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ººం»�ట 

/ర¼య ½�ల�న� స��ర హ��N చట�బద%ం ¾య�N�,, అ¿Àర యంÁం�ల 
అ»aF ఉన� స��EN� )జల� అం»¯ÃF� '¾Äం»� తC-E )� అ¿Àర యంÁంగంF 
GరదరIకత,, జBLCMతనం ¼��Eవడం Æసం ఉÇÈ<ంచబ�న$ స��ర హ�� చట�ం 2005. 
ఈ చట�ం అమ� స5�É జరగ�N� EÊ )*త- అ¿Àర యంÁం�ల Æసం EÊ స��ర 
కËష¡,, cంd )*త- అ¿Àర యంÁం�ల Íర� cంd స��ర కËష¡ Î� ¢&�ంచడం ఈ 
చట�ం Ïక� మÐక ºఖ4 ఉÇÈశ4ం.  

సహ చట�ం అమ�F /గ¢-ºÒనÃవం{ ½��,, అ¿Àర యంÁం��,, ½ర స��ర 
అ¿À��,, స^య ½ర స��ర అ¿À��,, Óద{ అÔÕÖ~ అ¿À�� మ56 స-చ×ంద 
సంస&ల� సహ చట�ంFN ధ అం:లØ <=ణ ఇవ-�N� �. మ� ������ �నవ వన�ల 
అ"వృ$% సంస&, 'లం�ణN /రత )*త-ంF స��ర హ�� చట�ం అమ�N పర4ÚÛం¾ 0బ2ం$ 
వ4వ^E�,, )3 7E4»� మ56 OనS¡� మం9త- :ఖFN 0బ2ం$ మ56 <=ణ /గం 
ఎం�క ¾0ం$. సహ చట�ం అమ�F <=ణ� సంబం¿ంÜ 'లం�ణ EÊంF �. మ� ������ 
�నవ వన�ల అ"వృ$% సంస& /రత )*త-ం Ý5bంÜన ఏßక àడ� <=ణ సంస&. ఈ సంస& cవలం 
'లం�ణ EÊంF మ56 'లం�ణ )*త-ంFN సహ చట�ం అమ�F /గ¢-ºలc À�ం� 
ÇశB4పbం� సహ చట�ం అమ�F /గ¢-ºÒన B5� Î� గత ద:బÈÀలం� <=ణ ఇ|bం$.  

సహ చట�ంFN �=¡ 26 )Àరం సహ చట�ంF N�È<ంÜన హ��లK NâãంR�ä 
షయంF )జ�,, ºఖ4ం� అణ�5న వEÉల )జల�  అవ�హనK OంQం$ంRట Æసం 
)*త-ం Àర4å�లK æQం$ంÜ అమ�¾çè. ఈ åమంF /గం� సహ చట�ం ఉపâãంÜ 
జç� ¢¿ంÜన ‘‘అ¢�K4ల’’ జçలK ఒక సంకలనం æపంF )R5ంÜ అం»¯ÃF� 
ìవడం జ�Ý_ం$. ఈ సంకలనం మ5ంతమం$� íరణ కèã�bందN,, తC-E సహ చట�ం Ïక� 
)âజనం ©రÚర�N� ఉపక5�bందN /ంచడîన$. ఈ సంకలనంFN జయ�థ� స��ర 
హ�� చట�ం అమ�F ½�ల� íరణ� N�¢bయN ఆ<�b��K.  
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ఈ సంకలనం జయ�థలK ఆç øత� అం$ంÜన స��రం ఆùరం� æQం$ంచడం 

జ5ãం$. ఈ åమంF ఆç జయ�థలK మ56 B{� సంబం¿ంÜన స��EN� 

ప5úèంచడం జ5ãం$. øత� అం$ంÜన స��రం )ùనం� B5 దరû�b�, స��ర 

కËష¡ ఇÜÄన ఆÇ:�, B{ అమ�Ø )*త-ం ఇÜÄన ఆÇ:�, ఈ జçలØ స��ర, )¢ర 

¢ధ�లF వÜÄన BరbలK Î� ప5úèంచడం జ5ãం$. ఈ సంకలనంF )R5ంÜన 

జయ�థల� సంబం¿ంÜన స��రంF శ-స�యత� సంబం¿ంÜన అం�మ¯ధ4త ఆç 

స��రం అం$ంÜనB5Ç తపÕ సంస&� ఎ�ం{ సంబంధం Ö». 
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� �. �NBస Ez, ఆ�~ అ¿À5 (� ల� నర0ంహ ¢-Ë Çవ¢&నం, çC�)ఈ aసbÀN� చక�{ 
'�ÝF Î�Õ ¾య�N� సహక5ం��. �మ� �. �మ4 E�, �Nయ� v4కè�                
ఈ జయ�థల సంకలనంK ¼5Ä$దÈడంF ¾0న కృ� )శంస�యం.  
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1. మ� �2���� .నవ వన�ల అ"వృ$% సంస&, 'లం0ణ )*త-ం   1 

 

1. న�w $B4ంగ ధృవపÁల ఆటక{�ంÜన సహ చట�ం  
  

'లం0ణ )*త-ంF #34"వృ$% మం9త-:ఖ ఆధ-ర4ంF గల ýద5క Næÿల2 సంస& 
(SERP) �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ_ కè0 $B4ంÝల Ïక� ఆªగ4 సమస4లK అంచ2Ú0 B5� 
¢¿55కత కèÕంచడం Æసం, $B4ంÝల� చట�బద%ం0 ఇB-è�న $B4ంగ పÁలK 6రదరIకం0 
అం$ంచ1N� )ì4కం0 ఒక ¢�� Ú� æQం$ంÜ (SADAREM [సదరం] – Software for 
Assessment of Disabled for Access Rehabilitation and Empowerment) అమ�F Oట�డం 
జ5ãం$. $B4ంÝల� ఇB-è�న ధృవపÁలK B5� B�న� 7ట Ö8 స3పంF అందøయడం 
Íర� EÊB4పbం0 �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ� �ం$న �»4� మ56 �ద4 0బ2ం$_ Î�న 
సదరం <¬EలK ýద5క Næÿలన సంస& Nర-|bం$. 

  

ఈ <¬EలF $B4ంÝల� ఉÜతం0 �ద4 పM=� Nర-ంÜ )*త-¥ $B4ంగ ధృవపÁ� 
9M¾�bం$. ఇ� 9M¾యబ�న ధృవపÁ� సదరం ):  ;< 8 భష4= అవసEలß భdపరచబడ>£. 
$B4ంÝల� )*త-ం ఇ¾Ä )âజ2� Qం8లం? సదరం ధృవప�ం తపÕNస5. ఈ ¥ర� )*త-ం 
ఉతb�-� ()*త- ఉత�- సంఖ4 31 మ@"వృ$%, <A సంBమం మ56 $B4ంÝల సంBమ :ఖ 
($B4ంÝల సంBమం) ì� 01.12.2009)  9M¾0ం$.   

 

'లం0ణFN ఉమÿ� ఆ$�C° ��8F Íంతమం$ )*త- ఉ6D46� $B4ంÝ� 
5�2� $B4ంÝ�0 (న�w ధృవపÁ� సమ5ÕంÜ) )*త-ం Kం� )ì4క అల)K�� మ56 
ప�న�(� Qం»R2�రN �ºరం F� ��8F 5గG నగ� � �ం$న 9గృ� 6వ మంH  � 
అK.నం వÜÄం$. ఈ ¥ర� సంస& ��8F $B4ంగ ధృవపÁలK సమ5Õంచడం 8-E )ì4క అల)¡� 
Qం»(న� )*త- ఉ6D46ల వE� సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం సంబం¿త ½ర స./ర 
అ¿5�ల (మండల 84¿5��) 8-E Eత*ర-కం0 '��Æవ1N� )య��üb స./రం 
ఇవ-1N� సంబం¿త ½ర స./ర అ¿5�� సÕం$ంచÖ». 8ం_ ఆ సంస& సహ చట�ంFN �=¡ 
19 )5రం Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55� (��8 84¿55) అÔÕ� ¾యడం జ5ãం$. అÔÕ�N ప5úèంÜన 
Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 దరI�b8�� Æ5న స./EN� Bరం ª�F80 అం$ం/లN సంబం¿త 
½ర స./ర అ¿5�లK ఆÇ<ం/�.  

 

ఇ� సహ చట�ం స^యం_ Qం$న స./EN� ప5úèంచ0 Íంతమం$ )*త- 
ఉ6D46� సదరం <¬Eల 8-E ఇ¾Ä $B4ంగ ధృవపÁ� Ö�ం1ä )*త-ం ఇ¾Ä )ì4క అల)¡� 
Qం»(2�రN, ఇ$ )*త-ం 9M¾0న ఉతb�-ల� వ4��కం అN JంÜన 9గృ� 6వ మంH ఈ 
వ4వ^రంØ సమJ /రణ జ5�ం/లN ��8 క�క�� � Eత*ర-కం0 సహ చట�ం 8-E Qం$న 
స./రం సతం0 జK�b ¾యడం జ5ãం$. �NØ ��8 క�క�� సమJ /రణ� ఆÇ<ం/�.      
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1. మ� �2���� .నవ వన�ల అ"వృ$% సంస&, 'లం0ణ )*త-ం   2 

 

ఈ F0 ఈ వ4వ^రం ప9కల 8-E )జల� 'è0ం$. ఈ వ4వ^రంØ సమJ /రణ_ 6Ã 
$B4ంÝ�0 )*త-ం Kం� )ì4క అల)¡� Qం»(న� )*త- ఉ6D46ల $B4ంగ ధృవపÁలK 
Î1 సదరం వదÈ గల LN_ స5��ÄలN ��8 $B4ంÝల సంBమ సంఘం ��8 క�క�� మ56 
'లం0ణ )*త-ంFN సం/ల��, $B4ంÝ� మ56 వృ»%ల Pగం, ®దEC° 05N Î1 
Æరడం జ5ãం$.  

ఈ ¥ర� జ5ãన /రణ సందరQం0 88a 100 మం$ )*త- ఉ6D46ల న�w $B4ంగ 
ధృవపÁల_ )*త-ం Kం� )� ©� �è8�bన� 88a �ం� ల=ల æ6యల ¥ర� )ì4క 
అల)K�� Qం»(2�రN ���ం$. ఆ ఉ6D46లంద5S సదరం <¬EF8 పM=� ¾£ంచ0 
B5N $B4ంÝ�0 Ý5bంచÖమN �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ సÕష�ం ¾0ం$. 8ం_ B5� )�©� 
ఇ�bన� )ì4క అల)K�� త=ణ¥ Nè�ÚçలN ��8 క�క�� ��8 84¿55 మ56 ��8 ఖ92 
మ56 అTం~� అ¿5�లK ఆÇ<ంచడం జ5ãం$. అ�U B5F Íంద5� ఇÜÄన ప�న�(లØ 
*5b¢&£ /రణ జ5� తãన చర4 ¼�ÆBలN Î1 ఆÇ:� 9M¾యడం జ5ãం$. ఫèతం0 
)�©� 88a �ం� ల=ల æ6యల ¥ర )9ధనం »5-Nâగం 5�ం1 56డబ�ం$.  
 

2. అåమ Úతన 0&Mకరణ 8-E Qం$న )*త- ధ2N� 5కవM ¾£ంÜన సహ చట�ం 
 

ఒక )*త- :ఖF ఒc¢5 Nçమకîన )*త- ఉ�4ÝలF �Nయ� కం? �Nయ� � 
ఎ��వ Úతనం వ¾Ä సందEQలF �Nయ� ఉ�4Ýల� జ�Ý(న� ఆ5%క న� �N� NB5ంచ1N� 
అ�ం{ సందEQలF �Nయ� ఉ�4ã Úతన 0&Mకరణ తనకం? ఎ��వ Úతనం Qం»(న� �Nయ� 
ఉ�4ã Úతనం_ స5¾��ä అవ5శం (���-అ� మ56 V-�¡ $ం~ 7c�ష¡) )*త-ం తన 
ఉ�4Ýల� కèÕంÜం$. �NN అమ�¾çలం? �Nయ� మ56 �Nయ� ఉ�4Ýల$ ఒc :ఖ, ఒc 
Pగం, ఒc Nçమకం మ56 ఒc 54డ� అ£ ఉం1లN Nబంధన ¿ంÜం$. )*త- 
ఉ6D46ల షయంF ఒc :ఖ, ఒc Pగం, ఒc Nçమకం, ఒc 54డ�, ఒc ¥äG $ం~ 
మ56 ఒc సW��� అ£ ఉం1లN Nబంధన ¿ంÜం$.   

 

ఉమÿ� ఆంX)Çþ EÊంFN ఉమÿ� ఆ$�C° ��8F Íంతమం$ )*త- ఉ6D46� 
)*త- NబంధనలK ఉల8ంYంÜ అర+త Ö�2� �Nయ� ఉ6D46ల Úత2ల_ ��ÄÍN      
(���-అ�) Úతన 0&Mకరణ ¾�ÍN )*త- ధ2N� Qం»(2�రN �ºరం F� ��8F 5గG నగ� � 
�ం$న 9గృ� 6వ మంH � అK.నం వÜÄం$. ఈ ¥ర� సంస& ��8F 2009 Kం� 2014 మధ4 
5లంF ఇ� (���-అ�) Úతన 0&Mకరణ ¾��న� )*త- ఉ6D46ల వE� సహ చట�ంFN �=¡ 
6 )5రం సంబం¿త ½ర స./ర అ¿5�ల (మండల 84$5��) 8-E Eత *ర-కం0 Æరడం 
జ5ãం$.  
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ఇ� సహ చట�ం స^యం_ Qం$న స./EN� ప5úèంచ0 Íంతమం$ )*త- 
ఉ6D46� (���-అ�) Úతన 0&Mకరణ Qంద1N� ºఖ4ం0 ఒc సW��� అ£ ఉం1లన� NబంధనK 
ఉల8ంYంÜ Z�క :\ం ¨¿ం¾ ఉ6D46� గ�త :\ం ¨¿ం¾ ఉ6D46ల_ ��ÄÍN, 
'�Ý P� పం�(�, ం� P� పం�(ల_, ఆంగ8 P� పం�(� B4çమ ఉ6D46ల¾త 
��ÄÍN B5_ స.నం0 Úతన 0&Mకరణ Qం$ )*త- ధ2N� అర+త Ö�2� Qం»(న�Ã8 
ìèం$. 8ం_ 9గృ� 6వ మంH ఈ వ4వ^రంØ సమJ /రణ జ5�ం/లN ��8 84¿55� 
Eత*ర-కం0 సహ చట�ం 8-E Qం$న స./రం సతం0 జK�b ¾యడం జ5ãం$. �NØ ��8 
84¿55 సమJ /రణ� ఆÇ<ం/�. ఈ F0 ఈ వ4వ^రంØ సమJ /రణ జ5� N5Èష� చర4� 
¾పN�లN 2{ EÊ స./ర కËషన� � ఇం�çG అహÿ° 0� Î1 84:ఖN ఆÇ<ంచడం 
జ5ãం$. 

