
   

 

సో లార్ ఎనర్జీ కార్పొర్షేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ (ఎస్.ఇ.స.ిఐ) 

ఆంధ్రప్రదశే్ లో, సో లార్ ఎనర్జీ కార్పొర్షేన్ ఆఫ్ ఇండయిా లిమిటడె్ యొక్క 160 మగెావాట్ 

సౌర-ప్వన హ బై్రరడ్ విద్యుత్ క్ర్ాాగార్ాల యొక్క ప్ర్ాువరణ మర్యిు సామాజిక్ ప్రభావ 

విశ్లేషణ  (ఇ.ఎస్.ఐ.ఎ) అధ్ుయనాల కొరక్ు సంప్రద ంప్ు సంసథ . 

 

ప్ర్ాువరణ మర్యిు సామాజిక్ యాజమాను 
చటరము: అరహతా సౌక్ర్ాుల మాతృక్  

 

 



అరహతా సౌక్ర్ాుల చటరము 
 

ప్రా జెక్ుు  వలే ప్రభావితమయ్యు అన్ని క్ుట ంబాలు (పి.ఎ.ఎఫ్) దార్ిద్రయ ర్ేఖక్ు ద గువన (బ్ర.పి.ఎల్) ఉనాి లేదా లేక్పో్య్నా 

వారందరికి ప్ునర్ావాస సహాయ (ఆర్&ఆర్) ప్రయోజనాలు వర్ితంప్ు చేయబడతాయ్. దీనికి సభంద ంచిన వివర్ాలు అరహతా 

అవకాశ్ాల మాతృక్ లో అంద ంచబడాా య్ (ఈ ద గువన ఇవవబడింద ) ప్ాాజెక్టు  న్నర్ాాణం సంద్రభంగా లేదా తద్నంతరము న్నవాస 

గృహాలు లేదా వాుప్ార్ాలు లేదా వువసాయ భూమిన్న చేరుకోవడాన్నకి ఎట వంటి అడాంక్ులు ర్ాక్ుండా గుతేతదారు 

చూసయక్ుంటారు. 

ప్ారుకలు/ప్రా జెక్ుు ల కొరక్ు లేఔట్ లనయ ప్రణాళిక్ చేయునప్ుొడు గాా మ ప్రజల కొరక్ు సౌలభుత హక్ుకలు ఉండేలా 

చూసయకోబడుత ంద . ఒక్వేళ అలా చేయుటలో గుతేతదారు గనక్ విఫలమైెన ప్క్షములో, ఆర్.ఎ.పి కొరక్ు బాధ్ుత వహ ంచ ేసంసథ  

మర్ియు ప్రువేక్షణ & మద ంప్ు సలహాదారులు ఆ విషయాన్ని ప్రా జెక్ుు  అధ కారుల ద్ృషి్ుకి తీసయక్ువసాత రు. 

గిర్ిజన జనాభా కొరక్ు ఈ కిాంద  ఏర్ాొటేక్ు క్ట ు బడి ఉండడం జరుగుత ంద : 

1. భూమి కేటాయ్ంప్ులో షె్డూులుా  జాత ల విభాగం యొక్క ప్రతి ప్రభావిత క్ుట ంబమునక్ు ప్రా ధానుత ఇవవబడుత ంద . 

2. గిర్ిజన ప్రభావిత క్ుట ంబాలు వార్ి సహజ ఆవాసమునక్ు ద్గగరగా ఒకే చోట న ఉండేలా ప్ునర్ావాసము క్లిొంచబడుత ంద , 

తదావర్ా వారు తమ జాతి/భాషాప్రమైెన మర్ియు సాంసకృతిక్ గుర్ితంప్ునయ న్నలుప్ుకోగలుగుతారు. 

3. గిర్ిజనయల భూమి గనక్ అమలులో ఉని చటాు లు మర్ియు న్నబంధ్నలనయ ఉలేంఘ ంచి ప్ర్ాధీనము 

చేసయకోబడియునిటేయ్తే, ఆ అంశము చెలేన్నద గా భావించబడుత ంద  మర్ియు ప్ునర్ావాస సహాయ ప్రయోజనాలు అసల ైన 

గిర్ిజన  భూయజమనయద్రులకె క్లిొంచబడతాయ్. 

