
 
 

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 . 

 

 
కారునిర్ాాహక్ సార్ాంశము:  ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ 

ప్రణాళిక్ - హ బై్రరడ్ పార్క  
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1.1 ప్ర్చియము 

భారత సౌర విద్యుత్ సంసథ (ఎస్ఇసిఐ), భారత ప్రభుతా నూతన మర్ియు ప్ునరుత్ాొద్క్ శకతి 
వనరుల మంత్రరతాశ్ాఖ (ఎం.ఎన్.ఆర్.ఇ) యొక్క ప్ర్ిపాలనా నియంతరణ కతరంద్ ేండే ఒక్ 
ప్రభుతారంగ సంసథ . ఈ సంసథ ఒక్ ప్వన-సౌర హ ైబ్రరడ్ విద్యుతతి  పరా జెక్ుు నయ అభివృద ి  ప్రచాలని 
యోచిసిో ంద . ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అనంతప్ురము జిలాే  లోని ర్ామగిర్ి మర్ియు ముతవక్ుంటే 
గరా మాలలో విద్యుతతి  నిలా సౌక్రుముత్ో ఈ పరా జెక్ుు  మొతిం 160 మెగావాటే విద్యుతతి  ేత్ాొద్క్ 
సామరథయమునయ క్లిగి ేంట ంద . 

ఈ సౌర-ప్వన హ ైబ్రరడ్ విద్యుత్ పరా జెక్ుు కత, ప్రప్ంచ బాుంక్ు యొక్క ‘సౌర విద్యుతతి లో నవుత 
మర్ియు హ ైబ్రరడ్ సాంకేత్రక్తలు(ఐ.ఎస్.పి.హ చ్.టి) ప్థక్ంలో భాగంగా ప్రత్ేుక్ ఋణముత్ో 
మద్దతత ఇవాబడుత్ోంద . ఈ పరా జెక్ుు  యొక్క యాజమాను హక్ుకలు ఎస్ఇసిఐ ద్గగర ేంటాయి 
మర్ియు పరా జెక్ుు  దాార్ా ేతొతి్ర చేయబడిన విద్యుతతి , ఎస్ఇసిఐ చే, ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యుతతి  
నియంతరణ క్మీషన్ నయండి ముంద్సయి  సమాత్రత్ో దీరఘకాలిక్ విద్యుత్ కొనయగోలు ఒప్ొంద్ము 
దాార్ా  ఆంధ్రప్రదేశ్ డిసకం లక్ు విక్రయించబడుతతంద . 

1.2 పరా జకె్ుు  వివరణ 

ప్రత్రపాద త సౌర-ప్వన హ ైబ్రరడ్ విద్యుత్ ప్థక్ములో బాగంగా 120 మెగావాటే సామరథయముత్ో సౌర 
విద్యుత్ క్షేతరము, 40 మెగావాటే సామరథయము గల ప్వన క్షేతరము, బాుటర్జ నిలా సౌక్రుము 
మరి్యు ర్ామగిరి్ ప్ూలింగ్ కేంద్రము నయండి హ ంద్ూప్ూర్ గిరడ్ వరక్ూ 45 కతలోమీటరే పొ డవుత్ో 
విద్యుత్ ప్రసార మారగము సాథ పించబడత్ాయి. ప్రత్రపాద త సౌర - ప్వన హ ైబ్రరడ్ పార్క ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ర్ాషు రం అనంతప్ురము జిలాే లోని ర్ామగిరి్ గరా మం (ర్ామగిరి్ మండలం) మరి్యు ముతవక్ుంటే  
గరా మం (క్నగానప్లేి మండలం) వద్ద ఏర్ాొట  చేయబడుతతంద . గురిి్ంచబడిన సథలము యొక్క 
భౌగోళిక్ పరా ంతము 14o21’ 29.7” N అక్షషంశము మర్ియు 77o31’ 18.9” E ర్ేఖాంశముల 
మధ్ున ేంద . ఈ ఆర్.ఎ.పి ప్రత్ేుకతంచి 45 కతలోమీటరే ప్రసార మారగము కొరక్ు చేయబడింద . 

