
 
 

నవంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ 
 

ఇ�� � �న్ �� �ల్ 

 �రత �శం: అమ�వ� ���ర �జ�� నగర  ���ర 

�జ�� నగర   అ�వృ�� ్ర��క్ � (�౧౫౯౮౦౮) 

న�క�ంచబ�న ���క మ�� ��ర� 

 
1. ���ంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ న, ఇ�� � �న్ �� నల్ (ద “�� నల్”) �రత�శం� 
తన ���క మ�� ��ర�� సమ�� ం�ం�: �పపంచ �� ంక్ �క�  �ర్� ఆఫ్ 
ఎ� ��� �వ్ ��క �ర్�  (“���”) �ర� అమ�వ� ���ర �జ�� నగర   అ�వృ�� 
���క్ � (“���క్ �”), “�� ంక్ ���ల� ��కర మ�� సంబం�త సం�వ� ం� 
క��బడ�, �ప�� కం� అసంక�� త �న:ప��� ��� సంబం�ం�న�, ఆ��త 
సమస� లపట� ఒక ప��ధన� �ర� �ంచ��� ” ��ర� ���ం�(ఓ�/�� 
౪.౧౨)” (ఇన్�  �క్/ఆర్౨౦౧౭-౦౦౦౫). నవంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ న, �� ంక్ 
�జ�న� ం, �� నల్ ��� ఈ ��� ఒక ప����  సమ�� ం�ం� “�రత�శం 
�క�  ఇ�� � �న్ �� నల్ స�� �ర� అభ� � �ంచ��� �జ�న�  
�ప�స� ందన� అ�బంధ�: అమ�వ� ���ర �జ�� నగర   అ�వృ�� 
�ప���త ���క్ � (�౧౫౯౮౦౮)” (“అ�బంధం”) (అ�బంధ� ౧). 

2. �జ�న�  �ప�స� ంద �� ��నప� ��ం�, �జ�న� ం ��, 
�రత�శ ల�� ల ఆ�రం�, మ�� ఇ�� � �న్ �� నల్  � చర� ల ఆ�రం�, 
స� ష�త� క��న అ�బంధ��, �జ�న�  �ప�స� ందన �� 
��నప� ��ం� ���క్ � �ద�త� ఒక న�కరణ మ�� �జ�న�  
�ప�స� ందన �క�  ౬౨-౬౬ �����ల� �పద�� ంచబ�న చర� ల� 
అ�బంధం� మ�� స� ష�త �సం అదన� చర� � ���ం�ం�. 

3. అ�బంధం, అం��� అదన� చర� ల� స�, మ�� �జ�న�  
�ప�స� ందన �క�  ౬౨-౬౬ �����ల�� చర� ల� �� నల్ సంతృ�� �ం�, 
�� నల్ �� ���క మ�� ��ర�� ���ంచబ�న �ధం�, అభ� � �ం��� 
ఇబ� ం�ల� ప�ష� �ంచ��� �� ంక్ � ఒక అవ�శం ఇ��ం�, మ�� ��క్ � 
�ద�త, �� ంక్ ���� మ�� �ప��యల� క��బ� ఉం�న��� 
��� �ం���ం�� ���ల� ప�చయం ���ం�. 

4. ఈ �ం� �ప� బ� అం�ల ఆ�రం�, ఇ�� � �న్ �� �ల్ తన ���క� 
మ�� ��ర�� ఈ��ం� �ధం� అ��ట్ ��� ం�. �జ�న్య 
అ�బంధం� ఆ�రప� మ�� �ప���త చర� ల� ఆ�రప�మ�� 
౧౯౯౯ స� ష�త1,  �క�  ����� 5 �ప�రం�, �� ంక్ చర� � �� 
�న��ం�ల� �� ఇ�� � �� అ� ��� ప��ధన జర�� �� అ� 
�� నల్ తన ��ర�ల� ��� ��� ం�. ఈ �� నల్ తన ��ర�� ఆ� 
�లల�� ���� ����ం�, ఈ సమయం� �లక �ప��� అంచ� 
అధ� య�� మ�� �జ�న� ం �� � ఇతర చర� � �� ��� �యబ� 
ఉం�య� ఆ�ంచబ�ం�. 



5. ఎ� ��� �వ్ ��క �ర � ��� ఈ ��ం���� ధృ�క���, ఇ�� � �న్ �� నల్ �� 
అభ� ర �న ����� మ�� �జ��� �� తద��ణం� �చన� 
ఇ��ం�. 

 

1 “�� ంక్ �బద�త �� �బద�త� అ���య ��� ం అ�� త�నంత� ఉ�� � 
అ� ఇ�� � �న్ �� నల్ తన సంతృ���ర� ��� ���ం�, మ�� ఈ అంచ�� 
�ర్� � ���ం� ���క� �ం�ప���ం�.” ����ఫ్ ౫, ౧౯౯౯ ఇ�� � �న్ 
�� �ల్ �క�  ����� �ండవ స�� �క�  స� ష�త. 