 

ప్టిుక్ 1.0: అరహతా సౌక్ర్ాుల మాతృక్ 

 

(*ఈ అరహతా సౌక్ర్ాుల మాతృక్ అనదే  కవేలం మారగద్రశక్ ప్తరము మాతరమ,ే మర్యిు న్నర్ిిషు  ఉప్ ప్రా జకె్ుు లు తమ 

సవంత అరహతా సౌక్ర్ాుల మాతృక్నయ తయారు చసేయకోవలసని అవసరం ఉంట ంద )  
 

(*ఈ కిాంద ప్టిుక్ సంబంధ త చటాు లు/మారగద్రశకాలు మర్యిు ప్ాలసలీ యొక్క ముఖు న్నబంధ్నలనయ మాతరమ ే
క్లిగయిుంద . వాటని్న క్ూలంక్షంగా ఇక్కడ వివర్ంిచబడలేద్య – వాట ి ఖచిితతావన్నక ి మర్యిు వర్ితంప్ునక్ు 
సంభంద ంచి ఎస్.ఇ.స.ిఐ ఎట వంట ిబాధ్ుత వహ ంచద్య మర్యిు ఈ కిాంద ప్టిుక్నయ సవర్ంిచిన చటాు లు మర్యిు వాట ి

కిాంద  న్నయమాలు/మారగద్రశకాలు మర్యిు ప్ాలసలీ ఆధారంగా చద్యవుకోవాలిి ఉంట ంద .)  

వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

A. పెైవైేట  వువసాయ, గృహ-ఆధార్తి మర్ియు వాణిజు భూములనయ కోలోొవుట 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

1 ఆర్.ఇ ప్రా జెక్ుు  

కొరక్ు భూమి 

(వువసాయం/ 

గృహావసర్ాలు/ 

వాణిజు రక్ం)  

 

హక్ుకదారుల 

క్ుట ంబము 

మర్ియు 

ప్ారంప్రు భూమి 

హక్ుక 

గల క్ుట ంబాలు 

మార్ెకట్ విలువ 

ఆధారంగా ప్ర్ిహారం 

మర్ియు  

ప్ునర్ావాస సహాయ 

ప్రయోజనాలు 

a) భూమికి బద్యలు భూమి కేటాయ్ంప్ు లేదా, 

RFCTLARR చటుము 2013 యొక్క సెక్షన్ 26 

కిాంద్ న్నరణయ్ంచబడే విధ్ంగా ప్ునర్ావాస ప్రా ంతంలో 

ఇవవవలసిన భూమికి బద్యలుగా తగిన నగద్య 

ప్ర్ిహారము ఇవవబడుత ంద  

b) ఒక్వేళ భూమి కేటాయ్ంచబడినటేయ్తే, అద  

భార్ాుభరతలు ఇది్ర్ి పేరుతో ఉంట ంద . 

c) ఒక్వేళ భూసేక్రణ తద్నంతరము 

మిగిలియుని భూమి గనక్ ఆర్ిథక్ంగా 

విలువలేన్నద గా అయ్తే, ఆ మిగిలిన భూమిన్న 

న్నలుప్ుకోవాలా లేదా అమిావేయాలా అనేద  భూమి 

సవంతదారు ఇషాు న్ని బటిు ఉంట ంద  

d) భూమి మార్ిొడి కొరక్ు పెటిున సాు ంప్ డూుటీ 

మర్ియు ర్ిజిసేు షేన్ ఛార్జీల చెలేింప్ు ప్రా జెక్ుు  దావర్ా 

చెలేించబడవలసి ఉంట ంద ; మార్ిొడి భూమిన్న 

ప్రా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుత లక్ు ప్ర్ిహారము చెలేించిన 

తేదీ నయండి ఒక్ సంవతిరము లోప్ున కొనాలిి 

ఉంట ంద  

e) ఒకే సమయంలో ఏక్మొతతంగా రు. 36000 లు 

జీవనాధార భతుము ఇవవబడునయ 

f) ఏక్మొతతంగా లేదా కాలానయగుణంగా రు. 

