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-సామాజిక ప్రభావ అంచనా నివేదిక అధ్యయనం కోసం నియమంచిన నిప్ుణుల బ ందం 
నివేదిక-ఉదద ండరాయునిపాల ం గ్ాా మము 

 
 భూసేకరణ, పునరావాస మరియు పునరిిరాాణ చట్టం 2013 విభాగం 7 మేరకు సామాజిక అంచనా 

నివేదిక మరియు సామాజిక పరభావ యాజమానయ పరణాళిక (నమూనా) లప ై అధ్యయనం / సమీక్ష 

మదింపు కోసం నిపుణుల బ ందానిి గుంట్ూరు జిలాా  కలెకటర్ వారి ఆర్ సి న ం బి/215/2016  తేద ి 

22.07.2016 దాారా నియమంచడం జరిగింది. ఈ నిపుణుల బ ందం ఈ క్రంది సభుయలతో ఏరాాట్యంది. 

1) డా. ఆర్. వీరరాఘవయయ, డీన్ ఆఫ్ ప్ర ర సటట  గరా డయయయేట్ సటడీస్, ఆచారయ ఎన్.జి.రంగా వయవసాయ 

విశ్ావిదాయలయం, గుంట్ూరు. 
2) డా. ఎ . వి .ఎస్.  సాామ, సహాయ ఆచారుయలు, ఆచారయ నాగారుు న విశ్ావిదాయలయం, గుంట్ూరు. 
3) డా. ఎం. తిరుపతి రావు, సహాయ ఆచారుయలు, ఆచారయ నాగారుు న విశ్ావిదాయలయం, గుంట్ూరు. 
4) డా. సర మశేఖర్, సహాయ ఆచారుయలు, ఆచారయ నాగారుు న విశ్ావిదాయలయం, గుంట్ూరు. 
5) శ్రర డి.రోషన్ కుమార్, సంచాలకులు, సామాజిక విదయ మరియు ఆరిిక అభివ దిి  సంసథ(సీడ్స్), 

గుంట్ూరు. 
6) శ్రర టి్. శ్రర సటధాకర్, ఇండిప ండ ంట్ ఇంజనీరింగ్ కన్లెట ంట్, గుంట్ూరు. 
7) శ్రర వేజండా రాఘవరావు, శ్రర సత్యనారాయణ  గారి కుమారుడయ, సభుయలు, గరా మపంచాయతీ, 

ఉదదండరాయునిప్ాలెం. 
8) శ్రరమతి బత్తు ల సామాాజుం, శ్రర సటబబయయ గారి భారయ, సభుయలు, గరా మపంచాయతీ, 

ఉదదండరాయునిప్ాలెం. 

 

 ఈ కమట్ీ సామాజిక పరభావ అంచనా అధ్యయన నివేదికనట, పరజాభిప్రా య సేకరణ అంశాలనట, 

సామాజిక ఆరిథక అధ్యయన వివరాలనట, ఆరిథక పరభావ అంచనా అధ్యయన నివేదికలనట, మరియు రాజధాని 

నగర ప్రా ంతానిక్ సంబంధించిన మాసటర్ ప్ాా న్ (బ హత్ుర పరణాళిక)నట కూలంకషంగా పరిశ్రలంచడంతోప్ాట్ు 

ఈ క్రంద పేరకొని అంశాలనట అధ్యయనం చేయడానిక్ ఉదదండరాయునిప్ాలెం గరా మంలో పరయట్ించడం 

జరిగింద.ి 
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 ఈ ప్రా జెక్టట వలా పరజా పరయోజజనం ఉందా...? 

 ఈ ప్రా జెకుట  ముఖయ పరయోజజనాలు సామాజిక వయయం, సామాజిక పరతికూల పరభావాలనట 

అధిగమంచ ేవిధ్ంగా ఉంట్ుందా? 

 భూసేకరణ కోసం పరతిప్ాదించిన భూమ విసీు రణం ప్రా జెకుట కు అవసరమ ైన కనీస అత్యంత్ త్కుొవ 

విసీు రణమా? కాదా ? 

 త్కుొవగా సాథ నభరంశ్ం కలగించే ఇత్ర పరతాయమాియాలు ఏవ ైనా  అందటబాట్ులో ఉనాియా? 

 

త్తది సామాజిక పరభావ అంచనా నివేదిక, సామాజిక పరభావ యాజమానయ పరణాళిక నివేదిక, మరియు 

నేలప్ాడయ గరా మంతో కూడిన రాజధాని నగర ప్రా ంత్ బ హత్ పరణాళిక, మౌలక అవసరాల అభివ దిి  పరణాళిక 

దాారా అవగత్మ ైన అంశ్ం ఏమట్ంట్ే ...  

