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అమ�ావ� �ాజ	
� నగరంల� ఎం�ిక�ే�ిన ��ా ం�
లల� నగర��వల� అం��ం�ే పనుల� �ేపట#డం, 
నగర�ాల&
 సంస(ల )ామర*+ం �,ంచడం ల./ం0ా ప�పంచబ2/ంక� ఆ�4*క సహ6ారం�7 అమ�ావ� 
స�,8#నబ9: �ాజ	
� నగర అ;వృ��*  ��ా జ=క�#  (ఎ.ఎ@.�ి.�ి.AB.�ి) ప��ే)DE ం��.  
 

ఈ పGన�ాHాస 6ా�ా/చరణ ప�ణ
Jక (ఆK.ఏ.�ి) 6MNంద వరద �యంత�ణ చర/ల ��ాRణ
�6M అవసరSTUన 
భWX� మWడY Z	
&
ల�
[�ా సమక\ర]^6_వడం జర]గ9�7ం��. అZ 1. భW సaకరణ పధకం 
(లc/ంd పefంg �ీiమ9) 2. భW ��కరణ చట#ం (ఎ:.ఎ.ఆK.ఆK. చట#ం - 2013) 3. సంప���ంపGల 
�
[�ా అం0n6ార Z	
నం (&o0pqిrsటtd �,టuలvRంటw �ాల�ి). 
 

ఈ పGన�ాHాస 6ా�ా/చరణ ప�ణ
Jక 42.04 6M.a. �x డవGల� వరద �యంత�ణ చర/ల� �ేపటt# ందుక� 
ఉ�ేz {ంచబABన��. ఇందుక� 1159 ఎక�ాల భWX అవసరమవGత�ం��. 
 

ఇందుల� లc/ంd పefంg �ీiమ9�
[�ా ఇప�టu6� 1094 ఎక�ాల� భWX� సaక�4ంచడం జ�404ం��. 
52.5 ఎక�ాల భWX� భW��కరణ చట#ం �
[�ా 0Nా మకంఠమ9లల�� 8.21 ఎక�ాల భWX� 
సంప���ంపGల� ��ా* రణ Z	
నం �
[�ా సమక\ర]^6_Hాf�వGం��. X04fన భWమ9ల� 
ప�భ9త[భWమ9ల�. 
 

భWసaకరణ పధకం (లc/ంd పefంg �ీiమ9) స[చ^ందం0ా �=�త�ల� తమ భWX� ప�భ9�
[�6M 
అం��ం�ే పధకం. ఈ పధకం 6MNంద ఇ�ే^ ప�4�రం, ఇతర ప��జ&
ల� ప�పంచ బ2/ంక� �బంధనలక� 
అనుగ9ణం0ా&� ఉండడం మWలం0ా ఈ భWమ9f� వరద �యంత�ణ చర/ల� �ేపటt# ందుక� 
Z��04ంచుటక� ప��ే/క అభ/ంత�ాల� ఉండవG. 6�వలం భW��కరణ చట#ం (ఎ:.ఎ.ఆK.ఆK.) మ�4య9 
సంప���ంపGల �
[�ా అం0n6ార Z	
నం (&o0pqిrsటtd �,టuలvRంటw �ాల�ి) �
[�ా ��క�4ం�ే భWమ9లక� 
సంబం	�ం� ప��2వ అంచ&
ల�, Hాటu ప�4�ాiర చర/ల� ఈ ఆK.ఎ.�ి ప�4	�ల�6M వ)ాE r. 
 

భW��కరణ చట#ం, సంప���ంపGల �
[�ా అం0n6ార Z	
నమ9ల �
[�ా వరద �యంత�ణ చర/ల 
��ాRణ
�6M ��క�4ంచవల�ిన భWX 96 మం�� భWయజమcనుల �,ౖ ప��2వం చూపGత�ం��. ��4ల� 25 
క�టwంబ2లను Hా�4 ��ా ం�
లనుం� H���క �pటu6M తరfంచవల�ివసుE ం��. భW��కరణ చట#ం �
[�ా 
��క�4ంచవల�ిన భWX6M ఇ�ే^ ప�4�రం భW��కరణ చట#ం 2013 �బంధనలక�అనుగ9ణం0ా ఉంటwం��. 
అ�ే సంప���ంపGల �
[�ా అం0n6ార Z	
నంల� ఐ�ే 6_ల��rs భWX6M అం�ే ప�4మcణంల� సమcన 
Hoౖ�ాల/ంల� H���క�pటభWX ఇవ[డం�7�ాటw ర�.2.75 ల.ల� ��ాRణ 0ాN ంటw క\A
 ఇవ[డం 



జర]గ9త�ం��. ���6M అదనం0ా 2013 భW��కరణ చట#ం ప�6ారం ఇ�ే^ ట2� ��షన: స�x K# క\A
 
ఇవ[డం జర]గ9త�ం��. 
 

