
పునరావాస కారాాచరణ పరణాళిక – 10 ప్రా ధానాత రోడ్లు  

 
అమరావతి రాజధాని నగరంలోని ఎంపికచేసిన ప్రా ంతాలలో నగరసేవలు అంద ంచే పనులు చేపట్టడ్ం, 
నగరప్ాలనా సంసథల సామర్యం ప ంచడ్ం లక్ష్ాంగా పరపంచబ్ాంకు ఆరధ్క సహకారంతో అమరావతి 
సస టటనబుల్ రాజధాని నగర అభివృద ్  ప్రా జెకుట  (ఎ.ఎస్.సి.సి.డి.పి) పనిచేస్త ంద .  
 

ఈ ఆర్.ఎ.పి క్రంద 10 రోడ్ు  నిరాాణానిక్ అవసరమ ైన భూమిని మూడ్ల మారాా లదాారా 
సమకూరచుకోవడ్ం జరచగుతోంద . అవి 1. భూ సమీకరణ పధకం (లాాండ్ పూలంగ్ సకీము) 2. భూ 
సేకరణ చట్టం (ఎల్.ఎ.ఆర్.ఆర్. చట్టం - 2013) 3. సంపరద ంపుల నిరా్ రణ విధానం (నెగోషియేట్ేడ్ 
స ట్ిల్ాంట్ు ప్ాలసి). 
 

ఈ పునరావాస కారాాచరణ పరణాళిక 90క్.మీ. పొ్ డ్వెైన 10 ప్రా ధానాత రోడ్ు  నిరాాణానిక్ 
ఉదేేశంచబడినద . ఇందుకు 1131 ఎకరాల భూమి అవసరమవుత ంద . 
 

ఇందులో లాాండ్ పూలంగ్ సకీముదాారా ఇపపటి్కే 992 ఎకరాలు భూమిని సమీకరధంచడ్ం జరధగధంద . 
43.54 ఎకరాల భూమిని భూసేకరణ చట్టం దాారా గరా మకంఠములలోని 29.3 ఎకరాల భూమిని 
సంపరద ంపులు నిరా్ రణ విధానం దాారా సమకూరచుకోవాలివుంద . మిగధలనవి 66.8 ఎకరాలు 
పరభుతాభూములు. 
 

భూసమీకరణ పధకం (లాాండ్ పూలంగ్ సకీము) సాచుందంగా రెైత లు తమ భూమిని పరభుతాానిక ్
అంద ంచే పధకం. ఈ పధకం క్రంద ఇచేు పరధహారం, ఇతర పరయోజనాలు పరపంచ బ్ాంకు నిబంధనలకు 
అనుగుణంగానే ఉండ్డ్ం మూలంగా ఈ భూములి 10 రోడ్ు  నిరాాణంలో వినియోగధంచుట్కు పరతేాక 
అభాంతరాలు ఉండ్వు. కేవలం భూసేకరణ చట్టం (ఎల్.ఎ.ఆర్.ఆర్.) సంపరద ంపుల నిరా్ రణ విధానం 
(నెగోషియేట్ేడ్ స ట్ిల్ాంట్ు ప్ాలసి) దాారా సేకరధంచే భూములకు సంబంధ ంచి పరభ్వ అంచనాలు, వాట్ి 
పరధష్ాీర చరాలు ఈ ఆర్.ఎ.పి పరధధ లోక్ వసాత య. 
 

భూసేకరణ చట్టం, సంపరద ంపుల నిరా్ రణ విధానంల దాారా 10 రోడ్ు  నిరాాణానిక్ సేకరధంచవలసిన భూమి 
374 మంద  భూయజమానుల ప ై పరభ్వం చూపుత ంద . వీరధలో 227 కుట్ుంబ్లను వారధ 
ప్రా ంతాలనుంచి వేరొక చోట్ిక్ తరలంచవలసివసుత ంద . భూసేకరణ చట్టం దాారా సేకరధంచవలసిన భూమిక్ 
ఇచేు పరధహారం భూసేకరణ చట్టం 2013 నిబంధనలకుఅనుగుణంగా ఉంట్ుంద . వీట్ిలో కోలోపయే 
నిరాాణాలకు పరధహారం ఈ పద్తిలో లభించదు. అదే సంపరద ంపుల నిరా్ రణ విధానంలో ఐతే కోలోపయే 
భూమిక్ అంతే పరధమాణంలో సమాన వెైశాలాంలో వేరొకచోట్భూమి ఇవాడ్ంతోప్ాట్ు రూ.2.75 లక్ష్లు 



