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భూ సేకరణ- పునరావాసం 

 
భూసేకరణ (Land Acquisition) 

ప్ర జా అవసరాలో్ల భాగంగా అభివృది్ధ, పారిశా్రమికీకరణ, అవసా్థప్నా సౌకరాాల కలపన కోసం కంద్ర , 

రాష్్టర ప్ర భుత్వాలు ప్ర రవేటు భూములను సేకరించే విధానమే భూసేకరణ. ఇద్ధ భూమి కొనుగోలు 

ప్ర కా్రయకు పూరిి విరుది్ంగా ఉంటుంద్ధ. భూమి కొనుగోలు విధానంల్ల అమ్మకపుదారు 

అంగీకారంతో భూమిని సేకరిసా్థరు. భూ సేకరణ విధానంల్ల భూ యజమాని అంగీకారం అవసరం 

లేదు. 

 భూసేకరణ ప్ర కా్రయకు సంబంధంచి ప్ర సా్తత ధరల సూచీ ప్ర కారం చెలో్ంచే నష్్ట ప్రిహారం 

చాలా తకుువగా ఉంటుంద్ధ. మ్రోవర పు భూమి కోల్లపయిన ప్ర జలకు పునరావాసం 

కల్పంచటంల్ల ప్ర భుత్వాలు విఫలమ్వుతునాాయి. 

 జాతీయ పునరావాస విధానం (National Policy For Rehabilitation) ప్ర కారం 

1951 తరాాత తరల్ంపునకు గురర న (Displaced People) ప్ర జలో్ల 75 శ్రతం మ్ంద్ధక్ర 

ఇప్పటికీ పునరావాసం అంద్లేదు. దంతో ప్లు రాష్్ట్రలో్లని ప్ర జలు భూ సేకరణకు 

వాతిరేకంగా నిరసనలు వాకించేసా్తనాారు. ‘భూ సేకరణ చట్ం-2013’కు సవరణలను 

ప్ర తిపాద్ధసాూ తీస్తకొచిిన ఆరిినెనస్ను ఎని్డఏ ప్ర భుతాం విరమించుకుంద్ధ. 

 

భూ సమీకరణ (Land Pooling) 

ఈ ప్ర కా్రయల్ల అవసా్థప్నా సౌకరాాల అభివృది్ధల్ల భాగంగా భూ యజమానులు ప్ర భుత్వానిక్ర 

భూమిని స్థాధీనం చేసా్థరు. అలా తీస్తకొనా భూమిక్ర బదులుగా కొంత శ్రతం భూమిని 

రసిడెనిియల్ లేదా కమ్రిియల్ వినియోగానిక్ర వీలుగా ప్ర భుతాం సద్రు యజమానిక్ర ఇసా్తంద్ధ.  
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భారతదేశం-భూ సేకరణ చటా్టలు 

1. రెగ్యులేషన్-1, 1824, బంగాల్ కోడ్: 

ఈ కోడ్ దాారా ప్ర భుతా అవసరాల నిమితాం భూమి లేదా ఇతర సంప్ద్ను సేకరించే అధకారం 

ప్ర భుత్వాధకారులకు లభించింద్ధ. ఉపుప తయారీక్ర అవసరమర న భూమిని సేకరించేందుకు 

బ్రర టిష్ ప్ర భుతాం ఈ కోడ్ను ఉప్యోగంచింద్ధ. 

2. బంబే పె్రసిడెన్సీ యాకా్-1839: 

ముంబర , కొలాబా దాపాలో్ల భూ సేకరణ కోసం బ్రర టిష్ ప్ర భుత్వానిక్ర అధకారం కల్పంచింద్ధ. 

3. బె్రటిష్ ఇండియా-1857 చటా్ం: 

సా్థనిక చట్్టలర న రగుాలేష్టన్-1(బంగాల్ కోడ్), బాంబే ప్ర సిడెన్డస యాక్్-1839 సా్థనంల్ల భూ 

సేకరణ కోసం బ్రర టిష్ ఇండియా మొతాం ఒక చట్ం ఉండాలనే ఉదే్దశంతో దనిా తీస్తకొచాిరు. 