 
 

౧౮౧౮ �చ్ ���ట్, ఎన్.డ��� ., ��ంగ �న్, �� ౨౦౪౩౩ 
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�రత �శం: అమ�వ� ���ర �జ�� నగర   
అ�వృ�� ్ర��క్ �  (�౧౫౯౮౦౮) 

�క�  ఇ�� � �న్  �� �ల్ స�� �సం అభ� ర �న � 
�జ�న�   

్రప�స� ందన� అ�బంధ� 

నవంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ 
 

1. ఇ�� � �న్ �� నల్ స�� �ర� అభ� ర �న� �జ�న�  �ప�స� ందన, �� �� 
౨౧, ౨౦౧౭� ��ంచబ�న �ధం�, ఆం�ధ �ప�శ్ ��ష� �తన �ఖ� పట�ణం, 
అమ�వ� నగర అ�వృ�� �ర� ఆ� �క సహ����  అం�ంచవల�న�� �పపంచ 
�� ం� అభ� � �ంచబ�ం�. ఈ ���క్ � �ప��తం అం�ల గమ�ం� దశ� ఉం�. �� ంక్ 
అం�ం�న ఆ� �క సహ�రం, నగరం� ఒక �� ��ంచబ�న ��ంతం� మ�� పట�ణ 
�ల� అ�వృ�� �క�  ��క స���ల� కవర్ ���ం�. 
2. �జ�న�  �ప�స� ందన ���యడం మ�� ఇ�� � �న్ �� నల్ � చర� � 
జ��నప� ��ం�, ���క్ � బృందం మ�� �� ంక్ �జ�న� ం �� � ఇ�వ� 
జ�పబ�న �ల్� ల�� ల� ఆ�రప�, �� ంక్ �జ�న� ం, �జ�న�  �ప�స� ందన 
�క�  ౬౨-౬౬ �����ల� �పద�� ంచబ�న చర� ల� సం�ర�త ��ర� ��� 
మ�� చర� ల� స� ష�పరచ���, త�న స� ష�తల�, న�కరణల� మ�� 
�ప���త చర� ల� అం���ం�. 
స� ��కరణ� 
3. ��రంభం�, �జ�న� ం ఈ ��ం���� స� ష�ం ��ల��ం�ం�: 

(a) �ప�� �త  �� �క్ �, అసంక�� త  �న:ప�� రం�  �పపంచ �� ం�  
�ర� హ�  ��నం (ఓ�  ౪.౧౨) ఆ�రం�  �ద�ం �యబ��ం�. ���క్ � 
అం�ల�� ం� అమ��, �త� �ఖ� పట�ణం �క�  ప���� �� 
మ�� భవ�ల �� �నం మ�� ���గం ����  ఉం�ం�. 
�న:ప��� రం మ�� � �� �నం అ��, ఆం�ధ �ప�శ్ �ఖ� పట�ణ 
��ంత అ�వృ�� అ��రత (ఎ��ఆర్ �ఎ) �� � �ర� �ంచబ��ం� 
మ�� ఇం�� (అ)  ఆం�ధ �ప�శ్ �ఖ� పట�ణ ��ంత అ�వృ�� అ��రత 
చట�ం ౨౦౧౭ (ఎ��ఆర్ �ఎ చట�ం ౨౦౧౪) ఒక ఎం�క �యబ�న �� 
�కరణ పథకం (ఎల్ �ఎస్) � ���నడం; (ఆ) � �� �న, �న��స 
మ�� �న:ప��� ర చట�ం, ౨౦౧౩ (ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం, ౨౦౧౩; �ప�రం 
�ప�ఖ ��న్; మ�� (ఇ) ఏ��ల్ ౨౦౧౭ � ���యబ�న ఆం�ధ �ప�శ్ 
�ప�త�  ఉత��� �ప�రం సం�ప�ం�ల ���� ంట్� . అ�ం� అ��  
�న:ప��� �� మ�� � �� �న వ� వస��, అ� వ� �ం�న �ధం�, 
�ప���త �� ంక్-��న్�  ��న ���క్ � ఓ� ౪.౧౨ అ�వర ���� �బ� 
ఉం��. 