ఆంధ్రపరదేశ్ పరభుత్ాo రాజధాని నగర అభివ దిి ప్రా జెకుట నట అమరావతి రాజధాని నగర ప్రా ంత్ బ హత్ 

పరణాళికకు అనటగుణంగా చేపడయత్తంది. ఇది పరధానంగా పట్టణాభివ దిద  మౌలక వసత్తల ప్రా జెకుట . దీనిలో 

భాగంగా సాచచంద భూసమీకరణ పధ్కo దాారా భూసేకరణ చేయడం పరధాన ఉదేదశ్ం. 

ఉదదండరాయునిప్ాలెం గరా మ పరధిలో మొత్ుం  612.72 ఎకరాలకు గానట  599.46 ఎకరాలు భూసమీకరణ 

దాారా సేకరించగా మగిలన 13.26 ఎకరాల భూమని భూసేకరణ- పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణ 

చట్టం 2013 కు లోబడి సేకరణ చేయవలసి ఉనిది. నిపుణుల బ ందం పరయట్న సందరబముగా (సదరు 

ఫొ ట్ోగరా ఫ్ కాపీలనట అనటబందముగా ఉంచడంమ ైనది) సదరు 13.26 ఎకరాల భూ యజమానటలు, త్మ 

భూములకు సంబంధించి త్మ కుట్ుంబ పూరిు అనటభవములో యుండి మరియు అందటబాట్ులో ఉని 

వాసువాలు విసిు రణములకు  మరియు గరా మ రెవ నయయ రికారుు లకు మధ్య యుని చిని చిని 

వివాదాలనట/తేడాలనట పరిషొరించిన ఎడల తాము కూడా త్మ భూములనట భూ సమీకరణ పధ్కము 

క్రంద ఇవాడానిక్ సిదింగా ఉనాిమని అభిప్రా యం వయకుం చేసారు. భూసేకరణ చేయడానికంట్ే కూడా ఈ 

చిని చిని అంశాలనట పరిచొరించవచటచనని మరియు అందరిక్ ఆమోద యోజగయం అయేయలా భూ 

సమీకరణ పధ్కము క్రంద ఈ భూములనట  తిసటకోనవచటచనని ఈ కమట్ి అభిప్రా య పడయచటనిది.     
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ప్రజాప్రయోజనo  :- పరతిప్ాదిత్ ప్రా జెకుట   భూసేకరణ, పునరావాసం & పునరిిరాాణ చట్టం 2013 విభాగం 2 

లోని పరజా పరయోజజనారిం పరకారం సయచించిన అంశాలకు  అనటగుణంగా ఉంద.ి  

 ( పరభుత్ాము మరియు పరభుత్ా రంగ సంసథలు త్మ అధికారానిక్ లోబడి కలగియుండ  ఏద ైనా త్మ 

సాంత్ పరయోజజనం కోసం, మౌలక వసత్తల కలాంచడం కోసం ఉదేదశంచినదే పరజా పరయోజజనం). ఇది సకల 

మౌలక వసత్తలతో కూడిన రాజధాని నగరానిక్ పరయోజజనం చేకూరచడమ ేకాకుండా, ఆంధ్రపరదేశ్ అంత్ట్ికీ 

లబిద  చేకూరుచత్తంద.ి 
 

(సంభవంచే / సమకూరే ) ప్రయోజనాలు : - సామాజిక వయయం మరియు సామాజిక ప్రతికూల ప్రభావాలు : -  

 పరదానంగా ఎపిసిఆర్ డిఎ 2014 మరియు ఆంధ్రపరదేశ్ రాజధాని ప్రా ంత్ భూసమీకరణ  పధ్కం(ఎఫ్ 

& ఐ) నియమాలు 2015 లనట అనటసరించి సాచచంద భూసమీకరణ దాారా భూములనట సేకరించి, హరిత్ 

రాజధాని నగరానిి నిరిాంచడమే ఈ ప్రా జెక్టట ముఖయ ఉదేదశ్ం. 

