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 1. పర్జచయాం  
విశాఖపట్నం నగరం సహజమ ైన బీచ్ లు మరియు స ందరమ ైన పరకృతి దృశాాలతో పాట్ు గొపప సాంసకృతిక 
మరియు చారిత్రక వారసతాానికి పరసిద్ది  చ ంద్దంద్ద. నగరం గొపప వృక్షజాలం మరియు జంత్ుజాలం, చినన 
క ండలతో నిరిిత్మ ైన స ందరమ ైన బీచ్ లతో మత్ సమరసాానికి పతీకగా సాంసకృతిక పరా ముఖాత్ 
సంత్రించ కునన నగరంగా ఆవిష్కరించబడ ంద్ద. 
క ైలాసగిరి నగరంలోని పరసిది పరాాట్క ఆకరషణ. ద్ీనిని విశాఖపట్నం పట్ట ణ అభివృద్ది  అధారిట్ీ పరాాట్క 
క ందరంగా అభివృద్ది  పరచి పాా సిట క్ రహిత్ జోన  గా పరకట్ ంచింద్ద. ఈ పార్కక 360 అడుగుల ఎత తై న క ండప ై 
ఉంద్ద. ఇద్ద పరశాంత్మ ైన పరిసరాల యొకక విశాల విసైృత్ దృశాానిన మీకు అంద్దస ై ంద్ద. క ైలాసగిరి పికినక్ 
సాపట్ గా మరియు వారాంత్లోా  విహరించ గల పరదే్శంగా అభివృద్ది  చ ంద తోంద్ద. ఇద్ద పచచని మ ైద్ానాలు, 
పొ దలు మరియు చ టా్న  కలిగి ఉనన 129 హెకాట రా విసతై రణంలో ఉంద్ద. విశాఖపట్నం నగరం పచచదనం 
మరియు క ైలాసగిర ిశిఖరపు అంచ ల న ండ  స లభంగా అందంగా కనిపిసాై యి. పరాట్కులు రోప్ వ ేసౌకరాం 
ద్ాారా క ండ మీదకు వెళా్వచ చ. హిల్ ట్ాప్ పార్కక న  పరతి సంవత్సరం పద్ద లక్షల మంద్ద పరాాట్కులు  
సందరిిసాై రని అంచనా. ఆందరపరదే్శ్ పరభుత్ాం 2003 లో క ైలాసగిరిని ఉతై్మ పరాాట్క పరదే్శంగా 
పరకట్ ంచింద్ద. 
 1.1  ప్రొ జ క్టట నేపధ్యాం : 
 2014 సం” అకటట బరు నెలలో సంభవించిన హుద్-హుద్ త్ుఫాన్ తాకిడ క ి  విశాఖపట్నం సాగర తీరాన 
వునన క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక పరా ంత్ం భారీ విధ్ాంసానిన చవిచూసింద్ద. పారుకన  అభివృద్ది  పరిచి పునః 
వెైభవానిన కలిపంచడానికి VMRDA సంసథ  సంకలిపంచింద్ద. 
భారత్దే్శంలో ఆంధ్ర పరదే్శ్ రాష్ట రంలో ఆంధ్ర పరదే్శ్ విపత్ుై  పునరుదిరణ పరా జ కుట  (ఏ 

పిడ ఆర్క 
పి) పన ల కటసం 

భారత్ పరభుత్ాం పరపంచ బాాంకు న ండ  రుణం పొ ంద్దంద్ద మరియు ఆద్ాయం క ంత్ భాగానిన కనసలిటంగ్ 
సేవలకు వరిైంపజ యాలని భావిస్ై ంద్ద. పరా జ క్ట కటసం పరా జ క్ట ఇంపిా మ ంట్ేష్న్ యూనిట్ అయిన విశాఖపట్నం 
మ ట్రర పాలిట్న్ రీజియన్ డ వలప్-మ ంట్ ఆధారిట్ీ (విఎ ంఆర్క డ ఏ) సాయి కనసలిటంగ్ ఇంజనీర్కస (SAI 
Consulting Engineers), సిసాట ర  గూూ ప్ (కనసల్ట ంట్స) తో కలిసి పరా జ క్ట మేనేజ్ మ ంట్ కనసల్ట నీస సరీాస స్ 
కటసం “వివరణాత్ిక ఇంజనీరింగ్ మరియు నిరాిణం కటసం” ఎంపిక చేసింద్ద. పరపంచ బాాంకు మారగదరికాల 
పరకారం వర్కక్ కాంట్రా కుట ల బిడ డ ంగ్ పతరా లన  త్యారు చేయడం మరియు సేకరణ పరకిూయలో మదిత్ుతో 
సహ విశాఖపట్నం లోని క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక అభివృద్ది  పన ల పరావేక్షణ సహకారం మొదలగునవి ఈ 
కనసల్ట నీస భాదాత్. 
 1.2 లక్ష్యయలు: 
పరా జ క్ట యొకక సామాజిక అంచనా యొకక పరధాన లక్షాం కిూంద్ద విధ్ంగా ఉంద్ద:- 
 
