
పునరావాస పాలసీ ముసాయిదా 
కార్యనిరాాహక సంగ్రహము  

ఆంధ్రపరదశే్ పరభుత్ాం ఆదేశానుసార్ం ఆంధ్రపరదశే్ రాజధాని పరా ంత్ అభివృదధి  పరా ధధకార్ సంసథ  అభివృదధి  పధ్కాలను 
రాజధానిలో అమలు పర్చుటకు నిర్ణయించడం జరగిిందధ. ఆ పరకార్మే రాజధాని నగ్ర్ అభివృదధి  పరా జకెుు ను 
చేపటుడం జరగిిందధ. పరపంచ బ్యంకు సహాయముతో సథథర్మ ైన అమరావతి రాజధాని నగ్ర్ అభివృదధి  
పరా జెకుు (ASCCDP) అనువంశీభూత్ముల ైన అంశములను పరతిబంబంచేలా సథథర్మ ైన పటుణ సరవాసులు 
మరియు సంసథల సామరి్య నిరాాణము ముఖ్యయదేేశము. 
సథథర్మ ైన అమరావతి రాజధాని నగ్ర్ అభివృదధి  పరా జెకుు  (ASCCDP) ముఖ్యమ ైన భ్గ్ములు  : 

1. పేదల కనీస పటుణ అవసరాల మౌలిక సదుపాయములు  
2. హరిత్/వాతావర్ణ సథితిసాథ పకంగా పటుణ మదుపు. 
3. సాంకేతిక మదేత్ు     

పరపంచ బ్యంకు సహాయముతో చేపటటు  పరా జెకుు కు కావల సథన భూములను మూడు మారాా లదాారా 
సమకూర్చుకోవడం జర్చగ్ుతోందధ. అవి 1. భూ సమీకర్ణ పధ్కం (లాయండ్ పూలింగ్ సీీము) 2. భూ 
సేకర్ణ చటుం (ఎల్.ఎ.ఆర్.ఆర్. చటుం - 2013) 3. సంపరదధంపుల నిరాి ర్ణ విధానం (నెగోషథయిేటటడ్ 
సెటిల ాంటు పాలసథ). పరా జకెుు  క ంద అమలు చయేవలసథన అనిి ఉప -భ్గాలు ుంకా ఖ్రార్చ కాలగదు . అందువలల , 
ఈ పునరిాభజన పాలసీ ముసాయిదా సబ్ -కాంపా నెంవ పరతేయకమ నై పరా జకెుు  పరభ్వాలను అంచనా వెంయనానిక  
మరియు త్గని ఉపశమన చర్యలను సథదిం చయేనానిక  త్యార్చ చయేబన ందధ. ఈ ముసాయిదాలో సూతరా లు, 

పరక రయలు, సంసాథ గ్త్ ఏరాాటుల  మరియు సబ్ -పరా జెర్ు నిరిేరు పునరావాస చర్యల పర ణాళికలను త్యార్చ చేయనానిక  
మరియు అమలు చసేే పరక రయలు ప ందుపర్చడం జరిగిందధ.  
 

భూ సమీకర్ణ దాారా ప ందధన మొతి్ం భూములకు ఆధార్పన న ఎల్ .పథ. ఎస్. ముసాయిదాపెై ఆధార్పన నపాటిక,ీ 
ఈ పరా జకెుు క  వినియోగసిుి ని ుత్ర్ భూములు, అమరావతి నగ్రానిక  భూసకేర్ణ చటుం లగదా నగెోషథయిటేెడ్ 
సెటలి ాంవ పాలస ీదాారా సకేరించిన ఆ పరా ంతాల నుంన  వెంర్చచేయబడతాయి. గార మీణ సరిహదుే ల పరధిధలో ఉని 
భూముల విరయంలో, భూభ్గ్ం చర్ుల పరిష్ాీర్ం లగదా భూ సకేర్ణల దాారా కొనుగోలు చయేబడుత్ుందధ .
గార మీణ పరా ంతాలోల  పునరావాసం కలిాంచనానిక , పరిహార్ం, R&R సహాయం, ఎలిాఎస్ పరయోజనాలు, వయవసాయ 
కారిాకులకు పెనషన్, పునరావాసం కలిాంచడం వంటివి జిలాల  పరిపాలన దాారా జర్చగ్ుతాయి  .ఈ ముసాయిదా 
నిబంధ్నల మరియు సాథ నిక చటుం పరకార్ం, పరిహార్ం మరియు సహాయం యొకీ ఏద నైా వెలితి ఏర్ాన త,ే 

APCRDA దాారా పరతయేక సహాయం దాారా చ లిలంచబడుత్ుందధ. 
 



