
PART I   EXTRAORDINARY

 

 

MUNICIPAL ADMINISTRATION & URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

(APCRDA) 

 

CONFIRMATION OF DRAFT INNER RING ROAD PLAN AND EXTENSION OF 27 

CAPITAL CITY ROADS TO DRAFT INNER RING ROAD PLAN IN APCRDA REGION 

NOTIFIED VIDE ANDHRA PRADESH GAZETTE EXTRAORDINARY NO. 139, 

DT.17.02.2018. 

 

File no: CRDA-11024/2/2018-AP2-PLNG-APCRDA:  

 

The following Zonal Development/Master Plans were approved by Government as detailed 

out below. 

1. Nidamanuru Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.244 M.A&U.D 

Department, dt.27/04/2000,  

2. Kanuru Zonal Development plan notified vide G.O.Ms.No.675M.A&U.D Department, 

dt.29/12/2006,  

3. Nunna Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.676M.A&U.D Department, 

dt.29/12/2006,  

4. Gollapudi Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.677M.A&U.D 

Department, dt.29/12/2006,  

5. Kondapalli Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No:678M.A&U.D 

Department, dt.29/12/2006, 

6. Kaza Zonal Development Plan notified  vide G.O.Ms.No.686,M.A&U.D Department, 

dt.29/12/2006,  

7. Tadikonda Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.336M.A&U.D 

Department, dt.02/05/2008,

Registered No. HSE-49/2016
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8. Pedavadlapudi Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.340M.A&U.D 

Department, dt.02/05/2008, 

 

9. Kethanakonda Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.383M.A&U.D 

Department, dt.31/05/2008,  

10. Thulluru Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.385M.A&U.D 

Department, dt.31/05/2008, 
11. Amaravathi Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.386M.A&U.D 

Department, dt.31/05/2008,  

12. Detailed Master Plan for Capital city – Amaravati notified vide Guntur District 

Gazette Extraordinary no.18, dt.23/02/2016.  

 

 

APCRDA  has intended  to develop Inner  Ring Road (IRR)  for the  Capital  region  for 

providing  ease of access to  the  citizens  of capital  city  and  surrounding  cities  for  

reaching  the regional  road network. Accordingly, alignment of Draft IRR and extension of 

27 Capital city roads to draft IRR was prepared after thoroughly examining the alternative 

alignment options. The above said alignment was approved in 08
th

  Authority meeting of 

APCRDA held on 08/02/2017 vide resolution no. 101/2017 and the final draft alignment was 

approved vide resolution no. 202/2018 in 14
th

 Authority meeting of APCRDA held on 

12/02/2018. 

 

As per the approval, above said 11 Zonal Development plans and Detailed Master Plan for 

Capital city have been partially modified to accommodate the above said Draft IRR and 

extension of 27 Capital city roads to draft IRR alignment. This alignment also passes through 

Kondapalli RF and 5 villages viz.,Damuluru & NaviPothavaram of Ibrahimpatnam(M), 

Kothuru of Vijayawada Rural (M), Ramachandrapuram of Gannavaram(M) and Velagaleru of 

G.Konduru (M) where there is no ZDP/MP notified by Government. Accordingly the Gazette 

notification and paper notices were given on 17/02/2018 seeking objections/suggestions from 

the public for a period of 30 days from the date of notification i.e.,18/03/2018. 18/03/2018 

being Sunday, the date was extended till 19/03/2018. In this period, a total of 1185 

objections/suggestions were received. 

  

Commissioner, APCRDA issued proceedings vide CRDA-11024/4/2016, dt. 03.07.2018, 

constituting a committee headed by Addl. Commissioner, APCRDA for reviewing and 

scrutinizing the objections or suggestions received and also submit remarks/observations to 

the Commissioner, APCRDA after hearing all the objections/suggestions on the notified draft 

IRR Plan and extension of 27 Capital City roads to Draft IRR Plan in APCRDA Region. 

 

All Objections&Suggestions (O&S) were heard through inviting the applicants / persons 

concerned in APCRDA Head Office, Lenin Centre, Vijayawada from 05/07/2018 to 

15/07/2018 by conducting 09 hearing committee meetings. The Review, Scrutiny and Hearing 

Committee consolidated all O&S after consulting the experts, suggestions of the public, 
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feasibility of the O&S given by the applicants on the basis of the ground conditions, Design 

parameters, existing natural and manmade features etc., and discussed at length in the 10
th

 

Committee meeting held on 04/09/2018.  

 

The committee has given its recommendations on each Objection & Suggestion and has been 

tabulated in a table format and also shown in the plan. As per the committee recommendations, 

the length of proposed IRR is 96.25 Km and 75 mt wide, the length of extended roads from 

capital city boundary to proposed IRR is 87.19 Km. The recommendations have been approved 

by Commissioner, APCRDA and the same were recommended by Executive Committee (EC) 

in it’s 21
st
meeting held on 10/09/2018 to the authority for necessary directions. The 

recommendations of the EC were approved in the 20
th
 Authority meeting held on 19/09/2018.  

 

Hence, notice is hereby given that modifications made to the above said 11 ZDPs & Detailed 

Master Plan for Capital city - Amaravati, Alignment in the above said 05 villages, and RF for 

proposed IRR and extension of capital city roads to proposed IRR are notified under Section-

17, 39 & 41 of APCRDA Act, 2014. The modifications shall come into operation from the 

date of publication of this gazette notification and as appended.  

 

 

Appendix 

Notification 

In exercise of the powers conferred by sections 17, 38, 39 &41 of APCRDA Act, 2014 

(Andhra Pradesh Act No.11 of 2014) and G.O.Ms No.95 MA & UD (CRDA-2), 

dt.23.04.2016, APCRDA, hereby makes the variations in the following ZDPs/MP and new 

plan / alignment in No ZDP zone as shown in the plan: 

1. Nidamanuru Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.244 M.A&U.D 

Department, dt.27/04/2000,  

2. Kanuru Zonal Development plan notified vide G.O.Ms.No.675 M.A&U.D 

Department, dt.29/12/2006,  

3. Nunna Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.676 M.A&U.D Department, 

dt.29/12/2006,  

4. Gollapudi Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.677M.A&U.D 

Department, dt.29/12/2006,  

5. Kondapalli Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No:678M.A&U.D 

Department, dt.29/12/2006, 

6. Kaza Zonal Development Plan notified  vide G.O.Ms.No.686, M.A&U.D Department, 

dt.29/12/2006,  

7. Tadikonda Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.336M.A&U.D 

Department, dt.02/05/2008,  

8. Pedavadlapudi Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.340M.A&U.D 

Department, dt.02/05/2008,  

9. Kethanakonda Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.383M.A&U.D 

Department, dt.31/05/2008,  
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10. Thulluru Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.385M.A&U.D 

Department, dt.31/05/2008, 
11. Amaravathi Zonal Development Plan notified vide G.O.Ms.No.386M.A&U.D 

Department, dt.31/05/2008,  

12. Detailed Master Plan for Capital city – Amaravati notified vide Guntur District 

Gazette Extraordinary no:18,dt.23/02/2016 

 

As required under section 39 & 41 of the said Act, Draft variation in the above said ZDPs/MP 

and new plan / alignment in No ZDP zone was previously published in Extraordinary issue of 

Andhra Pradesh Gazette No.139, dt.17/02/2018. 

