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ఆండ్రధప్ల డ్రపదేశ్ప్లమెడ్రోాలిట్్ప్ల రీజియ్ప్లమరియుప్లఅరబ ్ప్ల డెవలప్మ ంట్ప్లఅథారిటీస్ప్లఆక్ప్్ల -ప్ల 2016ప్లప్ల

(APMR & UDA Act -2016)  లోనిసెక్ష్ 11 లోనికానజ్ (సి) స్బ్ప్లసెక్ష్ప్ల (2) లోని స్బ్ప్లకానజ్  (xiv) చే 

ఇవవ బడిన అధికారాలను అమలు చేయడంలో, విశాఖపట్న ంప్లమహానగరప్లడ్రాంతప్లప్లఅభివృద్ధపి్లస్ంస్థప్ల

ఈ డ్రకింద్ధ నిబంధనలనుప్లతయారుప్లచేసింద్ధ, అవి 
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1. సంక్షిప్త శీర్షకి, ప్రారంభం మర్షయు నిరవ చనాలు 

1.1 సంక్షిప్త శీర్షకి 

ఈ నిబంధనలను విశాఖపట్న ం మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ (విఎంఆర్), 2041 కొరకు జోనింగ్స అండ్ 

డెవలపప్లమెంట్ డ్రపమోష్ రెగుయ లేష్ా  (ZDPR) అని పిలుసాతరు. 

1.2 ప్ర్షధి 

ఆండ్రధప్లడ్రపదేశ్ప్లమెడ్రోాలిట్్ప్లరీజియ్ప్లమరియుప్లఅరబ ్ప్లడెవలప్మ ంట్ప్లఅథారిటీస్ప్లఆక్ప్్ల-ప్ల2016ప్లప్లలోని 

నిబంధనలకు లోబడి, ఈ నిబంధనలు విశాఖపట్న ం మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ డెవలపప్లమెంట్ 

అథారిటీ పరిధి లో ఉనన  అనిన  అభివృద్ధ ిపనులకు వరితసాతయ. 

1.3 ప్రారంభం 

VMR రీజియ్ కోస్ం మాస్ర్్ ప్ల న ్ / జోనల్ డెవలపప్లమెంట్ ప్ల న ్ప్లల మంజూరు న్స్టిఫికేష్ప్లలో 

సూచించిన తేదీ నుండి ఈ నిబంధనలు అమలులోకి వసాతయ. 

ఇవి ఎపో టికపుో డు డ్రపభుతవ ం మరియు స్మరథ అథారిటీ జారీ చేసిన డ్రపసుతత నిబంధనలు మరియు 

GO లతో చదవబడత్సయ. ఈ నిబంధనలకు విరుదంిగా ఉండే అనిన  నిబంధనలు మరియు ఉప-

చా్లు లేదా భాగాలు అవి అసిథరంగా ఉనన ంత వరకు చెలనవు, మరియు ఈ నిబంధనలు డ్రపబలంగా 

ఉంాయ,. 

1.4 సాధారణ నిబంధనలు 

1.4.1 నిబంధనలు  యొకక  అనువరతనం 

ఈ నిబంధనలలో అనుమతించబడిన ఉపయోగాలు మాస్ర్్ ప్ల న ్ప్లతో మొతతం అనుగుణయ తకు లోబడి 

ఎపో టికపుో డు తెలియజేయబడుతూప్ల ఉంాయ.  ఈ నిబంధనలు అమలోన కి రాకముందు 

చట్బ్దంిగా ప్లసాథ పించబడిన భూములు మరియు భవనాల డ్రపసుతత ఉపయోగాలను ఈ  నిబంధనలు 

నిషేధించవు;  ఈప్ల నిబంధనలుప్ల అమలోన కిప్ల రాకముందుప్ల చట్బ్దంిగాప్ల సాథ పించబడినప్ల భూములుప్ల
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మరియుప్లభవనాలప్ల డ్రపసుతతప్లఉపయోగాలు; ఉనన ప్లఉపయోగంప్లధృవీకరించబడనిప్లచోట్, అనగా, ఈప్ల

నిబంధనలుప్లఅనుమతించబడనిప్లవినియోగంప్ల;  ఇద్ధప్లవిధించబడేప్లపరిమితులుప్లమరియుప్లషరతులకుప్ల

లోబడి, నిలిపివేయానిన ప్లలేదాప్లకొనసాగింపునుప్లఆదేశంచానికిప్లఅథారిటీకిప్లఅధికారంప్ల ప్లఉంటంద్ధ, 

స్దరుప్లషరతులకుప్లలోబడి, ఇపో టికేప్లఉనన ప్లవినియోగానిన ప్లఅథారిటీప్లప్లఅభిడ్రాయంప్లడ్రపకారంప్లఆప్లజో్ప్ల

యొకక ప్లవినియోగానికిప్లఏదైనాప్లహానిప్లకలుగుతుందనిప్లభావిస్తతప్లఆప్లవినియోగానిన ప్లధృవీకరించబడదు. 

1.4.2 అనవ యము  

ఈ నిబంధనలలో, డ్రపసుతత కాలం యొకక  ఉపయోగం భవిషయ త్ కాలానిన  కలిగి ఉంటంద్ధ, పురుష 

లింగంలో స్ట్రతలింగ మరియు తట్స్థత ఉంాయ, ఏకవచనంలో బహువచనం ఉంటంద్ధ మరియు 

బహువచనం ఏకవచనానిన  కలిగి ఉంటంద్ధ. 'వయ కి త' అనే పదానికి ఒక స్ంస్థప్ల  ఉంటంద్ధ, వయ కి తగత 

రచనలో డ్రపింటింగ్స మరియు టైపింగ్స ఉంటంద్ధ, మరియు స్ంతకంలో ఒక వయ కి త చేసిన బొట్నవేలు 

ముడ్రద ఉంటంద్ధ.  ఈ నిబంధనలలో దేనినైనా వివరించానికి స్ంబంధించి ఏదైనా డ్రపరన  లేదా 

వివాదం తలెతితతే, స్మరథ అధికారం యొకక  నిరణయం అంతిమంగా ఉంటంద్ధ. 

1.4.3 జర్షమానాలు 

ఎవరైనాప్లవయ కి తప్లపైనప్లపేర్కక నన ప్లప్లనిబంధనలకుప్లలేదాప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్లప్ల న ్ప్లలలోనిప్ల

ఏదైనాప్లషరతులనుప్ల ప్ల ప్ల ఉలనంగిచినటెలననా,   ఆండ్రధడ్రపదేశ్ప్లమెడ్రోాలిట్్ప్ల రీజియ్ప్లఅండ్ప్లఅరబ ్ప్ల

డెవలపప్లమెంట్ప్లఅథారిటీస్ప్లయాక్,్ 2016ప్లమరియుప్లఎపో టికపుో డుప్లవిధించినప్లనిబంధనలప్ల డ్రపకారంప్లప్ల

శక్షకుప్లబాధయ తప్లవహించాలి.ప్లప్ల 

1.5 సాధారణ నిరవ చనాలు 

ఈ నిబంధనలలో, స్ందరభ ం అవస్రమైతే తపో , ఈ డ్రకింద్ధ విధంగా నిరవ చించబడిన నిబంధనలు 

మరియు వయ క్త తకరణలు వాటిలో డ్రపతిదానికి వయ తిర్టకంగా సూచించిన అరాథనిన  కలిగి ఉంాయ. ఈ 

నిబంధనలలో నిరవ చించబడని నిబంధనలు మరియు వయ క్త తకరణలు మునిసిపల్ కారో్క ర్టష్ా  

చట్ం్, 1955; ఆండ్రధడ్రపదేశ్ మునిసిపల్ కార్కో ర్టష్ా  చట్ం్, 1994; ఆండ్రధడ్రపదేశ్ మునిసిాలిటీల 

చట్ం్ 1965, ఆండ్రధడ్రపదేశ్ మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ మరియు పట్ణ్ అభివృద్ధ ిఅధికారుల చట్ం్ 
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2016, ఆండ్రధడ్రపదేశ్ బ్లలిడంగ్స రూల్ా  2017, నేషనల్ బ్లలిడంగ్స కోడ్ ఆఫ్ట ఇండియా మరియు ఆండ్రధడ్రపదేశ్ 

లాయ ండ్ డెవలప్మ ంట్ (లేఅవుట్ మరియు స్బ్ డివిజ్) రూల్ా  2017, G.O.Ms.No. 275 M. A & U D 

Department, తేదీ: 18.7.2017 మరియు డ్రపభుతవ ం ఎపో టికపుో డు జారీ చేసిన స్వరణలు. 

(1) ‘చట్టం’ అంటే ఆండ్రధడ్రపదేశ్ మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ అండ్ అరబ ్ డెవలపప్లమెంట్ 

అథారిటీస్ యాక్,్ 2016. 

(2) సంసథ   అంటే, చట్ం్ యొకక  సెక్ష్ 4 లోని స్బ్ సెక్ష్ (1) కింద అభివృద్ధ ి డ్రాంత్సనికి 

ఏరోా ట చేసిన మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ; 

(3) ‘కాంపిటంట్ అథార్షటీ’/ సమరథ అధికారం అంటే VMRDA యొకక  మెడ్రోాలిట్్ 

కమిషనర్. 

(4) కౌనిి ల్’ అంటే, మునిసిపల్ కౌనిా ల్, మునిసిపల్ కార్కో ర్టష్  లేదా డ్రగామ  పంచాయతీ 

యొకక  జనరల్ బాడీ లేదా ప్లస్ాండింగ్స కమిటీ (మంజూరు చేసిన మాస్ర్్ ప్ల న ్ / జిటిపి 

పథకంలో ఉనన  డ్రగామ పంచాయతీ  పంచాయతీలప్లపరిధిప్లలోప్లఉనన  డ్రాంత్సల విషయంలో. 

(5) 'అభివృద్ధధ' అంటే దాని వాయ కరణ వైవిధాయ లతో అభివృద్ధ ిఅంటే భవనం లేదా ఇంజనీరింగ్స, 

మైనింగ్స లేదా ఇతర కారయ కలాాలను భూమిపై లేదా నీటిలో లేదా భూమి కింద లేదా నీటిలో 

లేదా ఏదైనా భౌతిక మారుో , ఏదైనా భవనం లేదా భూమిలో లేదా ఉపయోగంలో చేయడం 

ఏదైనా భవనం లేదా భూమి, మరియు ఏదైనా భూమి యొకక  ఉపవిభాగం కోస్ం తిరిగి 

అభివృద్ధ ి మరియు లే అవుటనప్ల వునన టెలనతేప్ల అభివృద్ధ ి చెందడం" తదనుగుణంగా 

నిరణయంచబడుతుంద్ధ. 

(6) ‘డెవలప మంట్ ఏర్షయా’ అంటే చట్ం్లోని సెక్ష్ 3 లోని స్బ్ సెక్ష్ (1) కింద అభివృద్ధ ి

డ్రాంతంగా డ్రపకటించిన డ్రాంతం లేదా స్మూహం. 

(7) డైరెక టర్’ అంటే ఆండ్రధడ్రపదేశ్ డ్రపభుతవ ం టౌ్ అండ్ కండ్రటీ ప్ల న నింగ్స డైరెకర్్. 

(8) ‘ఎగ్జకి్యూ టివ్ కమటీ’ అంటే, చట్ం్ యొకక  సెక్ష్ -4 లోని స్బ్-సెక్ష్ప్ల -5  డ్రపకారముప్ల

నియమించబడినప్ల స్భుయ లు. 
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(9) ‘ప్రప్భుతవ ం’ అంటే ఆండ్రధడ్రపదేశ్ డ్రపభుతవ ం. 

(10) ‘ల్ూ ండ్ పూలంగ్ స్కక మ్’ అంటే చట్ం్లోని సెక్ష్ 26 లోని ఉపవిభాగం (1) లో అంద్ధంచిన 

పథకం. 

(11)  లోకల్ అథార్షటీ’ ( సాథ నిక సంసథ)  అంటే; 

(ఎ) స్ంబంధిత చట్ం్ డ్రపకారం ఏరోా ట చేసిన మునిసిపల్ కార్కో ర్టష్; లేదా  

(బ్ల) ఆండ్రధడ్రపదేశ్ మునిసిాలిటీ చట్ం్, 1965 డ్రపకారం ఏరో డిన మునిసిాలిటీ లేదా నగర్ 

పంచాయతీ; లేదా 

(సి) ఆండ్రధడ్రపదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చట్ం్, 1994 డ్రపకారం ఏరో డిన డ్రగామ పంచాయతీ; లేదా 

(డి) పట్ణ్ స్తవలను పరిాలించానికి స్ంబంధిత చట్ం్ డ్రపకారంప్లఏరోా ట చేయబడిన ఏదైనా 

ఇతర స్ంఘంప్లలేదా స్ంస్థ; 

12.  సంసథ సభుూ లుప్లఅంటే సెక్ష్ -4 చట్ం్ యొకక  ఉప-సెక్ష్ -3 (ఐ) డ్రపకారం నియమించబడిన   

చేసిన స్భుయ లు. 

13. మప్రోాలట్న్ ఏర్షయా అంటే ఒక మిలియ్ లేదా అంతకంటే ఎకుక వ జనాభా కలిగిన 

డ్రాంతం, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ జిలాన లలో మరియు రెండు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ 

మునిసిాలిటీలు లేదా పంచాయతీలు లేదా ఇతర పరిస్ర డ్రాంత్సలు లేదా భారతప్లదేరప్లజనాభాప్ల

లెకక లప్లదావ రాప్లన్స్టిఫైప్లచేయబడినప్ల  మిలియ్ మరియు అంతకంటే ఎకుక వ జనాభా ఉనన  పట్ణ్ 

స్ముదాయ డ్రాంతం.  

14. మప్రోాలట్న్ కమషనర్’ అంటే చట్ం్ యొకక  సెక్ష్ -4 లోని స్బ్ సెక్ష్ (3) లోని ప్లకానజ్ (ఐ) 

లోని స్బ్ ప్లకానజ్ (డి) కింద డ్రపభుతవ ం నియమించిన అథారిటీ మెడ్రోాలిట్్ కమిషనర్. 
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15.  ‘మప్రోాలట్న్ రీజియన్’ అంటే మొతతం మెడ్రోాలిట్్ డ్రాంతం మరియు దాని డ్రాధమిక 

డ్రపయాణికుల డ్రాంత్సలు, సాధారణంగా మెడ్రోాలిట్్ డ్రాంతం చుట్్ట ప్దద స్ంఖయ లో డ్రపజలు 

లేదా డ్రపభుతవ ం డ్రపకటించిన డ్రాంతంతో స్ముచితంగా ఏరో డత్సయ. 

16.  నిరేశేంచిన ’ అంటే చట్ం్ డ్రకింద చేసిన నియమ ‘నిభందనలు.  

17.  ‘టౌన్  ా ు నింగ్ స్కక మ్ (టిపిఎస్) అంటే, మంజూరు చేసిన అభివృద్ధ ిడ్రపణాళికలో చూపించిన  

విధంగా డ్రపణాళికాబదమిైన అభివృద్ధనిి సాధించానికి చట్ం్ డ్రపకారం తయారుచేసిన పథకం. 

18. అరబ న్ ఏర్షయా ’ (ప్ట్టణ ప్రాంతం)ప్లఅంటే  

   (ఎ)ప్లస్ంబంధితప్లచా్లప్లడ్రకిందప్లమునిసిపల్ప్లకారో్క ర్టష్ప్లపరిధిలోప్లలేదాప్లఆండ్రధడ్రపదేశ్ప్లమునిసిాలిటీప్ల

చట్ం్, 1965ప్లడ్రపకారంప్లఏరో డినప్లపురాలకప్లస్ంఘాలు,  నగర్ప్లపంచాయతీప్లమరియుప్లప్లఏదైనాప్లడ్రాంతంప్ల

పట్ణ్ీకరణకుప్లఅవకారముప్లవునన టెలననాప్లస్దరుప్లపరాంత్సలనుప్లపట్ణ్ప్లడ్రాంతముగాప్లడ్రపకటించినప్లప్లలేదాప్ల

భారతప్లజనాభాప్లలెకక లప్లడ్రపకారంప్లపట్ణ్ంగాప్లపేర్కక నన ప్లడ్రాంతం మరియు 

(బ్ల)ప్ల డ్రపభుతవ ప్ల అభిడ్రాయంప్ల మేరకుప్ల ప్ల ప్ల పట్ణ్ీకరణప్ల చెందుట్కుప్ల అవకారముప్ల ఉనన ప్ల డ్రాంతమునుప్లప్ల

న్స్టిఫికేష్ప్లదావ రాప్లపట్ణ్ప్లడ్రాంతంగాప్లడ్రపకటించవచుు ,  

19. ‘అరబ న్ రీజియన్’ప్ల అంటేప్ల డ్రపభుతవ ంప్ల డ్రపకటించినప్ల పట్ణ్ప్ల డ్రాంత్సనికిప్ల చుట్పకక లప్ల ఉనన ప్ల

డ్రగామీణప్లడ్రాంత్సలుప్లమరియుప్లస్మీపప్లడ్రగామాలనుండిప్లప్దదప్లస్ంఖయ లోప్లపట్ణ్ప్లడ్రాంతంప్లలోప్లతిరుగుట్కుప్ల

అవకారముప్లఉనన ప్లడ్రాంతం.ప్లప్ల 

20. ఈ నియమాలలో ఉపయోగించిన కానీ నిరవ చించబడని పదాలు మరియు వయ క్త తకరణలు చట్ం్లో 

వాటికి కేాయంచిన అరిానిన  కలిగి ఉంాయ. 