నిరాాణ గరా ంట్ు కూడా ఇవాడ్ం జరచగుత ంద . దీనిక్ అదనంగా 2013 భూసేకరణ చట్టం పరకారం ఇచేు 
ట్ర్ నిిషనల్ సపొ్ ర్ట కూడా ఇవాడ్ం జరచగుత ంద . 
 

నివాసంగా, జీవనాధారంగా పరభుతాభూములి వినియోగధసుత నివారందరధక్ పరభుతాం తరఫున సహకారం 
అంద ంచడ్ం జరచగుత ంద . పరభుతాభూములప ై ఆధారపడిన పట్్ట  కలగధనవారందరధక్ భూసేకరణ చట్టం 
ప్రా ధమిక నోట్ిఫికేషన్ పరకట్ించిననాట్ి నుండి, పట్్ట లు లేనివారధక్ జనాభ్ల్కీల తేదీ నాట్ి నుండి కట్్ఫ్ 
తేదీని వరధతంపచేయడ్ం జరచగుత ంద .  
 

సామాజిక-ఆరధ్క సరేాలు, నిరా్ రధత బృందసంపరద ంపులు వంట్ివి చేపట్టడ్ం జరధగధంద . ఈ అధాయనంలో 
కీలక అంశాలు ఈ విధంగా ఉనాియ: వేరోకచోట్ిక్ తరలంచవలసిన 227 కుట్ుంబ్లోు  మూడ్వ వంత  
కుట్ుంబ్లు మహిళలచే నడ్లపబడ్లత నాియ, సగంమంద  నిరక్ష్రాసుాలు, మూడోవంత మంద  
వావసాయ కూలీలు, ఐదో  వంత మంద  రెైత లు, 96 శాతం మంద  సాంత ఇళళు కలగధవునాిరచ. వీరధలో 
మూడ్వ వంత మంద  పకాీ ఇళళు కలగధఉనాిరని గురధతంచడ్ం జరధగధంద . ఈ పరజల సగట్ు నెలసరధ 
ఆదాయం రూ.58000/-.  
 

వావసాయ కూలీల సామాజిక ఆరధ్క ముఖచితరంలోని పరధాన అంశాలుగా పేరొీనడాని అంశాలు: సగట్ు 
నెల ఆదాయం  రూ.8,476/-. వీరధలో ఎకుీవశాతం (73%) వావసాయ కూలీలు వీరధలో సగంకంట్ే 
తకుీవమంద  (45%) పకాీ గృహాలలో నివసిసాత రచ. వీరధలో ఎకుీవమంద  (90%) విదుాత్ సౌకరాం, 
పరతేాక మరచగుదొడ్లు , కలగధ వుండి వంట్ గాాస్ సౌకరాానిి వినియోగధంచుకుంట్ునాిరచ. అయనపపటి్కీ 
వీరధలో మూడింట్ రెండొంత లమంద కే నీట్ి సరఫరా ప ైపులదాారా జరచగుతోంద . భూసేకరణ విధానం 
అవలంబంచదలచినవారచ రాజధాని నగర అభివృద ్ని వాతిరేక్సుత నిందున ఈ సామాజిక ఆరధ్క సరేాలో 
ప్ాలగా నేందుకు ఇషటపడ్లేదు.  
 

10 గరా మాలోు  16 పరతేాకంగా దృషిటసారధంచిన బృందాల చరులు నిరాహించడ్ం జరధగధంద . అందులో 2 
చరులు పూరధతగా మహిళలతో నిరాహిమాుబడినవి. భూమిలేని పించనుదారుతో 4 బృందాలు, 
భూసేకరణవలు  పరభ్వితమ ైన వారధతో 8 బృందాలు, పరభుతాభూములప ై ఆధారపడిన వారధతో 2 
బృందాలు, చిని సనికారచ రెైత లతో 3 బృందాలు, ఎస్.సి / ఎస్.ట్ి వరాా లకు చ ంద న మహిళలతో 1 
బృందం, మొతతంగా వివిధప్రా ంతాలకు సంబంధ ంచిన ౩౦౦ మంద  ఈ సమావేశాలోు  ప్ాలగా నాిరచ. 
 