➢ పరా జ క్ట పరా ంత్ జనాభా యొకక పరస ై త్ సామాజిక ఆరిిక పరిసిథ త్ులప ై అవగాహన కలిపంచడం. 
➢ పరతిపాద్దత్ పరా జ క్ట యొకక సంభావా సామాజిక ఆరిిక సాన కూల మరయిు పరతికూల పరభావాలన  గురిైంచడం. 
➢ సాన కూల పరభావాలన  ప ంచడానికి మరియు పరతికూల పరభావాలన  త్గిగంచడానిక ిలేద్ా నివారించడానికి 

సాధదంచగల ఉపశమన చరాలన  అభివృద్ది  చయేడం 
➢ నిరాహణ మరియు పరావకే్షణ అభివృద్ది  పరచడం.  

 
1.3 ప్రొ జ క్టట పొదేశాం : 

 క ైలాసగిరి క ండ విశాఖపట్నం విమానాశూయం న ండ  20 కి.మీ. మరియు విశాఖపట్నం ర ైలేాసేట ష్న్ న ండ  
15 కి.మీ. ఇద్ద భారత్దే్శ త్ూరుప తీరంలో ఆంధ్రపరదే్శ్ రాష్టంలర ోని విశాఖపట్నం జిలాా లో ఉంద్ద. 129 హెకాట రుా  
ఉనన పరా జ క్ట స ైట్ యొకక పరిధద, ద్ాని సాథ న పట్ంతో పాట్ు చిత్రంలో చూపబడ ంద్ద. క ండ యొకక ఉతై్ర 
భాగంలో ఉనన ప్ లీస్ కాారటర్కస రహద్ారి న ండ  క ైలాసగిరి ఘాట్ రోడ్ ద్ాారా ఈ పరదే్శం చేరుకటవచ చ. ఇద్ద 
క ండ యొకక త్ూరుప వెైపున ఉనన భీమిలి బీచ్ రోడ్ న  కలుసై ంద్ద.  
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Figure 1. Location Map of Kailasagiri 
Hill Park 

 

 
 

 
1.4 విపత్తు  & పొకృతి వ ైపర్ీత్యయలు : 

విశాఖపట్నం బంగాళాఖాతానికి సమీపంలో ఉండట్ం వలా త్ుఫాన లు త్రచ గా వస ై ంట్ాయి. ఉష్ణ మండల 
త్ుఫాన లు సాదరణంగా వరాష కాలం ముంద  (ఏపిరల్-మే) మరియు ప్ స్ట  ఋత్ుపవనాల (అకటట బరు-
డ స ంబర్క) సమయంలో సంభవిసాై యి. విశాఖపట్నం నగరం (1877-2013) లో (యుఎన్ డ పి, జూల్ై) 
మొతై్ం 44 త్ుఫాన లు 150 కిలోమీట్రా వేగంతో పరయాణ ంచాయి నగరం 200 కిలోమీట్రా వేగంతో 
మరియు 3 మీట్రా ఎత్ుై తో “హుధ్ ధ్” అనే త్ుఫాన న  ఎద రొకంద్ద. ఖగోళ్ ఆట్ుప్ టా్కు 1.4 మీ.  గరిష్ట 
త్ుఫాన  గా నమోద్ ైంద్ద. ఈ త్ుఫాన  2014 అకటట బర్క 12 న విశాఖపట్నం సమీపంలో ఉనన వావసాయం, 
ఉద్ాాన, మత్సయ, పశువులు, రోడుా , సమాచార వావసథ , భవనాలు, నీట్  సరఫరా వంట్  మౌలిక 
సద పాయాలన  పరభావిత్ం చేసింద్ద.  
ఈ నగరం ముఖాంగా ఇట్ీవల కాలంలో తీవరంగా త్ుఫాన  గాలులన  ఎద రొకంద్ద. 
 
❖ నవంబర్క 1998 లో 143కి.మీ. వగేంతో ప న  త్ుఫాన  సంభవించింద్ద. 
❖ అకటట బర్క 1985 లో, 93 కి.మీ. వేగంతో తీవరమ నై త్ుఫాన  సంభవించింద్ద. 
❖ జూన్ 1996 లో 84 కి.మీ. వగేంతో మరొక త్ుఫాన  సంభవించింద్ద. 

