
లే-అవుట్ అనుమతులు

కంటంట్ డిజైనర్స్:
జి. సత్యవాణి, కె. లలిత్, డి. ఆర్స. మంజుల 
ఫాకల్టీ మంబర్స్, విసతరణ శిక్షణా  ేంం్ం,

సామరలకోట, బాపటల, శ్రీకాళహస్తత



వ్యవ్సాయ లేదా నివాసేత్ర లేదా వాణిజ్య
భూములను కనీస మౌలిక సౌకర్యయలతో
నివాసయోగ్యమైన ప్లలటులుగా విభజించుటకు చేసే
ప్రతిప్లదన.

లే-అవుట్ అంటే ఏమిటి?



ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పంచాయతీ ర్యజ్ చటీం 1994 నందలి సెక్షణన్ -121
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వవలు:
G.O.MS.NO.67 PR&RD DEPT. dated :26.02.2002

(Master Rules)

G.O.MS.NO.9 PR&RD DEPT. dated :09.01.2013

(Change in DTCP HoA)

G.O.MS.NO.12 PR&RD DEPT. dated :08.02.2016

(Amendment of fee rates to be collected)

G.O.MS.NO.26 PR&RD DEPT. dated :12.04.2018

(Minimum approach – Residential/ Non- Residential

Buildings of height 18 mts shall be 9.00 mts)

GOMS67.pdf
2013PR_MS9.PDF
2016PR_MS12.PDF
2018PR_MS26.PDF


ముని్పల్ కార్పొరేషనుల, ప్రత్యయక అభివ్ృద్ధి ప్రంతాలు, పటీణ
అభివ్ృద్ధి ప్రంతాల పరిధిలో లేని గ్రామ పంచాయతీలు
ఫీజుల వ్సూలు, త్నిఖీ, పరయవేక్షణణ, అనధికార భవ్న నిర్యాా లు

మరియు లే-అవుటలపై చరయలు

నియమాల వర్తంపు



దరఖాస్తత చేయుటకు అరహత  లలారు
 ఎవ్రైనా వ్యక్తత
 కార్పొరేట్ బాడీ
 ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేటు సంసథలు
రెవెన్యయ శాఖ వార్వ బలహీన వ్ర్యాల వారిక్త పట్టలీు

ఇవ్వట్టనిక్త సేకరించిన సథలాలు.



లే-అవుట్ దరఖాస్తత యొక్క ెక్  ిస్ట్
• అనెకజర్స –A నందు దరఖాస్తత
• లాయండ్ కనవరషన్ సరీిఫిేంట్
• రిజిషీర్్స దసాతవేజు నకలు
• నాన్- ఎంకంబరెన్్ సరీిఫిేంట్
• సథల యాజ్మానులు/ బిల్ర్స/ భాగ్సావముల ఒపొంద పత్రం
• భవ్న యజ్మాని మరియు టౌన్ ప్లలనర్స/ ఇంజ్నీర్స/ సరేవయర్స/

ఆరిిటక్ట/ీ సరకుురల్ ఇంజ్నీర్స సంత్కం చేస్తన లే-అవుట్ వేయబోయే
సథలం యొకి ప్లలను బ్లల ప్రంటుల (1:1000 సేిల్) – 5 కాపీలు



కొనసాగంపు...
• భవ్న యజ్మాని మరియు టౌన్ ప్లలనర్స/ ఇంజ్నీర్స/ సరేవయర్స/

ఆరిిటక్ట/ీ సరకుురల్ ఇంజ్నీర్స సంత్కం చేస్తన ప్రతిప్లద్ధత్ లే-అవుట్
యొకి ప్లలను బ్లల ప్రంటుల (1:500 సేిల్) – 5 కాపీలు

• లే-అవుట్ ప్లలను వేస్తన టౌన్ ప్లలనర్స/ సరేవయర్స/ ఆరిిటక్ట/ీ
సరకుురల్ ఇంజ్నీర్స యొకి లైసెను్ కాపీ

• రెవెన్యయ అధికార్వలు జారీ చేస్తన సథల సరిహదుుల యొకి డీ -
మారెిషన్ సరీిఫిేంట్

• త్నిఖీ చారీజల నిమిత్తం టౌన్ ప్లలనింగ్ వారిక్త డిమాండ్ డ్రాఫ్టీ
• లే-అవుట్ ఫీజు, సెక్యయరిటీ డిప్లజిట్



కొనసాగంపు...
• అవ్సరమైన సందర్యాలలో...

