60/2019

12-09-2019

రత్యేక కలెకటర్ పైల్ నెం. G1/ 4018 /2018

తేది: 12-09-2019

రత్యేక ఉకలెకటర్ పైల్ నెం. A/06/2018

-08-2019

తేది:

జిలలా కలెకటర్ , యలదాదరర భువనగిరి ఆదేశనఽసరం యలదాదరర భువనగిరి జిల్లా తురకల్లా మెండలములోని క ెండాూర్ గామములో
భూమి ముత్త ం విస఼త రణం ఎ.40-18 గుెంటలు రజా రయోజనం నిమిత్త ం అనగ కఱేశ్వరెం ప్రజెక్టట క్ెం
ా ద క్. మీ. 6.800 నఽండి 9.625 వరకు

గావిటీ కలువ తరవవకము నిమిత్త ము ఈ దిగువ చాపన భూమి అవసరభైయుననదని బావించనైనది.
ముత్త ం సేకరిెంచవలసన విస఼త రణం ఎ. 40-18 గుెంటల భూమిక్గనఽ ఎ. 26-05.5 గుెంటల టటట భూమి మరియు ఎ. 3-21.25 గుెంటల
రభుతవ అసైన్డ్ భూమి ముతత ెం ఎ.29-26.75 గుెంటలు RFCTLARR (TA) Act 2016 రకరెం సేకరిెంచనైనదర.
మిగియౌన ఎ. 5- 19.75 గుెంటల భూమిలో ఎ.3- 11 గుెంటల టటట భూయజమలనఽలు

DLLPC రతిప్దరెంచిన ధరకు నేటివరకు

అెంగీకరము త్ెలనెందఽన మరియు ఎ. 0-20.75 గుెంటల రభుతవ అసైన్డ్ భూమి, ఎ.1-11 గుెంటల రభుతవ భూమి,

0-17 గుెంటల రభుతవ

ఇనాెం/వక్ట్ భూమి, టట దారులు అెంగీకరము త్ెలునెందఽన RFCTLARR Act 2013 రకరెం భూసేకరణ చయయుటకెై నిరణ యెంచనైనదర.
కవున యలదాదరర భువనగిరి జిల్లా తురకల్లా మెండలములోని క ెండాూర్ గామములో విస఼త రం ఎ. 5-19.75 గుెంటలు గల్ భూమి ఈ
క్ంర ద అనఽబంధముల్ో వివరించిన రకరం పైన తెయౌపన ప్రజెకుు నిరాణమునకు అవసరభైనందఽన భూమిని సేకరించఽటకు రకటన (డికారేషన్)
జారీచేయనైనది.

షడాేలు
గామము: క ెండాూర్

మెండలము: తురకల్లా

జిలలా : యలదాదరర భువనగిరి

కలువ: కఱేశ్వరెం ప్రజెక్టట క ెండప్ో చమమ సగర్ కెనాల్
భూమి
కామ
సెం
ఖ్ే

సరవవ
నెం.