 
1.5 ఉని భూభాగాంలో అనుమ్తిాంచదగ్జన ఉపయోగ్ాలు: 
 విశాఖపట్నం మ ట్రరపాలిట్న్ రజీియన్ డ వలప్ -మ ంట్ ఆధారిట్ ీ (విఎ ంఆర్క డ ఏ) ఆమోద్దంచిన మండల 
అభివృది్ద పణర ాళిక 2021 పకర ారం చిననగద్లిద   గూా మ సర ా నంబర్క 150 లో ఉనన కల ై ాసగిరి క ండన  
వినోదభరిత్మ నై భూ వినియోగం అని పిలుసాై రు. 
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1.6 క ైలాసగ్జర్జ పునర్ుదధర్ణ మ్ాసటర్ ప్ాా న్: 

ఆధారిత్ స ైట్ అంచనా, పరస ై త్ స ైట్ పరిస ై త్ులు, పరా ధ్మిక మరియు ద్దాతీయ వనరుల న ండ  డేట్ా 
అధ్ాయనలు, వాట్ాద్ారుల సంపరద్దంపులు, వివిధ్ ల్ైన్ విభాగాలతో చరచలు, VMRDA సాంక తిక కమిటీ్ 
పరకారం కనసల్ట ంట్స క ైలాసగిర ిహిల్ ట్ాప్ పార్కక యొకక పునరాభివృద్ది కి మాసట ర్క పాా న్ న  రూపొ ంద్దంచారు.  
కాయింట్, వాట్ాద్ారులు మరియు ఆరిిక యంతరా ంగం అభిపరా యాల న ండ  అధ్ాయనాలు, సర ాలు, విశలాష్ణ 
ఆధారంగా కనసల్ట ంట్స ఈ కిూంద్ద పరమాణాలన  అన సరించి త్ుద్ద మాసట ర్క పాా న్ (final Master Plan) న  
రూపొ ంద్దంచారు. 
• ట్రా ఫిక్ న  కూమపదితిలో నియంతిరంచడానికి పారికంగ్ పరా ంతానిన పునరాయవసతథ కరించడం  
• అదనపు యుట్ లిట్ీల పంపణిీ  
• ఉద్ాాన మారగం లో క తై్ కారాకలాపాల పరచియం 
• ఇపపట్  వరకు ఉనన కారాకలాపాలన  మ రుగు పరచడం 
• శిధదలావసథ లో ఉనన వాట్ ని తొలగించడం  
• పార్కక పరద్శేమంతా క తై్ మ రుగ ైన సౌకరాాలన  పునరుదిరించడం. 

2. ప్రొ జ క్టట వివర్ణ: 
క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక న  పరపంచ సాథ యి పరాాట్క క ందరంగా పునరాభివృద్ది  చేయాలని పరతిపాద్దత్ పరా జ క్ట 
లక్షాంగా ప ట్ుట కుంద్ద. 

2.1 ఫెైనల్ మ్ాసటర్ ప్ాా న్: 
రూపొ ంద్దంచిన మాసట ర్క పాా న్ చ రుక ైన మరియు నిష్కిరియాత్ిక వినోధ్ సౌకరాాల మిశూమం, ఇద్ద అనీన 
వయస ల పార్కక వినియోగద్ారులన  నిమగనం చేఉస ై ంద్ద మరియు ఆకరిషస ై ంద్ద. మాసట ర్క పాా న్ సూతీరకరణ 
పరకిూయలో, క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక న  పరపంచ సాథ యి గమా సాథ నంగా మారాచలని కీలకమ ైన వాట్ాద్ారులలో 
బలమ ైన కటరిక ఉందని వివిధ్ చరచలు మరియు వాట్ాద్ారుల సంపరద్దంపుల న ండ  సపష్ట మ ైనద్ద. హిల్ 
పార్కక యొకక పాత్ర మరియు క తై్ సౌకరాాలన  పరవేశప టే్ట ట్పుపడు ద్ానిని నిలుపుకటవడం. 

Figure 2.  Proposed Master Plan 
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2.2 పొతిప్ాద ాంచబడిన ప్ాొజ కుట  విభాగ్ాలు: 

 
 

O ర్ కరియషేనల్ యాకరటవిటీస్ లాాండ్ సే్ప్ O త్ోటల అభివృద ధ  O టాొ ఫిక్ట సాంబాంధ త్ 
• యాంఫత ధదయేిట్ర్క  
• అమూాజ ింట్ పార్కక & గ మింగ్ అర నా  
• చిలడ రన్స పాే జోన్  

• సతట రట్ ఫరినచర్క & హార్కడ వేర్క  
• పరకృతి దృశాాలు  
• డ వలప ింట్ ఆఫ్ అవెనూా  
• క తై్ మారాగ లు సిట్ ట ంగ్ 

ఏరియా  

• పారికంగ్ మ రుగుదలలు  
• పరతిపాద్దత్ పారికంగ్  
• పరాావరణ పరతిపాదనలు 

సేనహపూరాక వాహనాలు (EV)  
• ఘాట్ రోడ్ నిరాిణం  

O EN పొయోజనయలు  O V పర్ాయవర్ణాం O F సేఫ్టట  & ఇాంపరూ వ మాంట్  
• ఫుడ్ కటర్కట ఏరియా  
• Washrooms 
• సేవక చినన ద కాణాలన   
• వాట్ర్క ఫౌంట్ ైన ా    