• ఎయిర్స పోరీ్స ఆథారిటీ వారి నుండి నిరభయంత్ర ధృవ్పత్రం
• రక్షణణ శాఖ వారి నుండి నిరభయంత్ర ధృవ్పత్రం
• ర్యష్ట్ర విపత్తతలు మరియు అగ్నిమాపక శాఖ వారి నుండి

నిరభయంత్ర ధృవ్పత్రం
నోట్: ఎయిర్స పోర్వీలకు లేదా రక్షణణ శాఖ వారిక్త సంబంధించిన
సథలాలకు దగ్ారలో లే-అవుట్ వేస్తతని సందర్యాలలో ఎయిర్స పోరీ్స
అథారిటీ మరియు రక్షణణ శాఖ వారి నుండి నిరభయంత్ర ధృవ్పత్రాలు
త్పొనిసరి.



లే-అవుట్ ప్లాన స్థలం ప్లాన 



ెకిసాంచవలసిన ఫీజు వివరాలు
వ్. 
సం

ఫీజు వివ్రం మాసీర్స ప్లలన్ పరిధిలోని, 
మండల హెడ్ కావరరీ్స & 
10000 జ్నాభా పైబడిన 
గ్రామ పంచాయతీలు

కాలమ్ 3 లో తెలుపని 
ఇత్ర గ్రామ పంచాయతీలు

1. లే-అవుట్ ఫీజు చ.మీ ఒకటిక్త రూ.4/- లేదా 
కనిషీంగా రూ. 5000/-లు

చ.మీ ఒకటిక్త రూ.2/-
లేదా కనిషీంగా రూ. 
3000/-లు

2. త్నిఖీ చారీజల నిమిత్తం
టౌన్ ప్లలనింగ్ వారిక్త 
చెలిలంచ వ్లస్తన మొత్తం

ఎకర్య ఒక్తటిక్త రూ.
1000/-లు లేదా కనిషీం 
గా రూ. 5000/-లు

ఎకర్య ఒక్తటిక్త రూ. 
500/-లు లేదా కనిషీం 
గా రూ. 3000/-లు

3. సెక్యయరిటీ డిప్లజిట్ చ.మీ ఒకటిక్త రూ.4/- లేదా 
కనిషీంగా రూ. 20,000/-
లు

చ.మీ ఒకటిక్త రూ.2/-
లేదా కనిషీంగా రూ. 
10,000/-లు

4. లే-అవుట్ ట్రూ కాపీ 
ఛారీజలు

ఒక్కికిటి రూ. 100/-లు ఒక్కికిటి రూ. 100/-లు

5. గ్రామ పటం లేదా ILUP ఒక్కికిటి రూ. 300/-లు ఒక్కికిటి రూ. 300/-లు



లే-అవుట్ ప్రతిప్లదనలలో పర్శీిసంచవలసిన అంాలలు
చెక్ట లిస్టీ ప్రకారం జ్త్పరచవ్లస్తన డాకుయమంటుల/ ప్లలనుల/ ఫీజులు
నివాస ప్రంతాలలో ఉండవ్లస్తన రోడ్్డ వెడలుొ – 10 మీ.
ఇత్ర ప్రంతాలలో ఉండవ్లస్తన రోడ్్డ వెడలుొ – 12 మీ.
లే-అవుట్ సథలం మొత్తంలో ేంట్టయించవ్లస్తన ఖాళీ సథలం – 10%
కనీస ప్లలట్ సైజు - నివాసేత్ర ప్రంతాలలో 300 చ.మీ, వాణిజ్య

భవ్నాలు – 18 చ.మీ, నివాస ప్రంతాలు – కనీసం 125 చ.మీ
లే-అవుట్ జాతీయ రహదారిక్త ఆనుక్కని ఉనిటలలత్య 10 మీ. వెడలుొ

గ్ల సరీవస్ట రోడ్్డ.



• డిస్తరక్టీ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లలనింగ్ శాఖ వారిచే త్యార్వ
చేయబడిన ఇండిేంటివ్ లాండ్ యూజ్ ప్లలన్ అనగా గ్రామ పటం
(ఐ ఎల్ యూ పి) సహాయంతో ప్రతిప్లద్ధత్ లే-అవుట్ సథలమును
సరిచూచుట.

