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1 దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ - విషయ సూచిక్ మరియు త్యారీ 

1.1 రరిచయం 

30 సంవర్ ర్పల ీర ఘకాలిక్ కాలవయ వధి క్లిగన దృక్ా థ ప్పణాళిక్ మరియు లక్ష్యయ లను 

రూొంద్ధంచడం, ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం/వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ. యొక్క  ప్పాద్దశిక్ మరియు స్థమాజిక్-ఆరికా్ 

అభివృద్ధ ిమరియు దాని పాలనలో పరిష్టక ర్పనిి సంబంధించి  సా్థనిక్ సంస ాయొక్క  లక్ష్యయ లు, 

విధానాలు, వ్యయ హార్పలు మరియు స్థధారణ కారయ ప్క్మాలను రుజువు చేసే అవసరమైన మాయ ప్ 

లు మరియు డయాప్గమ్ ల దావ ర్ప మదుే ఇచేచ  ర్పరపూరవ క్ డాక్టయ మెంట్ గా ఉరా త్త ి

చేయబడునద్ధ. 

1.2 ఎి.ఎం.ఆర్ మరియు యు.డి.ఎ. చర్నం యొక్ె  నిబంధనలు 

ఎపి.ఎం.ఆర్. మరియు యు.డి.ఎ. చట్టం, 2016 యొక్క  సెక్షన్ 4(1) నిబంధ్నల ింద ఎపి 

ప్పభురవ ం వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ ను ఏరా్ప టు చేసింద్ధ.  సెక్షన్ 11 ప్పకారం, విశాఖపట్ై ం 

మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ కొరక్ట ఒక్ దృక్ా థ ప్పణాళిక్ (పిపి) రయారు చేయాలి, ీనిి 

సంబంధించి అభివృద్ధ ి ప్పాంరం యొక్క  సమప్గ భౌత్తక్, ఆరికా్ మరియు స్థమాజిక్ 

అభివృద్ధ ి కొరక్ట, ముపాై  సంవర్ ర్పలక్ట రక్టక వ కాక్టండా ీర ఘకాలిక్ కాలవయ వధితో, 

అభివృద్ధ ిప్పాంరం కొరక్ట  

ఏ) విజన్ మరియు అభివృద్ధ ి కొరక్ట ప్పాంత్యల యొక్క  పాలసీ ప్ేమ్ వర్క  మరియు 

ద్ధశ్లను అంద్ధంచాలి. , 

బి) ార్గటె్ జనాభా, ఉపాధి సరళి మరియు జిడిపి, 

సి) ప్ీన్ ఫీల్ు అభివృద్ధ ి మరియు పునరురా త్తతిో సహా వ్యయ హారా క్ భూ వినియోగ 

ప్పణాళిక్లు, 

డి) వ్యయ హారా క్ రవాణా మరియు చలన ఆవశ్య క్రలు; మరియు 

ఇ) పర్పయ వరణ స్తసిరార. 

1.3 దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ యొక్ె  రడ్రత్ మరియు ఉదేేశ్యాట ం 

ఒక్ దృక్ా థ ప్పణాళిక్ యొక్క  ప్పాథమిక్ ఉదే్దశ్య ం మరింర వివరణ కొరక్ట పాలసీ ప్ేమ్ 

వర్క  అంద్ధంచడం మరియు మాసటర్  పాాన్ మరియు జెడ్.డి.పి. రయారీలో డెవలప్ మెంట్ 

అథారిటీ మరియు అరబ న్ లోక్ల్ అధికారులక్ట ఇద్ధ గైడ్ గా పనిచేసి్తంద్ధ. ఈ ప్పణాళిక్ యొక్క  

పరిధి స్థమాజిక్, ఆరికా్ మరియు ప్పాద్దశిక్ అభివృద్ధ ిలక్ష్యయ లు, ప్పాద్దశిక్ ప్పభావాలను క్లిగ ఉనై  

అనిై  కారయ క్ల్లపాలక్ట సంబంధించిన విధానాలు మరియు ప్పాధానయ రలను క్వర్ చేసి్తంద్ధ 

ల్టదా మరో విధ్ంగా చెపాా లంటే, వాటి  సా్థనం మరియు ఆశించిన పనితీరుక్ట భూమి అవసరం. 

ఈ కారయ క్ల్లపాలను ప్పోర్ హంచడానిి అవసరమైన మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ ిమరియు 

వనరుల సమీక్రణక్ట సంబంధించిన ీర ఘకాలిక్ విధానాలను కూడా ఇద్ధ క్వర్ చేసి్తంద్ధ. 

పర్పయ వరణ పరిరక్షణ మరియు పట్టణాభివృద్ధ ిమధ్య  వైరుధాయ నిై  రగంెచడానిి ఈ ప్పణాళిక్లో 

ఎలపాుా డూ గొపా  ప్శ్ద ితీస్తకోబడ్డుంద్ధ. 

1.4  రు న్ త్యార్ప  చేయు డ్రరడ్రియ 

దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ యోకె్   లక్ష్యాట ం :  

► అభివృద్ధ ిప్పాంరం కొరక్ట విజన్ మరియు పాలసీ ప్ేమ్ వర్క  మరియు ఎదుగుదల యొక్క  

ద్ధశ్లను అంద్ధంచడం మరియు అభివృద్ధ ికొరక్ట  ప్పాంత్యలను గురింిచడం; 
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► ార్గటె్ జనాభా, ఉపాధి సరళి మరియు జిడిపి; 

► ప్ీన్ ఫీల్ు పరిణామాలు మరియు పునరురా త్తతిో సహా వ్యయ హారా క్ భూ వినియోగం; 

► వ్యయ హారా క్ రవాణా మరియు చలన ఆవశ్య క్రలు; మరియు 

► పర్పయ వరణ స్తసిరార. 

దృక్ా థ ప్పణాళిక్ ప్పిపరే్న్ ప్పప్ియలో వరుస పనులు, వ్యయ హాలు మరియు లక్ష్యయ లను 

రూొంద్ధంచడానిి వాాదారుల ఆకాంక్షలతో సహా రీజియన్ డైనమిక్్  యొక్క  సవిసరి 

అధ్య యనానిై  పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి. పట్ం 1-1లో ఇవవ బడు విధ్ంగా సవిసరిమైన పనులు 

చేపట్టబడత్యయి. 

 

 

రరనం 1-1: దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ యొక్ె  సవిసతర్మైన రనులు 

1.5 దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ యొక్ె  నిర్యమ ణం 

పట్ం 1-2లో చూపించిన విధ్ంగా దృక్ా థ ప్పణాళిక్ నిరా్ప ణంలో అవుట్ పుట్ లను 

ఇసి్తంద్ధ. ఈ ప్పణాళిక్ అభివృద్ధ ియొక్క  ప్పత్త రంగం యొక్క   సితా్తని మద్ధంపు చేసి్తంద్ధ, ఈ 

ప్పాంరంలో అవకాశాలు మరియు సవాళనాు విశ్లషా్టసి్తంద్ధ మరియు ప్పత్త రంగానిై  

మెరుగుపరచడానిి వ్యయ హాలను అంద్ధసి్తంద్ధ, రదావ ర్ప ఇద్ధ ఈ ప్పాంరం యొక్క  లక్ష్యయ లను  

మరియు దృష్టట స్థధించగలదు. 
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రరనం 1-2: దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ యొక్ె  అవు్  పు్  ల స్టసక్్చ ర్ 

నివేద్ధక్ ర్గండ్డ భాగాలుగా విభజించబడింద్ధ. మొదటి భాగం ప్పసి్తర పరిసితా్త మరియు 

వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ యొక్క  ప్పాంతీయ సందరా్ప నిై  విశ్లషా్టసి్తంద్ధ. ర్గండవ భాగం వాాదారుల 

సంప్పద్ధంపుల ఫలిత్యలు మరియు ప్పత్త రంగానిి సంబంధించి ప్పత్తపాద్ధర వ్యయ హాలను క్లిగ 

ఉంటుంద్ధ. 
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రర్ ్1: రీజన్  అెటెటమ ం్   
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2 వి.ఎం.ఆర్  - డ్రరంతీయ సందర్భ ం    

2.1 ర్యస్టషం్లో వి.ఎం.ఆర్. యొక్ె  సి్వనం 

విశాఖపట్ై ం మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం కొరగిా ఏరా డిన ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లో గణనీయమైన 

పట్టణాభివృద్ధ ి ప్పాంరం.  ఇద్ధ జాతీయ రహదారి -16 (గ్లల్ున్ కావ ప్డిల్టట్రల్), ఈస్ట కోస్ట రైల్టవ  

మరియు విమానాప్శ్యం తో ఇరర ర్పష్టష్టటలు మరియు ప్పధాన నగర్పలతో 

అనుసంధానించబడింద్ధ.  పారిప్శామిక్, రియల్ ఎసేటట్ మరియు పర్పయ ట్క్ రంగాలలో ప్పధాన 

పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షంచడంలో ఓడరేవుల దావ ర్ప ఎగుమత్త-ద్ధగుమత్త సదుపాయంతో పాటు 

దాని ప్పయోజనక్రమైన  సా్థనం కీలక్ పాప్ర పోష్టంచింద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో(విశాఖపట్ై ం)ని అనిై  

 సా్థయి సౌక్ర్పయ లక్ట ప్పధాన పట్టణ నోడ్ మరియు ఈ నగరం విశాఖపట్ై ం-కాినాడ 

పెప్ోలియం, కెమిక్ల్్  అండ్ పెప్ోకెమిక్ల్్  ఇనెవ స్ట మెంట్ రీజియన్ (వికె-పిసిపిఐఆర్) 

అల్లే వైజాగ్ - చెన్నై  ఇండష్టసిటయల్ కారిడార్ (విసిఐసి)ి నోడల్ కంప్దంగా పనిచేసి్తంద్ధ. 

ర్పష్ట్ట సా్థయిలో ఇటీవలి డైనమిక్్  ఈ ప్పాంరం యొక్క  ప్పాముఖయ రను వెలడాిసి్తంద్ధ, 

ప్పధాన నౌకాప్శ్యం, విమానాప్శ్యం మరియు ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం దావ ర్ప అంరరీ్పతీయ 

అనుసంధానం ీనిని ప్పపంచ మార్గక ట్ క్ట ప్పవేశ్దావ రంగా చేసి్తంద్ధ. విభజన రరువార, 

విశాఖపట్ై ం అభివృద్ధపిై దృష్టట స్థరించింద్ధ మరియు ర్పష్ట్ట పెటుటబడి ఎజెండా ప్పకారం 

అరయ ధిక్ ప్పాధానయ ర లో ఉంద్ధ. ర్పష్ట్టంలోని ఉరరి తీర ప్పాంరంలో ఉనై   శీ కాకాక్టళం, 

విజయనగరం, విశాఖపటై్ ం జిలా్లలతో కూడిన ఈ జోన్ క్ట విశాఖపట్ై ం పరిపాలనా ప్పధాన 

కంప్దంగా పనిచేసి్తంద్ధ. 

 

రరనం 2-1: ఆండ్రధడ్రరదేశ్ రర్నణాభివృది్ధ అధికార్పలు 

2.2 ర్వాణా అనుసంధానం 

వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ. ప్పాంరం రోడ్డు, రైలు, వాయు మరియు జలమారె్పలతో అంరరరె మరియు 

ప్పపంచ మార్గక ట్ క్ట బాగా అనుసంధానించబడింద్ధ. ఇద్ధ కోల్ క్త్య మరియు చెనై్న లక్ట 
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దారితీసే 'గ్లల్ున్ కావ ప్డిల్టట్రల్'లో భాగమైన జాతీయ రహదారి-16లో ఉంద్ధ. విజయనగరం 

కూడా చతీసి్ గఢ్ తో విఎంఆర్ ను క్లిే జాతీయ రహదారి-26 దావ ర్ప అనుసంధానించబడింద్ధ. 

ఇరర ర్పష్ట్ట-రహదారులు (ఎస్ హెచ్) మరియు మేజర్ డిష్టసిటక్ ట రోడ్్  (ఎండిఆర్) ప్పధాన రవాణా 

నోడ్ లక్ట లింకజీలుగా పనిచేసి్థయి. ఈస్ట కోస్ట రైల్టవ  (ఇసిఒఆర్) లోని వాల్లటర్ డివిజన్ లో కొంర 

భాగం మరియు సౌత్ కోస్ట రైల్టవ  (ఎస్ సిఆర్) లోని విజయవాడ డివిజన్ ఈ ప్పాంరం వెంబడి 

వెళ్లుంద్ధ, ఇద్ధ ఓడరేవు నుండి భూభాగాలక్ట ప్పధాన క్నెి టవిటీని పనిచేసి్తంద్ధ  మరియు పని 

ల్టదా పర్పయ ట్క్ం కోసం నడిచే జనాబాక్ట కూడా దోహదపడ్డుంద్ధ. ప్పసి్తరం నౌకాదళ కంప్దాలాో 

కార్పయ చరణ ఆంక్షల కారణంగా వైమానిక్ అనుసంధానం పరిమిరంగా ఉనై పా టికీ, పైప్ లైన్ లో 

ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం విమాన ప్ాఫిక్ యొక్క  భారీ స్థమరా్పయ నైి  తీరుసి్తంద్ధ. 

ఓడరేవు సంబంధిర కారయ క్ల్లపాలు మరియు ఓడరేవు ఆధారిర పరిప్శ్మల ఆధారంగా ఆరికా్ 

వయ వసలాు ఉనై  విశాఖపట్ై ం నగరం ఓడరేవు నగరంగా అభివృద్ధ ి చెంద్ధంద్ధ. ప్పధాన 

నౌకాప్శ్యంగా ఉనై  విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు తూరుా  తీరంలో ర్గండవ అరయ ధిక్ స్థమరా్పయ నైి  

క్లిగ ఉంద్ధ. గంగవరం ఓడరేవు మరొక్ ష్టపైవేట్ ఓడరేవుగా పనిచేసి్తనద్ధ, ప్పత్తయ క్ రైల్టవ  సైడింగాు 

మరియు జాతీయ రహదారిి పోర్ట క్లిగ ఉంద్ధ. 

 

రరనం 2-2: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంతానిి ర్వాణా అనుసంధానం 

2.3 వికండ్రీక్ృత్ అభివృది్ధపై ర ర్యస్టష్ దృష్ట్లో విఎంఆర్ రడ్రత్ 

విశాఖపట్ై ం ఇపా టిక ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ క్ట ప్పధాన అభివృద్ధ ికంప్దంగా వయ వహరిసిోంద్ధ., ఈ 

ప్పాంరంలో  పెటుటబడ్డలు మరియు అభివృద్ధిి  రగన మొరంిలో వెలుగును ఆస్థవ ద్ధసి్తంద్ధ. 

వికంప్ీక్ృర అభివృద్ధపిై ర్పష్ట్ట న్యరన దారశ నిక్రతో, ఉరరి్పఖండ్ ప్పాంరం వైజాగ్ నగరంతో 

పాటు ఉరరి తీర జిలా్లలైన విశాఖపట్ై ం మరియు విజయనగరంలక్ట సములయ  అభివృద్ధపిై 

మరింర దృష్టట స్థరించనుంద్ధ. ప్గామీణాభివృద్ధ,ి పట్టణాభివృద్ధతిో సములయ రను 

స్థధించడానిి ప్పాధానయ ర ఉంటుంద్ధ. ఈ సమయంలో వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ. ప్పధాన పాప్ర 
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పోష్టంచనుంద్ధ. విశాఖపట్ై ం మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ లో 69% జనాభా పట్టణ ప్పాంత్యలాో 

నివసిసి్తనైా రు మరియు 31% ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో నివసిసి్తనైా రు. ఇవి కాక్టండా, ర్గండ్డ 

ఉరరి్పంప్ధ్ జిలా్లలాో విసరిించిన విసృిత్త వి.ఎం.ఆర్ ను అరయ ంర ఉత్తజిక్రమైన ప్పాంరంగా 

చేసి్తంద్ధ. 

2.4 కీలక్ జాతీయ డ్రరజెక్ులు (విసఐస, స్వరర్ మాల, 

వికెిసిఐఆర్, భర్త్ మాల) 

2.4.1 వైజాగ్ – చెనై్న  ఇండష్టసిటయల్ కారిడార్ 

ఆసియా అభివృద్ధ ి బాయ ంక్ట (ఏడీబీ) భాగస్థవ మయ ంతో భారర ప్పభురవ ం ప్పోర్ హసి్తనై  

ఈ.సీ.ఈ.సీ (ఈస్ట కోస్ట ఎక్నామిక్ కారిడార్)లో భాగమైన వైజాగ్-చెన్నై  ఇండష్టసిటయల్ కారిడార్ 

(వీసీఐసీ) ద్దశ్ంలో తొలి తీర ప్పాంర ఆరికా్ కారిడార్ గా ఉంద్ధ. ఇద్ధ 'గ్లల్ున్ కావ ప్డిల్టట్రల్'తో 

సమల్టఖనం చేయబడింద్ధ. మరియు ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టంలోని 800 ిలోమీట్రకా్ట పైగా 

విసరిించి ఉంద్ధ. భారరద్దశ్ ఆరికా్ వయ వసనాు ముందుక్ట నడిపించడంలో మరియు తూరుా  

మరియు ఆేై యాసియా యొక్క  డైనమిక్  గా్లబల్ ప్ొడక్షన్ నెట్ వర్క  తో భారర ఆరికా్ వయ వసనాు 

మరింర ఏకీక్ృరం చేయడంలో వి.సి.ఐ.సి కీలక్ పాప్ర పోష్టంచడానిి సిదంిగా ఉంద్ధ. దక్షణ 

మరియు ఆేై యాసియా మధ్య  అధిక్ అనుసంధానం మరియు ఆరికా్ సమైక్య ర ఉప 

ప్పాంత్యలక్ట గణనీయమైన ప్పయోజనాలక్ట దోహదపడ్డుంద్ధ. మరియు ప్పాంతీయ 

సహకార్పనిై  పెంొంద్ధసి్తంద్ధ. తీర ప్పాంర కారిడార్ గా, వి.సి.ఐ.సి ఈ అంరరీ్పతీయ ేట్ వేలక్ట 

బహుళ యాకె్ స్ పాయింట్నాు అంద్ధంచగలదు. పట్ం 2-3 వి.సి.ఐ.సి యొక్క  ప్పాంత్యనిై  

చూపిసి్తంద్ధ. 

వి.సి.ఐ.సి యొక్క  ఆశించిన ప్పభావం ర్పష్ట్ట జిడిపి, వాణిజయ ం మరియు ఉపాధిి రయారీ 

రంగం యొక్క  పెరిగన సహకారం. విసిఐసిి స్తీరఘ తీరప్పాంరం, కీలక్ ఓడరేవులు మరియు 

పట్టణల ఉనిి మరియు ద్ధగువ పారిప్శామిక్ పరివరని లక్ష్యయ లను స్థధించడంలో సహాయపడే 

ప్శామిక్ శ్ి ియొక్క  ప్పయోజనం ఉంద్ధ: 

వేగవంరమైన పారిప్శామిక్ ఉరా త్తనిి స్థధించడం 

► ఉపాధి అవకాశాలను విసరిించడం 

► కారాి క్ ఉతా్య దక్ర మరియు వేరనాలను పెంచడం 

► రయారీ ఉరా ుిల ప్శ్లణిని వైవిధ్య పరచం 

► ర్పబోయ్య ర్గండ్డ దశా బేాలాో ఎగుములను విసరిించం 

► కారిడార్ ను  గా్లబల్ ప్ొడక్షన్ నెట్ వర్క  లతో లింక్ చేయండం 
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రరనం 2-3: విసఐస డ్రరంత్ం యొక్ె  వివర్ణ 

ఆరికా్ కారయ క్ల్లపాలను ఉత్తజిపరచడం, ప్పపంచ ఉరా త్త ినెట్ వర్క  తో అనుసంధానం 

పెరగడం మరియు మెరుగైన రవాణా అనుసంధానం దావ ర్ప ఈ లక్ష్యయ లను స్థధించడమే 

లక్షయ ంగా ఉంద్ధ. 

విసిఐసి కారయ ప్క్మం ింద ఊహంచిన జోకాయ ల దావ ర్ప మదుే ఇవవ బడిన 14 అమెరిక్న్ 

బిలియన్  డాలర ా దావ ర్ప కారిడార్ యొక్క  ప్పసి్తర పారిప్శామిక్ ఉరా త్త ి 30 సంవర్ ర్పల 

కాలంలో 295 అమెరిక్న్ బిలియన్ డాలరకా్ట పెరుగుుందని అంచనా వేయబడింద్ధ, ఇద్ధ 

వాయ పారంలో ఊహంచిన 117 బిలియన్ డాలరతాో పోలిసే.ి 

 

రరనం 2-4: రరిడ్రశామిక్ అవు్  పు్  మరియు వాయాట రర్ డ్రపేరిత్ సందర్యభ లు 

 

వి.సి.ఐ.సి రన అంచనాలను ద్ధగువ ేరొక నై విధ్ంగా గురింిచింద్ధ: 

► 2020 నాటిి జిడిపి వాాను 16%ి పెంచండం. 
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► ప్ొజెక్షన్ పీరియడ్ ముగసే నాటిి రయారీ జి.వి.ఎ ( సా్కల విలువ జోడింపు)ని 30% 

పెంచండం. 

► రయారీ రంగంలో 2025 నాటిి అదనంగా 15 లక్షల ఉదోయ గాలను సృష్టటంచండం. 

►  సేక లింగ్ స్థధించడం కొరక్ట సంసలాక్ట మదుే ఇవవ ండం. 

పారిప్శామిక్ అభివృద్ధలిో భాగంగా, కారిడార్ గర దశాబంేలో ₹ 30,000 కోట్కా్ట పైగా 

పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షంచిన ఏడ్డ పరిప్శ్మలపై దృష్టట పెడ్డుంద్ధ, ఇటీవల అధిక్ విలువ 

ఆధారిర పరిప్శ్మలుగా గురిుంచింద్ధ. పారిప్శామిక్ అభివృద్ధ ియొక్క  ీర ఘకాలిక్ ర్పష్ట్ట లక్ష్యయ లను 

స్థధించడానిి వ్యయ హారా క్ కారయ ప్క్మాలలో ఒక్టిగా కారిడార్ ఉదా విసి్తంద్ధ. దృష్టట స్థద్ధంచిన 

సెకాటర్ లు: 

► కెమిక్ల్ మరియు పెప్ో కెమిక్ల్ 

► మెట్లరీ ీ

► రక్స్్ ైల్్   

► ఫుడ్ ప్పాసెసింగ్ 

► ఫారా్ప స్కయ టిక్ల్  

► ఆోమొబైల్్  

► ఎలష్టకాటనిక్్   

 

 

రరనం 2-5: కారిార్ లో డ్రరధానయాట తా ర్ంగాలలో పెట్్టబడులు (2005-15) 
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రరనం 2-6: కారిార్ త్యారీ  సిూల విలువ జోడింపుకు సహకార్ం 

ఈ అవుట్ పుట్ ను నడిపించే కీలక్ ప్పద్దశాల పక్రంగా, విశాఖపట్ై ం ప్పసి్తరం కారిడార్ లో 

రయారీ రంగానిి అత్తపెద ేకంప్దంగా ఉంద్ధ, ఇద్ధ మొరంి పారిప్శామిక్ ఉరా త్తలిో దాదాపు 49% ి 

దోహదపడ్డుంద్ధ. కారిడార్ అభివృద్ధ ి ఈ ఉరా త్తనిి చెదరగొట్టడానిి అవకాశ్ం 

క్లిా సి్తనై పా టికీ, పరిప్శ్మల కంప్ీక్ృర అభివృద్ధ ికోసం విసిఐసిలో నోడ్ లు గురింిచబడాుయి. 

పట్ం 2-7 కారిడార్ లో గురింిచబడిన నోడ్ లను చూపిసి్తంద్ధ, వీటిలో విశాఖపట్ై ం నోడ్ 

మరియు కాినాడ నోడ్ విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంతో జరచేయబడ్డునాై యి. 

విశాఖరరనన ం నోడ్: వ్యయ హారా క్ంగా భారరద్దశ్ంలోని తూరుా  మరియు మధ్య  భూభాగాలక్ట 

కీలక్ ప్పాపయ ర పాయింట్తాో ఉనై  ఇద్ధ విశాఖపటై్ ం మరియు గంగవరం ఓడరేవులక్ట దగరెగా 

ఉంద్ధ. బొగెు, ఇనుప ఖనిజం, పెప్ోలియం అనేవి నోడ్ దావ ర్ప నిరవ హంచబడ్డునై  ప్పధాన 

కారెో రకాలు. భావనాపాడ్డ ఓడరేవు ప్పారంభమైనపా టికీ, ఈ ఓడరేవుల  క్సా టర్ 2025 నాటిి దాని 

స్థమరాయ  పరిమిత్తని చేరుక్టంటుందని భావిసి్తనైా రు.  క్సా టర్ లోని పోరుటల కారెో హాయ ండింాగ్ 

స్థమరా్పయ నైి  పెంచడానిి ప్పసి్తరం ఉనై  ప్పణాళిక్లను నిరమెాంశ్(ప్తూపుట్) లలో అంచనా 

పెరుగుదలను నిరవ హంచడానిి ముందుక్ట తీస్తక్టవెళా్ళ లి్  ఉంటుంద్ధ. ఈ యొక్క  కోణం 

నుంచి విమానాడ్రశ్యం మౌలిక్ సదుపాయాలు, వైజాగ్ విమానాప్శ్యం కూడా వి.సి.ఐ.సి లో 

అత్తపెద ే విమానాప్శ్యం. వైజాగ్ లోని ఒక్ విమానాప్శ్యానిి 400 ిలోమీట్ర ా క్ంటే ఎక్టక వ 

దూరంలో ఉనై ందున ప్పాంతీయ విమానాప్శ్యాలు (అంటే హైదర్పబాద్, ెంగళూరు మరియు 

చెన్నై ) నుండి అత్త రక్టక వ దూరం ఉండే అవకాశ్ం ఉంద్ధ. భోగాపురం వద ే ప్పత్తపాద్ధర 

విమానాప్శ్యం భవి య్ ుిలో పెరిే విమాన ప్పయాణీక్టల  అవసర్పలను ను తీరచ డానిి 

మరియు ర్పష్టష్టటనిి ప్పాంతీయ విమానయాన కంప్దంగా మారడానిి స్థమరియ ం ఉంద్ధ. చతీసి్ గఢ్ 

మరియు తెలంగాణలక్ట సరైన అనుసంధానం ల్టక్పోవడం స్కచించే అంరరరె ేట్ వే 

అనుసంధానం రహదారి నెట్ వర్క  క్ట ప్పధాన ఆందోళన. నౌకాప్శ్యం మరియు జాతీయ 

రహదారి అనుసంధానం కారణంగా నోడ్ లో పరిప్శ్మల అభివృద్ధ ిజరిగంద్ధ. పరిప్శ్మల ప్పసి్తర 

వాయ పి ిపట్ంలో చిప్తీక్రించబడింద్ధ.. 
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రరనం 2-7 డ్రరధానయాట తా రరిడ్రశ్మలతో విసఐస నోడ్ లు (2045 డ్రపొజెక్ష్న్) 

 

రరనం 2-8 విశాఖరరనన ం నోడ్ లో రరిడ్రశ్మల డ్రరస్తతత్ వాయాట ిత 

వి.సి.ఐ.సిలో ప్పయాణిక్టల వాాతో, ప్ాఫిక్ లో నిారుగా వృద్ధనిి చూడానిి 

విమానాప్శ్యం ముంద్ద చూడబడింద్ధ. విసిఐసి నివేద్ధక్ ప్పకారం 2045 నాటిి మొరంి విమాన 

ప్పయాణీక్టల లో అంరరీ్పతీయ ప్ాఫిక్ వాా ప్పసి్తర 3% నుండి 10% క్ట పెరుగుుంద్ధ.. 

అయిత్త ప్పసి్తర విమానాప్శ్య స్థమరాయ ం మధ్య కాలంలో సరిపోుందని భావిసి్తనైా రు. 

సవ లా కాలంలో ఇంప్ా నోడ్ రోడ్ నెట్ వర్క  మరియు తెలంగాణాక్ట అనుసంధానం 

మెరుగుపరచడంలో రక్షణ జోక్య ం సిఫారస్త చేయబడింద్ధ. నోడ్ లోని రైల్టవ  విభాగాలు 
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విజయవాడ డివిజన్ లో అరయ ంర రీగేా ఉండే విభాగాలలో ఉనాై యి, వినియోగ  సా్థయి 

స్థమరాయ ంలో 140%. ప్ాక్ స్థమరా్పయ లను పెంొంద్ధంచడం కొరక్ట యాంటీ ల్లక్ ప్ేింగ్ సిసటమ్ 

(ఎబిఎస్) యొక్క  ప్పత్తపాద్ధర అమలుక్ట ఈ విభాగాలక్ట ప్పాధానయ ర ఇవావ లి. పారిప్శామికీక్రణ 

పెరగడం మరియు పి.సి.పి.ఐ.ఆర్ అమలు నేపథయ ంలో, రైల్టవ ల దావ ర్ప నిరవ హంచబడ్డునై  

సరుక్ట రవాణా పెరుగుుందని భావిసి్తనైా రు. కానీ ఇపా టిక ఉనై  రైల్టవ  మౌలిక్ సదుపాయాల 

అధిక్ వినియోగం నోడ్ లో ల్లజిసిటక్ రవాణా వయ వసనాు ప్పభావిరం చేసి్తంద్ధ. పట్ం 2-8లో 

చూపినవిధ్ంగా రైలు మరియు రోడ్డు మారె్పలు ర్గండింటి యొక్క  ప్పయోజనాలు నోడ్ లో 

ఉంాయి. 

విశాఖపట్ై ం నోడ్ లో 2,700 క్ట పైగా పరిప్శ్మలు (ష్టర్ట లిస్ట చేయబడిన రంగాలు) 

ఉనాై యి, ఇద్ధ 190,000 క్ట పైగా ప్పరయ క్ష ఉదోయ గాలక్ట ఉపాధిని అంద్ధసి్తంద్ధ. ఇద్ధ కారిడార్ 

యొక్క  అరయ ంర పారిప్శామిక్ నోడ్, ప్పసి్తరం మొరంి కారిడార్ లో దాదాపు 49% రయారీ ఉరా త్త ి

చేసిోంద్ధ. విశాఖపట్ై ం జిలా్ల ప్పసి్తరం రయారీ రంగంలో జిఎస్ డిపిి గరి్టంగా 

దోహదపడ్డుంద్ధ మరియు ర్పష్ట్ట రయారీ యొక్క  గరి్ట ఉరా త్తనిి కూడా అంద్ధసి్తంద్ధ. 

 

రరనం 2- 9 నిర్యమ ణ ర్ంరం GSDP భారసా్వ మయాట ం జిల్ు లు వారీగా 

 

రరనం 2- 10 జిల్ు లు వారీగా ఉతాప దక్త్ మరియు ఉరధి భారసా్వ మయాట ం 

రయారీ రంగంలో లక్షర వృద్ధ ి కోసం, రయారీ ప్పాజెక్టటలక్ట పారిప్శామిక్ భూమి యొక్క  

పెరుగుునై  డిమాండ్ ను బటిట ప్పధానంగా పెటుటబడి అంచనా, రరువార ల్లజిసిటక్్  హబ్ లు, 

రవాణా ప్పాజెక్టటలు మరియు నీటి సరఫర్ప ప్పాజెక్టటలు వంటి మౌలిక్ సదుపాయాల ప్పాజెక్టటలపై 

పెటుటబడి. 

రి్లక్ 2-1: విఎమ్ ఆర్ డిఎ డ్రరంతానిన  డ్రరభావిత్ం చేసే విసఐస నోడ్్  వదే రరిడ్రశామిక్ 

డ్రరజెక్ులు (వివిధ రరిడ్రశామిక్/ెటక్ార్ రలసీల డ్రరకార్ం) 

డ్రరజెక్ట ్వివర్ణ 
సంబంధిత్ 

ర్ంరం 
మండలం జిల్ు  

ప్పత్తపాద్ధర ఏరోప్ోపోలిస్ 

భోగాపురం విసరిించి ఉంద్ధ 

ఏరోసాే స్ & 

రక్షణ  

భోగాపురం  విజయనరర్ం 
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డ్రరజెక్ట ్వివర్ణ 
సంబంధిత్ 

ర్ంరం 
మండలం జిల్ు  

7500 ఎక్ర్పలు 

ఆహార పరీక్ష ప్పయోగశాల అభివృద్ధ ి

చేయడానిి ప్పణాళిక్ సిదంి చేయండి 

 శీ కా వెంక్టేశ్వ ర విశ్వ విదయ లయం, 

త్తరుపత్త . ఆంప్ధ్ విశ్వ క్ళ్ళపరి్త్ 

విశాఖపట్ై ం. మరియు పరీక్ష 

ప్పయోగశాల యొక్క  నవీక్రణ 

జెఎన్ టియు, కాినాడ 

ఆహార రయారీ   చితిూరు, 

విశాఖపట్ై ం, 

తూరుా  గ్లదావరి 

 

జి ఓ ఏ పి ఊహంచింద్ధ 

సమాచార్పనిై  అభివృద్ధ ిచేయడం 

రకాై లజీ మరియు పెటుటబడి 

ప్పాంరంలో (ఐటిఐఆర్) 

ఇదరేుతో విశాఖపట్ై ం 

 క్సా టరనాు ఇల్ల అభివృద్ధ ిచేయాలి 

ఎలష్టకాటనిక్ హబ్ లు 

(విశాఖపట్ై ం 

ఎలష్టకాటనిక్ గా అభివృద్ధ ిచేయబడింద్ధ 

ర్పష్టష్టటనిి మెగా హబ్) 

ఐటి మరియు 

ఎలష్టకాటనిక్్  

 విశాఖపట్ై ం 

ఏ  పి ఎస్ ఈజెడ్ యొక్క  ఎదుగుదల 

అచుయ త్యపురం లో  విసరిించి ఉంద్ధ 

5595 ఎక్ర్పలు 

బహుళ రంగం అచుయ త్యపురం విశాఖపట్ై ం 

ఎపి-పిసిపిఐఆర్ అభివృద్ధ ి

ఒక్ విసిఐసి క్వరింగ్ వెంబడి 

వైశాలయ ం 250 sq.km.  పాాన్ చేయబడింద్ధ 

రయారీ సౌక్ర్పయ ల కోసం 

ముడి చమురు 

రస్థయనాలు 

మరియు 

పెప్ో 

రస్థయనాలు 

 విశాఖపట్ై ం 

మరియు తూరుా  

గ్లదావరి నద్ధ 

(మధ్య  

విశాఖపట్ై ం 

మరియు కాినాడ) 

ఎకో అభివృద్ధ-ి 

ఇండష్టసిటయల్ పారుక లు - లోపల 

ప్పసి్తరం ఉనై  4 పారిప్శామిక్ 

ఉదాయ నవనాలు 

(దావ ర్ప చేయబడ్డుంద్ధ అధ్య యనం 

ఆధారంగా 

అంరరీ్పతీయ ఆధ్వ రయ ంలో జిఐజెడ్ 

 కె లమాేట్ ఇనిష్టయ్యటివ్) 

బహుళ రంగం 

(ఎం ఎం ఎం ఏ) 

 కారిడార్ అంరా 

ఎం ఎం పి పి  500 వైశాలయ ంలో విపిటి 

అంచనా తో ఎక్ర్పలు 

రూ. 600 కోట్ ాపెటుటబడి 

ల్లజిసిటక్్  మరియు 

సపెల  ాఛైయిన్ 

అనకాపలి ా విశాఖపట్ై ం 

మ్యలం: విసిఐసి అభివృది్ధ ప్పణాళిక్ 

పైన ేరొక నై  ప్పాజెక్టటలక్ట మించి, కారిడార్ కారయ ప్క్మం ింద ప్పత్తపాద్ధంచిన పారిప్శామిక్ 

అభివృద్ధ ి కోసం వివిధ్ విభాగాలను గురింిచిన ఇరర ప్పాజెక్టటలు వారి అంచనా మ్యలధ్న 

వయ యంతో ద్ధగువ జాబిత్యలో చూపించబడాుయి. ఈ ప్పాజెక్టటలను ఎపిఐఐసి, జివిఎంసి, 

పరిప్శ్మల శాఖ మొదలైన వివిధ్ ఏజెనీ్ లు గురింిచి ష్టర్ట లిస్ట చేశాయి. 

రి్లక్ 2-2: రరిడ్రశామిక్ అభివృది్ధి వివిధ విభాగాలు గురితంచిన డ్రరజెక్ులు 

డ్రరజెక్ట ్పేర్ప డ్రరజెక్ట ్యొక్ె  వివర్ణ 
డ్రరజెక్ట ్ఖర్పచ  

(రూ. కోట్టు) 

ఎపి సెజ్-నీటి 

సరఫర్ప 

పంచుకోవడం 

95 మిలీడి అధిక్ జలం సరఫర్ప మరియు 5 మిలీడి వాట్ర్ 

ప్టీట్ మెంట్  పాాంట్ 

240.9 



 
 
 

పేజీ | 14 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

డ్రరజెక్ట ్పేర్ప డ్రరజెక్ట ్యొక్ె  వివర్ణ 
డ్రరజెక్ట ్ఖర్పచ  

(రూ. కోట్టు) 

ఎపి సెజ్-నీటి 

సరఫర్ప 

పంచుకోవడం 

అంరరరె నీటి సరఫర్ప సములయ ర 

పంపిణీ వయ వస ా(12.35 ి.మీ) 

7.61 

ఎపి సెజ్-ుఫాను 

నీరు 

ప్డెయినాు 

బాయ ల్న్్   స్థట ర్ా  వాట్ర్ ష్టడైనేజీ సిసటమ్ (17.5 ి.మీ) 36.1 

ఎపి సెజ్-యుటిలిటీ 

కారిడార్ 

యుటిలిటీ కారిడార్/కబ్ల్ల్ డక్ ట (45 ి.మీ) 134.5 

ఎపి సెజ్-సిఇటిపి స్థధారణ వయ రా్పల చిిర్   పాాంట్ (సిఇటిపి) – 3 MM 133.6 

మ్యలం: విసిఐసి అభివృది్ధ ప్పణాళిక్ 

రంగాలలో అభివృద్ధ ి యొక్క  స్థమరా్పయ నైి  విశ్లషా్టంచడానిి నోడ్ లో అనేక్ పారిప్శామిక్ 

 క్సా టరనాు అధ్య యనం చేశారు. ఈ  క్సా టరాు భీమునిరరనన ం  క్ ుసర్్, పై రడిబీమవర్ం  క్ ుసర్్, 

అచుయ త్యపురం  క్ ుసర్్, నకె్ రలిు  క్ ుసర్్పు ఉనాన యి. అనుసంధానం, డ్రశామిక్ శ్ి త లభయాట త్, 

జెఎన్ ిస మరియు రరిడ్రశామిక్ ఉద్యయాట నవనం వెలురల ఇత్ర్ త్యారీ యూనిరను ఉనిి 

వంిల రరిడ్రశామిక్ దృష్్ంత్ం వంిల కార్కాలకు ద్యని స్వమరి్యయాట ల కార్ణంగా అనకాపలి ా

 క్ ుసర్్ కు డ్రరధానయాట త్ ఇవా బడింద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం నోడ్ లో ప్పాధానయ త్య రంగాలలో ప్ొజెక్షన్ కాలంలో వారి అంచనా అవుట్ పుట్ 

మరియు ఉపాధి సంభావయ రతో టేబ్ల్ల్ 2-3 చేరచ బడాుయి. వైజాగ్ నగరం అనుభవించే 

పరిమిులను బటిట, అనకాపలి ాముందుక్ట స్థే ప్పధాన గమయ సా్థనాలలో ఒక్టిగా ఉంటుంద్ధ, 

ఇందులో భూమి కొరర కూడా ఉంటుంద్ధ; ప్ట్ంక్ మౌలిక్ సదుపాయాల పరిమిర స్థమరాయ ం; 

న్నపుణయ ం క్లిగన వర్క  ఫోర్్  కొరక్ట హౌసింగ్ కొరర; పట్టణీక్రణలో పెరుగుదల పరిప్శ్మలు 

పునఁ సా్థపనక్ట దారితీసి్తంద్ధ. 
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రి్లక్ 2-3: వైజాగ్ నోడ్ లో ట్టర్క్ె  రరిడ్రశ్మలు మరియు అంచనా ఉరధి (సరట్ట అవు్  

పు్ ) 

డ్రరధానయాట తా ర్ంగాలు 

అంచనా అవు్  పు్  

(2046) (అెంరిక్న్ 

ాలర్పు) 

అంచనా 

వేయబడింద్ధ 

ఉరధి (2046) 

(సంఖయాట లు) 

సరట్ట ఫలితాలు  / 

ఉద్యయాట గి (₹ 

లక్ష్) 

ఐరన్ మరియు  సీటల్ 

ఇండష్టసీట 

16,151 142,102 68 

శుద్ధ ిచేసిన 

పెప్ోలియం 

ఉరా  ుిలు 

13,143 25,289 311 

మోారు వాహనాలు 4,600 53,509 52 

మెరైన్ ప్పాసెసింగ్ 3,690 218,790 10 

ఎలష్టకాటనిక్ 

కాంపోనెంట్ లు 

2,972 139,409 12 

మొత్తం 40,556 579,099  

మ్యలం: విసిఐసి అభివృది్ధ ప్పణాళిక్ 

నోడ్ లోని  క్సా టర ావి్యంలో పారిప్శామిక్  క్సా టరాు ఎదురొక ంటునై  సవాలు వాయ పార ఆపరే్న్, 

పారిప్శామిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు సరఫర్ప గొలుస్త యొక్క  అధిపుల ింద 

గురింిచబడింద్ధ. ఈ సమసయ ల కోసం, ప్పాజెక్టటల జాబిత్య సిఫారు్  చేయబడింద్ధ. 

పారిప్శామిక్ అభివృద్ధి కొరక్ట అనకాపలిా క్సా టర్ వదే సిఫారస్త చేయబడు ప్పాజెక్టటలు: 

► వైజాగ్ పోర్ ట యొక్క  సంరృప ిస్థమరాయ ం మరియు రగనంర భూమి ల్టక్పోవడం వల ారక్టక వ 

ట్రై్  ఎరండ్ సమయంతో అధిక్ స్థమరాయ ం క్లిగన ఖాళీ చేసే పిఈఎమ్ దావ ర్ప 

స్థమరా్పయ నైి  పెంొంద్ధంచడానిి పిలుపునిసి్తంద్ధ. 

► మురిి కారెో కారయ క్ల్లపాలను గంగవరం పోరుటక్ట మారచ డం మరియు వైజాగ్ పోర్ ట వద ే

క్ంటైనర్ కారెో స్థమరా్పయ నైి  విసరిించడం దావ ర్ప క్ని్టం చేయడం. 

► ప్పధానంగా సా్థనిక్ ప్పాంత్యనిి సేవలంద్ధంచే వైజాగ్ మరియు గంగవరం మధ్య  రేక్ లభయ ర 

దావ ర్ప మదుే ఇచేచ  రైలు స్థమరా్పయ నైి  పెంచడం. 

► కారెో సేవలక్ట మదుే సౌక్ర్పయ లను ప్పవేశ్పెట్టడానిి వైజాగ్ విమానాప్శ్యంలో ప్పసి్తర ౌరర 

విమానయానానిై  పెంచడం. 

► రసిటంగ్ సెంట్ర్ లు, ఆర్ డి ల్లయ బ్ లు, కామన్ ప్పాసెసింగ్ ప్పాంత్యలు (ే పర్ యూజ్ ేస్ు), 

ఐటి ఫెసిలిటీస్ తో మైప్కో మరియు స్థట ర్ ట అప్ ఎంట్ర్ ష్టపైజెస్ కొరక్ట ఇంక్టయ ే్న్ సెంట్ర్ 

వంటి స్థధారణ సదుపాయాలను అంద్ధంచే ఫారా్ప స్కయ టిక్ల్్ , ఐరన్ అండ్ సీటల్, ఫుడ్ 

ప్పాసెసింగ్, ఎలష్టకాటనిక్్  వంటి రంగాలక్ట అంిరం చేయబడు కామన్ ఫెసిలిటీస్ సెంట్ర్ 

అభివృద్ధ.ి 

► భవి య్ త్ డిమాండ్ క్ట సేవలంద్ధంచడం కొరక్ట మిగులును సృష్టటంచే నీటి డిమాండ్ 

అంరర్పనైి  పూడచ డం కొరక్ట ఫాస్ట ప్ాక్ పై రైవాడా మరియు ఏలూరు నీటి సరఫర్ప కెనాల్ 

ప్పాజెక్ ట క్ట ప్పాధానయ ర ఇవవ డం మరియు అభివృద్ధ ిచేయండం. 

► విశ్వ సనీయర నాణయ రను ధ్ృవీక్రించడం కొరక్ట విడబా్ల్య ఎస్ సివో దావ ర్ప సరఫర్ప 

చేయబడ్డునై  పారిప్శామిక్ నీరు మరియు పూడిమడక్ వద ే పాాన్ చేయబడు 100 మిలీడి 

డీశాలినే్న్ పాాంట్ ని వేగంగా స్థకారం చేయండం. 

► ఫారా్ప  సెకాటర్ కారెో డిమాండ్ క్ట ఎయిర్ పోర్ ట రసిటంగ్ ల్లయ బ్ లు మరియు అప్పూవల్ 

సదుపాయాలను ప్పవేశ్పెట్టడం. 
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► మ్యల జల్లశ్యాలు మరియు సరస్్త ల పునరుదరిణ మరియు డీ-సిలిటంగ్ (య్యల్టరు 

రిజర్పవ యర్, అటుచ ాపురం) 

ద్ధగువ రోడ్డు ప్పాజెక్టటల దావ ర్ప చివరి మైలు క్నెి టవిటీని పెంచడం  

► వైజాగ్ నుండి ర్పజమహంప్దవరం వరక్ట ఎన్ హెచ్ 16 లో మొరంి విసరిణను 4 లైన ానుండి 

6 లైన ామారాి డి. 

► నాలుగు / ఆరు ల్టన ామారాి డి అనకాపలి ా-పెందురి-ి ఆనందపురం వైజాగ్ ను దాట్డం 

► వైజాగ్ ను దాట్డం దావ ర్ప ఇపా టిక ఉనై  48 ిలోమీట్ర ావిసరిణ మరియు ఎన్ హెచ్ 16 

మరియు వైజాగ్ పోర్ ట మధ్య  ప్పరయ క్ష అనుసంధానం కొరక్ట నాలుగు/ఆరు లైన ామారాి డి. 

► భీమునిపట్ై ం – సబబ వరం – నర్ీ పట్ై ం – కొయూయ రు – అడుతీగల – రంపచోవరం – 

మారుమిలి – చింతూరు - ఛతీసి్ గఢ్ క్ట అనుసంధానమైన ఎన్ హెచ్ 326 లో చేరచ డం. 

► విశాఖపట్ై ం – త్యళా పాల్ం – నర్ీ పట్ై ం –చింరపలి ా– సీల్టరు - ఎగువ సీల్టరు – డంకారై 

– మోత్తగడుం – లక్క వరం -చింతూరు మధ్య  అనుసంధానానిై  మెరుగుపరచడం. 

ఈ ప్పాజెక్టటలు వి.సి.ఐ.సి లో పారిప్శామిక్ దృశాయ నిై  అభివృద్ధ ి చేయడమే లక్షయ ంగా 

ఉనాై యి మరియు ర్పబోయ్య సంవర్ ర్పలాో వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ ప్పాంరంలో వృద్ధనిి ప్పభావిరం 

చేసి్థయి, ఇద్ధ మరింర పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షసి్తంద్ధ మరియు ఈ ప్పాంర ఆరికా్ వయ వసనాు 

స్తసంపనై ం చేసి్తంద్ధ. ఊహంచిన లక్ష్యయ లను స్థధించడానిి అమలు చేయగల ప్పాజెక్టటలుగా 

మారడానిి సిఫారు్ లను దృక్ా థ ప్పణాళిక్గా పరిగణించవచుచ . మాసటర్  పాాన్ దావ ర్ప అభివృద్ధ ి

ప్పాజెక్టటలక్ట వి.ఎం.ఆర్. డి.ఎ అధికారం గా ఉండట్ం వల ా ప్పభురవ  కారయ ప్క్మాలుగా వచేచ  

అసమా త్త ప్పాజెక్టటలతో సహా మొరంి ప్పాంరం యొక్క  సంపూరణ అభివృద్ధిి  దారితీసి్తంద్ధ. 

ార్గటె్  క్సా టరపాై దృష్టట స్థరించడం క్ంటే మొరంి ప్పాంరం యొక్క  సంభావయ రలను దృక్ా థ 

ప్పణాళిక్ మద్ధంపు చేసి్తంద్ధ, మరియు మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం అంరా సములయ  

అభివృద్ధనిి లక్షయ ంగా పెట్టనుంద్ధ.  

2.4.2 స్థగర్ మాల ప్పాజెక్టట  

ష్టపాి ంగ్ మంప్త్తరవ  శాఖతో భారర ప్పభురవ ం స్థగరా్ప లను ఒక్ కీలక్మైన మౌలిక్ 

సదుపాయాల చొరవగా సరిగెా గురింిచింద్ధ, ీని అభివృద్ధ ి భారరద్దశ్ జిడిపిని 2% పెంచే 

స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ. 

7,516.6 ిలోమీట్ర ా ొడవైన తీరప్పాంరంతో, భారతీయ ఓడరేవులు ఎగుమత్త-ద్ధగుమత్త 

వాణిజయ  పరిమాణంలో 90% నిరవ హసి్థయి. అయినపా టికీ, రైల్టవ లు జిడిపిి 9% 

దోహదపడత్యయి, రహదారి రంగం 6% వాాను క్లిగ ఉంద్ధ, అయిత్త జిడిపిలో ఓడరేవుల వాా 

1% మాప్రమే. ఈ వైరుధ్య ం తీర నగర్పలు మరియు ఓడరేవుల అభివృద్ధిి  విసి్థరమైన 

స్థమరా్పయ నైి  ప్పత్తబింబిసి్తంద్ధ. 

భారరద్దశ్ంలో 12 ప్పధాన ఓడరేవులు మరియు స్తమారు 200 ప్పధానేరర ఓడరేవులు 

ఉనాై యి, కారెో ప్ాఫిక్ 2012లో 976 ఎంఎంటి నుండి 2017 నాటిి 1758 ఎంఎంటిి 

పెరుగుుందని అంచనా. కానీ భారరద్దశ్ం ేలవమైన ఓడరేవు లింకజీలతో బాధ్పడ్డతోంద్ధ, 

ఇపా టిక ఉనై  ఓడరేవు మౌలిక్ సదుపాయాల పనితీరు మరియు ఓడరేవుల సమీపంలో 

అభివృద్ధ ి చెంద్ధన మౌలిక్ సదుపాయాలు ల్టక్పోవడం, ఇన్ బండ్ ల్టదా అవుట్ బండ్ 

సరుక్టల విలువ ను జోడించడం కోసం. ీనితోపాటుగా, అసమరమాైన ఇంట్ర్ మోడల్ ప్ాన్్  

పోర్ట అనుసంధానం  ఫలిరంగా ల్లజిసిటక్్  మరియు ఎగుముల యొక్క  అధిక్ ఖరుచ  

ఉంటుంద్ధ. భారరద్దశానిి జిడిపిలో వాణిజయ ం వాా 42% మాప్రమే, ఇద్ధ 70% క్ంటే ఎక్టక వగా 

ఉనై  యూరోపియన్ ద్దశాలతో పోలిసే ిచాల్ల రక్టక వగా ఉంద్ధ. ీనిని మెరుగుపరచడమే స్థగర్ 

మాల ప్పాజెక్టట  లక్షయ ం. 
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స్థగర్ మాల ప్పాజెక్టటక్ట మ్యడ్డ సా ్టమైన లక్ష్యయ లు ఉనైా యి: 

► ప్పో-యాి టవ్ పాలసీ చొరవతో పోర్ ట నేరృరవ ంలోని అభివృద్ధిి  మదుే ఇవవ డం మరియు 

భాగస్థవ ములందరికీ సహాయపడానిి సంసా్థగర ప్ేమ్ వర్క  ను అంద్ధంచడం. 

► పోర్ట మౌలిక్ సదుపాయాలను ఆధునీక్రించడం. 

► తీర్పనిై  భూభాగాలక్ట అనుసంధానించడానిి సమీక్ృర రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాలను 

అభివృద్ధ ిచేయడం. 

 

ఈ ప్పాజెక్టట  ింద ఓడరేవుల సమీపంలో 12 స్థా ర్ ట సిటీలను ₹ 50,000 కోట్ ాపెటుటబడితో 

అభివృద్ధ ిచేయనునాై రు. ఇవి ఇంటిప్ేరడ్ టౌన్ ష్టప్ లు, ఇవి సరసమైన గృహాలను క్లిగ 

ఉంాయి మరియు  సిరామైన జీవనానిి ప్ీన్ చొరవలను అమలు చేసి్తంద్ధ.  
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తీర ప్పాంత్యలక్ట సమీపంలో ఆరికా్ కారయ క్ల్లపాలక్ట ప్పోత్్య హం ఇసి్క, తీర ప్పాంర ఆరికా్ 

మండల్లలు (సిఈజెడ్ లు)  సా్థపించబడత్యయి. ఈ సిఈజెడ్ లు ఆధునిక్ మదుే మౌలిక్ 

సదుపాయాలు మరియు పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షంచడానిి రగనంర ఆరికా్ ప్పోత్్య హకాలతో 

ప్పణాళిక్ చేయబడత్యయి. 

 

రరనం 2-12: స్వరర్ మాల ింద డ్రరతిరద్ధత్ తీర్ డ్రరంత్ ఆరికి్ మండల్లు డ్రరతిరద్ధంచాయి 
మ్యలం: స్థగరా్ప ల జాతీయ దృక్ా థ ప్పణాళిక్ 

ఈ ప్పాజెక్టట  నుండి తీర ప్పాంర ర్పష్టష్టటలు ొంద్ద సంభావయ  ప్పయోజనాలు: 

తీర్ డ్రరంత్ ఆరికి్ వయాట వసి అభివృది్ధ 

► తీర ప్పాంర ఆరికా్ ప్పాంత్యల అభివృద్ధ ిదావ ర్ప తీర ప్పాంర ఆరికా్ వయ వసనాు ఓడరేవులతో 

విలీనం చేయడం మరియు తీర ప్పాంర పారిప్శామిక్ కారిడారకా్ట సమనవ యంతో ప్పాజెక్టటలు 

► జీవన ప్పమాణాలను మెరుగుపరచడానిి పోర్ ట ఆధారిర స్థా ర్ ట నగర్పలు మరియు ఇరర 

పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ ి

► తీర ప్పాంర సమాజ అభివృద్ధ ి కొరక్ట న్నపుణాయ భివృద్ధ/ిజీవనోపాధి ఉరా త్త ి ప్పాజెక్టటల 

అమలు, ఉదా. − తీర పర్పయ ట్క్ అభివృద్ధ ి ప్పాజెక్ ట లు (లైట్ హౌస్ లు మరియు మెయిన్ 

ల్లయ ండ్ ఐల్లండ్్ ) − మర్ య  రంగ అభివృద్ధ.ి 

సముడ్రద ర్ంరం మరియు మౌలిక్ సదురయాల అభివృది్ధ 

► ప్పసి్తర ఓడరేవుల ఆధునీక్రణ/స్థమరాయ  విసరిణ మరియు భవి య్ ుి వృద్ధిి  అడుంక్టలను 

రగంెచడానిి ప్ీన్ ఫీల్ు ఓడరేవులను సృష్టటంచడం. 

► మొరంి ల్లజిసిటక్్  ఖరుచ ను రగంెచడానిి మరియు కారెో క్దలిక్ ని అంరరరె ప్పాంత్యల 

నుంచి పెంచడానిి పోర్ ట రరలింపు (రోడ్డు/రైలు/లోరటుట జలమా రె్పలు) మరియు ల్లజిసిటక్్  

మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ.ి 

► సముప్ద రంగం అభివృద్ధ ిఈ ప్పాంరంలో కొర ిఆరికా్ కారయ క్ల్లపాలక్ట దారితీసి్తంద్ధ - ఉదా. 

ష్టప్ బిలిుంగ్ మరియు రిేర్ క్సా టర్ 

డ్రరజెక్ట ్డెవలప్ ెంం్  డ్రరడ్రియను స్తలభత్ర్ం చేస్తతంద్ధ 
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► లైన్ మినిష్టసీటలు, ర్పష్ట్టం/యుటి ప్పభుత్యవ లు మరియు ప్పయివేట్ ఏజెనీ్ ల మధ్య  

సమనవ యం దావ ర్ప ప్పాజెక్ ట గురింిపు మరియు అమలుక్ట సమీక్ృర విధానం 

► ప్పాజెక్ ట నిధులు మరియు అమలు భాగస్థవ ములను యాకె్ స్ చేస్తకోవడం − ప్పాజెక్ ట అమలు 

మరియు పరయ వేక్షణ − ప్పాజెక్ ట ఆమోదం ొందడం − కొరక్ట పాలసీ మరియు సంసా్థగర 

అడుంక్టలను సడలించడం 

కంప్ద ష్టపాి ంగ్, రోడ్డు రవాణా, రహదారుల శాఖ మంప్త్త స్థగర్ మాల ప్పాజెక్టట  ింద 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ క్ట ₹ 8,400 కోటాు కాయించినటాు ప్పక్టించారు. ₹ 8,400 కోట్ ాలో, కాినాడ లోని 

ఎల్ ఎన్ జి రరాి నల్ క్ట 3,000 కోట్ ా₹, కోసటల్ ఫుడ్ ఎక్్  పోర్ట ె ర్ ిలో 150 కోట్ ా₹, ₹100 కోట్ ా

వయ యంతో విశాఖపటై్ ం ఓడరేవులో అదనపు చమురు జెటీట కోసం ఖరుచ  చేయబడ్డుంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ంలో  స్థట ింగ్ యార్ు, వడరేవు వద ేసౌక్ర్పయ లను అభివృద్ధ ిచేసి్తనై టాు కంప్ద మంప్త్త 

ప్పక్టించారు. 

స్థగర్ మాల ింద కంప్ద ప్పభురవ ం దశ్లవారీగా ₹12 లక్షల కోటాు ఖరుచ  చేసి్తంద్ధ - రోడా్డ 

మరియు రైల్టవ  అనుసంధానం  కోసం ₹ 4 లక్షల కోటాు మరియు 27 పారిప్శామిక్  క్సా టరనాు 

అభివృద్ధ ిచేయడానిి ₹ 8 లక్షల కోట్.ా 

 1 ప్పధాన మరియు 4 ఆపరే్నల్ నాన్-మేజర్ పోరుటలతో కూడిన 974 ిలోమీట్ర ాభారరద్దశ్ం 

యొక్క  ర్గండవ ొడవైన తీరప్పాంరంతో ఉనై  ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్, ప్పపంచంలోని మిగలిన ద్దశాలతో 

అంరరీ్పతీయ ప్పవేశ్దావ ర్పలను సృష్టటంచే అవకాశానిై  క్లిగ ఉంద్ధ. 

వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్ వయ వసలాో ప్పధాన భాగం ఓడరేవులు మరియు 

మదుే ల్లజిసిటక్్  పై ఆధారపడి ఉంటుంద్ధ. అంత్తకాక్, ఈ ప్పాంరం 170.8 ిలోమీట్ర ాొడవైన 

తీరప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ స్థగర్ మాల ప్పాజెక్టట  దావ ర్ప ఎక్టక వగా ప్పభావిరం అవుుంద్ధ. 

కొర ి ప్పత్తపాద్ధర ఓడరేవులక్ట ఏరా్ప టాు చేయడం మరియు ఇపా టిక ఉనై  ఓడరేవులను 

పునరుజీవీింపజేయడం దావ ర్ప నిరమెాంశ్(ప్తూపుట్) పెరుగుుంద్ధ. ప్పాజెక్టటలను విజయవంరం 

చేయడానిి అద్దవిధ్ంగా అభుయ నై త్త యొక్క  గరి్ట ప్పయోజనాలను తీస్తకోవడానిి మాసటర్  పాాన్ 

ప్పత్తపాదనల దావ ర్ప మౌలిక్ సదుపాయాలతో ీనిి మదుే ఇవావ లి. ప్ాఫిక్ ప్పవాహానిై  పెంచే 

నిబంధ్నను పరిగణనలోి తీస్తక్టంారు మరియు ఈ ప్పాజెక్టటల ప్పభావానిై  పట్టణ జీవిరంపై 

నియంప్త్తంచాలి. 

2.4.3 భారత్ మాల ప్పాజెక్టట  

భారత్ మాల ప్పాజెక్టట  అనేద్ధ రోడా్డ మరియు రహదారుల రంగానిి ఒక్ ప్పాజెక్ ట, ఇద్ధ 

ఎక్నామిక్ కారిడారాు, ఇంట్ర్ కారిడారాు మరియు ఫీడర్ రూట్్ , నే్నల్ కారిడార్ ఎఫిష్టయనీ్  

ఇంప్పూవ్ మెంట్, బోరుర్ మరియు ఇంట్రేై ్నల్ క్నెి టవిటీ రోడా్డ, కో సటల్ మరియు పోర్ట 

అనుసంధానం  రోడా్డ మరియు ప్ీన్-ఫీల్ు ఎక్్  ప్పెస్ వేల అభివృద్ధ ివంటి సమరవాంరమైన 

జోకాయ ల దావ ర్ప కీలక్మైన మౌలిక్ సదుపాయాల అంరర్పలను పూడచ డం దావ ర్ప ద్దశ్వాయ పంిగా 

సరుక్ట రవాణా మరియు ప్పయాణీక్టల క్దలిక్ల స్థమరా్పయ నైి  ఆపిటమైజ్ చేయడంపై దృష్టట 

పెడ్డుంద్ధ. 

డ్రరజెక్ట ్యొకె్  ముఖ్యాట ంశాలు: 

► మలీటమోడల్ ల్లజిసిటక్్  పారుక ల అభివృద్ధ ి మరియు చోక్ పాయింట్ తొలగంపు దావ ర్ప 

ఇపా టిక ఉనై  కారిడార ాసమరరాలో మెరుగుదల 

► ఈశానయ  ప్పాంరంలో అనుసంధానం  మెరుగుపరచడం మరియు లోరటుట జల మారె్పల తో 

సమనవ యానైి  పెంొంద్ధంచడంపై దృష్టట నిలుపుుంద్ధ. 

► ప్పాజెక్ ట ప్పిపరే్న్ మరియు అసెట్ మానిట్రింగ్ కొరక్ట రకాై లజీ మరియు సైంటిఫిక్ 

 పాానింగ్ ఉపయోగంచడానిి ప్పాధానయ ర ఇవవ డం. 
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► ప్పాజెక్ ట డెలివరీని వేగవంరం చేయడానిి అధికార్పల ప్పత్తనిధి బృందం - ేజ్ 1 2022 

నాటిి పూరి ిచేయబడ్డుంద్ధ. 

► ఈశానయ  ప్పాంరంలో అనుసంధానం  మెరుగుపరచడం. 

భార్త్ మాల డ్రరజెక్ు మొదిల దశ్లో చేరట్్టలి్ న వి.ఎం.ఆర్ లోని ెటక్ష్న్ లు: 

► ర్పయ్ పూర్-విశాఖపటై్ ం ఎక్నామిక్ కారిడార్ అభివృద్ధ.ి 

► చెనై్న  కోల్ క్త్య కారిడార్ ింద విశాఖపటై్ ంలో ల్టన్ విసరిణలు మరియు ఫెలఓావర్. 

► విశాఖపటై్ ం జిలా్లలోని అచుయ త్యపురం లో ప్పత్తపాద్ధంచిన సెజ్ క్ట గంగవరం ఓడరేవును 

క్లుపుతూ 30.00 ిలోమీట్ర ానాలుగు లైన ాబీచ్ రోడ్. 

► విశాఖపటై్ ం జిలా్లలోని గంగవరం ఓడరేవు మెరుగైన అనుసంధానం కోసం ప్ీన్ ఫీల్ు బైపాస్ 

రోడ్డు అభివృద్ధ.ి 

2.4.4 భోగాపురం నుండి క్స్ల్లసగరి వరక్ట ప్పత్తయ క్ అభివృద్ధి ప్పాంరం 

విఎంఆర్ డిఎ పరిధిలో విజయనగరం జిలా్ల భోగాపురం మండలంలో భోగాపురం అంరరీ్పతీయ 

విమానాప్శ్యం ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. తీర ప్పాంర పర్పయ ట్క్ం, గణనీయమైన సహజ లక్షణాలు, 

ప్పత్తపాద్ధర మాస్ ప్ాన్ి ట్ సిసటమ్్ , ఐటి సంబంధిర పరిణామాలు మరియు ఇరర ఆరికా్ 

అవకాశాలక్ట అధిక్ స్థమరాయ ం ఉనై  ఏరోసిటీగా ఈ ప్పాంత్యనైి  అభివృద్ధ ి చేయాలని 

భావిసి్తనైా రు. ేరొక నబడు కారకాలను పరిగణనలోి తీస్తకొని ఈ ప్పాంరం చాల్ల అధిక్ 

అభివృద్ధ ి స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ. అందువల,ా ఈ ప్పాంత్యనిై  ప్పత్తయ క్ స్తనిై రమైన 

అభివృద్ధతిో విడిగా పాాన్ చేయాలి్  ఉంటుంద్ధ. 

2.5 కీలక్ సవాళ్లు  మరియు అవకాశాలు 

ఈ ప్పాంరం దాని ఆరికా్  సా్థవరంపై అభివృద్ధ ిచెందుతోంద్ధ, కానీ అనియంప్త్తర పదతి్తలో. 

నగరంలో ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధలిో అనేక్ ప్పయతై్య లు జరిగనపా టికీ, అవి స్థేక్షంగా 

చినై  ప్పాంత్యలలో అమలు చేయబడాుయి. పట్టణ మరియు ప్గామీణ ప్పాంత్యల మధ్య  

సములయ రను ఉంచడానిి, ప్గామీణ మరియు పట్టణ ప్పాంరం యొక్క  ఉరమి మౌలిక్ 

సదుపాయాలు మరియు అనుసంధానం  నవీక్రణ చేయాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. సహజ నీటి 

వనరులు  మరియు భూమి యొక్క  పరిరక్షణ కీలక్మైనద్ధ . పెరుగుునై  జనాభా మరియు ఆ 

ప్పాంర అవసర్పలను తీరచ డానిి ప్పణాళికా బదమిైన అభివృద్ధ ిలో వునై  ఒత్తడిి కారణంగా 

పట్టణ విసీరి్పణ నైి  పునః స్థంప్దరతో వసత్త క్లిా ంచాలి్ న అవసరం వుంద్ధ. 

ఇరర పోరుటలు మరియు ల్లజిసిటక్ హబ్ లతో పోటీ పడానిి పోర్ట ల్లజిసిటక్్  యొక్క  

పెంపుదల అవసరం. ుఫాను సంభవించే ప్పాంరం కావడం వల ా ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ లక్ట 

ప్పత్తసా ందన ముఖయ ం. పర్పయ వరణ కాలు య్ ం మరియు తీర ప్పాంర  కోరను పరి క్ రించడానిి 

చరయ లు కూడా గణనీయంగా అవసరం. 

భౌతిక్ మౌలిక్ సదురయాలు లేక్పోవడం 

మొరంి డిమాండ్ క్ట భౌత్తక్ మౌలిక్ సదుపాయాల సరఫర్ప లోపం ఉంద్ధ. పెరిఅరబ న్ 

మరియు ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో భౌత్తక్ మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల యొక్క  అసమరరా 

మరియు అనుచిర పంపిణీ.  

 త్యగునీటి లోటు 53% 

 గృహ మురుగునీటి క్నెక్షన్ యొక్క  97% లోటు 

 జీరో వేస్ట సెప్గే్న్ 

 ుఫాను నీటి పారుదల లో 65% లోటు 
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డ్రగామీణ డ్రరంతానిి త్గినంత్ అనుసంధానం లేక్పోవడం 

 ప్గామీణ ప్పాంత్యలక్ట రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు అనుసంధానం మరింర 

పెరుగుదల అవసరం. 

 రు న్ చేయని అర్బ న్ డ్రస్వె ప్ 

  పాాన్ చేయని రీజనల్ ప్గ్లత్ ఈ ప్పాంరం యొక్క  జీవన నాణయ ర మరియు ప్ేమ్ 

వర్క /రూపానిై  ప్పభావిరం చేసి్తంద్ధ. 

 నీటి వనరుల ఆప్క్మణ సహజ ష్టడైనేజీ లక్షణాలను కోలాో వడానిి దారితీసి్తంద్ధ. 

గాలి నాణయాట త్ త్కుె వగా ఉంద్ధ 

 ఓడరేవులాో ఓపెన్ బల్క  కారెో హాయ ం డింాగ్ మరియు పారిప్శామిక్ కారయ క్ల్లపాల అధిక్ 

స్థంప్దర కారణంగా గాలి నాణయ ర క్షీణర. 

సహజ రర్యయాట వర్ణం మరియు వనర్పలు 

 అశాష్టసీయి మైనింగ్, అట్వీ నిరూా లన, కొండల ఆప్క్మణల కారణంగా సహజ వనరులు 

క్షీణించడం మరియు సహజ మారె్పల కాలు య్ ం.  

డ్రరక్ృతి వైరరీత్యాట ం 

 వివిధ్ మానవ నిరాి ర మరియు సహజ జోకాయ ల కారణంగా ఈ ప్పాంరం వరదలు, ుఫాను 

ఉపెా నలు, ుఫానులు మరియు తీర కోరలు వంటి వివిధ్ పర్పయ వరణ కారకాలక్ట 

గురవుుంద్ధ. 

సరిపోని పోర్ ్ల్జిస్క్్ట  

 పోరుటల విసరిణక్ట రగనంర మదుే ల్టని ల్లజిసిటక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు. 

వృతితరర్మైన ష్టఫ్ట  ్

 ద్ధగుబడి రగడెం మరియు సరైన మౌలిక్ సదుపాయాల కొరర కారణంగా ఫిష్టంగ్ మరియు 

అనుబంధ్ కారయ క్ల్లపాలు వంటి ఆరికా్ వయ వస ా యొక్క  ప్పాథమిక్ రంగాల నుండి 

వృత్తపిరమైన మారుా . 

రరిడ్రశామిక్ అవకాశాల అంచనా ముస్వయిద్య 

ప్పసి్తర ప్పాంరం యొక్క  ప్పసి్తర పారిప్శామిక్ బల్లల పరిమాణారా క్ మరియు గుణారా క్ 

విశ్ల ా్ ణ మరియు ప్పాంతీయంగా కీలక్ పారిప్శామిక్ రంగాలక్ట ఆక్ర షణీయమైన ఉప విభాగాల 

మాయ పింగ్ ఆధారంగా, ప్పసి్తర ప్పాంత్యనిి ఆక్ర షణక్ట అనుకూలమైన కీలక్ ఉప విభాగాలు ష్టర్ట 

లిస్ట చేయబడాుయి. 



 
 
 

పేజీ | 22 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

 
రరనం 2-13: ఈ డ్రరంతానిి సంభావయాట  రరిడ్రశ్మ మిడ్రశ్మానిన  గురితంచానిి డ్రేమ్ వర్ె  

సంభావయాట  భవిషయాట త్తత  రరిడ్రశామిక్ వృది్ధ 

ప్పసి్తరం ఉనై  మార్గక ట్ డైనమిక్్ , ప్పభురవ  ఒత్తడిి మరియు స్థంకత్తక్ పురోగత్త ని 

దృష్టటలో ఉంచుకొని, ఈ ప్ింద్ధ పరిప్శ్మలు ప్పాంతీయ సమనవ యాలను ఆస్థవ ద్ధంచడానిి 

మరియు అనుకూలమైన వృద్ధనిి ముందుక్ట స్థగడానిి స్థక్షయ ంగా నిలిచాయని  భావిసి్తనాై రు. 

► అధిక్ విలువ మరియు రయారీ. 

► గణనీయమైన ఉపాధి క్లా న మరియు పెటుటబడి ఆక్ర షణ. 

► సీవ య-  సిరామైన పర్పయ వరణ వయ వస ావాలూయ  ఛైయిన్ అంరా అవకాశాలను అభివృద్ధ ిచేసే 

సంభావయ ర 

► MSME అద్దవిధ్ంగా పెద ే సా్థయి సెగా్ ంట్  లాో ఎదుగుదలక్ట మదుే ఇవవ డం. 

ఈ ప్పాంరం యొక్క  పెటుటబడి మరియు వనరుల వాత్యవరణంలో వృద్ధ ి చెందడానిి 

మెరుగైన అవకాశాలను క్లిగ ఉండే నిరి ి్ ట రంగాలు: 

1. ఆహారం మరియు పానీయాలు 

2. లోహరహర ఖనిజ ఉరా ుిలు 

3. ఏరోసాే స్ & డిఫెన్్  

4. ష్టప్ బిలిుంగ్ మరియు ష్టప్ 

రిేర్ 

5. ేసిక్ మరియు ఫాయ ప్బికరడ్ 

మెట్ల్ ప్ొడక్ ట లు 

6. ఆో మరియు ఆో 

కాంపోనెంట్ లు 

7. మెష్టనరీ మరియు ఎివ ప్ 

మెంట్ 

8. ఎలష్టి టక్ల్ మరియు క్న్్య య మర్ 

ఎలష్టకాటనిక్్  

9. కెమిక్ల్్  మరియు 

ఫారా్ప స్కయ టిక్ల్్  

10. వష్టసి్థలు మరియు దుసి్తలు 

ధ్రించడం 

11. ల్దర్ మరియు ల్దర్ ప్ొడక్ ట లు 
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3 ఆరికి్ వయాట వసి 

3.1 ఆరికిాభివృది్ధ ధోర్ణులు 

2018 లో అంరరీ్పతీయ ప్దవయ  నిధి అంచనాల ప్పకారం కొనుగ్లలు శ్ి ిసమానరవ ం ఆధారంగా 

794.47 లక్షల కోట్ ా($10.57 ప్టిలియన్) ₹  సా్కల ద్దశీయ ఉరా త్తనిి క్లిగ ఉనై  ప్పపంచంలోని మ్యడవ 

అత్తపెద ేఆరికా్ వయ వసగాా భారరద్దశ్ం ప్పసి్తరం ఉంద్ధ. 1991 లో భారరద్దశ్ం యొక్క  ఆరికా్ వయ వస ా

నుండి, ఇద్ధ జిడిపిలో సగటు వృద్ధ ిరేటును 6-7% స్థధించింద్ధ. ఇద్ధ 2018-2019 ఆరికా్ సంవర్ రం 

మొదటి ష్టైమాసిక్ంలో 8.2 ఆక్టుటక్టనే రేటుతో పెరిగంద్ధ.   

2011-12  సిరా ధ్రల ప్పకారం 2016-2017 లో భారర ఆరికా్ వయ వసలాో ప్పధాన భాగానిి సేవా రంగం 

దోహదపడ్డుంద్ధ. మొరంి జిడిపి ₹121.65 లక్షల కోటాు, రృతీయ రంగ సహకారం స్తమారు ₹60 లక్షల 

కోటాు, 53.77% వాాతో, సెక్ండరీ రంగం 31.12% వాాను క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ స్తమారు ₹34.75 లక్షల 

కోటాు మరియు ప్పాథమిక్ రంగం 15.11% అత్త రక్టక వ సహకారం మరియు ₹16.84 లక్షల కోట్ ా  సా్కల 

విలువ జోడింపుతో ఉంద్ధ. ఇద్ధ రియల్ ఎసేటట్ మరియు ఆరికా్ సేవల యొక్క  ప్పధాన ఆరికా్ 

కారయ క్ల్లపాలతో భారరద్దశ్ంలో సేవా రంగం వరిలిడాానైి  చూపిసి్తంద్ధ. 

ప్పసి్తర ధ్రల ప్పకారం, 2016-17 ఆరికా్ సంవర్ ర్పనిి ఎపి ర్పష్ట్టం జోడించిన  సా్కల విలువ ₹6.75 

లక్షల కోటాు మరియు 2011-2012  సిరా ధ్ర ప్పకారం ₹5.32 లక్షల కోటాు. ఇద్ధ నే్నల్ జివిఎలో 5% 

ఉంద్ధ. సెకాటర్ వారీగా సహకారం మొరంి భారరద్దశ్ం మాద్ధరిగానే ధోరణిని చూపిసి్తంద్ధ. సేవా రంగం 

46% ప్పముఖ సహకార్పనైి  క్లిగ ఉంద్ధ. కానీ ప్పాథమిక్ రంగం 27% ద్ధవ తీయ రంగ సహకార్పనిి చాల్ల 

దగరెగా 28% వాాతో ర్పష్ట్ట ఆరికా్ వయ వసలాో ర్గండవ అత్తపెద ేభాగస్థవ మిగా ఉంద్ధ. వేగవంరమైన 

పట్టణీక్రణ ప్పభావం, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ విభజన ప్పభావాలు మరియు ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం నుండి విధాన 

ప్పోత్్య హం కారణంగా ర్పష్ట్ట ఆరికా్ వయ వస ాయొక్క  ఈ కూరుా  మారుా క్ట లోబడి ఉంటుంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు నగరంగా మరియు  సా్థన ప్పయోజనం కారణంగా ఊపందుక్టంద్ధ; ఇద్ధ 

ప్క్మంగా పారిప్శామిక్ కంప్దంగా అభివృద్ధ ి చెంద్ధంద్ధ. హందుసా్థన్ ష్టప్ యార్ు, హందుసా్థన్ 

పెప్ోలియం కారొా రే్న్ లిమిరడ్, భారత్ హెవీ  ే టా్్  అండ్ వెసల్్  (ప్పసి్తరం బిహెచ్ ఇఎల్ 

ింద), విశాఖపట్ై ం  సీటల్  పాాంట్, ఎన్ టిపిసి మొదలైన ప్పధాన యాంక్ర్ పరిప్శ్మల నుండి గర 

నాలుగు దశాబేాలాో రయారీ రంగంలో వేగవంరమైన వృద్ధ ి సా ్టంగా క్నిపించింద్ధ. వైజాగ్ చెన్నై  

ఇండష్టసిటయల్ కారిడార్, పెప్ోలియం కెమిక్ల్ అండ్ పెప్ోకెమిక్ల్ ఇనెవ స్ట మెంట్ రీజియన్, స్థగర్ 

మాల వంటి కీలక్ ప్పాజెక్టటల ప్పభావంతో రయారీ రంగంలో ఉపాధి క్లా నలో పెరుగుదల ఉంటుంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు నగరంగా ఉంద్ధ మరియు మంచి ప్పపంచ మరియు అంరరరె 

అనుసంధానంని క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ నగరం చుట్యట  రయారీ రంగం వరిలాిుునై  పారిప్శామిక్ పట్టణంగా 

అభివృద్ధ ిచెంద్ధంద్ధ. ఆరికా్ కారయ క్ల్లపాల కారణంగా నగరం పట్టణీక్రణ కారణంగా రృతీయ రంగానిై  

కూడా అభివృద్ధ ిచేసింద్ధ. రవాణా మరియు ల్లజిసిటక్్  తో పాటు ప్పాంతీయ ఆరికా్ వయ వసకా్ట రయారీ 

కారయ క్ల్లపాలు కోట్గా నిలుసి్థయి. రియల్ ఎసేటట్ రంగం కూడా విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఆరికా్ 

వయ వసకా్ట ప్పధాన దోహదకారిగా ముందుక్ట వసి్తంద్ధ. 

3.2 జిల్ు  సి్వయి వైవిధాయాట లు 

విఎంఆర్ యొక్క  ర్గండ్డ జిలా్లలు ద్దశీయ ఉరా త్తిి  గణనీయంగా దోహదపడాయి. 

విజయనరర్ం జిల్ు : జిలా్ల ఆదాయంలో వయ వస్థయం ప్పధాన ఉరా త్తదిారుగా ఉంద్ధ, ప్టేడ్ 

మరియు హోట్ల్్  రరువార జిలా్ల ఆదాయానిి 11.7% దోహదపడ్డుంద్ధ. జిలా్ల  సా్కల ర్పష్ట్ట 

ద్దశీయోరా త్తిి  3.7% వాా ను అంద్ధంచింద్ధ. భోగాపురంలో ఏరా్ప టు కాబోునై  కొర ివిమానాప్శ్యం 

కారణంగా, ముఖయ ంగా పరిప్శ్మలు మరియు రృతీయ రంగంలో ఆరికా్ వయ వస ాఊపందుక్టనే అవకాశ్ం 

ఉంద్ధ.   
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రరనం 3-1: జిల్ు ల వారీగా విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం 

విశాఖరరనన ం జిల్ు : ఈ జిలా్ల భూమి, సముప్దం మరియు గాలి దావ ర్ప ఈ మొరంి ప్పాంరంలో 

మెరుగైన అనుసంధానం క్లిగ ఉంద్ధ. ప్పధాన రహదారి మరియు రైలు కారిడార ామధ్య  నగరం యొక్క  

ఆదరశ వంరమైన  సా్థనం కారణంగా, ముఖయ ంగా చెన్నై  - కోల్ క్త్య కారిడార్, పారిప్శామిక్ రంగం ప్పధాన 

అభివృద్ధనిి చూపుతోంద్ధ. వివిధ్ పరిప్శ్మలక్ట భూమిని కాయించడం, వివిధ్ సెజ్ మరియు ఐసి 

 సా్థపన కూడా పరిప్శ్మల పెరుగుదలక్ట దోహదపడింద్ధ. జి లా్లలో ర్గండ్డ ప్పధాన ఓడరేవులు ఉనాై యి, 

వీటిలో ఒక్టి ఇపా టిక ఉనై  విశాఖపట్ై ం ఓడరేవుపై భార్పనిై  రగంెచడానిి ఇటీవల 

 సా్థపించబడింద్ధ. వయ వస్థయం రక్టక వ వాాను క్లిగ ఉంద్ధ మరియు ఈ ప్పాంరంలోని ఇరర 

జిలా్లలతో పోలిసే ి జిలా్ల ఆదాయానిి రక్టక వ దోహదపడ్డుంద్ధ. ర్పష్ట్ట ఆదాయానిి జిలా్ల యొక్క  

మొరంి సహకారం ౨౦౧౨-౧౩ లో దాదాపు ౧౪% ఉంద్ధ, ఇద్ధ ఇపుా డ్డ పెరిగంద్ధ. 

3.3 విఎంఆర్ లో కీలక్ ఆరికి్ వనర్ప 

3.3.1 వయ వస్థయం 

ప్పాథమిక్ రంగం ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ జిఎస్ డిపిి 23.1% దోహదపడ్డుంద్ధ, వీటిలో ప్పాజెక్టట  ప్పాంరం 

మాప్రమే 8.1% (ఇందులో మొరంి జిలా్లలైన విజయనగరం మరియు విశాఖపట్ై ం ఉనాై యి).  2011 

జనాభా ల్క్క ల ప్పకారం, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని ఈ 35 మండల్లలక్ట చెంద్ధన దాదాపు 41% 

మంద్ధ ప్శామిక్ వయ కి్టలు వయ వస్థయ రంగంలో నిమగై మయాయ రు. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో స్తమారు 

55% వయ వస్థయం ింద ఉంద్ధ, ఇద్ధ ప్పధానంగా విజయనగరం జిలా్ల చే అంద్ధంచబడింద్ధ. 

ప్పత్త రైుక్ట మొరంి వయ వస్థయ ప్పాంరం, మొరంి పంట్ విసీరి ణం, పంట్ తీప్వర, మొరంి 

నీటిపారుదల ప్పాంరం, నీటిపారుదల తీప్వర మరియు భూమి క్మత్యల పర్పమిులను తీస్తకొని 

మండల  సా్థయిలో వివరణారా క్ విశ్ల ా్ ణ చేయబడింద్ధ.  
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విశాఖపట్ై ం (పట్టణ) మండలం పూరిగిా పట్టణీక్రణ చెంద్ధనపా టి నుండి స్తనాై  వయ వస్థయ 

కారయ క్ల్లపాలను క్లిగ ఉంద్ధ. పైక్పాు  తోట్లపై పట్టణ వయ వస్థయానైి  ప్పోర్ హంచవచుచ , ఇద్ధ 

వయ వస్థయ కారయ క్ల్లపాలను పెంచే స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ.  

విశాఖపట్ై ం క్ట చెంద్ధన గాజువాక్, పెందురి ి మరియు సబబ వరం మండల్లలు మరియు 

విజయనగరం జిలా్లలోని విజయనగరం మండలం వి.ఎం.ఆర్. డి.ఎ ప్పాంరంలో అత్త రక్టక వ 

వయ వస్థయ సంభావయ  ప్పాంత్యలుగా ఉనాై యి. వనరులను సమరవాంరంగా ఉపయోగంచడం మరియు 

విరనిాలు మరియు భూ స్థరం పెంొంద్ధంచడం కోసం ర్పష్ట్ట మరియు కంప్ద ప్పభురవ ం యొక్క  

వివిధ్ పథకాలను ఉపయోగంచడం దావ ర్ప ీనిని పెంచవచుచ . 

3.3.2 చేపల పెంపక్ం 

భారరద్దశ్ంలో తీర ప్పాంర జనాభాక్ట స్థంప్పదాయ వృత్త ిమరియు ప్పధాన ఆరికా్ వనరులో చేపల 

పెంపక్ం ఒక్టి. ఈ రంగం జిఎస్ డిపిి 4.93% అంద్ధసి్తంద్ధ, వీటిలో 6.5% మాప్రమే ప్పాజెక్ ట ప్పాంత్యనిి 

చెంద్ధనవి. ర్పష్ట్ట వయ వస్థయ రంగానిి విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్ సహకారం 2010-11 లో 

5.8% నుండి 2012-13 లో 6.5%ి పెరిగంద్ధ. 

విఎంఆర్ లో, సముప్ద ఆహార పరిప్శ్మ సంవర్ ర్పలుగా పెరుగుతోంద్ధ మరియు ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ 

ప్పభురవ ం (జివోఎపి) గురింిచిన వయ వస్థయ రంగంలో వృద్ధ ి ఇంజినలాో ఒక్టి. చేపలు పట్టడానిి 

ఉపయోగంచే స్థంప్పదాయ హసకి్ళల నుండి మోట్రైజ్ు  మరియు యాంప్త్తక్ హసకి్ళలక్ట మారుా  

ఉంద్ధ, ఇద్ధ మర్ య  రంగం యొక్క  ఆరికా్ వయ వసనాు మరియు మర్ య కారుల జీవనోపాధిని పెంచింద్ధ.  

విఎంఆర్ 170.8 ిలోమీట్ర ాతీరప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ మొరంి ర్పష్ట్ట తీర ొడవులో 20-25% 

ఉంద్ధ. చేపలు పట్టడం పై ఆధారపడి 80 చేపలు పటేట ప్గామాలు ఉనాై యి. (మెరైన్ ఫిష్టంగ్ సెన్ స్-

2010). 

 
రరనం 3-2: మత్్ యాట కార్పల సమాజానిి  సి్వనిక్ మారె్క ట్టు మరియు సౌక్ర్యయాట లు అంద్ధంచబాాయి 
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3.3.3 పరిప్శ్మ  

మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు అనుబంధ్  సా్థవర్పనిి మదుే ఇవవ డంతో పాటు గర నాలుగు 

దశాబేాలుగా విశాఖపట్ై ం ను పెద ేరయారీ కంప్దంగా మారచ డం జరిగంద్ధ. హందుసా్థన్ ష్టప్ యార్ు, 

హందుసా్థన్ పెప్ోలియం కారాొ రే్న్ లిమిరడ్, భారత్ హెవీ  ే టా్్  అండ్ వెసల్్  (ప్పసి్తరం బిహెచ్ 

ఇఎల్ ింద), విశాఖపటై్ ం  సీటల్  పాాంట్, ఎన్ టిపిసి మొదలైన ప్పధాన పరిప్శ్మలు, అనుబంధ్ 

పరిప్శ్మలక్ట మదుే ఇచేచ  పెద ేపునాద్ధతో '81 మరియు 91 దశాబేాలలో ఏరా్ప టు చేయబడాుయి.  ఈ 

పరివరని ప్పత్తయ క్ ఆరికా్ మండల్లల ర్పక్తో కొనస్థగంద్ధ (ఉదాహరణక్ట, విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో ఎపి 

సెజ్) ఇటీవలి సంవర్ ర్పలాో పరిప్శ్మలలో పెటుటబడ్డలను పెంచింద్ధ. ప్పసి్తరం విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరంలోని పారిప్శామిక్ రంగం ర్పష్ట్ట పారిప్శామిక్ రంగం దావ ర్ప జివిఎక్ట 22% మరియు మొరంి 

జివిఎక్ట 5.9% దోహదపడ్డుంద్ధ. 

వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ ప్పాంరం పరిప్శ్మల యొక్క  విభినై  వరీకె్రణలతో బలమైన పారిప్శామిక్ 

 సా్థవర్పనైి  క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు, గంగవరం ఓడరేవు మరియు కాినాడ లోైన నీటి 

ఓడరేవు, లను క్లిగ వుంద్ధ జనపనార, బియయ ం, చకెక ర, జీడిపపుా  మరియు చేపల పెంపక్ం వంటి 

వయ వస్థయ ఉరా ుిల తూరుా  క్నుమలలో వనరుల లభయ ర, క్ృష్టణ -గ్లదావరి ేసిన్ లోని 

పెప్ోలియం, కారాి క్ లభయ ర వంటి అంశాలచే విశ్వ  విపణి లో ప్పాధానయ ర ొంద్ధంద్ధ. ఇవి మెట్ల్ 

మరియు మెట్ల్ ఫాయ ప్బిక్న్ మరియు మెష్టనరీ రయారీ, ఫుడ్ ప్పాసెసింగ్ యూనిటాు, రక్్  టైల్ 

పరిప్శ్మ, పెప్ోలియం మరియు పెప్ోకెమిక్ల్ యూనిటాు మరియు ఫారా్ప స్కయ టిక్ల్ మరియు 

అనుబంధ్ రస్థయన రయారీ యూనిటాు వంటి పరిప్శ్మల అభివృద్ధిి  ప్ేరణ నిసి్థయి. 

ఈ ప్పాంరంలో 7,316 రయారీ యూనిటాు, 23 పారిప్శామిక్ పారుక లు, 15 సెజ్ లు ₹ 71 వేల కోటాు 

మరియు 2.3 లక్షల ఉపాధి ఉనాై యి. ఎపిఐఐసి ి ఈ ప్పాంరంలో స్తమారు 25,000 ఎక్ర్పల భూమి 

ఉంద్ధ, వీటిలో 38% ఇంకా కాయించబడల్టదు మరియు భవి య్ ుి పరిణామాలక్ట 

ఉపయోగంచవచుచ . 

ఎపిఐఐసి వంటి ఏజెనీ్ ల దావ ర్ప ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభురవ ం యొక్క  చొరవల సహాయంతో మరియు 

రయారీ యూనిట్ ాను ఏరా్ప టు చేయడానిి సింగల్ విండ  ి యార్గన్్  లు వంటి సౌక్ర్పయ లతో, వాయ పారం 

చేయడం స్తలభరరం (ఇఒడిబి) లో ర్పష్ట్టం ప్పముఖ  సా్థనంలో ఉంద్ధ మరియు ప్పపంచ మార్గక ట్ 

నుండి కూడా పెద ేపెటుటబడ్డలను ఆక్రి షసిోంద్ధ. 

3.3.4 పోరుటలు మరియు ల్లజిసిటక్్  

వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ ప్పాంరం, విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు మరియు గంగవరం ఓడరేవు మరియు కాినాడ 

లో లోైన సముప్ద ఓడరేవు ఈ ప్పాంత్యనిి 10 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ర్గండ్డ సముప్ద ఓడరేవులు 

ఉనాై యి. అందువల,ా ప్పాజెక్ ట ప్పాంరం యొక్క  ప్పభావంలో, మ్యడ్డ ప్పధాన ఓడరేవులు, ఒక్ క్ంటైనర్ 

రరాి నల్ మరియు ర్గండ్డ ఫిష్టంగ్ హారబ ర్ లు ఉనాై యి. 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు 17 వద ే ఉంద్ధ41' ఎన్ మరియు 83018' ఇ, కోల్ క్త్య మరియు చెనై్న  

ఓడరేవులక్ట దాదాపు సమానంగా ఉంద్ధ. వారిషక్ ప్ాఫిక్ (కారెో ప్తూపుట్) పరంగా ఈ ఓడరేవు ద్దశ్ంలో ఒక్ 

ప్పధాన నౌకాప్శ్యం. 38 హెకాటర ావిసీరి ణంలో విసరిించి ఉనై  ఫిష్టంగ్ హారబ ర్ కూడా ఉంద్ధ, ప్పసి్తరం 

 సా్థనిక్ మర్ య కారులు ఫిష్టంగ్ సంబంధిర కారయ క్ల్లపాల కోసం మరియు వారి ప్పయోగాలు/హసకి్ళలక్ట 

ఆప్శ్యంగా ఉపయోగసి్తనైా రు. ఇనై ర్ మరియు ఔట్ర్ హారబ ర్  లాో విశాఖపట్ై ం పోర్ట 

సౌక్ర్పయ లు టేబ్ల్ల్ 3-1లో ప్పజంట్ చేయబడాుయి. 

రి్లక్ 3-1: విశాఖరరనన ం పోర్ ్డ్రరనస్ ్సౌక్ర్యయాట లు 

 స్ు. నం. పోర్ ్సౌక్ర్యయాట లు ఇనన ర్ హార్బ ర్ ఔరనర్ హార్బ ర్ 

1 నీటి వాయ పి ి(హెకాటరాు) 100 200 

2 గరి్ట ప్డాఫ్ట (మీట్రలాో) 14.50 18.10 

3 ొడవు (మీట్రలాో) 230 ఎల్ వోఎ 320 ఎల్ వోఎ 
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4 బీమ్ (మీట్రలాో) 32.5 50 

5 నౌక్ రరగత్త పనామాక్్  
స్కపర్ కప్ (2 లక్షల వరక్ట 

డిడబా్ల్య టి) 

6 ెర్ ిల సంఖయ  18 6 

మ్యలం: విశాఖపటై్ ం పోర్ట ప్ట్స్ట వారిషక్ నివేద్ధక్, 2018 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు ప్పధానంగా PAPA, ఇనుప ఖనిజం, ఎరువులు, థరా ల్ బొగెు మరియు కోింగ్ 

బొగెులను నిరవ హసి్తంద్ధ. పటిటక్ 3-2011-16 సంవర్ ర్పలక్ట విశాఖపట్ై ం పోర్ట వద ేనిరవ హంచబడు 

ప్పధాన క్మోడిటీ వారీగా కారెో ప్ాఫిక్ ని చూపిసి్తంద్ధ (పట్ం 3-3). 
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రి్లక్ 3-2: డ్రరధాన సర్పకుల వారీగా కారె్గ విశాఖరరనన ం పోర్ ్వదే నిరా్ హంచబడుత్తంద్ధ (లక్ష్ 

రననున లలో) 

 స్ు. 

కా

దు 

కా

లం 
పో్  

ఐర్న్ ఓర్ 

మరియు 

పెల్లు్ ్  

(ఎగుమతి

) 

ఎర్పవు బొగెు డబ్బబ  

ఇత్ర్ప

లు పూరిత 

చేయబడిం

ద్ధ 

ర

చిచ  

థర్మ ్  

(ఎగుమతి

) 

కోిం

గ్ 

టోనే

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 50.81 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 

మ్యలం: విశాఖపటై్ ం పోర్ట ప్ట్స్ట వారిషక్ నివేద్ధక్, 2018 

 

రరనం 3-3: విశాఖరరనన ం పోర్ ్వదే క్మోడిటీ వారీగా కారె్గ డ్రట్టఫిక్ట హాయాట ండి్  చేయబడింద్ధ 

మ్యలం: విశాఖపటై్ ం పోర్ట ప్ట్స్ట వారిషక్ నివేద్ధక్, 2018 
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 పాాన్ చేయబడు/ప్పారంభించబడు ప్పధాన అభివృద్ధ ిప్పాజెక్టటలు ద్ధగువ ఇవవ బడాుయి: 

1. 7.36 MTPA స్థమరాయ ంతో థరా ల్/ సీటమ్ కోల్ హాయ ండిల్ చేయడం కొరక్ట ఇనై ర్ హారబ ర్ లో 

ఈస్ట కవ - 1ఎ ెర్ ిఅభివృద్ధ;ి 

2. ఒరే హాయ ండింాగ్ కాంపెక్ా్  (ఓహెచ్ సి) యొక్క  అప్ ప్ేడే్న్ మరియు 23 MTPA 

స్థమరాయ ంతో ఇనుప ఖనిజానైి  హాయ ండిల్ చేయడం కొరక్ట కొ ర ి ఫెసిలిటీ (వెస్ట కవ  1) 

సృష్టటంచడం; 

3. 0.54 MTTAల స్థమరాయ ంతో బాహయ  నౌకాప్శ్యంలో విశాఖపటై్ ం క్ంటైనర్ రరాి నల్ 

యొక్క  ొడిగంపు, రదావ ర్ప 2 MTTAలక్ట స్థమరా్పయ నైి  పెంచుుంద్ధ; 

4. ఈస్ట కవ  వద ే యాంప్త్తక్ ఎరువుల హాయ ండింాగ్ ఫెసిలిటీ ఇన్ సటల్ట్న్ - 5.21MTPA 

స్థమరాయ ంతో ఇనై ర్ హారబ ర్ లో 7 ెర్;ి 

5. 6.29 MTPA స్థమరాయ ంతో ఇనై ర్ హారబ ర్ లో వెస్ట కవ  నార్ ి ెర్ ి (డబా్ల్య కూయ  – 7&8) 

అభివృద్ధ;ి 

6. ఇపా టిక ఉనై  ఈస్ట కవ  ెర్ ిలను 14.5 మీట్ర ా ప్డాఫ్ట నౌక్లక్ట అంటే 6.00 ఎమ్ టిపిఎ 

స్థమరాయ ంతో (ఇ.కూయ . 2,3,4,5) రీేసా్ మెంట్ చేయడం; 

7. ఈస్ట కవ  మరియు వెస్ట కవ  ెర్ ిల వద ేహారబ ర్ మొబైల్ ప్కన్ ల ఇన్ సటల్ట్న్; 

8.  ఫెలఓావర్ దావ ర్ప కానెవ ంట్ జంక్షన్ వద ేప్ేడ్ సెపరే్న్ అభివృద్ధ;ి 

9. విశాఖపటై్ ం పోర్ ట ప్ట్స్ట భూమిలో 100 ఎక్ర్పలాో M/లు బాలిా యర్ ల్లరీ అండ్ క్ంపెనీతో 

జాయింట్ వెంచర్ గా మలీట మోడల్ ల్లజిసిటక్ హబ్ అభివృద్ధ;ి 

10. విశాఖపటై్ ం పోర్ ట ప్ట్స్ట భూమిలో 100 ఎక్ర్పలలో M/యొక్క  కాంకోర్ దావ ర్ప మలీట మోడల్ 

ల్లజిసిటక్ హబ్ అభివృద్ధ;ి 

11. విశాఖపటై్ ం పోర్ ట ప్ట్స్ట భూమిలో క్ంటైనర్ ప్ఫెయిట్ సేట్ న్ (సిఎఫ్ఎస్) ను విశాఖపట్ై ం 

క్ంటైనర్ రరాి నల్ ప్పయివేట్ లిమిరడ్ ఏరా్ప టు చేయడం; 

12. రైల్టవ  ప్పమాణాలక్ట ఆర్ అండ్ డి యార్ు పునరుదరిణ; మరియు 

13. బొగెు రరాి నల్్  యొక్క  రైల్టవ  ప్ాక్ ల విదుయ ీక్రణ. 

విశాఖపట్ై ం పోరుటక్ట దక్షణంగా 15 ిలోమీట్ర ాదూరంలో గంగవరం పోరుట ఉంద్ధ. ఇద్ధ కొరగిా 

అభివృద్ధ ి చేసిన ప్ీన్ ఫీల్ు పోర్ట, ఇద్ధ ఆగస్తట 2008లో కారయ క్ల్లపాలను ప్పారంభించింద్ధ. ఇద్ధ 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్ట ప్పభుత్యవ నిి మరియు  శీ కా డి.వి.ఎస్.ర్పజు నేరృరవ ంలోని క్న్ా రి టయం క్ట మధ్య  

జాయింట్ వెంచర్ (జెవి). 2009-10 నుంచి 2015-16 వరక్ట గంగవరం పోర్ట దావ ర్ప నిరవ హంచబడు 

ఎగుములు మరియు ద్ధగుముల కారెో ప్ాఫిక్ టేబ్ల్ల్ 3-3 లో ఇవవ బడింద్ధ. 

రి్లక్ 3-3: రంరవర్ం పోర్ ్దా్య ర్య నిరా్ హంచబడిన ఎగుమత్తలు మరియు ద్ధగుమత్తలకారె్గ డ్రట్టఫిక్ట 

 స్ు. నం. ఏాద్ధ MMTలో ద్ధగుమత్తలు మరియు ఎగుమత్తలు 

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 

మ్యలం: గంగవరం పోర్ట లిమిరడ్ కార్పయ లయం 

పోరుటక్ట అనుసంధానం మెరుగుపరచడానిి, ఈ ప్ింద్ధ ప్పత్తపాదనలను ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ 

ప్పభుత్యవ నిి మరియు ఓడరేవుల డైర్గక్ టర్ క్ట సమరాి ంచారు. 

► ప్పసి్తరం ఉనై  4 ల్టన ారోడ్డును ఎన్ హెచ్-16ను క్లిే 6 ల్టన ారోడ్డుక్ట వెడలుా  చేయడం. 

► ఎన్ హెచ్-16 నుంచి పోర్ ట ఎంప్టీ ేట్ వరక్ట ఇపా టిక 2 ల్టన్ ల నుంచి 4 లైన ావరక్ట ఉంాయి. 
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► పోర్ట నుండి అచుయ త్యపురం సెజ్ క్ట క్లుపుతూ 30 ిలోమీట్ర ా4 ల్టన్ బీచ్ రహదారి. 

గంగావరం ఓడరేవు నుండి అచుయ త్యపురం సెజ్ వరక్ట 35 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ఉనై  తీర ప్పాంర 

రైల్టవ  లైన్ ఎన్ టిపిసి సింహాప్ద్ధ, హందూజా పవర్  పాాంట్, ప్బాండిక్్ , ఫారా్ప  పార్క  మరియు సముప్ద 

తీరం వెంబడి ర్పబోయ్య ఇరర పరిప్శ్మలను క్లుపుుంద్ధ. 

పెద ేమరియు మధ్య సంాగా ఉండే ర్గండ్డ ఫంక్షనల్ పోరుటలతో పాటు, విఎమ్ ఆర్ డిఎ ఏరియాలో 

ర్గండ్డ మైనర్ పోరుటలను ప్పత్తపాద్ధంచారు. 

► విశాఖపట్ై ం ఓడరేవుక్ట ఈశానయ ంగా 29 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ఉనై  భీమునిపటై్ ం ను గ్లసి్థనీ 

నద్ధ ముఖదావ ర్పనిి సమీపంలో దక్షణ ఒడ్డున చినై  ఓడరేవుగా అభివృద్ధ ి చేయాలని 

ప్పత్తపాద్ధంచారు. విశాఖపటై్ ం పోరుటక్ట భీమునిపటై్ ంను శాటిలైట్ రరాి నల్ గా అభివృద్ధ ి

చేయాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు. 

► క్ళింగపట్ై ం విశాఖపటై్ ం ఓడరేవుక్ట ఈశానయ ంగా 83 ి.మీ. ఈ రేవు దక్షణ ఒడ్డున వంశ్ధార నద్ధ 

యొక్క  సముప్దతో సంగమానిి సమీపంలో ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ.  ీనిని లైటేజ్ పోర్ ట గా అభివృద్ధ ి

చేయాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ మంచి లోైన నీటి అభివృద్ధిి  రగనద్ధగా ేరొక నబడింద్ధ, 

అనైి  వాత్యవరణ నౌకాప్శ్యానైి  పోర్ ట, జివోఎపి డిపార్ ట మెంట్ దావ ర్ప అభివృద్ధ ి చేయడానిి 

రగనద్ధ. 

► విశాఖపటై్ ం జిలా్ల నక్క పలి ా ప్గామంలో వికె-పిసిపిఐఆర్ ప్పాంరంలో ఉనై  మైనర్ పోరుటగా 

నక్క పలినాి నియమించాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు. బంీజెటీట నిరా్ప ణానిి M/ఎస్. ఎఎన్ ఆర్ ఎకె 

అలూయ మినియం లిమిరడ్ అనుమత్తంచబడింద్ధ. 

ఇంరలో, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టంలో ర్గండవ ప్పధాన సముప్ద నౌకాప్శ్యానైి  ఏరా్ప టు చేయడానిి 

కంప్ద ష్టపాి ంగ్ మంప్త్తరవ  శాఖ నియమించిన ఉనై ర  సా్థయి క్మిటీ. నక్క పలితాో పాటు నెలాూరు 

జిలా్లక్ట చెంద్ధన దుగరె్పజపటై్ ం, ప్పకాశ్ం జిలా్లలోని ర్పమయయ పట్ై ం ర్పష్ట్టంలోని ర్గండ ప్పధాన 

ఓడరేవుక్ట సంభావయ  ప్పద్దశాలుగా ఎంపిక్చేయబడాుయి. ర్పష్ట్టంలో ర్గండవ ప్పధాన సముప్ద ఓడరేవుక్ట 

నక్క పలి ాని సైట్ గా ఎంపిక్ చేసే,ి అద్ధ ఈ ప్పాంత్యనిై  పెద ేఎుిన ప్పభావిరం చేయగలదు. 

ఈ ప్పాంరంలో ల్లజిసిటక్ హబ్ ఉనై  ఏక్స్క్ ప్పద్దశ్ం విశాఖపట్ై ం. ఇద్ధ క్ంటైనర్ ష్టైట్  సేట్ న్ 

మరియు ఇన్ ల్లండ్ క్ంటైనర్ డిపో ర్గండింటినీ క్లిగ ఉంద్ధ. విశాఖపట్ై ం ఐసిడి అనేద్ధ క్ంబైన్ు 

(ఎి్ మ్ మరియు ద్దశీయ) క్ంటైనర్ రరాి నల్. క్ంటైనర్ ష్టైట్  సేట్ న్, విశాఖపట్ై ం డిసెంబర్ '02లో 

పనిచేయడం ప్పారంభించాయి. కొర ిడిపో ఎి్ మ్ మరియు డొమెసిటక్ ప్ాఫిక్ ర్గండింటికీ ఏప్పిల్ '05 న 

పనిచేయడం ప్పారంభించింద్ధ.  ి యారింగ్ అండ్ ఫార్పవ రి ుంగ్ సరీవ స్ (సిఎఫ్ఎస్) ప్పాంరం విపిటిి 

ఆనుకొని ఉంద్ధ మరియు విశాఖపట్ై ం రైల్టవ   సేట్ న్ క్ట 3 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ఉంద్ధ  . పోర్ట మరియు 

హంట్ర్ ల్లయ ండ్ ర్గండింటిి అనుసంధానం పరంగా ఇద్ధ సహజ ప్పయోజనానిై  ొంద్ధంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట తో జాయింట్ వెంచర్ లో ఉనై  ఎం/ఎస్ బాలా ర్ ల్లరీ అండ్ కో 

లిమిరడ్ (బీఎల్) పోర్ట అనుసంధానం రోడ్డుక్ట ఆనుకొని ఎన్ హెచ్-16 సమీపంలో ఉనై  60 ఎక్ర్పల 

విసీరి ణంలో విశాఖపట్ై ంలో మలీట మోడల్ ల్లజిసిటక్్  హబ్ (ఎంఎంఎల్ హెచ్)ను అభివృద్ధ ిచేయాలని 

ప్పత్తపాద్ధంచింద్ధ. విశాఖపట్ై ం పోర్ట అధికారుల ప్పకారం ఈ ప్పాజెక్టట  భారర ప్పభురవ ం యొక్క  

చురుక్స్న పరిశీలనలో ఉంద్ధ మరియు రవ రలో టేకాఫ్ అవుుందని భావిసి్తనైా రు. 

3.3.5 పర్పయ ట్క్ం 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం ొడవైన తీర రేఖను మరియు వివిధ్ స్తందరప్పద్దశాలు, స్థంసక ృత్తక్ంగా 

సంపనై మైన మర గమయ సా్థనాలు మరియు గొపా  నిరా్ప ణ వారసరవ ం యొక్క  అనేక్ మాసటర్ పీస్ లతో 

కూడిన పెద ేప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ. పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలలో పట్టణ ఆక్ర షణలతో పాటు, త్యక్ని ప్గామీణ 

స్తందర ప్పద్దశాలు మరియు ఆరికా్ మరియు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టటంచడానిి గొపా  స్థమరా్పయ నైి  

అంద్ధంచే ప్గామీణ భూభాగంలో ఉనై  స్థేక్షంగా రక్టక వ దోపిడీ వారసరవ  నిరా్ప ణాలు ఉనాై యి. ఈ 

ప్పాంరంలో పర్పయ ట్క్ కారయ క్ల్లపాలక్ట విశాఖపట్ై ం నగర్పనిై  కంప్దక్ంగా పరిగణించవచుచ .  

ప్పత్త సంవర్ రం విశాఖపాై నైి  అధిక్ మొరంిలో విద్దశీ పర్పయ ట్క్టలు సందరిశ సి్క వుంారు. 

ప్పసి్తరం ఈ నగర్పనిి దుబాయ్, సింగపూర్ మరియు కౌల్లలంపూర్ నుండి అంరరీ్పతీయ వైమానిక్ 
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అనుసంధానం ఉంద్ధ, ఇద్ధ భారరద్దశ్ంలోని ముఖయ మైన మెప్ోలు అంటే ఢిలీ,ా ముంబై, హైదర్పబాద్, 

ెంగళూరు, చెన్నై  మరియు కోల్ క్త్య. వాణిజయ పరంగా ముఖయ మైన చెనై్న  - కోల్ క్త్య రైలు మారంెలో 

విశాఖపట్ై ం ఒక్ ప్పధాన కూడలి. ఈ నగరం న్యయ ఢిలీ,ా చెన్నై , కోల్ క్త్య మరియు హైదర్పబాద్ లతో 

రైలు దావ ర్ప బాగా అనుసంధానించబడింద్ధ. హైదర్పబాద్, విజయవాడ, భువనేశ్వ ర్, చెన్నై , త్తరుపత్త 

రద్ధరర ప్పధాన నగర్పల నుంచి ర్గగుయ లర్ బస్్త  సరీవ స్తలు అందుబాటులో ఉనాై యి. 

వి.ఎం.ఆర్.డి.ఎ రీజియన్ సహజంగా, పర్పయ వరణపరంగా, స్థంసక ృత్తక్ంగా మరియు మరపరంగా 

విభినై  రకాల పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలను అంద్ధసి్తంద్ధ, ఇద్ధ నిరంరరం అనేవ ష్టంచడానిి అవకాశ్ం 

క్లిా సి్తంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో ఉనై  పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలను ప్పధానంగా ఈ ప్ింద్ధ విగా వరీకె్రించవచుచ : 

► రిస్థర్ట్  / బీచ్ ప్ఫంట్ 

► మరపరమైన పర్పయ ట్క్ం 

► స్థంసక ృత్తక్ పర్పయ ట్క్ం 

► హల్ సేట్ నాు 

► ప్పక్ృత్త / పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం 

► అడెవ ంచర్ ట్యరిజం 

పర్పయ ట్క్ రంగంలో పెటుటబడ్డలు, ఆరికా్ వయ వస ామరియు ఉపాధిని పెంచే లక్షయ ంతో ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ 

ర్పష్టష్టటనిి ప్పత్తయ క్ పర్పయ ట్క్ మి్న్ మరియు విధానానిై  రూొంద్ధంచింద్ధ. ప్పభురవ ం రన ఆదాయానిై  

ప్పసి్తర 14% నుండి పర్పయ ట్క్ పరిప్శ్మ నుండి స్తమారు 18% క్ట పెంచాలని యోచిసిోంద్ధ. 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ పర్పయ ట్క్ విధానం, 2015 ర్పష్టష్టటనైి  ప్పపంచవాయ పంిగా గురింిపు ొంద్ధన పర్పయ ట్క్ 

గమయ సా్థనంగా నిలెట్టడమే లక్షయ ం మరియు ర్పష్ట్ట స్థంసక ృత్తక్ వారసత్యవ నిై  కాపాడ్డతూ పర్పయ ట్క్ 

పెటుటబడ్డల ఎంపిక్క్ట ప్పాధానయ ర ఇచిచ ంద్ధ. 2020 నాటిి రూ.10,000 కోట్ ావరక్ట పెటుటబడ్డలు, జిఎస్ 

డిపి క్ంప్టిబ్యయ ్న్ లో 7% పెరుగుదలను ఈ విధానం ఆశిసిోంద్ధ. పర్పయ ట్క్ పరిప్శ్మలో ౫ లక్షల 

అదనపు ఉదోయ గాలను సృష్టటంచడం ఈ విధానం లక్షయ ం. 

పర్పయ ట్క్ విధానం అరహర క్లిగన పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల ప్పాజెక్టటలక్ట అంద్ధంచే వివిధ్ 

ప్పోత్్య హకాలను ేరొక ంటుంద్ధ (హోట్ల్్ , రిస్థర్ట్ , హెరిటేజ్ హోట్ళ్లా , అమ్యయ జ్ మెంట్ 

పారుక లు, మైస్ సెంట్రాు, గ్లల్్  కోరు్ లు, మొదలైనవి)మరియు అరహర క్లిగన పర్పయ ట్క్ సేవలు (బీచ్ 

సైడ్ తీర్పలు, వాట్ర్ సోా ర్ ట్ , వాట్ర్ రైడ్/సెయిలింగ్ సౌక్ర్పయ లు, ప్కూయిజ్ లు, అడెవ ంచర్ 

సరీవ స్తలు మొదలైనవి). ఇంకా, పర్పయ ట్క్ విధానం బీచ్ అండ్ వాట్ర్ ట్యరిజం, హెరిటేజ్ ట్యరిజం, 

ఎకో ట్యరిజం, ఐ.ఎ.ఐ.ఇ.స్ ట్యరిజం, బద ిపర్పయ ట్క్ం, వినోదం మరియు స్థహస ఆధారిర పర్పయ ట్క్ం, 

మర పర్పయ ట్క్ం, ఆధాయ త్తా క్ మరియు వెల్ నెస్ ట్యరిజం, మెడిక్ల్ ట్యరిజం వంటి ఇత్తవృతి్యల 

సమిత్తని కూడా నిరవ చించింద్ధ. 

► ట్యరిజంలో ప్పయివేట్ సెకాటర్ పెటుటబడ్డలక్ట కొనైి  ఆరికా్ ప్పోత్్య హకాలు కూడా 

రూొంద్ధంచబడాుయి మరియు ఇవి ద్ధగువ స్కచించిన విధ్ంగా ఉనైా యి:  

► కాంపిమాెంట్రీ/లింకజీ ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ డెవలప్ మెంట్ అసిసెటన్్   

► రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాలు, క్మ్యయ నిక్న్ నెట్ వర్క , ఆరోగయ  సేవలు, భప్దత్య సేవలు 

మొదలైన వాటి సదుపాయం.  

► ఒక్వేళ సంబంధిర ప్పభురవ  అథారిటీ దావ ర్ప భూమి మారాి డిఅనుమత్తంచబడినట్యాిత్త, వరింిచే 

విధ్ంగా వయ వస్థయ్యరర భూమి మద్ధంపు (ఎన్ఎఎల్ఎ) పనైు  ల్టదా భూ వినియోగ మారాి డి ఛారీనీి 

జివోఎపి మాఫీ చేసి్తంద్ధ.  

► అనైి  ట్యరిజం ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ ప్పాజెక్ ట ల కొరక్ట రిజిష్టసేట్ న్ మరియు స్థట ంప్ డూయ టీపై 100% 

రీఎంబర్్  మెంట్ ని జివోఎపి అంద్ధసి్తంద్ధ.  

► లగరీీ మరియు వినోద పనైు లపై 100% మినహాయింపు  

► పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటలక్ట మార్గక టింగ్ మదుే  

► పి ప్పాత్తపద్ధక్న పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటలను చేపట్టడానిి అంిరమైన ల్లయ ండ్ బాయ ంక్ ఏరా్ప టు  
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పి విధానంలో చేప టా ల్ి న పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటలలో పనైు లక్ట ఈ విధానం ప్పోత్్య హకాలను 

అంద్ధసి్తంద్ధ. నాణయ మైన పర్పయ ట్క్ ఆపరేట్ర ానుండి పెటుటబడ్డలను తీస్తక్టర్పవడానిి ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ 

ప్పభురవ ం ఆసిగిా ఉంద్ధ. ర్పష్ట్ట ఆకాంక్షలక్ట అనుగుణంగా ప్పాధానయ రలు మరియు అలైన్ మెంట్ 

ఆధారంగా ద్ధగువ ట్యరిజం సరీవ స్తలు గురింిచబడాుయి. బీచ్ సైడ్ ష్టక్్ , వాట్ర్ సోా ర్ ట్ , వాట్ర్ 

రైడ్/సెయిలింగ్ సదుపాయాలు, సీ/రివర్/కెనాల్ ప్కూయిజ్ లు, అడెవ ంచర్ సరీవ స్తలు, రోప్ వేస్, 

హెలీ-ట్యరిజం, ఫారా్  ట్యరిజం సరీవ సెస్, రూరల్ ట్యరిజం సరీవ సెస్, హెరిటేజ్ వాక్ లు. పైన 

ేరొక నై  సేవలను ఆపరేట్ చేయడం కొరక్ట ఆపరేట్ర్ లక్ట పెటుటబడి సబి్ డీలు ఇవవ బడత్యయి. 

మెగా ట్యరిజం ప్పాజెక్టటల అమలు కోసం ఎస్ పివి ఏరా్ప టును అనేవ ష్టంచాలి 

పర్పయ ట్క్ రంగానిి అనుకూలమైన వాత్యవరణానైి  క్లాి ంచడానిి ఈ విధానంలో సంసా్థగర 

ఏరా్ప టాు చేయబడత్యయి. పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల ప్పాజెక్టటలు మరియు పర్పయ ట్క్ సేవల 

అమలుమరియు ప్పోత్్య హకాలు మరియు ర్పయితీల ొడిగంపును నియత్యనుస్థరంగా 

పరయ వేక్షంచడానిి ర్పష్ట్ట పర్పయ ట్క్ ప్పోత్్య హక్ బోరుు, ర్పష్ట్ట పర్పయ ట్క్ ప్పోత్్య హక్ క్మిటీలు 

రూొంద్ధంచబడాుయి. మార్గక టింగ్ మరియు ప్పమో్న ాదావ ర్ప ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లో పర్పయ ట్క్ రంగానిి 

పర్పయ ట్క్టలు మరియు పెటుటబడిదారులను ఆక్రి షంచే మారె్పలక్ట ఈ విధానం లోబడి ఉంద్ధ. 

3.3.6 ఇరరులు 

ఈ ప్పాంరం అభివృద్ధిి  ఎక్టక వగా దోహదపడే ప్పధాన ఆరికా్ కారయ క్ల్లపాలు కాక్టండా, ఈ ప్పాంర 

ఆరికా్ వయ వసకా్ట సమాంరర ప్పభావానిై  చూే కొనిై  రంగాలు ఉనాై యి. రవాణా రంగం రహదారి 

రవాణా, ల్టదా రైల్టవ  ల విభాగంలో ఈ ప్పాంరంలో చాల్ల ఉపాధిని సృష్టటసి్తంద్ధ. ఈస్ట కోస్ట రైల్టవ లోని 

వాల్లటర్ విభాగం వైజాగ్ లో ప్పధాన కార్పయ లయానైి  క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ ఆరికా్ వయ వసపాై గణనీయమైన 

ప్పభావానిై  చూపుుంద్ధ. ప్గామీణ ప్పాంరంలో భూమిని ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచే 

 పాారడ్ ల్టఅవుటాుగా వేగంగా మారచ డంతో రియల్ ఎసేటట్ రంగం ఈ ప్పాంరంలో విజృంభణను 

చవిచూసింద్ధ. పట్టణ మరియు ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో కూడా భూమి రేటాు మరియు ఆసి ిరేటాు పెరిగాయి. 

ఐటి రంగానిి ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం రగనంర ప్పోత్్య హం ఇచిచ నపా టికీ, ఐటి/ఐటిఇఎస్ లో పెద ే

అభివృద్ధ ి జరగల్టదు. ఈ దృష్టటంరంలో ఏ ప్పధాన ఆట్గాళ్లా  ర్పక్టండా ఇపా టి వరక్ట కొనిై  

పెటుటబడ్డలు మాప్రమే నెరవేర్పయి. ఈ ప్పాంత్యనిి  సా్థనిక్మైన అనేక్ ఇరర అసంఘటిర మరియు 

గృహ పరిప్శ్మలు ఉనాై యి,  

► విజయనగరం లోని జామిలో మామిడి జెలీ ాఉరా త్త ి

► విజయనగరంలో రక్్  టైల్ హోల్ సేల్ మార్గక ట్ 

► అనకాపలి ాలో ెలంా ోక్ట మార్గక ట్ 

► యలమంచిలి మండలం ఎటికొపా క్లో లక్క  బొమా లు 

► కోర ఆధారంగా సంవర్ రంలో నిరి ి్ ట సీజన్ లలో పనిచేసే బహుళ చకెక ర సహకార క్రా్ప గార్పలు. 

► రొయయ ల హాయ చరీలు, ఎగుమత్త నాణయ ర క్లిగన రొయయ లను ఉరా త్త ిచేయడం తీర రేఖ వెంబడి 

చెలా్లచెదురుగా వచాచ యి.  

3.4 ముగింపు 

విశాఖపట్ై ం ఒక్ ప్పాంరంగా చేపల వేట్ పరిష్టక రం నుండి ఓడరేవు మరియు ఓడరేవు 

సంబంధిర కారయ క్ల్లపాల ఆధారంగా ప్పధాన ఆరికా్ వయ వసకా్ట అభివృద్ధ ిచేయబడింద్ధ. నౌకాప్శ్యం 

మరియు పరిప్శ్మలపై దృష్టట ప్పధాన ప్పాముఖయ రతో కొనస్థగుుంద్ధ, కానీ ఇద్ధ కాక్టండా ఈ ప్పాంత్యనిై  

మరింర  సితా్తసా్థపక్ంగా చేయడానిి మరియు ౌరరులు ఎంచుకోవడానిి విభినై  జీవనోపాధితో 

మెరుగైన జీవన నాణయ రను క్లిగ ఉండానిి ఆరికా్ వయ వస ాయొక్క  వైవిధ్య ర గురించి సమాంరర 

ఆలోచన ఉండాలి. 
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4 డెమోడ్రరఫీ  మరియు ెటిల్  ెంం్  రయాట డ్రరనన్ 

4.1 జనాభా పెర్పగుదల ధోర్ణులు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో జనాభా 2001 లో 36.2 లక్షల 

నుండి 2011 లో 40.7 లక్షలక్ట పెరిగనటాు భారర జనాభా 

ల్క్క ల ప్పకారం తెలిపింద్ధ. పట్టణ ప్పాంరంలో 2001 లో 14.8 

లక్షల నుండి 2011 లో 19.41 లక్షలక్ట జనాభా పెరుగుదల 

ఉండగా, ప్గామీణ ప్పాంరం 2001 లో 18.7 లక్షల నుండి 2011 

లో 18 లక్షలక్ట రగంెద్ధ 

విఎంఆర్ డిఎ వారిషక్ సగటు వృద్ధ ి రేటు 1.2% ను 

అంద్ధసి్తంద్ధ, ఇద్ధ ర్పష్ట్టం యొక్క  పట్టణ ప్పాంరం సగటు 

వారిషక్ వృద్ధ ిరేటు 2.7%. గర ర్గండ్డ దశాబేాలాో విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరం వృద్ధ ిరేటు 16.4 %(జనాభా ల్క్క లు 2001) నుండి 11.2% (జనాభా ల్క్క లు 2011) క్ట రగంెద్ధ, 

ఇద్ధ ర్పష్ట్ట వృద్ధ ి రేటు (9.2%) క్ంటే కొంచెం ఎక్టక వ. మరియు ద్దశ్ం యొక్క  వృద్ధ ి రేటు క్ంటే 

గణనీయంగా రక్టక వగా ఉంద్ధ (17.64%) 2011 జనాభా ల్క్క ల ప్పకారం. 

