పర్యావరణ మర్ియు సయాంఘిక నిరవహణ ముసయయిదా
కయరా నిర్యవహక సాంగ్రహము
అమర్యవతి:
ఆాంధ్ర పరదశ్
ే పునర్ివభజన చట్ట ాం (కాంద్ర చట్ట ాం 6/2014), తేది: 2-6-2014 న ాండి అమలులోనికి వచ్చినది మర్ియు
పరసు త ఆాంధ్ర పరదేశ్ న పునర్ివభజాంచ ట్కు వీలు కల్పాంచ్చనది. మిగిల్న ఆాంధ్ర పరదశ్
ే ర్యష్టయటానికి నూతన ర్యజధాని
నగ్రాంగయ అమర్యవతి, పరసు త విజయవయడ మర్ియు గ్ుాంట్ూరు నగ్ర్యల మధ్ా పరకయశాం బ్యార్జ్

ఎగ్ువ పరవయహ

పయరాంతములో కృష్టయా నది ద్క్షిణ తీర్యన 217.23 చ.కిమీ. విస్తు రాములో అభివృదిి చాంద్ తుననది.
అమర్యవతి ర్యష్టట ా సాంసకృతిని పరతిబాంబాంచేలా పరపాంచ సయాయి రహదారులు, నీట్ి సరఫర్య సౌలభాములు, కయరా నిర్యవహక
మర్ియు సాంసా ల సముదాయములు, మురుగ్ు నీట్ి సౌకరాము, పర్ిశుభరత, ఘన వారి పదార్యిల సౌకర్యాలు, నదీముఖ
అభివృదిి తదితరములు భయగ్ముగయ "పరజా ర్యజధాని" గయ అభివృదిి చాంద్బ్డుతుననది.
ఆాంధ్ర పరదశ్
ే ర్యజధాని పయరాంత అభివృదిి పయరధికయర సాంసా చట్ట ాం 2014, తేద:ి 30-12-2014 న ఆాంధ్ర పరదశ్
ే ర్యజధాని పయరాంత
అభివృదిి పయరధికయర సాంసా కు ఆాంధ్ర పరదశ్
ే ర్యజధాని నగ్ర నిర్యాణ మర్ియు అభివృదిి భయద్ాత సాంకరమిాంచ్చనది.
అమర్యవతికి పరపాంచ బ్యాాంకు తోడాపట్ు:
అమర్యవతి ర్యజధాని అభివృదిి పయరజెకటు 3 ద్శలలో 35 సాంవతసరముల పరణాళికయ కయలము తో నిర్ిాాంచ
పయరజెకటులు కల్గి ఉననది.

బ్హుళ

ఆాంధ్ర పరదేశ్ ర్యజధాని పయరాంత అభివృదిి పయరధికయర సాంసా / ఆాంధ్ర పరదేశ్ పరభుతవముచే

గ్ుర్ిుాంచబ్డిన నగ్ర అభివృదిికి తోడపడు పరధ్మమైన మర్ియు అతి ముఖామన
ై
మౌల్క సద్ పయయముల
నిర్యాణములకు సాంభాందిాంచ్చన నిర్ిిష్టట అాంశీభుతములకు సహాయము ఇచ ి ద్ృష్టటతో "స్టా రమన
ై అమర్యవతి ర్యజధాని
నగ్ర అభివృదిి పయరజెకట ు(ASCCDP)" కు పరపాంచ బ్యాాంకు మద్ి తు తల్పటనది.
పరపాంచ

బ్యాాంకు

సహాయముతో

అన వాంశీభూతముల ైన అాంశములన

స్టారమన
ై

అమర్యవతి

ర్యజధాని

నగ్ర

అభివృదిి

పరతిబాంబాంచేలా స్టారమన
ై పట్ట ణ సర్వవస లు మర్ియు సాంసా ల సయమరి య

నిర్యాణము ముఖయాదేిశము.
స్టా రమన
ై అమర్యవతి ర్యజధాని నగ్ర అభివృదిి పయరజెకట ు (ASCCDP) ముఖామన
ై భయగ్ములు :
1. పేద్ల కనీస పట్ట ణ అవసర్యల మౌల్క సద్ పయయములు
2. హర్ిత/వయతావరణ స్టు తిసయాపకాంగయ పట్ట ణ మద్ పు.
3. సయాంకతిక మద్ి తు

