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త�� �ాయ్��ల్ 

��ండవ �����క మ��య� �ి�ార�స్ 

త�� ��సం అభయ్ర్థన 

��రత్: అమ�ావ� స���్టనబ�ల్ �ాజ��� నగర అ�వృ��ధ్  

�్ార జ�క్్ట (P159808) 

 

A. ప��చయం 

 
1.  �� 25, 2017 న, త�� �ాయ్��ల్ ("�ాయ్��ల్") త���� అభయ్ర్థనను అందుక�ం�� ("అభయ్రధ్న") ప్ర��ా��త 
��రత�ేశం అమ�ావ� స���్టనబ�ల్ �ాజ��� నగర్ అ�వృ��ద్   �్ార జ�క్్ట ("ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట"). ��రత�ేశంల�� ఆంధ్రప్ర�ేశ్ 
�ాజ��� అమ�ావ� నుం�� భ��ా్వమ�ల� ఈ అభయ్ర్థనను సమ��ప్ం��ర�. ("అభయ్ర్థక�ల�"), భ�� ప��ంగ్ పథకం (ఎల్ 
�ిఎస్) నుం�� �� కల�గ�త�ం�� అ� ఆ���ిం��ర�. ఈ భ�� ��కరణ మ��య� ఇతర �్ార జ�క్్ట నుం�� అమ�ావ� నగరం 
��ా్మణం �ే��ందుక� జ����ం��. �� 27, 2017 న, అభయ్ర్థన మదద్త��ా ���త�ల� నుం�� ��దద్  సమ�హంల� మ��క సం�ేశమ� 
�ాయ్నల్ అందుక�ం��. అభయ్ర�్థ ల� �ా�� గ���త్ంప�లను రహసయ్ం�ా ఉం��మ� �ాయ్నల్ ను ���ార�. 
 

2. 2016 ల�, ఆంధ్రప్ర�ేశ్ ��తత్  �ాజ��� అమ�ావ� అ�వృ��ధ్�� సంబం��ం�న ���న్ �ారయ్కల��ాలక� మదద్త� 
ఇ�ా్వల� బ�య్ంక� � ����ం��.1 ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట �క్క అ�వృ��ధ్  లకష్య్ం "అమ�ావ� �ాజ��� నగరం ల�  
�య�ంచబ��న ప్ర�ే�ాలల� పట్టణ మ��క సదు�ాయ�లను క�ప్ం��� మ��య� సం�ా్థ గత మ��య� ప���ాలన వయ్వస్థ  
�క్క �్ార రంభ అ�వృ��ధ్� సమ��ధ్ం���.2 �తత్ం ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ��ౖ వయ్యం య�ఎస్ $715��యను్ల , �ట�ల� ప్రపంచ 
బ�య్ంక� ర�ణ�ల� య�ఎస్ $300 ��యన్ ప్ర��ా��ంచబ��్డ �. ఇ� అంత�ాజ్ �య బ�య్ంక� ��్వ�ా ప�న��న్�ా్మణం మ��య� 
అ�వృ��ధ్  ��సం ఇ��్వ��్ట �ంట్ �్ార జ�క్్ట ��ౖ���స్ంగ్ పథకంల� ఇవ్వప���.౩ ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట వరగ్ం�ా వ��గ్క��ంచబ��ం�� మ��య� 
ప్రసుత్ తం ప�ర్వ-అంచ�� దశల� ఉం��. 
 

3. అభయ్ర�్థ ల� ప్ర��ా��త �్ార జ�� �ా� ��్వ�ా ప�ాయ్వరణ మ��య� �ాం��క �����ల�� బ�య్ంక్ �క్క అ��ేయత వల్ల  
�ా�� �వ���ా����, ప�ాయ్వరణం మ��య� ఆ�ర భద్రతక� �� ఉంట�ం�� అ� ఆ���ిం��ర�. ���న్ �్ార జ�క్్ట �ారయ్కల��ాలను 
ఎల్ �ిఎస్  ��ంద ��క��ం�న భ�మ�ల� ��ౖ అమల� �ే�ాత్ ర� అభయ్ర�్థ ల� �ా��ం��ర�, మ��య� ���త�ల� ను  ఎల్ �ిఎస్  
�ాల�గ్ నట���� బలవంత��ట్టబడ��ర�  అ� ధృ�క��ం��ర�. ప్ర���త ప్రజల �వ���ా��� ప�నర�దధ్��ంచ����� �ార� ఎల్ 
�ిఎస్ ల��� ల�య్ండ్ ఏ��్వ�షన్ ఆక్్ట గ���ం� ఎవ���� త��న నష్టప���రం ఇవ్వల�ద� �ార� �ె�ాప్ర�. బ�య్ంక�ల� స���ాగ్  �్ార జ�క్్ట-
సంబం��త �ా్థ నభ్రంశం �క్క స్వ��వం మ��య� ప��మ�ణ��న్ అంచ��  �ేయల�ద� అభయ్ర�్థ ల� ����్క��న్ర�. ���న్  
బ�య్ంక్ �ాల�ీ �క్క అ�ాంఛ�య ప�న�ా�ాస, ఓ�ి/��ి 4.12ను ఎల్ �ిఎస్ �ాట�సుత్ ం�� అ� ��ాధ్ ��ంచల�దు.  అభయ్ర్థన 
అమ�ావ� వంట� ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ఆ�ర అభద్రతను సృ�ి్టంచగలద� ఆం�ోళన వయ్కత్ం �ే�ిం�� ఎందుకంట� బహ�ళ పంట 
�ాగ��ట� భ�� గల అతయ్ంత �ారవంత���న �్ార ంతంల� అమ�ావ� ���్మంచబడ�త�ం��. వరద రకష్ణక� సంబం��ం�న ��గం 
��ండ�ట� �ాగ� న�� ప్ర���తం �ేసుత్ ం�� అ� అభయ్ర�్థ ల� ����్క��న్ర�. మ��య� స�ప���న ����్ర లల��  ఆ న�� ప్రక్క�� 
ఉనన్ పల్లప� �్ార ం��ల� ���ా-ఈఎస్ఎంఎఫ్ ల� త��నంత�ా ప్రసం��ంచబడ ల�దు. అభయ్ర�్థ ల� సంప్ర��ంప�, ప్ర���త ప్రజల 
�ాల�గ్ నడం ల�క�� వడం మ��య� బ�����ంప� ల� గ���ం� ఆం�ోళన ల�వ����త్ ర�. 
 

 
1 �ర్వహణ ప్ర�సప్ందన. �ి. 3. 
2 సంకలప్పత్రమ�, �న్ 12, 2018, �ి. 1. 
3 సంకలప్పత్రమ�, �న్ 12, 2018, �ి. 2. 
 
4. �ాయ్��ల్ �న్ 12, 2017న అభయ్ర్థనను న�దు �ే�ిం�� మ��య� ఎ��జ్క�య్ట�వ్ బ� ర�్డ  ("బ� ర్్డ") �ౖె��క్టర�్ల  క� 
మ��య� బ�య్ంక్ �ర్వహలక� �ె�యజ��ిం��. ��ా్వహక�ల� ����� సప్ందన �ల�ౖ 21, 2017�� ఇ��్చర�. 2017 ����్టంబర� 
27న �ాయ్��ల్ ��రత�ే�ా��� అర్హత �ా��ం�ే పరయ్టనను �ర్వ��ం�ం��. "క��� �� మ��య� ఆ���ిం�న సమసయ్ల��ౖ ఇం�ా 
సంబం��త బ�య్ంక� �����ల�� అసంబదధ్ం, మ�ఖయ్ం�ా అ�ాంఛ�య ప�న�ా�ాస (ఓ�ి/��ి 4.12)��ౖ  ద�ాయ్ప�త్  
�ర్వ��ం���" అ� �ెప�ప్త� తన �����క మ��య� �ి�ార�స్ సమ��ప్ం�ం��. 
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5. �ాయ్��ల్ సమ��ప్ం�న �����క  మ��య� �ి�ార�స్ తర��ాత, బ�య్ంక� ��ా్వహక�ల� నవంబర్ 27, 2017న  
��ా్వహక�ల సప్ందన� సమ��ప్ం��ర�. ��ంట�్ల  �ేర్చబ��న �వరణల�, �్ార జ�క్్ట �క్క తయ��� మ��య� అదనప� చరయ్లక� 
సంబం��ం�న న�కరణ �వ��ంచబ��్డ �. త�� �ాయ్��ల్ అనుబంధం మ��య� ��� చరయ్ల� బ�య్ంక� అభయ్ర్థక�ల 
ఆం�ోళనల� ప��ష్క��ంచ����� అవ�ా�ా�న్ క�ప్ం��ల� �ర్ణ�ం��ర� మ��య� �్ార జ�క్్ట �క్క తయ��� బ�య్ంక� 
�యమ�ల� మ��య� �����ల�� అనుగ�ణం�ా ఉం�ేటట�్ల  త��న చరయ్ల� ప్ర��శ��డ��ర�.4 తదనంతరం, నవంబర్ 27, 
2017న �ాయ్��ల్ ��� �����క మ��య� �ి�ార�స్లను న�క��ం�ం��, ���రణ ఆర� ��లల వరక� ���ద్�ంచవచు్చ అనన్ ��� 
�క్క �ి�ార�స్ను �ా��� ��సుక�ం��. అపప్ట� ��క మ�ఖయ్ ప్రణ��క అంచ��ల� క��� �ర్వహక�్కల ��్వ�ా ఇతర చరయ్ల� 
ప�రత్వ���య� ���సుత్ ��న్ర�. బ� ర�్డ  �ాయ్��ల్ ను న�క��ం�నన్ �ి�ార�స్ను ����ంబర్ 12, 2017న ఆ���ం�ం��. ����్ట ంబర్ 
27, 2017 మ��య� నవంబర్ 27, 2017 గల �ాయ్��ల్ �క్క �����కల� అ��క్స్ I జత �ే�ాత్ ర�. 
 

B. �ాయ్��ల్ �క్క న�క��ంచబ��న �����క మ��య� �ి�ార�స్ నుం�� �్ార జ�క్్ట అ�వృదుధ్ ల� 

 
6. �ర్వహణ న�కరణల�. నవంబర� 27, 2017న �ాయ్��ల్ తన న�క��ం�న �����క మ��య� �ి�ార�స్లను జ��� 
�ే�ిం�� మ��య� ��� �ి�ార�స్ను �ా��� ����ౖ�� సమయం తర��ాత ఏ�ి్రల్ 2018 మ��య� �న్ 2018 ల�  బ�య్ంక్ 
��ా్వహక�ల��  �ాయ్��ల్ �్ార జ�క్్ట తయ��� ప���గ�, అమల���ౖ న�కరణలను, �ర్వహక�ల సప్ందన మ��య� ��� అనుబంధం 
ల� �వ��ం�న చరయ్ల �క్క �వ�ాల� అందు��వ����� కల�సుక�ం��. ��ా్వహక�ల�, అం��ం�న సమ���రం ప్ర�ారం, 
����ంబర� 2017ల� బ�య్ంక� ��్వ�ా కనస్ల�్ట ంట�్ల  అమ�ావ�  ��సం ఉప���ం�ే భ�� �� సంబం��ం�న స్వతంత్ర అంచ��ల 
ప���లనల� �ర్వ��ంచ����� ఆపబ��్డ ర�. ఈ స్వతంత్ర అంచ��ల�� ౖ స�కష్ల� అ��క ప���లనల� అయ�య్�, �ా� ఇం�ా 
ఖ�ార� �ాల�దు అ� �ాయ్��ల్ క� అరధ్ం అ�ం��. ఇం�ా ప���త్ �ా� ప�� �్ార మ�ఖయ్త రహ��ర�ల �ాం���క మ��య� 
భద్రతలను త��ల� గ���ం� �ర్వహక�్కల� �ాయ్��ల్ క� �ె�యజ��ార�. బ�య్ంక� �క్క ��ట�్ర జ��్టవ్ ��ౖ���స్ంగ్ ��సం అర్హతను 
��ాధ్ ��ంచ����� ఈ �ాం���క ప్రమ�ణ�ల� మ��య� భద్రత చరయ్ల� ఉప�గబడ���. వరద �ర్వహణ �షయంల�, పనుల� 
ఇం�ా �్ార రం�ంచబడల�ద� �ాయ్��ల్ అర్థం �ేసుక�ంట�ం�� మ��య� అవసర���న రకష్ణ కవచ �ాధనల తయ��� జర�గ���ం��. 
 
7. ��ా్వహక�ల� ప్ర�ారం, బ�య్ంక్ బృందం ���ం�� చూ�ిన దశలను అంచ�� ��సం అ���ారం అభయ్��్థం�ే మ�ందు ప���త్ 
�ేయ��: ల���్కంప�ల� ప���త్ భ���ా స్వతంత్ర కనస్ల�్ట ంట్ల  ��్వ�ా బ�య్ంక్ సంతృ�ిత్�� �ెం�ేంత వరక�; ప్రభ�త్వ సహచర�ల�� 
అం��క��సుత్  అంచ��ల�� ౖ  �ి�ార�స్ల� ప��ష్క��ంచ����� చరయ్ల� �సు���ా�;  �్ార జ�క్్ట అంచ�� ఖ�ార� �ే�� పత్రం; స్వతంత్ర 
కనస్ల�్ట ంట్స్ ఇ�్చన మ���ంప�ల� మ��య� �ి�ార�స్ల� అమల� పరచట���� ప్రభ�త్వం �ామ��క భద్ర�� ప��్ర లను 
ప�నఃప����సుత్ ంద� ��ాధ్ ��ంచు���ా�; ప్రభ�త్వం వరద �ర్వహణ ��ట�్ట బడ�లక� ప�ాయ్వరణ రకష్ణ ప��్ర లను 
ప�నఃప����సుత్ ం�� అ� ��ాధ్ ��ంచు���ా�; అ�న్ రకష్ణ� �ాధనల �ాధ��ల �షయంల� బ�య్ంక్ �క్క ��్లయ��న్స్ 
సం�ా��ంచడం మ��య� �ాట�� బ��రగ్తం �ేయడం; �ె�ిషన్ సమ���శంల�  ప్ర��ా��సుత్ నన్ �్ార జ�క్్ట  ప్ర��శ��ట�్ట � మ��య� 
అంచ�� అ���ారం ��సం అభయ్��్థం���. 
 

 

 

4త�� �ాయ్��ల్, ��రత�ేశం: అమ�ావ� స���్టనబ�ల్ �ాజ��� నగర అ�వృ��ధ్  �్ార జ�క్్ట (P159808), న�క��ంచబ��న �����క 

మ��య� �ి�ార�స్. 
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8. ��ా్వహక�ల� నుం�� �ాయ్��ల్ అర్థం �ేసుక�న�� ఏ�టంట� ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట ��సం �ాలక�మం �ేయల�ర� 
ఖ�్చతం�ా ధృ�క��ం���. �ర్వహక�ల� ప్ర�ారం, �����కల� మ��య� ఆ��ట్ జరగనందువల్ల , రకష్ణ ప��్ర లను ఖ�ార� 
�ేయల�మ� మ��య� �్ార జ�క్్ట ��జ�ౖన్ ధు్ర వ�క��ంచల�ర�. ��ా్వహక�ల� �ె�ిషన్ �ట�ంగ్ క� �ె��ప్�� ఏ�టంట� �్ార జ�క్్ట �క్క 
అంచ�� �ేయట���� అ���ారం అ�న్ అవసర���న రకష్ణ ప��్ర ల� ��్లయర్ �ేయబ��న త�ా్వత మ�త్ర�� ఇ�్చ మ��య� 
త��ల� ప���త్ �ేయ��. 
 
9. అభయ్ర�్థ ల న�కరణల�. గత ���న్ ��లల� నుం�� అభయ్ర�్థ ల� ప్ర��ా��త �్ార జ�క�్ట ను ��ల� దగగ్ర�ా అనుస��సుత్  
�ాయ్��ల్ �� �ా��రణ సమ���ర ప్ర�ా�ాల� ��న�ా��సుత్ ��న్�. ���వన్స్ ���ెస్ �క్క ప� �ర� ��ౖ,  అ�� అందు�ాట� ల� 
ఉం�ే  �షయం ��ౖ, మ��య� ప్ర�సప్ంద�� ల�ంట� అ��క సమసయ్ల�� స� �ిట�జ�న్ అ�ౖె్వజ�� క�ట� ఏ�ాప్ట� గ���ం� �ార� 
ల�వ����త్ ర�. ప్ర���త కమ�య్�ట� సభ�య్ల��� స్వతంత్ర కనస్ల�్ట ంట్స్ ప���తం�ా కలవటం గ���ం� �ార� ఆ���ిం��ర�. 
కనస్ల�్ట ంట్స్ �ా్వతంత్ర�ం మ��య� �ా�� అంచ��ల� ��ణయ్త గ���ం� ఆం�ోళనల� వయ్కత్ం �ే�ార�. అమల� �ేసుత్ నన్ ఏజ��స్ 
మ��య� సంద��్శం�ే బ�య్ంక్ �ిబ్బం�� క��ి ప� �ేయక �� వటం ��ౖ అభయ్ర�్థ ల� క��� ��ాశ వయ్కత్ం �ే�ార�. అభయ్ర్థన��ర�ల� 
ప్ర���త కమ�య్�ట� సభ�య్ల� �వ���ా�� ��ల�ప్వడం గ���ం� ఆం�ోళన �ెందుత���న్ర�. ప్ర��ా��త �్ార జ�క్్ట  మ��య� ��� 
ప���గ� గ���ం� త��నంత�ా సమ���రం ల�దు అ� �ెప�త���న్ర�. ఎల్ �ిఎస్ ల� �ేర����� ��ాక��ం�న�ా���� �రంతర 
బ�����ంప� మ��య� బలప్ర�గం ఏడ����ా�స్ వసుత్ ం�� అ�  అభయ్ర�్థ ల� �ాయ్��ల్ క� �ె�యజ��ార�. 
 
10. బ�య్ంక్ ��ా్వహక�ల� క� మ��య� �ాయ్��ల్ క� �ీప�ల్స్ �ాచ్ ఆంధ్రప్ర�ేశ్ అ�� సంస్థ  క�మబదధ్ం�ా న�కరణలను 
పం�ింద� �ా��ల్ ����్కం��. ���ట�్ల  �్ార జ�క్్ట �క్క ��నన్ అం�ాలను గ���ం�, సంప్ర��ంప�ల� మ��య� �ాల�గ్ నడం 
ల�క�� వడం,ఆం�ోళనల�� స� బ�����ంప�ల� మ��య� స���న సమ���రం ల�క�� వడం ల�ంట�� �ెపప్బ��ం��. 
 

C. �ాయ్��ల్ ప�న��్వ��రణ 

 
11. ��ా్వహక�ల� �ే�� న�కరణలను �ాయ్��ల్ అర్థం �ేసుక�� అ��క చరయ్ల� ప��ష్క��ంచ����� అభయ్ర�్థ ల ఆం�ోళనల�, 
భ�� సంబం��ం�న స్వతంత్ర అంచ��ల� �్ార జ�క్్ట �క్క రకష్ణ ప��క�ాలక� శ��త్ అం��ం� ఉప�గపడ�త�ం��. ఇ�� 
ఇపప్ట��� అమల�ల� ఉం�� మ��య� ప���త్ అవ్వట����  సమయం పడ�త�ం��. ��ా్వహక�ల� ��� సప్ందన మ��య� 
అనుబంధం ల� ప్ర��ా��ం�న  చరయ్ల� ప్ర�ారం ఈ అంచ�� అధయ్య��ల� ఒక మ�ఖయ్���న అంశం అ� �ాయ్��ల్ గమ�ం�ం��. 
�ాయ్��ల్ ఎ�త్చూ�ిం�� ఏ�టంట�, ��ా్వహక�ల� ప్ర�ారం �్ార జ�క�్ట  అంచ�� ��య����� అ�న్ అవసర���న రకష్ణ కవచ 
�ాధ��ల� ��్లయర్ �ే�ి బ��రగ్తం �ేయబ��నప�ప్డ� అనుమ� మన� �ేసు���ా�. �ాయ్��ల్ ప్ర�ారం జ���� ��� 
ప��ష్క��ం�ేందుక� మ��య� త�� ��సం అభయ్ర్థనక�  ������న బ�య్ంక్ అ��ేయత �షయం ల� �ర్వహణ �క్క కట�్ట బ�ట్ల ను 
అమల� ఎల� �ే�ాత్ �� �ె���ందుక� అంచ�� అధయ్య��ల� మ��య� ఇతర చరయ్ల��ౖ మ��ంత ప���గ� ఎదుర�చూడవల�ిన 
అవసరం ఉం��. 
 

D. �ి�ార�స్ 
 

12. ఈ �వరణను ప����సూత్ , 1999 వర్ణనల�్ల  5వ ���ా ను ప��గణనల��� �సుక��5 �ాయ్��ల్ ��� సల�లల�� ��ండవ 
�ా��� �ి�ార�స్ �ేసుత్ ం�� మ��య� ���న్ ���్మ�� ��లల త�ా్వత బ�య్ంక్ క� �����సుత్ ం�� ల��� బ�య్ంక్ ��ా్వహక�ల� బ� ర�్డ  
ప్ర��ా��ం�న �్ార జ�క్్ట అంచ�� క� అ���ారం ఇ�్చన తర��ాత, మ�ందు�ా ఏ�� �దలవ��ే �����. ఆ సమయంల�, �ాయ్��ల్ 
బ�య్ంక్ �క్క చరయ్ల� ��ౖ ద�ాయ్ప�త్  ల��� �న��ంప�ల గ���ం�  �ి�ార�స్ ఇసుత్ ం��. 
 

13. ఎ��జ్క�య్ట�వ్ �ౖె��క్టర్ల బ� ర�్డ  సమ్మ�ం�నట�్ల  అ��ే, త�� �ాయ్��ల్ అభయ్ర�్థ లక� మ��య� �ర్వహణల� క� 
అనుగ�ణం�ా సల� ఇ�ాత్ �. 
 