గర ర్గండ్డ దశాబేాల వృద్ధ ిధోరణులాో గరివిడి మరియు యలమంచిలి మండల్లలాో వృద్ధ ిరేటు లో 

డైనమిక్ పెరుగుదల క్నిపిసి్తంద్ధ. గరివిడిలో అధిక్ సంఖయ లో మెట్లరికీ్ల్ పరిప్శ్మల కారణంగా ఇద్ధ 

ర్పష్ట్ట రహదారి జంక్షన్ మరియు రైల్టవ ల ప్పధాన క్నెి టవిటీని క్లిగ ఉంద్ధ. మరోవైపు, యలమంచిలి 

పట్టణ కంప్దంగా ఉండట్ం వల ా జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం మరియు పట్టణ మౌలిక్ 

సదుపాయాల ఉనిి కారణంగా జనాభాను ఆక్రి షంచింద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో ఉపాధి అవకాశాలు మరియు 

ఆరికా్ కారయ క్ల్లపాలక్ట ప్పధాన వనరుగా ఉనై  పరిప్శ్మల కంప్ీక్రణ కారణంగా విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో 

అధిక్ వృద్ధ ిరేటు ఉంద్ధ. 

4.2 జనాభా రంిణీ మరియు స్వండ్రదత్ 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో పట్టణ జనాభా 55.8% మరియు ప్గామీణ జనాభా 44.2%. విశాఖపట్ై ం 

జిలా్లలో 70% విఎంఆర్ డిఎ జనాభా ఉండగా, విజయనగరం రరువార 30% ప్ేట్ర్ విశాఖపట్ై ం 

మునిసిపల్ కారొా రే్న్ పట్టణ జనాభాలో ఎక్టక వ వాాను క్లిగ ఉంద్ధ. విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో 

అరయ ధిక్ శారం ప్గామీణ జనాభా 51% రరువార విజయనగరం 49% ఉంద్ధ. 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం యొక్క  జనస్థంప్దర ప్పత్త sq.km 819 మంద్ధ వయ కి్టలు, ఇద్ధ 2011 జనాభా 

ల్క్క ల ప్పకారం ద్దశ్ం (sq.km 382 మంద్ధ వయ కి్టలు) మరియు ర్పష్ట్ట స్థంప్దర (sq.km 308 మంద్ధ 

వయ కి్టలు) క్ంటే చాల్ల ఎక్టక వ. విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో వేగవంరమైన అభివృద్ధ ి మరియు పట్టణ 

ప్పాంరంలో అరయ ధిక్ వాా కారణంగా ప్పత్త sq.km 1058 మంద్ధ అధిక్ స్థంప్దర క్లిగ ఉనాై రు. 

విజయనగరంలో ప్పత్త sq.km స్తమారు 536 మంద్ధ స్థంప్దర క్లిగ ఉనాై రు, రరువార విజయనగరం 

ఉంద్ధ.  

విశాఖపట్ై ం ప్గామీణ మండలం 2001 నుండి 2011 వరక్ట స్థంప్దర లో ఎక్టక వ పెరుగుదల 

ఉంద్ధ, ఇద్ధ ర్పబోయ్య ప్పాజెక్టటలు మరియు ఈ ప్పాంరంలో ఉనై  ర్గండ్డ ఐటి కొండలు మరియు నాన్-

సెజ్ కారణంగా ఉంద్ధ. పెదగం యా డ మండలం పెరుగుునై  స్థంప్దరను క్లిగవుంద్ధ, మునగాపాక్ 

మండలం కూడా మునగాపాక్ సమీపంలో మ్యడ్డ పెద ే ఎుిన (రస్థయన, ఆోమొబైల్ మరియు 

విదుయ త్) పరిప్శ్మల  సా్థపన కారణంగా స్థంప్దర గణనీయంగా పెరిగంద్ధ. 

4.3 వలస 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు నగరంగా ఉండట్ం ఈ ప్పాంరంలో మరినిై  పరిప్శ్మలను ఆక్రి షంచింద్ధ. 

80 ల చివరిలో ఉక్టక  క్రా్ప గారం  సా్థపించబడింద్ధ. హెచ్ పిసిఎల్, ఆంప్ధ్ పెప్ోకెమిక్ల్్ , ఎస్థ్ ర్్  

 సీటల్ మొదలైన అనేక్ ఇరర పారిప్శామిక్ ద్ధగజెాలు ఈ ప్పాంరంలో ముందుక్ట వచాచ యి. ఇద్ధ 1991 

పటం 4-1: విఎంఆర్ డిఎలో జనాభా 

పెరుగుదల 



 
 
 

పేజీ | 34 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
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నుండి 2001 వరక్ట ఉపాధి అవకాశాలను వెుక్టక ంట్య వలసలక్ట దారితీసింద్ధ, ీని ఫలిరంగా 

చివరిి అధిక్ జనాభా పెరుగుదల రేటు ఏరా డింద్ధ. 2001 నుండి 2011 వరక్ట పెద ేఆట్గాళ్లా  పెదగేా 

చిప్రంలోి ర్పల్టదని, బల్క  ఉపాధిని అంద్ధంచల్టదని మరియు ఇపా టిక ఉనై  పరిప్శ్మలు ఇపా టిక 

అవసరమైన సంఖయ లో ప్పజలను నియమించాయని మరియు ఎక్టక వ అదనపు ఉపాధిని 

అంద్ధంచల్టదని గమనించబడింద్ధ. అందువల ాగర దశాబంేతో పోలిసే ివృద్ధ ిరేటు రక్టక వగా ఉంద్ధ.  

అధిక్ ఉపాధిని సృష్టటంచాలని ఆశించబడు ఐటి/ఐటిఈలు ఆకాంక్షను చేరుకోల్టదు మరియు ఇంకా 

ఎదుగుదల కావడానిి ఆలసయ ం అవుతోంద్ధ. సరిపోని మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు ప్పసి్తర ప్పభురవ  

విధానాలు ఐటి రంగం యొక్క  వెంచర్ ను తూక్ం వేయడంలో ఎక్టక వ లోపాలు. 

4.4 అక్ష్ర్యసయాట త్  సి్వయిలు 

జనాభా ల్క్క ల ప్పకారం, విఎంఆర్ డిఎ లో 63% అక్షర్పసయ ర రేటు ఉంద్ధ, ఇద్ధ ర్పష్ట్ట మరియు 

జాతీయ అక్షర్పసయ ర రేటు వరుసగా 67.41% మరియు 64.8% క్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. జిలా్లలలో 

విశాఖపట్ై ం అధిక్ అక్షర్పస్తయ లు ఉనాై రు. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి ఉరరి్పన గరివిడి మరియు 

చీపురుపలి ామరియు పాయక్ర్పవుేట్, ర్పంబిలి,ా అటుచ రపురం మరియు మునగాపాక్ వంటి పట్టణ 

ప్పాంత్యలక్ట ఆనుకొని ఉనై  మండల్లలాో ర్గసిడెంటిల్ అక్షర్పసయ ర రేటుగణనీయంగా పెరుగుుంద్ధ. 

పురు్ మరియు మహళ్ళ అక్షర్పసయ ర రేటు విశాఖపట్ై ం జిలా్ల అధిక్ంగా ఉంద్ధ. నక్క పలి ా (24%) 

మండల్లలాో పురు్ అక్షర్పస్తయ లు రక్టక వగా ఉనాై రు మరియు పూసపాటిరేగా (25%) గురా్ప 

మండలంలో మహళ్ళ అక్షర్పసయ ర రేటు రక్టక వగా ఉంద్ధ (17.6%) మరియు పూసపాటిరేగా, 

విజయనగరం జిలా్లలో (17.9%). 

4.5 వృతితరర్మైన నిర్యమ ణం 

విఎమ్ ఆర్ డిఎ యొక్క  వర్క  ఫోర్్  పాలెొనే రేటు 41% (జనాభా ల్క్క లు 2011). విజయనగరంలో 

అధిక్ వర్క  ఫోర్్  పాలెొనే రేటు 46.6% రరువార 45.8% ఉంద్ధ. విశాఖపట్ై ం జిలా్ల ద్ధవ తీయ మరియు 

రృతీయ రంగంలో ప్పధాన పనిశ్ినిి క్లిగ ఉంద్ధ. హౌస్ హోల్ు పరిప్శ్మలు కాక్టండా విశాఖపట్ై ం 

జిలా్లలో 72.3% ప్శామిక్ శ్ినిి క్లిగ ఉనాై యి. విశాఖపట్ై ంలో ఎక్టక వ సెక్ండరీ సెకాటర్ పరిప్శ్మలు 

ఉనాై యి, ఇద్ధ ఉపాధియొక్క  భారీ వాాక్ట బాధ్య ర వహసి్తంద్ధ. పోర్ట, రైల్టవ లు మరియు ల్లజిసిటక్్  

కూడా రృతీయ రంగంలో గణనీయమైన ఉపాధిి దోహదపడత్యయి. ప్పాథమిక్ కారాి క్టలు (24.3%) 

ప్పధాన వయ వస్థయం మరియు గణనీయమైన ప్శామిక్ శ్ి ిచేపలు పటేట కారయ క్ల్లపాలాో పాలెొంారు. 

విజయనగరం (56.6%) ప్పాథమిక్ కారాి క్టలలో అరయ ధిక్ వాా ను క్లిగ ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంరం యొక్క  

ఉరరి భాగం మరింర స్థరవంరమైనద్ధ మరియు ప్పధానంగా వయ వస్థయ ఆరికా్ వయ వస.ా 

విజయనగరంలో సెక్ండరీ సెకాటర్ ఉపాధి మొరంి ప్శామిక్ శ్ిలిో 43.4% ఉంద్ధ. 

4.6 కీలక్ సవా ళ్లు  

విశాఖపట్ై ం ఈ ప్పాంరంలో అత్తపెద ే పట్టణ ప్పాంరంగా ఉంద్ధ మరియు ఉపాధి, మెరుగైన 

సేవల కోసం ఎక్టక వ మంద్ధ వలసదారులను ఆక్రి షసి్తంద్ధ. ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో మెరుగైన జీవన 

నాణయ ర మరియు రక్టక వ రలసరి ఆదాయం కోసం పట్టణ ప్పాంత్యలక్ట మారడం వల ా ప్గామీణ 

ప్పాంరం చాల్ల రక్టక వ వృద్ధ ిరేటును ఎదురొక ంోంద్ధ. ప్గామీణ ష్టఫ్ట లో ఎక్టక వ భాగం రక్టక వ ఖరుచ  

గృహ సౌక్ర్పయ లు మరియు సరసమైన ధ్ర కారణంగా మురిివాడలాో ముగుసి్తంద్ధ. పెరుగుునై  

జనాభా ప్పసి్తర మౌలిక్ సదుపాయాలపై భార్పనిై  సృష్టటసి్తంద్ధ మరియు ముందుగా ప్పణాళిక్ మరియు 

వయ వసీకా్ృరం చేయక్పోత్త అసంఘటిర వృద్ధిి  దారితీసి్తంద్ధ. మానవ వనరుల భారీ లభయ ర మొరంి 

ఈ ప్పాంరం అభివృద్ధిి  బాగా దారితీసే ఆసి.ి 

4.7 ముగింపు 

ఈ ప్పాంరంలోని విశాఖపట్ై ంలో పట్టణీక్రణ సమరవింరంగా  ల్టదు  . పారిప్శామిక్ పెరుగుదల 

దావ ర్ప ప్ేరేపించబడిన పెరిగన పట్టణీక్రణను చూపించే నిరి ే్ ట మండల్లలాో అధిక్ జనాభా 

పెరుగుదల రేటాు గమనించబడాుయి. 10 - 25 సంవర్ ర్పల వయస్్త  ఉనై  జనాభాలో అధిక్ వాా 
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సంభావయ  పనిశ్ిగిా ఊహంచబడింద్ధ. యు.ఎల్.బి లు విజయనగరం (2)లో కంప్ీక్ృరమై ఉనాై యి, 

అయిత్త ఇద్ధ విశాఖపటై్ ం (2)లో చెదరగొట్టబడింద్ధ. అందుబాటులో ఉనై  మానవ వనరులను 

మళింాచడం మరియు జీవన నాణయ రలో ర్పజీపడక్టండా పెరుగుునై  జనాభాను సరేుబాటు చేయడం 

ఈ ప్పాంరం యొక్క  భవి య్ ుి వృద్ధనిి పరిగణనలోి తీస్తకొని ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధ ిదావ ర్ప 

మాప్రమే స్థధ్య మవుుంద్ధ. 

. 
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5 హౌసంగ్ మరియు ల్యాట ండ్ మార్కె ్  

ఆరోగయ క్రమైన మరియు నాగరిక్ ఉనిిి ఒక్ నిరి ే్ ట క్నీస గృహ ప్పమాణం అవసరం. అనధికారిక్ 

సెటిల్ మెంట్ ానుండి హై ఎండ్ విలా్లల వరక్ట, గృహ నిరా్ప ణం యొక్క  ప్పాథమిక్ విధి అల్లే ఉంద్ధ, 

అంటే ఆప్శ్యం.  ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభురవ ం గర కొనిై  దశాబేాల నుండి ఇళనాు నిరాి ంచడానిి ప్పధాన 

ప్పాముఖయ ర ఇచిచ ంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ లోని గృహ నిరా్ప ణ రంగం పై విశాఖపట్ై ం, 

విజయనగరం వంటి ప్పధాన పట్టణ ప్పాంత్యలపై దృష్టట స్థరించి సవిసరింగా చరిచ ంచనునాై రు. 

రియల్ ఎసేటట్ రంగం ఏ ఆరికా్ వయ వసలాోన్ననా కీలక్మైన పాప్రను క్లిగ ఉంద్ధ. ఇద్ధ వివిధ్ ఇరర 

అనుబంధ్ రంగాలపై కూడా ప్పభావం చూపుుంద్ధ. రియల్ ఎసేటట్ రంగంలో వయ యం ఇరర 

రంగాలలో ఖరుచ  మరియు ర్పబడిని క్నీసం ఐదు ర్గటాు వరక్ట ప్పభావిరం చేసి్తంద్ధ. భారరద్దశ్ంలో 

పట్టణీక్రణ నమ్యనాలు నివాస, వాణిజయ  మరియు ఆత్తథయ ం యొక్క  అనిై  విభాగాలలో రియల్ ఎసేటట్ 

రంగంపై ప్పభావం చూపుత్యయి. అదుా రమైన క్నెి టవిటీతో పాటు వివిధ్  సలా్లక్ృత్త లక్షణాలతో కూడిన 

సహజ సౌందరయ ం మరియు ఉనిితో ఉనై  ఈ ప్పాంరం పర్పయ ట్క్ం, రియల్ ఎసేటట్, పరిప్శ్మలు 

మరియు ఇరర రంగాలలో వివిధ్ రకాల ప్పాజెక్టటల ింద ఆరికాాభివృద్ధిి  అవకాశాలను అంద్ధసి్తంద్ధ.  

అనేక్ పట్టణ ప్పాంత్యలాో పని అవకాశాలు పెరగడం వలస ప్శామిక్ జనాభాను ఆక్రి షంచింద్ధ. జనాభా 

పెరుగుదల అందుబాటులో ఉనై  హౌసింగ్  స్థట క్ పెరగడానిై  డిమాండ్ చేసింద్ధ. ప్పత్త ఇరర 

ప్పాంరంలో పరిసితా్త ఒకవిధ్ంగా ఉంద్ధ మరియు విఎంఆర్ డిఎ కూడా ీనిి మినహాయింపు కాదు. ఈ 

రంగంలో విసి్థరమైన స్థమరాయ ం దోపిడీ కోసం వేచి ఉంద్ధ. పెరిగన అవసరం వాణిజయ  కారయ క్ల్లపాలతో 

పాటు గృహనిరా్ప ణానిి డిమాండ్ ను సృష్టటంచింద్ధ. ర్పష్ట్ట విభజన రరువార ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్, తెలంగాణ 

ర్పష్టష్టటల ను విభజించి న రరువార ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టం ఈ ప్పాంరంలో పెటుటబడ్డలను 

ఆక్రి షంచడానిి ఆద్దశానిై  రూొంద్ధంచింద్ధ. విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరం యొక్క  రియల్ ఎసేటట్ పరిప్శ్మ 

యొక్క  ప్పసి్తర దృష్టటంత్యనైి  పూరి ిమద్ధంపు ద్ధగువ విభాగాలాో ప్పజంట్ చేయబడింద్ధ. 

5.1 హౌసంగ్ డ్రరండ్ లు మరియు డిమాండ్ 

హౌసంగ్  

హౌసింగ్ సెకాటర్ లో రియల్ ఎసేటట్ అభివృద్ధనిి ష్టపైవేట్ హౌసింగ్, పునర్పవాస పునర్పవాస హౌసింగ్ 

కాలనీలు మరియు పబికా్ హౌసింగ్ గా విభజించవచుచ .  గర దశాబంేలో ప్పధాన నగర్పలాో (ముంబై, 

ెంగళూరు, చెన్నై , హైదర్పబాద్ మొదలైనవి) ఐటి/ఐటిఇఎస్ రంగం యొక్క  వేగవంరమైన వృద్ధ ి

భారరద్దశ్ంలోని 2వ అంచె నగర్పలాో (కోయంబతిూరు, విశాఖపట్ై ం, మైస్కరు, పూణే మొదలైనవి) 

ఐటి/ఐటిఇఎస్ కారయ క్ల్లపాలను ప్పారంభించడానిి ప్ేరేపించింద్ధ. విశాఖపట్ై ంలో ఐటి/ ఐటిఇఎస్ 

అభివృద్ధ ి ప్పధానంగా సంబంధిర మానవ శ్ి ిలభయ ర, రక్టక వ మానవ శ్ి ిఖరుచ , స్థేక్షంగా చౌక్ 

ధ్రలక్ట పెద ేభూమి ొాాల లభయ ర, ఈ రంగానిి ప్పాధానయ ర ఇవవ డానిి ప్పభురవ ం ఒత్తడిి మొదలైన 

అంశాలక్ట ఆపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ.  

గర 5 నుంచి 6 సంవర్ ర్పలుగా, ర్గసిడెనిషయల్ యాి టవిటీ నగరంలోని సబరబ న్ మరియు 

చుటుటపక్క  ప్పాంత్యలుక్ట విసరిించింద్ధ. ఐటి/ఐటిఇఎస్ నేరృరవ ంలోని డిమాండ్ పెరగడంతో ఇద్ధ 

ప్ేరేపించబడింద్ధ. పెరుగుునై  జనాభా,  సా్థపించబడిన నివాస కంప్దాలలో పెరుగుునై  భూమి 

విలువలు, మధురవాడ - పెందురి ి - గజువాకా ప్పాంరంలో ఐటి/ఐటిఇఎస్ సెగా్ ంట్ పెరుగుదలతో, 

నివాస విభాగంలో రియల్ ఎసేటట్ అభివృద్ధ ి కారయ క్ల్లపాలు కంప్ద ప్పాంత్యల నుండి సబరబ న్ 

ప్పాంత్యలక్ట ప్క్మంగా పరివరని చెందడానిై , రరువార నగరం యొక్క  పరిధీయ ప్పాంత్యలక్ట 

పెరుగుునైా యి. 

రియ్  ఎసే్్  

ఇపా టిక ఉనై  విశాఖపట్ై ం మరియు గంగవరం ఓడరేవులక్ట అదనంగా క్ళింగపట్ై ం మరియు 

భీమునిపట్ై ం వంటి అనేక్ కొర ి ఓడరేవులక్ట అవకాశ్ం ఉనై  ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని అత్తపెద ే

పారిప్శామిక్ పెటుటబడి ప్పాంత్యలలో విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం ఒక్టి. 2వ రరగత్త పట్టణాలాో ఐటి 

పరిప్శ్మల అభివృద్ధతిో పాటు విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట, గంగవరం పోర్ట, వైజాగ్  సీటల్  పాాంట్, ఎన్ టిపిసి, 
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ఫారా్ప  సెజ్, ఫారా్ప  సిటీ, ఎపిఐఐసి ఇండష్టసిటయల్ ఎసేటట్్ , ఎపిసెజ్, హెటిరో సెజ్, ఎన్ ఎఫ్ సిఎల్, 

జిఎఫ్ సిఎల్, పారిప్శామిక్ హబ్ లతో పాటు అడపాదడపా పర్పయ ట్క్ ఆక్ర షణలు ప్పాజెక్టట  ప్పాంరంలో 

రియల్ ఎసేటట్ రంగం వేగంగా మరియు గణనీయమైన వృద్ధిి  ప్పధాన కారణాలు. 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో, రియల్ ఎసేటట్ అభివృద్ధనిి వివిధ్ ప్పభురవ  సంసలాు 

నియంప్త్తంచడం జరుగుతోంద్ధ. ఎపి పట్టణ ప్పాంత్యల (అభివృద్ధ)ి చట్టం 1975 ప్పకారం, విశాఖపట్ై ం 

పట్టణాభివృద్ధ ిఅథారిటీ (వియుడిఎ) దృక్ా థ ప్పణాళిక్ మరియు మా సటర్  పాాన్ ప్పకారం అభివృద్ధనిి 

నియంప్త్తంచే అధికారం క్లిగ ఉంద్ధ.  అయిత్త, వియుడిఎ కొనిై  అభివృద్ధ ినియంప్రణ అధికార్పలను 

విజయనగరం మునిసిపల్ కారొా రే్న్ (జివిఎంసి) మరియు ముని్ పాలిటీి అపా గంచింద్ధ. ఇంకా, 

ఆమోద్ధంచబడు ల్టఅవుట్ ల లోపల 10 మీట్ర ాఎుి వరక్ట బిలిుంగ్  పాాన్ లను ఆమోద్ధంచే అధికారం 

పంచాయితీలక్ట ఉంటుంద్ధ మరియు అనిై  ఇరర కట్గరీలక్ట వియుడిఎ అనుమత్త మంజూరు చేసే 

హక్టక లను క్లిగ ఉంటుంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ంలో ఆకాశానై ంటుునై  భూమి ధ్రలతో కొర ి పరిణామాల నేపథయ ంలో రియల్ 

ఎసేటట్ కూడా త్యర్పసా్థయిి చేరింద్ధ.  ప్పాపరీ ట డెవలపరాు, కాక్టండా, నాన్ ర్గసిడెంట్ ఇండియన్్  

(ఎన్ఆర్ఐలు) సమ్యహం అందమైన పెటుటబడ్డలను వాగేానం చేయడం ఇపుా డ్డ ఓడరేవు నగరం వైపు 

రలలు త్తపాి ంద్ధ. ఫలిరంగా భూమి ధ్రలు 50 నుంచి 75% పెరిగాయి. పెరుగుునై  భూమి ధ్రలను 

మరింర పెంచింద్ధ పరిప్శ్మలు, స్థఫ్ట వేర్ క్ంపెనీలు మరియు ప్పత్తయ క్ ఆరికా్ మండల్లల (సెజ్ లు) 

అభివృద్ధిి  విలువైన విసి్థరమైన భూమిని ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం కాయించడం. ఇటీవలి సంవర్ ర్పలాో 

విశాఖపట్ై ం చాల్ల అభివృద్ధ ి చెంద్ధంద్ధ మరియు నగరంలోని ప్పత్త రంగంలో పెరుగుదల 

చూడవచుచ . ఇక్క డ, భూమి ధ్రలు చదరపు యార్ు క్ట రూ.8,000 నుండి రూ.10,000 మధ్య  ఉంాయి. 

దావ రకానగర్ వంటి ప్పధాన ప్పద్దశాలలో, ఇద్ధ చదరపు యార్ు క్ట రూ.30,000 నుండి 40,000 వరక్ట 

ఉంటుంద్ధ, అనేక్ ఐటి యూనిట్ ాఅభివృద్ధ ిమరియు ప్బాండిక్్  అపెా రల్ సిటీ వంటి అనేక్ కొర ి

పారిప్శామిక్ పారుక ల మంజూరుతో. రేటాు ఎపి ర్గవిన్యయ  శాఖ సరిక ల్ రేట్ ాప్పకారం ఉనాై యి. 

ఎపిఐఐసి ఇండష్టసిటయల్ ఎసేటటాు/పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలను ప్పభురవ ం ఇండష్టసిటయల్ ఏరియా 

లోక్ల్ అథారిటీ (ఐఎఎల్ఎ)గా ప్పక్టించినచోట్, వియుడిఎక్ట ఛారీలీు/ఫీజుల రీఎంబర్్  మెంట్ క్ట 

లోబడి ప్పణాళిక్లను ఆమోద్ధంచే అధికారం వియుడిఎ క్ట ఉంటుంద్ధ. వియుడిఎ సరిహదేు మరియు 

జివిఎంసి వెలుపల ఉనై  ప్పాంత్యలను టౌన్ అండ్ క్ంప్టీ  పాానింగ్ డైర్గక్ టర్ ల్టదా జాయింట్ 

డైర్గక్ టర్/డిపూయ టీ డైర్గక్ టర్ ఈ కస్త ఉండవచుచ .   

 

5.2 ఎదుగుదల ద్ధశ్లు 

హౌసంగ్  

విఎంఆర్ డిఎ, ఎపిఐఐసి, జివిఎంసి, కెఎంసి, ఎపిఎస్ హెచ్ సి, ఎపిహెచ్ బి వంటి ప్పభురవ  

సంసలాు ష్టపైవేట్ డెవలపరతాో క్లిసి విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని మ్యడ్డ జిలా్లలాో రియల్ ఎసేటట్ 

అభివృద్ధలిో ముఖయ మైన పాప్ర పోష్టసి్థయి. కీలక్ ప్పజా ప్కీడాకారులు మరియు రియల్ ఎసేటట్ రంగం 

అభివృద్ధలిో వారి పాప్ర ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా ఉనాై యి. 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పణాళిక్లక్ట అనుగుణంగా అభివృద్ధనిి నియంప్త్తసి్తంద్ధ మరియు ల్టఅవుట్ లు, 

హౌసింగ్ సీక ంలు, ఇంటిప్ేరడ్ టౌన్ ష్టప్ లు, అపార్ట మెంట్ లు, వాణిజయ  భవనాలు/కాంపెక్ా్  లు 

అభివృద్ధ ి చేయడంలో ష్టపైవేట్ డెవలపర్ లక్ట మారదెరశ నం చేసి్తంద్ధ. వియుడిఎ పట్టణ గృహ 

నిరా్ప ణ పథకాలు, అపార్ట మెంటాు, వయ ిగిర గృహాలు మరియు వరుస గృహాలు మొదలైనవాటిని 

తీస్తక్టంటుంద్ధ మరియు 437 హెకాటరకా్ట పైగా ఇంటిప్ేరడ్ టౌన్ ష్టప్ యొక్క  ల్లయ ండ్ పూలింగ్ 

పథకాలు మరియు జాయింట్ వెంచర్ ప్పాజెక్టటలను అభివృద్ధ ి చేసింద్ధ. అభివృద్ధ ి చేసిన 52 

ల్టఅవుట్లాో, వాటిలో కొనిై  ఎంవిపి కాలనీ, క్పా లపా డ, మాధ్వధ్ర, మధురవాడ, రుష్టకొండ, 

క్టరా నపాల్ం, బాబామెట్ట మరియు విజయనగరం లోని కె.ఎ.ేట్ మొదలైన ఇంటిప్ేరడ్ టౌన్ ష్టప్ 

లు. వియుడిఎ అనేక్ పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటలను అభివృద్ధ ిచేసింద్ధ మరియు ఇవి నిరవ హంచబడ్డునై  
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ఆసి్తలు మరియు వియుడిఎక్ట ఆదాయ వనరుగా ఉనాై యి. విశాఖపటై్ ం, విజయనగరం, అనక్పల్ ా

లలో పలు చోట్ ావియుడిఎ అనేక్ వాణిజయ  సముదాయాలను నిరాి ంచింద్ధ. 

గృహ నిరా్ప ణ కారయ క్ల్లపాల ింద 10, 841 హౌసింగ్ యూనిట్నాు నిరాి ంచి, ఎసి.479 పరిధిలో 

రూ.68.50 కోట్ ామేరక్ట కాయించారు. సైట్ ాసేవల ింద వియుడిఎ రూ.27.20 కోట్ ామేరక్ట ఎసి.1718 

పరిధిలో 10, 519  పాాట్నాు అభివృద్ధ ిచేసి కాయించింద్ధ. 

ఎపిఐఐసి అనేద్ధ ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభురవ  పూరి ి యాజమానయ ంలో ఉనై  పని. ఎపిఐఐసి 

ఫెసిలిటేట్ర్ పాప్రను సీవ క్రించింద్ధ మరియు విశాఖపట్ై ంలో ఐటి ట్వర్ (హెచ్ ఎస్ బిసి) అభివృద్ధ ి

చేసింద్ధ/నిరాి ంచింద్ధ. ఐటి సెజ్/ ఎపిసెజ్, విఎస్ఈజెడ్, విడబా్ల్య ఎస్ సిఒ, గంగవరం పోర్ట, క్నెవ నషన్ 

సెంట్ర్, మెగా ఇండష్టసిటయల్ పారుక లు మరియు హార్ు వేర్ పారుక లు మొదలైన మెగా ప్పాజెక్టటలలో 

ఎపిఐఐసి స్కప్రప్పాయంగా అమలుచేసి్తంద్ధ.  

ఎల్లంటి ల్లభం ల్టని అవసరమైన ప్పజలక్ట ఆప్శ్యం క్లిా ంచడానిి ఎ.పి హౌసింగ్ బోరుు ఇళనాు 

నిరాి ంచింద్ధ. ఈ విభాగం ప్పారంభం నుండి వివిధ్ రకాల 7,221 ఇళనాు నిరాి ంచింద్ధ మరియు స్థధారణ 

ప్పజలక్ట కాయించింద్ధ. మొరంి నిరాి ంచిన ఇళలాో 4,580, విశాఖపట్ై ంలో 993 ఇళా్ల 

నిరాి ంచబడాుయి. ఈ గృహనిరా్ప ణం ఎక్టక వగా విశాఖపట్ై ంలో ఎంఐజి కాగా, విజయనగరంలో 

ఎక్టక వగా ఎల్ ఐజి కట్గరీ హౌసింగ్ ఉంద్ధ. 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టవాయ పంిగా ఇంటిప్ేరడ్ టౌన్ ష్టప్ మరియు ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ డెవలప్ మెంట్ 

పనిని చేపట్టడానిి ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ టౌన్ ష్టప్ అండ్ ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ డెవలప్ మెంట్ కారొా రే్న్ 

లిమిరడ్ (ఎపిటిడిసిఒ)ను ప్పభురవ  సిండికట్ గా ఏరా్ప టు చేశారు. ఇద్ధ ప్పధానమంప్త్త ఆవాస్ యోజన 

(పిఎంఎవై) కోసం ర్పష్ట్ట  సా్థయి నోడల్ ఏజెనీ్ , ర్పష్ట్టంలో సంపూరణ ప్పణాళిక్, అభివృద్ధ,ి ఆరికా్ సహాయం 

మరియు అమలు స్థమరా్పయ లు ఉనాై యి. ప్పసి్తరం, ర్పష్ట్టంలోని అనిై  పట్టణాలక్ట పిపిఎవై హౌసింగ్ 

లో ఎపిటిడిసిఒ నిమగై మైఉంద్ధ.  విశాఖపట్ై ంలో మొరంి 27,806 ఇళా్ల నిరాి ంచబడాుయి మరియు 

అమృత్, పిఎంఎవై( ప్పధాన్ మంప్త్త ఆవాస్ యోజన) మరియు పిఎంజిఎస్వై ింద విజయనగరంలో 

31,701 ఇళనాు నిరాి ంచారు. 

ప్పభురవ  రంగ సంసలాతో పాటు నిరా్ప ణ రంగంలో ప్పవేశించిన అనేక్ మంద్ధ ష్టపైవేట్ డెవలపరాు 

ఉనాై రు. ఇటీవలి కాలంలో ఇండియాబ్ల్ల్్  'సియప్ర్ప',  శీ కార్పమ్ ప్పాపరీ టస్ 'పనోరమా హల్్ ', ఆి్ జన్ 

ట్వర్్  మొదలైన కొనిై  పెద ే ఎుిన నివాస పరిణామాలు (100 యూనిట్కా్ట పైగా) 

ప్పారంభించబడాుయి. ఇపా టిక నగరంలో భూములను స్థవ ధీనం చేస్తక్టనై /ల్టదా స్థవ ధీనం 

చేస్తక్టనై  అనేక్ మంద్ధ ప్పసిద ి  సా్థనిక్ మరియు జాతీయ డెవలపర ా ప్పవేశ్ంతో ఈ ధోరణి ర్పబోయ్య 

సంవర్ ర్పలాో ఊపందుక్టనే అవకాశ్ం ఉంద్ధ (ఒమాక్్ , ఇండియా బ్ల్ల్్ , భారత్ ఇన్ ప్ఫారక్ 

మొదలైనవి. ల్టఅవుట్నాు అభివృద్ధ ిచేయడంలో ప్పధానంగా పనిచేసే రియలటరాు వంటి చాల్ల మంద్ధ 

ష్టపైవేట్ డెవలపరాు ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ రియల్ ఎసేటట్ డెవలపర్్  అసోసియ్య్న్ (ఎపిఆర్ ఇడిఎ) లో 

నమోదు చేయబడాు రు మరియు పూరయిిన ప్పాజెక్టటలను అభివృద్ధ ి చేసి పంపిణీ చేసే బిలురాు ద్ధ 

కాన్ె డరే్న్ ఆఫ్ రియల్ ఎసేటట్ డెవలపర్్  అసోసియ్య్న్్  ఆఫ్ ఇండియా (ప్కెడాయ్) మరియు 

విఎబిఎ (విశాఖపట్ై ం అపార్గటా ంట్ బిలుర్్  అసోసియ్య్న్)తో అనుసంధానించబడాు రు.  

గర 5 సంవర్ ర్పల నుండి ల్టఅవుటాు మరియు వాటి అభివృద్ధ ివిఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో వృద్ధ ి

ద్ధశ్ యొక్క  ప్పధాన ధోరణిని ఇసి్తంద్ధ. విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో భీమునిపట్ై ం, ఆనందపురం, అనకాపలి,ా 

పదా నాభం, పరవాడ, సబబ వరం మరియు పెందురి ివంటి మండల్లలాో ఇటీవల మధురవాడ దాటి 

నగరం వాయ పి ి చెందడం మరియు బీచ్ వెంబడి రహదారి అనుసంధానంతో ర్పబోయ్య భోగాపురం 

విమానాప్శ్యానిి సమీపంలో ఉండట్ం వల ామాప్రమే భీమునిపట్ై ం ప్పాంరంలో 102 ఎక్ర్పలతో 

గరి్టంగా కొర ిల్టఅవుటాు వెలువడాుయి. 

విజయనగరం లో భోగాపురం, డెంకాడ, కోట్వలస, విజయనగరం, బొండపలి,ా ఎల్.కోట్ మరియు 

వేదాగామండల్లలాో గర 5 సంవర్ ర్పలలో గరి్టంగా 102 ఎక్ర్పల తో భోగాపురంలో ల్టఅవుటాు 

ర్పబోునైా యి, ఎందుక్ంటే దాని ర్పబోయ్య అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్య ప్పత్తపాదన మరియు 

జాతీయ రహదారిి అనుసంధానం. 
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విజయనగరం జిలా్లలో ఎక్ర్పలలో ఉనై  భూముల లో అరయ ధిక్ వైశాలయ ం విజయనగరం మండల 

పరిధిలోి వసి్తంద్ధ, రరువార భోగాపురం, డెంకాడ, కోట్వల్లస మరియు ఎల్.కోట్ ఉనాై యి. ల్టఅవుట్ 

లు ఎక్టక వగా ష్టపైవేట్ క్ట చెంద్ధనవి, రరువార డిటిసిపి మరియు ఎపిడిపిఎమ్ ఎస్.  

మండల్ విజయనగరం భోగాపురం డెంకాడా కోరవలస ఎల్.కోా 

ఎక్ర్పలలో వైశాలయ ం 2198 1589 1204 999 558 

విశాఖపట్ై ం జి లా్లలో ఎక్ర్పలలో అరయ ధిక్ భూములు విశాఖపట్ై ం రూరల్ పరిధిలోి వసి్థయి, 

రరువార బీమునిపట్ై ం, ఆనందపురం, పెందురి,ి గాజువాక్ మరియు పర్పవ డా ఉనాై యి. ల్టఅవుట్ 

లు ఎక్టక వగా ష్టపైవేట్ క్ట చెంద్ధనవి, రరువార డిటిసిపి మరియు ఎపిడిపిఎమ్ ఎస్.  

మండల్ విశాఖ ప్గామీణ  భీమునిపట్ై ం ఆనందపురం పెందురి ి గాజువాకా పరవాడ  

ఎక్ర్పలలో 

వైశాలయ ం 2982.88 2097.49 1912.06 1482.06 1245.29 968.87 

గర 5 సంవర్ ర్పలలో అచుయ త్యనందం, యలమాంచలి, దక్షణాన అనకాపలి,ా పెందురి,ి 

కోట్వలస, సబబ వరం, ఆనందపురం మరియు పశిచ మాన లక్క వరపుకోట్ మరియు ఉరరి్పన 

భీమునిపట్ై ం మరియు భోగాపురంలలో చాల్ల ల్టఅవుటాు వచాచ యని ల్టఅవుట్ ా ప్పసి్తర వృద్ధ ి

ధోరణులు చూపిసి్తనైా యి. ర్పబోయ్య అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం కోసం భీమునిపటై్ ం మరియు 

భోగాపురం వైపు గరి్ట ల్టఅవుటాు బయట్క్ట వసి్తనై పా టి నుండి భవి య్ ుిలో ర్పబోయ్య ప్పత్తపాద్ధర 

పరిణామాలు మరియు ప్పాజెక్టటల వైపు ఈ ధోరణి వృద్ధనిి చూపిసి్తంద్ధ. 

 

రరనం 5-1: విఎంఆర్ లో లేఅవు్  ల వృది్ధ ధోర్ణి 

రియ్  ఎసే్్  

విశాఖపట్ై ంలో ఆసి ిధ్రలు ఏడాద్ధ వయ వధిలో ర్గటిటంపు అయాయ యి. అరయ ంర ప్పజాదరణ ొంద్ధన 

ప్పాంరం బీచ్ వెంబడి విసరిించి ఉంద్ధ, రుష్టకొండ నుండి భీమునిపట్ై ం వరక్ట విసరిించి ఉంద్ధ. 
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భీమునిపాై నిి సమీపంలో ఉనై  ఎక్రం మార్గక ట్ విలువ స్తమారు రూ.60 లక్షలు, రిజిష్టసేట్ న్ 

విలువ రూ.9 నుంచి రూ.15 లక్షల ప్క్మంలో ఉంద్ధ. వాసవిానిి, రిజిష్టసేట్ న్ విలువ ఆగస్తట 2006 నుండి 

50 శారం నుండి 75 శాత్యనిి పెరిగంద్ధ. 

పెందురి ి మీదుగా 51 ిలోమీట్ర ా ఆనందపురం- అనకాపలి ా రహదారిలో అరయ ంర ఆసిగిా 

ఎదురుచూసి్తనై  ఆరు లైనింగ్ లలో సివిల్ పనులు జూన్ నాటిి ప్పారంభం కానునాై యి, 

విశాఖపట్ై ం శివారలాోని లంకెలపాల్ం సమీపంలో ప్పత్తపాద్ధర 900 ఎక్ర్పల శాటిలైట్ సిటీ ను 

వేగవంరం చేయాలనే ఉదే్దశ్య ంతో ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం ఉనై టాు తెలుసిోంద్ధ. 

శివారలాోని శాటిలైట్ సిటీ లు ప్పధాన నగర్పనైి  మరింర పెంచడానిి బదులుగా అనిై  వైపుల్ల 

నగర్పనిై  విసరిించాలి్ న అవసరం ఉందని పరిశీలక్టలు అభిప్పాయపడ్డునైా రు. 

5.3 కీలక్ సవాళ్లు  

ఇపా టిక ఉనై  పారిప్శామిక్  సా్థవరంఉనై  విఎంఆర్ డిఎ ల్లభదాయక్మైన పెటుటబడి 

గమయ సా్థనంగా ఉండానిి మరింర పోటీగా ఉండాలి. సిబిఆర్ఈ అధ్య యనాల ప్పకారం, ప్పధాన 

పెటుటబడ్డల ఆధారంగా ముందుక్ట స్థే ప్శామిక్ శ్ి ిి  మెరుగైన జీవన పరిసిుాలను నిరి్పరించడానిి 

ప్పపంచ  సా్థయి పారిప్శామిక్ రియల్ ఎసేటట్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో ఇంటిప్ేరడ్ 'ఇండష్టసిటయల్ 

ఎకోసిసటమ్' అభివృ ద్ధనిి ఈ ప్పాంరంలో ప్పోర్ హంచాలి. ప్పధాన ఉపాధి ఆక్ర షణ ప్పాంత్యల ఆధారంగా 

రియల్ ఎసేటట్ అభివృద్ధ ి ప్టిప్ ొడవులు మరియు ప్టిప్ ఖరుచ లను గణనీయంగా రగసిె్తంద్ధ, ఇద్ధ 

ఆరికా్ థీమ్ నోడ్ లను మరింర విజయవంరం చేసి్తంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం ప్పాంరం ఇపా టిక ద్దశ్వాయ ప ి  సా్థయిలో పె ద ే ఎుిన ఇండష్టసిటయల్ కారిడారనాు 

అభివృద్ధ ిచేసే ద్ధశ్గా దృష్టట స్థరించింద్ధ. జాతీయ రహదారి NH-16 ఈ ప్పాంరం యొక్క  పూరి ిొడవున 

నడ్డసి్తంద్ధ, విఎంఆర్ డిఎ ఓడరేవుతో పాటు భూభాగాలక్ట అదుా రమైన క్నెి టవిటీని క్లిగ ఉంద్ధ, ఈ 

ప్పాంరంలో పరిప్శ్మలు విజృంభించడానిి దోహదపడ్డుంద్ధ. ఇద్ధ రియల్ ఎసేటట్ రంగానిి దృష్టట 

స్థరించాలి్ న విసరిణలపై రగనంర స్కచనను ఇసి్తంద్ధ. చెదురుమదురు పరిణామాలను 

నివారించడానిి అభివృద్ధ ిఅధికారం యొక్క  కంప్ీక్రణకూడా దానితో సరేుబాటు చేయాలి. 

ష్టైట్ కారిడార ామదుేతో డిఎంఐసి, ఎసిఐసి, బిఎంఐసి వంటి పారిప్శామిక్ నోడ్ లు ఇపా టిక 

ద్దశ్ంలో విజయవంరమైన నమ్యనాలుగా గురింిచబడాుయి. వైజాగ్ చెనై్న  ఇండష్టసిటయల్ కారిడార్ 

నుండి ఇల్లంటి ప్పయోజనాలను తీస్తకోవాలి, ఇద్ధ పెటుటబడ్డలు మరియు వృద్ధనిి రగంెచడానిి ఈ 

ప్పాంత్యనిి ప్పధాన అవకాశ్ం. విసిఐసిి నోడ్ ఆధారిర అభివృద్ధ ివ్యయ హం ఉంద్ధ, ఇద్ధ కారిడార్ లో 

కొనిై  నోడ్ లను గురింిచింద్ధ. పారిప్శామిక్ భూ కాయింపులను గురింిచడం మరియు రియల్ ఎసేటట్ 

క్ట మదుే ఇవవ డం విసిఐసి యొక్క  ప్పభావాలను పెంచుుంద్ధ. పారిప్శామిక్ నోస్ లో హౌసింగ్ 

మరియు రియల్ ఎసేటట్ అభివృద్ధ ిద్ధశ్గా విధానం డిమాండ్ ఆధారిర పుల్ ఫాయ క్ టర్ క్ంటే ముందుగా 

ఊహంచిన సరఫర్ప విధానం. 

కొర ిటౌన్ ష్టప్ అభివృద్ధ ిమరియు సంభావయ  పారిప్శామిక్ నోడ్ ల చుట్యట  ఉనై  టౌన్ ష్టప్ లలో 

మంచి నాణయ ర క్లిగన మౌలిక్ సదుపాయాల ప్పత్తపాదనను గృహ నిరా్ప ణం మరియు రియల్ ఎసేటట్ 

రంగంలో అభివృద్ధిి  కీలక్ కొలమానంగా పరిగణించాలి. 

5.4 ముగింపు 

ఈ ప్పాంత్యనిి విఎంఆర్ డిఎ క్ట విసి్థరమైన అభివృద్ధ ి ఉంద్ధ. సమీప భవి య్ ుిలో ఇద్ధ 

పోష్టంచబోయ్య ప్పధాన పాప్రను పరిగణనలోి తీస్తక్టంటే, హౌసింగ్ మరియు రియల్ ఎసేటట్ భారీ 

సంభావయ రలు మరియు డెవలపరాు మరియు పెటుటబడిదారులచే ఉత్్య హపరచబడత్యయి. 

మురిివాడలు ఈ ప్పాంరంతో ప్పధాన ఆందోళనగా క్నిపిసి్తనైా యి, కానీ మురిివాడలాో సమసయ ను 

పరి క్ రించడానిి మరియు ప్పాథమిక్ భౌత్తక్ మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచే 

పరంగా అభివృద్ధ ి చెందడానిి సహాయపడానిి జాతీయ మరియు ర్పష్ట్ట  సా్థయి పథకాలను 

సమరవాంరంగా అమలు చేయడంతో, ఇద్ధ భారరద్దశ్ంలో వేగంగా అభివృద్ధ ి చెందుునై  

ప్పాంత్యలలో ఒక్టిగా మారే స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంరం కోసం ర్పష్ట్టం ఆశిసి్తనై  ఆరికా్ 
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కారయ క్ల్లపాలు, అభివృద్ధ ిచెందుునై  నోడ్ ల చుట్యట  నివాసయోగయ మైన మరియు  సిరామైన భవి య్ త్ 

టౌన్ ష్టప్ లపై దృష్టట స్థరించే వాణిజయ , ఉపాధి మరియు నివాస ప్పయోజనాలకోసం ఇద్ధ అరయ ంర 

కోరుక్టనే గమయ సా్థనాలుగా మారుుంద్ధ. 
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6 రర్యయాట వర్ణం మరియు వాతావర్ణ మార్పప  

ప్పాజెక్టట  ప్పాంరంలో ఇపా టిక ఉనై  అందం మరియు పర్పయ వరణ వైవిధాయ నిై  సంరక్షంచడం 

ఆశించిన అభివృద్ధతిో పాటు అవసరం. పర్పయ వరణ పరిసిుాలక్ట స్తనిై రంగా ల్టని అడుద్ధడుమైన 

అభివృద్ధ ి పర్పయ వరణ విపుిలు మరియు విపుిలక్ట దారితీసి్తంద్ధ. అభివృద్ధ ి ప్పప్ియలో, ఈ 

ప్పాంరంలో స్తనిై రమైన సహజ వయ వసలాను సంరక్షంచడం అవసరం. 

ఈ విశ్ల ా్ ణ క్ట అవసరమైన డేాను జిలా్ల హాయ ండ్ బ్ల్క్ లు, సిజిడబా్ల్య బి దావ ర్ప భూగరా  జల్లల 

డేా, వివిధ్ ప్పాజెక్టటల కోసం రయారు చేసిన ప్పాంరంలోని ఈఐఎ నివేద్ధక్లు వంటి వివిధ్ ద్ధవ తీయ 

వనరుల నుండి సేక్రించబడ్డుంద్ధ. ప్పసి్తరం ఉనై  పర్పయ వరణ  సితా్తని మరింర మెరుగెా అరంా 

చేస్తకోవడం కొరక్ట అధ్య యన ప్పాంరంలో అలలు, ఆటుపోటాు, ప్పవాహాలు, రిజర్వ  ఫార్గస్ట లు, గాలి, 

ఉపరిరలం, భూమి మరియు సముప్ద నీటి లక్షణాలు వంటి విభినై  పరిమిులను పరిగణనలోి 

తీస్తకొని ఓ్నోప్గఫీ, పర్పయ వరణ స్తనిై రరవ ం మరియు ఈ ప్పాంరం యొక్క  పర్పయ వరణ నాణయ రను 

మిప్శ్మంగా అధ్య యనం చేసి్థరు. వివిధ్ పర్పయ వరణ పరిమిుల నాణయ రతో సహా భౌత్తక్, సహజ 

మరియు పర్పయ వరణ లక్షణాలదావ ర్ప నిరవ చించబడు అధ్య యన ప్పాంరం యొక్క  ేస్ లైన్ 

వాత్యవరణం ఈ ప్ింద్ధ విభాగాలలో ప్క్మబదంిగా అధ్య యనం చేయబడ్డుంద్ధ మరియు ప్పజంట్ 

చేయబడ్డుంద్ధ. 

6.1 ఫిజియోడ్రరఫీ  

ఈ ప్పాంరం ర్గండ్డ ఫిజియోప్గాఫిక్ జోనాుగా వరీకె్రించబడింద్ధ - మైదానాలు మరియు హల్్ . ఇద్ధ 

తూరుా  క్నుమల తీరం మరియు కొండ ప్పాంరం వెంబడి తీర మైదానాలను క్లిగ ఉంద్ధ. అధ్య యన 

ప్పాంరం యొక్క  ఈ సహజ ఎలివే్న్ ప్ొైల్ ఉపరిరల జల్లలు మరియు భూగరా జల్లలు నిలవ ల 

యొక్క  అనిై  ప్పవాహాలక్ట భౌత్తక్ లక్షణం (పట్ం 6-1.ప్పధాన నదులు ఎన్.డబా్ల్య  నుండి ఎస్.ఇ.ి 

ఎగువ భూములు మరియు తూరుా  క్నుమల నుండి ఖనిజాలను సేక్రించి సముప్దంలో చేరడానిి 

ముందు వాటిని ేసినలాో నిక్షపంి చేసి ఆ ప్పాంత్యనిై  స్థరవంరం చేసి్థయి. ఈ ప్పాంరం మరియు 

తూరుా  క్నుమల లోని కొంర భాగంలో కొండల గొలుస్తలు అడవులు మరియు ఈ ప్పాంరంలో 

వైవిధ్య భరిరమైన అనయ ద్దశ్ వృక్ష మరియు జంుజాల్లనిి నిలయంగా ఉనాై యి. 
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రరనం 6-1: విఎమ్ ఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం యొకె్  ఆల్ిటూయాట డ్ మాయాట ప్ డబ్ల్ుయాట .ఆర్.ిల మీన్ సీ ల్లవ్  (ఎమ్ 

ఎస్ ఎ్ ) 

మ్యలం: యున్నరడ్  సేటట్్  జియోల్లజిక్ల్ సరేవ  యొక్క  డిజిట్ల్ ఎలివే్న్ మాడూయ ల్ 

6.2 నీిల వనర్పలు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో నదులు, వాగులు మరియు కాలువల రూపంలో సమృద్ధగిా నీటి వనరు 

ఉంద్ధ మరియు చివరిి తూరుా  తీరం లోని బంగాళ్ళఖారంలోి ప్పవహసి్తంద్ధ. తూరుా  క్నుమల 

ఉపరిరలం యొక్క  ద్ధగువ భాగంలో ఉనై  ప్పాంరం కారణంగా, భూగరా  జల్లలు మరియు కాలువలు 

సహజ గురుత్యవ క్ర షణ ప్పవాహ రేఖను క్లిగ ఉనాై యి. నీటి వనరులు సమృద్ధగిా ఉండట్ం వల ా

ఉపరిరలం మరియు భూగరా  జల్లల దావ ర్ప సంవర్ రం ొడవునా ఉదారంగా నీరు సరఫర్ప 

చేయబడ్డుంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో ఉపరిరల నీటిని ప్పధానంగా నీటిపారుదల ప్పయోజనాలు, 

పారిప్శామిక్ ప్పయోజనాలు మరియు యుఎల్ బి ల జనాభా కోసం శుద్ధ ిచేసిన ప్త్యగునీటి సరఫర్ప కోసం 

ఉపయోగసి్థరు. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని మునిసిపల్ పరిపాలనలు ప్పధాన నదుల నుండి నీటిని, 

మరియు ప్పజల నీటి డిమాండ్ ను తీరచ డానిి ఈ ప్పాంరంలోని జల్లశ్యాలను ఉపయోగసి్థయి. 

ప్గామీణ మరియు పాక్షక్ పట్టణ ప్పాంత్యలు, నీటిపారుదల మరియు పారిప్శామిక్ ప్పయోజనాలలో ప్పజల 

ద్దశీయ నీటి అవసర్పల కోసం ఈ ప్పాంరంలో భూగరా  జల్లలు ప్పధానంగా ఉపయోగంచబడత్యయి. 

ఉరరిత్ల  నీర్ప  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి దక్షణం నుండి ఉరరి్పనిి చినై  నదులు య్యల్టరు జల్లశ్యం, పంపా 

నద్ధ, రందావ నద్ధ, వరహా నద్ధ, శారదా నద్ధ, మేఘాప్ద్ధ గ్డు రిజర్పవ యర్, పెదగే్డు, గ్లసి్థనీ నద్ధ, 

చంపవత్త, క్ంద్ధవలస గ్డు, పెద ేగ్డు (పట్ం 6-2). 

ఈ ప్పాంరంలో ఇరర ప్పధాన నీటి వనరులు స్తవరణముఖి, వేగవత్త, చంపావత్త, గ్లసి్థని, క్ంద్ధవలస, 

మహంప్దరనయ, బహుదా, మరియు క్టంబికోట్గ్డు. విఎంఆర్ డిఎ వెంబడి వెళా్ల ప్పధాన కాలువలు 

యలూరు మరియు పోలవరం కాలువలు 
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రరనం 6-2: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో నదులు మరియు నీిల వనర్పలు 

భూరర్భ  జల్లు  

విశాఖపట్ై ం జిలా్ల విశాఖపట్ై ం రూరల్, విశాఖపట్ై ం అరబ న్, సబబ వరం, పెందురి,ి 

పెడగంరయ ద, పరవాడ, పదా నాభం, నక్క పలి,ా గాజువాక్ భీమిలి, మరియు ఆనందపురంలో, 

మండల్లలు పూరిగిా యుఎల్ బి ల నుండి సరఫర్ప చేయబడిన ఉపరిరల నీటిపై ఆధారపడి 

ఉనాై యి. విజయనగరం జిలా్ల వేపాడ, విజయనగరం, లక్క వరపుకోట్, కోట్వలస, గరివిడి, చీపురుపలి ా

లలో భూగరా  జల్లలు ఉపయోగంచడం ల్టదు. 

6.3 తీర్ డ్రరంత్ వాతావర్ణం 

6.3.1 కోసటల్ ర్గగుయ ల్టట్రీ జోన్ 

ఎనివ ర్పన్ మెంట్ (ప్ొరక్షన్) యాక్ ట, 1986 ింద జారీ చేయబడింద్ధ మరియు కోసటల్ ర్గగుయ ల్ట్న్ 

జోన్ నోటిఫిక్న్ 2011 యొక్క  స్కపర్ సె్న్ లో, ప్డాఫ్ట సిఆర్ జెడ్ నోటిఫిక్న్ 2018; తీర ప్పాంత్యలు, 

సముప్ద ప్పాంత్యలు, మర్ య  సమాజాలు మరియు ఇరర  సా్థనిక్ సమాజాల జీవనోపాధి యొక్క  ప్పత్తయ క్ 

వాత్యవరణానిై  సంరక్షంచడానిి మరియు రక్షంచడానిి కంప్ద ప్పభురవ ం ప్పారంభించింద్ధ. 

కోసటల్ ర్గగుయ ల్ట్న్ జోన్ (సిఆర్ జెడ్)లో తీర ప్పాంర విసరిణలు నిరవ చించబడాుయి మరియు 

సిఆర్ జెడ్ లోపల పరిప్శ్మలు, కారయ క్ల్లపాలు మరియు ప్పప్ియలపై ఆంక్షలు విధించబడాుయి. సిఆర్ 

జెడ్ నిబంధ్నలు విధించబడత్యయి  

i. సముప్ద తీరం యొక్క  ల్లయ ండ్ వార్ు సైడ్ లో హై టైడ్ లైన్ (హెచ్ టిఎల్) నుంచి 500 

మీట్ర ావరక్ట భూ ప్పాంత్యలు 

ii. హెచ్ టిఎల్ నుంచి 50 మీ ల్టదా ప్కీక్ వెడలుా  మధ్య  ల్లయ ండ్ వార్ు ప్పాంరం, సముప్దంతో 

అనుసంధానించబడు టైడల్ ప్పభావిర నీటి వనరుల వెంబడి ల్లయ ండ్ వార్ు సైడ్ లో ఏద్ధ 

రక్టక వగా ఉనై పా టికీ, సంవర్ రంలో ొడిగా ఉండే సమయంలో లవణీయర 

ల్ కి ంచబడు దూరం 5 పిపిటి 

iii. హెచ్ టిఎల్ మరియు ఎల్ టిఎల్ మధ్య  ఇంట్ర్ టైడల్ జోన్ 
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iv. ఎల్ టిఎల్ నుంచి ప్పాద్దశిక్ నీటి పరిమిత్త (12ఎన్ఎమ్) మధ్య  నీరు మరియు ొడి 

ప్పాంరం   

తీర ప్పాంత్యల యొక్క  మెరుగైన సంరక్షణ మరియు సంరక్షణ కొరక్ట, సిఆర్ జెడ్ ప్పాంరం 

నాలుగు ప్పధాన కట్గరీలుగా వరీకె్రించబడింద్ధ, ఇవి ద్ధగువ సవిసరింగా మరింర సబ్ 

వరీకె్రించబడాుయి. 

A. సఆర్ జెడ్-1 ఎ: పర్పయ వరణ పరంగా స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలు మరియు మడ అడవులు, 

పగడాలు మరియు పగడపు ద్ధబబ లు, ఇస్తక్ ద్ధబబ లు, జీవశాష్టసపిరంగా చురుక్స్న 

బ్ల్రదఫాాటాు, జాతీయ ఉదాయ నవనాలు, సముప్ద ఉదాయ నవనాలు, అభయారణాయ లు, రిజర్వ  

అడవులు, ఉపుా  చిరడిి నేలలు, త్యేలు గూడ్డ మైదానాలు, గుప్రపు బ్యటాు పీర 

ఆవాస్థలు మొదలైన తీరసమప్గరను నిరవ హంచడంలో పాప్ర పోష్టంచే భౌగ్లళిక్ 

లక్షణాలు.  

B. సఆర్ జడ్ –1 బి:లో టైడ్ లైన్ (ఎల్ టిఎల్) మరియు హై టైడ్ లైన్ (హెచ్ టిఎల్) మధ్య  

ఇంట్ర్ టైడల్ జోన్ 

C. సఆర్ జడ్-2: ఇపా టిక ఉనై  మునిసిపల్ పరిమిులాో ల్టదా ఇరర చట్టబదంిగా 

నియమించబడిన పట్టణ ప్పాంత్యలాో తీర్పనిి దగరెగా అభివృద్ధ ిచేయబడిన ప్పాంత్యలు, 

మొరంి  పాాట్కా్ట బిల్ట-అప్  పాాట్ ా ని్ా త్తతిో గణనీయంగా నిరాి ంచబడాుయి మరియు 

ష్టడైనేజీ మరియు అప్పోచ్ రోడా్డ మరియు ఇరర మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచాయి. 

నీటి సరఫర్ప మరియు మురుగునీటి ప్పధానాలు వంటివి. 

D. సఆర్ జడ్-3 ఎ: స్థేక్షంగా అంరర్పయం ల్టని (ప్గామీణ ప్పాంత్యలు) మరియు సిఆర్ 

జెడ్-2 ిందక్ట ర్పని భూ ప్పాంత్యలను సిఆర్ జెడ్-3 గా పరిగణిసి్థరు. సిఆర్ జడ్-3లో, 2011 

జనాభా ల్క్క ల ప్పకారం Sq.km జనస్థంప్దర 2161 క్ంటే ఎక్టక వ ఉనై  ప్పాంత్యలు సిఆర్ 

జడ్-3 ఎలో పరిగణించబడత్యయి 

E. సఆర్ జడ్-3 బి: 2011 జనాభా ల్క్క ల ప్పకారం ప్పత్త sq.km 2161 మంద్ధ క్ంటే రక్టక వ 

జనాభా స్థంప్దర ఉనై  సిఆర్ జెడ్-3 ప్పాంత్యలను సిఆర్ జెడ్-3 బి ి పరిగణిసి్థరు 

F. సఆర్ జెడ్-4 ఎ: ఎల్ టిఎల్ మధ్య  నీటి ప్పాంరం మరియు సముప్ద గరా  ప్పాంరం సీవా ర్ ు 

వైపు 12 నాటిక్ల్ మైళ ావరక్ట 

G. సఆర్ జెడ్-4 బి: అలల ప్పభావిర నీటి శ్రీరం యొక్క  ఒడ్డున ఎల్ టిఎల్ మధ్య  నీటి 

ప్పాంరం మరియు ెడ్ ప్పాంరం బాయ ంక్టక్ట ఎదురుగా ఉనై  ఎల్ టిఎల్ వరక్ట, నీటి 

శ్రీరం నోటి నుంచి సముప్ద అలల ప్పభావం వరక్ట విసరిించబడ్డుంద్ధ 

(సంవర్ రంలో ొడి సీజన్ లో స్థలినిటీ 5పిపిటి) 

6.3.2 సిఆర్ జెడ్ లో నిషేధిర కారయ క్ల్లపాలు 

రదుపరి వివరించబడు కారయ క్ల్లపాలు మొరంి సిఆర్ జెడ్ లో స్థధారణంగా నిషేధించబడాుయి. 

కారయ క్ల్లపాలు  

I. కొర ిపరిప్శ్మల ఏరా్ప టు, ఇపా టిక ఉనై  పరిప్శ్మల విసరిణ, కారయ క్ల్లపాలు, ప్పప్ియలు 

II. ఆయిల్ రయారీ/హాయ ండింాగ్, ప్పమాదక్రమైన పదారా్పలను నిలవ  చేయడం/పారవేయడం 

III. కొర ిఫిష్ ప్పాసెసింగ్ యూనిట్ ాఏరా్ప టు 

IV. భూమి పునరుదరిణ, సముప్దపు నీటి యొక్క  సహజ మారె్పనైి  క్లవరపరిచేద్ధ 

V. పరిప్శ్మలు, నగర్పలు ల్టదా పట్టణాలు మరియు ఇరర జనావాస్థల నుంచి శుద్ధ ిచేయని 

వయ రా్పలు ల్టదా వయ రా్పలను విడ్డదల చేయాలి. 

VI. నిరా్ప ణ శిధిల్లలు,  ఫెల  ాయాష్ మరియు ఇరరులతో సహా నగరం ల్టదా పట్టణ వయ రా్పలను 

డంపింగ్ చేయడం 
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VII. తీరంలోని అధిక్ క్షీణిసి్తనై  ప్పాంత్యలాో ఓడరేవు మరియు నౌకాప్శ్య కారయ క్ల్లపాలు 

VIII. ఇస్తక్, ర్పత్త మరియు ఇరర నిరా్ప ణారా క్మైన పదారా్పల మైనింగ్ 

IX. చురుక్స్న ఇస్తక్ ద్ధబబ లను మారచ డం 

X.  పాా సిటక్ మరియు గాజు సీస్థలు వంటి ఇరర జడ వయ రా్పలను పారవేయడం 

6.3.3 సిఆర్ జెడ్ లో అనుమత్తంచదగన కారయ క్ల్లపాలు 

A. సఆర్ జెడ్ – 1A: సిజెఎమ్ పి (కోసటల్ జోన్ మేనేజ్ మెంట్  పాాన్)లో ఆమోద్ధంచబడు 

మడఅడవులు, నేచర్ ష్టటైల్్  మొదలైన ఎకో ట్యరిజం కారయ క్ల్లపాలు రక్షణ, వ్యయ హారా క్ 

ప్పయోజనాలు మరియు ప్పజా సౌక్ర్పయ లు వంటి అస్థధారణ కస్తలక్ట రహదారుల 

నిరా్ప ణం అనుమత్తంచబడ్డుంద్ధ. ఈ ప్పప్ియలో ప్పభావిరం అయిన మడ అడవులు 

ల్టదా ఇరర వృక్షజాలం వాయ పి ి , ప్పభావం చూపిన ప్పాంత్యనిి మ్యడ్డ ర్గటాు న్టపరిహారo 

చేప టా లి. 

B. సఆర్ జెడ్ – 1 బి: ఓడరేవులు, నౌకాప్శ్యాలు, జెటీటలు, వార్వ  లు, కవ స్,  సిపా్ వేస్, 

వంతెనలు మరియు సముప్ద లింక్టలు మొదలైన సముప్ద తీర కారయ క్ల్లపాలక్ట భూమి 

పునరుదరిణ కారయ క్ల్లపాలు అనుమత్తంచబడత్యయి. రక్షణ, వ్యయ హారా క్ ప్పయోజనాల 

కోసం ప్పాజెక్టటలు. మాస్ ర్పపిడ్ ప్ాని్ ట్ సిసటమ్, అవసరమైన అనిై  పబికా్ యుటిలిటీలు 

ల్టదా మౌలిక్ సదుపాయాల నిరా్ప ణం మరియు ఇన్  సటల్ట్న్ వంటి ప్పజోపయోగ 

సంసలాక్ట భూమిని త్తరిగ  కెయాిమ్ చేయడానిి అనుమత్తంచవచుచ . ప్పమాదక్రం కాని 

కారెో, హాయ చరీ మరియు సహజ చేపల ఎండెట్టడం, వయ రా్పలు మరియు వయ రా్పలక్ట నివారణ 

సౌక్ర్పయ లు, ఉపుా  కోర మరియు డీశాలినే్న్  పాాంట్ ల నిలవ .  

C. సఆర్ జెడ్ – 2: నివాస, పాఠశాల, ఆస్తపప్ులు, సంసలాు, కార్పయ లయాలు, ప్పభురవ  

 సలా్లలు మొదలైన వాటి కోసం భవన నిరా్ప ణం ఇపా టిక ఉనై  రహదారి ల్టదా అధీక్ృర 

 సిరా నిరా్ప ణాల క్ట భూమి వైపు మాప్రమే అనుమత్తంచబడ్డుంద్ధ. మారదెరశ కాల క్ట 

అనుగుణంగా అనుమత్తంచబడు బీచ్ రిస్థర్ట లు/హోట్ళ ానిరా్ప ణానిి నిరి్పరిర ప్పాంత్యలాో 

ఖాళీ  పాాట్అాభివృద్ధ.ి వాష్ రూమ్ లు, ఛంజ్ రూమ్ లు, ్వర్ పాయ నెల్్  మొదలైన బీచ్ ల 

వెంబడి త్యత్యక లిక్ పర్పయ ట్క్ సదుపాయాలు. 

D. సఆర్ జడ్ – 3: వయ వస్థయం, ఉదాయ నవనం, తోట్లు, పచిచ క్ బయళ్లా , ఉదాయ నవనాలు, 

ఆట్మైదానాలు, మరియు అట్వీ. సిజెఎమ్ఎ అనుమత్తంచిన విధ్ంగా డిసెా న్ రీలు, 

పాఠశాలలు, పబికా్ సాే స్ లు, వంతెనలు, రోడా్డ, మౌలిక్ సదుపాయాల నిరా్ప ణం. చేపల 

ఎండెటేట యారుులు, వేలం హాళా్ల, నిక్ర మెండెండింగ్ యార్ు లు, బోట్ బిలిుంగ్ యార్ు లు, 

ఐస్  పాాంట్, ప్క్ష్టంగ్ యూనిటాు మొదలైన  సా్థనిక్ ఫిష్టంగ్ క్మ్యయ నిటీలక్ట అవసరమైన 

సదుపాయాలు.  

E. సిఆర్ జెడ్ -3 అభివృద్ధ ిచెందని జోన్ (ఎన్ డిజెడ్) దాటి ఉనై  3 ప్పాంత్యలక్ట, బీచ్ రిస్థర్ట 

లు/హోట్ళ ానిరా్ప ణం కొరక్ట నిరి్పరిర ప్పాంత్యలాో ఖాళీ  పాాట్ ాఅభివృద్ధ.ి ప్పజా సౌక్ర్పయ లు 

మరియు చేపలు పటేట సంబంధిర మౌలిక్ సదుపాయాలు. 

F. సఆర్ జెడ్ – 4: సంప్పదాయ చేపలు పట్టడం మరియు అనుబంధ్ కారయ క్ల్లపాలు, 

తీరప్పాంర కారయ క్ల్లపాల కొరక్ట భూమి పునరుదరిణ, రక్షణ ప్పాజెక్టటలు, కోర నియంప్రణ 

చరయ లు, సంప్పదాయ్యరర ఇంధ్న వనరులు అనుబంధ్ కారయ క్ల్లపాలు, ప్పమాదక్రం కాని 

సరుక్టనిలవ , శీరలీక్రణ నీటిని తీస్తకోవడానిి సౌక్ర్పయ లు మరియు థరా ల్ పవర్  పాాంట్ ా

నుండి శుద్ధ ి చేసిన వయ ర ా నీటిని విడ్డదల చేయడానిి సౌక్ర్పయ లు. వాత్యవరణ ర్పడార్ 

మానిట్రింగ్  సేట్ నాు, పైప్ లైనాు, ప్ాన్్  మి్న్ లైనతాో సహా క్నేవ యింగ్ సిసటమ్. 

అనిై  ర్పష్టష్టటలు మరియు కంప్ద పాలిర ప్పాంత్యలు తీర ప్పాంత్యలక్ట సంబంధించిన ప్ొసీడింగ్ 

కొరక్ట కోసటల్ జోన్ మేనేజ్ మెంట్  పాాన్ (సిజెఎమ్ పి)ని రూొంద్ధంచాలి/సిదంి చేయాలి. ప్పసి్తరం 124 

ప్గామాలు విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని సిఆర్ జెడ్ లో తీర రేఖ వెంబడి ఉనాై యి. సిఆర్ జెడ్ 

ప్పాంత్యనిై  గురింిచాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ మరియు అనుమత్తంచబడిన సంసలాను మాప్రమే 
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నియంప్రణ జోన్ లో అనుమత్తంచాలి. ప్పసి్తరం ఏదైనా పరిప్శ్మ, సిఆర్ జెడ్ లో నిరాి ంచాలని 

ప్పత్తపాద్ధంచబడు రిస్థర్ట లు/హోట్ళా్ల ర్పష్ట్ట కాలు య్  నియంప్రణ మండలి (ఎపిపిసిబి) నుంచి 

 ి యార్గన్్  తీస్తకోవాలి మరియు  ి యార్గన్్  కొరక్ట ఫిక్్  చేయబడు ్రులను పాటించాల్ి  

ఉంటుంద్ధ.  

ప్పధాన పరిప్శ్మలు/సెజ్ ల యొక్క  శుద్ధ ి చేయబడు వయ రా్పలు 13 ప్పద్దశాలలో సముప్దంలోి 

విడ్డదల చేయబడ్డునాై యి (టేబ్ల్ల్ 6-1. ఈ వయ రా్పలను సముప్దంలోి పారవేయడం కూడా 

ఎపిపిసిబి దావ ర్ప నియంప్త్తంచబడ్డుంద్ధ మరియు మానిట్ర్ చేయబడ్డుంద్ధ; ఆయా పరిప్శ్మల 

శుద్ధ ిచేసిన వయ రా్పలను సైట్లాో డిజైన్ చేసిన ాయ ంక్టలాో నిలవ  చేసి్థరు. ఉరా త్త ిచేయబడు పరిమాణం 

ఆధారంగా వార్పనిి ఒక్క స్థరి/పక్షం రోజులక్ట ఒక్క స్థరి; నాణయ రవిశ్ల ా్ ణ కొరక్ట రీజనల్ ఆఫీస్తల 

దావ ర్ప ఈ ాయ ంక్టల నుంచి నమ్యనాలు తీస్తకోబడత్యయి మరియు  ి యార్గన్్  సమయంలో ఇవవ బడు 

పిసిబి నిబంధ్నల ప్పకారంగా వయ రా్పలు ఉనై ట్యాిత్త విడ్డదల చేయడానిి అనుమత్తంచబడ్డుంద్ధ.  

 

రి్లక్ 6-1: విఎమ్ ఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలోని సఆర్ జెడ్ లో అవు్  ా్  లొకషన్ లు 

 స్ు. నం. రరిడ్రశ్మ/ ెటజ్ వెడలుప  రేఖ్ంశ్ం 

1.  హెటిరో ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ సెజ్ లిమిరడ్ 17 21' 07" 82 44'31" 

2.  ఎస్ఎమ్ఎస్ ఫారా్ప స్కయ టిక్ల్్  లిమిరడ్ లిమిరడ్ 18 02'11.24" 83 37'1.22" 

3.  విజయ  శీ కా ఆరె్పనిక్్  లిమిరడ్ దావ ర్ప ఇండష్టసిటయల్ ఫార్పా  కాంపెకా్్  18 04'10" 83 40'35" 

4.  ల్లన్ రక్ ఫారా్ప స్కయ టిక్ల్్  లిమిరడ్ 18 04'25" 83 41'25" 

5.  హైసింత్ ఫార్పా  లిమిరడ్ 18 05' 18" 83 04' 51" 

6.  జివిఎంసి మురుగునీటి విడ్డదల అవుట్ ఫాల్ 17 42' 51.24" 83 19' 26.54" 

7.  APPసెజ్, అవుట్ ఫాల్ 1 17 31'35" 83 04'00" 

8.  APసెజ్, అవుట్ ఫాల్ 2 17 31'06" 83 02'45" 

9.  APసెజ్, అవుట్ ఫాల్ 3 17 31'18" 83 03'13" 

10.  ఎన్ కెసెజ్, అవుట్ ఫాల్ ఐ 17 21'01" 82 43'02" 

11.  ఎన్ కెసెజ్, అవుట్ ఫాల్ 2 17 20'00" 82 41'05" 

12.  ఎన్ కెసెజ్, అవుట్ ఫాల్ 3 17 19'25" 82 39'55" 

13.  ఎన్ కెసెజ్, అవుట్ ఫాల్ 4 17 21'24" 82 43'51" 

మ్యలం: అధ్య యన ప్పాంరంపై నివేద్ధక్లాో ద్ధవ తీయ వనరుల నుంచి 

ఈ అవుట్ ఫాల్ ప్పద్దశాలు కాక్టండా మొరంి 20 ప్పాజెక్టటలు (పరిప్శ్మలు, ఓడరేవులు, జెటీటలు, 

హోట్ళ్లా  మరియు రిస్థర్ట లు) సిఆర్ జెడ్ లో ఎక్టక వగా సిఆర్ జెడ్- 3లో ఉనాై యి, కొనైి  

సందరా్ప లాో సిఆర్ జెడ్ - 2, మరియు సిఆర్ జెడ్ - 3; ఎపి కాలు య్  నియంప్రణ మండలిి సిఆర్ జెడ్ 

 ి యార్గన్్  కోసం దరఖాసి్త చేసిన ప్పాజె క్టటల ప్పకారం. అధ్య యన ప్పాంరంలోని తీర ప్పాంర 

నియంప్రణ జోన్ లో హాయ చరీలు, మర్ య కారుల ప్గామాలు, మెగా ల్టదా చినై  పరిప్శ్మలు 200 మీట్ర ా

హెచ్ టిఎల్ తో తీర రేఖ వెంబడి గమనించబడత్యయి. ప్పసి్తరం నే్నల్ ఇనిసిటట్యయ ట్ ఆఫ్ 

ఓ్నోప్గఫీ (ఎన్ ఐఓ, విశాఖపట్ై ం) నిబంధ్నల ప్పకారం రదుపరి నోటిఫిక్న్ మరియు ప్పాంరం 

యొక్క   ి యార్గన్్  కొరక్ట విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని వికె - పిసిపిఐఆర్ భాగం కొరక్ట సిఆర్ జెడ్ జోన్ 

ల మాయ ప్ ని సిదంి చేసిోంద్ధ.  

6.3.4 తీర కోర మరియు ఆప్కె్న్ 

అలలు మరియు ప్పవాహాల శ్కి్టల వల ాఏరా డే సవ లా  రేఖ యొక్క  భూముఖ  సా్థనప్భంశ్ం తీర 

కోరగా ేరొక నబడ్డుంద్ధ. గాలి, అలలు మరియు ప్పవాహాలు వంటి సహజ శ్కి్టలు నిరంరరం తీర 

ప్పాంత్యలను రూొంద్ధసి్తనైా యి. ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ తీరంలోని అనేక్ ప్పాంత్యలాో కోర మరియు నిక్షేపణ 

వంటి స్థధారణ మరియు చప్కీయ దృగవ ్యం ప్పబలంగా ఉంద్ధ. తీర ప్పాంర మండల్లలు 

క్షీణించడానిి తీర కోర ప్పధాన కారణాలలో ఒక్టి.  
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రరనం 6-3: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం యొక్ె  తీర్ డ్రరంత్ం వెంబడి కోత్ మరియు ఆడ్రకెషన్ 

మ్యలం: నే్నల్ సెంట్ర్ ఫర్ ససెల టనబ్ల్ల్ కోసటల్ మేనేజ్ మెంట్, ఎమ్ఒఇఎఫ్ మరియు సిసి నుండి ఎపిలో జిలా్లల వారీగా 

తీరం మారుా లు 

ఎపి తీరం రరచుగా ుఫాను ప్పభావానిి గురైంద్ధ మరియు ుఫాను ఉపెా నలతో 

మునిగపోయింద్ధ. 2004లో స్తనామీ మరియు ైలిన్ మరియు హుద్ హుద్ తో సహా వివిధ్ ుఫానులు 

బీచ్ ప్ొైల్్  ను తీప్వంగా మార్పచ యి, ఇవి కోరక్ట గురయ్యయ ల్ల చేశాయి, తీరంలో వాలు పెరగడం వల ా

మునిగపోవడం, మరియు  సా్థనిక్ రరంగ వాత్యవరణంలో గణనీయమైన మారుా లు చోటు చేస్తకోవడం. 

మారిన దృశ్య ంతో ఎపి తీరం వెంబడి అనేక్ తీర ప్పాంత్యలు ఇపుా డ్డ వప్కీక్రించబడాుయి. 

ఓ్నోప్గఫీ నిపుణుల ప్పకారం ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని 973.3 ిలోమీట్ర ాతీరప్పాంరంలో స్తమారు 9.2 

శారం కోరను ఎదురొక ంోంద్ధ.  విశాఖపటై్ ం జిలా్లలోని వైజాగ్ మరియు భీమునిపట్ై ం బీచ్ లలో 

భారీ కోర గమనించబడింద్ధ (చిప్రం 6-3). 

ఈ ప్పాంరంలో తీర రేఖ కోర మరియు ఆప్కె్న్ ర్గండింటికీ గురవుతోంద్ధ. విశాఖపట్ై ం జిలా్లక్ట 

చెంద్ధన చీపులుపాడ, జె.వి. అగర హర్పమ్, చీపురుపల్ ా (తూరుా ) అనే ర్గండ్డ జిలా్లలాోను మధ్య స ా కోర 

గమనించబడ్డుంద్ధ; విజయనగరం క్ట చెంద్ధన కొంగవానిపాల్ం. 

6.3.5 వేవ్ సర్  ీమరియు  ఫడాబ్ల్ల్(ముంపుక్ట గురైన)ప్పాంత్యలు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం యొక్క  తీరం ుఫానులక్ట ఎక్టక వగా గురవుుంద్ధ, మరియు విఎంఆర్ 

డిఎ ప్పాంరంలో తీర్పనిి అనేక్ నీటి వనరులు ఉనాై యి. ఈ సందరా ంలో ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టంలో 

ుఫాను ఉపెా న, వరద మరియు క్రువును ఎదురోక వానిి ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్ట అభివృద్ధ ి ప్పణాళిక్ 

సంఘం ముందసి్త హెచచ రిక్ పాలను రయారు చేసి్తంద్ధ. ుఫాను ఉధ్ృత్త కొరక్ట ఈ సెక్షన్ ింద 

అప్ డేట్ చేయబడు ోపోషీట్ లు, విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరం కొరక్ట వరద ప్పభావిర ప్పాంత్యలు 

సేక్రించబడత్యయి. 

6.3.6 వేవ్ సర్  ీ

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని తీరం యొక్క  సంభావయ  ప్పాంరం, గాలి వేగం యొక్క  స్కపర్ సైకాోనిక్ 

ుఫాను సమయంలో ప్ేరేపించబడిన రరంగం ఉపెా న దావ ర్ప ప్పభావిరం కావచుచ , ఈ విభాగంలో 

అధ్య యనం చేయబడింద్ధ. ఈ పరిశీలన క్ట సంబంధించిన సమాచార్పనిై  ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్ట 

అభివృద్ధ ిప్పణాళిక్ సంఘం రయారు చేసిన ుఫాను ఉపెా న ముంపు పాల నుండి సేక్రిసిోంద్ధ.  
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విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం యొక్క  తీర రేఖ గంట్క్ట 65 ిలోమీట్ర ాఉ్ణమండల ుఫాను వల ా

ప్పభావిరం కాదు, కాబటిట 235 ిలోమీట్ర ాస్కపర్ ుఫాను వల ాప్పభావిరం కాగల సంభావయ  ప్పాంత్యనిై  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి అధ్య యనం చేసి్థరు. పట్ం 6లో చూపించిన విధ్ంగా-4, అరయ ంర 

ప్పభావవంరమైన ప్పాంత్యలు తీర మండల్లలు మరియు ప్పధాన నదుల నీ ముఖదావ ర్పలు. 

 

రరనం 6-4: రంరనకు 235 ిలోమీరనర్ు వేరంతో సూరర్ త్తాను వసేత విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో 

త్తాను ఉపెప న మునిగిపోయింద్ధ 
మ్యలం: ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్ట అభివృ ది్ధ ప్పణాళిక్ సంఘం (ఎపిఎస్ డిపిఎస్) రయారు చేసిన ుఫాను ఉపెా న ముంపు మాయ ప్ 

విశాఖపట్ై ం జిలా్ల తీర మండల్లలు పాయక్ర్పవుేట్, నక్క పలి,ా ఎస్.ర్పయవరం, ర్పంబిలి,ా 

అచుచ ట్పురం, పరవాడ, పెడగంరయ ద, విశాఖపట్ై ం అరబ న్, విశాఖపట్ై ం రూరల్, మరియు 

భీమునిపట్ై ం లలో న్టం వాటిల్ట ాఅవకాశ్ం ఉంద్ధ, వీటిలో పాయక్ర్పవుేట్ మరియు భీమునిపట్ై ం 

పెద ేనష్టటనిి అవకాశాలు క్నిపిసి్థయి.  

విజయనగరం జిలా్ల తీరం వెంబడి భోగాపురం, పూసపాటిరేగ అనే ర్గండ్డ మండల్లలు మాప్రమే 

ఉనై ందున ుఫాను ఉధ్ృత్త కారణంగా విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో అత్త రక్టక వ ప్పభావం చూే 

జిలా్లగా ఉంద్ధ. విజయనగరం జిలా్ల తీరం వెంబడి ుఫాను భూమి పడిపోవడానిి కూడా ఇద్ద కారణం. 

6.3.7 వరద ప్పాంత్యలు 

అధ్య యన ప్పాంరం గుండా వెళ్లా  చినై  నదులు గ్లసి్థనీ, శారద, వరహా, రందవ, చంపావత్త, 

మరియు ఇరర ప్పధాన గ్డాు లు. గ్లసి్థనీ, పెదే్దరు, వార్పహా, శారద, రండవ, మరియు పంపా అనే చినై  

నదులను వరద ముంచెత్త ిసంభావయ ర 100 సంవర్ ర్పల రిట్రై్  పీరియడ్ యొక్క  సంభావయ ర వరద 

కోసం సిదంిగా ఉంద్ధ. 
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రరనం 6-5: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో రరిష ్డిశాచ ర్ ్ల వదే నద్ధ ి సంభావయాట  వర్ద ముంపు 

డ్రరంత్ం 
మ్యలం: ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్ట అభివృద్ధ ిప్పణాళిక్ సంఘం (ఎపిఎస్ డిపిఎస్) రయారు చేసిన సంభావయ  వరద ముంపు మాయ ప్ 

6.3.8 ష్టడైనేజీ 

ఈ అధ్య యన ప్పాంరంలో కొనిై  చినై  నాన్ - శాశ్వ ర నదులు ఉనాై యి, వాటి సహజ భూభాగం 

బంగాళ్ళఖారంలోి పారుతోంద్ధ. అధ్య యనంలో భూగరా  జల పటిటక్ లో ఇంరక్ట ముందు మనం 

గమనించినటాుగా, ప్పధానంగా ఎన్ ఈ - ఎస్ డబా్ల్య  సముప్దంలోి ష్టడైనింగ్ నుంచి వచిచ ంద్ధ. ఈ 

అధ్య యన ప్పాంరంలో పరీవాహక్ ప్పాంత్యల నుండి నీటిని సేక్రించే అనేక్ గ్డులు కూడా ఉనాై యి 

మరియు బంగాళ్ళఖారంలోి ప్పవహంచడానిి వారి సహజ ప్పవాహం/కాలువను అనుసరిసి్థయి. 

అధ్య యన ప్పాంరంలో మేఘాప్ద్ధగ్డు, క్నిత్త, ముదసరాోవా, గంహీరం, రటిపూడి వంటి అనేక్ 

జల్లశ్యాలు ఉనాై యి. విఎంఆర్ డిఎ రుుపవనాలపై ఆధారపడే ప్పాంరం క్నుక్, రక్టక వ కాలంలో 

భారీ వర్పషలు క్టరిసినట్యాిత్త, పట్ం 6లో చూపించిన విధ్ంగా వరద ప్పభావిర ప్పాంత్యలాో వరదలు 

వచేచ  ప్పాంత్యలు-అధ్య యన ప్పాంరంలో 5 ఎక్టక వగా ప్పభావిర ప్పాంత్యలుగా ఉండే అవకాశ్ం ఉంద్ధ. 
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6.4 డ్రరక్ృతి వైరరీతాయాట లు 

త్తానులు  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని జిలా్లలాో మ్యడ్డ జిలా్లలు విశాఖపట్ై ం, ుఫానులు మరియు 

ుఫాను ఉపెా నలను ఎదురొక నై  చరిప్ర ఉంద్ధ. భారరద్దశ్ంలో ుఫానులు ఐదు కట్గరీలుగా 

వరీకె్రించబడాుయి. 

I. ఉ్ణమండల మాందయ ం గాలి వేగం గంట్క్ట 31 నుంచి 61 ిలోమీట్ర ామధ్య  ఉంటుంద్ధ (17 

నుంచి 33 నాట్్ ) 

II. గాలులు గంట్క్ట 62 నుంచి 89 ిలోమీట్ర ావేగంతో వీసే ిఉ్ణమండల ుఫానులు (34 

నుంచి 48 నాట్్ ) 

III. గాలి వేగం గంట్క్ట 89 నుంచి 118 ిలోమీట్ర ామధ్య  ఉనై పుా డ్డ తీప్వమైన ుఫాను (48 

నుంచి 63 నాట్్ ) 

IV. గంట్క్ట 119 నుంచి 221 ిలోమీట్ర ావేగంతో అరయ ంర తీప్వమైన ుఫాను (64 మరియు 

119 నాట్్ ) 

V. గాలి వేగం గంట్క్ట 221 ిలోమీట్రాు (119 నాట్్ ) దాటినపుా డ్డ స్కపర్ సైకాోనిక్ ుఫాను 

విశాఖపట్ై ం నగర్పనిై  నాశ్నం చేసిన అకోటబర్ ౨౦౧౪ లో హడ్-హుడ్ ుఫాను చాల్ల తీప్వమైన 

ుఫాను; విశాఖపట్ై ం వెంబడి తీర రేఖ పరిసర్పలాో మొరంి ౯ ుఫానులు దాాయి. 

6.5 కీలక్ రర్యయాట వర్ణ హోద్యలు 

మొరంి విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం విసృిరంగా దాని పర్పయ వరణ స్తసిరార, రక్షణ మరియు పరిరక్షణ 

కోసం ఆరు కీలక్ హోదాలుగా వరీకె్రించబడింద్ధ. దాని లక్షణాలు, ఫిజియోప్గఫీ మరియు సహజ 

వనరుల ఆధారంగా ప్పాంత్యలు విభజించబడాుయి. ప్పత్త జోన్ క్ట దాని సవ ంర అభివృద్ధ ిమరియు 

రక్షణ విధానం ఉంటుంద్ధ మరియు ీనిని నిరవ హంచడం దావ ర్ప విఎమ్ ఆర్ డిఎ చుట్యట  మెరుగైన 

వాత్యవరణం మరియు ఆరోగయ క్రమైన పరిసర్పలను స్తలభరరం చేసి్తంద్ధ. విసృిర పర్పయ వరణ హోదా 

ప్పాంరం ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా ఉంద్ధ; 

a) కోసటల్ జోన్ నిరవ హణ 

b) వయ వస్థయ భూ సంరక్షణ మరియు అభివృ ద్ధ ి

c) వారసరవ ం మరియు పరిరక్షణ 

d) నీటి వనరులు 

e) విపుి నిరవ హణ 

f) పర్పయ వరణ పరంగా స్తనిై రమైన ప్పాంరం 

ఈ ప్పాంత్యలు ప్పమాణాలు మరియు మారదెరశ కాలక్ట సంబంధించి మరింర 

వరీకె్రించబడత్యయి మరియు నిబంధ్నల ఆధారంగా ప్పాంత్యలు పరిరక్షణ మరియు రక్షణ కోసం 

ప్పత్తపాద్ధంచబడాుయి. 

6.6 కీలక్ సవాళ్లు  

విఎంఆర్ డిఎలో ప్పధాన అభివృద్ధ ి సంభావయ ర పోర్ట మరియు పరిప్శ్మలు మరియు అపుా డ్డ 

అభివృద్ధ ిచెందుునై పుా డ్డ పర్పయ వరణానిై  నిరవ హంచడం కీలక్ సవాలు. ర్గండ్డ ప్పాథమిక్ ఆరికా్ 

 సా్థవర్పల కాలు య్ ం పర్పయ వరణ ప్పమాణాల స్తసిరార మరియు నిరవ హణక్ట భారీ వినాశ్నానిై  

సృష్టటసి్తంద్ధ. ఈ సమసయ ను పరి క్ రించడానిి మారంె ప్పాథమిక్ కీలక్ సవాలు. అంత్తకాక్, పారిప్శామిక్ 

నోడ్ ల అభివృద్ధతిో, జనాభా మరియు గృహాలు  సిరామైన వేగంతో పెరుగుునాై యి. కొండ ప్పాంరంగా 
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ఉనై  ఈ ప్పాంరం కొండ ప్పాంత్యలాో ఆప్క్మణ సమసయ లను ఎదురొక ంోంద్ధ, ఇవి పర్పయ వరణ పరంగా 

స్తనిై రమైనవి మరియు ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచడానిి రక్టక వ అభివృద్ధ ి

చెందగలవు. ఈ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యల రక్షణ ద్ధవ తీయ సవాలుగా ఉంద్ధ. ఈ అభివృద్ధ ి సహజ 

పరీవాహక్ ప్పాంత్యలను కూడా ఆప్క్మించింద్ధ, ఈ ప్పాంరంలో ఉనై  చాల్ల నీటి వనరులు చివరిి 

ఎండిపోవడానిి దారితీసి్థయి. పరీవాహక్ ప్పాంత్యలను గురింిచడం మరియు భవి య్ ుిలో  సిరామైన 

నీటి సములయ రను క్లిగ ఉండానిి ఆప్క్మణను ఆపాలి్ న అరయ వసర అవసరం ఉంద్ధ. 

క్ంబాలకోండా వనయ ప్పాణి అభయారణయ ం ఈ ప్పాంరం మధ్య లో ఉంద్ధ మరియు రీగేా మరియు 

క్లుష్టరమైన ఎన్ హెచ్ 16 యొక్క  వయ త్తరేక్ ద్ధశ్గా వాయ పిసి్తంద్ధ, రదావ ర్ప ఈ ప్పాంరం కాలు య్ ం 

మరియు అధిక్ ప్పమాదం మరియు సంభావయ రక్ట ఎక్టక వగా గురవుుంద్ధ. ఇంకా, మొరంి అభివృద్ధ ి

ప్పాంరం తీరంతో బఫర్ ల్టక్టండా చాల్ల జరిమానాను పంచుక్టంటుంద్ధ మరియు ఇద్ధ ఎక్టక వగా తీర 

ప్పాంరం వెంబడి వాయ పించి, తీరం వెంబడి సరైన సిఆర్గడీ్ నిబంధ్నలను నిరవ హంచడానిి అధిక్ 

ప్పమాదానిి దారితీసి్తంద్ధ. ఇద్ధ ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ ల నుండి అధిక్ తీప్వర నష్టటనిి దారితీసి్తంద్ధ, ఈ 

ప్పాంరం ఎక్టక వగా సంభవించే అవకాశ్ం ఉంద్ధ. 

6.7 ముగింపు 

వివిధ్ అధ్య యనాల నుంచి సేక్రించిన ద్ధవ తీయ సమాచారం నుంచి విఎమ్ ఆర్ డిఎ అంరా 

పర్పయ వరణ నాణయ ర అధ్య యనం చేయబడ్డుంద్ధ. ఫలిరంగా, గాలి, భూగరా  జల్లలు, ఉపరిరల నీరు 

మరియు సముప్ద సముప్ద నీటి నాణయ ర  సా్థయిల మిప్శ్మ  సితా్త ొందబడ్డుంద్ధ. సముప్ద నీటి 

నాణయ ర మినహా అనిై  పర్పమిులలో విశాఖపట్ై ం చాల్ల క్లుష్టరం ఎందుక్ంటే విసి్థరమైన 

పారిప్శామిక్  క్సా టర్ స్థంప్దర, ఇద్ధ ఇపా టిక ఉనై  సహజ వనరులను అధిక్ రేటుతో వినియోగసిోంద్ధ. 

ఇద్ధ ఈ ప్పాంరం యొక్క  ప్పసి్తర పర్పయ వరణ నాణయ రలో అసములయ రక్ట దారితీసిోంద్ధ. ఈ ప్పాంరం 

యొక్క  పర్పయ వరణ నాణయ ర మరింర క్షీణించక్టండా ఉండానిి ప్పసి్తరం ఉనై  కాలు య్   సా్థయిలను 

విశ్లషా్టంచడానిి మరియు అవసరమైన కాలు య్  నివారణ చరయ లు తీస్తకోవడానిి రక్షణ చరయ లు 

అవసరం.  
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7 హెరిటేజ్ అండ్ టూరిజం 

7.1 వార్సత్ా ం 

విశాఖపట్ై ం మరియు దాని పరిసర ప్పాంరం దాని స్తీరఘ మరియు బహుళ ొరల చరిప్రపై 

వివిధ్ పాలక్టల ఆధ్వ రయ ంలో పాలించబడాుయి. వివిధ్ ర్పజవంశాల ర్పజులు రమ పాలనలను సా్థ రక్ 

చిహాై లు మరియు ఆసి్తల రూపాలాో ముప్ద్ధంచడానిి ఒక్ గొపా  పదతి్తలో నిరాి ంచారు, ఇద్ధ ఈ కాలంలో 

చారిప్రక్ ప్పాముఖయ ర క్లిగనద్ధ, అందువల ా ఈ ప్పాంరం యొక్క  వారసరవ ం. ఈ ప్పాంరంలోని 

పుర్పరన సముప్ద ఓడరేవులాో ఒక్టైన విశాఖపటై్ ం ఓడరేవు 18వ శ్త్యబంే ప్పారంభంలోనే విద్దశీ 

వాణిజాయ నైి  ఆక్రి షంచింద్ధ, ఇద్ధ నగరం యొక్క  రూపపరిణామంపై గణనీయమైన ప్పభావానిై  చూపింద్ధ. 

వలస ర్పజకీయ చరిప్రక్ట, ముఖయ ంగా ప్బిటిష్ మరియు డచ్ వలస ర్పజాయ ల క్ట సంబంధించిన నిరాి ర 

స్థక్షయ ం ఇపా టి వరక్ట సా్థ రక్ చిహాై లు మరియు నిరా్ప ణాల రూపంలో ఉంద్ధ మరియు ఇద్ధ 

విశాఖపట్ై ం ప్పాంరం అంరా వాయ పించి ఉంద్ధ. హందూ మరం, ఇసా్థం, ష్టక్స్సవిం మరియు బదంిలో 

మరపరమైన మరియు ఆధాయ త్తా క్ ఎదుగుదల దాని స్థమాజిక్-స్థంసక ృత్తక్ చరిప్ర దావ ర్ప 

గణనీయమైన పరిమాణంతో జరిగంద్ధ, ద్దవాలయాలు, దరె్ప, మసిదీ్ లు, చరిచ లు మరియు బద ి సలా్లల 

రూపంలో వారసత్యవ నిై  విడిచిపెటిటంద్ధ.  

7.1.1 వరె్పలు 

విశాఖపట్ై ం మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ లోని వారసరవ  ఆసి్తలను ర్గండ్డ కట్గరీల ింద సరేవ  

చేశారు. హెరిటేజ్ ప్పాపరీ టస్ యొక్క  రకాలు ఇల్ల నిరవ చించబడాుయి:  

a. హెరిటేజ్ ప్పాపరీ టస్/బిలిుంగ్ లు మరియు  

b. హెరిటేజ్ ప్పాంత్యలు/ఆవరణలు. 

 
 రరనం 7-1: ఈ డ్రరంత్ంలోని డ్రరధాన వార్సతా్  రర్నణాల  సి్వనం 
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హెరిటేజ్ సై టాు మరియు సా్థ రక్ చిహాై లు ఆరిక యాలజిక్ల్ సరేవ  ఆఫ్ ఇండియా (ఎఎస్ఐ),  సేటట్ 

ఆరిక యాలజిక్ల్ డిపార్ట మెంట్ (ఎస్ఎడి) మరియు ప్పభుత్తవ రర సంసలాు వంటి అధికారులు 

మరియు ఏజెనీ్ ల సంఖయ దావ ర్ప జాబిత్య చేయబడాుయి.  

7.1.2 ఆసిి 

విశాఖపట్ై ం ప్పాంరంలో వారసరవ  ఆసి్తల జాబిత్య ఉనిిలో ఉంద్ధ, కానీ పరిరక్షణ చరయ లతో 

పాటు చారిప్రక్ మరియు స్థంసక ృత్తక్ ప్పాముఖయ ర క్లిగన వివిధ్  సా్థయిల వారసరవ  ఆసి్తలను 

రక్షంచడానిి సమప్గ విధానం ఇపా టి వరక్ట పరి క్ రించబడల్టదు.   

ర్గండ్డ ప్పమాణాల ఆధారంగా సరేవ  మరియు సైట్ లను సందరిశ ంచిన రరువార హెరిటేజ్ సైట్ 

లు జాబిత్య నుంచి తొలగంచబడాుయి: 

► విశాఖపట్ై ం ప్పాంత్యనిి గణనీయమైన చారిప్రక్ మరియు స్థంసక ృత్తక్ అనుబంధ్ విలువ ల్టని 

ఆసి్తలు.  

► ష్టపైవేట్ యజమానుల చే కూలిచ వేయబడిన ఆసి్తలు 

 

రరనం 7-2: హెరిటేజ్ సైరను జాబితా 

7.2 రర్యయాట రనక్ ఆస్తతలు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం ొడవైన తీర రేఖను మరియు వివిధ్ స్తందరప్పద్దశాలు, స్థంసక ృత్తక్ంగా 

సంపనై మైన మర గమయ సా్థనాలు మరియు గొపా  నిరా్ప ణ వారసరవ ం యొక్క  అనేక్ మాసటర్ పీస్ లతో 

కూడిన పెద ేప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ. పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలలో పట్టణ ఆక్ర షణలతో పాటు, త్యక్ని ప్గామీణ 

స్తందర ప్పద్దశాలు మరియు ఆరికా్ మరియు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టటంచడానిి గొపా  స్థమరా్పయ నైి  

అంద్ధంచే ప్గామీణ భూభాగంలో ఉనై  స్థేక్షంగా రక్టక వ దోపిడీ వారసరవ  నిరా్ప ణాలు ఉనాై యి. ఈ 

ప్పాంరంలో పర్పయ ట్క్ కారయ క్ల్లపాలక్ట విశాఖపట్ై ం నగర్పనిై  కంప్దక్ంగా పరిగణించవచుచ . 

విశాఖపట్ై ం ప్పత్త సంవర్ రం విద్దశీ పర్పయ ట్క్టల పాదాల పరనం లో అధిక్ శారం అనుభవిసి్తంద్ధ. 

ఈ నగరంలో ప్పసి్తరం దుబాయ్, సింగపూర్ మరియు కౌల్లలంపూర్ నుండి అంరరీ్పతీయ వైమానిక్ 

క్నెి టవిటీ ఉంద్ధ, ఇద్ధ భారరద్దశ్ంలోని ముఖయ మైన మెప్ోలు కాక్టండా, అంటే ఢిలీ,ా ముంబై, 

హైదర్పబాద్, ెంగళూరు, చెన్నై  మరియు కోల్ క్త్య. వాణిజయ పరంగా ముఖయ మైన చెన్నై  - కోల్ క్త్య 

రైలు మారంెలో విశాఖపట్ై ం ఒక్ ప్పధాన కూడలి. ఈ నగరం న్యయ ఢిలీ,ా చెన్నై , కోల్ క్త్య మరియు 

హైదర్పబాద్ లతో రైలు దావ ర్ప బాగా అనుసంధానించబడింద్ధ. హైదర్పబాద్, విజయవాడ, భువనేశ్వ ర్, 

చెన్నై , త్తరుపత్త రద్ధరర ప్పధాన నగర్పల నుంచి ర్గగుయ లర్ బస్్త  సరీవ స్తలు అందుబాటులో 

ఉనాై యి. 

7.2.1 ఆసిి 

విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ సహజంగా, పర్పయ వరణపరంగా, స్థంసక ృత్తక్ంగా మరియు మరపరంగా 

విభినై  రకాల పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలను అంద్ధసి్తంద్ధ, ఇద్ధ నిరంరరం అనేవ ష్టంచడానిి అవకాశ్ం 

క్లిా సి్తంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో ఉనై  పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలను ప్పధానంగా ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా 

వరీకె్రించవచుచ : 

► రిస్థర్ట్  / బీచ్ ప్ఫంట్ 

► మరపరమైన పర్పయ ట్క్ం 
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► స్థంసక ృత్తక్ పర్పయ ట్క్ం 

► హల్  సేట్ నాు 

► ప్పక్ృత్త / పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం 

► అడెవ ంచర్ ట్యరిజం 

బీచ్  డ్రఫం్  

వివిధ్  సలా్లక్ృత్త లక్షణాలతో తీర రేఖ వెంబడి విసరిించి ఉనై  విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం 

పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్టలక్ట వివిధ్ ఎంపిక్లను అంద్ధసి్తంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిై  ఆలింగనం 

చేస్తక్టనే తీర రేఖలో ఒక్దాని నుండి మరొక్టి సా ్టమైన వయ త్యయ స్థలు ఉనై  వివిధ్ బీచ్ లు 

ఉనాై యి. భూమి మరియు సముప్దం యొక్క  సమావేశ్  సా్థనం పట్టణ బీచ్ ప్ఫంట్ లు 

ప్పయాణించడానిి దృశ్య  వైభవానిై  అంద్ధంచే ేలతో అలంక్రించబడింద్ధ, నీటి ప్కీడలక్ట 

అనుకూలమైన స్థేక్షంగా నిస్్థ రమైన బీచ్ లు, విప్శాంత్త సమయానిై  గడపడానిి ప్పశాంరమైన 

వాత్యవరణానిై  అంద్ధంచే ర్పత్త బీచ్ లు.  

   

ర్యమ క్ృషణ బీచ్ యర్యా బీచ్ ర్పష్ట కండ బీచ్ 

మత్రర్మైన  రర్యయాట రనక్ం- బౌది  సోజోర్న &దేవాలయాలు  మరియు పుణయాట క్షేడ్రతాలు  

ఈ ప్పాంరం బదమిరం యొక్క  మహాయాన దశ్ యొక్క  ఊయల. నదులక్ట దగరెగా ల్టదా 

సముప్దతీరం వెంబడి ఉనై  అనేక్ ద్ధబబ లు మరియు కొండలు బదంి ఆచరించే సనాయ స్తలక్ట 

గృహాలుగా ఉనాై యి. వారి బస సమయంలో సనాయ స్తలు  సా్కపాలు మరియు విహార్పల యొక్క  అనేక్ 

నిరా్ప ణాలను నిరాి ంచారు, అవి నేటికీ గంభీరంగా ఉనాై యి. 

   

శ్ంక్ర్ం తొరను కండ బ్బవికోంా 

   

ర్యమతీర్ంి స్వలిహందము క్ళింరరరనన ం 

ద్దవాలయాలు మరియు తీరయాాప్రల మంద్ధర్పలు పర్పయ ట్క్ ప్ాఫిక్ యొక్క  ముఖయ మైన 

గమయ సా్థనాలు మరియు ఈ ప్పాంరంలో ఆదాయ ప్పవాహానిి పెద ే వనరు. విశాఖపట్ై ం జిలా్లలోని 

అనిై  మండల్లలాో స్తమారు 978 ద్దవాలయాలు ఉనాై యి, వీటిని ఎండమెంట్ ావిభాగం నిరవ హసి్తంద్ధ. 

ఈ ప్పాంరం చారిప్త్యరా క్ంగా చాల్ల పుర్పరనమైనద్ధ కాబటిట "క్ళింగ" కాల్లనిి చెంద్ధనద్ధ కాబటిట వివిధ్ 
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పాలక్టల ఆధ్వ రయ ంలో నిరాి ంచిన అనేక్ ద్దవాలయాలు ఉనాై యి. గ్లసి్థనీ వంటి నదుల ఒడ్డున 

హందూ ద్దవరల అనేక్ మంద్ధర్పలు ఉనాై యి. 

ర్పస్ కొండపై ఉనై  చరిచ  మరియు పార నగరమైన విశాఖపట్ై ంలో ఇష్టక్ మీనా అని 

పిలువబడే దరె్ప నగరం మరియు ప్పాంత్యల నుండి చాల్ల మంద్ధ సందరశ క్టలను ఆక్రి షసి్థయి. 

విజయనగరం పట్టణంలోని బాబా దరె్పక్ట విజయనగరం, విశాఖపట్ై ం,  శీ కాకాక్టళం మ్యడ్డ జిలా్లలాో 

పలువురు ముసింా, హందూ పర్పయ ట్క్టలు స్థక్షయ ంగా ఉనాై రు.  

  

 

సంహాచలం పై రడిత్లిు రండురలో సరిమాను ర్యస్ హ్  చరిచ  

స్వంసె ృతిక్  రర్యయాట రనక్ం  

విశాఖపట్ై ం స్థంసక ృత్తక్ పర్పయ ట్క్ం వైవిధ్య భరిరమైనద్ధ మరియు ీనిని 4 విభాగాలుగా 

వరీకె్రించవచుచ   

ఆర్్్  అండ్ డ్రకాఫ్ట్్ - విజయనగరం పట్టణం సంీర నృరయ ం మరియు నాట్క్ం వంటి అనేక్ 

ప్పదరశ న క్ళలక్ట నిలయంగా ఉంద్ధ. శాష్టసీయి సంీరంలో అనేక్ మంద్ధ ప్పసిద ిసంీర క్ళ్ళకారులు 

ఉనాై రు, కూచిపూడి మరియు భరరనాట్య ం యొక్క  గొపా  నృరయ కారులు ఈ ప్పద్దశానిి చెంద్ధనవారు. 

బొబిబ లి ప్గామానిి చెంద్ధన క్ళ్ళకారులు రూొంద్ధంచిన వీణ ప్పపంచవాయ పంిగా ప్పసి ద్ధ ి చెంద్ధంద్ధ. 

ఎటికొపాా కా మొహెంజో-దారో మరియు హరపాా  నుండి వసి్తవుల ఆకార్పలను పోలిన చెక్క  చెక్క డాలు, 

క్ళ్ళఖండాల పుర్పరన సంప్పదాయానిి ప్పసిద్ధ ిచెంద్ధంద్ధ.  

   

ఎిలకరప కా బొమమ లు బొబిబ లి వీణ విజయనరర్ంలోని సంగీత్ క్ళాశాల 

రండురలు మరియు ఫెయిర్ లు- విజయనగరంలో పర్పయ ట్క్ శాఖ, జిలా్ల యంప్త్యంగం 

విజయనగరం ఉర్ వాలు అనే మ్యడ్డ రోజుల వారిషక్ పండ్డగను జరుపుక్టంారు, ఇక్క డ వివిధ్ 

వేద్ధక్లలో అనేక్ క్ళ్ళ, స్థంసక ృత్తక్ కారయ ప్క్మాలు నిరవ హసి్థరు. విజయనగరం లోని  సా్థనిక్ ప్పజలక్ట 

 సా్థనిక్ంగా ఉండే అనేక్ క్ళ్ళరూపాలు మరియు ప్పదరశ న క్ళలతో ఈ నగరం జరుపుక్టంారు. ఎపి 

పర్పయ ట్క్ శాఖ మరియు జిలా్ల యంప్త్యంగం విశాఖపట్ై ం నగరంలో బీచ్ రోడ్డు మరియు కొనిై  ఇరర 

వేద్ధక్ల వద ే  విశాఖ ఉర్ వ్ ను నిరవ హసి్థయి. జానపద నృరయ  రూపాలు మరియు పూల ప్పదరశ న 

మరియు విభినై  ప్పదరశ న క్ళలను ప్పదరిశ ంచడానిి బీచ్ రహదారి వెంబడి చురుక్స్న వేద్ధక్. 

విఎంఆర్ డిఎలోని ర్గండ్డ జిలా్లలాో వైదయ  మరియు క్ళ్ళ రూపాలాో సవ ద్దశీ పరిజాానం ఉనై  గణనీయమైన 

గరిజన జనాభా ఉనై ందున వారిషక్ గరిజన పండ్డగలు ల్టదా "గరిజన ఉర్ వాలు"  శీ కాకాక్టళంలోని 

సీత్యర్పమేట్, విజయనగరం యొక్క  పారవ త్తపురం, అరక్ట మరియు విశాఖపట్ై ం, పాడేరు 

జరుపుక్టంారు. ఈ ప్పాంత్యలు విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి వెలుపల ఉనై పా టికీ, విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరంతో సంబంధ్ం ఉనై  గణనీయమైన ప్పాంతీయ పర్పయ ట్క్ కారయ క్ల్లపాలు ఉనాై యి.  
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వార్సత్ా  నిర్యమ ణాలు-మహాయాన కాలం నాటి బద ివారసరవ ం ఈ ప్పాంరంలో సమృద్ధగిా 

ఉంద్ధ. వివిధ్ కాలవయ వధులక్ట చెంద్ధన గొపా  నిరా్ప ణ వారసరవ ంగా ఉనై  అనేక్ మర ద్దవాలయాలు 

ఉనాై యి.  

   

విశాఖ ఉత్్ వ్ విజయనరర్ం ఉత్్ వ్ సకెో లు స్వంబర్యలు 

   

విశాఖరరనన ం క్ల్లక్ర్ే్  విజయనరర్ం కోరన షేర్ మొహమమ ద్ పుర్ం 

మ్యయాట జియంలు-ఈ క్ళ్ళఖండాలు, మ్యడ్డ జిలా్లల చారిప్రక్ ఆధార్పలు ఎక్టక వగా 

విశాఖపట్ై ంలోని బీచ్ రోడ్డులో ఉనై  విశాఖ మ్యయ జియంలో నిలవ  ఉనాై యి. 17వ శ్త్యబపేు 

ీపంపూడి ల్టఅవుట్ లోని డచ్ భవనం 1991లో మ్యయ జియంగా మారచ బడింద్ధ. ఇందులో 

విశాఖపట్ై ం యొక్క  గొపా  నౌకా చరిప్ర మరియు పుర్పవసి్త వసి్తవులు మరియు విశాఖపట్ై ం క్థను 

వివరించే చిప్త్యలు ఉనాై యి. ర్పష్ట్ట పుర్పవసి్త శాఖ విజయనగరం జిలా్లలో కొర ిజిలా్ల మ్యయ జియానైి  

ప్పారంభిసిోంద్ధ.  

హ్   సే్షనుుఆంప్ధ్ప్పద్దశ్  లోని  అరయ ంర ముఖయ మైన పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలలో అరక్ట ఒక్టి .  

ఆహాాదక్రమైన హల్  సేట్న్ పచచ ని ప్పక్ృత్త ,  లోయలు ,  జలపాత్యలు  మరియు  ప్పవాహాలతో 

స్తందరమైన తోట్లక్ట ప్పసిద్ధి చెంద్ధంద్ధ.  ఇద్ధ విశాఖపటై్ ం నుండి 112 ి .మీ  దూరంలో ఉంద్ధ.   

డ్రరక్ృతి  లేద్య  ఎకో  టూరిజం  

 శీ కాకాక్టళంలో సీత్యర్పమేట్ మండలం వంటి స్తందర ప్పద్దశాలలో నీరు పడట్ం వంటి అనేక్ 

స్తందర ప్పద్దశాలు ఉనాై యి మరియు వంశ్ధార నద్ధపై గ్ల టా  డాయ మ్ వంటి ఇరర స్తందర ప్పద్దశాలు 

ఉనాై యి. విజయనగరం జిలా్ల జలవనరులపై త్యత్తపూడి రిజర్పవ యర్, తోట్పలి ా రిజర్పవ యర్, 

ఝంఝవత్త రబబ రు ఆనక్ట్ట వంటి ఇరర ప్పద్దశాలు స్తందరప్పద్దశాలు, ఇక్క డ చినై  పరయ ట్న కోసం 

ఇక్క డిి వచేచ  పర్పయ ట్క్టలలో పర్పయ ట్క్టలను సంతో్పరిచే కొనిై  పర్పయ ట్క్ రిప్ఫెష్ మెంటాు 

ఉనాై యి. ఎపి ట్యరిజం ఏరా్ప టు చేసిన బోటింగ్ మరియు కాటేజీలు వంటి సౌక్ర్పయ లు ఉనాై యి. 

విశాఖపట్ై ం నగరం మరియు చుటుటపక్క ల స్తందర ప్పద్దశాలు సవ లా  త్తరోగమనం కోసం చాల్ల 

మంద్ధ పర్పయ ట్క్టలను ఆక్రి షసి్థయి. విశాఖపటై్ ం రేవు పక్క న డాలి్ న్ నోస్, క్స్ల్లసగరి కొండపై 

క్స్ల్లసగరి పార్క , ఎప్రమటిట ద్ధబబ లు ల్టదా ఎప్ర ఇస్తక్ కొండలు మరియు ముదసరాోవాలోని పెద ే

జల్లశ్యం వంటి స్తందర ప్పద్దశాలు రీగేా ఉండే పట్టణ ప్పాంత్యల నుండి ప్పక్ృత్తి సందరశ క్టలను 

ఆక్రి షసి్థయి. విశాఖపటై్ ంలోని ఇంద్ధర్ప గాంధీ జూల్లజిక్ల్ పార్క  మరియు కొండక్ర ాఅవాలోని పక్షుల 

అభయారణయ ం జీవవైవిధ్య  అనుభవానిై  ప్పక్ృత్త ప్ేమిక్టలక్ట ప్పదరిశ సి్థము. క్ంబాలకొండ కొండలాో 

అట్వీ ప్ట్యల్ మరియు ప్రిక ంగ్ సందరశ క్టలక్ట మంచి ప్పక్ృత్త అనుభవానిై  అంద్ధసి్థయి.  
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అర్కు టైా త్ిలపూడి రిజరా్య యర్ 

   

తోరనరలిు బ్బయాట రేజీ బ్బయాట రేజీ చూాలి తెలినేలపుర్ం 

అడాె ంచర్  టూరిజం   

సందరశ క్టలక్ట విజువల్ అపాీ ల్ తో పాటు విశాఖపట్ై ం నగరం కూడా విశాఖపట్ై ం ఫిష్టంగ్ 

హారబ ర్ వద ేరుష్ట కొండ బీచ్ బోటింగ్ మరియు ఫిష్టంగ్ వద ేఇరర నీటి ప్కీడలను అంద్ధసిోంద్ధ. ఇటీవల 

స్కక బా డైవింగ్ కూడా వైజాగ్ సముప్ద జల్లలాో ప్పోర్ హంచబడింద్ధ, ఇక్క డ సందరశ క్టలు స్కక బా 

డైవింగ్ యొక్క  వినోదానైి  అనుభవించడానిి మరియు అకోటబర్ నుండి మారిచ  మధ్య  నెలలాో సముప్ద 

జంుజాల్లనిై  చూడానిి ొందుత్యరు. 

   

ర్పష్ట కండ ఫిష్టంగ్ హార్బ ర్ సమీరంలో 

బోిలంగ్ 

సూె బ్బ డైవింగ్ 

7.2.2 ఫుట్ ఫాల్ 

2013 నుండి గణనీయమైన పెరుగుదలతో గర 05 సంవర్ ర్పలుగా విశాఖపట్ై ంలో పర్పయ ట్క్ ఫుట్ 

ఫాల్ గణాంకాలు చాల్ల ఎక్టక వ వేగంతో పెరుగుునైా యి. సంవర్ ర్పనిి 10.5 మిలియనకా్ట పైగా 

ప్పజలు విశాఖపట్ై ంను సందరిశ సి్థరు, వీరిలో 64 వేలక్ట పైగా విద్దశీ ప్పయాణిక్టలు.  

రి్లక్ 7-1: విఎంఆర్ జిల్ు లో రర్యయాట రనక్ ఫు్  ా్  

  2013 2014 2015 

జిల్ు  పేర్ప పెంపుడు విదేశీ మొత్తం పెంపుడు విదేశీ మొత్తం పెంపుడు విదేశీ మొత్తం 

విజయనగరం 1551278 979 1552257 3380542 6274 3386816 3651012 4629 3655641 

విశాఖపట్ై ం 6700675 57476 6758151 6782784 54272 6837056 10416500 64178 10480678 

మ్యలం: పర్పయ ట్క్ శాఖ 
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7.2.3 అవసా్థపన సౌక్ర్పయ లు 

ఈ ప్పాంరంలో ప్పత్తయ ించి గరి్ట సీజనలాో అధిక్ పర్పయ ట్క్ ఫుట్ ఫాల్ ఉనై పా టికీ, వయ వసీకా్ృర 

పర్పయ ట్క్ సౌక్ర్పయ ల కోసం ప్క్మబదమిైన మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ ి ల్టదు. విచిి నై మైన 

అభివృద్ధ ిప్పాజెక్టటలు అమలు చేయబడాుయి మరియు పైప్ లైన్ లో, ఈ ప్పాంరంలో పర్పయ ట్క్ం యొక్క  

సంపూరణ అభివృద్ధిి  సమప్గ పర్పయ ట్క్ అభివృద్ధ ి ప్పణాళిక్ ల్టదా పె ద ేపర్పయ ట్క్ సంబంధిర మౌలిక్ 

సదుపాయాల ప్పాజెక్టట  ల్టదు. 

7.3 కీలక్ సవాళ్లు  

ఫుట్ ఫాల్ పెరగడంతో పర్పయ ట్క్ రంగం ప్పత్త సంవర్ రం పెరుగుతోంద్ధ. స్థమరియ ం పెరగడంతో, 

విఎంఆర్ డిఎ లో పర్పయ ట్క్ అనుభవానిై  మెరుగుపరచడానిి అనేక్ ఇరర కారణాలు ఆవశ్య క్ర ఉంద్ధ, 

ఇద్ధ విఎంఆర్ డిఎ ఆల్ రండర్ నాణయ మైన గమయ సా్థనంగా ఉండానిి దారితీసి్తంద్ధ. ప్గామీణ 

ప్పాంత్యలాో కూడా పర్పయ ట్క్ం యొక్క  అనిై  వరీకె్రణలలో ప్పామాణిక్ సౌక్ర్పయ లు మరియు మౌలిక్ 

సదుపాయాలను అంద్ధంచడం ప్పాథమిక్ సవాలు. ఆలయ పర్పయ ట్క్ం అద్దవిధ్ంగా ప్గామీణ 

పర్పయ ట్కానిై  సౌక్ర్పయ లు మరియు ప్పమాదానిై  రగంెచడానిి ఖాళీ చేసే ప్పణాళిక్లతో చేర్పచ లి.  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఇంర గొపా  స్థంసక ృత్తక్, పర్పయ వరణ మరియు సహజ పర్పయ ట్క్ం 

ఉనై పా టికీ, పర్పయ ట్క్ సరూక య ట్ ాపరంగా ీనిి సరైన ప్పణాళిక్ మరియు క్నెి టవిటీ ల్టదు. సరూక య ట్ 

డెవలప్ మెంట్  పాాన్ ఈ ప్పాంరం అంరా మెరుగైన పర్పయ ట్కానిై  ధ్ృవీక్రిసి్తంద్ధ. సరూక య ట్ ా

అభివృద్ధతిో పాటు, ప్పత్త పర్పయ ట్క్ నోడ్ లోని కారయ క్ల్లపాలను గురింిచాలి మరియు అభివృద్ధ ి

చేయాలి, ఉదాహరణక్ట, క్ంబాలకొండలో ఎకో ట్యరిజం కారయ క్ల్లపాలు, రుష్టకొండలో ప్కీడలు మరియు 

స్థహస కారయ క్ల్లపాలు మరియు  అదనపు కారయ క్ల్లపాలను చేరచ డానిి కొర ిప్పద్దశాలను గురింిచడం. 

ర్పబోయ్య సంభావయ ర మరియు స్థధ్య రను రనిఖీ చేయడానిి అభివృద్ధిి  ముందు అనిై  పర్పయ ట్క్ 

ప్పద్దశాలక్ట అరహర ను నిరి్పరించాలి. పర్పయ ట్క్ అభివృద్ధతిో పాటు, హెరిటేజ్ ట్యరిజంలు, హోట్ళా్ల, 

విలా్లలు మొదలైన అనేక్ కొర ిప్పత్తపాదనలక్ట వారసరవ  ఆసి్తలు ప్పారంభించాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. 

7.4 ముగింపు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని వారసరవ  ప్పద్దశాలు అధిక్ సందరశ క్టల ఫుట్ ఫాల్ అందుక్టనై  

రరువార కూడా చాల్ల నిరకా్ష్యయ నైి  భరిసి్థయి. సరైన లిసిటంగ్ మరియు డాక్టయ మెంటే్న్ 

చేయబడినపా టికీ, ఆసి్తల మరింర క్షీణరను ఆపడానిి ప్పభురవ  జోక్య ం యొక్క  రక్షణ అవసరం 

ఉంద్ధ. అనేక్ సందరా్ప లాో వారసరవ ం మరియు పర్పయ ట్క్ం సహజీవన అభివృద్ధనిి 

ఆస్థవ ద్ధసి్తనై ందున, సరైన పరిరక్షణ మరియు  సలా్లల పునరుదరిణ ఆరికా్ వయ వసనాు ఉరా త్త ి

చేయడంలో కీలక్పాప్ర పోష్టంచనుంద్ధ.  
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8 ర్వాణా 

8.1 వ్యయాట హాత్మ క్  సి్వనం మరియు ర్వాణా క్నివ్ిటీ 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం అభివృద్ధిి  రవాణా జీవనాడి. ఈ ప్పాంరం రోడ్డు, రైలు, గాలి మరియు 

సముప్దం వంటి అనిై  రకాల రవాణా విధానాల దావ ర్ప బాగా అభివృద్ధ ిచెంద్ధన అంరర్-నగర రవాణా 

నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉంద్ధ. తీర ప్పాంరం కావడం మరియు సహజ నౌకాప్శ్యాలను క్లిగ ఉండట్ం 

వల ాఈ ప్పాంరం మరియు దాని పరిసర్ప లాోని మ్యడ్డ ప్పధాన ఓడరేవుల ప్పయోజనం చేకూరింద్ధ. రోడ్డు 

మరియు రైలు నెట్ వర్క  పరంగా, ఈ ప్పాంరం జాతీయ రహదారులు మరియు ప్ట్ంక్ రైలు నెట్ వర్క  

దావ ర్ప బాగా అనుసంధానించబడింద్ధ. ప్పాంరంలో, వివిధ్ ఉప ప్పాంత్యలు/పట్టణ జనావాస్థలు ఎన్ 

హెచ్ లు, ఎస్ హెచ్ లు, ఎండిఆర్ లు, ఒడిఆర్ లు మరియు విల్టజ్ రోడ్ ల క్లయిక్ దావ ర్ప బాగా 

అనుసంధానించబడాుయి. పట్టణ ప్పాంత్యలలో, రహదారి నెట్ వర్క  సహుక్ంగా బాగా 

 సా్థపించబడింద్ధ.     