21. జోనల్ డెవలప మంట్  ా ు న్ (జెడ్ డిపి)’ అంటే ఒక జో్ లేదా ఒక జో్ యొకక  భాగం లేదా 

అభివృద్ధ ి యొకక  ప్లసాథ నిక చట్ం్ యొకక  నిబంధనల డ్రపకారం తయారు చేయబడిన మరియు 

మంజూరు చేయబడిన డ్రపణాళికల చట్మ్ు . 
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22. ‘జోన్’ అంటే అభివృద్ధనిి భడ్రదపరచడం, డ్రోతా హించడం మరియు నియండ్రతించడం మరియు 

చట్ం్ డ్రపకారం పట్ణ్ స్తవలను అంద్ధంచడం కోస్ం అభివృద్ధ ిచేస్త డ్రాంత్సలలో ఏదైనా ఒకటి 

విభజించబడవచుు  మరియు ‘జోనింగ్స రెగుయ లేష్ా ’ అనే పదాలు తదనుగుణంగా 

నిరణయంచబడత్సయ. 

23. జోనింగ్ అండ్ డెవలప మంట్ ప్రప్మోషన్ రెగ్యూ లేషన్ి ’ అంటే AP TP చట్ం్, 1920 మరియు 

AP MR & UDA చట్మ్ు, 2016 లోని వివిధ విభాగాల డ్రకింద చేసిన నిబంధనలు. 

24.  ఈ నిబంధనలలో వరతమాన కాలం యొకక  ఉపయోగం భవిషయ త్ కాలానిన  కలిగి ఉంటంద్ధ, 

పురుష లింగంలో స్ట్రతలింగ మరియు తట్స్థత ఉంాయ. ఏకవచనంలో బహువచనం మరియు 

బహువచనం ఏకవచనానిన  కలిగి ఉంాయ. ‘వయ కి త’ అనే పదంలో ఇతర డ్రపభుతవ  స్ంస్థలు, ఇతర 

ఏజెనీా లు మరియు వయ కి త ఉనాన రు. రచనలో ముడ్రదణ మరియు టైపింగ్స ఉంటంద్ధ మరియు 

స్ంతకంలో ఒక వయ కి త చేసిన ‘బొట్నవేలు ముడ్రద’ ఉంటంద్ధ. 

1.6 సాంకేతిక నిరవ చనాలు 

ఈ నిబంధనలలో, స్ందరభ ం అవస్రమైతే తపో , డ్రకింద ఇచిు న నిరవ చనం, డ్రపతి పదానికి 

వయ తిర్టకంగా సూచించిన అరాథనిన  కలిగి ఉంటంద్ధ. ఈ నిబంధనలలో నిరవ చించబడని పదాలు 

మరియు వయ క్త తకరణలు ఆండ్రధడ్రపదేశ్ పట్ణ్ డ్రపణాళిక చట్ం్, 1920, AP మునిసిాలిటీల చట్ం్ 1965, 

A.P. మునిా పల్ కారో్క ర్టష్ చట్ం్ 1994 మరియు AP MR & UDA చట్మ్ు, 2016 లలో ఉంటంద్ధ. 

1. అసంబ్లు భవనాలు 

విన్స్దం, సామాజిక, మత, దేరభకి త, పౌర, డ్రపయాణ డ్రపయోజనాల కోస్ం డ్రపజల స్మూహాలు 

స్మావేరమవుత్సయ లేదా వీటిలో ఒక భవనం లేదా భాగం మరియు వీటిలో డ్రామా మరియు 

సినిమా థియేట్రున, స్ట్డైవ్-ఇ్-థియేట్రున, అసెంబ్లన హాళ్ళు , నగరం హాలులు, టౌ్ హాల్ా , 

ఆడిోరియా, కళ్యయ ణమండాలు / ఫంక్ష్ హాల్ా  / మాయ ర్టజ్ హాల్ా , ఎగి జబ్లష్ హాల్ా , 
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మూయ జియంలు, మండల కారాయ లయాలు, స్తక టింగ్స రింకా్ , వాయ యామశాల, రెస్ారెంటన, 

తినడం లేదా బోరిడంగ్స ఇళ్ళు , డ్రార థనా ప్లస్థలాలు, నృత్సయ లు ఉంాయ. 

2. అనుబంధ భవనం 

ప్ల న ట్ప్లలోని డ్రపధాన భవనం నుండి వేరుగా ఉనన  భవనం మరియు స్తవకుల కావ రర్్, గాయ ర్టజ్, 

ప్ల ్ ర్ గదులు లేదా కాంపిటెంట్ అథారిటీ వరీకారించిన డ్రాంత్సలు వంటి అవస్రమైన 

ఉపయోగం కోస్ం ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ గదులను కలిగి ఉంటంద్ధ. 

3. అనుబంధ ఉప్యోగం 

డ్రాంగణం యొకక  ఏదైనా ఉపయోగం డ్రపధాన ఉపయోగానికి లోబడి ఉంటంద్ధ మరియు 

ఆచారంగా డ్రపధాన ఉపయోగానికి యాదృచిి కంగా ఉంటంద్ధ. 

4. ఏరోబిక్ సంట్ర్ 

ఫిట్ప్లనెస్ యొకక  అనిన  అంశాలను వరయ త, కండరాల బలం మరియు కారిడయో-వాసుక లర్ 

ఫిట్ప్లనెస్) మెరుగుపరచాలనే లక్షయ ంతో సాగతీత మరియు రకి త శక్షణ నితయ కృత్సయ లతో రిథమిక్ 

ఏరోబ్లక్ వాయ యామం చేస్త ప్లస్థలం లేదా భవనం. 

5. సౌలభూ ం (అమెనిటీ) 

'అమెనిటీ'లో ప్లక నబ్ హౌస్, కనెవ ని్  హాలా్ , విదాయ , వాణిజయ  సౌకరాయ లు మొదలైనవి ఉనాన య. 

6. ద్రఖాస్తత  

ఎపో టికపుో డు అథారిటీ సూచించిన రూపంలో చేసిన దరఖాసుత. 

7.  ఆమోద్ధంచబడింద్ధ 

ఉప-చా్లు / నిబంధనల డ్రపకారం స్ంబంధిత అధికారంప్లతో ఆమోద్ధంచిన / మంజూరు 

చేసినటన. 

8.  ఆకావ  ఫామ్ 

నీరు, మొకక లు మరియు చేపలతో నిండిన చినన  ాయ ంక్ (అకేవ రియం). ఇద్ధ చేపలు లేదా 

షెలిి షనను పండించానికి ఉపయోగిసాతరు. 
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9. ఆడిోర్షయం / కమ్యూ నిటీ హాల్ 

సినిమాోడ్రగాఫ్ట ఎగి జబ్లషనున / సాంస్క ృతిక కారయ డ్రకమాలు మొదలైనవాటిని చూచుట్కు 

ఉపయోగించే భవనాలు. 

10. బ్యూ చిలర్ కావ రటర్ 

అవివాహితుల కోస్ం ఉదేదశంచిన భవనం. 

11. బ్యంకెట్ హాల్ 

అంటే ఎకుక వ   మంద్ధకి  భోజన  స్దుాయం కలిగించు  భవనం లేదా గద్ధ. 

12. బయో ఇనఫ రేా టిక్ి  ల్ూ బ్ 

జనుయ  స్ంకేత్సలు వంటి స్ంకి నష ్జీవ డేాను స్తకరించి విశ్ల నషంచే డ్రపయోగశాల. 

13. బఫర్ ప్రాంతం ”అంటే 

(ఎ) డ్రపకక నే ఉనన  భూ వినియోగాలను వేరుచేస్త భూభాగం, ఒక ఉపయోగం యొకక  

డ్రపభావాలను మర్కకటి తగింాచే ఉదేదరయ ంతో నిరవ హించబడుతుంద్ధ. 

(బ్ల) సునిన తమైన ఉపయోగాలు పరిమితం చేయబడిన లేదా నిషేధించబడిన డ్రాంతం. 

(సి) బఫర్ డ్రాంతంలో విభజన దూరం మరియు ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ బఫర్ 

అంశాలు ఉంాయ. బఫర్ ఎలిమెంట్ అనేద్ధ స్హజమైన లేదా కృడ్రతిమ లక్షణం, ఇద్ధ 

డ్రపతికూల డ్రపభావానిన  తగిసాుతంద్ధ; బఫర్ప్లలో ఓప్్ డ్రరండ్, వృక్షస్ంపద బఫర్ మరియు రబద 

అవరోధం ఉండవచుు . 

14.   “భవనం” అనగాప్లమానవప్లనివాసానికిప్లఉపయోగించినా, లేకోయనాప్లప్లప్లఏదైనాప్లనిరామ ణప్లసామడ్రగితోప్ల

నిరిమ ంచినప్లకట్డ్ముప్లప్లమరియు 

ప్ల(ఎ)  పునాద్ధ, గోడలు, అంతసుతలు, చిమీన లు, ప్లప నంబ్లంగ్స మరియు భవన స్తవలు, ప్లసిథర వేద్ధకలు 

మొదలైనవి. 

(బ్ల) వరంా, బాలక నీలు, కారిన సెస్, డ్రొజెక్ష్ా ప్లమొదలైనవి. 

(సి) భవనం యొకక  భాగాలు లేదా దానికి అనుస్ంధానించబడిన ఏదైనా, 
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(డి) ఏదైనా గోడను జతచేయడం లేదా ఏదైనా భూమి లేదా ప్లస్థలం, బహిరంగ డ్రపదరశ న 

నిరామ ణాలు మొదలైన వాటిని జతచేయానికి ఉదేదశంచినవి. 

(ఇ) రసాయనాలు లేదా రసాయనాలను డ్రదవ రూపంలో నిలవ  చేయానికి మరియు నీరు, 

డ్రపస్రించే, ఈత కొలను, చెరువులు మొదలైన వాటి నిలవ  కోస్ం నిరిమ ంచిన ాయ ంకులు. 

(ఎఫ్ట) త్సత్సక లిక డ్రపయోజనాల కోస్ం మరియు ఆచార స్ందరాభ లలో త్సత్సక లికంగా 

నిరిమ ంచిన గుారాలు, షామియానా మరియు ా రోా లి్ ఆడ్రరయాలను మినహాయంచి, డ్రకింద 

నిరవ చించిన అనిన  రకాల భవనాలు ‘భవనాలు’ గా పరిగణించబడత్సయ. 

(i) అసంబ్లు భవనం ”అంటే విన్స్దం, సామాజిక, మత, దేరభకి త, పౌర, నాట్కం సినిమా 

థియేట్రున, సిటీ హాల్ా , టౌ్ హాల్ా  మరియు విన్స్ద పైరున మరియు ఇలాంటి 

డ్రపయోజనాల కోస్ం డ్రపజల స్మావేరమయేయ  భవనం. 

(ii) "బిజినెస్ బిలడంగ్" అంటే రికారుడ లావాదేవీల కోస్ం ఉపయోగించే ఏదైనా భవనం 

లేదా భాగం, కారాయ లయాలు, బాయ ంకులు, అనిన  వృతితపరమైన స్ంస్థలు, కోర్ు 

భవనాలు వాయ ార భవనాలుగా వరీకారించబడితే వాటి డ్రపధాన పని వాయ ారం యొకక  

లావాదేవీ మరియు / లేదా పుస్తకాలు మరియు రికారుడలను ఉంచడం. 

(iii) Detached Building/సవ తంప్రత  భవనం "అంటే ఇతర భవనాల నుండి వేరుగా 

ఉండి స్వ తండ్రతంగా గోడలు మరియు పైకపోు లతో కూడి  అనిన  వైపులా ఖాళీ జాగా 

వుండే భవనము. 

(iv) “సమీ డిటాచ్డడ బిలడంగ్” అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ వైపు గోడ మరియు 

పైకపుో తో ఇతర భవనంతో జతచేయబడిన భవనం. 

(v) రో హౌస్” అంటే ఓకే వరుస్లో   వుమమ డి గోడలు కలిగి ఉండి ముందు, వెనుక  ఖాళీ 

జాగాలు కలిగి వునాన   ఇళ్న వరుస్ మరియు వరుస్ చివరిలో ఉనన  ఇలున సూచించిన 

విధంగా స్కడ్ ఓప్్ సో్త స్  కలిగి ఉంాలి. 

(vi) "ఎడ్యూ కేషనల్ బిలడంగ్" అంటే ాఠశాల లేదా కళ్యశాల కోస్ం డ్రపతేయ కంగా 

ఉపయోగించబడే భవనం, తగిన బోరుడ లేదా విరవ విదాయ లయం లేదా విదాయ  
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ఉపయోగం కోస్ం యాదృచిి కంగా బోధన, విదయ  లేదా విన్స్దం కోస్ం అసెంబ్లనని కలిగి 

ఉనన  మర్ట ఇతర కాంపిటెంట్ అథారిటీ, మరియు ఇతర వినియోగదారుల 

యాదృచిి క కోస్ం ఒక భవనంతో స్హా లైడ్రబరీ లేదా పరిశోధనా స్ంస్థ వంటివి. 

డ్రాంగణంలో నివసించానికి అవస్రమైన సిబబ ంద్ధకి కావ రరా్్  మరియు ఒక హాస్ల్్  

ఉపయోగించే భవనం కూా ఇందులో ఉంాలి. 

(vii) ప్రప్మాద్కర భవనం " అంటే  

(1) నిలవ , నిరవ హణ, తయారీ లేదా డ్రాసెసింగ్స లేదా ర్టడియోధారిమ క పదారాథలు లేదా 

అధిక దహన లేదా పేలుడు పదారాథలు లేదా ఉతో తుతలు విపరీతమైన వేగంతో 

మరియు / లేదా విషపూరిత ొగలను ఉతో తిత చేయగలవు. 

(2) నిలవ , నిరవ హణ, తయారీ లేదా డ్రాసెసింగ్స వీటిలో అధిక తినివేయు, 

విషపూరితమైన చెడడ ఆలాక లిస్, ఆమానలు లేదా మర్కక డ్రదవాలు, వాయువులు 

లేదా రసాయనాలు మంట్, ొగలు మరియు పేలుడు మిడ్రరమాలను ఉతో తిత 

చేసాతయ లేదా ఫలితంగా పదారథం ఆకసిమ క జవ లన సామరథయ ం గల చకక టి 

కణాలుగా విభజిసుతంద్ధ. 

(viii) "ార్షప్రామక భవనం" అంటే అసెంబ్లన ప్ల న ంటన, డ్రపయోగశాలలు, విదుయ త్ ప్ల న ంటన, 

శుద్ధ ికరామ గారాలు, గాయ స్ ప్ల న ంటన, మిలునలు, డెయరీలు మరియు కరామ గారాలు వంటి 

ఉతో తుతలు లేదా పదారాథలు కలోి తమైనవి, స్మీకరించబడినవి లేదా డ్రాసెస్ 

చేయబడినవి. 

(ix) ఇనిి ిట్యూ షనల్ బిలడంగ్" అంటే డ్రపభుతవ ం, సెమీ-డ్రపభుతవ  స్ంస్థలు, డ్రపభుతవ  

రంగ స్ంస్థలు, విదయ , వైదయ , విన్స్ద మరియు సాంస్క ృతిక, పని చేస్త మహిళ్లు లేదా 

పురుషుల కోస్ం హాస్ల్్ లేదా ఆడిోరియం లేదా కాంప్నకా్  కోస్ం వారి డ్రపజా 

కారయ కలాాల కోస్ం రిజిస్ర్్ డ ఛారిట్బుల్ డ్రట్స్ులు నిరిమ ంచిన భవనం. సాంస్క ృతిక 

మరియు అనుబంధ కారయ కలాాల కోస్ం లేదా ధరమ శాల కోస్ం, అనాథల స్ంరక్షణ, 

వదలివేయబడిన మహిళ్లు, పిలనలు మరియు శశువులు, స్వ ప్లస్థత, నిరాడ్రరయులు 
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లేదా వృదిులు మరియు సాధారణంగా నిడ్రదావస్థను అంద్ధంచే ఖైదీల స్తవ చి తో శక్ష 

లేదా ద్ధదుదబాట నిరబ ంధానికి, మరియు ధరమ శాలలు, ఆసుపడ్రతులు, శానిోరియా, 

స్ంరక్షకుడు మరియు శక్షా స్ంస్థలు, జైళ్ళన , జైళ్ళన , మానసిక ఆసుపడ్రతులు, ద్ధదుదబాట 

గృహాలు, నిరబ ంధ మరియు స్ంస్క రణల భవనం వంటివి ఉనాన య. పరాయ ట్క 

రంగం, తదేకంగా చూస్త హోట్ళ్ళు , ప్లక నబుబ లు, గోలి్  కోరుా , ో ో ర్ ్ప్లస్తడ్ియం మరియు 

పరాయ ట్క యూనిట్ యొకక  అనిన  కారయ కలాాలు ఎపో టికపుో డు డ్రపభుతవ ం 

డ్రపకటించవచుు . 

