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ఈ దిగువ ఉధహమించిన షెడ్ాూల్ు దాఖలల్ల
మిండ్ల్ము పరనల్లా గామము నిందఽ రజా రయోజనమునకెై
మరియు గండికోట నఽండి పైడిపల ం లిఫ్ట్ స఼కం” కొరక్ు విస఼ు రణ ం

భూముల్కు

కడ్ జిల్లా లింగల్

అనగ “గండికోట స.బి.ఆర్ యొక్క లిప్తులు
5.95 ఎక్రములు భూమి కవల్లనతు రత్యూక

కల్లకటరు (భూసేకరణ), గల్ేరు నగమ సఽజల్ సరవింతి, కడ్ వరు ఆింధరద
ర యశ్ రభుత్వము ఫావించినిందఽన 2013
వ సింవత్సరిం ౩౦వ చటట ిం వల్న భూసేకరణ, ునమవసిం, ునఃస్ానల్ో నాూయరబైన నషట మహారిం ప ిందఽ
హకుు, పరదరశకత్ చటట ముల్ోతు సెక్షన్ 11(1) తుబింధనల్ననఽసమించి ఇిందఽకు సింబిందిించిన యలవనమిందికి
ఇిందఽమూల్ముగ నోటీసఽ ఇవవడ్బైనది.



రసు ఽత్ భూసేకరణ రజాహిత్ నఽల్ు అింటే అనగ “గండికోట స.బి.ఆర్ యొక్క లిప్తులు మరియు
గండికోట నఽండి పైడిపల ం లిఫ్ట్ స఼కం” కొరకు 5.95 ఎకరముల్ భూమితు భూసేకరణ, ునమవసిం, ునస్ానల్ో
నాూయరబైన నషట మహారిం ప ిందఽ హకుు పరదరశకత్ చటట ిం
మదిింు) మమయు సెక్షన్

2013 ల్ోతు సెక్షన్ 6(2) (స్మజిక రఫావత్

10 (4) (జాతీయ ఆహార భదరత్)ల్ోతు అింశముల్ు ఈ భూసేకరణకు

మినహాించబడినది.
ఇదయ చటట ముల్ోతు సెక్షన్

43 (1) బేరకు రఫావత్ కుటుింబాల్కు సహా ునమవస చరూల్ు

చయటుటట కొరకు రభుత్వ ఉత్ు రువ నింబరు.1 మెవనాూ(భూసేకరణ) త్యద.ి 20.01.2015 నిందఽ సింయుకు కల్లాకటరు,
కడ్ వమతు పరజెక్టట అడిమతుసేటటర్ గ తుయమిించబడినది.

ఇదయ చటట ముల్ోతు సెక్షన్ 12 మమయు ఆింధరద
ర యశ్ భూసేకరణ తుయమలవళి 2014 2డి కిాింద రత్యూక
కల్లకటరు (భూసేకరణ), .బి.స./యిం.ఆర్.స. కడ్

వమకీ, వమ సబబిందికి మమయు వమ తువరల్కు ఈ

భూముల్ భూసేకరణకెై అధికరముల్నఽ వతుయోగించఽటకు అధికరము ఇవవబడినది.
చటట ముల్ోసెక్షన్ 11 (4) ననఽసమించి ఈ పరధమిక రకటన వల్ువడిన త్యది నఽిండి రత్యూక కల్లకటరు
(భూసేకరణ), గల్ేరు నగమ సఽజల్ సరవింతి, కడ్ /రత్యూక ఉ కల్లకటరు (భూసేకరణ)
కడ్.వమ ముిందసఽు అనఽమతి

ల్ేతుదయ

.బి.స./యిం.ఆర్.స.

ఏ వూకిు రకటనల్ో త్ెలన భూమితు అమమకిం / కొనఽగోల్ు (కాయ,

వకాయలల్ు) ల్ేదా ఎ వధబైన ల్లవదయవీల్ు ఈ భూముల్పెై జరుమదతు త్ెలయ జేయడ్బైనది.

పెై చటట ముల్ోతు సెక్షన్

15 ననఽసమించి భూసేకరణపెై ఏబైన అబూింత్మల్ు గతు, ఆక్షేణల్ు గతు

ఉనన భెడ్ల్ సింబిందిత్ వూకిు /వూకుుల్ు ఈ రకటన రచఽమించబడిన త్యదీ నఽిండి 60 (అరువది) దినముల్ల్ోగ
రత్యూక కల్లకటరు (భూసేకరణ), గల్ేరు

నగమ సఽజల్ సరవింతి, కడ్ /రత్యూక ఉ కల్లకటరు (భూసేకరణ),

.బి.స./యిం.ఆర్.స., కడ్. వమ ఎదఽట అభూరా నల్ు దాఖల్ు చయసఽకొనవచఽునఽ.

షడ్ాూల్
గామము : పరనల్లా

మిండ్ల్ము : లింగల్

“గండికోట స.బి.ఆర్ యొక్క లిఫ్త్లు మరియు గండికోట నఽండి పైడిపల ం లిఫ్ట్ స఼కం”

కామ సింఖూ

అకివజేషన్

హదఽుల్ు

మొత్ు ము

కిాింద

సమేవ

వస఼ు రణ ిం

తీసఽకునన

ఆసకిు గల్ వమ

నింబరు

(ఎకర

వస఼ు రణ ిం

ేరు మమయు చిరునామల

ఉత్ు రం

దక్షిణం

త్ూరపు

ప్డ్మర

ముల్ల్ో)

(ఎకర

5

6ఎ

6బి

6స

6డి

చెటా ు,
కటట డాల్ు వగెైమ
వవరముల్ు

ముల్ల్ో)

1

2

3

4

7

ప్టట్ భూములు
1
2

3

503
504

505

1.63
1.88

2.44
మొత్ు ం:

1.63

జోననగడ్ా ధనఽింజయ

536

548

504

546

1.88

కరణ ిం శరద

535

165

505
547

503
548

0.82

కరణ ిం శరద

1.62

మోడ్ులా గురునాధ నాయుడ్ు

535
523
534

547

547

504

స్గుకు
ల్లయకు కతు
మళ్ళ భూమి

5.95

సం/- యం రమ్ మోహన్,

ప్రత్యూక్ క్ల క్్రప (భూ.సే,),
జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., క్డ్ప్.

