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ప్రకారము ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము తెలంగాణ మరియు శేష ఆంధ్రప్రదేశ్ గా విభజించబడినది .  నూతన
రాష్ట్ర పరిపాలన ,  నూతన  రాష్ట్ర పరిపాలనా కేంద్రముల  నిర్వహణ  కొరకు  రాజధాని నగరముగా
అమరావతిని ప్రకటించటం జరిగింది.  నూతన రాజధాని యొక్క విస్థీDర్ణమును ,  స!లమును దానియొక్క
చారిత్రక  పా్ర ధాన్యత,  కీలక  పా్ర ంతములో ఉండటం ,  ఆరిNక  సుస్థి!రత,  సుశిక్షితులైన  నైపుణ్యంకల
కారిTకుల  లభ్యత,  పెరిగే జనాభాకు  నగరానికి అవసరమైన  నీటి లభ్యతలవంటి అంశములను
పరిగణనలోకి తీసుకుని నిర్ణయించటం జరిగింది. 

నూతన రాజధానికి 30 కిలోమీటర్ల’  దూరములో విజయవాడ , 18  కిలోమీటర్లదూరములో గుంటూరు
ఉనా`యి.  చక్కటి,  బలమైన  రోడుb  వ్యవస! ,  రవాణా వ్యవస! ,  రైలు  మరియు  విమాన  రవాణా
వ్యవస!లతో రాజధాని పా్ర ంతం  చక్కగా పరిపుష్టమైయున`ది .  (విజయవాడ  మరియు
గుంటూరునగరాలు ప్రధాన రైల్వే్వస్టే్టషను్ల  కలిగియునా`యి). జాతీయరహదారి నెంబరు 30, 16 మరియు
65  ఈ  పా్ర ంతంగుండా వెళ్తుD నా`యి ,  మరియు  విజయవాడ  నగర  సమీపములో ఒక  పా్ర దేశిక
విమానాశ్రయం  కలదు.  దీనిని అంతరాt తీయ  విమానాశ్రయంగా అభివృదిN  చేసుD నా`రు .  ఇంతేకాక
ప్రతిపాదిత సముద్రనౌకాశ్రయం విజయవాడ సమీపములోని మచిలీపట`ంలో కలదు . రాజధానియొక్క
ఆరిNక  వ్యవస! ,  ప్రధానముగా వ్యవసాయాదారితము .  (ప్రతిD మరియు  చెరుకు ,  పపు�ధానా్యలు,
సుగంధద్రవా్యలు  మొదలైనవి ఈ  వ్యవసాయ  ఉత�తుD లలో భాగములు )  మరియు  వాణిజ్యము
నిరాTణము,  ఆతిధ్యరంగాలు,  కూడా ముఖ్యమైనవి .  ఇంతేకాక  అవ్యవస్థీ!కృత  రంగ  పరిశ్రమలు
ముఖ్యముగా ఫుడ్ పా్ర సెస్థింగ్ ,  చేనేత  మరియు  లోహేతర  ఖనిజాలు,  ఔషధాలు,  ఆకా్వకల్చర్,

మొదలైనవిఈ పా్ర ంతంలో విసDరించి ఉనా`యి .  అమరావతి నగరం మరియు చుటు్ట ప్రక్కల పా్ర ంతాలు
కృష్ణా్ణ నదితీరంలో ఉండటమేకాక అనేక దర్శనీయ దీవులు ,  వివిధ మతాల సాంస్కృతిక  స!లాలతో,

అనగా దురా� దేవి దేవాలయం ,  బౌదN సూD పములు ,  ఉండవలి్ల గుహలు ,  మొదలైనవాటితో పరిపుష్టం
అయివునా`యి. 

రాజధాని పా్ర ంత  ప్రకటన  వెలువడేనాటికి ఈ  పా్ర ంతం  ప్రధానముగా వ్యవసాయక  పంటలతో
ముఖ్యముగా వాణిజ్య ఉత�తుD లతో ఉండేది .  గుంటూరుజిలా్ల లో తుళ్ళూ�రు ,  మంగళగిరి మరియు
తాడేపలి్ల మండలాలకు  చెందిన  25 గా� మాలలోను  అమరావతివిసDరించబడింది.  2011  సం||లో ఈ
పా్ర ంత జనాభా మొతDము సుమారు లక్ష.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమువారు  ఈ  పా్ర ంత  అభివృదిNకి అవసరమగు  అభివృదిN  కార్యక్రమాలు
చేపట్టవలస్థినదిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని పా్ర ంత అభివృదిN  పా్ర ధికార సంస!ను  (APCRDA)ఆదేశించగా
తదనుగునముగా రాజధానినగర అభివృదిN  పా్ర జెకు్ట ను అమలు చేసుD నా`రు . ప్రపంచబ్యా్యంకు నిధులతొ
“అమరావతి సుస్థి!ర  రాజధాని నగర అభివృదిN  పా్ర జెకు్ట ”  ఎంపిక  చేయబడిన రంగాలు  /  క్షేతా్ర లలో
నగరసా! యి వ్యవసా! పనా సౌకరా్యలను మరియు వాటియొక్క నగరసా! యి పరిపాలన సామరాN ్యలను
పెంపు చేయటం వంటి విషయాలపై పనిచేసుD ంది .  ఈ పా్ర జెకు్ట యొక్క మొతDము బడ్జెtట్ విలువ  715

మిలియన్ అమెరికన్ డాలరు్ల  కాగా అందులో 300  మిలీయన్ డాలరు్ల  అంతరాt తీయ పునరి`రాTణ
మరియు అభివృదిN  బ్యా్యంకు(IBRD) వారు ఏషియన్ ఇనా«్రస్ట్రక్చర్ ఇనె్వసె్ట¬ంట్ బ్యా్యంకు (AIIB) వారు
200  మిలీయన్ డాలరు్ల మరియు  ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం  215  మిలీయన్ డాలరు్ల  అందిసాD రు .  ఈ



రాజధాని అభివృదిNలో వ్యవసా! పన నిరాTణంలో వివిధ సంస!ల అభివృదిNకి గాను రాబోవు 10  సం||ల
కాలంలో అవసరమయ్యే్య 6-7 బిలియన్ డాలర్లలో ఈ ప్రతిపాదిత ఋణము ఒకచిన` భాగం మాత్రమే .

మొతDం మాస్టర్ పా్ల న్ అభివృదిNలో ఈ ఋణం కేవలము  5 – 10  శాతం రాజధానిపా్ర ంత పనులకు
తోడ�డుతుంది.మాత్రమే ఇనా్వల్వ్్వ కాబడుతున`ది .  ప్రసుD త  మరియు  భవిష్యతుD లో అమరావతి
పా్ర ంతములో ఎంపిక చేయబడిన పా్ర ంతములలో ప్రజలు  ఈ పా్ర జెకు్ట దా్వరా లబి³  పొందుతారు .  ఈ
పా్ర జెకు్ట ను “A” కా్యటగిరి పా్ర జెకు్ట గా వర్గీ�కరించటం జరిగింది.