4. ది ఇండియా యాకా్-1885: 

బ్రర టిష్ ఇండియాల్ల గనులు, ఖనిజాలు ఉనా భూమిని సేకరించేందుకు ఉదే్దశంచిన చట్ం. 

5. భూ సేకరణ చటా్ం-1894: 

ప్ర సా్తతం భూ సేకరణకు సంబంధంచి అమ్లో్ల ఉనా చ ట్్టలకు ఆధారమర నద్ధగా ఈ చట్్టనిా 

పేర్కునవచుి. భూ సేకరణ చట్ం-1894 వివాదాసపద్ం కావడంతో దనిా సమీకి్రంచేందుకు 

భారత ప్ర భుతాం అనేక కమిటీలను ఏరాపటు చేసింద్ధ. ఇందుల్ల భాగంగా ఈ చట్్టనిా 

ప్రిశీల్ంచి తగన సిఫారుసలు చేసేందుకు 1967ల్ల ఆనంద్ ములో అధాక్షతన 20 మ్ంద్ధ 

సభుాలతో కమిటీని నియమించింద్ధ. స్థాతంతారం వచిిన తరాాత నుంచి ఇప్పటి వరకు 

కంద్ర , రాష్్టర ప్ర భుత్వాలు భూ సేకరణ చట్ం-1894ను 17స్థరోు సవరించాయి. దనో్ల భాగంగా 

కరాాటక రాష్్టర ప్ర భుతాం అమండ్మంట్ అండ్ వాల్డేష్టన్ యాక్్-1967ను తీస్తకొచిింద్ధ. 

భూ సేకరణ చట్ం-1894 భూ యజమానుల ప్ర యోజనాలు, పారిశా్రమిక అభివృదిుల మ్ధా 

సమ్తులాతను స్థధంచటంల్ల విఫలమర ంద్ధ. దంతో భారత ప్ర భుతాం 2007ల్ల సవరణ 

బ్రలోును ప్ర వేశప్ట్ింద్ధ.  
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బ్రలుు -పె్తిపాదిత మార్పులు 

1. ఏ ఉదే్దశంతో భూమిని సమీకరిసా్తనాారు. 

2. చెలో్ంచాల్సన నష్్టప్రిహారం. 

3. భూ సేకరణ ప్ర కా్రయ. 

4. భూ సేకరణ దాారా సేకరించిన భూ వినియోగం. 

5. వివాదాల ప్రిష్ట్ుర యంత్వర ంగం. 

 

లోక్సభలో పె్వేశప్రటాిన బ్రలుు లు 

1. భూ సేకరణ (సవరణ) బ్రలోు-2007 

2. ద్ధ రిహాబ్రల్టేష్టన్ అండ్ రీసెటిల్మంట్ యాక్్-2007 

14వ ల్లక్సభ రదేు కావటంతో ఈ బ్రలోులు ఆమోద్ం పంద్లేదు. 2011, సెప్్ంబర్ 7న ల్లక్

సభల్ల ‘ ద్ధ లాండ్ అక్రాజిష్టన్, రిహాబ్రల్టేష్టన్ అండ్ రీసెటిల్మంట్ యాక్్-2011’ను 

ప్ర వేశప్ట్్టరు. ఇద్ద బ్రలోును పారోమంటు 2013, సెప్్ంబర్ 5న కొనిా సవరణలతో ‘ద్ధ రర ట్ టు 

ఫేర్ కాంప్నిేష్టన్ అండ్ ట్టర నసపరన్డస ఇన్ లాండ్ అక్రాజిష్టన్, రిహాబ్రల్టేష్టన్ అండ్ రీసెటిల్మంట్ 

యాక్్-2013’గా పేరు మారిి ఆమోద్ధంచింద్ధ. పునరావాసం, నష్్టప్రిహారానిక్ర సంబంధంచి 

నూతన నియమావళితో కూడిన భూ సేకరణ చట్ం, 2014, జనవరి 1 నుంచి అమ్లో్లక్ర 

వచిింద్ధ. 

 

భూ సేకరణ చటా్ం 2014- ముఖ్ుంశాలు 

1. గాామీణ పార ంత్వలో్ల మారుట్ విలువ కంటే నాలుగు రటోు, ప్ట్ణ పార ంత్వలో్ల మారుట్ 

విలువకు రండు రటో నష్్టప్రిహారానిా చెలో్ంచాల్. 

