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1 ఉపో ద్ఘా తము 
భారత గణతుంతర రాజయ ఆరిిక వయవసథలో రవాణా రుంగము ఒక ముఖ్యమ ైన పాతర పో షసిుీ ుంది. 
దేశములో  మౌలిక సదుపాయాల అభివృదిి  చాలా గణనీయముగ్ా పరెిగ్ిుంది మరియు నడేు నేల, 
నీరు మరియు వాయు రవాణా వయవసథలో చాలా కొతీ విధానాలు వచాాయి.  

ఆుంధ్రపరదేశ్ రాషి్టరుం దేశుం యొకక ఆగ్వే య భాగుంలో ఉుంది. ఆుంధ్రపరదశే్ లో రవాణా వయవసథ  రెలైవేలు, 
రోడుు , వాయు మారగము  మరియు జల మారగములతో విసీరిుంచియునేద ిమరియు ఇది దేశ  
ఆరిిక మరయిు సామజిక కారయకలాపాలకు జీవనాడగి్ా వునేది.  

2014 సుంవతెరములో ఆుంధ్రపరదేశ్ రాషి్టరుం విభజిుంపబడిన తరువాత, ఆుంధ్రపరదశే్ పరభుతేము 
నవాయుంధ్రపరదేశ్ కోసము పరపుంచసాథ యి రాజధాని నగరుం  “అమరావతి” ఏరాాట్ుకు సనిేదదమ నైది.    
పరజా రాజధాని అమరావతిని పరపుంచములో ఆుంధ్రపరదశే్ యొకక  పరా ముఖ్యత చాట్ట చపెపాలా  
పరపుంచసాథ యి పరమాణాల నగరుంగ్ా రూప ుందిుంచు నిమితీము దృషిి  కవుందరరకరిుంచబడనిది. 

ఆుంధ్రపరదేశ్ పరభుతేము రాజధాని పరా ుంత పరణాళిక, సమనేయము, అమలు, పరయవేక్షణ, 
ఫెైనానిెుంగ్ మరియు రాజధాని యొకక పరణాళికాబదద  అభివృదిిని పో ర తెహ ుంచడుం కోసుం 
ఆుంధ్రపరదేశ్ రాజధాని పరా ుంత అభివృదిి  పరా ధికార సుంసథ ని  ఏరాాట్ు చేస్నిది. 

ఆుంధ్రపరదేశ్ రాజధాని పరా ుంత అభివృదిి  పరా ధకిార సుంసథ  (ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ.) కృష్టణ   మరియు 
గుుంట్ూరు జిలాు లోు  కొుంత భాగములో వునేద.ి ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ , ఆుంధ్రపరదేశ్ రాజధాని పరా ుంత 
అభివృదిి  పరా ధికార సుంసథ  చటి్ుం, 2014 దాేరా,  విజయవాడ, గుుంట్ూరు, తనెాలి మరియు 
ముంగళగ్రిి  నగర అభివృదిి  సుంసథ  (వి.జి.ట్ట.ఎుం.ఉడా) సాథ నుంలో ఏరాాట్ు చయేబడినది . రాజధాని 
పరా ుంతుం 56 ముండలాల లో 8603.32 చదరపు కలిోమీట్రు విస్తీ రణుం కలిగ్ ిఉుంది, మరియు ఇద ి
దేశుంలో అతిపెదద  పటి్ణ అభివృదిి  అధికార సుంసథ  (వ శైాలయుం పరుంగ్ా). ఈ సుంసథ  పరధిిలో   కృష్టణ   
జిలాు   లోని  30 ముండలాలు మరియు గుుంట్ూరు జిలాు  లోని  26 ముండలాలు ఉనాేయి. ఈ 
పరా ుంతుంలో ఆుంధ్రపరదశే్ రాషి్టర రాజధాని నగరుం 217.23 చదరపు కలిోమీట్రు విస్తీ రణుం కూడా కలిస్ ి
ఉనేది. రాజధాని 'అమరావతి' యొకక దృషిికోణమును తలెుపుట్కు విసీృత రాజధాని నగర 
మాసిర్ పాు న్ (డటి్ ైల్్స మాసిర్ పాు న్ ) తయారు చయేబడనిది. 
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పెైన పపరకకనే సుందరభుంలో, పరతిపాదిత ఇనేర్ రిుంగ్ రోడ్ (ఐ.ఆర్.ఆర్.), ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ. 
రాజధాని పరా ుంతుం అభివృదిి  కోసుం ఉదేద శుంచబడినది. ఇద ి రాజధాని నగరుం మరియు పరిసర 
నగరవాసులకు పరా ుంతీయ రహదార ివయవసథను చరేుకోవట్ానికి సులభుంగ్ా ఉoట్ుుంది. 

2  పర్ ాంతీయ సాందర్భము 

2.1 పర్ ాంతీయ వివర్ణ 

2.1.1 పరిప్లనఘ సరిహదదు లు 
ఆుంధ్రపరదేశ్ రాజధాని పరా ుంత అభివృదిి  పరా ధకిార సుంసథ  (ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ.) గుుంట్ూరు మరియు 
కృష్టణ   జిలాు లోు  విసీరిుంచి ఉుంద.ి దరనిక ి  ఈశానయ పరా ుంతుంలో పశామ గ్ోదావరి జిలాు , ఆగ్వేయ 
దిశలో మిగతా  కృష్టణ   జిలాు  భాగము  సరహిదుద లుగ్ా ఉనాేయి. ఏ.ప.ిస్.ిఆర్.డి.ఏ  పరిధకిి 
సుమారుగ్ా 40 కి.మీ దూరుంలో బుంగ్ాళాఖ్ాతుం ఉ నేద.ి ఏ.పి.స్.ిఆర్.డ.ిఏ యొకక ఉతీర భాగుం, 
తెలుంగ్ాణ రాషి్టరుంలోని ఖ్మముం జిలాు కు, వాయువయ దిశన అనుకుని వునేద ి మరియు 
దక్షణిమున మొతీుం గుుంట్ూరు జిలాు  సరహిదుద  గ్ా వునేద.ి కృష్ాణ  నది ఏ.ప.ిస్.ిఆర్.డి.ఏ. 
పరా ుంతానిే రుెండు భాగ్ాలుగ్ా వేరు చసేుీ ుంది, ఉతీర భాగుం కృష్టణ   జిలాు లో, మరియు దక్షణి భాగుం 
గుుంట్ూరు జిలాు లో పడుత ుంద.ి 

కృష్ాణ  నద ిఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ. పరా ుంతుం గుుండా వాయువయుం నుుంచి ఆగ్వేయముగ్ా బుంగ్ాళాఖ్ాతుం 
వ ైపు పయనిసూీ  సుమారు 130 కి.మీ విసీరిుంచి వునేద.ి  ఈ పరదేశుం/పరా ుంతుం  విజయవాడ 
నగరానిే కవుందరబిుందువు గ్ా చేసుకుని 50 నుుంచి 70 క.ిమీ. ల వాయసారిుంలో  విసీరిుంచియునేద.ి  

2.2 భౌగోళిక స్్ా నాం 
గుుంట్ూరు మరియు కృష్టణ   రెుండు జిలాు ల లో ఐ.ఆర్.ఆర్ పరతిపాదుించబడనిద.ి విజయవాడ 
16.5193°N 80.6305°E వదద  ఉుంది మరియు రాజధాని నగరుం అమరావతి 16.541°N 
80.515°E వదద  ఉుంద.ి ఈ పరా ుంతుం సముదర మట్ాి నికి 23 మీట్రు సగట్ు ఎత ీ న ఉుంద.ి 
పరతిపాదతి ఐ.ఆర్.ఆర్. ఎకుకవగ్ా సమతల  భూభాగుం దాేరా వ ళుత ుంది.  

2.3 న ైసరిిక సవర్ూపము 
కొుండపలిు పరేత శరణా ి24 కిలోమీట్రు ప డవున నుందగి్ామ మరియు విజయవాడ నగరాల మధ్య 
వునేద.ి ఇుందరకీలాదిర (విజయవాడ), జమమలవయోదురగుం, మొగల్స రాజపురుం మొదల నైవి  
చినే కొుండ శరాణులు.  కృష్ాణ నద ి రాజధాని పరా ుంతుంలో ఒక జీవ నద.ి  పరధానముగ్ా అమరావతి 
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పరా ుంతుం యొకక సథలాకృతి సమతలముగ్ా వుుండ ి కొనిే చకట్ు   చినే నుుంచి మధ్య తరహా 
కొుండలను కలిగ్ ివునేద.ి 

2.4 భూగర్భ పరిస్థా తులు 
నేలలు పరధానుంగ్ా ఎర ా మట్టి , నలు  రవగడ,ి ఇసుక, బుంకమట్టి  మరియు ఒుండుర  నలేలు. ఖ్నిజ 
సుంపద ముఖ్యముగ్ా సునేపురాయి, ముడ ి ఇనుము మరయిు చినే ఖ్నిజాల నై గ్ాా న టై్, 
కుంకర , రఫ్ సోి న్, రోడ్ మ ట్ల్స, బిరక్సె కాేర్జ,్ ఇసుక ఈ పరా ుంతుంలో  లభిసాీ యి.  

2.5 పర్ావర్ణాం మరియు వ్తఘవర్ణము 
అధ్యయన పరా ుంతుం యొకక వాతావరణము సాధారణుంగ్ా ముఖ్యముగ్ా వసేవికాలుంలో వేడగి్ాను, 
మరయిు వరాా కాలుంలో వరాపాతము సామానయముగ్ా ఉుంట్ుుంద.ి శీతాకాలుంలో ఆహాు దకరమ నై 
వాతావరణుంతో ఉష్ోణ గతా 120స్ెుం. నుుండ ి300స్ెుం.  మధ్య ఉుంట్ుుంద.ి వేసవి కాలుంలో  ఉష్ోణ గతాలు 
170స్ెుం. నుుండ ి480స్ెుం. వరకు ఉుంట్ూ మరయిు తమే 68% వరకు వుుంట్ుుంద.ి సగట్ు వారిాక 
తేమ 78% మరియు సగట్ు వారిాక వరాపాతుం 921.5 మిల్లుమీట్రుు .   