• చినన నీట్  సృషి్కట  శరీరాలు 
• సౌర  ల్ైట్ ంగ్  
• పిరజర ాష్న్ జోన్ & టీ్ర పార్కక  
• ఆకుపచచ సృషి్కట  మారాగ లు  

• పరధాన ద్ాారం  
• దృకటకణాలు 
• ట్ాయ్ ట్ ైైన్ బూమ్ అడడ ంకులు  
• నీట్  సరఫరా, పారుదల & 

ఎస్ డబలూాఎం  

3. సామ్ాజిక పొభావాం పెై అాంచనయ  
3.1  సామ్ాజిక సటరీనిాంగ్ : 

గణనీయమ ైన పరతికూల సామాజిక పరభావాలతో పరా జ కుట ల అమలున  నిరోధదంచడానికి పరతిపాద్దత్ పరా జ క్ట 
యొకక అనీన పరా జ క్ట భాగాలు మొదట్ సామాజిక పరీక్షకు లోబడ  ఉంట్ాయి. “స్ ష్ల్ సతరినింగ్” యొకక 
ఉదిే్శాం ఒక నిరిిష్ట  ఉప పరా జ క్ట యొకక డ గీూ మరియు విసాై రమ ైన సామాజిక పరభావాల గురించి పరా ధ్మిక 
ఆలోచనన  పొ ందడం త్రువాత్ సామాజిక అంచనా యొకక అవసరానిన అంచనా వేయడానికి ఇద్ద 
ఉపయోగించబడుత్ుంద్ద. 

 
3.2 ప్ాొజ క్టట ప్ాొాంత్ాం యొక్ పునర్జానియోగ సర్వా: 

కనసల్ట ంట్స ఆగష్ుట , స ప ట ంబర్క మరియు డ స ంబర్క – 2017 నెలలోా  నిఘా సర ా నిరాహించారు. నిఘా 
అధ్ాయనం ద్ాారా వివిధ్ కారాకలాపాల మండలాలు గురిైంచబడాడ యి మరియు గరిష్ట  వినియోగం ఉనన 
పరా ంతాలన  మరియు కిూంద లేని పరా ంతాలన  అరిం చేస కటవడానికి క ండలోని వివిధ్ పరా ంతాలలో ఫుట్ ఫాల్ 
నమూనాన  గురిైంచారు. వాంఛనీయ వినియోగం. 
పరా జ క్ట పరదే్శ పరిసిథ త్ులన  అరిం చేస కటవడానికి SAI బృందం పరా జ క్ట పరదే్శానినసందరిించింద్ద. ఈ పరా ంత్ం 
యొకక పరా ధ్మిక సామాజిక – ఆరిిక మరియు సాంసకృతిక నేపధ్ాం అధ్ాయనం జరుగుత్ునన పరా ంతాలలో 
మౌలిక సద పాయాలన  పరసిిథ త్ులన   అనేాష్కించడానికి ఈ బృందం పరయతినంచింద్ద.  

 
3.3 ఇాంప్ాక్టట ప్ాొాంత్యనిి నిర్ాచాంచడాం: 

క ైలాసగిరి క ండ వది ఉనన కారాాచరణ నమూనాన  పరిశీలిసైే, అకకడ ర ండు పరధాన సమూహాల 
వాట్ాద్ారులు:-  
క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక న  సందరిించే పరాాట్కులు  
విక ూత్లు వాాపారం నిరాహిస ై నానరు  
పునరాభివృద్ది  మాసట ర్క పాా న్ అమలులో ముఖామ ైన కారాకలాపాలు కూలిచవేత్,త్వాకం, సౌకరాాలు 
మరియు వినియోగాలన  పునరినరిించడం మరియు ఇద్ద పరాట్కులన  మరియు అమికం ద్ారులన  
తాతాకలికంగా పరభావిత్ం చేస ై ంద్ద. 

 
3.4 వ ాండిాంగ్ చర్యలు: 

క ైలాసగిరిలో వికూయ కారాకలాపాలలో ఎకుకవ భాగం ఫుడ్ సాట ల్స, బాాలనింగ్, హార్కస ర డై ంగ్ వంట్  బహిరంగ 
పరదే్శంలో వినోద కారాకలాపాలు మరియు కిూంద ఉనన చిత్రంలో చార్కట సూచిస ై ంద్ద. పునరాభివృద్ది  మాసట ర్క 
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పాా న్ త్యారు చేసే సమయంలో క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక లో చ రుకుగా ఉనన అమికం ద్ారుల వివరాలు 
వారి ఒపపందంలో పేరొకనన విధ్ంగా వాాపారానిన నిరాహంిచడానికి విఎ ంఆర్క డ ఏ (VMRDA) క ట్ాయించిన 
పరా ంతాలతో పాట్ు జాబితా చేయబడ ంద్ద. 

