
 
 

 

ఇ�� � �న్ �� నల్ స�� �సం అభర�న�  
�రత�శం: �ప���త అమ�వ� 

���ర �జ�� నగర అ�వృ�� ���క్ � 
(�౧౫౯౮౦౮) �క�  �జ�న�  

్రప�స� ందన 
 

�రత�శం �క�  ఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న� �జ�న� ం స��ం�ం�: �ప���త 
అమ�వ� �ల�య �ఖ� పట�ణ నగర అ�వృ�� ���క్ � (�౧౫౯౮౦౮), ఇ�� � �న్ �� నల్ 
�� � � ౨౫ మ�� �౨౭, ౨౦౧౭ న �ం� ���� అం��బ�ం� అమ�� �న్ ౧౨, 
౨౦౧౭ న ��స�ర్ �యబ�ం� (ఆర్ �� ౧౭/౦౪). �జ�న� ం ఈ ��ం� �ప�స� ందన� �ద�ం 
��ం�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ౨౧, ౨౦౧౭ 



 
 

 

 



 
 

 

 

అం�� 

సం����� మ�� సం�ప� ప�� ................................................................................................................. iv 

I. ఉ��� తం ........................................................................................................................................................ ౧ 

II. అభ� ర �న ............................................................................................................................................................ ౧ 

III. ్ర��క్ � .................................................................................................................................................................. ౩ 

IV. �జ�న�  ్రప�స� ందన ......................................................................................................................... ౧౦ 

V. ��ం� ........................................................................................................................................................ ౨౨ 
 

�్ర�� 

��త� ౧. నగర స�హ��ల� �ర� వల�న ���ల� ��, �ప��క�ంచబ�న అమ�వ� నగర 
��తపట� (ఐ�ఆర్ � నం. ౪౩౦౧౧) 

 
అ�బం�� 

అ�బంధం ౧  � ��మ్�  మ�� 
�ప�స� ందన� అ�బంధం ౨. ఎల��ఎస్ 
�ర� మద�� �ఖ 
అ�బంధం ౩. ��� అ� � మ�� ���ం ��� జ���ంట్ 
అ�బంధం ౪ సం�ప�ం�  వర్�  �ప్ �  �� �క �ధ� మ కవ�జ్ 



 
 

 

 

సం���ర�� మ�� సం�ప� 
ప�� 

 

ఎఐఐ� ఏ�యన్ ఇ���   స�క� ర్ ఇ�� ��� ంట్ �� ంక్ 
ఎ�            ఆం�ధ �ప�శ్ 
ఎ��ఆర్ �ఎ        ఆం�ధ �ప�శ్ �� �టల్ ��యన్ �వల�� ంట్ అ��� 
ఎఎస్ ����    అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ�� ���క్ � 
��            �� ంక్ �ప��య 
ఇఐఎ           ��వరణ �ప�వ అంచ� 
ఇఎం�         ��వరణ �ర� హణ �ప��క 
ఇఎస్ ఎంఎఫ్     ��వరణ మ�� ���క �ర� హణ ��ం వర్�  
ఇఎస్ ఎం�     ��వరణ మ�� ���క �ర� హణ �ప��క 
ఐ�ఆర్ �     �న�� �� ణ� మ�� అ�వృ�� �ర� అంత�� �య �� ంక్ 
ఐఎస్ �ఎస్      ఇం����డ్ �ఫ్ �ర్ ��  �� �ట్ 
��              �� �టర్ 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం      � �� �న, �న��స మ�� �న:ప��� ర చట�ం 
ఎల్ �        � �కరణ 
ఎల్ �ఎస్    � �కరణ పథకం 
ఓ�    ఆప�షనల్ ��నం 
�ఐ�      ���క్ � స��ర ప�తం 
ఆర్ ఎ�    �న:ప��� ర చర�  �ప��క 
ఆర్ �ఎఫ్    �న:ప��� ర ��న ��ం వర్�  
ఎస్ ఇఎస్ ఎ     �� �త� క ��వరణ మ�� ���క అంచ� 
ఎస్ ఐఎ    ���క �ప�వ అంచ� 

 
 
 
 
 

క���  ��ట్   - �ర�య ���  
(�న్౨౭, ౨౦౧౭ వర�) 

అ��కన్ �లర్ ౧ = �. ౬౪.౩౮౬౦ 
�. ౧ = ౦.౦౧౫౫౦ అ��కన్ �లర్ 



 
 

 

 

ఎ� ��� �వ్ ��ంశ� 
 

ఇ�� � �న్ �� �ల్ అభ� ర �న మ�� �పథ� ం 

i. �ప�� �త  �రత్: అమ�వ�  � ల�య  �ఖ� పట�ణ  అ�వృ�� �� �క్ � (ఎఎస్ ����  ��  
�� �క్ �) ఆం�ధ �ప�శ్ ��ష� �తన �జ�� నగరం, అమ�వ�  నగర అ�వృ���  సహక�ంచడం 
ల�� ం�  క��  ఉం�. �� �ష �ం� , �ప�� �త  �� �క్ �, ���  ఎం�క �యబ�న, �త� � �క 
స�� యల� , ఇప� �� ఉన�  ���ణ  � �క స�� �ల�  అప్ ��డ్ ���వడం, వరదల�ం� 
ఉప�ం�  �ందడం �� �  � �వరణ  అ��లత�  �ం��వడం, మ��  అమ�వ�  నగర 
ప���� ఎం�క �యబ�న ప్ర��త  మ��  భ�ష�  �� ��ల�  ���న  నగర �వల �� �  
ప�జనం క��ంచగల నగర � ల�  �మ�� � ��  ��� ంచ���  ఆ� �క స����  ఎం��ం�. 
అదనం�, �ప��త సంస��న, అమ�పర� ఏ���  వం�� మ�� �త� అమ�వ� నగరం ��ంద 
ఏర� రచబ� సంస��, �ప���త �� �క్ � ��ంద, ఈ సం�� గత అ�వృ�� చర� ల వలన మ�� �ం��కత 
��� � వలన ల���ం���. 

ii. అమ�వ�  నగ���  ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం � �  ��కరణ , సం�ప�ం� ల ���� ంట్  
మ��  �ప�� త  ��న్ �� �  ��� �క���� � � . అమ�వ� నగరం �ర� �క�ంచబ� 
(���� ౮౬ �తం) ఎ�� వ ��, ��కరణ పథకం ��ంద �యబ��న� �, ఇం�� వ� వ�య 
���, ఇం�� ��� � �యజ��ల �ం��క�ంచబ��ం�, �� �� ��� నగరం �ర� 
బ�� ��, ఆ త��త �న� ��, �� స�� స్ �యబ�న నగ�కరణ  �� ��� �ం���. 

iii. గణ�య�న నగర అ�వృ�� స� ళ � �  �రత�శం ఎ��� ం�ం� � బ��, నగర 
�� ం�ల�  ����న�  జ� ��సం ��  లభ� త  �క�వడం వలన, �శంల �� ంక్  
��మకం�  ఒక �తనప�కల� న �  ���గ  ��నం ఉప��ంచడం�  �ప�� �త  �� �క్ �  
అ�� �ఖ� �న అ�� �వ�� . �రత�శం�, ��ల్ మ�� �పపంచం�� ఎ��  �ట� (ఉ�., 
ఆ�����, �న�, జ�న్, ���, ���డ్  ��ట్� ) � �జయవంతం� ఉప��ంచబ�ం�. 

iv. �ప�� �త  �� �క్ � ప��తం �ద�ం �యబ��  ఉం� మ��  ఇం�  అ��జ్ �యబడ��, 
ఇం�  సంర��  ప���  ����  ��� ���. ���క్ � ఆవృత�ం�� త�ప� దశ, �ర �య స��శం, 
�ప���త ���క్ � ప�� మ�� ��న్ � �జ�న� ం ��ం�, అ��జల్ � అ�కృతం ��� �� 
అ� �ర ����ం�. ఈ �ర �య స��శం ౨౦౧౭ �వర� జరగవచ� � ఆ�ంచడ�న�. 

v. ఎల్ �ఎస్ �� � �ప�� �త  �త� �ఖ� పట����  �  �కరణ  వలన  మ��  ఇతర 
��� ల�  మ��  �ప�� �త  �� �క్ � �  సంబం�ం�న  ప�ల వలన  � ��  ��  క���ంద� 
అభ� ర �న���  ఆ� �ం� � . ఇ�� � �న్  �ర� �� అభ� ర �న� అభ� థన��� �� ఎల్ �ఎస్ � 
�ర�ద� �ట్ ���. అభ� ర �న ��� తమ� ఎల్ �ఎస్ � ��ల� బలవంతం ����� ర� మ�� 
ఎల్ �ఎస్ �� సం�ప�ం�ల ప��� రం మ�� �ప�� త ��న్ ��ంద �ం�న �� వలన �� 
�వనభృ�ల�, ప�� వర���, ఆ�ర సంర�ణ�, �న:ప��� ��� మ�� సం�ప�ం�ల ���� �� 
క����ంద� ఆ��ం��. 

 

�జ�న�  ్రప�స� ందన 

vi. అమ�వ�  నగర అ�వృ�� �ర�  �ం�న  ��  �ర�  ప�����  సంబం�ం�న  
అభ� ర �న��ల ఆం�ళ నల�  �జ�న� ం అర �ం ���ం�. అభ� ర �న��ల �ం� �యబ�న 
ఆ�దనల� �జ�న� ం ��గత�� స��ం�ం� మ�� �ప���త ��క్ �, �� ంక్ ����� క��బ� 
ఉం�న��� ఏ�� �� ంక్ సహ�రం ఉం�న��� ��� �ం��ం�ం�.   --- 

 
 

---- 



 
 

 

 

�జ�న� ం, ఋణ�గ�త� క�� ఒక ��� చరణ �ప��క� సమ� �ం�, అభ� ర �న� �వ���న 
ఆం�ళలనల� ప�ష� ���ం�. 

vii. �ప�� �త  �� �క్ � �క�  సం�వ�  అ� ��  మ��  �ప�� ల త�న  �� �షణ  త�� త  
మ��  �� ంక్  �క�  సంతృ� � �ర�  � ��  ప�ష� �ంచ���  త�న  ఉప�ం�  
�ప�� ల���త�  �ప�� �త  �� �క్ � � �ం��  �� � ల�� �జ�న� ం �ర ����ం�. 
�ర �య స����� �ం��, �జ�న� ం, త�న�ధం� సం�ప�ంచబ�న �ర�� ప��ల� ��� 
��ట� మ�� ఎల్ �ఎస్, సం�ప�ం�ల ���� ంట్ మ�� ఉద� వన ��న్ � స� �ప���త 
���క్ � ��ంద �� �� �నం���బ� �ప��య �క�  �� �షణ త��త క��బ� ఉం�ం�; మ�� 
సం�వ�  ప�� వరణ మ�� ���క అ��� మ�� �ప��� మ�� �ప���త ���క్ � ��ంద ఇ� 
ఎ� ప�ష� �ంచబడ�� అ���� అంచ� ���ం�. ఇం� �ర �య స��శం �ం�, �జ�న� ం, 
�న���న�  సం�ప�ం� �ర� ఒక �ప��క ��� �య��� మ�� ఒక శ� �వంత�న ���క్ �  �� � 
ఇబ� ం�ల� ప�ష� �ం� వ� వస�� ఏర� రచ���, మ�� �ప���త ���క్ � మ�� �� �ర�� 
అం�ల �ర� ఒక �ం�ం�ంచబ�న క�� ��షన్ �� హం� ప����ం�. 

viii. అభ� ర �న��ల బలవం���  �జ�న� ం � �  ��వం�  ప�గ���ం� మ��  ఎ�ం�  
బలవంత�  ����  ��  �యద� � ��  వ� � ��� ం�. ���  బలవంత� ఆ�దనల� �ప�� కం� 
���న�  � యజ��ల� �జ�న� ం క��ం�, ��� �� ంక్ �� ఎ�ం� బలవంతం �యడం�� 
�� అ�ం�� జరగ�వ� �� ఇ�� �. అమ�వ� నగరం� మ���  అవ��ల �ర� ��ంతం�� 
���ల� �� ��� సంద�� ం�, ��త �పజల� సం�ప�ం�, బలవంత� ఆ�దనల ��ం�న మ�ంత 
స��రం �క�ం�ం�. ఈ సమస�  సంబంధం� అదన� స��రం అం��వ���  �� �క ���లల 
ఇంటర� � � మ�� సం�ప�ం�ల� �య��� ఒక స� ంతం�త ప���  �య�ం� �ప�య� 
�జ�న� ం ఉం�. 

ix. �జ�న� ం, �ప�త�  అ�� �ల� , అమ�  ��  ఏ��� �  మ��  సం�ల�  క��  
ప��� , ఒక �� � � �త  మ��  అర �వంత�న � ���ల ��మక �ప��య�  �ప��ం�. 
����లక మ�� బలవంత ర�తం� బ�రంగ ����ల ��మకం, అ�� ���క్ � �సం, �� ంక్ 
సహ����  ఒక �ంద�� ఆవశ� కత అ� �ప��� �� �లపం� మ�� �జ�న� ం, ���క్ � ��న్ ల 
����ల ఇ�� ట్ � ����ల� ఆ���ం�; �� ంక్ ��, సం�ల �� � �శ� �ంచబ�న  �� �క 
సంస�ల� �� స� తం�త తృ�యప�ం� �� క�� ప��� ����ల అ����ల� �క�ం�, 
ఏ�� బలవం���  �� ���ం�. 

x. �జ�న� ం, �వనభృ��  మ��  ����� ంట్  �  �ప�� �త  � �క్ � �క�   సం�వ�  
�ప�� ల� , త�న�ధం�  అంచ� �యబ�న�, ��� �ం���ట�  మ��  ఏ��  �� �ంచబ�న 
�ప�� �  �� ంక్  ��నం �ప� రం�  �ర� � ంచబ�న���  ��� �ం���ట�  క��బ� 
ఉం�ం�. �ప���త ���క్ �, �� ంక్ సహ�రం� �ం�� ��� � వ��  అ� �ర ��◌ం��� 
�ం�� �� ంక్ ����� క��బ� ఉం�ంద� �జ�న� ం ధృ�క���ం�. 

xi. �ప�� �త  �� �క్ � �  ఆ� �క స�యం అం�ం� �  ��  అ� �జ�న� ం ఎ�ం�  
�ర �యం ఇం�  ����� . �ప�� �త  �� �క్ � ఇం�  �ద�త  �క�  ��దశ��  ఉంద� , అం��ట 
�� ంక్  ��� �  మ��  �ప��యల �క�  గణ�య�న  అ�వర �నం ఇం�  ���బడ�ద� 
�జ�న� ం గమ�ం�ం� . �ప���త ���క్ � � క�� �ం���� � �� అ� �ర ���� , 
�జ�న� ం, సం�వ�  ���క్ � అ��ల �క�  త�న �� �షణ త��త ���ం�ం� మ�� ��� 
ప�ష� �ంచ��� త�న ఉప�ం� �ప��� అ�వృ�� �యబ�, �� ంక్ సంతృ�� �ర� 
సం�ప�ంచబడ��. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

I. ఉ��� తం 
 

1. � ౨౫, ౨౦౧౭న, �� �ల్, �ప���త ఇం�� �క�  ఇ�� � �న్ �ర� ఒక అభ� ర �న� 
అం��ం�: అమ�వ� �ల�య �ఖ�  పట�ణ అ�వృ�� ���క్ � (ద ���క్ �).1

1 � ౨౭, ౨౦౧౭న, అభ� ర �న� 
మద��� మ�క క�� ��షన్ � �� �ల్ అం��ం�. �ం� అభ� ర �న� క�� ఒ�ఒక అభ� ర �న� �న్ 
౧౨, ౨౦౧౭ న న�� �యబ�� � (ఆర్ �� ౧౭/౦౪). 

 
2. � �� ంశం �క�  ��� ణం. ఈ ప�తం� ఈ��ం� ����ం��: ౨వ ��గం� అభ� ర �న 
ఉం�ం�; �డవ ��గం� �ప���త ���క్ � �క�  సం�ర� ��ణ ఉం�ం�; ��గవ ��గం� 
�జ�న�  �ప�స� ందన ఉం�ం� మ�� ఐదవ ��గం� ��ం� ఉం�ం�. అ�బంధం ౧ � 
అభ�  ర �న��ల  � ����, �జ�న�  �వర�న �ప�స� ందనల� స� ��ల్ ��� ట్ � ఉం��. 
అ�బంధం ౨ � ప�్ర���త ���క్ � �ర� మద�� �ఖ, అ�బంధం ౩ � ���ం ��� ��ంగ్ మ�� 
�ర ��ల �వ��, మ�� అ�బంధం ౪ � ���క్ � సంబం�త సమస� ల �క�   �� �క �ధ� మ కవ�జ్ 
ఉ�హరణ� ఉం��. 

• అభ� ర �న 
 

3. ఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న అ�� (అభ� ర �న) �రత�శం��, ఆం�ధ �ప�శ్, �� అమ�వ� అ� 
�ప�శం �ం� � యజ��ల �� � (అభ� ర �న���) సమ�� ంచబ�ం�. �ప���త �తన 
అమ�వ� నగరం �ర� �వల�న � �� ధ◌ీనం �ం� తమ� �� ఉంద�, �ప�� కం� ��కరణ �ం� 
�� ఉంద� మ�� �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న ఇతర చర� ల వలన �� ఉంద� 
అభ� ర �న��� ఆ��ం��. అభ� ర �న ��� తమ �వనభృ�, ప�� వరణం, ఆ�ర సంర�ణ, 
�న:ప��� రం మ�� సం�ప�ం�ల �పం �ం��� �� క��ంద�, ఇ� �� ంక్ ��� క��బడ�ం� 
�ప���త ���క్ � �ర� ప�� వరణ మ�� ���క ���ల� ��ం�ంచడం వలన క��ంద� 
 � ��మ్ ���. ఇ�� � �న్ �ర� �� అభ� ర �న�, అభ� ర �న���, �� � �కరణ పథకం� 
�రనం�వలన ఈ అభ� ర �న �యవల� వ�� ంద� ��� �. 

 
4. అభ� ర �న� �ం� అ�బం�� ఉ�� �, ఇం�� న��� అభ� ర �న��ల సంత��, �� 
�పకటన� మ�� అదన� ఉ��ఖ��, ���ల� మ�� ఒక �� ��� �ం�ల�స� 
�ం�పరచబ�� �. అభ� ర �న��� �� �� �ం�� �ప� ం� ఉం�ల� ���. అదనం�, అమ�వ� 
నగరం �క�   �� న్� ��� ��� సంబం�ం�న ���క�, �ధ� మ �� �� మ�� ��� ప��ల��  క�� 
౨౩ అ�బం�� ఉ�� �: 

 
� అ�బంధం ౧ ���� దృ�� �ణ �ప��క – ౨౦౫౦ ఎ��ఆర్ �ఎ – బ�రంగ ���; 

� అ�బంధం ౨ ఎ��ఆర్ �ఎ బ�రంగ ��� ౧౨.౨౬.౨౦౧౫; 

� అ�బంధం ౩ �జ�� నగర ����; 

� అ�బంధం ౪ అమ�వ� �జ�� నగరం 

 
                                                      
1 అ��బర్ ౮, ౨౦౧౬న, ఇ� �ప���త ���క్ � �క�  త�� �ర� ఒక �ంద�� అభ� ర �న� �� నల్ అం��ం�. �న్-�����షన్ ���� 
��ంబర్ ౧౯, ౨౦౧౬న �� �యబ�ం�, ఇ� �ప���త ���క్ � ఇం� �ద�త ��దశల�� ఉంద� మ�� అ� ఆ��ంచబ�న ��� 
సంబం�ం�న ��� �� ంక్ �� � ఎ�ం� చర�  �� �న��ం� జరగ�ద���� ఆ�రప� ���యబ�ం�. 



 
 

 

  

� అ�బంధం ౫   ఎ��ఆర్ �ఎ �ర� ���� దృ�� �ణ �ప��క ఆ�పణ� – ౨౦౫౦     
అ�బంధం ౬   �స�ర్  �� న్ � ఆ�పణ� 

� అ�బంధం ౬ �స�ర్  �� న్ � ఆ�పణ�; 

� అ�బంధం ౭ �రత�శం� � �ప� ������ �జ�య�య�ల చపలత� ం� ఎ� ఆ�రప� 
ఉ�� � అమ�వ� �ల����ం�; 

 
� అ�బంధం ౮ ఆ�పణ� మ�� �చన� సం�ప� ప�తం ౦౨ ���ంబ� ౧౬; 

� అ�బంధం ౯ అమ�వ� – ����ల మ�� ���ం�ల �క�  ఒక �పకృ� దృశ� ం; 

� అ�బంధం ౧౦  ��� ��త అమ�వ� �ఖపట�ణ అ�వృ�� మ�� సమస� � ౨౯ జనవ� ౧౭; 

� అ�బంధం ౧౧ ఎన్ �� మ�� ���ల� �న���న�  ���; 
 

• అ�బంధం ౧౨ ����� �� ంక్ �జ�న� ం� ఎఎస్ �ఐ �క�  స� తం�త అంచ� � 
ఇ��ల్; 

 
� అ�బంధం ౧౩ అ��బర్ ౨౦౧౬ �పపంచ �� ంక్ � స��శం; 

� అ�బంధం ౧౪ ����� �� ంక్ �జ�న� ం �ం� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ఆర్ �ఎఫ్ 
సం�ప�ం� �ప��య� ఇ��ల్ �ప�స� ందన; 

 
� అ�బంధం ౧౫ ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ఆర్ �ఎఫ్ � ���క్ � ఐ� �౧౫౯౮౦౮ ౧౫ 

జనవ� ౧౭� ఆ�పణ�; 
 

� అ�బంధం ౧౬ �పపంచ�� ం� ఇబ� ం�ల ప��� ర స�� స్ � సం�షణ; 

� అ�బంధం ౧౭ ఇ� �ం� ఇఐఎ ���క అమ�వ�; 

� అ�బంధం ౧౮ ��య హ�త ���� నల్ ఆర �ర్; 

� అ�బంధం ౧౯ �ఓ నం ౭౫ ���యబ�ం� ౦౪.౦౧.౨౦౧౫; 

� అ�బంధం ౨౦ ఎంఎస్ �ఓ నం ౧ –ఎల్ �ఎస్ �య�� �స���; 

� అ�బంధం ౨౧ �స��ల �స�కం; 

� అ�బంధం ౨౨ �� �����షన్ ప���; మ�� 
 

� అ�బంధం ౨౩  �ప�క్ � ఐ� �౧౫౯౮౦౮ ౨౬ � ౧౭ � ఇ�� � �న్ �� నల్ �క� ం �ర� �ఆర్ 
ఎఫ్ ఎఫ్ అభ� ర �న 

 
5. అభ� ర �న��ల  � ����, �జ�న� ం �� � �వర�న �ప�స� ందనల� స�. అ�బ◌ంధం 
౧ � అం�ంచబ�� �. 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� �ల�య �ఖ�  పట�ణ అ�వృ�� � 
�� ����ం� 

 
 

II. ్ర��క్ � 
 

6. �షయం. �� ంక్ �ప��తం, �రత �ప�త�  మ�� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త�  (ఎ�) � ౨౦౧౬ � 
��న అభ� ర �న �ర� �ప���త ���క్ � � �ద�ం ��� ం�. �ప���త ���క్ � ఐ�ఆర్ � �� � ౩౦౦ 
��యన� అ��కన్ �లర� స�యం అం�ంచబ��ం�, ఇం� ఆ�� ��క స���ల ���బ� 
�� ంక్ (ఎఐఐ�) �ం� ౨౦౦ ��యన్ అ��కన్ �లర� ఉప స�యం అం�ంచబ��ం�. �ప���త 
���క్ � ఎం��బ�న ��క స���ల అ�వృ��� మ�� ఎ��ప�త� ం�� �న���న�  �త� 
�జ�� నగరం, అమ�వ� నగరం� అ�సం��ంచ��� �ం��కత� మద�� ఇవ� డం� దృ�� 
��ం�ం�. 

 
7. ౨౦౧౪� ఎ� ��ష� �భజన త��త, అమ�వ� నగరం  ఒక �త� �జ�� నగరం� అ�వృ�� 
పరచబ��ం�. అమ�వ� నగరం �ర� �ప����  ౨౦౧౪ �వ�� ఎ� �ప�త� ం �� �త� కం� 
ఎం��ం�, ఇ� ఆ ��ంత� ����త� క ��ష� మ�� �� ఆ� �క �మర�� ం, �ప�� కం� �� శ� �వంత�న 
ర�� ��క స���ల వ� వస�, అ�క ఆ� �క �ం��ల� ���గలగడం, ��ణ�  ��� �ల� మం� 
��ప� త మ�� ����న�  నగర జ�� �ర� �� వన�ల ఆ�రం� �ర ��ం�ం�. అమ�వ� నగర 
అ�వృ�� �న���ం� మ�� �ంత ��� ణం ��రంభ�ం�, ఇం�� �ప���త ���క్ � ��ంద ఆ� �క 
స�యం���న ���  రహ��� �� ఉ�� �.  �� న్� �ఖ� పట�ణ ��తపటం ��తం ౧ � ఉం�. 

 
8. ఆం�ధ �ప�శ్ �ఖ� పట�ణ ��ంత అ�వృ�� అ��రం (ఎ��ఆర్ �ఎ)0

2 ౨— ఒక �తనం� 
ఏర� రచబ�న, ��ష� �ఖ� మం�� అధ� �తన ఏర� � — అమ�వ� నగర అ�వృ��  �� �ంగ్ మ�� 
పర� ��ణ �ధ� త క�� ంచబ�ం�. ఎ��ఆర్ �ఎ ఏర� రచ���, ఎ� �ప�త� ం ౨౦౧౪ � ఎ��ఆర్ �ఎ 
చ�� ��  ���వ�� ం�, ఇం�� నగర అ�వృ��� ��కరణ �ర� ఎల్ �ఎస్ � �� ��� ం�. 
త��త, ఎ��ఆర్ �ఎ, ౨౧౭ చదర� ��� �ంగ�ర్ �ప�త�  మద��� అ�వృ�� �ం��. ఈ �స�ర్ 
 �� న్ ��బవ� ౨౦౧౬ � ఆ��ంచబ�ం�. �ప���త ���క్ � �ద�త� �� ంక్ � ౨౦౧౬ � 
��రం�ం�ం�. అం��త, నగరం �ర� ��ంత� ఎం�క, ఎల్ �ఎస్ మ�� �స�ర్  �� న్ అ��  �� 
�� ంక్ ��� �� �ం��� ఉ�� �. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�్రత� 1. ్ర��ల� ��న అమ�వ� నగరం �క�  �్రతపటం నగర ప���� �ర� బ�� 
(�త�ం ��� ౫-౧౦ �తం, ్రప���త �� ంక్ మద�� ్ర��క్ � �సం ఉప��ం��) 

                                                      
2 ఎ��ఆర్ �ఎ �ప���త �� ంక్ స�య ���క్ � �ర� ఒక అమ�పర� ఏ��� � �� ఉం�. 



 
 

 

  

�ల�: అమ�వ� �స�ర్  �� న్ ఆ�రం� 

 
9. �ప�� �త  �� ంక్  ఆ� �క అ�యం అం�ం�  �� �క్ � ప��తం �ద�ం �యబ��  ఉం� 
మ��  అ� � ర�  అ��జల్  దశ�  ఉం�. ���క్ � ఆవృత�ం�� త�ప� దశ, �ర �య స��శం, 
�ప�ప◌ా�త ���క్ � ప�� మ�� ��న్ � �జ�న� ం ��ం�, అ��జల్ � అ�కృతం ��� �� 
అ� �ర ����ం�. ఈ �ర �య స��శం ౨౦౧౭ �వర� జరగవచ� � ఆ�ంచడ�న�. 

 
10. �� �క్ � �క�  �ప��త  �ప�� �త  ల�� ం, �త� � �క స�� �ల� , ��మ  � �క 
స�� �ల�  అప్ ��డ్ �య��� , వరదల ఉప�ం�� ���పరచడం �� �  � �వరణ  
అ�� లత�  �ం�ం�ంచ��� , మ��  నగర � ల�య  �మ�� � ��  ��� ంచ���  ఆ� �క 
స�యం అం�ంచడం�  ఉం�. �జ�న�  �ప�స� ందన ఇ� �వ��� ం�, �ప���త ���క్ �, �� ంక్-
సహక�ం�న ���బ�ల� అమ�వ� నగర అ�వృ�� �ర� గల �స�ర్  �� న్ � �� �ం�న �త�ం � 
��ల� ం� ౫-౧౦ �తం ఉం�ల� ఆ�ంచబ�ం�. అమ�వ� నగరం�� ఎం�క �యబ�న ��ం�ల� 
�పస◌్�త మ�� భ�ష�  ����� (��� క�సం ౪౦ �తం మ�ళ� ఉం��), �ప���త ���క్ � 
�ం�, నగర రహ��ల� స�, ���న నగర �వల �� � ల �� �ం���. అదనం�, �ప��త సంస��న, 
అమ�పర� ఏ���  వం�� మ�� �త� అమ�వ� నగరం ��ంద ఏర� రచబ� సంస��, �ప���త 
���క్ � ��ంద, ఈ సం�� గత అ�వృ�� చర� ల వలన మ�� �ం��కత ��� � వలన ల���ం���. 