2.6 పరసదు త పర్ ాంతీయ రోడ్డు  వావసా 
జాతీయ రహదార-ి16 (పాత జాతీయ రహదార-ి5) చెన ైే – కోల్స కతాీ  రహదార ిమరియు జాతీయ 
రహదార-ి65 (పాత జాతీయ రహదార-ి9) మచిల్లపట్ేుం-పూనే రహదారి విజయవాడలో కాా స్ 
అవుతూ వ ళతాయి మరియు జాతీయ రహదార-ి30 (పాత జాతీయ రహదారి -221) 
ఇబరహ ుంపట్ేుం దగగర జాతీయ రహదార ి-65 నుుండ ి ఆరుంభమ  ై ఛతీీస్ గడ్ లోని జగదల్స పూర్ 
కు  వ ళుీ ుంద.ి పరతిపాదతి ఐ.ఆర్.ఆర్ జాతీయ రహదారులను 5 పరదేశాల వదద  ఖ్ుండసిుీ ుంది. 
జాతీయ రహదార-ి16 & జాతీయ రహదార-ి65 లను రుెండు సారుు  మరియు జాతీయ రహదార-ి
30, జాతీయ రహదార ి-65 కూడలి నుుండ ిఇబరహ ుంపట్ేుం మీదుగ్ా వ ళుీ ుంద.ి 

2.7 జనఘవ్స్్లు /నిరిిత పర్ ాంతములు 
అుంతర్ వలయ రహదారి (ఐ.ఆర్.ఆర్.) మరయిు రాజధాని, అమరావతి కి అనుసుంధానిుంచిన 
రహదారి పరణాళిక కృష్టణ    మరయిు గుుంట్ూరు జిలాు లలో 41 గ్ాా మములు మరియు కొుండపలిు 
సుంరక్షతి అట్వీ పరా ుంతుం (ఆర్.ఎఫ్.) నుుంచి వ ళుీ ుంది (పట్టిక – 1). 
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పట్టిక 1:  ఐ.ఆర్.ఆర్ మరియు ఐ.ఆర్.ఆర్ నుుండి రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన  రహదారుల పరణాళికలోని గ్ాామాల 
జాబితా 

గుాంట్ూర్ు జిలాు లోని గ్ా మాల జాబితఘ కృషణ   జిలాు లోని గ్ా మాల జాబితఘ 
కమా సాంఖ్ా గ్ా మము కమా సాంఖ్ా గ్ా మము 

1 అనుంతవరుం  1 చోడవరుం  
2 చినకాకాని 2 దాములూరు  
3 చినవడుపూడి  3 దోనే ఆతూకరు 
4 ఎుండార యి  4 గుంగూరు  
5 హరిశాుందార పురుం 5 ఇబరహ ుంపట్ేుం 
6 కుంతేరు 6 జూపూడి  
7 కరుపూడి  7 కవులూరు  
8 కాజా 8 కవతనకొుండ 
9 మోతడక 9 కొుండపలిు 
10 నూతకిక  10 కొతూీ రు 
11 పెదపరిమి  11 కొట్టకలపూడ ి
12 పెదవడుపూడి  12 నవిపో తవరుం 
13 రామచుందరా పురుం 13 నిడమానూరు 
14 తాడికొుండ  14 నునే 
15 త మమపూడి  15 పాతపాడు 
16 వడ్మాను  16 పెనమలూరు 
17 వ ైకుుంఠపురుం  17 పో రుంకి  

  
18 రామచుందరా పురుం  

  
19 సవరిగూడెుం 

  
20 తాడేపలిు 

  
21 తిరలోచనాపురుం 

  
22 వ దురుపావులూరు 

  
23 వ లగలవరు 

  
24 జామి మాచవరుం 

   
కొుండపలిు సుంరకి్షత అట్వీ పరా ుంతుం 
(ఆర్.ఎఫ్.) 
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3  పరణఘళిక నేపధ్ాాం 
ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ. రాజధాని పరా ుంతుం కోసుం అుంతర వలయ రహదార ి (ఐ.ఆర్.ఆర్.) పరణాళిక 
నిమితీము సాధాయ సాధ్యములతో పాట్ు  విసీృత  పరణాళిక నివేదకి (డ.ి ప.ి ఆర్.) ను తయారు 
చేస్ిుంద.ి దరని కోసము ఏ.పి.స్.ిఆర్.డ.ిఏ, M/s సూి ప్ కనెల ి ుంట్ె ను ఓపనె్ బిడి్ ుంగ్ పరకియా దాేరా 
తీసుకునేద.ి ఆ సుంసథ   ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ. సహకారుంతో పరతాయమాేయ ఎల నై ముంట్  ఆపాన్ె, ట్రా ఫకి్స 
అుంచనా నివదేకితో పాట్ు సమరిాుంచిుంది. 

పెై విధ్ముగ్ా సమరిాుంచిన ఎల నై ముంట్  ఆపాన్ె ను వివిధ్ దశలలో యుం.ఎ. & యు.డ ి ముంతిర 
వరుయలతో మరయిు  గ్ౌరవనీయుల నై ముఖ్యముంతిర గ్ారతిో  సమీక్ష సమావేశాలలొ చరిా ుంచడమ నైద.ి 
ఈ ఆపాన్ె ను విభాగ్ాధపిత ల సమావశేుం మరయిు రాషి్టర  ముంత ర ల  కాబిన ట్ కమిట్టలోను 
చరిా ుంచడమ నైద.ి  

పెై చరాలు మరయిు తీసుకొనిన నిరణయము పరకారము ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్.  97.5 కిలోమీట్రు  
ప డవు మరియు వ డలుా 75 మీట్రుు  గ్ా పరతిపాదిుంచడమ ైనది. ఈ పరతిపాదనను  తదే.ి 
08/02/2017 న జరిగ్ిన 8వ అథారిట్ీ సమావేశుంలో ఆమోదిుంచడమ ైనది.  

పెై పరతిపాదనను మరకకసారి క్షుణణుంగ్ా  పరిశలిుంచి ఐ.ఆర్.ఆర్. ఒక వలయాకారుంలో 
ఉుండవలస్ిన నేపధ్యుంలో కొుండపలిు  గ్ాా మము మరియు రక్షిత అట్వీ పరా ుంతుం గుుండా 
పరతిపాదిుంచడమ ైనది. ఈ విధ్ముగ్ా  పరతిపాదిుంచిన ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. ప డవు 96.16 
కిలోమీట్రుు  మరియు వ డలుా 75  మీట్రుు  మరియు పరతిపాదిత ఐ.ఆర్.ఆర్. మరియు 
ఐ.ఆర్.ఆర్. నుుండి రాజధానిక ిఅనుసుంధానిుంచిన 27 రహదారుల ప డవు 91.16 కిలోమీట్రుు . ఈ 
పరతిపాదనను ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ. తేద.ి 12/02/2018 న జరిగ్ిన 14 వ అథారిట్ీ సమావేశుంలో 
ఆమోదిుంచడమ ైనది.  

4 ఐ.ఆర్.ఆర్. - ఔచితాాం/ఆవశ్ాకత  

4.1  ఐ.ఆర్.ఆర్. యొకక  అవసర్ము 
పరసుీ తుం, రాజధాని పరా ుంతుం యొకక రహదార ి రవాణా వయవసథ  రెుండు రదరదగ్ా ఉనే జాతీయ 
రహదార-ి65 మరియు జాతీయ రహదార-ి16 పె ై ఆధారపడ ి ఉనేద.ి ఈ రెుండు జాతీయ 
రహదారులు  విజయవాడలో కలియుట్వలన,  పరతాయమాేయ రహదారులు  లవకపో వుట్ వలన, 
విజయవాడ లో   ట్ార ఫిక్స రదరద  విపరీతముగ్ా పరెిగ్నిద.ి 
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రాజధాని అమరావతి నగరమునకు ఉతీరమున ఉనే కృష్ాణ  నది మరయిు తూరుాన వునే 
ఉుండవలిు  పరేత శరాణులు పెైన ఉదహరిుంచిన రెుండు జాతీయ రహదారులను సులభముగ్ా 
చేరుట్కు ఆట్ుంకములుగ్ా వునేవి.  అుందువలన ఈ పరతిపాదతి ఐ.ఆర్.ఆర్.ను, రాజధాని 
అమరావతి,  మరియు విజయవాడ నగరమునకు బయట్ ఒక కోు స్్ లూప్  ను ఏరారవాలా 
పరతిపాదిుంచడమ ైనది. ఇుందువలన ఈ ఐ.ఆర్.ఆర్ పెనై పపరకకనబడిన రదిదని తగ్ిగుంచడుం తో పాట్ు 
పరా ుంతీయ రవాణా వయవసథ  కు  ఒక   బ ైపాస్ గ్ాను మరియు సమీప పరా ుంతములలో వునే 
గ్ాా మములు/పటి్ణములకు  రవాణా  సదుపాయానిే మ రుగుపరుచుట్లో ఉపయోగకారగి్ా 
వుుంట్ుుంది. 