Figure 3.  Sample Opinion Survey From 

 3.5 లబ్ధధదయర్ుల అభిప్ాొయ సేకర్ణ (సేటక్ట హో లడర్ కనసలటట షన్) : 
క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక న  VMRDA మాసట ర్క పాా న్ 2020 లో వినోదభరిత్మ ైన భూ వినియోగం వల్ 
వరీగకరించారు మరియు ఇద్ద పరతిపాద్దత్ మాసట ర్క పాా న్ లో వినోదభరిత్మ ైన భూ వినియోగంగా ఉంచబడ ంద్ద. 
VMRDA రిజిసట ర్క పరకారం స మారు 43 మంద్ద చినన వాాపారస ై లు ఉనానరు మరయిు వారి పరతినిధ్ లు 
ర ండు పరా రంభ వాట్ాద్ారుల సమావేశాలలో ఉనానరు, ఇకకడ మూడు విష్యములు చరిచంచబడాడ యి 
మరియు ర ండవ వాట్ాద్ారుల సంపరద్దంపులు, ద్ీనిలో త్ుద్ద కానెసప్ట  మాసట ర్క పాా న్ వివరించబడ ంద్ద. ఈ చినన 
వాాపారస ై లు క ైలాసగిరి హిల్ పార్కక అభివృద్ది లో భాగసాాములుగా భావిసాై రు.  

సంపరద్దంపుల తేదీ్ 

ంసి, 
ఏ పఎస్ి  ఆర్క 

సత.నెం. 
1. 23.12.2017  క ైలాసగరిి క ండ ప  ై పసర ై  త్ం ఉనన సౌకరాాలు, 

లక్షణాలకు సంభంధదంచిన చరాచంశములప  ై
అధకద ారులు, వాట్ాద్ారులు మరియు  
త్ద్త్ద రులు సమావేశానిక ి హాజరవుతారు. 
అభివృది్ ద కారాకలాపాలప  ై అవసరమ నై 
సూచనలు, వీక్షణలు, పతిర పాదనలు కల ై ాసగరి ి
క ండ ప ై తీస కునానరు. 

2. 05.01.2019 క ైలాసగరిి క ండ అభివృది్ ద లో భాగంగా ట్రట్ల్ 
సటషే్న్ సర ాకు సంభంధదంచి బీరఫింగ్ మొతై్ం 
చేపట్టారు. ఈ పరా జక్ ట యొకక మాసటర్క పాా న్ కు 
సంభంధదంచి సానప్ షాట్ మరియు మాసటర్క 
పాా న్ యొకక భాగాలకు సంభంధదంచిన 
సూచనల ప  ై చరచలు జరగిాయి. 

ట్ సి, VSKP 
పరతినిధ్ లు కల ై ాసగరి ి
న ండ వి కత్ ూ లు  

క ైలాసగరిి న ండ  39 మంద్ ద
లబిిద్ారులు ముఖాంగా  
రాజకీయ పతిర నిధ్ లు, 
VMRDA, GVMC, 
APSRTC మరియు చినన 
వాాపారసై ల పరతినిధ్ లు 

20 మంద్ ద వాట్ాద్ారులు 
సహా వుడా, జివిఎ 

చరాచంశాలు అధకీృత్ ఉనిక ివాకైులు వాట్ాద్ారుల 

Table 1 : Stakeholder Consultation Meetings 
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3.6 అభిప్ాొయ సర్వా: 
క ైలాసగిరి హిల్ వంట్  పట్టణ ఏరాపట్ులో వినోద పరా ంత్ం కటసం త్గిన మరియు సమరివంత్మ ైన డ జ ైన్ 
పరిషాకరానిన అభివృద్ది  చేయడంలో పరా ధ్మికమ ైన కమూానిట్ీ పారీటసిపేష్న్ ట్ూల్ లో అభిపరా య సర ా వుంద్ద. 
క ైలాసగిరి క ండ చ ట్ూట  ఉనన సందరికులు, వినియోగద్ారులు మరియు సమాజం క లైాసగిరి క ండ యొకక 
పునరాభివృద్ది  ఈ పరా జ కుట  యొకక అంతిమ లబిిద్ారులు మరియు ఇద్ద నిధ్ ల ఏజ నీస కి కూడా పరధాన 
పరా ధానాత్లలో ఒకట్ . అంద వలా ఇద్ద ముఖాంగా క ైలాసగిరి క ండ వినియోగద్ారులతో పరసపర చరాల ద్ాారా 
సాథ నిక పరిజాా నం, విలువలు మరియు అవసరాలన  బాగా అరిం చేస క ంద్ద. మరియు విశాఖపట్నం నగరం 
లో ఇత్ర పరధాన వినోద సౌకరాాలు హిల్ పారుకకు సంభంద్దంచిన కమూానిట్ీ సమసాలన  చేరచడానికి, రాష్ట ర 
మరియు ద్ేశంలోని వివిధ్ పరా ంతాల న ండ  క ైలాసగిరిని సందరిించే పరాట్కులకు అంద బాట్ులో ఉనన 
మౌలిక సద పాయాల కలపనా కటసం ఈ పరకిూయ జరగిింద్ద. క ైలాసగిరి క ండకు నిరణయాత్ిక అధదకారం వల్ 
వుడా పరజల యొకక ప ది అభిపరా యానిన సంపాద్దంచడానికి ఈ పరకిూయ కటసం సూచించింద్ద. క ండ అభివృద్ది కి 
మాసట ర్క పాా న్ న ండ  నాణామ ైన డ జ ైన్ ఫలిత్ంతో సాథ నిక సంఘం / క ండ వినియోగద్ారుల ధ్ృకపధ్ం 
రూపొ ంద్దంచబడ ంద్ద. 
 Figure 4. Sample Opinion Survey From 
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3.7 సాంభావయ సానుకయల పొభావాలు: 