 
51999 �వరణల�, �ార 5, �వ��ం�ే�� ఏ�ట� అంట� "త�� �ాయ్��ల్  బ�య్ంక్ �క్క సమ్మ� ల��� యతన్మ� �ే�� త��న 

�ాకష్య్ం అనుగ�ణం�ా ఉం�� ల���, మ��య� ��� ఈ �����క ��్వ�ా బ� ర్్డ క� �ెపప్బ��ం�� ల��� అ� ��ాధ్ ��ంచుక�ంట�ం��." 



 
 

నవంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ 
 

ఇ�� � �న్ �� �ల్ 

 �రత �శం: అమ�వ� ���ర �జ�� నగర  ���ర 

�జ�� నగర   అ�వృ�� ్ర��క్ � (�౧౫౯౮౦౮) 

న�క�ంచబ�న ���క మ�� ��ర� 

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

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

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

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



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

 

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

 
 

౧౮౧౮ �చ్ ���ట్, ఎన్.డ��� ., ��ంగ �న్, �� ౨౦౪౩౩ 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

అ�బంధం ౧ 

�జ�న�  
్రప�స� ందన





 

�రత �శం: అమ�వ� ���ర �జ�� నగర   
అ�వృ�� ్ర��క్ �  (�౧౫౯౮౦౮) 

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

్రప�స� ందన� అ�బంధ� 

నవంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ 
 

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

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

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



 

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



 

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

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

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

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

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



 

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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



���క నం. 
౨౨౯౯౯౪-ఐఎన్ 

 
 

ఇ�� � �న్ �� �ల్ 
 

ఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న�   
���క మ�� ��ర� 

 

�రత�శం: 
్రప���త అమ�వ� ���ర 

�జ�� నగర���ర �జ�� నగర 
అ�వృ�� ్ర��క్ � (�౧౫౪౯౮౦౮) 

 
 

���ంబర్ ౨౮, ౨౦౧౭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ఇ�� � �న్ �� నల్  
���కమ�� ��ర�  

ఒకఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న 
 

�రత�శం అమ�వ� ���ర  
�జ�� నగర అ�వృ�� ్ర��క్ � (�౧౫౪౮౦౮) 

 
 

���ంబర్ ౨౭, ౨౦౧౭ 
A. ప�చయం 
1. � ౨౫,౨౦౧౭న, ఇ�� � �న్ �� నల్ (“�� నల్”) �ప���త �రత�శం అమ�వ� ���ర 
�జ�� నగర అ�వృ �� ���క్ � (“�ప���త ���క్ �”) �క�  ఇ�� � �న్ �ర� ఒక అభ� ర �న� 
అం��ం�. �రత�శం�� ఆం�ధ �ప�శ్ �� అమ�వ� �జ�� నగర ��ంతం �ం� 
�యజ��ల �� � అభ� ర �న సమ�� ంచబ�ం�1 (“అభ� ర �న���”), అమ�వ�� మ�� ఇతర 
���క్ � ��� చరణల� అవసర�న ��ల �కరణ� ఉప��ం� � �కరణ పథకం (ఎల్ �ఎస్) 
�ం� �� క���ంద� ఆ��ం��. � ౨౭, ౨౦౧౭ న, ఈ �� నల్, అభ� ర �న� ��� �� అ��ద� 
సంఖ� � ��ల �ం� మ�క క�� ��షన్ అం��ం�. అభ� � �ం�న�� తమ �� �ం�� �ప� ం� 
ఉం�ల� �� �ల్ � అ���. 

 
2. ఈ  �� నల్ �� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭న, అభ� ర �న� న�� ����� �, మ�� �ర్� ఆఫ్ 
ఎ� ��� �వ్ ��క �ర్�  (“���”) మ�� �� ంక్ �జ��� �� ����. �న్ ౧౪, ౨౦౧౭న, �� ంక్ �� 
���ల్� బృందం, �ప���త ���క్ � � త�� �� �రత�శ ఆ�� �� � అం��బ�న �� నల్ 
�ఖల� పం�ం�.2 �జ�న� ం తన �ప�స� ందన� �� ౨౧, ౨౦౧౭ న సమ�� ం�ం�.  ఆగ�� ౧, 
౨౦౧౭న, �� �ల్ ���క మ�� ��ర�ల� సమ�� ం�ట� గల �వ� ��� ���ంబర్ ౨౫, ౨౦౧౭ 
� �ర� మ� ���� �� నల్ అ��ం�. ఆగ�� ౨౨, ౨౦౧౭న, �� �ల్ అభ� ర �న� �ర్� ఆ��ం�ం�. 

 
B. ్రప���త ్ర��క్ � �వరణ 

 
3. ౨౦౧౪�, ఆం�ధ �ప�శ్ �నర� � వ��కరణ చట�ం, ఆం�ధ �ప�శ్ � (ఎ�) ఎ� మ�� �లం�ణ � 
�ం� ���� �� �భ�ం�ం�,��� �ర�  ఎ� �ప�త� ం �నర్ వ� వ��కరణ� ఆవశ� కత ఏర� �ం�.  
ఇ�వరక� �జ�� అ�న �ద��ద్, ఈ �ం� ���� ల� గ�ష�ం� ౧౦ సంవత� �ల �� �జ��� 
ఉం�ంద�, ఆ త��త �ద��ద్, �లం�� �జ��� ��నద�  మ�� ఆం�ధప�శ్ � ఒక �త� 
�జ��(అమ�వ�) ఏర� ��ంద� అం�క�ంచడ�న�.3 అ��వ� నగ��� �ంగ�ర్ �ప�త�  
సహ�రం� ఒక �స�ర్  �� న్ � అ�వృ�� పర��.4 అమ�వ� ��ల� ం ౨౧౭ చదర� ���ట��, ఇ� 
�ం� అ��ద� నగర �ం��ల (�జయ�డ మ�� �ం��) మధ�  30 ���టర � ప���పల, కృ��  
న� ఒ��న తన ఉ��� క�� ఉం�, మ�� ఇం�� ౨౪ ������ �.5 అమ�వ�� ౨౦౨౫ ���  
౬౦౦,౦౦౦ మం� జ�� మ�� ౨౦౫౦ ���  ౩.౫ ��యన� జ�� �వ�ం�ట� �ల��ం�.6 
 
 
1 అమ�వ� అ�� ఆం�ధ �ప�శ్ �� �ం�� ��� �� ఒక ��మం �� మ�� �త� �జ�� �� ��. అమ�వ� అ� 
��� న�� � ఈ ���క �జ��� ����ం�. 
2 ఈ �ఖల� ౧,౫౪౯ ��� సంతకం ���, �� ఎల్ �ఎస్ ల స� చ� ందం� ��మ� మ�� ఒక �రదర� క �ట� వ� వస� 
�� �  �� ట� ����  అం���� ర�  � ��మ్ ���. అమ�వ� �జ�� స�కరణ �� స�ఖ�  �� ఈ �ఖల� మద�� 
���ం�. 
3 ���� ���క్ � అ��జల్ ప�తం (�ఎ�), ���ంబర్ ౨౦౧౭. pp. ౧౦-౧౨. 
4 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. ౩. 
5 ���� �న:ప��� ర ��న ��మ్ వర్�  (ఆర్ �ఎఫ్), ���ంబర్ ౨౦౧౭. p. ౭. 
6 �ఎ�. pp. ౧౦-౧౨. 



 

4. � ౨౦౧౬�, �రత �ప�త� ం మ�� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం (�ఓఎ�), అమ�వ� అ�వృ�� 
�క�  ���  ��� చరణల� సహ�రం అం�ంచవల�న�� �� ంక్ � ���.7 �ప���త ���క్ � 
�క�  అ�వ�� ల�� ం ఏ�టం� “అమ�వ� �ఖ�  పట�ణం �క�  ��ం�ంచబ�న ��ం�ల� 
ఎం�క �యబ�న పట�ణ ��క స���ల� అం�ంచడం, మ�� �� పట�ణ ప��ల �చనల 
�క�  �మ�� � ��  అ�వృ�� పరచడం.” 8 �ప���త ���క్ �, ��గం ఎ � వ� �క�ంచబ�ం� A9 మ�� 
�� అం�ల� ��� ంచబ�ం�, అ� రహ�� ��క స����, వరదల ఉప�ం� చర� � 
మ�� �ం��కత సహ�రం.10 

 
5. �ప���త ���క్ � �క�  �త�ం ���� ంగ్ ౭౧౫ ��యన్ అమ�కన్ �ల��, ఇం�� 
���బ� ���క్ � ���� ంగ్ �ర�, �న�� �� ణం మ�� అ�వృ�� �ర� అంత�� �య �� ంక్ �� � 
౩౦౦ ��యన� అ��కన్ �లర�� �పపంచ�� ంక �� ఋణం� అం�ం�ల� �ప���ంచబ�ం�.11 

�ప���త ఎం���క్ � �ర� సం�ద�త ప�� �ంత ���� , ఒక �� ంక్-అమ� పర�న �టస్� ఫండ్ �� � 
౦.౧౭ ��యన్ అ��కన్ �ల�� మం�� �యబ��న� �.12 �ఓఎ�, ఒక ఋణ�త�, ౨౧౫ 
అ��కన్ �లర�� అం��� ం� మ�� ఏ�యన్ ఇ��� �స�క� ర్ ���బ� �� ంక్ ౨౦౦ ��యన్ 
అ��కన్ �లర� ఆ� �క స����  ప�గ��� ం�.13 
 
6. అమ�వ�� అ�వృ�� పర��� న �ధ� త ఆం�ధ �ప�శ్ �ఖ� పట�ణ ��ంత అ�వృ�� అ��� 
(ఎ��ఆర్ �ఎ) ఏ��� �, ఇ� ౨౦౧౪ � ఏర� �న ఒక �ప�త�  అ���. ఎ��ఆర్ �ఎ అ�� ���క్ � �ర� 
సం�ర� పర� ��ణ మ�� సం�ర� దృ���ణం �ర�, �ప�త�  ఆర �ర్ �  �� �ంచబ�న ఒక సం�� గత 
��క్ � అమ�పర� సంస� అ�న అమ�వ� అ�వృ�� ��� �షన్ �� � సహకరం అం�ంచబ�ం�.14 

 
7. �ప���త ���క్ � �ప��తం త�ర��ం� మ�� అ� �ర� -అ��జల్  ���� ఉం�.15 
�జ�న� ం �ప�రం�, �ప���త ���క్ � �క�  అ��జల్, నవంబర్ ౨౦౧౭ ���ళ� � �ప��క 
�యబ�ం� మ�� ��రంభక ౧౦ రహ��ల �ర�  �� �త� క ప�� వరణ మ�� ���క అంచ� 
– ప�� వరణ మ�� ���క �ర� హణ ��ంవర్�  (ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్), �న:ప��� ర ��న ��ం 
వర్�  (ఆర్ �ఎఫ్) మ�� �న:ప��� ర ��� చరణ �ప��క (ఆర్ ఎ�) �యబ�ం�.16 ఈ ౧౦ రహ���, 
�ప���త ���క్ � �క�  �ద� దశ� ఉం�� మ�� �ప��క�ంచబడన �� ంక్ ఆ� �క స���� 
���� ౩౦ �తం� ఉం�.17 �జ�న� ం �ప�రం�, �ప��క�ంచబ�న వరదల�ం� సంర�� 
ప�� మ�� ���ల ��క స���ల� న�క�ంచడం అ�� �ప���త ���క్ � �క�  త�ప� 
దశల� �యబడ�� మ�� ��� అ��జ్ �యబడ��.18 

 
 

7 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 3. 
8 �ఎ�. p. 1. 
9 �ట�� ఎ ������ల �ర� అవసరమన���, ఒక ప�� వరణ అంచ� �ద�ం �యబ��ం�. 
10 �ఎ� �ప�రం�, �ప��దత ���క్ �“అమ�వ� �ఖ�  పట�ణ �ర ��ల అ�వ�� �సం ��� ��ట� ���న� � ��క 
స���ల అమ�� �డ� ��ం�. ఇ� �ప�న ��క స���ల�న, అమ�వ� �ఖ� పట�ణం �ం� �జయ�డ �పల 
వ�ధ �న్�  � అ�సం��ంచబ� ఉప-ఆ� ��యల్ రహ�� ��ప� త మ�� ఇప� �� ఉన�  ���ణ ��క స���ల� 
న�క�ంచ�ం మ�� సమన� యపరచడం వం���� దృ�� ��ంచబ��ం�. �ండవ�, ���క్ �, �����దల వ� వస�� 
���పరచడం మ�� వరదల �ం� ఉపశమనం క��ంచడం �� � ��వరణ  �� పకత� �ం�ం�ం��ం�. �వర�, ���క్ �, 
పట�ణ ప��లన మ�� పట�ణ �వల �ర� హణల� ���పరచ��� సం�� గత అ�వృ�� ��� చరణల� సహ�రం 
అం���ం�.” �ఎ�. pp. 14, 15. 
11 �ఎ�. p. 2. 
12 �ఎఫ్0ఎ2879 – ఆం�ధ �ప�శ్ �ల�య �ఖ�  పట�ణ అ�వ��� సహ�రం. 
13 �ఎ�. p. 2. 
14 �ఎ�. p. 18. 
15 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 4. ���ంబర్ 2017 వర�, ���� �ఎ�, ���ంబర్ 1, 2017 న న�క�ంచబ�ం�. 
�ప���త ���క్ � �క�  10 రహ��ల �సం ఒక �న�ద��ంచబ�న ���� ఆర్ ఎ� మ�� ఒక �� 
���� ఆర్ �ఎఫ్ � �వర� ���ంబర్ 2017 � న�క�ంచబ�� �.  ఒక �న�ద��ంచబ�న ���� 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ అ�� ఆగస్� 2017 � న�క�ంచబ�ం�, మ�� ���క్ � స��ర 
ప�తం/సమన� యపరచబ�న సంర�ణల �ట్ (�ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్), ఆగ�� 2016 � ఆ��ంచబ�ం�. 
16 �� ంక్ �జ�న� ం� స��శం ���ంబ� 12, 2017. 
17 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 5. 
18 �� ంక్ �జ�న� ం� స��శం ���ంబ� 12, 2017. 



 

8. ���� ���క్ � అ��జల్ ప�తం (�ఎ�) అ�� ���� ౯౦ �తం19 ���ట్ �ల� 
అమ�వ� అ�వృ��� అవసరం అ�ం�, ఇం�� �ప�నం� పంట �లం ఉం�, ఇ� �స� ంత��ల 
సమ� �� ఎల్ �ఎస్ �� � �క�ంచబ�ం�.20 �ఎ� ఇం� ఇ� ��� ం�, �� ంక్-ఆ� �కస�యం 
అం�ం�న ౯౩ �తం �� �� ఎల్ �ఎస్ �� � �క�ంచబ�ం�.21 ఎల్ �ఎస్ �క�  �లక అం�ల�, 
�స�వ � స� ంత��ల  �� ట�� �� ఇవ� బ�న �బ� మ�� ఒ�� క�  యజ�� �� � 
�క�ంచబ�న ��ం���  బ�� ౧౦ సంవత� �ల వర� ఆ�� � ���ం�� ఉ�� �. ఈ ౨౪ ���ల� 
�వ���న�  ���న� �� మ�� ���� వ� వ�య ��ల� ౧౦ సంవత� �ల వర� ఒక  ��ర 
�లస� �ంచ� �� అం�ంచబ��ం�. ఇతర �ప�జ�ల�, వ� వ�య ఋ�ల ��, స� యం 
ఉ�� �ర� వ��ర�త ఋ��, ఒక ఉ�� �� పథకం ��ంద �తన ��ల �ం�దల, ఉ�త �ద�  
మ�� �ద�  స���� ఉ�� �.22 ���న ౧౦ �తం ��, ���� ౩,౦౦౦ ఎక�ల ��, � 
��నం, �న��సం మ�� �న:ప��� ర చట�ం (� �� �న చట�ం �� ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం) ౨౦౧౩ 
��ంద �� య�న ప��రం మ�� �రదర� కత�సం �రత�శ� హ��  ��ంద �� సం�ప�ం�ల 
���� ంట్ �� �  �ఓఎ� �� � �� �నం ���బ��ం�.23 ఎల్ �ఎస్ �ప��య, హ�� � మ�� 
ఎల్ �ఎస్ అమ�పర�ట  ��� ��ం�న మ�ంత �వర�న స��రం �సం, ��ం� ��న్ ఇ.౨ � 
�డం�. 

 
C. అభ� ర �న �క�  ��ంశ� 

 

9. ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న� ౨౨ అ�బం��ం��, ��� ���క్ �-సంబం�త ���క�, 
�ధ� �ల� సంబం�ం�న �� �� మ�� ��� ప��� మ�� ఇ� ఈ ���క� అ�బంధం ౧ � 
��ంచబ� ఉం��.24 అభ� ర �న���, �� ంక్ �� �ప���త ���క్ � త��� తమ ప�� వరణ 
మ�� ���క ���ల� ��ంచక�� అ� �� �వనభృ��, ప�� వర��� మ�� ఆ�ర 
భ�దత� �� అ� ఆ���� �. ��త �పజల� సం�ప�ం�� మ�� �� �గ�� మ� ం �క�వడం 
��ం�న ఆం�ళనల� ��, అభ� ర �న��� �వ�����. 
 

10. � �కరణ పథకం ్రప���త ్ర�జక్ � ��� చరణ� ���  ఎల్ �ఎస్ ��ంద �క�ంచబ�న 
��ల� అమ�పరచబడ�య� అభ� ర �న��� గమ�ం��. �� ఇ�  � ��మ్ ����� �, 
��� “���ంచబ�, ఆ� �కపరం� బలవంతం� పంపబ���� �” 25 ఎల్ �ఎస్ � ���న���. 
ఎల్ �ఎస్ � ���న��� సమ� �ంచ� ��ల� బలవంతం� “�� ��ల� ఎల్ �ఎస్ ��ంద 
��� వడం �� �� ��� � �� �న చట�ం ��ంద �� �న పర��వడం జ���ంద� 
����� �.” 26 �� దృ ���, �� �వనభృ�ల� �� �ల� ద�న �ప�� �� య ��� ���� 
�యడం� ఏ ఎం�క �� త�నంత నష�ప�����  అం�వ� �. అభ� ర �న���, ఎ��ఆర్ �ఎ �� � 
ఎల్ �ఎస్ � స� తం�త సం�ప�ం���ల �� � అంచ� �య���  �� �ప�� ���� �. 

 
 

19 �� నల్ ��� ఇన్�  ��న్ �సం తన అర �త �సం సమ�� ం� అభ� ర �న� �ప�స� ందన�, ఎ��ఆర్ �ఎ ��, 86.72 �తం ���, 
అం� 26,512 మం� ఎల్ �ఎస్ � ��ర� ��� �. 
20 �ఎ�. p. 11. 
21 �ఎ�. p. 26. �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� ం� 5-10 �తం ఉం�ల� ఆ�ంచబ�ం�. �జ�న�  
�ప�స� ందన p. ౪. 
22 �ఎ�. p. 11. 
23 �ఎ�. pp. 11-12. �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 ��ం� ఇ�ప�ల మధ�  ఒక స��క �ం�ప�యక ఒప� ందం 
అ�� ఉం�ం�,” PAD. p. 25. 
24 �� �ల్ �� � అ��బర్ 8, 2016న అ�ం� అభ� ర �� అం��బ�ం�, ��, అ� ఉ�� హం� ��రం�ంచబడ�� �బ�� అ� 
న�� �యబడ�� (�డం�: న�� ర�త �� �ల్ ���, ��ంబర్ 19, 2016). 
25 ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న. p. 3. 
26 ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న. p. 6. 



 

11. �న:ప��� ర ్రప��క �� ంక్ �� ఒక సం�ర� ఆర్ ఎ�� బ��� ఒక ఆర్ �ఎఫ్ � 
ఉప��ం���� ర� ��� స్� ��ం��, అ��, �� ంక్ ప��� ఇ� ������ � “ఉప���క్ ��  
�క�  �ప�వ �ప�శం” 27 �ర ��ంచవ�� . ���క్ � సంబం�త ��� సన స� �వం మ�� ప���� 
�� ంక్ �� ఖ�� తం� అంచ��యలద� మ�� అసంక�� త �న�ద�రణ, ఓ� ల� ఎల్ �ఎస్, 
�� ంక్ �� ��నం� క��బడ�ద� అభ� ర �న���  � ��మ్ ����� �. ౪.౧౨. 
 

12. ఆ�ర అ�ర�త అభ� ర �న ఈ ఆం�ళనల� �వ����ం�, �ప���త ���క్ � వలన ఆ�ర 
అ�ర�త సృ��ంచబ��ం� ఎం�కం� అమ�వ� “౧౨౦ ర�ల పంటల� ఉత� �� �� ఒక బ�ళ-
పంట �� ��� ఉం�”.౨౮ అమ�వ� ��ంతం� ��థ�క ��� బ�ళ-పంట �� ��� ఎస్ 
ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �� �ంచ�వడం �ద�, అభ� ర �న ఆ��ం�ం�. 

 

13. ప�� వరణ సమస� � వరదల �ం� సంర�ంచ��� సంబం�ం�న �ప���త ��జక్ � అంశం 
�ండ�� �� న�� �ప�వం ���ంద� అభ� ర �న��� గమ�ం��. న� ప��హక ��ంతం �� 
��� త��లల�, అ� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � త�నంత� ��ంచబడ�ద� ��  � ��మ్ 
����� �. ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఎస్ ఇఎంఎఫ్ �� ���క్ � �ప�� �� �ల� �� ��ంచ�ద� �� �� 
ఆం�ళన� �వ��� �. 

 

14. సం్రప�ం�� మ�� ��� నడం అభ� ర �న��� ఇ� ����, ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� ���� ఆర్ �ఎఫ్ � జనవ� ౨౦౧౭ � ఒ� ఒక సం�ప�ం� జరపబ�ం�, 
మ�� అ� �� అంచ� �యబ�న ౧౨౭,౫౦౫ మం� సం�వ�  ���ల� �వలం ౧౫౦ మం� ఈ 
సం�ప�ం�� �జర�� �. ఈ సం�ప�ం�ల� భ�ద� �బ� ంద �� � ���ం�� �యబ�� య� 
మ�� �ంత మం� ���న� ��� బలవంతం� తమ��� ��� ��� ర� �� ఆ��ం��. 