4.2 లక్ష్యాలు 
        పరతిప్ద్ిత అాంతర్ వలయ ర్హద్ఘరి యొకక పరధఘన లక్ష్యాలు 

1. రాజధాని అమరావతి రహదారులకు పరా ుంతీయ రహదారి న ట్ేర్క నుుండ ి తేరగ్ా 
చేరుకొనేలా చయేట్ుం;   

2. విజయవాడలోని  ట్ార ఫకి్స రదరదని తగ్ిగుంచట్ుం; 
3. రాజధాని పరా ుంతుంలోని పరధాన రవడియల్స రహదారుల (జాతీయ రహదారి  & రాషతి రయ 

రహదార)ి  మధ్య అనుసుంధానుం; 
4. అమరావతి, విజయవాడ చుట్ుి పరకకల పరా ుంతములలో రాబో యి ే కొతీ అరబన్ నోడ్ె 

అనుసుంధానుం; 
5. కారయకలాప కవుందరములు  మరయిు  రవాణా కవుందరములకు,  నగర రవాణా వయవసథ  మీద 

తకుకవ పరభావుం తో మ రుగ్ెైన మరయిు వగేవుంతమ ైన అనుసుంధానము చేయట్ుం ; 
6. పరా ుంతీయ రవాణా  సమయమును తగ్ిగుంచట్ుం;  

4.3  ముస్్యిద్ఘ ఐ.ఆర్.ఆర్. అమరిక (అల ైన ిాంట్) 
ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్.అమరకి కోసము, జెడ్.డి.పి. రహదార ి పరణాళిక,  విజయవాడ మరియు 
గుుంట్ూరు పటి్ణముల  యొకక వి.జి.ట్ట.ఎుం బృహత్ పరణాళిక లో పరతిపాదిుంచిన  బాహయ వలయ 
రహదార ి(ఒ.ఆర్.ఆర్.) అమరిక  మరియు ముసాయిదా పరెెెకిివ్ పాు న్ లో  పరతిపాదిుంచిన అుంతర 
వలయ రహదారులను (ఐ.ఆర్.ఆర్.) క్షుణణుంగ్ా పరిశీలిుంచట్మయినది. ఈ విధ్ముగ్ా  
పరతిపాదిుంచిన ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్ ప డవు 96.16 కిలోమీట్రుు  మరియు వ డలుా 75  
మీట్రుు  మరియు రాజధాని పరధిి నుుంచి అుంతర వలయ రహదారి వరకు అనుసుంధానిుంచిన  27 
రహదారుల ప డవు 91.16 కిలోమీట్రుు . ఈ పరతిపాదనను ఏ.ప.ిస్.ిఆర్.డి.ఏ తదే.ి 12/02/2018 
న జరిగ్ిన 14వ అథారిట్ీ సమావేశుంలో ఆమోదిుంచడమ ైనది.  
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ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్.  ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ కోర్ ఏరయిా కు ఒక  వలయుం గ్ా  ఏరాడుత ుంది. ఇది 
కవతనకొుండ వదద  జాతీయ రహదార-ి65 (హ ైదరాబాద్ హ ైవే) ను, చినకాకాని  వదద  జాతీయ రహదార-ి
16 (చెన ైే  హ ైవ)ే ను, పో రుంక ి  గ్ాా ముంలో జాతీయ రహదార ి -65 (మచిల్లపట్ేుం వ ైపు - 
పెనమలూరు జుంక్షన్ అని పిలుసాీ రు), నిడమానూరు  వదద  జాతీయ రహదార-ి16 (విశాఖ్పట్ేుం 
వ ైపు) ను  మరియు కొుండపలిు వదద  జాతీయ రహదారి -30 (జగదలూార్ హ ైవ)ే ను  దాట్ుత ుంద.ి 

ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్  రెుండు దశలోు  పరతిపాదిుంచబడిుంది. 

మొదట్ట దశ : జాతీయ రహదార ి -65 (కవతనకొుండ వదద  హ ైదరాబాద్ రహదారి  మీద) మరియు 
జాతీయ రహదార ి-16 బ ైపాస్ (వ దురుపావులూరు వదద) మధ్య చినకాకాని మీదుగ్ా 68.08 కి.మీ 
ప డవు. 

రెుండవ దశ : జాతీయ రహదార-ి16 బ ైపాస్ (వ దురుపావులూరు వదద )  మరియు జాతీయ రహదార-ి
65 (కవతనకొుండ వదద  హ దైరాబాద్ రహదార ిమీద) మధ్య కొుండపలిు మీదుగ్ా 28.08 కి.మీ ప డవు. 

4.4 నిర్వహ ాంచబడిన ట్రర ఫథక్ సరవవ ర్క్లు 
కిాుంద ఇవేబడని  ట్ార ఫిక్స సరవేలు పరా జెకి్స / పరణాళిక కోసుం చేపట్ాి రు. 

1. కాు స్ిఫెడై్ ట్ార ఫకి్స వాలూయమ్ కౌుంట్ సరవే 
2. ట్రిేుంగ్ మూవ్ మ ుంట్  సరవే 
3. ఆరిజిన్- డేస్ిినేష్టన్ సరవే 
4. యాకిెల్స లోడ్ సరవే 

4.5 ముస్్యిద్ఘ ఐ.ఆర్.ఆర్. - మొదట్ి దశ్ 
ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. కవతనకొుండ వదద  జాతీయ రహదార-ి65 ను  మరియు జాతీయ రహదార ి
-16 బ ైపాస్ ను వ దురుపావులూరు వదద    కలుపును. ఈ ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. కవతనకొుండ 
వదద  మొదల  ై చినకాకాని మీదుగ్ా వ దురుపావులూరు వ ళుీ ుంద.ి ఇద ి రాజధాని  అమరావతి 
రహదారులకు పరవేశము ఇవేట్ానిక ి ఒక కీలకమ ైన మారగమ ే కాక చుట్ుి  పరకకల గ్ాా మాల 
అనుసుంధానానిక ి ఉపయోగపడుత ుంది. చినకాకాని నుుంచి వ దురుపావులూరు వరకు 
పరతిపాదిుంచిన ఐ.ఆర్.ఆర్. విజయవాడ నగరానిక ి తూరుా బ ైపాస్ గ్ా పనిచేసుీ ుంద ి మరియు 
నగరుం లోపల రదరదని తగ్ిగుంచట్ానిక ిఉపయోగపడుత ుంద.ి ఈ ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. భవిష్టయత ీ  
లో విజయవాడ లో రాబో యి ేఅభివృదిి  ని దృషిిలో పెట్ుి కుని విజయవాడ నగరానిక ిదూరుంలో, 
సామజిక పరభావాలను తగ్ిగుంచు నపేధ్యుంలో పరతిపాదిుంచడమ ైనద.ి 
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ఈ మొదట్ట దశ అమరకి యొకక ప డవు 68.08 క.ిమీ. ఇద ిసమతల మరియు అధకి భాగము 
నిరామణము లవని పరా ుంతాల దాేరా వ ళుీ ుంది. 

ఈ మొదట్ట దశ ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. మొతీుం 28 గ్ాా మాల నుుంచి వ ళుీ ుంది. 

4.6  ముస్్యిద్ఘ ఐ.ఆర్.ఆర్. - ర ాండ్వ దశ్ 
ఈ అమరకి 9 కిలోమీట్రు ప డవు గల సుంరక్షిత అట్వీ పరా ుంతుం దాేరా వ ళుీ ుంది  దరనిక ి 8 
కిలోమీట్రు ప డవు స రుంగుం అవసరుం. అలాగ్వ, ఈ అమరకి నునే  మరియు కొతూీ రు 
సమీపుంలో రెుండుసారుు  పో లవరుం కాలువను దాట్ుత ుంది. ఈ అమరిక యొకక ప డవు 28.08 
కిమీ. ఇద ిఅధిక భాగము కొుండ భూభాగుంలో ఉనే అట్వీ పరా ుంతము దాేరా వ ళుీ ుంద ి. 

ఈ రెుండవ  దశ ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. మొతీుం 15 గ్ాా మాల నుుంచి వ ళుీ ుంది. 

కవతనకొుండ మరయిు వ దురుపావులూరు గ్ాా మములు ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. రెుండు 
దశలలోను పడుచునేవి. 

 
పట్ము (ఫథగర్) 1: దశ్ల వ్రిగ్ ఐ.ఆర్.ఆర్ 

4.7  పరతిప్ద్ిత ర ైట్ ఆఫ్ వే 
IRC SP-87-2013 పరకారుం, 6-వరుసల గ్ాా మీణ రహదారి అభివృదిి  క ికనీస రెైట్ ఆఫ్ వే (RoW) 
60 మీట్రుు  ఉుండాలి. 
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ట్ార ఫకి్స అుంచనాల పరకారుం, 2030 లో ఐ.ఆర్.ఆర్. 8-వర్ుసల రవాణా వయవసథ  అవసరుం 
అవుత ుంద.ి  ఐ.ఆర్.ఆర్ పూరిీగ్ా వయవసాయ / బహ రుంగ సథలుంలో కొతీ అమరకిలో ఉుంట్ుుంద.ి 
పరసుీ తుం పరణాళికా మారగుంలో  గురిీుంచదగ్ని/ చపెుాకోతగగ అభివృదిి /నిరామణములు లవవు. 
పరణాళిక రహదారుు  ఏరాాట్ు చేస్ిన తరువాత అభివృదిి  జరగవచుా. అమరావతి మరయిు 
విజయవాడలకు సమీపుంలో ఉుండట్ుం, మరియు  ఐ.ఆర్.ఆర్.  సమీప నగరాలోు ని అభివృదిి  
దృష్ాి ా, సరీేస్ రోడ్, పాదచారుల మారగము, స్ెైకలి్స మారగము, పాు ుంట్షే్టన్ స్ి్రర ప్ె  మొదల నై  
పటి్ణ సౌకరాయలతో ఐ.ఆర్.ఆర్. డజిెైన్ రూప ుందిుంచబడిుంది. 

పెైన పపరకకనేసమసీ సదుపాయములు మరియు డిజెనై్ పారామీట్ర్ె ని దృషిిలో పెట్ుి కుని  
ఐ.ఆర్.ఆర్. కోసుం 75 మీట్రు రెైట్ ఆఫ్ వ ే(RoW) పరతిపాదిుంచబడిుంద.ి 

4.8 పరతిప్ద్ిత క్ాస్ సె్క్షన్ 
ఐ.ఆర్.ఆర్. కాా స్ స్ెక్షన్ లో  8- వరుసల కాయరవజ్ వ ేమరియు 2- వరుసల సరీేస్ రోడ్, స్ెైకలి్స 
మారగుం, పాదచారుల మారగములతో పాట్ు ఐ.ఆర్.ఆర్.కు ఇరువ పైులా ఉుంట్ాయి.   నమూనా కాా స్ 
స్ెక్షన్  ఈ కిాుంద చూపబడిన విధ్ముగ్ా ఉుంట్ుుంద:ి 

 మ యిన్ కాయరవజీవ ే– మీడియన్ కి ఇరువ పైులా 15.0 మీట్రు వ డలుా, ఇుందులోన ే0.5 
మీట్రు వ డలుా షెై అవే, కరె్బ దగగర కలిస్ి వుుంట్ుుంద ి 

 స్ెుంట్రల్స మీడియన్  - 5.0 మీట్రు వ డలుా (రెుండు వ ైపులా 0.5 మీట్రుు  కెర్బ దగగర ఉనే 
షెై అవే ని కలుపుకొని) 

