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ప్రసార మారగము కొరక్ు ప్ునఃసాథ ప్న కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ 

1 కారునిర్ాాహక్ సార్ాంశము 

1.1 ప్ర్చియము 

భారత్ సౌర విద్యుత్ సంసథ  (ఎస్ఇసిఐ), భారత్ ప్రభుత్ా నూత్న మర్ియు ప్ునరుత్ాొద్క్ శకతి వనరుల మంత్తరత్ాశ్ాఖ 
(ఎం.ఎన్.ఆర్.ఇ) యొక్క ప్ర్ిపాలనా నియంత్రణ కతరంద్ ఉండే ఒక్ ప్రభుత్ారంగ సంసథ , ఈ సంసథ  ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ాష్రం లోని 
అనంత్ప్ురము జిలాే  లోని ర్ామగిర్ి మర్ియు ముత్వక్ుంటే గార మాలలో విద్యుత్తి  నిలా సౌక్రుముత్ో మొతి్ం 160 

మెగావాటే విద్యుత్తి  ఉత్ాొద్క్ సామరథయము గల ప్వన-సౌర హ ైబ్రరడ్ విద్యుత్తి  పరా జెక్ు్ నయ అభివృద ి  ప్రచాలని 
నిరణయంచంద .  

ఈ సౌర-ప్వన హ ైబ్రరడ్ విద్యుత్ పరా జెక్ు్ , ప్రప్ంచ బాుంక్ు యొక్క ‘సౌర విద్యుత్తి లో నవుత్ మర్ియు హ ైబ్రరడ్ 
సాంకేత్తక్త్లు(ఐ.ఎస్.పి.హ చ్.టి) ప్థక్ంలో భాగంగా ప్రతే్ుక్ నిధ్యలత్ో మద్దత్త ఇవాబడుత్ోంద . పరా జెక్ు్  యొక్క 
యాజమాను హక్ుకలు ఎస్ఇసిఐ ద్గగర ఉంటాయ మర్ియు పరా జెక్ు్  దాార్ా ఉత్ొతి్త చేయబడిన విద్యుత్తి , ఎస్ఇసిఐ 
చే, ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుత్తి  నియంత్రణ క్మీషన్ నయండి ముంద్సయి  సమాత్తత్ో దీరఘకాలిక్ విద్యుత్ కొనయగోలు ఒప్ొంద్ము 
దాార్ా  ఆంధ్రప్రదేశ్ డిసకం లక్ు విక్రయంచబడుత్తంద . 

1.2 పరా జకె్ు్  వివరణ 

ప్రత్తపాద త్ సౌర-ప్వన హ ైబ్రరడ్ విద్యుత్ ప్థక్ములో బాగంగా 120 మెగావాటే సామరథయముత్ో సౌర విద్యుత్ క్షేత్రము, 
40 మెగావాటే సామరథయము గల ప్వన క్షేత్రము, బాుటర్జ నిలా సౌక్రుము మర్ియు ర్ామగిర్ి ప్ూలింగ్ కేంద్రము నయండి 
హ ంద్ూప్ూర్ గిరడ్ వరక్ూ 45 కతలోమీటరే పొ డవుత్ో విద్యుత్ ప్రసార మారగము సాథ పించబడత్ాయ. ప్రత్తపాద త్ సౌర - 
ప్వన హ ైబ్రరడ్ పార్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్ాష్రం అనంత్ప్ురము జిలాే లోని ర్ామగిర్ి గార మం (ర్ామగిర్ి మండలం) మర్ియు 
ముత్వక్ుంటే  గార మం (క్నగానప్లేి మండలం) వద్ద ఏర్ాొటు చేయబడుత్తంద . గుర్ిించబడిన సథలము యొక్క 
భౌగోళిక్ పరా ంత్ము 14o21’ 29.7” N అక్షషంశము మర్ియు 77o31’ 18.9” E ర్ేఖాంశముల మధ్ున ఉంద . ఈ 
ఆర్.ఎ.పి ప్రతే్ుకతంచ 45 కతలోమీటరే ప్రసార మారగము కొరక్ు చేయబడింద . 