 

ఈ వ4వ^రంØ జ5�న సమJ /రణF ��8FN 88a 600 మం$� Ø0 ఉ6D46� 
ఇ� తaÕ� Dనం 8-E (���-అ�) Úతన 0&Mకరణ Qం$ )*త- ఖ92� 88a 5 Æట8 40 
ల=ల æ6య� నష�ం కèãంÜనÃ8 ìèం$. ఈF0 ఈ వ4వ^రం ప9కల 8-E )జల� 'è0ం$.  

 

/రణ NÚ$కØ తÝ చర4� ¼�ÆBè�ం$0 )*త-ం ��8 84:I¿55N ఆÇ<ంÜం$. 
8ం_ ��8 84:ఖ తaÕ� Úతన 0&Mకరణ 8-E అ¿క Úత2� Qం»(న� B5 వదÈ Kం� అ� 
Qం»(న� అ¿క Úత2N� అపEధ ��º_ 6Ã �5ã వ�� ¾0 Óతbం 5 Æట8 40 ల=ల 
æ6యలK జమ¾యడం జ5ãం$. ఆç )*త- ఉ6D46లØ :Iపరîన చర4ల� 
ఉపåËంచడం జ5ãం$.  

 

 

3. ½ర స./ర అ¿5�ల Cధ4త� ...స./రహ�� చట�ం అమ�  
 

స./ర కËష¡ ఇÜÄన ఆÇ:� అమ� ¾య1N� ^క4ం ¾��న� ®Æ��  
సహ చట�ం �ంద వE� ఇవ-N ½ర స./ర అ¿55 అ��� 

 

సహ చట�ం అమ� షçNÍüb ఇ_క సంచల2తÿక c�. సహ చట�ం అమ�F ½�� 
పÃ�దల� EÊ సª-న�త 24య¢&నం ^క4ం ¾�ÍN ½ర స./ర అ¿55N అ��� ¾£ంÜం$. 
EÊ )Dన స./ర కËషన� దరI�b8�� Æ5న స./రం ఇB-లN తన ½ర స./ర 
అ¿55N ఆÇ<ం/è� వÜÄం$. సహ చట�ం అమ�F ఫలîన స./ర కËషన� N ,లãం/లN 
గవర�� � 7E4» ¾çè� వÜÄం$. వEF8� )�ì......  

®దEC° నగర <B�FN a6Õల`డ #మపం/య¼ ప5¿FN అåమ NEÿ4�, భవన 
NEÿణ Ö-అzట8F )9)âజ2ల Íర� Nబంధనల )5రం వ$è O{�న Iaస&�ల వE� 
5BలN #మ ½��న � �. ��� సహచట�ంFN �=¡ 6 )5రం స./రం Íర� 28.04.2012, 
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15.09.2012, 27.09.2012, 30.10.2012  ì�లF సంబం¿త #మ పం/య¼ ½ర స./ర 
అ¿55/పం/య¼ 5ర4ద5I� దరI�b ¾యడం జ5ãం$. 5� దరI�b8�� Æ5న స./రం 
ల"ంచÖ». 8ం_ NMcత గ�z ºã0న తE-త Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 [పం/య¼ సbర4¿55, 
పం/య¼ EG & #34"వృ$%)] 05� 10.12.2012 వ ì�న అÔÕ� ¾యడం జ5ãం$. అ£నపÕ{S 
దరI�b8�� Æ��న� స./రం QందÖక�ç�. 8ం_ దరI�b8��న �.��� EÊ 
స./ర కËష¡ ºం» సహ చట�ం Nబంధనల )5రం �ంe అÔÕ� ì� 28.02.2013 న 8ఖ� 
¾యడం జ5ãం$. �NØ 06.05.2013 వ ì�న /రణ జ5�న స./ర కËష¡ సంబం¿త ½ర 
స./ర అ¿55� 15 ª�F80 దరI�b8�� అ�ãన స./రం ఇB-లN ఆÇ<ంÜం$.  

 

/రణ� ^జ�5BలN సÕష�îన ఆÇ:� 9M¾0నపÕ{S  సంబం¿త ½ర స./ర 
అ¿55 ఎ�ం{ 5రణం �పÕ�ం1 fE+జ�5వ1N� ¼gం0 ప5గ�ంÜన కËష¡ ఆ ½ర స./ర 
అ¿55� సహ చట�ంFN �=¡ 18(3) )5రం ఐ» Úల æ6యల (Rs.5,000/-) జ5.2 ¿ం/లN 
Nరc£ంÜ ఆ ¥ర� h-5G à'� 9M¾çలN Nరc£ంÜం$.  

 

స./ర కËష¡ ఇÜÄన ఆÇ:లK ¼�Æవ1N� NEక5ంÜన ½ర స./ర అ¿55,      
ఆ ఆÇ:లK అమ� Î1 ¾యÖ». 8ం_ ఆJంÜన స./ర కËష¡ సంబం¿త ½ర స./ర 
అ¿55Ø ¼g ఆJహం వ4కbం ¾� b త=ణ¥ ^జ� 5BలN ఆÇ<ంÜం$.  

 

కËష¡ ఆÇ:ల )5రం /రణ� ^జiన ½ర స./ర అ¿55 /రణF స./ర 
కËషన� � సహక5ంచక, స./ర కËష¡ _ స50É )వ5bంచనం»� మ56 దరI�b8�� ��� 
Æ5న స./రం ఇవ-క�వ1N� సiన 5ర4� �పÕడంF ఫలîనం»� ఆయనK మందè� b 
సహ చట�ంFN �=¡ 18(3) )5రం ఇ�వ$ ఐ» Úల æ6యల (Rs.25,000/-) అపEధ��º 
¿ం/లN Nరc£ంÜ ఆ ¥ర� h-5G à'� 9M¾çలN Nరc£ంÜం$. అÇ ధం0 ½�� 
అ�ãన స./EN� 20 ª�F80 ఇB-లN ఆÇ<ంÜం$. అ£నపÕ{S ½ర స./ర అ¿55 Æ5న 
స./రం ఇవ-Ö».  

 

స./ర కËష¡ ఇÜÄన ఆÇ:లK అమ�¾యడంF ½ర స./ర అ¿55 Nర8=j*5త 
�ఖ5N దరI�b8�� �.��� ®Æ�� దృ��� 'ÜÄ స./ర కËష¡ ఆÇ:లK తపÕNస50 అమ� 
¾యమN ఆÇ<ం/లN  5~ �{ష¡ 8ఖ� ¾:�. (c� నంబ� WP 4271/2014). అ£ì ½ర 
స./ర అ¿55 EÊ సª-న�త 24య¢&నం /రణ� Î1 ^జ� 5Ö». 8ం_ ఆ ½ర 
స./ర అ¿55N అ��� ¾0 24య¢&నం ºం» ^జ�పర/è�ం$0 ®Æ�� ;బEC° �w�è� 
ఆÇ<ంÜం$ (05.03.2014). 24య¢&నం ఆÇ:ల ¥ర� ;బEC° �w� కËషన�~ ప5¿FN 
25�ంã �w� ü�ష¡ �w�� సంబం¿త అ¿55N అ��� ¾0 24య¢&నం ºం» ^జ�ప5/�. 
c�N /5ంÜన ®Æ�� దరI�b8�� ì�� 15.09.2012, 27.09.2012, 30.10.2012, 
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10.12.2012, 28.02.2013, 03.05.2013 లF సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం ఇÜÄన దరI�bల� 
సంబం$ంÜన స./రం ఇB-లN సంబం¿త #మ పం/య¼ ½ర స./ర అ¿55N ఆÇ<ంÜం$. 
ఆ ¥ర� దరI�b8�� స./రం Qం8�. 
 

4. నం» ºఖంF ఆనందం (సహ చట�ం_ స^యం_ ధృవప�ం ¢¿ంÜన $B4ంÝ�) 
 

  'లం0ణ )*త-ంF #34"వృ$% మం9త-:ఖ ఆధ-ర4ంF గల ýద5క Næÿల2 సంస& 
(SERP) �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ_ కè0 $B4ంÝల Ïక� ఆªగ4 సమస4లK అంచ2Ú0 B5� 
¢¿55కత కèÕంచడం Æసం, $B4ంÝల� చట�బద%ం0 ఇB-è�న $B4ంగ పÁలK 6రదరIకం0 
అం$ంచ1N� )ì4కం0 ఒక ¢�� Ú� æQం$ంÜ (SADAREM [సదరం] – Software for 
Assessment of Disabled for Access Rehabilitation and Empowerment) అమ�F Oట�డం 
జ5ãం$. $B4ంÝల� ఇB-è�న ధృవపÁలK B5� B�న� 7ట Ö8 స3పంF అందøయడం 
Íర� EÊB4పbం0 �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ� �ం$న �»4� మ56 �ద4 0బ2ం$_ Î�న 
సదరం <¬EలK ýద5క Næÿలన సంస& Nర-|bం$. ఈ <¬EలF $B4ంÝల� ఉÜతం0 �ద4 
పM=� Nర-ంÜ )*త-¥ $B4ంగ ధృవపÁ� 9M¾�bం$. ఇ� 9M¾యబ�న ధృవపÁ� సదరం 
): ;~ F భష4= అవసEలß భdపరచబడ>£. $B4ంÝల� )*త-ం ఇ¾Ä )âజ2� 
Qం8లం? సదరం ధృవప�ం తపÕNస5.  

 

అ�ం{ ఒక <¬రం N9.C° ��8 ÚlÕ� మండలంF Nర-ంచడం జ5ãం$.           
ఈ <¬EN� ఆ మండలంFN ధ #.ల� సంబం¿ంÜన $B4ంÝ� వÜÄ ధ ర5ల పM=� 
Nర-ంRÆవడం జ5ãం$. అ� ఈ <¬EN� B� #.N� �ం$న అంకం నం» అä mగ C�� 
Î1 వÜÄ పM=� ¾£ంR�2��. ఈ <¬EN� వÜÄన $B4ంÝ� అంద5S B5 Ïక� 
క�ంగ>-N� బ{� $B4ంగ ధృవపÁ� �ద4 ఆªగ4 :ఖ 8-E 9M¾యడం జ5ãం$. 5� నం» � 
.�ం అర+త�న�పÕ{S సదరం <¬రంF $B4ంగ ధృవప�ం 9M¾యబడÖ». ఒక¢5 5» �ం�¢�8 
సదరం <¬EN� ^జiనపÕ{S, 100% $B4ంÝడN �ద4 అ¿5�� Ý5bంÜనపÕ{S నం» � ధృవప�ం 
9M5Ö». ఫèతం0 )*త-ం $B4ంÝల Íర� Nర-�bన� )ì4క బ�F )Úశం ల"ంచÖ». 
5రణం ఏËNN అ�ãì ‘$B4ంగ ధృవప�ం 5Bలం? �ష¡ 5��, అం»F ý� మ56 ²< 
తపÕNస5. అంకం నం» �Ãంబం Ïక� �ష¡ 5�� F నం» ²< ఉన�పÕ{S ý� Öనం»న $B4ంగ 
ధృవప�ం’ ఇవ-ÖదN అ¿5�� స.Dనం �6Õ�. సదరం <¬రం 8-E $B4ంగ ధృవప�ం 
Qంద1N� )*త-ం N�È<ంÜన ,Ëÿ$ (9) ధృవపÁలF ఒక{ ఉం? స5�(ందN, )*త-ం 
N�È<ంÜన ,Ëÿ$ పÁలF ఒకoన ఆD� 5�� N నం» కèã ఉన�పÕ{S �ష¡ 5�� .�¥ 
5Bలనడం స55దN నం» తè8దంq� ��Õ2 అ¿5�� ప{�ంRÆÖ».  
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అంకం నం» �Ãంబం ¢&Nకం0 స./ర హ�� చట�ంØ అవ0హన 5ర4å.� Nర-�bన� 
సహ చట�ం ర=ణ Ú$క అధ4r� న�� N సం)$ంÜ, Ú$క సహ5రం_ సంబం¿త ½ర స./ర 
అ¿55N నం» � $B4ంగ ధృవప�ం ఇవ-క�వ1N� గల 5ర4లK 'ల6è�ం$0 సహ చట�ంFN 
�=¡ 6 )5రం ¾0న దరI�b 8-E Æరడం జ5ãం$. 8N� సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 సహ 
చట�ంFN �=¡ 7 )5రం స.Dనం ఇ� b అంత� ºం» సదరం <¬ర NE-హ�� ��Õన 
స.D2ä� అం? ‘$B4ంగ ధృవప�ం 5Bలం? �ష¡ 5��, అం»F ý� మ56 ²< తపÕNస5. 
అ£ì అంకం నం» �ÃంCN� గల �ష¡ 5�� F నం» ²< ఉన�పÕ{S నం» ý� �ష¡ 5��F 
Öనం»న $B4ంగ ధృవప�ం ఇవ-ÖదN’ Eత*ర-కం0 'èయø¢�.  

 

½ర స./ర అ¿55 Ïక� ఈ స.Dనం_ సంతృ�b �ందN అంకం నం» Óద{ అÔÕÖ~ 
అ¿55� సహ చట�ంFN �=¡ 19 )5రం అÔÕ� ¾యడం జ5ãం$. అÔÕ� /రణ సందరQం0 
సదరం <¬రం 8-E $B4ంగ ధృవప�ం Qంద1N� )*త-ం N�È<ంÜన ,Ëÿ$ (9) ధృవపÁలF 
ఒక{ ఉం? స5�(ందN, అ� )*త-ం N�È<ంÜన ,Ëÿ$ పÁలF ఒకoన ఆD� 5��N నం» 
కèã ఉన�పÕ{S, ఆ షçN� సంబం¿త <¬ర NE-హ�ల దృ��� ¼���£నపÕ{S, B� 8NN 
ప5గణనF� ¼�Æవ1N� NEక5ంÜన షçN� అÔÕÖ~ అ¿55 దృ��� ¼���వడం జ5ãం$.  

 

ఇ� పsల Bదన� న� Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 )*త- Nబంధనల )5రం �ష¡ 5�� అä$ 
)*త-ం N�È<ంÜన ,Ëÿ$ ధృవపÁలF ఒక{ .�¥. అం»F ý� Öనంత .Áన ధృవప�ం 
9M¾యక�వడం స55» అంt అంకం నం» Ïక� ఆD� 5�� ఆDరం0 ఆ C�N� $B4ంగ 
ధృవప�ం త=ణ¥ 9M ¾çలN సంబం¿త అ¿5ర యంÁం0N� ఆÇ:� 9M¾యడం జ5ãం$.   
ఆ ¥ర� సంబం¿త అ¿5�� అంకం నం» � $B4ంగ ధృవప�ం 9M¾యడం జ5ãం$. ఈ ధృవప�ం 
ఆDరం0 నం» � )*త- )ì4క బ� F )Úశం ల"ంÜం$.  