 

Variation 

An extent of Acres 3521.76 Cents in IRR and extension of Capital city roads to IRR including 

an extent of Ac.109.88 Cents from Agricultural to Conservation Use (for 50 mt wide green 

proposed on either side of N13 extension road) as shown in the Plan in the above said 

ZDPs/MP and new plan in 5 villages in no plan zone in addition to concerned Kondapalli RF 

are now proposed to be designated as IRR and extension of Capital city roads to IRR and 

Conservation use zone as shown in the IRR and extension of Capital city road to IRR plan in 

APCRDA jurisdiction. The length of proposed IRR is 96.25 Km and the width is 75 mt, the 

length of extended roads from capital city boundary to proposed IRR is 87.19 Km. 

 

Schedule -1 

The details of Villages, area and plans falling in IRR Plan and extension of Capital city Roads 

to IRR Plan in APCRDA Region. 

VILLAGE NAME AREA IN ACRES ZDP/MP/OUT OF ZDP 

GUNTUR DISTRICT 

1. ANANTHAVARAM 11.36 CAPITAL CITY 

2. CHINAKAKANI 144.60 KAZA ZONE 

3. CHINAVADLAPUDI 19.91 PEDAVADLAPUDI ZONE 

4. ENDROYI 10.63 AMARAVATI ZONE 

5. HARISCHANDRAPURAM 101.87 THULLUR ZONE 

6. KANTHERU 93.42 KAZA ZONE 

7. KARLAPUDI 153.50 AMARAVATI ZONE 

8. KAZA 93.45 KAZA ZONE 

9. MOTHADAKA 7.10 AMARAVATI ZONE 

10. NUTAKKI 56.22 PEDAVADLAPUDI ZONE 

11. PEDAPARIMI 664.60 TADIKONDA ZONE 

12. PEDAVADLAPUDI 58.83 PEDAVADLAPUDI ZONE 

13. RAMACHANDRAPURAM 56.34 PEDAVADLAPUDI ZONE 

14. TADIKONDA 638.18 TADIKONDA ZONE 

15. TUMMAPUDI 18.76 PEDAVADLAPUDI ZONE 

16. VADDAMANU 186.54 THULLUR ZONE 

17. VYKUNTAPURAM 50.02 THULLUR ZONE 

KRISHNA DISTRICT 

18. CHODAVARAM 85.90 KANURU ZONE 
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VILLAGE NAME AREA IN ACRES ZDP/MP/OUT OF ZDP 

19. DAMULURU 30.99 OUT OF ZDP 

20. DONE ATKURU 19.43 NIDAMANURU ZONE 

21. GANGURU 5.00 KANURU ZONE 

22. IBRAHIMPATNAM 7.16 KONDAPALLI ZONE 

23. JUPUDI 0.23 KETHANAKONDA ZONE 

24. KAVULURU 74.83 KONDAPALLI ZONE 

25. KETHANAKONDA 58.33 KETHANAKONDA ZONE 

26. KONDAPALLE 93.40 KONDAPALLI ZONE 

27. KOTHURU 55.15 OUT OF ZDP 

28. KOTIKALAPUDI 37.41 KETHANAKONDA ZONE 

29. NAVEPOTHAVARAM 30.34 OUT OF ZDP 

30. NIDAMANURU 73.96 NIDAMANURU ZONE 

31. NUNNA 96.82 NUNNA ZONE 

32. PATHAPADU 48.56 NUNNA ZONE 

33. PENAMALURU 49.62 KANURU ZONE 

34. PORANKI 89.27 KANURU ZONE 

35. RAMACHANDRAPURAM 5.24 OUT OF ZDP 

36. SAVARIGUDEM 18.71 NIDAMANURU ZONE 

37. TADEPALLE 16.25 GOLLAPUDI ZONE 

38. TRILOCHANAPURAM 20.15 KETHANAKONDA ZONE 

49. VEDURUPAVULURU 132.86 NIDAMANURU ZONE 

40. VELAGALERU 2.85 OUT OF ZDP 

41. ZAMI MACHAVARAM 3.31 KETHANAKONDA ZONE 

KONDAPALLI RF 100.66 OUT OF ZDP 

Grand Total 3521.76  

 

Schedule -2 

The details of Survey numbers affected by alignment of IRR Plan and extension of Capital 

city Roads to IRR Plan in APCRDA Region. 

Sl.

No 
Mandal/ Village Survey Nos 

No. of 

Survey 

Parcels 

GUNTUR DISTRICT 

AMARAVATHI     

1 ENDROYI 291,296,297,302,303,304,305,306,307 9 

2 KARLAPUDI 

1,2,15,16,17,26,28,29,30,58,59,60,61,67,69,70,71,72,73,74,76

,77,78,82,87,89,90,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115

,116,117,119,120,123,138,140,141,142,145,146,147,148,149,

150,151,152,156,157,162,163,164,165,166,168,187,188,189, 

190,191,194. 

68 

3 VYKUNTAPURAM 
4,90,91,99,100,101,102,104,105,106,107,110,111,112,117,12

3,125,126,131,132,134,135,141,142,143,145,239,240,241. 
29 

DUGGIRALA     

1 TUMMAPUDI 

201,202,203,204,205,212,213,254,260,261,214-A,214-B,  

216-A. 

 

13 
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Sl.

No 
Mandal/ Village Survey Nos 

No. of 

Survey 

Parcels 

MANGALAGIRI     

1 CHINAKAKANI 

1,2,29,32,33,34,35,36,39,40,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65, 

66,67,68,70,71,72,73,86,87,91,104,105,111,113,114,116,178,

179,180,196,197,198,199,200,201,208,209,210,211,215,216, 

218,220,221,222,223,289,290,291,292,293,297,298,299,312, 

313,314,328,329,344,345,346. 

72 

2 CHINAVADLAPUDI 25,27,28,29,30,36,38,39,42,43,44,45. 12 

3 KAZA 

174,175,176,177,178,179,180,181,185,190,191,192,219,220, 

221,222,223,224,226,227,230,242,243,244,248,249,250,251, 

252,253,254,255,265,266,272,273,275,277,278,279,280,292, 

293,294,296,297,298,357,358,365,366,367,374,375,376,377, 

378,381,382,383,387. 

61 

4 NUTAKKI 

160,161,162,163,164,183,188,189,191,192,203,204,211,214, 

217,221,282,289,290,291,293,305,347,358,359,360,361,363, 

364,365,366,367,368,369. 

34 

5 PEDAVADLAPUDI 

161,163,164,166,168,171,172,177,178,346,347,348,353,354, 

355,356,364,366,367,375,376,380,381,387,390,394,395,396, 

397,407,418,419,421,422,423,424,425,470,478,479,481,482, 

483,484. 

44 

6 RAMACHANDRAPURAM 

99,157,158,163,164,166,167,170,171,174,175,176,177,179,18

1,195,196,328,331,333,334,347,347/10,347/12,347/13,347/14,

347/16,347/17. 