• క్షేత్ర సాథయి పరిశీలన

లే-అవుట్ ప్రతిప్లదనల పర్శీలన
గ్రామ స్చిారలయ సిబ్బంది స్మనవయం



లే-అవుట్ ప్రతిప్లదనలు – క్షేత్ర  సాథి  పర్శీలన 
VRO
లాండ్ కనవరషన్ సరీిఫిేంట్ జారీ చేయబడినదా? లేదా?
లే-అవుట్ సథలం సవభావ్ం మరియు సరిహదుులు
స్ర్వవయర్
• సరేవ నెంబర్వ సరి చూస్తకోవ్టం
• లే-అవుట్ ప్రతిప్లద్ధంచిన సథలంలో అపొటిేం నిరిాంచబడిన అనిి

భవ్నాల వివ్ర్యలు
• చుటీు ప్రకిల భూములకు, లే-అవుట్ ప్రతిప్లద్ధంచిన సథలానిక్త గ్ల

సంబంధం
• లే-అవుట్ సథలం యొకి సరిహదుులు



లే-అవుట్ ప్రతిప్లదనలు – క్షేత్ర  సాథి  పర్శీలన 
ఇంజనీర్ంగ్ అసిస్ట్ంట్
• మొత్తం లే-అవుట్ సథలం విస్తతరణం మరియు ప్రతిప్లద్ధత్ ఫాలటల సంఖయ
• అప్రోచ్ రోడ్డల/ సరీవస్ట రోడ్డల (ముఖయంగా హై వే ప్రకినుని సథలాలకు)
• లే-అవుట్ ప్లలనులోని ఇత్ర సాంేంతిక లోటుప్లటుల
పంచాయతీ కారయదర్ి
• రోడల వెడలుొ
• 10% ఖాళీ సథలం
• లే-అవుట్ సథలం గండా వెళ్తతనాి హై/లో టనషన్ విదుయత్ వైర్వల,

టల్టఫోన్ వైర్వల, డ్రైనేజీ లైనుల, జాతీయ/ ర్యష్ట్ర/ జిలాల రహదార్వల
వివ్ర్యలు



లే-అవుట్ మంజూుకు కాలపర్మితి – 90 రోజులు
 లే-అవుట్ దరఖాస్తత స్తవకరణ, ప్రధమిక మరియు క్షేత్ర సాథయి

పరిశీలన, గ్రామ పంచాయతీ సమావేశం, DTCP వారిక్త పంపుట –
10 నుండి 20 రోజులు

 DTCP వార్వ తాతాిలిక అనుమతి జారీ చేయవ్లస్తన సమయం –
30 రోజులు

 దరఖాస్తతదార్వ WBM రోడల నిర్యాణం – 15 రోజులు
 తాతాిలిక అనుమతిపై దరఖాస్తతదార్వనిక్త నోటీస్త జారీ చేయుట – 15

రోజులు
 దరఖాస్తతదార్వ అంగీకారం తెలియచేయుట – 10 రోజులు



లే-అవుట్ ప్రతిప్లదనలు – సాంకేతిక్ అనుమతి
లే-అవుట్ చేసే సథలం యొకి ప్రతిప్లదనలు...
హెకీార్వ లేదా ఎ.2.50టుల వ్రకు – జిలాల టౌన్ ప్లలనింగ్ అధికారి
 ఎ.2.50టుల నుండి ఎ. 5.00టుల వ్రకు – రీజ్నల్ టౌన్ ప్లలనింగ్

అధికారి
ఎ. 5.00టుల ఆ పైన – డైరెకీర్స, టౌన్ ప్లలనింగ్ వారిక్త సాంేంతిక

అనుమతి క్కరకు సమరిొంచాలి.



లే-అవుట్ అభివృది ి– దరఖాస్తతదాుని బాధ్యత లు
 పంచాయతీ కారయదరిి వారి పరయవేక్షణణలో దరఖాస్తతదార్వ లే-అవుట్ కు

ప్రతిప్లద్ధంచబడిన సథలంలో ద్ధగవ్ అభివ్ృద్ధి పనులను నాణయత్ మరియు
త్గ్నన రక్షణణ చరయలతో చేయాలి.
సథలానిి త్గ్నన సామాగ్రితో చదును చేయుట
మటల్ రోడల నిర్యాణం
డ్రైనల నిర్యాణం మరియు ముర్వగనీటి ప్లర్వదల సౌకర్యయల ఏర్యొటు
మొకిలు, చెటల పంపకం
ఖాళీ సథలానిక్త కంచె వేయుట
వీధి దీప్లలు, రక్షిత్ మంచినీటి సరఫర్య ఏర్యొటు



లే-అవుట్ కాలపర్మితి/ అనుమతి రద్దు /మాుులు, 
చేుులు

మంజూర్వ చేయబడిన అనుమతి ప్రకారం లే-అవుట్ అభివ్ృద్ధి
చేయుటకు గ్ల కాలపరిమితి – 2 సంవ్త్్ర్యలు

 2 సంవ్త్్ర్యల కాలంలో పూరిత చేయబడని లే-అవుటలను మొత్తం
ఫీజులో 20% లేదా 10% ఫీజు చెలిలంచి పునర్వదిరింపచేస్తకోవ్చుు.