8.2 డ్రరంతీయ ర్గడాు ర్వాణా న్  వర్ె  

జాతీయ ర్హద్యర్పలు  

ర్గండ్డ జిలా్లలాో విసరిించిఉనై  విఎమ్ ఆర్ డిఎ రీజియన్ లో రోడ్డు నెట్ వర్క  ఉంద్ధ. 2,400 ి.మీ 

స్తమారుగా (రిఫర్గన్్ . పట్ం 8-1.ఎన్.హెచ్ 16 (పూరవ  ఎన్.హెచ్.5) ప్పధాన కారిడార్, ఇద్ధ విఎంఆర్ 

డిఎ ప్పాంత్యనిై  మిగలిన ద్దశ్ంతో క్లుపుుంద్ధ. ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్, రమిళనాడ్డ, ఒడిశా ర్పష్టష్టటల తూరుా  

తీరం గుండా ప్పయాణించే ప్పాజెక్టట  ప్పాంత్యనిి ఈ కారిడార్ జీవరేఖ. ఎన్ హెచ్ 16లో 6 ల్టన్ డివైడెడ్ 

కాయ రేజీవే ఉంద్ధ మరియు ఈ హైవే ఎన్ హెచ్ ఎఐ దావ ర్ప నే్నల్ హైవేస్ డెవలప్ మెంట్ ప్పాజెక్ ట (ఎన్ 

హెచ్ డిపి) ింద చేపట్టబడే గ్లల్ున్ కావ ప్డిల్టట్రల్ ప్పాజెక్ ట లో ఒక్ భాగంగా ఉంటుంద్ధ.  

 

రరనం 8-1: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం యొక్ె  ర్వాణా క్నివ్ిటీ 

ఎన్ హెచ్ డిపి ేజ్ వి ింద, సబబ వరం రోడ్డు మీదుగా అనకాపలి ాఆనందపురం ఆరు లైనాుగా 

మారచ బడ్డుంద్ధ మరియు ీనిని నే్నల్ హైవే (ఎన్ హెచ్ 16) అని ేరొక ంారు. ఇద్ధ విశాఖపటై్ ం 

వైపు వెళ్లా  ప్ాఫిక్ దావ ర్ప వెళా డానిి బైపాస్ రహదారిగా పనిచేసి్తంద్ధ. నగరం గుండా వెళ్లునై  

మాజీ ఎన్ హెచ్ 16 విసరిణ, అనక్పల్వాిశాఖపటై్ ం-ఆనందపురం హైవే, జివిఎంసి పరిధిలో పట్టణ 

రహదారిగా ఉంటుంద్ధ. 
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ఎన్ హెచ్-16 కాక్టండా, విశాఖపటై్ ం క్ట ఈశానయ ంగా స్తమారు 50 ిలోమీట్ర ా దూరంలో 

రగరపువాల్లస్థ సమీపంలో ఎన్ హెచ్-16 లోని జంక్షన్ వద ేప్పారంభమయ్యయ  ఇరర జాతీయ రహదారి 

ఎన్ హెచ్-26 (మునుపటి ఎన్ హెచ్-43). ఇద్ధ విజయనగరం ను దాటుుంద్ధ మరియు రదుపరి 

జగదల్ పూర్ క్ట దారితీసి్తంద్ధ మరియు చివరక్ట చతీసి్ గఢ్ ర్పష్ట్టంలోని ర్పయ్ పూర్ వద ే రదేు 

అవుుంద్ధ (రిఫర్గన్్  8-2). 

  

విశాఖరరనన ం సమీరంలో ఎన్ హెచ్-16 విజయనరర్ం సమీరంలో ఎన్ హెచ్-26 

రరనం 8-2: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం గుంా డ్రరయాణించే జాతీయ ర్హద్యరి 

ర్యస్టష్ ర్హద్యర్పలు  

విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో స్తమారుగా 490ర్పష్ట్ట రహదారుల ి.మీ. ప్పధాన ర్పష్ట్ట రహదారులు 

ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా ఉనాై యి: 

► ఎస్ హెచ్-157 గజువాక్ నుండి ప్పారంభమై పరవాడ మరియు అచుయ త్యపురం గుండా ప్పయాణించి 

యలమంచిలి ి మరియు రదుపరి ఎన్ హెచ్-16 క్ట చేరుక్టంటుంద్ధ.  ఇద్ధ ర్గండ్డ లైన ారహదారి, 

ఇద్ధ ఎన్ టిపిసి, ఎపిసెజ్,  సీటల్  పాాంట్ మరియు పెదగం యా డ ఐడిఎ నుండి ప్ాఫిక్ క్ట 

సేవలంద్ధసి్తంద్ధ. 

► ఎస్ హెచ్-39 (విశాఖపట్ై ం-అనంరగరి-అరక్ట) విశాఖపట్ై ం నగర్పనిై  అరక్ట కొండ  సేట్ న్ క్ట 

క్లుపుుంద్ధ మరియు 

► ఎెటచె్-9 (భీమునిపట్ై ం-పెందురి-ిచోడవరం-నర్ీ పట్ై ం) భీమునిపట్ై ం పట్టణానైి  

నర్ీ పట్ై ం డివిజనల్ ప్పధాన కార్పయ లయంగా ఉనై  నర్ీ పట్ై ంతో క్లుపుుంద్ధ. ప్పసి్తరం 

ఆనందపురం మరియు సబబ వరం మధ్య  ఈ ర్పష్ట్ట రహదారియొక్క  ఒక్ విభాగం ఎన్ హెచ్-16. 

► ఎస్ హెచ్-144 స్థధారణంగా ఎంవిపి డబ్ల్ల్ రోడ్ అని పిలువబడే ఈస్తక్తోా జంక్షన్ మరియు 

బీచ్ రోడ్ లను క్లుపుుంద్ధ. ఇద్ధ నాలుగు లైన ావిభజించబడిన రహదారి.   

  

యెలమంచిలి దరరె్ ఎస్.హెచ్-157 కోరనవల్స సమీరంలో ఎస్ హెచ్-39 

రరనం 8-3: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం గుంా డ్రరయాణించే ర్యస్టష ్ర్హద్యరి 

ఇత్ర్  ర్గడుు  



 
 
 

పేజీ | 62 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

ఈ రహదారులు పట్టణ ప్పాంత్యలక్ట మరియు విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని మిగలిన 

జనావాస్థలక్ట ప్పధాన రహదారులుగా ఏరా డత్యయి. రదుపరి హైర్పరిక క్ల్ రోడా్డ అయిన మేజర్ డిష్టసిటక్ ట 

రోడ్్ , ఇరర జిలా్ల రోడా్డ విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో స్తమారు 1,700 ి.మీ. పట్ం 8-2 విఎమ్ ఆర్ డిఎ 

ప్పాంరంలో రవాణా నెట్ వర్క  ని చూపిసి్తంద్ధ. 

పోర్  ్క్నివ్ిటీ  కారిార్పు  

విశాఖపట్ై ం పోర్ట లో స్తమారు 12 ి.మీ (4.87 ి.మీ.ఆర్.ఒ.బి తో సహా) పోర్ట క్నెి టవిటీ రోడ్డు ఉంద్ధ, 

ీనిని ఎన్ హెచ్ ఎఐ కానెవ ంట్ జంక్షన్ నుండి షీల్ల నగర్ జంక్షన్ వరక్ట అభివృ ద్ధ ిచేసింద్ధ. ఎన్ 

హెచ్ డిపి ేజ్ వి ింద సబబ వరంలో ఎన్ హెచ్-16ను క్లవడానిి ీనిని 12.43 ిలోమీట్రాు 

ొడిగంచనునాై రు. గంగవరం పోరుటలో 4 ల్టన్ 3.8 ిలోమీట్ర ాొడవైన రోడ్డుతో పోర్ట క్నెి టవిటీ కారిడార్ 

కూడా ఉంద్ధ. భరత్ మాల కారయ ప్క్మం ింద పోర్ట క్నెి టవిటీ కారిడార్ గా నాలుగు లైన ాబీచ్ రోడ్డు (30 

ి.మీ)ను అచుయ త్యపురం వద ేగంగవరం పోర్ట మరియు సెజ్ లను క్లుపుుంద్ధ. 

8.3 డ్రరజా ర్వాణా వయాట వసి 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ప్పజా రవాణా వయ వస ా ప్పధానంగా బస్్త  వయ వస ా దావ ర్ప 

నిరవ హంచబడ్డుంద్ధ, ఇద్ధ ఎపిఎస్ ఆర్ టిసి దావ ర్ప నిరవ హంచబడ్డుంద్ధ. పబికా్ సవ ంర పబికా్ 

ప్ాన్్  పోర్ట సిసటమ్. ఈ ప్పాంరంలో, ఎపిఎస్ ఆర్ టిసి 9 బస్ డిపోల నుండి బస్్త  సేవలను 

నిరవ హసి్తంద్ధ. ఇద్ధ 220 మారె్పలాో 890 బస్్త  సేవలను క్లిగ ఉంద్ధ మరియు ఇద్ధ 13% ప్పయాణాలను 

(నడక్ ల్టక్టండా) సంప్గహసి్తంద్ధ.  

బస్ ర్యిడ్ డ్రట్టన్్  పో ర్  ్సస్మ్ (బిఆర్ ిలఎస్) 

ష్టపైవేట్ వాహనాలక్ట బదులుగా ప్పజా రవాణా వినియోగానిై  పెంచడానిి, ప్పయాణిక్టలు రక్టక వ 

సమయంలో రమ గమయ సా్థనాలక్ట చేరుకోవడానిి వీలుగా బస్ ర్పపిడ్ ప్ాన్్  పోర్ట సిసటమ్ (బిఆర్ 

టిఎస్), అధిక్ స్థమరాయ ం క్లిగన ప్పజా రవాణా వయ వస,ా విశాఖపట్ై ంలో ప్పవేశ్పెట్టబడింద్ధ. జవహర్ 

ల్లల్ నెప్ూ నే్నల్ అరబ న్ ర్గనుయ వల్ మి్న్ (జెఎన్ ఎన్ యుఆర్ ఎం) పథక్ం ింద ఈ ప్పాజెక్టటక్ట 

ర్గండ్డ కారిడారకా్ట ఆమోదం లభించింద్ధ. వాటిలో ఒక్టి పెంధురి ిప్ాని్ ట్ కారిడార్ (పిటిసి) మరియు 

ఇరర సింహాచలం ప్ాన్ి ట్ కారిడార్ (ఎస్ టిసి). ఈ ర్గండ్డ కారిడార ామొరంి ొడవు 43.36 ి.మీ 

(రిఫర్గన్్ . పట్ం 8-4). పెంధురీ ి ప్ాని్ ట్ కారిడార్ (పిటిసి) స్తమారు 23.24 ిలోమీట్రాు విసరిించి 

ఉండగా, సింహాచలం ప్ాని్ ట్ కారిడార్ (ఎస్ టిసి) స్తమారు 20.12 ి.మీ. 
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రరనం 8-4: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో డ్రరస్తతత్ం ఉనన  బస్ ర్యిడ్ డ్రట్టన్్  పోర్ ్ససమ్్ 

విశాఖరరనన ం ెండ్రటో కారిార్ 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ మెప్ో రైల్ కారొా రే్న్ లిమిరడ్ (ఎపిఆర్ సి) విశాఖపట్ై ం మెప్ోపాలిట్న్ 

రీజియన్ డెవలప్ మెంట్ అథారిటీ (విఎంఆర్ డిఎ) ఆధ్వ రయ ంలో ఈ ప్పాంత్యనిి మెప్ో రైల్ మాసటర్ 

 పాాన్ ను సిదంి చేసింద్ధ. విశాఖపట్ై ం మెప్ో రైలు ప్పాజెక్టటను మ్యడ్డ దశ్లాో చేపట్టనునైా రు, ఈ 

సమయంలో వివిధ్ మారె్పలాో కారిడార ాపనులు ప్పారంభించబడత్యయి. విశాఖపట్ై ంలోని ఈ మారె్పలాో 

మ్యడ్డ ొరల ఇంప్ా సిటీ రవాణా నెట్ వర్క  ను పరిశీలిసి్తనైా రు. 

 

రరనం 8-5: డ్రరతిరద్ధత్ విశాఖరరనన ం ెండ్రటో అలైన్ ెంంట్టు 
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మొదటిద్ధ, ప్పత్తపాద్ధర భోగాపురం విమానాప్శ్యానిి  సీటల్  పాాంట్ ను క్లుపుతూ ఎన్ హెచ్-16 

వెంబడి మెప్ో రైలు ను విసరిించడానిి ప్పణాళిక్ చేయబడింద్ధ. ఈ మెప్ో లైన్ విసరిణ నగరంలోని 

అరయ ంర ముఖయ మైన మరియు రీగేా ఉండే గజువాకా, ఎన్ ఎడి జంక్షన్, మధురవాడ, కొమాా డి 

మరియు ఆనందపురం వంటి ప్పాంత్యలను క్లుపుుంద్ధ. 

ప్పణాళిక్ ప్పకారం, ఈ విసరిణలో ర్గండ్డ ఉపమారె్పలు ఉంాయి: ఒక్టి గురుదావ ర్ప నుండి ఓల్ు 

పోస్ట ఆఫీస్ వరక్ట మరియు మరొక్టి రటిచేరలపాల్ం నుండి ఆర్ కె బీచ్ వరక్ట. ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో 

విసరిణతో పాటు విశాఖపట్ై ంలో దాని ఉపనదులతో పాటు 80 ిలోమీట్ర ాొడవు ఉంటుంద్ధ. 

ీనిి తోడ్డ, ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం నగరంలోని రక్టక వ రీ ే ప్పాంత్యలాో మ్యడ్డ ప్ామ్ మారె్పలను 

ప్పారంభించాలని యోచిసిోంద్ధ. ప్పత్తపాద్ధర ప్ామ్ మారె్పలు పెందురినిి ఎన్ ఎడి జంక్షన్,  సీటల్  పాాంట్ 

నుండి క్నక్పలి ామరియు పార రపాల్ల కార్పయ లయానిై  భీమిలిి అనుసంధానిసి్తంద్ధ. మ్యడ్డ ప్ామ్ 

మారె్పలు ఒక్ మెప్ో  సేట్ న్ తో క్నీసం ఒక్ ప్కాస్ఓవర్ ను క్లిగ ఉంాయి. 

మ్యడ్డ ప్ామ్ మారె్పల మొరంి ొడవు 60 ిలోమీట్రాు. ఇవి బాయ ట్రీతో పనిచేసే ప్ామ్ లు 

మరియు అందువల ాపర్పయ వరణానిి సేై హపూరవ క్ంగా ఉంాయి. 

 రవాణా నెట్ వర్క  యొక్క  మ్యడవ ొరలో బస్్త లు, ఆో రిక్ష్యలు మరియు వివిధ్ రకాల కాయ బ్ 

లు ఉంాయి. 

8.4 రైలు ర్వాణా వయాట వసి 

చెన్నై  - భారతీయ రైల్టవ ల యొక్క  హౌర్ప ప్పధాన లైన్, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి 

సేవలంద్ధసి్తంద్ధ. ప్పసి్తరం, ఇద్ధ ఎస్ సిఆర్ మరియు ఇసిఒఆర్ ర్గండింటి పరిధిలోి వసి్తంద్ధ. పట్ం 

8-6. విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరం మరియు దాని పరిసర్పలాో రైల్టవ  నెట్ వర్క  ని చూపుుంద్ధ. స్తమారు 

300 ిలోమీట్ర ారైల్టవ  నెట్ వర్క  మరియు 675 ిలోమీట్ర ారైల్టవ  లైనాు విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో 

ఉనాై యి. 

1) గజువాక్ మండలం లోని దువవ డ నుండి విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో ర్పజమంప్డి వైపు 

ఎస్.సి.ఆర్ అధికార పరిధి ని క్లిగ ఉంద్ధ; 

2) ఈసిఒఆర్ క్ట దువావ డ నుండి విశాఖపట్ై ం వైపు రన అధికార పరిధి ఉంద్ధ మరియు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని వాల్లటర్ డివిజన్ ింద హౌర్పక్ట మరింర దారితీసింద్ధ.  

3) ఈసిఒఆర్ లో, చెన్నై  హౌర్ప నుండి రైలు నెట్ వర్క  ప్పధాన లైన్ కోట్వాల్లస్థ వద ేఅరక్ట 

వైపు మరియు విజయనగరం వద ేర్పయగడ వైపు శాఖలను క్లిగ ఉంద్ధ. 

4) ప్పధాన లైన్ కాక్టండా, విశాఖపట్ై ం పోర్ట, గంగవరం పోర్ట, ఎన్ టిపిసి, కాంకోర్ మరియు 

విశాఖపట్ై ం  సీటల్  పాాంట్ లక్ట సైడింగాు ఉనాై యి.  వాల్లటర్ డివిజన్ లో ప్పసి్తరం ఉనై  

సైడింగ్  సేటబ్ల్ల్ 8-1 లో ఇవవ బడింద్ధ. 

5) గుంట్యరు, గుంరక్ల్ డివిజనతాో పాటు విజయవాడ డివిజన్ తో వాల్లటర్ డివిజన్ విలీనం 

కావడంతో సౌత్ కోస్ట రైల్టవ  (ఎస్ సిఒఆర్) కొర ి జోన్ గా ఏరా డింద్ధ. విశాఖపట్ై ం 

ఎస్.సి.ఒ.ఆర్.క్ట ప్పధాన కార్పయ లయంగా ఉంటుంద్ధ 

6) డివిజన్ లోపల మంజూరు చేయబడు కొర ి పాయ సింజర్ లైన్/గూడ్్  లైన్ యొక్క  

ప్పత్తపాదన: 

 విజయనగరం నుంచి భప్దక్ (ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ - ఒడిశా) మధ్య  3వ లైను 

 విజయనగరం నుంచి త్తాాఘర్ (ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ - ఒడిశా) మధ్య  3వ లైన్ లో గ్లాామ్ 

నుంచి నెలిమార ామధ్య  టైలైన్ తో సహా 

 విశాఖపట్ై ం నుండి గ్లపాలపట్ై ం మధ్య  3వ రేఖ 

 కోట్వలస నుంచి విశాఖపట్ై ం మధ్య  4వ లైన్  

 కోట్వలస - ిరందుల్ (ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ - ఒడిష్ట - చతీసి్ గఢ్) ర్గటిటంపు 



 
 
 

పేజీ | 65 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

 
రరనం 8-6:విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో రైలాే  న్  వర్ె   



 
 
 

పేజీ | 66 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

రి్లక్ 8-1: వాల్లటర్్ డివిజన్ లో ఇరప ిలక ఉనన  సైడింగ్్  

 స్ు. నం. 
సైడింగ్ 

పేర్ప 
సైడింగ్ యజమాని పేర్ప సరాి ంగ్  సేష్న్ 

1 విజడిా  విపిటి రైల్టవ స్ 
వాల్లటర్ మారషల్ గూడ్్  యార్ు 

(డబా్ల్య ఎంవై) 

2 కాంకోర్ 
క్ంటైనర్్  కారాొ రే్న్ ఆఫ్ 

ఇండియా లిమిరడ్ 

విశాఖపట్ై ం కోచింగ్ యార్ు (విఎస్ 

కెపి) 

3 
విఎస్ 

పిఎస్ 

ర్పష్టసిటయా ఇసా్థ త్ నిగమ్ 

లిమిరడ్ 

విశాఖపట్ై ం  సీటల్  పాాంట్ సైడింగ్ 

(విఎస్ పిఎస్) 

4 

ఎస్ టిపిపి 

(ఎన్ 

టిపిసి) 

నే్నల్ థరా ల్ పవర్ 

కారొా రే్న్ లిమిరడ్ 
దవావ డ (డివిడి) 

5 PPఎస్ ఆంప్ధ్ సిమెంట్్  లిమిరడ్ సింహాచలం ఉరరిం (ఎస్.సి.ఎం.ఎన్) 

6 

ఎపిఎస్ 

డబా్ల్య సి 

యొక్క  

పెటుటబడి

దారులు 

ఎపి  సేటట్ వేర్ హౌసింగ్ 

కారొా రే్న్ లిమిరడ్ 
పెండహరి ి(పిడిటి) 

7 ఫాకోర్ 
ఫెప్రో అల్లయ్్  కారొా రే్న్ 

లిమిరడ్ 
గరివిడి (జివిఐ) 

8 విఎస్ పివి 
వైజాగ్ సీ పోర్ట ప్పయివేట్ 

లిమిరడ్/విఎస్ కెపి 
విశాఖపట్ై ం పోరుట (వి.జడ్.పి. 

మ్యలం: డివిజనల్ రైల్టవ  మేనేజర్ ఆఫీస్, వాల్ల టర్ డివిజన్ 

8.5 ఓడరేవులు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ర్గండ్డ ప్పధాన సముప్ద ఓడరేవులు ఉనాై యి. అందువల,ా ప్పాజెక్ ట 

ప్పాంరం యొక్క  ప్పభావంలో, ర్గండ్డ ప్పధాన ఓడరేవులు, ఒక్ క్ంటైనర్ రరాి నల్ మరియు ఒక్ ఫిష్టంగ్ 

హారబ ర్ ఉనాై యి. 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు 17 వద ేఉంద్ధ041' ఎన్ మరియు 83018' ఇ, కోల్ క్త్య మరియు చెనై్న  

ఓడరేవులక్ట దాదాపు సమానంగా ఉంద్ధ. వారిషక్ ప్ాఫిక్ (కారెో ప్తూపుట్) పరంగా ఈ ఓడరేవు ద్దశ్ంలో ఒక్ 

ప్పధాన నౌకాప్శ్యం. 38 హెకాటర ావిసీరి ణంలో విసరిించి ఉనై  ఫిష్టంగ్ హారబ ర్ కూడా ఉంద్ధ, ప్పసి్తరం 

 సా్థనిక్ మర్ య కారులు ఫిష్టంగ్ సంబంధిర కారయ క్ల్లపాల కోసం మరియు వారి ప్పయోగాలు/హసకి్ళలక్ట 

ఆప్శ్యంగా ఉపయోగసి్తనైా రు. ఇనై ర్ మరియు ఔట్ర్ హారబ ర్ లలో విశాఖపట్ై ం పోర్ట 

సదుపాయాలు టేబ్ల్ల్ 8 లో ప్పజంట్ చేయబడాుయి-2. 

రి్లక్ 8-2: విశాఖరరనన ం పోర్ ్డ్రరనస్ ్సౌక్ర్యయాట లు 

 స్ు. నం. పోర్ ్సౌక్ర్యయాట లు ఇనన ర్ హార్బ ర్ ఔరనర్ హార్బ ర్ 

1 నీటి వాయ పి ి(హెకాటరాు) 100 200 

2 గరి్ట ప్డాఫ్ట (మీట్రలాో) 14.50 18.10 

3 ొడవు (మీట్రలాో) 230 ఎల్ వోఎ 320 ఎల్ వోఎ 

4 బీమ్ (మీట్రలాో) 32.5 50 

5 నౌక్ రరగత్త పనామాక్్  స్కపర్ కప్ (2 లక్షల వరక్ట 

డిడబా్ల్య టి) 

6 ెర్ ిల సంఖయ  18 6 

మ్యలం: విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట వారిషక్ నివేద్ధక్ 
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విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు ప్పధానంగా PAPA, ఇనుప ఖనిజం, ఎరువులు, థరా ల్ కోల్ మరియు కోింగ్ 

బొగెులను నిరవ హసి్తంద్ధ. పటిటక్ 8-2011-18 సంవర్ ర్పలక్ట విశాఖపట్ై ం పోర్ట వద ేనిరవ హంచబడు 

ప్పధాన క్మోడిటీ వారీగా కారెో ప్ాఫిక్ ని 3చూపిసి్తంద్ధ (పట్ం 8-7). 

రి్లక్ 8-3: డ్రరధాన సర్పకుల వారీగా కా రె్గ విశాఖరరనన ం పోర్ ్వదే నిరా్ హంచబడుత్తంద్ధ (లక్ష్ 

రననున లలో) 

 స్ు. 

కాదు 
కాలం పో్  

ఐర్న్ ఓర్ 

మరియు 

పెల్లు్ ్  

(ఎగుమతి) 

ఎర్పవు బొగెు డబ్బబ  

ఇత్ర్పలు పూరిత 

చేయబడింద్ధ 
రచిచ  

థర్మ ్  

(ఎగుమతి

) 

కోింగ్ టోనేజ్ 
టీఈ

యూలు 

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 

మ్యలం: విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట వారిషక్ నివేద్ధక్ 

 

 

 

రరనం 8-7: విశాఖరరనన ం పోర్ ్వదే డ్రిని్ ర్  క్మోడిటీ వారీగా కారె్గ డ్రట్టఫిక్ట హాయాట ండి్  

చేయబడుత్తంద్ధ 
మ్యలం: విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట వారిషక్ నివేద్ధక్ 
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పోర్ట ఆఫ్ విశాఖపట్ై ం ఈ ప్ింద్ధ విసరిణ ప్పణాళిక్లను ఆలోచించింద్ధ: 

1. బాహయ  నౌకాప్శ్యంలో డిబిఎఫ్ వోటిపై క్ంటైనర్ రరాి నల్ ొడిగంపు 

2. ఔట్ర్ హారబ ర్ లో ప్కూయిజ్ రరాి నల్ నిరా్ప ణం 

3. అదనపు ఆయిల్ జెటీట ఓఆర్-3తోపాటుగా ఓఆర్-ఐ మరియు 2 ెర్ ిలు 

4. డబా్ల్య కూయ .7&8 ెర్ ిల యాంప్తీక్రణ 

5. బల్క  కారెోల కొరక్ట క్వర్ ు  సోటరేజీ అభివృద్ధ;ి మరియు  

6. ప్ఫీ ప్టేడ్ గ్లదాము జోన్ అభివృద్ధ ి

విశాఖపట్ై ం పోరుటక్ట దక్షణంగా 15 ిలోమీట్ర ాదూరంలో గంగవరం పోరుట ఉంద్ధ. ఇద్ధ కొరగిా 

అభివృద్ధ ి చేసిన ప్ీన్ ఫీల్ు పోర్ట, ఇద్ధ ఆగస్తట 2008లో కారయ క్ల్లపాలను ప్పారంభించింద్ధ. ఇద్ధ 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్ట ప్పభుత్యవ నిి మరియు  శీ కా డి.వి.ఎస్ ర్పజు నేరృరవ ంలోని క్న్ా రి టయం క్ట మధ్య  

జాయింట్ వెంచర్ (జెవి). 2009-10 నుంచి 2015-16 వరక్ట గంగవరం పోర్ట దావ ర్ప నిరవ హంచబడు 

ఎగుములు మరియు ద్ధగుముల కారెో ప్ాఫిక్ టేబ్ల్ల్ 8-4 లో ఇవవ బడింద్ధ. 

రి్లక్ 8-4: రంరవర్ం పోర్ ్దా్య ర్య నిరా్ హంచబడిన ఎగుమత్తలు మరియు ద్ధగుమత్తలకారె్గ డ్రట్టఫిక్ట 

 స్ు. నం. ఏాద్ధ MMTలో ద్ధగుమత్తలు మరియు ఎగుమత్తలు 

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 

మ్యలం: గంగవరం పోర్ట లిమిరడ్ కార్పయ లయం 

పోరుటక్ట క్నె ి టవిటీని మెరుగుపరచడానిి, ఈ ప్ింద్ధ ప్పత్తపాదనలను ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభుత్యవ నిి 

మరియు ఓడరేవుల డైర్గక్ టర్ క్ట సమరాి ంచారు. 

i. ఇపా టిక ఉనై  4 ల్టన్ ల రోడ్డును 6 లైన ారోడ్డుక్ట వెడలాు  చేయడం, ఎన్ హెచ్-16ను 

క్నెక్ ట చేయడం; 

ii. ఎన్ హెచ్-16 నుంచి పోర్ట ఎంప్టీ ేట్ వరక్ట 2 ల్టన్ ల నుంచి 4 ల్టన్ ల వరక్ట; మరియు 

iii. పోర్ట నుండి అటుచ ాపురం సెజ్ క్ట క్లుపుతూ 30 ిలోమీట్ర ా4 ల్టన్ బీచ్ రహదారి. 
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గంగావరం ఓడరేవు నుండి అటుచ ట్పురం సెజ్ వరక్ట 35 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ఉనై  తీర రైల్టవ  

లైన్ ఎన్ టిపిసి సింహాప్ద్ధ, హందూజా పవర్  పాాంట్, ప్బాండిక్్ , ఫారా్ప  పార్క  మరియు సముప్ద తీరం 

వెంబడి ర్పబోయ్య ఇరర పరిప్శ్మలను క్లుపుుంద్ధ. 

పెద ేమరియు మధ్య సంాగా ఉనై  ర్గండ్డ ఫంక్షనల్ పోరుటలతో పాటు, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో 

ర్గండ్డ చినై  ఓడరేవులను ప్పత్తపాద్ధంచారు. 

7. విశాఖపట్ై ం ఓడరేవుక్ట ఈశానయ ంగా 29 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ఉనై  భీమునిపట్ై ం ను 

గ్లసి్థనీ నద్ధ ముఖదావ ర్పనిి సమీపంలో దక్షణ ఒడ్డున చినై  ఓడరేవుగా అభివృద్ధ ి

చేయాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు. విశాఖపట్ై ం పోరుటక్ట భీమునిపట్ై ంను శాటిలైట్ రరాి నల్ 

గా అభివృద్ధ ిచేయాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు. 

8. క్ళింగపట్ై ం విశాఖపటై్ ం ఓడరేవుక్ట ఈశానయ ంగా 83 ి.మీ. ఈ రేవు దక్షణ ఒడ్డున 

వంశ్ధార నద్ధ యొక్క  సముప్దతో సంగమానిి సమీపంలో ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ.  ీనిని 

లైటేజ్ పోర్ట గా అభివృద్ధ ి చేయాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ మంచి లోైన నీటి 

అభివృద్ధిి  రగనద్ధగా ేరొక నబడింద్ధ, అనిై  వాత్యవరణ నౌకాప్శ్యానిై  పోర్ట, జివోఎపి 

డిపార్ట మెంట్ దావ ర్ప అభివృ ద్ధ ిచేయడానిి రగనద్ధ. 

9. విశాఖపటై్ ం జిలా్ల నక్క పలి ాప్గామంలో వికె-పిసిపిఐఆర్ ప్పాంరంలో ఉనై  మైనర్ పోరుటగా 

నక్క పలినాి నియమించాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు. బంీజెటీట నిరా్ప ణానిి M/ఎస్. ఎఎన్ ఆర్ 

ఎకె అలూయ మినియం లిమిరడ్ అనుమత్తంచబడింద్ధ. 

ఇంరలో, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టంలో ర్గండవ ప్పధాన సముప్ద నౌకాప్శ్యానైి  ఏరా్ప టు చేయడానిి 

కంప్ద ష్టపాి ంగ్ మంప్త్తరవ  శాఖ నియమించిన ఉనై ర  సా్థయి క్మిటీ. నక్క పలితాో పాటు నెలాూరు 

జిలా్లక్ట చెంద్ధన దుగరె్పజపటై్ ం, ప్పకాశ్ం జిలా్లలోని ర్పమయయ పట్ై ం ర్పష్ట్టంలోని ర్గండ ప్పధాన 

ఓడరేవుక్ట సంభావయ  ప్పద్దశాలుగా ఎంపిక్చేయబడాుయి. ర్పష్ట్టంలో ర్గండవ ప్పధాన సముప్ద ఓడరేవుక్ట 

నక్క పలి ాని సైట్ గా ఎంపిక్ చేసే,ి అద్ధ ఈ ప్పాంత్యనిై  పెద ేఎుిన ప్పభావిరం చేయగలదు. 

8.6 విమానాడ్రశ్యాలు 

విఎంఆర్ డిఎస్ ప్పాంరంలో పనిచేసే విమానాప్శ్యం విశాఖపటై్ ం విమానాప్శ్యం (రిఫర్గన్్ . 

పట్ం 8-8); ఇద్ధ ఇటీవల అంరరీ్పతీయ కారయ క్ల్లపాలు ప్పారంభమైన ద్దశీయ విమానాప్శ్యం. . ఇద్ధ 

భారరద్దశ్ంలోని ప్పధాన ర్పజధాని నగర్పలు (హైదర్పబాద్, ెంగళూరు, చెనై్న , ముంబై, న్యయ ఢిలీ,ా కోల్ 

క్త్య, అహా దాబాద్, భువనేశ్వ ర్ మరియు ర్పయ్ పూర్) మరియు ఇరర నగర్పలక్ట (విజయవాడ, 

త్తరుపత్త, కోయంబతిూరు, కొచిచ , మంగళూరు, అగరలి్ల, పోర్ట  ె యాిర్) విమానాల దావ ర్ప 

అనుసంధానించబడింద్ధ. అంరరీ్పతీయ విమానాలు దుబాయ్, సింగపూర్ మరియు కౌల్లలంపూర్ లక్ట 

నడ్డపబడ్డునైా యి. ఎఎఐ గణాంకాల ప్పకారం, 2018-19 సమయంలో హాయ ండిల్ చేయబడు 

ప్పయాణీక్టల సంఖయ  2.8 మిలియనాు, హాయ ండిల్ చేయబడు విమానాల సంఖయ  24,182 మరియు కారెో 

ట్నైే జ్ 3,513. విమానాప్శ్యంలో పెరుగుునై  విమాన ప్ాఫిక్ కారణంగా, ఏప్పాన్ ను విసరిించడం 

దావ ర్ప ఆరు అదనపు ఎయిర్ ప్కాఫ్ట పారిక ంగ్ ేలను నిరాి ంచడానిి ఎఎఐ ప్పణాళిక్లు రయారు 

చేసింద్ధ. ఎన్ 5 ాక్ీ  ప్ాక్ రవ రలో విమానాప్శ్యంలో ప్పారంభించబడ్డుంద్ధ. కొర ిాకీ్  ప్ాక్ తో 

క్మి్నింగ్ మరియు రరాి నల్ భవనం విసరిణ రరువార, విమాన క్దలిక్లు మరియు ప్పయాణీక్టల 

ఆక్టయ పెనీ్  పెరుగుుందని భావిసి్తనైా రు. 

డ్రగీన్  ఫీ ్ా  భోగాపుర్ం ఇంరనరేన షన్  ఎయిర్  పోర్  ్లిమిరడ్  

విజయనగరం జిలా్ల భోగాపురం సమీపంలో ప్ీన్ ఫీల్ు అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యానిై  

నిరాి ంచాలని ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభురవ ం యోచిసిోంద్ధ. గరంలో భోగాపురం ఇంట్రేై ్నల్ ఎయిర్ పోర్ట 

క్ంపెనీ లిమిరడ్ (బిఐఏసీఎల్) గా పిలువబడే ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ఎయిర్ పోర్ట్  డెవలప్ మెంట్ కారొా రే్న్ 

లిమిరడ్ (ఎపిఎడిసిఎల్) అనే సెా ్ల్ పరా స్ వెహక్ల్ ఎయిర్ పోర్ట ప్పాజెక్ ట ను అమలు చేసి్తంద్ధ. 

ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్య  సలాం విశాఖపటై్ ం నుండి ఈశానయ  ద్ధశ్లో ఎన్ హెచ్-16 లో 45 ి.మీ 



 
 
 

పేజీ | 70 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

మరియు విజయనగరం నుండి ఎన్.హెచ్-26 మీదుగా 25 ి.మీ. ఈ ప్పద్దశ్ం ఎన్ హెచ్-16 క్ట తూరుా న 

తీర రేఖ వైపు భోగాపురం ప్గామం సమీపంలో తూరాు -పడమర ద్ధశ్లో ఉంద్ధ. 

భోగాపురం లోని ప్ీన్ ఫీల్ు అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం ప్పపంచంలోని వివిధ్ ప్పాంత్యలతో 

అనుసంధానం కావడానిి ఈ ప్పాంర ౌరరులక్ట అవకాశ్ం క్లిా సి్తంద్ధ. కొర ివిమానాప్శ్యం ఫిప్బవరి 

2015 లో ప్పక్టించబడింద్ధ. భోగాపురం విమానాప్శ్యం పనిచేసిన రరువార, ఎయిర్ పోర్ట్  అథారిటీ 

ఆఫ్ ఇండియా 30 సంవర్ ర్పల పాటు విశాఖపటై్ ం విమానాప్శ్యానిై  మ్యసివేసి్తంద్ధ. ప్పాజెక్ ట యొక్క  

మొదటి దశ్లో భాగంగా, విమానాప్శ్య నిరా్ప ణానిి అవసరమైన మొరంి భూమి 2,624 ఎక్ర్పలు, 

వీటిలో 2,400 ఎక్ర్పలు ఇపా టిక స్థవ ధీనం చేస్తకోబడాుయి, ీని కోసం ఏప్పిల్ 2017 లో పర్పయ వరణ 

 ి యార్గన్్  జారీ చేయబడింద్ధ. ీనితో, భోగాపురం విమానాప్శ్య నిరా్ప ణానైి  ప్పారంభించడానిి ఎపి 

ప్పభురవ ం ఇంకా పనులు ఇవవ ల్టదు. 

 

రరనం 8-8: విశాఖరరనన ం విమానాడ్రశ్యం మరియు డ్రరతిరద్ధత్ భోగాపుర్ం విమానాడ్రశ్యం 

విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో 

8.7 ల్జిసక్్ట హబ్ లు 

ఈ ప్పాంరంలో ల్లజి సిటక్ హబ్ ఉనై  ఏక్స్క్ ప్పద్దశ్ం విశాఖపట్ై ం. ఇద్ధ క్ంటైనర్ ష్టైట్  సేట్ న్ 

మరియు ఇన్ ల్లండ్ క్ంటైనర్ డిపో ర్గండింటినీ క్లిగ ఉంద్ధ. విశాఖపట్ై ం ఐసిడి అనేద్ధ క్ంబైన్ు 

(ఎి్ మ్ మరియు ద్దశీయ) క్ంటైనర్ రరాి నల్. క్ంటైనర్ ష్టైట్  సేట్ న్, విశాఖపట్ై ం డిసెంబర్ '02లో 

పనిచేయడం ప్పారంభించాయి. కొర ిడిపో ఎి్ మ్ మరియు డొమెసిటక్ ప్ాఫిక్ ర్గండింటికీ ఏప్పిల్ '05 న 

పనిచేయడం ప్పారంభించింద్ధ.  ి యారింగ్ అండ్ ఫార్పవ రి ుంగ్ సరీవ స్ (సిఎఫ్ఎస్) ప్పాంరం విపిటిి 

ఆనుకొని ఉంద్ధ మరియు విశాఖపట్ై ం రైల్టవ   సేట్ న్ క్ట 3 ిలోమీట్ర ాదూరంలో ల్టదు. పోర్ట మరియు 

హంట్ర్ ల్లయ ండ్ ర్గండింటిి క్నెి టవిటీ పరంగా ఇద్ధ సహజ ప్పయోజనానిై  ొంద్ధంద్ధ. 
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విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట 53 ఎక్ర్పల పోర్ట భూమి ఉనై  ప్పాంరంలో M/s. Balmer Lawrine తో 

జాయింట్ వెంచర్ గా విశాఖపట్ై ం పోర్ట ల్లజిసిటక్ పార్క  లిమిరడ్ (విపిఎల్ పిఎల్) అనే మలీటమోడల్ 

ల్లజిసిటక్ హబ్ ను ఏరా్ప టు చేసింద్ధ.  ఈ ప్పాజెక్ ట 2019 మారిచ  నుంచి పనిచేసి్తంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట 100 ఎక్ర్పల విసీరి ణంలో ఉచిర వాణిజయ  గ్లదాము జోన్ ను అభివృద్ధ ి

చేయాలని ఆలోచిసిోంద్ధ.  టిఇఎఫ్ ఆర్ రయారీని విపిటి ఎమ్/ఎస్ ఐపిఎక్ట అపా గంచింద్ధ. 

2041 వరక్ట హారిజోన్ కాల్లనిి రవాణా నెట్ వర్క  మరియు గూడ్్  రరాి నల్ ఆవశ్య క్రలను 

మద్ధంపు చేయడం కొరక్ట, 2018 ేస్ ఇయర్ కొరక్ట గూడ్్  వేహక్ల్ ప్ావెల్ డిమాండ్ (బాహయ  గూడ్్  

ప్ావెల్ మరియు అంరరరె గూడ్్  ప్ావెల్) యొక్క  అంచనా అవసరం ఉంద్ధ. గూడ్్  వేహక్ల్ 

ప్ావెల్ డిమాండ్ మద్ధంపు కొరక్ట ప్పత్తపాద్ధర ప్పప్ియ, ప్ట్క్ రరాి నల్్ /ఇంటిప్ేరడ్ ష్టైట్ కాంపెక్ా్  

కొరక్ట యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ మారదెరశ కాలు మొదలైనవి ద్ధగువ సెక్షన్  లాో ప్పజంట్ చేయబడత్యయి. 

డ్రరనక్ట  రరిమ న్  లక్ష్యయాట లు  

ప్ట్క్ రరాి నల్ యొక్క  ప్పధాన లక్ష్యయ లు: 

a) ఆఫీస్తను పునరవ య వసీకా్రించడానిి మరియు రవాణా క్ంపెనీల ‐ డౌన్  సలా్లనైి  

రగంెచడానిి;  

b) క్ంపెనీల విసరిణక్ట అవకాశ్ం క్లిా ంచడం; 

c) పారిక ంగ్, లోడింగ్/అన్ లోడింగ్ సందరా్ప లను సిబిడిలో రగంెచడానిి (సెంప్ట్ల్ బిజినెస్ 

డిష్టసిటక్ ట); 

d) వేహక్ల్ రిేరాు, సరీవ సింగ్, విప్శాంత్త ప్పద్దశాలు, ష్టపులు మొదలైన వాటి కొరక్ట 

సదుపాయాలను గురింిచడం కొరక్ట; 

e) ఆపరేట్ర్ యొక్క  గ్లడౌన్ క్ట విధిగా ఉండే ఇంట్ర్ సిటీ మ్యవ్ మెంట్ లను తీరచ డం 

కొరక్ట మరియు రిట్రై్  లోడ్ కొరక్ట వేచి ఉనై  ప్ట్క్టక ల కొరక్ట ఐడిల్ పారిక ంగ్ ని 

అంద్ధంచడం కొరక్ట; మరియు 

f) ప్ాఫిక్ దావ ర్ప విప్శాంత్త మరియు నిలిపివేసే ప్పద్దశ్ంగా పనిచేయడానిి. 

డ్రరనక్ట  రరిమ న్  లో సదురయాలు  

ప్ట్క్ రరాి నల్ ప్పాంరంలో, రవాణా ఏజెనీ్ లు, సరుక య ల్ట్న్, పారిక ంగ్, ఓపెన్ సాే స్, పెప్ోల్ 

పంప్, సరీవ స్ సెంట్ర్, ాయిల్టాు, పోలీస్  సేట్ న్, ర్గస్థట ర్గంట్, ష్టపులు, గ్లడౌనాు, వెయిట్ ప్బిడ్,ీ 

 స్థట ల్్ /ధాబాస్, అడాి నిష్టసేట్ న్ ఆఫీస్, ైర్  సేట్ న్, పోస్ట ఆఫీస్, డిసెా న్ రీ, బాయ ంక్, బస్  సేట్ న్, 

ఎలష్టి టక్ సబ్  సేట్ న్, కోల్ు  సోటరేజీ, సేా ర్ పారుటల ష్టపులు, బాడీ బిలిుంగ్ ష్టప్ లు మరియు సినిమాహాళా్ల 

కాయించాల్ి న సదుపాయాలు ఉనాై యి. 

 సి్వన  కార్కాలు  

ప్ట్క్ రరాి నల్ ని గురింిచేట్పుా డ్డ స్థధారణంగా ద్ధగువ కారకాలు పరిగణనలోి తీస్తకోబడత్యయి. 

a) గూడ్్  మ్యవ్ మెంట్ యొక్క  ప్పధాన కారిడార్ లో వీటిని ఉంచాలి.  

b) రైలు కారిడారాు మరియు జలమారె్పలతో మలీటమోడల్ క్నెి టవిటీ;  

c) అవి స్థధారణంగా అభివృద్ధ ిచెంద్ధన భూముల అంచున ఉంాయి; 

d) ఇరర సరుక్ట ఉరా త్త ికారయ క్ల్లపాలతో పాటు అభివృద్ధ ిచెంద్ధన ప్పాంత్యలతో వారిి సరైన 

లింకజీ ఉండాలి; మరియు 

e) చలన వాంఛ, ఉపయోగంచే విధానాలు మరియు చలనం చేసే దూర్పల పరంగా ఇంప్ా 

సిటీ గూడ్్  మ్యవ్ మెంట్ పాయ ప్ట్న్ కొరక్ట పరిగణనను కూడా దృష్టటలో ఉంచుకోవాలి. 

డ్రరనక్ట  రరిమ న్  యొకె్  డ్రబ్బడ్ ల్యాట ండ్  యూజ్  డ్రేక్ప్  
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ప్ట్క్ రరాి నల్ లో విశాలమైన భూ వినియోగ విచిి నై ం టేబ్ల్ల్ 8-5 లో ప్పజంట్ 

చేయబడ్డుంద్ధ. 

రి్లక్ 8-5: డ్రరనక్ట రరిమ న్  యొక్ె  విసతృత్ భూమి వినియోరం విచిి నన ం - యుఆర్ డిిఎఫ్టఐ 

మార్దెర్శ కాలు 

S. 

కాదు 
భూమి వినియోరం యొక్ె  వివర్ణ శాత్ం వైశాలయాట ం 

1 ప్ాన్్  పోర్ట ఆపరేట్ర్ లు - ఆఫీస్త, గ్లడౌన్, లోడింగ్/అన్ లోడింగ్ 30 

2 
సరీవ స్ ఇండష్టసీట- పెప్ోల్ పంప్, సరీవ స్ ప్పాంరం, వెయిట్ ప్బిడ్ ీ

మొదలైనవి. 
6 

3 
పబికా్/సెమీ పబికా్ వంటి పోలీస్ పోస్ట, పోస్థట ఫీస్త, రలిఫోన్, ప్పథమ 

చిిర్  మొదలైనవి. 
3 

4 వాణిజయ  3 

5 ఐడిల్, ప్ాని్ ట్, ఇరర వాహనాలు వంటి పారిక ంగ్ 18 

6 ఓపెన్ సాే స్ 10 

7 చల్లమణి 28 

8 ఇరరులు 2 

ఇంిలడ్రేరడ్  స్టై్  కాంపెుక్ట్  -  విధులు  

ఇంటిప్ేరడ్ ప్ఫెయిట్ కాంపెకా్్  యొక్క  ప్పధాన విధులు: 

a) ప్పాంతీయ మరియు ఇంప్ా - అరబ న్ ప్ఫెయిట్ మ్యవ్ మెంట్ కొరక్ట సదుపాయాలను 

క్లిా ంచడం; 

b) రవాణాలో సరుక్ట రవాణామరియు మోడ్ యొక్క  ఇంట్ర్ చేంజ్ కొరక్ట సదుపాయాలను 

క్లిా ంచడం; 

c) గ్లదాము మరియు  సోటరేజీ సదుపాయాలను అంద్ధంచడానిి మరియు లింక్ చేయడానిి‐ 

ఈ సైట్ లను ప్పత్తయ క్ మార్గక ట్ లతో లింక్ చేయండి; మరియు 

d) కాంపెక్ా్  లో సరీవ సింగ్, లోడింగ్ మరియు బోరిుంగ్, ఐడిల్ పారిక ంగ్, ర్గస్థట ర్గంటాు మరియు 

ఇరర సంబంధిర విధులను అంద్ధంచడానిి. 

ఇంిలడ్రేరడ్  స్టై్  కాంపెుక్ట్  -  లక్ష్యయాట లు  

10. హోల్ సేల్ కాంపెక్ా్ ‐క్మ్‐ప్ట్క్ రరాి నల్ యొక్క  ఫంక్షనల్ లక్ష్యయ లు: 

a. క్ట అంద్ధంచు హోల్ సేల్ ప్టేడ్ కారయ క్ల్లపాల కొరక్ట రగన సదుపాయాలు, వీటిలో ఇవి 

ఉంాయి: 

1. వేలం ప్పాంత్యలు 

2. హోల్ సేల్ ష్టపులు మరియు సబ్ి డరీ  సోటరేజీ స్థమరాయ ం  

3. పారిక ంగ్ సౌక్ర్పయ లు 

4. హోల్ సేల్ గ్లడౌనాు, కోల్ు  సోటరేజీ మొదలైనవి, హాయ ండింాగ్ సదుపాయాలు మరియు 

ఎివ ప్ మెంట్ మొదలైనవాటితో పాటుగా 

11. ఈ నిబంధ్నలు ఉండవచుచ  మారుా  చేయబడిన ష్టడై పోరుటల కొరక్ట ఉపయోగంచబడ్డుంద్ధ, 

డబాబ  ష్టైట్  సేట్ న్ (సిఎఫ్ఎస్), ల్లజిసిటక్్  హబ్. 

b. రరిా నల్ ని ఉపయోగంచుకోవాలని ఆశించబడ్డునై  ప్ట్క్టక లక్ట రగనంర పారిక ంగ్  సలాం 

మరియు సదుపాయాలను అంద్ధంచడానిి. ఈ సదుపాయాలాో ఇవి ఉంాయి: 

1. సరీవ స్/రిేర్ సదుపాయాలు 

2. ష్టడైవర్ ల కొరక్ట విప్శాంత్త/వినోదం  
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3. ప్ట్క్టక ల బరువు మొదలైనవి. 

c. రరిా నల్ వద ే పనిచేసే ప్ట్క్టక ల ఆఫీస్త/ సోటరేజీ కారయ క్ల్లపాలక్ట రగన సదుపాయాలను 

క్లిా ంచడం వీటిలో ఇవి ఉంాయి: 

1. గ్లడౌన్  సలాం  

2. ఆఫీస్త  సలాం 

3. లోడింగ్/అన్ లోడింగ్ సదుపాయాలు 

4. గూడ్్  వేహక్ల్ యొక్క  బరువు మొదలైనవి 

12. పైన ేరొక నై వి కాక్టండా ముందు ేరొక నై  లక్ష్యయ లు, కాంపెకా్్  అనేక్ అనుబంధ్/అనుబంధ్ 

సదుపాయాలు మరియు సేవలను అంద్ధంచాలి, వీటిలో కొనిై : 

a. ప్ట్క్టక  చలనం మరియు లోడింగ్ అన్ లోడింగ్/గూడ్్   స్థట ింగ్ పరంగా కాంపెకా్్  లోపల గూడ్్  

మ్యవ్ మెంట్ కొరక్ట ప్ొవిజన్. 

b. సంి ా్ టరక్ట అవసరమైన పరిపాలన మరియు భప్దత్య చరయ ల కోసం భవనం మరియు సౌక్ర్పయ లు. 

1. వాయ పార ల్లవాద్దవీలక్ట అవసరమైన బాయ ంింగ్, పోసటల్ ప్ట్క్క ర్ లు మొదలైన 

సదుపాయాలు  

2. హోల్ సేల్ లు, ప్ట్క్క ర్ లు మరియు వారి ఉదోయ గులక్ట సౌక్ర్పయ లు 

3. దుకాణాలు, త్తనే ఇళ్లా  మరియు ఇరర సేవా వయ వస ాకోసం ప్పాంత్యలు 

4. లైటింగ్, నీటి సరఫర్ప మరియు చెర,ి మురుగునీటి తొలగంపు ఏరా్ప టు. 

ఇంిలడ్రేరడ్  స్టై్  కాంపెుక్ట్  -  సేప స్ నిబంధనలు  

సెంప్ట్ల్ వేర్ హౌసింగ్ కారొా రే్న్ (సిడబా్ల్య సి) ప్పకారం ఎంపిక్ చేయబడు క్మాడిటీల కొరక్ట ప్పత్త 

చదరపు మీట్ర్ ప్పాంత్యనిి కావ ంట్ం హాయ ండిల్ (ిలోప్గాములు) పరంగా సాే స్ నిబంధ్నలు టేబ్ల్ల్ 8-

6 లో ప్పజంట్ చేయబడత్యయి. 

రి్లక్ 8-6: ఇంిలడ్రేరడ్ స్టై్  కాంపెుక్్ట  - సేప స్ నిబంధనలు - యుఆర్ డిిఎఫ్టఐ మార్దెర్శ కాలు 

సర్కు వ.వి../Arఈ (Kg./చ.మీ) 

ఆహార ధానాయ లు 1054 

పండా్డ మరియు వెగ్ాాబ్lఈ 721 

హార్ు వేర్ మరియు బ్ల్యిlడింగ్ మెటీరియల్ 1054 

ఐరన్ మరియు  సీటల్ 904 

క్లప 968 

యంప్త్యంగం 968 

సవ యంచాలక్ భాగాలు 968 

రి్ ైle 968 

చెమికాlశాండ్్ eఆరీ టlఈసరాు 968 

ఇంిలడ్రేరడ్  స్టై్  కాంపెుక్ట్  -  డ్రబ్బడ్ ల్యాట ండ్  యూజ్  డ్రేక్ట  

యుడిపిఎఫ్ఐ మారదెరశ కాలు 1996లో సిఫారస్త చేయబడు ఇంటిప్ేరడ్ ష్టైట్ కాంపెక్ా్  యొక్క  

విసృిర భూ వినియోగ విచిి నై ం సంబంధిరంగా కొనస్థగుుంద్ధ మరియు టేబ్ల్ల్ 8లో ప్పజంట్ 

చేయబడ్డుంద్ధ.-7. 

రి్లక్ 8-7: ఇంిలడ్రేరడ్ స్టై్  కాంపెుక్్ట  - సేప స్ నిబంధనలు - యుఆర్ డిిఎఫ్ట ఐ మార్దెర్శ కాలు 

 స్ు. 

నం. 
భూమి వినియోరం యొక్ె  వివర్ణ శాత్ం వైశాలయాట ం 

1 ోక్ట మార్గక ట్ 35.0 

2 గడుంగ 8.0 
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 స్ు. 

నం. 
భూమి వినియోరం యొక్ె  వివర్ణ శాత్ం వైశాలయాట ం 

3 బ్ల్ింగ్ ఏజెనీ్ స్ 2.0 

4 క్మరి షయల్ మరియు పబికా్ / సెమిపుబికా్ 5.0 

5 యుటిలిటీస్ అండ్ సరీవ సెస్ 3.0 

6 సేవా పరిప్శ్మ 4.0 

7 పారిక ంగ్ 12.0 

8 చల్లమణి 25.0 

9 ఇరరులు 6.0 

ఏరియా  ఆవశ్యాట క్త్లు  

స్థధారణ మారదెరశ క్ంగా, ప్ట్క్ రరాి నల్ (ప్ాన్్  పోర్ట నగర్) కొరక్ట అవసరమైన ప్పాంత్యనిై  

కాంపెక్ా్  లోనిి ప్పత్త 300 ట్నైు ల రోజువారీ గూడ్్  ఇన్  ఫాోక్ట ఒక్ హెకాటర్ చొపుా న రిజర్వ  చేయాలి. 

ఇంటిప్ేరడ్ ప్ఫెయిట్ కాంపెక్ా్  అయిత్త, కాంపెక్ా్  లోనిి రోజువారీ గూడ్్  ఇన్  ఫాో కొరక్ట 400 

ట్నైు లక్ట ఒక్ హెకాటర్ అవసరం అవుుంద్ధ.   

8.8 కీలక్ సవాళ్లు  

రక్టక వ కారబ న్ ఫుట్ ప్పింట్ వద ేపెరిగన పబికా్ షేరతాో ప్పణాళికాబదమిైన అధునారన రవాణా 

మౌలిక్ సదుపాయాలక్ట ప్పాధానయ ర ఇవావ లి. ప్పత్త ప్పత్తపాద్ధర రవాణాను సకాలంలో అమలు 

చేయడం భవి య్ ుిలో ఆశించిన సమరవాంరమైన రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాలక్ట దారితీసి్తంద్ధ. 

జివిఎంసి ప్పాంరంలో పబికా్ ప్ాని్ ట్ వాా 20% క్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ, ఇద్ధ ఇల్లంటి నగర్పలక్ట 

50% వాా ప్పమాణాలక్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. మెప్ోపాలిట్న్ సిటీ మరియు రీజనల్ సెంట్ర ామధ్య  

రగనంర మరియు నాణయ మైన రవాణా క్నెి టవిటీ ల్టక్పోవడం వల ా విఎంఆర్ యొక్క  ప్పాంతీయ 

కంప్దాలాో రగనంర ఆరికా్ వైప్ే్న్ ల్టదు. ప్పాంతీయ కంప్దాలలో పబికా్ ప్ాని్ ట్ మౌలిక్ 

సదుపాయాల  సా్థయి కూడా బలహీనంగా ఉంద్ధ. పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలు, సిబిడిలు మొదలైన వాటిి 

ప్పజా రవాణా లభయ రక్ట ప్పాధానయ ర ఇవావ లి. ప్పభురవ  మోడల్ వాాను 13% నుండి 50% క్ట 

పెంచడానిై  క్టరా నపాల్ం నుండి భోగాపురం, త్యటిచెట్పాాల్ం నుండి చినై  వాల్లటర్ మరియు 

గురుదావ ర్ప నుండి పార ప్పధాన రపాల్ల కార్పయ లయం వరక్ట ర్పబోయ్య మెప్ో కారిడారతాో మాప్రమే 

ఊహంచవచుచ , బాయ ట్రీ రన్ ప్ామ్ ల మదుేతో భీమునిపట్ై ం, రుష్టకొండ, ఆర్ కె బీచ్, చినై  

వాల్లటర్ మరియు ఓల్ు పోస్ట ఆఫీస్ వంటి అనేక్ ఇరర ద్ధశ్ల నుండి ీనిని క్లుపుుంద్ధ. 

చివరి మైలు క్నెి టవిటీని పరి క్ రించడం కీలక్ సవాలుగా మిగలిపోయింద్ధ. ష్టపైవేట్ రైడర్ ష్టప్ 

చాల్ల పెదదే్ధ క్నుక్, ఎలష్టి టక్ ఆో రిక్ష్యల యొక్క  ప్పణాళికాబదమిైన అమలు దృష్టటని ష్టపైవేట్ నుండి 

ప్పజా రవాణాక్ట మార్పచ ల్ి న అవసరం ఉంద్ధ. మెరుగైన పాదచారుల సబ్ వేలు మరియు ఫుట్ ఓవర్ 

ప్బిడ్ ీలు మరియు పాదచారుల నడక్ మారె్పలలో మెరుగైన మౌలిక్ సదుపాయాలతో ఎన్ ఎమ్ టిపై 

దృష్టట స్థరించడం అవసరం. కొర ిమరియు అధునారన రకాై లజీలు చలనం, భప్దర, సమరరా 

మరియు సౌలభయ ంలో మెరుగుదలలను వాగేానం చేశాయి. 

ప్ాఫిక్ దావ ర్ప ప్పాంతీయ క్నెి టవిటీని స్తలభరరం చేయడం దావ ర్ప వారి చలనానిై  అధిక్ 

వేగంతో ధ్ృవీక్రించడం. ప్పధాన సెటిల్ మెంట్ ప్పాంత్యలాో జాతీయ రహదారుల వెంబడి సరీవ స్ 

రోడనాు అంద్ధంచడం మరియు అపా టి ప్ాఫిక్ ను రగంెచడానిి భవి య్ ుిలో విసరిించడానిి రగన 

మారె్పలను అంద్ధంచడం.  ప్పజా రవాణా కారిడారాు ప్పధాన పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలు మరియు సిబిడిలను 

అనుసంధానించాలి. భవి య్ త్ అభివృద్ధనిి పరిగణనలోి తీస్తకొని విజయనగరం కోసం ఔట్ర్ రింగ్ 

రహదారిని ప్పత్తపాద్ధంచాలి్  ఉంద్ధ. 

మాల్్  మరియు రిటైల్్   సోట రాు వంటి అనిై  వాణిజయ  సంసలాు రమ సవ ంర పారిక ంగ్ 

సదుపాయాలను అంద్ధంచడానిి ఈ ప్పాంరంలో పారిక ంగ్ చ టా లను ఖచిచ రంగా అమలు చేయాలి. 

విశాఖపట్ై ం మరియు విజయనగరంలో ప్ట్క్టక లక్ట పారిక ంగ్ అంద్ధంచే ఏరా్ప టు ఈ ప్పాంరంలో 

పెరుగుునై  ద్ధగుములు మరియు ఎగుముల అవసర్పలను తీరచ డానిి పరిగణించవచుచ . 
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రగన ప్ాఫిక్ మేనేజ్ మెంట్ చరయ లతో భప్దత్య చరయ లను మెరుగుపరచడం. ప్పధాన ప్పాంత్యలాో 

వేగవంరమైన వాహనాల పెరుగుదల మరియు వాణిజయ  ప్పాంత్యలాో పారిక ంగ్  సలా్లల సమసయ ల 

కారణంగా ప్ాఫిక్ రీ.ే కీలక్మైన జంక్షన్ ల వద ేప్ాఫిక్ సిగై ల్్  ఇన్  సటల్ట్న్ మరియు పనితీరును 

ధ్ృవీక్రించడం క్ఠినమైన ప్ాఫిక్ నిబంధ్నలను అమలు చేయడం మరియు వీధి వెండింగ్ విధానాల 

దావ ర్ప వీధులాో ఆప్క్మణలను పరిమిరం చేయడం. జంక్షన్ ల నుంచి బస్  స్థట ప్ లను మారచ డం, బస్ 

 స్థట ప్ ల దగరె ఆోలను పరిమిరం చేయడం. జివిఎంసి, ఆర్ అండ్ బి మరియు ప్ాఫిక్ పోలీస్, ఆర్ 

టివో మొదలైన భాగస్థవ ములందరితో ఏకాభిప్పాయంతో విఎంఆర్ డిఎలో అుయ రమి ప్ాఫిక్ మేనేజ్ 

మెంట్ చరయ లు మరియు మెరుగైన రోడనాు ధ్ృవీక్రించడం. 

8.9 ముగింపు 

రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాలు ఆరికా్ వృద్ధిి  అందరికీ వెనైె ముక్గా పనిచేసే ప్పధాన రంగం. 

రవాణా నెట్ వర్క  ఈ ప్పాంత్యనిై  ప్పపంచానిి అనుసంధానిసి్తంద్ధ మరియు రన సవ ంర వనరులను 

ఉపయోగంచడం దావ ర్ప అభివృద్ధ ిచెందడానిి ఇంప్ా రీజియన్ క్నెి టవిటీని కూడా క్లుపుుంద్ధ. 

రవాణా నెట్ వర్క  మరియు దాని వినియోగంపై ఎక్టక వ ప్పాధానయ ర ఇవావ లి, ీనిి ఇపా టిక ఉనై  

పరిసితా్తని, దాని ప్పభావానైి  సవిసరింగా అరంా చేస్తకోవడం మరియు విశ్లషా్టంచడం అవసరం. కాబటిట, 

ఇద్ధ ఇపా టిక ఉనై  సమసయ లను పరి క్ రించడానిి మరియు ర్పబోయ్య సమసయ లను 

అధిగమించడానిి దారితీసి్తంద్ధ. ఈ విభాగం ప్పసి్తరం ఉనై  పరిసితా్త, సమసయ లు మరియు ర్పబోయ్య 

ప్పత్తపాదనలపై దృష్టట స్థరించడం దావ ర్ప ఈ అధాయ యం యొక్క  మొరంి సమీక్ష మరియు 

స్థర్పంశానిై  ఇసి్తంద్ధ. 

ఈ ప్పాంరం రోడ్డు, రైలు, గాలి మరియు సముప్దం వంటి అనిై  రకాల రవాణా విధానాల దావ ర్ప 

బాగా అభివృద్ధ ిచెంద్ధన అంరర్-నగర రవాణా నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉంద్ధ. ఎన్ హెచ్ – 16 మరియు 

ఎన్ హెచ్ - 26 ప్పాజెక్ ట ఏరియాను మిగలిన ద్దశ్ంతో క్లుపుుంద్ధ. ఇద్ధ స్తమారుగా 490 ర్పష్ట్ట 

రహదారులు మరియు రదుపరి హైర్పరిక క్ల్ రోడా్డ అయిన మేజర్ డిష్టసిటక్ ట రోడా్డ, ఇరర జిలా్ల 

రహదారులు 1,700 విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ి.మీ స్తమారుగా ఉంాయి. 

జవహర్ ల్లల్ నెప్ూ నే్నల్ అరబ న్ ర్గనుయ వల్ మి్న్ (జెఎన్ ఎన్ యుఆర్ ఎం) పథక్ం ింద, 

బిఆర్ టిఎస్ ప్పాజెక్టటక్ట ర్గండ్డ కారిడారకా్ట ఆమోదం లభించింద్ధ. వాటిలో ఒక్టి పెంధురి ి ప్ాని్ ట్ 

కారిడార్ (పిటిసి) మరియు ఇరర సింహాచలం ప్ాని్ ట్ కారిడార్ (ఎస్ టిసి). 

విశాఖపట్ై ం మెప్ో రైలు ప్పాజెక్టటను మ్యడ్డ దశ్లలో ప్పత్తపాద్ధంచారు. ప్పత్తపాద్ధర కారిడారాు 

భోగాపురం విమానాప్శ్యానిి  సీటల్  పాాంట్, చినై  వాల్లటర్ క్ట త్యటిచెట్పాాల్ం మరియు గురుదావ ర్ప 

నుండి ఓల్ు హెడ్ పోస్ట ఆఫీస్. ఈ కారిడారకా్ట  సీటల్  పాాంట్ నుండి అనకాపలి,ా ఎన్ఎడి జంక్షన్ నుండి 

పెంధురి ిమరియు ఓల్ు హెడ్ పోస్ట ఆఫీస్ - ఆర్.కె.బీచ్-భీమునిపట్ై ం వంటి కారిడారలాో బాయ ట్ర్ రన్ 

ప్ామ్ లు అనుబంధ్ంగా ఉంాయి. 

చెన్నై  - భారతీయ రైల్టవ ల యొక్క  హౌర్ప ప్పధాన లైన్, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి 

సేవలంద్ధసి్తంద్ధ. ప్పసి్తరం ఇద్ధ దక్షణ మధ్య  రైల్టవ  (ఎస్ సిఆర్) మరియు ఈస్ట కోస్ట రైల్టవ స్ 

(ఇసిఒఆర్) ర్గండింటి పరిధిలోి వసి్తంద్ధ. స్తమారు 300 ిలోమీట్ర ారైల్టవ  నెట్ వర్క  మరియు 675 

ిలోమీట్ర ారైల్టవ  లైనాు విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఉనాై యి. 

విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట మరియు గంగవరం పోర్ట అనే ర్గండ్డ ప్పధాన సముప్ద ఓడరేవులు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఉనాై యి. అందువల,ా ప్పాజెక్ ట ప్పాంరం యొక్క  ప్పభావంలో, ర్గండ్డ ప్పధాన 

ఓడరేవులు, ఒక్ క్ంటైనర్ రరాి నల్ మరియు ఒక్ ఫిష్టంగ్ హారబ ర్ ఉనాై యి. 

ప్పాజెక్టట  పరిధిలో పనిచేసే విమానాప్శ్యం విశాఖపట్ై ం విమానాప్శ్యం; ఇద్ధ ఇటీవల 

అంరరీ్పతీయ కారయ క్ల్లపాలు ప్పారంభమైన ద్దశీయ విమానాప్శ్యం. విశాఖపట్ై ం విమానాప్శ్యం 

నగరం నుండి 7 ి.మీ దూరంలో ఎన్.హెచ్-16 క్ట దగరెగా ఉంద్ధ. 

ప్పత్తపాద్ధర భోగాపురం విమానాప్శ్య సైటాు ఎన్ హెచ్-16 పై ఈశానయ  ద్ధశ్లో విశాఖపట్ై ం నుండి 

45 ిలోమీట్రాు మరియు విజయనగరం నుండి ఎన్ హెచ్-26 దావ ర్ప 25 ిలోమీట్ర ా దూరంలో 

ఉనాై యి.  
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9 కీలక్ యుిలలిటీస్ మరియు సోష్  ఇన్ డ్రాస్టసక్్చ ర్  

ప్పపంచ నగరంగా ఉండాలి్ న విశాఖపట్ై ం ౌరరుల జీవన నాణయ రను మెరుగుపరచడానిి రగన 

మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు సౌక్ర్పయ లను అంద్ధంచాలి. మెరుగైన భౌత్తక్ మరియు స్థమాజిక్ 

మౌలిక్ సదుపాయాలతో కూడిన ఉత్తజిక్రమైన ఆరికా్ వయ వస ావిశాఖపట్ై ంను మరింర ఆక్ ర షణీయమైన 

గమయ సా్థనంగా చేసి్తంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో ప్పధాన వనరులు అందుబాటులో ఉండట్ంతో, విశాఖపటై్ ం 

 సిరామైన వినియోగం దావ ర్ప భవి య్ త్ జనాభాక్ట సేవలంద్ధంచే స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ. ఈ 

ప్పాంరంలో ప్పసి్తరం అందుబాటులో ఉనై  వనరులు మరియు మౌలిక్ సదుపాయాల ప్పసి్తర 

స్థమరా్పయ లను ఈ విభాగం ప్పత్తబింబిసి్తంద్ధ. 

9.1 నీిల సర్ఫర్య 

9.1.1 9.1.1 విసృిర జలదృశ్య ం 

వర్షరత్ంవిఎంఆర్  డిఎ  ప్పాంరంలోని జిలా్లలక్ట  గర  13 సంవర్ ర్పలుగా  వారిషక్  వర షపారం 

డేా  టేబ్ల్ల్ 9.1 లో  ఇవవ బడింద్ధ .  ీని ప్పకారం  విజయనగరం  జిలా్లలో సగటు  వర షపారం 

1,151.4 మి .మీ  మరియు విశాఖపటై్ ం  జిలా్లలో  1,113.40 మి .మీ .  

రి్లక్ 9-1: రత్ 13 సంవత్్ ర్యలుగా విఎమ్ ఆర్ డిఎ రీజియన్ కర్కు వర్షరత్ం డేట్ట 

జిల్ు  విజయనరర్ం విశాఖరరనన ం 

ఏాద్ధ మి.మీ. మి.మీ. 

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 

సరట్ట 1,151.16 1,113.40 

మ్యలం: సిఎం డాయ ష్ బోర్ు, ఎపి 

ఉరరిత్ల  నీర్ప  

ఈ ప్పాంరం అనేక్ నదులు మరియు ప్పవాహాల గుండా ప్పవహసి్తంద్ధ, ఇవనీై  విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరం యొక్క  ఉరరి - పశిచ మ వైపున ఉనై  కొండల నుండి ఉదా వించాయి మరియు దక్షణ - 

తూరుా లోని బంగాళ్ళఖారం వరక్ట ప్పవహసి్థయి. విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో మరియు చుటుటపక్క ల 

ఉనై  అనిై  నదులు మరియు నీటి వనరులను చూపించే మాయ ప్ పట్ం 9లో చిప్తీక్రించబడింద్ధ-1.  

ీని ప్పకారం, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంపై ప్పభావం చూే ప్పధాన నీటి వనరుల జాబిత్యను జిలా్లల 

వారీగా రయారు చేసి పటిటక్ 9-2 లో చూపించారు:  

రి్లక్ 9-2: నీిల వనర్పల జిల్ు ల వారీగా జాబితా 

జిల్ు  నదులు జల్శ్యాలు డ్రరవాహాలు 

విజయనగరం చంపావత్త త్యటిపూడి క్ంద్ధవలస గ్డు 

గ్లసి్థనీ   
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జిల్ు  నదులు జల్శ్యాలు డ్రరవాహాలు 

విశాఖపట్ై ం శారద  గంహీర్పమ్ గంహీర్పమ్ 

వరహా ముదసరాోవా ముదసరాోవా 

త్యండవ మేఘాప్ద్ధ గ్డు నరవ గ్డు 

 క్నిత్త త్యండవ కాలువ (ఎల్ 

అండ్ ఆర్) 

 కొండక్ర ాసరస్్త   

 త్యండవ  

తూరుా  గ్లదావరి  ఏల్టరు (విఎంఆర్ 

వెలుపల అయిత్త 

విఎమ్ ఆర్ క్ట సపెల  ా

చేయడం) 

ఏల్టరు కాలువ 

 పంపా పోలవరం ఎడమ కాలువ 

 పోలవరం 

(విఎంఆర్ 

వెలుపల అయిత్త 

విఎంఆర్ క్ట 

సరఫర్ప) 

 

మ్యలం: యుఎల్ బిలు, నీటిపారుదల శాఖ 

 

రరనం 9-1: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో డ్రరధాన నదులు/నీిల వనర్పలు 

అంత్తకాక్టండా, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి వాయువయ  వైపున ఉనై  కొండల నుండి అనేక్ చినై  

ప్పవాహాలు ఉదా వించాయి. ఈ ప్పవాహాలు ఈ ప్పాంరంలోని ప్పధాన నదులను క్లుసి్థయి మరియు 

బంగాళ్ళఖారంవరక్ట విడ్డదల చేసి్థయి మరియు వాటిలో కొనిై   సా్థనిక్ జల్లశ్యాలు/చెరువులలో 

విడ్డదల చేయబడత్యయి.   
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భూరర్భ  జల్లు  

పుర్పరన ఆరిక యన్ స్ టిక్శిలల నుండి ఇటీవలి అలాోవియం వరక్ట ఈ ప్పాంరంలో వివిధ్ రకాల 

భౌగ్లళిక్ నిరా్ప ణాలు సంభవిసి్థయి. చారోై క్స్ట్్  మరియు ఖండాలైట్్  (ప్పధాన రక్ం ఆరిక యన్ 

ర్పళ్లా ) విజయనగరం, మరియు విశాఖపటై్ ం జిలా్లలలో విసృిరమైన ెల్ట లో సంభవిసి్థయి. ఇవి 

ీై సిక్ కాంపెక్ా్  దావ ర్ప చాల్ల ప్పాంరంలో ప్ిసటలిన్ ప్గాన్నట్్  తో అండర్ లైన్ గా ఉంాయి. 

భూగరా  జల్లల పాలనలో నియత్యనుస్థరంగా, ీర ఘకాలిక్మారుా లను పరిశీలించేందుక్ట కంప్ద 

భూగరా  జల మండలి ప్క్మం రపా క్టండా శాష్టసీయి నిఘా వయ వస ా దావ ర్ప భూగరా  జల మట్టం 

పరయ వేక్షణ నిరవ హసిోంద్ధ. సిజిడబా్ల్య బి దావ ర్ప జారీ చేయబడు ప్రండ్ వాట్ర్ బ్ల్క్ ల్ట్ ీనిని 

తెలియజేసి్తంద్ధ: 

► భూమి క్ంటే 2 నుంచి 5 మీట్ర ాద్ధగువన నీటి మట్టం యొక్క  లోు ఈ ప్పాంరంలో దాదాపు 80% 

ఎక్టక వగా ఉంద్ధ. 

► ఈ ప్పాంరంలోని తీర ప్పాంత్యలాో 2 నుంచి 5 మీట్ర ా బిజిఎల్ నీటి మట్టం ఎక్టక వగా 

గమనించబడ్డుంద్ధ. 

► విశాఖపట్ై ం జిలా్లలోని చినై  చినై  పాచెస్ లో 10 మీట్ర ానుండి 20 మీట్ర ాబిజిఎల్ మధ్య  నీటి 

మట్టం లోు గమనించబడింద్ధ. 

భూగరా  జల సంభవం మరియు లభయ ర ఎక్టక వగా సిమెంటే్న్ మరియు కాంపాక్షన్ యొక్క   సితా్త 

దావ ర్ప నియంప్త్తంచబడ్డుంద్ధ, ఇద్ధ రంప్ధాల పరిమాణానిై  నియంప్త్తసి్తంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో 

జనాభా గణనీయంగా ప్త్యగు నీటి కోసం భూగరా  జల్లలపై ఆధారపడి ఉంద్ధ మరియు ఇరర ఇంటి 

అవసర్పల వినియోగం కోసం, నీటిపారుదలలో దాని ఉపయోగం కూడా ఎక్టక వగా ఉంద్ధ. 

రస్థయనిక్ంగా/బాకీ టరియాపరంగా క్లుష్టరమైన భూగరా  జల్లల కొరక్ట పరిమిర ఖరుచ  రక్టక వ చిిర్  

ఎంపిక్ల కారణంగా, ప్పభావిర వనరు స్థధారణంగా ప్త్యగడం మరియు ఇంటి అవసర్పల వినియోగం 

కొరక్ట కోలాో ుంద్ధ. 

మానవ కారయ క్ల్లపాల ఫలిరంగా భూగరా  జల్లల నాణయ ర ఈ ప్పాంరంలోని కొనిై  ప్పాంత్యలు, 

ముఖయ ంగా లోుల్టని భూగరా  జల్లలు మారుునైా యి. భూగరా  జల్లలు బాకీ టరియా కాలుష్టయ నిి 

రక్టక వగా గురయ్యయ  అవకాశ్ం ఉనై పా టికీ, క్నిపించని అనేక్ క్రిగన ఖనిజాలు మరియు సేంప్ద్ధయ 

భాగాలు వివిధ్ గాఢరలో నీటిలో ఉంాయి.  కాోరైడ్ లు,  ఫాోరైడ్ లు మరియు న్నప్టేట్ లు 

ఆమోదయోగయ మైన పరిమిత్తి మించి ఉండట్ం హానిక్రం. పటిటక్ 9.3 ద్ధగువ విఎమ్ ఆర్ డిఎ రీజియన్ 

జిలా్లలక్ట భూగరా  జల్లలాో వివిధ్ కెమిక్ల్ పర్పమిుల గాఢరను ఇసి్తంద్ధ. కంప్ద భూగరా  జల 

మండలి జారీ చేసిన ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్టష్టటనిి ప్రండ్ వాట్ర్ ఇయర్ బ్ల్క్ 2014-15లో చిప్తీక్రించిన 

పరీక్ష్య ఫలిత్యల ఆధారంగా ఈ పటిటక్ రూొంద్ధంచబడింద్ధ. ర్గడీ రిఫర్గన్్  కొరక్ట ఈ పర్పమిుల కొరక్ట 

ఆమోదయోగయ మైన పరిమిుల కొరక్ట టేబ్ల్ల్ ఒక్ అవుట్ లుక్ ని కూడా ఇసి్తంద్ధ: 

రి్లక్ 9-3: ర్స్వయన రర్యమీరనర్ గాఢత్ 

జిల్ు  ిహెచ్ 

CI NO3 F 

మీ.డ్రగా ./ లీ. 

ఆమోదయోరయాట మైన రరిమితి 6.5 నుంచి 8.5 250 45 1.0 

డ్రరతాయాట మాన య వనర్ప లేనపుప డు అనుమతించబడా రరిమితి 6.5 నుంచి 8.5 1000 45 1.5 

విజయనగరం గరి్ఠం 8.98 4313 248 1.40 

క్ని్టం 7.39 270 0.0 0.20 

సగటు 8.14 1115 51 0.61 

విశాఖపట్ై ం గరి్ఠం 9.08 3960 565 2.70 

క్ని్టం 7.54 58 0.0 0.00 
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సగటు 8.12 1068 63 0.49 

మ్యలం: ప్రండ్ వాట్ర్ ఇయర్ బ్ల్క్ 2014-15 

పై నుండి అనిై  జిలా్లలాో గరి్ట గాఢర  సా్థయిలు అనుమత్తంచదగన పరిమిత్తి మించి ఉనాై యని 

తెలుసి్తంద్ధ. సగటు విలువలు కూడా గరి్టంగా అనుమత్తంచే గాఢరలను దాట్త్యయి, అందువల ా

భూగరా  జల్లలు మానవ వినియోగానిి సరిపోవు. 

మరోవైపు, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని పై 2 జిలా్లలాోని కొనిై  మండల్లలు ప్ిటిక్ల్/సెమీ ప్ిటిక్ల్ 

మరియు ఓవర్ దోపిడీ కట్గరీలో వసి్థయి. అందువల ారదుపరి వెలిితీర మంచిద్ధ కాదు. పటిటక్ 9-4 

ప్పత్త జిలా్లలో మండల్లల సంఖయ  స్తరక్షరంగా మరియు ఇరర కట్గరీలాో పడిపోునై టాు చూపిసి్తంద్ధ. 

ీని ప్పకారం, విజయనగరం జిలా్లలో మొరంి 16 మండల్లలు స్తరక్షర కట్గరీలో వసి్థయి. 

విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో క్శింకోట్, మునగపాక్ మరియు అచుయ త్యపురం మండల్లలు 190%, 150% 

మరియు 140% రరవప్పదంగా అభివృద్ధ ి దశ్తో దోపిడీ కట్గరీలో పడిపోత్యయి. ఒక్ మండలం 

యలమంచలి సెమీ ప్ిటిక్ల్ కట్గరీలో వసి్తంద్ధ, దాని అభివృద్ధ ిదశ్ 77%. ఈ విధ్ంగా జిలా్లలోని 31  

మండల్లలు స్తరక్షర కట్గరీలో ఉనాై యి. 

రి్లక్ 9-4: డ్రరతి జిల్ు లోని మండల్లు స్తర్క్షిత్మైన మరియు ఇత్ర్ కరనగిరీలోు  

రడిపోత్తనాన యి 

 స్ు. 

కాదు 
జిల్ు  

కాదు. వివిధ కరనగిరీలోు  ఉనన  మండల్ల 

మందసం ెటమీ డ్రిిలక్్  డ్రిిలక్్  

అతిగా ద్యిడీ 

చేయబాార్ప మొత్తం 

1 విజయనగరం 16 0 0 0 16 

2 విశాఖపట్ై ం 39 1 నెం.     

(యలమంచలి) 

77%) 

0 3 సంఖయ లు.        

(క్సింకోట్-190%, 

మునగపాక్-

150%, 

అచుయ త్యపురం -

140%) 

43 

మ్యలం: ప్రండ్ వాట్ర్ డేా, సిజిడబా్ల్య బి-2008  

9.1.2 9.1.2 నీటి సరఫర్ప 

రర్నణ  నీిల  సర్ఫర్య  

విఎమ్ ఆర్ డిఎ రీజియన్ లో ద్ధగువ ేరొక నై  విధ్ంగా మొరంి నాలుగు పట్టణ  సా్థనిక్ సంసలాు 

ఉనాై యి: 

మునిసర్  కార్పప రేషనుు   

► ప్ేట్ర్ విశాఖపటై్ ం మునిసిపల్ కారొా రే్న్ 

► విజయనగరం మునిసిపల్ కారాొ రే్న్ 

ముని్ రలిటీలు 

► యలమంచలి ముని్ పాలిటీ 

నరర్ రంచాయితీ 

► నెలిమార ానగర పంచాయితీ 

రర్నణ కండ్రద్యలోు  నీిల సర్ఫర్యకు నిబంధనలు: 
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సిఎఫ్ ఐవో మానుయ వల్ మరియు యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ గైడ్ లైన్ ల ప్పకారంగా భారర పట్టణాభివృద్ధ ి

మంప్త్తరవ  శాఖ జారీచేసిన గైడ్ లైనాు వినియోగదారుల చివరలాో పట్టణ కంప్దాలక్ట ద్దశీయ నీటి 

సరఫర్పక్ట సంబంధించిన నిబంధ్నలను ద్ధగువ ేరొక నై విధ్ంగా పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి:  

► మెగా నగర్పలకొరక్ట (10 లక్షల క్ంటే ఎక్టక వ జనాభా): క్న్్య య మర్ ఎండ్ వద ే150 ఎల్ పిసిడి 

► మురుగునీటి పారుదల ఉనై  10 లక్షల జనాభా క్ంటే రక్టక వ ఉనై  నగర్పలక్ట 

సిసటమ్ ఇపా టిక ఉంద్ధ ల్టదా ఆలోచించబడింద్ధ:వినియోగదారుల ముగంపువద ే135 ఎల్ పిసిడి 

పట్టణ కంప్దాలక్ట నీటి వనరులు ప్పసి్తరం ఉనై  జల్లశ్యాలు మరియు పట్టణ కంప్దాలక్ట 

సమీపంలో నదుల వెంట్ చొరబాటు బావులు. యుఎల్ బిల కొరక్ట నీటి వనరులు వరసగా ద్ధగువ 

జాబిత్య చేయబడాుయి. 

 

రి్లక్ 9-5: విఎంఆర్ డిఎ యొకె్  రర్నణ  సి్వనిక్ సంసిల నీిల వనర్పలు 

రర్నణ  సి్వనిక్ సంసి నీిల వనర్ప 

ప్ేట్ర్ విశాఖపటై్ ం 

మునిసిపల్ కారాొ రే్న్ 

మరియు సంబంధిర 

పరిప్శ్మలు 

ఏల్టరు ఎడమ ప్పధాన కాలువ, రైవాడ రిజర్పవ యర్, మేఘాప్ద్ధ గ్డు 

రిజర్పవ యర్, గంభీరం  గ్డు రిజర్పవ యర్, ముడసరాోవ రిజర్పవ యర్, 

త్యటిపూడి రిజర్పవ యర్, గ్లసి్థనీ నద్ధ మరియు శారద నద్ధ 

విజయనగరం ముని్ పాలిటీ గ్లసి్థనీ నద్ధ మరియు చంపావత్త నద్ధలో చొరబాట్ ాబావులు 

యలమంచిలి ముని్ పాలిటీ పట్టణంలోని వరహా మరియు బోరు బావులాో చొరబాటు బావులు 

నెలిమార ానగర పంచాయితీ చంపావత్త నద్ధ మరియు ఓపెన్ వెల్్  లో చొరబాటు బావులు 

మ్యలం: పట్టణ  సా్థనిక్ సంసలాు, ప్పజా ఆరోగయ  శాఖ 

యుఎల్ బి లో నీటి సరఫర్ప  సితా్త పటిటక్ 9లో సంక్షపీకి్రించబడింద్ధ-6. 
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రి్లక్ 9-6: రర్నణ  సి్వనిక్ సంసిలోు  నీిల సర్ఫర్య స్వర్యంశ్ం 

రర్నణ  సి్వనిక్ 

సంసి 

డ్రరస్తతత్ 

జనాభా 

కోర్పకు

నన  

సరాీ స్ 

ల్లవ్  

ఎ్  

ిసడి 

ఎంఎ్  

డిలో 

డిమాండ్ 

సోర్్  

కెరసటీ 

ఎమ్ 

ఎ్  డి 

వాసతవ 

డ్రపొడక్ష్న్ 

Mఎ్  డి 

యు

ఎఫ్ట 

డ

 బ్ల్ుయాట  

క్న్్స్ యాట మ

ర్ ఎండ్ 

ఎంఎ్  

డి వదే 

సపెట ు 

రగు

లు 

డ్రరస్తతత్ 

సరాీ స్ 

ల్లవ్  

ఎ్  

ిసడి 

ఎస్ ఆర్ ఎస్ 

ఎంఎ్  

యొకె్  

స్వమర్ియాట ం 

హెచ్ 

హెచ్ 

క్నక్ష్న్ 

ద్యా ర్య 

క్వరేజీ 

డబ్ల్ుయాట ిలి 

కెరసటీ 

ఎంఎ్  డి 

ఎన్.

ఆర్.

డ

 బ్ల్ుయాట  
ర్కక్ట ా

జీ

విం

చు  

ర్కక్ట ా

జీ

విం

చు 

జివిఎంసి 

(ద్దశీయ) 
20,35,000  150 305  

403 301 
15

% 

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

 ఫాోటింగ్ 

మరియు క్మ్ 
    31  13                 

జివిఎంసి 

(చినై  ఇన్ 

ష్టడీటస్) 

    52  51                 

జిలా్ల నష్టటలు     58                    

జివిఎంసి 

(ఇండస్) బల్క  
    252  252 252   252   

 
            

జివిఎంస 

మొత్తం 
    698  655 553   508.0                 

విజయనగరం 

ముని్ పాలిటీ 
2,70,000  135 37 17.2 17.2 

15

% 
14.6 60% 54.1 12.8 13.7 41%     35% 

యలమంచిలి  36,700  135 5.0 2.0 2.0 
15

% 
1.7 65% 46.8 1.7 1.6 9%     65% 

నెలిమార ానగర్ 

పాంక్. 
24,400  135 3.3 2.3 2.3 

15

% 
2.0 40% 81.2 1.1 2.31 64%     45% 

మ్యలం:  సిపా్-2017 మరియు సంబంధిర అరబ న్ లోక్ల్ బాడీస్, 2019 నుండి "ఎట్ ఎ  గాాన్్ " ప్పక్ట్నలు 
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నీిల సర్ఫర్య యొకె్  డ్రరస్తతత్ దృష్్ంతానిన  అంచనా వేయడం నుంచి తీస్తకోబడా 

అనుమత్తలు ద్ధగువ పేరె్ప నన విధంగా ఉనాన యి: 

► ఏ యుఎల్ బి  లాో నీటి సరఫర్ప సరిపోదు. 

► యుఎఫ్ డబా్ల్య ను జివిఎంసి కాక్టండా యుఎల్ బి లు పరిగణించవు, అద్ద సమయంలో ఎల్ 

పిసిడిలో సరీవ స్ ల్వల్ లో పనిచేసి్థయి. 

► అనిై  యుఎల్ బిలాో ప్పసి్తర సరఫర్పక్ట సరీవ స్ రిజర్పవ యర ాస్థమరా్పయ లు సరిపోత్యయని 

చెపాా రు. 

► డిష్టసిటబ్యయ ్న్ నెట్ వర్క  లో విభినై  రకాలైన పైపులు (సిఐ, ఎసి, డిఐ, హెచ్ డిపిఈ 

మొదలైనవి) ఉంాయి, ీని ఫలిరంగా అధిక్ యుఎఫ్ డబా్ల్య  ఉంటుంద్ధ, అద్దసమయంలో 

యుఎఫ్ డబా్ల్య ని రగంెచడం కొరక్ట డిఐ పైపుల  కాాస్ కె-7ని అంద్ధంచాలని సిఫారస్త 

చేయబడింద్ధ. 

► ప్పసి్తర డిమాండ్ ను కూడా తీరచ డానిి అదనపు మరియు రగనంర నీటి వనరు అవసరం, 

ఇద్ధ పోలవరం ఆనక్ట్ట ప్పాజెక్టట  (ఇంప్ద స్థగర్ ఎడమ ప్పధాన కాలువ దావ ర్ప) నుండి నీటిని 

ొందడం దావ ర్ప స్థధ్య మవుుంద్ధ. 

డ్రగామీణ  నీిల  సర్ఫర్య  

ప్గామీణ నీటి సరఫర్ప మరియు పారిశుధ్య  శాఖ ర్పష్ట్టంలోని ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో త్యగునీటి 

సదుపాయాలను అంద్ధంచడానిి ర్పష్ట్టంలో నోడల్ ఏజెనీ్ గా ఉంద్ధ. త్యగునీటి సదుపాయాలక్ట 

చేత్త పంపులు/సింగల్ ేజ్ మోారతాో బోరు బావులు, డైర్గక్ ట పంపింగ్ పథకాలు, ఎంపిడబా్ల్య ఎస్ 

పథకాలు, పిడబా్ల్య ఎస్ పథకాలు మరియు సిపిడబా్ల్య ఎస్ పథకాలు (అనిై  పైప్ు పథకాలు) వంటి 

వివిధ్ రకాల పథకాలను అంద్ధసి్తనైా రు. దాదాపు ప్గామసా్తలందరికీ చేత్త పం పు పథక్ం 

అందుబాటులో ఉంద్ధ. 

 సా్థనిక్ సంసలాక్ట అధికార్పల పంపిణీపై 73వ సవరణ ప్పకారం, అనిై  సింగల్ విల్టజ్ 

సీక ంలు (ఎస్ విఎస్ ఎస్) ప్గామ పంచాయితీల దావ ర్ప నిరవ హంచబడ్డునాై యి, జిలా్లపరి్ర ా

దావ ర్ప బహుళ ప్గామ పథకాలు (ఎంవిఎస్) నిరవ హంచబడ్డునైా యి మరియు చేత్తపంపులను 

మండలపరి్త్ లు నిరవ హసి్తనైా యి. ఆర్ డబా్ల్య ఎస్ డిపార్ట మెంట్ ఈ ఏజెనీ్ లక్ట స్థంకత్తక్ 

మదుేను అంద్ధసిోంద్ధ. ప్గామ పంచాయితీలు/మండలమరియు జిలా్ల పరి్త్ లు రమ 

ప్పాంత్యలాో త్యగునీటి సరఫర్ప పథకాల యొక్క  ఓ అండ్ ఎమ్ కొరక్ట 13వ ైనాన్్  క్మి్న్ 

నిధులను అందుక్టంటునాై యి. ప్గామీణ ప్పాంత్యలక్ట త్యగునీటిని సరఫర్ప చేయడానిి 

దోహదపడే వివిధ్ నీటి సరఫర్ప పథకాలు ద్ధగువ వివరించబడాుయి: 

ఒక డ్రగామ రథక్ం: SVS వి్యంలో, ఇద్ధ ఓపెన్ వెల్ ల్టదా బోర్ వెల్ వంటి  సా్థనిక్ వనరు 

ఉనై  ఒక ప్గామానిి ఒక్ చినై  ప్పత్తయ క్ పథక్ం. 

బహళ డ్రగామ రథక్ం: MVS ఒక్టి క్ంటే ఎక్టక వ ప్గామాలు/ప్గామ పంచాయితీని 

భూమి/ఉపరిరల వనరుతో క్వర్ చేయాలని ఆశించబడ్డతోంద్ధ. 

నీటి సరఫర్ప పథకాలు ఈ విధ్ంగా వరీకె్రించబడాుయి:  

ిడబ్ల్ుయాట ఎస్ఎస్: పైప్ు వాట్ర్ సపెల  ా సీక ంలు, ఇవి బోరు బావులు మరియు  కాోరినే్న్ 

ప్టీరా ంట్ మాప్రమే ఇవవ బడే ఇరర వనరుల నుంచి సింగల్ విల్టజ్ క్ట నీటిని అంద్ధసి్థయి. 

ఎమ్ ిడబ్ల్ుయాట ఎస్: మినీ ప్ొరకె టడ్ వాట్ర్ సపెల  ాసీక ం, ఇద్ధ సింగల్ పాయింట్ డిష్టసిటబ్యయ ్న్ 

తో ఓపెన్ వెల్ ల్టదా బోర్ వెల్ వంటి  సా్థనిక్ సోర్్  నుంచి సింగల్ విల్టజ్ క్ట నీటిని అంద్ధసి్తంద్ధ. 

సిడబ్ల్ుయాట ఎస్: సమప్గ పైప్ు వాట్ర్ సపెల  ా సీక ం, ఇక్క డ నీటి వనరు ఉపరిరల వనరు 

మరియు శుద్ధ ిచేయబడు నీటిని ఒక ప్పాజెక్ ట ింద బహుళ ప్గామాలక్ట సరఫర్ప చేసి్థరు. 
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పైన చరిచ ంచిన పథకాలు కాక్టండా, కొనిై  ప్గామాలాో త్యగునీటి నాణయ ర సమసయ ను 

పరి క్ రించడానిి, ప్పత్త ఇంటిి రూ.2.00క్ట 20 లీట్ర ా స్తరక్షరమైన మరియు ప్త్యగునీటిని 

అంద్ధంచడానిి "ఎనీటఆర్ స్తజల పధ్క్ం "ను అమలు చేయాలని ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం విధాన 

నిర ణయం తీస్తక్టంద్ధ. ఈ కారయ ప్క్మానిై  2014 అకోటబర్ 2న అధికారిక్ంగా ప్పారంభించగా 

ఇపా టివరక్ట 618  పాాంట్నాు ఏరా్ప టు చేశారు. 

ఈ నీటి సరఫర్ప ప్పాజెక్టటలు ప్గామీణ నీటి సరఫర్ప కారయ ప్క్మాలైన "నే్నల్ రూరల్ 

ప్డింింగ్ వాట్ర్ ప్పోప్గామ్ (ఎన్ ఆర్ డిడబా్ల్య పి)" మరియు "నే్నల్ బాయ ంక్ ఫర్ అప్గక్లచ ర్ 

అండ్ రూరల్ డెవలప్ మెంట్ (నాబార్ు)" వాటి దావ ర్ప అభివృద్ధ ిచేయబడాుయి. 

వివిధ్ రకాల నీటి సరఫర్ప పథకాలతో ప్గామాల జిలా్లల వారీగా క్వరేజీని వివరించడం 

జరుగుతోంద్ధ. 

పటిటక్ 9-7, మరియు ప్గాఫిక్ల్ ప్పాత్తనిధ్య ం పట్ం 9-2 లో చూపించబడింద్ధ. 

రి్లక్ 9-7: వివిధ ర్కాల నీిల సర్ఫర్య రథకాల ింద విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలోని 

డ్రగామాల క్వరేజీ 

జిల్ు  

మొ

 త్తం 

నోిల

ైడ్ 

డ్రగామా

లు 

వివిధ నీిల సర్ఫర్య రథకాలతో క్రప బడిన డ్రగామాలు 

హెచ్ 

ి 

రథకా

లతో 

డ్రగామా

లు 

నీిల 

సర్ఫ

ర్య 

రథకా

ల 

ద్యా

ర్య 

క్వర్ 

చేయ

బడా 

% 

డ్రగామా

లు 

చేతి 

రంపు 

రథకా

ల 

ద్యా

ర్య 

క్వర్ 

చేయ

బడా 

% 

డ్రగామా

లు 

ఎస్.వి.

ఎస్. 

ిడ

 బ్ల్ుయాట ఎస్ 

ఎమ్ 

ిడ

 బ్ల్ుయాట ఎస్ 

సిడ

 బ్ల్ుయాట ఎస్ 

మొ

 త్తం 

విజయన

గరం 
512 

  
290 97 130 323 189 

63.09

% 

36.91

% 

విశాఖప

ట్ై ం 
403 

  
252 197 17 303 100 

75.19

% 

24.81

% 

మొరంి 915 0 542 294 147 626 289 
68.4

% 

31.6

% 

మ్యలం: ప్గామీణ నీటి సరఫర్ప మరియు పారిశుధ్య ం, పంచాయితీ ర్పజ్  
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రరనం 9-2: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలో వివిధ నీిల రథకాల ింద క్వర్ అయ్యయాట  డ్రగామాల 

శాత్ం 

ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో నీటి సరఫర్ప  సితా్తని ప్పసి్తరం ప్గామీణ నీటి సరఫర్ప విభాగం ప్పసి్తర 

సేవా  సా్థయి ఆధారంగా అంచనా వేసింద్ధ, ఇద్ధ రోజుక్ట లీట్రలాో సరఫర్ప చేసే నీటి సేవా  సా్థయి 

ఆధారంగా సెటిల్ా ంట్నాు వరీకె్రించింద్ధ. ద్ధగువ ేరొక నై  వరీకె్రణ చూపించబడింద్ధ: 

1. ఎన్ ఎస్ ఎస్/ఎన్ సి: స్తరక్షరమైన మ్యలం ల్టదు/క్వర్ చేయబడల్టదు 

2. పిసి-1: (9 ఎల్ పిసిడి వరక్ట) 

3. పిసి-2: (10-19 ఎల్ పిసిడి) 

4. పిసి-3: (20-29 ఎల్ పిసిడి) 

5. పిసి-4: (30-39 ఎల్ పిసిడి) 

6. ఎఫ్ సి: పూరిగిా క్వర్ చేయబడింద్ధ 

ీని ప్పకారం 40% ప్గామాలు పూరిగిా 40 ఎల్ పిసిడి సరీవ స్ ల్వల్ తో క్వర్ చేయబడాుయి. 

2019లో ఆర్ డబా్ల్య ఎస్ ఎస్ దావ ర్ప తెలియజేయబడు విధ్ంగా విఎమ్ఆర్ లో ఉనై  అనిై  

ప్గామాల వరీకె్రణ పట్ం 9-3 లో చూపించబడింద్ధ. 

విఎమ్ ఆర్ ప్పాంరంలో ప్గామీణ నీటి సరఫర్ప వయ వస ాయొక్క  ప్పసి్తర దృష్టటంరం నుంచి ఈ 

ద్ధగువ ఇవవ బడింద్ధ: 

► ప్గామీణ ప్పాంత్యనిి పరిగణించబడే సరీవ స్ ల్వల్ ెంచ్ మార్క  లు 40 ఎల్ పిసిడి. అయిత్త, 

ెంచ్ మార్క  ను 70 ఎల్ పిసిడి (జాతీయ త్యగునీటి కారయ ప్క్మం-2013 ప్పకారం, భారర 

ప్పభురవ  త్యగునీరు మరియు పారిశుధ్య  మంప్త్తరవ  శాఖ జారీ చేసింద్ధ) క్ట పెంచాలి మరియు 

ీనిని విఎంఆర్ ప్గామాలాో డిమాండ్ మద్ధంపు కోసం పరిగణించబడ్డుంద్ధ. 

► పైప్ు వాట్ర్ సీక ంల ింద ప్గామాల క్వరేజీ 24 నుంచి 55% రక్టక వగా ఉంటుంద్ధ, అయిత్త 

అనిై  ప్గామాలు పైప్ు వాట్ర్ సపెల  ా సిసటమ్ తో క్వర్ చేయబడాలి. విఎంఆర్ ప్పాంత్యనిి 

సంబంధించిన మౌలిక్ సదుపాయాల ప్పత్తపాదనలాో కూడా ీనిని పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి. 



 
 
 

పేజీ | 85 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

 

రరనం 9-3: విఎంఆర్ డిఎ లోని డ్రగామీణ డ్రరంతాలోు  నీిల సర్ఫర్య క్వరేజీ 

9.2 వయాట ర్ ిజలం 

9.2.1 పట్టణ మురుగునీటి వయ వసా 

డ్రేరనర్  విశాఖరరనన ం మునిసర్  కార్పప రేషన్  (జివిఎంస) 

ప్పసి్తర జివిఎంసి జనాభా 20,35,000. రదనుగుణంగా పట్టణానిి అవసరమైన నీటి సరఫర్ప 

@ 150 ఎల్ పిసిడి సరీవ స్ ల్వల్ మరియు పట్టణంలో ఉనై  పరిప్శ్మలక్ట 388 ఎంఎల్ డి వరక్ట 

పనిచే సి్తంద్ధ. ీని ఆధారంగా మురుగునీటి ఉరా త్త ిస్తమారు 310 ఎంఎల్ డి గా ఉంటుందని 

భావిసి్తనైా రు. కానీ ప్పసి్తరం మొరంి 161.5 ఎంఎల్ డి స్థమరాయ ం ఉనై  శుద్ధ ి  పాాంటాు మాప్రమే 

పనిచేసి్తనైా యి మరియు శుద్ధ ికోసం 130 ఎంఎల్ డి మురుగునీరు ఈ  పాాంట్కా్ట చేరుతోంద్ధ. 

జివిఎంసి ప్పాంరం మొరంి 20 మురుగునీటి  బాాక్టలుగా విభజించబడింద్ధ. ఇటీవల 

మునిసిపల్ కారొా రే్న్ ప్పాంరంలో చేరిచ న భీమునిపట్ై ం మరియు అనకాపలి ా ప్పాంత్యలను 

ఈ  బాాక్టలు మినహాయించాయి. జివిఎంసిలోని 72 వారుులలో 316 ిలోమీట్ర ాొడవు ఉనై  

మురుగునీటి నెట్ వర్క  నగరం అంరా విసరిించి ఉంద్ధ. కానీ కవలం 249 ిలోమీట్రాు 

మాప్రమే మురుగునీటి శుద్ధ ి  పాాంట్కా్ట (ఇపా టిక మరియు నిరా్ప ణంలో ఉంద్ధ) 

అనుసంధానించబడింద్ధ. జివిఎంసి యొక్క  కొరగిా జోడించిన ప్పాంత్యలు క్ల్క్షన్ నెట్ వర్క  

దావ ర్ప క్వర్ చేయబడవు. ప్పసి్తరం ఉనై  316 ిలోమీట్ర ా నెట్ వర్క  లో, స్తమారు 110 

ిలోమీట్రాు పరిమాణంలో ఉంద్ధ మరియు పెరుగుదల అవసరం. ప్పసి్తరం 20% క్టటుంబాలు 

మాప్రమే మురుగునీటి సేక్రణ వయ వసకా్ట అనుసంధానించబడాుయని సమాచారం. 

నగరంలో మొరంి 16 నంబర్ మురుగునీటి శుద్ధ ి  పాాంట్ ఉంద్ధ, ఇవి ప్పసి్తరం 

పనిచేసి్తనైా యి. ఈ  పాాంట్ ల యొక్క  మొ రంి స్థమరాయ ం 107.50 MLDలు ద్ధగువ 

చూపించబడింద్ధ: 

► అపాూ ఘర్ వద ే    : 25 ఎంఎల్ డి 

► ముడసరాోవ వద ే    : 13 ఎంఎల్ డి 

► ఓల్ు సిటీ     : 38 ఎంఎల్ డి 
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► విపిటి వద ే     : 10 ఎంఎల్ డి 

► వివిధ్ ప్పాంత్యలాో 13 మినీ ఎస్ టిపిలు : 31.50 ఎంఎల్ డి 

► నరవ వద ే(ఆపరే్నల్)   : 54 ఎంఎల్ డి 

► రనిచేసే  రు ం్ ్  యొకె్  మొత్తం స్వమర్ియాట ం : 171.50 ఎంఎ్  డి 

పైన ేరొక నై  దానిి అదనంగా జివిఎంసిలో కొర ిమురుగునీటి శుద్ధ ి పాాంట్ లు నిరా్ప ణంలో 

ఉనాై యి, ఆ రరువార మొరంి స్థమరాయ ం (171.50 + 57) = 228.50 ఎం ఎల్ డి:  

► నరవ వద ే(నిరా్ప ణంలో ఉంద్ధ)  : 54 ఎంఎల్ డి 

► పరద్దశిపాల్ం వద ే    : 2.0 ఎంఎల్ డి 

► ర్పబ్ల్లచెరువు వద ే    : 1.0 ఎంఎల్ డి 

► నిరా్ప ణంలో ఉనై   పాాంట్్  యొక్క  మొరంి స్థమరాయ ం : 57 ఎంఎ్  డి 

ఈ ఎస్ టిపిలు కాక్టండా, మరో 177.69 ఎంఎల్ డి కోసం డిపిఆర్ లు సిదంి చేయబడాుయి. 

 

రరనం 9-4: జివిఎంసలో ముర్పగునీిల శుది్ధ  రు ం రను డ్రరదేశాలు 

 

 

ఏరే్న్ ాయ ంక్టలు 
 

సా షీటక్రించిన ాయ ంక్ 

ముదసరాోవ వద ే13 ఎంఎల్ డి ఎస్ టిపి 
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ఓల్ు సిటీలో 38 ఎంఎల్ డి మురుగునీటి శుద్ధ ి పాాంట్ 

  

అపుా ఘర్ వద ే25 ఎంఎల్ డి   ఎస్ టిపి 

  

ఇన్ ల్ట్ ఛాంబర్ ప్సీక న్ ఛాంబర్ 

  

డెప్టియోస్ ాయ ంక్ ఏరే్న్ ాయ ంక్ 

నరవ వద ే54 ఎంఎల్ డి     ఎస్ టిపి (నిరా్ప ణంలో ఉంద్ధ) 

రరనం 9-5: జివిఎంసలో ఎస్ ిలిల చిడ్రతాలు 
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ప్ేట్ర్ విశాఖపటై్ ం మునిసిపల్ కారాొ రే్న్ కాక్టండా ఇరర పట్టణ సా్థనిక్ 

సంసలాలో(యుఎల్ బి )ఏీ ప్పసి్తరం మురుగునీటి వయ వసనాు క్లిగ ల్టదు. ప్పసి్తరం పట్టణ 

ప్పాంత్యలాో ప్పత్తయ క్ మురుగు నీటి మారె్పలు వేయబడల్టదు. ముడి విసరనీ ల్టదా సెపిటక్ ాయ ంక్టల 

నుండి వచేచ  వయ రే్పనైి  బహరంగ కాలువల దావ ర్ప పారవేయడం జరుగుతోంద్ధ.  అయిత్త 

జివిఎంసిలో మురుగునీటి వయ వసనాు ొడిగంచడానిి, విజయనగరం యుఎల్ బిలో కొర ి

మురుగునీటి వయ వస ాకోసం డిపిఆర్ లను సిదంి చేయబడాుయి. ఇరర యుఎల్ బిలు ప్ట్క్టక  

రవాణా దావ ర్ప మల బ్ల్రద నిరవ హణ (సెేటజ్ మేనేజ్ మెంట్) కోసం డిపిఆర్ లను సిదంి 

చేయబడింద్ధ. 
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రి్లక్ 9-8: విఎమ్ ఆర్ డిఎలో ముర్పగునీిల మరియు రరిశుధయాట  వయాట వసి  డ్రరస్తతత్  సితి 

స్వర్యంశ్ం 

యుఎ్  బిలు 

ఎస్ ిలి 

స్వమర్ియాట ం/ముర్పగు

నీిల జనరేషన్ 

ఎంఎ్  డి 

ర్గడాు పొడవు ఆధార్ంగా 

ముర్పగుకాలువ లైనుు హెచ్ 

హెచ్ 

క్వరేజీ 

మర్పగుదొ

 డు క్వరేజీ 

 
కావల

సన 
ఉనన వి కావలసన ఉనన వి 

ప్ేట్ర్ విశాఖపటై్ ం 

మునిసిపల్ కారాొ రే్న్ 

(జివిఎంసి) 

310 161.5 2252 316 43.6% 98% 

విజయనగరం 

ముని్ పాలిటీ 
29.6 0 256 0 0 90% 

యలమంచిలి 

ముని్ పాలిటీ 
4 0 95 0 0 88% 

నెలిమార ానగర 

పంచాయితీ 
2.6 0 32 0 0 24% 

మ్యలం:  సిపా్-2017 మరియు సంబంధిర అరబ న్ లోక్ల్ బాడీస్, 2019 నుండి "ఎట్ ఎ  గాాన్్ " 

ప్పక్ట్నలు. 

9.3 ఘన వయాట రి్యలు 

ఈ ప్పాంరంలో ఉరా త్త ిఅయ్యయ  ఘన వయ రా్పలను మునిసిపల్ ఘన వయ రా్పలు, ప్పమాదక్ర 

వయ రా్పలు మరియు బయో మెడిక్ల్ వయ రా్పలు వంటి మ్యడ్డ రకాలుగా వరీకె్రించారు. ఈ 

వరీకె్రించబడు వయ రా్పలాో ప్పతీద్ధ విభినై  అధికారుల దావ ర్ప విభినై ంగా నిరవ హంచబడ్డుంద్ధ 

మరియు ప్టీట్ చేయడం/డిసోా జింగ్ యూనిట్ లు. 

మునిసర్  ఘన వయాట రి్యలు (MSW) – ఈ ప్పాంరంలోని నివాస ప్పాంత్యల నుంచి ఉరా త్త ి

అయ్యయ  వయ రా్పలు: పట్టణ ప్పాంత్యలాోని మునిసిపల్ కారొా రే్న్ లు, ముని్ పాలిటీలు మరియు 

నగర పంచాయితీలు మరియు ప్గామీణ ప్పాంత్యలాోని ప్గామపంచాయితీ వంటి  సా్థనిక్ అధికారుల 

దావ ర్ప ఉరా త్త ిచేయబడు ఎం ఎస్ డ బా్ల్య  నిరవ హంచబడ్డుంద్ధ (అంటే, సేక్రించడం, రవాణా 

చేయడం, ప్టీట్ చేయడం/డిసోా జ్ చేయడం). 

ఈ ప్పాంరంలోని ప్పధాన పట్టణ కంప్దాలు ఆధిపరయ  వయ ర ాజనరేట్రాు, వాటిలో నివసిసి్తనై  

జనాభా అధిక్ స్థంప్దర వల;ా ఉరా త్త ిఅయ్యయ  వయ రా్పల పరిమాణం కూడా ఎక్టక వగా ఉంటుంద్ధ. 

నివాస గృహాలు, వాణిజయ  ప్పాంత్యలు, మార్గక ట్ ప్పద్దశాలు మరియు రోడ్డు సీవ పింగ్(ఊడచ ట్ం) 

నుంచి ఉరా త్త ిచేయబడు వయ రా్పలను  సా్థనిక్ సంసలాు సేక్రిసి్థయి; పట్టణ ప్పాంత్యలు 95% సగటు 

సేక్రణ స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉనాై యి. సేక్రించిన వయ రా్పలను ప్పాంత్యలక్ట సమీపంలోని 

డిసోా జల్ సైట్ క్ట రవాణా చేయబడ్డుంద్ధ. క్ంపోస్ట  పాాంటాు ఉనై  పట్టణ ప్పాంత్యలాో, మార్గక ట్ 

వయ రా్పలు మరియు ఏదైనా వేరు చేయబడు రడి వయ రా్పలను క్ంపోస్ట  పాాంట్ క్ట తీస్తక్టవెళత్యరు. 

ఇరర వాటిలోని వయ రా్పలను శుద్ధ ిచేయక్టండా డిసోా జల్ సైట్ వద ేవిసరనీ చేయబడ్డుంద్ధ. 

రి్లక్ 9-9: రర్నణ డ్రరంతాలోు  ఘన వయాట రి్యల నిరా్ హణ యొక్ె  డ్రరస్తతత్  సితి 
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 సి్వనిక్ సంసిలు 

జనరే్  

చేయబడా 

వయాట రి్యలు 

(MTPడి) 

డంింగ్ సై్  బద్ధలీ  సేష్న్ 
క్ంపోస్ ్

 రు ం్  
డబ్ల్ుయాట ిలఈ  క్ ుసర్్ 

జివిఎంస 1,000 

ఉంద్ధ, 

 కాపులుపాా డ వద,ే 

భీమునిపట్ై ం 

ఉంద్ధ ఉంద్ధ 

జిందాల్ అరబ న్ 

వేస్ట మేనేజ్ 

మెంట్, 

విశాఖపట్ై ం 

లిమిరడ్ దావ ర్ప 

నిరా్ప ణం 

ప్పారంభించబ

డింద్ధ 

విఎంస 120 
ఉంద్ధ, 

గునుపూరుేట్ వద ే
ఉంద్ధ ఉంద్ధ 

ఇటీవల రదేు 

చేయబడింద్ధ 

యలమంచిలి 

మున్ి రలిటీ 
16 

ఉంద్ధ, 

 శ్లషు కొండ వద ే
ల్టదు ల్టదు ల్టదు 

నలిుమర్ు నరర్ 

రంచాయితీ 
12 

ఉంద్ధ, 

 గాంధీ నగర్ వద ే
ల్టదు ల్టదు 

ఇటీవల రదేు 

చేయబడింద్ధ 

మ్యలం: సంబంధిత్ యుఎ్  బిలు  

వయ రా్పలను పర్పయ వరణానిి అనుకూలమైన రీత్తలో శాష్టసీయింగా శుద్ధ ిచేయడానిి మరియు 

పారవేయడానిి, జి ఒ ఎ పి ఇనిష్టయ్యటివ్ తీస్తక్టని వేస్ట టు ఎనరీ ీక్సా టరనాు శ్ి ిఉరా త్త ిమరియు 

వయ రా్పలశాష్టసీయి డిసోా జల్ కోసం గురింిచింద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో జివిఎంసి కోసం 

కాపులుపాా డ వద ే ప్పత్తపాద్ధంచిన డబా్ల్య టిఇ  క్సా టర్ ఒక్టి ఉంద్ధ, అయిత్త విజయనగరం, 

నెలిమార ాయుఎల్ బిలను జివిఎంసి  క్సా టర్ లో చేర్పలని ప్పభురవ ం కోరింద్ధ. 

ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో, కొనిై  ప్గామ పంచాయితీలాో (జిపి) ఘన వయ రా్పలు వేరు చేయబడత్యయి 

మరియు క్ంపోసిటంగ్ కొరక్ట బయోడిప్ేడబ్ల్ల్ వయ రా్పలను ఉపయోగసి్థరు. వేరు చేసిన రరువార 

జడ పదారంా మరియు పునరివ నియోగపరచదగన పదారంా విడిగా నిలవ  చేయబడత్యయి. ఇరర 

ప్గామపంచాయితీ వయ రా్పలను ప్గామం యొక్క  బహరంగ ప్పద్దశాలాో పారవేయబడ్డుంద్ధ. మొరంి 

మీద విఎంఆర్ ప్పాంరంలోని 25% ప్గామాలు ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో ఘన వయ రా్పల నిరవ హణక్ట 

క్ంపోస్ట గుంట్లను క్లిగ ఉనాై యి. 

డ్రరమాదక్ర్ వయాట రి్యలు (హెచ్ డబ్ల్ుయాట ) –పరిప్శ్మల దావ ర్ప ఉరా త్త ి అయ్యయ  ప్పమాదక్ర 

వయ రా్పల నిరవ హణ అనేద్ధ నిరి ి్ ట పరిప్శ్మ యొక్క  బాధ్య ర. వయ రా్పలను వారు సంభాలిసి్తనాై రు  

ల్టదా ఇరర పరిప్శ్మలు/చిిత్్య  కంప్దాలక్ట పంపుునాై రు. పరిప్శ్మలు ఎపి ర్పష్ట్ట కాలు య్  

నియంప్రణ మండలి నుండి అధికార్పనిై  తీస్తకొని, వారు నిరేశేించిన నిబంధ్నలక్ట 

అనుగుణంగా వయ రా్పలను పారవేయాలి 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో పరిప్శ్మల దావ ర్ప ఉరా త్త ిఅయ్యయ  ప్పమాదక్ర వయ  రా్పలను జెఎన్ 

పిసి పరవాడలో ఉనై  ర్పంకీ ఎనివ రో ఇంజనీర్్  లిమిరడ్ (రీల్)  సా్థపించిన మెస్ె స్ కోసటల్ వేస్ట 

మేనేజెా ంట్ ఫెసిలిటీ (సిడబా్ల్య ఎమ్ పి) దావ ర్ప చిిర్  చేయబడ్డుంద్ధ. ఇద్ధ ప్టీట్ మెంట్, 

 సోటరేజీ మరియు డిసోా జల్ సదుపాయానిై  అంద్ధసి్తంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని జిలా్లల 

నుంచి రిజిసటర్ ు సభుయ ల నుంచి ఉరా త్త ిఅయ్యయ  ప్పమాదక్ర వయ రా్పలను సంస ాసేక్రించి రవాణా 

చేయాలి. ఈ ప్పాంరంలో సంవర్ ర్పనిి స్తమారు 260 వేల మెప్టిక్ ట్నైు లు శుద్ధ ి
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చేయబడత్యయి. శుద్ధ ి చేయబడిన వయ రా్పలలో 26% ల్లయ ండ్ ఫిల్ చేయబడ్డుంద్ధ,                   

18%  కాలిచ వేయబడ్డుంద్ధ  , మరియు  54%  రీసైిల్ చేయబడ్డుంద్ధ.  

బయో - ెండిక్్  వేస్్ 

ఆరోగయ  సంరక్షణ యూనిట్ ా నుండి ఉరా నై మయ్యయ  బయో మెడిక్ల్ వయ రా్పలు 

ప్పమాదక్రమైనవిగా పరిగణించబడత్యయి మరియు చిిర్  ల్టక్టండా అటువంటి వయ రా్పలను 

పారవేయడం తీప్వమైన పర్పయ వరణ మరియు ప్పజారోగయ  ప్పమాదానైి  క్లిగంచవచుచ . అందువల ా

ీనిని శాష్టసీయి పదతి్తలో నిరవ హంచాలి. ప్పమాదక్ర వయ రా్పల ఉరా త్త ి రోజుక్ట 0.1 ిప్గా/ెడ్. 

ప్పసి్తరం దాదాపు 700 మెప్టిక్ ట్నైు ల వయ రా్పలను 2 విభినై  సంసలాు చిిర్  

ొందుునాై యి, వారు బయో మెడిక్ల్ వయ రా్పల శు ద్ధ ికోసం రమ  పాాంట్నాు ఏరా్ప టు చేశారు. 

విఎమ్ ఆర్ డిఎ లోని ర్గండ్డ జిలా్లలాో సంవర్ ర్పనిి ప్పసి్తరం ఉరా త్త ిఅవుునై  ప్పమాదక్ర 

వయ రా్పల వివర్పలు మరియు దాని చిిర్ క్ట బాధ్య ర వహంచే సంస ా టేబ్ల్ల్ 9లో 

ఇవవ బడింద్ధ.-10 ద్ధగువ: 

రి్లక్ 9-10: బయో ెండిక్్  వయాట రి్యల చిిత్్  డ్రరస్తతత్ ఏజెనీ్ లు 

జిల్ు  
MTPAలో ఉత్ప తిత 

చేయబడా బిఎమ్ డబ్ల్ుయాట   
నిరా్య హన సంసి 

విశాఖపట్ై ం 645.46 మారిడి ఎకో ఇండష్టసీటస్ ఆంప్ధ్ ప్పయివేట్ 

లిమిరడ్ 

విజయనగరం 72.12 ర్గయిన్ బో  పరిప్శ్మలు 

మొత్తం 717.58  

మ్యలం: కాలు య్  నియంప్రణ మండలి, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ 

ప్పసి్తరం బిఎమ్ వయ రా్పలను బిఎమ్ డబా్ల్య  డిసోా జల్ నిబంధ్నల ప్పకారం వేరు చేసి, 

బరువు తూచి సంచులాో పాయ క్ చేసి్థరు (ఎరుపు సంచుల కొరక్ట 0.5 ిలోలు, మరియు పస్తపు 

సంచుల కొరక్ట 2.5 ిలోలు). ప్దవ మరియు ఘన వయ రా్పలను  పాాసిటక్ సంచులు మరియు టిన్ 

లలో విడిగా నిలవ  చేసి్థరు. ఆస్తపప్ుల నుంచి ఉరా త్త ి అయ్యయ  ప్పమాదక్రం కాని ఘన 

వయ రా్పలను సంబంధిర యుఎల్ బి లు సేక్రించి, రదునుగుణంగా పారవేయబడత్యయి.  

ముగింపు: విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఘన వయ రా్పల నిరవ హణ యొక్క  ప్పసి్తర 

దృష్టటంత్యనైి  మద్ధంపు చేసిన రరువార ద్ధగువ ేరొక నై  విధ్ంగా అనుములు ఇవవ బడాుయి: 

► ఈ ప్పాంరంలో ప్పమాదక్రమైన వయ రా్పలు మరియు బయో మెడిక్ల్ వయ రా్పలక్ట, ప్పసి్తర 

వయ రా్పల నిరవ హణ విధానాలు రగనటాునైా యి. 

► మునిసిపల్ ఘన వయ రా్పల నిరవ హణక్ట, వయ రా్పలను వేరు చేయక్పోవడం, క్ంపోసిటంగ్ 

విధానాలు అనారోగయ క్రమైనవి/పరయ వేక్షంచబడవు, వయ రా్పలను ముడిగా పారవేయడం, 

ఉపయోగంలో ఉనై  కొనిై  డంప్ సైట్ లక్ట కాంౌరండ్ గ్లడలు మరియు వయ రా్పల బరువు 

చూసే వయ వసలాు ల్టవు, డంప్ సైట్ వద ేవయ రా్పలను కాలచ డం, పట్టణ మరియు ప్గామీణ 

ప్పాంత్యలాో అందుబాటులో ఉనై  మౌలిక్ సదుపాయాలను అసమరంాగా 

ఉపయోగంచడం వంటి కొనిై  సమసయ లు ఉనాై యి. 

9.4 విదుయాట త్ సర్ఫర్య 

డ్రరస్తతత్  విదుయాట త్  న్  వరె్  మరియు  భవిషయాట త్  విదుయాట త్  వనర్పలు  

విఎంఆర్ ప్పాంరం యొక్క  విసి్థరమైన పెద ేమరియు మెగా పరిప్శ్మలు మరియు ఎమ్ ఎస్ 

ఎమ్ ఈ పారిప్శామిక్ పారుక లు అభివృద్ధ ిచెందడానిి విదుయ త్ సరఫర్ప కీలక్ కారకాలలో ఒక్టి. 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్ట్టంలో 56% విదుయ ుిను అందుక్టంటుంద్ధ మరియు మిగలిన 44% కంప్ద 
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విదుయ త్, సవ రంప్ర విదుయ త్  పాాంటాు (ఐపిపి) మరియు కాపిటవ్ పవర్  పాాంట్ ానుండి ొంద్ధంద్ధ. 