LPS దాదాపుగా పూరి్యినపుాడు, LPS క రంద మిగలిిన పనులు  /చర్యలు అలాగే భూ సేకర్ణ  /సంధధ 
పరిష్ాీర్ం కోసం అవసర్మ నై పరక రయలు ఈ పరయోజనం కోసం జిలాల  నిర్ాహణ మరయిు కంపెటటంవ అధధకార్చలచ ే
నిర్ాహ ంచబడతాయి. ఈ పరా జరె్ు క ంద అదనపు సంసాథ గ్త్ ఏరాాటుల  APCRDA మరయిు పరతయేకంగా అంక త్మ ైన 
సథబబందధక  సలహాలు  ుచుేందుకు APCRDA యొకీ ుత్ర్ సీనియర్ సథబబందధ ఉంట్ర్చ. ఈ అంక త్మ నై 
సథబబందధ యొకీ ముఖ్య పని, జిలాల  పాలనా యంతరా ంగ్ంతో సమనాయం చేయటం, పరహిార్ం చ లిలంచటం మరయిు 
ుత్ర్ పరయోజనాలు సకాలంలో రెైత్ులకు అందేలా చూసుకోవటం మరియు వివిధ్ సాంఘ క అభివృదధి  పథకాల 
అమలుతో సమనాయం చయేడం. భూసమీకర్ణ, భూ సకేర్ణ మరియు నగెోషథయిటేెడ్ సటెలి ాంవ ుంపథలమ ంటటరన్ 
సమీకృత్ సమయాలను సకేరించడం మరయిు పౌర్ పనుల పరా ర్ంభించడం జర్చగ్ుత్ుందధ. మూడవ పారవు 
కనసల ు ంటల  దాారా ఉమాన  పర్యవెంక్షణ నిర్ాహ ంచబడుత్ుందధ. LA మరయిు R & R చటుం  3102 పరా జెర్ు సాథ యిలో 
రారు ప సాథ యి పర్యవెంక్షణ కమిటతని అందధసుి ందధ మరియు అదే సాథ పథంచబడుత్ుందధ. అంతేకాకుంనా, పూరిి పరిహార్  /

సహాయానిి అందుకోవడం మరియు మవనమపాధధ మరయిు మవన పరమాణాల మ ర్చగ్ుదలకు సంబంధధంచిన 
లంఅయలను గ్ురిించడం కోసం అంతిమ త్ుదధ పరభ్వం అంచనా వెంయడం జర్చగ్ుత్ుందధ. నరుపరహిార్ం మరియు R 
& R సహాయం ఖ్ర్చులు క ంటర్ ఫండ్స నుంన  చయేబడుత్ుందధ. జిలాల  అన ా నిసేు పరన్ దాారా ుపాటిక ే LPS 

