
రిక.న ెం.1075654/2020/ఎస్టేట్/ఐ-1(డి.టి.), తేది.27.01.2020 విశాఖపట్నం మెట్రో పాలిట్న్ రీజియన్   
                                                                                                 డెవలప్మంట్ అధారిట్ీ వారి కారాాలయము, విశాఖపట్నం. 

ప్రకటన 

ఇందుమూలంగా తెలియచేయునది ఏమనగా ఆంధో్పోదేశ్ పోభుత్వం వారు G.O M.S. No.72 MA&UD(M), 
Dept. Dt.25.01.2020 లో భూ సమీకరణ పథకం దావరా “ నవరతానలు- పేదలందరికీ ఇలుు ” కారాకరమం కొరకు 
భూమిని సమీకరించుట్కు ఉత్త రువలు విడుదల చేసినారు. 

సదరు ఉత్త రువలను అనుసరించి ఈ క్రంది తెలియపరచిన పాోంత్ములందలి పోభుత్వ మరియు ఎసై్న్మంట్ు 
భూములను భూ సమీకరణ పథకం క్రంద తీసుకొనుట్కు పోతిపాదిసతత  ఈ పోకట్న జారీ చేయ డమైెనది. త్దనుగుణంగా 
క్రంద తెలియజేయబడిన తేదీలలో సంపోదింపులు జరుపుట్కు నిరణయంచదమైెనది. 

 

మండలం: అనకాప్లి్ల.                      నోట్ిఫకిేషన్ న్ం.126/2020/B.     
అధీకృత్ అధికారి: రెవినతా డివిజనల్ అధికారి, అనకాపలిు . 
 

కరమ 
సంఖా గార మం పేరు తేద ి సమయం వేదిక 

1 గొలగాం 29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు పంచాయతీ కారాాలయం గొలగం 

2 కొండు పాల ం 29.01.2020 మ.3.00గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, 

కొండుపాల ం 

3 మారేడు పూడ ి 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, మారేడు 
పూడ ి

4 శంకరం 30.01.2020 మ.3.00గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, శంకరం 

5 సత్ానారాయణపురం 31.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, 

సత్ానారాయణపురం 

6 సీతానగరం 31.01.2020 మ.3.00గంట్లకు రామాలయం, సీతానగరం 

7 కుంచంగి 01.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయం, కుంచంగి 

8 మామిడి పాల ం 03.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, 

మామిడిపాల ం 

9 పాపయా సంత్పాల ం 04.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, 

పాపయా సంత్ పాల ం 

10 సంపతి పురం 05.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, సంపతి పురం 

11 పిసినికాడ 05.02.2020 మ.3.00గంట్లకు గార మ సచివాలయం, పసిిని కాడ 

12 కోడతరు 06.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, కోడతరు 
13 పాపయాపాల ం 07.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, పాపయాపాల ం 

14 వేట్ జంగాల పాల ం 08.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, వటే్ 

జంగాల పాల ం 

 
 

మండలం: ఆనెందప్ురెం.                       నోట్ిఫకిేషన్ న్ం.18/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు (భూ పరిరక్షణ), విశాఖపట్నం. 

కరమ 
సెంఖ్య 

గ్ార మెం పటరు తేద ి సమయెం వేదిక 

1 ఎన్ జి ఆర్ పురం   29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు కమూానిట్ీ సేట జ్ గొంతినావనిపాల ం  

2 చందక 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ చావిడి, జగుు రాజుపాల ం 
3 గండిగుండం 31.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 
4 రామవరం 01.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 
5 గిడిజాల 03.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 



6 త్ంగుడుబిలిు 04.02.2020 నుండి  

06.02.2020 
ఉ. 11.00 గంట్లకు కమూానిట్ీ సేట జ్త్ంగుడుబిలిు  , 

7 త్రుు వాడ 07.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 
8 దబబంద 08.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు వి యస్ యస్ కమూానిట్ ీ హాల్ ,

యస్ స ికాలని. 