 

15. అభ� ర �న��� �� నల్ ���, సం�వ�  ��న ఉల�ంఘనల ప��ధన� �ర� �ం�ల� ��� 
మ�� ప����� చక� ���, �� ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� త�న చర� � ����ల� �� ంక్ 
�జ��� ��  ���. 

 

D. �జ�న�  ్రప�స� ందన �క�  ��ంశ� 
 

16. �జ�న�  �ప�స� ందన ఈ��ం� �ధం� సం���క�ంచబ�ం� మ�� ��� �ప�స� ందన, ఈ 
���క� అ�బంధం ౨ � జతపరచబ�ం�. �ప�స� ందన ఇ� �వ��� ం�, �ప���త ���క్ � � �� ంక్ 
ఆ� �క స�యం ల���ం� �� ఇం� �ర ��ంచబడ��; సం�వ�  ���క్ � అ��ల మ�� 
�ప��ల� ప�గ�ం� �� స��న �� �షణ ��బ�న త��త మ�� త�న ఉప�ం� �ప��� 
వృ�� ��న త��త మ�� �� ంక్ �� సంతృ�� �ర� సం�ప�ం�న త��త ��త� ఒక �ర �యం 
���బ��ం�. �ప�స� ందన ఇ� ���ం� “�జ�న� ం, ఇప� � వర�, �ప���త ���క్ � �ద�త 
అ�� �� ంక్ ��న ఆవశ� కతల� అ�స�ం�ం�” ౨౯ మ�� ఇ� ��� వ�� ��� ం�, �ప���త 
���క్ � “ఇం� �ద�త�� ��దశ� ఉంద� మ�� అం��త �� ంక్ ���� మ�� �ప��యల 
గణ�య అ�వర �న ఇం� జరగడం��.” ౩౦ ఇన్�  ��న్ �సం అభ� ర �న� స��ం�ట� ఒక అవ�శం� 
మ�� అభ� ర �న��ల అ����ల� మ�� ఆం�ళలనల� ప�గ�ం�ట� అవ�శం�, 
�జ�న� ం ����న� �� ���ం�. 

 

17. � �కరణ పథకం �ప���త ���క్ � ల� �� ంక్ �� ��� �� �ం�, ఎల్ �ఎస్ అ�� 
ఎ��ఆర్ �ఎ �� � ��ం�ంచబ�ంద� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ అన� ��� ఇవ� గ�� �� 
���ం�� ���� ��� ��ంద�, �జ�న�  �ప�స� ందన �వ���ం�; ��� ఇవ� గల  �� ట్�  
న�� �ప��య ఇం� జ���న� ప� �, ���� ౫౮౦౦౦ ��� ఇవ� ద�న  �� ట్�  ఇ�వర� 
���ంచబ�� � 

 

 

 
27 ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న. p. 7. 
28 ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న. p. 7. 
�జ�న�  �ప�స� ందన p. ౧౯. 
�జ�న�  �ప�స� ందన p. ౨౨. 



 

౨౪ ���ల�� ౨౨ ���ల� ౨౩,౦౦౦ ఎల్ �ఎస్ �యజ��� ఉ�� �.౩౧ �జ�న� ం �� 
ఎల్ �ఎస్ � ఇ� �� ��� ం� “ఇ� నగ�కరణ �ం� �ల�ణం� ఏర� డగల ���  �ప��ల ��� ం�ల� 
�ంద�� ��గత� ప ద��� ప�ష� �ంచ��� గల ఒక �తన ప�కల� న, �ల�య, ���క ��క పథకం.” 
౩౨ �జ�న�  �ప�స� ందన, ఎల్ �ఎస్ �క�  ఐ�� క స� ����  ����ం� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ, 
�యజ��� తమ ప��ర ఎం�కల� అవ�హన�ర� క �ర �యం ���వ��� ఒక �స�ృత స��ర 
మ�� సం�ప�ం� �ప����  �ర� �ం�ం�, మ�� ఈ సమ� �, ఎల్ �ఎస్ �ప��య 
జ���న� �� � క�సం ఆ� ���� సంద�� ల� ఒ�� క�  � యజ�� �� � 
ధృ�క�ంచబ�ం�.౩౩ �జ�న�  �ప�స� ందన ఇ� ���ం�, ఎల్ �ఎస్ � �ంద��� ఎ��ఆర్ �ఎ 
�� � �య�ంచబ�న సం�ప�ం� ��ల� “ఎల్ �ఎస్ అమ�ప��ట� సంబంధం ��.”  ౩౪ 

 

18. �జ�న�  �ప�స� ందన ఇ� ���ం�, �� ం� �� ఎల్ �ఎస్ �ప��య�� అభ� ర �న��ల 
 � ��మ్�  � బలవంతం� ���వ���  గం�రం� ప�గ���ం� మ�� �� ంక్ �� ఎ�ం� 
బలవం���  ��ంచ�ద� ��� వ�� �ం�ం�. �జ�న� ం �� �ప�త�  అ���ల�, 
అమ�పర� ఏ��� � మ�� స�జ సం�ల� ప���, ఒక �� �� , అర �వంత�న ����ల 
��మక �ప��య� ��� �ం��ం��.౩౫ 

 

19. �న:ప��� ర ్రప��క �ప���త ���క్ � ఇం� �ద�ం �యబ��ంద� �జ�న�  
�ప�స� ందన ��� వ�� ��� ం�. 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�ళనల� ���� ఆర్ �ఎఫ్ �న�జ్ �యబ��. �ప�స� ందన ఇ� �వ���ం� “��-�� �ష� 
ఆర్ ఎ�ల, ౧౦ �� �ష� రహ��ల�సం �ద�ం �యబ���� �, అ� �త�ం �ప���త ���బడల� 
��� ౩౦ �తం ఉం��. అదన� �ట్-�� �ష� ఆర్ ఎ�ల మ�� త�న ఇతర �ర�ణ ప��కరణ�, 
�ప���త ���క్ � ��గ���న�  సమయం� త�� �యబడ��.” ౩౭ 

 

20. ఆ�ర అ�ర�త వ� వ�య ��� పట�ణ ��ంతం� అ��ద�  �� �� �ర� డం ఫ�తం� 
క�� ఆ�ర భ�దత ��ం�న ఆం�ళనల� �జ�న� ం గమ�ం�, ఎస్ ఇఎస్ ఎ – ఇఎస్ ఎంఎఫ్ ల 
�� ��ంచబ��ం� “ఇ� అమ�వ� పట�ణ ��ంతం�� పంట�, �ప�నం� �నస� ���గం �ర� 
ఉప��ంచ� పంట�� �ర ��ంచబ��ం�. వ� వ�య ��� నగర��ంత ��� �ర� డం, 
అం��, ఇ� ��ష�ం� ఆ�ర ఉ�� దన � గణ�య�న �ప�వం ఉండ�.” ౩౮ అభర �న��ల �� � 
�వ�త�బ�న ఆం�ళన� �� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � ప�ష� �ం�� �జ�న� ం 
��� �ం��ం�ం�.39 

 

21. ప�� వరణ సమస� � �జ�న�  �ప�స� ందన ఇ� ��తం�, �� ంక్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ � 
��� ప���, ప�� వరణ అంచ�, �డ�� �� న� �ర� మ�� ���పట� గల త��ల ��ం�ల� 
స� త�న��� ఉన� ��� ��� �ం��ం�ం�.౪౦ �ప�� �� �ల అంచ� ��ం�, �జ�న�  
�ప�స� ందన ఇ� ���ం� “అమ�వ� �జ�� నగర ��ంత ఎం�క అ�� ఒక �ర� ��క �ర �యం 
మ�� �ప���త ��జక్ � � �� ంక్ �� ��పం��� �ం� �ఓఎ� �� � ���బ��ం� 

 

 
౩౧ �జ�న�  �ప�స� ందన. pp. ౯, ౧౦. 
32 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 13. 
33 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 24. 
34 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 35.  
౩౫ �జ�న�  �ప�స� ందన. p. ౬. ౩౬  
�జ�న�  �ప�స� ందన. p.౧౫  
37 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 15. 
38 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 19. 
39 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 19. 
40 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 18. 



 

���క్ �.”౪౧ అం��త, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �� �ప�� �� �ల �ర� అంచ�� అమ�వ� 
��ంతం �ర� సం�వ�  �ప�� �� �ల �� �షణ ఉండ�, �� �ప���త ���క్ � ��ంద �� ంక్ �� 
��� ల �ప�� �� �ల� ప��తం �యబ��ం�.౪౨ 

 

22. సం్రప�ం�� మ�� ��� నడం ఎ��ఆర్ �ఎ �� �ప����త ���క్ � �, అమ�వ� 
నగరం�ర� �స�ర్  �� న్ మ�� ఎల్ �ఎస్ �ర� �స�ృత సం�ప�ం�ల� జ��ర� �జ�న� ం 
గమ�ం�ం�.౪౩ �జ�న� ం ఇ� �� �ం�ం� “�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� �� �ం�ం�.” ౪౪ �ప�స� ందన �ప�రం�, �� ంక్ బృందం 
ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప���, ఒక “��రణం� �ప���త ���క్ � సంబం�ం�న �స�ృత సం�ప�ం�ల 
 �� న్ � �ర� ���ం� మ�� �ప�� కం� ���క్ � సంర�ణ ప��ల� �ర� ���ం�. సం�ప�ం�ల �ం� 
�ం�న అ������ , �ప���త ���క్ � �క�  �� ��న్ � �ర� బ��.” ౪౫ 

 

E. అభ� ర �న �క�  �� నల్ స�� మ�� �జ�న�  ్రప�స� ందన మ�� 
అర�� సందర� న 

 

23. �� �ల్ �ర� న్ �ంజల �� ���  � � మ�, �� నల్ స�� �, �న్ �� ట� న్, ఎ� ��� �వ్ ��కట� 
��క్ ��� స్ మ�� ఆప�షన్�  ఆ�సర్ �� �ట్ �� �, � ౨౦౧౭ ���ంబర్ ౧౨ �ం� ౧౫ వర� 
�రత������ ��. �� నల్ బృందం తమ స���ల� ���, �జయ�డ మ�� అమ�వ� 
��ంతం�� అ�క ���ల� �ర� �ం�ం�. ఈ బృందం, అభ� ర �న��ల� మ�� ఇతర సం�వ�  
��త సంఘ స�� ల�, ఎల్ �ఎస్ మద��ద��న ��ల� మ�� ఇతర �ప���ల�, 
�పపంచ�� ం� �శ ��� లయ �ప���ల�, ఆ� �క మం��త�  �ఖ అ���ల� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ 
��� మ�� �ర స�జ �ప���ల� క���ం�. 

 

24. �న ���న అంద� తమ ���న స�����  అం�ం�నం�� మ�� �� 
అ����� ����� నం�� �� నల్ ��� �ం�ం�. �� నల్ సందర� న సమయం� ��ధ 
స��ల �ం� అం��న�  అ�క ��త�ర� క సమర� ణల� �� ��� �ం�ం�. ����� 
�పపంచ�� ంక్ ��య ��� ల �బ� ం� అం�ం�న తమ అ�ల� �న స���� మ�� ర�� 
ఏ�� ట�� ��� �� నల్ �ప�� కం� ��� �ం�ం� మ�� అభ� ర �న��� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ 
�� గణ�య�న �బద�త�, �ప�స� ందన� మ�� �వర�న స��రం అం�ం�నం�� ��� 
�� ��� �ం�ం�. 

 

25. �� నల్ �� స��, అభ� ర �న�� స��రం, �జ�న�  �ప�స� ందన, ఇతర ప��ల ��� ం 
మ�� �� సందర� న సమయం� �క�ంచబ�న స��రం� ఆ�రప� �యబ�ం�. ఈ ��ం� 
స���, అభ� ర �న �క�  �ం��క అర �త �క�  �� నల్ �� ��� రణ�, ౧౯౯౯  �����షన్ (ఉప��గం 
ఇ ౧) ల ఏర� ర�న �ప���, ఇతర �ర�ల� ప��లన� (ఉప��గం ఇ.౨), మ�� �� �ల్ 
��ర�� ��� �� గల �� �ల్ స�� (ఉప��గం ఇ.౩) �ప�రం,  �యబ���.౪౬ 

 

 �ం��కత అర�త� �ర��ంచడం 
 

41 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 18. 
42 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 18. 
43 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 17. 
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౪౬ “ఇన్�  ��న్ �� �ల్ �క�  ౧౯౯౯  �����షన్ ఆఫ్ ద �ర్��  �ండవ స��”, ఏ��ల్ ౧౯౯౯ (“ద ౧౯౯౯  �����షన్� ”) ఇక� డ 
అం���� ఉం�� 
http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/1999ClarificationoftheBoard.pdf. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTINSPECTIONPANEL/Resources/1999ClarificationoftheBoard.pdf


 

26. అభ� ర �న, ౧౯౯౯ స� ష�తల �క�  ����ప్ ౯ �క�  ఆ� �ం��కత అర �� �ప��ల� 
���ంద� �� �ల్ సంతృ�� �ం�ం�. �� �ల్ తన �ం��క అర �త �క�  ధృ�కరణ� 

 

• �ప�ణం (ఎ): “�బ� �న�  ప�ం�, ఉమ� � ఆస��� �� ఆం�ళన� క��న ఎవ�� ఇద�� 
�� అంతకం� ఎ�� వ వ� ��� ఉం��, �� ఋణ�గ�త ��ంతం� ఉం��.” 
అభ� ర �న��ల� ఇద�� �� అంతకం� ఎ�� వ వ� ��� ఉ�� ర� �� స� ంత ��, 
�ప���త ���క్ � ��ంతం� ఉంద�, మ�� �� �ప���త ���క్ � ��ంద ��� చరణల 
�� � �� �బ� ��� ర�, �� నల్ త�� ���ం�. అం��త ఈ �ప��� ���బ�నవ� 
�� �ల్ ప�గ���ం�. 

 

• �ప�ణం (�): “�� ంక్ �� తమ ���� మ�� �ప��యల� ��వం� ఉల�ం�ంచడం వలన 
అభ� ర �న��� �ప��ల �ప�వం ఉండవచ� � ధృ�క�ం��ం�.” అభ� ర �న���, ఎల్ �ఎస్ 
�ం� తమ� ��వ�న �� కలద�, అమ�వ� �ర� మ�� �ప���త ���క్ � �ర� ఇ� 
��ల� �క��� ంద� ఆ��ం��. అభ� ర �న��� తమ �వనభృ�ల� మ�� �� 
ప�� వర���, �� ంక్ �ప���త ���క్ � �క�  �ద�తల, తన ప�� వరణ మ�� ���క 
���ల� క��బడక�వడం వలన �� కలద�  � ��మ్ ���. అభ� ర �న��� సం�ప�ం�ల 
మ�� ��త సం�� ���నడం ��ం�న ఆం�ళనల� �వ��� �. �ప��� 
���బ�నవ� అ� �� �ల్ సంతృ�� �ం�ం�. 

 

• �ప��� (�): “�జ�న�  దృ��� తన �షయం ���ళ� �ద� అభ� ర �న ధృ�క�ం��ం� 
మ��, అభ� ర �న��� దృ���, �జ�న� ం �� �� ంక్ ���� మ�� �ప��యల� 
అ�స�ం�ట �� అ�స�ం�ట� త�న దశల� ���వడం� త�నంత� 
�పద�� ంచడం� �ఫల��ర� అభ� ర �న ధృ�క�ం��ం�.” అభ� ర �న� �ల్ ��ట� 
�ం� ��ధ సంద�� ల�, అభ� ర �న��ల ఆం�ళన� �� ంక్ దృ��� ����బ�నవ� 
�� �ల్ త�� ���ం�. �ప��� ���బ�నవ� �� �ల్ సంతృ�� �ం�ం�. 

 

• �ప��� (�): “ఈ �షయం �� �నం ���వడం ��ం� ��.” �� �నం ��ం�న 
సమస� ల� �వ�త�గల  � ��మ్�  �వ� మ�� అ� �ప��� ���బ��య� �� నల్ 
సంతృ�� �ం�ం�. 

 

• �ప��� (ఇ): “సంబం�త ఋణం స��� ��� �� త�న�ధం� పం�� �యబడ��.” 
�ప���త ��జక్ � �ప��తం �ద�ం �యబ��ం� �బ��, ఋణ�త�ం పం�� �యబడ��.౪౭ 
�బ�� ఈ �ప�ణం ���బ�ం�.   

• �ప�ణం (ఎఫ్): “�ష�ంశం� �� నల్ �� తమ ��ర�� ఇంత� ��� �య�� ��, 
�� ఉం�, �త� ��� ం ఉంద� �� �ంద�� అభ� ర �న� �ం� సమయం� ప����� 
��యవ� ధృ�క�ం��ం�.” ఈ అభ� ర �న� �వ�త�బ�న సమస� ల� ��ర�� �� నల్ 
�య��. అ��బర్ ౮, ౨౦౧౬న, ఇ� �ప���త ���క్ � �క�  త�� �ర� ఒక �ంద�� 
అభ� ర �న� �� నల్ అం��ం�. ��ంబర్ ౧౯, ౨౦౧౭ న, �ప���త ���క్ � తన ��దశల� 
ఉంద���� ఆ�రప� �� నల్ ఒక �న్-�����షన్ ���� ����ం�. 

 

 
౪౭ఇన్�  ��న్ �� నల్ ఏ�� ��� ౧౯౯౩ ��� నం ఇ� ���ం�, ��త ప�ల �� � ఇన్�  ��న్ �ర� తమ� 
సమ�� ంచబ�న అభ� ర �నల� అం�కన���, అభ� ర �న��� ఇ� ఉం�� “that its rights or interests have been or are likely to be 
directly affected by an action or omission of the Bank as a result of a failure of the Bank to follow its operational policies and procedures with 
respect to the design, appraisal and/or implementation of a project financed by the Bank”. ౧౯౯౩ ��� నం, ఇ�� � �న్ �� నల్ ఏ�� �, 
��. 12. 

 
�ద�త మ�� ఆ సమయం� �� ంక్ �� � ఎ�ం� చర�  �� �న��ం�ల� ఆ��త 
��� అ�సం��ంచ��. త�ప�, � ౨౫, ౨౦౧౭న, ఇన్�  ��న్ �ర� �ప��త అభ� ర �న� 
�� నల్ అం��ం�. �� �ల్ �� �ండవ అభ� ర �న� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭న, ���� 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � మ�� ఆర్ �ఎఫ్ � �ప� సం�ప�ం� మ�� ఈ ప��ల ��జ్�  
����ల �ల��ం�ల� స�, మధ� � అ�క ���క్ � �ద�త ��� చరణ� జ��య���� 
ఆ�రప� న�� ��ం�.౪౮ అ� ఈ �ప�ణం అం��బ�ం�. 

 

 �� నల్ ��ర�ల� సంబం�ం�న �� �ల్ ప��లన� 
 

27. తన ��ర�� ���� �యడంల మ�� తన �ర� �ర� హ� �ప��యల� ���, �� నల్ 



 

�� ఈ��ం� ��� ప�గ��� �: అభ� ర �న మ�� ���క్ � � ఆ��ంచబ�న ��� మధ�  ఏ�� 
�� యం�ఉన�  సంబంధంఉం� అ�; ఆ��త �� మ�� సం�వ�  �� ంక్ �� ���� మ�� 
�ప��యల� ��ంచక�వడం అ�� గం�ర�న అంశ� అ�; మ�� �జ�న� ం�� సమస� ల� 
త�న�ధం� ప�ష� �ంచడం మ�� అభ� ర �న��ల ఆం�ళలన� ప�ష� �ంచగల ప��� ర చర� ల 
�పకటన �పద�� ంచడం �� ��ంచక�వ���  �� �ంచడం. ఈ ��ంద, ఆ��త �� మ�� 
అ�సరణ� ��థ�క ప��లనల�, �� నల్ న�� ��ం�, అ� �యడం�, ఇ�  � ��ంట్ �క�  
�ర� ��క �ర ��ల� ��� ంకనం �య�� �� �� ంక్ తన ���� మ�� �ప��యల� 
��ంచడం �క�  ఏ�� ఖ�� త�న అంచ� �య��, మ�� ��� ఏ�� �ప��ల �ప��� 
క�� ఉండవ�� . 