విధెం
టటట /
రభుతవ /
ఇనాెం

1

32

రభుతవ
భూమి

భూమి
రకెం
ఖఽషి
/ తరి

భూసేకరణ

క్. మీ. : 6.800 నఽండి 9.625

ేరు చిరునామల / భూమిక్ సెంబెంధరెంచిన వేకుతల వివరములు

హదఽులు

చయయు
విస఼త రణ ెం
/ఎకరలు –

విక్షములు
టాుదారుపేరు

అనఽభవదారు పేరు

Md.చాంద్ మియల త్ండిర

Md.చాంద్ మియల త్ండిర

ముహమాద్ సహెబ్

ముహమాద్ సహెబ్

Md.హుసేేన్ మియల త్ండిర

Md. హుసేేన్ మియల త్ండిర ఖలసం

ఖలసం సహెబ్

సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్ త్ండిర

Md.హుసేేన్ సహెబ్ త్ండిర ఖలసం

ఖలసం సహెబ్

సహెబ్

త్ూ

డ

ఉత్త

దక్షి

/

రు

మర

రం

ణo

నిరమణాలు

31

28

36

28

-

గుెంటలు

ఖ్ఽషక 0-20.75

సంగం కెైల్లసం త్ండిర
బాల్నరేయయ

సంగం కెైల్లసం త్ండిర బాల్నరేయయ

మదాసఽ వంకటమా భరత క్షుయయ
మదాసఽ మల్లా శం త్ండిర
ముత్త యయ

మదాసఽ వంకటమా భరత క్షుయయ
మదాసఽ మల్లా శం త్ండిర ముత్త యయ

గౌసయ బేగం త్ండిర ఖజమియల

గౌసయ బేగం త్ండిర ఖజమియల

త్ూటి మంగయయ త్ండిర

త్ూటి మంగయయ త్ండిర

వండినరేయయ

వండినరేయయ

ఇబరహం సబ్ త్ండిర నిజాముదదీన్

ఇబరహం సబ్ త్ండిర నిజాముదదీన్
ప్ొ డి వివరములు
Md.ఖజామియల త్ండిర మౌల్లనా
సహెబ్ (0-02.25)
Md. శరుపదిీన్ త్ండిర మౌల్లనా
త్ండిర మౌల్లనాసహెబ్(0-02.25)
Md.గోరేమియల త్ండిర మౌల్లనా
సహెబ్ (0-02.25)
Md.ఈసఽఫ్ సహెబ్ త్ండిర
మౌల్లనా సహెబ్ (0-02)
గౌసయ బేగం త్ండిర ఖజమియల
(0-12)

2

33

టటట

ఖ్ఽషక

.చాంద్ మియల త్ండిర

.చాంద్ మియల త్ండిర

ముహమాద్ సహెబ్

ముహమాద్ సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

సో గరబీ భరత అఫ్ాల్ సహబ్

సో గరబీ భరత అఫ్ాల్ సహబ్
ప్ొ డి వివరములు
సో గరబీ భరత అఫ్ాల్ సహబ్(0-04.5)
అమీనా బీ భరత అబుీల్ హమీద్
(0-04.5)
MD.నిజాముదదీన్ త్ండిర హసేన్
మియల(0-00.5)
MD.శబుదదీన్ త్ండిర హసేన్
మియల(0-00.5)

3

280

టటట

ఖ్ఽషక

1 3

దఽండిగల్ా దామోదర్ రవు

దఽండిగల్ా దామోదర్ రవు

త్ండిర రఘుతి రవు

త్ండిర రఘుతి రవు

-

బో రెడి ఉపేందర్ రెడి త్ండిీ ి సతిత రెడి

BSR ల్క్షిా

-

.చాంద్ మియల త్ండిర

.చాంద్ మియల త్ండిర

ముహమాద్ సహెబ్

ముహమాద్ సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్

Md.హుసేేన్ సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

కొననన నరేయయ త్ండిర రమయయ

కొననన నరేయయ త్ండిర రమయయ

కొననన జనారధ న్ త్ండిర

కొననన జనారధ న్ త్ండిర

చినన నరేయయ

చినన నరేయయ

కొననన ప్ో షయయ త్ండిర యలదగిరి

కొననన ల్క్షిా భరత ప్ో షయయ

32

279

32

282

-

ప్ొ డి వివరములు
బో రెడి ఉపేందర్ రెడి (Ac.1-33 gts)
4

282

టటట

ఖ్ఽషక

0-38

Md.చాంద్ మియల త్ండిర

Md.చాంద్ మియల త్ండిర

ముహమాద్ సహెబ్

ముహమాద్ సహెబ్

285

281

280

283

-

280

286

32,
280,
289

282,
283

-

Md. గౌసయ బేగం భరత ఖజమియల Md. గౌసయ బేగం భరత ఖజమియల
Md. హుసేేన్ మియల

Md. హుసేేన్ మియల

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

త్ండిర ఖలసం సహెబ్

MD.శరుపదిీన్ త్ండిర ఖలసం సబ్

మద్.శరుపదిీన్ త్ండిర ఖలసం సబ్

MD. గోరేమియల త్ండిర మౌల్లనా

MD. గోరేమియల త్ండిర మౌల్లనా

MD.సో ఫయల బేగం భరత శరుపదిీన్

MD.సో ఫయల బేగం భరత శరుపదిీన్

MD. యూసఫ్ త్ండిర మౌల్లనా

MD. యూసఫ్ త్ండిర మౌల్లనా

మలదాసఽ శ్రరరముల్ు త్ండిర మల్ా యయ మలదాసఽ శ్రరరముల్ు త్ండిర మల్ా యయ
ముతాయల్ ఈశవరయయ త్ండిర మల్ా యయ