పయరజెకటు(ASCCDP)

పర్యావరణ మర్ియు సయాంఘిక నిరవహణ ముసయయిదా
అమర్యవతి నగ్ర ముఖా పరణాళిక మర్ియు పర్యావరణ చట్ట పర అమలు:
కొనిన అతుాతు మ అభయాసములు, కొతు భయవనలు అతాాధ్ నిక నప
ై ుణాాలు అమలు చేసు ూ ఆాంధ్ర పరదశ్
ే పరజల
ఆకయాంక్షన నరవరుసూ
ు స్టార అభివృదిి లో ఆద్రశాంగయ హర్ిత ర్యజధాని నగ్ర అభివృదిికి ఆాంధ్ర పరదశ్
ే ర్యష్టయటానికి ఒక
అసమానమన
ై మర్ియు ధీట్న
ై అవకయశాం ఏరపడినది.
అధ్ నాతన నగ్ర పరణాళికలో విసయురమైన అన భవయలన ాండి పరయోజనాలలబి కి తొల్ అడుగ్ుగయ స్టాంగ్పూర్ పరభుతవము
వయట్ి

అన బ్ాంధ్

సాంసా లన

అమర్యవతియొకక

ముఖాపరణాళిక

తయారుచేయుట్లో

సహకర్ిాంచ ట్కు

ఆహావనిాంచడమైనది. జూన్ 2015న పరచ రణచేయబ్డిన భయవనాపరణాళిక, పౌరులు, పయరజ్ఞులు, పరజాపరతినిధ్ లతో
పరముఖ బ్హిరాంగ్ సాంపరదిాంపులు జర్ిపన
ట పటద్ప ముసయయిదాముఖా పరణాళికన 2015 డిస్ాంబ్ర్ నలలో విడుద్ల
చేయడమన
ై ది.

అభాాంతరములన

పర్ిగ్ణనలోకి

తీస కుని

తుదిముఖా

పరణాళికన

ఫటబ్వ
ర ర్ి

2016

లో

పరకట్నచేయడమన
ై ది.
కృష్టయానది సముఖములో, మాంచ్చసాంఖాలో ఉననట్ువాంట్ి గయరమచరువులు, మురుగ్ుకయలువల వలయము మర్ియు
ర్యజధాని

నగ్రములో

పరతిపయదిత

హర్ిత

మర్ియు

నీల్

వలయములు

ముఖా

పరణాళిక

పర్ిగ్ణనలోకి

తీస కొనడమన
ై ది. వినోద్ములకు మర్ియు బ్హిరాంగ్పరదేశములకు నిర్ిశితమైన భూమివినియోగ్ములు అమలులో
ఉనన URDPFI ఆదేశసూతారలపరకయరాం నిర్ి శిాంచ్చన పరమాణాలకాంట్ే మికికల్ ఎకుకవగయ ఉనానయి.
అమర్యవతి

ర్యజధాని

నగ్ర

అభివృదిిలో

పరసు తమునన

భూయజమాన లకు

ఇతర

పరయోజనాలతోపయట్ు

అభివృదిిపరచ్చన నివయసమర్ియు వయణిజాభూమిని సవచఛాంద్భూసమీకరణ పధ్కము లో ఇచ ిట్కు నిర్ి శిాంచ ట్ దావర్య
భూములు సమకూరుికొన ట్ ఒక ముఖా లక్షణాం. అాంద్ వలన పరణాళిక పరకరయ
ి లోని పరతి ఘట్ట ములోన
భూయజమాన లతో

సాంపరదాంి చ ట్

మర్ియు

వయర్ి

సమాతి

ప ాంద్ ట్

తపపనిసర్ి

అయినది.