 

 

5. ఉ�40N� ఇ�ÕంÜన సహ చట�ం 
 

ఉమÿ� ఆంX)Çþ EÊంF )*త-ం 2002 సంవత�రంF )*త- బ�లF ఉ6D46ల Íరత 
దృ� �j ఉ6D4య <=ణ ÖనÃవం{ B5� )ì4కం0 ఒక �' పM= Nర-ంÜ అం»F 
ఉ¼b�cÒనB5� <=ణ *5b ¾�Æవ1N� అవ5శం ఇÜÄ, <=ణ *రb£న తE-త �Ý4ల� 
ఉ6D46�0 NయËం/లN Nరc£ంÜం$. ఇం»� అKÝణం0 2002 సంవత�రంF 
EÊB4పbం0 �' పM= Nర-ంÜం$. అం»F N9.C° ��8 5.���� �ం$న ��� ఉ¼bరcత 
¢¿ంÜ <=ణ-ÖN-ఉ6D46�0 NయËంచబ1��. Í$È5లం u� Nర-5bంÜన తE-త <=ణ 
*5b¾య1N� పంపబ1��. 5� వ4�bగత 5ర4ల వల8 <=ణ *5b5వ1N� ��రv 5లం ప{�ం$. 
Üవ5� 2010 సంవత�రంF B. Ed. <=ణ *5b ¾:�.  
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<=ణ *రb£ం$ 5బ{� uF8� ¼�ÆBè�ం$0 ¢&Nక 84:I¿55N èwత*ర-కం0 
Æర0, uF8� ¼�ÆBè�ం$ �£ �z T.T.C. బ»� B.Ed. *5b ¾¢z. 5బ{� �� అర+త 
Ö» అంt �ం� సంవత�Eల 5లం ¢గ�0 ¢&Nక 84:I¿55 తÝ .రÉదరIకత-ం ¾యమN 
Æ�x Óతbం ద¢yN� ఉన�త 84:I¿5�ల� NÚ$ం/�. 

 

8ం_ ��� సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం తన Ïక� Nçమక ద\ంØ ¼��న� చర4ల 
వEలK 'èయøçè�ం$0 ½ర స./ర అ¿55, ��� ఎ�4cష¡ Pగం 05N Æరడం 
జ5ãం$. 5� ½ర స./ర అ¿55 సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం ఎ�ం{ స.Dనం 
ఇవ-క�వడం_ సహచట�ంFN �=¡ 19 )5రం స./ర కËష¡ � అÔÕ� ¾�Æవడం జ5ãం$. 
స./ర కËష¡ అÔÕ�N /5ంÜ ��� ద\ంØ ©ల ª�F80 చర4� ¼�ÆBè�ం$0 
సంబం¿త అ¿5�లK ఆÇ<ంÜం$. ఫèతం0 ��� )*త- ఉ6D46�0 NయËంచబ� )�bతం 
5.���FN R.B.నగ� మండల ప5ష= ��� F �కండM z� ఉ6D46N0 పN¾�b2��.  
 

6. న�w ç�ల ý5ట )9 ధనం వృD ఆ�న  సహ చట�ం 
 

)*త- ఉ�4Ý� తమ �ÃంCల_ కè0, N�È<ంÜన Nబంధనల� Fబ� )9ధనం_, 
స-EÊంF ^ర మ56 9Kన ç�� ¾య1N�, ఉ�4గ 5లంF ఒక¢5 Pరత Çశ ç� 
¾య1N� �లz 5ల )çణ భత4ం (LTC) మం�� ¾�bం$. 2008-09 ఆ5&క సంవత�రంF 2{ 
ఆంX)Çþ EÊంF గల ఉమÿ� ఆ$�C° ��8F �లz 5ల )çణభత4ం Qం$న B5 వE� 
'èయøçè�ం$0 సంబం¿త ½ర స./ర అ¿5�లK �ºరం F� ��8FN 5గG నగ� � 
�ం$న 9గృ� 6వ మంH సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం Æరడం జ5ãం$. ఇ� Qం$న Óతbం 
స./రంØ NజNEÈరణ ¾çè�ం$0 ��8 84:I$55N Æరడం జ5ãం$. ��8 
84:I¿55 0� *5b¢&£ /రణ� ఆÇ<ం/�. ఈ F0 ఈ వ4వ^రంØ ప9కలF కథ2� 
Eవడం_ ��8 క�క�� ��¡� /రణ� ఆÇ<ం/�.   

 

2008-09 ఆ5&క సంవత�రంF 2{ ఆంX)Çþ EÊంF గల ఉమÿ� ఆ$�C° ��8F ¨గ� 
¬�8ల_ 2,525 మం$ )*త- ఉ6D46� 2,02,23,137 æ6య� �లz 5ల )çణ భత4ం 
మ56 స-ంత|� అల)K�� Qం8రN, ఈ Ó>bN� )9ధనం »5-Nâగం0 ప5గ�ంÜ 
సంబం¿త )*త- ఉ6D46ల Kం� అపEధ ��º_ స^ EబN�లN మ56 :Iపరîన 
/రణ Î1 ¾పN�లN ఈ Óతbం వ4వ^రంØ /రణ జ5�న ��¡� Pగం 
84:I¿5�ల� 0}ర� ¾0ం$. ఈ ¥ర� త=ణ¥ N5Èష� చర4� ¾పN�లN 84:ఖ కËషన� 
ఆ$�C° ��8 84¿55� 2011 ��ంబ� F ఆÇ:� 9M¾¢�. 5� ఈ ఆÇ:� అమ�5Ö». 
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ఇం{FంÜ 5� కదప�ం1 %ంత|� 5N %ంత|ర8� )��వ/ÄమN, ఇం{Fä Çz�N 
ద5IంRÍN )0ద% aణ4BÁల� ~వ దరI2N� )��వ/ÄమN ¨గ� ¬�8ల_ )*త- ధ2N� 
అడ�85F Qం$న B5Ø తãన చర4� ¼�ÆBలN ��¡� Pగం B� ఇÜÄన NÚ$క )5రం 
)*త-ం ఇÜÄన ఆÇ:ల అమ� `5Ä వE� అం$ంచగలరN సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం 
సంబం¿త ½ర స./ర అ¿5�లN 2015 వ సంవత�రంF Æర0 Íంతమం$ సÕం$ం/�. 
మ5Íంతమం$ అరÍర స./రం ఇ/Ä�. 

  

Üవర� ఈ Óతbం వ4వ^EN� EÊ స./ర కËష¡ దృ��� ¼��� b 2{ EÊ స./ర 
కËషన� � ఇం�çG అహÿ° 05 )ì4క �రవ_ ��8 84:I¿55 0� Óతbం 2 Æట8 28 
ల=ల æ6యలK సంబం¿త )*త- ఉ6D46ల Kం� 5కవM ¾0 )*త- ఖజ2� జమ 
¾£ం/�. )*త- ధ2N� అåమ పద%(లF Qంద1N� )య��ంÜన )*త- ఉ6D46లØ అమF8 
ఉన� Nబంధనల )5రం ఇకØ �లz 5ల )çణ భత4ం Qంద1N� 	� Ö�ం1 N�ధం ¿ం/�.  

 

ఈ వ4వ^EN� బయట� ìవడ¥ 0�ం1 ��న )*త- ధ2N� �5ã Eబట�డంF Sలక 
6� ��ంÜన 9గృ� 6వ మంH స*4� వృ�b M>4 )*త- ఉ6D46�, )వృ�b M>4 సహ చట�ం 
5ర4కరb అ£న మహమÿ° అ�� కృ�N 2{ స./ర కËషన� � ఇం�çG అహÿ° 0� )ì4కం0 
అ"నం$ం/�. అÇ సమయంF ఈయన� ఎ»ర}4 ).8ల Kం� భdత కèÕం/లN )*త- 
)Dన 5ర4ద5I� )ì4కం0 �Üం/�.   

7. Úల Æట8 æ6యల ��న 5ం�ú�ల �º� కC� 5�ం1 N�వ5ంÜన 
స./రహ�� చట�ం  
 

సహ చట�ం అమ� షçNÍüb ఇ_క సంచల2తÿక c�. సహ చట�ం అమ�F ½�� 
పÃ�దల� EÊ సª-న�త 24య¢&నం ^క4ం ¾�ÍN ��న )*త- �ºలK 56డడ¥ 
5�ం1 ఆåమణల 6�5�ం1 సÕష�îన ఆÇ:� 9M¾0ం$. వEF8� )�ì......  

 

 

Pరత Çశ ¢-తం�4Úళ జ5ãన భజన సందరQం0 Pరత Çశం Kం� 6�¢b¡ � )���£న 
B5 Ïక� ఆ�bలK ¢-�నం ¾��న� )*త-ం B{N 5ం�ú�ల ఆ�b�/�º�0 55��F8 
న�» ¾0 Pరత )*త-ం 9M¾0న NE-0(� (ప5^రం మ56 aనEBసం) చట�ం 1954 
మ56 NE-0(ల �Ë 6లన చట�ం 1950 )5రం B{� సంర=�Eè0 ఉంt వÜÄం$. ఇ�ం{ 
5ం�ú�ల �º� రం0��� ��8 గం�ýట (గతంF Eøంdనగ�) మండలం a6Õల`డ #మ 
��4 ప5¿F �.� 977.28 ఎకE�2�£. ఈ �ºలF Í$È �ºలK 6�¢b¡ Kం� 
వÜÄన శర4�&ల (5ం�ú��)� )*త-ం cN£ంÜం$. ఇ� �cN£ంa� Qం$నB5F ఒక� 
పరAEం Eంచం° మంã� మ��. 
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స�- నంబ�8 301 Kం� 308 వర�, 325 Kం� 328 వర� మ56 331 F ఒక Pగం 
(6��)FN 198.30 ఎకEలF ఆయన� 1953 F cN£ంÜన �ËØ ఆయన మర4ంతరం హ��ల 
బద�£ంa Æ�x ర¥� పరAEం మ�� ఉమÿ� EÊంF )*>-N� ఆ�£ం/�. రం0��� 
��8FN Eøంdనగ� మండలంFN a6Õల`డF గల 323 ఎకEల �ËN దరI�b8��� 
కట�W�x 2003 7�వ5 26 న �ప56లన )Dన కËషన� (CCLA) ఆÇ:� 9M¾¢�.          
ఆ తE-త ఈ cN£ంaలK సమ5&�b 2006 �¡ 28న EÊ )*త- ��4 5ర4ద5I Î1 
ఉతb�-� 9M¾¢�. 

 

ఆ£ì ఇ� )*త-ం ఆÇ:� 9M¾యడం Nబంధనల� �ద%మN ఈ వ4వ^EN� 
సంబం¿ంÜన అN� ర5ల స./రం 5BలN a6Õల`డ #మ అ"వృ$% సంఘం అధ4r� �. ��� 
సహ చట�ం 8-E Eøంdనగ� తహ0�È�, రం0��� ��8 క�క�� మ56 �ప56లన )Dన 
కËషన�, ®దEC° వదÈ దరI�b� ¾యడం జ5ãం$. ఇ� స./ర హ�� చట�ం 8-E üక5ంÜన 
స./రం ఆDరం0 /రణ ¾పN�లN )*>-N� Æరడం జ5ãం$. )*త- ఆÇ:ల_ రం0��� 
��8 క�క�� ¾ప{�న /రణF Nబంధనల� వ4��కం0 �ºల cN£ంa జ5ãనÃ� NEÈరణ 
5వడం_ B{N �5ã ¢-�నం ¾�Æవ1N� తãన చర4� ¾పN�è�ం$0 )*త-ం రం0��� ��8 
క�క�� N ఆÇ<ంÜం$.   

   

)*త- ఆÇ:ల )5రం రం0��� ��8 క�క�� �cN£ంaలK సమ5&� b 2006 �¡ 28న 
EÊ )*త- ��4 5ర4ద5I 9M¾0న ఈ ఉతb�-లK సB� ¾� b ®Æ�� N ఆ�£ం/�       
(5~ �{ష¡� WP No 14066/2006 మ56 14027/2006). అసÒన NE-0(� 1988Fä 
మర�ం/రN, NE-0(ల Bర�ల �8F ద:CÈల తE-త ర¥� మ�� Kం� దరI�b ¼�ÍN 
�ËØ హ��� బద�£ం/రN, ఇ �ల8వN రం0��� ��8 క�క�� (�{షన�) B$ం/�.  

 

రం0��� ��8 క�క�� Bదన_ ఏSభంÜన ®Æ�� ఈ cN£ంa�/�ËØ హ��ల 
బద�£ంa �ల8దN 2{ >>�èక )Dన 24యm5b జ0�� $w� ¬ �సÖ మ56 జ0�� 
ఎ�..భ~ ల_ Î�న ధEÿసనం 2016 7�వ5 12న ¼�Õ )ల8�ంÜం$. పMత 5లçపన తE-త 
వÜÄన దరI�bలK/జKabలK NE-0(� (ప5^రం మ56 aనEBసం) (DPCR) చట�ం 1954 
మ56 NE-0(ల �Ë 6లన చట�ం 1950 �ంద అKమ�ంచEదN, అ¢Dరణ M�F 5ం�ú�ల� 
ప5^రం �è8ంచడం స55దN ధEÿసనం సÕష�ం ¾0ం$. )Dన �ప56లన కËషన� 
ఉÇÈశ4*ర-కం0 అ¿5EN� ఉపâãం/రN, )Dన �ప56లన కËషన� మ56 ��4 
5ర4ద5I 9M¾0న ఉతb�-ల )Kక Sలకîన అదృశ4 శ�b�2�యN, ఆ శ�bÖ ఈ cN£ంaF8 
Sలక6� ��ం/రN ధEÿసనం అ"�యప�ం$. అర+త ÖN వ4�b� ఇÜÄన న� పÁల ఆDరం0 
)Dన �ప56లన కËషన� తన� గల అ¿5EలK ఉపâãంR�ంt ¾0న cN£ంa�, 
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B{N ��4 :I 5ర4ద5I ఆ�$ంచడం సహజ 24య�Áల� �ద%మN ధEÿసనం సÕష�ం 
¾0ం$. 55��F8 పరAEం Eంచం° మ�� 5¢b పరAEం Eంచం° మంã� మ��0 .రÄ1N� 
ఎ�b�ax, ఇ� 55��లK .రÄడం 8-E, అ¿5EలK ప5¿ 8{ ఉపâãంచడం 8-E ¾0న 
cN£ంaలK, 9M ¾0న ఉతb�-లK ®Æ�� ధEÿసనం Í{�Ú0ం$.  

 

5ం�ú�ల �ºలØ EÊ సª-న�త 24య¢&నం )�వ5ంÜన ¼�Õ  EÊంF సంచలనం 
సృ��ంÜం$. EÊ )*త-ంF కదèక 'ÜÄం$. 5ం�ú�ల �ºల Ïక� వ4వ^రంØ సమJ దE4ab� 
ఆÇ<ంÜన )*త-ం EÊ EజDN ®దEC° <B�F 88a 11 వందల ఎకEల �Ë 
అ24�ంతîనÃ8 Ý5bంÜ B{N ¢-�నం ¾�Æవ1N� న�ం¬ãంÜం$.  