 

28. � �కర� పథకం. తన సందర� న సమయం�, �� నల్ బృందం, ఎ��ఆర్ �ఎ �క�  క�షనర్ 
మ�� ఇతర �ల �బ� ం�� క��, ఎ�ఎస్ ��న్ మ�� అమ�పర�ట� �� అర �ం ���ం�. 
ఎల్ �ఎస్ అ�� ఒక సృజ�త� క �� ���గ �ప��� �ధనం�, అమ�వ� �సం ���ట్ ��ల 
కల�క� ��త� �ంచ��� �ఓఎ� �� � �ప�శ �ట�బ�ంద�, �� నల్ �� �ం�ం�.౪౯ �ఎ� �ప�రం, 
ఎల్ �ఎస్ అ�� �గ�� మ�  పద��� ��� �ం���, � �� �న ���ల� మ�� ��క ��� సన� 
త� ���ం�.౫౦ �ఎ� ఇ� �వ���ం�, ఎల్ �ఎస్ �� �, వ� ��ల �� �జ�న�  ���ల �� � 
స� ంతం� క��న �� �ర� ల్� , చట�పరం� ���క�ంచబ�, �జ��� న్�  ఎ��ఆర్ �ఎ � బ�� 
�యబ�� �; ఎ��ఆర్ �ఎ ఈ �జ��� �� , అ�వృ�� �ం�న  �� ట�� ఒక �గం� �యజ��ల� 
��� బ�� ���ం�, �� నగరం అ�వృ���ం��ండ�, ఈ ���న స����న�  అ�వృ�� 
�ందబ�న  �� ట� �ం� ఆ� �క ��ల�, ఇతర �ప�జ�ల� ��� �ందగల�. ���ల�� ��స 
��ం�ల��  �� ��క ��� స���  త� �ంచ��� �� ���ంచ���, ఎల్ �ఎస్ �ం� 
�న��ంచబ�� య�, �ఎ� �పక�ం�ం�.51 
 

29. ఎ��ఆర్ �ఎ చట�ం, ౨౦౧౪ �� � ఎల్ �ఎస్ �యం�తంచబ�ం� మ�� �ఎ� �ప�రం, ఈ 
��ం� �లక హ�� ల� క�� ఉం�: (i) అమ�వ� ప���పల పట�ణ ��ల �ప� ఇవ� గల  �� ��; (ii) 
�యజ��ల� ఆ�� � ���ం�� ౧౦ సంవత� �ల�� ���ంచబడ��, ఈ అవ�� అమ�వ� 
��� ణం �ర���ంద� అంచ�; ����� మ�� ���� వ� వ�య �తన ���, ౧౦ 
సంవత� �ల �� ఒక  ��ర �లస� �ంచ� అం��ం��; మ�� (iii) ఇతర ��ల�వ� వ�య 
ఋ�ల ��, స� యం ఉ�� �ర� వ��ర�త ఋ��, ��ణ�  అ�వృ�� �ర� ��ప� త, ఉ�� �� 
పథకం ��ంద ఉ��� ��ప� త, ఉ�త �ద�  మ�� �ద�  స���ల� �� ప� త ఉం��. ౫౨ 
 

౪౮ ఇన్�  ��న్ �� నల్ ��స్ ఆఫ్ �����షన్, �న్ ౧౨, ౨౦౧౭. ఇక� డ అం���� ఉం��: 
http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelCases/119-Notice%20of%20Registration-12%20June%202017.pdf49 PAD. p. 11. 
50 PAD. p. 11. 
51 PAD. p. ౧౧. ఇ� �� �డం�: ఎ��ఆర్ �ఎ చట�ం, ౨౦౧౪. 
౫౨ PAD. p. ౧౧. ��� ఇవ� ద�న నగర  �� ��, ఎల్ �ఎస్ ��ంద �యజ��� �� వ� వ�య ��ల� అప� �ం�న 
���ల�� �� ���పక� � ���మ� బడ��. ��� ఇవ� ద�న  �� ట� ర���  �యజ��� ఎం��వ��  

http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/PanelCases/119-Notice%20of%20Registration-12%20June%202017.pdf


 

30. �జ�న�  �ప�స� ందన �ప�రం, ఎల్ �ఎస్ �� �����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�� �.౫౩ ఈ సమ� �, ఎల్ �ఎస్ �ప��య జ���న� �� � క�సం ఆ� ���ఋ 
సంద�� ల� ఒ�� క�  � యజ�� �� � ధృ�క�ంచబ�ంద� �జ�న� ం గమ���ం�. అ�ం� 
�ద� పథకం �క�  సం� �ష�తల� �ర� �ంచడం� �మ�� � ��  �� నల్ �ం ��� �ం�.54 ఎల్ �ఎస్ 
��� ల్ � �ర� �ంచడం� అ�వృ�� �యబ�న వ� వస�ల� అ�కర�ల �ం��కత మ�� �� 
�ర� హణ �ధ�� మ�� ��క స��ర వ� స��, �స�వ సమయ ��, స��రం ఉత� �� 
�య���, �� ��ంచ��� ��ం�ంచబ� ఉం��. 

 

31. �� �ల్ �ం, తన సందర� న వలన ఇ� ����ం�: ౩౦౫౭౨ � ౨౬౫౧౨ మం� ��� 
(౮౬.౭౨ �తం) ఎల్ �ఎస్ � ��� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ � ౩౩౦౦౮ ఎక�ల ��� �ర���; 
౪౦౬౦ ��� ఎల్ �ఎస్ � �ర��;౫౫ మ�� ౫౯౦౧౪ ��� ఇవ� ద�న  �� �� ౨౩౯౦౩ ��ల� 
���ంచబ�� �. �త�ం �. ౪౨౭.౯౫ ��� (౬౪.౩౨౭ ��యన్ అ��కన్ �ల��) ఆ�� � 
���ం��� అ��  ���ల ల����ల� �ర� �కమం�� �డవ సంవత� రం� ��దల ��� �� 
మం�� ���. ౫౬ 

 

32. అమ�వ� ��ంత సందర� న సమయం�, �� �ల్ ��, ఎల్ �ఎస్ � ��న మ�� మద�� 
ఇ��  ��ల� క���, అం�� ��, �� స� చ� ంద స� �వం ��ం�న �� �� �పం �� 
అమ� పరచడం ��ం�న ఆం�ళలన� వ� � �క�ం�న ��� మ�� ఎల్ �ఎస్ � �ర���  
వ� ���ం�న ��ల� క���. 

 

33. �� �ల్ బృందం ఎ��ఆర్ �ఎ �� � �ర� �ంచబ�న స����� ఆ�� �ంచబ�� �, ఇం�� 
౧౦౦౦ ��� �జర�� ర� అంచ� �యబ�ం�. �జర��  ��ల పరం� అ�క �ప���� 
��� �� మ�� అమ�వ� అ�వృ���, �� ంక్ �� �ప���త ���క్ � � మ�� ఎల్ �ఎస్ � 
�� నల్ ��� తమ అ����ల� ��� �, ఎల్ �ఎస్ � �� స� చ� ందం� ��ర�, మ�� 
అమ�వ� �గం� అ�వృ�� �ం�ల� ఆ�ం�ం��. �ం� �� సం��, ౫౦౦౦ మ�� ౧౫౮౦౦ 
��ల� ����థ� ం వ����� �, ఇ� �� నల్ �ం �, ఎల్ �ఎస్ �� � ��ఎ ఇవ� బ�న 
�ప�జ�ల �� �� � �వ�ంచ��� ప��ల� సమ�� ం��, ఇం�� ౧౦ సంవత� �ల ఆ�� ��, 
ఆ�గ�  ��, మ�� వ� వ�య ఋ�ల ���,  ఉ�� � , మ�� ఈ ��ల ఆ�రం� “ �� � 
�కరణ పథకం� ఎ�ం� బలవంతం �� �ప�త�  �ప�వం ��ం� స� చ� ందం� ��మ� ��� �.” 
57 

 

34. తన సందర� న సమయం� , �� �ల్ �� , ఎల్ �ఎస్ � ���న�ం� త�� �� ప�� మ� 
���న�  సంఘ స�� ల� �� క��ం�, ��� ఆ స��రం స�� ��య�� మ�� �� 
ఒ���� �న�� � 
 
��స మ�� ��జ�  ��  �� ట్ ఎం�కల �క�  ��� ర ��. ��� ఇవ� బ�  �� ట్�  �క�  ఎం�క మ�� ���ం� 
�ప��య� బ�ళ దశ� ఉం��, �� �వర ఎల్ �ఎస్ � యజ��ల� ��� ���ంచబ�న ��� ఇవ� గల  �� ట్�  �ర� ఒక 
బ�రంగ ��టల్ ���ం� వ� వస� (�ట�) �� � బ�రంగం� �ర� �ంచబ��ం�. ���జనల్ స� ���ట్�  �� అ�� 
ల�����న � యజ�� ��� ��స�ర్ �యబ��ం� ఇ� ��కరణ �ప��య� ��ం� ప���ం�. PAD. p. 93. 
ఆ�� � ���ం�� ఎల్ �ఎస్ � తమ ��ల� ఇ�� న � యజ��ల� ���ంచబడ��. ఆ�� � ���ం�� ప� 
సంవత� �ల వర� �న����, మ�� ఎల్ �ఎస్ � ��� ��� పద��� ����� �. ��� సంవత� ���, ఒక ఎక�� 
�� �ల మ�� త� �లల� వ�స�, �. ౩౦౦౦౦ (౪౫౦ అ��కన్ �లర్� )/�. ౫౦౦౦౦ (౭౫౦ అ��కన్ �లర్� ) 
���ంచబ�ం� మ�� ద�్ర�� ల� ణం ��� సంవత� ���, ౧౦ �తం సవ�ం�� ���ంచబ��ం�. ౨౪ ���ల� 
�వ���న�  ����� మ�� ���� వ� వ�య �తన ��ల� ౧౦ సంవత� �ల వర� �ల� ౨౫౦౦ ��యల 
�ంచ�� అం�ంచబ�ం�. PAD. p. 11. 
53 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 26. 
54 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 24. 
55 ఎ��ఆర్ �ఎ, “ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న� ఒక సం�ప� �ప�� త�రం, �� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭” p. 6. 
56 Ibid. p. 7. 
�� నల్ �ం ���ంబర్ ౧౩, ౨౦౧౭ న �రత���� ��� �న�� � ��� సమర� ణ. 



 

----. ఈ ఒ���� ఆ��ంచబ�న �ర�ల� ఒక�, ఎల్ �ఎస్ � �ర���, వ� ��ల� ఇవ� బ�న అ� 
త�� వ సమయం; �క�� �� ��� � �� �నం �� � �ందబ��ంద� ��� �ప� బ�ం�. ఈ 
సమ�వ�� త��� �లం� �� ��� ���ంచబ�� �, �� అప� �� ��మం� ఎల్ �ఎస్ � 
ఇ�వర� ���. �ంతమం�, �� �ల్ ��� ఇ� ��� �, ఇ�వ� �లం� ప�సర ��ం�ల�� �� 
��వ గణ�యం� ���య�, �� అమ�వ�� �రగ�ద�; ���, ��� ఎల్ �ఎస్ � �ర��� �� 
ఆ� �కపర�న ఒ��� క��ం� ఎం�కం� ��� �నం �� � ��� త�న ప��రం ల�ంచద� �� 
�శ� �ం��. �� �ల్ �ం, సం�ల స�� ల� �� క��ం�, ��, ఎల్ �ఎస్ � �ర��� 
అ���ల�ం� �� �� �ంచ�� వ� ��ల �ం� ఎ�� వ ఒ��� క��ంచబ�ం� మ�� ఎవ�� 
�ర�డద� అ��న� ��, �రడం �� ��ం�ల� �ర�తమ� ��ం��. 

 

35. �� �ల్ �� ఎల్ �ఎస్ అమ�పరచ��� సంబం�ం�న ఇతర ఇబ� ం�ల� �� ��� �. 
�� ఇతర ���ల�� ��మం� ���, ��� ఎల్ �ఎస్ ��ంద ���నం �యబడ� �ప�జ�� అం� 
���� ల ��ణ, �ఠ�ల �� భ� � మ�� ఆ�గ�  �ప�జ�ల వం�� అందడం �ద�  � ��మ్ ���. 
��మం�, ఏ ఆ�ప�� �� తమ ఆ�గ�  �� ���ల� ఒ�� �� �రణం� ��� 
ఉప��ంచ�క��మ�, మ�� �� ఆ�గ�  సంర��ర �ం �� ఖ�� � �� ���ం�����  
వ�� ంద� ��� �. �ంతమం� ���, ఎల్ �ఎస్ ��ంద �� �లస� �ంచ� ���ం�� 
�కమంతప� �ం� ఆలస� మ�� య�  � ��మ్ ���. ��మం� ��� ���నం �యబ�న �� 
వ� వ�య ఋ�� �� �యబడ��, ఎ��ఆర్ �ఎ � మరల మరల ��� � ��న త��త ��, 
ఇం� ��� సంబం�ం�న ���� అం��ం�� ఉ�� �. 

 

36. ఇతర ���, ఇ� �వ�ం��, ��� ఒక �� �ష� ��  �� ట్ ���ంచబ�ం� ��� �� 
��తపటం� �� �ంచగ��� �� అ� త�నంత� �లవబడ�� మ�� �ల� ���� ట్ 
�యబడ��. ���న��, ఎల్ �ఎస్ అమ�� �ం� స� ంతం� క��న ���, ��� గల ��� 
��� న�� �, �న�   �� ట�� ��స�ర్ �యబ�� � అ�  � ��మ్ ���. ��క �ంస� ృ�క వన�ల 
��ం� ఆం�ళన వ� క �పర�న అ�క మం�� �� �� �ల్ �ం క��ం�, �ప�� కం� �� శ� ��� 
మ�� చ�� � మ�� ��ల�� �����న� �� � ఆం�ళన �ం��. �ర� ల స��ల 
�ం� �వ�త �క�  ఆ�దనల� ��� �, ఇం�� ��� ల్ ���, ��� ల్ �గల� మ�� 
ఇతర �నకబ�న వ�� ల� �ం�న �� ఉ�� �. �ంతమం� ���, �� ఎల్ �ఎస్ � �రక��� 
�� మ�� తమ �� �� �నపరచక��� ��, �� ��ల� ��� త్ �త ��ం�ర�, ��� 
�� �� �య�క��ర�  � ��మ్ ���. ఒక సందర� ం�, ఒక ��� ఒక సంవత� ��� �� 
��� త్ �ద� ��� �. 

 

37. ఎల్ �ఎస్ అ�� ఐ�� కం అ� �జ�న�  �ప�స� ందన  � ��మ్ ��ంద� మ�� �పజల� 
�� ��ం� �� ��� ర� �� �ల్ గమ�ం�ం�. �జ�న� ం తన �ప�స� ందన�, అభ� ర �న� 
�వ���న ఆం�ళలనల� ప�ష� �ంచ��� చర� ల�, స�జ ��మకం మ�� బలవంతం మ�� 
ఇతర అమ�పర� సమస� ల� ప�ష� �ం�ట� పర� ��ంచడం� స�,  ఋణ�గ�త� ఒప� ందం 
���ంద� �వ�ం�ం�. ఎ��ఆర్ �ఎ � �చన�వ� ��� ఒక �ర సల� క��� ఏర� రచ���, 
మ�� ���క్ � అమ�� �లప��� మ�� �ధల ఉప�ం��సం, �జ�న� ం, ఎ��ఆర్ �ఎ � 
క�� ప��య��� క��బ� ఉం�. భ�ద� ప��ల� సం�ప�ం�ల� �స��ంచ��� మ�� ఒక 
స� తం�త �ప�క్ �  �� � ఇబ� ం�ల ప��� ర వ� వస�� ఏర� ర���, ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప��య��� 
�� �జ�న� ం  �� న్ ���ం�. 
 

38. త�� �సం అభ� ర �న� �ప�స� ం�ంచ��� ఎ��ఆర్ �ఎ సమర� ణ� �� నల్ 
��� �ం�మ�� వఎల్ �ఎస్ �క�  ��ల �క�  ఎ��ఆర్ �ఎ �వరణ� ��� �ం� 

 
58 �జ�న�  �ప�స� ందన. pp. 23, -24. 
59 �జ�న�  �ప�స� ందన.. p. 19-21. 
౬౦ఎ��ఆర్ �ఎ, “ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న� ఒక సం�ప� �ప�� త�ర�, �� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭” 



 

ఎల్ �ఎస్ అ�� “స� �వ��� , ���� స� చ� ందం మ�� �గ�� మ� ం �క�  ��� ంతం� 
ఏర� రచబ�ం�”  �� �క �పజల� అ�వృ�� ఫ�ల� పం��వడం �� � మ�� �� ��క 
��� ����  త� �ంచడం �� �. �� నల్ �� ఎ��ఆర్ �ఎ �క�  �ర ����  �� �ం��, అభ� ర �న � 
తన �ప�స� ందన అంత�, ఎ�ం� ���ం� �� బలవంతం �ద� మ�� ఎల్ �ఎస్, అ�వృ�� 
�ప��య అంత� ��త  ��ల�, ఋణ ���, ��ణ�  అ�వృ��, ��� ఆ�రం, ఆ�గ�  �� ం��, 
మ�� �� ��� మద�� అం��� ం�.౬౨ ఎ��ఆర్ �ఎ �� �� నల్ ��� ఇ� �వ�ం��, ���  
��ల�, ��� త్  సరఫ� ����� ����యబ�ం�, ఎం�కం� ఆ �� ఎల్ �ఎస్ � �ర�� �బ��, 
అత� �లం �పక� న గల ఎల్ �ఎస్ � ��న ���న ��� ��� �బ�� మ�� ఆ త��త �� 
పవర్ �న్�  �స� �క్ � �యబ�� �; అ��, ఎ��ఆర్ �ఎ �� ఇవ��  త� ర�� ప�ష� �ంచబ�� య� 
����. 

 
39. ఎ��ఆర్ �ఎ, ఎల్ �ఎస్ �క�  ఒక తృ�యప� స� తం�త అంచ�� �� ��ం�ం�, ఇ� �� ంక్ 
�� � �ప��తం స��ంచబ��ం�.౬౩ �� �ల్ �� ఈ అంచ�� �వలం ఎల్ �ఎస్ ల��ద�ల� 
��త� అ� అర �ం����� �. ౬౪ ఈ ���� ���క�, ఎల్ �ఎస్ అ�� ఐ�� కమ� మ�� 
ఎల్ �ఎస్ � �ర��� � యజ��ల� �ం� �ప�న �ర���� య� “ఆకర ��య ప��ర ��,” 
మ�� “’�� ండ్ �గన్ ఎ�క్ �, ఇ�వర� �పజ� అ�స�ం�న ��� ���న�� �� అ�స�ం�ట.” 
౬౫ ���క�, ���� వ� వ�య ��ల �వన �ప��� ఎల్ �ఎస్ అమ� పరచబ�న త��త 
అ�� హ� ం� ��య� �� గమ�ంచబ�ం�. అంచ��, అధ� యనం� ఉన�  ��మం� 
���� వ� వ�య ��ల ��ం�ల�, స� యం ఉ�� �ర� ఋ��, �� ం�న్ �ప�జ��, 
���  �� భ� � �� �వన భృ� ��ణ అంద�ద� �� ��యబ�ం�.౬౬ ���� ��ం�ల� 
��మ��, �� ��క� �� ఇ� వ� క �పర��“  ��రపర�న �ంచన్ �త�ం �. ౨౫౦౦ ల� � 
యజ��ల ఆ�� � �� క�సం ౧౦ �తం �ం�ల� ����� �.” ౬౭  
 
40. �వనభృ� �న�ద�రణ� సంబం�ం�న ఆం�ళన�. తమ సందర� న�, �� �ల్ �� 
�ప���త ���క్ � ��త �పజల� క���, ఇం�� �� హ�� � గల ���, �����, 
���� వ� వ�య ���, �ప�త� ం ���ం�న ��ల ��� మ�� ఇత�� ఉ�� �. ఈ 
��త �పజ� ప��రం స��ద� మ�� ఎల్ �ఎస్ ��ంద ఇతర మ ద����ం�న ఆం�ళనల� 
వ� క �పర��, అ� �� �వనభృ�� స��వ� ��� �. 

 

41. �� స� ంతం�క��న ��మం� ���, ��� వ� వ�యం �ం� �� �వన ఖ�� ల�, 
�ల�ల �ద� � త�నంత ఆ�యం �ం�ర� మ�� అ� ��� ఆ� �క భ�దత మ��  ��ర�� ��  
అం�ం�ంద� �వ�ం��. �� �ప�రం, ఎల్ �ఎస్ ��ంద ���ం�న ఆ�� � మ�� �ంచ� ��� � 
�� త�� వ� మ�� �� �వనభృ�ల� �లవ� ��� �. ఎల్ �ఎస్ ��ంద హ�� , ��ణ�  అ�వృ�� 
��ణ అం�ంచబడ�ద� �� �వ�ం��. �� నల్ క��న ��మం� ���, అ�క త�ల �ం� 
వ� వ�యం ����� ర� మ�� ఇతర ప��� �య�ద� మ�� అ� �య��� ��ణ 
�ంద�ద� �వ�ం��. �ంతమం� ���, ��� త�న �ద�  �ద� మ�� �ర���� ల� �� 
�� నల్ � ��� �. ��మం� �న�  ���, ��� మ� ఇతర ఆ�య అవ��� �� ఆ� �క వన�� 
�నం�వలన �� ��ల� వ� వ�యం �యడం�� �� ఆ�రప� ఉ�� ర� �� నల్ � 
�వ�ం��. 

 
 

 
౬౧ ఎ��ఆర్ �ఎ, “ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న� ఒక సం�ప� �ప�� త�రం, �� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭” p. ౧౦. 
౬౨ Ibid. p. ౮. 
63 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 14. 
౬౪ ’అమ�వ�’ �ఖ� పట�ణం� � �కరణ పథకం �క�  స� తం�త ��� కనం� ���క – అమ�పర�న �� 
ఆం�ధ �పదశ్ �ఖ�  పట�ణ ��ంత అ�వృ�� అ��ర�. P.౧౮. 
65 Ibid. p. 29. 
66 Ibid. p. 36. 
67 Ibid. p. 37. 



 

42. ���� వ� వ�య �తన ��ల� �� �� నల్ �ం క��ం�, ఇం�� మ�ళ� �� 
ఉ�� �, �� ��ం�� యజ���� ఉ�� �, �� ఎల్ �ఎస్ �రణం� �� ఉ�� ��� �ర� 
భయప�� �. ���క్ � ప��ల �ప�రం�, ���� ��ల స�స� �లస� ��బం ఆ�యం � ౫౪౭౬� 
ఉం�, ఇ� ౧౯౩ మం� � ��న స��  ఆ�రం� అంచ��యబ�ం�.౬౮ �� �ల్ సంద�� ం�న�� � 
ఎ��ఆర్ �ఎ అం�ం�న ప��కరణ �ప�రం�, ఆగ�� ౨౦౧౭ వర�, ౨౦౫౨౯ మం� ���� 
�ంచ���� �ప��త ���ల� �వ�ం��.౬౯ ��ధ ���ల�� �పజ�, �� జంట� ��� 
���� ౮౦౦ ��య� సం���� ర� మ�� ���� క�సం ఆ� ��� ప���� ర� (�� 
సంద�� ల� �రం� అ��  ���), ��� �� �లస� ��ంబ ఆ�యం ౧౯౦౦౦ ��యల� 
�� �ల్ � ��� �. ఎల్ �ఎస్ ��ంద, ఇ�� � ఒ�� క�  ��ం��� �ల� ౨౫౦౦ ��యల �ంచ� 
అం��ం�,౭౦ ఇ� �� �వన ఖ�� ల� స��ద� ��� �. అమ�వ� ��ంతం� ఇక �� 
�య�ర�, వ� వ�య ప� �య��� �� �� �రం �ప��ం�ల� మ�� ఉ�� �రకడం 
�ద� �� �ల్ � �వ�ం��. అ� �� �త�ం ��తం �� ��ర� మ�� ఇతర ప�� �య��� 
��� త�న ��ణ �ద� �� �� ��� వ�� �ం��. 
 