(x) వరతక భవనం అంటే అదే భవనం లో ఉనన  కారాయ లయం, నిలవ  మరియు స్తవా 

స్దుాయాలతో స్హా ోకు లేదా రిటైల్ వసుతవులు లేదా స్రుకుల డ్రపదరశ న 

మరియు అమమ కం కోస్ం షాపులు, దుకాణాలు లేదా మారెక టనగా ఉపయోగించబడే 

భవనం లేదా భాగం. 

(xi) "ఎత్త తన భవనం" (ఆకాశ హరా ూ ం ) అంటే 18 మీట్రున మరియు అంతకంటే ఎకుక వ 

(ప్లసిల్్ ్ ప్ల న ర్ప్లతో స్హా) ఎతుత ఉనన  భవనం. అయతే, చిమీన లు, శీతలీకరణ ట్వరున, 

బాయలర్ గదులు / లిఫ్ట ్మెష్ రూములు, కోల్డ ప్ల ్ ర్టజ్ మరియు  మనుషులు 

పనిచేయని ారిడ్రశామిక భవనాలు  మరియు మంచి నీటి ాయ ంకులు మొదలుగు 

వాటిని సాధారణ  భవనాలుగా అనుమతించ వచుు ను. 

(xii) "ఆఫీస్ బిలడంగ్"  (డ్రాంగణం), అంటే భవనం లేదా డ్రాంగణం లేదా దానిలో కొంత 

భాగం కారాయ లయం కోస్ం లేదా కారాయ లయ డ్రపయోజనాల కోస్ం లేదా ప్లక నరికల్ పని 

కోస్ం ఏకైక లేదా డ్రపధాన ఉపయోగం. కారాయ లయ డ్రపయోజనాలలో పరిాలన, ప్లక నరికల్ 

పని, డబుబ  నిరవ హణ, టెలిో్, టెలిడ్రగాఫ్ట మరియు కంపూయ ట్ర్ ఆపర్టష్; మరియు 

ప్లక నరికల్ పనిలో రాయడం, డ్రగంధాలయం, పేపరా్  టైపింగ్స, ఫైలింగ్స, డూపినకేటింగ్స, 

పంచ్ కారుడలు లేదా టేపులు, యండ్రత్సల లెకక లు, డ్రపచురణ కోస్ం స్మాచారం  

స్తకరించడం మరియు డ్రపచురణ కోస్ం స్ంాదక్తయ తయారు చేస్త భవనాలు. 
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(xiii) "ప్బిుక్ బిలడంగ్" అంటే డ్రపభుతవ ం, సెమీ డ్రపభుతవ  స్ంస్థలు, డ్రపభుతవ  రంగ 

స్ంస్థలు, రిజిస్ర్్ డ ఛారిట్బుల్ డ్రట్స్ ్లేదా ఇతర స్ంస్థలు వారి లాభరహిత డ్రపజా 

కారయ కలాాల కోస్ం నిరిమ ంచిన భవనం. 

(xiv) "రెసిడెనిియల్ బిలడంగ్" అంటే వంట్ లేదా భోజన స్దుాయాలతో లేదా లేకుంా 

సాధారణ నివాస్ అవస్రాల కోస్ం నిడ్రద వస్తి కలిో ంచే భవనం మరియు ఒకటి లేదా 

అంతకంటే ఎకుక వ కుటంబ నివాసాలు, బస్ లేదా బోరిడంగ్స ఇళ్ళు , హాస్ళ్్ళన , వస్తి 

గృహాలు, అారె్మ ంట్ ఇళ్ళు , ప్ల న టన మరియు స్ట్పైవేట్ గాయ ర్టజీలు కోస్ంప్లఉదేదశంచినప్ల

భవనం.  

(xv) "హెర్షటేజ్ బిలడంగ్" అంటే స్ంస్థ (Authority)  చేప్ల ప్ల డ్రపకటింపప్ల బడిన, సౌందరయ , 

చారిడ్రత్సతమ క లేదా సాంస్క ృతిక విలువలను కలిగి ఉనన  భవనము. 

(xvi) "హెర్షటేజ్ ప్రెసింక్ ట" అంటే హెరిటేజ్ భవనం లేదా భవనాలు మరియు దాని 

ఆవరణలు లేదా స్ంబంధిత డ్రపదేశాలను కలిగి ఉనన  స్ముదాయం. 

(xvii) " ో ట రేజ్ బిలడంగ్" అంటే వసుతవులు, వసుతవుల నిలవ   కోస్ం ఉపయోగించే భవనం 

లేదా భాగం మరియు గిడడంగి, కోల్డ ప్ల ్ర్టజ్, స్రకు రవాణా డిో , డ్రానిా ట్ షెడ్, ప్ల ్ ర్ 

హౌస్, పబ్లనక్ గాయ ర్టజ్, హాయ ంగర్, డ్రట్క్ టెరిమ నల్, ధానయ ం ఎలివేట్ర్, ప్లసిథరంగా వునాన  

ధానయ ం కొట్. 

(xviii) అస్తరక్షిత భవనం " అంటే భవనం, 

(ఎ) నిరామ ణ పరంగా  సురక్షితం కానిద్ధ , 

(బ్ల) అపరిశుడ్రభముగాప్లఉనన ద్ధ. 

(సి) డ్రపవేశంచుట్కు  తగిన మారాాలు లేనిద్ధ. 

(డి) అగిన  డ్రపమాదానికిప్లఅవకారము కలద్ధ  

(ఇ) మానవ జీవిత్సనికి డ్రపమాదం కలిగించుట్కు అవకారం కలద్ధ , 

(ఎఫ్ట)  డ్రపసుతత వినియోగం  వలన   స్రియగు  నిరవ హణ  
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లేకప్ల శధిలావస్థలో  ఉండిప్ల  ఆరోగయ ం,ప్ల డ్రపజా స్ంక్షేమానికి డ్రపమాదం కలుగుట్కు 

అవకారం కలద్ధ. 

 

(xix) "హోల్ సేల్ ఎసాట బిుషమంట్ " అంటే ోకుప్లవాయ ారంలోప్లపూరితగా లేదా ాక్షికంగా 

నిమగన మైన, డ్రట్క్ డ్రా్ా పో్ల ర్ ్బుకింగ్స గిడడంగులతో స్హా డ్రట్క్ రవాణాలో నిమగన మైన 

స్ంబంధిత నిలవ  సౌకరాయ లు, గిడడంగులు మరియు స్ంస్థలతో స్హా ోకుప్ల

దుకాణములనుప్ల ఏరోా ట చేయునద్ధ. 

15.      వాూ ార భవనాలు: 

వాయ ార లావాదేవీల కోస్ం ఉపయోగించే భవనం లేదా భవనం యొకక  భాగం; 

వైదుయ ల స్తవా సౌకరాయ లు, కోర్ు గృహాలు, రికార్ డ మరియు రిఫరె్ా  లైడ్రబరీలను ఈ 

స్మూహంలో వరీకారించబడి, డ్రపజలతో వాయ ార స్ంబంధాలు డ్రపధాన వాయ పకంప్లగాప్ల

కలిగినప్లభవనాలు. 

 

16.     చౌల్ట్లీటలు 

డ్రపయాణికులు, యాడ్రతికులు లేదా విహారప్ల యాడ్రతికులు, ప్లస్థలప్ల స్ందరశ కులు, 

సాధారణంగా మత స్మూహాలు / డ్రపదేశాలతో అనుస్ంధానించబడి బడిప్ల వునన ప్ల

విడ్రశాంతిప్లభవనం. 

17.      కమ్యూ నిటీ సౌకర్మూ లు 

ఒక లే అవుట్  లో డ్రపతేయ కంగా షాపింగ్స, ోస్ాఫీసు, బాయ ంక్, స్రస్మైన ధరల దుకాణం, 

మిల్క  బూత్, ాఠశాల, డిసెో నా రీ, ఒక నరాి ంగ్స హోమ్, పిలనల స్ంరక్షణ కేండ్రదం, 

లైడ్రబరీ, కమూయ నిటీ హాల్, కళ్యయ ణమండపం, ోలీస్ ప్లస్తష్్, ప్లసాథ నిక కారాయ లయం 

విదుయ త్ బోరుడ, నీటి పనులు, ప్లసాథ నిక స్ంస్థ మరియు స్మరథ అధికారం (Competant 

Authority)  సూచించిన ఇతర సౌకరాయ లు కొరకు విడిచిప్టిన్ డ్రాంతములు 

(ప్లస్థలములు). 
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18.       సౌకరూ వంతమైన షాపింగ్ సంట్ర్ 

  జనాభా యొకక  రోజువారీ అవస్రాలతో వయ వహరించే మరియు హోల్ప్లస్తల్ మరియు       

అతయ ంతప్లఖరీదైనప్లఅమమ కప్ల డ్రాంతం నుండి  బహుప్లవిభినన  దుకాణాల స్మూహానికి 

ఆవరణ. 

19.      ప్ర్షప్రశమలు / ప్రాజెకుట లు / కారూ కల్ాల వరా్మలు 

పరిడ్రరమల శాఖ మరియు MoEFCC సూచించిన మారదారశ కాల డ్రపకారం ారిడ్రశామిక   

భవన అనుమతులు ఎరుపు, ఆరెంజ్, ఆకుపచు  మరియు తెలుపు వరాాల డ్రకింద 

ఎపో టికపుో డు స్వరించిన విధంగా పరిగణలోకిప్లతీసుకోప్లబడత్సయ. 

20.      క ుబ్ 

          ఒక డ్రపతేయ క ఆస్కి త లేదా కారాయ చరణకు అంకితమైన స్ంఘం. 

21.     కుటీర ప్ర్షప్రశమ లేదా సాంప్రప్దాయ  గృహ వృతిత: 

అద్దద కారిమ కులను నియమించకుంా, వసుతవులను డ్రపదరిశ ంచకుంా, డ్రపమాదంప్ల

లేకుంాప్ల పరిస్రప్ల నివాసులప్ల భడ్రదనుప్ల డ్రపభావితంప్ల చేయకుంాప్ల ఒకప్ల డ్రాంగణంప్ల లోప్ల

నివసించేప్లకుటంబప్లస్భుయ లుప్లనిరవ హించేప్లవృతితని కుటీర పరిడ్రరమ లేదా సాండ్రపదాయ  

గృహ వృతిత అందురు. పూరితగా దేశీయ లేదా గృహ అవస్రాల కోస్ం మరియు / లేదా 

లైసె్ా  ొందగల వసుతవులను ఉపయోగించడం మినహా యాండ్రతిక పరికరాలు 

ఉపయోగించకుంాప్లప్లచేస్తప్లవృతిత.  ఒకవేళ్ యాండ్రతిక రకి తని ఉపయోగిస్తత, అద్ధ 10 HP 

లకు మించరాదు. 

22.    సాంసక ృతిక మర్షయు దాతృతవ  సంఘాలు 

         ఇతరుల స్ంక్షేమానిన  డ్రోతా హించాలని కోరుకునే స్ంస్థ. 

23.    డెవలప్ర్  అంటే, 

(ఎ) ఒక స్వ తండ్రత భవనం లేదా అార్ుమెంటలతో కూడిన భవనానిన  నిరిమ ంచే వయ కి త,        

లేదా ఇపో టికే ఉనన  భవనం లేదా దానిలో కొంత భాగానిన  అార్ప్్లమెంటనగా మారిు  
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, అనిన  లేదా కొనిన  అార్ప్్లమెంట్నను ఇతర వయ కుతలకు విడ్రకయంచే ఉదేదరయ ం  కలిగి 

ఉనన  వయ కి త.   

        (బ్ల) ఒక డ్రాజెక్ప్్లలో భూమిని అభివృద్ధ ిచేస్త వయ కి త, ఆ వయ కి త ఏదైనా ప్ల న ట్నలో నిరామ ణాలను   

నిరిమ సుతనాన డో లేదో, ఇతర వయ కుతలకు విడ్రకయంచే ఉదేదరయ ంతో, చెపోి న డ్రాజెక్ులోని 

అనిన  లేదా కొనిన  ప్ల న ట్నను నిరామ ణాలతో లేదా లేకుంా ; లేదా 

       (సి)  ఏదైనా అభివృద్ధ ి స్ంస్థ  మర్ట ఇతర ప్లసాథ నిక స్ంస్థ కేాయంపులకు స్ంబంధించి 

   (1) ఏదైనా అభివృద్ధ ి స్ంస్థ  మర్ట ఇతర ప్లసాథ నిక స్ంస్థలు వారిక్త చెంద్ధన ప్లస్థలములలో 

వారిచే  నిరిమ ంచ బడిన భవనాలు లేదా అార్ుమెంటన, డ్రపభుతవ  వారికి 

స్మో రోి ంచుట్ లేదా  

              (2) అనిన  లేదా కొనిన  అార్ుమెంటన లేదా ప్ల న ట్నను విడ్రకయంచే ఉదేదరయ ంతో వునన    

ఏదైనా అభివృద్ధ ి స్ంస్థ  మర్ట ఇతర ప్లసాథ నిక స్ంస్థ , లేదా 

(డి)  తమ స్భుయ ల కోస్ం అార్ుమెంటన లేదా భవనాలను నిరిమ ంచి  లేదా ఇతర స్భుయ లకు     

కేాయంచుట్కు  ఏరో డిన ఒక అతుయ నన త రాస్ట్ష ్ ప్లసాథయ స్హకార హౌసింగ్స ఫైనా్ా  

సొస్కటీ మరియు ఒక డ్రాధమిక స్హకార హౌసింగ్స సొస్కటీ  లేదా 

(ఇ)  ఎవరైనా ఒక వయ కి త  బ్లలడర్, వలస్వాద్ధ, కాండ్రాకర్్, డ్రపమోట్ర్, ఎస్తట్్ డెవలపర్ లేదా 

మర్టదైనా పేరుతో వయ వహరించి లేదా భవనం లేదా అారె్మ ంట్ నిరిమ ంచిన భూమి 

యజమాని నుండి అారీన  పవర్ యొకక  హోలడర్ప్లగా వయ వహరిసుతనన టన పేర్కక నన  ఇతర 

వయ కి త లేదా కటిన్ అార్ుమెంటన  లేదా  ప్ల న టన అమమ కానికి తోడో డిన వయ కి త ; లేదా 

         (ఎఫ్ట)   సాధారణ డ్రపజలకు విడ్రకయంచానికి ఏదైనా భవనం లేదా అారె్మ ంటన  నిరిమ ంచే ఇతర 

వయ కి త. 

     వివరణ: ఈ నిబంధన యొకక  డ్రపయోజనాల కోస్ం, ఒక భవనానిన  అార్ప్్లమెంటనగా మార్టు      

లేదా మార్టు  వయ కి త లేదా అమమ కం కోస్ం ఒక ప్ల న ట్ప్లను అభివృది్ధ చేస్త వయ కి త, 
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అార్ప్్లమెంటన లేదా ప్ల న ట్నను విడ్రకయంచే వయ కుతలు వేర్టవ రు వయ కుతలు, ఇదదరూ 

డ్రపమోట్రునగా పరిగణించబడత్సరు మరియు ఈ నియమాలలో పేర్కక నన  విధులు 

మరియు బాధయ తలకు స్ంయుక తంగా బాధయ త వహించాలి; 

24. “కాలువ” అంటే ఒక వయ వస్థ లేదా పైపుల వరుస్, వాటి అమరికలు మరియు ఉపకరణాలు, 

మాయ ్ప్లహోల్ా , తనిఖీ గదులు, ఉచుు లు గలీనలు, భవనం యొకక  మురుగు నీరు  ారుదల కోస్ం  

ఉపయోగించేద్ధ  లేదాఅదే ఆవరణ లోని  భవనాలకు వుండే వయ వస్థ.  ఒక కాలువ అనగా  ఉపరితల 

నీటి ారుదల లేదా ఏదైనా డ్రదవానిన  తొలగించే వయ వస్థ. 