పరస ై త్ం చినన వాాపారస ై లు కనీస సౌకరాాలు మరియు సథ ల పరిమిత్ులతో పనిచేస ై నానరు. అలాగ , పార్కక 
పరా ంత్ంలో అంద బాట్ులో ఉనన సౌకరాాలు చాలా త్కుకవ. ఈ మాసట ర్క పాా న్ పరయతానల ద్ాారా లబిి ద్ారులు 
ఎద రొకంట్ునన సమసాలు పరిష్కరించబడతాయి. క ైలాసగిరి హిల్ పారుకలో ద్ేశవాాపైంగా వినోద 
ఉద్ాానవనాలలో సరిక తై్ సౌకరాాలు మరియు పరజా సౌకరాాలు అంద బాట్ులో ఉంట్ాయి. 

Table 2 Positive Impacts 
 

సత.నెం. భాగాలు సామాజిక – ఆరిిక పరభావం  
1 వినోద కార్యకలాప్ాలు 

a) అడ ాంచర్క పార్కక  
b) యాంఫత ధదయిటే్ర్క  
c) ఆమూాజిమ ంట్ మరియు గ మింగ్ అర నా  
d) చిలడ రన్స పేా  జోన్  
e) జోరిబంగ్ పార్కక  
f) జిప్ ల్ైన్   

ఉద్ాానవనం వూా పాయింట్స పరధాన 
కరూ డ్ పులారుా . సామాజిక సమ ైఖాత్లో 
ఫలితాల కటసం పట్టణ పరా ంతాలలో 
బహరింగ సమావశేాలు కటసం సథ లానీన 
అంద్దంచడం. నగరం యొకక సాథ నిక 
ఆరిిక వావసథ  tourist పరాాట్క పరవాహం 
ప రుగుదల ప రుగుత్ుంద్ద. 

2 సౌకర్ాయలు 
a) ఫుడ్ కటర్కట పరా ంతాలు  
b) వాష్ రూమ్ లు 
c) పరిపాలన మరయిు నియంత్రణ క ందరం 
d) తాగునీట్  ఫౌంట్ నై ా   
e) కియోస కలు  

బహరింగ పరద్ేశంలో పరాట్కుల కాల 
వావధద, సాథ నిక బరా ండుా  మరయిు సాథ నిక 
ఆహారానిన ఫుడ్ కటర్కట పరా ంతాలలో 
విక ూత్లు ఏరాపట్ు చయేడం ద్ాారా పరజా 
సౌకరాాల లభాత్ ప రుగుత్ుంద్ద. 

3 టాొ ఫిక్ట & ర్వాణయ  
a) పారికంగ్ మ రుగుదలలు 
b) పరతిపాద్దత్ పారికంగ్ స టై్ుా   
c) పరాావరణ సేనహపూరాక వాహనాల పరతిపాదనలు  
d) ఘాట్ రోడ్ అభివృద్ది   

సర నై పారికంగ్ సౌకరాాలు అపరమతై్మ ైన 
పారికంగ్ మరియు ట్రా ఫకి్ రద్ీి  
త్గిగసాై యి. ట్రా ఫకి్ రద్ీి  పరా ంత్ంలో 
పేరక్షకులన  మ రుగు పరచడంలో 
సహాయపడతాయి 

4 పర్ాయవర్ణ అభివృద ి  మ్ర్జయు పొకృతి దృశయాం  
a) చినన వాట్ర్క బాడసీ్ ఏరాపట్ుచేయడం 
b) సౌర ల్ైట్ ంగులు / వీధద ల్ైట్ ంగులు ఏరాపట్ుచయేడం 
c) సంరక్షణ మండలాలు, ట్ీర పారుకలు మరయిు 

ఆకుపచచ మారాగ ల ఏరాపట్ు 

పరాావరణ మ రుగుదల మరయిు 
లాాండ్ సేకపింగ్ అంశాలు పరాాట్కులు 
చినన వాట్ర్క బాడీస్, గీూన్ కవర్క, ట్ రూస్ 
తోట్లు, వీధద ఫరినచర్క మరయిు పరకృతి 
దృశాాలు వీక్ ంచడానికి ముఖామ ైనవి. 

