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కయరా నిర్యవహక సాంగ్రహము 
 

అమర్యవతి: 
ఆాంధ్ర పరదశే్ పునర్ివభజన చట్టాం (క ాంద్ర చట్టాం 6/2014), తదేి: 2-6-2014 న ాండి అమలులోనికి వచ్చినది మర్ియు 
పరస ు త ఆాంధ్ర పరదేశ్ న  పునర్ివభజాంచ ట్కు వీలు కల్పాంచ్చనది.  మిగలి్న ఆాంధ్ర పరదశే్ ర్యష్టయట ా నికి నూతన ర్యజధాని 

నగ్రాంగయ అమర్యవతి, పరస ు త విజయవయడ మర్యిు గ్ుాంట్ూరు నగ్ర్యల మధ్ా పరకయశాం బ్యార్ జ్  ఎగ్ువ పరవయహ 

పయర ాంతములో కృష్టయా  నది ద్క్షణి తీర్యన 217.23 చ.కిమీ. విస్తు రాములో అభివృదిి  చ ాంద్ తుననది. 
 

అమర్యవతి ర్యష్టట  ాసాంసకృతిని పరతిబాంబాంచలేా పరపాంచ సయా యి రహదారులు, నీట్ి సరఫర్య సౌలభాములు, కయరా నిర్యవహక 

మర్ియు సాంసాల సముదాయములు, మురుగ్ు నీట్ ిసౌకరాము, పర్శిుభరత, ఘన వారి పదార్యి ల సౌకర్యాలు, నదమీుఖ 

అభివృదిి  తదితరములు భయగ్ముగయ "పరజా ర్యజధాని" గయ అభివృదిి  చ ాంద్బ్డుతుననది. 
 

ఆాంధ్ర పరదశే్ ర్యజధాని పయర ాంత అభివృదిి  పయర ధికయర సాంసా చట్టాం 2014, తేద:ి30-12-2014 న ఆాంధ్ర పరదశే్ ర్యజధాని పయర ాంత 
అభివృదిి  పయర ధకియర సాంసాకు ఆాంధ్ర పరదశే్ ర్యజధాని నగ్ర నిర్యాణ మర్ియు అభివృదిి  భయద్ాత సాంకరమిాంచ్చనది. 
 

అమర్యవతిక ిపరపాంచ బ్యాాంకు తోడాపట్ు: 
అమర్యవతి ర్యజధాని అభివృదిి  పయర జకెుట  3 ద్శలలో 35 సాంవతసరముల పరణాళికయ కయలము తో నిర్ిాాంచ   బ్హుళ 
పయర జెకుట లు కల్గి ఉననది.  ఆాంధ్ర పరదేశ్ ర్యజధాని పయర ాంత అభివృదిి  పయర ధకియర సాంసా/ ఆాంధ్ర పరదేశ్ పరభుతవముచే 
గ్ుర్ిుాంచబ్డని నగ్ర అభివృదిిక ి తోడపడు పరధ్మమ ైన మర్ియు అతి ముఖామ నై మౌల్క సద్ పయయముల 
నిర్యాణములకు సాంభాందిాంచ్చన నిర్ిిష్టట అాంశీభుతములకు సహాయము ఇచ ి ద్ృష్టటతో  "స్టారమ నై అమర్యవతి ర్యజధాని 
నగ్ర అభివృదిి  పయర జకెుట (ASCCDP)" కు పరపాంచ బ్యాాంకు మది్తు త ల్పటనది.  
 

పరపాంచ బ్యాాంకు సహాయముతో స్టారమ నై అమర్యవతి ర్యజధాని నగ్ర అభివృదిి  పయర జెకుట (ASCCDP) 
అన వాంశీభూతముల ైన అాంశములన  పరతిబాంబాంచేలా స్టారమ నై పట్టణ సర్వవస లు మర్ియు సాంసాల సయమరియ 
నిర్యాణము ముఖయా దేిశము. 
 