500,000 ఇవవబడునయ 

g) ఏవ ైనా ప్ంటలనయ కోలోొతే, మార్ెకట్ విలువ 

ప్రకారము నషు ప్ర్ిహారము ఇవవబడునయ 

 మిగిలిన భూమి  హక్ుకదారు 

క్ుట ంబము 

మర్ియు  

న్నర్ాాణ ద్శలో  

మార్ెకట్ విలువతో,  

ఒక్వేళ మిగిలిప్ో య్న భూములు గనక్ 

ఆర్ిథక్ప్రంగా ప్న్నకిర్ాన్నవిగా తేలిన ప్క్షములో 

పి.ఎ.పి లు ఈ కిాంద  ఎంపిక్లనయ క్లిగియుంటారు:   



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

ప్ారంప్రు భూమి 

హక్ుక  

గల క్ుట ంబాలు  

న్నవాస ప్ునఃసాథ ప్న 

మర్ియు 

ప్ునర్ావాసము  

a) మార్ెకట్ విలువ ప్రకారము మిగిలిన భూమిన్న 

ప్రా జెక్ుు క్ు అమిావేయుట  

b) ప్ర్ిహార ధ్నం విలువలో 25% తీసయకొన్న, ఆ 

మిగిలిన భూమిన్న న్నలుప్ుకొనయట.  

B. పెైవైేట  న్నర్ాాణాలనయ కోలోొవుట 

2 న్నర్ాాణాలనయ 

కోలోొవుట 

 

 

హక్ుకదారు/సవం

తదారు 

న్నర్ాాణ ద్శలో 

మార్ెకట్ విలువతో, 

ప్ునఃసాథ ప్న 

మర్ియు 

ప్ునర్ావాస 

సహాయత 

a) RFCTLARR చటుము 2013 యొక్క సెక్షన్ 29 

కిాంద్ న్నరణయ్ంచబడిన విధ్ంగా న్నర్ాాణమునక్ు 

మార్ెకట్ విలువ ప్రకారము నగద్య ప్ర్ిహారము 

ఇవవబడుత ంద . గాా మీణ ప్రా ంతాలోే  కోలోొయ్న 

ఇంటికి పి.ఎం ఆవాస్ యోజన కిాంద్ ఇలుే  లేదా 

రు.1,20,000 మర్ియు ప్టుణ ప్రా ంతాలోే  

కోలోొయ్న ఇంటికి పి.ఎం ఆవాస్ యోజన కిాంద్ 

ఇలుే  లేదా రు.4,00,000 లు. b) ఒక్వేళ ఇలుే  

కేటాయ్ంచబడినటేయ్తే, అద  భార్ాుభరతలు ఇది్ర్ి 

పేరుతో ఉంట ంద . 

b) ప్డగపటిున క్టుడాల నయండి ప్న్నకివచేి సామాగిాపైె 

హక్ుక. 

c) న్నర్ాాణాలనయ ఖాళీ చేయాలిింద గా మూడు 

న లల నోటీసయ. 

d) కొతత  ప్రతాుమాియ ఇళళు/ద్యకాణాలు ప్రసయత త 

మార్ెకట్ విలువపైె పైెన (a) లో న్నరణయ్ంచిన విధ్ంగా 

కొనయగోలు చేసినంద్యక్ు అయ్న సాు ంప్ డూుటీ 

మర్ియు ర్ిజిసేు షేన్ ఛార్జీలు తిర్ిగి చెలేించబడునయ. 

