోన్ మరియు ఇతర్ క్ీానర్ మరయిు వెటై్ 

ఇండసీ్ రలోా  మాతామే రడె్ మరయిు ఆరెంజ్ క్ టగ్రిీలో ప్డ్ే ప్రిశరమలను 
నియంతిాంచడం క్ొర్కు విశ్లఖ్ప్టిం ఇండసథ్ రయల్ జోన్ వలెుప్ల 
ప్ాతిప్లదించబడ్ింది; 

► మంచి నరణయమ నై బస్ు్ ఆధరరతి గ్లర మీణ ప్లాంతరల కనెక్ట్విటీ తోప్లటటగ్ల 
ప్ాధరన మరయిు ప్ట్ణ క్ ందరాల మధ్య ప్ట్ణ మరియు ప్ాజా ర్వలణర 
కనకె్ట్విటీని మ ర్ుగుప్ర్చడం;  

► ప్ాతిప్లదతి మ టరా  మరయిు బిఆర్ ట ి క్లరడి్రరా్ వెంబడ్ి ర్వలణర ఆధరరతి 
అభివృదిిని ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట ప్ాజా ర్వలణరను ప్రమిితి చయేడం; 

► విఎంఆర్ లో క్లంప్లక్్స ప్రణిరమాలు మరయిు సెటలి్ మ ంట్ ల యొకక 
హెైరలరీకని ప్ో ా త్హించడం; 

► జీవశక్టత మరియు ఆరియక శక్టతని మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట నగర్ ప్ాధరన ప్లాంతరలోా  
ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితని చపే్ట్డం;  

► మాస్్ర్ ప్లా న్ దరేరల ప్రలయవర్ణ మరియు సలంస్కృతిక వలర్స్తే ప్లాముఖ్యత 
ఉని ప్లాంతరలను స్ంర్క్ష్ించడం; మరయిు 

► ప్రలయవర్ణ స్ునిితతతవం ఉని ప్లాంతరలను స్ంర్క్ష్ించడం దరేరల విఎమ్ 
ఆర్ ని మరింత వలతరవర్ణ సథయతిసలయ ప్కంగ్ల మార్ిడం వలతరవర్ణ మార్ుు 
అంశ్లలకు అధిక ప్ామాదరలు ఉని విఎంఆర్ యొకక క్ీలక ప్లాంతరల క్ొర్కు 
మరింత స్విస్తర్మ ైన మరయిు స్ూయ ల సలయ యి వలతరవర్ణ సథయతిసలయ ప్క మరయిు 
నిర్ేహణ ప్ాణరళికను చపే్టా్ లని సథఫలర్స్ు చేయబడ్ింది.   ప్ాధరన ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  ప్సా్ుత తం ఉని భూ వినియోగం ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరియు 

ప్రవిర్తనకు గుర్వుతతంది, అయిత ే వృదిి యొకక ప్రధిీయ ప్లాంతరలు 2041 క్ష్ితిజ 
స్ంవత్రలనిక్ట డ్మిాండ్ మరయిు భవిష్టయతతత  అంచనరల ఆధరర్ంగ్ల వరిోంచబడతరయి. 
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ప్ాస్ుత తం (2018-19) విఎంఆర్ లో మొతతం అభివృదిి చ్ందని ప్లాంతం 963 చదర్ప్ు 
క్టలోమీటర్ుా , ఇది విఎంఆర్ యొకక మొతతం వెైశ్లలయంలో 15% ఉంది. ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై 
ప్లాంతరలు, ఆపథ్మమ్ జనరభా సలందతా, వయవసలయ భూమి ర్క్షణ, శ్లరీర్క లక్షణరలు, ర్వలణర 
క్లరడి్రర్ుా  మరయిు వృదిి  ధోర్ణులను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుకుంట ే క్ొతత  వృదిి ప్లాంతరలు 
నరయయబదింగ్ల వరిోంచబడ్రా యి, ఇది ప్సా్ుత త అభివృదిిక్ట 980 sq.km క్ొతత  వృదిి  ప్లాంతరనిి 
జోడ్ించడ్రనిక్ట దరరతిీసథంది. విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదిత మొతతం అభివృదిి చ్ందని ప్లాంతరలు 
విఎమ్ ఆర్ యొకక మొతతం వెశై్లలయంలో స్ుమార్ు 30% ఉనరియి. 

విశ్లఖ్ప్టిం మరియు విజయనగర్ం ప్ాధరన వృదిి క్ ందరాలుగ్ల ప్తాిప్లదంిచబడ్రా యి, ఇకకడ 
అంచనర వయేబడ్ని జనరభా మరయిు ఉప్లధ ి క్ట అనుగుణంగ్ల ప్ట్ణ క్లర్యకలాప్లలకు 
తగ్నింత భూమిని క్ టాయించరర్ు. ప్ాస్ుత తం ఉని ఉప్లధి ప్లాంతరలతో ప్లటట క్ొతత  ఉప్లధ ి
ప్లాంతరలు ప్తాి ప్ట్ణ క్ ందాం యొకక క్ొతత  వృదిి  ప్లాంతరలోా  ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి, ఇది స్బ్ 
సథబిడ్లిుగ్ల (సెంటాల్ బిజినసె్ డ్సిథ్ రక్్సు) ప్నిచేస్ుత ంది. ప్లాథ్మిక సౌకరలయలను అందించడ్రనిక్ట, 
ఆరోగయం, విదయ మరయిు ఇతర్ స్ంబంధతి సలమాజిక సౌకరలయలను అభివృదిి  చయేడ్రనిక్ట, ప్జాా 
మరియు ప్లక్ష్కి ప్ాజా ఉప్యోగ్లల క్ోస్ం తగ్నింత భూములను గురితంచరర్ు. ప్ట్ణ 
ప్లాంతరలకు దూర్ంగ్ల భారీ మరియు ప్మాాదకర్మ ైన ప్రశిరమలు అభివృదిి  చేయబడతరయి 
మరియు విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరిశ్లర మిక జోన్ కు ప్రిమితం చేయబడతరయి. ప్ణారళిక్లబదిమ నై 
అభివృదిిని ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట, ప్ట్ణ ప్రిష్లకర్ం విస్తర్ణ ప్లాంత స్రహిదుద లలో అడాదడాిమ నై 
పెర్ుగుదలను నివలరించడ్రనిక్ట మరయిు నివసథస్ుత ని ప్ాజలకు తగ్నింత మౌలక 
స్దుప్లయాలను అందించడ్రనిక్ట ఉంటటంది, తదరేరల మ ర్ుగ్ెనై జీవన నరణయతను 
ధ్ృవీకరిస్ుత ంది. 
సలధరర్ణ భూమి ఉప్యోగ జోనింగ్  
ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ణారళిక అనుమతి మంజూర్ు లవదర తిర్స్కర్ణకు మారో్నిర దశం 
చేయాల మరయిు విఎంఆర్ డ్ిఎ మరియు ఇతర్ ప్ట్ణ సలయ నిక స్ంస్యల దరేరల అమలు 
చేయబడుతతంది. 
మాస్్ర్ ప్లా న్ లో చూపథంచబడ్నిర లవదర చూపథంచకప్ో యినర అనిి గ్లర మ అప్ోా చ్ రోడుా  కూడ్ర 
ఆర్ వోడబుా ాలో 18 మీటరా్ (60 అడుగులు) వర్కు వెడలుు చేయబడతరయి. ఒకవళే్, మాస్్ర్ 
ప్లా న్ లో చూపథంచిన విధ్ంగ్ల సటెిల్ మ ంట్ ప్లాంతం లోప్ల/వెంబడ్ి రోడుా  వడెలుు క్లవడం 
అనదేి అనిి అవక్లశ్లలకు లోబడ్ి ఉంటటంది. గ్లర మ ర్హదరరిక్ట ఆటంకమ నై స్యలానిక్ట ఏద్ైనర 
ప్ాతిప్లదన ప్రిగణించబడ్ినప్ుుడలాా , కనీస్ ఆర్ వోడబుా ాను 18 మీ (మాస్్ర్ ప్లా న్ లో అధకి ఆర్ 
వోడబుా ా క్ొర్కు ప్ాతిప్లదించనటాయితే) మరియు ప్ాస్ుత త ఆర్ వోడబుా ాలో ఏద్నైర క్ొర్త 
ఉనిటాయితే, రోడుా కు ఇర్ువెపై్ులా ప్భాావిత భాగ్లనిి చూపథంచే విధ్ంగ్ల 18మీటరా్ (లవదర 
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మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ప్తాిప్లదించినటాయిత ే అధకి ఆర్ వోడబుా ా క్ొర్కు) వడెలుు 
ప్ాతిప్లదించబడుతతంది మరియు ఆ మేర్కు ప్ాభావిత భాగ్లనిి ప్ాతిప్లదతి సెటై్ లో 
చూపథంచరల. 
మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక అమలు మరియు అమలు ఇకకడ సథఫలర్స్ు చయేబడా నిబంధ్నలకు 
అనుగుణంగ్ల ఉంటటంది. 
భూ వినియోగ నిబంధ్నలు ఈ క్టరంద ివరీోకర్ణను కలగ్ ిఉనరియి. 
ప్టి్క 17-1: ప్ాతిప్లదిత భూవినియోగ వరీోకర్ణ 
 క్ోవ ఉప్ వరో్ం 

1 నివలస్ వినియోగ జోన్  
2 వలణిజయ ఉప్యోగ జోన్  
3 మిశరమ వినియోగ జోన్  
4 ప్లరిశ్లర మిక వినియోగ జోన్ పా్స్ుత తం ఉని ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలు 

పా్తిప్లదిత ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలు 
5 ప్బాిక్స మరియు సెమీ ప్బాిక్స యూజ్ జోన్ పా్భుతే మరియు ప్లక్ష్ిక పా్భుతే సౌకరలయలు 

విదరయ సౌకరలయలు 
ఆరోగయ సౌకరలయలు 
మతప్ర్మ ైన సౌకరలయలు 
శాశ్లనవలటిక/ శాశ్లన వలటిక / స్మాధి యారా్ 
పా్తిప్లదిత ఫెసథలటీ ప్లాంతరలు 

6 ప్బాిక్స యుటిలటీస్ యూజ్ జోన్ పా్స్ుత తం ఉని ప్బాిక్స యుటిలటీస్ 
పా్తిప్లదిత ప్బాిక్స యుటిలటీస్ 

7 వినోద ఉప్యోగ జోన్ ఇప్ుటిక్  ఉని ప్లర్ుకలు మరియు పాే గ్ ర ండ్్ 
పా్తిప్లదిత వినోద/ ఆకుప్చి బఫర్ుా  

8 ర్వలణర వినియోగ జోన్ పా్స్ుత తం ఉని ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలు 
పా్తిప్లదిత ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలు 

9 వయవసలయ వినియోగ జోన్  
10 పా్తేయక ప్లాంత వినియోగ జోన్  
11 ర్క్ష్ిత వినియోగ జోన్ బూా  జోన్ (వలటర్ బాడీ్స్) 

గ్ీరన్ జోన్ (ఫలరెస్్) 
బౌాన్ జోన్ (హిల్్) 
నేష్టనల్ ప్లర్క/ ఎక్ో సెని్టివ్డ ఏరియా/ బయో 
డై్్వరి్టీ ఏరియా/ జూలాజికల్ ప్లర్క 

స్ముదాం/నది ఆక్ెరట్డ్ భూమి 

ఉప్లధి ప్లాంతరలు మరయిు అభివృదిి  క్ ందరాలు 
గత ప్ట్ణ వృదిి క్లర్ణంగ్ల ప్ట్ణ ప్లాంతరల లోప్లక్ట వచిిన ప్మాాదకర్మ నై ప్రిశరమలు 
మినహా ప్సా్ుత తం ఉని ఉప్లధి ప్లాంతరలను నిలుప్ుకునరియి మరియు ప్ట్ణ జనరవలసలలకు 
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దూర్ంగ్ల క్ టాయించిన ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలకు మారలిల్న అవస్ర్ం ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం 
ప్లరిశ్లర మిక జోన్ లో ఇప్ుటిక్  ప్రశిరమల అభివృదిి  క్ోస్ం ప్ర్వలడ, అచుయతరప్ుర్ం, రలంబిలా, 
నకకప్లా, ప్లయకరలవుపటేలలో ఎపథఐఐసథ భూమిని గురితంచింది. ఈ ప్లాంతరలు కూడ్ర విసథఐసథ 
ప్ాభావంలోక్ట వసలత యి, ఇద ి వృదిిక్ట మరింత ప్ోా తర్హానిి ఇస్ుత ంది. ఎపథఐఐసథలో విఎంఆర్ లో 
దరదరప్ు 26,000 ఎకరలల ప్లరశి్లర మిక ఎసే్టటా  ఉనరియి, వీటలిో 40% భూమి 
ఉప్యోగ్ించబడలవదు. అందువలా, విఎంఆర్ లో ప్లరిశ్లర మిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు 
పెటట్ బడ్ ి దృష్ల్ ంతం మ ర్ుగుదలతో, ఈ ప్లాంతం యొకక ప్లరశి్లర మిక ఆరియక వయవస్యను 
బలోపతేం చయేడ్రనిక్ట ఈ సెటాైను ప్లరిశ్లర మిక ఉప్యోగ్లనిక్ట ఉంచవచుి. స్ూతాప్లాయంగ్ల, 
ఎపథఐఐసథ యొకక భూ బాయంకులు చరలా వర్కు విశ్లఖ్ప్టిం నగరలనిక్ట దక్ష్ణి ాంగ్ల ఉనరియి, 
అందువలా మ ర్ుగ్ెైన కనెక్ట్విటీ, ప్లరశి్లర మిక మౌలక స్దుప్లయాలు, నివలస్ మరయిు సలమాజిక 
మౌలక స్దుప్లయాలతో ఈ సెైటాను బలోపేతం చేయడం దరేరల వలటిని మారెకట్ 
చేయగలుగుతరర్ు. ఈ ఉప్లధ ి నోడ్ లు ఆకరిించబో యియ జనరభాకు తగ్నింత గృహాలు మరయిు 
సౌకరలయలను అందించడ్రనిక్ట ఈ ప్లరిశ్లర మిక కాస్్రా్కు స్మీప్ంలో ఉని టౌన్ షథప్ లను మాస్్ర్ 
ప్లా న్ ప్తాిప్లదిస్ుత ంది. 

వలణిజయ స్ంస్యలు ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో ఉనరియి, ఎకుకవగ్ల మిశరమ ఉప్యోగం దరేరల ఆరియక 
క్లర్యకలాప్లల బహుళ్ సథబిడ్ి ప్ంపథణీ ఉంది. ప్సా్ుత తం ఉని సథబిడ్ి తన విధనిి క్ొనసలగ్సి్ుత ంద ి
క్లబటి్, సలయ న ప్యాోజనరల ఆధరర్ంగ్ల క్లర్యకలాప్లలను విక్ ందీాకరంిచడ్రనిక్ట స్ంభావయ 
ప్ాదశే్లలలో క్ొతత  స్బ్-సథబిడ్ిలు ప్లాపేి యబడ్రా యి. సటెిల్ మ ంట్ క్ోర్ లకు అంతరలయం 
లవని కనెక్ట్విటీని ధ్ృవీకరించడం క్ొర్కు ప్ాధరన టాాని్ట్ క్లరడి్రర్ ల వెంబడ్ి ప్ట్ణ విస్తర్ణ 
ప్లాంతరలోా  క్ొతత  ఉప్లధ ి ప్లాంతరలు మరియు నోడ్ లు గురితంచబడతరయి, అదేవిధ్ంగ్ల ప్ని 
మరియు ఇతర్ ప్యాోజనరల క్ొర్కు ప్ధారన ప్ట్ణ క్ ందరాల వలెుప్ల నుంచి ప్ాయాణించ ే
వయకుత లను ధ్ృవీకరసి్ుత ంది. ప్టం 17-2 మరయిు ప్టం 17-3 ప్తాిప్లదతి ప్లరశి్లర మిక మరియు 
మిశరమ-ఉప్యోగ ప్లాంతరలను చూపథస్ుత ంది, ఇద ిఉప్లధనిి ఆకరిిస్ుత ంది. 
ప్టి్క 17-2: స్ంబంధిత జోన్ లోా  ఇప్ుటకి్  ఉని మరియు ప్ాతిప్లదిత అదనప్ు ఉప్లధ ి
ప్లాంతరలు 

మండలం భూవినియో
గం 

ప్ాస్ుత
తం 
ఉని 
(హా) 

ప్ాతిప్ల
దించబ
డ్ింద ి
(హా) 

మొతతం 
వెైశ్లలయం 
(హా) 

సలయ నము 

భోగ్లప్ుర్ం 
మరియు 
ప్రిస్ర్ 
ప్లాంతం 

ప్లరిశ్లర మిక 238 0 238  
మిశరమ 
ఉప్యోగం 

3 562 565 భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం దగోర్ 

వలణిజయ 50 124 174  
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మండలం భూవినియో
గం 

ప్ాస్ుత
తం 
ఉని 
(హా) 

ప్ాతిప్ల
దించబ
డ్ింద ి
(హా) 

మొతతం 
వెైశ్లలయం 
(హా) 

సలయ నము 

జివిఎంసథ ప్లరిశ్లర మిక 6,343 0 6,343 ప్ర్వలడ మరియు పెదగంటాయడ 
స్మీప్ంలో పథసథపథఐఆర్ ప్లాంతం 

మిశరమ 
ఉప్యోగం 

543 2,165 2,708 మధ్ుర్వలడ, పెందురిత, ఆనక్లప్లా 

వలణిజయ 544 0 544  
విశ్లఖ్ప్టిం 
విస్తర్ణ 

ప్లరిశ్లర మిక 434 24 458  
మిశరమ 
ఉప్యోగం 

31 1,423 1,454 స్బబవర్ం, ఆనందప్ుర్ం, 
సో ంతయము 

వలణిజయ 140 0 140  
విశ్లఖ్ప్టిం 
ర్ూర్ల్ 

ప్లరిశ్లర మిక 189 0 189  
మిశరమ 
ఉప్యోగం 

18 5 23  

వలణిజయ 46 0 46  
విజయనగర్ం 
ర్ూర్ల్ 

ప్లరిశ్లర మిక 926 964 1,890 క్ొతతవలస్ దగోర్ 
మిశరమ 
ఉప్యోగం 

35 6 41  

వలణిజయ 74 0 74  
విజయనగర్ం ప్లరిశ్లర మిక 139 155 294 విజయనగర్ం-జామి ర్హదరరిపైె 

క్ోర్ుక్ొండ 
మిశరమ 
ఉప్యోగం 

73 906 979 ఉతతరలన వేణుగ్ోప్లల్ ప్ుర్ం 
మరియు ఎన్ హెచ్ 26 న 
విజయనగర్ం దక్ష్ిణంగ్ల 
చ్లూా ర్ు. నెలామరా్ ఉతతరలన 
మరపకటి 

వలణిజయ 68 171 239  
విశ్లఖ్ప్టిం 
ప్లరిశ్లర మిక 

ప్లరిశ్లర మిక 6,849 855 7,704 ప్ర్వలడ, అచుయతరప్ుర్ం, 
రలంబిలా మరియు నకకప్లా లలో 
ప్లరిశ్లర మిక అభివృదిిక్ట ఎపథఐఐసథ 
క్ టాయించిన భూమి మిశరమ 

ఉప్యోగం 
27 958 985 అచుయతరప్ుర్ం మరియు నకకప్లా 

వదద  విక్ెపథసథపథఐఆర్ లో టౌన్ షథప్ 
లు ఊహించబడ్రా యి వలణిజయ 63 45 108  

యెిలమంచిల ప్లరిశ్లర మిక 1 90 91 యెిరలర వర్ం ప్ట్ణం యొకక 
నైెర్ుతి మూలలో హైెవే మరియు 
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మండలం భూవినియో
గం 

ప్ాస్ుత
తం 
ఉని 
(హా) 

ప్ాతిప్ల
దించబ
డ్ింద ి
(హా) 

మొతతం 
వెైశ్లలయం 
(హా) 

సలయ నము 

ఆర్.ఎల్.ఐ. గ్ీత 

మిశరమ 
ఉప్యోగం 

7 65 72 రెైలవే స్ేష్టన్ కు ఉతతర్ మరియు 
దక్ష్ిణ ాం హైెవేకు బాగ్ల 
అనుస్ంధరనించబడి్ ఉంది వలణిజయ 10 41 51  

మూలం: ఇప్ుటిక్  ఉని మరియు పా్తిప్లదిత ప్లాథ్మిక ముసలయిదర భూమి ఉప్యోగం 
నివలస్ ప్లాంతరలు మరియు ప్ర ర్ుగుప్లాంతరలు  
నివలస్ ప్లాంతరలు మరయిు టౌన్ షథప్ క్ొతత  ప్ట్ణవలదం మరయిు జీవించగల స్మాజాల 
ఆలోచనతో అభివృదిి చయేబడతరయి, ఇకకడ తగ్ినంత ప్జాా ర్వలణర కనకె్ట్విటీ, సలమాజిక 
మౌలక స్దుప్లయాలు, బహిర్ంగ ప్దాశే్లలు మరియు ప్లర్ుకలు, ప్లాథ్మిక సౌకరలయలు మరయిు 
స్ుర్క్ష్తి జీవన వలతరవర్ణం అందించబడతరయి. ప్ట్ణ వృదిి  ప్లాంతరలు ౨౦౪౧ నరటకి్ట 
నరలుగు మిలయనా అదనప్ు జనరభాలో ఎకుకవ మందిక్ట భవిష్టయత్ నివలస్ ప్లాంతరలను కలగ్ ి
ఉంటాయి. ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరిడ్రరా్ వెంబడ్ ి అనుకూలమ నై ర-ీడ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ సలధించడ్రనిక్ట 
నగర్ క్ోరా్ యొకక క్ ందీాకృత ప్ునర్ుతుతిత  ఉంటటంది. అవస్ర్మ నై సౌకరలయల మదదతతతో 
ప్రధిీయ ప్లాంతంలో క్ొతత  ప్ర ర్ుగు ప్లాంతరలు అనుకూలమ నై దిశలోా  వసలత యి. ప్లాంతం యొకక 
ఆవశయకతలు అంచనర వయేబడ్రా యి (ఈ రిప్ో ర్్ యొకక సకె్షన్ 18.4లో చూపథంచబడ్ింది) 
మరియు సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలను అందించడం క్ొర్కు స్ంసలయ గత ఉప్యోగ్లల 
క్ొర్కు లాయండ్ ప్లరి్ల్్ గురితంచబడ్రా యి. 18 మీటరా్ వర్కు రోడుా  నటె్ వర్క ఈ అభివృదిి 
ప్లాంతరలకు సవేలందిసోత ందపి్టం 17-4 2041 క్ోస్ం ప్తాిప్లదించిన ప్ట్ణ విస్తర్ణ మరయిు 
స్ంసలయ గత ప్లాంతరలను చూపథస్ుత ంది. 
ప్టి్క 17-3: స్ంబంధిత జోన్ లోా  ఇప్ుటకి్  ఉని మరియు ప్తాిప్లదతి అదనప్ు స్ంసలయ గత 
మరియు నివలస్ ప్లాంతరలు 

మండలం భూవినియో
గం 

ప్ాస్ుత తం ఉని 
(హా) 

ప్ాతిప్లదంిచబడ్ిం
ది (హా) 

మొతతం వెశై్లలయం 
(హా) 

భోగ్లప్ుర్ం  
స్ంసలయ గత 105 104 209 

నివసథంచే 2,026 2,894 4,920 

జివిఎంసథ 
స్ంసలయ గత 2,883 575 3,458 

నివసథంచే 12,178 3,872 16,050 

విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ 
స్ంసలయ గత 903 1,524 2,427 

నివసథంచే 5,566 13,849 19,415 

విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ స్ంసలయ గత 129 101 230 
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మండలం భూవినియో
గం 

ప్ాస్ుత తం ఉని 
(హా) 

ప్ాతిప్లదంిచబడ్ిం
ది (హా) 

మొతతం వెశై్లలయం 
(హా) 

నివసథంచే 1,994 4,749 6,743 

విజయనగర్ం ర్ూర్ల్ 
స్ంసలయ గత 1,568 36 1,604 

నివసథంచే 6,026 15,565 21,591 

విజయనగర్ం 
స్ంసలయ గత 445 495 940 

నివసథంచే 3,638 3,626 7,264 

విశ్లఖ్ప్టిం 
ప్లరిశ్లర మిక జోన్ 

స్ంసలయ గత 242 613 855 

నివసథంచే 3,548 9,040 12,588 

యలమంచిల 
స్ంసలయ గత 36 80 116 

నివసథంచే 318 694 1,012 
మూలం: ఇప్ుటిక్  ఉని మరియు పా్తిప్లదిత భూ వినియోగం 
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ప్టం 17-4: ప్తాిప్లదతి ప్ట్ణ విస్తర్ణ మరియు విఎంఆర్ యొకక స్ంస్య  ప్లాంతరలు, 2041  
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లాజిసథ్క్స మరియు ర్వలణర ప్లాంతరలు 
విశ్లఖ్ప్టిం ఓడర వు స్మర్యవంతమ నై లాజిసథ్కల్ మదదతత క్ోస్ం డ్ిమాండ్ చసే్ుత ంది, ఇద ి
సలధరర్ణ టాాఫథక్స తో కనీస్ ఘరి్ణతో స్ర్ుకు ర్వలణర ను స్జావుగ్ల నిర్ేహిస్ుత ంది. ఎన్ హచె్ 
బెైప్లస్ కు ప్ో ర్్ కనకె్ట్విటనీి ఓడర వు ప్లాంతరల నుంచి క్లంక్ోర్ లాజిసథ్క్స ప్లర్క ను కవర్ చేస ే
జాతీయ ర్హదరరిక్ట స్ర్ుకు ర్వలణర స్జావుగ్ల సలగ్ ందుకు ప్రగిణించరర్ు. 80 మీటరా్ వడెలుు 
ప్ాతిప్లదతి ప్లాంతీయ బెైప్లస్ 100 హెక్ల్ రా్ ప్లాంతం యొకక ప్ధారన టకా్స ట్రిానల్ తో టాాఫథక్స 
దరేరల మళాిస్ుత ంది మరయిు 25 హకె్ల్ రా్తో మ ైనర్ టకా్స ట్రిానల్్ అంతరో్త ప్లాంతరలతో 
ప్ర్స్ుర్ చర్య క్ోస్ం క్ీలక ప్ాదశే్లలలో ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 

ప్ాస్ుత తం నరలుగు అంతరలష్్టర బస్ ట్రిానల్్ ఉనరియి, ఇవి శీరక్లకుళ్ం, విజయనగర్ం, 
విశ్లఖ్ప్టిం మరయిు అనక్లప్లా  ప్ాధరన ప్లాంతరలలో ఉనరియి. అంతరలష్్టర బస్ు్లు 
బిజీగ్ల ఉని నగర్ క్ోరోలిక్ట ప్ావశేించకుండ్ర ఉండటానిక్ట నరలుగు క్ొతత  బస్ ట్రిా నల్్ 
ప్ాతిప్లదించబడతరయి. లాజిసథ్క్స మరయిు ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల కు స్ంబంధించిన 
మరినిి వివరలలు ఈ రిప్ో ర్్ యొకక చరప్్ర్ 16.0లో ఇవేబడ్రా యి. 
ప్రలయటక ాం మరియు వినోద ప్లాంతరలు 
స్హజ స్ుందర్మ నై ప్ాకృతి దృశయంతో ఆశీర్ేదించబడ్ని విఎంఆర్ ప్రలయటకం మరయిు 
వినోద అభివృదిిక్ట విసలత ర్మ ైన సలమరలయ ానిి కలగ్ ి ఉంది. మ ర్ుగ్ెనై ప్లాంతీయ కనెక్ట్విటీని 
స్ులభతర్ం చేయడంతో ప్లటట ప్రలయటక సలమరలయ ానిి టాయప్ చయేడ్రనిక్ట, భోగ్లప్ుర్ం 
విమానరశరయానిి కూడ్ర కలపే భీమునిప్టిం నుండ్ ి బీచ్ ర్హదరరిని ప్తాిప్లదించరర్ు. 
ములాకదద  ాు వదద  గ్ోసలత నీ మరయిు క్ోనరడ్ర వదద చంప్లవతి నదుల స్ంగమం వదద  ప్తాిప్లదిత 
బీచ్ ర్హదరరి వెంబడ్ ి ప్రలయటక నోడ్ లను గురితసలత ర్ు. ఇవి క్లకుండ్ర ముతతయలమాప్లలెం, 
పెడతీనరా్ వదద విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ వదద ప్తాిప్లదించిన మరో రెండు ప్రలయటక 
సౌకర్యం క్ ందరాలు ఉనరియి. 
ప్టి్క 17-4: ప్ాతిప్లదిత ప్రలయటక నోడ్్ 

టూరజిం నోడ్ ప్లాంతం (హా) 

క్ొనరడ్ర వదద  చంప్లవతి నది స్ంగమం 291.4 

ములాకదుద  వదద  గ్ోసలత నీ నది స్ంగమం 67.3 

చీప్ుర్ుప్లా తూర్ుు గ్లర మం ప్ర్వలడలోని ముతతయలమాప్లలెం 100 
పెడతీనరరా్ నకకప్లా మండలం గ్లర మం 90 

ప్ట్ణ మరియు ప్ర ర్ుగు సలయ యిల వదద వినోద స్యలాలు మొతతం విఎంఆర్ లోని నీటి వనర్ులకు 
బఫర్ ప్లాంతరలుగ్ల గురితంచబడ్రా యి. ఈ బఫర్ ప్లాంతరలు ప్లర్ుకలు మరియు ప్ట్ణ 
ఆకుకూర్లుగ్ల అభివృదిి చయేబడతరయి మరియు కమూయనిట ీ వినోదం క్ోస్ం 
ఉప్యోగ్ించబడతరయి. ఇప్ుటిక్  విజయనగర్ంలో నిరలాణంలో ఉని పదెద  క్ీరడ్ర 
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స్ముదరయం వలె క్ీరడల క్ోస్ం ప్తాేయక ఆట స్యలాలు మరయిు సే్డ్యిాలు చరే్ిబడ్రా యి. 
ప్టం 17-1 విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదతి టూరజిం నోడ్ లను చూపథస్ుత ంది. 

దీనిక్ట అదనంగ్ల, హరెటిజే్ టూరజిం ప్ాతిప్లదించబడ్ింది, ఇద ి విఎంఆర్ లోని క్ోస్్ల్/బీచ్ 
క్లరడి్రర్ వెంబడ్ి ప్తాిప్లదిత టూరజిం నోడ్ ల వదద  యాంకర్ స్దుప్లయాలను కలగ్ ి
ఉంటటంది.  
యుటలిటసీ్ 
ప్ాస్ుత తం ఉని నగరలల విస్తర్ణకు పెరగి్ిన జనరభాకు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట భౌతిక మౌలక 
స్దుప్లయాలను పెంచరల్న అవస్ర్ం ఉంటటంద.ి ఈ యుటలిటలీు ప్భాుతే ఆసథతలో 
భాగంగ్ల ఉనరియి మరియు ప్ాభుతే భూమి ప్ధారనంగ్ల ఉప్యోగ్ించబడుతతంద.ి 
యుటలిటలీను గురితంచడ్రనిక్ట ౨౨ఎ భూముల ఇనెేంటరీ డ్రకుయమ ంట్ చయేబడ్ింద ి
మరియు ప్లాజెక్్స అమలు క్ోస్ం దశలవలరీగ్ల యుటిలటలీను అభివృదిి  చేయాల. ప్ట్ణ 
వినియోగ్లల యొకక వివర్ణరతాక మదింప్ు ఈ నివదేకి యొకక చరప్్ర్ ౨౦ లో 
స్మరిుంచబడ్ింది.  
ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు మరయిు వయవసలయం 
ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలకు ఏ ర్కమ ైన అభివృదిి  నుండ్ ి ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట అతయంత 
ప్లాధరనయత ఇవేబడుతతంది. అడవులు, క్ొండలు, నదులు, నీటి వనర్ులు, చితతడ్ి నలేలు, 
ఇస్ుక ప్లాంతరలు మొదలెైన వలటితో స్హా అటటవంటి అనిి ప్లాంతరలు చట్బదిమ నై ర్క్షణ ను 
అందించడ్రనిక్ట వలర ి క్లడ్రస్్రల్ డ్ేటా ఆధరర్ంగ్ల మాయప్ చేయబడ్రా యి. 1,374 sq.km ర్క్ష్తి 
ప్లాంతరల వెైశ్లలయం అలాగ్  స్ంర్క్ష్ించబడ్ింది. వినోద ఉప్యోగం క్ొర్కు బఫర్ ప్లాంతరలను 
ప్ాతిప్లదసి్ూత , జివో నెంబర్ు 119 ప్ాక్లర్ంగ్ల అదనప్ు బఫర్ ప్లాంతం వలటర్ బాడ్లీకు 
గురితంచబడ్ింది. 
ప్ట్ణ వృదిి ప్లాంతరలు కూడ్ర ఆహార్ భదతా మరయిు ప్లాథ్మిక ర్ంగం యొకక ఆరియక 
వయవస్యకు క్ీలకమ నై వయవసలయ భూముల ఆకరమణను ప్రిమితం చయేడ్రనిక్ట ఖ్చిితంగ్ల 
డ్ిమాండ్ ఆధరరతి భూ క్ టాయింప్ుకు ప్రమిితం చేయబడ్రా యి. ప్రలయవర్ణ ప్రిర్క్షణ మరియు 
వలతరవర్ణ మార్ుు అంశ్లలపె ైమరినిి వివరలలు చరప్్ర్ ౨౧ లో ఇవేబడ్రా యి. 
మండల ప్ాధరన క్లరలయలయం మరియు జనరవలసలల విస్తర్ణ ప్లాంతం అభివృదిి  
విఎంఆర్ రజీియన్ క్ోస్ం ప్తాిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ాణరళికలో భాగంగ్ల మండల ప్ధారన 
క్లరలయలయం మరియు సటెలి్ మ ంట్ విస్తర్ణ వయయహాలు ముసలయిదర మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల 
ఉనరియి. ఈ వయయహాలు ఈ మండల ప్ధారన క్లరలయలయం మరియు గ్లర మ జనరవలసలల చుటూ్  
ప్ాణరళిక్లబదిమ నై వృదిిని ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట లక్షయంగ్ల పెట్బడ్రా యి.  

► మండల ప్ధారన క్లరలయలయం ప్ట్ణ ప్లాంతరలుగ్ల: మండల ప్ాధరన 
క్లరలయలయానిి ప్ట్ణప్లాంతంగ్ల వయవహరిసలత ర్ు అందువలా బాగ్ల 
నిర్ేచించబడా విస్తర్ణ ప్లాంతం మరియు మండలప్ధారన క్లరలయలయానిక్ట 
విఎంఆర్ డ్ిఎ దరేరల భూ వినియోగం ప్ాతిప్లదించబడుతతంద.ి  
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► మండల ప్ధారన క్లరలయలయం యొకక ఆరియక ప్లతా: మండల ప్ధారన 
క్లరలయలయాలు విదయ మరయిు ఆరోగయ సౌకరలయలు, వలణజియ మరియు ష్లపథంగ్ 
సౌకరలయలు, నెైప్ుణరయభివృదిి  క్ ందరాలు, ప్భాుతే క్లరలయలయాలు, స్ూక్షా 
మరియు చిని-సలయ యి త్లా ప్రశిరమలు, మరియు ఏద్ైనర ఇతర్ కలుషథతం 
క్లని ఆరియక విధ్ులు మొదలెైన వలటిక్ట ఆరియక ప్ునరదితో ముఖ్యమ ైన ఉప్లధ ి
ప్లాంతరలుగ్ల ప్రగిణించబడతరయి.  

► మండల ప్ధారన క్లరలయలయానిక్ట ర్వలణర అనుస్ంధరనం: మండలాల 
ప్ాధరన క్లరలయలయానిి 18 మీటరా్ నుండ్ి 24 మీటరా్ ఆర్ వోడబుా ాలతో రెండు 
నుండ్ి నరలుగు లెైనుా  ఉని మ ర్ుగ్ెైన ర్హదరర్ులతో అనుస్ంధరనించరలని 
ప్ాతిప్లదించరర్ు. విఎంఆర్ లోని తలా మరయిు ముఖ్యమ నై నగరలలకు 
స్ంబంధించి అనిి మండల ప్ధారన క్లరలయలయాలకు బస్ు్ ఆధరరతి ప్ాజా 
ర్వలణర కనెక్ట్విటీని ప్తాిప్లదించరర్ు.  

► సటెలి్ మ ంట్ ల విస్తర్ణ ప్లాంతం: విఎంఆర్ లో పెదద  స్ంఖ్యలో గ్లర మ 
జనరవలసలలు ఉనరియి. ఈ సెటలి్ మ ంట్ లోా  ప్ణారళిక్లబదిమ నై అభివృదిిని 
ధ్ృవీకరించడం క్ొర్కు, సెటలి్ మ ంట్ యొకక ప్సా్ుత త స్రిహదుద  చుటూ్  
నిర్ేచించబడా సెటలి్ మ ంట్ ఎక్స్ ప్లనిన్ జోన్ సెటలి్ మ ంట్ ఎక్స్ ప్లనిన్ 
క్ొర్కు సథఫలర్స్ు చేయబడుతతంది మరయిు ఇద ి డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ లో 
ఇంటగి్ రట్ చేయబడుతతంది. 

14.3 ప్ాతిప్లదిత భూమి వినియోగం 2041 
ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ణారళిక వివరలలు ప్టి్క 17లో ఇవేబడ్రా యి-4 మరియు ప్టం 17-4 
ఇద ి ప్ట్ణ మరియు గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  వివిధ్ భూమి ఉప్యోగ్లల స్ేభావలనిి స్ూచిస్ుత ంది. 
మొతతంగ్ల 1,943 చ.క్ట.మీ. ప్ట్ణరభివృదిిక్ట ప్తాిప్లదించబడ్ింది, ఇద ి విఎంఆర్ లో స్ుమార్ు 
30%. విఎంఆర్ క్ొర్కు అంచనర వయేబడా ప్ట్ణ జనరభా 2041 నరటకి్ట 6.72 మిలయనుా  
మరియు మొతతం ప్లాంతం ప్ట్ణ ప్లాంతంలో మొతతం సలందతా 35 పథపథహెచ్ లను కలగ్ ి
ఉంటటంది.  విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు ప్తాిప్లదిత భూ వినియోగ ప్ణారళిక యొకక ప్ధారన 
ముఖ్ాయంశ్లలు: 

► ప్ట్ణరభివృదిి  ప్లాంతం విఎంఆర్ లో 33% ఉంద,ి అందువలా, ఈ ప్లాంతంలో 
ప్ాణరళిక్లబదిమ నై మరియు క్లంప్లక్్స అభివృదిిని ప్ో ా త్హించరలనే ఆలోచన 
ఉంద ి మరియు 2041 నరటకి్ట 6.72 మిలయనా ప్ట్ణ జనరభాకు స్ంబంధించి 
ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు మొతతం సలందతా 35 గ్ల ఉంటటంది. నివలస్ ప్లాంతరలోా  
స్గటట నికర్ సలందతాలు 200పథపథహచె్ కు పెగై్ల ఉనరియి. నివలస్ 
ప్లాంతరలలో సలందతాలు పెర్గడంతో, 300 నుండ్ ి 500 పథపథహచె్, ప్ాతిప్లదతి 
ప్ట్ణ ప్లాంతరలు 10.0 మిలయన్ జనరభాకు మించి వస్తి కలుంచగలవు.   
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► విఎంఆర్ రజీియన్ లో 43% వయవసలయ భూములుగ్ల 
స్ంర్క్ష్ించబడుతతంది/నిలుప్బడుతతంద ి మరయిు 23% ప్లాంతం 
ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలుగ్ల స్ంర్క్ష్ించబడుతతంది. 

► కఠనిమ నై భూమి ఉప్యోగ్లలకు విర్ుదింగ్ల ప్ట్ణ నోడ్ లు మరయిు ఉప్లధ ి
ప్లాంతరలోా  భూమిని స్ర్ళ్ంగ్ల ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట అనుమతించడ్రనిక్ట 
హెైరలరికకల్ ఎంప్లా యిమ ంట్ నోడ్ లు మరియు మిశరమ భూ వినియోగం 
యొకక భావనకు అధకి ప్లాధరనయత ఇవేబడుతతంది.   

► ప్బాిక్స మరయిు రోడుా  ఆధరరతి ర్వలణర నటె్ వరికంగ్ దరేరల బలమ నై అర్బన్ 
మరియు గ్లర మీణ ప్లాంతం ఆరియక మరియు ఫంక్షనల్ ఇంటిగ్ రష్టన్. 

► ఈ ప్లాంతంలో హెైరలరికకల్ రోడ్ నటె్ వర్క మరియు హెరైలరికకల్ సటెిల్ 
మ ంట్ మరయిు ప్ట్ణ క్ ందరాల నమూనర ప్తాిప్లదించబడ్ింది.  

► ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ాణరళిక ఆధరర్ంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం మాతృ నగర్ం 
ఈ ప్లాంతంలోని ఇతర్ నగరలలు మరయిు ప్ట్ణ క్ ందరాలతో బాగ్ల నటె్ వర్క 
చేయబడ్ిన ప్ధారన ఆరియక క్ ందంాగ్ల ప్నిచేస్ుత ంది.  

► మండలప్ధారన క్లరలయలయం మరయిు గ్లర మీణ జనరవలసలలు నిర్ేచిత సటెిల్ 
మ ంట్ విస్తర్ణ ప్లాంతంతో ర్వలణర నటె్ వర్క మరియు ఆరియక క్లర్యకలాప్లల 
దరేరల మాస్్ర్ ప్లా న్ లో విలీనం చేయబడతరయి.  

► ప్ాధరనంగ్ల ప్తాిప్లదతి భూమి ఉప్యోగ్లలలో అభివృదిి  చ్ందిన ప్లాంతరలలో 
20% నివలస్ మరియు ఆధపి్తయ భూ వినియోగం, తర్ువలత ప్లరశి్లర మిక 
ఉప్యోగం క్ోస్ం 4% మరియు ర్వలణర క్ోస్ం 4% మరయిు ప్రలయటక మరయిు 
వినోద ప్లాంతరలకు 2% మరియు మిశరమ భూమి ఉప్యోగ్లలు స్ుమార్ు 2% 
విఎంఆర్ ఉనరియి. ఇతర్ ప్తాిప్లదతి భూమి ఉప్యోగ్లలోా  పథఎస్ పథక్ట 2% 
మరియు వలణజియ ఉప్యోగంగ్ల 0.2% ఉనరియి. ఇంతకు ముందు 
చ్పథునటటా గ్ల, స్ుమార్ు 70% విఎంఆర్ వయవసలయ భూములు మరియు 
ప్రలయవర్ణ ర్క్ష్తి ప్లాంతరల ర్ూప్ంలో ఉంది.  

ప్టి్క 17-4: ప్ాతిప్లదిత భూమి వినియోగ వివరలలు మాస్్ర్ ప్లా న్ 2041, విఎంఆర్ 

S.No PPP వెశై్లలయం 
(చ.క్ట.మీ.లో) 

అర్బనరయిజా్ 
ఏరయిాలో 
భాగసలేమయం 

మొతతం 
మీద షరే్ 

1 నివసథంచ ే 957.81 59% 20% 
2 వలణిజయ 21.26 1% 0.2% 
3 మిశరమ ఉప్యోగం 75.44 5% 2% 
4 ప్లరిశ్లర మిక 181.3 11% 4% 
5 ప్బాిక్స మరయిు సమెీ ప్బాిక్స 96.38 6% 2% 
6 ప్బాిక్స యుటలిటసీ్ 9.42 1% 0% 
7 వినోద / ప్రలయటకం 97.22 6% 2% 
8 ర్వలణర 187.76 12% 4% 
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  ప్ట్ణకీర్ణ ప్లాంతం 1,627 100% 33% 

9 
ర్క్ష్తి ప్లాంతం (అడవులు 
మరియు క్ొండలు) 

725.25 
  15% 

10 నీటి వనర్ులు 366.96   8% 
11 వయవసలయం 2078.09   43% 
  ఉప్ మొతతం 3,176     
గ్లర ండ్ టరటల్ 4,873.38 
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డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

 

 
ప్టం 17-7: ప్తాిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ాణరళిక, విఎంఆర్-2041 (మాయప్ మార్ుు) 
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15 హౌసథంగ్ మరయిు సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల ఆవశయకతలు  
15.1 హౌసథంగ్ ట్ంాడ్ లు మరియు డ్ిమాండ్ 

2011 జనరభా లెకకల ప్ాక్లర్ం, విఎంఆర్ లో స్గటట గృహ ప్రమిాణం 4 తో 1,035,056 గృహాలు 
ఉనరియి. విఎంఆర్ లోప్ల మొతతం జనరభా లెకకల గృహాల స్ంఖ్య 1,307,291 లక్షల గృహాలు, 
ఇది చరలా ఇళ్లా  ఖ్ాళీగ్ల ఉనరియని లవదర జీవించగల సథయతిలో లవవని స్ూచిస్ుత ంది. మొతతం 
జనరభా, 2041 నరటిక్ట ఉప్లధి మరియు విఎంఆర్ మరియు ప్లలసీ జోనా దరేరల దరని మధ్యంతర్ 
డ్్క్లడల్ స్ంవత్రలలను అంచనర వసేథన తర్ువలత, గృహ డ్ిమాండ్ అంచనర వయేబడ్ింది. 
హౌసథంగ్ డ్ిమాండ్ ఎసథ్మషే్టన్ కు అప్ోా చ్ దగిువ పేరపకనివిధ్ంగ్ల ఉంటటంది; 

1. ప్ాస్ుత తం ఉని గృహ నిరలాణ ప్రసిథయతి మరయిు ఆదరయ సలయ యిలు, క్ టగ్ిరలీు 
మరియు స్ర్స్మ నై ధ్ర్ ఆధరర్ంగ్ల గృహాల డ్మిాండ్ యొకక విశ్లాష్టణ.   

2. యుఆర్ డ్ిపథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లలు మరియు నిబంధ్నలు బెంచ్ మార్క 
చేయడ్రనిక్ట మరయిు హౌసథంగ్ డ్మిాండ్ ను అంచనర వేయడ్రనిక్ట 
అనుస్రించబడ్రా యి. ప్బాలంగ్ల ఉని మారెకట్ ధోర్ణులను ప్రిగణనలోక్ట 
తీస్ుకుంటార్ు. 

3. ఇప్ుటిక్  ఉని క్ొర్త లెక్టకంచబడుతతంద ి మరియు ప్రా జకె్ె్డ్ జనరభా క్ొర్కు 
ప్లలసీ జోన్ ల దరేరల అవస్ర్మ ైన అదనప్ు నివలస్ యూనిటటా  లెక్టకంచబడతరయి. 

4. 2021, 2031 మరయిు 2041 క్ొర్కు లెక్టకంచబడా వివిధ్ ఆదరయ గూర ప్ుల ఆధరర్ంగ్ల 
అదనప్ు హౌసథంగ్ డ్ిమాండ్. 

 
ప్టం 18-1: హౌసథంగ్ ఎసథ్మషే్టన్ క్లలకుయలవష్టన్ 
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ప్ాస్ుత త గృహ క్ొర్తను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుని తర్ువలత 2041 క్ొర్కు హౌసథంగ్ డ్మిాండ్ అంచనర వేయబడ్ింద ి (టబేుల్ 18-1 మరయిు ప్టి్క 
18-2.జి.వి.ఎం.సథ జోన్ లో అతయధకి డ్ిమాండ్ కనిపథస్ుత ంది, ఎందుకంట ే ఇద ి భవిష్టయతతత లో అప్ గ్ రడ్ చయేబడ్ని టాాని్ట్ క్లరిడ్రర్ుా  మరియు ప్లత 
క్ోర్ సథటీ యొకక జెంటఫిథక్ ష్టన్ తో బిఆర్ టిఎస్ క్లరడి్రరా్తో తిరగి్ ి డ్న్ి్ఫథక్ ష్టన్ కు గుర్వుతతంది. రంెడవ అతయంత డ్మిాండ్ విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ 
ప్లాంతంలో అంచనర వయేబడ్ింది, ఇది భవిష్టయతతత  అభివృదిిక్ట బాహయ వృదిి  ప్లాంతరలుగ్ల ప్రగిణించబడ్ింది, తర్ువలత రలబో యియ భోగ్లప్ుర్ం 
విమానరశరయం చుటూ్  ఉని ప్లాంతం. 

ప్టి్క 18-1: విఎంఆర్, 2041లో ప్లలస ీజోన్ ల దరేరల గృహాల అంచనర 

మండలం 

జనరభా గృహాలు 

జనరభా 
లెకకల 
గృహాలు 

జనరభా 
హెచ్ హచె్ ల మొతతం 
స్ంఖ్య (2011) అదనప్ు హెచ్ హెచ్ లు 

2041 
నరటకి్ట 
మొతతం 
ఆవశయక
త 

2011 2018 
తరతరకల
క 

డ్ీలాపథ
డ్ేట్డ్ 

ప్ాతయే
క గద ి
లవదు 

2018 2021 2031 2041   

విశ్లఖ్ప్టిం 
నగర్ం(భాగం) జోన్ 

1,918,256   479,564   609,448  1,996,624   73,145   7,335   8,522   19,592   
33,785  

138,46
8  

222,57
3  

 311,576  

విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరిశ్లర మిక 
జోన్ 

 238,558   59,640   75,792   269,547   12,592   1,433   2,574   7,747   5,051   
40,478  

105,99
7  

 122,595  

యలమంచిల    42,071   10,518   13,366   45,878   2,617   489   332   952   2,755   8,777   25,116   28,554  

విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ 

 418,833   104,708   133,067   450,897   22,405   2,763   2,699   8,016   12,144   
63,524  

153,95
4  

 181,821  

విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్   265,400   66,350   84,320   280,216   18,859   2,014   1,567   3,704   3,327   21,663   40,182   62,623  
విజయనగర్ం-నెలామరా్  332,491   83,123   109,367   363,448   10,232   1,596   1,763   7,739   7,268   42,521  118,684   132,274  
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భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం 
మరియు పా్భావ జోన్ 

 85,549   21,387   28,140   90,205   4,368   320   747   1,164   1,586   7,910   39,050   44,484  

విజయనగర్ం ర్ూర్ల్  

 771,557   192,889   253,791   800,403   49,174   6,225   6,320   7,212   23,519   
33,627  

 52,013   113,732  

విఎంఆర్ 

4,072,71
5 

1,018,179 1,307,291 4,297,218 193,392 22,175 24,52
4 

56,126 89,435 356,96
8 

757,56
9 

997,659 

 
ప్టి్క 18-2: విఎంఆర్, 2041లో ప్లలస ీజోనా దరేరల హౌసథంగ్ డ్ిమాండ్ అంచనర 

  
మొతతం 
ఆవశయకత  యొకక భాగసలేమయం  నికర్ భూమి ఆవశయకత + 40% స్ూయ ల వెశై్లలయం 

నగర్ 2041 
25% 
హగి్ 

35% 
మిగ్ 

30% 
ఎల్ 
ఐజి 

10% 
ఈడబుా ాఎ
స్ 

హగి్ 
(200 
చ.m) 

మిగ్ 
(160 
చదర్ప్ు.m
) 

ఎల్ ఐజి 
(60 
చదర్ప్ు.m
) 

ఈడబుా ాఎ
స్ 
(40 
చదర్ప్ు.m) 

జివిఎంసథ 

 311,576   
77,894  

 
109,051  

 
93,473  

 31,158   
15,609,93
4  

 21,853,907   18,731,920   6,243,973  

విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరిశ్లర మిక జోన్ 
 122,595   

30,649  
 
42,908  

 
36,779  

 12,260   6,142,027   8,598,838   7,370,433   2,456,811  

యలమంచిల    28,554   7,138   9,994   8,566   2,855   1,430,534   2,002,748   1,716,641   572,214  

విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ 
ప్లాంతం  

 181,821   
45,455  

 63,637   
54,546  

 18,182   9,109,210   12,752,894   10,931,052   3,643,684  

రలజాం  12,149   3,037   4,252   3,645   1,215   608,690   852,166   730,428   243,476  

విజయనగర్ం  
 132,274   

33,069  
 46,296   

39,682  
 13,227   6,626,949   9,277,729   7,952,339   2,650,780  
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భోగ్లప్ుర్ం  
 44,484   11,121   15,569   

13,345  
 4,448   2,228,640   3,120,096   2,674,368   891,456  

గ్లర మీణ 0 
10% 
హిగ్ 

35% 
మిగ్ 

40% 
ఎల్ 
ఐజి 

15% 
ఈడబుా ాఎస్ 

హిగ్ 
(200 
చ.m) 

మిగ్ 
(160 
చదర్ప్ు.m
) 

ఎల్ ఐజి 
(60 
చదర్ప్ు.m
) 

ఈడబుా ాఎస్ 
(40 
చదర్ప్ు.m) 

విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్  
 62,623   6,262   21,918   

25,049  
 9,393   1,254,960   4,392,359   5,019,839   1,882,440  

విజయనగర్ం ర్ూర్ల్  
 113,732   11,373   

39,806  
 
45,493  

 17,060   2,279,180   7,977,129   9,116,719   3,418,769  

విఎంఆర్ 547,083 110,31
7 

191,478 181,76
0 

63,525 22,107,62
9 

38,372,373 36,424,745 12,730,605 
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హౌసథంగ్ డ్ిమాండ్ యొకక అంచనరలో క్ీలక ప్రగిణనలు: 
► ఊహించిన స్గటట ఇంటి ప్రమిాణం 4.  
► ఇన్ కమ్ క్ టగ్ిర ీ ని బటి్  నివలస్ యూనిటా స్ంఖ్య స్బ్ డ్విెడై్్డ్ చేయబడ్ింద ి

మరియు భూమి ఆవశయకతను తదనుగుణంగ్ల ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల, 
అంటే ఈడబుా ాఎస్, ఎల్ ఐజి, ఎంఐజి మరియు హచె్ ఐజి.  

► యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ఐ మారో్దర్శక్లల ప్ాక్లర్ం, అవస్ర్మ నై మొతతం గృహాల 
క్ొర్కు హచె్ ఐజి, ఎంఐజి, ఎల్ ఐజి మరియు ఈడబుా ాఎస్ క్ొర్కు అర్బన్ లో 
25:35:30:10 మరయిు గ్లర మీణప్లాంతరలోా  10:35:40:15 నిష్టుతితలో హౌసథంగ్ 
ప్ాతిప్లదనను ప్లా నింగ్ చయేించుక్ోవలల్ ఉంటటంది.  

15.2 భూమి డ్ిమాండ్ 
ఈడబుా ాఎస్ యూనిటటా  40 చదర్ప్ు .m, ఎల్ ఐజి యూనిటటా  60చదర్ప్ు.m, ఎంఐజి యూనిటటా  
125 చదర్ప్ు .m, మరయిు హచె్ ఐజి యూనిటటా  200 చదర్ప్ు .m గ్ల ప్రగిణించబడతరయి. 
బెసీాలు, 40% స్ూయ ల వెశై్లలయం చలామణ ి (20%), బఫర్ ప్లాంతం (5%), సౌకరలయలు (5%) క్ోస్ం 
నికర్ ప్లాంతరనిక్ట జోడ్ించబడ్ింది మరయిు ఉదరయనవనరలు మరియు బహరి్ంగ ప్ాదశే్లలు 
(10%). 
ఈ ప్లదముదనాు ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, విఎంఆర్ లో భవిష్టయతతత లో నివలస్ డ్మిాండ్ క్ోస్ం 
మొతతం 36,000 హకె్ల్ రా్ వెైశ్లలయం లెక్టకంచబడ్ింది. ప్లలసీ జోన్ దరేరల భూమి డ్మిాండ్ 
టేబుల్ 18లో స్విస్తర్ంగ్ల చూపథంచబడ్ింది.-2. 

తగ్నింత లాయండ్ బాయంక్స అందుబాటటలో ఉందని తనిఖీ చేయడంతో మొతతం భూమి డ్ిమాండ్ 
తో ప్లటట ప్సా్ుత తం ఉని నివలస్ భూవినియోగం కూడ్ర ప్ో లిబడ్ింది. వయవసలయ భూమి 
క్లర్ణంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ మరయిు యలమంచిల  మినహా విఎంఆర్ అంతటా తగ్నింత 
నివలస్ భూమి అందుబాటటలో ఉంటటందని నిరలి రించవచుి. 

 
ప్టం 18-2: భవిష్టయత్ గృహ నిరలాణం క్ోస్ం స్ూయ ల భూమి ఆవశయకత 
ఈ స్ూయ ల భూమి ఆవశయకతలో దగిువ మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు స్దుప్లయాలు 
చేర్ిబడతరయి: 
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► రలబో యియ జనరభాను స్ులభతర్ం చయేగల ప్ాణరళిక్లబదిమ నై నివలస్ 
ప్లాంతరలు. 

► యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ ఐ మారో్దర్శక్లలోా  స్ూచించిన నిబంధ్నలకు అనుగుణంగ్ల 
ప్ాణరళిక్లబదిమ నై ప్ర ర్ుగు ప్లాంతరలు మరయిు అనిి గ్లర మాలోా  విదరయ 
స్దుప్లయాలు, ఆరోగయ స్దుప్లయాలు, స్ంసలయ గత ఉప్యోగ్లలు, వినోద 
మరియు బహరి్ంగ ప్దాేశ్లలు మరియు వలణిజయ స్దుప్లయాలతో స్హా అనిి 
సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలను కలగ్ ిఉనరియి. 

► ఇప్ుటిక్  ఉని సటెిల్ మ ంట్, ఆకరమించబడా మరయిు అన్ యొకక 
ఇంటగి్ రష్టన్‐ప్ణారళిక్లబదిమ నై నివలస్ టౌన్ షథప్ లతో నివలస్ లవఅవుటాను 
ఆకరమించరర్ు. 

15.3 హౌసథంగ్ గ్ోర త్ ప్ాప్ో జల్ 
విఎంఆర్ అంతటా గృహ అభివృదిి  యొకక లక్షణరలు దరని ప్తాేయక స్ేభావం క్లర్ణంగ్ల 
విభిని ప్లలస ీ జోన్ లకు మార్తరయి. హౌసథంగ్ డ్వ్లప్ మ ంట్ వివరలలు దగిువ 
పేరపకనివిధ్ంగ్ల ఉనరియి. 

1. టౌన్ షథప్ డ్వ్లప్ మ ంట్- టౌన్ షథప్ లను నకకప్లా మరయిు అచుయతరప్ుర్ం వంట ి
విక్పెథసథపథఐఆర్, మునగప్లక, స్బబవర్ం, క్ొతతవలస్ స్మీప్ంలో ఇండసథ్ రయల్ నోడ్ ల 
ప్లరిశ్లర మిక కాస్్రా్లో ప్తాిప్లదించవచుి. ప్ాభుతే యాజమానయంలోని భోగ్లప్ుర్ం వంట ి
ప్లాంతరలు కూడ్ర విఎంఆర్ మరియు ప్లరలసే్ట్ ల్ స్ంస్యల ప్కా్లర్ం ప్లరశి్లర మిక 
అభివృదిిక్ట అనుకూలంగ్ల ఉంటాయి. హౌసథంగ్ ప్లలసలీు. 

2. లవఅవుటటా  మరయిు గ్ ట్డ్ కమూయనిటీ- విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ ప్లాంతరలతో ప్లటట 
విజయనగర్ం చుటట్ ప్కకల ప్లాంతరలోా  ఈ ర్కమ నై గృహాలు విజయవంతం క్లవచుి. 

3. అర్బన్ హౌసథంగ్ & రయిల్ ఎసే్ట్- జివిఎంసథ, మరయిు విజయనగర్ం క్ోర్ వంట ి
ప్ునర్ుతుతిత  క్ట గుర్వుతతని అనిి ప్లాంతరలు రలబో యియ టిఒడ్ ి అభివృదిి మరియు 
ప్ాధరన నగరలల జెంటిఫథక్ ష్టన్ ను స్ులభతర్ం చేయడ్రనిక్ట రయిల్ ఎసే్ట్ అభివృదిి 
మరియు అధకి సలందతా గృహాలను అందించగలవు.  

4. మురకి్టవలడల ప్ునరలవలస్ం- ఈడబుా ాఎస్ మరియు మురకి్టవలడల ప్ునరలవలస్ం దరని 
ప్లాంతీయ కనకె్ట్విట ీ మరయిు వయయహాతాక సలయ నం క్లర్ణంగ్ల ఆనందప్ుర్ం, పెందురిత, 
స్బబవర్ం ప్లాంతరలకు దశలవలరీగ్ల వరితంచవచుి. 
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ప్టం 18-3: ప్తాిప్లదతి గృహ ప్లాంతరలు 
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15.4 సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల ఆవశయకతలు 
యు.ఆర్.డ్ి.పథ.ఎఫ్.ఐ మారో్దర్శక్లలు సీేకరించబడ్రా యి, హారజిోన్ స్ంవత్ర్ంలో అంచనర 
వేయబడ్ిన జనరభా డ్ిమాండ్ ను అంచనర వేయడ్రనిక్ట. ప్లాంతం మరియు సౌకరలయల స్ంఖ్య 
రెండ్ింటిలోనూ సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల డ్మిాండ్ అంచనర వేయబడ్ింద ి మరియు 
దీనిక్ట సలయ నం గురితంచబడ్ింది, విఎంఆర్ 4867.38 sq.km ప్లాంతరనిి కలగ్ ి ఉంది, వీటలిో విదయ, 
ఆరోగయం, వినోద, వలణజియ, సలమాజిక-సలంస్కృతిక మరయిు ఇతర్ (బాయంకులు, తప్లలా 
క్లరలయలయం మొదలెైనవి) స్హ సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలను అందించడ్రనిక్ట 1.8% 
ప్లాంతం అవస్ర్ం.  

