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సముచిత ప్రభుతవం / జిల్లా  కల్ెకటర్, గుంటూరు వారి ఉతతరువల్ు 
ప్రసతత తము : శీ్ర కాంతిల్లల్ దండె, ఐ. ఎ. యస్., 

 
ఆర్.సి.నo.5791/2015/జి 1/ సిఆర్ డిఎ            తదేి: 19.07.2016. 
 

విషయము:- భూసేకరణ – పునరావాసము మరయిు పునరిిరాాణము – రాజధాని నగర అభివృదిి    
ప్ాాజెక్్ట – నేలప్ాడు గ్ాా మము నందలి ఎ. 27.6575 స ం. విసతీ రణం గల భూమిని  
భూసకేరణ చయేుటకు – ఉతీ్రవులు జారిచయేట – గురించి. 

 
           చదువుము: - 1. భూసేకరణ, పునరావాసము మరయిు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నందలి 8 
                                         వ విభాగము. 
                                      2. ఈ కారాాలయపు ఉతీ్రవులు ఆర్.సి. నెo. 5791/2015/జి 1/ సిఆర్ డిఎ   
                                          తదేి: 03.03.2016 (4(1) నోటఫిికషేన్). 
                                      ౩. పజాాభిప్ాాయ సేకరణ మినిట్స్ తో ప్ాటు వబె్ స టై్స నందు తదేి:05.07.2016 న 
                                          పచాురించబడని పరాావరణ పరరిక్షణ, శిక్షణ, మరయిు పరశిోధన సంసథ ,  
                                          హ ైదరాబాద్ వారిచ ేసమరిపంచబడని సామజిక పభాావ అంచనా అధాయన నివదేిక. 
                                      4. భూసకేరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 విభాగము  
                                          7 మేరకు నిపుణుల బృందము యొకక నివదేిక. 

       5. చట్మునకు లోబడ ికలెక్ర్/ భూ సకేరణ అధికారి నివదేిక తదేి:18.07.2016. 
**** 

ఉతతరువల్ు :  
 
 ఆంధపాదాశే్ నాాయమ నై నష్ పరహిారము ప్ ంద ేహకుక మరియు ప్ారదరశకమ ైన భూసకేరణ, పునరావాసము 
మరియు పునరిిరాాణము రూల్స్ 2014 నందలి నియమము 2 (b) తో చదువుత్ూ, భూసకేరణ, పునరావాసము 
మరియు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నందలి విభాగం  3 (e) ల నందు నిరుచించిన మేరకు జిలలా  కలెక్ర ే
సముచిత్ పభాుత్ుము. 
 
 భూసకేరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 విభాగం  8 సూచించిన మరేకు నా 
ముందు ఉంచబడని పత్మాులను పరశిీలించిన మీదట మరియు నోటఫి ై చయేబడని ఆంధపాదాేశ్ రాజధాని నగర 
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బృహతీ్ర పణాాిక, పరాావరణ పభాావ అంచనా నివదేిక మరయిు రాజధాని నగర బృహతీ్ర పణాాిక కొరకు ఇవుబడని 
పరాావరణ అనుమత్ులను పరిశీలించిన మీదట ఈ క్ాంద తలెిపని అభిప్ాాయమునకు రావటమ నైది. 
 
న్యాయమ ైన మరియు వాసతవిక ప్రజా ప్రయోజనము : 
 
 ఆంధపాదాశే్ పభాుత్ుము జి.ఒ.యంఎస్. నెం.254 యంఎయుడి. (యం 2) శాఖ తదేి: 30.12.2014 మేరకు 
త్ుళ్ళూరవ మండలం నందలి 18 రెవినూా గ్ాా మములను, మంగళ్గ్ిర ిమండలము నందలి 4 రెవినూా గ్ాా మములను, 
తాడపేలాి మండలం నందలి 2 రెవినూా గ్ాా మములను మరయిు తాడపేలాి మునిసిప్ాలిట ి నందు కొంత్ భాగములను 
కలిపి రాజధాని నగర ప్ాాంత్ముగ్ా నోటఫి ై చయేడమ నైది. సదరవ నోటఫి ై చయేబడని గ్ాా మముల నందు నలేప్ాడు కూడా 
ఒక గ్ాా మము.   
 