 స్ెపరవట్ర్/డివ డైర్ – ఇరువ ైపులా  5.0 మీట్రు వ డలుా,  
 సరీేస్ రోడ్ - ఇరువ పైులా 7.5 మీట్రు వ డలుా, 0.25 మీట్రు వ డలుా  కెర్బ దగగర గల షె ై

అవే ని కలుపుకొని  
 బఫర్ స్ిి రప్ - ఇరువ ైపులా 0.75 మీట్రు వ డలుా, 
 స్ెైకిల్స ట్ార క్స - ఇరువ ైపులా 2.5 మీట్రు వ డలుా,  
 పాు ుంట్ేష్టన్ - ఇరువ ైపులా 1.5 మీట్రుు ,  
 పాదచారుల మారగము  - ఇరువ ైపులా 2.5 మీట్రుు ,  
 పాు ుంట్ేష్టన్ – రెైట్ ఆఫ్ వే పరకకన  1.0 మీట్రు వ డలుా తో  
 

పరతిపాదిత యుట్టలిట్సీ్ లవక సరీేస్ రోడ్ె ను భుంగపరచకుుండా  భవిష్టయత్ లో రాబో యిే  పరజా 
రవాణా వయవసథ  (బి.ఆర్.ట్ట.యస్/యుం.ఆర్.ట్ట.యస్/మొ..) కు  సాథ నుం కలిాుంచేలా ఐ.ఆర్.ఆర్ కాా స్ 
స్ెక్షన్ ను పరతిపాదిుంచట్మయినద.ి ఐ.ఆర్.ఆర్. స్ెుంట్రల్స మీడయిన్ లో స్ిుంగల్స పియర్ స్సిిుం తో 
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ఉపరతిల(ఎలివేట్ డ్) మ ట్రర  రెైలును నిరిముంచవచుా. మ ట్రర  స్పిష్టన్ దగగర రాబో యిే అదనపు 
సదుపాయాల కోసుం డివ డైర్ ను ఉపయోగ్ిుంచుకోవచుాను. ఐ.ఆర్.ఆర్. ఎడిి  లవన్ె లో  
బి.ఆర్.ట్ట.యస్ అభివృదిి  చేసూీ  స్పిష్టన్ కోసుం డివ ైడర్ ను వాడుకున ే పక్షుంలో,  ఐ.ఆర్.ఆర్. 
కాయరవజీవే 6-వరుసల గ్ా అభివృదిిచేయబడుత ుంద.ి  

 
పట్ము (ఫథగర్) 2: క్ాస్ స్ెక్షన్ 

4.9 పరతిప్ద్ిత  నిర్ిణఘలు 
అనిే జాతీయ రహదారులు మరయిు పరముఖ్ అమరావతి రోడుు  ఎకకడ ఐ.ఆర్.ఆర్ ను 
కలుసుీ నాేయో, అకకడ ఈ కిాుంద చూపిన విధ్ముగ్ా ఇుంట్రవఛుంజ్ లు   పరతిపాదిుంచబడనివి. 

1. జాతీయ రహదారి -65 కు కవతనకొుండ వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవఛుంజ్ 
2. అమరావతి యొకక E-3 కు వడ్మాను వదద  - ట్రుంపెట్ ఇుంట్రవఛుంజ్ 
3. అమరావతి యొకక E-5 కు వడ్మాను వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్ 
4. అమరావతి యొకక E-7 కు కరుపూడ ివదద  - ట్రుంపెట్ ఇుంట్రవఛుంజ్  
5. అమరావతి యొకక E-9 కు కరుపూడ ివదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్ 
6. అమరావతి యొకక E-11 కు పెదపరమిి వదద  - ట్రుంపెట్ ఇుంట్రవఛుంజ్ 
7. అమరావతి యొకక E-13 కు పెదపరమిి, తాడకిొుండ వదద  -  కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్ 
8. అమరావతి యొకక N-13 కు తాడకిొుండ వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్  
9. జాతీయ రహదారి -16 కు చినకాకాని వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవా ుంజ్  
10. జాతీయ ర్హద్ఘరి -65 కు పెనమలూరు వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్  
11. జాతీయ ర్హద్ఘరి -16 కు నిడమానూరు వదద  - ఫెలు ఓవర్ తో ట్రుంపెట్  
12. జాతీయ ర్హద్ఘరి  బ ైపాస్ కు వ దురుపావులూరు వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్ 
13. జాతీయ ర్హద్ఘరి -30 కు కొుండపలిు వదద  - కోు వర్ ల్లఫ్ ఇుంట్రవాుంజ్ 

IRC యొకక సుంబుంధతి నిబుంధ్నలకు అనుగుణుంగ్ా ఇుంట్రవఛుంజీల జామ ట్టరలు 
రూప ుందిుంచబడా్ యి: SP: 90-2010, IRC: 92-1985 మరియు IRC: 65-1976. 
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SH/MDR/పరతిపాదిత ZDP రహదార ి కాా స్ిుంగ్ె వదద , ఈ కిాుంద చూపని విధ్ముగ్ా గ్వాడ్ 
స్ెపరవట్ర్ె ఖ్రారు చేయట్మ ైనద.ి 

1. త ళళూరు - తాడకిొుండ రోడ్ కు తాడికొుండ వదద   
2. కుంతేరు – నిడమరుా   రోడ్ కు కుంతరేు వదద   
3. పరతిపాదిత ZDP రోడు్  కు చినకాకాని వదద   
4. పెదవడు పూడి - నుంబూరు రోడ్ కు పెదవడుపూడ ివదద   
5. ముంగళగ్రిి – తనెాలి రోడ్ కు త మమపూడి వదద   
6. నూతకకి – కొతీపాల ుం రోడ్ కు నూతకకి వదద   
7. పరతిపాదిత ZDP రోడు్  కు  దోనే అత కూరు వదద   
8. వ దురుపావులూరు రోడ్  కు వ దురుపావులూరు వదద   
9. నూజివీడు రోడ్ కు నునే వదద  
10. కవులూరు – పెడైరుపాడు రోడ్ కు కవులూరు వదద   

 
కిాుంద ి కూడలిలు పరతిపాదతి పరధాన వుంతనెలకు పకకన ే ఉనాేయి. అుందువలన అవి బిరడిి  
నిరామణుం లోన ేఅదనపు సాాను ను ఏరారిచి పరతిపాదిుంచట్మ ైనద.ి  

1. దాములూరు నుుండ ికొట్టకలపూడ ిరోడ్ 
2. అమరావతి-కరకటి్ రోడ్ 
3. చిరాా వూరు నుుండ ిపెదకొుండూరు రోడ్ 
4. చిుంతల రోడ్ 

ఈ పరణాళిక  మారగము అనకే ట్ాుంకులు, ఛానళుూ, నలాు లను మరియు కృష్ాణ నదనిి రెుండు సారుు  
దాట్ుత ుంది. ఈ జలమారాగ ల కాా స్ిుంగ్ కోసుం వుంతెనలు మరియు CD నిరామణాలు 
పరతిపాదిుంచబడా్ యి. ఈ ఐ.ఆర్.ఆర్ అమరకి పరధానుంగ్ా కొతీ అమరిక అవట్ుం వలన, CD 
నిరామణాలు తకుకవ దూరుంలో పరతిపాదిుంచుట్ వలన, ఇవి  బాల నిెుంగ్ కలేరి్ గ్ా కూడా పని 
చేసాీ యి. రెైలవే కాా స్ిుంగు కోసుం ఆర్ ఓ బి లు  పరతిపాదిుంచబడినవి.  

4.10    పరణఘళిక్ స్ౌకర్ాలు 

4.10.1 సరవవస్ రోడ్డు  
సరీేస్ రోడుు ,లోకల్స ట్ార ఫకి్స ను మ యిన్ ట్ార ఫకి్స నుుంచి  వేరుచయేట్మే కాకుుండా రహదారి పరకకన 
వునే నివాస మరియు వాణజియ పరా ుంతములకు రహదార ి మీద నరేుగ్ా పరవేశమును 
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నిలువరిసాీ యి. డివ డైర్ దాేరా వరేుపరుసూీ  మ యిన్ కాయరవజీవేకి రెుండు వ ైపులా రెుండు-వరుసల 
సరీేస్ రహదార ిపరతిపాదిుంచబడిుంది.  

4.10.2 పరవేశ్ మరియు నిష ర్మణ ర్ాాంపులు 
పరయాణ సమయము మరియు భదరతను దృషిిలో పటె్ుి కుని సాఫత రవాణా మరియు నియుంతిరత 
పరవేశ పదదతిలో పరణాళికా మారగము రూప ుందిచబడనిది. అుందువలన ఎకకడా కూడా మీడయిన్ 
ఓపెనిుంగ్ ఇవేలవదు. 

మ యిన్ కాయరవజ్ వే మరయిు సరీేస్ రోడు  మధ్య సురక్షిత పరవేశమును దృషిిలో పెట్ుి కుని ఒక 
పరతేయక మారగము దాేరా రవాణా గతిని నియుంతిరుంచు నిమితీుం   పరవశే మరియు నిష్ట్రమణ 
రాయoపులు రూప ుందచిబడినవి.  పరవేశ మరియు నిష్ట్రమణ రాయoపులు యొకక  లవఅవుట్ 
మరియు జామ ట్ీర IRC SP:84-2014 పరకారుం రూప ుందుించబడా్ యి. ఐ.ఆర్.ఆర్. మరియు  కాా స్ 
రోడు  మధ్య ట్రిేుంగ్ మూవ ముంట్ె ను సులభతరుం చేయుట్కు నిష్ట్రమణ రాయoపులు 
ఇుంట్రవా ుంజి/గ్వాడ్ స్ెపరవట్ర్ె ముుందు, మరియు పరవశే రాయుంపులు ఇుంట్రవాుంజి/గ్వాడ్ స్ెపరవట్ర్ె 
తరాేత పరతిపాదిుంచబడినవి.  