28 

TADIKONDA     

1 KANTHERU 

1,2,3,4,5,17,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,40,42,43,295, 

296,297,298,300,301,302,303,311,312,313,314,315,322,326, 

327,328,329,330,331,345,351,355,358,506,509,510,513,514, 

516,517,518,519 

53 

2 MOTHADAKA 66,68,69,70,71,80 6 

3 TADIKONDA 

237,239,241,242,243,245,247,249,250,251,252,255,256,257, 

258,259,260,261,262,273,274,275,276,277,278,279,280,281, 

284,285,288,289,293,294,299,300,301,302,305,733,735,736,737,

738,739,740,742,743,744,745,746,747,750,756,757,759,760,761,

762,769,770,771,774,781,782,783,785,786,787,788,852,854,855,

856,857,858,859,862,863,864,865,867,873,875,878,885,890,891,

892,893,894,895,896,897,898,899,904,916,917,920,921,960,961,

965,966,967,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977,978,987,

995,996,1006,1007,1010,1014,1015,1021,1022,1023,1024,1025,

1026,1027,1028,1029,1030,1034,1038,1040,1041,1042,1043, 

1044,1045,1046,1047,1048,1053,1054,1055,1056,1059,1060, 

1062,1070,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1083,1084, 

1085,1086,1090,1091,1092,1093,1095,1098,1099,1100,1101,

1102,1103,1104,1106,1107,1113,1114,1115,1116,1117,1118,

1119,1120,1121,1122,1123,1126,1127,1130,1131,1134,1135,

1136,1137,1138,1139,1144,1149,1150,1151,1152,1153,1156,

1158,1159,1160,1161,1162,1163,1165,1167,1172,1173,1174,

1175,1176,1178,1179,1180,1183,1188,1189,1190,1191,1195,

1196,1198,1201,1205,1206,1207,1209,1210,1211,1213,1214,

1215,1219,1220,1221,1223,1225,1226,1227,1254,1255,1256,

1257,1260,1261,1262,1265,1266,1267,1273. 

259 
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Sl.

No 
Mandal/ Village Survey Nos 

No. of 

Survey 

Parcels 

THULLUR     

1 ANANTAVARAM 222,223,224,226,227,228,254,255,256,257,272. 11 

2 HARISCHANDRAPURAM 

4,20,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,71,72,73,97,98, 

99,100,102,103,116,117,120,121,123,130,131,132,149,150, 

151,152,153,154,155,175,176,178,179,181,183,189,190,227, 

228,229,230,235,236,237,242,243,246,253/7. 

58 

3 PEDAPARIMI 

1,2,3,4,9,10,12,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,31,34,35,

39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,56,64,69,73,74,76,77,79,

80,110,111,112,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128, 

129,135,140,141,142,143,144,147,148,149,150,155,157,158, 

160,161,163,164,165,167,168,169,170,171,172,173,174,180, 

181,182,183,184,185,186,187,190,191,192,193,194,195,196, 

197,198,199,200,207,209,210,211,213,214,215,217,218,219, 

220,227,228,229,230,231,233,234,237,238,239,240,242,243, 

246,247,248,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,320, 

321,322,323,329,330,332,333,334,335,336,342,343,344,345, 

348,349,350,354,355,356,358,359,360,375,377,379,380,381, 

382,384,387,388,389,392,393,394,395,399,400,405,406,407, 

408,409,410,412,420,421,422,424,426,428,434,435,436,437, 

438,446,447,449,450,451,452,454,455,459,461,462,464,470, 

473,482,483,485,486,487,489,490,491,492,493,494,495,496, 

497,498,499,503,504,505,506,507,508,510,511,512,513,514, 

515,516,517,521,522,523,524,527,528,530,534,535,536,537, 

538,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,551,553, 

554,555,557,558,560,561,565,566,570,570/11,570/17,570/18,

570/19,570/20,570/21,570/3,570/31,570/32,570/33,570/34, 

570/35,570/36,570/37,570/40,570/41,570/42,570/43,570/45, 

570/46,570/47,570/48,570/49,570/50,570/53,570/54,570/55, 

570/56,570/57,570/59,570/6,570/66,570/67,570/69,570/70, 

570/71,570/72,570/74,570/75,570/76,570/77,570/79,570/84, 

570/86,570/88,570/89,570/9,570/90,570/93. 

324 

4 VADDAMANU 

1,11,12,14,15,27,28,34,36,37,38,39,43,44,45,58,59,60,65,76, 

77,79,80,95,97,100,101,119,120,121,122,124,134,136,140, 

143,144,145,146,147,148,149,150,153,154,155,156,157,158, 

160,161,166,167,168,169,172,173,174,181,182,183,185,186, 

187,188,189,190,194,195,196,197,200,201,202,203,205,206, 

213,214,215,216,217,218,219,220,226,232,234,235,236,239, 

240,241,242,243,244,245,246,247,252,264,265,266,267,268. 

105 

KRISHNA DISTRICT 

G.KONDURU     

1 KAVULURU 

368,369,370,372,373,374,375,376,377,378,379,381,382,422,4

24,425,426,428,429,430,457,459,460,462,463,465,466,467,46

8,475,476,481,483,484,494,495,496,498,506,519,520,521,522

,535,536,537,538,539,540,547,548,549,550. 

53 

2 VELAGALERU 196,197.   

GANNAVARAM   2 

1 RAMACHANDRAPURAM 14,17,18,19,20,23,48. 7 

2 SAVARIGUDEM 33,62,64,65,66,68,69,70,108,109. 10 
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Sl.

No 
District/Mandal/ Village Survey Nos 

No. of 

Survey 

Parcels 

3 VEDURUPAVULURU 

2,3,4,5,6,7,11,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,158,159,

161,162,168,169,170,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,

187,189,526,529,530,531,532,540,541,542,543,646,647,648,649,

650,651,652,653,661,662,663,666,667,668,708,709,710,711,717. 

64 

IBRAHIMPATNAM     

1 DAMULURU 124,128,129,130,132. 5 

2 IBRAHIMPATNAM 1. 1 

3 JUPUDI 1. 1 

4 KETHANAKONDA 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,72,74,75,76,77,78,80,81,82,84,

85,86,87,88,89,90,93,100. 
28 

5 KONDAPALLE 

1,123,124,128,129,132,133,134,135,136,137,140,141,142,145

,148,149,150,151,152,218,220,221,222,223,230,249,250,251,

252,253,264,265,266,267. 

35 

6 KOTIKALAPUDI 11,13,14,21,22,23,24,27,28,30,31,32,109,110,111,121. 16 

7 NAVEPOTHAVARAM 46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,70,72,73,74,75. 18 

8 TRILOCHANAPURAM 12,13,15,18,25,26,27,28,45. 9 

9 ZAMI MACHAVARAM 17,18,39,40,41. 5 

PENAMALURU     

1 CHODAVARAM 

1,11,12,84,85,86,88,89,93,94,95,96,98,118,123,124,125,126,2

73,285,320,321,322,324,325,332,333,355,356,358,359,365,36

6,367,368,369,370,371,372,373,374. 

41 

2 GANGURU 219,220,226,227,228,229,230,234,235. 9 

3 PENAMALURU 

10,23,24,34,35,39,40,41,42,86,92,93,94,95,96,97,98,103,104,

106,107,108,109,158,174,246,247,249,251,252,254,255,256,2

57,258,266,267,268. 