43. ��మం�, �� మం� �రవంత�న ��� ����మ�, �గర�  జలం ఉప�త��� 
దగ �ర� ఉంద�,�� సంవత� ��� �� ��� పంట� పం����� ర� ��� �. �ంతమం�, ���క్ � 
ప��ల� తమ ��� ఇ� ���� �యబ�� య� ఆ��ం�� “ఎం� �ల�” మ�� త�� వ 
�రవంత�న�, �� అ� �� ��ల�, ఇ� �యడం� �� వ� వ�య ఆ�య ఉ�� దన కం� 
త�� వ ప��రం అం���� ర� ��� �. 
 
44. �ర� ల � యజ��� మ�� ���� �తన ��ల �ర� �వన భృ� ��� � 
చర� ల� ��ంచ�� గల పద��ల ��ం� ఎ��ఆర్ �ఎ � క�� ప��య��� �జ�న�  
�ప�స� ందన �బద�త� �� నల్ గమ�ం�ం�.౭౧ ఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న� �ప�స� ందన� 
ఎ��ఆర్ �ఎ తన అ�వృ�� �ప��య “�వనభృ� న����  �న�ద����ంద� అ� ����యం� 
��� ంచబ�ంద�, త�నంత� ప��రం అం�ంచబ�ంద� మ�� అ� �� �క�  స� ���� 
త�న��� �యబ�ంద� తమ సమర� ణ� �వ�ం��”౭౨  
 
45. ప�� వరణ ఆం�ళన�. అమ�వ� �ర�  �� న్�  �ప�రం, వరదల �సం ��� ం�న అ�క 
��వ�, ఆ��ంతం �క�  ���ల�� �ప��ల �ప����  ���య� మ�� త��లల� �� 
�ప��ల �ప�వం క�� ఉం�య� ��� న అ�కమం�� �� �ల్ క��ం�. �ప���త ���క్ � �క�  
ప�� వరణ �ప��� స�� అంచ��యబడ�� మ�� త�నంత� ఉప�ం� క�� ంచబడ�ద� 
��� �. 
 
46. ప�� వరణ ఆం�ళన� సంబం�ం�, ����� �� ంక్ బృందం, �ప���త ���క్ � ��ంద 
�ప��క�ంచబ�న ఆ�ర సంర�ణ ఈ దశ� ��ం�ంచబడ�ద�, ఈ ���క్ � అం��� సంబం�ం�న 
సంర�� ప��ల� �� ంక్ ఇం� స��ంచ�ద� �వ�ం�ం�. వరద సంర�� ప�� మ�� ఇతర 
��మ ��క స���ల అప్ ���ంగ్ అ�� �ప���త ���క్ � �క�  ఒక త�ప� దశ� ఉం�� 
మ�� రహ��ల అంశం �ం� �ప�� కం� అ��జ్ �యబడ��. ఎ��ఆర్ �ఎ �� అమ�వ� 
��ంతం� త� �ల� �వ� �� �ల్ � ����.73 
 
68 RAP. p. 32. 
౬౯“అమ�వ� � ��� �దల �ంచ�� –ఆగస్� ౨౦౧౭,” ఎ��ఆర్ �ఎ, అర �� సందర� న సమయం� అం��ం�. 
౭౦ ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త�  �ఖ�  పట�ణ � �కరణ పథకం (���కరణ మ�� అమ�పరచడం) �య��, ౨౦౧౫ 
– ����షన్ – �� �యబ�ం� (�న్ ౧, ౨౦౧౫): “(౩) �ఖ� పట�ణ ��ంత ���క సంర���� �ం� ���� 
��ం�ల�� ం�� �ల� �ం��ల ఐ� వందల ��య� ��� న ప� సంవత� �ల �� �ంచ�� �ప�త� ం 
అం���ం�..” p. 4. 
71 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 21. 
72 ఎ��ఆర్ �ఎ, “ఇన్�  ��న్ �ర� అభ� ర �న� ఒక సం�ప� �ప�� త�రం, �� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭” p. ౧౦. 
73 ఎ��ఆర్ �ఎ, “ఇన్�  ��న్ �ర� అభ�  ర �న� ఒక సం�ప� �ప�� త�రం, �� �న్ ౧౨, ౨౦౧౭” p. 15. 



 

 

47. సం్రప�ం��, �గ�� మ� ం మ�� స��ర �ల��ం�. ఉన� త సం�ప�ం�ల 
�గ�� మ�  �ప��య� ��� �ం��వ��� మ�� స��రం ��ధ ��ల� ఏ�� ��య��� 
�� త�నంత �పయత� ం ����� ర�, �� ంక్ �జ�న� ం మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ �ం� 
������ �. ఉ�హరణ�, ౨౪ ���ల� ఒ�� క� ��� ���క్ � స��ర �ం��ల� ఏ�� � 
�యడం ప�గ�ంచబ�ం�. ��త �పజల ���  ���ల� �ప���త ���క్ � ��ం� �� �లపబ�ం� 
మ�� మ��ంతమం�� �� �లక అం�ల పట� ప��� న� �క��ం�. �� �ల్ �� క��న 
అ�కమం� ���, �ఖ� �న ���క్ � స��రం ��  �� �క �ష (���) � అం���� �ద� 
�వ��� �. 

 
48. అమ�వ� ��ంతం� ���� సంర�� ప��ల� (ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్, ఆర్ �ఎఫ్ 
మ�� ఆర్ ఎ�)చ�� ంచ���, ఆగస్� ౨౯ మ�� ౩౦, ౨౦౧౭ � ��ధ ���ల� ��� సం�ప�ం� 
స���� �ర� �ంచబ�� య� �� �ల్ �� ������ �. ���క్ � ��త �పజ�, ప��ల� 
చ�� ంచ��� స���� మ� త�� వ �� ఉ�� య� మ�� ప��ల సం�ర� అ��దం 
అం���� �ద� తమ ఆం�ళనల� వ� క �పర��. ఒక స��శం� ఎ��ఆర్ �ఎ తమ ��త �ర� క 
ఆ�పణల� అం�క�ంచ�ద� మ�� స��శం �వలం ౩౦ ���ల�� ఎ�ం� �ర�� ��ం� 
��ం��ర� �� నల్ � ��పబ�ం�. 

 
49. ���ం� మ�� ్రప�ఘటన. తన సందర� న సమయం�, ఎల్ �ఎస్ � సంబం�ం� 
���ం� మ�� �ంస ఆ��నల� �� �ల్ ��ం�. ఆం�ళనల� �వ�త���� �పజ� 
భయప���� ర� మ�� ����� ఉన� ం�� ఒ���� �ర���� ర� �� �ల్ � �ప� బ�ం�. 
�� �ల్ ��, ఎల్ �ఎస్ � సంబం�ం� ధృ�భవన (�ల��షన్) ��ణల� గమ�ం�� మ�� 
�ప���త ���క్ � � అ��లం� �క వ� ��కం� ���� �ల� �ప�� ం� ��� తర�� దృ�� 
��ంచ���  �ల���� �. ఈ �షయం�, మ�� �� �� �త మ�� అర �వంత�న ���� 
��మక �ప��య� ��త� �ం� �జ�న�  �బద�త� అ��ణం�, �� నల్, ఇబ� ం�� మ�� 
ఆం�ళనల� �ప� ��� ఒక �ర�త �ప����  ���ం�� మ�� ఏ�� సం�� వ ���ం� �� 
�ప�ఘటన సంఘటనల� పర� ��ం�ల� �జ��� ��  ��ం�. 

 

 �� నల్ స�� 
 

50. ��ప� ��గం�� ప��లన� మ�� ��ం� చర� , �� ంక్ ��� �� �యమ�బంధల� 
గల �బద�త� దృ������ం�, మ�� ఎల్ �ఎస్ �క�  �త�ం�ద ��ట్�  � �ప��ంబం�ద� 
�� నల్ ���  వ�� ���ం�. ��తం� ఎల్ �ఎస్ � త�నంత సహ�రం అం�ంచబ�ంద� �� �ల్ 
గమ�ం�� ��, �� �ల్ అర �� దశ, �� ంక్ �� �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న ఆ�దనల� 
ప���ం�ం�, ఇం�� �� సంభ�ంచవ��  మ�� �ప���త ���క్ � �ర� సం�ర� మద��� �� 
�ప�జ�ల� అంచ��య�క�వ�� . అం��క, �� నల్ � ఎల్ �ఎస్ �క�  �వ�ల� అవ�హన 
ఉం� మ�� �న: ప��� ర �ం�ప�యక ��ల� ఎం�కల� �ంచడం �� � మ��  �� �క 
�పజల� అ�వృ�� �ప�జ�ల� పం��వ��� ���� హ�ల� అం�ంచడం �� � మ�� ��క 
��� ����  త� �ం�ట �� � క�� �ప�జ�ల� అర �ం ���ం�. 

 
51. �ప���త ���క్ � �క�  �ఎ� �ప�రం, అసంక�త �న:ప��� రం � �� ంక్ ��నం (ఓ�.�� 
౪.౧౨) అ����  ����ంచడ�న�, ఎం�కం� ���క్ � � � �కరణ మ�� ��ం�ల ��క 
మ�� ఆ� �క ��� �తం ఉం�ం�.74 �ప���త ���క్ � ��ంద ఆ� �క స�యం అం�ంచబ� ఒక 
���� ఆర్ �ఎఫ్ మ�� ఒక ���� ఆర్ ఎ�ల� ��రంభ ౧౦ రహ��ల �ర� 
�ద�ం�యబ�ం�. ఈ ���� ప��� �ప��తం �� ంక్ �� అంతర �త స�� ��ంద ఉ�� �. 
74 PAD. p. 25. 



 

52. �ఎ� ఇ� ���ం�, �ప���త ���క్ � ఆర్ �ఎఫ్ “అ�� ఎల్ �ఎస్ ��ంద ���యబ�న 
��ల� �� �ప�� త ��న్ ��ంద �� �నం ���న�  ��ల� �� సం�ప�ం�ల ���� ంట్ 
����� వ� ���ం�.” ౭౫ �జ�న�  �ప�స� ందన, �ప���త ���క్ � శ� �వంత�న మ�� ధృఢ�న 
�ద�త మ�� ప��ల �����, �ర �య స������� , ఆర్ �ఎఫ్ � స�, ��� క్ � ��ంద � �� �న 
�ప��య�, ఎల్ �ఎస్ � క�� �న��ంచ��� క��బ� ఉం�.౭౬ అ��, ���� ఆర్ ఎ�  �వలం 
ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ మ�� సం�ప�ం�ల ���� ంట్ �� � �� �నం ���న�  ��ల� సంబం�ం�న 
�ప��� మ�� ఉప�ం� చర� ల� ��త� కవర్ ���ంద� మ�� ఎల్ �ఎస్ � �గం� గల 
��ల� �ద� గమ�ం�ం�.౭౭ 
 
53. �� ౧౧, ౨౦౧౭న, �� ంక్ అంతర �త ఆప�షన్�  పర� వరణ మ�� ���క స�� క��, 
�ప���త ���క్ � ��ంద ఉప��ం� � �� �న ����, �� ంక్ �� అసంక�� త �న:ప��� ర 
��నం �క�  సం�ర� ల�� ల� అం��ం�ం� అ��� ��ం� �స�ృతం� చ�� ం�ం� మ�� 
�బ�� ఓ� ౪.౧౨ �  ��రం� ఉం�. ఇ� ��ం�ం� “�స్�  �ం ఇ�� న స��రం ఆ�రం�, క�� 
��, ���క్ � ��ంద � �� �న ����, �� ంక్ �� అసంక�� త �న:ప��� ర ��నం �క�  సం�ర� 
ల�� ల� ���ం�య� �శ� �ం�ం�.”౭౮ 
 
54. �ప��త ���� అర్ �ఎఫ్ అ�� ఎల్ �ఎస్ � ఇ� ����ం� “ఒక స� చ� ంద పథకం�బ�� 
అ� ఐ�� కం.” ౧౯ అమ�వ� ��ంతం �ర ��ంచబ��, అక� డ �వ���న�  �పజలంద� (నగర 
���ల�� �� తప� ) ఇ�� � అ�� � �� ��ల� ఎల్ �ఎస్ �� సం�ప�ం� ���� ంట్ �� 
౨౦౧౩ ఎల్ ఎఆర్ ఆర్ చట�ం �ప�రం� �� �న పర���  ఉం�ంద� �� నల్ గమ�ం�ం�. ఈ 
సందర� ం�, ఎల్ �ఎస్ అ�� �త�ం అసంక�� త ప����� ఒక ఎం�క� ఉం�; ఇ� ఒక �క్� � � ఒక 
ఎం�క� ����ం�, ఇం�� �� ��ల� ���� ఉం��వడం అ�� ఉండ� ��న అ� ఓ� 
౪.౧౨ ��ంద అసంక�� త �న:ప��� రం ��ంద అర �త �ం��ం�.౮౦ �జ�న�  �ప�స� ందన ఇ� 
�వ���ంద� �� నల్ గమ���ం�, ఎల్ �ఎస్ ప��ర ��� �� ంక్ �� అసంక�� త �న:ప��� ర 
�షయం�  ��రం� ఉ�� �.౮౧ అం��త, �� ంక్ �� ఎల్ �ఎస్ స� ����  ఎ� స� చ� ందం అ� 
అంచ���� మ�� ఎల్ �ఎస్ ఓ�/�� ౪.౧౨ ���జన్�  � ఎ�  ��రం� �� �బద�ం� ఉం� 
స� ష�పరచ��. 

 

55. ఎల్ �ఎస్ అమ��యడం� గల అ��ల� �ఎ� ����ం�, ఇం�� 
సమ���రం� �� ఆ�� � ���ం��, ఇతర �ప�జ�ల అమ�, మ�� �వనభృ�ల 
�న�ద�రణ ఉం��. 
 

75 PAD. p. 75,76. 
76 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 20. 
77 RAP. p. ౪. 
ఆర్ ఎ �ర్ �ప�రం, “ఎల్ �ఎస్ ల����ల� ఆర్ �ఎఫ్ ��ంద ఎ�ం� అదన� హ�� � �� �బ��, ���క్ � � అవసర�న ��ల 
�� �యజ��ల� ఈ ఎల్ �ఎస్ ల����ల� సంబం�ం� �ర� డం అవసరం��. �ప���త ౧౦ రహ��ల �ర� ఆర్ 
ఎ� ��ంద, ఎల్ �ఎస్ ల����ల �షయం� ఎ�ం� గృహ సంబం�త స�� �  �� సం�ప�ం�� �యనవసరం��,” RAP. p. 8. 
౭౮ >ఓఇఎస్ ఆర్ � స��శ ��ట్� , �� ౧౧, ౨౦౧౭. p. 2.</12350> 
79 RPF. p. 12. 
౮౦ ఓ� ౪.౧౨ �క�  �ట్ �ట్ �ప�రం, “ఈ ��న ఉ��శం �ర�, ’అసంక�� తం’ అం�, ��� �త వ� � � �క�  అవ�హన�ర� క 
సమ� � ��ం� �� ఎం�క అ��రం ��ం� చర� ల� ���వ�� .” �� ంక్ �� అసంక�� త �న:ప��� ర �ర్�  �క్ (�. ౨౧-
౨౩) ఇ� �వ���ం�, “’అవ�హన�ర� క సమ� � అం�, ఇం�� ఉన�  ��� ���క్ � మ�� �� పర� వ��� మ�� 
ప���ల ��ం� ���� ��� ఉం�ం� మ�� ���క్ � � �� చ� � ���నవ��  […] ఎం�క అ��రం అం� ఇం�� 
ఉన� ��, ��ష�ం �� � అ��రకం� �� అన���కం� ఎ�ం� �ప��ల ప���� ��ంచబడ�ం� � �� ����  
ఒ�� �వ��  �� ఒ�� �క�వ��  �ర� చనం �ప�రం, ఎం�క అ��రం  – మ�� అ� స� చ� ంద �న:ప��� రం  -  ఒక�ళ ���క్ � 
��ంతం �ర ��ంచబడక�� ����.” �ర్�  �స�కం ఇ� ���ం�, స� చ� ంద �న:ప��� రమ�� “ఎ�ం� ��క ��� �తం 
�� �� ఆ��ల� ఎ�ం� గణ�య�న �ప��ల �ప�వం �� ఉండ�.” ఈ �ప��ల� అం��� ��ల� ��త� ఓ� 
౪.౧౨ వ� �ంచ�. 
81 �జ�న�  �ప�స� ందన. p. 9. 



 

�ప�� కం� ���� మ�� వ� వ�య ��ల�.82 �న ���న �ధం�, �� నల్, ఎల్ �ఎస్ సంబం�త 
అ��ల� �ప��ం�ం� అమ�పర�ట� అ�క సమస� ల� గమ�ం�ం�. అ��, �� నల్, 
ఇ�వ� �ఎ� �� ���� ఆర్ ఎ� � ఎల్ �ఎస్ �క�  ఈ అ��ల� ఉపశ�ం� అం�ల� 
�స�ృతం� �ప� బడ�ద� అర �ం ���ం�.౮౩ �� ంక్ ఆ� �క స�యం అం�ం� రహ��ల� ఎల్ �ఎస్ 
��ంద �క�ంచబ�న ౯౩ �తం �� �వ��  ఉండ� ��.౮౪ ���� ఆర్ �ఎఫ్ ఇ� ���ం�, 
ఎ��ఆర్ �ఎ �క�  “��ంవర్�  అ��, అమ�పర�న�� � పర� ��ణ �ర� మ�� ఎ�ం� �ప�� క 
���� / ���జన్� , ౧౦ రహ��ల �ర� ఉప����న�  ఎల్ �ఎస్ ��ల �క�  ఎ��ఆర్ �ఎ  
�� ��ంద �యబడ��.” ౮౫ ఈ �ప���త ���క్ � ��ంద సం�వ�  �ప��ల �ప��� ఎ� 
ఉపశ�ంప�యవ��  మ�� ��� పర� ��ం�ట� �� ంక్ ��త ��ం� �� నల్ � స� ష�త ��. 

 

F.��ర� 
 

56. �ప���త ���క్ � � సంబం�ం�న ��త �పజల ���  ���ల� గం�ర�న �� 
ఆ�దనల� మ�� సం�వ�  �� మ�� �����  అ�స�ంచక�వడం �క�  �ఖ� �న 
సమస� ల� అభ� ర �న �వ���� ��� �� �ల్ ప�గ���ం�. అభ� ర �న��� మ�� అభ� ర �న, 
ఇ�� � �న్ �� నల్ మ�� ౧౯౯౯  �����షన్ ఏర� ���న�  ��� నం� ఏర� రచబ�న �ం��క అర �త 
�ప��ల� ���ం��. 

 
57. అభ� ర �న మ�� �జ�న�  �ప�స� ందన మధ�  ��ద�ర� క ��� �� మ�� ��న�  
అ����� ఉ�� య� �� నల్ గమ�ం�ం�. అభ� ర �న��ల�ం�  � ��మ్ �యబ��న�  ��, 
�ప���త ���క్ � ��ంద అమ�వ� ��అ� �� ంక్ స�యం అం�ం�న ర���ల ��� ��� మ�� 
ఇతర ��� చరణల� అ�సం��ంచబ�ం�. అభ� ర �న��� �వ���న సమస� � ��వ�నవ� 
మ�� అ� ప��ధన �� �� ���� ��� �ంచబడ�య� �� �ల్ గమ�ం�ం�. 

 

58. �� నల్, అం�� ఈ �� �క�  ఆ��త సమస� ల� మ�� �� ంక్ ��నల� క��బడ� 
సం�వ� త�, �ప�� కం� అసంక�� త �న:ప��� ��� సంబం�ం�న సమసయ�� � ఒక ప��ధన 
జరపబ�ల� ��ర� ��ం� (ఓ�/�� ౧.౪౨). ప��ధన అ�� �� ంక్ �� �ప���త ���క్ �  �క�  
�న:ప��� ర అం�ల�  మ�� ప�� వరణ ఆం�ళన� మ�� సం�ప�ం��, �గ�� మ� ం � 
సంబం�ం�న అం�ల� మ�� �� ంక్ �� ఆ� �క స�యం మ�� �� ంక్ �� ���� మ�� 
�ప��యల� సంబం�ం�న స��రం �ల��ం�� �ప�నం� దృ�� ����ం�. 