ర్పష్ట్టంలో బల్క  పవర్ ప్ాన్్  మి్న్ ర్గండ్డ ఏజెనీ్ లు పవర్ ప్గడ్, మరియు ఎపిప్ాన్ో క  

దావ ర్ప చేయబడ్డుంద్ధ.   

రవర్  డిస్టస్బ్యయాట షన్ సస్మ్- APEPDCL 

ఈ ప్పాంరంలో విదుయ త్ పంపిణీని సంబంధిర సబ్  సేట్ నతాో పాటు హెచ్ టి మరియు ఎల్ 

టి విదుయ త్ లైన ాభారీ నెట్వ ర్క  దావ ర్ప ఎపిఇపిడిసిఎల్ నిరవ హసి్తంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో ప్పసి్తర 

నెట్వ ర్క   హెచ్ టి మరియు ఎల్ టి లైన్ లు ద్ధగువ టేబ్ల్ల్ 1-10లో ఇవవ బడాుయి: 

రి్లక్ 9-11: విఎంఆర్ లో ఇరప ిలక ఉనన  రవర్ న్  వరె్  

గీత్ విశాఖరరనన ం విజయనరర్ం 

400 కె.వి. 1,193.26 0 

220 కె.వి. 869.35 80.33 

132 కె.వి. 1,502.55 255.64 

33 కె.వి. 1,262.5 679.45 

11 కె.వి. 4,425.67 6,243.67 

మొత్తం హెచ్ ిల 

లైనుు 
9,253.33 7,259.09 

ఎ్ .ిల.లైన్ 12,725.87 13,063.52 

G. మొత్తం 21,979.2 20,322.61 

మ్యలం: ఎపిఇపిడిసిఎల్ 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని ఉరరి కోసి్థ ప్పాంరంలోని 221 మండల్లలాో ని వివిధ్ స్థమరా్పయ ల యొక్క  

587 సబ్  సేట్ న్ లు 33 కెవి ల్వల్, 2,322 ఫీడరాు మరియు 1,27,487 క్ట పైగా డిష్టసిటబ్యయ ్న్ 

ప్ాన్్  ఫారా ర్ లు క్లిగన నెట్ వర్క  దావ ర్ప వివిధ్ కట్గరీలక్ట ఎపిఇపిడిసిఎల్ పవర్ ని 

అంద్ధసి్తంద్ధ: 

రి్లక్ 9-12: No. of substation in APEPDCL Network  

Sl.No. సబ్  సేష్న్ ర్క్ం కాదు. ఉర  సేష్ను 

1 220 ి.వి సబ్  సేట్ నాు 15 నెం. 

2 132 కెవి సబ్  సేట్  నాు 55 నెం. 

3 33 / 11 కెవి సబ్  సేట్ నాు 587 నెం. 

4 11 ివి / 433 వి సబ్  సేట్ నాు 1,28,000 నెం. 

మ్యలం: ఎపిఇపిడిసిఎల్ 
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రరనం 9-6:విఎంఆర్ జిల్ు ల డ్రగిడ్ మాయాట ప్ 

 

 
రరనం 9-7: ఎ ి జె న్ కో 

9.5 విద్యయాట  సౌక్ర్యయాట లు 

ఈ ప్పాంరం యొక్క  స్థమాజిక్-ఆరికా్  సితా్త అభివృద్ధలిో విదయ  మరియు అక్షర్పసయ ర కీలక్ 

పాప్ర పోష్టసి్థయి.  అక్షర్పసయ ర రేట్ ా పెరుగుదల ఆరికా్ మరియు స్థమాజిక్ స్కచిక్లను 
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పెంచుుంద్ధ. చరిచ ంచిన విధ్ంగా (ర్గఫ్ సెక్షన్.4.4) విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరం యొక్క  

అక్షర్పసయ ర రేటు ర్పష్ట్ట సగటు జాతీయ సగటు క్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ.  అయిత్త విశాఖపట్ై ం 

అక్షర్పసయ ర  సా్థయిలు ర్పష్ట్ట సగటుక్ట దాదాపు సమానంగా ఉండగా, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని 

ఇరర జిలా్లలు ర్పష్ట్ట సగటు అక్షర్పసయ ర రేటు క్ంటే రక్టక వగా ఉనాై యి. 

విజయనగరం జిలా్లలో ప్పాథమిక్ విదాయ  సౌక్ర్పయ లు ఎక్టక వగా ఉనాై యి, రరువార 

విశాఖపట్ై ం జిలా్ల ఉంద్ధ. పట్టణ ప్పాంత్యలలో జివిఎంసి (299) అధిక్ సౌక్ర్పయ లను క్లిగ 

ఉండగా నెలిమార ా అత్త రక్టక వ (31) క్లిగ ఉంద్ధ. ప్గామీణ మండల్లలుగా 

పరిగణించబడ్డునై ంర వరక్ట విజయనగరం మండలంలో 449 పాఠశాలలక్ట అధిక్ పాఠశాల 

సౌక్రయ ం ఉంద్ధ. 

ప్పాథమిక్ విదాయ  సదుపాయం అనిై  పట్టణ ప్పాంత్యలాో లోటు, అయిత్త జివిఎంసి మినహా 

ఇరర ప్పాంత్యలలో సెక్ండరీ విదాయ  సదుపాయాలు క్లవు. ఇరర పట్టణ ప్పాంత్యలతో పోలిసే ి

జివిఎంసి అధిక్ సంఖయ లో మౌలిక్ సదుపాయాలను క్లిగ ఉనై పా టికీ, అధికార పరిధిలో ఉనై  

జనాభా అవసర్పనిై  తీరచ దు. అందువల ా ప్పాథమిక్ మరియు మాధ్య మిక్ పాఠశాల ర్గండింటికీ 

కూడా జివిఎంసిలో అధిక్ డిమాండ్ పాటించబడ్డుంద్ధ. జివిఎంసిి భినై ంగా, అనిై  ప్గామీణ 

మండల్లలాో 11 ప్పాథమిక్ పాఠశాలల డిమాండ్ ఉనై  పాయక్ర్పవుేట్ మండల్లనిై  

మినహాయించి విశాఖపట్ై ం జిలా్లలో మిగులు పాఠశాల విదాయ  సౌక్ర్పయ లు ఉనాై యి. 

అనకాపలిలాో ప్పాథమిక్ పాఠశాల తో పాటు సీనియర్ సెక్ండరీ పాఠశాల లు అధిక్ంగా ఉనాై యి 

అయిత్త ప్పాథమిక్ పాఠశాల ను మించి ఎక్టక వ సంఖయ లో సీనియర్ సెక్ండరీ పాఠశాల లు 

ఉనాై యి. జివిఎంసిలో ఎదురైన అసమరరాను అనకాపలి ా మండలం లోని మిగులు విదాయ  

సౌక్ర్పయ లతో పాక్షక్ంగా తీర్పచ లని భావిసి్తనైా రు, ఎందుక్ంటే ఈ మండలం జివిఎంసి 

నాయ యపరిధిి సరిహదేుగా ఉంద్ధ మరియు అనకాపలి ా జివిఎంసి లో  భాగంగా ఉనాై యి. ర్గండ్డ 

జిలా్లలలో, విజయనగరం జిలా్లలో రగనంర సౌక్ర్పయ లు ఉనాై యి. 

రి్లక్ 9-13 అర్బ న్ విఎమ్ ఆర్ డిఎలో సెూ లు సదురయాల కర్కు మద్ధంపు అవసర్ం 

జిల్ు  పేర్ప ఉర జిల్ు  పేర్ప 

డ్రరథమిక్ 

రఠశాల 

సీనియర్ 

ెటక్ండరీ 

సెూ ్  

విక్ల్ంగుల  

సెూ లు 

E* D** G*** E D G E D G 

విజయనగరం 

విజయనగరం 

(మునిసిపల్ కారొా రే్న్) 
89 148 -59 112 37 75 1 5 -4 

నెలిమార ా(నగర్ 

పంచాయితీ) 
13 12 1 18 3 15 0 0 0 

విశాఖపట్ై ం జిలా్ల 

జి.వి.ఎం.సి. 138 1130 -992 161 282 
-

121 
1 41 -40 

యలమంచిలి 

(మునిసిపాలిటీ) 
15 18 -3 29 4 25 0 0 0 

ఇపా టిక ఉనై  సౌక్ర్పయ లక్ట మ్యలం: టౌన్ డైర్గక్ టరీ, భారర జనాభా ల్క్క లు (2011), *ప్పసి్తరం, 
**డిమాండ్ &గాయ ప్. డిమాండ్ మరియు గాయ ప్ లు యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ మారదెరశ కాలను అంచనా వేయబడాుయి. రుణ 

(-) విలువలు అంరర్పలను స్కచిసి్తండగా, స్థనుకూల విలువ మిగులును స్కచిసి్తంద్ధ 
గమనిక్: ప్పాథమిక్ పాఠశాల యొక్క  సింగల్ కట్గరీ ింద ప్పీ ష్టపైమరీ మరియు ష్టపైమరీ వరీకె్రణ తీస్తకోబడింద్ధ. 

ఉనన త్ విదయాట  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని జిలా్లలాో ఉనై ర విదాయ  సౌక్ర్పయ లు పంపిణీ చేయబడత్యయి, 

వీటిలో విజయనగరం జిలా్లలో క్ళ్ళశాలలు (67), వైదయ  క్ళ్ళశాలలు (4), ఇరర ప్ొఫె్నల్ 

కాల్టజీలు (38) మరియు నర్ి ంగ్ ఇనిసిటట్యయ ట్ లు (7) ఎక్టక వ వాా ను క్లిగ ఉండగా, 



 
 
 

పేజీ | 95 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

విశాఖపట్ై ంలో ఎక్టక వ సంఖయ లో ఇంజనీరింగ్ క్ళ్ళశాలలు (19) మరియు స్థంకత్తక్ విదాయ  

వరంె (ఎ) (49) పట్టణ కంప్దాలాో ఉనై ర విదాయ  సౌక్ర్పయ ల స్థంప్దర ఎక్టక వగా క్నిపిసి్తంద్ధ. 

జివిఎంసి లో  రగననైి  డిప్ీ క్ళ్ళశాలలు ఉనాై యి, కానీ అనిై  ఇరర ఉనై ర  సా్థయి విదాయ  

సౌక్ర్పయ ల డిమాండ్ ను తీరచ డంలో విఫలమైంద్ధ. విజయనగరం మునిసిపల్ కారొా రే్న్ లో 

మెడిక్ల్ కాల్టజీ మరియు ఇంజనీరింగ్ క్ళ్ళశాల క్ట ఆవశ్య క్ర ఉంద్ధ.విజయనగరం మునిసిపల్ 

కారొా రే్న్ క్ళ్ళశాలలు మరియు స్థంకత్తక్ విదాయ  కంప్దం (ఎ) తో సేవలంద్ధసిోంద్ధ. (పటిటక్ 9-14. 

అనకాపలి ారరువార భీమునిపటై్ ం, ఆనందపురం లలో మెరుగైన సౌక్ర్పయ ల కంప్ీక్రణ ఉంద్ధ. 

జి.వి.ఎం.సి.ి భినై ంగా జి.వి.ఎం.సి.లో చరిచ ంచిన విధ్ంగా ఈ మండల్లలు భూమిి ఖరుచ  

మరియు లభయ ర పరంగా స్థేక్షంగా రక్టక వ అడుంిని క్లిగ ఉనాై యి. నగర్పనిి మంచి 

అనుసంధానం ఉంద్ధ. ఈ అంశాలు ఇక్క డ ఉనై ర విదాయ  సౌక్ర్పయ ల  సా్థపనక్ట ప్ేరేపిసి్థయి. 

విశాఖపట్ై ం జిలా్లలోని చాల్ల ప్గామీణ మండల్లలాో స్థంకత్తక్ విదాయ  కంప్దం అవసరం ఉందని 

గమనించబడింద్ధ. 

ప్గామీణ మండల్లలాో అధిక్ భాగం జిలా్ల కంప్దంలో ఉనై ర ప్శ్లణి విదాయ  సౌక్ర్పయ లు 

ఉనాై యి. మండల ప్పధాన కార్పయ లయంలో సౌక్ర్పయ లు అవసర్పనిై  తీరచ వు. 

రి్లక్ 9-14 ఉనన త్ డ్రక్మవిద్యయాట  సౌక్ర్యయాట లు 

ఉర జిల్ు  పేర్ప 

కాలేజీ 

స్వంకతిక్ 

విద్యయాట  

కండ్రదం 

(ఎ) 

ఇంజనీరింగ్ 

క్ళాశాల 

ెండిక్్  

కాలేజ్ 

ఇత్ర్ 

డ్రపొఫెషన్  

కాలేజీలు 

E D G E D G E D G E D G E D G 

విజయనగరం (మునిసిపల్ 

కారొా రే్న్) 

1

3 
1 

1

2 
23 4 19 1 2 -1 0 2 -2 2 2 0 

నెలిమార ా(నగర్ పంచాయితీ) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

జివిఎంసి 
1

7 

1

5 
2 27 37 -10 7 18 -11 1 18 -17 4 18 -14 

యలమంచిలి (మునిసిపాలిటీ) 3 0 3 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ఇపా టిక ఉనై  సౌక్ర్పయ లక్ట మ్యలం: టౌన్ డైర్గక్ టరీ, భారర జనాభా ల్క్క లు (2011), *ప్పసి్తరం, 
**డిమాండ్ &గాయ ప్. డిమాండ్ మరియు గాయ ప్ అంచనా వేయబడాుయి యుఆర్ డిపిఎఫ్ఐ మారదెరశ కాలు ప్పత్తకూల (-) 

విలువలు అంరర్పలను స్కచిసి్థయి, అయిత్త స్థనుకూల విలువ మిగులును స్కచిసి్తంద్ధ. 
గమనిక్: రిై క్ల్ ఎడ్డయ క్న్ సెంట్ర్ (ఎ) మరియు రిై క్ల్ ఎడ్డయ క్న్ సెంట్ర్ (బి) యొక్క  వరీకె్రణను రిై క్ల్ 

ఎడ్డయ క్న్ సెంట్ర్ (ఎ) యొక్క  సింగల్ కట్గరీ ింద తీస్తక్టనాై రు. 

9.6 ఆర్గరయాట  సౌక్ర్యయాట లు 

అందుబాటులో ఉనై  ఆరోగయ  సంబంధిర సౌక్ర్పయ లు ఈ పెరుగుునై  జనాభాక్ట 

సరిపడక్పోవచుచ .  కాబటిట  అంచనా వేయడం చాల్ల ముఖయ ం, రదావ ర్ప ఇద్ధ ఈ ప్పాంత్యల 

అభివృద్ధనిి ప్పత్తకూలంగా ప్పభావిరం చేయదు. పట్టణ ప్పాంత్యలతో పోలిసే,ి విఎంఆర్ డిఎ లోని 

ప్గామీణ ప్పాంత్యలక్ట ఆరోగయ  సంరక్షణ సౌక్ర్పయ ల పరంగా కొరర ఉంద్ధ. 
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ఆర్గరయాట  సంర్క్ష్ణ సదురయాల రంిణీ 

 విశాఖపట్ై ం జి లా్ల రరువార విజయనగరం జిలా్ల ఆరోగయ  సంరక్షణ మౌలిక్ సదుపాయాల 

యొక్క  మంచి అనుపాత్యనిై  పంచుక్టంటుంద్ధ, ఇద్ధ ప్పధానంగా డిసెా న్ రీ మరియు నర్ి ంగ్ 

హోమ్ సౌక్ర్పయ లను క్లిగ ఉంద్ధ. ప్పాజెక్ ట ప్పాంరంలో మొరంి మీద మలీట సెా ష్టలిటీ మరియు 

సెా ష్టలిటీ ఆస్తపప్ులు ల్టవు.  

 

పటం 9-8: విఎంఆర్ లో ఆరోగ్య  సదుపాయాలు 

ఏ స్థధారణ పట్టణ కంప్దంలోన్ననా మెరుగైన మౌలిక్ సదుపాయాలు ఉనై ందున, ఆరోగయ  

సంరక్షణ సౌక్ర్పయ లు కూడా మునుపటి విభాగంలో చరిచ ంచిన విధ్ంగా విదాయ  సౌక్ర్పయ లు వంటివి 

పట్టణ కంప్దాలాో కంప్ీక్ృరమై ఉనాై యి. విఎంఆరి ుఎ లోని పట్టణ కంప్దాలాో మిగులు 

డిసెా న్ రీలు ఉనై పా టికీ, వారు అధిక్ప్క్మ ఆరోగయ  సంరక్షణ సౌక్ర్పయ లలో కొరరను 

ఎదురొక ంటునైా రు. డిసెా న్ రీ వంటి రక్టక వ  సా్థయి ఆరోగయ  సంరక్షణ సదుపాయం జనాభా 

అవసర్పనిై  తీరుసిోంద్ధ, అయిత్త విజయనగరం జిలా్లలోని ప్గామీణ మండల్లలాో అధిక్ 

సౌక్ర్పయ లు ల్టవు. విశాఖపట్ై ం జిలా్లలోని ఇరర కట్గరీలతో పోలిసే ినర్ి ంగ్ హోమ్ క్ట మరినిై  

అవసర్పలు ఉనాై యి. 

రి్లక్ 9-యుఎ్  బి లలో  15 ఆర్గరయాట  సదురయాలు 

ఉర జిల్ు  పేర్ప 
డిెటప న్ రీ నర్ి ంగ్ హోమ్ 

వెరనర్న రీ 

హాసప రన్  

E* D** G*** E D G E D G 

విజయనగరం (ఎం + ఓజీ) 170 17 153 3 5 -2 1 1 0 

నె లిమార ా(సిటి) 10 2 8 0 1 -1 1 1 0 

జివిఎంసి 205 126 79 3 38 -35 3 4 -1 

యలమంచిలి (సిటి) 10 3 7 0 1 -1 1 1 0 

ఇపా టిక ఉనై  సదుపాయాలక్ట మ్యలం:  సా్థప్, *ఇపా టిక ఉంద్ధ, **డిమాండ్ &గాయ ప్. డిమాండ్ 

మరియు గాయ ప్ అంచనా వేయబడాుయి యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ మారదెరశ కాలు నెగటివ్ (-) విలువలు 

అంరర్పలను స్కచిసి్థయి, అయిత్త పాజిటివ్ విలువ మిగులును స్కచిసి్తంద్ధ 

గమనిక్: డిసెా న్ రీ మరియు పాలీినాిక్ యొక్క  వరీకె్రణ డిసెా న్ రీ యొక్క  సింగల్ కట్గరీ 

ింద తీస్తకోబడింద్ధ. 
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9.7 ఇత్ర్ సమాచార్ం 

వేగవంరమైన పట్టణీక్రణతో ప్పసి్తరం మారుునై  జనాభా లక్షణాలను ఎదురొక ంటునై  

విఎంఆరి ుఎ ప్పాంరం లో పెరుగుునై  జనాభా అవసర్పలను తీరచ డానిి స్థమాజిక్ స్థంసక ృత్తక్ 

సౌక్ర్పయ ల నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉండాలి. పట్టణ లక్షణాలు ఉనై  ప్పాంత్యలు రక్టక వ స్థమాజిక్ 

స్థంసక ృత్తక్ సౌక్ర్పయ లను క్లిగ ఉనాై యి, కానీ ఇపా టికీ ఇద్ధ ప్పాజెక్టట  ప్పాంరంలో డిమాండ్ ను 

తీరచ ల్టదు చాల్ల ప్గామీణ ప్పాంత్యలు ఈ సౌక్ర్పయ లు ల్టక్టండా ఉనాై యి. 

స్వమాజిక్ స్వంసె ృతిక్ సౌక్ర్యయాట లు 

విఎంఆరి ుఎ ప్పాంరంలో విశాఖపట్ై ంలో స్థమాజిక్ స్థంసక ృత్తక్ సౌక్ర్పయ లు ఎక్టక వగా 

ఉనాై యి, రరువార విజయనగరం జిలా్ల ఉంద్ధ. ప్పాజెక్టట  ప్పాంరంలో సౌక్ర్పయ లు సప్క్మంగా 

వాయ పి ిచెందక్పోవడం వల ాఈ సదుపాయాలను సప్క్మంగా  పాాన్ చేయాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం జిలా్ల అనకాపలి ా మండలంలో అంగన్ వాడీలు, ప్గంథాలయాలు ఎక్టక వ 

ఉండగా, విజయనగరం మండలంలో సినిమా హాళా్ల ఎక్టక వగా ఉనాై యి. 

భడ్రదతా నిరా్ హణ సౌక్ర్యయాట లు 

ఈ ప్పాంరంలో ఊహంచని ప్పమాదాలు జరుగుునై  సమయంలో భప్దత్య నిరవ హణ 

రక్షణలో ప్పధాన పాప్ర పోష్టసి్తంద్ధ. ఇద్ధ ఏవైనా విపుిలను ఎదురుకోడానిి సిదంిగా 

ఉండానిి అవసరమైన స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను క్లిగ ఉండాలి్ న అవసరం 

ఉంద్ధ. ప్పాజెక్టట  ప్పాంరంలో విపుిల చరిప్ర, ప్పాజెక్ ట ప్పాంరం అటువంటి ప్పమాదాలు మరియు 

విపుిలక్ట గురయ్యయ  అవకాశ్ం ఉందని చూపిసి్తంద్ధ. ప్పసి్తరం ఉనై  దృష్టటంత్యనైి  

తెలుస్తకోవడం కొరక్ట ప్పాజెక్ ట ప్పాంరంలో అగై  మాపక్  సౌక్ర్పయ లు  మద్ధంపు చేయబడత్యయి. 

విఎంఆరి ుఎ ప్పాంరంలో 11 అగై మాపక్ కంప్దాలు మరియు 2 ైర్ అవుట్ పోస్ట లు 

ఉనాై యి. విశాఖపటై్ ం జిలా్లలో ఎక్టక వ సంఖయ లో అగై మాపక్ కంప్దాలు ఉనాై యి (7-

అగై మాపక్ కంప్దం మరియు 1 ైర్ అవుట్ పోస్ట లు) రరువార విజయనగరం (4-ైర్  సేట్ న్ 

మరియు 1 ైర్ అవుట్ పోస్తటలు) రక్టక వ సంఖయ లో అగై మాపక్ కంప్దాలను క్లిగ ఉనాై యి. 

అగై మాపక్ కంప్దం ఉండాలి, రదావ ర్ప అగై మాపక్ వాహనాలు 3-5 నిమిష్టలాోఏదైనా విపుి 

ప్పద్దశానిి చేరుకోగలుగుత్యయి. భప్దత్య సదుపాయాలపై యుఆరిుపిఎఫ్ఐ నిబంధ్నలు ఒక్ ైర్ 

 సేట్ న్ 5-7 ిలోమీట్ర ావాయ స్థరంా క్లిగన ప్పాంత్యనిి సేవలంద్ధసి్తందని మరియు ైర్ పోస్ట ఈ 

సదుపాయం యొక్క  లొక్న్ చుట్యట  3-4 ిలోమీట్ర ా వాయ స్థరంా క్లిగన ప్పాంత్యనిి 

సేవలంద్ధంచగలదని ేరొక ంటుంద్ధ. ఈ మారదెరశ కాల ఆధారంగా మద్ధంపు విఎంఆరి ుఎ 

ప్పాంరంలో ప్పసి్తరం ఉనై  అగై మాపక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు సరిపోవని వెలడాిసి్తంద్ధ. ఈ 

సౌక్రయ ం యొక్క  లోటు విజయనగరం జిలా్లలోని మండల్లలలో ఎక్టక వగా ఉంద్ధ, రరువార 

విశాఖపట్ై ం జిలా్ల ఉంద్ధ. జివిఎంసి పట్టణ కంప్దాలాో అగై మాపక్ సేవలు ులనారా క్ంగా 

ఎక్టక వగా ఉనాై యి. 

రంిణీ సేవలు 

ప్పాజెక్టటలో జిలా్లల మధ్య  ఇంధ్న పంపిణీ సేవలలో విశాఖపట్ై ం అధిక్ వాాను క్లిగ 

ఉంద్ధ. అనకాపలి ాలో ఎక్టక వ సంఖయ లో ఫిలింాగ్  సేట్ నాు ఉనాై యి. అనకాపలి ాసమీపంలోని 

బలువావ డలో పెద ే ఎుిన మైనింగ్ జరగడం మరియు వాహనం యొక్క  క్దలిక్లను 

ప్పోర్ హంచే మరియు వసి్తవుల బద్ధలీని ప్పోర్ హంచే ఈ ప్పాంరంలోని పెద ేరహదారుల నెట్ 

వర్క  ీనిి కారణం.  

 

పటం 9-9: విఎంఆర్ లో ఇంధన పంపిణీ సేవలు పటం 9-10: విఎంఆర్ లో ఇతర సౌకర్యయ లు 
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ఇత్ర్ సౌక్ర్యయాట లు 

స్థంకత్తక్ పరిజాానంలో పురోగత్తతో ఇరర స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు కీలక్ పాప్ర 

పోష్టసి్థయి. పోస్ట మరియు రలిప్గాఫ్ అనేద్ధ క్మ్యయ నిక్న్ యొక్క  అరయ ంర ప్పజాదరణ 

ొంద్ధన స్థధ్నం మరియు బాయ ంక్టలు వంటి ఇరర సదుపాయాలు ఈ విభాగంలో మద్ధంపు 

చేయబడత్యయి. 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఎక్్  రనషన్ కౌంట్ర్ మరియు ఎటిఎమ్ సదుపాయంతో 

బాయ ంక్టలో కొరర ఎక్టక వగా ఉంద్ధ, రరువార ప్పాథమిక్ పోసటల్ ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ సదుపాయం 

ఉంద్ధ. 

9.8 ముగింపు 

ర్పబోయ్య సంవర్ ర్పలాో విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో అధిక్ పట్టణీక్రణక్ట సోక ప్ ఉంద్ధ  , ఇద్ధ 

భవి య్ త్ జనాభాక్ట మెరుగైన మౌలిక్ సదుపాయాలను డిమాండ్ చేసి్తంద్ధ. ఒక్ ప్పపంచ 

నగరంలో, ప్పజలు రగనంర సౌక్ర్పయ లు మరియు మౌలిక్ సదుపాయాలతో మెరుగైన జీవన 

నాణయ ర కోసం ఆశిసి్థరు. జనాభా వేగంగా పెరగడం సరఫర్ప నిరవ హణపై ఒత్తడిి 

తీస్తక్టవెళ్లుంద్ధ. ప్పణాళికాబదమిైన చరయ లతో మరియు  సిరామైన వ్యయ హాలతో ీనిని 

పరి క్ రించవచుచ . కాబటిట భవి య్ ుిలో ఇద్ధ ఊహంచని పరిసితా్త కాదు, ఇద్ధ నిరవ హంచడం 

చాల్ల క్్టరరం. 
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10 కీలక్ వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరదేశిక్ అభివృది్ధ సవాళ్లు  

మరియు అవకాశాలు 

 

10.1 కీలక్ సవాళ్లు : 

రర్యయాట వర్ణ: విఎంఆరి ుఎ ప్పాంరం ర్గండ్డ తీర ప్పాంత్యలలో విసరిించి ఉంద్ధ, ఇద్ధ 

విసి్థరమైన తీరప్పాంరం, తూరుా న బంగాళ్ళఖారం క్లిగ ఉంద్ధ మరియు పశిచ మ వైపున తూరుా  

క్నుమలతో ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంరం సహజంగా అడవులు,కొండలు, నీటి వనరులు, తీర ప్పాంర 

నియంప్రణ మండల్లలు మొదలైన అనేక్ పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలను క్లిగ ఉంద్ధ. 

ఈ ప్పాంరం వరదలు, ుఫాను ఉపెా నలు, వివిధ్ మానవ నిరాి ర మరియు సహజ జోక్య ం 

కారణంగా ుఫానులు వంటి వివిధ్ పర్పయ వరణ సహజ ప్పమాదాలక్ట ఆస్థక రం ఉంద్ధ. ఈ 

ప్పాంరం స్తమారు 170.8 ిలోమీట్ర ాతీరప్పాంత్యనిై  క్వర్ చేసి్తంద్ధ, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని మొరంి 
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974 ిలోమీట్రలాో ఇద్ధ ుఫానుల సమయంలో తూరుా  తీరంలో అరయ ంర ప్పభావానిి గురైన 

ర్పష్టష్టటలాో ఒక్టి.  

త్గినంత్ డ్రరథమిక్ మౌలిక్ సదురయాలు లేక్పోవడం: పట్టణ సెగా్ ంట్లాో విఎంఆర్ 

లో ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల లభయ ర యొక్క  డేా విశ్ల ా్ ణ నీటి సరఫర్ప క్వరేజీ 

సరిపోదని, మురుగునీటి క్నెి టవిటీ రక్టక వగా ఉందని మరియు ఘన వయ రా్పల సేక్రణ 

సంరృపికి్రంగా ఉందని స్కచిసి్తంద్ధ. ఆరోగయ క్రమైన పట్టణ ఆరికా్ వయ వసకా్ట కీలక్మైనద్ధ 

నాణయ మైన ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను సమిా ళిర పదతి్తలో అందుబాటులో ఉండట్ం 

అని స్కచించారు.  

డ్రరణాళిక్ లేని మరియు విచిి నన మైన రర్నణవాదం: విఎంఆర్ లో పట్టణ జనాభా వాా 

50% క్ట దగరెగా ఉంద్ధ. సరిపోని రోడ్డు నెట్ వర్క  మరియు పబికా్ ప్ాని్ ట్ తో అరబ న్ ప్సిా ైప్ 

యొక్క  కారయ క్ల్లపాలు మదర్ సిటీ  యొక్క  పరిధీయ ప్పాంత్యలు మరియు విఎంఆర్ లోని 

ఉపప్గహ పట్టణాలపై ప్పబలంగా ఉనాై యి. ప్పసి్తర ప్పజా రవాణా వాా విశాఖపట్ై ం నగరంలో 

20% క్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. విఎంఆర్ యొక్క  సహజ భౌగ్లళిక్ ర మరియు పట్టణాభివృద్ధిి  

ప్పణాళిక్ల్టని విధానం కారణంగా, నగర్పలు మరియు పట్టణాల పట్టణ రూపం చాల్ల బాగాలుగ 

ఉంద్ధ. ఈ ప్ఫాగా్ ంటే్న్ మరియు విసరిణ, ముఖయ ంగా మెప్ోపాలిట్న్ నగరమైన 

విశాఖపట్ై ంలో, నాణయ మైన పట్టణ మరియు రవాణా సేవలను అంద్ధంచడంలో ప్పభావం క్లిగ 

ఉంద్ధ. 

  

పటం 10-1: విశాఖపటన ం సెటిల్ మంట్ వ్యయ పి ి

ెండ్రటోరలిరనన్ సటీ మరియు రీజన్  మరియు సబ్ రీజన్  ెటంరనర్ ల లోరల 

మరియు మధయాట  ర్వాణా క్నివ్ిటీ లేక్పోవడం: జివిఎంసి ప్పాంరంలో పబికా్ ప్ాని్ ట్ వాా 

20% రక్టక వగా ఉంద్ధ, ఇద్ధ ఇల్లంటి నగర్పలక్ట 50% ప్పమాణాలక్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. 

మెప్ోపాలిట్న్ సిటీ మరియు రీజనల్ సెంట్ర ామధ్య  రగనంర మరియు నాణయ మైన రవాణా 

క్నెి టవిటీ ల్టక్పోవడం వల ా విఎంఆర్ యొక్క  ప్పాంతీయ కంప్దాలాో రగనంర ఆరికా్ చైరనయ ం 

ల్టదు. ప్పాంతీయ కంప్దాలలో పబికా్ ప్ాని్ ట్ మౌలిక్ సదుపాయాల  సా్థయి కూడా బలహీనంగా 

ఉంద్ధ.  
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పటం 10-2: సంభావయ  వయ వసాయ భూమి, 2018 

వయాట వస్వయ భూములను సంర్క్షించడం: విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో 

వయ వస్థయ విధానాల ింద విసి్థరమైన ప్పాంత్యలు ఉనాై యి, ఇవి చాల్ల స్థరవంరమైన 

భూములు. ఈ ప్పాంరంలో వేగవంరమైన పట్టణీక్రణ కారణంగా ఈ స్థరవంరమైన వయ వస్థయ 

భూములను ఇరర భూ ఉపయోగాలుగా మారచ డానిి చరయ లు మరియు నిబంధ్నలను 

సీవ క్రించాలి. ఈ వయ వస్థయ భూమి అధిక్ ద్ధగుబడి నిచేచ  స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ 

సంవర్ ర్పనిి ర్గండ్డ నుండి మ్యడ్డ పంట్ల వరక్ట ఉరా త్త ి చేసి్తంద్ధ. విఎంఆర్ లోని 

మునిసిపల్ ప్పాంత్యలాో ప్పసి్తర సగటు స్థంప్దర స్తమారు 32 పిపిహెచ్, ఇద్ధ చాల్ల రక్టక వ 

పట్టణ స్థంప్దర, పట్టణ వాయ పి ిఉనిిని స్కచిసి్తంద్ధ. ప్పబలంగా ఉనై  పట్టణ వాయ పి ిమరియు 

ఆమోద్ధంచబడిన ల్టవుట్ ల వాయ పి ినేపథయ ంలో వయ వస్థయానిై  రక్షంచడం ఒక్ సవాలు.  

10.2 కీలక్ అవకాశాలు 

10.2.1 క్నివ్ిటీ మరియు ల్జిస్క్ట్  

విఎంఆరి ుఎ క్ట 3,055 ిలోమీట్ర ాక్ట పైగా రోడ్డు 

ొడవుతో బాగా అనుసంధానించబడిన 

రహదారి నెట్ వర్క  ఉంద్ధ మరియు జాతీయ 

రహదారి-16 మొరంి ఈ ప్పాంరం వెంబడి 

ప్పధాన వెనైె ముక్గా పనిచేసి్తంద్ధ. ఈ 

ప్పాంరంలో స్తమారు 300 ిలోమీట్ర ా రైల్టవ  

నెట్ వర్క  ఉంద్ధ, భారతీయ రైల్టవ లు వివిధ్ 

నగర్పలు మరియు పట్టణాల క్ట చెంద్ధన 

ప్పజలను విఎంఆర్ లోపల మరియు వెలుపల 
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నుండి క్లుపుుంద్ధ. నగరంలో ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో కారిడార్ ప్పసి్తర రియల్ ఎసేటట్ పై భారీ 

ప్పభావానిై  క్లుగజేసి్తంద్ధ మరియు కారిడార ా వెంబడి కొర ి అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. 

భోగాపురం ప్పాంరంలో ప్పత్తపాద్ధర అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం. భోగాపురం లోని ప్ీన్ ఫీల్ు 

అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం ద్దశ్ంలోని వివిధ్ ప్పాంత్యలతో, ప్పపంచంలోని వివిధ్ ప్పాంత్యలతో 

అనుసంధానం కావడానిి ఈ ప్పాంర ౌరరులక్ట అవకాశ్ం క్లిా సి్తంద్ధ.  

ఈ ప్పాంరం విసరిించిన తీర ప్పాంరంతో ఇపా టిక ఉనై  ఓడరేవులను విసరిించడానిి 

అవకాశ్ం క్లాి సి్తంద్ధ. మంచి ల్లజిసిటక్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో ఓడరేవులు మరియు అంరరరె 

ప్పాంత్యల మధ్య  అనుసంధానం పారిప్శామిక్ వృద్ధలిో ప్పధాన పాప్ర పోష్టసి్తంద్ధ. విశాఖపట్ై ం 

నుండి కాినాడ వరక్ట ప్పారంభమయ్యయ  విసిఐసి మరియు వికెపిసిపిఐఆర్ కారిడార్ అంరా 

పారిప్శామిక్ అభివృద్ధనిి ఉత్తజిపరుసి్తంద్ధ. 

10.2.2.భూమి లభయాట త్ 

ఈ ప్పాంరంలో పెద ే భాగాలు అందుబాటులో ఉనాై యి, ీనిని ల్లయ ండ్ పూలింగ్ మరియు 

అవసరమైన మౌలిక్ సదుపాయాలను అభివృద్ధ ిచేయడం దావ ర్ప ప్పణాళికాబదమిైన రీత్తలో 

అభివృద్ధ ి చేయవచుచ . విశాఖపట్ై ం నుండి యలమంచిలి మరియు నక్క పలి ా వైపు ఈ 

ప్పాంరం యొక్క  దక్షణ భాగంలో అందుబాటులో ఉనై  భూ సముదాయం విసిఐసి మరియు 

వికెపిసిపిఐఆర్ ప్పభావంతో పారిప్శామిక్ సంసలా అభివృద్ధనిి పెంచగలవు, ఎపిఐఐసిలో 

గణనీయంగా ఖాళీగా ఉనై  భూములను కూడా ఉపయోగంచుకోవచుచ . ఈ ప్పాంరంలోని ఉరరి 

ప్పాంత్యలు అధిక్ ద్ధగుబడి నిచేచ  స్థమరా్పయ లు క్లిగన ధ్నిక్ వయ వస్థయ భూములు, వీటిని 

పట్టణీక్రణ నుండి సంరక్షంచాలి మరియు సమీపంలో వయ వస్థయ ఆధారిర పరిప్శ్మలను 

ప్పోర్ హంచాలి.  

10.2.3రర్యయాట రనక్ం 

స్తందరమైన ప్పక్ృత్త దృశ్య ం మరియు ఈ ప్పాంరం అంరా మనోహరమైన బీచ్ లు, అధిక్ 

పర్పయ ట్కాలును ఆక్రి షంచడానిి మరియు  సా్థనిక్ ఆరికా్ వయ వసలాను పెంచడానిి భారీ 

స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉనాై యి. సహజ లక్షణాలతో పాటు, మరపరమైన పర్పయ ట్కానైి  ఆహావ నించే 

ఈ ప్పాంరంలో అనేక్ చారిప్త్యరా క్ మరియు మరపరమైన ప్పద్దశాలు ఉనాై యి. 

విశాఖపట్ై ంలోని అరిలోవాలో కొరగిా అభివృద్ధ ిచెందుునై  ఆరోగయ  నగరం వైదయ  పర్పయ ట్క్ం 

కోసం చుటుటపక్క ల ర్పష్టష్టటల వైదయ  అవసర్పలను తీరుసి్తంద్ధ.  
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ఆకృతి -11-1 మంబై మట్రోపాలిటన్ ట్రపాంతం 

మ్యయ ప్ 

11 ఇల్ంిల మహానరర్ం యొక్ె  బంచ్ 

మారిె ంగ్(గీట్టర్యయి) 

11.1.ముంబై 

 వైశాలయాట ం మరియు జనాభా: 4,355 

చ.ి.మీ., మ్యడ్డ జిలా్లలు (అంటే ప్ేట్ర్ 

ముంబై, థానే మరియు ర్పయ్ ఘర్) 8 

మునిసిపల్ కారాొ రే్నలాో 22 మిలియన ా

జనాభాక్లిగ ఉనాై యి. 

 భౌగోళిక్ లక్ష్ణాలు: ఈ ప్పాంరం అరేబియా 

సముప్దంతో 170.8 ిలోమీట్ర ా విసరిించిన 

తీరప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ మరియు అనేక్ 

సహజ కొండల అమరిక్ను క్లిగ ఉంద్ధ. 

 కోర్ సటీ విసతృతి: 12.4 మిలియన ాజనాభా 

క్లిగన 438 చ.ి.మీ. 

 స్వండ్రదత్: MMR లోపల జనాభా స్థంప్దర 

ఎక్టక వగా మునిసిపల్ కారొా రే్న్ 

ప్పాంత్యలలో కంప్ీక్ృరమై ఉంద్ధ. MMR 

లోపల సగటు  సా్కల జనస్థంప్దర 1991 లో 

చదరపు ి.మీ/చదరపు ి.మీ.3,421 మంద్ధ 

నుండి 2011 లో చదరపు ి.మీ.క్ట 5,361 

మంద్ధి గణనీయంగా పెరిగంద్ధ 

 ఎక్నామిక్ట ేస్: ఈ ప్పాంత్యనిి ప్పధాన 

ఆరికా్ వయ వస ా వినోదం, ఫాయ ్న్, వాణిజయ  

మరియు పరిప్శ్మల దావ ర్ప. ఎమ్ఎమ్ఆర్ 

జిలా్లల నిక్ర జిలా్ల ద్దశీయోరా త్త ి (ఎన్ 

డిడిపి) ప్పధానంగా రృతీయ రంగం దావ ర్ప ఉరా  త్త ి చేయబడ్డుంద్ధ, ఇద్ధ 70.67% 

మరియు సెక్ండరీ సెకాటర్ 2014 నాటిి ప్పాథమిక్ రంగం నుండి సవ లా  సహకారంతో 

28.05% వద ేఉరా త్త ిచేయబడ్డుంద్ధ. 

 రర్నణ నిర్యమ ణం మరియు రూరం: రర్నణ కండ్రద్యలోు  భూమి కర్త్ మరియు క్షీణిస్తతనన  

జీవన రరిసిత్తల కార్ణంగా బహకండ్రద నిర్యమ ణం మరియు పెర్పగుత్తనన  ఉరడ్రరహ 

నరర్యలు పెరిగాయి. డ్రేరనర్ ముంబై ి మించి డ్రరధానంగా నవీ ముంబై, థానే మరియు 

మనోరి డ్రకీక్ట్  వెంబడి రర్నణీక్ర్ణ చాల్ వర్కు రిలంచబడుత్తంద్ధ. మీర్య-

భయందర్, భివాండి మరియు రనా ్  వంిల ఆి్ య్  డ్రగోత్ కారిార్ు శివార్ులో 

పెదే రర్నణ కోర్పు ఏర్ప డతాయి. ఎమ్ఎమ్ఆర్ కొరక్ట ప్పసి్తర వృద్ధ ి ధోరణులు ఈ 

ప్పాంత్యనిి వృద్ధ ిరేటు లో రగెుదల ఉందని స్కచిసి్తనైా యి. ఈ దృశ్యాట ం పెర్పగుత్తనన  

జనాభాకు ఎమ్ఎమ్ఆర్ లోని నరర్యలోు  లేద్య ఈ నరర్యల రరిధిలోు  ిిె రిసన 

రరిసిత్తలోు  నివసంచానిి ఎంిక్ను ఇస్తతంద్ధ.  

 స్తసిర్ రర్నణ ర్వాణా మరియు ల్జిసక్్ట మౌలిక్ సదురయాలు:  

o 2016 మరియు 2021 సంవర్ ర్పనిి మెప్ో నెట్ వర్క  ొడవు వరుసగా 228 ిలోమీట్రాు 

మరియు 318 ిలోమీట్రాు, ఇద్ధ 2031 నాటిి 435 ిలోమీట్రకా్ట విసరిించింద్ధ.  
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o సబరబ న్ రైలు నెట్ వర్క  యొక్క  మొరంి ొడవు స్తమారు 248 ిలోమీట్రాు, ఇద్ధ ఈ 

ప్పాంరంలో అరయ ధిక్ంగా ఉపయోగంచే రవాణా వయ వస.ా ఇద్ధ ఈ ప్పాంరంలో మొరంి 

ప్టిపుా లలో స్తమారు 37% ఉంటుంద్ధ.  

o 2016 మరియు 2021 క్షత్తజ సంవర్ ర్పనిి ప్పథమ సా్థయి ప్ాన్్  పోర్ట నెట్ వర్క  

(పూరిగిా యాకె్ స్ క్ంప్ోల్ు) మరియు ఆరి టయల్ కారిడారనాు క్లిగ ఉనై  హైవే నెట్ 

వర్క  ొడవు 982 ిలోమీట్రాు మరియు 1,229 ిలోమీట్రాు.  

o ఈ కారిడారలాో కొనిై ంటి వెంట్, ప్పత్తయ క్ బస్ ల్టన్్  (ఈబిఎల్) హారిజోన్ సంవర్ ర్పలక్ట 

ప్పత్తపాద్ధంచబడాుయి, ఇక్క డ సమాంరర మెప్ో కారిడారపాై ప్పయాణ డిమాండా్డ 

పరిగణించబడ్డునై  సమయ క్షత్తజాలక్ట మెప్ో మారంెలో పె టుటబడ్డలను 

సమరింాచడానిి సరిపోల్టదు. 2016, 2021 మరియు 2031 నాటిి ప్పత్తపాద్ధంచబడిన 

ఈబిఎల్ నెట్ వర్క  యొక్క  స్తమారు ొడవు వరుసగా 165 ి.మీ, 112 ి.మీ మరియు 79 

ి.మీ. 

 విఎమ్ఆరిఎా దృక్ప థా డ్రరణాళిక్ కర్కు కీలక్ అంశాలు 

o మౌలిక్ సదుపాయాలు, గృహ నిరా్ప ణం, రవాణా, పర్పయ వరణం మొదలైన విభినై  

రంగాలాో ఇపా టిక ఉనై  అనిై  సమసయ లను ఎమ్ఎమ్ఆరిుఎ క్వర్ చేసి్తంద్ధ. 

ఉదాహరణక్ట నవీ ముంబై. కావున కొర ి మరియు ర్పబోయ్య అభివృద్ధిి  రగనంర 

 సలా్లనైి  కాయించడం దావ ర్ప అనియంప్త్తర వృద్ధనిి పరి క్ రిసి్థయి.  

o మొరంి  పాాన్ తో రవాణాను మరింర మెరుగెా ఏకీక్ృరం చేయడానిి సిటీ ప్ాన్్  

పోరేట్ న్  సటడీ నుంచి సిఫారస్తలు పరిగణనలోి తీస్తకోబడత్యయి. సమప్గ ప్పణాళిక్ 

రయారీ కోసం విఎంఆర్ డిఎ సిటిఎస్ ను కూడా ఇంటిప్ేట్ చేయగలదు.  

o ఈ ప్పాంరంలో వయ వస్థయం మరియు అట్వీ భూములను సంరక్షంచడం కొరక్ట ఎమ్ 

ఎమ్ ఆర్ లో అధిక్ భాగానైి  ప్ీన్ మరియు ఫార్గస్ట జోన్ లుగా ఎంఎంఆర్ డిఎ 

గురింిచింద్ధ. ప్పధానంగా వయ వస్థయ భూమిని హరిర ప్పాంత్యలుగా గురింిచడంలో 

మరియు ఏదైనా కొర ి అభివృద్ధనిి నియంప్త్తంచడంలో విఎంఆర్ డిఎ కూడా అద్ద 

విధ్ంగా పరిగణించవచుచ .  

o పెరుగుునై  జనాభాక్ట సరిపడని ప్పసి్తర మౌలిక్ సదుపాయాలు సమకూరచ డంలో, 

ఎంఎంఆర్ డిఎలో కొర ిపరిణామాలు చోటు చేస్తక్టనాై యి. విఎంఆర్ డిఎ భవి య్ ుి 

డిమాండ్ ను ముంద్ద అంచనా వేయడం దావ ర్ప కొరగిా అభివృద్ధ ిచెందుునై  అనిై  

ప్పాంత్యలక్ట రగన మౌలిక్ సదుపాయాలను అంచనా వేయడం దావ ర్ప అటువంటి 

సమసయ లను నివారించవచుచ .  

11.2.చెన్నన  

 వైశాలయాట ం మరియు జనాభా: చెన్నై  

మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం విసరిించి ఉంద్ధ 1,189 

చ.ి.మీ. చెన్నై  సిటీ కారాొ రే్న్ ప్పాంత్యనిై  క్లిగ 

ఉంద్ధ, 8 ముని్ పాలిటీలు, 11 పట్టణ 

పంచాయితీలు మరియు 179 ప్గామాలు 10 

పంచాయితీ యూనియనాు. 

ఆకృతి -11-2చెన్నన  
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 కోర్ సటీ విసతృతి:176Sq.km వైశాలయ ం లో ఈ 155 లోపల విభజనలు 10 తో జోనాు 46.81 

లక్షల జనాభా. 

 భౌగోళిక్ లక్ష్ణాలు: చెన్నై  నగరం మొరంి తీర ొడవు స్తమారు 19 ిలోమీట్రాు, ఇద్ధ 

విసరిించిన కారొా రే్న్ పరిమిులతో ఇపుా డ్డ ర్గటిటంపు క్ంటే ఎక్టక వ. చెన్నై  బీచ్ 

ప్పపంచంలో ర్గండవ ొడవైన పట్టణ బీచ్. 

 ఆరికి్మ్యలం: అనధికారిక్ రంగం, మర్ య , ఆోమొబైల్, పర్పయ ట్క్ం, వైదయ  పర్పయ ట్క్ం 

మరియు పరిప్శ్మలు.  

 వలస: చెన్నై  భారరద్దశ్ంలోని ఇరర మెప్ోపాలిట్న్ నగరం వల్ వలసదారుల నగరం. 

2001 జనాభా ల్క్క ల ప్పకారం రమిళనాడ్డ ర్పష్ట్టంలోని ఇరర ప్పాంత్యల నుండి చెన్నై  

నగర్పనిి వలస వచిచ న వారు 74.5% ఉనాై రు. 

 రర్నణ నిర్యమ ణం మరియు సఎమ్ డిఎ రూరం: చెనై్న  నాలుగు విసృిర ప్పాంత్యలుగా 

విభజించబడింద్ధ: ఉరరి, మధ్య , దక్షణ మరియు పశిచ మ ప్పాంత్యలు. ఉరరి చెనై్న  

ప్పధానంగా పారిప్శామిక్ ప్పాంరం. దక్షణ చెన్నై  మరియు పశిచ మ చెన్నై , గరంలో ఎక్టక వగా 

నివాసిర, వాణిజయ  మరియు మిప్శ్మ ఉపయోగంలోి వేగంగా మారుునైా యి, చెన్నై  యొక్క  

మధ్య  భాగం పెరుగుునై  సమాచార స్థంకత్తక్ సంసలాు, ఆరికా్ సంసలాు మరియు కాల్ 

సెంట్రకా్ట నిలయంగా ఉంద్ధ, ఇవి ఎలపాుా డూ బహుళజాత్త. దక్షణాన పార మహాబలిపురం 

రోడ్డు మరియు ప్గాండ్ సదరన్ ప్ట్ంక్ రోడ్ (జిఎసిట రోడ్) వెంబడి మరియు పశిచ మాన 

అంబతిూరు, కోయంేడ్డ మరియు  శీ కాపెరంబ్ల్దూర్ వైపు నగరం వేగంగా విసరిిసిోంద్ధ. 

 సఎమ్ డిఎ డ్రరంత్ంలో  సిర్మైన రర్నణ ర్వాణా మరియు ల్జిసక్్్ట  మౌలిక్ 

సదురయాలు:  

o ఎలష్టకాటనిక్ టికెట్ మేనేజ్ మెంట్ దావ ర్ప మదుే ఇవవ బడు బస్ మానిట్రింగ్ మరియు 

పాయ సింజర్ ఇన్ రేా ్న్ సిసటమ్ తో చెన్నై  ద్దశ్ంలోని అుయ రమి బస్ రూట్ నెట్ వర్క  లో 

ఒక్టిగా ఉంద్ధ.  

o నగర మౌలిక్ సదుపాయాలలో, రలి-క్మ్యయ నిక్న్్ , బాయ ంింగ్, హెల్ ికర్, వేస్ట మేనేజ్ 

మెంట్, ష్టపింగ్, సినిమా మరియు వినోదం, పర్పయ ట్క్ం మరియు ఆత్తథయ ం, మరియు 

వినోద ఇటీవలి సంవర్ ర్పలాో సిఎండిఎ ప్పాంరంలో ప్పధాన అభివృద్ధ ిచెంద్ధన మౌలిక్ 

సదుపాయాలను క్లిగ ఉనాై యి. 

 విఎమ్ఆరిఎా దృక్ప థా డ్రరణాళిక్ కర్కు కీలక్ టేక్ట అవే 

o చెన్నై  ఓడరేవు బంగాళ్ళఖారం వెంబడి భారరద్దశ్ంలోని అత్తపెద ే ఓడరేవులాో ఒక్టి 

మరియు ఈ ప్పాంత్యనిి కీలక్ ఆరికా్ వృద్ధ ికారక్ంలో ఒక్టి. ఇద్ధ వాణిజయ ం కోసం ఇ్టపడే 

ఓడరేవులలో ఒక్టి, దాని  సా్థనం, పరిప్శ్మలక్ట దగరెగా ఉండట్ం, పోటీ ధ్ర. విఎంఆర్ 

డిఎక్ట విశాఖపట్ై ం మరియు గంగవరం వద ేర్గండ్డ ప్పధాన ఓడరేవులు ఉనాై యి, ఇద్ధ 

మధ్య  భారరద్దశ్ంలోని చాల్ల ప్పాంత్యలను తీరచ గల దాని  సా్థన ప్పయోజనానిై  

ఉపయోగంచి తూరుా  తీరంలో ప్పముఖ ఓడరేవుగా స్తలభంగా ఉదా వించగలదు.  

o తీర ప్పాంర నగరంగా ఉనై పా టికీ, చెన్నై  ఇటీవలి సంవర్ ర్పలాో అరయ ంర ఘోరమైన 

వరదలాో ఒక్టిగా క్నిపించింద్ధ. పట్టణ నిరవ హణ సప్క్మంగా ల్టక్పోవడం మరియు 

ఆప్క్మణలను తొలగంచక్పోవడం ీనిి కారణం. చాల్ల సరస్్త లు ఆప్క్మించబడాుయి 

మరియు ష్టడైనేజీ యొక్క  సహజ ప్పవాహం  బాాక్ చేయబడింద్ధ. సహజ నీటి వనరులపై 

ఆప్క్మణలను నిరోధించడానిి మరియు మానవ నిరాి ర విపుిలు భవి య్ ుిలో 

జరగక్టండా ఉండానిి ష్టడైనేజీ సేవ చి గా ప్పవహంచడానిి అనుమత్తంచడానిి 

విఎంఆర్ డిఎ అవసరమైన చరయ లు తీస్తకోవాలి.  
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పటం 11-4: బారి్స లోనా మట్రోపాలిటన్ ఏర్సయా కోసం 

సాధారణ ట్రపణాళిక 

o బస్్త లు, మెప్ో, సబ్ అరబ న్ రైల్్  మరియు ఐపిటితో చెన్నై  ద్దశ్ంలోని అుయ రమి 

పట్టణ ప్పజా రవాణా నెట్ వర్క  లలో ఒక్టిగా ఉంద్ధ. పెద ే వాహనాల దావ ర్ప 

అందుబాటులో ల్టని నగరంలోని కొనిై  ప్పాంత్యలక్ట ఫీడర్ సరీవ స్తలుగా పనిచేయడానిి 

చెన్నై  ఎంటిసి మిడి బస్్త లను కూడా ప్పవేశ్పెటిటంద్ధ. విఎంఆర్ ఇపా టిక మంచి ప్పజా 

రవాణా నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉంద్ధ, ీనిని ర్పబోయ్య మెప్ోతో పెంచవచుచ .  

11.3.బ్బర్ి లోనా 

 వైశాలయాట ం మరియు జనాభా:ఏరియా 

మెప్ోపాలిట్న్ డి బార్ి లోనా 

మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ 4268 చదరపు 

ిలోమీట్ర ా నగర ప్పాంరంలో 5.3 

మిలియన ాజనాభా క్లిగన పారిస్, లండన్, 

రూర్ ప్పాంరం, మాప్డిడ్ మరియు మిలన్ 

రరువార యూరోపియన్ యూనియన్ లో 

ఆరవ అరయ ధిక్ జనాభా క్లిగన పట్టణ 

ప్పాంరంగా ఉంద్ధ. నగర పరిధి 1.5 

మిలియన ా జనాభాతో 101 చదరపు 

ిలోమీట్రకా్ట పరిమిరం చేయబడ్డుంద్ధ. 

 భౌగోళిక్ లక్ష్ణాలు: బార్ి లోనా సెా యిన్ ఈశానయ  భాగంలో క్లోానియాలో మధ్య ధ్ర్ప 

సముప్దానిి అభిముఖంగా ఉంద్ధ, ఉరరి్పన కొల్్ రోల్ల పరవ ర ప్శ్లణి, లోప్ెగాట్ మరియు 

ెసోస్ నదుల చే పరిమిరం చేయబడిన ఒక్ మైదానానిి ఎదురుగా ఉంద్ధ.  

 స్వండ్రదత్: నగర పరిధిలో సగటు జనాభా స్థంప్దర స్థేక్షంగా చాల్ల ఎక్టక వగా ఉంద్ధ, 

ప్పత్త Sq.Km స్తమారు 16000 మంద్ధ వయ కి్టలు ఐరోపాలోని ిిె రిసన నగర్పలాో ఒక్టిగా 

ఉనాై రు.  

 ఆరికి్ 

ఆధార్ం:బార్ి లోనాలోని 

మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరంలో 

నివసిసి్తనై  కాట్లోనియా 

ప్పజలలో దాదాపు 66% 

మంద్ధ తో రలసరి జిడిపి 

€28,400. ఈ ప్పాంరం 

యొక్క  ప్పధాన ఆరికా్ 

ఉరా త్త ి రిటైల్ మరియు 

వాణిజయ ం, వాయ పార్పలు, 

పర్పయ ట్క్ం మొదలైనవాటిని 

క్లిగ ఉనై  రృతీయ రంగం నుండి వసి్తంద్ధ మరియు త్తలిక్పాటి/భారీ పరిప్శ్మ మరియు 

నిరా్ప ణ రంగం మదుే తో ఉంటుంద్ధ. 

 రర్నణ నిర్యమ ణం మరియు రూరం: 

o బార్ి లోనా పట్టణ ప్పాంరం మధ్య ధ్ర్ప తీరం వెంబడి న్నరుత్త ద్ధశ్గా బైక్్  లోప్ెగాట్ 

యొక్క  కోమార్పక  వరక్ట కొనస్థగుుంద్ధ, ఇందులో అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం 

కూడా ఉంద్ధ. వాయువయ ద్ధశ్గా నగరీక్రణ తీరం వెంబడి కొంర దూరం వరక్ట మార్గసాే  

పటం 11-3: బారి్స లోనా మట్రోపాలిటన్ 

రీజియన్ 
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యొక్క  కోమార్పక లోి కొనస్థగుుంద్ధ. పట్టణీక్రణ రరువార నగరం వెనుక్ ఉనై  

టిబిడాబో పరవ త్యనిై  ఇరువైపుల్ల ప్ఫీవే మారె్పల వెంట్ చుటుటముటిటంద్ధ. 

o అరయ ంర ఇటీవలి పెరుగుదలలో చాల్ల భాగం పెద ే సా్థ నిష్ పట్టణ ప్పాంత్యలక్ట 

స్థేక్షంగా అస్థధారణమైనద్ధ, ఇవి ఎక్టక వగా అధిక్ స్థంప్దర విసరిణను 

అనుభవించాయి, బహుళ క్టటుంబ భవనాలు, శివారు ప్పాంత్యలలో కూడా ఉనాై యి. 

ఏద్దమైనా, గర దశాబంేలో బార్ి లోనా మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరంలో గణనీయమైన విడి 

గృహాలు నిరాి ంచబడాుయి.  

o కోర్ సిటీ ప్పాంరంలో ర్గగుయ లర్ ప్గడ్ మరియు స్తలభంగా నౌకాయానయోగయ మైనద్ధ. 

ఏదైనా గమయ సా్థనానిి బహుళ మారె్పలు ఉనాై యి మరియు దాని చినై   బాాకా్ట 

మరియు ఆరాోగ్లనల్ వీధులతో ప్క్మం రపా క్టండా ఖాళీ ఎంపిక్లు ఉనాై యి, నడక్, 

మిి్ ంగ్ మరియు ఉత్తజిక్రమైన వీధి జీవిత్యనిై  ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. 

 సఎమ్ డిఎ డ్రరంత్ంలో  సిర్మైన రర్నణ ర్వాణా మరియు ల్జిసక్్్ట  మౌలిక్ 

సదురయాలు 

బస్్త లు, సబ్ వేలు మరియు ఉపరిరల రైల్టవ ల దావ ర్ప ప్పజా రవాణా 

అంద్ధంచబడ్డుంద్ధ. కబ్ల్ల్ కారాు కూడా ఉనాై యి. ప్ఫీవేలు బార్ి లోనాను కాట్లోనియా 

హైవే నెట్ వర్క  క్ట లింక్ చేసి్థయి, ఇద్ధ పైరినీస్ లోని Cadí పరవ ర సొరంగం వరక్ట సేవలో 

చేరుుంద్ధ, ఇద్ధ ప్ఫెంచ్ హైవే నెట్ వర్క  క్ట ప్పాపయ రను అంద్ధసి్తంద్ధ. మెప్ో రైలు 

సంవర్ ర్పనిి అర బిలియన్ ప్పయాణీక్టలను దాదాపు 160  స్థట ప్ లతో 12 లైనలాో రవాణా 

చేసి్తంద్ధ. ప్ాన్్  పోర్ట్  మెప్ోపాలిట్న్్  డి బార్ి లోనా నిరవ హసి్తనై  సిటీ బస్ నెట్ వర్క  

నగరం యొక్క  దాదాపు ప్పత్త మ్యలక్ట చేరుక్టనే 100 క్ట పైగా లైననాు క్వర్ చేసి్తంద్ధ. 

నగరంలో ర్గండ్డ సవ రంప్ర ప్ామ్ నెట్ వర్క  లు ఉనాై యి, దాదాపు 30 ిలోమీట్ర ారైలు 

నెట్ వర్క  లో 6 ప్ామ్ లైనాు నడ్డసి్తనైా యి. ప్ామ్, మెప్ో, సిటీ బస్్త లు, క్మ్యయ ట్ర్ రైల్ 

యొక్క  ఏకీక్రణ ౌరరులక్ట మంచి మరియు ఆధునిక్ పట్టణ రవాణా వయ వసనాు 

అంద్ధసి్తంద్ధ.  

 విఎమ్ఆరిఎా దృక్ప థా డ్రరణాళిక్ కర్కు కీలక్ అంశాలు 

o మలీటమోడల్ పబికా్ ప్ాన్్  పోర్ట: బార్ి లోనా నగరం విసృిరమైన ప్పజా రవాణా నెట్ వర్క  

ను క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ ప్పజలు ఏ సమయంలోన్ననా నగరం లోపల ఎక్క డిక్స్నా వెళా డానిి 

అనుమత్తసి్తంద్ధ. మెప్ోతో పాటు బస్్త లు మరియు ప్ామ్ లు రరచుగా 

నడ్డసి్తనైా యి, కబ్ల్ల్ కారాు, ఫునిక్టయ లరాు, రైల్టవ లు, సందరశ నా బస్్త లు మొదలైన 

ఇరర రవాణా వయ వసలాు నగరంలో నడ్డసి్థయి. విఎంఆర్ డిఎ బార్ి లోనా నుండి ప్ేరణ 

ొందవచుచ , ప్పజా రవాణా యొక్క  మరినిై  ఎంపిక్లను అంద్ధంచడానిి, ప్పజలక్ట 

మరియు రీనేి రగంెచడానిి కూడా సహాయపడ్డుంద్ధ.  

o మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ:ి బార్ి లోనా యొక్క  క్నీస విసరిణ అభివృద్ధ ిమరియు 

అధిక్ స్థంప్దర కాంపాక్ ట అభివృద్ధతిో మౌలిక్ సదుపాయాలలో కొర ి పెటుటబడ్డలను 

అంద్ధంచడానిి మరియు విసరిించడానిి అయ్యయ  ఖరుచ ను రగసిె్తంద్ధ మరియు రవాణా 

ఆపరే్న్ మరియు నిరవ హణ, నీరు మరియు పారిశుధ్య ం, మరియు శ్ి ి పంపిణీ 

వయ వసలాను రక్టక వ ఖరీదైనద్ధగా చేసి్తంద్ధ. విఎంఆరి ుఎ ి కి రిసిన పట్టణ ప్పాంత్యలను 

క్లిగ ఉంద్ధ, భవి య్ ుి అవసర్పలక్ట అనుగుణంగా ఇపా టిక ఉనై  పట్టణ మౌలిక్ 

సదుపాయాలను త్తరోగమనం చేయడం దావ ర్ప మరియు నగర్పలను మరింర కాంపాక్ ట 

మరియు సమరవాంరంగా చేయడం దావ ర్ప బార్ి లోనా ఉదాహరణను 

అనుసరించవచుచ . 
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Parameter Details

Area (ha) 5,81,400

Founded April 21, 1960

Architect & Urban Planner Lúcio Costa & Oscar Niemeyer

Key Economic Activity
Services, Construction, Food  

Processing & Furniture

Previous Capital Rio De Janeiro

BRASILIA  – KEY FACTS

o అరబ న్ డిజైన్ మారదెరశ కాలు: బార్ి లోనా దాదాపు ప్పత్తచోా నడవడానిి ఉరమి 

వీధులలో ఒక్టి. నగర వీధులు ఒంట్రిగా నడవడానిి 50%  సలా్లనైి  మరియు మిగలిన 

50% ఇరర రవాణా విధానాలక్ట అంద్ధసి్థయి. కొర ి స్కపర్  బాాక్ ను ప్పవేశ్పెట్టడం 

ప్పజలక్ట మరింర వీధి  సలా్లనైి  ఇవవ డం లక్షయ ంగా పెటుటక్టంద్ధ. కొర ిమారదెరశ కాలు 

మరియు నిబంధ్నలను ప్పవేశ్పెట్టడంతో ిిె రిసన పట్టణ ప్పాంత్యలాో మరింర 

పాదచారుల సేై హపూరవ క్ వీధులను కూడా విఎంఆర్ డిఎ ప్పోర్ హంచగలదు. 

11.4. డ్రబసలియా 

 డ్రరంత్ం మరియు జనాభా: 2.8 మిలియన ా

జనాభాతో 5,81,400 హెకాటరాు 

 దృష్ట:్ 

o రియో డి జనీరో నుండి ర్పజధానిని మరింర 

కంప్ద ప్పద్దశానిి రరలించడానిి 1956 లో 

లూసీఓ కోస్థట  మరియు ఆస్థక ర్ నీమేయర్ చే 

ప్పణాళిక్ చేయబడింద్ధ మరియు అభివృద్ధ ి

చేయబడింద్ధ 

o పార ర్పజధాని రియో డి జనీరో నుండి అధిక్ 

జనాభా ఒత్తడిిని రగంెచాలి. 

o జాతీయ కీరి ి మరియు చక్క గా ప్పణాళిక్ 

చేయబడిన ఆధునిక్ 21 వ శ్త్యబపేు నగరం 

యొక్క  పునరుదరిించబడిన భావానిై  

సృష్టటంచడానిి 

o "ప్ెజిల్ లోపలి భాగంలో పురోగత్తని 

తీస్తక్టర్పవడానిి కొర ిర్పజధానిని నిరాి ంచాలనే 

ఆలోచన ఉంద్ధ" – ఆస్థక ర్ నీమేయర్ 

  రు నర్ లూసయో కోస్్వ యొక్ె  విజన్ 

o హరిర ప్పద్దశాల సమీపంలో బాగా 

వెలుురు వచేచ  నివాస్థలు 

o పనిప్పద్దశాల నుండి నివాస్థలను 

వేరు చేయడం, పరిప్శ్మలు నగరం 

నుండి మినహాయించబడత్యయి 

o స్థంసక ృత్తక్ కారయ క్ల్లపాల కొరక్ట ప్పత్తయ క్ 

 సలాం, ర్గసిడెనీ్ లక్ట దగరాెో  

o వాహనాలు మరియు పాదచారుల 

సరుక య ల్ట్న్ వేరు చేయడం 

 1956 నుండి ఏప్పిల్ 21, 1960 వరక్ట 41 నెలలాో ప్బసిలియా నిరాి ంచబడింద్ధ, ఇద్ధ 

అధికారిక్ంగా ప్పారంభించబడింద్ధ. 

 నగరం యొక్క  పైలట్ ప్పణాళిక్ ( పాానో పైలో) విమానం యొక్క  ఆకార్పనిై  పోలి 

ఉంటుంద్ధ; రరచుగా బహరంగ ర్గక్క లు క్లిగన పక్షగా చూడబడింద్ధ. 

 పై రల్   రు న్ మరియు డిజైన్ అడ్రపోచ్ 

o నగరం నాలుగు సేక ల్్  డిజైన్ లో డిజైన్ చేయబడింద్ధ: 

 సా్థ రక్  సా్థయి 

 నివాస సేక లు 

పటం 11-5: ట్రెసిలియా యొకక  

లొకేషన్ మ్యయ ప్ 

పటం 11-6: ట్రెసిలియా సిటీ అరబ న్ స్టసరకర ర్ 

పటిరక 11-1: ట్రెసిలియా – 

కీలక వ్యసవి్యలు 
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 ప్గ్ేరియస్ (ల్టదా స్థమాజిక్) సేక ల్, మరియు 

 బ్ల్కోలిక్ సేక ల్ 

 

రరనం 11-7: డ్రబసలియా డ్రరణాళిక్ 

అమలు ర్గడ్ మాయాట ప్ / పుర్గరతి 

1956 

ప్ట్ంక్ ఇన్ ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ 

అభివృద్ధ ి

 నోవాకాయాట ప్ (డ్రబజి్  యొకె్  కత్త 

కాయాట ిరనలైజ్ చేయానిి క్ంపెనీ) 

సృష్టం్చడం 

 ేస్ ఇన్ డ్రాస్టసక్్చ ర్ వరె్  యొక్ె  

డ్రరర్ంభం - క్ృడ్రతిమ సర్స్త్ ను 

సృష్టం్చానిి రర్నోవా యాాట మ్ తో 

సహా మరియు విదుయాట త్ శ్ి తని 

అంద్ధంచడం 

 నీర్ప మరియు ముర్పగునీిల వయాట వసి 

యొక్ె  అమరిక్ 

 కత్త ర్యజధాని నరర్యనిన  మిగిలిన 

దేశ్ంతో మరియు ముఖయాట ంగా 

రరిడ్రశామిక్ జిల్ు లతో 

అనుసంధానించానిి ర్వాణా న్  

వరె్  

 వలస కారిమ కుల డ్రరవేశ్ం, 

మురిివాడల ను ఏర్యప ట్ట చేయడం 

మరియు అసంఘిలత్ నిర్యమ ణ 

శిబిర్యల అభివృది్ధ త్కుె వ ఆద్యయ 

జనాభా పెర్రానిి ద్యరితీస్తతంద్ధ 

1957 – 1961 

 లూసయో కోస్్వ యొక్ె  మాసర్్  రు న్ 

1957 లో సీా క్రించబడింద్ధ 

 మౌలిక్ సదురయాలు పూరిత వేరంతో 

రనిచేస్వత యి 

 కాండ్రెస్ వంిల డ్రరధాన భవనాల 
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అభివృది్ధమండ్రతితా్  శాఖలు, బస్ 

 సేష్న్, హైవే ససమ్్ లో అధిక్ భారం, 

సూరర్  బ్బు క్్ ె ంి. 

 డ్రరజోరయోర సౌక్ర్యయాట లు లేక్పోవడం, 

నిర్యమ ణ శిబిర్యలు డ్రరబలంగా 

ఉండరనం మరియు త్కుె వ ఆద్యయ 

రృహాలు లేక్పోవడం 

1960 – 1967 
ర్గసిడెనిషయల్ హౌసింగ్ 

యొక్క  దృష్టట 

  రు రడ్ హౌసంగ్ (అధిక్ ఆద్యయ 

డ్రూపుల కర్కు) - మండ్రత్తలు, 

నాయాట యమ్యర్పతలు మరియు 

వాయాట రర్వేత్తలు 

 మధయాట  ఆద్యయం మరియు త్కుె వ 

ఆద్యయం ఉనన  డ్రూపుల కర్కు 

హౌసంగ్ అభివృది్ధ 

 అడ్రక్మ రర్నణాలు మరియు 

జనావాస్వలు చర్నబదిం 

చేయబాాయి 

1967 నుండి వాణిజయ  కంప్దం 

 సటీ ెటంరనర్ అభివృది్ధ 

 డ్రరభుత్ా  భవనాలు, వాణిజయాట  

మరియు రిటై్  

 రని డ్రరర్ంభం రైలుమార్ంె 

 

 

కీలక్ అభయాట సనలు మరియు రరిరణనలు - డ్రబసలియా 

రర్యమిత్తలు కీలక్ అభయాట సన కీలక్ రరిరణన 

పునర్యవాసం 

మరియు 

పునర్యవాసం 

భారీ నిరా్ప ణ కారయ క్ల్లపాలు వలస 

కారాి క్ ప్శామిక్ శ్ి ి పెరుగుదలక్ట 

దారితీశాయి, ఇద్ధ మురిివాడలు 

మరియు అసంఘటిర  క్సా టర ా

ఏరా్ప టుక్ట దారితీసింద్ధ - రరువాత్త 

దశ్లలో ఒక్ పెద ేసవాలుగా ఉంద్ధ. 

భోగాపురం మరియు పరిసర జోన్ 

అంరా భూ సేక్రణ మరియు 

విపరీరమైన నిరా్ప ణ కారయ క్ల్లపాల 

రరువార ప్పజల పునర్పవాసం 

మరియు పరిష్టక ర్పనిై  

పరి క్ రించడానిి సమరవాంరమైన 

చరయ లు అవసరం. 

స్వమాజిక్ 

మౌలిక్ 

సదురయా

లు 

లేక్పోవడం 

రిటైల్ అవుట్ ల్ట్ లు, సరసమైన 

పాఠశాలలు, ఆరోగయ  సంరక్షణ 

మరియు వినోద ప్పాజెక్టటలు ఇంకా 

పూరి ికాల్టదు. 

భోగాపురం మరియు పరిసర జోన్ క్ట 

జనాభా ప్పవాహానిై  నడిపించడానిి 

వాణిజయ  కంప్దాలు, రిటైల్ మాల్్ , 

మార్గక టాు, విదయ  మరియు ఆరోగయ  

సంరక్షణ సౌక్ర్పయ లను 

 సా్థపించడానిి ప్పాధానయ ర. 

సరిపోని 

హౌసంగ్ 

ప్పారంభ దశ్లాో అభివృద్ధ ి నివాస 

గృహాలు మరియు వసత్త 

లోపించాయి - ప్పారంభ కాలంలో 

లగరీీ హోట్ల్ నిరా్ప ణం నుండి 

ప్పత్తబింబిసి్తంద్ధ (ప్ెసిలియాలో 

గృహాలను అభివృద్ధ ి చేయడానిి 

ఫెడరల్ ప్పభురవ ంపై తీప్వమైన 

సమాజంలోని అనిై  వరె్పల వారిి 

సేవలంద్ధంచడం కొరక్ట హై ఎండ్, 

మిడ్ ఎండ్ మరియు ల్టబర్ హౌసింగ్ 

వంటి దశ్లవారీగా అనిై  ఆదాయ 

ప్గూపులక్ట హౌసింగ్ ఏరా్ప టు 

చేయడానిి ప్పాధానయ ర. 
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ఒత్తడిిని క్లిగంచింద్ధ). 

రబిుక్ట 

యుిలలిటీస్ 

లేక్పోవడం 

ప్ెసిలియా కొర ి ర్పజధాని 

ప్పారంభోర్ వం రరువార, నగరంలో 

ప్పాథమిక్ ఉపయోగాలు లోపించాయి 

మరియు రరచుగా  బాాక్ అవుట్ లను 

చూశాయి; ఇంకా కొనిై  ప్పాంత్యలు 

ౌరర సౌక్ర్పయ లు మరియు సౌక్ర్పయ లు 

ల్టక్పోవడం చూశాము. 

విదుయ త్, నీరు, మురుగునీరు, 

రలికామ్, గాయ స్ మొదలైన అనిై  

ప్పాథమిక్ ఉపయోగాలతో ప్పధాన 

మౌలిక్ సదుపాయాలు, రవాణా 

మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు 

అనిై  ప్పాథమిక్ ఉపయోగాలతో పూరి ి

పర్పయ వరణ వయ వసనాు అభివృద్ధ ి

చేయడానిి ప్పాధానయ ర. 

ఆరికి్ 

కార్యాట క్ల్ర

లు 

లేక్పోవడం 

ఉపాధి క్లా న అవకాశాల అవసరం 

సబి్ డీ రవ రలో అభివృద్ధ ి

చేయబడ్డుందని 

ఆశించబడ్డుంద్ధ (ప్పారంభ దశ్లాో 

ప్ెసిలియా వద ే పరిమిర జనాభా 

ఇన్  ఫాో). 

ప్ట్ంక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు 

మరియు గృహాల అభివృద్ధపిై దృష్టట 

కంప్ీక్రించినపా టికీ, నగరం 

యొక్క  వాణిజయ , ఆరికా్ మరియు 

వాణిజయ  కంప్దాలను  సా్థపించడానిి 

ప్పజలను నగర్పనిి ఆక్రి షంచడానిి 

ప్పయతై్య లను కంప్ీక్రించడం 

చాల్ల అవసరం. 

11.5 ర్గరనర్ ామ్ సముడ్రద  క్ ుస్ర్ 

 'ేట్ వే ఆఫ్ యూరోప్' అని పిలువబడే రోట్ర్ డామ్ ప్పపంచ మార్గక ోా అరయ ంర పోటీ 

మరియు విజయవంరమైన సముప్ద సమ్యహాలలో ఒక్టి 

 రోట్ర్ డామ్ పోర్ట 2015 సంవర్ రంలో హాయ ండిల్ చేయబడు మొరంి కారెో పరంగా 

ప్పపంచంలో 9వ  సా్థనంలో మరియు ఐరోపాలో 1వ  సా్థనంలో ఉంద్ధ (స్తమారు 466 మి.ఎన్ 

ట్నైు లు). 

 ప్పఖాయ ర నాల్డ్ ీఇనిసిటట్యయ ్న్ ల ఉనిి 

అంటే.  ఎర్పసా స్ యూనివర్ి టీ రోట్ర్ 

డామ్, మరిన్ అవసరమైన స్థంకత్తక్ 

న్నపుణాయ లను అంద్ధంచింద్ధ మరియు 

సనిై హర విదాయ  సంస ా -పరిప్శ్మ 

భాగస్థవ మాయ ల దావ ర్ప సముప్ద  క్సా టర్ లో 

ఆవి క్ రణను ప్పోర్ హంచింద్ధ 

 రోట్ర్ డామ్ ఓడ నిరవ హణ, ష్టప్ 

ైనాన్్ , సముప్ద భీమా మరియు రిస్క , 

సముప్ద చట్టం మరియు క్మోడిటీ 

ప్టేడింగ్ లో క్ంపెనీలక్ట ప్పముఖ 

వాయ పార ప్పద్దశ్ంగా పనిచేసి్తంద్ధ 

 ర్గరనర్ ామ్ లో కీలక్ సముడ్రద ర్ంగాలు 

o ష్టపాి ంగ్ 

o నౌకా నిరా్ప ణం 

పటం 11-8: రోటర్ డామ్ లొకేషన్ మ్యయ ప్ 
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o ఆఫ్ షోర్ సరీవ స్తలు 

o సముప్ద సేవలు 

o హైప్డాలిక్ ఇంజనీరింగ్ 

o పోర్ట మరియు ల్లజిసిటక్్  

o సముప్ద సరఫర్ప పరిప్శ్మలు 

 కీలక్ విజయ కార్కాలు 

 పోటీ మరియు సంపూరణ సముప్ద  క్సా టర్ 

ష్టపాి ంగ్, కారెో హాయ ండింాగ్ మరియు ష్టప్ రిేర్, 

ష్టప్ బిలిుంగ్, ఆఫ్ షోర్ పరిప్శ్మ, హైప్డాలిక్ 

ఇంజనీరింగ్ మరియు సముప్ద పరిక్ర్పల 

సరఫర్పదారులు మరియు సముప్ద సేవా 

ప్పదారలు వంటి పూరి ి సముప్ద 

కారయ క్ల్లపాలను అంద్ధసి్తంద్ధ. 

 సరళమైన పనైు  విధానం  ప్పభురవ ం ఈ 

ప్పాంరంలో  సా్థపించబడిన ష్టపాి ంగ్ 

క్ంపెనీలను పనైు ల పదతి్తని ఎంచుకోవడానిి 

అంద్ధసి్తంద్ధ, అంటే ట్నైే జ్ హాయ ండిల్ు ఆధారంగా  సిరా పనైు  మొరంి, సంవర్ రంలో 

స్థధించిన ల్లభాల ఆధారంగా పనైు  విధించడం. 

 ఇనైో వే్న్  ముని్ పాలిటీ, పోర్ట ఆఫ్ రోట్ర్ డామ్ మరియు రోట్ర్ డామ్ భాగస్థవ ముల 

నుండి మదుేపై దృష్టట స్థరించడం ఫలిరంగా అనేక్ ఇంక్టయ ే్న్ సెంట్రాు 

 సా్థపించబడాుయి. కంప్బిడ్ ీ ఇనైో వే్న్ సెంట్ర్, ఈసిఈ మొదలైనవి ఈ ప్పాంరంలో 

 గా్లబల్ మాయ ప్ లో సృజనారా క్రను చార్ట చేశాయి. 

 అరయ ంర అభివృద్ధ ిచెంద్ధన పోర్ట ఆపరే్న్్   24 మీట్ర ాప్డాఫ్ట లోు మరియు ల్లక్టలు  

ల్టక్టండా, ఓడరేవు 24/7 క్ట చేరుకోవచుచ  మరియు అత్తపెద ే సముప్దానిి వెళ్లా  

నౌక్లను నిరవ హసి్తంద్ధ. 

 పోటీ మరియు సంపూరణ సముప్ద  క్సా టర్ మరియు అస్థధారణ ఆవి క్ రణ పర్పయ వరణ 

వయ వస ాఉనిి ఈ ప్పాంరంలో అదుా రమైన వాయ పార అవకాశానిై  సృష్టటంచింద్ధ. 
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భారము 2:  దృక్ప థం డ్రరణాళిక్, 2051 

 



 
 
 

పేజీ | 114 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

12 భారసా్వ ముల నిమరన త్ మరియు ఫలిత్ం 

12.1 సండ్రరద్ధంపు రదేతి 

ప్పణాళికా దృక్ా థ రయారీలో వివిధ్ భాగస్థవ ములతో కూడిన భాగస్థవ మయ  విధానం 

అవలంబించబడింద్ధ. ఈ ప్పాంరం యొక్క  అభివృద్ధలిో వారి ప్పభావం ఆధారంగా వాాదారులను 

గురింిచారు మరియు వారి సజాతీయర ఆధారంగా సమ్యహం చేయబడాు రు. మ్యడ్డ జిలా్లలాో 

సమావేశాలు షెడూయ ల్ చేయబడాుయి మరియు నిరవ హంచబడాుయి. ఈ సంప్పద్ధంపులు ఈ ప్ింద్ధ 

విధ్ంగా మ్యడ్డ దశ్లాో నిరవ హంచబడాుయి: 

o జిలా్ల సా్థయి వర్క  ష్టప్ లు 

o సంఘం  సా్థయి వర్క  ష్టప్ లు 

o అభివృద్ధ ిచెందుునై  దృష్టట మరియు వ్యయ హం 

ఈ ప్పాంరం అభివృద్ధ ి కారణంగా వివిధ్ భాగస్థవ ముల దృక్ా థాలు నమోదు చేయబడాుయి. 

ొంద్ధన స్కచనలను జాప్గరగిా విశ్లషా్టంచి ప్పణాళిక్ రయారీలో ొందుపరుసి్థరు. ఈ పదతే్త ఛాపటర్ లో 

మరింర వివరించబడింద్ధ. 

12.2 సండ్రరద్ధంపుల ఫలితాలు 

విఎంఆర్ డిఎ లోని మ్యడ్డ జిలా్లలాో సంప్పద్ధంపులు విజయవంరంగా నిరవ హంచబడాుయి, 

వాాదారులు రమ సవ ంర ప్పాంత్యలను అభివృద్ధ ిచేయాలనుక్టంటునై  మారంెలో వారి విలువలు 

అంద్ధసి్థరు. విభినై  న్నపుణయ ం క్లిగన రంగం నుంచి విభినై  స్కచనలను అందుకోవడం దావ ర్ప, 

ప్పణాళికాదృక్ా దం సమాి ళిర ప్పణాళిక్  విధానానిై  క్లిగ ఉంటుంద్ధ. ప్పత్త జిలా్లల సంప్పద్ధంపుల 

ఫలిత్యలు వాాదారుల ప్పాధానయ రలపై అవగాహన క్లిగ ఉనాై యని విశ్లషా్టంచబడింద్ధ. వాాదారుల 

ఆకాంక్షలు కూడా వారి కీలక్ ఇన్ పుట్ లుగా పరిగణించబడాుయి.  

ఈ అధాయ యం సంప్పద్ధంపుల దావ ర్ప అందుక్టనై  స్కచనల సంక్లనానిై  చాల్ల సమప్గంగా 

మరియు ఉపయోగంచదగన రీత్తలో అంద్ధసి్తంద్ధ. ఇన్ పుట్ లు ఐదు విసృిర వ్యయ హారా క్ 

పరిమిులుగా వరీకె్రించబడాుయి: 

1. వ్యయ హారా క్ ప్పాద్దశిక్ అభివృద్ధ ి

2. వ్యయ హారా క్ ఆరికాాభివృద్ధ ి

3. పర్పయ వరణ నిరవ హణ 

4. రవాణా వయ వస ా

5. మౌలిక్ సదుపాయాల వయ వస ా

12.2.1 వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరదేశిక్ అభివృది్ధ 

రృహ వరీకె్ర్ణ 

భాగస్థవ ములు ఎక్టక వగా అపార్ట మెంట్, ేరడ్ క్మ్యయ నిటీ మరియు వయ ిగిర  పాారడ్ హౌసింగ్ లక్ట 

ప్పాధానయ ర ఇచాచ రు, భప్దర మరియు ఇన్ ప్గూపు హౌసింగ్ లు లభయ ం అయ్యయ  మౌలిక్ సదుపాయాలను 

పరిగణనలోి తీస్తక్టంారు. 

నిర్యమ ణ స్వండ్రదత్ 

వాాదారులు ఈ ప్పాంరంలో మధ్య స ా స్థంప్దర గృహాలను ఇ్టపడత్యరు, ఇద్ధ అధిక్, మధ్య స ా

మరియు రక్టక వ గృహ పరిసితా్త యొక్క  మిప్శ్మం.ప్పాధానయ ర ఉనై ద్ధ సజాతీయ మిప్శ్మం. 

రని  సిలం మరియు విడ్రశాంతి దూర్ం 
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భాగస్థవ ములు ఇచిచ న స్కచనల ప్పకారం వారు 5 ిలోమీట్ర ా క్ంటే రక్టక వ పనిప్పాంర దూర్పనైి  

మరియు 25 ిలోమీట్ర ాక్ంటే రక్టక వ ప్పయాణాలక్ట, 15 ిలోమీట్ర ాక్ంటే రక్టక వ విప్శాంత్త దూర్పనిై  

క్లిగ ఉండానిి ఇ్టపడత్యరని స్కచిసి్తనైా యి. విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం అంరా పంపిణీ 

చేయబడిన మరియు వికంప్ీక్ృర ఉపాధిని వారు ఇ్టపడత్యరని స్కచనలు సా ్టంగా 

ేరొక ంటునాై యి. 

ప్పణాళికాబదమిైన భవి య్ ుి విసరిణ, అనధికారఅభివృద్ధ ిద్ధశ్గా చరయ లు, రడ- ఇచిా పురం ప్ీన్ ఫీల్ు 

అభివృద్ధ ివంటి ప్పాజెక్టటలను చేరచ డం, అనకాపలి,ా విశాఖపటై్ ం మరియు విజయనగరం లను ఒక్ 

ప్త్తనగరంగా అభివృద్ధ ి చేయడం, యలమంచిలి, పాయక్ర్పవుేట్ వైపు వృద్ధ ి ద్ధశ్లతో మరియు 

సమీప పరిప్శ్మలు మరియు వారి కారాి క్టలను స్తలభరరం చేయడానిి అనకాపలి ాచుట్యట  నివాస 

టౌన్ ష్టప్ లను అభివృద్ధ ిచేయడానిి ప్పణాళిక్లుగా భాగస్థవ ములు ఇచిచ న కొనిై  ఇరర స్కచనలు 

ఉనాై .  

ఎదుగుదల ద్ధశ్లు 

పట్టణ  సలావినియోగ భాగాలు ప్పాధానయ త్య దృక్ా థాలను ఎదుగుదల కొరక్ట ద్ధశ్ను ఎంచుకోవడం పట్ ా

అభివృద్ధ ిచేసి్తనైా యి.  వాాదారుల నిమగై ర ప్పప్ియ సమయంలో చేయబడు స్కచనలు మరియు 

సంప్పద్ధంపులు ఈ ప్పాంరంలో భవి య్ ుి అవకాశాల కొరక్ట ఎదుగుదల ద్ధశ్ కొరక్ట విజన్ ని 

నిరవ చిసి్తంద్ధ.  

విశాఖపట్ై ం జనస్థంప్దరతో పెరిే అరయ ంర స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ మరియు ర్పబోయ్య ర్గండ్డ 

దశాబేాలలో వాయ పి ి చెందుుంద్ధ మరియు భోగాపురం వైపు ధోరణి ద్ధశ్ కారణంగా వాాదారులు 

ఎక్టక వగా మధురవాడ మరియు ఆనందపురం వైపు వృద్ధిి  ప్పాధానయ ర ఇచాచ రు విమానాప్శ్య 

ప్పాంరం అభివృద్ధ.ి పెందురి,ి కొరవిలసల వైపు లంకెలపాల్ం, విదాయ  సంసలా వైపు పారిప్శామిక్ వృద్ధ ి

స్కచనలు వచాచ యి.  

 

రరనం 12-1 విజయనరర్ం మరియు విశాఖరరనన ం కర్కు డ్రరధానయాట తా వృది్ధ ద్ధశ్లు 

విజయనగరం, విశాఖపటై్ ంక్ట ఉపప్గహ పట్టణంగా మారే స్థమరాయ ం ఉంద్ధ. భోగాపురం వైపు ర్పబోయ్య 

విమానాప్శ్యం మరియు భీమునిపట్ై ంలో చేపల పెంపక్ం కారణంగా వృద్ధ ిఉంటుంద్ధ.  

రర్నణాభివృది్ధ 

ప్పత్తపాద్ధర సౌత్ కోస్ట రైల్టవ  హెడ్ కావ ర టర్్  నగర్పనిి అనేక్ సరీవ స్త భవనాలను జోడిసి్తంద్ధ, వీటిని 

ప్పణాళికాదృక్ా దం లో చేర్పచ లి. ప్పసి్తరం ఉనై  వరి టక్ల్ డెవలప్ మెంట్ ని  సమీక్షంచాలి, 

విమానాప్శ్య పరిసర్పలపై దృష్టట స్థరించి ీని గురించి అవగాహన పెంచాలి. కొరగిా ప్పత్తపాద్ధంచిన 

హౌసింగ్ ప్పాజెక్టటలను అనకాపలి,ా దువావ డ, దబాబ డ, చీమలపలి ామొదలైన వాటిని చేర్పచ లి.  

డ్రగామీణాభివృది్ధ 

ప్పధాన ప్గామ సమ్యహాల అవగాహన ొందడానిి ర్గవెన్యయ  ప్గామాలు మరియు ఫిష్టంగ్ ప్గామాలాో వాాదారుల 

సంప్పద్ధంపులు జరిగాయి. భాగస్థవ ములు ఇచిచ న స్కచనలు ప్పధానంగా ఈ ప్ింద్ధ వాటిలో ఇమిడి ఉనాై యి: 
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 ప్గామాలు మరియు క్టప్గామాలక్ట అందుబాటు రోడనాు సృష్టటంచడం 

 చేపలు పటేట ప్గామాలక్ట భౌత్తక్ మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ ి

 వయ వస్థయ భూమి మరియు ప్గామ సరిహదేుల రక్షణ 

 వలసలను నిరోధించడం కొరక్ట ప్గామాలాో జీవన నాణయ రను మెరుగుపరచడం 

 
రరనం 12-2: డ్రగామీణ స్వంఘిక్ ఆవశ్యాట క్త్లు 

12.2.2 వ్యయాట హాత్మ క్ ఆరికిాభివృది్ధ 

వయాట వస్వయం 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో స్తమారు 40% జనాభాక్ట 

వయ వస్థయం ప్పధాన జీవనోపాధివనరుగా ఉంద్ధ. 

ౌరరుల స్కచనలు ఏమిట్ంటే, దాని అసిరార 

కారణంగా వారు వయ వస్థయానిై  కొనస్థగంచడానిి 

ఇ్టపడరు, మెరుగైన అవకాశాలను అంద్ధసే ి వేరే 

రంగంలోని ఇరర ఉదోయ గాలక్ట మార్పలని 

కోరుక్టంటునాై రు. వయ వస్థయ భూములను 

భూవినియోగ మారుా ల నుండి సంరక్షంచాలి.  

 సా్థనిక్ ప్పజలక్ట ఉపాధి అవకాశాలతో పాటు 

నీటిపారుదల కోసం నీటి సరఫర్పకోసం 

న్నపుణాయ భివృద్ధ ిసౌక్ర్పయ లు, ప్పత్యయ మైా య వనరులు 

మరియు జల్లశ్యాలను అంద్ధంచడం దావ ర్ప 

వయ వస్థయానిై  ప్పోర్ హంచడంలో లైన్ విభాగాలు 

స్కచించాయి.  

చేరల పెంరక్ం 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ చేపలు మరియు రొయయ ల ఉరా త్తలిో 

అప్గగామిగా ఉంద్ధ, ఇద్ధ భారరద్దశ్ం యొక్క  మొరంి 

సముప్ద ఎగుములలో 40% దోహదపడ్డుంద్ధ. 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని జిఎస్ డిపిలో స్తమారు 7.4% 

చేపల పెంపక్ం దోహదపడ్డుంద్ధ. ఈ రంగానిి ప్పముఖ స్కచనలు మౌలిక్ సదుపాయాలను 

పెంచడం, ఉపాధి  సా్థవరం అనుబంధ్ పరిప్శ్మలు, ఎచెచ ర,ా క్ళింగపట్ై ం, భీమిలి మరియు 

పూడిమడక్ వంటి ప్పాంత్యలాో కొర ిఫిష్టంగ్ హారబ ర ాచేరిక్ మరియు ప్పత్తపాదన.  

రరిడ్రశ్మలు  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం గర దశాబంేలో దక్షణ భారరద్దశ్ంలో ప్పధాన పారిప్శామిక్ కంప్దంగా మారింద్ధ. 

ప్పధాన పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలు అంరా పంపిణీ 

చేయబడాుయి. ఈ సంప్పద్ధంపుల ఫలిరంగా  కీనా్ 

అండ్ ప్ీన్ ఇండష్టష్టటయల్, వయ వస్థయ ఆధారిర 

పరిప్శ్మల అభివృద్ధ ిమరియు ప్పాంత్యల వయ వస్థయ 
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మార్గక ట్ ఆరికా్ వయ వసకా్ట సహాయపడే ఆహర రయారీ పరిప్శ్మలక్ట ఆస్థక రం ఉంద్ధ.  

క్ఠినమైన జోనింగ్ నిబంధ్నలను అనుసరించి పరిప్శ్మలక్ట రగన అదనపు జోననాు ఏరా్ప టు 

చేయడం మరియు దృక్ా థ ప్పణాళిక్లో కొర ి పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలను చేరచ డంతో పాటు నివాస 

ప్పాంత్యల నుండి పారిప్శామిక్ మండల్లలక్ట ఎటువంటి మారాి డిని అనుమత్తంచక్పోవడం వంటి 

స్కచనలతో లైన్ విభాగాలు ముందుక్ట వచాచ యి. 

రేవు 

విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు భారరద్దశ్ంలోని అత్తపెద ే

కారెో హాయ ండింాగ్ ఓడరేవులాో ఒక్టి. అదనపు జోననాు 

అంద్ధంచడం దావ ర్ప పారిప్శామిక్ వయ రా్పలు మరియు 

బొగెు కాలుష్టయ నిై  పరి క్ రించాలని వాాదారులు 

స్కచించారు. వాహనాల రీనేి రగంెచడానిి 

మరియు ఓడరేవు ప్పాంరం వల ా క్లిే రీనేి 

రగంెచడానిి రవాణా నెట్ వర్క  ను అభివృద్ధ ి

చేయాలి్ న అవసరం కూడా ఉంద్ధ.  

ఐిల/ ఐిలఈఎస్ 

విశాఖపట్ై ం ఒక్  సా్థపిర ఐటి కంప్దంగా మరియు 

ఫినెటక్ లోయతో, ఐటి క్ంపెనీలను ఆక్రి షంచడానిి 

నగరం ఇపా టిక రుష్టకొండలో అభివృద్ధనిి 

ప్పారంభించింద్ధ. వాాదారుల సంప్పద్ధంపులక్ట 

రుష్టకొండలో ప్పసి్తరం ఉనై  మౌలిక్ 

సదుపాయాలను మెరుగుపరచడం, ప్పజా 

సౌక్ర్పయ లతో పాటు, ర్పజాం వంటి కొర ిఐటి పరిప్శ్మ 

ప్పాంత్యనిై  గురింిచడం వంటి స్కచనలు ఉనాై యి.  

రర్యయాట రనక్ం 

ఈ ప్పాంరంలోని అనేక్ పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాలతో ఆదాయానిై  

ఉరా త్త ిచేయడంలో పర్పయ ట్క్రంగం కూడా ప్పధాన పాప్ర 

పోష్టసి్తంద్ధ. భారీ జాతీయ మరియు అంరరీ్పతీయ 

పర్పయ ట్క్ ఫుట్ ఫాల్ తో పాటు, పర్పయ వరణ మరియు 

వనయ ప్పాణి పర్పయ ట్క్ం, తీరం వెంబడి బీచ్ ట్యరిజం, 

విశాఖపట్ై ం మరియు విజయనగరంలో అనేక్ 

చారిప్త్యరా క్ ఆవరణలతో హెరిటేజ్ ట్యరిజం సరూక య ట్, 

మర పర్పయ ట్క్ం (బద ిసరూక య ట్) మరియు చుటుటపక్క ల 

స్థహస పర్పయ ట్క్ం (పుసా త్తరేగా) అభివృద్ధ ిచేయడానిి స్కచనలు ఉనాై యి.  
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12.2.3 రర్యయాట వర్ణం మరియు వార్సతాా నిన  నిరా్ హంచడం 

నీిల వనర్పలు 

ఈ ప్పాంరం అనేక్ నదులు మరియు సరస్్త లుతో 

స్తమారు 170.8 ిలోమీట్ర ా విసి్థరమైన 

తీరప్పాంరంతో నీటి వనరుల పరిరక్షణ ఒక్ 

ముఖయ మైన భాగంగా భాగస్థవ ములు స్కచించారు. 

 పరిరక్షణ మరియు రివర్ ప్ఫంట్ అభివృద్ధ.ి 

 పెద ే చెరువు, కోనేరు చెరువు, త్యటిపూడి, ఆయ 

కొనేరు, మేఘాప్ద్ధ గ్డు, ముదసరాోవా రిజర్పవ యర్ 

వంటి ప్పధాన సరస్్త లు మరియు జల్లశ్యాల 

పరిరక్షణ మరియు రక్షణ 

 సమీపంలోని పరిప్శ్మల వల ా నీటి వనరులు 

క్లుష్టరం కాక్టండా సంరక్షంచడం 

కోస్్  ర్కగుయాట లేషన్ జోన్ 

తీర ప్పాంర కోర పెరగడం వల ాకొనిై  చోట్ ాతీర రేఖ ప్గామ సరిహదేులక్ట చేరుక్టంద్ధ. తీర ప్పాంత్యలాో 

అప్క్మ ఆప్క్మణలను నిరోధించాలని, తీర ప్పాంర నియంప్రణ జోన్ ను రుష్టకొండ నుండి 

భీమునిపట్ై ం వరక్ట సిఆర్ జెడ్3 నుండి సిఆర్ జెడ్2 క్ట మార్పచ లని, ీనితో పాటు వాత్యవరణ 

మరియు పర్పయ వరణ పరయ వేక్షణ కంప్దాలను ప్క్మం రపా క్టండా ఏరా్ప టు చేయాలని భాగస్థవ ములు 

స్కచించారు.  

 

కండలు మరియు అడవులు 
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విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో గణనీయమైన భాగం కొండలు మరియు అడవి ింద క్పా బడి ఉంద్ధ, ఇద్ధ 

ఈ ప్పాంరం పర్పయ వరణ పాదముప్దక్ట వెనైె ముక్గా పనిచేసి్తంద్ధ. భాగస్థవ ములతో సంప్పద్ధంపులు 

ఫలిరంగా ఈ పర్పయ వరణ అడవులు మరియు బఫర్ జోన్ లు నిరా్ప ణానిి అనుమత్తంచబడవు. 

కాయ ంపింగ్, ప్రిక ంగ్ మొదలైన పర్పయ ట్క్ పర్పయ వరణ మండల్లలను గురింిచడంతో పాటు అడవుల 

పెంపక్ం యొక్క  కొర ిపదుిలను పరిగణనలోి తీస్తకోవడం వంటివి ఉనాై యి. 

వార్సత్ా ం- హెరిటేజ్ 

విశాఖపట్ై ం ద్దశ్ంలోని ప్పధాన పర్పయ ట్క్ 

ప్పద్దశాలలో ఒక్టిగా ప్పసిద్ధ ిచెంద్ధంద్ధ. ప్పసిద ిబీచ్ 

లు, గుహలు, వనయ ప్పాణి అభయారణాయ లు కాక్టండా, 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో అనేక్ రక్షర మరియు 

సంరక్షంచబడిన వారసరవ  ప్పద్దశాలు ఉనాై యి. 

వారసరవ  క్ట్టడాల పరిరక్షణ, నాగర క్ట్క్ం, 

ధ్ంథాపురి, గార్ప వంటి స్కచనలతో పాటు 

తొట్కాోండ, పావుర్పలకోండా, బావికోండా, నగరంలోని 

ఇరర ప్పముఖ భవనాలు, కీవ న్ మేరీస్ స్కక ల్, ఓల్ు 

డచ్ సెమెప్టీ, సెయింట్ అలోష్టయస్ స్కక ల్ 

మొదలైన వాటిని సంరక్షంచడం వంటి స్కచనలు వచాచ యి. పార సా్థ రక్ చిహాై లను 

పునరుదరిించడానిి విశాఖపట్ై ంలో హెరిటేజ్ క్నరీేవ ్న్ క్మిటీని ఏరా్ప టు చేయాలి్  ఉంద్ధ.  

12.2.4 ర్వాణా వయాట వసి 

రవాణా మరియు ల్లజిసిటక్్  అనేద్ధ విఎంఆర్ డిఎలో ప్పధాన రైల్టవ  జంక్షన్, నే్నల్ హైవే-16 మరియు 

పోర్ట వెంబడి నడ్డసి్తనై  కీలక్మైన రంగాలలో ఒక్టి. ఈ రంగానిి సంబంధించి భాగస్థవ ములు రమ 

అభిప్పాయాలను ఇచాచ రు. భవి య్ ుి అభివృద్ధిి  వివిధ్ ప్పాజెక్టటలను ఎల్ల  పాాన్ చేయవచుచ  అని 

తెలియచేశారు.  

భవి య్ త్ అభివృద్ధనిి పరిగణనలోి తీస్తకొని విజయనగరం కోసం ఔట్ర్ రింగ్ రహదారిని 

ప్పత్తపాద్ధంచాల్ి  ఉంద్ధ.  

ప్ాఫిక్ రీనేి రగంెచడానిి మరియు వాహనాల సేవ చాి  ప్పవాహానిై  అనుమత్తంచడానిి పట్టణ 

ప్పాంత్యలాో ఉనై  అంరరరె రహదారులను విసరిించాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. హనుమంువాక్   

మరియు గాజువాక్   జంక్షన ావద ేప్ాఫిక్ రీనేి రగంెచడానిి  ఫెలఓావరనాు ప్పవేశ్పెట్టవచుచ .  

ప్పసి్తర ఎన్ ఎడి జెఎన్ నుండి భోగాపురం వరక్ట అనుసంధానించే మెప్ో అలైన్ మెంట్ ను 

పారిప్శామిక్ ప్పాంర ఉదోయ గులను ఉదే్దశించి రణసలాం వైపు విసరిించవచుచ .  భవి య్ ుి అవసర్పల 

ఆధారంగా ీనిని మొరంి విఎంఆర్ తీరం వెంబడి విసరిించవచుచ .   శీ కాకాక్టళం, అరుక్ట, నర్ీ పట్ై ం 

వంటి ఇరర ఆరికా్ నోడ్ లను అనుసంధానించడానిి లైట్ రైల్ ప్ాని్ ట్ సిసటమ్ ల్టదా ఎంఎంటిఎస్ 

ను ప్పత్తపాద్ధంచవచుచ .  

మాల్్  మరియు రిటైల్్   సోట రాు వంటి అనిై  వాణిజయ  సంసలాు 

రమ సవ ంర పారిక ంగ్ సదుపాయాలను అంద్ధంచడానిి 

పారిక ంగ్ చ టా లను ఖచిచ రంగా అమలు చేయాలి. విశాఖపట్ై ం 

మరియు విజయనగరంలో ప్ట్క్టక లక్ట పారిక ంగ్ అంద్ధంచే 

ఏరా్ప టు,పెరుగుునై  ద్ధగుములు మరియు ఎగుముల 

అవసర్పలను తీరచ డానిి పరిగణించవచుచ .  

పల్లస్థ, విజయనగరం, ర్పయగడ మరియు అరక్ట వద ేపర్పయ ట్క్ 

రరాి నల్ వద ే కొర ి రరాి నల్ మరియు ఇరర సబ్ అరబ న్ 

 సేట్ నాుగా మప్రిపాల్ం  సేట్ న్ అభివృద్ధతిో రైల్టవ  నెట్ వర్క  

బలోేరం చేయబడ్డుంద్ధ.  
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జంక్షన ావద ేబస్  స్థట ప్ లను మారచ డం మరియు విసృిర ప్పజా రవాణా ను క్లిగ ఉండానిి బస్ 

డిపోలు మరియు రరాి నల్ ను పెంచడం పరిగణించవచుచ .  

12.2.5 మౌలిక్ సదురయాల వయాట వసి 

భౌతిక్ మౌలిక్ సదురయాలు  

నీిల సర్ఫర్య 

మెరుగైన జీవనశ్ి ి కోసం విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరం భారీ జనాభాను ఆక్రి షసి్తంద్ధ, వారిి 

రగనంర నీటి సరఫర్పను అంద్ధంచడం  సిరామైన 

అభివృద్ధలిో కీలక్ అంశ్ం. ప్పసి్తర అవసర్పల 

దృష్టట య  స్థమరా్పయ లను మెరుగుపరచడం మరియు ఈ 

ప్పాంరం యొక్క  త్యగునీటి అవసర్పలను 

తీరచ డంలో అరయ వసరరను చూపించాలి్ న 

అవసర్పనిై  కూడా వాాదారులు వయ క్ంి చేశారు. 

నీటి ాయ ంక్టలను ఆప్క్మణ మరియు కాలు య్ ం 

నుండి సంరక్షంచాలి మరియు ఈ ాయ ంక్టలను 

క్లుష్టరం చేసే ఏ కాలువలను అనుమత్తంచక్టండా క్ఠినంగా అమలు చేయాలి. వర షపు నీటి కోరను 

పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి. 

ముర్పగునీిల వయాట వసి 

జివిఎంసి మినహా, ఇరర యుఎల్ బిలక్ట ష్టడైనేజీ 

నెట్ వర్క  ల్టదా ఎస్ టిపిలు ల్టవు. ఈ ప్పాంరం 

యొక్క  సజీవరను మెరుగుపరచడానిి అటువంటి 

ప్పాజెక్టటల అమలును ప్పాధానయ రగా తీస్తకోవాలి.  

రవర్ (పునర్పతాప దక్/పునర్పతాప దక్ కాని ) 

100% విదుయ ుిను స్థధించిన భారరద్దశ్ంలో 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్గండవ ర్పష్ట్టంగా ఉంద్ధ. ప్ీన్ ఎనరీ,ీ 

ఎనరీ ీ క్నరీేవ ్న్, ఎలష్టి టక్ వాహనాల మౌలిక్ 

సదుపాయాల అభివృద్ధ,ి ఎతెలని, పబికా్ మరియు ప్పభురవ  భవనాలపై సోల్లర్ పాయ నెల్్   సా్థపన 

ప్పారంభించడం, అంరర్పయం ల్టని సరఫర్ప కోసం పవర్ కారిడారనాు ఏరా్ప టు చేయాలని 

భాగస్థవ ములు స్కచించారు.  

స్వమాజిక్ మౌలిక్ సదురయాలు  

ఆర్గరయాట ం  

విశాఖపట్ై ం, విజయనగరం, తూరుా  గ్లదావరి ప్పాంత్యల ప్పజలు అనిై  రకాల వైదయ  అరయ వసర 

పరిసిుాల కోసం కెజిహెచ్ క్ట వసి్థరు. ీనిని దృష్టటలో ఉంచుకొని కెజిహెచ్ లో పడక్ల సంఖయ ను 750 

నుంచి 2000క్ట పెంచాలి. అరయ వసర సమయాలాో రోగులు ఆస్తపప్త్తి చేరుకోవడంలో 

సహాయపడానిి కోర్ సిటీ నుండి సిటీ సెంట్ర్ ి మారె్పలలో వాహన రీ ేరగంెచాలి.  

విశాఖపట్ై ం క్ట కొర ిమెడిక్ల్ హబ్ చినగద్ధలిలో ఇవవ బడ్డుంద్ధ. విజయనగరం నుండి బైపాస్ 

వెంబడి ఆస్తపప్ులను క్లిగ ఉండాలి,  కోర్ నగరంలో ఒక్  సా్థపించబడిన వైదయ  కంప్దం ఉంద్ధ.  

విదయాట  

విశాఖపట్ై ం ఆనందపురం మరియు సబబ వరం ప్పాంత్యల వెంబడి అనేక్  సా్థపిర విదాయ  సంసలాను 

క్లిగ ఉంద్ధ.  అనేక్ కొర ివిదాయ  సంసలాు వచిచ  జాతీయ మరియు అంరరీ్పతీయ ప్పాముఖయ ర ఉనై  

రరనం 12-3: డ్రరధానయాట త్ క్లిగిన 

ర్వాణా వయాట వసి 

 



 
 
 

పేజీ | 121 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

సంసలాక్ట సలా్లలను కాయించి, భవి య్ ుి కోసం మౌలిక్ సదుపాయాలను అభివృద్ధ ిచేయాలని 

భావిసి్తనైా రు.  
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13 దృష్ట ్మరియు  సిర్త్ా  నిర్యమ ణం, 2051 

13.1 డ్రరంతీయ దృష్ట్ 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లో ప్పధాన పట్టణ ఆరికా్ ప్పాంరం అయిన విశాఖపట్ై ం మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ 

(విఎంఆర్) దాని వైశాలయ ం విసరిణ మరియు దాని ప్పసి్తర ఆరికా్  సా్థవరంలో మారుా  కారణంగా 

పరివరని సితా్తలో  ఉంద్ధ, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ఆరికా్ వయ వసనాు ప్పపంచీక్రణ చేయడంలో విఎంఆర్ ఎక్టక వ 

ఆరికా్ పాప్ర పోష్టసి్తందని భావిసి్తనైా రు. ఈ ప్ింద్ధ విభాగాలు విఎంఆర్ కోసం కీలక్ సమసయ లు 

మరియు దారశ నిక్ర యొక్క  నిరా్ప ణానిై  వివరిసి్థయి.    

13.1.1 కీలక్ సమసయాట లు 

ఆంప్ధ్ మరియు విఎంఆర్, మొరంిగా, 1971-2011 మధ్య  సగటు వారిషక్ పట్టణ వృద్ధ ి రేటు 3.1% 

మరియు 2.7% క్లిగ ఉనాై యి, ఇద్ధ 2011 మరియు 2017 మధ్య  జాతీయ సగటు వారిషక్ వృద్ధ ిరేటు 

3.0% నుండి 3.3% క్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. అద్ద సమయంలో ఆంప్ధ్లో 2011 లో పట్టణ జనాభా వాా 

(ఆంప్ధ్లో విభజన చేయబడిన భాగం) స్తమారు 29.5% ఉంద్ధ, మహార్పష్ట్టలో పట్టణ జనాభా వాా 

45.2% మరియు గుజర్పత్ లో 2011 లో 42.6%.  ఉత్తజిక్రమైన పట్టణ ఆరికా్ వయ వసనాు స్థధించడానిి, 

నగర్పలు ఆ ప్పాంరం మరియు ద్దశానిి దృష్టట స్థరించే ప్పాంత్యలు. అందువల,ా పట్టణాలు మరియు 

నగర్పలాో రన పట్టణ ఆరికా్ వయ వస ామరియు ఉపాధి స్థమరా్పయ నైి  విసరిించడం ఆంప్ధ్ యొక్క  ఏక్స్క్ 

లక్షయ ం. విఎంఆర్ మొరంి గా ఆంప్ధ్ క్ట సంబంధించిన పట్టణ సమసయ లను మరియు ఎజెండాను 

ఎదురొక ంటుంద్ధ, అందువల ార్పబోయ్య దశాబేాలాో ఆంప్ధ్లో బలమైన పట్టణ ఆరికా్ వయ వసపాై దృష్టట 

ఉంచడంలో నాయక్రవ ం వహంచాలి. ఈ ప్పాంరం యొక్క  ప్పసి్తర పరిసితా్త మద్ధంపు నుంచి విఎమ్ 

ఆర్ క్ట సంబంధించిన ప్పధాన సమసయ లను సంక్షపీకి్రించడం ద్ధగువ ేరొక నై విధ్ంగా ఉంటుంద్ధ.  

మందకడి ఆరికి్ వయాట వసి: విఎంఆర్ జిడిపిలో సగటు వారిషక్ వృద్ధ ి రేటు5.9%. , ఆంప్ధ్లో 7.25% 

మరియు భారరద్దశ్  సా్థయిలో 8.01% తో విఎంఆర్ ఇండష్టసీట సెకాటర్ లో దాని జిడిపిి 27.8%, సరీవ స్ 

సెకాటర్ 61.4%, వయ వస్థయం 10.7%. అందువల,ా విఎంఆర్ యొక్క  మెరుగైన ఆరికా్ పరిసితా్త కొరక్ట 

మరియు  ర్పష్టష్టటనిి దాని సహకార్పనిి పరిప్శ్మ మరియు సేవా రంగాల విసరిణ కీలక్ం. 

త్గినంత్ డ్రరథమిక్ మౌలిక్ సదురయాలు లేక్పోవడం: విఎంఆర్ లో పట్టణ సెగా్ ంట్లాో 

ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల లభయ ర యొక్క  డేా విశ్ల ా్ ణ ఆధారంగా నీటి సరఫర్ప క్వరేజీ 

సరిపోదని, మురుగునీటి అనుసంధానం 2.5% మరియు ఘన వయ రా్పల సేక్రణ 99% అని స్కచిసి్తంద్ధ, 

నాణయ మైన ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను సమిా ళిర పదతి్తలో అందుబాటులో ఉండట్ం, 

మెరుగైన పట్టణ ఆరికా్ వయ వసకా్ట కీలక్ం. 

డ్రరణాళిక్ లేని మరియు విచిి నన మైన రర్నణవాదం: విఎంఆర్ లో పట్టణ జనాభాలో అధిక్ 

సంఖాయ క్టలు వాాగా ఉనాై రు. సరిపోని రోడ్డు నెట్ వర్క  మరియు ప్పజా రవాణా తో పట్టణ వాయ పి ి

విఎంఆర్ లోని మదర్ సిటీ  మరియు ఉపప్గహ పట్టణాల అంచున ప్పబలంగా ఉంద్ధ. ప్పసి్తర ప్పజా 

రవాణా వాా విశాఖపటై్ ం నగరంలో 20% క్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. విఎంఆర్ యొక్క  సహజ భౌగ్లళిక్ 

ర మరియు పట్టణాభివృద్ధిి  ప్పణాళిక్ల్టని విధానం కారణంగా పట్టణ రూపం నగర్పలు మరియు 

పట్టణాలు చాల్ల ముక్క లుగా ఉనాై యి. ముక్క లుగా మరియు విసరిించిన, ముఖయ ంగా విశాఖపటై్ ం 

మదర్ సిటీలో , నాణయ మైన పట్టణ మరియు రవాణా సేవలను అంద్ధంచడంలో ప్పభావం ఉంద్ధ. 
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మదర్ సటీ  మరియు ఉరడ్రరహ రర్నణాల లోరల మధయాట  ర్వాణా అనుసంధానం లేక్పోవడం: 

జివిఎంసి ప్పాంరంలో ప్పజా రవాణా వాా 20% రక్టక వగా ఉంద్ధ, ఇద్ధ అటువంటి నగర్పలక్ట 50% 

ప్పమాణాలక్ంటే రక్టక వగా ఉంద్ధ. మదర్ సిటీ  మరియు ఉపప్గహాల మధ్య  రగనంర మరియు 

నాణయ మైన రవాణా అనుసంధానం ల్టక్పోవడం వల ావిఎంఆర్ లోని ఉపప్గహ పట్టణాలలో రగనంర 

ఆరికా్ ఒడిదుడ్డక్ట  ల్టదు. ఉపప్గహ పట్టణాలలో ప్పజా రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాల ను అంద్ధంచడం 

కూడా బలహీనంగా ఉంద్ధ.  

వయాట వస్వయ భూములను సంర్క్షించడం: విఎంఆర్ లో గణనీయమైన భూమి వయ వస్థయ భూమి, ఇద్ధ 

అధిక్ ద్ధగుబడి మరియు ర్గటిటంపు నుండి మ్యడ్డ పంట్లక్ట ఉపయోగంచబడ్డుంద్ధ. విఎంఆర్ లోని 

మునిసిపల్ ప్పాంత్యలాో ప్పసి్తర సగటు స్థంప్దర స్తమారు 32 పిపిహెచ్, ఇద్ధ చాల్ల రక్టక వ పట్టణ 

స్థంప్దర, అందువల ాపట్టణ వాయ పి ిఉనిిని స్కచిసి్తంద్ధ. ప్పబలంగా ఉనై  పట్టణ వాయ పి ిమరియు 

ఆమోద్ధంచబడిన ల్టవుట్ ల వాయ పి ినేపథయ ంలో వయ వస్థయానిై  రక్షంచడం ఒక్ సవాలు.  

13.1.2 భారసా్వ ముల యొక్ె  కీలక్ ఆకాంక్ష్ 

విఎంఆర్ లో ౌరరులు, వివిధ్ మౌలిక్ సదుపాయాల ఏజెనీ్ ల ప్పభురవ  అధికారులు, సవ చి ంద 

సంసలాు మరియు ర్పజకీయ ప్పత్తనిధులు పాలెొనై  విసృిరమైన వాాదారుల సంప్పద్ధంపులు 

జరిగాయి.  వాాదారుల ఆకాంక్షలో భాగంగా ర్పష్టష్టటధినేర కూడా విభజన రర్పవ ర విశాఖపటై్ ం మీద 

దృష్టటని వయ కీకి్రించడం దావ ర దారశ నిక్రను వయ క్ంి చేసి్తనైా రు. వాాదారుల ఆకాంక్షల స్థర్పంశ్ం 

పట్ం 6.4లో ఇవవ బడింద్ధ.  

విఎంఆర్ కర్కు అభివృది్ధ డ్రరధానయాట త్లు: 

 ఉపాధి అవకాశాలు 

 వయ వస్థయ ప్పాంత్యలు మరియు తీర 

రేఖను సంరక్షంచడం. 

 న్నపుణాయ ల అభివృద్ధ ిఅవకాశాలను 

సృష్టటంచడం 

విఎమ్ ఆర్ కర్కు మౌలిక్ సదురయాలు 

డ్రరధానయాట త్లు: 

 స్తరక్షరమైన త్యగునీరు 

 మెరుగైన పారిశుధ్య  సదుపాయాలు 

 మెరుగైన రోడ్డు పరిసిుాలు 

ట్టప్ సిర్తా్ ం లక్ష్యయాట లు: 

 ఆరికా్ వృద్ధ ి

 సవ చి మైన నీరు మరియు పారిశుధ్య  

అవకాశాలు 

 మంచి ఆరోగయ ం, సవ సరా మరియు 

నాణయ మైన విదయ  

 పరిప్శ్మ, సృజనారా క్ర మరియు మౌలిక్ 

సదుపాయాలు 

విఎమ్ ఆర్ కర్కు దృష్ట ్డ్రరక్రననలు: 

 పర్పయ ట్క్ ఆధారిర అభివృద్ధ ి

 వయ వస్థయ పరిప్శ్మ తో సహా సవ చి మైన 

పరిప్శ్మ హబ్ 

 న్నపుణయ  అభివృద్ధ ిదృష్టట తో విదయ  కంప్దం 

విఎంఆర్ అంత్ట్ట వాట్టద్యర్పల యొకె్  అడ్రర డ్రరధానయాట త్ల స్వర్యంశ్ం. 

విశాఖపట్ై ం నగర్పనిి సంబంధించి ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభురవ ం ఈ ప్ింద్ధ ప్పాంత్యలపై దృష్టట పెటిటంద్ధ: 

 ర్గండంకెల జిడిపి వృద్ధ ి

 ఐటి, ఫారా్ప  మరియు ఫిలా్  ఇండష్టసీటలో వృద్ధిి  అధిక్ సంభావయ ర ఉంద్ధ. 

 రకాై లజీని ఉపయోగంచడం దావ ర్ప 100% అక్షర్పసయ ర, మరియు న్నపుణాయ ల అభివృద్ధ ిమౌలిక్ 

సదుపాయాలను పెంచడం 
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 మహళ్ళ వయ వసా్థపక్టర్పలు పారిప్శామిక్ వాడలక్ట నాయక్రవ ం వహంచడం 

13.1.3  విజన్ ఫర్ 2051 

విఎంఆర్ కొరక్ట సమిష్టట విజన్ విసృిరమైన భాగస్థవ ముల సంప్పద్ధంపుల ఆధారంగా అభివృద్ధ ి

చేయబడ్డుంద్ధ. ఎస్ డబా్ల్య వోటి విశ్ల ా్ ణలో సంక్షపీకి్రించబడు మరియు విఎమ్ ఆర్ కొరక్ట సమప్గ 

విజన్ రూొంద్ధంచడంలో కీలక్పాప్ర పోష్టంచిన ఈ ప్పాంరం యొక్క  బల్లలు మరియు 

బలహీనరలను అరంా చేస్తకోవడం కొరక్ట ఇపా టిక ఉనై  పరిసితా్త మద్ధంపు దావ ర్ప విఎమ్ ఆర్ 

యొక్క  ముఖయ మైన భావనలు మద్ధంపు చేయబడాుయి. విఎమ్ ఆర్ 2051 కొరక్ట దృక్ా థ ప్పణాళిక్ 

రయారు చేసే ద్ధశ్గా విఎమ్ ఆర్ కొరక్ట విజన్  సేటట్ మెంట్ ద్ధగువన వివరించబడింద్ధ. 

విజన్ 2051 చప్ట్ంలో, లక్ష్యయ లు, వ్యహారా క్దృష్టట (ఎస్ ఎఫ్) మరియు వ్యయ హం  బా్యప్పింట్ (ఎస్ బిపి) 

రూొంద్ధంచబడాుయి.  

13.2 వ్యయాట హాత్మ క్ స్తసిర్త్ లక్ష్యయాట లు 

విజన్ 2051 చప్ట్ంలో వ్యయ హారా క్ లక్ష్యయ లు రూొంద్ధంచబడాుయి.  మొరంి ఆరు లక్ష్యయ లు విఎమ్ 

ఆర్ కొరక్ట ప్పణాళిక్ దృక్ా దంను రూొంద్ధంచడం కొరక్ట గురింిచబడత్యయి మరియు లక్ష్యయ లు 

మరియు వ్యయ హాల స్థర్పంశ్ం ఇవవ బడ్డుంద్ధ.  