1.3 విధానము 

వివిధ్ పరా థమిక్ మర్ియు ద ాతీయ సాథ యి డేటా వనరుల సమీక్ష ఆధారంగా కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ 
ేంట ంద . సాథ నిక్ సమాజము యొక్క విసిృత పరా థమిక్ సాథ యి సిథత్రని మర్ియు సామాజిక్ ఆర్ిథక్ 



సరళిని అవగాహన చేసయకోవడానికత మర్ియు పరా జెక్ుు  ప్రభావిత క్ుట ంబాలు (పి.ఎ.ఎఫ్ లు) 
మర్ియు పరా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుి ల(పి.ఎ.పి లు) చటుబది్మైెన అరహతలనయ గుర్ిించడానికత గానయ 
సమగరమైెన సరే్ాల దాార్ా పరా థమిక్ సాథ యి డేటా సరక్ర్ించబడింద . పరా జెక్ుు  పరా ంతము యొక్క 
క్షేతరసాథ యి వాసివాలు,  సామాజిక్- ఆర్ిథక్ లక్షణ అంశ్ాలు, భౌత్రక్ అంశ్ాలు మర్ియు సాంసకృత్రక్ 
అంశ్ాలనయ అవగాహన చేసయకోవడానికత/ప్ర్ిశీలించడానికత వివిధ్ సంసథల నయండి ద ాతీయసాథ యి 
డేటా/ సమాచారము సరక్ర్ించబడింద .  

1.4 కావాలిియునన భూమి  

ప్రత్రపాద త హ ైబ్రరడ్ పరా జెక్ుు కత కావలసిన మొతిం భూమి 889.93 ఎక్ర్ాలు. ప్రభావితమయియు భూమి 
యొక్క అతుధ క్ శ్ాతం (72%) అస ైన్్ భూమిగా ే ంద  మర్ియు మిగిలిన భూమి (28%) ప్రభుతా 
భూమిగా ేంద . అస ైన్్ భూమి, ఈ పరా జెక్ుు చే ప్రభావితమయియు 216 క్ుట ంబాలక్ు చ ంద నద గా 
ేంద . ప్రసయి తమునన ప్రభుతా విధానాలక్ు అనయగుణంగా మిగిలిన ప్రభుతా భూముల యొక్క 
బద లీ చేప్టుబడుతతంద .  

1.5 పరా జకె్ుు  పరా ంతము యొక్క సామాజిక్ ఆర్ిథక్ సరళి  

2011 భారత జనాభా లెక్కల ప్రకారము, అధ్ుయన పరా ంతము యొక్క మొతిం జనాభా 73,674 
కాగా, ఇంద్యలో మగవారు 51.43% మర్ియు ఆడవారు 48.57% మంద  ేనానరు. అధ్ుయన 
పరా ంతము యొక్క సగట  లింగ నిషొతి్ర సయమారుగా 1000 మంద  ప్ురుషతలక్ు 944 మంద  
స్ి లీుగా ేంద . ఇద  జాతీయ సగట  అయిన 1000 మంద  ప్ురుషతలక్ు 933 మంద  స్ి లీ క్ంటే 
మెరుగాగ  ేంద . మొతిం అధ్ుయన పరా ంతము గరా మీణ నివాసాల కతరంద కత వసయి ంద . అధ్ుయన 
పరా ంతము యొక్క మొతిం జనాభా 17,544 క్ుట ంబాలుగా సమీక్రణ చేయబడింద  మర్ియు 
సగట  గృహనివాసము యొక్క స ైజు ఒకోక ఇంటికత సయమారుగా 4.12 వుక్ుి లుగా ే ంద . అధ్ుయన 
పరా ంతము యొక్క మొతిం జనాభాలో  18.81% మంద  ష డూులు్  క్ులాలు మర్ియు ష డూులు్  
జాతతలుగా ేనానరు. మొతిం జనాభా ప ైకీ, ష డూులు్  క్ులాలవారు 15.10% గానూ మర్ియు 
ష డూులు్  జాతతలక్ు చ ంద నవారు 3.71% గానూ ేనానరు. 