ఈ  పా్ర జెకు్ట కింద  ఆరిNక  సహాయము  పొందే కార్యక్రమాలు  (1)  రాజధానినగరం  మొతDమును
అనుసంధానంచేస్టే భవిష్యతుD  రోడుb నెట్వర్్క (2)  వరదనిర్వహణ  నెట్వర్్క పై పెటు్ట బడి (3)

అభివృదిNచేయబడే గా� మీణ  వ్యవసా! పన .  పా్ర జెకు్ట  అపై·్రజల్వ్ సమయానికి పా్ర జెకు్ట కింద  ఆరిNక
సహాయము  చేయబడే వివిధ  పెటు్ట బడులను  గుర̧ించల్వేదు .  తదనుగుణముగా గుర̧ించబడిన కొని`
రంగాలలో పరా్యవరణ నిర్వహణ ప్రణాళికలు ,  పునరావాస కారా్యచరణ ప్రణాళికల తొ కూడిన రక్షక
ఉపకరణములను  తయారు  చేయడం  జరిగింది.  ముఖ్యముగా నిరాTణంలోవున` 10  పా్ర ధాన్యత
రహదారులు,  వరద నివారణ నిరా్వహణ ప్రణాళికలు ముందసుD గా తయార్గీలోఉన`వి .  రోడుb పనులు,
వరద  నిర్వహణపనులు  మరియు  గుర̧ించబడిన  గా� మీణ  అభివృదిN  పెటు్ట బడుల  విషయములో
అమలుచేయవలస్థిన  పునరావాస  కారా్యచరణ  ప్రణాళిక  గురించి మార� దర్శక  సూతా్ర ల  గురించి
పునరావాస  పాలస్థీ ముసాయిదా వివరిసుD ంది మరియు  బ్యా్యంకు  పెటు్ట బడితో అమలుచేయబడే
కార్యక్రమములకు  అవసరమైన  ప్రతే్యక  కారా్యచరణ ప్రణాళిక  యొక్క సూతా్ర లను ,  విధానములను
ఏరా�ట్లను  ఈ పునరావాస పాలస్థీ ముసాయిదాలో పొండుపరచడమైనది .  ఈ పునరావాస పాలస్థీ
ముసాయిదానందు మార� దర్శక సూతా్ర లకు లోబడి అందుకు అనుగుణంగా పా్ర జెకు్ట నందలి అంశాలు ,

పరిష్ణా్కరములు,  వాటియొక్క విశే్లషణను  పునరావాస  పాలస్థీ ముసాయిదా నిర్వహిసుD ంది .

ఇచా్చరహిత పునరావాసముపై ప్రపంచబ్యా్యంకు యొక్క ఆపరేషనల్వ్ పాలస్థీ నెం. 4.12 కు అనుగుణంగా
ఈ  పునరావాస  పాలస్థీ ముసాయిదా మరియు  తదనంతర  పునరావాస  కారా్యచరణ  ప్రణాళికలు
ఉంటాయి.

మాస్టర్ పా్ల న్ ప్రకారం  అమరావతిని అభివృదిN  చేయడానికిగాను  ఆంద్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమునకు  217

చదరపు కిలోమీటర్ల పా్ర ంతం  కావలస్థియున`ది .  ఇందుకొరకు  3  పదNతులలో భూమి నిర్వహణ
యంతా్ర ంగం  దా్వరా భూమిని స్టేకరించటం  జరుగుతున`ది .  (1)  భూసమీకరణ పథకం  –  ఇందులో
భూయజమానులు తమయొక్క భూములను అప�గిసాD రు .  అందుకు ప్రతిఫలముగా వారికి రాజధాని
పా్ర ంతంలో ఎకు్కవ విలువ కలిగిన అభివృదిNచేస్థిన చిన`భూమిని వారికి రిటర్ణబుల్వ్ పా్ల టుగా తిరిగి
ఇసాD రు.  ఇంతేకాక  వారికి వారిÀక  కౌలు ,  జీవనోపాధుల  అభివృదిN  కార్యక్రమాలు  స్వయం  ఉపాధి
కార్యక్రమాల  కి్రండ  సహాయం  చేయబడతాయి.  (2)  సంప్రదింపుల  పరిష్ణా్కరం  –  భూమి స్టేకరణ
పునరావాస  ర్గీస్టేటిల్మెTంటు  2013  చట్టము  నందలి నియమ  నిబంధనలకు  లోబడి ప్రభుత్వము ,

భూయజమానులు  పరస�ర  అంగీకరించిన  నిబంధనలకు  అనుగుణంగా భూమికి భూమి ,  నగదు
పరిహారం,  పునరావాస సహాయం చెలి్లంచబడుతుంది.  ఈ రెండు విఫలంచెందితే అపు�డు  (3) 2013

సం||నాటి భూస్టేకరణ  పునరావాస  ర్గీస్టేటిల్మెTంటు  చట్టము  ప్రకారంభూస్టేకరణ  చేయబడుతుంది .

ఇందులో భూమికి పరిహారం చెలి్లంచబడుతుంది. ఇవి అనీ` కూడా ప్రపంచ బ్యా్యంకు ఆపరేషనల్వ్ పాలిస్థీ
4.12 కు అనుగుణంగా ఉంటాయి. 

ఈ అని`రకాల భూ సమీకరణ / స్టేకరణ కార్యక్రమాలు (1) భూములు కోలో�యిన భూయజమానులను
(హకు్కకలవారు) (2)  భూమిపై కౌలుదారులు ,  వ్యవసాయ కూలీలు  (3)  ప్రభుత్వ ఎస్సైÉన్³ భూములపై



గల  వ్యవసాయదారులు  మరియు  (4)  గా� మాలలోగల  భూములపై స!లాలను  ఆక్రమించుకుని
జీవిసుD న`వారు  అందరినీ ప్రభావితం  చేసాD యి .  వీరందరిలోకి ప్రతే్యకంగా “అపాయకర  స్థి!తిలో”
(వల`రబుల్వ్)  ఉన` గూ� పులవారిపట్ల ప్రతే్యక  శ్రదN  వహించాలిËవుంది .  వారు  –  (1)  స్థీÌలు  (2)

వయసుమీరినవారు (3) షెడూ్యలు కులము / తెగలకు చెందినవారు. ఈ పా్ర జెకు్ట కింద ప్రభావితం కాబడే
వ్యకు̧లు  అందరి గురించి బ్యా్యంకు  పాలస్థీ మరియు లక్ష్యా్యలను  అనుగుణంగా పా్ర జెకు్ట  గణన చేస్థి
వారందరికీ బ్యా్యంకుపాలస్థీకి అనుగుణంగా అవసరమగు  సహాయం  మరియు  జీవనోపాదుల
నెలకొల�నకై కృషి చేసుD ంది. 