25. “నివాసం” అంటే ఒక  భవనం లేదా  అందలి భాగం పూరితగా లేదా డ్రపధానంగా నివాస్ అవస్రాల 

కోస్ం రూొంద్ధంచబడినద్ధ  లేదా ఉపయోగించినద్ధ.  కానీ ఇందులో బోరిడంగ్స  లేదా రూమింగ్స 

ఇళ్ళు , గుారాలు, పరాయ ట్క శబ్లరాలు,  హోట్ళ్ళు   డ్రపధానంగా త్సత్సక లిక నివాసితుల కోస్ం 

రూొంద్ధంచిన లేదా ఉపయోగించిన ఇతర నిరామ ణాలు  ఉండవు. 

26. “ డెవ లుంగ్ యూనిట్ ” అంటే ఒక కుటంబానికి నివాస్ వస్తితో కూడిన ఆడ్రరయం. ఇద్ధ   వంట్ 

గద్ధ, హాలు,   మరియు సాన నపు గద్ధ వంటి  సౌకరాయ లతో  ఉనన    ఒక వయ కి తగత నివాస్ భవనం. 

27. డిార్ట మంట్ల్  ో ట ర్ 

వివిధ ఉతో తుతలప్లవిడిస్రుకులు,   విస్తృత డ్రశ్లణి వినియోగ వసుతవులు  లభించే అంగడి. 

28. ధరా ాల 

మతపరమైన లేదా స్వ చి ంద డ్రపయోజనాల కోస్ం అంకితమైన భవనం, ముఖయ ంగా 

డ్రపయాణికులకు విడ్రశాంతి గృహం. 

29.    వాూ ధి విశ్ల ుషణ కేంప్రద్ం (Diagnostic center) 

ఒక వయ కి త యొకక  లక్షణాలు మరియు స్ంకేత్సలను బటి ్వాయ ధిని లేదా వాయ ధి పరిసిథతిని వివరంగా  

తెలుసుకోవానికి వైదయ  పరీక్షలు నిరవ హించే డ్రపదేరం. 

30. “ఎన్ ఫోరి్  మంట్ అథార్షటీ” అంటే పట్ణ్ాభివృద్ధ ి స్ంస్థల వైస్ చైరమ నున , పా్న ప్లసాథ నిక 

స్ంస్థల  కమిషనరున మరియు స్ంబంధిత డ్రగామ పంచాయతీల పంచాయతీ కారయ దరుశ లు; 
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31. “ప్రప్స్తతతం ఉనన  భవనం” (existing building) అంటే ఈ నిబంధనల అమలుకు ముందు 

ఉపయోగం లో ఉనన  భవనం లేదా నిరామ ణం. 

32. “ప్రప్స్తతత వినియోగం” అంటే ఈ నిబంధనలు అమలుకు ముందు వరకుప్ల ఉనన  భవనం లేదా 

నిరామ ణం యొకక ప్లవినియోగం 

33. విదాూ  భవనాలు 

అంటే ాఠశాల లేదా కళ్యశాల కోస్ం డ్రపతేయ కంగా ఉపయోగించబడే భవనం, తగిన బోరుడ లేదా 

విరవ విదాయ లయం లేదా విదాయ  ఉపయోగం కోస్ం యాదృచిి కంగా బోధన, విదయ  లేదా విన్స్దం 

కోస్ం అసెంబ్లనని కలిగి ఉనన  మర్ట ఇతర కాంపిటెంట్ అథారిటీ, మరియు ఇతర వినియోగదారుల 

యాదృచిి క కోస్ం ఒక భవనంతో స్హా లైడ్రబరీ లేదా పరిశోధనా స్ంస్థ వంటివి. డ్రాంగణంలో 

నివసించానికి అవస్రమైన సిబబ ంద్ధకి కావ రరా్్  మరియు ఒక హాస్ల్్  ఉపయోగించే భవనం 

కూా ఇందులో ఉంాలి. 

34. “అంతస్తత”ప్ల అంటేప్ల ఒకప్ల భవనంలోప్లసాధారణంగాప్ల నడిచేప్లఉపరితలంప్ల ఇందులోప్లమెజజనై్ప్ల నో ర్ప్ల

కలవదు.ప్లప్లప్లవీధిప్లలేదాప్లబహిరంగప్లప్లస్థలముప్లప్లదావ రాప్లదారిప్లకలిగిప్లవునన చో, డ్రరండ్ప్ల న ర్ప్లఅనిప్లపిలుసాతరు; 

దానిప్లపైప్లఅంతసుతనుప్ల నో ర్ప్ల1 అనిప్లపిలుసాతరు, తదుపరిప్లపైప్లఅంతసుతనుప్ల నో ర్ప్ల2 అనిప్లపిలుసాతరు, 

మరియుప్లపైకి.ప్లఅదేవిధంగాప్లనేలప్లసాథయలప్లకంటేప్లతకుక వప్లఉనన ప్లఅంతసుతలనుప్లబేసెమ ంట్ప్ల నో ర్ప్ల1, 

బేసెమ ంట్ప్ల నో ర్ప్ల2 అనిప్లపిలుసాతరుప్లఅదేప్లవిధంగాప్లడ్రకిందకు. 

35.    గెస్ట హౌస్ 

ప్లప్లప్లప్లప్లప్లప్లప్లడబుబ లు చెలినంచే పదదతి పై అతిథులకు వస్తి అంద్ధంచే స్ట్పైవేట్ ఇలున. 

36.   వాూ యామాల 

జిమాన సికా్్ , ఆట్లు మరియు ఇతర శారీరక వాయ యామం కోస్ం కేాయంచిన ఒక గద్ధ లేదా 

భవనం. 

37. హేచరీస్ 

    వాణిజయ ం కొరకు చేపలు లేదా పౌస్ట్లీ ్గుడనను కృడ్రతిమంగా ొద్ధగించడం  కోస్ం  నియండ్రతించబడే 

భవనం. 
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38.  ప్రప్మాద్కర భవనాలు 

అనగా ఒక  భవనం లేదా దాని భాగానిన  ఈ డ్రకింద్ధ విధంగా ఉపయోగుంచుట్ 

(ఎ) ర్టడియోధారిమ క పదారిాల డ్రాసెసింగ్స, అధిక దహన లేదా పేలుడు పదారాథల తయారీ, 

విపరీతమైన వేగంతో లేదా విషపూరిత ొగలు లేదా పేలుడు ఉదాారాలను ఉతో తిత చేస్త 

ఉతో తుతల నిలవ , నిరవ హణ, తయారీ కేండ్రదంప్ల(భవనం). 

(బ్ల) నిలవ , నిరవ హణ, త్సయారుప్లచేయుట్లోప్లఅధికంగాప్లతుపుో ప్లపట్, విషపూరితమైన క్షారాలు, 

ఆమానలు లేదా ఇతర  డ్రదవాలు, వాయువులు లేదా రసాయనాలు మంట్లు, ొగలు చిమేమ   

పేలుడు మిడ్రరమాలను ఉతో తిత చేసూత ,  పదారాథనిన  అతిచినన  కణాలుగా విభజించి  ఆకసిమ క 

జవ లన సామరథయ ం కలిగినద్ధ. 

 

39.  “వారసతవ  భవనము"  

         ప్లఒకప్లభవనంప్ల/ప్ల డ్రాంగణంప్లలేదాప్లదానిలోనిప్లఏదైనాప్లభాగంప్లలేదాప్లనిరామ ణం, సౌందరయ , చారిడ్రతకప్ల

లేదాప్లసాంస్క ృతికప్లవిలువలుప్లలేదాప్లపరాయ వరణప్లలేదాప్లపరాయ వరణప్లడ్రాముఖయ తప్లకలిగినప్లనిరామ ణంప్లప్ల

పరిరక్షణప్లలేదాప్లపరిరక్షణప్లఅవస్రంప్లఉనన భవనాలుప్ల /ప్ల డ్రాంత్సలనుప్లస్ంబంధితప్ల ప్లఅధికారికప్ల

స్ంస్థప్లప్లప్లవారస్తవ ప్లభవనంగాప్లడ్రపకటిసుతంద్ధ. 

40. వారసతవ  ఆవరణ  (Heritage Precinct) 

అథారిటీ చేప్లప్ల డ్రపకటింపబడినప్లవారస్తవ  భవనం లేదా భవనాలు, ఆవరణలు లేదా స్ంబంధిత 

డ్రపదేశాలతో కూడిన డ్రాంతం. 

41. హాలడే ర్షసార్ట 

     డ్రపయాణికులు బస్,  భోజనం మరియు ఇతర స్తవలకు   చెలినంపు పదదతి పై ఇచుు  భవనం. 

42. హాసిొ ట్ల్ (ద్వాఖాన): 
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డ్రపతేయ క వైదయ  మరియు నరాి ంగ్స సిబబ ంద్ధ మరియు వైదయ  పరికరాలతో రోగి చికితా ను 

అంద్ధంచే ఆరోగయ  స్ంరక్షణ స్ంస్థ. 

43. వసతిగృహం (Hostel) 

వస్తిగృహం (హాస్ల్్) అనేద్ధ   విదాయ రుథలు, కారిమ కులు లేదా డ్రపయాణికులు వంటి  వారికి ఒక 

నిరిదష ్ స్మూహానికి ఒక నిరిదష ్ కాలానికి ఆహారం మరియు బస్ను   స్రస్మైన ధరకు  

అంద్ధంచునద్ధ. 

44. ార్షప్రామక భవనాలు: 

అసెంబ్లన ప్ల న ంటన, డ్రపయోగశాలలు, విదుయ త్ ప్ల న ంటన, ొగ గృహాలు, శుద్ధ ికరామ గారాలు, గాయ స్ 

ప్ల న ంటన, మిలునలు, డెయరీలు, కరామ గారాలు వంటి అనిన  రకాల మరియు లక్షణాల 

ఉతో తుతలు లేదా పదారాథలు తయారు చేయబడిన లేదా డ్రాసెస్ చేయబడిన ఏదైనా భవనం 

లేదా భవనం లేదా నిరామ ణం. 

45. సంసాథ గత భవనాలు (Institutional Buildings) 

డ్రపభుతవ ం, సెమీ-డ్రపభుతవ  స్ంస్థలు లేదా రిజిస్ర్్ డ డ్రట్స్ప్్లలు నిరిమ ంచిన భవనం మరియు 

వైదయ  లేదా ఇతర చికితా  కోస్ం లేదా సాంస్క ృతిక మరియు అనుబంధ కారయ కలాాల కోస్ం 

లేదా ధరమ శాల కోస్ం, శారీరక లేదా మానసిక అనారోగయ ంతో బాధపడుతునన  వయ కుతల 

స్ంరక్షణ కోస్ం ఉపయోగించే ఆడిోరియం లేదా కాంప్నకా్  కోస్ం ఉపయోగించబడుతుంద్ధ. 

వికలాంగులు, వాయ ధి లేదా బలహీనత, అనాథల స్ంరక్షణ, వదలిప్టిన్ మహిళ్లు, పిలనలు 

మరియు శశువులు స్వ స్థత, నిరాడ్రరయులు లేదా వృదిులు మరియు ఖైదీల యొకక  పరిమితం 

చేయబడిన లైడ్రబరీతో జరిమానా లేదా ద్ధదుదబాట నిరబ ంధానికి సాధారణంగా నిడ్రద వస్తి 

మరియు స్హా ధరమ శాలలు, ఆస్ో డ్రతులు, శానిోరియా, జైళ్ళన , జైళ్ళన , మానసిక ఆస్ో డ్రతులు, 

ద్ధదుదబాట గృహాలు, నిరబ ంధ మరియు స్ంస్క రణల వంటి కో్డియల్ మరియు శక్షా 

స్ంస్థలు మొదలైనవి. అయతే వీటిలో నరాి ంగ్స హోమా్ , ప్లకి ననికా్  మరియు డయాగోన సికా్్  

కేండ్రదాలు ఉండవు. 
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46. జంక్ యార్డ 

రీస్కకిల్ చేయానికి లేదా విస్రుజనుు ట్కు  ముందు డ్రసాక ప స్తకరించే డ్రపదేరం. 

47. "భూమ" (Land) 

భూమి నుండి ఉతో నన మయేయ  డ్రపయోజనాలు, భూమికి అనుస్ంధానించబడిన విషయాలు 

లేదా భూమికి అనుస్ంధానించబడిన దేనికైనా శారవ తంగా కట్బడి ఉండేద్ధ. 

48. భూమ వినియోగం (Land Use) 

భూ వినియోగం అంటే భూమి యొకక  డ్రపధాన ప్లస్థలం లేదా దానిలో భవనం లేదా భవనం 

ఉపయోగించబడే లేదా ఉపయోగించానికి ఉదేదశంచినద్ధ. భూ వినియోగాల డ్రపకారం ప్ల నటన 

వరీకారించే డ్రపయోజనాల కోస్ం, భూ వినియోగం దానిపై నిరంతరాయంగా ఉనన  అనుబంధ 

భూ వినియోగాలను చేరు ానికి పరిగణించబడుతుంద్ధ. 

49. “లైసన్ి  పంద్ధన / టౌన్  ా ు నర్ / ఆర్షక టక్ ట / ఇంజనీర్ / ల్ట్సటకచ రల్ ఇంజనీర్ / 

సూప్ర్ వైజర్” అంటే అథారిటీ చే స్ంమాబంద్ధత నిబంధనల డ్రపకారము అధికృతించ 

బడిన    టౌ్ ప్ల న నర్, ఆరిక టెక్,్ ఇంజనీర్, స్ట్స్క్ు రల్ ఇంజనీర్, సూపర్ప్లవైజర్. 

50. హోట్ళ్ళు  

డ్రపయాణికులకు బస్ మరియు ఉచిత ారిక ంగ్స స్దుాయాలను అంద్ధంచే హోట్ల్, 

సాధారణంగా రోడుడ పకక న ఉనన  హోట్ల్ వెలుపల ారిక ంగ్స కలిగి ఉంటంద్ధ. 

51. బహుళ- సాథ ి కార్ ార్షక ంగ్ భవనం (ార్షక ంగ్ కాంెుక్ి  / ార్షక ంగ్  సథలం) 

ఒక భవనం ాక్షికంగా రెండు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ నేలమాళిగలు లేదా భూసాథయ కంటే 

ఎకుక వగా ఉండవచుు , డ్రపధానంగా కారున, సూక ట్రున లేదా మర్టదైనా తేలికాటి మోట్రైజ్డ  

వాహనాల ారిక ంగ్స కోస్ం ఉపయోగించబడుతుంద్ధ. అనుమతించిన వాహనాల ారిక ంగ్స 

కోస్ం పూరితగా ఉపయోగించబడే నిరిమ ంచిన లేదా నిరిదష ్డ్రాంత్సలోన .తెరిచిన ఆవరణ. 

52. మలీటెుకి్  కాంెుక్ి  

షాపింగ్స మాల్ యొకక  ఇంటిడ్రేటెడ్ ఎంట్రెలన్ెమ ంట్ మరియు షాపింగ్స సెంట్ర్ / కాంప్నకా్  

మరియు కనీస్ం మూడు (3) సినిమా హాళ్ళు  / డ్రరక నున కలిగి ఉంాలి. సినిమా హాల్ా  కాకుంా, 
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విన్స్ద డ్రపదేరంలో రెస్ారెంటన, ఫలహారశాల, ాస్ ్ఫుడ్ అవుటెనటన, వీడియో ేమా్  ారనరున, 

పబుబ లు, బౌలింగ్స డ్రాంత్సలు, హెల్త సోా  / సెంట్రున, కనెవ ని్  సెంట్రున, హోట్ళ్ళు  

మరియు ఇతర విన్స్ద కారయ డ్రకమాలు ఉండవచుు . ఏదేమైనా, మలీప్్నకా్ ప్లలు ఏరోా ట 

చేయబడిన అదే ప్లబాన క్ప్లలో హోట్ళ్ళు , స్రీవ స్ అార్ప్్లమెంట్ప్లలు వంటి నివాస్ డ్రాంత్సలు 

అనుమతించబడవు మరియు డ్రపతేయ క ప్లబాన క్ప్లగా మాడ్రతమే అనుమతించబడత్సయ. అటవంటి 

కాంప్నకా్  స్కట్ అంతా విస్తరించి ఉండవచుు  లేదా ఎతెలతన భవనాలు లేదా సాధారణ 

భవనాలు కావచుు  ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎకుక వ ప్లబాన కులలో ఉండవచుు . 

53. నైట్ షెలటర్ 

రాడ్రతి నిరాడ్రరయులకు వస్తి కలోి ంచే డ్రపదేరం. 