4.10.3 ప్దచఘర్ుల స్ౌకర్ాలు 
పరణాళికా రహదారికి ఇరువ ైపులా రహదారి మొతీుం లో జలమారాగ ల కాా స్ిుంగును కలుపుకొని, 
పాదచారుల మారాగ లు పరతిపాదిుంచబడా్ యి. పాదచారుల మారగుం  యొకక వ డలుా 2.5 మీ. 
ఎకకడెైత ే గ్వడా్ స్ెపరవట్ర్ దాేరా పాదచారులు పరణాళికా మారగమును  దాట్ట వ ళూగలరో అకకడ 
పరతేయకముగ్ా పాదచారుల కాా స్ిుంగ్ సౌకరయము ఇవేలవదు. అనిే ఇుంట్ర్ స్ెక్షన్ె వదద  ఎకకడెైతే 
భూసమాుంతరములో  పాదచారుల కాా స్ిుంగ్ పరతిపాదిుంచబడినదో  అకకడ చాలిననిే  సుంకవతాలు, 
జీబార  మారికుంగుు , సిడ్ె, స్తాడ్ బరరకరుు  మొదల ైనవి  పరతిపాదిుంచబడా్ యి. 

4.10.4 స్్ిర్్ ల ైట్ిాంగ్ 
స్ెుంట్రల్స మీడయిన్ కు ఇరువ ైపులా ఉనే రెుండు కాయరవజీవసే్ ను పరకాశుంపజవయడానిక ి రెుండు 
వ ైపులా 35-మీట్రు అుంతరములో ఎల్స. యి. డి. సామరి్ ల ైట్ు తో కూడిన స్ిుంగ్లి్స ఆర్మ ల ైట్ పో ల్సె 
పరతిపాదిుంచబడినవి. సరీేస్ రోడు్ , స్ెైకలి్స ట్ార క్స మరయిు పాదచారుల పరా ుంతుం పరకాశవుంతుం  
చేయుట్కు మొతీుం పాు ుంట్ేష్టన్ స్ిి రప్ లో 35-మీట్రు అుంతరములో ఎల్స. యి. డి. సామరి్ ల ైట్ు తో 
కూడిన డబుల్స ఆర్మ ల ైట్ పో ల్సె పరతిపాదిుంచబడినవి. ఐ.ఆర్.ఆర్. పరధిిలో ఉనే కాా స్ రోడుు  లో 
వునే పాదచారుల మారగము పరకాశవుంతుం  చయేుట్కు 30-మీట్రు అుంతరములో ఎల్స. యి. డి. 
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సామరి్ ల ైట్ు తో కూడిన స్ిుంగ్ిల్స ఆర్మ ల ైట్ పో ల్స పరతిపాదుించబడిుంద.ి పరవేశ/నిష్ట్రమణ రాయుంపు లో, 
విశాా ుంతి సథలములు మరయిు  ట్రకుక పారకిుంగ్ సథలములలో  అదనపు ల ైట్టుంగ్ వయవసథ   
పరతిపాదిుంచబడినద.ి సురక్షిత వాహన మరయిు పాదచారుల కోసుం గ్వాడ్ స్ెపరవట్ర్ె లోపల  ల ైట్టుంగ్ 
వయవసథ  పరతిపాదిుంచబడిుంది. ఇుంట్రవాుంజిల వదద   హ  ైమాస్క ల ైట్ుు  పరతిపాదిుంచబడా్ యి.  

4.10.5   ర్హద్ఘరి ర్వ్ణఘ నిర్వహణ వావసా (HTMS) 
ఉచాతర రహదారి రవాణా నిరేహణ వయవసథ (హ చ్.ట్ట.ఎుం.ఎస్) లో భాగముగ్ా రోడు  మీద నిఘా 
కు సుంబుంధిుంచిన స్.ిస్.ిట్ట.వి, ఆట్రమటే్టక్స ట్ార ఫిక్స కౌుంట్రుు  మరయిు కాు స్ఫియర్ె(ఏ.ట్ట.స్.ిస్ి.), 
మ ట్టరయిలాజికల్స స్పిష్టన్ె, వేరియబుల్స మ స్పజ్ స్ెైన్ె (వి.ఎుం.ఎస్) మరియు అతయవసర కాల్స 
బాక్సె (ఇ.స్ి.బి.) లు  పరతిపాదిుంచారు. స్ి.స్ి.ట్ట.వి నిఘా వయవసథ  మొతీుం ఐ.ఆర్.ఆర్. మరయిు 
ఇుంట్రవా ుంజి/గ్వడా్ స్ెపరవట్ర్ె మొతాీ నికి వరిీసుీ ుంద.ి  అతయవసర పరిస్ిథత లోు  బరస్ కాయుంప్ కు  
పరతయక్ష కాల్స సౌకరయుం కోసుం ఐ.ఆర్.ఆర్. లో  పరతి రెుండు కిలోమీట్రు వదద  ఇ.స్ి.బి. లు 
పరతిపాదిుంచబడా్ యి. హ ైవే పెట్రర ల్స, అుంబుల న్ె, ట్ౌ స్పవ మొదల నై సదుపాయాల సహాయుం  
కోసుం హ చ్.ట్ట.ఎుం.ఎస్ నియుంతరణ గద ి24X7 పనిచసేుీ ుంది. 

4.10.6  ట్రకుకలు నిలుపు సాలము 
IRC SP: 87-2013 లో ఇవేబడని లవఅవుట్ పరకారుం పరధాన కారవజి వ ేమీద ట్రకుకలు నిలుపు 
సథలము పరతిపాదిుంచబడిుంద.ి ఈ సథలములు తతిమా సదుపాయములకు అుంతరాయుం లవకుుండా 
రహదార ిజామ ట్ీర  పరకారుం  ఎుంపిక చేయబడనివి. 

4.10.7 బసదులు నిలుపు సాలము  
భవిష్టయతోు  పరతిపాదిత ఐ.ఆర్.ఆర్.  ఒక పటి్ణ రహదార ిఅవుత ుంద ిమరియు B.R.T.S వుంట్ట 
సామూహ క రవాణా సదుపాయుం భవిష్టయత ీ లో అమలు చేయబడుత ుంద.ి B.R.T.S ను  
ఐ.ఆర్.ఆర్. యొకక అుంచు మారాగ లోు , డివ ైడర్ మీద బసుె స్పిష్టనుతో  అమలు చేయవచుా.  

4.10.8 విశ్ాాంతి సాలాలు 
IRC SP: 87-2013 లో సూచిుంచిన విధ్ుంగ్ా పరణాళికా పరధిిలో మరుగుదొడుు , ట్ లిఫో నుు , 
ఫలహారశాల, రెసాి రెుంట్, కారుు , బసుెలు మరియు ట్రకుకల పారకిుంగ్, వసతి గృహము, విశాా ుంతి  
గదులు, ఫూయయల్స స్పిష్టనుు  మొదల నై సౌకరాయలు  పరతిపాదిుంచబడినవి. 
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4.11   లాాాండ్ స్కకపథాంగ్  & చెట్ు  పెాంపకాం 
స్ెుంట్రల్స మీడియన్ వదద  లాయుండ్ స్పకపిుంగ్, రెటై్ ఆఫ్ వ ే కు దగగర  పాు ుంట్ేష్టన్ స్ిి రప్ె మరియు 
ఐలాుండ్ె  పరతిపాదిుంచబడినవి. స్ెైకిల్స ట్ార క్స మరయిు ఫుట్ పాత్ మధ్య వునే పాు ుంట్షే్టన్ స్ిి రప్ లో 
చెట్ుు  నాట్ట్ుం పరతిపాదిుంచబడినద.ి IRC.SP: 21-1979 పరకారుం, పరా ుంత అవసరుం దృష్ాి ా అనేక 
రకముల నై పథకాల ఆధారుంగ్ా రహదారి మొతీుం వృక్షములు మరయిు మొకకల యొకక ఎుంపకి 
ఉుండును. ఆ పరా ుంతుంలో పెరిగ్వ సాథ నిక దేశీయ జాత ల మొకకలు  నాట్బడును.  

5  విశలుషణ 
96.16 కిలోమీట్రు  ప డవు, 75 మీట్రు  వ డలుా గల ముసాయిదా అుంతర వలయ రహదారి     
(ఐ.ఆర్.ఆర్)ని ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ. రీజియన్ లోని 35 గ్ాా మాలలో(భాగుం) ఆమోదిుంచిన 11 
పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళికలు (జడె్.డి.ప)ి మరియు ఒక గ్ాా ముం లో ఉనే  రాజధాని పరా ుంత  
బృహతీర  పరణాళికలో మారుా చయేుచూ, కొుండపలిు సుంరక్షిత అట్వీ పరా ుంతుం మరయిు  ఏ పరణాళికా 
లవని 5 గ్ాా మములలో పరతిపాదిుంచట్మ నైద.ి మొతీుం 3556.17 ఎకరాలలో,  ఎట్ువుంట్ట పరణాళిక 
లవని పరా ుంతము  204.56 ఎకరాలు. 96.16 కిలోమీట్రు  మొతీుం ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్ 
ప డవులో, ఏ పరణాళిక లవని చోట్ ఐ.ఆర్.ఆర్. ప డవు 11.11 కిమీ. 

పట్టిక 2: జెడ్.డి.పి వివరములు 

కామ 
సుంఖ్య 

జెడ్.డి.పి యొకక పపరు జి.ఓ. సుంఖ్య 

1 నిడమానూరు పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.244. యుం.ఎ. తేది.27/04/2000 
2 కానూరు పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య. 675. యుం.ఎ. తేది.29/12/2006 
3 నునే పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.676. యుం.ఎ. తేది.29/12/2006 
4 గ్కలుపూడ ిపరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.677. యుం.ఎ. తేది.29/12/2006 
5 కొుండపలిు పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.678. యుం.ఎ. తేది.29/12/2006 
6 కాజా పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.686. యుం.ఎ. తేది.29/12/2006 
7 తాడికొుండ పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.336. యుం.ఎ. తేది.02/05/2008 
8 పెదదవడుపూడ ిపరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.340. యుం.ఎ. తేది.02/05/2008 
9 కవతనకొుండ పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.383. యుం.ఎ. తేది.31/05/2008 
10 త ళళూరు పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.385. యుం.ఎ. తేది.31/05/2008 
11 అమరావతి పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళిక జి.ఓ. యుం యస్. సుంఖ్య.386.యుం.ఎ. తేది.31/05/2008 

రాజధాని నగరుం అమరావతి బృహతీర పరణాళిక 

12 
రాజధాని నగరుం అమరావతి బృహతీర 
పరణాళిక 

గుుంట్ూరు జిలాు  గె్జెట్  అదనపు సాధారణ సుంఖ్య:18 
తేది.23/02/2016 

File No.CRDA-11024/2/2018-AP2-PLNG-APCRDA



Page 18 of 29 
 

బృహతీర పరణాళికలో లవని  ఇతర పరా ుంతాలు 
కమా 

సాంఖ్ా 
గ్ా మాం మాండ్లాం/జిలాు  

1 రామచుందార పురుం గనేవరుం, కృష్టణ   
2 కొతూీ రు విజయవాడ రూరల్స , కృష్టణ   
3 దాములూరు ఇబరహ ుంపట్ేుం, కృష్టణ   
4 నవిపో తవరుం ఇబరహ ుంపట్ేుం, కృష్టణ   
5 వ లగలవరు జి.కొుండూరు, కృష్టణ   

 

పెైన పపరకకనే జెడ్.డి.ప ిలలో, ఐ.ఆర్.ఆర్ యొకక అమరికలో మరియు రాజధానిక ి అనుసుంధానిుంచిన  
27 రహదారులలో, ఈ కిాుంద చూపినవిధ్ముగ్ా వివిధ్ భూవినియోగములు పరతిపాదిుంచబడినాయి. 

