
తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు: ఇన్నర్ ర ింగ్ రోడ్ (అింతర వలయ రహదార ) మర యు రాజధాని ప్ర ధి న్ుించి అింతర వలయ 

రహదార  వరకు అన్ుసింధానిించిన్ 27 రహదారుల ముసాయిద 

(అభ్యంతరములను లేదా సలహాలను 18.03.2018 లోపల నివేద ంచవచుును) 

క్రమ 
సంఖ్య 

పరశ్న జవాబు 

1 అంతర వలయ రహదారి యొక్క పొ డవు 
మరియు వెడలపు ఎంత? 

అంతర వలయ రహదారి యొక్క పొ డవు 96.16 KM  మరియు 
వెడలపు 75M.  

2 అంతర్ వలయ రహదారి మరియు 
రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర వలయ 
రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలోని జిలలా ల  
వివరములప 

1. గుంటూరు జిలలా   

2. క్రరష్ణ  జిలలా  

3 అంతర్ వలయ రహదారి మరియు 
రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర వలయ 
రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలోని 
మండలముల వివరములప 

 

1. అమరావతి 

2. దుగ్ిి రాల  

3. మంగళగ్ిరి 
4. తాడిక్ ండ 

5. తుళళూరు  
6. జి. క్ ండూరు 

7. గననవరం 

8. ఇబరహ ంపటనం 

9. పెనమలూరు 

10. విజయవాడ రూరల్ 

4 అంతర్ వలయ రహదారి మరియు 
రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర వలయ 
రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలోని గ్ార మముల  
వివరములప 

 

క్రమ 
సంఖ్య 

గ్ార మము పేరు  మండలము పేరు  జిలలా  పేరు 

1 ఎండరా యి అమరావతి  గుంటూరు 

2 క్రాపూడి అమరావతి  గుంటూరు 

3 వైెక్పంఠపురం అమరావతి  గుంటూరు 

4 తుమమపూడి దుగ్ిి రాల  గుంటూరు 

5 చినక్ాక్ాని మంగళగ్రి ి గుంటూరు 

6 చినవడాపూడి మంగళగ్రి ి గుంటూరు 

7 క్ాజా మంగళగ్రి ి గుంటూరు 

8 నుటక్రక మంగళగ్రి ి గుంటూరు 

9 పెదవడాపూడి మంగళగ్రి ి గుంటూరు 

10 రామచందరా పురం మంగళగ్రి ి గుంటూరు 

11 క్ంతేరు తాడిక్ ండ  గుంటూరు 

12 మోతడక్ తాడిక్ ండ  గుంటూరు 

13 తాడిక్ ండ తాడిక్ ండ  గుంటూరు 



14 హరిశ్ుoదరపురం  తాడిక్ ండ  గుంటూరు 

15 పెదపరిమి తుళళూరు గుంటూరు 

16 వడడ మలను తుళళూరు గుంటూరు 

17 అనంతవరం  తుళళూరు గుంటూరు 

18 క్వులూరు జి. క్ ండూరు  క్రరష్ణ  
19 వెలగలేరు జి. క్ ండూరు  క్రరష్ణ  
20 రామచందరా పురం గననవరం  క్ృష్ణ  
21 సవరిగూడ ం గననవరం  క్ృష్ణ  
22 వెదురుపావులూరు గననవరం  క్ృష్ణ  
23 దాములూరు ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
24 ఇబరహ ంపటనం ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
25 జూపూడి ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
26 క్ేతనక్ ండ ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
27 క్ ండపలలా  ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
28 క్ోటిక్లపూడి ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
29 నవిపో తవరం ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
30 తిరలోచనపురం ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
31 జామి మలచవరం ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
32 చోడవరం పెనమలూరు క్రరష్ణ  
33 గంగూరు పెనమలూరు క్రరష్ణ  
34 పెనమలూరు పెనమలూరు క్రరష్ణ  
35 పో రంక్ర పెనమలూరు క్రరష్ణ  
36 దో నే అతకకర్ విజయవాడ రూరల్  క్రరష్ణ  
37 క్ తకూ రు విజయవాడ రూరల్  క్రరష్ణ  
38 నిడమలనూరు విజయవాడ రూరల్  క్రరష్ణ  
39 నునన  విజయవాడ రూరల్  క్రరష్ణ  
40 పాతపాడు విజయవాడ రూరల్  క్రరష్ణ  
41 తాడేపలా్ల విజయవాడ రూరల్  క్రరష్ణ  

42 
క్ ండపలలా  సంరక్షిత అటవీ 
భ్ూభాగం 

ఇబరహ ంపటనం క్రరష్ణ  
 

5 అంతర్ వలయ రహదారి మరియు 
రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర వలయ 
రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలోని ఆర్ .డి.  
క్ారాయలయముల  వివరములప. 

1. త నాల్ల 

2. గుంటూరు 

3. విజయవాడ 

4. నూజివీడు 

6 అంతర్ వలయ రహదారి మరియు 
రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర వలయ 
రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలో 
పడుచునన(పరభావితం అవుచునన) సరేే 
నెంబరుల వివరములప 

ఏ.పి.సి.ఆర్.డి.ఏ వెబ్ సైెట్ https://crda.ap.gov.in నందు 
పొ ందుపరచబడినవి. 

https://crda.ap.gov.in/


7 మల సథ లం, పరతిపాద త ముసాయిదాలో 
పడుచుననద /లేనిద  ఏ విధముగ్ా 
త లపసుక్ నగలము? 