2. గాామ్సభ అనుమ్తి లేకుండా షెడ్యాలి్ పార ంత్వలో్ల భూమిని సేకరించరాదు. 
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3. అనిా చెలో్ంపులను పూరిి చేసి, పునరావాస్థనిక్ర సంబంధంచిన ప్ర త్వామాాయ ఏరాపటోు 

చేసిన తరాాతే భూమి సేకరించాల్. 

4. ఆహార భద్ర తను స్థధంచడానిక్ర వావస్థయం క్రంద్ ఉనా భూమి విసా్తరాంల్ల ఎంత 

సేకరించాల్ల ప్రిమితి విధంచాలని భూ సేకరణ బ్రలోు రాష్్ట్రలకు నిరేేశంచింద్ధ. 

5. భూమి సేకరించిన తరాాత నిరుప్యోగంగా ఉంటే ఆ భూములను తిరిగ ఆయా భూ 

యజమానులకు లేదా రాష్్టర లాాండ్ పూల్ంగ్ బాాంకులకు తిరిగచేి అధకారం 

రాష్్ట్రలకు కల్పంచటం. 

6. భూ సేకరణ ప్ర కా్రయల్ల వాకి్రక్ర చెలో్ంచే మొతాంప్ర  ఎలాంటి ఆదాయప్నుా లేదా స్్థంప్ 

డ్యాటీలు ఉండవు. 

7. ప్ర భుతా-ప్ర రవేటు భాగస్థామ్య పార జెక్ుల కోసం చేసే భూ సేకరణకు 70 శ్రతం మ్ంద్ధ 

భూ యజమానుల అనుమ్తి ఉండాల్. 

8. ప్ర రవేటు కంప్న్డల కోసం చేసే భూ సేకరణకు ఆయా భూముల యజమానులో్ల 80 శ్రంతి 

మ్ంద్ధ అంగీకారం తప్పనిసరి. 

9. రాష్్టర ప్ర భుతాం ఆరు కమిటీలను ఏరాపటు చేయాల్. 

10. రాష్్టరం/ఏజెన్డసలు భూ సేకరణ చేసేటపుపడు తలతాే వివాదాలను ప్రిష్టురించేందుకు 

రాష్్టరసా్థయిల్ల ‘భూ సేకరణ, పునరావాస అథారటీ’ని ఏరాపటు చేయాల్. ఈ అథారిటీ 

కమిటీలో్ల భాగంగా ప్నిచేసా్తంద్ధ. 

11. భూ సేకరణకు ముందు దాని వలో ఆ పార ంతంల్ల కల్గే ప్రిణామాలప్ర  ‘స్థమాజిక ప్ర భావ 

అధాయనం’ చేయాల్. 

12. ప్ర భుతాం తప్పనిసరి ప్రిసాితులో్ల ఏడాద్ధక్ర మూడు ప్ంటలు ప్ండే భూమిని సేకరిసాే 

అంతే ప్ంట ప్ండే భూమిని మ్రో చోట అభివృది్ధ చేయాల్. అలా కానటోయితే ఆ భూమి 

విలువకు సమానమర న సొముమను ఆహార భద్ర త కోసం ఏరాపటు చేసిన ఖాత్వల్ల 

జమ్చేయాల్. 
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విమరశలు 

 ప్బో్రక్-ప్ర రవేటు పార జెక్ుల(పీపీపీ) కోసం 70 శ్రతం, ప్ర రవేటు పార జెక్ుల కోసం 80 శ్రతం మ్ంద్ధ 

సమ్మతి తప్పనిసరి చేయటంతో ప్రిహారం కనాా భూ సేకరణ ప్ర కా్రయను సంకో్రష్్టంగా 

మారిటంప్ర నే ప్ర భుతాం ద్ృష్్ట ప్ట్ింద్నే విమ్రశలు వచాియి. 