1. వయవసాయ ఉపయోగుం 
2. వాణిజయ ఉపయోగుం 
3. పారిశాా మిక ఉపయోగుం 
4. పబిు క్స మరయిు స్ెమీ పబిు క్స ఉపయోగుం 
5. వినోద ఉపయోగుం 
6. రహదార ిఉపయోగుం 
7. నివాస ఉపయోగుం 
8. రవాణా మరయిు కమూయనికవష్టన్ ఉపయోగుం 
9. నీట్ట ఉపయోగుం 
10. కొుండలు మరియు అడవి ఉపయోగుం మొదల ైనవి. 

6 ఏ.పథ.స్థ.ఆర్.డి.ఏ. చట్్ నిబాంధ్నలు(ఏ.పథ.స్థ.ఆర్.డి.ఏ. యాక్్ పరర విజన్ు) 
ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ. చటి్ుం, 2014 స్ెక్షన్-38 పరకారము తయారు చేస్ని పరణాళికను స్ెక్షన్ 39(1)కి 
అనుగుణముగ్ా  30 రోజుల వయవధితో  పరజలు/సుంసథల నుుంచి అభయుంతరాలు/సలహాలను ఆహాేనిసూీ  
అథారటి్ీ అనుకునే విధ్ముగ్ా నోట్టసు రూపుంలో పరకట్టుంచవల ను. 

 ఏ.ప.ిస్.ిఆర్.డి.ఏ చటి్ుం, 2014 స్ెక్షన్  41 దాేరా ఆమోదిుంచిన  పరణాళికలో  ఏదెైనా  మారుాలు 
చేయదలచినచ  ో  15 రోజుల వయవధ ి తో పరజలు/సుంసథ  నుుంచి అభయుంతరాలు/సలహాలను ఆహాేనిసూీ  
అథారటి్ీ అనుకునే విధ్ముగ్ా నోట్టసు రూపుంలో పరకట్టుంచవల ను. 
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7  ముస్్యిద్ఘ ఐ.ఆర్.ఆర్ పరకట్న 
ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. ప డవు 96.16 కిలోమీట్రుు  మరియు వ డలుా 75  మీట్రుు  మరియు 
రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన 27 రహదారుల ప డవు 91.16 కిలోమీట్రుు . ఈ పరతిపాదనను 
ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ తదేి. 12/02/2018 న జరిగ్ిన 14 వ అథారిట్ీ సమావేశుంలో ఆమోదిుంచడమ ైనది. 

96.16 కిలోమీట్రు  ప డవు, 75 మీట్రు  వ డలుా గల ముసాయిదా అుంతర వలయ రహదారి     
(ఐ.ఆర్.ఆర్.) ని ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ రీజియన్ లోని 35 గ్ాా మాలలో (భాగుం) ఆమోదిుంచిన 11 
పరా ుంతీయ అభివృదిి  పరణాళికలు(జెడ్.డ.ిపి), ఒక గ్ాా ముం లో ఉనే  రాజధాని పరా ుంత  బృహతీర  
పరణాళికలో మారుా చేయుచూ మరియు కొుండపలిు సుంరక్షిత అట్వీ పరా ుంతుం మరియు  ఏ పరణాళికా లవని 5 
గ్ాా మములలో పరతిపాదిుంచట్మ ైనది. మొతీుం 3556.17 ఎకరాలలో,  ఎట్ువుంట్ట పరణాళిక లవని పరా ుంతము  
204.56 ఎకరాలు. 96.16 కిలోమీట్రు  మొతీుం ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. ప డవులో, ఏ పరణాళిక 
లవని చోట్ ఐ.ఆర్.ఆర్. ప డవు 11.11 కిమీ. ఈ సమావేశ నిరణయుం  పరకారుం ముసాయిదా 
ఐ.ఆర్.ఆర్. మరియు రాజధానిక ిఅనుసుంధానిుంచిన 27 రహదారుల పరణాళిక ను 30 రోజుల వయవధతిో  
పరజలు/సుంసథ  నుుంచి అభయుంతరాలు/సలహాలను ఆహాేనిసూీ  అథారటి్ీ అనుకునే విధ్ముగ్ా నోట్టసు 
రూపుంలో పరకట్టుంచవల ను. 

పెై నిరణయమునకు అనుగుణముగ్ా తేది.17/02/2018 న ఎ.ప ి గ్జెిట్ ఎకా్రరరి్నరీ సుంఖ్య: 139 తో 
మరియు ఈనాడు తలెుగు రోజువారీ వారీ పరతిక మరయిు హ ుందూ ఆుంగు రోజువార ీవారీ పరతిక లో పరకట్న 
ఇచాారు.  పరకట్న తేదర నుుండి 30 రోజుల వయవధలిో  పరజలు నుుండి అభయుంతరాలు/సలహాలను కోరుతూ 
అుంట్,ే తేది.17/02/2018 నుుండ ి తదేి.18/03/2018 వరకు పరకట్న సమయుం ఇవేబడనిద.ి 
తేది.18/03/2018 ఆదివారుం కావున, తేదర 19/03/2018 వరకు గడువు ప డిగ్ిుంచబడిుంది. ఈ 
కాలుంలో మొతీుం 1185 అభయుంతరాలు/ సూచనలు అుందనిాయి. 

8 సమీక్ష, పరిశీలన మరియు విచఘర్ణ సమితి 
వచిాన అభయుంతరాలు/సలహాలను,  /సమీక్షిుంచి /పరిశలిుంచి  వినుట్కు అదనపు  కమిష్టనర్, 
ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ. అధ్యక్షతన ఒక కమిట్ీని కమిష్టనర్, ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డ.ిఏ  జారీ చసే్ిన ప ర స్తడిుంగ్ె వ ైడ్ న ుం. 
 ఏ.ప.ిస్.ిఆర్.డి.ఏ.-11024/4/2016, తేది.03.07.2018 దాేరా నియమిుంచట్మ ైనది. ఈ కమిట్ట తన 
స్ిఫారుెలను కమిష్టనర్, ఏ.ప.ిస్ి.ఆర్.డి.ఏ. కు సమరిాుంచును. 

వచిాన అనిే అభయుంతరాలు / సలహాలను  ఒకవ సమావేశుంలో వినడుం సాధ్యుం కాదు కాబట్టి  ఈ కిాుంద 
సూచిుంచిన విధ్ముగ్ా 9 సమావశేములు నిరేహ ుంచుట్  జరగి్ినది. 
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పట్టిక 3: సమీక్ష, పరిశీలన మరియు విచారణ సమితి వివరములు 

కామ. సుంఖ్య సమావేశుం జరిగ్ిన తేదర సమయము 
మొతీుం సమీక్ష, పరిశీలన చేసి్న  

అభయుంతరాలు 
1 05-07-2018 ప ర దుద న  (11:30 AM) 30 
2 12-07-2018 ప ర దుద న (11:30 AM) 93 
3 12-07-2018 మధాయహేుం (03:00 PM) 167 
4 13-07-2018 ప ర దుద న (11:30 AM) 156 
5 13-07-2018 మధాయహేుం (03:00 PM) 193 
6 14-07-2018 ప ర దుద న (11:30 AM) 150 
7 14-07-2018 మధాయహేుం (03:00 PM) 153 
8 15-07-2018 ప ర దుద న (11:30 AM) 145 
9 15-07-2018 మధాయహేుం (03:00 PM) 98 

మొతుము 1185 

 

పెైన చపెిాన విధ్ముగ్ా అభయుంతరాలు/సలహాలను ఇచిాన వయకుీ లను/సుంసథలను స్తాడ్ పో సి్ దాేరా 
మరియు ఎస్.ఎుం.ఎస్ దాేరా కమిట్ీ సమావశేాలకు హాజరవేడానికి ఆహాేనిుంచట్ుం జరిగ్ిుంది. వచిాన 
వారి అుందర ిఅభిపరా యములను 9 సమావేశములలో వినుట్ కూడా జరిగ్ిుంది. 

10వ కమిట్ీ సమావశేుం తేది.04-09-2018 నాడు జరగి్ుింది. మొతీుం 1185 అభయుంతరాలు / సలహాలను 
కోా డకీరిుంచి పరజల అభయుంతరాలు / సలహాల పరకృతి, సమావేశములకు వచిాన వారి అభిపరా యములు 
మరియు సలహాలు, వార తపూరేకముగ్ా ఇచిాన అభయుంతరాలు / సలహాల సాధాయసాధాయలను దృషిిలో 
వుుంచుకొని కూలుంకష్టుంగ్ా చరిా ుంట్ుం జరగి్ినది. 

పెైన చపెిాన విధ్ముగ్ా అభయుంతరాలు /సలహాల వివరణాతమక అధ్యయనుం తరువాత, వచిాన 
అభయుంతరములు ఎకుకవగ్ా భూస్పకరణకు సుంబుంధిుంచి, భూసమీకరణ లవదా  మారెకట్ విలువ కు 3-4 
రెట్ు  ధ్ర ఇవాేలని లవదా భూమి ఇవేట్ానిక ిస్ిదదముగ్ా లవమని, కొనిే చకట్ు  మాతరము పరసుీ త నిరామణాల 
దృష్ాి ా ఐ.ఆర్.ఆర్. అల నై ముంట్ మారామని వచిానట్ుు  గమనిుంచడుం జరిగ్నిది. 