పునరావాస పాలస్థీ ముసాయిదా రూపకల�న చేస్టే సమయములో (1) 10  పా్ర ధాన్యతరోడు్ల  మరియు
(2) వరద నిర్వహణపనుల కొరకు చేపట్టే్ట  భూస్టేకరణ ప్రభావాలను గుదిగు� చి్చ పటి్టక (A) లో పేర్కొ్కనటం
జరిగింది.  తదుపరి చేపట్టే్ట  గా� మ ఇనా«్రస్ట్రక్చర్ అబివుÓది³  పా్ర జెకు్ట వల్ల సంభవించే ప్రభావాల గురించి
ఇంకా తెలియదు. 

పటి్టక – ఎ – భూసమీకరణ ప్రభావాలు – బ్యా్యంకు నిధులతో చేపట్టబోయ్యే రోడు్ల  మరియు వరద నివారణ
చర్యలు

Number of
land- 
owning 
families 
affected 
by 10 
priority 
roads 
financed 
by WB

Area 
required 
for 10 
priority 
roads 
financed 
by WB
(acres)

Number of 
land-owning 
families 
affected by 
WB-financed  
flood 
management 
works

Area required
for WB-
financed 
flood 
management 
works
(acres)

Total 
number of 
land- owning
families 
affected by 
WB-financed
investments

Total area 
required for 
WB-
financed 
roads and 
flood 
managemen
t works 
(07/2018)
(acres)

LPS 1,757 1,002.6 1,754 1,131.3 3,511 2,133.9
2013 LARR 
Act

71 27.7 110 75.5 181
103.2

Negotiated 
Settlements

176 17.4 27 10.4 203
27.8

Government 
land**

38 53.8 ---- 811.11* 38
864.9

Total 2,042 1,101.5 1,891 2028.3 3,933 3,129.8

Number of landless families impacted by land assembly processes: 21,374 families

అమరావతిలో వినియోగించిన భూసేకరణ విధానము మరియు ఆపరేషనల్ పాలసీ 4.12 లో
వాటియొక్క ఏకీకృతం / సమగ్రత

1. భూసమీకరణ  పథకం  (LPS) – LPS) – )  –  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అభివృదిNపా్ర ధికార  సంస! చట్టం  2014

మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజదాని నగర ఎల్వ్ .పి.ఎస్.రూల్వ్Ë 2015  యందు దీనికి సంబంధించిన
అర్హతల పటి్టక కలదు.  దానిని అనుబంధం-2  గా జతచేయడమైనది .  భూసమీకరణ పథకంలో
చేరుటకు  అంగీకరించిన భూయజమానులు  వారు  తిరిగి పొందిన పా్ల టు్ల  యొక్క మారె్కట్
విలువ రూపములో లబి³  పొందినారు .  వారికి తిరిగి ఇవ్వబడిన పా్ల టు్ల  పరిమాణంలో చిన`వి
అయినప�టికీ భూమియొక్క వర్గీ�కరణను గా� మీణ పా్ర ంతం నుంచి పట్టణపా్ర ంతంగా మారు�
చేయుటదా్వరా (LPS) – నివాస మరియు వాణిజ్య)  అభివృదిN  చేస్థిన వ్యవసా! పక సౌకరా్యలకు చేరువ



కావటందా్వరా,  అందిపుచు్చకోవటందా్వరా వారియొక్క పూర్వపు భూమి యొక్క
విలువకంట్టేఎకు్కవమోతDములో లబి³  పొందారు .  సరాసరి 2017 లో భూమియొక్క విలువమీద
2.7 రెటు్ల  లబి³ని వారియొక్క రిటర్ణబుల్వ్ పా్ల ట్ దా్వరా పొందారు .  పట్టణ స!లాల విషయమై
ప్రభుత్వ మార� దర్శక  సూతా్ర ల  ప్రకారం  2018  తొలినాళ�లోనే మారె్కట్ రేట్ల ప్రకారం
భూసమీకరణ లో భూమి యజమానులు పొందిన భూమివిలువ చాల ఎకు్కవ. ఈ సమాచారం
యావతుD  2018 సంవతËరపు సమాచారం మరియు మారె్కట్ విలువ కంట్టే 7-28 రెటు్ల  ఎకు్కవ
ధరకు జరిగిన విక్రయాల వలన ధు్ర వపరచడమైనది.

అంతరాt తీయ  అనుభవాల  ప్రకారం,  ఒక్కసారి నగరం  అభివృదిNచెందినట్లైØతే ఈ  విలువలు
మరింతగా పెరుగుతాయి. రైతులు రిటర`బుల్వ్ పా్ల టు మాత్రమే కాక మే 2015 నుంచి పొలాలకు
వారిÀక  కౌలు  ప్రభుత్వం  నుండి పొందుతునా`రు .   రిటర`బుల్వ్ పా్ల టును  విక్రయిను్చకున`
సందర్భములో మినహా రాబోవు ఆరు  సంవతËరముల  కాలము  అదనపు ఆడాయమును
సుస్థి!రమైన ఆదాయమును లబి³ని పొందగలుగుతారు.  కాబటి్ట భూయజమానులు వారియొక్క
భూమికి తగినంత  పరిహారాని` /  లబి³ని పొందినారు .  ఇలాంటి లావాదేవి వలన
భూయజమానులకు  చక్కటి ఆరిNక  లాభమును  పొందినారు .  అంతేకాక  మారు� చెందుతూ
గా� మీణ పా్ర ంతంనుండి నగర్గీకరణ చెందుతున` అమరావతి పా్ర ంతంలో ఒక పట్టణ ఆరిNకరంగ
పా్ర ంతంలో,  మెరుగుపరచబడిన  జీవనప్రమాణాలతో అభివృదిNచెందిన  ఆరిNక  అవకాశాలు
నివస్థించే పా్ర ంతంలో అవకాశాని` కలి� యునా`రు. 

2. సంప్రదింపుల దా్వరా పరిష్ణా్కర విధానము  -  సంప్రదింపుల దా్వరా పరిష్ణా్కర విధానముయొక్క
పటి్టకను  అంబంధం-3 లో పేర్కొ్కనబడింది .  సంప్రదింపుల  దా్వరా పరిష్ణా్కర  విధానముయొక్క
సమీక్షలో (LPS) – 1)  భూమికి భూమి తీసుకొనబడిన ప్రసుD త షెడూ్యలు రేట్ల  ప్రకారం నిరాTణం యొక్క
విలువకు రెండు రెటు్ల  విలువ పరిహారమునుగాను ఇవ్వబడుతుంది .  కావున ఇది బ్యా్యంకుయొక్క
పాలస్థీలో ప్రతా్యమా`య విధానమునకు సరిపోలుతుంది మరియు  (LPS) – 2)  నిరాTణాల విషయములో
బ్యా్యంకు  విధానాల  ప్రకారము  తరుగుదల  విలువ  కూడా పునరావాస  పాలస్థీ ముసాయిదలో
పేర్కొ్కనబడిన  ప్రకారం  ప్రతే్యకముగా ఇవ్వవలస్థి ఉంటుంది .  గైకోనబడిన  స!లానికి సమానమైన
స!లాని` సమీపపా్ర ంతంలో గాని ,  అమరావతిపా్ర ంతంలో గాని అభివృదిNచేస్థి ఇవ్వవల్మెను .  ఇందుకు
అదనముగా రవాణా అలవెనుË ఇవ్వటం జరుగుతుంది .  ఇవనీ`కూడా ప్రజలకు వారియొక్క జీవన
పరిస్థి!తులు మెరుగుపరచుకోనేందుకు  ముఖ్యముగా రాజధాని పూర్వ సా! యిలో జీవన సా! యిని
నిర్వహించుకోవడానికి ల్వేదా అభివృదిNచేసుకోవడానికి వినియోగపడతాయి.