ప్ర్ిహారము చెలేించబడిన తేదీ నయండ ి ఒక్ 

సంవతిరం లోప్ున ప్రతాుమాియ ఇళళు/ 

ద్యకాణాలనయ కొనయగోలు చేయాలిి ఉంట ంద . 

e) ప్ాక్షిక్ంగా దెబబతిని క్టుడాలు మర్ియు 

మిగిలిన క్టుడము అనయక్ూలంగా ఉని ప్క్షములో, 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

న్నర్ాాణ ప్ునరుద్ధరణక్ు అద్నంగా 10%. ప్ాక్షిక్ంగా 

దెబబతిని క్టుడాలు మర్ియు మిగిలిన క్టుడము 

అనయక్ూలంగా లేన్న ప్క్షములో, ప్ూర్ితగా 

వద లేసినంద్యక్ు భతుముగా అద్నంగా 25% 

ప్ర్ిహార ధ్నము. 

f) జీవనాధార భతుము రు. 36000 లక్ు 

సమానముగా ఒకేసార్ి గాా ంట గా 

అంద ంచబడుత ంద . 

g) న్నర్ావసిత లు అయ్న ప్రతి ప్రభావిత 

క్ుట ంబాలక్ు సామగిా రవాణా గాా ంట గా ఒకే 

సమయంలో ఏక్ మొతతంగా రు. 50,000 లు ఆర్ిథక్ 

సహాయము అంద్యత ంద . 

h) ప్శువులు ఉని ప్రతి న్నర్ావసిత క్ుట ంబాన్నకి 

ప్శువుల కొటుము న్నర్ాాణమునక్ు గానయ ఒకే 

సమయంలో ఆర్ిథక్ సహాయము రు. 25,000 లనయ 

అంద్యత ంద . 

i) ప్ునర్ావాస సహాయధ్నంగా ఏక్కాల మొతతము 

రు. 50,000 లు చలేించప్బడుత ంద . 

j) గాా మీణ చేతివృతితదారు, చిని వాుప్ార్ి, లేదా 

సవయం ఉప్ాధ  వుకితగా ఉని (ఈ ప్రా జెక్ుు లో ఏదైెనా 

న్నవాస - వాణిజు క్టుడము సవంతదారు) మర్ియు 

సాథ నమార్ిొడి చేయబడే ప్రతి ప్రభావిత వుకతత, వర్ికంగ్ 

షె్డ్ లేదా ద్యకాణం న్నర్ిాంచయకోవడాన్నకి గానయ ఒక్ 

సమయప్ు ఆర్ిథక్ సహాయముగా రు. 25,000/ లు 

ప్ ంద్యతారు. 

k) ఏక్మొతతంగా సహాయధ్నం రు. 5,00,000 

ఇవవబడునయ. 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

l) ఒక్వేళ క్టుడము యొక్క కొంత భాగమునయ 
ప్డగపటుగా మిగిలిన క్టుడము సయరక్షితం కాన్న లేదా 
ఆర్ిథక్ంగా ప్న్నకిర్ాన్నద గా తయార్ెైన ప్క్షములో, 
మొతతం క్టుడాన్నకి ప్రా జెక్ుు  ప్ర్ిహారమునయ ఇసయత ంద .  

3 న్నర్ాాణము 

 

అదిెక్ు 

ఉనివారు/ 

లీజుదారులు 

ప్ునఃసాథ ప్న 

మర్ియు 

ప్ునర్ావాస 

సహాయత 

a) ర్ిజిసురు చేసయకోబడిన లీజుదారులు, ఒక్వేళ 

వారు క్టుడము యొక్క ఏదైెనా భాగమునయ 

సవంతంగా న్నర్ిాంచయకొన్న ఉంటే, వర్ితంచ ే సాథ న్నక్ 

చటాు ల ప్రకారము క్టుడం యొక్క సవంతదారుక్ు 

చెలేించబడే ప్ర్ిహార ధ్నములో ఒక్ భాగమునయ 

ప్ ంద్డాన్నకి అరహత క్లిగి ఉంటారు. 

b) అదిెక్ు ఉనివార్ి విషయములో, ఖాళీ 

చేయాలిింద గా మూడున లల లిఖితప్ూరవక్ నోటీసయ 

ఇవవడంతో ప్ాట గా సామగిా రవాణా కోసం గాా ంట గా 

రు. 50,000 ఇవవబడుత ంద . 