(b) �ప�� �త  �� �క్ � అమ�పర�ట�  అవసర�న  �  �సన  పద��ల 
�� �  �ప��త�న� � , �� �క్ � �ప��త  �పజ�  (�ఎ� ). � �సన 
పద���, ��ధ ���ల �పజల� �ప�వం ����, ���: (అ) �� 
యజ��� (హ�� ల�), ఎల్ �ఎస్, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ �� సం�ప�ం�ల 
���� ంట్�  ��ంద �� ��� �� �నపర���; (ఆ) ���� 
����� మ�� వ� వ�య �తన ���; (ఇ) �ప�త� ం-���ం�న 
��ల ���; మ�� (ఈ) వ� వ�య ��� మ�� ���ల�� 
��ల అన��ర �� �న��� ఉ�� �. �ప���త ���క్ � అ�క 



 

����ర��  స��ల� �� �ప��తం ���ం�, ఇం�� (అ) 
మ�ళ� మ�� �ల��; (ఆ) �స� వయ�� గల జ��; మ�� (ఇ) 
��� ల్� ��ల �� ఉ�� �. �� ంక్ �క�  �ప���త ���క్ � �� � 
�ప��త�న �రంద�, ���క్ � ��న్ � ప�గణన�� ���బడ��, ఇ� 
�� �వనభృ�� ���పరచ��� �� క�సం �న�ద��ంచ��� 
�పజల� స�యప�ల� �� ంక్ ��న ల�� ం �ప�రం� �యబ��ం�. 



 

�జ�న�  ్రప�స� ందన �� ��నప� � �ం� ్రప���త ్ర��క్ � �ద�త� 
న�కరణ 
4. �జ�న�  �ప�స� ందన �� అ�నప� ��ం�, ���క్ � బృందం,�జ�న�  
�ప�స� ందన �క�  ౬౨-౬౬  �����ల� ���న చర� ల� �ప�� క �శద�వ�ం�, 
�ప���త ���క్ � �ద�త� �ం�� ���ళ� డం� దృ�� ��ం�ం�. �జ�న�  
�ప�స� ందన�� అ�క చర� ల న�కరణ ఈ��ంద ��పబ�ం�. 

(a) స�జ  ��మకం మ��  పర� ��ణ  అ��  సం�వ�  బలవంతం 
మ��  అమ�పరచడం��  ఇతర సమస� ల�  ప�ష� �ంచ���. 
• ఒక �ర సల� క��� ఏ�� � ��ట: ఆగ�� ౧౭, ౨౦౧౭ న 

�ర� �ంచబ�న ఎ��ఆర్ �ఎ స��శం�, �ర సల� క�� �క�  
ఏ�� � ధృ�క�ంచబ�ం�. ప�� ం� �హ� , ���ంచబ�న స�జ 
స�� � మ��  �� �క ���  స���, క��� �గం� ఎం�క 
���బ�� �. �ర సల� క��, �జ�న�  �క� ం అవసర�న, 
���ం� మ�� �ప�ఘటనల  � ���ల� స�, సమస� ల 
అమ�� ఎ��ఆర్ �ఎ � ఒక సల��� నల్ � వ� వహ���ం�. 
క���� �ఎ� � ��� సం���� �. క�� �ర� �చ� 
�య�� మ�� �� ఏ�� � ���� ����ం��� �. 
�ప��తం, ఎ��ఆర్ �ఎ, ఈ క��� మ�� స�� ల సంఖ�  ఎ�� వ� 
ఉం�న�� ���ం�ం�. స�� � ఎం�క ��� ఈ క�� తన 
ప�� �ద����ం�. 

• ఏ�� సం�వ�  బలవంతం � అదన� స�����  �ంద��� ఒక 
 �� �క స� తం�త ప���  �య�ంచం�. ఎ��ఆర్ �ఎ, సం�వ�  
బలవం���  పర� ��ం�ట� ఒక  �� �క ఎన్ �ఓ � �య�ం� 
�ప��య� ఉం� మ�� �ంట� ఆ� �కస�యం అం�ంచడం 
�ప���ంచబ�న ౧౦ ���న� � రహ��ల �ర� �ద�ం 
�యబ��న�  �న��� పన చ�� �ప��క (ఆర్ ఎ�) �క�  
అమ�� సహ�రం అం���ం�. ఈ ఎన్ �ఓ, �ప���త ���క్ � �క�  
ఇతర అం�ల�, �వ��ర సహ�రం� స�, సహక���ం�. ఈ 
ఎన్ �ఓ ఎ��ఆర్ �ఎ �� అమ�వ� ��ంతం�, ���క్ � ఇబ� ం�ల 
వ� వస�� ఎ� ఉప��ం���� ��� సల� అం�ంచ���, 
��ధ సం�ల� క���వడం� �� �డ్పడ��. �ఎ� 
స�యం� ���  వ�� �ంచడం, �ప�� కం� �ర���� ల�, అం� 
బలవంతం ��ట� సంబం�ం�న��� స�, �� ఇబ� ం�ల� 
న�� ��ట�, స�యప��ం�. ఒక �రదర� క ఎం�క 
�ప��య� ��� �ం��వ��� ఈ �ఎస్ ఓ � �య�ం�ట� 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� � ఉప��ంచబ�న ఎం�క �ప��ల�, �� ంక్ 
స����ం�. 

