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సముచిత ప్రభుతవం / జిల్లా కల్ెకటర్, గుంటూరు వారి ఉతత రువల్ు
ప్రసత తతము : శ్రీ కాంతిల్లల్ దండె, ఐ. ఎ. యస్.,
ఆర్.సి.నo.5791/2015/జి 1/ సిఆర్ డిఎ

తేది: 19.07.2016.

విషయము:- భూసేకరణ – పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము – రాజధాని నగర అభివృదిి
ప్ాాజెక్ట్ – నేలప్ాడు గ్ాామము నందలి ఎ. 27.6575 సం. విసతీ రణ ం గల భూమిని
భూసేకరణ చేయుటకు – ఉత్ీ రవులు జారిచయ
ే ట – గురించి.
చదువుము: - 1. భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 నందలి 8
వ విభాగము.
2. ఈ కారాాలయపు ఉత్ీ రవులు ఆర్.సి. నెo. 5791/2015/జి 1/ సిఆర్ డిఎ
తేది: 03.03.2016 (4(1) నోటఫ
ి ికష
ే న్).
౩. పాజాభిప్ాాయ సేకరణ మినిట్స్ తో ప్ాటు వెబ్ సట్స
ై నందు తేది:05.07.2016 న
పాచురించబడిన పరాావరణ పరిరక్షణ, శిక్షణ, మరియు పరిశోధన సంసథ ,
హైదరాబాద్ వారిచే సమరిపంచబడిన సామజిక పాభావ అంచనా అధాయన నివేదిక.
4. భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 విభాగము
7 మేరకు నిపుణుల బృందము యొకక నివేదిక.
5. చట్ మునకు లోబడి కలెక్ర్/ భూ సేకరణ అధికారి నివేదిక తేది:18.07.2016.
****
ఉతత రువల్ు :
ఆంధాపద
ా శ్
ే నాాయమన
ై నష్ పరిహారము ప్ ందే హకుక మరియు ప్ారదరశకమైన భూసేకరణ, పునరావాసము
మరియు పునరిిరాాణము రూల్స్ 2014 నందలి నియమము 2 (b) తో చదువుత్ూ, భూసేకరణ, పునరావాసము
మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 నందలి విభాగం

3 (e) ల నందు నిరుచించిన మేరకు జిలలా కలెక్రే

సముచిత్ పాభుత్ుము.
భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 విభాగం 8 సూచించిన మేరకు నా
ముందు ఉంచబడిన పత్ాములను పరిశీలించిన మీదట మరియు నోటఫ
ి ై చేయబడిన ఆంధాపద
ా ేశ్ రాజధాని నగర
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బృహత్ీ ర పాణాిక, పరాావరణ పాభావ అంచనా నివేదిక మరియు రాజధాని నగర బృహత్ీ ర పాణాిక కొరకు ఇవుబడిన
పరాావరణ అనుమత్ులను పరిశీలించిన మీదట ఈ క్ాంద తెలిపిన అభిప్ాాయమునకు రావటమన
ై ది.
న్యాయమైన మరియు వాసత విక ప్రజా ప్రయోజనము :
ఆంధాపద
ా శ్
ే పాభుత్ుము జి.ఒ.యంఎస్. నెం.254 యంఎయుడి. (యం 2) శాఖ తేది: 30.12.2014 మేరకు
త్ుళ్ళూరవ మండలం నందలి 18 రెవినూా గ్ాామములను, మంగళ్గ్ిరి మండలము నందలి 4 రెవినూా గ్ాామములను,
తాడేపలిా మండలం నందలి 2 రెవినూా గ్ాామములను మరియు తాడేపలిా మునిసిప్ాలిటి నందు కొంత్ భాగములను
కలిపి రాజధాని నగర ప్ాాంత్ముగ్ా నోటఫ
ి ై చేయడమన
ై ది. సదరవ నోటఫ
ి ై చేయబడిన గ్ాామముల నందు నేలప్ాడు కూడా
ఒక గ్ాామము.
ఆంధాపద
ా శ్
ే రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ చట్ ము 2014 విభాగము 5 మేరకు సంకామించబడిన
అధికారములను వినియోగ్ిసీ ూ పాభుత్ుము ఆంధాపద
ా ేశ్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ చట్ ము 2014 అధాాయం –IX
నందు ప్ ందు పరచబడిన విధంగ్ా సుచచంద భూ సమీకరణ పథకము దాుర రాజధాని నగర ప్ాాంత్ము అభివృదిి
పధకములను చేపట్ వలసినదిగ్ా ఆంధాపద
ా శ్
ే రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ , విజయవాడ వారిని ఆదేశిసూ
ీ
జి.ఒ.యంఎస్. నెం.25 యంఎయుడి. (యం 2) శాఖ తేది: 30.12.2014 ఇచిచఉనాిరవ.
ఆంధాపద
ా శ్
ే రాజధాని నగర భూ సమీకరణ పథకము (ఎఫ్ & ఐ ) రూల్స్ 2015 నందలి రూల్స 9 తో
చదువుత్ూ ఆంధాపద
ా శ్
ే రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ చట్ ం 2014 విభాగం 126 మేరకు కమీషనర్, ఆంధాపద
ా శ్
ే
రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ , విజయవాడ వారవ నేలప్ాడు గ్ాామము నందు ఎ. 39.82 సం. లను సేకరణ కొరకు
అభారిన ఇచిచఉనాిరవ.