 

మండలం: భీమునిప్టనెం.                       నోట్ఫిికేషన్ న్ం.20/2020/B.     
అధీకృత్ అధికారి: పాోజెక్టట డెైరకెటర్, డి.ఆర్.డి.ఎ., విశాఖపట్నం. 
 

కరమ 
సెంఖ్య 

గ్ార మెం పటరు తేద ీ సమయము వేదిక 

1 కొత్త వలస 29-1-2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు 
జె.వి.అగరహారము గార మ 
సచివాలయము వదద  

2 జె.వి.అగరహారము 29-1-2020 మ. 3.00 గంట్లకు  జె.వి.అగరహారము గార మ 
సచివాలయము వదద  

3 నిడిగట్ుట  30-1-2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు నిడిగట్ుట  గార మ సచివాలయము వదద  

4 కాపులుపాెడ 30-1-2020 మ. 3.00 గంట్లకు 
కాపులుపాెడ గార మ సచివాలయము 
వదద  

5 అననవరం 31-1-2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు అననవరం గార మ సచివాలయము వదద  

6 దాకమరిర 1-2-2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు దాకమరిర గార మ సచివాలయము వదద  

 

మండలం: గ్ాజువాక.                       నోట్ఫిికేషన్ న్ం.29/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు (సీట ల్ పాు ంట్ భూ సేకరణ), విశాఖపట్నం. 
 

కరమ 
సెంఖ్య 

గ్ార మెం పటరు తేద ి సమయెం వేదిక 

1 అగనంపూడ ి   29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు ఫారామసిట్ి కాలనీ, 
జెడ్.పి.హచె్.సతూల్, అగనంపూడ ి
గార మం.  

 
మండలం: పదెగెంటయయడ.                       నోట్ఫికిేషన్ న్ం.01/2020/A.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు (సీట ల్ పాు ంట్ భూ సేకరణ), విశాఖపట్నం. 

కరమ 
సెంఖ్య 

గ్ార మెం పటరు తేద ి సమయెం వేదిక 

1 నడుపూరు    30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు త్ుఫాన్ రకి్షత్ కేందోం, నడుపూరు 
శివారు కే.ఎన్. పాల ం  

 
 
 
మండలం: ప్దమనాభెం.                       నోట్ఫిికషేన్ న్ం.18/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు (జాతీయరహదారులు-16, భూ సేకరణ), 

విశాఖపట్నం. 
కరమ 
సంఖా గార మం పేరు తేద ి సమయం వేదిక 

1 మదిద  29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు కళ్యాణ మండపం, మదిద 



2 విజయరాంపురం 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయం, విజయరాంపురం 
3 గంధ్వరం 31.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, గంధ్వరం 
4 రెడిద పలిు 01.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయం, రెడిద పలిు 
5 అనంత్వరం 03.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, అనంత్వరం 

6 త్ునివలస 04.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, త్ునివలస 

7 నరసాపురం 06.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం, నరసాపురం 

 
 

మండలం: ప్రవాడ.                       నోట్ిఫికషేన్ న్ం. 20/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు (కే.ఆర్.ఆర్.సి.), విశాఖపట్నం. 
 

కరమ 
సెంఖ్య 

గ్ార మెం పటరు తేద ి సమయెం వేదిక 

1 ఇ. మరిరపాల ం   29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయము దగు ర సేట జ్  

2 ఇ. బో నంగ ి 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయము, 
బో దద పువానిపాల ం 

3 దేశపాత్ుోనిపాల ం 31.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు కముానిట్ ీసేట జ్, దేశపాత్ుోనిపాల ం 
4 ప్దముషడిివాడ 01.02.2020 మరియు 

03.02.2020 
ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయం, 

ప్దముషడిివాడ 
 
 
 

మండలం: పెెందురిి.                       నోట్ిఫికషేన్ న్ం.52/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు (ఎన్.ఎ.ఓ.బి.),  యలమంచిలి, విశాఖపట్నం జిలాు . 
 