 

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

 
 
 
 

 
 
82 PAD. p. 26. 
83 PAD. p. 26. 
84 PAD. p. 26. 
౮౫ RAP. p. ౪. ఆర్ ఎ � (p. ౮) ఇ� ���ం� “�ల ఆ�� � �. ౭౫౦౦౦/- కం� త�� వ అం��ం�న�  ఆస� � కల 
��లంద��సం మ�� �� �� వ� వ�య ��� అం��ం�న�  �లస� �ంచ�ల �సం �వనభృ� ���దల 
�ప��క� ��ంబర్ ౨౦౧౭ ���  �ద�ం �యబ��ం�.” 
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ఇ�� � �న్ �ర� 
అభ� ర �న 



 

 



 

�� �ం�: 

�� సమ��న�: ��క్ ��� స్; �ష�  జ�న్; ��స్ ��ర్ �ల 
Cc: 
�షయం: ���క్ � ఐ� �౧౫౯౮౦౮ � ��� � సమర� ణ – ఇన్�  ��న్ �� నల్ స�� �సం అభ� ర �న 
��: ���రం � ౨౫, ౨౦౧౭ ఉదయం ౬:౦౧:౨౬ 
��ం��: ���క్ � ఐ� �౧౫౯౮౦౮ � ��� � సమర� ణ – ఇన్�  ��న్ �� నల్ స�� �సం అభ�  ర �న ౨౫ � ౧౭.pdf 

 

 � � బ�� స్ ���, 
 

1. అభ� ర �న���న, ��, అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ�� ���క్ � (ఎఎస్ ����) ���క్ � 
ఐ�: �;ఇ౧౫౯౮౦౮) � సంబం�ం�న �ర� �ర� హణ ���� మ�� �ప��యల� �పపంచ�� ంక్ 
�� �బద�త� ఇ�� � �న్ �� నల్ �� ప���ం�ల� అభ� � ����� �. -- 
2. �� ఇక� డ �రత�శం అ� ��ంతం� స� ంత ����� � మ�� అక� డ �� 
�వ����� �. 
3. � ��, అమ�వ� �ఖ� పట�ణం �ర� గల �స�ర్  �� న్ �ఉం�, మ�� అ� ఎఎస్ ����� 
ఒక �గం� ఉండవ��  మ��/�� ఎఎస్ ���� �క�  ఇతర ��� చరణల �� � �ప��త� 
ఉండవ�� . 
4. �పపంచ �� ంక్ �� �ల�య ���� మ�� �ప��యల�, ఓ�/�� ౪.౦౧ మ�� ఓ�/�� 
౪.౧౨ � స�, క��బ� ఉండక�వడమ� ఫ�తం�, �� ఇ�ం� అ�భవం క��ం� మ�� 
ఇ�ం� అ�భ���  ఇం� ఎ��� ���� �, అ� ��. 
5. �� �� ంక్ �జ��� ��  అ�క ��� క����� � మ�� � ఆం�ళనల� 
�వ����. �� �జ�న� ం �� ఈ ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� త�న చర� � 
��కవడం� �ఫల���. 
6. �� ఇ�� � �న్ �� నల్ ��� � �� �ం� �ల��ంచ��� అ��రం ఇవ� �� ఎం�కం� 
ఇ�� � � �� నల్ � �� జ��న సం�షణ �రణం� �� �ప��రం ��� �ం�ర� �� 
భయం. � �� �ం�� ��� � ప�తం� ��ంచబ�న అ�ంధం ౧ � �ర� బ�న�. 
7. ��� �� మద��� అ�క అ�బం�ల� జతపర�� మ�� అ� ��� � ప�తం� 
త�న�ట ��ంచబ�� �. ఈ ��ప్ �క్�  �ల�ర్ �డ��� �� �� అ��రం ఇ���� �. 
మ�క �ధం�, ��� ఈ �ంక్ �� � �ందవ��  - 
8.  
9. అభ� ర �న���న ��, � ��� ��స�ర్ ���మ�, జతపరచబ�న ��� � ప�తం� 
�వ�ంచబ�న ��న ఉల�ంఘనల పట� ఒక ప��ధన �ర� �ం�ల�, మ�� ఈ ఉల�ంఘనల� 
ప�ష� �ంచ��� మ�� అభ� ర �న��ల ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� �పపంచ�� ం� 
�జ�న� ం చర� � ����ట�� ��ల�, ఇ�� � �న్ �� నల్ ��� అభ� � �ం��. 
10. �� ఏ�� అదన� స��రం అవసర�� �� అం�ంచ��� �ద�ం� ఉ�� �. 

 
���ం�ల� 
 



 

 



 

వ� ఎ�����క్ ��ల్ 

౨౫ � ౨౦౧౭ 
 

ఎ� ��� �వ్ ��కట�, ఇ�� � �న్ �� నల్, �పపంచ �� ం� 
౧౮౧౮ �చ్ ���ట్, ఎన్.డ��� , ఎంఎస్ ఎన్, ౧౦-౧౦౦౭ 
��ంగ �న్, �� - ౨౦౪౪౩, �ఎస్ ఎ 
ఇ��ల్: ipanel@worldbank.org 

 

�షయం: అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ�� ���క్ � (���క్ � ఐ�: �౧౫౯౮౦౮) � ఇ�� � �న్ 
�� నల్ స�� �సం అభ� ర �న -- 

 

 � � బ�� స్ ���, 
 

1. అభ� ర �న���న, �� (అ�బంధం ౧ �డం�), అమ�వ� ���ర �జ�� నగర 
అ�వృ�� ���క్ � (ఎ ఎస్ ����) � సంబం�ం�న �ర� �ర� హణ ���� మ�� �ప��యల� 
�పపంచ�� ంక్ �� �బద�త� ఇ�� � �న్ �� నల్ �� ప���ం�ల� అభ� � ����� �. 

 
2. �� ఇక� డ �రత�శం అ� ��ంతం� స� ంత ����� � మ�� అక� డ �� 
�వ����� � 
-- � ��, అమ�వ� �ఖ� పట�ణం �ర� గల �స�ర్  �� న్ �ఉం�, మ�� అ� ఎఎస్ ����� 
ఒక �గం� ఉండవ��  మ��/�� ఎఎస్ ���� �క�  ఇతర ��� చరణల �� � �ప��త� 
ఉండవ�� . 

 
3. �పపంచ �� ంక్ �� �ల�య ���� మ�� �ప��యల�, ఓ�/�� ౪.౦౧ మ�� 
ఓ�/�� ౪.౧౨ � స�, క��బ� ఉండక�వడమ� ఫ�తం�, �� ఇ�ం� అ�భవం క��ం� 
మ�� ఇ�ం� అ�భ���  ఇం� ఎ��� ���� �, అ� ��. 

 

4. �� �� ంక్ �జ��� ��  అ�క ��� క����� � మ�� � ఆం�ళనల� 
�వ����. �� �జ�న� ం �� ఈ ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� త�న చర� � ��కవడం� 
�ఫల���. 

 

5. �� ఇ�� � �న్ �� నల్ ��� � �� �ం� �ల��ంచ��� అ��రం ఇవ� �� ఎం�కం� 
ఇ�� � �న్ �� నల్ � �� జ��న సం�షణ �రణం� �� �ప��రం ��� �ం�ర� �� 
భయం. � �� �ం�� ��� � ప�తం� ��ంచబ�న అ�ంధం ౧ � �ర� బ�న�. 

 

I. అమ�వ� అ�వృ�� �పథ� ం 
 

6. ఆం�ధ �ప�శ్ �భజన ౨౦౧౪ � జ��న త��త, ��ష��ప�త� ం, అమ�వ� అ� ఒక �త� 
�జ�� నగ���  ��� ం�ల� �పక�ం�ం�, ఇ� ౨౧౭ చదర� �టర� ��ల� ం�, (౫౩౬౭౭ 
ఎక��) మ�� ౨౦౫౦ ���  ౪.౫ ��యన్ జ�� క�� ఉం�ం�.౧ �త� �� నగరం 
��� ం��� న �ప���త ��ంతం� ౨౫ ������ �౨ మ�� ��� ���మ ���� ంట్�  
ఉ�� � మ�� �త�ం ౧౨౭౫౦౫ జ�� ఉం�.౩ ౨౧౭ చదర� ���టర � ��ంతం� ౭౦% కం� 
ఎ�� వ �గం ఉప��ం��� �జ�� నగర ��ంతం� బ�ళ పంటల వ� వ�య 
����� �, 
 
౧ అ��� ంట్ ౧ � �డం� . ఎ.�. �క�  భ�ష�  �ప��క. �ఖ� పట�ణ ��ంతం). 
2 అ��� ంట్ 2 � �డం�. 
3 అ�బంధం 3 � �డం�, ఈ ����, అమ�వ� �ఖ� పట�ణ �స�ర్  �� న్ �వ�ం�ం� - ���క, p. 32. 
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పం�� మ�� �ల �క� ల� స�. ౪ 
 

7. ��ం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���� 
ఉంచబ�ం� మ�� ఇం� ��� లయ ప� �ళల� అ��  ప� ��ల� ��ం�ట� ��� 
�ప�త�  ��� ల�ల� �� అం���� ఉంచబ�ం�. ఆ�పణ�/సల��, ��త�ర� కం� 
క�షనర్ �� � పంపవ��  �� �బ్ �ట్ � అ��డ్ �యవ�� .8 

 
8. �స�ర్  �� న్ అ�� ��థ�కం� ���ణ, వ� వ�య ��ంతం � ఒక ఆ��క �� ��� 
�ర� ���  ల�� ం� క�� ఉం�ం�. ఈ దృ�� ����  అమ�పర�ట� �ప�త� ం ఒక � �కరణ 
పథ���  (ఎల్ �ఎస్) � �ప�శ���ం�. ఎల్ �ఎస్ ��ంద, ���త ��� �� వ� వ�య ��� 
�క�ం�, �� ��హ�� � ������ బ�� ��, అమ�వ� �స�ర్  �� న్ �ప�రం� అ�వృ��� 
�డ� డ��. బ���, ��� ప� సంవత� �ల �� ఆ�� � అం��ం��, మ�� ౩౦ �తం 
�క�ంచబ�న �� అ�వృ�� పరచబ�న త��త ��ల� ��సం �ర� మ�� ��జ� ం �ర� 
బ�� �యబ��ం�. ఈ  ��  �� ��టల్ �ట� �� � ���ంచబడ��. అమ�వ� �ర� ఇఐఎ 
���క� ���న �స�వ ��కరణ �ప��క �ప�రం, �ప�త� ం �� �� ఇవ� ��� ��ఖం� 
ఉన�  �యజ��లంద��� ౯ �లల�� సహ�ర హ�� ల� ఒక చట�బద��న ��కరణ 
�జ�న�  స� ���ట్ [ఎల్ �ఓ�] ఇ�� �.”�ప�త� ం “�� ఎల్ �ఎస్ �క�  ����షన్ ��� ౧౨ 
�లల�� ��� ఏర� రచబ�న  �� ట్ �క�  ��క �� ����  ఇ�� �” మ�� “ఎల్ �ఓ� 
����న ౩ �లల�� పథక��ంతం �క�  అ�వృ��� ��� ���.” ౯ ఇం� �.ఓ. ఎంఎస్. నం ౧ 
� �డం� ��: ౦౧.౦౧.౨౦౧౫ఎల్ �ఎస్ �క�  అమ�పరచడం �ర� �ప���త 
సమ�వ�ల�. ౧౦ 
 
9. ఎల్ �ఈస్ పథకం ��ంద ��� �� ర���  బ�� ��� ఉం�� – జ�� ��ల 
యజ��� (అం� సంవత� రమం� ���యగల ���) ���లల యజ��లకం� 
ఎ�� వ ��� �ం���.౧౧ ���ంచబ�న ��ల యజ��ల �ర� ��, అం� ��� ల్ 
��� మ�� ��� ల్ �గల స�� ల� �� ��న� ం� ఉం��.౧౨ వ� వ�య ��� 
మ�� ���� ��ం�� �� ప� సంవత� �ల ఆ�� � అం���ట� అ���� 
ఉం��. ఎల్ �ఎస్ �� ��� � ��ల� మ�� ఆ��ంతం� �వ�ం� ఇత�ల�, ఇతర 
��ల� ���నం ���ం�, ఇం�� ఋణ���, స� యం ఉ�� �ర� ఋ��, ఉ�త �ద�  
మ�� ఆ�గ�  సంర�ణ, వృ�� �శ��, ��� ఇవ� బ�న ������, ఉ�� మ�� ఉ�� 
��ణ�  ��ణ ఉ�� �.౧౩ఇం�, అ�బంధం ౨౧, �ప�ర్ ౧౪, � �డం� “���క 
 

౪అ�బంధం ౧౭, ఇఐఎ ���క – అమ�వ�� ��. 153� �డం�. 
౫ R�ఖ� పట�ణ �స�ర్  �� న్ ��ం�న మ���  �వ�ల �ర� అ�బంధం ౩ � �డం� మ�� అమ�వ� �ఖ�  పట�ణ 
దృ�� �ణం మ�� ల�� ల �ర� అ�బంధం ౪ � �డం�. 
౬���� ఎ��ఆర్ �ఎ �బ్ �ట్ � అం���� ఉంచబ�ం�:  www.crda.ap.gov.in 
౭ఎ��ఆర్ �ఎ ��� ల�ల వద�, �జయ�డ, �ం�� (౬/౧౨, ����ట), ��� (�ం��ట) మ�� ��� � (��థ�క 
ఆ�గ�  �ం�దం వద�). 
౮��మం� �� ఆ�పణల� మ�� సల�ల� �ల్ ��� – అ�బంధం ౫ � �డం� – ఆ�పణల ���� 
దృ���ణ �ప��క – ౨౦౫౦ ఎ��ఆర్ �ఎ �ర� మ�� అ�బంధం ౬ – �స�ర్  �� న్ � ఆ�పణ�. 
౯అ�బంధం ౧౭, ఇఐఎ ���క – అమ�వ�, p. 179. 
౧౦అ�బంధం ౨౦ �డం�. అ�బంధం ౨౦ ఎంఎస్ �ఓ నం ౧ – ఎల్ �ఎస్ �య��, ��ంట్ ౧౨, p. 11. 
౧౧�న�ద�రణ ఆర్ �ఎఫ్ �ప�జ�ల �క�  సం�ర� ��� ల్ � అదన� �వ�ల� �� ౪౨ � అం���ం�. 
౧౨Id. 
౧౩ “�న హ�� ల� అదనం�, �ంచ�ల �ర� ��న �� ��స�ర్ ���న�  ���, ఈ ��ం� ��ల� �ందవ�� . ఎ) 
ఋణ��: ఏక��క వ� వ�య ఋణ �� �. ౧౫౦౦౦౦ వర�, వ� వ�య ఋ�ల బ���న�  ��లంద�� 
అం���� ఉం�ం�. �) స� యంఉ�� �ర� ఋ��: వ��ర�త ఋణం �. ౨౫౦౦౦౦౦ వర� ఏ�� స� యంఉ�� 
�ం��� ఏ�� � ���� �ద ��ం�ల�� ం�� (�. ౬౦౦౦౦ మ�� ౭౫౦౦౦ ���క ఆ�యం వ�స� ���ణ 
��ంతం�� ��� �� నగర ��ం�ల���). �) �ద�  మ�� ఆ�గ� ం: ఉ�త �ద�  మ�� ఆ�గ�  స����, ౮ 
��ంబర్ ౨౦౧౪ వర� �వ��న�  అంద�� అం���� ఉం��. �) �స� వయ� 

http://www.crda.ap.gov.in/


 

అ�వృ��” ఆం�ధ �ప�శ్ �జ�� నగర ��ంత అ�వృ�� అ��రం (ఎ��ఆర్ �ఎ) �� � ��ల �ర�. 
 

10. � �కరణ పథకం ౧౦ �తం �క�ంచబ�న �� ��� ల�, ఆట��నల�, �టల� 
మ�� �త� నగరం� ఇతర�ల�; ౩౦ �తం రహ��� మ�� ���గ �వల�. ౫ �తం 
���క ��క స���ల� (�ఠ�ల�, ఆ�గ� ం మ�� సంఘ �వల�); మ�� ౫ �తం 
�దల� గృ�ల �ర� �జర్�  ��ల� ���నం ��ం�. ౧౪  

 

� �కర� పథకం అమ�పరచడం 
11. ��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 ల �వ�ంచబ�ం�) ఇ�� మ� ��రంచడం ఉ�� �. 

 
12. ఎల్ �ఎస్ వ� � ���ం�న �యజ�న ��ల� ��ం�� మ�� ���ం��. ��ంబర్ 
౨౦౧౪ �, ఆ� ���ల� అర��ట� దహనమ�� �, ఇం�� ��కరణ � వ� ���ం�న�� 
అ�కం. ౧౬ అప� � �ం�, ఎల్ �ఎస్ � ���న���  వ� ���ం�న ��ల ��ల�� పంటల� 
దహనం మ�� �శనం వం� ��� ఎ�� వ�� �. ఈ సంఘటనల� ��వర� అ�బంధం ౯ 
� �వ�ంచబ�� �, ఇ� ఎకన�క్ మ�� ��టకల్ �� �, ��� మ్ ఎల్ నం ౧౭ ల ౨౩ ఏ��ల్ 
౨౦౧౬న, “��ంగ్ ఆఫ్ అమ�వ� – ఎ �� ండ్ �� ప్ ఆఫ్ �� �� �షన్ మ�� ఇం���షన్” అ� 
�� �క� �ప��ంచబ�ం�. 

 

13. ఇం�, � �కరణ ��రంభం �ం� అమ�వ� ��ంతం� ���� ఉ�� �, మ�� 
���, ����ల� ���ం��, �ర� ం�ం��, ��ం��, �� ��� మ�� 
���ం��.౧౮ ౩౦౦౦ కం� ఎ�� వ ��ల� ఎల్ �ఎస్ � సంతకం �య�ం� ఉన� ం�� 
���ం�� మ�� �����.౧౯ ��� తమ ��ల� ఇవ� క�� ��� ��� �డ�మ� 
���� ���ం�� 

 

 

౬౫ సంవత� �� �బ�న ��� గృ�� ఏ�� � �యబడ��; ఇ) ��� �� ం���: ఆ����  అ� త�� వ ధర� 
అం�ంచడం ఎఫ్) �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�� �. ��జ్�  ఆర్ �ఎఫ్, p. 42. 

14 అ�బంధం20, p. 16. 
15 అ�బంధం19, para. 3. 
16 See, e.g., http://epaper newindianexpress.com/c/13764387 and http://www.newindianexpress.com/states/andhra-
pradesh/2016/oct/07/crda-officials-deny-testing-farmers-again- 1525759.html 
17 http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/revenue-officials-raze-ryots-plantation- by-
mistake/article7969048.ece http://epaper.newindianexpress.com/c/13764387 
౧౮ ఉ�., “ఎ� �ప�త� ం �� బలవంతం మ�� ���ం�ల� �� ��� బలగం ���గం� ఆ�రప�� � మ�� 
ఇం� ఎ�� ర�ల ఎ��� ���, ���  �� �కం� “�ండ్ �మ్” అ�� �, ఈ అంశం ఇ�వ��లం� �రత�శం� ���  
�ట� ���ఖ� త� సంత�ం��ం�.” అమ�వ�� ఏర� రచడం, p. ౭౧ 
౧౯ “��� �ర� ంధం� సంతకం ��ర� ఆం�ళన��� ����� �,” ద �ం� (౦౧ ���ంబర్ ౨౦౧౫), 
ఇక� డ అం���� ఉం� http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/farmers-signed-
under-duress-say- activists/article7601392.ece (accessed in May ౨౦౧౭). 

http://epapernewindianexpress.com/c/13764387
http://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2016/oct/07/crda-officials-deny-testing-farmers-again-
http://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2016/oct/07/crda-officials-deny-testing-farmers-again-
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/revenue-officials-raze-ryots-plantation-
http://epaper.newindianexpress.com/c/13764387
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/farmers-signed-under-duress-say-
http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-andhrapradesh/farmers-signed-under-duress-say-


 

them. ఆ� ��� ���యన్�  ���ంచబ�� �. �� ��మం �ం� ����� ఎ� ౪౭ మ�� 
��న్ గన్�  � ��� �. మ���  �వ�ల �ర� అ�బంధం ౯ �� ఉ��ఖ�ల� �డం�. 

 
14. ఎల్ �ఎస్ ��ంద ���న���  �రస� �ం�న ��ల �� � సమ�� ంచబ�న ఆ�పణల� 
�ప�స� ం�ంచడం� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ �, �ఫలమ�� �. 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 
��� మ�� ���� ��ం�� ఉ�� �. మ���  �వ�ల� అ�బంధం ౧౦ � �డం�. 

 
15. ��మం� ���, ఎల్ �ఎస్ � ���న��� సమ� �ంచ�� మ�� ��� �ంతమం� 
���, అభ� ర �న�� #౩ � స�, ఇ�� � �� �ంచబ�� � మ�� �� ��, � �� �న చట�ం 
��ంద �� �నపరచ�బ��ం�. ఈ ��ల ����� అ�క ��� �ల్ ���. ఏ��ల్ ౨౦౧౭�, 
���� �� అభ� ర �న��� #౩ �క�  ��మం�� �� �� �నం�  �� ����ం�, మ�� 
���� �� ఈ �� ��� ంగ్ అ�� ఎల్ ఎ చ ట�ం ��ంద �� �న పర��బడ�ద� ���, 
అ���� �ర్�  ��ల� తన �పయ�� ల� ����ల� ��ం�ం�.౨౦ �న���న�  
��ల� మ���  �వ�ల� ��ం� ౧౧ � �డం�. 

 

16. �ఖ� పట�ణ ��ంతం� ఉన�  ౯౦% ���, ఎల్ �ఎస్ � ���న��� తమ ఉ�����  
���� చట�పర�న ప��ల� సంతకం ���. అ��, �వలం ప� మం� ��� ��త� తమ 
��ల హ�� ల� (యజ�న ఒప� ం��) ������ బ�� �య��� అవసర�న చట�పర�న 
దశల� ��� ���. ౨౧ ఇతర ��� ఇం� ఆ దశల� ��� �య��, ఎం�కం�, �� అ�వృ�� 
�ందబ�న  �� �� మ�� ఒ�� క�  “అ�వృ�� �ందబ�న  �� �” �క�  ��కస���ల ��ం� 
చట�పర�న ��� �క�వడం వలన అ� �య��� ��ఖం� ��. ఇం�, ��మం� ���, 
�����షన్ ప��ల�� అ�వృ�� �ం�న  �� ట�� ఎ�ం� �� �ష� ��� ట్ ��వ �ద� ఆం�ళన 
�ం���� �. �����షన్ ��వ �� ఒక � �����షన్ ప�తం �క�  న�� నక� �సం, 
��ం� ౨౨ � �డం�. ఇ� హ��  బ�� �ర� �ర�య  �� ంప్�  చట�ం ౧౮౯౯ �ప�రం 
చట�వ� ��క�న�. 