స్టారమ నై అమర్యవతి ర్యజధాని నగ్ర అభివృదిి  పయర జకెుట  (ASCCDP) ముఖామ నై భయగ్ములు  : 
1. పేద్ల కనీస పట్టణ అవసర్యల మౌల్క సద్ పయయములు  
2. హర్తి/వయతావరణ స్టుతిసయా పకాంగయ పట్టణ మద్ పు. 
3. సయాంక తిక మది్తు     
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అమర్యవతి నగ్ర ముఖా పరణాళిక మర్యిు పర్యావరణ చట్టపర అమలు: 
 

కొనిన అతుాతుమ అభయాసములు, కొతు  భయవనలు అతాాధ్ నిక న పైుణాాలు అమలు చేసూు  ఆాంధ్ర పరదశే్ పరజల 
ఆకయాంక్షన  న రవ రుసూు  స్టార అభివృదిి  లో ఆద్రశాంగయ హర్తి ర్యజధాని నగ్ర అభివృదిిక ి ఆాంధ్ర పరదశే్ ర్యష్టయట ా నికి ఒక 
అసమానమ నై మర్యిు ధటీ్ నై అవకయశాం ఏరపడినది.   
 

అధ్ నాతన నగ్ర పరణాళికలో విసయు రమ ైన అన భవయలన ాండి పరయోజనాలలబికి తొల్ అడుగ్ుగయ స్టాంగ్పూర్ పరభుతవము 
వయట్ి అన బ్ాంధ్ సాంసాలన  అమర్యవతియొకక ముఖాపరణాళిక తయారుచయేుట్లో సహకర్ిాంచ ట్కు 
ఆహావనిాంచడమ ైనది. జూన్ 2015న పరచ రణచేయబ్డని భయవనాపరణాళిక, పౌరులు, పయర జ్ఞు లు, పరజాపరతినిధ్ లతో 
పరముఖ బ్హిరాంగ్ సాంపరదిాంపులు జర్పిటన పటద్ప ముసయయిదాముఖా పరణాళికన  2015 డసి్ ాంబ్ర్ న లలో విడుద్ల 
చేయడమ నైది. అభాాంతరములన  పర్ిగ్ణనలోక ి తీస కుని తుదమిుఖా పరణాళికన  ఫటబ్రవర్ ి 2016 లో 
పరకట్నచయేడమ నైది. 
 

కృష్టయా నది సముఖములో, మాంచ్చసాంఖాలో ఉననట్ువాంట్ ి గయర మచ రువులు, మురుగ్ుకయలువల వలయము మర్యిు 
ర్యజధాని నగ్రములో పరతిపయదతి హర్ిత మర్ియు నీల్ వలయములు ముఖా పరణాళిక పర్ిగ్ణనలోక ి
తీస కొనడమ నైది. వినోద్ములకు మర్ియు బ్హిరాంగ్పరదేశములకు నిర్ ిశితమ ైన భూమివినియోగ్ములు అమలులో 
ఉనన URDPFI ఆదేశసూతరా లపరకయరాం నిర్ ిశిాంచ్చన పరమాణాలకాంట్ే మికికల్ ఎకుకవగయ ఉనానయి. 
 

అమర్యవతి ర్యజధాని నగ్ర అభివృదిిలో పరస ు తమునన భూయజమాన లకు ఇతర పరయోజనాలతోపయట్ు 
అభివృదిిపరచ్చన నివయసమర్యిు వయణిజాభూమిని సవచఛాంద్భూసమీకరణ పధ్కము లో ఇచ ిట్కు నిర్ ిశిాంచ ట్ దావర్య 
భూములు సమకూరుికొన ట్ ఒక ముఖా లక్షణాం. అాంద్ వలన పరణాళిక పరకిరయలోని పరతి ఘట్టములోన  
భూయజమాన లతో సాంపరదాించ ట్ మర్ియు వయర్ి సమాతి ప ాంద్ ట్ తపపనిసర్ ి అయినది. ఇాంతవిసు ృత 
సయా యిలోజర్గిని ఈ పరకిరయ ఇదివరలో అన భవాంలోనికి ర్యనిది. వయతావరణ పరభయవ అాంచనా పరకట్న 2006 మర్ియు 
అాంద్ ప ై సవరణచట్టాం అవసర్యలకు అన గ్ుణాంగయ అమర్యవతిని వర్వీకరణ 8బ పట్టణీకరణ మర్యిు పయర ాంత అభివృదిి  
పయర జెకుట గయ గ్ణన చయేడమ ైనద.ి 
 