 

కరమ సం. గార మం  పేరు తేద ి సమయం వేదిక 

1 ముదపాక 29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయము 
2 జెరిరపొ త్ులపాల ం 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ పంచాయతీ కారాాలయము 
3 ప్ందురిత 31.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు త్హసిలాద రు కారాాలయము 
4 నరవ 01.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు కముానిట్ ీహాలు 

 
 
 
 
 

మండలం: సబ్బవరెం.                       నోట్ిఫికషేన్ న్ం.9/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: స్ెషల్ డిపుాట్ీ కలకటరు, ఎ.పి.ఐ.ఐ.సి., విశాఖపట్నం.  

కరమ 
సంఖా 

గార మం పేరు తేద ి సమయం వేదిక 

1 గొలు లపాల ం 29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 
2 ప్ైడివాడ 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయం, ప్ైడవిాడ 
3 ప్ైడివాడ అగరహారం 31.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 
4 అసకపలిు 01.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు గార మ సచివాలయం 



5 ఎరుకునాయుడుపాల ం 03.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయం, ఎరుకునాయుడు 
పాల ం 

6 గాలిభిమవరం 04.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు పంచాయతి కారాాలయము 

7 నంగినారపాడు 05.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు రామాలయం, నంగినారపాడు 
8 గంగవరం 06.02.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు MPP సతూల్, దగు ర గంగవరం 

 

 

మండలం: విశాఖ్ప్టనెం రూరల్.                      నోట్ఫిికేషన్ న్ం.307/2020/SA.     
అధీకృత్ అధికారి: రెవినతా డివిజనల్ అధికారి, విశాఖపట్నం. 

కరమ 
సెం
ఖ్య 

గ్ార మెం పటరు తేద ి సమయెం వేదిక 

1 కొమామది   29.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు సామాజిక భవనం, అమరావతి 
నగర్, కొమామది  

2 పరదేశిపాల ం 30.01.2020 ఉ. 11.00 గంట్లకు మండల పరషిత్ పాోధిమిక 
పాట్శాల, పరదేశిపాల ం 

 
ఇందులో భాగంగా ఫారం-1 లో భూముల విసీత రణం త్దిత్ర వివరాలు పొ ందు పరచడమైెనది. అదేవిధ్ంగా 

సంబంధిత్ వాకుత లు అభాంత్రములు మరియు సలహాల కొరకు ఫారం-2, సమమతిని తెలియజేయుట్కొరకు ఫారం-3 ని 
విశాఖపట్నం మెట్రో పాలిట్న్ రీజియన్ డెవలప్మంట్ అధారిటీ్ (వి. ఎమ్. ఆర్. డి. ఎ.) వ్బ్ సై్ట్ www.vmrda.gov.in 
నందు పొ ందుపరచడమైెనది. 

అదేవిధ్ంగా ఈ ఫారం-1 నోటీ్సును తెలుగు మరియు ఇంగీు షు నందు సంబంధిత్ గార మ పంచాయతీ, 
మునిిపాలిటీ్ లేదా మునిసిపల్ కారపెరేషన్, విశాఖపట్నం మెట్రో పాలిట్న్ రీజియన్ డెవలప్మంట్ అధారిటీ్ (వి ఎమ్ ఆర్ 
డి ఎ) యొకూ మెట్రో పాలిట్న్ కమీషనరు వారి ఆఫీస్ నందు, కల కటరు వారి కారాాలయము నందు, ఆర్ డి ఓ 
కారాాలయములందు, త్హసిలాద రు వారు కారాాలయము, ఎం.పి.డి.ఒ కారాాలయములందు  మరియు సీూము క్రంద 
పోచురించిన పాోంత్ జిలాు  రిజిసాట ా ర్ మరియు సబ్ రిజిసాట ా ర్ కారాాలయములనందు పోచురించుట్ జరుగును.   

 
సం./- x x x         

మెట్రో పాలిట్న్ కమీషనరు, 
విశాఖపట్నం మెట్రో పాలిట్న్ రీజియన్   

డెవలప్మంట్ అధారిటీ్, విశాఖపట్నం. 

http://www.vmrda.gov.in/