 
ప్టం 18-4: విఎంఆర్ లో సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల ప్లాంతం యొకక వలటా 
హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం (2041) స్ుమార్ు 8944 హెక్ల్ రా్ విసీత రో్ంలో 12367 స్ంఖ్యలో సౌకరలయలు 
అవస్ర్ం. ఎడుయక్ ష్టనల్ తర్ువలత కమరిియల్ ఫసెథలటసీ్, మరింత స్ంఖ్యలో అవస్ర్ం 
అవుతరయి, రకి్టరయియష్టన్ తర్ువలత ఎడుయక్ ష్టనల్ డ్మిాండ్ లు మరింత ప్లాంతం. విదరయ 
సౌకరలయల ను అందించ ే ప్లాంతం అభివృదిిక్ట నెైప్ుణయం కలగ్ని జనరభా అవస్ర్ం మరయిు 
నెైప్ుణయఅభివృదిి  ప్తాిప్లదతి ప్లాజకెు్ ల దరేరల స్ృషథ్ంచబడ్ని అవక్లశ్లలను సలయ నిక శ్లర మిక శక్టత 
ప్ర ందడ్రనిక్ట స్హాయప్డుతతంది. సలయ నిక ప్ాజలకు సవేలందించడమ ే క్లకుండ్ర వెదైయ 
స్దుప్లయాలు ఛతీతస్ గఢ్ మరయిు ఒడ్ిష్ల జనరభాను ఆకరిిసలత యి. అయితే, ఇద ి క్ష్తిిజ 
స్ంవత్రలనిక్ట స్రిప్ో దు.  విఎంఆర్ ప్లర్క మరయిు స్ేరో్భరిత సే్డ్ియంతో స్హా చరలా తకుకవ 
వినోద మరియు క్ీరడ్ర ప్లాంతరలు ఉనరియి. విజయనగర్ంలో కూడ్ర నిరా్క్షయం చేయకుండ్ర 
వినోద జోన్ ను ర్ూప్ర ందించడం తప్ునిస్రి. 
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 ప్టం 18-5: క్ టగ్రి ీ దరేరల సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్కు అవస్ర్మ నై స్దుప్లయాలు 
మరియు ప్లాంతం స్ంఖ్య 
అనిి సలయ యిలోా  అనిి సలమాజిక స్దుప్లయాలను అందించడం వలంఛనీయం క్లదు కనుక, 
సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలను ప్ంపథణీ చయేడ్రనిక్ట యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ ఐ మారో్దర్శక్లలోా  
స్ూచించిన విధ్ంగ్ల ప్లా నింగ్ యూనిటా హెరైలరీకని అవలంబిసలత ర్ు. దీనిని సీేకరించడం 
యొకక ఉదేదశయం జనరభా ఆధరర్ంగ్ల ప్లాంతరలను చిని నుండ్ి పెదద  ఎతతత న విభజించడం. 
ప్లాథ్మిక యూనిట్ స్ుమార్ు 5,000 జనరభా కలగ్ని గృహనిరలాణంగ్ల ప్రిగణించబడుతతంద ి
మరియు అతయధికంగ్ల 10,00,000 జనరభా ఉని జోన్/స్బ్ సథటీగ్ల ప్రిగణించబడుతతంద.ి 
అతయలుంగ్ల ప్లాథ్మిక సౌకరలయలు ఉంటాయి, ఇద ి సీేయ-సథయర్మ నైది మరయిు సేకలు అధిక 
ముగ్ింప్ు వెపై్ు కదులుతతనిప్ుుడు, సౌకరలయల స్ంఖ్య జోడ్ించబడుతతంది. ఇది విభిని 
సలయ యిప్లా నింగ్ యూనిటాకు మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్కు ప్లా నింగ్ స్ులభతర్ం చసే్ుత ంద.ి 
సీేకరించిన ప్లా నింగ్ యూనిట్ ల యొకక హెైరలరీక అనుబంధ్ం 1లో ప్జాంట్ చేయబడ్ింది. 

డ్ిమాండ్ జోనల్, సెంటర్, టౌన్ షథప్, సకె్ల్ ర్ మరియు ప్ర ర్ుగు సలయ యిలో లెక్టకంచబడుతతంద.ి 
(ప్టి్క 18-3)ఇది ఏరయిా ఆవశయకతను తీర ి  తగ్ని ప్దాశే్లలోా  ప్ంపథణీ చయేబడుతతంది. విఎమ్ 
ఆర్ జోన్ ల క్ొర్కు స్విస్తర్సలయ యిలో ఫెసథలటీలు మరింత మదింప్ు చయేబడతరయి మరయిు 
అనుబంధ్ం 1లో ప్జాంట్ చయేబడతరయి. 
ప్టి్క 18-3 ప్లా నింగ్ యూనిట్ ల దరేరల సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్కు అవస్ర్మ నై 
స్దుప్లయాలు మరియు ప్లాంతం 

 
పథ5 - ప్ర ర్ుగు P4 సకె్ల్ ర్ పథ3-టౌన్ 

షథప్ 
పథ2-సథట ీ
సంెటర్ 

పథ1-జోనల్ 
సంెటర్ 

మండ
లం 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 
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పథ5 - ప్ర ర్ుగు P4 సకె్ల్ ర్ పథ3-టౌన్ 

షథప్ 
పథ2-సథట ీ
సంెటర్ 

పథ1-జోనల్ 
సంెటర్ 

మండ
లం 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

యూ
నిటటా  

వెశై్ల
లయం 
(హా) 

విదరయ 
సౌకరలయ
లు 

2316 

478.7
2 245 611 219 362.1 23 35 16 240 

ఆరోగయ 
సౌకరలయ
లు 

608 72.96 430 

335.8
4 458 

767.2
6 23 138 0 0 

వలణిజయ 
సౌకరలయ
లు 

701 105.15 826 339.8 42 126 10 100 0 0 

వినోద 
మరియు 
క్ీరడ్ర 
సౌకరలయ
లు 

1465 732.5 486 486 2104 

2277.
5 26 335 8 376 

సలమాజి
క- 
సలం
స్కృతిక 
సౌకరలయ
లు 

1612 54.42 121 24.2 130 76.1 22 82 35 377 

భదతార 
స్దుప్ల
యాలు 

0 0 0 0 83 105 12 24 12 48.4 

ఇతర్ 
సౌకరలయ
లు 

0 0 0 0 279 31.34 51 183 4 20 

ప్లలసీ జోన్ దరేరల సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల డ్ిమాండ్ అంచనర వయేబడ్ింది. జివిఎంసథ 
అతయధకి జనరభాకు వస్తి కలుస్ుత ంది; అందువలా, ఈ జోన్ లో సౌకరలయలు మరియు ప్లాంతం 
ప్ర్ంగ్ల డ్ిమాండ్ ఎకుకవగ్ల ఉంటటంది. విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ ప్లాంతం జివిఎంసథ జోన్ కు 
ఆనుక్ొని ఉంది మరయిు మరింత పేరా పథత జనరభాకు వస్తి కలుంచే ప్ధారన వృదిి 
ప్లాంతంగ్ల కూడ్ర భావించబడ్ింది. ఇది వేగంగ్ల ప్ట్ణీకర్ణ జోన్ లలో ఒకటి మరయిు 
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జివిఎంసథ జోన్ ప్కకన సౌకరలయల అధిక ఆవశయకతను కలగ్ ి ఉంటటంది. ఇతర్ ప్ట్ణ 
మండలాలోా  డ్ిమాండ్ అంచనర ప్కా్లర్ం (ప్టి్క 18-4) 

గ్లర మీణ మండలాలోా  డ్మిాండ్ ను కూడ్ర అంచనర వసేథ, తదనుగుణంగ్ల సౌకరలయలను 
క్ టాయిసలత ర్ు. ప్లలస ీ జోన్ దరేరల మదింప్ు చయేబడా వివిధ్ స్దుప్లయాలు (అనుబంధ్ం 1)లో 
ఉనరియి.  

ప్టి్క 18-4: జోన్ దరేరల సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల ఆవశయకత 

మండలం సౌకరలయల స్ంఖ్య 
వెశై్లలయం 
(Sq.km) 

విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం(భాగం) జోన్ 4805 30.63 
విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరిశ్లర మిక జోన్ 1300 9.70 
యలమంచిల మండలం 271 1.56 
విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ 1930.00 15.92 
విజయనగర్ం-నెలామరా్ 
మండలం 

1531 10.62 

భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం 
మరియు పా్భావ జోన్ 

481 3.03 

మొతతం 10,318 71.47 
 
 
ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరయిు వలర్స్తే ప్రరి్క్షణ ప్లాంతరలు 
ఈ అధరయయం ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరయిు వలర్స్తే ప్రిర్క్షణ మరయిు స్ంబంధతి 

వయయహాలగురించి చ్బుతతంది. ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  యొకక ప్ధారన లక్షయం విఎంఆర్ లో నగర్ 

ప్ాధరన ప్లాంతరల ఆరియక వెైబేషా్టన్ మరయిు నివలస్యోగయతను పెంచడం. హెరిటజే్ కనజర ేష్టన్ 

ర్క్షణ మరియు మ ర్ుగుదల వయయహానిి అందించడం మరియు కమూయనిట ీ మరయిు టూరిజం 

అభివృదిి  క్ొర్కు దరనిని లీవర జ్ చసేే లక్షయంతో డ్రాఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ క్టంద జాబితర చయేబడా 

ప్లాంతరలు/నిరలాణరలపె ై దృషథ్ సలరిస్ుత ంది. విఎంఆర్ లోని ప్ట్ణ క్ ందరాల నివలస్యోగయత 

మరియు ఇమజే్ ను పంెప్ర ందించడ్రనిక్ట వయయహాతాక ప్ట్ణ ర్ూప్కలున ఫేమా్ వర్క మరియు 
మారో్దర్శక్లలు కూడ్ర అధరయయంలో ప్తాిప్లదించబడ్రా యి.  ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  ప్లాంతరలు 
సలధరర్ణంగ్ల తకుకవ పరె్ుగుదల మరయిు అధకి సలందాత కలగ్ిన ప్లాంతరలుగ్ల ఉని సథట ీ

క్ోర్ ప్లాంతరలు స్మనేయం లవని ప్ట్ణ ప్రవిర్తన స్మస్యలను ఎదురపకంటటనరియి. జీవన 

నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట మరియు విఎంఆర్ లోని నగర్ క్ోరా్ను ఆధ్ునీకరించడ్రనిక్ట, 
ముఖ్యమ ైన మరయిు ఇప్ుటిక్  ఉని నగర్ ప్ాధరన ప్లాంతరల ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితని 

ప్ాతిప్లదించరర్ు. ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  వయయహం ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాలు, బహరి్ంగ 
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ప్ాదశే్లలు మరయిు నగర్ క్ోరా్లో ఇతర్ అభివృదిి  ప్లాజకెు్ లను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట 
క్ొనసలగుతతని ప్ాయతరిలను ఏక్ీకృతం చయేడం. ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరయిు దరని భాగ్లలు 
ప్ాతిప్లదించిన క్ ందీకార్ణ ప్లాంతరలు ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి. 
సథటీ/టౌన్ క్ోర్ ఏరయిాల యొకక వివర్ణ మరియు ప్రా ఫెైల్ 

ప్లత ప్లాంతరలుమరియు సలధరర్ణంగ్ల తీవాంగ్ల నిరిాంచబడ్ని మరయిు అధిక సలందతా 

కలగ్ిన సథటీ క్ోర్ ప్లాంతరలు, జివిఎంసథ యొకక మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ ప్లాంతరలలో ముఖ్యమ నై 

భాగ్లలను ఏర్ుర్ుసలత యి, మరయిు విఎంసథ ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితక్ోస్ం ప్తాిప్లదించబడ్రా యి. 

ప్ాస్ుత తం, ఈ మునిసథప్ల్ ప్లాంతరలు విఎంఆర్ లో ప్ట్ణ జనరభాలో ఎకుకవ భాగ్లనిి కలగ్ ి

ఉనరియి మరియు తగ్నింత ప్లాథ్మిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు అనియంతితా ప్ట్ణ 

ప్రవిర్తన కు ప్లాప్యత యొకక తీవమా ైన స్మస్యలను ఎదురపకంటటనరియి. ఈ నగర్ క్ోరా్ యొకక 

ఆరియక మరియు క్టరయాతాక శ్లరయస్ు్ ఈ ప్లాంతం యొకక భవిష్టయతతత  ఆరియక్లభివృదిి   చరలా 
ముఖ్యమ ైనది, అదే స్మయంలో వలరి మొతతం నిరిా ంచిన ప్రలయవర్ణ విలువలను 
పెంచుతతంద.ి 
ప్టి్క 19-1: ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  సలరలంశం మునిసథప్ల్ వలర్ుా లు మరయిు జనరభా, విఎంఆర్ 

యుఎల్ బి ప్ాధరన ప్లాంతరల క్టంద వలర్ుా లు జనరభా 2018 
% నుండ్ ి

యుఎల్ బి 

జనరభా 
గ్ రటర్ విశ్లఖ్ప్టిం 

మునిసథప్ల్ క్లరపుర ష్టన్ 

(జివిఎంసథ) 

1-3, 14-62, 64-76, 79, 81-87, 89-
97 

1.59 మిలయనుా  
(1,591,246) 

80.5% 

విజయనగర్ం మునిసథప్ల్ 

క్లరపుర ష్టన్ 
4-5, 7-15, 17-20, 22-23, 26, 28-39 

0.19 మిలయనుా  
(189,951) 

70.9% 

యలమంచిల ముని్ప్లలట ీ 1, 7-17, 19 
0.019 మిలయనుా  
(18,971) 

51.2% 

నెలామరా్ నగర్ ప్ంచరయితీ 3-13, 15 
0.015 మిలయనుా  
(15,658) 

60.2% 

మొతతం 
1.95 మిలయనుా   

(1,949,489) 
79.4% 

ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  మరయిు ప్ట్ణ ర్ూప్కలున వయయహాలు 
మ ర్ుగ్ెనై జీవన నరణయతతో ఆరియక వెైబేషా్టన్ ను క్ొనసలగ్ించడం అనేది విఎంఆర్ యొకక నగర్ 

ప్ాధరన ప్లాంతరలోా  ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  యొకక క్ీలక లక్ష్యయలు. ఈ నగర్ క్ోర్ుా  దరీ్ఘక్లలక 

ప్లాతిప్దకిన ఈ ప్లాంతం యొకక ఆరియక శ్లరయస్ు్ ప్టా చరలా ఎకుకవ ప్లాముఖ్యత కలగ్ ి

ఉనరియి, అందువలా ప్ట్ణ మౌలక స్దుప్లయాలు మరియు వయయహాతాక బహరి్ంగ ప్దాశే్లలను 
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మ ర్ుగుప్ర్చడం చరలా ముఖ్యమ నైది. ప్ునర్ుదరఘ టించడ్రనిక్ట, విఎంఆర్ క్ోస్ం అభివృదిి  
వయయహం ఇప్ుటకి్  ఉని ప్ట్ణ నగర్ ప్ాధరన ప్లాంతరల మ ర్ుగుదల మరియు క్ొతత  వృదిి  
ప్లాంతరల అభివృదిి  రెండ్ంిటిపెై స్మానంగ్ల దృషథ్ పెడుతతంది. వరిోంచబడ్ిన నగర్ ప్ధారన 

ప్లాంతరల ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితక్ట క్ీలక వయయహాలు ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి.  
జివిఎంసథ సథటీ క్ోర్ రజీనర ష్టన్ 
జివిఎంసథ నగర్ వెశై్లలయం, 110 చ.క్ట.మీ (ప్టం 19) ప్తాిప్లదించబడ్ింది-1 నుండ్ి ప్టం 19-5) 

ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ొర్కు వరిోంచబడ్ింది, ఇకకడ ప్లాజెక్్స క్లంపో్ నెంట్ లను అనుస్రించడంపె ై
దృషథ్ సలరించబడుతతంద:ి  

ప్లాథ్మిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు ఇతర్ మునిసథప్ల్ సవేలకు 100% ప్లాప్యతను 
చేర్ుక్ోవడం: నీర్ు మరయిు విదుయత్ స్ర్ఫరల, ప్ట్ణ వయరలయ ల సకేర్ణ మరియు డ్్ైనైేజీ వంట ి
తగ్నింత మరయిు నరణయమ ైన ప్లాథ్మిక మౌలక స్దుప్లయాలను ప్ర ందడం జీవన నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడంలో ముఖ్యమ ైన స్ూచికలలో ఒకటి. ఈ లక్ష్యయనిి చరే్ుక్ోవడ్రనిక్ట వివిధ్ జివోఐ, 

రలష్్టర ప్ాభుతేం మరయిు సలయ నిక స్ంస్యల సలయ యి క్టంద జివిఎంసథ ఏరయిాలో ప్సా్ుత తం అనకే 
ప్లాజెకు్ లు క్ొనసలగుతతనరియి. అయితే, జివిఎంసథ యొకక నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరలోా  
నివలస్యోగయత ప్ామాణరలను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట స్ేలుక్లలక ప్లాతిప్దకిన ఈ లక్ష్యయనిి 
చేర్ుక్ోవడం ముఖ్యం.  

 
 ప్టం 19-1: జివిఎంసథలో ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ోస్ం ప్ాతిప్లదతి సథటీ క్ోర్ ప్లాంతరలు 
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ప్ాజా ర్వలణర ను మ ర్ుగుప్ర్చడం: ప్జాా ర్వలణరలో 50% లవదర అంతకంటే ఎకుకవ మోడల్ 
వలటాను సలధించడ్రనిక్ట నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరలోా , నడక దూర్ంలో అంటే 0.5 క్ట.మీ నుండ్ి 1.0 

క్ట.మీ. వర్కు ప్జాా ర్వలణరను అందుబాటటలో ఉంచడం వలంఛనీయమ ైనది. చివరి మ ైలు 
కనకె్ట్విటీని మ ర్ుగుప్ర్చరల్న అవస్ర్ంతో స్హా జివిఎంసథ నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరలోా  మ టరా  
మరియు బస్ు్ ఆధరరతి ప్జాా ర్వలణర వయవస్య కలయిక ప్తాిప్లదించబడ్ింది.  
ప్లర్ుకలు మరయిు ఓపనె్ సుేస్ ల లభయత: జివిఎంసథ ప్లాంతం 55 క్టలోమీటరా్ మేర్ స్ముద ా
తీర్ ప్లాంతం ఉనిప్ుటకి్ీ, దరని ప్ధారన ప్లాంతరలు ప్లర్ుకలు మరియు బహరి్ంగ ప్దాశే్లలు 
మరియు నరణయమ నై ప్జాా ర్వలణర మరయిు స్ముదతాీర్ ప్లాంతరలకు అనుస్ంధరన క్ొర్తను 
ఎదురపకంటటనరియి. 0.5 క్టలోమీటరా్ నడక దూర్ంలో పథలాలు, వృదుి లు మరయిు నగర్ క్ోరా్లో 
నివలస్ులక్ోస్ం ప్లర్ుకలు మరియు బహరి్ంగ ప్దాశే్లలను ఏరలుటట చయేడం ముఖ్యం. 

అందుబాటటలో ఉని ఏద్నైర ప్ాభుతే భూములను బహరి్ంగ ప్దాేశ్లలుగ్ల మార్ిడంతో ప్లటట 
ఇప్ుటిక్  ఉని బహిర్ంగ ప్దాశే్లలను ప్లాధరనయతగ్ల మార్ిడం.   
ప్లాప్యత మరయిు ఉప్యోగ్ించగల బహరి్ంగ ప్దాేశ్లలు మరయిు ప్లర్ుకలు జాతీయ మరియు 
అంతరలజ తీయ ప్మాాణరల ప్ాక్లర్ం ప్తాి వయక్టతక్ట 5 చదర్ప్ు.m నుండ్ి 10 చదర్ప్ు.m ప్రధిలిో 
ఉండ్రల. జివిఎంసథలో ప్సా్ుత తం ఉప్యోగ్ించగల బహరి్ంగ ప్దాశే్లల లభయత ప్తాి వయక్టతక్ట 3 

చదర్ప్ు .m కంట ే తకుకవగ్ల ఉంది.    ప్లదచరర్ుల క్ొర్కు సీఫాంట్ రోడుా కు చిక్టత్ చసేే 
సీఫాంట్ ప్లాంతరలకు యాక్ె్స్ ని మ ర్ుగుప్ర్చడం/ప్లదచరర్ులకు సేి హప్యర్ేకంగ్ల 
ఉండటం అనదే ి జివిఎమ్ సథలో సథట ీ క్ోర్ ప్లాంతరల మ ర్ుగుదల దిశగ్ల అతయంత ముఖ్యమ నై 
లక్ష్యయలలో ఒకట.ి జివిఎంసథ యొకక నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరలోా  ప్ర ర్ుగు ప్లాంతరలకు ప్ాయోజనం 
కలగ్ించడ్రనిక్ట క్ొండల ఇంటర్ ఫసే్ ల వెంబడ్ి మరియు నిరిాంచిన ప్లాంతరల వెంబడ్ ి
బహరి్ంగ ప్దాేశ్లల యొకక స్ంభావయ తదుప్రి విస్తర్ణ జర్గవచుి.   
వీధ్ులు, ప్బాిక్స సుేస్ లు మరియు ఎన్ ఎమ్ ట ి ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ ఇంప్యూ వ్డ మ ంట్: సథటీ క్ోర్ 
యొకక మొతతం జీవన మరయిు అనుభవ నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట, వీధ్ులమ ర్ుగుదల, 

బహరి్ంగ ప్దాశే్లలు, మరియు స్ుర్క్ష్తిమ నై నడక మారలో లు మరయిు సెకై్టల్ టాాక్స లను 
అందించడం ఒక  ప్గాతిశీల మారో్ం. ఈ నేప్థ్యంలో విశ్లఖ్ప్టిం, జాతీయ ర్వలణర విధరనం 
సలార్్ సథటీ మిష్టన్ లక్ష్యయలను జివిఎంసథ యొకక ముఖ్య ప్లాంతరల కు 2014 ను విస్త  రించరల్న 
అవ స్ ర్ం ఉంద.ి ప్జాా ర్వలణర మ ర్ుగుదలతో ప్లటట దశలవలరీగ్ల ప్జాాదర్ణ ప్ర ందని వీధ్ులు 
మరియు బహిర్ంగ ప్దాేశ్లల ప్లదచరర్ులసేి హప్యర్ేకంగ్ల చేయడం ప్ోా తర్హించరల. ఈ 
నేప్థ్యంలో సఫీాంట్ రోడుా  మరయిు స్ముదతాీరలనిక్ట దరరతిీస ే రోడుా  ప్లాధరనయత  ప్లాజెకు్ లు గ్ల 
ఉండవచుి.  

వలటర్ బాడ్సీ్ మ ర్ుగుదల: జివిఎంసథ నగర్ ప్ాధరన ప్లాంతరలోా  7 పదెద  మరియు చిని నీట ి
వనర్ులు ఉనరియి. మఘేాది ా గ్డాె రజిరలేయర్ పెందురిత ప్కకన నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరనిి 
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ఆనుక్ొని ఉని అతిపదెద  నీటి వనర్ులలో ఒకటి.  నగరలనిక్ట ముఖ్యమ ైన నీటి వనర్ుగ్ల 
రలజీప్డకుండ్ర, జివిఎంసథ ఏరియాలో వినోద స్యలానిి స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట డ్ఎింపథలోని ఈ నీటి 
స్ంఘం చుటూ్  ఒక నగర్ం మరయిు ప్లాంతీయ ఉదరయనవనం ప్ాతిప్లదించబడ్ింద.ి 

నరణయమ నై ప్బాిక్స ఓపెన్ సుేస్ ల ఆవశయకతను తీర్ిడం క్ొర్కు ప్ర ర్ుగుప్లాంతరల నుంచి 
మ ర్ుగ్ెనై ఎన్ ఎమ్ ట ి యాక్ె్స్ తో ఇతర్ వలటర్ బాడ్ీస్ ఫాంట్ లను మ ర్ుగుప్ర్చరలని కూడ్ర 
సథఫలర్స్ు చయేబడ్ింది. ఈ నీటి వనర్ుల యొకక నీటి నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడం మరయిు 
సథపథసథబి/ఎస్ పథసథబి ప్ామాణరలకు అనుగుణంగ్ల నిర్ేహించడం ముఖ్యం.    
అర్బన్ డ్ిజెనై్ ప్లాజెక్్స లు: జివిఎంసథ యొకక ప్ధారన ర్ంగ్లలలో ఆరియక మరయిు ప్ట్ణ వెవైిధ్యం 
ను పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట, ప్ట్ణ ప్ునర్ుదిర్ణ, ప్ునరలభివుూ దిి , టిఒడ్లిు మరయిు సలందాత 
క్ోస్ం ఎంపథక చేసథన ప్లాజెకు్ లను ప్ట్ణ ర్ూప్కలున ప్లాజెకు్ లుగ్ల గురితంచరల్న అవస్ర్ం 
ఉంది. ఇది నివలస్యోగయత ప్ామాణరలు, ప్ట్ణ ఇమజే్ మరియు మొతతం జివిఎంసథ ప్లాంతం 
యొకక ఆరియక ప్లతనాు మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట స్హాయప్డుతతంది. మిశరమ ఉప్యోగ అభివృదిిపె ై
దృషథ్  సలరించి ప్తాిప్లదిత మ టరా  క్లరిడ్రర్ వెంబడ్ి టివోడ్లితో  ప్లత ర్హదరరి అమరిక 
(మునుప్టి ఎన్ హచె్-16)ను ప్లదచరర్ులకు స్ుర్క్ష్తిమ నై ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరడి్రర్ గ్ల 
మార్ిడం. ఆర్ టిసథ క్లంపెా క్స్, రెలైవే సే్ష్టన్ మరియు ప్ాకకన ే ఉని ఆవర్ణల ప్ునర్ుదిర్ణ 
మరియు ఉప్యోగ్ించిన సెైటా క్టంద ఉని ఇతర్ ప్భాుతే స్ేంత మరయిు జివిఎంసథ యొకక 
మొతతం ఆరియక ప్ునరది మరయిు సథయతి ని మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట స్ంభావయ ప్లాంతరలు.  

  

  
ప్టం 19-2: మిశరమ భూ వినియోగ అభివృదిిపెై దృషథ్ సలరించి టిఒడ్ి:సథటీ  క్ోర్ ప్లాంతం యొకక 

ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితలో భాగంగ్ల వీధ్ులు మరయిు బహరి్ంగ ప్దాేశ్లలను మ ర్ుగుప్ర్చడం, 
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స్ముదాం మరియు స్ర్స్ు్ ఫాంట్ ల అభివృదిి  జిఎమ్ విసథని ఆధ్ునిక మహానగర్ంగ్ల 
మార్ిడం, వయయహాతాక క్లర్యకరమం.  
సథయతిసలయ ప్క నగర్ం: జి విఎమ్ సథ యొకక తీర్ ప్లాంతం తతఫలనులు మరియు స్ునరమీల 
(విశ్లఖ్ప్టింపెై ట్రి అధ్యయనరల ప్ాక్లర్ం) ముప్ుు ఉంది. విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా  క్ోస్ం 
తయార్ు చసేథన విశ్లఖ్ప్టిం-డ్డి్ిఎంపథ క్ోస్ం విప్తతత  నిర్ేహణ ప్ణారళిక అమలు నగర్ 
దీర్ఘక్లలక శ్లరయస్ు్కు ముఖ్యమ ైనది. విప్తతత  మరియు ప్ామాద నిర్ేహణ క్ొర్కు ప్ాణరళికను 
సథదిం చయేడం క్ొర్కు ఉని క్లీక భాగసలేములు మరయిు సలయ నిక కమూయనిటలీ భాగసలేమయం 
దరేరల జివిఎంసథ ఏరయిా క్ొర్కు మరింత స్విస్తర్మ నై మదింప్ు చపే్టా్ లని సథఫలర్స్ు 
చేయబడ్ింది. జివిఎంసథ ప్లాంతరల క్ోస్ం ప్మాాద తగ్ిోంప్ు మరయిు విప్తతత  నిర్ేహణ 
ప్ాణరళికతో వయవహరించడంలో జాా నరనిి ప్ంచుక్ోవడ్రనిక్ట జివిఎంసథ 100 సథయతిసలయ ప్క నగరలల 
నెట్ వర్క లో భాగం క్లవలలని కూడ్ర సథఫలర్ు్ చేయబడ్ింది.  
ప్లాజెక్్స సలధరయసలధరయల అధ్యయనరలు: ప్ధారన ప్లాంతరల యొకక ఆరియక, విధ్ులు, జీవనోప్లధ ి
ప్ామాణరలు మరియు ప్ట్ణ సథయతి సలయ యి  ను పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట ప్ధారన ప్లాంతరలోా  ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుతుతిత  మరియు ప్ట్ణ ర్ూప్కలున ప్లాజకెు్ లను గురితంచడ్రనిక్ట విఎంఆర్ తో 
స్మనేయంతో జివిఎంసథ సలధరయసలధరయల అధ్యయనరలను నిర్ేహిస్ుత ంది. స్ంభావయ మరయిు 
క్ీలక ప్ట్ణ ర్ూప్కలున ప్లాజెకు్ లు మ ర్ుగ్ెనై ప్ాజా ర్వలణర మరయిు NMT కనెక్ట్విటీతో 
స్ముదతాీర్ మ ర్ుగుదల, ప్ాతిప్లదతి మ టరా  మరియు బిఆర్ టి క్లరడి్రరా్ వెంబడ్ి టివోడ్ ి
ప్లాజెకు్ లు, క్లీక మరయిు ప్జాాదర్ణ ప్ర ందని వీధ్ులను ప్లదచరర్ుల సేిహప్యర్ేక 
ప్ాదశే్లలుగ్ల చయేడం, స్ముదతాీర్ం మరయిు క్ెలైాస్గ్ిరి వెంబడ్ి ప్రలయటక మరియు వినోద 
స్యలాల ను పెంప్ర ందించడం, నీటి వనర్ుల వంెబడ్ ి ప్బాిక్స ప్లర్ుకలు మరయిు బహరి్ంగ 
ప్ాదశే్లలను పెంప్ర ందించడం మరయిు హలిాా క్స్, విశ్లఖ్ప్టిం రెైలవే సే్ష్టన్ ప్లాంతరల 
ప్ునర్ుదిర్ణ, ప్భాుతే స్యలం మరయిు ఆస్ుత ల స్ృషథ్పెై దృషథ్  సలరించి ఇతర్ ప్భాుతే 
యాజమానయంలోని భూములను ప్ునఃర్ూప్కలున చేయడం. మురకి్టవలడల ప్లాంతరలు ప్లాథ్మిక 
మౌలక స్దుప్లయాలు, అదనప్ు గృహాలు మరియు ప్బాిక్స సుేస్ ల మ ర్ుగుదల/ప్ునర్ుదిర్ణ.  
విజయనగర్ం నగర్ం క్ోర్ రజీనర ష్టన్ 
విఎంసథ 20 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ యొకక ప్ధారన ప్లాంతం (ప్టం 11.2 చూడండ్ి), ప్ట్ణ 

ప్ునర్ుతుతిత  క్ొర్కు ప్ాతిప్లదించబడ్ింది, ఈ దిగువ ప్లాజెక్్స భాగ్లలలో దృషథ్ 
క్ ందీకారించబడుతతంది:  
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 ప్టం 19-3: విజయనగర్ం క్లరపుర ష్టన్ ఏరయిాలో ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ోస్ం ప్తాిప్లదతి సథట ీ

క్ోర్ ప్లాంతరలు.  
ప్ట్ణ వలర్స్తే ప్లాంతరల అభివృదిి : విజయనగర్ం క్ోట, పదెద  చర్్ువు, మరయిు ప్కాకన ే
ఉని ప్ట్ణ ఆవర్ణలను కలగ్ి ఉని విజయనగర్ం నగర్ ప్ాధరన ప్లాంతంలో వలర్స్తే 
ఆవర్ణ క్ోస్ం ప్రిర్క్షణ మరియు ప్లాంత మ ర్ుగుదల ప్ాణరళికను చపే్టా్ లని 
ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. ఆవర్ణ క్ొర్కు స్విస్తర్మ ైన స్ంర్క్షణ ప్లాంత ప్లా న్ దరేరల మరింత 
ఖ్చిితమ నై వివర్ణ ను చపే్టా్ ల. వలర్స్తేం యొకక చరరతిాక ప్లాముఖ్యతను 
నిలుప్ుక్ోవడం, బహరి్ంగ ప్ాదశే్లలమ ర్ుగుదల, ప్ాజా ర్వలణరను మ ర్ుగుప్ర్చడం మరయిు 
క్లర్ు వలడక్లనిి తగ్ిోంచడం, ప్లాంతం మరయిు వీధ్ులను మరంిత ప్లదచరర్ులకు 
సేిహప్యర్ేకంగ్ల చయేడం, స్ందర్శకుల సౌకరలయలను చేర్ిడం, కమూయనిటీ ప్లాంతం 
మ ర్ుగుదల మరయిు ఫో ర్్ మరయిు వలటర్ టాయంక్స ప్లాంతం చుటూ్  ఆకరమణను తొలగ్ించడం 
ముఖ్యం.  ఈ ప్లాంతంలో వలర్స్తే భవనరలను అనుకూల ప్ునరిేనియోగం చయేడం దరేరల, 
ఈ ప్లాంతంలో ఒక వలయఖ్ాయన క్ ందరానిి అభివృదిి  చేయవచుి. .  
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ప్టం 19-4: విజయనగర్ం క్ోట, స్ర్స్ు్ (పదెద  చ్ర్ువు), మరయిు నగర్ క్ోర్ లో ప్ాకకనే ఉని 

ప్ట్ణ ఆవర్ణలు వలర్స్తే ప్లాంత మ ర్ుగుదల క్ోస్ం ప్తాిప్లదించబడ్రా యి.  

ప్లాథ్మిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు ఇతర్ మునిసథప్ల్ సవేలకు 100% ప్లాప్యతను 
చేర్ుక్ోవడం: నీర్ు మరయిు విదుయత్ స్ర్ఫరల, ప్ట్ణ వయరలయ ల సకేర్ణ మరియు డ్్ైనైేజీ వంట ి
తగ్నింత మరయిు నరణయమ ైన ప్లాథ్మిక మౌలక స్దుప్లయాలను ప్ర ందడం జీవన నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడంలో ముఖ్యమ ైన స్ూచికలలో ఒకటి. ఈ లక్ష్యయనిి చరే్ుక్ోవడ్రనిక్ట వివిధ్ జివోఐ, 

రలష్్టర ప్భాుతేం మరియు సలయ నిక స్ంస్యల సలయ యి క్టంద విఎంసథ ఏరియాలో ప్సా్ుత తం అనకే 
ప్లాజెకు్ లు క్ొనసలగుతతనరియి. అయితే, విఎమ్ సథ(VMC) యొకక నగర్ ప్ధారన ప్లాంతరలోా  
నివలస్యోగయత ప్ామాణరలను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట స్ేలుక్లలక ప్లాతిప్దకిన ఈ లక్ష్యయనిి 
చేర్ుక్ోవడం ముఖ్యం.  
నగర్ం యొకక స్ంసలయ గత మరయిు వలణజియ స్ేభావలనిి పెంప్ర ందించడం: విజయనగర్ం నగర్ 
క్ోర్ ఈ ప్లాంతంలో ముఖ్యమ ైన స్ంసలయ గత మరియు వలణిజయ క్ ందాం. అందువలా, నగర్ం 
యొకక ప్నితీర్ు మరయిు ఇమజే్ ను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట స్ంసలయ గత, వలణజియ మరయిు 
అనుబంధ్ మౌలక స్దుప్లయాల భాగ్లలను బలోపతేం చయేడ్రనిక్ట ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితని 
చేప్ట్డం వలంఛనీయమ నైది. ఇకకడ ప్జాా ర్వలణర, ప్లరికంగ్ సౌకరలయలు, ప్లదచరర్ుల 
క్లలబాటలు, ప్లర్ుకలు మరియు వీధ్ుల మొతతం నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడంలో  స్ంభావయ 
క్ ందీకార్ణ ప్లాంతరలు. 
బస్ు్ ఆధరరిత ప్ాజా ర్వలణర యొకక మ ర్ుగ్ెనై ప్ర ా విజనింగ్: ప్జాా ర్వలణరలో 50% లవదర 
అంతకంటే ఎకుకవ మోడల్ వలటాను సలధించడ్రనిక్ట నగర్ క్ోర్ ప్లాంతంలో నడక దూర్ం 
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అంట ే 0.5 క్ట.మీ నుండ్ి 1.0 క్ట.మీ వర్కు ప్జాా ర్వలణరను అందుబాటటలో ఉంచడం 
వలంఛనీయమ ైనది. ప్ాజా ర్వలణర వినియోగం దిశగ్ల ఎన్ ఎమ్ టి విధరనరల దరేరల చివరి మ లైు 
కనకె్ట్విటీ ముఖ్యం. 

ప్లర్ుకలు మరయిు ఓపనె్ సుేస్ ల లభయత: పథలాలు, వృదుి లు మరియు మిగ్లిన ప్లాంతరల 
నివలసథతతల క్ొర్కు 0.5 క్టలోమీటరా్ నడక దూర్ంలో ప్లర్ుకలు మరియు బహిర్ంగ ప్ాదశే్లలను 
ఏరలుటట చేయడం. ప్ధారన ప్లాంతంలో రెండు పదెద  నీట ి వనర్ులు (స్ర్స్ు్లు) ఉనరియి, 

మరియు లవక్స ఫాంట్ లను తీస్ుక్ెళా్డం మ ర్ుగుదల నగర్ ప్ధారన ప్లాంతంలో బహరి్ంగ 
అంతరిక్ష అవస్రలలను పెంచడ్రనిక్ట గణనీయంగ్ల దోహదప్డుతతంది.   

   
ప్టం 19-5: విఎంసథ ఏరయిా నగర్ క్ోర్ లో ప్ట్ణ డ్జిెైన్ ప్లాజెకు్ లకు నీటి వనర్ులు, ఫో ర్్ 

ప్లాంతం, వీధ్ులు మరయిు ప్లర్ుకల అభివృదిి  మరియు మ ర్ుగుదల ముఖ్యమ నై ప్లాంతరలు. 
వీధ్ులు, ప్బాిక్స సేుస్ లు మరయిు ఎన్ ఎమ్ టి ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ ఇంప్యూ వ్డ మ ంట్: వీధ్ులు, 
బహరి్ంగ ప్దాేశ్లలు మరయిు స్ుర్క్ష్తిమ నై నడక మారలో లు మరియు సెకై్టల్ టాాక్స ల యొకక 
నగర్ క్ోర్ ప్లాంతం మ ర్ుగుదల యొకక మొతతం జీవన మరయిు అనుభవ నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడం నగర్ క్ోరా్ను చూడటానిక్ట చరలా ప్ాగతిశీల మారో్ం. ప్జాా ర్వలణర 
మ ర్ుగుదలతో ప్లటట ప్ాజాదర్ణ ప్ర ందని వీధ్ులు మరియు బహరి్ంగ ప్దాేశ్లలయొకక 
ప్లదచరర్ుల సేిహప్యర్ేకంగ్ల నడకను ప్ో ా త్హించడం ప్లదచరర్ులకు సౌకరలయలకలున 
ముఖ్యం. మ ర్ుగ్ెనై ప్ాజా ర్వలణర మరియు ఎన్ ఎమ్ టి మౌలక స్దుప్లయాలను చేర్ిడం 
మరియు సలధరర్ణంగ్ల వీధి ఫరిిచర్ మ ర్ుగుదలపెై వీధ్ుల మ ర్ుగుదల పెై దృషథ్  
క్ ందీకారించబడుతతంది, ఇది సలార్్ వీధ్ులు మరియు వలర్స్తే ప్లాంతరల మ ర్ుగుదల 
లక్ష్యయలను ప్ో ల ఉంటటంది.    అర్బన్ డ్ిజెనై్ ప్లాజెక్్స లు: విఎంసథ ప్లాంతంలో ఆరియక మరయిు ప్ట్ణ వెైవిధరయనిి 
పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత/ప్ునర్ుదిర్ణ, ప్ునర్ుదిర్ణ మరియు డ్్ని్ఫథక్ ష్టన్ 
క్ోస్ం ఎంపథక చేసథన ప్లాజెకు్ లను ప్ట్ణ ర్ూప్కలున ప్లాజెకు్ లుగ్ల గురితంచరల్న అవస్ర్ం 
ఉంది. ఇద ి విఎంసథ ప్లాంతం యొకక సథయతిసలయ యి మరియు ప్లతనాు మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట 
స్హాయప్డుతతంది. ఉదరహర్ణకు, క్ోట, పదెద  చ్ర్ువు, మరియు ప్కాకనే ఉని మారెకట్ 
ఆవర్ణలు, రెలైవే సే్ష్టన్ ప్లాంత అభివృదిి , మరయిు విఎంసథ ప్లాంతరలలో ఉని సలంప్ాదరయ 
స్ంస్యలు మొదలెైన వలట ి చుటూ్  విజయనగర్ం నగర్ క్ోర్ లో ఉని వలర్స్తే ప్లాంతం 
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మ ర్ుగుదల పె ై ప్లాజకెు్ లు సథఫలర్ు్ చయేబడ్రా యి. ఇతర్ స్ంభావయ ప్ట్ణ ర్ూప్కలున 
ప్లాజెకు్ లు నీట ి వనర్ులు మరియు లవక్స ఫాంట్ ఉదరయనవనరలుగ్ల లవక్స ఫాంట్ అభివృదిి , 
విజయనగర్ం రెైలవే సే్ష్టన్ ప్భాుతే స్ంస్యలు మరియు బహరి్ంగ ప్ాదశే్లల క్ోస్ం తకుకవగ్ల 
ఉప్యోగ్ించిన ప్భాుతే భూముల అభివృదిి . ప్ాజా ర్వలణర ఎన్ ఎమ్ టి మరియు ప్బాిక్స సుేస్, 

మరియు సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల ఏరలుటట మొదలెైన వలటతిో ప్లటట ముఖ్యమ నై 
వలణిజయ మరియు మిశరమ ఉప్యోగ వీధ్ుల మ ర్ుగుదలకు దరరతిీసథంది. 
ఇతర్ సథటీ/టౌన్ క్ోర్ రీజనర ష్టన్ 

ఆరియక, క్టరయాతాక మరియు నివలస్ప్ామాణరలను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట  ,దట్మ నై  మరియు మిశరమ 

వినియోగ వలతరవర్ణరనిి కలగ్ి ఉని విఎంఆర్ యొకక మునిసథప్ల్ ప్లాంతరలోా  ఉని ఇతర్ 4 

నగర్/ప్ట్ణ క్ోరా్లో ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతితని చపే్టా్ లని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. ఈ ఇతర్ నగర్ 

ప్ాధరన ప్లాంతరలు జి.వి.ఎం.సథ (కనకప్లా, తగర్ప్ువలస్, మరియు బీమునిప్టిం) మునిసథప్ల్ 

ప్లాంతరలలో మరయిు యలమంచిల మరియు నలాెమరా్ మునిసథప్ల్ క్ ని్ల్ ప్లాంతంలో 
ఉనరియి.  ఈ సథట ీ క్ోర్ సథఫలర్స్ు చయేబడా ఫో కస్ ప్లాంతరలు దిగువ పరేపకనివిధ్ంగ్ల 
ఉనరియి.  

నీర్ు, వయర్యజల సేకర్ణ, ఎస్ డబుా ాఎమ్, డ్్ైనైజేీ మరియు స్ుర్క్ష్తి విదుయత్ ప్ంపథణీ మొదలెైన 
వలటి క్ొర్కు ప్లాథ్మిక సవేలకు 100% యాక్ె్స్.  

మ ర్ుగ్ెనై బస్ు్ ఆధరరతి ప్జాా ర్వలణర మ ర్ుగుదల, 

ప్లదచరర్ులు మరయిు సౌందర్య దృకుథ్ం నుంచి వీధ్ుల మ ర్ుగుదల, 

ప్బాిక్స ప్లర్ుకలు మరయిు లవక్స ఫాంట్ అభివృదిి , 
తకుకవగ్ల ఉప్యోగ్ించని మరియు ఉప్యోగ్ించని ప్లాంతం యొకక డ్న్ి్ఫథక్ ష్టన్,  

ఆరియక్లభివృదిి  మరియు మిశరమ-ఉప్యోగ ప్ోా తర్హం.   
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ప్టం 19-4: జివిఎంసథ (భీమునిప్టిం) లో ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ోస్ం ప్తాిప్లదిత సథట ీ క్ోర్ 

ప్లాంతరలు 
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ప్టం 19-5: జివిఎంసథ (అనక్లప్లా ) లో ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ోస్ం ప్తాిప్లదిత సథటీ క్ోర్ 

ప్లాంతరలు 

 
ప్టం 19-6: యలమంచిలలో ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ోస్ం ప్ాతిప్లదతి సథటీ క్ోర్ ప్లాంతరలు  
హెరటిేజ్ ప్రిర్క్షణ  ప్లాంతరలు 
విఎంఆర్ ప్లాంతం గ్పప్ు చరతిా, గ్పప్ు స్హజ వలర్స్తేం, మత మరియు సలంస్కృతిక 

నేప్థరయనిి కలగ్ి ఉంది. బౌది ప్దాేశ్లలు, తీర్యయాతరా స్యలాలు, మరయిు నిరలాణప్ర్ంగ్ల 
మరియు సలంస్కృతిక ముఖ్యమ నై ప్దాేశ్లలు మరయిు భవనరల కు స్ంబంధించిన 

సలంస్కృతిక వలర్స్తేం మరియు ప్ురలవస్ుత  ప్ాదశే్లలకు విఎంఆర్ ముఖ్యమ నైది. హరెిటజే్ 

ప్లాప్రీ్స్ యొకక ర్క్షణ ఆరికయాలజికల్ స్ర ే ఆఫ్ ఇండ్యిా (ఎఎస్ఐ), సే్ట్ ఆరికయాలజీ 

డ్ిప్లర్్ మ ంట్ (ఎస్ఎడ్ి) దరేరల చయేబడుతతంద ి మరయిు ముఖ్యమ ైన హెరటిేజ్ ప్లాంతరలు 
మరియు నిరలాణరల జాబితర INTACH (ఇండ్యిన్ నషే్టనల్ టాస్్ ఫర్ ఆర్్ అండ్ కలిర్ల్ 

హెరటిేజ్) యొకక ముఖ్యమ నై ప్భాుతేేతర్ స్ంస్య  దరేరల నిర్ేహించబడుతతంది. ఆంధ్పా్ాదశే్ 

లోని ఎఎస్ఐ (లవదర) ఎస్ఎడ్ి క్టంద ర్క్షణ క్ోస్ం చేర్ిబడని తూర్ుు గ్ోదరవరి జిలాా లో చరరతిాక 

మరియు సలంస్కృతిక ప్లాముఖ్యతను కలగ్ి ఉని వలర్స్తే ఆస్ుత లు మరియు ప్దాశే్లలను 
ఐంటాసథహచె్ జాబితర చేసథంది. విఎంఆర్ వలరగీ్ల హెరటిేజ్ సలార్క చిహాిలు మరియు సెైట్ ల 

సలరలంశం దిగువ చూపథంచబడ్ింది (టబేుల్ 19-2) మరియు అనుబంధ్ం లో ఇవేబడా తదుప్ర ి

వివరలలు ఎమ్.  మొతతంగ్ల, విఎంఆర్ ప్లాంతంలో ఆరికయాలజికల్ స్ర ే ఆఫ్ ఇండ్ియా దరేరల 
స్ంర్క్ష్ించబడా 5 సలార్క చిహాిలు, రలష్్టర ప్ురలవస్ుత  శ్లఖ్ దరేరల స్ంర్క్ష్ించబడా ప్లాంతీయ 

ప్లాముఖ్యత ఉని 11 సలార్క చిహాిలు మరియు ఐంటాసథహెచ్ దరేరల గురితంచబడా 121 
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ముఖ్యమ ైన హెరటిజే్ ప్లాంతరలు మరయిు నిరలాణరలు ఉనరియి. ఈ సలార్క చిహాిలు 
మరియు వలర్స్తే ప్దాశే్లల సలరలంశం టబేుల్ 19 లో ఇవేబడ్ింద-ి3. హెరిటజే్ సెైటటా  

మరియు ప్రలయటక ప్దాేశ్లల సలయ న ప్టంలో చూప్బడ్ింది. 
ప్టి్క 19-2: ఇమిడ్ి ఉని స్ంస్యలు మరయిు హరెిటజే్ సెైట్ యొకక ఏరయిా వలరీగ్ల ప్ంపథణీ

  
 
 
ప్టి్క 19-3: విఎంఆర్ లోని సలార్క చిహాిలు మరయిు వలర్స్తే ప్దాేశ్లలు 

జిలాా లు విజయనగర్ం విశ్లఖ్ప్టిం మొతతం 

హెరటిేజ్ 

ప్లాప్రీ్స్/ఏరియాలు 
25 89 114 

మూలం: ఎఎస్ఐ, రలష్్టర ప్ురలవస్ుత  శ్లఖ్, ఎపథ మరియు ఐంటాసథహెచ్ నుండ్ ి వలర్స్తే ప్దాేశ్లల 

జాబితర 
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ప్టం 19-7: విఎంఆర్ లో హరెటిేజ్ సెటైటా   

హెరటిేజ్ ఒక ముఖ్యమ నై ఆరియక వనర్ు మరయిు విఎంఆర్ లో అప్లర్మ నై ప్రలయటక 

సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంద.ి హెరిటజే్ సెైటా ర్క్షణ మరియు ప్రలయటక అభివృదిి  వయయహంలో 
భాగంగ్ల ఈ వలర్స్తే ప్లాంతరలను ర్క్ష్ించడం మరయిు పెంప్ర ందించడం ముఖ్యం. వలర్స్తే 

ప్లాంతరల క్ొర్కు వయయహాలోా  ఇవి ఉంటాయి:  
హెరటిేజ్ ప్లాప్రీ్స్ యొకక లసథ్ంగ్ మరయిు ప్ర ా టక్్షన్: ఈ ప్లాంతంలో అస్ుర్క్ష్తి 
వలర్స్తరేనిి స్ుర్క్ష్తింగ్ల స్ంర్క్ష్ించడం క్ొర్కు స్ర ే ని  ఐ.టి.ఎ.సథ.హచె్ నిర్ేహించింది. 
ఐ.టి.ఎ.సథ.హెచ్ జాబితర చసేథన ఆస్ుత ల వివరలలు అపెండ్కి్స్ M లో జతచయేబడ్రా యి  .  ఇది ఈ 
వలర్స్తే వనర్ులు మాస్్ర్ ప్లా న్ క్టంద ర్క్షణ మరియు వలటి ప్రలయటక మరియు కమూయనిట ీ
అభివృదిి  సలమరలయ ానిి సలక్లర్ం చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట అభివృదిి  చేయబడ్ిన నిరిదష్్ట వలర్స్తే 
ప్రరి్క్షణ ప్లాజకెు్ లు అని ప్తాిప్లదించబడ్ింది.    
 

  

  
ప్టం 19-5: విఎంఆర్ సలంస్కృతిక మరయిు ప్ురలవస్ుత  వలర్స్తేంతో స్మృదిిగ్ల ఉంద,ి 

మరియు ఈ ప్లాంతం యొకక వలర్స్తే వనర్ు ప్రలయటకం మరియు కమూయనిటీ అభివృదిి  క్ోస్ం 

మరింత టాయప్ చేయవచుి.  
హెరటిేజ్ టూరజిం ప్ురోగతి : సెటై్-నిరిదష్్ట హెరటిజే్ టూరజిం అభివృదిి  మరియు ప్రలయటక 
క్లర్యకలాప్లలకు మదదతత ఇచేి  మౌలక స్దుప్లయాలను స్ృషథ్ంచడం. ర్క్ష్తి మరయిు జాబితర 
చేయబడ్ిన హరెిటజే్ ప్దాేశ్లలలో, క్ొనిి సెటాైను స్ంభావయ వలర్స్తే ప్రలయటక ప్లాంతరలుగ్ల 
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ప్ాదరిశంచవచుి. హెరటిజే్ ప్లాంతరలను స్ర్ూకాట్ లు/ట్ైలై్్ వలె ఇతర్ హెరిటజే్ 
మరియు టూరజిం ప్లాప్రీ్స్/సెటై్ లతో అనుస్ందరనించవచుి.  

అవగ్లహన: వర్క ష్లప్ లు, పో్ా గ్లర మ్ లు మొదలెైనవలటిని పో్ా త్హించడం మరియు వివిధ్ 
సలయ యిలోా  ప్బాిసథటీ ప్ాయతరిలను ప్ో ా త్హించడం. 

స్మాచరర్ సౌలభయం: సో ష్టల్ మీడ్యిా, వబె్ సెటైటా , యాప్్ మరయిు రయిల్ ట్ైమ్ టక్్లిలజీ 
ఫ్లా ట్ ఫలర్ం, ట్క్లిలజీతో ఇంటగి్ రష్టన్ మరింత మ ర్ుగ్లో  తల్యజ యాల.  

మొబెలై్ యాప్: హరెటిేజ్ లొక్ ష్టన్ ల దరేరల నరవిగ్ ట్ చయేడం, ఈవెంట్ లు/పో్ా గ్లర మ్ లు 
జర్గడం, హెరటిజే్ స్ర్ూకాట్ లు, హరెిటజే్ వలక్స లు మొదలెైనవలటిని ప్దారిశస్ుత ంది. 
అర్బన్ హరెటిేజ్ కనజర ేష్టన్ ప్లా న్: విజయనగర్ం నగర్ క్ోర్ ప్లాంతం ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  దిశగ్ల 
వయయహంలో భాగంగ్ల విజయనగర్ం క్ోట, పదెద  చర్్ువు, స్ంప్దారయ వీధ్ులు, హెరిటేజ్ భవనరల 
చుటట్ ప్కకల ఆవర్ణల క్ోస్ం ప్ట్ణ ప్రిర్క్షణ ప్ాణరళికను ప్ో ా త్హించరల.   

ప్బాిక్స సేుస్ నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడం: హెరటిేజ్ టూరజింను విస్త ృత ప్ర్ంగ్ల 
మ ర్ుగుప్ర్చడం అనదే ి అవస్ర్మ నై మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు లెైటింగ్, ఫరిిచర్, 

భదతా మొదలెైన స్ందర్శకుల స్దుప్లయాలను అందించడం దరేరల ప్బాిక్స సేుస్ నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిి ప్ాతిబింబిస్ుత ంది, తదరేరల కమూయనిటీ వినియోగ్లనిక్ట దోహదప్డుతతంద.ి 
అర్బన్ డ్జిెైన్ ఫేమా్ వర్క  
ప్ట్ణ డ్జిెనై్ నగరలలు/ప్ట్ణ ప్లాంతరలను యూజర్ ఫెాండ్ీా గ్ల, మధ్యస్యంగ్ల నుంచి అధకి 

సలందతా, ప్ాజా ర్వలణర మరియు ప్లదచరర్ులకు సేిహప్యర్ేకంగ్ల, సౌందర్యప్ర్ంగ్ల 
ఆకరి్ణయీంగ్ల మార్ిడంపె ై దృషథ్ పెటా్ ల. ప్ట్ణ డ్ిజెనై్ వయయహాలు మరియు మారో్దర్శక్లలు 
విఎంఆర్ లో ఇప్ుటిక్  ఉని మరియు ప్ాతిప్లదతి ప్ట్ణ నిరిాత వలతరవర్ణం యొకక 

అంశ్లలను అనుస్రించడంపెై దృషథ్ సలరించరల.  
అధకి సలందతా మరయిు టాాని్ట్ ఓరయిిెంటడ్్ డ్వ్లప్ మ ంట్ (TTAG): ఇప్ుటిక్  ఉని 
మరియు ప్ాతిప్లదతి క్ొతత  ప్ట్ణ వృదిి  ప్లాంతరల క్ోస్ం ప్ట్ణ ర్ూప్కలున వయయహం క్లంప్లక్్స 
నగర్ం యొకక ఆలోచనను ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట అధకి సలందతా మరియు ర్వలణర-ఆధరరతి 
అభివృదిిపె ై దృషథ్ పెడుతతంద ి మరియు ప్జాా ర్వలణరయొకక అధిక ఉప్యోగ్లనిి 
ప్ోా త్హిస్ుత ంది. ప్ాతిప్లదతి మ టరా  క్లరడి్రర్ుా , ప్ాతయేక బస్ ప్బాిక్స టాాని్ట్ క్లరిడ్రర్ుా , ఇంటర్ 
మోడల్ ప్లయసథంజర్ మొబిలటీ హబ్ లు మరయిు భోగ్లప్ుర్ం వదద  ఏరో సథట ీ వెంబడ్ి టఒిడ్ిని 
నిర్ేహించరల. ర్వలణర ఆధరరతి అభివృదిి , ప్ాజా ర్వలణరను మరింత ఎకుకవగ్ల 
ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట దోహదప్డుతతంది, ఇది బిల్్ వలతరవర్ణం యొకక నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడంపెై కూడ్ర దృషథ్  సలరసి్ుత ంది, ముఖ్యంగ్ల ప్లదచరర్ులు మరయిు 
అనుభవప్యర్ేక నరణయత దృకుథ్ం నుండ్ి.  
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మిశరమ ఉప్యోగ అభివృదిిని ప్ో ా త్హించండ్ి: ప్ట్ణ ర్ూప్కలున నగరలలోా  భూ వినియోగం 
మరియు అభివృదిి  వయయహంలో స్ర్ళ్తరేనిి ప్ో ా త్హించడ్రనిక్ట మరియు ప్ట్ణ 
ఆవర్ణలు/ప్లాంతరలోా  ప్ట్ణ వెవైిధరయనిి మ ర్ుగు ప్ర్చడ్రనిక్ట మిశరమ ఉప్యోగం క్ీలక ప్లత ా
ప్ో షథస్ుత ంది. విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ క్లీక నోడల్ లొక్ ష్టన్ ల వదద మరయిు విఎమ్ఆర్ 
క్ొర్కు మొతతం ప్ట్ణ నిరలాణంలో భాగంగ్ల మిశరమ వినియోగ అభివృదిిని ప్ో ా త్హించడంపె ై
దృషథ్  సలరసి్ుత ంది. ఒక వయయహంగ్ల, టఒిడ్ిలు, సథబిడ్ిలు, స్బ్ సథబిడ్లిు మరియు ప్ర ర్ుగు 
క్ ందరాల ర్ూప్ంలో చరలా ప్ని క్ ందరాలు ఉతేతజకర్మ నై, స్ర్ళ్మ ైన మరియు డ్ిమాండ్ 
ఆధరరిత ఆరియక మరయిు సలమాజికంగ్ల సథయర్మ నై ప్ట్ణ నిరిా త వలతరవర్ణరనిి సలధించడ్రనిక్ట 
మిశరమ ఉప్యోగ ప్లాంతరలుగ్ల ప్తాిప్లదించబడ్రా యి.  
నడవగల వీధ్ులు: స్ూతపా్లాయంగ్ల, నగర్ క్ోర్ుా  మరియు ఇప్ుటిక్  ఉని అభివృదిి  ప్లాంతరలోా  
వీధ్ులను ప్జాా ర్వలణర మరియు ప్లదచరర్ుల సేి హప్యర్ేకంగ్ల ర్ూప్ర ందించడం వయయహం. 

విఎంఆర్ తన నిష్ట ర్మణ ప్ట్ణ ప్లాంతరలను ప్లదచరర్ులు/వినియోగదరర్ు సేి హప్యర్ేకంగ్ల 
చేయడ్రనిక్ట ఇది క్ ంద ా ఆందోళ్న. మొతతం మీద మరయిు క్లీక ప్ట్ణ డ్జిెైన్ వయయహంలో 
భాగంగ్ల, విఎంఆర్ క్ొర్కు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో సథట ీ క్ోర్ ల యొకక ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  
ప్ాతిప్లదించబడ్ింది.   

ఐక్లనిక్స డ్్వలప్ మ ంట్: విఎంఆర్ లోని నగరలలు/ప్ట్ణ ప్లాంతరల యొకక ఇమజే్ ని 
పెంప్ర ందించడం క్ొర్కు, ఈ ప్లాంతరనిక్ట బలమ నై ఐక్లనిక్స మరయిు అర్బన్ ఇమేజ్ లను 
స్ృషథ్ంచడం క్ొర్కు వయయహాతాక నోడ్ లు/లొక్ ష్టన్ ల వదద  అభివృదిి  క్ొర్కు ప్జాా ప్లాముఖ్యత 
కలగ్ిన ప్లాజెక్్స లు సథఫలర్స్ు చేయబడతరయి. ఈ ప్లాజెకు్ లోా  టివోడ్లిు, రెైలవే సే్ష్టన్ లు, 
ఐసథబిటలిు, మరయిు ఎంటీా క్లరడి్రర్ లు మరియు విఎమ్ఆర్ లోని నగరలలు/ప్ట్ణ 
ప్లాంతరలకు ప్లయింటటా  వంట ి టాానో్ెర్్ నోడా అభివృదిి/ప్ునర్ుదిర్ణ ఉండవచుి.  ప్బాిక్స 
ప్లర్ుకలు, బీచ్ ఫాంట్ ల అభివృదిి , లవక్స ఫాంట్ లు ఈ ప్లాంతంలో ఐక్లనిక్స మరియు ప్బాిక్స 
ఫెాండ్ీా  ప్లాంతరలను స్ృషథ్ంచడ్రనిక్ట క్ొనిి స్ంభావయ ప్లాంతరలు.  