• ఆం�ళన� మ�� అ����ల� పర� ��ం�ట� �బ� �న�  
���ల� సంద�� ం�ట�  �� �కం� స� తం�త ���ల� 
�య�ం��. ���క్ � బృందం,  ఇ�� � ఒక  �� �క ఎన్ ��� ���ం�, 
�ం��క్ � ���ం�, ఇ� �ప���త ���క్ � అమ�� �డ� ��ం�, 



 

అ� ఆ��ంచబ�న ���త, �ఎ� � ��� డడం �� �, 
స���� మ�� సం�ప�ం�ల� ���ం� మ�� 
ఇబ� ం�ల� ప��క��� , ప�ష� �ంపబడ�  � ��మ్� , బలవం��� 
సంబం�ం�న ఆం�ళన� మ�� ����ల� �ప��లం� 
�ప��తం �యగల ��న�  ��� చరణ� �� పద��ల� 
�����ం�. ఈ ఎన్ �ఓ, ఏ�� ���ంచబ�న సమస� ల� ఎ��ఆర్ �ఎ 
మ�� �� ంక్ దృ��� ���వ�� �. ఈ ఎన్ �ఓ �క�  స� తం�తత 
అ�� �పత� � క�ష�ంగ్ మ�� �� ంక్ �� � ఆ� �క స�యం 
అం�ంచడం �� � ��� �ం��బ��ం�. ఈ ఎన్ �ఓ, �ప���త 
���క్ � �క�  �స్�  �ం �డ్ � ��� �����ం�. 

• ���క్ �- �� � �� ప��� ర వ� వస� (�ఆర్ ఎం) ఏ�� �� ��� �: 
అమ�వ� �ఖ� పట�ణం �ర� ఒక �� ప��� ర వ� వస� � 
సం�ర�ం� ఒ� �ట అం�ంచడం. ఈ వ� వస� �� ంక్ �� ఆ� �క 
స�యమం�ం�న ���క్ �- �� � �ఆర్ ఎం , �ఎ� సమస� ల� 
ప�ష� �ం�ట� త�న�� ఉం�ట� ఈ �ఆర్ ఎం � బ��తం 
�యగల� అ� అంచ��య��� �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ప������ �. ఎ��ఆర్ �ఎ ��, అదన� అం�ల� ప�చయం 
���, ��� ఇ� ఉ�� �: (అ) ఇబ� ం�ల� న�� 
���వ��� మ�� ఇబ� ం�ల ద�� ��ల  ���� స�����  
అం�ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � ఒక �ల్ �ంటర్ ఏ�� � 
�యబ�ం�; మ�� (ఆ) ఎ��ఆర్ �ఎ �� � ఒక ��ల్ అ���షన్ 
���యబ�ంద◌ి (మన అమ�వ�) మ�� ఇం�� ఇబ� ం�ల� 
�� న�� ���వ�� , ఇ� ఆత��త ఎ��ఆర్ �ఎ క�షనర్ � 
పంపబడ��. ఈ అదన� అం��, ఇ�వర� ఉన�  �ఆర్ ఎం� 
అ�బంధం� ఉం��, ��� ఈ ��ం� అం��ం��: (అ) అ��  
�ప�త�  �ఖల� అ�వ� �ం�న��� ఇబ� ం�ల �ర� ఒక ఏక-గ�� 
ఆన్ �న్ ��క (సంబం�త ���ల� ��� �� పంపబడ��, 
ఇం�� అమ�వ�� సంబం�ం�న ఇబ� ం�ల �ర� ఎ��ఆర్ �ఎ 
�� ఉం�ం�). ఇబ� ం�ల� ���ంచడ� ��ం�, ఈ ఆన్ �న్ 
��క �ం� సల�ల� �� ��� పంపవ�� . అమ�వ�� 
సంబం�ం�న అ��  సల��, ఎ��ఆర్ �ఎ మ�� 
�ఖ� మం����� �� అం���� ఉం��. ప��� ర �ప��య, 
సం�� గత  �� �� ఎ��ఆర్ �ఎ క�షనర్ �� � మ�� �కమ�� 
స�� స�����  �ఖ� మం�� �� �� � పర� ��ంచబ��ం�. 
�ఆర్ ఎం అ�� ఆన్ �న్ � �ందవ�� ;1

P(ఆ) ఒక ��-దశల 
ఇబ� ం� ప��� ర వ� వస�� ఇబ� ం� ప��ర ��� ఒ� �ట 
ఉం��. ౧ వ దశ� ఇబ� ం� ప��� ర ��గం, ��మ�� �� 
ఉం�ం� మ�� ఒ�� క�  ��మం� గల సమర� అ��� అ�న 
��� � క�క �ర్ �ధ� త వ��� �. ౨ వ దశ� ఇబ� ం� ప��� ర 
��గం, అమ�వ� నగరం మ�� ���   �� �� ప�� ��ం� 
మ�� ��ల �ప��య �ర� ��ంట్ క�క �ర్ �� �ధ� త వ��� �. 
౩ వ దశ�, ఇబ� ం� ప��� ర ��గం, ��ష�  �� �� ప����ం� 