 అమరావతి రాజధాని నగర అభివ దిద  ప్రా జెకుట లో  అంత్రాాగమ ైన మౌలక వసత్తల అభివ దిద  ప్రా జెక్టట 

నిరాాణం కోసం అవసరమ ైన (ఉదదండరాయునిప్ాలెం  గరా మము / భూసమీకరణ పధ్కo ప్రా ంత్ం నందల) 

మొత్ుం 612.72 ఎకరాల విసీు రణం అవసరం. 599.46 ఎకరాల  భూమ భూసమీకరణ పధ్కం దాారా 

సమీకరించడం జరిగింది. మగిలన 13.26 ఎకరాల భూమని భూసేకరణ- పునరావాసము మరియు 

పునరిిరాాణ చట్టం 2013 క్రంద సేకరించటట్కు పరతిప్ాదించబడినది. భూసేకరణకు పరతిప్ాదించిన భూములు 

అకొడకొడ చ దిరినట్ుా  వునాియ. కాని భూసమీకరణ పధ్కము క్రంద సేకరించిన భూములతో వాట్ిని 

కలపితే కాంప్ాక్టట  బాా కుగా ఉంట్ాయ. 

 రాజధాని నగర అభివ దిద  ప్రా జెక్టట నిరాాణం  విసు  త్ పరయోజజనకరమ ైనదిగా గురిుంచడమ ైంద.ి 

విదాయలయాలు, వ ైదాయలయాలు, పరభుత్ా భవంత్తలనట గరా మంతో అనటసంధానించే రహదారుల నిరాాణం, 

మారెొట్ింగ్ సదటప్ాయాల కలాన, నివాసిత్తలకు జీవనాధార అవసరాలు తీరచడం వంట్ి పరయోజజనాలు 

చేకూరుతాయ. 
 

వయయ ప్రయోజన వశ్లే షణ : - ప్రా జెక్టట అంచనా వయయం రూ. 263.05 కోట్ుా . ట్ ైర్ – Iలో భాగంగా సిట్ి లెవల్ 

మౌలక వసత్తలతోప్ాట్ు ట్ ైర్ – IIలో భాగంగా ఉదదండరాయునిప్ాలెం  పరతేయకంగా కలగే  మౌలక వసత్తలు, 

ప్రా ధ్మక సౌకరాయల కలానకు అయేయ వయయం... సామాజిక వయయం మరియు సామాజిక పరభావంతో 

ప్ర లచనపుాడయ అధికంగా ఉంట్ుంది. రాజధాని నగర ప్రా జెక్టట ప్రా ంత్ంతో సమానంగా ఆరోగయ మరియు 
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ప్ారిశుధ్య సాథ యలనట ప ంపొ్ ందించటట్కు గానట మౌలక వసత్తల అభివ దిి క్ అవసరమ ైన వయయం 

చేయడానిక్ పరభుత్ాం కట్ుట బడి ఉనిది. 

కనీస అవసర వస్తీ రణ ం మరయిు ప్రత్ాయమాాయాలు : 

రాజధాని నగర ప్రా ంత్ం పరభుత్ాంచే నోట్ిఫ ై చేయబడినది. మరియు బ హత్ుర పరణాళిక అవసరాల మేరకు 

భూసేకరణకు పరతిప్ాదించిన భూమలనిియు రాజధాని నగర అభివ దిి ప్రా జెక్టట నిరాాణం కోసం 

కావలసియునివి. మౌలక వసత్తల అభివ దిి  కోసం ఒక కాంప్ాక్టట బాా క్ట కలగివుండయట్వలన, రాజధాని నగర 

నిరాాణానిక్ పరభుత్ాంచే నోట్ిఫ ై చేయబడిన ప్రా జెక్టట ప్రా ంతానిక్ బ హత్ుర పరణాళిక అమలుకు, సదరు చిని 

చిని భూములనట తీసటవేయుట్ గానీ లేదా పరతాయమాియ భూములనట అనేాషించటట్కు గాని  వేరే 

అవకాశ్మే లేదట. భూసమీకరణ పథకంతో సేకరించిన భూమ  599.46 ఎకరాలు (గరా మంలోని మొత్ుం 

పరతిప్ాదిత్ ప్రా ంత్ంలో 98 %) ఉండగా, భూసేకరణ- పునరావాస మరియు పునరిిరాాణ చట్టం   2013 

క్రంద సేకరించటట్కు పరతిప్ాదిత్ భూమ కేవలం 13.26 ఎకరాలు (గరా మంలో మొత్ుం పరతిప్ాదిత్ ప్రా ంత్ంలో 

2%) మాత్రమే ఉనిది. 