 స్థమాజిక ప్ర భావ అధాయన నివేద్ధక తరాాతే భూములు సేకరించాలనే నిబంధన వలో 

2013 తరాాత లక్షల కోటో విలువ చేసే 200 పార జెక్ులు నిల్చిపోయాయని పారిశా్రమిక 

ప్ర తినిధుల ఆవేద్న. 

 ప్ర భుతాం ప్ర తిష్్ట్తమకంగా చేప్ట్ిన మేక్ ఇన్ ఇండియా వంటి కారాకామాలు విజయవంతం 

కావాలంటే భూ సేకరణల్లని అడింకులను తొలగంచాల్. దంతో 2014ల్ల అధకారంల్లక్ర 

వచిిన ఏని్డఏ ప్ర భుతాం కొనిా సవరణల్ల భూ సేకరణ, పునరావాస చట్్టనిక్ర సంబంధంచి 

2014, డిసెంబర్ల్ల ఆరిినెనస్ జారీ చేసింద్ధ. 

 

సవరణలు 

ఎని్డఏ ప్ర భుతాం 2015, మారిిల్ల భూ సేకరణ సవరణ బ్రలోును ల్లక్సభల్ల ప్ర వేశప్ట్ినపుపడు 

ప్ర తిప్కిాల నుంచి తీవర  వాతిరేకత వాకిమర ంద్ధ. ప్ర తి ప్కిాలు ఈ సవరణ బ్రలోును ‘రర తు, పేద్ల 

వాతిరేక’ బ్రలోుగా అభివరాించాయి. బ్రలోు ల్లక్సభల్ల ఆమోద్ం పంద్ధనప్పటికీ రాజాసభల్ల 

ఓటింగ్ జరగకుండానే ఆరిినెనస్ను ఉప్సంహరించుకునాటోు కంద్ర  ప్ర భుతాం ప్ర కటించింద్ధ.  

 

వివాదాసుద అంశాలు 

 భూ సేకరణ చట్ం-2013 ప్ర కారం ప్ర భుతా-ప్ర రవేటు భాగస్థామ్ాం పార జెక్ులకు 70 శ్రతం, 

ప్ర రవేటు పార జెక్ులకు సంబంధంచి 80 శ్రతం భూ యజమానుల ఆమోద్ం తప్పనిసరి. 

కాన్డ, ప్ర భుతాం సవరణల దాారా పారిశా్రమిక కారిడారోు, ప్ర భుతా-ప్ర రవేటు భాగస్థామ్ా 
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పార జెక్ులు, గాామీణ అవసా్థప్నా సౌకరాాలు, అఫోరిబుల్ హౌసింగ్, రక్షణ పార జెక్ులకు 

సంబంధంచి ఈ నిబంధనను తొలగంచాలని భావించింద్ధ. 

 భూ సేకరణ తరాాత ఐద్దళో్ వరకు భూమిని వినియోగంచనటోయితే వాటిని తిరిగ భూ 

యజమానులకు అప్పగంచాల్. కాన్డ, త్వజా సవరణల్ల ఐద్దళో్ కాలవావధల్ల మారుప 

తీస్తకొచాిరు. 

 భూ సేకరణ చట్ం-2013 ప్ర కారం ప్ర రవేటు కంప్న్డలకు భూ సేకరణ చేసేందుకు అనుమ్తి 

లేదు. ప్ర తిపాద్ధత సవరణ ప్ర కారం భూ సేకరణ చేసేందుకు ప్ర రవేటు సంసాలకు అనుమ్తి 

ఇచాిరు. 

 బహుళ్ ప్ంటలు ప్ండే వావస్థయ భూములను పారిశా్రమిక సంసాలకు బద్ధలీ చేయటంప్ర  

నిషేధం ఉండాలని భూ సేకరణ చట్ం-2013 సపష్్టం చేసా్తంద్ధ. ఎని్డఏ ప్ర భుతాం జారీ చేసిన 

ఆరిినెనస్ల్ల ఈ అంశం అద్ృశామర ంద్ధ. 