సవివర పర్యావరణ పరభయవ అాంచనా మే న ాండి ఆగ్ష్టుట  2015 వరకు ట్యట్య కనసల్టాంగ్ ఇాంజనీర్స ల్మిట్ డ్ (TCE) 
వయర్చి ే నిరవహిాంచబ్డినది. మర్ియు పర్యావరణ ఉపశమన పధ్కము తయారు చేయబ్డనిది. పర్యావరణ పరభయవ 
అాంచనా మర్ియు పర్యావరణ ఉపశమన పధ్కయలు ర్ాెంట్ినీ ర్యష్టట  ా పర్యావరణ పరభయవ అాంచనా అథార్టి్చీేత 
విశద్పర్ిశీలన జరపబ్డిన తరువయత అమర్యవతిక ిఅకటట బ్రు 2015 లో పర్యావరణ అన మతులు మాంజూరుచసే్టనారు. 
ఇకకడ పరముఖముగయ పేర్కకనవలస్టనద ి పర్యావరణ అన మతులలోని స్టఫయరస లన  ముఖా పరణాళికలో 
తగ్ువిధ్ముగయ ప ాంద్ పరచడమ ైనది మర్యిు పర్యావరణ నిరవహణ కరమబ్దీికరణ అథార్ిట్ీని అాంధ్రపరదశే్ ర్యజధాని 
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పయర ాంత అభివృదిి  అథార్టి్ీలో భయగ్ాంగయ ఏర్యపట్ు చయేడమ నైది. వివిధ్ పయర జకెుట లు, ఉప పయర జెకుట ల పరణాళిక మర్యిు 
అమలుకు పర్యావరణ భద్రతకు పరణాళిక చేయుట్కు మర్యిు సమసాలు పర్షి్టకర్ిాంచ ట్కు ఏర్యపట్ు చేయడమ నైది. 
 

పర్యావరణ మర్యిు సయమాజక నిరవహణ ముసయయిదా (ESMF) 
తద్ పర్ి భయరత పరభుతవ మర్యిు  ఆాంధ్రపరదేశ్ పరభుతవ నియమాలు విదాయకయలు, చట్టములు, వివిధ్ పర్యావరణ 
అలాగ  సయమాజక పధ్కయల చట్ట పరమ ైన అమలు కొరకు ఈ పర్యావరణ మర్యిు సయమాజక నిరవహణ ముసయయిదాలో 
ప ాంద్ పరచడాం జర్ిగిాంది. ఇది ASCCDP క ి వర్ిుస ు ాంది.  ESMF లకు అన గ్ుణముగయ బ్యాాంకు నిధ్ లు 
సమకూరిబ్డ ే ఉప పయర జెకుట లు అన బ్ాంధ్ పరమాద్ముల న ాండ ి తగ్ు విధ్ముగయ రక్షణ ప ాంద్డానికి సర్ిపడా 
పధ్కములు, పరకిరయ కల్గి ఉాంట్యయి. 
 

అమర్యవతి ర్యజధాని అభివృదిి  పయర జెకుట లో ఈ కిరాంది పర్యావరణ అాంశయలు, వయట్ ి పరభయవాం ముఖామ ైనవగయ 
పేర్కకనబ్డాా యి: 

1. వావసయయ భూములన  వావసయయితేర వినియోగయలకు క ట్యయిాంచ ట్ – భూసమీకరణ పథకాం అమలు 
దావర్య ఇపపట్ిక  భూ వినియోగ్ మార్ిపడి జర్గిిాంది. పరస ు తాం ఈ భూముల వినియోగ్ాం బీడు భూములుగయ 
పేర్కకనబ్డనిది. 

2. ముాంపు: కొాండవీట్ివయగ్ు పర్వవయహక పయర ాంతాంలో అతాధకి వరషపయతాంవలన తాతాకల్కాంగయ ముాంపు ఏరపడ ే
అవకయశాం – ఈ పరపాంచ బ్యాాంకు నిధ్ లతో చపేట్టబ్ో యిే ముాంపు నివయరణ పధ్కయలదావర్య సమగ్ర ముాంపు 
నివయరణ సయధిాంచడాం. 