ఇాంతవిసు ృత

సయాయిలోజర్ిగన
ి ఈ పరకరయ
ి
ఇదివరలో అన భవాంలోనికి ర్యనిది. వయతావరణ పరభయవ అాంచనా పరకట్న 2006 మర్ియు
అాంద్ పై సవరణచట్ట ాం అవసర్యలకు అన గ్ుణాంగయ అమర్యవతిని వర్వీకరణ 8బ పట్ట ణీకరణ మర్ియు పయరాంత అభివృదిి
పయరజెకటుగయ గ్ణన చేయడమైనది.
సవివర పర్యావరణ పరభయవ అాంచనా మే న ాండి ఆగ్ష్టు
ట 2015 వరకు ట్యట్య కనసల్టాంగ్ ఇాంజనీర్స ల్మిట్డ్ (TCE)
వయర్ిచే నిరవహిాంచబ్డినది. మర్ియు పర్యావరణ ఉపశమన పధ్కము తయారు చేయబ్డినది. పర్యావరణ పరభయవ
అాంచనా మర్ియు పర్యావరణ ఉపశమన పధ్కయలు ర్ెాంట్ినీ ర్యష్టట ా పర్యావరణ పరభయవ అాంచనా అథార్ిట్చ
ీ ేత
విశద్పర్ిశీలన జరపబ్డిన తరువయత అమర్యవతికి అకటటబ్రు 2015 లో పర్యావరణ అన మతులు మాంజూరుచేస్టనారు.
ఇకకడ

పరముఖముగయ

పేర్కకనవలస్టనది

పర్యావరణ

అన మతులలోని

స్టఫయరస లన

ముఖా

పరణాళికలో

తగ్ువిధ్ముగయ ప ాంద్ పరచడమైనది మర్ియు పర్యావరణ నిరవహణ కరమబ్దీికరణ అథార్ిట్ీని అాంధ్రపద
ర శ్
ే ర్యజధాని

పర్యావరణ మర్ియు సయాంఘిక నిరవహణ ముసయయిదా
పయరాంత అభివృదిి అథార్ిట్ీలో భయగ్ాంగయ ఏర్యపట్ు చేయడమన
ై ది. వివిధ్ పయరజెకటులు, ఉప పయరజెకటుల పరణాళిక మర్ియు
అమలుకు పర్యావరణ భద్రతకు పరణాళిక చేయుట్కు మర్ియు సమసాలు పర్ిష్టకర్ిాంచ ట్కు ఏర్యపట్ు చేయడమన
ై ది .
పర్యావరణ మర్ియు సయమాజక నిరవహణ ముసయయిదా (ESMF)
తద్ పర్ి భయరత పరభుతవ మర్ియు ఆాంధ్రపద
ర ేశ్ పరభుతవ నియమాలు విదాయకయలు, చట్ట ములు, వివిధ్ పర్యావరణ
అలాగ సయమాజక పధ్కయల చట్ట పరమైన అమలు కొరకు ఈ పర్యావరణ మర్ియు సయమాజక నిరవహణ ముసయయిదాలో
ప ాంద్ పరచడాం జర్ిగిాంది. ఇది ASCCDP కి వర్ిుసు ాంది.