1.3 విధానము 

పరా థమిక్ మర్ియు ద ాతీయ సాథ య డేటా వనరుల సమీక్ష ఆధారంగా కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ ఉంటుంద . విద్యుత్తి  ప్రసార 
మారగముచే ప్రభావిత్మయయు భూ భాగాలనయ గుర్ిించయటక్ు గానయ, అల ైన్ మెంట్ యొక్క కొలత్లనయ ర్ెవినూు మాుప్ుప ై 
అమర్ే విధ్ంగా మారచడమైెనద . ఈ విధ్ంగా భూ భాగములనయ గుర్ిించడం ప్ూర్ిి కాగానే, భూమి ర్ికారుు ల నయండి 
భూమి యజమానయల వివర్ాలు తీసయకోబడత్ాయ.  సాథ నిక్ సమాజము యొక్క విసిృత్ పరా థమిక్ సాథ య సిథత్తని 
మర్ియు సామాజిక్ ఆర్ిథక్ సరళిని గరహ ంచడానికత మర్ియు పరా జెక్ు్  ప్రభావిత్ క్ుటుంబాలు/వుక్ుి ల చట్బది్మైెన 
అరహత్లనయ నిర్ాి ర్ించడానికత గానయ సమగరమైెన సర్ేాల దాార్ా పరా థమిక్ సాథ య డేటా సేక్ర్ించబడింద . పరా జెక్ు్  పరా ంత్ము 
యొక్క క్షేత్రసాథ య వాసివాలనయ అవగాహన చేసయకోవడానికత మర్ియు సామాజిక్- ఆర్ిథక్ లక్షణాంశ్ాలు, భౌత్తక్ 
అంశ్ాలు మర్ియు సాంసకృత్తక్ అంశ్ాలనయ వెలికత తీయడానికత గానయ వివిధ్ సంసథల నయండి ద ాతీయసాథ య డేటా 



సేక్ర్ించబడింద .  

1.4 కావాలిియునన భూమి  

ప్రత్తపాద త్ హ ైబ్రరడ్ పారుకక్ు కావలసిన మొతి్ం భూమి 389.02 ఎక్ర్ాలు కాగా అంద్యలో ఆర్.ఒ.డబుే య కతరంద్ 379.02 

ఎక్ర్ాలు ఉంటుంద  మర్ియు మర్పక్ 10 ఎక్ర్ాలు టవర్ ఫుటింగ్ి క్ు కావలసి ఉంటుంద . ఆర్.ఒ.డబుే య మర్ియు 
అదేవిధ్ంగా టవర్ ఫుటింగ్ి కతరంద్ వచేచ భూములక్ు ప ైవేైటు వుక్ుి ల యజమానయలుగా ఉనానరు.  మర్ియు అవి 
సాగులో ఉనన భూములు. విద్యుత్తి  ప్రసార మారగము ఉప్-ప్థక్ము కారణంగా మొతి్ం 333 క్ుటుంబాలు ప్రభావిత్ం 
అవుత్ాయ.  

1.5 పరా జకె్ు్  పరా ంత్ము యొక్క సామాజిక్ ఆర్ిథక్ సరళి 

2011 భారత్ జనాభా ల క్కల ప్రకారము, అధ్ుయన పరా ంత్ము యొక్క మొతి్ం జనాభా 73,674 కాగా, ఇంద్యలో 
మగవారు 51.43% మర్ియు ఆడవారు 48.57% మంద  ఉనానరు. అధ్ుయన పరా ంత్ము యొక్క సగటు లింగ 
నిషొతి్త సయమారుగా 1000 మంద  ప్ురుషతలక్ు 944 మంద  సి్లైుగా ఉంద . ఇద  జాతీయ సగటు అయన 1000 

మంద  ప్ురుషతలక్ు 933 మంద  సి్లై క్ంటే మెరుగాగ  ఉంద . మొతి్ం అధ్ుయన పరా ంత్ము గార మీణ ఆవాసాల కతరంద కత 
వసయి ంద . అధ్ుయన పరా ంత్ము యొక్క మొతి్ం జనాభా 17,544 క్ుటుంబాలుగా సమీక్రణ చేయబడింద  మర్ియు 
సగటు గృహనివాసము యొక్క స ైజు ఒకోక ఇంటికత సయమారుగా 4.12 వుక్ుి లుగా ఉంద . అధ్ుయన పరా ంత్ము యొక్క 
మొతి్ం జనాభాలో  18.81% మంద  ష డూులుు  క్ులాలు మర్ియు ష డూులుు  జాత్తలుగా ఉనానరు. మొతి్ం జనాభా 
ప ైకీ, ష డూులుు  క్ులాలవారు 15.10% గానూ మర్ియు ష డూులుు  జాత్తలక్ు చ ంద నవారు 3.71% గానూ ఉనానరు. 