 

½�ల Nరంతర 9గæకత� సహ చట�ం _డవడం_ ఇపÕ{వర� జ5ãన అ24ç�, 
అå.� బయటపడడం_ B{ షయంF EÊ ఉన�త 24య¢&నం ^క4ం ¾�Æవడం_ ��న 
�ºల ప5ర=ణ� )*త-ం ప{ష�îన చర4� ¾పN�è�న ప50&� ఏరÕ�ం$. 

  

8. Úత2� అం$ంÜన సహ చట�ం 
 

#3ణ N�ýదల �ÃంCల� ఏ1$� క�సం 100 ª�� ఉ6¿ కèÕం/లన� స8శయం_ 
)*త-ం )ÚశO{�న మ^>ÿ0ం� #3ణ 9¼య ఉ6¿ ^3 పథకం ÇశB4పbం0 అమలz_ం$. 
ఈ పథకం Ïక� E�ÖN అం:F8 ఒక{ పN¾0న Îwల� స5లంF Úత2� అం$ంచడం. 

 

N9.C° ��8 జ�¡ పè8 మండల cంd #మంF #3ణ 9¼య ఉ6¿ ^3 పథకంF 
పN¾0న 60 మం$ Îwల� 2�Ý సంవత�E�0 Úత2� �è8ంచడం ÖదN ఆ #3�లF ఒకiన 
గంట గంÝC£ N9.C° ��8 సహ చట�ం ర=ణ Ú$క N సం)$ంÜ, Ú$క సహ5రం_, మª 
ఇదÈ� సహచ�ల_ (హM� మ56 అ��) కè0 సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం 2�Ý 
సంవత�E�0 Úత2� �è8ంచక�వ1N� గల 5ర4లK 'èయøçè�ం$0 ½ర స./ర 
అ¿55, జ�¡ పè8 మండల ప5ష= 05N Æరడం జ5ãం$.  

 

5� ½ర స./ర అ¿55 సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం ఇÜÄన స.Dనం_ సంతృ�b 
�ందN దరI�b8�� Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55� సహచట�ంFN �=¡ 19(1) )5రం అÔÕ� 
¾�Æవడం జ5ãం$. అక�డ Î1 సంతృ�bకరîన స.Dనం ల"ంచక�వడం_ స./ర కËష¡ � 
�=¡ 19(3) )5రం �ంe అÔÕ� ¾�Æవడం జ5ãం$. స./ర కËష¡ Kం� ½ర స./ర 
అ¿55� /రణ NËతbం ^జ�కమÿN à'�� 9M 5వడం_ సంబం¿త 5ర4åమ 
అ¿55/మండల ప5ష= అ"వృ$% అ¿55 ఆ 60 మం$� EBè�న Úత2లK �è8ంచడం జ5ãం$. 
ఒÍ�క�5� 1470 æ6యల Kం� 4770 æ6యల Úతన బ5£� �è8ంచబ1�£. 
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9. 6� ��� ఇ�ÕంÜన సహ చట�ం 
 

N9.C° ��8 జ�¡ పè8 మండలంFN పడ�� #.N� �ం$న సంÝ �6� ఉ6¿ 
NËతbం Ç:ల� )@�లN Nరc£ంRÍN, Ç:ల� )ళ�1N� 5Bè�న 6� ��� Íరß Pరత 
Çú వ4వ^Eల మం9త- :ఖ ఆధ-ర4ంF పN¾ü 0�ందEC° 6� ��� 5E4లయంF దరI�b 
¾��2��. ఆ తE-త  Pరత Çú వ4వ^Eల మం9త- :ఖ 8-E Nర-ంచబL ఆ¡-Ò¡ 
DనంF తన 6� ��� 9M అ£ం8 Ö8 అN తN� ¾��ం? 6� ��� 9M అ£నÃ80 ఉం$. 
5� ఎNË$ (8) ©ల� గడÜ2 6� ��� EÖ». ఆ తE-త మa� ఆ¡-Ò¡ DనంF తN� ¾య0 
అం»F 6� ��� 9M ¾యబ�నÃ8, 8NN �6� ¼�Æక�వడం వల8 �5ã 6� ��� 
5E4లçNc ¾5నÃ8 ఉం$.  

 

హ>A�న �6� సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55, 6� ��� 5E4లయం, 0�ందEC° 
05N తన� 6� ��� ఇవ-క�వ1N� గల 5ర4� 'ల6è�ం$0 సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం 
¾0న దరI�b 8-E Æరడం జ5ãం$. 8ం_ సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55, 6� ��� 
5E4లయం, 0�ందEC° 0� సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం స.Dనం ఇ� b 20 ª�లF 
�6� � 6� ��� అందøయడం జ5ãం$.   
 

10. 6ల2 వ4వ^EF8 ఉæÈ Pష Bడ5N� అమ� ¾£ంÜన సహ చట�ం 
 

Pరత )*త- ఆÇ:ల )5రం ÇశంFN )*>-ల�� ప56ల2 వ4వ^EF8 9P� �ÁN� 
అమ� ¾çè�ంÇ. అం? 6ల2 వ4వ^EF8 �పంÜక వ4వ^5క Pష ఆంగ8ం, 9¼య Pష ం�, 
¢&Nక PషలK ప56లనF ¿0 ఉపâãం/è. ఈ ఆÇ:ల )5రం ఉమÿ� ఆంX)Çþ EÊంF 
మ56 )�bత 'లం0ణ EÊంF 6ల2 వ4వ^EF8 �పంÜక వ4వ^ర Pష ఆంగ8ం, 9¼య Pష 
ం� మ56 EÊ Pష�0 '�Ý మ56 ఉæÈ PషలK ¿0 ఉపâãం/లN )*>-� 
ఆÇ:� 9M¾:£.   

 

ఉమÿ� ఆంX)Çþ EÊంF 6ల2 వ4వ^EF8 ఉæÈ Pష అమ�Ø )*త-ం ఇÜÄన 
ఆÇ:లK ఆ$�C° ��8FN )*త- 5E4లçF8 అమ�¾యడంØ ºఖ4ం0 ఉæÈ PషF 2మ 
ఫల5ల ఏEÕÃØ  వE� 5Bలంt �ºరం F� ��8F 5గG నగ� � �ం$న 9గృ� 6వ 
మంH సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం సంబం¿త ½ర స./ర అ¿5�ల (మండల 84¿5��) 
8-E Eత *ర-కం0 దరI�b ¾యడం జ5ãం$. సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం ½ర స./ర 
అ¿5�� ఇÜÄన స./రం )5రం ��8F 9P���ం స50É అమ�5వడం ÖదN, 9P� 
�ÁN� స50É అమ� ¾ü� చర4� '��Æవ1N� N5Èష� ఆÇ:� 9M¾యగలరN ��8 క�క�� N 
Æర0 ఆ ¥ర� ��8 క�క�� మª¢5 ఆÇ:� 9M ¾¢�. ఈ షçN� ప9క� మ56 3�ç 
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Î1 )Dనం0 )¢రం ¾యడం_ ��8F అN� )*త- 5E4లçల� '�Ý, ఆంగ8ం _ 6Ã 
ఉæÈF Î1 2మఫల5� ఏEÕÃ ¾యడం జ5ãం$.  

 

 

11. ®దEC° మ^నగర6లక సంస&F ��న )9ధనం వృDN బయటO{�న స./ర హ�� 
చట�ం 
 

వES5లం వÜÄందం? /� ®దEC° మ^నగర6లక సంస& ప5¿F గల రహ8�� 
��z�, BÝలK తల��bంN£. ఇం»� గల )Dన5రణం నగర6లక సంస& ప5¿F వESల 
5రణం0 వ¾Ä వరద�� త-ర0 )ళ�1N� 	�0 N5ÿంÜన 2�� *�క_ Nం��వడ¥. )� 
సంవత�రంF ®దEC° మ^నగర6లక సంస& వES5�N� ºంÇ 2�లF గల *�క ¼0Ú0 
B{F వరSa�� )ళ�1N� 	�0 ¾య1N� Íంత ధనం cN£�bం$. అ£ì ఈ డL2 ఖ�Ä 
షయం మ56 ¢¿ంÜన ఫè>ల వE� 5BలN ®దEC° FN స-చÄంద సంస& �ప56లన 
Ú$క )�Nu� ®దEC° మ^నగర6లక సంస&N  సహ చట�ం 8-E Æర0 అం$ంÜన స./రం 
)5రం ��న )9ధనం 2�ల *�క Íర� )ÜÄ�b2� B�¢&£F *�క )è�¼త జరగడం 
ÖదN, Nuల cN£ంa, ఖ�Ä మ56 ఆ<ంÜన ఫè>ల� మధ4 /� ì1 ఉందä షయం 
)�ÝF� వÜÄం$. ఈ షయî స./ర హ�� చట�ం 8-E Qం$న స./రం ఆDరం ¾�ÍN 
��న )9ధనం »5-Nâగం జ5ãందN 7E4» ¾üb Óతbం షçN� ®దEC° మ^నగర6లక 
సంస& అ�� Nªధక :ఖ� /రణ NËతbం అపÕãంÜం$. )�bతం /రణ జ�Ý_ం$. 

 

12. అ వ�� �º� 5z, ఆåమణ �º� – ìèÄన సహ చట�ం – � ఆåమణ� క��ం 
 

సహ చట�ం అమ� షçNÍüb )*>-N� ఇబ2ం$O{�న c�. సహ చట�ం అమ�F ½�� 
పÃ�దల 5రణం0 పరసÕర �ద%îన )*త- BదనలK, అ� Î1 సª-న�త 24య¢&2ల ºం», 
బయటO{�న ఉదంతం. Üవర� )*త-ం $»ÈCÃ చర4లK �రం"ంÜ, అå.ల� 6లÕ�న 
అ¿5�లØ c��న�»¾0 åమ<=ణ చర4ల� ఉపåËంÜం$. వEF8� )�ì..... 

®దEC° మ^ నగర6లక సంస& ప5¿FN Eøంdనగ� మండలం మ�Íండ #మంFN 
స�- నంబ�8 3057,3058 మ56 3059 ప5¿FN �º� వ�� ¨�� � �ం$న �º�? 58? 
[దEÉ �ü�¡ � వw � �ం$నB? 58?]అä షయî సంÇహం వÜÄం$. 8ం_ వ�� ¨�� అ0��ం~ 
స�- కËషన� M-స�- Nర-ంÜ )*>-N� NÚ$క సమ5Õం/�. ఈ NÚ$క ఆDరం0 ఈ �ËN   

వ�� ¨�� � �ం$న0 Ý5b� b )*త-ం ��~ à{7cష¡ F.No.M1/69/PROT/PR/2004         
ì� 13.3.2006 9M¾0ం$. 8ం_ ఈ �ºల åయåçలK 5�ü �ష¡ :ఖ Nè�Ú0ం$. 

అ£ì ఈ �º� వ�� ¨�� � �ం$న 5వN, వ�� ¨�� అ0స�ం~ స�- కËషన� ¾0న  
M-స�- Fప�£ష�మN, 55��లN >�.� ¾యడం జ5ãందN అK.2� వ4కbం అç4£.   
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ఈ వ4వ^EN� సంబం¿ంÜన అN� ర5ల స./రం 5BలN a6Õల`డ #మ అ"వృ$% సంఘం 
అధ4r� �. ��� సహ చట�ం 8-E Eøంdనగ� తహ0�È�, రం0��� ��8 క�క�� మ56 
�ప56లన )Dన కËషన�, ®దEC° వదÈ దరI�b� ¾యడం జ5ãం$. ఇ� స./ర చట�ం 
8-E üక5ంÜన స./రం ఆDరం0 /రణ ¾పN�లN )*>-N� Æరడం జ5ãం$.  

 

)*త- ఆÇ:ల_ రం0��� ��8 క�క�� ¾ప{�న /రణF వ�� అ0��ం~ స�- కËషన� 
సమ5ÕంÜన NÚ$కF అస� వEలK N4ంప5ం ¾0నÃ8 NEÈరణ అ£ం$.  M-స�- NÚ$కF వ�� 
ఆ�b� అN ఉన� 11 వ 5ల� F Bసbవం0 ‘Nil’ అN E0 ఉండ0, 8NN Í{�Ú0 మ�Íండ    
9!� � సంబం¿ంÜన స�- నంబర8�� 8N� ఎ»�0 (ఆ 11 వ 5ల� F) E0 Óతbం 1654.32 
ఎకEలK వ�� ఆ�b�0 �6�.  

 

అంì5�ం1 మ�Íండ #మం మ56 B��� ఉం1è�న7ట దEÉ �ü�¡ � వw అN 
Eయడం జ5ãం$. 5� 1954-55 I� ప^�F ఈ �º� ఇత�ల ý5ట ఉ2�£.  

Eøంdనగ� � �ం$న �ºల షయంF పక� మండలîన �5 èంగంపè8� �ం$న తహ0�È� 
ఎ� సంతకం ¾¢bడN అK.నం వÜÄన అ¿5�� /రణ ¾పట�0 ఈ �ంe ద} స�-Ø >K 
ఎ�ం{ సంతకం ¾యÖదN, ఆ సమయంF äK రం0��� ��8 �5èంగంపè8 తహ0�È� 0 
పN¾యÖదN, అపÕ{c $ద� ��8� బ$w అç4యN ఆ స�- NÚ$కØ సంతకం ¾:రN P�bన� 
�5èంగంపè8 తహ0�È� Eత*ర-కం0 సÕష�ం ¾:�. 8ం_ ఆయన సంతకం Î1 ²ర�M ¾యడం 
జ5ãందN, ఒక మండలం ప5¿FN �ºలØ మª మండలం Ïక� తహ0�È� � అ¿5E� ÖవN 
ìèÄన ��4 యంÁంగం సహ చట�ం �ంద సమ5ÕంÜన ఆDE� సiనÚనN, తaÕ జ5ãందN 
NEÈరణ� వÜÄం$.  

 

ఈ ¥ర� ��4 :ఖ /రణF బయటప�న ఈ షçల�� 'èయø� b 2{ రం0��� 
��8 క�క�� )*>-N� )ì4క Öఖ (D.O. Letter No. F1/4615/2007 ì� 13.09.2007) E:�. 
రం0��� ��8 క�క�� )ì4క ÖఖFN అం:లK ¼gం0 ప5గ�ంÜన )*త-ం సంబం¿త అ¿5�లØ 
చర4� ¾పట�మN ఆÇ:� 9M¾0ం$. ఈ ¥ర� 55��లK >�.� ¾0, సంత5లK ²ర�M 
¾0న ఇదÈ� అ¿5�లØ c�� O{�, B5Ø åమ<=ణ చర4ల� ఉపåËంÜం$.  