C. చెట ే  మర్ియు ప్ంటల నషుము 

4 న్నలబడియుని 

చెట ే , ప్రా జెక్ుు  

ప్రా ంతం లోన్న 

ప్ంటలు 

సవంతదారులు 

మర్ియు 

లబి్రదారులు 

(ర్ిజిసురు 

చేసయక్ుని/ 

ర్ిజిసుర్ చేసయకోన్న 

అదిె దారులు, 

ఒప్ొంద్ 

సాగుదారులు 

కౌలుదారులు 

& ప్ంట 

ప్ంచయకొనయవారు 

మార్ెకట్ విలువ 

ఆదారంగా ప్ర్ిహార 

ధ్నము 

a) ప్ండుే , సాగుచేసయత ని ప్ంటలు మర్ియు చెటే 

తొలగింప్ు కొరక్ు ప్రా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుత లక్ు 

మూడు న లల ముంద్యగా నోటీసయ ఇవవబడుత ంద . 

b) ఈ కిాంద వార్ిచే అంచనా వేయబడిన ధ్ర 

ప్రకారము ప్ర్ిహారధ్నము చెలేించబడుత ంద . 

i) క్లప్ చెటే కొరక్ు అటవీ శ్ాఖ 

ii) ప్ంటల కొరక్ు ర్ాషు  ేవువసాయ విసతరణ శ్ాఖ 

iii) ఫల/ప్ుషొ వృక్షాలు/తోటల కొరక్ు ఉదాునవన 

శ్ాఖ 

c) ర్ిజిసురు చేసయక్ుని అదిెదారులు, ఒప్ొంద్ 

సాగుదారులు మర్ియు కౌలుదారులు మర్ియు 

ప్ంట ప్ంప్క్ందారులు, సవంతదారులు మర్ియు 

లబి్రదారుల మధ్ు క్ుద్యరుికోబడిన ఒప్ొంద్ 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

ప్తరము ప్రకారము చెట ే  మర్ియు ప్ంటల నషు  

ప్ర్ిహారమునక్ు అరుహ లుగా ఉంటారు. 

d) ర్ిజిసురు చేసయకోబడన్న అదిెదారులు, ఒప్ొంద్ 

సాగుదారులు, కౌలుదారులు మర్ియు ప్ంట 

ప్ంప్క్ందారులు, విప్ణి/ప్రా జెక్ుు  సవంతదారు 

మర్ియు లబి్రదారుల మధ్ు క్ుద్యరుికోబడిన 

ప్రసొర అవగాహనా ప్తరము ప్రకారము చెట ే  

మర్ియు ప్ంటల నషు ప్ర్ిహారమునక్ు అరుహ లుగా 

ఉంటారు. 

D. హక్ుకదారులు కాన్న వార్ి న్నవాస/వాణిజు న్నర్ాాణాలక్ు జర్ిగిన నషుము 

5 ప్రభుతవ 

భూమిలోన్న 

న్నర్ాాణాలు 

న్నర్ాాణాల 

సవంతదారులు 

లేదా 

న్నర్ాాణాలనయ 

ఆక్ామించయకొన్న

యునివారు 

ప్రా జెక్ుు  జనాభా 

సర్ేవ ప్రకారము 

గుర్ితంచబడినవారు 

 

 

 

ప్ునఃసాథ ప్న 

మర్ియు 

ప్ునర్ావాస 

సహాయత 

a) ఆక్ామణదారులు మర్ియు క్బాీ దారులతో సహా 

హక్ుకప్తరము లేన్న వారంద్ర్ికత RFCTLARR చటుం 

2013 లోన్న సెక్షన్ 29 కిాంద్ వివర్ించబడిన విధ్ంగా 

క్టుడం కొరక్ు ప్ర్ిహారం క్లిొంచబడుత ంద , ఐతే 

భూమి కొరక్ు కాద్య. ఆక్ామించయక్ుని భూమిన్న 

ఖాళీ చేయడాన్నకి వార్ికి మూడు న లల నోటీసయ 

ఇవవబడుత ంద .  

b) క్బాీ దారులు అంద్రూ (కియోస్క లు కాక్ుండా) 

జీవనాధార భతుముగా ఒక్ సమయప్ు సహాయత 

రు. 36000 ప్ ంద్యటక్ు అరుహ లుగా ఉంటారు. 