తొలదశ సంపరద ంపులలో డరా ఫ్టట ఆర్.ఏ.పి, ఆర్.పి.ఎఫ్ ల తయారీక్ ముందుండే నిబంధనలను, ప్రా జెకుట  
వివరాలను వివరధంచడ్ం జరధగధంద . రెండో  దశ సంపరద ంపులలో పునరావాస కారాాచరణ పరణాళిక నమూనా 
అంశాలను విసత ృతంగా చరధుంచడ్ం జరధగధంద . ఈ సందరభంగా పరజలు పలు అంశాలను లేవనెతాత రచ. 



తమకు ఇచేు నషటపరధహారం, సహాయం వివరాలు, నిరాాణాలకు ఇచేు పరధహారం సరధపడినంతగా 
లేకప్్ వట్ం, పథకం అమలు ష డ్ూాలు వివరాలు, నిరాాణాల విలువ నిరా్ రధంచడ్ంలో వినియోగధంచిన 
రేట్ుు , కొతతగా ఇలుు కట్ుట కునేందుకు సమయం ఇవాట్ం, పించను సొ ముా ప ంపుదల, తిరధగధ ఇచేు ప్ాు ట్ు  ప ై 
సందేహాలు, రోడ్లు  వెడ్లుప తగధాంపుప ై వునిఅవకాశాలు, పరభుతా భూములోు  గృహనిరాాణ పరభ్వం, 
మహిళలు, వృదు్ లకు నెైపుణాాభివృద ్  పథకాలు, వారధకోసం పరతేాక పథకాలు, ఫకజు తిరధగధ చ లుంపు 
పధకం, హెల్త  కారచు లు, గృహనిరాాణం వంట్ి అంశాలను పరజలు ఈ చరుల సందరభంగా లేవనెతాత రచ. 
 

సంసాథ గతమ ైన, అమలుకు సంబంధ ంచిన ఏరాపట్ును, భూసేకరణ, సామాజిక అభివుు ద ్పనులకు 
కేట్్యంచాలిన వివిధ ముఖా అధ కారచల విధులు, బ్ధాతలు, జిలాు  యంతరా ంగంతో సమనాయపరధచే 
అధ కారు వివరాలు, ఈ ఆర్.ఎ.పి.లో ప్ొ ందుపరచడ్ం జరధగధంద .  
 

జిలాు  యంతరా ంగం భూసేకరణ, పునరావాస అంశాలను నిరాహిసేత , ఆర్.పి.ఎఫ్. నిబంధనలమేర 
చ లుంపులకు, భూసేకరణ చ లుంపులకు మధా వాతాాసానిి, అదనపు జీవనోప్ాధుల సహకారం, నిరచపేద 
పరజలకు సహకారం, నిరాాణ పనులలో సమనాయం, పరధహారం-పునరావాసం చ లుంపులకు ధృవీకరణ, 
బడ ెట్, ఈ ఆర్.ఎ.పి. లో పొ్ ందుపరచడ్ం జరధగధంద . సంపరద ంపులవలు  చేకూరే ఫలతాలను దృషిటలో 
ఉంచుకుని ఈ ఆర్.ఎ.పి. ని రూపొ్ ంద ంచడ్ం జరధగధంద . లాండ్ పూలంగ్ సకీం ప ై సాతంతర 
మూలాాంకనంలో ఇచిున అంశాలను, డరా ఫ్ుట  ఆర్.ఎ.పి. ప ై కనుగొని అంశాలను దృషిటలో ఉంచుకొని ఈ 
ఆర్.ఎ.పి. ని రూపొ్ంద ంచడ్ం జరధగధంద . 
 

ఈ అంశాలప ై ఆగసుట  చివరధవారంలో పరజలతో నిరాహించే చరుల సందరభంగా ఆర్.ఎ.పి.ను 
రూపొ్ ంద ంచేందుకు ముందుగా వెలుడించడ్ం జరచగుత ంద . 