విభాగం 126 మేరకు అభివృధి పాణాిక కోసం అవసరమైన, పాతేాక్ంచబడిన లేదా

పేరకకనబడిన ఏ భూమిఐన నాాయమన
ై నష్ పరిహారం ప్ ందే హకుక మరియు ప్ారదరశకమైన భూసేకరణ,
పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 నందు నిరురిీంచబడిన పాజా పాయోజనారి ము అవసరమన
ై
భూములుగ్ా భావించవలెను మరియు అథారిటీ (సంసథ ) లేదా ఇత్ర అథారిటీ లేదా క్ాయలశీల యూనిట్స యొకక
వినిపము మేరకు పాభుత్ుంచే సేకరించ వచుచను. రూల్స 9 మేరకు భూ సమీకరణ పథకం నమూనా త్యలరవచేయు
సమయంలో భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 నకు లోబడి సేకరించవలసిన
భూములను కూడా పరిగణనలోనిక్ తీసుకోనవచుచను. కావున రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ నిరాాణం కొరకు
భూములను సేకరించుట నాాయసమాత్మన
ై ది మరియు చట్ సమాత్మన
ై ది.
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రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ ఒక మౌలిక వసత్ుల కలపన ప్ాాజెక్ట్. భూసేకరణ, పునరావాసం మరియు
పునరిిరాాణం చట్ ం 2013 నందలి విభాగం 3 (ఒ) మేరకు మౌలిక వసత్ుల కలపన ప్ాాజెక్ట్ విభాగం 2 (1) (బి) లో
నిరేిశించిన ఏదెన
ై ా ఒక లేదా అనేక అంశములలో ఒకటిగ్ా త్పపక ఉంటుంది.
విభాగం 2 (1) (బి) పాకారం మౌలిక వసత్ుల కలపన ప్ాాజెక్ట్ లో ప్ ందుపరచిన కారాకలలప్ాలు (పవ
ై ట
ే ు వెైదా
శాలలు, పవ
ై ట
ే ు విదాసంసథ లు మరియు పవ
ై ట
ే ు హో టళ్ళూ మినహా) అనిియు కూడా భారత్ పాభుత్ుము ఆరిథక
వావహారాల

(మౌలిక

వసత్ుల

కలపన

విభాగం)