c) కియోస్క లు కాక్ుండా ఇతర క్బాీ దారులు 

అంద్ర్ికత సాథ నమార్ిొడి భతుముగా ఒక్ శ్ాశవత 

క్టుడం కోసం ఒకోక క్ుట ంబాన్నకి రు. 50,000 లు 

ఒకే సమయంలో ఏక్ మొతతంగా ఇవవబడుత ంద , 

ఇంకా ఒక్ మధ్ుమ శ్ాశవత క్టుడాన్నకి రు. 30,000 

లు మర్ియు ఒక్ తాతాకలిక్ క్టుడాన్నకి రు. 10,000 

ఇవవబడుత ంద . 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

d) గాా మీణ చేతివృతితదారు, చిని వాుప్ార్ి, లేదా 

సవయం ఉప్ాధ  వుకితగా ఉని ప్రతి ప్రభావిత వుకితకత, 

వర్ికంగ్ షె్డ్ లేదా ద్యకాణం న్నర్ిాంచయకోవడాన్నకి 

గానయ ఆర్ిథక్ సహాయముగా రు. 25,000/ లు. 

e) కియోస్క ఉని ప్క్షములో, కేవలం రు. 5000 

లు ఒకే సమయంలో ఏక్ మొతతంగా సహాయ 

ధ్నముగా ఇవవబడుత ంద . 

f) ఒక్వేళ క్టుడము యొక్క కొంత భాగమునయ 
ప్డగపటుగా మిగిలిన క్టుడము సయరక్షితంగా లేక్ునాి 

లేదా ఆర్ిథక్ంగా ప్న్నకిర్ాన్నద గా తయార్ెైన ప్క్షములో, 
మొతతం క్టుడాన్నకత ప్రా జెక్ుు  ప్ర్ిహారమునయ ఇసయత ంద .  
 

E. జీవనోప్ాధ  నషుము 

6 ప్రా జెక్ుు  ఏర్ియా 

లోప్ున 

న్నవసిసయత ని 

క్ుట ంబాలు 

హక్ుకదారులు/ 

హక్ుకప్తరము 

లేన్నవారు/ 

సనికారు 

ర్ెైత లు, 

వువసాయ 

క్ూలీలు మర్ియు 

ఉదయుగులు 

ప్ునఃసాథ ప్న 

మర్ియు 

ప్ునర్ావాస 

సహాయత 

a) జీవనాధార భతుముగా రు. 36,000 లక్ు 

సమానముగా ఒకే సమయప్ు సహాయ ధ్నముగా 

అంద ంచబడుత ంద . (పైె 1(f), 2 (f) మర్ియు 5 

(e) కిాంద్ వర్ితంచబడే ప్రా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుత లు ఈ 

సహాయతక్ు అరుహ లు కారు). 

b) ఒకోక క్ుట ంబాన్నకి ఆదాయ వనరు శిక్షణ కొరక్ు 

రు. 10,000/-లు గాా ంట గా ఇవవబడుత ంద . 

C) ప్రా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుత లక్ు, ప్రతేుకించి 

న్నసిహాయ సమూహాలపైె ప్రతేుక్ ధాుసతో, న్నర్ాాణ 

ద్శలో ప్రా జెక్ుు  గుతేతదారుచే ప్రా జెక్ుు  న్నర్ాాణ ప్న్నలో 

తక్ుకవ న ైప్ుణుం అవసరం అయ్న లేదా న ైప్ుణుం 

అవసరం లేన్న ఉదయ ుగాలలో తాతాకలిక్ ఉప్ాధ  

క్లిొంచబడుత ంద . ఇంద్యక్ు గానయ తగినంత శిక్షణ 

ఇవవబడుత ంద .  

F. న్నసిహాయ క్ుట ంబాలక్ు అద్నప్ు మది్త  



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

7 ప్రా జెక్ుు  

ప్రా ంతము లోన్న 

క్ుట ంబాలు 

  
 

న్నసిహాయత 

న్నరవచనము 

ప్రకారము  

ప్ునఃసాథ ప్న 

మర్ియు 

ప్ునర్ావాస 

సహాయత 

ఒక్సార్ి ఏక్ మొతతంగా అద్నప్ు ఆర్ిథక్ సహాయము 

రు. 50,000 ఇవవబడుత ంద . 