  గా్లబల్ మరియు పెటుటబడి పోటీ గమయ ంని స్తలభరరం చేయడం 

 మౌలిక్ సదుపాయాలను ధ్ృవీక్రించడం ప్పణాళికాబదమిైన పట్టణవాదం 

 విఎమ్ ఆర్ లో అరయ ంర అనుసంధానిర మరియు సములయ  అభివృద్ధనిి అంద్ధంచడం  

 దాని పర్పయ వరణ సంపనై ర మరియు వైవిధాయ నిై  కొనస్థగంచడం 

 సమిా ళిర అభివృద్ధ ినిరవ హణ 

 స్థా ర్ ట మరియు  సితా్తసా్థపక్ మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంత్యనిై  ఏరా్ప టు చేయడం 

 

రరనం 13-1: వ్యయాట హాత్మ క్ దృష్ట ్డ్రరంతాలకు వ్యయాట హాత్మ క్ లక్ష్యయాట లు 

విజన్ నిరా్ప ణం ింద లక్ష్యయ లు మరియు ష్టస్థట ట్జిక్ ఫోక్స్ ఏరియాలు (ఎస్ ఎఫ్) ష్టస్థట ట్జిక్ 

 బా్యప్పింట్ ఏరియాలుగా అభివృద్ధ ిచేయబడాుయి, ఇద్ధ విఎమ్ ఆర్ కొరక్ట ప్పణాళిక్ దృక్ా దం యొక్క  

"2051 నాటికి, విఎంఆర్ ఒక ప్రరంచ పెట్టుబడి, రర్యా టకం మరియు హెరిటేజ్ 

గమా సా్థనంగా శకివింతమైన మరియు ఆరికా కంప్రంగా మరియు స్థా ర్ ు, సస్ట ునబుల్, ప్ీన్ 

మరియు రరిశుప్రమైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు స్థ సా్థసా్థరకత వాతావరణంతో పాట్ట 

సమ్మా ళిత రీస్థలో మెరుగైన జీవన నాణా తను అందిసి్ంది." 
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ఆక్ృులు లను వయ కీకి్రిసి్తంద్ధ. వ్యయ హారా క్  బా్యప్పింట్ లు నిరి ే్ ట ప్పణాళిక్ మరియు అభివృద్ధ ి

కార్పయ చరణ ప్పాంత్యలు, ఇవి దృక్ా థ ప్పణాళిక్ను నిరాి ంచడానిి సహాయపడత్యయి.  

 వ్యయాట హాత్మ క్ కండ్రీక్ర్ణ 

డ్రరంతాలు 

వ్యయాట హాత్మ క్  బ్యు డ్రిం్  డ్రరంతాలు 

లక్ష్యాట ం 

1 

• ఎస్ ఎఫ్ట1- పెదే 

రరిడ్రశామిక్  క్ ుసర్్ అభివృది్ధ 

• ఎస్ ఎఫ్ట2- రర్యయాట రనక్ 

రమాయాట భివృది్ధ 

• ఎస్ ఎఫ్ట3-విదయాట , 

న్నపుణాయాట భివృది్ధ, ఆర్గరయాట  

సౌక్ర్యయాట లు  

• ఎస్ ఎఫ్ట 4-పోర్్పలు 

మరియు ల్జిసక్్ట మౌలిక్ 

సదురయాలు 

 

ఎస్ బిి 1: ఇపా టిక ఉనై  పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలు మరియు 

కొర ి పారిప్శామిక్ కంప్దాల విసరిణ అయిన పెదే 

రరిడ్రశామిక్  క్ ుసర్్ అభివృది్ధగా విఎంఆర్ ని అభివృద్ధ ి

చేయండి. 

ఎస్ బిి 2:  పగా్ మరియు  ే  ా సదుపాయాలతో సహా 

పారిప్శామిక్  క్సా టరలాో నాణయ మైన పారిప్శామిక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలను ప్పోర్ హంచడం.  

ఎస్ బిి 3: విఎంఆర్ యొక్క  వారసరవ  మరియు 

స్థంసక ృత్తక్ ప్పద్దశాలు మరియు సహజ వాత్యవరణానిై  

వినియోగంచుకోవడం దావ ర్ప విఎంఆర్ పరిసర ప్పాంత్యనిై  

ప్పపంచ పర్పయ ట్క్ గమయ ం గా అభివృద్ధ ిచేయండి.  

ఎస్ బిి 4: నాణయ మైన మానవ వనరుల అభివృద్ధ ికొరక్ట 

కొర ివిదయ  మరియు న్నపుణాయ ల అభివృద్ధ ికంప్దాల విసరిణ 

మరియు అభివృద్ధ.ి  

ఎస్ బిి 5: ప్పక్ృత్త వాత్యవరణానిై  పెంొంద్ధంచడం 

దావ ర్ప అత్యయ ధునిక్ ఆరోగయ  సౌక్ర్పయ లు మరియు పర్పయ ట్క్ 

గమయ సా్థనంగా విశాఖపట్ై ం అభివృద్ధ.ి 

ఎస్ బిి 6: విఎంఆర్ లో నాణయ మైన మానవ వనరులను 

ఆక్రి షంచడానిి నివాస జిలా్లలాో నాణయ మైన స్థమాజిక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలను అంద్ధంచండి.  

ఎస్ బిి 7: ల్లజిసిటక్ స్థమరా్పయ నిై  విసరిించడం మరియు 

అవసరమైన మదుే మౌలిక్ సదుపాయాలతో పాటు 

పోరుటలక్ట అనుసంధానం మెరుగుపరచడం.  

లక్ష్యాట ం 

2 

• ఎస్ ఎఫ్ట5-మంచి నాణయాట త్ 

మరియు హైర్యరెి క్్  ర్గడ్ 

ఇన్ మౌలిక్ సదురయాలు 

• ఎస్ ఎఫ్ట6-శాిలలై్  టౌన్ 

ల లోరల మరియు మధయాట  

ెంర్పగైన డ్రరజా ర్వాణా 

అనుసంధానం 

• ఎస్ ఎఫ్ట7-థీమ్ ఆధారిత్ 

ిలవోడి నోడ్్  

• ఎస్ ఎఫ్ట8-డ్రగీన్ సేప స్ 

అభివృది్ధ 

• ఎస్ ఎఫ్ట 8(ఎ)-ార్ం 

ఆధారిత్ డ్రరణాళిక్ 

ఎస్ బిి 8: 90 మీ, 60మీ, 45మీ, 30మీ మరియు 24మీట్ర ా

ఆర్ వోడబా్ల్య లతో విఎమ్ ఆర్ లోని హైర్పరిక క్ల్ రోడ్ నెట్ 

వర్క  ని అంద్ధంచండి.  

ఎస్ బిి 9: మెప్ో మరియు బిఆర్ టిఎస్/బస్ ఆధారిర 

డ్రరజా ర్వాణా దావ ర్ప విశాఖపట్ై ం లోపల మరియు 

శాటిలైట్ పట్టణాలక్ట డ్రరజా ర్వాణా అనుసంధానంని 

విసరిించండి మరియు మెరుగుపరచండి. 

ఎస్ బిి 10: మండల ప్పధాన కార్పయ లయానిి 30 మీ/24 మీ 

ఆర్ వోడబా్ల్య ల దావ ర్ప అనుసంధానంని మెరుగుపరచండి. 

ఎస్ బిి 11: మెప్ో మరియు బిఆర్ టిఎస్ కారిడార ావెంబడి 

టివోడిల సమీపంలో థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ మరియు అధిక్ 

స్థంప్దర నోడ్ లను ప్పోర్ హంచండి. 

ఎస్ బిి12: ఇపా టిక ఉనై  సహజ ప్పాంత్యలు మరియు 

బహరంగ ప్పద్దశాలను లీవరేజ్ చేయడం దావ ర్ప ప్ీన్ సాే స్ 

నెట్ వర్క  ని అభివృద్ధ ిచేయండి. 

ఎస్ బిి12 (ఎ): భోగాపురం అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం 

మరియు దాని ప్పభావం ప్పాంరం చుట్యట  ఉనై  ప్పాంరం 

కోసం ఫారం ఆధారిర ప్పణాళిక్ను ప్పవేశ్పెట్టండి, ఈ 

ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్ మరియు పర్పయ ట్క్ స్థమరా్పయ నిై  

పరిగణనలోి తీస్తకొని ర్పబోయ్య అభివృద్ధిి  ఒక్ ొంద్ధక్స్న 

నిరిా ర రూపానిై  సృష్టటంచండి. 
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 వ్యయాట హాత్మ క్ కండ్రీక్ర్ణ 

డ్రరంతాలు 

వ్యయాట హాత్మ క్  బ్యు డ్రిం్  డ్రరంతాలు 

లక్ష్యాట ం 

3 

• ఎస్ ఎఫ్ట 9-మదర్ సటీ 

మరియు శాిలలైరను మధయాట  

ెంర్పగైన రీజన్  

అనుసంధానం 

చేయబడింద్ధ. 

•  ఎస్ ఎఫ్ట 10- శాిలలై్  

నరర్యలు/రర్నణాల థీమ్ 

ఆధారిత్ అభివృది్ధ 

•  ఎస్ ఎఫ్ట 11-విజయవాడ 

మరియు విశాఖరరనన ం 

మధయాట  సంభావయాట  హైసీప డ్ 

రై్  అనుసంధానం 

 

ఎస్ బిి 13: ఎన్ హెచ్ లు మరియు ఎస్ హెచ్ ల నుంచి 

మరియు విఎంఆర్ మరియు ర్పష్ట్టంలోని మిగలిన పట్టణాలు 

మరియు నగర్పల మధ్య  మెరుగైన ప్పాంతీయ 

అనుసంధానం. 

ఎస్ బిి 14: అంరర్ నగర అనుసంధానం కొరక్ట విఎంఆర్ 

లో రైలు అనుసంధానంని పరపత్త చేయడానిి సబ్ అరబ న్ 

రైల్ అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడం.  

ఎస్ బిి 15: మారృ నగర్పనిి సంబంధించి 

అనుసంధానంను మెరుగుపరచడంతో పాటు విఎంఆర్ లోని 

ఉపప్గహ పట్టణాల ఆరికా్  సా్థవర్పనిై  విసరిించండి. 

ఎస్ బిి 16: హై సీా డ్ రైల్ దావ ర్ప విశాఖపట్ై ం ను 

విజయవాడక్ట అనుసంధానించే ద్ధశ్గా ప్పచారం మరియు 

ప్పణాళిక్. 

ఎస్ ిబి 17: విఎమ్ ఆర్ యొక్క  సమరరా మరియు ఇమేజ్ 

మెరుగుపరచడం కొరక్ట ఐసిబిటిలు మరియు ఇరర రవాణా 

నోడ్ లను ప్పమోట్ చేయండి.  

లక్ష్యాట ం 

4 

• ఎస్ ఎఫ్ట 12-విఎంఆర్ లో 

నేచుర్్  భౌగోళిక్ 

లక్ష్ణాలు మరియు 

స్వంసె ృతిక్ వార్సతా్ ంని 

సంర్క్షించడం 

• ఎస్ ఎఫ్ట13-తీర్డ్రరంతానిన  

ర్క్షించండి 

• ఎస్ ఎఫ్ట14-స్వధయాట మైనంత్ 

వర్కు వయాట వస్వయ 

భూములను సంర్క్షించండి 

 

ఎస్ బిి 18: ప్పణాళికా దృక్ా దం ింద సహజ పర్పయ వరణ 

ఆవరణను గురింిచడం మరియు సంరక్షంచడం 

ఎస్ బిి 19: ప్పణాళికా దృక్ా దం ింద సంరక్షంచబడని 

స్థంసక ృత్తక్ వారసత్యవ నిై  జాబిత్య చేయడం మరియు 

సంరక్షంచడం 

ఎస్ బిి 20: స్తనిై రమైన మరియు పర్పయ వరణ ప్పణాళిక్ 

దావ ర్ప తీరప్పాంత్యనిై  కోర మరియు తీర వాత్యవరణం 

నుండి రక్షంచడానిి అవసరమైన చరయ లు తీస్తకోండి. 

ఎస్ బిి 21: అధిక్ స్థంప్దర అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచండి 

మరియు స్థధ్య మైనంర ఎక్టక వ వయ వస్థయ భూములను 

రక్షంచండి.  

లక్ష్యాట ం 

5 

• ఎస్ ఎఫ్ట 15-మురిివాడ 

ర్హత్ నరర్ం 

•  ఎస్ ఎఫ్ట16-విఎంఆర్ లో 

సమిమ ళిత్ డ్రగామీణ 

మరియు డ్రరంతీయ 

అభివృది్ధ 

•  ఎస్ ఎఫ్ట 17-అందరికీ 

ఇళ్లు  

 

 

ఎస్ బిి 22: ప్పాథమిక్ మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాల అభివృద్ధ ిదావ ర్ప మురిివాడల మెరుగుదల 

ఎస్ బిి 23: న్నపుణాయ ల అభివృద్ధ ిమరియు ఆరోగయ  మౌలిక్ 

సదుపాయాలను అంద్ధంచడంతోపాటుగా ప్గామాలు మరియు 

మండల ప్పధాన కార్పయ లయాలక్ట అనుసంధానానిై  

మెరుగుపరచండి. 

ఎస్ బిి 24: ప్గామాలు మరియు మండల ప్పధాన 

కార్పయ లయాలక్ట ప్పజా రవాణా అనుసంధానానిై  

మెరుగుపరచండి. 

ఎస్ బిి 25: కొర ి అభివృద్ధ ి ప్పాంత్యలాో మరియు పని 

ప్పద్దశాల క్ట సమీపంలో సరసమైన గృహాలను అభివృద్ధ ి

చేయండి.  

లక్ష్యాట ం 

6 

• ఎస్ ఎఫ్ట 18- భడ్రదత్ 

మరియు రర్నణ రలన 

సమర్తి్ కర్కు స్వమ ర్ ్సటీ 

మౌలిక్ సదురయాలను 

విసతరించడం 

•  ఎస్ ఎఫ్ట 19-సంభావయాట  

త్తాను ఉపెప న మరియు 

సముడ్రద మర్నం 

ఎస్ బిి 26: ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు 

చలన సమరరా మరియు విఎమ్ ఆర్ లో భప్దరను 

మెరుగుపరచడం కొరక్ట స్థా ర్ ట రకాై లజీల వినియోగానిై  

ప్పోర్ హంచడం 

ఎస్ బిి 27: పట్టణ పాలన మరియు భూ అభివృద్ధ ి

నిరవ హణ కోసం స్థా ర్ ట రకాై లజీల ఉపయోగానిై  

విసరిించండి. 

ఎస్ బిి 28: ుఫాను ఉపాె న మరియు సముప్ద మట్టం 
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 వ్యయాట హాత్మ క్ కండ్రీక్ర్ణ 

డ్రరంతాలు 

వ్యయాట హాత్మ క్  బ్యు డ్రిం్  డ్రరంతాలు 

పెర్పగుదల మండల్లలో 

అభివృది్ధ 

• ఎస్ ఎఫ్ట 20-విరత్తత 

నివార్ణ కర్కు ముందస్తత 

డ్రరణాళిక్ 

 

పెరుగుదలక్ట గురయ్యయ  ప్పాంత్యలను గురింిచండి మరియు 

శాష్టసీయి అధ్య యనాల దావ ర్ప విపుిల నుండి నష్టటలను 

రగంెచడానిి ప్పణాళిక్లను సిదంి చేయండి. 

ఎస్ బిి 29: తీర ప్పాంత్యల యొక్క  దురబ లర అవగాహన 

మరియు విపుి నివారణ ప్పణాళిక్లో సమాజాలను 

నిమగై ం చేయండి.  

ఎస్ బిి 30: విపుి నిరవ హణ కోసం స్థా ర్ ట రకాై లజీలను 

ఉపయోగంచండి. 

13.2.1 అనుసంధానం మరియు గోుబ్  సటీ 

లిసబ న్, శాన్ ప్ఫాని్ సోక , బార్ి లోనా మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం మరియు సియోల్ వంటి బాగా 

అనుసంధానించబడిన మరియు ప్పపంచ నగర్పలు అత్యయ ధునిక్ మరియు ప్పపంచ  సా్థయి ఓడరేవులు, 

అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు ఏరో నగర్పలు, ఆరికా్ మరియు వాయ పార జిలా్లలు, పారిప్శామిక్ 

 క్సా టరాు, మరియు పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలను నాణయ మైన ప్పజా రవాణా, హౌసింగ్ ఎసేటటాు, 

విప్శాంత్త మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మదుే ఇసి్థయి. విశాఖపట్ై ం పై కొలరలను 

స్థధించడానిి దాని పారిప్శామిక్  క్సా టరాు, పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలు, ఐటి మరియు వాయ పార 

కంప్దాలు, ఓడరేవులతో పాటు నాల్డ్ ీసెంట్రాు, అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం, ప్పజా రవాణా, నివాస 

మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను విసరిించాలి మరియు ఆధునీక్రించాలి, ఇద్ధ 

స్థధించదగనద్ధ కానీ అవసరమైన మౌలిక్ సదుపాయాలను అభివృద్ధ ి చేయడానిి గొపా  ర్పష్ట్ట 

మరియు విఎంఆర్ డిఎ నిబదరి అవసరం. 

13.3 సహజ రదముడ్రదను సంర్క్షించడం 

విఎంఆర్ క్ట ఉనై  కీలక్ ప్పయోజనాలలో ఒక్టి, అడవి, నదులు మరియు నీటి వనరులు, 

కొండలు మరియు అడవి జీవ అభయారణాయ ల రూపంలో అదుా రమైన సహజ మరియు పర్పయ వరణ 

స్తనిై రమైన వనరులను క్లిగ ఉండట్ం. విఎంఆర్ ఏరియాలో గణనీయమైన భాగం సహజ మరియు 

స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలు, ీని పర్పయ వరణ ప్పాముఖయ రను నిలుపుకోవడానిి మానవ భూభాగంలో రక్షణ 

మరియు ఏకీక్రణ అవసరం.  

అనుసంధానిర మరియు  గా్లబల్ సిటీ హోదాను స్థధించడానిి విశాఖపట్ై ం ప్పపంచ  సా్థయి 

ఓడరేవులు, అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం, వాయ పార మరియు ఆరికా్ కంప్దం, పారిప్శామిక్  క్సా టరాు, నాల్డ్ ీ

సెంట్రాు మరియు పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలను ప్పోర్ హంచాల్ి న అవసరం ఉంద్ధ. సహజ 

ప్పాంత్యలను సంరక్షంచడం మరియు వాటిని ఆరికా్ంగా ఏకీక్రణ చేయడం చాల్ల అవసరం. 

13.4  సితిసి్వరక్ నరర్ డ్రరంత్ం 

తీరంలో ఉనై  విఎంఆర్ ుఫానులు మరియు వాత్యవరణ మారాు లక్ట సంబంధించిన 

ప్పమాదాలక్ట గురయ్యయ  ప్పమాదం ఉంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ మరియు ర్పష్ట్టం ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ ల నుండి 

సంబంధిర ెద్ధరింపులను అంీక్రించాలి మరియు విశాఖపట్ై ంలో ర్పష్ట్ట మరియు జాతీయ 

ఆకాంక్షలను స్థధించడానిి నష్టటలను రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ ప్పపంచవాయ పంిగా మరియు ఆరికా్ంగా 

సమీక్ృర నగరంగా మార్పలి. మయామి-డేడ్ మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ ఒక్ కస్తగా శ్ివింరమైన ఆరికా్ 

వయ వసనాు క్లిగ ఉంద్ధ మరియు వాత్యవరణ మారుా ల కారణంగా ుఫానులు, ుఫాను ఉపెా నలు 

మరియు సముప్ద మట్టం పెరుగుదలక్ట అధిక్ దురబ లరవ ం ఉనై పా టికీ, ర్పష్ట్ట జిడిపిి $840 

బిలియననాు అంద్ధసి్తంద్ధ. విశాఖపట్ై ం మరియు విఎంఆర్, మొరంిగా, ుఫానుల నుండి 

ప్పమాదంలో ఉనై  సమాజాల ముపుా  అవగాహనను అంీక్రించాలి మరియు వివరించాలి మరియు 

ౌరరుల ప్పమేయం దావ ర్ప భవి య్ ుిలో ఆరికా్, మానవ మరియు పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాల నష్టటలను 

రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ వేయాలి. 



 
 
 

పేజీ | 128 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

13.5 సమీక్ృత్ రర్నణ మరియు డ్రరంతీయ నిర్యమ ణం 

ప్పపంచవాయ పంిగా విజయవంరమైన నగర్పలు ప్పపంచవాయ పంిగా అనుసంధానించబడినపా టికీ 

ప్పాంతీయంగా దాని అంరరరె మరియు ఇరర నగర్పలతో విలీనం చేయబడాుయి. విఎంఆర్ 

విజయవంరం కావడానిి, మొదట్ విశాఖపట్ై ం మారృ నగర్పనిై  విఎంఆర్ లోని ఇరర చినై  

నగర్పలు మరియు పట్టణాలతో విలీనం చేయడానిి ప్పాధానయ ర ఇవావ లి. నాణయ మైన మరియు 

ఆధారపడదగన పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ రవాణా అనుసంధానంతో మదుే ఇచేచ  థీమ్ ఆధారిర 

ఆరికా్ గమయ సా్థనాలను ప్పోర్ హంచడం దావ ర్ప ఆరికా్ పరసా ర్పధారర దావ ర్ప సమైక్య ర జరగవచుచ .  

ర్పష్ట్టంలోని ప్పధాన నగర్పలను నాణయ ర మరియు హై-సీా డ్ ప్పాంతీయ రైలు రవాణాతో క్లిే ర్పష్ట్ట 

 సా్థయి ప్పాంతీయ సమైక్య ర క్ట ఒక్ మాధ్య మం నుండి ీర ఘకాలం లో ముఖయ మైనద్ధ. అందువల,ా 

విశాఖపట్ై ం నుండి కాినాడ, ర్పజమహంప్దవరం, మరియు విజయవాడలను హై-సీా డ్ రైలు దావ ర్ప 

అనుసంధానించడం వల ా ఆంప్ధ్ ప్పధాన ప్పపంచ పెటుటబడి గమయ సా్థనాలలో ఒక్టిగా మార్పలని 

చూసి్తనై ట్యాిత్త, ర్పష్టష్టటనిి ప్పాంతీయ సమైక్య ర మరియు ఆరికా్ విజయానిి దారితీసి్తంద్ధ. 

13.6 జనాభా, 2051 

మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ 2051 నాటిి ప్పాంతీయ కంప్దాలపై వలసలు మరియు ప్పభావం 

పెరగడానిై  పరిగణనలోి తీస్తకొని జనాభాలో అధిక్ వృద్ధనిి అనుభవిసి్తంద్ధ. సెంప్ట్ల్ కోర్ అధిక్ 

ఆర ుర్ ఆవశ్య క్రలతో నగరం యొక్క  వెలుపలి అంచుపై కూడా ప్పభావం చూపుుంద్ధ.  

విజయనగరం ముని్ పాలిటీ ఈ ప్పాంరంలో ప్పముఖ పాప్ర పోష్టసి్తనై  ప్పాంతీయ కంప్దాలుగా 

పనిచేయనుంద్ధ. అంద్ధంచే సేవల  సా్థయి ఎక్టక వగా ఉంటుంద్ధ మరియు వారి సంబంధిర జిలా్లలక్ట 

సేవలను అంద్ధసి్తంద్ధ. ఇరర ఉప ప్పాంతీయ మరియు సేవా కంప్దాలు వారి సవ ంర ఆరికా్ కారకాలను 

క్లిగ ఉంాయి మరియు పరిమిర పట్టణ అవసర్పలు మరియు మౌలిక్ సదుపాయాలను తీరుసి్థయి.  

ఈ ప్పాజెక్టటలలో పని చేయడానిి ఎక్టక వ మంద్ధని వలస వెళా డానిి ఆహావ నించే మరియు ఈ 

ప్పాంరం యొక్క  పరోక్ష ఉపాధిని పెంచే ప్పభురవ ం సంరక్ం చేసిన విసిఐసి, వికె పిసిపిఐఆర్ మరియు 

ఇరర ఎమ్ఒయులు వంటి కొనస్థగుునై  ప్పాజెక్టటల దావ ర్ప జనాభా పెరుగుదల ప్పధానంగా 

ప్పభావిరం అవుుంద్ధ. అధిక్ ప్ేరిర ఆరికా్ వృద్ధనిి పరిగణనలోి తీస్తక్టంటే, ఈ ప్పాంరం 2051 

నాటిి స్తమారు 8.5 మిలియన ాజనాభాను ఆశించవచుచ .  

13.7 ఉరధి, 2051 

ప్పాథమిక్, ద్ధవ తీయ మరియు రృతీయ రంగాలలో వృద్ధ ిఆధారంగా ఉత్తజిక్రమైన ఆరికా్ వయ వసగాా 

మారడానిి విఎంఆర్ క్ట గొపా  స్థమరాయ ం ఉంద్ధ. వికె-పిసిపిఐఆర్, స్థగర్ మాల మరియు విసిఐసితో 

సహా ఈ ప్పాంరంలోని అభివృద్ధ ి ప్పాజెక్టటలు ప్పసి్తర మౌలిక్ సదుపాయాలను బలోేరం చేసి్తంద్ధ 

మరియు ౌరరులక్ట రగనంర ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టటంచడానిి సహాయపడత్యయి. కొరగిా 

ప్పత్తపాద్ధంచిన విమానాప్శ్యం మరియు ఇపా టిక ఉనై  ఓడరేవుల విసరిణ కూడా ఈ ప్పాంరంలో 

ల్లజిసిటక్్  మరియు పారిప్శామిక్  సా్థవర్పనైి  బలోేరం చేయడంలో కీలక్ పాప్ర పోష్టసి్థయి. విఎంఆర్ 

ప్పాంరం యొక్క  ఉపాధి స్థమరా్పయ లను పరిగణనలోి తీస్తకొని 2051 నాటిి ఉపాధి 4 మిలియనాు 

ఉంటుందని అంచనా. 

స్థంకత్తక్ పరిజాానానైి  ప్పవేశ్పెట్టడం మరియు మరినిై  వయ వస్థయం మరియు అనుబంధ్ 

పరిప్శ్మలను ప్పోర్ హంచడం దావ ర్ప ప్పాథమిక్ రంగానిై  మెరుగుపరచవచుచ . ఇద్ధ ఈ ప్పాంరం 

యొక్క  ఉరరి భాగంలో స్థరవంరమైన మరియు అధిక్ ఉతా్య దక్ వయ వస్థయ భూములను 

సంరక్షంచడానిి కూడా సహాయపడ్డుంద్ధ. న్నపుణాయ భివృద్ధ ి మరియు మినీ హారబ రాు మరియు 

జెటీటలతో పాటు ఫిష్టంగ్ మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచడం ఈ ప్పాంరంలో ఫిష్టంగ్ 

కారయ క్ల్లపాలను పెంచుుంద్ధ. ఈ రంగం ప్గామీణ జనావాస్థలలో ఈ ప్పాంరం అంరా విసరిించి 

ఉంద్ధ.  
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ఎపిఐఐసితో అందుబాటులో ఉనై  గణనీయమైన భూమిని సెక్ండరీ రంగం ఇంకా పూరిగిా 

సద్ధవ నియోగం చేస్తకోల్టదు. కొనస్థగుునై  మరియు ర్పబోయ్య అభివృద్ధ ి కారయ ప్క్మాలను 

పరిగణనలోి తీస్తకొని, నౌకాప్శ్యం మరియు విమానాప్శ్యానిి మెరుగైన ల్లజిసిటక్్  అనుసంధానంతో 

పాటు మౌలిక్ సదుపాయాలను అభివృద్ధ ిచేసి్థరు, ఇద్ధ మరినిై  పారిప్శామిక్ సంసలాను ఆహావ నిసి్తంద్ధ. 

సెక్ండరీ సెకాటర్ ఉపాధిలో ఎక్టక వ భాగం గాజువాక్, పరవాడ, ఆోనగర్ మొదలైన పట్టణ కోర్ క్ట 

దగరెగా ఉంద్ధ.  

ఈ ప్పాంరంలో విసి్థరమైన బీచ్ లు, సహజ కొండలు మరపరమైన మరియు వారసరవ  

నిరా్ప ణాలు అనేక్ ద్దశీయ మరియు అంరరీ్పతీయ పర్పయ ట్క్టలను ఆక్రి షసి్థయి. భోగాపురం లో 

ప్పత్తపాద్ధర ఏరోపోలిస్ కొర ిహోట్ల్ మరియు విప్శాంత్త సంసలాక్ట ప్పధాన కంప్దంగా ఉదా విసి్తంద్ధ. 

అరిలోవా వద ే అభివృద్ధ ి చెందుునై  ఆరోగయ  మౌలిక్ సదుపాయాలతో, ఈ ప్పాంరం ొరుగు 

ర్పష్టష్టటలక్ట వైదయ  పర్పయ ట్కానిి కంప్దంగా మారవచుచ . ఐటి/ఐటిఇఎస్ పరిప్శ్మలు ప్పధానంగా పట్టణ 

ప్పాంత్యల ిందక్ట వచేచ  ప్పాంరంలో మౌలిక్ సదుపాయాలక్ట మదుే ఇవవ డం మరియు వాయ పార 

విధానాలను సరళీక్ృరం చేయడంతో రృతీయ ఆరికా్ వయ వసలాో కీలక్ పాప్ర పోష్టసి్థయి.  
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14 డ్రరతాయాట మాన య డ్రరదేశిక్ వ్యయాట హాలు, 2051 

14.1 కీలక్ ఆలోచనలు 

 

విశాఖపట్ై ం మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం భౌగ్లళిక్, జీవనోపాధి, సౌక్ర్పయ ల అందుబాటు, జీవన 

నాణయ ర, పట్టణీక్రణ  సా్థయివైవిధ్య ంతో 4,873 sq.km విసరిించి ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంరం అంరా 

అభివృద్ధలిో సమానత్యవ నిై  తీస్తక్టర్పవడం మరియు అద్ద సమయంలో ఈ ప్పాంరం యొక్క  నిరి ే్ ట 

అవసర్పలను పరి క్ రించడం వాంఛనీయమైనద్ధ. ఈ ప్పాంరం యొక్క  సమప్గ అభివృద్ధనిి 

నిరి్పరించడానిి ప్పత్యయ మైా య ప్పాద్దశిక్ నిరా్ప ణాలు రూొంద్ధంచబడాుయి. ఈ ప్పాంరంలో 

వైవిధాయ నిై  పరి క్ రించడానిి, వివిధ్ ప్పమాణాల ఆధారంగా అనుములు తీస్తకోబడాుయి: 

► అభివృద్ధ ియొక్క  వివిధ్ రంగాల ప్పసి్తర పరిసితా్తపై అధ్య యనాలు 

► స్థమాజిక్-ఆరికా్ లక్షణాలు, రవాణా నెట్ వర్క  లు మరియు ప్పయాణ నమ్యనాలపై ప్పాథమిక్ 

సరేవ లు 

► ప్పత్తపాద్ధర మరియు కొనస్థగుునై  ప్పాజెక్టటలతో సహా వివిధ్ రంగాలలో ఈ ప్పాంరం యొక్క  

ప్పసి్తర డైనమిక్్  

► విసృిరమైన సంప్పద్ధంపుల దావ ర్ప భాగస్థవ ముల నుంచి ొంద్ధన విజన్ మరియు ప్పాధానయ రలు 

► ర్పష్ట్టం మరియు విశాఖపటై్ ం కొరక్ట ప్పభురవ  ఆకాంక్షలు 

► సహజ వనరుల పరిరక్షణ  

► ుఫాను ప్పభావిర ప్పాంరం కొరక్ట సితా్తసా్థపక్ ప్పణాళిక్ 

► భారరద్దశ్ం మరియు విద్దశాలాో విఎమ్ ఆర్ డిఎ రీజియన్ యొక్క  ీటుర్పయి 

► అనైి  రంగాలలో పట్టణ మరియు ప్గామీణాభివృద్ధ ిర్గండింటినీ క్లుపుకొని వృద్ధ ి

► ఈ ప్పాంరం యొక్క  ప్పత్తబింబం సృష్టటంచడం కొరక్ట  

ఈ దృశాయ నిై  అంచనా వేయడానిి ఈ ప్పమాణాలు విశాఖపటై్ ం మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం 

యొక్క  భవి య్ ుి వృద్ధిి  12 ఆలోచనలును పరిగణించడానిి దారితీశాయి.  

భారసా్వ ముల అవగాహన  
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ౌరరుల సమ్యహాలు, ఈ ప్పాంత్యనిి ప్పాత్తనిధ్య ం వహంచే ర్పజకీయ నాయక్టలు మరియు  సా్థనిక్ 

సంసలాు, వివిధ్ భూమి మరియు మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ ి సంసలా ప్పభురవ  అధిపులు, 

సవ చి ంద సంసలాు, మర్ య కారుల సమాజాలు మొదలైన వాటితో కూడిన ప్పణాళికా దృక్ా దం 

రయారీ ద్ధశ్గా విసృిరమైన వాాదారుల సంప్పద్ధంపులు జరిగాయి, ఇద్ధ ఆరికా్, పర్పయ వరణ పరిరక్షణ, 

భవి య్ ుి వృద్ధ ి ద్ధశ్లు, మొరంి విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం అభివృద్ధ,ి ప్పసి్తర నగర్పలు/పట్టణాలు, 

రవాణా మరియు ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల ఎజెండాపై సమప్గ దృష్టటని అభివృద్ధ ిచేయడానిి 

దారితీసింద్ధ. సంప్పద్ధంపుల నుండి ఫలిత్యలు ఈ ప్ింద్ధ ఇత్తవృతి్యల ప్ింద సంక్షపీకి్రించబడాుయి.  

ఆరికి్ ఎజెంా: స్కప్రప్పాయంగా, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ర్పష్టష్టటనిి విశాఖపట్ై ం ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్ 

ప్పాముఖయ ర పునరుదాఘ టించబడింద్ధ, ఇక్క డ ర్పష్ట్టం యొక్క  ప్పసి్తర పారిప్శామిక్ ఉరా త్తలిో 58% 

ఉంద్ధ. విఎంఆర్ యొక్క  ఆరికా్ పాప్రను బలోేరం చేయడం మరియు వైవిధ్య పరచడం 

వాాదారులఅంరా ఏక్ప్ీవంగా క్నిపించింద్ధ. ర్పష్ట్ట మరియు ప్పాంతీయ ఆకాంక్షలను 

చేరుకోవడానిి థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ కంప్దాలు/ప్పాంత్యలు విఎంఆర్ ను రూొంద్ధంచడానిి కీలక్ 

అంశాలలో ఒక్టి. ద్ధగువ పట్ం 14-1 ఆరికా్ ఎజెండాను సంక్షపీకి్రించబడాుయి. 

 

 

 

 

రరనం 14-1: సమడ్రర ఆరికిాభివృది్ధ ఎజెంా మరియు సహజ డ్రరంతాలు మరియు వయాట వస్వయ భూములను ర్క్షించడం 

ర్యస్టష ్ద్యర్శ నిక్త్ మరియు వాట్టద్యర్పల సండ్రరద్ధంపుల నుండి కీలక్ అంశాలుగా ఉదభ వించాయి. 

సహజ డ్రరంతాలు మరియు వయాట వస్వయ భూమి సంర్క్ష్ణ: తీరప్పాంరం, నదులు మరియు 

ష్టడైనేజీ ేసినాు, అడవులు, కొండలు, నీటి వనరులు, మరియు పట్టణ నీటి వనరులుని 

మెరుగుపరచడం వంటి సహజ ప్పాంత్యలను రక్షంచడం వాాదారుల సంప్పద్ధంపుల నుండి సా ్టంగా 

వచిచ న కీలక్ స్కచనలలో ఒక్టి. ీనిి అదనంగా, పర్పయ వరణవేరలిు, ర్పజకీయ నాయక్టలు మరియు 

సవ చి ంద సంసలాు వయ వస్థయ భూములను రక్షంచడానిి ప్పాధానయ ర నిసి్థరు, ఎందుక్ంటే విఎంఆర్ 

లో పెద ే నీటిపారుదల మరియు వయ వస్థయ స్థరవంరమైన ప్పాంత్యలు ఉనాై యి. వయ వస్థయ 

మరియు ఆహర రయారీ ఈ ప్పాంరం యొక్క  కీలక్ ఆరికా్  సా్థవరంలో ఒక్టి. మొరంి వయ వస్థయ 

భూమిగా, సహజ మరియు పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలు ఈ ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్, 

స్తందరమైన మరియు పర్పయ వరణ ప్పాముఖయ రను నిలుపుకోవడానిి రక్షణ అవసరం.  

అనుసంధానం మరియు డ్రరజా ర్వాణా ెంర్పగురర్చడం: రోడ్డు మరియు అనుసంధానం 

మౌలిక్ సదుపాయాలను గణనీయంగా మెరుగుపరచాలి్ న అవసరం ఉందని స్కప్రప్పాయంగా 

సంప్పద్ధంపుల దావ ర్ప బయట్పడింద్ధ. అత్యయ ధునిక్ ప్పజా రవాణా, నడక్ మరియు సైింాగ్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలను అభివృద్ధ ిచేయాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. ప్ాఫిక్ రీనేి ఎదురోక వడానిి ఇపా టిక 
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ఉనై  రహదారులక్ట మెరుగుదల అవసరం. బీచ్ రోడ్ మరియు ఎన్ హెచ్-16 బైపాస్ మధ్య  

అనుసంధానానిై మెరుగుపరచడానిి కూడా స్కచనలు ఇవవ బడాుయి. ప్గామాలు మరియు మండల 

ప్పధాన కార్పయ లయాలక్ట ప్గామీణ అనుసంధానానిి ప్పజా రవాణా తో పాటు మెరుగుదల అవసరం. 

ఓడరేవులక్ట సమరవాంరమైన ప్పాపయ రను అంద్ధంచడానిి ఓడరేవులక్ట కొనస్థగుునై  

అనుసంధానం మెరుగుదలను మరింర బలోేరం చేయాల్ి న అవసరం ఉంద్ధ. విఎంఆర్ కోసం 

దృక్ా థ ప్పణాళిక్ను సిదంి చేయడంలో అంరరా్ప గంగా ఉనై  విశాఖపటై్ ం నగరంలో ప్పజా రవాణా 

మరియు ఎన్ ఎంటి మౌలిక్ సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానిి ఇటీవలి సంవర్ ర్పలాో ఇపా టిక 

అనేక్ అధ్య యనాలు నిరవ హంచబడాుయి. ప్పసి్తరం, విశాఖపట్ై ం నగరంలో ప్పజా రవాణా యొక్క  

మోడ్ వాా 12% మాప్రమే ఉంద్ధ, ఇద్ధ చాల్ల రక్టక వగా ఉంద్ధ.    

సమత్తలయాట  విఎంఆర్ అభివృది్ధ మరియు అర్బ న్ డ్రఫింజ్ ల నిరా్ హణ: విజయనగరం, 

అనకాపలి,ా అురపురం నగర్పలు/పట్టణాలపై స్తసిరా ఆరికా్, పట్టణాభివృద్ధ ి దృష్టట స్థరించాలి్ న 

విఎంఆర్ లో సములయ  ఆరికా్, పట్టణాభివృద్ధ ిఅవసరమని ౌరరులు, వారి ర్పజకీయ ప్పత్తనిధులు 

వయ క్ంి చేశారు. కొర ిపట్టణాలను ఏరా్ప టు చేయడం మరియు పారిప్శామిక్ మరియు ఉపాధి ప్పాంత్యలక్ట 

సమీపంలో నివాస టౌన్ ష్టప్ ను అభివృద్ధ ిచేయడంపై కూడా దృష్టట పె టా లని స్కచించారు.   పట్టణ 

అంచులను నిరవ హంచడం మరియు నగరం యొక్క  చుటుటకొలరపై అభివృద్ధనిి  పాాన్ చేయడం 

ముఖయ మని నగర పట్టణ పాలనా సంసలాు భావించాయి.  

 
 

రరనం 14-2: రర్నణ ర్వాణా ెంర్పగుదల ఎజెంా ఎకుె వగా ర్గడుు మరియు ర్వాణా అనుసంధానంని 

ెంర్పగురర్చడంపై ర దృష్ట ్స్వరించింద్ధ మరియు అనిన   సి్వయిలలో సండ్రరద్ధంపుల లో ఏకీక్ృత్ అంశానిన  ఏకీక్ృత్ం 

చేసంద్ధ. విఎంఆర్ నుండి చినన  నరర్యలు/రర్నణాల నుండి డ్రరతినిధయాట ం డ్రరస్తతత్ మరియు కత్త ఉరడ్రరహ 

నరర్యలు/రర్నణాల అభివృది్ధ ఆధారిత్ ఆరికి్ ఇతివృతాత లతో సమత్తలయాట  విఎంఆర్ అభివృది్ధి డ్రరధానయాట త్ 

ఇచిచ ంద్ధ. 

అర్బ న్ వృది్ధ ద్ధశ్లు, కాంరక్ట ్సటీ మరియు ిలఒడి: పట్టణ వృద్ధ ి ఆద్దశాలను స్కచిసి్క, 

ఇపా టిక ఉనై  ఉపప్గహ నగర్పలు/పట్టణాలను విఎంఆర్ లోని మారృ నగరమైన విశాఖపట్ై ంతో 

క్లిే రోడా్డ మరియు రహదారులపై దృష్టట స్థరించాలని స్కచనలు వచాచ యి. ఆనందపురం, 

విజయనగరం, భోగాపురం (అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్య ప్పద్దశ్ం), అనకాపలి,ా మరియు 

అచుచ ాపురంలక్ట అనుసంధానించే రహదారుల వెంట్ పెరుగుదల భవి య్ త్ పట్టణ వృద్ధిి  

ముఖయ మైనద్ధగా క్నిపించింద్ధ. ప్పజా రవాణా నేరృరవ ంలోని నగర ప్పాంత్యనిై  సృష్టటంచడానిి 

ప్ాని్ ట్ ఓరియంరడ్ డెవలప్ మెంట్ (టిఒడి) ఆధారంగా కాంపాక్ ట సిటీ మోడల్ ను పట్టణ పాలన 

సంసలా ప్పత్తనిధి స్కచించారు.  

 కీ ున్ డ్రగీన్ మరియు స్వమ ర్ ్ సటీ: పరిశుప్భమైన, ఆక్టపచచ  మరియు స్థా ర్ ట సిటీ స్కప్త్యల 

ఆధారంగా ఈ ప్పాంత్యనిై  ప్పోర్ హంచడానిి విఎంఆర్ లోని వివిధ్ నగర్పలాో ఇద్ధ ఒక్ ఉమా డి 



 
 
 

పేజీ | 133 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

ఎజెండాగా క్నిపించింద్ధ. సౌర శ్ి ి, సహజ ప్పాంత్యలు మరియు వయ వస్థయ భూములను రక్షంచడం 

మరియు స్థా ర్ ట సిటీ స్కప్త్యలు మరియు మౌలిక్ సదుపాయాల ఉపయోగం వంటి పరిశుప్భమైన 

ఇంధ్న వనరులు నొ కి  చెపా బడాుయి. విశాఖపట్ై ం నగరంలో ఆక్టపచచ  మరియు పరిశుప్భమైన 

వాత్యవరణం యొక్క  చిప్రం ఉంద్ధ, ీనిని మరింర మెరుగుపరచాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ.  

 

 

రరనం 14-3: భారసా్వ ములు సూచించిన సంభావయాట  రర్నణ వృది్ధ ద్ధశ్లు మరియు రరిశుడ్రభమైన, ఆకురచచ  మరియు 

స్వమ ర్ ్నరర్ం యొకె్  ఆలోచన సండ్రరద్ధంపులలో ఈ డ్రరంత్ం అంత్ట్ట స్వధార్ణం గా క్నిించాయి. 

ర్యస్టష్ ఎజెంా మరియు ఆకాంక్ష్లు  

ఉనై ర నాణయ ర క్లిగన విదయ  మరియు ఆరోగయ  సంరక్షణ దావ ర్ప, వయ వస్థయం మరియు 

అనుబంధ్ కారయ క్ల్లపాలాో ఉతా్య దక్రను పెంచడం, ఎలష్టకాటనిక్్  మరియు ఐటిని ప్పోర్ హంచడం 

దావ ర్ప ఉపాధి క్లా న, మరియు అనిై ంటికీ మించి అంద్ధంచడం దావ ర్ప రన ౌరరుల జీవన 

నాణయ రను పెంొంద్ధంచడంపై ఎపి ప్పభురవ ం దృష్టట స్థరించింద్ధ. స్తపరిపాలన.ఆంప్ధ్ విజన్ 2029 

లో ప్పముఖ ఆరికా్ ఇంజినాు మరియు విఎంఆర్ సందరా ంలో ీనిి వయ వస్థయ వాయ పారం మరియు 

విలువ జోడింపు, విసిఐసి ింద ఇండష్టసిటయల్ నోడ్్  మరియు కారిడార్, ట్యరిజం, ల్లజిసిటక్ మరియు 

కోసటల్ కారిడార్ నేరృరవ ంలోని వృద్ధ,ి మరియు మర్ య పరిప్శ్మ.  2029 నాటిి రయారీ సహకారం 

25%-28% మరియు సేవా రంగం 50-52% దోహదపడ్డుందని ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ అంచనా వేసింద్ధ. విజన్ 

డాక్టయ మెంట్ 2029 నాటిి రయారీ రంగంలో 1.5 మిలియన్ అదనపు ఉదోయ గాలను సృష్టటంచాలని 

కోరుక్టంటుంద్ధ. ర్పష్ట్టం 2031 నాటిి 50% పట్టణీక్రణను చేరుకోవాలని కోరుక్టంటుంద్ధ మరియు 2029 

నాటిి మెగా నగర్పలాో 50% ప్పజా రవాణా వాాను పెంచాలని, ఓడరేవుల స్థమరా్పయ నైి  2015 లో 120 

ఎమ్ టిపిఎ నుండి 550 మెప్టిక్ ట్నైు లక్ట పెంచాలని, 2015 లో కవలం 0.07 మిలియనాు మాప్రమే 

ఉనై అంరరీ్పతీయ పర్పయ ట్క్ ర్పక్ను 2029 నాటిి 5 మిలియనకా్ట స్థధించాలని కోరుక్టంటుంద్ధ.  

విశాఖపట్ై ం  గా్లబల్ సిటీగా మార్పలని ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ ప్పభురవ ం కోరుక్టంటుంద్ధ. ఇద్ధ 

విశాఖపట్ై ం నగరం హైరక్, వైప్ెంట్ ఎకానమీ మరియు ప్పధాన అంరరీ్పతీయ పర్పయ ట్క్ 

గమయ సా్థనంగా మార్పలని కోరుక్టంటుంద్ధ. విసిఐసి అచుచ త్యపురం మరియు నక్క పలి ా ింద మెగా 

పారిప్శామిక్  క్సా టర్/లు ప్పత్తపాద్ధంచబడాుయి. విఎంఆర్ ఒక్ మెగా పారిప్శామిక్ హబ్, హైరక్ సిటీ 

మరియు ఐటి హబ్, ఒక్ ప్పధాన అంరరీ్పతీయ పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనం, మరియు  సిరామైన మరియు పని 

మరియు జీవనానిి అధిక్ నాణయ ర క్లిగన  సలా్లనైి  అంద్ధంచే మరియు 2050 నాటిి ప్పధాన ప్పపంచ 

పెటుటబడి గమయ సా్థనంగా మార్పలని ర్పష్ట్ట ఆకాంక్షల వాయ ఖాయ నం సా ్టంగా స్కచిసి్తంద్ధ.  
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రరనం 14-4: 2031 నాిలి ఆండ్రధ 50% రర్నణ జనాభాను క్లిగి ఉంద్ధ, మరియు 2029 నాిలి భార్త్దేశ్ంలో 

ఉత్తమ ర్యస్టషం్గా ఆండ్రధను త్యార్ప చేయానిి త్యారీ, రర్యయాట రనక్ం, ఓడరేవులు మరియు ల్జిసక్్ట్  

సౌక్ర్యయాట ల అభివృది్ధలో ఆరికిాభివృది్ధ రర్ంగా విఎంఆర్ నుండి డ్రరధాన సహకార్ం అవసర్ం, వయాట వస్వయానిి 

విలువ జోడించడం. 

అంత్ర్్యతీయ ే్  వే  

సింగపూర్, హాంగ్ కాంగ్, ోకోయ , బీజింగ్ మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం, కౌల్లలంపూర్, మరియు సోయల్ 

వంటి బాగా అనుసంధానించబడిన మరియు ప్పపంచ నగర్పలు అత్యయ ధునిక్ మరియు ప్పపంచ  సా్థయి 

ఓడరేవులు, అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు ఏరో నగర్పలు, ఆరికా్ మరియు వాయ పార జిలా్లలు, 

పారిప్శామిక్  క్సా టరాు, మరియు పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలను నాణయ మైన ప్పజా రవాణా, హౌసింగ్ 

ఎసేటటాు, విప్శాంత్త మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మదుే ఇసి్థయి. విశాఖపట్ై ం పై 

కొలరలను స్థధించడానిి దాని పారిప్శామిక్  క్సా టరాు, పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలు, ఐటి మరియు 

వాయ పార కంప్దాలు, ఓడరేవులతో పాటు  జాాన కంప్దాలు, అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం, ప్పజా రవాణా, 

నివాస మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను విసరిించాలి మరియు ఆధునీక్రించాలి, ఇద్ధ 

స్థధించదగనద్ధ కానీ అవసరమైన మౌలిక్ సదుపాయాలను అభివృద్ధ ి చేయడానిి గొపా  ర్పష్ట్ట 

మరియు విఎంఆర్ డిఎ నిబదరి అవసరం. 

సహజ వనర్పల సంర్క్ష్ణ  

విఎంఆర్ క్ట ఉనై  కీలక్ ప్పయోజనాలాో ఒక్టి, అడవి, నదులు మరియు నీటి వనరులు, కొండలు 

మరియు వనయ ప్పాణుల అభయారణాయ ల రూపంలో అదుా రమైన సహజ మరియు పర్పయ వరణ 

స్తనిై రమైన వనరులను క్లిగ ఉండట్ం తో పాటు తీరంలో దాని  సా్థనం. గణనీయమైన విఎంఆర్ 

ప్పాంరం సహజ మరియు స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలు, ీని పర్పయ వరణ ప్పాముఖయ రను నిలుపుకోవడానిి 

మానవ భూభాగంలో రక్షణ మరియు ఏకీక్రణ అవసరం.  

  

రరనం 14-5: అనుసంధానిత్ మరియు  గోుబ్  సటీ హోద్యను స్వధించానిి విశాఖరరనన ం డ్రరరంచ  సి్వయి 

ఓడరేవులు, అంత్ ర్్యతీయ విమానాడ్రశ్యం, వాయాట రర్ మరియు ఆరికి్ కండ్రదం, రరిడ్రశామిక్  క్ ుసర్్పు , నాల్లడ్ ్

ెటంరనర్పు మరియు రర్యయాట రనక్ మౌలిక్ సదురయాలను డ్రపోత్్ హంచాల్ి న అవసర్ం ఉంద్ధ. సహజ 
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డ్రరంతాలను సంర్క్షించడం మరియు వాిలని ఆరికి్ంగా ఇంిలడ్రే్  చేయడం చాల్ అవసర్ం. 

 సితిసి్వరక్త్ను పెంపొంద్ధంచడం  

తీరంలో ఉనై  విఎంఆర్ ుఫానులు మరియు వాత్యవరణ మారాు లక్ట సంబంధించిన 

ప్పమాదాలక్ట గురయ్యయ  ప్పమాదం ఉంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ మరియు ర్పష్ట్టం ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ ల నుండి 

సంబంధిర ెద్ధరింపులను అంీక్రించాలి మరియు విశాఖపట్ై ంలో ర్పష్ట్ట మరియు జాతీయ 

ఆకాంక్షలను స్థధించడానిి నష్టటలను రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ ప్పపంచవాయ పంిగా మరియు ఆరికా్ంగా 

సమీక్ృర నగరంగా మార్పలి. మయామి-డేడ్ మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ ఒక్ కస్తగా శ్ివింరమైన ఆరికా్ 

వయ వసనాు క్లిగ ఉంద్ధ మరియు వాత్యవరణ మారుా ల కారణంగా ుఫానులు, ుఫాను ఉపెా నలు 

మరియు సముప్ద మట్టం పెరుగుదలక్ట అధిక్ దురబ లరవ ం ఉనై పా టికీ, ర్పష్ట్ట జిడిపిి $840 

బిలియననాు అంద్ధసి్తంద్ధ. విశాఖపట్ై ం మరియు విఎంఆర్, మొరంిగా, ుఫానుల నుండి 

ప్పమాదంలో ఉనై  సమాజాల ముపుా  అవగాహనను అంీక్రించాలి మరియు వివరించాలి మరియు 

ౌరరుల ప్పమేయం దావ ర్ప భవి య్ ుిలో ఆరికా్, మానవ మరియు పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాల నష్టటలను 

రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ వేయాలి. 

సమీక్ృత్ రర్నణ మరియు డ్రరంతీయ నిర్యమ ణం  

ప్పపంచవాయ పంిగా విజయవంరమైన నగర్పలు ప్పపంచవాయ పంిగా అనుసంధానించబడినపా టికీ 

ప్పాంతీయంగా దాని అంరరరె మరియు ఇరర నగర్పలతో విలీనం చేయబడాుయి. విఎంఆర్ 

విజయవంరం కావడానిి, మొదట్ విశాఖపట్ై ం మారృ నగర్పనిై  విఎంఆర్ లోని ఇరర చినై  

నగర్పలు మరియు పట్టణాలతో విలీనం చేయడానిి ప్పాధానయ ర ఇవావ లి. నాణయ మైన మరియు 

ఆధారపడదగన పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ రవాణా అనుసంధానంతో మదుే ఇచేచ  థీమ్ ఆధారిర 

ఆరికా్ గమయ సా్థనాలను ప్పోర్ హంచడం దావ ర్ప ఆరికా్ పరసా ర్పధారర దావ ర్ప సమైక్య ర జరగవచుచ .  

ఒక్వేళ ఆంప్ధ్ ప్పధాన ప్పపంచ పెటుటబడి గమయ సా్థనాలలో ఒక్టిగా మార్పలని చూసి్తనై ట్యాిత్త, 

ర్పష్ట్టంలోని ప్పధాన నగర్పలను నాణయ ర మరియు హై-సీా డ్ ప్పాంతీయ రైలు రవాణాతో క్లిే ర్పష్ట్ట 

 సా్థయి ప్పాంతీయ సమైక్య ర క్ట ఒక్ మాధ్య మం నుండి ీర ఘకాలం లో ముఖయ మైనద్ధ. అందువల,ా 

విశాఖపట్ై ం నుండి కాినాడ, ర్పజమహంప్దవరం, మరియు విజయవాడలను హై-సీా డ్ రైలు దావ ర్ప 

అనుసంధానించడం ర్పష్ట్టంలో ప్పాంతీయ సమైక్య ర మరియు ఆరికా్ విజయానిి దారితీసి్తంద్ధ.  

  

రరనం 14-6: మయామి-డేడ్ ెండ్రటోరలిరనన్ ఏరియాపై ర విఎంఆర్ కోసం దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ త్యారీ ద్ధశ్గా 

నిరా్ హంచిన బంచ్ మార్ె  అధయాట యనాలు అధిక్ త్తానుబద్ధరింపులు ఉనన రప ిలకీ ముందస్తత డ్రరణాళిక్ ద్యా ర్య 

ఉత్తతజక్ర్మైన ఆరికి్ వయాట వసిను క్లిగి ఉనాన యి. బీజింగ్ మరియు ిలయానిన్్ పోర్ ్మధయాట  హై-సీప డ్ రైలు 

అనుసంధానం డ్రేరనర్ బీజింగ్ ెండ్రటోరలిరనన్ డ్రరంత్ంలో అధిక్ ఆరికి్ విజయానిి ద్యరితీసంద్ధ. విశాఖరరనన ం-

కాినాడ-ర్యజమహండ్రదవర్ం-విజయవాడలను హైసీప డ్ రై్  ద్యా ర్య ీర్ఘకాలం రట్ట అనుసంధానం చేయడం 

ద్యా ర్య డ్రరరంచ పెట్్టబడుల రమయాట సి్వనంకావాలనే ర్యస్టష ్ఆకాంక్ష్ను స్వధించానిి గొరప  ఆరికి్ విజయానిి 

ద్యరితీస్తతంద్ధ. 
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వికె-ిసిఐఆర్ మాస్ర్ రు న్  

భారరద్దశ్ంలో పెప్ోలియం, కెమిక్ల్ మరియు పెప్ోకెమిక్ల్ ఇనెవ స్ట మెంట్ రీజియనాు 

(పిసిపిఐఆర్ లు) ఏరా్ప టు చేయడానిి భారర ప్పభురవ  విధానం ఆధారంగా విశాఖపట్ై ం మరియు 

కాినాడ మధ్య  మరియు తీరం వెంబడి 640 చదరపు ిలోమీట్ర ావిసీరి ణంలో వికె-పిసిపిఐఆర్ కోసం 

ప్డాఫ్ట మాసటర్  పాాన్ మరియు జెడ్ డిపిలను రయారు చేశారు.  పెప్ోలియం, రస్థయన మరియు 

పెప్ోకెమిక్ల్్  ఇపా టిక ఉనై  పారిప్శామిక్  క్సా టరాు మరియు సెజ్ లను సమీక్ృరం చేయడానిి 

పారిప్శామిక్  క్సా టరాు ప్పత్తపాద్ధంచబడాుయి. ఈ ప్పాజెక్టట  0.6 మిలియన ా ఉపాధి తో 1.0 మిలియన్ 

జనాభాను లక్షయ ంగా పెటుటక్టంద్ధ.  సిరామైన పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యనిై  సృష్టటంచడానిి పారిప్శామిక్  క్సా టరకా్ట 

సమీపంలో ఉనై  అవసరమైన నివాస మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో పాటు అత్యయ ధునిక్ 

రవాణా మరియు ల్లజిసిటక్్  మౌలిక్ సదుపాయాలతో మాసటర్  పాాన్ రూొంద్ధంచబడింద్ధ. విఎమ్ ఆర్ 

కొరక్ట ఈ మాసటర్  పాాన్ సమీక్షంచడం మరియు అవసరమైన మారుా లతో వికె-పిసిపిఐఆర్ కొరక్ట ప్డాఫ్ట 

మాసటర్  పాాన్ ని  చేయడం. 

 

రరనం 14-7: ఎస్ డిఎ ద్యా ర్య వికె-ిసిఐఆర్ కర్కు డ్రరతిరద్ధత్ డ్రాఫ్ట ్మాసర్్  రు న్, అవసర్మైన మార్పప లతో 

విఎమ్ ఆర్ కర్కు మా సర్్  రు న్ లో సమీక్షించాలి మరియు ఇంిలడ్రే్  చేయాలి. 

కనస్వగుత్తనన  మరియు నిబదిత్ క్లిగిన డ్రరజెక్ులు  

విఎంఆర్ కొరక్ట  పాాన్ ప్పిపరే్న్ ద్ధశ్గా విఎమ్ ఆర్ లో నిబదరి మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్పాజెక్ ట 

డాక్టయ మెంట్ లు మరియు మాసటర్  పాాన్ ల యొక్క  అధ్య యనాలు నిరవ హంచబడాుయి మరియు ఈ 

ప్పాజెక్ ట  లాో అనేక్ం నిరా్ప ణారా క్ సవ భావం క్లిగనవి మరియు ఈ ప్పాంరం యొక్క  అభివృద్ధ ి

స్థమరా్పయ నైి  ప్పభావిరం చేసి్థయి. ఈ ప్పాజెక్టటలలో మెప్ో బహుళ దశ్లాో ఉనాై యి, బిఆర్ టిఎస్ 

విసరిణ ప్పణాళిక్లు, జివిఎంసి ఏరియా కోసం కారబ న్ న్యయ ప్ట్ల్ మొబిలిటీ  పాాన్ (సిఎన్ ఎమ్ పి), స్థా ర్ ట 

సిటీ ప్పాజెక్ ట ప్పత్తపాదనలు, బీచ్ రోడ్ డెవలప్ మెంట్, విసిఐసి నేరృరవ ంలోని మెగా పారిప్శామిక్  క్సా టరాు 

అచుచ త్యపురం మరియు నక్క పలి ా వద,ే విశాఖపట్ై ం మరియు విజయవాడ మరియు 

విశాఖపట్ై ంలోని అరక్ట లోయ మధ్య  హైసీా డ్ రైల్ యొక్క  ర్పష్ట్ట ఆకాంక్షలు పర్పయ ట్క్ ప్పోత్్య హం 

కోసం మదర్ సిటీ  పాప్ర పోష్టసి్థయి.  

  

రరనం 14-8: డ్రరజా ర్వాణా, ఎన్ ఎమ్ ిల ఇన్ డ్రాస్టసక్్చ ర్ ద్యా ర్య విశాఖరరనన ంలో డ్రరస్తతత్ం ఉనన  సటీ కోర్ లను 

ఆధునీక్రించడం, ర్యస్టష ్మరియు జాతీయ అధికార్పల ఆధీనంలో ఉనన  భూములతో సహా ఉరయోగించిన 

భూములు/సై రను ింద ఎంిక్ చేయబడా పునర్పదిర్ణ మరియు డ్రరథమిక్ మౌలిక్ సదురయాలను ెంర్పగురర్చడం 

అనేద్ధ ముందుకు స్వరడం. ఈ నేరథయాట ంలో వివిధ అధికార్పల ద్యా ర్య డ్రరతిరద్ధత్ మరియు నిబదిత్ క్లిగిన 
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డ్రరజెక్ులను సమీక్ృత్ం చేయడం విఎంఆర్ కర్కు దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ త్యార్ప చేయడంలో అంత్ర్యభ రం. 

స్వమ ర్ ్సటీ నిర్యమ ణం  

జివిఎంసి విశాఖపట్ై ం కోసం ఏకీక్ృర స్థా ర్ ట సిటీ ప్ేమ్ వర్క   పాాన్ ను సిదంి చేసింద్ధ, ఇద్ధ 2030 

నాటిి విశాఖపట్ై ంను దక్షణ మరియు దక్షణాసియా వాణిజయ  ర్పజధానిగా భావిసి్తంద్ధ. ఈ ప్ేమ్ వర్క  

నాలుగు ప్పధాన విభినై  మరియు ఆరికా్ కంప్దాలు/జోన్ లను క్లిగ ఉంటుంద్ధ, సంరకాల ప్పాజెక్టటల 

అభివృద్ధ ిదావ ర్ప పార నగర్పనిై  క్లిగ ఉనై  జోన్-1 సిబిడిగా ఉంటుంద్ధ, జోన్-2 అనేద్ధ ఇపా టిక 

ఉనై  పారిప్శామిక్ కంప్దాలక్ట ఆనుక్టని ఉనై  డాలి్ న్ నోస్ క్ట దక్షణంగా పారిప్శామిక్ అభివృద్ధ ి

జరిే భారీ పారిప్శామిక్ జోన్, జోన్-3 లో క్స్ల్లసగరిి ఉరరి్పన ఐటి, విదయ  మరియు పర్పయ ట్క్ం ఉంాయి 

మరియు భోగాపురం ఏరోసిటీ వరక్ట విసరిించబడత్యయి, జోన్-4 పెందురి ిమరియు కోట్వాల్లల మధ్య  

గృహనిరా్ప ణంతో త్తలిక్పాటి పరిప్శ్మను క్లిగ ఉంటుంద్ధ. మెరుగైన వర్క  హోమ్ రిల్ట్న్ ష్టప్ 

హౌసింగ్, క్మరి షయల్ మరియు మిప్శ్మ ఉపయోగం కొరక్ట స్థధారణ వ్యయ హంగా ఉపాధి ప్పద్దశాలక్ట 

దగరాెో ఉంటుంద్ధ.  

నగర పనితీరును పెంొంద్ధంచడానిి మౌలిక్ సదుపాయాలను నిరవ హంచడానిి అప్ ప్ేడ్ 

చేయబడు బిఆర్ టి నెట్ వర్క  మరియు ఐసిటి ఆవి క్ రణలు సిఫారస్త చేయబడాుయి.. ప్పణాళిక్లో 

మ్యడ్డ ప్పత్యయ మైా య వృద్ధ ిదృశాయ లు దృశ్య మానం చేయబడాుయి, ఇక్క డ బిజినెస్ యాజ్ స్థధారణ 

దృశ్య ం ప్పధాన రహదారుల వెంబడి రిబబ న్ అభివృద్ధ ి రూపంలో ఉనై  నగర్పనిి సంబంధించి 

వృద్ధనిి ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. స్థా ర్ ట సిటీ ప్పత్తపాదనల యొక్క  ప్పత్యయ మైా య 1 ఇన్ ఫిల్ అభివృద్ధ ి

మరియు ప్పక్క నే ఉనై  పట్టణ ప్పాంత్యలాో చినై  ప్ీన్ ఫీల్ు అభివృద్ధపిై దృష్టట స్థరించింద్ధ. స్థా ర్ ట సిటీ 

ప్పత్తపాదనల యొక్క  2 విఎంఆర్ అంరా పంపిణీ చేయబడిన ఇన్ ఫిల్ అభివృద్ధ ిమరియు పెద ే

ప్ీన్ ఫీల్ు అభివృద్ధపిై దృష్టట పెడ్డుంద్ధ. లైవ్ వర్క  ప్పత్యయ మైా య బాయ ల్న్్  మరియు రక్టక వ రిస్క  

ప్పాంత్యలాో భవి య్ ుి ఎదుగుదల సిఫారస్త చేయబడ్డుంద్ధ. స్థా ర్ ట సిటీ ప్పత్యయ మైా య సందరా ం 1 

అనేద్ధ ఇపా టిక ఉనై  ప్ట్ంక్ మరియు పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాలను సద్ధవ నియోగం చేస్తకోగల 

ప్పసి్తర నగరం పక్క న ఉనై  దాని కాంపాక్ ట మరియు భవి య్ ుి ఎదుగుదల కారణంగా  పాాన్ లో 

ప్పాధానయ ర ఇవవ బడు దృశ్య ం.  

 

రరనం 14-9: జివిఎంస యొకె్  ఇంిలడ్రేరడ్ స్వమ ర్ ్సటీ డ్రేమ్ వర్ె   రు న్ మ్యడు డ్రరతాయాట మాన య సందర్యభ లతో 

విఎంఆర్ మరియు 2030 నాిలి 7.5 మిలియను జనాభాఅంచనా వేయబడింద్ధ. కాంరక్ట ్సటీ ఐడియాతో ఆల్రేన ిలవ్ 

1 సార్స్త చేయబడుత్తంద్ధ. 

డ్రరస్తతత్ం ఉనన  నరర్యల ఆధునికీక్ర్ణ  

కవలం నగర్పల ప్ీన్ ఫీల్ు మరియు శ్రీర ొడిగంపుపై దృష్టట పెట్టడం విజయవంరమైన మరియు 

ప్పపంచ నగర్పలను సృష్టటంచడానిి దారితీయల్టదు. సింగపూర్, కౌల్లలంపూర్, హాంగ్ కాంగ్, లండన్, 
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సియోల్ మొదలైన నగర్పలక్ట అనేక్ ఉదాహరణలు ఉనాై యి, ఇక్క డ ఇపా టిక ఉనై  నగర కోరనాు 

ఆధునీక్రించడం ఈ నగర్పల ను మరింర విజయవంరం చేయడానిి మరియు ప్పపంచీక్రణ 

చేయడానిి ప్పధాన కారణం. ఈ సందరా ంలో ఆధునికీక్రించడం ప్పాథమిక్ అంటే ప్పాథమిక్ మరియు 

ప్పజా రవాణాతో సహా పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాలను ఆధునీక్రించడం మరియు ప్పపంచ  సా్థయి 

వాయ పార కంప్దాలు, పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలుగా మారడానిి మరియు నాణయ మైన హౌసింగ్  స్థట క్ ను 

సృష్టటంచడం కోసం ఇపా టిక ఉనై  నగర కోరనాు త్తరిగ అభివృద్ధ ిచేయడం మరియు త్తరోగమనం 

చేయడం. నాణయ మైన ప్పజా రవాణ ఎమ్ టి మౌలిక్ సదుపాయాలు, బీచ్ రోడ్డు అభివృద్ధ,ి వివిధ్ ర్పష్ట్ట 

మరియు కంప్ద ప్పభురవ  సంసలా దావ ర్ప పెద ేభూ క్మత్యలతో సహా పా పునరుదరిణ దావ ర్ప ప్పసి్తరం 

ఉనై  నగర ముఖయ మైన కంప్ద భాగాలను విశాఖపట్ై ం చాల్ల ఆధునికీక్రించే సందరా ంలో, 

విజయవంరమైన వాయ పారం, పర్పయ ట్క్ం మరియు ప్పజా రవాణా మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలతో మదుే ఇచేచ  నాణయ మైన గృహాలక్ట దారితీసి్తంద్ధ.  

సమడ్రర డ్రగామీణ మరియు డ్రరంతీయ అభివృది్ధ  

ప్పసి్తరం విఎంఆర్ జనాభాక్ట దగరెగా ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో వయ వస్థయం మరియు చేపల పెంపక్ం 

ప్పధాన ఉపాధి వనరుగా నివసిసి్తనైా రు. ప్గామీణ ప్పాంత్యల విఎంఆర్ అభివృద్ధలిో సమప్గ ఆరికా్ 

మరియు మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధనిి చేపట్టడం విఎంఆర్ యొక్క  దృక్ా థ ప్పణాళిక్లో 

అంరరా్ప గం. ఈ వ్యయ హం ింద మండల ప్పధాన కార్పయ లయాలు, ప్గామాలు మరియు ప్గామీణ 

ప్పాంత్యలక్ట ప్పధాన వనరుల కంప్దానిి క్నెి టవిటీ మెరుగుదల ముఖయ ం. ప్గామీణ ప్పాంత్యల ప్పసి్తర 

ఆరికా్ వయ వసనాు కాపాడడంతో పాటు, నోడల్ ప్గామాలు మరియు మండల ప్పధాన కార్పయ లయాల 

సమీపంలో రవాణా అనుసంధానం, ఉపాధి మరియు మెరుగైన స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల 

ప్పాంత్యల అభివృద్ధ ిసమప్గ ప్గామీణ సమాజాలు మరియు విఎంఆర్ యొక్క  ప్పాంర అభివృద్ధిి  కీలక్ం. 

నివేద్ధక్లోని సెక్షన్ 16.9 ఈ అంశానిై  సమప్గంగా వయ వహరిసిో౦ద్ధ. 

అందమైన నరర్ డ్రరంత్ం  

స్థధారణ అవగాహనలో, వాాదారుల దృష్టటలో కూడా, నిస్ ంద్దహంగా; విశాఖపట్ై ం ొడవైన 

తీరప్పాంరంతో సహా సహజ ప్పాంత్యలు సమృద్ధగిా ఉనై  అందమైన నగరం. విఎంఆర్ ప్పాంరం సహజ 

మరియు పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలను క్లిగ ఉంద్ధ, వీటిని పర్పయ ట్క్ం మరియు విప్శాంత్త 

కారయ క్ల్లపాల కోసం రక్షంచాలి మరియు సమీక్ృరం చేయాలి. నగరం మరియు ొడవైన తీరప్పాంరం 

యొక్క  దగరెగా ఉనై  కొండలు/ద్ధబబ లు ఈ ప్పద్దశానిి శ్ృంగార మరియు అందమైన పాప్రను 

ఇసి్తంద్ధ. ఈ లక్షణాలను వాటి సహజ లక్షణాలను నిలుపుకోవడానిి రక్షంచాలి మరియు గొపా  

మరియు నాణయ మైన అనుభవం కోసం వాటిని సమీక్ృరం చేయాలి.  

  

రరనం 14-10: విశాఖరరనన ం తీర్ంలో ద్యని  సి్వనం మరియు నరర్యనిి సమీరంలో కండలు ఉండరనం వలు ఇద్ధ 

శ్ృంగార్ మరియు నరర్ అందమైన లక్ష్ణాలను ఇస్తతంద్ధ, రర్యయాట రనక్ం మరియు విడ్రశాంతి కార్యాట క్ల్రలకు నిర్ంత్ర్ 

ర్క్ష్ణ మరియు సమైక్యాట త్ అవసర్ం. 
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14.2 డ్రరతాయాట మాన యం 1: కాంరక్ట ్ెండ్రటోపోలిస్ 

సందర్భ ం  

విశాఖపట్ై ం విఎంఆర్ లో ప్పధాన మరియు మదర్ సిటీ  మరియు ఈ ప్పాంరంలో పట్టణ 

అభివృద్ధనిి ప్పభావిరం చేయడానిి ప్పధాన కారణం. పట్టణ అభివృద్ధ ియొక్క  ప్పసి్తర ఆధిపరయ  ధోరణి 

విశాఖపట్ై ం నగరం యొక్క  చుటుటకొలరలో మరియు విఎంఆర్ లోని మదర్ సిటీ  మరియు ఉపప్గహ 

పట్టణాలను క్లిే ప్పధాన రహదారుల వెంట్ ఉంద్ధ. ప్పసి్తరం, కీలక్ ఆరికా్, పట్టణ మరియు స్థమాజిక్ 

మౌలిక్ సదుపాయాలలో ఎక్టక వ భాగం జివిఎంసి ఏరియాలో ఉనాై యి. జివిఎంసి ఏరియా ఓడరేవులు, 

రైల్టవ లు, విమానాప్శ్యం మరియు బస్్త  నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి జాతీయ మరియు ప్పాంతీయ 

 సా్థయి క్నెి టవిటీ కూడా క్లిగ ఉంద్ధ. పట్టణ వాయ పి ి విశాఖపటై్ ం నగరం చుటుటకొలరలో, ఉపప్గహ 

పట్టణాలలో, మరియు మదర్ సిటీ  మరియు ఉపప్గహ పట్టణాలను క్లిే ప్పధాన రహదారుల వెంట్ 

ప్పబలంగా ఉంద్ధ. రోడ ావెంబడి ఆధిపరయ  రిబబ న్ అభివృద్ధ ిధోరణులు ఉనై పా టికీ, ప్పజా రవాణాలో 

నగరం యొక్క  వాా 12% మాప్రమే మరియు నగరంలో వివిధ్ ప్పయోజనాల కోసం సగటు ప్పయాణ 

దూర్పలు విశాఖపటై్ ంలో చాల్ల ఎక్టక వగా ఉనాై యి. 

కాన్ ప్్ స్టస్్వరనజీ  

విశాఖపట్ై ం గా ఉండాలని ప్పత్తపాద్ధంచిన దారశ నిక్ర నేపథయ ంలో  గోుబ్  సటీ మరియు 2051 

నాటిి ప్పధాన పెటుటబడి గమయ సా్థనం, ప్పపంచవాయ పంిగా ఇరర విజయవంరమైన మరియు ప్పపంచ 

నగర్పలతో సమానంగా ఉనై  క్ళ్ళ పట్టణ రవాణా మరియు ఇరర పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాలను 

ప్పోర్ హంచడం వ్యయ హారా క్ం. విసిఐసి ింద అచురపురం మరియు నక్క పలి ావద ే ప్పత్తపాద్ధంచిన 

ప్పసి్తర ప్పధాన పారిప్శామిక్  క్సా టరాు మరియు మెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ యొక్క   సా్థనానైి  స్కచిసి్క, 

విఎంఆర్ లోని ఉ రరి-దక్షణ పట్టణాభివృద్ధ ి అక్షం భోగాపురం వద ే ర్పబోతోంద్ధ. అందువల,ా ఈ 

భవి య్ త్ ప్పధాన పట్టణ అక్ష్యనైి  గురింిచడం మరియు దానిి అనుగుణంగా విఎంఆర్  పాాన్ చేయడం 

ముఖయ ం. విఎంఆర్ యొక్క  భవి య్ త్ పట్టణ నిరా్ప ణంలో విశాఖపటై్ ం మదర్ సిటీ  పాప్ర మరింర 

 సిరాపడ్డుంద్ధ మరియు ఉపప్గహ పట్టణాలు మారృ నగర్పనిి థీమ్ ఆధారిర మదుే ఆరికా్ 

పాప్రలను పోష్టసి్థయి.  ఈ ప్పత్యయ మైా య ప్పాద్దశిక్ వ్యయ హం ింద భవి య్ త్ పట్టణ వృద్ధ ిమరియు 

విఎంఆర్ రూపానిై  రూొంద్ధంచడంలో ఈ ప్ింద్ధ అంశాలు నిరా్ప ణారా క్ంగా మారత్యయి.  
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రరనం 14-11: ఆల్రేన ిలవ్ 1 అనేద్ధ ఒక్ మదర్ సటీ  మరియు ెండ్రటో కారిార్ వెంబడి ిలవోడి నేత్ృతా్ ంలోని 

రర్నణాభివృది్ధ, విఎంఆర్ లో ఒక్ కాంరక్ట ్మరియు డ్రరజా ర్వాణా నేత్ృతా్ ంలోని మదర్ సటీ మరియు శాిలలై్  

రర్నణాలను సృష్టం్చింద్ధ. 

► డ్రట్టని్ ్  ల్లడ్ అర్బ న్ స్టసక్్చ ర్: భోగాపురం అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు గాజువాకా 

మధ్య  ర్గండ్డ దశ్లాో రూొంద్ధంచబడిన మెప్ో ను విమానాప్శ్యం, ప్పసి్తరం ఉనై  విశాఖపట్ై ం 

సిబిడి, మరియు అచురపురం వద ే విసిఐసి ింద మెగా పారిప్శామిక్  క్సా టర్ మధ్య  అభివృద్ధ ి

చెందుునై  పట్టణ అక్ష్యనిి మదుే ఇవవ డానిి గాజువాకా నుండి అచుయ త్యపురం-ఎపిఐఐసి సెజ్ 

వరక్ట మరింర విసరిించాలని సిఫారస్త చేయబడింద్ధ. మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి చివరి 

మైలు అనుసంధానం మరియు శాటిలైట్ పట్టణాలక్ట అంద్ధంచడానిి బిఆర్ టిఎస్ నెట్ వర్క  

యొక్క  ప్పసి్తర మరియు విసరిణను విసరిించవచుచ . 

► ిలఒడి మరియు అర్బ న్ డెవలప్ ెంం్  కారిార్: భోగాపురం ఏరోసిటీ-ప్పసి్తరం ఉనై  సిబిడి 

ఆఫ్ విశాఖపట్ై ం-అచూచ త్యపురం మెగా పారిప్శామిక్ క్సా టర్ మధ్య  మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట మదుే 

ఇవవ డానిి, రవాణా ఆధారిర అభివృద్ధ ిథీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ మరియు మిప్శ్మ వినియోగ నోడ్ లతో 

మెప్ో కారిడార్ క్ట ఇరువైపుల్ల 5 ిలోమీట్ర ా కారిడార్ లో ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. కారిడార్ క్ట 

ఇరువైపుల్ల 5 ిలోమీట్ర ావరక్ట 1 ి.మీ ఎన్ ఎమ్ టి ప్క్మములు మరియు బస్్త లు/బిఆర్ టిఎస్ 

వరక్ట చివరి మైలు క్నెి టవిటీ ని  అంద్ధంచాలి్  ఉంద్ధ. ప్ీన్ ఫీల్ు మరియు ఇపా టిక ఉనై  

నగరంలో అవకాశాల ఆధారిర సైట్లాో మెప్ో కారిడార్ యొక్క  ప్పభావ ప్పాంరంలో సగటున 200 

నుండి 300 పిపిహెచ్ వద ేఅధిక్ స్థంప్దర అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచవచుచ .   

► థీమ్ ఆధారిత్ శాిలలై్  మరియు క్నకెడ్్ సటీలు: విజయనగరం, అంక్పలి,ా నక్క పలి,ా 

కొరవిలస వద ే చినై  పరిప్శ్మల  క్సా టర్, ఉపప్గహ పట్టణాలు బిఆర్ టిఎస్ మరియు ల్టదా ప్పజా 

రవాణా దావ ర్ప మదర్ సిటీ మరియు మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట అనుసంధానించబడిన థీమ్ ఆధారిర 

మదుే ఆరికా్ కంప్దాలుగా మారత్యయి.   
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► విఎమ్ ఆర్ లో నిబదిత్ మరియు డ్రరతిరద్ధత్ డ్రరజెక్ుల ఏకీక్ర్ణ: ఈ ప్పత్యయ మైా య వ్యయ హం 

భోగాపురం ఏరోసిటీ, బీచ్ రోడ్ ట్యరిజం ప్పాజెక్ ట, అచూచ త్యపురం వద ే విసిఐసి మెగా పారిప్శామిక్ 

 క్సా టర్, మధురవాడ-బీమిలి-ఆనందపురం వద ేఎడిపి, ఆర్ టిసి కాంపెక్ా్ , బిఆర్ టిఎస్ నెట్ వర్క , 

మరియు అమలు లో ఎన్ హెచ్-16 క్ట బైపాస్ వంటి అనైి  ప్పత్తపాద్ధర మరియు నిబదరి క్లిగన 

ప్పధాన ప్పాజెక్టటలను ఏకీక్ృరం చేయడానిి అనుమత్తసి్తంద్ధ.  

   

రరనం 14-12: ెండ్రటో కారిార్ మరియు థీమ్ ఆధారిత్ నోడ్ లు ిలవోడి అభివృది్ధ ద్యా ర్య డ్రరభావ కారిార్ మరియు 

బిఆర్ ిలఎస్ మరియు లేద్య బస్ ఆధారిత్ చివరి మైలు మరియు ఉరడ్రరహ రర్నణాల అనుసంధానం విశాఖరరనన ం 

నరర్ం మరియు మిగిలిన విఎంఆర్ యొక్ె  కీలక్ రర్నణ మరియు ఇమేజ్ నిర్యమ ణం. 

అర్బ న్ డ్రట్టన్్  పోర్ ్న్  వరె్  

ఈ ప్పాద్దశిక్ ప్పత్యయ మైా యానిి కంప్దబిందువు విఎంఆర్ ప్పాంత్యనిి ప్పజా రవాణా నేరృరవ ంలోని 

పట్టణ నిరా్ప ణం. విఎంఆర్ ను పునరుదాఘ టించడం అనేద్ధ పరిప్శ్మ మరియు వయ వస్థయ వాయ పారం, 

ఐటి, ఆరికా్ మరియు వాయ పార సేవలు,  జాానం మరియు ఆరోగయ ం, సేవలు మరియు స్థమప్గని పంపిణీ 

చేసే విధానం మరియు పర్పయ ట్క్  సంబంధించి రన కీలక్ ఆరికా్ పునాద్ధని మరింర విసరిిసి్తంద్ధ 

మరియు మెగా మరియు ప్పపంచ నగరంగా మారుుందని ఆశించబడ్డతోంద్ధ. మయామి-డేడ్ 

మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం ఇద్ద విధ్మైన పట్టణ ప్పణాళిక్ మరియు పట్టణ రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాల 

ింద నిరాి ంచబడింద్ధ. ఈ ప్పత్యయ మైా యానిై  స్థధించడానిి కీలక్ పట్టణ రవాణా వ్యయ హాలు మరియు 

ప్పాజెక్టటలు ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా ఉనాై యి.  
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రరనం 14-13: డ్రరతాయాట మాన య 1 అనేద్ధ ఒక్ డ్రరజా ర్వాణా ల్లడ్ మరియు ెండ్రటో న్  వర్ె  అభివృది్ధపై ర ఆధార్రడి 

ఉంట్టంద్ధ, ఇద్ధ విశాఖరరనన ం నరర్ంలోని భోగాపుర్ం వదే ఏర్గసటీ మరియు విసఐస యొకె్  ెంగా  క్ ుసర్్ మధయాట  

లీనియర్ ిలవోడి కారిార్ ను బంధిస్తతంద్ధ. బిఆర్ ిల లేద్య బస్ ఆధారిత్ అనుసంధానంతో ెంర్పగుదల కర్కు 

శాిలలై్  రర్నణాలకు రేడియ్  కారిార్ లు డ్రరతిరద్ధంచబాాయి. 

► ెండ్రటో మరియు అర్బ న్ డ్రట్టని్ ్  కారిార్: ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద స్తమారు 140  

ిలోమీట్ర ా మెప్ో ఆధారిర ప్పజా రవాణా నెట్ వర్క  ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ విఎంఆర్ లో 

ఉరరి-దక్షణ పట్టణాభివృద్ధ ి అక్ష్యనైి  ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. ఉపప్గహ పట్టణాలక్ట చివరి మైలు 

అనుసంధానం మరియు మెప్ో రవాణా నెట్ వర్క  తో అనుసంధానించబడిన బిఆర్ టిఎస్ 

మరియు ఇరర బస్్త  ఆధారిర నెట్ వర్క  దావ ర్ప విసరిించనునైా రు.   

► బైరస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16: వసి్తవులు మరియు ప్పయాణీక్టల రవాణా దావ ర్ప గణనీయంగా 

(49%) ఉరరి-దక్షణ ద్ధశ్లలో విఎంఆర్ గుండా వెళ్లుంద్ధ. అమలు లో ఉనై  ఎన్ హెచ్-16 క్ట 

ప్పసి్తర బైపాస్ ఎక్టక వగా చినై  నుండి మధ్య సంా పరిశీలనలో జాతీయ రహదారిగా పనిచేసి్తంద్ధ 

మరియు ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద ప్ాఫిక్ దావ ర్ప నగర కోరనాు ఉపశ్మనం చేయడానిి 

సహాయపడ్డుంద్ధ.  

► బిఆర్ ిలఎస్ న్  వరె్ : మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి చివరి మైలు క్నెి టవిటీ మెప్ో 

కారిడార్ లోని 5 ిలోమీట్ర ాప్పభావ ప్పాంరంలో మెప్ో నోడ్ లక్ట ఏకీక్ృరం అయ్యయ  బిఆర్ టిఎస్ 

ల్టదా బస్ ఆధారిర ప్పజా రవాణాల రూపంలో ఉంటుంద్ధ.  

► ఎన్ ఎమ్ ిల న్  వరె్ : విశాఖపటై్ ం ఎన్ ఎమ్ టి నెట్ వర్క  కొరక్ట సిఎంపి మరియు కారబ న్ 

న్యయ ప్ట్ల్ మొబిలిటీ పాాన్ (సిఎన్ ఎమ్ పి)లో భాగంగా ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద ఏకీక్ృరం 

చేయబడ్డుంద్ధ. నడక్ మరియు పార్ప రవాణా యొక్క  ఇరర పరిశుప్భమైన రూపాలను 

ప్పోర్ హంచడానిి మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట ఇరువైపుల్ల 1 ిలోమీట్ర ాలోపు అదనపు ఎన్ ఎంటి నెట్ 

వర్క  ను క్లిగ ఉండాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ.  
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రరనం 14-14: ెండ్రటో డ్రట్టని్ ్  కారిార్  రు నింగ్ అండ్ డెవలప్ ెంం్ , ఎన్ ఎమ్ ిల మౌలిక్ సదురయాలు, డ్రట్టఫిక్ట 

ద్యా ర్య నాణయాట మైన బైరస్ విఎంఆర్ లో ర్వాణా మరియు రర్నణ ర్వాణాను ఆధునీక్రించానిి సహాయరడతాయి. 

► శాిలలై్  టౌన్్  అనుసంధానం: విజయనగరం, అనకాపలి,ా ర్పజాం, కోట్వలస, నక్క పలి ావంటి 

ఉపప్గహ పట్టణాలను బిఆర్ టిఎస్ ల్టదా బస్ ఆధారిర రవాణా వయ వస ాదావ ర్ప మెప్ో నెట్ వర్క  

మరియు మారృ నగర్పనిి అనుసంధానం చేసి్థరు. ఉపప్గహ పట్టణాలను అనుసంధానించడానిి 

ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద 100-150 ిలోమీట్ర ాబిఆర్ టిఎస్ ల్టదా బస్ ఆధారిర ల్టదా ర్గండ్డ నెట్ 

వర్క  ల క్లయిక్ అవసరమయ్యయ  అవకాశ్ం ఉంద్ధ.  

► మండల డ్రరధాన కార్యయాట లయానిి అనుసంధానం: ప్పధాన పట్టణ రవాణా నెట్ వర్క  క్ట 

సంబంధించి విఎంఆర్ లోని అనైి  మండల ప్పధాన కార్పయ లయాలు మెరుగైన రోడ్డు ఆర్ 

వోడబా్ల్య లతో (30 మీట్రాు) అనుసంధానించబడత్యయి.  

► పోర్ ్ క్నెి ివిిల ెంర్పగుదల: ఓడరేవుల ఆధునీక్రణ మరియు ఓడరేవులక్ట క్నెి టవిటీ 

మెరుగుపరచడం మొరంి ఆరికా్ విసరిణక్ట మరియు ఈ ప్పాంత్యనైి  ప్పపంచ పెటుటబడి వేద్ధక్పై 

ఉంచడానిి ముఖయ ం. ఓడరేవుల క్నెి టవిటీ మెరుగుపరచడం అనేద్ధ విఎంఆర్ లో కొనస్థగుునై  

ప్పయరై ం మరియు దృక్ా థ ప్పణాళిక్లో భాగంగా మరింర బలోేరం చేయబడ్డుంద్ధ. ప్ట్క్ 

రరాి నల్్  మరియు గ్లదాము కొరక్ట ఇపా టిక ఉనై  మరియు ప్పత్తపాద్ధర సా్థనాలు మెరుగైన రోడ్డు 

నెట్ వర్క  దావ ర్ప ఏకీక్ృరం చేయబడత్యయి.  

► ఐఎస్ బిిల మరియు ఐసబిిలలు: ఇంట్ర్ సిటీ మరియు రీజియన్ బస్ ఆధారిర ప్పయాణం 

డిమాండ్ నేపథయ ంలో మాసటర్ పాానింగ్ యొక్క  రదుపరి దశ్లో ఐఎస్ బిటిలు మరియు ఐసిబిటిల 

యొక్క  సా్థనాలు విఎమ్ ఆర్ లో గురింిచబడ్డుంద్ధ.  

► ర్గడ్ న్  వరె్  ెంర్పగుదల: విశాఖపటై్ ం నగరం మరియు విఎంఆర్ మొరంి లో రహదారుల 

ప్ాఫిక్ పరిసిుాలు రీగేా మరియు క్షీణిసి్తనైా యి, అందువల ామెరుగుపడాుయి మరియు ఇపా టిక 

ఉనై  మరియు ప్ీన్ ఫీల్ు అభివృద్ధలిో 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ మరియు 24 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య ల 

సోపానప్క్మము రోడ్ నెట్ వర్క  ప్పత్తపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ.  

 

  

రరనం 14-15: చలనశీలత్ మరియు భడ్రదతా అంశాలను డ్రక్మబీిక్రించానిి 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ మరియు 24 మీ 
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యొకె్  ఆర్ వోడబ్ల్ుయాట ల యొకె్  హైర్యరిె క్్  ర్గడ్ న్  వర్ె  విఎంఆర్ లో  రు న్ చేయబడుత్తంద్ధ. 

రర్నణ రూరం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ  

స్కప్రప్పాయంగా, ఈ ప్పత్యయ మైా య ప్పాద్దశిక్ వ్యయ హం నగరం మరియు విఎంఆర్ చుట్యట  సహజ 

వాత్యవరణానిై  రక్షంచాలి్ న మదర్ సిటీ  రవాణా నేరృరవ ంలోని కాంపాక్ ట నగర రూపానిై  

ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. ఉపప్గహ పట్టణాలు థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ పాప్ర చుట్యట  మరియు కాంపాక్ ట పట్టణ 

రూపంతో గరి్ట వయ వస్థయ భూములను స్థధ్య మైనంర వరక్ట రక్షంచడానిి అభివృద్ధ ిచెందుత్యయి. 

ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద పట్టణ రూపం మరియు ఇమేజబిలిటీ  యొక్క  కీలక్ అంశాలు ఈ ప్ింద్ధ 

విధ్ంగా ఉనాై యి. 

► డ్రట్టని్ ్  TT భోగాపురం ఏరోసిటీ మరియు అచుచ త్యపురం వద ేమెగా పారిప్శామిక్  క్సా టర్ మధ్య  

ఉరరి-దక్షణ అరబ న్ యాి్ స్ నిరాి ంచబడ్డుంద్ధ, అందువల ా కారిడార్ వెంబడి ఇమేజ్ 

టిడిలను ఏరా రుసి్తంద్ధ. ఈ కారిడార్ నిరా్ప ణం ప్పాంత్యలాో 200-300 పిపిహెచ్ సగటు స్థంప్దరతో 

4-5 మిలియన్ జనాభాక్ట దగరెగా ఉంటుంద్ధ.  

► సటీ బ్యయాట ిలఫు్ : విఎంఆర్ మరియు విశాఖపట్ై ం తీరప్పాంరంతో సహా గొపా  సహజ వనరులను 

క్లిగ ఉనాై యి. ఈ ప్పత్యయ మైా య సహజ ప్పాంత్యల ింద రవాణా నేరృరవ ంలోని కాంపాక్ ట మదర్ 

సిటీని ప్పోర్ హంచే ఆలోచనగా మరియు విఎంఆర్ యొక్క  నగర అందమైన మరియు సహజ 

వాత్యవరణం యొక్క  ముఖచిప్రం మరియు లక్షణానైి  నిలుపుకోవడానిి గరి్ట వయ వస్థయ భూమి 

రక్షంచబడ్డుంద్ధ. ఆరోగయ ం మరియు పర్పయ ట్క్ నగరం యొక్క  ఆలోచన ఈ విభినై  ఆలోచనతో 

అనుసంధానించబడింద్ధ.  

► అనుసంధానిత్ ఉరడ్రరహ రర్నణాలు: ప్పత్త ఉపప్గహ పట్టణం ఆరికా్ పాప్రతో ఊహంచబడింద్ధ 

మరియు ఒక్ కాంపాక్ ట మరియు ప్పణాళికాబదమిైన పదతి్తలో అభివృద్ధ ి చేయబడింద్ధ. ఈ 

ప్పత్యయ మైా య ప్ింద విజయనగరం జాానం, స్థంసక ృత్తక్ మరియు పర్పయ ట్క్ పట్టణంగా ఉంటుంద్ధ, 

అనకాపలి ావాయ పార మరియు వాణిజయ  కంప్దంగా పెరుగుుంద్ధ మరియు బిఆర్ టిఎస్ మరియు 

బస్ ఆధారిర ప్పజా రవాణా దావ ర్ప మారృ నగర్పనిి అనుసంధానించబడిన ఉపప్గహ పట్టణాలు 

పెరుగుత్యయి, అందువల ా ఇద్ధ అరయ ంర అనుసంధానించబడిన మరియు ప్పజా రవాణా 

నేరృరవ ంలోని ప్పాంరం యొక్క  చిప్త్యనైి  ఇసి్తంద్ధ.   

►  గోుబ్  టూరిజం రమయాట సి్వనంగా విఎంఆర్:  ప్పణాళిక్ లో అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు 

విఎంఆర్ మరియు పరిసర ప్పాంత్యలు అసమానమైన సహజ, వారసరవ ం మరియు స్థంసక ృత్తక్ 

వనరులను క్లిగ ఉండట్ంతో, విఎంఆర్ గా్లబల్ ట్యరిజం డెసిటనే్న్ పార్ ఎక్్ ల్న్్  గా 

ప్పోర్ హంచబడ్డుంద్ధ. ఈ పథక్ంలో ఆర్.ఐ.ఇ.ఎస్, హెల్ ిఅండ్ లీజర్ ట్యరిజం, ట్యరిజం ఇన్ 

ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ విసరిణ మరియు బద ి సరూక య ట్, హందూ తీరయాాప్ర గమయ సా్థనాలను మరింర 

ప్పోర్ హంచడానిి ప్పాంరం అభివృద్ధ ి మరియు బీచ్ ట్యరిజం ఒక్ ప్పధాన అంరరీ్పతీయ 

పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనంగా విఎంఆర్ ను ప్పోర్ హంచడానిి అవసరమైన సంిభాలు. 

►  సితిసి్వరక్ నరర్ం: ఇంరక్ట ముందు చెపాి నటాుగా విఎంఆర్ ుఫానులు, వరదలు మరియు 

వాత్యవరణ మారుా ల నుండి ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ లక్ట గురవుుంద్ధ. ఆరికా్, మానవ మరియు పట్టణ 

మౌలిక్ సదుపాయాల నష్టటలను రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ ఈ ప్పత్యయ మైా యానిి కూడా అవసరం. 

అందువల,ా వరదలు మరియు ుఫాను ఉపెా నక్ట గురయ్యయ  ప్పాంత్యలు అందుబాటులో ఉనై  

అధ్య యనాల ఆధారంగా గురింిచబడత్యయి మరియు అధిక్ విలువ మరియు దురబ ల 

పట్టణాభివృద్ధిి  గురికావు. ుఫానుల గాలి వేగానిై  నిరోధించడానిి అవసరమైన క్ఠినమైన 

నిబంధ్నలతో బీచ్ ప్ఫంట్ అభివృద్ధ ి మరియు ుఫాను ఉపాె న నుండి విధ్వ ంసం 

సముప్దతీరంలో నగరం యొక్క  ఆలోచనను సృష్టటసి్తంద్ధ, ఇద్ధ ప్పసి్తరం చాల్ల ఊహాజనిరమైనద్ధ 

కాదు.  
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► ార్ం ఆధారిత్ రు నింగ్: ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం, ఆత్తథయ ం మరియు పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటల 

ప్పభావ ప్పాంరంలో అధిక్ సంభావయ  భూమిని పరిగణనలోి తీస్తకొని ఈ ప్పాంరం యొక్క  సహజ 

లక్షణాలు మరియు సలా్లక్ృత్తి సా ంద్ధంచని ప్పసి్తర అడుద్ధడుమైన అభివృద్ధనిి 

పరి క్ రించాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. దాని విలువను సమరింాచే విలక్షణమైన సవ భావం 

ఉంటుంద్ధ. అందువల,ా అటువంటి ప్పాంత్యనిి ఫారం ఆధారిర పాానింగ్ సిఫారస్త 

చేయబడ్డుంద్ధ. 

  

రరనం 14-16: తీర్ం వెంబడి, బీచ్ ల సమీరంలో, అర్కు లోయ వెంబడి రర్యయాట రనక్ మౌలిక్ సదురయాలు విఎంఆర్ 

ను డ్రరరంచ రర్యయాట రనక్ రమయాట సి్వనంగా సృష్టం్చానిి సహాయరడతాయి. 

సంభావయాట  కీ డ్రరజెక్ట ్కాంపోనం్  లు  

ఈ ప్పత్యయ మైా యానైి  స్థధించడానిి అవసరమైనవి విఎంఆర్ కొరక్ట దృష్టటకోణం  పాాన్ యొక్క  

కీలక్మైన పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ నిరా్ప ణానిై  రూొంద్ధంచే ప్పాజెక్టటలు మరియు భాగాలను 

అనుసరించడం.  

► విసిఐసి ఆధ్వ రయ ంలో అచుచ త్యపురం వద ే భోగాపురం ఏరోసిటీ-ఇపా టిక ఉనై  సిబిడి-మరియు 

పారిప్శామిక్ మెగా క్సా టర్ మధ్య  రవాణా టివోడి కారిడార్ క్ట దారితీసింద్ధ. 

► మెప్ో రవాణా కారిడార్ వెంబడి థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ నోడ్ లు మరియు టివోడిలు. 

► విజయనగరం, అనకాపలి,ా నక్క పలి,ా భీమునిపట్ై ం, మరియు ర్పజాం లోని ఉపప్గహ పట్టణాల 

యొక్క  థీమ్ ేస్ ఆరికా్ మరియు విసరిణ.  

► బిఆర్ టిఎస్ మరియు బస్ ఆధారిర ప్పజా రవాణా 7 రేడియల్్  కారిడార ాఅనుసంధానం ఉపప్గహ 

పట్టణాలక్ట. 

► పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలు అరక్ట లోయ అభివృద్ధ ి మరియు విసరిణ, బద ి సరూక య ట్, హందూ 

తీరయాాప్ర గమయ సా్థనాలు, బీచ్ మరియు తీర పర్పయ ట్క్ం, మరియు పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం 

మొదలైనవి.  

► సహజ ప్పాంత్యలు మరియు వయ వస్థయ భూముల రక్షణ. 

► దురబ ల ప్పాంత్యలాో నష్టటలను రగంెచడానిి సితా్తసా్థపక్ నగర ప్పణాళిక్ మరియు స్కప్తీక్రణ 

సంబంధిర అభివృద్ధ ినిబంధ్నలు.  

► సెక్షన్ 16.9లో సిఫారస్త చేయబడు సమప్గ ప్గామీణాభివృద్ధ ిఎజెండా. 
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రరనం 14-17: డ్రరతాయాట మాన య డ్రరదేశిక్ వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరణాళిక్ -1: కాంరక్ట ్ెండ్రటోపోలిస్ - మదర్ సటీ మరియు డ్రరజా ర్వాణా విఎంఆర్ లో అభివృది్ధ దృశ్యాట ం. 
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14.3 డ్రరతాయాట మాన యం 2: సమనా య మహానరర్ం 

సందర్భ ం  

ప్పసి్తరం ఉనై  విశాఖపట్ై ం నగరం ఎక్టక వగా తీరం వెంబడి మరియు ఉరరి వైపున క్స్ల్లసగరి-

రుష్టకొండ కొండలు మరియు దక్షణవైపున యార్పడా కొండలు (డాలి్ న్ నోస్ హల్్ ) మధ్య  అభివృద్ధ ి

చెంద్ధంద్ధ. నగరం మధ్య లో ఉనై  పెద ే ప్పాంరం (40-45 చదరపు ిలోమీట్రాు) వైజాగ్ నౌకాప్శ్యం, 

ల్లజిసిటక్ మరియు నావికా ఉపయోగానిి అంిరం చేయబడింద్ధ, ఇద్ధ ప్పసి్తరం స్థధారణ మరియు 

పట్టణాభివృద్ధిి  అందుబాటులో ల్టదు. జివిఎంసి ఏరియాలో దాదాపు 65% పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన 

ప్పాంత్యలు మరియు పెద ే పారిప్శామిక్ ఎసేటట్కా్ట అంిరం చేయబడాుయి. అందువల,ా జివిఎంసి 

పరిమిత్త మరియు ఉపప్గహ పట్టణాలలో ప్పసి్తరం ఉనై  పట్టణ ప్పాంత్యలక్ట సమీపంలో ఉనై  

భవి య్ త్ పట్టణ వృద్ధతిో విశాఖపట్ై ం ఒక్ భారీ నగరంగా ఒక్ ఆలోచనను స్థధించడం మరియు ఎన్ 

హెచ్-16 యొక్క  ఆనందపురం-పెందురి-ి అనకాపలి ా- అచుచ త్యపురం బైపాస్ వెంబడి ఒక్ సంభావయ ర. 

ుఫానుల నేపథయ ంలో, తీరం వెంబడి ఉనై  నగరం యొక్క  తూరుా  మరియు రక్షణ అంచుల 

దురబ లరక్ట దారితీసింద్ధ, ఇద్ధ మదర్ సిటీ  యొక్క  పశిచ మ, వాయువయ  మరియు న్నరుత్త వైపున 

నగర్పనిై  విసరిించడానిి దారితీసింద్ధ. అటువంటి చరయ  ప్పణాళికాబదమిైన విధానానైి  

ప్పోర్ హంచడం దావ ర్ప నగరం యొక్క  చుటుటకొలరపై పట్టణ వాయ పి ి మరియు ప్పణాళిక్ల్టని 

అభివృద్ధనిి రనిఖీ చేయడానిి కూడా సహాయపడ్డుంద్ధ. అటువంటి కొర ి పట్టణ అక్షం 

విజయనగరం, ఆనందపురం (వియుడిఎ టౌన్ ష్టప్), పెందురి-ి కొరవిలస, అనకాపలి,ా మరియు 

అచుచ త్యపురం వంటి ఉపప్గహ టౌన్ ష్టప్ లు/ప్పాంత్యల మధ్య  అధిక్ ఆరికా్ మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాల పరసా ర ఆధారపడానిై  ప్పోర్ హంచడానిి కూడా సహాయపడ్డుంద్ధ.  

కాన్  ప్్ వ్యయాట హం  

ఇపా టిక ఉనై  విశాఖపట్ై ం నగరం చుటుటకొలరపై ఒక్ కొర ి మరియు ప్పణాళికాబదమిైన 

నగర్పనిై  సృష్టటంచే ఆలోచన చాల్ల ప్పాంత్యలు (30%) సందరా ంలో రూొంద్ధంచబడింద్ధ జివిఎంసిలో 

సహజ ప్పాంత్యల ింద (ీనిి రక్షణ అవసరం) మరియు ఓడరేవులు మరియు ల్లజిసిటక్్ , నావికా 

 సా్థవరం, మరియు పెద ేపారిప్శామిక్ ఎసేటట్కా్ట అంిరం చేయబడింద్ధ, అయిత్త తీరం వెంబడి రక్షణ 

ప్పాంత్యలు వాత్యవరణ మారుా ల కారణంగా ుఫానులు మరియు సముప్దం నుండి ముపుా క్ట 

గురవుత్యయి. అందువల,ా విజయనగరం- ఆనందపురం -పెందురి-ి కొరవిలస - అనకాపలి ా -మరియు 

అచుచ త్యపురం మధ్య  బైపాస్ వెంబడి ఎన్ హెచ్-16 మరియు ఈ ఉపప్గహ పట్టణాలు/జనావాస్థలను 

క్లిే ఇరర రహదారుల మధ్య  ఒక్ కొర ి ప్ీన్ ఫీల్ు ప్పాంరం నేరృరవ ంలోని పట్టణాభివృద్ధ ిఅక్షం 

దృశ్య మానం చేయబడింద్ధ.  

కొర ిపట్టణాభివృద్ధ ిఅక్షం థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ కంప్దాలు మరియు సబ్ సిబిడిల దావ ర్ప బస్్త  

ఆధారిర ప్పజా రవాణా దావ ర్ప క్లుపు వేయబడ్డుంద్ధ మరియు మెరుగైన రవాణా మరియు రేడియల్ 

లింకజ్ ల దావ ర్ప మదర్ సిటీి అనుసంధానం చేయబడ్డుంద్ధ. కొర ిపట్టణాభివృద్ధ ిఅక్షం ఉపప్గహ 

పట్టణాలు/ప్పాంత్యలక్ట అధిక్ గురింిపును ఇసి్తంద్ధ మరియు మదర్ సిటీ తో క్లిసిపోవడానిి 

సహాయపడ్డుంద్ధ. ఈ ప్ింద్ధ అంశాలు పట్టణ నిరా్ప ణానిై  మరియు ప్పాద్దశిక్ ప్పత్యయ మైా యానైి  

స్థకారం చేసి్తంద్ధ.  
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రరనం 14-18: డ్రరతాయాట మాన య 2 డ్రగీన్ ఫీ ్ా  సైరనును అభివృది్ధ చేయడం ద్యా ర్య నరర్ రరిధులపై ర రర్నణ వృది్ధని 

కండ్రీక్రిస్తతంద్ధ, అందువలు ఎంిక్ చేయబడా రర్నణ పునర్పదిర్ణ మరియు పునర్పదిర్ణ డ్రరజెక్ుల ద్యా ర్య 

ఇరప ిలక ఉనన  నరర్యనిన  ర్కడ్రటోఫిి్లంగ్ మరియు ెంర్పగుదల కోసం వద్ధలివేస్తతంద్ధ. 

► కత్త రర్నణాభివృది్ధ అక్ష్ం: ప్ీన్ ఫీల్ు ప్పాంత్యల దావ ర్ప ఒక్ కొర ి పట్టణాభివృద్ధ ి అక్షం బైపాస్ 

నుండి ఎన్ హెచ్-16 క్ట ఇరువైపుల్ల 3 నుండి 5 ిలోమీట్ర ా వరక్ట అభివృద్ధ ి చెందుుంద్ధ 

మరియు విజయనగరం- ఆనందపురం -పెందురి-ి అనకాపలి ా -మరియు అచుచ త్యపురం లను 

క్లిే ఇరర రహదారులు విశాఖపటై్ ం రలి ానగరం అంచున కొర ిమరియు సమాంరర నగర్పనైి  

సృష్టటంచడానిి ఈ ప్పాద్దశిక్ భావన ప్పణాళిక్ను కాన్ి గర్ చేసి్తంద్ధ. 

► థీమ్ ఆధారిత్ న్స్యాట  ఎక్నామిక్ట నోడ్్  మరియు సబ్ సబిడిలు: థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ నోడ్ లు 

మరియు సబ్ సిబిడిల సంఖయ  అక్షం వెంబడి మరియు నోడల్ సా్థనంల వద ే అభివృద్ధ ి

చేయబడ్డుంద్ధ. విజయనగరం, భోగాపురం ఏరోసిటీ, ఆనందపురంలోని టౌన్ ష్టప్, పెందురి-ి 

కొరవిలస సబ్ సిబిడి మరియు లైట్ పరిప్శ్మ మరియు నివాస టౌన్ ష్టప్, సబబ వరం నాల్డ్ ీ

మరియు మిప్శ్మ ఉపయోగం నోడ్, అనకాపలి ాప్టేడ్ మరియు మిప్శ్మ ఉపయోగం టౌన్, మరియు 

విసిఐసి ింద అచుచ త్యపురం వద ేమెగా పారిప్శామిక్  క్సా టర్ కొర ిపట్టణ అక్ష్యనైి  సా్థపించడానిి థీమ్ 

ఆధారిర క్సా టరాు/నోడ్ లు కీలక్ం.       

► న్  వరె్  డ్ సటీ: కొర ిపట్టణ అక్షం రన సవ ంర పట్టణ రవాణా (బిఆర్ టిఎస్) క్లిగ ఉనై పుా డ్డ 

బిఆర్ టిఎస్ ల్టదా బస్ ఆధారిర అనుసంధానం దావ ర్ప మారృ నగర్పనిి ప్పధాన రేడియల్ 

కారిడార ావెంట్ మరియు మెప్ో నెట్ వర్క  ను ప్పత్తపాద్ధంచింద్ధ, అందువల ాఅరయ ంర నెట్ వర్క  

చేయబడిన నగర ప్పాంరం యొక్క  ఆలోచనను సృష్టటసి్తంద్ధ.  

► సమాంత్ర్ లీజర్ మరియు టూరిజం యాి్ స్ వలే బీచ్ ర్గడ్: ఆర్ కె బీచ్ నుండి 

భీమునిపటై్ ం మధ్య  ప్పత్తపాద్ధర బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధనిి ఎంపిక్ చేసిన పర్పయ ట్క్ నోడ్్  అభివృద్ధ ి

మరియు విఎంఆర్ లో ఇపా టిక ఉనై  పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలను నెట్ వరిక ంగ్ చేయడంతో 

మరింర విసరిించవచుచ .  

► సహజ డ్రరంతాల సంర్క్ష్ణ: ప్పత్యయ మైా యం సహజ ప్పద్దశాలక్ట ఆనుకొని ఉనై  అభివృద్ధపిై 

ఒత్తడిిని రగసిె్తంద్ధ, అందువల ా విప్శాంత్త మరియు పర్పయ ట్క్ కారయ క్ల్లపాల కోసం సహజ 

వాత్యవరణానిై  రక్షంచడానిి మరియు ఏకీక్ృరం చేయడానిి సహాయపడ్డుంద్ధ.  
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రరనం 14-19: థీమ్ ఆధారిత్ ఆరికి్ నోడ్్  మరియు బిఆర్ ిలఎస్ కారిార్ మదర్ సటీ  యొకె్  చుట్్టకలత్పై ర కత్త 

రర్నణ అక్ష్ం కోసం కండ్రద నిర్యమ ణానిన  మరియు ూడ్్  డ్రట్టఫిక్ట ద్యా ర్య కత్త బైరస్ ను ఏర్ప ర్పస్వత యి. 

అర్బ న్ డ్రట్టన్్  పోర్ ్న్  వరె్  

ప్పత్యయ మైా య వ్యయ హం ఇపా టిక ఉనై  పట్టణాలను నెట్ వరిక ంగ్ చేయడం దావ ర్ప 

నిరాి ంచబడింద్ధ మరియు ప్ీన్ ఫీల్ు వెంబడి ఉనై  ప్పత్తపాద్ధర థీమ్ ఆధారిర కొర ి క్సా టరాు రలి ానగరం 

చుటుటకొలరపై కొర ి పట్టణాభివృద్ధ ి అక్ష్యనిి నాయక్రవ ం వహంచాయి. ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద 

విఎంఆర్ లో రవాణా ల్డ్ మొబిలిటీని స్థధించడానిి బిఆర్ టిఎస్ మరియు బస్ ఆధారిర ప్పజా 

రవాణా నెట్ వర్క  కంప్దబిందువుగా ఉంటుంద్ధ. సియోల్ మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం ఇల్లంటి స్కప్త్యల 

ప్ింద నిరాి ంచబడింద్ధ, ముఖయ ంగా హాన్ నద్ధ వెంబడి ఉనై  ప్పాంత్యలు మరియు ఇపా టిక ఉనై  

ప్పధాన నగరమైన సియోల్ తో అనుసంధానించబడాుయి. ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద పట్టణ రవాణా 

నెట్ వరిక ంగ్ యొక్క  కీలక్ అంశాలు మరియు ఫీచరాు ఈ విధ్ంగా ఉంాయి. 

 

రరనం 14-20:డ్రరతాయాట మాన య 2 విశాఖరరనన ం నరర్ం యొకె్  రర్నణ రరిధిపై ర బిఆర్ ిల మరియు బస్ ఆధారిత్ డ్రరజా 

ర్వాణా ద్యా ర్య ఉరడ్రరహ నరర్యలు/రర్నణాలను అనుసంధానించడంపై ర దృష్ట ్పెడుత్తంద్ధ. ఈ మదర్ సటీ  ెండ్రటో 

న్  వర్ె  ద్యా ర్య మరియు రేడియ్  కారిార్ు ద్యా ర్య న్స్యాట  అర్బ న్ యాి్ స్ మరియు శాిలలై్  రర్నణాలకు 

ఏర్గసటీ మరియు విసఐస ెంగా ఇండస్టసయ్్   క్ ుసర్్ కు క్నక్ట ్అవుత్తంద్ధ. 
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► డ్రరజా ర్వాణా ల్లడ్ అర్బ న్ యాి్ స్: ప్పజా రవాణా ల్డ్, బిఆర్ టిఎస్, అరబ న్ డెవలప్ మెంట్ 

యాి్ స్ థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్  క్సా టర్ లు మరియు సబ్ సిబిడిలను క్లుపుుంద్ధ. 

యాి్ స్/కారిడార్ యొక్క  3-5 ిలోమీట్ర ా ప్పభావ ప్పాంత్యల మధ్య  అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడం 

కొరక్ట ఎన్ ఎమ్ టి మరియు ఇరర పార్ప రవాణా మోడ్ లతో ప్పజా రవాణా యాి్ స్ క్ట మ దుే 

ఇవవ బడ్డుంద్ధ. 

► న్స్యాట  అర్బ న్ యాి్ స్ తో మదర్ సటీని న్  వరెి ంగ్ చేయడం:బిఆర్ టిఎస్ మరియు బస్ 

ఆధారిర ప్పజా రవాణా  ఉనై  రేడియల్ కారిడారాు కొర ి పట్టణ అక్ష్యనైి  మరియు దాని కీలక్ 

ప్పద్దశాలను మదర్ సిటీ లో మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట నెట్ వర్క  చేసి్థయి, అందువల ా పని, ఇలాు, 

స్థమాజిక్ మరియు విప్శాంత్త గమయ సా్థనాలను అనుసంధానించే అరయ ంర సమప్గమైన మరియు 

నెట్ వర్క  చేయబడిన నగరం యొక్క  ఆలోచనను ప్పోర్ హసి్తంద్ధ.  

► రీజన్  అనుసంధానం మరియు న్స్యాట  బైరస్: అరక్ట లోయ, అనై వరం, నక్క పలి,ా 

పాయక్ర్పవుేట్ వద ే పిసిపిఐఆర్ ింద ప్పత్తపాద్ధంచిన పారిప్శామిక్ క్సా టరాు వంటి ముఖయ మైన 

గమయ సా్థనాలక్ట ప్పాంతీయ బస్్త  మరియు రైలు ఆధారిర క్నెక్షననాు మరింర బలోేరం చేసి 

ఆధునీక్రించనునాై రు.  ప్పసి్తర బైపాస్ వెంబడి కొర ి నగరం అభివృద్ధ ి చేయబడ్డుందని, 

అందువల ా ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద మధ్య స ా నుంచి ీర ఘకాలిక్ ప్పాత్తపద్ధక్న కొర ి బైపాస్ 

అవసరం/సిఫారస్త చేయబడ్డుంద్ధ, ఇద్ధ ఇరర ర్పష్ట్ట సా్థయి వ్యయ హారా క్ రహదారుల అభివృద్ధ ి

మరియు మెరుగుదల ప్పణాళిక్తో అలైన్ చేయబడ్డుంద్ధ.   

► మండల డ్రరధాన కార్యయాట లయానిి అనుసంధానం: ప్పధాన పట్టణ రవాణా నెట్ వర్క  క్ట 

సంబంధించి విఎంఆర్ లోని అనిై  మండల ప్పధాన కార్పయ లయాలు మెరుగైన రోడ్డు ఆర్ 

వోడబా్ల్య లతో (30 మీట్రాు) అనుసంధానించబడత్యయి.  

 

రరనం 14-21: విజయనరర్ం, ఆనందపుర్ం, పెందురిత-అనకారలిు, అట్టచ త్పుర్ం మధయాట  7 రేడియ్  కారిార్ు ద్యా ర్య 

మదర్ సటీ  మరియు ెండ్రటో న్  వర్ె  కు కత్త రర్నణ అక్ష్యనిన  అనుసంధానించడం. 

► పోర్ ్ అనుసంధానం ెంర్పగుదల: ఓడరేవుల ఆధునీక్రణ మరియు ఓడరేవులక్ట క్ని టవిటి 

మెరుగుపరచడం మొరంి ఆరికా్ విసరిణక్ట మరియు ఈ ప్పాంత్యనిై  ప్పపంచ పెటుటబడి వేద్ధక్పై 

ఉంచడానిి ముఖయ ం. ప్ట్క్ రరాి నల్్  మరియు గ్లదాము కొరక్ట ఇపా టిక ఉనై  మరియు 

ప్పత్తపాద్ధర లొక్న్ లు రోడ్డు నెట్ వర్క  మెరుగుదల దావ ర్ప ఏకీక్ృర చేయబడత్యయి.  

► ఐఎస్ బిిల మరియు ఐసబిిలలు: ఇంట్ర్ సిటీ మరియు రీజియన్ బస్ ఆధారిర రవాణా 

అవసర్పల నేపథయ ంలో, మాసటర్  పాానింగ్ విఎమ్ ఆర్ యొక్క  రదుపరి దశ్లో ఐఎస్ బిటిలు 

మరియు ఐసిబిటిల యొక్క   సా్థనంని విఎంఆర్ లో గురింిచబడ్డుంద్ధ.  

► ర్గడ్ న్  వరె్  ెంర్పగుదల: విశాఖపటై్ ం నగరం మరియు విఎంఆర్ మొరంి మీద రోడపాై 

రవాణా పరిసిుాలు రీగేా మరియు క్షీణిసి్తనైా యి, అందువల ా 90 మీ, 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ 

మరియు 24 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య ల యొక్క  హైర్పరిక క్ల్ రోడ్ నెట్ వర్క  ఇపా టిక ఉనై  మరియు 

ప్పత్తపాద్ధర ప్ీన్ ఫీల్ు నేరృరవ ంలోని పట్టణ వృద్ధ ిప్పాంత్యలాో ప్పత్తపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ.  

రర్నణ రూరం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ  
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ఈ ప్పత్యయ మైా య వ్యయ హం ఒక్ కొర ి నగరం యొక్క  ఆలోచనను సృష్టటసి్తంద్ధ మరియు 

ప్పణాళికాబదమిైన ప్ీన్ ఫీల్ు ప్పజా రవాణాతో బాగా మదుే ఇచేచ  మదర్ సిటీ  యొక్క  చుటుటకొలరపై 

ప ట్టణాభివృద్ధిి  నాయక్రవ ం వహంచింద్ధ.  కొర ి అరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ కొర ి ఆరికా్  క్సా టర్ లు 

మరియు సబ్ సిబిడిలతో పాటు శాటిలైట్ పట్టణాలు/ప్పాంత్యలను విఎమ్ ఆర్ లోని కొర ిమరియు 

సమాంరర మైన కానీ అరయ ంర ఇమేజ్ చేయదగన అరబ న్ కారిడార్ గా అనుసంధానం చేసి్తంద్ధ.  

ద్ధగువ అంశాలు విఎమ్ ఆర్ యొక్క  పట్టణ రూపం మరియు ఇమేజ్ నిరా్ప ణానిై  ఏరా రుసి్థయి. 

► ఒక్ కత్త అర్బ న్ కారిార్ మరియు సమాంత్ర్ నరర్ం: బైపాస్ క్ట ఇరువైపుల్ల 3-5 ిలోమీట్ర ా

వరక్ట కొర ి పట్టణ కారిడార్ నుండి ఎన్ హెచ్-16 వరక్ట మరియు విజయనగరం-పెందురి-ి 

అనకాపలి ా – అచుచ త్యపురం అనుసంధానం చేయడం దావ ర్ప ప్పసి్తర నగరం యొక్క  అంచున 

ఉనై  ఉపప్గహ పట్టణాలక్ట రహదారులను క్లుపుుంద్ధ.  

► థీమ్ ఆధారిత్ ఎక్నామిక్ట నోడ్్  మరియు సబ్ సబిడిలు: కారిడార్ ఆరికా్ంగా సిరామైన కొర ి

థీమ్ ఆధారిర నాల్డ్,ీ మిప్శ్మ వినియోగం, పారిప్శామిక్ మరియు వాణిజయ  నోడ్ లు (సబ్ సిబిడిలు) 

కారిడార్ లోని పని మరియు ఇంటి మధ్య  స్థమీపాయ నైి  ప్పోర్ హంచడానిి అభివృద్ధ ి

చేయబడత్యయి.  

► రేడియ్ ్  కారిార్పు: కొర ిఅరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ ని మదర్ సిటీ ి అనుసంధానం చేయడం 

కొరక్ట బస్ ఆధారిర ప్పజా రవాణాతో పాటుగా ఏడ్డ రేడియల్ కారిడారనాు 

అభివృద్ధ/ిమెరుగుపరచాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. కీలక్ రేడియల్ కారిడారాు కొరవిలస -

పెందురి-ివాల్లటర్ కారిడార్, సబబ వరం-విమానాప్శ్యం-వైజాగ్ పోర్ ట కారిడార్, పెందురి-ిసింహాచలం-

హనుమంరవాక్ జెఎన్ కారిడార్, విజయనగరం-ఆనందపురం-మధురవాడ-వాల్లటర్ కారిడార్, 

విజయనగరం-రరంగపువలస-భీమునిపట్ై ం కారిడార్, అనకాపలి-ాగాజువాక్-వైజాగ్ పోర్ ట కారిడార్, 

అనకాపలి-ా అచుచ త్యపురం-పూడిమడక్ కారిడార్.  

► థీమ్ ఆధారిత్ రర్యయాట రనక్ రమయాట సి్వనాలు: అరక్ట లోయ ప్పపంచ సా్థయి MICE, ఆరోగయ  మరియు 

విప్శాంత్త పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనంగా ప్పపంచ సా్థయి పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మరియు 

విశాఖపట్ై ం ఒక్ మారృనగరంగా, బద ిసరూక య ట్ పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల మెరుగుదల, 

విప్శాంత్త మరియు తీర ప్పాంర పర్పయ ట్క్ం కోసం బీచ్ కారిడార్ యొక్క  ఏకీక్రణ, మరియు పర్పయ ట్క్ 

మౌలిక్ సదుపాయాల మెరుగుదలతో హందూ యాప్త్య గమయ సా్థనాలు, విజయనగరం, సింహాచలం, 

మరియు అనై వరం మొదలైన వాటిలో, థీమ్ పారుక ల అభివృద్ధ.ి మరియు వనయ ప్పాణి 

అభయారణాయ ల సమీపంలో పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం.   

► ర్కడ్రటోఫిి్లంగ్ మరియు అర్బ న్ ర్కనుయాట వ్  దా్య ర్య ఇరప ిలక ఉనన  సటీ కోర్ లను 

ఆధునీక్రించడం: ఇపా టిక ఉనై  నగరంలో పని మరియు జీవన వాత్యవరణం యొక్క  

నాణయ రను మెరుగుపరచడానిి, ఇపా టిక ఉనై  నగర్పనైి  ఆధునీక్రించడానిి సంభావయ  కొర ి

ప్పత్తపాదనలను గురింిచడంతో పాటు అభివృద్ధ,ి స్థా ర్ ట సిటీ, ప్పజా రవాణా, ఎన్ ఎమ్ టి మరియు 

పునరుదరిణ కోసం కొనస్థగుునై  మరియు నిబదరి తో కూడిన అనేక్ ప్పత్తపాదనలు మాసటర్ పాాన్ 

లో విలీనం చేయబడత్యయి.   