�Hాసం0ా, �వ&
	
రం0ా ప�భ9త[భWమ9f� Z��04సుE న�Hారంద�46M ప�భ9త[ం తరఫGన సహ6ారం 
అం��ంచడం జర]గ9త�ం��. ప�భ9త[భWమ9ల�,ౖ ఆ	
రపAB పట2#  కf04నHారంద�46� భW��కరణ చట#ం 
��ా ధXక &�టu�ి6�ష� ప�కటuం�న&
టu నుంAB, పట2# ల� ల��Hా�46M జ&
�2లvకiల �ే�� &
టu నుంAB కట2  
�ే��� వ�4Eంప�ేయడం జర]గ9త�ం��.  
 

)ామc¡క-ఆ�4*క స��[ల�, ��ా* �4త బృందసంప���ంపGల� వంటuZ �ేపట#డం జ�404ం��. ఈ అధ/యనంల� 
6�లక అం�ాల� ఈ Zధం0ా ఉ&
�r: ��ా జ=క�#  ప��2Zత 96 క�టwంబ2ల�£  27% క�టwంబ2ల� మ¥¦ళల�ే 
నడYపబడYత�&
�r, 21% మం�� �ర.�ాసు/ల�, 25%మం�� వ/వ)ాయ క\¨ల�, ఐ�ో  వంత�మం�� 
�=�త�ల�, 96 �ాతం మం�� స[ంత ఇళª« కf04వG&
�ర]. ��4ల� మWడవ వంత�మం�� ప6ాi ఇళª« 
కf04ఉ&
�ర� గ9�4Eంచడం జ�404ం��. ఈ ప�జల సగటw &oలస�4 ఆ�
యం ర�.4,340/-.  
 

వ/వ)ాయ క\¨ల )ామc¡క ఆ�4*క మ9ఖ�త�ంల�� ప�	
న అం�ాల�0ా ����iనబABన అం�ాల�: సగటw 
&oల ఆ�
యం  ర�.8,476/-. ��4ల� ఎక�iవ�ాతం (73%) వ/వ)ాయ క\¨ల� ��4ల� సగంకంటt 
తక�iవమం�� (45%) ప6ాi గృ�లల� �వ�ిసుE &
�ర]. ��4ల� ఎక�iవమం�� (90%) Zదు/® 
)¯కర/ం, ప��ే/క మర]గ9�ొడY£ , కf04 వGంAB వంట 0ా/@ )¯క�ా/�� Z��04ంచుక�ంటw&
�ర]. ��4ల� 
మWABంట �=ంAంొత�లమం��6� ±టu సరఫ�ా �,ౖపGల�
[�ా జర]గ9�7ం��. భWసaకరణ Z	
నంను  
వ/���6MసుE న�Hార] ఈ )ామc¡క ఆ�4*క స��[ల� �ాల²³ &�ందుక� ఇష#పడల�దు.  
 

3 0ాN మcల�£  9 ప��ే/కం0ా దృqి#)ా�4ం�న బృం�
ల�7 చర^ల� �ర[¥¦ంచడం జ�404ం��. అందుల� 2 
చర^ల� పe�4E0ా మ¥¦ళల�7 �ర[¥¦ంచబABనZ. భWXల�� �ించను�
ర£�7 2 బృం�
ల�, 
భW��కరణవల£  ప��2ZతSTUన Hా�4�7 2 బృం�
ల�, ప�భ9త[భWమ9ల�,ౖ ఆ	
రపABన Hా�4�7 1 బృందం 
(��4ల� ఎక�iవ �ాతం ఎ@.�ి / ఎ@.టu వ�ా³ లక� �ెం��న మ¥¦ళల� ఉ&
�ర]), �న� సన�6ార] 
�=�త�ల�7 2 బృం�
ల�  µతE ం0ా ZZధవ�ా³ లక� సంబం	�ం�న 73 మం�� ఈ సమcH��ాల�£  
�ాల²³ &
�ర]. 
 