3. 2013 నాటి ఎల్వ్ .ఎ.ఆర్.ఆర్.  చట్టం  ప్రకారం  భూస్టేకరణ  –  భూస్టేకరణ  యొక్క మాటిÝక్స్Ë ను
అనుబంధం  -4 లో పొండుపరచడమైనది .  బ్యా్యంకుయొక్క విదానములలో 2013 నాటి భూస్టేకరణ
చట్టమును పరిశీలనచేస్టేD ఈ దిగువ వాà యబడిన అంతరాలు కనిపెట్టబడినవి:

a. నిరాTణాల విలువను ల్మెకి్కంచడంలో ప్రసుD తం అమలులో ఉన` రాష్ట్ర షెడూ్యలురేట్లను
తీసుకొనడం జరిగింది.  మరియు తరుగుదల విలువను ల్మెకి్కంచి ప్రభావిత వ్యకు̧లకు
చెలి్లంపు చేయడం జరిగింది. 

b. ప్రభావిత వ్యకు̧ల అర్హత, వారి అవసరాల గుర̧ింపు విషయానికి సంబంధించిన నిరాN రిత
తేది నిర్ణయం టైటిల్వ్ ల్వేని వారి విషయములో ఈ నిరాN రిత తేదిని 2013  భూస్టేకరణ
చట్టం ప్రకారము స్టేకరణకు ముందు మూడు సంవతËరాలుగా ఉంది .  టైటిల్వ్ దారుల
విషయములో ఈ తేది పా్ర ధమిక నోటిఫికేషన్ జారి చేస్థిన తేదిగాగుర̧ించడం జరిగింది .

మరియు
c. ప్రభుత్వ స!లాలు భూములు ఆక్రమించుకున`వారి విషయములో ఎలాటి సహాయము

ల్వేదు.



ఈ అంతరాలను పరిష్కరించేందుకుగాను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని పా్ర ంత అభివృదిN  పా్ర ధికార
సంస! మరియు బ్యా్యంకువారు ఈ దిగువ తెలిపిన విషయంలో ఏకీభవించడం జరిగింది.

 నిరాTణాల విషయంలో ఎల్వ్.ఎ.ఆర్.ఆర్.  చట్టము ప్రకారం తరుగుదల తీయకుండా
పరిహారము చెలి్లంచుట 

 బ్యా్యంకు పా్ర జెకు్ట  విషయములో టైటిల్వ్ ల్వేనివారి విషయములో గతములో జరిగిన
సామాజిక  ఆరిNక  గణన  యొక్క జనాభా ల్మెక్కలను  పా్ర తిపదికగా తీసుకొనుట ,

టైటిల్వ్ దారుల  విషయంలో పా్ర ధమిక  నోటిఫికేషన్ జార్గీ చేయబడిన  తేదీని
పా్ర తిపదికగాతీసుకొనుట మరియు 

 ప్రభుత్వ స!లాలను భూములను ఆక్రమించుకున`వారి విషయములో ఎల్వ్ .పి.ఎస్.

మరియు సంప్రదింపుల దా్వరా పరిష్ణా్కర విధానము దా్వరా పరిహారం చెలి్లంచుట
(LPS) – ఎ)  ఎవరైతే వ్యవసాయ  భూములపై ఆధారపడి జీవిసుD నా`రో వారికి తకు్కవ
పరిమాణంలో రిటర`బుల్వ్ పా్ల టు్ల  అందచేయుట మరియు ఎల్వ్ .పి.ఎస్ విధానం
ప్రకారం  పెనÀను్ల  చెలి్లంచుట  (LPS) – అనుబంధం-2  చూడుడు)  మరియు  (LPS) – బి)  ఎవరైతే
గా� మాలలోని ప్రభుత్వ స!లాలపై నివస్థిసుD నా`రోవారికి సంప్రదింపుల  దా్వరా
పరిష్ణా్కర విధానము ప్రకారం గృహములను,  మరియు మధ్యంతర ఆలంబనను
అందజేయుట (LPS) – అనుబంధం-3 చూడగలరు)

4. భూమిల్వేని వ్యవసాయ కూలీలు – అమరావతి అభివృదిNకొరకు భూమిని స్టేకరించడం దా్వరా
రాజధాని పా్ర ంతంలో పనిచేసుD న` భూమిల్వేని వ్యవసాయ కారిTకులు  వారియొక్క పా్ర ధమిక
ఆదాయ  వనరులను  కోలో�యారు.  భూమిల్వేని వ్యవసాయ  కారిTకులు  ఈ  అభివృదిN
పా్ర జెకు్ట వలన ప్రభావితం కాబడినారు.  భూమిల్వేని వ్యవసాయ ఉపాధిపై వారు సంపాదిని్చనటి్ట
వేతనాలకు ప్రసుD తం వారికి లభిసుD న` ప్రతా్యమా`య పనులవలన లభిసుD న` ఆదాయమునకు
మధ్య ఉన` అంతరమును పరిపూర̧ి చేయుట అనేది ఒక ప్రధాన అంశంగా పైకి వచి్చంది. 

ఆపరేషనల్వ్ పాలస్థీ 4.12  అనేది పా్ర జెకు్ట కు  మాత్రమే సంబంధించిన  మౌలిక  అంశము
అయినప�టికీ ప్రపంచ బ్యా్యంకు  పా్ర జెకు్ట యొక్క పరిధులకు  లోబడి పరిధుల వెలుపల ఉన`
భూమిల్వేని వ్యవసాయ కారిTకులను వేరుపరచి చూడటం అనేది ఒక పెద³  సవాలుగా మారింది .

అందువలన జూలై 15 2018 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని పా్ర ంత అభివృదిN  పా్ర ధికార సంస! వద³
భూమిల్వేని కుటుంబ్యాలుగా నమోదు  కాబడిన  వారందరినీ ఈ  పునరావాస  పాలస్థీ
ముసాయిదలో పా్ర జెకు్ట  ప్రభావిత  వ్యకు̧లుగా పరిగణించి వారికి జీవనోపాధుల
పునర్వ్యవస్థీ!కరణ కి్రంద తగు చర్యలు తీసుకొనబడును. ఇందుకు అనుగుణంగా వారికి పెనÀను్ల
మరియు  ఇతర  జీవనోపాధులు  తదితర  అంశాల  ప్రయోజనాలను  అందచేయుట  అనేది
పర్యవేక్షించబడుతుంది. 2018  జూలై 15 నాటికి మొతDము భూమిల్వేని వ్యవసాయ కుటుంబ్యాల
సంఖ్య 21374 గా గుర̧ించడం జరిగింది. 