54. "నైబర్ హుడ్ సంట్ర్ మర్షయు సివిక్ సంట్ర్" అంటే  

సెక్ారియిల్ షాపింగ్స సెంట్ర్, మారెక ట్, ఆఫీస్ బ్లలిడంగ్స, సినిమా, చినన  ఆసుపడ్రతి, ఆట్ ప్లస్థలం, 

సివ మిమ ంగ్స పూల్, టౌ్ హాల్, ఓప్్ ఎయర్ థియేట్ర్, పౌర మరియు సాంస్క ృతిక సౌకరాయ లు, 

లైడ్రబరీ, హయయ ర్ సెకండరీ సూక ల్, ారిక ంగ్స ప్ల నటన, పబ్లనక్ యుటిలిటీ మరియు స్రీవ స్ 

 ఆఫీస్, ఫైర్ ప్లస్తష్్, ో లీస్ ప్లస్తష్్, మతపరమైన భవనం మరియు డ్రపజా వినియోగాల భవనం 

వంటి భవనం. 

55.  "నాన్-కనాఫ రా్ష ంగ్ బిలడంగ్ లేదా యూజ్" అంటే  ఈ నిబంధనలు డ్రారంభించే నాటికి 

డ్రపసుతతం  భూమి పై ఉనన   భవనం,  నిరామ ణం లేదా ఆ భూమి ఉపయోగంచే తీరు  

ఈ  నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేనిద్ధ.  

56. నాన్-రెసిడెనిియల్ భవనాలు 

హోట్ళ్ళు , హాస్ళ్్ళన , మోట్ల్ా , షాపులు, కారాయ లయాలు, ాఠశాలలు, పబ్లనక్ అసెంబ్లన 

భవనాలు,  కరామ గారాలు మరియు రెండు లేదా అంతకంటే ఎకుక వ ప్ల న ట్న ప్లబాన కులలో  

 ఒక స్మూహానికి చెంద్ధన   నివాసాలు మరియు సాధారణమైన నివాస్ భవనాల భాగాలు 

వంటివి పైన నిరవ చించిన భవనాలు కాకుంా . 

57. నరి్ష ంగ్ హోమ్ 
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ఏదైనా అనారోగయ ం, గాయం లేదా బలహీనతతో బాధపడుతునన  వయ కుతల రిసెపి్  కోస్ం 

ఉపయోగించిన లేదా ఉపయోగించానికి ఉదేదశంచిన ఏదైనా డ్రాంగణం డ్రపసూతి గృహాలతో 

కలిపి  అంటే వారికి చికితా  మరియు నరాి ంగ్స అంద్ధంచడం మరియు 20 పడకలకు మించని 

సామరథయ ం కలిగిన భవనాలు. 

58. కార్మూ లయ భవనము 

ఒక భవనం లేదా డ్రాంగణం లేదా దాని భాగానిన  కారాయ లయం కోస్ం లేదా కారాయ లయ 

డ్రపయోజనాల కోస్ం లేదా ప్లక నరికల్ పని కోస్ం ఏకైక లేదా డ్రపధాన ఉపయోగం కలిగి ఉంటంద్ధ. 

కారాయ లయ డ్రపయోజనాలలో పరిాలన, ప్లక నరికల్ పని, డబుబ  నిరవ హణ, టెలిో్, టెలిడ్రగాఫ్ట 

మరియు కంపూయ ట్ర్ ఆపర్టష్; మరియు ప్లక నరికల్ పని. రాయడం, పుస్తక క్తపింగ్స, పేపర్ప్లలను 

డ్రకమబదీకిరించడం, టైప చేయడం, నింపడం, నకలు తయారు  చేయడం, కారుడలు లేదా 

టేపుల యండ్రత గణనలు, డ్రపచురణ కోస్ం స్మాచారం  స్తకరించడం మరియు డ్రపచురణ 

కోస్ం స్ంాదక్తయ తయారు చేస్త భవనాలు. 

59. “ఆకుూ ెనీి  లేదా యూజ్” (వాడ్యక లేదా వినియోగం) 

అంటే భవనం లేదా దానిలో కొంత భాగానిన  వినియోగించిన లేదా వినియోగించానికి 

ఉదేదశంచిన డ్రపధాన ఆకుయ ప్నీా  లేదా వినియోగం , అనిశు త అనుబంధ ఆకుయ ప్నీా లతో 

స్హా; మిడ్రరమ ఆకుయ ప్నీా  భవనం,  భవనం యొకక  వివిధ భాగాలలో ఒకటి కంటే ఎకుక వ 

విధములుగా వినియోగించుట్. 

60. ఖాళీ  సథలం (ఓెన్ సొే స్) 

ఒక డ్రాంతం అంటే, ప్లస్థలము  యొకక  అంతరాభ గానిన  ఖాళీగా  ఉంచడం మరియు స్మాజ 

డ్రపయోజనాల కోస్ం విడిచిన ప్లస్థలము కూా. 

61. అనాథాప్రశమ భవనం 

తలినదండ్రడులు లేని పిలనలను చూసుకునే మరియు ఉంచే భవనం. 

62. “యజమాని” అంటే భూమి లేదా భవనం  అద్దద కి ఇచిు న చొ వారి వదద నుండి బాడుగ 

తీసుకునే హకుక  దారు.  
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గమనిక: యజమాని అనే పదం ‘దరఖాసుతదారు’ అనే పదానికి పరాయ యపదంగా ఉంటంద్ధ. 

యజమాని తరపున అటవంటి అద్దద ొంద్ధన ఏజెనీా  లేదా ధరమ కర త, 

యజమాని యొకక  హకుక ను కలిగి ఉండానికి లేదా ఉపయోగించుకోవానికి స్ంబంధిత  

నాయ యసాథనం యొకక  ఏదైనా కోర్ు నియమించిన రిరవర్, ఎగి జకూయ ట్ర్ లేదా అడిమ నిస్ట్స్తట్్ర్ 

లేదా మేనేజర్, 

మతపరమైన లేదా స్వ చి ంద డ్రపయోజనాల కోస్ం అంకితమైన ఏదైనా భవనం యొకక  

అద్దదను రవ కరించే లేదా అపో గించిన లేదా ఆందోళ్న చెందుతునన  ఏజెనీా  లేదా ధరమ కర త. 

తనఖా ప్టె ్అధికారం కలవారు     

 

63. వాహన నిలుపుద్ల చోటు (ార్షక ంగ్  సథలం) 

అనగా వాహనాలను నిలుపుట్ కొరకు డ్రపతేయ కంగా విడిచిప్టిన్ ప్లస్థలం,  స్దరు ప్లస్థలమునకు పై 

కపుో  ఉండ వచుు  లేకోను వచుు .  కానీ ారిక ంగ్స ప్లస్థలం    వీధి లేదా అలేనతో 

అనుస్ంధానించుట్కు తగు దారిని కలిో ంచి ఉండవలెను. 

 64. ార్షక ంగ్ కాంెుక్ి  / ార్షక ంగ్ ల్ట్ 

నిరిదష ్డ్రపదేశాలలో అనుమతించబడిన వాహనాల ారిక ంగ్స కోస్ం పూరితగా ఉపయోగించబడే 

డ్రాంగణ నిరామ ణం  లేదా ఖాళీ ప్లస్థలం. 

65. ాశవ త ఓెన్ ఎిర్ సొే స్” అంటే   ాశవ తంగా ఖాళీ గా ఉనన   సథలం 

(ఎ) ఇద్ధ ఒక  వీధి అయ ఉండవచుు ను  

(బ్ల) ఆడ్రకమణ లేకుంా  ఒక ఒపో ందం దావ రా రక్షించబడి, దాని డ్రకింద ఉనన  భూమి ఒక వీధి 

లేదా శారవ తంగా తిరిగి మారు లేని విధంగా బహిరంగ డ్రపదేరంగా నిర్ట దశంచిన ఖాళీ  ప్లస్థలం. 

(సి) భవనం నిరామ ణానికి అవస్రమైన బహిరంగ ప్లస్థలానిన  నిరణయంచడంలో, ఇపో టికే  

నిరామ ణం కలిగి ఉనన   ఏదైనా ప్లస్థలం, చివరికి అద్ధ శారవ తంగా బహిరంగ డ్రపదేరంగా 

మారాలంటే, అపో టికే అలాంటి ప్లస్థలం ఉనన టనగా పరిగణించవచుు . 

66. పిస్క లు ర్ 
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కృడ్రతిమ మారాాల దావ రా చేపల ప్ంపకం, ప్ంపకం మరియు మారోి డి. 

67. ప్రపఫెషనల్ కార్మూ లయాలు 

అకౌంటెంటన, నాయ యవాదులు, వైదయ  వైదుయ లు, దంతవైదుయ లు, వాసుతశలుో లు, ఇంజనీరున, 

ముసాయదా కారాయ లయాలు, భీమా ఏజెంటన, రియల్ ఎస్తట్్ ఏజెంటన వంటి డ్రొఫెషనల్, 

ఎగి జకూయ టివ్ లేదా అడిమ నిస్ట్స్తట్ివ్ కారాయ లయాల కోస్ం డ్రపతేయ కించబడినవి.  

      68.  వృతితప్రమైన  సాథ ప్నలు 

బారబ రా్ , బూయ టీ సెలూనున,  కాోమ ాలజిస్ులు లేదా ఇతర స్తవా స్ంస్థలు లేదా బ్లలిడంగ్స 

డ్రటేడ్ా  కాండ్రాకర్ున మరియు ఇతర వృతుతల  మరియు వినియోగం కోస్ం  ప్లసాథ పించబడినవి. 

69. ప్బిుక్ ఓె న్ సొే సస్ 

ారుక లు మరియు ఆట్ ప్లస్థలాల కోస్ం లే అవుట్ లేదా లాయ ండ్ పూలింగ్స పథకంలో 

డ్రపతేయ కంగా  గురితంచిన ప్లస్థలాలు. 

70. నిరేశేంచుట్  

అంటే చట్ం్ డ్రపకారం చేసిన బై-లాస్ / రూల్ా  దావ రా నిర్ట దశంచబడినద్ధ. 

71. రైట్ ఆఫ్ వే (RoW) 

రైట్ ఆఫ్ట వే (RoW) అనేద్ధ రహదారి వెడలుో  అనగా  రహదారికి రెండు చివరల అనగా రెండుప్ల

నిరి దష ్ఆసుతల  మధయ  డ్రపణాళిక చేయబడిన  రహదారి వెడలుో .  ఇద్ధ   అనిన  రకాల / వరాాల 

రహదారుల కోస్ం, డ్రపధాన కాయ ర్టజ్ప్లవేకు తగినటనగా మరియు భవిషయ తుతలో దారులు 

విస్తరించడం, ఫుట్ప్ల త్ / స్కకిల్ డ్రాక్ప్లల కోస్ం ప్లస్థలం మరియు రహదారి మారంా వెంట్ 

అవస్రమైన అనిన  డ్రపజా వినియోగాలు / సౌకరాయ లు / మౌలిక స్దుాయాలను 

కలిో ంచానికి  నిర్ట దశంచిన ప్లస్థలం. ఈ మాస్ర్్ ప్ల న ్ప్లలో స్దరు వెడలోు ను మీట్రనలో 

వయ క్త తకరించబడింద్ధ. 

72. “రోడ్ / ల్ట్స్కటట్ “ (రహదార్ష/వీధి) 
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ఏదైనా రహదారి, వీధి, లే్, మారంా, స్ందు, మెట్న మారంా,  వుమమ డి మారంా, కాయ ర్టజ్ప్లవే, ఫుట్ప్లవే, 

కూడలి లేదా వంతెన, ఇద్ధ పూరితసాథయలో లేదా కాకోయనా, దీనిపై డ్రపజలకు నిరిదష ్

కాలపరిమితి తో డ్రపయాణించే హకుక  లేదా డ్రాపయ త హకుక  తో  ఏదైనా పథకంలో ఉనన  లేదా 

డ్రపతిాద్ధంచిన, మరియు అనిన  బండ్ా  ఛానెల్ా , గుంట్లు, తుాను-నీటి కాలువలు, 

కలవ ర్ులు, కాలిబాట్లు, డ్రాఫిక్ దీవ ాలు, రహదారి డ్రపకక  చెటన మరియు హెడెజస్ వీధి 

పరిధిలో రక్షణ  గోడలు, కంచెలు, అడడంకులు మరియు రెయలింగ నను మొదలగునవి. 

73. “రహదార్ష / వీధి- సాథ ి లేదా ప్రేడ్” 

ప్ల న ట్ ముందు ఉనన  వీధి యొకక  మధయ  ర్టఖ, అధికారికంగా ప్లసాథ పించబడిన ఎతుత లేదా డ్రేడ్  

మరియు అధికారికంగా ప్లసాథ పించబడిన డ్రేడ్ లేకోతే, దాని మధయ  బ్లందువు వదద ఉనన  వీధి 

యొకక  డ్రేడో / ఎతుత ను రిగణించవలెను. 

74. రోడ్ / ల్ట్స్కటట్ లైన్ ” 

రహదారి / వీధి వెంట్ ఉనన  పరిమితులను నిరవ చించే పంకి త 

75. రో హౌసింగ్ 

అనగా ముందు మరియు వెనుక ఖాళీ జాగాలు (సెట్ బాయ క్),   డ్రపకక న ఉనన  భవనంతో వుమమ డి  

గోడ  కలిగి ఉనన  ఇళ్న వరుస్. 

76. సరీవ స్  (సేవా) అారెటా ంట్ 

ఒక స్తవా అారె్మ ంట్ (స్రీవ స్డ అారె్మ ంట్ లేదా ఎకా్ ప్లటె్డ ప్లస్త ్ అారె్మ ంట్ అని కూా 

పిలుసాతరు) అనేద్ధ స్వ లో కాలిక లేదా దీరఘకాలిక బస్ కోస్ం అందుబాటలో ఉనన  ఒక 

అారె్మ ంట్, ఇద్ధ గద్ధ స్తవ, హౌస్ క్తపింగ్స, ఫిట్ప్లనెస్ సెంట్ర్, లాండ్రడీ వంటి హోట్ల్ వంటి 

సౌకరాయ లను అంద్ధసుతంద్ధ. గద్ధ, మరియు ఒక విన్స్ద గద్ధ. వాటిలో చాలా వరకు పూరిత 

వంట్శాలలు, వై-ఫై మరియు అారె్మ ంట్ లో  దుసుతలను ఉతికే యండ్రత్సలు మరియు 

స్ట్డైయర్ప్లలు ఉండును. 

77. సరీవ స్ రోడ్ 
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స్రీవ స్ రోడ్ అంటే స్తవా డ్రపయోజనాల కోస్ం విస్తృత రహదారి  నుండి విడివడిన మరియు  

ఒక  ప్ల న ట్ ముందు భాగంలో డ్రపతేయ కించి కేాయంచిన మారమాు. 

78.  మురుగ్యనీటి వూ వసథ (స్కవెజ్ ఫారం) 

మురుగునీటిని శుద్ధ ిచేస్త డ్రపదేరం, ముఖయ ంగా వయ వసాయ ఎరువుగా ఉపయోగించుట్ కొరకు. 

79. సేవా రంగ ప్ర్షప్రశమ 

వసుతవులు లేదా పరికరాల తయారీలో నిమగన మైన పరిడ్రరమలు, కానీ డ్రపధానంగా మరమమ తుత, 

నిరవ హణ, స్రీవ సింగ్స మరియు / లేదా / ఇతర ఉదోయ గ పనులకు స్ంబంధించినవి. రబదం, 

వైడ్రబేష్, వాస్న, ొగలు, ొగ, మసి, కారణంగా డ్రాంతం యొకక  సౌకరాయ నికి హాని లేకుంా, 

20 హెచ్ప్లపి మరియు 20 మంద్ధ కి  మించని ఆపర్టష్ అమమ క స్దుాయాలతో డ్రపధానంగా 

మరమమ తుత, నిరవ హణ, స్రీవ సింగ్స మరియు / లేదా  డ్రపతేయ కంగా అపో చెపోి న పనికి 

స్ంబంధించిన పరిడ్రరమ. బూడిద, దుముమ  మొదలైన వాటితో అసౌకరయ ంప్లగా ఉంటంద్ధ. ఈ 

వరంాలో పరిడ్రరమల జాబ్లత్స  డ్రపభుతవ  ఆదేశాల డ్రపకారం ఉంాలి. 

80. సైట్ లేదా  ా ు ట్ 

ఖచిు తమైన స్రిహదుదలతో ఉనన  ప్లస్థలము లేదా భూమి. 

అనగా ఏదైనా వీధి, బాట్, స్ందు, దారి, కనజరెవ నాీ  లే్  కోస్ం కేాయంచిన లేదా ఏదైనా 

ఇతర డ్రపజా డ్రపయోజనం వేరుచేయబడని ప్లస్థలం అయ ఉండి, ఒకరు లేక వుమమ డి గా 

యాజమానయ  హకుక  తో ఉనన  ప్లస్థలము లోని భాగము లేక మొతతం ప్లస్థలము. 