ప్ట్ణరభివృదిి  నిబంధ్నలు మరియు మారో్దర్శక్లలు: ఎఫ్ఎఆర్/ఎఫ్ ఎస్ఐ, ఆర్ వోడబుా ాలకు 
స్ంబంధించి ఎతతత లు మరియు ఎదుర్ుదబ్బలను నిరిాంచడం, సీ్ రట్్ ఆర్ వోడబుా ాల డ్ిజెనై్ 
టీాట్ మ ంట్ దరేరల వీధ్ులోా  ఎన్ ఎమ్ టి మౌలక స్దుప్లయాలను అందించడం, వలర్స్తే 
ప్లాంతరల మ ర్ుగుదల, జివిఎంసథ, విఎంసథ మరయిు ఇతర్ మునిసథప్ల్ ప్లాంతరల నగర్ క్ోరా్లో 
ప్ట్ణ ప్ునర్ుతుతిత  క్ోస్ం ముఖ్యమ నై ప్లాజెకు్ ల జాబితర వంట ి ప్ట్ణ డ్జిెనై్ మారో్దర్శక్లల 
నిబంధ్నలను డ్ిసథఆర్ కలగ్ ిఉంటటంది. 
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విఎంఆర్ లో క్లీక అర్బన్ డ్జిెనై్ ప్లాజెక్్స లు: దిగువ పేరపకని ప్లాజకెు్ లు స్ంభావయ ప్ట్ణ 
డ్ిజెనై్ ప్లాజెక్్స లుగ్ల జాబితర చేయబడ్రా యి, దీని క్ొర్కు అమలు చేయడ్రనిక్ట ముందు 
అధ్యయనరలను సథఫలర్స్ు చేసలత ర్ు.  
జివిఎంసథ ఏరయిాలో సీఫాంట్  
ఆనందప్ుర్ం, పెందురిత, మరయిు క్ొతత  గ్లజువలక- కూర్ానిప్లలెం యొకక 3 స్బ్ సథబిడ్ిలు 
విశ్లఖ్ప్టిం, విజయనగర్ం, యలమంచిల, నెలామరా్ లలో ప్ాతిప్లదతి మిశరమ వినియోగ 
క్లరడి్రర్ుా  మరయిు టరడ్ి నోడ్ లు.  
విశ్లఖ్ప్టిం, భీమునిప్టిం, విజయనగర్ం, యలమంచిల, నెలామరా్ నగర్ క్ోరా్ ప్ట్ణ 
ప్ునర్ుతుతిత .  
ఏరోసథటీ  
మేఘాది ా గ్డాె లవక్స సథట ీ ప్లర్క మరియు ఎడ్జ డ్వ్లప్ మ ంట్, క్ెలైాస్గ్రిి హిల్ ప్లర్క, 

విజయనగర్ంలోని పెదద  చ్ర్ువు మరయిు ఇతర్ నగర్ ఉదరయనవనరల మ ర్ుగుదల మరయిు 
అభివృదిి  విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదంిచబడ్ింది.   
టాాని్ట్ ఓరయింట్డ్ డ్వ్లప్ మ ంట్: ప్తాిప్లదతి మ టరా  మరియు బిఆర్ ట ి క్లరడి్రరా్ 
వెంబడ్ి విశ్లఖ్ప్టిం రెలైవే సే్ష్టన్, దువలేడ రెైలవే సే్ష్టన్, మరియు టవిోడ్ిలు.  
గ్ీరన్ ఫలాీ్ విస్తర్ణ ప్లాంతరలోా  జీవించగల కమూయనిటీల భావన చుటూ్  ప్లాజెకు్ లు.  

   
ప్టం 13-6: విఎంఆర్ వినియోగదరర్ులను సేిహప్యర్ేకంగ్ల మరయిు జీవించగలగ్ లా 
చేయడ్రనిక్ట నగరలలు/ప్ట్ణ ప్లాంతరలను ర్ూప్ర ందించడ్రనిక్ట ప్ట్ణ ర్ూప్కలున వయయహాలు 
మరియు మారో్దర్శక్లలు.  టివోడ్ి, నడవగల ప్ర ర్ుగుప్లాంతరలు, స్ముదాం మరియు స్ర్స్ు్ 
ప్లాంతరలు, ప్జాా ర్వలణర నుండ్ి వీధ్ుల మ ర్ుగుదల మరయిు ప్లదచరర్ుల దృకుథ్ం ప్ట్ణ 

ర్ూప్కలున వయయహాలయొకక క్ీలక క్ ందీాకర్ణ ప్లాంతరలు 
జలవనర్ుల స్ంర్క్షణ మరియు స్ముదాతీర్ ప్లాంతరలు 
విఎంఆర్ ప్లాంతంలో నదులు, నీటి టాయంకులు, వలగులు మరియు ఈ ప్లాంతం గుండ్ర వళె్లా 
క్లలువల ర్ూప్ంలో స్మృదిిగ్ల నీటి వనర్ులు ఉనరియి. ప్రలయవర్ణ వయవస్యలో నీటి వనర్ులు 
ముఖ్యమ ైన లక్షణరలు, ఎందుకంటే అవి దేశీయ, వయవసలయం, ప్లరిశ్లర మిక ప్ాయోజనరల క్ోస్ం 

మరియు మత మరియు సలంస్కృతిక ప్ాయోజనరల క్ోస్ం ప్జాల అవస్రలలను తీర ి విధిని 

అందిసలత యి. భవిష్టయత్ తరలనిక్ట ఆహార్ భదాతతో ప్లటట ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  నీటి క్లలుష్టయం, నీర్ు 
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నిలచిప్ో వడం మరయిు వర్దలను నిరోధించడ్రనిక్ట నీటి వనర్ుల స్రెనై ప్రరి్క్షణ మరయిు 
ప్ునర్ుదిర్ణ అవస్ర్ం. గ్లర మీణ మరియు ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  ఉని విఎంఆర్ లో స్ుమార్ు 
20,000 నీటి వనర్ులు (వలటర్ టాయంకులు/స్ర్స్ు్లు) ఉనరియి, ఇవి స్ుమార్ు 8.3% విఎంఆర్ 

ను కవర్ చేసలత యి.   
100% ముర్ుగునీర్ు మరయిు ఇతర్ వయర్యజలాల సేకర్ణ వంటి మూలాలోా  వయర్యజలాలను శుదిి  
చేయడం దరేరల ప్ట్ణ మరియు మునిసథప్ల్ ప్లాంతరలోా  నీటి నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడంపె ై
దృషథ్ సలరించరల్న అవస్ర్ం ఉంద,ి ఎలాంటి ఘన వయరలయ లు మరయిు వయర్యజలాలు నీట ి

వనర్ులోా క్ట ప్వాేశించడ్రనిి నిషధేించరయి. స్ర్స్ు్లు మరయిు వలటర్ ఫాంట్ లకు ప్లాప్యతను 
అభివృదిి  చేయడం వలట ి వినియోగ్లనిక్ట క్లీకం మరియు వలటర్ ఫాంట్ లను కనిపథంచలేా 
చేయడం మరయిు చుర్ుకుగ్ల చేయడం నీట ి వనర్ులను దురిేనియోగం నుండ్ి ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట 
ఉతతమ మారో్ం.    ఈ ప్లాంతంలోని ప్ధారన నీటి వనర్ులు ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి. 

విఎంఆర్ ప్లాంతంలోని స్ర్స్ు్లు మరియు ఇతర్ నీటి వనర్ులు మాయప్ చేయబడ్రా యి 
మరియు వలట ి స్రిహదుద లు ఆర్ విఎమ్ ప్కా్లర్ం గురితంచబడతరయి, మరయిు శ్లట్ లెైట్ ల  
చితరాల ప్కా్లర్ం తడ్ ి ప్లాంతం మరయిు ప్తాిప్లదతి భూ వినియోగ ప్ణారళికలో విలీనం 
చేయబడ్రా యి.  
పెైన పరేపకని వలటిలో, బీచ్ ఫాంట్ లు మరియు చుటట్ ప్కకల ప్రలయటక ఆకరి్ణలు మరియు 
స్ర్స్ు్లలో, నదులు ఈ ప్లాంతంలో ముఖ్యమ నై ప్రలయటక మరయిు వినోద సౌకరలయలుగ్ల 
మార్వచుి. 

విఎంఆర్, మొతతంగ్ల, 170 క్టలోమీటరా్ తీర్ప్లాంతరనిి కలగ్ ి ఉంది, 528 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ నీట ి
వనర్ులు, మరియు ఈ ప్లాంతం యొకక ప్రలయవర్ణ ప్ర ర్లలో ముఖ్యమ ైన భాగంగ్ల ఉని 
నదుల స్ంఖ్య. ఈ ప్లాంతం యొకక ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్ర ర్లు మరియు ప్ట్ణ 
ప్రలయవర్ణ వయవస్యను ర్క్ష్ించడం విఎంఆర్ యొకక ఇమజే్ మరియు ప్రలయవర్ణ 
ప్లాముఖ్యతను నిలుప్ుక్ోవడం చరలా ముఖ్యం.  

   
ప్టం 19-7: స్ముదాతీరలలు, లవక్స ఫాంట్ లు మరియు రవిర్ సెైడ్ లాయండ్ సేకప్ లను 
స్మీకృతం చేయడం వలా విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతం యొకక గ్ీరన్ సథటీ ఇమజే్ మరింత బలోపతేం 

చేయడ్రనిక్ట స్హాయప్డుతతంది.     
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2017 ఎపథ బిలాంగ్ ర్ూల్్ లో అమలు చయేబడా నిబంధ్నలతో మాస్్ర్ ప్లా న్ దరేరల వలటర్ 

బాడ్ీల వెంబడ్ి అభివృదిి  క్లర్యకలాప్లలు ప్ధారనంగ్ల సలయ నిక మరియు రలష్్టర ప్రిప్లలన దరేరల 
నిర్ేహించబడతరయి. క్లలువల అనుస్ంధరనం, చ్క్స డ్రయమ్ ల నిరలాణం, స్ర్స్ు్లు, 
క్లలువలను శుభాం చయేడం దరేరల నీటి స్ంర్క్షణను ప్ోా త్హించడంపెై దృషథ్ సలరించ ే

స్ుసథయర్ నీటి నిర్ేహణ ర్ంగంలో ఆంధ్ాప్దాశే్ జల వనర్ుల శ్లఖ్ చపర్వ తీస్ుకుంది. జివో 
మారో్దర్శక్లల కు అనుగుణంగ్ల విఎంఆర్ లోని అనిి నీటి వనర్ులు బఫర్ జోన్/సెుష్టల్ 

డ్్వలప్ మ ంట్ జోన్ దరేరల స్ంర్క్ష్ించబడతరయి. ఎమ్.ఎస్. నెం. 119, ఎమ్ఎ & యుడ్,ి గ్ోఎపథ 
(తదేీ 28:03:2017). నీటి వనర్ులర్క్షణకు ఉతతమ వయయహం వినోద, ప్రలయటక, మరియు 
నీటిప్లర్ుదల ప్ాయోజనం క్ోస్ం వలటిని ఉప్యోగ్ించడం. నీటి వనర్ులు మరయిు 
స్ముదతాీర్ ప్లాంతరల ర్క్షణ మరయిు పెంప్ుదల క్ొర్కు దిగువ వయయహాలు 
ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి.  
ఆకరమణల నుండ్ి అర్బన్ సఫీాంట్ లను ర్క్ష్ంిచడం మరయిు వలటిని నగర్ం యొకక 

అందుబాటటలో మరియు స్ుర్క్ష్తిమ నై బహరి్ంగ స్యలంగ్ల  ,ప్రలయటకం  మరయిు వినోద 

ఉప్యోగ్లలు మార్ిడం. సథఆర్ జెడ్ నిబంధ్నలు స్ముదతాీరలల ర్క్షణ మరియు ఉప్యోగం 

దిశగ్ల ఇకకడ స్ూతరాలను మారో్నిర దశం చసే్ుత నరియి.   
ప్ట్ణ ప్లాంతరలలో స్ర్స్ు్ లను పెంప్ర ందించడం, ఆకరమణల నుండ్ ి స్ర్స్ు్లను విముక్టత 
చేయడం, ప్ాజా ప్లాపథతని మ ర్ుగుప్ర్చడం మరియు స్ర్స్ు్ల నీటి నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడం.  

గ్ీరన్ సథస్్మ్ లు మరయిు ఎన్ ఎమ్ టి మోడ్ ల దరేరల స్ర్స్ు్లు మరయిు సీఫాంట్ లను కనక్ె్స 

చేయడం. 
స్ర్స్ు్లు మరియు నదుల నీటి నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చ డం. 

నీటి వనర్ుల ప్రవీలహక ప్లాంతరలోా  జీవవెవైిధరయనిి పెంప్ర ందించ డం. 

భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలు 
ప్రచియం 
మౌలక స్దుప్లయాల సేవలు అభివృదిిక్ట ఉతలేరర్కంగ్ల ప్నిచేసలత యి, ఇవి ఆరియక వృదిిని 

పెంప్ర ందిసలత యి మరియు ప్జాా శ్లరయస్ు్ను పెంప్ర ందిస్ుత ంది. అందువలా, తగ్ినంత మౌలక 

స్దుప్లయాలను అందించడం అనదేి అభివృదిి  చ్ందిన మరయిు అభివృదిి  చ్ందుతతని 

ఏద్ైనర ప్లాంతరనిక్ట ప్లాథ్మిక సవేలుగ్ల నిర్ేచించబడుతతంది. విఎంఆర్ లో ఆరియక వృదిి  
మరియు ప్ట్ణీకర్ణ క్ొతత  ప్లాంతరలోా  ర్దీద  మరయిు ప్ట్ణరభివృదిిక్ట దరరితీస్ుత ంది. అందువలా, 

ప్ాస్ుత తం ఉని మౌలక స్దుప్లయాలపె ై అధిక భార్ం ప్డ్రల మరయిు స్రిప్ో వు. ప్తాిప్లదతి 

విఎంఆర్ లో స్ంతృపథత కర్మ నై మునిసథప్ల్ సేవలను అందించడ్రనిక్ట అవస్ర్మ నై ప్లాథ్మిక 

భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాల క్ోస్ం స్ంభావయ డ్ిమాండ్ మరయిు వయయహాలగురించి ఈ 

అధరయయం త్లయజ స్ుత ంది. 
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ఈ ఛరప్్ర్ లో ప్లాథ్మిక భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాల క్లంపో్ నంెట్ లు దగిువ చరిి ంచబడ్రా యి: 

నీటి స్ర్ఫరల  
రీసెకై్టాంగ్ సథస్్మ్ తో స్హా ముర్ుగునీర్ు/వయర్య నీటి వయవస్య  
ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ 
ప్వర్ స్పెలా  సథస్్మ్ 
అనిి ప్ధారన భాగ్లల కు డ్ిమాండ్ మదింప్ు ఉతతమ ఇంజనీరింగ్ విధరనరల ఆధరర్ంగ్ల 
ర్ూప్ర ందించబడ్ింద.ి ప్తాిప్లదతి విఎంఆర్ అభివృదిి  క్ోస్ం ప్ధారన టాంక్స మౌలక 

స్దుప్లయాల భాగ్లల అవస్రలలను కూడ్ర గురితంచరర్ు. 
నీటి స్ర్ఫరల 
స్ంబంధతి మౌలక స్దుప్లయాలతో సథయర్మ ైన నీట ి వనర్ు లభయత ఏద్ైనర ఆధ్ునిక మరయిు 
సథయర్మ ైన అభివృదిిక్ట ప్ధారన అవస్ర్ం.  క్లనీ సథయర్మ నై వనర్ు క్ోస్ం అనేే షథంచడ్రనిక్ట ముందు, 
వలస్తవ నీటి డ్ిమాండ్ ప్ాతరయమాియ ప్మాాణరలు, బెంచ్ మార్ుకలు మరయిు 
ఆమోదయోగయమ ైన నిబంధ్నల ఆధరర్ంగ్ల ఖ్చిితంగ్ల ర్ూప్ర ందించడం చరలా అవస్ర్ం. 

పెైప్ుల దరేరల నీటి స్ర్ఫరల ని తగ్ినంతగ్ల అందించడం క్ొర్కు ర్ూప్కలున చయేాల్ 
ఉంటటంద:ి 
ఇంటి అవస్రలలు: తరగడం, వంట చేయడం, సలినం చయేడం మరయిు కడగడం, టాయిలెట్ 
లు ఫా్షథంగ్ మరియు వయక్టతగత గ్లరెానింగ్/ఎయిర్ కండ్షి్టనింగ్. 

వివిధ్ ప్ని ప్దాేశ్లలోా  ఉప్లధ ిక్ట డ్ిమాండ్. 

ప్లరిశ్లర మిక వినియోగం: ఇప్ుటిక్  ఉని మరియు ప్తాిప్లదతి ప్రిశరమల క్ోస్ం. 

హారి్కలిర్ అవస్రలలు: ప్బాిక్స ప్లర్ుకలు మరియు ప్ట్ణ ఆకుకూర్ల క్ోస్ం. 

ఫెైర్ ఫెటైింగ్ అవస్రలలు. 
నీటి క్ొర్కు లెక్టకంచబడలవదు: ప్ంపథణీ నష్ల్ లు, చిక్టత్ నష్ల్ లు మరియు ప్ాసలర్ నష్ల్ లు. 
నీటి స్ర్ఫరల క్ోస్ం భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలను డ్ిమాండ్ ను సలుట్ టట  సలుట్ ఆధరర్ంగ్ల 
ర్ూప్ర ందించరల. అందువలా, మొతతం నీటి డ్ిమాండ్ కు చరే్ుక్ోవడ్రనిక్ట, ప్లరశి్లర మిక, నివలస్, 

వలణిజయ మరయిు స్ంసలయ గత స్ముదరయాల సలయ నరనిక్ట స్ంబంధించి ప్లాదేశిక డ్ిమాండ్ 

ప్రగిణించబడ్ింది. అందువలా, ప్ాస్ుత తం ఉని నివలసలలు మరియు వివిధ్ భూమి క్ోస్ం 

అభివృదిి  చ్ందగల భూమి ఆధరర్ంగ్ల డ్ిమాండ్ ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. 
ఈ స్ంస్యల సలమీప్యత ఆధరర్ంగ్ల, వలరి డ్మిాండ్ కలసథ, డ్సిథ్ రబూయష్టన్ జోన్ వలరగీ్ల/ ఉతుతిత  
జోన్ వలరగీ్ల ఈ ప్లాంతం యొకక డ్మిాండ్ ను ర్ూప్ర ందించడ్రనిక్ట. తదరేరల ఓవర్ హెడ్ స్రీేస్ 

రిజరలేయర్ుా , వలటర్ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ లు, పెైప్ లెైన్ లు మొదలెైన భౌతిక మౌలక 

స్దుప్లయాల యొకక లొక్ ష్టన్ ఏరయిా వలరగీ్ల/జోన్ వలరీగ్ల నీటి డ్ిమాండ్ ఆధరర్ంగ్ల ఫెనైలెైజ్ 

చేయబడుతతంది. 

సీేకరించిన నిబంధ్నలు మరయిు ప్మాాణరలు 
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దేశీయ నీటి డ్ిమాండ్ (ప్ట్ణ) 

ఇంటలిో తరాగడం, వంట చేయడం, సలినం చయేడం, కడగడం మొదలెైన వలటకి్ట అవస్ర్మ నై 

నీటి ప్రిమాణరనిి ఇంట ి నీటి డ్ిమాండ్ అని అంటార్ు. ప్రలయవర్ణ ప్రశిుభతా కమిటీ వివిధ్ 

జనరభా స్మూహాల ఆధరర్ంగ్ల కమూయనిటలీకు క్ొనిి తగ్ని సవేల సలయ యిలను స్ూచించింద.ి నీట ి

స్ర్ఫరల, డ్్ైనైజేీ మరియు ప్లరిశుధ్యం యొకక ప్లాథ్మిక ఆవశయకతల క్ోడ్ (బిఐఎస్: 1172), 

అలాగ్  నషే్టనల్ బిలాంగ్ క్ోడ్, విస్ర్జన డ్ిసో ుజల్ క్ొర్కు నివలసథతతలకు ప్యరిత ఫా్షథంగ్ సథస్్మ్ 

అందించబడ్ే కమూయనిటలీకు కనీస్ం 135 ఎల్ పథసథడ్ ి స్రీేస్ లెవల్ ని సథఫలర్స్ు చేస్ుత ంది. 
సథఎఫ్ ఐవో (సెంటాల్ ప్బాిక్స హెల్త  అండ్ ఎనిేరలన్ మ ంటల్ ఇంజినీరింగ్ ఆరో్నెజై ష్టన్), 

మినిసీ్ ర ఆఫ్ అర్బన్ డ్్వలప్ మ ంట్, గవర్ిమ ంట్ ఆఫ్ ఇండ్యిా అదవేిధ్ంగ్ల యుఆర్ 

డ్ిపథఎఫ్ ఐ గ్ెడై్ లెైన్ -2014 దరేరల జారీ చేయబడా మానుయవల్ ఆఫ్ వలటర్ స్పెలా  అండ్ టీటా్ 

మ ంట్, టబేుల్ 20లో ఇవేబడా విధ్ంగ్ల ప్ట్ణ జనరభాక్ొర్కు దేశీయ నీటి డ్ిమాండ్ ని 

సథఫలర్స్ు చసేథంది.-1. 

ప్టి్క 20-1: గృహ నీటి స్ర్ఫరల (ప్ట్ణ జనరభా) క్ొర్కు నిబంధ్నలు) 

ఎస్ 
నెం 

ప్ట్ణం/నగరలల వరీోకర్ణ 
సథఫలర్స్ు చేయబడా నీట ి
స్ర్ఫరల సలయ యిలు (ఎల్ 
పథసథడ్ి) 

1 పెైపా్ నీటి స్ర్ఫరల ను అందించిన ప్ట్ణరలు క్లనీ 
ముర్ుగునీట ివయవస్య లవకుండ్ర 

70 

2 ముర్ుగునీట ి వయవస్య ఉని/ఆలోచించ ే చోట పెపాై్ నీట ి
స్ర్ఫరల ను అందించే నగరలలు 

135 

3 మ టరా ప్లలటన్ మరయిు మ గ్ల నగరలలోా  పెపాై్ వలటర్ స్పెలా  
అందించబడుతతంది, ఇకకడ ముర్ుగునీట ి వయవస్య 
ఇప్ుటిక్  ఉంది/ఆలోచించబడుతతంద ి

150 

మూలం: సథపథఐఓ మానుయవల్ 

భార్త ప్భాుతే ప్ట్ణరభివృదిి  మంతితాే శ్లఖ్ జార ీ చేసథన యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ ఐ మారో్దర్శక్లలు-
2014 ప్ట్ణ సటెిల్ మ ంటా వరీోకర్ణను ఇచిింది, ఇకకడ జనరభా 10 లక్షల నుండ్ి 50 లక్షలు 
ఉని నగరలలోా  మ టరా ప్లలటన్ నగర్ తర్గతి-1గ్ల వరీోకరించబడ్ింది. అందువలన, విఎంఆర్ 

ప్లాంతంలో ప్ట్ణ జనరభా డ్ిమాండ్ ను జివిఎంసథ మరయిు విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ ప్లాంతరనిక్ట 
150 ఎల్ పథసథడ్ి గ్ల మరయిు పెై ప్టి్కలో సథఫలర్ు్ల ఆధరర్ంగ్ల మిగ్లిన ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు 135 

ఎల్ పథసథడ్ిగ్ల తీస్ుకునరిర్ు.  
దేశీయ నీటి డ్ిమాండ్ (గ్లర మీణ) 
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జాతీయ గ్లర మీణ తరగునీటి క్లర్యకరమం క్టంద భార్త ప్ాభుతే తరగునీర్ు మరియు ప్లరిశుధ్య 
మంతితాే శ్లఖ్ గ్లర మీణ భార్తదేశంలో తరగునీట ి భదతా క్ోస్ం మారో్దర్శక్లలు (2013) జార ీ

చేసథంది. గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  తరాగునీటిని అందించడ్రనిక్ట ఈ మారో్దర్శక్లలు నిబంధ్నలను 
స్ూచించరయి. గ్లర మీణ కుటటంబాలనిింటలిో రోజుకు 70 లీటరా్ @ స్ుర్క్ష్తిమ నై పెపాై్ తరగునీట ి

స్ర్ఫరలను కవర్ చయేాలని ప్లలసీ పేరపకంది. దనీి ప్ాక్లర్ం, విఎంఆర్ యొకక అనిి గ్లర మీణ 

నివలసలలకు 70 ఎల్ పథసథడ్ి సవేల సలయ యిని సీేకరించరర్ు.   
వస్తి లవని జనరభా  మరయిు ఉప్లధి  డ్ిమాండ్ 
బస్ లవని  మరయిు విఎంఆర్ లో ఉని దిేతీయ మరయిు తృతీయ ర్ంగంలో ఉప్లధి క్ోస్ం 

నీటి ఆవశయకతను సథపథఐఒ నిబంధ్నల ప్కా్లర్ం 45 ఎల్ పథసథడ్ిగ్ల తీస్ుకునరిర్ు. ప్లాథ్మిక 

ర్ంగంలో ఉప్లధి క్ోస్ం నీటి డ్మిాండ్ ప్రిగణించబడదు. 
ప్లరిశ్లర మిక నీటి డ్ిమాండ్ 
మారెకట్ మదింప్ు, ముడ్ిప్దరరలయ ల లభయత, లాజిసథ్క్స్ మరియు ఇతర్ స్ప్ో ర్్ ఫసెథలటలీ 

ఆధరర్ంగ్ల ఈ ప్లాంతంలో ఇప్ుటిక్  ఉని/సలయ పథంచ ే అవక్లశం ఉని ప్రశిరమల ర్క్లనిి బటి్ 
ప్లరిశ్లర మిక డ్మిాండ్ మార్ుతతంది. తోలు మరియు తోలు ఉతుతతత లు, చకకటి నరణయత కలగ్ిన 

క్లగ్తిం, ప్లనీయాలు, ఉకుక, గ్లయస్ మరయిు ఆవిరి ఉతుతిత , ప్లాథ్మిక ర్సలయనరలు, వస్త  ై
మర్ణిస్ుత ని ప్రిశరమలు మొదలెైన వలటిని అధిక నీటి ఇంటన్ి్వ్డ యూనిటటా గ్ల పరేపకంటార్ు. 
ప్తిత  వస్త ంై (సథునిింగ్/నేత), ప్టట్  మరయిు మానవ నిరిా త ఫెబైర్, జనప్నరర్ మరయిు ఇతర్ 

కూర్గ్లయల ఫెబైర్, పథాంటింగ్ మరియు ప్బాిషథంగ్, ర్బబర్ మరియు ప్లా సథ్క్స ఉతుతతత లు, 
లోహ తర్ ఖ్నిజ ఉతుతతత లు, ప్లాథ్మిక లోహ మరియు అలాయ్ ప్రిశరమలు, లోహ ఉతుతతత లు 
మరియు భాగ్లలు, ఎలక్ల్ా నిక్స్ మొదలెైన వలటనిి తకుకవ నీటి ఇంట్ని్వ్డ యూనిటటా గ్ల 
పేరపకంటార్ు. అధిక నీట ి ఇంట్ని్వ్డ యూనిటా డ్ిమాండ్ సలధరర్ణంగ్ల హకె్ల్ ర్ుకు ౬౦,౦ నుండ్ ి

1000 లీటరా్వర్కు మరయిు ఉకుక తయారీ యూనిటాకు హకె్ల్ ర్ుకు ౩ నుండ్ ి ౩.25 లక్షల లీటరా్ 

వర్కు ఉంటటంద.ి క్లనీ తకుకవ నీటి ఇంట్ని్వ్డ యూనిటా డ్మిాండ్ హకె్ల్ ర్ుకు 20,0 నుండ్ ి

50,000 లీటరా్ మధ్య ఉంటటంద.ి విఎంఆర్ లో ప్రశిరమలకు నీటి డ్మిాండ్ అంచనర క్ోస్ం, 

ప్ాస్ుత తం ఉని ప్రిశరమల ర్కం, ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రశిరమల విస్తర్ణ మరియు వివిధ్ 

మండలాలోా  వచేి ప్రిశరమల ను అంచనర వయేడం మరియు పెై అంచనర ఆధరర్ంగ్ల నీట ి

డ్ిమాండ్ లెక్టకంచడం జరగి్ింద.ి      

హారి్కలిర్ వలటర్ డ్ిమాండ్ 
ఈ ప్లాంతంలో ప్తాిప్లదించిన /ఇప్ుటిక్  ఉని గ్ీరన్ ప్లర్ుకలు మరియు ప్ట్ణ ఆకుకూర్ల కు 
ఉదరయనవన నీటి డ్మిాండ్ క్ోస్ం కూడ్ర ఏరలుటటా  ఉంచబడ్రా యి.  టేబుల్ ప్ాక్లర్ం- యుఆర్ 

డ్ిపథఎఫ్ ఐ గ్ెడై్ లెైన్ ల యొకక 8.3.1.5, ఈ ప్లాంతంలోని అనిి ప్ట్ణ ఆకుకూర్ల క్ొర్కు 
హెక్ల్ ర్ుకు 22,500 లీటరా్ డ్మిాండ్ తీస్ుక్ోబడ్ింది.  
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అగ్ిిమాప్క డ్ిమాండ్ 
సథ.పథ.ఐ.ఇ.ఓ మానుయవల్ ప్కా్లర్ంగ్ల, ఫలర్ుాలా ఆధరర్ంగ్ల అగ్ిి మాప్క డ్మిాండ్ తీస్ుక్ోవలల: 

క్ెఎల్/డ్లేో అగ్ిిమాప్క డ్మిాండ్ = 100 ఎక్స్ పథ^0.5, (వలేస్ంఖ్యలో పథ జనరభా ఉని చోట)  

క్లనీ విఎంఆర్ ప్లాంతం భారీ ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరనిి కూడ్ర కవర్ చేస్ుత ంది క్లబటి్ , ఈ 

ప్లాంతంలోని ప్రశిరమల అగ్ిి భదతాను చూస్ూత  మొతతం డ్మిాండ్ లో 1% డ్ిమాండ్ 

తీస్ుక్ోబడ్ింద.ి 

నీటిని రసీెైక్టాంగ్ మరియు తిరగి్ ిఉప్యోగ్ించడం 
మంచినీటి డ్ిమాండ్ ను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట దేశీయ మరయిు ప్లరశి్లర మిక వయర్యజలాల రీసెకై్టాంగ్ 

ప్రగిణించబడుతతంద.ి భార్త ప్ాభుతే గృహ నిరలాణ మరియు అభివృదిి  మంతితాే శ్లఖ్ 

సథ.పథ.ఐ.ఐ.ఓ జారీ చసేథన మానుయవల్ ఆఫ్ సీవర జ్ అండ్ ముర్ుగునీట ి శుదిిలో స్ూచించిన 

విధ్ంగ్ల గృహ వినియోగ్లనిక్ట స్ర్ఫరల చయేబడ్ని నీటలిో ముర్ుగునీర్ు మరియు స్ులవజ్ 

ఉతుతితని 80% గ్ల తీస్ుకునరిర్ు. ప్రశిరమల నుండ్ి వయర్య నీటనిి ప్రశిరమలకు స్ర్ఫరల చసే ే

నీటలిో 65% గ్ల తీస్ుకుంటార్ు. రసీెకై్టాంగ్ క్ొర్కు నీటి లభయతను ర్ూప్ర ందించేటప్ుుడు ఎస్ టపిథ 
మరియు టర్ిటరీ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ లోా  నష్ల్ ల క్ొర్కు ప్రా విజన్ ఉంచబడ్ింది. రీసెకై్టల్ 

చేయబడ్ిన నీటిని ప్ట్ణ ఆకుకూర్లు, అగ్ిిమాప్క మరయిు ప్ధారనంగ్ల ప్రశిరమలకు 
ఉదరయనవన డ్ిమాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట ఉప్యోగ్ంిచరలని ప్ాతిప్లదించరర్ు.  డూయయల్ పెపాై్ 

సథస్్మ్ దరేరల ఫా్షథంగ్ ఉప్యోగం క్ొర్కు ప్ాతిప్లదిత క్ొతత  రెసథడ్్నిియల్ డ్్వలప్ మ ంట్ లో 
బాయలెన్్ వలటర్ స్పెలా  చేయబడుతతంది.  గూర ప్ు హౌసథంగ్ సీకంలు/వలణజియ భవనరలను 
అభివృదిి  చయేాలని కూడ్ర సథఫలర్స్ు చేయబడ్ింది; ఉతుతిత  చయేబడా బూడ్ది ర్ంగు నీటనిి 

శుదిద  చేయడ్రనిక్ట మరయిు తోటప్ని మరియు ఫా్షథంగ్ ఉప్యోగం క్ొర్కు ఆసథతలో రసీెైక్టల్ 

చేయడ్రనిక్ట డ్వ్లప్ర్ కటట్ బడ్ ిఉండ్రల.  అదనప్ు డ్ిమాండ్ క్ొర్కు స్ూయ ల నీటి డ్ిమాండ్ మరయిు ప్తాిప్లదతి వనర్ు: 
ప్ాస్ుత తం ఉని మరయిు ప్ాతిప్లదతి నివలస్, వలణిజయ, ప్లరశి్లర మిక, ఉదరయనవన మరియు 
అగ్ిిమాప్క డ్ిమాండ్ ఆధరర్ంగ్ల, విఎంఆర్ కు స్ూయ ల నీటి డ్మిాండ్ అంచనర వేయబడ్ింద.ి 

వినియోగదరర్ుల చివర్లోా  మంచినీటి డ్మిాండ్ ని ర్ూప్ర ందించడం క్ొర్కు, స్పెలా  సథస్్మ్ లోని 

నష్ల్ లను తీసథవసేథన తర్ువలత టర్ిటరీ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ ల నుంచి రసీెైక్టల్ చయేబడా నీట ి

ప్రమిాణం మొతతం డ్మిాండ్ నుంచి మినహాయించబడ్ింది. స్ూయ ల నీటి డ్మిాండ్ ను అంచనర 
వేయడం క్ొర్కు ప్ంపథణీ వయవస్యలో 15 శ్లతం నష్ల్ లు (యుఆర్ డ్పిథఎఫ్ ఐ గ్ెైడ్ లెైన్ లలో 
పేరపకనివిధ్ంగ్ల) మరయిు చిక్టత్ ప్లా ంట్ లలో 3 శ్లతం నష్ల్ లు ప్రగిణించబడ్రా యి. 

ప్ాతిప్లదతి నీటి వనర్ు బహరి్ంగ క్లలువలు అయితే మూలం వదద  ముడ్ ి నీటి డ్ిమాండ్ ను 
అంచనర వసేథనందుకు 10% ప్సాలర్ నష్ల్ నిి కూడ్ర ప్రిగణించరర్ు.  
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పెైన పరేపకని నిబంధ్నలు మరయిు ప్ామాణరల ఆధరర్ంగ్ల, మొతతం విఎమ్ ఆర్ క్ొర్కు నీట ి

డ్ిమాండ్ ర్ూప్ర ందించబడ్ింది మరయిు టబేుల్ 20లో చూపథంచబడ్ింది.-2 . ఇప్ుటకి్  ఉని 

నీటి వనర్ుల నుంచి ప్ాస్ుత త నీటి స్ర్ఫరల (ఇవి కనీస్ం 90% ఆధరర్ప్డదగ్నివి) 

మినహాయించబడ్రా యి మరియు అదనప్ు నీట ి డ్ిమాండ్ టబేుల్ లో చూపథంచబడ్ింది. 
ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రసిథయతిలో (ప్లర్్-ఎ) చరిించినటటా గ్ల, బో ర్ు బావులు వంటి ఉప్ ఉప్రితల 

వనర్ులు వసే్విక్లలంలో క్ొనిి చపర్బాటా బావులు ఆధరర్ప్డదగ్నివి క్లవు, అందువలా 

ప్రగిణించబడలవదు. దరనిక్ట అనుగుణంగ్ల, ఇది కనిపథస్ుత ంది: 

వయర్య నీటిని రసీెైక్టాంగ్ చేస ేవిష్టయానిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని మంచినీట ిడ్మిాండ్  : 

1,990.6 ఎంఎల్ డ్ ి

వయర్య నీటిని రసీెైక్టాంగ్ చేస ేవిష్టయానిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని స్ంవత్రలనిక్ట డ్ిమాండ్ 

  : 25.68 టిఎంసథ 
వయర్య నీటిని రసీెైక్టాంగ్ చేస ేవిష్టయానిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోకుండ్ర మంచినీట ిడ్మిాండ్ : 

3,789.6 ఎంఎల్ డ్ ి

రీసెకై్టాంగ్ లవకుండ్ర స్ంవత్ర్ం డ్ిమాండ్     : 48.90 టిఎంసథ 
 



 

 

 పేజీ | 271 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

ప్టి్క 20-2: విఎంఆర్ కు స్ూయ ల నీటి డ్మిాండ్, 2041 

వినియోగదరర్ుల యొకక వివరలలు 

నీటి డ్ిమాండ్ (MMఎల్ డ్ి) 

జివి
ఎంసథ 

వి.జె
. 

యలమం
చిల   

విఎ
స్ 
క్ెపథ 
ఎక్స్ 
ప్లన్
. 

విఎ
స్ 
క్ెపథ 
ర్ూర్
ల్ 

విజడ్
ఎమ్  

భోగ్లప్ు
ర్ం  

విజడ్
ఎమ్ 
ర్ూర్ల్ 

ఎస్ 
క్ెఎ
ల్ 
ఎమ్  

రల
జాం 

ఎస్.క్.ె

ఎం. 

గ్లర మీణ 

గ్లర ం
డ్ 
టరట
ల్ 

ప్ట్ణ జనరభా (మ టరా  నగర్ ప్లాంతం) 433.05 0.00 0.00 
154.
65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

587.7
0 

ప్ట్ణ జనరభా (10 లక్షల కంట ేతకుకవ) 0.00 
93.6
9 19.71 0.00 0.00 120.02 38.07 0.00 

92.7
5 

14.4
5 0.00 

378.6
8 

గ్లర మీణ జనరభా 0.00 0.00 0.00 0.00 
30.8
7 0.00 0.00 67.06 0.00 0.00 61.53 

159.4
6 

ప్ని 50.98 9.24 2.23 9.11 0.00 19.11 11.01 0.00 
17.3
6 1.58 0.00 

120.6
2 

తేలయాడ్ే జనరభా (ఒక రోజు లవదర 2 

ఉండండ్ి) 8.66 2.08 0.22 7.73 0.00 2.67 4.23 0.00 2.06 0.16 0.00 27.81 
తేలయాడ్ే జనరభా (ఒక్  రోజు 
విడ్చిిపట్ెడం) 6.50 1.56 0.13 2.32 0.00 0.80 2.54 0.00 0.62 0.10 0.00 14.56 
ప్లరిశ్లర మిక డ్ిమాండ్ (సీ్ల్ ప్లా ంట్ క్ొర్కు 832.69 717. 1.68 6.66 8.19 9.63 9.54 119.40 17.3 0.64 46.02 1769.
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45 నుంచి 80 క్ెఎల్/హా మరియు 310 

క్ెఎల్/హా) 

60 7 42 

ఫెైర్ ఫెటైింగ్ డ్మిాండ్ 1% 13.32 8.24 0.24 1.80 0.39 1.52 0.65 1.86 1.30 0.17 1.08 30.58 

రోడ్ సెడై్ గ్ీరన్్ తో స్హా అర్బన్ గ్ీరన్్ 85.68 
74.1
6 6.52 

113.1
4 0.00 33.57 26.32 0.00 

23.4
5 4.21 0.00 

367.0
4 

మొతతం 

1430.8
7 

906.
58 30.73 

295.
42 

39.4
5 187.32 92.37 188.32 

154.
90 

21.3
0 108.63 

3455.
88 

ప్ట్ణ జనరభా మరయిు ప్రశిరమలలో 
ముర్ుగునీర్ు మరయిు వయర్య నీటి ఉతుతిత  940.60 

551.
70 18.93 

143.
38 5.32 120.34 50.88 77.61 

101.
51 

13.4
4 29.91 

2053.
62 

గ్లర మీణ జనరభా నుండ్ ిముర్ుగునీర్ు         
24.7
0     53.65     49.22 

127.5
7 

ప్ట్ణ ఆకుకూర్లు, అగ్ిిమాప్క, 

ప్రశిరమలు మరయిు ఫా్షథంగ్ క్ొర్కు 
ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట రసీెకై్టల్ చయేబడా 
నీర్ు లభయం అవుతతంద ి (గ్లర మీణ జనరభా 
నుంచి ముర్ుగునీటిని మినహాయించి) 659.19 

386.
65 13.26 

100.
48 3.73 84.33 35.66 54.39 

71.1
4 9.42 20.96 

1439.
23 

వినియోగదరర్ుల ముగ్ంిప్ువదద నికర్ 
మంచినీటి డ్ిమాండ్ 

771.68 
519.
93 17.47 

194.
94 

35.7
2 102.98 56.71 133.93 

83.7
5 11.88 87.66 

2016.
65 

టాాన్్ మిష్టన్, డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ మరియు 
టీాట్ మ ంట్ నష్ల్ లు 25% (7+3+15) 192.92 

129.
98 4.37 

48.7
3 8.93 25.75 14.18 33.48 

20.9
4 2.97 21.92 

504.1
6 

రీసెకై్టాంగ్ ను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని నికర్ 964.60 649. 21.83 243. 44.6 128.73 70.89 167.42 104. 14.8 109.58 2520.
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డ్ిమాండ్ 91 67 5 69 5 81 

ప్రశిరమలకు బల్క స్పెలా తో స్హా ప్ాస్ుత త 
నీటి స్ర్ఫరల 530.2                     

530.2
0 

అదనప్ు నీటి డ్ిమాండ్ 434.40 
649.
91 21.83 

243.
67 

44.6
5 128.73 70.89 167.42 

104.
69 

14.8
5 109.58 

1990.
61 

ప్ో ల వ ర్ం  విధరనం/ బిజెజఆెర్ ప్లాజకెు్  
నుండ్ ిడ్మిాండ్ 1394.46 596.15 

1990.
61 

టిఎంసథలో స్ంవత్రలనిక్ట అదనప్ు నీట ి
డ్ిమాండ్ 

17.99 7.69 
25.68
5 

నష్ల్ లతో స్హా రసీెైక్టాంగ్ ప్రగిణంిచనటాయిత ేఅదనప్ు డ్మిాండ్ 

3789.
65 

రీసెకై్టాంగ్ ప్రిగణించనటాయితే టఎింసథలో స్ంవత్రలనిక్ట డ్ిమాండ్ 

48.89
9 

విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతరనిక్ట దేశీయ 
మరియు ప్లరిశ్లర మిక వినియోగం క్ోస్ం 
ప్ో లవర్ం ఆనకట్లో టిఎంసథలో 
క్ టాయింప్ు మరియు విజియన్ గ్లర మ్ 
జిలాా కు బాబు జగ్ జీవనాం ప్లాజెక్్స 

23.40 9.80 33.20 
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 
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స్ంభావయ నీటి వనర్ులు 
ఇప్ుటిక్  ఉని ప్రసిథయతి మదింప్ు నివేదకిలో పేరపకనిటటా గ్ల, జివిఎంసథ ప్లాంతంలో ప్ాస్ుత తం 

ఉని నీటి వనర్ులు ప్యరితగ్ల ఉప్యోగ్ించబడుతతనరియి మరియు భవిష్టయతతత  డ్ిమాండ్ ను 
తీర్ిలవవు. ఇతర్ ప్ట్ణ క్ ందరాలకు నీటి వనర్ు భూవనర్ులు అంట ే చపర్బాటట బావులు 
మొదలెైనవి, వలటిలో చరలా వర్కు ప్ర డ్గి్ల ఉంటాయి/ వసే్విలో దగిుబడ్ి గణనీయంగ్ల 
తగుో తతంది. ఇకకడ మేము ఒక పెంప్ుదల / ఆకసథాక ప్థ్క్లనిి సథదిం చయేడం లవదు, క్లనీ 

రలబో యియ 20 స్ంవత్రలల ప్ణారళిక, తదరేరల ఆధరర్ప్డదగ్ిన వనర్ులను మాతామ ే

ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల. ఏద్నైర నీట ి స్ర్ఫరల ప్లాజెక్్స క్ొర్కు, ప్తాిప్లదిత వనర్ు కనీస్ం 90 

నుంచి 95 శ్లతం ఆధరర్ప్డ్రల.  
ప్ాస్ుత త ఉప్రతిల నీటి వనర్ులు/ స్మీప్ంలోని విఎంఆర్, ఇప్ుటిక్  జివిఎంసథ క్ొర్కు వలరి ప్యరిత 
సలమర్యాం మరియు ప్లరిశ్లర మిక వినియోగ్లనిక్ట లభయం అవుతతని క్ టాయింప్ుకు 
ఉప్యోగ్ించబడుతతనరియి, మరయిు ప్లా న్ హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట విఎంఆర్ డ్ిమాండ్ 

తతలనరతాకంగ్ల చరలా ఎకుకవగ్ల ఉంది, క్ొతత  ఆధరర్ప్డదగ్ిన వనర్ును గురితంచరల. ఈ 

ప్లాంతంలో ప్ాస్ుత తం ఉని సలేధనీం మరియు క్ొతత  జలాశయాలను నిరిాంచే అవక్లశ్లలను 
కూడ్ర అనేేషథంచరర్ు. ఈ ప్లాంతంలో ఇప్ుటిక్  ఉని నదుల నుండ్ి ప్వాలహం ఇప్ుటిక్  వలట ి

మూలం యొకక ఫుట్ హిల్్ వదద  బంధించబడ్ ి వుందని గమనించబడ్ింది, మరియు అవశ్లష్ట 

ప్ావలహం క్ోస్ం, పెదద  సలేధీనం నిరలాణరనిక్ట తగ్ని ప్ాదశేం లవదు, ఎందుకంటే అవశ్లష్ట ప్వాలహం 

విమానరల గుండ్ర వెళ్లతతంది మరయిు ఈ ప్ావలహానిి ప్టట్ క్ోవటానిక్ట మరయిు సలేధనీం 

చేస్ుక్ోవడ్రనిక్ట లోత్ైన గ్ోర్జ అందుబాటటలో లవదు.   
దీర్ఘక్లలక ప్లాతిప్దకిన లభయం అవుతతని ఆధరర్ప్డదగ్ని వనర్ులు: 
1. ఇంద ా సలగర్ ప్ో లవర్ం ఆనకట్ నుండ్ ి

ప్ాధరన క్లలువను వదిలవసేథంది. 
విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా కు దేశీయ మరియు 
ప్లరిశ్లర మిక వినియోగ్లనిక్ట అందుబాటటలో 
ఉని క్ టాయింప్ు 23.4 టఎింసథ 

2. బాబు జగ్ీజవన్ రలమ్ ఉతతరలంధ్ా స్ుజల 
శ్లర వణ ిప్లాజక్ె్స. 

విజయనగర్ం జిలాా కు దేశీయ మరయిు 
ప్లరిశ్లర మిక వినియోగ్లనిక్ట అందుబాటటలో 
ఉని క్ టాయింప్ు- 9.8 టిఎంసథ. 

ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టర ముఖ్యమంతి,ా ఆంధ్పా్దాేశ్ 2021 స్ంవత్ర్ం చివరనిరటిక్ట ప్ో లవర్ం 

ప్లాజెకు్  ప్యరిత అవుతతందని ఇటీవల ప్ాకటించరర్ు. ఎడమ ప్ధారన క్లలువ ప్నులు దరదరప్ు 
ప్యర్తయాయయి, మరియు విఎంఆర్ ప్లాంతంలోక్ట చరే్ుకునరియి. అదేవిధ్ంగ్ల బిజెఆర్ 

యుఎస్ఎస్ ప్లాజెకు్  తో ప్లటట దరని క్లలువల ప్నులు కూడ్ర ప్ురోగతిలో ఉనరియి. ఈ 

క్లలువలు ప్నిచయేని రోజులోా  తరగటానిక్ట మరయిు ప్లరశి్లర మిక వినియోగం డ్ిమాండ్ ను 
తీర్ిడ్రనిక్ట, నీటిని ప్ాతిప్లదతి జలాశయాలోా  నిలే చేయాల మరియు దశేీయ/ ప్లరిశ్లర మిక 
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ఉప్యోగం క్ోస్ం క్లలువకు తిరగి్ి బదిలీ చయేాల. అందువలన, ఈ క్లలువలు ముడ్ి నీటనిి 

గ్ీయడ్రనిక్ట వనర్ుగ్ల ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి. ప్టం 20-1 లో ఈ రెండు క్లలువలను చూపథంచ ే

మాయప్ దిగువన చూప్బడుతోంది.

 
ప్టం 20-1: విఎంఆర్ లో ఉని ప్ో లవర్ం మరయిు బిజెఆర్ యుఎస్ఎస్ క్లలువల మారో్ం  

డ్ిజెనై్ ప్ామాణరలు 
భార్త ప్భాుతే ప్ట్ణరభివృదిి  మంతితాే శ్లఖ్ ప్ాచురించిన నీటి స్ర్ఫరల మరియు చిక్టత్పె ై
సథఎఫ్ ఐఓ మానుయవల్ లో పరేపకని సథఫలర్ు్లు మరయిు బూయరో ఆఫ్ ఇండ్యిన్ సల్ ండరా్ు 

(బిఐఎస్) నుండ్ి స్ంబంధతి సుెసథఫథక్ ష్టన్ లను ఈ డ్జిెనై్ ప్మాాణం సలధరర్ణంగ్ల 
చేర్ుకుంటటంది.  ప్తాి ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ వదద  అంక్టతమ నై ప్వర్ ఫడీర్ ప్తాిప్లదించబడ్ింద ి

కనుక, ఈ ప్లాంతంలో 22 గంటల ప్ంపథంగ్ మరయిు 24 ఎక్స్ 7 నీటి స్ర్ఫరల క్ొర్కు సథస్్మ్ 

డ్ిజెనై్ చేయబడ్ింది. ప్లాథ్మిక డ్ిజెనై్ ప్రగిణనలు టబేుల్ 20లో జాబితర చయేబడ్రా యి-3. 
ప్టి్క 20-3: వలటర్ స్పెలా  సథస్్మ్ డ్జిెైన్ ప్మాాణరలు 
వివరలలు         ప్ామాణరలు 
స్పెలా  గంటలు  24 గంటలు 

ప్ంపథంగ్ గంటలు  22 గంటలు 
ముడ్ ి నీట ి ప్ాసలర్ం మరయిు 
డబుా ాటపిథ సలమర్యాం 

 లభయం అవుతతని/క్ టాయించిన నీటి క్ొర్కు 
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వివరలలు         ప్ామాణరలు 
డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ మరియు స్రీేస్ 

రిజరలేయర్ లు  
 ప్లా న్ హారిజాన్ ఇయర్ డ్మిాండ్ క్ొర్కు (2035) 

ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ యొకక ఎకనరమిక్స 

డ్ిజెనై్ 

 30 స్ంవత్రలల ప్లటట పటెట్ బడ్ి మరయిు క్లయపథటలెైజా్ 

విదుయత్ వయయానిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవడం 

పెైప్ మ టరీయిల్ 

 ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ క్ొర్కు - డ్ఐి క్-ె9 1000 మిమీ వర్కు 
మరియు ఎంఎస్ పెపై్ లోప్ల సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ 

మరియు వలెుప్ల గన్ నటెి్ంగ్ 1000 మిమీ డయామీటర్ 

పెైన ఉంటాయి. 
డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ మ యిన్్ - డ్ఐి క్ె-7 

సథడబుా ాఆర్ సలమర్యాం  2 గంటల ప్ంపథంగ్ సలమర్యాం 

ఈఎస్ఆర్ సలమర్యాం 
 మాస్ డ్మిాండ్ కర్ే ప్ాక్లర్ంగ్ల డ్్లైీ డ్మిాండ్ లో 
దరదరప్ు 30% 

డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ లో నష్ల్ లు  15 శ్లతం 

టీాట్ మ ంట్ ప్లా ంట్ లో నష్ల్ లు  3 శ్లతం 

ప్ాసలర్ నష్ల్ లు  10 శ్లతం, క్లలువ ముడ్ి నీటి వనర్ుగ్ల ఉంద ి

ముడ్ి నీటి తీస్ుక్ోవడం మరయిు ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ 
ఈ ప్లాంతంలోని వివిధ్ బిందువుల వదద  క్లలువలపెై ప్ంపథంగ్ సే్ష్టనాతో ప్లటట ఇన్ టకే్స 

నిరలాణరలను నిరిాంచరలని మరియు ముడ్ి నీట ి ప్ాసలర్ మ యిన్్ దరేరల వివిధ్ నీటి శుదిి  
ప్లా ంటాకు నీటిని ప్ంప్ చేయాలని ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. ప్ాతిప్లదతి ఇన్ టకే్స ఏరలుటట మరయిు 
ముడ్ి నీర్ు వివిధ్ డబుా ాటపిథలకు పెర్ుగుతతని మ యిన్్ ప్టం 20 -2 లో చూపథంచబడ్రా యి. 
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ప్టం 20-2: ప్ాతిప్లదతి ఇన్ టేక్స ఏరలుటట మరయిు విఎంఆర్ లోని వివిధ్ డబుా ాటిపథలకు ముడ్ ి

నీర్ు పరె్ుగుతతని మ యిన్్  
అనిి (ముడ్ి నీర్ు మరయిు స్ుష్్టమ నై నీర్ు) ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ యొకక ప్రమిాణం, మూలధ్న 

పెటట్ బడ్ి మరయిు విదుయత్ ఛరరీజల క్ోస్ం క్లయపథటలెైజా్ పటెట్ బడ్ిని ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, 

ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ యొకక ప్ర దుప్ు ర్ూప్కలున క్ోస్ం సథపథఐఓ మానుయవల్ లో నిర దశించిన 

ప్ామాణం ప్ాక్లర్ం తీస్ుక్ోబడ్ింది.  చౌక్ెనై సెైజులో ప్నిచయేడం క్ొర్కు మీటర్ ఖ్ర్ుి వర్క 

అవుట్ చేయబడ్ింది. పెపై్ు యొకక ఖ్ర్ుి, పెపై్ లెైన్ యొకక వయేడం మరయిు జాయింట్ 

చేయడం, సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ లోప్ల మరయిు వలెుప్ల చుట్డం మరియు బొ గుో  తరర్ు 
ఆధరరిత ఎప్లక్ీ్/గన్ నటెంిగ్ తో క్ోటింగ్ (పెైప్ు యొకక ప్ర డవును గ్ ర ండ్ క్టంద వయేడ్రనిక్ట) 
మరియు భూమి పెైన పెైప్ులు వసేథనటాయితే అవస్ర్మ నై జీనులను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని 

ఎమ్ఎస్ పెపై్ుల ఖ్ర్ుి ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. ఇండ్యిన్ వలటర్ వర్కు అసో సథయియష్టన్ 

ప్బాిక్ ష్టన్ "పెదద  డయామీటర్ సీ్ల్ పెపై్ లెైన్ ల డ్జిెైన్" యొకక నిబంధ్నల ప్ాక్లర్ంగ్ల ఎమ్ఎస్ 

పెైప్ యొకక మందం డ్జిెైన్ చయేబడ్ింది, ఇది హరప్ ఒతితడ్,ి బీమ్ ఒతితడ్ి మరియు మదదతత 
వదద  సలయ నికఒతితడ్ిని దృషథ్లో ఉంచుక్ోవడం. పెైప్ లెైన్ యొకక చౌకసెైజు 1000 మిమీ డయామీటర్ 

కంటే తకుకవగ్ల ఉనిచోట, సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ లోప్ల ఉండ్ే డక్ెట్ల్ ఐర్న్ పెపై్ులు 
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ప్ాతిప్లదించబడతరయి, మరియు తవేకం, జాయింట్ లు వయేడం, సుెష్టల్్ వలల్ే లు 
మొదలెైనవలటతిో స్హా ప్రగిణంిచబడ్ే ఖ్ర్ుి ప్యరిత చేయబడుతతంది.  
ప్లాజెక్్స క్ొర్కు ప్సా్ుత త, ఇంటరీాడ్ియట్ మరయిు అంతిమ డ్ిమాండ్ ని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని 

డ్ిజెనై్ నిర్ేహించబడుతతంది. సథస్్మ్ లో ఎదురపకని స్ర్జ ప్ాజర్ క్ొర్కు అందుకుని పెైప్ 

యొకక చౌక్ెైన సెైజు కూడ్ర చక్్స చయేబడ్ింది. స్ర్జ ప్జార్ క్ొర్కు సథస్్మ్ చ్క్స చేయబడ్ినప్ుటకి్ీ, 
అదనప్ు భదతా క్ొర్కు జీరో వలెాసథటీ వలల్ే లు మరియు ఎయిర్ కుష్టన్ వలల్ే ల క్ొర్కు 
ప్రా విజన్ ఉంచబడ్ింది. సథ.పథ.ఐ.ఇ.ఓ డ్జిెనై్ ప్మాాణరల ప్కా్లర్ం ప్ంపథంగ్ మ యిన్ యొకక 

నమూనర డ్జిెనై్ అనుబంధ్ం ఎన్ గ్ల జతచయేబడ్ింది. 
ప్ాతిప్లదతి ముడ్ి నీటి మ యిన్్ టేబుల్ 20లో చూపథంచబడ్రా యి-4 దగిువ: 

ప్టి్క 20-4:ప్తాిప్లదతి ముడ్ి నీటి ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ 

S. 
క్లదు వివరలలు 

మీటరా్లో 
ప్రమిాణం  

A. 

సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ లోప్ల మరియు సథసథ గన్ నటెింగ్ 
వెలుప్ల, కందక్లల తవేకం, వలాెంగ్ టస్థ్ంగ్ మరయిు 
కమిష్టనింగ్ తో ప్యరిత చయేబడుతతంది.   

 

1 1829 మిమీ వలయస్ం 43,400  

2 1626 మిమీ వలయస్ం 36,500  

3 1422 మిమీ వలయస్ం 12,330  

4 1219 మిమీ వలయస్ం 51,130  

5 1067 మిమీ వలయస్ం 2,500  

B. 

సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ లోప్ల ఉండ్ే లెైనింగ్ మరియు 
జాయింట్ చయేబడా డక్ెట్ల్ ఐర్న్ పెపై్ లెైన్ ని అందించడం, 

కందక్లల తవేకం, టస్థ్ంగ్ మరియు కమిష్టనింగ్ తో ప్యరిత 
చేయబడా సెుష్టల్ లు మరయిు వలల్ే లను ఫథక్స్ చేయడం.   

 

6 1000 మిమీ వలయస్ం 5,800  

7 900 మిమీ వలయస్ం 33,900  

8 800 మిమీ వలయస్ం 47,365  

9 600 మిమీ వలయస్ం 46,810  

10 450 మిమీ వలయస్ం 5,850  
  మొతతం 285,585.00  
ప్ంపథంగ్ యంతరాలు 
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ఇన్ టకే్స దరేరల నీటిని ప్ంప్ చయేాల్ ఉంటటంద ి కనుక, ఓపనె్ ఇంపలాెర్ ట్పై్ వరి్కల్ టరెైబన్ 

ప్ంప్ులను ఇన్ సల్ ల్ చేయాలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. ప్ంపథణీ వయవస్య , నీటి శుదిి  ప్లా ంట్ 

మరియు కనేేయన్్ మ యిన్ లో నష్ల్ లను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుని తర్ువలత ఇన్ టకే్స వలె్ 

వదద  ప్ంపథంగ్ సెటా క్ోస్ం డ్ిజెనై్ డ్ిశ్లిర్జ వచిింది.  సల్ ండ్ బెై ప్ంపథంగ్ సటె్ ల క్ొర్కు కనీస్ం 

50% వరికంగ్ ప్ంపథంగ్ సెట్ ల క్ొర్కు ప్రా విజన్ ఉంచరల.  మోటారా్ యొకక అవస్ర్మ ైన 

సలమర్యాం 500క్ెడబుా ా కంటే ఎకుకవగ్ల ఉనిచోట, 33 క్వెి ఎలక్ట్ాక్స మోటార్ లను ఇన్ సల్ ల్ 

చేయాల, అయితే 500 క్ెడబుా ా కంటే తకుకవ మోటార్ ల క్ొర్కు, 440 వి ఎలక్ట్ాక్స మోటార్ లను 
ఇన్ సల్ ల్ చయేాలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. మొతతం సలమరలయ ానిి 70% తీస్ుక్ొని ప్ంపథంగ్ సటె్ 

లు ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి.  సథ.బి.ఐ.ఇ.ఓ మానుయవల్ ప్ాక్లర్ం డూయటీ ప్లయింట్ వదద  ప్ంప్ 

చేయడ్రనిక్ట ఇన్ ప్ుట్ క్ెడబుా ా కంటే మోటార్ సలమర్యాం 10 శ్లతం ఎకుకవగ్ల ఉంచబడ్ింద,ి 

ప్లార్ంభ టార్క మరయిు పెైమై్ మూవర్ యొకక ఓవర్ లోడ్ సలమర్యాం డూయటీ ప్లయింట్ వదద  
కంటే 25% తకుకవ హెడ్ వదద  నడుస్ుత నిప్ుుడు అదనప్ు ప్వర్ ని చూస్ుక్ోవడ్రనిక్ట అవస్ర్ం 

అవుతతంద.ి 
దీని ప్కా్లర్ం, ప్తాి జోన్ కు టరెైబన్ ప్ంపథంగ్ సెట్ ల దగిువ సలమరలయ ాలను అందించరలని 

ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. వీటిని సథకవర్ల్ క్ జ్ ఇండక్షన్ మోటార్ తో ఎలక్ట్ాక్స సథేచ్ గ్ ర్ లు 
మరియు అవస్ర్మ నై పెపై్ ఫథటి్ంగ్ లతో జతచేయాల. 

