






Page 4 of 7 

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

 
ఆర్.సి.నo.5793/2015/జి 1             తదేి: 19.08.2016. 
 

విషయము:- భూసకేరణ – పునరావాసము మరియు పునరిి రాాణము – రాజధాని నగర అభివృదిి    
ప్ాాజెక్్ట – ఉది్ండరారాయునిప్ాం  ం గ్ాా మము నంద్లి ఎ. 10.04 స ం. విసతీ రణం గం  
భూమిని  భూసకేరణ చేయుటకు – ఉతీ్రవుం ు జారచిేయట – గురించి. 

 
           చద్ువుము: - 1. భూసేకరణ, పునరావాసము మరయిు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నంద్లి 8 
                                         వ విభాగము. 
                                      2. ఈ కారాాం యపు ఉతీ్రవుం ు ఆర్.సి. నెo. 251/2016/జి 1-5793/   
                                          తదేి: 04.04.2016 (4(1) నోటఫిికషేన్). 
 3. ఈ కారాాం యపు ఉతీ్రవుం ు ఆర్ సి. జి1/251/2016, తదేీ:22.07.2016. 
                                      4. పజాాభిప్ాాయ సేకరణ మినిట్స్ తో ప్ాటు తదేి:21.07.2016 న 
                                          పచాురించబడని పరాావరణ పరరిక్షణ, శిక్షణ, మరయిు పరశిోధన సంసథ ,  
                                          హ ైద్రాబాద్ వారిచ ేసమరిపంచబడిన సామజిక పభాావ అంచనా అధాయన 
    నివదేిక. 
                                      5. భూసకేరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ము 2013  
    విభాగము 7 మరేకు నిపుణుం  బృంద్ము యొకక నివదేకి తదేీ.04.08.2016. 

       6. చట్మునకు ం ోబడ ికం  క్ర్/ భూ సకేరణ అధికారి నివదేిక తదేి:06.08.2016. 
**** 

ఉతతరువల్ు :  
 
 ఆంధపాదాశే్ నాాయమ నై నష్ పరహిారము ప్ ంద ే హకుక మరయిు ప్ారద్రశకమ ైన భూసేకరణ, 
పునరావాసము మరియు పునరిి రాాణము రూల్స్ 2014 నంద్లి నియమము 2 (b) తో చద్ువుత్ూ, భూసేకరణ, 
పునరావాసము మరియు పునరిి రాాణము చట్ము 2013 నంద్లి విభాగం  3 (e) ం  నంద్ు నిరుచించిన మరేకు 
జిం లా  కం  క్ర ేసముచిత్ పభాుత్ుము. 
 
 భూసకేరణ, పునరావాసము మరియు పునరిి రాాణము చట్ము 2013 విభాగం  8 సూచించిన మేరకు నా 
ముంద్ు ఉంచబడని పత్మాుం ను పరిశీలించిన మీద్ట మరియు నోటఫి ై చేయబడిన ఆంధపాదాేశ్ రాజధాని నగర 
బృహతీ్ర పణాాళిక, పరాావరణ పభాావ అంచనా నివేదకి మరయిు రాజధాని నగర బృహతీ్ర పణాాళిక కొరకు ఇవుబడిన 
పరాావరణ అనుమత్ుం ను పరిశీలించిన మీద్ట ఈ క్ాంద్ తలెిపని అభిప్ాాయమునకు రావటమ నైది. 
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న్యాయమ ైన మరియు వాసతవిక ప్రజా ప్రయోజనము : 
 
 ఆంధపాదాశే్ పభాుత్ుము జి.ఒ.యంఎస్. నెం.254 యంఎయుడి. (యం 2) శాఖ తేది: 30.12.2014 మేరకు 
త్ుళ్ళూరవ మండరాం ం నంద్లి 18 రవెినూా గ్ాా మముం ను, మంగళ్గ్ిర ిమండరాం ము నంద్లి 4 రవెినూా గ్ాా మముం ను, 
తాడపేలాి మండరాం ం నంద్లి 2 రెవినూా గ్ాా మముం ను మరయిు తాడేపలాి మునిసిప్ాలిట ినంద్ు కొంత్ భాగముం ను 
కలిపి రాజధాని నగర ప్ాాంత్ముగ్ా నోటఫి ై చేయడరామ నైది. సద్రవ నోటఫి ై చేయబడని గ్ాా మముం  నంద్ు 
ఉది్ండరారాయునిప్ాం  ం కూడా ఒక గ్ాా మము.   
 