 భూ బద్లాంపు వలో రర తులు కవలం భూమిని మాతర మే కోల్లపవటం లేదు. జీవన్లపాధ, 

స్థమాజిక, స్థంసుృతిక ఆచారాలను, కులవృతాులను కోల్లపతునాారు. కాబట్ి 

నష్్టప్రిహారం విష్టయంల్ల ప్ర  అంశ్రలను ద్ృష్్టల్ల ప్ట్ుకొని తగన పునరావాస పాాకజీని 

మ్ంజూరు చేయాల్. దని కోసం ముందుగా‘స్థమాజిక ప్ర భావ అంచనా’ను చేప్ట్్టలని 

2013ల్ల తీస్తకొచిిన చట్ం సపష్్టం చేసా్తంద్ధ. కాన్డ, చాలా సంద్రాాలో్ల అలాంటి 

అంచనాలు అవసరం లేద్ని ఆరిినెనస్ల్ల పేర్కునాారు. 

 ప్ర సా్తత సవరణ బ్రలోుల్ల కన్డసం భూ యజమాని తన వాద్నలు, అభారానలను 

వినిపంచేందుకు కూడా సరర న వస్తలుబాటు లేదు. 

 

పునరావాసం, పునర్ుసీ్థకరణ 

1. భూ సేకరణ చట్ం 2014 క్రంద్ పందుప్రిచిన ప్ర యోజనాలతో లబి్రపంద్దందుకు ఆయా 

భూములప్ర  ఆధారప్డి ఉనా కాలానిా ఐదు నుంచి మూడేళో్కు తగగ ంచారు. 
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2. వావస్థయ శా్రమికులు, కౌలుదారులు, చేతివృతాుల వారు భూ సేకరణకు మూడేళో్ 

ముందు నుంచి ప్ర భావిత పార ంతంల్ల ప్నిచేసా్తనా వారర  ఉండాల్. భూ సేకరణ వలో వారి 

జీవనాధారం దెబాతిని ఉండాల్. 

3. ఐద్దళో్ కాలం నుంచి ఆ పార ంతంల్ల నివసిసా్తనా ప్ర జలను తరల్ంచాల్స వసాే ఆయా 

కుటుంబాలకు ప్ర భుతాం గృహవసతి కల్పసా్తంద్ధ. గృహానిా తీస్తకోవడానిక్ర ఇష్్టప్డని 

వారిక్ర ఆరాిక సహకారం అంద్ధసా్థరు. 

4. ప్ర భావిత కుటంబాలకు నగదు లేదా ఉపాధని పంద్ద అవకాశ్రనిా కల్పసా్థరు. ఉపాధ పంద్ని 

ప్ర తి కుటుంబానిక్ర ఒకస్థరి గాాంటుగా రూ.5 లక్షలు అంద్ధసా్థరు. 

 ప్ర త్వామాాయంగా ప్ర తి కుటుంబానిక్ర నెలకు 2,000 చొపుపన 20 ఏళో్ వరకు నగదు 

చెలో్ంపు ఉంటుంద్ధ (ఈ మొతా్వనిా ద్ర వ్యాలాణాక్ర తగగ టోు సవరిసా్థరు). 

 భూ సేకరణ పార ంతం నుంచి వేరే పార ంత్వలకు తరల్ంచినపుపడు అనిా ప్ర భావిత 

కుటుంబాలకు ఏడాద్ధ పాటు జీవనాధార అలవనుసగా నెలకు రూ.3000 అంద్ధసా్థరు. 

 ప్ర తి కుంటుబానిక్ర రవాణ అలవనస్ క్రంద్ రూ. 50,000, పునరావాస భతాంగా రూ. 

50,000 చెలో్సా్థరు. 

 చేతివృతాుల కుటుంబాలు, చినా వాాపారసా్తడు లేదా సాయం ఉపాధ పంద్ధన వాకి్ర 

ప్ర భుతా న్లటిఫికష్టన్ ప్ర కారం కనిష్్టంగా రూ. 25,000 పందుత్వరు. 

 

భూ సేకరణ - ప్రిణామాలు: 

ఉపాధ కోల్లపవటం, మారిినలర జేష్టన్, ఆహార అభద్ర త, గృహాలు కోల్లపవటం, మానవాభివృది్ధ 

ల్లపంచటం, మ్రణాల రేటుల్ల ప్రుగుద్ల, స్థంఘిక హోదా కోల్లపవటం, భూమి లేకపోవటం. 
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