 

మ�� ��� ఎ��ఆర్ �ఎ క�షనర్ అ���� ఉం�� (�న 
�వ�ంచబ�న �ప�రం� ��).  �ప� �మ�రం, ఇబ� ం� ప��� ర 
స����, �ఖ� పట�ణం �క�  ఎ��ఆర్ �ఎ ��� ల�� 
�ర� �ంచబడ��, ��� సమర� అ���లంద� �జర���. ఈ 
�ఆర్ ఎం �ప��తం �� ంక్ �� � అంచ��యబ��ం� మ�� 
���క్ � �ద�త� �గ◌ం� �� ంక్ �జ�న� ం �� � 
ప�గ�ంచబ��ం�. 

• �ద�� ల�� ల తర�ద���  �ంచడం మ�� సమస� ల� 
అ����ల� �����ట� ����లవద�� �ళ� డం: ల�� ల 
తర�ద���  గత ఆ��లల� ఇ�వర� �ంచబ�ం�. �� ౨౦౧౭ 
�ం� ఆ� �ర� �క�� జ���, ��� �ం��కత ���క్ � బృందం 
�� �,  ��బల్ ��� �స్ ���� ంట్ �� � మ�� ��ం�య సంర�ణల 
సల��� �� � జ��న� ఉ�� �. ����ల� మ�� �ఎ� � 
అదన� సం�ప�ం��, �ర�త ప��ల ��గ��� 

�ర� �ంచబడ��. 
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(b) �� �క్ � �ద�త : 
• భ�దత� సంబం�ం�న ప���: ���క్ � �ం �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 

��� ప��యడం �న��ం�, ��� �ద�ం ��� �: 
- ���ం� ���జన్�  �ర� బ�న ఒక సమ�గ�న ����� ంట్ �ల� 

��ంవర్�  (ఆర్ �ఎఫ్)మ�� అమ�వ�� 
ఉప��ంచబ��న�  అ��  �� సంబం�త అ�ం�� 
యం��ం�ల �క�  ����ంగ్ మ�� ����ంగ్ �ప��� 
(ఉ�. ఎల్ �ఎస్, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ �� �����డ్ ���� ంట్� ) 
�� త��త ఉప-���క్ � �� �ష� ఆర్ ఎ�ల� త���యడం, ఇ�, 
��� చరణ� మ�� ���బ�� ���ంచబ�న త��త 
అ�వృ�� �యబ��ం�. 

- ఒక ఆర్ ఎ� మ�� ఒక ప�� వరణ �ర� హ� �ప��క (ఇఎం�), 
౧౦ ���న� త గ��న రహ��ల �ర�, ఇ� �ప���త ���క �◌్ 
��ంద �ర �యం ���న�  �ంట� ఆ� �కస�యం అం�ంచగల 
�ధం�, �ర ��ంచబ��ం�. �� �ప���త �ప��ల� 
మ�� సం�వ�  ప�� వర���  త� �ంచ��� చర� � మ�� 
���క్ � �ప��ల �న:ప��� రం, మ�� ప��ర పం�� మ�� 
�ఎ� � ��� �ల� �వ� �� �. ���న� � రహ��ల ��� ణం 
��రంభ��, ఆర్ ఎ� � �� �ప�వం ఉన�  జ�� ప�����  
ఎ� �ం�� అంచ��య��� మ�� ��� ఆర్ ఎ� � 
�ల� ���, ఏ�� ��ల� ���ంచ��� మ�� ఆ ��ల� 
��ంచ��� సంబం�ం�న చర� ల� ���వ���, ఒక గడ�న 
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ఆ�ట్  ఉం�ం�. 
- ఒక ప�� వరణ మ�� ���క �ర� హ� ��ంవర్�  

(ఇఎస్ ఎంఎఫ్)అ�� భ�ష�  ���బ�ల �ర� (ఇ�వర� 
��� ంచబ�న ౧౦ ���న� � రహ��ల �ర� ఆర్ ఎ� �ం� ఒక 
��న� త), �� ంక్ �క�  ��ం�య సంర�ణల సల��� �� � 
 � �యర్ �యబ�ం�. ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �  ��రం�, �ప���త ���క్ � 
��ంద ���న అ��  ��థ�క స��య ���బ�ల �ర� , 
వరదల �యం�తణ ప�ల� స� ఇఎం�� �ద�ం �యబ�న�. 
వరదల �ర� హ� చర� ల �ం� త��లల� సం�వ�  �ప���, 
మ�� ఆవశ� క ఉప�ం� చర� �, ఉప-���క్ � �� �ష◌్ట 
ఇఎం�ల� ప�ష� �ంచబడ��. 