 ఆంధపాదాశే్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధ ి సంసథ  చట్ము 2014 విభాగము 5 మరేకు సంకామించబడిన 
అధకిారముం ను వినియోగ్సిూీ  పభాుత్ుము ఆంధపాదాశే్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధ ిసంసథ చట్ము 2014 అధాాయం –
IX నంద్ు ప్ ంద్ు పరచబడని విధంగ్ా సుచచంద్ భూ సమీకరణ పథకము దాుర రాజధాని నగర ప్ాాంత్ము అభివృదిి  
పధకముం ను చేపట్వం సనిదిగ్ా ఆంధపాదాేశ్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ , విజయవాడరా 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 నంద్లి రూల్స 9 తో 
చద్ువుత్ూ ఆంధపాదాేశ్ రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ  చట్ం 2014 విభాగం 126 మేరకు కమీషనర్, ఆంధపాదాశే్ 
రాజధాని ప్ాాంత్ అభివృధి సంసథ , విజయవాడరా వారవ ఉది్ండరారాయునిప్ాం  ం గ్ాా మము నంద్ు ఎ.52.957 స ం. ం ను 
సేకరణ కొరకు అభారిన ఇచిచఉనాిరవ.  విభాగం 126 మేరకు అభివృధ ిపణాాళిక కోసం అవసరమ నై, పతాేాక్ంచబడని 
ం ేదా పరేకకనబడిన ఏ భూమిఐన నాాయమ ైన నష్ పరిహారం ప్ ందే హకుక మరియు ప్ారద్రశకమ ైన భూసకేరణ, 
పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నంద్ు నిరురిీంచబడని పజాా పయాోజనారిము 
అవసరమ ైన భూముం ుగ్ా భావించవం  ను మరయిు అథారటిీ (సంసథ) ం ేదా ఇత్ర అథారటిీ ం ేదా క్ాయలశీం  యూనిట్స 
యొకక వినిపము మరేకు పభాుత్ుంచే సకేరించ వచుచను. రూల్స 9 మరేకు భూ సమీకరణ పథకం నమూనా 
త్యలరవచేయు సమయంం ో భూసకేరణ, పునరావాసము మరియు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నకు ం ోబడ ి
సేకరించవం సని భూముం ను కూడా పరగిణనం ోనిక్ తీసుకోనవచుచను. కావున రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట 
నిరాాణం కొరకు భూముం ను సేకరించుట నాాయసమాత్మ నైద ిమరియు చట్సమాత్మ నైది.  
 
 రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట ఒక మౌలిక వసత్ుం  కం పన  ప్ాాజక్ె్ట. భూసకేరణ, పునరావాసం మరయిు 
పునరిిరాాణం చట్ం 2013 నంద్లి విభాగం 3 (ఒ) మేరకు మౌలిక వసత్ుం  కం పన  ప్ాాజక్ె్ట విభాగం 2 (1) (బి) ం ో 
నిరేిశించిన ఏదెనైా ఒక ం ేదా అనేక అంశముం ం ో ఒకటగి్ా త్పపక ఉంటుంది.  
 
 విభాగం 2 (1) (బి) పకాారం మౌలిక వసత్ుం  కం పన  ప్ాాజక్ె్ట ం ో ప్ ంద్ుపరచిన కారాకం లప్ాం ు (ప ైవేేటు వెైద్ా 
శాం ం ు, ప ైవేేటు విద్ాసంసథం ు మరయిు ప ైవేటేు హో టళ్ళూ మినహా) అనిియు కూడా భారత్ పభాుత్ుము ఆరిథక 
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వావహారాం  (మౌలిక వసత్ుం  కం పన విభాగం) శాఖచే ఇవుబడిన నోటఫికిేషన్ నెం.13/6/2009-INF 
తేది:27.03.2012 నంద్ు చరేచబడని అంశముం కు ం ోబడి ఉనివి. సముచిత్ పభాుత్ుం త్మ అధకిారానిక్ ం ోబడ ి
అజమలయిషి కలిగ్ఉిండి ఏదెనైా త్మ సుంత్ పయాోజనం కొరకు పభాుత్ురంగ సంసథం తో సహా మరియు పజాా 
పయాోజనారథం మరియు మౌలిక వసత్ుం  కం పన  ప్ాాజకెు్ , ప్ారిశాా మిక కారిడారవా , మ ైనింగ్ కారాకం లప్ాం ు, జాతీయ 
ప టు్ బడరాుం ు మరయిు త్యలరిదారి మండరాళ్ళూ ం కు సంభందించిన భూముం ను సకేరించు సమయంం ోన ేభూసకేరణ, 
పునరావాసం మరియు పునరిి రాాణం చట్ం 2013 నంద్ు ప్ ంద్ుపరచిన నియమలం ు వరిీసాీ యి. ఇంద్ు నీటి సేకరణ 
మరియు నీటి సంరక్షణ ప్ారశిుధా కట్డాం కెై ప్ాాజెకు్ ం ు, పభాుత్ు ప్ాలిత్ ప్ాాజకెు్ ం ు, పభాుత్ుంచే సహాయం ప్ ంద్ు  
విద్ా, పరశిోధన పథకాం ు సంసథం ు, కరాడా ప్ాాజకెు్ ం ు, వెైద్ా, టూరజిం, ప్ాాజక్ె్ట పభాావిత్ కుటుంబాం  కొరకు ప్ాాజకెు్ ం ు, 
అం లపదాయ వరాా ం కు గృహాం  ప్ాాజకెు్ ం ు, ఎపపటకిపుపడరాు పభాుత్ుంచే గురిీంచబడని ప్ాాజెకు్ ం ు, పట్ణ ప్ాాంతాం ం ో 
పణాాళికాపరమ నై అభివృధి, గ్ాా మకంఠం  ం ేదా ఏదెనైా అభివృధ ి క ్ సంబంధించిన ప్ాాజెకు్ ం ు, గ్ాా మీణ/పట్ణ 
ప్ాాంతాం ం ో బడరాుగు వరాా ం  గృహనిరాాణ ప్ాాజెకు్ ం ు పజాా పయాోజనారథ పరధిిం ోక ్వసాీ యి.  
 