ప్టి్క 20-5:ప్తాిప్లదతి ముడ్ి నీటి ప్ంపథంగ్ సటె్ లు  

S. 
క్ల
దు వివరలలు 

ఎల్ 
పథఎస్ 
లో 
డ్ిశ్లిర్జ 

త
ల 
లో 
M 

క్ెడబుా ా 

మొతతం 
ప్ని 

మొతతం ఇన్ 
సల్ ల్ 
చేయబడ్ిం
ద ి

  

దిగువ డూయట ీ కండ్షి్టన్ ల వరి్కల్ టరెైబన్ 
ప్ంప్ులను అందించడం మరయిు ఇన్ 
స్్లవష్టన్ చేయడం, ప్యరితగ్ల ప్యరిత ప్నిని 
ట్సథ్ంగ్ మరయిు కమిష్టనింగ్ తో స్హా రెైజర్ 
పెైప్ులు, డ్్లవరీ హడెర్, ఎలక్ట్ాక్స సథేచ్ గ్ ర్ 
లు మరియు ఎస్ సథఎడ్ిఎ కంటరా ల్ 
యాకుివటేర్ లతో ప్యరిత చయేబడా సథకవర్ల్ 
క్ జ్ ఇండక్షన్ మోటార్ తో 
జతచయేబడ్ింది. క్ెనరల్ నుంచి ఇన్ లెట్ 
ఏరలుటట, బాగ్ల తీస్ుక్ోవడం మరయిు ప్ంప్ 
హౌస్ కమ్ సథేచ్ బో రా్ ర్ూమ్ కూడ్ర ఇందులో 
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చేర్ిబడతరయి. 

1 
విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ మరయిు 
యిెలమంచిల 

2,461.7
9 25 1,000 1,500 

    
6,019.8
4 50 4,800 7,200 

2 విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ 374.37 40 250 500 
    189.39 45 120 240 

3 విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ మరయిు జి.వి.ఎం.సథ. 
2,041.2
5 20 630 945 

    448.93 15 105 210 
    645.34 15 150 300 

    
1,947.2
5 60 2000 3,000 

4 విజయనగర్ం ర్ూర్ల్ 2,113.85 25 820 1,230 

5 విజయనగర్ం- భోగ్లప్ుర్ం 
5,417.5
5 120 10,000 15,000 

  మొతతం     
19,875.0
0 30,125.00 

నీటి శుదిి  ప్లా ంటటలు 
హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం క్ొర్కు డ్మిాండ్ మదింప్ు ఆధరర్ంగ్ల, శుదిద  ప్లా ంట్ ల యొకక అవస్ర్మ నై 

సలమర్యాం ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. అవస్ర్మ నై చిక్టత్ ప్లా ంటా అదనప్ు సలమరలయ ానిి 

ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకునటేప్ుుడు, బందీ ప్రిశరమలు (ఆర్ ఐఎన్ఎల్ మొదలెైనవి) నిరిాంచ ే

సలమర్యాం మరియు చిక్టత్ ప్లా ంట్ ల యొకక ప్ాస్ుత త సలమరలయ ానిి మినహాయించరర్ు. నిరిదష్్ట 

జోన్ లో ఉప్యోగ్ించగల రసీెైక్టల్ చసేథన నీటిని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని నీట ి శుదిి  ప్లా ంటా 

సలమరలయ ానిి ప్నిచశే్లర్ు. రీసెకై్టల్ చసేథన నీటిని ప్ధారనంగ్ల ఉదరయనవనం, అగ్ిిమాప్క మరయిు 
ప్రశిరమల ప్లక్ష్ిక డ్మిాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట ఉప్యోగ్ించరలని ప్ాతిప్లదంిచబడ్ింది. మిగ్ిలన 

రీసెకై్టల్ చేయబడా నీటిని డూయయల్ పెపై్ లెైన్ సథస్్మ్ దరేరల ఫా్షథంగ్ చయేడం క్ొర్కు క్ొతతగ్ల 
ప్ాతిప్లదించబడా రసెథడ్ని్ియల్/కమరిియల్ ఎసల్ బాిషెాంట్ లు/గూర ప్ు హౌసథంగ్ సీకంలో  
ఉప్యోగ్ించరల. డూయయల్ పెైప్ సథస్్మ్ వయేడ్రనిక్ట ఇప్ుటకి్  ఉని జనసలందతా కలగ్ని 
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ప్లాంతరలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోలవదు. ప్ంపథణ ీ వయవస్యలో 15% నష్ల్ లను ప్రిగణనలోక్ట 
తీస్ుక్ొని డబుా ాటపిథల సలమరలయ ానిి ప్నిచశే్లర్ు. 
దీని ప్ాక్లర్ం, ప్లా న్ హారిజోన్ స్ంవత్ర్ం యొకక డ్ిమాండ్ ను తీర్ిడం క్ొర్కు విఎంఆర్ 

యొకక ప్తాి ప్లలస ీ జోన్ లో నీటి శుదిి  ప్లా ంట్ ల యొకక అదనప్ు సలమరలయ ాలను 
అనుస్రించరలని ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. అవస్ర్మ ైన జోన్ వలరగీ్ల సలమరలయ ాలు టబేుల్ 20లో 
చూపథంచబడ్రా యి.-6. 
ప్టి్క 20-6:విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదతి క్ొతత  నీటి శుదిి  ప్లా ంట్ లు  
ఎస్ నెం మండలం MM 
1 విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ 586.0 
2 యలమంచిల మండలం 20.0 
3 విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం(భాగం) జోన్ 143.0 

4 విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ 219.3 
5 విజయనగర్ం-నలాెమరా్ మండలం 116.0 

6 భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు ప్భాావ జోన్ 64.0 
9 విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ 40.2 
10 విజయనగర్ం ర్ూర్ల్ 151.0 
 మొతతం 1,546.0 
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 

మొతతం తొమిాది జోనల్ ప్లాంతరలోా  స్ంప్దారయ ట్ైప్ రలయపథడ్ గ్లర విట ీ వలటర్ టీాట్ మ ంట్ 

ప్లా ంటాను కలగ్ి ఉండ్రలని ప్తాిప్లదించరర్ు. మొకకలకు దగిువ యూనిట్ లు ఉండ్రల: 
ఇన్ లెట్ ఛరంబర్ 
ఫ్ోా  మీటర్ తో ముడ్ి నీటి ఛరనల్ 
క్ోగుయలవష్టన్ 
రలపథడ్ మిక్ట్ంగ్ ప్రకిర్ం (ఫ్లా ష్ మిక్ర్) 

క్లా రఫి్ లాకుకలవటర్ (ఫ్ోా కుయలవటర్+ క్లా రిఫెయైర్) 

గ్లర నుయలర్ ఇస్ుక ప్డకలు 
క్ోా రిన్ డ్ోజింగ్ యంతరాంగం  
సలకడ్ర సథస్్మ్ 
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ప్లా ంట్ లోని మ క్లనికల్ క్లంపో్ నెంట్ లు (మోటార్ లు, ప్ంప్ులు మొదలెైనవి) 15 స్ంవత్రలల 

క్లలవయవధి క్ొర్కు అందంిచబడతరయి మరయిు రెండ్ో  దశ పెంప్ుదల స్మయంలో రపీేాస్ 

చేయాల్ ఉంటటంది. 
వలటర్ టీాట్ మ ంట్ ప్లా ంట్ యొకక యూనిట్ సెజైులను లెక్టకంచడం క్ొర్కు డ్ిజెనై్ ప్రమిితతలు 
టేబుల్ 20లో ఇవేబడ్రా యి.-7 దిగువ: 
ప్టి్క 20-7: వలటర్ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ యొకక యూనిట్ సెైజులను లెక్టకంచడం క్ొర్కు డ్ిజెనై్ 

ప్రమిితతలు 
1 సలధరర్ణం     
  ప్నిగంటలు 22 గంటలు 

  
ప్లా ంట్ లో గరష్ి్ట నష్ల్ లు 
ఊహించబడ్ింద ి

3 శ్లతం 
  ఓవర్ లోడ్ క్ెప్లసథటీ ఊహించబడ్ింది   33 శ్లతం  

  ఇన్ లెట్ ఛరంబర్ డ్టి్నిన్ స్మయం 45 సెకనుా  

2 

రలయపథడ్ మిక్ట్ంగ్ యూనిట్ (ఫ్లా ష్ 
మిక్ర్)     

  డ్ిటని్న్ స్మయం 45 క్షణం 

  
టాయంక్స ఎతతత  మరయిు వలయస్ం యొకక 
నిష్టుతిత  1.5:1   

  
ఇంపలాెర్ వలయస్ం మరయిు టాయంక్స 
వలయస్ం యొకక నిష్టుతిత  

0.20 నుంచి 0.40 వర్కు   

  
ఇంపలాెర్ యొకక రపటేష్టన్ వగేం 
(ప్లయడ్లి్ ర్కం) 100 కంటే ఎకుకవ ఆర్ పథఎమ్ 

3 క్లా రఫి్ లాకుకలవటర్     

  అనరో్ళ్మ ైన పెైప్ులో నీటి వగేం 1 మ/లు 
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  ఫ్ోా కులవటర్     
  డ్ిటని్న్ స్మయం 30 కనిష్్టం 

  
G ట్ంపో్ ర్ల్ అంట ే వలెాసథట ీ
గ్ రడ్యిిెంట్ 10 నుంచి 75 ప్ాతి సకెనుకు 

  డ్్ైమ నిన్ తకుకవ ప్రలమీటర్ Gt 10,000 నుండ్ి 100,000   

  టాయంక్స యొకక లోతత 3 నుంచి 4.5 M 

  త్డుా  ప్లాంతం 

టాయంక్స యొకక ఎక్స్-సెక్షన్ 
లో 10 నుంచి 25%   

  బేాడ్ ల యొకక ప్రిధయీ వేగం 0.3 నుంచి 0.4 మ / సకెను 
  స్ుష్్ట౦గ్ల తల్యజ య౦డ్ ి     

  డ్ిటని్న్ స్మయం 2.0 నుంచి 2.5 గంటలు 
  టాయంక్స యొకక లోతత 2.5 నుంచి 5.0 మీటర్ుా  
  ప్ావలహం యొకక ఇన్ లెట్ వేగం 0.3 కంటే తకుకవ మ / నిమి 

  ఉప్రతిల లోడ్ింగ్ ర టట 30 నుంచి 40 

కమ్/చదర్ప్ు 
మీటర్ుా /రోజుకు 

  వీర్ లోడ్ింగ్ 100 నుంచి 300 కమ్ /మీ / రోజు 

  ఫ్ోా ర్ వలలు 12 లో 1   

  సల్ాప్ర్ వలెాసథట ీ  1.5 నుంచి 2 ర్ుమ  

4 రలపథడ్ శ్లండ్ ఫథల్ర్     

  వడప్ో త ర టట 4.8 నుంచి 6 

కమ్/చదర్ప్ు 
మీటర్ుా /గం 

  ప్ర డవు నుంచి వెడలుు నిష్టుతిత  1.25 నుంచి 1.33 వర్కు   

  గ్లర వలె్ బడె్ 45 సథ.ఎం. 

  ఇస్ుక మంచం 60 సథ.ఎం. 

  ఇస్ుక ప్భాావవంతమ నై ప్రమిాణం  0.45 నుంచి 0.70 mm 

  ఇస్ుక ఏకర్ూప్త గుణకం 1.3 నుంచి 1.7   

  పెరోఫర ిష్టన్ యొకక వెశై్లలయం 0.3 % వడప్ో త ప్లాంతం   

  ప్లరలశవల వెైశ్లలయం 

2.0 – 4.0 యొకక పెరోఫరి్న్ 
ఏరియా   

  అనకే రెటటా  వెైశ్లలయం 

1.5 - 2 సలర్ుా  లాటరలల్్ 
ప్లాంతం   
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  పెరోఫర ాష్టన్ ల వలయస్ం 6 నుంచి 18 mm 

5 బాయక్స వలష్/ఎయిర్ వలష్     
  బాయక్స వలష్ యొకక క్లలవయవధి 5 కనిష్్టం 
  గ్లల ర టట 600 నుంచి 900 వర్కు ల్ుమ / చ.మీ 

  వలటర్ వలష్     

  నీటి ర టటను కడగండ్ ి 400 నుంచి 600 ల్ుమ /చ.మీ 

  వలష్ యొకక క్లలవయవధ ి 5 కనిష్్టం 
6 క్ెమికల్ హౌస్     

  క్ోా రిన్ మోతరదు 1 + 3 (పీా + ప్ో స్్) mg /లీ 

  అలూయమ్ మోతరదు 60 mg / లీ 

మూలం: - కన్లె్ ంట్్ విశ్లాష్టణ 

క్టాయర్ వలటర్ రజిరలేయర్ుా  
పెై శుదిి  ప్లా ంట్ ల నుంచి ఫథల్ర్ చయేబడా నీటిని ఈ టీాట్ మ ంట్ ప్లా ంట్ ల వదద  నిరిాంచిన 

ఆర్ సథసథ క్టాయర్ వలటర్ రజిరలేయర్ లోా  నిలే చయేాల. డబుా ాటపిథల నుంచి నీర్ు 
గుర్ుతరేకరి్ణక్ట అనుగుణంగ్ల ఈ జలాశయాలకు ప్ావహించలే చసేథ నిలే చయేాల. ఈ 

జలాశయాల నుండ్ి స్ుష్్టమ ైన నీటనిి ఆ జోన్ లోని వివిధ్ సవేల జలాశయాలకు ప్ంప్ చయేాల. 

రెండు గంటల ప్లటట మారిజన్ ను బేకా్స డ్ౌన్ చయేడ్రనిక్ట మరియు సథస్్మ్ యొకక పథవాెంటవి్డ 

మ యింటన్నె్్ క్ొర్కు సథస్్మ్ నుంచి 2 గంటల ప్ంపథంగ్ సలమరలయ ానిక్ట స్మానమ నై సలమర్యాం 

సథడబుా ాఆర్ ల సలమర్యాం తీస్ుక్ోబడుతతంద.ి. ప్తాి జోన్ లో స్ుష్్టమ నై నీటి రిజరలేయరా్ 

ప్ాతిప్లదతి సలమరలయ ానిి టబేుల్ 20లో ఇస్ుత నరిర్ు-8 దిగువ: 
ప్టి్క 20-8: విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదతి స్ుష్్టమ నై నీటి రజిరలేయర్ుా   

ఎస్ నెం మండలం Mఎల్ లో సలమర్యాం 

1 విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ 53.30 
2 యలమంచిల మండలం 1.80 
3 విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్ 13.00 

4 విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ 20.00 
5 విజయనగర్ం-నలాెమరా్ మండలం 10.70 

6 భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు ప్భాావ జోన్ 5.80 
9 విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ 3.65 
10 విజయనగర్ం ర్ూర్ల్ 13.70 
 మొతతం 140.80 
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 
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క్టాయర్ వలటర్ స్పెలా  సథస్్మ్ 
సథడబుా ాఆర్ ల ఎగువ నుంచి ఫథల్ర్ చయేబడా నీటిని జోన్ లోని విభిని స్రీేస్ రజిరలేయర్ 

లకు ప్ంప్ చేయాల్ ఉంటటంది. దనీి క్ొర్కు నిరిిష్్ట డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ జోన్ యొకక డ్ిమాండ్, గ్ ర ండ్ 

లెవల్ లో వయతరయస్ం, స్రీే స్ రజిరలేయర్ ల సే్జింగ్ మరియు టాాన్్ మిష్టన్ లెైన్ లోా  ఘరి్ణ 

నష్ల్ లను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని స్ుష్్టమ నై వలటర్ ప్ంపథంగ్ సెట్ లు డ్జిెనై్ చయేబడ్రా యి. 
సథడబుా ాఆర్ ల నుంచి జోన్ లోని వివిధ్ స్రీేస్ రిజరలేయరా్కు శుదిి  చసేథన నీటిని తీస్ుక్ెళా్డం 

క్ొర్కు స్ుష్్టమ ైన వలటర్ ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ డ్జిెైన్ చయేబడ్రా యి. అనిి ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ 
యొకక ప్రమిాణం, మూలధ్న పటెట్ బడ్ి మరయిు విదుయత్ ఛరరీజల క్ోస్ం క్లయపథటలెైజా్ 

పెటట్ బడ్నిి ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ యొకక చౌకడ్ిజెనై్ క్ోస్ం సథపథఐఓ 

మానుయవల్ లో నిర దశించిన ప్ామాణం ప్ాక్లర్ం తీస్ుక్ోబడ్ింద.ి చౌక్ెైన సెజైులో ప్నిచేయడం 

క్ొర్కు, పెపై్ యొకక దగోర్లోా  ఉండ్ ే సెజైుల క్ొర్కు మీటర్ ఖ్ర్ుి వర్క అవుట్ చేయబడ్ింద.ి 

పెైప్ు యొకక బరే్ ఖ్ర్ుి, పెైప్ లెైన్ యొకక లవయింగ్ మరియు జాయింట్, సథమ ంట్ మోరల్ ర్ 

లెైనింగ్ లోప్ల మొదలెైన ప్యరిత ప్నిని ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని ఖ్ర్ుి చయేబడుతతంది. ప్లాజక్ె్స 

క్ొర్కు ప్ాస్ుత త, ఇంటరీా డ్యిట్ మరయిు అంతిమ డ్ిమాండ్ ని ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని డ్జిెనై్ 

నిర్ేహించబడుతతంది. సథస్్మ్ లో ఎదురపకని స్ర్జ ప్ాజర్ క్ొర్కు అందుకుని పెపై్ యొకక 

చౌక్ెైన సెజైు కూడ్ర చ్క్స చయేబడ్ింది. స్ర్జ ప్జార్ క్ొర్కు సథస్్మ్ చక్్స చయేబడ్నిప్ుటిక్,ీ 

అదనప్ు భదతా క్ొర్కు జీరో వలెాసథటీ వలల్ే లు మరియు ఎయిర్ కుష్టన్ వలల్ే ల క్ొర్కు 
ప్రా విజన్ ఉంచబడ్ింది. 
ప్ాతి ప్ంపథణీ జోన్ క్ొర్కు రయీిన్ ఫో ర్ట్ సథమ ంట్ క్లంక్ీరట్ స్రీేస్ రిజరలేయర్ లు 
ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి. రజిరలేయర్ కు అవస్ర్మ నై సే్జింగ్ మాస్ డ్మిాండ్ కర్ే ఆధరర్ంగ్ల 
ర్ూప్ర ందించబడ్ింద.ి ప్యరిత రోజు డ్ిమాండ్ క్ొర్కు స్రీే స్ రజిరలేయర్ కు ఇన్ ప్ుట్ 22 గంటలోా  
తీస్ుక్ోబడుతతంది. ఉదయం మరియు సలయంతాం వేళ్లోా  గరష్ి్ట స్ర్ఫరల ఊహించబడుతతంద.ి 

తదనుగుణంగ్ల, స్రీేస్ రజిరలేయరా్ సలమర్యాం జోన్ యొకక ప్యరిత రోజు డ్ిమాండ్ లో 29 నుండ్ ి

30 శ్లతం మధ్య ఉంటటంది. దీని ప్ాక్లర్ం, టేబుల్ 20లో చూపథంచిన విధ్ంగ్ల ప్తాి జోన్ లో 
దిగువ స్రీేస్ రజిరలేయర్ ల సలమరలయ ానిి అందించరలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది.-9: 
ప్టి్క 20-9: విఎంఆర్ లో స్రీేస్ రజిరలేయరా్ ప్తాిప్లదతి సలమర్యాం  

ఎస్ నెం మండలం Mఎల్ లో సలమర్యాం 

1 విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక జోన్ 175.80 
2 యలమంచిల మండలం 4.20 
3 విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం (భాగం) జోన్ 23.90 

4 విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ జోన్ 65.80 
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5 విజయనగర్ం-నలాెమరా్ మండలం 20.70 

6 భోగ్లప్ుర్ం విమానరశరయం మరియు ప్భాావ జోన్ 19.20 
7 విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ 12.00 

8 విజయనగర్ం ర్ూర్ల్ 45.30 
 మొతతం 414.00 
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 

ఈ సేవల జలాశయాల నుండ్ి నీటనిి స్రిగ్లో  ర్ూప్ర ందించిన ప్ంపథణీ వయవస్య  దరేరల గుర్ుతరేకరి్ణ 

దరేరల వినియోగదరర్ులకు స్ర్ఫరల చేయాలని ప్తాిప్లదించరర్ు. డ్ఐి పెపై్ుల క్లా స్ క్-ె7తో టాంక్స 

డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ వయేాలని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. ఒతితడ్లిో మ ర్ుగుదల క్ొర్కు ఇప్ుటకి్  
ఉని జోన్ లను స్బ్ జోనింగ్ చేయడం దరేరల ఇప్ుటకి్  ఉని ప్ంపథణీ వయవస్యను 
మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట కూడ్ర ఏరలుటటా  ఉంచబడ్రా యి. వలటర్ జమె్/ఎప్లనటె్ లవదర అంతకంట ే

ఎకుకవ ప్ాజాదర్ణ ప్ర ందని పో్ా గ్లర మ్ ప్ాక్లర్ంగ్ల డ్సిథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ డ్జిెనై్ చేయబడుతతంద.ి 
నీటి స్ర్ఫరల వయవస్యకు స్ంబంధించిన ప్లాంతరలకు తీస్ుకుని నిబంధ్నల ఆధరర్ంగ్ల టబేుల్ 

20లో చితిాంచబడుతోంది.-10 దగిువ: 
ప్టి్క 20-10: నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య  క్ోస్ం ప్ాతిప్లదతి మౌలక స్దుప్లయాల భాగ్లలు 

వివరలలు ప్రమిాణం యూనిట్ 

ముడ్ి నీర్ు పరె్ుగుతతని మ యిన్్  285,600 మీటర్ుా  
ముడ్ి నీర్ు తీస్ుక్ోవడం కమ్ ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ (ఇన్ సల్ ల్ చయేబడా 

సలమర్యాం) 30,125 క్ెడబుా ా 

నీటి శుదిి  ప్లా ంటా నిరలాణం  1546 
ఎంఎల్ 

డ్ ి
క్టాయర్ వలటర్ రజిరలేయరా్ నిరలాణం 140.80 M 
క్టాయర్ వలటర్ ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ ల నిరలాణం, స్పెలా  మరయిు ఇన్ 

స్్లవష్టన్ (ఇన్ సల్ ల్ చయేబడా సలమర్యాం) 25,836 క్ెడబుా ా 
స్రీేస్ రజిరలేయరా్ నిరలాణం  414 M 
లవయింగ్ మరియు జాయింట్ చేయడం క్టాయర్ వలటర్ ప్ంపథంగ్ 

మ యిన్్ అందించడం  
106,602 మీటర్ుా  

అమరకిలు మరయిు ఉప్కర్ణరలతో ప్యరిత చయేబడ్ని లవయింగ్ 

మరియు జాయింట్ టాంక్స డ్సిథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ ను అందించడం -

డ్ిఐ - క్7ె పెైప్ులు 990,993 మీటర్ుా  
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 

ముర్ుగునీటి/వయర్య నీటి సకేర్ణ, చిక్టత్ మరియు రసీెైక్టాంగ్ వయవస్య  
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స్రెనై ముర్ుగునీటి వయవస్య  మరయిు ముర్ుగునీటి శుదిి  ప్లా ంటటా  ప్లాథ్మిక భౌతిక మౌలక 

స్దుప్లయాలు, ఇది ఈ ప్లాంతంలో ప్రలయవర్ణ ప్రసిథయతతలను మ ర్ుగుప్ర్ుస్ుత ంది మరయిు ఈ 

ప్లాంతంలో నివసథస్ుత ని ప్జాల ఆరోగయ స్మస్యలను కూడ్ర తగ్ిోస్ుత ంద.ి ఈ ప్లాంతంలో ప్సా్ుత తం 

ఉని వయర్య నీటి నిర్ేహణ విధరనరలు, ప్లరశి్లర మిక వయరలయ ల నీటి శుదిి  విధరనరలు/ మౌలక 

స్దుప్లయాలు మరయిు ముర్ుగునీట ి స్ంబంధతి మౌలక స్దుప్లయాల ప్ాస్ుత త ప్రసిథయతతలను 
ఇప్ుటిక్  ఉని మౌలక స్దుప్లయాల అంతరలలను గురితంచడ్రనిక్ట స్విస్తర్ంగ్ల అధ్యయనం 

చేశ్లర్ు. ప్తాిప్లదతి ప్లరశి్లర మిక ప్లాంతరల నుండ్ి వయర్య నీర్ు మరియు దేశీయ ప్లాంతరల నుండ్ ి

ముర్ుగునీర్ు కూడ్ర అంచనర వేయబడ్ింది. అంచనర వేయబడా డ్ిమాండ్ ఆధరర్ంగ్ల, మాస్్ర్ 

ప్లా న్ లో చరే్ిడం క్ొర్కు ఈ ప్లాంతం యొకక వయర్య నీటి మౌలక స్దుప్లయాల ఆవశయకత 

ర్ూప్ర ందించబడ్ింద.ి ఈ విభాగం ఉతుతిత  చయేబడ్ని వయర్య నీర్ు, మౌలక స్దుప్లయాల 

ఆవశయకత మరియు ముర్ుగునీట ి శుదిి  ప్లా ంటటా , వయరలయ ల శుదిి  ప్లా ంటటా , తృతీయ శుదిి  ప్లా ంట్ 

మరియు రసీెకై్టాంగ్ తో స్హా ఈ ప్లాంతం యొకక వయర్య నీటి మౌలక స్దుప్లయాల ర్ూప్కలునను 
వివరసి్ుత ంది.  
 
ముర్ుగునీర్ు మరియు వయర్యజల ఉతుతిత  
ముర్ుగునీటి సేకర్ణ మరియు రసీెైక్టాంగ్ వయవస్య  నివలస్ ప్లాంతరలు మరియు ప్లరశి్లర మిక 

ప్లాంతరల నుండ్ి వయర్య నీటి నుండ్ి ఉతునిమయియయ అనిి దేశీయ ముర్ుగునీటి సేకర్ణ, శుదిి  
మరియు రసీెకై్టల్ చేయడ్రనిక్ట ప్ణారళిక చేయబడ్ింది మరయిు ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. ప్లాజెకు్  
ప్లాంతం నుండ్ ి వయర్య నీటి ఉతుతిత  దేశీయ, వలణజియ మరయిు ప్లరశి్లర మిక వనర్ులకు అంచనర 
వేయబడ్ింది.  సథ.బి.ఐ.ఇ.ఓ మానుయవల్ లో ఇవేబడా గ్ెడై్ లెైన్ ప్ాక్లర్ంగ్ల దేశీయ ముర్ుగునీట ి

ఉతుతిత  ప్రిగణించబడ్ింది, అంటే వినియోగదరర్ులకు స్ర్ఫరల చయేబడా నీటిలో 80%. 

ప్రశిరమల నుండ్ి ఉతుతిత  అయియయ వయర్య నీటిని ప్రశిరమలకు స్ర్ఫరల చసే ే నీటిలో 65% గ్ల 
ప్రగిణించబడ్ింది. జివిఎంసథలోని క్ొనిి ప్రశిరమలు ఆర్ ఎన్ ఐఎల్ సీ్ల్ ప్లా ంట్, హచె్ పథసథఎల్ 

సీ్ల్ ప్లా ంట్, క్ోర్మాండల్ ఫెరి్లెైజర్్ మొదలెైన బందీ ప్రిశరమలు. వలర్ు తమ స్ేంత మౌలక 

స్దుప్లయాలను స్ృషథ్సలత ర్ు. రలష్్టరం వలరిక్ట నీటనిి మాతామ ే అందించరల. అందువలా, 

అటటవంటి ప్రశిరమలకు సథఇటపిథని ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోలవదు.  
సేకర్ణ వయవస్య  యొకక ప్రమిాణరలు మరియు ముర్ుగునీటి శుదిి  ప్లా ంట్ యొకక సలమరలయ ానిి 

ర్ూప్ర ందించటేప్ుుడు, ఈ ప్లాంతంలో వరి్ప్లతం క్ోస్ం చూస్ుత ని ముర్ుగు నీటి మారలో ల దరేరల 
5% చపర్బాటాకు ఏరలుటటా  ఉంచబడ్రా యి. నివలస్ ప్లాంతరలు మరయిు వలణజియ స్ంస్యల నుండ్ ి

దేశీయ ముర్ుగునీటి ఉతుతిత  సకేర్ణ వయవస్య  మరయిు అవస్ర్మ నై శుదిి  ప్లా ంట్ సలమరలయ ానిి 

ర్ూప్ర ందించడ్రనిక్ట అంచనర వయేబడ్ింది. ముర్ుగునీర్ు/వయర్య జలాలు ఉతుతిత  
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చేయబడతరయి మరయిు ముర్ుగునీట ి శుదిి  ప్లా ంట్, వయర్య నీటి శుదిి  ప్లా ంట్ (సథఇటిపథ) మరియు 
తృతీయ శుదిి  ప్లా ంట్ ల యొకక సలమర్యాం గురించి విఎమ్ ఆర్ రజీియన్ యొకక ప్తాి జోన్ 

క్ొర్కు విడ్గి్ల లెక్టకంచబడ్ింది మరయిు టబేుల్ 20లో చూపథంచబడ్ింది.-11 దిగువన. 

ప్ాతిప్లదతి ఎస్ టిపథల యొకక లొక్ ష్టన్ లు ప్టం 20లో చూపథంచబడ్రా యి.-3. 
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ప్టి్క 20-11: ముర్ుగునీర్ు/వయర్య జలాలు జనర ట్ చేయబడతరయి మరియు ఎస్ టిపథలు/సథఇటిపథలు మరియు టటిిపథల సలమర్యాం అవస్ర్ం 

అవుతతంద.ి 

వివరలలు 
జివిఎంసథ వి.జె. యలమంచిల 

విఎస్ 
క్ెపథ ఎక్స్ 
ప్లన్. 

విఎస్ 
క్ెపథ 
ర్ూర్ల్ 

విజడ్ఎమ్  భోగ్లప్ుర్ం  విజడ్ఎమ్ 
ర్ూర్ల్ 

గ్లర ండ్ 
టరటల్ 

ముర్ుగునీర్ు ఉతుతిత  
చేయబడుతతంది 
(గ్లర మీణ ప్లాంతం నుంచి 
ముర్ుగునీర్ు ఇకకడ 
ప్రగిణించబడదు) 

399.35 85.26 17.83 139.05 0.00 114.08 44.68 0.00 800.25 

చపర్బాటట నష్ల్ లను 
జోడ్ించండ్ి 5% 

19.97 4.26 0.89 6.95 0.00 5.70 2.23 0.00 40 

ముర్ుగునీట ి శుదిి  ప్లా ంట్ 
ల సలమర్యాం అవస్ర్ం 
అవుతతంద ి

419.00 90.00 19.00 146.00 0.00 120.00 47.00 0.00 841 

ఇప్ుటిక్  ఉని ఎస్ 
టిపథల సలమర్యాం 
(నిరలాణంలో స్హా) 

225.50               225.5 

ఎస్ బిఎస్ టాాక్ట్ంగ్ క్లయప్ 
తర్ువలత ఎస్ టపిథల 
నికర్ సలమర్యాం అవస్ర్ం 
అవుతతంద.ి ఇప్ుటకి్  
ఉని ఎస్ టపిథల యొకక 

193.50 90.00 19.00 146.00 0.00 120.00 47.00 0.00 615.5 

ఎస్ టపిథ యొకక 
ప్ాతిప్లదతి సలమరలయ ాలు 

195.0 90.0 19.0 146.0 0.0 120.0 47.0 0.0 617 

వయర్య నీటి జనెరర టడ్్   466.44 1.09 4.33 5.32 6.26 6.20 77.61 567.25 
ఇన్ ఫథల్ర ష్టన్ నష్ల్ లను 
జోడ్ించండ్ి 5% 

0.00 23.32 0.05 0.22 0.27 0.31 0.31 3.88 28.36 
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వయర్య నీటి శుదిి  ప్లా ంట్ ల 
సలమర్యాం (సథఇటపిథలు) 
అవస్ర్ం అవుతతంద ి

0.00 489.76 1.15 4.55 5.59 6.57 6.51 81.49 595.62 

సథఇటపిథల ప్తాిప్లదతి 
సలమరలయ ాలు 

  490.0 1.2 5.0 6.0 7.0 7.0 82.0 598.2 

ట్రటిరీ టీటా్ మ ంట్ 
ప్లా ంట్ ల యొకక 
సలమర్యాం అవస్ర్ం 
అవుతతంద.ి 

356.15 492.80 17.12 127.96 4.75 107.59 45.48 69.27 1221.12 

టిటపిథల ప్తాిప్లదతి 
సలమరలయ ాలు 

356.0 493.0 17.5 128.0 5.0 108.0 46.0 70.0 1223.5 

మూలం: - కన్లె్ ంట్్ విశ్లాష్టణ 



 

 

 

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 

పేజీ | 283 

 
ప్టం 20-3: ప్ాతిప్లదతి ఎస్ టపిథల సలయ నం
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సేకర్ణ వయవస్య  
ముర్ుగునీటి సేకర్ణకు మరియు ప్లరశి్లర మిక వయరలయ ల కు ప్తాి జోన్ కు అవస్ర్మ నై సేకర్ణ 

వయవస్య  టబేుల్ 20లో చూపథంచిన డ్జిెనై్ ప్రిమితతల ఆధరర్ంగ్ల ఉంటటంది.-12 దిగువ: 
ప్టి్క 20-12: కలెక్షన్ నెట్ వర్క క్ొర్కు డ్జిెైన్ ప్రిమితతలు 
ఎస్. 

నెం. 

ప్రలమీటర్ డ్ిజెనై్ స్ూతాం సీేకరించబడ్ింద ి

1 ప్లాథ్మిక గరష్ి్ట ప్వాలహం వదద  కనిష్్ట వగేం 0.6 మీ/లు 
2 అంతిమ గరష్ి్ట ప్ావలహం వదద  కనీస్ వేగం 0.8 మీ/లు 
3 గరష్ి్ట వగేం 3.0 మీ/లు 
4 

డ్ిజెనై్ పీక్స ఫ్ోా  వదద  గరష్ి్ట లోతత ప్ావలహం 

0.5 (400 మిమీ డయా వర్కు). 
0.66 (400 మిమీ డయా. నుంచి 900 

మిమీ డయా) 
0.8 (900 మిమీ డయా కంటే ఎకుకవ) 

5 టాంక్స సథస్్మ్ లో ముర్ుగునీటి యొకక కనీస్ 

ప్రమిాణం 
200 మి.మీ. 

6 

మాన్ హో ల్్ గరష్ి్ట సేుసథంగ్ 

30 మీటర్ుా  (300 మిమీ వర్కు) 
60 నుంచి 120 మీటర్ుా  (300మిమి 

కంటే ఎకుకవ) 

7 

అదనప్ు మాన్ హో ల్్ 
ప్ాతి జంక్షన్ వదద , అలెైన్ మ ంట్ 

మార్ుు, డయా/గ్ రడ్యిిెంట్ 

మార్ిడం 
8 కనీస్ కవర్ పెైప్ు యొకక క్టరీటానిక్ట 1 మీటర్ 

9 డ్ిజెనై్ ల క్ొర్కు ఫలర్ుాలా సీేకరించబడ్ింద ి మానింగ్ యొకక ఫలర్ుాలా 
10 మనిింగ్ క్ోఇఫథసెంట్ 0.013 క్ొర్కు ఆర్ సథసథ పెపై్ులు 
11 తలస్రి నీటి స్ర్ఫరల 150/135 ఎల్ పథసథడ్ ి

12 

తలస్రి ముర్ుగునీటి ఉతుతిత  
80% దేశీయ స్ర్ఫరల మరియు 
ప్రశిరమలకు స్ర్ఫరల చేయబడ్ని 

నీటి క్ట 65% 
13 అంతిమ స్ంవత్రలనిి డ్జిెైన్ చేయి ముపెుై స్ంవత్రలలు 
14 

పెైప్ మ టరీయిల్ ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోబడ్ింద ి
హెచ్ డ్పిథఈ/ ఆర్ సథసథ పెైప్్ క్లా స్ 

ఎన్ పథ-3 

15 ప్రగిణించబడ్ే గరష్ి్ట క్లర్క్లలు 2 
16 మనిషథ ర్ంధరాల ర్కం గుండనాి 
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మూలం: ముర్ుగునీటి పెై సథపథఐఓ మానుయవల్ 

   ముర్ుగునీర్ు/వయర్య నీటి శుదిి  మరియు తృతీయ శుదిద  ప్లా ంట్ లు  
ప్ాతిప్లదతి ముర్ుగునీర్ు/వయర్య నీటి శుదిి  ప్లా ంట్ లు ముడ్ి ముర్ుగునీటిని సీ ర్నింగ్ మరయిు 
డ్ీ-గ్ిరటింగ్ వంటి ప్లాథ్మిక చిక్టత్ దరేరల శుదిి  చేయబడతరయి, తర్ువలత సెకండరీ టీటా్ 

మ ంట్. సెకండరీ టీటా్ మ ంట్ తర్ువలత ముర్ుగునీటిక్ట ఇస్ుక వడప్ో త వంటి తృతీయ చిక్టత్ 
ఇవేవచుి, తర్ువలత క్ోా రినషే్టన్ చయేవచుి. శుదిి  చసేథన ముర్ుగునీటిని తోటప్ని, ప్బాిక్స 

ప్లర్ుకలు, లాయండ్ సేకపథంగ్ మరయిు ఫా్షథంగ్ మొదలెైన తరాగునీర్ు లవని ఉప్యోగ్లల క్ోస్ం 

తిరగి్ి ఉప్యోగ్ించవచుి. సథఇటిపథ విష్టయంలో, జీవ చిక్టత్కు ముందు ర్సలయన చిక్టత్ 
కూడ్ర ఇవేబడుతతంది. 

టేబుల్ 20లో వివిధ్ జీవ చిక్టత్ టక్్లిలజీల ప్ో లక ఇవేబడ్ింది-13 వివిధ్ మలనరలను 
తొలగ్ించడం, అంటే బివోడ్ి, సథవోడ్ి, టఎిస్ఎస్, అవస్ర్మ నై ప్లాంతం, మూలధ్న ఖ్ర్ుి 

మరియు ప్వర్ ఛరరీజలు. మూలధ్న పటెట్ బడ్ి, ఏరియా ఆవశయకత మరయిు వయరలయ ల నరణయతను 
చూసే చిక్టత్ క్ోస్ం ఎంబిబిఆర్/ ఎస్.బి.ఆర్ ట్క్లిలజీని ఉప్యోగ్ించరలని 

ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. మూవింగ్ బడె్ బయోరయిాక్ర్ టక్్లిలజీ/సకీ్ెేనిియల్ బాయచ్ రయిాక్ర్ 

ట్క్లిలజీ తోప్లటటగ్ల టర్టిరీ టీటా్ మ ంట్ క్ొర్కు శ్లండ్ ఫథల్ర్ క్ొర్కు సలధరర్ణ ఫ్ోా  డయాగరమ్ 

లు ఫథగర్ 20లో చూపథంచబడ్రా యి.-4 మరియు ప్టం 20-5. 
  



 
 

 

పజేీ | 339 క్ె న డ్ర  |  భా ర్ త్  |  ఆ ఫథా క్ల  |  మ ధ్య  ప్లా చయం  

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 
 
ప్టి్క 20-13: ఎంఓఈఎఫ్ దరేరల విభిని ఎస్ టపిథ టక్్లిలజీలను ప్ో లిడం 

సీనియర్ 

నెం. 
ప్రలమితతలు 

ఎస్ టిపథ ట్క్లిలజీస్ 
అప్ ఫ్ోా  
వలయుర్హిత 

సా్డ్జ  బాా ంక్టె్ 

(యుఎఎస్ 

బి) 

యాక్ట్వటేడ్్ 

సా్డ్జ  
ప్లాససె్ 
(AAP) 

మూవింగ్ 

బెడ్ బయో 

రియాక్ర్ 

(ఎంబిబిఆర్) 

మ ంబేనా్ 

బయో 

రియాక్ర్ 

(ఎమ్ 

బిఆర్) 

సీక్ెేనిియల్ 

బాయచ్ 

రియాక్ర్ 

(ఎస్ బిఆర్) 

1 
వయరలయ ల ాు 
గ్లలబము బో డ్, 

mg/లీ 

<20 <20 <30 <5 <10 

2 
వయరలయ ల ాు గ్లఉండ్ ే

సథవోడ్ి, మిగ్లర /ఎల్ 
<250 <250 <250 <100 <100 

3 
వయరలయ లు టిఎస్ఎస్, 

mg/ఎల్ 
<30 <30 <30 <5 <10 

4 వలస్న 
దురలేస్నను 
ఉతుతిత  
చేస్ుత ంద ి

వలస్న లవని వలస్న లవని వలస్న 

లవని 
వలస్న లవని 

5 గతి చర్య నెమాద ి సలపకే్షంగ్ల 
వేగంగ్ల 

సలపకే్షంగ్ల 
వేగంగ్ల 

సలపకే్షంగ్ల 
వేగంగ్ల 

సలపకే్షంగ్ల 
వేగంగ్ల 

6 
మొతతం ఏరయిా, 
M2/MM 

1,000 900 450 450 450 

7 
క్లయపథటల్ క్లస్్ ర్ూ. 
6/MP 

68 68 68 300 75 

8 

స్ంవత్ర్ం 

విదుయత్ ఖ్ర్ుి, ర్ూ. 

లక్షల ప్ల/ఎంఎల్ 

డ్ ి

2.75 4.07 4.9 6.65 3.37 

మూలం: - ముర్ుగునీట ి శుదిి , ప్రలయవర్ణ మరయిు అటవీ మంతితాే శ్లఖ్ క్ోస్ం సథఫలర్ు్లు 
మరియు మారో్దర్శక్లలు 
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ప్టం 20-4: MMబిఆర్ ట్పై్ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ క్ొర్కు ఫ్ోా  డయాగరమ్ 

 
ప్టం 20-5: ఎస్ బిఆర్ ట్ైప్ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ క్ొర్కు ఫ్ోా  డయాగరమ్ 

ట్రషిథయరి టీటా్డ్ వలటర్ యొకక రీసెకై్టాంగ్ 
ప్ాస్ుత త ప్రలయవర్ణ గ్ెడై్ లెైన్ లను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంటే, ఈ ప్లాజకెు్ లో శుదిి  చేయబడా 

ముర్ుగునీటి యొకక భూమి లవదర ఆఫ్ ష్ో ర్ డ్ిసో ుజల్ ప్తాిప్లదించబడదు. వయర్య నీటనిి 

రీసెకై్టాంగ్ చయేడ్రనిక్ట వీలుగ్ల అనిి శుదిి  కరలాగ్లరలలు తృతీయంగ్ల శుదిద  చేయాలని 
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భావిస్ుత నరిర్ు. తోటప్ని, ప్బాిక్స ప్లర్ుకలు, వలషథంగ్ మరయిు గృహ మరయిు ప్లరశి్లర మిక 

ప్లాంతరలోా  శుభాప్రచిే ప్యాోజనరలు మొదలెైన సలధరర్ణ ప్యాోజనరల క్ోస్ం స్రెనై చిక్టత్ 
ఇచిిన తర్ువలత ప్లాజెక్్స ప్లాంతంలోని నివలస్ మండలాల నుండ్ ి ఉతుతిత  అయియయ 
ముర్ుగునీటనిి తిరిగ్ి ఉప్యోగ్ించవచిని ప్తాిప్లదించబడ్ింది. 
టిటపిథల నుంచి టర్ిషథయర ీ టీటడ్్  నీటనిి ఆర్ సథసథ సో్ ర జీ రజిరలేయర్ లో సేకరించరల, దనీి 

నుంచి రీసెకై్టల్ చయేబడా వలటర్ డ్సిథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ దరేరల విభిని యూజర్ లకు ప్ంప్ 

చేయబడుతతంది. రసీెకై్టల్ చేయబడ్ిన నీటనిి ప్ట్ణ ఆకుకూర్లు, అగ్ిిమాప్క మరియు 
ప్ాధరనంగ్ల ప్రిశరమలకు ఉదరయనవన డ్మిాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట ఉప్యోగ్ించరలని 

ప్ాతిప్లదించరర్ు.  డూయయల్ పెపాై్ సథస్్మ్ దరేరల ఫా్షథంగ్ ఉప్యోగం క్ొర్కు ప్తాిప్లదతి క్ొతత  
రెసథడ్్నిియల్ డ్్వలప్ మ ంట్ లో బాయలెన్్ వలటర్ స్పెలా  చేయబడుతతంది.  అభివృదిి  
చేయాలని ప్తాిప్లదించబడా గూర ప్ు హౌసథంగ్ సీకంలు/కమరిియల్ బిలాంగ్ లోా , ఉతుతిత  
చేయబడా బూడ్ది ర్ంగు నీటకి్ట (స్ులవజ్) చిక్టత్ చేయడ్రనిక్ట మరయిు తోటప్ని మరియు 
ఫా్షథంగ్ ఉప్యోగం క్ొర్కు ఆసథతలో రసీెైక్టల్ చయేడ్రనిక్ట డ్వ్లప్ర్ కటట్ బడ్ ి ఉండ్రలని కూడ్ర 
సథఫలర్స్ు చేయబడ్ింద.ి  
రీసెకై్టల్ చయేబడా నీట ి ప్ంపథణీ సథస్్మ్ హచె్ డ్పిథఈ/డ్ఐి పెపై్ క్లా స్ క్ె-7 పెైప్ులతో 
ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. ముర్ుగునీర్ు/వయరలయ ల సకేర్ణ చిక్టత్ మరియు రసీెైక్టాంగ్ సథస్్మ్ క్ొర్కు 
ప్ాతిప్లదతి ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ క్లంపో్ నెంట్ లు టబేుల్ 20లో డ్జిెైన్ చయేబడ్రా యి, 

లెక్టకంచబడ్రా యి మరయిు చూపథంచబడ్రా యి.-14 దగిువ:  

ప్టి్క 20-14: ముర్ుగునీర్ు/ వయర్య నీర్ు/ రసీెైక్టాంగ్ సథస్్మ్ క్ొర్కు ప్ాతిప్లదతి మౌలక 

స్దుప్లయాల భాగ్లలు 
వివరలలు ప్రమిాణం యూనిట్ 
ముర్ుగునీర్ు మరియు వయర్య జలాల సేకర్ణ క్ొర్కు లవయింగ్ 

మరియు జాయింట్ టాంక్స కలెక్షన్ సథస్్మ్ ని హెచ్ డ్ిపథఈ/జిఆర్ 

పథ/ఆర్ సథసథ పెైప్ులతో తవేకం, బడె్ క్లంక్ీరట్ మరియు మాయన్ 

హో ల్్ మొదలెైనవలటితో ప్యరిత చేయడం.  772,733 మీటర్ుా  
ముర్ుగునీట ి ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ ల నిరలాణం, స్ర్ఫరల మరయిు ఇన్ 

స్్లవష్టన్  3,117 క్ెడబుా ా 
200 మిమీ నుంచి 400 మిమీ వలయస్ం వర్కు లవయింగ్ మరయిు 
జాయింట్ ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ అందించడం, డ్ఐి పెపై్ుల క్లా స్ క్-ె

9తో అవస్ర్మ నై అనిి ఫథటి్ంగ్ వలల్ే లు మొదలెైనవలటితో ప్యరిత 
చేయబడుతతంది.  5,400 మీటర్ుా  
అనిి సథవిల్ మరియు ఎలక్ో్ా  మ క్లనికల్ ప్నులతో ప్యరిత 
చేయబడ్ిన ముర్ుగునీటి శుదిి  ప్లా ంటా నిరలాణం 

726 
ఎంఎల్ 

డ్ ి
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అనిి సథవిల్ మరయిు ఎలక్ో్ా  మ క్లనికల్ వర్క లతో ప్యరిత 
చేయబడ్ింది. 643 

ఎంఎల్ 

డ్ ి
ఇస్ుక ఫథల్ర్ుా , యాక్ట్వేటడ్్ చరర్ క్ోల్ టీటా్ మ ంట్ మరయిు డ్సి్ 

ఇనఫెక్షన్ సథస్్మ్ తో కూడ్ని ట్రటిరీ టీాట్ మ ంట్ ప్లా ంట్ ల 

నిరలాణం అనిి సథవిల్ మరియు ఎలక్ో్ా  మ క్లనికల్ వర్క లతో ప్యరిత 
చేయబడ్ింది. 1,354 

ఎంఎల్ 

డ్ ి
ట్రటిరీ టటీ్డ్ వలటర్ రజిరలేయర్ ల నిరలాణం పెైప్ ఫథటి్ంగ్ లు 
మొదలెైనవలటతిో ప్యరిత చయేబడుతతంద.ి 132 M 
హారి్కలిర్, ఇండసథ్ రయల్ మరయిు ఇతర్ తరాగునీటి రసీెకై్టాంగ్ 

క్ొర్కు ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ ల నిరలాణం, స్పెలా  మరయిు ఇన్ స్్లవష్టన్, 

ప్వర్ లెైన్ సల్ ఫ్ క్లేర్్ర్్ మరయిు అవస్ర్మ ైన అనుబంధ్ 

ప్నులతో ప్యరిత చయేబడ్ింది. 25,115 క్ెడబుా ా 
అనిి పెైప్ ఫథటి్ంగ్ లతో స్రీేస్ రజిరలేయర్ ల నిరలాణం 

ప్యర్తయింద ి
265 M 

డ్ిఐ-క్-ె9 పెపై్ులతో స్ుష్్టమ నై వలటర్ ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ ని 

అందించడం మరయిు జాయింట్ చయేడం 86,836 మీటర్ుా  
ఫథటి్ంగ్ లు మరయిు యాక్స్రీలతో ప్యరిత చయేబడా టిటి వలటర్ 

టాంక్స డ్సిథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ ని అందించడం- హెచ్ డ్పిథఈ/జిఆర్ 

పథ/డ్ఐి - క్7ె పెపై్ులు 463,640 మీటర్ుా  
 
సల్ ర్ా వలటర్  డ్్ైనైేజీ 
చరలా భార్తీయ నగరలలోా  తగ్నింత వలన నీటి డ్్ైనైజేీ వయవస్య  లవదు, దనీి ఫలతంగ్ల నివలసథత 

ప్లాంతరలోా  వర్దలు మరయిు మునిగ్ిప్ో తరర్ు. మన నగరలలోా  డ్్ైనైజేీ వయవస్య  స్రగి్లో  లవకప్ో వడం 

వలా అనేక క్లర్క్లలు ఉనరియి. వలటలిో అతయంత సలధరర్ణమ నైవి: 

నగర్ డ్్ాయిన్ ల యొకక మ యింటన్నె్్ స్రిగ్లో  లవకప్ో వడం మరయిు స్క్లలంలో శుభంా 
చేయడం/డ్ీ-సథల్ంగ్ చేయడం 
ఘన వయరలయ ల దరేరల నగర్ డ్్ైనైజేీ వయవస్య యొకక అడాంక్ట. 
భూ వినియోగంలో మార్ుులు ఫలతంగ్ల స్హజ నీట ి మారలో లు అడాంక్టగ్ల మార్డం మరియు 
వర్ద నిలే క్ష్ణీించడం జర్ుగుతతంది. 
వయవసలయ వయరలయ ల దరేరల స్హజ డ్్ైనైజేీ వయవస్యను అడాంక్టచేయడం, స్హజ క్ోత మరయిు 
నిరలాణ క్లర్యకలాప్లలు రెండ్ింటి నుండ్ి ఉతునిమయియయ బుర్ద, విచక్షణరర్హితమ ైన భూమి 
నింప్డం. 

డ్్ైనైజేీ సథస్్మ్ ని రెగుయలర్ గ్ల మ యింట్నై్ చయేడం దరేరల/ ర్ుతతప్వనరలకు ముందు అనిి 

అడాంకులను క్టాయర్ చేయడం దరేరల మరయిు స్రిగ్లో  డ్జిెనై్ చేయబడా డ్్ైనైేజీ సథస్్మ్ దరేరల 
వంద శ్లతం కవర జీ దరేరల ఈ స్మస్యలను తగ్ిోంచవచుి. 
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దీనిక్ట అదనంగ్ల, లోతటట్  ప్లాంతరలు, స్హజ క్లలువలు/నదులను కలగ్ ి ఉని ప్లాంతరలు 
కూడ్ర మునిగ్ిప్ో యి వర్దలను ఎదురపకంటాయి. ప్ాస్ుత తం అటటవంట ి ప్లాంతరలు విఎంఆర్ 

యొకక గ్లర మీణ ప్లాంతంలో ప్డ్పి్ో తతనిప్ుటిక్ీ, ఇప్ుుడు అటటవంట ి క్ొనిి భాగ్లలను 
ప్ట్ణకీర్ణ చేయాలని ప్ాతిప్లదించరర్ు. ప్ట్ణీకర్ణ క్లర్ణంగ్ల అటటవంట ి ప్ాదశే్లలు చదునెనై 

ర్హదరరి ఉప్రతిలాలతో ప్లాంతరలను నిరిాంచరల. ఈ విధ్ంగ్ల, అధరయయం రెండు తలల క్టరంద 

వివరించబడ్ింద:ి 

రోడ్ సెడై్ డ్్ైనైేజీ సథస్్మ్. 

ప్ట్ణ ప్లాంతరలోా  మునిగ్ిప్ో కుండ్ర ఉండటానిక్ట అవస్ర్మ ైన చర్యలు స్హజ క్లలువల 
స్మీప్ంలో ప్డతరయి. 
ప్ాతిప్లదతి ప్రణిరమాలలో భాగంగ్ల ప్తాిప్లదిత నివలస్ ప్లాంతరల నుండ్ ి చపర్బడని ఉప్రతిలం 

పెర్గడం వలా చుటట్ ప్కకల ప్లాంతరలకు వర్దలు రలకుండ్ర వరి్ప్ు నీటిని సకేరించి 

ప్లర్వయేడ్రనిక్ట ప్లాజకెు్  ప్లాంతరనిక్ట తతఫలను నీట ి ప్లర్ుదల ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. తతఫలను నీట ి

ప్లర్ుదల క్ోస్ం డ్జిెైన్ వివరలలు క్టరంద ఇవేబడ్రా యి. 
డ్ిజెనై్ ప్ామాణరలు 
ప్రలయవర్ణ స్మతతలయతను నిర్ేహించడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంతం యొకక స్హజ డ్్ైనైజేీ నమూనరను 
అనుస్రించడ్రనిక్ట డ్్ైనైజేీ వయవస్యను ర్ూప్ర ందించరల. డ్్ాయినా నిరలాణ స్మయంలో 
అవలంఛిత తవేక్లనిి ప్రిహరించడం క్ొర్కు స్హజ గ్ ర ండ్ వలలులను అనుస్రించడం క్ొర్కు 
అనిి జాగరతతలు తీస్ుక్ోబడ్రా యి.  
మ టరా లాజికల్ డ్టేా ప్ాక్లర్ం విఎంఆర్ ప్లాంతంలో స్గటట వరి్ప్లతం 945 మి.మీ. అందువలా, 

స్గటట వరి్ం ప్డటంతో డ్్ైనైజేీ వయవస్య  ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. ఈ డ్టేా ఆధరర్ంగ్ల వరి్ం ప్డటం 

యొకక గరష్ి్ట తీవతా ప్నిచేసథంది.  
తతఫలను నీటి ప్లర్ుదల వయవస్య  ర్ూప్కలున ఐఆర్ సథ - ఎస్ పథ: 50 (అర్బన్ డ్్ైనైజేీ క్ోస్ం గ్ెైడ్ 

లెైనుా ) ఆధరర్ంగ్ల ర్ూప్ర ందించబడ్ింది. దీనిలో ఇవి ఇమిడ్ి ఉంటాయి: 

సథస్్మ్ డ్్ాయిన్ చయేాల్న మొతతం డ్శి్లిర్జ లెక్టకంచడం 
డ్ిశ్లిర్జ తీస్ుక్ళాె్డ్రనిక్ట మరియు స్రెైన మ యింట్ననె్్ ని భరించడ్రనిక్ట తగ్నింత సలమర్యాం 
ఉండటం క్ొర్కు డ్్ాయిన్ యొకక వలలు మరియు క్ొలతలను ఫథక్స్ చేయడం 
డ్ిశ్లిర్జ ప్లాంతం యొకక అవప్లత లక్షణరల తీవతా మరియు క్లలవయవధపిెై ఆధరర్ప్డ్ ి

ఉంటటంద,ి మరియు అటటవంటి ప్ావలహం డ్్యాిన్ చేర్ుక్ోవడ్రనిక్ట అవస్ర్మ ైన స్మయం. దీని 

క్ొర్కు తతఫలను నీటి ప్వాలహం ఐఆర్ సథ - ఎస్ పథలో స్ూచించిన విధ్ంగ్ల హ తతబదిమ ైన ప్దితిని 

ఉప్యోగ్ించి నిరో్యించబడ్ింది: రోడుా  సెైడ్ డ్్ాయిన్ ల క్ొర్కు 50. 
ఐఆర్ సథ-ఎస్ పథ:50లోని గ్ెైడ్ లెైన్ ల ప్కా్లర్ంగ్ల, అర్ుద్నై ఘటన యొకక గరష్ి్ట ప్వాలహం క్ొర్కు 
రోడుా  సెడై్ డ్్యాిన్ లు డ్జిెనై్ చేయబడవు; అయితే, డ్్ైనైేజీ ప్లాంతం చరలా తర్చుగ్ల 
వర్దలను నిరోధించడ్రనిక్ట తగ్నింత సలమరలయ ానిి అందించడం అవస్ర్ం. రోడుా  సెడై్ డ్్యాిన్ 

లు 2 స్ంవత్రలల రటిర్ి పీరయిడ్ క్ొర్కు డ్జిెైన్ చయేబడ్రలని మరయిు 5 స్ంవత్రలల 
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రిటర్ి పరీియడ్ క్ొర్కు దగోర్లోా  ప్వాహించే స్హజ డ్్యాిన్ లు డ్జిెైన్ చయేాలని ఈ క్ోడ్ లో 
సథఫలర్స్ు చేయబడ్ింద.ి 
అందువలా రోడుా  కు ఇర్ువెైప్ులా డ్్యాిన్ లు ఉనరియని భావించి, రెండు స్ంవత్రలల 

రిటర్ి పీరయిడ్ క్ొర్కు రోడుా  సెడై్ డ్్ాయిన్ లు డ్జిెనై్ చయేబడ్రా యి. క్టాష్్టమ నై వరి్ప్లతం 

యొకక వయవధి తకుకవగ్ల ఉంటే, ఆ క్లలంలో ఆశించిన స్గటట తీవతా ఎకుకవగ్ల ఉంటటందని 

గమనించబడ్ింది. 30 నిమిష్లల వరి్ప్లతం స్మయంలో, స్ుమార్ు 5 నిమిష్లల వయవధలిో 
మొతతం తతఫలను కంటే స్గటట వరి్ం ప్తనం తీవాత ఎకుకవగ్ల ఉంటటంది. వరి్ప్లతం యొకక 

క్టాష్్టమ ైన క్లలవయవధి గరష్ి్ట ప్వాలహానిి ఉతుతిత  చేస్ుత ంది. గరష్ి్ట తీవతాగ్ల ప్రిగణించబడ్ే ఈ 

క్లలవయవధి ఏక్లగరత స్మయానిక్ట స్మానంగ్ల తీస్ుక్ోబడుతతంది. 

 
వరి్ప్లతం డ్టేా, మరియు డ్టేా యొకక హ తతబదిమ ైన విశ్లాష్టణ ఆధరర్ంగ్ల, డ్ిప్లర్్ మ ంట్ ఆఫ్ 

హెైడ్రాలజీ, ఇండ్ియన్ ఇనిటాటూయట్ ఆఫ్ టక్్లిలజీ - ర్ూరీక, ప్లాంతీయ వరి్ప్లత తీవాత, 

క్లలవయవధి మరియు ప్ౌనఃప్ునయ స్ంబంధ్ంపెై ఒక క్లగ్ితరనిి ప్ాచురించింది. 
భార్తదేశంలోని 42 సే్ష్టనా డ్ేటాను విశ్లాషథంచిన తర్ువలత (విశ్లఖ్ప్టిం ఈ 42 సే్ష్టనాలో ఒకటి), 
మరియు రలంబాబు యొకక అనుభవప్యర్ేక స్ూతాం ఆధరర్ంగ్ల వరి్ప్లతం తీవతా మరయిు 
క్లలవయవధి మధ్య స్ంబంధరనిి ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ఇచరిర్ు: 
ఐ = {క్ ెఎక్స్ టి ఎ}/{ టి + బి} ఎన్ 

ఇకకడ   నేను = సెం.మీ/గం.లో తీవతా 

  t = గంటలోా  తతఫలను వయవధ ి

క్,ె ఎ, బి మరయిు ఎన్ అనేవి వివిధ్ సే్ష్టనా క్ొర్కు అభివృదిి  చేయబడ్రా యి.  

విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతరనిక్ట పెై సథయరలంక్లల్ విలువలు; 
  క =  6.646 

  ఎ = 0.1692 

  బి = 0.50 

  న్ = 0.9963 

క్లబటి్ , విశ్లఖ్ప్టింకు 2 స్ంవత్రలల రటిర్ి పరీియడ్ మరయిు ఒక గంట వయవధ ి క్ోస్ం, 

వరి్ప్లతం యొకక క్టాష్్టమ నై తీవతా గంటకు 2.99754 సెం.మీ అంట ే గంటకు 30 మి.మీ. 