 
11. �� �క్ � అం�� . �ప��తం �ప� బ�న �ధం�, �ప���త ���క్ � � �� అం��ం�� 

 
� అంశం 1: �ప�న నగర మ��  బల�న అ�� ల � �క స�� ��  �� ల�� ం 

ఏ�టం� 



 
 

 

  

���న�  ర�� ���ర్�  �క�  ��� ���, ఎం�క �యబ�న ౨౪ ���ల �క�  ��క 
స���ల� అప్ ��డ్ �య��� మ�� అమ�వ� నగర అ�వృ��� ��� 
సమ�గపరచ��� మద�� ఇ��ం�. ఈ అంశం ��� ఆ� �క స�యం ఇ�� ల� �ప�����ం�: 
(i)అమ�వ� ��� ర్  �� న్ ��ంద �ప��క�ంచబ�న రహ��ల �ట� ర్�  � �గం� అంతర �త 
అ�సం�న� ��ం� �స�ృత ��ం�ల� అ�సం��ంచ��� �� క�� ం�ట� అ�క 
���న� � ప��య రహ��ల� ���గ ౧౪౫ �� �ర� ��� ం�ట; మ�� (ii) 
అమ�వ� నగరం�� ఎం�క �యబ�న ���ల� ��కస���ల అప్ ���ంగ్ మ�� 
�ప�న ��క స���ల� �� సమ�గత. ���ల�పల ��క స���ల ���బ�� 
�� సరఫ�, �����దల, ���ణ రహ���, ��క�� ��షన్� , పవర్ వం� �� అప్ 
���ంగ్ �� దృ�� ���� �. ఈ ���, ���� ౧౦ ���న�  రహ��ల� �ప���త 
���బ�ల� ���� ౩౦ �తం ���బ�� ����  వ�� �, ఇ� సం�� వ�  �� ం� మద�� 
�ర� �� �ంచబ�న�. ఈ రహ��ల� ���� ౧౧౪౦ ఎక�� (నగ��� ���� న �త�ం 
��� ౫ �తంకం� త�� వ) ����  ఉం�ం�. రహ��ల� ���� న ��� ౯౪ �తం 
��, ఎల్ �ఎస్ �ం� వ��ం�, ���న ౬ �తం ��, సం�ప�ం�ల ���� ంట్ �� �ప�� త 
���న్ ఉప����  �క�ంచబ��ం�. ఆ�ం�న ఋణ ఒప� ంద ��� �ం� ఒక 
సంవత� రం� జ��న ఖ�� ల� ����� �వ్ ���� ంగ్ � ప�గ�ంచబ��ం�, ఇ� ప�� వరణ 
మ�� ���క సంర�ణల� �బ� ఉం�ం�. 

 
� అంశం 2: హ�త  � �వరణ  అ�� ల వరదల ఉప�ం� . �ప���త అంశం �క�  ల�� ం, 

అమ�వ� నగరం� �ల�య మ�� �హృ�� వ ��క స���ల�, �� సహజ 
ప�స��, న�� మ�� హ�తదనం సమ�గప���  ��� ంచడం. ఈ అంశం ��� ఆ� �క 
స�యం అం���ం�: (i) వరదల �ం� ఉప�ం� ప�ల� �ండ�� �� న� మ�� �� 
�ప��ల�న ఎ�ర��, ��ల� ��, అయ� న�  �� మ�� �ల�� �క�  ౨౬.౫ �� �ప�హ 
�మ�� � ��  ���పరచడం; మ�� (ii) కృ��న� ప��హక ��ం���  శ� �వంతం �యడం 
మ�� న� �రం� ఒక వృ�ల హ�త కవచం అ�వృ�� పరచడం. 

 
� అంశం 3: సం�� గత  అ�వృ��. �ప���త అంశం �క�  ల�� ం, అమ�వ�నగరం �క�  

సం�� గత అ�వృ��� సల���� �� అం�వ� డం, మ�� సమర �వంత�న నగర �లన 
మ�� స�� స్ �ర� �మ�� � ��  ��� ంచడం. ఈ అంశం ఈ ��ం�  స�ం�ల� అ�స���  ఆ� �క 
స�యం అం���ం�: (i) సం�� గత అ�వృ��, ఇం�� �ల�య ��ంవర్�  అ�� ���గ 
కం��ల�, అమ�వ�  �� �క �ప�త� ం, మ�� ఒక �����టన్ �ల�య ఏ�� �� 
అం�ంచబ��ం�; (ii) ����ం మ�� ���క్ � �ర� హణ సహ�రం,  �� న్, అ�వృ��, అమ� 
మ�� �అల�య నగర ��క స���ల �ర� హణ; మ�� (iii) ��ల ��మకం 
మ�� ��� పం��వడం, ఇం�� ఇ-�ప�త�  ��క ఉం�ం�; మ�� � 
యజ��ల�, �� �ం�ం�ల� మ�� ఇతర ����ల�, �త� నగరం �� � ��� �న 
ఆ� �క అవ��ల� బ��� �భం �ం�ట� ఒక ��ణ�  ��� ణ ����ం. అంశం ��ంద �ం��క 
స�యం భ�ంచదగ � ��ంగ్ � మద�� ఇ��ం�. 

 
12. ప�� వరణ  మ��  ���క సంర�ణ� . �ప���త ��జక్ � � నగర ��క స���ల 
హ�త �� అ�వృ�� ఉం�ంద� మ�� �ప���త ���బ�ల� త�నంత � �� �నం మ�� 
��క ��� �తం ఉం�ంద�, �ప���త ���క్ � ఓ� ౪.౦౧ �ప�రం (ప�� వరణ అంచ�) ఎ ��గం� 
వ� �క�ంచబ��ంద� ఇవ� బ�ం�. �ప���త ���క్ � � అవసర�న సంర�� ప��ల� ఇ� ఉం��: 
(i) ఒక �� �త� క ప�� వరణ మ�� ���క అంచ� – ప�� వరణ మ�� ���క �ర� హ� ��ంవర్�  
(ఎస్ ఇఎస్ ఎ- ఇఎస్ ఎంఎఫ్); (ii) ఒక �న:ప��� ర ��న ��ంవర్�  (ఆర్ �ఎఫ్); (iii) �ట్ �� �ష� ప�� వరణ 
మ�� ���క �ర� హ�  �� న్�  (ఇఎస్ ఎం��); మ�� (iv) �� �� �ష� �న:ప��� ర ��న్  �� న్�  
(ఆర్ ఎ��). 

 
13. �� ంక్ �� �చ�ణ �ప�రం, ఒక ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ���� 
ఆర్ �ఎఫ్ � ఎ��ఆర్ �ఎ �� � త�� �యబ�� �. �ప���త ���క్ � ఇం� ���� 
�ర� �ంచబడ�� �బ��, ��ం వర్�  పద��,  �� �ంగ్ �క�  ��దశ� �ప��ం���ం�. �� ంక్ �� �ం� 
ప��ల� స��ం� తమ �� ఖ� ల� �ం�పర��. �ప���త ���క్ � � �న��� వ��  అ� 
�ర ��ంచ���, �ం� ప��� �� �� ంక్ �� సంతృ�� �ర� �న�జ్ �యబ� ఉం��. 

 
� ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్   అ�� �ప���త ���క్ � � వ� �ంచగల ప�� వరణ మ�� 

���క ���� మ�� �ప��యల� ��ం���ం�. �� �� �ష� ఇఎస్ ఎం�� అ�వృ �� 
��టప� �� మ�� �ప���త ���క్ � �క�  ప�� వరణ మ�����క �ప��ల� 
ఉప�ం� చర� � �ప��న�� �ప��య� ��ంచబ�ల� �� �వ���ం�. 

 
• ���� ఆర్ �ఎఫ్ అ��, � �� ���� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం �క�  �బద�త� 

��కరణ, సం�ప�ం� ���� ం�� మ�� �� ంక్ ��నం� �ప�ఖ ��న్ �ం� �� ����ం� 



 
 

 

  

మ�� ��ల� �� ���ం� మ�� ��� ప�ష� �ంచ��� చర� � ���ం�ం�. ఈ 
చర� � �� �� �ష్� ఆర్ ఎ�ల �� � అమ� పరచబడ��. ఇ� ���బ�� �� �ం�నంత�, 
�� �� �ష� ఆర్ ఎ�ల �ద�త �ర� అ�స�ం��� న ��� ం��, ల�� � మ�� �ప��యల� 
��ం�ల� �� ����ం�. 

 
14. ���క్ � �� � సహక�ంచబ� ��క స���ల �ర� గల సం�వ�  ��ం��, �� �ంచబ�� �, 
�� �� �ష� ఇఎస్ ఎం�� మ�� ఆర్ ఎ�� త���యబ���� � మ�� ఈ సంవత� రం� 
అ��జల్ � �ం� సం�ప�ంచబడ�� మ�� ���� ����ం��. సం�ప�ం�ల సమయం� 
అం��బ�న ����ల అ���యం �� �ప��ల� సమ�గపరచబడ��. 

 
15. ఒక�ళ �ప���త ���క్ � � �ం�� ��ల� �� ంక్ �ర ����, �� ంక్ ��� � ���బ��, 
�� �� �ష� ఆర్ ఎ��, �� �� �ష� పర� వరణ �ప�వ అంచ�� (ఇఐఎ�)� క��బ� ఉం�� మ�� 
ఒక ప����న�  ఇబ� ం�ల ప��� ర వ� వస� (�ఆర్ఎం) క�� ఉండ◌ా�. 

 
16. ఎ� �ప�త� ం �� దశల �ఆర్ ఎం ఏ�� ���ం�. ��� ���� ��మ � స� �న 
అ����� , ���  ��ంట్ క�క � అ���ల�, �� ���క్ � �ర� ��� హ�� ��, మ�� ��ష� 
�న:ప��� ���  మ�� �న��స (ఆర్ ఆర్) క�షనర్ � క���వ�� . ఒక �ప�� క ���క్ �  �� � 
�ఆర్ ఎం � �ప���త �� ంక్ ���క్ � �ర� ఏ�� ��యబ��ం� మ�� ఇం�� �ప���త ���క్ � 
� సంబంధం�� స� తం�త స�� � ఉం��.. 

 
�పథ� ం: అమ�వ� నగ��� మ�� ్రప���త ్ర��క్ � � � �� �న పద�� 

 
17. �రత�శ� � �� �నం, �న��సం మ�� �న:ప��� ర చ ట�ం, ౨౦౧౩ (ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం 
౨౦౧౩) , �పపంచం�� అత� ంత ��గమన � �� �న చ�� ల� ఒక�� �� �ంచబ�ం�. ��� �నం 
�� � ����న ��� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద, అ�క ప��రం మ�� ���న �న:ప��� రం 
మ�� �న��స �ప�జ�ల� అం�ంచ��� �ప�� �� య ��ష� �� �ష� చ�� � మ�� ���ల� 
���క�ంచ��� ఇ� ��ష��ప��� ల� ��క�� ��ం�.  ��� �న ���� �� ప�����  
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ �ం� �� ��ష� �� �ష� చ �� � మ�� ���ల �ం� �ందగల ఎం�క 
ఉం�ం�. ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ �ం� �� ��ష� �� �ష� చ�� � మ�� ���ల �ం� ప��రం. 

 
18. �రత �ప�త�  అభ� ర �న�ర�,  మ�ఉ �ప���త ���క్ � �క�  �హ�  అంశం�ర�, �� ంక్ �� 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ � స��ం�� మ�� అ� అసంక�� త �న:ప��� రం �ర� తన 
��నం� ��వర�  ��రం� ఉంద� ������ �. ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ మ�� �� ం� 
��నం మధ�  ��� ఇ� �� �ం��: (౧) త��దల ��� � ��� �ల ��� �షన్; (౨) ��త 
��ల � ఆ�రప�న ��త �పజల ���  ���ల �క�  అర �త �ర� కట్-ఆఫ్ �� ఆవశ� కత�; 
మ�� (౩) �ప� ��ల� ఉప����  ����న ��� స�యం (ఉ�హరణ�, �డ◌ు���న��). 
���� ఆర్ �ఎఫ్ ఈ ��ల� ప�ష� ���ం�. ఉ�హరణ�, ���� ఆర్ �ఎఫ్ అ��, �ప���త 
���క్ � �ర� ఉప��ం�ల��న�  ��ల �క�  యజ��ల� �ప�� క స�యకం �� � ��� 
��� ల� ���ం� ఒక వ� వస�� అం���ం�. 

 
19. �స�ర్  �� న్ �ప�రం� అమ�వ� నగ���  అ�వృ��పర�ట�, ఎ� �ప��� �� ౨౧౭ చ.�� 
��� �క�ం�, �� �నపర�����  ఉం�. ��� �నం �క�  ఉప�ం� మ�� ప��రం �ర� � 
యజ��� ��మధ�  ఎం�క ���వ�� : (i) ఎల్ �ఎస్ � ���నడం; (ii) సం�ప�ం�ల ప��� ��: 
�� (iii) �ప�� త ��న్ �� � � �� �నం. 

 
(i) � �కరణ, ఒక సృజ�త� క పథకం, ఇం�� �యజ��� తమ ��� స� చ� ందం� 

ఇ�� , బ��� నగర, స�� స్�  �� ట్ � (��� ఇవ� ద�న  �� ట్) �ందగల�, ఇ� �� ��కం� 
ఎం� ఎ�� వ ��వ క�� ఉం�ం�, ������ �వనభృ� మద�� చర� �, అం� ఆ�� �, 
��ణ�  అప్ ���ంగ్ మ�� స� యం ఉ�� �� ��ల� మద�� ల��� �; 

 
(ii) సం�ప�ం� ప��� ��, ఇం�� �ప�త� ం మ�� �యజ��� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం 

౨౦౧౩2

3 � �ల� ద�న ఒక ప��ర �� ��� అం�క��� �, ౩ఇ� ��మ ప���� ���  
మ�� ఆ ���� ఉం��; మ��, ఈ �ద� �ం� పద��ల� ఏ� సఫలం �క��, 

 
(iii) �ప�� త ��న్, ఇం�� �� �న ��ల �ర� ప��రం (�న�� న ��వ మ�� 

�వనభృ� మద��)� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద అం�ంచబడ��. 
 

20. ప�్ర���త ���క్ � � �ం���� ల� �� ంక్ �ర ����, �ప��తం �� ంక్ ���బ�ల �ర� 
�� �ంచబ�న ఎం�కల వలన ౨౪ ���ల�� ��� ౩౦౦౦ �యజ��� �ప���ల���. 
�త�ం�ద, ఈ ���ల� ౨౨ ���ల�ం� ౩౦౦౦౦ కం� ఎ�� వమం� � యజ��� ఎల్ �ఎస్ � 



 
 

 

  

�ర��� ఎం���� �. ��� ౪౦౦౦ �యజ���, �లవర� ఈ ౨౪ ���ల�� �ం�ం�� 
�వ�ం���, అ� �య���  ఎం����. 

 
21. అమ�వ�  నగరం �ర�  ఎల్ �ఎస్ . � �కరణ ఎ� �ప�త� ం �� � ఒక సృజ�త� క ���గం 
�ర�, �ంద�� పద��� నగ�కరణ �లకం� ఎ�ర��  ���  �ప��ల �హ్య�ర�ల� 
ప�ష� �ం�ట� ఏ�� � �యబ�ం�. జ�� ���దల, మ�� �� �ష�ం�, నగర ��ం�ల� �� 
��వ త� �తం� �రగడం, వలన పట�ణ �దల� �న��ం���  వ�� ం�. నగ�ల� త�న �� 
�క�వడంవలన పట�ణ �ద� తర�� తమ గౄ�ల� నగర ��రల�, ���నల్ ��ం�ల� 
(�ప�ద�న�  ��ం�ల�స�) ���� ం��. నగ�కరణ వలన సం�వ�  నగర ��ం�ల అ�వృ�� 
సంబం�ం�న అవ��� వ�� � మ�� ��లంద�� ���  క��, త�� వ ఆ�య స��ల �వన 
�ప��� ���పడ��. �పజ� �వలం ప��రం �ందడ� ��ం� �� �� �క�  ���న 
��వ� �పత� � ల������ �వ���, నగర ��తణ��� �క� ం ఉండ��� త�న��� ఎల్ �ఎస్ 
��ం�ంచబ�ం�. ���  ౧� �డం� 

 
22. ఎ� �ప�త� ం, అమ�వ� � � ��వ� �ం�, � యజ��ల� ��� మ�� త�ణ� 
�ఖ� ప ట�ణ అ�వృ��� �గం� జ�� తత� �తంగ �� ��వ� �ం��ం�. అం� �క, పథకం� 
అత� ంత సృజ�త� క �గ��టం�, ఎల్ �ఎస్ ��ంద ��ల� ఇ��  � యజ���, అక� � 
�వ�ంచడం �� � నగరం �క�  భ�ష�  అ�వృ��� ����ల���. ��� ఇవ� ద�న  �� ట� 
���ం� �� �, ���ణ � యజ���, �త� నగరం� ��� యజ���� ��, ��  �� ట� ��వ 
�రంతరం� ��� ల��� �ం���. ��� ఇవ� ద�న ఒ�� ��, ఆ�� �ల సమ�గపరచబ�న అంచ� 
��వ,3

4 మ�� ఇతర ���క అ�వృ�� ��� ఎల్ �ఎస్ ��ంద అం��బడ��, ఇ� పథకం ��ంద 
ఇవ� బ�న వ� వ�య ��ల ��వ� �� ఉం��. 
23. ఎల్ �ఎస్ �� �గ�� మ� ం అ�� � యజ��� ఎం��గల � �� �నం �ర� గల �� 
ఎం�కల� ఒక�. ఈ���, �త� �ఖ� పట���� అవసర�న ���� ౮౬ �తం ���ట్ ��, 
��కరణ �� � �ందబ�ం�. ఎల్ �ఎస్ � ��న � యజ��లంద� �� ��త �ర� క సమ� �� 
మ�� ��కరణ� ���న��� సంతకం ��న ఒప� ం�ల� ఇ�� ర� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � 
�జ��� �� ��ంచబ�ం�. ఎల్ �ఎస్ � ���న�డద� ఎం��న�  � యజ��� ఒక 
ప��� రం �ర� సం�ప�ంచవ��  �� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ �య�ల� ��ంచవ�� . 

 
24. �ప���త ���క్ � � ఎ� �ప�త� ం� �� ంక్ ��� �� �ం�� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � ఎల్ �ఎస్ 
��ం�ంచబ�ం�.4

5 ౫ �� ంక్ ఈ �ప���త ���క్ � � �గం వ��� ం� �బ�� అ� ఎల్ �ఎస్ � ఆర్ �ఎఫ్ 
���� �� � మ�ంత �శద� ���ం�, ఇ� �� ంక్ ��న ఆవశ� కత� మ�� ఎల్ �ఎస్ మధ�  గల 
��ల� �� �ం� ��� ప�ష� �ంచ��� చర� ల� ���ం�. ���బ�ల� �� �ం�న �ంట�, �ట్-
�� �ష� ఆర్ ఎ�ల �� � ఈ చర� � అమ� పరచబడ��. �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ �ం� ���� 
ఆర్ �ఎఫ్ � అం���, �� ఖ� ల� అం�ం��. �� ంక్ �� �� ఖ� � మ�� అభ� ర �న��ల �� � 
�వ�త�బ�న ఆం�ళనల� �� ఆర్ �ఎఫ్ ���� ఇ��ం�. 

 
25. �� ��ల� ఇవ� ��� బ��� � యజ��� ఎల్ �ఎస్ � ��� � ఈ ��ం� ��ల� 
�ందవ�� : (i) అమ�వ� ప���పల పట�ణ ��ల �ప� ఇవ� గల  �� ��; ����లత; (ii) ఆ�� � 
� ��ం�� ప� సంవత� �ల ��;5

6 ౬ మ�� (iii) ఇతర �ప�జ�� వ� వ�య ఋ�ల ��, ��ణ�  
��ణ, మ�� �� ��ల �సం వ��ర�త ఋ��. ఈ ప��ర ���, ��ంద �వరం� ��పబ�� �, ఇ� 
అసంక�� త �న:ప��� రం� �� ంక్ ��న ల�� ం�  ��రం� ఉ�� � మ�� ���క్ � ��ల� 
పం��వ��� �ల�య అ�వృ�� �ర� �క�ల �� బలవంతం� మ�� �న:ప��� ���  అమ� 
పర�� �� ��క�� �� �: 
 

                                                      
3 �ఎ� �ప�రం�, “చర� ల ���� ంట్ �ప��య ��ంద, ఎ��ఆర్ �ఎ మ�� �� యజ���, ఒక �� �� ��ం� సం�ప�ం�� 
జ����, ఇం�� అమ�వ� నగర ���త ��ంతంలపల ��� ���, �� ఆ��ల� ప��రం, ��� ��� ఆ� �కస�యం మ�� 
��� � స�యం, అ� అం�ల ��ం� ఇర◌ుప�ల మధ�  ఒక స��క �ం�ప�యక ఒప� ందం అ�� ఉం�ం�, 
4 ���ం�� ��కరణ� ఇవ� బడ�  �� � ��� పద��� ఉం�� మ�� వ� � �� వ� � � ����. ఎల్ �ఎస్ ��ంద �క�ంచబ�న 
��� ఉన�  ��త వ� వ�య ��� ����� ౧౦ సంవత� �ల �� �లస� �ంచ�� అం��ం��, ��ణ�  ��ణ 
�ం��� మ�� ఉ�� �� పథకం ��ంద ఉ��� �ం���. 
5 ఎల్ �ఎస్ ��న్ అమ�వ� నగర ��ంతం�� � యజ��ల సం�ప�ం�ల � ఆ�రప� ��ం�ంచబ�ం�. సం�ప�ం�ల 
అవ�హన�ర� క �ర ��� (i) ��� ఇవ� ద�న �� �� ట� ��ంతం మ�� ��ల� ం; (ii) ఆ�� � ���ం��; మ�� (iii) ���క 
అ�వృ�� ��ల �సం ��ప� � వ� వస�ల� ఉం��. 
6 ��� ఇవ� ద�న �� ట� ���ం� ��� సంబంధం ��ం� ప� సంవత� �ల��� ఆ�� � ���ం�� లబ� మ��� మ�� 
�� �కం� ���ంచబడ��. ఇప� �వర� ��� �ం� ���ం�ల� అం���� � మ�� �డవ ���ం� ��గ�� ఉం�. 
 
 

 
 
 



 
 

 

  

                                                                                                                                                                  
� ��� ఇవ� ద�న నగర  �� �� �యజ��� ఎల్ �ఎస్ ��ంద  తమ వ� వ�య ��ల� ఇ�� న 

��మం�� �� ���పట� గల ��� ���ంచబడ��. � యజ��� ��� ఇవ� ద�న 
 �� ట� ర���  ఎం��వ�� , ��� ఎం��వ��� ��స మ�� ��జ�   �� ట�� �స�ృత �� 
ఉం�. ౭ ��� ఇవ� ద�న  �� ట� ఎం�క మ�� ���ం� �ప��య, ఈ��� ఈ బ�ళ 
దశల�ఉం�: (i) ఎ��ఆర్ �ఎ �� � �ద�ం �యబ�న ��� ఇవ� ద�  �� ట� ��ంతం �� 
���� ఎల్ �ఎస్ �అ�ట్� /��తప��, ఎల్ �ఎస్ �క�  �గ�� �లంద�� 
పం��బ�న�.  �� ట్ ���ం� ��న ��చర్ ���� �ద�ం �యబ�ం� మ�� తర�� 
అ�� �పశ� � మ�� జ��ల ��గం� �ర� బ�ం�; (ii) ���� �అ�ట్�  
ఎ��ఆర్ �ఎ �బ్ �ట్ � అ��డ్ �యబ�� � మ�� ���  ��ట్ � ��� �యబ�� �; 
���� �అ�ట్�  ��� ల �ర� తమ ఆ�పణల� �ల్ ��ట� �పజల� ౩౦ ��ల 
సమయం ఉం�ం�; (iii) �ప���త �అ�ట్�  � సం�ప�ం�� �ప� ��మం�� 
�ర� �ంచబ�� �; (iv) �� �అ�ట్�  � సల�ల� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � �ల�నంత వర� 
అమ� పరచబ�� �; (v) ఎ��ఆర్ �ఎ �� � అదన� సం�ప�ం�� జరపబ�� �; (vi) �� 
ఎల్ �ఎస్ �అ�ట్�  �ద�ం �యబ�, �ప� ��మం� ��� �యబ�, ��మ పం�య� 
��� లయం� �పద�� ంచబ�, ఎ��ఆర్ �ఎ �బ్ �ట్ � అ��డ్ �యబ�, ���  ��ట్ � ��� 
�యబ�� �; మ�� (vii) ఎల్ �ఎస్ � యజ��ల� ���జనల్ స� ���ట్�  � ��� ��� 
ఇవ� ద�న  �� ట� �ర�, ఒక బ�రంగ, ��టల్ �దృ�� కృత ���ం� వ� వస� �� � 
(�యజ��లంద� మ�� ఇతర ప�ల సమ�ం�, �ప� �ప����, ఎ�����క్ మ�� 
��ంట్ ���ల� స�, అంద� సమ�ం� �ర� �ంచబ�� �) ���ంచబ�� �. ����నల్ 
స� ���ట్� , ల�����న � యజ��ల ��� ��స�ర్ �యబ�న త��త � �కరణ 
�ప��య �ర���ం�. �ప� ఇవ� ద�న  �� ట� �ర� ���జనల్ స� ���ట� �� (౨౪ ���ల�ం� 
౨౨���ల� ��� �యబ�ం�), అ�� ఒక �ఖ� �న ����� ���ం�, ఎం�కం�, 
�యజ��� �� �ప� ఇవ� ద�న  �� ట� �స�వ �ప����  ����గల� మ�� ��� 
��క స���ల అ�వృ��� పర� ��ంచగల�. ఎల్ �ఎస్ � ���ం�న�  �యజ���, 
ఈ �ప��య� ఏ దశ��� ����ఫ్ ౧౬ � �వ�ంచబ�న ఇబ� ం�ల ప��� ర వ� వస�� 
అదనం�, �ర�య �� యవ� వస�� సం�ర� స��రం �ం���. ఈ��వర�, ఎల్ �ఎస్ � 
���ం�న�  � యజ��ల �ం� ����నల్ స� ���ట్�  �క�  చట� బద�త �� త�ప� 
�����షన్ �ప��య ��ం� �� ంక్ � ఎ�ం� ��� �� అంద��.  �� �క ��ల� 
సం�ప�ం��, �ప���త ���క్ � �ద�త సమయం� �న����, మ�� �� ంక్ బృందం 

 
౭ �యజ��� �� �ప� ఇవ� ద�న �� ట�� అ�క �ప�� �� �ల �ం� ఎం��వ�� . �� �ష�ం�, ఈ �ప�� �� �� �ర� బ�న�: 
(i) �ం�ల్ �� ��; (ii) �న�   
��ం�ల అ�క �� ��, �త�ం ��, �యజ��� ఇత�ల� ���త మ�� ��జ�  ��ం�ల�,తమ �� ట�� కలపవ��  
(ఉ�హరణ� ��ంబ స�� �). 
 



 
 

 

  

 �� �క ����ల �ం� అదన� అ����ల� �ంద�� చర� � ���. ఎ��అర్ �ఎ �� 
��� ఇవ� బ� �� ���ం�� ���� ��� ���: ఇప� �  వ�ర� ��� ౫౮౦౦౦ ��� 
ఇవ� ద�న  �� ట��, ౨౪ ���ల�� ౨౨ ��� ల� గల ౨౩౦౦౦ కం� ఎ�� వ ఎల్ �ఎస్ � 
యజ��ల� ���ంచబ�� �, �� �� ����నల్ స� ���ట�� అం���� �. 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� �ప� ఇవ� బ�న  �� ట�� ��స�ర్ �ప��య� ���  ౨౦౧౭� ��రం�ం��. 

 
� ఆ�� � ���ం�� అ�� ఎల్ �ఎస్ � తమ ��� ఇ�� న � యజ��ల� గల ప��ర 

�� ��� �ండవ అంశం , ఇ� ఎ��ఆర్ �ఎ �ం� అంద�ం�.. ఆ�� � ���ం�� ప� 
సంవత� �ల వర� �న����, మ�� ఎల్ �ఎస్ � ��� ��� పద��� ����� �. 
ఎల్ �ఎస్ ��ంద �క�ం�న ��� ప��� మ�� ఎల్ �ఎస్ �� � �� �వనభృ�� 
�ప�వం ప�న, ���� వ� వ�య �తన ���� �� ప��రం ఇవ� బ��ం�. ఎల్ �ఎస్ 
��న్ �ప�రం ���� ��ల� ౧౦ సంవత� �ల �� �లస� �ంచ�� అం���. 
��� � ��ల� �� ఎల్ �ఎస్ �ప�జ�ల �� �� �ప�రం� � ౨౦౧౫ � ఆ�� � ���ం�� 
అం���� �. �లస� �ంచ�� ��ంబర్ ౮, ౨౦౧౪ �ం� �ఖ� పట�ణ ��ం�ల� 
�వ���న�  వ� వ�య ��ల� మ�� �� ��ల� � ౨౦౧౫  �ం� పం�� �యబ�ం�. 

 
� ఎ��ఆర్ �ఎ �� ఎల్ �ఎస్ � ��� ���� �స����న�  ఇతర �ప�జ�ల� వ� వ�య ఋ�ల 

��, ఉ�� ఎల్ �ఎస్ � ������ ఈ �ప�జ�ల� అం��వడం ��రం�ం��: (౧) 
�� ౨౦౧౬ � ఏ�� � �యబ�న ఒక ��ణ�  అ�వృ�� సంస� మ�� ఇప� � వర� ౫౦౦ 
మం�� ��ణ ఇవ� బ�ం�; (౨) ౯ ఉ�� �త� �ల �� � ౧,౦౦౦ కం� ఎ�� వ మం�� ఉ�� 
స�యం క�� ంచబ�ం�; (౩) ౧౯౦౦౦ కం� ఎ�� వమం�� ఋణ�� క�� ంచబ�ం�; (౪) 
౧౬౦౦౦ కం� ఎ�� వ �బ్ �ర్ ��  �� �యబ�� �; (౫) ఇప� �వర� ౫౬౦౦౦ � �� వ� ��ల�- 
ఉ�� ��� క�� ంచబ�� �; మ�� (౬) �ద�  మ�� ఆ�గ�  పథ�� ��రం�ంచబ�� �. 