నిరాాస్ిత/సాా నభరంశం (displacement ) & ఉప్శమనం:  

 గరా మ కంఠం మరియు నివాసప్రా ంత్ం హదటద లనట నిరణయంచటట్ వలన మరియు నోట్ిఫ ైడ్స బ హత్ుర 

పరణాళిక మేరకు గరా మ అభివ దిి  కొరకు అవసరమ ైన  ఇత్ర భూములనట నివాస పరణాళిక జోన్ (R-1) నందట 

చేరుచట్ వలన సాథ నభరంశ్ం చ ందే గరా మ నివాస సథలం చాల త్కుొవ. నిపుణుల బ ందం పరయట్న 

సందరబముగా (సదరు ఫొ ట్ోగరా ఫ్ కాపీలనట అనటబందముగా ఉంచడంమ ైనది) సదరు 13.26 ఎకరాల (భూ 

సేకరణ పునరావాసం & పునరిిరాాణ చట్టం 2013 క్రంద సేకరించటట్కు పరతిప్ాదించినబడినవి)  భూ 

యజమానటలు, త్మ భూములకు సంబంధించి త్మ కుట్ుంబ పూరిు అనటభవములో యుండి మరియు 

అందటబాట్ులో ఉని వాసువ విసిు రణములకు  మరియు గరా మ రెవ నయయ రికారుు లకు మధ్య యుని చిని 

చిని వివాదాలనట/తేడాలనట మరియు గరా మ కంఠం/నివాసప్రా ంత్ములకు సరియ ైన రితిలో హదటద లనట 

నిరణయoచే  అంశాలనట  పరిషొరించిన ఎడల  తాము కూడా త్మ భూములనట భూ సమీకరణ పధ్కము 

క్రంద ఇవాడానిక్ సిదింగా ఉనాిమనే  అభిప్రా యం వయకుం చేసారు. త్దననట గుణముగా అధిక త్ అధికారి 

గారు తేది 20.06.2016 న నిరాహ ంచిన పరజాభిప్రా  సేకరణ నందట హామీ ఇచిచయునాిరు భూసేకరణ 

చేయడానికంట్ే కూడా ఈ చిని చిని అంశాలనట పరిచొరించవచటచనని మరియు అందరిక్ ఆమోద 
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యోజగయం అయేయలా భూ సమీకరణ పధ్కము క్రంద ఈ భూములనట  తిసటకోవచటచనని  ఈ కమట్ి అభిప్రా య 

పడయత్తనిది.  

అయనపాట్ికీ ప్రా జెక్టట పరభావిత్ కుట్ుంబాల జీవనోప్ాధిక్ ఆ భూములు మాత్రమే ఏకెైక వనరులుగా 

ఉండట్ం మరియు త్రత్రాలుగా సదరు భూములతో మానసిక అనటబంధ్ం కలగియునాిరు.   ప్రా జెక్టట 

పరభావిత్ కుట్ుంబాల వారు వారి పరసటు త్ జీవనోప్ాధి కోలోాయనట్ుా గా, భవిషయత్తు లో వారి శేరయసట్, 

సంపదల కలలు భగిమ ైనట్ుా గా  భావిసటు నాిరు.   

సామాజిక ప్రభావ అంచనా/సామాజిక ప్రభావ యాజమానయ ప్రణాళిక నివేదిక మదింప్ు. 

 భూ సేకరణ అంశ్ం ఉతాాదకత్ మరియు నాయయము అనే దటర కోొణములనట కలగివునిది. అయతే 

భవిషయత్తు లో ప్రా జెక్టట వలా  వచేచ సంపదనట, సదరు ప్రా ంత్ంలోని మానవ జీవన వయవహారాలప ై పడే 

పరభావానిిగుణాత్ాకంగా లెక్ొంచడం క్ాషటమ ైన విషయం. కావున భూములు కోలోాయే వారిక్ వయవసథఫ ై 

విశాాసం, నమాకం కలగించే విధ్ంగా త్గిన నగదట పరిహారం చ లాంచే సత్ార చరయలు తీసటకోవలసి ఉంది. 