అధ్ుయన పరా ంత్ము యొక్క సగటు అక్షర్ాసుత్ా శ్ాత్ము 53.21% (18.091), ఇంద్యలో ప్ురుష జనాభాక్ు 
సంబంధ ంచ ప్ురుషతల అక్షర్ాసుత్ 61.85%, మహ ళల జనాభాక్ు సంబంధ ంచ సి్లై అక్షర్ాసుత్ 44.18% గా ఉండి 
అక్షర్ాసుత్లో లింగ భేద్ము 17.67% గా చూప్ుత్ోంద . వుక్ుి ల పార్ిశ్రా మిక్ వర్జగక్రణప ై జనాభా ల క్కల డేటా 
ఆదారంగా 38.03% మంద  వువసాయదారులు, 45.70% మంద  వువసాయ క్ూలీలు 1.71% మంద  క్ుటీర 
ప్ర్ిశరమలోే  ప్ని చేసయి ననవారు, 14.57% మంద  ఇత్ర ప్నివార్ి విభాగము కతరంద్నూ ఉననటుే గా త్ లియజేసిో ంద . 

1.6 ప్రత్తక్ూల సామాజిక్ ప్రభావాలనయ త్గిగంచయట 

సామాజిక్ ప్రభావ విశ్లేషణ(ఎస్.ఐ.ఎ), ఆర్.ఒ.డబుే య మర్ియు టవర్ ఫుటింగ్ి చే ప్రభావిత్మైెన వుక్ుి లప ై సంభావు 
ప్రత్తక్ూల ప్రభావాలనయ గుర్ిించంద .  సాథ నభరంశమునయ నివార్ించయటక్ు గానయ, విద్యుత్ ప్రసార మారగము యొక్క అల ైన్ 
మెంటు ఏవైెనా నివాస ఆవాసాల మీద్యగా వెళళక్ుండునటుే గా చూసయకోవడమైెనద . 

1.7 సమాజ భాగసాాముము మర్యిు సంప్రద ంప్ులు  

ప్రత్తపాద త్ పరా జెక్ు్  గుర్ించ హక్ుకదారులక్ు త్ లియజేసి, అవగాహన క్లిొంచే ఉదేదశుముత్ో మర్ియు పరా జెక్ు్  
రూప్క్లొనప ై క్మూునిటీ యొక్క సలహాలనయ అంద్యకోవడానికత, పరా జెక్ు్  యొక్క సామాజిక్ ప్రభావ విశ్లేషణ ప్రకతరయలో 
భాగంగా బహ రంగ సంప్రద ంప్ులు నిరాహ ంచడమైెనద . పరా జెక్ు్ త్ో ముడిప్డియునన సమసులనయ, అలాగే ప్రభావిత్ 
క్మూునిటీ యొక్క అవసర్ాలనయ గుర్ిించయటలో అద  సహాయప్డింద .  