ముతాయల్ ఈశవరయయ త్ండిర మల్ా యయ

మదాసఽ సత్త యయ త్ండిర భూమయయ మదాసఽ సత్త యయ త్ండిర భూమయయ
మదాసఽ దా దా భరత సంజీవ

మదాసఽ దా దా భరత సంజీవ

సంగం సవరూ భరత సవమీ

సంగం సవరూ భరత సవమీ

మదాసఽ వంకటమా భరత క్షుయయ

మదాసఽ వంకటమా భరత క్షుయయ

మదాసఽ వంకటేశం త్ండిర రమయయ మదాసఽ వంకటేశం త్ండిర రమయయ
కొననన ఫoడరి త్ండిర యలదయయ

కొననన ఫoడరి త్ండిర యలదయయ

ముతాయల్ క్షుమా భరత పంటయయ

ముతాయల్ క్షుమా భరత పంటయయ

మదాసఽ బాల్యయ త్ండిర పదీ

మదాసఽ బాల్యయ త్ండిర పదీ

మల్ా యయ

మల్ా యయ
ప్ో డివివరములు
బో రెడి ఉపేందర్ రెడి (Ac.0-38 gts)

5

285

టటట

ఖ్ఽషక

0-01

మదాసఽ వంకటమా భరత క్షుయయ

మదాసఽ వంకటమా భరత క్షుయయ

శివరతిర నరేమా భరత కడయయ

శివరతిర నరేమా భరత కడయయ

గొల్ుసఽ పదీ భైసయయ త్ండిర
ఆగయయ
ల్ా ు అంజయయ త్ండిర
చందరయయ

గొల్ుసఽ పదీ భైసయయ త్ండిర ఆగయయ
ల్ా ు అంజయయ త్ండిర చందరయయ

మలదాసఽ శ్రరరముల్ు

మలదాసఽ శ్రరరముల్ు

త్ండిర మల్ా యయ

త్ండిర మల్ా యయ

తోట కిషణ త్ండిర రజయయ

తోట కిషణ త్ండిర రజయయ

మదాసఽ వంకటేశం త్ండిర
రమయయ

మదాసఽ వంకటేశం త్ండిర రమయయ

సంగం సవరూ భరత సవమి

సంగం సవరూ భరత సవమి

ముతాయల్ క్షుమా భరత పంటమా

ముతాయల్ క్షుమా భరత పంటమా

ముతాయల్ ల్క్షిా భరత మల్ా యయ

ముతాయల్ ల్క్షిా భరత మల్ా యయ

ముతాయల్ కిషణ మురిత త్ండిర

ముతాయల్ కిషణ మురిత త్ండిర

మల్ా యయ

మల్ా యయ

ముతాయల్ వంకటేశం త్ండిర

ముతాయల్ వంకటేశం త్ండిర

పంటయయ

పంటయయ

ముతాయల్ గణేష్ త్ండిర పంటయయ

ముతాయల్ గణేష్ త్ండిర పంటయయ

మదాసఽ దా భరత సంజీవ

మదాసఽ దా భరత సంజీవ

ప్ొ డి వివరములు
మదాసఽ దా భరత సంజీవ(0-01)
6

210

఼రా

ఇనాెం

ఖ్ఽషక

0-17

఼రా ఇనాెం

఼రా ఇనాెం -

వన-5

211

203

209

223

vb

164

162

vb

-

164,
165

223

vb

-

vb

164,
165

vb

-

ప్ొ డి వివరముల్ు
MD.హుసేేన్ త్ండిర బాషమియల
MD. జహంగీర్ త్ండిర బాషమియల
MD.ఉమలార్ త్ండిర బాషమియల
(0-17)
7

163

రభుతవ

8
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రభుతవ

9

162

టటట

భూమి
భూమి

ఖ్ఽషక

0-09

రభుతవ భూమి

ఖ్ఽషక

0-01

రభుతవ భూమి

ఖ్ఽషక

0-02

త్ోట గౌరమమ భరత మలా యే

త్ోట గౌరమమ భరత మలా యే

లకకకుల యలదగిరి తెండిర నరసయే

లకకకుల యలదగిరి తెండిర నరసయే

లకకకుల బటలరజు తెండిర రజయే

లకకకుల బటలరజు తెండిర రజయే

లకకకుల శ్రారములు తెండిర రమయే

లకకకుల శ్రారములు తెండిర రమయే

లకకకుల నరిసెంహృలు తెండిర రజయే

లకకకుల నరిసెంహృలు తెండిర రజయే

త్ోట అెంజయే తెండిర రమయే

త్ోట అెంజయే తెండిర రమయే

లకకకుల రమేష్ తెండిర నరిసెంహృలు

లకకకుల రమేష్ తెండిర నరిసెంహృలు

లకకకుల నరవష్ నరిసెంహృలు

లకకకుల నరవష్ నరిసెంహృలు

లకకకుల నరిసెంహృలు తెండిర
రమక్సటయే

రభుతవ భూమి (డవ) (0-09)
రభుతవ భూమి (డవ) (0-01)