38 

4 PORANKI 

215,216,220,221,222,223,224,225,230,231,277,278,279,280,2

92,293,295,311,314,315,469,470,471,473,476,477,478,479,48

0,482,483,484,485,486,487,488,489,490. 

38 

VIJAYAWADA (RURAL)     

1 DONE ATKURU 
102,103,104,105,106,114,115,117,146,147,148,149,150,151,1

53. 
15 

2 NIDAMANURU 

44,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67,68,69,

71,72,74,170,171,172,173,174,176,177,178,181,182,184,218,

219, 221,222,223,227,237,238,240. 

43 

3 NUNNA 

1,274,283,284,285,306,307,313,314,316,317,319,324,351,357

,360,362,363,369,370,371,372,373,374,390,391,392,397,398,

399,401,449,450,451,452,454,455,458,461,462,463,464,465,4

68,474. 

45 

4 PATHAPADU 
5,6,7,8,11,12,74,75,77,78,79,80,93,94,95,97,100,101,102,104,

105,106,107,119,205. 
25 

5 TADEPALLE 1,109,207,227,228,229,247,248,250,251,252. 11 

6 KOTHURU 
102,103,106,107,108,109,110,111,121,122,123,124,125,126,1

29,130,160,161,163,176,177,179,180,181,182,183,225,226. 
28 

  
Total 1733 

 

  S.d/-, 

Commissioner, APCRDA. 
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మున్సిపల్ అడ్మిన్సస్్టర ేషన్ & అర్బన్ డె్వలప్ిెంట్ డ్మపార్టర మ ెంటు - ఏ.పి. స్టి.ఆర్.డ్ీ.ఏ 

 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గజెట్ ఎక్స్ట్రరర్డినర్ీ నోటిఫకి్స్ేషన్ న ం. 139, తదేి 17.02.2018 నందు ప్రచుర్డంచిన ముసటయిదా 
ప్రణాళిక (అంతర వలయ రహదార్డ మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధి నుంచి అంతర వలయ రహదార్డ వరకు 
అనుసంధానించిన 27 రహదారులు) నిర్టా రణ - ఏ.పి. సి.ఆర్.డ.ీఏ పటర ంతం. 
 

ఫ్ైల్ న ెంబర్. స్టి.ఆర్.డ్మ.ఏ – 11024/2/2018-AP2-PLNG-APCRDA 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రభుతవముచ ే ఆమోదించబడని జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక మర్డయు బృహతత ర ప్రణాళికల 
వివరములు; 

1. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 244 ఎం.ఏ & యు.డి., తదే ి 27.04.2000  దావర్ట ఆమోదించిన 

నిడమనూరు జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

2. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 675 ఎం.ఏ & యు.డి., తేది 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్టనూరు 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

3. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 676 ఎం.ఏ & యు.డి., తేద ి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన నునన 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

4. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 677 ఎం.ఏ & యు.డి., తేద ి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన గొలల ప్ూడి 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

5. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 678 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తదేి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్ ండప్ల్లల 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

6. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 686 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తదేి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్టజా జోనల్ 

అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

7. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 336 ఎం.ఏ & యు.డి., తదేి 02.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన తాడకి్స్ ండ 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

8. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 340 ఎం.ఏ & యు.డి., తేద ి 02.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన 

పెదవడల ప్ూడి జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

9. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 383 ఎం.ఏ & యు.డి., తదేి 31.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్ేతనక్స్ ండ 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  
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10. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 385 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తేద ి31.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన తుళ్ళూరు 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

11. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 386 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తదేి 31.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన అమర్టవతి 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

12. గుంటూరు జిలలల  గజెట్ ఎక్స్ట్రరర్డినర్ ీనోటఫిిక్స్షేన్ న ం. 18, తేద ి23.02.2018 దావర్ట ఆమోదించిన 

ర్టజధాని పటర ంత బృహతత ర ప్రణాళిక.  
 

ఏ.పి.సి.ఆర్.డీ.ఏ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ర్టజధాని పటర ంత అభివృదిా ని ఉదేే శంచి అంతర వలయ రహదార్డని 
ప్రతిపటదించటం జర్డగడనది. ఈ ప్రతిపటదన యొకక ముఖ్యఉదేే శ్యం, ర్టజధాని పటర ంత వటసులకు మర్డయు 
ర్టజధాని చుటటు ప్కకల గల నగర వటసులకు పటర ంతీయ ర్ోడ్ న టవర్క కు సులభతరమ నై ప్రవశే్ము 
కల్లపంచుట. దీనిక్స్ి అనుగుణముగట, అంతర వలయ రహదార్డ మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధి నుంచి అంతర 
వలయ రహదార్డ వరకు అనుసంధానించిన 27 రహదారుల అల ైన మంటల  సటధ్య – అసటధాయలను 
నిశతముగట / క్షుణణ ముగట ప్ర్డశీల్లంచటము జర్డగడనది. ఈ ప్రతిపటదనలను ఎనిమిదవ అథార్డటీ సమలవేశ్ం 
తేది. 08.02.2017 లో (ర్డజోలయయషన్ న o. 101/2017) ఆమోదించారు మర్డయు అంతర వలయ 
రహదార్డ మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధి నుంచి అంతర వలయ రహదార్డ వరకు అనుసంధానించిన 27 
రహదారుల ముసటయిదాను అంతిమంగట ప్దానలుగవ అథార్డట ీ సమలవశే్ం తేది. 12.02.2018 లో 
(ర్డజోలయయషన్ న o. 202/2018) ఆమోదించారు. 
 

పెైన తెల్లపని ఆమోదము ప్రక్స్టరం, 11 జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళికలు మర్డయు ర్టజధాని పటర ంత బృహతత ర 
ప్రణాళిక పటక్షకిముగట సవర్డంచుటము జరుగుతుననది. ఈ అల ైన మంట్ ఏ ప్రణాళిక లేని క్స్ ండప్ల్లల సంరక్షతి 
అటవీ భూభాగం మర్డయు 5 గటా మముల [దామలురు & నవిపో తవరం (ఇబరహ ంప్టనం మండలం), 
క్స్ తతత రు (విజయవటడ రూరల్ మండలం), ర్టమచందార ప్ురం (గననవరం మండలం), వ లగలేరు (జి. 
క్స్ ండూరు మండలం)]  గుండా కయడా పో వుచుననద.ి ప్రజలు తమ అమూలయమ ైన సలహాలను లేదా 
అభయంతరములను తెల్లయప్రచ వలసిందిగట క్స్ోరుతత, ఈ ముసటయిదాను 17.02.2018 న గజెట్ 
మర్డయు దెనైిక సమలచార ప్తిరకలలో ప్రకటన ఇచిిర్డ. ప్రజలు తమ అభయంతరములను లేదా సలహాలను, 
ప్రచుర్డంచిన తదేి నుండి 30 ర్ోజుల లోప్ు, అనగట తదేి 18.03.2018 వరకు అందచేయటకు సమయము 
ఇచిిర్డ. ఆ ర్ోజు (18.03.2018) ఆదివటరము అగుటచే, సమయమును 19.03.2018 వరకు 
పో డిగడoచటము జర్డగడనది. ఈ నియమిత క్స్టలములో 1185 అభయంతరములు / సలహాలు అందినవి. 
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కమీషనర్, ఏ.ప.ిస.ిఆర్.డీ.ఏ తమ క్స్టర్టయలయo దావర్ట ఇచిినటిు  పర ర సీడింగ్స్ స.ిఆర్.డ.ిఏ-
11024/4/2016, తేది. 03.07.2018 దావర్ట అదనప్ు కమీషనర్,  ఏ.ప.ిసి.ఆర్.డీ.ఏ అధ్యక్షతన ఒక 
సమితిని ఏర్టపటట చసేిర్డ. ఈ సమితి, ప్రజలనుండ ి వచిిన అభయంతరములను లేదా సలహాలను 
క్షుణణ ముగట సర్డచూసి, ప్ర్డశీల్లంచి మర్డయు సంబందిత అభయరుా ల / వయకుత ల అభిమతములను 
విననతరువటత, ఆ విషయలలను/సఫిటరు్లను కమీషనర్, ఏ.ప.ిసి.ఆర్.డీ.ఏ వటర్డక్స్ ిఅందచేయవల ను. 
 