శాఖచే

ఇవుబడిన

నోటఫ
ి క
ి ేషన్

నెం.13/6/2009-INF

తేది:27.03.2012 నందు చేరచబడిన అంశములకు లోబడి ఉనివి. సముచిత్ పాభుత్ుం త్మ అధికారానిక్ లోబడి
అజమలయిషి కలిగ్ిఉండి ఏదెన
ై ా త్మ సుంత్ పాయోజనం కొరకు పాభుత్ురంగ సంసథ లతో సహా మరియు పాజా
పాయోజనారథ ం మరియు మౌలిక వసత్ుల కలపన ప్ాాజెక్ు, ప్ారిశాామిక కారిడారవా, మని
ై ంగ్ కారాకలలప్ాలు, జాతీయ
పటు్బడులు మరియు త్యలరిదారి మండళ్ళూ లకు సంభందించిన భూములను సేకరించు సమయంలోనే భూసేకరణ,
పునరావాసం మరియు పునరిిరాాణం చట్ ం 2013 నందు ప్ ందుపరిచన నియమలలు వరిీసీ ాయి. ఇందు నీటి సేకరణ
మరియు నీటి సంరక్షణ ప్ారిశుధా కట్ డాలకెై ప్ాాజెక్ులు, పాభుత్ు ప్ాలిత్ ప్ాాజెక్ులు, పాభుత్ుంచే సహాయం ప్ ందు
విదా, పరిశోధన పథకాలు సంసథ లు, కరాడా ప్ాాజెక్ులు, వెద
ై ా, టూరిజం, ప్ాాజెక్ట్ పాభావిత్ కుటుంబాల కొరకు ప్ాాజెక్ులు,
అలలపదాయ వరాాలకు గృహాల ప్ాాజెక్ులు, ఎపపటికపుపడు పాభుత్ుంచే గురిీంచబడిన ప్ాాజెక్ులు, పట్ ణ ప్ాాంతాలలో
పాణాికాపరమన
ై అభివృధి, గ్ాామకంఠం లేదా ఏదెైనా అభివృధి క్ సంబంధించిన ప్ాాజెక్ులు, గ్ాామీణ/పట్ ణ ప్ాాంతాలలో
బడుగు వరాాల గృహనిరాాణ ప్ాాజెక్ులు పాజా పాయోజనారథ పరిధల
ి ోక్ వసాీయి.
భారత్ పాభుత్ుము నోటఫ
ి ికష
ే న్ లో నిరుచించిన విధంగ్ా రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ రవాణా, శక్ీ, నీరవ
మరియు ప్ారిశుధాము, కమూానికేషనా వావసథ మరియు సామజిక మరియు వాణిజా వసత్ుల కలపనవంటి పలు
రకాల మౌలిక వసత్ుల కలపనతో కూడిఉని ప్ాాజెక్ట్. ఈ ప్ాాజెక్ట్ చట్ ంలోని విభాగం 2 (1) నందు నిరుచిoచినటు
ా గ్ా పాజా
పాయోజనారథ ం లోని ఇత్రత్త్ుములను కూడా కలిగ్ిఉంటుంది. కావున రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ నిరాాణం ఒక
వాసీ వికమన
ై చట్ సమాత్మన
ై పాజా పాయోజo.
సమకూరే ప్రయోజన్యల్ు మరియు ప్రజా ప్రయోజనము – సామజిక వ్ాయలల్ు మరియు నకారాతమక సామజిక ప్రభావ్ం:
ఆంధాపద
ా శ్
ే పునరిుభజన చట్ ము 2014 (కేందా చట్ ం 6/2014) పాకారం విభాజనానoత్ర అవశేష ఆంధాపద
ా శ్
ే
రాష్ మ
ర ునకు రాజధాని లేకప్ో వుట వలన, రాజధాని నగర నిరాాణ ఆవశాకత్ను రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్
నెరవేరవసుీంది. రాజధాని నగర ప్ాాంతానిి రాషా పాభుత్ుం నోటఫ
ి ై చేసన
ి ందున 2050 నాటిక్ రాజధాని లో నివసించు
జనాభా 3.55 మిలియను
ా గ్ా ఉండవచచని అంచనా. రాష్ /
ర కేందా పరిప్ాలన మరియు క్ాయలశీల సంసథ ల అవసరాలతో
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ప్ాటు రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ పాధానంగ్ా ప్ాాధమిక మౌలిక వసత్ులను కలిపించుటమే కాకుండా అనుబంధ
మౌలిక వసత్ులు, జీవనోప్ాధి అవకాశాలను సృషి్ంచటము, వెద
ై ాసేవ , విదా, సుయం ఉప్ాధికలపన, పరాాటకము
మరియు కరాడలను వృదిిపరచుట, గృహ సముదాయములను అందుబాటులోనిక్ తెచుచట, గ్ాామలలను అభివృధి