 

III. �జ�న�  ్రప�స� ందన 
 

26. అమ�వ�  నగర అ�వృ�� �ర�  �ం�న  ��  �ర�  ప�����  సంబం�ం�న  
అభ� ర �న��ల ఆం�ళ నల�  �జ�న� ం అర �ం ���ం�. అభ� ర �న��ల �ం� �యబ�న 
ఆ� దనల�  �జ�న� ం � �గత��  స��ం�ం� మ��  �ప�� �త  � �క్ �, �� ంక్  �����  
క��బ� ఉం�న���  ఏ��  �� ంక్  సహ� రం ఉం�న���  ��� �ం��ం�ం�. �జ�న� ం, 
అభ� ర �న� �వ���న ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� ఋణ�గ�త� ఒక ��� చరణ �ప��క� ఒప� ందం 
���ం�. 

 
27. �ప�� �త  �� �క్ � �  ఆ� �క స�యం అం�ం� �షయం�  �జ�న� ం ఇం�  ఎ�ం� 
�ర �యం �����. ���క్ � ఇం� �ద�త �క�  ��దశ�� ఉంద� మ�� అం�చట �� ంక్ ���ల 
మ�� �ప��యల �క�  గణ�య�న అ�వర �నం ఇం� జరగ�ద� �జ�న� ం గమ�ం�ం�. 
ఇప� �వర� జ��న �ద�� ప��, �� ంక్ �� �ర� �ర� హ� ���� మ�� �ప��యల ఆవశ� కతల� 
అం���� య� �� �జ�న� ం �ర� ���ం�. 

 
 
 
 
 
 
 
 

౮ �ప� ఇవ� బ�న  �� ��, సంబం�త సబ్-�జ��� ర్ ��� ల�ల� ��స�ర్ �యబ�� �. 



 
 

 

  

28. �ప�� �త  �� �క్ � �క�  సం�వ�  అ� ��  మ��  �ప�� ల త�న �� �షణ  త�� త  
మ��  �� ంక్  �క�  సంతృ� � �ర�  � ��  ప�ష� �ంచ���  త�న  ఉప�ం�  
�ప�� ల���త�  �ప�� �త  �� �క్ � �  �ం��  �� � ల�� �జ�న� ం �ర ����ం�. 
�ర �య స����� �ం��, �జ�న� ం, త�న�ధం� సం�ప�ంచబ�న �ర�� ప��ల� ��� 
��ట� మ�� ఎల్ �ఎస్, సం�ప�ం�ల ���� ంట్ మ�� ఉద� వన ��న్ � స� �ప���త 
���క్ � ��ంద �� �� �నం���బ� �ప��య �క�  �� �షణ త��త క��బ� ఉం�ం�; మ�� 
సం�వ�  ప�� వరణ మ�� ���క అ��� మ�� �ప��� మ�� �ప���త ���క్ � ��ంద ఇ� 
ఎ� ప�ష� �ంచబడ�� అ���� అంచ� ���ం�. ఇం� �ర �య స��శం �ం�, �జ�న� ం, 
�న���న�  సం�ప�ం� �ర� ఒక �ప��క ��� �య��� మ�� ఒక శ� �వంత�న ���క్ �  �� � 
ఇబ� ం�ల� ప�ష� �ం� వ� వస�� ఏర� రచ���, మ�� �ప���త ���క్ � మ�� �� �ర�� 
అం�ల �ర� ఒక �ం�ం�ంచబ�న క�� ��షన్ �� హం� ప����ం�. 

 
29. �జ�న� ం, బలవంతం ��ం�న అభ� ర �న� �ల  � ��మ్  �  � �  ��వం�  
ప�గణ��ం� మ��  అ� ఎ�ం�  బలవం���  � �  ��  �యద�  � �� వ� � ���ం�. 
�జ�న� ం, �ప�త�  అ���ల�, అమ��� ఏ���  మ�� సం�ల� ప���, �� �� �త 
మ�� అర �వంత�న ����ల ��మక �ప��య� ��� �ం��ం�ం�. �ప��క�ంచబ�న 
చర� ల� మ�న్� �వ�ల� ��ం� ౩౨-౩౫ ������ �డం�. 

 
30. గణ�య�న నగర అ�వృ�� స� ళ � �  �రత�శం ఎ��� ం�ం� � బ��, నగర 
�� ం�ల�  ����న�  జ� ��సం ��  లభ� త  �క�వడం వలన, �శంల �� ంక్  
��మకం�  ఒక �తనప�కల� న �  ���గ  ��నం ఉప��ంచడం�  �ప�� �త  �� �క్ �  
అ��  �ఖ� �న  అ��  �వ�� . �రత�శం�, ��ల్ మ�� �పపంచం�� ఎ��  �ట� (ఉ�., 
ఆ�����, �న�, జ�న్, ���, ���డ్  ��ట్� ) � �జయవంతం� ఉప��ంచబ�ం�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

���  1 . �� ��ంగ్* 
నగ�� ���, నగ�కరణ జ���న� �� �, �ప���బద��న పట�ణ అ�వృ��� ��� స�క�ంచడం అ��  �� �క 
అ���ల� ఒక స��� ఉం�ం�, ��� అవసర�న ��క స���ల� మ�� ��థ�క �వల� అం�ంచ��� 
మ�� అ��  పట�ణ ��ం�ల ��స �గ� త� �� ఇవ� ��� ప�� వరణ, ���క మ�� ఆ� �కపరం� �లకడ� ఉం� 
�ర�ం అవసరమ��ం�. పట�ణ ��ం�ల �స�రణ� �� ��వ ����ం�,  అం�వలన �� �ందగల జ��  �� న�భం���  
ప��తం �యడం� స���  ఉం�య� మ�� పట�ణ అ�వృ�� క���� �ళ� ��� భ�� మ�ంత  � �ష�ం�  ���ంద� 
అంత�� �య అ�భవం ���ం�. ఈ స�ళ� � �ప�స� ందన�, �న�� �� ���  త� �ంచ��� మ��  �� ���� ��న 
�� �ప�జ�ల� �ం��వ��� ఒక ��త�  పద��� �� ండ్ ��ంగ్ (ఎల్ �) ఉప��ంచబ�ం�. 
 
�శ అవస�ల� అవసర�న ��� ర�న ��క స���ల �సం ��� �� �నం ���వ��� �బంధనల� ��ం���న�  
�రత ��న �� �త� గతం� �� �� �నం వలన ఏర� �న అంత�యం మ��  �� న�భం���   త�� ంచ��� �� 
కష�ప�� �. ఈ స�ళ�� �ప�స� ందన�, �పపంచ�� ప�ం� పట�ణ �ప��� మ�� �ప��� ��  ఎల్ � � అమ� �య��� ఒక 
�తన ఆస� � ఏర� �ం�. 
 
�ర� చనం. ఎల్ � (�� �� �నః స����) అ�� ఒక � �ర� హణ వ� వస�, ��� వ� � �గత ���ల� ఒక �ద�  స���� 
ఏ�కృతం �యటం, ��� ��క స���ల� అం�ంచడం మ�� �� ���గం మ�� అ�వృ��� �ప��క �యడం 
వం�� ఉం��. �న�� �� ం�న, త�� �యబ�న �� �క�  ఒక �గం అస� యజ��ల� ��� ఇవ� బ��ం�. 
��� �� ��� ఇవ� బ�న ��� స���� ��న  �� �� �న� �� మ�� ��క ప��ణం మ�� ఆకృ�� ఉన� ప� ��, ఆ  �� ట� 
�క�  �త�ం ��వ ఆరంభం� కం� ఎ�� వ� ఉం�ంద� ��ంచవ�� , �� వలన క�� అం��: (i) �వల� ��ప� త; (ii) 
� ������  (ఉ�హరణ� ���ణ �ం� పట��ల�) �నః అర �త (iii) ��ంతం అ�వృ��� ��ప� ం. 
�ప�జ�� . ��� �� �నం ����ం�, ��� �� �నం ���� అవ�శం క�� ��ం� �బ�� �� ండ్ ��ంగ్ ���న 
అవ�శం� ���� �, ��� �� �� �� �ద హ�� � క�� ఉం�� �బ�� ఇ� ��� �� మ�� �����  
అమ���ల మధ�  సహ����   ��త� ���ం�. ఇ� �ణ �గ�తల� �� త�� వ ఖ�� � ���న� � ఎం�కం� 
�ప��� � ��� హ�� ల �����  ���� �య� �� �న��సం �ం�న ����ల�  భ� � �యడం ��. �� 



 
 

 

  

 
 
 

అ�బంధం ౨. ఎల్ �ఎస్ �ర� మద�� �ఖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. అభ� ర �న��ల  � ����, �జ�న� ం �� � �వర�న �ప�స� ందనల� స�. 
అ�బంధం ౧ � అం�ంచబ�� �. �� �ష� సమస� � ఈ��ంద చ�� ంచబ�� �. 
 

బలవంతం 
 

32. ���  బలవంత�  ఆ� దనల�  �ప�� కం�  ���న�  �  యజ��ల�  
�జ�న� ం క��ం� , ���  �� ంక్  � �  ఎ�ం�  బలవంతం �యడం�� ��  
అ�ం��  జరగ�వ� ��  ఇ� � � . ఈ చర�  త��త, ఎల్ �ఎస్ � యజ��ల 
సంస�ల�ం� ఎల్ �ఎస్ � మ�� �ప���త ���క్ � � �� మద�� వ� � �క���  ���న 
�ఖల� �� ంక్ అం��ం� (అ�బంధం ౨ � �డం�). బలవంత� ఆ��న� ఆగ�� ౨౧, 
౨౦౧౬ న ���ం ��� �� � ����యబ�� య� �జ�న� ం గమ�ం�ం� (���ం ��� 
�ర �యం �క�  నక� �ర� అ�బంధం ౩ �డం�). 

 
33. అమ�వ�  నగరం�  మ���  అవ� �ల �ర�  �� ంతం�� ���ల�  � �  � ��  

సంద�� ం�, ��త  �పజల�  సం�ప�ం�, బలవంత�  ఆ� దనల ��ం�న  మ�ంత  
స�� రం �క�ం�ం� . 

అ�క � ��వల �ం� మ�� ��� ���త/��జ�  ��య��� ���ంగ్ �డం �ం� ��క స���� మ�� 
�ప� �వల �ర� ఆ� �కస�యం �య��� ఈ � �కరణ ��క�� ��ం�. త�న�ధం� ఉప��ం�న�ట, ఎల్ � అం� నగర 
��� రత� �ర� �ంచడం మ�� నగర ��ం�ల� ��� �క �� ��� త� �ంచడం. �ల�ణం�, ఎల్ � �� � ఇ� �ందబ�న 
���, ఇ�వరక� వ� � �గత � �ర� ల్ కం�, అ�క �ం�దత మ�� ���న �వ (స��న ప��ణ రహ���, ���న 
అ�సం�నం, �క�� � మ�� �ప�న �వల�) � ఉం��. 

�శ� స �ర అ�భవం. ఎల్ � ���గం అ�� � �కరణ�ర� ఒక పద��� ఉం� మ�� ఇ� �స�తం� సఫలం అ�ం�, 
�పపంచ�� ప�ం� �� జ�న్ మ�� ద�ణ ��� మ�� �రత�శం� �� సఫలం అ�ం�. ఆ��� ఇ�వల 
అమ�పర�న �జయవంత ఎల్ � పథ�ల ఉ�హరణ� ఇ� ఉ�� �: 

 �జ�త్, �రత్. �జ�త్ ,తన పట�ణ  �� �ంగ్ పథ��� , � �కరణ �ధనం� ��� ఒక శ�బ�ం�, �ప�వవంతం� 
ఉప��ం��ం�. అ�ం� �ట��ద� పథకం ౧౯౨౦ � అమ�పరచబ�ం� మ�� ౨౭౦ ������ ఉం�. 
౨౦౧౨ ��� , పట�ణ �ప��క పథ��, నగర ��ం�ల� ౧,౨౦౦ ���ర �� ����. 

 �ట� ం� �య, ��ల్.** ��ష� స� ంత �� �క�  అ��ద�  �� క్ �క�వ���  ప�ష� �ంచ���, �శం� ౧౯౮౮ 
�ం� ఎల్ � ������ అమ�పరచబ���� �, ఇ� �ం�ద �ప�త�   �� �ంగ్ ఏ��� ల �� � మ�� అ�క 
������ల �� � �యబ���� �. ���� ౭,౦౦౦ గృహ  �� ట్�  � ౨౩౭ ���ర � �ం�, ౧౦,౦౦౦ � 
యజ��ల�ం� ���బ�� �. � యజ���, ���� ౮౨ ���ర � ���, రహ��ల �ర�, బ�రంగ �ప�శం 
�ర� మ�� �జర్�   �� ట్�  �ర� �క�ం�, � ��వల� ���� ౩౦౦ �ం� ౬౦౦ �తం ���దల ����  
అం�ం��. 

 ��ల్, ���. ��ల్ నగర �ప�త� ం ౧౯౫౦ మ�� ౧౯౮౦ ��ం�ల మధ�  నగర �� �క�  ��� ౧౧,౫౦౦ 
���ర �� �క�ం�ం�, ఇ� �త�ం ౪౧ అ��ద� � �కరణ మ�� �న:సవ�ం� ���క్ ��  �� � �క�ం�ం�. 

 జ�న్. ౨౦౦౬ �వ���� , ���� ౩౯౫,౦౦౦ ���ర � ��� ��� ౧౧,౮౦౦ ���క్ ��  ఈ పద�� �� � 
�ర� �ంచబ�� �, ఇ� నగర �ప��క చట�ం, ౧౯౧౯ మ�� �� �న:సవ�ం� చట�ం, ౧౯౫౪ �య�ల��ంద ఈ 
పద��� �ర� �ంచబ�� �. ఇ� జ�న్ �క�  నగ�కరణ � ��ంతం �క�  ��� ౩౩ �తం� ఉం�. 

 *�� ంక్ �� �త� ప�� వరణ మ�� ���క ��ం వర్�  (ఇఎస్ ఎఫ్) అ�� � �కరణ మ�� అ�ం� పథ�ల�, ప�� వరణ 
మ�� ���క �ప�ణం, ఇఎస్ ఎస్ ౫ �క�  ����ఫ్ ౩౨ � స� ష�ం� తల���ం�. � �� �నం మ�� �న:ప��� రం: 
“��� ���� �ప�� �� యం�, ఋణ�గ�త, �� �క�  ��క నష�ం సంభ�ంచడం వలన మ�� ఇ� అ�వృ�� �ం�న 
త��త భ�ష� ��� ���న �క�� ల �లకం� �� ��వ �రగడం వం� అం�ల� ఎం��వడం �� � అ�వృ�� 
ఏ�� ట� ��ం� సం�ప�ం�� జ���వ�� . ��� �ల� అ��� ఎవ�� వ� � �, ��� నష�ప��రం మ�� ఈ ఇఎస్ ఎస్ � 
అవసర�న �ధం� ఇతర స���� బ��� ఎం�క ���వ��� అ�మ�ంచబడ��. �ప��త �� ంక్ సంర�ణ�, 
అ�ం� �ష� స� ష�ం� �వ�ంచక���, ఇ� అ��  ర�ల �����ల� సర� ��రణమ – ఉ�హరణ�, వ� వ�య 
��గం� – ఆవశ� క నష�ప�����  �న� ��, �� అ�క ��వక��న��, గల �� �క�  స�� స్�  �� ��� ఒక ఎం�క గల 
అం�ల� అం�ంచబ�న��� ��ం�ంచబ��ం�, ఇ� ఒ� ౪.౧౨ �క�  �ప��ల �ప�రం� ఉం�ం�, మ�� ���క్ � 
�ప�జ�ల� ��త ప�ం మ�ంత �పత� �ం� ��పం���� ���ం�. 

 ** ����లంద��ర� నగర ��� ���న ��ప� త: ������  ����యడం. 
 

http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/Resources/memo_to_mayor_WEB.pdf
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�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 

బలవంత�  ఆ� దనల�  మ�ంత  స�� రం �క�ంచబ�� . ఈ సమస�  సంబంధం� 
అదన� స��రం అం��వ���  �� �క ���లల ఇంటర� � � మ�� సం�ప�ం�ల� 
�య��� ఒక స� ంతం�త ప���  �య�ం� �ప�య� �జ�న� ం ఉం�. 

 
34. �జ�న� ం, �ప�త�  అ�� �ల� , అమ�  ��  ఏ��� �  మ��  
సం�ల�  క��  ప��� , ఒక �� � � �త  మ��  అర �వంత�న  � ���ల  
��మక  �ప��య�  �ప��ం� . �జ�న� ం �� �ప�త�  అ���ల� సం�ప�ం� తన 
ఆం�ళనల� ���ం�. �జ�న� ం �� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం� తమ చర� ల� 
�న��ం�, ����ల ��మకం బలవంతర�తం� ఉండ��� �ంద�� చర� ల� 
���� అంశం, ఒక ���క్ � �ర��  �� ంక్ మద�� �ర� ఒక �ంద�� ఆవశ� కత� ఉం�ంద� 
మ�� �జ�న� ం, ����ల �గ�� మ� ం ���క్ � ��న్ � ����ల� ��� వక� ��� ం�. 

 
35. �ప�� �త  �� �క్ � �ర�  �� ంక్  బృందం, ఎ��ఆర్ �ఎ  �  క�� ప��� , ఈ  
� �� �ల ��మ���  ��  క�� ంచ���  త�న  చర� �  ���వ��� , ఒక �ర 
సల�  క��  �  స� , మ��  �ద�త  మ��  అమ�  ��  సమయం�  ఒక  శ� �వంత�న  
�� �క్ �  �� �  �ఆర్ ఎం �  స� , �� �క్ � ��త  �పజల ఆం�ళ నల�  ప�ష� �ం��ం� . 
�� ంక్ ��, సం�ల �� � �శ� �ంచబ�న  �� �క సంస�ల� �� స� తం�త తృ�యప�ం� 
�� క�� ప��� ����ల అ����ల� �క�ం�, ఏ�� బలవం���  �� ���ం�. 

 

� �కరణ 
 

36. �స�ర్  �� న్  �ప� రం�  అమ�వ�  నగ���  అ�వృ��పర�ట� , ఎ�  �ప��� ��  
౨౧౭ చ.��  ��� �క�ం�, �� �నపర��� ��  ఉం� . ��త  � యజ���  
���  ఎం��వ�� : (i) ఎల్ �ఎస్  �  � �� నడం; (ii) సం�ప�ం� ల ���� ం��: ��  (iii) 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ �� �  �యం��ంచబ�న  �ప�� త  ��న్  �ం� ��  
�� �నం. �న ��� న�ధం�, ఎల్ �ఎస్ అ�� �� నగ�కరణ �� �క�  ���న ��వ� 
�పత� ��  ల����� ��ల� ��� �ం���ట� ��ం�ంచబ�ం�. అం��, �జ�న� ం 
�� ఎల్ �ఎస్ � నగ�కరణ �ం� �ల�ణం� �గల �ప��ల ��� ం�ల� ��� ం�� 
�ంద�� పద��� ప�ష� �ంచగల ఒక సృజ�త� క, �ల�య, ���క పథకం� �� ��� �. 

 
37. ఎల్ �ఎస్ � ��న �యజ��లంద�, ��కరణ� ��� న��� తమన 
సమ� �� మ�� సంతకం ��న ఒప� ం�ల� అం�ం��. ౯ ఈ సమయం�, �� 
���ం� ���� �ర��ం� మ�� ఎల్ �ఎస్ �గ�� �� ఎల్ �ఎస్ � గల ఇతర 
�ప�జ�� అం��వడం ��రం�ం��. 

 
38. �జ�న� ం � ��  ఆ  �� ంతం�  �ంతమం�  � �� �ల�  అమ�వ�  నగరం 
�ర�  �  �కరణ  సమస�  �� �స� దమ� ��� . �ప���త ���క్ � మ�� ఎల్ �ఎస్ 
�ర� �ంతమం� � యజ��� �న�వృతం� మద��� వ� � �క��� ండ�, మ�� 
�ప���త ���క్ � అమ�పరచడం �ం�� ���ళ� ��� �� ంక్ � అభ� � �ం�� 
(అ�బంధం ౨) , ఇతర �����, అం� అభ� ర �న��ల వం���, అమ�వ� నగర 
అ�వృ��� �ధ� మం� మ�� ఇతర బ�రంగ ��క� వ� ���ం��. 
 
౯ ఈ సమ� �, ఎల్ �ఎస్ �ప��య జ���న� �� � క�సం ఆ� ���� సంద�� ల� ఒ�� క�  � యజ�� �� � 
ధృ�క�ంచబ�ం�. ౧  � యజ��ల �ం� సమ� � ఈ సమయం� అవసరమ��ం�: (౧)ఎల్ �ఎస్ � 
���న��� సమ� ��వ� డం; (౨) అ�వృ�� ఒప� ందం� సంతకం �యడం; (౩) అ�వ�� ఒప� ందం �క�  �����షన్; 
(౪) �ప� ఇవ� బ�న  �� ట్ ���ం� స� ���ట్; (౫) అమ� �� ఏ���  ��� � �����షన్; మ�� (౬) ��� 
ఇవ� బ�  �� � �� ��� �����షన్. 



 
 

 

  

�రత�శం 
 

39. �జ�న� ం � ��  ఇ�  ��పబ�ం� ,�  యజ���  � � ప��ర ఎం�కల�  
అవ�హన� ర� క  �ర �యం ���వ���  ��� , ఒక �స�ృత  స�� ర మ��  
సం�ప�ం� ల �ప� రం  ఎ��ఆర్ �ఎ  �� �  �ర� � ంచబ�ం� . ��వలన ౩౦,౦౦౦ కం� 
ఎ�� వ మం� � యజ��� ఎల్ �ఎస్ � ���, మ�� ���� ౪,౦౦౦ � 
యజ��� �ర�డద���� �. 

 
40. �� ంక్  � � �శద� �  �గం� , ��  �  �� �� ల �� ంక్  ��న  అ�సరణ  

�క�  �� �షణ  జరపబ��ం�  మ��  ఎ��ఆర్ �ఎ  ఒక  �� ��  ఆర్ �ఎఫ్ �  �ద�ం 
���ం� . ఈ ���� ఆర్ �ఎఫ్ ఆం�ధ �ప�శ్ ప�త�   ��కరణ పద�� మ�� �� ంక్ 
��న ఆవశ� కతల మధ�  గల ��ల� �� ���ం� మ�� ఈ ��ల� ప�ష� �ంచ��� 
చర� ల� �ప�����ం� , ��� �� ంక్ �� �ం���� � �� అ� �ర ��ం��ం��. 
���� ఆర్ �ఎఫ్ � �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ � �� ఖల� �ం�పర��. 

 
41. ఎ��ఆర్ �ఎ , అమ�పర�  సమయం�  ప�ష� �ంచబ��� న  ఏ��  �� ల�  
�� �ంచ���  ఎల్ �ఎస్  �క�  తృ�య  ప� అంచ��  �� ��ం�ం� . ఈ అధ� యనం, 
ఎల్ �ఎస్ అమ�త సంబంధంల� సం�ప�ం���ల �� � �యబ�ం�. అంచ� �క�  
����� �జ�న� ం అం��ం� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ � �� ఖ� ల� సమ�� ం�ం�. 
అంచ�� ౧౨౫ �దృ�� కృత ఎం�క �యబ�న గృ�ల� ఒక గృహసంబం�త స��  
�ర� �ంచబ�ం�, ఇ� ���నల్ మ�� �ద� ��ల మ�� బ�ళ పంటల � యజ��ల 
వం� ���ల� ����థ� ం వ���ం�; మ�� ��ధ ర�ల ����ల� స�హ చర� ల� 
దృ������ం�. ఇం�� �ప���త ���క్ � అమ� పరచబ� ��ంతం�� ప� ���ల�� 
����� �� ఉ�� �. ఈ ���� ���క� �లక అ�� షణ� ఇ� ఉ�� �: (౧) 
ఎల్ �ఎస్ �సం �స�ృత సం�ప�ం�� �ర� �ంచబ�� � మ�� ఇబ� ం�ల ప��� ర 
వ� వస�� ��  �� నం� ఉ�� �; (౨) ఎల్ �ఎస్ అ�� ఐ�� కం మ�� �యజ��ల� 
��� ఇవ� బ� ��ల �స�వ ��లకం� ఎ�� వ ���నవ� మ�� �� ��� �న 
ఆ��ల� త�నంత� ప��రం ఇవ� బ�ంద� న��  ఇం�� �ర��� �� సమ� �ం��; (౩) 
ఎల్ �ఎస్ � యజ��� సమ� �ం�న �ప�జ�ల� అం��ం��� � (ఆ�� ��, 
�ప� ఇవ� బ�  �� ��, ���క అ�వృ�� పథ�ల� ��ప� త �దల�న�); (౪) �స�ృత 
సం�ప�ం�ల త��త ఎల్ �ఎస్ � యజ��ల� �ప� ఇవ� బ�  �� ట� �క�  �రదర� క 
���ం�, ఈ �ప��య� ��� ���  �ం�ం�ం�ం�. (౫) ఈ ��ధ ర�ల ఏ��� ల� 
సమర �వంత�న సహ�ర వ� వస�� గమ�ంచబ�� �; (౬) వ� వ�య ��ల� �ప��ల 
�ప���, �ప�� కం� �వనభృ� �ప��ల� సంబం�ం�న�, మ�ంత సమ�గం� 
ప�ష� �ం��� న అవసరం ఉం�; మ�� (౭) ఎల్ �ఎస్ ల����ల� ��ధర�ల �ర ప��, 
�ప�� కం� ��� ఇవ� బ�  �� ట�� ��క స���ల అ�వృ��� సంబం�ం�న ప�ల� 
�గ�� మ� ం �య��� ���  అవ����� �. ���క ��� అ�న త��త, �� ఆర్ �ఎఫ్ 
మ�� ఆఫ్-�� �� �ష� ఆర్ ఎ�ల � �గం�, �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న ���క� 
�వ�త�బ�న సమస� ల� ప�ష� �ంచ��� అమ� �� చర� ల� �� �ంచ���, 
�జ�న� ం, ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప����ం�. 

 
42. �  �� �నం ఆం�ధ  �ప�శ్ �ప�త� ం �� �  �యబ�ం�  ��  అ�� , �� ంక్  
��న  ఆవశ� కతల�  క��బ� ఉం�  అ� మ��  ఈ  అ�సరణ�  ఏ��  �� ల�  ఎ�  
ఉపశ�ంప��� ర� , �� �క్ � అ��జల్  వద� �జ�న� ం �� �  ��  �ర �యం 
���బ��ం� . ఒక�ళ �జ�న� ం �� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం�� � 
�� �నపద��ల�, ఆర్ �ఎఫ్ మ�� �ట్ �� �ష� ఆర్ ఎ�ల� �� �ంచబ�న ఉప�ం� చర� ల� 
స�, � �� �న ��త � యజ��� మ�� వ� వ�య ���, �� ంక్ ��నం �ప�రం 
ప��రం ���ంచబ�న��� �శ� ��� �జ�న� ం �వలం �ప��త �ప��దన �పం�� 
���క్ � � �ం�� �����ం�. 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 

ఆర్ �ఎఫ్   �న:ప��� ర ��న ్ర�ం వర్�  
 

43. �ప�� �త  �� �క్ � ఇం�  త��దశ��  ఉం� . అ� , ఈ  ��దశ� , “ఒక ఆర్ �ఎఫ్ 
అ��  �ప�� �త  �� �క్ � , �� ంక్  � �  � �గ�ంచ���  త�న���  �యబ�న  �� ంక్  
�����  క��బ� ఉం�న�� ��� �ం��వ���  త�న �ప�� ల�  స��న   �� నం�  
క�� ంచ���  �� �ం�ట� , స��న  పద���  ఉం�ం� .”౩౬�జ�న� ం � �  ఇ�  
�� � � , �� ంక్  � � � � ఖ� ల�  మ��  అభ� ర �న� �ల �� �  �వ�త�బ�న  
ఆం�ళ నల�  ���  ఆర్ �ఎఫ్ �న�జ్ �యబ�� . �� �� �ష� ఆర్ ఎ��, ౧౦ �� �ష� 
రహ��ల �సం �ద�ం �యబ���� �, ఇ� �త�ం �ప���త ���బ�లల ౩౦ �తం 
వర� ఉం��. అదన� �� �� �ష� ఆర్ ఎ�� మ�� ఇతర త�న సంర�� ప��కరణ�, 
�ప���త ���క్ � ��గ��� ండ� త�� �యబడ��. 

 

44. � న:ప�� � ���  సంబం�ం� �� ంక్  � � �శద��  �� ����� �  ౧౨-౧౫ �  
�వ�ంచబ�� � . �� ంక్  � �  ఎ��ఆర్ �ఎ  �ం� �� ��  ఆర్ �ఎఫ్ �  అం��� , 
� � ఖ� ల�  అం�ం� � . �� ంక్  � � � � ఖ� �  మ��  అభ� ర �న��ల �� �  
�వ�త�బ�న  ఆం�ళ నల�  � �  ఆర్ �ఎఫ్ ����  ఇ��ం� . �� ంక్ �ం�  � �య�న్�  
వ�� న త��త, ���� ఆర్ �ఎఫ్ ��� �ల��ంచబడ�ం� మ�� �� ంక్ �����  
అ�స�ంచడం� ��� సం�ప���ం�. ��ంద �వ�ం�న��� , అదన� సం�ప�ం�� ౨౦౧౭ 
�వర� జ���య� ఊ�ంచడ�న�. సం�ప�ం��, �� ంక్ ����� క��బ� 
ఉం�న��� �జ�న� ం, ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���� �. 

 

సం్రప�ం��. 
 

�� �క్ � సంబం�త  సం�ప�ం� �  ఇప� �వర�  �ర� � ంచబ�� �  
 

45. �� ��  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �  స� , �ప�� �త  �� �క్ � భ�ద�  
ప��ల� , సంప�ర్�ం� ల�  �స��ంచ���  �జ�న� ం క��బ� ఉం� . �ప���త 
���క్ � �క�  అ��  భ�ద� ప��� ఇం� త�� �యబ��న� �. ఇప� �వర�, జ��న 
సం�ప�ం��  ఈ ��ం���� క�� ఉ�� �. 