రాజధాని నగర  పా్ర ంతంలో ఉన`టువంటి ఈ  భూమిల్వేని వ్యవసాయ  కూలీలు  సమీకృత
జీవనోపాధుల  పునర్వ్యవస్థీ!కరణ  ప్రయోజనాలను  పొందడానికి అరు్హ లు .  అవి (LPS) – 1)  పది
సంవతËరాలపాటు కుటుంబ్యానికి నెలవార్గీ రూ .2500/-  పెనÀన్ మరియు ద్రవ్యో్యల్బణం ఆధారిత
పెరుగుదల  (LPS) – 2)  మహాతాTగాంధి జాతీయ ఉపాధి హామీ పధకం కింద సాలుసరి 365  రోజుల
పనిదినాల  కల�న  (LPS) – 3)  నూతన  వాణిజ్యమును  పా్ర రంభించుకొనడం  కొరకు  వడ్డీb  రహిత
ఋణాలు  మంజూరు(LPS) – 4)  నైపుణా్యల  అభివృదిNకై శిక్షణా కార్యక్రమములలో పాల్గొ� నుట  (LPS) – 5)

సబిËడిపై ఆహారం  (LPS) – 6)  అధీకృత సదుపాయాల దా్వరా ఉచిత వైద్య ,  విద్య సౌకరా్యలు .  ఈ
జీవనోపాధుల  పునర్వ్యవస్థీ!కరణ  ప్రయోజనాలను  అని`ంటినీఅందుకున` సందర్భంలో
భూమిల్వేని కారిTకులు వారి కుటుంబ్యాలు రాజధాని ప్రకటనకు పూర్వము ఉన`టువంటి ఆరిNక



స్థి!తిలో సమానముగా ల్వేదా ఉన`తసా! యిలో ఉండగలరు .  అయినప�టికీ ఎవరైతే ఈ
పునర్వ్యవస్థీ!కరణ  జీవనోపాధులను  అందుకోవడంలో వైఫల్యం  చెందుతారో వారియొక్క
పరిస్థి!తి రాజధాని పూర్వసాD యికంట్టే భిన`ంగా ఉండవచు్చను. 

ప్రపంచ బ్యా్యంకు యొక్క విధానము ప్రకారం ఈ ఇచా్చరహిత పునరావాసము అనేది పా్ర జెకు్ట
ప్రభావిత వ్యకు̧లు వారియొక్క జీవనోపాధుల అభివృదిNకి ,  వారి జీవన ప్రమాణాల అభివృదిNకి,

కనీసము  వాసDవిక  పరిస్థి!తుల  ప్రకారము  తొలగింపుకి పూర్వ పరిస్థి!తి పునరుదNరణ  ల్వేదా
పా్ర జెకు్ట  పా్ర రంభమునకు  ముందున` పరిస్థి!తి ఏదయితే అది ఎకు్కవ  అనే పా్ర తిపదికన
అభివృదిN  చేయటం  కొరకై ఉదే³స్థించినది .  ఈ  ఆశయ  సాధనకుగాను  ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని
పా్ర ంత అభివృదిN  పా్ర ధికార సంస! వారు తీసుకునే చర్యలకు అదనముగా పునరావాస పాలస్థీ
ముసాయిదలో అందరు  భూమిల్వేని కారిTకులను  చేర్చడం  జరిగింది .  అత్యంత  అవసర
పరిస్థి!తులలో (LPS) – వల`రబుల్వ్)  ఉన` భూమిల్వేని కుటుంబ్యాల  యొక్క గుర̧ింపు వారికి
అందచేయవలస్థిన అదనపు సహకారములను వారిని మరలా రాజధాని ఏరా�టు ప్రకటనకు
పూర్వస్థి!తికి తీసుకుని వచు్చట  ముఖ్య కారా్యచారనగా చేపట్టడం  జరిగింది .  ఇందులో
భాగముగా ఈ కి్రంది రకాల భూమిల్వేని కుటుంబ్యాల గుర̧ింపు చేపటి్ట  అత్యవసర కుటుంబ్యాలుగా
(LPS) – వల`రబుల్వ్)  వర్గీ�కరించారు.  (LPS) – 1)  స్థీÌ కుటుంబ పెద³గా ఉన` కుటుంబ్యాలు  (LPS) – 2)  అంగవైకల్యంతొ
వునా` వ్యకు̧ల కుటుంబ్యాలు (LPS) – 3) తీవà వా్యధులతో ఉన` కుటుంబ్యాలు (LPS) – 4) పెద³ వయసుతో ఉంది
ఎలాంటి పని చేయల్వేని వారున` కుటుంబ్యాలు (LPS) – 5) APCRDA  వారు ఇచే్చ పెనÀన్ మినహా ఇతర
ఆదాయంల్వేని కుటుంబ్యాలు (LPS) – 6) APCRDA  వారు ఇచే్చ పెనÀన్ మాత్రమే పొందుతున` షెడూ్యలు
కులములు / తెగల కుటుంబ్యాలు.

నిరే³శిత  తేది నాటికి ఉన`టువంటి 21374  భూమిల్వేని కుటుంబ్యాలను  ప్రమాదకర  స్థి!తిలో
(LPS) – వల`రబుల్వ్)ఉన` భూమిల్వేని కూలీల  కుటుంబ్యాల  గుర̧ింపుకొరకు  ఒక  సరే్వ APCRDA

ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడినది .  దీని ప్రకారము  APCRDA  జూన్-జూలై2018  మాసాలలో
రాజధాని పా్ర ంతంలోని 25  గా� మాలలో 857  అత్యవసర  (LPS) – వల`రబుల్వ్)  భూమిల్వేని పేదల
కుటుంబ్యాలను  గుర̧ించింది.  రాజధాని పా్ర ంతంలోని ఇతర  భూమిల్వేని కూలీలకు
అమలుచేస్థినవిధంగానే APCRDA  ఈ  గుర̧ించబడిన  857  కుటుంబ  అవసరాలకు  తగిన
విధముగా అదనపు చర్యలను  తీసుకోవడం  జరిగింది .  (LPS) – 1)  గుర̧ించబడినవారికి అదనపు
సహాయం ఏర�రచటం (LPS) – 2)  ఉద్యో్యగాలకు తగిన విధముగా నైపుణా్యభివృది³  శిక్షణ (LPS) – 3)  రాజదాని
పా్ర ంతమంతటిలోను  లభ్యమయ్యే్య వివిధ  ఉద్యో్యగావకాశాలు  వాటి వివరాలు  డాష్ బోర్b
నిర్వహించటం (LPS) – 4)  ఇతర పా్ర ంతంలో పనులకు వెళ్ళే� స్థీÌలకు సురక్షిత ప్రజా రవాణా వ్యవస!ను
ఏర�రచటం  (LPS) – 5)  రాజధాని నగర పా్ర ంత సమీప పా్ర ంతములలో మహాతాTగాంధి NREGA  కింద
ఎకు్కవ ఉపాధి పనులను కలి�ంచుట. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని పా్ర ంత  అభివృదిN  పా్ర ధికార  సంస! సహకారముతో సా! నికంగా
ప్రసుD తం  ఉన` స్వయం  సహాయక  బృందాల  తోడా�టుతొ గుర̧ించిన  కుటుంబ్యాలకు  పైన
తెలిపిన  సహాయ  చర్యలను,  అవకాశాలను  అందించుట.  ప్రధమంగా ఈ  అత్యవసర
(LPS) – వల`రబుల్వ్)  స్థి!తిలో యున` కుటుంబ్యాలవారికి అమలుచేసుD న` వివిధ కార్యక్రమాల సరే్వక్షణ
పరిశీలన నిర్వహించుట (LPS) – 1)  గుర̧ించబడిన అత్యవసర (LPS) – వల`రబుల్వ్)  భూమిల్వేని కుటుంబ్యాలకు
వారి జీవనోపాధులపెంపుకు  అదనపు అవకాశాలను  కలి�ంచుట (LPS) – 2)  ప్రసుD తం  ఉన`
అవకాశాలను  అంది పుచు్చకోవడంలో ఉన` అవాంతరాలు  పరిష్కరించుట .  ది్వతీయంగా
కాలానుగుణముగా ఈ భూమిల్వేని కూలీల కుటుంబ్యాల సంఖ్యను తగి�ంచడానికి అవసరమైన
చర్యలను  తీసుకోవటం  మరియు  తృతీయముగా కమూT్యనిటీతో కలస్థి సావకాశముగా
అదనపు సహాయం  కావలస్థిన  కుటుంబ్యాలను  గుర̧ించటం ,  కాలానుగుణంగాతీసుకునే
చర్యలవలన జీవనోపాధుల కల�నవల్ల క్రమముగా ఈ అత్యవసర (LPS) – వల`రబుల్వ్)  స్థి!తిలో ఉన`



భూమిల్వేని కూలీ కుటుంబముల సంఖ్య తగు� తుంది .  ఈ విధమైన నిరంతర పరిశీలన వలన,

స్వయం సహాయక బృందాల తోడా�టుతోనూ,  నిరంతర సంప్రదింపులవలనను ఈ అత్యవసర
(LPS) – వల`రబుల్వ్)  స్థి!తిలోనికి జారిపోయ్యే కుటుంబ్యాల  వివరాలు  తెలుసుకోవడానికి వారిని
సకాలములో గుర̧ించడానికి వీలవుతుంది.  

సంప్రదింపులు – సమాచారం
2014  సంవతËరం నుంచి రాజధాని నగర పా్ర ంత అభివృదిN  విషయమై ,  మాస్టర్ పా్ల న్ తయార్గీ దశ
నుంచి వేలాది సంప్రదింపులు  నిరంతరాయంగా జరిగినవి .  నేటికి కూడా జరుగుతునా`యి .  ఈ
సంప్రదింపులు అనేక రూపాలలో నిర్వహించబడినాయి. తొలినాళ�లో యధాలాపముగాను, గా� మాలలో
ఇంటింటి సమావేశాల  రూపంలో ,  సామాజిక  సమావేశములుగాను,  ఆ  తదనంతర  కాలములో
భూసమీకరణ  విధానము  ప్రణాళికాబదNంగా పా్ర రంభించినపుడుచక్కగా ప్రణాళిక  చేయబడి ,  దసాÌ ల
రూపంలోనూ  వందలాది లబి³దారుల  భాగాసా్వమ్యంతోను  నిర్వహించబడినాయి .  పలుగా� మాలలోని
పా్ర జెకు్ట  సమాచార  కేంద్రముల  ఏరా�టు  చేయటందా్వరా గా� మసుD లు ,  రాజధాని పా్ర ంత  వాసులు
కోరినపు�డు నిరంతర సంప్రదింపులకు అవకాశము కలిగినది.  సంప్రదింపులు వాà తపూర్వకముగాను,
వ్యకిగ̧ాతముగాను,  ఫోన్ల దా్వరాను ,  తెలుగు  మరియు  ఆంగ్లభాషలలో నిర్వహించబడినాయి .  ఈ
సంప్రదింపులు విసDృతముగా అచు్చ కాగితాలరూపంలో ,  వార̧ాపతి్రకల రూపంలో,  రేడియో,  వీడియో,

అంతరాt లము  మరియు  సోషల్వ్ మీడియా గూ� పులదా్వరా నిర్వహించబడినాయి .  రాజధాని నగర
రూపాంతర  దాస  మొతDములో వివిధ  దశలలో ఈ  సంప్రదింపులు  నిర్వహించడం  జరిగింది .

ముఖ్యముగా:
1. మాస్టర్ పా్ల న్ తయారి మరియు నోటిఫికేషన్ ఫిబ్రవరి 2016 లో మాస్టర్ పా్ల న్ నోటిఫికేషన్ జరిగే

పర్యంతం విసDృత సా! యిలో మాస్టర్ పా్ల న్ విషయమై చర్చలు సంప్రదింపులు జరిగినవి.

2. రాజధాని నగర అభివృదిN  కార్యక్రమ ప్రకటన – భూసమీకరణ పథకం – 2015 జనవరి 1 నుండి
భూసమీకరణ  పథకం  అధికారికముగా పా్ర రంభమయినది .  2014  సెపె్టంబర్ మాసములో
భూసమీకరణ  పథకం  యొక్క ముందసుD  సంప్రదింపులు  పా్ర రంభం  అయినాయి .  నూతన
రాజధాని నగర  అభివృదిNగురించి వందలాది ప్రతే్యక  కార్యక్రమాలు  ఈ  పా్ర ంతీయులకు
తెలియచేసూD  పా్ర రంభం అయినాయి .  వేరే్వరు  సమయాలలో ఉదయం ,  సాయంత్రం  వేరే్వరు
పా్ర ంతాలలో ఈ సంప్రదింపులు జరపడానికి అనేక చర్యలు తీసుకొనబడినాయి. 2015 వరకు ఈ
సంప్రదింపులు  కొనసాగినాయి.  భూయజమానులకు  ఈ  పథకం  యొక్క వివరాలను  ఈ
సమావేశములలో వివరించడం  జరిగింది .  ఈ సమావేశములయొక్క సారాంశం ,  సలహాలను
అనుసరించి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని పా్ర ంత అభివృదిN  పా్ర ధికార సంస! ఈ పథకానికి సవరణలు ,

ఎంటైటిల్వ్ మెంట్ మాటిÝక్స్Ë లను ,  రిటర`బుల్వ్ పా్ల ట్ యొక్క విస్థీDర్ణం  వివిధ  రకములుగా
ప్రభావితం కాబడే వ్యకు̧ల విషయములను ఆలోచించటం జరిగింది .  ఈ సంప్రదింపుల వలన
ముందుగా ఈ కార్యక్రమములో చేరడానికి ఆసకి ̧చూపని రైతులు  చేరినారు .  సంప్రదింపుల
వలన  ఈ కార్యక్రమము  యొక్క నమూనాలోను  మారు�లు  జరిగినవి .  ఉదాహరణకు  (LPS) – ఎ.)