5 అభివృద ి  పనులు  
a) పరధాన ద్ాారం 
b) దృకటకణాలు  
c) మారాగ లు  
d) సంక తాలు 
e) శివ-పారాతి సాట ట్ూా 
f) ర ైల్ సేటష్న్ – బూమ్ గ ట్ & సగినలింగ్ వావసథ  
g) భదరతా ర లైింగ్ మరయిు అడడ ంకులు  
h) ట్రా ఫిక్ శాంతింపజ సే చరాలు 
i) సౌర ఫ నిసంగ్ 
j) నీట్ ీసరఫరా, పారుదల మరయిు ఘన వారి పద్ారాి ల 

నిరాహణ 
k) నీట్ పారుదల 

అభివృద్ది  మరయిు నిరాహణ మౌలిక 
సద పాయాలు సాన కూలత్న  
సృష్కిటసాై యి పరాట్కులప ై పరభావాలు 
(Infrastructure) మౌలిక 
సద పాయాలు మ రుగుదల 
ఆహాాదకరమ నై అన భవానిన ఇస ై ంద్ద. 
Infrastructure సర నై మౌలిక 
సద పాయాలు మరియు ఏరాపట్ుా  
యొకక భావానిన సృష్కిటసాై యి సాంత్ం. 
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 3.8 సామ్ాజిక నిర్ాహణ పొణయళిక: 
పరస ై త్ం ఉనన ద కాణాలన  ఖాళీ చేసి, క తై్ నిరాిణాల నిరాిణం త్రాాత్ కూడా లీజు ఒపపంద్ాలన  
క నసాగించాలని వీఏంఆరీడఏ పరతిపాద్దంచింద్ద అద్ే అమి కంద్ారులన  మారచడం మరయిు క ైలాసగిరిలో ఉనన 
విక ూత్లు క తై్గా నిరిి ంచిన నిరాిణాలలో క నసాగడానిక ి పరా ధానాత్ ద్ాారా పరయోజనం పొ ంద తారు. ఏద్ ైనా 
అదనపు లీజు మొతై్ం అద్ ి  విలువలు ఉంట్ే అవి వరిైంచే నిబంధ్నల పరకారం వాాపారులచే చ లాించబడతాయి. 
COVID19 పరిసిదితి కారణంగా, పరస ై త్ం ద కాణాలు మూసివేయబడాడ యి మరియు లాకరడ న్ త్రాాత్ 
వాాపారానిన క నసాగించాలని కటరుకునే చినన వాాపారులు తాతాకలికంగా మరొక స రక్ త్ పరదే్శానిక ి
మారచడానికి అన మతించబడతారు. 

Figure 5. Various Alternatives for Vendors 

 
 

క ైలాసగరిి పారుకలోని ద కాణుద్ారులతో షాపుల వావహరులకు, ఒపపంద్ానికి VMRDA నిరణయాత్ిక పాత్రప్ ష్కసి ై ంద్ద. 
 

Table 3  Social Management Plan 
 

సామ్ాజిక సహాయాం అవును లటదు అవును, సెపసిఫెై వివిర్ాలు 
సామ్ాజిక 
నిర్ాహణ  
NT కొలత్ 

ధ్ర్ 

1. నివాస భూమి మరయిు 
నిరాిణం కటలోపత్ునానరా -- √ 

నివాస భూమి లేద్ా నిరాిణం 
లేద్ా నష్టం  

NA శూనాం  

2.వావసాయ భూమి మరయిు 
నిరాిణానిన కటలోపత్ునానరా  -- √ 

పరతిపాద్దత్ పరా జ కుట  స ైట్ుా  
ఎంచ కుననవి పరభుత్ాం కానీ 
వావసాయ భూమి  

NA శూనాం  

3.వాణ జా/నష్టం ఉంట్ే 
పారిశూా మిక/సంసాథ గత్ భూమి 
మరియు నిరాిణం  

-- √ 
   

4.అంద కు పరా పాత్ కటలోపతారు 
సాధారణ వనరులు మరియు 
సౌకరాాలు  

-- √ 
పరా పాత్కు నష్టం లేద  NA శూనాం  

5.హో స్ట కమూానిట్లీకు నషాట లు 
ఉనానయా?  -- √ 

హో స్ట కు నష్టం లేద  సంఘాలు  NA శూనాం  

6.సాద్శేీ పరజలప ై ఏమ ైనా పరభావం 
ఉంద్ా? -- √ 

వరిైంచద  NA శూనాం  

 
7.పేరర పతి్ అభివృద్ది  ఏద్ నైా ఉంద్ా? -- √ 

 
నిరాిణం త్పప మౌలిక 
సద పాయాలు & పబాిక్ ఇత్ర 

 
 

NA 

 
 
శూనాం  
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సౌకరాాలు లేవు పరణిామాలు  

8.భూమిని సాాధనీం 
చేస కునానరు  -- √ 

 
పరభుత్ాం కానీ వావసాయ భూమి  

 
NA 

 
శూనాం  

 
 