అధ్ుయన పరా ంతము యొక్క సగట  అక్షర్ాసుత శ్ాతము 53.21% (18.091), ఇంద్యలో 
ప్ురుషతల అక్షర్ాసుత 61.85%, స్ి లీ అక్షర్ాసుత 44.18% గా ేండి అక్షర్ాసుతలో లింగ భేద్ము 
17.67% గా చూప్ుత్ోంద . వుక్ుి ల పారి్శ్రా మిక్ వర్జగక్రణప ై జనాభా లెక్కల డేటా ఆధారంగా, 
38.03% మంద  వువసాయదారులు, 45.70% మంద   వువసాయ క్ూలీలు 1.71% మంద  క్ుటీర 



ప్ర్ిశరమలోే  ప్ని చేసయి ననవారు, 14.57% ఇతర ప్నివిభాగముల కతరంద్నూ వసయి ననట ే గా 
చూప్ుత్ోంద . 

1.6 ప్రత్రక్ూల సామాజిక్ ప్రభావాలనయ తగిగంచయట 

ప్ునర్ావాస సహాయం సాచచంద్ంగా జరగనిచ ,ో ప్రప్ంచ బాుంక్ు కార్ాుచరణ విధానము 4.12 
ప్రకారము, వువసాయ భూమి మర్ియు జీవనోపాధ్యల నష్ాు నికత సంబంధ ంచి, పరా జెక్ుు  పరా ంతములో 
నివసించయచయనన ప్రజలప ై ప్రత్రక్ూలమైెన సామాజిక్ ప్రభావాలనయ నివార్ించడానికత మర్ియు 
తగిగంచడానికత పరా జెక్ుు  రూప్క్లొన ద్శలో క్ృషి చేయడమైెనద . ఇంద్యక్ు అవకాశము క్లగని చోట, 
ఈ ప్రభావాలనయ తగిగంచడానికత ప్రత్రక్ూల ప్రభావాలు మర్ియు నివారణ చరులనయ సామాజిక్ 
విశ్లేషణ గుర్ిించింద . పరా జెక్ుు చే ప్రభావితమయియు ప్రజలు పరా జెక్ుు  నిర్ాాణ ద్శ మర్ియు ప్ని చేయు 
ద్శలో పరా జెక్ుు  వలే ప్రయోజనాలనయ పొ ందేలా చూసయకోవడానికత ఈ విశ్లేషణలనయ మర్ియు 
నిరూాలనా చరులనయ ప్రి్గణనలోనికత తీసయక్ుంట ంద . 

1.7 లింగసమానత వూుహము మర్యిు మహ ళల భాగసాాముము 

జనాభా లెక్కలు మర్ియు సామాజిక్-ఆర్ిథక్ సర్ేా ప్రకారము, సయమారుగా 48% పిఎపి లు 
మహ ళలు. ఈ మహ ళలోే , 21 మహ ళా యాజమాను క్ుట ంబాలు (WHHs) క్ూడా ేనానయి, 
మర్ియు సౌర హ ైబ్రరడ్ పారుకచే ప్రభావితమవుతతనన నిసిహాయ సామాజిక్ 
సమూహాలు/క్ుట ంబాల (SC/ST) నయండి మహ ళలు ేనానరు. ఇ.ఎస్.ఐ.ఎ ఈ సంద్రభంగా 
గురిి్ంచబడిన లింగ అసమానతలు మరి్యు సమసులనయ మరి్యు స్ి లీు మరి్యు ప్ురుషతలక్ు 
పరా జెక్ుు  వలే సమానతా ఫలిత్ాలు మర్ియు ప్రయోజనాల కొరకెై వీటిని ప్రసాి వించయటక్ు తగిన 
వూుహాలనయ లింగ విభాగము పరర్పకంట ననద . 