►  సితిసి్వరక్ నరర్ం: ఆరికా్, మానవ మరియు పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాల నష్టటలను రగంెచడానిి 

ప్పణాళిక్ ఈ ప్పత్యయ మైా యానిి అల్లే ఈ ప్పాంరం యొక్క  విపుి దురబ లరవ ం కారణంగా 

అవసరం. అందువల,ా వరదలు మరియు ుఫాను ఉపెా నక్ట గురయ్యయ  ప్పాంత్యలు అందుబాటులో 

ఉనై  అధ్య యనాలు మరియు అధిక్ విలువ మరియు పట్టణాభివృ ద్ధిి  లోబడని దురబ ల 

మండల్లల ఆధారంగా గురింిచబడత్యయి. క్మ్యయ నిటీలు మరియు నిపుణులను నిమగై ం 

చేయడం దావ ర్ప ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ లక్ట గురయ్యయ  ప్పాంత్యలక్ట పాానింగ్ స్కప్త్యలు మరియు 

అభివృద్ధ ినిబంధ్నలను రూొంద్ధంచడానిి విఎంఆర్ డిఎ అవసరమైన అధ్య యనాలను క్లిగ 

ఉండాలని సిఫారస్త చేయబడింద్ధ.   

 



 
 
 

పేజీ | 152 
 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

Vision and Strategy Formulation Report 

March, 2019 

డ్రాఫ్ట ్దృక్ప థ డ్రరణాళిక్ 
జూన్ 2021 

  

రరనం 14-22: బిఆర్ ిలఎస్ నిబదిత్ మరియు ఇత్ర్ డ్రరతిరద్ధత్ డ్రరజెక్ులను చేర్చ డం మరియు ఎంిక్ చేసన సైరను 

పునర్పదిర్ణతో రట్ట మదర్ సటీ ఆధునికీక్ర్ణను స్వధించానిి సహాయరడుత్తంద్ధ. 

సంభావయాట  ముఖయాట మైన డ్రరజెక్ట ్భాగాలు  

ఈ ప్పత్యయ మైా యానిై  ప్గహంచడానిి కీలక్ం ప్పాజెక్ ట భాగాలను అనుసరిసి్తంద్ధ, ఇద్ధ ప్పణాళికా 

దృక్ా దం యొక్క  కీలక్మైన పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ నిరా్ప ణానిై  ఏరా రుసి్తంద్ధ.  

► ల్లయ ండ్ పూలింగ్ మరియు భూమి అభివృద్ధ ివ్యయ హాల దావ ర్ప విజయనగరం-పెందురి-ి అనకాపలి-ా

మరియు అచుచ త్యపురం మధ్య  ప్కొర ి పట్టణ ప్పవేశ్ం/కారిడార్ అభివృద్ధిి  రవాణా నాయక్రవ ం 

వహంచింద్ధ.  

► బైపాస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16, మారృ సిటీ మరియు బీచ్ కారిడార్ మధ్య  ఏడ్డ రేడియల్ కారిడార్ ల 

మెరుగుదల మరియు అభివృద్ధ.ి  

► థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ నోడ్్  కొర ికారిడార్ వెంబడి అభివృద్ధ.ి 

► పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలు అరక్ట లోయ అభివృద్ధ ి మరియు విసరిణ, బద ి సరూక య ట్, హందూ 

తీరయాాప్ర గమయ సా్థనాలు, బీచ్ మరియు తీర పర్పయ ట్క్ం, మరియు పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం 

మొదలైనవి.  

► అవకాశాల ఆధారిర పునరుదరిణ, పట్టణ పునరుదరిణ, మరియు ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో వెంబడి 

నిబదరి మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్పాజెక్టటల స్థా ర్ ట సిటీ మరియు పట్టణ రవాణా మెరుగుదల 

అధ్య యనాల ఏకీక్రణ దావ ర్ప ఇపా టిక ఉనై  నగర ప్పధాన ప్పాంత్యల ఆధునికీక్రణ. 

► మధ్య స ానుంచి ీర ఘకాలిక్ ప్పాత్తపద్ధక్న విఎంఆర్ క్ట బైపాస్ అభివృద్ధమిెంట్    

► సహజ ప్పాంత్యలు మరియు వయ వస్థయ భూముల రక్షణ. 
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రరనం 14-23: డ్రరతాయాట మాన య డ్రరదేశిక్ వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరణాళిక్ -2: సమనా య మహానరర్ం - డ్రగీన్ ఫీ ్ా  మదర్ సటీ మరియు విఎంఆర్ లోని ఇత్ర్ ఉరడ్రరహ రర్నణాల అంచున రర్నణాభివృది్ధి నాయక్తా్ ం వహంచింద్ధ 
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14.4 డ్రరతాయాట మాన యం 3: వికండ్రీక్ృత్ మహానరర్ం 

సందర్భ ం  

విఎంఆర్ ఒక్ పెద ే పట్టణ మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంరం, రేఖీయ రూపం (250 ి.మీ ొడవు) క్లిగ 

ఉంద్ధ, మరియు విశాఖపట్ై ం నగరం ఇపా టి వరక్ట పట్టణాభివృద్ధిి  కంప్దబిందువుగా ఉంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం నగరం కాక్టండా, విఎంఆర్ లో మ్యడ్డ పెద ే పట్టణాలు (విజయనగరం మరియు 

అనకాపలి)ా మరియు మరో నాలుగు చినై  పట్టణ ప్పాంత్యలు/జనావాస్థలు (భీమునిపట్ై ం, నెలిమార,ా 

యలమంచిలి, మరియు అచుచ త్యపురం) ఉనాై యి, ఇవి ప్పణాళికారహర పదతి్తలో అభివృద్ధ ి

చెందుునాై యి మరియు ఉదోయ గాలను సృష్టటంచడానిి రగనంర ఆరికా్ ఇన్ పుట్ లు ల్టక్టండా 

ఉనాై యి. విఎంఆర్ యొక్క  పట్టణ జనాభాలో దాదాపు 40% ఈ ఉపప్గహ పట్టణాలు మరియు పట్టణ 

ప్పాంత్యలాో ఉనాై రు, అయిత్త ప్పసి్తరం ఈ ప్పాంత్యలు రగనంర ఆరికా్ ప్పభావం మరియు 

అనుసంధానం ల్టక్పోవడం వల ామారృ నగర్పనిి సంబంధించి ప్పత్తకూలంగా ఉనాై యి.  

ఇటీవలి కాలంలో విఎంఆర్ లో కొర ిమరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్పధాన ఆరికా్ అభివృద్ధ ి ప్పాజెక్టటల 

నేపథయ ంలో, విసిఐసి ింద అచుచ త్యపురం మరియు నక్క పలి ా వద ే మెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్, 

అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు భోగాపురం లోని ఏరోసిటీ, పి దావ ర్ప, మరియు విశాఖపట్ై ం 

మరియు కాినాడ మధ్య  వికె-పిసిపిఐఆర్ వంటి విఎంఆర్ లో వికంప్ీక్ృర అభివృద్ధిి  అవకాశాలను 

విసిరివేసి్తంద్ధ, ఇక్క డ ఉపప్గహ పట్టణాలు మరియు పట్టణ ప్పాంత్యలు విఎంఆర్ లో ప్పముఖ పాప్ర 

పోష్టంచగలవు మరియు పట్టణ వృద్ధనిి రూొంద్ధంచగలవు. విఎంఆర్ లో పట్టణ వృద్ధిి  ఇటువంటి 

వికంప్ీక్ృర విధానానిి ఈ ప్పాంరంలో అందుబాటులో ఉనై  రైలు మరియు జాతీయ రహదారి 

అనుసంధానం కూడా మదుే ఉంద్ధ.  

విశాఖపట్ై ం మరియు విజయనగరంతో పాటు ప్పత్తయ క్ జిలా్లలు మరియు విఎంఆర్ లో ప్పధాన 

భాగంగా ఉనాై యి, అందువల ా ఆరికా్, అనుసంధానం మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల 

సవ భావం దావ ర్ప విఎంఆర్ లోని ఈ జిలా్లలాోని వాాదారులక్ట ప్పత్తసా ందనగా సములయ  

పట్టణాభివృద్ధనిి చేపట్టడం వాంఛనీయమైనద్ధ మరియు సంభావయ  ప్పత్యయ మైా య వ్యయ హం.   

కాన్ ప్్ వ్యయాట హం  

విఎంఆర్ లో సములయ మైన మరియు వికంప్ీక్ృర పట్టణాభివృద్ధనిి చేపట్టడానిి విశాఖపట్ై ం 

మదర్ సిటీ  యొక్క  ఉపప్గహ పట్టణాలలో మరియు చుటుటపక్క ల ఉదోయ గాలు, న్నపుణాయ ల అభివృద్ధ ి

మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను సృష్టటంచడానిి. విఎంఆర్ లో సములయ  పట్టణాభివృద్ధనిి 

సృష్టటంచే ఈ ఉదే్దశ్పూరవ క్ మరియు ర్పజకీయంగా సరైన వ్యయ హానిై  అమలు చేయడానిి ఉపప్గహ 

పట్టణాలు 2051 నాటిి రమ సవ ంర హక్టక లో నగర్పలుగా మారత్యయి మరియు రగనంర నివాస 

మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మదుే ఇచేచ  థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ ా భివృద్ధిి  

ప్పోర్ హంచవచుచ .   

ఈ ప్పత్యయ మైా యానిై  ప్గహంచడానిి కంప్దబిందువు రైల్టవ  నెట్ వర్క , జాతీయ రహదారులు, కొర ి

మరియు అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం, భావనాపాడ్డ వద ే ప్పత్తపాద్ధర ఓడరేవు, మరియు కాినాడ 

ఓడరేవు ఉపప్గహ పట్టణాలు/పట్టణ ప్పాంత్యలాో పట్టణ వృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడానిి. ఈ ప్పత్యయ మైా యం 

ింద విఎంఆర్ కొరక్ట దృక్ా థ ప్పణాళిక్ ని రూొంద్ధంచడానిి కీలక్ అంశాలు మరియు కాంపోనెంట్ 

లు ద్ధగువ ేరొక నై విధ్ంగా ఉనాై యి.  
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రరనం 14-24: డ్రరతాయాట మాన య 3 అనేద్ధ విఎంఆర్ లో వికండ్రీక్ృత్ మరియు సమత్తలయాట  రర్నణాభివృది్ధ పై ర ఆధార్రడి 

ఉంద్ధ, ఇద్ధ ఉరడ్రరహ నరర్యలు/విజయనరర్ం రర్నణాల థీమ్ ఆధారిత్ అభివృది్ధ, భోగాపుర్ం వదే ఏర్గసటీ, 

పెందురిత-కోరనవాల్స్వ, మరియు అనకారలిు-అచుత్పుర్ం.  డ్రరస్తతత్ం ఉనన  విస్వఖత్ప ర్నణం నరర్ం ర్కడ్రటోఫిి్లంగ్ 

మరియు ఎంిక్ చేసన సైరను ఆధారిత్ పునర్పదిర్ణకు గుర్వుత్తంద్ధ. 

► శాిలలై్  రర్నణాలను నరర్యలకు తిరప డం: థీమ్ ఆధారిర ఆరికాాభివృద్ధ ిమరియు రగనంర 

నివాస మరియు స్థమాజిక్ మౌలిక్ సదుపాయాల ఏరా్ప టు కారణంగా ఉపప్గహ పట్టణాలు వారి 

సవ ంర హక్టక లో నగర్పలుగా మారత్యయి. అటువంటి పథక్ంలో విఎంఆర్, విజయనగరం, 

పెందురి-ికోట్వలస, అనకాపలి-ా అచుచ త్యపురం ప్పాముఖయ ర క్లిగన నగర్పలుగా మారత్యయి 

మరియు వీటిలో ప్పత్తఒక్క టి 0.3 నుండి 0.8 మిలియన ామధ్య  జనాభాను క్లిగ ఉంటుంద్ధ.   

► త్గినంత్ డ్రరంతీయ మరియు డ్రరజా ర్వాణా అనుసంధానం: ఉపప్గహ పట్టణాల థీమ్ 

ఆధారిర ఆరికాాభివృద్ధతిో పాటు, జాతీయ రహదారులు, రైల్టవ , అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం, 

ఓడరేవులక్ట సంబంధించి ఈ పట్టణాలక్ట అనుసంధానంని మెరుగుపరచడం వారి విజయానిి 

కీలక్ం. అంరర నగర ప్పజా రవాణా అనుసంధానం మరియు ఉపప్గహ నగర్పలాో నాణయ మైన ప్పజా 

రవాణాను అంద్ధంచడం ఆరికా్ వృద్ధిి  మరియు ఈ వ్యయ హానిి అవసరం.  

► థీమ్ ఆధారిత్ ఉరడ్రరహ నరర్యల ఆరికిాభివృది్ధ: ఈ ఉపప్గహ నగర్పల యొక్క  విఎంఆర్ థీమ్ 

ఆధారిర అభివృద్ధలిో అధిక్ ఆరికా్ అంరర అనుసంధానం మరియు సములయ  అభివృద్ధనిి 

ప్పోర్ హంచడం విజయానిి కీలక్ం. ఇటువంటి పరిసిుాలాో విజయనగరం నాల్డ్ ీ మరియు 

క్లచ రల్ హబ్ గా, భీమునిపట్ై ం క్లచ రల్ అండ్ బీచ్ ట్యరిజం సెంట్ర్ గా, పెందురి-ి కొరవిలస 

 కీనా్ అండ్ లైట్ ఇండష్టసీట ఆధారిర ఇంటిప్ేరడ్ శాటిలైట్ సిటీగా, అనకాపలి ాప్టేడ్ అండ్ ఇండష్టసీట 

హబ్ గా, అచుచ త్యపురం-నక్క పలిగాా విసిఐసి మరియు పిసిపిఐఆర్ నేరృరవ ంలోని మెగా 

పారిప్శామిక్  క్సా టర్ విఎంఆర్ లో పట్టణాభివృద్ధిి  సములయ మైన మరియు వికంప్ీక్ృర విధానానైి  

ప్పోర్ హంచడానిి ఆరికా్ దృశ్య ం. 
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► మాత్ృ సటీ: విశాఖపట్ై ం మారృ సిటీ అరయ ంర ముఖయ మైన విఎంఆర్ నగరంగా కొనస్థగుతోంద్ధ 

మరియు విఎంఆర్ యొక్క  ప్పధాన సిబిడి, నాల్డ్ ీసెంట్ర్, ట్యరిజం మరియు ల్లజిసిటక్్  యాంక్ర్ 

పాప్రను పోష్టసి్తంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో సములయ  పట్టణాభివృద్ధనిి నిరి్పరించడానిి ఉపప్గహ 

నగర్పలు మారృ నగర్పలతో బాగా అనుసంధానించబడాలి.  

► న్  వరె్  డ్ రీజియన్: పట్టణాభివృద్ధిి  వికంప్ీక్ృర విధానానిి నగర్పల మధ్య  ఆరికా్ నెట్ 

వరిక ంగ్ మరియు నాణయ మైన ప్పజా రవాణా అనుసంధానం అవసరం.   

► లీజర్ మరియు టూరిజం యాి్ స్ వలే బీచ్ ర్గడ్: ఆర్ కె బీచ్ నుండి భీమునిపటై్ ం మధ్య  

ప్పత్తపాద్ధర బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధనిి ఎంపిక్ చేసిన పర్పయ ట్క్ నోడ్్  అభివృద్ధ ిమరియు విఎంఆర్ లో 

ఇపా టిక ఉనై  పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలను నెట్ వరిక ంగ్ చేయడంతో మరింర విసరిించవచుచ .  

► సహజ డ్రరంతాల సంర్క్ష్ణ: ఈ ప్పత్యయ మైా యం సహజ ప్పద్దశాలక్ట ఆనుకొని ఉనై  ప్పాంత్యలపై 

ఒత్తడిిని రగంెచడానిి సహాయపడ్డుంద్ధ, అందువల ావిప్శాంత్త మరియు పర్పయ ట్క్ కారయ క్ల్లపాల 

కోసం సహజ వాత్యవరణానిై  రక్షంచడానిి మరియు ఏకీక్ృరం చేయడానిి సహాయపడ్డుంద్ధ.  

   

రరనం 14-25: విసఐస ెంగా ఇండస్టసయ్్   క్ ుసర్్ వెంబడి ఉరడ్రరహ రర్నణాల సమీరంలో థీమ్ ఆధారిత్ ఆరికి్ నోడ్్  

అభివృది్ధ మరియు డ్రశీకాకుళంలోని భోగాపుర్ం మరియు సీపోర్ ్మరియు భావనరడు వదే అంత్ర్్యతీయ 

విమానాడ్రశ్యం ఆధార్ంగా కత్త అనుసంధానంని ఉరయోగించుకోవడం వికండ్రీక్ృత్ మరియు సమత్తలయాట  

విఎంఆర్ అభివృది్ధ ఆలోచనకు మదేత్త ఇస్తతంద్ధ. 

రర్నణ  ర్వాణా న్  వరె్  

నగర నగరము మరియు ఉపప్గహ నగర్పల మధ్య  నాణయ మైన ప్పజా రవాణా అనుసంధానము 

ఏరా డినపుా డే మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంత్యలలో వికంప్ీక్ృర మరియు సములయ  పట్టణాభివృద్ధ ి

విజయవంరమవుుంద్ధ. మల్టష్టయాలోని కౌల్లలంపూర్/ కాాంగ్ వాయ లీ మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ 

మరియు చైనాలోని ప్ేట్ర్ బీజింగ్ మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ అటువంటి విధానానిి విజయవంరమైన 

ఉదాహరణలు. ఈ కాన్ె ప్ట ప్పత్యయ మైా యం ింద విఎంఆర్ లో పట్టణ రవాణా మరియు ప్పజా రవాణాని 

రూొంద్ధంచడానిి, అమలు చేయడానిి ద్ధగువ అంశాలు ముఖయ మైనవి.  
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► శాిలలై్  సటీలను క్లిపే విఎమ్ ఆర్ లో ఉత్తర్ మరియు దక్షిణ డ్రరంతాలోు  ఒక్ కత్త 

కారిార్: ఉపప్గహ నగర్పలను ఆరికా్ంగా నేపథీయ క్రించడంపై గణనీయమైన దృష్టట ఉంద్ధ కాబటిట 

ఉపప్గహ నగర్పల మధ్య  అనుసంధానం ముఖయ మైనద్ధఅవుుంద్ధ. నక్క పలి-ా అచుచ త్యపురం- 

అనకాపలి-ాపెందురి-ివిజయనగరం, భోగాపురం విమానాప్శ్యం-భీమునిపటై్ ం లను 

అనుసంధానించడానిి ఒక్ కొర ిమరియు ప్పజా రవాణా కారిడార్ ను దృశ్య మానం చేశారు. కారిడార్ 

లో 60-90 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య తో పాటు ఉపప్గహ నగర్పలను క్లిే ప్పజా రవాణా ను ఏరా్ప టు 

చేయాలి.  

► బైరస్ నుంచి విఎమ్ ఆర్: ఎన్ హెచ్-16క్ట ప్పసి్తర పాస్ విఎంఆర్ గుండా వెళా్ల వసి్తవులు 

మరియు ఇరర ప్ాఫిక్ దావ ర్ప మాప్రమే పాక్షక్ ఉపశ్మనానిై  అంద్ధ సి్తంద్ధ, అందువల ాఉపప్గహ 

నగర్పలతో అనుసంధానించబడిన విఎంఆర్ క్ట కొర ి బైపాస్ ను ప్పోర్ హంచాలి్ న అవసరం 

ఉంద్ధ. బైపాస్ యొక్క  సంభావిర అమరిక్ ఇక్క డ ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ పెద ేర్పష్ట్ట సా్థయి 

వ్యయ హారా క్ రహదారి ప్పణాళిక్ మరియు మెరుగుదలను కూడా పరిగణనలోి తీస్తకోవచుచ .  

► నరర్యల మధయాట  మరియు లోరల డ్రరజా ర్వాణా అనుసంధానం: ప్పత్యయ మైా యం 

విజయవంరం కావడానిి, మదర్ సిటీ  మరియు ఉపప్గహ నగర్పల మధ్య  ప్పజా రవాణా 

అనుసంధానం ముఖయ ం. పైన ప్పత్తపాద్ధంచిన కొర ి కారిడార్ తో పాటు, మారృ సిటీ మరియు 

శాటిలైట్ నగర్పలను క్లిే రేడియల్ మరియు కొర ి ప్పజా రవాణా కారిడార్ లను 

అభివృద్ధ/ిమెరుగుపరచాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ.  

 

రరనం 14-26: డ్రరతాయాట మాన య 3 కోసం రర్నణ ర్వాణా న్  వర్ె  యొకె్  కీలక్ అంశాలు విఎంఆర్ కు బైరస్, 

ఏర్గసటీ-విశాఖరరనన ం-విసఐస ెంగా  క్ ుసర్్ మధయాట  ెండ్రటో లింక్ట, మరియు శాిలలై్  నరర్ం మరియు రర్నణాలకు 

అనుసంధానించే రేడియ్  కారిార్ుపై ర బిఆర్ ిల లేద్య బస్ ఆధారిత్ డ్రరజా ర్వాణా. 
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► మండల డ్రరధాన కార్యయాట లయానిి అనుసంధానం: విఎంఆర్ లోని అనిై  మండల ప్పధాన 

కార్పయ లయాలు విఎంఆర్ లో మెరుగైన జీవన నాణయ రను స్థధించడానిి ప్పధాన పట్టణ రవాణా 

నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి మెరుగైన రహదారి ఆర్ వోడబా్ల్య లతో (30 మీట్రాు) 

అనుసంధానించబడత్యయి.   

► పోర్ ్అనుసంధానం ెంర్పగుదల: మొరంి ఆరికా్ విసరిణక్ట మరియు ఈ ప్పాంత్యనైి  ప్పపంచ 

పెటుటబడి వేద్ధక్పై ఉంచడానిి ఓడరేవుల ఆధునికీక్రణ మరియు అనుసంధానంని 

మెరుగుపరచడం ముఖయ ం. ఓడరేవులక్ట అనుసంధానంని మెరుగుపరచడం అనేద్ధ విఎంఆర్ లో 

కొనస్థగుునై  ప్పయరై ం మరియు మాసటర్ పాాన్ లో భాగంగా మరింర బలోేరం 

చేయబడ్డుంద్ధ.  

► ఐఎస్ బిిల మరియు ఐసబిిలలు: ప్ేట్ర్ ఇంట్ర్ సిటీ మరియు రీజియన్ ప్ావెల్ డిమాండ్ 

నేపథయ ంలో మాసటర్ పాానింగ్ విఎమ్ ఆర్ యొక్క  రదుపరి దశ్లో ఐఎస్ బిటిలు మరియు ఐసిబిటిల 

యొక్క  లొక్న్ విఎమ్ ఆర్ లో గురింిచబడ్డుంద్ధ.  

► ర్గడ్ న్  వరె్  ెంర్పగుదల: విశాఖపటై్ ం నగరం మరియు విఎంఆర్ మొరంి మీద రోడపాై 

ప్ాఫిక్ పరిసిుాలు క్షీణిసి్తనైా యి, అందువల ామెరుగుదల మరియు 90 మీ, 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ 

మరియు 24 మీట్ర ా రోడబా్ల్య లను క్లిగ ఉనై  హైర్పరిక క్ల్ రోడ్ నెట్ వర్క  ఇపా టిక ఉనై  

మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్ీన్ ఫీల్ు నేరృరవ ంలోని పట్టణ వృద్ధ ిప్పాంత్యలాో ప్పత్తపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ.  

  

రరనం 14-27: ఆరికి్ నోడ్ లు, భోగాపుర్ం లోని అంత్ర్్యతీయ విమానాడ్రశ్యం, ఉరడ్రరహ నరర్యల మధయాట  ెండ్రటో, బస్త్  

ఆధారిత్ నాణయాట త్ ా అనుసంధానం ఈ డ్రరతాయాట మాన యం విజయవంత్ం కావడం ముఖయాట ం. 

రర్నణ రూరం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ  

ఈ ప్పత్యయ మైా య ప్పాద్దశిక్ వ్యయ హం ింద భవి య్ త్ పట్టణ రూపం పాలీ నోడల్ పట్టణ వయ వస,ా 

విఎంఆర్ లో కొర ిమరియు సీవ య- సిరామైన నగర్పల సంఖయ ను క్లిగ ఉంటుంద్ధ, ఇవి ఇంట్ర్ సిటీ 

మరియు ప్పజా రవాణా అనుసంధానం దావ ర్ప బాగా నెట్ వర్క . అయిత్త, ఈ ప్పాంత్యనిి సిబిడి, ప్పధాన 

నాల్డ్ ీహబ్, ల్లజిసిటక్్  మరియు ట్యరిజం యాంక్ర్ గా విశాఖపటై్ ం మారృనగరం కొనస్థగుుంద్ధ. 

ఈ ప్పత్యయ మైా యానిి ద్ధగువ ేరొక నై  అంశాలు కీలక్ లక్షణాలు మరియు మొరంి విఎమ్ ఆర్ కొరక్ట 

కొర ిపట్టణ ఇమేజ్ ని సృష్టటంచడంలో ఇద్ధ సహాయపడ్డుంద్ధ.  

► సీా య-స్తసిర్ మరియు థీమ్ ఆధారిత్ కత్త నరర్యలు: 0.3 నుండి 0.8 మిలియన ాజనాభా ఉనై  

క్నీసం నాలుగు కొర ిపెద ే నగర్పలు ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద ఉదా విసి్థయి, ఇవి థీమాటిక్ గా 

నిరా్ప ణారా క్మైనవి మరియు విఎంఆర్ కోసం నిజంగా పాలీ నోడల్ మరియు కొర ి ఇమేజ్ ను 

సృష్టటంచడానిి సహాయపడత్యయి. ఈ కొర ి నగర్పలు విజయనగరం, అనంక్పలి-ాఅటుచ రపురం, 

మరియు పెందురి-ికోట్వలస.  

► శాిలలై్  సటీలను క్నక్ట ్చేసే కత్త కారిార్ లు: 60-90 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య ల కొర ికారిడారాు 

మరియు ప్పజా రవాణాను స్తలభరరం చేయడం దావ ర్ప ఈ ప్పాంరంలో ఆరికా్, స్థమాజిక్ మరియు 

విప్శాంత్త పరసా ర చరయ ల కోసం విజయనగరం, పెందురి-ి కొరవిలస, అనకాపలి-ా అచుచ త్యపురం 

ఉపప్గహ నగర్పలను క్లుపుుంద్ధ.  
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► ద్ధ మదర్ సటీ: విశాఖపట్ై ం యొక్క  మారృ సిటీ, మొరంిగా, విఎంఆర్ లో మ్యల నగరంగా 

కొనస్థగుుంద్ధ మరియు విఎంఆర్ కోసం పాలీ నోడల్ పట్టణ నిరా్ప ణంలో మొరంిగా విఎంఆర్ లో 

దాని ఇమేజ్ మరియు పాప్రను ఆధునీక్రించడానిి పునరుదరిణ మరియు పట్టణ పునరుదరిణక్ట 

గురవుుంద్ధ. 

► థీమ్ ఆధారిత్ రర్యయాట రనక్ రమయాట సి్వనాలు: అరక్ట లోయ ప్పపంచ సా్థయి MICE, ఆరోగయ  మరియు 

లీజర్ పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనంగా ప్పపంచ సా్థయి పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మరియు 

విశాఖపట్ై ం ఒక్ మారృనగరంగా, బద ిసరూక య ట్ పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల మెరుగుదల, 

విప్శాంత్త మరియు తీర ప్పాంర పర్పయ ట్కానిి బీచ్ కారిడార్, మరియు పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ 

సదుపాయాల మెరుగుదలతో హందూ యాప్రగమయ సా్థనాల అభివృద్ధ,ి విజయనగరం, సింహాచలం, 

మరియు అనై వరం, థీమ్ పారుక ల అభివృద్ధ ిమరియు వనయ ప్పాణి అభయారణాయ ల సమీపంలో 

ఎకో ట్యరిజం.       

  

రరనం 14-28: ఉరడ్రరహ రర్నణాల సమీరంలో డ్రగీన్ ఫీ ్ా  అభివృది్ధ మరియు ఆర్ ిలస కాంపెుక్ట్  మరియు బీచ్ డ్రఫం్  

అభివృది్ధ వంిల డ్రరజెక్ుల ద్యా ర్య ఇరప ిలక ఉనన  నరర్ పునర్పదిర్ణ క్లయిక్లు ఈ డ్రరతాయాట మాన యం ింద 

విఎంఆర్ యొకె్  చిడ్రతానిన  ఏర్ప ర్పస్వత యి. 

సంభావయాట  ముఖయాట మైన డ్రరజెక్ట ్భాగాలు  

ఈ ప్పత్యయ మైా యానిై  స్థకారం చేస్తకోవడం కొరక్ట వ్యయ హారా క్ ప్పాజెక్ ట భాగాలు ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా 

ఉంాయి, ఇవి విఎంఆర్ లో పాలీ నోడల్ అరబ న్ ష్టసటక్చ ర్ సృష్టటంచడంలో సహాయపడత్యయి మరియు 

దృక్ా థ ప్పణాళిక్ స్థకారం చేయడంలో సహాయపడత్యయి.   

► అచూరపురం-అనకాపలి-ాపెందురి-ివిజయనగరం మధ్య  150 ిలోమీట్ర ాకొర ికారిడార ాఅభివృద్ధ-ి 

ఉపప్గహ నగర్పలను క్లిే ప్పజా రవాణా తో 60-90 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య  ను క్లిగ ఉంద్ధ.  

► మదర్ సిటీ  మరియు కొర ి ఉపప్గహ నగర్పలను క్లిే నాలుగు ప్పధాన రేడియల్ కారిడార ా

మెరుగుదల.  

► ఎన్ హెచ్-16క్ట కొర ి బైపాస్ అభివృద్ధ,ి ఇద్ధ ర్పష్ట్ట రహదారుల మెరుగుదల కారయ ప్క్మం ింద 

రూొంద్ధంచిన వ్యయ హారా క్ రహదారులను కూడా క్లిగ ఉంటుంద్ధ. 

► విశాఖపట్ై ంలో మెప్ో రవాణా అభివృద్ధ ి గాజువాక్ను మరియు భోగాపురం వద ే అంరరీ్పతీయ 

విమానాప్శ్యం వరక్ట క్లుపుుంద్ధ.  

► పట్టణ వృద్ధ ి కోసం విజయనగరం మరియు అనకాపలి ా నగర్పల చుటుటకొలరలో రింగ్ రోడ ా

అభివృద్ధ.ి 

► పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాల అభివృద్ధ ి మరియు అరక్ట లోయ, బద ి సరూక య ట్, హందూ తీరయాాప్ర 

గమయ సా్థనాలు, బీచ్ మరియు తీర ప్పాంర పర్పయ ట్క్ం, మరియు పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం మొదలైనవి.  

► అవకాశాల ఆధారిర పునరుదరిణ, పట్టణ పునరుదరిణ, మరియు స్థా ర్ ట సిటీ మరియు పట్టణ 

రవాణా వంటి నిబదరి మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్పాజెక్టటల ఏకీక్రణ దావ ర్ప ఇపా టిక ఉనై  నగర 

ప్పధాన ప్పాంత్యల ఆధునికీక్రణ మెరుగుపడ్డుంద్ధ.  

► సహజ ప్పాంత్యలు మరియు వయ వస్థయ భూముల రక్షణ. 
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రరనం 14-29: డ్రరతాయాట మాన య డ్రరదేశిక్ వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరణాళిక్ -3: వికండ్రీక్ృత్ మరియు సమత్తలయాట  రర్నణాభివృది్ధతో వికండ్రీక్ృత్ మహానరర్ం విఎంఆర్ లో 
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14.5 డ్రరతాయాట మాన య డ్రరదేశిక్ వ్యయాట హాల మద్ధంపు 

ప్పత్యయ మైా య ప్పాద్దశిక్ వ్యయ హాల మద్ధంపు బహుళ ప్పమాణాల మద్ధంపు నిరా్ప ణం ఆధారంగా 

చేయబడింద్ధ, ఇద్ధ ఉరమి ప్పత్యయ మైా యానిై  క్నుగొనడానిి నిర ణయం తీస్తక్టనే స్థధ్నం. ద్ధగువ 

ప్పమాణాలను పరిగణనలోి తీస్తకొని మ్యడ్డ ప్పత్యయ మైా యాల మద్ధంపు ప్ేమ్ వర్క  లో 

చేయబడింద్ధ: 

► వ్యయ హారా క్ ప్పాద్దశిక్ అభివృద్ధ ి

► వ్యయ హారా క్ ఆరికాాభివృద్ధ ి

► స్తసిరా పర్పయ వరణం మరియు వాత్యవరణ మారుా లను నిరవ హంచడం 

► సమరవాంరమైన రవాణా వయ వస ా

► స్తసిరా మౌలిక్ సదుపాయాల వయ వస ా

రి్లక్ 14-1: బహళ డ్రరమాణాల మద్ధంపు డ్రేమ్ వర్ె  

డ్రరమాణాలు డ్రరతాయాట మాన యం 1 డ్రరతాయాట మాన యం 2 డ్రరతాయాట మాన యం 3 

వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరదేశిక్ అభివృది్ధ 

మొరంి మీద దృష్టట 
టిఒడితో విశాఖపట్ై ం 

కోర్ నగరం అభివృద్ధ ి

ఎన్ హెచ్ 16 (బైపాస్) 

వెంబడి అనకాపలి ా

నుంచి విజయనగరం 

వరక్ట ప్పాంత్యల 

అభివృద్ధ ి

వికంప్ీక్ృర 

పట్టణాభివృద్ధ ివ్యయ హం 

జనాభా పంపిణీ 

విశాఖపట్ై ం సిటీ కోర్ 

మొరంి జనాభాలో 

26% ఉంద్ధ 

మరియు పట్టణ 

జనాభాలో 65% 

విశాఖపట్ై ం సిటీ కోర్ 

మొరంి జనాభాలో 19% 

ఉంద్ధ 

మరియు పట్టణ 

జనాభాలో 53% 

విశాఖపట్ై ం సిటీ కోర్ 

మొరంి జనాభాలో 18% 

ఉంద్ధ 

మరియు పట్టణ 

జనాభాలో 44% 

అభివృది్ధ వ్యయ హం 

మాస్ రవాణా దావ ర్ప 

మదుే ఇవవ బడు 

కాంపాక్ ట అధిక్ 

స్థంప్దర హై రైజ్ 

డెవలప్ మెంట్ 

పంపిణీ చేయబడిన 

మధ్య స ాస్థంప్దర 

అభివృద్ధ ి

బహుళ కంప్దలు 

కాంపాక్ ట అభివృ ద్ధ ి 

మరియు మీడియం 

స్థంప్దర 

ఎదుగుదల ద్ధశ్ 

వరి టక్ల్ మరియు 

రవాణా కారిడార్ 

వెంబడి 

సిటీ కోర్ నుండి 

రేడియల్ 

శాటిలైట్ పట్టణాలు 

మరియు పట్టణ 

కంప్దాల నుంచి 

రేడియల్ ఎదుగుదలపై 

దృష్టట స్థరించండి. 

కొర ిఉపాధి ప్పాంత్యల 

యొక్క   సా్థనం 

ప్పజా రవాణా కారిడార ా

వెంబడి. 

ఎన్ హెచ్ 16 వెంబడి 

(బైపాస్) 

శాటిలైట్ పట్టణాలు 

మరియు వయ ిగిర ఆరికా్ 

థీమ్ తో బహుళ సబ్ 

సిబిడిలాో. 

ఇపా టిక ఉనై  కోర్ 

ఇపా టిక ఉనై  కోర్ 

యొక్క  పునరుదరిణ 

మరియు స్థంప్దర 

ఇపా టిక ఉనై  కోర్ 

యొక్క  పునరురా త్త ి

ఇపా టిక ఉనై  కోర్ ల 

పునరుదరిణ. 
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డ్రరమాణాలు డ్రరతాయాట మాన యం 1 డ్రరతాయాట మాన యం 2 డ్రరతాయాట మాన యం 3 

సెటిల్ మెంట్ 

హైర్పరీక  

విజయనగరం, 

పెందురి,ి అనకాపలి ా

వంటి పట్టణ 

కంప్దాలక్ట మదుే 

ఇవవ డంతో 

విశాఖపట్ై ం ప్పధాన 

కంప్దంగా ఉంద్ధ 

అనకాపలి,ా పెందురి,ి 

ఆనందపురం మరియు 

విజయనగరం లు 

ఉదా విసి్తనై  సబ్ 

సిబిడిలుగా 

అనకాపలి,ా 

విజయనగరం, 

జి.వి.ఎంసి లను పట్టణ 

కంప్దాలుగా, దానిపై 

ఆధారపడి చుటుటపక్క ల 

జనావాస్థలు ఉనాై యి. 

వ్యయాట హాత్మ క్ ఆరికిాభివృది్ధ 

ఆరికా్ వయ వస ాయొక్క  

కీలక్ ష్టడైవరాు 

నాల్డ్ ీఆధారిర, 

ఆరోగయ  నగరం, 

పరిప్శ్మ, పర్పయ ట్క్ం 

మరియు ల్లజిసిటక్్  

పరిప్శ్మ, వాణిజయ ం 

మరియు వాణిజయ ం, 

ల్లజిసిటక్్ , పర్పయ ట్క్ం, 

సంసా్థగర మరియు 

ఏరోసిటీ 

ట్యరిజం, 

అడాి నిష్టసేట్ న్, ప్టేడ్ 

అండ్ కామర్్  

ఆరికా్ జిలా్లలు 
జివిఎంసి మరియు 

ఏరోసిటీ 

అనకాపలి,ా పెందురి ి

మరియు విజయనగరం 

అనకాపలి,ా 

విజయనగరం, 

భోగాపురం, 

స్తసిర్ వాతావర్ణం మరియు వాతావర్ణ మార్పప లను నిరా్ హంచడం 

 సితా్తసా్థపక్ నగర 

ప్పాంరం 

కోర్ విపుిక్ట 

ఎక్టక వగా 

గురవుుంద్ధ 

తీరప్పాంరం నుండి 

దూరంగా కొర ిఅభివృద్ధ ి

వికంప్ీక్రణ మరియు 

తీరం నుండి దూరంగా 

ప్పమాదానిై  క్ని్టం 

చేయడం 

సహజ పాదముప్దను 

సంరక్షంచడం 

సహజ పాదముప్ద 

యొక్క  గరి్ట సంరక్షణ 

స్తనిై రమైన జోన్ లక్ట 

అంరర్పయం 

క్లిగంచక్టండా ఒక్ 

మాద్ధరి ప్ీన్ ఫీల్ు 

అభివృద్ధ ి

శాటిలైట్ నగర్పలపై 

దృష్టట స్థరించడం వల ా

సహజ వాత్యవరణానిై  

ప్పభావిరం చేయవచుచ . 

తీర ప్పాంర నిరవ హణ 
క్ఠినమైన పాలసీలు 

అవసరం అవుత్యయి 

క్ఠినమైన పాలసీలు 

అవసరం అవుత్యయి 

క్ఠినమైన పాలసీలు 

అవసరం అవుత్యయి 

స్థంసక ృత్తక్ 

వారసరవ ం 
రక్షర రక్షర రక్షర 

ఆహార భప్దర 

వయ వస్థయ 

జీవనోపాధిి అత్త 

రక్టక వ అంరర్పయం 

ఒక్ మాద్ధరి ప్ీన్ ఫీల్ు 

అభివృద్ధ ి

వయ వస్థయ జీవనోపాధిి 

రక్టక వ అంరర్పయం 

కారబ న్ పాదముప్ద అరయ లా  ఉచిచ ్ట ఒక్ మాద్ధరి 

కాలు య్ ం 

నిరవ హంచగల 

వాయ పిలిో కాలుష్టయ నిై  

పరి క్ రించడానిి 

సమరవాంరమైన 

యంప్త్యంగాలు 

రక్టక వ ఎస్ పిఎమ్ లు 

మరియు మెరుగైన గాలి 

నాణయ ర 

రక్టక వ ఎస్ పిఎమ్ లు 

మరియు మెరుగైన గాలి 

నాణయ ర 

ఎకాలజీ మేనేజ్ 

మెంట్ 

క్ంబాలకోండా 

మరియు ఇరర రిజర్వ  

పర్పయ వరణ 

పర్పయ ట్కానిై  

పర్పయ వరణ పర్పయ ట్కానిై  

ప్పోర్ హంచడానిి 
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డ్రరమాణాలు డ్రరతాయాట మాన యం 1 డ్రరతాయాట మాన యం 2 డ్రరతాయాట మాన యం 3 

అడవులను కోర్ 

ప్పాంరంలో 

సంరక్షంచడం 

మరియు వయ రా్పల 

సముప్ద పారబోరను 

క్ని్టం చేయడం 

ప్పోర్ హంచడానిి 

ఇపా టిక ఉనై  

ప్పాంత్యలను 

సంరక్షంచడం 

మరియు కొర ి

పర్పయ వరణ 

స్తనిై రమైన 

ప్పాంత్యలను 

గురింిచడం 

ఇపా టిక ఉనై  

ప్పాంత్యలను 

సంరక్షంచడం మరియు 

కొర ిపర్పయ వరణ 

స్తనిై రమైన 

ప్పాంత్యలను 

గురింిచడం 

ప్ీన్ క్మ్యయ నిటీలు 
క్మ్యయ నల్ ల్వల్ లో 

కాంపాక్ ట ప్ీన్ సాే స్ లు 

కొర ిఅభివృద్ధనిి 

కొనస్థగంచడానిి 

ప్ఫింజ్ ప్పాంత్యలాో పెద ే

ఆక్టపచచ  ప్పద్దశాలు 

కొర ిఅభివృద్ధనిి 

కొనస్థగంచడానిి 

ప్ఫింజ్ ప్పాంత్యలాో పెద ే

ఆక్టపచచ  ప్పద్దశాలు 

సమర్వింత్మైన ర్వాణా వయాట వసి 

MTTలు 

అధిక్ స్థమరాయ ం 

రక్టక వ దూర నెట్ 

వర్క  

మీడియం కెపాసిటీ నెట్ 

వర్క  
మధ్య స ాస్థమరాయ ం 

బిఆర్ టిఎస్ 

ఇపా టిక ఉనై  లైన్ 

లు మరియు చివరి 

మైలు 

అనుసంధానంని 

మెరుగుపరచడం 

ఎన్ హెచ్ 16 వెంబడి 

కొర ికారిడార్ (బైపాస్) 

కొర ిరేడియల్ కారిడారాు 

మరియు పట్టణ 

కంప్దాలక్ట 

అనుసంధానం 

ఎన్.ఎం.టి. 

చివరి మైలుక్ట 

మదుే ఇచేచ  

మెరుగైన ఎన్ ఎమ్ టి 

ప్పధాన పట్టణ 

ప్పాంత్యలాో ఎన్ ఎమ్ టి 

కారిడార్ లను 

మెరుగుపరచడం 

ఎన్ ఎమ్ టి కారిడార్ 

లను మెరుగుపరచడం 

రోడ్ నెట్ వర్క  

మెరుగుదల 

స్థరవ ప్త్తక్ ప్పాపయ ర తో 

ఆర్ వోడబా్ల్య లను 

డిజైన్ చేశారు. 

పరిధీయ మరియు 

రేడియల్ రోడ ాయొక్క  

స్థమరాయ ం పెరగడం 

ఇంట్ర్ నోడల్ 

అనుసంధానం యొక్క  

పెరిగన స్థమరాయ ం 

కొర ిరో డ్డు అభివృది్ధ క్ని్టం 

లోపించిన రేడియల్ 

రోడ ాఅభివృద్ధ ిమరియు 

లింకజీల అభివృద్ధ ి

వికంప్ీక్ృర పట్టణ 

కంప్దాలాో నోడల్ లింకజీ 

రోడా్డ మరియు ధ్మని 

రహదారుల అభివృద్ధ ి

ల్లజిసిటక్్  అభివృది్ధ 
మెరుగైన సరుక్ట 

కారిడారాు 

నగర్పనిి దూరంగా కొర ి

సరుక్ట రరాి నల్్  

థీమ్ ఆధారిర ల్లజిసిటక్ 

హబ్ లు 

ప్పాంతీయ మరియు 

అంరర ప్పాంతీయ 

అనుసంధానం 

ప్పాంరం మరియు 

హంట్ర్ ల్లయ ండ్ క్ట 

మంచి అనుసంధానం 

ప్పాంరం మరియు 

హంట్ర్ ల్లయ ండ్ క్ట 

మంచి అనుసంధానం 

ప్పాంరం మరియు 

అంరరరె ప్పాంత్యలక్ట 

అదుా రమైన 

అనుసంధానం 

ఎటిఎల్ 23 (మంచి) 21 (మెరుగైనద్ధ) 18 (ఉరమిమైనద్ధ) 

సగటు వేగం (ింఫ్) 39.4 (మంచిద్ధ) 42.0 (మెరుగైనద్ధ) 50.0 (అుయ రమిం) 
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డ్రరమాణాలు డ్రరతాయాట మాన యం 1 డ్రరతాయాట మాన యం 2 డ్రరతాయాట మాన యం 3 

పిటి షేర్ <50% (ఉరమిమైనద్ధ) 25%-30% (మెరుగైనద్ధ) 20%-25% (మంచి) 

పిటి ఖరుచ  (సిఆర్ లో) 42,472 (మెరుగైనద్ధ) 43,018 (మంచిద్ధ) 42,472 (మెరుగైనద్ధ) 

హైవే ఖరుచ  (సిఆర్ 

లో). 
6,357 (అుయ రమిం) 8,360 (మంచి) 8,018 (మెరుగైనద్ధ) 

పర్పయ వరణం  

(ప్పత్త మిలాు పాప్ క్ట 

ట్నైు లాో సివో2) 

215 (అుయ రమిం) 282 (మంచి) 271 (మెరుగైనద్ధ) 

క్షేమం 

(ప్పత్త మిల్ పాప్ క్ట 

సంవర్ ర్పనిి 

ప్పమాదాలు) 

976 (ఉరమి) 1,284 (మంచి) 1,232 (మెరుగైనద్ధ) 

స్తసిర్ మౌలిక్ సదురయాల వయాట వసి 

పునరుతా్య దక్ శ్ి ి

వినియోగం 

నగరంలో 

అందుబాటులో 

రక్టక వగా ఉనై  

ప్పాంరం 

అధిక్ పరీవాహక్ 

ప్పాంరం 

అధిక్ పరీవాహక్ 

ప్పాంరం 

నీటి సరఫర్ప 

ఇపా టిక ఉనై  మౌలిక్ 

సదుపాయాల 

మెరుగుదల 

కొర ిమౌలిక్ 

సదుపాయాలను 

నిరాి ంచాలి 

కోర్ ప్పాంరంలో 

మెరుగుదల 

ఎస్ టిపిల డిమాండ్ 

మరియు లొక్న్ 

లొక్న్ లు 

గురింిచబడాుయి 

వికంప్ీక్ృర ఎస్ 

టిపిలక్ట భూమి 

అందుబాటులో 

ఉంటుంద్ధ 

వికంప్ీక్ృర ఎస్ 

టిపిలక్ట భూమి 

అందుబాటులో 

ఉంటుంద్ధ 

వయ రా్పల నిరవ హణ 

వ్యయ హాలను 

గురింిచడం 

అవును అవును అవును 

కొర ిప్ట్ంక్ ఇన్ 

ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ కొరక్ట 

ఆశించబడ్డునై  

ఖరుచ  

అభివృద్ధ ి
కొర ిప్ట్ంక్ నిరా్ప ణం 

కొరక్ట పెటుటబడి 
అభివృద్ధ ి

మ్యలం: క్న్ ల్టంట్ విశ్ల ా్ ణ 

 

రి్లక్ 14-2: మ్యడు డ్రరతాయాట మాన య డ్రరదేశిక్ వ్యయాట హాల కర్కు త్తలనాత్మ క్ ర్యయాట ంింగ్ యొక్ె  స్వర్యంశ్ం 

ఎస్. 

నం. 
మద్ధంపు కర్కు రర్యమిత్తలు 

డ్రరతాయాట మాన యం-

1: 

కాంరక్ట ్

మహానరర్ం 

డ్రరతాయాట మాన యం -

2: 

సమనా య 

మహానరర్ం 

డ్రరతాయాట మాన యం -3:  

వికండ్రీక్ృత్ 

మహానరర్ం 

1 పర్పమీట్ర్ 1: వాాదారుల 

అభిప్పాయానిి ప్పత్తసా ందన 

ర్పయ ంక్ 3 ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 

2 పర్పమీట్ర్ 2:  గా్లబల్ 

సిటీ/మెప్ోపాలిట్న్ రీజియన్ ని 

ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 ర్పయ ంక్ 3 
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స్తలభరరం చేసే సంభావయ ర 

3 పర్పమీట్ర్ 3: సహజ ప్పాంత్యలు 

మరియు రీజనల్ ఎకాలజీని 

సంరక్షంచడం 

ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 ర్పయ ంక్ 3 

4 పర్పమీట్ర్ 4: అరబ న్ మరియు 

రీజనల్ రవాణా అనుసంధానంతో 

ఇంటిప్ే్న్ 

ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 ర్పయ ంక్ 3 

5 పర్పమీట్ర్ 5: రీజనల్ 

సాే ష్టయల్ ష్టసటక్చ ర్ తో బాయ ల్న్్  

డ్ మరియు ఇంటిప్ే్న్ 

ర్పయ ంక్ 3 ర్పయ ంక్ 2 ర్పయ ంక్ 1 

6 పర్పమీట్ర్ 6: హెరిటేజ్ మరియు 

ఎకో ట్యరిజం నెట్ వర్క  యొక్క  

ఇంటిప్ే్న్ 

ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 3 ర్పయ ంక్ 2 

7 పర్పమీట్ర్ 7: అరబ న్ ఇమేజ్ ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 ర్పయ ంక్ 3 

8 పర్పమీట్ర్ 8 – సితా్తసా్థపక్ నగరం ర్పయ ంక్ 3 ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 

9 పర్పమీట్ర్ 9: అమలు 

స్తలభరరం మరియు ఖరుచ  

సమరరా 

ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 2 ర్పయ ంక్ 3 

10 పర్పమీట్ర్ 10: పెటుటబడి 

సంభావయ ర 

ర్పయ ంక్ 1 ర్పయ ంక్ 3 ర్పయ ంక్ 2 

 మొత్తం ర్యయాట ంింగ్ ర్యయాట ంక్ట 1  

(6 సంఖయాట లు. 

ర్యయాట ంక్ట 1) 

ర్యయాట ంక్ట 2  

(2 సంఖయాట లు. 

ర్యయాట ంక్ట 1) 

ర్యయాట ంక్ట 3  

(1 నంబర్పు ర్యయాట ంక్ట 1 

అయిత్త రరిష్ 

ర్యయాట ంక్ట-3) 

మ్యలం: - క్న్ ల్టంట్ యొక్క  అధ్య యనం 

14.6 డ్రరధానయాట తా వ్యయాట హం: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ం 

సందర్భ ం  

విఎంఆర్ ను రూొంద్ధంచడానిి రూొంద్ధంచిన మ్యడ్డ ప్పత్యయ మైా య వ్యయ హాలు, ఆరికా్ నోడ్ లు 

మరియు ప్పాద్దశిక్ అభివృద్ధ ిర్గండూ, యోగయ రలను క్లిగ ఉంాయి మరియు ఈ ప్పాంరం యొక్క  

ప్పసి్తర క్షేప్ర పరిసిుాలు మరియు స్థమరా్పయ నైి  పరి క్ రిసి్థయి. ప్పత్యయ మైా యాల యొక్క  MCAF 

ఆధారిర ులనారా క్ మద్ధంపు దావ ర్ప ఈ యోగయ రలను క్షుణై ంగా మద్ధంపు చేశారు. విఎంఆర్ డిఎ 

రీజియన్ కొరక్ట ప్పాధానయ త్య వ్యయ హానైి  చేరుకోవడం అనేద్ధ మ్యడ్డ ప్పత్యయ మైా యాల యొక్క  కీలక్ 

లక్షణాలు మరియు బల్లలను ఆదరశ వంరంగా ఇంటిప్ేట్ చేయాలని నిరి్పరించబడింద్ధ. అందువల,ా 

ఈ ప్పాంరం యొక్క  స్థమరా్పయ నైి  పరి క్ రించడంలో మ్యడ్డ ప్పత్యయ మైా యాల బల్లలు మరియు 

యోగయ రలను సమీక్ృరం చేయడం దావ ర్ప విఎంఆర్ కోసం ప్పాధానయ త్య వ్యయ హం అభివృద్ధ ి

చేయబడ్డుంద్ధ.     

పునరుదాఘ టించడానిి, ప్పత్యయ మైా య 1 ఈ ప్పాంరంలో రవాణా పై దృష్టట స్థరించింద్ధ, అయిత్త 

ప్పత్యయ మైా య 2 నగరం యొక్క  పట్టణ అంచులపై పట్టణ వృద్ధిి  మొగెు చూే ప్పాంత్యలాో 
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ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడంపై దృష్టట స్థరిసి్తంద్ధ, మరియు ప్పత్యయ మైా య 3 ఈ 

ప్పాంరంలో సములయ  మరియు వికంప్ీక్ృర అభివృద్ధపిై దృష్టట స్థరిసి్తంద్ధ. మ్యడ్డ 

ప్పత్యయ మైా యాల వెనుక్ ఈ ప్పాంత్యనిై  నిరాి ంచడానిి థీమ్ ఆధారిర పక్షపాత్యలను సృష్టటంచిన 

ప్పసి్తర సందరా ం మరియు ప్రండ్ వాసవిాలు ఉనాై యి. అందువల,ా మ్యడ్డ ప్పత్యయ మైా యాల 

నాణయ ర మరియు బల్లలు ఈ ప్పాంరం కోసం ప్పాద్దశిక్ దారశ నిక్రక్ట ర్పవడానిి విఎంఆర్ క్ట 

సమీక్ృర అభివృద్ధ ి వ్యయ హం/ప్పాధానయ రవ్యయ హంగా మారచ డం వాంఛనీయమైనద్ధగా 

పరిగణించబడింద్ధ.  

విశాఖపట్ై ం నగరం మరియు ఇరర కీలక్ నగర్పల యొక్క  ప్పసి్తర కోర ా పట్టణ పునరుదరిణ, 

ఇపా టిక ఉనై  నగర్పల పట్టణ అంచులపై ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధ,ి మరియు ఉపప్గహ నగర్పలాో 

ఆరికా్ మరియు పట్టణ వృద్ధపిై ప్పాధానయ త్య వ్యయ హం దృష్టట స్థరిసి్తంద్ధ.  అటువంటి వ్యయ హం 

వాాదారుల ఆకాంక్షలను చూస్తక్టంటుంద్ధ, ఆధునిక్ రవాణా మరియు పట్టణ మౌలిక్ సదుపాయాల 

దావ ర్ప ప్పసి్తర నగర్పలను ఆధునీక్రించాల్ి న అవసరం ఉంద్ధ, మరియు పట్టణ వృద్ధిి  మొగెు చూే 

ప్పాంత్యలను పెటుటబడిగా తీస్తక్టంటుంద్ధ.  

కాన్ ప్్ స్టస్్వరనజీ  

విశాఖపట్ై ం ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని అరయ ంర ముఖయ మైన నగర్పలాో ఒక్టిగా ఉనై  దృష్టట య , విఎంఆర్ 

భవి య్ ుి యొక్క  నగరంగా ఉండానిి ఎదురు చూసి్తంద్ధ, ఇద్ధ నివసించడానిి, పని చేయడానిి 

మరియు విప్శాంత్త తీస్తకోవడానిి గొపా  ప్పద్దశ్ం. ీనిి అదనంగా, ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ ల నుండి భప్దర 

కోసం ఈ ప్పాంత్యనిై  ప్పోర్ హంచడం, దాని పర్పయ వరణ ఆసి్తలు మరియు వయ వస్థయ భూములను 

రక్షంచడం మరియు సములయ  మరియు  సిరామైన అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడం వాంఛనీయమైనద్ధ. 

పట్టణ కంప్దాలు మరియు ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో ఆధునిక్ మరియు రపాి పోయిన మౌలిక్ 

సదుపాయాలను అంద్ధంచడం లక్ష్యయ నిై  స్థధించడానిి కీలక్ం. ఈ ప్పాంరం యొక్క  సమప్గ 

అభివృద్ధనిి స్థధించడం కొరక్ట విఎంఆర్ లోని పట్టణ ప్పాంత్యలు మరియు ప్గామీణ జనావాస్థలక్ట 

ప్పాధానయ రఇవవ బడు వ్యయ హంలో బలమైన దృష్టట స్థరించబడ్డుంద్ధ.  

ప్పసి్తర పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ నిరా్ప ణం విఎంఆర్ యొక్క  మదర్ సిటీ  విశాఖపట్ై ం 

మరియు ఇరర కీలక్ నగర్పలైన విజయనగరం, అనకాపలి,ా మరియు పెందురి ిచుట్యట   సా్థపించబడింద్ధ. 

ఈ ప్పాంరంలో ర్పబోయ్య పెటుటబడ్డల ప్పసి్తర దృష్టట భోగాపురం, ఆనందపురం, పెందురి,ి సబబ వరం 

,అనకాప లి,ాఅచుచ త్యపురం మరియు నక్క పలిలాోని విసిఐసి పారిప్శామిక్ నోడ్ లో ఉంద్ధ, ఇద్ధ ఈ 

ప్పాంత్యనిై  అధిక్ వృద్ధ ిపథంగా మారేచ  అవకాశ్ం ఉంద్ధ. విఎంఆర్ ఈ ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్ శ్ి ి

గృహంగా మారే అవకాశ్ం ఉంద్ధ, అందువల ా ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధనిి స్థధించడానిి 

నిరా్ప ణారా క్అవసరం.    

ప్పసి్తర నగర్పలు మరియు పట్టణాలు థీమ్ ఆధారిర కంప్దాలు మరియు సబ్ సిబిడిలుగా 

వయ వహరించడంతో, ఇపా టిక ఉనై  పట్టణ కంప్దాలాో మరియు చుటుటపక్క ల పట్టణ వృద్ధ ి

నిర్పట్ంక్ంగా ఊహంచబడింద్ధ. ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం, మెప్ో లైనాు మరియు దక్షణాన 

పారిప్శామిక్ నోడ్ లు అభివృద్ధ ియొక్క  ప్పధాన అక్ష్యనిై  సృష్టటసి్థయి. ఈ ప్పాంరంలోని మారృ మరియు 

ఇరర ముఖయ మైన నగర్పలు హైర్పరిక క్ల్ సెటిల్ మెంట్ నమ్యనాతో పాటు ఆరికా్ మరియు మానవ 

అభివృద్ధ ివనరుల కంప్దాలుగా పనిచేసి్థయి.  

జివిఎంసి మరియు ఈ ప్పాంరంలోని ఇరర నగర్పల ప్పధాన ప్పాంత్యలు ప్పసి్తరం ప ట్టణానైి  

ఎక్టక వగా క్లిగ ఉనాై యి, అదనపు జనాభాక్ట వసత్త క్లిా ంచడానిి ప్పధాన పునః- స్థంప్దర మరియు 

పట్టణ పునరుదరిణ ప్పప్ియక్ట గురవుత్యయి. ఇద్ధ ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో పాప్రను మరింర పెంచుుంద్ధ, 

ఇద్ధ దాని నగర్పల ప్పధాన ప్పాంత్యల గుండా పనిచేసి్తంద్ధ. ప్పసి్తర మరియు ప్పత్తపాద్ధర ఆరికా్ 

ప్పాముఖయ ర ఆధారంగా జనావాస్థల థీమ్ ఆధారిర అభివృద్ధపిై కూడా ఈ నిరా్ప ణం నొ కి  చెబ్ల్ుంద్ధ.  

ఈ ప్పాంరంలో ప్పణాళికాబదమిైన పట్టణాభివృద్ధ,ి నిరాి ంచిన మరియు సహజ పర్పయ వరణం మధ్య  

ఆరోగయ క్రమైన సంబంధ్ంతో, ప్పజా రవాణా కారిడారతాో సేవలంద్ధంచే కాంపాక్ ట పట్టణ నగర్పలు 

మరియు జనావాస్థలు గా ఉండే లక్షణాలను క్లిగ ఉంటుంద్ధ. సహజ వాత్యవరణానిై  సంరక్షంచడం 

మరియు ఈ ప్పాంరం యొక్క  అనుభవంలో భాగం చేయడం అనేద్ధ విఎంఆర్ కొరక్ట ప్పాధానయ త్య 

వ్యయ హం యొక్క  కీలక్ స్థర్పంశ్ం.   
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► మాత్ృ సటీ: విశాఖపటై్ ం యొక్క  మారృ సిటీ విఎంఆర్ యొక్క  అరయ ంర ముఖయ మైన నగరంగా 

కొనస్థగుతోంద్ధ మరియు విఎంఆర్ యొక్క  ప్పధాన సిబిడి, నాల్డ్ ీసెంట్ర్, ట్యరిజం మరియు 

ల్లజిసిటక్్  యాంక్ర్ పాప్రను పోష్టసి్తంద్ధ. ఉపప్గహ నగర్పలు మరియు ప్పాంతీయ కంప్దాలు ఈ 

ప్పాంరంలో సములయ  పట్టణాభివృద్ధనిి నిరి్పరించడానిి ప్పధాన ప్పాంరం మరియు కొర ి వృద్ధ ి

ప్పాంత్యలతో బాగా అనుసంధానించబడాలి. 

► కత్త రర్నణాభివృది్ధ అక్ష్ం: ప్ీన్ ఫీల్ు ప్పాంత్యల దావ ర్ప ఒక్ కొర ిపట్టణాభివృద్ధ,ి బైపాస్ నుండి ఎన్ 

హెచ్-16 క్ట ఇరువైపుల్ల 3 నుండి 5 ిలోమీట్ర ా వరక్ట అభివృద్ధ ి చెందుుంద్ధ మరియు 

విజయనగరం-ఆనందపురం-పెందురి-ిఅనకాపలి-ామరియు అచుచ త్యపురంలను క్లిే ఇరర 

రహదారులు విశాఖపటై్ ం మదర్ సిటీ  అంచున కొర ి మరియు సమాంరర నగర్పనైి  

సృష్టటంచడంలో ఈ ప్పాద్దశిక్ వ్యయ హానైి  రూొంద్ధసి్థయి. 

► ర్వాణా ల్లడ్ అర్బ న్ స్టసక్్చ ర్: ప్పజా రవాణా ల్డ్, మెప్ో, అరబ న్ డెవలప్ మెంట్ యాి్ స్ థీమ్ 

ఆధారిర ఆరికా్ క్సా టరాు మరియు సబ్ సిబిడిలను క్లుపుుంద్ధ. అద్ధ అభిలషణీయ మరియు 

భోగాపురం అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు అనకాపలి ా మధ్య  మ్యడ్డ దశ్లాో 

రూొంద్ధంచబడిన మెప్ో నెట్ వర్క  ను ల్లంకెలపాల్ం నుండి అచుచ త్యపురం-ఎపిఐఐసి సెజ్ 

వరక్ట మరింర విసరిించాలని సిఫార్ు  చేసింద్ధ, విమానాప్శ్యం, ప్పసి్తరం ఉనై  సిబిడి ఆఫ్ 

విశాఖపట్ై ం, మరియు అటుచ ాపురం వద ే విసిఐసి ింద మెగా ఇండష్టసిటయల్ క్సా టర్ మధ్య  

అభివృద్ధ ిచెందుునై  పట్టణ అక్ష్యనిి మదుే ఇవవ డానిి. మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి 

చివరి మైలు అనుసంధానం మరియు సబ్ సిబిడిలక్ట అంద్ధంచడానిి బిఆర్ టిఎస్ నెట్ వర్క  

యొక్క  ప్పసి్తర మరియు విసరిణను నిరవ హంచవచుచ . ప్పజా రవాణా కారిడార ా వెంబడి 3-5 

ిలోమీట్ర ా ప్పభావ ప్పాంరంలో అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడానిి ఎన్ ఎంటి మరియు ఇరర పార్ప 

రవాణా విధానాలతో ప్పజా రవాణా అక్ష్యనిి మదుే ఇవవ బడ్డుంద్ధ.  

  

రరనం 14-30:  గోుబ్  మరియు డ్రరంతీయ  సి్వయిలో బలమైన అనుసంధానం ఉనన  నరర్ం యొకె్  చిడ్రత్ం. 

భోగాపురం ఏరోసిటీ-ప్పసి్తరం ఉనై  సిబిడి ఆఫ్ విశాఖపట్ై ం- అచుచ త్యపురం మెగా 

ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ మధ్య  మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట మదుే ఇవవ డానిి, రవాణా ఓరియంరడ్ డెవలప్ 

మెంట్ (టివోడి) థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ మరియు మిప్శ్మ వినియోగ నోడ్ లతో మెప్ోక్ట ఇరువైపుల్ల 3-5 

ిలోమీట్ర ా కారిడార్ లో ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. కారిడార్ క్ట ఇరువైపుల్ల బిఆర్ టిఎస్/బస్ రూట్్  

దావ ర్ప 1 ి.మీ వరక్ట మరియు 3-5 ిలోమీట్ర ావరక్ట ఎన్ ఎమ్ టి మోడ్ ల దావ ర్ప చివరి మైలు 

అనుసంధానం ని అంద్ధంచాలి్  ఉంటుంద్ధ. ప్ీన్ ఫీల్ు మరియు ఇపా టిక ఉనై  నగరంలో అవకాశాల 

ఆధారిర సైట్లాో మెప్ో కారిడార్ యొక్క  ప్పభావ ప్పాంరంలో సగటున 200 నుండి 300 పిపిహెచ్ వద ే

అధిక్ స్థంప్దర అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచవచుచ . 

థీమ్ ఆధారిత్ న్స్యాట  ఎక్నామిక్ట నోడ్్  మరియు సబ్ సబిడిలు: థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ నోడ్ లు 

మరియు సబ్ సిబిడిల సంఖయ  అక్షం వెంబడి మరియు నోడల్ లొక్న్ ల వద ే అభివృద్ధ ి

చేయబడ్డుంద్ధ. విజయనగరం, భోగాపురం ఏరోసిటీ వద ే నాల్డ్ ీ మరియు స్థంసక ృత్తక్ నగరం, 

ఆనందపురం వద ేటౌన్ ష్టప్, పెందురి-ి కొరవిలస సబ్ సిబిడి మరియు లైట్ ఇండష్టసీట మరియు 

ర్గసిడెనిషయల్ టౌన్ ష్టప్, సబబ వరం నాల్డ్ ీమరియు మిక్్  డ్ యూజ్ నోడ్, అనకాపలి ాప్టేడ్ మరియు 

మిక్్ ్ యూజ్ టౌన్, మరియు విసిఐసి ింద అచుచ త్యపురం వద ేమెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ కొర ి

పట్టణ అక్ష్యనిై   సా్థపించడానిి థీమ్ ఆధారిర  క్సా టరాు/నోడ్ లు కీలక్ం. 
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సమత్తలయాట  మరియు న్  వరె్  డ్ సటీ రీజియన్: కొర ిపట్టణ రన సవ ంర పట్టణ రవాణా 

(బిఆర్ టిఎస్) క్లిగ ఉనై పుా డ్డ బిఆర్ టిఎస్ ల్టదా బస్ ఆధారిర క్నెక్షన ాదావ ర్ప మారృ నగర్పనిి 

ప్పధాన రేడియల్ కారిడార ా వెంట్ మరియు మెప్ో నెట్ వర్క  ను ప్పత్తపాద్ధంచింద్ధ, అందువల ా

అరయ ంర నెట్ వర్క  చేయబడిన నగర ప్పాంరం యొక్క  ఆలోచనను సృష్టటసి్తంద్ధ. క్మ్యయ ట్ర్ రైల్ 

మరియు రేడియల్ రోడా్డ ప్పాంతీయ కంప్దాలను నెట్ వర్క  లోపల మొరంి ప్పాంత్యనిై  సమీక్ృరం 

చేసే మారృ నగర్పనిి అనుసంధానిసి్థయి.  

సమాంత్ర్ లీజర్ మరియు టూరిజం యాి్ స్ గా బీచ్ ర్గడ్: ఆర్ కె బీచ్ నుండి 

బీమునిపట్ై ం మధ్య  ప్పత్తపాద్ధర బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధనిి ఎంపిక్ చేసిన పర్పయ ట్క్ నోడ్్  అభివృద్ధ ి

మరియు విఎంఆర్ లో ఇపా టిక ఉనై  పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలను నెట్ వరిక ంగ్ చేయడంతో మరింర 

విసరిించవచుచ . ఎన్ హెచ్-16 మరియు బీచ్ రోడ్ మధ్య  అనుసంధానంని బలోేరం చేయండి 

మరియు ఇపా టిక అభివృద్ధ ిప్పాంత్యలాో చలనశీలరను పునరవ య వసీకా్రించండి.  

విఎంఆర్ లో నిబదిత్ మరియు డ్రరతిరద్ధత్ డ్రరజెక్ుల ఏకీక్ర్ణ: భోగాపురం ఏరోసిటీ, బీచ్ 

రోడ్ ట్యరిజం ప్పాజెక్ ట, అచుచ త్యపురం వద ేవిసిఐసి మెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్, మధురవాడ-బీమిలి-

ఆనందపురం వద ేఎడిపి, ఆర్ టిసి కాంపెక్ా్ , బిఆర్ టిఎస్ నెట్ వర్క , వైజాగ్ మెప్ో మరియు ఎన్ 

హెచ్-16 క్ట అమలు బైపాస్ వంటి ప్పత్తపాద్ధర మరియు నిబదరి క్లిగన ప్పధాన ప్పాజెక్టటలను ఈ 

ప్పాధానయ త్య వ్యయ హం ఎక్టక వగా నగర్పనిి అవసరమైన బైపాస్ పాప్రను పోష్టసి్తంద్ధ. 

సోరన డ్రరంతీయ అభివృది్ధ: పట్టణ మరియు ప్గామీణ ప్పాంత్యలక్ట సేవలంద్ధంచడం కొరక్ట 

ర్గండ ఆర ుర్ నగర్పలు మరియు ప్పాంతీయ కంప్దాలాో ఆరికా్ మరియు ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధనిి 

ప్పోర్ హంచడం దావ ర్ప విఎంఆర్ లో సములయ  మరియు సోపాన అభివృద్ధ.ి హైర్పరిక క్ల్ రోడ్డు 

మరియు ప్పజా రవాణా దావ ర్ప పట్టణ మరియు ప్గామీణ వనరుల కంప్దాల నెట్ వరిక ంగ్ ముఖయ మైనద్ధ 

మరియు ఈ ప్పాంరం యొక్క  సములయ  అభివృద్ధిి  దోహదపడ్డుంద్ధ.   

సహజ మరియు వయాట వస్వయ డ్రరంతాల సంర్క్ష్ణ: ప్పాధానయ త్య వ్యయ హం సహజ ప్పద్దశాలక్ట 

ఆనుకొని ఉనై  అభివృద్ధపిై ఒత్తడిిని రగసిె్తంద్ధ, అందువల ావిప్శాంత్త మరియు పర్పయ ట్క్ కారయ క్ల్లపాల 

కోసం సహజ వాత్యవరణానిై  రక్షంచడానిి మరియు ఏకీక్ృరం చేయడానిి సహాయపడ్డుంద్ధ. 

వయ వస్థయ భూములను రక్షంచడం ఈ ప్పాంరం యొక్క  వయ వస్థయ ఆరికా్ వయ వస ా రక్షణలో 

అంరరా్ప గం.  

  

రరనం 14-32: సహజ వనర్పల రరిర్క్ష్ణ మరియు వాిల వినియోరం మధయాట  సమత్తలయాట త్తో ఈ డ్రరంత్ం యొక్ె  

 సిర్మైన రర్నణీక్ర్ణ 

అర్బ న్ డ్రట్టన్్  పోర్ ్న్  వరె్  

త్లిు నరర్ం మరియు ఇత్ర్ రర్నణ కండ్రద్యలను క్లిపే విఎంఆర్ లోని మొబిలిటీ కారిార్ 

లు: విఎంఆర్ యొక్క  చలన నిరా్ప ణం ఈ ప్ింద్ధ ప్పధాన కారిడార ాఆధారంగా రూొంద్ధంచబడింద్ధ 

► రత్ జాతీయ ర్హద్యరిని డ్రరజా ర్వాణా కారిార్ కు మార్చ డం: కోర్ సిటీ గుండా వెళా్ల 

విభాగంతో సహా మొరంి ప్పాంత్యనిి ప్పధాన అక్షం మరియు ప్పజా రవాణా కారిడార్ గా 

మారచ బడ్డుంద్ధ. 
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► డ్రరస్తతత్ జాతీయ ర్హద్యరి బైరస్ అర్బ న్ కారిార్ గా మార్పతోంద్ధ: ఆనందపురం, పెందురి,ి 

సబబ వరం మరియు అనకాపలిలాను అనుసంధానించడం అనేద్ధ భవి య్ త్ వృద్ధ ి ప్పాంత్యలక్ట 

మరియు బిఆర్ టిఎస్ ఆధారిర ప్పజా రవాణా ఉనై  సబ్ సిబిడిలక్ట సేవలంద్ధంచే సమాంరర 

మరియు ప్పధాన పట్టణ కారిడార్ గా ఉంటుంద్ధ.  

► బీచ్ కారిార్: తీరప్పాంర బాయ ట్రీ నుండి భీమునిపటై్ ం వరక్ట ప్పసి్తరం ఉనై  బీచ్ రహదారిని 

తీరం వెంబడి భోగాపురం మీదుగా శీ కాకాక్టళంలోని క్ళింగపటై్ ం వరక్ట విసరిించనునైా రు.  

► ిసిఆర్ ఎక్్ట  డ్రపెస్ వే: ప్పణాళికాబదమిైన టౌన్ ష్టప్ లతో పాటు పిసిపిఐఆర్ ప్పాంరంలోని 

అనైి  భారీ పరిప్శ్మల క్సా టరకా్ట సేవలంద్ధంచే ఈ ఎక్్  ప్పెస్ జాతీయ రహదారి 16క్ట ప్పధాన 

ప్పత్యయ మైా యంగా ఉంటుంద్ధ, హైవేక్ట ర్గగుయ లర్ క్నెక్ టరాు ఉంాయి. 

► రీజన్  బైరస్ నుంచి విఎమ్ ఆర్: ప్పసి్తర బైపాస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16 క్ట విఎమ్ ఆర్ గుండా 

వెళా్ల గూడ్్  మరియు ఇరర ప్ాఫిక్ దావ ర్ప మాప్రమే పాక్షక్ ఉపశ్మనం అంద్ధసి్తంద్ధ, అందువల ా

ఉపప్గహ నగర్పలక్ట ప్పాంతీయ అనుసంధానంని అంద్ధంచే విఎంఆర్ క్ట కొర ి బైపాస్ ను 

ప్పోర్ హంచాల్ి న అవసరం ఉంద్ధ. బైపాస్ యొక్క  కాన్ె పుచ వల్ అలైన్ మెంట్ ఇక్క డ 

ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ పెద ే ర్పష్ట్ట సా్థయి వ్యయ హారా క్ రహదారి ప్పణాళిక్ మరియు 

మెరుగుదలను కూడా పరిగణనలోి తీస్తకోవచుచ . అనకాపలికా్ట దక్షణం నుండి ప్పాంతీయ బైపాస్ 

ప్పారంభమవుుంద్ధ, లక్క వరపుకోట్ మీదుగా ఉరరిం వైపు విసరిించి, విజయనగరం దాటి, 

పూసపాటిరేగ మండలం చింరపల్ ాప్గామం వద ేబీచ్ కారిడార్ లో చేరుుంద్ధ.   

► రేడియ్  ర్గడుు: రేడియల్ రోడా్డ మారృనగర్పనైి  ఉపప్గహం మరియు ప్పాంతీయ పట్టణ 

కంప్దాలతో అనుసంధానిసి్థయి. చీపురుపలి,ా గజపత్తనగరం,  శీ కాగవరపుకోట్, పరవాడ పట్టణాలక్ట 

విసరిించడానిి ప్పధాన ర్పష్ట్ట రహదారులను గురింిచారు. తూరుా -పడమర ద్ధశ్లో విఎంఆర్ 

లోపల ప్పజా రవాణాను మెరుగుపరచడానిి ఏడ్డ రేడియల్ కారిడారనాు గురింిచారు.   

► డ్రరంతీయ అనుసంధానకులు: ప్గామీణ జనావాస్థలు, నోడల్ ప్గామాలు, మండల ప్పధాన 

కార్పయ లయాలను అనుసంధానించడానిి గురింిచిన ఎండిఆర్ లు మరియు ఒడిఆర్ లను 

విసరిించడం దావ ర్ప ప్పాంతీయ పట్టణ కంప్దాలు ప్పాంతీయ క్నెక్ టర ా దావ ర్ప 

అనుసంధానించబడత్యయి. 

► సబర్బ న్ రైలాే : విఎంఆర్ నుండి ఆమదాలవలస,  శీ కాంగవరపుకోట్ మరియు ుని పట్టణాలక్ట 

రైల్టవ  అనుసంధానంని ఉపయోగంచడం.  

► ెండ్రటో మరియు అర్బ న్ ర్వాణా కారిార్: స్తమారు 150 ిలోమీట్ర ామెప్ో ఆధారిర ప్పజా 

రవాణా నెట్ వర్క  ను విఎంఆర్ లో ఉరరి-దక్షణ పట్టణాభివృద్ధ ిఅక్ష్యనైి  ప్పోర్ హంచే ప్పాధానయ త్య 

వ్యయ హం ింద ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. భోగాపురం, పెందురి ిమరియు అనకాపలి ావైపు శాఖీయమైన 

మెప్ో కారిడార ాదశ్ల వారీ అభివృద్ధ ియొక్క  సవరించిన అమరిక్, ఇద్ధ ఒక్ ప్పధాన ఉపాధి నోడ్ 

అయిన అచుాపురం వరక్ట ప్పత్తపాద్ధర ొడిగంపుతో ఉంటుంద్ధ. మెప్ో రవాణా నెట్ వర్క  తో 

అనుసంధానించబడిన బిఆర్ టిఎస్ మరియు ఇరర బస్్త  ఆధారిర నెట్ వర్క  దావ ర్ప ఇరర 

ప్పాంతీయ కంప్దాలక్ట చివరి మైలు అనుసంధానం మరియు అనుసంధానం 

వి సరిించబడ్డుంద్ధ.   

► బిఆర్ ిలఎస్ న్  వరె్ : మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి చివరి మైలు అనుసంధానం మెప్ో 

కారిడార్ లోని 5 ిలోమీట్ర ా ప్పభావ ప్పాంరంలో మెప్ో నోడ్ లక్ట క్నెక్ ట అయ్యయ  బిఆర్ టిఎస్ 

మరియు బస్ ఆధారిర ప్పజా రవాణా లూప్ ల రూపంలో ఉంటుంద్ధ. మెప్ో అనుసంధానంి 

మించి నోడ్ ల వరక్ట నెట్ వర్క  విసరిించబడ్డుంద్ధ. భోగాపురం రరువార రణసలాం వైపు, 

విజయనగరం వైపు మరియు జాతీయ రహదారి బిఆర్ టిఎస్ వెంబడి రవాణా నెట్ వర్క  లో ప్ఫింజ్ 

అభివృద్ధ ిప్పాంత్యనైి  ఇంటిప్ేట్ చేయడానిి పనిచేసి్తంద్ధ.  
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► ఎన్ ఎమ్ ిల న్  వరె్ : విశాఖపటై్ ం ఎన్ ఎమ్ టి నెట్ వర్క  కొరక్ట సిఎంపి మరియు కారబ న్ 

న్యయ ప్ట్ల్ మొబిలిటీ పాాన్ (సిఎన్ ఎమ్ పి)లో భాగంగా ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ మరియు ఈ 

ప్పత్యయ మైా యం ింద ఇంటిప్ేట్ చేయబడ్డుంద్ధ. నడక్ మరియు పార్ప రవాణా యొక్క  ఇరర 

పరిశుప్భమైన రూపాలను ప్పోర్ హంచడానిి మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట ఇరువైపుల్ల ౧ ిలోమీట్ర ాలోపు 

అదనపు ఎన్ ఎంటి నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉండాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. 

► మండల డ్రరధాన కార్యయాట లయానిి అనుసంధానం: ప్పధాన పట్టణ రవాణా నెట్ వర్క  క్ట 

సంబంధించి విఎంఆర్ లోని అనైి  మండల ప్పధాన కార్పయ లయాలు మెరుగైన రోడ్డు ఆర్ 

వోడబా్ల్య లతో (30 మీట్రాు) అనుసంధానించబడత్యయి.  

► పోర్ ్ అనుసంధానం ెంర్పగుదల: ఓడరేవుల ఆధునీక్రణ మరియు ఓడరేవులక్ట 

అనుసంధానంని మెరుగుపరచడం మొరంి ఆరికా్ విసరిణక్ట మరియు ఈ ప్పాంత్యనైి  ప్పపంచ 

పెటుటబడి వేద్ధక్పై ఉంచడానిి ముఖయ ం. ఓడరేవులక్ట అనుసంధానంని మెరుగుపరచడం అనేద్ధ 

విఎంఆర్ లో కొనస్థగుునై  ప్పయరై ం మరియు మాసటర్ పాాన్ లో భాగంగా మరింర బలోేరం 

చేయబడ్డుంద్ధ. ప్ట్క్ రరాి నల్్  మరియు గ్లదాము కొరక్ట ఇపా టిక ఉనై  మరియు ప్పత్తపాద్ధర 

లొక్న్ లు మెరుగైన రోడ్డు నెట్ వర్క  దావ ర్ప ఇంటిప్ేట్ చేయబడత్యయి. 

► ఐఎస్ బిిల మరియు ఐసబిిలలు: ఇంట్ర్ సిటీ మరియు రీజియన్ బస్ ఆధారిర ప్ావెల్ 

డిమాండ్ నేపథయ ంలో మాసటర్ పాానింగ్ యొక్క  రదుపరి దశ్లో ఐఎస్ బిటిలు మరియు ఐసిబిటిల 

యొక్క  లొక్న్ విఎమ్ ఆర్ లో గురింిచబడ్డుంద్ధ. 

► ర్గడ్ న్  వరె్  ెంర్పగుదల: విశాఖపటై్ ం నగరం మరియు విఎంఆర్ మొరంి లో రహదారుల 

ప్ాఫిక్ పరిసిుాలు రీగేా మరియు క్షీణిసి్తనైా యి, అందువల ామెరుగుపడాుయి మరియు ఇపా టిక 

ఉనై  మరియు ప్ీన్ ఫీల్ు అభివృద్ధలిో 90 మీ, 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ మరియు 24 మీట్ర ాఆర్ 

వోడబా్ల్య ల హైర్పరిక క్ల్ రోడ్ నెట్ వర్క  ప్పత్తపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ.  

  

  

రరనం 14-33: సహజ వనర్పల రరిర్క్ష్ణ మరియు వాిల వినియోరం మధయాట  సమత్తలయాట త్తో ఈ డ్రరంత్ం యొక్ె  

 సిర్మైన రర్నణీక్ర్ణ 
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రరనం 14-34: చలనశీలత్ మరియు భడ్రదతా అంశాలను డ్రక్మబీిక్రించానిి విఎంఆర్ లో 60 మీ, 45 మీ, 30 మీ 

మరియు 24 మీరనర్ు ఆర్ వోడబ్ల్ుయాట ల హైర్యరిె క్్  ర్గడ్ న్  వర్ె   రు న్ చేయబడుత్తంద్ధ. 

రర్నణ రూరం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ  

స్కప్రప్పాయంగా, ప్పాధానయ త్య వ్యయ హం రలి ా నగర్పనిి రవాణా నేరృరవ ంలోని కాంపాక్ ట నగర 

రూపానిై  ప్పోర్ హసి్తంద్ధ మరియు రలి ానగరం చుట్యట  సహజ వాత్యవరణానిై  రక్షసి్తంద్ధ. ఉపప్గహ 

పట్టణాలు ఈ దృష్టటంరంలో స్థధ్య మైనంర వరక్ట గరి్ట వయ వస్థయ భూములను రక్షంచడానిి 

కాంపాక్ ట పట్టణ రూపంతో థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ పాప్ర చుట్యట  అభివృద్ధ ి చెందుత్యయి. ఉపప్గహ 

పట్టణాలు మరియు నగర్పలాో 200 పిపిహెచ్ ఎగువ న పట్టణ స్థంప్దరలు వాంఛనీయమైనవి. ఈ 

ప్పత్యయ మైా యం ింద పట్టణ రూపం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ యొక్క  కీలక్ అంశాలు ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా 

ఉనాై యి. 

ర్వాణా TT: భోగాపురం ఏరోసిటీ మరియు అురపురం వద ేమెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ మధ్య  

ఉరరి-దక్షణ అరబ న్ యాి్ స్ నిరాి ంచబడ్డుంద్ధ, అందువల ాకారిడార్ వెంబడి ఇమేజ్ టిడిలను 

ఏరా రుసి్తంద్ధ. ఈ కారిడార్ బిల్ట అప్ ప్పాంత్యలాో అచుచ త్యపురం పిపిహెచ్ సగటు స్థంప్దరతో దాదాపు 

2 మిలియన్ జనాభాను క్లిగ ఉంటుంద్ధ. 

రేడియ్  కారిార్పు: కొర ిఅరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ ని మదర్ సిటీి లింక్ చేయడం కొరక్ట బస్ 

ఆధారిర ప్పజా రవాణా తోపాటుగా ఏడ్డ రేడియల్ కారిడార్ లను అభివృద్ధ/ిమెరుగుపరచాలని 

ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. కీలక్ రేడియల్ కారిడారాు ప్శుంగవరపుకోట్- కొరవిలస-పెందురి-ివాల్లటర్ కారిడార్, 

సబబ వరం-విమానాప్శ్యం-వైజాగ్ పోర్ట కారిడార్, పెందురి-ిసింహాచలం-హనుమంరవాక్ జెఎన్ 

కారిడార్, గజపత్తనగరం-విజయనగరం-ఆనందపురం-మదురైవాడ-వాల్లటర్ కారిడార్, గజపత్తనగరం-

విజయనగరం-రగరపువలస-భీమునిపట్ై ం కారిడార్, అనకాపలి-ాగాజువాక్-వైజాగ్ పోర్ట కారిడార్, 

అనకాపలి-ా అచుచ త్యపురం-పూడిమడక్ కారిడార్. 

సటీ బ్యయాట ిలఫు్ : విఎంఆర్ మరియు విశాఖపట్ై ం 170.8 ిలోమీట్ర ాతీరప్పాంరంతో సహా గొపా  

సహజ వనరులను క్లిగ ఉనాై యి. ఈ ప్పత్యయ మైా య సహజ ప్పాంత్యల ింద రవాణా నేరృరవ ంలోని 

కాంపాక్ ట మారృ సిటీని ప్పోర్ హంచే ఆలోచనగా మరియు విఎంఆర్ యొక్క  నగర అందమైన మరియు 

సహజ వాత్యవరణం యొక్క  ఇమేజ్ మరియు లక్షణానైి  నిలుపుకోవడానిి గరి్ట వయ వస్థయ భూమి 

రక్షంచబడ్డుంద్ధ. ఆరోగయ ం మరియు పర్పయ ట్క్ నగరం యొక్క  ఆలోచన ఈ విభినై  ఆలోచనతో 

అనుసంధానించబడింద్ధ. 

ర్కడ్రటోఫిి్లంగ్ మరియు అర్బ న్ ర్కనుయాట వ్  దా్య ర్య ఇరప ిలక ఉనన  సటీ కోర్ లను 

ఆధునీక్రించడం: ఇపా టిక ఉనై  నగరంలో పని మరియు జీవన వాత్యవరణం యొక్క  నాణయ రను 

మెరుగుపరచడానిి, ఏరియా డెవలప్ మెంట్, స్థా ర్ ట సిటీ, ప్పజా రవాణా, ఎన్ ఎమ్ టి మరియు రీడిజైన్ 

వంటి అనేక్ కొనస్థగుునై  మరియు నిబదరి క్లిగన ప్పత్తపాదనలు ప్పసి్తర నగర్పనైి  

ఆధునీక్రించడానిి సంభావయ  కొర ి ప్పత్తపాదనలను గురింిచడంతో పాటు ప్పణాళిక్లో విలీనం 

చేయబడత్యయి.   
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జూన్ 2021 

క్నక్ట ్ చేయబడా నోడ్ లు మరియు రీజన్  ెటంరనర్ లు: ప్పత్త నోడ్ ఆరికా్ పాప్రతో 

ఊహంచబడి, ఒక్ కాంపాక్ ట మరియు ప్పణాళికాబదమిైన రీత్తలో అభివృద్ధ ి చేయబడ్డుంద్ధ. ఈ 

ప్పత్యయ మైా య ము ప్ింద విజయనగరం విజాాన, స్థంసక ృత్తక్, పర్పయ ట్క్ పట్టణం గా ఉంటుంద్ధ. 

అనకాపలి ావాయ పార మరియు వాణిజయ  కంప్దంగా పెరుగుుంద్ధ మరియు బిఆర్ టిఎస్ బస్ ఆధారిర 

ప్పజా రవాణా దావ ర్ప మారృ నగర్పనిి అనుసంధానించబడిన ఉపప్గహ పట్టణాలు, అందువల ా

అరయ ంర అనుసంధానించబడిన మరియు ప్పజా రవాణా నేరృరవ ంలోని ప్పాంరం యొక్క  చిప్త్యనిై  

ఇసి్థయి.   

థీమ్ ఆధారిత్ ఎక్నామిక్ట నోడ్్  మరియు సబ్ సబిడిలు: కారిడార్ ఆరికా్ంగా  సిరామైన కొర ి

థీమ్ ఆధారిర నాల్డ్,ీ మిప్శ్మ వినియోగం, పారిప్శామిక్ మరియు వాణిజయ  నోడ్ లు (సబ్ సిబిడిలు) 

కారిడార్ లోని పని మరియు ఇంటి మధ్య  స్థమీపాయ నిై  ప్పోర్ హంచడానిి అభివృద్ధ ిచేయబడత్యయి. 

థీమ్ ఆధారిత్ రర్యయాట రనక్ రమయాట సి్వనాలు: అరక్ట లోయ ప్పపంచ  సా్థయి MCIE, ఆరోగయ  మరియు 

లీజర్ పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనంగా ప్పపంచ  సా్థయి పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మరియు 

విశాఖపట్ై ం ఒక్ మారృనగరం, బద ి సరూక య ట్ పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల మెరుగుదల, 

విప్శాంత్త మరియు తీర ప్పాంర పర్పయ ట్క్ం కోసం బీచ్ కారిడార్ యొక్క  ఏకీక్రణ, మరియు 

విజయనగరం, సింహాచలం, మరియు అనై వరం మొదలైన పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల 

మెరుగుదలతో హందూ యాప్త్య గమయ సా్థనాలు, థీమ్ పారుక ల అభివృద్ధ.ి మరియు వనయ ప్పాణి 

అభయారణాయ ల సమీపంలో ఎకో ట్యరిజం.   

 సితిసి్వరక్ నరర్ం: ఇంరక్ట ముందు చెపాి నటాుగా విఎంఆర్ ుఫానులు, వరదలు మరియు 

వాత్యవరణ మారుా ల నుండి ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ లక్ట గురవుుంద్ధ. ఆరికా్, మానవ మరియు పట్టణ 

మౌలిక్ సదుపాయాల నష్టటలను రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ ఈ ప్పత్యయ మైా యానిి కూడా అవసరం. 

అందువల,ా వరదలు మరియు ుఫాను ఉపెా నక్ట గురయ్యయ  ప్పాంత్యలు అందుబాటులో ఉనై  

అధ్య యనాల ఆధారంగా గురింిచబడత్యయి మరియు అధిక్ విలువ మరియు దురబ ల పట్టణాభివృద్ధిి  

గురికావు. ుఫానుల గాలి వేగానిై  నిరోధించడానిి అవసరమైన క్ఠినమైన నిబంధ్నలతో బీచ్ ప్ఫంట్ 

అభివృద్ధ ిమరియు ుఫాను ఉపెా న నుండి విధ్వ ంసం సముప్దతీరంలో నగరం యొక్క  ఆలోచనను 

సృష్టటసి్తంద్ధ, ఇద్ధ ప్పసి్తరం ఊహాజనిరమైనద్ధ కాదు. 

ార్ం ఆధారిత్  రు నింగ్: ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం, ఆత్తథయ ం మరియు పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటల 

ప్పభావ ప్పాంరంలో అధిక్ సంభావయ  భూమిని పరిగణనలోి తీస్తకొని ఈ ప్పాంరం యొక్క  సహజ 

లక్షణాలు మరియు  సలా్లక్ృత్తి సా ంద్ధంచని ప్పసి్తర అడుద్ధడుమైన అభివృద్ధనిి పరి క్ రించాలి్ న 

అవసరం ఉంద్ధ. దాని విలువను సమరింాచే విలక్షణమైన సవ భావం ఉంటుంద్ధ. అందువల,ా 

అటువంటి ప్పాంత్యనిి ఫారం ఆధారిర  పాానింగ్ సిఫారస్త చేయబడ్డుంద్ధ. 

సంభావయాట  కీ డ్రరజెక్ట ్కాంపోనం్  లు  

ఈ ప్ింద్ధ ప్పాజెక్టటలు మరియు అభివృద్ధ ిభాగాలు రూొందుట్ కొరక్ట విఎంఆర్ కొరక్ట ప్పాధానయ త్య 

వ్యయ హానిై  ప్గహంచడానిి అత్యయ వశ్య క్మైనద్ధ విఎంఆర్ కొరక్ట దృక్ా థ ప్పణాళిక్ యొక్క  కీలక్మైన 

పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ నిరా్ప ణం.  

► విసిఐసి ఆధ్వ రయ ంలో అచుచ త్యపురం వద ే భోగాపురం ఏరోసిటీ-ఇపా టిక ఉనై  సిబిడి-మరియు 

పారిప్శామిక్ మెగా క్సా టర్ మధ్య  రవాణా టివోడి కారిడార్ క్ట దారితీసింద్ధ. 

► బిఆర్ టిఎస్ నేరృరవ ంలో న్యయ  అరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ లో విజయనగరం-ఆనందపురం-

పెందురి-ిఅనకాపలి-ామరియు అచుచ త్యపురం మధ్య  ల్లయ ండ్ పూలింగ్ మరియు భూమి అభివృద్ధ ి

వ్యయ హాల దావ ర్ప అభివృద్ధ ిచేయబడింద్ధ. 

► బైపాస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16, మారృ సిటీ మరియు బీచ్ కారిడార్ మధ్య  ఏడ్డ రేడియల్ కారిడార్ ల 

మెరుగుదల మరియు అభివృద్ధ.ి  

► అచుచ త్యపురం-అనకాపలి-ాపెందురి-ివిజయనగరం మధ్య  150 ిలోమీట్ర ాకొర ికారిడార ాఅభివృద్ధ-ి 

ఉపప్గహ నగర్పలను క్లిే ప్పజా రవాణా తో 60-90 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య  ను క్లిగ ఉంద్ధ.  

► మెప్ో రవాణా కారిడార్ వెంబడి థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ నోడ్ లు మరియు టివోడిలు. 
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► విజయనగరం, అనకాపలి,ా నక్క పలి,ా బీమునిపటై్ ం ఉపప్గహ పట్టణాల ఆరికా్, విసరిణ థీమ్ ేస్. 

► పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలు అరక్ట లోయ అభివృద్ధ ి మరియు విసరిణ, బద ి సరూక య ట్, హందూ 

తీరయాాప్ర గమయ సా్థనాలు, బీచ్ మరియు తీర పర్పయ ట్క్ం, మరియు పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం 

మొదలైనవి. 

► విఎమ్ ఆర్ డిఎ లోపల పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాల యొక్క  సంభావయ రను పరిగణనలోి తీస్తకొని సా్థనిక్ 

మరియు ప్పాంతీయ సా్థయిలో పర్పయ ట్క్ సరూక య ట్ లను గురింిచాలి.  

► విశాఖపటై్ ం మరియు శీ కాకాక్టళం మధ్య  వినోద, పర్పయ ట్క్, మరియు ఇరర మిప్శ్మ ఉపయోగ 

అభివృద్ధ ికోసం బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధ.ి  

► దురబ ల ప్పాంత్యలాో నష్టటలను రగంెచడానిి సితా్తసా్థపక్ నగర ప్పణాళిక్ మరియు ప్ేమింగ్ 

సంబంధిర అభివృద్ధ ినిబంధ్నలు.  

► సెక్షన్ 16.9లో సిఫారస్త చేయబడు సమప్గ ప్గామీణాభివృద్ధ ిఎజెండా. 

► అవకాశాల ఆధారిర పునరుదరిణ, పట్టణ పునరుదరిణ, మరియు ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో వెంబడి 

నిబదరి మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్పాజెక్టటల స్థా ర్ ట సిటీ మరియు పట్టణ రవాణా మెరుగుదల 

అధ్య యనాల ఏకీక్రణ దావ ర్ప ఇపా టిక ఉనై  నగర ప్పధాన ప్పాంత్యల ఆధునికీక్రణ.  

► మధ్య స ానుంచి ీర ఘకాలిక్ ప్పాత్తపద్ధక్న విఎంఆర్ క్ట బైపాస్ డెవలప్ మెంట్ బైపాస్ కొరక్ట ఒక్ 

సంభావిర అమరిక్ ప్పాధానయ త్య వ్యయ హంలో ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ.  

► న్యయ  బైపాస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16 వెంబడి పట్టణాభివృద్ధ ికారిడార్, ఇద్ధ సేటట్ రోడ్్  మెరుగుదల  

ప్పోప్గామ్ ింద రూొంద్ధంచిన వ్యయ హారా క్ రహదారులను కూడా ొందుపరుసి్తంద్ధ. 

►   విజయనగరం చుటుటకొలరపై రింగ్ రోడా్డ, పట్టణ వృద్ధ ికోసం అనకాపలి ానగర్పల అభివృద్ధ.ి 
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రర్నణ రూరం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ  

స్కప్రప్పాయంగా, ప్పాధానయ త్య వ్యయ హం రలి ా నగర్పనిి రవాణా నేరృరవ ంలోని కాంపాక్ ట నగర 

రూపానిై  ప్పోర్ హసి్తంద్ధ మరియు రలి ానగరం చుట్యట  సహజ వాత్యవరణానిై  రక్షసి్తంద్ధ. ఉపప్గహ 

పట్టణాలు ఈ దృష్టటంరంలో స్థధ్య మైనంర వరక్ట గరి్ట వయ వస్థయ భూములను రక్షంచడానిి 

కాంపాక్ ట పట్టణ రూపంతో థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ పాప్ర చుట్యట  అభివృద్ధ ి చెందుత్యయి. ఉపప్గహ 

పట్టణాలు మరియు నగర్పలాో 200 పిపిహెచ్ ఎగువ న పట్టణ స్థంప్దరలు వాంఛనీయమైనవి. ఈ 

ప్పత్యయ మైా యం ింద పట్టణ రూపం మరియు ఇమేజ్ బిలిటీ యొక్క  కీలక్ అంశాలు ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా 

ఉనాై యి. 

ర్వాణా TT: భోగాపురం ఏరోసిటీ మరియు అురపురం వద ేమెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ మధ్య  

ఉరరి-దక్షణ అరబ న్ యాి్ స్ నిరాి ంచబడ్డుంద్ధ, అందువల ాకారిడార్ వెంబడి ఇమేజ్ టిడిలను 

ఏరా రుసి్తంద్ధ. ఈ కారిడార్ బిల్ట అప్ ప్పాంత్యలాో అచుచ త్యపురం పిపిహెచ్ సగటు స్థంప్దరతో దాదాపు 

2 మిలియన్ జనాభాను క్లిగ ఉంటుంద్ధ. 

రేడియ్  కారిార్పు: కొర ిఅరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ ని మదర్ సిటీి లింక్ చేయడం కొరక్ట బస్ 

ఆధారిర ప్పజా రవాణా తోపాటుగా ఏడ్డ రేడియల్ కారిడార్ లను అభివృద్ధ/ిమెరుగుపరచాలని 

ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. కీలక్ రేడియల్ కారిడారాు ప్శుంగవరపుకోట్- కొరవిలస-పెందురి-ివాల్లటర్ కారిడార్, 

సబబ వరం-విమానాప్శ్యం-వైజాగ్ పోర్ట కారిడార్, పెందురి-ిసింహాచలం-హనుమంరవాక్ జెఎన్ 

కారిడార్, గజపత్తనగరం-విజయనగరం-ఆనందపురం-మదురైవాడ-వాల్లటర్ కారిడార్, గజపత్తనగరం-

విజయనగరం-రగరపువలస-భీమునిపట్ై ం కారిడార్, అనకాపలి-ాగాజువాక్-వైజాగ్ పోర్ట కారిడార్, 

అనకాపలి-ా అచుచ త్యపురం-పూడిమడక్ కారిడార్. 

సటీ బ్యయాట ిలఫు్ : విఎంఆర్ మరియు విశాఖపట్ై ం 170.8 ిలోమీట్ర ాతీరప్పాంరంతో సహా గొపా  

సహజ వనరులను క్లిగ ఉనాై యి. ఈ ప్పత్యయ మైా య సహజ ప్పాంత్యల ింద రవాణా నేరృరవ ంలోని 

కాంపాక్ ట మారృ సిటీని ప్పోర్ హంచే ఆలోచనగా మరియు విఎంఆర్ యొక్క  నగర అందమైన మరియు 

సహజ వాత్యవరణం యొక్క  ఇమేజ్ మరియు లక్షణానైి  నిలుపుకోవడానిి గరి్ట వయ వస్థయ భూమి 

రక్షంచబడ్డుంద్ధ. ఆరోగయ ం మరియు పర్పయ ట్క్ నగరం యొక్క  ఆలోచన ఈ విభినై  ఆలోచనతో 

అనుసంధానించబడింద్ధ. 

ర్కడ్రటోఫిి్లంగ్ మరియు అర్బ న్ ర్కనుయాట వ్  దా్య ర్య ఇరప ిలక ఉనన  సటీ కోర్ లను 

ఆధునీక్రించడం: ఇపా టిక ఉనై  నగరంలో పని మరియు జీవన వాత్యవరణం యొక్క  నాణయ రను 

మెరుగుపరచడానిి, ఏరియా డెవలప్ మెంట్, స్థా ర్ ట సిటీ, ప్పజా రవాణా, ఎన్ ఎమ్ టి మరియు రీడిజైన్ 

వంటి అనేక్ కొనస్థగుునై  మరియు నిబదరి క్లిగన ప్పత్తపాదనలు ప్పసి్తర నగర్పనైి  

ఆధునీక్రించడానిి సంభావయ  కొర ి ప్పత్తపాదనలను గురింిచడంతో పాటు ప్పణాళిక్లో విలీనం 

చేయబడత్యయి.   

క్నక్ట ్ చేయబడా నోడ్ లు మరియు రీజన్  ెటంరనర్ లు: ప్పత్త నోడ్ ఆరికా్ పాప్రతో 

ఊహంచబడి, ఒక్ కాంపాక్ ట మరియు ప్పణాళికాబదమిైన రీత్తలో అభివృద్ధ ి చేయబడ్డుంద్ధ. ఈ 

ప్పత్యయ మైా య ము ప్ింద విజయనగరం విజాాన, స్థంసక ృత్తక్, పర్పయ ట్క్ పట్టణం గా ఉంటుంద్ధ. 

అనకాప లి ావాయ పార మరియు వాణిజయ  కంప్దంగా పెరుగుుంద్ధ మరియు బిఆర్ టిఎస్ బస్ ఆధారిర 

ప్పజా రవాణా దావ ర్ప మారృ నగర్పనిి అనుసంధానించబడిన ఉపప్గహ పట్టణాలు, అందువల ా

అరయ ంర అనుసంధానించబడిన మరియు ప్పజా రవాణా నేరృరవ ంలోని ప్పాంరం యొక్క  చిప్త్యనిై  

ఇసి్థయి.   

థీమ్ ఆధారిత్ ఎక్నామిక్ట నోడ్్  మరియు సబ్ సబిడిలు: కారిడార్ ఆరికా్ంగా  సిరామైన కొర ి

థీమ్ ఆధారిర నాల్డ్,ీ మిప్శ్మ వినియోగం, పారిప్శామిక్ మరియు వాణిజయ  నోడ్ లు (సబ్ సిబిడిలు) 

కారిడార్ లోని పని మరియు ఇంటి మధ్య  స్థమీపాయ నిై  ప్పోర్ హంచడానిి అభివృద్ధ ిచేయబడత్యయి. 

థీమ్ ఆధారిత్ రర్యయాట రనక్ రమయాట సి్వనాలు: అరక్ట లోయ ప్పపంచ  సా్థయి MCIE, ఆరోగయ  మరియు 

లీజర్ పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనంగా ప్పపంచ  సా్థయి పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో మరియు 

విశాఖపట్ై ం ఒక్ మారృనగరం, బద ి సరూక య ట్ పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల మెరుగుదల, 

విప్శాంత్త మరియు తీర ప్పాంర పర్పయ ట్క్ం కోసం బీచ్ కారిడార్ యొక్క  ఏకీక్రణ, మరియు 
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విజయనగరం, సింహాచలం, మరియు అనై వరం మొదలైన పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాల 

మెరుగుదలతో హందూ యాప్త్య గమయ సా్థనాలు, థీమ్ పారుక ల అభివృద్ధ.ి మరియు వనయ ప్పాణి 

అభయారణాయ ల సమీపంలో ఎకో ట్యరిజం.   

 సితిసి్వరక్ నరర్ం: ఇంరక్ట ముందు చెపాి నటాుగా విఎంఆర్ ుఫానులు, వరదలు మరియు 

వాత్యవరణ మారుా ల నుండి ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ లక్ట గురవుుంద్ధ. ఆరికా్, మానవ మరియు పట్టణ 

మౌలిక్ సదుపాయాల నష్టటలను రగంెచడానిి ప్పణాళిక్ ఈ ప్పత్యయ మైా యానిి కూడా అవసరం. 

అందువల,ా వరదలు మరియు ుఫాను ఉపెా నక్ట గురయ్యయ  ప్పాంత్యలు అందుబాటులో ఉనై  

అధ్య యనాల ఆధారంగా గురింిచబడత్యయి మరియు అధిక్ విలువ మరియు దురబ ల పట్టణాభివృద్ధిి  

గురికావు. ుఫానుల గాలి వేగానిై  నిరోధించడానిి అవసరమైన క్ఠినమైన నిబంధ్నలతో బీచ్ ప్ఫంట్ 

అభివృద్ధ ిమరియు ుఫాను ఉపెా న నుండి విధ్వ ంసం సముప్దతీరంలో నగరం యొక్క  ఆలోచనను 

సృష్టటసి్తంద్ధ, ఇద్ధ ప్పసి్తరం ఊహాజనిరమైనద్ధ కాదు. 

ార్ం ఆధారిత్  రు నింగ్: ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం, ఆత్తథయ ం మరియు పర్పయ ట్క్ ప్పాజెక్టటల 

ప్పభావ ప్పాంరంలో అధిక్ సంభావయ  భూమిని పరిగణనలోి తీస్తకొని ఈ ప్పాంరం యొక్క  సహజ 

లక్షణాలు మరియు  సలా్లక్ృత్తి సా ంద్ధంచని ప్పసి్తర అడుద్ధడుమైన అభివృద్ధనిి పరి క్ రించాలి్ న 

అవసరం ఉంద్ధ. దాని విలువను సమరింాచే విలక్షణమైన సవ భావం ఉంటుంద్ధ. అందువల,ా 

అటువంటి ప్పాంత్యనిి ఫారం ఆధారిర  పాానింగ్ సిఫారస్త చేయబడ్డుంద్ధ. 

సంభావయాట  కీ డ్రరజెక్ట ్కాంపోనం్  లు  

ఈ ప్ింద్ధ ప్పాజెక్టటలు మరియు అభివృద్ధ ిభాగాలు రూొందుట్ కొరక్ట విఎంఆర్ కొరక్ట ప్పాధానయ త్య 

వ్యయ హానిై  ప్గహంచడానిి అత్యయ వశ్య క్మైనద్ధ విఎంఆర్ కొరక్ట దృక్ా థ ప్పణాళిక్ యొక్క  కీలక్మైన 

పట్టణ మరియు ప్పాంతీయ నిరా్ప ణం.  

► విసిఐసి ఆధ్వ రయ ంలో అచుచ త్యపురం వద ే భోగాపురం ఏరోసిటీ-ఇపా టిక ఉనై  సిబిడి-మరియు 

పారిప్శామిక్ మెగా క్సా టర్ మధ్య  రవాణా టివోడి కారిడార్ క్ట దారితీసింద్ధ. 

► బిఆర్ టిఎస్ నేరృరవ ంలో న్యయ  అరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ లో విజయనగరం-ఆనందపురం-

పెందురి-ిఅనకాపలి-ామరియు అచుచ త్యపురం మధ్య  ల్లయ ండ్ పూలింగ్ మరియు భూమి అభివృద్ధ ి

వ్యయ హాల దావ ర్ప అభివృద్ధ ిచేయబడింద్ధ. 

► బైపాస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16, మారృ సిటీ మరియు బీచ్ కారిడార్ మధ్య  ఏడ్డ రేడియల్ కారిడార్ ల 

మెరుగుదల మరియు అభివృద్ధ.ి  

► అచుచ త్యపురం-అనకాపలి-ాపెందురి-ివిజయనగరం మధ్య  150 ిలోమీట్ర ాకొర ికారిడార ాఅభివృద్ధ-ి 

ఉపప్గహ నగర్పలను క్లిే ప్పజా రవాణా తో 60-90 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య  ను క్లిగ ఉంద్ధ.  

► మెప్ో రవాణా కారిడార్ వెంబడి థీమ్ ఆధారిర ఆరికా్ నోడ్ లు మరియు టివోడిలు. 

► విజయనగరం, అనకాపలి,ా నక్క పలి,ా బీమునిపటై్ ం ఉపప్గహ పట్టణాల ఆరికా్, విసరిణ థీమ్ ేస్. 

► పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలు అరక్ట లోయ అభివృద్ధ ి మరియు విసరిణ, బద ి సరూక య ట్, హందూ 

తీరయాాప్ర గమయ సా్థనాలు, బీచ్ మరియు తీర పర్పయ ట్క్ం, మరియు పర్పయ వరణ పర్పయ ట్క్ం 

మొదలైనవి. 

► విఎమ్ ఆర్ డిఎ లోపల పర్పయ ట్క్ ప్పద్దశాల యొక్క  సంభావయ రను పరిగణనలోి తీస్తకొని సా్థనిక్ 

మరియు ప్పాంతీయ సా్థయిలో పర్పయ ట్క్ సరూక య ట్ లను గురింిచాలి.  

► విశాఖపటై్ ం మరియు శీ కాకాక్టళం మధ్య  వినోద, పర్పయ ట్క్, మరియు ఇరర మిప్శ్మ ఉపయోగ 

అభివృద్ధ ికోసం బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధ.ి  

► దురబ ల ప్పాంత్యలాో నష్టటలను రగంెచడానిి సితా్తసా్థపక్ నగర ప్పణాళిక్ మరియు ప్ేమింగ్ 

సంబంధిర అభివృద్ధ ినిబంధ్నలు.  

► సెక్షన్ 16.9లో సిఫారస్త చేయబడు సమప్గ ప్గామీణాభివృద్ధ ిఎజెండా. 
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► అవకాశాల ఆధారిర పునరుదరిణ, పట్టణ పునరుదరిణ, మరియు ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో వెంబడి 

నిబదరి మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్పాజెక్టటల స్థా ర్ ట సిటీ మరియు పట్టణ రవాణా మెరుగుదల 

అధ్య యనాల ఏకీక్రణ దావ ర్ప ఇపా టిక ఉనై  నగర ప్పధాన ప్పాంత్యల ఆధునికీక్రణ.  

► మధ్య స ానుంచి ీర ఘకాలిక్ ప్పాత్తపద్ధక్న విఎంఆర్ క్ట బైపాస్ డెవలప్ మెంట్ బైపాస్ కొరక్ట ఒక్ 

సంభావిర అమరిక్ ప్పాధానయ త్య వ్యయ హంలో ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ.  

► న్యయ  బైపాస్ నుంచి ఎన్ హెచ్-16 వెంబడి పట్టణాభివృద్ధ ికారిడార్, ఇద్ధ సేటట్ రోడ్్  మెరుగుదల  

ప్పోప్గామ్ ింద రూొంద్ధంచిన వ్యయ హారా క్ రహదారులను కూడా ొందుపరుసి్తంద్ధ. 

►   విజయనగరం చుటుటకొలరపై రింగ్ రోడా్డ, పట్టణ వృద్ధ ికోసం అనకాపలి ానగర్పల అభివృద్ధ.ి 
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15 వ్యయాట హాత్మ క్ ఆరికిాభివృది్ధ, 2051 

15.1 వ్యయాట హాత్మ క్ ఆరికిాభివృది్ధ/వైవిధయాట త్ లక్ష్యయాట లు 

ఆరికా్ వయ వసయాొక్క  మ్యడ్డ రంగాలలో ఈ ప్పాంరం గొపా  స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ. 

ఓడరేవులు మరియు ల్లజిసిటక్్  నుండి గొపా  మదుేతో రయారీ యూనిటాు ఈ ప్పాంరంలో చాల్ల 

కాలంగా ఉనాై యి. ల్లజిసిటక్్  ను బలోేరం చేయడం మరియు ప్పపంచ మార్గక ోా పోటీ 

పడానిి ఈ ప్పాంరం మరింర పెద ే పరిప్శ్మలను క్లిగ ఉంటుందని గమనించబడింద్ధ. 

మరోవైపు, ఈ ప్పాంరం దాని స్థరవంరమైన భూమి మరియు ఎక్టక వ సంఖయ లో చేపలు ప టేట 

ప్గామాల ఉనిితో ప్పాథమిక్ రంగంలో కూడా గొపా  స్థమరా్పయ నైి  క్లిగ ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంరం యొక్క  

ర్గండ్డ వయ త్యయ స స్థమరా్పయ నైి  పరిగణనలోి తీస్తకొని వ్యయ హారా క్ంగా ప్పణాళిక్ చేయబడింద్ధ. ఈ 

ప్పాంత్యనిి దక్షణభాగంలో ద్ధవ తీయ రంగం మరింర ప్పముఖంగా ఉంద్ధ, అయిత్త ఈ ప్పాంత్యనిి 

ఉ రరి్పన ప్పముఖంగా వయ వస్థయ ఆరికా్ వయ వస ాఉంద్ధ(పట్ం 15-1.అందువల ాద్ధవ తీయ రంగం 

ఈ ప్పాంత్యనిి దక్షణాన పెరుగుుంద్ధ మరియు ఉరరి్పన రక్టక వగా జోక్య ం చేస్తక్టంటుంద్ధ. 

సంభావయ  వయ వస్థయ భూమి ఉనై  ఉరరిం సంరక్షంచబడ్డుంద్ధ. కొనిై  నిప్ క్ మణ  క్సా టరాు 

ఉనిిలో కొనస్థగుత్యయి కాని రదుపరి పరిప్శ్మలు మరియు ద్ధవ తీయ రంగ పెటుటబడ్డలు 

సమరింాచబడవు. 

 
రరనం 15-1: కీలక్ ఆరికి్ కార్యాట క్ల్రలు 

15.2 ఆరికి్ వయాట వసి యొక్ె  కీలక్ స్టడైవర్పు 

డ్రరతిరద్ధత్ వికె-ిసిఐఆర్, స్వరర్యమ ల మరియు విసఐస 

వికె-పిసిపిఐఆర్, స్థగరా్ప ల మరియు విసిఐసి వంటి అభివృద్ధ ి ప్పాజెక్టటలు మౌలిక్ 

సదుపాయాలను మెరుగుపరుసి్థయి మరియు మరింర మంద్ధ పెటుటబడిదారులను ఆక్రి షసి్థయి, 

ఫలిరంగా పారిప్శామిక్ వృద్ధ ివేగవంరం అవుుంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో అందుబాటులో ఉనై  పెద ే
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కారాి క్ వనరుక్ట రగనంర ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టటంచబడత్యయి. కారాి క్ ఉతా్య దక్ర మరియు 

వేరనాల పెరుగుదల రలసరి ఆదాయానిై  పెంచుుంద్ధ. పరిప్శ్మలు మరియు ఓడరేవుతో 

అంరరరె ప్పాంత్యలను అనుసంధానించే రవాణా నెట్ వర్క  యొక్క  ఏకీక్రణ అవసరం. 

కత్త విమానాడ్రశ్యం, ఓడరేవులు మరియు డ్రరతిరద్ధత్ విసతర్ణలు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం బలమైన పారిప్శామిక్  సా్థవర్పనైి  క్లిగ ఉంద్ధ మరియు కారెో యొక్క  

క్దలిక్ను పెంచడంలో ల్లజిసిటక్్  కీలక్ పాప్ర పోష్టసి్థయి. ప్పసి్తర విమానాప్శ్యంలో రక్టక వ 

కారెో హాయ ండింాగ్ సదుపాయాలు ఉనాై యి, ఇద్ధ ద్ధగుమత్త/ఎగుమత్తని పరిమిరం చేసి్తంద్ధ. 

భోగాపురం వద ే ప్పత్తపాద్ధర విమానాప్శ్యం జాతీయ రహదారుల సమీపప్పాంరంలో ఉంద్ధ. 

ల్లజిసిటక్్  దావ ర్ప మదుే ఇవవ బడ్డుంద్ధ, ఇద్ధ ఈ ప్పాంరంలో ఎయిర్ కారెో హాయ ండింాగ్ 

స్థమరా్పయ నైి  పెంచుుంద్ధ. విశాఖపట్ై ం ఓడరేవు నగరం కావడం వల ా భారీ కారెోను 

నిరవ హసి్తంద్ధ. ఓడరేవు మౌలిక్ సదుపాయాలను ఆధునికీక్రించడంతో పాటు ఓడరేవు 

ప్పత్తపాద్ధర విసరిణ కారెో హాయ ండింాగ్ స్థమరా్పయ నైి  పెంచుుంద్ధ మరియు ఆరికా్ వయ వసనాు 

బలోేరం చేసి్తంద్ధ. కొర ిపారిప్శామిక్ వృద్ధనిి ఉత్తజిపరచడానిి మరియు ప్పపంచ మార్గక ోా 

పోటీ పడానిి ఇపా టిక ఉనై  పరిప్శ్మలను పెంచడానిి వసి్తవుల అంరరీ్పతీయ ఉదయ మం 

అపారమైన అవకాశానిై  అంద్ధసి్తంద్ధ. 

ఎమ్ ఎస్ ఎమ్ ఈ, ఎఫ్ట డిఐ మరియు ెటజ్ లను డ్రపోత్్ హంచే డ్రరభుత్ా  విధానాలు 

కంప్ద, ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం ఆశాజనక్ విధానాల దావ ర్ప పరిప్శ్మల వృద్ధనిి ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. 

సింగల్ విండ  ి యార్గన్్ , వాయ పారం చేయడం స్తలభరరం, క్నీస ప్పత్యయ మైా య పనైు  (మాయ ట్) 

పెంచడం, ఎంఎస్ ఎంఈి ఆదాయపు పనైు  రగంెపు, పెటుటబడిదారుల సేై హపూరవ క్ ఎఫ్ డిఐ 

విధానం, కారాి క్టల న్నపుణయ ం, మెరుగైన మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు మౌలిక్ సదుపాయాల 

ను పెంచడం అనేవి ప్పభురవ ం తీస్తక్టనై  కొనిై  కారయ ప్క్మాలు. ఈ కారయ ప్క్మాలు  సా్థనిక్ 

మరియు విద్దశీ పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షసి్థయి, ఇద్ధ ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచుుంద్ధ. 

 గోుబ్  మారె్క ్  కు బహర్తె్ం కావడం 

ఈ ప్పాంరం ప్పపంచ నెట్ వర్క  తో ఎగుమత్త మరియు ద్ధగుమత్త అనుసంధానంతో రయారీ 

కంప్దంగా మారుుందని భావిసి్తనైా రు. ఇద్ధ పారిప్శామిక్ ప్పమాణాలను పెంచడం మరియు 

విద్దశీ పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షంచడం దావ ర్ప ప్పపంచ పోటీని చేరుకోవడానిి మారంె స్తగమం 

చేసి్తంద్ధ. పర్పయ ట్క్ం వంటి అసా ృశ్య  పక్ష్యలు ప్పపంచ  సా్థయి పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలతో 

ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచగలవు మరియు సహజమైన బీచ్ లు మరియు కొండలక్ట ప్పత్తజ ాచేసే 

సంభావయ  బద ి సరూక య ట్ మరియు విప్శాంత్త పర్పయ ట్కానిై  ాయ ప్ చేయడం దావ ర్ప మర 

పర్పయ ట్కానిై  ప్పోర్ హంచవచుచ . 

15.3 ఆరికి్ ఉర ర్ంగాల పై ర దృ ష్ట్ 

డ్రరథమిక్ ర్ంరం 

స్థంకత్తక్ పరిజాానానైి  అవలంబించడం మరియు ఉతా్య దక్రను పెంచడం దావ ర్ప 

మెరుగైన ఆరికా్ పునాద్ధతో  సిరామైన వయ వస్థయానిై  ప్పోర్ హంచండి. స్థరవంరమైన వయ వస్థయ 

భూమిని సంరక్షంచండి మరియు ప్గామీణ వష్టసి్థనిి ఆట్ంక్ం క్లిగంచక్టండా అందుబాటులో 

ఉనై  వనరులను గరి్టంగా ఉపయోగంచండి. అవసరమైన మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు 

మార్గక ట్కా్ట స్తలభంగా ప్పాపయ ర క్లాి ంచడం  సా్థనిక్ ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచుుంద్ధ మరియు 

సరుక్టను స్తలభంగా బద్ధలీ చేయడానిి సహాయపడ్డుంద్ధ. న్నపుణాయ ల అభివృద్ధ ిమరియు 

ప్ొవిజన్ ఫిష్టంగ్ మౌలిక్ సదుపాయాలు క్షీణిసి్తనై  చురుక్స్న మర్ య కారులను పెంచుత్యయి. 

మినీ హారబ రాు ల్టదా జెటీటలను అంద్ధంచడం వల ాహసకి్ళల సంఖయ  పెరుగుుంద్ధ, ఇద్ధ చివరిి 

మర్ య కారుల ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచుుంద్ధ.  
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దా్ధ తీయ ర్ంరం 

పెద ే ఆట్గాళ్లా  మరియు అనుబంధ్ పరిప్శ్మలక్ట మదుే ఇచేచ  రయారీ రంగం ఒక్ 

మేరక్ట ఒక్ ప్ేమ్ వర్క  ను ఏరా్ప టు చేసింద్ధ. అయిత్త ఇద్ధ అందుబాటులో ఉనై  అవకాశానిై  

పూరిగిా సద్ధవ నియోగం చేస్తకోదు. ఎపిఐఐసి భూమి యొక్క  భారీ ల్లయ ండ్ బాయ ంక్ గణనీయంగా 

ఖాళీగా ఉంద్ధ. ల్లజిసిటక్ క్నెి టవిటీ, ప్పత్తపాద్ధర అభివృద్ధ ి ప్పణాళిక్లు, మౌలిక్ సదుపాయాలతో 

భూమి లభయ ర కారణంగా. ముడిపదారా్పల లభయ ర, ద్ధగుమత్త/ఎగుమత్త సదుపాయం ఈ 

ప్పాంత్యనిై  పారిప్శామిక్ సంసలాక్ట ల్లభదాయక్ంగా చేసి్తంద్ధ. 