పరచటము వంటి పాయోజనాలు ఈ ప్ాాజెక్ట్ దాురా సమకూరవతాయి.
రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ యొకక ప్ాాజెక్ట్ అంచనా వాయం మొత్ీ ము ప్ాాజెక్ట్ కెై 42, 000 కోటు
ా కాగ్ా
రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్ లో అంత్ర భాగమన
ై నేలప్ాడు గ్ాామము వరకు ప్ాాజెక్ట్ అంచన వాయం 920.72
కోటు
ా గ్ా ఉనిది. పాభుత్ుము నేలప్ాడు నందు ప్ాాధమిక వసత్ులు మరియు సౌకరాాలు కలపన నిమిత్ీ మై టైర్ -2
మౌలిక వసత్ులతో ప్ాటు టైర్ -1 ఇనారాసిటీ సాథయి మౌలిక వసత్ులను కలిపంచుచునిందు వలన, సామజిక
వాయలలు మరియు సామజిక పాభావాలతో ప్ో లిచనపుడు ప్ాాజెక్ట్ వాయము ఎకుకవగ్ా ఉందనే విషయంలో నిపుణుల
బృందము నివేదక
ి తో ఏకరభవిసుీనాిను. ఐతే ప్ాాజెక్ట్ అమలుపరచిన త్దుపరి సమకూరే భవిషాత్ు
ీ పాయోజనాలు వాయ
పాభావాలను రూపుమలపవచును.
ప్ారజెక్టట కు అవ్సరమైన కనిష్ట ప్ారంతము :
24 రెవినూా గ్ాామలలు మరియు తాడేపలిా మునిసిప్ాలిటి లోని కొంత్ భాగంతో కలిపి ఎ. 53,748.00 సం. తో
కూడిన మొత్ీ ం 217.23 చ.క్.మి పరిధి రాజధాని నగర ప్ాాంత్ంగ్ా పాభుత్ుంచే నోటఫ
ి ై చేయబడింది. నేలప్ాడు నందు ఎ.
39.82 సం. లకు సామజిక పాభావ అంచన నిరుచించినపపటిక్ ఆ పిమాట భూసేకరణ కొరకు ఎ. 27.6575 సం. లకు
త్గ్ిానది. సేకరించవలసిన భూములు అకకడకకడ చెదరినటు
ా గ్ా ఉండినందువలన, రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్ట్
నిరాాణానిక్ కాంప్ాక్ట్ బాాకుా అవసరమైనoదున భూసేకరణ చేయవలసిన భూములు అనివారాముగ్ా అవసరమని
భావించడమన
ై ది. మొత్ీ ం ప్ాాంత్ము రాజధాని నగర ప్ాాంత్ము యొకక నోటఫ
ి ై చేయబడిన బృహత్ీ ర పాణాిక యందు
భాగము అవుత్ునిందున మరియిే ఇత్ర పాతాామియ భూములు లేవు. గత్ంలో సేకరించిన భూములు ఏవియును
అనుపయోగంలో లేవు. బడుగువరాాలకెై సాంఘిక సంక్షేమ భూసేకరణ క్ాంద సేకరించిన భూములు హదుిలు నిరిణంచిన
గ్ాామకంఠం / నివాసప్ాాoత్ములయందు చేరచబడినవి.
రాజధాని నగర ప్ాాంత్ం కొరకు నోటఫ
ి ై చేయబడిన బృహత్ీ ర పాణాిక, పరాావరణ పాభావ అంచనా నివేదిక,
రాజధాని నగర ప్ాాంత్ పరాావరణ అనుమత్ులు, సామజిక పాభావ అంచనా అధాయన నివేదక
ి , నిపుణుల బృంద
నివేదిక, కలెక్ర్/భూసేకరణ అధికారి నివేదక
ి లను పరిశీలించిన పిదప భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు
పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 క్ాంద భూములను సేకరించుటకు నిరణఇంచటమైనది మరియు రాజధాని నగర
నిరాాణము కొరకు ఇవుబడిన పరాావరణ అనుమత్ుల యందు నిరేిశించిన షరత్ులకు లోబడి రాజధాని నగర అభివృధి

Page 5 of 5
ప్ాాజెక్ట్ ను నిరిాంచవలసినదిగ్ా భూసేకరణ అభారిన యిచిచన విభాగం (రిక్ుజిషన్ డిప్ారె్మంట్స) నకు సూచించడమన
ై ది.
భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ ము 2013 నిరేిశముల మేరకు భూములను సేకరించుటకు
భూసేకరణ అధికారిక్ ఇందువెంట అనుమతి ఇవుడమన
ై ది.
సం /- కాంతిలలల్స దండె
కలెక్ర్ మరియు జిలలా మేజిసే్ట్స
ర ,
గుంటూరవ