పంచాయతీ కారయదరిి/ DPO ఏ సమయంలోనైనా అనుమతిని రదుు
చేయవ్చుు

అనుమతించబడిన లే-అవుట్ ప్లలనులో మార్వొలు, చేర్వొలు చేస్తనచో
మరలా అనుమతి పందాలి.



అనధికార లే-అవుట్లా
పూరితగా అభివ్ృద్ధి కాని, DTCP వారి త్తద్ధ అనుమతి లేని లే-

అవుటలను అనధికార లే-అవుటుల అంట్టర్వ.
సదర్వ లే-అవుటల విషయంలో గ్రామ పంచాయతీ ప్రజ్లను అప్రమత్తం

చేయాలి.
నోటీస్త బోర్వ్
పేపర్వ ప్రకటన

నిబంధనలకు లోబడి ఉని లే- అవుటలను G.O.Ms.No.12, dated
08.02.2016 ప్రకారం త్గ్నన ర్వస్తమును చెలిలంచిన మీదట
రెగయలేట్ చేయవ్చుును.

2016PR_MS12.PDF


అనధికార లే-అవుట్ల ా– అపరాధ్ ుస్తములు
అనుమతి పందని లే-అవుట్ నందలి వ్యక్తతగ్త్ సథలమునకు అనుమతి

మాసీర్స ప్లలన్ పరిధిలోని, 
మండల హెడ్ కావరీర్స &
10000 జ్నాభా పైబడిన 
గ్రామ పంచాయతీలు

కాలమ్ 3 లో 
తెలుపని ఇత్ర గ్రామ
పంచాయతీలు

1 సథలమునకు అనుమతి/ ప్లలటును
విడగొటుీట

చ.అ. ఒక్తింటిక్త రూ. 
10/-లు

చ.అ. ఒక్తింటిక్త 
రూ. 5/-లు

2 ఖాళీ సథలమునకు కంట్రిబ్లయషన్ 
ఛారీజలు

సాీంప్స్ & రిజిష్ట్రరషన్ శాఖ వార్వ నిరణయించిన 
రేటల ప్రకారం గ్ల సథలం విలువ్లో 14%

3 బెటరెాంట్ ఛారీజలు
a) నివాస ప్రంతాలు చ.మీ. ఒక్తింటిక్త రూ. 

40/-లు
చ.మీ. ఒక్తింటిక్త 
రూ. 20/-లు

b) నివాసేత్ర ప్రంతాలు చ.మీ. ఒక్తింటిక్త రూ. 
50/-లు

చ.మీ. ఒక్తింటిక్త 
రూ. 30/-లు



అనధికార లే-అవుట్ల ా– అవగాహన 

వీడియో క్తలప్స – 1
వీడియో క్తలప్స – 2
వీడియో క్తలప్స – 3
వీడియో క్తలప్స – 4

6 Unauthorized Layouts - YouTube (360p).mp4
2 HMDA Approved Layouts Information - YouTube (360p).mp4
HMDA Approved Layouts - YouTube (360p).mp4
9 HMDA Approved Layout Profits - YouTube (360p).mp4


లే-అవుట్ అనుమతి మంజూు చేసే విధానం



ఈ అంశం విషయమై సందేహాలకు ద్ధగవ్ తెలిొన ఫాయకలీ్టని సంప్రద్ధంచగ్లర్వ

• జి. సత్యవాణి, 9505504256 (శ్రీకాకుళం, విజ్యనగ్రం, విశాఖపటిం,
తూర్వొ మరియు పశిుమ గోదావ్రి జిలాలలు)

• కె.లలిత్, 9494235394 (కృషణ, గంటూర్వ, ప్రకాశం, నెల్లలర్వ జిలాలలు)

• డి.ఆర్స. మంజుల, 9490145601 (కరూిలు, చితూతర్వ, అనంత్పురము,
కడప జిలాలలు)