 ఆంధపాదాశే్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ చట్ము 2014 విభాగము 5 మేరకు సంకామించబడని 
అధకిారములను వినియోగ్సిూీ  పభాుత్ుము ఆంధపాదాేశ్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధ ిసంసథ చట్ము 2014 అధాాయం –IX 
నందు ప్ ందు పరచబడిన విధంగ్ా సుచచంద భూ సమీకరణ పథకము దాుర రాజధాని నగర ప్ాాంత్ము అభివృదిి  
పధకములను చపేట్వలసినదిగ్ా ఆంధపాదాశే్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధ ి సంసథ , విజయవాడ వారిని ఆదేశిసూీ  
జి.ఒ.యంఎస్. నెం.25 యంఎయుడి. (యం 2) శాఖ తదేి: 30.12.2014 ఇచిచఉనాిరవ. 
 
 ఆంధపాదాశే్ రాజధాని నగర భూ సమీకరణ పథకము (ఎఫ్ & ఐ ) రూల్స్ 2015 నందలి రూల్స 9 తో 
చదువుత్ూ ఆంధపాదాశే్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ  చట్ం 2014 విభాగం 126 మేరకు కమీషనర్, ఆంధపాదాశే్ 
రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధ ిసంసథ , విజయవాడ వారవ నలేప్ాడు గ్ాా మము నందు ఎ. 39.82 స ం. లను సేకరణ కొరకు 
అభారిన ఇచిచఉనాిరవ.  విభాగం 126 మరేకు అభివృధ ి పణాాిక కోసం అవసరమ ైన, పతాేాక్ంచబడని లేదా 
పేరకకనబడని ఏ భూమిఐన నాాయమ నై నష్ పరిహారం ప్ ందే హకుక మరయిు ప్ారదరశకమ ైన భూసేకరణ, 
పునరావాసము మరియు పునరిి రాాణము చట్ము 2013 నందు నిరురిీంచబడని పజాా పయాోజనారిము అవసరమ నై 
భూములుగ్ా భావించవలెను మరయిు అథారటిీ (సంసథ) లేదా ఇత్ర అథారటిీ లేదా క్ాయలశీల యూనిట్స యొకక 
వినిపము మేరకు పభాుత్ుంచే సేకరించ వచుచను. రూల్స 9 మరేకు భూ సమీకరణ పథకం నమూనా త్యలరవచేయు 
సమయంలో భూసకేరణ, పునరావాసము మరయిు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నకు లోబడి సేకరించవలసిన 
భూములను కూడా పరిగణనలోనిక ్ తీసుకోనవచుచను. కావున రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట నిరాాణం కొరకు 
భూములను సేకరించుట నాాయసమాత్మ నైద ిమరియు చట్సమాత్మ నైది.  
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 రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట ఒక మౌలిక వసత్ుల కలపన  ప్ాాజక్ె్ట. భూసకేరణ, పునరావాసం మరయిు 
పునరిిరాాణం చట్ం 2013 నందలి విభాగం 3 (ఒ) మరేకు మౌలిక వసత్ుల కలపన  ప్ాాజెక్్ట విభాగం 2 (1) (బి) లో 
నిరేిశించిన ఏదెనైా ఒక లేదా అనేక అంశములలో ఒకటగి్ా త్పపక ఉంటుంది.  
 
 విభాగం 2 (1) (బి) పకాారం మౌలిక వసత్ుల కలపన  ప్ాాజక్ె్ట లో ప్ ందుపరచిన కారాకలలప్ాలు (ప ైవైటేు వెైదా 
శాలలు, ప ైవైటేు విదాసంసథలు మరియు ప ైవైటేు హో టళ్ళూ మినహా) అనిియు కూడా భారత్ పభాుత్ుము ఆరిథక 
వావహారాల (మౌలిక వసత్ుల కలపన విభాగం) శాఖచే ఇవుబడని నోటఫికిేషన్ నెం.13/6/2009-INF 
తేది:27.03.2012 నందు చరేచబడని అంశములకు లోబడి ఉనివి. సముచిత్ పభాుత్ుం త్మ అధికారానిక్ లోబడ ి
అజమలయిషి కలిగ్ఉిండ ి ఏదెనైా త్మ సుంత్ పయాోజనం కొరకు పభాుత్ురంగ సంసథలతో సహా మరయిు పజాా 
పయాోజనారథం మరయిు మౌలిక వసత్ుల కలపన  ప్ాాజెకు్ , ప్ారశిాా మిక కారిడారవా , మ నైింగ్ కారాకలలప్ాలు, జాతీయ 
ప టు్ బడులు మరియు త్యలరిదారి మండళ్ళూ లకు సంభందించిన భూములను సేకరించు సమయంలోనే భూసకేరణ, 
పునరావాసం మరియు పునరిి రాాణం చట్ం 2013 నందు ప్ ందుపరచిన నియమలలు వరిీసాీ యి. ఇందు నీటి సేకరణ 
మరియు నీట ి సంరక్షణ ప్ారశిుధా కట్డాలకె ై ప్ాాజెకు్ లు, పభాుత్ు ప్ాలిత్ ప్ాాజకెు్ లు, పభాుత్ుంచే సహాయం ప్ ందు  
విదా, పరశిోధన పథకాలు సంసథలు, కరాడా ప్ాాజెకు్ లు, వెదైా, టూరజిం, ప్ాాజక్ె్ట పభాావిత్ కుటుంబాల కొరకు ప్ాాజకెు్ లు, 
అలలపదాయ వరాా లకు గృహాల ప్ాాజకెు్ లు, ఎపపటికపుపడు పభాుత్ుంచే గురిీంచబడని ప్ాాజెకు్ లు, పట్ణ ప్ాాంతాలలో 
పణాాికాపరమ నై అభివృధి, గ్ాా మకంఠం  లేదా ఏదెైనా అభివృధి క ్సంబంధించిన ప్ాాజెకు్ లు, గ్ాా మీణ/పట్ణ ప్ాాంతాలలో 
బడుగు వరాా ల గృహనిరాాణ ప్ాాజెకు్ లు పజాా పయాోజనారథ పరిధలిోక్ వసాీ యి.  
 