ముసాయిదా అుంతర వలయ రహదార ి (ఐ.ఆర్.ఆర్.) పరణాళిక మరియు రాజధాని నగరానిే కలిపప 27 
రహదారుు  అమరకిపెై ఇచిాన నోట్టఫికవష్టన్ అల ైన ముంట్ మీద అభయుంతరాలు /సలహాలకు సుంబుంధిుంచినదే 
కాని భూస్పకరణ పదిత లకు సుంబుంధిుంచినద ికాదు. అుందువలు  పెైన పపరకకనే అభయుంతరాలు/సలహాలు 
ఏ.పి.స్ి.ఆర్.డి.ఏ. పరకట్న కు  అనుగుణుంగ్ా లవవని అభిపరా యపడట్మయినది. ఈ అభిపరాయమునకు 
అనుగుణముగ్ానే కమిట్ట స్ిఫారసును ఇవేట్మ ైనది. 
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కొనిే సుందరాభలలో, వరీమాన నిరామణాలను, చెరువులను దృషిిలో పెట్ుి కొని అల నై ముంట్రు  చినే చినే 
మారుాలు చేయుట్జరగి్ినది. అనిే అభయుంతరములు/సలహాలను కమిట్ీ తన స్ిఫారుసలతో ఒక పట్టిక 
రూపుంలో ఇవేడుం జరిగ్ినది. 

9 తుద్ి పరకట్న 
తేది.10/09/2018 న నిరేహ ుంచిన 21 వ EC సమావేశుంలో రవిూయ, పరిశీలన మరియు విచారణ  

కమిట్ ీ స్ఫిారుెలను, ఏ.పి.స్.ిఆర్.డ.ిఏ యొకక అథారిట్ీ సమావేశుంలో ఆమోదుం కోసుం పటిె్ట్ానిక ి

నిరణయుం తీసుకోనట్మ ైనద.ి దరనికి అనుగుణముగ్ా  తదేి: 19/09/2018 న జరగి్ిన ఏ.ప.ిస్ి.ఆర్.డి.ఏ. 

20వ అథారటి్ీ సమావేశములో కమిట్ట స్ిఫారుెలను ఆమోదిుంచట్మయినది. 

పెైన తెలిపని ఆమోదుం  పరకారుం ఐ.ఆర్.ఆర్. ప డవు 96.25 కి.మీ. మరియు 75 మీట్రుు  వ డలుా 

మరియు రాజధానిక ి అనుసుంధానిుంచిన  రహదారుు  ప డవు 87.19 క.ిమీ, వయవసాయ భూఉపయోగుం 

నుుండ ిపరరిక్షణ ఉపయోగమునకు  భూ వినియోగ మారిాడ ి  (N13 ప డగి్ిుంపు రహదార ిఇరువ ైపులా 

పరతిపాదిుంచిన 50మీ. వ డలుా కోసుం) ఎకరo 109.88 స్ుెంట్ు  విస్తీ రణుంలో చేయబడిుంది.  

అుంతర వలయ రహదారి మరయిు రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన రహదారుల అమరిక కు సుంబుంధిుంచిన 

త ది  పరకట్న  అసాధారణ ఆుంధ్రపరదేశ్ గ్ెజిట్ సుంఖ్య 850 (జి.763): తదేి.31/10/2018 లో 

పరచురిుంచబడిుంది. 

9.1  దశ్ల వ్రవ వివర్లు  
ఐ.ఆర్.ఆర్. రెుండు దశలలో పరతిపాదిుంచబడినది.  

మొదట్ి దశ్: మొదట్ట దశలో ఐ.ఆర్.ఆర్ యొకక ప డవు 67.57 కి.మీ 

ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. యొకక మొదట్ట దశ కవతనకొుండ వదద  జాతీయ రహదార-ి65 మరియు జాతీయ 
రహదార ి-16 బ ైపాస్ వ దురుపావులూరు మదయ చినకాకాని మీదుగ్ా పరతిపాదిుంచట్మయినది. ఈ 
మొదట్ట దశ ఐ.ఆర్.ఆర్. లో మొతీము గ్ాా మాల సుంఖ్య: 28 

1) కవతనకొుండ (రెుండవ దశలో కూడా వసుీ ుంది), 2) కొట్టకలపూడ,ి 3)దాములూరు, 4)హరశిాుందరపురుం, 
5)వ ైకుుంఠపురుం, 6)వడ్మాను, 7)ఎుండార యి, 8)అనుంతవరుం, 9)కరుపూడ,ి 10)మోతడక, 11)పెదపరిమి, 
12)తాడకిొుండ, 13)కుంతరేు, 14)కాజా, 15) చినకాకాని, 16)పదెవడు పూడ,ి 17)చినవడుపూడ,ి 
18)త మమపూడ,ి 19)నూతకకి, 20)రామచుందార పురుం, 21)చోడవరుం, 22)పనెమలూరు, 23)గుంగూరు, 
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24)పో రుంక,ి 25)నిడమానురు, 26)దోనఅేతూకరు, 27)సవారగిూడెుం, 28)వ దురుపావులూరు (రెుండవ 
దశలో కూడా వసుీ ుంద)ి. 

పరభావిత సరవే పారెెల్స (సరవే న ుంబరు) యొకక సుంఖ్య: 1479 

ర ాండ్వ  దశ్: రెుండవ  దశలో ఐ.ఆర్.ఆర్ యొకక ప డవు 28.68 కి.మీ. ముసాయిదా ఐ.ఆర్.ఆర్. యొకక 
రెుండవ దశ జాతీయ రహదార-ి16 బ ైపాస్ (వ దురుపావులూరు వదద )  మరయిు జాతీయ రహదార-ి65 
(కవతనకొుండ వదద  హ దైరాబాద్ రహదార ిమీద) మధ్య కొుండపలిు మీదుగ్ా పరతిపాదిుంచట్మయినది. ఈ 
రెుండవ దశ ఐ.ఆర్.ఆర్. లో గ్ాా మాల సుంఖ్య: 15 

1)వ దురుపావులూరు(మొదట్ట  దశలో కూడా వసుీ ుంది), 2)రామచుందార పురుం, 3)నునే, 4) పాతపాడు 
5)తాడపేలిు ,  6)కొతూీ రు, 7)వ లగలవరు, 8)కవులూరు, 9)కొుండపలిు, 10)ఇబరహ ుంపట్ేుం, 11)జూపూడ,ి 
12)తిరలోచనపురుం,  13)నవిపో తవరుం, 14)జామి మాచవరుం, 15)కవతనకొుండ (మొదట్ట  దశలో కూడా 
వసుీ ుంది). 

పరభావిత సరవే పారెెల్స (సరవే న ుంబరు) యొకక సుంఖ్య: 254 

9.2 గ్ా మాల వ్రవగ్ విస్తు ర్ణాం 
ఐ.ఆర్.ఆర్ మరియు రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన రహదారుల విస్తీ రణుం ఎకరo 3521.76 స్ెుంట్ుు . దరని 

వివరములు  గ్ాా మాల వారీగ్ా కిాoద పట్టికలో చూపబడనివి. 

పట్టిక 4: గ్ాామాల వారీగ్ా ఐ. ఆర్. ఆర్ మరియు ఐ. ఆర్. ఆర్ నుుంచి రాజధాని కి అనుసుంధానిుంచిన రహదారుల విస్తీ రణము 

కమా. సాంఖ్ా జిలాు  మాండ్లాం గ్ా మాం వ ైశ్లాాం (ఎకర్లలో) 

1 గుాంట్ూర్ు అమర్వతి ఎుండార యి 10.59 
2     కరుపూడ ి 153.50 
3     వ ైకుుంఠపురుం 52.32 
4   దదగిి ర్ల త మమపూడ ి 18.78 
5   మాంగళగిరి చినకాకాని 144.60 
6     చినేవడుపూడ ి 19.96 
7     కాజా 93.45 
8     నూతకిక 56.19 
9     పెదదవడుపూడ ి 58.77 
10     రామచుందార పురుం 56.34 
11   తఘడిక ాండ్ కుంతేరు 93.42 
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కమా. సాంఖ్ా జిలాు  మాండ్లాం గ్ా మాం వ ైశ్లాాం (ఎకర్లలో) 
12     మోతడక 7.11 
13     తాడికొుండ 638.18 
14   తుళళుర్ు అనుంతవరుం 11.44 
15     హరిచుందరపురుం 100.56 
16     పెదదపరిమి 664.59 
17     వడ్మాను 186.54 

గుాంట్ూర్ు జిలాు  మొతు ాం విస్తు ర్ణాం 2366.35 

     1 కృషణ   జి.క ాండ్ూర్ు కవులూరు 74.83 
2     వ లగలవరు 2.85 
3   గననవర్ాం రామచుందార పురుం 5.25 
4     సవరిగూడెుం 18.71 
5     వ దురుపావులూరు 132.86 
6   ఇబరహ ాంపట్నాం దాములూరు 29.9 
7     ఇబరహ ుంపట్ేుం 7.17 
8     జూపూడ ి 0.23 
9     కవతనకొుండ 58.33 
10     కొుండపలిు 93.40 
11     కొట్టకలపూడ ి 37.41 
12     నవిపో తవరుం 30.33 
13     తిరలోచనపురుం 20.15 
14     జామిమచవరుం 3.31 
15   పెనమలూర్ు చోడవరుం 85.91 
16     గుంగూరు 5.00 
17     పెనమలూరు 49.62 
18     పో రుంకి 89.27 
19 

 
విజయవ్డ్ (ర్ూర్ల్స) దోనేఅత కరు 19.43 

20     కొతూీ రు 55.15 
21     నిడమానూరు 73.96 
22     నునే 96.86 
23     పాతపాడు 48.57 
24     తాడేపలిు 16.25 
   కొుండపలిు ఆర్.ఎఫ్ 100.66 

కృషణ   జిలాు  మొతు ాం విస్తు ర్ణాం 1155.41 
సాంపూర్ణ విస్తు ర్ణాం  3521.76  
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9.3 అాంతర్ వలయ ర్హద్ఘరి కి అనదసాంధఘనిాంచిన ర్జధఘని ర్హద్ఘర్ుల  వివర్ములు 
అుంతర వలయ రహదారి క ి అనుసుంధానిుంచిన రాజధాని రహదారుల ప డవు 87.19 కి.మీ. మరయిు 
విస్తీ రణము  ఎకరుం  1317.71 స్ెుంట్ుు . వాట్ట వివరాలు  కిాుంద పట్టికలో చూపబడా్ యి. 
 