1.8 వర్ిించయ పాలసల్ు మర్యిు ఆర్   & ఆర్ చటరము 

2013 RFCTLA R&R చట్ము మర్ియు ప్రప్ంచ బాుంక్ు యొక్క ప్ునర్ావాస  సహాయముప్ మారగద్రశకాలు ర్ెండూ 
క్ూడా సాధ్ుమైెన చోటలాే , అనయక్ూలమైెన ప్రత్ాుమానయ పరా జెక్ు్  రూప్క్లొనలనయ అనేాషిసూి , బలవంత్ప్ు 
ప్ునర్ావాసము నివారణనయ లేదా త్గిగంచడానిన లక్షుముగా చేసయక్ునానయ. సాథ నభరంశము అనివారుమైెన 
ఉద్ంత్ాలలో, ఆసయి లు, జీవనోపాధ్యలు లేదా ఇత్ర వనరులు  కోలోొయన వార్ికత సాయంగా ఎటువంటి అద్నప్ు 
ఖరూచ లేక్ుండా వార్ి జీవన సిథత్తని మెరుగు ప్రచయటలో లేదా క్నీసం త్మ మునయప్టి జీవనసిథత్తని మళ్ళళ త్తర్ిగి 
పొ ంద్యటలో సహాయత్ ఇవాబడుత్తంద .  విద్యుత్  ప్రసారము కొరక్ు ఉప్యోగించే టవరుే  సాథ పించయటక్ు భూ 
యజమానయల ద్గగర నయండి దార్ి హక్ుకలు )ROW( మాత్రమే తీసయకోబడత్ాయ, భూమి యొక్క యాజమాను 
హక్ుకలు భూ యజమానయల ద్గగర్ే ఉంటాయ కానీ ఆ భూమిని ఉప్యోగించయటక్ు వార్ికత ప్ర్ిమిత్తలు ఉంటాయ.  
అంద్యవలే విద్యుత్ మంత్తరత్ాశ్ాఖచే జార్జ చేయబడిన మారగద్రశకాలు దాార వార్ికత ప్ర్ిహారము చ లేిoచబడుత్తంద .  
ఈ మారగద్రశకాలు దాార, విద్యుత్ టవర్ సాథ పించయటక్ు గానయ జర్ిగే భూమి నష్ా్ నికత భూమి విలువలో 100 శ్ాత్ం 
మర్ియు ఆర్.ఒ.డబుే య కతరంద్ ఉండే భూమికత భూమి విలువలో 10 శ్ాత్ం ప్ర్ిహారమునయ అంద సాి య. 

1.9 పరా జకె్ు్ చ ేప్రభావిత్మయయు వుక్ుి లు  )PAP లు( 

5 మండలాల నయండి మొతి్ం 1,660 మంద  సభుులు క్లిగిన 333 క్ుటుంబాలక్ు చ ంద న మొతి్ం 253 భూక్మత్ాలు 
ఈ ప్రసార మారగముచే ప్రభావిత్ం అవుత్ాయ. సర్ాసర్ి క్ుటుంబ ప్ర్ిమాణము 4.16 గా ఉంటుంద . 

1.10 సంసాథ గత్ ఏర్ాొటు మర్యిు అమలు ప్రణాళిక్ 

ప్రణాళిక్ అమలు కొరక్ు సముచత్మైెన సంసాథ గత్ ఏర్ాొటే కోసం ఆర్.ఎ.పి (RAP) ఒక్ సవివరమైెన విధానమునయ 
అంద సయి ంద . ఎస్ఇసిఐ/ఎపి టరా న్ి కో, కార్పొర్ేట్ ఆస్సయలో ఒక్ ప్ర్ాువరణ మర్ియు సామాజిక్ అధ కార్ిని 
క్లిగియుంటారు, అత్నికత త్ోడుగా ఒక్ స్ల్డు  ఆస్సర్ మర్ియు పరా జెక్ు్  రూప్క్రిల నయండి ఒక్ ప్రత్తనిధ  ఉంటారు. పరా జెక్ు్  
యొక్క అమలు సంద్రభంగా ఉత్ొననం కాగల ఏవైెనా విజాా ప్నలక్ు ఎపి టరా న్ి కో యొక్క స్ల్డు  ఆస్సర్ క్ూడా మొద్టి 
సాథ య సంప్రద ంప్ు వుకతిగా ఉంటారు. భూసాాధీనము మర్ియు ప్ర్ిహారధ్నము ప్ంపిణీ కారుక్రమాలు అనినయునూ 
పరా జెక్ు్  మొద్ల ైన 15 నెలల కాలములోగా ప్ూర్ిి అవుత్ాయని యోచంచబడుత్ోంద . 

1.11 సమసుల ప్ర్షి్ాకర విభాగం 

సమసులనయ వగేవంత్ంగా ప్ర్షికర్ంిచడానికత, సముచత్మైెన ఒక్ మూడంచ ల సమసుల ప్ర్ిష్ాకర విభాగం 
నెలకొలొబడుత్తంద . పరా జెక్ు్  సాథ య, ర్ాష్ర సాథ య, అదే విధ్ంగా ఎస్ఇసిఐ సాథ యలో త్గు సిబబంద త్ో ఒక్ సమగర 
వువసథ  నెలకొలొబడుత్తంద . సమసులు ఏవైెనా ఉననచ ,ో వుకతిగత్ంగా, ఒక్ ముఖు చరునామాక్ు లిఖిత్ప్ూరాక్ంగా, 
ఇమెయల్డ, లేదా సంబంధ త్ అధ కారులక్ు నేరుగా కాల్డ చేయడంత్ో సహా వివిధ్ మాధ్ుమాల దాార్ా 
సమర్ిొంచవచయచ. 