4. సాంసాా గత్ అమ్లు ఏర్ాపటలా   
స ైట్ కటసం మాసట ర్క పాా న్ మరయిు నిరాహణ పరకారం అమలు చేయాలిసన బాధ్ాత్ విశాఖపట్నం మ ట్రర పాలిట్న్ 
రీజియన్ డ వలప ింట్ అథారిట్  (విఎ ంఆర్క డ ఏ) ప ై ఉంద్ద. ఈ పార్కక న  విఎ ంఆర్క డ ఏ సాధారణ పరజలు 
మరియు పరాట్కుల కటసం రూ.5/- వసూలు చేస ై నానరు. అనిన షాపింగ్ సంసథ లు లీజుకు ఇవాబడాడ యి 
మరియు అద్ే లీజుద్ారుల న ండ  అద్ ి  వసూలు చేయబడుత్ుంద్ద.ఈ ఆద్ాయం న ండ  పార్కక నిరాహణ కటసం 
ఖరుచ అవుత్ుంద్ద. VMRDA చే క ైలాసగిరి వది నిరాహణ మరియు నిరాహణా నిరాిణం కిూంద్ద విధ్ంగా ఉంద్ద. 

 
Figure 6. Existing Institutional mechanism for management of Park 

 

 
 
 
 

1.1 ఫిర్ాయదుల పర్జష్ా్ర్ యాంత్యొ ాంగాం (GRM) 
ఫిరాాద ల పరిషాకర యంతరా ంగం అనేద్ద పరిపాలన విభాగం లోని  ఒక అంత్రాాగం. సమరివంత్మ ైన 
ఫిరాాద ల పరిషాకర యంతరా ంగానిన ఏరాపట్ు చేయకప్ తే ఏ పాలనా విభాగమ ైన జవాబుద్ారీ, పరతిసపంద్దంచే 
మరియు వినియోగద్ారు సేనహపూరాకమని చ పుపకటలేరు. నిజానికి ఫిరాాద ల పరిషాకర విభాగమనేద్ద ఒక 
సంసథ  సామరియం మరియు పరా భవానీ క లవడానికి ఒక క లబది లాంట్ ద్ద. ఎంద కంటే్ ఇద్ద పరిపాలన పనితీరు 
పటా్ ముఖామ ైన పరజాభిపరా యానిన త లియజ స ై ంద్ద. 
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Figure 7. Procedure for Grievance Redressal Management 

7. మ్ుగ్జాంపు  
ఈ సథ లం పరభుత్ా యజమానాంలో ఉననంద న, నివాస పరా ంత్ం కానంద న పునరావాసం మరియు 
జీవనోపాధద కటలోపయేి అవకాశం లేద . అట్ువంట్  శాశాత్ పరతికూల లేద్ా పరతికూల సామాజిక పరభావాలు 
గురిైంచబడనపపట్ కి, క నిన తాతాకలిక పరభావాలు ఉనానయి. వీట్  కటసం త్గిన ఉపశమన పరా లికలు కూడా 
సూచించబడాడ యి.  
అనిన సామాజిక సమసాలు త్గిన విధ్ంగా అధాానం చేయబడాడ యి మరియు వాట్  పరభావాల 
పరిమాణానిన నిరాి రించడానికి త్గిన సాక్యాలన  ఉపయోగించి నిరూపించబడాడ యి. పరా జ క్ట అమలు 
సమయంలో పారదరికత్న  నిరాి రించడానికి పరజల మనోవేదన మరియు పబాిక్ నోట్ స్ యొకక సమసాలు 
కూడా నివేద్దకలో జాగూత్లు తీస కటబడాడ యి. నిరాిణం, అమలు మరియు ఆపర ష్న్ దశలలో పరా జ కుట  
యొకక పురోగతిని పరావేక్ ంచడానికి మరియు అంచనా వేయడానికి చకకగా నిరాచించబడ న సంసాథ గత్ 
యంతరా ంగం ఉందని నివేద్దక నిరాి రిస ై ంద్ద.  
అంద వలా, సామాజిక పరభావ అంచనా నేవేద్దక ఫలితాల న ండ , ఈ పరా జ క్ట “త్కుకవ పరభావం” విభాగంలోకి 
వస ై ంద్ద. మరియు పరజల సామాజిక పరాావరణం ప ై మొతై్ం సాన కూల పరయోజనాలన  సలిగి ఉందని 
తేలాచరు.  
ఈ పరా జ క్ట కింద భూసేకరణ లేద్ా జీవనోపాధద నషాట ల గురించి ఎట్ువంట్  నేవేద్దక లేద . సాన కూల సాంఘిక 
పరభావాలు సాథ నిక జనాభాకు మ రుగ ైన వినోద అవకాశం ఉపాధద కలపన, పరాాట్క అడుగుజాడల కారణంగా 
సాథ నిక ఆరిిక వావసథ  మ రుగుపడుత్ుంద్ద.  