త్ృతీయ 

బీచ్ లతో నిక్షపమిై ఉనై  ొడవైన తీరప్పాంరం మరియు కొండలు వంటి ఫిజియోప్గాఫిక్ల్ 

లక్షణాలు అంరరీ్పతీయ మరియు ద్దశీయ పర్పయ ట్క్టలక్ట త్తరోగమనం.  మరపరమైన మరియు 

వారసరవ  ప్పద్దశాల ఉనిి వారసరవ  పర్పయ ట్కానిి అనుకూలంగా ఉంటుంద్ధ. ద్దశీయ మరియు 

అంరరీ్పతీయ పర్పయ ట్క్టల అవసర్పలను తీరేచ  పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలను 

అంద్ధంచడం దావ ర్ప పర్పయ ట్క్ స్థమరా్పయ నైి  ాయ ప్ చేయాలి.  భోగాపురంలో ప్పత్తపాద్ధర 

విమానాప్శ్యం ఏరోసిటీగా భావించబడింద్ధ, ఇద్ధ వాయ పార్పనిి కంప్దంగా ఉదా విసి్తంద్ధ; రరిట్రీ 

సెకాటర్ యొక్క  ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచడం క్ఠినమైన ప్పభురవ  విధానం మరియు మదుే మౌలిక్ 

సదుపాయాల కొరర కారణంగా ొరుగున ఉనై  state.IT/ITES ఇపా టికీ పెరగడం ల్టదని వైదయ  

కంప్దంగా వయ వహరించడం దావ ర్ప ఈ ప్పాంరం వైదయ  పర్పయ ట్కానిై  క్లిగ ఉంటుంద్ధ. 

15.4 కీలక్ ఉరధి డ్రరంతాలు 

రృతీయ రంగం హారిజోన్ సంవర్ ర్పనిి అధిక్ ఉపాధి వాాను క్లిగ ఉంటుందని 

భావిసి్తనైా రు. మిప్శ్మ, వాణిజయ , రవాణా, క్మ్యయ నిక్న్ మరియు సంసా్థగర భూ వినియోగంతో 

సిటీ కోర్/అరబ న్ ప్పాంరం ఉపాధి జనరేట్రాుగా పనిచేసి్తంద్ధ. పోర్ట, ల్లజిసిటక్్ , రైల్టవ లు మరియు 

విమానాప్శ్యం రవాణా వినియోగంలో ఉపాధిి ప్పధాన వనరుగా ఉంాయి. ఐటి/ఐటిఈఎస్ 

క్మ్యయ నిక్న్ వినియోగంలో గణనీయమైన ఉపాధిని అంద్ధసి్తంద్ధ. విదాయ , ప్పభురవ  భవనాలు, 

ఆస్తపప్ులు సంసా్థగర ఉపయోగంలో ప్పధాన జనరేట్రాుగా ఉంాయి. 

 పారిప్శామిక్  క్సా టరాు మరియు పారుక లు ద్ధవ తీయ ఉపాధిి గొపా  వనరుగా ఉంాయి. ఈ 

ప్పాంరం విసరిణ ప్పత్తపాదనలతో పెద ే మరియు మెగా పరిప్శ్మలను బాగా  సా్థపించింద్ధ 

మరియు మరినిై  ఉదోయ గాలక్ట చోటు క్లాి ంచే రయారీ రంగంలో మరినిై  కొర ిసంసలాు ముంద్ద 

క్నిపిసి్థయి. వయ వస్థయ ఆధారిర, గృహ మరియు ఇరర పరిప్శ్మతో కూడిన ప్పసి్తర 

అసంఘటిర రంగం కూడా  సా్థనిక్  సా్థయిలో గణనీయమైన ఉపాధిని సృష్టటసి్థమని హామీ ఇసిోంద్ధ. 

వయ వస్థయం, మర్ య , పశువులు, అవసరమైన మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచడంతో ప్గామీణ 

మరియు చేపలు పటేట ప్గామాలాో కారాి క్టలను పెంచుత్యయి. పట్ం 15లో విఎమ్ ఆర్ డిఎలో 

ఉపాధి యొక్క  ప్పధాన జనరేట్రాు ప్పాత్తనిధ్య ం వహసి్తనైా యి-1. 
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16 వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరదేశిక్ అభివృది్ధ, 2051 

16.1 వ్యయాట హాత్మ క్ రర్నణ మరియు డ్రగామీణాభివృది్ధ లక్ష్యయాట లు 

హెటిరోగ్లనస్ అరబ న్ మరియు రీజనల్ ఫాయ ప్బిక్ వారి ఆవశ్య క్రలపై ర్పజీపడక్టండా వారి 

ప్పత్తయ క్ ఫంక్షనాలిటీలను నిలుపుకోవడం దావ ర్ప క్టుటబడి ఉంటుంద్ధ. హారిజోన్ సంవర్ రం 

కోసం సీవ క్రించిన భావన విభినై  లక్షణాలక్ట రగన ప్పాముఖయ ర ఇవవ డం దావ ర్ప 

రూొంద్ధంచబడింద్ధ, ఫలిరంగా సమప్గ మెప్ోపాలిట్న్ ప్పాంతీయ ప్పణాళిక్. 

16.2 అభివృది్ధ యొక్ె  మొత్తం దృష్ట్ 

దృక్ా థం ప్పణాళిక్ పట్టణ ప్పాంత్యనిై  అభివృద్ధ ిచేయడంపై దృష్టట స్థరిసి్తంద్ధ మరియు 

అందుబాటులో ఉనై  పరిధిలో ప్పాథమిక్ సౌక్ర్పయ లు మరియు మౌలిక్ సదుపాయాలను 

అంద్ధంచడం దావ ర్ప ప్పత్తకూల ప్గామీణ ప్పాంత్యనిై  మెరుగుపరచడానిి ప్పణాళిక్ చేసి్తంద్ధ. 

మౌలిక్ సదుపాయాలు, ఆరికా్ వయ వస,ా రవాణా వంటి బహుళ రంగాలపై ఈ అభివృద్ధ ిసమప్గంగా 

దృష్టట స్థరిసి్తంద్ధ. ఏ ప్పాంత్యలను నిరకా్షయ ం చేయక్పోవడం ల్టదా సేవలు ల్టక్టండా చేయడం పై 

ప్పధాన ప్పాముఖయ ర ఇవవ బడ్డుంద్ధ. ఉపాధి క్లా న యొక్క  భారీ స్థమరాయ ం (రిఫర్గన్్ .చాపటర్-

15) ఈ ప్పాంత్యనిై  ఆరికా్ంగా మరింర ఉత్తజిపరుసి్తంద్ధ మరియు వలసలను ఆక్రి షసి్తంద్ధ. పట్టణ 

కంప్దాలు వలసలను ప్గహంచడానిి వృద్ధ ి  సంిభాలుగా పనిచేసి్థయి. ప్గామీణ ప్పాంత్యల ఆరికా్ 

వయ వసకా్ట కూడా పంట్ మారాి డి మరియు పంట్ తీప్వర మరియు మార్గక ట్ ా ఏరా్ప టు వంటి 

పదుిలను అవలంబించడం దావ ర్ప రలసరి ఆదాయానిై  పెంచడానిి రగన ప్శ్ద ి

ఇవవ బడ్డుంద్ధ. ఇద్ధ మెరుగైన ఆదాయం కోసం ప్గామీణ ప్పాంత్యల నుండి పట్టణ ప్పాంత్యలక్ట 

మారడానిై  పరిమిరం చేసి్తంద్ధ.  

16.3 ెటిల్  ెంం్  హైర్యరీె  మరియు కీలక్ ెటిల్  ెంం్  ల రడ్రత్ 

ెండ్రటోరలిరనన్ హబ్/ సటీ - 

1,000,000+జనాభా 

సహజ పెరుగుదలలు మరియు వలస 

జనాభాను పరిగణనలోి తీస్తక్టనై  పుా డ్డ, 

మెప్ోపాలిట్న్ హబ్ 2051 లో స్తమారు 3 

మిలియన ా జనాభాను క్లిగ ఉంటుందని 

భావిసి్తనైా రు. హబ్ మారృ నగరంగా 

కొనస్థగుుంద్ధ మరియు ఈ ప్పాంరం యొక్క  

పెరుగుదలను ప్పభావిరం చేయడానిి 

ఆధిపరయ  పాప్రను క్లిగ ఉంటుంద్ధ. భారీ 

జనాభా అవసర్పలను తీరచ డానిి అధిక్ ఆర ుర్ సౌక్ర్పయ లు క్లిా ంచబడత్యయి. కోర్ యొక్క  

ప్పభావం యొక్క  గ్లళం అత్తపెదదే్ధ మరియు రరువార ద్ధగువ ఆర ుర్ సెటిల్ మెంట్ ల యొక్క  

అనిై  అధిక్ ఆర ుర ాఆవశ్య క్రలను తీరుసి్తంద్ధ. చతీసి్ గఢ్ మరియు ఒరిస్్థ  ప్పాంత్యలక్ట కూడా 

ఇద్ధ అధిక్ ఆర ుర్ సేవలను అంద్ధసి్తంద్ధ. 

డ్రరంతీయ కండ్రద్యలు/హబ్ లు-300,000 – 

500,000 జనాభా 

భారీ భౌగ్లళిక్ వాయ పి ిక్లిగన విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరంలో ర్గండ్డ ప్పధాన పట్టణ  సా్థనిక్ 

సంసలాు ఉనాై యి, ఇద్ధ జిలా్లలో ప్పముఖ 

పాప్ర ను పోష్టసి్తంద్ధ. విజయనగరం 

ముని్ పాలిటీ, జిలా్ల కంప్దంగా, ఆయా జిలా్లలాో 
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ప్పముఖ యుఎల్ బీలుగా కాక్టండా ప్పాంతీయ కంప్దంగా వయ వహరించి ఆయా జిలా్లలాో అరయ ధిక్ 

సేవలు, మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధసి్తంద్ధ. అయిత్త, అంద్ధంచబడు సదుపాయాలు కోర్ 

క్ంటే రక్టక వగా ఉంాయి మరియు ప్పాంతీయ  సా్థయిలో ఆవశ్య క్రలను సంరృపిపిరుసి్థయని 

ేరొక నైా రు. 

ఉర డ్రరంతీయ కండ్రద్యలు/ హబ్ లు 

100,000 – 300,000 జనాభా  

ఈ కోర్ మ్యడ్డ ఉప ప్పాంతీయ కంప్దాలైన 

అనకాపలి ా  , పెందురి ి మరియు 

ఆనందపురంలతో నిండి ఉంటుంద్ధ మరియు 

మారృ నగరంతో బాగా 

అనుసంధానించబడ్డుంద్ధ. విజియానగర్పనిి 

దగరెగా ఉనై  నెలిమార ా మరో ఉప ప్పాంతీయ 

కంప్దంగా ఉంటుంద్ధ. సవ యం స్తసిరార క్ట 

మరియు వాటి స్థమీపయ రలో జనావాస్థల 

అవసర్పలను పరి క్ రించడానిి ఇవి మౌలిక్ 

సదుపాయాలను క్లిగ ఉంాయి. భోగాపురం వద ే ఏరోపోలిస్ కూడా సీవ య-ధారణీయంగా 

ఉంటుంద్ధ ప్పపంచ  సా్థయి మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు అధిక్ విలువ క్లిగన హౌసింగ్ 

సదుపాయం క్లిగన సబ్ రీజనల్ సెంట్ర్ ఊహంచిన బిజినెస్ హబ్ యొక్క  అవసర్పలను 

తీరచ డానిి. పెందురి ిఅనేద్ధ కోర్ తో అనుసంధానం క్నుక్, సబ్ రీజియన్ కొరక్ట ేరొక నబడు 

రేంజ్ క్ంటే ఎక్టక వ జనాభా ఉంటుంద్ధ. కానీ, దాని పాప్రక్ట సంబంధించినంర వరక్ట కవలం 

ఉప ప్పాంత్యనిి మాప్రమే పరిమిరం అవుుంద్ధ మరియు అందువల ా ఈ వరంె ింద 

పరిగణించబడ్డుంద్ధ.  
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సేవా కండ్రద్యలు 20,000 – 100,000 

జనాభా 

సరీవ స్ సెంట్ర్ ఈ ప్పాంరంలో 

చెదరగొట్టబడిన ప్పధాన పట్టణం 

సముదాయాలు. ఇవి అత్త రక్టక వ ప్క్మమైన 

పట్టణ జనావాస్థలు మరియు పట్టణ మౌలిక్ 

సదుపాయాలు మరియు సేవల యొక్క  అత్త 

రక్టక వ ప్క్మానిై  క్లిగ ఉంాయి. సేవల 

కంప్దాలు ఉప ప్పాంతీయ కంప్దాలు ల్టదా 

ప్పాంతీయ కంప్దాలతో బాగా 

అనుసంధానించబడత్యయి. ఇద్ధ రన ింద 

అనేక్ కంప్ద ప్గామాలక్ట రన సేవలను 

విసరిిసి్తంద్ధ. 

మధయాట  డ్రగామాలు 15,000 – 20,000 

 ప్గామీణ సెటిల్ మెంట్ హైర్పరీక యొక్క  

అుయ నై ర ప్క్మం కంప్ద ప్గామాలు. కంప్ద 

ప్గామాలాో ప్గామీణ  సా్థయిలో అధిక్ ఆర ుర్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలను క్లిగ ఉంాయి. ఇద్ధ రన 

ప్పభావ ప్పాంరం ింద ప్పాథమిక్ ప్గామాలక్ట 

సేవలను అంద్ధంచడానిి నోడల్ పాయింట్ గా 

పనిచేసి్తంద్ధ.  

డ్రరథమిక్ డ్రగామాలు 15,000 క్ంటే త్కుె వ 

 సెటిల్ మెంట్ హైర్పరీక లో ప్పాథమిక్ ప్గామాలు 

అరయ లా  ప్క్మబదంిగా ఉంాయి. స్తసిరా 

అభివృద్ధ ికొరక్ట ప్పాథమిక్ సౌక్ర్పయ లు మరియు 

మౌలిక్ సదుపాయాల కొరక్ట ఏరా్ప టాు 

చేయబడాుయి.. 

16.4 ఉరధి డ్రరంతాలు 

అరబ న్ సెటిల్ మెంట్ పెద ే ఎుిన 

ద్ధవ తీయ మరియు రృతీయ ఉపాధిని అంద్ధసి్తంద్ధ. రరిట్రీ ఎంపాాయిమెంట్ పాకెటాు పట్టణ 

ప్పాంరంలో ఉనాై యి, సెక్ండరీ ఉపాధి ప్పాంరం సెటిల్ మెంట్ క్ట కొంచెం దూరంగా ఉంద్ధ, 

అయిత్త అందుబాటులో ఉనై  పరిధిలో ఉంద్ధ. ఒక్క  విశాఖపట్ై ం వి్యంలోనే సెక్ండరీ 

ఎంపాాయిమెంట్ ఏరియా కోర్ లోనే ఉంటుంద్ధ. గజువాక్, పెదగం యా డ , పరవాడ మరియు 

ఆోనగర్ లు పెద ేరయారీ ద్ధగజెాలను క్లిగ ఉనై  కొనిై  ప్పాంత్యలు. తీరప్పాంరం వెంబడి 

చేపలు పటేట ప్గామాలు ఉండట్ం వల ా ప్పాథమిక్ రంగానిి కూడా గణనీయమైన ఉపాధి ఉంద్ధ. 

వయ వస్థయ ఆధారిర పరిప్శ్మలు మరియు ఇరర హౌస్ హోల్ు పరిప్శ్మలు వంటి అసంఘటిర 

రంగాలు ఈ ప్పాంరం అంరా రక్టక వ ని్ా త్తలిో ఉనాై యి,  సా్థనిక్ ప్పాంరంలో సవ లా  

ఉపాధిి దోహదపడత్యయి మరియు భోగాపురంలోని ప్ీన్ ఫీల్ు అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం 

యొక్క  ర్పబోయ్య అభివృద్ధ ిభోగాపురం ప్పభావ ప్పాంరంలో ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టటసి్తందని 

భావిసి్తనైా రు. 

పారిప్శామిక్  క్సా టరాు మరియు అసంఘటిర పరిప్శ్మల చుట్యట  ప్గామీణ సెటిలా్ ంట్ ద్ధవ తీయ 

ఉపాధిి గురవుుంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ లోని ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో ఎక్టక వ భాగం కవలం ప్పాథమిక్ 
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రంగంపై ఆధారపడి ఉంటుంద్ధ. తీర్పనిి వరుసలో ఉనై  చేపలు పటేట ప్గామాలు చేపలు పట్టడం 

మరియు అనుబంధ్ కారయ క్ల్లపాలపై ఆధారపడి ఉంాయి. 

16.5 అభివృది్ధ స్వండ్రదత్ 

ఈ అధాయ యం యొక్క  మునుపటి భాగంలో చరిచ ంచిన మెప్ోపాలిట్న్ హబ్ (ర్గఫ్ సెక్షన్ 

16.3) స్తమారు 3 మిలియన ా  జనాభాక్ట వసత్త క్లాి ంచాలి్  ఉంటుంద్ధ. విసృిత్తని 

నియంప్త్తంచడానిి మరియు మారృ నగరం యొక్క  ప్పాముఖయ రను నిరవ హంచడానిి, హారిజోన్ 

సంవర్ ర్పనిి మెప్ోపాలిట్న్ హబ్ జనాభా ఈ ప్పాంత్యనిై  మరింర డెని్ ఫిక్న్ చేయడం 

దావ ర్ప వసత్త క్లిా సి్తంద్ధ. మెప్ోపాలిట్న్ హబ్ యొక్క  ప్ఫింజ్ ప్పాంత్యలు, ప్పాంతీయ కంప్దాలు 

మరియు ఉప-ప్పాంతీయ కంప్దాలు పెరుగుునై  జనాభాక్ట వసత్త క్లాి ంచడానిి డెని్ ై 

చేయబడత్యయి. పై కట్గరీలోని ప్ాని్ ట్ కారిడారకా్ట ఆనుకొని ఉనై  ప్పాంత్యలు ప్ాని్ ట్ 

కారిడారకా్ట దగరెగా ఉండట్ం వల ామరింర ఎక్టక వ స్థంప్దరలను క్లిగ ఉంాయి. 

ప్గామీణ ప్పాంత్యల స్థంప్దర రక్టక వగా ఉంటుంద్ధ. ఇద్ధ ఎటువంటి ప్ేరేపిర ఎదుగుదలను 

అనుభవించక్టండా సహజ మారంెలో మాప్రమే పెరుగుతూనే ఉంటుంద్ధ.  

16.6 రర్నణ రూరం మరియు కత్త రర్నణ విసతర్ణ డ్రరంతాలు 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ప్పయాణించే ప్పధాన రహదారుల నమ్యనాను అనుసరించి 

పట్టణ ప్పాంత్యలు కోర్ నుండి విసరిించడంతో ఈ ప్పాంరం యొక్క  పట్టణ రూపం రేఖీయంగా 

ఉంటుంద్ధ.  

 
రరనం 16-1: విఎంఆర్ లో రర్నణ విసతర్ణ డ్రరంతాలు 
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16.7 డ్రట్టని్ ్  ఆధారిత్ అభివృది్ధ (TAT) 

ప్ాని్ ట్ ఓరియంరడ్ డెవలప్ మెంట్ (టిఒడి) యొక్క  లక్షయ ం రవాణా వెంబడి వ్యయ హారా క్ 

పరిణామాల దావ ర్ప ప్పజా రవాణా ను ఉపయోగంచడానిై  ప్పోర్ హంచడం. ీని ఫలిరంగా 

ష్టపైవేట్ వాహన పరిమాణాలు రగెుత్యయి మరియు ప్పజా రవాణా వాా పెరుగుుంద్ధ. టిఒడి 

పాలసీ ఎన్ ఫోర్్  మెంట్ చరయ లతో, డెని్ ఫిక్న్ మరియు మెరుగైన ప్ాని్ ట్ కారిడార్ ల 

దావ ర్ప యూజర్ లక్ట ప్ాని్ ట్ లక్ట యాకె్ స్ ని అంద్ధసి్తంద్ధ. 

TAT స్థధారణంగా కొర ిల్టదా ఇపా టిక ఉనై  ప్పజా రవాణా మౌలిక్ సదుపాయాల సమీపంలో 

కాంపాక్ ట, మిప్శ్మ ఉపయోగ అభివృద్ధతిో ఉంటుంద్ధ, ఇద్ధ రవాణా యొక్క  నడక్ దూరంలో 

గృహనిరా్ప ణం, ఉపాధి, వినోదం మరియు ౌరర విధులను అంద్ధసి్తంద్ధ. నివాసిులు మరియు 

కారాి క్టలు రమ కారనాు రక్టక వగా నడపడానిి మరియు పబికా్ ప్ాని్ ట్ ను ఎక్టక వగా 

నడపడానిి ప్పోర్ హంచడానిి టివోడిల పాదచారుల ఆధారిర డిజైన్ ఫీచరాు అవసరం. 

వ్యయ హాలను రూొంద్ధంచడం మరియు వాటిని అమలు చేయడం దావ ర్ప టివోడి  పాానింగ్ 

స్థధించవచుచ . ీని కొరక్ట, స్తరక్షరమైన, సహుక్మైన మరియు సమరవాంరమైన ప్పజా 

రవాణా మరియు ఇరర రవాణా విధానాలను అందుబాటులో ఉంచాలి మరియు రదావ ర్ప 

వయ ిగిర వాహనాల ఉపయోగానిై  నిరుత్్య హపరచాలి. రవాణా కారిడార ా పరిసర్పలాో అధిక్ 

స్థంప్దర మిప్శ్మ వినియోగం, మిప్శ్మ ఆదాయం మరియు ఉపాధిని అంద్ధంచడం దావ ర్ప 

మంచి జీవన నాణయ రను ధ్ృవీక్రించడం. అల్లే పర్పయ వరణ సమసయ ల పట్ ా ప్శ్ద ివహంచడం 

మరియు నీటి వనరులు, హరిర ప్పాంరం, బహరంగ ప్పాంత్యలు మరియు తీర ప్పాంత్యలను 

సంరక్షంచడం దావ ర్ప పర్పయ వరణ సములయ రను నిరవ హంచడం. 

 

రరనం 16-2: డ్రట్టని్ ్  కారిార్ు వెంబడి వృది్ధ డ్రరంతాలు 
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16.8 స్వమ ర్,్ జీవించరల, సమిమ ళిత్ మరియు సిర్మైన 

క్మ్యయాట నిటీలను అభివృది్ధ చేయడం 

అధునారన రకాై లజీలు మరియు ప్ీన్ కాన్ె ప్ట ను సీవ క్రించే స్థా ర్ ట క్మ్యయ నిటీలను 

నిరాి ంచడంపై ప్పణాళిక్ దృక్ా ధ్ం దృష్టట స్థరిసి్తంద్ధ. అందుబాటులో ఉనై  వనరులను 

గరి్టంగా ఉపయోగంచడం మరియు ఎంెడెడ్ సంభావయ రలను ాయ ప్ చేయడం దావ ర్ప 

 సితా్త సా్థపక్ ఆరికా్ వయ వసనాు నిరాి ంచడం. రక్టక వ ప్పయోజనక్రమైన ప్పాంరం యొక్క  

ఆవశ్య క్రను తీరచ డం దావ ర్ప ప్పాంతీయ అసమానరలు పరి క్ రించబడత్యయి. వర్క  హోమ్ 

దూర్పలను రగంెచడం మరియు మెరుగైన రవాణా క్నెి టవిటీని అంద్ధంచడం దావ ర్ప సగటు ప్టిప్ 

ొడవు రగంెచబడ్డుంద్ధ. మెరుగైన జీవన నాణయ రతో జీవించగల ప్పద్దశాలను సృష్టటంచే 

వ్యయ హాలు అవలంబించబడత్యయి. స్తసిరార, రవాణా మరియు ఆరికా్ వయ వసనాు అంద్ధంచడానిి 

అనిై  రంగాలలో స్తసిరార ఒక్ అండర్ లైయింగ్ కాన్ె ప్ట. 

16.9 డ్రగామీణాభివృది్ధ 

ఈ ప్పాంరంలో గొపా  ప్గామీణ వనరు కూడా ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంత్యనిై  క్లుపుక్టపోునై  

నదులు భూమిని మరింర స్థరవంరం చేసి్థయి మరియు వయ వస్థయానిి గొపా  స్థమరా్పయ నైి  

సృష్టటసి్తంద్ధ. వయ వస్థయ ప్పాంత్యనిై  సంరక్షంచడానిి ప్పజలు ఇ్టపడత్యరని వాాదారుల 

సంప్పద్ధంపులు వెలడాించాయి. ఈ ప్పాంరం యొక్క  స్థమరా్పయ నైి  గమనించి, వాాదారుల 

ప్పయోజనాలను పరిగణనలోి తీస్తకొని, వయ వస్థయ భూమిని సంరక్షంచడానిి చరయ లు 

తీస్తకోబడాుయి మరియు అద్ద సమయంలో వయ వస్థయానిై  పెంచడానిి మరియు అధిక్ గృహ 

వేరనాలను పెంచడానిి వయ వస్థయంలో పదుిలను అవలంబించడం దావ ర్ప ప్గామీణ ప్పాంర 

ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచడానిి చరయ లు తీస్తకోబడాుయి. ప్గామీణ ప్పాంరం యొక్క  స్థమరసయ ం 

పట్టణీక్రణతో క్లవరపడదు, కానీ న్నపుణాయ భివృద్ధ ి కంప్దం, వయ వస్థయ మార్గక టాు, కంప్ద 

ప్గామాలక్ట అనుసంధానం, ప్గామీణ ప్పాంరంలో జీవన నాణయ రను మెరుగుపరచడానిి ప్పాథమిక్ 

సౌక్ర్పయ ల అందుబాటు వంటి మెరుగైన మౌలిక్ సదుపాయాల కోసం నిబంధ్నలు 

చేయబడత్యయి. 

ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో అభివృద్ధ ి స్థధించడం దావ ర్ప ప్గామాలాో మౌలిక్ సదుపాయాలను 

పెంొంద్ధంచడం దావ ర్ప వారి సోపాన ప్క్మం ఆధారంగా అభివృద్ధ ిచెందవచుచ . ఆరికా్ మరియు 

మౌలిక్ సదుపాయాల ను అంద్ధంచడం లో ఆరికా్ అడుంక్టలు ఉనాై యి, రగన ప్పద్దశాలలో 

ఉనై  కంప్ద ప్గామాలాో ఈ సౌక్ర్పయ లను అంద్ధంచడం దావ ర్ప వీటిని పరి క్ రించవచుచ . చినై  

ప్గామాలలో రక్టక వ జనాభా ఉంటుంద్ధ, ఇద్ధ సేవలను సప్క్మంగా మరియు పూరిగిా 

ఉపయోగంచుకోవడానిి సరిపోదు. అందువల,ా క్నీస పరిమిత్త జనాభా దృష్టట య  సౌక్ర్పయ ల  సా్థనం 

ఉండాలి. ఈ విధ్ంగా, ఆరికా్ మరియు మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచే కంప్ద ప్గామాలు 

ప్పక్క నే ఉనై  ప్పాథమిక్ ప్గామాలలో వృద్ధనిి సృష్టటంచగలవు. అయిత్త, సమీక్ృర అభివృద్ధ ి

కోసం, కంప్ద మరియు ప్పాథమిక్ ప్గామాల మధ్య  ప్పాద్దశిక్ మరియు ఫంక్షనల్ ఇంటిప్ే్న్ 

అవసరం. స్తరక్షరమైన త్యగునీరు, రోడ్డు క్నెి టవిటీ, ఆరోగయ  సౌక్ర్పయ లు మరియు ేదలక్ట ఉపాధి 

కారయ ప్క్మాలతో పాటు విదయ  వంటి ప్పాథమిక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచడంతో జీవన 

నాణయ రను మెరుగుపరచడానిి  సా్థనిక్ ఆరికా్ వయ వసలాను కూడా సమప్గ విధానంకోసం 

పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి.  
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రరనం 16-3: డ్రగామీణాభివృది్ధ నిర్యమ ణం 

 సా్థనిక్ ఉరా ుిలను ఉపయోగంచి చినై  రరహా వయ వస్థయ ఆధారిర పరిప్శ్మలను 

ప్పోర్ హంచడం దావ ర్ప ఈ ప్పాంర ఆరికా్ వయ వసలాో వృద్ధనిి స్తలభరరం చేయడం ప్గామీణ 

సమాజాల జీవనోపాధిని మెరుగుపరుసి్తంద్ధ. వయ వస్థయ ఆధారిర పరిప్శ్మలు ఈ ప్పాంరం 

యొక్క  ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచడమే కాక్టండా,  సా్థనిక్ సమాజాలక్ట ఉపాధి అవకాశాలను కూడా 

సృష్టటసి్థయి.  

వయాట వస్వయ భూమి సంర్క్ష్ణ:ఈ ప్పాంరంలో వేగవంరమైన పట్టణీక్రణతో అనేక్ 

వయ వస్థయ భూములు ఇరర ప్పయోజనాల కోసం మారచ బడ్డునాై యి. ఈ ప్పాంరంలోని 

వయ వస్థయ భూములలో చాల్ల వరక్ట చాల్ల స్థరవంరమైనవి మరియు సంవర్ ర్పనిి ర్గండ్డ 

నుండి మ్యడ్డ పంట్లను ఉరా త్త ిచేసి్థయి. ఈ అధిక్ ఉతా్య దక్ వయ వస్థయ భూములను ఇరర 

ఉపయోగాల వైపు మారచ క్టండా కాపాడానిి నియంప్రణ చరయ లు తీస్తకోవాలి. వయ వస్థయ 

ఆధారిర మరియు అనుబంధ్ పరిప్శ్మలక్ట రక్టక వ పంట్ ద్ధగుబడి నిచేచ  భూములక్ట 

మాప్రమే వయ వస్థయ భూమి మారాి డిఅనుమత్తంచబడవచుచ . 

రృహ/ కుటీర్ రరిడ్రశ్మలు:గృహాధారిర పరిప్శ్మలు ల్టదా క్టటీర పరిప్శ్మలు ప్గామీణ 

ప్పాంత్యలాో అంరరా్ప గంగా ఉనాై యి. ప్పధానంగా వయ వస్థయ ఆధారిర ల్టదా చేత్తవృుిల 

వయ వసా్థపక్రవ ం క్లిగన ఈ చినై  రరహా ప్గామ పరిప్శ్మలు భూమిల్టని రైులక్ట మరియు వేరన 

కారాి క్టలక్ట కీలక్ ఆరికా్ పరిష్టక ర్పలు. ఈ ప్పాంరంలోని కంప్ద ప్గామాలు మరియు ప్పాంతీయ 

కంప్దాలక్ట సరైన అనుసంధానంతో, ఈ పరిప్శ్మలు విసృిర మార్గక ట్ ప్పద్దశానిి 

చేరుక్టంాయి మరియు ఈ ప్పాంరంలోని  సా్థనిక్ ఆరికా్ వయ వసలాను పెంచుత్యయి, న్నపుణయ ం 

ల్టని కారాి క్టల ఉపాధి దావ ర్ప ప్గామాలాో ేదరికానిై  తొలగసి్థయి. 
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17 వాతావర్ణ మార్పప లకు రర్యయాట వర్ణం మరియు 

డ్రరతిసప ందన నిర్ా హణ, 2051 

17.1 వ్యయాట హాత్మ క్ లక్ష్యయాట లు 

భారరద్దశ్ం యొక్క  తూరుా  తీరం బంగాళ్ళఖారం లోని ఉ్ణమండల టీల్ జల్లలు, 

అదుా రమైన బీచ్ లు మరియు తూరుా  క్నుమల అంరా కొండ భూభాగానైి  

చుటుటముటిటన స్తందరమైన ప్పక్ృత్త దృశాయ నిై  అంద్ధసి్తంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ 

అదృ్టవశాతిూ ఈ భాగం అంద్ధంచే అనిై  అందగతెలిను క్లిగ ఉంద్ధ. ఈ ప్పాంరం 250 

ిలోమీట్ర ాఖరీదైన ొడవును క్లిగ ఉంద్ధ, దాదాపు 27% భూమి సహజ కొండలు మరియు 

అడవులతో క్పా బడి ఉంద్ధ, మరియు 28% బహరంగ వయ వస్థయ  సలా్లలు ఉనాై యి. ఇరర 

సహజ లక్షణాలలో తీర ప్పాంర ఇస్తక్ ప్పాంత్యలు, మడ అడవులు, నదులు, నీటి వనరులు 

మరియు బహరంగ ప్పద్దశాలు ఉనాై యి. 

వ్యయ హాల అమలు ీర ఘకాలంలో సహజ లక్షణాల  సిరామైన అభివృద్ధ ిమరియు రక్షణను 

క్లిగ ఉండాలి మరియు దృక్ా థానిై  ఇపుా డ్డ ఊహంచాలి. సరైన దృక్ా థం క్లిగ 

ఉండట్ం కొరక్ట, విఎమ్ ఆర్ డిఎలో పర్పయ వరణ యాజమానాయ నిై   పాాన్ చేయడానిి 

సంపూరణ విధానం కొరక్ట, వ్యయ హారా క్ పర్పయ వరణ లక్ష్యయ లు మరియు లక్ష్యయ ల ఆధారంగా ఒక్ 

భావన మరియు ప్పప్ియ అవసరం అవుుంద్ధ. అసంఖాయ క్ పర్పయ వరణ ప్పమాణాలు, 

విధానాలు మరియు ఇపిటిఆర్ఐ పరిశోధ్న, పర్పయ వరణ చట్టం 1986, జాతీయ పర్పయ వరణ 

విధానం 2016, పర్పయ వరణ పరిరక్షణ చ టాలు, ఎనివ ఎస్-ఎపి మొదలైన మారదెరశ కాల 

ఆధారంగా వ్యయ హం రయారు చేయబడింద్ధ. స్తసిరా అభివృద్ధిి  సంబంధించిన 7 విసృిర 

పర్పయ వరణ పర్పమిుల ఆధారంగా లక్ష్యయ లు రూొంద్ధంచబడాుయి. అవి ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా 

ఉనాై యి; 

 పర్పయ వరణ పరిరక్షణ మరియు మెరుగుదల కొరక్ట 

 మానవులు, ఇరర జీవులు, మొక్క లు మరియు ఆసిిి  ప్పమాదాలనివారణ 

 పర్పయ వరణ కాలు య్ ం యొక్క  నివారణ మరియు నియంప్రణ 

 పర్పయ వరణం యొక్క  నాణయ ర కొరక్ట ప్పమాణాలను రూొంద్ధంచడం 

 పరిప్శ్మల  సా్థనం కోసం ప్పాంత్యల పరిమిత్త 

 ప్పమాదక్రమైన పదారా్పలను హాయ ండిల్ చేయడం కొరక్ట రక్షణ 

 పర్పయ వరణ కాలుష్టయ నిి సంబంధించిన పరిశోధ్న 

17.2 కీలక్ స్తనిన త్మైన హోద్యల రర్యయాట వర్ణ నిర్ా హణకు 

డ్రేమ్ వర్ె  

మొరంి విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం విసృిరంగా దాని పర్పయ వరణ స్తసిరార, రక్షణ మరియు 

పరిరక్షణ కోసం ఆరు కీలక్ హోదాలుగా వరీకె్రించబడింద్ధ. దాని లక్షణాలు, ఫిజియోప్గఫీ 

మరియు సహజ వనరుల ఆధారంగా ప్పాంత్యలు విభజించబడాుయి. ప్పత్త జోన్ క్ట దాని 

సవ ంర అభివృద్ధ ిమరియు రక్షణ విధానం ఉంటుంద్ధ మరియు ీనిని నిరవ హంచడం 

దావ ర్ప విఎమ్ ఆర్ డిఎ చుట్యట  మెరుగైన వాత్యవరణం మరియు ఆరోగయ క్రమైన 

పరిసర్పలను స్తలభరరం చేసి్తంద్ధ.  

ప్పధాన ప్ేమ్ వర్క  మరియు పాలసీ ద్ధగువ ల్ కి ంచబడాుయి. ఈ ప్ేమ్ వర్క  కీలక్ 

పర్పయ వరణ సవాళ ాయొక్క  ప్పసి్తర అవగాహనలక్ట సంబంధించినద్ధ. రదనుగుణంగా అవి 

కాలప్క్మేణా పరిణామం చెందవచుచ : 
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1. కీలక్మైన రర్యయాట వర్ణ వనర్పల రరిర్క్ష్ణ- కీలక్మైన పర్పయ వరణ వయ వసలాు మరియు 

వనరులను రక్షంచడానిి మరియు సంరక్షంచడానిి, మరియు జీవిర మదుే, 

జీవనోపాధి, ఆరికా్ వృద్ధ ి మరియు మానవ ప్శ్లయస్్త  యొక్క  విసృిర భావనక్ట 

అవసరమైన అమ్యలయ మైన సహజ మరియు మానవ నిరాి ర వారసరవ ం. 

2. ఆరికి్ మరియు స్వమాజిక్ అభివృది్ధలో రర్యయాట వర్ణ ఆంద్యళనల ఏకీక్ర్ణ- 

పర్పయ వరణ ఆందోళనలను విధానాలు, ప్పణాళిక్లు, కారయ ప్క్మాలు మరియు ఆరికా్ 

మరియు స్థమాజిక్ అభివృద్ధ ికోసం ప్పాజెక్టటలలో విలీనం చేయడం. 

3. రర్యయాట వర్ణ వనర్పల వినియోరంలో సమర్తి్- ప్పత్తకూల పర్పయ వరణ ప్పభావాలను 

క్ని్టం చేయడం కొరక్ట, ప్పత్త యూనిట్ ఆరికా్ ఉరా త్తయిొక్క  ప్పత్త యూనిట్ యొక్క  

ఉపయోగానిై  రగంెచే అరంాలో పర్పయ వరణ వనరులను సమరవాంరంగా 

ఉపయోగంచుక్టనేల్ల చూడట్ం. 

4. రర్యయాట వర్ణ రలన- స్తపరిపాలన స్కప్త్యలను పర్పయ వరణ వనరుల వినియోగం 

నిరవ హణ మరియు నియంప్రణక్ట వరింిపజేయడం. 

5. రర్యయాట వర్ణ రరిర్క్ష్ణ కర్కు వనర్పల పెంపుదల- పర్పయ వరణ పరిరక్షణ కొరక్ట 

ైనాన్్ , రకాై లజీ, సంప్పదాయ నాల్డ్ ీమరియు స్థమాజిక్ మ్యలధ్నంతో కూడిన 

అధిక్ వనరుల ప్పవాహాలను ధ్ృవీక్రించడం కొరక్ట. 

6. వికండ్రీక్ర్ణ- వికంప్ీక్రణలో ఈ సమసయ లను పరి క్ రించడానిి సెంప్ట్ల్ అథారిటీ 

నుండి ర్పష్ట్ట మరియు  సా్థనిక్ అధికారులక్ట అధికార్పనిై  బద్ధలీ చేయడం జరుగుుంద్ధ. 

7. సమడ్రరత్- ఇంటిప్ే్న్ అనేద్ధ పర్పయ వరణ పాలసీల అమలుక్ట ఛార్ ీచేయబడు సెకోటరల్ 

పాలసీమేింగ్ లో పర్పయ వరణ పరిగణనలను చేరచ డానిై  స్కచిసి్తంద్ధ. 

8. రర్యయాట వర్ణ డ్రరమాణిక్ అమరిక్- పర్పయ వరణ ప్పమాణాలు అవి వరింిచే ఆరికా్ మరియు 

స్థమాజిక్ అభివృద్ధ ిపరిసితా్తని ప్పత్తబింబించాలి. 

9. నివార్ణ చర్యాట లు- వాసవిం రరువార క్షీణించిన పర్పయ వరణ వనరులను 

పునరుదరిించడానిి ప్పయత్తై ంచడం క్ంటే, పర్పయ వరణ న్టం మొదటి  సా్థనంలో 

జరగక్టండా నిరోధించడం మంచిద్ధ. 

10. నియండ్రత్ణ సంసె ర్ణలు మరియు విధానం మరియు శాసన చడ్రరనం- 

పర్పయ వరణ పరిరక్షణ కోసం నియంప్రణ పాలనలు ఒక్ శాసన చప్ానిై  క్లిగ ఉంాయి, 

మరియు నియంప్రణ సంసలా సమిత్తని క్లిగ ఉంాయి.  

11. రర్యయాట వర్ణ స్తనిన త్మైన జోన్ లను గురితంచడం- పర్పయ వరణ పరంగా 

స్తనిై రమైన జోన్ లు గురింిచబడు పర్పయ వరణ వనరులు క్లిగన ప్పాంత్యలుగా 

నిరవ చించబడవచుచ , ీని సంరక్షణక్ట ప్పత్తయ క్ ప్శ్ద ిఅవసరం అవుుంద్ధ. 

12. జీవవైవిధయాట ం, సండ్రరద్యయ  జాన నం మరియు సహజ వార్సతాా నిన  

డ్రపోత్్ హంచడం- సహజ వారసరవ  ప్పద్దశాలు, పవిప్ర మరియు ప్పక్ృత్త దృశాయ లు 

గణనీయమైన పర్పయ వరణ వయ వస ావైవిధాయ నిి మ్యల్లలు, మరియు ర్గండవద్ధ పర్పయ వరణ 

పర్పయ ట్కానిి కూడా ఒక్ ముఖయ మైన ఆధారం.  

13. కాలుషయాట  త్గింెపు- కాలు య్ ం యొక్క  ప్పభావాలు ేదలు, ల్టదా మహళలు, ల్టదా 

పిలలాు, ల్టదా అభివృద్ధ ి చెందుునై  ప్పాంత్యలను విభాజక్ంగా ప్పభావిరం 

చేయవచుచ , వారు దాని రర్పనిి స్థేక్షంగా రక్టక వ విర్పళ్ళలను క్లిగ ఉండవచుచ , 

మరియు రదనుగుణంగా రగంెపు యొక్క  ఖరుచ లు మరియు ప్పయోజనాలు వారిి 

ప్పయోజనం క్లిగంచవచుచ . 
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14. వార్సత్ా  రరిర్క్ష్ణ మరియు ర్క్ష్ణ- మానవ నిరాి ర వారసరవ ం ఒక్ ప్పజల 

చరిప్ర, చరిప్ర, జీవన మారె్పలు మరియు సంసక ృత్తని ప్పత్తబింబిసి్తంద్ధ. విఎంఆర్ డిఎ 

వి్యంలో, అటువంటి వారసరవ ం ర్పష్ట్ట గురింిపుయొక్క  ప్పధాన ా ాంశ్ం. అద్ద 

సమయంలో, గణనీయమైన ఆరికా్ విలువ, మరియు జీవనోపాధి మానవ నిరాి ర 

వారసరవ ం యొక్క  పరిరక్షణ మరియు వాటి  సిరామైన ఉపయోగం నుండి, వారి పర్పయ ట్క్ 

స్థమరా్పయ నైి  అరంా చేస్తకోవడం దావ ర్ప ొందవచుచ . 

15. రర్యయాట వర్ణ డ్రరమాణాలను ఏర్యప ట్ట చేయడం- పర్పయ వరణ ప్పమాణాలు ఆరికా్ 

మరియు స్థమాజిక్ అభివృద్ధ ిపరిసితా్తని ప్పత్తబింబించాలి. 

16. రరిశుడ్రభమైన స్వంకతిక్ ఆవిషె ర్ణలు-రరరర్పలుగా వయ రా్పలను శుద్ధ ి

చేయడానిి పరిశుప్భమైన రకాై లజీల ఆవి క్ రణ. 

17. రరిశోధన మరియు అభివృది్ధ- స్థంకత్తక్ ప రిశోధ్ న , అభివృద్ధ,ి అనుస ర ణ , స 

మాచార్పనిై , స మాచార్పనిై , సవ  చి  స్థంకత్తక్ ప రిజాానాల ను మ ద్ధంపు చేయ డం లో 

స హ కారం కోసం ప్ప భురవ  , ప్ప యివేట్ సంస ాల క్ట స్థంకత్తక్ ప రిశోధ్ న సంస ాల ను 

నెట్ వ ర్క  చేయ డానిి ఒక్ యంప్త్యంగానిై  ఏరా్ప టు చేయడం. 

18. అమలు- స్థధారణ ప్పజలలో పర్పయ వరణ అవగాహనను పెంొంద్ధంచడానిి ఒక్ 

వ్యయ హానిై  రయారు చేసి అమలు చేయడం. 

19. భూభార స్తనిన త్మైన మార్దెర్శ కాలు- ఇపా టిక ఉనై  కొండ వాలులు మరియు 

కొండ శిఖర్పలపై మరింర ప్పత్తకూల ప్పభావానైి  రగంెచడానిి అభివృద్ధ ికోసం భూభాగ 

స్తనిై రమైన మారదెరశ కాలను సిదంి చేయడం.  

20. దర్నమైన వృక్ష్సంరద- పట్టణ విసరిణ ప్పాంరంలో అరబ న్ ప్ీన్్  ను పెంచడానిి 

దట్టమైన వృక్షజాలం మరియు ప్ీన్ క్వర్ యొక్క  ప్పసి్తర పెద ేపాకెట్నాు గురింిచండి. 

 

రరనం 17-1: రర్యయాట వర్ణ నిర్ా హణ డ్రేమ్ వర్ె  
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17.3 కోస్్  జోన్ నిరా్ హణ వ్యయాట హాలు 

తీర ప్పాంరంలో తీర ప్పాంర లోరటుట ప్పాంత్యలు మరియు తీర జల్లల విసి్థరమైన 

ప్పాంరం ఉనాై యి. ఇద్ధ విసృిరమైన మరియు విభినై  ఆరికా్ కారయ క్ల్లపాలక్ట ప్పధాన 

ప్పద్దశ్ంగా మారింద్ధ. తీర్పలాో అభివృద్ధ ిచెందుునై  అనేక్ ద్దశాలు రమ ఆరికా్ వృద్ధిి  

కొరర ఉనై  తీర వనరులపై ఎక్టక వగా ఆధారపడత్యయి. తీర ప్పాంర వనరులు ఆరికా్ 

మరియు స్థమాజిక్ లక్ష్యయ ల కోసం ఉపయోగంచబడత్యయి: పట్టణీక్రణ, పరిప్శ్మ, 

పర్పయ ట్క్ం మరియు వినోదం, చేపల పెంపక్ం మరియు ఆకావ క్లచ ర్, శ్ి ిఉరా త్త ిమరియు 

రవాణా. విఎంఆర్ డిఎ స్తమారు 250 ిలోమీట్ర ాతీరప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ, ఇద్ధ బహరంగ 

సముప్దం నుండి పాక్షక్ మ్యసిఉనై  (ప్కీక్ లు, లగూనాు) తీర జల్లలక్ట మారుుంద్ధ 

మరియు పర్పయ వరణ మరియు జనాభా లక్షణాలలో గణనీయమైన వైవిధాయ నిై  చూపుుంద్ధ. 

ఆరికా్ వృద్ధ,ి వేగవంరమైన పట్టణీక్రణ మరియు మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధతిో 

పాటు జనాభాలో నిరంరర పెరుగుదల కాలు య్ ం, పర్పయ వరణ వయ వస ాఆరోగయ ం క్షీణించడం, 

ఆవాస నష్టటలు, వనరుల క్షీణర మరియు అనయ ద్దశ్ జీవులఆప్క్మణక్ట దారితీసింద్ధ. 

మరోవైపు ుఫానులు, స్తనామీలు మరియు సముప్ద త్తరోగమనం వంటి సహజ ప్పమాదాలు 

ప్పధాన తీర పర్పయ వరణ సమసయ లు. ఈ తీర ప్పాంర పర్పయ వరణ సమసయ లు ఆరికా్ స్తసిరార 

మరియు పర్పయ వరణ నాణయ రక్ట ప్పధాన ముపుా గా మార్పయి; స్థమాజిక్ అశాంత్తని 

సృష్టటంచడం మరియు జాతీయ ఆరికా్ వయ వసనాు అసిరాపరచడం. మానవజాత్త 

కారయ క్ల్లపాలు మరియు పర్పయ వరణ వయ వస ా ఆరోగయ ం మరియు పర్పయ వరణ పరిరక్షణను 

సములయ ం చేయడానిి,  సిరామైన ప్పాత్తపద్ధక్న తీర ప్పాంరంలో సమప్గ నిరవ హణ పథక్ం 

అరయ వసరంగా అవసరం. ీనిి సంబంధించి, తీర ప్పాంర జోన్ యొక్క  అనిై  అంశాల 

నిరవ హణను ప్పసి్థవించే తీర ప్పాంర జోన్ నిరవ హణ కారయ ప్క్మం అరయ వసరం. విఎంఆర్ 

డిఎ ప్పధాన తీర సమసయ లలో ఉనై  సమసయ లను ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా గురింిచారు 

 పట్టణ ప్పాంత్యలు మరియు నగర ప్పాంత్యల వెంబడి కాలు య్ ం మరియు ఘన 

వయ రా్పలు కాలువల దావ ర్ప పరిమిరం చేయబడ్డుంద్ధ. 

 తీర ప్పాంత్యల పట్ ా నిబంధ్నలు మరియు నిబంధ్నలను పాటించక్టండా 

పట్టణీక్రణ మరియు సెటిల్ మెంట్/ఆప్క్మణ. 

 సరైన మౌలిక్ సదుపాయాలు ల్టక్టండా మిత్తమీరిన అనియంప్త్తర పర్పయ ట్క్ం 

మరియు వినోదం 

 పెంట్ మడ అడవుల చిరడిి నేల, పుడిమడక్మాన్ ప్గూవ్ చిరడిి నేల, శారద నద్ధ 

మురిి మడ అడవులు, విశాఖపటై ం మడ అడవులు, సబబ మా ేట్ మడ అడవులు 

వంటి ప్పాంత్యలలో మడ అడవుల క్షీణర. 

 సముప్దతీర రహదారి వెంబడి తీర కోర కాంౌరండ్ గ్లడలు మరియు రహదారుల 

విచిి నైా నిి దారితీసి్తంద్ధ 

 భవనాల అభివృద్ధ ిపెరగడం మరియు భూగరా  జల మట్టం రగడెం వల ాభూగరా  

జల్లలాోి సముప్దపు నీటి చొరబాటు జరిే స్థలినిటీ చొరబాటు. 

సమసయ లను పరి క్ రించడానిి, దురబ లర మద్ధంపు, అమలు మరియు రక్షణ 

వ్యయ హాల యొక్క  మ్యడ్డ దశ్లు కొనిై  ర్పష్ట్ట మరియు కంప్ద విధానాలు మరియు 

మారదెరశ కాలతో ముందుక్ట వసి్థయి, ఇద్ధ దృక్ా థ ప్పణాళిక్క్ట కొంరవరక్ట సమసయ లను 

మెరుగుపరచగలదు. 

1. సిఆర్ జెడ్ పాలసీలను నిరవ హంచడం  

2. ర్పష్ట్ట  సా్థయిలో కోసటల్ జోన్ మేనేజ్ మెంట్ 

3.  సా్థనిక్  సా్థయి తీర ప్పాంర నియంప్రణ జోన్ మాయ ప్ లు 
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4. తీర ప్పాంర దురబ లరవ  స్కచిక్ 

5. కాలు య్  నియంప్రణ మరియు వయ రా్పల నిరవ హణ 

6. ట్యరిజం మేనేజ్ మెంట్ మరియు  పాానింగ్ 

7. ఫి్రీస్ మేనేజ్ మెంట్ 

8. తీర ప్పాంర ఆవాస పునరుదరిణ 

9. క్మ్యయ నిటీ భాగస్థవ మయ ం 

ప్పత్తపాద్ధర భోగాపురం విమానాప్శ్యం మరియు తీరం యొక్క  స్తందరమైన విలువను 

పరిగణనలోి తీస్తకొని పర్పయ ట్క్ం మరియు అనుబంధ్ అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడం 

అనేవ ష్టంచబడ్డుంద్ధ 

17.4 వయాట వస్వయ ర్క్ష్ణకు వ్యయాట హాలు 

కౌలుక్ట ఇవవ డం దావ ర్ప రన సొంర భూమిపై హక్టక , బిరుదు మరియు 

యాజమానాయ నిై  కోలోా త్యమనే భయం భూస్థవ ములను నిరుత్్య హపరుసి్తంద్ధ, వారు 

సవ యంగా స్థగు చేయల్టక్పోయినపా టికీ, వారి భూములను లీజుక్ట తీస్తకోవడానిి. భూమి 

బీడ్డగా ఉండట్ం ల్టదా భవనాలు ల్టదా ఇరర భూభాగానిి అభివృ ద్ధ ిచేయడం వెనుక్ ఇద్ధ 

కారణం. చాల్ల మ౦ద్ధ రమ భూమిని నోటి లీజుక్ట ఇవవ డానిి ఇ్టపడక్ట౦డా చాల్ల మ౦ద్ధ 

బీడ్డగా ఉ౦ారని మరి౦ర తెలుస్త. అందువల,ా రగన చ టా నైి  అమలు చేయడం దావ ర్ప 

లీజును చట్టబదంిగా గురింిచడం అవసరం. అయిత్త, ఇద్ధ అమలులో ఉనై  ఏదైనా ఇరర 

చట్టం యొక్క  స్కపర్ సె్న్ లో, భూమి యజమాని యొక్క  ప్పయోజనాలను సా ్టంగా 

మరియు గటిటగా రక్షంచాలి. నీత్త ఆయోగ్ రయారు చేసిన మరియు ఆమోద్ధంచిన మోడల్ 

ల్లయ ండ్ లీజ్ చట్టం, 2016,  సా్థనిక్ అవసర్పలక్ట అనుగుణంగా మరియు ఎనేబ్ల్ల్ చ టా నైి  

సీవ క్రించడానిి ర్పష్టష్టటలు మరియు కంప్ీక్రణలక్ట రగన రంపెటా్ ను అంద్ధసి్తంద్ధ. 

వయ వస్థయ సమరరా, ఈివ టీ మరియు విదుయ త్ రగంెపును ప్పోర్ హంచడానిి భూమిని 

చట్టబదంి చేయడం సహాయపడ్డుంద్ధ. ఇద్ధ వయ వస్థయంలో చాల్ల అవసరమైన 

ఉతా్య దక్ర మెరుగుదలక్ట అద్దవిధ్ంగా ప్పజల వృత్తపిరమైన చలనశీలర మరియు 

వేగవంరమైన ప్గామీణ మారుా క్ట కూడా సహాయపడ్డుంద్ధ. 

ప్గామాలు మరియు క్టప్గామాల చుట్యట  ప్గామ విసరిణ ప్పాంరం యొక్క  బఫర్ 

పరిమిత్తని అంద్ధంచడం దావ ర్ప రక్షర వయ వస్థయ భూమితో భవి య్ ుిలో అనిశిచ ర 

భూవినియోగ మారుా ను ఆపివేసి్తంద్ధ. రడౌనాు, కోల్ు  సోటరేజీ, షేడ్్ , మెష్టన్  సోటరేజీ 

ప్పాంత్యలు మరియు ిస్థన్ వికాస్ కంప్దాలు వంటి మెరుగైన సదుపాయాలను 

అంద్ధంచడం దావ ర్ప ఇరర వృుిలక్ట మారడానిి బదులుగా వయ వస్థయానిై  

కొనస్థగంచడానిి ప్గామసా్తలను ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. 

వయ వస్థయ భూమిలో మారుా క్ట ప్పధాన కారణాలాో ఒక్టి ఇపా టిక అభివృద్ధ ిచెందడం 

ప్పారంభించిన వయ వస్థయ భూములలో ల్టఅవుట్పాై ఎల్ ఆర్ ఎస్ ఆమోదంపై సరైన 

మారదెరశ కాలు ల్టవు. ప్పజలు భూమిని అమిా , భవి య్ ుిలో అనుమత్త ొందడానిి వాటిపై 

అభివృద్ధనిి ప్పారంభిసి్థరు, కాని మంచి వయ వస్థయ భూములను నాశ్నం చేయడానిి 

దారితీసి్తంద్ధ. వయ వస్థయ భూమిపై ఎల్ ఆర్ ఎస్ ఆమోదంపై సంబంధిర అధికారి ింద 

క్ఠినమైన మారదెరశ కాలను అభివృద్ధ ి చేసి ఆమోద్ధంచాల్ి న అవసరం ఉంద్ధ. ఇద్ధ 

భూమిని రక్టక వగా మారచ డానిి మరియు మెరుగైన వయ వస్థయ ఉరా ుిలను 

ప్పోర్ హంచడానిి దారితీసి్తంద్ధ. 
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రరనం 17-2: మండల్ల వారీగా విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలోని మొత్తం వయాట వస్వయ 

డ్రరంత్ంలో శాత్ం వాట్ట 

17.5 వార్సత్ా  సంర్క్ష్ణ డ్రరంతాల నిర్ా హణకు వ్యయాట హాలు 

బిల్ట హెరిటేజ్ యొక్క  పరిరక్షణ ప్పాజెక్ ట ఒక్ సంి ా్ టమైన ప్పప్ియ, ఇద్ధ చాల్ల విభినై  

ప్శ్లణి మ్యలకాలు మరియు విభినై  ఉపరిరల్లలతో పెద ే రకాల పరిరక్షణ పరిసిుాలతో 

వయ వహరిసి్థయి. ఇటీవలి సంవర్ ర్పలాో, వనరుల స్థధారణ పరిమిత్త మరియు 

స్థంసక ృత్తక్ వారసరవ  ఆసి్తల ప్పత్తయ క్ లక్షణాల కారణంగా దాని స్తసిరార సంబంధిర 

సమసయ గా మారింద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం ప్పాంరం దాని స్థమాజిక్-స్థంసక ృత్తక్ ప్పక్ృత్త దృశాయ నిై  నిరవ చించే 

గొపా  స్థంసక ృత్తక్ మరియు మర సంప్పదాయాలను క్లిగ ఉంద్ధ. హందూ మరం, ఇసా్థం, 

ష్టక్స్సవిం మరియు బదంిలో మరపరమైన మరియు ఆధాయ త్తా క్ ఎదుగుదల దాని స్థమాజిక్-

స్థంసక ృత్తక్ చరిప్ర దావ ర్ప గణనీయమైన పరిమాణంతో జరిగంద్ధ, ద్దవాలయాలు, దరె్ప, 

మసిదీ్ లు, చరిచ లు మరియు బద ి సలా్లల రూపంలో వారసత్యవ నిై  విడిచిపెటిటంద్ధ. 

హెరిటేజ్ సరేవ  నిరవ హంచడానిి, వివిధ్ వారసరవ  ఆసి్తలు మరియు ఆవరణల 

జాబిత్యను 3 సంసలా నుండి వారసరవ  ప్పద్దశాల జాబిత్యను సంక్లనం చేయడం దావ ర్ప 

రయారు చేయబడాుయి:  
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లిసెటడ్ హెరిటేజ్ బిలిుంగ్్  ల్టదా లిసెటడ్ హెరిటేజ్ ఆవరణలతో పాటు, ఇద్ధ పర్పయ వరణ 

ప్పాముఖయ ర ల్టదా స్తందరమైన అందం యొక్క  సహజ ఫీచర్ ప్పాంత్యలను కూడా క్లిగ 

ఉంటుంద్ధ, అయిత్త తోట్లు, కొండలు, హలా్లక్ లు, నీటి వనరులు (మరియు దానిి 

ఆనుకొని ఉనై  ప్పాంత్యలు), బహరంగ ప్పాంత్యలు, చెట్ ా ప్పాంత్యలు, పాయింటాు, నడక్లు, 

రైడ్ లు, క్డీు మారె్పలు (ఇక్పై 'జాబిత్య చేయబడు సహజ ఫీచర్ ప్పాంత్యలు'గా 

ేరొక నబడత్యయి) ఇవి ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం/మాసటర్  పాాన్ లో గురింిచాలి్ న 

నోటిఫిక్న్(లు)లో జాబిత్య చేయబడత్యయి. హెరిటేజ్ మేనేజ్ మెంట్ కొరక్ట 

అనుసరించాలి్ న వ్యయ హాలు ద్ధగువ ేరొక నై విధ్ంగా ఉనాై యి. 

 ష్టపైవేట్ పారీట ఆధీనంలో ఉనై  భవనాలను నిరవ హంచాలి మరియు అభివృద్ధ ి

నుండి పరిమిరం చేయాలి; పునరైి రా్ప ణం మొదలైన వాటిని ప్పభుత్యవ నిి చెంద్ధన 

ఆసినిి జాప్గరగిా చూస్తకోవాలి. నిబంధ్నలను ఉలంాఘంచడంపై జరిమానా 

విధించాలి. 

 రోడ్డు వెడలాు  మరియు మెరుగుదలలు మరియు మాసటర్  పాాన్ లో ఏవైనా మారుా లు 

హెరిటేజ్ ఆవరణలను సహజంగా ల్టదా నిరా్ప ణారా క్ంగా పరిగణించాలి, మొదటి 

సందరా ంలో అభివృద్ధ/ివిధ్వ ంసం నుండి రక్షంచబడాలి. 

 వారసరవ ం యొక్క  ప్పోత్్య హక్ వినియోగం ప్పత్తపాదన ఆసి ిరక్షణ కోసం 

ఆదాయానైి  ఉరా త్త ిచేసి్తంద్ధ మరియు దాని చారిప్త్యరా క్ ప్పాముఖయ రను 

పెంచుుంద్ధ. 

 సైక లైన్ ను నిరవ హంచడం దావ ర్ప మరియు ఈ ప్పాంరంలో నిరా్ప ణ స్థమరస్థయ నిై  

ఉంచడం దావ ర్ప వారసరవ  ప్పాంరంలో నియంప్రణ నిరవ హణ చారిప్త్యరా క్ 

ప్పాంరం యొక్క  వారసరవ ం మరియు వీక్షణ యొక్క  విలువను పెంచుుంద్ధ. 

 చారిప్త్యరా క్ భవనాలు మరియు జాతీయ ప్పాముఖయ ర, ర్పష్ట్ట ప్పాముఖయ ర మరియు 

సౌందరయ  ప్పాముఖయ ర యొక్క  ఆవరణలను ప్ేడింగ్ చేయడం వారసరవ  నిరా్ప ణాల 

పర్పయ ట్క్ స్థమరా్పయ నైి  వ్యయ హరచన చేయడానిి సహాయపడ్డుంద్ధ. 

 యాకె్ స్, సైనేజీ మరియు వీధి ఫరైి చర్ తో సహా మౌలిక్ సదుపాయాల 

మెరుగుదల వారసరవ  ప్పాంత్యనిై  పెంచుుంద్ధ. 

 వారసరవ  భవనాలలో కారొా రేట్ సా్థ న్ ర్ ష్టప్ నిరవ హణలో గణనీయమైన 

ప్పభావానిై  అద్దవిధ్ంగా వారసరవ  ప్పద్దశ్ం యొక్క  ప్పజాదరణను తీస్తక్టర్పగలదు. 

 హెరిటేజ్ క్నరీేవ ్న్ క్మిటీని విఎంఆర్ డిఎ ఏరా్ప టు చేయాలి 
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రరనం 17-3: డ్రరధాన వార్సతా్ ం యొక్ె   సి్వనం ఆసి్తలుఎగియాన్ 

17.6 నీిల వనర్పల ర్క్ష్ణ వ్యయాట హాలు 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లో నీటి వనరుల సంఖయ  పెరగడం ల్టదు. కొర ినీటి వనరుల ఏరా్ప టును 

చేపట్టక్పోవడానిి కారణం. గర కొనిై  సంవర్ ర్పలుగా నిరంరర క్రువు మరియు లోటు 

వర షం పరనం కారణంగా, నీటి వనరులక్ట ప్పవాహాలను అడ్డుక్టనే పరీవాహక్ ప్పాంరంలో 

నిరంరర అభివృద్ధ ిగణనీయంగా రగంెద్ధ, ఎందుక్ంటే ఆవాస్థలక్ట చాల్ల ఆనుకొని ఉనై  

కొనిై  నీటి వనరులు ఆప్క్మించబడ్డునాై యి, ఇద్ధ నీటి వనరులు రగడెానిి 

దారితీసి్తంద్ధ. 

జి.ఓ.ఎమ్.ఎస్.నెం.119,డిటి.28-03-2017బై ఎమ్ఎ అండ్ యుడి ింద అనిై  

సరస్్త లు మరియు ల్టక్ ప్ఫంట్ లను సంరక్షంచడం, ఎపి కీలక్ సరస్్త ల చుట్యట  

అదనపు రక్షణ బఫర్ లను అంద్ధసి్తంద్ధ, ీనిని మాసటర్  పాాన్ ింద ఓపెన్ మరియు 

రిప్ియ్య్న్ సాే స్ లుగా ఉపయోగంచవచుచ . సరస్్త లు మరియు సరస్్త ల యొక్క  నీటి 

నాణయ రను మెరుగుపరచడంతో పాటు ఈ దృక్ా థ ప్పణాళిక్ ింద రపా నిసరి బహరంగ 

మరియు ఆక్టపచచ  బఫర ాదావ ర్ప సరస్్త ల యొక్క  అనిై   ి ా్ టమైన ష్టడైనేజీ మారె్పలను 

బాగా నిరవ చించబడిన ప్పాజెక్టటల దావ ర్ప రక్షంచండి. వినోదానిి జివిఎంసి ప్పాంరంలో 

ఉనై  ముఖయ మైన సరస్్త లు, సరస్్త లు మరియు పర్పయ ట్క్ం వాటి పర్పయ వరణ అంశాలతో 

ర్పజీపడక్టండా అభివృద్ధ ిచేయాలి. 

జివో 119 ఎి డ్రరకార్ం నీిల వనర్పల చుట్ూ బఫర్  

a) నద్ధ ల్టదా కాలువ వంటి నీటి వనరుల ెడ్ లో మరియు ఏదైనా సరస్్త , చెరువు, 

చెరువు ల్టదా క్టంట్/ష్టక్మ్ భూముల యొక్క  ఫుల్ ాయ ంక్ ల్వల్ (ఎఫ్ టిఎల్)లో 

ఎల్లంటి భవంత్త/అభివృద్ధ ి కారయ క్ల్లపాలు అనుమత్తంచబడవు. మరోవిధ్ంగా 

ేరొక ననట్యాిత్త, ల్టక్/క్టంట్ యొక్క  ప్పాంరం మరియు ఫుల్ ాయ ంక్ ల్వల్ (ఎఫ్ 
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టిఎల్) ల్ిక ంచబడ్డుంద్ధ మరియు నీటిపారుదల శాఖ మరియు ర్గవిన్యయ  డిపార్ట 

మెంట్ దావ ర్ప సరి టై  చేయబడ్డుంద్ధ.  

b) పై నీటి వనరులు మరియు కోరు్ లు రిప్ియ్య్న్/ప్ీన్ బఫర్ జోన్ వల్ట 

నిరవ హంచబడత్యయి మరియు ద్ధగువ ేరొక నై  విధ్ంగా ఎల్లంటి బిలిుంగ్ 

కారయ క్ల్లపాలు చేపట్టబడవు:  

7.  సా్థనిక్ అధికారుల పరిమిులక్ట వెలుపల నద్ధ సరిహదేు నుండి 100 మీ 

మరియు సా్థనిక్ అధికారుల పరిమిులాో 50 మీ. నద్ధ యొక్క  సరిహదేును 

నీటిపారుదల శాఖ మరియు ర్గవెన్యయ  శాఖ సిరామరియు ధ్ృవీక్రణ గా 

ఉండాలి.  

8. 10a మరియు అంరక్ంటే ఎక్టక వ వైశాలయ ం ఉనై  

సరస్్త లు/ాయ ంక్టలు/క్టంట్ల యొక్క  ఎఫ్ టిఎల్ సరిహదేు నుంచి 30 మీ.  

9. 10హెకాటర ా క్ంటే రక్టక వ వైశాలయ ం ఉనై  సరస్్త లు/ాయ ంక్టలు/క్టంట్ల 

యొక్క  ఎఫ్ టిఎల్ సరిహదేు నుంచి 9మీ;  

10. కాలువ, వాగు, నాల్ల, ుఫాను నీటి కాలువ యొక్క  నిరవ చించబడు సరిహదేు 

నుంచి 9మీ.  

11. కాలువ, వాగు, నాల్ల, 10 మీట్ర ా వెడలుా  గల ుఫాను నీటి కాలువ యొక్క  

నిరవ చించబడిన సరిహదేు నుండి 2 మీ.  

c) మాసటర్  పాాన్/జోనల్ డెవలప్ మెంట్  పాాన్ లో ేరొక ననట్యాిత్త మరియు మరోవిధ్ంగా 

ేరొక ననట్యాిత్త  

12. పైన (బి) (ఐ) మరియు (ఐ) ఉనై ట్యాిత్త, స్థధ్య మైనంర వరక్ట క్నీసం 12 

మీట్ర ావెడలుా  ఉనై  రోడ్డు కొరక్ట బఫర్ జోన్ ని ఉపయోగంచవచుచ .  

13. పైన (బి) (2) ఉనై ట్యాిత్త, తీరం వెంబడి వినోద/ప్ీన్ ెల్ట అభివృద్ధ ి

తోపాటుగా, 30 మీట్ర ాబఫర్ ష్టసిటప్ లోపల స్థధ్య మైనచోట్ క్నీసం 12 మీట్ర ా

రింగ్ రోడ్డు ల్టదా ప్ొమెనేడ్ అభివృద్ధ ిచేయవచుచ . (3)  

14. పైన ేరొక నై  బఫర్ జోన్ ని ోట్ ల్లట్ ల్టదా ఆరనె్నజ్ు  ఓపెన్ సాే స్ లో 

భాగంగా ల్ిక ంచవచుచ  మరియు ఎదురుదెబబ  ఆవశ్య క్రల కొరక్ట కాదు.  

d) సముప్దతీరం వెంబడి ఉనై  ప్పాంత్యల వి్యంలో, కోసటల్ ర్గగుయ ల్ట్న్ జోన్ 

నిబంధ్నలు పాటించబడత్యయి. 

e) ప్పాజెక్ ట ప్పాంరంలో గణనీయమైన సహజ నీటి వనరుల ఉనిిని పరిగణనలోి 

తీస్తకొని, రదుపరి సవిసరి మైన  పాానింగ్ దశ్లు ఇపా టిక ఉనై  నీటి వనరుల చుట్యట  

ఆక్టపచచ  బఫర్ ను తొలగంచవచుచ  మరియు ీనిి రగన ఉపయోగాలను ేరొక నవచుచ . 

17.7 విరత్తత నిరా్ హణ వ్యయాట హం 

గాలివాన  

ప్పపంచవాయ పంిగా వారిషక్ ఉ్ణమండల ుఫాను కారయ క్ల్లపాలాో బంగాళ్ళఖారం ఏడ్డ 

శారం వాా క్లిగ ఉంద్ధ; బంగాళ్ళఖారం వెంబడి సంవర్ ర్పనిి నమోదైన ుఫానుల 

అవధి నాలుగు మరియు అనివారయ ంగా ఈ నాలుగంటిలో ఒక్టి తీప్వమైన ుఫానుగా 

రూపాంరరం చెంద్ధ మానవ మరియు ఆసి ినష్టటలను క్లిగసి్తంద్ధ. తీరం వెంబడి ుఫాను 

కారయ క్ల్లపాల శారం స్థేక్షంగా రక్టక వగా ఉనై పా టికీ, అఘారం  చుట్యట  ుఫానులు 

క్లిగంచే మానవ మరియు ఆసి ిన్టం  సా్థయి చాల్ల ఎక్టక వగా ఉంద్ధ. ఈ శ్త్యబంేలో 103 ి 

పైగా ుఫానులు ర్పష్టష్టటనైి  ప్పభావిరం చేశాయి. ఆ కాలంలో, సైకాోనిక్ ల్లయ ండ్ ఫాల్ 
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స్థధారణంగా అధిక్-వేగ గాలులతో పాటు చాల్ల భారీ వర్పషలక్ట దారితీసి్తంద్ధ మరియు 

చివరిి వరదలుగా అనువద్ధంచబడ్డుంద్ధ. 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ మొరంి తీరం (ద్దశ్ంలో 2వ అత్తపెదదే్ధ) ుఫానులక్ట గురవుుండగా, 

తొమిా ద్ధ తీర జిలా్లలు చాల్ల బలహీనంగా ఉనాై యి మరియు గర శ్త్యబంేలో రగనంర 

మొరంిలో ల్లయ ండ్ ఫాల్ ను నమోదు చేశాయి. ుఫానులు మరియు ఫలిరంగా వరదలు 

సంభవించినపాు డ్డ, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని తీర ప్పాంర జిలా్లలాో తీప్వమైన ముంపు మరియు 

ుఫాను నష్టటల కారణంగా పంట్లు కోలాో వడం, నీటిపారుదల మౌలిక్ సదుపాయాలు 

గణనీయంగా ఉనాై యి. జాతీయ ుఫాను ప్పమాద నివారణ ప్పాజెక్టట  (ఎన్ సిఆర్ ఎమ్ పి) 

అమలు దావ ర్ప ుఫాను దురబ లరను ర్పష్ట్ట ప్పభురవ ం పరి క్ రిసిోంద్ధ. ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ 

ర్గవెన్యయ  శాఖ ీనిి ఫెసిలిటేట్ర్ గా ఉంద్ధ. రదుపరి ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్  సేటట్ డెవలప్ మెంట్ 

 పాానింగ్ సొసైటీ (ఎపిఎస్ డిపిఎస్) కూడా ఈడిఎస్ఎస్ మోడల్ దావ ర్ప ీనిి అనుబంధ్ంగా 

ఉంద్ధ, ీని దావ ర్ప ుఫాను దురబ లరను విశ్లషా్టంచవచుచ . అనుబంధ్ం 12(1)ని రదుపరి 

సమాచార ప్పయోజనం కొరక్ట కూడా రిఫర్ చేయవచుచ . 

స్తనామి 

2004 డిసెంబరు 26 న స్తనామీ ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని తొమిా ద్ధ తీర ప్పాంర జిలా్లలను 

ప్పభావిరం చేసింద్ధ (నెలాూరు, ప్పకాశ్ం, గుంట్యరు, క్ృష్టణ , తూరుా  గ్లదావరి, పశిచ మ 

గ్లదావరి, విశాఖపట్ై ం, విజయనగరం మరియు  శీ కాకాక్టళం). 2004 డిసెంబరు స్తనామీ 

కారణంగా ఈ జిలా్లలక్ట చెంద్ధన మొరంి 301 తీర ప్గామాలు మరియు 2,11,670 మంద్ధ 

ప్పభావిరమయాయ యి. స్తనామీ కారణంగా 107 మంద్ధ ప్పాణాలు కోలాో యినటాు నివేద్ధంచగా, 

1,554 ఇళా్ల దెబబ త్తనాై యి; ప్పధానంగా మర్ య కారుల సమాజం స్తనామీ కారణంగా 

ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లో తీప్వంగా ప్పభావిరమైంద్ధ. మొరంి 2,418 పడవలు పూరిగిా కోలాో యాయి; 

8,976 సంప్పదాయ పడవలు మరియు 180 యాంప్త్తక్ పడవలు దెబబ త్తనైా యి. స్తనామీ 

కారణంగా మర్ య కారుల జీవనోపాధిి కీలక్మైన 47,370 ఫిష్టంగ్ వలలు కోలాో యినటాు 

సమాచారం. ఈ ప్పాంరంలో ఈ ముఖయ మైన అంశానిై  పరి క్ రించడానిి స్తనామీ 

హెచచ రిక్ వయ వస ాచాల్ల ఉపయోగక్రంగా నిరూపించబడింద్ధ.  

 

రరనం 17-4: విరత్తత నిరా్ హణ డ్రేమ్ వరె్  

కీలక్ ఉరశ్మన చర్యాట లు  

 నాల్డ్ ీసంసలా నెట్ వర్క  సృష్టటంచడం 
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 ుఫానుల ప్పభావానిై  రగంెచడానిి భౌత్తక్ మౌలిక్ సదుపాయాలను సృష్టటంచడం: 

ుఫాను ఆప్శ్యాల నిరా్ప ణం, రపాి పోయిన రహదారి లింక్టలు మరియు వంతెనలు, 

సెలైన్ క్రక్ట్టలు, తీర కాలువలు, మడ అడవుల పెంపక్ం మొదలైన వాటిని 

పరయ వేక్షంచడం దావ ర్ప.  

 హజార్ు రిస్క  మేనేజ్ మెంట్, డాయ మేజీ అసెస్ మెంట్ మరియు ీర ఘకాలిక్ వ్యయ హంపై 

కెపాసిటీ బిలిుంగ్ కొరక్ట స్థంకత్తక్ స్థయం, రరువార ప్పాజెక్ ట మేనేజ్ మెంట్ మరియు 

ర్గవిన్యయ  డిఎమ్ డిపార్ట మెంట్ దావ ర్ప మానిట్రింగ్ చేయబడ్డుంద్ధ. ీనిని 

పంచాయితీర్పజ్ మరియు ప్గామీణాభివృద్ధ ిశాఖ అమలు చేసిోంద్ధ 

17.8 రర్యయాట వర్ణ స్తనిన త్మైన డ్రరంతాలను సంర్క్షించే 

వ్యయాట హాలు 

పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలు ల్టదా పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన మండల్లలు 

పర్పయ వరణ, అడవులు మరియు వాత్యవరణ మారుా ల మంప్త్తరవ  శాఖ దావ ర్ప నోటిై 

చేయబడిన ప్పాంత్యలను వనయ ప్పాణి అభయారణాయ లు, జాతీయ ఉదాయ నవనాలు మరియు 

రక్షర ప్పాంత్యల చు ట్యట  ఉనై  ప్పాంత్యలుగా స్కచిసి్థయి, వాటి స్తనిై రరవ ం కారణంగా 

మరింర రక్షణ అవసరం.  

అడవులు మరియు కొండల రక్షణ క్మ్యయ నిటీ ఫార్గష్టసీట మరియు మేనేజ్ మెంట్  పాాన్ ల 

దావ ర్ప కీలక్మైన ప్పాంత్యలాో అడవులను సంరక్షంచడానిి  సా్థనిక్ క్మ్యయ నిటీలక్ట 

సహాయపడ్డుంద్ధ; నీటిపారుదల మరియు మిప్శ్మ పంట్ల దావ ర్ప వయ వస్థయ 

పదుిలను మెరుగుపరచడం; మరియు పశువులను బాగా నిరవ హంచడం దావ ర్ప అధిక్ 

మేర రగంెచవచుచ . 

 

రరనం 17-5: విఎంఆర్ లో రర్యయాట వర్ణ స్తనిన త్మైన డ్రరంతాలు 
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ఎపి జివో ౧౧౯ ఇచిచ న విధ్ంగా అట్వీ రక్షణలో ఇమిడి ఉనై  వ్యయ హాలు ఈ ప్ింద్ధ 

విధ్ంగా ఉనాై యి. 

భారరద్దశ్ంలోని అట్వీ ప్పాంత్యల వృక్షజాలం 6 రకాలుగా వరీకె్రించబడింద్ధ. అవి,  

i. విడిఎఫ్ – హెచ్ ఎల్: కొండ ప్పాంత్యలాో చాల్ల దట్టమైన అడవి 

ii. పిఎఫ్ – హెచ్ ఎల్/డబా్ల్య బి: కొండ ప్పాంత్యలాో చాల్ల దట్టమైన అడవి ల్టదా 

ప్పవాహాలు ల్టదా నీటి వనరుల చుట్యట  20 మీట్ర ాబఫర్ కాక్టండా 

iii. విడిఎఫ్ – పిఎల్: మైదాన ప్పాంత్యలాో చాల్ల దట్టమైన అడవి 

iv. MT 

v. ఓఎఫ్/ఎస్ ఎఫ్ – పిఎల్: స్థదా ప్పాంత్యలాో ఓపెన్/ప్సక బ్ ఫార్గస్ట 

vi. ఎన్ ఎఫ్ – పిఎల్: మైదాన ప్పాంత్యలాో నాన్ ఫార్గస్ట 

రి్లక్ 17-1: విఎంఆర్ డిఎ డ్రరంత్ంలోని అడవిలో వృతాత ల దా్య ర్య వృక్ష్జాలం క్వర్ 

చేయబాాయి 

డివిజన్/సరెి ్  

విడిఎఫ్ట-

హెచ్ 

ఎ్  

ిఎఫ్ట-హెచ్ 

ఎ్ /డబ్ల్ుయాట బి 

Mడిఎఫ్ట-

ిఎ్  

ఓఎఫ్ట/ఎస్ 

ఎఫ్ట-

ిఎ్  

ఎన్ 

ఎఫ్ట-

ిఎ్  

మొత్తం (హా) 

విశాఖపట్ై ం 1.12 24048.73 2778.99 8222.35 3404.43 38455.62 

విజయనగరం 0 11303.35 1731.48 2407.58 406.16 15848.57 

మొరంి 1.12 35352.08 4510.47 10629.93 3810.59 54304.19 

అధ్య యన ప్పాంరం దాని అట్వీ వృక్షజాలం యొక్క  అరయ ధిక్ ప్పాంత్యనిై  క్లిగ ఉంద్ధ 

(పిఎఫ్ హెచ్ ఎల్/డబా్ల్య బి) కొండ ప్పాంత్యలాో చాల్ల దట్టమైన అడవి ల్టదా ప్పవాహాలు ల్టదా 

నీటి వనరుల చుట్యట  20 మీట్ర ాబఫర్ కాక్టండా. 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో 1.12 హెకాటర ా విసీరి ణంలో విడిఎఫ్-హెచ్ లిన్ నక్క పలి ా

మండలంగా ఉంద్ధ; 36794. 91 హెచ్ ఎ పిఎఫ్-హెచ్ ఎల్/డబా్ల్య బి, శ్ృంగవరపుకోట్ 

మండలం (4471.81 హె) అరయ ధిక్ వైశాలయ ం మరియు అనకాపలి ా  (1.06 హె)లో అత్త 

చినై ద్ధ;; 14900.24 హెకాటర ాఓఎఫ్/ఎస్ ఎఫ్ - పిఎల్, ఆనందపురంలో అరయ ధిక్ం (1639.13 

హె) మరియు భోగాపురం మండలంలో అరయ లా ంగా (2.17 హా); ఎన్ ఎఫ్ లో 5578.74 హెకాటర ా

- గార్ప మండలంలో పిఎల్ అరయ ధిక్ం (591.39 హె) మరియు గం యా డ (0.18 హా)లో 

అరయ లా ంగా ఉంద్ధ.  

అడవిని రక్షంచే వ్యయ హాలు 

(a) అడవులు మరియు రక్షర ప్పాంత్యలాో ప్క్మానిై  నిరవ హంచండి. 

(b) అధీక్ృర కారయ క్ల్లపాల నుంచి ర్గవిన్యయ  రిట్రై్  లను పెంచండి. 

(c) అవాంఛిర వనరుల ఉలంాఘన ఫలిరంగా అట్వీ వనరులక్ట న్టం వాటిలకా్టండా 

నిరోధించండి. 

(d)  సిరామైన ద్ధగుబడి లక్ష్యయ లను చేరుకోండి. 

(e) అడవులు మరియు రక్షర ప్పాంత్యలక్ట ఉలంాఘనలు మరియు నష్టటనైి  

నిరోధించడానిి సమాచారం మరియు విదాయ  కారయ ప్క్మాల దావ ర్ప ప్పజలను 

నిమగై ం చేయండి. 

(f) నివారణ, గురింిపు మరియు పరయ వేక్షణ కారయ ప్క్మాలలో అట్వీ స్థంకత్తక్ నిపుణులు 

మరియు అట్వీ నిర్పవ హక్టల న్నపుణయ   సా్థయిలను పెంచండి. 
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(g) అవాంఛిర కారయ క్ల్లపాలు జరగడానిి అవకాశాలను సృష్టటంచే సంభావయ ర ల్టదా 

బలహీనరలను రగంెచండి. 

డ్రగీన్  క్వర్  

ఫార్గ స్ట సరేవ  ఆఫ్ ఇండియా విడ్డదల చేసిన  సేటట్ ఆఫ్ ఫార్గస్ట రిపోర్ ట 2017 ద్దశ్ం 

యొక్క  అట్వీ విసీరి ణం మొరంి భౌగ్లళిక్ ప్పాంరంలో 21.54% ఉందని వెలడాించింద్ధ, ఇద్ధ 

2015 లో అంచనా నుండి 21.34% వద ేసవ లా ంగా పెరిగంద్ధ. మ్యడ్డ ర్పష్టష్టట లాో అట్వీ క్వర ా

మెరుగుదల నుండి ఈ పెరుగుదల లో ఎక్టక వ భాగం వచిచ ంద్ధ, వీటిలో ఒక్టి క్ర్పణట్క్ 

మరియు కరళతో పాటు ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్. 

ప్పసి్తరం వినోదం, అడవి మరియు కొండల చే క్పా బడిన మొరంి భూవినియోగం 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో 12% గణనీయమైన ఆక్టపచచ  క్వరేజీని చేసి్తంద్ధ మరియు 

సరస్్త లు మరియు నదుల చుట్యట  ఉనై  తోట్ను పరిగణనలోి తీస్తక్టంటే అద్ధ ర్పష్ట్ట 

మరియు జాతీయ సగటు క్ంటే చాల్ల రక్టక వగా ఉనై  17% ఆక్టపచచ  క్వర్ అవుుంద్ధ. 

ప్ీన్ క్వర్ ను పెంచడానిి చేరచ గల వ్యయ హాలు ఈ ప్ింద్ధ విధ్ంగా ఉనాై యి 

15. కోర్ ప్పాంరంలో విసరిించిన ప్ీన్ ెల్ట అభివృద్ధ ి

16. నివాస ప్పాంరంలో బహరంగ ప్పద్దశాలను ప్పారంభించండి 

17. సరస్్త ల చుట్యట  నీటి వనరుల కాలువలు మొదలైన బహరంగ ప్పద్దశాలాో 

అడవుల పెంపక్ం 

18. అవెన్యయ   పాాంటే్న్ 

ప్పసి్తరం విఎంఆర్ డిఎ లో 220 ిలోమీట్ర ాజాతీయ రహదారి, 490 ిలోమీట్ర ార్పష్ట్ట 

రహదారి, 1,700 మేజర్ డిష్టసిటక్ ట రోడా్డ మరియు ఇరర జిలా్ల రోడా్డ ఉనాై యి. ప్పసి్తరం 

మధ్య సంాగా ఉనై  మొరంి రహదారి ొడవులో 11% మాప్రమే తోట్లను క్లిగ ఉంద్ధ. 

స్తమారు 50% వరక్ట రహదారి వెంబడి తోట్లపెంపకానిై  పరిగణనలోి తీస్తక్టంటే 

పచచ దనం మరియు ఆక్టపచచ  క్వర్ ను భారీ  సా్థయిలో మెరుగుపరచవచుచ . 
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18 వ్యయాట హాత్మ క్ ర్వాణా వయాట వసి, 2051 

18.1 వ్యయాట హాత్మ క్ ర్వాణా మరియు చలన లక్ష్యయాట లు 

రైలు, వాయు, సముప్ద మరియు మంచి రహదారి నెట్ వర్క  మరియు నగర్పంరర 

ప్పయాణ డిమాండ్ క్ట సేవలంద్ధంచే ప్పజా రవాణా వయ వస ావంటి అనిై  విధానాల అంరర్ 

నగర రవాణా నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉనై  ఆధిక్య ర విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ క్ట ఉంద్ధ. 2051 

కొరక్ట, అనిై  రకాల వాహన విధానాల యొక్క  స్తరక్షర మరియు శీప్ఘ చలనానిై  

ప్పారంభించడం కొరక్ట  పాాన్ చేయబడు రవాణా నెట్ వర్క  ని అభివృద్ధ ి చేయాలి్  

ఉంటుంద్ధ. విభినై  ప్పాంత్యల యొక్క  విభినై  బిందువులను రగన మారె్పల తో 

అనుసంధానించే హైర్పరిక క్ల్ రోడ్ నెట్ వర్క  అంద్ధంచడం దావ ర్ప వాహనాలు సజావుగా 

పరివరని చెందడానిి భరోస్థ క్లిా ంచబడ్డుంద్ధ.  

ఎన్ హెచ్ లు మరియు ఎస్ హెచ్ ల నుంచి మదర్ సిటీ మరియు శాటిలైట్ ల మధ్య  

మరియు విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని పట్టణాలు మరియు నగర్పల మధ్య  మరియు 

ర్పష్ట్టంలోని మిగలిన ప్పాంత్యల మధ్య  మెరుగైన రీజనల్ క్నెి టవిటీ. 

స్థమాజిక్ంగా మరియు పర్పయ వరణపరంగా  సిరామైన ప్పాంరం కొరక్ట ప్పజా రవాణా ఒక్ 

ముఖయ మైన పాప్రను పోష్టసి్తంద్ధ. సరైన ప్పణాళిక్తో, ష్టపైవేట్ వాహనాల నుండి ప్పజా 

రవాణాక్ట మోడల్ ష్టఫ్ట ఉంటుంద్ధ, రదావ ర్ప ప్ాఫిక్ రీ ే రగెుుంద్ధ. ఇద్ధ కాలు య్ ం 

రగడెం, రవాణా ఖరుచ లు మరియు ప్పయాణ సమయం, అద్దవిధ్ంగా ప్పాపయ ర మరియు 

చలనశీలర తో సహా స్థమాజిక్-పర్పయ వరణ ప్పయోజనాలక్ట దారితీసి్తంద్ధ. 

18.2 వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరంతీయ ర్హద్యరి న్  వర్ె  

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరం వంటి ప్పాంత్యనిి, హారిజోన్ ఇయర్ ప్ాఫిక్, మెరుగుపరచబడు 

మరియు 80 మీ, 75మీ, 60మీ, 45మీ, 30మీ మరియు 24 మీట్ర ారోవ్ ల యొక్క  హైర్పరిక క్ల్ 

రోడ్ నెట్ వర్క  ని ఇపా టిక ఉనై  మరియు ప్పత్తపాద్ధర ప్ీన్ ఫీల్ు నేరృరవ ంలోని పట్టణ 

వృద్ధ ిప్పాంత్యలాో ప్పత్తపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ. విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో విధిగా ల్టని వాహన 

క్దలిక్ల కొరక్ట మరియు ఈ ప్పాంరం గుండా వాహనాలను వేగంగా రరలించడం కొరక్ట, 

హైర్పరిక క్ల్ నెట్ వర్క  లు, జాతీయ రహదారి 16 మరియు రీజనల్ బైపాస్ లు ఈ 

ఉదయ మానిై  తీరుసి్థయి; ఈ ప్పాంత్యనిి వెళా్ల వారిి, ప్పత్తపాద్ధర కోసటల్ కారిడార్ మరియు 

పిసిపిఐఆర్ ఎక్్  ప్పెస్ వే ఈ ప్పాంరంలోని ప్పధాన కార్పయ చరణ కంప్దాలను క్లుపుుంద్ధ. 

ఈ హైర్పరీక లను రీజనల్ క్నెక్ టరాు మరియు రీజనల్ కారిడారాు పెద ే సంఖయ లో వృద్ధ ి

కంప్దాలను క్లుపుతూ, వాటి నుండి మరియు వాటిి పంపిణీ చేసి్థయి. ఈ ప్పాంరంలో పూరి ి

ప్పాపయ రను అంద్ధంచే ఈ రోడ ానుండి ఇరర రహదారులు బయలుద్దర్పయి. ప్పత్తపాద్ధర 

రవాణా నెట్ వర్క  పై వివరణ ద్ధగువ విభాగాలాో ప్పజంట్ చేయబడ్డుంద్ధ. 

జాతీయ ర్హద్యరి 16: ఎన్ హెచ్ 16 (కో్  క్తా నుంచి చెన్నన ) విజయనరర్ం 

జిల్ు లోని పై రడిభీమవర్ం నుంచి విశాఖరరనన ం జిల్ు లోని రయిిర్యవుపేరన వర్కు 

విఎంఆర్ డిఎ గుంా వెళ్లత్తంద్ధ. మధయాట  మధయాట లో అద్ధ అనుసంధానిస్తతంద్ధ 

ఆనందపురం, పెందురి,ి సబబ వరం మరియు అనక్పల్.ా ఇద్ధ భవి య్ త్ వృద్ధ ి ప్పాంత్యలు 

మరియు సబ్ సిబిడిలక్ట సేవలంద్ధంచే ప్పధాన కారిడారలాో ఒక్టి. ఎన్ హెచ్-16క్ట కొర ి

బైపాస్ అభివృద్ధ,ి ఇద్ధ ర్పష్ట్ట రహదారుల మెరుగుదల కారయ ప్క్మం ింద రూొంద్ధంచిన 

వ్యయ హారా క్ రహదారులను కూడా క్లిగ ఉంటుంద్ధ.  

ప్పత్తపాద్ధర భోగాపురం విమానాప్శ్యం మరియు మెప్ో కారిడార్ అభివృద్ధ ి

విమానాప్శ్య జంక్షన్ మరియు ఆనందపురం జంక్షన్ మధ్య  అభివృద్ధ ి కోసం తెరిచిన 

ప్పాంరంలో ఎన్ హెచ్-16 వెంబడి అభివృద్ధనిి ప్ేరేపిసి్తంద్ధ. అందువల,ా భవి య్ త్ పట్టణ 

ప్పాంత్యల నుండి సరుక్ట రవాణా మరియు ప్పాంతీయ ప్ాఫిక్ ను మళింాచడానిి ఎయిర్ 
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పోర్ట జంక్షన్ నుండి నీళకా్టండీలక్ట కొర ి బైపాస్ ను అభివృద్ధ ి చేయాలని సిఫారు్  

చేయబడింద్ధ. 

డ్రరతిరద్ధత్ రీజన్  బైరస్: సమీప భవి య్ ుిలో పట్టణ వృద్ధ ిఎన్ హెచ్ 16 బైపాస్ 

లో విసరిించడంతో, సరుక్ట రవాణా లో పట్టణ ప్పాంరం జోకాయ నైి  నివారించడానిి 

ప్పాంతీయ బైపాస్ ఉపయోగంచబడ్డుంద్ధ. ఎన్ హెచ్-16 క్ట ప్పసి్తర బైపాస్ విఎంఆర్ 

గుండా వెళా్ల వసి్తవులు మరియు ఇరర ప్ాఫిక్ దావ ర్ప మాప్రమే పాక్షక్ ఉపశ్మనానిై  

అంద్ధసి్తంద్ధ, అందువల ాఉపప్గహ నగర్పలతో అనుసంధానించబడిన విఎంఆర్ క్ట కొర ి

బైపాస్ ను ప్పోర్ హంచాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. బైపాస్ యొక్క  భావనారా క్ అలైన్ మెంట్ 

ఇక్క డ ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ పెద ే ర్పష్ట్ట  సా్థయి వ్యయ హారా క్ రహదారి ప్పణాళిక్ 

మరియు మెరుగుదలను కూడా పరిగణించవచుచ . అనకాపలికా్ట దక్షణం నుండి ప్పాంతీయ 

బైపాస్ ప్పారంభమవుుంద్ధ, లక్క వరపుకోట్ మీదుగా ఉరరిం వైపు విసరిించి, 

విజయనగరం దాటి, పూసపాటిరేగ మండలం చింరపల్ ా ప్గామం వద ేబీచ్ కారిడార్ లో 

చేరుుంద్ధ. 80 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య  ఉనై  ఈ 150 ిలోమీట్ర ాకొర ికారిడార్ అభివృద్ధ ి

పట్టణ ప్పాంత్యలను క్లిే ప్పజా రవాణాను క్లిగ ఉంటుంద్ధ.  

డ్రరతిరద్ధత్ కోస్్  కారిార్: తీర బాయ ట్రీ నుండి భీమునిపట్ై ం వరక్ట ప్పసి్తరం 

ఉనై  బీచ్ రహదారిని భోగాపురం మీదుగా పూసపాటిరేగ మండలం చింరపల్ ా ప్గామం 

వరక్ట విసరిించనునైా రు మరియు 70 మీట్ర ాఆరోవ డబా్ల్య  తో తీరం వెంబడి ప్పాంతీయ 

బైపాస్ ను క్లుపుత్యరు. ప్పత్తపాద్ధర బీచ్ రోడ్ అభివృద్ధలిో పర్పయ ట్క్ నోడ్ లు మరియు 

విఎంఆర్ లో ఇపా టిక ఉనై  పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాలు ఉనాై యి. 

ిసిఆర్ ఎక్ట్  డ్రపెస్ వే: ప్పణాళికాబదమిైన టౌన్ ష్టప్ లతో పాటు పిసిపిఐఆర్ 

ప్పాంరంలోని అనిై  భారీ పరిప్శ్మల  క్సా టరకా్ట సేవలంద్ధంచే ఎక్్  ప్పెస్ వే 75 మీట్ర ాఆర్ 

వోడబా్ల్య  జాతీయ రహదారి 16క్ట ప్పధాన ప్పత్యయ మైా యంగా ఉంటుంద్ధ, హైవేక్ట ర్గగుయ లర్ 

క్నెక్ టరాు ఉంాయి. 

 

రరనం 18-1: వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరంతీయ ర్హద్యరి న్  వర్ె  
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రీజన్  క్నక్ర్్పు: గురింిచబడు ఎమ్ డిఆర్ లు మరియు ఒడిఆర్ లను విసరిించడం 

దావ ర్ప ప్పాంతీయ పట్టణ కంప్దాలు 45 మీట్ర ాఆర్ వోడబా్ల్య  రీజనల్ క్నెక్ టర ాదావ ర్ప ఇంట్ర్ 

క్నెక్ ట చేయబడత్యయి. ఇవి ఎస్.కోట్ నుండి గజపత్తనగరం మరియు గజపత్తనగరం నుండి 

చీపురుపలి ావరక్ట క్నెక్ ట అవుత్యయి.  

రేడియ్  కారిార్పు: ఈ 45 మీట్ర ా ఆర్ వోడబా్ల్య  రోడా్డ మారృనగర్పనైి  మరింర 

లోరటుట ప్పాంత్యలలో ఉనై  ప్పాంతీయ కంప్దాలతో అనుసంధానిసి్థయి. చీపురుపలి,ా 

గజపత్తనగరం, శ్ృంగవరపుకోట్, పరవాడ పట్టణాలక్ట విసరిించడానిి ప్పధాన ర్పష్ట్ట 

రహదారులను గురింిచారు.  

కొర ిఅరబ న్ యాి్ స్/కారిడార్ ని మదర్ సిటీి లింక్ చేయడం కొరక్ట బస్ ఆధారిర 

పబికా్ ప్ాని్ ట్ తోపాటుగా ఏడ్డ రేడియల్ కారిడార్ లను అభివృద్ధ/ిమెరుగుపరచాలని 

ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. కీలక్మైన రేడియల్ కారిడారాు విజయనగరం-చీపురుపలి,ా 

విజయనగరం-బొపా డం జంక్షన్, కోట్వలస-విజయనగరం, హనుమంువాక్-వేపగుంట్, 

ఎన్ ఏడీ జంక్షన్-ఎస్.కోట్, విశాఖపట్ై ం పోర్ట ప్ట్స్ట-సబబ వరం, అనకాపలి-ాపూడిమడక్, 

అచుయ త్యపురం -యలమంచిమరియు ఆనందపురం-భీమునిపట్ై ం. 

 
రరనం 18-2: వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరంతీయ ర్హద్యరి న్  వర్ె  

18.3 ెంర్పగైన డ్రరజా ర్వాణా వయాట వసి 

మాస్ ప్ాని్ ట్ నెట్ వర్క  దృక్ా థ ప్పణాళిక్ యొక్క  ఇంటిప్ేరడ్ పబికా్ ప్ాన్్  పోర్ట 

నెట్ వర్క  లో భాగంగా ఉంటుంద్ధ. భవిషయాట త్ అవసర్యలను రరిషె రించానిి, అధిక్ 

నాణయాట త్ క్లిగిన స్వమ్యహక్ ర్వాణాను విసతృత్ డ్రరజా ర్వాణా వయాట వసితో సమీక్ృత్ం 

చేయాలి. ఈ ప్పజా రవాణా వయ వస ా అభివృద్ధ ి విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి అవసర్పలను 

తీరచ డానిి వివిధ్ విధానాలు ప్పజా రవాణా సమరా ణయొక్క  వివిధ్ భాగాలను ఎల్ల 

దోహదపడ్డత్యయా అని పరిశీలిసి్తంద్ధ. ఇద్ధ సంపూరణ, సమీక్ృర ప్పజా రవాణా వయ వస ా

అభివృద్ధిి  దశ్లను అంద్ధంచే ప్పజా రవాణా సోపానప్క్మంగా ఉరమింగా ప్పాత్తనిధ్య ం 

వహసి్తంద్ధ. ఈ అధాయ యంలో వివరించిన విధ్ంగా విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి ప్పత్తపాద్ధర 

ప్పజా రవాణా సోపానంలో అరయ ధిక్ డిమాండ్ కారిడారాు మరియు స్తీరఘ ప్పయాణాలకోసం 

మెప్ో రైలు ఉనాై యి, సబరబ న్ రైల్, బిఆర్ టి మరియు రరువార సంప్పదాయ బస్్త  
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నెట్ వర్క  మదుేతో చివరక్ట అత్త రక్టక వ ప్పయాణాల కోసం నడక్ మరియు సైింాగ్ 

ఉనాై యి. ఈ ప్ింద్ధ విభాగాలు ప్పత్త దానిి సంబంధించిన ప్పత్తపాదనలను వివరిసి్థయి. 

 

రరనం 18-3: డ్రరజా ర్వాణా సోరనడ్రక్మం 

ెండ్రటో/సబర్బ న్ రై్ : ఒక్ పూరి ి  సా్థయి పాయ సింజర్ రైల్టవ  రీగేా ఉనై  పట్టణ 

ప్పాంరంలో ప్పయాణీక్టలను ఒక్ బిందువు నుండి మరొక్  సా్థనానిి అత్తపెద ే సంఖయ లో 

రవాణా చేయగలదు మరియు ష్టపైవేట్ వాహనాలు, మరియు బస్్త లు మరియు బిఆర్ టి 

వంటి ఇరర రవాణా విధానాలతో పోలిసే ి అత్త రక్టక వ సమయంలో. పెద ే సంఖయ లో 

కారాి క్టలు రమ ఇలాు మరియు పనిప్పాంరం మధ్య  ప్పయాణించే గరి్ట సమయాలాో ఇద్ధ 

ప్పత్తయ ించి నిజం, రర్ లిరంగా ప్ాఫిక్ రీనేి సృష్టటసి్తంద్ధ. ఇవి ప్ాఫిక్ రీతేో 

అంరర్పయం ల్టక్టండా అధిక్ వేగంతో పెద ే సంఖయ లో ప్పయాణీక్టలను తీస్తకెళగాలవు. 

పట్ం 18లో సిసటమ్ యొక్క  ఇలష్టసేట్ న్ ప్పజంట్ చేయబడింద్ధ.-4. 

ఒక్  సిరా కారిడార్ వెంబడి పెద ే సంఖయ లో ప్టిప్ రయారీదారులను ఆక్రి షంచే రైలు 

వయ వస ా స్థమరాయ ం కారణంగా, కారిడార్ వెంబడి భూ వినియోగం రరచుగా దట్టంగా 

మారుుంద్ధ (ముఖయ ంగా నోడ్్  వద)ే. కారిడార్ వెంబడి భూ వినియోగం మరింర 

కంప్ీక్ృరమైఉంటుంద్ధ. ఈ ప్ాని్ ట్ ఓరియంరడ్ డెవలప్ మెంట్ (టిఒడి) ఇపా టిక 

వివరించిన ప్పజా రవాణా విధానాలక్ట అనుగుణంగా ఉంద్ధ మరియు అందువల ాసమీక్ృర 

ప్పజా రవాణా వయ వసలాో రైలును విజయవంరమైన అంశ్ంగా మారచ డంలో కీలక్ భాగం. 

పాయ సింజర్ రైలు వయ వస ా డెలివరీ దావ ర్ప పట్టణ ప్పాంరంలోని ఇరర ప్పాంత్యలక్ట 

అభివృద్ధ ిప్పద్దశాలు ప్పాపయ రను మెరుగుపరిచినపుా డ్డ, కారిడార్ వెంబడి కారయ క్ల్లపాలను 

గురింిచడానిి భూమి ధ్రలు మరియు ఆసి ివిలువలు పోటీ నుండి పెరుగుత్యయి. రైల్టవ లు 

నిరాి ంచడానిి ఖరీదైనవి, కానీ ఆసి ివిలువల పెరుగుదలను స్థవ ధీనం చేస్తక్టని ఖరుచ క్ట 

చెలింాచగలిగత్త, క్నీసం కొంరవరక్ట, ప్ొవైడర్ క్ట మొరంి ఖరుచ  చాల్ల రక్టక వగా 

ఉంటుంద్ధ. "విలువ సంప్గహణ" యొక్క  ఈ అభాయ సం జపాన్ లో చాల్ల ముఖయ మైనద్ధ. 
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రరనం 18-4: రైలు ర్వాణా వయాట వసి 

ెండ్రటో మరియు అర్బ న్ డ్రట్టని్ ్  కారిార్పు: ఈ ప్పత్యయ మైా యం ింద స్తమారు 

140 ిలోమీట్ర ామెప్ో ఆధారిర పబికా్ ప్ాని్ ట్ నెట్ వర్క  ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, ఇద్ధ 

విఎంఆర్ లో ఉరరి-దక్షణ పట్టణాభివృద్ధ ిఅక్ష్యనైి  ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. ీనిని మ్యడ్డ దశ్లాో 

ప్పత్తపాద్ధంచారు  

రి్లక్ 18-1: విశాఖరరనన ం ెండ్రటో అలైన్ ెంం్  ల దశ్ల వారీ అభివృది్ధ డ్రరణాళిక్ 

ఘర్నం 
S.N

o 
కారిార్ 

ిలోమీరనర్ు 

పొడవు. 

ిలో

మీరన

 ర్ులో 

మొ

 త్తం 

పొడ

వు 

ేజ్-1 

1 

కొమాా డి నుంచి  సీటల్  పాాంట్ (ఎన్ హెచ్-16పై) దావ ర్ప ఎన్ 

ఎడి, గాజువాకా  34.23 

46.42 
2 

గురుదావ ర్ప ఓల్ు పోస్థట ఫీస్త క్ట ఆర్.టి.సి కాంపెకా్్ , ర్పజా 

ర్పమ్ మోహన్ ర్పయ్ రోడ్ 5.29 

3 

త్యటిచెట్పాాల్ం నుంచి చైనా వాల్లటర్ మీదుగా రైల్టవ   సేట్ న్, 

ఆర్ టీసీ కాంపెకా్్ , అసిల్ా ట్ట జెఎన్, సిరిపురం జెఎన్ 6.9 

దశ్-2 

1 

ల్ల కాల్టజ్ జెఎన్ నుండి మరియాకావ ల్లస్థ వయా 

మధురవాడ, ఐటి పార్క  8.21 

77.31 

2 కొమాా డి నుంచి ఆనందపురం జెఎన్ వయా ఎన్ హెచ్ 16 8.3 

3 

ఆనందపురం జె.ఎన్ నుండి భోగాపురం విమానాప్శ్యం - 

అప్పోచ్ రోడ్ (ప్ేడ్ వద)ే 17 

4 ఎన్ ఎడి జెఎన్ నుంచి పెందురి ి 10.2 

5 

వైజాగ్  సీటల్  పాాంట్ నుంచి అనకాపలి ారైల్టవ   సేట్ న్ (ప్ేడ్ 

వద)ే 18.2 

6 

బీచ్ రోడ్, ీరం విశ్వ విదాయ లయం దావ ర్ప రుష్టకొండ బీచ్ 

క్ట పార పోస్థట ఫీస్త 15.4 

ేజ్-3 1 

రుష్టకొండ బీచ్ నుండి భీమిలి బీచ్ మీదుగా తొట్ ాకొండ, 

బీచ్ రోడ్ 16.4 16.4 

   140.13 
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రరనం 18-5: విశాఖరరనన ం డ్రరతిరద్ధత్ ెండ్రటో అలైన్ ెంంట్టు 

భోగాపురం అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు అనకాపలి ామధ్య  మ్యడ్డ దశ్లాో 

రూొంద్ధంచబడిన మెప్ో నెట్ వర్క  ను ల్లంకాలపాల్ం నుండి అచుయ త్యపురం-ఎపిఐఐసి 

సెజ్ వరక్ట మరింర విసరిించాలని సిఫారు్  చేయబడింద్ధ, విమానాప్శ్యం, ప్పసి్తరం 

ఉనై  సిబిడి ఆఫ్ విశాఖపట్ై ం, మరియు అచుయ త్యపురం వద ే విసిఐసి ింద మెగా 

ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ మధ్య  అభివృద్ధ ిచెందుునై  పట్టణ అక్ష్యనిి మదుే ఇవవ డానిి. 

మెప్ో ప్పధాన పబికా్ ప్ాని్ ట్ కారిడార్ కావడం వల,ా చివరి మైలు క్నెి టవిటీని 

అంద్ధంచడానిి మరియు మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి సబ్ సిబిడిలక్ట బిఆర్ టిఎస్ 

నెట్ వర్క  యొక్క  ప్పసి్తర మరియు విసరిణను నిరవ హంచవచుచ . యాి్ స్/కారిడార్ 

యొక్క  3-5 ిలోమీట్ర ా ప్పభావ ప్పాంత్యల మధ్య  అభివృద్ధనిి ప్పోర్ హంచడం కొరక్ట ఎన్ 

ఎమ్ టి మరియు ఇరర పార్పప్ాని్ ట్ విధానాలతో పబికా్ ప్ాని్ ట్ యాి్ స్ క్ట మదుే 

ఇవవ బడ్డుంద్ధ. 

తీరం వెంబడి మెప్ో రైలు ొడిగంపు: ప్పత్తపాద్ధర భోగాపురం విమానాప్శ్యం ద్ధశ్గా 

పర్పయ ట్క్ సంభావయ ర మరియు ర్పబోయ్య అభివృద్ధనిి పరిగణనలోి తీస్తకొని, తీరం వెంబడి 

ప్పత్తపాద్ధర మెప్ో (రుష్టకొండ బీచ్ నుండి తొట్కాొండ, బీచ్ రోడ్ మీదుగా భీమిలి బీచ్ 

వరక్ట) భీమునిపటై్ ం నుండి కొంగవానిపాల్ం ప్గామం వరక్ట బీచ్ రోడ్ యొక్క  ప్పత్తపాద్ధర 

ొడిగంపు వెంట్ ఉదయ మానిై  సజావుగా విసరిించాలి 

సబ్ అర్బ న్ రై్ :విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ప్పయాణీక్టల రవాణా కోసం, 

విశాఖపట్ై ం నుండి విజయనగరం, శ్ృంగవరపుకోట్ మరియు ుని సబ్ అరబ న్ రైలు 

వయ వసకా్ట రైల్టవ  క్నెి టవిటీని ఉపయోగంచుకోవడం స్తలభరరం చేసి్తంద్ధ. 
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రరనం 18-6: సబర్బ న్ రై్  న్  వర్ె  

బస్ ర్యిడ్ డ్రట్టని్ ్  (బిఆర్ ిల):  

ప్పత్తపాద్ధర ప్పజా రవాణా సోపానంలో గురింిచిన విధ్ంగా, విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి 

అవసరమైన మాస్ ప్ాని్ ట్ నెట్ వర్క  ను అంద్ధంచడంలో బిఆర్ టి ముఖయ మైన పాప్ర 

ను పోష్టసి్తంద్ధ. ఈ రూపం (పట్ం 18-7) భారతీయ నగర్పలతో సహా ప్పపంచవాయ పంిగా అనేక్ 

నగర్పలాో రక్టక వ ఖరుచ తో కూడిన స్థమ్యహక్ రవాణా కీలక్ంగా నిరూపించబడింద్ధ, 

ప్పభురవ  క్ంపెనీ బస్్త  రవాణా నమ్యనా నుండి దూరంగా వెళా డానిి నగర్పలక్ట 

సహాయపడింద్ధ, దాని సంబంధిర సమసయ లతో (ఉదా. అధిక్ సిబబ ంద్ధ, రక్టక వ నిధులు, 

విడి భాగాలతో సమసయ లు), మరియు సెక్ండ్ హాయ ండ్ మినీబస్్త ల ఆధారంగా ేలవంగా 

నియంప్త్తంచబడిన ష్టపైవేట్ రంగానిి దూరంగా ఉంద్ధ.  

కొర ిపట్టణ అక్షం రన సవ ంర పట్టణ రవాణా (బిఆర్ టిఎస్) క్లిగ ఉనై పుా డ్డ బిఆర్ 

టిఎస్ ల్టదా బస్ ఆధారిర క్నెక్షన ాదావ ర్ప మారృ నగర్పనిి ప్పధాన రేడియల్ కారిడార ా

వెంట్ మరియు మెప్ో నెట్ వర్క  ను ప్పత్తపాద్ధంచింద్ధ, అందువల ాఅరయ ంర నెట్ వర్క  

చేయబడిన నగర ప్పాంరం యొక్క  ఆలోచనను సృష్టటసి్తంద్ధ. క్మ్యయ ట్ర్ రైల్ మరియు 

రేడియల్ రోడా్డ ప్పాంతీయ కంప్దాలను నెట్ వర్క  లోపల మొరంి ప్పాంత్యనిై  సమీక్ృరం 

చేసే మారృ నగర్పనిి అనుసంధానిసి్థయి.  
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రరనం 18-7: బస్ ర్యిడ్ డ్రట్టన్్  పోర్ ్ససమ్్ ఇన్ డ్రాస్టసక్్చ ర్ 

బిఆర్ ిలఎస్ న్  వరె్ : మెప్ో నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి చివరి మైలు క్నె ి టవిటీ 

మెప్ో కారిడార్ లోని 5 ిలోమీట్ర ాప్పభావ ప్పాంరంలో మెప్ో నోడ్ లక్ట క్నెక్ ట అయ్యయ  బిఆర్ 

టిఎస్ ల్టదా బస్ ఆధారిర పబికా్ ప్ాని్ ట్ లూప్ ల రూపంలో ఉంటుంద్ధ. 

ప్పసి్తరం ఉనై  బిఆర్ టిఎస్ క్ట ర్గండ్డ కారిడారాు ఉనాై యి: పెందురి ి ప్ాని్ ట్ 

కారిడార్ (పిటిసి) మరియు సింహాచలం ప్ాని్ ట్ కారిడార్ (ఎస్ టిసి). మెప్ో కారిడారకా్ట 

జోడించడం, చివరి మైలు క్నెి టవిటీ మరియు ఉపప్గహ పట్టణాలక్ట క్నెి టవిటీ బిఆర్ టిఎస్ 

విసరిించబడ్డుంద్ధ మరియు ఇరర బస్్త  ఆధారిర నెట్ వర్క  మెప్ో ప్ాని్ ట్ నెట్ 

వర్క  తో అనుసంధానించబడ్డుంద్ధ. ీని కోసం పెందురినిి  ప్పత్తపాద్ధర బిఆర్ టిఎస్ 

కారిడారాుగా కొరవిలస (45మీ ఆర్ వోడబా్ల్య ), ఎన్ హెచ్ 16 బైపాస్ - అనకాపలి ానుంచి 

ఆనందపురం (60మీ ఆర్ వోడబా్ల్య ), రగరపువలస నుంచి విజయనగరం (60 మీ ఆర్ 

వోడబా్ల్య ) మరియు భోగాపురంతో పైడిభీమవరం (60మీ రోడబా్ల్య )క్ట అనుసంధానం చేసి్థరు. 

అధ్య యన ప్పాంరంలో ప్పత్తపాద్ధర బిఆర్ టిఎస్ సిసటమ్ పట్ం 18లో ప్పజంట్ 

చేయబడింద్ధ.-8. 

 

రరనం 18-8: డ్రరతిరద్ధత్ బస్ ర్యిడ్ డ్రట్టన్్  పోర్ ్ససమ్్ 
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సండ్రరద్యయ బస్ సరాీ స్తలు:  

ప్పత్తపాద్ధర పబికా్ ప్ాన్్  పోర్ట నెట్ వర్క  హైర్పరీక  యొక్క  మ్యడవ అంచె (మాస్ 

ప్ాని్ ట్్  మెప్ో, సబ్ అరబ న్ రైల్ మరియు బిఆర్ టి రరువార) సంప్పదాయ బస్్త  

సేవల పాప్ర, ఇద్ధ విసృిర ప్పాంరం యొక్క  సమరవాంరమైన నెట్ వర్క  మరియు 

ప్పాపయ రను నిరి్పరించడంలో కీలక్ం. సంప్పదాయ బస్్త  వయ వస ాకోసం రూట్ నెట్ వర్క , 

అధిక్ స్థమరాయ ం క్లిగన మోడ్ నెట్ వర్క  (రైల్ మరియు బిఆర్ టి) సవ భావంపై ఆధారపడి 

ఉంటుంద్ధ. ఈ ఇరర విధానాల కోసం నెట్ వర్క  లను సవిసరింగా ఖర్పరు చేసినపుా డ్డ 

అనుబంధ్ బస్్త  సేవల కోసం రూట్ నెట్ వర్క  ను రూొంద్ధంచడం స్థధ్య మవుుంద్ధ. 

హైఆరుర్ ప్ాన్్  పోర్ట సిసటమ్ లు అంటే రైల్ మరియు బిఆర్ టి అమలు అయ్యయ ంర వరక్ట, 

సంప్పదాయ బస్ సరీవ స్తలు మంచి ప్పజా రవాణా వయ వసగాా పనిచేయగలవని ఇక్క డ 

ేరొక నడం సముచిరం. ఈ ప్పాంరంలో ప్పజా రవాణా క్ట డిమాండ్ పెరగడంతో, హై ఆర ుర్ 

మాస్ ప్ాన్్  పోర్ట కారిడార్ ల  పాానింగ్ మరియు అభివృద్ధ ిఅంటే బిఆర్ టి మరియు 

సబరబ న్ రైల్ తో పాటు ఫీడర్ సిసటమ్ లు అంటే చివరి మైలు క్నెి టవిటీ ని చేప టా లి్ న 

అవసరం ఉంద్ధ.  

రూట్ నెట్ వర్క  ని ద్ధగువ ేరొక నై  వాటిి పరిమిరం కాక్టండా ప్పాథమిక్ స్కప్త్యల 

సమిత్త ఆధారంగా రీడిజైన్ చేయాలి: 

a. రీడిజైన్ చేయబడు రూట్ నెట్ వర్క , ఎక్టక వ మంద్ధ ప్పయాణీక్టలక్ట మ్యలం 

మరియు గమయ సా్థనం మధ్య  ప్పరయ క్ష లింక్టలను అంద్ధంచడం దావ ర్ప 

ప్పయాణీక్టల సౌక్ర్పయ నిై  గరి్టం చేసే లక్షయ ం మరియు వాహన వినియోగానిై  

ఆపిటమైజ్ చేయడం మధ్య  సములయ రను స్థధించాలి; 

b. కొనిై  సందరా్ప లాో ప్పయాణీక్టలు రమ ప్పయాణాలాో పరసా రం మారుచ కోవడం 

అవసరం అయిత్త, ప్పయాణీక్టలు చేయాలి్ న ఇంట్ర్ చేంజ్ ల సంఖయ ను 

రగంెచడం వాంఛనీయమైనద్ధ; 

c. ఏడ్డ సీట్ ా ష్టడైవర ా దావ ర్ప ఏక్పక్ష రూట్ క్టింగ్ యొక్క  ప్పసి్తర అభాయ సం 

శోచనీయమైనపా టికీ, డిమాండ్ లో వయ త్యయ స్థలను సరిపోలచ డానిి ఒక్ 

మారంెయొక్క  వివిధ్ విభాగాలలో సేవా ౌరనఃపునాయ నిై  మారచ ట్ం 

హుబదమిైనద్ధ. స్థధారణంగా, బస్్త  మారంె కంప్ద ప్పాంత్యనిి 

సమీపిసి్తనై పాు డ్డ డిమాండ్ పెరుగుుంద్ధ. రూట్ యొక్క  కొంర భాగం 

మాప్రమే ఆపరేట్ చేయడం కొరక్ట కొనిై  బస్్త లను షెడూయ ల్ చేయడం 

దావ ర్ప ప్ఫీకెవ నీ్ ని వైవిధ్య ంగా ల్టదా యా పర్ చేయవచుచ ; ఎక్టక వ మారె్పలాో 

బస్్త లు రక్టక వగా ఉండే అనేక్ ఇంట్రాీ డియట్ పాయిం ట్ ావద ేరరాి నల్ 

సదుపాయాలను క్లిా ంచడం అవసరం కావొచుచ ; మరియు 

నగర కంప్దం ప్పాంరంలో బస్ రరాి నల్ సౌక్ర్పయ ల అవసర్పనిై  రగంెచడం కూడా 

స్థధారణంగా వాంఛనీయమైనద్ధ. రరాి నల్్  క్ట పెద ే ప్పాంత్యల భూమి అవసరం, ఇద్ధ 

నగర కంప్దాలాో అరుదుగా మరియు ఖరీదైనద్ధ. రరచుగా అందుబాటులో ఉనై  ఏక్స్క్  సలాం 

అసౌక్రయ ంగా ఉంటుంద్ధ, రదావ ర్ప ప్పయాణీక్టలు రమ గమయ సా్థనాలక్ట మరియు నుండి 

మరింర ముందుక్ట నడవాలి, మరియు బస్్త లు రరాి నల్ ను యాకె్ స్ చేస్తకోవడం 

మరియు విడిచిపెట్టడంలో సమయానిై  కోలాో వచుచ ; ఇటువంటి క్దలిక్లు రరచుగా 

ప్ాఫిక్ రీనేి పెంచుత్యయి. అందువల ా స్థధ్య మైనంర వరక్ట, బస్్త  మారె్పలు మధ్య  

ప్పాంత్యనిి మించి విసరిించాలని మరియు చాల్ల సందరా్ప లాో ఒక్ బయటి శివారు నుండి 

మరొక్ ప్పాంత్యనిి, మధ్య  ప్పాంరం దావ ర్ప పనిచేయాలని సిఫార్ు  చేయబడింద్ధ. 

మౌలిక్ సదురయాలు మరియు చర్యాట లకు మదేత్త ఇవా డం 

1) ఇంరనర్ మోడ్  హబ్ లు 
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పబికా్ ప్ాన్్  పోర్ట మరియు ల్లయ ండ్ యూజ్ నెట్ వర్క  ల యొక్క  సమరవాంరమైన 

 పాానింగ్ లో ఇంట్ర్ చేంజ్ (బద్ధలీ) అవసర్పనిై  రగంెచడం అనేద్ధ ఒక్ కీలక్ అంశ్ం, 

అయిత్త, ఇంట్ర్ చేంజ్ ల అవసరం ఉంటుంద్ధ, ముఖయ ంగా మోడ్ ల మధ్య  కీలక్ హబ్ ల 

వద.ే ప్పసి్తరం, ఆో రిక్ష్య/మాకీ్  కాయ బ్/సెవెన్ సీట్ర్ ఆోస్ ుద్ధ గమయ సా్థనాలక్ట 

చేరుకోవడానిి అనేక్ మారుా లు. ఇరర మోడ్ క్ట సౌక్రయ వంరమైన బద్ధలీలను 

అనుమత్తంచడానిి మాస్ ప్ాని్ ట్ ను రూొంద్ధంచాలి. ఇంట్ర్ మోడల్ సదుపాయాల 

రూపక్లా నక్ట ద్ధగువ ేరొక నై  ప్పాథమిక్ స్కప్త్యలు ఉనాై యి. 

రర్నణ డ్రరంత్ంలో  సేష్నుు బిఆర్ టి నెట్ వర్క  క్ట స్తలభంగా బద్ధలీ లు 

చేయడానిి డిజైన్ చేయాలి. ఇరర ప్పజా రవాణా విధానాలక్ట మెరుగైన క్నెి టవిటీ ఫలిరంగా 

మొరంి పట్టణ రవాణా వయ వస ాయొక్క  అధిక్ స్థమరాయ ం ఉంటుంద్ధ. ఆ ప్పయోజనం కోసం, 

 సేట్ నాు బిఆర్ టి నెట్ వర్క  తో కూడళ ా దగరె ఉండాలి మరియు  సేట్ న్ 

ప్పవేశ్దావ రం/నిప్ క్ మణ దావ ర్పలను బిఆర్ టి  సేట్ న్ సమీపంలో ఉంచాలి. 

సబర్బ న్  సేష్నుకు డ్రరథమిక్ ఆంద్యళన బస్ నెట్ వర్క  క్ట/నుంచి బద్ధలీ లు 

బస్్త లు/ ఆో రిక్ష్యలు చుటుటపక్క ల నివాస ప్పాంత్యలాో ప్పయాణీక్టలను సేక్రించి  సేట్ న్ 

క్ట డెలివరీ చేసి్థయి. అందువల ాయాకె్ స్ రోడా్డ స్తరక్షరంగా ఉనై  ప్పద్దశాలలో  సేట్ నాు 

ఉండాలి. బద్ధలీలను స్తలభరరం చేయడానిి ప్పత్త  సేట్ న్ వద ేబస్ రరాి నల్  పాాజాను 

సిదంి చేయాలి. ఈ ఇంట్ర్ చేంజ్ ల వద ేఉనై  ాకీ్  ర్పయ ంక్ లు ఇంటిప్ే్న్ మరియు 

యాకె్ సబిలిటీని గరి్టం చేయడానిి కూడా సహాయపడత్యయి. 