అందువలా, డ్్యాిన్ ల డ్జిెైన్ క్ొర్కు పీక్స డ్శి్లిర్జ క్ొర్కు గంటకు 30 మిమీ వరి్ం ప్డ్ే ప్రసిథయతి 

ఏర్ుడ్ింది. పెై విలువల ఆధరర్ంగ్ల, మరయిు ఐఆర్ సథ - ఎస్ పథ:13 ప్ాక్లర్ంగ్ల అనుభవప్యర్ేక 

ఫలర్ుాలా, డ్్యాిన్ డ్ిజెనై్ లో సీేకరించడ్రనిక్ట గ్లఢత యొకక విభిని విలువల క్ొర్కు డ్జిెనై్ 

వరి్ప్లతం తీవతా యొకక టబేుల్ తయార్ు చయేబడ్ింది. 

ప్టి్క 20-15: గ్లఢత స్మయం మరియు వరి్ప్లతం యొకక డ్జిెైన్ తీవాత 
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నిమిష్లలోా  ఏక్లగరత 
స్మయం 

గంటలలో ఏక్లగరత 
స్మయం 

సెం.మీ/గం.లో వరి్ం యొకక 
క్టరటకిల్ డ్జిెనై్ తీవతా 

2 0.0333 5.8065 
3 0.0500 5.7143 
4 0.0667 5.6250 
5 0.0833 5.5385 
6 0.1000 5.4545 
7 0.1167 5.3731 
8 0.1333 5.2941 
9 0.1500 5.2174 
10 0.1667 5.1429 
11 0.1833 5.0704 
12 0.2000 5.0000 
13 0.2167 4.9315 
14 0.2333 4.8649 
15 0.2500 4.8000 
16 0.2667 4.7368 
17 0.2833 4.6753 
18 0.3000 4.6154 
19 0.3167 4.5570 
20 0.3333 4.5000 
21 0.3500 4.4444 
22 0.3667 4.3902 
23 0.3833 4.3373 
24 0.4000 4.2857 
25 0.4167 4.2353 
26 0.4333 4.1860 
27 0.4500 4.1379 
28 0.4667 4.0909 
29 0.4833 4.0449 
30 0.5000 4.0000 
31 0.5167 3.9560 
32 0.5333 3.9130 
33 0.5500 3.8710 
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నిమిష్లలోా  ఏక్లగరత 
స్మయం 

గంటలలో ఏక్లగరత 
స్మయం 

సెం.మీ/గం.లో వరి్ం యొకక 
క్టరటకిల్ డ్జిెనై్ తీవతా 

34 0.5667 3.8298 
35 0.5833 3.7895 
36 0.6000 3.7500 
37 0.6167 3.7113 
38 0.6333 3.6735 
39 0.6500 3.6364 
40 0.6667 3.6000 
41 0.6833 3.5644 
42 0.7000 3.5294 
43 0.7167 3.4951 
44 0.7333 3.4615 
45 0.7500 3.4286 
46 0.7667 3.3962 
47 0.7833 3.3645 
48 0.8000 3.3333 
49 0.8167 3.3028 
50 0.8333 3.2727 
51 0.8500 3.2432 
52 0.8667 3.2143 
53 0.8833 3.1858 
54 0.9000 3.1579 
55 0.9167 3.1304 
56 0.9333 3.1034 
57 0.9500 3.0769 
58 0.9667 3.0508 
59 0.9833 3.0252 
60 1.0000 3.0000 
 
ర్న్ ఆఫ్ క్ోఎఫథషథయంట్  )ప్ావలహ గుణకం(  

ప్ావలహం యొకక గుణకం అవప్లతం యొకక భాగం, ఇది డ్్యాిన్ కు దరరతిీస్ుత ంది. దీని విలువ 

ఉప్రతిలం యొకక ప్వాశేశీలత, గ్ ర ండ్ కవర్ ర్కం, ప్రవీలహక ప్లాంతం యొకక ఆక్లర్ం 

మరియు ప్రమిాణం, స్యలాకృతి మరియు భూగర్ాశ్లస్త ంైపెై ఆధరర్ప్డ్ ి ఉంటటంది. ఐఆర్ సథ-ఎస్ 
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పథ-50 సథఫలర్స్ు మరే్కు, విఎమ్ ఆర్ లో తతఫలను నీటి క్లలువల ర్ూప్కలున క్ొఱకు దగిువ 

విలువలు సీేకరించబడ్రా యి: 

  నివలస్ ప్లాంతం : 0.60 

  ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతం  : 0.55 

  త్రచిి/ ప్లర్ుకలు  : 0.15 

  రోడుా    : 0.90 

పీక్స ర్న్-ఆఫ్ ర టటా  

ఐఆర్ సథ – ఎస్ పథ: 50: 1999, 50 చదర్ప్ు క్టలో మీటరా్కు మించని చిని నీటి షడాె క్ోస్ం, గరష్ి్ట 

ర్న్-ఆఫ్ ర టాను అంచనర వేయడ్రనిక్ట ఈ క్టరంద ి హ తతబదిమ నై ఫలర్ుాలాను ఉప్యోగ్ించరలని 

సథఫలర్ు్ చేస్ుత ంది. విఎమ్ ఆర్ లో వయక్టతగత నీట ి షడె్ 50 చదర్ప్ు క్టలోమీటరా్ కంటే తకుకవగ్ల 
ఉంటటంది కనుక, దరనిక్ట అనుగుణంగ్ల విఎమ్ ఆర్ డ్్ాయిన్ డ్ిజెనై్ క్ొర్కు పేరపకనబడా ఫలర్ుాలా 
ను సీేకరించరర్ు: 

               Q= 0.028 P A ఐసథ 
ఇకకడ:  Q = కమ్/సకెనులో పీక్స ర్న్ ఆఫ్ ర టటను డ్జిెనై్ చేయండ్ి. 
  P = ప్రీవలహక లక్షణరల క్ొర్కు ర్న్ ఆఫ్ యొకక గుణకం. 

  A = హెక్ల్ రా్ లో ప్రవీలహక ప్లాంతం 

ఐసథ = ఎంపథక చేయబడా రిటర్ి పీరయిడ్ మరయిు గ్లఢత/క్లలవయవధి క్ొఱకు గంటకు సెంమీ 

వరి్ప్లతం యొకక క్టరటకిల్ తీవతా 
డ్ిజెనై్  మ థ్డ్రలజీ 
ఎతతత  ప్లాా ల సలయ యి  ఆధరర్ంగ్ల  డ్్ైనైజేీ జోన్ క్ొఱకు వలటర్ షడె్ ప్లాంతం మాయప్ లో నోట్ 

చేయబడ్ింది. 
తదుప్రి ప్తాి డ్్ైనైేజీ జోన్ లో స్మీప్ంలోని నీట ి వనర్ులు, అకకడ డ్్యాిన్ నీటనిి డ్శి్లిర్జ 
చేయవచుి. వయక్టతగత డ్్ైనైజేీ జోన్ ల సలయ యిలను బటి్ ప్తాి రోడుా పెై ప్ావలహ దిశ గురితంచబడ్ింది, 
మరియు అనిి డ్్ైనైజేీ జోన్ ల క్ొర్కు నీటి షడె్ లో డ్ిశ్లిర్జ ప్లయింట్ కు మారో్ం 

గురితంచబడ్ింది.  
అప్ుుడు ప్ాతి జంక్షన్ కు నోడ్ నెంబర్ు ఇవేబడ్ంిది, మరయిు వయక్టతగత డ్్ైనైజేీ జోన్ యొకక 

వలటర్ షెడ్ లోని ప్తాి బాాంచీ డ్ిజెనై్ చయేబడ్ింది మరియు డ్జిెైన్ చేయబడా పీక్స ఫ్ోా  క్ొర్కు చ్క్స 

చేయబడ్ింది. డ్్ైనైజేీ సథస్్మ్ యొకక డ్జిెనై్ క్ొర్కు ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ోబడా దశలు దగిువ 

వివరించబడ్రా యి:  
ప్ాతి బాాంచీ కూడ్ర నోడ్ నెంబరా్ దరేరల పరేపకనబడ్ింద.ి 

రోడుా కు ఇర్ువెపై్ులా ఉని డ్్యాిన్ విడ్ిగ్ల డ్ిజెనై్ చయేబడ్ింది. 
డ్్ాయిన్ ప్ర డవు ప్నిచసేథంది. 
డ్్ాయిన్ యొకక ప్లార్ంభం మరయిు చివర్లోా  గ్ ర ండ్ లెవల్్ నోట్ చేయబడ్రా యి. 
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డ్్ాయిన్ యొకక ప్రవీలహక ప్లాంతం ఆధరర్ంగ్ల, డ్్యాిన్ యొకక ప్లార్ంభం మరియు చివర్ లో 
బెడ్ వడెలుు మరయిు నీట ిలోతత ఊహించబడ్ింద.ి 

ప్ాతిప్లదతి డ్్యాిన్ మరియు బెడ్ వలలు యొకక ప్లాంతం ప్నిచసేథంది. 
మానింగ్ యొకక ఫలర్ుాలా ప్కా్లర్ం డ్్యాిన్ యొకక వగేం మరియు సలమర్యాం ప్నిచసేథంది. 
ప్రవీలహక ప్లాంతం యొకక గరష్ి్ట ప్ర డవు మరయిు ప్రీవలహక వలలు ఆధరర్ంగ్ల, ఓవర్ లాయండ్ 
ఫ్ోా  స్మయం ప్నిచేసథంది. 
కుయమిలవటవి్డ డ్ిశ్లిర్జ క్ొర్కు డ్్యాిన్ ఫ్ోా  ట్మై్ వర్క అవుట్ చయేబడుతతంది. 
ఈ రెండు రటెటా  గ్లఢత స్మయానిి లెక్టకంచడం దరేరల లెక్టకంచబడుతతంది. 
అప్ుుడు పెనై లెక్టకంచిన విధ్ంగ్ల గ్లఢత స్మయానిక్ట వరి్ం యొకక స్ంబంధతి గరష్ి్ట తీవాత 
ప్నిచేస్ుత ంది.  
ప్రవీలహక ప్లాంతం యొకక ర్కం ఆధరర్ంగ్ల, ప్వాలహ గుణకం ర్ూప్ర ందించబడుతతంది. 
డ్్ాయిన్ మరియు ర్న్ ఆఫ్ గుణకం యొకక ప్రవీలహక ప్లాంతం ప్కా్లర్ంగ్ల స్బ్ క్లయచ్ మ ంట్ ఫ్ోా  
లెక్టకంచబడుతతంది. 
ఈ ప్వాలహానిి ప్తాిప్లదించిన డ్్ాయిన్ యొకక రయిింగ్ సలమర్యాంతో ప్ో లాిర్ు. 
ప్రవీలహక ప్వాలహం కంట ే డ్్ాయిన్ సలమర్యాం క్ొంచం్ ఎకుకవగ్ల ఉందని, క్లనీ చరలా ఎకుకవగ్ల 
లవదని తగ్ని జాగరతతలు తీస్ుకుంటార్ు.  పెై డ్జిెనై్ ప్మాాణరల ఆధరర్ంగ్ల, మరియు రోడ్ సెడై్ 

డ్్ాయిన్ ల డ్జిెనై్ ని సీేకరించిన ప్రలమితతలు (రోడుా కు ఇర్ువెపై్ులా) 2 స్ంవత్రలల రిటర్ి 

పీరయిడ్ క్ొర్కు చయేబడ్రా యి. రోడుా  నికర్ ప్నుల క్ోస్ం తయార్ు చసేథన అంచనరలలో తతఫలను 
నీటి క్లలువల ఖ్ర్ుి చరే్ిబడ్ింది. ఇకకడ స్హజ ప్ావలహాలు/డ్్ాయిన్ లకు శిక్షణ ఇవేడ్రనిక్ట 
అయియయ ఖ్ర్ుిను చరేలిల.  

స్హజ ప్ావలహాలు: 
క్ొనిి స్హజ ప్వాలహాలు విఎంఆర్ స్రహిదుద  గుండ్ర ప్యాాణిసలత యని గమనించబడ్ింది. గ్ోస్తనీ, 

శ్లర్ద, వర్హా, తరండవ, చంప్లవతి అనే నదులు మరియు క్ొనిి గ్ెడాలు కూడ్ర అధ్యయన 

ప్లాంతం గుండ్ర ప్ాయాణిసలత యి. గత స్ంవత్రలలోా  (100 స్ంవత్రలల వర్కు రటిర్ి 

పీరయిడ్) గమనించిన ప్లాంతరలను చూపథంచే మాయప్ తోప్లటటగ్ల స్ంబంధతి నదులను ప్టం 

20లో దిగువ చూపథంచబడ్ింది.-6.  
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ప్టం 20-6: విఎంఆర్ రజీియన్ లో మునిగ్ిప్ో యియ స్ంభావయ ప్లాంతరలు 
ఆంధ్పా్ాదశే్ రలష్్టర అభివృదిి  ప్ాణరళిక స్ంఘం కూడ్ర ఈ ప్ాధరన నదులకు 2 స్ంవత్రలల 

మరియు 100 స్ంవత్రలల రటిర్ి పరీియడ్ లో గరష్ి్ట విడుదల గురించి ప్ాసలత వించింద.ి 

సలధరర్ణంగ్ల, మునిగ్ిప్ో వడ్రనిక్ట క్లర్ణం అటటవంట ి ప్ావలహాలు మరయిు స్మీప్ంలోని లోతటట్  

ప్లాంతరలను మధ్యవరితకరించడం. సీ్ రమ్ యొకక సెక్షన్ 25 స్ంవత్రలల రిటర్ి పరీియడ్ 

క్ొర్కు డ్శి్లిర్జ ని తీర్ిడం క్ొర్కు చక్్స చయేబడుతతంది, మరయిు అటటవంటి సీ్ రమ్ లను 
మధ్యవరితతేం చేస ే భాగ్లల వదద  సె్ రయిటనింగ్ చేయడం క్ొర్కు మరయిు ప్వాలహ వగే్లనిి 

పెంచడం క్ొర్కు క్ొనిి చోటా సెైడ్ బెర్ా లను లెైనింగ్ చయేడం క్ొర్కు ప్రా విజన్ 

ఉంచబడుతతంది. మొతతం 6,900 మీటరా్ ప్ర డవెనై విస్తర్ణలు మధ్యభాగ్లనిి నిటార్ుగ్ల 
చేయడ్రనిక్ట మరియు రలతి పథచింగ్ తో బెర్ా లను లెైనింగ్ చయేడ్రనిక్ట గురితంచబడ్రా యి. 
ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ 
డ్ మ సథ్క్స లవదర మునిసథప్ల్ ఎస్ డబుా ాఎమ్ (ఎమ్ ఎస్ డబుా ాఎమ్) అనేద ి ఏద్నైర ప్లాంతం 

యొకక ప్లలక అధిక్లర ి యొకక బాధ్యత, ఈ స్ందర్ాంలో విఎమ్ ఆర్ స్ంబంధతి సవేలను 
అందించరల. ప్తాి ప్లలస ీ జోన్ క్ొర్కు ఘన వయరలయ ల ఉతుతిత  లెక్టకంచబడ్ింది. ఈ సవేకు 
స్మర్యవంతమ నై నిర్ేహణ క్ోస్ం ప్ౌర్ స్మాజం మరియు ప్భాుతేం ఇమిడ్ి ఉని స్మీకృత 

విధరనం అవస్ర్ం.  
ఎం ఎం డబుా  ఎం క్ొర్కు వయయహాలు: 
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ఎం ఎం డబుా  ఎం క్ొర్కు అవలంబించబడా వయయహాలు దిగువ పేరపకనివిధ్ంగ్ల హెైలెైట్ 

చేయబడ్రా యి:  
మూలం వదద  వేర్ుచేయడం: ఇంటి సలయ యిలో వయరలయ లను వేర్ు చయేడం వలా క్లేంటం 

తగుో తతంది మరయిు డ్సిో ుజల్ ప్ాక్టరయ యొకక స్మర్యత పరె్ుగుతతంది. దీనిలో యూజర్ 

మరియు స్రీేస్ ప్రా వెైడర్ యొకక స్మిషథ్ కృషథ ఉంటటంది.  
వయరలయ ల రసీెైక్టాంగ్: ప్ునరిేనియోగప్ర్చదగ్ని వయరలయ లను వేర్ు చేయడం కూడ్ర మూలం వదద  
చేయాల. దీని గురించి అవగ్లహన పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట స్ేచఛంద స్ంస్యల స్హాయంతో దనీిని 

అథరరిటీ సీేకరించవచుి. ఈ ప్ాక్టరయలో పెైవైటే్ భాగసలేమయం ఉంటటంద ి మరియు రసీెైక్టాంగ్ 

యూనిటాను చిని సలయ యిలో ఏరలుటట చయేవచుి.  

వేస్్ టట ఎనరెీజ: జీవవిచిఛనివయరలయ లు మరయిు దహనశీల వయరలయ లను శక్టతని ఉతుతిత  చయేడ్రనిక్ట 
ఉప్యోగ్ించవచుి. ప్బాిక్స ప్యాివటే్ ప్లర్్నర్ షథప్ దరేరల దనీిని చయేవచుి.  

సెైంటఫిథక్స లాయండ్ ఫథల్: ఎమ్ ఎస్ డబుా ా డ్ిసో ుజల్ కు ఇంజనీరా్ లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ 

నిరిాంచడ్రనిక్ట సెైట్ అవస్ర్ం అవుతతంది. దహనశీల, ప్ునరిేనియోగప్ర్చదగ్ని మరియు 
బయో డ్ీగ్ రడబుల్ వయరలయ లను వరే్ు చసేథన తర్ువలత జడ ప్దరరలయ నిి మాతమాే లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ 

కు ర్వలణర చయేాల.  సలధరర్ణంగ్ల, లాయండ్ ఫథల్ సెైట్ లకు వెళా్డ్రనిక్ట జడ వయరలయ లు మొతతం 

ఎమ్ ఎస్ డబుా ాలో 10 నుంచి 15% లోప్ు ఉండ్రల.   
సథ.బి.ఐ.ఐ.ఓ ప్చాురించిన సలలడ్ వేస్్ మనేజే్ మ ంట్ మానుయవల్-2000 ప్ాక్లర్ం ఘన వయరలయ ల 

ఉతుతిత  లెక్టకంచబడ్ింది. దీని ప్కా్లర్ం, ప్ాతి జోన్ లో ఉతుతిత  అయియయ మొతతం వయరలయ లను 
అంచనర వసేథ టబేుల్ 20లో చూపథంచరర్ు.-16 దగిువ: 

ప్టి్క 20-16: ప్లా న్ హారిజోన్ స్ంవత్ర్ంలో జనర ట్ చయేబడా మొతతం ఎమ్ ఎస్ డబుా ా 

వినియోగదర
ర్ుల యొకక 
వివరలలు 

గ్లర మ్/

డ్ేలో 
ఎస్ 
డబుా ా 
జనర 
ష్టన్ 

MT/రోజులో జనర ట్ చయేబడా మొతతం ఎస్ డబుా ా 

జివి
ఎంసథ 

వి.

జె. 
యల
మంచిల   

విఎ
స్ 
క్ెపథ 
ఎ
క్స్ 
ప్ల
న్. 

విఎ
స్ 
క్ెపథ 
ర్ూ
ర్ల్ 

విజడ్
ఎమ్  

భోగ్ల
ప్ుర్ం  

విజడ్
ఎమ్ 
ర్ూర్
ల్ 

గ్లర ం
డ్ 
టర
టల్ 

ప్ట్ణ 
జనరభా 

450 
1299.
2 

312
.3 

65.7 464 0 400.1 126.9 0 
266
8.2 

గ్లర మీణ 
జనరభా 

250 0 0 0 0 
110.
3 

0 0 239.5 
349.
8 
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ఉప్లధి 
(ప్లరశి్లర మిక) 

800 416.2 
88.
5 

6.7 75 5 61.9 63.2 51.7 
768.
2 

ఉప్లధి 
(స్ంసలయ గత 
మరియు 
వలణిజయ) 

200 122.5 19 8.3 
21.
7 

21.4 69.5 33.1 1.7 
297.
2 

సీ్ రట్ 
సీేపథంగ్ 
(ఉప్లధి + 

జనరభా) 

100 402 
89.
9 

19.6 
123
.3 

55.4 131.4 52.7 103.1 
977.
4 

  మొ
తతం 

2240 
51
0 

100 684 192 663 276 396 
506
1 

మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 

వయరలయ ల కూర్ుు/వరీోకర్ణ 

వయరలయ ల భౌతిక కూర్ుు క్ొర్కు ఎమ్ ఒయుడ్ి-సథపథఐవో మానుయవల్-2000 (పథ- 65) ప్కా్లర్ం గ్ల 
విశ్లాష్టణ నిర్ేహించబడ్ింది. పేరపకనబడా మానుయవల్ లో స్ూచించిన విధ్ంగ్ల, విఎమ్ ఆర్ 

ప్లాంతరనిక్ట దగిువ వరీోకర్ణ ప్మాాణరలు సీేకరించబడ్రా యి:   

ప్ునరిేనియోగప్ర్చదగ్ని వయరలయ లు: మొతతం వయరలయ లలో 15% ప్ునరిేనియోగ ప్ర్చదగ్ని 
వయరలయ లుగ్ల ప్రగిణించబడుతతంది. 
బయో డ్గీ్ రడబుల్ వేస్్: మొతతం MAMTలో 50% (మానుయవల్ ప్కా్లర్ం, 40-60%) జీవ-విచిఛని 
వయరలయ లుగ్ల ప్రిగణించబడ్ింది. దీనిలో ప్ధారనంగ్ల క్టచన్్ వయరలయ లు, ఫుడ్ ప్లాససెథంగ్ ప్రిశరమల 
నుంచి వయరలయ లు, ప్ండుా /కూర్గ్లయల మారెకట్ నుంచి, ఫథష్/మాంస్ం మారెకట్, గ్లరెాన్ 
వయరలయ లు మరయిు ఇతర్ స్ంభావయ సేందిాయ వయరలయ లు ఉంటాయి.  

నరన్ బయో డ్గీ్ రడబుల్: మిగ్ిలన వయరలయ లు (మొతతం లో 35%) నరన్ 
బయోడ్ిగ్ రడబుల్/ప్ామాదకర్మ ైన/జడ ప్దరర్యం క్ టగ్రిీ క్టంద ప్రగిణించబడతరయి. (వీటలిో 
50% దహనశీల వయరలయ లుగ్ల తీస్ుక్ోబడతరయి (భసీాకర్ణరనిక్ట ఫథట్ చేయబడతరయి) మరియు 
మిగ్లిన50% లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ క్ొర్కు ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. 

నిరలాణ మరియు కూలివేత వయరలయ లు: మొతతం ఘన వయరలయ లలో 10% సథ అండ్ డ్ి (నిరలాణ 

కూలివతే వయరలయ లు) క్టంద ప్రగిణించబడ్రా యి. లోహం, ట్ైల్్, కలప్, ప్గ్ిలన గ్లజు, క్లరా్ బో రా్, 

ప్లా సథ్క్స మొదలెైన వలటలిో చరలా వర్కు ప్కాృతిలో ప్ునరిేనియోగప్ర్చబడతరయి, మిగ్ిలనవి 

ఇస్ుక, మిష్టనరీ, విరిగ్ని క్లంక్ీరట్ పసీ్ మొదలెైనవి కలగ్ి ఉంటాయి, ఇది లోతటట్  ప్లాంతం, రోడుా  

ప్కకన మరయిు ఇతర్ నిరలాణ ప్దాశే్లలను నింప్డ్రనిక్ట మరియు లాయండ్ ఫథల్ సెైట్ లో 
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ఉప్యోగ్ించబడుతతంది. దనీి ప్ాక్లర్ం, ఘన వయరలయ ల జోన్ వలరీగ్ల వరీోకర్ణ టబేుల్ 20లో 
చితీకారించబడ్ింది.-17 క్టంద: 

ప్టి్క 20-17: ఘన వయరలయ ల జోన్ వలరగీ్ల వరీోకర్ణ 

వయరలయ ల ర్కం 

మొ
తతం 
వయరలయ
ల 
%వ
య
స్ు్  

జోన్ వలరీగ్ల వరీోకర్ణ 

జివి
ఎంసథ 

వి.

జె. 
యల
మంచిల   

వి
ఎ
స్ 
క్ెపథ 
ఎ
క్స్ 
ప్ల
న్. 

విఎ
స్ 
క్ెపథ 
ర్ూ
ర్ల్ 

విజడ్
ఎమ్  

భోగ్ల
ప్ుర్ం  

విజడ్
ఎమ్ 
ర్ూర్
ల్ 

గ్లర ం
డ్ 
టర
ట
ల్ 

ప్ునరిేనియోగ
ప్ర్చదగ్ని 
వయరలయ లు సథ 
మరియు డ్ ి
వయరలయ ల .part 

15 336 76 15 103 29 99 41 59 758 

జీవవిచిఛనివయ
రలయ లు 

50 1,120 
25
5 

50 
34
2 

96 331 138 198 
253
0 

కంబస్్బుల్ 17.5 392 89 18 120 34 116 48 69 886 

లాయండ్ ఫథల్ 
సెైట్ క్ొర్కు 
జడ ప్దరర్యం 

17.5 392 89 18 120 34 116 48 69 886 

మొతతం 2,240 
51
0 

100 
68
4 

192 663 276 396 
506
1 
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విఎమ్ ఆర్ రీజియన్ లో ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ క్ొర్కు యంతరాంగం: 

దిగువ పేరపకని దశలోా  విఎమ్ ఆర్ రజీియన్ లో ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ జర్ుగుతతంది: 
వయరలయ లను సకేరించడం మరియు వేర్ు చేసే ప్కా్టరయ అనిి దశలోా డూయయల్ బిన్ సథస్్మ్ ని 
కలగ్ి ఉంటటంది, అంట ే సో ర్్ నుంచి టీటా్ మ ంట్ సే్ష్టన్ లెవల్ వర్కు. ఇంటి సలయ యిలో 
ఇంటింటసిేకర్ణ చయేబడుతతంది మరయిు డూయయల్ బిన్ సథస్్మ్ ఉని ట్ైసైెైక్టల్్ దరేరల 
సేకరించబడుతతంది.  
సలలడ్ వస్ే్ మేనజే్ మ ంట్ ర్ూల్ 2016 ప్కా్లర్ంగ్ల, కలెక్షన్ బిన్ ల క్ొర్కు దగిువ కలర్ క్ోడ్ అపెలా  
చేయాల. 

గ్ీరన్ బిన్: బయో డ్గీ్ రడబుల్ వయరలయ లు (గృహ వయరలయ లు, వలణిజయ మరియు స్ంసలయ గత వంటగద ి

వయరలయ లు, తోట వయరలయ లు) 
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బాా క్స బిన్: ఇతర్ వయరలయ లు (ప్లరశి్లర మిక ఇతర్ జడ ప్దరర్యం) 

ట్ైసైెకై్టల్్/ఆటర టిపా్ుర్ లు వయరలయ లను చిని కమూయనిటీ బిన్ లకు తీస్ుక్ళె్తరయి (ప్ర డ్ ి
మరియు తడ్ి క్ొర్కు విడ్గి్ల) ఫలరలనిి కలగ్ి ఉంటాయి, అకకడ వయరలయ లను పదెద  కమూయనిటీ బిన్ 
లకు ర్వలణర చేసలత ర్ు (సనెర్ర్ ఆధరరితం). 

సెనర్ర్ ఆధరరిత పదెద  కమూయనిట ీ బిన్ నుంచి వయరలయ లను వయరలయ ల ప్లాససెథంగ్ డ్ిప్ో /సెంటర్ కు 
మరింత ర్వలణర చయేాల. కలెక్షన్ క్ొర్కు ఉప్యోగ్ించే టిాప్ుర్ లు జిపథఎస్ ఎనబేుల్ 
చేయబడా వేహకిల్్ గ్ల ఉండ్రల.  

దిగువ ప్టంలో మ క్లనిజం వివరించబడుతోంది: 

 
ప్టం 20-7: విఎంఆర్ రజీియన్ లో ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ యంతరాంగం 

ప్లాథ్మిక వయరలయ ల సకేర్ణ: వీటలిో బిన్ లు (వయరలయ లను నిలే చయేడం క్ొర్కు) మరయిు 
వలహనరలు (ట్ై ై సెకై్టల్్ మొదలెైనవి, ఇవి గృహాలు/ష్లప్ులు/ఇనిసథ్టూయట్ లు మొదలెైన వలట ి

నుంచి కమూయనిటీ బిన్ లకు వయరలయ లను ర్వలణర చేయడ్రనిక్ట ఉప్యోగ్ించబడతరయి). వయరలయ లు 
పెదద  కమూయనిటీ బిన్ లకు ర్వలణర చయేబడతరయి (మినీ టకాుకలు/పథకప్ వలయన్ లు (ప్ాతి 

వలహనరనిక్ట క్ెప్లసథటీ -1.5 కమ్). జనర ట్ చయేబడా మొతతం ఎమ్ ఎస్ డబుా ా క్ొర్కు పెైమైర ీ

కలెక్షన్ సథస్్మ్ (ఖ్చిితంగ్ల ఇంటింటికలెక్షన్ సథస్్మ్) అందించబడుతతందని 

భావించబడ్ింది. ఇంటి సలయ యిలోనే విభిని ప్లయక్ెటాలో ఇంటింటకి్ట వయరలయ లను సేకరించిన 

తర్ువలత, ప్ర డ్ి మరయిు తడ్ి వయరలయ లను విడ్గి్ల సేకరించడం క్ొర్కు అనిి సలయ యిలోా  రటెి్ంప్ు 
బిన్ స్ంఖ్యను అందించరల. 
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సథ.బి.ఐ.ఐ.ఓ మానుయవల్, ఎమ్.ఒ.యు.డ్,ి 2000 ప్ాక్లర్ంగ్ల, నిరలాణ కూలివేత వయరలయ ల ప్తాేయక 

సేకర్ణ మరియు ర్వలణర ను తీస్ుక్ోవలల.  వలహనం సకేరించడం మరయిు పథకప్ చేస్ుక్ోవడం 

క్ొర్కు కంట్ైనర్ సెనర్ర్ ఆధరరతింగ్ల ఉండ్రల. 

దిేతీయ వయరలయ ల సేకర్ణ: 

సెనర్ర్ ఆధరరతి లార్జర్ కమూయనిటీ గ్లర బజ్ బిన్: ప్లాథ్మిక సేకర్ణ నుండ్ి వయరలయ లు ప్ాతయేక 

మ ైన పదెద  కమూయనిట ీ బిన్ కు బదలిీ చేయబడతరయి, ఇద ి సనెర్ర్ మౌంటడ్్ 

చేయబడుతతంది. బిన్ 90% నిండ్ినప్ుుడు ఇది ఆటరమటేకి్స గ్ల జిఐఎస్ ఎనబేులా్ టాాన్్ ఫర్ 

ప్లయింట్ కు సథగిల్ ప్ంప్ుతతంది.  

వయర్య టాకుకపె ై GPP ప్రికరలలు మరయిు సనెర్ర్ లు: కలెక్షన్ సలమరలయ ానిి పెంప్ర ందించడం 

క్ొర్కు వయరలయ లసకేర్ణ టాకుకలను టేాస్ చేయడం క్ొర్కు జిపథఎస్ 

ట్క్లిలజీఉప్యోగ్ించబడుతతంది మరయిు క్లంటాాక్ర్ుా  వయరలయ లను నిరలి రిత ప్ాదశేంలో డంప్ 

చేసలేా చూడ్రల. ఇది ప్తాి వలర్ుా కు ఉతుతిత  అయియయ వయరలయ ల యొకక స్ుష్్టమ ైన చితరానిి కూడ్ర 
ఇస్ుత ంది. ఈ వలహనరలు వయరలయ ల భాగ్లనిి రసీెకై్టాంగ్ సే్ష్టనుా , బయో-మ థ్నషే్టన్ ప్లా ంట్ మరియు 
భసీా కర్ణ ప్లా ంట్ సెైట్ కు ర్వలణర చేస్ుత ంది. పదెద  కమూయనిటీ బిన్ లు, టిపా్ుర్ వెహకిల్ 

మరియు వలట ి యొకక ఫీాక్ెేనీ్ కలెక్షన్ అంచనర వేయబడ్ింది మరయిు ఖ్ర్ుి అంచనరలో 
చేర్ిబడ్ింది. 
వయరలయ ల రసీెకై్టాంగ్:  

రీసెకై్టాంగ్ తరజా ముడ్ిప్దరరలయ ల వలడక్లనిి తగ్ిోస్ుత ంది, శక్టత వినియోగ్లనిి తగ్ిోస్ుత ంది, వలయు 
క్లలుష్లయనిి తగ్ిోస్ుత ంది మరియు నీటి క్లలుష్లయనిి తగ్ిోస్ుత ంది. ఉతుతిత  చేయబడా ప్ాధరన 

రీసెకై్టల్ మ టీరయిల్ లో పేప్ర్, గ్లా స్, ఎలక్ల్ా నిక్స ఐటమ్ లు, వుడ్, ప్లా సథ్క్స, మ టాలక్స సల్ాప్ 

మరియు సథ డ్ి వయరలయ ల యొకక సలలవేజా్ బిలాంగ్ క్లంపో్ నెంట్ లు ఉంటాయి. రసీెైక్టాంగ్ యొకక 

యంతరాంగంలో ఇవి ఇమిడ్ి ఉంటాయి: 

సెనర్ర్ ఆధరరతి సలరి్ంగ్:  ఎం ఒ యు డ్ి సలలడ్ వస్ే్ మానుయవల్ ప్కా్లర్ంగ్ల, స్మర్యవంతమ నై 

మ క్లనికల్ సెనర్ర్ ఆధరరిత సలరి్ంగ్ టక్్లిలజీ దరేరల వయరలయ లను సలరి్ంగ్ చయేడం అనదే ి

ప్ునరిేనియోగప్ర్చదగ్ని వస్ుత వులను స్మర్యవంతంగ్ల ఉప్యోగ్ించుక్ోవడ్రనిక్ట మరియు 
మానుయవల్ సలరి్ంగ్ కు బదులుగ్ల శక్టత మరయిు క్లలుష్లయనిి ఆదర చేయడ్రనిక్ట మరింత ఫథట్ గ్ల 
ఉంటటంద.ి అందువలా, డ్్ై ై మరియు వటె్ వయరలయ లను సో ర్్ లెవల్ లో వేర్ు చసేథన తర్ువలత 

మరియు చివర్కు వయరలయ లను ప్లాససెథంగ్ యూనిట్ లకు ప్ంప్డ్రనిక్ట ముందు, సెనర్ర్ ఆధరరతి 

సలరి్ంగ్ చయేబడుతతంది. సనెర్ర్ ట్క్లిలజీ ప్రలర్ుణ/అతినీలలోహతి సెుక్ల్ా తో వలట ి

కనిపథంచే సెుకా్ం లవదర ర్ంగు ఆధరర్ంగ్ల లవదర ప్రలవర్తన క్లంతి, 

సలందతా/వలహకతేం/ప్వాేశశీలత లవదర ప్ర్మాణు లక్షణరల యొకక వలటి నిరిదష్్ట మరయిు 
ప్ాతయేక సెుకా్ల్ లక్షణరల ఆధరర్ంగ్ల ప్దరరలయ లను గురితంచగలదు. 



 
 

 

పజేీ | 339 క్ె న డ్ర  |  భా ర్ త్  |  ఆ ఫథా క్ల  |  మ ధ్య  ప్లా చయం  

డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 
రీసెకై్టాంగ్ మరియు రయీూజ్ యొకక అధకి స్ంభావయత ఉనిందున నిరలాణం మరియు 
కూలివతే వయరలయ లను విడ్ిగ్ల నిలే చయేాల.  
లాయండ్ ఫథల్ సెటై్: 

రీసెకై్టాంగ్, బయో జీరో్క్టరయ మరయిు దహనరనిక్ట స్రపి్ో ని వయరలయ లను అతరయధ్ునిక టక్్లిలజీ 

ప్ాక్లర్ంశ్లనిటరీ లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ వదద  చిక్టత్ చేయాల. సలధరర్ణంగ్ల, ఇని్నషే్టన్ యాష్, 

డస్్, ఇస్ుక, జడ విష్టయాలు, కూలివతే శిధిలాలు మొదలెైన వయరలయ లను లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ లో 
డంపథంగ్ చేయడ్రనిక్ట ప్రగిణిసలత ర్ు. లాయండ్ ఫథల్ సెైట్ దగిువన లీచటే్ కలెక్షన్ సథస్్మ్ లో 
డ్్ైనైజేీ లవయర్ ని కలగ్ి ఉండ్రల. 

వేస్్ టట ఎనరీజ 
వయరలయ ల యొకక బయోడ్గి్ రడబుల్ భాగ్లనిి బయో మీథేనషే్టన్ టక్్టిక్స దరేరల వయర్యం నుంచి 

ఎనరీజ ప్లా ంట్ లో శుదిి  చేసలత ర్ు మరియు విదుయత్ ఉతుతితక్ట ఇంధ్నంగ్ల శక్టతని ఉప్యోగ్ించరల. 

విఎంఆర్ రజీియన్ లో ఉతుతిత  అయియయ వయరలయ ల ప్రమిాణరనిి ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, జీరో వస్ే్ 

లక్ష్యయనిి సలధించడం క్ొర్కు సలధ్యమ నై టక్్లిలజీని అవలంబించరర్ు. అందువలా శక్టతని 

ఉతుతిత  చయేడ్రనిక్ట బయో డ్ీగ్ రడబుల్ వయరలయ లను ఉప్యోగ్ించరల. 
విఎంఆర్ క్ొర్కు సలధ్యమ నై టక్్టిక్స లు బయో జీరో్క్టరయ/బయో మీథనేషే్టన్. ఇది సేందియా 

వయరలయ లను ఏరోబిక్స గ్ల విఘటనం చయేడం మరయిు తర్ువలత వలయుర్హిత ప్రసిథయతిని కలగ్ ి

ఉండ్ే ప్కా్టరయ. బయోగ్లయస్ అని పథలువబడ్ే మీథనే్ మరియు క్లర్బన్ డ్్ై ఆక్ెై్డ్ (సథహెచ్ 4 

మరియు సథఒ2) మిశరమం అనుకూలమ నై ప్రసిథయతతలోా  ఉతుతిత  చయేబడుతతంది. ఇద ి

ప్రలయవర్ణ అనుకూల ప్కా్టరయ, ఇది భార్తీయ వలతరవర్ణరనిక్ట తగ్నిద ి మరయిు ఇప్ుటిక్  
భార్తదేశంలో ప్లాక్ీ్స్ చయేబడ్ింది. అటటవంటి వయరలయ ల నుంచి ప్ర ందని ఎర్ువులో నెైటరా జన్ 

కంట్ంట్ ఎకుకవగ్ల ఉంటటంది. ఇది అదుాతమ నై సలయిల్ కండ్షి్టనర్ అవుతతంద.ి 

సలధరర్ణంగ్ల, సథ: ఈ ఎర్ువు యొకక నిష్టుతిత  12:1 (సలర్వంతమ నై భూమిని ప్ో ల ఉంటటంది).   
నిస్ర్ుో ా నర ప్లా ంట్ టక్్లిలజీ ఆధరర్ంగ్ల ప్మాుఖ్ బయో మీథియానేష్టన్ ప్లా ంట్ విఎంఆర్ 

ప్లాంతరనిక్ట ప్తాిప్లదించబడ్ంిది. భాభా అటామిక్స రీసరె్ి సెంటర్ లో ఇది అభివృదిి  
చేయబడ్ింది మరయిు ఇప్ుటి వర్కు ఈ ర్కమ నై స్ుమార్ు ౨౦ ప్లా ంటటా  బాగ్ల ప్నిచసే్ుత నరియి. 

విఎమ్ ఆర్ రీజియన్ లోని బయోడ్ిగ్ రడబుల్ వయరలయ ల నుంచి వయరలయ లనుంచి శక్టత క్ట స్ంభావయత 

టేబుల్ 20లో ఇవేబడ్ింది.-18 దిగువ:  
ప్టి్క 20-18: విఎమ్ ఆర్ లో బయో డ్గీ్ రడబుల్ వయరలయ ల నుంచి నికర్ శక్టత స్ంభావయత క్ొర్కు 
అంచనర 

వివరలలు ప్ామాణరలు/యూనిటటా  యూనిట్ ప్రమిాణం 

 
MMT లో మొతతం 
సేందియా/భాష్టుశీల 

50% MT 3,036  
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ఘనప్దరరలయ లు 

సేందియా జీవవిచిఛనిం 
చేయగల భినిం 

66% అసథయర్ ఘనప్దరరలయ లు (విఎస్) MT 2,004  

సలధరర్ణ జీరో్క్టరయ 
సలమర్యాం 

60% MT 1,202  

సలధరర్ణ బయోగ్లయస్ ఈలా్ 
కమ్ (బి) 

0.80 మీ3 /క్టగ్లర  విఎస్ నరశనం 
చేయబడ్ింద ి

కమ్ 961,706  

క్ెలోరఫిథక్స విలువ 5000 క్టలో /కమ్  

శక్టత ప్ునర్ుదిర్ణ 
ప్ర ట్నిియల్ క్ెడబుా ాహెచ్ 

బి ఎక్స్ 5000/860 క్సే 5,591,316  

విదుయత్ ఉతుతిత  స్ంభావయ 
క్ెడబుా ా 

క్సే/24 క్ెడబుా ా 232,971  

సలధరర్ణ మారుిడ్ ి
సలమర్యాం 

30%  

నికర్ విదుయత్ ఉతుతిత 
స్ంభావయత (క్డెబుా ా) 

క్ెడబుా ా*0.3 క్ెడబుా ా 69,891  

రోజుకు ఉతుతిత  అయియయ మొతతం ఎనరీజ క్ె డబుా  హచె్  1,677,395  
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ. (రిఫరెన్్: ఎమ్ ఒడ్ి మానుయవల్ ఎస్ డబుా ాఎమ్ 2000) 

ప్టి్క 20-19: ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ క్ొర్కు ప్ాతిప్లదతి మౌలక స్దుప్లయాల భాగ్లలు 
A ప్లాథ్మిక సేకర్ణ వయవస్య క్ొర్కు ప్రమిాణం 

  ఉతుతిత  అయిన మొతతం వయరలయ లను సకేరించడం క్ొర్కు 
ప్లాథ్మిక వయవస్య   

MT/రోజు 6,071 

B దిేతీయ సేకర్ణ వయవస్య యొకక ప్రమిాణం 

  
రీసెకై్టల్ చేయదగ్ని వయరలయ లను సో ర్్ వదద వేర్ు చసేథన 
తర్ువలత మిగ్ిలన వయరలయ ల క్ొర్కు సెకండరీ సథస్్మ్ డ్జిెైన్ 
చేయాల్ ఉంటటంది.  

MT/రోజు 5,161 

C ప్లాథ్మిక సేకర్ణ ప్రకిరలలు మరియు వలహనరల యొకక ఆవశయకత  

1 
0.85 T/కమ్ సలందాతతో దేశీయ వృధర యొకక 
ఘనప్రమిాణం 

కమ్ 4,229 

2 లీటరా్లో వలలూయం లీటర్ుా  4,229,235 

3 
ఇంటి వదద  10 లీటరా్ క్ెప్లసథటీ బిన్ లు ప్ర డ్గి్ల ఉండటం 
క్ొర్కు ఒకటి మరయిు తడ్ి వయరలయ ల క్ొర్కు ఒకటి. 

స్ంఖ్యలు. 845,847 

4 స్ంసలయ గత, వలణజియ మరయిు ప్లరిశ్లర మిక వయరలయ ల ప్రిమాణం లీటర్ుా  1,503,245 

5 
స్ంసలయ గత సలయ యిలో 25 లీటరా్ క్ెప్లసథట ీ బిన్ లు ప్ర డ్గి్ల 
ఉండటం క్ొర్కు ఒకటి మరయిు తడ్ి వయరలయ ల క్ొర్కు ఒకటి 

స్ంఖ్యలు. 120,260 
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6 సీ్ రట్ సీేపథంగ్ తిర్స్కర్ణ  లీటర్ుా  1,410,318 

7 రోడుా  వెపై్ు 50 లీటరా్ క్ెప్లసథటీ బిన్ లు స్ంఖ్యలు. 56,424 

8 

200 లీటరా్ క్ెప్లసథటీ డూయయల్ బిన్ తో కంట్నైర్ చయేబడా 
యాంతిాక ట్ై ై సెకై్టల్్, రోజుకు 2 టిాప్ుులు మరయిు 10% 

సల్ ండ్ బెై ని ఊహించండ్ి. 
స్ంఖ్యలు. 5,815 

9 
1100 లీటరా్ సలమర్యాం- స్మీప్ంలోని డంప్ర్ పేా స్ ర్ బిన్ లకు 
ఒక్ొకకకటి 2 టిపా్ుులతో మొబెలై్ బిన్ లు 

స్ంఖ్యలు. 641 

10 
ప్ాతి సెటై్ వదద డంప్ర్ పేా స్ బిన్ లు 4 కమ్ క్ెప్లసథటీ 2 

నెంబర్ు 
స్ంఖ్యలు. 3,929 

11 

బూామ్ సథ్క్స, సఫేీ్ ఎక్టేప్ మ ంట్ లు, గావుజులు, ష్టూలు/గమ్ 
బూట్ లు, రెయిన్ క్ోట్, మాస్క మొదలెైనవలట ి స్ర్ఫరల (సటె్ 
వలవ) (250 మంది వయకుత ల వీధి వయరలయ లను హాయండ్లి్ చయేడం 
క్ొర్కు @ 1 సటె్) 

సెట్ లు 47,956 

D దిేతీయ వయరలయ ల సేకర్ణ ప్రికరలలు మరయిు వలహనరల యొకక ఆవశయకత  

1 

16 కమ్ కంట్నైర్ లను హాయండ్లి్ చసేే సలమర్యాం కలగ్ిన టకా్స 
చరసథస్ పెై హుక్స లోడర్ మౌంట్ చేయబడుతతంది @ రోజుకు 4 

టిాప్ుులు 10% సల్ నీబతో 
స్ంఖ్యలు 123 

2 
రోజుకు 4 టిపా్ుులు మరయిు 10% సల్ ండ్ బెై గ్ల భావించిన 4 

కమ్ టాాలీతో టాాక్ర్ 
స్ంఖ్యలు 74 

3 రెగూయస్ కలెక్ర్ మరయిు కంపెసా్ర్ స్ంఖ్యలు 62 

E 
లాయండ్ ఫథల్ సెైట్, వరేలుటట, రీసెకై్టాంగ్ మ టరీియల్ సో్ ర జీ మరియు వయరలయ లు ఎనరీజ 
ప్లా ంట్ లకు అవస్ర్మ నై ప్లాంతం 

1 
ఇనె్నర ష్టన్ వయరలయ లతో స్హా లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ క్ొర్కు 
వయరలయ లను డ్జిెనై్ చేయాల. 

MT/రోజు 1,275 

2 మొతతం వయరలయ ల ప్రిమాణం  కమ్ 1,500 

3 రోజువలర ీకవర్ ( 10 సెంమీ మటి్  కవర్ ఆధరర్ంగ్ల) కమ్ 150 

4 
లీచటే్ కలెక్షన్ మరయిు గ్లయస్ కలెక్షన్ లవయర్ తో స్హా లెైనర్ 
సథస్్మ్ మరియు కవర్ సథస్్మ్ యొకక క్లంపో్ నెంట్ ల క్ొర్కు 
వలలూయం). క్=ె0.25 అని భావించడం 

కమ్ 375 

5 
భస్ాం మరియు జడ వయరలయ ల క్ొర్కు సటెిల్ మ ంట్ 
తీస్ుక్ోవడం వలా 10 స్ంవత్రలలలోప్ు వలలూయం లభయం 
అయియయ అవక్లశం ఉంది. 

కమ్ 150 

6 రోజు/రోజు అవస్ర్మ ైన లాయండ్ ఫథల్ సలమర్యాం కమ్ 1,875 
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7 15 స్ంవత్రలల క్లలానిక్ట అవస్ర్మ ైన సలమర్యాం కమ్ 10,265,539 

8 
15 మీటరా్ ఎతతత  క్ొర్కు లాయండ్ ఫథలాంగ్ క్ొర్కు అవస్ర్మ నై 
ప్లాంతం 

చ.మీ. 684,369 

9 
మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్కు 15% జోడ్ించిన తర్ువలత మొతతం 
ప్లాంతం అవస్ర్ం అవుతతంది. 

చ.మీ. 787,025 

10 వేర్ు చేయడం మరయిు సల్ క్టంగ్ చేయడం క్ొర్కు ప్లాంతం చ.మీ. 57,142 

11 బయో మ థ్నెజై ష్టన్ ప్లా ంట్ క్ొర్కు ప్లాంతం చ.మీ. 47,882 

12 భసీా కర్ణ మొకక యొకక వెశై్లలయం చ.మీ. 15,961 

13 గ్లర మాల క్ొర్కు కంపో్ స్్ ప్లా ంట్ క్ొర్కు ప్లాంతం చ.మీ. 37,040 

13 మొతతం ప్లాంతం అవస్ర్ం అవుతతంద ి చ.మీ. 945,050 

14 మొతతం హెక్ల్ ర్ుా  హెక్ల్ ర్ుా  94.50 
మూలం: కన్లె్ ంట్ విశ్లాష్టణ 
 
ఇంటగి్ రటడ్్ సలలడ్ వస్ే్ మేనజే్ మ ంట్ (లాయండ్ ఫథల్ & టీాట్ మ ంట్) సెటై్ ని  గురితంచడం: 

ప్ట్ణ క్ ందరాలోా  ప్సా్ుత తం ఉని లాయండ్ ఫథల్ సెటైటా  వలట ి ప్యరిత సలమరలయ ానిక్ట చరే్ువలో 
ఉనరియి మరయిు ప్తాిప్లదతి ప్ట్ణ వృదిి  ఇంతకు ముందు నగర్ ప్రిమితతలకు వలెుప్ల 

ప్రగిణించబడ్ని ప్లాంతరలను మరయిు లాయండ్ ఫథల్ సెటాైకు అనువెనై ప్లాంతరలను కూడ్ర 
చుటట్ ముట్నుంది. జనరభా ౨౦౪౧ వర్కు అంచనర వయేబడ్ింద ి మరియు ప్ట్ణ 

క్లర్యకలాప్లలు పరె్గడంతో అదనప్ు లాయండ్ ఫథల్ సెైటా అవస్ర్ం ఉంటటంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ లో 
ప్ాతిప్లదతి భూ వినియోగ క్ టాయింప్ులో భాగంగ్ల, భవిష్టయత్ లాయండ్ ఫథల్ సెైట్ లను 
గురితంచరర్ు. వయరలయ ల ప్లాసెసథంగ్ స్దుప్లయం ఈ లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ లోా  అంతరలాగంగ్ల 
ఉండ్రల. 
ఎందుకంటే, లాయండ్ ఫథల్ ప్ట్ణరభివృదిిలో స్ునిితమ ైన భాగం మరయిు సెటలి్ మ ంట్ 

ప్లాంతరలతో ప్లటట ప్రలయవర్ణంపె ై దరని ప్భాావలనిి ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని ఈ ప్దాేశ్లనిి 

గురితంచరల. అయితే, సలలడ్ వస్ే్ మనేజే్ మ ంట్ ర్ూల్్, 2016లో ఇవేబడా సెటై్ సెలక్షన్ క్ొర్కు 
స్ుష్్టమ నై ప్ామాణరలు ఉనరియి. విఎంఆర్ యొకక ప్ాతి జోన్ లో డ్ిమాండ్ కు అనుగుణంగ్ల 
లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ లొక్ ష్టన్ లను గురితంచడం క్ొర్కు క్ొనిి ఇతర్ ప్లా నింగ్ ప్ామాణరలతో ప్లటటగ్ల 
అద ే మారో్దర్శక్లలు ప్రగిణించబడ్రా యి. తగ్ిన లొక్ ష్టన్ క్ టాయించడం క్ొర్కు ఈ ప్ామాణరలోా  
ప్ాతిదీ మాయప్ చేయడం క్ొర్కు జిఐఎస్ ఆధరరతి మాయపథంగ్ చయేబడ్ింది.  
ఇంటగి్ రటడ్్ ఎస్ డబుా ాఎమ్ సెటై్ ఎంపథక క్ొర్కు ప్మాాణరలు: 
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ఈ ప్దాశేం ఏద్ైనర నదకి్ట 100 మీటరా్ దూర్ంలో 

ఉండ్రల.  

చ్ర్ువు, స్ర్స్ు్ లవదర ఇతర్ నీటి వనర్ులకు 

200 మీటరా్ దూర్ంలో ఈ ప్ాదశేం ఉండ్రల.  

 హెైవే/ఆవలసలలు/ప్లర్ుకలు/నీటి స్ర్ఫరల 

క్ొర్కు బావి నుంచి 200 మీటరా్ దూర్ంలో 
ఉంది.  

 ఎయిర్ ప్ో ర్్/ఎయిర్ బసే్ నుంచి 20 

క్టలోమీటరా్ దూర్ంలో ఉంది.  

వర్ద మ ైదరనరల క్టంద ఉండకూడదు.  ఈ ప్దాశేం సథఆర్ జడె్/చితతడ్ి 

నేలలు/ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ ైన ప్లాంతం 
క్టందకు రలకూడదు.  
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అభయంతరలలు మరియు భూ సకేర్ణ 

స్మస్యలను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ప్భాుతే 
భూములలో స్యలాలను గురితసలత ర్ు.  

రోజువలరీ వలహనరల ప్యాాణరల క్ొర్కు అనిి 
అభివృదిి  ప్లాంతం యొకక 35 క్టలోమీటరా్ 
వలయసలర్యంలో గురితంచబడా ఒక లాయండ్ ఫథల్ 
సెైట్ స్ంబంధతి రలష్్టర క్లలుష్టయ నియంతణా 
మండలతో స్ంప్దాించి సలయ నిక స్ంస్య 
నిరో్యించరల్న అభివృదిి  జోన్ గ్ల లాయండ్ 
ఫథల్ సెటై్ చుటూ్  బఫర్ 

పెై ప్మాాణరల ఆధరర్ంగ్ల విఎంఆర్ యొకక 11 ప్లలస ీ జోన్ ల క్ొర్కు దిగువ 10 లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ 

లు గురితంచబడ్రా యి. ఎంపథక చేయబడా సెటై్ లు 2041 యొకక ప్లా నింగ్ హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 

వర్కు డ్ిమాండ్ ని తీరలిల. 

ప్టం 20-దగిువ 8, విఎమ్ ఆర్ లో ఇంటగి్ రటడ్్ సలలడ్ వస్ే్ మనేజే్ మ ంట్ క్ొర్కు ప్తాిప్లదతి 

సెైట్ లను చూపథస్ుత ంది: 

 
ప్టం 20-8: ఇంటగి్ రట్డ్ సలలడ్ వేస్్ మేనజే్ మ ంట్ క్ొర్కు ప్తాిప్లదతి సెటై్ లు 
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ప్టి్క 20-20: విఎంఆర్ లో ప్తాిప్లదిత లాయండ్ ఫథల్ సెటైటా  

ఎ
స్ 

నెం 

జిలాా  మండలం ఊర్ు సేవలందించే జోనుా  
వెైశ్ల
లయం 

(హా) 

1 విజయనగ
ర్ం 

జామి భీమసథంగ్ ి

విజయనగర్ం, 

విజయనగర్ం ర్ూర్ల్, 

జి.వి.ఎం.సథ. 
21 

2 విజయనగ
ర్ం 

స్ుాంగవర్ప్ు
క్ోట 

స్ుాంగవర్ప్ుక్ోట విజయనగర్ం ర్ూర్ల్ 10 

3 విశ్లఖ్ప్టిం క్లసథంక్ోట ఈశేర్ప్లెా  
చౌడువలడ 

విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ, 

జి.వి.ఎంసథ, విశ్లఖ్ప్టిం 

ప్లరిశ్లర మిక జోన్ 

85 

4 విశ్లఖ్ప్టిం నకకప్లా నెలాప్యడ్ ి విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరశి్లర మిక 

జోన్ 
11 

5 విశ్లఖ్ప్టిం నకకప్లా చీడ్కి విశ్లఖ్ప్టిం ర్ూర్ల్ 11 

6 విశ్లఖ్ప్టిం ఆనక్లప్లా బౌలువలడ 
విశ్లఖ్ప్టిం విస్తర్ణ, 

జి.వి.ఎంసథ 
12 

విధ్ుయత్క్టత 
అంతరలయం లవని విదుయత్ స్ర్ఫరల లభయత ఒక ప్లాంతం యొకక స్ంభావయ అభివృదిితో దగోర్గ్ల 
స్ంబంధ్ం కలగ్ి ఉంద.ి మాస్్ర్ ప్లా న్ లు, దరని యొకక హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం యొకక 

అవస్రలలను ప్రిష్టకరించటేప్ుుడు ప్వర్ ఆవశయకతలకు తగ్ని ఏరలుటటా  చయేడ్రనిక్ట 
అవస్ర్మ ైన అనిి చర్యలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల. విఎంఆర్ మాస్్ర్ ప్లా న్ లో కూడ్ర, 
విదుయత్ విదుయత్ ఉతుతిత , టాాన్్ మిష్టన్ మరయిు తతది ప్ంపథణకీ్ట అవక్లశం మదింప్ు 
చేయబడుతతంది మరయిు క్ొతతగ్ల ప్తాిప్లదించిన అనిి అభివృదిి  ప్లాంతరలకు 
లెక్టకంచబడుతతంది అదవేిధ్ంగ్ల ఇప్ుటిక్  ఉని ప్లాంతరలోా  విదుయత్ ప్ంపథణీని మ ర్ుగుదల 

చేస్ుత ంది. ఇప్ుటిక్  ఉని విదుయత్ మరియు ఇహచె్ వి స్బ్ సే్ష్టనుా , డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ నటె్ వర్క వంటి ఇతర్ 

మౌలక స్దుప్లయాల లభయతను లోతతగ్ల అధ్యయనం చేసలత ర్ు మరయిు రలబో యియ ప్రశిరమలు 
మరియు టౌన్ షథప్ లు/జనరభాకు విదుయత్ డ్ిమాండ్ అంచనర వయేబడ్ింది, తదరేరల ప్లా న్ 

హారజిోన్ స్ంవత్ర్ం 2041 క్ొర్కు ప్ాతిప్లదనలు ర్ూప్ర ందించబడతరయి. దిగువ ప్మాాణరల 

ఆధరర్ంగ్ల అధ్యయన ప్లాంతంలో డ్ిమాండ్ ప్రా జకె్షన్ లెక్టకంచబడుతతంది. 
భవిష్టయతతత  లోడ్ ఎసథ్మషే్టన్ 
హారజిోన్ స్ంవత్రలనిక్ట విదుయత్ డ్ిమాండ్ ను అంచనర వేయడ్రనిక్ట, ప్సా్ుత త స్ంస్యలు, 
ప్రశిరమలు, వలణిజయ ప్లాంతరలు, అంచనర వేయబడ్ని జనరభాతో ప్లటట భౌతిక మౌలక 

స్దుప్లయాలతో స్హా వివిధ్ ర్ంగ్లలలో అంచనర వేయబడ్ిన ఉప్యోగ్లల ఆధరర్ంగ్ల విదుయత్ 
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డ్ిమాండ్ యొకక అంచనర నిర్ేహించబడుతతంది. భోగ్లప్ుర్ం అంతరలజ తీయ విమానరశరయం, 

మ టరా  రెైలు, విశ్లఖ్ప్టిం ప్లరిశ్లర మిక జోన్ మరియు ఎచ్ిరా్, క్ోతవలస్, విజయనగర్ం, 

మరియు యిెలమంచిలలో ఉని ఇతర్ విక్ ందీాకృత ప్లరశి్లర మిక ప్లక్టాెకు ప్ాతేయక ప్లాధరనయత 

ఇవేబడ్ింది.  తదునుగుణంగ్ల విదుయత్ డ్ిమాండ్ మరియు స్బ్ సే్ష్టనా అవస్ర్మ నై సలమర్యాం 

ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి. దగిువ పేరపకని విధ్ంగ్ల ఇండసథ్ రయల్ మరయిు రెసథడ్్నిియల్ క్ టగ్రిలీ 

ఆధరర్ంగ్ల లోడ్ లు అంచనర వయేబడతరయి; 
ప్లరిశ్లర మిక లోడ్ లు 
ప్లరిశ్లర మిక ప్లా టా స్ంఖ్య మరయిు వలటి ప్రమిాణరలు మరయిు ప్రశిరమ స్ేభావం ఆధరర్ంగ్ల 
విదుయత్ డ్ిమాండ్ అంచనర తయార్ు చయేబడుతతంది. భార్తదశేంలో వివిధ్ ర్క్లల ప్రిశరమల 

వినియోగ స్ర్ళి ఆధరర్ంగ్ల ప్లరశి్లర మిక డ్ిమాండ్ యొకక బెంచ్ మారికంగ్ 

నిర్ేహించబడుతతంది మరియు స్గటట డ్మిాండ్ ర్ూప్ర ందించబడుతతంద ి (ప్టి్క 20-21). 