 

మª�a )*త-ం ఈ �Ë వ�� ¨�� � �ం$న$ 5» 5బ{� ఈ �ºల షయంF 
ఆంX)Çþ ప5�మల �èక వస(ల కలÕన 5ªÕ�ష¡ (APIIC) ఆధ-ర4ంF జ5ãన �cN£ంa� 
సiనÚనN )*త-ం సÕష�ం ¾0ం$. �NØ దEÉ �ü�¡ � వw  ®Æ�� N ఆ�£ంచ0 వ�� ¨�� 
�L4న� Fä c�N ప5ష�5ంRÆBలN �ÜంÜం$. ®Æ�� ¼�ÕN దEÉ ��� Æ�� F సB� 
¾య0 )*త-ం ‘మ�Íండ #మంF ధ సంస&ల� ఆంX)Çþ ప5�మల �èక వస(ల కలÕన 
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5ªÕ�ష¡ (APIIC) cN£ంÜన �Ë వ�� �Ë 5ä5», ఒకÚళ అ$ Nజం0 వ�� �Ë అ£ì 
ఆ ¥ర� �Ë� �Ë Ö8 ప5^రం ఇ¢bం’ అN ).ణ ప�ం 9M ¾0ం$.   

     

½�ల Nరంతర 9గæకత� సహ చట�ం _డవడం_ ఇపÕ{వర� జ5ãన � ఆåమణ 
వ4వ^రం బయటప�, B{ షయంF Nబంధనల )5రం వ4వహ5¢bమN ఉన�త 24య¢&2N� 
)*త-ం ).ణ *ర-కం0 �పÕడ¥ 5�ం1 ��న �ºల ప5ర=ణ� ప{ష�îన చర4� 
¾పN�è�న ప50&� ఏరÕ�ం$.  

 

13. ‘ఆసE’0 NèÜన సహ చట�ం  
 

'లం0ణ )*త-ంF #34"వృ$% మం9త-:ఖ ఆధ-ర4ంF గల ýద5క Næÿల2 సంస& 
(SERP) �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ_ కè0 $B4ంÝల Ïక� ఆªగ4 సమస4లK అంచ2Ú0 B5� 
¢¿55కత కèÕంచడం Æసం, $B4ంÝల� చట�బద%ం0 ఇB-è�న $B4ంగ పÁలK 6రదరIకం0 
అం$ంచ1N� )ì4కం0 ఒక ¢�� Ú� æQం$ంÜ (SADAREM [సదరం] – Software for 
Assessment of Disabled for Access Rehabilitation and Empowerment) అమ�F Oట�డం 
జ5ãం$. $B4ంÝల� ఇB-è�న ధృవపÁలK B5� B�న� 7ట Ö8 స3పంF అందøయడం 
Íర� EÊB4పbం0 �ద4 మ56 ఆªగ4 :ఖ� �ం$న �»4� మ56 �ద4 0బ2ం$_ Î�న 
సదరం <¬EలK ýద5క Næÿలన సంస& Nర-|bం$. ఈ <¬EలF $B4ంÝల� ఉÜతం0 �ద4 
పM=� Nర-ంÜ )*త-¥ $B4ంగ ధృవపÁ� 9M¾�bం$. ఇ� 9M¾యబ�న ధృవపÁ�   
సదరం ): ;~ F                 భష4= అవసEలß భdపరచబడ>£. $B4ంÝల� )*త-ం ఇ¾Ä )âజ2� 
Qం8లం? సదరం ధృవప�ం తపÕNస5.  

 

అ�ం{ ఒక <¬రం N9.C° ��8 జ�¡ పè8 మండలంF Nర-ంచడం జ5ãం$.           
ఈ <¬EN� ఆ మండలంFN ధ #.ల� సంబం¿ంÜన $B4ంÝ� వÜÄ ధ ర5ల పM=� 
Nర-ంRÆవడం జ5ãం$. అ� ఈ <¬EN� పడ�� #.N� �ం$న మడÉ సంగయ4 అä $B4ంÝ� 
(.న0క �కల4ం) Î1 వÜÄ పM=� ¾£ంR�2��. (సంగయ4 �Ãంబం ఉ6¿ NËతbం పడ�� 
#.N� ఐ» సంవత�Eల \తం వలస వÜÄం$.)  

 

ఈ <¬EN� వÜÄన $B4ంÝ� అంద5S B5 Ïక� క�ంగ>-N� బ{� $B4ంగ ధృవపÁ� 
�ద4 ఆªగ4 :ఖ 8-E 9M¾యడం జ5ãం$. 5� సంగయ4 � .�ం అర+త�న�పÕ{S సదరం 
<¬రంF $B4ంగ ధృవప�ం 9M¾యబడÖ». ఒక¢5 5» �ం�¢�8 (2014 మ56 2015) సదరం 
<¬EN� ^జiనపÕ{S, $B4ంÝడN �ద4 అ¿5�� Ý5bంÜనపÕ{S సంగయ4� ధృవప�ం 
9M5Ö». 5ర4� Î1 'èయøయÖ».   
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సంగయ4 �Ãంబం ¢&Nకం0 స./ర హ�� చట�ంØ అవ0హన 5ర4å.� Nర-�bన�  
సహ చట�ం ర=ణ Ú$క అధ4r� న�� N సం)$ంÜ, Ú$క సహ5రం_ సంబం¿త ½ర స./ర 
అ¿55N  సంగయ4 � $B4ంగ ధృవప�ం ఇవ-క�వ1N� గల 5ర4లK 'ల6è�ం$0 Eత*ర-కం0 
సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం ¾0న దరI�b 8-E �O�ంబ� 2015 F Æరడం జ5ãం$. 8N� 
సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 0� సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం స.Dనం ఇ� b సంగయ4 � 
ఇB-è�న $B4ంగ ధృవప�ం Ïక� నక�K ఇవ-డం జ5ãం$. అస� ధృవప�ం ఇవ-1N� ఇం5 Íంత 
సమయం 5BలN Æరడం జ5ãం$. m� ©ల� ÚÜ �0న తE-త జనవ5 2016 F �5ã సహ 
చట�ంFN �=¡ 6 )5రం èwత *ర-కం0 దరI�b ¾య0 సÕం$ంÜన ½ర స./ర అ¿55 సహ 
చట�ంFN �=¡ 7 )5రం స.Dనం ఇ� b 7�వ5 2016 ¢&Nక ఇం$E �ం� పథం 5E4లయం 
8-E సంగయ4 � EBè�న $B4ంగ ధృవప�ం ఇవ-డం జ5ãం$. ఈ ధృవప�ం ఆDరం0 సంగయ4 � 
'లం0ణ )*త-ం ఆసE OనS¡� F Pగం0 )� ©� ఇ¾Ä $B4ంగ OనS¡ మం�� ¾0ం$.   

 

 

14. క�ం~ (¬�8) �� Kం� E�  N రÛంÜన సహ చట�ం 
 

N9.C° ��8 ఆæÿ� మండలంFN Ç0ం #.N� �ం$న గడ�ం E� ýదB�. Üన� 
*5�8 Ú�ÍN Nవ0�b2��. �ం� బ�2� మ56 ఒక }4¡ కèãన తన ఇం{� �ం� ©లల 
(2015 సంవత�రంF 7�వ5 మ56 .5Ä) »4= ¬�8 61,271/- æ6య� Eవడం_ �� �న� 
E�, క�ం~ 3ట� N ప5úèంÜ, తన ఇం< 8 »4= BL ఉపకర4ల ఆDరం0 ¬�8 ¿ంచమN 
అ¿5�లK Æ5నపÕ{S B� Oడ�న Oట�డం జ5ãం$.  

 

8ం_ E� ¢&Nకం0 స./ర హ�� చట�ంØ అవ0హన 5ర4å.� Nర-�bన� సహచట�ం 
ర=ణ Ú$కN సం)$ంÜ, Ú$క సహ5రం_ సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55N ఇంత OదÈ ÓతbంF 
క�ం~ ¬�8 Eవ1N� గల 5ర4� మ56 ¼��ä చర4ల వE� 'ల6è�ం$0 Eత*ర-కం0 
సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం ¾0న దరI�b 8-E Æరడం జ5ãం$.  

 

8N� సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 (»4= :ఖ) 0� 
స.Dనం ఇ� b క�ం~ 3ట� F Fపం 5రణం0 ఆ� OదÈ ÓతbంF ¬�8 వÜÄందN Ý5bంÜ,        
ఆ 3ట� N CÝ¾యడ¥ 0�ం1, E� BL »4= ఉపకర4ల ఆDరం0 ఆ �ం� ©లల 5�N� 
990 æ6య� �è8ంచమN స.Dనం ఇ/Ä�. ఇ� సహ చట�ం స^యం_ E� (అ¿క) క�ం~ 
(¬�8) �� Kం� తనK >K 56��2��. 
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15. స.హ.చట�ం 8-E ÁÝ�� ¼�ÍÜÄన భ!ర"�  
 

ÚసF ÁÝ�{ ఎదÈ�N NB5ంÜ )జల� ÁÝ�� అం$ంచ1Nß )*త-ం N9.C° 
��8� ఒక Æ{ ఎన  ల=ల æ6య� మ�� ¾0ం$. 	{ ఉపâగం స50 É జరగÖదN అK�న� 
సహ చట�ం ర=ణ Ú$క, జ�¡ పè8 మండల సమన-య��, మండలంFN Íè6క #.N� �ం$న 
O$È ºర� సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం )*త-ం మం�� ¾0న Æ{ ఎన  ల=ల æ6యల 
Nâ0N� సంబం¿ంÜన వE� ఇవ-గలరN ½ర స./ర అ¿55, ��8 #3ణ ÁÝ�{ 
సరఫE Pగం 05N èwత *ర-కం0 Æరడం జ5ãం$.  

 

½ర స./ర అ¿55 0� సహ చట�ంFN �=¡ 7 )5రం ఇÜÄన స./రం ఆDరం0 
B�¢&£F ప5úలన ¾య0 ÚlÕ� మండలంFN అÎ8� #.N� )*త-ం ÁÝ�{N 
అం$ంచ1N� 2�Ý (4) ల=ల æ6య� cN£ంచ0 అం»F m� (3) ల=ల ఎన  (80) Úల 
æ6య� ఖ�Ä ¾02 ఒక Rక� ÁÝ�� Î1 #మ )జల� ఇవ-ÖదN, పKల�� ØØä        
*5b ¾¢రN ìèం$.  

 

ఈ షయం ¢&Nక $నప9కల 8-E '���న� )*త- � అN� ఈ Óతbం వ4వ^రంØ 
/రణ జ5�, #మ )జల� ÁÝ�� అం$ంచ1N� తÝ చర4� ¼�ÆBలN ఆÇ<ంచడం_ పK� 
�5ã Óద�O{�న #3ణ ÁÝ�{ సరఫE Pగం పK� *5b¾0 అÎ8� #మ )జల� ÁÝ�{N 
అం$ంచడం జ5ãం$.   

 

16. $ãవÜÄన #మపం/య¼ – సవ5ంచబ�న బ5£ల Óతbం   
 

N9.C° ��8 �H పè8 మండలంFN ఘన*� #.N� �ం$న చ�ల Pస�� 2012 
సంవత�రంF ఇ�8 కÃ�ÍN, ఇం{ ©ంబ� Íర� m� సంవత�Eల 5లం 6Ã #మపం/య¼ 
Rt� �50�. 5� ఫèతం Öక�£ం$. Üవర� 2015 F #మ పం/య¼ ఒక à'� పంax 
m� సంవత�Eల ఇం{ పK� మ56 మంÜ�{ Nâగ ¡M�ల బ5£� 15,718/- æ6య� 
�è8üb 0� ఇం{ ©ంబ� ఇవ-మN సÕష�ం ¾:�. ఇంత{ PM ÓతbంF ఇం{ పK� మ56 >Ý�{ 
Nâగ ¡M�� ఎ� ¿ం/రన� )శ�� #మపం/య¼ అ¿5�� స.Dనం �పÕÖ».  

 

8ం_ Pస�� ¢&Nకం0 స./ర హ�� చట�ంØ అవ0హన 5ర4å.� Nర-�bన� 
సహచట�ం ర=ణ Ú$కN సం)$ంÜ, Ú$క సహ5రం_ సంబం¿త #మ పం/య¼ ½ర స./ర 
అ¿55N సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం ¾0న దరI�b 8-E OదÈÓతbంF ఇం{పK� మ56 �{ 
Nâగ ¡M�� ¿ంచ1N� ��ప$క మ56 అం»� గల 5ర4లK 'ల6è�ం$0 
Eత*ర-కం0 Æరడం జ5ãం$.  
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ఈ దరI�b� ½ర స./ర అ¿55 సÕం$ంచక�వడం_ �=¡ 7 )5రం NMcత సమయం 
30 ª�� *రb£న తE-త �=¡ 19(1) )5రం Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 అ£న మండల ప5ష= 
అ"వృ$% అ¿55, �H  పè8 05� అÔÕ� ¾�Æవడం జ5ãం$. అక�డ Î1 NMcత 30 ª�ల 
సమయంF ఎ�ం{ సÕందన Öక�వడం_ Pస�� �=¡ 19(3) )5రం స./ర కËష¡ � �ంe 
అÔÕ� ¾�Æవడం జ5ãం$. అÔÕ� /రణ NËతbం ^జ� 5Bè�ం$0 స./ర కËష¡ ½ర 
స./ర అ¿55� à'�� ఇవ-డం_ #మపం/య¼ అ¿5�� ఇం{ పK� మ56 >Ý�{ 
Nâగ ¡M�ల Ó>bN� �5ã మ$ంa ¾0 Pస�� �è8ం/è�న పK� బ5£� 5,334/- 
æ6య�0 NEÈ5ం/�. ఈ Ó>bN� �è8ంచడం_ Bరం ª�F80 Pస�� ఇం{� అ¿55కం0 
©ంబ� Î1 cN£ం/�.    
 

17. తaÕ� $�క� ¬�8ల_ 5ø0న )9ధ2N� 5కవM ¾£ంÜన సహ చట�ం 
 

)*త- ఉ�4Ýల�, B5 �Ãంబ స*4ల� అ}4 �ద4 ఖ�ÄలK )*త-¥ �è8ంచ1N� 
Nరc£ంÜ 1972 వ సంవత�రంF $�క� M£ంబ�� D2N� )ÚశO{�ం$. ఇం»F Pగం0 �ద4 
ఖ�Äల ¬�8ల Óతbం 50 Úల æ6యల వర� ఉం? ��8 �84¿5��, 50 Úల æ6య� 8{ì 
EÊ �ద4 మ56 ఆªగ4 సం/ల�� ధృ	క5ం/è� ఉంÃం$.  

 

ఉమÿ� ఆంX)Çþ EÊంFN ఉమÿ� ఆ$�C° ��8F Íంతమం$ )*త- ఉ6D46�    
ఈ $�క� M£ంబ�� D2N� »5-Nâగం ¾�bన�Ã80 ఆªపణ� Eవడం_ �ºరం F� 
��8F 5గG  నగ� � �ం$న 9గృ� 6వ మంH ��8F )*త- $�క� M£ంబ�� Dనం 8-E 
)*త-ం Kం� �ద4 ఖ�Ä� Qం$న )*త- ఉ6D46ల వE� B� సమ5ÕంÜన ¬�8ల_ స^ 
ఇవ-గలరN సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం సంబం¿త ½ర స./ర అ¿5�ల (మండల 
84¿5��) 8-E Eత *ర-కం0 Æరడం జ5ãం$.  