సంభావయ  ప్పజా రవాణా డిమాండ్ ను సంప్గహంచడానిి ఈ హబ్ లు కొర ి ప్పయాణ 

ఎంపిక్లను అంద్ధసి్థయి. ఈ మౌలిక్ సదుపాయాలను స్థధారణంగా ఇంటిప్ే్న్ రరాి నల్ 

ల్టదా ఇంట్ర్ చేంజ్ అని అంారు మరియు ప్పసి్తర రవాణా డిమాండ్ అద్దవిధ్ంగా ఈ 

ప్పాంరం యొక్క  ప్పణాళికాబదమిైన అభివృద్ధ ినిరా్ప ణానిి సంబంధించి ఉండాలి. 

ఇవి నగర కంప్దంలోని ప్పయాణీక్టలు ఒక్ నిరి ే్ ట రూట్ నంబర్ కోసం వేచి 

ఉండక్టండా మొదటి వచిచ న ప్ట్ంక్ యూనిట్ ను తీస్తకోవడానిి అనుమత్తసి్థయి, ఇద్ధ 

వేచి ఉండే సమయాలు మరియు కూయ లను రగసిె్తంద్ధ. సెంప్ట్ల్ ఏరియా ప్ట్ంక్ సెక్షన్ 

లపై అవసరమైన వెయిటింగ్/ సేట్ న్ ప్పాంత్యలు స్థేక్షంగా చినై వి. 

2) రైలు  సేష్నుు 

పాయ సింజర్ రైల్టవ   సేట్ న ాపాప్రలు మధ్య /పట్టణీక్రణ ప్పాంత్యలలో మరియు సబరబ న్ 

ప్పాంత్యలలో భినై ంగా ఉంాయి.  సేట్ ననాు గురింిచడానిి ప్పాథమిక్ స్కప్త్యలు ప్ింద 

వివరించబడాుయి. 

కండ్రద/రర్నణీక్ర్ణ డ్రరంతాలు: కంప్ద/పట్టణీక్రణ ప్పాంత్యలాోని  సేట్ నాు ొరుగు 

వాయ పార మరియు వాణిజయ  సౌక్ర్పయ లక్ట ప్పరయ క్ష ప్పాపయ ర పాయింటాు మరియు ఇరర ప్పజా 

రవాణా విధానాలక్ట బద్ధలీ పాయింటాుగా కూడా పనిచేసి్థయి. అందువల ాఈ ప్పాంత్యలాోని 

 సేట్ నాు స్తమారు ౧.౫ ిలోమీట్ర ావిర్పమాల వద ేమరియు ఇరర ప్పజా రవాణా విధానాలతో 

కూడళలాో ఉంచబడత్యయి. 
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రరనం 18-9: ఇంరనర్ మోడ్  హబ్ లు 

సబర్బ న్ డ్రరంతాలు: సబరబ న్ ప్పాంత్యలాోని  సేట్ నాు ప్పధానంగా చుటుటపక్క ల నివాస 

ప్పాంత్యలాోని ప్పయాణిక్టలను పట్టణ కంప్దానిి రవాణా చేసే ప్పద్దశాలు. పరిసర ప్పాంత్యల 

నివాసిులు ఫీడర్ బస్్త లు/ఐపిటి మోడ్ ల దావ ర్ప కాలినడక్న (ల్టదా)  సేట్ న్ క్ట 

చేరుక్టంారు. అందువల,ా  సేట్ నాు స్తమారు 5 ిలోమీట్ర ా విర్పమాల వద ే మరియు 

యాకె్ స్ రోడా్డ స్తరక్షరంగా ఉండే ప్పద్దశాలలో ఉంచబడత్యయి. 

 

రరనం 18-10: సబ్ అర్బ న్ ఏరియాలోు   సేష్నుు 

 సేష్న్ మరియు  సేష్న్  రు జాలు: ఖరుచ లను రగంెచడానిి ఎట్ ప్ేడ్  సేట్ నాు 

పరిగణించబడత్యయి. ప్పయాణీక్టలు ప్ాక్ లను దాట్డానిి ఫుట్ పాత్ ఓవర్ పాస్ లు 

చేరచ బడత్యయి. సబరబ న్ ప్పాంత్యలాో,  సేట్ న్  పాాజాలు ( సేట్ న్ ముందు బస్్త  సేవలను 

అంద్ధంచడం) ఇంట్ర్ మోడల్ బద్ధలీలను స్తలభరరం చేయడానిి అభివృద్ధ ి

చేయబడత్యయి. 
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రరనం 18-11:  సేష్న్  రు జాల భావన 

బిఆర్ ిల రరిమ న్్ /ఇంరనర్ చేంజ్ లు: 

ఇంట్ర్ చేంజ్ నిరాి ంచడం వల ాబస్్త  సరీవ స్తలు ప్ట్ంక్ మారె్పలు, ఫీడర్ మారె్పలు 

మరియు ఇంట్ర్ డిష్టసిటక్ ట రూట్ లుగా విభజించబడత్యయి, కొర ి ప్పయాణ ఎంపిక్లను 

అంద్ధసి్థయి మరియు రదావ ర్ప రూట్ నెట్ వర్క  ప్పయాణీక్టల అవసర్పలక్ట అనుగుణంగా 

ల్టనందున బస్్త ను ఉపయోగంచని "అణచివేయబడిన" ప్పజా రవాణా డిమాండ్ ను 

సంప్గహసి్తంద్ధ. 

ఇంటిప్ేరడ్ రరాి నల్్  మొరంి బస్్త  వయ వసనాు హుబదంి చేయడానిి ప్పాథమిక్ 

స్థధ్నంగా పనిచేసి్థయి, ఇద్ధ రవాణా ను అంద్ధంచడానిి అనుమత్తసి్తంద్ధ, ఇద్ధ బస్్త  

నెట్ వర్క  యొక్క  ప్పత్త భాగంలో నిజమైన డిమాండ్ క్ట రవ రగా మరియు ఖచిచ రంగా 

సరేుబాటు చేయడానిి అనుమత్తసి్తంద్ధ. ఇంటిప్ేరడ్ రరాి నల్్  క్ట సేవలంద్ధంచే ప్పత్త 

రూట్ లో బస్్త  సేవల ప్ఫీకెవ నీ్  మరియు ప్క్మబదరి చాల్ల సందరా్ప లాో గణనీయంగా 

పెరిగంద్ధ, ముఖయ ంగా రైడర ాయొక్క  అరయ ధిక్ కంప్ీక్రణ ఉనై  పట్టణ కంప్దాలాో. 

ఇంటిప్ేరడ్ రరాి నల్్  వద ేసెంట్ర్-బండ్ ప్టిపుా ల ఏకీక్రణ కంప్ద ప్పాంరంలో 

బస్్త ల ప్పవాహానైి  గణనీయంగా మెరుగుపరుసి్తంద్ధ, అద్ద సమయంలో రరచుగా బోరిుంగ్, 

అలైటింగ్ మరియు బస్్త ల కోసం వేచి ఉండట్ం వంటి అసౌక్ర్పయ లను ర గసిె్తంద్ధ. 

స్థమరాయ ం మరియు సమరవాంరమైన షెడూయ లింగ్ పరంగా బస్్త  వాహనాల 

వినియోగానైి  ఆపిటమైజ్ చేయడం దావ ర్ప, రవాణాను అంద్ధంచడానిి మొరంి ఖరుచ లను 

రగంెచవచుచ , అద్దవిధ్ంగా  ఫీటా్ లో అవసరమైన మొరంి మ్యలధ్న పెటుటబడిని 

రగంెచవచుచ . 

చివరగా, ఇంటిప్ేరడ్ రరాి నల్్  వద ే ప్పయాణీక్టల కారయ క్ల్లపాల ఏకాప్గర మరియు 

ఏకీక్రణ ఈ ప్పద్దశాలలో వాణిజయ  ఉప కంప్దాల ఏకీక్రణను ప్పోర్ హసి్తంద్ధ. 

ఈ హబ్ ల నుంచి, పాయ సింజర్ లు వివిధ్ రూట్ ఆపషన్ ల నుంచి ఎంచుకోవచుచ : 

డ్రరనంక్ట మారె్యలు:ఇంటిప్ేరడ్ అరబ న్ ప్ాన్్  పోర్ట సిసటమ్ లోని ప్ట్ంక్ మారె్పలు అనేక్ 

స్థధారణ లక్షణాలను పంచుక్టంాయి: ఇవి నగరంలోని ప్పధాన రవాణా కారిడార ావెంబడి 

అధిక్ ౌరనఃపునాయ లాో (స్థధారణంగా 6 నిమిష్టల క్ంటే రక్టక వ) పనిచేసి్థయి, నగర 

కంప్దానిై  ప్పధాన ఇంటిప్ే్న్ రరాి నల్్  తో అనుసంధానిసి్తంద్ధ. అవి మెరుగైన ప్ాఫిక్ 

సిగై లింగ్, జాయ మితీయ మరియు/ల్టదా బస్్త  ప్పాధానయ త్య చరయ లు మరియు పెరిగన 
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ఆపరేటింగ్ వేగాలక్ట అనుకూలమైన విర్పమాల వద ేసెట్ చేయబడిన  సేట్ ననాు కూడా 

క్లిగ ఉనాై యి. 

ఫీడర్ రూట్్ : ఇంటిప్ే్న్ రరాి నల్్  క్ట సేవలంద్ధంచే (ల్టదా "ఫీడ్" చేసే చాల్ల 

బస్్త  మారె్పలు నగరం ల్టదా వయ వస ాశివారలాోసంప్పదాయ మారె్పల దావ ర్ప ఏరా డత్యయి. 

రరాి నల్ వద ేఒక్స్థరి, ఫీడర్ రూట్ ప్పయాణీక్టలక్ట మొరంి ఇంటిప్ేరడ్ అరబ న్ ప్ాన్్  

పోర్ట సిసటమ్ క్ట యాకె్ స్ ఇవవ బడ్డుంద్ధ, వీటిలో పైన వివరించిన వివిధ్ రకాల ప్ట్ంక్ 

లైన్ లు అద్దవిధ్ంగా అక్క డ క్లిసే అనిై  ఇరర ఫీడర్ లైన్ లు - మరో ఛారీలీు 

చెలింాచాలి్ న అవసరం ల్టక్టండా. ఫీడర్ మారె్పలు ప్పయాణీక్టల వేచి ఉండే సమయాలు 

మరియు ప్పయాణీక్టల గుంపును క్ని్టం చేయడానిి ఎంపిక్ చేసిన విర్పమాల వద ే

సంప్పదాయ బస్్త లను ఉపయోగసి్తంద్ధ. 

అంత్ర్ జిల్ు  మారె్యలు:ఈ మారె్పలు ప్పధాన బిఆర్ టి కారిడారనాు 

అనుసంధాని సి్తంద్ధ, ప్పయాణీక్టలు నగర కంప్దం గుండా వెళా్ళ ల్ి న అవసరం ల్టక్టండా 

ఒక్ కారిడార్ నుండి మరొక్ కారిడార్ క్ట బద్ధలీ చేయడానిి అనుమత్తసి్తంద్ధ. 

3) సండ్రరద్యయ బస్  స్్వప్ లు మరియు రరిమ న్్  

ప్పత్త బస్్త  మారంె ొడవున పాయ సింజర్ షెలటరాు మరియు బస్్త  ల్టబీలు వంటి రగన 

సౌక్ర్పయ లతో నిరి్పరిర బస్  స్థట ప్ లక్ట కూడా ఆవశ్య క్ర ఉంటుంద్ధ.  స్థట ప్ లు ఎక్టక వ మంద్ధ 

ప్పయాణీక్టలక్ట సౌక్రయ వంరంగా ఉండాలి, అయిత్త భప్దత్య పరిగణనలు మరియు ఇరర 

రోడ్డు వినియోగదారుల ఆవశ్య క్రలను కూడా పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి. 

కొనిై  ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో ప్పసి్తరం ఉనై  బస్  స్థట ప్ లక్ట ప్పాథమిక్ మౌలిక్ 

సదుపాయాలు కూడా ల్టవు. ప్పజా రవాణా వాా పెరుగుదలను ప్పోర్ హంచడానిి 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో బస్  స్థట ప్ ను మెరుగుపరచడానిి శీప్ఘ కారయ ప్క్మం అవసరం. 

4) పూర్క్ చర్యాట లు 

పబికా్ ప్ాన్్  పోర్ట హైర్పరీక  యొక్క  ప్పత్త ఎలిమెంట్ క్ట గురింిచబడు కీలక్ చరయ లక్ట 

అదనంగా- పాయ సింజర్ రైల్, బిఆర్ టి మరియు బస్ సిసటమ్ లు - అనుబంధ్ చరయ ల ప్శ్లణి 

కూడా అవసరం అవుత్యయి. స్తరక్షరమైన, సౌక్రయ వంరమైన మరియు సా ్టమైన మారె్పల 

దావ ర్ప నడవడం మరియు సైింాగ్ చేయడం దావ ర్ప, ముఖయ ంగా ప్పధాన ప్పజా రవాణా 

కంప్దాల నుండి ప్పజా రవాణా నెట్ వర్క  అరయ ంర అందుబాటులో ఉండేల్ల చూడట్ం 

వీటిలో ఉనాై యి. స్తసిరా విధానాల కొరక్ట ఇంటిప్ేరడ్ ప్ాన్్  పోర్ట నెట్ వర్క  లో భాగంగా 

వీటిని  పాాన్ చేయాలి మరియు నేరుగా అమలు చేయాలి. మెరుగైన పాదచారుల ర్పజాయ నిై  

పరిగణనలోి తీస్తకోవడం అనేద్ధ విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో భూ వినియోగ ప్పణాళిక్లో 

అంరరా్ప గంగా ఉండాలి. 

ఇరర చరయ లాో ఇంటిప్ేరడ్ టికెటింగ్, సమాచారం మరియు మార్గక టింగ్ ఉనాై యి. 

ఇటువంటి చరయ లు ఈ ప్పణాళిక్లో సవిసరింగా వివరించబడల్టదు, అయిత్త  సిరామైన 

రవాణా వయ వస ాఅభివృద్ధిి  అవి ముఖయ మైనవి 

ప్పజా రవాణాను మెరుగుపరచడం కొరక్ట: 

a. బస్ రరాి నల్్  మరియు బస్  స్థట ప్ లతో పాటుగా ప్పత్తయ క్ బస్ ల్టన్ లతో రైల్ 

రరాి నల్్  మరియు బస్ రూట్ నెట్ వర్క  ని మెరుగుపరచడం; 

b. ఇంట్రాీ డియట్ పబికా్ ప్ాన్్  పోర్ట (ఐపిటి) మెరుగుదల; మరియు 

పాదచారులు మరియు సైిల్ ప్ఫెండీ ామౌలిక్ సదుపాయాలతో ప్పజా రవాణా వయ వస ా

వెంబడి ఎన్ ఎమ్ టిని ఇంటిప్ేట్ చేయడం. 
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18.4 డ్రట్టని్ ్  ఓరియెంరడ్ డెవలప్ ెంం్  కారిార్ 

ిలఒడి మరియు అర్బ న్ డెవలప్ ెంం్  కారిార్: భోగాపురం ఏరోసిటీ-ప్పసి్తరం 

ఉనై  సిబిడి ఆఫ్ విశాఖపట్ై ం- అచుయ త్యపురం మెగా ఇండష్టసిటయల్  క్సా టర్ మధ్య  మెప్ో 

నెట్ వర్క  క్ట మదుే ఇవవ డానిి, ప్ాని్ ట్ ఓరియంరడ్ డెవలప్ మెంట్ థీమ్ ఆధారిర 

ఆరికా్ మరియు మిప్శ్మ వినియోగ నోడ్ లతో మెప్ో కారిడార్ క్ట ఇరువైపుల్ల 5 ి.మీ. 

కారిడార్ క్ట ఇరువైపుల్ల 1 ి.మీ ఎన్.ఎం.టి మోడ్ లు మరియు బిఆర్ టిఎస్ వరక్ట 5 

ిలోమీట్ర ావరక్ట చివరి మైలు క్నెి టవిటీని అంద్ధంచాలి్  ఉంద్ధ. ప్ీన్ ఫీల్ు లోని మెప్ో 

కారిడార్ యొక్క  ప్పభావ ప్పాంరంలో మరియు ఇపా టిక ఉనై  నగరంలో అవకాశాల 

ఆధారిర సైట్లాో సగటున 200 నుండి 300 పిపిహెచ్ వద ేఅధిక్ నిక్ర స్థంప్దర అభివృద్ధనిి 

ప్పోర్ హంచవచుచ .   

18.5 డ్రరధాన రైలేా   సేష్నుతో ఇంరనర్ సటీ రైలు న్  వర్ె  

విఎంఆర్ డిఎ ముఖయ మైన నోడ్ లను క్నెక్ ట చేసే రైలు నెట్ వర్క  ను క్లిగ ఉంద్ధ. 

విశాఖపట్ై ం నుండి విజయనగరం, శ్ృంగవరపుకోట్ మరియు ుని పట్టణాలక్ట రైల్టవ  

క్నెి టవిటీని ఉపయోగంచడం దావ ర్ప విఎంఆర్ లోపల అంరర్ నగర రైల్టవ  నెట్ వర్క  పై 

ఇంప్ా సిటీ సబరబ న్ రైలు కారయ క్ల్లపాలు. చెన్నై -హౌర్ప ప్పధాన లైన్ లోని ుని-

విజయనగరం విభాగంలో సబ్ అరబ న్ రైలు సేవలను నడ్డపుునై  ప్పసి్తర బస్్త  వయ వస ా

మరియు మెప్ో కారిడారనాు మెరుగుపరచడంతో పాటు ప్పజా రవాణా వాాను పెంచడానిి. 

ఇండియన్ రైల్టవ   సేట్ న్ డెవలప్ మెంట్ కారొా రే్న్ (ఐఆర్ ఎస్ డిసి) మప్రిపాల్ం 

రైల్టవ   సేట్ న్ ను ఆధునీక్రించాలని యోచిసిోంద్ధ (వారు విశాఖపట్ై ం రైల్టవ   సేట్ న్ 

ఆధునీక్రణగా ేరు పె టా రు). ప్పత్తపాద్ధర మప్రిపాల్ం రైల్ రరాి నల్ అభివృద్ధ ి

చేయబడిన రరువార, విశాఖపట్ై ం రైల్టవ   సేట్ న్ వద ే ఉదా వించి, రదేు చేయబడిన 

అనేక్ రైళనాు మప్రిపాల్ం రైల్ రరాి నల్ క్ట మళిసిా్థరు. త్తరువద రైల్టవ   సేట్ న్ గుండా 

వెళ్లునై  అనిై  రైళనాు విశాఖపట్ై ం రైల్టవ   సేట్ న్ క్ట విసరిించనునైా రు. ర్గండ్డ ప్పధాన 

లైనతాో నాలుగు కొర ిరైల్టవ  లైనాు వేయబడత్యయి మరియు అనిై  లైనాు ప్పసి్తరం ఉనై  

విశాఖపట్ై ం రైల్టవ   సేట్ న్ క్ట అనుసంధానించబడిన రరాి నల్ లో విలీనం 

చేయబడత్యయి. మప్రిపాల్ం ఎన్.ఎ.డి జంక్షన్ క్ట దగరెగా ఉంద్ధ మరియు ఇద్ధ 

విశాఖపట్ై ం ఆర్.టి.సి బస్  సేట్ న్ క్ట 8 ి.మీ దూరంలో ఉంద్ధ. కొర ిరరాి నల్ యొక్క  

లక్షయ ం ప్పసి్తరం ఉనై  రైల్టవ   సేట్ న్ వద ేప్ాఫిక్ ను రగంెచడమే.  

త్తరువాడ రైల్టవ   సేట్ న్ భవి య్ ుిలో ప్పధాన రైల్టవ   సేట్ న్ గా మారుుంద్ధ మరియు 

ీనిని ప్పధాన రైల్టవ  రరాి నస్ గా చూపించవచుచ . ఇద్ధ విశాఖపట్ై ం ప్పవేశ్ దావ రం 

మరియు పరిప్శ్మ ెల్ట మరియు పరిసర ప్పాంత్యలాో నివసిసి్తనై  ప్పజలక్ట ప్పయాణ 

అవసర్పలను తీరుసి్తంద్ధ. ఇద్ధ "ఆదర్శ   సేట్ న్" ాయ గ్ ను సంపాద్ధంచిన "శాటిలైట్ 

 సేట్ న్"గా అభివృద్ధ ిచేయాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. 

ఈ ప్పాంత్యనిి చెన్నై -హౌర్ప ప్పధాన రైల్టవ  లైన్ సేవలంద్ధసిోంద్ధ. విశాఖపటై్ ం రైల్టవ  

 సేట్ న్ విసరిణలో ఎదురొక ంటునై  అడుంక్టల కారణంగా, అనకాపలి ా నుండి కొరవిలస 

వరక్ట ఒక్ రైల్టవ  లైన్ ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. ఈ లైన్ విశాఖపట్ై ం యొక్క   ి ా్ టమైన 

ప్పాంత్యనిై  నివారించి రైలు క్దలిక్లను హుబదంి చేయాలని భావిసి్తనైా రు.  

18.6 డ్రరధాన డ్రరనక్ట రరిమ న్ ్ /ల్జిసక్్ట రరె్ప లు 

ప్ట్క్ రరాి నల్ అనేద్ధ అడపాదడపా విప్శాంత్త ప్పాంరం, ీనిలో ఇన్ బిల్ట 

సదుపాయాలు హైవేల గుండా వెళా్ల ొడవైన మరియు సవ లా  కాలిక్ గూడ్్  వాహనాలను 

అంద్ధసి్థయి. ఈ ప్ట్క్ రరాి నల్్  విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో సరుక్ట రవాణా వాహనాలను 

సమరవాంరంగా రరలించడానిి అవసరం అవుత్యయి, రదావ ర్ప రీ ే పరిమిరంగా 
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ఉంటుంద్ధ. భారీ వాహనాలను ఆక్రి షంచే వివిధ్ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలక్ట సమీపంలో 

మరియు శివార ావద ే ప్ట్క్ రరాి నల్్  అంద్ధంచాల్ి  ఉంటుంద్ధ. ఔట్ర్ కార ున్ లొక్న్ ల 

వద ేనిరవ హంచబడే వాణిజయ  వాహనాల  కాాసిైడ్ ప్ాఫిక్ వాలూయ మ్ కౌంట్ మరియు వోడి 

సరేవ లు మరియు విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని ప్ట్క్ రరాి నల్్  కొరక్ట బస్ వార్గంట్ ల 

దావ ర్ప ఇంట్ర్ సిటీ ప్పయాణం యొక్క  అంచనాలు. ప్ట్క్ రరాి నల్్  కొరక్ట గురింిచబడు 

లొక్న్ లు ద్ధగువ సెక్షన్ లో ేరొక నబడాుయి. 

విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ లో భారీ ప్ట్క్టక  ఉదయ మం ఉంద్ధ మరియు విశాఖపట్ై ం పోర్ట 

ప్ట్స్ట, గంగవరం పోర్ట,  సీటల్  పాాంట్, ఎన్ టిపిసి మరియు వివిధ్ ప్పధాన పరిప్శ్మలు 

ఉండట్ం వల,ా ఇక్క డ ప్ట్క్టక  క్దలిక్లో ఎక్టక వ భాగం ఈ సౌక్ర్పయ లక్ట నిరేశేించబడింద్ధ. 

స్తమారు, గూడ్్  ప్ాఫిక్ యొక్క  ప్పవేశ్ మరియు నిప్ క్ మణలో సమాన వాాను ఎన్ హెచ్-

16లోని పాయక్ర్పవుేట్ ప్పద్దశ్ంలో ఓసి-4 వద ే 48% మరియు రరువార నరసనై ేట్ 

సమీపంలోని పరఖాేముడి జంక్షన్ సమీపంలో ఓసి-14 28% తో గమనించారు. ట్నైే జ్ 

పరంగా, ఎన్ హెచ్-16లోని పాయక్ర్పవుేట్ ప్పద్దశ్ంలో ఓసి-4 వద ే అరయ ధిక్ వాాను 

14,221 ట్నైు లతో, ఆ రర్పవ ర 12,385 ట్నైు లతో విశాఖపట్ై ం వైపు ుని సమీపంలో ఎన్ 

హెచ్-16పై ఓసీ-3, నరసనై ేట్ సమీపంలోని పరఖాేమ్యడి జంక్షన్ సమీపంలో ఓసీ-14 

వద ే 7,026 ట్నైు లతో పాటించిన  టాు తెలిపారు. 2050 లో అంచనా వేయబడిన ప్ట్క్టక ల 

కొరక్ట, ప్పధాన ప్ట్క్ రరాి నల్్  కొరక్ట భూమి యొక్క  ఆవశ్య క్ర 2050 లో 150 హెకాటరాు 

టేబ్ల్ల్ 18 లో ఇవవ బడింద్ధ-2 మరియు పట్ం 18లో చూపించబడు ఈ ప్పత్తపాద్ధర ప్ట్క్ 

రరాి నల్్  కొరక్ట లొక్న్ లు-12. వివిధ్ పారిప్శామిక్ అవసర్పల కోసం విఎంఆర్ డిఎ 

ప్పాంరంలో గూడ్్  మ్యవ్ మెంట్ క్ట వీలు క్లాి ంచడం కొరక్ట ఈ 35 హెకాటర ామైనర్ ప్ట్క్ 

రరాి నల్్  క్ట అదనంగా అవసరం అవుుంద్ధ. 2050 కొరక్ట విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలోని 

ఈ ప్పత్తపాద్ధర మైనర్ ప్ట్క్ రరాి నల్్  క్ట 5 హెకాటర ాభూమి అవసరం అవుుంద్ధ మరియు 

ఈ రరాి నల్్  కొరక్ట లొక్న్ లు పట్ం 18-12 లో చూపించబడాుయి. ప్పత్తపాద్ధర ప్ట్క్ 

రరాి నల్్  సకాలంలో అమలు చేయడం కొరక్ట రదుపరి ప్పాజెక్ ట సనైా హక్ పనులు 

చేప టా లి్  ఉంటుంద్ధ. 
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రి్లక్ 18-2: 2050 కర్కు డ్రరతిరద్ధత్ మేజర్ డ్రరనక్ట రరిమ న్్  మరియు ల్యాట ండ్ ఆవశ్యాట క్త్లు 

 స్ు. 

నం. 
ద్యరి 

2050లో 

విఎమ్ ఆర్ 

డిఎ 

రీజియన్ 

డెెటడ్్ 

డ్రరనకుె లు 

రననున లు 

హాలో 

అవసర్మైన 

భూమి 

1 ఓసి- 4, ఎన్ హెచ్-16 (పాయక్ర్పవుేట్ దగరె) 
13,000 36,000 

50 హా 

2 ఓసి-9, ఎస్ హెచ్ 39, బదర జంక్షన్ క్ట ఉరరి్పన 50 హా 

3 ఓసి-10, జెయ్ పోర్ - విజయనగరం రోడ్ 2,000 11,000 50 హా 

రి్లక్ 18-3: డ్రరతిరద్ధత్ మైనర్ డ్రరనక్ట రరిమ న్్  

 స్ు. నం. ద్యరి 
హెక్ార్్  లో డ్రరతిరద్ధత్ 

డ్రరంత్ం (హా) 

1 ఓసీ-5, ుని-నర్ీ పట్ై ం రోడ్డు, డి.పోలవరం 5 

2 ఓసీ-6, నర్ీ పట్ై ం- దారపాూడి రోడ్డు 5 

3 ఓసీ-7, నర్ీ పట్ై ం- అనకాపలి ారోడ్డు 5 

4 ఓసి-8, చోడవరం - అనకాపలి ారహదారి 5 

5 ఓసి-10, జైపూర్ - విజయనగరం రోడ్ 10 

6 ఓసీ-11, ఎస్ హెచ్ 36, ర్పంభప్దాపురం - ర్పజాం రోడ్డు 5 

 

 

రరనం 18-12: 2051 వర్కు హారిజోన్ కాల్నిి డ్రరతిరద్ధత్ మేజర్ మరియు మినీ డ్రరనక్ట 

రరిమ న్ ్  
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18.7 ఇంరనర్ సటీ బస్ రరిమ న్ ్ / ఇంరనర్  సే్్  బస్ 

రరిమ న్ ్  

విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ వెలుపల నుండి ప్పత్తరోజూ 4900 బస్్త లు వివిధ్ ప్పాంత్యల 

నుండి వసి్తనైా యి. ఈ బస్్త లనీై  విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ లోని వివిధ్ బస్  స్థట ండ్ లక్ట 

వసి్థయి, అవి విశాఖపట్ై ం, విజయనగరం, క్ంట్కాపలి ామరియు ఎస్.కోట్ బస్  స్థట ండ్ లు. 

ప్పయాణ డిమాండ్ పెరగడం మరియు ప్పయాణీక్టల ప్టిపుా లు పెరగడంతో, హారిజోన్ 

సంవర్ రం డిమాండ్ ను తీరచ డానిి అదనపు ఇంట్ర్ సిటీ రరాి నల్్  అవసరం.  అనిై  

రూట్లాో ఇంట్ర్ సిటీ బస్ రరాి నల్్  (ఐసిబిటిలు) అంద్ధంచడం దావ ర్ప ఈ అంరర్పష్ట్ట 

మరియు ఇంట్ర్ సిటీ బస్్త లను సంబంధిర ప్పాంత్యల వెలుపల నిలిపివేయవచుచ . 

రూట్ వారీగా అంచనా వేయబడిన బస్్త  ప్టిపాు లు మరియు 2050 వరక్ట పాయ సింజర్ 

ప్టిపుా లు టేబ్ల్ల్ 18లో ప్పజంట్ చేయబడాుయి-4 మరియు టేబ్ల్ల్ 18-వరసగా 5. 

రి్లక్ 18-4: రూ్  వారీగా డ్రపొజెకెడ్్ బస్ డ్రిలపుప లు 2051 కర్కు 

 

2018 2030 2041 2051 

  సి్వనం పేర్ప ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఓసి-4, ఎన్ హెచ్-16 

(సీరంేట్ సమీపంలో) 

             

720  

             

761  

             

944  

             

998  

         

1,150  

         

1,216  

         

1,397  

         

1,476  

ఓసీ-5,ుని-నర్ీ పట్ై ం 

రోడ్డు, డి.పోలవరం 

             

111  

             

107  

             

126  

             

122  

             

140  

             

135  

             

154  

             

149  

ఓసి-6, నర్ీ పట్ై ం-

దరపాూడి రోడ్ 

               

23  

               

23  

               

36  

               

36  

               

50  

               

50  

               

68  

               

68  

ఓసి-7, నర్ీ పట్ై ం- 

క్ంట్కాపలి ారోడ్డు 

             

186  

             

185  

             

225  

             

224  

             

258  

             

257  

             

295  

             

294  

ఓసి-8, చోడవరం - 

అనకాపలి ారహదారి 

             

316  

             

291  

             

330  

             

304  

             

341  

             

314  

             

353  

             

325  

ఓసి-9,ఎస్ హెచ్ 39, 

బదర జంక్షన్ క్ట 

ఉరరి్పన 

               

59  

               

59  

               

83  

               

83  

             

106  

             

106  

             

136  

             

136  

ఓసి-10, జైపూర్ - 

విజయనగరం రోడ్ 

             

296  

             

298  

             

444  

             

447  

             

597  

             

601  

             

803  

             

808  

ఓసి-11,ఎస్ హెచ్ 36, 

ర్పంభప్దాపురం - ర్పజాం 

రోడ్ 

             

123  

             

103  

             

185  

             

155  

             

249  

             

209  

             

336  

             

282  

ఓసి-12, ర్పజాం- 

పాలకొండ రోడ్ 

             

179  

             

179  

             

260  

             

260  

             

342  

             

342  

             

450  

             

450  
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ఓసీ-13,ఎస్ హెచ్-37, 

పాలకొండ -  శీ కాకాక్టళం రోడ్ 

               

81  

               

79  

             

124  

             

121  

             

169  

             

165  

             

232  

             

226  

ఓసి-14, ఎన్ హెచ్-16 

(పరఖాేముండి జంక్షన్ 

సమీపంలో) 

             

361  

             

364  

             

520  

             

525  

             

680  

             

686  

             

891  

             

898  

మొత్తం బస్త్ లు 

         

2,45

5  

         

2,44

9  

         

3,27

7  

         

3,27

3  

         

4,08

4  

         

4,08

1  

         

5,11

5  

         

5,11

2  

 

రి్లక్ 18-5: రూ్  వారీగా డ్రపొజెకెడ్్ రయాట సంజర్ డ్రిలపుప లు 2051 కర్కు 

  2018 2030 2041 2051 

  సి్వనం పేర్ప 
ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఆర్గ

రం 

నిడ్రషె

మణ 

ఆర్గ

రం 

ని

డ్రషె

మణ 

ఓసి-4, ఎన్ హెచ్-16 

(సీరంేట్ సమీపంలో) 

       

11,22

0  

       

11,78

6  

       

18,75

9  

       

19,70

5  

       

27,48

8  

       

28,874  

       

39,28

2  

       

41,26

3  

ఓసీ-5,ుని-నర్ీ పట్ై ం 

రోడ్డు, డి.పోలవరం 

         

2,238  

         

2,535  

         

3,641  

         

4,124  

         

5,223  

         

5,916  

         

7,309  

         

8,278  

ఓసి-6, నర్ీ పట్ై ం- 

దారపాూడి రోడ్ 

             

166  

             

230  

             

311  

             

431  

             

493  

             

683  

             

753  

         

1,043  

ఓసి-7, నర్ీ పట్ై ం- 

క్ంట్కాపలి ారోడ్డు 
         

4,255  

         

4,361  

         

6,801  

         

6,971  

         

9,610  

         

9,850  

       

13,19

3  

       

13,52

2  

ఓసి-8, చోడవరం - 

అనకాపలి ారహదారి 
         

2,682  

         

4,240  

         

3,935  

         

6,222  

         

5,216  

         

8,246  

         

6,742  

       

10,65

8  

ఓసి-9,ఎస్ హెచ్ 39, 

బదర జంక్షన్ క్ట 

ఉరరి్పన 

         

1,554  

         

1,153  

         

2,691  

         

1,996  

         

4,055  

         

3,009  

         

5,962  

         

4,423  

ఓసి-10, జెయ్ పోర్ - 

విజయనగరం రోడ్ 
         

6,250  

       

10,47

1  

       

11,28

3  

       

18,90

2  

       

17,52

9  

       

29,368  

       

26,51

5  

       

44,42

2  

ఓసి-11,ఎస్ హెచ్ 36,                                                                         



 

 

ట్రడాఫ్టర పరి్స్ ె క్ట రవ్ ప్లపాన న్ ర్సపోర్ర 

ఫిట్రరవర్స, 2020 

 

ట్రడాఫ్టర పరి్స్ ె క్ట రవ్ ప్లపాన న్ ర్సపోర్ర 

జూన్, 2021 

పేజీ | 237 

ర్పంభప్దాపురం - ర్పజాం 

రోడ్ 

2,255  1,951  4,072  3,523  6,339  5,485  9,620  8,323  

ఓసి-12, ర్పజాం-

పాల కొండ రోడ్ 
         

4,552  

         

3,727  

         

8,064  

         

6,602  

       

12,37

0  

       

10,128  

       

18,48

3  

       

15,13

3  

ఓసీ-13,ఎస్ హెచ్-37, 

పాల కొండ -  శీ కాకాక్టళం 

రోడ్ 

         

1,840  

         

1,771  

         

3,356  

         

3,230  

         

5,265  

         

5,068  

         

8,060  

         

7,757  

ఓసి-14, ఎన్ హెచ్-16 

(ప  రా్పఖిమిడి జంక్షన్ 

సమీపంలో) 

         

4,668  

         

5,280  

         

8,223  

         

9,301  

       

12,55

1  

       

14,196  

       

18,69

3  

       

21,14

4  

మొత్తం డ్రరయాణీకులు 

       

41,6

80  

       

47,5

05  

       

71,1

35  

       

81,0

07  

     

106,

140  

     

120,8

23  

     

154,

610  

     

175,

967  

ప్ప సి్తరం బస్  స్థట ండ్ లు ప్పసి్తర డిమాండ్ తో రీగేా ఉనాై యి మరియు భవి య్ ుి 

అవసర్పలను తీరచ డానిి ముఖయ ంగా ప్పత్తయ క్ సందరా్ప లాో ప్పపంచ  సా్థయి సౌక్ర్పయ లతో అప్ 

ప్ేడ్ చేయాలి్ న అవసరం ఉంద్ధ. 

క్న్ ల్టంట్ యొక్క  గర అనుభవాల ప్పకారంగా రరాి నల్ డిమాండ్ ని అంచనా వేయడం 

కొరక్ట పరిగణించబడు ప్పమాణాలు 0.5 లక్షల మంద్ధ పాయ సింజర్ లు/రోజుక్ట ఒక్ ఇంట్ర్ 

సిటీ బస్ రరాి నల్ మరియు యూనిట్ క్ట 3 హెకాటర ాఏరియా ఆవశ్య క్ర.  

యొక్క  జనాభా కొరక్ట 8.5 మిలియన్ మరియు 10,000 బస్్త  ప్టిపుా లు (2051), బస్్త  

ప్పయాణీక్టల ప్పయాణాల సంఖయ  రోజుక్ట స్తమారు ౩.౩ లక్షలు గా ఉంటుందని 

భావిసి్తనైా రు. ప్పసి్తరం ఉనాై యి 4 సంఖయ లు. ఇపా టిక ఉనై  బస్ రరాి నల్్  యొక్క  

ఇంట్ర్  సేటట్ బస్్త లను స్తలభరరం చేసి్తంద్ధ. 2051 కొరక్ట, అదనంగా 3 సంఖయ లు. 

హారిజోన్ సంవర్ రం డిమాండ్ కొరక్ట బస్ రరాి నల్్  అవసరం అవుత్యయి. 

18.8 . రయాట సంజర్ రైలాే  సేష్నుు 

రైలు ప్పయాణీక్టల రవాణా కోసం, విశాఖపట్ై ం నుండి విజయనగరం, శ్ృంగ వ ర పుకోట్ 

మరియు ుని సబ్ అరబ న్ రైలు వయ వసకా్ట రైల్టవ  క్నెి టవిటీ ని ఉపయోగంచడం దావ ర్ప 

2051 విఎంఆర్ డిఎ రీజియన్ స్తలభరరం అవుుంద్ధ.  ప్పసి్తరం, 30రైల్టవ   సేట్ నాు A 

కట్గరీ మరియు నాన్ సబరబ న్ కట్గరీ రైల్టవ   సేట్ నాు. సబ్ అరబ న్ రైలు వయ వసనాు 

ప్పవేశ్పెట్టడంతో, 5 నెం. ఒక్ వరంె యొక్క  మరియు 50 సంఖయ లు. నాన్ సబరబ న్ కట్గరీ 

రైల్టవ   సేట్ నాు సబ్ అరబ న్, పాయ సింజర్ మరియు ఎక్్  ప్పెస్ రైళనాు నిరవ హసి్థయి. 

18.9 డ్రరధాన ెటిల్  ెంం్  ల మధయాట  ర్గడాు క్నివ్ిటీ 

ప్పధాన పట్టణ రవాణా నెట్ వర్క  క్ట సంబంధించి విఎంఆర్ లోని అనిై  మండల ప్పధాన 

కార్పయ లయాలు మెరుగైన రోడ్డు ఆర్ వోడబా్ల్య లతో (30 మీట్రాు) అనుసంధానించబడత్యయి. 

ఓడరేవుల ఆధునీక్రణ మరియు ఓడరేవులక్ట క్నెి టవిటీని మెరుగుపరచడం మొరంి ఆరికా్ 

విసరిణక్ట మరియు ఈ ప్పాంత్యనిై  ప్పపంచ పెటుటబడి వేద్ధక్పై ఉంచడానిి ముఖయ ం. 
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ఓడరేవులక్ట క్నెి టవిటీని మెరుగుపరచడం అనేద్ధ విఎంఆర్ లో కొనస్థగుునై  ప్పయరై ం 

మరియు మాసటర్  పాాన్ లో భాగంగా మరింర బలోేరం చేయబడ్డుంద్ధ. ప్ట్క్ రరాి నల్్  

మరియు గ్లదాము కొరక్ట ఇపా టిక ఉనై  మరియు ప్పత్తపాద్ధర లొక్న్ లు మెరుగైన రోడ్డు 

నెట్ వర్క  దావ ర్ప ఇంటిప్ేట్ చేయబడత్యయి. విశాఖపట్ై ం నగరం మరియు విఎంఆర్ 

మొరంి లో రహదారుల ప్ాఫిక్ పరిసిుాలు రీగేా మరియు క్షీణిసి్తనైా యి, అందువల ా

మెరుగుపడాుయి మరియు ఇపా టిక ఉనై  మరియు ప్ీన్ ఫీల్ు అభివృద్ధలిో 80 మీ, 75 మీ, 60 

మీ, 45 మీ, 30 మీ మరియు 24 మీట్ర ా ఆర్ వోడబా్ల్య ల హైర్పరిక క్ల్ రోడ్ నెట్ వర్క  

ప్పత్తపాద్ధంచబడ్డుంద్ధ. 
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19 వ్యయాట హాత్మ క్ మౌలిక్ సదురయాల వయాట వసి, 

2051 
విఎంఆర్ ప్పాంరంలో ఆశించిన జీవన నాణయ రను స్థధించడానిి అత్యయ ధునిక్ భౌత్తక్ 

మౌలిక్ సదుపాయాలను అంద్ధంచడం ముఖయ ం. నీటి సరఫర్ప, మురుగునీటి నెట్ వర్క , 

ఘన వయ రా్పల నిరవ హణ మరియు విదుయ త్ డిమాండ్ ను రగనంరగా తీరచ డానిి కొర ిభౌత్తక్ 

మౌలిక్ సదుపాయాలను అభివృద్ధ ి చేయడమే ీని లక్షయ ం. అభివృద్ధ ి కోసం 

ప్పత్తపాద్ధంచిన కొర ి ప్పాంత్యల కోసం విఎంఆర్ లోపల సవ రంప్ర మౌలిక్ సదుపాయాల 

నెట్ వర్క  ను అంద్ధంచడంఅద్దవిధ్ంగా యుఎల్ బిలు/ప్గామీణ ఆవాస్థలు/పరిప్శ్మలలో 

ఇపా టిక ఉనై  వయ వస ా యొక్క  అంరర్పలను నెరవేరచ డం స్కప్రప్పాయంగా లక్షయ ంగా 

పెటుటక్టంద్ధ. ఇద్ధ విఎంఆర్ అథారిటీని రన  సా్థయిలో సవ రంప్రంగా అవసరమైన మౌలిక్ 

సదుపాయాలను చేపట్టడానిి దోహదపడ్డుంద్ధ. అనిై  ప్పధాన భాగాల క్ట డిమాండ్ 

మద్ధంపు ఉరమి ఇంజనీరింగ్ విధానాల ఆధారంగా రూొంద్ధంచబడింద్ధ. ప్పత్తపాద్ధర 

విఎంఆర్ ప్పాంరం అభివృద్ధ ికొరక్ట పరిగణించబడే ప్పధాన ప్ట్ంక్ మౌలిక్ సదుపాయాల 

భాగాలు నీటి సరఫర్ప, మురుగునీరు, ఘన వయ రా్పల నిరవ హణ మరియు విదుయ త్. 

19.1 నీిల సర్ఫర్య 

సంబంధిర మౌలిక్ సదుపాయాలతో  సిరామైన నీటి వనరు లభయ ర ఏదైనా ఆధునిక్ 

మరియు  సిరామైన అభివృద్ధిి  ప్పధాన అవసరం.  కానీ  సిరామైన వనరు కోసం 

అనేవ ష్టంచడానిి ముందు, వాసవి నీటి డిమాండ్ ప్పత్యయ మైా య ప్పమాణాలు, ెంచ్ 

మారుక లు మరియు ఆమోదయోగయ మైన నిబంధ్నల ఆధారంగా ఖచిచ రంగా 

రూొంద్ధంచడం చాల్ల అవసరం. పైప్ు వాట్ర్ సపెల  ాని రగనంరగా అంద్ధంచడం కొరక్ట 

డిజైన్ చేయాలి్  ఉంటుంద్ధ: 

19. ఇంటి అవసర్పలు: త్యగడం, వంట్ చేయడం, సై్థ నం చేయడం మరియు 

క్డగడం, ాయిల్ట్ లు ఫషా్టంగ్ మరియు వయ ిగిర గార్గ ునింగ్/ఎయిర్ 

క్ండి్నింగ్ తో సహా. 

20. వివిధ్ పని ప్పద్దశాలాో ఉపాధి ి డిమాండ్: సంసా్థగర అవసర్పల కోసం. 

21. పారిప్శామిక్ వినియోగం: ఇపా టిక ఉనై  మరియు ప్పత్తపాద్ధర పరిప్శ్మల 

కోసం. 

22. హారిటక్లచ ర్ అవసర్పలు: పబికా్ పారుక లు మరియు పట్టణ ఆక్టకూరల కోసం. 

23. ైర్ ైటింగ్ అవసర్పలు. 

24. నీటి కొరక్ట ల్ కి ంచబడల్టదు: పంపిణీ నష్టటలు, చిిర్  నష్టటలు మరియు 

ప్పస్థర నష్టటలతో సహా. 

25. విఎంఆర్ ప్పాంత్యనిి ప్పత్తపాద్ధర నీటి సరఫర్ప వనరు కాలువ వయ వస ా గా 

ఉంటుంద్ధ కాబటిట, మ్యలం వద ే ముడి నీటి డిమాండ్ ను 

రూొంద్ధంచేట్పుా డ్డ 15 శారం వరక్ట ప్పస్థర నష్టటలను పరిగణనలోి 

తీస్తకోవాలి. 

సీా క్రించిన నిబంధనలు మరియు డ్రరమాణాలు  

ద్దశీయ నీటి డిమాండ్ (అరబ న్): 

ఇంటిలో ప్త్యగడం, వంట్ చేయడం, సై్థ నం చేయడం, క్డగడం మొదలైన వాటిి 

అవసరమైన నీటి పరిమాణానిై  ఇంటి నీటి డిమాండ్ అని అంారు. పర్పయ వరణ పరిశుప్భర 

క్మిటీ వివిధ్ జనాభా సమ్యహాల ఆధారంగా క్మ్యయ నిటీలక్ట కొనిై  రగన సేవా  సా్థయిలను 

స్కచించింద్ధ. నీటి సరఫర్ప, ష్టడైనేజీ మరియు పారిశుధ్య ం యొక్క  ప్పాథమిక్ ఆవశ్య క్రల 



 

 

ట్రడాఫ్టర పరి్స్ ె క్ట రవ్ ప్లపాన న్ ర్సపోర్ర 

ఫిట్రరవర్స, 2020 

 

ట్రడాఫ్టర పరి్స్ ె క్ట రవ్ ప్లపాన న్ ర్సపోర్ర 

జూన్, 2021 

పేజీ | 237 

కోడ్ (బిఐఎస్: 1172), అల్లే నే్నల్ బిలిుంగ్ కోడ్, విసరనీ డిసోా జల్ కొరక్ట నివాసిులక్ట 

పూరి ి  ఫషా్టంగ్ సిసటమ్ అంద్ధంచబడే క్మ్యయ నిటీలక్ట క్నీసం 135 ఎల్ పిసిడి సరీవ స్ ల్వల్ 

ని సిఫారస్త చేసి్తంద్ధ. సిఎఫ్ ఐవో (సెంప్ట్ల్ పబికా్ హెల్ ి అండ్ ఎనివ ర్పన్ మెంట్ల్ 

ఇంజినీరింగ్ ఆరనె్నజే్న్), మినిష్టసీట ఆఫ్ అరబ న్ డెవలప్ మెంట్, గవరై మెంట్ ఆఫ్ 

ఇండియా అద్దవిధ్ంగా యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ గైడ్ లైన్ -2014 దావ ర్ప జారీ చేయబడు 

మానుయ వల్ ఆఫ్ వాట్ర్ సపెల  ాఅండ్ ప్టీట్ మెంట్, ద్ధగువ టేబ్ల్ల్ 1-1లో ఇవవ బడు విధ్ంగా 

పట్టణ జనాభాకొరక్ట ద్దశీయ నీటి డిమాండ్ ని సిఫారస్త చేసింద్ధ. 

రి్లక్ 19-1: దేశీయ నీిల సర్ఫర్య (రర్నణ జనాభా) నిబంధనలు 

ఎస్ 

నం 
రర్నణం/నరర్యల వరీకె్ర్ణ 

సార్స్త చేయబడా 

నీిల సర్ఫర్య 

 సి్వయిలు (ఎ్  

ిసడి) 

1 
పైప్ు నీటి సరఫర్ప ను అంద్ధంచిన పట్టణాలు కానీ మురుగునీటి 

వయ వస ాల్టక్టండా 
70 

2 
మురుగునీటి వయ వస ాఉనై /ఆలోచించే చోట్ పైప్ు నీటి సరఫర్ప ను 

అంద్ధంచే నగర్పలు 
135 

3 

మెప్ోపాలిట్న్ మరియు మ హా నగర్పలక్ట పైప్ు వాట్ర్ సపెల ా

అంద్ధంచబడ్డుంద్ధ, ఇక్క డ మురుగునీటి వయ వస ాఇపా టిక 

ఉంద్ధ/ఆలోచించబడింద్ధ 

150 

మ్యలం: సిపిఐఓ మానుయ వల్-1999 

భారర ప్పభురవ  పట్టణాభివృద్ధ ిమంప్త్తరవ  శాఖ జారీ చేసిన యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ గైడ్ 

లైన్్ -2014 టేబ్ల్ల్-1.2లో అరబ న్ సెటిల్ మెంట్ ావరీకె్రణను ఇచిచ ంద్ధ, ఇక్క డ జనాభా 10 

లక్షల నుంచి 50 లక్షల వరక్ట ఉనై  నగర్పలాో మెప్ోపాలిట్న్ సిటీ  కాాస్-1గా 

వరీకె్రించబడింద్ధ. ఈ విధ్ంగా విఎంఆర్ ప్పాంరంలో పట్టణ జనాభా క్ట డిమాండ్ పై పటిటక్ 

ప్పకారం 150 ఎల్ పిసిడిగా తీస్తకోబడింద్ధ. 

దేశీయ నీిల డిమాండ్ (డ్రగామీణ): 

జాతీయ ప్గామీణ త్యగునీటి కారయ ప్క్మం ింద భారర ప్పభురవ  త్యగునీరు మరియు 

పారిశుధ్య  మంప్త్తరవ  శాఖ ప్గామీణ భారరద్దశ్ంలో త్యగునీటి భప్దర కోసం గైడ్ లైన్్  

(2013)ను జారీ చేసింద్ధ. ప్గామీణ ప్పాంత్యలాో ప్త్యగునీటిని అంద్ధంచడానిి ఈ గైడ్ లైనాు 

నిబంధ్నలను స్కచించాయి. రోజుక్ట 70 లీట్  రాు స్తరక్షరమైన పైప్ు త్యగునీటి సరఫర్పతో 

ప్గామీణ గృహ-హోలులనైి ంటినీ క్వర్ చేయాలని పాలసీ ేరొక ంద్ధ. ీని ప్పకారం విఎంఆర్ 

యొక్క  అనిై  ప్గామీణ నివాస్థలక్ట 70 ఎల్ పిసిడి సేవా  సా్థయిని సీవ క్రించారు.   

త్తలియాడే జనాభా మరియు ఉరధి కర్కు డిమాండ్ :   

 ఫాోటింగ్ జనాభా (బస ల్టక్టండా) మరియు విఎంఆర్ లో ఉనై  ద్ధవ తీయ మరియు 

రృతీయ రంగంలో ఉపాధి కోసం నీటి ఆవశ్య క్రను సిపిఐఒ నిబంధ్నల ప్పకారం 45 ఎల్ 

పిసిడిగా తీస్తక్టనాై రు. 

రరిడ్రశామిక్ నీిల డిమాండ్ కర్కు నిబంధనలు :  

మార్గక ట్ మద్ధంపు, ముడిపదారా్పల లభయ ర, ల్లజిసిటక్్  మరియు ఇరర మదుే 

సౌక్ర్పయ ల ఆధారంగా ఈ ప్పాంరంలో  సా్థపించబడే పరిప్శ్మల రకానిై  బటిట పారిప్శామిక్ 

డిమాండ్ మారుుంద్ధ. ల్దర్ మరియు ల్దర్ ప్ొడక్ ట లు, ైన్ కావ లిటీ ేపర్, ేవరేజస్, 

 సీటల్, గాయ స్ మరియు  సీటమ్ జనరే్న్, ేసిక్ కెమిక్ల్్ , రక్్  టైల్ డైయింగ్ ఇండష్టసీటలు 

మొదలైన వాటిని హై వాట్ర్ ఇంరని్ వ్ యూనిట్ లుగా ేరొక ంారు. కాట్న్ రక్్  టైల్ 
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(సిా నిై ంగ్/వీవింగ్), సిల్క  మరియు మానవ నిరిా ర ైబర్, జనపనార మరియు ఇరర 

కూరగాయల ైబర్, ప్పింటింగ్ మరియు పబిషా్టంగ్, రబబ ర్ మరియు  పాాసిటక్ ఉరా ుిలు, 

లోహరర ఖనిజ ఉరా ుిలు, ప్పాథమిక్ లోహ మరియు అల్లయ్ పరిప్శ్మలు, లోహ 

ఉరా ుిలు మరియు భాగాలు, ఎలష్టకాటనిక్్  మొదలైన వాటిని రక్టక వ నీటి ఇంరని్ వ్ 

యూనిటాుగా ేరొక ంారు. అధిక్ నీటి ఇంరని్ వ్ యూనిట్ ాడిమాండ్ హెకాటరుక్ట 60,000 

నుండి 1,00,000 లీట్ర ా వరక్ట ఉండగా, రక్టక వ నీటి ఇంరని్ వ్ యూనిట్ ా డిమాండ్ 

హెకాటరుక్ట 10,000 నుండి 30,000 లీట్ర ామధ్య  ఉంటుంద్ధ. 

విఎంఆర్ ప్పాంరంలో పరిప్శ్మలక్ట నీటి డిమాండ్ అంచనా కోసం, ప్పసి్తరం ఉనై  

పరిప్శ్మల రక్ం, ఇపా టిక ఉనై  పరిప్శ్మల విసరిణ మరియు ఈ ప్పాంరంలో వచేచ  

పరిప్శ్మల ను అంచనా వేసి డిమాండ్ ను మద్ధంపు చేశారు.  

హారిక్్లచ ర్ వారనర్ డిమాండ్ :  

ఈ ప్పాంరంలో ప్పత్తపాద్ధంచిన /ఇపా టిక ఉనై  ప్ీన్ పారుక లు మరియు పట్టణ 

ఆక్టకూరల క్ట ఉదాయ నవన నీటి డిమాండ్ కోసం కూడా ఏరా్ప టాు ఉంచబడాుయి. టేబ్ల్ల్ 

ప్పకారం- యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ గైడ్ లైన్ ల యొక్క  8.3.1.5 లైన్ లు ఈ ప్పాంరంలోని అనిై  

పట్టణ ఆక్టకూరలకొరక్ట హెకాటరుక్ట 22,500 లీట్ర ాడిమాండ్ తీస్తకోబడింద్ధ.  

అగిన మారక్ డిమాండ్ :  

సి.పి.ఐ.ఇ.ఓ మానుయ వల్ ప్పకారంగా, ఫారుా ల్ల ఆధారంగా అగై మాపక్ డిమాండ్ 

తీస్తకోవాలి: 

కెఎల్/డేలో మంట్ల కొరక్ట డిమాండ్ = 100 ఎక్్  P^0.5 

(వేలసంఖయ లో పి జనాభా ఉనై  చోట్)  

అందువల ాపై ప్పమాణాల క్ట అనుగుణంగా ఇద్ధ రూొంద్ధంచబడింద్ధ మరియు మొరంి డిమాండ్ 

క్ట జోడించబడింద్ధ. 

నీిలని రీసైి ుంగ్ మరియు తిరిగి ఉరయోగించడం  

మంచినీటి డిమాండ్ ను రగంెచడానిి ద్దశీయ మరియు పారిప్శామిక్ వయ రజాల్లల 

రీసైింాగ్ పరిగణించబడ్డుంద్ధ. భారర ప్పభురవ  గృహ నిరా్ప ణ మరియు అభివృద్ధ ి

మంప్త్తరవ  శాఖ సి.పి.ఐ.ఐ.ఓ జారీ చేసిన మానుయ వల్ ఆఫ్ సీవరేజ్ అండ్ మురుగునీటి 

శుద్ధలిో స్కచించిన విధ్ంగా గృహ వినియోగానిి సరఫర్ప చేయబడిన నీటిలో 80% 

మురుగునీరు మరియు స్తల్టజ్ ఉరా త్తనిి తీస్తక్టనాై రు. పరిప్శ్మల నుండి వయ  ర ానీటిని 

పరిప్శ్మలక్ట సరఫర్ప చేసే నీటిలో 65% గా తీస్తక్టంారు. రీసైింాగ్ కొరక్ట నీటి లభయ రను 

రూొంద్ధంచేట్పుా డ్డ ఎస్ టిపి మరియు రరిట్రీ ప్టీట్ మెంట్  పాాంట్  లాో నష్టటల కొరక్ట 

ప్ొవిజన్ ఉంచబడింద్ధ. రీసైిల్ చేయబడిన నీటిని ప్పధానంగా పట్టణ ఆక్టకూరలు, 

అగై మాపక్ మరియు సములయ  నీటి కోసం ఉదాయ నవన డిమాండ్ ను తీరచ డానిి 

ఉపయోగంచాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు, ప్పత్తపాద్ధర కొర ి నివాస/ వాణిజయ  అభివృద్ధలిో 

క్డగడానిి మరియు  ఫషా్టంగ్ ప్పయోజనాల కోసం పరిప్శ్మలక్ట సరఫర్ప చేయాలి. 

అదనపు డిమాండ్ కర్కు సిూల నీిల డిమాండ్ మరియు డ్రరతిరద్ధత్ వనర్ప :  

ప్ప సి్తరం ఉనై  మరియు ప్పత్తపాద్ధర నివాస, వాణిజయ  (ఉపాధి), పారిప్శామిక్, 

ఉదాయ నవన మరియు అగై మాపక్ డిమాండ్ ఆధారంగా, విఎంఆర్ ప్పాంత్యనిి  సా్కల నీటి 

డిమాండ్ అంచనా వేయబడింద్ధ. వినియోగదారుల చివరలాో మంచినీటి డిమాండ్ ని 

రూొంద్ధంచడం కొరక్ట, సపెల  ాసిసటమ్ లోని నష్టటలను తీసివేసిన రరువార రరిట్రీ ప్టీట్ 

మెంట్  పాాంట్ ల నుంచి రీసైిల్ చేయబడు నీటి పరిమాణం మొరంి డిమాండ్ నుంచి 

మినహాయించబడింద్ధ.  సా్కల నీటి డిమాండ్ ను అంచనా వేయడం కొరక్ట పంపిణీ 
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వయ వసలాో 15 శారం నష్టటలు (యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ గైడ్ లైన్ లలో ేరొక నై విధ్ంగా) మరియు 

చిిర్   పాాంట్ లలో 3 శారం నష్టటలు పరిగణించబడాుయి. ప్ాన్్  మి్న్ సిసటమ్ లో 

నష్టటలు 15%గా పరిగణించబడాుయి, నీటి వనరు ొడవైన కాలువ వయ వసగాా ఉంటుందని ఒక్ 

అభిప్పాయంతో. 

డిమాండ్ సూచన  

పైన ేరొక నై  నిబంధ్నలు మరియు ప్పమాణాల ఆధారంగా, మొరంి విఎమ్ ఆర్ 

ప్పాంత్యనిి నీటి డిమాండ్ రూొంద్ధంచబడింద్ధ మరియు టేబ్ల్ల్ 19లో 

చూపించబడింద్ధ.-2. ప్పసి్తరం ఉనై  వనరుల నుండి నీటి సరఫర్పను మినహాయించి, 

అదనపు నీటి డిమాండ్ ను పటిటక్లో చూపించారు. రదనుగుణంగా ఇద్ధ క్నిపిసి్తంద్ధ: 

► వయ ర ా నీటిని రీసైింాగ్ చేసే వి్యానైి  పరిగణనలోి తీస్తకొని మంచినీటి డిమాండ్

  : 1,629 ఎంఎల్ డి 

► వయ ర ానీటిని రీసైింాగ్ చేసే వి్యానైి  పరిగణనలోి తీస్తకొని సంవర్ ర్పనిి డిమాండ్

   : 21.0 టిఎంసి 

► విశాఖపటై్ ం ప్పాంత్యనిి పోలవరం ఆనక్ట్టలో కాయింపు   : 

23.40 టిఎంసి 

► వయ ర ా నీటిని రీసైింాగ్ చేసే వి్యానైి  పరిగణనలోి తీస్తకోక్టండా మంచినీటి 

డిమాండ్ : 3,229 ఎంఎల్ డి 

► రీసైింాగ్ ల్టక్టండా సంవర్ రం డిమాండ్     : 41.7 టిఎంసి. 

రి్లక్ 19-2: విఎంఆర్ డ్రరంతానిి  సిూల నీిల డిమాండ్, 2051 

వినియోరద్యర్పల యొక్ె  వివర్యలు ఎ్  

ిసడిలో 

సపెట ు 

రేట్ట 

నీిల డిమాండ్ 

(MMT) వినియోరద్యర్పల యొక్ె  వివర్యలు 

జనాభా/ 

డ్రరంత్ం 

హా 

పట్టణ జనాభా (మెప్ో/మెగా నగర ప్పాంరం) 

    

49,08,500  150 736.28 

పట్టణ జనాభా (10 లక్షల క్ంటే రక్టక వ) 

    

29,17,600  135 437.64 

ప్గామీణ జనాభా 

    

26,82,600  70 187.78 

పని 

    

33,96,800  45 152.86 

త్తలియాడే జనాభా (ఒక్ రోజు ల్టదా 2 ఉండ ట్ం) 

      

1,56,522  150 23.48 

త్తలియాడే జనాభా (ఒక రోజు విడిచిపెట్టడం) 

      

3,79,555  45 17.08 

పారిప్శామిక్ డిమాండ్ 

         

19,178  60,000 1,150.68 

అగై మాపక్ డిమాండ్ 1%   27.06 

రోడ్ సైడ్ ప్ీన్్  తో సహా అరబ న్ ప్ీన్్  

         

11,058  22,500 248.81 

మొత్తం 2,981.65 

మురుగునీరు/వయ ర ానీటి ఉరా త్త ి     1,992.03 

అరబ న్ ప్ీన్్ , ైర్ ైటింగ్, ఇండష్టసీటస్ &  ఫషా్టంగ్ కొరక్ట ఉపయోగంచడానిి 

రీసైిల్ చేయబడు వాట్ర్ లభయ ం అవుుంద్ధ (ప్గామీణ ప్పాంరం నుంచి 

మురుగునీటిని మినహాయించి) 1,338.53 
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వినియోగదారుల ముగంపువద ేనిక్ర మంచినీటి డిమాండ్ 1,643.12 

పంపిణీ మరియు చిిర్  నష్టటలు 18% (15+3) 295.76 

రీసైి ుంగ్ తో మొత్తం డిమాండ్ 1,938.88 

రరిడ్రశ్మలకు బ్ె  సపెట ుతో సహా డ్రరస్తతత్ నీిల సర్ఫర్య 554.00 

అదనపు నీిల డిమాండ్ 1,384.88 

డ్రట్టన్్  మిషన్ నష్్లతో సహా సోర్్  వదే అదనపు నీిల డిమాండ్ 15% 1629 

అనిన  నష్్లతో సహా రీసైి ుంగ్ రరిరణించబడనరనుయిత్త డిమాండ్ 3229 

రీసైి ుంగ్ తో ిలఎంసలో సంవత్్ ర్యనిి నిక్ర్ నీిల డిమాండ్ 21.02 ిలఎంస 

నీిలని రీసైి ుంగ్ చేయానిన  రరిరణనలోి తీస్తకోనరనుయిత్త ిలఎంసలో 

సంవత్్ ర్యనిి నిక్ర్ నీిల డిమాండ్ 41.66 ిలఎంస 

విశాఖరరనన ం కు పోల వర్ం యాాట మ్ లో కట్టయింపు 23.4 ిలఎంస 

మ్యలం: క్న్ ల్టంట్ విశ్ల ా్ ణ 

 సిర్మైన నీిల సర్ఫర్య కర్కు వ్యయాట హాలు  

విఎమ్ ఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో  సిరామైన మరియు  సితా్తసా్థపక్ నీటి సరఫర్ప వయ వస ాకొరక్ట 

ద్ధగువ వ్యయ హాలను అవలంబించాలి్  ఉంటుంద్ధ:  

► ఈ ప్పాంరంలో ఇపా టిక ఉనై  నీటి సరఫర్ప వనరులు పూరిగిా అయిపోయాయి క్నుక్, 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ప్పత్తపాద్ధర అభివృద్ధిి  కొర ివిశ్వ సనీయ మైన నీటి సరఫర్ప 

అవసరం అవుుంద్ధ. ఇపా టిక పోలవరం ఆనక్ట్ట, పోలవరం కాలువ పనులు 

పురోగత్తలో ఉనాై యి. విశాఖపట్ై ం ప్పాంత్యనిి నీటి సరఫర్ప కోసం 23.4 టిఎంసిల 

నీటిని కాయించారు. ఈ ప్పాంత్యనిి నీటి డిమాండ్ 21 టిఎంసిగా 

రూొంద్ధంచబడింద్ధ, అందువల ా భవి య్ ుి అవసర్పల కోసం విఎంఆర్ డిఎ కోసం 

ప్పత్తపాద్ధర నీటి వనరును పోలవరం ఆనక్ట్టగా ప్పత్తపాద్ధంచారు. 

► శుద్ధ ి చేసిన మురుగునీరు మరియు వయ ర ా నీటిని రీసైింాగ్ చేసే వి్యానైి  

పరిగణనలోి తీస్తక్టనై  రరువార 21 టిఎంసి యొక్క  ప్పత్తపాద్ధర డిమాండ్ 

ల్ కి ంచబడ్డుంద్ధ. అందువల,ా శుద్ధ ి చేసిన మురుగునీరు మరియు వయ ర ా నీటిలో 

వంద శారం రీసైిల్ చేయడం మరియు ప్త్యగల్టని వినియోగానిి త్తరిగ 

ఉపయోగంచడం చాల్ల అవసరం. రీసైింాగ్ ను పరిగణనలోి తీస్తకోక్పోత్త, డిమాండ్ 

41.7 టిఎంసి వరక్ట వెళ్లుంద్ధ. ఈ ప్పాంరంలో లభయ ం 

అవుునై /ప్పత్తపాద్ధర/సంభావయ  నీటి వనరుల నుంచి ఇంర పెద ే డిమాండ్ ని 

తీరచ డం స్థధ్య ం కాదు. 

► ప్పత్తపాద్ధర పోలవరం కాలువ సింఘవరం సమీపంలోని ఏల్టరు కాలువను క్లుసి్తంద్ధ, 

రదావ ర్ప వేలూరు కాలువ దావ ర్ప విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంత్యనిి పోలవరం ఆనక్ట్ట నీరు 

అందుబాటులో ఉంటుంద్ధ. అందువల,ా ప్పత్తపాద్ధర డిమాండ్ ను తీరచ డానిి ఇపా టిక 

ఉనై  యల్రు కాలువ స్థమరా్పయ నైి  పెంచాల్ి న అవసరం ఉంద్ధ. 

► ప్పసి్తరం ఈ కాలువలో నష్టటలు చాల్ల ఎక్టక వగా ఉనైా యి, అందువల ాకాలువ యొక్క  

లైనింగ్ ప్పాధానయ ర ప్పాత్తపద్ధక్న చేప టా లి. ఇద్ధ నష్టటలను రగసిె్తంద్ధ అద్దవిధ్ంగా రన్ 

ఆఫ్ గుణక్ంలో మెరుగుదల దావ ర్ప స్థమరా్పయ నైి  పెంచుుంద్ధ. 

► ప్పసి్తరం పంపిణీ వయ వసలాో నష్టటలు చాల్ల ఎక్టక వగా ఉండగా, సింగపూర్ దానిని 3 

శాత్యనిి రగంెచింద్ధ. యుఆర్ డిపిఎఫ్ ఐ గైడ్ లైన్ నష్టటల ప్పకారం గరి్టంగా 15 శాత్యనిి 

పరిమిరం చేయాలి. అందువల,ా నష్టటలను ఈ సా్థయిి తీస్తక్టర్పవడానిి, ఇద్ధ 

ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ: 

26. పార మరియు అరిగపోయిన పైపులు మరియు ఫిటిటంగ్ లను మారచ ండి. 

27. యుపివిసి మరియు A.C. ప్పజర్ పైపులను ఉపయోగంచవదేు. 

28. ప్పత్త ప్ొడక్షన్ మరియు డిష్టసిటబ్యయ ్న్ జోన్ లో బల్క  మీట్ర ాఇన్ సటల్ట్న్ 
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29. పూరి ినీటి సరఫర్ప వయ వస ాయొక్క  ఆపరే్న్ మరియు నిరవ హణ పరయ వేక్షణ 

కోసం ఎస్.సి.ఎ.డి.ఎ వయ వసనాు అంద్ధంచండి.  

► స్తసిరా నీటి సరఫర్ప వయ వస ాకోసం, వినియోగదారులక్ట సరఫర్ప చేసే 100 శారం నీటిి 

ఆదాయానైి  సేక్రించడం చాల్ల అవసరం. ీని కోసం స్థా ర్ ట క్న్్య య మర్ మీట్రింగ్ 

సిసటమ్ ను సీవ క్రించడం చాల్ల అవసరం. 

► ఈ ప్పాంరంలో నీటి సరఫర్పక్ట సంబంధించిన రిజర్పవ యర ా సంరక్షణ చాల్ల 

అవసరం. అందువల,ా ఈ జల్లశ్యాల పరీవాహక్ ప్పాంరంలో ఎల్లంటి అభివృద్ధనిి 

అనుమత్తంచర్పదని స్కచించారు. ఈ రిజర్పవ యర ాస్థమరా్పయ నైి  పెంొంద్ధంచడానిి 

డీ-సిలిటంగ్ చేప టా లి. 

19.2 వయాట ర్ ినీర్ప 

మురుగునీటి సేక్రణ మరియు రీసైింాగ్ వయ వస ా ప్పణాళిక్ చేయబడింద్ధ మరియు 

విఎంఆర్ ప్పాంరంలో ఉరా త్త ిఅయ్యయ  అనిై  ద్దశీయ మురుగునీరు మరియు పారిప్శామిక్ 

వయ రా్పలను సేక్రించడానిి, శుద్ధ ి చేయడానిి మరియు రీసైిల్ చేయడానిి 

రూొంద్ధంచబడింద్ధ (ప్గామీణ ప్పాంరం కాక్టండా). ప్గామీణ ప్పాంత్యనిి క్మ్యయ నిటీ సెపిటక్ 

ాయ ంక్టలు పరిగణించబడాుయి, మరియు శుద్ధ ి చేసిన వయ రా్పలను  సా్థనిక్ నీటిపారుదల 

కోసం ఉపయోగంచాలని ప్పత్తపాద్ధంచారు. 

మురుగునీరు మరియు వయ రా్పల ఉరా త్త ి సిఎఫ్ ఐవో మానుయ వల్ లో సిఫారస్త 

చేయబడినటాుగా భావించబడింద్ధ. సేక్రణ వయ వస ా యొక్క  పరిమాణాలు మరియు 

మురుగునీటి శుద్ధ ి  పాాంట్ యొక్క  స్థమరా్పయ నైి  రూొంద్ధంచేట్పుా డ్డ, మురుగునీటి 

మారె్పల దావ ర్ప 5% చొరబాట్కా్ట ఏరా్ప టాు ఉంచబడాుయి. అయిత్త, రీసైింాగ్ కోసం 

అందుబాటులో ఉనై  నీటిని ల్ కి ంచేట్పాు డ్డ, వేసవి మరియు శీత్యకాలంలో చొరబాటాు 

దాదాపు సవ లా ంగా ఉంాయని భావించి, చొరబాట్నాు పరిగణించల్టదు. రరిట్రీ ప్టీట్ 

మెంట్  పాాంట్ (టిటిపి)లో ప్పీ  కాోరినే్న్ ఛాంబర్, ర్పపిడ్ ప్గావిటీ శాండ్ ఫిలటర్ లు, పోస్ట 

 కాోరినే్న్ మరియు యాి టవేరడ్ కారబ న్ ఫిలటర్ మెకానిజం ఉంాయి. శుద్ధలిో 10% 

నష్టటలను ఊహంచి ఉరా త్త ి చేయబడు 90% మురుగునీరు/వయ ర ా జల్లల ఇన్  ఫాోను 

అందుకోవడానిి టిటిపిలు రూొంద్ధంచబడాుయి. టిటిపిలో నష్టటలను 5%గా 

తీస్తక్టంారు. ీని ప్పకారం, అవసరమైన ఎస్ టిపిలు మరియు రరిట్రీ ప్టీట్ మెంట్ 

 పాాంట్ ల యొక్క  మురుగునీటి జనరేట్ స్థమరాయ ం రూొంద్ధంచబడింద్ధ మరియు ద్ధగువ 

టేబ్ల్ల్- 1-3లో చూపించబడింద్ధ: 

రి్లక్19-3: ఎస్ ిలిలు/సఇిలిలు మరియు ిలిలిల యొక్ె  అవసర్మైన స్వమర్ియాట ం 

వివర్యలు MM 

మురుగునీరు జనరేట్ చేయబడ్డుంద్ధ (ప్గామీణం కాక్టండా) 1,093.86 

మురుగునీటి శుద్ధ ిపాాంట్ ల యొక్క  మొరంి స్థమరాయ ం అవసరం 

అవుుంద్ధ 
1,148.56 

ఇపా టిక ఉనై  ఎస్ టిపిల స్థమరాయ ం (నిర్పా ణంలో సహా) 225.50 

కాయ ప్ ని తీసివేసిన రరువార ఎస్ టిపిల నిక్ర స్థమరాయ ం 

అవసరం అవుుంద్ధ. ఇపా టిక ఉనై  ఎస్ టిపిల యొక్క  
923.06 

 
925.0 

వయ ర ానీరు ఉరా త్త ిచేయబడ్డుంద్ధ 747.94 

వయ ర ానీటి శుద్ధ ిపాాంట్ ల యొక్క  మొరంి స్థమరాయ ం (సిఈటిపిలు) 822.74 
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అవసరం అవుుంద్ధ. 

 
825.0 

రరిట్రీ ప్టీట్ మెంట్ పాాంట్ ల యొక్క  మొరంి స్థమరాయ ం 

అవసరం అవుుంద్ధ. 
1,685.46 

 
1,686.0 

రీసైి ుంగ్ కర్కు రరిరనరీ డ్రటీరడ్ వారనర్ లభయాట ం అవుత్తంద్ధ 1,338.53 
మ్యలం: క్న్ ల్టంట్ విశ్ల ా్ ణ 

 

ముర్పగునీిల సేక్ర్ణ శుది్ధ మరియు త్ృతీయ శుది్ధ చేసన నీిలని తిరిగి 

ఉరయోగించానిి వ్యయాట హాలు :  

► ఈ ప్పాజెక్టటలో శుద్ధ ి చేసిన మురుగునీటి యొక్క  భూమి ల్టదా ఆఫ్-షోర్ డిసోా జల్ 

ప్పత్తపాద్ధంచబడల్టదు. వయ ర ా నీటిని రీసైింాగ్ చేయడానిి వీలుగా అనైి  శుద్ధ ి

క్రా్ప గార్పలు రృతీయ చిిర్ ను అంద్ధంచాలని భావిసి్తనాై రు. 

► అనిై  ప్గూపు హౌసింగ్ సీక ంలు మరియు అనిై  వాణిజయ /విదాయ  సంసలాు ఉరా త్త ి

చేయబడు బ్యడిద రంగు నీటిని రమ కాయ ంపస్ లోపల శుద్ధ ిచేయాలి మరియు తోట్పని 

మరియు ప్త్యగల్టని ఉపయోగాల కొరక్ట కాయ ంపస్ లోనే రీసైిల్ చేయాలి. 

► అనైి  ప్పధాన పరిప్శ్మలు జీరో డిశాచ ర్ ీ పాలసీని అనుసరించాలి, మరియు 

అవసరమైన చిిర్  రరువార రమ కాయ ంపస్ లో వయ ర ానీటిని రీసైిల్ చేయాలి. 

► ఇపా టిక ఉనై  ప్పాంత్యల నుంచి ఉరా త్త ిఅయ్యయ  మురుగునీరు, ప్గూపు హౌసింగ్ సీక ంల 

నుంచి నలనాీరు మరియు వయ ిగిర ఇళ ానుంచి మురుగునీటిని సేక్రించి క్మ్యయ నిటీ 

మురుగునీటి శు ద్ధ ి పాాంట్ లు మరియు రరిట్రీ ప్టీట్ మెంట్ పాాంట్ ల దావ ర్ప శుద్ధ ి

చేయాలి. డూయ యల్ పైపింగ్ సిసటమ్ దావ ర్ప హారి టక్లచ ర్ వినియోగం, రోడ్డు సైడ్ 

గార్గ ునింగ్, ఇండష్టసిటయల్ యూజ్ మరియు నివాస/వాణిజయ  ప్పాంత్యలాో త్యగల్టని 

ఉపయోగం కొరక్ట చిిర్  చేయబడు వయ రా్పలను సపెల ాచేయాలి. 

► సమీప ప్గామాలు/ప్గామీణ జనావాస్థల సమ్యహం నుంచి ఉరా త్త ిఅయ్యయ  మురుగునీటిని 

క్మ్యయ నిటీ సెపిటక్ ాయ ంక్టల దావ ర్ప శుద్ధ ిచేయాలి మరియు సరైన నిరలీీక్రణ రరువార 

 సా్థనిక్ నీటిపారుదల కొరక్ట వయ రా్పలను ఉపయోగంచాలి. 

19.3 ఎస్ డబ్ల్ుయాట ఎమ్ 

దాదాపు శూనయ  వయ రా్పల లక్ష్యయ నిై  స్థధించడానిి, వయ రా్పల ను స్థధ్య మైనంర వరక్ట 

ఉపయోగంచాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. విదుయ త్ ఉరా త్త ి కొరక్ట బయో డిప్ేడబ్ల్ల్ 

వయ రా్పలను ఉపయోగంచాలని మరియు పవర్  పాాంట్ మరియు భసీా క్రణ  పాాంట్ నుంచి 

ఆవిరిలో అవశ్ల్ వేడి శ్ినిి ఉపయోగంచాలని సిఫారస్త చేయబడ్డతోంద్ధ, దగరెలాో ఉనై  

పరిప్శ్మలాో వేడి చేయడం మరియు చలబారచడం కొరక్ట. 

 పాాన్ హారిజోన్ సంవర్ రం కొరక్ట ఘన వయ రా్పల ఉరా త్త ిసి.బి.ఐ.ఐ.ఓ ప్పచురించిన 

స్థలిడ్ వేస్ట మేనేజ్ మెంట్ మానుయ వల్ - 2000 ప్పకారం ల్ిక ంచబడింద్ధ. నివాస, 

పారిప్శామిక్, వాణిజయ , సంసా్థగర, నిరా్ప ణ కూలిచ వేర మరియు వీధి ఊడచ డం వంటి వివిధ్ 

ఉపయోగాల ింద ఘన వయ రా్పల ఉరా త్త ివరీకె్రించబడింద్ధ.  పాాన్ హారిజోన్ సంవర్ రంలో 

జనరేట్ చేయబడు మొరంి వయ రా్పల నాణయ ర ద్ధగువ టేబ్ల్ల్ లో చూపించిన విధ్ంగా రోజుక్ట 

7028 మెప్టిక్ ట్నైు గా ల్ిక ంచబడ్డుంద్ధ. 
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వయాట రి్యల కూర్పప : MAMవో-సి.పి.ఐ.ఇ.ఓ మానుయ వల్-2000 ప్పకారంగా, ప్పత్తపాద్ధర 

 పాానింగ్ ప్పాంరంలో మిప్శ్మ మునిసిపల్ ఘన వయ రా్పల యొక్క  భౌత్తక్ కూరుా  విశ్ల ా్ ణ 

సి.పి.ఐ.ఐ.ఓ మానుయ వల్ ప్పకారంగా ఈ ప్ింద్ధ వరీకె్రణ ఆధారంగా రూొంద్ధంచబడింద్ధ: 

► పునరాి నియోరరర్చదగిన వయాట రి్యలు: మొరంి వయ రా్పలలో 15% 

పునరివ నియోగపరచదగన వయ రా్పలుగా పరిగణించబడ్డుంద్ధ. 

► బయో డీడ్రేడబ్ల్్  వయాట రి్యలు: మొరంి MAMT లో 50% (మానుయ వల్ ప్పకారం, 40-60%) 

జీవ-విచిి నై  వయ రా్పలుగా పరిగణించబడింద్ధ. ీనిలో ప్పధానంగా ిచెన్ వయ రా్పలు, ఫుడ్ 

ప్పాసెసింగ్ పరిప్శ్మల నుంచి వయ రా్పలు, పండా్డ/కూరగాయల మార్గక ట్ నుంచి, 

ఫిష్/మాంసం మార్గక ట్, గార్గ ున్ వయ రా్పలు మరియు ఇరర సంభావయ  సేంప్ద్ధయ వయ రా్పలు 

ఉంాయి.  

► జీవవిచిి నన ం కానిద్ధ: మిగలిన వయ రా్పలు (మొరంి లో 35%) నాన్ 

బయోడిప్ేడబ్ల్ల్/ప్పమాదక్రమైన/జడ పదారంా కట్గరీ ింద పరిగణించబడత్యయి. 

(వీటిలో 50% దహనశీల వయ రా్పలుగా తీస్తకోబడత్యయి (భసీా క్రణానిి ఫిట్ 

చేయబడత్యయి) మరియు మిగలిన50% ల్లయ ండ్ ఫిల్ సైట్ కొరక్ట ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. 

► నిర్యమ ణం మరియు కూలిచ వేత్ వయాట రి్యలు:మొరంి ఘన వయ రా్పలలో 10% సి అండ్ డి 

(నిరా్ప ణ కూలిచ వేర వయ రా్పలు) ింద పరిగణించబడాుయి. లోహం, టైల్్ , క్లప, పగలిన 

గాజు, కార్ ు బోర్ ు,  పాాసిటక్ మొదలైన వాటిలో చాల్ల వరక్ట ప్పక్ృత్తలో 

పునరివ నియోగపరచబడత్యయి, మిగలినవి ఇస్తక్, మేసనరీ, విరిగన కాంప్కీట్ పీస్ 

మొదలైనవి క్లిగ ఉంాయి, ఇద్ధ లోరటుట ప్పాంరం, రోడ్డు పక్క న మరియు ఇరర 

నిరా్ప ణ ప్పద్దశాలను నింపడానిి మరియు ల్లయ ండ్ ఫిల్ సైట్ లో 

ఉపయోగంచబడ్డుంద్ధ. 

► పైన ేరొక నై  గైడ్ లైన్ లు మరియు ప్పమాణాల ఆధారంగా సి.పి.ఐ.ఐ.ఓ మానుయ వల్ 

లో ఇవవ బడు మొరంి ఘన వయ రా్పల ఉరా త్తతిోపాటుగా విభినై  రకాల వయ రా్పల వరీకె్రణ 

టేబ్ల్ల్ 19లో ఇవవ బడ్డుంద్ధ.-4 ద్ధగువ; 

రి్లక్ 19-4: ఉత్ప తిత అయిన ఘన వయాట రి్యలు మరియు విఎమ్ ఆర్ డ్రరంత్ంలో ద్యని భౌతిక్ 

కూర్పప  

వినియోరద్యర్పల యొక్ె  

వివర్యలు 
వయాట కుతలు 

డ్రగామ్/డేలో ఎస్ 

డబ్ల్ుయాట  జనరేషన్ 

MT/ర్గజులో 

జనరే్  చేయబడా 

మొత్తం ఎస్ డబ్ల్ుయాట  

పట్టణ జనాభా  5,931,000  450  2,668.95  

ప్గామీణ జనాభా  1,399,000  250  349.75  

ఉపాధి (పారిప్శామిక్) 12,76,100 800 1,020.9 

ఉపాధి (సంసా్థగర మరియు 

వాణిజయ ) 21,20,700 200 424.1 

ష్టసీటట్ సీవ పింగ్ (ఉపాధి + 

జనాభా) 1,39,05,500 100 1,390.6 

మొత్తం 5,854.3.0 

మ్యలం: క్న్ ల్టంట్ విశ్ల ా్ ణ 

ఇంరక్ట ముందు చరిచ ంచిన విధ్ంగా రోజుక్ట ఉరా త్త ిఅయ్యయ  ఘన వయ రా్పల భౌత్తక్ 

కూరుా  ఈ విధ్ంగా ఉండాలి (సిఎఫ్ ఐవో దావ ర్ప జారీ చేయబడు ఎస్ డబా్ల్య ఎమ్ 

మానుయ వల్ ప్పకారం): 

► జీవ విచిి నై వయ రా్పలు   : 3,514 మెప్టిక్ 
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► సి మరియు డి వయ రా్పలతో సహా పునరివ నియోగవయ రా్పలు : 1,054 మెప్టిక్ 

► నాన్ బయో డిప్ేడబ్ల్ల్ (క్ంబసిటవ్)   : 1,230 మెప్టిక్ 

► నాన్ బయో డీప్ేడబ్ల్ల్ (ల్లయ ండ్ ఫిల్ సైట్ కొరక్ట) : 1,230 మెప్టిక్ 

ఎస్ డబ్ల్ుయాట ఎమ్ కర్కు డ్రరతిరద్ధత్ వ్యయాట హం :   

► దాదాపు స్తనైా  వయ రా్పల లక్ష్యయ నైి  స్థధించడానిి, వయ రా్పల ను స్థధ్య మైనంర వరక్ట 

ఉపయోగంచాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. విదుయ త్ ఉరా త్త ి కొరక్ట బయో డిప్ేడబ్ల్ల్ 

వయ రా్పలను ఉపయోగంచాలని మరియు పవర్ పాాంట్ మరియు భసీా క్రణ పాాంట్ 

నుంచి ఆవిరిలో అవశ్ల్ వేడి శ్ినిి ఉపయోగంచాలని సిఫారస్త చేయబడ్డతోంద్ధ, 

దగరెలో ఉనై  పరిప్శ్మలాో వేడి చేయడం మరియు చలబారచడం కొరక్ట.  

► స్థధారణంగా ఘన వయ రా్పల నిరవ హణలో మ్యడ్డ దశ్లు ఉంాయి. 

30. ఇంటి సా్థయి వరక్ట వయ రా్పలను వేరు చేయడం. 

31. ప్పాథమిక్ సేక్రణ (ఇంటింటిసేక్రణ) మరియు ద్ధవ తీయ సేక్రణ వయ వస.ా 

32. వయ రా్పలను శుద్ధ ిచేయడం. 

► క్ల్క్షన్ సిసటమ్ డూయ యల్ బిన్ సిసటమ్ ని క్లిగ ఉంటుంద్ధ. డూయ యల్ బిన్ 

ష్టటైసైిల్్ /మినీ ప్ట్క్టక లు/ఆో రిక్ష్యల దావ ర్ప సేక్రించబడే మరియు క్మ్యయ నిటీ బిన్ 

లక్ట రవాణా చేయబడే గృహ/సంస/ావాణిజయ  సంసలా సా్థయిలో 100% ఇంటింటి 

సేక్రణక్ట మార్పలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ. క్మ్యయ నిటీ బిన్ ల నుంచి వయ రా్పలను 

నేరుగా కాంపాక్ టర్ లక్ట లోడ్ చేయాలి మరియు నిరి్పరిర ప్టీట్ మెంట్/ల్లయ ండ్ ఫిల్ 

సైట్ లక్ట రవాణా చేయాలి.  

► స్థలిడ్ వేస్ట మేనేజ్ మెంట్ రూల్ 2016 ప్పకారంగా, క్ల్క్షన్ బిన్ కొరక్ట ద్ధగువ క్లర్ 

కోడ్ అపెల ాచేయాలి. 

33. ప్ీన్ బిన్: బయో డీప్ేడబ్ల్ల్ వేస్ట (ఇంటి వయ రా్పలు, వంట్గద్ధ వయ రా్పలు, తోట్ 

వయ రా్పలు) 

34.  బాాక్ బిన్: ఇరర వయ రా్పలు (పారిప్శామిక్, ఇరర జడ పదారంా, పునరివ నియోగ 

వయ రా్పలు) 

► సెనా్ ర్ ఆధారిర క్మ్యయ నిటీ బిన్ లను ఉపయోగంచాలని ప్పత్తపాద్ధంచబడింద్ధ, 

ఇక్క డ వయ రా్పల నుంచి వయ రా్పల ప్పాసెసింగ్ డిపో/సెంట్ర్ క్ట మరింర రవాణా 

చేయబడ్డుంద్ధ. 

► క్ల్క్షన్ కొరక్ట ఉపయోగంచే ప్టిపా ర్ లు/కాంపాక్ టరాు జిపిఎస్ ఎనేబ్ల్ల్ చేయబడు 

వేహక్ల్్  గా ఉండాలి. రడి వయ రా్పలను బయో మెథనే్న్ పాాంట్ ల దావ ర్ప శ్ి ిఉరా త్త ి

కొరక్ట ఉపయోగంచాలి.  
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విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో ఘన వయ రా్పల నిరవ హణ ప్పప్ియ ఫిగర్ 19లోని ఇన్ో ప్గాఫిక్ 

నుండి చిప్తీక్రించబడింద్ధ-1 ద్ధగువ: 

 

రరనం 19-1: విఎమ్ ఆర్ డ్రరంత్ంలో ఎస్ డబ్ల్ుయాట ఎమ్ కర్కు డ్రరతిరద్ధత్ డ్రరడ్రియ 

19.3.1 విఎమ్ ఆర్ లో వయాట రి్యలు నుంచి శ్ి త స్వమర్ియాట ం 

ఇంరక్ట ముందు చెపాి నటాుగా బయో మెథన్నజే్న్ రిై క్ దావ ర్ప శ్ినిి ఉరా త్త ి

చేయడానిి బయోడిప్ేడబ్ల్ల్ వయ రా్పలను ఉపయోగంచాలి. వయ రా్పల నుంచి శ్ి ి పాాంట్ లను 

స్థలిడ్ వేస్ట ప్టీట్ మెంట్ సైట్  లాో ఇన్  స్థట ల్ చేయాలి, ీనిలో వయ రా్పల నుంచి ఎనరీ ీ పాాంట్ 

లు, ఇన్ి నే్న్  పాాంట్ లు మరియు ల్లయ ండ్ ఫిల్ సైట్ ఉంాయి.  ఎనరీ ీ  పాాంట్ యొక్క  

ఆవిరి నుంచి అవశ్ల్ వేడిని సమీప పారిప్శామిక్ ప్పాంత్యలాో వేడి చేయడం/చిలింాగ్  పాాంట్ 

ల కొరక్ట కూడా ఉపయోగంచవచుచ . విఎమ్ ఆర్ లోని బయో మెథన్నజే్న్ రిై క్ దావ ర్ప 

శ్ి ిస్థమరాయ ము టేబ్ల్ల్ 19లో ఇవవ బడ్డతోంద్ధ.-5. 

రి్లక్ 19-5: విఎమ్ ఆర్ లోని వయాట రి్యల నుంచి ఎనరీ ్ రు ం్  వర్కు ఎనరీ ్పొరనిషయ్  

వివర్యలు డ్రరమాణాలు/యూనిట్టు యూని్  రరిమాణం 

MMT లో మొరంి 

సేంప్ద్ధయ/భా్ా శీల 

ఘనపదారా్పలు 

50% MT 3,514.0 

సేంప్ద్ధయ జీవవిచిి నై ం 

చేయగల భినై ం 

66% అసిరా 

ఘనపదారా్పలు (విఎస్) 
MT 2,319.2 

స్థధారణ జీర ణప్ియ 

స్థమరాయ ం 
60% MT 1,391.5 

స్థధారణ బయోగాయ స్ ఈల్ు 

క్మ్ (బి) 

0.80 మీ3 /ిప్గా విఎస్ 

నాశ్నం చేయబడింద్ధ 
క్మ్ 11,13,229.7 

కెలోరిఫిక్ విలువ 5000 కెసిఎఎల్/ఎమ్3 
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శ్ి ిపునరుదరిణ 

ొరనిషయల్ కెడబా్ల్య హెచ్ 
బి ఎక్్  5000/860 క్వ  64,72,265.4 

విదుయ త్ ఉరా త్త ిసంభావయ  

కెడబా్ల్య  
క్వ /24 కెడబా్ల్య  2,69,677.7 

స్థధారణ మారాి డి 

స్థమరాయ ం 
30% 

నిక్ర విదుయ త్ ఉరా త్త ి

సంభావయ ర (కెడబా్ల్య ) 
కెడబా్ల్య *0.3 కెడబా్ల్య  80,903.3 

ర్గజుకు ఉత్ప తిత అయ్యయాట  మొత్తం శ్ి త క్టా  19,41,680 

మ్యలం: ఎమ్ ఒడి మానుయ వల్ ఎస్ డబా్ల్య ఎమ్ 2000 ేజీ 265 ప్పకారం, క్న్ ల్టంట్ విశ్ల ా్ ణ 

19.4 అధికార్ం 

డిమాండ్ సూచన  

పైన ేరొక నై  నిబంధ్నలు మరియు ప్పమాణాల ఆధారంగా, మొరంి విఎమ్ ఆర్ 

ప్పాంత్యనిి విదుయ త్ డిమాండ్ రూొంద్ధంచబడింద్ధ మరియు టేబ్ల్ల్ 19లో 

చూపించబడింద్ధ.-6. దాని ప్పకారం ఇద్ధ క్నిపిసి్తంద్ధ: 

► మొరంి పవర్ డిమాండ్  : 3,500 ఎమ్ విఎ 

రి్లక్ 19-6: విఎంఆర్, 2051 కర్కు ఎనరీ ్డిమాండ్ అంచనా 

భూమి 

వినియోరం 

డ్రరస్తతత్ 

వినియోరం

-2018 

యూ

ని

్  

డ్రరతి 

హాకు 

కెడబ్ల్ుయాట

లో 

రవర్ 

డిమాం

డ్ 

మొత్తం 

MM 

హా-2051లో 

డ్రరతిరద్ధత్ 

డ్రరంత్ం 

యూ

ని

్  

డ్రరతి 

హాకు 

కెడబ్ల్ుయాట

లో 

రవర్ 

డిమాం

డ్ 

మొత్తం 

MM 

పట్టణ 

ప్పాంరం - 

బిల్ట-అప్ 50,344.77  హా  12.00  604.14  63,506.85  హా  12.00  762.08  

ప్గామీణ 

ప్పాంరం - 

బిల్ట అప్ 29,529.46  హా  8.00  40.00  51,165.88  హా  8.00  409.33  

పారిప్శామిక్ 

ప్పాంరం 15,221.39  హా  35.00  

    

532.75   19,178.25   హా  35.00  671.24  

వాణిజయ    1,181.84   హా  30.00  

      

35.46  6,719.25   హా  30.00    201.58  

సంసా్థగర   4,675.11   హా  25.00  

    

116.88  

     

12,478.60   హా  25.00    311.97  

నివసించే 

      

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  

రవాణా 

      

15,755.65   హా  

      

10.00  

    

157.56  

     

18,565.03   హా  10.00    185.65  

భోగాపురం 

విమానాప్శ్య 

ప్పాంరం    హా      1,425.00   హా        25.00  

హాలోని 1,59,166.1              



 

 

ట్రడాఫ్టర పరి్స్ ె క్ట రవ్ ప్లపాన న్ ర్సపోర్ర 

ఫిట్రరవర్స, 2020 

 

ట్రడాఫ్టర పరి్స్ ె క్ట రవ్ ప్లపాన న్ ర్సపోర్ర 

జూన్, 2021 

పేజీ | 237 

మొత్తం 

వైశాలయాట ం 

5  2,33,512.1

0  

మెప్ో 

కారిడారాు   

 

ి.

మీ.      140.00  

ి.

మీ.    50.00  

      

మొత్తం 

డిమాం

డ్-

2018 

              

1,996.2

7  

    

మొత్తం 

డిమాం

డ్-

2051 

            

3,342.5

2  

MPAలో 

మొత్తం 

డిమాండ్ 

      

2,100 

ఎమ్ 

విఎ 

      

3,500 

ఎమ్ 

విఎ 

మ్యలం: క్న్ ల్టంట్ విశ్ల ా్ ణ 

కీలక్ సమసయాట లు మరియు అవకాశాలు  

ఈ విఎంఆర్ డిఎక్ట విదుయ త్ సరఫర్పను ఎపి ప్ాన్్  కో మరియు ఎపిఇపిడిసిఎల్ 

అంద్ధసి్తంద్ధ. ప్పసి్తర ఎలష్టి టక్ల్ ప్ాన్్  మి్న్ నెట్ వర్క  లో 400కెవి/220కెవి/132కెవి 

ప్ాన్్  మి్న్ లైన్ లు అద్దవిధ్ంగా ఎపి ప్ాన్్  కో దావ ర్ప నిరవ హంచబడే సబ్  సేట్ న్ లు 

ఉంాయి. APPTTసిఎల్ దావ ర్ప 33కెవి/11కెవి/ఎల్ టి ఓవర్ హెడ్ లైన్ లు/అండర్ ప్రండ్ 

కబ్ల్ల్్  తో కూడిన డిష్టసిటబ్యయ ్న్ నెట్ వర్క . 

అభివృద్ధ ి కోణంలో, ప్పత్తపాద్ధర పారిప్శామిక్ మరియు నివాస  క్సా టరలాో కొర ి ఉప 

కంప్దాలను  పాాన్ చేయాలి్  ఉంద్ధ. భవి య్ ుిలో సమసయ లను పరిహరించడం కొరక్ట 

అభివృద్ధ ిప్పణాళిక్లాో అవసరమైన పవర్ కారిడార్ లను అంద్ధంచాలి. 

సోల్లర్ మరియు విండ్ ఎనరీ ీ  పాాంట్ లు వంటి ప్పత్యయ మైా య 

సంప్పదాయ్యరర/పునరుతా్య దక్ విదుయ త్ వనరులను అంద్ధంచడానిి మరియు దానిి 

అవసరమైన  సలా్లనైి  కాయించడానిి అవకాశ్ం క్లిా ంచడం. ఈ ప్పాంరంలో ప్పసి్తరం 

ఉనై  సరస్్త లు/ాయ ంక్టలపై త్తలియాడే సౌర మొక్క లను పరిగణనలోి తీస్తకోవాలి. ఈ 

ప్పాంరంలో అందుబాటులో ఉనై  కార్పయ లయాలు/పాఠశాలలు/ఆస్తపప్ులు మరియు 

ఇరర స్థమాజిక్ సంక్షేమ భవనాలు వంటి అనిై  ప్పభురవ  భవనాలపై రూఫ్ ాప్ సోల్లర్ 

 పాాంట్నాు  పాాన్ చేయాలి. 

డ్రరతిరద్ధత్ డ్రరంత్ంలో ఇంధన సంర్క్ష్ణ అవకాశాలు :   

► భవనాలాో విదుయ త్ వినియోగానైి  ఆపిటమైజ్ చేయడానిి ఈ ప్పాంరంలోని అనైి  

భవనాలను ఈసిబిసి 2017 ప్పకారం రూొంద్ధంచాలి.  

► సోల్లర్ పంప్ సెట్ లు: ప్గడ్/ఆఫ్ ప్గడ్ ఏరా్ప ట్తాో ఆ ప్పాంరంలోని వయ వస్థయ పంప్ 

సెట్ లక్ట కాయ ట్రింగ్ పవర్ అంద్ధంచడం కొరక్ట స్థధ్య మైనంర వరక్ట చినై  సైజు 

సోల్లర్ పారుక లను అంద్ధంచాలి.  

కత్తగా అభివృది్ధ చెంద్ధన డ్రరంతాలకు డ్రరధాన విదుయాట త్ వనర్ప :  

ఎన్ టిపిసి నడ్డపుునై  సింహాప్ద్ధ పవర్ మినహా ప్పత్తపాద్ధర ప్పాంరంలో ప్పభురవ  

యాజమానయ ంలోని విదుయ త్  పాాంటాు ల్టవు. ఇపుా డ్డ కంప్ద ప్పభురవ ం  శీ కాకాక్టళం జిలా్లలోని 

కొవావ డ లో 6600 మెగావాట్ ా అణు విదుయ త్ కంప్దానిై  ప్పత్తపాద్ధంచింద్ధ మరియు 2025 

నాటిి సిదంిగా ఉంటుంద్ధ.  పాాంట్ నుండి ఉరా త్త ి చేయబడిన 6600 మెగావా ట్ ా

విదుయ ుిలో, 3300 మెగావాట్ ా విదుయ త్ ను ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ క్ట కాయించి, అత్త రక్టక వ 

ఖరుచ తో విదుయ ుిను అంద్ధసి్తంద్ధ మరియు ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లోని ఉరరి కోసి్థ జిలా్లల అనిై  

అవసర్పలను తీరుసి్తంద్ధ. 
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రవర్ డిస్టస్బ్యయాట షన్ కర్కు అండర్ డ్రరండ్ కాయాట బిుంగ్ సస్మ్ :  

వైజాగ్ సిటీ అండర్ ప్రండ్ కాయ బింాగ్ వయ వస ా విజయవంరం కావడంతో, అభివృద్ధ ి

కొరక్ట ప్పత్తపాద్ధర అనిై  కొర ిప్పాంత్యలక్ట భూగరా  కాయ బింాగ్ సిసటమ్ అంద్ధంచబడ్డుంద్ధ, 

ఇద్ధ స్తరక్షరమైనద్ధ మరియు ప్పక్ృత్త వైపరీత్యయ ల సమయంలో అంరర్పయం ల్టని శ్ినిి 

అంద్ధసి్తంద్ధ. 

ఎలస్టిక్్్  వేహక్్ ్  ఉరయోగించి ల్లిె ంచబడా పొలూయాట షన్ క్ండ్రటో్ :  

► సమృద్ధగిా ఎలష్టి టక్ల్ పవర్ లభయ ం కావడంతో, ఈ ప్పాంరంలో ఎకో ప్ఫెండీ ాఎలష్టి టక్ కారాు 

మరియు ఇ-రిక్ష్యలను ప్పోర్ హంచాలి. ఇందుకోసం హైవేలు, ఇరర పట్టణ, ఉప పట్టణ 

రోడ్డు వైపు ప్పాంత్యల వెంబడి ఎలష్టి టక్ ఛారింీగ్ సేట్ ననాు ప్పత్తపాద్ధంచాలి. 

► ప్ీన్ ఇనిష్టయ్యటివ్ గా, ప్పత్తపాద్ధర ల్టవుట్ లోని కొనిై  జోన్ లు. కాలుష్టయ నిై  

నియంప్త్తంచడం కొరక్ట ఎలష్టి టక్ల్/సోల్లర్ పవర్ ు వేహక్ల్్  మాప్రమే 

అనుమత్తంచబడత్యయి. 

డ్రరండ్ మౌంరడ్ సోల్ర్ రర్పె లు మరియు లేక్ట్ /ట్టయాట ంకులపై ర ఫ్లు ిలంగ్ 

సోల్ర్ సే్షన్ లు :  

► 330డబా్ల్య పి నుంచి 400డబా్ల్య పి స్థమరాయ ం క్లిగన కొర ిజాత్త సోల్లర్ పాయ నెల్్  లభయ ం 

కావడం వల.ా 1MP సోల్లర్ పాాంట్కా్ట అవసరమైన వైశాలయ ం 1 నుండి 1.25 హెక్ టరకా్ట 

బాగా రగంెచబడింద్ధ. 

► అందుబాటులో ఉనై  రూఫ్ ాప్ పబికా్/సెమీ పబికా్ బిలిుంగ్ పై 386.98 హెకాట రకా్ట 

చేరుక్టంద్ధ., ఒక్వేళ 20% 0ఎఫ్ ఈ ప్పాంత్యనిై  సోల్లర్ జనరే్న్ కొరక్ట కాయ ట్రింగ్ 

చేసినట్యాిత్త, క్నీసం 50మెగావాట్ ా పవర్ ఇన్ స్థట ల్ చేయవచుచ  మరియు ఈ 

ప్పాంరంలో సోల్లర్ పవర్ జనరేట్ చేయవచుచ . 

► అద్దవిధ్ంగా, అందుబాటులో ఉనై  1246.62 హా రిజర్పవ యర్ మరియు డాయ మ్ 

ప్పాంత్యలతో.సోల్లర్ ఫాోటింగ్ పాాంట్ ాకొరక్ట 30% ఏరియాను కాయ ట్రింగ్ చేసినట్యాిత్త, 

300ఎమ్ డబా్ల్య పి పాాంట్ లను ఇన్ స్థట ల్ చేయవచుచ  మరియు ప్గడ్ క్ట జోడించవచుచ . 

డ్రట్టన్్  మిషన్ మరియు డిస్టస్బ్యయాట షన్ నష్్లను త్గింెచే చర్యాట లు :  

ప్పసి్తరం, యుటిలిటీస్ దావ ర్ప జనిా ంచిన టి అండ్ డి నష్టటలు ద్ధగువ ేరొక నై వి. 

రి్లక్ 19-7: డ్రట్టన్్  మిషన్ మరియు డిస్టసబ్్యయాట షన్ నష్్లు 

ఓలేజ్ి సి్వయి ఎిఎస్ ిడిసఎ్  APP 

33కెవి 3.25% 2.78% 

11కెవి 3.30% 3.15% 

ఎల్.టి. 4.28% 3.99% 

ప్పత్తపాద్ధర కొర ి ప్ాన్్  మి్న్ లైన్ లు మరియు సబ్  సేట్ న్ లు లైన్ న ష్టటలను 

రగంెచడం కొరక్ట ఎనరీ ీ ఎఫిష్టయంట్ ప్ాన్్  ఫారా రాు మరియు ప్ాన్్  మి్న్ లైన్ 

క్ండక్ టర్ ల కొరక్ట త్యజా భారతీయ  స్థట ండర్ ు కోడ్ లను సీవ క్రించడం దావ ర్ప డిజైన్ 

చేయబడవచుచ  మరియు కొలరనష్టటలు మరియు దోష్టలను రగంెచడం కొరక్ట ఎస్ 

సిఎడిఎ ఆధారిర అధిక్ ఖచిచ రరివ ం క్లిగన ఎనరీ ీ మెజర్ మెంట్ సిసటమ్ లను 

వినియోగదారుల  సా్థయి వరక్ట సీవ క్రించవచుచ . 

సస్మ్ డిమాండ్ త్గింెచడం కర్కు వ్యయాట హం :  
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పవర్ సపెల  ాసిసటమ్ లో గరి్ట డిమాండ్ రగంెచడంలో అరయ ంర ప్పజాదరణ ొంద్ధన 

విధానం డిమాండ్ సైడ్ మేనేజ్ మెంట్ (డిఎస్ ఎమ్). ఈ రిై క్ సరైన వ్యయ హాల దావ ర్ప 

శ్ినిి ఉపయోగంచుకోవడానిి సమరవాంరంగా  పాాన్ చేసి్తంద్ధ. 

పైన ేరొక నై  చరయ లతో పాటు, సిసటమ్ పై డిమాండ్ ని ద్ధగువ ేరొక నై  చరయ ల దావ ర్ప 

రగంెచవచుచ : 

35. 5  స్థట ర్ రేరడ్ ఎయిర్ క్ండి్నర్ లు మరియు ఇరర అధిక్ పవర్ 

అపయాన్ె స్ వంటి గృహోపక్రణాలాో ఎనరీ ీ ఎఫిష్టయంట్ ఎివ ప్ 

మెంట్/గాడెటీ్ లను ఉపయోగంచడం 

36. అనైి  పబికా్ యుటిలిటీ భవనాలు, స్కక ళా్ల, ఆఫీస్తలు, ఆస్తపప్ుల కొరక్ట 

ఎల్ ఈడి ల్లయ ంపులను ఉపయోగంచడం 

37. డిమాండ్ యొక్క  సరైన అంచనా మరియు నియంప్రణ చరయ ల ఉపయోగం 

కొరక్ట స్థా ర్ ట ప్గడ్ సిసటమ్ లను ఉపయోగంచడం 

38. సంప్పదాయ థరా ల్  సేట్ నపాై గరి్ట డిమాండ్ రగంెచడం కొరక్ట వయ వస్థయ 

పంప్ సెట్ లను ప్పత్తయ క్ ఫీడర్ ల దావ ర్ప ఫీడ్ చేయాలి మరియు సోల్లర్ పవర్ 

 పాాంట్ లతో అనుసంధానం చేయాలి. 

39. ఆఫీస్త భవనాల ఎయిర్ క్ండి్నింగ్ కొరక్ట అధిక్ స్థమరాయ ం క్లిగన చిల్ు 

వాట్ర్ సిసటమ్ లను ఉపయోగంచడం  

40. హోట్ళ్లా  మరియు ఆస్తపప్ులు మరియు వేడి నీరు అవసరమైన ఇరర 

ప్పద్దశాల కోసం సోల్లర్ వేడి నీటి వయ వసలాను ఉపయోగంచడం. 

డ్రరతిరద్ధత్ విఎమ్ ఆర్ డిఎలో పునర్పతాప దక్ ఇంధన సంభావయాట త్  

నే్నల్ ఇనిసిటట్యయ ట్ ఆఫ్ సోల్లర్ ఎనరీ ీ (ఎన్ ఐఎస్ ఈ) ప్పకారం, ఆంప్ధ్ప్పద్దశ్ లో 

సౌర విదుయ త్ ను సంభావయ  వయ వసా్థపన స్థమరా్పయ నిి అవకాశ్ం 38.44జిడబా్ల్య పి. 

విఎంఆర్ డిఎ ప్పాంరంలో, సోల్లర్ పవర్ జనరే్న్ కొరక్ట ద్ధగువ ప్పాంత్యలు లభయ ం 

అవుత్యయి: 

41. జల్లశ్యాలు మరియు ఆనక్ట్టలు : 1246.62 హా 

42. పబికా్ మరియు సెమీ పబికా్ ప్పాంత్యలు : 386.98 హా 

43. ప్సక బ్ ల్టక్టండా భూమి :12,335.07 హా 

44. బంజరు /ర్పకీ హల్ ప్పాంత్యలు : 30,043.61హా 

45. మొరంి ఏరియా 44,012.28హెకాటరకా్ట వసిోంద్ధ. 

ఈ ప్పాంరంలో 20% సౌర విదుయ త్ ఉరా త్తిి  పరిగణించబడినట్యాిత్త, అందుబాటులో 

ఉనై  ప్పాంరం 8,802,45 హెకాటరాు. 1MPP కొరక్ట అవసరమైన ప్పాంరం స్తమారు 1.5 హెకాటర ా

క్ట మరియు సౌర విదుయ త్ ఉరా త్తిి  సంభావయ ర 5,868ఎమ్ డబ్ల్ుయాట ి అంటే 

5.86జిడబ్ల్ుయాట . సోల్లర్ పవర్ యొక్క  భారీ స్థమరా్పయ నిై  పరిగణనలోి తీస్తక్టంటే, 

క్నీసం 2జిడబా్ల్య పి(2,000MP)  విఎంఆర్ డిఎలో రపా నిసరిగా ఏర్పా టు చేయాలి. 
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20 ముందుకు వెళ్ళు  మార్ంె 

20.1 కార్యయాట చర్ణ డ్రరణాళిక్లు 

కీలక్ వ్యయ హం కంప్ీక్రణ ప్పాంత్యల నేపథయ ంలో, సంబంధిర  పాానింగ్ 

అధికారులు/యుఎల్ బిలు మరియు పార్పసెటరై ల్ సంసలా దావ ర్ప ప్పారంభించబడే కొనిై  

కీలక్ కార్పయ చరణ ప్పణాళిక్లను రూొంద్ధంచాలని భావిసి్తనైా రు. 

వ్యయాట హాత్మ క్ డ్రరదేశిక్ అభివృది్ధ  

► దృక్ా థ ప్పణాళిక్ యొక్క  ప్ేమ్ వర్క  లో ఎపిఎమ్ ఆర్ మరియు యుడిఎ చ ట్టం ింద 

మాసటర్ పాాన్ సిదంి చేయండి. 

► మాసటర్ పాాన్ చప్ట్ంలో ఎపిఎమ్ ఆర్ మరియు యుడిఎ చట్టం ింద జోనల్ డెవలప్ 

మెంట్ పాాన్ లు (జెడ్ డిపి)ని సిదంి చేయండి. 

► దృక్ా థ ప్పణాళిక్ ల్టదా మాసటర్ పాాన్ ల్టదా జెడ్ డిపి యొక్క  ప్ేమ్ వర్క  లో డెవలప్ 

మెంట్ ప్పమో్న్ ర్గగుయ ల్ట్న్ లను రయారు చేయండి. 

► మాసటర్ పాాన్ ల్టదా ఇరర అభివృద్ధ ిపాాన్ ల చప్ట్ంలో అభివృద్ధ ిపథకాలను రయారు 

చేయడం మరియు అమలు చేయడం 

► భూవినియోగం మారాు పై పాలసీని రయారు చేయండి (సిఎల్ యు) 

వ్యయాట హాత్మ క్ ఆరికిాభివృది్ధ  

► మెరుగైన పెటుటబడి వాత్యవరణం కొరక్ట ల్లయ ండ్ పూలింగ్ సీక ంలు మరియు ియార్గన్్  

లను మెరుగుపరచడం 

► వాయ పారం చేయడం స్తలభరరం చేయడం కొరక్ట మెరుగైన మంజూరు పాలసీలను 

సిదంి చేయడం 

► పర్పయ ట్క్ ఆరికా్ వయ వసనాు పెంచడానిి పర్పయ ట్క్ మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు 

వారసరవ  నిరవ హణ మెరుగుదల 

► విఎంఆర్ డిఎ మరియు జిలా్ల క్ల్క్ టరేట్ ఆధ్వ రయ ంలో హెరిటేజ్ క్నరీేవ ్న్ క్మిటీ 

(హెచ్ సిసి) క్మి్నింగ్ 

► అనిై  యూజర్ ప్గూపులకొరక్ట వాష్ రూమ్ సదుపాయాలను కాయించడంతోపాటుగా, 

అనైి  ముఖయ మైన పర్పయ ట్క్ ఆక్ర షణల వద ేపర్పయ ట్క్ సదుపాయం యొక్క  పెంపుదల, 

బోరిుంగ్ మరియు ల్లడింీగ్ ఆవశ్య క్రలను సరిగెా పరి క్ రించడం. 

► విఎంఆర్ రీజియన్ యొక్క  ప్పధాన కారిడార ా వెంబడి వేసైడ్ సౌక్ర్పయ లు మరియు 

సదుపాయాలను పరి క్ రించడానిి మొరంి ప్పణాళిక్ను రూొంద్ధంచడం.  
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స్తసిర్ రర్యయాట వర్ణం మరియు వాతావర్ణ మార్పప లను నిరా్ హంచడం  

► వయ వస్థయ మరియు పర్పయ వరణ స్తనిై రమైన ప్పాంత్యలను సంరక్షంచడం కొరక్ట 

అభివృద్ధ ిపథక్ం విధానాలను సిదంి చేయడం 

► ఆమోదాల సందరా్ప లాో ర్గడీ రిఫర్గన్్  కొరక్ట విఎమ్ ఆర్ బండరీ లోపల సిఆర్ జెడ్ 

కట్గరీలను డీమారేక ట్ చేయండి. 

► సంరక్షణ కొరక్ట వాట్ర్ బాడీలక్ట బఫర్ లను అంద్ధంచడం. 

సమర్వింత్మైన ర్వాణా వయాట వసి  

ప్పాంతీయ రైల్టవ : 

► వికంప్ీక్ృర పాయ సింజర్ రరాి నల్్  అభివృద్ధిి  పాసింగ్ తో ప్పాధానయ ర ఇవవ డం. 

► విశాఖపటై్ ం మెయిన్ సేట్ న్ దావ ర్ప ప్పత్తయ క్ సరుక్ట రవాణా లైన్ యొక్క  పాానింగ్ 

మరియు అభివృద్ధ.ి 

సబరబ న్ రైల్టవ  నెట్ వర్క : 

► ఇపా టిక ఉనై  కారిడారలాో అదనపు లైననాు ఉపయోగంచి సబరబ న్ పాయ సింజర్ 

సేవలను ప్పచారం చేయడానిి స్థధ్య త్య అధ్య యనాలు. 

మెప్ో రైల్ మరియు మెప్ో లైట్: 

► రీజియన్ లో ప్పయాణిక్టల అవసర్పలను తీరచ డం కొరక్ట నిరి ి్ ట మోడ్ ఎంపిక్ యొక్క  

అనుకూలరను పరిశీలించడం కొరక్ట స్థధ్య ర మరియు డిపిఆర్ అధ్య యనాలను 

చేప  ా ట లి. 

 

హెరిటేజ్ మరియు టూరిజం కు స్వమాజిక్-ఆరికి్ సహసంబంధం ఉంద్ధ, ీనిి డ్రశ్ది అవసర్ం 
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హైవేలు మరియు ప్పధాన ర హ దారులు: 

► ప్పాంతీయ మరియు ప్పధాన ర హ దారుల నెట్ వర్క  యొక్క  పెంపుదల, అవసరమైన 

చోట్ రింగ్ రోడ్్  కొరక్ట డిపిఆర్ అధ్య యనాలను చేపట్టడం.   

మాసటర్ పాాన్ రోడా్డ: 

మాసట ర్ పాాన్ లో ర హ దారుల ప నులు విడ ర ల వారీగా అమ లు ప ర చ డం 

పోర్ట రోడా్డ: 

► పోరుటను రోడ ాను న గ ర ర హ దారుల తో  నిర ణ యించిన మేర క్ట అనుసంధాన ప ర చ డం 

 

ర్గడు అభివృది్ధలో నిమ రన మ య్యయాట  డ్రరభుత్ా  సంసిలు 

కోసటల్ ష్టసెటచ్ రోడా్డ: 

   

రీజన్  స్టై్  రైలేా  కోరిడోర్్  సబర్బ న్ రై్  ెండ్రటో 
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► ప్పధాన గుణారా క్ ప్పపంచ పెటుటబడ్డలను ఆక్రి షంచడానిి, హెచ్ టిఎల్ నుండి క్నీసం 

800-1000 మీట్ర ాదూరంలో ప్ీన్ ఫీల్ు కారిడార ాఅలైన్ మెంట్నాు గురింిచడం,, క్నీసం 

ఇపా టిక ఉనై  జనావాస్థలు ల్టని ష్టసెటచ్ లలో, రదావ ర్ప సిఆర్ జెడ్ ్రులను 

అమ లుప ర చ డం. 

వికె-పిసిపిఐఆర్: 

► ప్పత్తపాద్ధర భూవినియోగం మరియు ప్పధాన ర హ దారులు ఇంటిప్ేట్ చేసి్క, ఈ 

రీజియ న్ లోని జాతీయ మరియు ర్పష్ట్ట రహదారులక్ట సరిగెా అనుసంధానించ డం. 

రోడ ా రైట్ ఆఫ్ వే: 

► అనిై  యూజర్ ప్గూపుల అవసర్పలను పరి క్ రించడం కొరక్ట అరబ న్ మరియు రూరల్ 

రోడా్డ ర్గండింటి కొరక్ట నిరి ి్ ట రైట్ ఆఫ్ వేస్ ప్డాఫ్ట చేయ డం. 

స్తసిర్ మౌలిక్ సదురయాల వయాట వసి  

► మాసటర్ పాాన్ యొక్క  ప్ేమ్ వర్క  లో ఎపిఎమ్ఆర్ మరియు యుడిఎ చట్టం ింద ఇన్ 

ప్ఫాష్టసటక్చ ర్ నెట్ వర్క  పాాన్ సిదంి చేయడం 

► దృక్ా థ ప్పణాళిక్ ల్టదా మాసటర్ పాాన్ ల్టదా జెడ్ డిపి యొక్క  ప్ేమ్ వర్క  లో ఎపిఎమ్ 

ఆర్ మరియు యుడిఎ చట్టం ింద మౌలిక్ సదుపాయాల అభివృద్ధ ి పాాన్ సిదంి 

చేయడం 

విదుయ త్  

► సంప్పదాయ్యరర శ్ి ి వనరుల దావ ర్ప విదుయ త్ ఉరా త్త ి కొరక్ట స్థధాయ స్థధాయ ల 

అధ్య యనాలను ప్పత్త పాానింగ్ జోన్ లో క్నీసం ఒక్టి చేపట్టడం. 

నీటి సరఫర్ప, మురుగునీటి పారుదల మరియు ష్టస్థటమ్ వాట్ ర్  ష్టడైనేజీ: 

► మంచినీటి డిమాండ్ ను రగంెచడానిి నీటి రీసైింాగ్ ను స్తలభరరం చేయడానిి 

మురుగునీటి శుద్ధ ి మరియు దవ ందవ  పైప్ లైన్ వయ వసనాు మరింర మెరుగెా 

నిరవ హంచడానిి  ప్పాధానయ ర ఇవవ డం. 

విప్శాంత్త మరియు వినోదం:  

► ప్పత్త పాానింగ్ జోన్ లో పెద ే సైజు రిప్ియ్య్న్ పారుక ల పాానింగ్ మరియు  విప్శాంత్త 

 స ాల్లల  అభివృద్ధ.ి 

ఫారం ఆధారిర పాానింగ్: 
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►  భోగాపురం అంరరీ్పతీయ విమానాప్శ్యం మరియు దాని ప్పభావం ప్పాంరం చుట్యట  

ఉనై  ప్పాంరం కోసం ఈ ప్పాంరం యొక్క  ఆరికా్ మరియు పర్పయ ట్క్ స్థమరా్పయ నైి  

పరిగణనలోి తీస్తకొని ర్పబోయ్య అభివృద్ధిి  ఒక్ ొంద్ధక్స్న నిరాి ర రూపానిై  

సృ ష్టటంచడానిి. 

హాసిా ాలిటీ మరియు ట్యరిజం: 

విఎంఆర్  పాానింగ్ జోన్ లలో సంభావయ  పర్పయ ట్క్ గమయ సా్థనాల కొరక్ట పర్పయ ట్క్ సౌక్ర్పయ ల 

ప్పణాళిక్ మరియు అభివృద్ధ.ి 

ప్కీడలు మరియు శారీరక్ ఫిట్ నెస్: 

► విఎంఆర్ పాానింగ్ జోన్ లలో క్నీసం ఒకొక క్క టి చొపుా న పెద ేఎుిన సాో ర్ ట్  సెంట్ర ా

 పాానింగ్ మరియు అభివృద్ధ.ి   

20.2 ముందుకు వెళ్ళు  మార్ంె 

ఎంఆర్ దృక్ా థ ప్పణాళిక్ (2051) ప్పాంతీయ అభివృద్ధ,ి పాలసీల యొక్క  విసృిర 

ప్ేమ్ వర్క  ను పరి క్ రిసి్తంద్ధ, ప్పత్త రంగానిి కొనిై  వ్యయ హాలను సరిగెా గురిసిి్తంద్ధ. ఈ 

ప్పణాళిక్ విసృిర ప్పాంతీయ నిరా్ప ణం మరియు ఆరికా్ నోడ్ లపై కూడా దృష్టట పెడ్డుంద్ధ. 

రగన ఏకాభిప్పాయం రరువార,  పాాన్ ప్పిలిమినరీ మాసటర్  పాాన్ యొక్క  విజన్, వివిధ్ 

నోడ్ ల యొక్క  లొక్న్ ప్పాధానయ రలు, సాే ష్టయల్ ప్సెా డ్, డెవలపాె ంట్ ప్పమో్న్ 

ర్గగుయ ల్ట్న్ లు మరియు భూ వినియోగ కాయింపులక్ట మారదెరశ నం చేసింద్ధ. ఈ 

ప్పాంరం కోసం ముస్థయిదా మాసటర్  పాాన్ మరియు జోనల్ అభివృద్ధ ి ప్పణాళిక్లను 

రూొంద్ధంచేట్పుా డ్డ ఈ ప్పప్ియ మరింర ఏకీక్ృరం అవుుంద్ధ. 

 