 భారత్ పభాుత్ుము నోటిఫకిషేన్ ం ో  నిరుచించిన విధంగ్ా రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట రవాణా, శక్ీ, నీరవ 
మరియు ప్ారిశుధాము, కమూానికషేనా వావసథ  మరయిు సామజిక మరయిు వాణజిా వసత్ుం  కం పనవంటి పం ు 
రకాం  మౌలిక వసత్ుం  కం పనతో కూడఉిని ప్ాాజక్ె్ట. ఈ ప్ాాజెక్్ట చట్ంం ోని విభాగం 2 (1) నంద్ు నిరుచిoచినటుా గ్ా 
పజాా పయాోజనారథం ం ోని ఇత్రత్త్ుముం ను కూడా కలిగ్ిఉంటుంది.  కావున రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజెక్్ట 
నిరాాణం ఒక వాసీవికమ నై చట్ సమాత్మ ైన పజాా పయాోజo. 
 
సమకూరే ప్రయోజన్యల్ు మరయిు ప్రజా ప్రయోజనము – సామజిక వ్ాయలల్ు మరయిు నకారాతమక సామజిక ప్రభావ్ం:  
 
 ఆంధపాదాశే్ పునరిుభజన చట్ము 2014 (కేంద్ ా చట్ం 6/2014) పకాారం విభాజనానoత్ర అవశషే 
ఆంధపాదాశే్ రాష్రమునకు రాజధాని ం ేకప్ో వుట వం న, రాజధాని నగర నిరాాణ ఆవశాకత్ను రాజధాని నగర అభివృధ ి
ప్ాాజెక్్ట నరెవేరవసుీ ంది. రాజధాని నగర ప్ాాంతానిి రాష ా పభాుత్ుం నోటఫి ై చేసనింద్ున 2050 నాటిక్ రాజధాని ం ో 
నివసించు జనాభా 3.55 మిలియనుా గ్ా ఉండరావచచని అంచనా. రాష్ర/ కేంద్ ాపరిప్ాం న మరియు క్ాయలశీం  సంసథం  
అవసరాం తో ప్ాటు రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట పధాానంగ్ా ప్ాాధమిక మౌలిక వసత్ుం ను కలిపించుటమ ేకాకుండా 
అనుబంధ మౌలిక వసత్ుం ు, జీవనోప్ాధ ి అవకాశాం ను సృషి్ంచటము, వెదై్ాసవే , విద్ా, సుయం ఉప్ాధకిం పన,  
పరాాటకము మరియు కరాడరాం ను వృదిిపరచుట, గృహ సముదాయముం ను అంద్ుబాటుం ోనిక్ తచెుచట, గ్ాా మలం ను 
అభివృధ ిపరచటము వంట ిపయాోజనాం ు ఈ ప్ాాజెక్్ట దాురా సమకూరవతాయి. 
 