ప్రా జెక్టట పరభావిత్ కుట్ుంబాలు దారిదరయ  సాథ య క్రందిక్ ప్ర యే పరమాదానిి నివారించడానిక్, వార ి

ఆదాయాలనట మరియు జీవనోప్ాధి అవకాశాలనట ప ంపొ్ ందించడానిక్  కచిచత్మ ైన పరణాళికనట వ ంట్నే 

అమలు చేయాల. ఈ ప్రా ంత్ంలో వయవసాయ ఉతాాదకత్నట కోలోావుట్వలన ఆహార భదరత్ చరయలు 

తీసటకోవాల. రాషట ర సగట్ు (73%)తో ప్ర లచనపుడయ ఉదదండరాయునిప్ాలెం గరా మ అక్షరాసయత్ 60.04 శాత్ం 

చాలా త్కుొవగా ఉండట్ం చయసేు ... వారు ప్రా ధ్మకంగా వయవసాయంప ై, అసంఘట్ిత్ రోజు వారి వేత్న 

కారయకలాప్ాలప ై ఆధారపడట్ానిి సయచిసటు ంది. కావున వారిక్ జీవన భుర తి కోసం వ ంట్నే ఉప్ాధి 

కలాంచవలసిన అవసరం ఉనిది. అలాగే ముఖయంగా కుట్ుంబంగా కాకుండా వయకుు ల కనీస అవసరాలనట 

ప్రా మాణికంగా తీసటకొని వారికీ వ ంట్నే నిరుదయ యగ భుర తిని త్క్షణం అందించాల. ఎందటకనగా గరా మంలోని 

భూమలేని కుట్ుంబంలోని అందరు సభుయలు దాదాపుగా రోజు వారి కూలీలే. 

సయచించిన ఉపశ్మన చరయలు. 

1. వయవసాయమే జీవనోప్ాధిగా కలినవారు వయవసాయేత్ర జీవనోప్ాధిప ై ఆధారపడేవారుగా, మరియు 

నగర జీవనోప్ాధి కలిన వారుగా మారుా చ ందటత్తని కారణంగా త్దనటగుణంగా వారి న ైపుణాయల 

అభివ దిికెై సత్ార చరయలు తీసటకోవలసిన ఆవశ్యకత్ ఉనిది. 
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2. సాయం ఉప్ాధిని ప్ర ర త్్హ ంచటట్కెై శూనయ లేదా కనిషఠ  వడీుతో కూడిన రుణానిి విసాు రంగా 

అందించటట్. 

3. సటలభత్రంగా మరియు అందటబాట్ులో ఉండే వ ైదయ సదటప్ాయం మరియు విదయ. 

4. పరభావిత్ వయకుు లకు వివిధ్ రకాల జీవోనోప్ాధి అవకాశాలు కలాంచటట్ మరియు త్దనటగుణంగా 

వారి న ైపుణాయలనట ప ంప్ొ ందించటట్. 

5. నగరంలోని త్కుొవ విసీు రణంలో మరియు భవనాల ప ైభాగంలో కూరగాయల ప ంపకం వంట్ి నయత్న 

సాంకేతికత్లనట వ దిిపరుచటట్.  

6. ప్రా జెక్టట ప్రా ంత్ంలోని రోజు వారి కూలీలు మరియు ప్రా జెక్టట పరభావిత్ వయకుు లందరిక,్ కుట్ుంబం 

ప్రా మాణికంగా కాకుండా వయకుు లనట ప్రా మాణికంగా తీసటకొని న లన లా కరమం త్పాకుండా 

సకాలంలో  నిరుదయ యగ పరిహారం పంపిణి చేయాల. పని సాభావం మరియు కాలమునట బట్ిట  కనీస 

వేత్నం రూ. 100 నటంచి గరిషఠ ంగా వేత్నం రూ. 500 దాకా ఉనిది. మరయిు సగట్ు రోజువారీ 

వేత్నం రూ. 300గా గణించడం జరిగింది. మరియు గరా మంలోని భూమలో సంవత్్రం ప్ొ డయవునా 

వయవసాయ పనటలు చేపడయత్తనిందటవలన ఒక భూమలేని కూలీ న లవారీ కనీస ఆదాయం రూ. 

9000 లు గా ఉంట్ునిది. కానీ పరభుత్ాం వారు ఒక కుట్ుంబానిక్ పరిహారం మొత్ుంగా ఇవాజూపే 

రూ. 2500/- లు మొత్ుం ఒక వయక్ు సగట్ు ఆదాయంలో కేవలం 27.8% గా మాత్రమే యునిది. 

మరియు కుట్ుంబ ఆదాయం, కుట్ుంబంలోని మొత్ుం పనిచేసే వయకుు ల ఆదాయం కలపి 

గణించవలసివునిది. కావున కుట్ుంబంలోని పరతి సభుయడయ న లకు కనీస రూ. 2500/- లు 

పొ్ ందవలయునట. ఇంకా ప్రా జెక్టట పరభావిత్ కుట్ుంబాలు పరజా పంపిణి  వయవసథ దాారా మరినిి 

అరహత్ గల పరయోజజనములు పొ్ ందటట్కు పరిగణనలోనిక్ తీసటకోవాల.  