ప్లరిశ్లర మిక విదుయత్ డ్ిమాండ్ ను నెర్వరే్ిడ్రనిక్ట 2041 నరటిక్ట స్ుమార్ు 671.24 మ గ్లవలటా 

విదుయత్ అవస్ర్మని అంచనర. (ప్టి్క 20-22) 
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ప్టి్క 20-21: విదుయత్ డ్ిమాండ్ ఆధరర్ంగ్ల ప్రశిరమల వరీోకర్ణ 

ఎస్ 
నెం 

ర్ంగం ప్ాతినిధ ిప్రిశరమలు 

ఎనరీజ ఇంట్ని్వ్డ తయారీ యూనిటటా  
1 ఆహార్ం ఆహార్ం, ప్లనీయం, ప్ర గ్లకు ఉతుతిత  
2 గుజుజ  మరయిు 

క్లగ్తిం 

పేప్ర్ తయారీ, పథాంటింగ్ మరియు స్ంబంధతి మదదతత 
క్లర్యకలాప్లలు 

3 ప్లాథ్మిక 
ర్సలయనరలు 

ర్సలయన మతే నిలేలతో స్హా అకర్బన ర్సలయనరలు, సేందియా 
ర్సలయనరలు, రెసథనుా  మరియు వయవసలయ ర్సలయనరలు 

4 రిఫెనైరలీు పెటరా లయం రఫిెైనరలీు మరియు బొ గుో  మరయిు స్హజ వలయువు 
ఉతుతతత లతో స్హా బొ గుో  ఉతుతతత ల తయార ీ

5 ఐర్న్ మరయిు 
సీ్ల్ 

క్ోక్స ఓవనె్ లతో స్హా ఐర్న్ మరియు సీ్ల్ తయారీ 

6 నరన్ ఫెర్రస్ 
లోహాలు 

ప్లాథ్మిక అలూయమినియం మరయిు క్లప్ర్, జింక్స మరియు టని్ 
వంట ిఇతర్ నరన్ ఫరె్రస్ లోహాలు 

7 లోహర్హతి 
ఖ్నిజాలు 

ప్లాథ్మికంగ్ల సథమ ంట్ మరియు గ్లా స్, లెైమ్, జిప్్ం మరయిు క్ ా 
ఉతుతతత లు వంట ిఇతర్ లోహ తర్ ఖ్నిజాలు 

నరన్ ఎనరీజ ఇంట్ని్వ్డ మానుయఫలయకిరింగ్ యూనిటటా  
8 ఇతర్ 

ర్సలయనరలు 
ఫలరలాస్ూయటికల్్ (ఔష్టధ్ మరయిు బొ టానికల్), పెయింట్ మరియు 
క్ోటింగ్ లు, ఎడ్ిసథవ్డ లు, డ్టిరెజంట్ లు మరయిు ఇతర్ ఇతర్ 
ర్సలయన ఉతుతతత లు 

9 ఇతర్ 
ప్లరిశ్లర మిక 

ఫలయబిాక్ ట్డ్ మ టల్ ప్రా డక్్స లు, కంప్యయటర్, ఇతర్ ఎలక్ల్ా నిక్స 
ప్ర ా డక్్స లు, ర్వలణర ఎక్టేప్ మ ంట్ మరియు ఎలక్ట్ాకల్ ఎక్టేప్ 
మ ంట్ వంటి మ టల్ ఆధరరతి డూయర్బుల్్ తో స్హా అనిి ఇతర్ 
ప్లరిశ్లర మిక తయారీ.  

నివలస్ లోడ్ లు 
విఎంఆర్ లో బసే్ ఇయర్ జనరభా (2018 ప్ాక్లర్ం) స్ుమార్ు 53.9 లక్షలు మరియు 2041 నరటకి్ట 
జనరభా 90 లక్షలకు పెర్ుగుతతందని అంచనరలు త్లయజ స్ుత నరియి, 3.6 లక్షల పేారతి 
జనరభా తో.  ముసలయిదర మాస్్ర్ ప్లా న్ ప్తాిప్లదనల ప్ాక్లర్ం, క్ొతత  రసెథడ్్నిియల్ టౌన్ షథప్ లను 
33క్వెి/11 క్వెి స్బ్ సే్ష్టన్ లు మరయిు డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ నటె్ వర్క తో హెచ్ టి/ఎల్ టి లెైన్ లు 
మరియు క్ బుల్్ తో ప్రషి్టకరించరలని భావిసలత ర్ు. స్ూచించిన డ్ిమాండ్ లో నివలస్, వలణిజయ 
మరియు స్ంసలయ గత ఉప్యోగ్లల నుండ్ ి లోడ్ లు కూడ్ర ఉంటాయి. భార్తదేశం మరయిు 
విదశే్లలలోని వివిధ్ నగరలల బెంచ్ మార్క వినియోగ సలయ యిల ఆధరర్ంగ్ల విదుయత్ తలస్ర ి
వినియోగం అంచనర వేయబడ్ంిది.   
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డ్రా ఫ్్ట బృహ త్ ప్ా ణరళిక  నివేదిక  
జూన్,2021 

 
బలా 20-21 అధ్యయన ప్లాంతంలో ప్తాి భూమి వినియోగం దరేరల అంచనర వేయబడ్ిన లోడ్ ల 

వివరలలను ఇస్ుత ంది. 
ఇప్ుటిక్  ఉని స్బ్ సే్ష్టనా సలమర్యాం మరయిు ప్ాస్ుత త లోడ్ింగ్ నుండ్ి, ఇప్ుటకి్  ఉని 

విదుయత్ ప్లాజకెు్ ల సలమరలయ ానిి పెంచడం దరేరల మరియు క్ొతత  విదుయత్ ప్లాజెకు్ లను ఏరలుటట 
చేయడం దరేరల అంచనర వేయబడ్ిన లోడ్ కు అవక్లశం కలుంచరల్ ఉందని 

స్ుష్్టమవుతతంది.   
ప్ాస్ుత తం వివిధ్ సలమరలయ ాల దరదరప్ు ౨౩ పెైవైేట్ విదుయత్ ప్లాజకెు్ లు సలయ ప్న దశలో ఉనరియి, 

బొ గుో  లవదర స్హజ వలయువు ఆధరర్ంగ్ల మొతతం ౧౭,౦౩౨ మ గ్లవలటా సలమర్యాంతో వివిధ్ రలష్్టర 
మరియు క్ ందా ప్భాుతే స్ంస్యల నుండ్ి క్ొనిి అనుమతతలు పెండ్ింగ్ లో ఉనరియి. నరలుగు 
నంబరా్ బొ గుో  ఆధరరతి జనర టంిగ్ సే్ష్టనాను ఇప్ుటిక్  ఎపథజెంక్ో ఏరలుటట చేసోత ంది. 

రెండు మ గ్ల విదుయత్ ప్లాజకెు్ లు క్ ందా విదుయత్ ర్ంగ స్ంస్యల ప్రశిీలనలో ఉనరియి, 

విశ్లఖ్ప్టిం జిలాా లోని 4,000 మ గ్లవలటా థ్ర్ాల్ సే్ష్టనా ఆధరర్ంగ్ల ఒక బొ గుో  మరియు శీరక్లకుళ్ం 

జిలాా లో 4,000 మ గ్లవలటా సలమరలయ ాలతో మరపక అణు విదుయత్ ప్లాజెకు్  ఉనరియి. 

1,040 మ గ్లవలటా (2ఎక్స్520మ గ్లవలటటా ) మరయిు 150 మ గ్లవలటా (3ఎక్స్50 మ గ్లవలటటా ) తో బొ గుో  

ఆధరరిత క్ెైజనె్ విదుయత్ ప్లాజెకు్ తో హిందూజా బొ గుో  ఆధరరిత విదుయత్ ప్లాజెకు్  ఎపథసజె్ 

అమలులో ఉంది. 6,300 మ గ్లవలటా సలమరలయ ాల బొ గుో  ఆధరరతి విదుయత్ ప్లాజెకు్  (దశలవలరగీ్ల 
సలయ పథంచబడుతతంది) కూడ్ర క్లక్టనరడలోని క్ఎెస్ఈజడె్ లో ఏరలుటట లో ఉంది. సెుకా్మ్ గ్లయస్ 

ఆధరరిత ప్వర్ ప్లాజక్ె్స ప్ాస్ుత తం ఉని ౨౨౬ మ గ్లవలటాను ౧౩౦౦ మ గ్లవలటాకు పెంచడ్రనిక్ట 
అనిి అనుమతతలు మరయిు ఆరియక మూసథవతేతో చుర్ుక్ెనై ప్రశిీలనలో ఉంది. 
ప్ాతిప్లదతి లోడ్ ను ప్రిశీలసేత , ఇప్ుటిక్  ఉని మరియు భవిష్టయత్ విదుయత్ ప్లాజెకు్ ల నుండ్ ి

విదుయతతి చకరం తిప్ుడ్రనిక్ట మరియు ప్తాిప్లదతి ప్వర్ గ్ిరడ్ కు కనెక్్స చేయడ్రనిక్ట విఎంఆర్ 

క్ోస్ం ౭౬౫ క్వెి డబుల్ స్ర్ూకాట్ లెైన్ ను అందించడం అవస్ర్ం అని భావిస్ుత నరిర్ు. 
అందుబాటటలో ఉని డ్ేటాపెై డ్ిమాండ్ అంచనర ర్ూప్ర ందించబడ్ింది, వివిధ్ ర్ంగ్లల 

అవస్రలలను ప్రషి్టకరసి్ుత ంద ి మరియు ఈ క్టరంది ప్టి్క ౨౦౪౧ క్ోస్ం విఎంఆర్ క్ోస్ం డ్ిమాండ్ 

అంచనరను ఇస్ుత ంది. 
ప్టి్క 20-22: విఎంఆర్, 2041 క్ొర్కు ఎనరీజ డ్ిమాండ్ అంచనర 

భూమి 
వినియోగం 

ప్ాస్ుత త 
వినియోగం
-2018 

యూ
ని
ట్ 

ప్ాతి 
హాకు 
క్ెడబుా ా
లో 
ప్వర్ 
డ్ిమాం
డ్ 

మొ
తతం 
MM 

హా-2041లో 
ప్ాతిప్లది
త 
ప్లాంతం 

యూని
ట్ 

ప్ాతి 
హాకు 
క్ెడబుా ా
లో ప్వర్ 
డ్ిమాండ్ 

మొతతం MM 

ప్ట్ణ 
ప్లాంతం - 50,344.77  

హా
  12.00  604.14  63,506.85  హా  12.00  762.08  
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భూమి 
వినియోగం 

ప్ాస్ుత త 
వినియోగం
-2018 

యూ
ని
ట్ 

ప్ాతి 
హాకు 
క్ెడబుా ా
లో 
ప్వర్ 
డ్ిమాం
డ్ 

మొ
తతం 
MM 

హా-2041లో 
ప్ాతిప్లది
త 
ప్లాంతం 

యూని
ట్ 

ప్ాతి 
హాకు 
క్ెడబుా ా
లో ప్వర్ 
డ్ిమాండ్ 

మొతతం MM 

బిల్్-అప్ 

గ్లర మీణ 
ప్లాంతం - 

బిల్్ అప్ 
29,529.46  

హా
  8.00  40.00  51,165.88  హా  8.00  409.33  

ప్లరిశ్లర మిక 
ప్లాంతం 

15,221.39  
హా
  35.00  

    
532.7
5   19,178.25   హా  35.00  671.24  

వలణిజయ   1,181.84  

 
హా
  30.00  

      
35.46  6,719.25   హా  30.00    201.58  

స్ంసలయ గత   4,675.11  

 
హా
  25.00  

    
116.88  

     
12,478.60   హా  25.00    311.97  

నివసథంచ ే

      
41,834.30  

 
హా
  12.00  

    
502.01  

     
43,195.17   హా  12.00    518.34  

వినోద      623.63  

 
హా
  12.00    7.48  

     
17,278.07   హా  12.00    207.34  

ర్వలణర 
      
15,755.65  

 
హా
  

      
10.00  

    
157.56  

     
18,565.03   హా  10.00    185.65  

భోగ్లప్ుర్ం 
విమానరశర
య 
ప్లాంతం 

  

 
హా
      1,425.00   హా        25.00  

 మొతతం 
వెైశ్లలయం 
హెక్ల్ ర్ుా  

1,59,166.15         2,33,512.10        

మ టరా  
క్లరడి్రర్ుా  

  

 
క్ట.     140.00  క్ట.మీ.    50.00  
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భూమి 
వినియోగం 

ప్ాస్ుత త 
వినియోగం
-2018 

యూ
ని
ట్ 

ప్ాతి 
హాకు 
క్ెడబుా ా
లో 
ప్వర్ 
డ్ిమాం
డ్ 

మొ
తతం 
MM 

హా-2041లో 
ప్ాతిప్లది
త 
ప్లాంతం 

యూని
ట్ 

ప్ాతి 
హాకు 
క్ెడబుా ా
లో ప్వర్ 
డ్ిమాండ్ 

మొతతం MM 

మీ
.  

      
మొతతం 
డ్ిమాం
డ్-2018 

              
1,996.
27  

    
మొతతం 
డ్ిమాండ్-

2051 

            3,342.52  

MPAలో 
మొతతం 
డ్ిమాండ్ 

      
2,100 

ఎమ్ 
విఎ 

      3,500 ఎమ్ విఎ 

 
అదనప్ు జనరభా, ప్రిశరమలు, క్ొతత  అభివృదిి  ప్లాంతరల ఆధరర్ంగ్ల హారజిాన్ స్ంవత్రలనిక్ట 
విదుయత్ మౌలక స్దుప్లయాల ఆవశయకత ప్టి్క 20 లో వలె ఉంది-23 మరయిు ప్తాిప్లదతి స్బ్ 

సే్ష్టన్ ల యొకక లొక్ ష్టన్ లు ప్టం 20లో చూపథంచబడ్రా యి.-9. 

ప్టి్క 20-23: ప్వర్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ ఆవశయకత  

వివరలలు స్ంఖ్యలు. 
అదనప్ు వినియోగదరర్ులు 9,01,066 
220క్ెవి స్బ్ సే్ష్టనుా  2 

132క్వెి స్బ్ సే్ష్టనుా  13 

33క్వెి స్బ్ సే్ష్టనుా  134 

33క్వెి ఫీడర్ లు 69 

11క్వెి ఫీడర్ుా  828 
డ్ిసథ్ రబూయష్టన్ టాాన్్ ఫలర్ార్ుా  25,744 
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ప్టం 20-9: విఎంఆర్ లో ప్ాతిప్లదతి స్బ్ సే్ష్టనా సలయ నరలు 
క్ీాన్ ఎనరీజ జనర ష్టన్: 

విఎంఆర్ లో ప్ునర్ుతరుదక శక్టత స్ంభావయత 
స్ంప్దారయ ఇంధ్న వనర్ుల నుంచి అందించ ే డ్మిాండ్ ని కనిష్్టం చేయడం క్ొర్కు, సో లార్ 

ఎనరీజ యొకక స్ంభావయ వనర్ుల దరేరల కూడ్ర అదనప్ు డ్ిమాండ్ ని తీర్ిడం క్ొర్కు ఒక 

ప్ాయతిం చేయబడ్ింద.ి  
నేష్టనల్ ఇనిసథ్టూయట్ ఆఫ్ సో లార్ ఎనరీజ (ఎన్ ఐఎస్ ఈ) ప్ాక్లర్ం, ఆంధ్పా్దాేశ్ లో సౌర్ 

విదుయత్ ను స్ంభావయ వయవసలయ ప్న సలమరలయ ానిక్ట అవక్లశం 38.44జిడబుా ాపథ. విఎంఆర్ లో, సో లార్ 

ప్వర్ జనర ష్టన్ క్ొర్కు దగిువ ప్లాంతరలు లభయం అవుతరయి: 

ప్టి్క 20-24: సౌర్ విదుయత్ ఉతుతితక్ట అందుబాటటలో ఉని ప్లాంతరలు 
సలయ నరలు ప్లాంతం  
జలాశయాలు మరయిు ఆనకట్లు   1246.62 హా 

ప్బాిక్స మరయిు సమెీ ప్బాిక్స ప్లాంతరలు 386.98 హా 

స్ ర్బ్ తో/లవకుండ్ర లాయండ్ చయేండ్ ి 12,335.07 హా 

బంజర్ు /రలక్ీ హలి్ ప్లాంతరలు 30,043.61హా 

మొతతం వెశై్లలయం 44,012.28హా 

ఈ ప్లాంతంలో 20% సౌర్ విదుయత్ ఉతుతితక్ట ప్రిగణించబడ్నిటాయితే, అందుబాటటలో ఉని 

ప్లాంతం 8,802, 45 హకె్ల్ ర్ుా . 1MPక్ొర్కు అవస్ర్మ నై వెశై్లలయం స్ుమార్ు 1.5 హెక్ల్ రా్ కు మరయిు 
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సౌర్ విదుయత్ ఉతుతితక్ట స్ంభావయత 5,868MP అంటే, 5.86Gడబుా ా. సో లార్ ప్వర్ యొకక భార ీ

సలమరలయ ానిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, విఎంఆర్ లో కనీస్ం 2జిడబుా ాపథ (2,000 ఎమ్ డబుా ాపథ) 
ప్రా విజన్ చయేాల. 

అందువలా, విఎంఆర్ లో ప్రిశుభమా నై శక్టత జోడ్ింప్ు వలా థ్ర్ాల్ ప్లా ంట్ లపె ై డ్మిాండ్ 

తగుో తతంది మరయిు తదరేరల ప్రిశుభమా ైన ప్రలయవర్ణ విధరనరలకు మదదతత ఇస్ుత ంది. 
ప్లాజెక్్స ప్లాధరనయతీకర్ణ మరియు ప్లసథంగ్: 

విదుయత్ ర్ంగం అభివృదిి  భారీ పెటట్ బడులతో ముడ్పి్డ్ి ఉనిందున, వయయహం స్ేలుక్లలక, 

మధ్యస్య  మరియు దరీ్ఘక్లలక అభివృదిి  ప్ణారళికలను కలగ్ి ఉంది.  
స్ేలుక్లలక ప్ణారళికలు: తక్షణ పెంప్ుదలలో భాగంగ్ల, ప్ంపథణీ శక్టతని తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ఇప్ుటకి్  
ఉని ప్ంపథణీ వయవస్య  నష్ల్ లు మరయిు విశేస్నీయతపెై మ ర్ుగుదల మరయిు విదుయత్ 

అంతరలయాలను కనిష్్టం చయేడం. 
మధ్యక్లలక ప్ణారళికలు: ప్తాిప్లదతి అభివృదిి  ప్లాంతరలను దృషథ్లో ఉంచుక్ొని, క్ొతత  స్బ్ 

సే్ష్టనుా  మరియు డ్సిథ్ రబూయష్టన్ లెైన్ లను స్రెైన ప్రా విజన్ ఆర్ వోడబుా ాతో ప్లా న్ చేయాల, ఇద ి

తేలకగ్ల వలహనరల కదలకలు మరియు డ్సిథ్ రబూయష్టన్ లెైన్ ల స్యలానిి అనుమతిస్ుత ంద.ి 

దీర్ఘక్లలక ప్ాణరళికలు: అదనప్ు విదుయత్ అవస్రలలు మరయిు డ్మిాండ్, క్ొతత  ప్వర్ ప్లా ంట్ 

మరియు టాాన్్ మిష్టన్ లెైనాను దశలవలరగీ్ల ప్లా న్ చేయాల మరియు ప్ాధరన ఇన్ ఫలా 
ప్లాజెకు్ లతో ప్లటట ఏకక్లలంలో అమలు చేయాల. 
 
వయయహాతాక ప్రలయవర్ణ క్లరలయచర్ణ ప్ణారళిక మరియు వలతరవర్ణ మార్ుు వయయహం  
లక్ష్యయలు మరయిు అబేజక్ట్వ్డ్ 
భార్తదేశం యొకక తూర్ుు తీర్ం బంగ్లళ్ళఖ్ాతం లోని ఉషో్టమండల టీల్ జలాలు, 
అదుాతమ ైన బీచ్ లు మరియు తూర్ుు కనుమల అంతటా క్ొండ భూభాగ్లనిి చుటట్ ముటి్న 

స్ుందర్మ నై ప్ాకృతి దృశ్లయనిి అందసి్ుత ంది. విఎంఆర్ అదృష్్టవశ్లతూత  ఈ ప్లాంతం అందించ ే

అనిి అందగత్తలను కలగ్ ి ఉంద.ి ఈ ప్లాంతం 250 క్టలోమీటరా్ ఖ్రదీ్ైన ప్ర డవును కలగ్ి ఉంది, 
దరదరప్ు 27% భూమి స్హజ క్ొండలు మరయిు అడవులతో కప్ుబడ్ి ఉంది, మరయిు 28% 

బహరి్ంగ వయవసలయ స్యలాలు ఉనరియి. ఇతర్ స్హజ లక్షణరలలో తీర్ ప్లాంత ఇస్ుక 

ప్లాంతరలు, మడ అడవులు, నదులు, నీట ి వనర్ులు మరియు బహిర్ంగ ప్ాదశే్లలు ఉనరియి. 

ప్రలయవర్ణ లక్షణరల ఉనిక్ట కూడ్ర పెదద  ఎతతత న అభివృదిి  దశిగ్ల ఈ ప్లాంతం యొకక 

స్ునిితతరేనిి పెంచుతతంది. 
అభివృదిి  వయయహాల అమలు స్ుసథయర్ అభివృదిి  మరియు స్హజ లక్షణరల ర్క్షణలక్షయంగ్ల 
ఉండ్రల మరియు దృకుథరనిి ఇప్ుుడు ఊహించరల. వయయహాతాక ప్రలయవర్ణ లక్ష్యయలు మరియు 
లక్ష్యయల ఆధరర్ంగ్ల విఎంఆర్ లో ప్రలయవర్ణ నిర్ేహణకు ప్ణారళిక చయేడ్రనిక్ట స్ంప్యరో్ 

విధరనం అవస్ర్ం.   
లక్ష్యయలు 
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చరప్్ర్ 13లో పరేపకనిటటా గ్ల, విఎమ్ ఆర్ లో "ప్రలయవర్ణరనిి నిర్ేహించడం మరయిు 
వలతరవర్ణ మార్ుులకు ప్ాతిస్ుందన" అనే దరనిపె ై స్ుసథయర్త థమీ్ క్ొర్కు రెండు గ్ోల్్ (4 

మరియు 5) సటె్ చేయబడ్రా యి.  వలర్ు కలసథ నరే్ుగ్ల 6 ఐకయరలజయస్మితి ఎస్ డ్జిిలతో మరియు 
ప్రోక్షంగ్ల 7 ఐకయరలజయస్మితి ఎస్ డ్ిజిలతో స్మలవఖ్నం చేసలత ర్ు.   

విఎంఆర్ డ్రా ఫ్్ట మాస్్ర్ ప్లా న్ గ్ోల్్ యుఎన్ ఎస్ డ్జిిఎస్ తో లంకులు 
ప్తాయక్ష లంకులు ప్రోక్ష లంకులు 

లక్షయం:4 - స్హజ, సలంస్కృతిక 
మరయిు స్ముద ా స్ునిితమ నై 
ప్లాంతరలను స్ంర్క్ష్ంిచండ్ ి
మరయిు పంెప్ర ందంిచండ్ ి
మరయిు అవి భవిష్టయతతత  
అభివృదిితో బాగ్ల కలసథఉంటాయి. 

 

 

 

లక్షయం:5 - స్ేయం 
స్మృదిిసలధంిచడం క్ొర్కు 
వయవసలయ, నీర్ు మరయిు ఖ్నిజ 
వనర్ుల యొకక సథయర్మ నై 
వినియోగ్లనిి ప్ో ా త్హంిచడం  

 

 
అబేజక్ట్వ్డ్ 
విఎమ్ ఆర్ లో "ప్రలయవర్ణనిర్ేహణ మరయిు వలతరవర్ణ మార్ుులకు ప్ాతిస్ుందన" యొకక 
లక్ష్యయలు: 
స్ుసథయర్ విధరనరలు, సలార్్ టక్్లిలజీల అనుస్ర్ణ మరియు స్హజ వనర్ులను స్మర్యవంతంగ్ల 
ఉప్యోగ్ించడం దరేరల ప్రలయవర్ణ వనర్ులను మరింత మ ర్ుగ్లో  నిర్ేహించడం; 

వయవసలయ భూములు, ఖ్నిజ, నీర్ు మరయిు తీర్ ప్లాంత వనర్ుల ప్రిర్క్షణ దరేరల స్ేయం 
స్మృదిిని సలధించడం; మరియు 
సలంస్కృతిక ప్రలయటక అభివృదిి  క్ొర్కు వలర్స్తే నిరలాణరలు/ఆవర్ణలను జాబితర చయేడం, 

అప్రలధ్ం చేయడం మరియు అనుకూల ప్ునఃవినియోగం దరేరల సలయ నిక కమూయనిటీల 
సలంస్కృతిక వలర్స్తరేనిి స్ంర్క్ష్ించడం మరయిు పెంప్ర ందించడం. 
లక్ష్యయలు దిగువ పేరపకని వలటపిెై దృషథ్ క్ ందీకారసి్ుత ంది:  
ప్రలయవర్ణ వనర్ుల స్ంర్క్షణ మరియు స్ంర్క్షణ 
ప్రలయవర్ణ క్లలుష్టయం యొకక నివలర్ణ మరియు నియంతణా 
వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు స్ుసథయర్ అభివృదిి  - ఆరియక్లభివృదిి  మరియు ప్రలయవర్ణ ప్రిర్క్షణ 
క్ొర్కు ఎస్ డ్జిిలను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ోవడం 
ప్ామాదకర్మ నై వయరలయ లు/గ్లల, భూమి లవదర స్ముదా వలతరవర్ణంలోక్ట విడుదల చసేే ర్క్షణలు 
ప్రలయవర్ణ వయయహాలు 
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స్ుసథయర్ అభివృదిి  క్ొర్కు పెనై జాబితర చయేబడా లక్ష్యయలను నరె్వేర ి ప్రలయవర్ణ వయయహాలు 
అస్ంఖ్ాయక ప్రలయవర్ణ ప్ామాణరలు, విధరనరలు మరియు మారో్దర్శక్లల ఆధరర్ంగ్ల తయార్ు 
చేయబడతరయి. ఈ అధరయయం ప్రలయవర్ణ వయయహాలపెై దృషథ్ సలరించేటప్ుుడు, వయయహాలను 
అమలు చేయడ్రనిక్ట ఒక క్లరలయచర్ణ ప్ాణరళికను కూడ్ర దృకుథ్ంలో ఉంచుతతంద.ి 
క్ీలక స్ునిితమ నై హో దరల ప్రలయవర్ణ నిర్ేహణకు ఫేమా్ వర్క 
మొతతం విఎంఆర్ విస్త ృతంగ్ల దరని ప్రలయవర్ణ స్ుసథయర్త, ర్క్షణ మరియు ప్రరి్క్షణ క్ోస్ం ఆర్ు 
క్ీలక హో దరలుగ్ల వరీోకరంిచబడ్ింది. దరని లక్షణరలు, ఫథజియోగరఫీ మరయిు స్హజ వనర్ుల 

ఆధరర్ంగ్ల ప్లాంతరలు విభజించబడ్రా యి. ప్తాి జోన్ కు దరని స్ేంత అభివృదిి  మరియు ర్క్షణ 

విధరనం ఉంటటంది మరియు దనీిని నిర్ేహించడం దరేరల విఎంఆర్ చుటూ్  మ ర్ుగ్ెనై 

వలతరవర్ణం మరియు ఆరోగయకర్మ ైన ప్రసి్రలలను స్ులభతర్ం చసే్ుత ంద.ి విస్త ృత జోనింగ్ లో 
ఈ క్టరందవిి ఉనరియి: 
ఎంవోఈఎఫ్ సథసథ దరేరల నియమించబడా ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ ైన జోన్ లతో స్హా నిరలి రతి 

స్ంర్క్షణ మరయిు ర్క్ష్తి ప్లాంతరలు; 
నదులు, వలగులు, స్ర్స్ు్లు, జలాశయాలు, చర్్ువులు మరయిు ఇతర్ నీటి వనర్ులు; 
క్ోస్్ల్ రెగుయలవష్టన్ జోన్ - అనిి నిరలి రతి జోన్ లు; 
ఈ ప్లాంతంలోని రవెినూయ మాయప్ స్ లో స్ూచించిన విధ్ంగ్ల క్ొండలు; 
విశ్లఖ్ప్టిం బౌల్ ఏరయిా వంటి సథపథసథబి/ఎస్ పథసథబి హో దర ప్కా్లర్ం తీవాంగ్ల కలుషథతమ నై 

ప్లాంతరలు; మరయిు 
సథయర్మ ైన అభివృదిి , ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ లవదర ప్రరి్క్షణ చర్యలను ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట పెనై 

పేరపకని హో దరలకు వెలుప్ల నియంతితా ప్లాంతరలు. 
వయయహాతాక ప్రలయవర్ణ లక్ష్యయలను ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట మరియు తీస్ుక్ోవలల్న అతయంత 

స్ముచితమ నై చర్యలకు చేర్ుక్ోవడ్రనిక్ట గురితంచబడా జోన్ ల క్ొర్కు విఎంఆర్ లో ప్రలయవర్ణ 

నిర్ేహణ యొకక వయయహాలు వరితంప్జ యబడతరయి. నిరో్యించిన నిర్ేహణ చర్యలు ఈ 

అధరయయంలో స్మరిుంచబడతరయి. వయయహాతాక ప్రలయవర్ణ లక్ష్యయలు కూడ్ర మాస్్ర్ ప్లా న్ 

తయార ీ యొకక మారో్దర్శక స్ూతరాలలో భాగంగ్ల ఉనరియి క్లబటి్, ఇకకడ చరిి ంచిన 

ప్రలయవర్ణ వయయహాలు ప్ాణరళిక తయారీ ప్కా్టరయలో భాగంగ్ల ప్రిగణంిచబడ్రా యి. ప్లా నింగ్ 

ప్ాక్టరయలో ప్రలయవర్ణ మరియు సలమాజిక అంశ్లలపెై కమూయనిటలీ అభిప్లాయాలను ప్యరితగ్ల 
ఏక్ీకృతం చేయడం ఉంది. 
ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ, నిర్ేహణ మరయిు మ ర్ుగుదలకు దోహదప్డ్ ే క్ీలక వయయహాలను 
గురితసలత ర్ు. ఈ ప్లాంతంలోని అనిి వయయహాతాక ప్రలయవర్ణ మండలాలకు క్ొనిి వయయహాలు 
వరితసలత యి, ఈ వయయహాలలో క్ొనిి గురితంచబడ్ని వయయహాతాక మండలాలకు నిరిదష్్టంగ్ల ఉంటాయి. 

క్ీలక ప్రలయవర్ణ వయయహాలు: 

ప్రలయవర్ణ వయయహాలు 
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క్ీలకమ నై ప్రలయవర్ణ వనర్ుల ప్రిర్క్షణ ఆరియక మరయిు సలమాజిక అభివృదిిలో 

ప్రలయవర్ణ ఆందోళ్నల ఏక్కీర్ణ 
ప్రలయవర్ణ వనర్ుల వినియోగంలో స్మర్యత ప్రలయవర్ణ ప్లలన 
ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణకు వనర్ులు అమలు వయయహాలు  
నివలర్ణ ప్రలయవర్ణ చర్యలు ఎనిేరలన్ మ ంటల్ రిసో ర్్ ఇనెేంటర ీ

మరియు మాయపథంగ్ 
ప్రిశుభమా ైన సలంక్ తిక ఆవిష్టకర్ణలు వలతరవర్ణ మార్ుు మరియు స్ుసథయర్త 
అధ్యయన ప్లాంతరనిక్ట స్ంబంధించి దగిువ పేరలగ్లర ఫ్ లోా  క్లీక ప్రలయవర్ణ వయయహాలు మరింత 

వివరించబడ్రా యి. దరనిక్ట అనుగుణంగ్ల మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ప్లాదేశిక వయయహాల ర్ూప్ంలో 
అదవేిధ్ంగ్ల మాస్్ర్ ప్లా న్ కు స్ంబంధించిన డ్వ్లప్ మ ంట్ ప్ామోష్టన్ రగెుయలవష్టన్ లోా  నిరిిష్్ట 

నిబంధ్నల ర్ూప్ంలో చరే్ిబడా నిరిిష్్ట చర్యలు తదుప్రి విభాగ్లలోా  వివరించబడ్రా యి. 
క్ీలకమ నై ప్రలయవర్ణ వనర్ుల ప్రిర్క్షణ: ఈ వయయహం క్ీలకమ ైన ప్రలయవర్ణ వయవస్యలు మరియు 
వనర్ుల ర్క్షణ మరయిు ప్రిర్క్షణ, అమూలయమ ైన స్హజ మరయిు మానవ నిరిాత వలర్స్తేం, 

జీవిత మదదతత, జీవనోప్లధ,ి ఆరియక వృదిి  మరియు మానవ శ్లరయస్ు్ యొకక విస్తృత భావనకు 
అవస్ర్ం. ఈ వయయహం భావనరతాకదశ నుండ్ి మాస్్ర్ ప్లా న్ తయారలీో అంతరలాగంగ్ల ఉంద ి

మరియు నివేదకిలోని స్ంబంధతి విభాగ్లలలో స్ుష్్టంగ్ల కనిపథస్ుత ంది. మాంగ్ోర వ్డ లు, నోటిఫెడై్ 

అడవులు, రవెినూయ మాయప్ లోా  గురితంచబడా క్ొండలు, నీటి వనర్ులు, అనకే స్ముదా మరియు 
భూఆధరరతి జంతతజాలం యొకక స్హజ ఆవలసలలతో స్హా సథఆర్ జడె్ వంటి క్ీలకమ నై 

ప్రలయవర్ణ వనర్ులు ఈ ప్లాంతంలో వలటి ర్క్షణ మరియు స్ంర్క్షణ క్ొర్కు స్ంబంధతి 

మారో్దర్శక్లలోా  స్ూచించిన విధ్ంగ్ల ప్తాేయక జోన్ లుగ్ల గురితంచబడ్రా యి మరియు 
గురితంచబడ్రా యి. 
ఆరియక మరయిు సలమాజిక అభివృదిిలో ప్రలయవర్ణ ఆందోళ్నల ఏక్ీకర్ణ: ప్రలయవర్ణ 

ఆందోళ్నలను విధరనరలు, ప్ాణరళికలు, క్లర్యకరమాలు మరయిు ఆరియక మరియు సలమాజిక 

అభివృదిి  క్ోస్ం ప్లాజకెు్ లలో విలీనం చయేడం. ప్రలయవర్ణ ఆందోళ్నలను ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట 
మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భూమి ఉప్యోగ్లలు మరయిు ర్క్షణ మరయిు ప్రరి్క్షణ కు స్ంబంధించిన 

చర్యల ప్లాదేశిక క్ టాయింప్ు చపే్ట్బడ్ింది. ఈ ప్లాంతం క్ోస్ం మొతతం విధరన చటాంలో 
ప్రలయవర్ణ విధరనరలను విలీనం చయేడ్రనిక్ట, అవి డ్ిసథఆర్ లో చేరిి న అభివృదిి  నిబంధ్నల 

దరేరల అవగ్లహనలోక్ట తీస్ుక్ోబడ్రా యి. డ్సిథఆర్ ప్ాక్లర్ం తప్ునిస్రి చేయబడ్ిన నిబంధ్నలు 
రలష్్టర లవదర క్ ందా ప్ాభుతేం యొకక చటా్ లలో తగ్ని చోట ఇటవీల స్వర్ణలతో అమలు 
చేయబడతరయి. డ్ిసథఆర్ లో చేర్ిబడా నిబంధ్నలోా  ఇవి చేర్ిబడ్రా యి: (ఐ) క్లలుష్టయ క్లర్క 

ప్రశిరమలు (అంటే, ఎర్ుప్ు మరియు నరరింజ క్ టగ్ిరలీు) నివలస్ ప్లాంతరలకు దూర్ంగ్ల 
ఉండటం మరయిు వలటిని విక్ె-పథసథపథఐఆర్ మరియు నిరలి రిత సెజ్/ఇండసథ్ రయల్ 

ఎసే్ట్్/ఇండసథ్ రయల్ ప్లర్ుకల యొకక నిరలి రిత ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలకు మాతామే ప్రిమితం 

చేయడం. (2) ఇప్ుటకి్  ఉని ఇండసథ్ రయల్ ఎసే్టటా /సజె్/ఇండసథ్ రయల్ ప్లర్ుకలు 
మరియు/లవదర ప్ధారన క్లలుష్టయ ప్రశిరమలకు దూర్ంగ్ల టౌన్ షథప్ లు మరయిు క్ొతత  
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ప్రణిరమాలను ప్రిహరించడం. (3) నీటి వనర్ుల చుటూ్  బఫర్ జోన్ లను అనుస్రించడం 

(ఐవి) ఎక్ో సెని్టవి్డ జోన్ లు (ఈఎస్ జడె్) మరియు నోటఫిెైచయేబడా అడవులు/జాతీయ 

ప్లర్ుకలు/అడవి జీవిత అభయార్ణరయలు మొదలెైనవలటిని నియంతిాంచే నిబంధ్నలను 
ప్లటించడం, (వి) సథఆర్ జెడ్ నిబంధ్నలను ప్లటించడం. చరిి ంచిన ప్ాతి అంశం నుండ్ ి

స్ుష్్టంగ్ల కనిపథంచే ప్రలయవర్ణ హో దరలకు ఈ వయయహం వరితస్ుత ంది మరియు ఇవి బసే్ మాయప్ 

అదవేిధ్ంగ్ల ప్ాతిప్లదతి భూవినియోగ మాయప్ లో తగ్నింతగ్ల స్ంగరహించబడ్రా యి. 
ప్రలయవర్ణ వనర్ుల వినియోగంలో స్మర్యత: ప్ాతికూల ప్రలయవర్ణ ప్ాభావలలను కనిష్్టం 

చేయడం క్ొర్కు ప్రలయవర్ణ వనర్ులను స్మర్యవంతంగ్ల ఉప్యోగ్ించుకునేలా చూడటం 

క్ొర్కు ఈ వయయహం ఉదేదశించబడ్ింది. మాస్్ర్ ప్లా న్ స్ందర్ాంలో ప్రలయవర్ణ వనర్ుల 

వినియోగంలో భూమి - భూమి వినియోగం అదవేిధ్ంగ్ల భూమి ఆధరరతి వనర్ులు (ఉదర. మటి్ , 
ఇస్ుక, ఖ్నిజ ప్దరర్యం), నీర్ు, అడవి మరయిు వృక్షజాలం ఉనరియి. క్ొతత  ప్రణిరమాల కు 
గ్ోధ్ుమ ర్ంగు క్ష్ తా వనర్ులను ఉప్యోగ్ించడం దరేరల మాస్్ర్ ప్లా న్ ప్ాణరళికలో భూమిని 

ఉప్యోగ్ించడ్రనిి ఆపథ్మ జై్ చయేగలగ్ినప్ుటకి్ీ, మాస్్ర్ ప్లా న్ లో గురితంచిన ప్లాజకెు్ ల 

అమలు స్మయంలో స్మర్యవంతమ నై నిరలాణ ప్దితతలను అభివృదిి  చయేడం దరేరల 
మాతామే భూమి ఆధరరతి వనర్ుల వినియోగ్లనిి తప్ునిస్రి చయేవచుి. ఈ ప్లాంతంలో 
మొతతం వినియోగంలో స్ుమార్ు 15 నుండ్ి 20 శ్లతం వర్కు ముడ్ ి నీటి వినియోగ్లనిి 

తగ్ిోంచడ్రనిక్ట వీలుగ్ల తృతీయ రసీెైక్టాంగ్ క్ోస్ం నీటిని వనర్ులుగ్ల ప్తాిప్లదించరర్ు. మిగ్లిన 

వనర్ులు అదే విధ్ంగ్ల స్హజ ప్దరరలయ లపెై ఆధరర్ప్డటానిి తగ్ిోంచే ప్లాంతంలో 
ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట స్ృజనరతాక ప్దరరలయ ల రసీెకై్టాంగ్ మరియు ఉప్యోగం క్ోస్ం 

ప్ాతిప్లదించబడ్రా యి. ప్రలయవర్ణ ప్లలన: ఈ వయయహం ప్రలయవర్ణ వనర్ుల వినియోగం నిర్ేహణ మరయిు 
నియంతణాకు స్ుప్రిప్లలన స్ూతరాలను అవలంబిస్ుత ంది. తీర్ ప్లాంతం మరియు 
స్ునిితమ నై ప్రలయవర్ణ ప్లాంతం క్లవడంతో, ఆరియక్లభివృదిి   లక్ష్యయలలో ప్రలయవర్ణ ప్లలన 

ప్లాధరనయత ను స్ంతరించుకుంటటంది. అందువలా, ఈ ప్లాంతం యొకక అభివృదిి  ఎజెండ్ర ఈ 

అంశ్లనిి తగ్నింతగ్ల స్ంగరహిస్ుత ంది మరయిు ఈ ప్లాంతం అభివృదిి  స్మయంలో ప్రలయవర్ణ 

నిర్ేహణ మరయిు ర్క్షణ క్ోస్ం జాతీయ మరియు రలష్్టర చటా్ లకు కఠినమ ైన స్మాతి 

ఆశించబడుతతంది.  
ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ క్ొర్కు వనర్ులు: ఈ ప్లాంతంలో ఉని ప్రలయవర్ణ వనర్ుల క్ోస్ం 

ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ చర్యలను సీేకరించ ే ఉదేదశయంతో ఈ వయయహానిి అవలంబించరర్ు. 
ప్రలయవర్ణ ప్రిర్క్షణక్ోస్ం చర్యలు వయయహర్చన చయేబడతరయి మరయిు 
ర్ూప్ర ందించబడతరయి, వనర్ుల క్ టాయింప్ు లవకప్ో వడం ఊహించిన చర్యల అమలును 
ప్ాభావితం చసే్ుత ంది. ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ చర్యల క్ొర్కు వనర్ుల ఆవశయకతను మదింప్ు 
చేయడ్రనిక్ట మరయిు వీటిని ఎకకడ నుంచి టాయప్ చయేవచుి అనే స్ంభావయ వనర్ులను 
గురితంచడ్రనిక్ట ఈ వయయహం ప్ాతయేకంగ్ల లక్షయంగ్ల పట్ెబడ్ింది. గురితంచిన వనర్ులు మూలధ్న 
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ఆవశయకతకు మాతామే ప్రిమితం క్లదు, సలంక్ తికత, సలంప్దారయ జాా నం మరియు సలమాజిక 

పెటట్ బడ్కి్ట కూడ్ర ప్రిమితం చయేబడతరయి.  

అమలు వయయహాలు: మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల అనకే ప్రలయవర్ణ ఉప్శమన లవదర నిర్ేహణ 

చర్యలను భావనరతాకంగ్ల చేప్ట్వచుి, అయిత ే సలయ నిక అథరరటిీ అంటే, చర్యలను అమలు 
చేయడ్రనిక్ట విఎమ్ ఆర్ డ్ిఎకు స్ంస్యలో అధిక్లరలలు ఉండ్రల. ఈ ప్లాంతంలో వివిధ్ ప్నుల 

అమలు యంతరాంగ్లనిి కుా ప్త ంగ్ల స్మీక్ష్ించడం జరిగ్ింది మరియు అథరరటిీ ప్రధిలిో వివిధ్ 

చర్యలను స్మర్యవంతంగ్ల అమలు చయేడ్రనిక్ట అవస్ర్మ నై చర్యలను గురితంచరర్ు. అమలు 
క్ోస్ం మిగ్లిన చర్యలు ఇతర్ లెైన్ ఏజెనీ్లు లవదర రలష్్టర సలయ యి అధిక్లర్ుల దరేరల చేయాల్ 
ఉంటటంద.ి  
నివలర్ణ ప్రలయవర్ణ చర్యలు: ప్రలయవర్ణ నిర్ేహణ మరయిు ప్రరి్క్షణ చర్యలు ఈ ప్లాంతంలో 
అమలు చయేబడ్ ే అభివృదిి  క్లర్యకలాప్లలు ప్రలయవర్ణరనిి ప్భాావితం చయేకుండ్ర 
చూడటానిక్ట నివలర్ణ ప్రలయవర్ణ చర్యలు. చరలా నివలర్ణ చర్యలు వివిధ్ ప్లాజకెు్ లకు 
ప్రలయవర్ణ క్టాయరనె్్ దరేరల నిరో్యించబడ్నిప్ుటిక్ీ, భవిష్టయతతత లో విప్తకర్ స్ంఘటనలను 
నివలరించడ్రనిక్ట తప్ునిస్రిగ్ల తీస్ుక్ోవలల్న చర్యలు ఉనరియి. ఆవలసలలకు దూర్ంగ్ల 
ప్రశిరమల సలయ నం అటటవంటి చర్య. ప్రిర్క్షణ ప్ాయతరిలను వగేవంతం చేయడ్రనిక్ట అనకే 

నివలర్ణ ప్రలయవర్ణ చర్యలు ఈ వయయహంపెై నిరిాంచబడ్రా యి. ఈ ప్ాయతరిలు జాతీయ లవదర 
రలష్్టర ప్రలయవర్ణ చటా్ లు లవదర చటా్ లకు అనుగుణంగ్ల ఉండ్లేా జాగరతత  తీస్ుకునిప్ుటిక్ీ, 
క్ొనిి చర్యలు చట్బదిమ ైనవిగ్ల స్ంబంధతి అధిక్లర్ులు ఇంక్ల గురితంచలవదు. 
ఎనిేరలన్ మ ంటల్ రిసో ర్్ ఇనెేంటరీ మరయిు మాయపథంగ్: విజయవంతంగ్ల సలధించిన మాస్్ర్ 

ప్లా న్ అభాయసలనిక్ట ఈ వయయహం చరలా ముఖ్యమ ైనది. ఈ ప్లాంతంలో ఇనెేంటరలీుగ్ల ఉని 

ప్రలయవర్ణ వనర్ులను మాయపథంగ్ చేయడం వలా ఈ ప్లాంతం యొకక మొతతం దృకుథ్ం 

తకుకవగ్ల ప్భాావితమ ైన దరని నుంచి తీవాంగ్ల ప్భాావితమ ైంది. ప్రలయవర్ణ నిర్ేహణ మరియు 
ఉప్శమనరనిక్ట ఎమోేఈఎఫ్ సథసథ చట్ప్ర్మ నై ఫేామ్ వర్క స్మీక్ష స్మయంలో గురితంచిన 

విధ్ంగ్ల, ఈ ప్లాంతంలోని ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ ైన మండలాలను సలధ్యమ ైనంత వర్కు 
ప్రహిరించరల. వనర్ులను మాయపథంగ్ చయేడం ఈ ప్లాంతరనిక్ట దృకుథరనిి అందసి్ుత ంద,ి ఇద ి

ప్రరి్క్షణ ప్ాయతరిలను విస్తరంిచడ్రనిక్ట ఇన్ ప్ుట్ లను అందిస్ుత ంది. 
ప్రిశుభమా ైన సలంక్ తిక ఆవిష్టకర్ణలు: ప్రలయవర్ణ స్మస్యలను ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట 
అవస్ర్మ ైన సలంక్ తిక ఆవిష్టకర్ణలను ఈ వయయహం తప్ునిస్ర ి చసే్ుత ంద.ి సలంక్ తిక 

ఆవిష్టకర్ణలు వయరలయ లను ఉతుతిత  తర్ువలత శుదిి  చేయడం కంట ే వయరలయ లను తగ్ిోంచడంపె ై
దృషథ్ సలరిస్ుత ంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ వివిధ్ ర్ంగ్లలలో ఆవిష్టకర్ణల ఆవశయకతపెై మారో్దర్శక్లనిి 

అందసి్ుత ంద,ి అవి ఎకుకవగ్ల ప్కాృతిలో స్లహాగ్ల ఉంటాయి. ఈ ప్లాంతంలో స్ృజనరతాక 

ట్క్లిలజీ ప్రచియం క్ొర్కు అవస్ర్మ నై మౌలక స్దుప్లయాల ఆవశయకత, స్ంబంధతి 

ప్రశిరమ మరియు స్ంస్యలతో ఈ ప్లాంతంలోని అథరరిటీ/భాగసలేముల యొకక వివిధ్ వనర్ుల 
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దరేరల ఆరియక స్హాయం మరయిు స్హక్లర్ం అందించబడుతతంది. ఈ ప్లాంతంలోని అనిి 

ప్రలయవర్ణ హో దరలు ఈ వయయహం నుండ్ ి ప్ాభావితం అవుతరయి లవదర ప్ాయోజనం 

ప్ర ందతరయి, అందువలా దీనిక్ట అతయంత ప్లాధరనయత అవస్ర్ం. 
వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు స్ుసథయర్త: వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు స్ుసథయర్తపెై వయయహం ఈ 

ప్లాంతంలో ప్రలయవర్ణ నిర్ేహణకు మూలస్తంభాలలో ఒకటి. వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్భాావలలు 
మరియు వివిధ్ జీవ ర్ూప్లల స్ుసథయర్తతో ప్లటట ఆరియక క్లర్యకలాప్లలపెై దరని ప్ాభావలలగురించి 

స్ుష్్టమ నై అంచనర వయేడం ఈ ప్లాంతం యొకక ముఖ్యమ ైన ఆవశయకతలలో ఒకటి. 
సలధరర్ణంగ్ల, తీర్ ప్లాంతరలు మరియు లోతటట్  ప్లాంతరల ప్రలయవర్ణ హో దరపెై ప్భాావలలు 
ఎకుకవగ్ల కనిపథసలత యి. అయితే, వలతరవర్ణ మార్ుు ప్ాభావలల యొకక వివర్ణరతాక అంచనర 
ఇప్ుటిక్ీ ఈ ప్లాంతరనిక్ట అమలులో లవదు. ఈ వయయహం వలతరవర్ణ మార్ుులను 
ప్రషి్టకరించడ్రనిక్ట మరయిు స్ుసథయర్త చర్యలను అభివృదిి  ఎజెండ్రలో విలీనం చేయడ్రనిక్ట 
చేప్టా్ ల్న స్ంభావయ విధరనం మరియు క్లర్యకలాప్లల యొకక ర్ూప్ుర ఖ్లను అందసి్ుత ంది. 
ప్రలయవర్ణ వయయహాల క్ోస్ం ప్తాిప్లదనలు 
మాస్్ర్ ప్లా న్ మరయిు జోనల్ అభివృదిి  ప్ణారళికలోా  అమలు చయేడ్రనిక్ట తగ్ని ప్తాిప్లదనలు 
మరియు చర్యల దరేరల ప్రలయవర్ణ ప్రిర్క్షణ క్ోస్ం ప్ాతిప్లదతి వయయహాలను అమలు చేయాల్ 
ఉంటటంద.ి ఈ విభాగం దీని క్ోస్ం అమలు చయేాల్న ప్తాిప్లదనలను వివరసి్ుత ంద.ి మాస్్ర్ 

ప్లా న్ లో చరే్ిడ్రనిక్ట తీస్ుక్ోవలల్న ప్ాతిప్లదతి చర్యలను కూడ్ర ఇది వివరిస్ుత ంది. వయయహాతాక 

ప్రలయవర్ణ ప్ాణరళిక తయార్ు చయేబడుతతనిప్ుటకి్ీ, ఈ ప్లాంతంలో ప్రలయవర్ణరనిక్ట 
స్ంబంధించిన ఆందోళ్నలపె ై విఎంఆర్ డ్ిఎతో స్హా వివిధ్ ఏజనెీ్లతో అనేక స్ంప్దాింప్ులు 
జరగి్లయి. వలటాదరర్ుల నుంచి అందుకుని ఇన్ ప్ుట్ లు మరయిు ఈ విష్టయంలో కన్లె్ ంట్ 

ల అనుభవంతో స్ంబంధ్ం కలగ్ి ఉంటాయి, ఈ ఆందోళ్నలను ప్రషి్టకరించడం క్ొర్కు 
ప్ాతిప్లదనలు ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి.  
ప్రలయవర్ణ ప్లలన, ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ కు వనర్ులు, అమలు వయయహాలు, ప్రలయవర్ణ వనర్ుల 

ఇనెేంటరీ మరయిు మాయపథంగ్ వంటి వయయహాలు ప్ాణరళిక తయారలీో ప్ాధరన స్ావంతిలో 
ఉనరియి మరయిు ప్రరి్క్షణ వయయహాలలో తగ్నింతగ్ల వివరించబడ్రా యి. ప్రలయవర్ణ ఇనెేంటర ీ

మరియు రిసో ర్్ మాయపథంగ్ నేప్థ్యంలో, విఎమ్ ఆర్ యొకక బసే్ మాయప్ మరయిు ఇప్ుటకి్  
ఉని భూవినియోగ మాయప్ ప్రలయవర్ణ వనర్ులపెై విస్త ృతమ నై వివరలలను అందసి్ుత ంద.ి 

మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల ర్ూప్ర ందించబడా క్లయపథటల్ ఇనెేస్్ మ ంట్ ప్లా న్ వివిధ్ ప్ాతిప్లదనల 

అమలుకు నిధ్ుల వనర్ులను వివరసి్ుత ంద,ి వీటలిో ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ కూడ్ర 
ప్ాతిప్లదనలలో అంతరలాగం. 
ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణ క్ొర్కు ఇప్ుటిక్  అనేక నిబంధ్నలు ఉనరియి; ప్ాణరళిక తయారలీో 
ప్రలయవర్ణ ప్రిగణనలను చేర్ిడ్రనిక్ట వీటిని స్ముచితంగ్ల సీేకరించరర్ు. తగ్ని చర్యలు 
చేరలిల్న క్ొనిి ముఖ్యమ నై స్ంర్క్షణ వయయహాలు దిగువ విభాగ్లలోా  వివరించబడ్రా యి.  

క్ీలకమ నై ప్రలయవర్ణ వనర్ుల ప్రరి్క్షణ 
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జూన్,2021 

 
వయయహంలో జాబితర చయేబడ్ని ఈ ప్లాంతంలో క్ీలకమ నై ప్రలయవర్ణ వనర్ులలో ఈ 

ప్లాంతంలో స్హజ మరయిు మానవ నిరిా త వనర్ుల ర్క్షణ లో ఉనరియి. ఈ వనర్ుల 

ప్రరి్క్షణకు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో చరేిిన ప్తాిప్లదనలు ఈ క్టరంద ి పేరలగ్లర ఫ్ లలో 
స్మరిుంచబడ్రా యి. స్ూచించిన క్ొనిి చర్యలు ఈ ప్లాంతరనిక్ట నిరిదష్్టమ నైవి అయినప్ుటకి్ీ, 
రలష్్టరవలయప్తంగ్ల మరయిు దేశవలయప్తంగ్ల అమలులో ఉని వివిధ్ నిబంధ్నల ప్ాక్లర్ం, అంట ే

జాతీయ చర్యలు లవదర రలష్్టర చటా్ ల ప్కా్లర్ం తగ్ని స్వర్ణలతో ఇవి తప్ునిస్ర ి

చేయబడతరయి. ఈ చర్యలు అమలు చయేడ్రనిక్ట చట్ప్ర్మ నై సలధ్నరలను కలగ్ ి ఉనరియి 

క్లబటి్ , ఈ ప్లాంతంలో అనుస్రించరల్న చర్యలు తప్ునిస్రి అని భావించవచుి మరయిు 
దరనిక్ట అనుగుణంగ్ల అవి ఖ్చిితంగ్ల అమలు చయేబడతరయి. 
అడవులు మరయిు అభయార్ణరయలు  

  

విఎంఆర్ కు ఉని క్లీక ప్ాయోజనరలలో ఒకట,ి అడవులు, నదులు మరయిు నీటి వనర్ులు, 
క్ొండలు మరయిు అడవి జీవ అభయార్ణరయల ర్ూప్ంలో అదుాతమ నై స్హజ మరియు 
ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై వనర్ులను కలగ్ి ఉండటం తో ప్లటట తీర్ంలో దరని సలయ నం. విఎంఆర్ 

(1,230 చదర్ప్ు క్టలోమీటర్ుా ) లో దరదరప్ు 20% స్హజ మరయిు స్ునిితమ ైన ప్లాంతరలు, దీని 

ప్రలయవర్ణ ప్లాముఖ్యతను నిలుప్ుక్ోవడ్రనిక్ట మానవ భూభాగంలో ర్క్షణ మరయిు స్మ కైయత 

అవస్ర్ం. 
ఈ ప్లాంతంలో స్ుమార్ు 12.5% క్ొండలు మరయిు అడవి క్టంద కప్ుబడ్ి ఉంది, ఇది ఈ 

ప్లాంతం యొకక ప్రలయవర్ణ ప్లదముదకాు వెనెి ముకగ్ల ప్నిచసే్ుత ంద.ి భాగసలేములతో 
స్ంప్దాింప్ులు ఫలతంగ్ల ఈ ప్రలయవర్ణ అడవులు మరియు బఫర్ జోన్ లు నిరలాణరనిక్ట 
అనుమతించబడవు, క్లయంపథంగ్, ట్కా్టకంగ్ మొదలెైన ప్రలయటక ప్రలయవర్ణ మండలాలను 
గురితంచడంతో ప్లటట అడవుల పెంప్కం యొకక క్ొతత  ప్దితతలను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవడం 

వంటవిి ఉనరియి. 
ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై ప్లాంతరలు లవదర ప్రలయవర్ణ స్ునిితమ నై మండలాలు ఆ 

ప్లాంతరలను స్ూచిసలత యి, ప్రలయవర్ణ, అడవులు మరియు వలతరవర్ణ మార్ుుల మంతితాే శ్లఖ్ 

దరేరల వెలాై్ లెైఫ్ సలంకుిరీస్, నషే్టనల్ ప్లర్ుకలు మరియు ర్క్ష్తి ప్లాంతరల చుటూ్  ఉని 

ప్లాంతరలుగ్ల నోటఫిెై చయేబడ్రా యి, వలటి స్ునిితతేం క్లర్ణంగ్ల మరింత ర్క్షణ అవస్ర్ం.  
అడవులు మరయిు క్ొండల ర్క్షణ కమూయనిటీ ఫలరసెీ్ ర మరియు మేనజే్ మ ంట్ ప్లా న్ ల దరేరల 
క్ీలకమ నై ప్లాంతరలోా  అడవులను స్ంర్క్ష్ించడ్రనిక్ట సలయ నిక కమూయనిటీలకు స్హాయప్డుతతంద;ి 



 
 

 

పజేీ | 339 క్ె న డ్ర  |  భా ర్ త్  |  ఆ ఫథా క్ల  |  మ ధ్య  ప్లా చయం  
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నీటిప్లర్ుదల మరయిు మిశరమ ప్ంటల దరేరల వయవసలయ ప్దితతలను మ ర్ుగుప్ర్చడం; 

మరియు ప్శువులను బాగ్ల నిర్ేహించడం దరేరల అధకి మతే తగ్ిోంచవచుి. 

ఎపథ జివో ఎంఎస్ నెం. 119 ఇచిిన విధ్ంగ్ల అటవీ స్ంర్క్షణలో ఇమిడ్ి ఉని వయయహాలు ఈ 

విధ్ంగ్ల ఉనరియి. 

భార్తదేశంలోని అటవీ ప్లాంతరల వృక్షజాలం 6 ర్క్లలుగ్ల వరీోకరించబడ్ింది. అవి,  

విడ్ఎిఫ్ – హచె్ ఎల్: క్ొండ ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ నై అడవి 

పథఎఫ్ – హచె్ ఎల్/డబుా ాబి: క్ొండ ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ ైన అడవి లవదర ప్ావలహాలు లవదర 
నీటి వనర్ుల చుటూ్  20 మీటరా్ బఫర్ క్లకుండ్ర 
విడ్ఎిఫ్ – పథఎల్: మ దైరన ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ నై అడవి 

MT 
ఓఎఫ్/ఎస్ ఎఫ్ – పథఎల్: సలదర ప్లాంతరలోా  ఓపెన్/స్ ర్బ్ ఫలరస్ె్ 

ఎన్ ఎఫ్ – పథఎల్: మ ైదరన ప్లాంతరలోా  నరన్ ఫలరస్ె్ 

ప్టి్క 21-1: వృతరత ల దరేరల విఎంఆర్ అడవిలో వృక్షజాలం కవర్ చేయబడ్రా యి 

డ్ివిజన్/స్రికల్ 
విడ్ఎిఫ్-

హెచ్ 
ఎల్ 

పథఎఫ్-హెచ్ 
ఎల్/డబుా ాబి 

Mడ్ిఎఫ్-

పథఎల్ 

ఓఎఫ్/ఎస్ 
ఎఫ్-పథఎల్ 

ఎన్ 
ఎఫ్-

పథఎల్ 

మొతతం (హా) 

విశ్లఖ్ప్టిం 1.12 24,048.73 2,778.99 8,222.35 3,404.43 38,455.62 
విజయనగర్ం 0 11,303.35 1,731.48 2,407.58 406.16 15,848.57 
మొతతం విఎమ్ 
ఆర్ 

1.12 35352.08 4510.47 10629.93 3810.59 54304.19 

మూలం: అటవీ శ్లఖ్ 

అధ్యయన ప్లాంతం దరని అటవీ వృక్షజాలం యొకక అతయధకి ప్లాంతరనిి కలగ్ి ఉంది (పథఎఫ్ 

హెచ్ ఎల్/డబుా ాబి) క్ొండ ప్లాంతరలోా  చరలా దట్మ నై అడవి లవదర ప్వాలహాలు లవదర నీట ి

వనర్ుల చుటూ్  20 మీటరా్ బఫర్ క్లకుండ్ర. 
వి.వి.ఆర్.హచె్.హచె్.ఎల్.నకకప్లా మండలంగ్ల దరని వెైశ్లలయం 1.12 హెక్ల్ రా్; 36794. 91 హచె్ ఎ 

పథఎఫ్-హెచ్ ఎల్/డబుా ాబి, శృంగవర్ప్ుక్ోట మండలం (4471.81 హె) అతయధిక వెశై్లలయం 

మరియు అనక్లప్లా  (1.06 హె)లో అతి చినిది;14900.24 హెక్ల్ రా్ ఓఎఫ్/ఎస్ ఎఫ్ - పథఎల్, 

ఆనందప్ుర్ం  లో అతయధకిం (1639.13 హె) మరయిు భోగ్లప్ుర్ం మండలంలో అతయలుంగ్ల (2.17 

హా); ఎన్ ఎఫ్ లో 5578.74 హెక్ల్ రా్ - గ్లర్ మండలంలో పథఎల్ అతయధికం (591.39 హె) మరియు 
గంతయదనరదల్ (0.18 హా)లో అతయలుంగ్ల ఉంది. 