• సం�షణల �ప��క: �� ంక్ క�� ��షన్�  �� ష����,  �ఋ�� 
ప��� ల అం�� మ�� ��� ట�� ఎ��ఆర్ �ఎ క�� ��షన్�  
�బ� ం�� ప���� , �చన� ఇ���� �. ఎ��ఆర్ �ఎ �� 
�ప���త ���క్ � �క�  ��ధ అం�ల� �వ�ం� ����, 
���త ప��� (కరప���, �స���, �స���, �� న��), ��� 
మ�� �� �ప��� (ఆంగ �ం� మ�� ����), ఎల్ �ఎస్ � 
స�, ఉత� �� ��ం�. ఎ��ఆర్ �ఎ �� ���క �ధ� �ల� 
����  ��� �, త�� � అదన� స��రం �ల◌ుపబ�� 
ఉం�ం�. ���క్ � స��ర �ం��ల (�ఐ��) వద� స��రమం� 
అం���� ఉం�ం�, ఇం�� �ప���త �పపంచ �� ంక్ ���క్ � 
�క�  �వరణ� �� ఉం��. సంర�� ప��ల� స��రం, 
సం�ప�ం�ల �ర� �ఐ�ల వద� అం���� ఉం�ం� మ�� 
ఒక�� సంర�� ప��� స��� అ�, �ల��ంచబ�� అ� ఆన్ �న్ 
� �� అం���� ఉం�ం�. �� ంక్ �ం �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
క�� ప��యడం �న������ �, �� క�� ��షన్�  అం�ల� 
�� ఉప��ం��వడం మ�� కవర్ �య���  
��� �ం���� �. 

(c) ఇతర � �� చరణ� , �జ�న�  �ప�స� ందన �క�  ౬౨-౬౬ 
�����ల� �ర� బ�� � మ�� ఇక� డ ప�ష� �ంచబడ�� ఆ ప�తం� 
��పబ�న��� అమ� పరచబడ��. 

చర� � 
5. అమ�వ� నగరం అ�వృ�� �న���న� � �బ��, �� ంక్ �� సహ�రం అ�� 
�� ంక్ ��� �� �ం�� జ��న అ�క ��న్ మ�� �ర� హ� �ర ��ల� 
ఆ�రప� ఉం�, ���క్ � �ం �క�  �ద�� ల�� ం ఇ�� � �శద�� అంచ��యబ�� 
మ�� ��� క�ంచబ��.   �జ�న� ం, అం��, ���క్ � �ద�� �గం� ఈ 
��ం��ధం� అదన� చర� ల� �పట����� �. ఈ చర� ల��  ౬౦-౬౬ 
�����ల�� �జ�న�  �ప�స� ందన�� చర� ల� ఆ�రప� ��� ంచబ�� � 
మ�� ఇ�� � �న్ �� �ల్ ���క మ�� ��ర�, �� ���ంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ �� 
సంబం�త ���ల� అ�సం��ంచబ�� �. 
6. ��న్  మ��  అమ�  పర�ట�  అంచ� . ���క్ � ��న్ �క�  అంచ�� 



 

�జ�న� ం తన �శద� మ�� సంభవ�యత� స�యపడ��� ����న 
సం�ప�ం���ల� �య�ం��ం�ం� మ�� తన �ర� �ర� హ� ���ల� 
క��బ� ఉం�ం�.. ���క్ � అ��జల్ కం� �ం��� ఈ అంచ� ��� 
�యబ��ం�. ���క్ � ��న్ �, సంర�� ప��� మ�� అమ� పర�ట� స�, 
�ర� బడ��. 

7. ఈ అంచ� దృ���ణం, � �� �న అం�ల� ఉం�ం� మ�� ఓ� ౪.౧౨ � 
ఆవశ� కత� �ప���ంచబడ��. �ప���త ���క్ � ��ంద � �� �న పథ�ల 
��ం�న �జ�న�  అంచ�� �లపడం మ�� అ� �� ంక్ �� � ఎ� సహ�రం 
అం�ంచబ��ం�, ఎల్ �ఎస్ �క�  �తనప�కల� న �పవర �న� ���ంచడం 
అ���� స� తం�త అంచ� తన ల�� ం� క�� ఉం�ం� ఈ అంచ�� 
�ప��క�ంచబ�న �ప��ల అంచ� మ�� �� అమ� ��ల�, ఈ ��ం� 
���ల� ��ష�ం� కవర్ �� అం��ం��. 

(a) �  �సన  ప��ల అంచ�  మ��  � �  అమ�  –ఈ అధ� యనం, � 
యజ��ల� అం�ం�న ప��రం (�ప�త�  �� ��క �ల�  స�) 
�� � �సన ప��ల� ఒ�� క�  �� ��ంద (ఎల��ఎస్, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ 
మ�� సం�ప�ం� ���� ంట్� ) మ��  అమ�వ� నగరం �క�  
అ�వృ�� �ర� �� �నం ���న�  వ� వ�య �� �క�  �ల 
��వ� ��� ���� �. అంచ� ఇ� ఉం�ం�: 
• �ల సంపదల� (వ� వ�య �� ��వ� మ�� �� 

యజ��ల ���క ఆ��ల� సహ�), �ల� డం, ఇం�� 
��ల� ఎ� అంచ���ట, మ�� ��ధ � �సన ప��ల 
��ంద అంద�యబ�న ప��రం అంచ���ట ఉం�� మ�� 
�వనభృ� �న�ద�రణ మ�� /�� ���దల �ర� ప��రం  
స���ం� అ� �ర ���� �. 