7. కౌలు / లీజుకు భూములు తీసటకొని  వయవసాయం చేసే కుట్ుంబాలకు పరతి న ల ఒక వయక్ుక్ రూ 

9000 చకపుాన పరిహారం చ లాంచాల. 

8. ప్రా జెక్టట పరభావం వలన, వారి కుట్ుంబంలో అశ్రదికు గురెైన వుు దటి లకెై వ దాద శ్రమాలనట 

నిరాహ ంచటట్/నడయపుట్. 

9. భూసేకరణ వలన జీవనోప్ాధి కోలోాయన ప్రా జెక్టట పరభావిత్ కుట్ుంబాల వారిక్ భూసేకరణ -

పునరావాసం మరియు పునరిిరాాణ  చట్టం 2013 మేరకు జీవనోప్ాధి అవకాశాలు కలాంచటట్ 

లేదా వారిిక కౌలునట చ లాంచటట్. 
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10. ఈ ప్రా ంత్ంలోని నేల ఎకుొవగా లోత ైన నలా రేగడి నేల కావడం వలన, ప్రా జెక్టట ప్రా ంత్ంలో ఏద ైనా 

పరజా పరయోజజన కట్టడాలనట నిరిాంచే ముందట సదరు నేలలు త్ట్ుట కోగల సామరియం మరియు 

ఫౌండేషన్ ఆక త్తలనట (State of art) నయత్న నిరాాణ సాంకేతిక పరిజాా నం మరియు 

న ైపుణయములతో  కూడిన శాసీుయీపరమ ైన అధ్యయనం చేయవలసివునిది.    

11. త్గిన/యోజగయమ ైన ఫిరాయదటల పరిష్ాొర యంతరా ంగానిి ఏరాాట్ు చేయవలెనట.  

12. భూసేకరణ కరమంలో ప దదమనటషతల మరియు నిపుణులచే కౌని్లంగ్ దాారా పరభావిత్ 

కుట్ుంబాలలో విశాాసము మరియు నమాకం న లకొలుాట్. 

13. భూసేకరణ పునరావాసం మరియు పునరిిరాాణ చట్టం 2013 నందట పొ్ ందటపరుచబడిన 

విధ్ముగా, యోజగయమ ైన మరియు మానవీయ కోణంతో కూడిన పరిహారం చ లాంచటట్ మరియు 

అనిి రకాల పరయోజజనాలనట సకాలంలో పంపిణి చేయుట్. 

14. ప్రా జెక్టట పరయోజజన ఫలాలు ప్రా జెక్టట పరభావిత్ కుట్ుంబాలకు త్పాక అందేలా మరియు జీవన 

పరమాణాలు ప ంపొ్ ందేలా చేయూత్నివాట్ం 

చివరగా, పరభావిత్ వయకుు ల జీవనోప్ాధి పరిరక్ించటట్కు సయచించిన ఉపశ్మన చరయలనట పరిగణ 

నలోనిక్ తీసటకుంట్ూ, వీరే త్తదకు ప్రా జెక్టట భవిషయత్తు  లబిదదారులవుతారని ఆశసయు , భూసేకరణకు 

పరతిప్ాదించిన భూములనట భూసేకరణ, పునరావాస పునరిిరాాణ చట్టం 2013 క్రంద 

సేకరించవచటచనని కమట్ీ భావిసటు నిది. అలాగే రాజధాని నగర అభివ దిి  ఒక చారిత్రక త్రుణమని, 

పరసటు త్ మరియు భవిషయత్తు  నివాసిత్తలకు/పరజానీకానిక్ రాబో వు కాలంలో గుణాత్ాక పరయోజజనాలనట 

అందిసటు ందని కమట్ీ అభిప్రా యం వయకుం చేయుచటనిది.    

 

కమట ీసభుయల సంతకాలు: 

1. సం/- డా. ఆర్. వీరరాఘవయయ    2. సం/- డా. ఎ . వి .ఎస్.  సాామ 

3. సం/- డా. ఎం. తిరుపతి రావు    4. సం/- డా. సర మశేఖర్ 

5. సం/- డి.రోషన్ కుమార్     6. సం/- ట్ి. శ్రర సటధాకర్ 

7. సం/- వేజండా రాఘవరావు     8. సం/-  బత్తు ల సామాాజుం  
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