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PROCEEDINGS OF THE SPECIAL COLLECTOR, GNSS., KADAPA
Ref.No.B/212/2021 –
Notification by the Government
Dt:31.08.2021
ఈ దిగువ నుదహరించిన షెడ్యూల్ దాఖల్ల భూముల్కు కడ్ప జిల్లా క ిండాపురిం మిండ్ల్ముల్ోతు
ల్లవనయరు గామము నిందు పరజా పరయోజనమునకెై అనగ జికెఎల్ఐ ప్రజెక్ట్ కింద కడ్ప జిల్లాల్ోతు గిండికోట సబిఆర్ లిఫ్టల్ు
& గిండికోట- ెైడిప్ల్ ిం లిఫ్ట ల్ అపగరాడేషన్ కింద ఆడిట టనెల్ క రకు

1.91 ఎకరముల్ భూమి కవల్యునతు పరత్ేూక
2013 వ

కల్ క్ర్ (భూసేకరణ), గల్ేరు నగర సుజల్ సరవింతి, కడ్ప వరు, ఆింధ్రపద
ర ేశ్ పరభుత్వము భావించినిందున

సింవత్సరము 30 వ చట్ ిం వల్న భూసేకరణ, పునరవసిం, పునఃస్ాపనల్ల్ో నాూయపరమైన నష్ పరహారిం ప్ ిందు హకుు,
ప్రదరశకత్ చట్ ముల్ో సెక్షన్ 11(1) ననుసరించి ఇిందుకు సింబింధిించిన యలవనమిందిక ఇిందుమూల్ముగ నోటీసు జారీ
చేయడ్మైనది.
ఇదే చట్ ముల్ోతు సెక్షన్ 43 (1) మేరకు పరభావత్ కుటుింబాల్కు సహాయ పునరవస చరూల్ు చేపటు్ట
క రకు పరభుత్వ ఉత్రువ నింబరు 1 రెవనయూ (భూసేకరణ) త్ేద.ీ 02.01.2015 నిందు సింయుకత కల్ క్ర్, కడ్ప వరతు ప్రజెక్ట్
అడిమతుసే్ట
ే ర్ గ తుయమిించబడినది.
పరభుత్వ భూసేకరణ పరజాహిత్ పనుల్ు అింటే జికెఎల్ఐ ప్రజెక్ట్ కింద కడ్ప జిల్లాల్ోతు గిండికోట సబిఆర్
లిఫ్టల్ు& గిండికోట- ెైడిప్ల్ ిం లిఫ్టల్ అపగరాడేషన్ కింద ఆడిట టనెల్ క రకు సహేత్ుక పరహారము
భూసేకరణ, పునరవసిం మరయు పునఃస్ాపన చట్ ిం

– ప్రదరశకత్

2013 ల్ోతు సెక్షన్ 6(2) (స్మలజిక పరభావత్) మదిింపు మరయు

సెక్షన్ 10(4) జాతీయ ఆహార భదరత్) ల్ోతు అింశముల్ు భూసేకరణకు మినహాయయించబడినది.
పరత్ేూక కల్ క్ర్ (భూసేకరణ), గల్ేరు నగర సుజల్ సరవింతి, కడ్ప వరు ెైన ేరకునె చట్ ింల్ో సెక్షన్ 12
కాింద ఇవవబడిన అధికరముల్ను వతుయోగించి పరత్ేూక ఉప కల్ క్ర్ (భూసేకరణ), జి.యన్.యస్.యస్., వభాగము-

3,

ముదద నయరు వరక, వర సబబిందిక మరయు వర పతువరల్కు ఆ భూముల్ు భూసేకరణకెై ెై సెక్షన్ కాింద ఇవవబడిన
అధికరముల్ను వతుయోగించుటకు అధికరము ఇవవబడినది.
ెై చట్ ింల్ో సెక్షన్

11 (4) ననుసరించి ఈ ప్రధ్మిక పరకటన వల్ువడిన త్ేదీ నుిండి పరత్ేూక కల్ క్ర్

(భూసేకరణ), గల్ేరు నగర సుజల్ సరవింతి, కడ్ప / పరత్ేూక ఉప కల్ క్ర్ (భూసేకరణ), జి.యన్.యస్.యస్., వభాగము-౩,
ముదద నయరు వర ముిందసుత అనుమతి ల్ేతుదే ఏ వూకత పరకటనల్ో త్ెలిన భూమితు అమమకిం / క నుగోల్ు (కాయ,
వకాయలల్ు) ల్ేదా ఏ వధ్మైన ల్లవదేవీల్ు ఈ భూముల్ెై జరుపరదతు త్ెలియజరయడ్మైనది.
ెై చట్ ింల్ోతు సెక్షన్

15 ననుసరించి భూసేకరణ ెై ఏమైనా అభూింత్రముల్ు గతు, ఆక్షరపణల్ు గతు

ఉనెయెడ్ల్ సింబింధిత్ వూకత / వూకుతల్ు ఈ పరకటన పరచురించబడిన త్ేదీ నుిండి

60 (అరువది) దినముల్ల్ోగ పరత్ేూక

కల్ క్ర్ (భూసేకరణ), గల్ేరు నగర సుజల్ సరవింతి, కడ్ప / పరత్ేూక ఉప కల్ క్ర్ (భూసేకరణ), జి.యన్.యస్.యస్.,
వభాగము-3, ముదద నయరు వర ఎదుట అభూరా నల్ు దాఖల్ు చేసుకోవచుును.

షెడ్యూల్
జిల్లా :- వై.యస్.ఆర్. కడ్ప

గ్ామము :- ల్లవనయరు

1
2
పట్టట భూముల్ు

3

చెట్ా ల, కట్ట డాల్ు వగ్ైర్ వివరముల్ు

హదుుల్ు
(ఎకరముల్ల్ో )

సంఖ్ూ

సర్వే నం.

అకవేజవషన్ కవంా ద తీసుకునన విస్తత రణ ం

కామ

మొత్త ం విస్తత రణ ం (ఎకరముల్ల్ో )

మండ్ల్ము :- క ండాపురం

ఆసకవత గల్వర్ి పేరు మర్ియు అడ్రస్

4

(శ్రా/ శ్రామతి)

ఉత్త రం

దక్షిణం

త్ూరుు

పడ్మర

5

6

7

8

9

10
పరసత ుత్ము
ఈ భూమి

త్ెలిక స్ో మనె, చినె బీరనెగర

1.

946

1.91

1.91

ెదద స్ో మనె మరయు చినె
స్ో మనె (RSR నిందు చయపబడిన

స్గుల్ో
947

945

919

919

ల్ేదు
మరయు

వధ్ముగ)

ముళ్ళ
ప్ దల్త్ో
కూడి ఉింది

మొత్త ం విస్తత రణ ం

1.91

గమతుక: ఈ బహిరింగ పరకటనను http://kadapa.nic.in అను వై.ఎస్.ఆర్. కడ్ప జిల్లా అధికరక వబ్ సెైట ల్ో
చయచుక నుట క రకు ఉించడ్మైనది.

సం/- యం ర్మ్ మోహన్,

పరత్యూక కల్ెకటరు (భూ.స్ే,),
జి.ఎన్.ఎస్.ఎస్., కడ్ప.