81. " ో ట రేజ్ బిలడంగ్” 

 అంటే డ్రపధానంగా వసుతవులు,  వసుతవుల నిలవ  కోస్ం ఉపయోగించే భవనం లేదా భాగం 

మరియు గిడడంగి, కోలోడ ా ోర్టజ్, స్రకురవాణాడిో , డ్రానాి టెడి్, ప్ల ్ సౌ స్, పబ్లనకాాయ ర్టజ్, హాయ ంగర్, 

డ్రట్క్టర్ిమ నల్, ధానయ ం ఎలివేట్ర్, ప్లసిథరంగా వునన  ధానయ ంకొట్. 

82.  సాట క్ యార్డ 

పశువులను ఉంచి వేరుచేస్త  షెడనను కలిగి ఉనన  డ్రపదేరం. 

83. ప్రటానిి ట్ ఓర్షయంటడ్ డెవలప మంట్ (TOD) 
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రవాణా వయ వస్థలతో భూ వినియోగం యొకక  ఏక్తకరణ, ఇద్ధ తపో నిస్రిగా 'డ్రానిా ట్ న్స్డ్ 

చుట్్ట కేండ్రదీకృతమై ఉనన  ఏదైనా అభివృద్ధ,ి ప్లసూథ ల లేదా సూక్షమ , మరియు రవాణా 

స్దుాయానికి పూరితగా సులువుగా ఉండానికి వీలు కలిో సుతంద్ధ, తదావ రా డ్రపజలను  

నడవానికి మరియు   వివిధ రవాణా  పదదతులను వినియోగించానికి ఉపయోగపడుతుంద్ధ.   

84. "యుటిలటీ " 

అనగా  డ్రపజల స్తవలు  మరియు సౌలభయ ం కొరకు ఉపయోగించే రోడున, వీధులు, బహిరంగ 

డ్రపదేశాలు, ఉదాయ నవనాలు, విన్స్ద మైదానాలు, ఆట్ ప్లస్థలాలు, ఉదాయ నవనాలు, నీటి స్రఫరా, 

విదుయ త్ స్రఫరా, వీధి దీాలు, ారుదల, మురుగునీరు, డ్రపజా పనులు మరియు ఇతర 

వినియోగాలు, కమూయ నికేష్ నెట్ప్లవర్క . 

 

 

85. "ప్రగామం లేదా ప్రగామ కంఠం  లేదా అప్రగహారం లేదా  అబ్యద్ధ" 

అనగా  డ్రగామముప్లలేదా  కుడ్రగామంలో (హామెనట్) ఉనన   భూములలో డ్రపభుతవ ం / కలెకర్్ చేత 

అడ్రగహరం / అబాద్ధగా చేరు బడిన  భూములు. 

86. "గ్జడడంగ్జ" లేదా "గోడౌన్" 

ఒక భవనం అంటే, మొతతం లేదా గణనీయమైన భాగం నిలవ  చేయానికి లేదా అమమ ానికి 

లేదా ఏదైనా సారూపయ  డ్రపయోజనం కోస్ం వసుతవుల నిలవ  కోస్ం ఉపయోగించబడుతుంద్ధ.  

ఇద్ధ ఒక వయ కి తగత  లేదా పబ్లనక్ భవనం కాదు, లేదా దుకాణంలో భాగమైన  నిలవ  గద్ధ కూా 

కాదు. 

87.  "వాట్ర్ కోరుి " 

 తుాను మరియు వయ ర థ జలానిన  లేదా   డ్రపవాహ  డ్రపయాణానికి ఉదేదశంచిన స్హజంగా  

ఏరో డిన కాలువ లేదా  కృడ్రతిమంగా ఏరో రిచిన కాలువ.  

88.  రహదార్ష  (వే సైడ్) సౌకర్మూ లు   
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ఫుడ్ కోర్,్ రెస్ారెంటన, ధాబా, రోడున / వాకిలి, ారిక ంగ్స వంటి జాతీయ రహదారుల వెంట్ 

అభివృద్ధ ిచేయబడిన సౌకరాయ లు 

89. ోకు వాూ ార  సాథ ప్న 

స్ంబంధిత నిలవ  సౌకరాయ లు, గిడడంగులు మరియు డ్రట్క్ రవాణాలో నిమగన మైన డ్రట్కుక ల 

రవాణా బుకింగ్స ఏజెనీా లతో స్హా ోకు వాణిజయ  మరియు హోల్ప్లస్తల్ అంగళ్ళు  పూరితగా లేదా 

ాక్షికంగా నిమగన మైన ఒక స్ంస్థ. 

90. వీధి / రహదార్ష వెడలుొ " 

 రహదారి వెడలుో  అనగా  రహదారికి రెండు చివరల అనగా రెండుప్లనిరి దష ్ఆసుతల  మధయ  

డ్రపణాళిక చేయబడిన  రహదారి వెడలుో .  ఇద్ధ   అనిన  రకాల / వరాాల రహదారుల కోస్ం, 

డ్రపధాన కాయ ర్టజ్ప్లవేకు తగినటనగా మరియు భవిషయ తుతలో దారులు విస్తరించడం, ఫుట్ప్ల త్ / 

స్కకిల్ డ్రాక్ప్లల కోస్ం ప్లస్థలం మరియు రహదారి మారంా వెంట్ అవస్రమైన అనిన  డ్రపజా 

వినియోగాలు / సౌకరాయ లు / మౌలిక స్దుాయాలను కలిో ంచానికి  నిర్ట దశంచిన ప్లస్థలం. ఈ 

మాస్ర్్ ప్ల న ్ప్లలో స్దరు వెడలుో ను మీట్రనలో వయ క్త తకరించబడింద్ధ. 
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2. భవన నిరా్మ ణం అనుమతి పందే విధానం 
1. ఆండ్రధడ్రపదేశ్ డ్రపభుతవ ం వారు G .O .Ms .No. 119 M A & U.D, Dt.28-03-2017   లో  

ఆండ్రధడ్రపదేశ్ భవన నిభందనలు - 2017 ను జారీ చేసి యునాన రు. 

2. ఆండ్రధడ్రపదేశ్ భవన నియమాలు, 2017 మరియు తదుపరి స్వరణలనీన  

విశాఖపట్న ం  మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీలో పడే డ్రాంత్సనికి 

వరితసాతయ. 

3. భవన నిరామ ణ అనుమతుల  విధానం ఎపో టికపుో డు జారీ చేసిన డ్రపభుతవ  

ఉతతరువ ల డ్రపకారం అనుస్రించబడుతుంద్ధ. డ్రపసుతతం ఆ్ప్లలై్ భవన అనుమతి 

వయ వస్థను అనుస్రిసుతనాన రు. 

4. అవి ఈ డ్రకింద్ధ వాటికి వరితసాతయ - 

     ఏ. భవన నిరామ ణంలో ,డ్రపణాళికలో , రూపకలో నలో . 

     బ్ల. భవనం యొకక  అనిన  భాగాలకు పైకపుో ను మారు డంలో లేదా తొలగించడంలో    

మరియు భవనం యొకక  మొతతం లేదా ఏదైనా భాగానిన  గానిప్లకూలిు వేతలో  

     సి. భవనం కూలిు వేసిన తరువాత భవనం యొకక  మిగిలిన భాగానికి మరియు మొతతం 

లేదా ఏదైనా భవనం యొకక  కూలిు వేత విషయంలో కూలిు వేతకు ా లో డిన పని; 

    డ్. భవనం యొకక  మారుో  విషయంలో ఇపో టికే ఉనన  లేదా డ్రకొతత భవనం నకుప్ల(ఈ 

నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉనన  భవనం యొకక  ఆ భాగానికి  తపో , ) మొతతం 

భవనానికి; 

    ఇ. భవనం యొకక  ఆకుయ ప్నీా  మారుో  విషయంలో మారుో  వలన డ్రపభావితమైన 

భవనం యొకక  అనిన  భాగాలకు; మరియు 

ఎఫ్ట  ఏదైనా భూమి లేదా భవనం విభజనప్లచేయునపుడు 
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3. లే అవుట్ అనుమతి  పందే  విధానం 
1. ఆండ్రధడ్రపదేశ్ డ్రపభుతవ ం వారు G.O.Ms.No. 275 M A, Dt.17-05-2017   లో  ఆండ్రధడ్రపదేశ్ 

భూ అభివృద్ధ ి (లే అవుట్ మరియు స్బ్ డివిజ్)   నిభందనలు - 2017 ను జారీ చేసి 

యునాన రు. 

2. ఆండ్రధడ్రపదేశ్ భూ అభివృద్ధ ి (లేఅవుట్ మరియు స్బ్ డివిజ్) నిబంధనలు 2017 

మరియు తదుపరి స్వరణలనీన  విశాఖపట్న ం మెడ్రోాలిట్్ రీజియ్ డెవలపప్లమెంట్ 

అథారిటీలో పడే డ్రాంత్సనికి వరితసాతయ. 

3. పో టికపుో డు డ్రపభుతవ ం జారీ చేసిన ఉతతరువ ల డ్రపకారం లే అవుట్ అనుమతులప్లవిధానంప్ల

అనుస్రించబడుతుంద్ధ. డ్రపసుతతం ఆ్ప్లలై్ భవన అనుమతి వయ వస్థను 

అనుస్రిసుతనాన రు. 

4. అవి ఈ డ్రకింద్ధ వాటిక్త  వరితసాతయ - 

ఏ. భూమిని లేఔటనప్ల గా, ప్ల న టలు గా  మరియు  భూ ఉప విభజనప్ల తో అభివృద్ధపి్ల

చేసినపుో డు. 

బ్ల. భూమిని విడ్రకయంచానికి లేదా లీజుకు ఇవవ ానికి, ప్దద భూములను ఇళ్న ప్ల న టనగా 

విభజించానికి ఉదేదశంచినపుో డు, లేఅవుట్ చేయానికి లేదా స్ట్పైవేట్ప్ల వీధులుప్ల

ఏరోా ట చేసినపుో డు. 

5. పై నిభందనలు ఈప్లడ్రకింద్ధప్లవాటికిప్లవరి తసాతయ. 

ఎ) అనిన  రకాల నివాస్ యోగయ మైన అభివృద్ధపి్లకి  అనగా ప్ల న ప్లట్న విభజన మొదలగునవి . 

బ్ల). అనిన  రకాల వాణిజయ , స్ంసాథ గత మరియు ారిడ్రశామిక అభివృద్ధకిి 

సి) మిడ్రరమ భూ వినియోగాల అభివృద్ధకిి. 

డి. ఏదైనా ఇతర రకాల అభివృద్ధ ిపథకాలకి. 
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4. భూ వినియోగ మండలీకరణ (జోనింగ్)  

నిబంధనలు 

4.1 సాధారణ సూచనలు 

ఏ. ఈప్లనిబంధనలలోప్లనిరవ చించబడనిప్లపదాలుప్లమరియుప్లవయ క్త తకరణలుప్లస్ంబంధితప్లచా్లుప్ల

మరియుప్లఆండ్రధడ్రపదేశ్ప్ల భవనప్ల నిభందనలుప్ల ప్ల 2017 మరియుప్లఆండ్రధడ్రపదేశ్ప్లభూప్ల అభివృద్ధపి్ల

(లేఅవుట్ప్లమరియుప్లఉప-విభజన)ప్లనిబంధనలుప్ల2017  లోనుప్లమరియుప్లప్లడ్రపభుతవ ంప్లఎపో టికిప్ల

అపుో డుప్లప్లస్వరించినటనగాప్లఉంాయ. 

బ్ల.ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల డెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్ల వరి తంచేప్ల డ్రాంతంప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల

డెవలపప్లమెంట్ప్ల న్ప్లతోప్ల టప్లన్స్టిఫైప్లచేయబడినప్లస్రిహదుదలప్లషెడూయ ల్ప్లలోప్లఉంాలిప్లమరియుప్ల

డ్రపతిాద్ధతప్లభూప్లవినియోగప్లపట్ంలోప్లచూపినప్లవిధంగాప్లప్లభూప్లవినియోగం, వీధులు, రోడునప్లమరియుప్ల

డ్రాంతంలోనిప్లభూప్లవినియోగప్లమండలాలుప్లమరియుప్లసూచనలు, లేఖలుప్ల , స్ంఖయ లు, డ్రపతేయ కప్ల

రంగులనుప్లఉపయోగించడంప్లప్లప్లదావ రాప్లతెలియప్లచేయడం. 

సి.ప్లఅథారిటీప్ల/ప్లలోకల్ప్లఅథారిటీప్ల/ప్లకాంపిటెంట్ప్లఅథారిటీప్లఏదైనాప్లపనినిప్లఅమలుప్లచేయానికిప్ల

ఏదైనాప్ల తేదీప్ల లేదాప్ల కాలానిన ప్ల పేర్కక నేప్ల అధికారంప్ల కలిగిప్ల ఉంటంద్ధ, మాస్ర్్ప్ల నా్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల

డెవలపప్లమెంట్ప్ల న్ప్లకిందప్లఏదైనాప్లఅథారిటీప్లప్లయజమానిప్లలేదాప్లఇతరప్లవయ కి తప్లఅయనాప్లలేదాప్లసాథ నికప్ల

స్ంస్థప్లదావ రాప్ల ప్లఅమలుప్లచేయాలి.ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్లలోప్ల ప్లపేర్కక నన ప్ల

అభివృద్ధనిిప్లఆలస్య ంప్లచేయకుంాప్లస్మరథవంతమైనప్లఆపర్టష్ప్లనుప్లచేయాలిా ప్లఉంటంద్ధ. 

డిప్ల ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల ప్ల న ్ప్లయొకక ప్లనిబంధనలకుప్లలోబడి, డ్రపణాళికలోప్ల

చూపినప్లఅనిన ప్లకొతతప్లమరియుప్లడ్రపతిాద్ధతప్లరహదారులుప్లయజమానులచేప్లఅభివృద్ధపి్లచేయుట్ప్లప్ల/ప్ల

నిరిమ చుట్ప్ల జరగవలెను.ప్ల ప్ల డ్రపణాళికప్ల నిబంధనలకుప్ల వయ తిర్టకంగాప్ల మరియుప్ల అలైనెమ ంట్ప్ల కుప్లప్ల

భంగంప్ల కలిగించకుంాప్ల ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల డెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్లలోప్ల డ్రపతిాదనలకుప్ల

స్హేతుకమైనప్లచినన ప్లస్వరణలుప్లప్లప్లకాంపిటెంట్ప్లఅథారిటీప్లచేయవచుు . 
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ఇ.ప్ల మాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల డెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్ల పరిధిలోకిప్ల వచేు ప్ల భూమిప్లయొకక ప్ల ఏదైనాప్ల

యజమానిప్ల ఒకప్ల వీధి, లే్ప్ల లేదాప్ల ాత్-వేప్ల లేదాప్ల ఉపవిభజనలనుప్ల లేఅవుట్ప్ల చేయాలనిప్ల

అనుకుంటేప్లలేదాప్లడ్రపతిాద్ధంచినట్నయతే, అటవంటిప్లభూమినిప్లలేదాప్లఏదైనాప్లభాగానిన ప్లలేదాప్ల

భాగాలనుప్లఉపయోగించుకోవడం, లీజుకుప్లఇవవ డంప్లలేదాప్లారవేయడం.ప్ల భవనంప్లమరియుప్ల

ఇతరప్ల డ్రపయోజనాలప్ల కోస్ంప్ల స్కట్ప్ల లేదాప్ల స్కట్నప్ల మాద్ధరిగానే, అతనుప్ల కాంపిటెంట్ప్ల అథారిటీప్లప్ల

ఆమోదంప్లకోస్ంప్లస్మరోి ంచాలి, భవనంప్లమరియుప్లఇతరప్ల డ్రపయోజనాలప్లకోస్ంప్లఉదేదశంచినప్ల

లేదాప్ల డ్రపతిాద్ధంచబడినప్లభూమిప్లలేదాప్లస్కట్ప్లలేదాప్లస్కటనప్లచూపించేప్లస్కట్ప్లలేదాప్లలే అవుట్ప్ల

డ్రపణాళికప్ల మరియుప్ల వీధిప్ల లేదాప్ల వీధులుప్ల ఇపో టికేప్ల ఉనన విప్ల లేదాప్ల ఏరోా టప్ల చేయానికిప్ల

ఉదేదశంచినవిప్లలేదాప్లయజమానిప్లస్కట్ప్లలేదాప్లస్కట్ప్లలకుప్లడ్రాపయ తప్లఇవవ డంప్లదావ రాప్లనిబంధనలుప్ల

మాస్ర్్ప్ల నా ్ప్లప్ల/ప్లమండలప్లఅభివృద్ధపి్లడ్రపణాళికప్లమరియుప్లస్ంబంధితప్లచట్ం్ప్లయొకక ప్లస్ంబంధితప్ల

నిబంధనలుప్లమరియుప్లభూమిప్ల/ప్లలేఅవుట్ప్లఅభివృద్ధనిిప్లనియండ్రతించేప్లనిబంధనలప్లపరిధిప్లలోప్ల

ఉండును. 