లకకకుల నరిసెంహృలు తెండిర రమక్సటయే

త్ోట కిష్ణ తెండిర రమక్సటయే

త్ోట కిష్ణ తెండిర రమక్సటయే

త్ోట వసెంత భరత యలదగిరి

త్ోట వసెంత భరత యలదగిరి
ప్ొ డి వివరములు
లకకకుల శ్రానిలస్ తెండిర బటలరజు (0-02)

10

223

రభుతవ
భూమి

ఖ్ఽషక

కలల్ల ల్లెంగమమ భరత నరసయే

కలల్ల ల్లెంగమమ భరత నరసయే

రవుల రములమమ భరత యలదగిరి

రవుల రములమమ భరత యలదగిరి

క నేే అమరవతి భరత సరెెండర్

క నేే అమరవతి భరత సరెెండర్

క నేే దఽరవసఽలు తెండిర విటల్

క నేే దఽరవసఽలు తెండిర విటల్

కలల్ల మైసయే తెండిరనరసయే

కలల్ల మైసయే తెండిరనరసయే

రవుల సతత మమ భరత బటలనరసయే

రవుల సతత మమ భరత బటలనరసయే

రవుల లక్ష్ిమ భరత బటలనరసయే

రవుల లక్ష్ిమ భరత నరిసెంహృలు

దయవరజు రెంగ రజు తెండిర కిష్ణెంరజు

దయవరజు రెంగ రజు తెండిర కిష్ణెంరజు
ప్ొ డి వివరములు
రభుతవ భూమి (0-17)

11

-

రోడ్

-

0-24

రోడ్

రోడ్ (0-24)

12

195

టటట

ఖ్ఽషక

0-07

మెంగల్ల క్ష్టయే తెండిర నాగమలా యే

మెంగల్ల క్ష్టయే తెండిర నాగమలా యే

త్ోలచఽకక కుమలరసవమి తెండిర
భుచచయే

మెంగల్ల రమయే తెండిర నాగమలా యే

త్ోలచఽకక కుమలరసవమి తెండిర భుచచయే

మెంగల్ల రమయే తెండిర నాగమలా యే

168

ప్ొ డి వివరములు
మెంగల్ల క్ష్టయే తెండిర నాగమలా యే (0-07)

ముతత ెం 5-19.75
సక్షన్ (15) చటు ం

30/2013 క్ంర ద భూసేకరణపై వచిిన అభయంత్రల్నఽ రిశ్రయౌంచిన పద ఇటిు రకటన (డికారేషన్)

జారీచేయనైనది. ఇటిు ప్రజెక్టు నిరాణం భూసేకరణ దావర (--) కుట ంబాల్ు పై గరమంల్ో నిరవసత్ుల్ు గవించబడుదఽరు.
భూసేకరణ త్ల్పటిున భూమిల్ో బొ గుు, ఇనఽము, సేా ట్ మరియు ఖనిజముల్ు ఇటిు భూముల్ల్ో ల్లదా కొంత్ బాగముల్ో ల్భయభైనచో
ఆ ఖనిజాల్ు ప్రజెక్టు నిరాణమునకు ఉయోగమునన క్షముల్ో, వటిని సవకరించబడునఽ. ల్లనిచో సవకరించబడవు
చేయు భూముల్ యొకి ప్ాన్ ఏదెైన ని దినముల్ల్ో మరియు కరయల్య ని వనళల్ల్ో
భూసేకరణ అధరకరి మరియు రత్యేక ఉకలెకటర్

, L.A.R&R, Unit-I, ఇరిాగవష్న్డ ప్రజెక్టట్,

పైన చాపన భూసేకరణ

జిలలా కలెకటర్, యదాదరర భువనగిరి మరియు
భువనగిర,ి యలదాదరర భువనగిరి జిలలా వరి

కరయల్యముల్ో రిశియౌంచఽకొనఽ నిమిత్త ం అందఽబాట ల్ో ఉండునఽ.

సం/-

సం/-

సెష్ల్ డిూేటీ కలెకటర్,

జాయెంట్ కలెకటర్

L.A. R&R, యూనిట్-I,

యలదాదరర భువనగిరి

ఇరిాగవష్న్డ ప్రజెక్టట్, భువనగిరి
యలదాదరర భువనగిరి జిలలా.

సం/జిలలా కలెకటర్
యలదాదరర భువనగిరి