జీవనోపాధుల పునరుదNరణ లబి³  పాకేజీ (LPS) – బి.) రైతుల అభ్యరNన మేరకు వేరే్వరు రకాల పాకేజీలు
మెట్ట భూములకు ,  భూగర్భజలములతో సాగు  కాబడే భూములు  (LPS) – జర్గీబు)  మరియు
స్థి.సంప్రదింపుల కాలంలోనూ మరియు LPS) –  ముందర కాలంలోనూ APCRDA ఇతర పా్ర ంతాలలో
విసDృతంగా ఇండియాలోను  (LPS) – ముంబై,  గుజరాత్,  స్థింగపూర్)  దేసానDరంలోను  కొందరు
ఇతరులతో కలస్థి పర్యటించి ఇతరుల  అనుభవాలు ,  గతకాలపు అనుభవాలు  కలగలిపి
భూసమీకరణ పథకంయొక్క ప్రయోజనాలను ,  సవాళ్తు్ల  సమస్యలను విసDృతంగా అధ్యయనం
చేస్థి అర!ం చేసుకునా`రు. 

3. భూసమీకరణ పథకం ప్రకారం - భూసమీకరణ పథకంలో చేరుటకుగాను వేలాది సంప్రదింపులు



భూమి యజమానులతోను ,  భూమిల్వేని కూలీలతోను  రిటర్` బుల్వ్ పా్ల ట్ల  కేటాయింపు చేస్టే
పర్యంతం వారు ఆమోదించే పర్యంతం నిర్వహించబడినాయి . 2018 సంవతËరం మధ్యవరకూ
భూసమీకరణ  పథకంలో చేరిన  30000  మంది రైతులతో వివిధ  సందరా్భలలో వేరే్వరు
సమయాలలో వారు  గా� మంలో ఉన`పు�డు  నేరుగాను ,  ల్వేదా గా� మానDరంలో ఉన`పు�డు
ఆబ్సేËంటీ సమాచారంగాను సంప్రదింపులు నిర్వహించడం జరిగింది. 

4. ఎల్వ్.అ.ఆర్.ఆర్. చట్టం 2013 కి్రంద సామాజిక ప్రభావముల అంచనా పై సంప్రదింపులు
ఎల్వ్.అ.ఆర్.ఆర్.  చట్టం  2013  ప్రకారము,  భూస్టేకరణ చేయు విధానముపై జిలా్ల  యంతా్ర ంగం
వారు  ప్రజలతో సంప్రదింపులు ,  సామాజిక ప్రభావముల అంచనాపై ప్రజలతో సంప్రదింపులు
హియరింగులు నిర్వహించుటదా్వరా వారి వాదనలు వినటం పలు గా� మాలలో జరుగుతున`ది .

మరికొని` గా� మాలలో స్వతంత్ర కనËల్మె్టంట్ల  దా్వర  ఈ  కార్యక్రమము  జరుగుతున`ది .  ఈ
సంప్రదిము�లయోక్క సారాంశం  యావతుD  APCRDA  వెబ్ స్సైటునందు  ఉంచబడినది .ఈ
ఎల్వ్.అ.ఆర్.ఆర్.  చట్టం  2013  అనుసరించిన  విదివిదానములు  యావతుD  అనేక
పరా్యయములు నోటిఫై చేయబడినది.

5. రెగు్యలర్ గీ�వెన్Ë రిడేùసల్వ్ సమావేశాలు  -   APCRDA  ప్రతివారము ఫిరా్యదులు  /  ఇబ్బందులు
పరిష్ణా్కర సమావేశాలను నిర్వహిసూD  భూయజమానులకు భూసమీకరణ కార్యక్రమములోను
అమరావతి అభివృదిN  కార్యక్రమంలోనూ ఎదురవుతున` ఇబ్బందులను  /  వారి ఫిరా్యదులను
పరిష్ణా్కరం చేసుD న`ది. 

6. పా్ర జెకు్ట  సమాచార కేంద్రములు – చక్కగా నియమించబడిన పా్ర జెకు్ట  సమాచార కేందా్ర లను
ప్రజలయొక్క ఇబ్బందులను  ఫిరా్యదులని సంబంధిత  రిజిస్టర్ లలో నమోదు  చేయిసూD
నిర్వహిసుD నా`రు.  స్టేఫ్గా� ర్bÉ డాకుమెంట్లను  పా్ర జెకు్ట  సమాచార  కేందా్ర లలో అందుబ్యాటులో
పెట్టటం జరిగింది.  స్టేఫ్గా� ర్bÉ డాకుమెంట్ల ముఖ్య భాగాలు అంతరాt లంలో ,  పా్ర జెకు్ట  సమాచార
కేందా్ర లలో తెలుగు  మరియు  ఆంగ్ల భాషలలో తయారుచేస్థి ప్రజలకు  అందుబ్యాటులో
ఉంచబడగలవు. 

7. భూసమీకరణ  కార్యక్రమం  కొనసాగు  సమయమున,  భూస్టేకరణ  కార్యక్రమ  నిర్వహణలోను
వివిధరకాల  సమావేశాలు,  గుర̧ించబడిన  లబి³దారుల  సమూహాలతో  సమావేశాలు
నిరంతరాయంగా పా్ర జెకు్ట  సమాచార  కేందా్ర లలో APCRDA  కారా్యలయంలో
నిర్వహించబడుతుంటాయి.

8. స్టేఫ్గా� ర్bÉ డాకుమెంటు్ల :  ప్రపంచబ్యా్యంకు  పా్ర జెకు్ట  తయార్గీ విషయమై అవసరమైన విధముగా
అదనపు సంప్రదింపులు  సమావేశములు  నిర్వహించటం  జరుగుతున`ది .  ముఖ్యముగా
స్టేఫ్గా� ర్bÉ డాకుమెంట్ల తయార్గీ మరియు పరిష్ణా్కరముల కొరకు ఈ సమావేశాలు జరుగును .