 భారత్ పభాుత్ుము నోటఫిికషేన్ లో  నిరుచించిన విధంగ్ా రాజధాని నగర అభివృధ ిప్ాాజెక్్ట రవాణా, శక్ీ, నీరవ 
మరియు ప్ారిశుధాము, కమూానికషేనా వావసథ  మరయిు సామజిక మరయిు వాణజిా వసత్ుల కలపనవంటి పలు 
రకాల మౌలిక వసత్ుల కలపనతో కూడిఉని ప్ాాజక్ె్ట. ఈ ప్ాాజక్ె్ట చట్ంలోని విభాగం 2 (1) నందు నిరుచిoచినటుా గ్ా పజాా 
పయాోజనారథం లోని ఇత్రత్త్ుములను కూడా కలిగ్ఉింటుంది.  కావున రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట నిరాాణం ఒక 
వాసీవికమ నై చట్ సమాత్మ నై పజాా పయాోజo. 
 
సమకూరే ప్రయోజన్యల్ు మరయిు ప్రజా ప్రయోజనము – సామజిక వ్ాయలల్ు మరయిు నకారాతమక సామజిక ప్రభావ్ం:  
 
 ఆంధపాదాశే్ పునరిుభజన చట్ము 2014 (కేంద ాచట్ం 6/2014) పకాారం విభాజనానoత్ర అవశషే ఆంధపాదాశే్ 
రాష్రమునకు రాజధాని లేకప్ో వుట వలన, రాజధాని నగర నిరాాణ ఆవశాకత్ను రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్్ట 
నెరవేరవసుీ ంది. రాజధాని నగర ప్ాాంతానిి రాష ాపభాుత్ుం నోటఫి ై చసేనిందున 2050 నాటిక్ రాజధాని లో నివసించు 
జనాభా 3.55 మిలియనుా గ్ా ఉండవచచని అంచనా. రాష్ర/ కేంద ాపరిప్ాలన మరియు క్ాయలశీల సంసథల అవసరాలతో 
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ప్ాటు రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్్ట పధాానంగ్ా ప్ాాధమిక మౌలిక వసత్ులను కలిపించుటమే కాకుండా అనుబంధ 
మౌలిక వసత్ులు, జీవనోప్ాధ ిఅవకాశాలను సృషి్ంచటము, వెదైాసవే , విదా, సుయం ఉప్ాధికలపన,  పరాాటకము 
మరియు కరాడలను వృదిిపరచుట, గృహ సముదాయములను అందుబాటులోనిక్ తచెుచట, గ్ాా మలలను అభివృధ ి
పరచటము వంటి పయాోజనాలు ఈ ప్ాాజక్ె్ట దాురా సమకూరవతాయి. 
 
 రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట యొకక ప్ాాజక్ె్ట అంచనా వాయం మొతీ్ము ప్ాాజక్ె్ట కె ై 42, 000 కోటుా  కాగ్ా   
రాజధాని నగర అభివృధ ి ప్ాాజెక్్ట లో అంత్ర భాగమ నై నలేప్ాడు గ్ాా మము వరకు ప్ాాజెక్్ట అంచన వాయం 920.72 
కోటుా గ్ా ఉనిది. పభాుత్ుము నలేప్ాడు నందు ప్ాాధమిక వసత్ులు మరియు సౌకరాాలు కలపన నిమితీ్మ ై ట ైర్ -2 
మౌలిక వసత్ులతో ప్ాటు ట ైర్ -1 ఇనారాసిట ీ సాథ యి మౌలిక వసత్ులను కలిపంచుచునిందు వలన, సామజిక 
వాయలలు మరయిు సామజిక పభాావాలతో ప్ో లిచనపుడు ప్ాాజెక్్ట వాయము ఎకుకవగ్ా ఉందన ేవిషయంలో నిపుణుల 
బృందము నివదేకితో ఏకరభవిసుీ నాిను. ఐత ేప్ాాజెక్్ట అమలుపరచిన త్దుపరి సమకూరే భవిషాత్ుీ  పయాోజనాలు వాయ 
పభాావాలను రూపుమలపవచును. 
 
ప్రా జెక్టట కు అవ్సరమ ైన కనిష్ట ప్రా ంతము : 
 
  24 రవెినూా గ్ాా మలలు మరయిు తాడపేలాి మునిసిప్ాలిట ిలోని కొంత్ భాగంతో కలిపి ఎ. 53,748.00 స ం. తో 
కూడని మొతీ్ం 217.23 చ.క్.మి పరిధ ిరాజధాని నగర ప్ాాంత్ంగ్ా పభాుత్ుంచే నోటఫి ై చేయబడింది. నేలప్ాడు నందు ఎ. 
39.82  స ం. లకు సామజిక పభాావ అంచన నిరుచించినపపటిక్ ఆ పమిాట భూసేకరణ కొరకు ఎ. 27.6575  స ం. లకు 
త్గ్ిానది. సేకరించవలసని భూములు అకకడకకడ చదెరనిటుా గ్ా ఉండినందువలన, రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట 
నిరాాణానిక ్ కాంప్ాక్్ట బాా కుా  అవసరమ ైనoదున భూసేకరణ చేయవలసని భూములు అనివారాముగ్ా అవసరమని 
భావించడమ నైది. మొతీ్ం ప్ాాంత్ము రాజధాని నగర ప్ాాంత్ము యొకక నోటఫి ై చయేబడని బృహతీ్ర పణాాిక యందు 
భాగము అవుత్ునిందున మరియిే ఇత్ర పతాాామియ భూములు లేవు. గత్ంలో సేకరించిన భూములు ఏవియును 
అనుపయోగంలో లేవు.  బడుగువరాా లకె ై సాంఘకి సంక్షేమ భూసకేరణ క్ాంద సేకరించిన భూములు హదుి లు నిరిణంచిన 
గ్ాా మకంఠం / నివాసప్ాాoత్ములయందు చరేచబడినవి.   
 
 రాజధాని నగర ప్ాాంత్ం కొరకు నోటఫి ై చేయబడిన బృహతీ్ర పణాాిక, పరాావరణ పభాావ అంచనా నివదేిక, 
రాజధాని నగర ప్ాాంత్ పరాావరణ అనుమత్ులు, సామజిక పభాావ అంచనా అధాయన నివదేకి, నిపుణుల బృంద 
నివదేిక, కలెక్ర్/భూసకేరణ అధికారి నివదేకిలను పరశిీలించిన పదిప భూసకేరణ, పునరావాసము మరయిు 
పునరిిరాాణము చట్ము 2013 క్ాంద భూములను సకేరించుటకు నిరణఇంచటమ ైనద ి మరియు రాజధాని నగర 
నిరాాణము కొరకు ఇవుబడని పరాావరణ అనుమత్ుల యందు నిరేిశించిన షరత్ులకు లోబడ ిరాజధాని నగర అభివృధ ి
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ప్ాాజెక్్ట ను నిరిాంచవలసనిదిగ్ా భూసేకరణ అభారిన యిచిచన విభాగం (రకి్ుజిషన్ డిప్ారె్మంట్స) నకు సూచించడమ నైది. 
భూసకేరణ, పునరావాసము మరియు పునరిి రాాణము చట్ము 2013 నిరేిశముల మేరకు భూములను సకేరించుటకు 
భూసకేరణ అధకిారిక ్ఇందువంెట అనుమతి ఇవుడమ నైది. 
 
        సం /- కాంతిలలల్స దండ ె

కలెక్ర్ మరయిు జిలలా  మజేిసే్ రట్స, 
గుంటూరవ 
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