 రాజధాని నగర అభివృధ ిప్ాాజక్ె్ట యొకక ప్ాాజక్ె్ట అంచనా వాయం మొతీ్ము ప్ాాజక్ె్ట కె ై42, 000 కోటుా  కాగ్ా   
రాజధాని నగర అభివృధి ప్ాాజక్ె్ట ం ో అంత్ర భాగమ నై ఉది్ండరారాయునిప్ాం  ం గ్ాా మము వరకు ప్ాాజక్ె్ట అంచన వాయం 
263.05 కోటుా గ్ా ఉనిది. పభాుత్ుము ఉది్ండరారాయునిప్ాం  ం గ్ాా మము నంద్ు ప్ాాధమిక వసత్ుం ు మరయిు 
సౌకరాాం ు కం పన నిమితీ్మ  ై ట ైర్ -2 మౌలిక వసత్ుం తో ప్ాటు ట రై్ -1 ఇనారాసటిీ సాథ యి మౌలిక వసత్ుం ను 
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కలిపంచుచునింద్ు వం న, సామజిక వాయలం ు మరియు సామజిక పభాావాం తో ప్ో లిచనపుడరాు ప్ాాజెక్్ట వాయము 
ఎకుకవగ్ా ఉంద్నే విషయంం ో నిపుణుం  బృంద్ము నివదేకితో ఏకరభవిసుీ నాిను. ఐతే ప్ాాజక్ె్ట అమం ుపరచిన త్ద్ుపరి 
సమకూర ేభవిషాత్ుీ  పయాోజనాం ు వాయ పభాావాం ను రూపుమలపవచును. 
 
ప్రా జెక్టట కు అవ్సరమ ైన కనిష్ట ప్రా ంతము : 
 
  24 రవెినూా గ్ాా మలం ు మరయిు తాడేపలాి మునిసిప్ాలిటి ం ోని కొంత్ భాగంతో కలిపి ఎ. 53,748.00 స ం. తో 
కూడని మొతీ్ం 217.23 చ.క్.మి పరధి ి రాజధాని నగర ప్ాాంత్ంగ్ా పాభుత్ుంచే నోటఫి  ై చేయబడింది. 
ఉది్ండరారాయునిప్ాం  ం గ్ాా మము నంద్ు ఎ. 52.957  స ం. ం కు సామజిక పభాావ అంచన నిరుచించినపపటకి్ ఆ 
పిమాట భూసకేరణ కొరకు ఎ. 10.04  స ం. ం కు త్గ్ిానద.ి సకేరించవం సని భూముం ు అకకడరాకకడరా చెద్రనిటుా గ్ా 
ఉండనింద్ువం న, రాజధాని నగర అభివృధ ి ప్ాాజెక్్ట నిరాాణానిక్ కాంప్ాక్్ట బాా కుా  అవసరమ ైనoద్ున భూసకేరణ 
చేయవం సని భూముం ు అనివారాముగ్ా అవసరమని భావించడరామ ైనది. మొతీ్ం ప్ాాంత్ము రాజధాని నగర ప్ాాంత్ము 
యొకక నోటఫి ై చేయబడని బృహతీ్ర పణాాళిక యంద్ు భాగము అవుత్ునింద్ున మరియి ే ఇత్ర పతాాామియ 
భూముం ు ం ేవు. గత్ంం ో సకేరించిన భూముం ు ఏవియును అనుపయోగంం ో ం ేవు.  బడరాుగువరాా ం కెై  సాంఘకి 
సంక్షమే భూసకేరణ క్ాంద్ సేకరించిన భూముం ు హద్ుి ం ు నిరిణంచిన గ్ాా మకంఠం / నివాసప్ాాoత్ముం యంద్ు 
చేరచబడనివి.   
 
 రాజధాని నగర ప్ాాంత్ం కొరకు నోటిఫ  ైచేయబడిన బృహతీ్ర పణాాళిక, పరాావరణ పభాావ అంచనా నివదేకి, 
రాజధాని నగర ప్ాాంత్ పరాావరణ అనుమత్ుం ు, సామజిక పభాావ అంచనా అధాయన నివదేిక, నిపుణుం  బృంద్ 
నివదేిక, కం  క్ర్/భూసకేరణ అధికార ి నివేదకిం ను పరశిీలించిన పది్ప భూసేకరణ, పునరావాసము మరియు 
పునరిిరాాణము చట్ము 2013 క్ాంద్ భూముం ను సకేరించుటకు నిరణఇంచటమ నైది మరియు రాజధాని నగర 
నిరాాణము కొరకు ఇవుబడని పరాావరణ అనుమత్ుం  యంద్ు నిరేిశించిన షరత్ుం కు ం ోబడ ి రాజధాని నగర 
అభివృధ ి ప్ాాజక్ె్ట ను నిరిాంచవం సనిదిగ్ా భూసేకరణ అభారిన యిచిచన విభాగం (రిక్ుజిషన్ డిప్ారె్మంట్స) నకు 
సూచించడరామ నైది. భూసేకరణ, పునరావాసము మరయిు పునరిిరాాణము చట్ము 2013 నిరేిశముం  మేరకు 
భూముం ను సేకరించుటకు భూసేకరణ అధికారకి్ ఇంద్ువెంట అనుమతి ఇవుడరామ నైది. 
 
        సం/ కాంతిం లల్స ద్ండ ే 

కం  క్ర్ మరయిు జిం లా  మజేిసే్ రట్స, 
గుంటూరవ 
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