అడవిని ర్క్షణ క్ొర్కు వయయహాలు 
అడవులు మరయిు ర్క్ష్తి ప్లాంతరలోా  కరమానిి నిర్ేహించండ్ి. 
అధకీృత క్లర్యకలాప్లల నుంచి రెవినూయ రటిర్ి లను పెంచండ్ి. 
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అవలంఛిత వనర్ుల ఉలాంఘన ఫలతంగ్ల అటవీ వనర్ులకు నష్్టం వలటలాికుండ్ర 
నిరోధించండ్ి. 
సథయర్మ ైన దిగుబడ్ి లక్ష్యయలను చరే్ుక్ోండ్ి. 
అడవులు మరయిు ర్క్ష్ిత ప్లాంతరలకు ఉలాంఘనలు మరయిు నష్ల్ నిి నిరోధించడ్రనిక్ట 
స్మాచరర్ం మరియు విదరయ క్లర్యకరమాల దరేరల ప్జాలను నిమగిం చేయండ్ి. 
నివలర్ణ, గురితంప్ు మరయిు ప్ర్యవకే్షణ క్లర్యకరమాలలో అటవీ సలంక్ తిక నిప్ుణులు మరియు 
అటవీ నిరలేహకుల నెపై్ుణయ సలయ యిలను పెంచండ్ి. 
అవలంఛిత క్లర్యకలాప్లలు జర్గడ్రనిక్ట అవక్లశ్లలను స్ృషథ్ంచే స్ంభావయత లవదర బలహనీతలను 
తగ్ిోంచండ్.ి 
జలవనర్ుల ప్రిర్క్షణ ప్తాిప్లదనలు 
ఆంధ్పా్ాదశే్ లో నీటి వనర్ుల స్ంఖ్య పరె్గడం లవదు. క్ొతత  నీటి వనర్ుల ఏరలుటటను 
చేప్ట్కప్ో వడ్రనిక్ట క్లర్ణం. గత క్ొనిి స్ంవత్రలలుగ్ల నిర్ంతర్ కర్ువు మరియు లోటట 
వరి్ప్లతం క్లర్ణంగ్ల, నీట ి వనర్ులకు ప్వాలహాలను అడుా కునే ప్రవీలహక ప్లాంతంలో నిర్ంతర్ 

అభివృదిి  గణనీయంగ్ల తగ్ిోంది, ఎందుకంటే ఆవలసలలకు చరలా ఆనుక్ొని ఉని క్ొనిి నీట ి

వనర్ులు ఆకరమించబడుతతనరియి, ఇద ి

నీటి వనర్ులు తగోడ్రనిక్ట దరరతిీస్ుత ంది. 

జి.ఓ.ఎమ్.ఎస్.నెం.119, డ్టిి. 28-03-2017 క్టంద 

అనిి స్ర్స్ు్లు మరయిు లవక్స ఫాంట్ లను 
బాగ్ల నిర్ేచించబడా ప్లాజకెు్ ల దరేరల స్ర్స్ు్లు మరియు స్ర్స్ు్ల యొకక నీటి నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడంతో ప్లటటగ్ల ఈ దృకుథ్ ప్ణారళిక క్టంద తప్ునిస్రి ఓపనె్ మరియు గ్ీరన్ బఫర్ 

ల దరేరల స్ర్స్ు్ల యొకక అనిి క్లీకమ ైన డ్్ైనైేజీ మారలో లను స్ంర్క్ష్ించండ్ి. వినోదం క్ోస్ం 

జివిఎంసథ ప్లాంతంలో ఉని ముఖ్యమ నై స్ర్స్ు్లు, స్ర్స్ు్లు మరియు వలటి ప్రలయవర్ణ 

అంశ్లలతో రలజీప్డకుండ్ర ప్రలయటక్లనిి అభివృదిి  చయేాల. 
జివో ఎమ్ఎస్ నెంబర్ు 119, ఎపథ ప్కా్లర్ం నీటి వనర్ుల చుటూ్  బఫర్. 

నద ి లవదర నరలా వంటి నీటి వనర్ుల బెడ్ లో మరియు ఏద్నైర స్ర్స్ు్, చర్్ువు, చర్్ువు లవదర 
కుంట/షథకమ్ భూముల యొకక ఫుల్ టాయంక్స లెవల్ (ఎఫ్ టిఎల్)లో ఎలాంట ి

భవంతి/అభివృదిి  క్లర్యకలాప్లలు అనుమతించబడవు. మరోవిధ్ంగ్ల పేరపకనిటాయిత,ే 

లవక్స/కుంట యొకక ప్లాంతం మరియు ఫుల్ టాయంక్స లెవల్ (ఎఫ్ టిఎల్) లెక్టకంచబడుతతంద ి

మరియు నీటిప్లర్ుదల శ్లఖ్ మరియు రవెినూయ డ్ిప్లర్్ మ ంట్ దరేరల స్రి్ఫెై చేయబడుతతంది.  
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పెై నీటి వనర్ులు మరయిు క్ోర్ు్లు రకి్టరయియష్టన్/గ్ీరన్ బఫర్ జోన్ వలవ నిర్ేహించబడతరయి 

మరియు దగిువ పరేపకని విధ్ంగ్ల ఎలాంటి బిలాంగ్ క్లర్యకలాప్లలు చపే్ట్బడవు:  
సలయ నిక అధకి్లర్ుల ప్రిమితతలకు వలెుప్ల నది స్రహిదుద  నుండ్ి 100 మీ మరయిు సలయ నిక 

అధకి్లర్ుల ప్రమిితతలోా  50 మీ. నది యొకక స్రహిదుద ను నీటిప్లర్ుదల శ్లఖ్ మరియు రవెనెూయ 
శ్లఖ్ సథయర్మరయిు ధ్ృవీకర్ణ గ్ల ఉండ్రల.  

10a మరయిు అంతకంట ే ఎకుకవ వెశై్లలయం ఉని స్ర్స్ు్లు/టాయంకులు/కుంటల యొకక ఎఫ్ 

టిఎల్ స్రిహదుద  నుంచి 30 మీ.  

10హెక్ల్ రా్ కంట ే తకుకవ వెైశ్లలయం ఉని స్ర్స్ు్లు/టాయంకులు/కుంటల యొకక ఎఫ్ టఎిల్ 

స్రహిదుద  నుంచి 9మీ;  

క్లలువ, వలగు, నరలా, తతఫలను నీటి క్లలువ యొకక నిర్ేచించబడా స్రహిదుద  నుంచి 9మీ.  

క్లలువ, వలగు, నరలా, 10 మీటరా్ వడెలుు గల తతఫలను నీటి క్లలువ యొకక నిర్ేచించబడ్ని 

స్రహిదుద  నుండ్ి 2 మీ.  

మాస్్ర్ ప్లా న్/జోనల్ డ్వ్లప్ మ ంట్ ప్లా న్ లో పేరపకనిటాయితే మరియు మరోవిధ్ంగ్ల 
పేరపకననటాయితే  
పెైన (బి) (ఐ) మరయిు (ఐ) ఉనిటాయితే, సలధ్యమ నైంత వర్కు బఫర్ జోన్ ని కనీస్ం 12 మీటరా్ 

రోడబుా ా రోడుా  క్ొర్కు ఉప్యోగ్ంిచవచుి.  

పెైన (బి) (2) ఉనిటాయితే, తీర్ం వెంబడ్ి వినోద/గ్ీరన్ బల్ె్ అభివృదిి  తోప్లటటగ్ల, 30 మీటరా్ 

బఫర్ సథ్ రప్ లోప్ల సలధ్యమ ైనంత వర్కు 3.6 మీటరా్ నడక/సెైక్టల్ టాాక్స అందించబడ్ే విధ్ంగ్ల 
కనీస్ం 12 మీటరా్ రింగ్ రోడుా  లవదర ప్రా మ నడే్ అభివృదిి  చేయవచుి. (3)  

పెై బఫర్ జోన్ టరట్ లాట్ లవదర ఆరో్నెజాై్ ఓపనె్ సేుస్ లో భాగంగ్ల లెక్టకంచవచుి మరియు 
ఎదుర్ుదబ్బ ఆవశయకతల క్ొర్కు క్లదు.  
స్ముదతాీర్ం వెంబడ్ి ఉని ప్లాంతరల విష్టయంలో, క్ోస్్ల్ రెగుయలవష్టన్ జోన్ నిబంధ్నలు 
ప్లటించబడతరయి. 

ర్కం వెశై్లలయం (హా) బఫర్ సథ్ రప్ అనుమతించబడా 
క్లర్యకలాప్లలు 

నీటి శరరీ్ం 10 హెక్ల్ రా్ కంట ే
తకుకవ 

గ్ీరన్ బఫర్ ప్లాంతం 9 
మీ 

సీజనల్ తోటలు, వినోదం 
మరియు ఫథషథంగ్ యాక్ట్విట ీ

10 హెక్ల్ రా్ కంట ే
ఎకుకవ 

గ్ీరన్ బఫర్ ప్లాంతం 
30 మీ 

నదులు 
మరియు 
క్లలువలు 

10 హెక్ల్ రా్ కంట ే
తకుకవ 

బఫర్ ప్లాంతం 2 మీ సీజనల్ తోటలు, వలటర్ 
ఫాంట్ అభివృదిి మరయిు 
వినోదం మరియు ఫథషథంగ్ 
క్లర్యకలాప్లలు 

10 హెక్ల్ రా్ కంట ే
ఎకుకవ 

బఫర్ ప్లాంతం 9 మీ 
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క్ొండలు 
ఈ ప్లాంతం యొకక భూభాగం నుండ్ ి స్ుష్్టంగ్ల కనిపథంచవేిధ్ంగ్ల, నపే్థ్యంలో అనంతగ్రి ి

క్ొండలతో తూర్ుు కనుమలు ఒక ప్ాధరన స్యలాకృతి లక్షణం. ప్ర్ేతప్లదరల వదద  ఒక భూభాగం 

క్లవడం వలా, తీరలనిక్ట చరే్ుకునే భూభాగం రోలంగ్ నుండ్ి పెాయిన్ వర్కు మార్ుతతంద.ి విఎమ్ 

ఆర్ లో అనకే ఐసో లవటడ్్ హిల్్/హిల్ లాక్స లు ఉనరియి, అయితే ఎలవేష్టన్ తకుకవగ్ల 
ఉంటటంద.ి ఈ క్ొండలలో ఎకుకవ భాగం ఈ ప్లాంతం యొకక దక్ష్ిణ భాగ్లలలో ర్ుషథక్ొండ 

నుండ్ి మరయిు దక్ష్ణిం నుండ్ ిక్టరందకి్ట ఉనరియి.  

 

 

ఈ క్ొండలోా  క్ొనిి అడవులుగ్ల ప్కాటించబడుతతనిప్ుటిక్,ీ మిగ్లినవి దట్మ నై వృక్షజాలానిి 

కలగ్ి ఉనరియి క్లని అడవులుగ్ల ప్కాటించబడలవదు. ఈ క్ొండలు ఒక వనర్ుగ్ల బలహనీంగ్ల 
ఉంటాయి, దీనిక్ట ఈ ప్లాంతంలో ప్నిచసే్ుత ని అనకే రయిల్ ఎసే్ట్ డ్ీలరా్ నుండ్ి ర్క్షణ 

అవస్ర్ం. ఈ క్ొండలు చిని ప్ుణయక్ష్ తరాల నుండ్ ి రెండు శతరబాద లకు పెగై్ల ప్ురలతన బౌది 

మఠలల వర్కు అనకే వలర్స్తే సలార్క చిహాిలకు కూడ్ర నిలయంగ్ల ఉనరియి, అయిత ే

ఇప్ుుడు వదిలవయేబడ్రా యి. 

క్ొండలు ఉని భూ ప్లాంతరనిి ప్తాేయక ప్లరి్ల్ గ్ల గురితంచబడ్ింది మరయిు రెవినూయ మాయప్్ 
లో ప్లరి్ల్ నంబర్ క్ టాయించబడ్ింది. వీటనిి బసే్ మాయప్ లో గురితంచి, అలా మార్క చశే్లర్ు. ఈ 

ప్లాంతంలో మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల ప్రిగణించబడ్ే అనిి అభివృదిి  ప్తాిప్లదనలు అటటవంట ి

ప్లాంతరనిి 'నో గ్ో' ప్లాంతరలుగ్ల ప్రగిణించరయి. తీర్ం వెంబడ్ి ఉని క్ొనిి క్ొండలు సలఫ్్ట వేర్ 

ప్లర్క మరయిు హైె-ఎండ్ నివలస్ వస్తి వంటి ఆరియక క్లర్యకలాప్లలను కలగ్ి ఉనరియి. 

ప్ాతిప్లదతి మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ఇవి అలా ప్రగిణించబడ్రా యి. క్ొండ ప్లాంతరలలో తీవామ నై 

భూసకేర్ణను నివలరించడం మరియు అభివృదిిని అటటవంటి ప్ాదశే్లల నుండ్ి దూర్ంగ్ల 
ఉంచడంతో, ఈ ప్లాంతంలోని క్ొండ ప్లాంతరలు మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక అభివృదిి  ప్తాిప్లదనల 

నుండ్ి ర్క్ష్ించబడతరయి. 
తీర్ ప్లాంతరలు 
ఈ ప్లాంతంలోని తీర్ ప్లాంతరలు ప్రలయటకం, స్ముదా ఫథషథంగ్ క్లర్యకలాప్లలు, స్ముదా జలాల 

ప్ంపథంగ్ వంట ి ప్లరశి్లర మిక మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు రయిల్ ఎసే్ట్ ఒతిత ళా్తో ప్లటట 
స్ముదా అవుట్ ఫలల్్ దరేరల ఈ ప్లాంతంలో తీవామ నై అభివృదిి  ఒతితళా్కు లోబడ్ి ఉంటాయి. 

తీర్ ప్లాంతరలు స్ముద ా మరియు భూ-ఆధరరిత వృక్ష మరయిు జంతతజాలం యొకక గ్పప్ు 
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ప్రలయవర్ణ వయవస్యగ్ల ఉండటం వలా, ఈ ప్లాంతరనిక్ట ర్క్షణ మరియు ప్రిర్క్షణ అవస్ర్ం. క్ోస్్ల్ 

రెగుయలవష్టన్ జోన్ నోటిఫథక్ ష్టన్ 2011 మరయిు తదుప్రి స్వర్ణలు వంటి ర్క్షణ మరయిు 
ప్రరి్క్షణ యొకక చట్ప్ర్మ నై నిబంధ్నలను అనుస్రించడంతో ప్లటట, అటటవంటి వయయహానిి 

అమలు చసేే ప్ాయతింలో, మాస్్ర్ ప్లా న్ తీర్ం వెంబడ్ి తీవామ నై భూభాగ్లనిి 

ప్ాతిప్లదించదు. 

  

తీర్ప్లాంతం వెంబడ్ి ఉని చపే్లు ప్టే్ గ్లర మాలు తమ జీవనోప్లధి క్ోస్ం సలంప్దారయకంగ్ల 
స్ముదాంపెై ఆధరర్ప్డతరయి. అయితే గ్లర మాలు తీరలనిక్ట దూర్ంగ్ల ఉనరియి మరియు చరలా 
స్ందరలాలోా  స్ముదరాలలో చేర  ప్వాలహాల వెనుక నీటిలో ఉనరియి. ఈ గ్లర మాలు భవిష్టయతతత లో 
చేప్ల ఆదరయాల తరలనిక్ట కూడ్ర సథయర్ంగ్ల ఉండ్రల. అటటవంటి ప్ాదశే్లలలో మాస్్ర్ ప్లా న్ లో 
చట్ప్ర్మ నై నిబంధ్నలకు కటట్ బడ్ి మరయిు సథఆర్ జడె్ లో అనుమతించబడా 

క్లర్యకలాప్లలను మాతామ ే ప్తాిప్లదించడం క్ొర్కు అభివృదిి  ప్యాతరిలు 
ప్ాతిప్లదించబడతరయి. తీర్ ప్లాంతరలలో భాగంగ్ల చేప్లు ప్టే్ క్లర్యకలాప్ం లవదర ఏద్నైర 
ప్రరి్క్షణ క్లర్యకలాప్లలకు అనుబంధ్ం గ్ల మర  ఇతర్ క్లర్యకలాప్లలు ప్ాతిప్లదించబడలవదు.  
ఈ ప్లాంతంలో గూడు కటట్ కుని మడ అడవులు మరయిు స్ముదా తరబళాే్ ఆవలసలలు వంట ి

తీర్ ప్లాంత వృక్షజాలం ర్క్షణ క్ోస్ం ప్ాతిప్లదనలు అటవీ శ్లఖ్ స్హాయంతో చుర్ుక్ెనై 

స్ేచఛంద స్ంస్యల చే ర్క్ష్ించబడుతతనరియి. అందువలా, ఈ అంశం క్ోస్ం ప్రిర్క్షణ క్ోస్ం 

నిరిదష్్ట చర్యలు ఊహించబడలవదు, క్లనీ ఈ ర్ంగ్లలలో మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల కఠినమ నై 

లాయండ్ సేకపథంగ్ లవదర అధకి తీవాత కలగ్ని భూమనులు ప్తాిప్లదించబడలవదు, తదరేరల 
మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ఈ వయయహానిి స్మర్యవంతంగ్ల అమలు చశే్లర్ు. 
హెరటిేజ్ ఏరియా కనజర ేష్టన్  
బిల్్ హెరటిజే్ యొకక ప్రరి్క్షణ అనదేి ఒక స్ంక్టాష్్టమ నై ప్కా్టరయ, ఇద ి చరలా విభిని శ్లరణ ి

మూలక్లలతో వయవహరిసలత యి మరయిు పెదద  ర్క్లల స్ంర్క్షణ ప్రసిథయతతలతో విభిని స్బ్ సే్ రట్ 

లతో వయవహరిసలత యి. ఇటవీల స్ంవత్రలలోా , వనర్ుల సలధరర్ణ ప్రమిితి మరియు 
సలంస్కృతిక వలర్స్తే ఆస్ుత ల ప్తాేయక లక్షణరల క్లర్ణంగ్ల దరని స్ుసథయర్త స్ంబంధతి 

స్మస్యగ్ల మారింది. 
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విశ్లఖ్ప్టిం ప్లాంతం దరని సలమాజిక-సలంస్కృతిక ప్కాృతి దృశ్లయనిి నిర్ేచించే గ్పప్ు 

సలంస్కృతిక మరియు మత స్ంప్ాదరయాలను కలగ్ి ఉంద.ి హిందూ మతం, ఇసలా ం, క్ెైూస్తవం 

మరియు బౌదింలో మతప్ర్మ ైన మరయిు ఆధరయతిాక ఎదుగుదల దరని సలమాజిక-సలంస్కృతిక 

చరతిా దరేరల గణనీయమ నై ప్రిమాణంతో జరిగ్ింది, దేవలలయాలు, దరలో , మసథజద్ లు, చరిి లు 
మరియు బౌది స్యలాల ర్ూప్ంలో వలర్స్తరేనిి విడ్చిిపటెి్ంది. 

హెరటిేజ్ స్ర ే నిర్ేహించడ్రనిక్ట, వివిధ్ వలర్స్తే ఆస్ుత లు మరయిు ఆవర్ణల జాబితరను 3 

స్ంస్యల నుండ్ి వలర్స్తే ప్ాదశే్లల జాబితరను స్ంకలనం చయేడం దరేరల తయార్ు 
చేయబడ్రా యి:  
లసె్డ్ హరెిటజే్ బిలాంగ్ లు లవదర లసె్డ్ హెరటిేజ్ ఆవర్ణలతో ప్లటటగ్ల, ఇది కూడ్ర 
చేర్ిబడుతతంది; ప్రలయవర్ణ ప్లాముఖ్యత కలగ్ని ప్లాంతరలు లవదర స్ుందర్మ నై అందం, 

ప్వితా తోటలు, క్ొండలు, హిలాక్స్, నీటి వనర్ులు (మరయిు అదే ప్కాకన ఉని ప్లాంతరలు), 
బహరి్ంగ ప్లాంతరలు, చటా్ ప్లాంతరలు, ప్లయింటటా , నడకలు, రెడై్ లు, కడ్ీా  మారలో లు (ఇకపె ై
'జాబితర చేయబడ్ిన స్హజ లక్షణ ప్లాంతరలు'గ్ల స్ూచించబడతరయి). హెరటిజే్ మనేజే్ 

మ ంట్ క్ొర్కు అనుస్రించరల్న వయయహాలు దిగువ పేరపకనివిధ్ంగ్ల ఉంటాయి; 

పెైవైటే్ ప్లరీ్ ఆధనీంలో ఉని భవనరలను నిర్ేహించరల మరయిు అభివృదిి  నుండ్ ి
ప్రమిితం చయేాల; ప్ునరిిరలాణం మొదలెైన వలటిని ప్భాుతరేనిక్ట చ్ందని ఆసథతని జాగరతతగ్ల 
చూస్ుక్ోవలల. నిబంధ్నలను ఉలాంఘించడంపెై జరిమానర విధించరల. 
రోడుా  వడెలుు మరియు మ ర్ుగుదలలు మరయిు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ఏవెనైర మార్ుులు హరెిటజే్ 
ఆవర్ణలను స్హజంగ్ల లవదర నిరలాణరతాకంగ్ల ప్రగిణించరల, మొదట ి స్ందర్ాంలో 
అభివృదిి/విధ్ేంస్ం నుండ్ ిర్క్ష్ించబడ్రల. 
వలర్స్తేం యొకక ప్ోా తర్హక వినియోగం ప్తాిప్లదన ఆసథత  ర్క్షణ క్ోస్ం ఆదరయానిి ఉతుతిత  
చేస్ుత ంది మరయిు దరని చరరతిరాతాక ప్లాముఖ్యతను పెంచుతతంది. 
సెైకలెైన్ ను నిర్ేహించడం దరేరల మరయిు ఈ ప్లాంతంలో నిరలాణ సలమర్సలయనిి ఉంచడం 
దరేరల వలర్స్తే ప్లాంతంలో నియంతాణ నిర్ేహణ చరరతిరాతాక ప్లాంతం యొకక వలర్స్తేం 
మరియు వీక్షణ యొకక విలువను పెంచుతతంద.ి 
చరరతిరాతాక భవనరలు మరియు జాతీయ ప్లాముఖ్యత, రలష్్టర ప్లాముఖ్యత మరయిు సౌందర్య 
ప్లాముఖ్యత యొకక ఆవర్ణలను గ్ రడ్ింగ్ చేయడం వలర్స్తే నిరలాణరల ప్రలయటక 
సలమరలయ ానిి వయయహర్చన చయేడ్రనిక్ట స్హాయప్డుతతంది. 
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యాక్ె్స్, సెనైేజీ మరియు వీధి ఫరిిచర్ తో స్హా మౌలక స్దుప్లయాల మ ర్ుగుదల వలర్స్తే 
ప్లాంతరనిి పెంచుతతంద.ి 

వలర్స్తే భవనరలలో క్లరపుర ట్ సలున్ర్ షథప్ నిర్ేహణలో గణనీయమ నై ప్ాభావలనిి 
అదవేిధ్ంగ్ల వలర్స్తే ప్దాేశం యొకక ప్జాాదర్ణను తీస్ుకురలగలదు. 
విఎంఆర్ డ్ిఎ దరేరల హరెటిేజ్ కనజర ేష్టన్ కమిటీ (హచె్ సథసథ) ఏరలుటట చేయబడుతతంద ి

ఆరియక మరయిు సలమాజిక అభివృదిి  లో ప్రలయవర్ణ ఆందోళ్నల ఏక్కీర్ణ 
మాస్్ర్ ప్లా న్ తయారీ ప్ాక్టరయలో ప్రలయవర్ణ ఆందోళ్నలను చరేలిలని ఈ ప్లాజెక్్స ప్శాంసథంచి, 

ప్ాతిప్లదించినప్ుటకి్,ీ మాస్్ర్ ప్లా న్ లోనే క్లకుండ్ర, ఈ ప్లాంతం యొకక ఆరియక మరియు 
సలమాజిక అభివృదిిక్ట కూడ్ర అటటవంటి ఆందోళ్నలకు ప్రిష్లకరలలను స్మీకృతం చయేడ్రనిక్ట 
ప్దితతలను ర్ూప్ర ందించరల్న అవస్ర్ం ఉంద.ి  
ఒక మాదరిి నుండ్ి అధిక వరి్ప్లతం ఉని ప్లాంతంలో తీరలనిక్ట చరలా దగోర్గ్ల ఉని ఈ 

ప్లాంతం అధిక జీవ వెవైిధరయనిి కలగ్ి ఉంటటందని భావిస్ుత నరిర్ు. ప్కాృతిక్ట అనుగుణంగ్ల, ఈ 

ప్లాంతం జీవ వెైవిధ్యం మరియు జాతతల స్ంప్నిత ప్ర్ంగ్ల దరని ఆవశయక నరణయతను కలగ్ ి

ఉంది. అందువలా ఆరియక మరియు సలమాజిక అభివృదిి  ప్తాిప్లదనలను ప్రలయవర్ణ ప్రిర్క్షణ 

క్ోస్ం చపే్టా్ ల్న చర్యలతో ఏక్కీృతం చయేడం చరలా అవస్ర్ం. 
విసథఐసథ, సలగర్ మాల, సజె్ విధరనం మరయిు ఇటవీల ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణకు సథయర్మ నై 

ప్రిష్లకరలలు అవస్ర్ం వంటి వివిధ్ ప్థ్క్లలు మరియు ప్లాజకెు్ ల దరేరల ఇప్ుటిక్  అమలు 
చేయబడుతతని వివిధ్ ఆరియక క్లర్యకలాప్లల క్లర్ణంగ్ల ప్లాజకెు్  ప్లాంతం వేగవంతమ నై వృదిి  
ప్థ్ంలో ఉంది. వలర్ు ఈ ప్లాంతం యొకక ఆరియక్లభివృదిి   కూడ్ర తీరలిల్న అవస్ర్ం ఉంద.ి 

తదనుగుణంగ్ల, మాస్్ర్ ప్లా న్ ఈ ప్లాంతం యొకక నిరలటంకంగ్ల ఎదుగుదలకు స్ర్ళ్మ నై 

భూఉప్యోగ్లలను అందసి్ూత నే, వలటిని అమలు చేయడ్రనిక్ట అభివృదిి  ప్ోా తర్హక 

నిబంధ్నలలో విలీనం చేయడం దరేరల ప్రిర్క్షణ ప్యాతరిలకు మదదతత ఇస్ుత ంది. 
ప్రలయవర్ణ ప్రరి్క్షణకు వీలు కలుంచే డ్ిసథఆర్ యొకక ప్ధారన నిబంధ్నలు దగిువ జాబితర 
చేయబడ్రా యి: 
స్ంర్క్షణ మరియు స్ంర్క్షణ క్ొర్కు ఈ ప్లాంతంలో క్లీకమ ైన ప్రలయవర్ణ వనర్ులను 
గురితంచడం, దీనిలో అటటవంటి క్టాష్్టమ నై భూభాగ్లలోా  మార్ుుకు అథరరటి ీ నుంచి ఆమోదం 
అవస్ర్ం అవుతతంది. 
సథఆర్ జడ్ నిబంధ్నలను డ్సిథఆర్ లో విలీనం చసేథ, దరనిక్ట అనుగుణంగ్ల సథఆర్ జెడ్ లో ఏద్నైర 
అభివృదిి  క్లర్యకలాప్లలను చేప్ట్డ్రనిక్ట అవస్ర్మ నై సథజెఎమ్ఎ నుంచి ఆమోదం 
ఏవెైనర ప్రణిరమాలపె ై మరింత ముందుకు సలగడం క్ొర్కు ప్రలయవర్ణ క్టాయరెన్్ కు 
స్ంబంధించిన డ్సిథఆర్ లో తదుప్ర ిస్వర్ణలతో ఈఐఎ నోటఫిథక్ ష్టన్ 2011 యొకక ఇంటగి్ రష్టన్ 
ప్లరిశ్లర మిక ప్లర్క/ప్రశిరమల ప్దాశే్లల నుండ్ి ప్ాభావలలను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట తగ్ని విధ్ంగ్ల 
డ్ిసథఆర్ తో ముసలయిదర ప్లరశి్లర మిక విధరనం, ఆగస్ు్  2020 యొకక నిబంధ్నలను ఏక్ీకృతం 
చేయడం 
ప్రలయవర్ణ వనర్ుల వినియోగంలో స్మర్యత 
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మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక స్ంర్క్షణ వయయహం క్టంద క్లీకమ నై ప్రలయవర్ణ వనర్ులు 
స్ంర్క్ష్ించబడుతతనరియి మరయిు స్ంర్క్ష్ించబడుతతనరియి, ఈ వనర్ులను అభివృదిి  
క్ొర్కు ఉప్యోగ్ించరల్న అనకే స్ందరలాలు ఉనరియి; ఇకకడ వనర్ుల వినియోగంలో 
స్మర్యత యొకక వయయహం ఒక ప్లదరనిి కనుగ్పంటటంది. వనర్ులను స్మర్యవంతంగ్ల 
ఉప్యోగ్ించడం కూడ్ర ప్రలయవర్ణ ప్రిర్క్షణ వయయహాలలో క్లీక అంశ్లలలో ఒకటి. ఈ 

విభాగంలో గురితంచబడా వనర్ులు మాస్్ర్ ప్లా న్ తయారలీో అవలంబించబడా అతయంత 

క్ీలకమ నై అంశ్లలు. వలతరవర్ణ మార్ుులతో కలపథ ఈ ప్లాంతంలో వనర్ుల స్ుసథయర్తకు 
స్ంబంధించిన ఇతర్ క్ీలకమ నై అంశ్లలు తదుప్రి విభాగ్లలలో స్ముచితంగ్ల 
చరిి ంచబడ్రా యి. ఈ వయయహం యొకక మొతతం లక్షయం దిగువ అంశ్లల దరేరల సలధించబడ్ింద:ి 
రియల్ ఎసే్ట్ మరయిు ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరలతో స్హా అభివృదిి  ప్ాతిప్లదనల క్ోస్ం 
వయవసలయ భూమి వినియోగం తగోడం 
అభివృదిి  ప్ాతిప్లదనల క్ోస్ం క్ొండలు మరియు వరీోకరించబడని అడవులు వంట ి వెగ్టెటే్డ్ 
ప్లాంతరలను నిలుప్ుక్ోవడం 
లవఅవుట్ నిబంధ్నల ప్కా్లర్ంగ్ల ప్లర్ుకల యొకక విస్త ృతమ నై నటె్ వర్క దరేరల ఈ 
ప్లాంతంలో గ్ీరన్ కవర్ ని మ ర్ుగుప్ర్చడం అదవేిధ్ంగ్ల యాదృచిఛక ప్దాేశ్లలోా  అడవుల 
పెంప్కం ఫెలా  యాష్, బాా స్్ ఫర ిస్ సలా గ్, ఫథల్ మ టరీయిల్ వలవ ఇతర్ డ్ిసో ుజబుల్ మ టీరయిల్ 
ఉప్యోగ్ించడం వంట ి నిరలాణ క్లర్యకలాప్లలోా  తయార ీ మ టరీియల్్ ఉప్యోగ్ించడం దరేరల 
వనర్ుల స్ంర్క్షణ ప్తాిప్లదనలు. 
తృతీయ చిక్టత్ చపే్ట్డం దరేరల వయర్యజలం మరియు ప్లరశి్లర మిక వయరలయ ల నుంచి నీటనిి 
రీసెకై్టాంగ్ చయేడ్రనిక్ట చుర్ుక్ెనై ప్ాతిప్లదనలు 
వయవసలయ ప్రిర్క్షణ ప్తాిప్లదనలు 
క్ లుకు ఇవేడం దరేరల తన సర ంత భూమిపె ై హకుక, బిర్ుదు మరయిు యాజమానరయనిి 

క్ోలోుతరమనే భయం భూసలేములను నిర్ుతర్హప్ర్ుస్ుత ంది, వలర్ు స్ేయంగ్ల సలగు 
చేయలవకప్ో యినప్ుటిక్,ీ వలరి భూములను లీజుకు తీస్ుక్ోవడ్రనిక్ట. భూమి బీడుగ్ల ఉండటం 

లవదర భవనరలు లవదర ఇతర్ భూభాగ్లనిక్ట అభివృదిి  చయేడం వనెుక ఇద ి క్లర్ణం. చరలా మంద ి

తమ భూమిని నోటి లీజుపెై ఇవేడ్రనిక్ట ఇష్్టప్డర్ు క్లబటి్ చరలా భూమి బీడుగ్ల ఉందని మరింత 

త్లుస్ు. అందువలా, తగ్ని చటా్ నిి అమలు చయేడం దరేరల లీజును చట్బదింగ్ల గురితంచడం 

అవస్ర్ం. అయితే, అమలులో ఉని ఏద్నైర ఇతర్ చట్ నిబంధ్నయొకక స్ూప్ర్ సషె్టన్ లో, 
ఇది భూసలేమి ప్ాయోజనరలను స్ుష్్టంగ్ల మరయిు గటి్గ్ల ర్క్ష్ించరల. నీతి ఆయోగ్ తయార్ు 
చేసథ ఆమోదించిన మోడల్ లాయండ్ లీజ్ చట్ం, 2016, సలయ నిక అవస్రలలకు అనుగుణంగ్ల 
రలష్ల్ ర లు మరయిు క్ ందీాకృతరలు తమ స్ేంత చటా్ లను ర్ూప్ర ందంిచడ్రనిక్ట మరయిు 
ఎనబేుల్ చటా్ నిి సీేకరించడ్రనిక్ట తగ్ని ట్ంపెాట్ ను అందసి్ుత ంది. చట్బదిమ నై భూమి 

వయవసలయ స్మర్యత, ఈక్టేటీ మరియు విదుయత్ తగ్ిోంప్ును ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట 
స్హాయప్డుతతంది. ఇద ి వయవసలయంలో చరలా అవస్ర్మ నై ఉతరుదకత మ ర్ుగుదలకు 
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అదవేిధ్ంగ్ల ప్ాజల వృతితప్ర్మ నై చలనశీలత మరియు వగేవంతమ నై గ్లర మీణ మార్ుుకు 
కూడ్ర స్హాయప్డుతతంద.ి 

  

గ్లర మాలు మరయిు కుగ్లర మాల చుటూ్  గ్లర మ విస్తర్ణ ప్లాంతం యొకక బఫర్ ప్రిమితిని 

అందించడం దరేరల ర్క్ష్ిత వయవసలయ భూమితో భవిష్టయతతత లో అనిశిిత భూవినియోగ 

మార్ుును ఆపథవసే్ుత ంద.ి గ్ో డ్ౌన్ లు, క్ోలా్ సో్ ర జీ, షేడ్్, మ షథన్ సో్ ర జీ ప్లాంతరలు మరయిు 
క్టసలన్ విక్లస్ క్ ందరాలు వంట ి మ ర్ుగ్ెైన స్దుప్లయాలను అందించడం దరేరల ఇతర్ 

వృతతత లకు మార్డ్రనిక్ట బదులుగ్ల వయవసలయానిి క్ొనసలగ్ించడ్రనిక్ట గ్లర మస్ుయ లను 
ప్ోా త్హిస్ుత ంది. ప్ట్ణకీర్ణ చేయగల ప్లాంతరలను నిరో్యించడంలో, రెండు ప్ంటలు వసేథన ప్లాంతరల కంట ే

ఒక్  ప్ంట మరయిు స్ ర్బ్/వృక్షభూముల క్టంద ఉని ప్లాంతరలకు ప్లాధరనయత 

ఇవేబడుతతంది. ధ్నిక వయవసలయ భూములను స్ంర్క్ష్ించే వయయహంతో, పదెద  మొతతంలో 
వెైశ్లలయం వయవసలయంగ్ల స్ూచించబడ్ింది. 

వయవసలయ భూమిలో మార్ుుకు ప్ధారన క్లర్ణరలోా  ఒకట ి ఇప్ుటకి్  అభివృదిి  చ్ందడం 

ప్లార్ంభించిన వయవసలయ భూములలో లవఅవుటాపె ై ఎల్ ఆర్ ఎస్ ఆమోదంపెై స్రెనై 

మారో్దర్శక్లలు లవవు. ప్జాలు భూమిని అమిా, భవిష్టయతతత లో అనుమతి ప్ర ందడ్రనిక్ట వలటపిె ై
అభివృదిిని ప్లార్ంభిసలత ర్ు, క్లని మంచి వయవసలయ భూములను నరశనం చయేడ్రనిక్ట 
దరరతిీస్ుత ంద.ి వయవసలయ భూమిపెై ఎల్ ఆర్ ఎస్ ఆమోదంపెై స్ంబంధతి అధిక్లరి క్టంద 

కఠనిమ నై మారో్దర్శక్లలను అభివృదిి  చసేథ ఆమోదించరల్న అవస్ర్ం ఉంది. ఇది భూమిని 

తకుకవగ్ల మార్ిడ్రనిక్ట మరియు మ ర్ుగ్ెనై వయవసలయ ఉతుతతత లను ప్ోా త్హించడ్రనిక్ట 
దరరతిీస్ుత ంద.ి 
సీేయ ఉప్యోగం మరయిు/లవదర కమూయనిటీ ఉప్యోగం యొకక నరయయబదిమ నై క్లర్ణరల 

క్ొర్కు భూసలేమి దరేరల వయవసలయ ఉప్యోగ్లనిి ఇతర్ వలంఛనీయ భూమి ఉప్యోగ్లలకు 
మార్ిడ్రనిక్ట జోనల్ నిబంధ్నలోా  నిబంధ్నలు చేయబడతరయి. 
గ్ీరన్ కవర్ మరియు లాయండ్ సేకప్ కనజర ేష్టన్ 
ఫలరెస్్ స్ర ే ఆఫ్ ఇండ్యిా విడుదల చసేథన సే్ట్ ఆఫ్ ఫలరస్ె్ రిప్ో ర్్ 2017 దశేం యొకక అటవీ 

విసీత రో్ం మొతతం భౌగ్ోళిక ప్లాంతంలో 21.54% ఉందని వెలాడ్ించింది, ఇద ి 2015 లో అంచనర 
నుండ్ి 21.34% వదద  స్ేలుంగ్ల పరెిగ్ింది. మూడు రలష్ల్ ర లోా  అటవీ కవరా్ మ ర్ుగుదల నుండ్ి ఈ 
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పెర్ుగుదల లో ఎకుకవ భాగం వచిింద,ి వీటలిో ఒకటి కరలో టక మరియు క్ ర్ళ్తో ప్లటట 
ఆంధ్పా్ాదశే్. 

ప్ాస్ుత తం, వినోదం, అడవి మరియు క్ొండల దరేరల కవర్ చయేబడ్ని మొతతం భూమి వినియోగం 

మొతతం విఎంఆర్ లో 12% ఆకుప్చి కవర జీని చేస్ుత ంది మరయిు స్ర్స్ు్లు మరయిు నదుల 

చుటూ్  ఉని తోటను ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంట ే అది రలష్్టర మరియు జాతీయ స్గటట కంట ే

చరలా తకుకవగ్ల ఉని 17% ఆకుప్చి కవర్ అవుతతంది. 
గ్ీరన్ కవర్ ను పెంచడ్రనిక్ట చరే్ిగల వయయహాలు ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల ఉనరియి 
1. క్ోర్ ప్లాంతంలో విస్తరించిన గ్ీరన్ బెల్్ అభివృదిి  
2. నివలస్ ప్లాంతంలో బహిర్ంగ ప్దాేశ్లలను ప్లార్ంభించండ్ ి

3. స్ర్స్ు్ల చుటూ్  నీట ి వనర్ుల క్లలువలు మొదలెైన బహరి్ంగ ప్దాశే్లలోా  అడవుల 

పెంప్కం 
4. అవనెూయ ప్లా ంటేష్టన్ 

ప్ాస్ుత తం విఎంఆర్ లో 220 క్టలోమీటరా్ జాతీయ ర్హదరరి, 490 క్టలోమీటరా్ రలష్్టర ర్హదరరి, 1,700 

మేజర్ డ్సిథ్ రక్్స రోడుా  మరయిు ఇతర్ జిలాా  రోడుా  ఉనరియి. ప్సా్ుత తం మధ్యస్యంగ్ల ఉని మొతతం 

ర్హదరరి ప్ర డవులో 11% మాతామే తోటలను కలగ్ి ఉంది. స్ుమార్ు 50% వర్కు ర్హదరరి వెంబడ్ ి

తోటలపెంప్క్లనిి ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుకుంటే ప్చిదనం మరియు ఆకుప్చి కవర్ ను భార ీ

సలయ యిలో మ ర్ుగుప్ర్చవచుి. 

  

బంజర్ుగ్ల మిగ్ిలప్ో యిన స్మృదిిగ్ల క్లేరీయింగ్ సెటాై గ్ీరనింగ్, బహరి్ంగ ఆకుప్చి ప్దాేశ్లలు 
లవదర మానవ నిరిాత ప్కాృతి దృశ్లయలు లవదర అడవుల పెంప్కం దరేరల ఆకుప్చి కవర్ క్ోస్ం 

ఉప్యోగ్ించవచుి. 
ఆకుప్చి కవర్ుా  మరియు ప్ాకృతి దృశ్లయలను సీే య ఉప్యోగం క్ోస్ం భూసలేమి దరేరల 
ఇతర్ వలంఛనీయ భూమి ఉప్యోగ్లలకు మార్ిడ్రనిక్ట జోనల్ నిబంధ్నలలో నిబంధ్నలు 
మరియు/లవదర కమూయనిట ీ ఉప్యోగం, ఆకుప్చి కవర్ ను నిర్ేహించడ్రనిక్ట ప్రిహార్ వృక్ష 

తోటలు చేప్టా్ ల. 
వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు స్ుసథయర్త 
ఆహార్ం, ఇంధ్నం, అంతరలజ తీయ వలణజియం, ప్రలయటకం, వినోదం మొదలెైన వలట ి క్ోస్ం తీర్ 

ప్లాంతరలపెై ఆధరర్ప్డటం పెర్గడం, ఈ విలువెనై ప్రలయవర్ణ వయవస్యలు అప్లర్మ నై 

బెదరిింప్ులకు గుర్వుతరయి. భార్తదశేంలోని తీర్ ప్లాంతరలు వలతరవర్ణ మార్ుుల ప్ాతికూల 
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ప్ాభావలలకు తీవాంగ్ల గుర్వుతరయి. తర్చుగ్ల ప్కాృతి వెైప్రతీరయలు మరియు స్ముద ా మటా్ ల 

పెర్ుగుదల తీర్ ప్లాంతరల నుండ్ి మిలయనా స్మాజాలను సలయ నభాంశం చసేే తీర్ప్లాంతరనిి 

వెనక్టక నటెి్వేయాయి. ఇది తీర్ ప్లాంత ప్ంట భూమిని ప్ాభావితం చసే్ుత ంది మరయిు జీవ 

ఉతరుదకత మరయిు వెవైిధరయనిి ప్భాావితం చేస్ుత ంది. ప్భాావలలు చరలా విసలత ర్మ నైవి; ఈ 

స్ంబంధతి ప్భాావలల క్లర్ణంగ్ల స్ముదా ప్ాస్ర్ణ నమూనర, నీటి నిలువు మిశరమం మరియు 
తర్ంగ నమూనరలు మొదలెైనవలటిని మార్ిగలదు చలాని ప్లాంతరలు వెచిగ్ల ఉంటాయి, 

ఫలతంగ్ల జీవవెైవిధ్యంలో భౌగ్ోళిక మార్ుులు చోటట చసే్ుక్ోవచుి.  
ఉషోో్ గరత పరె్గడం వలా ప్లా ంక్న్ క్లర్యకలాప్లలోా  మార్ుులు క్లర్బన్ ను శ్ోషథంచుకునే లవదర నిలే 

చేస ే స్ముదా సలమరలయ ానిి ప్భాావితం చేసలత యి. ఇది వయవస్యలోక్ట తిరగి్ి వళాెి వలతరవర్ణ 

మార్ుులను పెంచవచుి. అందువలా, మార్ుతతని వలతరవర్ణం మరయిు భూమి వినియోగ 

నమూనరలో మానవ నిరిా త మార్ుును ఎదురోకవటానిక్ట స్ుసథయర్త విధరనరనిి అవలంబించరర్ు. 
ఇంక్ల, ఈ ప్లాంతంలోని అనకే క్ీలకమ నై మౌలక స్దుప్లయాలపెై వలతరవర్ణ మార్ుు మరియు 
స్ముదా మట్ం పెర్ుగుదల యొకక తీవా ప్భాావలలు ఉంటాయి.  
వలతరవర్ణ మార్ుు ప్భాావలల కు స్ంబంధించిన భూవినియోగ స్ంబంధతి అంశ్లలు 
సథఆరెజడ్ నిబంధ్నలను కఠినంగ్ల అమలు చేయడం దరేరల భూవినియోగ స్ంబంధిత 

ప్ాభావలలు ప్రిష్టకరించబడ్నిప్ుటిక్ీ, మాస్్ర్ ప్లా న్ యొకక మొతతం స్ందర్ాంలో విశ్లఖ్ప్టిం 

నగర్ం మరయిు విఎంఆర్ తీర్ంలో వలతరవర్ణ మార్ుుల సలయ నిక ప్ాభావలలపెై నిరిదష్్ట 

అధ్యయనరలు ఇంక్ల అవస్ర్ం. ఈ దశలో వలతరవర్ణ మార్ుులను ఎదురోకవడ్రనిక్ట ఏవెనైర 
తీవమా నై లవదర చుర్ుక్ెనై ప్తాిప్లదనలు ప్కాృతిలో ఊహాజనితమ నైవి మరియు అటటవంట ి

చర్యలకు అవస్ర్మ నై పెటట్ బడుల ప్రమిాణరనిి బటి్ ప్రిశీలనను తటట్ క్ోలవవు. మధ్యంతర్ 

చర్యగ్ల, స్ముదా మట్ం పెర్ుగుదల నుండ్ి ప్ాభావితం క్లగల స్ునిితమ నై భూములకు 
స్ంబంధతి నిబంధ్నలను అనుస్రించి సథఆరెజడ్ లోప్ల నివలరించబడ్రా యి.  
క్ీలకమ నై మౌలక స్దుప్లయాలు 
క్ీలకమ నై మౌలక స్దుప్లయాలు అనేక స్ంభావయ నష్్టం కలగ్ించే భౌతిక స్ంఘటనలు లవదర 
ప్ామాదరలకు గుర్వుతరయి. అవి ప్లాణనష్్టం లవదర గ్లయం, ఆసథత  నష్్టం, సలమాజిక మరియు ఆరియక 

అంతరలయం మరియు ప్రలయవర్ణ క్ష్ణీతకు క్లర్ణం క్లవచుి. మౌలక స్దుప్లయాల ఆస్ుత లు 
మరియు ప్ట్ణ సటెిల్ మ ంట్ లపెై ఈ ప్మాాదరల ప్భాావలలను దగిువ పరేపకని అంశ్లల 

ఆధరర్ంగ్ల మదింప్ు చేయాల మరియు మదింప్ు తర్ువలత తగ్ని చర్యలు తీస్ుక్ోవలల. 
స్రీేస్ నెట్ వర్క అంతరలయం: వర్దలు, స్ముదపా్ు నీటకి్ట బహరోి్తం క్లవడం మరియు 
స్ముదా మట్ం పరె్ుగుదల (ఎస్ ఎల్ ఆర్) వలా స్ముదపా్ు నీటి చపర్బాటట మరయిు తతఫలను 
ఉపుెనలు వంట ి తీవామ నై స్ంఘటనల క్లర్ణంగ్ల ఇవి ప్భాావితం అయియయ అవక్లశం ఉంది. 
ప్ాధరనంగ్ల కమూయనిక్ ష్టన్ సథస్్మ్ లు, ప్వర్, ఇంటరెి ట్ మొదలెైన అనిి మౌలక 
స్దుప్లయాలు, స్హజ ప్మాాదరలోా  'హానికర్మ ైనవి'గ్ల నిర్ేచించబడా ప్లాంతరలోా  ఉనరియి.  
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ర్వలణర నటె్ వర్క యొకక డ్రయమజేీ:  తతఫలనులు వంటి విప్రీతమ ైన ఘటనలు 
స్ంభవించినప్ుుడు ఉప్శమనం/ప్ాతిస్ుందన క్ొర్కు క్ీలకమ నైవి- వీటిలో రెైలు కూడ్ర 
ఉంటటంద;ి రోడుా ; మరియు ఏవియియష్టన్ నటె్ వర్క లు, ఆస్ుప్తతాలు/క్టానిక్స లు, స్ూకళ్లా , ఓపనె్ 
ఏరియాలు/ప్బాిక్స సేుస్ లు/ప్లర్ుకలు, ఎమరెజనీ్ రెసలున్్ సే్ష్టన్ లు, అడ్ిానిసే్ రటవి్డ హడె్ 
క్లేర్్ర్్ మొదలెైనవి.  

ఆరోగయ యూనిట్ ల యొకక డ్రయమజేీ: వినరశకర్మ నై తతఫలనులు మరియు స్ంబంధతి ముంప్ు 
ఆస్ుప్తతాలు, ఆరోగయ క్టానిక్స లు, బాడ్ బాయంకులు, అతయవస్ర్ ప్తాిస్ుందన సే్ష్టనుా , 

అడ్ిానిసే్ రటవి్డ హడె్ క్లేర్్ర్్ మొదలెైనవలటకి్ట తీవాంగ్ల నష్్టం కలగ్ిసలత యి.    

ఇతర్ యుటలిటీ స్రీేస్ ల యొకక డ్రయమజేీ: తతఫలనులు మరయిు తతఫలను ఉపెునలు 
తరాగునీర్ు మరయిు వయర్యజల శుదిి  సవేలు, డ్్ైనైజేీ వయవస్య , ప్శుప్ో ష్టణ మొదలెైన వలటలిో భార ీ
నష్ల్ నిి స్ృషథ్సలత యి.   

స్హజ ప్రలయవర్ణ వయవస్యల నష్్టం: సథఆర్ జెడ్-ఐవి జోన్ లవదర ప్రలయవర్ణ ప్ర్ంగ్ల 
స్ునిితమ నై/హానికర్మ నై జోన్ లో ఉని ప్లాంతం కూడ్ర క్ీలకం. ఒకసలరి ఈ ప్లాంతం 
ప్రలయవర్ణప్ర్ంగ్ల కలత చ్ందని తర్ువలత, వలట ి అస్లు ర్ూప్లనిక్ట తిరగి్ి రలదు. అలాగ్ , ఈ 
స్ునిితమ నై లవదర దుర్బల జోనాలో ఉని అనిి మౌలక స్దుప్లయాల ఆస్ుత లు క్టాష్్టమ నైవిగ్ల 
ప్రగిణించబడతరయి'. 
స్ుసథయర్ ప్రలయవర్ణం క్ొర్కు ప్ాతిప్లదనలు 
వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు స్జీవ మరయిు నిరీజవ ప్దరరలయ లపెై దుర్బలత ప్భాావలలు, ఇద ి

స్హజ ఆవలసలలు, జీవితరలు మరియు భౌతిక నిరలాణరలకు క్ోలుక్ోలవని నష్ల్ లను కలగ్సి్ుత ంద.ి 

ఈ నష్ల్ లు తీర్ ప్లాంతరలలో చరలా ప్ాముఖ్ంగ్ల ఉనరియి, ఇకకడ ఇవి లోతటట్  ప్లాంతరలలో 
స్ంభవించే నష్ల్ ల కంట ే అనకే మడతలుగ్ల ఉనరియి. అందువలా, వలతరవర్ణ మార్ుుల 

ప్ాభావలల స్మయంలో ఆ బలహీనతలను భరీత చయేడ్రనిక్ట బలమ నై చర్యలు అవస్ర్ం. 

వలతరవర్ణ మార్ుు మరయిు బలహనీతలను ఎదురోకవటానిక్ట, తీర్ ప్లాంతంలో 
మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట సథయర్మ నై అభివృదిి  ప్దితిలో వలతరవర్ణ-సథయతిసలయ ప్క మౌలక స్దుప్లయాలు.  
దిగువ చర్యలు చేప్టా్ ల; 

తతఫలనులు మరియు  అలలను అదుప్ు  చేయడ్రనిక్ట మడ తోట (మాంగ్ోర వ్డ తోట 

ప్రలయవర్ణ స్మతతలయతకు మదదతత ఇవేడం, మటి్ నష్ల్ ల నుండ్ి ర్క్ష్ించడం, రపయయల వితతన 

ఉతుతిత , మొస్ల పెంప్కం, తరబలేు గూడు ప్ాదశేం మొదలెైన వలటకి్ట మదదతత ఇవేడంతో ప్లటట 
అలల అలలు మరయిు స్ునరమీలను అరెస్ు్  చేయడంలో మడ అడవులు క్లీక ప్లత ా

ప్ో షథసలత యి. గత రెండు దశ్లబాద లుగ్ల విఎంఆర్ లో మడ అడవుల క్ష్ణీత లవదర క్ష్ణీత ఉంది. 
1988 నుండ్ ి విశ్లఖ్ప్టిం తీర్ ప్లాంతంలో మొతతం మడ అడవుల ప్లాంతంలో (అంట ే 320 

హెక్ల్ ర్ుా ) నష్ల్ లు స్ుమార్ు 80% (అంటే 265 హకె్ల్ ర్ుా ) వర్కు ఉనరియని అంచనర వసేథనప్ుుడు 
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ఇది తీవమా ైన ఆందోళ్నగ్ల ఉంది, ఎందుకంటే మానవ జోకయం మరియు ప్లరిశ్లర మిక అభివృదిి  
మరియు ప్ట్ణీకర్ణ క్ోస్ం మడ అడవులను విచక్షణరర్హతింగ్ల అటవీ నిర్ూాలన చేయడం.  

ఎపథ-ఎస్ఎపథసథసథ ప్కా్లర్ం, ఆంధ్పా్దాేశ్ లో 7 స్ంవత్రలలక్లలంలో మడ అడవుల పెంప్క్లనిక్ట 
స్ుమార్ు 500 హెక్ల్ రా్ తీర్ ప్లాంతరనిి క్ టాయించరర్ు. అందువలా, వలతరవర్ణ మార్ుు 

దుర్బలతకు వయతిర కంగ్ల మాంగ్ోర వ్డ తోట మరయిు ర్క్షణ ప్ాధరన జోకయంలో ఒకట.ి తీర్ 

ప్లాంతంలో షల్ెర్ బల్ె్ చటా్ పెంప్కం తతఫలనుల వలా కలగ్  నష్ల్ నిి తగ్ిోస్ుత ంది మరియు తీర్ం 

వెంబడ్ి చుర్ుకుగ్ల చపే్టా్ ల్న అవస్ర్ం ఉంది. మాస్్ర్ ప్లా న్ తీర్ప్లాంతరనిి గురితంచగ్ల, తోట 

యొకక నిరిదష్్ట ప్లాంతరలను ఎపథ-ఎస్ఎపథసథసథ గురితంచి అమలు చేస్ుత ంది. 
లోతటట్  ప్లాంతరలోా  నేల క్ోత మరియు వర్దలను నిరోధించడ్రనిక్ట స్ముదాతీర్ం వదద  
సీవలల్్/కట్ ఆఫ్ గ్ోడల నిరలాణం  
స్ముదపా్ు నీర్ు పరె్గడం, అలల అలలు, తతఫలను ఉపెునలు, తీర్ ప్లాంత జనరభాకు ముప్ుు. 

దీని ఫలతంగ్ల ఈ ప్లాంతం పెై వర్దలు వసలత యి, ఇది ప్ధారనంగ్ల తరాగునీట ి క్ొర్త, నీటి దరేరల 
వలయపథత  చ్ందే వలయధ్ులకు క్లర్ణమవుతతంది, ర్వలణర వయవస్యకు అంతరలయం కలగ్సి్ుత ంది, 
ఉతరుదక వయవసలయ భూమిని క్ోలోువడ్రనిక్ట క్లర్ణమవుతతంద.ి అంతేక్లక, విశ్లఖ్ప్టిం 

విష్టయంలో తీర్ం వెంబడ్ ి థ్ర్ాల్ ప్వర్ ప్లా ంటటా , ఫలరలాస్ూయటికల్ ప్లా ంటా ప్ో ర్ు్ లు, షథప్ బేాక్టంగ్ 

యూనిటటా , ఇస్ుక గనుల క్లర్యకలాప్లలు మొదలెైన వలటి క్లర్ణంగ్ల తీర్ క్ోత తీవమా నై స్ముద ా

క్లలుష్లయనిక్ట దరరితీస్ుత ంది. 

విశ్లఖ్ప్టింలో తీర్ం వంెబడ్ి మటి్ క్ోత నియంతాణకు చర్యలు తీస్ుకుంటటనిప్ుటకి్ీ, ఇవి 

మూలధ్న ాంగ్ల ఉనరియి మరియు ఇవి ఎకకడ అవస్ర్మో ఖ్చిితంగ్ల గురితంచడ్రనిక్ట 
వివర్ణరతాక అధ్యయనరలు అవస్ర్ం. ప్ాస్ుత తం, రలతి, క్లంక్ీరట్ ఘనరలు లవదర ట్టాాప్లడ్ లను 
ఉప్యోగ్ించడం దరేరల తీర్ం లవదర స్ముద ా గ్ోడలలో భౌతిక అడాంకులను నిరిాంచడం 

దరేరల నలే క్ోత ను నిరోధసి్ుత నరిర్ు.  
ఇటవీల క్లలంలో విశ్లఖ్ప్టిం తీర్ం తీవామ నై నుండ్ ి చరలా తీవామ నై తతఫలనులను 
ఎదురపకంటరంద ి మరయిు స్ునరమీ నుండ్ ి ప్భాావితం అయియయ అవక్లశం ఉంద,ి స్ముదా గ్ోడలు, 
డ్్ైక్స లు, బేకా్స వలటర్్ మరియు తోటలు వంట ి చర్యలు, మడ అడవుల తోటలను 
మ ర్ుగుప్ర్చడం వంటి చర్యలను ఉప్యోగ్ించుక్ోవడం వంటి అనకే ర్క్షణ మారలో లు అమలు 
చేయాల్న అవస్ర్ం ఉంది. విఎంఆర్ తీర్ం వెంబడ్ి అనకే ప్ాదశే్లలకు తదుప్రి స్విస్తర్మ ైన 

డ్ిజెనై్ నివదేకిలు అవస్ర్ం అవుతరయి, దనీిని అథరరటిీ అవస్ర్మ నై విధ్ంగ్ల మమాలి 

తీస్ుక్ోవచుి. 
ప్వన మరయిు సౌర్ వంటి ప్ునర్ుతరుదక శక్టతని ప్ోా త్హించడం 
ప్ట్ణకీర్ణ మరియు ప్లరిశ్లర మిక్కీర్ణ నిర్ంతరలయంగ్ల శక్టత స్ర్ఫరలను క్ోర్తరయి, ఇద ి

సలధరర్ణంగ్ల ఉషో్ట శక్టత నుండ్ి వస్ుత ంది, ఇది వలతరవర్ణరనిక్ట భారీ మొతతంలో క్లర్బన్ ను విడుదల 
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చేయడంతో ప్రలయవర్ణరనిక్ట భార్ం. అందువలా, తగ్ినంత డ్ిమాండ్ మరయిు శక్టత స్ర్ఫరలను 
స్మతతలయం చయేడ్రనిక్ట, అకకడ సౌర్ మరయిు ప్వన శక్టతని ప్ోా త్హించరల.  

ప్వన శక్టత విసలత ర్మ ైన సలమరలయ ానిి కలగ్ి ఉంది (100-200 డబుా ా/మీ2), అయితే సౌర్ శక్టత ఉతుతిత  
స్ంభావయత (150-250 డబుా ా/మీ2) విశ్లఖ్ప్టిం ఉతతర్ తీర్ ప్లాంతంలో ప్వన శక్టత కంట ే

సలపకే్షంగ్ల ఎకుకవ. రవిర్్ ఆసో ాసథస్ ప్లా ంట్, హెడై్రాలక్స ప్జార్ బాయరియర్, క్ోలా్ సో్ ర జీ, సీ్ రట్ 

లెైట్ లు, వలటర్ స్పెలా  మొదలెైన వలటి క్ొర్కు ప్వర్ బాయకప్ లో ఈ ఎనరీజని ఉప్యోగ్ించవచుి. 

ఈ ప్తాిప్లదనలను విదుయత్ మౌలక స్దుప్లయాలలో భాగంగ్ల ప్రశిీలంచి, తదునుగుణంగ్ల 
మాస్్ర్ ప్లా న్ లో చరేలిర్ు. 