1.8 సమాజ భాగసాాముము మర్యిు సంప్రద ంప్ులు 

సామాజిక్ ప్రభావ విశ్లేషణలో భాగంగా బహ రంగ సంప్రద ంప్ులు నిరాహ ంచబడా్ యి. ఈ 
సంప్రద ంప్ుల సంద్రభంగా, హక్ుకదారులక్ు ప్రత్రపాద త పరా జెక్ుు  గుర్ించి త్ లియజేయబడింద  
మర్ియు వార్ి అభిపరా యాలు మర్ియు సలహాలు నమోద్య చేసయకోబడా్ యి. ఈ ప్రకతరయ, 
క్మూునిటీ లోప్ున విభినన సమూహాల యొక్క ముఖు సమసులు, అవసర్ాలు మర్ియు 
ఆందోళనలనయ గుర్ిించయటలో సహాయప్డింద .  



1.9 వర్ిించయ పాలసల్ు మర్యిు ఆర్ & ఆర్ చటరము 

భూ సరక్రణ మర్ియు ప్ునర్ావాస సహాయములో పారద్రశక్తత్ో క్ూడిన నాుయమైెన 
ప్ర్ిహారము హక్ుక (RFCTLARR) చటుము 2013, సామాజిక్ సంరక్షణలప ై భారత ప్రభుతాము 
మర్ియు ప్రప్ంచ బాుంక్ు విధానాలు, పరా జెక్ుు  వలే క్లిగే ప్రత్రక్ూల ప్రభావాలనయ నివారి్ంచయటక్ు, 
తగిగంచయటక్ు మర్ియు నిరూాలించయటక్ు మర్ియు సానయక్ూల ప్రభావాలు, సయసిథరతాము మర్ియు 
అభివృద ి  ప్రయోజనాలనయ ప ంపొ ంద ంచయటక్ు గానయ రూప్క్లొన ద్శలో సామాజిక్ ప్రభావ 
విశ్లేషణలనయ నిరాహ ంచాలని పరర్పకంట నానయి. 

అద్నంగా, ప్రత్రపాద త పరా జెక్ుు  కొరక్ు ఒక్ ఇ.ఎస్.ఎం.ఎఫ్ నయ నియోగించయకోవడమెైనద . ఇంద్యలో, 
సాచచంద్ంగా జరగని ప్ునర్ావాస సహాయ కారుక్రమాలప ై RFCTLARR చటుము 2013; ఇతర 
జాతీయ మర్ియు ర్ాషు ర ప్రభుత్ాాల శ్ాసనాలు; మర్ియు ప్రప్ంచ బాుంక్ు యొక్క నిరాహణ 
విధానాలు OP 4.12 ఆధారంగా పరా జెక్ుు  యొక్క భాగాంశ్ాలనినంటి కొరక్ు ఆర్.పి.ఎఫ్ లు చేర్ి 
ేనానయి. ఆర్.పి.ఎఫ్ లో భాగంగా, RFCTLARR చటుము 2013 యొక్క నిబంధ్నలు మర్ియు 
ప్రప్ంచ బాుంక్ు యొక్క నిరాహణ విధానాలు OP 4.12 ఆధారంగా ఒక్ అరహత్ా అవకాశ్ాల మాత్రరక్ 
అభివృద ి  చేయబడింద .  ప్రత్రక్ూల సామాజిక్ ప్రభావాలనయ తగిగంచడానికత తగు నిరూాలనా చరులు 
క్ూడా ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ లో చేరచబడా్ యి. 