మరియు LA చటుం క రంద సాథ పథంచిన ఫథరాయదుల కమిటత LA మరియు R & R సమసయలకు సంబంధధంచిన 
మనమవెందనలను పరిరీరించనానిక  సాథ నంలో ఉందధ. అంతేకాకుంనా, పరా జెర్ు అమలుతో సంబంధ్ం లగని సభుయలతో 
కూన న పరా జెర్ు నిరిేరు ఫథరాయదుల కమిటత సమసయలను మరయిు సామాజిక అభివృదధి  పరయోజనాలు అందుత్ునివా 
లగదా అని చూసుకునెంందుకు ఏరాాటు చయేబడుత్ుందధ. ఈ కమిటత దాారా, AP కాయపథటల్ సథటత న వలెపెా ంవ పరా జరె్ు 
కోసం ఏరాాటు చసేథన ఫథరాయదు కమిటతల దాారా సంత్ృపథి  చ ందని PAP ల ఫథరాయదులు కూనా పరరిీరించే అవకాశం 
లభిసుి ందధ. భూమి పూలింగ్ క ంద ప ందధన భూములకు, APCRDA చటుం, 3102 మరయిు AP కాయపథటల్ సథటత 
LPS (F & I) ర్ూల్స, 3102 క రంద పరతేయక హకుీ మాయటిరర్స అందధంచబన ందధ. భూసమీకర్ణ దాారా భూమిని 
కోలోాయిన రెతై్ులకు, భూమిలగని పేదలకు నరుపరహిార్ంగా నివాస యోగ్యమ నై సథలాలు, వాణిజయ సథలాలు, వారకి  
మవనమపాధధ కలిాంచేందుకు ఈ ముసాయిదాలో త్గిన జాగ్రతి్ తీసుకొనబన ందధ. పరా థమిక సౌకరాయలు, టరంర్ 
ునారాసు పకుర్ మరయిు రాజధాని నగ్ర్ మౌలిక సౌకరాయలతో ుత్ర్ పరయోజనాలతో అభివృదధి  చ ందధన పాల టుల  LA R 
& R చటుం, 3102 క ంద ువాబన న లాభ్ల కనాి ఎకుీవెంనని అంచనా వెంయబనాా యి. గార మీణ పరణాళిక భ్గ్ంలో 
(R1 జయన్) లో ుళ్ళు కోలోాయిేవారిక  భూమిక  భూమి, నివాస గ్ృహాలు  /నిరాాణాల యొకీ అంచనా వయయం 
యొకీ రెండు రటెుల  చ లిలంపు, వరిించే జయన్ నిబంధ్నలతో చర్ుల పరిష్ాీర్ం కోసం పరతిపాదధంచబన న ఒక పరతయేక 
అర్హత్ మాత్ృక (entitlement matrix) ప ందుపర్చడం జరిగంిదధ. అంతేకాక, సాథ నచలిత్ కుటుంబ్లకు అవసర్మ నై 
ుత్ర్ సహాయంతో చర్ులు జర్చపుతార్చ మరయిు సంపరదధంపు ఒపాందంలో పరతిబంబసాి యి. రాజధాని నగ్రానిక  
మొతి్ం మాసుర్ పాల నమి  కూన న అవసరాలకు అనుగ్ుణంగా పాల వ కేట్యించిన పరా ంతాలలో అనిి పరా థమిక 
సౌకరాయలు అందధంచబడతాయి. భూమిలగక మవనమపాధధని  కోలోాయినవారిక  నలెవారవ పథంఛను కలిగి ఉని R & R 

హకుీలు మరయిు LPS క ంద పరతిపాదధంచిన సామాజిక అభివృదధి  పరయోజనాలు అందచయేబడుతాయి. ఈ 
మదేత్ు పరపంచ బ్యంర్ ఆపరేరనల్ పాలసథక  అనుగ్ుణంగా ఉందధ )OP 2.03). లాయండ్ పూలింగ్ పథకం, భూ 
సేకర్ణ మరియు నగెోషథయిటేెడ్ సటెిల ాంవ పాలసీ కోసం అర్హత్ పట్లు అనుబంధ్ం 2లో ప ందుపర్చబన  ఉనివి. 



లాయండ్ పూలింగ్ పథకం క ంద అనిి లావాదలేులు ఆనెనల నమల  త్యార్వుతాయి మరయిు LPS మరియు LA R & R 

క ంద అనిి నమటఫిథకరేనుల  APCRDA - www.crda.ap.gov.in మరయిు జిలాల  కల కుర్ గ్ుంటూర్చ - 
www.guntur.nic.in వబె్ైసటలలో ఉంచబనాా యి. LPS మరయిు నెగోషథయిటేటడ్ సటెిల ాంవ క ంద అర్హత్ మాత్ృక 
వాట్దార్చలతొ సంపరదధంచిన త్రాాత్ పరపంచ బ్యంర్ ఆపరరేనల్ పాలసథక  అసంకలిాత్ పునరావాసం )OP - 
2.03)క  అనుగ్ుణంగా ర్ూప ందధంచబన నదధ. భూ సేకర్ణ మరియు పునరావాస పురోగ్తి అమలును అంచనా 
వెంసేందుకు ఫలితాలు సూచికలు కరమానుగ్త్ంగా పర్యవెంం ంచబన ే RAP లలో పరతిపాదధంచబడతాయి. ఈ పాలసీ 
ముసాయిదా, అమలు విధానంపె ై ఆధార్పన  ఎపాటకిపుాడు అపేావ చయేబడుత్ుందధ లగదా ఆ పరభ్వాలను 
పరరిీరించనానిక  ఏవెనైా కొతి్ పరభ్వాలను ఎదుర్ీంటుందధ మరయిు విధాన నియమాలలో మార్చాలు 
చేయబడుతాయి. 