ఇ� సహచట�ం స^యం_ Qం$న స./EN� ప5úèంచ0 Íంతమం$ )*త- 
ఉ6D46� సమ5ÕంÜన ¬�8లF ì1 ఉండడం_ ఈ వ4వ^రంØ సమJ /రణ జ5�ం/లN 
��8 84¿55� Eత*ర-కం0 సహచట�ం 8-E Qం$న స./రం సతం0 జK�b ¾యడం 
జ5ãం$.  

 

అ£ì సంబం¿త మండల 84¿5�� ��8 84¿55 ఇÜÄన ఆÇ:లK 6{ంచక�0, 
ఇం»� సంబం¿ంÜ సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం వÜÄన దరI�bల� Î1 స./రం 
అం$ంచÖ». సహ చట�ంFN �=¡ 19(1) )5రం అÔÕ�N Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55� 8ఖ� ¾02 
ఫèతం Öక�వడం_ దరI�b8�� సహచట�ంFN �=¡ 19(3) )5రం EÊ స./ర కËష¡ � 
అÔÕ� ¾యడం జ5ãం$.  
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అÔÕ� /రణ సందరQం0 ½ర స./ర అ¿5�� NMcత గ�zF0 సహ చట�ంFN �=¡ 
7 )5రం స./రం ఇవ-క�వ1N� ¼gం0 ప5గ�ంÜన EÊ స./ర కËష¡ ½ర స./ర 
అ¿55 మ56 Óద{ అÔÕÖ~ అ¿5�ల )�Nu� 'ÜÄన స./రం అసం*5b0 ఉండడంØ ¼g 
అసంతృ�b వ4కbం ¾0ం$. ��8 84¿55 ఇÜÄన ఆÇ:ల )5రం Óతbం �ద4 ¬�8లK తN� ¾0 
N�È<త గ�zF0 NÚ$క సమ5Õం/లN ½ర స./ర అ¿5�లK ఆÇ<� b గ�z ¿ంÜం$. 
అంì0క /రణ సందరQం0 ఈ వ4వ^రం ఆ$�C° ��8c ప5Ëతం 5క�వచÄä ఉÇÈశ4ం_ EÊ 
స./ర కËష¡ EÊంFN అN� ��8లF )*త- ఉ6D46ల �ద4 ఖ�Äల ¬�8లK మa� తN� 
¾0, Nబంధనల )5రం చర4� ¾పN�è�ం$0 84:ఖ కËషన� N ఆÇ<ంÜం$.  

 

ఫèతం0 ఒక� ఉమÿ� ఆ$�C° ��8Fä 88a 200 మం$� Ø0 )*త- ఉ6D46ల 
�ద4 ఖ�Äల ¬�8� న�w0 ìలడం_ B5 Kం� 88a 2�Ý Æట8 æ6యల )*త- ధ2N� 
అపEధ ��º_ వ�� ¾0 )*త- ఖ92� జమ¾యడం జ5ãం$. ఇ� )*త- ధ2N� అåమ 
.EÉలF Qంద1N� )య��ంÜన )*త- ఉ6D46ల� :Iపరîన చర4లF Pగం0 m� 
B5Sక ఇం\$ంÃ8 �రv5èక )Pవం Ö�ం1 Nè�Úయడం జ5ãం$.  

 

ఈ వ4వ^EN� బయట� ìవడ¥ 0�ం1 ��న )*త- ధ2N� �5ã Eబట�డంF Sలక 
6� ��ంÜన 9గృ� 6వ మంH స*4� వృ�b M>4 )*త- ఉ6D46�, )వృ�b M>4 సహ చట�ం 
5ర4కరb అ£న మహమÿ° అ�� కృ�N 2{ స./ర కËషన� � ఇం�çG అహÿ° 0� )ì4కం0 
అ"నం$ం/�.  

 

18. ��న )9ధనం »5-Nâగం 5�ం1 5కవM ¾£ంÜన సహ చట�ం 
 

OదÈపè8 ��8 �Eం*� మండలంFN �Eం*� #.N� �ం$న #మపం/య¼ Nuల 
Ïక� ఖ�Ä `5Ä ఆ #.N� �ం$న 5సర8 ¢ంబ<వEz మ56 పక� #.N� �ం$న »రÉం 
ల=�య4 సహ చట�ం )5రం దరI�b ¾0 �=¡ 7 )5రం సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 Kం� 
Qందడం జ5ãం$.  

 

ఇ� ¼��న� వEలK ప5úèంచ0 Nuల »5-Nâగం జ5ãనÃ8 అK.NంÜ           
ఈ షయî /రణ జ5�ంచగలరN OదÈపè8 �జన� పం/య¼ అ¿55 05N èwత*ర-కం0 
Æరడం జ5ãం$. /రణ ¾0న �జన� పం/య¼ అ¿55 Óతbం 5,04,209/- æ6యల 
వ4యంØ అభ4ంతE� వ4కbం ¾� b NÚ$కN తÝ చర4ల NËతbం ��8 పం/య¼ అ¿55� 
సమ5Õంచడం జ5ãం$. ఈ అభ4ంతEలØ తãన స.Dనం �6Õలంt ��8 పం/య¼ అ¿55 
సంబం¿త #మ సరÕంH � h-5G à'� 9M ¾¢�.  
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త»ప5 చర4� ¼�ÆవడంF ¼g 9ప4ం ¾యడం జ5ãం$. ఈ షయంF చర4� 
¼�ÆBలN ��8 క�క�� 05� èwత*ర-కం0 7E4» ¾02 ఫèతం Öక�వడం_ ఈ షయî 
N5Èష� చర4� ¼�ÆBలN ��8 యంÁం0N� ఆÇ<ం/లN F56కb � 7E4» ¾యడం జ5ãం$. 

 

F56కb ఆÇశం_ కదèన ��8 పం/య¼ అ¿5ర యంÁంగం Óదట0 సంబం¿త #మ 
సరÕంH/ 5ర4ద5I Kం� 76,898/- æ6య� 5కవM ¾యడం జ5ãం$. ఆ ¥ర� సహ చట�ం 
దరI�b8�ల� ��8 పం/య¼ 5E4లయం Kం� స./రం ఇవ-డం జ5ãం$. 

 

 

19. Nబంధనల� �ద%ం0 )*త- %ºÿN C4ం�F O{�, వ& � %ºÿN 5øçలä 
వ4వ^EN� బయటO{�న స./ర హ�� చట�ం 
 

�èం  F ఉన� పట�ణ �ºల åమబ�%కరణ Íర� సంబం¿త పట�ణ �ºల �èం Ïక� 
)ì4క అ¿55 NMcత ��º_ Î�న దరI�b� ఆ^-Nంచడం జ5ãం$. ఈ åమబ�%కరణ ��º 
ç Úల æ6యల Kం� ఐ» ల=ల æ6యల వర� Nరc£ంచబ�ం$. దరI�b8��           
ఈ ��ºN �.ం� ¢�� 8-E �è8ం/è. ఇ� �è8ంచబ�న åమబ�%కరణ ��º 88a 2�Ý 
Úల Æట8 æ6య�. ఈ %ºÿ ఎ� Nâãంచబ�_ం$ అä షయî ®దEC° � �ం$న 
�ప56లన Ú$క )�Nu� సహ చట�ం �ంద వE� Æర0 ఈ %ºÿ )*త- Nబంధనల )5రం 
)*త- ఖ92F జమ ¾çè� ఉండ0 అÇ3 Ö�ం1 ఒక C4ం�F జమ ¾�bన�Ã8, Ø0           
ఈ ÓతbంØ వ�bన� వ&� Óతbం 88a అర� Æట8 æ6య� ఈ Ó>bN� ¾రÄ�ం1 85 
మ��ంÜనÃ8 ìèం$. 8ం_ సహ చట�ం 8-E Qం$న స./రం ఆDరం0 ఈ షçN� 
)*>-N� NÚ$ంచ0 )*త-ం ��¡� Pగం ¾త /రణ� ఆÇ<ంÜం$. )�bతం /రణ 
జ�Ý_ం$. అ£ì వ&� Óతbం సంబం¿త C4ం� I>� జమ¾యడం జ5ãం$. 

 

20. సహ చట�ం 8-E ��¡� PగంF Oం�ం F ఉన� c�ల సంఖ4 బరÉతం 
 

)*త- :ఖలF జ�Ý(న� అ�� ఆªపణల షయంF /రణ జ�aRన� ��¡� 
Pగం వదÈ Óతbం 491 c�� Oం�ం  F ఉన�Ã8 సహచట�ం 8-E ®దEC° FN �ప56లన 
Ú$క )�Nu� Qం$న స./రం సÕష�ం ¾|bం$. ఇం»F 88 c�� ��4 :ఖ� �ం$న 
50, 85 ½రసరఫEల :ఖ�, 72 aర6లక మ56  పట�4"వృ$% :ఖ�, 48 వ4వ¢య మ56  
సహ5ర :ఖ�, Ëగ> 30 ఇతర )*త- :ఖల� సంబం¿ంÜన. 	{ /రణ షçNÍüb 
ధ దశF8 ఉ2�£.  

ఉ8హరణ� �ద4 ఆªగ4 మం9త- :ఖF Oం�ం  F ఉన� 26 c�లF 14 c�ల� 
సంబం¿ంÜన ��¡� Pగం Kం� NÚ$క� సంబం¿త :ఖ� అం8è� ఉండ0, 6 c�లF /రణ 
Oం�ం  F ఉం$, Ëగ> c�లF /రణ అ¿5�ల NÚ$క� సంబం¿త :I$ప�� సమ5Õం/è� 
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ఉం$. ��¡� /రణF ఉన� c�లK ప5úèüb �తభ>4� QందడంF జ5ãన అవకతవక�, 
�©ల కwb, అåమం0 B46రం ¾�bన� షçల� సంబం¿ంÜన ఆªపణ� ఎ��వ0 ఉ2�£.  
��న )9ధనం »5-Nâగం జ5ãందä బలîన ఆªపణ� ఉన� c�ల /రణ Î1 త-5తం0 
జరగడం Ö» అä$ స./ర హ�� చట�ం 8-E Qం$న స./రం 'èయø|bం$. 

 

21. సహ చట�ం 8-E ఎN�కలF �'¾ü äరచ5(ల� సంబం¿ంÜన స./రం )ల8� 
 

ఎN�కలF NలబL అభ4�&ల షయంF ఎవ� äర*5(�, ఎవ� 5» అä షçN� 
'èయøü యంÁంగం ఏ� Ö». 5బ{� ఓట�8 ఎవ5� ఓÃ ÚçF ì�ÄÆÖక�(2��. అం»c 
ఎN�కF8 �' ¾య1N� 2Ëäష¡ Ú0న B5 వEలK üక5ంÜ, B{N �8�ంÜ ఓటర8� 
¾రÚüం»� ®దEC° FN �ప56లన Ú$క సహచట�ం ఉపâãంÜ ఆ వE� üక5|bం$. అÇ 
సమయంF )�bత )9)�Nu� (:సనస*4�, 6ర8$ం~ స*4�) )� సంవత�రం తమ� 
cN£ంÜన NâజకవరÉ అ"వృ$% Nu� ఎ� ఖ�Ä ¾¢ª B{ వE� Î1 üక5|bం$, 
�8�|bం$. త8-E ఓటర8K ఈ షయంF ¤తన4ప�|bం$. ఫèతం0 ఓట� ఎN�కF8 �' ¾ü 
B5F âÝ4Òన B5N ఎంR�ä అవ5:N� కèÕ|bం$. స./ర హ�� చట�ం 8-E )జలK 
¤తన4పరచ1N� Î1 	లz_ం$. 

 

22. ఇండ8 NEÿణం *5b ¾య1N� 	�0 Oం�ం F ఉన� ఇం$రమÿ ఇండ8 ¬�8� ఇ�ÕంÜన 
సహ చట�ం 
 

బల¥నవEÉల B5� ప5� గృ^ల NEÿణం ఉÇÈశ4ం_ ఉమÿ� ఆంX)Çþ F 2007 సంవత�రంF 
ÓదÒన ఇం$రమÿ గృహ NEÿణ పథకంF EÊ భజన 2{� NEÿణంF ఉన� మ56 NEÿణం *5b 
¾��న� ÍN� గృ^ల� ¬�8� �è8ంచక�వడం అä$ ఒక సమస4. 5రణం Íతb0 ఏరÕ�న 'లం0ణ 
EÊంF )*త-ం ఇం$రమÿ గృహ NEÿణ పథకం ¢&నంF డL� W� æ� పథకం ¼��Eవడ¥. 
అÇ సమయంF ఇం$రమÿ గృహ NEÿణంF అäక అవకతవక� జ5ãనÃ8 ¼g ఆªపణ� Eవడం 
Î1 జ5ãం$. ఈ షయంØ /రణ ¾ప{�న )*త-ం ఇం$రమÿ గృహ NEÿణ ల¬È8�ల� ¬�8ల 
�è8ంa Nè�Ú0ం$. Óతbం 4,67,832 గృ^� ఇం5 అసం*5b0 ఉండ0 B{Ø అపÕ{c 1128 Æట8 
31 ల=ల æ6య� ఖ�Ä ¾0నÃ8, ఈ గృ^ల NEÿణం *5b5వ1N� ఇం5 2469 Æట8 69 ల=ల 
æ6య� 5BలN ®దEC° FN �ప56లన Ú$క )�Nu� 8ఖ� ¾0న సహ చట�ం దరI�b 
8-E )*త-ం )ల8�ంÜం$. ఈ ల¬È8�ల� )ంటä ఇB-è�న Nu� ఇ¾Ä� ఆÇ:� ఇవ-మN 
స./ర హ�� చట�ం 8-E üక5ంÜన స./రం_ EÊ ®Æ�� F )9)âజన B4జ4ం 8ఖ� 
¾üb, అ�+Òన ల¬È8�ల� EBè�న Ó>bలK �è8ం/లN )*>-N� EÊ ఉన�త 24య¢&నం 
ఆÇ<ంÜం$. ఫèతం0 /� మం$ ల¬È8�� తమ గృహ NEÿ4N� *5b ¾�Æవడం జ5ãం$. 
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23. అåమ NEÿ4ల åమబ�%కరణØ 9M ¾0న ఆÇ:ల అమ� Nè�Ú0న EÊ ఉన�త 
24య¢&నం 
 

®దEC° మ^నగర6లక సంస& ప5¿F అåమ NEÿ4� ఒక OదÈ సమస40 .E£.    
ఈ అåమ NEÿ4లK అ5కట�ÖN )*>-� Üవర� B{N åమబ�Èక5ంRÆవ1N� ఆÇ:� 
(aర6లక & పట�4"వృ$% :ఖ 9M¾0న )*త- ఉతb�- సంఖ4 146 ì� 31.10.2015, 152 ì� 
02.11.2015 మ56 901 ì�  31.12.2007) 9M¾:£. స./ర హ�� చట�ం 8-E           
ఈ వ4వ^రంØ Óతbం స./EN� Qం$న ®దEC° FN �ప56లన Ú$క ఈ ఆÇ:ల 
అమ�N ఆ�Úçè�ం$0 EÊ ®Æ�� F )9)âజన B4జ4ం 8ఖ� ¾0ం$. �NØ /రణ 
జ5�న EÊ ఉన�త 24య¢&నం త»ప5 ఉతb�-� 9M ¾üంతవర� అåమ NEÿ4ల åమబ�Èకరణß 
9M ¾0న ఉతb�-ల అమ� Nè�ÚçలN ఆÇ:� 9M¾0ం$.    
 