ESMF లకు అన గ్ుణముగయ బ్యాాంకు నిధ్ లు

సమకూరిబ్డే ఉప పయరజెకటులు అన బ్ాంధ్ పరమాద్ముల న ాండి తగ్ు విధ్ముగయ రక్షణ ప ాంద్డానికి సర్ిపడా
పధ్కములు, పరకరయ
ి
కల్గి ఉాంట్యయి.
అమర్యవతి ర్యజధాని అభివృదిి పయరజెకటులో ఈ కిరాంది పర్యావరణ అాంశయలు, వయట్ి పరభయవాం ముఖామైనవగయ
పేర్కకనబ్డాాయి:
1. వావసయయ భూములన వావసయయిేతర వినియోగయలకు కట్యయిాంచ ట్ – భూసమీకరణ పథకాం అమలు
దావర్య ఇపపట్ిక భూ వినియోగ్ మార్ిపడి జర్ిగిాంది. పరసు తాం ఈ భూముల వినియోగ్ాం బీడు భూములుగయ
పేర్కకనబ్డినది.
2. ముాంపు: కొాండవీట్ివయగ్ు పర్వవయహక పయరాంతాంలో అతాధిక వరష పయతాంవలన తాతాకల్కాంగయ ముాంపు ఏరపడే
అవకయశాం – ఈ పరపాంచ బ్యాాంకు నిధ్ లతో చేపట్ట బ్ో యిే ముాంపు నివయరణ పధ్కయలదావర్య సమగ్ర ముాంపు
నివయరణ సయధిాంచడాం.
3. జలవనరుల సాంరక్షణ: ర్యజధాని పయరాంతాంలో ఇపపట్ిక ఉనన వయగ్ులు, చరువులు, నదీపర్వవయహకపయరాంతాం వాంట్ి
సహజ జలవనరుల పర్ిరక్షణ, పర్యావరణ అన మతులోో పేర్కకనన విధ్ాంగయ చేపట్ట డాం.
4. అట్వీ భూములు – అట్వీ భూముల వినియోగ్ మార్ిపడి అాంశాం కాంద్ర పర్యావరణ మాంతిరతవశయఖదావర్య
పర్ిశీల్ాంచబ్డుతుననది. వయర్ిచేి ఆదేశయన సయరాంతద్ పర్ి కయర్యాచరణ చేపట్ట బ్డుతుాంది. బ్యాాంకుదావర్య
చేపట్ట బ్ో యిే పయరజెకటుల పర్ిధల
ి ో అట్వీ భూములు లేవని నిర్యిర్ిాంచడాం జర్ిగిాంది.
పర్యావరణ పరభయవయలు:
ఈ పర్యావరణ పరభయవయలు నిర్యాణ సాంబ్ాందిత పరభయవయలుగయన ,ఉప పయరజెకటుల పరభయవిత అాంశయలుగయన అధ్ాయనాం చేస్ట
వయట్ివలన సాంభవిాంచే నష్టయటలన , నివయరణ పధ్కయలు, పరకరయ
ి లన విపులాంగయ ప ాంద్ పరచడాం జర్ిగిాంది.
ముఖామన
ై సయమాజక అాంశయలు – పరభయవయలు:
భూమి మర్ియు తదితర ఆసు లు కటలోపవుట్, ఇళళు గయరమకాంఠాంలో ఉాండే సట లాలు కటలోపవుట్, సవాంత మర్ియు
కుట్ుాంబ్ ఆదాయ వనరులపై పరభయవాం, సయముదాయక ఆసు లపై పరభయవాం, వలస కయర్ిాకులు వయర్ి సాంక్షమాం

పర్యావరణ మర్ియు సయాంఘిక నిరవహణ ముసయయిదా
బ్యాాంకుదావర్య చేపట్ట బ్ో యిే ఉపపయరజెకట ుల పర్యావరణ అాంచనా:
ఉపపయరజెకటుల పర్యావరణ పరభయవయలు వయట్ికటసాం చేపట్ట వలస్టన పథకములు, తద్ పర్ి అాంచనాలు, వయట్ి నివయరణ రక్షణ
కటసాం అవసరమయిేా ఆర్ిికపరమైన అాంశయలు ఈ పరభయవ అాంచనాలో ప ాంద్ పరచడాంజర్ిగిాంది.
ఉప పయరజెకట ుల పర్యావరణ పరభయవ వర్వీకరణ:
ఉప పయరజెకటులు చేపట్ట డాం దావర్య సాంభవిాంచే పర్యావరణ పరభయవ తీవరతలవయర్వగయ ఉప పయరజెకటులన ఇ1, ఇ2 మర్ియు ఇ3
పయరజెకటులుగయ వర్వీకర్ిాంచ్చ పరభయవ అాంచనాలు, నివయరణ పరణాళికలు రూప ాందిాంచేాంద్ కు ఈ పర్యావరణ మర్ియు సయాంఘిక
నిరవహణ ముసయయిదా తోడపడుతుాంది.
నివేదికలన బ్హిరాంగ్పరచ ట్, పరజాభిపయరయ స్ేకరణ ఉప పయరజెకటుల కయరా నిర్యవహణ పరణాళికలలో ప ాంద్ పరుసయురు.
విధాన పతరము ASCCDP ఉప పయరజెకటులలో ఉద్భవిాంచే పర్యావరణ పరభయవ అాంచనా మర్ియు పర్యావరణ, సయమాజక
ఉపశమన సమసాలన కయాంట్యరకటరో ు, స్టబ్బాందిని సూక్షాజాున ఉదీిపనాం చేస ాంద్ కు లక్షాాంగయ తయారు చేయబ్డినది.