1.10 పరా జకె్ుు  యొక్క ప్రభావిత వుక్ుి లు (PAP లు) 

హ ైబ్రరడ్ పరా జెక్ుు  కారణంగా మొతిం 216 క్ుట ంబాలు ప్రభావితం అవుత్ాయి. వీటి ప ైకీ, ర్ామగిర్ి 
గరా మం కొరక్ు ప్రభావితమయియు 135 క్ుట ంబాలక్ు మర్ియు ముతవక్ుంటే గరా మం కొరక్ు 
ప్రభావితమయియు 60 క్ుట ంబాలక్ు సర్ేా నిరాహ ంచబడింద . మిగిలిన 21 క్ుట ంబాలు (7 
క్ుట ంబాలు ర్ామగిరి్ గరా మములో మరి్యు ముతవక్ుంటే గరా మము లోని 14 ప్రభావిత 
క్ుట ంబాలు) ఈ సర్ేా సంద్రభంగా హాజరు కాలేద్య.  పి.ఎ.ఎఫ్ లు మర్ియు పి.ఎ.పి ల యొక్క 
ప్ంపిణీ వివర్ాలు ప్టిుక్ 1.1 లో ఇవాబడా్ యి. పరా థమిక్ సర్ేా  ఆధారంగా ప్రభావిత వుక్ుి ల యొక్క 
సగట  క్ుట ంబ ప్ర్ిమాణము 3.99 గా ేంద ; ఇద  జిలాే  సగట  4.16 క్ంట ేతక్ుకవగా ేంద . 

 

 
 



 

ప్టిుక్ -1: పరా జకె్ుు  వలే ప్రభావితమయియు క్ుట ంబాలు మర్యిు వుక్ుి లు 

ప్రభావితమయియు గార మాలు 
ప్రభావితమయియు క్ుట ంబాల 

సంఖు 
ప్రభావితమయియు వుక్ుి ల సంఖు 

ర్ామగిర్ి 142 559 

ముతవక్ుంటే 74 303 

మొతిం 216 862 

1.11 సంసాథ గత ఏర్ాొట  మర్ియు అమలు ప్రణాళిక్ 

ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ (ఆర్.ఎ.పి), ఈ ప్రణాళిక్ అమలు కొరక్ు సముచితమైెన 
సంసాథ గత ఏర్ాొటే యొక్క వివర్ాలు మర్ియు ప్ది్తతలనయ అంద్జేసయి ంద . 
ఎస్ఇసిఐ/ఎన్.ఆర్.ఇ.డి.సి.ఎ.పి, కార్పొరే్ట్ ఆఫ్సయలో ఒక్ ప్ర్ాువరణ మర్ియు సామాజిక్ 
అధ కార్ిని క్లిగియుంటారు, అతనికత త్ోడుగా ఒక్ ఫ్ల్్డ ఆఫ్సర్ మర్ియు పరా జెక్ుు  రూప్క్రిల నయండి 
ఒక్ ప్రత్రనిధ  ే ంటారు. పరా జెక్ుు  యొక్క అమలు సంద్రభంగా ే తొననం కాగల ఏవ ైనా విజాా ప్నలక్ు 
ఎస్ఇసిఐ యొక్క ఫ్ల్్డ ఆఫస్ర్ మొద్టి సాథ యి సంప్రద ంప్ు వుకతిగా ేంటారు. భూసాాధీనము 
మర్ియు ప్ర్ిహారధ్నము ప్ంపిణీ కారుక్రమాలు పరా జెక్ుు  మొద్లెైన 15 న లల కాలము లోగా ప్ూర్ిి 
అవుత్ాయని యోచించబడుత్ోంద . 

1.12 సమసుల ప్ర్షి్ాకర విభాగం 

సమసులు/వివాద్ములనయ వేగవంతంగా ప్ర్ిషకరి్ంచడానికత, ఒక్ మూడంచ ల విజాపిి  ప్ర్ిష్ాకర 
ప్ది్త్ర న లకొలొబడుతతంద . ర్ాషు ర సాథ యి మర్ియు పరా జెక్ుు  సాథ యి, అదే విధ్ంగా ఎస్ఇసిఐ 
సాథ యిలో తగు సిబబంద త్ో ఒక్ సమగర వువసథ న లకొలొబడుతతంద . సమసులు ఏవ ైనా ేననచ ,ో 
వుకతిగతంగా, ఒక్ ముఖు చిరునామాక్ు లిఖితప్ూరాక్ంగా, ఇమెయిల్డ, లేదా సంబంధ త 
అధ కారులక్ు నేరుగా కాల్డ చేయడం దాార్ా సమర్ిొంచవచయచ. 