 
(a) ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ � ఒక �ప�  

వర్�  �ప్ జనవ� ౧౯, ౨౦౧౭ న జ��ం�, ��� ౧౫౦ మం� �పజ� �జర�� � 
౧౦��త ���ల �ం�, �యజ��ల� స�, ������, �� సం�ల 
�ప����,మ�� ��� �జర�� �.  వర్�  �ప్ �, ప��ల ��ం���   �� �క 
�షల పం�� ���. అదనం�, ���� ౫౦ మం� �ప�త�  అ���� మ�� 
�� ంక్ �ం� �బ� ం� మ�� ఎఐఐ� �� సం�ప�ం�ల� �జర�� �. భ�దత 
�సం ��� �� ��  వర్�  �ప్ జ���న�  సమయం� ఉ�� �. ఈ  వర్�  �ప్, ఒక 
�� చ� �, ��య� పద���, అ����� ����� న�� �, ��� �� �క� ం 
��ం� జ��ంద� �� ంక్ �బ� ం� ��ం��. 

 

(b) �� ంక్ బృందం �� � ��� ���ల� అదన� సం�ప�ం�� ��భవ� ౨౦౧౭ � 
జ���, ��� ౮౦ మం� �జర�� �. 

 

(c) �ప���త ���క్ � � �గం�, ౧౦ రహ��ల �ర� ఆర్ ఎ� �ద�త� �గం�, అ� �క 
స�యం అం�ంచవ�� , ఇం� �కస్ ��� స����, ఎల్ �ఎస్ � ���ం�న�   
�న�  మ�� ���నల్- �� � �యజ��ల�, వ� వ�య ��ల�, �ర� ల 
స��ల�, ��� ���న �పజల� మ�� ఇతర ����ల� జరగ���� �. 
అదనం�,  
 

౧౦ అమ�వ� నగర ��ంతం�� �త�ం ��� ���� ౫-౧౦ �ంతం ��త� ���క్ � �సం ��ల� 
అంచ��యబ�ంద� గమ�ం��. తద��ణం�, �త�మ్ ���క్ � ��త వ� ��ల సంఖ�  �� అభ� ర �న� ��ం�న 
�త�ం జ��� ఒక �న�  �గం� అ��త� ఉం�ంద� �� అంచ��యబ�ం� (౧౨౭,౫౦౫). �ప��తం 
�� �ంచబ�న �� ంక్ ���బ�ల� ���� ౪౦౦ �ం�ం�� �ర� ��ల��ర� అంచ��యబ�ం�. 



 
 

 

  

�రత�శం 
గృహసంబం�త ���క-ఆ� �క స�� �, �ప���త ���క్ � �� � �బ� �న�  
��ం�ల�, � యజ��� మ�� ���� �తన ��ల� స�, 
�యబడ��. ఈ స���ల ఫ�తం �� �� ��త ఆర్ ఎ �ల� �ర� బ��ం�. 

 
46. జనవ� ౧౯, ౨౦౧౭  వర్�  � ప్.  వర్�  �ప్ � ఆ�� నం అ��  �� �క ���ప��కల� 
ఆంగ �� మ�� ���� �ప��ంచబ�ం�. � స� ంత ���  వర్�  �ప్ � ��� �� � 
మ�� ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ అం�ల� 
�� �� �ం��. ���న� �రంద� తమ అ����ల� �ప� డం మ�� �డ్ �� క్ � 
అం�ంచడం �� గ�ంచబ�ం�. ��త�ర� క అ���య సమర� ణ�,  వర్�  �ప్ � �ం� 
��ల �ం� �ం� మ��  వర్�  �ప్ ���న �ం� ��ల వర� ఆ��ంచబ�� �.  
వర్�  �ప్ ��ట్�  � ���� ఆర్ �ఎఫ్ � �ర� బ�� �.  వర్�  �ప్ ��ం�  �� �క ���� 
�� కవర్ �యబ�ం�. సం�ప�ం�ల �క�  మ�ంత ��� కవ�జ్ �ర� అ�బంధం ౪� 
�డం�. 

 
47. � �� �ల �ం� అం��బ�న  అ��� � ల్  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  
మ��  ఆర్ �ఎఫ్ ల�  �ప��ం�ంచబ�ం� .  వర్�  �ప్ � ���న� �� �� � �వ�త�బ�న 
�లక సమస� � �ర� బ�� �: (౧) ��� ట్ ��వవద� ఆ��ల ��� �షన్; (౨) ��క 
��� �త� మ�ంత త� �ం�ట; (౩) ��క �న:ప��� రం�ర� సం�ప�ం�ల ���� ంట్ ��ంద 
���న హ�� �; (౪) �ర� ల జ�� అ�న ������, ��� ల్ ���, �దల� �� 
పట� �శద�; (౫) �ంచ�� సమ��� ���ం�ట మ�� ���క �ంచ�� సం�వ�  ���దల; 
(౬) �ం��క �ర � ��ంద  �� �క ఉ��� ��� �ం��వడం; (౭) ��� ణ ప�ల వలన �ప��ల 
స��న �ర� హణ మ�� ప��ప�శం� భ�దత; మ�� (౮) ��పల ��ల� 
సంబం�ం�న సమస� ల� �శద�వ�ంచండం. అ�వృ�� ప�ల �ర� �ర �యం ���� 
�ప��య� ��మ��ల� �గ�� మ� ం �� ఆవశ� కత, ��మ ��క స���ల� అప్ ��డ్ 
�య��� �శధ� మ�� స��రం పం��� �ప��య� శ� �వంతం �యడం �� 
�వ�త�బ�ం�.  వర్�  �ప్ � �గం� అం��బ�న ���  ��త�ర� క సల�ల� ఇ� 
ఉ�� �: ��� ణ ��క �ప��ల �ర� �యం�త� పద���, క��తమ��న�  
జ�శ�ల� ���ంచడం, వరదల ఉప�ం� ప�ల� ��ల సం�ప�ం��, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ 
చట�ం ౨౦౧౩ �క�  ���జన్� , ఎల్ �ఎస్ ��ంద అమ�పరచబ�న ఒప� ం�ల చట�పర�న 
���, ��మ ��ం�ల� శ� ��ల ��రణ అ�� ��� . 

 
48. � �బవ� ౨౦౧౭ �  ���  ���ల�  సం�ప�ం� � . ఈ స���ల సమయం� 
అం��న�  ���  సల�� మ�� ఆం�ళన� ఇ� �ర� బ�� �: (౧)��క స��య 
అం�ల �ర� ���ల� అవసర�న �� ���� షన్ స� ష�త� ఆవశ� కత; (౨) ��స�ర్ �� 
గృ�ల �క�  �� వ� �కరణ� సంబం�ం�న సమస� �; (౩) �ప�� �� య గృ�ల 
�న�� �� ణం �ర� త�న సమయ ఆవశ� కత; (౪) ��క ��� ����  త� �ం�ట� బ�రంగ 
��ల పట� అ�సం�నం ��� ట; (౫) ���  ఉమ� � ధ�� ల� మ�� �ప�త�  ��ల� 
��స�న� ��� మ�� ��కం� �ప��త గ�ల� గల �ప���; (౬) అ���న� ��� �� 
���న�  ��� �ప���; (౭) సం�ప�ం�ల �ట�� ంట్ ��ంద ఆ��ల �� �� �షన్ � స� 
���న హ�� �; (౮) చ���న�  �వత ఉ��; (౯) వ� వ�య ��ల� �ప���; 
మ�� (౧౦) �ంచ� ��� � అం��నడం�  ఆలస� ం. ఈ స���ల� �గం�, ఎల్ �ఎస్ 
� �ర� � స� ంత��ల� సం�ప�ం�� �� జరపబ�� �. �ంతమం� � యజ���, 
ఎల్ �ఎస్ � �రక�వ��� గల �ర�ల�, �� త�, బ�ళ పంటల ��� (జ��) ల� 
�� �లలకం� �� ఎ�� వ ��బ� ఉం�ంద� మ�� ��� ఇవ� ద�న  �� ��, తమ �స�వ 
��� స�న ��వ� క�� �వ� దృ������  క�� ఉ�� �. 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  

భ�ష�  �� �క్ � సంబం�త  సంప�ర్�ం� �  
 

49. �ప�� �త  �� �క్ � �  సం�ప�ం� �  మ��  స�� రం �క�  మ�ంత  �స�ృత  
� ర� �కమం �ం��  ���� � �� న  అవసరం ఉంద� , �� ఫ�తం�  �� �క్ � ��న్  �  
సవ�ం� �  ����  ఉం�ంద� సమ� �ం�ం� . �� ంక్ బృందం, �ప���త ���క్ � 
సంబంధం� �స��ంచబ�న ఒక సం�ప�ం� �ప��క� ��రణం��, ���క్ � సంర�� 
ప��ల� �ప�� కం�� �ర� �ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప����ం� సం�ప�ం�ల 
�ం� అ����� �ప���త ���క్ � �క�  �� ��న్ � �రబడ��. 

 
50. ఆర్ ఎ�ల�  సం�ప�ం� �  �ప��తం ���ల�  �న� ��� � � , అ� 
రహ� �ల �� �  �ప��తమ�� � , ���  �ప�� �త  �� �క్ � �� �  ఆ� �క  స�యం 
అం�ంచబ��ం� . అదనం�, గృహసంబం�త ���క-ఆ� �క స�� �, �ప���త ���క్ � 
�� � �బ� �న�  ��ం�ల�, � యజ��� మ�� ���� �తన ��ల� స�, 
�యబడ��. 

 

అమ�వ�  అ�వృ�� �  �ప�త� ం �� �  �ర� � ంచబ�న  సం�ప�ం� �  
 

51. అమ�వ� నగర అ�వృ�� �క�  అ�క అం�ల� సం�ర�ం� �స�ృతం� 
సం�ప�ం�ంద� మ�� అ�� �న����ంద� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � �జ��� ��  సల� 
ఇవ� బ�ం�. ఈ సం�ప�ం��, �� ంక్ ��నం �� � అవసర�న సం�ప�ం�ల�ం� 
���యబడ�� మ�� �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న �� ంక్ �� �శద�� �గం� 
ఉండ�. ఎ��ఆర్ �ఎ �� �స�ృత�న స��ర �ప�రం �ర� �ం�� మ�� �స�ృత 
�ఖ� పట�ణ అ�వృ�� ���క్ � � సం�ప�ం��  చర� ల� �ర� �ం��, ఇం�� �� �త� క 
దృ���ణం, �స�ర్  �� న్, ఎల్ �ఎస్ �ద�న� ఉ�� �. ��� ఇవ� బ�  �� � �అ�ట� మ�� 
��� ఇవ� బ�  �� ట� ���ం� �ప��య వం� సమస� ల� �కమంతప� �ం� 
�ర� �ంచబ�� �. ఎ��ఆర్ �ఎ �� � ఇప� �వర� �యబ�న సం�ప�ం�ల� ఇ� ఉ�� �: 

 
(a) ���క �ప�వ అంచ� � ఎల్ ఎల్ ఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద, సం�ప�ం��. 

ఎల్ ఎల్ ఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద, �ఖ� పట�ణ అ�వృ�� �ర� � �కరణ �ప��య� 
�గం�, �ల� �ర� ��� హక ��గం ��మ �� �ష� ఎస్ ఐఎ� � �ప� ��త ��మం� 
సం�ప�ం�ల� �ర� ��� ం� మ�� �పజల ��� �ం�ం�. సం�ప�ం�� 
స� తం�త సం�ప�ం���ల �� � �ర� �ంచబడ�� మ�� ఇ� ���  ���న 
���ల� �న����� �. ఈ సం�ప�ం�ల ��ట్�  ఇక� డ 
�ల��ంచబ�� �ఎ��ఆర్ �ఎ .�బ్ �ట్ 

 
(b) �స�ర్  �� న్ � సం�ప�ం��. ఎ��ఆర్ �ఎ, ���� �స�ర్  �� న్ � �� ంక్ 

��మకం �ం� బ�ళ �ండ� సం�ప�ం�� �ర� �ం�ం�. జనవ� ౨౦౧౬ � ౨౪ 
���ల�� ం��� ౧౦౦ కం� ఎ�� వ సం�ప�ం�� �� �ం�� మ�� ౪౦౦౦ 
కం� ఎ�� వ వ� � �గత సం�ప�ం�� అం��బ�� �. ����ల �� ఖ� �,  �� ట్ 
��ల�, ���ంచబ�న ��ల�, ���ల స�హ��ల�, ఆ�� ��� �షన్ 
�ప��య�, బ�ళ ���ల�� ఏ�క యజ��� స� ంతం� క��న ��ల� 
సంబం�ం�న సమస� � (జ��), ఎఫ్ ఎస్ ఐ మ�� �ట్-�� క్ �యం�తణ�, 
���ల ��తప��, ���ణ ��ం�ల �ం� ���న�  రహ��ల అ�సం�న 
��� �, మ�ంత �ర� �ర� �ప�జ��, ఎల్ �ఎస్ �అ�ట్�  ��న్, ��ంగ్ 
�యం�తణ�, ���  మ�� ఆ�గ�  �ప�జ�� �ద�న��� ��ంచబ�ం�. 
ఎ��ఆర్ �ఎ �ం� స�� �న�  ఒక �ం��క క�� మ�� ఎ� �ప�త� ం �క�  
�న్ మ�� �శ  �� �ంగ్ ��గం, సం�ప�ం�ల ఫ����  స��ం�ట� మ�� 
వ� � �గత సమర� ణ� మ�� ��ర�� �య��� ఏ�� � �యబ�ం�.        
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�రత�శం 
���ల �ం� ���న�  రహ��ల అ�సం�నం� సవ�ం�ల� సంబం�ం�న 
�లక ��ర��, ��మ స�హ��ల ��ం��కరణ, �� ���గం మ�� ��ంగ్ 
�య��, ��� ఇవ� ద�న  �� � ��ల ���కరణ మ�� � అ�ట్�  � �� 
 �� నం, మ�� జ�� � యజ��ల�  �� ట� ���ం�. 

 

(c) ఇబ� ం�ల ప��� ర �కమ�� స����. ఎ��ఆర్ �ఎ �� ఎల్ �ఎస్ మ�� 
అమ�వ� నగర అ�వృ�� అం�ల �యజ��ల ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� 
�రం�రం ఇబ� ం�ల ప��� ర స���� �ర� ��� �. 

 

ప�� వరణ సమస� � 
 

52. ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ . �� ంక్ �� �శద�� �గం�, �జ�న� ం ఒక ఇఎస్ ఎం ఎఫ్ 
� అ�వృ�� �య�� ఎ��ఆర్ �ఎ � ��ం�ం�, ఇ� (౧) అమ�వ� నగరం మ�� 
�ప���త ���క్ � �క�  అ�వృ��� సంబం�ం�న ప�� వరణ మ�� ���క �ర� హణ 
�ర� ��న, చట�పర�న మ��; �యం�త� ��ంవర్�  � అంచ� ��ట (౨) అమ�వ� 
నగర అ�వృ�� �ర� ప�� �ణ మ�� ���క ���న� తల �� �షణ మ�� అంచ� 
�ర� �ం�ట, (౩) ప�� వరణ మ�� ���క �ర� హణ �ర� సం�� గత ��ంవర్�  మ�� 
�మ�� � ��  అంచ���ట� , మ�� (౪) �ప���త ���క్ � ��ంద ఉప ���క్ ��  సంబం�త 
అ��ల మ�� �ప� �ల ప�� వరణ మ�� ���క అ���మ�� �ప��ల� 
అంచ���ట�. �� ంక్ �ప��తం ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � స��స�ం� 
మ�� ఈ ప�తం ���� ���  �ం��� ఎ��ఆర్ �ఎ � �� ఖ� ల� సమ�� ��ం�. 
అభ� ర �న� �వ�త�బ�న ఆం�ళన�, �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�నంత వర�, �� 
ప��ల� ప�ష� �ంచబ�న��� �జ�న� ం ��� �ం��ం�ం�. 

 
53. �ప�� �� �ల అంచ� . అమ�వ� నగరం �క�  ��ంత ఎం�క అ�� ఒక 
�ర� ��క �ర �యం మ�� ఇ� �ప���త ���క్ � � �� ంక్ � �య�ంచ��� �ం��� 
ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం �� � ���బ�ం�. ���క్ � �క�  �ప���త ప�� అమ�వత 
నగరంల� ���  ��� ల� ప��త�ం�; అ�, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �క�  �ప�� �� యల 
అంచ�ల�, అమ�వ� నగరం �క�  �ప�శం �ర� సం�� వ�  �ప�� �� �ల �� �షణ 
ఉండ�, �� �ప���త ��జక్ � ��ంద ఆ� �కస�యం అం�ంచగల �� �ష� ��� ల 
�ప�� �� �ల� ప��తం �యబ�ం�. 

 
54. �� ��  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ అ�� , ఇతర సమస� ల�  � �� , వరద� , 
జ�శ�ల మ��  అట�  �� ంత  ��� ���  సంబం�ం�న  సం�వ�  �� �క్ � 
�ప�� ల�  ప�గ���ం�  మ��  ఏ��  �ప�� ల �ప�� ల�  ఉపశ�ంప�య���  
గల �ప�� ల�  �� ���ం� . �ండ�� ��� సంబం�ం�న వరదల ఉప�ం� �ప��క� 
మ�� ���� �ప��తం �వరం� అధ� యనం �యబ���� �. 

 
55. �ండ��  � �  న��  ప�� వరణ  �ప�� � . �ప���త ���క్ � � ఒక ఉప-అంశం 
ఉం�ం�, ఇ� �ండ�� �� న� ప��హక��ంతం మ�� ప�సర త��లల ��ం�ల� 
��� వరదల సమస� ల� ప�ష� ���ం�. ఈ సమయం�, ఈ అం��� ఎ�ం� �� �ష��న 
సం�వ�  ���బ�� �� �ంచబడ��. అ�ం� ���బ�ల� సంబం�ం�న సం�వ�  
ప�� వరణ �ప���, అం� అభ� ర �న��ల �� � ��ంచబ�న�వం��, ఈ �� �ష� ఉప-
అంశం �ర� ఒక ��-�� �ష� ఇఐఎ ల �వరం� అంచన�యబడ��. �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ 
� క�� ప���, �ండ�� �� న� మ�� ప�సర త��లల ��ం�ల� స� అంచ� ప�� 
త�నంత� ఉంద� ��� �ం��ం��. 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
ఆ�ర �ర�త 

 

56. �� ��  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �  సం�ప�ం� ల సందర� ం� , వ� వ� య  
��ల�  వ� వ� �తర ����  అ��ద� ప��ణంల �ర� డం వలన  క��  ఆ�ర 
సంర�ణ  ��ం�న  ఆం�ళ న�  �వ��� � . ఈ  సమస�  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �  
�� �� ంచబ�ం� . అమ�వ� నగర ��ంతం�� పంట� �ప�నం� �పజ� ���� ���గం 
�ర� ����ం�� �వ� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �ర ��ం�ం�. వ� వ�య ��� నగర 
అ��ల ��� �ర� డం అ�� జ���ం� �బ�� ఇ� ��ష�ం�� ఆ�ర ఉ�� దన� 
�ప�వం �ప�. 

 
57. �త�ం �ద , � �  ��ంద  ఉన�  అమ�వ�  నగర �� ంతం, ��ష�ం�� వ� వ� య  
��  �త�ం �� ంతం�  ౦.౦౨౭ �తం ఉం�  మ��  ��ష�ంల� వ�పంట  ��  
���  ౦.౦౭౭ �తం�  ఉం� . ఇం� , �ప�� �త  �� �క్ � �  అమ�వ�  నగర �� ంతం��  
�త�ం ���  ����  ౫-౧౦ �ంతం ��త�  � � ల� అంచ� �యబ�ం� . ఎ� 
�ప�త� ం �� ��ష�ం� మ�క� �� మ���  వ� వ�య ��ల� �� �య���  
��త� �ంచ��� �ప��క ��ంద�, ��ష� ����ల �ర� �త� ఆ�ర వన�ల� ��� 
�ర� ఉంద� �జ��� �� ���ం�. అమ�వ� నగర అ�వృ�� �ర� � �కరణ �ప��య� 
ఆ�ర సంర�ణ సమస� ల� ప�ష� �ంచడం� �ప�త�  చర� ల� ఇ� ఒక �గం. 

 
58. సంబం�త  �ప�త�  ఏ��� ల �ం� �జ�న� ం ఇ�  అర �ం ���ం� , 
�టపంటల�  ఈ  ��ష�ం అ�క  ఉత� �� ���ంద� మ��  ��ల�  ���� హం 
అం�ంచడం �� �  �టపంటల ��ంద  మ�ంత  ��ల�  � �  �య���  �ప�త� ం 
త�న  చర� ల�  ���ంద� �జ�న� ం అర �ం ���ం� . �� �క�  నమ� ద�న 
వన�ల� అం�ంచడం �� � వ� వ����   ���ర� �ం�ట� న�ల అ�సం�నం వం� 
దశల� �� ��ష�ం���ం�ం�, మ�� ఇ� ఆ�ర పంటల� స�, పంటల ఉ�� దన� 
గణ�య�న ���దల� ����� �. 

 
59. అభ� ర �న��ల �� �  �వ�త�బ�న  ఆం�ళ న� , �ప�� �త  �� �క్ � �  
సంబం�ం�నంతవర� , ��  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �  ప�ష� �ంచబడ�య�  
�జ�న� ం ��� �ం��ం�ం� . 

 
్రప���త చర� � 

 
60. �జ�న� ం దృ� � ఇప� ��  ఎ�  ఉందం�, �ప�� �త  �� �క్ � �ద�త  అ��  
�� ంక్  ��న  ఆవశ� కతల�  అ�స���ంద�  ఉం� . అ��, �జ�న� ం, ఇ�� � �న్ 
�ర� అభ� ర �న�, అభ� ర �న��ల అ����� మ�� ఆం�ళలన� స��ంచ��� 
మ�� ప�గ�ంచ��� ఒక అవ�శం� ప�గ���ం�. 

 
61. �జ�న� ం, అభ� ర �న�  �వ���న  ఆం�ళ నల�  ప�ష� �ంచ���  
ఋణ�గ� త�  ఒక  � �� చరణ  �ప� � క�  ఒప� ందం ���ం� . ��ం� ������ ౬౨-
౬౬ ల �వ�ంచబ�న చర� � ఈ ఉ��శం�ర� ���క్ � �ద�త సమయం� �ర� �ంచబడ��. 

 
62. బలవంతం మ��  అమ�పరచడం�� ఇతర సమస� ల�  ప�ష� �ంచ���  
స�జ  ��మకం మ��  పర� ��ణ  . � �� �నం మ�� �ప���త ���క్ � � �� 
సం�వ�  �ప��ల �క�  సం� �ష� స� �వం�, �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���, ఒక 
�ర సల� క��� ఏర� ��� �, ఇం�� సంఘం�� �� �ంచద�న స�� � మ�� �హ�  
���� ఉం��, �� ఎ��ఆర్ �ఎ � ఒక సల� �� నల్ � ప���, �ప���త ���క్ � �క�  
అమ�పరచ���  ����� మ�� �ప���త ���క్ � �క�  సం�వ�  �ప��ల �ప��ల 
ఉప�ం�� �����. ఇం�, �జ�న� ం ఇ� ���ం�: 



 
 

 

  

�రత�శం 
 

 ����లక మ�� బలవంత ర�తం� బ�రంగ ����ల ��మకం, అ�� ���క్ � 
�సం, �� ంక్ సహ����  ఒక �ంద�� ఆవశ� కత అ� �ప��� �� �లపం� మ�� 
�జ�న� ం, ���క్ � ��న్ ల ����ల ఇ�� ట్ � ����ల� ఆ���ం�; 

 

  �� �క ���లల ఇంట�� � � మ�� సం�ప�ం�� �య��� ఒక స� తం�త  �� �క 
ప���  �య�ం�, ఏ�� సం�వ�  బలవంతం� అదన� స����� �ందం�; 
 

 ��త ���ల� తర�� �ళ� ��� ఒక స� తం�త  �� �క ���ల� �మ�ం�, 
��� క్ � ��త �పజల ఆం�ళనల� పర� ��ం�, ��� �� ంక్ �� దృ��� మ�� 
ఎ��ఆర్ �ఎ దృ��� ���ళ� ం�; 

 

 �ద�త మ�� పర� ��ణ ల�� ల తర�ద���  �ంచం�, అ�� � �� ంక్ �� 
����ల� ����లకం� క��, ��రణ మ�� సం�వ�  బలవంతం� 
ఘటనల�� అమ�పర�ట సమస� ల� �� ంక్ �బ� ం� సం��ంచ��� ��� 
ఎ�� వ అవ��ల� అం�ం�ట� �ల��ం�; 

 

 ఒక దృఢ�న ���క్ �- �� � ఇబ� ం�ల ప��� ర వ� వస�� ఏర� రచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ 
� క�� ప��యం�, ��� �ప���త ���క్ � �క�  �ద�త మ�� అమ�పర�ట 
సమయంల ����ల ఇ�� ట్ మ�� ��� �ల� �క�ంచ��� �ల��ం�. 

 
63. �� �క్ � �ద�త . �ప���త ���క్ � �క�  శ� �వంత�న, ధృఢ�న �ద�త� ��వర� 

�ర �యం ���� సమయం�, ఈ��ం� ప��ల� ��� ����� సం�ప�ం�ల� ��� 
�న��ంచ��� �జ�న� ం క��బ� ఉం�. 

 
 �ప���త ���క్ � ��ంద � �� �న �ప��య �� �షణ� ��� ఆర్ �ఎఫ్, ఎల్ �ఎస్ � 

స�, ���� ంట్ మ�� ���ఖ�  ��న్ సం�ప�ం�� జ��, అ��� మ�� 
�ప��ల సంబం�త అంచ� మ�� ఇవ��  ఎ� �ర� �ంచబ�� అ� అంశం� 
జ��ం�. 

 
 ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ , �ప���త ���క్ � ��ంద అమ�వ� నగరం�పల �ప���త 

���బ�ల అంచ�త్ స�, సంబం�త ప�� వరణ మ�� ���క అ��� 
మ�� �ప��� మ�� ఇవ��  �ప���త ���క్ �  ��ంద ఎ� ప�ష� �ంచబడ�� 
అ� అంశం; 

 

 �న���న�  సం�ప�ం�ల �ర� ఒక �ప��క మ�� ఇబ� ం�ల ప��� రం/�ర 
��మకం, స� ష��న అ���య వ� వస�ల� ���, ���క్ � � �గం� 
అమ�పరచబ�� (ఫ��ల ��ంవర్�  ల్ ��కల� స�); 

 

 ���క్ � మ�� సంర�� అం�ల �ర� ఒక �ం�ం�ంచబ�న క�� ��షన్ �� హ�. 

64. ��న  అ�సరణ . �ప���త ���క్ �, �� ంక్ �����  అ�స�ం�న��� 
��� �ం���ట�, �జ�న� ం ఇ� ���ం�: 

 
 �� ంక్ ��నం మ�� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ మధ�  ఏ�� ��ల� 

ప�ష� �ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � మ�� త�న�ధం�, �� ఆర్ �ఎఫ్ �, ఎల్ �ఎస్ �, 
క�� ప����. 
 

 ఎ��ఆర్ �ఎ �, ఎల్ �ఎస్ �క�  �� తృ�యప� అంచ� ���క � మ�� �� ంక్ 
�గల అదన� �� ఖ� ల� �� ఒక అం����� �వడం, 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 

అమ�పరచబ��ం�మ�� భ�దత మ�� ఇతర ���క్ � ప��ల� త�న�ధం� 
�ర� బ��ం�; 

 
 ���క్ � ��త �యజ��ల మ�� ���� �తన ��ల �ర� �వనభృ� 

సహ�రం ��ంచ���, �ర� ల స��ల ��ణ�  అప్ ���ంగ్ � స�, ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ఒప� ందం ���వడం. 
 

 ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���, �� ఎస్ ఇఎస్ ఎ౦-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �� �� �ష� ����ల 
ఆం�ళనల� ప�ష� ���ం�, ఇం�� అభ� ర �న��� �వ���న ఆం�ళన� �� 
త�న�ధం� ఉం��. 

 
65. సం�ప�� �  మ��  స�� రం. �ప���త ���క్ �, ఒక �ం�ం�ంచబ�న 
సం�ప�ం� మ�� ����ల �గ�� �క పద�� �ం� �ప�జనం �ం��ం�. 
అం��త, �జ�న� ం ఇ� ���ం�. 

 
 ���క్ � సంర�ణ ప��ల� సం�ప�ం�ల� �స��ంచ���, ఎం�కం� అ� ���� 

�ల� బ��న� � �బ��, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ , ఆర్ �ఎఫ్, �ట్-�� �ష� ఆర్ ఎ��, 
�ట్-�� �ష� ఇఐఎ� మ�� �ట్-� � �ష� ఇఎస్ ఎం�ల� స� �స��ంచ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � ��� ప����. ఇం�� ��ధర��� ����న �పజల 
���ల� �కస్ ��� సం�ప�ం��, అం� �న�  మ�� ���నల్ �� ల్ ���, 
వ� వ�య ���, మ�ళ� మ��  �� న�భష� జ�� వం��� ఉం��. ఇం��, 
��� �యబ�న �ర�� ప��ల� ప�చయం �య��� మ�� చ�� ంచ��� ఒక 
����ల  వర్�  �ప్ �� ఉం�ం�, ఇం� ����ల ఆం�ళనల� ��� 
ప�ష� ��� � మ�� �లక సంర�� సమస� � ఎ� �ర� �ంచబడ�� 
(ఉ�హరణ�, నష�ప��రం మ�� ���క అ�వృ�� మ�� ��ణ� ం 
�ం�ం�ం��� పథ��) అ� అం�� �� ఉం��. 

 
 అభ� ర �న��ల �� � మ�� ఇతర ����ల �� � � �� �నం మ�� 

ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� ఆర్ �ఎఫ్ �క�  �� ����ల�� సం�వ�  
ప�� వరణ �ప��ల� సంబం�ం�, �వ�త�బ�న ఆం�ళనల�, త�న�ధం� 
ప�ష� �ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � ప����; 

 
 సం�ప�ం�� �� చ� �, ��య�� మ�� అర �వంతం� �న��న�� 

��� �ం��వ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప��యడం. 
 