1.12 పరా జకె్ు్  అమలు కాలసరణ ి

చేప్ట్వలసియునన వివిధ్ కారుక్రమాల యొక్క కాలక్రమణిక్నయ ప్ునఃసాథ ప్న అమలు కాలక్రమణిక్త్ో సివిల్డ ప్నయల 



అమలు కాలక్రమణిక్నయ సొష్ంగా అనయసంధానిసూి  ఆర్.ఎ.పి లో చేరచడమైెనద . ప్ర్ిహారధ్నము చ లేించబడిన 
త్ర్ాాత్ మాత్రమే భూమి మర్ియు సంబంధ త్ ఆసయి ల సాాధీనత్ జరుగుత్తంద , మర్ియు వర్ిించన చోట, పరా జెక్ు్ చే 
ప్రభావిత్మైెన వుక్ుి లక్ు ప్ునఃసాథ ప్న సథలాలు మర్ియు సాథ నాంత్ర భత్ుములు ఇవాబడాు య. ఆమోద ంచన 
కాలక్రమణిక్క్ు అనయగుణంగా ఆర్.ఎ.పి సజావుగా అమలు జర్ిగే విధ్ంగా పరా జెక్ు్  అమలు చేయు సంసథ  త్గినంత్ 
మంద  మర్ియు అనయభవము ఉనన సిబబంద ని ఏర్ాొటు చేసయి ంద .  

1.13 శిక్షణ ,నెపై్ుణాుల ప ంప్ుద్ల మర్యిు ఆదాయ ప్ర్రిక్షణ 

ప్రత్తక్ూల ప్రభావాలనయ త్గిగంచడం మర్ియు మారుొలనయ సానయక్ూలంగా చేసయకోవడమే లక్షుముగా ఒక్ ప్ునర్ావాస 
కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్నయ త్యారు చేయబడుత్తంద  . పరా జెక్ు్  ముంద్సయి  సాథ యలో పరా జెక్ు్  ప్రభావిత్ వుక్ుి ల యొక్క 
జీవనోపాధ  ప్ర్ిసిథత్తలు ప ంపొ ంద్ని ప్క్షములో, వాటిని ప్ునరుది్ర్ించడం ఆర్.ఎ.పి యొక్క ఉదేదశ్ాులలో 
ఒక్టి.  మర్ోరక్మైెన మాటలోే  చ పాొలంటే, పరా జెక్ు్  కతరంద్, పరా జెక్ు్ చే ప్రభావిత్మయయు వుక్ుి లు క్నీసం “త్మ 
మునయప్టి జీవన ప్రమాణాలనయ త్తర్ిగి పొ ందేలా” చూసయకోవడానికత గానయ జీవనోపాధ్యల ప్ునరుది్రణ మర్ియు 
ప ంప్ుద్లప ై ప్రధానంగా ద్ృష్ి సార్ించబడుత్తంద . సలహాదారులు కొనిన ఆదాయ ఉత్ొనన ప్థకాలనయ గుర్ిించ, వాటి 
నయంచ అనయవైెన వాటి జాబ్రత్ా త్యారు చేశ్ారు.  

1.14 ప్రువకే్షణ మర్యిు మద ంప్ు 

ఈ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్లో ప్రువేక్షణ మర్ియు మద ంప్ు (ఎం & ఇ) కొరక్ు ఏర్ాొటుే  నెలకొలొబడి ఉంటాయ. 

ఆర్.ఎ.పి అమలు యొక్క అంత్రగత్ ప్రువేక్షణక్ు ఎస్ఇసిఐ జవాబుదార్జగా ఉంటుంద , ఇంద్యలో ఆర్.ఎ.పి అమలు 
యొక్క మద ంప్ు కొరక్ు ఒక్ బాహు సంసథనయ నియమించయకోవడం జరుగుత్తంద .  