1.13 పరా జకె్ుు  ప్రణాళిక్ అమలు కాలవువధ  

చేప్టువలసియునన వివిధ్ కారుక్రమాల యొక్క ప్రణాళిక్నయ ప్ునర్ావాస అమలు ప్రణాళిక్త్ో 



సివిల్డ ప్నయల అమలు ప్రణాళిక్నయ సొషుంగా అనయసంధానిసూి  ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ 
ప్రణాళిక్ లో చేరచడమెైనద . ప్ర్ిహారధ్నము చ లేించబడిన తర్ాాత మాతరమే భూమి మర్ియు 
సంబంధ త ఆసయి ల సాాధీనత జరుగుతతంద , మర్ియు వర్ిించిన చోట, పరా జెక్ుు చే ప్రభావితమైెన 
వుక్ుి లక్ు ప్ునర్ావాస సథలాలు మర్ియు సాథ నాంతర భతుములు ఇవాబడా్ యి. ఆమోద ంచబడిన 
ప్రణాళిక్క్ు అనయగుణంగా ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ యొక్క అమలు కొరక్ు 
తగినంత మంద  అనయభవజాులెైన సిబబంద ని నియమించయకొనయ/నియోగించయకొనయ బాధ్ుతనయ 
అమలుచేయు సంసథ చూసయక్ుంట ంద . 

1.14 శిక్షణ, న పై్ుణాుల ప ంప్ుద్ల మర్యిు ఆదాయ ేతొననము 

పరా జెక్ుు  ముంద్సయి  సాథ యి సిథత్రలో పరా జెక్ుు  ప్రభావిత వుక్ుి ల జీవనోపాధ  ప్ర్ిసిథతతలనయ 
ప్ునరుది్ర్ించడం ప్ునర్ావాస కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ యొక్క ేదేదశ్ాులలో ఒక్టి. పరా జెక్ుు  కతరంద్, 
పరా జెక్ుు చే ప్రభావితమయియు వుక్ుి లు క్నీసం “తమ మునయప్టి జీవన ప్రమాణాలనయ త్రర్ిగి 
పొ ంద్గలిగి ేండేలా” చూసయకోవడానికత గానయ జీవనోపాధ్యల ప్ునరుది్రణ మర్ియు ప ంప్ుద్లప ై 
ప్రధానంగా ద్ృషిు  సార్ించబడుతతంద . ఈ ద శగా కొనిన శిక్షణా కారుక్రమాలు మర్ియు ఆదాయ 
ేతొననత్ా అవకాశ్ాలు గుర్ిించబడా్ యి.   

1.15 ప్రువకే్షణ మర్యిు విశ్లేషణ 

ఈ ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్, ప్రువేక్షణ మర్ియు మద ంప్ు (ఎం & ఇ) కొరక్ు 
ఏర్ాొట ే  న లకొలుొతతంద . ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ అమలు యొక్క అంతరగత 
ప్రువేక్షణక్ు ఎస్.ఇ.సి.ఐ బాధ్ుత వహ సయి ంద . ప్ునర్ావాస సహాయ కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ అమలు 
మర్ియు సమాత్ర వహ ంప్ునయ మద ంప్ు చేయడానికత ఒక్ బాహు సంసథ  నియమించబడుతతంద . 