66. ఇబ� ం�ల ప�� � రం. శ� �వంత�న ఇబ� ం�ల ఉప�ం� వ� వస�� ���క్ � 
 �� �లవ�� ఉం�ల�, ఇ� ���క్ � �� � ����న �పజల ఆం�ళనల� ��ల� మ�� 
త�న�ధం� ప�ష� �ంచబ�ల� �జ�న� ం �� ��� ం�. �జ�న� ం ఇ� ���ం�: 

 
 ��జక్ �  �� � �ఆర్ ఎం � ఏర� రచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � ప����, ఇం�� ���క్ � � 

సంబంధం �� స�� � ���క్ � ��త �పజల �� � ప�గ�ంచబ�న ��� �ల� 
ప�ష� ��� �, ఈ సమస� � ఇప� �� ఉన�  ఇబ� ం� ప��� ర వ� వస� �� � 
ప�ష� �ంచబడ�ం� ఉం��. 

 
 �ప���త ���క్ � �ర� ����ం��� న ��  �� ట� యజ��ల� ప�� వరణ 

మ�� ���క అ�య �ర� హణ � ప��� �� మ�� ���దల� 
అ�� �ంచ���, �� ంక్ �ర�ణ ���ల� �బ� �య��� ��� ��. 



 
 

 

  

�రత�శం 
I. ��ం� 

 
67. �ప�� �త  �� �క్ � �  ఆ� �క  స�యం అం�ం� �  ��  అ� �జ�న� ం 
ఎ�ం�  �ర �యం ఇం�  ����� . �ప���త ���క్ � ఇం� �ద�త �క�  ��దశల� 
ఉంద� మ�� అం��త �� ంక్ ���� మ�� �ప��యల �క�  గణ�య�న అ���షన్ 
ఇం� �యబడ�ద� �జ�న� ం గమ�ం�ం�. �జ�న� ం ��, ఇప� �వర� �యబ�న 
�ద�� ప� �� �� ంక్ �� �ర� ��� హక ���� మ�� �ప��యల� ��ం�ంద� 
�ర� �ం��. 

 
68. �ం��  ��� , �జ�న� ం � �  ఎ��ఆర్ �ఎ  �  ప���� , �ప�� �త  
�� �క్ � మ��  �� అం��  � �  వ� �ంచగల �� ంక్  ��� ల�  క��బ� ఉండ���  
�న� �ం� � . ప�� వరణ మ�� ���క అ�య �ర� హణ� ప��� �� మ�� 
���దలల� అ�� �ంచ��� అభ� ర �న��ల� క�� ప��య��� �� ంక్ �ద�ం� ఉం�, 
ఇ� �� ంక్ �� భ�ద� ���ల� �బ� ఉం�ం�. �జ�న� ం�� ఋణ�గ�త � ఒక 
��� చరణ �ప��క� అ�వృ�� ���, ఇ� అభ� ర �న�� ఆం�ళనల� �ప�స� ం�ంచ��� 
���, ఇం�� �ం�ం�ంచబ�న సం�ప�ం�� మ�� ఇబ� ం� ప��� ర �ర� హణ, 
�ం�ం�ంచబ�న �శద� మ�� ఇతర ఉప�ం� చర� � ఉం��. 

 
69. �జ�న� ం � �  �ప�� �త  �� �క్ � �  �ం��� � �  ��  అ� �ర ���� �  
ఇ�  �వలం సం�� వ�  �� �క్ � అ� ��  మ��  �ప�� ల ప�గణన���  ���న�  
త�� త  మ��  � ��  ప�ష� �ంచ���  త�న  ఉప�ం�  చర� �  ���న�  త�� త  
��త�  మ��  �� ంక్  � � సంతృ� � �ర�  � �� అ�వృ�� పర�, సం�ప�ం�న  
త�� త  ��త�  ���బడ�� . 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� �ల�య �ఖ�  పట�ణ అ�వృ�� � 
�� ����ం� 

 
అ�బంధం ౧ 

 � ��మ్�  మ�� ్రప�స� ందన� 
 

సం.  � ��మ్ --- 
 � �కరణ పథకం ��కరణ పథకం 

�బంధన� ౧జనవ� ౨౦౧౫ �ం� 
అమ���� వ�� � మ�� ఈ పథకం 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� � �ర� �ంచబ��ం�. 
�ప�త� ంఈ పథ���  స� చ� ందం అ� 
వ� �క�ం�� ��, ��మం� � 
యజ��� ���ంచబ�� � మ�� �� 
��� బలవంతం� �క�ంచ��� ఆ� �కం� 
���ంచబ�� �. ఎల్ �ఎస్ � ���న��� 
త�� వ సమయం ఇవ� డం వం� ఎ��� 
���, ఇ� త��త,���ంచబ�� �; � 
�� �న చట�ం ౨౦౧౩ �బంధనల ��ంద �� 
�ంద��� ���ం��, �యజ�� �� 
�క�  ��� ట్ ��వకం� �� త�� వ 
ప��రం ఇవ� డం; మ�� ఎల్ �ఎస్ � � ౧, 
౨౦౧౫ � �ం� సంతకం��న ��ల� 
��త� ప� సంవత� �ల ఆ�� � (����ఫ్ 
౮ � �వ�ంచబ�ం�) ఇ�� మ� ���ంచడం 
ఉ�� �. 
 

ఎల్ �ఎస్ వ� � ���ం�న �యజ�న ��ల� 
��ం�� మ�� ���ం��. ��ంబర్ 
౨౦౧౪ �, ��కరణ� వ� ���ం�న 
��మం� గల ఆ� ���ల� అర��ట� 
��� యబ�� �. అప� � �ం�, ఎల్ �ఎస్ � 
���న��� �రస� �ం�న � యజ��ల 
��ల�, అ�� �ప��� మ�� పంటల 
�శనం �క�  అదన� సంఘటన� 
జ���� ఉ�� �. ఈ సంఘటనల� 
��వర� అ�బంధం ౯ � �వ�ంచబ�� �, 
ఇ� ఎకన�క్ మ�� ��టకల్ �� �, ��� మ్ 
ఎల్ నం ౧౭ � ౨౩ ఏ��ల్ ౨౦౧౬న, “��ంగ్ 
ఆఫ్ అమ�వ� – ఎ �� ండ్ �� ప్ ఆఫ్ 
�� �� �షన్ మ�� ఇం���షన్” అ� 
�� �� �ప��ంచబ�ం�. 
 

ఇం�, అమ�వ� ��ంతం� ��కరణ 
��రంభ�నప� � �ం� �� ��� ఉ�� �, 
మ�� ��� �� ����ల� ��రణ 
���, ��ం��, ��ం��, �ం�ం�� 
మ�� ���ం��. ౩౦౦౦ కం� ఎ�� వ 
�యజ�న ��� ���ంచబ�� � 
మ�� ఎల్ �ఎస్ �సం సంతకం �య��� 
��ంచబ�� �. � యజ��� తమ ��� 
ఇవ� క�� ��� ��� ��� �ల్ 
�యబడ�య� ���� ���ం��. ఆ� 
��� ���యన్�  ���ంచబ�� �. �� 
��మం �ం� ����� ఎ� ౪౭ మ�� ��న్ 
గన్�  � ��� �. మ���  �వ�ల �ర� 
అ�బంధం ౯ �� ఉ��ఖ�ల� �డం�. 
 

ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ, 
ఎల్ �ఎస్ ��ంద ���న��� �రస� �ం�న � 
యజ���న ��ల �� � �ల్ �యబ�న 
ఆ�పణల� �ప�స� ం�ంచడం� 
�ఫల���. ఎల్ �ఎస్ � ఆ�పణల� 
సం���క�ంచట� అ�బంధం ౭ � �డం�. 
���  ఉ�ంత స��ల� ఎల్ �ఎస్ �క�  
�ప�వం ��ం� ఆం�ళన� �వ�త�బ�� �, 
��� ��� ల్� ���, ద���, వ� వ�య 

అభ� ర �న��ల బలవం���  �జ�న� ం 
�� �్రవం� ప�గ���ం� మ�� ఎ�ం� 
బలవంత� ����  �� �యద� ���  
వ�� ��� ం�. ���  బలవంత� ఆ�దనల� 
�ప�� కం� ���న�  � యజ��ల� 
�జ�న� ం క��ం�, ��� �� ంక్ �� ఎ�ం� 
బలవంతం �యడం�� �� అ�ం�� 
జరగ�వ� �� ఇ�� �. ఈ చర�  త��త, 
ఎల్ �ఎస్ � యజ��ల సంస�ల�ం� ఎల్ �ఎస్ 
� మ�� �ప���త ���క్ � � �� మద�� 
వ� � �క���  ���న �ఖల� �� ంక్ అం��ం� 
(అ�బంధం ౨ � �డం�). బలవంత� 
ఆ�దన� ఆగ�� ౨౧, ౨౦౧౬ న ���ం ��� 
�� � ����యబ�� య� �జ�న� ం 
గమ�ం�ం� (���ం ��� �ర �యం �క�  నక� 
�ర� అ�బంధం ౩ �డం�). 
 

అమ�వ� నగరం� మ���  అవ��ల �ర� 
��ంతం�� ���ల� �� ��� సంద�� ం�, 
��త �పజల� సం�ప�ం�, బలవంత� 
ఆ�దనల ��ం�న మ�ంత స��రం 
�క�ం�ం�. ఈ సమస�  సంబంధం� అదన� 
స��రం అం��వ���  �� �క ���లల 
ఇంట�� � � మ�� సం�ప�ం�ల� 
�య��� ఒక స� ంతం�త ప���  �య�ం� 
�ప�య� �జ�న� ం ఉం�. 
 

�జ�న� ం, �ప�త�  అ���ల�, అమ� 
�� ఏ��� � మ�� సం�ల� క�� ప���, 
ఒక �� �� �త మ�� అర �వంత�న 
����ల ��మక �ప��య� �ప��ం�. 
�జ�న� ం �� �ప�త�  అ���ల� 
సం�ప�ం� తన ఆం�ళనల� ���ం�. 
�జ�న� ం �� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం� తమ 
చర� ల� �న��ం�, ����ల ��మకం 
బలవంతర�తం� ఉండ��� �ంద�� చర� ల� 
���� అంశం, ఒక ���క్ � �ర� �� ంక్ మద�� 
�ర� ఒక �ంద�� ఆవశ� కత� ఉం�ంద� 
మ�� �జ�న� ం, ����ల �గ�� మ� ం 
���క్ � ��న్ � ����ల� ��� వ�� ��� ం�. 
 

�ప���త ���క్ � �ర� �� ంక్ బృందం, 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���, ఈ ����ల 
��మ��� �� క�� ంచ��� త�న చర� � 
���వ���, ఒక �ర సల� క�� � స�, 
మ�� �ద�త మ�� అమ� �� సమయం� 
ఒక శ� �వంత�న ���క్ �  �� � �ఆర్ ఎం � స�, 
���క్ � ��త �పజల ఆం�ళనల� 
ప�ష� �ం��ం�.  
�� ంక్ ��, సం�ల �� � �శ� �ంచబ�న  �� �క 
సంస�ల� �� స� తం�త తృ�యప�ం� �� 
క�� ప��� ����ల అ����ల� 
�క�ం�, ఏ�� బలవం���  �� ���ం�. 
 

ఎల్ �ఎస్ �� �గ�� మ� ం అ�� � 
యజ��� ఎం��గల � �� �నం �ర� 
గల �� ఎం�కల� ఒక�. 
�� �� �నం ���న�  �యజ��ల� ఈ 
ఎం�క ఉం�ం�: (౧) ఎల్ �ఎస్ � ���నడం; 
�� (౨) ఎల్ �ఎస్ � ���న���  
�రస� �ంచడం మ�� వ� � �గత ���� ంట్�  



 
 

 

  

��� మ�� ���� ��ం�� 
ఉ�� �. మ���  �వ�లక అ�బంధం ౧౦ 
� �డం�. 
 

��మం� � యజ���న ���  
ఎల్ �ఎస్ � ���న��� సమ� � ఇవ� �� 
మ�� ��� �ంత మం� యజ��� 
���, అభ� ర �న��� #౩� ���, 
ఇ�� � �� ��, � �� �న చట�ం ��ంద 
�� �న పర��బ��ంద� ��పబ�� �. ఈ 
� యజ���న ��� � ���� బ�ళ 
��ల� �ల్ ���. ��ల్ ౨౦౧౭�, ���� 
అభ� ర �న�� #౩ �క�  ��మంల � 
�� �నం�  �� ��ం�ం�, మ�� ���� ఎల్ 
ఎ చట�ం ��ంద �� �� �నం 
���బడ�దన� ��� �ర్�  ��ట� 
తన �పయ�� ల� ���మ� అ���ల� 
�� ��ం�ం�. �న���న�  ��ల� మ���  
�వ�ల �ర� అ�బంధం ౨ � �డం�. 

సం�ప�ంచడం; �� సం�ప�ం�� �ఫల��, 
(౩) ��� అ�స�ంచడం ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం 
౨౦౧౩ �� � �� ��ంచబ�న � �� �నం �ర� 
�ప��య�. �జ�న� ం ��� ఇ� 
��పబ�ం�,� యజ��� �� ప��ర 
ఎం�కల� అవ�హన�ర� క �ర �యం 
���వ��� ���, ఒక �స�ృత స��ర 
మ�� సం�ప�ం�ల �ప�రం  ఎ��ఆర్ �ఎ 
�� � �ర� �ంచబ�ం�. ��వలన ౩౦,౦౦౦ కం� 
ఎ�� వ మం� � యజ��� ఎల్ �ఎస్ � 
���, మ�� ���� ౪,౦౦౦ � 
యజ��� �ర�డద���� �. ఎల్ �ఎస్ 
�క�  ఐ�� క స� ����  ఇ� ధృ�క���ం�. � 
�కరణ మ��  �� ట్ ���ం�� �ప��య , 
ఇతర�ల � ���, ఎ��ఆర్ �ఎ �బ్ �ట్ � 
�ల��ంచబ��ం�(https:/crda.ap.gov.in). 
 

�స�ర్  �� న్ � సం్రప�ం��. ఎ��ఆర్ �ఎ, 
���� �స�ర్  �� న్ � �� ంక్ ��మకం 
�ం� బ�ళ �ండ� సం�ప�ం�� 
�ర� �ం�ం�. జనవ� ౨౦౧౬ ల ౨౪ 
���ల�� ం��న ౧౦౦ సం�ప�ం�ల� �� 
�� �ం��. ౪,౦౦౦ కం� ఎ�� వ వ� � �గత 
సం�ప�ం�ల �� ఖ� � అం��బడ��. ఈ 
సం�ప�ం�� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � తన �బ్ �ట్ 
� ప��క�ంచబడ��. ����ల �� ఖ� �, 
 �� ట్ ��ల�, ���ంచబ�న ��ల�, 
���ల స�హ��ల�, ఆ�� ��� �షన్ �ప��య�, 
బ�ళ ���ల�� ఏ�క యజ��� స� ంతం� 
క��న ��ల� సంబం�ం�న సమస� � 
(జ��), ఎఫ్ ఎస్ ఐ మ�� �ట్-�� క్ 
�యం�తణ�, ���ల ��తప��, ���ణ 
��ం�ల �ం� ���న�  రహ��ల 
అ�సం�న ��� �, మ�ంత �ర� �ర� 
�ప�జ��, ఎల్ �ఎస్ �అ�ట్�  ��న్, ��ంగ్ 
�యం�తణ�, ���  మ�� ఆ�గ�  �ప�జ�� 
�ద�న��� ��ంచబ�ం�. ఎ��ఆర్ �ఎ 
�ం� స�� �న�  ఒక �ం��క క�� మ�� ఎ� 
�ప�త� ం �క�  �న్ మ�� �శ  �� �ంగ్ ��గం, 
సం�ప�ం�ల ఫ����  స��ం�ట� మ�� 
వ� � �గత సమర� ణ� మ�� ��ర�� 
�య��� ఏ�� � �యబ�ం�. ���ల �ం� 
���న�  రహ��ల అ�సం�నం� 
సవ�ం�ల� సంబం�ం�న �లక ��ర��, 
��మ స�హ��ల ��ం��కరణ, �� ���గం 
మ�� ��ంగ్ �య��, ��� ఇవ� ద�న  �� � 
��ల ���కరణ మ�� � అ�ట్�  � �� 
 �� నం, మ�� జ�� � యజ��ల�  �� ట� 
���ం�. 
 

ఎల్ �ఎస్ �క�  �కల�  స� �వం. ��� � � 
యజ��� �న ���న �ధం� అ�క 
సం�ప�ం�ల త��త అవ�హన�ర� క సమ� � 
�ప��య త��త ఎల్ �ఎస్ � ���. ఎల్ �ఎస్ 
�ప��య సమయం� క�సం ఆ� సంద�� ల� 
ఒ�� క�  � యజ�� �� � ధృ�క�ంచబ�న 
సమ� �.౧ �జ�న� ం ��� ఎ��ఆర్ �ఎ ��, 
ఇ� ��ం��, ఎల్ �ఎస్ � ��న � 
యజ��� �� ��త �ర� క సమ� � ఇ�� � 
మ�� � �కరణ� ���నడం �ర� అమ� 
�యగల ఒప� ం�ల� సంతకం ��� 

 
 

౧  � యజ��ల �ం� సమ� � ఈ సమయం� అవసరమ��ం�: (౧)ఎల్ �ఎస్ � ���న��� సమ� ��వ� డం; 
(౨) అ�వృ�� ఒప� ందం� సంతకం �యడం; (౩) అ�వ�� ఒప� ందం �క�  �����షన్; (౪) �ప� ఇవ� బ�న  �� ట్ 
���ం� స� ���ట్; (౫) అమ� �� ఏ���  ��� � �����షన్; మ�� (౬) ��� ఇవ� బ�  �� � �� ��� 
�����షన్. 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 
సం.  � ��మ్ --- 

  అ�ం� ఒప� ం�ల ���జన్�  సందర� ం� ఆం�ధ 
�ప�శ్ �ప�త� ం ���ల� �ర�ంచ��. 
ఎల్ �ఎస్ � �ల�నడం. ఎల్ �ఎస్ � ఎ��ఆర్ �ఎ 
చట�ం ౨౦౧౪ �క�  ఆ�దం త��త 
ఆ�ష� �ంచబ�ం�, ఇం�� తన మం�� 
�యబ�న � �ర� హణ ���ల� ఒక�న � 
�కరణ �ర� బ�ం�. ఈ���, అమ�వ� నగర 
అ�వృ�� �ర� అవసర�న ���� ౮౬ �తం 
��, ��కరణ పద��� �క�ంచబ�ం�. ఎ� 
�ప�త� ం ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ �క�  
���జన్�  �ప�రం �ప��తం ���న �� �ర� � 
�� �న �ప��య� ��రం�ం�ం�, ఎల్ �ఎస్ � 
�ర��� ఆస� �� ఉన�  � యజ���, 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద ప��రం అం�ం� 
�� ఎ�� �� �రవ�� . 
ఎల్ �ఎస్ ్ర�ంద ప��రం. ఎల్ �ఎస్ ��ంద ప��ర 
�� ��ల �లక అం�ల� ఇ� ఉం��: (౧) నగర 
�� �క�  ��� ఇవ� ద�న  �� �� అమ�వ� నగర 
ప���పల గల�; (౨) ఆ�� � ���ం��� 
యజ��ల �ర�, ఎ� �ప�త� ం ��� � ౨౦౧౫ 
�ం� �����ంద� ��� ం�, మ�� ఇ� ౧౦ 
సంవత� �ల �లం వర� �న����; ���� 
వ� వ�య �తన��ల �వన భృ� ఎల్ �ఎస్ �� � 
�ప��త�న� ��� �లస� �ంచ� ప� 
సంవత� �ల వర� అం��ం�; మ��; (౩) ఇతర 
�ప�జ�ల�, వ� వ�య ఋ�ల ��, స� యం 
ఉ�� �ర� వ��ర�త ఋ��, ��ణ�  అ�వృ�� 
��ణ �ర� ��ప� త, మ�� ఉ�� �� పథకం��ంద 
ఉ��� ��ప� త, ఉ�త �ద�  మ�� �ద�  
స���ల� ��ప� త ఉం��. 
ఎల్ �ఎస్ � ��న � యజ��ల� ప��ర 
�� ��ల� స� తం�త �� ప� త ఉం�ం�. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ్ర�ంద ప��రం. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ అ�క ���జన్�  
�లకం� ఇ�వరక� �బంధనల � � 
��� �షన్ � ���ప��ం�. (౧) �ం� ��ల 
��వల� ఎ�� వ ��వ� ప�గ�ంచ��� 
అ�మ���  అం� ఆ��ల �����షన్�  �ర� 
ఉప��ంచబ� �ప�త�  �ర��� �శ�ల�� �� 
ధరల �ర� ��త ��, �� గత �� 
సంవత� �ల �లం� గల ��వ �� � ��స�ర్ 
�యబ�న ��కయ ����ల �క�  �ప్ ౫౦ �తం; 
(౨)ఆం�ధ�ప�శ్ �� ���ణ��ం�ల� �� 
ప��రం ఇ� ��� ంచబ�న ��వ� ౨.౫ ���� 
ఉం�ం�,౨(౧) �న; మ�� (౩) �వనభృ� 
�ప��ల న����  ఉపశ�ం�ట� ప�����  
అం�ం�ట� ��� �ల �ర� నష�ప��రం� 
��� ఒక ఆ�� � �� ఏక�త�ం ఏర� రచబ�ం�. 
బలవంతం ��ం�న ఆ�దన�. �న �డం�. 
 
ఇబ� ం��. ఎ��ఆర్ �ఎ �� �యజ��ల 
ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� �రం�రం 
ఇబ� ం�ల ప��� ర స���� �ర� ��� �. 
ఎల్ �ఎస్ � సంబం�ం�న �ప�స� ందన మ�� 
అమ�వ� నగర అ�వృ�� �క�  ఇతర అం��. 
ఇం�, �� �ర� ��� హక ��గం �� ��మ �� �ష� ఎస్ 
ఐఎల్ ల� సం�ప�ం�ల� మ�� �న�ల�, 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద � �� �న 
�ప��య� ఒక �గం� �ర� ����� �. 

��బవ� ౨౦౧౭ � ��� ���లల �ర� �ంచబ�న 



 
 

 

  

సం�ప�ం�ల� �గం�, �� ంక్ బృందం, ఎల్ �ఎస్ 
� �ర� � యజ��ల� స��శం 
�ర� �ం�ం�. �ంతమం� � యజ���, 
ఎల్ �ఎస్ � �రక�వ��� గల �ర�ల�, �� త�, 
బ�ళ పంటల ��� (జ��) ల� �� 
�లలకం� �� ఎ�� వ ��బ� ఉం�ంద� 
మ�� ��� ఇవ� ద�న  �� ��, తమ �స�వ ��� 
స�న ��వ� క�� �వ� దృ������  క�� 
ఉ�� �. ఈ �యజ���, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం 
౨౦౧౩ ��ంద ఈ ��ం� ���జన్�  � ఎం��వ�� . 

�ర� ల జ��ల� ఎల్ �ఎస్ �క�  ్రప�వం. 
మ�� �యకత�  గృ��, ��� ం��, ��� ల్� 
�లం/��� ల్� �గ�, వ� వ�య ��� �దల� 
���న�జ్�  స��ల �ర�, అదన� ��� � 
చర� �, �ప���త ���క్ � � �గం� 
��ం�ంచబడ��; �ప���త ���క్ � ��ంద �� 
��ల� ఉప��ం��న� �� పట� �ప�� క �శద� 
వ�ంచబ��ం�. ఎల్ �ఎస్ ��ంద గల ����క 
��ల��  ��, ��� అం���� ఉం��, �� 
�న�  � యజ���� (అం� ఇవ� ద�న  �� ��, 
ఆ�� �� �ద�న�) �� ���� ���� 
(��ణ�  ��ణ, ఆ�� �� �ద�న�) అం���� 
ఉం��. 

ఈ ఆ�దనల వలన � �� �న ్రప్ర�య�,  ��� 
 �� ఆర�ర్ ఇవ� వ�� . ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ 
��ంద, � యజ��ల�  �� �క �� యవవస� మ�� 
��ధ � �ర� ల్�   � సంబం�ం�న  ��� ��� 
మ��  �� �న �ప��య జ���న� �� � �� య 
�ప��య �క�  ��ధ దశలవద� సం�ర�ం� �లపబ� 
ఉం�ం�.౩ �జ�న� ం ��� ఏ ��� ��ల�� 
 �� నం ��. 

 

౨ ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩, ౧౦౦ �తం ప��రం� ౧ �ం� ౨ �ట� మధ� � ���ణ ��ం�ల �ర� నష�ప�����  
��ష� �ప�త� ం అం�ంచ��� ��క�� ��ం�. ఎ� �ప�త� ం ���ణ ��ం�ల� ౧.౨౫ �ట�� మ�� 
నష�ప����� ౧౦౦ �తం ప�����  ����ం� మ�� ఇ� ��� ట్ ��వ� ౨.౫ ���� ఉం�ం�. 



 
 

 

  

 
సం.  � ��మ్ --- 
2 �జ�� నగర ��ంతం�� ౯౦ �తం � 

యజ���న ��� ఎల్ �ఎస్ � 
���న��� �� ఉ�����  �లప��� 
చట�పర�న ప��ల� సంతకం ���. 
అ��, �వలం ప�  మం�  �యజ���, 
��త� ���� ��� �� �� హ�� ల� 
(హ��  ఒప� ం��) బ�� �య��� 
�వల�న చట�పర�న దశ� ��� ���. 
ఇతర �యజ��� ఆ దశల�ఇం� ��� 
�య�� మ�� అ� ��ల� అ���� 
ఎం�కం� �� అ�వృ�� పరచబ�న  �� ట� 
�క�  ��ంతం ��ం� చట�పర�న ��� 
�క�వడం మ�� ఒ�� క�  “అ�వృ�� 
�ందబ�న”  �� �ల ��క స���� 
�క�వడం. ఇం�, ��మం� � 
యజ���న ���, �����షన్ ప��ల� 
అ�వృ�� �ం�న  �� ట� �ర� ఎ�ం� ��� ట్ 
��వ �� ��ంచబడ�ద� ఆం�ళన� ఉ�� �. 
�����షన్ ��వ �� � �����షన్ ప�తం 
�క�  న�� నక� �ర�, అ�బంధం ౨౨ 
� �డం�, ఇ� హ��  బ�� �ర� �ర�య 
 �� ంప్�  చట�ం ౧౮౯౯ �ప�రం 
చట�వ� ��క�న�. 

 

�స�వ ��ల అ�వ�� �ం� మ�� 
��� నగర ��� ��� ట �ం� 
�యజ���, ఎల్ �ఎస్ 
�గ�� �ల� అం�ం� అదన� 
��ల� స� ల�� �ం���. 
 

ఎల్ �ఎస్ ్రప్ర�య� మ�� ్రప��త  ���. 
�����షన్ �� దశల� �ర� �ంచబ�ం�: 
�ద��, � యజ��ల �� � 
సమ�� ంచబ�న � హ�� � ఎ��ఆర్ �ఎ 
��� ��స�ర్ �యబ�� �; �ండవ�, ��� 
ఇవ� ద�న  �� ట� �ర� ఒ�� క�  � యజ��� 
ఒక ����నల్ స� ���ట్ �� �యబ�ం�; 
మ�� �డవ�, ��� ఇవ� ద�న  �� ��, 
�యజ��ల �ర �� ��స�ర్ �యబ�� �. 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� ��� ఇవ� బ� �� 
���ం�� ���� ��� ���: ఇప� � 
వర� ��� ౫౮౦౦౦ ��� ఇవ� ద�న 
 �� ట��, ౨౪ ���ల�� ౨౨ ��� ల� గల 
౨౩౦౦౦ కం� ఎ�� వ ఎల్ �ఎస్ � 
యజ��ల� ���ంచబ�� �, �� �� 
����నల్ స� ���ట�� అం���� �. 
త�ప� దశ�, ఎల్ �ఎస్ 
�ప� ఇవ� బ�న ��ల యజ��� �� 
 �� ట�� ��స�ర్ ����ట ఎ��ఆర్ �ఎ �� 
�ప� ఇవ� బ�న  �� ట�� ��స�ర్ �ప��య� 
���  ౨౦౧౭� ��రం�ం��. �����షన్ 
�ప��య �న���ం�. 
�ప� ఇవ� ద�న  �� ట� ్ర�ంతం� మ�� 
��క స���ల� �� ఇ��ం�. 
�ప� ఇవ� ద�న  �� ట� �ర� ���జనల్ 
స� ���ట� �� (౨౪ ���ల�ం� 
౨౨���ల� ��� �యబ�ం�), అ�� ఒక 
�ఖ� �న ����� ���ం�, 
ఎం�కం�, �యజ��� �� �ప� 
ఇవ� ద�న  �� ట� �స�వ �ప����  
����గల� మ�� ��� ��క 
స���ల అ�వృ��� పర� ��ంచగల�. 
�����షన్ ప్ర�ల అం��. �����షన్ 
ప�తం� �� ��వల ��ంచబడ�� 
ఎం�కం� ఎ�ం� ��కయ ����� �� 
�బ��. 

 
౩ జ�� ��� గణ�యం� ఉన�  �ం� ���ల� ఒక�న ���క�, ��� ����  ఆ����  �పజ� ���� ఒక 
��� ��ర� �జ��� �� ���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 

సం.  � ��మ్ --- 

3 ��� ����, ఎల్ �ఎస్ ���నం ��న అదన� 
��ల� ��వర�, అం�, ఉ�� ��ణ 
మ�� �తన ఉ�� వం�� ఇం� 
అమ�పరచబడ��. ఇం�, ఎల్ �ఎస్ ౫�తం 
�క�ంచబ�న ��� ���ం�ల� ���నం 
��నప� ���, �వలం ౧,౬౮౦.౯ ఎక�� 
��త�, “బల�న వ�� ల గృ�ల” �ర�,  
���� �వరణ �స�ర్  �� న్ � 
���ంచబ�ం� (అం� ���ద�  �ఖ� ��వన 
ఉన� ���). 