పెైన తెల్లపని ప్దేతి ప్రక్స్టరం, సంబందతి అభయరుా లను / వయకుత లను ఏ.పి.సి.ఆర్.డ.ీఏ ప్రధాన 
క్స్టర్టయలయమునకు పిల్లచి వినుట జర్డగడనది. ఈ క్స్టరయకామము మొతత ము 9 సమలవేశ్ములలో 
05.07.2018 నుండి 15.07.2018 వరకు జర్డగడనద.ి పెనై తెల్లపని 9 సమలవేశ్ములలోని అనిన 
విషయములను సంబందతి నిప్ుణలతో మలటాల డి, ప్రజల సలహాలను ప్ర్డగణలోక్స్ ి తీసుక్స్ ని, వరతమలన 
బౌగోళిక సిత తిగతులను మర్డయు సటధాయసటధాయలను అధ్యయనం చేస,ి ప్రసుత తం ఉనన ప్రకృతి మర్డయు 
మలనవ నిర్డమత లక్షణాలను ప్ర్డశీల్లంచిన తరువటత సమసత  విషయములను, తదేి. 04.09.2018 ర్ోజున 
జర్డగడనటిు  ప్దవ సమితి సమలవేశ్ములో కయలంకుషముగట చర్డించి సిఫటరు్లను ఒక ప్టిుక రూప్ంలోను 
మర్డయు ప్రణాళికలో పర ందుప్రచటం  జర్డగడనది.  

 

సమితి యొకక సిఫటరు్ల అనుగుణముగట, ఈ అంతర వలయ రహదార్డ యొకక మొతత ం పర డవు 
96.25క్స్ి.మీ. మర్డయు 75 మీ. వ డలుప మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధ ి నుంచి అంతర వలయ రహదార్డ 
వరకు అనుసంధానించిన రహదారుల పర డవు 87.19 క్స్ి.మీ. సమితి యొకక సఫిటరు్లను కమీషనర్, 
ఏ.పి.సి.ఆర్.డీ.ఏ ఆమోదించిర్డ, పిదప్ స.ిఆర్.డీ.ఏ యొకక 21వ ఎక్షికయయటవి్ కమిటీ సమలవశే్ము 
తేది.10.09.2018 లో సిఫటరు్లను అథార్డట ీ సమలవశే్ములోఉంచుటకు నిరణయము తీసుక్స్ నబడినది. 
ఎక్షికయయటివ్ కమిటీ యొకక సిఫటరు్లను 20వ అథార్డటీ సమలవశే్ం తదేి. 19.09.2018 లో 
ఆమోదించారు. 
 

తదనుగుణముగట, ఏ.పి. సి.ఆర్.డ.ీఏ చటు ం 2014 నందు గల సెక్షన్ 17, సెక్షన్ 39 మర్డయు సకె్షన్  41 
లకు లోబడ,ి ఈ ప్రకటన దావర్ట అల ైన మంట్ యొకక సవరణ పెనై చపెిపన 11 జోనల్ డవెలపెమంట్ పటల నల లో, 
ర్టజధాని పటర ంత బృహతత ర ప్రణాళికలో మర్డయు క్స్ తత  అల ైన మంట్ / ప్రణాళిక ఏ ప్రణాళిక లేని క్స్ ండప్ల్లల 
సంరక్షిత అటవీ భూభాగం మర్డయు 5 గటా మములకు వర్డతంచును. ఈ సవరణ / ప్రణాళిక గజెట్ 
నోటఫిిక్స్షేన్ ప్రచుర్డంచిన తదేీ నుండ ిదగిువ తెల్లపిన అపంెడిక్స్ ప్రక్స్టరము అమలులోక్స్ ివచుిను. 

 

 

 



ANDHRA  PRADESH  GAZETTE  EXTRAORDINARY          [Part-I] 
  

[12] 

 

అప్ెండ్మక్సి 

పరకటన 

ఏ.పి. సి.ఆర్.డీ.ఏ చటు ం 2014 నందు గల సెక్షన్ 17, సకె్షన్ 39 మర్డయు సెక్షన్  41 [ఆంధ్ర ప్రదశే్ చటు ం 
న o. 11, సంవత్రం 2014] మర్డయు జి.ఓ.ఎం.ఎస్ న ం. 95 ఎం.ఏ & యు.డి (సి.ఆర్.డీ.ఏ.2), తేద.ి 
23.04.2016 లకు లోబడ ి  ఏ ప్రణాళిక లేని క్స్ ండప్ల్లల సంరక్షతి అటవీ భూభాగం మర్డయు 5 
గటా మములకు క్స్ తత  అల ైన మంట్ / ప్రణాళిక మర్డయు ఈ క్స్ిాంది జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళికల/ బృహతత ర 
ప్రణాళిక కు మలరుపలు చేయుట జర్డగడనది. 

1. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 244 ఎం.ఏ & యు.డి., తదే ి 27.04.2000  దావర్ట ఆమోదించిన 

నిడమనూరు జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

2. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 675 ఎం.ఏ & యు.డి., తేది 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్టనూరు 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

3. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 676 ఎం.ఏ & యు.డి., తేద ి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన నునన 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

4. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 677 ఎం.ఏ & యు.డి., తేద ి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన గొలల ప్ూడి 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

5. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 678 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తదేి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్ ండప్ల్లల  

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

6. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 686 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తదేి 29.12.2006 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్టజా జోనల్ 

అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

7. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 336 ఎం.ఏ & యు.డి., తదేి 02.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన తాడకి్స్ ండ 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

8. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 340 ఎం.ఏ & యు.డి., తేద ి 02.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన 

పెదవడల ప్ూడి జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

9. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 383 ఎం.ఏ & యు.డి., తదేి 31.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన క్స్ేతనక్స్ ండ 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  
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10. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 385 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తేద ి31.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన తుళ్ళూరు 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

11. జి.ఓ.ఎం. ఎస్ న ం. 386 ఎం.ఏ & యు.డ.ి, తదేి 31.05.2008 దావర్ట ఆమోదించిన అమర్టవతి 

జోనల్ అభివృదిా  ప్రణాళిక,  

12. గుంటూరు జిలలల  గజెట్ ఎక్స్ట్రరర్డినర్ ీనోటఫిిక్స్షేన్ న ం. 18, తేద ి23.02.2018 దావర్ట ఆమోదించిన 

ర్టజధాని పటర ంత బృహతత ర ప్రణాళిక 

 

ఏ.పి. సి.ఆర్.డీ.ఏ చటు ం 2014 నందు గల సెక్షన్ 39 మర్డయు సెక్షన్  41 ప్రక్స్టరము, పెనై చెపిపన 
ప్రతిపటదన యొకక ముసటయిదా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గజటె్ ఎక్స్ట్రరర్డినర్ ీనోటిఫకి్స్ేషన్ న o. 139, తేద.ి17.02.2018 
లో ప్రకటించబడనిద.ి 

వయత్యయసము 

ప్రణాళికలో చూపిన విదముగట, అంతర వలయ రహదార్డ మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధి నుంచి అంతర వలయ 
రహదార్డ వరకు అనుసంధానించిన రహదారుల యొకక మొతత ం విసీత రణం 3521.76 ఎకరములు. ఇందులో, 
109.88 ఎకరములు వయవసటయ భూ వినియోగము నుండి కనజ రవషేన్ భూ వినియోగమునకు 
మలరిబడుచుననద ి (N-13 రహదార్డక్స్ ి ఇరువ ైప్ులల 50మీ వ డలుప గల గీాన్ పటర ంతానిన ప్రతిపటదించిర్డ) 
మర్డయు ఈ ప్రణాళికలో, ఏ ప్రణాళిక లేని క్స్ ండప్ల్లల సంరక్షిత అటవీ భూభాగం మర్డయు 5 గటా మములు 
కయడా ప్డుచుననవి. ఈ అంతర వలయ రహదార్డ యొకక మొతత ం పర డవు 96.25 క్స్.ిమీ. మర్డయు 75 
మీ. వ డలుప మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధ ి నుంచి అంతర వలయ రహదార్డ వరకు అనుసంధానించిన 
రహదారుల పర డవు 87.19 క్స్.ిమీ. 

 

ఏ.పి. సి.ఆర్.డ.ీఏ పటర ంతంలో ప్రతిపటదించిన అంతర వలయ రహదార్డ మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధి నుంచి 
అంతర వలయ రహదార్డ వరకు విసత ర్డంచిన రహదారుల ప్రణాళికలోని గటా మములు, విసీత రణం మర్డయు 
ప్రణాళికల వివరములు 

గ్ాా మo ప్ర్ట విస్టతీ ర్ణెం (ఎకర్ములలో) పరణయళిక 
గుెంటూర్ట జిలలా  

1. అనంతవరం 11.36 ర్టజధాని పటర ంత బృహతత ర ప్రణాళిక 

2. చినక్స్టక్స్టని 144.60 క్స్టజా జెడ్.డ.ిప ి

3. చినవడల ప్ూడ ి 19.91 పెదవడల ప్ూడి జెడ్.డి.ప ి

4. ఎండార యి 10.63 అమర్టవతి జెడ్.డి.ప ి

5. హర్డశ్ిoదరప్ురం 101.87 తుళ్ళూరు జడె్.డ.ిప ి
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గ్ాా మo ప్ర్ట విస్టతీ ర్ణెం (ఎకర్ములలో) పరణయళిక 
6. కంతేరు 93.42 క్స్టజా జెడ్.డ.ిప ి

7. కరలప్ూడ ి 153.50 అమర్టవతి జెడ్.డి.ప ి

8. క్స్టజా 93.45 క్స్టజా జెడ్.డ.ిప ి

9. మోతడక 7.10 అమర్టవతి జెడ్.డి.ప ి

10. నూతకి్స్క 56.22 పెదవడల ప్ూడి జెడ్.డి.ప ి

11. పెదప్ర్డమి 664.60 తాడిక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి

12. పెదవడల ప్ూడ ి 58.83 పెదవడల ప్ూడి జెడ్.డి.ప ి

13. ర్టమచందరా ప్ురం 56.34 పెదవడల ప్ూడి జెడ్.డి.ప ి

14. తాడిక్స్ ండ 638.18 తాడిక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి

15. తుమమప్ూడ ి 18.76 పెదవడల ప్ూడి జెడ్.డి.ప ి

16. వడిమలను 186.54 తుళ్ళూరు జడె్.డ.ిప ి

17. వ ైకుంఠప్ురం 50.02 తుళ్ళూరు జడె్.డ.ిప ి

క్రషాణ  జిలలా  
18. చోడవరం 85.90 క్స్టనూరు జెడ్.డ.ిప ి
19. దాములయరు 30.99 ఏ ప్రణాళిక లేని భూభాగం 
20. దో నే అతతకర్ 19.43 నిడమనూరు జెడ్.డి.ప ి
21. గంగూరు 5.00 క్స్టనూరు జెడ్.డ.ిప ి

22. ఇబరహ ంప్టనం 7.16 క్స్ ండప్ల్లల  జెడ్.డి.ప ి
23.జూప్ూడ ి 0.23 కే్స్తనక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి
24. కవులయరు 74.83 క్స్ ండప్ల్లల  జెడ్.డి.ప ి

25. కే్స్తనక్స్ ండ 58.33 కే్స్తనక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి
26. క్స్ ండప్ల ల  93.40 క్స్ ండప్ల్లల  జెడ్.డి.ప ి
27. క్స్ తతత రు 55.15 ఏ ప్రణాళిక లేని భూభాగం 

28. క్స్ోటికలప్ూడ ి 37.41 కే్స్తనక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి

29. నవిపో తవరం 30.34 ఏ ప్రణాళిక లేని భూభాగం 
30. నిడమలనూరు 73.96 నిడమనూరు జెడ్.డి.ప ి
31. నునన  96.82 నునన జెడ్.డి.ప ి
32. పటతపటడు 48.56 నునన జెడ్.డి.ప ి

33. పెనమలయరు 49.62 క్స్టనూరు జెడ్.డ.ిప ి

34. పో రంకి్స్ 89.27 క్స్టనూరు జెడ్.డ.ిప ి

35. ర్టమచందరా ప్ురం 5.24 ఏ ప్రణాళిక లేని భూభాగం 
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గ్ాా మo ప్ర్ట విస్టతీ ర్ణెం (ఎకర్ములలో) పరణయళిక 
36. సవర్డగూడెం 18.71 నిడమలనూరు జెడ్.డి.ప ి

37. తాడేప్ల్లల 16.25 గొలల ప్ూడి జెడ్.డ.ిప ి

38. తిరలోచనప్ురం 20.15 కె్స్తనక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి

39. వ దురుపటవులయరు 132.86 నిడమలనూరు జెడ్.డి.ప ి

40 వ లగలేరు 2.85 ఏ ప్రణాళిక లేని భూభాగం 

41. జామి మలచవరం 3.31 కే్స్తనక్స్ ండ జెడ్.డి.ప ి

క్స్ ండప్ల ల  సంరకి్షత అటవీ భూభాగం 100.66 ఏ ప్రణాళిక లేని భూభాగం 
మొతీ్ెం విస్టతీ ర్ణెం (ఎకర్ములలో) 3521.76  
 
 
 

ఏ.పి. సి.ఆర్.డ.ీఏ పటర ంతంలో ప్రతిపటదించిన అంతర వలయ రహదార్డ మర్డయు ర్టజధాని ప్ర్డధి నుంచి 
అంతర వలయ రహదార్డ వరకు విసత ర్డంచిన రహదారుల ప్రణాళిక దావర్ట ప్రభావిత మండలము, గటా మము 
మర్డయు సర్ేవ న ంబరల వివరములు 

 

వర్టస 
సెంఖ్య 

మెండలo / గ్ాా మo ప్ర్ట సర్వే న ెంబరా్ వివర్ములు 
సర్వే న ెంబరా్ 

సెంఖ్య 

గుెంటూర్ట జిలలా  

అమర్ావతి     

1 ఎండార యి 291,296,297,302,303,304,305,306,307 9 

2 కరలప్ూడ ి

1,2,15,16,17,26,28,29,30,58,59,60,61,67,69,70,71,72,73,74,76,
77,78,82,87,89,90,102,103,104,105,106,107,108,109,110,115,11
6,117,119,120,123,138,140,141,142,145,146,147,148,149,150,151,
152,156,157,162,163,164,165,166,168,187,188,189, 190,191,194. 

68 

3 వ ైకుంఠప్ురం 
4,90,91,99,100,101,102,104,105,106,107,110,111,112,117,123, 
125,126,131,132,134,135,141,142,143,145,239,240,241 

29 

దుగ్గిర్ాల     

1 తుమమప్ూడ ి 201,202,203,204,205,212,213,254,260,261,214-A,214-B, 216-A 13 
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వర్టస 
సెంఖ్య 

మెండలo / గ్ాా మo 
ప్ర్ట 

సర్వే న ెంబరా్ వివర్ములు 
సర్వే న ెంబరా్ 

సెంఖ్య 

మెంగళగ్గర్గ     

1 చినక్స్టక్స్టని 

1,2,29,32,33,34,35,36,39,40,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,66
,67,68,70,71,72,73,86,87,91,104,105,111,113,114,116,178,179, 
180,196,197,198,199,200,201,208,209,210,211,215,216,218,220
,221,222,223,289,290,291,292,293,297,298,299,312,313,314, 
328,329,344,345,346 

72 

2 చినవడల ప్ూడ ి 25,27,28,29,30,36,38,39,42,43,44,45 12 

3 క్స్టజా 

174,175,176,177,178,179,180,181,185,190,191,192,219,220, 
221,222,223,224,226,227,230,242,243,244,248,249,250, 
251,252,253,254,255,265,266,272,273,275,277,278,279, 
280,292,293,294,296,297,298,357,358,365,366,367,374, 
375,376,377,378,381,382,383,387. 

61 

4 నూతక్స్కి 
160,161,162,163,164,183,188,189,191,192,203,204,211,214, 
217,221,282,289,290,291,293,305,347,358,359,360,361, 
363,364,365,366,367,368,369. 

34 

5 పెదవడల ప్ూడ ి

161,163,164,166,168,171,172,177,178,346,347,348,353,354,355
,356,364,366,367,375,376,380,381,387,390,394,395, 
396,397,407,418,419,421,422,423,424,425,470,478,479, 
481,482,483,484. 

44 

6 ర్టమచందార ప్ురం 
99,157,158,163,164,166,167,170,171,174,175,176,177,179,181,19
5,196,328,331,333,334,347,347/10,347/12,347/13, 
347/14,347/16,347/17. 

28 

త్యడ్మక్ ెండ     

1 కంతేరు 

1,2,3,4,5,17,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,40,42,43, 
295,296,297,298,300,301,302,303,311,312,313,314,315,322,32
6,327,328,329,330,331,345,351,355,358,506,509,510, 
513,514,516,517,518,519. 

53 

2 మోతడక 66,68,69,70,71,80 6 



ANDHRA  PRADESH  GAZETTE  EXTRAORDINARY          [Part-I] 
  

[17] 

 

వర్టస 
సెంఖ్య 

మెండలo / గ్ాా మo 
ప్ర్ట 

సర్వే న ెంబరా్ వివర్ములు 
సర్వే న ెంబరా్ 

సెంఖ్య 

3 తాడిక్స్ ండ 

237,239,241,242,243,245,247,249,250,251,252,255,256,257,
258,259,260,261,262,273,274,275,276,277,278,279,280,281,
284,285,288,289,293,294,299,300,301,302,305,733,735,736,
737,738,739,740,742,743,744,745,746,747,750,756,757,759,
760,761,762,769,770,771,774,781,782,783,785,786,787,788, 
852,854,855,856,857,858,859,862,863,864,865,867,873,875,
878,885,890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,904,916,
917,920,921,960,961,965,966,967,968,969,970,971,972,973, 
974,975,976,977,978,987,995,996,1006,1007,1010,1014,1015,
1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1034, 
1038,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1053, 
1054,1055,1056,1059,1060,1062,1070,1073,1074,1075,1076, 
1077,1078,1079,1083,1084,1085,1086,1090,1091,1092,1093, 
1095,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1106,1107,1113,1114, 
1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1126,1127,1130,1131
,1134,1135,1136,1137,1138,1139,1144,1149,1150,1151,1152,1153, 
1156,1158,1159,1160,1161,1162,1163,1165,1167,1172,1173,1174, 
1175,1176,1178,1179,1180,1183,1188,1189,1190,1191,1195,1196, 
1198,1201,1205,1206,1207,1209,1210,1211,1213,1214,1215,1219, 
1220,1221,1223,1225,1226,1227,1254,1255,1256,1257,1260, 
1261,1262, 1265,1266,1267,1273. 

259 

త్ుళళూర్ట 
    

1 అనంతవరం 222,223,224,226,227,228,254,255,256,257,272. 11 

2 హర్డశ్ిoదరప్ురం 

4,20,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,71,72,73,97,98,
99,100,102,103,116,117,120,121,123,130,131,132,149,150, 
151,152,153,154,155,175,176,178,179,181,183,189,190,227, 
228,229,230,235,236,237,242,243,246,253/7. 