కాే జు 5 కిాంద్ ఇద వరకే వర్ితంప్ు కాబడిన 

క్బాీ దారులు మర్ియు ఆక్ామణదారులు ఈ 

సహాయతక్ు అరుహ లు కారు. 

G. సామాజిక్ మౌలిక్ వసత లు/ఉమాడి ఆసిత  వనరుల యొక్క నషుము 

8 ప్రా జెక్ుు  

ఏర్ియాలోన్న 

న్నర్ాాణములు 

మర్ియు ఇతర 

వనరులక్ు 

నషుము 

(అనగా. భూమి, 

నీరు, 

న్నర్ాాణాలు 

మొ.)  

బాధ త 

సమాజాలు 

మర్ియు 

సమూహాలు 

సామాజిక్ 

న్నర్ాాణము మర్ియు 

ఉమాడి ఆసయత ల 

వనరుల యొక్క 

ప్ునర్ిిర్ాాణము 

క్మూున్నటీతో సంప్రద ంప్ులతో సామాజిక్ 

న్నర్ాాణము మర్ియు ఉమాడి ఆసయత ల వనరుల 

యొక్క ప్ునర్ిిర్ాాణము 

H న్నర్ాాణం సంద్రభంగా తాతాకలిక్ ప్రభావము 

9 న్నర్ాాణం 

సంద్రభంగా 

తాతాకలిక్ 

ప్రభావాన్నకి 

గుర్ెైన భూమి 

మర్ియు ఆసయత లు 

భూమి మర్ియు 

ఆసయత ల 

సవంతదారులు 

న్నర్ాాణ ద్శలో 

తాతాకలిక్ంగా 

దెబబతిని 

వాటి కొరక్ు 

ప్ర్ిహారధ్నము 

అనగా. మౌలిక్ 

వసత ల అభివృద ధ  

సంధ్రభంగా జర్ిగే 

వాహనాల ర్ాక్పో్ క్ల 

వలే ప్రక్కన 

భూములు మర్ియు 

‘గుతేతదారు’ మర్ియు ‘ప్రభావిత వుకిత’ మధ్ు 

ముంద్సయత  ఒప్ొంద్ప్తరము ప్రకారము ఆసయత లు, 

ప్ంటలు లేదా ఇతరతరా  వాటికి జర్ిగిన నషాు న్నకి 

గానయ గుతేతదారుచే ప్ర్ిహారధ్నము 

చెలేించబడుత ంద . 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

ఆసయత లక్ు క్లిగే 

నషాు న్నకి ప్ర్ిహారము 

ఇవవబడునయ. 

I. ప్ునర్ావాస ప్రదశేము 

10 న్నవాసప్ు 

క్టుడాల యొక్క 

నషుము 

సాథ నభరంశము 

జర్ిగిన 

హక్ుకప్తరదారులు 

మర్ియు 

హక్ుకప్తరము 

లేన్నవారు 

ప్ునర్ావాస సథలము 

యొక్క  ఏర్ాొట / 

వ ండర్ మార్ెకట్ 

ఒక్వేళ ప్రా జెక్ుు చే న్నర్ావసిత లు అయ్న క్నీసం 25 

క్ుట ంబాలు గనక్ సహాయతా ప్ూరవక్ 

ప్ునర్ావాసాన్ని కోరుక్ుని ప్క్షములో, ప్రా జెక్ుు లో 

భాగంగా ప్ునఃసాథ ప్న ప్రదేశ్ాలు అభివృద ధ  

చేయబడతాయ్. ప్ునఃసాథ ప్న ప్రదేశములో న్నవేశన 

సథలాలు/ఇళళు కేటాయ్ంప్ులో న్నసిహాయుల ైన 

ప్రా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుత లక్ు ప్రా ధానుత 

ఇవవబడుత ంద . RFCTLARR చటుము 2013 లో 

పేర్పకనబడిన గర్ిషు  ఏర్ాొటే మేరక్ు కోలోొయ్న 

సైెజుక్ు సమానంగా న్నవేశన సథలము సైెజు ఉంట ంద . 