ఎల్ �ఎస్ �గ�� �ల �ర� అదన� 
��� అమ�పరచబ���� �. 
ఎ��ఆర్ �ఎ �ప�రం, ��� � � యజ���, 
అ�వృ�� ఒప� ం�ల� సంతకం ��, న�� 
���న� ��, ఆ�� � �ల��ల�, �� 
ఎల్ �ఎస్ ��ల �� ��� �గం� � ౨౦౧౫ 
�ం� అం��ం��� �.4అదనం�, ��త 
వ� వ�య �తన ��� మ�� ����� 
�� అప� ��ం� �లస� �ంచ�ల� 
అం��ం��� �. ఒక ��ణ�  అ�వృ�� సంస� 
�� ౨౦౧౬ � ఏ�� � �యబ�ం� మ�� 
ఇప� �వర� ౫౦౦ మం�� ��ణ ఇ�� ం�; ౯ 
ఉ�� గ ��ల �� � ౧,౦౦౦ కం� 
ఎ�� వమం�� ఉ�� �ర� స�యం అం�ం�; 
౧౯౦౦౦ కం� ఎ�� వమం�� ఋణ �� 
ల�ం�ం�; ఇప� � వర�, ౧౬౦౦౦ కం� 
ఎ�� వ �బ్ �ర్ ��  ���యబ�� �; మ�� 
��� , ఆ�గ�  పథ�� ��రం�ంచబ�� �. 
భ�ంచగల గృ��. అమ�వ� �స�ర్  �� న్ 
�ద�ం�యడం� �జ�న� ం ���న��: 
�స�ర్  �� న్ ల �గం� భ�ంచగల గృ�ల 
ఏ�� � అ�� �ప���త ���క్ � �� � 
�పత� �ం� ����లకం� �డ� డం ��. 
అ��, �ప���త ���క్ � �క�  అంశం ౩, 
���న� � నగర ���ల �ర� హణ మ�� 
అమ�పరచడం �ర�, భ�ంచగల గృహం� 
���, నగర ఏ��� ల� �ం��క స����  
అం��� �. అం��త, ఇ� అవస�ల� 
ప�ష� ���ం� �బ�� �� ంక్ ��� నగ��� 
�డ� ��� ఒక అవ�శం ఉం�. 

 
౪ ఎల్ �ఎస్ � ��న ��� గల ��ల� ఇ� ఉం��: (౧) �ప� ఇవ� ద�న  �� ట్; (౨) ఋణ��: ఏక��క వ� వ�య 
ఋణ �� ౧,౫౦,౦౦౦ వర�; (౩) స� యం ఉ�� �సం ఋ��: వ��ర�త ఋ�� అ��  �ద��ం�ల� 
౨౫,౦౦,౦౦౦ వర� ల��� � (���క ఆ�యం ���ణ మ�� నగర ��ం�ల� వ�స� � ౬౫౦౦౦ మ�� ౭౫౦౦ 
కం� త�� వ) ఇ� స� యం-ఉ�� సంస�ల� ఏ�� � ��ట�సం; (౪) �ద�  మ�� ఆ�గ� ం: ౮ ��ంబర్, ౨౦౧౪ 
వర� �ఖ� పట�ణ ��ంతం� �వ�ంచ �రంద�� ఉ�త �ద�  మ�� ఆ�గ�  స���� ల��� �� ; (౫) ౬౫ 
మ�� అంతకం� ఎ�� వ వయ�� న�  �స��� సంర�ణ �ర� వృ�� �శ�� ఏ�� � �యబడ��; (౬) ��� 
ఇవ� బ�న �� ం���: ఆహ���  ��� ధరల� అం�ంచ���; (౭) �తన ఉ��: ఎల్ �ఎస్ ��ంద �యజ��ల� 
����వ��� గల సం�వ� తల� ���క అ�వృ�� ఏ���  అ�� ��� ం�, ఇ� సంవత� ��� ౧౦౦ ప����� 
��ం�, సంవత� రం�� ౩౬౫ ��� �� ఎం�ఎన్ ఆర్ ఇ�ఎ ��ంద, ఒ�� క�  ��ం��� ఉం��; మ�� (౮) 
��ప� � యజ��ల ���� ల� �ం�ం�ంచ���  �ౖ ��ండ్ � ��న ��ణ� అం�ంచ��� ��ణ�  
అ�వృ�� సంస�ల ఏ�� �. 



 
 

 

  

�రత�శం 
సం.  � ��మ్ --- 
  �స�ర్  �� న్ �ప�రం� గృ�ల �ర�, �ప�� కం� 

క���ద�న గృ�ల�ర�, �� 
���ంచ���. 

4 [...] �ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్ ఇ� ���ం� ఓ�/�� 
౪.౧౨ అ�� ఎ ఎస్ ���� �ర� ����ం� 
��లకం� వ� ���ం�, ఇం�ల � �కరణ 
పథకం��ంద ఇ�వర� �ం�న ���� 
ఉం�ం�. ఎం�కం� ఎల్ �ఎస్ అ�� 
“గణ�యం� ��� �యబ�ం�,” ఎల్ �ఎస్ 
పథకం �క�  స� తం�త అమ�పర� 
అంచ�అ�� ఇప� �వర� తన అమ� పర� 
ఫ��ల� అంచ��య��� మ�� 
ఎల్ �ఎస్ � ���న� �� �ప�స� ందనల� 
�న��� మ�� ఉప �����ల �ర� 
వ� �ంచబ�న��� ���న అమ�పర� 
అవ� సమయంల తన అమ�పర� �ప��య� 
బ��తం ���వ��� త�న �శద� వ���ం. 

ఎల్ �ఎస్ �క�  ఒక స� తం్రత 
తృ�యప� అంచ� ���� 
�యబ�ం� మ�� ్రప��తం 
�జ�న� ం �� � స�� �యబ�� 
ఉం�. ్ర�జక్ � ��న్ మ�� ప్ర�కరణ ల 
త�న అ�� షనల� సమ్రగపరచడం� 
�జ�న� ం �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
త�న�ధం� ప���� �. 
ఎల్ �ఎస్ �క�  తృ�య-ప� అంచ�. 
ఎ��ఆర్ �ఎ, అమ�పర� సమయం� 
ప�ష� �ంచబ��� న ఏ�� ��ల� 
�� �ంచ��� ఎల్ �ఎస్ �క�  తృ�య ప� 
అంచ�� �� ��ం�ం�. �జ�న� ం ఒక 
���� అంచ�� అం��ం� మ�� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � తన �� ఖ� ల� అం���ం�. 
అంచ�� ౧౨౫ �దృ�� కృత ఎం�క 
�యబ�న గృ�ల� ఒక గృహసంబం�త స��  
�ర� �ంచబ�ం�, ఇ� ���నల్ మ�� �ద� 
��ల మ�� బ�ళ పంటల � 
యజ��ల వం� ���ల� ����థ� ం 
వ���ం�; మ�� ��ధ ర�ల 
����ల� స�హ చర� ల� 
దృ������ం�. ఇం�� �ప���త ��� ��  
అమ� పరచబ� ��ంతం�� ప� 
���ల�� ����� �� ఉ�� �. 
ఈ ���� ���క� �లక 
అ�� షణ� ఇ� ఉ�� �: (౧) ఎల్ �ఎస్ 
�సం �స�ృత సం�ప�ం�� 
�ర� �ంచబ�� � మ�� ఇబ� ం�ల 
ప��� ర వ� వస�� ��  �� నం� ఉ�� �; 
(౨) ఎల్ �ఎస్ అ�� ఐ�� కం మ�� 
�యజ��ల� ��� ఇవ� బ� ��ల 
�స�వ ��లకం� ఎ�� వ ���నవ� 
మ�� �� ��� �న ఆ��ల� త�నంత� 
ప��రం ఇవ� బ�ంద� న��  ఇం�� 
�ర��� �� సమ� �ం��; (౩) 
ఎల్ �ఎస్ � యజ��� సమ� �ం�న 
�ప�జ�ల� అం��ం��� � 
(ఆ�� ��, �ప� ఇవ� బ�  �� ��, ���క 
అ�వృ�� పథ�ల� ��ప� త �దల�న�); 
(౪) �స�ృత సం�ప�ం�ల త��త ఎల్ �ఎస్ 
� యజ��ల� �ప� ఇవ� బ�  �� ట� 
�క�  �రదర� క ���ం�, ఈ �ప��య� 
�పజల� ��� ���  నమ� ���  
�ం�ం�ం�ం�. 
 
(౫) ఈ ��ధ ర�ల ఏ��� ల� 
సమర �వంత�న సహ�ర వ� వస�� 
గమ�ంచబ�� �; (౬) వ� వ�య ��ల� 
�ప��ల �ప���, �ప�� కం� �వనభృ� 
�ప��ల� సంబం�ం�న�, మ�ంత 
సమ�గం� ప�ష� �ం��� న అవసరం ఉం�; 
మ�� (౭) ఎల్ �ఎస్ ల����ల� 
��ధర�ల �ర ప��, �ప�� కం� ��� 
ఇవ� బ�  ��  ట�� ��క స���ల 
అ�వృ��� సంబం��న ప�ల� 
�గ�� మ� ం �య��� ���  
అవ����� �. 
 

���క ��� అ�న త��త, �� ఆర్ �ఎఫ్ 
మ�� ఆఫ్-�� �� �ష� ఆర్ ఎ �ల � 



 
 

 

  

�గం�, �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న 
���క� �వ�త�బ�న సమస� ల� 
ప�ష� �ంచ��� అమ� �� చర� ల� 
�� �ంచ���, �జ�న� ం, ఎ��ఆర్ �ఎ � 
క�� ప����ం�.  

5 స��రం మ�� సం�ప�ం�ల� త�నంత 
��ప� త �రంతరం� �క��ట వలన మ�� 
���ం�� మ�� ��ం�ల �రణం� 
�న�క �� : ��కరణ �ప��యల బలవంతం 
మ�� ���ం�, స��రం మ�� 
సం�ప�ం�ల� త�నంత ��ప� త 
�క�వడం� స�, అభ� ర �న ��ల� �న�క 
ఒ��� క��ం��. ఇం� ���ం� ��వరణం 
�� �న�క ఒ���� �రణమ�� � 
�ప���త ఎ ఎస్ ���� �ర� “ వర్�  �ప్” 
సంప�ం��, మ�� వ� ���  �పపంచ 
�� ం�� ���ంచవల�న సంఘటనల వలన, 
అభ� ర �న��� మ�� �� ��ంబ స�� ల 
వద�� �పపంచ �� ం�� �ళ� డం ��, 
అభ� ర �న��ల� �న�క ఒ���� 
క��ం��. అభ� ర �న���, ఈ �� ఎ ఎస్ 
���� ���క్ � ��ంద �రంతరం� 
క���ంద� భయప���� �. 

ఎ��ఆర్ �ఎ ��, ్రప���త ్ర��క్ � � 
సంబం�ం�న ఎల్ �ఎస్ � మ�� 
���� భ్రద� ప్ర�ల� 
సం్రప�ం�ల� �ర� �ం��. 
���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  � 
స�, ్రప���త ్ర��క్ � భ్రద� ప్ర�ల�, 
సంప్ర్ర�ం�ల� �స��ంచ��� 
�జ�న� ం క��బ� ఉం�. 
ఎల్ �ఎస్ � సంబం�ం�న స��రం 
మ�� సం్రప�ం�ల� ్ర�ప� త. 
అమ�వ� నగర అ�వృ�� �క�  అ�క 
అం�ల� సం�ర�ం� �స�ృతం� 
సం�ప�ం�ంద� మ�� అ�� 
�న����ంద� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � 
�జ��� ��  సల� ఇవ� బ�ం�. 
ఎ��ఆర్ �ఎ �రం �రం ఇబ� ం� ప��� ర 
స���ల� �� �ర� ���ం�. మ���  
�వ�ల� అంశం ౧� �డం�. 
సం�ప�ం�� �� చ� �, ��య�� 
మ�య అర �వంతం� �న��న��� 
�జ�న� ం �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ప���� �. �� శ� �వంత�న ���క్ �  �� � 
�ఆర్ ఎం ఏర� రచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
�� క�� ప���� �. 
్రప���త �� ంక్ ్ర��క్ � ్ర�ంద 
సం్రప�ం��. �� ంక్ బృందం జనవ� ౧౯, 
౨౦౧౭ న �ప���త ���క్ � ��ంద �ద�ం ��న 
���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ – ఇఎస్ ఎంఎఫ్ 
మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ � ఒక �ప�  
వర్�  �ప్ � �ర� �ం�ం�. సం�ప�ం�  
వర్�  �ప్ � �ప���త ���క్ � �� � 
�ప����న ���ల �ం� ���� ౧౫౦ 
మం� �జర�� �. ���న� ��� � 
యజ���, ������, �� సం�ల 
�ప���� మ�� �ధ� �ల �� 
మ�� ౫౦ �ప�త�  అ���� మ�� 
�� ంక్ మ�� ఎఐఐ� �ం� �బ� ం� 
ఉ�� �.  వర్�  �ప్ �, ప��ల ��ం���  
 �� �క �షల పం�� ���. 
� స� ంత ���  వర్�  �ప్ � ��� �� � 
మ�� ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  
మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ అం�ల� 
�� �� �ం��. భ�దత �సం ��� �� 
��  వర్�  �ప్ జ���న�  సమయం� 
ఉ�� �. ఈ  వర్�  �ప్, ఒక �� చ� �, ��య� 
పద���, అ����� ����� న�� �, 
��� �� �క� ం ��ం� జ��ంద� �� ంక్ 
�బ� ం� ��ం��. ���న� �రంద� తమ 
అ����ల� �ప� డం మ�� �డ్ �� క్ 
� అం�ంచడం �� గ�ంచబ�ం�. 
��త�ర� క అ���య సమర� ణ�,  
వర్�  �ప్ � �ం� ��ల �ం� �ం� 
మ��  వర్�  �ప్ ���న �ం� ��ల 
వర� ఆ��ంచబ�� �.  వర్�  �ప్ ��ట్�  
� ���� ఆర్ �ఎఫ్ � �ర� బ�� �.  
వర్�  �ప్ ��ం�  �� �క ���� �� కవర్ 
�యబ�ం�. 
�� ంక్ �� �ం� ఆ�దం త��త, 
���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ – ఇఎస్ ఎంఎఫ్ 
మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ � ��� 
�ల��ంచబడ�� మ�� �� ంక్ �����  



 
 

 

  

అ�స�ం� ��� సం�ప�ంచబడ��. 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ – ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� ఆర్ �ఎఫ్  
�ప��తం ఇం� ���� ���� � 
ఉ�� � మ�� సవ�ం�ల� �బ� 
ఉం��. 
�జ�న� ం �� �� ఎస్ ఇఎస్ ఎ – ఇఎస్ 
ఎంఎఫ్ మ�� ఆర్ �ఎఫ్ �ర �న్�  � 
����ల అ������  �ర� ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���� �. 
్రప���త ్ర��క్ � ్ర�ంద క�� ��షన్�  
మ�� స��ర ��ల్� . ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ఒక బ�ళ�� � ఇబ� ం� ప��� ర వ� వస� 
ఉం�, ఇ� ��మ �� �� �న అ��రం 
�ం� ��రం�ంచబ�, ���క్ � 
�ర� ��� హ��న ���  ��ంట్ క�క �ర్ 
�� �, ��ష� ఆర్ & ఆర్ క�షనర్ వర� 
ఉం�ం�. 
���క్ �  �� � �ఆర్ ఎం � ఏర� రచ���, 
�జ�న� ం �� ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� 
ప���� �, ఇం�� ���క్ � � సంబంధం �� 
స�� � ఉం��,�� ���క్ � ��త �పజల� 
�� సమస� � ఇప� �� ఉన�  ఇబ� ం� 
ప��� ర వ� వస��� � ప�ష� �ంచబడ�� 
��� �ల� ప�గ��� �. 
 

6 �వన భృ� ��� వడం. ఎఎస్ ���� 
ఫ�తం�, అభ� � �ం��� �� �� ఎల్ �ఎస్ 
��ంద �క�ం�� �� � �� �న చట�ం ��ంద 
��ష�ం �� � �� �� �� �న 
పర��బ��ం�. అభ� � �ం��� ఈ 
�ం�ం�� ఏ ఎం�క అ�� �� �వనభృ�� 
నష�ం �����ంద� భయప���� �. 
అభ� ర �న���  � �కరణ పథకం� ���, 
ఎల్ �ఎస్,. అభ� ర �న��ల �వన భృ�ల� 
�న�ద��ంచ��� త�న��  ��ల� 
అం�ంచ�, ���నం �యబ�న ��ల� 
త�న చట�పర�న ��� ఇవ� �. ఎల్ �ఎస్ 
�గ�� �ల� తప� �స�� అ�వృ�� �ం�న 
 �� ట�� ��� ఇ�� ల�న �క�ంచబ�న �� 
���ఇ�� �� న సమయం, ఎల్ �ఎస్ ప��ల� 
�� �ష�ం� ��ంచబడ��. ఇం�, 
�ప�త� ం�� అమ�వ� �ఖ�  పట�ణ ���క్ � 
��� �వ��� ౩౫సంవత� �� ప��ంద�, 
�� �ప�త� ం �� ఎల్ �ఎస్ �గ�� �ల�, 
వ� వ�య ��ల�, ���� ��ం�ల� 
�వలం ప� సంవత� �ల ఆ�� � � ����ంద� 
అంచ� ���. అ�, ఆ�� � ��ం�� 
మ�� �� �స�వం� ���న��� ��� 
బ�� �యబడ��� మధ�  �� ఉండవ�� . 
ఇం�, ఈ ఊహల�� �� ఆం�ధ �ప�శ్ � 
�ల��న�  �ప��త ప�త� ం � ఆ�రప� 
ఉ�� �. ౨౦౧౯ ఎ�� కల� �ప�త� ం� 
ఏ�� ���  సంభ���, ఈ ��� 
�ర� �పం �ల� �క�వ��  ఎం�కం� 
ఎల్ �ఎస్ � ఎ�ం� చట�పర�న అ��రం 
��. 
��ష�ం, అభ� ర �న��ల ��� , � 
�� �నం� ��య� నష�ప��రం మ�� 
�రదర� కత, �న��సం మ�� 
�న:ప��� ర చట�ం, ౨౦౧౩, #౩౦, ౨౦౧౩ ��ంద 
�ం� ఉం�, (ఎల్ ఎ చట�ం), అభ� ర �న��� 
�� తమ �వనభృ�ల� త�నంత ప��రం 
�� �ల� ద�న ����� ంట్ ��� ���� 
��ట� త�నంత ప��రం �ంద��. ఎల్ 
ఎ చట�ం��ంద, ��ష�ం, �� �క�  ��� ట్ 
ధర� ఆ�రప� �యజ���న ��ల� 
ప��రం అం�ం� �ధ� త� క�� ఉం�. 

�స�వ ��ల అ�వ�� �ం� మ�� 
��� నగర ��� ��� ట �ం� 
�యజ���, ఎల్ �ఎస్ 
�గ�� �ల� అం�ం� అదన� 
��ల� స� ల�� �ం���. 
�వనభృ�� ��� వడం. ఎ� �� � 
�కరణ అ�� � యజ��� స� చ� ందం� 
తమ ��ల� అ�వృ�� �ర� అంద�� 
�ధం� ��ం�ంచబ�ం�. ఇ� నగ�కరణ 
�� � �� ��వ ���ట �క�  ��ల� 
ల����ల� అం�ంచగల పద��� ఉం�. 
ఇ� �వనభృ� �ల� వడం �ర� ప��రం 
క�� ంచడం మ�� ��� ���� �పత� � 
�ప�జ�ల� క�� ంచడం �ర� 
��ం�ంచబ�ం�. ఎల్ �ఎస్ � ��న 
�యజ��లంద�, ��� �� వ� వ�య 
�� �ర� �ం� ��� ఇ� ఉ�� �: 
(౧) �న�  �ప� ఇవ� ద�న పట�ణ ��ంత 
 �� ��, అమ�వ� నగర ప��� ఉన� �: 
వ� వ�య ��కం� పట�ణ ��ంత ��� 
��వ �� ఎ�� వ; �బ��, �� ���ణ 
��ం�ల ���, పట�ణ ��ంత ��� 
��� �వడం �� �, �యజ��� 
నగ�కరణల� అ��ద� �ప�జ�ల� 
ఒక��� ల�� �ం���� �, ఇ� నగర 
��ం�ల� ���న �� ��వ� ఉం�; (౨) 
౧౦ సంవత� �ల �� ఆ�� � ���ం� – 
అమ�వ� �ఖ� పట�ణ అ�వృ�� 
జ���న� �� � �� ��వ� 
���న�� �,  �� ��� �న � 
యజ��� �� ��� �న ఆ�యం 
ప��రం �ర� అంచ��యబ�న ఆ�� �� 
అం��ం��; మ�� (౩) ఇతర 
�ప�జ��, ఇం�� వ� వ�య ఋ��, 
��ణ�  ��ణ, ఎంటర్ ���స్ ఏ�� �� 
వ��ర�త ఋ�� �ద�న� ఎల్ �ఎస్ � 
తమ ��� �� �నం ��న � 
యజ��ల� �ప�� �� య ఉ���� 
�� అవస�ల� �ర� గల�. 
ఎల్ �ఎస్ ��ంద ���� వ� వ�య �తన 



 
 

 

  

అ��, �����షన్ ��� లల�� �ల 
�� ��వ� గత ఐ� సంవత� ��� 
�ర� బడ��. ఫ�తం�, అభ� ర �న��ల 
�� �����షన్ ��వ మ�� �� 
మండ�ల�� ౨౫ ���ల� �� ��� ట్ 
��వకం� �� త�� వ� ఉం�. 
ఉ�హరణ�, �ఆర్ �ఎ ఒక �� �న 
����షన్ � ౨౨ �� ౨౦౧౬ న �నప��క 
�ప�రణ �� � మ�� ౮ ���ంబర్ 
౨౦౧౬న ��� �� � ����న త��త,  
అ���� ఒక ధర� �పక�ం��, ఇ� 
�ప��త ��� ట్ ధరల� ౧౦�తం � ఉం�. 
 

��ల� �� ౧౦ సంవత� �ల �� 
�లస� �ంచ� అం�ంచబ��ం�. ���గల 
ఇతర �ప�జ�ల�, వ� వ�య ఋ�ల 
��, స� యం ఉ�� �ర� వ��ర�త 
ఋ��, ��ణ�  అ�వృ�� ��ణ �ర� 
��ప� త, ఉ�� �� పథకం ��ంద ఉ�� � 
��ప� త, �ద�  మ�� �ద�  స���ల 
��ప� త ఉం��. ఇ� �ప���త ���క్ � ��ంద 
�పత� క దృ�� క��న ��ంతం� �� 
ఉం�ం� మ�� ���� �తన ��ల� 
మ�� �ర� ల స��ల� ఉ�� ��ణ / 
���� ల అ�వృ�� �ద�న ��ల� 
అదనం� సహక�ంచ��� ఒక �ప�� క�న 
ఉప-అంశం ��ం�ంచబ�ం�. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ్ర�ంద 
నష�ప��రం. ఎల్ �ఎస్ � ���న� �� 
స� ంత���, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ 
��ంద కవర్ �యబడ��, మ�� �� 
��� �ప�� త ��న్ �� � �� �నం 
���బ���. ��� �న ��ల �ర� 
నష� ప��రం – �న���న ��వ మ�� 
�వనభృ� ��� � (౨౦ సంవత� �ల 
వర� ఆ�� � �� ఏక�త� ���ం�) – 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద 
అం�ంచబ��ం�. 
���� ఆర్ �ఎఫ్, ��కరణ, 
చర� ల�� � ���� ంట్�  �ర� ఆం్రధ 
్రప�శ్ ్రప�త� ం �క�  � �� �న 
పద�� �క�  నష�ప�����  �� ����ం�, 
మ�� 
�� ంక్ �ల�త ్రప�� త ��న్, మ�� 
��ల� ���ం�, ��� ప�ష� �ంచ��� 
త�న చర� � ���ం�ం�. ���బ�ల� 
�� �ం�న �ంట�, �ట్-�� �ష� ఆర్ ఎ�ల �� � 
ఈ చర� � అమ� పరచబడ��. 
ఎ��ఆర్ �ఎ ఒక �స�ృత స�����  మ�� 
సం�ప�ం� �ప����  �ర� �ం�ం�, ఇ� �  
యజ��ల� �� నష�ప��ర ఎం�క� 
అవ�హన �ర� క �ర �యం ���వ��� �� 
క�� ం�ం�. ఈ బ�రంగ �ప��య�, ఎల్ �ఎస్ 
� ౩౦,౦౦౦ � �� � యజ��� 
��న��� మ�� ౪,౦౦౦ � యజ��� 
�ర�డద� �ర �యం ����� �. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ప��రం �ర�  �� ర్ 
� ప����ం�మ�� ఎల్ �ఎస్ ఎం��� 
�పజల �ర� ఇ� ఒక ��ల్� ఎం�క� ఉం�. 
అదనం�, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩, ��ల 
�ర� ప��రం �ర� ��� ట్ ����ల 
�ప్ ౫౦ �తం� �ంచ్ �ర్�  �యబ�ట�, 
�ర�దర� క (�ప�త�  ��త ���) ��వల� 
��క�� ంచబ��ం�, ��� �ప��త 
��� ట్ ప����� అ��ణం� ప��రం 
ఉం�ం�. అభ� ర �న��ల�, �రత �� య 
వ� వస�� ఆవలంబనం ఉం�ం�, ప��రం 
త�నంత��ద� ��స�, �జ�న�  
�ప�స� ందన �క�  ����ఫ్ ౧౬ � 
�వ�ంచబ�న �ధం� ఇబ� ం� ప��� ర 
వ� వస�ల� �� ఆవలంబనం ఉం�ం�. 
�రత �ప�త�  అభ� ర �న�,  మ�� 
�ప���త ���క్ � �క�  �హ�  అంశం�ర�, 
�� ంక్ �� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ � 
స��ం�� మ�� అ� అసంక�� త 
�న:ప��� రం �ర� తన ��నం� 
��వర�  ��రం� ఉంద� ������ �. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ మ�� �� ంక్ 
��నం మధ�  ��� ఇ� �� �ం��: (౧) 
త��దల ��� � ��� �ల ��� �షన్; 



 
 

 

  

(౨) ��త ��ల � ఆ�రప�న ��త 
�పజల ���  ���ల �క�  అర �త �ర� కట్-
ఆఫ్ �� ఆవశ� కత�; మ�� (౩) �ప� 
��ల� ఉప����  ����న ��� 
స�యం (ఉ�హరణ�, �����న��). 
���� ఆర్ �ఎఫ్ ఈ ��ల� 
ప�ష� ���ం�. ఉ�హరణ�, ���� 
ఆర్ �ఎఫ్ అ��, �ప���త ���క్ � �ర� 
ఉప��ం�ల��న�  ��ల �క�  
యజ��ల� �ప�� క స�యకం �� � 
��� ��� ల� ���ం� ఒక వ� వస�� 
అం���ం�. 

7 ఆ�ర భ్రదత: అమ�వ�� బ�ళపంటల 
వ� వ�య �� ఉం�, ఇ� ౧౨౦ ర�ల 
పంటల� పం���ం�, మ�� 
అభ� ర �న���, ఈ ఎ ఎస్ ���� అ�� ఈ 
��ంతం� ఆ�ర అ�ర�త� క�� ��ంద� 
ఆం�ళన �ం���� �. అమ�వ� �ఖ�  
పట�ణ ���క్ � ఫ�తం� ఆ�ర అభ�దత� 
సం�వ� త� ఆం�ధ �ప�శ్ ��ష� �త 
�ఖ� పటణం �ర� �ప�� �� �ల 
అధ� య��� గృహవ� వ��ల మం��త�  �ఖ, 
�రత ��యన్ �� �  �య�ంచబ�న 
౨౦౧౪ ��ణ�  క�� ���క� ��పబ�ం�, 
మ�� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �� 
అమ�వ��� �� �క�  ��థ�క 
���గం బ�ళ పంటల వ� వ�య ��� 
�� �ంచ��. ఇం�, ఆం�ధ �ప�శ్, ఆ�ర భ�దత 
�ర� �� ల�� ం� గల ��య చ�� ల� 
అనస�ంచ��. 

���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  � 
సం్రప�ం�ల సమయం�, �����, 
వ� వ�య ��ల� వ� వ��తర 
���� అ��ద� ప��ణం� 
����న�  ఫ�తం� ఏర� � ఆ�ర భ్రదత 
��ం�న ఆం�ళనల� �వ��� �. ఈ 
సమస�  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  � 
�� ��ంచబ�ం�. ఇ� అమ�వ� నగర 
��ంతం�� పంట�, �ప�నం� ��జ�  
పంటల� మ�� ��� �పజ� �నస� 
���గం �ర� ఉప��ంచడం �ద� 
�ర ��ంచబ�ం�. వ� వ�య ��� నగర 
అ��ల ��� �ర� డం అ�� 
జ���ం� �బ�� ఇ� ��ష�ం�� ఆ�ర 
ఉ�� దన� �ప�వం �ప�. 
�త�ం �ద, �� ��ంద ఉన�  అమ�వ� నగర 
��ంతం, ��ష�ం�� వ� వ�య �� �త�ం 
��ంతం� ౦.౦౨౭ �తం ఉం� మ�� 
��ష�ంల� వ�పంట �� ��� ౦.౦౭౭ 
�తం� ఉం�. ఇం�, �ప���త ��జక్ � �, 
�రత�శం�� � త�ం ��� ���� ౫-
౧౦ �తం ��త� �వల� ఉం�ంద� 
ఆ�ంచబ�ం�. 
అమ�వ� నగర ��ంత�. ఎ� �ప�త� ం 
�� ��ష�ం� మ�క� �� మ���  వ� వ�య 
��ల� �� �య���  
��త� �ంచ��� �ప��క ��ంద�, ��ష� 
����ల �ర� �త� ఆ�ర వన�ల� 
��� �ర� ఉంద� �జ��� �� 
���ం�. అమ�వ� నగర అ�వృ�� �ర� 
� �కరణ �ప��య� ఆ�ర సంర�ణ 
సమస� ల� ప�ష� �ంచడం� �ప�త�  
చర� ల� ఇ� ఒక �గం. 
సంబం�త �ప�త�  ఏ��� ల �ం� 
�జ�న� ం ఇ� అర �ం ���ం�, 
�టపంటల� ఈ ��ష�ం అ�క ఉత� �� 
���ంద� మ�� ��ల� ���� హం 
అం�ంచడం �� � �టపంటల ��ంద మ�ంత 
��ల� �� �య��� �ప�త� ం త�న 
చర� ల� ���ంద� �జ�న� ం అర �ం 
���ం�. నమ� ద�న ��వన�ల� 



 
 

 

  

అం�ంచడం �� � వ� వ����  
 ���క�ం�ట� న�ల అ�సం�నం వం� 
చర� ల� �� �ప�త� ం �ప��ం�, ఇ� పంట 
ఉత� ���, ఆ�ర పంటల� స�, గణ�యం� 
�ం���. 