�¶fదశ సంప���ంపGలల� A
� #̧  ఆK.ఏ.�ి, తయc�n6M మ9ందుంAే �బంధనలను, ��ా జ=క�#  Zవ�ాలను 
Zవ�4ంచడం జ�404ం��. �=ంAో  దశ సంప���ంపGలల� పGన�ాHాస 6ా�ా/చరణ ప�ణ
Jక నమW&
 అం�ాలను 
ZసE ృతం0ా చ�4^ంచడం జ�404ం��. ఈ సందర¹ం0ా ప�జల� పల� అం�ాలను ల�వ&o�
E ర]. తమక� ఇ�ే^ 
నష#ప�4�రం, స�యం Zవ�ాల�, ��ాRణ
లక� ఇ�ే^ ప�4�రం స�4పABనంత0ా ల�క�D వటం, పథకం 



అమల� q,డూ/ల� Zవ�ాల�, ��ాRణ
ల Zల�వ ��ా* �4ంచడంల� Z��04ం�న ��టw£ , 6»తE 0ా 
ఇల�£ కటw# క�&�ందుక� సమయం ఇవ[టం, �ించను )x మ9R �,ంపGదల, ��404 ఇ�ే^ �ా£ ట£  �,ౖ సం�ే�ల�, 
వరద �యంత�ణ చర/లక� 6ావల�ిన భWX Zవ�ాల�, మ¥¦ళల�, వృదు* లక� &oౖపGణ
/;వృ��*  
పథ6ాల�, Hా�46_సం ప��ే/క పథ6ాల�, �ీ¼ ��404 �ెf£ంపG పధకం, ¥½:E  6ార]¾ ల�, గృహ��ాRణం వంటu 
అం�ాలను ప�జల� ఈ చర^ల సందర¹ం0ా ల�వ&o�
E ర]. 
 

సం)ా( గతSTUన, అమల�క� సంబం	�ం�న ఏ�ా�ట£ ను, భW��కరణ, )ామc¡క అ;వృ��*పనులక� 
6�ట2rం�
f�న ZZధ మ9ఖ/ అ	�6ార]ల Zధుల�, బ2ధ/తల�, ¡లc£  యం�
� ంగం�7 సమన[యప�4�ే 
అ	�6ార£ Zవ�ాల�, ఈ ఆK.ఏ.�ి ల� �x ందుపరచడం జ�404ం��.  
 

¡లc£  యం�
� ంగం భW��కరణ, పGన�ాHాస అం�ాలను �ర[¥¦��E , ఆK.�ి.ఎ . �బంధనలS¿ర 
�ెf£ంపGలక�, భW��కరణ �ెf£ంపGలక� మధ/ వ/�
/)ా��, అదనపG �వ&��ాధుల సహ6ారం, �ర]��ద 
ప�జలక� సహ6ారం, ��ాRణ పనులల� సమన[యం, ప�4�రం-పGన�ాHాసం �ెf£ంపGలక� ధృ�కరణ, 
బAెÀÁ, ఈ ఆK.ఏ.�ి. ల� �x ందుపరచడం జ�404ం��. సంప���ంపGలవల£  �ేక\�� ఫf�
లను దృqి#ల� 
ఉంచుక�� ఈ ఆK.ఏ.�.ి � ర��x ం��ంచడం జ�404ం��. లcంd పefంg �ీiం �,ౖ స[తంత� 
మWలc/ంకనంల� ఇ�^న అం�ాలను, A
� ÂG#  ఆK.ఏ.�ి. �,ౖ కను0�న� అం�ాలను దృqి#ల� ఉంచు6»� ఈ 
ఆK.ఏ.�.ి � ర��x ం��ంచడం జ�404ం��. ఈ A
� ÂG#  ఆK.ఏ.�ి. ల� �ి�ా/దు ప�4�ాiర మcర³ం, �¯ర కXటÃ, 
��ా జ=క�#  అమల� సమయంల� సంప���ంపGల� 6_సం ప�6MNయ, �వ&��ా	� చర/ల� మ�4య9 ��ా జ=క�#  
పనుల�7 సమన[యం, ప�4�రం �ెf£ంపG, ధు� �కరణ మ�4య9 పGన�ాHాస స�యం, బAెÀÁ, 

సమయం పటu#క మ�4య9 పర/H�.ణ మ�4య9 మWలc/ంకనం ఏ�ా�టw£ , �x ందుపరచబABనZ.  
 

ఈ అం�ాల�,ౖ జనవ�4 µదటuHారంల� ప�జల�7 �ర[¥¦ం�ే చర^ల సందర¹ం0ా ఈ ఆK.ఏ.�.ి 
(పGన�ాHాస 6ా�ా/చరణ ప�ణ
Jక )�H���క �,ౖ ప�జల అ;��ా యం ��క�4ంచబడYత�ం��. 