1.15 వుయాలు మర్యిు బడ ీట్ 

బడ ీట్ సాాభావిక్ంగా సూచనాత్ాక్ంగా ఉంటుంద  మర్ియు ప్రసయి త్మునన ధ్రల ప్రకారము ల కతకంప్ు చేయబడిన 
విభినన వుయ విభాగాల కొరక్ు కేటాయంప్ులనయ క్లిగియుంటుంద . ఈ వుయాలు, సామాజిక్-ఆర్ిథక్ సర్ేాలు 
మర్ియు జనాభా గణన/ర్ెవినూు శ్ాఖ డేటా దాార్ా సేక్ర్ించబడిన సమాచారము మర్ియు ప్రసయి త్ మార్ెకట్ ధ్రలప ై 
ఆధారప్డి ల కతకంచబడాు య. ఆర్.ఎ.పి కొరక్ు బడ ీట్ సయమారుగా రు. 7.00 కోటే రూపాయల వరక్ు ఉండవచయ.   

 

 

ఎస్.ఇ.సి.ఐ కతరంద్ ఇ.ఎస్.ఎం.ఎఫ్ యొక్క నిబంధ్నల యొక్క అరహత్ావకాశ్ాల ప్రకారము ప్ునఃసాథ ప్న కార్ాుచరణ 

ప్రణాళిక్  ( ఆర్.ఎ.పి )కొరక్ు అంచనా వేయబడిన వుయము 

వ.నం అంశములు యూనిట్ ప్ర్మిాణము 
యూనిట్ 

ధ్ర(రూ.లలో) 

ప్రభుత్ా ఉతి్రుా 
ప్రకారము ధ్ర 

ప్ూర్ిి మొతి్ం  ( రు). 

1 ప ైలాన్ కొరక్ు భూమి ఎక్ర్ాలు 10.00 500000 100%  5000000 

2 

తీగ మార్ాగ ల కొరక్ు 
భూమి 

ఎక్ర్ాలు 379.02 500000 10%  18951000 



వ.నం అంశములు యూనిట్ ప్ర్మిాణము 
యూనిట్ 

ధ్ర(రూ.లలో) 

ప్రభుత్ా ఉతి్రుా 
ప్రకారము ధ్ర 

ప్ూర్ిి మొతి్ం  ( రు). 

  ఉప్-మొతి్ం       23951000 

3 

జీవనోపాధ్యల 

ప్ునరుది్రణ 
పిఎఎఫ్ 

333 10000 

 3330000 

 

ప్ునర్ావాసము 
మర్ియు ప్ునఃసాథ ప్న 

సహాయత్ 

పిఎఎఫ్ 

  

  

4 జీవన భృత్త పిఎఎఫ్ 
333 36000 

 11988000 

5 

నిసిహాయ పిఎఎఫ్ ల 

కొరక్ు ఒక్ సమయప్ు 
గార ంటు 

పిఎఎఫ్ 

333 50000 

 16650000 

6 

ఆర్.ఎ.పి అమలు 
సంసథనయ 
నియమించయకొనయట 

 

టోక్ుగా 
మొతి్ం 

 

 4000000 

7 

ఆర్.ఎ.పి యొక్క 
మధ్ుంత్ర మర్ియు 
అంత్తమ అవధ  
మద ంప్ు కొరక్ు ఒక్ 

సంసథనయ 
నియమించయకొనయట  

 

టోక్ుగా 
మొతి్ం 

 

 3000000 

8 

జి.ఆర్.సి ఏర్ాొటు 
చేయుటక్ు వుయము  

టోక్ు 
మొతి్ము 

 

 5000000 

 ఉప్-మొతి్ం  
  

 39468000 

  మొతి్ం       63419000 

 
క్ంటంిజనెీి  ( ఆక్సిాక్ 

వుయాలు ) 
 

10%   

 6341900 

 టోక్ు మొతి్ము     63760900 

 గమనిక్  :RoW కొరక్ు త్ేద ీ 20.06.2017 నాటి జి.ఓ ప్రకారము ప్రి్హార ధ్నము ల కతకంచబడింద  
*PAS సంక్ులు ఇండికేటీవ్ మరి్యు టరా నిిిషన్ ల ైన్ యొక్క అమరి్క్ ప్రకారం మారచబడత్ాయ )సమర్ాథ ధ కారి్ యొక్క నిరణయం ప్రకారం( 