పట్టిక 5: ఐ. ఆర్. ఆర్ మరియు ఐ. ఆర్. ఆర్ నుుండి రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన రహదారుల విస్తీ రణము 

ఫైెనల్స ఐ ఆర్ ఆర్  
రోడ్ / ఉపయోగాం పకర్ు వ ైశ్లాాం (ఎకర్లలో) 

కనెరవేష్టన్ 109.88 
జలపరవాహుం 02.01 

E1 38.86 
E10 101.4 
E11 94.5 
E12 82.86 
E13 178.75 
E14 62.97 
E15 42.75 
E16 38.65 
E2 37.2 
E3 32.80 
E4 26.18 
E5 23.42 
E8 8.93 
E9 16.58 
N10 18.65 
N11 52.11 
N12 72.34 
N13 67.94 
N14 51.15 
N15 28.8 
N16 28 
N17 13.94 
N6 34.38 
N7 21.06 
N8 15.91 
N9 15.69 

 మొతీము  1317.71 
IRR 2103.39 

కొుండపలిు ఆర్.ఫ్ 100.66 
సాంపూర్ణ మొతు ాం 3521.76 
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9.4 సరవవ ప్ర్ుల్సు వివర్లు 
అుంతర వలయ రహదారి మరియు అుంతర వలయ రహదారి నుుండి రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన  
రహదారుల సరవే పారెెల్సె  1733. వాట్ట వివరములు  కిుాంద పట్టికలో చూపబడినది: 

పట్టిక 6:  ఐ. ఆర్. ఆర్ మరియు ఐ. ఆర్. ఆర్ నుుండి రాజధానికి అనుసుంధానిుంచిన  రహదారుల సరవే పారెెల్సె  వివరములు   

కమా. 
సాంఖ్ా 

జిలాు /మాండ్లాం/ 
గ్ా మాం 

సరవవ సాంఖ్ాలు 
మొతు ాం సరవవ 

ప్రిుల్స   

గుాంట్ూర్ు   1186  
అమర్వతి     

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

2 కరుపూడ ి

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 ైకుుంఠపురుం 
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 

దదగిి ర్ల    
1 త మమపూడ ి 201,202,203,204,205,212,213,254,260,261,214-A,214-B,216-A 13 

మాంగళగిరి    

1 చినకాకాని 

1,2,29,32,33,34,35,36,39,40,51,52,53,54,55,56,57,58,59,65,6
6,67,68,70,71,72,73,86,87,91,104,105,111,113,114,116,178,179, 
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 చినేవడుపుడ ి
 
25,27,28,29,30,36,38,39,42,43,44,45 
 

12 

3 కాజా 

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 నూతకిక 
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 
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కమా. 
సాంఖ్ా 

జిలాు /మాండ్లాం/ 
గ్ా మాం 

సరవవ సాంఖ్ాలు 
మొతు ాం సరవవ 

ప్రిుల్స 

5 పెదదవడుపుడ ి

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 రామచుందార పురుం 
99,157,158,163,164,166,167,170,171,174,175,176,177,179,181,19
5,196,328,331,333,334,347,347/10,347/12,347/13,347/14,3
47/16,347/17 

28 

తఘడిక ాండ్    

1 కుంతేరు 

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, 
327,328,329,330,331,345,351,355,358,506,509,510,513,514,5
16,517,518,519 

53 

2 మోతడక 66,68,69,70,71,80 6 

3 తాడికొుండ 

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,
917,920,921,960,961,965,966,967,968,969,970,971,972,973,9
74,975,976,977,978,987,995,996,1006,1007,1010,1014,1015,1
021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1030,1034,103
8,1040,1041,1042,1043,1044, 1045,1046,1047,1048,1053,1054, 
1055,1056,1059,1060,1062,1070,1073,1074,1075,1076,1077,10
78,1079,1083,1084,1085,1086,1090,1091,1092,1093,1095,1098
,1099,1100,1101,1102,1103,1104,1106,1107,1113,1114,1115,1116,11
17,1118,1119,1120,1121,1122,1123,1126,1127,1130,1131,1134,1135,
1136, 1137,1138,1139,1144,1149,1150,1151,1152,1153,1156,1158, 
1159,1160,1161,1162,1163,1165,1167,1172,1173,1174,1175,1176,11
78,1179,1180,1183,1188,1189,1190,1191,1195,1196,1198,1201,120
5,1206,1207,1209,1210,1211,1213,1214,1215,1219,1220,1221,122
3,1225,1226,1227,1254,1255,1256,1257,1260,1261,1262,1265, 
1266,1267,1273 

259 
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కమా. 
సాంఖ్ా 

జిలాు /మాండ్లాం/ 
గ్ా మాం 

సరవవ సాంఖ్ాలు 
మొతు ాం సరవవ 

ప్రిుల్స 

తుళళుర్ు    
1 అనుంతవరుం 222,223,224,226,227,228,254,255,256,257,272 11 

2 హరిశాుందార పురుం 

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 పెదపరిమి 

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
,80,110,111,112,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,13
5,140,141,142,143,144,147,148,149,150,155,157,158,160,161,163
,164,165,167,168,169,170,171,172,173,174,180,181,182,183,184,1
85,186,187,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,207,2
09,210,211,213,214,215,217,218,219,220,227,228,229,230,231,
233,234,237,238,239,240,242,243,246,247,248,309,310,311,
312,313,314,315,316,317,318,320,321,322,323,329,330,332,33
3,334,335,336,342,343,344,345,348,349,350,354,355,356,35
8,359,360,375,377,379,380,381,382,384,387,388,389,392,39
3,394,395,399,400,405,406,407,408,409,410,412,420,421,42
2,424,426,428,434,435,436,437,438,446,447,449,450,451,45
2,454, 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 
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కమా. 
సాంఖ్ా 

జిలాు /మాండ్లాం/ 
గ్ా మాం 

సరవవ సాంఖ్ాలు 
మొతు ాం సరవవ 

ప్రిుల్స 

4 వడ్మాను 

1,11,12,14,15,27,28,34,36,37,38,39,43,44,45,58,59,60,65,76,7
7,79,80,95,97,100,101,119,120,121,122,124,134,136,140,143,144
,145,146,147,148,149,150,153,154,155,156,157,158,160,161,166,
167,168,169,172,173,174,181,182,183,185,186,187,188,189,190,1
94,195,196,197,200,201,202,203,205,206,213,214,215,216,217
,218,219,220,226,232,234,235,236,239,240,241,242,243,244,
245, 246,247,252,264,265,266,267,268 

105 

కృషణ    
 
  
 

547 
జి.క ాండ్ూర్ు  

  
 

1 కవులూరు 

368,369,370,372,373,374,375,376,377,378,379,381,382,422,
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 లగలవరు 196,197 2 
గననవర్ాం   

 
1 రామచుందార పురుం 14,17,18,19,20,23,48 7 

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

3 వ దురుపావులూరు 

2,3,4,5,6,7,11,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,158,159,
161,162,168,169,170,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,1
87,189,526,529,530,531,532,540,541,542,543,646,647,648,6
49,650,651,652,653,661,662,663,666,667,668,708,709,710, 
711,717 

64 

ఇబరహ ాంపట్నాం   
 

1 దాములూరు 124,128,129,130,132 5 
2 ఇబరహ ుంపట్ేుం 1 1 
3 జూపూడ ి 1 1 

4 కవతనకొుండ 
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 కొుండపలిు 
1,123,124,128,129,132,133,134,135,136,137,140,141,142,145,148
,149,150,151,152,218,220,221,222,223,230,249,250,251,252,2
53,264,265,266,267 

35 

6 కొట్టకలపూడ ి 11,13,14,21,22,23,24,27,28,30,31,32,109,110,111,121 16 
7 నవిపో తవరుం 46,47,48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,70,72,73,74,75 18 
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కమా. 
సాంఖ్ా 

జిలాు /మాండ్లాం/ 
గ్ా మాం 

సరవవ సాంఖ్ాలు 
మొతు ాం సరవవ 

ప్రిుల్స   
8 తిరలోచనాపురుం 12,13,15,18,25,26,27,28,45 9 
9 జామిమచవరుం 17,18,39,40,41 5 

పెనమలూర్ు   
 

1 చోడవరుం 
1,11,12,84,85,86,88,89,93,94,95,96,98,118,123,124,125,126,27
3,285,320,321,322,324,325,332,333,355,356,358,359,365,36
6,367,368,369,370,371,372,373,374 

41 

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

3 పెనమలూరు 
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 పో రుంకి 
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 

విజయవ్డ్ (ర్ూర్ల్స)   
 

1 దోనేఆతూకరు 102,103,104,105,106,114,115,117,146,147,148,149,150,151,153 15 

2 నిడమానూరు 
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 నునే 

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,
468,474 

45 

4 పాతపాడు 
5,6,7,8,11,12,74,75,77,78,79,80,93,94,95,97,100,101,102,104,1
05,106,107,119,205 

25 

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

6 కొతూీ రు 
102,103,106,107,108,109,110,111,121,122,123,124,125,126,129,1
30,160,161,163,176,177,179,180,181,182,183,225,226 

28 

గుుంట్ూరు జిలాు  లో పరభావితుం అయిన సరవే పారెెల్స (సరవే న ుంబరు) సుంఖ్య: 1186 
కృష్టణ   జిలాు  లో పరభావితుం అయిన సరవే పారెెల్స (సరవే న ుంబరు) సుంఖ్య: 547 
మొతీుం పరభావితుం అయిన సరవే పారెెల్స (సరవే న ుంబరు) సుంఖ్య: 1733 
 

గమనిక: ఆుంగుములో తలెుపబడిన విష్టయములు తెలుగులో అనువదిుంచబడినవి. ఆుంగుము – తెలుగు 
విష్టయములలో ఏదెైనా భరదము ఉనేచ  ోఆుంగుములలో ఉనేదానిన ేపరా మాణికముగ్ా తీసుకొనవల ను. 
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