ఎఫ్ట.ప్ల ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్ల పరిధిలోకిప్లవచేు ప్ల డ్రాంతంలోప్లఏటివంటిప్ల

అభివృద్ధపి్లఅయనను ఈప్లజోనింగ్సప్లమరియుప్లఅభివృద్ధపి్ల డ్రపమోష్ప్లనిబంధనలకుప్లవిరుదంిగాప్ల

చేపట్ర్ాదు. 

జి.ప్లయజమానులుప్లలేదాప్లఆడ్రకమణదారులుప్లఆయాప్లప్లడ్రాంతంలోనిప్లభూమిప్లమరియుప్లభవనాలనుప్ల

మాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్లఅమలుప్లచేస్తప్లప్లతేదీప్లనాటికిప్లవినియోగంప్లలోప్లఉనన ప్లప్ల

విధముగాప్లప్లఉపయోగించుకోవచుు ,    కానీప్ల, మాస్ర్్ప్ల నా్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలప్మ ంట్ప్ల నా ్ప్లయొకక ప్ల

పురోగతికిప్లఆట్ంకంప్లకలిగించేప్లలేదాప్లసాధారణప్ల డ్రపయోజనానికిప్లఆట్ంకంప్లకలిగించేప్లఅవకారంప్ల

ఉనన ప్లభూమిప్లమరియుప్లభవనానిన ప్లఉపయోగించేప్ల ప్లయజమానులుప్లలేదాప్లఆడ్రకమణదారులకుప్లప్లప్ల

ప్లసాథ నికప్లస్ంస్థలుప్లప్లఎపోు డైనాప్లన్స్టీసుప్లఇవవ వచుు .ప్ల 

హెచ్డ.  మాస్ర్్ప్ల నా్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలప్మ ంట్ప్ల నా్ప్లయొకక ప్లడ్రపయోజనాలప్లకోస్ంప్లలేదాప్లఅమలుప్ల

చేయుట్ప్లలోప్లభాగంగాప్లప్లప్లమాస్ర్్ప్ల న ్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలప్మ ంట్ప్ల న్ప్లపరిధిప్లలోనిప్లప్లఏదైనాప్లభవనానిన ప్ల
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పడగొట్్ా నికిప్ల లేదాప్ల పడగొటిం్చానికి,  మారు ానికిప్ల ప్ల ప్ల లోకల్ప్ల ప్ల అథారిటీప్ల ప్ల తగుప్ల చరయ లుప్ల

చేపట్వ్చుు ను. 

ఐ.ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్లలోప్లఏదైనాప్లఉనన పో టిక్త, ప్లసాథ నికప్లస్ంస్థలుప్లతమప్ల

పరిధిలోనిప్లప్ల ప్లఏప్లభాగానైనాప్లఒకప్లవివరణాతమ కప్లఅభివృద్ధపి్లజరిేప్లమారాాలనుప్ల  వీధులప్లలేఅవుట్, 

భవనంప్ల డ్రపయోజనాలప్లకోస్ంప్లమరియుప్లఇతరప్ల డ్రపయోజనాలప్లకోస్ంప్లభూమినిప్లఉపవిభాగాలుగా 

చేయుట్కుప్లఏప్ల విధమైనప్లపదతిినిప్ల నిర ణయంచాలోప్లతెలియచేసి, ప్ల ప్ల డ్రపజాప్ల డ్రపయోజనంప్ల కోస్ంప్ల

ఏదైనాప్ల స్థలమునుప్లవిభాగంప్ల చేసిప్ల ఒకప్లలేఅవుట్ప్లనుప్ల ప్ల తయారుప్లచేసిప్ల కాంపిటెంట్ప్లఅథారిటీప్ల

ఆమోదంప్ల కోస్ంప్ల స్మరోి ంచాలి.ప్ల కాంపిటెంట్ప్ల అథారిటీప్ల ఆమోద్ధంచినప్ల లేఅవుట్ప్ల డ్రపణాళికప్ల

మరియుప్ల విధించినప్ల ఆంక్షలుప్ల మరియుప్ల షరతులుప్ల ఏదైనాప్ల ఉంటే, మాస్ర్్ప్ల నా్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల

డెవలపప్లమెంట్ప్ల నాన్స్న ప్లభాగంగాప్లఅమలుప్లచేయవలెను.ప్ల 

జె.ప్ల సాథ నికప్ల స్ంస్థప్ల ప్ల కొనిన ప్ల భవనప్ల నిరామ ణప్ల అనుమతులుప్ల మంజూరుప్ల చేయునపుో డుప్ల ప్ల తగుప్ల

పరిమితులుప్లమరియుప్లషరతులుప్లవిధించేప్లఅధికారంప్ల కలిగిప్ల ఉంటంద్ధ, అదేప్ల స్మయంలోప్ల

డ్రాముఖయ తప్ల ఉనన ప్ల కొనిన ప్ల భవనాలకుప్లరూపకలో నప్ల లేదాప్లవాసుతశలో ంప్ల లేదాప్ల ఉపయోగించేప్ల

సామడ్రగిలోప్ల తగినప్లమారుో లుప్ల లేదాప్ల చేరుో లుప్ల ప్ల చేయానికిప్ల తగినటనగాప్లసూచించిప్ల నపుడుప్ల

కాంపిటెంట్ప్లఅథారిటీగాప్లమారుో లుప్లలేదాప్లచేరుో లుప్లఅవస్రమనిప్లభావించవచుు ను. ప్లసాథ నికప్ల

అథారిటీప్ల నిర్ట దశంచినప్ల లేదాప్ల కాంపిటెంట్ప్ల అథారిటీప్ల చేతప్ల మారు బడినప్ల ఆంక్షలుప్ల మరియుప్ల

షరతులుప్లదరఖాసుతదారు, యజమానిప్లలేదాప్లస్ంబంధితప్లఇతరప్లవయ కుతలుప్లప్లఅమలుప్లచేయప్లవలసిప్ల

ఉంటంద్ధ. 

క్ట.ప్లసాథ నికప్లఅథారిటీ, ఏదైనాప్ల డ్రపతేయ కప్లస్ందరభ ంలోప్లస్రిోతుందనిప్లఅనుకుంటే, కాంపిటెంట్ప్ల

అథారిటీతోప్లస్ండ్రపద్ధంచి, మాస్ర్్ప్ల నా్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్లలోప్లప్లఏవైనాప్లఅవస్రాలుప్లప్ల

తపో నిస్రిప్ల అనిప్ల భావించి,  ఏదైనాప్ల చట్ం్ప్ల దావ రా, అటవంటిప్ల ప్ల స్వరణకుప్ల అవస్రమైనప్ల

పరిసిథతులుప్లఉనాన యనిప్లతెలిపిప్ల ప్లమాస్ర్్ప్ల ప్ల న ్ప్ల /ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్లనుప్లస్వరించిప్ల

వలసినప్ల అవస్రంప్ల వచిు నప్ల ప్ల పరిసిథతులకుప్ల పక్షాతపూరవ కంగాప్ల డ్రపభావితంప్ల చేయబడదుప్ల

మరియుప్లసాథ నికప్లస్ంస్థప్లప్లనిర ణయంప్లఅంతిమంగాప్లఉంటంద్ధ. 



  

 

 
 

 

VMR డ్రాఫ్ట ్మాస్ర్్ ప్ల న ్  - 2041 

మండలీకరణ  మరియు అభివృద్ధి 

డ్రోతా్స హక  నిబంధనలు 

 

Page | 38 

ఎల్..ప్ల ప్ల మాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల /ప్ల జోనల్ప్ల డెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్ల యొకక ప్ల ఏదైనాప్ల నిబంధనలనుప్ల

ఉలనంఘంచినప్లలేదాప్లతెలిసిప్లఅనుమతించినప్లలేదాప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్ల/ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల నా్ప్ల

యొకక ప్లఏదైనాప్లనిబంధనలనుప్లనిర నక్షయ ంప్లచేయడంప్లలేదాప్ల టించడంలోప్లవిఫలమైనప్లవయ కి తప్లలేదాప్ల

ఏదైనాప్లఆదేశాలు, చరయ లు, షరతులు, పరిమితులు, మాస్ర్్ప్ల నా్ప్ల /ప్లజోనల్ప్లడెవలపప్లమెంట్ప్ల

ప్ల న ్, నిబంధనలుప్ల లేదాప్ల చట్ం్ప్ల యొకక ప్ల నిబంధనలప్ల డ్రపకారంప్ల ప్ల అనుస్రించనిప్ల యెడలప్ల

స్ంఙబ్లంద్ధతప్లచట్ప్్లడ్రపకారముప్లప్లనిరిారించిప్లప్లశక్షించబడును. 

4.2 వివిధ భూ వినియోగ మండల్లోు  (జోనులో) అనుమతించద్గ్జన 

వినియోగములు 

ఏ.  ఈప్లనిబంధనలుప్లఅనుమతిప్లమంజూరుప్లచేయానికిప్లలేదాప్లతిరస్క రించానికిప్లమారనాిర్ట దరంప్ల

చేసాతయప్ల మరియుప్ల అభివృద్ధపి్ల అథారిటీప్ల మరియుప్ల సాథ నికప్ల అధికారులచేప్ల అమలుప్ల

చేయబడత్సయ. 

బి. అనిన ప్లడ్రగామాలనుప్లఅనుస్ంధానించేప్లరహదారులుప్లమాస్ర్్ప్ల న ్ప్లలోప్లచూపించాలాప్లవదాద ప్లఅనేప్ల

దానితోప్ల స్ంబంధంప్ల లేకుంాప్ల 12ప్ల మీప్ల (40ప్ల అడుగులు)ప్ల వెడలుో ప్ల వరకుప్ల వెడలుో ప్ల

చేయబడత్సయ.ప్లప్లకొనిన ప్లస్ందరాభ లోన , మాస్ర్్ప్ల నా్ప్లలోప్లచూపినప్లవిధంగాప్లసెటిలెమ ంట్ప్లఏరియాప్ల

లోపలప్ల/ప్లవెంబడిప్లరహదారిప్లవెడలుో ప్లచేయడంప్లఅనిన ప్లఅవకాశాలకుప్లలోబడిప్లఉంటంద్ధ.  డ్రగామప్ల

రహదారికిప్లవెళ్ళు ప్లస్కట్ప్లకోస్ంప్లఏదైనాప్ల డ్రపతిాదననుప్లపరిగణనలోకిప్లతీసుకునన పుో డు, కనీస్ప్ల

వెడలుో ప్లఉంాలి 

12ప్ల మీప్ల (మాస్ర్్ప్ల నా ్ప్లలోప్ల అధికప్ల వెడలుో ప్ల కోస్ంప్ల డ్రపతిాద్ధంచకోతే)ప్ల మరియుప్ల డ్రపసుతతప్ల

వెడలుో లోప్ల ఏదైనాప్ల కొరతప్ల ఉనన ట్నయతే, కనీస్ంప్ల 12ప్ల ప్లమీ.ప్ల వెడలుో ప్ల (లేదాప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్లలోప్ల

డ్రపతిాద్ధంచినట్నయతేప్ల ఎకుక వప్ల వెడలుో ప్ల కోస్ం)ప్ల డ్రపతిాద్ధంచబడుతుంద్ధ.ప్ల రహదారికిప్ల

ఇరువైపులాప్లమరియుప్లఆప్లమేరకుప్లడ్రపభావితప్లభాగానిన ప్లడ్రపతిాద్ధతప్లస్కట్ప్లలోప్లచూపించాలిప్లమరియుప్ల

స్దరుప్లస్థలముప్లభవనప్ల నిరామ ణప్లఅనుమతిప్లొంద్ధనపుడుప్ల ప్ల రిజిస్ర్్ డప్ల గిఫ్టప్్ల డీడ్ప్లదావ రాప్లసాథ నికప్ల

స్ంస్థకుప్లఅపో గించప్లవలసిప్లఉంటంద్ధ. 
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సి.ప్లమాస్ర్్ప్ల నా ్ప్లఅమలుప్ల ఈప్లద్ధగువప్లప్లసూచించినప్లజోనింగ్సప్లమరియుప్లడెవలప్మ ంట్ప్లడ్రపమోష్ప్ల

రెగుయ లేష్ా ప్లడ్రపకారంప్లఉంాలి. 

డి.ప్లభూప్లవినియోగంప్లడ్రకింద్ధప్లవరీకారణనుప్లకలిగిప్లఉంద్ధ. 

1. నివాస్ప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

2. వాణిజయ ప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

3. మిడ్రరమప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

4. ారిడ్రశామికప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

5. పబ్లనక్ప్లమరియుప్లసెమీప్లపబ్లనక్ప్లయూజ్ప్లమండలంప్ల(జో్) 

6. పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీస్ప్లయూజ్ప్లమండలంప్ల(జో్) 

7. విన్స్దప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

8. రవాణాప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

9. వయ వసాయప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

10. సెో షల్ప్లఏరియాప్లయూజ్ప్లమండలంప్ల(జో్) 

11. రక్షితప్లవినియోగప్లమండలంప్ల(జో్) 

ఇ.ప్లస్ంబంధితప్లపటిక్లలోప్లపేర్కక నబడనిప్లఅనిన ప్లఇతరప్లఉపయోగాలుప్లనిషేధితప్లఉపయోగాలుగాప్ల

పరిగణించబడత్సయ. 

4.3  రెసిడెనిియల్ యూజ్ జోన్ 

అనుమతించద్గ్జన కారూ కల్ాలు 

• నివాస్ప్లభవనాలు, అార్ుమెంటన, డ్రూపప్లహౌసింగ్స 

• స్మూహప్లఅభివృద్ధపి్లపథకాలు (డ్రూపప్లడెవలప్మ ంట్ప్లరక మా్ ) 

• నివాస్ప్లటౌ్ప్లషపప్లలు 

• షాపప్లకమ్ప్లనివాసాలు 

• హాస్ల్్ా ప్ల/ప్లబోరి డంగ్సప్లహౌస్ప్ల/ప్లవస్తిప్లగృహాలు 

• కమూయ నిటీప్లహాలా్ ప్ల/ప్లఆడిోరియంప్ల(డ్రపభుతవ ప్లస్ంస్థలచేప్లనిరిమ ంచబడింద్ధ) 

• నైట్ప్ల షెలర్్, ధరమ శాల, రనియర్ప్ల సిటిజననకుప్ల ఇళ్ళు , అనాథాడ్రరమాలు, 

వృదిాపయ ప్లగృహాలు, ద్ధవాయ ంగులు, ప్లక నబ్ప్లలు, సాంస్క ృతికప్లమరియుప్లదాతృతవ ప్ల

స్ంఘాలు 

• వాణిజేయ తరప్లస్వ భావం. 

• వాణిజయ ప్లకారయ కలాాలుప్లలేనిప్లకమూయ నిటీప్లసెంట్ర్ 
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• అతిథిప్లగృహాలు 

• స్రీవ స్ప్లఅారె ్మ ంట్ 

• బాయ చిలర్ప్లకావ రరా్్ ప్ల/ప్లస్ాఫ్టప్లకావ రరా్్  

• తాలాప్లకారాయ లయాలు 

• ోలీస్ప్లస్తష్నున 

• అగిన మాపకప్లకేండ్రదాలు 

• వయ కి తగతప్లడ్రొఫెషనల్ప్లకారాయ లయాలు 

• ఎలస్ట్కిక్్ప్లఉపప్లస్తష్నున 

• కమూయ నిటీప్లాయలెట్ా ప్ల/ప్లపబ్లనక్ప్లాయలెటా్  

• విపతుతప్లడ్రపమాదప్లసిథతిసాథ పకతప్లకేండ్రదం 

• డ్రపభుతవ ంప్ల/ప్లసెమీప్లగవరన మెంట్ప్ల/ప్లలోకల్ప్లబాడీప్లకారాయ లయాలుప్ల/ప్లఇ-స్తవాప్ల

కేండ్రదాలు, ర్టష్ప్లషాపప్లమొదలైనవి 

• పబ్లనక్ప్లసౌకరాయ లుప్ల/ప్లపబ్లనక్ప్లయుటిలిటీప్లభవనాలుప్ల(వాట్ర్ప్లపంపింగ్సప్లస్తష్నున, 

కమాండ్ప్ల అండ్ప్ల కండ్రోల్ప్ల సెంట్రున), వెల్ప్ల /ప్ల ట్టయ బ్ప్ల వెల్ప్ల /ప్ల ౌండ్ప్ల /ప్ల

ఎలివేటెడ్ప్ల/ప్లహైప్లలెవెల్ప్లవాట్ర్ప్లరిజరావ యరున. 