RFCTLARR చటుము 2013 మూడవ షె్డూులులో 

ఇవవబడిన ఏర్ాొటే ప్రకారము ప్రా జెక్ుు చే 

ప్ునఃసాథ ప్న ప్రదేశములో ప్రా థమిక్ వసత లు 

క్లిొంచబడతాయ్. అదే విధ్ంగా, క్నీసం 25 

సాథ నభరంశము చెంద న వాణిజు సాథ ప్నలు (చిని 

వాుప్ార ప్రతిప్త త లు) గనక్ ద్యకాణ 

సముదాయము కావాలన్న ఎంచయక్ుని ప్క్షములో, 

ప్రా జెక్ుు  అధ కారులు సాథ నాంతరము చెంద న 

వుక్ుత లతో సంప్రద ంచి సమీప్ ప్రదేశములోన్న 

అనయక్ూలమైెన సథలములో వికేాత మార్ెకట్ నయ 

అభివృద ధ  చేసాత రు. వికేాత మార్ెకట్ లో అపో్ర చ్ ర్ోడుా , 

విద్యుత్ క్న క్షన్, నీరు మర్ియు ప్ార్ిశుధ్ు 

సౌక్రుము వంట ి ప్రా థమిక్ వసత లు ప్రా జెక్ుు చే 

క్లిొంచబడతాయ్. వికేాత మార్ెకట్ లో ద్యకాణముల 



వ. నం. అపిే కేషన్ 

 

హక్ుకదారుల 

న్నరవచనము 

క్లిొంచబడు 

ప్రయోజనాలు  

వివరములు 

కేటాయ్ంప్ులో న్నసిహాయుల ైన ప్రా జెక్ుు  ప్రభావిత 

వుక్ుత లక్ు ప్రా ధానుత ఇవవబడుత ంద . 

తరలించబడిన ఒకొకక్క క్ుట ంబము ప్ునఃసాథ ప్న 

చోట  వది్ కేవలం ఒకే ఒక్క భూమి ప్ాే ట క్ు లేదా 

వికేాత మార్ెకట్ వది్ ఒక్ ద్యకాణమునక్ు అరహత క్లిగి 

ఉంట ంద . 

J. ప్రభుతవ. కౌలు భూమి/ అసెైనా్ భూమి 

11 లీజుదారులు 

/కేటాయ్ంప్ుదా

రులు  

 

భూమి 

సవంతదారులు/ 

ఫలసాయప్ు 

హక్ుకలు 

న్నర్ాాణ ద్శలో a) సర్ికల్ ర్ేట  ప్రకారము నగద్య ప్ర్ిహారధ్నము 

b) క్టుడము/చెట ే /ప్ంటల నషాు న్నకి సంబంధ ంచిన 

న్నబంధ్నలు వర్ితంప్ునయ బటిు సెక్షన్ బ్ర మర్ియు/ 

లేదా డి యొక్క న్నబంధ్నల ప్రకారం వర్ితసాత య్.  

 

12 వువసాయ 

క్ూలీలు 

హక్ుకప్తరము 

లేన్నవారు/ 

ప్ంట 

ప్ంచయకొనయవారు, 

వువసాయ 

క్ూలీలు మర్ియు 

ఉదయుగులు 

వార్ిిక్ కౌలు 

పైె కాే జు 6 ప్రకారము 

భూమి సవంతదారుక్ు చెలేించబడిన కౌలు మొతతము 

భూమి సవంతదారుక్ు చెలేించే ప్ర్ిహార ధ్నము 

నయండ ితగిగంచయకోబడుత ంద  మర్ియు కౌలుదారుక్ు 

తిర్ిగి ఇవవబడుత ంద .  

 

కౌలుదారుక్ు రు.  36,000 లక్ు సమానముగా ఒకే 

సమయప్ు సహాయ ధ్నముగా 

అంద ంచబడుత ంద .  

 