1.16 వుయాలు మర్యిు బడ ీట్ 

బడ ీట్ సాాభావిక్ంగా సూచనాతాక్ంగా ేంట ంద  మర్ియు ప్రసయి తమునన ధ్రల ప్రకారము 
లెకతకంప్ు చేయబడిన విభినన వుయ విభాగాల కొరక్ు కేటాయింప్ులనయ క్లిగియుంట ంద . ఈ 
వుయాలు, సామాజిక్-ఆర్ిథక్ సర్ేాలు మర్ియు జనాభా గణన/ర్ెవినూు శ్ాఖ డేటా దాార్ా 
సరక్ర్ించబడిన సమాచారము మర్ియు ప్రసయి త మార్ెకట్ ధ్రలప ై ఆధారప్డి లెకతకంచబడా్ యి. 
పరా జెక్ుు  అమలు మర్ియు మద ంప్ు కొరక్ు భూసాాధీనత శ్ాఖ నయండి ప్ునర్ావాసము మర్ియ్ 
ప్ునర్ావాస కారుక్రమాల కొరక్ు సూచించబడిన మొతిం బడ ీట్ సంబంధ త కేటాయింప్ులు 
సయమారుగా రు. 23 కోట ే గా ేంద . ప్ునర్ావాస కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ (ఆర్.ఎ.పి) కొరక్ు అంచనా 



వేయబడిన వుయము ఈ ద గువ ప్టిుక్ 1.2 లో చూపంిచడమెనైద . 

ప్టిుక్-2: ఎస్.ఇ.స.ిఐ కతరంద్ ఇ.ఎస్.ఎం.ఎఫ్ యొక్క నిబంధ్నల యొక్క అరహత్ావకాశ్ాల ప్రకారము 
ప్ునర్ావాస కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ (ఆర్.ఎ.ప)ి కొరక్ు అంచనా వయేబడిన వుయము 

వ. నం. అంశములు యూనిట్ 
ప్ర్ిమాణ
ము 

యూనిట్ ధ్ర 
(రూ.లలో) 

మొతిము  
(రు. లలో) 

1 అస ైన్్ భూమి ఎక్ర్ాలు 643.85 3,25,000* 20,92,51,250 

2 
నిసిహాయ క్ుట ంబాలక్ు 
సహాయత (ఇఎం 
ప్రకారము) 

నంబరుే . 216 50,000 1,08,00,000 

3 
పిఎపి లక్ు శిక్షణ సహాయత 
(ఇఎం ప్రకారము) 

క్ుట ంబా
ల సంఖు 

216 10,000 21,60,000 

4 

ప్ునర్ావాస సహాయ 
కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ 
యొక్క ప్రువేక్షణ 
మర్ియు విశ్లేషణ మర్ియు 
ఆర్.ఎ.పి, జి.ఎ.పి అమలు 
కోసం సంసథ నియామక్ము 

- - 
టోక్ు 
మొతిము 

15,00,000 

5 జి.ఆర్.సి - - 
టోక్ు 
మొతిము 

2,00,000 

6 
అవగాహనా క్లొన 
మర్ియు సంప్రద ంప్ుల 
కొనసాగింప్ు 

 
 

టోక్ు 
మొతిము 

2,00,000 

7 
జీవనోపాధ్యలు మర్ియు 
సామరథయ ప ంప్ుద్ల 
శిక్షణలు 

 
 

టోక్ు 
మొతిము 

22,50,000 

8 
బాహు ప్రువేక్షణ మర్ియు 
విశ్లేషణ 

  టోక్ు 
మొతిము 

10,00,000 



వ. నం. అంశములు యూనిట్ 
ప్ర్ిమాణ
ము 

యూనిట్ ధ్ర 
(రూ.లలో) 

మొతిము  
(రు. లలో) 

9 
ప్ునర్ావాస సహాయ 
కార్ాుచరణ ప్రణాళిక్ 
అమలుచేయు సంసథ  

 
 

టోక్ు 
మొతిము 

15,00,000 

 ేప్-మొతిం     22,88,61,250 

10 
చిలేర ఖరుచలు, మొతిం 
వుయముప ై @ 2 %  

  
  

45,77,225 

 మొతిం     23,34,38,475 
*ప్రభుతా ధ్రల ఆధారంగా 

 