అభ� ర �న��ల �� � �వ�త�బ�న 
ఆం�ళన�, �ప���త ���క్ � � 
సంబం�ం�నంతవర�, �� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  � ప�ష� �ంచబడ�య�, 
�జ�న� ం ��� �ం��ం�. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద ��పబ�న 
ప��రం, ��ల �క�  వ� వ�య 
������  �ప��ం���ం� మ�� 
��� �న అ�ం� వ� వ�య ��ల 
����� ంట్ ��వ� అ��లం� ఉం�ం�. 

8 ప�� వర��� ��: ఎ ఎస్ ���� �క�  
అంశం ౨, �ండ�� �� � �ప�వం 
���ం� మ�� న� �రం�� ���, 
త� �ల�. అ��, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  
� త� �లల సమస� ల� త�నంత� 
ప�ష� �ంచ�� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ �, 
త��లల సంర�ణ �ర� ��ం�ం�న  
��య చ�� ల� క��బ� ��. ౨౦౧౫�, 
��య హ�త ���� నల్, ప�� వరణ సమస� � 
ప��� రం �� �రణం�, అమ�వ� ��� ణం 
�  �� ఆర �ర్ �� �� ��ం�. 

���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎం ఎఫ్ 
అ��, ఇతర సమస� ల� ���, వరద�, 
జ�శ�ల మ�� అట� ్ర�ంత 
������ సంబం�ం�న సం�వ�  
్ర��క్ � ్రప��ల� ప�గ���ం� మ�� 
ఏ�� ్రప��ల ్రప��ల� 
ఉపశ�ంప�య��� గల ్రప��ల� 
�����ం�. �ండ�� ��� సంబం�ం�న 
వరదల ఉప�ం� �ప��క� మ�� ���� 
�ప��తం �వరం� అధ� యనం 
�యబ���� �. �ప���త ������, 
�ండ���� ��ంతం�� మ�� ప�సర 
��ం�ల� వరదల సమస� ల� 
ప�ష� �ంచగల ఒక ఉప అంశం ఉం�ం�. ఈ 
అంశం, �ద�త �క�  అ��ద� దశ� ఉం�, 
ఇ� �ప��తం �ప��క�ంచబ�న ��రంభ 
���బ�� ఒక �గం �� మ�� �ండ�� 
��� సంబం�ం�న వరదల ఉప�ం� 
�ప��క� మ�� ���� �ప��తం �వరం� 
అధ� యనం �యబ���� �. 
అభ� ర �న��ల �� � ��పబ�న ప�� వరణ 
�ప��లవం��, �� �� �ష� ఇఐఎ � 
�వరం� అంచ��యబడ��. �� ంక్ �� 
ఈ �� �ష� ఇఐఎ �క�  �ద� ����� 
ఇ�వ� అం���� � మ�� �ప��తం 
���క� స������ �. �ండ�� �� న� 
మ�� ప�సర త� �ల ��ం�ల� స�, 
అంచ� ప�� త�నంత� ఉన� ���, 
��� �ం��వ��� �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ 
� క�� ప���� �. 

 ఓ�/�� ౪.౧౨:  

9 ఒక �న:ప�ష� రణ ్రప��క ఆవశ� కత 
�ఫల� ం. �� ంక్ �జ�న� ం, ఎ ఎస్ ���� 
�ర� ఒక సం�ర� �న:ప��� ర �ప��క 
బ��� ఒక �న:ప��� ర ��న ��ం వర్�  � 
����ం�ర. అ��, �� ంక్ ప���, ఉప 
��జక్ ��  �క�  అ�ప�వం �క�  �న్ మ�� 
�� ��ంగ్ అ��� ంట్�  �ర ��ంచబడవచ� � 
���� �. ఒక �వర�న �స�ర్  �� న్ 

్రప���త ్ర��క్ � ఇం� �ద�ం 
�యబ�� ఉం�; ్రప���త ్ర��క్ � 
ఇం� ���� �ర� �ంచబడ�� �బ��, 
్ర�ం వర్�  పద��,  �� �ంగ్ �క�  ��దశ� 
్రప��ం���ం�. �� ���ష� ఆర్ ఎ��, ౧౦ 
���ష� రహ��ల �సం �ద�ం 



 
 

 

  

మ�� ��క స���ల �స�ర్  �� న్, 
నగరం �ర� అం���� ఉం�ం� మ�� 
�� ంక్ ప��ల �ప�రం, “[ఎ] ఈ అం�ల� 
సంబం�ం�న ��క జ�� �, �� �ంచబ�న 
�� �ర� ల్�  � క�� ంచబ�, అమ�వ� 
నగరం �క�  ౨౧౭ చ. �� ప���ప� 
�స��ంచబడ��.” �ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్ � 
రహ��ల �క�  �� �ష� �ట్�  � �� ���ం� 
మ�� ఎ ఎస్ ���� �క�  అంశం ౧ �ర� 
గల ��క స���� మ�� అంశం ౨ 
�ండ�� �� �� ��వ �ర�, ఒక 
�����దల వ� వస�, మ�� ఒక ఘన 
వ� �� ల �ర� హ� వ� వస� �ర�, వరదల 
ఉప�ం�� సహక���ం�. 

�యబ���� �, ఇ� �త�ం 
్రప���త ���బ�లల ౩౦ �తం వర� 
ఉం��. 
అదన� �� ���ష� ఆర్ ఎ�� మ�� 
ఇతర త�న సంర�� ప్ర�కరణ�, 
్రప���త ్ర��క్ � ��గ��� ండ� 
త�� �యబడ��. ���బ�� 
�� �ంచబ�న �ంట�, ���క్ � �� � 
ఉప��ంచబ� ���� ట� �ర� 
����ంచబ� ప��ర �య�� మ�� 
�ప��య� �� �ంచ��� ���క్ � �ద�త 
��రంభం� ఆర్ �ఎఫ్ అ�వృ�� �యబ�ం�. 
���క్ � �� � సహక�ంచబ� ��క 
స���ల �ర� గల సం�వ�  ��ం��, 
�� �ంచబ�� �, �� �� �ష� ఇఎస్ ఎం�� 
మ�� ఆర్ ఎ�� 
త���యబ���� � మ�� ఈ 
సంవత� రం� అ��జల్ � �ం� 
సం�ప�ంచబడ�� మ�� ���� 
����ం��. సం�ప�ం�ల సమయం� 
అం��బ�న ����ల అ���యం �� 
�ప��ల� సమ�గపరచబడ��. 

��� �న ��ల �ర� �� ంక్ ��నం 
�ప�రం ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద 
అం�ంచబ�న ప�����  ఆర్ �ఎఫ్ 
గమ���ం�. ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం�� ��ల� 
సంబం�ం�, �న గల అంశం ౬ � �డం�. 

�� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ �ం� ���� 
ఆర్ �ఎఫ్ � అం���, �� ఖ� ల� 
అం�ం��. �� ంక్ �� �� ఖ� � మ�� 
అభ� ర �న��ల �� � �వ�త�బ�న 
ఆం�ళనల� �� ఆర్ �ఎఫ్ ���� 
ఇ ��ం�. �� ంక్ �ం�  � �య�న్�  వ�� న 
త��త, ���� ఆర్ �ఎఫ్ ��� 
�ల��ంచబ��ం� మ�� �� ంక్ 
�����  అ�స�ంచడం� ��� 
సం�ప���ం�. 
���క్ �-సహ�ర ప���, �ట్ �� �ష� 
ఆర్ ఎ�ల�, �� �� �ష� ఇఐఎల� మ�� 
���� �ష� ఇఎస్ ఎం�ల� క��బ� ఉం�� 
మ�� ప��యగల మ�� �ందగల 
ఇబ� ం�ల ప��� ర వ� వస�ల� క�� 
ఉం��. 

10 సం్రప�ం��. ��ంబర్ ౨౬, ౨౦౧౫ న, 
�ప�త� ం, ఆంగ � �షల “అమ�వ� �ఖ�  పట�ణ 
�వర�న �స�ర్  �� న్ ����,” ��దల 
��ం�, ఇ� �పజల �� ఖ� ల �ర� ౩౦ ��ల 
�� ఉంచబ�ం�. ఈ ����,  �� �క �ష 
���� ��దల �యబడ��. ����, 
ఆన్ �న్ � అం���ల ఉంచబ�ం� 
మ�� ఇం� ��� లయ ప� �ళల� అ��  ప� 
��ల� ��ం�ట� ��� �ప�త�  
��� ల�ల� �� అం���� 
ఉంచబ�ం�. ఆ�పణ�/సల��, 

ఎ��ఆర్ �ఎ, ���� �స�ర్  �� న్ � �� ంక్ 
��మకం �ం� బ�ళ �ండ� 
సం�ప�ం�� �ర� �ం�ం�. �స�ర్  �� న్ 
�క�  ��ంశ�,  �� �క �ష (���)� 
�� స�� � �ట్ �యబ�ం�. �స�ర్  �� న్ � 
సం�ప�ం�ల� అంశం ౧� �� �డం�. 



 
 

 

  

��త�ర� కం� �క� నర్ �� � పంపవ��  �� 
�బ్ �ట్ � అ�� డ్ �యవ�� . 

11 అర�వంత�న సం్రప�ం�� 
��� �ం���ట� �ఫల� ం. ఒక ఏ�క 
సం�ప�ం� “ వర్�  �ప్”, ���� ఆర్ �ఎఫ్ 
మ�� ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  
�ం�ం�� , ��� బల�ల సమ�ం� 
��ం��, మ�� అస� ష�ం మ�� త�� వ 
ప��� ��ల సమయ ��ం � ���, 
��త�ర� క �� ఖ� ల సమర� ణ �ర� , ఓ� 
౪.౧౨ ��ంద అర �వంత�న సం�ప�ం�ల� 
ఏర� రచ�. అభ� ర �న��� �� ంక్ �జ�న� ం 
� సం�ప�ం� �ప��య ��ం� ఆం�ళన 
�వ��� �, �జ�న� ం ఇ� 
�ప�స� ం�ం�ం�, “�� �� �త, మ�� 
��య� పద��� �ర� �ంచబ�, � �కరణ 
పథకం �క�  మద�����న �ంతమం� 
�యజ���న ��ల ఒక ��గం, ��కరణ 
సంబం�త �ప��ల� ���న�  ఒక వక � � 
అ����ం�� �పయ�� ంచడం తప�  అం� 
స��� జ��ం�. �� ప���� త� �తం� 
ఉం�న� �యం�తణ��� ����బ�ం� 
మ�� �� కర్ తన �ప�స� ందన� ��� 
�య��� అ�మ�ంచబడ��.” 
� ౧౦, ౨౦౧౭ వర�, ఒక ���� 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ఆర్ �ఎఫ్ � 
�పపంచ�� ం� �బ్ �ట్ � అం���� 
ఉం��. �ం� ప��ల�, �ప� సం�ప�ం�  
వర్�  �ప్ � �న�ద��ంచబ�న అ�స�ం� 
���” ఉ�� య� ����� �. ౧౯ జనవ� 
౨౦౧౭న, ఎ��ఆర్ �ఎ �� ఎ ఎస్ ���� � 
�వలం “�ప� సం�ప�ం�  వర్�  �ప్” ��త� 
�ర� �ం��, ఇం�ల ౨౦౦-�� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ౨౦౦-��ల ఆర్ �ఎఫ్ 
�ం� కవర్ �యబ�� �. �వలం ౧౫౦ 
సం�వ�  �ప��త �పజ� (అమ�వ� �ఖ�  
పట�ణం �� � �బ� �న�  అంచ��యబ�న 
౧౨౭,౫౦౫ జ�ల �ం�) ఈ  వర్�  �ప్ � ౧౯ 
జనవ� ౨౦౧౭ న �జర�� �. అక� డ క�సం 
౪౦ మం� ������� �, �� 
����ల� ������� � మ�� 
అభ� ర �న���#౧ మ�� ఇతర � 
యజ�న ��� బలవంతం� పంపబ�� �. 
���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� 
ఆర్ �ఎఫ్ �� �ప� �� ఖ� ల �సం �ఆర్ �ఎ 
�బ్ �ట్ � అం���� ఉం�, ఇ� 
“సల�� మ�� ఆం�ళనల” సమర� ణ �సం 
“ఈ �ప�రణ �� �ం�” ప��� ��ల 
సమయం వర� ఉం�ం�. ��ఆర్ ఎ �వలం 
ఐ� సమర� ణల� అం��ం�. 
అభ� ర �న���, సం�ప�ంచ��� బ��� 
��ప� ���� మ�� ప�్రపంచ�� ంక్ 
�బ� ం� �� � ��ంచబ�న�� ��ం��. 
ఉ�హరణ�, ఏ��ల్ ౨౪, ౨౦౧౭న, అ�క 
వ� ��� అభ� ర �న��� #౨ ఇం�� ��� �. ఈ 
వ� ��� ఇ� ��� �, �� �పపంచ�� ంక్ 
�ప���� మ�� అభ� ర �న��� #౨ 
��ంబం ఎల్ �ఎస్ � ���న��� 
�రస� �ంచ��� గల �ర�ల ��ం� అ���. 

్రప���త ్ర��క్ � సంర�� ప్ర�ల��  
�� ఇం� �ద�ం �యబ���� �. 
ప్ర్�ం వర్�  ప్ర�� మ�� ���� 
����� సమయం� అదన� 
సం్రప�ం�� �ర� �ంచబడ�� 
మ�� ్ర��క్ � ���ష�  �� న్�  �ద�ం 
�యబడ��. 
సం్రప�ం�ల �క�  మ�ంత �స�ృత 
�ర� ్రకమం మ�� ప���త ్ర��క్ � � 
స��రం �ర� �ం��� న అవసరం 
ఉంద� �జ�న� ం అం�క�ం�ం�. 
�� ంక్ బృందం, �ప���త ���క్ � 
సంబంధం� �స��ంచబ�న ఒక సం�ప�ం� 
�ప��క� ��రణం��, ���క్ � సంర�� 
ప��ల� �ప�� కం�� �ర� �ంచ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప����ం� 
�ప�� కం�. సం�ప�ం�ల �ం� అ����� 
�ప���త ���క్ � �క�  �� ��న్ � 
�రబడ��. 
ఆర్ ఎ�ల� సం�ప�ం�� ���లల 
�న����� �, మ�� అ� �ప���త 
���క్ � �� � రహ��ల� ఆ� �క స�యం 
అం�ంచబ��ం�. అదనం�, 
గృహసంబం�త ���క-ఆ� �క స�� �, 
�ప���త ���క్ � �� � �బ� �న�  
��ం�ల�, � యజ��� మ�� 
���� �తన ��ల� స�, 
�యబడ��. ఫ��� ఆర్ ఎ� � 
�ర� బడ��. 
్రప���త ్ర��క్ � � ��ప� 
సం్రప�ం�ల� 
ఇ� ఉం��: 
• ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  

మ�� ఆర్ �ఎఫ్ � ఒక �ప�  వర్�  �ప్ 
అ�� జనవ� ౧౯, ౨౦౧౭ న జ��ం�, 
��� ౧౫౦ మం� �జర�� � (అంశం 
౫ � �� �డం�). 

• �� ంక్ బృందం �� � ��� ���ల� 
అదన� సం�ప�ం�� ��భవ� ౨౦౧౭ � 
జ���, ��� ౮౦ మం� �జర�� �. 

జనవ� ౧౯, ౨౦౧౭  వర్�  �ప్.  వర్�  �ప్ � 
ఆ�� నం అ��  �� �క ��� ప��కల� ఆంగ �� 
మ�� ���� �ప��ంచబ�ం�. � 
స� ంత ���  వర్�  �ప్ � ��� �� � 
మ�� ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  
మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ అం�ల� 
�� �� �ం��. ���న� �రంద� తమ 
అ����ల� �ప� డం మ�� �డ్ �� క్ � 
అం�ంచడం �� గ�ంచబ�ం�.  వర్�  �ప్ 
��ం�  �� �క ���� �� కవర్ 
�యబ�ం�. 
 వర్�  �ప్ � ���న� �� �� � �వ�త�బ�న 
�లక సమస� � �ర� బ�� �: (౧) ��� ట్ 
��వవద� ఆ��ల ��� �షన్; (౨) ��క 
��� �త� మ�ంత త� �ం�ట; (౩) ��క 
�న:ప��� రం�ర� సం�ప�ం�ల 
���� ంట్ ��ంద ���న హ�� �; (౪) 
�ర� ల జ�� అ�న ������, 
��� ల్ ���, �దల� �� పట� �శద�; (౫) 
�ంచ�� సమ��� ���ం�ట మ�� 
���క �ంచ�� సం�వ�  ���దల; (౬) 
�ం��క � ర � ��ంద  �� �క ఉ��� 
��� �ం��వడం; (౭) ��� ణ ప�ల వలన 



 
 

 

  

�ప��ల స��న �ర� హణ మ�� 
ప��ప�శం� భ�దత; మర� (౮) ��పల 
��ల� సంబం�ం�న సమస� ల� 
�శద�వ�ంచండం. అ�వృ�� ప�ల �ర� 
�ర �యం ���� �ప��య� ��మ��ల� 
�గ�� మ� ం �� ఆవశ� కత, ��మ ��క 
స���ల� అప్ ��డ్ �య��� �శధ� 
మ�� స��రం పం��� �ప��య� 
శ� �వంతం �యడం �� �వ�త�బ�ం�.  
వర్�  �ప్ � �గం� అం��బ�న ���  
��త�ర� క సల�ల� ఇ� ఉ�� �: 
��� ణ ��క �ప��ల �ర� �యం�త� 
పద���, క��తమ��న�  జ�శ�ల� 
���ంచడం, వరదల ఉప�ం� ప�ల� 
��ల సం�ప�ం��, ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం 
౨౦౧౩ �క�  ���జన్� , ఎల్ �ఎస్ ��ంద 
అమ�పరచబ�న ఒప� ం�ల చట�పర�న 
���, ��మ ��ం�ల� శ� ��ల ��రణ 
అ�� ��� . ఈ సల�ల� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  �క�  �� వర �న్�  � 
�ర� ��� �జ�న� ం, ఎ��ఆర్ �ఎ � 
క�� ప����ం�. 
�్రబవ� ౨౦౧౭ � ��� ్ర��ల� 
సం్రప�ం��. ఈ స���ల సమయం� 
అం��న�  ���  సల�� మ�� 
ఆం�ళన� ఇ� �ర� బ�� �: (౧)��క 
స��య అం�ల �ర� ���ల� 
అవసర�న �� ���� షన్ స� ష�త� 
ఆవశ� కత; (౨) ��స�ర్ �� గృ�ల �క�  �� 
వ� �కరణ� సంబం�ం�న సమస� �; (౩) 
�ప�� �� య గృ�ల �న�� �� ణం �ర� 
త�న సమయ ఆవశ� కత; (౪) ��క 
��� ����  త� �ం�ట� బ�రంగ ��ల 
పట� అ�సం�నం ��� ట; (౫) ���  ఉమ� � 
ధ�� ల� మ�� �ప�త�  ��ల� 
��స�న� ��� మ�� ��కం� �ప��త 
గ�ల� గల �ప���; (౬) అ���న� ��� 
�� ���న�  ��� �ప���; 
(౭) సం�ప�ం�ల �ట�� ంట్ ��ంద ఆ��ల 
�� �� �షన్ � స� ���న హ�� �; (౮) 
చ���న�  �వత ఉ��; (౯) వ� వ�య 
��ల� �ప���; మ�� (౧౦) �ంచ� 
��� � అం��నడం�  ఆలస� ం. 
ఈ స���ల� �గం�, ఎల్ �ఎస్ � �ర� 
� స� ంత��ల� సం�ప�ం�� �� 
జరపబ�� �. అంశం ౧ � �డం�. 

12 స� తం్రత అమ�పర� అంచ�. ఎల్ �ఎస్ 
�క�  స� తం�త అమ�పర� అంచ� అ�� 
ఇం� ��� ��� మ�� స� ంత�త అంచ� 
��ం�న స��రం ఇం� అమ�వ� 
��ంతం� పం�� �యబడ��. అ��బర్ 
౨౦౧౬�, అభ� ర �న��#౧, వద�� ఇద�� 
వ� ��� ��� � మ�� �� �పపంచ�� ం� 
�� � �య�ంచబ�� ర� ��� �. 
అభ� ర �న���, ����� �పపంచ�� ంక్ 
�జ��� ��  సం�ప�ం�� మ�� అ�� � 
ఆ అభ� ర �న��ల�, ఈ అంచ� అ�� 
జ���ంద� ���ం�. అభ� ర �న��� ��, 
ఈ అంచ� స� తం�త పద��� �ర� �ంచబడడం 
�ద� ఆం�ళన �ం��. ఎ��ఆర్ �ఎ అ�� ఎ 
ఎస్ ���� అమ�పర� ఏ���  మ�� � 
�కరణ పథ���  �ర� �ం�ట� �ధ� తగల ఒక 
ఏ��� � ఉం�. �ం� అ�బం�ల� 
ఎం��వడం మ�� �ర� �ంచడం� 
ఎ��ఆర్ �ఎ ��త స� ష�ం� ��. ఇం�, 
స� తం�త అంచ� �ప��య ప����� �� 

ఎ��ఆర్ �ఎ, అమ�పర� సమయం� 
ప�ష� �ంచబ��� న ఏ�� ��ల� 
���ంచ��� ఎల్ �ఎస్ �క�  తృ�య 
ప� అంచ�� ����ం�ం�. ఈ 
అధ� యనం, ఎల్ �ఎస్ అమ�� 
సంబంధం�� సం్రప�ం���ల �� � 
�యబ�ం�. 
ఎల్ �ఎస్ �క�  తృ�య ప� అంచ�� 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� ��ం�ం�. �� �ర� హణ� 
��� ��న సంస��/ఏ��� ల �ర్� �స్� �ం� 
�డ్�  �� గ�ంచడం �� � ఎ��ఆర్ �ఎ �� � 
సం�ప�ం���� ఎం�క �యబ�� �. ఎం�క 
�యబ�న సం�ప�ం����, ఎల్ �ఎస్ 
అమ�� సంబంధం��ం�, అధ� య��� 
ఒక స� తం�త దృ������  ����వ���, 
�వర� అధ� య���  �ర� �ం��. 



 
 

 

  

మ�� తృ�య ప� అంచ���ల� 
�య�ం��� ఉ����� �ప��లం� 
ఉన� �� �, ఎ��ఆర్ �ఎ �� అంచ��� 
��� ���ల� ����� �. 

�జ�న� ం ఒక ���� అంచ�� 
అం��ం� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ � తన 
�� ఖ� ల� అం���ం�. ���క �ర��న 
త��త, �జ�న� ం �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ప���, �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న 
���క� �వ�త�బ�న సమస� ల� 
ప�ష� �ంచ��� గల చర� ల� �� �ం�, 
అమ�ప���ం�, ఇ� �� ఆర్ �ఎఫ్ మ�� 
��-�� ��ట ఆర్ ఎ�ల� �గం� ఉం�ం�. 

13 ్ర��క్ � సంబం�త �తరణ �క�  స� �వం 
మ�� ప�����  ఖ�� తం� 
అంచ��యడం� �ఫల� ం మ�� ఓ� 
౪.౧౨ � ��ం� ఎల్ �ఎస్ �ం� �ం� 
�ం�న �� ������  త�నం� 
��� �ం��వడం� �ఫల� ం. �ఐ�/ఐఎస్ 
�ఎస్ ఇ� ���ం�, “� �కరణ పథకం 
(ఎల్ �ఎస్) గణ�యం� ��� �యబ�ం�.” 
అ��, ����ఫ్ ౧౬ [అభ� ర �న �క� ] � 
�వ�ంచబ�న���, ఎల్ �ఎస్ అ�� 
“గణ�యం� ��� ���.” మ�� �ప��య� 
��� �య��� అవసర�న చట�పర�న దశ� 
ఇం� సంభ�ంచ��. ఈ ఖ�� తం��� 
అంచ�, వలన త�� � �� ంక్ �ర ���� 
����ం�, ఇ� ఇప� � వర� తన అమ�పర� 
ఫ��ల� అంచ��య��� ఎల్ �ఎస్ పథకం 
�క�  స� తం�త అమ�పర� అంచ�” � క�� 
ఉం� ఒక �శ�� �ర� క పద��� ఉం�. 
ఎల్ �ఎస్ � ���న� �� �ప�స� ందనల� 
�నడం మ�� ఉప-���క్ ��  � వ� �ం� �ధం� 
���న అమ� పర� అవ� సమయం� తమ 
అమ� పర� �ప��య � బ��తం�య��� 
�వల�న చర� ల� �� �ంచడం. ఈ పద��, ఓ� 
౪.౧౨ � ఎల్ �ఎస్ �క�  అ�సరణ� 
అంచ��య��� స���. ఇం�, ఈ “స� తం�త 
అమ�పర� అంచ�” స� తం�తం� 
�ర� �ంచబడ��� �� ంక్ ఇం� ఎ�ం� 
చర� � �����,౫ అ�క �స్�  ఉన�  �� 
���స� ద ��జ��ల �ర� ఓ� ౪.౧౨ ��ంద 
��ంచబ�న, ఎస్ ���� �ర� ����� ంట్ 
� స� తం�త సల� �� నల్ ఏర� రచ��. 

ఎల్ �ఎస్ �క�  తృ�య-ప� అంచ�. 
�� అంశం ౪ � �డం�. 

14 ఓ� ౪.౧౨ �క�  ల�� ల� అ��రత� ం: 
అసంక�� త ����� ంట్ � ���ంచ��� 
�� త� �ంచ��� �� ంక్ �జ�న� ం �� 
ఎ�ం� చర� � ��క�� మ�� బ��� ఎ 
ఎస్ ���� �� � �ప����న వ� ��ల� �ం� 
ఎం�క� ఉ�� య� ��పడం �� � 
అసంక�� త ����� ంట్ ��ం�న 
ఆం�ళనల� �ప�స� ం�ం�ం�: “�� � 
�కరణ పథకం (ఎల్ �ఎస్) � �� � �� �నం 
(ఎల్ ఎ) ��ంద ���న���  ఎం��వ�� .” 
��� � సమయం� నష�ప��రం మ�� 
ప��త ఆ�� ��, ఎల్ �ఎస్ మ�� ఎల్ ఎ 
చట�ం �� � అం�ంచబడ��, ఇ� “���క్ � 
�� � ��� ���న ��� ���క్ � ��� 
పంచ��� త�న ���బ� వన�ల� 
అం���ం�."6�వర�, ఎల్ �ఎస్ �, �� ంక్ �� 
�శద�� ��న పద�� వలన ఇ�వర� ఎల్ �ఎస్ 
�� � �బ� �న�  �స� ంత�� ���, 
అ���, వ� వ�య ���, మ�� �ర� ల 
స��ల �వనభృ�� �న�ద��ంచ��� 
�ప��� ��కబడ�, మ�� ఎల్ �ఎస్ 
�య�ల ��ంద ప� సంవత� �ల �� �వలం 
ఆ�� �ల� అం��ం��. 

� �కరణ అ�� ����� ంట్ � 
త� �ంచ��� మ�� ��� 
ఎవ��ం�� �ం�� ��� గ�ష� 
��ల� అం�ంచ��� గల ఒక పద��. 
���� ఆర్ �ఎఫ్ అ��, � 
�� ���� ఆం్రధ ్రప�శ్ ్రప�త� ం �క�  
�బద�త� ��కరణ, సం్రప�ం� 
���� ం�� మ�� �� ంక్ ��నం� 
్రప�ఖ ��న్ �ం� �� ����ం� మ�� 
��ల� �����ం� మ�� ��� 
ప�ష� �ంచ��� చర� � ���ం�ం�. 

�జ�న� ం, �వనభృ�� మ�� 
����� ంట్ � ్రప���త ��క్ � �క�  
సం�వ�  ్రప��ల�, త�న�ధం� 
అంచ��యబ�న�, ��� �ం���ట� 
మ�� ఏ�� ���ంచబ�న ్రప��� 
�� ంక్ ��నం ్రప�రం� 
�ర� �ంచబ�న��� ��� �ం���ట� 
క��బ� ఉం�ం�. ్రప���త ్ర��క్ �, 



 
 

 

  

�� ంక్ సహ�రం� �ం�� ��� � 
వ��  అ� �ర��ం��� �ం�� 
�� ంక్ ����� క��బ� ఉం�ంద� 
�జ�న� ం ధృ�క���ం�. 

అసంక�� త �న:ప��� రం. ఎ��ఆర్ �ఎ 
ఇ� గమ�ం�ం�, అమ�వ� �స�ర్  �� న్ 
(�ంగ�ర్ �ప�త�  సహ�రం� �ద�ం 
�యబ�ం�) � �స�ృత (౧౦౦� ��) 
సం�ప�ం�ల ఫ�తం� మ�� ఎల్ �ఎస్ 
ఫ�తం�, ��క ��� ����  త� �ంచబ�ం�. 
ఉ�హరణ�, ����� అ������ 
�ప�స� ందన�, ఎల్ �ఎస్, ���ల�� ��స 
��ం�ల� �న��ం��, ఇ� అమ�వ� 
నగర ప���� ౧౦౦,౦౦౦ ��మ��� 
�వ�ం�ం�� ��క�� ం�ం�. 
ఎల్ �ఎస్ � �ర�, � స� ంత���, వ� 
��� �ప�� త ��న్ ��ంద �ం��� 
మ�� �బ�� అసంక�� త ����� ంట్ � 
క��బ� ఉం��. 