58 



ANDHRA  PRADESH  GAZETTE  EXTRAORDINARY          [Part-I] 
  

[18] 

 

వర్టస 
సెంఖ్య 

మెండలo / గ్ాా మo 
ప్ర్ట 

సర్వే న ెంబరా్ వివర్ములు 
సర్వే న ెంబరా్ 

సెంఖ్య 

3 పెదప్ర్డమి 

1,2,3,4,9,10,12,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,28,29,31,34,35, 
39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,56,64,69,73,74,76,77,79
,80,110,111,112,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,135
,140,141,142,143,144,147,148,149,150,155,157,158,160,161,163, 
164,165,167,168,169,170,171,172,173,174,180,181,182,183,184, 
185,186,187,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,207,
209,210,211,213,214,215,217,218,219,220,227,228,229,230, 
231,233,234,237,238,239,240,242,243,246,247,248,309,310,
311,312,313,314,315,316,317,318,320,321,322,323,329,330,332
,333,334,335,336,342,343,344,345,348,349,350,354,355,356
,358,359,360,375,377,379,380,381,382,384,387,388,389,392,
393,394,395,399,400,405,406,407,408,409,410,412,420,421,
422,424,426,428,434,435,436,437,438,446,447,449,450,451,
452,454,455,459,461,462,464,470,473,482,483,485,486,487,
489,490,491,492,493,494,495,496,497,498,499,503,504,505,
506,507,508,510,511,512,513,514,515,516,517,521,522,523, 
524,527,528,530,534,535,536,537,538,540,541,542,543,544,
545,546,547,548,549,550,551,553,554,555,557,558,560,561,
565,566,570,570/11,570/17,570/18,570/19,570/20,570/21,
570/3,570/31,570/32,570/33,570/34,570/35,570/36, 
570/37,570/40,570/41,570/42,570/43,570/45,570/46, 
570/47,570/48,570/49,570/50,570/53,570/54,570/55, 
570/56,570/57,570/59,570/6,570/66,570/67,570/69, 
570/70,570/71,570/72,570/74,570/75,570/76,570/77, 
570/79,570/84,570/86,570/88,570/89,570/9,570/90, 
570/93. 

324 

4 వడిమలను 

1,11,12,14,15,27,28,34,36,37,38,39,43,44,45,58,59,60,65,76,77
,79,80,95,97,100,101,119,120,121,122,124,134,136,140,143,144, 
145,146,147,148,149,150,153,154,155,156,157,158,160,161,166, 
167,168,169,172,173,174,181,182,183,185,186,187,188,189,190, 
194,195,196,197,200,201,202,203,205,206,213,214,215,216, 
217,218,219,220,226,232,234,235,236,239,240,241,242,243, 
244,245,246,247,252,264,265,266,267, 268. 

105 



ANDHRA  PRADESH  GAZETTE  EXTRAORDINARY          [Part-I] 
  

[19] 

 

వర్టస 
సెంఖ్య 

మెండలo / గ్ాా మo 
ప్ర్ట 

సర్వే న ెంబరా్ వివర్ములు 
సర్వే న ెంబరా్ 

సెంఖ్య 

క్రషాణ  జిలలా  

జి. క్ ెండూర్ట     

1 కవులయరు 

368,369,370,372,373,374,375,376,377,378,379,381,382,42
2,424,425,426,428,429,430,457,459,460,462,463,465,466,
467,468,475,476,481,483,484,494,495,496,498,506,519, 
520,521,522,535,536,537,538,539,540,547,548,549,550. 

53 

2 వ లగలేరు 196,197.   
గననవర్ెం   2 

1 ర్టమచందార ప్ురం 14,17,18,19,20,23,48 7 

2 సవర్డగూడెం 33,62,64,65,66,68,69,70,108,109. 10 

3 వ దురుపటవులయరు 

2,3,4,5,6,7,11,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,158,15
9,161,162,168,169,170,177,178,179,180,181,182,183,184,185, 
186,187,189,526,529,530,531,532,540,541,542,543,646,647,
648,649,650,651,652,653,661,662,663,666,667,668,708, 
709,710,711,717. 

64 

ఇబరహ ెంపటనెం     
1 దాములయరు 124,128,129,130,132. 5 
2 ఇబరహ ంప్టనం 1. 1 
3 జూప్ూడ ి 1. 1 

4 క్స్ేతనక్స్ ండ 
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,72,74,75,76,77,78,80,81, 
82,84,85,86,87,88,89,90,93,100. 

28 

5 క్స్ ండప్ల ల  
1,123,124,128,129,132,133,134,135,136,137,140,141,142, 
145,148,149,150,151,152,218,220,221,222,223,230,249, 
250,251,252,253,264,265,266,267. 

35 

6 క్స్ోటికలప్ూడ ి 11,13,14,21,22,23,24,27,28,30,31,32,109,110,111,121. 16 
7 నవిపో తవరం 46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,70,72,73,74,75. 18 
8 తిరలోచనప్ురం 12,13,15,18,25,26,27,28,45. 9 
9 జామి మలచవరం 17,18,39,40,41. 5 

ప్నమలూర్ట     

1 చోడవరం 
1,11,12,84,85,86,88,89,93,94,95,96,98,118,123,124,125, 
126,273,285,320,321,322,324,325,332,333,355,356,358,359
,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374. 

41 

2 గంగూరు 219,220,226,227,228,229,230,234,235. 9 



ANDHRA  PRADESH  GAZETTE  EXTRAORDINARY          [Part-I] 
  

[20] 

 

వర్టస 
సెంఖ్య 

మెండలo / గ్ాా మo ప్ర్ట సర్వే న ెంబరా్ వివర్ములు 
సర్వే న ెంబరా్ 

సెంఖ్య 

3 పెనమలయరు 
10,23,24,34,35,39,40,41,42,86,92,93,94,95,96,97,98,103,104
,106,107,108,109,158,174,246,247,249,251,252,254, 
255,256,257,258,266,267,268. 

38 

4 పో రంక్స్ ి
215,216,220,221,222,223,224,225,230,231,277,278,279, 
280,292,293,295,311,314,315,469,470,471,473,476,477, 
478,479,480,482,483,484,485,486,487,488,489,490. 

38 

విజయవాడ ర్ూర్ల్     

1 దో న ేఅతతకర్ 
102,103,104,105,106,114,115,117,146,147,148,149,150,151, 
153. 

15 

2 నిడమలనూరు 
44,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,59,60,61,64,65,66,67, 
68,69,71,72,74,170,171,172,173,174,176,177,178,181,182, 
184,218,219,221,222,223,227,237,238,240. 

43 

3 నునన 

1,274,283,284,285,306,307,313,314,316,317,319,324,351,35
7,360,362,363,369,370,371,372,373,374,390,391,392,397,3
98,399,401,449,450,451,452,454,455,458,461,462,463,464,
465,468,474. 
 

45 

4 పటతపటడు 
5,6,7,8,11,12,74,75,77,78,79,80,93,94,95,97,100,101,102, 
104,105,106,107,119,205. 

25 

5 తాడపే్ల్లల 1,109,207,227,228,229,247,248,250,251,252. 11 

6 క్స్ తతత రు 
102,103,106,107,108,109,110,111,121,122,123,124,125,126, 
129,130,160,161,163,176,177,179,180,181,182,183,225,226. 

28 

  
మొతీ్ెం 1733 

 

గమన్సక: ఆంగలములో తలెుప్బడిన విషయములు తెలుగులో అనువదించబడినవి. ఆంగలము – తెలుగు 
విషయములలో ఏదెైనా భేదము ఉననచ  ోఆంగలములలో ఉననదానిన ేపటర మలణికముగట తీసుక్స్ నవల ను. 

సం./-, 
కమీషనర్, 

ఏ.పీ. స.ిఆర్.డీ.ఏ 

 

 