పరతిపాద త అంతర్ వలయ రహదారి మరియు రాజధాని పరిధ  నుంచి 
అంతర వలయ రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 రహదారుల 
ముసాయిదా అనేక్ సరేే నెంబరుల (పార్్) గుండా పో వుచుననద . ఈ 
పరతిపాద త అంతర్ వలయ రహదారి ముసాయిదా అలలైనెమంట్ 
మరియు సరేే నెంబరుల వివరములను త లపసుక్ నుటక్ప 
త లపగు/ఆంగాములో పరచురించిన పటములను చూడవచుును.  
 

ఈ సరేే నెంబరుల వివరములప అందుబాటులో ఉనన గ్ార మ 
పటముల నుండి సేక్రించబడినవి. ఈ సరేే నెంబరుల ఉప-
విభాగముల వివరములక్ప సంబంద త రెవినూయ అధ క్ారులను 
సంపరద ంచగలరు. ఫైె త ల్లపిన విదముగ్ా సేక్రించిన సమలచారముతో 
అంతర వలయ రహదారి ఏ సరేే నెంబర్ ఉప-విభాగములో 
పో వుచుననదో  చూచాయగ్ా త లపసుక్ నగలరు. 

8 అంతర్ వలయ రహదారి మరియు 
రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర వలయ 
రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలో పడుచునన 

భ్ూములను విధముగ్ా (లలయండ్ పూల్లంగ్ 
లేదా లలయండ్ ఎక్రేజిష్న్) సమీక్రించ దరు? 

ఈ పరక్రరయ ఎపుటినుండి మొదలగును? 

ఈ పరక్టనక్ప, అంతర్ వలయ రహదారి మరియు రాజధాని పరిధ  
నుంచి అంతర వలయ రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన  27 
రహదారుల ముసాయిదాలో పడుచునన భ్ూముల సమీక్రణతో క్ానీ 
లేదా వాటిని అమలపరుచు పరణాళిక్తొ క్ానీ ఏ విధమ ైనట్ి 
సంబందము లేదు. పరభ్ుతేం / ఏ.పి.సి.ఆర్.డి.ఏ, భ్ూ సేక్రణక్ప 
సంబంద ంచి ఏద ైనా ఒక్ విదానానిన నిశ్ుయించినచ ,ో అట్ి 
విదానానిన పరజలక్ప మరియు సంబంద త వయక్పూ లక్ప / సంసథ లక్ప 
ముందుగ్ానే పరక్టన దాేరా త ల్లయపరెుదరు. 

9 పరజలక్ప అంతర్ వలయ రహదారి 
మరియు రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర 
వలయ రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన 
27 రహదారుల ముసాయిదాలోని 
వివరములప ఎక్కడ లభ్యమగును?  

సి.ఆర్.డీ.ఏ వెబ్ సైెట్ https://crda.ap.gov.in లోను, సి.ఆర్.డీ.ఏ 
విజయవాడ క్ారాయలయంలోను, క్ృష్ాణ  జిలలా  & గుంటూరు జిలలా  
క్లలక్్ర్ క్ారాయలయలలలోను, ఎం.ఆర్.  & ఎం.పి.డి.  (అమరావతి, 
దుగ్ిి రాల, జి.క్ ండూరు, గననవరం, ఇబరహ ంపటనం, మంగళగ్ిరి, 
పెనమలూరు, తాడిక్ ండ, తుళళూరు మరియు విజయవాడ రూరల్ 
మండలలల) క్ారాయలయలలలోను మరియు విజయవాడ, నూజివీడు, 
గుంటూరు & త నాల్ల ఆర్.డి.  క్ారాయలయములలో లభ్యమగును. 

10 ఎటువంటి అభ్యంతరములను లేదా 
సలహాలను ఇవేవచుును? 

అంతర వలయ రహదారి మరియు రాజధాని పరిధ  నుంచి అంతర 
వలయ రహదారి వరక్ప అనుసంధానించిన 27 రహదారుల 
ముసాయిదా యొక్క అలలైనెమంట్ ను, రహదారుల  క్ూడల్లలను 
మ రుగుపరేువిదముగ్ాను మరియు నగర / పట్ణము యొక్క 
సంపూరణ అభివృద ి క్ర దోర హదపడేలల ఉండాల్ల.  

 

అదేవిదముగ్ా  అభ్యంతర పరిష్ాకరములను / సలహాలను 
సంబంద త చితరపటములతో సవివరముగ్ా త లపపగలరు అని మనవి. 
 

https://crda.ap.gov.in/


11 మరింత వివరణ క్ోసం సంపరద ంచవలసిన 
చిరునామల 

ఏ.పి.సి.ఆర్.డి.ఏ క్ారాయలయము, 
లలనిన్ సెంటర్, గవరనర్ పేట్ 

విజయవాడ – 520002. 
 

చరవాణి నెం: 7995015734, 7995015744, 7995015752 & 
7095599801. 

 

గమనిక: ఆంగాములో త లపపబడిన విష్యములప త లపగులో అనువద ంచబడినవి. ఆంగాము – త లపగు విష్యములలో 

ఏద ైనా భేదము ఉననచ  ోఆంగాములలో ఉననదానినే పరా మలణిక్ముగ్ా తీసుక్ నవలలను. 