 

17. ఎల్ �ఎస్ తన �గ�� �ల� �� ఇ��  అ�క అదన� �ప�జ�� – ఉ�� ��ణ 
మ�� �తన ఉ�� �� – ఇం� అమ� పరచ��. ఇం�, �దల �ర� త�న గృ�ల�సం 
�క�ం�న ��� ౫% ����� మ� ఎల్ �ఎస్ �� �� ఇ�� � ��,౨౨ �వలం ౧,౬౮౦.౯ 
ఎక�ల� ��త�, ���� �వర�న �స�ర్  �� న్ � “బల�న వ�� ల గృ�ల” �సం (అం� 
���ద�  �ఖ ��వ ����న� �� �సం) ���ంచబ�ం�.౨౩ 

 

II. ఎఎస్ ���� ���క్ � 
 

18. ఎఎస్ ����,“�ల�య నగర �వల� ��� ం�ల� మ�� అమ�వ� �ఖ�  పట�ణ 
అ�వ�� �ర� నగర సంస�ల �మ�� � ��  ��� ం�ల�” ల�� ం� క��ఉం�.”౨౪ ఈ ���క్ � � 
��గ� ఎ � వ� �క�ం��, ఇం�� �� అం��ం��: అంశం ౧, �ల పట�ణ మ�� 
�ర� -�ద ��క స���ల� సహక���ం�, ఇం�� నగర రహ��ల మ�� ���� 
���ర � ��� ణం మ�� ��మ ��క స���ల అ�వృ�� ఉం��; అంశం ౨ ల �ల�య 
పట�ణ ���బ�ల� ఆ� �కస�యం, “�ండ�� ��” �� ��వ �ర� వరదల ��� సం, ఒక 
�����దల వ� వస� మ�� ఒక ఘన వ� ర � ప��� ల �ర� హణ ఉం��; మ�� అంశం ౩ � 
�ం��కత స�యం ఉం�ం�. 
 

౨౦ అ�బంధం ౧౧, �� అ� � సం.. ౧౩౦౦౩, ౨౦౧౭. 
౨౧ �వలం ఏ� మం� ��� ��త� ఈ దశల� ��� ��ర� ఇ�వ� ���  �� సం� ���ంచబ�ం�. 
http://epaper.sakshi.com/1218099/Guntur-Amaravathi-District/24-05-2017#dual/10/1 
22 Attachment 20, p. 16. 
౨౩ అ��� ంట్ ౩ � �డం�. 
౨౪ PID/ISDS, p. ౭. 

http://epaper.sakshi.com/1218099/Guntur-Amaravathi-District/24-05-2017#dual/10/1


 

“సమర �వంత�న పట�ణ ప��లన మ�� �ల�య �వనం�ంచడం.” ఆం�ధ �ప�శ్ �ఖ�  పట�ణ 
��ంత అ�వృ�� అ��ర సంస� (ఎ��ఆర్ �ఎ) అ�� ���క్ � �ర� అమ�పర� ఏ��� . 

 
19. �ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్ అన� ��కరణ పథ���  ఒక “స� చ� ంద” పథకం� ఇ� �వ� ��ం�౨౫  
“ఏ�� అ��ద� ��� స���  ���ం�ల� ���ం�ం�; పర� వ�నం�, ౨౧౭ �� ప��� 
ఇప� �� ఉన�  ��� ౨౫ ����, �ఖ� పట�ణ ��ంతం�� ఉం�� మ�� �మ� �� �త� 
�ఖ� పట�ణం �క�  పట�ణ ��ంతం��� సమ�గపరచబడ��.”౨౬ ఈ ప�తం �ప�రం�, నగరం 
అ�వృ�� �య��� �వల�న 90% �� ఇ�వర� �క�ంచబ�ం�,౨౭ మ�� ఎల్ �ఎస్ అ�� 
“గణ�యం� ��� �యబ�ం�.” ౨౮ ��ఎస్/ఐఎస్ �ఎస్ ఇ� ���ం�, ఎస్ ���� �ర� 
ఉప��ం��� �� కం�, ��కరణ పథకం �� � ఇ�వర� �� �నం ���న�  ��� స�, 
ఓ�/�� ౪.౧౨ వ� ���ం�. ఎం�కం� ఎల్ �ఎస్ అ�� “గణ�యం� ��� �యబ�ం�,” 
�వ�నత� ఉండడం� “ఈ�� వర� ఎల్ �ఎస్ పథకం�� ఫ��ల� అంచ���ట� ��� 
స� తం�తం� అమ�పరచడం, ఎల్ �ఎస్ � ���న� �� �ప�స� ందన� �నడం మ�� ఉప 
�����ల� వ� �ం� �ధం� ���న అమ�పర� ��వ�� అమ� పర� �ప��య� బ��తం 
�య��� �వల�న �ప��ల� �� �ంచడం.”29 

 
20. � ౧౦, ౨౦౧౭ వర�, ఒక ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � �పపంచ �� ంక్ �బ్ �ట్ 
� లభ� మ���� �. �ం� ప��ల�, అ� “�ప� సం�ప�ం� వర్�  �ప్ �సం �న�ద��ంచబ�న 
అ�సరణత�” �ప� బ�� �. ౧౯ జనవ� ౨౦౧౭ న, ఎ��ఆర్ �ఎ �� ఎఎస్ ���� � �వలం “�ప� 
సం�ప�ం� వర్�  �ప్ “ � �ర� �ం��, ఇం�� ౨౦౦-��ల ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� 
౨౦౦- ��ల ఆర్ �ఎఫ్ � కవర్ �యబ�� �.  
 
�వలం 150 సం�� వ�  �ప��త �పజ� ��త�30 (అంచ��యబ�న 127,505 �పజల�ం�31 మం� 
అమ�వ� �ఖ�  పట�ణం �� � �ప���ల�� �) 19 జనవ� ౨౦౧౭ న ఈ వర్�  �ప్ � 
�జర�� �. క�సం 40 మం� ��� �బ� ం� ఉ�� �, �� ����ల�, అభర �న��� #1 
మ�� ఇతర ��ల� ���ం�, బలవంతం� ����ం��.32 ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-
ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� ఆర్ �ఎఫ్ �� ��ఆర్ ఎ �బ్ �ట్ � �పజల �� ఖ� ల�సం అం���� 
ఉంచబ�ం�, ఇ� ఒక ప��� ��ల సమయ గ��ం క�� ఉం� “ఈ �ప�రణ �� �ం�” అ�� 
“సల�� మ�� ఆం�ళన�” �క�  సమర� ణ.” �ఆర్ �ఎ �వలం ఐ� సమర� ణల� ��త� 
అం��ం�. 33 

 

21. ఎల్ �ఎస్ �క�  “స� తం�త అమ�పరచడం అంచ�” అ�� ��� ���, మ�� స� తం�త 
అంచ� ��ం�న స��రం అమ�వ� ��ంతం� పంప� �యబడ��. అ��బర్ 2016 �, 
అభ� ర �న��� #1 వద�� ఇద�� వ� ��� ��� , �� �పపంచ�� ం� �� � �య�ంచబ�� ర� 
 � ��మ్ ���. అభ� ర �న���      సం�ప�ం�న�� 
����� �పపంచ �� ం� �జ�న� ం, మ�� అంచ� అ�� జ�పబ��ంద� ��త� 
అభ� ర �న��ల� ���ం�.34 అభర �న��ల�, ఈ అంచ� స� తం�త పద��� �ర� �ంచబడడం 
�ద� �� ఆం�ళన� ఉం�. ఎ��ఆర్ �ఎ అ�� ఎఎస్ ���� అమ�పర� ఏ���  మ�� � 
�కరణ పథ���  �ర� �ం�ట� �ధ� తగల ఒక ఏ��� � ఉం�. ఇద�� అంచ������ ఎం�క 
�యడం మ�� �ర� �ంచడం� ఎ��ఆర్ �ఎ ��త అంత స� ష�ం� ��. ఇం�, స� తం�త 
అంచ� �ప��య ప����� �� మ�� తృ�య ప� అంచ���ల� �య�ం��� 
ఉ����� �ప��లం� ఉన� �� �, ఎ��ఆర్ �ఎ �� అంచ������ ���ల� 
����� �. 
25 PID/ISDS, p. 11. 

26 PID/ISDS, p. 4. 
27 PID/ISDS, p. 4. 
28 PID/ISDS, p. 12. 
29 PID/ISDS, p. 12. 
30  RPF, p. 181. 
31 అ�బంధం 3 � �డం�, ఈ ����, అమ�వ� �ఖ� పట�ణ �స�ర్  �� న్ �వ�ం�ం� - ���క, p. 32. 
32 See https://youtu.be/LFNEbCNYoGA. 
33  RPF, p. 180. 
౩౪అ�బంధం ౧౨ � అభ� ర �న ��� మ�� ����� �� ంక్ �జ�న� ం మధ�  గల ఇ��ల్ సం�షణ ���� ఉం�. 



 

22. 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� ��� �� �పపంచ�� ం� �ప���లమ� ��� � 
మ��  అభ� ర �న��� #౨ �క�  ��ంబం ఎల్ �ఎస్ � ���న�ం� ఉన� ం�� గల �ర�ల 
��ం� అ���. 

 

III. అభ� ర �న ��ల � �� 
 

23. అభ� ర �న��ల� ఒ�� క� �� అమ�వ�� వ� వ�య �� ఉం�. �� తమ �వ��� 
��� ఆ�రప�� � మ�� ఈ అభ� ర �న��ల� ఎవ� �� � �కరణ పథకం� �ర��. 
అభ� ర �న���, ఎఎస్ ���� ఫ�తం� ��� అ�భ�ంచ���� �, �న�క �ంస, ఆ� �క �ంస, 
ఆ�ర అభ�దత మ�� ప�� వరణ ��� అ�భ�ంచ���� �. 
 
24. 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��ం��. �ప���త ఎఎస్ ���� �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 �� ఎఎస్ ���� ���క్ � ��ంద �రంతరం� క���ంద� 
భయప���� �. 

 
25. �వన భృ� ��� వడం. ఎఎస్ ���� ఫ�తం�, అభ� � �ం��� �� �� ఎల్ �ఎస్ ��ంద 
�క�ం�� �� � �� �న చట�ం ��ంద ��ష�ం �� � �� �� �� �నపర��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� �. �క�ంచబ�న ��ల� అ�వృ�� పరచబ�న  �� ట�� ఎల్ �ఎస్ 
�గ�� �ల� ఎంత �లం� ��� ఇ�� ల�� ఎల్ �ఎస్ ప��ల� �ప� బడ��.౩౫ ఇం�, 
�ప�త� ం�� , ఈ అమ�వ� �ఖ� పట�ణ ���క్ � ��� �వ��� ఇం� ౩౫ సంవత� ర�ప��ంద� 
అంచ����,౩౫ �� �ప�త� ం �� ఎల్ �ఎస్ �గ�� �ల�, వ� వ�య ��ల� మ�� 
���� ��ం�ల� ప� సంవత� �ల ఆ�� � ��త� అం����� �. 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 ��. 

 
26. ��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�. ౩౭  అ�నప� ���, 
౩౫ �రం ౯.౧౪  � �దం�, ���� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � �ర� బ�ం�. 

౩౬  �పపంచ �� ం�� �ఆర్ �ఎ సమ�� ంచబ�న ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � :”అమ�వ� �ఖ� పట�ణ అ�వృ�� ���క్ � � 
౩౫ సంవత� �ల �లం �� దశల� బ�ళ ��క్ ��  ఉ�� య� �ప� బ�ం�.” ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్, 
p. 7. 
౩౭ ఎల్ ఎ చట�ం ౨౦౧౩, �ప�ర్ ౪, ��న్ ౨౬ ��� ఏ� ఎ�� � ��� ప�గ�ం�ల� స� ష�ం ��ం� “౧. �ల 



 

�����షన్ ��� ల�ల� గత ఐ� సంవత� ��� �ల �� ��వ� �ర��. ఫ�తం�, 
అభ� ర �న��ల �� �����షన్ ��వ మ�� �� మండ�ల�� ౨౫ ���ల� �� 
��� ట్ ��వకం� �� త�� వ� ఉం�. ఉ�హరణ�, ౨౨ �� ౨౦౧౬న ���  ప��కల �� � 
�� �ర� �� �నం� �ఆర్ �ఎ ఒక ����షన్ ����న త��త మ�� ౮ ���ంబ� ౨౦౧౬ 
న ��� �� � అ���� ��� ట్ ధర� ఇ� ����. ౧౨ ఏ��ల్ ౨౦౧౭న �� ఒ�� క�  
ఎక��. అ��, �ప��త ��� ట్ ��వ ఒక ఎక�� 16 ��యన� ��య�� ఉం�. 

 

27. ఆ�ర భ�దత: అమ�వ�� బ�ళపంటల వ� వ�య �� ఉం�, ఇ� ౧౨౦ ర�ల పంటల� 
పం���ం�, మ�� అభ� ర �న���, ఈ ఎఎస్ ���� 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 �జ�� నగరం �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��.39 
 
28. ప�� వర��� ��: ఎఎస్ ���� �క�  అంశం ౨, �ండ�� �� � �ప�వం ���ం� 
మ�� న� �రం�� ���, త� �ల�. అ��, ఎల్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్, త��లల 
సమస� ల� త�నంత� ప�ష� �ంచ�� మ�� ఎ��ఆర్ �ఎ త� �లల� సంర�ంచ��� 
��ం�ంచబ�న ��య చ�� ల� ��ంచ��. ౪౦ ౨౦౧౫ �, ��య హ�త ���� నల్ �� 
అప�ష� ృత ప�� వరణ ఆం�ళనల వలన అమ�వ�� ��� ణం�  �� ఇ�� �.౪౧ 

 

IV. �� ంక్ ���ల� ��ంచక�వడం 
 

29. �న ���న సం�వ�  �� అ�� ఓ�/�� ౪.౧౨ మ�� ఓ�/�� ౪.౦౧ �క�  
ఆవశ� కతల� ��ంచడం� �� ంక్ య��న� ం �క�  �ఫల� ం ఫ�తం� క��య� ��� ం 
ఉం� అ�ం� దశల�, ఇ� �ర� బ� ఉం��, �� ��� ప��తం ��ం� ఉం��: 

 

ఓ�/�� ౪.౧౨: 
30. ఒక �న:ప�ష� రణ �ప��క ఆవశ� కత �ఫల� ం. �� ంక్ �జ�న� ం, ఎఎస్ ���� �ర� ఒక 
సం�ర� �న:ప��� ర �ప��క బ��� ఒక �న:ప��� ర ��న ��ం వర్�  � ����ం��. 
అ��, �� ంక్ ప���, ఉప ��జక్ ��  �క�  అ�ప�వం �క�  �న్ మ�� �� ��ంగ్ 
అ��� ంట్�  �ర ��ంచబడవచ� � ���� �. �వర�న �స�ర్  �� న్ మ�� ��క స���ల 
�స�ర్  �� న్, నగరం �ర�, అం���� ఉం�, ౪౨ మ�� �� ంక్ ప��ల �ప�రం, “[అ] ఈ 
అం�ల� సంబం�ం�న ��క �క� ం 

 

 
 

�స��ల �ప�రం �����షన్ ��వ, �� ౨. ౫౦ �తం అ�క ����ల �ం� స�స� ��కయ ధర, �� ౩. స�ప ��ంతం� 
అత� �క ��స�ర్ �యబ�న ���� ��వ”. �� ఆర్ �ఎఫ్, �� ౪౩, ఇ� ���ం�, “కట్ ఆఫ్ �� �ం� 3 సంవత� �ల 
�ం� గల అ�ం� ��ల �క�  ౫౦ �తం అత� �క ��వల� ���వడం �� � స�స� ��కయ ధర�  ఉం�. కట్ ఆఫ్ 
��, ౧వ ����షన్, ఎల్ (౧౧)౧ ��ంద”. 
౩౮ ఇక� డ అం���� ఉం� http://www.cprindia.org/research/reports/report-expert-committee-new-capital-andhra-
pradesh ౩౯�రత�శం�� �ప� ��ం���  వరదల �ం� సంర�ం�ట� ��� ��� ��ట�, ఎల్ ఎ చ�� ం ౨౦౧౩ �క�  
��గం ౧౦ �ప�రం, వ� వ�య �� మ�� బ�ళ పంటల �� �� �క�  క�ష�త �ర� ���  �� ప���� ��ష� 
�ప�త� ం ఏర� ర�ల�, �� �నం పర��వల�న �� ఈ ప���� �ట�ం� ఉం�ల� ��పబ�ం�. అ��, 
�ఆర్ �ఎ మ�� ఆం�ధ �ప�శ్ �ప�త� ం ఈ �శ�� ఎ�ం� అధ� య���  �ర� �ంచ�� మ�� అ�ం� 
ప���ల� �� �ంచ��. 
౪౦�ం�ద ప�� వరణ మం��త�  �ఖ �� � త��లల �య�� మ�� త��లల� �ంసర్ క�� షన్ �� � �� �ంచబ�న�. 
అ�బంధం ౧౫, ఈ ఆం�ళనల ��ం�న మ���  �వ�� అం���ం�. 
౪౧ అ�బంధం ౧౮ � ఎన్ �� �క�  ఆర �ర్ ఉం�ం� మ�� అ�బంధం ౧౫, ఈ ఆం�ళలనల ��ం�న మ���  
�వ�ల� అం���ం�. 
౪౨ ఇక� డ అం���� ఉం�ం� https://crda.ap.gov.in/APCRDA/Userinterface/HTML/masterplansNew.htm 

http://www.cprindia.org/research/reports/report-expert-committee-new-capital-andhra-pradesh
http://www.cprindia.org/research/reports/report-expert-committee-new-capital-andhra-pradesh


 

�ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్ � రహ��ల �క�  �� �ష� �ట్�  � �� ���ం� మ�� ఎఎస్ ���� �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���ం�. 

 
31. అర �వంత�న సం�ప�ం�� ��� �ం���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����� �ంట� �యం�తణ��� ��� � మ�� �� కర్ తన 
�ప�స� ందన� ��� �య��� అ�మ�ంచబ�� �.” ౪౫ ఆర్ �ఎఫ్ మ�� ఎస్ ఈస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఫ్ 
�క�  �త� �ర �న్ ఇ�� � �� ంక్ �బ్ �ట్ � �స్� �యబ�ం�, మ�� ఒ�� క�  ప�తం, “�ప� 
సం�ప�ం� వర్�  �ప్ � ��జ్�  దృ�� �ణం.” 

 
32. ���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 త�� � అంచ�, �� ంక్ �� 
త�� � �ర ���� ����ం�, అ� , ఈ��� తన అమ�పర� ఫ��ల� అంచ���ట�, 
ఎల్ �ఎస్ � ���న�  �� �ప�స� ందనల� �న���మ�� ఉప �����ల� వ� �ం� �ధం� 
���న అమ�పర� �లం� తన అమ�పర� �ప��య� బ��తం ���వ��� గల ఎల్ �ఎస్ 
పథకం �క�  స� తం�త అమ� పర� అంచ�” అ�� ఎల్ �ఎస్ ��� ంకనం�ర� ఒక త�న 
పద��. ౪౮ ఈ పత�� ఓ� � ఎల్ �ఎస్ �బద�త� అంచ��య��� స���. ౪.౧౨ 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��. 
 
 

౪౩ ఐఎస్ �ఎస్, ��గం �., ��. 1 
౪౪ఎ ఎస్ ���� �క�  అంశం ౧ ఇ� మద�����ం� “ఈ �ట� ర్�  �పల నగర రహ��ల� అ�క ���న� త �క�  
�ద� �ట్—ఇం�� ఉప ప��య రహ��ల ౧౦౭ �� ��� ణం మ�� ౬ ��ల �ప�న ప��య రహ���, ��, 
�����వ�, మ�� ఇతర �����న క�� ��షన్� , ���ం మ�� పవర్ �ద�న��� ���, �లక �� 
�ర� ల్�  � అ�సం����  అం�ంచ��� �ఖ� పట�ణ ��ంతం� ఉ�� �.” ఎ ఎస్ ���� �క�  అంశం ౧ ఇ� మద�� 
ఇ�� ం� “�న ��పబ�న ౨౫ ���ల� ��క స���ల అప్ ���ంగ్ (��, ��� ��వ�, ��మ రహ���, 
మ�� ��ల ��క స���ల� అ�సం�నం �ద�న�), మ�� ��� అమ�వ� నగర �ప�న ��క 
స���ల� సమ�గపర�ట.”  �ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్, �� ౮. 
45 అ��� ంట్ 14 � �డం�. 
౪౬ ��, ���క్ � అంశం గమ�క (��ఎన్) � మ�� ���క్ � స��ర ప�తం� (�ఐ�) � ����ం��� న ��� �తం 
మ�� �న:ప��� ర ప�తం �క�  స� �వం మ�� ప��ణం� అం���� ఉన�  స�����  సం���క���ం�.” �� 
౪.౧౨, �� ౪. 
47 PID/ISDS, p. 12. 
48 PID/ISDS, p. 12. 
49 ఈ సందర� ం�, అ�బంధం ౧౨ మ�� అభ� ర �న��ల ఆం�ళనల� �జ�న�  �ప�స� ందన � �డం�. 
౫౦ “అ�క అ�యం �� ���స� ద ������, �� గణ�య�న మ�� సం� �ష� �న:ప��� ర ��� చ�ణ�న� �, 
ఋణ�గ�త ��రణం� అంత�� �యం� �� �ంచబ�న స� తం�త సల� �� నల్ � �య�ం��వడం 



 

33. ఓ� ౪.౧౨ �క�  ల�� ల� అ��రత� ం: అసంక�� త ����� ంట్ � ���ంచ��� �� 
త� �ంచ��� �� ంక్ �జ�న� ం �� ఎ�ం� చర� � ��క�� మ�� బ��� ఎఎస్ ���� 
�� � �ప����న వ� ��ల� �ం� ఎం�క� ఉ�� య� ��పడం �� � అసంక�� త 
����� ంట్ ��ం�న ఆం�ళనల� �ప�స� ం�ం�ం�: ��� � 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���ం�."53�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��� ���బడ�, మ�� ఎల్ �ఎస్ �య�ల ��ంద ప� సంవత� �ల 
�� �వలం ఆ�� �ల� అం��ం��. 

 
ఓ�/�� 4.01: 
34. 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��� ం��� �. 

 
 ఓ� ౪.౧౨ మ�� ఓ� ౪.౦౧ � �న�ద��ంచబ�న ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� ఆర్ �ఎఫ్ 
���� �క�  అ�సరణ.  
35. �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 ����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�� �. 

 
36. ���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�ం�. 
 