వైవిధ్యభరితమైన  సమూహములతో లబి³దారులతో ప్రతే్యక  సంప్రదింపులను  పరా్యవరణ
మరియు సామాజిక నిర్వహణ ఫ్రేüంవర్్క;  పరా్యవరణ ప్రభావ అంచనా,  మరియు అనుబంధ
పరా్యవరణ  నిర్వహణ  ప్రణాళికల  తయార్గీకి ప్రతేకించి రోడు్ల  మరియు  వరద  నిర్వహణ
పనులకుగాను  నిర్వహించడం  జరిగింది.  ఈ  పునరావాస  పాలస్థీ ముసాయిదా మరియు
అనుబంధ పునరావాస కారా్యచరణ ప్రణాళిక రోడ్లకు,  వరద నిర్వహణ చర్యలకు తయారు
చేయడమైనది.  2017  సంవతËరంలో మరియు  2018 లో పా్ర జెకు్ట  తయార్గీ పురోగతి
సమయంలోను ప్రపంచ బ్యా్యంకు వారితో సంప్రదింపులు నిర్వహించబడినవి.

సమాచార  ప్రచారము:  APCRDA  వారు  ఒక  సమాచార  వ్యవస!ను  /  సంస!ను  ప్రచారం  కొరకు
తీసుకోవటం జరిగినది. సదరు సంస! కార్య కలాపాలు (1) వీడియోల తయార్గీ, పి్రంట్లైడ్  సమాచారము
(కరపతా్ర లు,  పోస్టరు్ల ,  బ్యానరు్ల )  రేడియో,  టి.వి.  కార్యక్రమముల దా్వరా ప్రచారము (తెలుగు మరియు
ఇంగీ్లషులో, అని` భాషలలో)అమరావతి రాజధాని నిరాTణము , పురోగతి ప్రపంచ బ్యా్యంకు పా్ర జెకు్ట  (ii)



తరచుగా ఆధునీకరించబడే వెబైÉటు  (iii)  వివిధ  భాషలలో సామాజిక  మాధ్యమాలలో క్షేత్రసా! యి
సమాచారం అందించుట.

ఫిరా్యదు పరిష్ణా్కర విధానము: APCRDA  చేత మొతDం రాజధాని నగరానికి ఒక బలమైన ఫిరా్యదు
పరిష్ణా్కర  విధానం  ఏరా�టు  చేయబడింది.  ఈ  విధానం  ఎనో` భౌతిక ,  వెబ్-ఆధారిత  మరియు
ట్లైలిఫోనిక్స్ చానెళ్లను ఫిరా్యదుల స్థీ్వకరణ, వాటి నమోదు చేయుటకు తోడ�డతాయి. వాటిలో భాగంగా
(i) ‘మీ కోసం’ – రాష్ట్రవా్యపDంగా స్థింగిల్వ్ విండో ,  ఫిరా్యదులను స్థీ్వకరించడానికి అంతరాt ల ఫ్రేüమ్వర్్క,

అమరావతి సంబంధిత ఫిరా్యదులకు APCRDA తో సహా అని` ప్రభుత్వ విభాగాలను కవర్ చేసుD ంది .

ఫిరా్యదులను సంబంధిత విభాగానికి పంపిసుD ంది , (ii)  పౌరులకు అందుబ్యాటులో కంపీట్టేంట్ అథారిటీ
నగరవా్యపDంగా అని` జోనల్వ్ కారా్యలయాలలో ఫిరా్యదులు  స్థీ్వకరించుటకు  స్థిదNంగా ఉంటారు .

డిపూ్యటీ కల్మెక్టర్ నేతృత్వంలోని 13 యూనిటు్ల  ఉనా`యి. ప్రతి సోమవారం, ప్రజల నుంచి ఫిరా్యదులు
స్థీ్వకరించి వాటి పరిష్ణా్కరం కొరకు  సమావేశం  APCRDA  కారా్యలయాల వద³ జరుగుతుంది ,  (iii)

ప్రతే్యక అంతరాt ల విధానం దా్వరా APCRDA  ఫిరా్యదు స్థీ్వకరణ నిర్వహించబడుతుంది.  (iv) )  కాల్వ్
సెంటర్ - ఒక టోల్వ్ ఫ్రీü సంఖ్య ‘1100’ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందించిన సౌకర్యం. దీని దా్వరా
ఫిరా్యదులు నేరుగా APCRDA లో నమోదు జరుగుతుంది. (v) )అమరావతి నగర అభివృదిN  పురోగతిపై
సమాచారం అందించే "మన అమరావతి" అనే మొబైల్వ్ ఆప్. ఇందులో ఫిరా్యదు పరిష్ణా్కరం కోసం ఒక
అంతరి`రిTత అపి్లకేషన్ కలిగి ఉంటుంది .  అదనంగా,  ప్రతి గా� మంలో ఒక పా్ర జెక్స్్ట సమాచార కేందా్ర లు
ఏరా�టు చేయబడాb యి. ప్రజలకు, గా� మసుD లకు సమాచారం అందించడానికి శిక్షణ పొందిన సంబంధిత
గా� మాల  నుండి విదా్యవంతులైన  యువత  సమాచార  సహాయకులుగా పనిచేసూD  కావలస్థిన
సమాచారాని` ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ సమాచారం పా్ర జెకు్ట ల పురోగతి, ఫిరా్యదు పరిష్ణా్కర విధానం
మీద  బో్ర చరు్ల ,  పతా్ర లు,  కరపతా్ర లు  (అని`ంటికీ ఆంగ్లంలో మరియు  తెలుగు )  రూపంలో ప్రజలకు
అందుబ్యాటులో వుంటాయి.  ఒక లాగ్ బుక్స్ ప్రతి పా్ర జెక్స్్ట సమాచార కేంద్రంలో గా� మసు! ల సమస్యలను ,

ఫిరా్యదులను, సలహాలను, రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి ఉంచబడుతుంది. 

APCRDA,  ఫిరా్యదుల పరిష్ణా్కరాల కోసం బహుళ విధానాలను రాజధాని నగర పా్ర ంతాల ప్రజలకు
వారి ఫిరా్యదులను  వ్యకం̧  చేయడానికి ఏరా�టు  చేస్థింది .  అవే పా్ర జెకు్ట  ప్రభావిత  ప్రజలయొక్క
సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పా్ర జెక్స్్ట సా! యి GRM  గా ఉపయోగించబడతాయి మరియు ప్రపంచ
బ్యా్యంకు  దా్వరా పర్యవేక్షణ  చేయబడతాయి .  సంయుక ̧ ఫిరా్యదు  పరిష్ణా్కర  విధానం  గందరగోళం
తగి�సుD ంది మరియు, సమరNవంతంగా ఫిరా్యదుల ప్రతిస�ందనకు పో్ర తËహిసుD ంది. 

పా్ర జెకు్ట  అమలు విధానం మరియు అనుభవాని` బటి్ట  ఈ పాలస్థీ ముసాయిదను అవసరమైనపు�డు
నవీకరిసాD రు.  అదే విధంగా నూతన ప్రభావిత ప్రజలను ,  మరియు మారు�లను ఈ పాలస్థీ  విధాన
నిబంధనలో్ల  అవసరమైన  విధంగా ,  బ్యా్యంకు  వారి దృషి్టకి తెచి్చ వారి ఆమోదం  పొందిన  పిమTట
పాలస్థీలో మారు�లు చేయటం జరుగుతుంది.