భూగర్ా జల వనర్ు 
విఎంఆర్ ప్లాంతంలో నదులు, వలగులు మరయిు క్లలువల ర్ూప్ంలో స్మృదిిగ్ల నీటి వనర్ు 
ఉంది మరయిు చివరకి్ట తూర్ుు తీర్ం లోని బంగ్లళ్ళఖ్ాతంలోక్ట ప్వాహసి్ుత ంద.ి తూర్ుు కనుమల 

ఉప్రతిలం యొకక దగిువ భాగంలో ఉని ప్లాంతం క్లర్ణంగ్ల, భూగర్ా జలాలు మరయిు 
క్లలువలు స్హజ గుర్ుతరేకరి్ణ ప్వాలహ ర ఖ్ను కలగ్ి ఉనరియి. నీట ి వనర్ులు స్మృదిిగ్ల 
ఉండటం వలా, ఉప్రతిలం మరియు భూగర్ా జలాల దరేరల స్ంవత్ర్ం ప్ర డవునర ఉదరర్ంగ్ల 
నీర్ు స్ర్ఫరల చేయబడుతతంది. ఈ ప్లాంతంలో ఉప్రతిల నీటనిి ప్ధారనంగ్ల నీటిప్లర్ుదల 

ప్ాయోజనరలు, ప్లరశి్లర మిక ప్ాయోజనరలు మరయిు యుఎల్ బి ల జనరభా కు శుదిి  చేసథన 

తరాగునీట ి స్ర్ఫరల క్ోస్ం ఉప్యోగ్ిసలత ర్ు. విఎంఆర్ ప్లాంతంలోని మునిసథప్ల్ ప్రిప్లలనలు 
ప్ాధరన నదుల నుండ్ి నీటిని, మరియు ప్జాల నీటి డ్ిమాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట ఈ ప్లాంతంలోని 

జలాశయాలను ఉప్యోగ్సిలత యి. గ్లర మీణ మరయిు ప్లక్ష్ిక ప్ట్ణ ప్లాంతరలు, నీటిప్లర్ుదల 

మరియు ప్లరశి్లర మిక ప్యాోజనరలలో ప్ాజల దేశీయ నీటి అవస్రలల క్ోస్ం ఈ ప్లాంతంలో 
భూగర్ా జలాలు ప్ధారనంగ్ల ఉప్యోగ్ించబడతరయి. 

ఉప్రతిల నీర్ు 
వి.ఎం.ఆర్.ర  యియలుర్ు జలాశయం, ప్ంప్ల నది, తరండవ నది, వర్హా నద,ి శ్లర్ద నది, మేఘాది ా
గ్ెడా రిజరలేయర్, పదెదగ్డాె, గ్ోస్తనీ నది, చంప్లవతి, కందవిలస్ గ్ెడా, పదెద  గ్డాె (ప్టం 6 2). 

ఈ ప్లాంతంలో ఇతర్ ప్ాధరన నీటి వనర్ులు స్ువరో్ముఖి, వేగవతి, చంప్లవతి, గ్ోస్తనీ, 

కందవిలస్, మహ ందాతనయ, బహుదర, మరయిు కుంబిక్ోటగ్ెడా. 

విఎంఆర్ వెంబడ్ి వళె్లా  ప్ధారన క్లలువలు ఏలూర్ు మరయిు ప్ో లవర్ం క్లలువలు విశ్లఖ్ప్టిం 

జిలాా , విశ్లఖ్ప్టిం గ్లర మీణ, విశ్లఖ్ప్టిం ప్ట్ణ, స్బబవర్ం, పెందురిత, పదెగంటాయడ  , 

ప్ర్వలడ, ప్దానరభం, నకకప్లా, గ్లజువలక, భీమిల, మరియు ఆనందప్ుర్ం మండలాలు 
మాతామే యుఎల్ బి ల నుండ్ి స్ర్ఫరల చేయబడ్ని ఉప్రతిల నీటపిెై ఆధరర్ప్డ్ి ఉనరియి. 

విజయనగర్ం జిలాా లో వపే్లడ, విజయనగర్ం, లకకవర్ప్ుక్ోట, క్ొతతవలస్, గరవిిడ్,ి చీప్ుర్ుప్లా 

లలో భూగర్ా జలాలు ఉప్యోగ్ించడం లవదు. 
ఉప్రతిల నీటి యొకక ప్తాిప్లదనలు 
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ఒక నియమం ప్ాక్లర్ం, వరి్ప్ు నీర్ు లవదర భూగర్ాజలాల కంట ే నరణయత తకుకవగ్ల ఉంటటంది, 
శ్ ైవలాలు లవదర ఇతర్ క్లలుష్టయక్లర్క్లలు ఉండటం వలా నీర్ు తర్చుగ్ల అస్ుష్్టంగ్ల ఉంటటంది. 
అందువలా చరలా ఉప్రతిల నీటిని మర్ుగుద డాను ఫా్షథంగ్ చేయడం మరయిు తోటకు నీర్ు 
పెట్డం వంటి తకుకవ గ్ రడ్ ప్యాోజనరల క్ోస్ం మాతామే ఉప్యోగ్ించవచుి. 
వరి్ప్ు నీటిని ఉప్యోగ్ించడ్రనిక్ట విర్ుదింగ్ల ఉప్రితల నీటిని ఉప్యోగ్ించడం వలా 
ప్ాయోజనం ఏమిటంటే, ఎలాంటి రజిరలేయర్ ని ఏరలుటట చయేాల్న అవస్ర్ం లవదు. 
మూసథఉని నీటి స్మతతలయతను ధ్ృవీకరించడం క్ొర్కు, వరి్ప్ు నీటిని సెటై్ మరయిు పెకైప్ుు 
ఉప్రతిలాల నుంచి మరయిు ఉప్రతిల నీటిలోక్ట బయటకు ప్ంప్వచుి. 
చపర్బాటాను ప్ో ా త్హించడం నీటి వనర్ులను ర్క్ష్ంిచడ్రనిక్ట మరపక మారో్ం, ఎందుకంటే ఇద ి
జలాశయాలను తిరగి్ ి వస్ూలు చయేడ్రనిక్ట మరయిు భూగర్ాజలాలకు మదదతత ఇవేడ్రనిక్ట 
దోహదప్డుతతంది. చపర్బాటాను పెంచడ్రనిక్ట మరింత స్హజమ ైన మరియు పరెోఫరె్డ్ గ్ ర ండ్ 
కవర్ తో గ్ ర ండ్ కవర జీని తగ్ిోంచరల్న అవస్ర్ం ఉంది. 
ప్లరిశ్లర మిక వినియోగం, ప్ట్ణ ఉప్యోగం లవదర ఇతర్ ఉప్యోగ్లల క్ోస్ం ఉప్రతిల నీటిని 
వేస్వి నిలే టాయంకులు లవదర ప్రిశరమలలో భూగర్ా నిలే టాయంకులు వంటి అందుబాటటలో 
ఉని ప్దాేశ్లలలో నిలే చేయడం మరియు స్ర్ఫరల చేయడం దరేరల ఉప్యోగ్ించడం. 
ఇంటలిోని ప్రిశరమలు లవదర వలరి స్ేంత ఆవర్ణలో శుదిి  చసేథన వయరలయ లను రీసెకై్టాంగ్ మరియు 
తిరగి్ి ఉప్యోగ్ించడం. 
గృహ తర్ ప్యాోజనరల క్ొర్కు కమూయనిటీ సలయ యిలో శుదిి  చయేబడా నీటనిి సలయ నిక్ీకరించడం 
నీటిప్లర్ుదల అవస్రలల క్ోస్ం క్లలువలు మరయిు ఇతర్ ఉప్రితల నీట ి వనర్ుల నుండ్ ి
నీటిని ఉప్యోగ్ించడం దరేరల భూగర్ా జలాలను ఉప్రతిల నీటతిో భరీత చేయడం. 
గృహాల నుండ్ ి వలెువడ్ ే వయరలయ లు చిక్టత్ చేయబడనివిగ్ల మరయిు స్ముదాంలోక్ట చేర్ుతతంద,ి 

ఇద ి స్ముదజాలాలతో ప్లటట తీర్ ప్లాంతంలో స్ముదా జీవులకు హాని కలగ్సి్ుత ంద.ి శుదిి  ప్లా ంటటా  

లవకప్ో వడం వలా, శుదిి  చేయని నీటలిో ఎకుకవ భాగం నదులు, ప్ావలహాలు మరియు చివర్కు 
స్ముదాంలో చరే్ుతతంద.ి ఈ నీటనిి శుదిి  చేయడ్రనిక్ట వివిధ్ మారలో లు ఈ క్టరంది విధ్ంగ్ల 
ఉనరియి 
చిక్టత్ ప్లా ంట్ ల వదద గృహ మరయిు ప్లరశి్లర మిక వయరలయ లకు చిక్టత్ చేయడం దరేరల 
ముర్ుగునీట ివయవస్య మ ర్ుగుదల.  
వరి్ప్ు నీటి స్ంర్క్షణ దరేరల వరి్ప్ు నీటిని ఉప్యోగ్ించడం: గృహ మరియు వయవసలయ 
ఉప్యోగ్లల క్ోస్ం మటి్ టాయంకులోా  వరి్ప్ు నీటనిి నిలే చయేడం సలధరర్ణం. వరి్ప్ు నీట ి
క్ోతను వయక్టతగత గృహ సలయ యిలో మరయిు ప్ట్ణ మరియు గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  కమూయనిట ీ
సలయ యిలో చయేవచుి. ఇంటి సలయ యిలో, పెైకప్ుు ప్రవీలహక ప్లాంతం దరేరల, మరియు గ్ ర ండ్ 
ప్రవీలహక ప్లాంతం దరేరల కమూయనిటీ సలయ యిలో క్ోత చేయవచుి. ప్రిమాణం, సలయ నం మరియు 
ఉదేదశించబడ్ిన ఉప్యోగం, క్ోతవరి్ప్ు నీటిని బటి్ , దీనిని వెంటనే లవదర నిలే చసేథన తరలేత 
ఉప్యోగ్ించవచుి. 
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ర్సలయనిక నిలే, అధకి సలయ యి ప్ుర్ుగుమందులు, వలహనరలు లవదర ప్రికరలల ను కడగడం 
మరియు నిర్ేహించడం, లవదర వయరలయ లను నిర్ేహించ ే ప్లాంతరలోా  భూ వినియోగం 
క్లలుష్టయక్లర్క్లలను ఉప్యోగ్ంిచే ప్లాంతరలోా  చపర్బాటట వయవస్యలను ఉప్యోగ్ించరలదు. 
నివలర్ణ ప్రలయవర్ణ చర్యలు 
క్లలుష్టయం మరియు క్ష్ణీత నుండ్ి ప్రలయవర్ణరనిి ర్క్ష్ించడ్రనిక్ట నివలర్ణ ప్రలయవర్ణ చర్యలు 
అవస్ర్ం. స్ూచించిన చరలా చర్యలు ప్కాృతిలో నివలర్ణఅయిత,ే వలయు మరియు ధ్ేని 

క్లలుష్టయం దశిగ్ల మరింత స్మర్యవంతంగ్ల ఉండటానిక్ట ఈ వయయహం క్ోస్ం ప్ణారళిక చర్య 
క్లలుష్టయ సలయ యిలను ఆప్ర ష్టనల్ గ్ల తగ్ిోంచడంలో దరని విజయానిక్ట ప్ాకృతిలో క్లీకం. 

అందువలా, గ్లల మరయిు ధ్ేని క్లలుష్టయ చర్యలు ఈ విభాగంలో చరిించబడతరయి.  

వలతరవర్ణ మార్ుులను ఎదురోకవడం వంట ి నివలర్ణ క్లలుష్టయం క్ోస్ం ఇతర్ చర్యలు 
మునుప్టి విభాగ్లలలో చరిి ంచబడ్రా యి, వలతరవర్ణ సథయతిసలయ ప్కత వంటి నివలర్ణ చర్యలు ఈ 

విభాగంలో చరిి ంచబడ్రా యి. 
గ్లల మరయిు ధ్ేని క్లలుష్టయ నియంతణా 
విశ్లఖ్ప్టిం, మరియు విజయనగర్ంలోని ఎన్ ఎఎమ్ పథ మానిటరింగ్ సే్ష్టన్ లు మరయిు 
జిలాా లు, ఎస్ వో2, ఎన్ వోక్స్, ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ మరియు అమోానియా వదద  ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత 

ప్ర్యవకే్షణ యొకక నలెవలరీ స్గటట, ఎపథపథసథబి దరేరల మానిటర్ చేయబడ్ే లెవల్్ 
విశ్లాషథంచబడ్రా యి. గత ఏడు స్ంవత్రలలుగ్ల ఈ ప్లాంతంలో గ్లల నరణయత అధ్యయనం 

ప్ాక్లర్ం, మొతతం ప్లాంతంలో ప్లామాణికం కంట ే ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ గ్లఢతలు ఎకుకవగ్ల 
ఉనరియని మరయిు 2016 స్ంవత్ర్ంలో అతయధిక గ్లఢత గమనించబడుతతంది. ఎస్ వో2, 

ఎన్ వోక్స్, మరియు ఎన్ హెచ్ 3 గ్లఢతలు ప్ామాణరల కంటే తకుకవగ్ల ఉంటాయి మరయిు 
హెచుితగుో ల ధోర్ణిలో ఉంటాయి. 

హెచ్ ఎన్ పథసథఎల్, ప్ో ర్్ క్లర్యకలాప్లలు, విశ్లఖ్ప్టిం సీ్ల్ ప్లా ంట్ మరయిు ఇతర్ ప్రశిరమల 

అధకి క్ ందీాకర్ణ క్లర్ణంగ్ల ఈ ప్లాంతంలో అధిక ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ క్ ందీాకర్ణలు ఉనరియి. 

ఆర్ ఎస్ పథఎమ్ సలయ యిలను తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ఆకుప్చి కవరా్ను పెంచడం మరియు 
వలతరవర్ణరనిక్ట విడుదల చేయడ్రనిక్ట ముందు వయరలయ లను మరింత మ ర్ుగ్లో  వడప్ో త చయేడ్రనిక్ట 
తగ్ిోంప్ు చర్యలు అవలంబించరల్న అవస్ర్ం ఉంద.ి 
క్లలుష్టయ ప్రశిరమల చుటూ్  బఫర్ స్యలాలు లవదర ఆకుప్చి కవర్ుా  క్లలుష్లయనిి తగ్ిోంచడ్రనిక్ట ఒక 

మారో్ం. ఇద ి క్లకుండ్ర, గ్లల దిశ వెపై్ు తోట మరయిు బఫర్ క్లలుష్లయనిి ఒక నిరిదష్్ట సలయ యిక్ట 
తగ్ిోంచగలవు. 
విఎంఆర్ ప్లాంతంలోని ఇతర్ నరన్ - ఎన్ ఎఎమ్ పథ మానిటరా్ ప్లాంతరలోా  క్లలుష్టయ సలయ యిలను 
అర్యం చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట, ఎపథ ప్ర లూయష్టన్ కంటరా ల్ బో ర్ుా కు స్బిాట్ చేయబడా వివిధ్ ఐఎ నివదేికలోా  
నిర్ేహించిన ఎయిర్ క్లేలట ీ మానిటరింగ్ స్్డ్ీ నుంచి ప్ది ప్రసి్ర్ గ్లల నరణయత నమూనర 
లొక్ ష్టన్ లను వలెక్టతీయడ్రనిక్ట కఠనిమ ైన వలయయామం చయేబడుతతంది. 
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గురితంచబడా నమూనర ప్ాదశే్లలు సజె్ కు స్మీప్ంలో, రజిర్ే ఫలరస్ె్, ప్ో ర్ు్ లు లవదర తీరలనిక్ట 
స్మీప్ంలో ఉనరియి. ఈ ప్లాంతరలోా  మానిటర్ చయేబడా ప్రసి్ర్ గ్లల యొకక ప్ధారన మంతి ా

2.5, పథఎమ్10, ఎస్ వో2, ఎన్ వోక్స్ గ్లఢతలు ప్లాజెక్్స ప్లాంతంలో గ్లల నరణయతకు రఫిరనె్్ గ్ల 
తీస్ుక్ోబడతరయి. ఎల్ పథజిని ఉప్యోగ్ించని ఆటరలు మరయిు బస్ు్లు వంటి ఆటరమొబెలై్ 

ఉప్యోగ్ించడం వలా క్ొనిి ప్లాంతరలోా  ఎస్ వో2 గ్లఢతలు ఎకుకవగ్ల కనుగ్పనబడ్రా యి. ఇంధ్నం 

యొకక అస్ంప్యరో్ దహనరనిి ఉప్యోగ్ించి ఆటరలు మరయిు వలహనరల స్ంఖ్య పరె్గడంతో, 
స్మస్య మరింత పరె్ుగుతతంది. 

ముఖ్యంగ్ల విశ్లఖ్ప్టిం నగర్ం మరయిు మిగ్ిలన విఎంఆర్ లో వలయు క్లలుష్టయ సలయ యిలు 
మరింత పెర్గకుండ్ర నిరోధించడ్రనిక్ట, మ ర్ుగుదల క్ోస్ం ప్జాా ర్వలణర నెట్ వర్క 

ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. 40% కంటే ఎకుకవ ప్యాాణ డ్ిమాండ్ క్ోస్ం ప్జాా ర్వలణరకు ఈ మార్ుు 

గ్లల మరయిు ధ్ేని క్లలుష్టయ సలయ యిలను తగ్ిోస్ుత ంది. స్ంభావయ నివలస్ ప్లాంతరలకు దూర్ంగ్ల 
ప్రశిరమల సలయ నం, బఫర్ ప్లాంతరలను అందించడం, ప్ాతిప్లదతి ప్లరిశ్లర మిక ప్లాంతరల నుండ్ ి

వలయు క్లలుష్టయం మరయిు శబదం యొకక ప్భాావలలను తగ్ిోస్ుత ంది. ఈ చర్యలు తదునుగుణంగ్ల 
మాస్్ర్ ప్లా న్ లో చరే్ిబడ్రా యి. 
వలతరవర్ణ సథయతిసలయ ప్క మౌలక స్దుప్లయాలు మరయిు విప్తతత  ఉప్శమనం  
విప్తతత  యొకక ప్లాథ్మిక స్వలళా్ను ప్రషి్టకరించేటప్ుుడు స్ంబంధతి జిలాా లు తయార్ు చేసథన 

విప్తతత  నిర్ేహణ ప్ాణరళిక, మాస్్ర్ ప్లా న్ లో భాగంగ్ల స్ృషథ్ంచబడ్ని మౌలక స్దుప్లయాలు 
ప్ాకృతి యొకక వయతరయసలలను తటట్ కునేంత దృఢంగ్ల ఉండ్లేా నివలర్ణ చర్యలు చూస్ుక్ోవలల. 

వలతరవర్ణ మార్ుు పేార పథత స్ంఘటనలు సలధరర్ణంగ్ల వరి్ప్లతం యొకక తీవాత పెర్గడం 

నుండ్ి తతఫలనుల నుండ్ ి అధిక తీవతా గ్లలులు, అధిక ఉషోో్ గరతలు, తగ్ిోన ప్ంట ఉతరుదకత 

మరియు మరపక కనిపథంచని దృగ్ిేష్టయం వర్కు ప్ాకృతిలో దూకుడుగ్ల ఉంటాయి. భవనరలు, 
రోడుా , డ్్ైనైజేీ వయవస్యలు, వంతన్లు, విదుయత్ లెైనుా  మొదలెైన మౌలక స్దుప్లయాల క్ోస్ం 

అవలంబించరల్న డ్ిజెనై్ ప్ామాణరలు అతయధకి ప్ామాద సలయ యిలు మరియు భదాత యొకక 

అధకి క్లర్క్లనిి అవలంబించరల. ఇంక్ల, ఇప్ుటిక్  ఉని మౌలక స్దుప్లయాలు కూడ్ర వయక్టతగత 

ప్లాతిప్దకిన వలతరవర్ణ సథయతిసలయ ప్కంగ్ల ఉండటానిక్ట రిటరా ఫథటి్ంగ్ క్ోస్ం సథఫలర్స్ు 
చేయబడవచుి.  
గ్లర మీణరభివృదిి  
ఈ అధరయయం విఎంఆర్ లోని గ్లర మీణ జనరవలసలలకు అభివృదిి  వయయహాలను అందసి్ుత ంద.ి 

ప్ట్ణరభివృదిితో స్మిాళితను క లుంచే లా గ్లర మాల ను స్ంప్యరో్ అభివృదిిలో విలీనం చసేే చ 

ర్య లు తీస్ుకునరిర్ు. విఎంఆర్ కు పెదద  ప్లాంతం మరియు జనరభా ఉంద ి కనుక, ఇది గ్లర మీణ 

స్ేభావం కలగ్నిది కనుక, మొతతం గ్ల ఈ ప్లాంతం యొకక ఎదుగుదలకు మరయిు 
పెంప్ర ందించడ్రనిక్ట నిరిిష్్ట క్ోణంపెై దృషథ్ సలరించడం ముఖ్యం.  
ప్రచియం 
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ప్ాస్ుత తం విఎంఆర్ యొకక 45% జనరభా గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  వయవసలయం మరియు చపే్ల 

పెంప్కం ప్ాధరన ఉప్లధ ి వనర్ుగ్ల నివసథస్ుత నరిర్ు. గ్లర మీణ ప్లాంతరల విఎంఆర్ అభివృదిిలో 
స్మగర ఆరియక మరయిు మౌలక స్దుప్లయాల అభివృదిిని చపే్ట్డం విఎంఆర్ ప్ణారళికలో 
అంతరలాగం. ఈ వయయహం క్టంద మండల ప్ాధరన క్లరలయలయాలు, గ్లర మాలు, గ్లర మీణ 

ప్లాంతరలకు ప్ధారన వనర్ుల క్ ందరానిక్ట అనుస్ంధరనం మ ర్ుగుదల ప్ాతిప్లదించబడ్ింది. 
గ్లర మీణ ప్లాంతరల ప్సా్ుత త ఆరియక వయవస్యను క్లప్లడడంతో ప్లటట, నోడల్ గ్లర మాలు మరయిు 
మండల ప్ధారన క్లరలయలయాల స్మీప్ంలో ర్వలణర అనుస్ంధరనం, ఉప్లధ ి మరియు మ ర్ుగ్ెనై 

సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాల ప్లాంతరల అభివృదిి  విఎంఆర్ స్మగర గ్లర మీణ స్మాజం 

అభివృదిిక్ట క్లీకం.  
సో ప్లన అభివృదిి  
గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  అభివృదిి  సలధించడం దరేరల గ్లర మాలోా  మౌలక స్దుప్లయాలను 
పెంప్ర ందించడం దరేరల వలటి సో ప్లనకరమం ఆధరర్ంగ్ల అభివృదిి  చ్ందవచుి. ఆరియక మరియు 
మౌలక స్దుప్లయాల ను అందించడం లో ఆరియక అడాంకులు ఉనరియి, కనకె్ట్విటీ మరయిు 
క్ ందీకాృతం మొదలెైన వలటి క్ోస్ం అనుకూలమ నై ప్దాేశ్లలలో ఉంచబడ్ని క్ ంద ా గ్లర మాలలో 
ఈ సౌకరలయలను అందించడం దరేరల దీనిని ప్రషి్టకరించవచుి.  చిని గ్లర మాలలో తకుకవ 

జనరభా ఉంటటంది, ఇద ి సవేలను స్కరమంగ్ల మరయిు ప్యరితగ్ల ఉప్యోగ్ించుక్ోవడ్రనిక్ట 
స్రిప్ో దు. అందువలా, కనీస్ ప్రమిితి జనరభా దృష్ల్ ా సౌకరలయల సలయ నం ఉండ్రల. ఈ విధ్ంగ్ల, 
ఆరియక మరయిు మౌలక స్దుప్లయాలను అందించే క్ ందా గ్లర మాలు ప్కక గ్లర మాలోా  వృదిిని 

స్ృషథ్ంచగలవు. అయితే, స్మీకృత అభివృదిి  క్ోస్ం, క్ ందా మరయిు ప్లాథ్మిక గ్లర మాల మధ్య 
ప్లాదేశిక మరయిు ఫంక్షనల్ ఇంటిగ్ రష్టన్ అవస్ర్ం. స్ుర్క్ష్తిమ నై తరగునీర్ు, రోడుా  కనకె్ట్విట,ీ 

ఆరోగయ సౌకరలయలు మరయిు పదేలకు ఉప్లధి క్లర్యకరమాలతో ప్లటట విదయ వంటి ప్లాథ్మిక 

మౌలక స్దుప్లయాలను అందించడంతో జీవన నరణయతను మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట సలయ నిక ఆరియక 

వయవస్యలను కూడ్ర స్మగర విధరనంక్ోస్ం ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల.  క్ ంద ా గ్లర మాల జాబితర 
ఇవేబడ్ింది అనుబంధ్ం ఓ. 
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ప్టం 22-1: గ్లర మీణరభివృదిి  నిరలాణం 

అభివృదిి  ప్రలమితతలు 
గ్లర మీణ ప్లాంతరలు మొతతం విఎంఆర్ నటె్ వర్క కు అనుస్ంధరనించబడ్రా యి. అయితే, ప్తాి 

ఒకకర్ూ ఏ సలయ యిలో ఉనిసలయ యిలోా  తడే్రలు ఉంటాయి ఆ జనరవలసలలు పరె్గ్లలని 

భావిస్ుత నరిర్ు. జనరవలసలల యొకక విధిని క్ొలవడ్రనిక్ట ప్రలమితతలు గురితంచబడ్రా యి, అకకడ 

అవి క్ ందా గ్లర మం లవదర ప్లాథ్మిక గ్లర మంగ్ల ప్నిచేసలత యి. ప్రగిణించబడా ప్రలమితతలు: 
కనకె్ట్విటీ ర్వలణర నెట్ వర్క దరేరల 
యాక్ె్స్బిలట ీఉనిత కరమసౌకరలయలకు 
లభయత భౌతిక మౌలక స్దుప్లయాలు 
లభయత సలమాజిక మౌలక స్దుప్లయాలు 
అర్యవంతమ ైన ఆరియక ఆధరర్ం 

 
ప్టం 22-2: గ్లర మీణరభివృదిి  ప్రలమితతలు 
 
కనకె్ట్విట ీ
మాస్్ర్ ప్లా న్ ప్తాి గ్లర మమ ైన విఎమ్ ఆర్ ని కలుప్ుతూ కనీస్ం 18 మీటరా్ వడెలుు రోడుా ను 
ఏరలుటట చసే్ుత ంద.ి ప్తాి సెటలి్ మ ంట్ యొకక ప్లాముఖ్యత మరియు ఫంక్షనరలటీ ఆధరర్ంగ్ల 
రోడా వడెలుును అందించడం క్ొర్కు ఈ ప్లాంతం క్ొర్కు ఒక బలమ నై నటె్ వర్క డ్ిజెనై్ 

చేయబడ్ింది. క్ ందా గ్లర మాలతో బాగ్ల అనుస్ంధరనించబడ్ని ప్లాథ్మిక గ్లర మాలతో ప్ో లసేత  
అధకి టాాఫథక్స కదలకలను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని ఎకుకవ జనరభా మరయిు సౌకరలయలతో అధకి 

ఆరా్ర్ సెటలి్ మ ంటటా  ప్ట్ణ ప్లాంతరలకు మ ర్ుగ్ెనై కనెక్ట్విటనీి కలగ్ి ఉండ్రల. ఇది వనర్ులను 
మరింత మ ర్ుగ్లో  క్ టాయించడం మరియు నటె్ వర్క యొకక తగ్ిన వినియోగ్లనిి 

ధ్ృవీకరిస్ుత ంది. 
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ప్టం 22-3: గ్లర మీణ కనెక్ట్విటీ యొకక హెరైలరీక 

సౌకరలయల కరమం 
ప్ాతి గ్లర మీణ సటెిల్ మ ంట్ వలర్ు అందించే జనరభా ఆధరర్ంగ్ల సౌకరలయల కరమానిి కలగ్ ి

ఉంటటంద.ి ప్లాథ్మిక గ్లర మాలు తమ సర ంత జనరభా అవస్రలలను తీర్ిడ్రనిక్ట ప్లాథ్మిక 

సౌకరలయలను కలగ్ి ఉంటాయి, క్ ందా గ్లర మాలు క్ ందా మరియు చుటట్ ప్కకల ప్లాథ్మిక గ్లర మాల 

మొతతం స్మూహానిక్ట సవేలందిసలత యి. ప్లాథ్మిక గ్లర మాలోా  నివసథస్ుత ని ప్ాజలు స్మీప్ంలోని 

మధ్య గ్లర మంలో తదుప్రి సౌకరలయల కరమానిి ఉప్యోగ్ించుక్ోగలుగుతరర్ు. ఈ ప్ామాణరల 

క్ొర్కు ప్రిగణించబడా స్దుప్లయాలు: 
• విదరయ సౌకరలయలు 
• ఆరోగయ స్ంర్క్షణ సౌకరలయలు 
• వలణిజయ సౌకరలయలు 
• సలమాజిక-సలంస్కృతిక సౌకరలయలు 
• వినోద సౌకరలయలు 
• ఇతర్ సౌకరలయలు 

ప్టం 22-4 మరయిు ప్టం 22-5 వర్స్గ్ల మధ్య మరియు ప్లాథ్మిక గ్లర మాలోా  లభయం అయియయ 
స్దుప్లయాల కరమానిి చూప్ుతతంది. 
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ప్టం 22-4: క్ ందా గ్లర మాల వదద  అందుబాటటలో ఉని సౌకరలయల కరమం 

 
ప్టం 22-5: ప్లాథ్మిక గ్లర మాల వదద  లభయం అయియయ సౌకరలయల ఆరా్ర్ 

ఎక్లనమీ 
గ్లర మీణ జనరభా యొకక ప్లాథ్మిక జీవనోప్లధి వయవసలయ మరయిు మత్ా క్లర్యకలాప్లలపె ై
ఆధరర్ప్డ్ ి ఉంటటంది. గ్లర మీణ ప్లాంతరలు తమ ఆరియక వయవస్యను బలోపేతం చసే్ుక్ోవడ్రనిక్ట 
మరింత సలేవలంబన సలధించడం ముఖ్యం. సలయ నిక ఉతుతతత లను ఉప్యోగ్ంిచి చిని తర్హా 

వయవసలయ ఆధరరతి ప్రశిరమలను ప్ోా త్హించడం దరేరల ఈ ప్లాంత ఆరియక వయవస్యలో వృదిిని 

స్ులభతర్ం చేయడం గ్లర మీణ స్మాజాల జీవనోప్లధిని మ ర్ుగుప్ర్ుస్ుత ంద.ి వయవసలయ 

ఆధరరిత ప్రశిరమలు ఈ ప్లాంతం యొకక ఆరియక వయవస్యను పెంచడమ ే క్లకుండ్ర, సలయ నిక 

స్మాజాలకు ఉప్లధి అవక్లశ్లలను కూడ్ర స్ృషథ్సలత యి.  
వయవసలయ భూమి స్ంర్క్షణ: ఈ ప్లాంతంలో వేగవంతమ నై మరయిు అనియంతితా 

ప్ట్ణకీర్ణతో అనేక వయవసలయ భూములు ఇతర్ ప్ాయోజనరల క్ోస్ం మార్ిబడుతతనరియి. 

ఈ ప్లాంతంలోని వయవసలయ భూములలో చరలా వర్కు చరలా సలర్వంతమ నైవి మరియు 
స్ంవత్రలనిక్ట రెండు నుండ్ి మూడు ప్ంటలను ఉతుతిత  చేసలత యి. ఈ అధకి ఉతరుదక 

వయవసలయ భూములను ఇతర్ ఉప్యోగ్లల వెపై్ు మార్ికుండ్ర క్లప్లడటానిక్ట నియంతణా 

చర్యలు తీస్ుక్ోవలల. వయవసలయ ఆధరరిత మరయిు అనుబంధ్ ప్రశిరమలు మరియు నగరలల 

క్ోస్ం తకుకవ ప్ంట దిగుబడ్ి భూములకు మాతమాే వయవసలయ భూమి 

మారిుడ్ిఅనుమతించబడవచుి మరయిు నగరలలు ఒక క్లంప్లక్్స ప్దితిలో అభివృదిి  
చేయబడతరయి.   గృహ/ కుటరీ్ ప్రిశరమలు: గృహాధరరతి ప్రశిరమలు లవదర కుటరీ్ ప్రశిరమలు గ్లర మీణ ప్లాంతరలోా  
అంతరలాగంగ్ల ఉనరియి. ప్ధారనంగ్ల వయవసలయ ఆధరరతి లవదర చేతివృతతత ల వయవసలయ ప్కతేం 

కలగ్ిన ఈ చిని తర్హా గ్లర మ ప్రశిరమలు భూమిలవని రెతైతలకు మరియు వతేన క్లరిా కులకు 
క్ీలక ఆరియక ప్రిష్లకరలలు. ఈ ప్లాంతంలోని క్ ంద ా గ్లర మాలు మరయిు ప్లాంతీయ క్ ందరాలకు 
స్రెనై అనుస్ంధరనంతో, ఈ ప్రిశరమలు విస్త ృత మారెకట్ పేాస్ కు చరే్ుకుంటాయి మరయిు ఈ 

ప్లాంతంలోని సలయ నిక ఆరియక వయవస్యలను పెంచుతరయి, నెపై్ుణయం లవని క్లరిాకుల ఉప్లధ ి దరేరల 
గ్లర మాలోా  పదేరకి్లనిి తొలగ్ిసలత యి.  
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గ్లర మీణ జనరవలసలల యొకక సో ప్లన కరమానిక్ట ఉప్లధి ఉతరుదక క్లర్యకలాప్లలు గురితంచబడ్రా యి, 

ఇది గ్లర మీణ ఆరియక వయవస్యతో స్మక్లలీకరించబడుతతంది మరియు విఎంఆర్ యొకక మొతతం 

స్ర్ఫరల గ్పలుస్ులో చుర్ుక్ెనై ప్లతా ను ప్ో షథస్ుత ంది. ప్టం 22-6 గ్లర మాలోా  ప్ాతిప్లదించబడా 

ఉప్లధి కలున క్లర్యకలాప్లల కరమానిి చూప్ుతతంది. 

 
ప్టం 22-6: గ్లర మీణ జనరవలసలలోా  ఉప్లధి కలున క్లర్యకలాప్లలు 
ముగ్ింప్ు 
ఈ ప్లాంతంలో గ్పప్ు గ్లర మీణ వనర్ు ఉంద.ి నదులు మరియు క్లలువలు ఈ ప్లాంతరనిి 

మధ్యవరితతేం చేసలత యి, భూమిని మరింత సలర్వంతం చేసలత యి మరియు వయవసలయానిక్ట గ్పప్ు 

సలమరలయ ానిి స్ృషథ్స్ుత ంది. వయవసలయ భూములను స్ంర్క్ష్ించడ్రనిక్ట ప్జాలు ఇష్్టప్డతరర్ని 

వలటాదరర్ుల స్ంప్ాదింప్ులు వలాెడ్ించరయి. ఈ ప్లాంతం యొకక సలమరలయ ానిి గమనించి, 

వలటాదరర్ుల ప్ాయోజనరలను ప్రిగణనలోక్ట తీస్ుక్ొని, వయవసలయ భూమిని స్ంర్క్ష్ించడ్రనిక్ట 
చర్యలు తీస్ుక్ోబడ్రా యి మరయిు అదే స్మయంలో వయవసలయానిి పెంచడ్రనిక్ట మరయిు 
అధకి గృహ వేతనరలను పెంచడ్రనిక్ట వయవసలయంలో ప్దితతలను అవలంబించడం దరేరల 
గ్లర మీణ ప్లాంత ఆరియక వయవస్యను పెంచడ్రనిక్ట చర్యలు తీస్ుక్ోబడ్రా యి. గ్లర మీణ ప్లాంతం యొకక 

సలమర్స్యం ప్ట్ణకీర్ణతో కలవర్ప్డదు, క్లనీ నెైప్ుణరయభివృదిి  క్ ందరాలు, వయవసలయ 

మారెకటటా , క్ ందా గ్లర మాలకు అనుస్ంధరనం, గ్లర మీణ ప్లాంతంలో జీవన నరణయతను 
మ ర్ుగుప్ర్చడ్రనిక్ట మరయిు మాస్్ర్ ప్లా న్ లో ప్ాతిప్లదించిన విధ్ంగ్ల ప్లాథ్మిక సౌకరలయల 

అందుబాటట వంటి మ ర్ుగ్ెనై మౌలక స్దుప్లయాల క్ోస్ం నిబంధ్నలు చేయబడతరయి. 
 
క్లయపథటల్ ఇనెేస్్ మ ంట్ ప్లా న్ 
క్లయపథటల్ ఇనెేస్్ మ ంట్ ప్లా న్ యొకక సలరలంశం 
ఈ అధరయయం 2041 నరటకి్ట క్లీక మౌలక స్దుప్లయాల ప్లాజకెు్ ల ప్లాథ్మిక మూలధ్న 

వయయానిి విఎంఆర్ లో అందసి్ుత ంద.ి  2041 నరటిక్ట విఎంఆర్ కు ర్వలణర, మౌలక స్దుప్లయాల 

డ్ిమాండ్ ను తీర్ిడ్రనిక్ట ర్ూ.1,49,202 క్ోటటా  అవస్ర్మని అంచనర. భవిష్టయతతత  అభివృదిి  క్ొర్కు 
ఖ్ర్ుి అంచనర యొకక అబ్ సల్ ర క్్స టబేుల్ 23లో చూపథంచబడ్ంిది.-1 
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ప్టి్క 23-1: అభివృదిి  వయయ అంచనర యొకక అబ్ సల్ ర క్్స 

సా్. 

నెం. భాగం 

అంచనర వయయం (ర్ూ. 100 

క్ోటటా ) 

1 ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాలు 95,992.00   
2 నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య  45,62.6 

3 రీసెకై్టాంగ్ సథస్్మ్ తో ముర్ుగునీర్ు/వయర్య నీటి వయవస్య  59,35.0 

4 
ఎనరీజ ప్లా ంట్ కు శుదిి  మరయిు వయరలయ లతో స్హా ఘన 
వయరలయ ల నిర్ేహణ 

439.6 
5 వర్ద నియంతాణ వయవస్య  6,62.3  
6 ప్వర్ ఇన్ ఫలాస్్రకిర్ 52,500 
  మొతతం 149,201.5 

మూలం: కన్లె్ ంట్ అంచనర 
ర్వలణర ర్ంగం క్ొర్కు క్లయపథటల్ ఇనెేస్్ మ ంట్ ప్లా న్ 
హారజిోన్ ఇయర్ టాాన్్ ప్ో ర్్ నటె్ వర్క (రోడుా  వెడలుు, మిసథ్ంగ్ / క్ొతత  లంక్స లు, బస్ సథస్్మ్, 

బిఆర్ టిఎస్, స్బర్బన్ రెలై్ సథస్్మ్, మ టరా / ఎల్ ఆర్ టి సథస్్మ్, ఇంటర్ సథట ీ బస్ టర్ిానల్్, 
టాక్స టర్ిానల్్, టాాఫథక్స మేనజే్ మ ంట్ చర్యలు యూనిట్ ర టా ఆధరర్ంగ్ల అంచనర 
వేయబడ్రా యి, ఇద ే విధ్మ నై ప్లాజకెు్ లపెై కన్లె్ ంట్్ స్ేంత అనుభవం, బిఆర్ టిఎస్ 

ప్లాజెకు్ లపెై డ్ిపథఆర్ అధ్యయనరలు, స్బర్బన్ లెైన్ లు, మ టరా  లెైన్ లపెై డ్ిపథఆర్ 

అధ్యయనరలు మొదలెైనవి.  

2041 క్ష్ితిజ స్ంవత్రలనిక్ట మొతతం ర్వలణర నటె్ వర్క క్ోస్ం విస్త ృత వయయ అంచనర వివరలలు 
టేబుల్ 23-2లో స్మరుించబడ్రా యి. 2041 వర్కు క్ష్ితిజ క్లలానిక్ట హారజిోన్ ర్వలణర నటె్ వర్క 

యొకక మొతతం ఖ్ర్ుి 2019-20 ధ్ర్ల @ ర్ూ. 0.95 లక్షల క్ోటటా . మ టరా /మ టరా  లెైట్/ఎల్ ఆర్ ట ి

సథస్్మ్, బిఆర్ టిఎస్ మరియు బస్ సథస్్మ్ క్టంద ప్ాతిప్లదతి ప్బాిక్స టాాన్్ ప్ో ర్్ నెట్ వర్క 

ప్ాతిప్లదనల యొకక స్ుమార్ు ఖ్ర్ుి ర్ూ. 47,671 క్ోటటా , ర్ూ. 1,623 క్ోటటా  మరియు ర్ూ. 1,136 

క్ోటటా , మొతతం వయయం యొకక వయక్టతగత వలటా వర్ుస్గ్ల 49.7%, 1.7% మరియు 1.2%. ప్తాిప్లదతి 

రోడుా /ర్హదరర్ులు, బస్ ట్రిానల్్, టాక్స టర్ిానల్్ మరయిు టాాఫథక్స మనేజే్ మ ంట్ చర్యల 

యొకక స్ుమార్ు ఖ్ర్ుి వర్స్గ్ల ర్ూ. 40,972 క్ోటటా , ర్ూ. 478 క్ోటటా , 537 క్ోటటా  మరయిు 3,575 

క్ోటటా , మొతతం ఖ్ర్ుిలో వయక్టతగత వలటా వర్ుస్గ్ల 42.7%, 0.5%, 0.6%, 3.7%. అదవేిధ్ంగ్ల, 2051 

వర్కు హారజిోన్ క్లలానిక్ట మొతతం ర్వలణర నెట్ వర్క క్ొర్కు విస్తృత వయయ అంచనరలు 
ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి మరయిు టేబుల్ 23.2లో ప్జాంట్ చయేబడ్రా యి. 

ప్టి్క 23-2: 2051 వర్కు హారిజాన్ క్లలానిక్ట ప్తాిప్లదిత ర్వలణర మౌలక స్దుప్లయాల క్ొర్కు 
పథాలమినరీ బాాడ్ క్లస్్ అంచనరల సలరలంశం (2019-20 @ ర్ూ.క్ోటాలో) 

వయవస్య  2041 వర్కు 2051 వర్కు 
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ప్ర డవు 
(క్ట.మీ) 

2019-20 @ ర్ూ. 

100 క్ోటా లో 
స్ూయ ల వయయం 

% ప్ర డవు 

2019-20 
@ ర్ూ. 

100 క్ోటా 
లో స్ూయ ల 
వయయం 

% 

మ టరా  
175                     

47,671  
49.7% 175 47,671  39.5% 

స్బర్బన్ రెైలు     
 

236 11,697  9.7% 

బిఆర్ టిఎస్ 
127                        

1,623  
1.7% 127 1,623  1.3% 

బస్ సథస్్మ్ 
                         

1,136  
1.2%   1,677  1.4% 

రోడుా /ర్హదరర్ులు 
                      

40,972  
42.7%   51,215  42.4% 

ఇంటర్ సథటీ బస్ 
ట్రిానల్్ 

                            
478  

0.5%   478  0.4% 

టాక్స టర్ిానల్్: మజేర్ 
మరియు మినీ 

                            
537  

0.6%   537  0.4% 

టాాఫథక్స నిర్ేహణ 
చర్యలు 

                         
3,575  

3.7%   5,900  4.9% 

మొతతం 
                      

95,992  
100%   120,797  100% 

* ఖ్ర్ుి మదింప్ు ప్యాోజనం క్ొర్కు, బిఆర్ టిఎస్, బస్ సల్ ప్ లు, బస్ ఫీాట్, బస్ 

డ్ిప్ో /ట్రిా నల్, బస్ ఫీాట్ మొదలెైన వలటి క్ొర్కు డ్్డ్ిక్ టడ్్ లెైన్ ల నిరలాణరనిక్ట అవస్ర్మ నై 

క్లంపో్ నెంట్ లను మాతమాే ప్రగిణనలోక్ట తీస్ుక్ోవలల. ఇతర్ క్లయర జీవే పో్ రి్న్ యొకక ఖ్ర్ుి, 

క్లరడి్రర్ వెంబడ్ి ఎన్ ఎమ్ టి స్దుప్లయాలు ఇప్ుటిక్  రోడుా /హెవైేల క్ టగ్రిీలో భాగంగ్ల 
చేర్ిబడ్రా యి. 

** టాాఫథక్స మేనజే్ మ ంట్ చర్యలోా  కూడల మ ర్ుగుదలలు, టాాఫథక్స సథగిల్్ ఇన్ స్్లవష్టన్, 

ఫెలా ఓవర్ుా /ఎలవేటడ్్ రోడుా , రోబ్ లు/ర్ూబ్ లు, ప్లదచరర్ుల ఫో బ్ లు/స్బ్ వలేు/సెైకవలక్స లు, 
ఆఫ్ సీ్ రట్ ప్లరికంగ్/ఎంఎల్ సథపథ స్దుప్లయాలు మొదలెైనవి ఉంటాయి.  

క్ీలక మౌలక స్దుప్లయాల ర్ంగం దరేరల క్లయపథటల్ ఇన్ వటె్్ మ ంట్ ప్లా న్ 
మౌలక స్దుప్లయాల భాగ్లల క్ోస్ం డ్జిెనైుా  మరియు ప్రిమాణరల ఆధరర్ంగ్ల, బాా క్స వయయ 

అంచనరలు ఈ ప్లాంతంలో ప్ాబలంగ్ల ఉని ర టాపెై అనిి ర్ంగ్లలకు ర్ూప్ర ందించబడ్రా యి. 
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సెక్ల్ ర్ వలరీగ్ల మరియు క్లంపో్ నెంట్ వలరగీ్ల బాా క్స ఖ్ర్ుి, అందువలా వర్క అవుట్ దగిువ న 

చితీకారించబడుతోంది. ప్టి్క 23-3 కు ప్టి్క 23-7. 
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నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య  
ప్టి్క 23-3: నీటి స్ర్ఫరల వయవస్య  క్ోస్ం బాా క్స ఖ్ర్ుి అంచనర 
ఎస్ నెం. వివరలలు మిలయనలోి 

ర్ూ. 
1 సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ లోప్ల మరయిు వలెుప్ల గన్ 

నెటి్ంగ్/ముడ్ ి నీట ి మ యిన్్ క్ొర్కు ప్ర ా ట్క్ట్వ్డ క్ోటంిగ్ తో లవయింగ్ 
మరియు జాయింట్ చయేడం ఎమ్ఎస్ సెైుర్ల్ వలాెంగ్ పెైప్ులను 
అందించడం, తవేకం, అవస్ర్మ ైన చోట సుెష్టల్ లు మరయిు 
వలల్ే లు మరయిు శ్లడ్ిల్్ ఫథక్స్ చేయడం దరేరల 1067 మిమీ 
నుంచి 1829 మిమీ డయామీటర్ ప్యరిత చేయబడుతతంది. 

9,473.07 

2 ముడ్ ి నీట ి మ యిన్్ క్ొర్కు లోప్ల సథమ ంట్ మోరల్ ర్ లెైనింగ్ తో 
లవయింగ్ మరియు జాయింట్ డక్ెట్ల్ ఐర్న్ పెపై్ులను అందించడం, 

తవేకం, సెుష్టల్ లు మరియు వలల్ే ల ఫథక్ట్ంగ్ ప్యరిత చేయడం 
దరేరల 450 నుంచి 1000 మిమీ వలయస్ం ప్యరిత అవుతతంది. 

3,757.46 

3 ప్వర్ ఫడీర్, సథేచ్ గ్ ర్ుా , టాాన్్ ఫలర్ార్ మొదలెైనవలటతిో స్హా 
క్ెనరల్ నుంచి ముడ్ి వలటర్ లఫ్్ట సే్ష్టన్ ల నిరలాణం, స్పెలా  మరయిు 
ఇన్ స్్లవష్టన్ అవస్ర్మ నై విధ్ంగ్ల ప్యరిత చయేబడ్రా యి. 

1,084.50 

4 అనిి ఎలక్ో్ా  మ క్లనికల్ ఎక్టేప్ మ ంట్ మరయిు ఎస్ క్ఎెడ్ఎి 
సథస్్మ్ తో స్హా ప్యరిత చయేబడుతతంది. 

1,004.93 

5 పెైప్ ఫథటి్ంగ్ లతో క్టాయర్ వలటర్ రెసరెిేయర్ ల నిరలాణం 
ప్యర్తయింద ి

1,406.63 

6 ప్వర్ లెైన్ సల్ ఫ్ క్లేర్్ర్్ మరయిు అవస్ర్మ నై అనుబంధ్ 
ప్నులతో ప్యరిత చయేబడా క్టాయర్ వలటర్ ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ ల 
నిరలాణం, స్పెలా  మరియు ఇన్ స్్లవష్టన్ 

807.38 

7 అనిి పెపై్ ఫథటి్ంగ్ లతో స్రీేస్ రిజరలేయర్ ల నిరలాణం 
ప్యర్తయింద ి

7,453.17 

8 డ్ిఐ -క్-ె9 పెపై్ులతో లవయింగ్ మరియు జాయింట్ క్టాయర్ వలటర్ 
ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ అందించడం 

645.9 

9 డ్ిఐ పెపై్ుల క్లా స్ క్ె-7తో ఫథటి్ంగ్ లు మరియు ఎసథస్రలీతో ప్యరిత 
చేయబడా లవయింగ్ మరియు జాయింటింగ్ టంాక్స డ్సిథ్ రబూయష్టన్ 
సథస్్మ్ ని అందించడం. 

15,732.37 

  మొతతం 41,365.41 
  ఆకసథాక ప్ర్యవకే్షణ మరియు డ్ిపథఆర్ ల క్ొర్కు జోడ్ించండ్ి 10.3% 4,260.64 

  గ్లర ండ్ టరటల్ 45,626.04 
 

ర్ూ. 4,563 క్ోటటా  చప్్ుండ్ ి
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ముర్ుగునీటి/వయర్య నీటి వయవస్య  
ప్టి్క 23-4: రసీెైక్టాంగ్ సథస్్మ్ తో ముర్ుగునీర్ు/వయర్య నీటి వయవస్య  క్ొర్కు బాా క్స క్లస్్ ఎసథ్మటే్ 

ఎస్ నెం. వివరలలు 
మిలయనలోి 
ర్ూ. 

1 

ముర్ుగునీర్ు మరయిు వయర్య జలాల సకేర్ణ క్ొర్కు లవయింగ్ 
మరియు జాయింట్ టాంక్స కలెక్షన్ సథస్్మ్ ని హెచ్ డ్పిథఈ/జిఆర్ 
పథ/ఆర్ సథసథ పెపై్ులతో తవేకం, బడె్ క్లంక్ీరట్ మరయిు మాయన్ 
హో ల్్ మొదలెైనవలటతిో ప్యరిత చయేడం.  20,050.19 

2 
ముర్ుగునీట ి ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ ల నిరలాణం, స్ర్ఫరల మరయిు ఇన్ 
స్్లవష్టన్  93.52 

3 

డ్ిఐ పెైప్ుల క్లా స్ క్ె-9తో లవయింగ్ మరయిు జాయింట్ యింగ్ 
ముర్ుగునీట ి ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ అందించడం అనిి అవస్ర్మ నై 
ఫథటి్ంగ్ వలల్ే లు మొదలెైనవలటితో ప్యరిత చయేబడుతతంది.  76.18 

4 
అనిి సథవిల్ మరియు ఎలక్ో్ా  మ క్లనికల్ ప్నులతో ప్యరిత 
చేయబడ్ిన ముర్ుగునీర్ు/వయరలయ ల శుదిి  ప్లా ంటా నిరలాణం 14,984.40 

5 

ఇస్ుక ఫథల్ర్ లు, యాక్ట్వటే్డ్ చరర్ క్ోల్ టీాట్ మ ంట్ మరయిు డ్సి్ 
ఇనఫెక్షన్ సథస్్మ్ తో కూడ్ని ట్రటిరీ టీటా్ మ ంట్ ప్లా ంట్ ల 
నిరలాణం అనిి సథవిల్ మరియు ఎలక్ో్ా  మ క్లనికల్ వర్క లతో ప్యరిత 
చేయబడ్ింది. 5,008.00 

6 
ట్రటిరీ టీటా్ డ్ వలటర్ రెసరెిేయర్ ల నిరలాణం పెైప్ ఫథటి్ంగ్ లు 
మొదలెైనవలటతిో ప్యరిత చేయబడుతతంది. 1,321.56 

7 

హారి్కలిర్, ఇండసథ్ రయల్ మరయిు ఇతర్ తరాగునీట ి రసీెకై్టాంగ్ 
క్ొర్కు ప్ంపథంగ్ సే్ష్టన్ ల నిరలాణం, స్పెలా  మరియు ఇన్ స్్లవష్టన్, 

ప్వర్ లెైన్ సల్ ఫ్ క్లేర్్ర్్ మరయిు అవస్ర్మ నై అనుబంధ్ 
ప్నులతో ప్యరిత చేయబడ్ింది. 952.20 

8 
అనిి పెపై్ ఫథటి్ంగ్ లతో స్రీేస్ రిజరలేయర్ ల నిరలాణం 
ప్యర్తయింద ి

5,286.22 

9 

రీసెకై్టాంగ్ క్ొర్కు డ్ఐి పెైప్ుల క్లా స్ క్ె-9తో లవయింగ్ మరయిు 
జాయింట్ టింగ్ టీటాా్ ఎఫ్అనర్కల్ ప్ంపథంగ్ మ యిన్్ 
అందించడం. 952.20 

10 

అమరకిలు మరయిు ఎసథసథయయరీలతో ప్యరిత చేయబడా టిటి వలటర్ 
టాంక్స డ్సిథ్ రబూయష్టన్ సథస్్మ్ ని అందించడం- హెచ్ డ్పిథఈ/జిఆర్ 
పథ/డ్ఐి - క్7ె పెపై్ులు 5,084.05 
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  మొతతం 53,808.50 

  ఆకసథాక ప్ర్యవకే్షణ మరియు డ్ిపథఆర్ ల క్ొర్కు జోడ్ించండ్ి 10.3% 5,542.28 
  గ్లర ండ్ టరటల్ 59,350.78 

 
ర్ూ. 5,935 క్ోటటా  చప్్ుండ్ ి

 
ఘన వయరలయ ల నిర్ేహణ 
ప్టి్క 23-5: బాా క్స క్లస్్ ఎసథ్మటే్ సలలడ్ వస్ే్ మనేజే్ మ ంట్ తో స్హా టీటా్ మ ంట్ మరయిు వస్ే్ 

టట ఎనరీజ ప్లా ంట్ 
ప్లాథ్మిక నిర్ేహణ మరయిు ర్వలణర ప్రికరలలు 

ఎస్ నెం వివరలలు మిలయనలోి ర్ూ. 
 

1 10 లీటరా్ క్ెప్లసథటీ బిన్ లు  112  

2 25 లీటరా్ క్ెప్లసథటీ బిన్ లు  40  

3 రోడుా  వెపై్ు 50 లీటరా్ క్ెప్లసథటీ బిన్ లు 63  

4 

200 మరియు 600 లీటరా్ సలమర్యాం కలగ్ిన డూయయల్ బిన్ తో 
కంట్నైర్ చయేబడా ట్ై ైసెకై్టల్్/ఆటర టిపా్ుర్ 

455  

5 1100 లీటరా్ సలమర్యాం- డూయయల్ మొబెైల్ బిన్ లు 15  

6 
డంప్ర్ పేాస్ బిన్ లు 4 కమ్ క్ెప్లసథటీ 2 ప్ాతి సెైట్ వదద 
నెంబర్ు 

587  

7 

బూామ్ సథ్క్స, సఫేీ్  ఎక్టేప్ మ ంట్, గావుజులు, ష్టూలు/గమ్ బూట్ 
లు, రయెిన్ క్ోట్, మాస్క మొదలెైనవలట ిస్పెలా   

33  

ఉప్ మొతతం 1,304.66  
సెకండర ీనిర్ేహణ మరయిు ర్వలణర ప్రకిరలలు  

1 

16 కమ్ కంట్ైనర్ లను హాయండ్లి్ చేయగల సలమర్యాం కలగ్ిన 
టాక్స ఛరసథస్ పెై హుక్స లోడర్ మౌంట్ చేయబడ్ింది @ 10% 

సల్ ండ్ బెతైో రోజుకు 2 టిాప్ుులు 845.94 

 

2 
రోజుకు 2 టిాప్ుులు మరయిు 10% సల్ ండ్ బెై గ్ల భావించిన 4 

కమ్ టాాలీతో టాాక్ర్ 34.84 
 

3 రెగూయస్ కలెక్ర్ మరయిు కంపెసా్ర్ 321.27  

ఉప్ మొతతం 1,202.05  
ఇంటగి్ రటడ్్ వస్ే్ మేనజే్ మ ంట్ మరియు టీాట్ మ ంట్ ఫసెథలట ీ  
1 లాయండ్ ఫథల్ సెటై్ క్ొర్కు లాయండ్ డ్వ్లప్ మ ంట్ 1.87  
2 సథవిల్ వర్కు 513.18  
3 యాంతిాక ర్చనలు 307.91  
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4 ఎలక్ట్ాకల్ వర్కు 114.37  
5 బయోమ థ్నెజై ష్టన్ ప్లా ంట్ యొకక ఖ్ర్ుి 468.05  

6 
భసీా కర్ణ ఖ్ర్ుి 50MTT సలమర్యాం కలగ్ని ప్ాతి యూనిట్ 
ప్లా ంట్ 73.31 

 

7 గ్లర మాలకు కంపో్ స్్ ప్లా ంట్ యొకక ఖ్ర్ుి 327.46  

ఉప్ మొతతం  1,478.69  

 ఇంటిగ్ రటడ్్ వేస్్ మాయనేజ్ మ ంట్ యొకక మొతతం 3,985.40  
ఆకసథాక మరియు నరన్ క్ోర్ క్లంపో్ నెంట్ లను జోడ్ించండ్ి 10.3% 410.50  

గ్లర ండ్ టరటల్ 4,395.90  
439.6 క్ోటటా  చప్్ుండ్ ి  

ముంప్ు/వర్దలు మేనజే్ మ ంట్ 

ప్టి్క 23-6: స్హజ డ్్యాిన్ ల క్లర్ణంగ్ల ముంప్ు/వర్దలను చక్్స చయేడం క్ొర్కు బాా క్స క్లస్్ 

ఎసథ్మటే్ 

ఎస్ నెం వివరలలు 

ర్ూ. 

మిలయనాలో 
మొతతం 

1 

తవేకం, అవస్ర్మ నై మిష్టనరీ వర్క మరియు సో్ న్ పథచింగ్ 
మొదలెైనవలటతిో స్హా విఎంఆర్ రజీియన్ లోని స్హజ డ్్యాిన్ ల 
సెైడ్ బరె్ా లను వతెకడం క్ొర్కు మీండ్ింగ్ భాగ్లలను నిటార్ుగ్ల 
చేయడ్రనిక్ట అవక్లశం కలుంచడం. 4,031.60 

2 

అవస్ర్మ ైన గ్ రడ్యిిెంట్ మ యింట్నై్ చయేడం క్ొర్కు తవేకం/ఎర్త 
ఫథలాంగ్ క్ొర్కు మరయిు ప్వాలహాల యొకక ఇర్ువెైప్ులా నిలచిప్ో యిన 
నీర్ు/మునిగ్ిప్ో వడం గమనించబడా సెక్షన్ లోా  ప్ావలహ వగే్లనిి 
పెంచడం క్ొర్కు సెడై్ బెర్ా లపె ైసో్ న్ పథచింగ్ వర్క క్ొర్కు ఏరలుటటా . 1,973.30 

ఉప్ మొతతం  6,004.90 
ఆకసథాక మరియు నరన్ క్ోర్ క్లంపో్ నెంట్ లను జోడ్ించండ్ి 10.3% 618.50 
  గ్లర ండ్ టరటల్ 6,623.40 
662 క్ోటా ర్ూప్లయలు చప్్ుండ్ ి

విధ్ుయత్క్టత 
మ గ్ల వలట్ కు విదుయత్ ఉతుతిత  ఖ్ర్ుి ర్ూ.5 క్ోటటా  అని భావించినటాయితే, 3,500 మ గ్లవలటా ఈ 

ప్లాంతరనిక్ట అంచనర వేయబడా అదనప్ు విదుయత్ డ్ిమాండ్ ర్ూ.17, జనర ష్టన్ క్ొర్కు 500 క్ోటా 

పెటట్ బడ్ి మరియు టాాన్్ మిష్టన్ మరియు ప్ంపథణీ క్ొర్కు స్ుమార్ు ర్ూ. 35,000 క్ోటటా . ఈ 

ప్లాంతరనిక్ట మొతతం ర్ూ. 52,500 పెటట్ బడ్ి అంచనర వయేబడ్ంిది. 

ప్టి్క 23-7: ప్వర్ జనర ష్టన్ మరియు టాాన్్ మిష్టన్ క్ొర్కు బాా క్స క్లస్్ ఎసథ్మటే్ 
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ఎస్ నెం వివరలలు 

ర్ూ. 

100క్ోటాలో 
మొతతం 

1 3,500 మ గ్లవలటా అదనప్ు విదుయత్ డ్మిాండ్ ఉతుతిత  17,500 

2 ప్ాసలర్ం మరయిు ప్ంపథణ ీ 35,000 

ఉప్ మొతతం  52,500 
తదనుగుణంగ్ల, ఈ ప్లాంతంలో విదుయత్ ర్ంగ ఆవశయకతను తీర్ిడ్రనిక్ట స్ంబంధతి స్ంస్యలు 
అవస్ర్మ ైన నిబంధ్నలను [వలరి బడ్్జట్ క్ టాయింప్ులోా ) చయేాలని సథఫలర్ు్ చేయబడ్ింద.ి 
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ఈ పేజీ ఉదేదశయప్యర్ేకంగ్ల ఖ్ాళీగ్ల 
వదలివేయబడ్ింద ి