24. అన�+ÒనB5N స./ర కËషన�80 NయËంచడం �ల8» 
  

స./ర హ�� చట�ంFN �=¡ 15 (5) )5రం “EÊ )Dన స./ర కËషన�, EÊ 
స./ర కËషన�8 )9 �వనంF �)0»%Ò ఉం1è. B5� :లîన షయ ప59Kనం, చట�ం, 
:\ ¢ంc�క రం0�, ¢.�క üవ, ¥äG  $ం~, జర�èజం, )¢ర .ధ4.�, 5ర4Nర-హణ, 
ప56లనF అKభవం ఉం1è.”  

స./ర హ�� చట�ంFN �=¡ 15 (3) )5రం “EÊ )Dన స./ర కËషన�, EÊ 
స./ర కËషనర8K ఒక కË' 0}ర� ¥ర� గవర�� NయË¢b�. EÊ ºఖ4మం9 అధ4=తన 
గల ఈ కË'F ºఖ4మం9 _ 6Ã :సనసభF )�ప=äత మ56 ºఖ4మం9 ¾త 2Ëä~ 
¾యబL ఒక EÊ 54¬©~ మం9 స*4�0 ఉంN�.” 

 

ఉమÿ� ఆంX)Çþ EÊంF గల స./ర కËష¡ F స./ర కËషనర8 Nçమ5N� వÜÄన 
దరI�bలK ప5úèంÜన కË' అం»F Íంద5N స./ర కËషన�80 NయËం/లN గవర�� � 
0}ర� ¾యడం జ5ãం$. ఈ షయంF గవర�� aనఃప5úలన ¾యమN కË'N Æ52, కË' 
తమ 0}ర�F .�Õ� ¾యÖ». ఈ వEలK ®దEC° FN �ప56లన Ú$క )�Nu� 
స./ర హ�� చట�ం 8-E Qందడం జ5ãం$. 

 

స./ర కËషనర8 ఎం�క స./ర హ�� చట�ంFN �=¡ 15 (5) F �పÕబ�న ధం0 
జరగÖదN, అన�+Òన B5N 0}ర� ¾:రN, B5 Nçమ5N� ర»È ¾çలN ®దEC° FN 
�ప56లన Ú$క సహ చట�ం 8-E Qం$న స./రం ఆDరం0 EÊ ఉన�త 24య¢&నంF 
)9)âజ2ల B4జ4ం 8ఖ� ¾0ం$. ఈ B494N� /5ంÜన ®Æ�� ఆ స./ర కËషనర8 
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Nçమకం �ల8దN సÕష�ం ¾0ం$. ఈ షయî EÊ )*త-ం ��ంÆ��N ఆ�£ంచ0 Óతbం 
వ4వ^EN� /5ంÜన Çశ సª-న�త 24య¢&నం స./ర కËషనర8 ఎం�క Nబంధనల� 
అKÝణం0 జరగÖదN, B5 Nçమకం �ల8దN ®Æ�� ��Õన ¼�ÕK సమ5%�b )*త- �{షK 
Í{�Ú0ం$. ఈ ¼�Õ ÇశంF cంd మ56 E��ల స./ర కËషనర8 NçమకంF ఇకØ సiన 
ధం0 వ4వహ5ంచ1N� 	� కèÕంÜం$.   
    

25. రహ85Ø అåమం0 N5ÿ�bన� కట�1లK ,లãంÜన సహ చట�ం 
 

కMంనగ� ��8 	ణవంక మండలం 	ణవంక #మంF గల º08ం BడF #మ పం/య¼ 
రహ85Ø ��ల §� NEÿణం ¾యడం 8-E Eక�కల� అంతEయం కèãంRట `5Äన 
వEలK, అం»� #మ పం/య¼ ఇÜÄన అKమ(లK, అKమ(� ఇవ-క�£న7 అ�ం{ 
అåమ NEÿ4ల షయంF #మ పం/య¼ ¼��న� చర4ల వE� Æ�x ఆ #మ ½�� �ప� 
6పన� సహ చట�ంFN �=¡ 6 )5రం èwత*ర-కం0 ఇÜÄన దరI�b� �=¡ 7 )5రం స.Dనం 
ఇ� b సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 ఆ అåమ కట�1N� ,లãంÜనÃ8 ఆ ¥ర� 9M¾0న à'�� 
మ56 ,లãంÜన D2N� 'èయø¢�. ఈ ధం0 సహ చట�ం రహ85Ø N5ÿ�bన� అåమ 
NEÿ4N� ,లãంచ1N�, రహ85 #మ )జల Eక�కల� ఉపâãంRÆవ1N� ఉపక5ంÜం$.  

 

26. )*త- �84¿55c ఆªగ4 (��b) 5�� మ56 OంÜన OనS¡ N అం$ంÜన సహ చట�ం  
 

®దEC° FN ఉ¢ÿNç జనర� ఆ�ప9 పర4Ú=�Eè0 పN¾0 పద	 రమణ Qం$న 
ఆ/�4� మ56 చరÿB4¿ Na�� అ£న 1.{.య�.య�.ల� 0� )*త-ం అం$ం¾ ఆªగ4 
(��b) 5�� Qంద1Nß తన సM-� 5�స�� Ïక� )(� మ56 తన� EBè�న OనS¡ Oంaన� 
సంబం¿ంÜన )�6దనలØ ¼��న� చర4ల `5Äన వE� 5BలN ½ర స./ర అ¿55, EÊ 
�ద4 ద4 సం/ల�ల 5E4లయం, 'లం0ణ )*త-ం, ®దEC°  05N సహ చట�ం �ంద దరI�b 
¾యడం 8-E 2016 .5Ä ©లF Æరడం జ5ãం$. ఈ దరI�b� సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 
దరI�b8� Ïక� సM-� 5�స�� (üB aసbకం) మ56 సంబం¿త 55��� ల"ంచడం ÖదN 
స.Dనం ఇ/Ä�. Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55N ఆ�£ంÜ2 �భం Öక�వడం_ దరI�b8� 
'లం0ణ EÊ స./ర కËష¡ F �ంe అÔÕ� 8ఖ� ¾యడం జ5ãం$.  

 

c�N /5ంÜన కËష¡ ½ర స./ర అ¿55 Ïక� స.Dనం తãన ధం0 ÖదN, 
8NN అం!క5ం¾$ ÖదN సÕష�ం ¾� b సహ చట�ం అమ�F ½�� అ�ãన స./రం అం$ంచ1N� 
	�0 55��ల Nర-హణ షయంF )� అ¿5ర యంÁం0N� Nర-ం/è�న చట�బద% Cధ4తలØ 
Sలక B4ఖ4� ¾0ం$.  “స./ర హ�� చట�ం అä$ అ¿5ర యంÁంగం ½�ల� స-చ×ందం0 
స./రం అం$ంచడం Íర� ఉÇÈ<ంÜన )గ�úల చN�లF ఒక{. అ£ì ఇ� స./రం 
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అం$ంచడం అä$ స./ర హ�� చట�ంF �=¡ 8 F N�È<ంÜన Ëన^£ంaల� Fబ� ఉంÃం$. 
అ£ì దరI�b8� అ�ãన స./రం ల"ంచÖ» అనడం, 8NN )దక1N� )య��ంచక�వడం 
అä �=¡ 8 F N�È<ంÜన Ëన^£aల ప5¿F� Ez. అ¿5ర యంÁంగంF ఒక సమయంF 
ల"ంÜన Ö8 అం»CÃF ఉన� స./రం, ఆ అ¿5ర యంÁంగం Ïక� Nయ.ల )5రం 
ధ-ంసం ¾యబ�న ప=ంF తపÕ, Ëగ> సమçF8 ½�ల� అం»CÃF ఉం1è�ంÇ. అ�ãì 
ఇB-è�ంÇ. అంì5�ం1 స./ర హ�� చట�ం ½�ల� స./రం అం$ం¾ం»� 	�0 ఆç 
అ¿5ర యంÁం0� 55��ల Nర-హణ ¾యడం చట�బద% Cధ4త అN సÕష�ం ¾|bం$. దరI�b8� 
అÇ అ¿5ర యంÁం0N� �ం$న ¨ంత అ¿55� అ£ zం�, గత 17 సంవత�E�0 OనS¡ 
Qం»(న�పÕ{S, ఆ ¨ంత అ¿55�� సంబం¿ంÜన 55��� )Dనం0 :శ-త 55�� అ£న 
సM-� 5�స�� ల"ంచడం Öదనడం, )దక1N� )య��ంచక�వడం మ56 షçN� ºãంచడం 
8-E సంబం¿త అ¿5ర యంÁంగం Cధ4>రతం0 వ4వహ5ంÜం$”. ఫèతం0 పద	రమణ 
Qం$న 17 సంవత�Eల తE-త Î1 ఆ ఉ�4ã� తన OనS¡ F )*త- ఉతb�-ల )5రం Nజం0ä 
Oంa ¾యడం జ5ãం8? Ö8? అä షయం 'èయ». స./ర హ�� చట�ం అమ�F అ¿5ర 
యంÁంగం Cధ4>Eత4ం 3ద Øన ��Õన Sలక B4ఖ4� ¾0న స./ర కËష¡ అ¿5ర 
యంÁం0N� ఈ �ం$ ఆÇ:� 9M¾0ం$. 

దరI�b8� సంబం¿త :ఖFä /�5లం 6Ã పN¾0 పద	రమణ Qం$న 
�84¿55. )�bతం 76 సంవత�Eల వయ�F అ2ªగ4ం_ Cధప�x ఉ2��. అ�ం{ 
దరI�b8� అ�ãన స./రం ఇవ-�ం1 2014 కం? ºం»2{ 55��� ల"ంచడం Ö» అంt 
Ð'¡ స.Dనం ఇ� b, �ం� .�8 సమయం Æ5, ప$ ©లల సమయం గ�Ü2 మ5ంత సమయం 
5BలN Æరడం అä$ స./ర హ�� చట�ం అమ�F ½ర స./ర అ¿55 Ïక� ఉ8�నతN 
మ56 Nర8s4N� 'èయø|bం$. ఇ�ం{ మa� aనEవృతం 5�డదä ఉÇÈశ4ం_ దరI�b8�� 
¢ంత-న కèãంచ1N� స./ర హ�� చట�ంFN �=¡ 19 (8) (b) )5రం దరI�b8�� 10,000/- 
æ6య� నష�ప5^రం �è8ం/è.     

 

అÇ సమయంF అ¿5ర యంÁంగం వదÈ గల 55��లK సమJం0 తN� ¾0 ©ల ª�F80  
దరI�b8� అ�ãన స./EN� ఇB-లN సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55� ఆÇ:� 9M¾0ం$. 

('లం0ణ EÊ స./ర కËష¡- �E4» సంఖ4 24239/CIC-(peshi-2)/2017, ì$:    
06-03-2019) 
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27. సహ కËష¡ ఆÇశం_ క$èన అ¿5ర యంÁంగం – O5ãన OనS¡ 

 

Úతన సవరణ కËష¡ NÚ$క 0}��ల )5రం 'లం0ణ EÊ )*త-ం 2015F 
)*_-�4Ý� మ56 OనSనర8 Úత2ల సవరణØ 9M¾0న ఆÇ:ల )5రం తన� OనS¡ సవరణ 
¾çలN �మ� ©MS° ªగం 2016 సంవత�రంF సంబం¿త స^య OనS¡ �è8ంa అ¿55, 2ంపè8, 
®దEC° 05N Eత*ర-కం0 �ం� .�8 Æరడం జ5ãం$. 5� m� ©ల� గడÜ2 
స.Dనం Eక�వడం_ సహచట�ం �ంద సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55� దరI�b ¾� b 
(��ంబ� 2016) >K ఇÜÄన దరI�bలØ ¼��న� చర4ల వE� Æరడం జ5ãం$. అ£ì ½ర 
స./ర అ¿55 సÕం$ంచక�వడం_ Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 అ£న సం6కb సం/ల��, OనS¡ 
�è8ంaల 5E4లయం, 2ంపè8, ®దEC° 05N ఆ�£ంచడం జ5ãం$. Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 
Î1 సÕం$ంచక �వడం_ �ంe అÔÕ� 8ఖ� ¾యడం 8-E 'లం0ణ EÊ స./ర కËష¡ N 
.5Ä 2017 F ఆ�£ంచడం జ5ãం$.  

 

స./ర కËష¡ ఆÇ:ల )5రం /రణ� 2018 జనవ5F ^జiన సంబం¿త           
½ర స./ర అ¿55 వరణ ఇ� b OనS¡ సవరణ పN ఒ�b� 5రణం0 దరI�b8� Ïక� 
దరI�bN ప5ష�5ంచడంF ఆలస4ం జ5ãందN, )*త- ఆÇ:ల )5రం దరI�b8� Ïక� OనS¡ 
సవరణ� సంబం¿ంÜన �క�� 07.04.2017 వ ì�నä *5b ¾0నపÕ{S ¢ంc�క 5ర4ల వల8 ($ 
ఆÇ:� 9M5బడక సవ5ంÜన OనS¡ �è8ంచబడÖదN, 7�వ5 2018 Kం� సవ5ంÜన OనS¡ _ 
6Ã బ5£� Î1 �è8¢bమN 'èయøయడం జ5ãం$.   

సహ కËష¡ ఆÇ:ల_ కదèన అ¿5ర యంÁంగం సవ5ంÜన OనS¡ _ 6Ã బ5«� 
Î1 �è8ంచడం పట8 దరI�b8� సం_షం వ4కbం ¾� b సహ కËష¡ � కృతజ Kత� 'èయø0ం$. 

('లం0ణ EÊ స./ర కËష¡- అÔÕ� సంఖ4 10900/CIC/2017, ì$:9-1-2018) 
 

28. EÊ సª-న�త 24య¢&నం (®Æ��) ఆÇ:లK అమ� ¾£ంÜన సహ చట�ం   
 

.5Ä 2015 ©లF EÊ సª-న�త 24య¢&నం (®Æ��) ఇÜÄన ఆÇ:ల ¥ర� 5�ü �ష¡ చట�ం 
1908 FN �=¡ 22 (1) (A) )5రం NయËం/è�న కË' Ïక� Nçమక వEలK Æ�x 
ఎ¡.ఏం.�హ¡ Ez అä ý� గల ½�� ½ర స./ర అ¿55, )*త- ºఖ4 5ర4ద5I 
5E4లయం, ��4 (¢�ం�� మ56 5�ü �షK8) :ఖ, 'లం0ణ )*త-ం 05� సహ చట�ం )5రం 
దరI�b ¾యడం జ5ãం$. అ£ì ఆ వEలK ½ర స./ర అ¿55 ఇవ-Ö». 8ం_ ఆ ½�� 
Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55 వదÈ అÔÕ� 8ఖ� ¾య0 అక�డ Î1 NE� ఎ»iం$. 8ం_ EÊ 
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సª-న�త 24య¢&నం ఇÜÄన ఆÇ:ల అమ�Ø వEల Íర� �ంe అÔÕ� 8-E నవంబ� 2016 F 
'లం0ణ EÊ సహ కËష¡ N ఆ�£ంచడం జ5ãం$. 