• ��ధర�ల � �సన పథ�ల అమ� �క�  స��, ల����ల 
సంఖ� � ���ం�ట, ఆర్ ఎ� సంబం�త స�� ల� �ర� �ం�ట, 
���ంచబ�న  �� ట్�  � ��� ఇవ� గల సంఖ� , పం�� �యబ�న 
���ం�ల �త�ం, ���ం�ల �ప�రత� మ�� సమ�వ��, 
మ�� సం�వ�  ల����ల అవ�హన� �ంచ��� క�� ��షన్ 
వ� వస��, స��ంచబడ��. అమ�పరచడం �క�  సమర�త 
మ�� �ప�వం, సమస� �, ��� మ�� స�ళ� � ��ర�� 
�యబడ�� మ�� అమ�పరచ���  ఎ� ���పరచవ��  
అ� అంశం� �చన� ఇవ� బడ��. 

(b) �వ� � � �న�ద�రణ  � ర� �క��  మ��  � �  అమ�  �క�  
అంచ�  –  ���� వ� వ�య ��ల మ�� వ� వ�య ��ల� 
��� ���న�  �� – �� ��� ���న�  �� ��� 
ప����న� �� - �వ���� సం�ప�ం���� అంచ���� �, మ�� 
ఎల్ �ఎస్ �� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ ��ంద పట�ణ ఉప��ల� ��� ఆ���� �. 
ఈ అధ� యనం, �ల గృహ స�� � స����ం� మ�� అమ�వ��� 
� �సన ప��ల ��ంద గల ���� ��ల �� � అం��బ��న 



 

ప��ర �� ��ల ��వ� ఈ స�����  ����ం�. ఈ అధ� యనం� 
ఇ� ఉం��: 
• ���� ��ల �నస� �� అంచ� అ�� ఆ ��ంతం� ఉత� �� 

�యబ� పంటల ర�ల�, �� ఉ�� ద� ఆవృ���� , ��ల 
ఆవశ� కతల� మ�� ఇ�వర� ఉన�  �నస� ప�����  అర�ం 
���వడం ల�� ం� క�� ఉం�. ���ం� �� రకం �� � గృహ 
సం�దన ���� అంచ��యవ�� . ఈ ��వ�, ���� 
��ల� అం�ంచబ��న�  �ప�జ�ల �� ��ల� (��ణ, ఉ�� 
లభ� త, ప�-సంవత� �ల అవ�గల �ంఛ�, మ�� ��య ఉ�� 
�� పథకం �ద�న��� స�) �ల� బడ��. 

• �వ��� �న�ద�రణ �ర� �క�ల అమ� �క�   ���� 
అంచ��యడం, ఇం�� �ంఛ�ల ��ం�, ల����ల సంఖ� , 
పం�� �య�న ���ం�ల �త�ం, వ� వస�ల అమ�, ���ం�ల 
�ప�రత� మ�� సమ�వ��, మ�� �ర� �కమం�� ��ధ 
అం�ల� సం�వ�  ల����ల అవ�హన� �ంచ��� 
క�� ��షన్ వ� వస��, ఉం��. అమ� �ప�వం మ�� 
సమర�త�, సమస� ల�, ��� మ�� స�ళ� � 
సం�ప�ం���� ��ర�� ��� � మ�� అమ�పరచ���  
ఎ� ���పరచవ�� ��� ���� �. 

(c) �ప�జ� ల � � ���  (ఇతర) మ��  � �  అమ�  �క�  అంచ�  
–ఈ ��ంతం�� ����ల� అం�ం� �ప�జ�ల �� ��ల�� ం�� 
సం�ప�ం���� స���� � మ�� �ప�జ�ల �ర� �కమం �క�  
అమ�పర�  ����, వ� �కరణ��నం మ�� ��ధర�ల �ప�జ�ల� 
�ం� ల����ల సంఖ� , వ� వస�ల అమ�పర�ట, బ�� �  ���, మ�� 
�ర� �కమం �క�  ��ధ అం�ల సం�వ�  ల����ల �క�  అవ�హన� 
�ంచ��� క�� ��షన్ వ� వస�ల� స�, స�� �� �. �ప�జ�ల 
�� ���, సమస� �, ��� మ�� స�ళ�  పం�� �క�  సమర�త 
మ�� �ప����  ఈ అధ� యనం అంచ����ం� మ�� 
అమ�పరచ���  ఎ� ���పర�� �చన� ఇ��ం�. 