�ప���త ���క్ � ��ంద ఒక అసంక�� త 
����� ంట్ అ�� �� ంక్ ���ల� 
�బ� ఉం�ం�మ�� ���� 
ఆర్ �ఎఫ్ � ఇ� ��పబ�ం�. 
ఓ� ౪.౧౨ �  ��రత� �. �ప���త ���క్ � 
ఒక సృజ�త� క పద��� ప�చయం ��� ం�, 
ఇ� ���క్ � ��� చరణల �� � ��� ��ల, 
���క్ � ��ల� �పత� � �� �� క�� 
ఉం�న��� �ప�� కం� ��ం�ంచబ�ం�. 
� యజ��ల� �వలం ��రణ పద��� 
��త� నష�ప��రం అం�ంచబడ��; 
���న �� ��వ� �� �� �� 
పం��బ��� � 
�తన నగరం ఏ�� � �యబడడం� ��� 
��వ మ�� ఇతర ��� క����. 
�వనభృ�ల �న�ద�రణ �జ�న� ం 
దృ��ల, ��త �పజల �వనభృ�ల 
�న�ద�రణ ��ం�న ఆం�ళన�, �� 
�� � ప�ష� �ంచబడ�� (౧) 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద 
నష�ప��రం, ఇ� వ� వ�య ��ల �ం� 
��� ���వ��క వ� వ�య 
��ల� ��గ� �య��� 
��క�� ��ం�; (౨) ఎల్ �ఎస్ ��ంద �ప� 
ఇవ� ద�న  �� ట� ఏ�� �; మ�� (౩) 
ఆ�� ��/�ంచ�ల �ర� �ప���త 
�ప���, ���� � 
�ం�ం�ం��వ��� సహ�రం, మ�� 
స� యం-ఉ�� ఎంటర్ ���స్ ఏర� రచ��� 
సహ�రం. ఈ స���ల��  �� �తన 
��ల� అవ��� మ�� ఈ �ప��� 
���� ఆర్ �ఎఫ్ � �ప���ంచబ�న�, 
ఇ� �న���న�  �ప�త�  �ర� �క�ల� 



 
 

 

  

మ�� అవసర�న �ట అదన� 
�ప��ల� ��ం�ం�ట� సహ�రం 
అం��� �. 

 
౫ ఈ సందర� ం�, అ�బంధం ౧౨ మ�� అభ� ర �న��ల ఆం�ళనల� �జ�న�  �ప�స� ందన � �డం�. 
౬ ఓ� ౪.౧౨. ��. ౨(b). 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
సం.  � ��మ్ --- 
15 ఓ�/�� 4.01: అర �వంత�న సం�ప�ం�� 

��� �ం��వడం� �ఫల� ం: అర �వంత�న 
సం�ప�ం� �ప��య ��ం�న ఫ�తం� 
(����� ౩౧ � �వ�ంచబ�ం�), 
అభ� ర �న��ల ఆం�ళన�, ��జక్ � �ర� గల 
��జ్�  ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  ల 
�ందపరచబడ�� మ�� అభ� ర �న���, 
��గం ౩ � �వ�ంచబ�న �ధం� సం�వ�  
��� ఎ��� ం��� �. 

ఎ��ఆర్ �ఎ �� � �ం�పరచబ�న 
�� ంక్ �� ఖ� ల త��త, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ఆర్ �ఎఫ్ 
����ల� �న: �ల��ం� మ�� 
సం్రప�ం�ల �ర� �జ�న� ం �� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���� �. 
�వ�ల�, అంశం ౫ � �డం�. 

16 ఓ� ౪.౧౨ మ�� ఓ� ౪.౦౧ � 
�న�ద��ంచబ�న ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ��ఆర్ �ఎఫ్ 
���� �క�  అ�సరణ. �ప���త 
నష�ప��రం, ����� ంట్ ఖ�� � కవర్ 
�య�. �న�ద��ంచబ�న ఆర్ �ఎఫ్ అ�� 
ఓ� ౪.౧౨ �క�  �ప�ణ ����� ంట్ 
ఖ�� � అం���� నష�ప��ర ��� � 
ఏర� ���ం�. ����� ౨౬� 
�వ�ం�న���, �ందవల�న �� �క�  
�� �� �షన్ �ర� ఆర్ �ఎఫ్ �క�  
�ప��య, ఐ� సంవత� �ల� ��జ్ 
�యబడ� ��వల ఆ�రం� ఉం�ం�. 
అభ� ర �న��� ఎల్ ఎ చట�ం ��ంద 
��� యషన్ సమ�� �� �, ఇ� గత �� 
సంవత� �ల� ��య��, �రదర� క 
పద��� జ��న �వ��ల ��� ట్ 
��వల� ఆ�రప� ఉం��. 
�ప�� కం�, ��� ట్ ��వ� క�సం �ం� 
�ర�ంకం� ��ం�� మ�� ౮౦�తం 
��� ��� ట్ ��వ ���ం�� మ�� 
�ద� ��� ల్ �ప�రం మ�� ఎల్ �ఎస్ 
��ంద అం�ంచబ�న ��� అ��ణం� 
౨౦�తం అ�వృ�� పరచబ�న ��� �ప� 
ఇ�� �. 

���� ఆర్ �ఎఫ్ � �� ంక్ 
స����ం�మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ �� � 
�� �ర�యం ���బ��ం�, ఇం�� 
�� ంక్ �� ఖ� � మ�� అభ� ర �న��� 
�వ���న ఆం�ళన� ఉం��. ఆర్ �ఎఫ్ 
� త�న�ధం� అభ� ర �న��� �వ���న 
ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� �జ�న� ం� క�� 
ప���� �. 
��� �న ��ల �ర� �� ంక్ ��నం 
�ప�రం ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ ��ంద 
అం�ంచబ�న ప�����  ఆర్ �ఎఫ్ 
గమ���ం�. 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ � �� అ�వృ��� 
���ం� �స� నగ�కరణ �ర� �ం�న ౨౦ �తం 
��ల� అం�ంచ��� ఏ�� � ఉం�. 
��త �పజ� �� అ�వృ�� �సం ����� మ� 
అం�క���, ఈ ఎం�క ��త �పజ� 
అం���� ఉం�ంద�, ఆం�ధ �ప�శ్ 
�ప�త� ం �� � �జ�న� ం అర �ం ���ం�. 
ఇం�, అం�� ౧ మ�� ౬ � 
�ప�స� ందనల� మ�ంత ��� రం� 
��పబ�ం�. 

17 ���క్ � �ప�� �� �ల �� �షణ ��ంచడం: 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  ఇ� అ�� �, 
అమ�వ� �ఖ� పట�ణ ���క్ � � 
�ప�� �� �ల �� �షణ ��ం� భ�ష�  ఉప 
���క్ ��  �ర� ���క్ � �ప�� �� �ల �� �షణ 
ఉం�ం�. ఈ సందర� ం�, ౨౦౧౪ � ఒక 
�వర�న ���క� ఒక ���� 
అం�ం��, ఇం�� నగరం �ర� 
ప�్ర�� �� య ���� ఉ�� �, ఇం�� 
��ం�య కం��ల�� �ప�త�  
��� ల�ల� �� �ంచడం �� � ప��లన 
�క�  ��ం��కరణ �� ఉం�ం�. 

అమ�వ� నగర ్ర�ం��� 
్రప�� �� ��, �జ�న�  
ప�����. �� ంక్-�� ఆ��కస�య 
అం�ల� ్రప�� �� �� ఎస్ ఇ ఎస్ ఎ- 
ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � అంచ��యబ�� �. 
అమ�వ� నగరం �క�  ��ంత ఎం�క అ�� 
ఒక �ర� ��క �ర �యం మ�� ఇ� �ప���త 
���క్ � � �� ంక్ � �య�ంచ��� 
�ం��� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం �� � 
���బ�ం�. అమ�వ� నగర �� ౨౦౧౪ 
�వ�� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం �� � 
�� �త� కం� ఎం��బ�ం�, ఇ� ఆ��ంత� 
����త� క ���ఖ� త మ�� �� ఆ� �క 
�మర�� �, �� �ష�ం� ఒక శ� �వంత�న 
�ట� ర్�  ర�� ఆ�రం� �యబ�ం� 
��కస����. అ�క అ��ద� ఆ� �క 
�ం��ల� అ��లత, ��ణ� ం క��న ��� క 
శ� � లభ� త మ�� వృ�� �ం��న�  జ�� 
అవస�ల� ��. 
���క్ � �క�  �ప���త ప�� అమ�వత 
నగరంల� ���  ��� ల� ప��త�ం�; 
అ�, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �క�  
�ప�� �� యల అంచ�ల�, అమ�వ� 
నగరం �క�  �ప�శం �ర� సం�� వ�  



 
 

 

  

�ప�� �� �ల 
�� �షణ ఉండ�, �� �ప���త ��జక్ � ��ంద 
ఆ� �కస�యం అం�ంచగల �� �ష� ��� ల 
�ప�� �� �ల� ప��తం �యబ�ం�. 

18 ప�� వరణ సమస� ల� త�నంత� 
�� �ంచక�వడం: �న�ద��ంచబ�న 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  ఇ� ���ం�, 
“ప�� వరణ ��తణల, వ� వ�య ��ం��, 
త��ల�/జ�శ�� (వ� వ�య 
�ల�� మ�� న��య�), కృ��న� 
�రం �ంబ�, �� �ంట� మ�� న� �ర 
��ం�� ఉ�� �. అమ�వ� �ఖ�  పట�ణ 
��ంతం� ఎ�ం� ప�� వరణ సం�దన 
��ం�� ��. అ��, అధ� యనం ఈ 
��ం� �ట్ �� ట్�  � �� �ం�ం�: త� 
���, �� �ంట�, మ�� కృ��న� 
�ర ��ంతం.” అ��, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ 
ఎం ఎఫ్ � అమ�వ� �ర� �ప�న ఇఐఎ-
ఇఎం� � �యబ�న ��ర�� ��, అ� 
జ�శ�ల, త� ��� మ�� 
కృ��న�� సంబం�ం�న ��ర�� 
���ం�. 

�జ�న� ం ్రప��తం ���� 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  � స���� ం�. 
��-���ష� ఇఐఎ�, ���బ��� 
�ర� �ం� ���ంచబడ��. 
ఎస్ ఇ ఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ ��ంద ఏ�� ��, 
తప� �స� ప�� వరణ  � �య�న్�  ప� ���ల కం� 
ఎ�� వ ఉన� �, ��య ప�� వరణ చ�� ల 
��ంద ��పబ�� �. ���క్ � అం�� 
��ం�ం�న�� � మ�� �� ఇఐఎ� 
�ద�ం ��న�� �, ఎ��ఆర్ �ఎ �� 
ఎ�వం� ప������� ��, ��య 
ప�� వరణ చ�� ల� ��ం��, అం��త, 
అ� తన ఇఐఎ-ఇఎం� � �యబ�న 
��ర�ల� ప�గణన��� ���ం�ం�. 
���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  అ��, 
ఇతర సమస� ల�, వరద�, జ�శ�ల 
���గం మ�� అట� �� ���గం 
�ం� సం�వ�  ���క్ � �ప��� ప�గ�ం�, 
ఏ�న �ప��ల �ప��ల� ఉపశ�ంచ��� 
చర� � ���ం�ం�. �ప���త ���క్ � ��ంద 
���బ��, �ట్-�� �ష� ఆర్ ఎ��, �ట్-�� �ష� 
ఇఐఎ� మ�� ��-�� �ష� ఇఎస్ ఎం�ల � 
����ం�. 
�జ�న� ం �� �ప��తం ���� 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� �� �� �ష� 
సంర�ణ ప��కరణ� స������ � 
మ�� ప��ల� ���ర �యం ���� 
�ం�� ఎ��ఆర్ �ఎ � తమ �� ఖ� ల� 
�����. అభర �న��� �వ���న 
ఆం�ళన�, �� ప��� 
ప�ష� �ంచబ�� య�, అ� �ప���త ���క్ � 
� సంబం�ం�నవ� �జ�న� ం 
��� �ం��ం�ం�. 

19 �జ�న� ం� �ర�  సం�షణ�. 
అభ� ర �న��� ఎ��ఆర్ �ఎ, �పపంచ 
�� ం� �జ�న� ం మ�� �పపంచ 
�� ం� �ఆర్ ఎస్ ల� �� ఆం�ళనల 
��ం� ఒక ఇ��ల్�  సర�� మ�� 
స���ల �� � ���� (అ�బం�� 
౧౨-౧౬ ల� �డం�). �ఆర్ �ఎ ఆ�� నం 
త��త, �ంతమం� � స� ంత�� 
��� “�ప� సం�ప�ం�  వర్�  �ప్” � 
�జర�� � మ�� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ 
� �� ఆ�పణల� వ� � �క�ం��. అ��, 
�న�ద��ంచబ�న �����, �పపంచ 
�� ంక్ �� �బ్ �ట్ � �స్� �యబ�� �, 
���, �ప� సం�ప�ంప  వర్�  �ప్ �,  
ప�ష� �ంచబడ� అభ� ర �న��ల 
ఆం�ళనల ��జ్�  ప�� � �ంట్ 
��పబ�ం�. �పపంచ �� ంక్, 
అభ� ర �న��� �వ���న ఆం�ళనల� 
ప�ష� �ంచ��� ఇం� ఎ�ం� చర� � 
��క��, ఇం�� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్  మ�� ఆర్ �ఎఫ్ � 
అ�బంధం ౧౫ � ��పబ�న ఆ�పణ� 
�� ఉ�� �. 

సంర�� ప్ర�� ���� ��� �� 
సమయం� ����ల ఆం�ళన� ఇం� 
సమ్రగపరచబడ��. �జ�న� ం �� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���, �� ఎస్ 
ఇఎస్ ఎ౦-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �� ���ష� 
����ల ఆం�ళనల� ప�ష� ���ం�, 
ఇం�� అభ� ర �న��� �వ���న 
ఆం�ళన� �� త�న�ధం� ఉం��. 

����ల �� � సం�ప�ం�ల �ప��య� 
�న�  ఎం�క� మ�� ఆం�ళన�, అంశం 
౧౨ ల �వ�ంచబ�� � మ�� ఇ� 
అ�కర��� ప�ష� �ంచబ�� �, ఇ� అంశం 
౧౬ � �వ�ంచబ�� �. ఆర్ �ఎఫ్ � 
ప�గ�ంచబ�న సం�ప�ం�ల అ����� 
�� �న�జ్ �యబడ�� మ�� ఉప-
అం�ల� సంబం�ం�న ��-�� �ష� ఆర్ ఎ�� 
�ద�ం �యబడ��. �ప�ఒ��త ���క్ � ��ంద 
���క్ � ��త జ���క� � అ�� ౧౦ �డ� 
�ర� ఆర్ ఎ� �ద�త� ఒక �గం� 
�న����� �. 
అదన� సం�ప�ం�� ��� �గం� 
���బడ�� 

 



 
 

 

  

 
�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర 
అ�వృ��  

సం.  � ��మ్ --- 
  ఆర్ ఎ� �ద�త మ�� ���� ఆర్ ఎ�ల 

�ల��ంచబడ�� మ�� 
�ప��ంచబడ�య. 

20 అభ� � �ంచబ�న ్రప���. 
అభ� ర �న���, ఇ�� � �న్ �� నల్ 
���, �న ��పబ�న ��న 
ఉల�ంఘనల� ఒక ప��ధన జర�ల� 
అభ� � ��� � మ�� ఈ ఉల�ంఘనల� 
స��య��� త�న చర� � 
����ల� మ�� అభ� ర �న��ల 
ఆం�ళలన� ప�ష� �ం�ల� �పపంచ 
�� ంక్ �జ��� ��  అభ� � ��� �. 
అ�ం� దశల�, ఇ� �ర� బ� 
ఉం��, �� ��� ప��తం ��ం� 
ఉం��: 

- �పపంచ �� ం� �� అ��జల్ 
�ప��య ఆలస� ం మ�� ఎ ఎస్ 
��� � పర� ��ణ� స� తం�త 
���ల� ఒక �� నల్ ఏ�� � 
మ�� అ� �పపంచ �� ంక్ 
���� మ�� �ప��యల 
�ప�రం అమ� పర�న��� 
��� �ం��ం�. 

- ఎల్ �ఎస్ � �వ�నత 
�ర� �ంచ��� �� ంక్ పద��� 
�ర� ం�. ఓ� ౪.౧౨  
��ంచకపవడం ప��� రం 
�సం అవసర�న దశల� 
�� �ంచగల ఎల్ �ఎస్ �క�  
�స�వ స� తం�త �� �షణ �ర� 
ఉ��ఖ� �య�ల� �� ంక్ 
�� అ�మ�ం�� మ�� 
ఓ� ౪.౧౨ � భ�ష�  �లన 
ఉం��, ఇం�� ఎల్ �ఎస్ 
�� ��� ���� చట�పర�న 
��� �� ఉం��. 

- � �� �న �ప��య, 
�పపంచ�� ం�  ���ల� 
��ం�న��� మ�� ��య 
�� యవ� వస� � అ��లం� 
��� �ం���� మ�� ���క్ � 
�ర� �� ప�� వరణ మ�� 
���క ప��కరణ� 
అభ� ర �న��ల ఆం�ళన� 
�ర� బ�న��� 
��� �ం����. 

భ�ష�  సం�ప�ం� �ప��య �� చ� �, 
��య�� మ�� అర �వంత�న పద��� 
�ర� �ంచబ�న��� ��� �ంచ���. 

�జ�న� ం దృ�� ఇప� �� ఎ� 
ఉందం�, ్రప���త ్ర��క్ � �ద�త 
అ�� �� ంక్ ��న ఆవశ� కతల� 
అ�స���ంద� ఉం�. అ��, 
�జ�న� ం, ఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న�, 
అభ� ర �న��ల అ����� మ�� 
ఆం�ళలన� స��ంచ��� మ�� 
ప�గ�ంచ��� ఒక అవ�శం� 
ప�గ���ం�. 
�జ�న� ం, ఋణ�గ� త�  క��  ఒక 
� �� చరణ  �ప� � క�  సమ� �ం�, 
అభ� ర �న�  �వ���న  ఆం�ళ లన�  
ప�ష� ���ం� . ��ంద �వ�ంచబ�న 
చర� �, ���క్ � �ద�త సమయం�, ఈ 
ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� 
���బడ��. 
బలవంతం మ��  
అమ�పరచడం�� ఇతర 
సమస� ల�  ప�ష� �ంచ���  స�జ  
��మకం మ��  పర� ��ణ  . � 
�� �నం మ�� �ప���త ���క్ � � 
�� సం�వ�  �ప��ల �క�  సం� �ష� 
స� �వం�, �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
క�� ప���, ఒక �ర సల� క��� 
ఏర� ��� �, ఇం�� సంఘం�� 
�� �ంచద�న స�� � మ�� �హ�  
���� ఉం��, �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ఒక సల� �� నల్ � ప���, �ప���త 
���క్ � �క�  అమ�పరచ���  
����� మ�� �ప���త ���క్ � 
�క�  సం�వ�  �ప��ల �ప��ల 
ఉప�ం�� �����. ఇం�, 
�జ�న� ం ఇ� ���ం�: 
• ����లక మ�� బలవంత 

ర�తం� బ�రంగ ����ల 
��మకం, అ�� ���క్ � �సం, �� ంక్ 
సహ����  ఒక �ంద�� ఆవశ� కత 
అ� �ప��� �� �లపం� మ�� 
�జ�న� ం, ���క్ � ��న్ ల� 
����ల ఇ�� ట్ � ����ల� 
ఆ���ం�; 

•  �� �క ���లల ఇంట�� � � 
మ�� సం�ప�ం�� �య��� 
ఒక స� తం�త  �� �క ప���  
�య�ం�, ఏ�� సం�వ�  
బలవంతం� అదన� 
స����� �ందం�; 

• ��త ���ల� తర�� �ళ� ��� 
ఒక స� తం�త  �� �క ���ల� 
�మ�ం�, ���క్ � ��త �పజల 
ఆం�ళనల� పర� ��ం�, ��� 
�� ంక్ �� దృ��� మ�� 
ఎ��ఆర్ �ఎ దృ��� ���ళ� ం�; 

• �ద�త మ�� పర� ��ణ ల�� ల 
తర�ద���  �ంచం�, అ�� � 
�� ంక్ �� ����ల� 
����లకం� క��, ��రణ 



 
 

 

  

మ�� సం�వ�  బలవంతం� 
ఘటనల�� అమ�పర�ట 
సమస� ల� �� ంక్ �బ� ం� 
సం��ంచ��� ��� ఎ�� వ 
అవ��ల� అం�ం�ట� 
�ల��ం�; 

ఒక దృఢ�న ���క్ �- �� � ఇబ� ం�ల 
ప��� ర వ� వస�� ఏర� రచ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప��యం�, ��� 
�ప���త ���క్ � �క�  �ద�త మ�� 
అమ�పర�ట సమయంల ����ల 
ఇ�� ట్ మ�� ��� �ల� 
�క�ంచ��� �ల��ం�. 
�� �క్ � � ద�త . �ప���త ���క్ � �క�  
శ� �వంత�న, ధృఢ�న �ద�త� 
��వర� �ర �యం ���� 
సమయం�, ఈ��ం� ప��ల� ��� 
����� సం�ప�ం�ల� ��� 
�న��ంచ��� �జ�న� ం క��బ� 
ఉం�. 
• �ప���త ���క్ � ��ంద � �� �న 

�ప��య �� �షణ� ��� ఆర్ �ఎఫ్, 
ఎల్ �ఎస్ � స�, ���� ంట్ 
మ�� ���ఖ�  ��న్ 
సం�ప�ం�� జ��, అ��� 
మ�� �ప��ల సంబం�త 
అంచ� మ�� ఇవ��  ఎ� 
�ర� �ంచబ�� అ� అంశం� 
జ��ం�. 

• ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ , �ప���త 
���క్ � ��ంద అమ�వ� నగరం�పల 
�ప���త ���బ�ల అంచ�� 
స�, సంబం�త ప�� వరణ మ�� 
���క అ��� మ�� 
�ప��� మ�� ఇవ��  
�ప���త ���క్ �  ��ంద ఎ� 
ప�ష� �ంచబడ�� అ� అంశం; 

• �న���న�  సం�ప�ం�ల �ర� 
ఒక �ప��క మ�� ఇబ� ం�ల 
ప��� రం/�ర ��మకం, 
స� ష��న అ���య వ� వస�ల� 
���, ���క్ � � �గం� 
అమ�పరచబ�� (ఫ��ల 
��ంవర్�   ��కల� స�); 

• ���క్ � మ�� సంర�� 
అం�ల �ర� ఒక 
�ం�ం�ంచబ�న 
క�� ��షన్ �� హ�. 

• ���క్ � మ�� సంర�� 
అం�ల �ర� ఒక 
�ం�ం�ంచబ�న 
క�� ��షన్ �� హ�. 

��న  అ�సరణ . �ప���త ���క్ �, 
�� ంక్ �����  అ�స�ం�న��� 
��� �ం���ట�, �జ�న� ం ఇ� 
���ం�: 
• �� ంక్ ��నం మ�� 

ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ మధ�  
ఏ�� ��ల� ప�ష� �ంచ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � మ�� 
త�న�ధం�, �� ఆర్ �ఎఫ్ �, 
ఎల్ �ఎస్ �, క�� ప����. 

• ఎల్ �ఎస్ �క�  �� తృ�య ప� 
అంచ� ���క�� ��ర�ల� 
మ�� �� ంక్ � గల అదన� 
�� ఖ� ల� ఎ��ఆర్ �ఎ ఎ� 
అం�క���ం�, ��� 



 
 

 

  

అమ�పర�� మ�� ఇతర ���క్ � 
ప��ల� త�న�ధం� �ర�తం� 
ఉం��; 

• ���క్ � ��త �యన��ల �ర� 
మ�� ���� ��ల �ర�, 
�ర� ల స��ల ��ణ� ం 
�ం�ం�ంచడం� స�, �వనభృ� 
సహ����  ��ం�ట� గల 
పద��ల� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
అం�క�ం��; 

• �� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్  
�� �ష� ����ల ఆం�ళనల� 
ప�ష� �ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
క�� ప��యడం 

•  ఇ� అభ� ర �న��ల �� � 
త�న�ధం� �వ���న 
ఆం�ళన�. 

సం�ప�� �  మ��  స�� రం. 
�ప���త ���క్ � ఒక �ం�ం�ంచబ�న 
సం�ప�ం� �ం� �ప�జనం �ం��ం� 
మ�� 
����ల ��మక పద��. 
అం��త, �జ�న� ం ఇ� 
���ం�. 
• ���క్ � సంర�ణ ప��ల� 

సం�ప�ం�ల� �స��ంచ���, 
ఎం�కం� అ� ���� 
�ల� బ��న� � �బ��, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్ , ఆర్ �ఎఫ్, �ట్-�� �ష� 
ఆర్ ఎ��, �ట్-�� �ష� ఇఐఎ� 
మ�� �ట్-�� �ష� ఇఎస్ ఎం�ల� 
స� �స��ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
��� ప����. ఇం�� 
��ధర��� ����న �పజల 
���ల� �కస్ ��� సం�ప�ం��, 
అం� �న�  మ�� ���నల్ �� ల్ 
���, వ� వ�య ���, మ�ళ� 
మ��  �� న�భష� జ�� వం��� 
ఉం��. ఇం��, ��� �యబ�న 
�ర�� ప��ల� ప�చయం 
�య��� మ�� చ�� ంచ��� ఒక 
����ల  వర్�  �ప్ �� 
ఉం�ం�, ఇం� ����ల 
ఆం�ళనల� ��� ప�ష� ��� � 
మ�� �లక సంర�� సమస� � 
ఎ� �ర� �ంచబడ�� 
(ఉ�హరణ�, నష�ప��రం మ�� 
���క అ�వృ�� మ�� ��ణ� ం 
�ం�ం�ం��� పథ��) ఆ 
అం�� �� ఉం��. 

• అభ� ర �న��ల �� � మ�� ఇతర 
����ల �� � � �� �నం 
మ�� ఎస్ ఇ ఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ 
మ�� ఆర్ �ఎఫ్ �క�  �� 
����ల�� సం�వ�  
ప�� వరణ �ప��ల� సంబం�ం�, 
�వ�త�బ�న ఆం�ళనల�, 
త�న�ధం� ప�ష� �ంచ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � ప����. 

• సం�ప�ం�� �� చ� �, 
��య�� మ�� 
అర �వంతం� �న��న�� 
��� �ం��వ��� 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� 
ప��యడం. 

ఇబ� ం�ల ప�� � రం. శ� �వంత�న 
ఇబ� ం�ల ఉప�ం� వ� వస�� ���క్ � 



 
 

 

  

 �� �లవ�� ఉం�ల�, ఇ� ���క్ � �� � 
����న �పజల ఆం�ళనల� ��ల� 
మ�� త�న�ధం� ప�ష� �ంచబ�ల� 
�జ�న� ం �� ��� ం�. �జ�న� ం 
ఇ� ���ం�: 
• ఒక ���క్ �  �� � �ఆర్ ఎం 

ఏర� రచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
ప��యడం�, ���క్ � ��త 
�పజ�, ఇప� � �� ఉప�ం� 
వ� వస� వలన �� సమస�  �ర�ద� 
����న�  ��� �ల� 
ప�ష� �ంచ��� ���క్ � � 
సంబంధం �� స�� � ఉం��. 

�ప���త ���క్ � �ర� ఉప��ం��� న 
��  �� ట� �క�  � యజ��ల� 
�� ం��� �ర�ణ ���ల ప���, 
ప�� వరణ మ�� ���క అ�య 
�ర� హణ� ప��� �� అ�� �ం�ట� 
మ�� ���దలల�సం, ��� ��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

అ�బంధం ౨. ఎల్ �ఎస్ �ర� మద�� �ఖ 

 



 
 

 

  

 

 
 
 
 



 
 

 

  

అ�బంధం ౩. ��� అ�� మ�� �్ర�ం ��� జ���ంట్ 

 
 
 



 
 

 

  



 
 

 

  

 
 
 



 
 

 

  

 

 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగరణ అ�వృ�� 
 

అ�బంధం ౪. సం్రప�ం�  వర్�  �ప్ �  �� �క �ధ� మ కవ�జ్ 
 

 
 



 
 

 

  

--- 
 
 

ఆం్రధ �� � (���) మ�� ద �ం� (ఆంగ ��) � ౩౧వ  ��ంబర్ ౨౦౧౬ �, ఎస్ ఎంఎఫ్ 
మ�� ఆర్ �ఎఫ్ �క�  �ల��ం�� సంబం�ం�న �ర� జ�క ్రపకటనల ప్ర��  � ��� ం�� 

 

 
 

౧౯ జనవ� ౨౦౧౭న �ర� �ం�న  వర్�  �ప్ � సంబం�ం�న �ర� జ�క ్రపకటన 
ఆంగ � �న ప్ర�క, �క� న్ ్ర��కల్, ��. ల �ర� జ�క ్రపకటన ౧౭-౦౧-౨౦౧౭ 



 
 

 

  

 
 
 



 
 

 

  

--- 
 
 

��� �న ప��క, ��, ��, � �ర� జ�క �పకటన. ౧౭-౦౧-౨౦౧౭ 
 

 



 
 

 

  

�ప���త అమ�వ� �ల�య �ఖ�  పట�ణ అ�వృ�� 
 
 

౧౯ జనవ� ౨౦౧౭న �ర� �ంచబ�న  వర్�  �ప్ � ్ర�ంట్ ��� కవ�జ్ 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ & ఆర్ �ఎఫ్ ప్ర�ల� �నప్ర�క  � ��� ంగ్�  
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ఇం�� 
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