3. జలవనరుల సాంరక్షణ: ర్యజధాని పయర ాంతాంలో ఇపపట్ిక  ఉనన వయగ్ులు, చ రువులు, నదపీర్వవయహకపయర ాంతాం వాంట్ ి
సహజ జలవనరుల పర్రిక్షణ, పర్యావరణ అన మతులోో  పేర్కకనన విధ్ాంగయ చపేట్టడాం. 

4. అట్వీ భూములు – అట్వీ భూముల వినియోగ్ మార్పిడ ి అాంశాం క ాంద్ర పర్యావరణ మాంతిరతవశయఖదావర్య 
పర్శిీల్ాంచబ్డుతుననది. వయర్చిేి ఆదశేయన సయరాంతద్ పర్ ి కయర్యాచరణ చేపట్టబ్డుతుాంది. బ్యాాంకుదావర్య 
చేపట్టబ్ో యి ేపయర జెకుట ల పర్ధిలిో అట్వీ భూములు లేవని నిర్యి ర్ిాంచడాం జర్గిిాంది. 

 

పర్యావరణ పరభయవయలు:  
ఈ పర్యావరణ పరభయవయలు నిర్యాణ సాంబ్ాందతి పరభయవయలుగయన ,ఉప పయర జెకుట ల పరభయవిత అాంశయలుగయన  అధ్ాయనాం చసే్ట 
వయట్ివలన సాంభవిాంచే నష్టయట లన , నివయరణ పధ్కయలు, పరకిరయలన  విపులాంగయ ప ాంద్ పరచడాం జర్గిిాంది. 
 

ముఖామ నై సయమాజక అాంశయలు – పరభయవయలు:  
భూమి మర్ియు తదతిర ఆస ు లు కటలోపవుట్, ఇళళు గయర మకాంఠాంలో ఉాండే సటలాలు కటలోపవుట్, సవాంత మర్యిు 
కుట్ుాంబ్ ఆదాయ వనరులప  ైపరభయవాం, సయముదాయక ఆస ు లప  ైపరభయవాం, వలస కయర్ిాకులు వయర్ ిసాంక్ష మాం  
 



పర్యావరణ మర్యిు సయాంఘకి నిరవహణ ముసయయిదా 
 

బ్యాాంకుదావర్య చపేట్టబ్ో యి ేఉపపయర జకెుట ల పర్యావరణ అాంచనా: 
ఉపపయర జకెుట ల పర్యావరణ పరభయవయలు వయట్కిటసాం చపేట్టవలస్టన పథకములు, తద్ పర్ి అాంచనాలు, వయట్ి నివయరణ రక్షణ 
కటసాం అవసరమయిేా  ఆర్ిికపరమ ైన అాంశయలు ఈ పరభయవ అాంచనాలో ప ాంద్ పరచడాంజర్గిిాంది. 
 

ఉప పయర జకెుట ల పర్యావరణ పరభయవ వర్వీకరణ: 
ఉప పయర జెకుట లు చపేట్టడాం దావర్య సాంభవిాంచే పర్యావరణ పరభయవ తీవరతలవయర్వగయ ఉప పయర జెకుట లన  ఇ1, ఇ2 మర్యిు ఇ3 
పయర జెకుట లుగయ వర్వీకర్ిాంచ్చ పరభయవ అాంచనాలు, నివయరణ పరణాళికలు రూప ాందిాంచేాంద్ కు ఈ పర్యావరణ మర్ియు సయాంఘకి 
నిరవహణ ముసయయిదా తోడపడుతుాంది. 
 

నివదేికలన  బ్హరిాంగ్పరచ ట్, పరజాభిపయర య స్కేరణ ఉప పయర జెకుట ల కయరా నిర్యవహణ పరణాళికలలో ప ాంద్ పరుసయు రు.  
 

విధాన పతరము ASCCDP ఉప పయర జకెుట లలో ఉద్భవిాంచే పర్యావరణ పరభయవ అాంచనా మర్యిు పర్యావరణ, సయమాజక 
ఉపశమన సమసాలన  కయాంట్యర కటరుో , స్టబ్బాందిని సూక్షాజాు న ఉదీిపనాం చేస ాంద్ కు లక్షాాంగయ తయారు చయేబ్డనిది. 