(d) సం�ప�ం�ల అంచ�  – �త�ం�ద � �సన �ర� �కమం �ర� 
సం�ప�ం�ల �ప��య� మ�� అమ�వ�� ఈ అధ� యనం స����ం�, 
మ�� �ప�� కం� ఎల్ �ఎస్ �ర� �ర� ���ం� మ�� ఎల్ �ఎస్ 
కలపడం�� �ప�జ�� మ�� అ��ల సం�ప�ం�ల సమయం� 
�ప�� క �శద�� ��� వ�� ���ం�, ��ధ సంస�ల �స�ృ�� స��రం, 
ఎల్ �ఎస్ �క�  ����తనం, మ�� ఎల్ �ఎస్ � �ర��� ��� ��� 
�ర� �ర ��త� క  సమ�వ�� స����ం�. సం�ప�ం���� 
సమస� ల�, ��ల� మ�� స�ళ� � ��ట్ ��� � మ�� 
అమ�పర�ట� ఎ� ���పరచవ��  ���� �. 

(e) అసంక�� త   �న:ప�� � రం�  �� ంక్  ��న  ఆవశ� కతల�  ��న�  
��  � � �న  ప��ల ��ంద అం�ంచబ�  �ప�జ��  మ��  



 

సంర�ణల�  �ల� డం (ఓ�  ౪.౧౨)–  �� ంక్ ��న ఆవశ� కతల� ��న�  
� �సన ప��ల ��ంద అం�ంచబ�న �ప�జ�� మ�� సంర�ణల� 
సం�ప�ం���� ���� � మ�� ఓ� ౪.౧౨ � � �� �న ప��ల 
స◌్�రత� ం� ��ర�� ��� �. 

8. సం�ప�ం��  మ��  సం�షణ� . ఒక శ� �వంత�న ����ల� 
మ�� క�� ��షన్�  � ఏర� ర�ట� ఎ��ఆర్ �ఎ � �జ�న� ం సహక���ం� 
మ�� క�� ��షన్�  మ�� సం�ప�ం�ల� అంచ���ట� మ�� మ�ంత 
�ం�� ����� ట �సం ఎ��ఆర్ �ఎ� ప���ట� జ��� �� �ం�ట� 
�జ�న� ం సహక���ం� ఇం�� �ట్ �సం సం�ప�ం�ల అంచ� (�ప��య, 
�ణ� త, ప��ణం); ���క్ � స��రం  �� �క �ష� అం���� ఉండడం మ�� 
�ందగలగడం; సంకట ��� న సమర�త మ�� ��ణ� త అంచ�; ���క్ �  ��� మ�� 
అ�వృ�� ��ం� ����ల� �లప��� అదనం� �� �ం�న �ప��ల ���ం� 
(ఉ�. �రం�రం ��� �పకటన�; ��ల అ����ల �ర� తృ�యప� 
పర� ��ణ�� ఒక  �� �క ఎన్ �ఓ ప���న��� �ం��క్ � ఏర� ర�ట) ఉం��. 

9. ���క్ � అ��జల్ త��త సం�ప�ం�� ��రంభమవక �ం� 
అమ��య��� �జ�న� ం �� ఒక న�క�ంచబ�న మ�� 
�న�ద��ంచబ�న అంచ� మ�� �ప��క��ద�ం ���ం�. ���క్ � సమర�త 
సమయం� ఎన్ �ఓ, �ం��క్ � ���ంద� ఆ�ంచడ�న�. 

10. ���ం�  మ��  �ప�ఘటన . �ర సల� క�� ఉత���� ���ం� 
మ�� �ప�ఘటన  � ��మ్�  ప�ష� �ంచడం మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ మ�� �� ం� 
��� సమ���రం� ���ం�న�� ��� �ం��వడం ఉం��. తృ�యప� 
పర� ��ణ ఒక ఎన్ �ఓ �� � �ర� �ంచబ��ం�, ఇ� ���క్ � �ం, �ఆర్ ఎం � 
పర� ��ంచడం� �డ� ��ం� మ�� ఎన్ �ఓ, బలవంతం ��� సంఘట��� 
ఉం� ��� ���ం�, ప�ష� �ంచ���, �ఎ�ల� �పత� � �ం�క్ � � ఉం�ం�.  
�� ంక్ �� సం�వ�  �ర� ంధ ���కల �ర� ఆం�ధ�ప�శ్ � �ధ� �ల అ�ట్ 
�ట్��  � �� పర� ���� � 

11. ���క్ � అ��జల్ � �ం�� �ర సల� క�� ఏ�� � �యబ��ం�. 
తృ�య ప� పర� ��ణ� అమ� పరచ��� ఎన్ �ఓ, ���క్ � �ప�వ సమయం� 
�ం��క్ � �యబ��ం�. 
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