కËష¡ ఆÇ:లØ /రణ� జనవ5 2018 F ^జiన సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 EÊ 
సª-న�త 24య¢&నం (®Æ��) ఆÇ:ల ¥ర�, 5�ü�ష¡ చట�ం 1908 FN �=¡ 22 )5రం 9M 
¾యబ�న à{7cష¡�/ఆÇ:ల 5రణం0 )Pతîన ½�� తమ 7E4»లK /5ంచ1N�, 
తãన ఆÇ:� 9M¾య1N� 	�0 అÇ చట�ంFN �=¡ 22 (1) (A) )5రం EÊ )*త-ం ఒక 
కË'N NయË� b )*త- ఉతb�- Ë0ÖNయ� సంఖ4 185 ì� 28.07.2016 9M ¾0ందN 
వ5ంచడం జ5ãం$. ఈ ధం0 EÊ సª-న�త 24య¢&నం (®Æ��) ఇÜÄన ¼�ÕN అమ� 
¾£ంచ1N� ½�ల� సహ చట�ం ఉపక5ంÜం$. 

('లం0ణ EÊ స./ర కËష¡- అÔÕ� సంఖ4 37070 /CIC/2016, ì$: 31-1-2018) 
 

29. తaÕ0 ���ంచడం 8-E 5కవM ¾0న OనS¡  Ó> bN� �5ã ఇ�ÕంÜన సహ చట�ం  
 

�Ãంబ OనSన� అ£న �మ� అ32 ªగంన� )*త-ం ఇ�bన� �Ãంబ OనS¡ 11 
సంవత�Eల 5లం 6Ã  (2005 Kం� 2016 వర�) ఇB-è�న 8N క2� ఎ��వ0 �è8�b2�మN,    
ఆ ఎ��వ Óతbం 75,000/- æ6య� అN సంబం¿త స^య OనS¡ �è8ంa అ¿55, ఫల� K., 
®దEC° ���ం/�. ఆ ¥ర� ఎ��వ0 �è8ంÜన Ó>bN� 5కవM� ఆÇ:� 9M ¾:�. అ£ì 
���ంచడంF జ5ãన తaÕల 5రణం0 75,000/- æ6యల బ»� 1,50,000/- æ6యలK 5కవM 
¾యడం జ5ãం$.  

అ£ì ఎ��వ �è8ంÜన OనS¡ Ó>bN� ���ంచడంF జ5ãన తaÕల 5రణం0 తన వదÈ Kం� 
5కవM ¾çè�న 8Nక2� ఎ��వ ÓతbంF 5కవM ¾యడం జ5ãందN, అ� ఎ��వ ÓతbంF 5కవM 
¾0న Ó>bN� �5ã �è8ం/లN అ32 ªగం స^య OనS¡ �è8ంa అ¿55, ఫల� K., 
®దEC° 05N ఆగ�� 2017 F èwత*ర-కం0 Æరడం జ5ãం$. m� ©ల� గడÜ2 ఎ�ం{ 
సÕందన Öక�వడం_ తన దరI�bØ ¼��న� చర4ల వEలK Æ�x 1.I9 బ¬�È¡ 0$Èw 
స^యం_ సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55� సహ చట�ం �ంద నవంబ� 2017F దరI�b ¾¢� 
అ32 ªగం. 

NEÈ5త సమయంF ½ర స./ర అ¿55 సÕం$ంచక�వడం_ Óద{ అÔÕÖ~ అ¿5iన 
సం6కb సం/ల��, OనS¡ �è8ంaల 5E4లయం, 2ంపè8, ®దEC° వదÈ అÔÕ� 8ఖ� 
¾0నపÕ{S అక�డ Î1 NE� ఎ»�5వడం_ 'లం0ణ EÊ స./ర కËష¡ ºం» 2018 
7�వ5F �ంe అÔÕ� 8ఖ� ¾యడం జ5ãం$.  
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స./ర కËష¡ à'�� అం»ÍN 2019 .5ÄF /రణ� ^జiన సంబం¿త ½ర 
స./ర అ¿55 కËష¡ Kం� à'� E0ä ఎ��వ0 �è8ంÜన OనS¡ Ó>bN� మa� >90 
���ంÜ సంబం¿త �Ãంబ OనS¡ 8� Kం� ఎ��వ0 5కవM ¾0న Ó>bN� �5ã �è8ంచ1N� 
ఆÇ:� 9M ¾¢మN వ5ంచడం జ5ãం$. కËష¡ ఆÇ:ల )5రం ఆ వEలK సంబం¿త 
దరI�b8�� అం$ంచడం జ5ãం$. ఇ� కËష¡ ఆÇ:ల )5రం ఎ��వ0 5కవM ¾0న Ó>bలK 
�5ã �è8¢bమN అ¿5ర యంÁంగం �పÕడం_ సంతృ�b �ం$న దరI�b8� అ32 ªగం 
�రv5లం0 అప5ష�ృతం0 ఉన� తన సమస4N ప5ష�5ంÜనం»� స./� కËష¡ � కృతజKత� 
'èయø:�.  

('లం0ణ EÊ స./ర కËష¡- అÔÕ� సంఖ4 3305 & 3306/CIC/2018, ì$: 19-3-
2019)      

30. సహ చట�ం సహ5రం_ 9¼య .న0క ఆªగ4 సంర=ణ చట�ం 2017 అమ�ß చర4� 
 
.న0క $B4ంÝల� గల హ��ల ప5ర=ణß, B5� 24యం0 అం$ం/è�న üవలK 

అం$ంచ1N�, B5 ఆªగ4 ర=ణß, ఆªగ4ం $�Ýపడ1N� ¼�ÆBè�న చర4లK స5లంF 
¼�Æవ1N� 	�0 Pరత 6ర8$ం~ .న0క ఆªగ4 సంర=ణ చట�ం 2017 ఆ�$ంచడం జ5ãం$. 
ఈ చట�ం )5రం .న0క $B4ంÝల ఆªగ4 సంర=ణß ఏEÕÃ ¾యబL .న0క ఆªగ4 సంర=ణ 
cంల షయంF క�స ).4లK N�È<ంచడం జ5ãం$. .న0క $B4ంÝలN ¾�ÄÆవడం, 
ఆ�యËవ-డం, B5N, B5 ఆª04N� సంరÛంచడం, B5� Ü�త� అం$ంచడం, aనEBసం 
కèÕంచడం ÓదలÝ షçలß ఏEÕÃ ¾యబL .న0క ఆªగ4 సంర=ణ cం�/సంస&� 
సంబం¿త EÊ )*త-ం .న0క ఆªగ4 సంర=ణ చట�ం 2017 �ంద NయËంÜన అ®5' వదÈ ¿0 
5�స�� అ£ ఉం1è. 5�ü �ష¡ ¾��ä సంస&� మ56 cం� తపÕNస50 కèã ఉం1è�న క�స 
).4లK Î1 .న0క ఆªగ4 సంర=ణ చట�ం 2017 N�È<ంÜం$.     

 

¢.�క ¾తన మ56 Cధ4త కèãన ఇదÈ� ½�� ఆ�.Eøంd )¢° మ56 �.ఆనం° 
�ం� '�Ý E��F8 ('లం0ణ మ56 ఆంX)Çþ) అన¿55కం0 Nర-ంచబ�(న� .న0క 
ఆªగ4 సంర=ణ cంల Ïక� »శÄర4లØ .న0క ఆªగ4 సంర=ణ చట�ం 2017  )5రం ¼��న� 
చర4� వE� 5BలN సహ చట�ం 8-E సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55N Æరడం జ5ãం$. 
ఫèతం0 ¢.�క 5ర4కరbల_ ఒక తN� కË'N NయËంÜన సంబం¿త అ¿5ర యంÁంగం      
ఈ ఇదÈ� ½�లK Î1 ఆ కË'F స*4�0 NయËంచడం జ5ãం$. 

ఈ తN� కË' ఇÜÄన NÚ$కF ¾0న �చన�, సల^లØ ¼��న� చర4ల వE� 
Æ�x �.ఆనం° ½ర స./ర అ¿55, సం/ల�ల 5E4లయం, �ద4 ద4, ®దEC° 05� 
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సహ చట�ం )5రం �Ò 2016 F దరI�b  ఇవ-డం జ5ãం$. చట�ం N�È<ంÜన సమయంF Æ5న 
వE� ఇవ-క�వడం_ Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55N ఆ�£ంÜ2 అక�డ Î1 NE� 
ఎ»�5వడం_, వE� అం$ం/లN ఆÇ:� 9M¾యమN Æ�x 'లం0ణ EÊ స./ర 
కËష¡ N �O�ంబ� 2016 F ఆ�£ంచడం జ5ãం$. 

 

స./ర కËష¡ /రణ� ^జiన సంబం¿త ½ర స./ర అ¿55 .న0క ఆªగ4 
సంర=ణ చట�ం 2017 అమ�� Pరత )*త-ం ,Ëÿ$ ©లల సమయం ఇÜÄందN, ఈ సమయంF     
ఈ చట�ం అమ�ß తãన చర4� ¼�Æవ1Nß 9M ¾çè�న ఆÇ:ల æపకలÕనß వ�స0 
స.Ú:�, 5ర4:ల� (వ�� ���) Nర-ంచడం జ5ãందN,	{ ¢Eం:N� ¯&క5ంÜ .న0క 
ఆªగ4 సంస& æQం$ంÜన EÊ .న0క ఆªగ4 సంర=ణ అ®5' ఏEÕÃ మ56 EÊ .న0క 
ఆªగ4 సంర=ణ Nయ.� º¢£8లN 03.01.2019 ª�న )*>-N� సమ5Õంచడం జ5ãందN, 
)*త-ం Kం� ఆÇ:� E0ä B{ అమ�ß సత-ర¥ చర4� ¼�ÍంNమN NÚ$ంచడం జ5ãం$.  
½ర స./ర అ¿55 వరణ_ సంతృ�b �ం$న కËష¡ అ®5' ఏEÕÃ మ56 Nయ.ల 9M� 
Úగం0 చర4� ¼�ÆBలN ఆÇ<ంÜం$.    

 

మª�a ఆ�.Eøంd )¢° 'లం0ణ EÊంF Nర-ంచబ�(న� అన¿5ర .న0క ఆªగ4 
సంర=ణ cంల వEలK Æ�x ½ర స./ర అ¿55, సం/ల�ల 5E4లయం, �ద4 ద4, 
®దEC° 05� సహ చట�ం )5రం �Ò 2016 F దరI�b  ఇవ-డం జ5ãం$. చట�ం N�È<ంÜన 
సమయంF Æ5న వE� ఇవ-క�వడం_ Óద{ అÔÕÖ~ అ¿55N ఆ�£ంÜ2 అక�డ Î1 
NE� ఎ»�5వడం_, వE� అం$ం/లN ఆÇ:� 9M¾యమN Æ�x 'లం0ణ EÊ 
స./ర కËష¡ N �O�ంబ� 2016 F ఆ�£ంచడం జ5ãం$. స./ర కËష¡ /రణ� ^జiన 
దరI�b8� ,Ëÿ$ అన¿5ర .న0క ఆªగ4 సంర=ణ cం� Nర-ంచబ�(2�యN అం»F 
93 మం$ .న0క $B4ంÝల� .న0క �»4� Ö�ం1ä Ü�త� అం$�b2�రN, సం/ల��, �ద4 
ద4, ®దEC° ¾త 23.11.2015 ì�న Nర-ంచబ�న తN� తE-త Í$È ©లF8ä 26 సంవత�Eల 
6వ�� మర�ం/డN కËష¡ దృ���, సం/ల��, �ద4 ద4, ®దEC°, 'లం0ణ )*త-ం 
దృ��� ìవడం జ5ãం$. 

 

స./ర కËష¡ Nర-ంÜన /రణ� ^జiన .న0క ఆªగ4 సంస& పర4Ú=4¿55 
దరI�b8� ఇÜÄన అన¿5ర ఆªగ4 cంల 9¬>Ø N9N9ల NE&రణ� ఒక �84¿5�ల 
బృం8N� NయËంచడం జ5ãందN, B� ¾0న తN�F ఆªగ4 cంల 9¬> ÍN� ý�8 aనEవృతం 
అç4యN, మ5ÍN�ం{ Ü�2.� స50É ÖవN 'èయø:�.  

 

సం/ల��, �ద4 ద4, ®దEC° ఆÇ:లØ Nర-ంచబ�న తN� అనంతరం అన¿55కం0 
Nర-ంచబ�(న� ఆªగ4 cంలK Na�Òన �84¿5�� తN� ¾0 అ�+Òన cంల� Ò�¡� � 
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9M ¾¢మN, ఆ వE� Î1 దరI�b8�� ఇవ-డం జ5ãందN వ5ం/�. ఆªగ4 cంల� 
Ò�¡� ఇవ-డం జ�Ý(ందN, 1క�ర8� 5దN వ5ంÜన ½ర స./ర అ¿55, Ò�¡� Qం$న 
ఆªగ4 cంలK NయËత5లంF తN� ¾య1N� �84¿5�ల బృం8లK NయËం/మN, 
అ£ì తN�� NయËత 5�K¢రం జరగడం ÖదN అం!క5ం/�. 

 

Ò�K�� Qం$న .న0క ఆªగ4 సంర=ణ cంలK NయËత 5�K¢రం తN�� 
¾యక�ì .న0క ఆªగ4 సంర=ణß )*>-� 'ÜÄన చN��, Nయ.�, ¾0న ఏEÕÃ8 
N�Õ°âజనం0 .�>యN అ"�యప�న స./ర కËష¡ .న0క ఆªగ4 సంర=ణ cంలK 
NయËత 5�K¢రం తపÕక తN� ¾çలN/¾£ం/లN సం/ల��, �ద4 ద4, 'లం0ణ 
)*త-ం, ®దEC° 05N ఆÇ<ంÜం$. అÇ సమయంF సహ చట�ం దరI�b8�N Ïక� తపన 
మ56 చర4లK )ì4కం0 )శం0ంÜం$. 

 
('లం0ణ EÊ స./ర కËష¡- అÔÕ� సంఖ4 29664 /CIC/2016, ì$: 30-11-2017 మ56 

అÔÕ� సంఖ4 31547/CIC-(peshi-2)/2016 ì$:04-01-2019) 
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