�న: ప��� ర ��� చరణల� సంబం�ం�న ���క్ � �క�  అ� అం�ల� �న:ప��� ర ���� సల�� ఇ�� �.” ఓ� 
౪.౧౨, గమ�క ౨౩. 
51  ఓ� ౪.౧౨. ��. 2(a). 
52 అ�బంధం 16. 
53  ఓ� ౪.౧౨. ��. ౨(b). 
54  ఓ� ౪.౧౨. ��. 2(c) 
౫౫ � �� �నం� ��య�� ప��రం మ�� �రదర� కత హ��  �ర� �న��సం మ�� �న:ప��� రం చట�ం 
౨౦౧౩ , ౨౦౧౩ �క�  #౩౦, అ��  ��� ��� ల్�  అంతర �తం� అ�సం��ంచబ� ఉం��. �ద� ��� ల్ �ప�రం, 
�యజ��ల� ��� ��� ట్ ధర మ�� ప��రం అం�ంచబ��ం�. �ద� ��� ల్ ��ంద ప���ల� 
అదనం�, �ండవ ��� ల్ #౩ అం�మ్ అ�వృ�� పరచబ�న ��� ఒక ఆఫర్ “ఒక�ళ ఆ ��� నగర అ�వృ�� ఉ���ల� 
���బ��, ��� ఇర�  �తం, ���క్ � ��త ��ం�ల� �జర్�  �యబ��ం�, ఇ� �� �ం� �ం�న ��� 
��� పద��� ���ంచబ��ం� మ�� �� �న ఖ�� � స�న�న ధర మ�� అ�వృ�� ఖ�� � ��� 
పద��� ���ంచబ��ం�: �� �� �న పర��న�  ��త ��ంబం ఈ ఆఫర్ � ��ల� ���ం�, �� 
�� �నం �సం ���ం� ప��ర �� ��� తత� �న�న ��� � ���యబ��ం�.”. 
56 ఇక� డ అం���� ఉం� ttp://www.cprindia.org/sites/default/files/policy-briefs/ExpertCommittee_CapitalAP_Final.pdf 

http://www.cprindia.org/sites/default/files/policy-briefs/ExpertCommittee_CapitalAP_Final.pdf


 

37. �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��, ఈ అధ� యనం ఈ��ం� �ట్ �� ట్�  � 
�� �ం�ం�: త��ల�, �� �ంట�, మ�� కృ��న� �క�  ప��హక ��ంతం.”౫౮ అ��, 
ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ � అమ�వ� �ర� �ప�న ఇఐఎ-ఇఎం� � �యబ�న ��ర�� 
�ర� బడ��, ఇం�� జ�శ��, త� �ల� మ�� కృ��న�� సంబం�ం� అ�క ��ర�� 
�యబ�� �. 59 

 
V. �జ�న� ం� �ర�  సం�షణ�. 

 
38. 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�� �. 

 

VI. అభ� � �ంచబ�న �ప���. 
 

39. �ఐ�/ఐఎస్ �ఎస్ � ���న �ధం� తన ���ల �ప�రం� ఎఎస్ ����� �� ంక్ అమ� 
పర�ట� �ధ� � అ��� ��ం�న ఆం�ళన� ఒక �రణ�ంద� అభ� ర �న��� 
�శ� ����� �. అభర �న��ల ఆం�ళనల� ప�ష� �ంచ��� �� �ల్ ��� ఒక ప��ధన 
��ల� ఒక అత� వసర ఆవశ� కత ఉం�, ఇ� �� ంక్  ���ల� అ�స�ంచ���  మ�� 
మ�ంత ��� ���ంచ���  ��� ���ం�. 

 
40. 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�ళనల� ప�ష� �ం�ల� �పపంచ �� ంక్ 
�జ��� ��  అభ� � ��� �. అ�ం� దశల�, ఇ� �ర� బ� ఉం��, �� ��� ప��తం ��ం� 
ఉం��: 

□ �పపంచ �� ం� �� అ��జల్ �ప��య ఆలస� ం మ�� ఎఎస్ ��� � 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��. 
 

57  ఓ� 4.01. ��. 3 
58 ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ p. 29. 
59 అ��� ంట్ 17 � �డం�. ఇక� డ �� అం���� ఉం� 
https://crda.ap.gov.in/apcrdadocs/Environment/Environmental%20Clearance/EIA%20report%20Amaravati%20 from%20EC.pdf 
60 http://documents.worldbank.org/curated/en/650051486971245674/pdf/SFG3009-EA-P159808-Box402887B- PUBLIC-Disclosed-2-10-
2017.pdf and http://documents.worldbank.org/curated/en/956761486979973088/pdf/SFG3020-RP-P159808-Box402887B- PUBLIC-
Disclosed-2-10-2017.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/650051486971245674/pdf/SFG3009-EA-P159808-Box402887B-
http://documents.worldbank.org/curated/en/956761486979973088/pdf/SFG3020-RP-P159808-Box402887B-


 

• ��కరణ �ప��య �పపంచ �� ంక్ ���ల� మ�� ��య చ�� ల� క��బ� 
ఉం�న��� ��� �ం���� మ�� ���క్ � �ర� �� ప�� వరణ మ�� ���క 
ప��కరణ� అభ� ర �న��ల ఆం�ళన� �ర� బ�న��� ��� �ం����. 

• భ�ష�  సం�ప�ం� �ప��య� ఒక �� �� �త మ�� ��� య� మ�� అర �వంత�న 
��� �ర� �ంచబ�న��� ��� �ం����. 
సంతకం: సంతకం: 

  
��:౨౨ � ౨౦౧౭ 

సంతకం: 
��: ౨౨ � 
౨౦౧౭ సంతకం: 

 

 
��: ౨౨ � ౨౦౧౭ ��: ౨౨ � ౨౦౧౭ 



 

అ�బంధం 1 అభ� ర �న�� �పకటన 
 

1. ��  అభ� ర �న���న, �� (అ�బంధం 4 �డం�), అమ�వ� ���ర 
�జ�� నగర అ�వృ�� ���క్ � (ఎఎస్ ����) � సంబం�ం�న �ర� �ర� హణ ���� మ�� 
�ప��యల� �పపంచ�� ంక్ �� �బద�త� ఇ�� � �న్ �� నల్ �� ప���ం�ల� అభ� � ����� �. 

 
2. -- � ��, అమ�వ� �ఖ� పట�ణం �ర� గల �స�ర్  �� న్ �ఉం�, మ�� అ� 
ఎఎస్ ����� ఒక �గం� ఉండవ��  మ��/�� ఎఎస్ ���� �క�  ఇతర ��� చరణల 
�� � �ప��త� ఉండవ�� . 
 �రత�శం� స� ంత ����� � మ�� �� అక� డ �వ����� �..  �� 
ఇక� డ అధ� ��� ఉ�� � 
 ,ఇక� డ ౧౬౦౦ ��� స�� �� ఉ�� �the 
ఇ� అమ�వ� �ఖ� పట�ణ ��ంత�. 

 
3. �� ఇ�� � �న్ �� నల్ ��� � �� �ం� �ల��ంచ��� అ��రం ఇవ� �� ఎం�కం� 
ఇ�� � � �� నల్ � �� జ��న సం�షణ �రణం� �� �ప��రం ��� �ం�ర� �� భయం. 

 
� ����� మ�� 

సంప�్ర�ం��వ�� 1. 

 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

 
4. 



 

 
 
 
 

అ�బంధం 2 అదన� ఉ��ఖ�� 
 

□ ���� https://youtu.be/8x5z42yt6mQ మ�� https://youtu.be/gD77QUyL0Fc అమ�వ� 
���క్ � � ��ల ఆం�ళనల� ����. 

□ �ప�త� ం �క�  బలవంత� ఎ��� - youtube.com/watch?v=h5cwX5OvZ0M&t=25s and 
youtube.com/watch?v=72-E4lyCfKg 

□ అమ�వ� 360: ఎ� � �కరణ పథ��� వ� ��కం� ��� ఆం�ళన ���; ���న��: �� � 
స�� ల్ తరఫ్ �ర్: http://www.firstpost.com/long-reads/amaravati-360-farmers-rail-against-aps-land-
pooling- scheme-3432440.html 

http://www.firstpost.com/long-reads/amaravati-360-farmers-rail-against-aps-land-pooling-
http://www.firstpost.com/long-reads/amaravati-360-farmers-rail-against-aps-land-pooling-


 

ఇన్�  ��న్  �ర�  అభ� ర �న  �సం ఈ  ��ం�  అ�బం� �  అభ� ర �న�ర�  అం����  ఉ� � � : 

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

అ�బంధం ౨  ఎ��ఆర్ �ఎ �ప� ��� ౧౨.౨౬.౨౦౧౫ 

అ�బంధం ౩  �జ�� నగర ����     అ�బంధం ౪    అమ�వ� �జ�� నగరం 

అ�బంధం ౫    ఎ��ఆర్ �ఎ �ర� ���� దృ�� �ణ �ప��క ఆ�పణ� ౨౦౫౦      

అ�బంధం ౬    �స�ర్  �� న్ � ఆ�పణ� 

అ�బంధం ౬ఎ  �జ�య�య�ల చపలత� ం� �ప� ������ �రత�శం� ఎ� ఆ�రప� ఉం�� 
అమ�వ� �ల����ం�     అ�బంధం ౭ ఆ�పణ� మ�� సల�� సం�ప� ప�తం ౦౨���ంబర్౧౬ 

అ�బంధం ౯    అమ�వ� – ఒక ఊ���ల, ���ం�ల �పకృ� దశ� ం    అ�బంధం ౧౦   అమ�వ� 
�ఖ� పట�ణ అ�వృద� మ�� సమస� ల  ��� �పర్ ౨౯ జనవ�౧౭     అ�బంధం ౧౧    ఎన్ ��, 
���ల� �న���న�  ��� 

అ�బంధం ౧౨   ఎఎస్ �ఐ �క�  స� ంతం�త అంచ� � ����� �� ంక్ �జ�న� ం� ఇ��ల్   
అ�బంధం ౧౩  అ��బర్ ౨౦౧౬ �పపంచ �� ం�� స��శం 

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

అ�బంధం ౧౫ ���క్ � ఐ� �౧౫౯౮౦౮ �ర� ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ మ�� ఆర్ �ఎఫ్ � ఆ�పణ�   
౧౫జనవ�౧౭ 

అ�బంధం ౧౬  �పపంచ �� ంక్ �ఆర్ ఎస్ � క�� ��షన్   

అ�బంధం ౧౭ ఇ� �ం� ఇఐఎ ���క అమ�వ�    

అ�బంధం  ౧౮ ��య హ�త ���� నల్ ఆర �ర్     అ�బంధం ౧౯  �ఓ నం. ౭౫ అ�� ౦౪.౧౪.౨౦౧౫ న 
�� �యబ�ం�    అ�బంధం ౨౦ ఎంఎస్  �ఓ నం  ౧ – ఎల్ �ఎస్ �య�� 

అ�బంధం ౨౧  �స��ల �స�కం 

అ�బంధం ౨౨ ��-�����షన్-ప��� 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 

అ�బంధం II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�జ�న�  
్రప�స� ందన 



 

 



 

�జ�న�  ్రప�స� ందన 
�రత�శం �క�  ఇ�� � �న్ �� నల్ స�� �సం 

అభర�న� ్రప���త అమ�వ� �ల�య �ఖ�  పట�ణ 
అ�వృ�� ్ర��క్ � (�౧౫౯౮౦౮) 

 
�రత�శం �క�  ఇ�� � �న్ �ర� అభ� ర �న� �జ�న� ం స��ం�ం�: �ప���త 
అమ�వ� ���ర �జ�� నగర 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 
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�్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.
 ఎల్ �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 ���  
(�న్ ౨౭, 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�  ���ర �జ��  నగర 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  �ప��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���ంద��. 

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� �ం� � . ఇన్�  ��ణ్ �ర� �� అభ� ర �న� 
అభ�  ర �న��� �� 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��� ��� �ం��ం�ం�.    

 
v 



 

�జ�న� ం, ఋణ�గ�త� క�� ఒక ��� చరణ �ప��క� సమ� �ం�, అభ� ర �న� �వ���న 
ఆం�ళలన� 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�� ఉ�� 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��ం�, 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���ం�; �ర సల� క�� మ�� ���క్ �  �� � ఇబ� ం� ప��� ర వ� వస�� స� 
����ల ��మకం వం���� ��క�� ంచ��� చర� ల� ����ట� అమ�పర� 
ఏ��� � క�� �జ�న� ం ప����ం�, ఇ� ���క్ � �ద�త మ�� అమ�పర� సమయం� 
����ల అ���యల� మ�� ��� �ల� ���ం�ం�. �� ం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��త  �� ం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�  ఇన్�  ��న్ �ర� ఒక అభ� ర �న� 
అం��ం�: అమ�వ� �ల�య �ఖ�  పట�ణ అ�వృ�� ���క్ � (ద ���క్ �).౧ � 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��. 

 

II. అభ� ర �న 
 

3. ఇన్�  ��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 � �� �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 ���. ఇన్�  ��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 ౨ �ఖ� పట�ణ ����; 

 అ�బంధం ౪ అమ�వ� �ఖ�  పట�ణం 
 

౧ అ��బర్ ౮, ౨౦౧౬న, �� నల్ �� �ప���త ���క్ � � ఇన్�  ��న్ � �ద� అభ� ర �న� అం���� �.</23562> �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�ం�. 



 

ఇం�� 
 అ�బంధం ౫ ఆ�పణల ���� దృ���ణ �ప��క – ౨౦౫౦ ఎ��ఆర్ �ఎ �సం; 
 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  ���క్ � ఐ� �౧౫౯౮౦౮ ౨౬ � ౧౭ � ఇన్�  ��న్ �� నల్ �క� ం �ర� 

�ఆర్ ఎఫ్ ఎఫ్ అభ� ర �న 
 
5. అభ� ర �న��ల  � ����, �జ�న� ం �� � �వర�న �ప�స� ందనల� స�. 
అ�బంధం ౧ � అం�ంచబ�� �. 



 

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

III. ్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� �ఖ� పట�ణం అమ�వ� నగరం� 
అ�సం��ంచ��� �ం��కత� మద�� ఇవ� డం� దృ�� ��ం�ం�. 

 
7. ౨౦౧౪� ఎ� ��ష� �భజన త��త, అమ�వ� నగరం  ఒక �త� �ఖ� పట�ణం� 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 న◌ి�� 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)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� ��ల� �ం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�� �. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

�రత�శం 
 
 

�్రత� ౧. ్ర��ల� ��న అమ�వ� నగరం �క�  �్రతపటం నగర ప���� 
�ర� బ�� (�త�ం ��� ౫-౧౦ �తం, ్రప���త �� ంక్ మద�� ్ర��క్ � �సం 
ఉప��ం��) 

�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���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� �ప��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 ౧: �ప�న  నగర మ��  బల�న  అ�� ల � �క  స�� � �  �� 
ల�� ం ఏ�టం� 



 

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

���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��� మ ద�� 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 ౨ : 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 ౩: 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); 
�రత�శం 
 
(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� � �� �� � ష� ఆర్ ఎ�ల �� � అమ� పరచబడ��. ఇ� 
���బ�� �� �ం�నంత�, �� �� �ష� అర్ 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��న� ◌ా� 
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� (�ఆర్ ఎం) క�� ఉం��. 

 
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�� 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�ం�. 



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ�� 
 
ఎల్ ఎ ఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ �ం� �� ��ష� �� �ష� చ�� � మ�� ���ల �ం� ప��రం. 

 
18. �రత �ప�త�  అభ� ర �న�ర�,  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 �� � �ప� 
��� 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�. �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�ం ౨౦౧౩ � �ల� ద�న ఒక ప��ర �� ��� అం�క��� �, ౩ ఇ� ��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 �హ�  �ర�ల� 
ప�ష� �ం�ట� ఏ�� � �యబ�ం�. 
 

�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 ��ం� ఇ�ప�ల మధ�  ఒక స��క �ం�ప�యక 
ఒప� ందం అ�� ఉం�ం�, 



 

�రత�శం 
 

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 
 �� ��, ఆ�� �ల సమ�గపరచబ�న అంచ� ��వ, ౪ 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� �జ�� నగ��� అవసర�న స◌ు��� 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�ం�. 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  �� ��; 
 

 
౪ ���ం�� ��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��� �ం���. 
౫ఎల్ �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��. 



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ�� 
 

 
����లత (ii)ఆ�� � ���ం�� ప� సంవత� �ల ��; ౬ మ��(iii) ఇతర �ప�జ�� 
వ� వ�య ఋ�ల ��, ��ణ�  ��ణ, మ�� �� ��ల �సం వ��ర�త ఋ��. ఈ ప��ర 
���, ��ంద �వరంగ ��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�� �� �: 

 
 ��� 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, ��ట �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 

 
౬ ��� ఇవ� ద�న  �� ట� ���ం� ��� సంబంధం ��ం� ప� సంవత� �ల��� ఆ�� � ���ం�� 
లబ� మ��� మ�� ���కం� ���ంచబడ��. ఇప� �వర� ��� �ం� ���ం�ల� అం���� � మ�� 
�డవ ���ం� ��గ�� ఉం�. 
౭ �యజ��� �� �ప� ఇవ� ద�న  �� ట�� అ�క �ప�� �� �ల �ం� ఎం��వ�� . �� �ష�ం�, ఈ 
�ప�� �� �� �ర� బ�న�: (i) �ం�ల్  �� ��; (ii) �త�ం ��� ఇవ� ద�న ��ం��� త�న �న�   �� ��; (iii) ��స 
��ం�ల�  �� ��; (iv) ��జ�  ��ం�ల�  �� ��; �� (v) � ఎం�కల ��శమం. �యజ��� ఇత�ల� ���త 
మ�� ��జ�  ��ం�ల�,తమ  �� ట�� కలపవ��  (ఉ�హరణ� ��ంబ స�� �). 



 

�రత�శం 
 

 �� �క ����ల �ం� అదన� అ����ల� �ంద�� చర� � ���. 
ఎ��ఆర్ �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�� �. 

 

IV. �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�ం� �  ��  అ�  �జ�న� ం 
ఎ�ం�  �ర �యం ఇం�  ����� . ���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�� �. 



 

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

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���  �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 . �� స�క�ంచడం* 
నగ�� ���, నగ�కరణ జ���న� �� �, �ప���బద��న నగర 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� ఋణ �గ�తల� �� త�� వ ఖ�� � ���న� � ఎం�కం� 
�ప��� � ��� హ�� ల �����  ���� �య� �� �న��సం �ం�న ����ల�  భ� � �యడం ��. �� 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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��ం�, 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, �రత�శం. �జ�త్ ,తన నగర �ప��� 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�� . ��� ��� 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� బద�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 ఇంట�� � � 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� ���ం��. 
 
 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. 



 

ఇం�� 
 

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�్ర�ం� 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� ��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��� ��  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�్ర�ం� �  

 

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 ఎంఎఫ్ � 
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�వ� 
నగరం�� ���  ��� ల� ప��త�ం�; అ�, ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ �క�  
�ప�� �� �ల 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� �ల�య �ఖ�  పట�ణ 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�ం��  వ�పంట  ��  
���  ౦.౦౭౭ �తం�  ఉం� . ఇం� , �ప�� �త  �� �క్ � ల అమ�వ�  నగర �� ంతంల�  
�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� ం, ఇన్�  ��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 
V. ��ం� 

 
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� ���ర �జ�� నగర 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� 
�� �క� �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 
��� మ�� ���� ��ం�� 

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 ���ల� 
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�  
సం�ప�ంచడం; �� సం�ప�ం�� �ఫల��, (౩) 
��� అ�స�ంచడం ఎల్ ఎ ఆర్ ఆర్ చట�ం ౨౦౧౩ 



 

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�. 

�� � �� ��ం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 ల ��� ���ల� �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�� ఎఎస్ ���� �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 ఎఎస్ ���� 
�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 �� 
ఎఎస్ ���� ���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�. అ��, 
�����షన్ ��� లల�� �ల �� 
��వ� గత ఐ� సంవత� ��� 
�ర� బడ��. ఫ�తం�, అభ� ర �న��ల 
�� �����షన్ ��వ మ�� �� 

�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 
��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�ం�. 



 

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�. 
 

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 ఎ ఆర్ 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 ఎఎస్ ���� 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��� ��: ఎఎస్ ���� �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 ఎంఎఫ్ 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� ం, ఎఎస్ ���� 
�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 
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�  

్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�ం �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� 



 

�� �ష� �ట్�  � �� ���ం� మ�� 
ఎఎస్ ���� �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���ం�. 

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

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�. 

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 ��ం� 

్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� 



 

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 �� ఎఎస్ ���� � 
�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���. 

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

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� �ం��. �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� ��� ���.” 

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



 

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��. 

14 ఓ� ౪.౧౨ �క�  ల�� ల� అ��రత� ం: 
అసంక�� త ����� ంట్ � ���ంచ��� 
�� త� �ంచ��� �� ంక్ �జ�న� ం �� 
ఎ�ం� చర� � ��క�� మ�� 
బ��� ఎఎస్ ���� �� � �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 ఎ ఆర్ 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 ఇఎస్ 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 ఎంఎఫ్ � 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 ఇఎస్ 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 ఎస్ 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�� ఎఎస్ ��� � 
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  ��ంచక�వడం 
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�� ప�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 ���ల� 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 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. 

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 
 



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 

 
 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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

 
 



 

�రత�శం 
 

 



 

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

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

 
 
 
 



 

--- 
ఆం్రధ �� � (���) మ�� ద �ం� (ఆంగ ��)ల � 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 � �నప్ర�క, �క� న్ ్ర��కల్, ��. ౧౭-౦౧-౨౦౧౭  � �ర� జ�క 
్రపకటన  



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 

 
 



 

�రత�శం 
 

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

 



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  
 
౧౯ జనవ� ౨౦౧౭న �ర� �ంచబ�న వర్�  �ప్ � ్ర�ంట్ 
��� కవ�జ్ ఎస్ ఇఎస్ ఎ-ఇఎస్ ఎంఎఫ్ & ఆర్ పఎఫ్ 
ప్ర�ల� �నప్ర�క  � ��� ంగ్�  

 
 



 

�రత�శం 
 

 
 



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర  అ�వృ�� 
 

 
 



 

ఇం�� 

 
 



 

�ప���త అమ�వ� ���ర �జ�� నగర అ�వృ��  

 
 



 

ఇం�� 
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