• బస్ప్లబేలుప్లమరియుప్లలోకల్ప్లబస్ప్ల స్ాండ్, మలీ-్లెవల్ప్లారిక ంగ్సప్ల /ప్ల ఓప్్ప్ల

ారిక ంగ్సప్ల/ప్లాక్తా ప్ల/ప్లఆోప్లరిక్షాప్లస్ాండా్ , రైలేవ ప్ల/ప్లమెడ్రోప్ల/ప్లఎంఆరిఎ్స్ప్ల/ప్లBRTSప్ల

ప్లస్తష్నున. 

• 500 చదరపుప్లమీట్రనప్లవిరతర ణంప్లవరకుప్లవృతితపరమైనప్లస్ంస్థలు 

• ఆట్ప్లస్థలాలుప్లమరియుప్లఆట్ప్లఫీల్డప్లలు 

• డ్రగంథాలయాలు 

• తోట్లు 

• ారుక లు 

• ోట్-లాట్ా  

• ఎగి జబ్లష్ప్లమరియుప్లఆర్ప్్లగాయ లరీప్ల/ప్లమూయ జియం 

• మొకక లప్లనరా రీలు 

• సౌందరయ ప్లశాల 

• ఏరోబ్లక్ప్లసెంట్ర్ 

• వాయ యామశాల 

• ఈతప్లకొలను 

• యోగాప్లకేండ్రదాలుప్ల/ప్లఆరోగయ ప్లకి ననికున  

• ఆట్ప్లసౌకరాయ లుప్లఇంటిప్లలోపలప్లమరియుప్లవెలుపలప్లఉనాన య 

• ఏప్ల విధమైనప్ల ప్ల రకి తతోప్ల నడిచేప్లయండ్రత్సలప్లఉపయోగంప్లమరియుప్లఎటవంటిప్ల

రబదకాలుషయ ం, కంపనం, ొగ, ధూళిప్లప్లలేకుంాప్ల5ప్లగురుప్లఉదోయ గులప్లపరిమితిప్ల

లోబడిప్లప్లకస్మ్రీప్లగృహప్లవృతుతలుప్లమరియుప్లకుటీరప్లపరిడ్రరమలుప్లస్ంసాథ పనప్ల

చేయవచుు ప్ల ప్ల .ప్లఅటవంటిప్లగృహప్లవృతుతలుప్లమరియుప్లకుటీరప్లపరిడ్రరమలుప్ల

నివాస్ప్లఅార్ుమెంటనప్లలేదాప్లరోప్లహౌస్ప్లలప్లలోప్లప్లఅనుమతించబడవు 

• ఏదైనాప్ల10ప్లహెచ్ప్లపిప్లరకి తప్ల గల మగంా (twisting కొరకు) 

• 5ప్లహెచ్ప్లపిప్లవరకుప్లవాహనప్లస్తవాప్లకేండ్రదాలు 

• 10ప్లహెచ్ప్లపిప్లకంటేప్లతకుక వప్లవాట్ర్ప్ల నా ంట్ 

• 15ప్లహెచ్ప్లపిప్లవరకుప్ల నో ర్ప్లమిలున 

• ప్ల న టనప్లవిరతర ణంప్ల200 చదరపుప్లమీట్రనప్లవరకుప్లటిఫి్ప్లకేండ్రదాలుప్ల/ప్లరెస్ారెంటనప్ల/ప్ల

ఫుడ్ప్లకోర్ులుప్ల/ప్లకడ్రరీప్లాయంట్ 

• బేకరీలుప్ల/ప్లకాయ ంటీ్ప్ల/ప్లజూయ స్ప్లసెంట్రునప్ల/ప్లరవ ట్ప్లషాపులు 

• 500 చదరపుప్ల మీట్రనప్ల వరకుప్ల నా ట్ప్ల ఏరియాలోనిప్ల వయ కి తగతప్ల భవనాలలోప్ల

వృతితపరమైనప్లస్ంస్థలు 
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• నరా రీప్లాఠశాల 

• డ్రాథమికప్లాఠశాల 

• 12 వప్లతరగతిప్ల/ప్లజూనియర్ప్లకళ్యశాలప్లవరకుప్లఉనన తప్లాఠశాల 

• పరిశోధనాప్లస్ంస్థలుప్ల(డ్రపమాదకరంప్లకానిప్లస్వ భావం) 

• సాంకేతికప్లశక్షణాప్లకేండ్రదాలు 

• టయ ోరియల్ప్లస్ంస్థలు 

• బాయ ంకులుప్ల/ప్లఎటిఎం 

• డిార్ప్్లమెంట్ల్ప్ల ో్రా్ , కిరాణా, మిఠాయలు, సాధారణప్ల కేాయంపుప్ల

దుకాణాలు 

• టయ ోరియల్ప్లతరగతులు, కంపూయ ట్ర్ప్లవిదాయ ప్లకేండ్రదాలు, ఇంట్రెన ట్ప్లకేఫ్టప్ల

కేండ్రదాలు, ోోడ్రగఫి, జిరాకా్ ప్లషాపులు 

• స్వ తండ్రతప్ల నా ట్నలోప్లఐటిప్లడ్రారంభించబడినప్లస్తవలు 

• ఎలస్ట్క్ానిక్ప్లడ్రపింటింగ్సప్లడ్రప్స్ 

• కంపూయ ట్ర్ప్లసాఫ్టప్్లవేర్ప్లయూనిటన 

• డ్రతీప్లవీలర్ప్లస్ాండ్ 

• బస్ప్లస్ాప 

• మలీల్ెవల్ప్లకార్ప్లారిక ంగ్సప్లతోప్లస్హాప్లవాహనాలప్లారిక ంగ్స 

• సెల్ప్ల/ప్లమొబైల్ప్లట్వరా్  

• వారపుప్ల మారెక టన, ాలుప్ల మరియుప్ల ాలప్ల ఉతో తుతలప్ల దుకాణాలు, 

ా్ప్లషాపప్లలు, రోజువారీప్లనిత్సయ వస్రాలతోప్లవయ వహరించేప్లచినన ప్లదుకాణాలు, 

కూరగాయలు 

• మతప్లడ్రాంగణంప్ల(దేవాలయాలు, మరదులు, చరిు లుప్లమరియుప్లఇతరప్లమతప్ల

భవనాలుప్లమొదలైనవి) 

• కళ్యయ ణమండపంప్ల/ప్లఫంక్ష్ప్లహాల్ 

• ాలీప్లకి ననిక్ప్ల/ప్లడిసెో నా రీప్ల/ప్లమెడికల్ప్లషాపులుప్ల/ప్లారమ రలుప్ల/ప్లడ్రపథమప్లచికితా ప్ల

కేండ్రదాలు 

• 1000 చదరపుప్లమీట్రనప్ల విరతర ణంప్ల మించనిప్ల  ప్ల న ట్నలోప్ల నరాి ంగ్సప్లహోమా్ ప్ల /ప్ల

హాసోి ట్లా్  

• 1000 చదరపుప్లమీట్రనప్లవిరతర ణంప్లమించనిప్ల ప్ల న ట్నలోప్లరోగప్లనిరిారణప్లకేండ్రదాలు. 

• స్తవాప్లస్తష్నునప్లలేనిప్లప్డ్రోల్ప్లఫిలినంగ్సప్లప్లస్తష్నున 

• రిటైల్ప్లగాయ స్ప్లఅవుటెనటనప్ల/ప్లఎలిో ప్లగాయ స్ప్లబుకింగ్సప్లసెంట్ర్ 

• పైపడప్లగాయ స్ప్లకండ్రోల్ప్లస్తష్్ప్ల/ప్లఎలిో జిప్లగోడౌ్ప్లఅమమ కానికి 

• ఫైర్ప్లస్రీవ సెస్ప్లడైరెకర్్ప్లమరియుప్లభారతప్ల డ్రపభుతవ ప్లపేలుడుప్లశాఖప్లనుండిప్ల

స్ంబంధితప్లారీల్ుప్లఅవస్రమైనప్లకి నయరె్ా ప్లస్రిఫ్ికేట్ప్లస్మరోి ంచుట్కుప్ల

లోబడిప్లగృహప్లవినియోగప్లప్లవంట్ప్లగాయ స్ప్లసిలిండరునప్లమరియుప్లకిరోసి్ప్లనిలవ ప్ల

చేయుట్ప్లమరియుప్ల 

• వంట్ప్ల గాయ స్ప్ల సిలిండరునప్ల మరియుప్ల కిరోసి్ప్ల నిలవ ప్ల చేయానికిప్ల గోడౌననప్ల

నిరామ ణనానికిప్ల ప్లకూాప్లభవనప్లనియమాలు,ప్ల ఇతరప్లఅభివృద్ధపి్లనియండ్రతణప్ల

నియమాలకుప్ల మరియుప్ల ఆండ్రధడ్రపదేశ్ప్ల అరబ ్ప్ల లాయ ండ్ప్ల (రలింగ్సప్ల అండ్ప్ల

రెగుయ లేష్ా )ప్లచట్ం్, 1976ప్లప్లప్లఅనుగుణంగాప్లఉంాలి. 

• బాయ ట్రీప్లరీఛార్జప్లస్తష్నున 

• పుస్తకాలుప్లమరియుప్లస్తష్నరీప్లదుకాణాలు 

• ప్లప నంబరున, ఎలస్ట్క్తష్యనున, ర్టడియో, టివిప్ల మరియుప్ల ఎలస్ట్క్ానిక్ప్ల పరికరాలప్ల

మరమమ తుప్ల దుకాణాలు, నిరామ ణప్ల సామడ్రగి, హార్టడవ ర్ప్ల మరియుప్ల ప్యంట్ప్ల

షాపులు 

• వారాతపడ్రతికలు, మాయ గజై్ా ప్లస్ాల్ా ప్లమరియుప్లడ్రపసారప్లడ్రగంథాలయాలు 
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• వస్ట్స్తంప్లమరియుప్లవస్ట్స్తప్లదుకాణాలు, టైలరునప్లమరియుప్లారిన ంగ్సప్లషాపులు 

• షూప్లషాపులు 

• లేడీస్ప్ల ఆభరణాలతోప్ల వయ వహరించేప్ల దుకాణాలు.ప్ల యా నీా ప్ల మరియుప్ల

బహుమతిప్లవసుతవులుప్లమొదలైనవి 

 

మునిసిపల్ప్ల కారో్క ర్టషనున, మునిసిాలిటీలుప్ల మరియుప్ల నగర్ప్ల పంచాయతీప్ల లలోప్ల ప్ల అనిన ప్ల వాణిజయ ప్ల

ఉపయోగాలుప్ల 18ప్ల మీప్ల మరియుప్ల అంతకంటేప్ల ఎకుక వప్ల వెడలుో ప్ల గలప్ల రోడ్ప్ల లనుప్ల అనుకోనిప్ల ఉనన ప్ల

ప్లస్థలములలోప్లప్లఅనుమతించబడత్సయ.. 

రిజిస్ట్స్తష్్ప్లవిభాగంప్లయొకక ప్లడ్రాథమికప్లమారెక ట్ప్లవిలువప్లడ్రపకారంప్లస్థలప్లవిరతర ణముప్లవిలువలోప్లప్ల1%ప్లఇంాక్ప్్ల

ఫీజుప్లగప్లప్లచెలినంచప్లవలెనుప్లప్లలేదాప్లప్లప్లఅథారిటీప్లఎపో టికపుో డుప్లనిర ణయంచినటనప్లగప్లగానిప్లప్లచెలినంచవలెనుప్ల.ప్ల 

4.4 వాణిజూ  ఉప్యోగం జోన్ 

వాణిజయ ప్లభూప్లవినియోగంప్లఈప్లడ్రకింద్ధప్లవిధంగాప్లఅనుమతించబడుతుంద్ధ:ప్ల 

80 మరియుప్లఅంతకంటేప్ల ఎకుక వప్ల కేట్గిరీప్ల రోడనప్ల కోస్ంప్లమిడ్రరమప్ల వినియోగప్ల కారిారనప్ల వెంట్ప్లవాణిజయ ప్ల

భవనాలుప్ల ఆమోద్ధంచబడినప్ల చోట్, ఇంాక్ప్్ల ఫీజుప్ల స్కట్ప్ల విరతర ణంలోప్ల రిజిస్ట్స్తష్్ప్ల విభాగంప్ల యొకక ప్ల

డ్రాథమికప్లమారెక ట్ప్లవిలువలోప్ల1% దరఖాసుతదారుప్లచెలినంచాలి.ప్ల‘ 

అనుమతించదగినప్లకారయ కలాాలు 

• రెస్ారెంటన & బార్ప్ల/ప్లకాయ ంటీ్ప్ల/ప్లతినేప్లఇళ్ళు  

• హోట్ళ్ళు  

• బాంక్టట్ప్లహాల్ా  

• లాడ్జ 

• డ్రాథమికప్లాఠశాలలుప్లవంటిప్లవిదాయ స్ంస్థలు 

• అనిన ప్లఇతరప్లవిదాయ స్ంస్థలు 

• కారాయ లయాలు 

• బాయ ంకులు 

• ఆరిథకప్లస్ంస్థలు 

• ప్లస్ాక్ప్లఎకేా ి ంజీలు 

• హాస్ల్్ా  

• కుటంబప్లవిన్స్దప్లకేండ్రదాలు 

• ఆస్ో డ్రతులు 

• బయోప్లఇని ర్టమ టికా్ ప్లకేండ్రదాలు 

• పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీప్లభవనాలు 

• డ్రపభుతవ ప్లకారాయ లయాలుప్లపరిశోధనప్లమరియుప్లసామాజికప్లస్తవలప్లస్ంస్థలు 

• డ్రపభుతవ ంప్ల/ప్లసెమి-ప్లగోవ్ప్్ల/ప్లలోకల్ప్లబాడీప్లకారాయ లయాలు 

• స్తవాప్లస్తష్ననతోప్లప్డ్రోల్ప్ల/ప్లగాయ స్ప్ల/ప్లడీజిల్ప్ల/ప్లబయోప్లడీజిల్ప్లఫైలింగ్సప్లస్తష్నున 

• బరువుప్లవంతెనలు 

• ఐటిప్లారుక లు 
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• కంపూయ ట్ర్ప్లహార్ట డవ ర్ప్లతయారీ 

• స్తవాప్లపరిడ్రరమలుప్లతయారీలోప్లాలా్గనవు. 

• కాలుషయ ప్లరహితప్లప్లపరిడ్రరమలుప్లమరియుప్ల20 HPEM మించకూడదు 

• ఆోమొబైల్ప్లస్రీవ స్ప్లస్తష్నున, ఆోప్లమొబైల్ప్లషోరూమ్ప్లలుప్లమరియుప్ల 50ప్ల

హెచ్ప్లపికిప్లమించనిప్లఇ్ప్లప్లస్ాలేష్ప్లతోప్లవర్క ప్లషాపప్లలు 

• ాక్తా ప్ల/ప్లఆోప్లరిక్షాప్ల/ప్లసూక ట్ర్ప్లనిలుపుప్లస్థలము 

• రవాణాప్ల టెరిమ నల్ా ప్ల అంటే.ప్ల బస్ప్ల బేస్ప్ల /ప్ల లోకల్ప్ల బస్ప్ల స్ాండా్ ప్ల /ప్ల బస్ప్ల

టెరిమ నల్ా ప్లమరియుప్లడిోలుప్ల/ప్లరైలేవ ప్ల/ప్లమెడ్రోప్ల/ప్లBRTS / MRTS ప్లస్తష్నునప్ల/ప్ల

గజాలు 

• డ్రట్క్ప్లారిక ంగ్స 

• సినిమాప్లథియేట్రునప్ల/ప్లమినిప్నకా్ ప్ల/ప్లమలీప్్నకా్ . 

• ప్దదప్లఎతుతనప్లవాణిజయ ప్లస్ంస్థలు 

• ోకుప్లదుకాణాలు 

• అంటప్ల వాయ ధులుప్ల లేదాప్ల మానసికప్ల రోగులకుప్ల చికితా ప్ల చేయనిప్ల కి ననికునప్ల

మరియుప్లనరాి ంగ్సప్లహోమా్  

• మాల్ా , హోట్ళ్ు తోప్లస్హాప్లఆతిథయ ం 

• హోట్ళ్ళు  

• హాలిడేప్లరిసార్్ా  

• ఫిల్మ ప్ల అండ్ప్ల అలైడ్ప్ల డ్రొడక్ష్ప్ల యాకివ్ిటీస్ప్ల -ప్ల ఫిల్మ ప్ల అండ్ప్ల వీడియోప్ల

షూటింగ్సప్ల స్కట్ా , ఫిల్మ ప్ల స్ూడియోస్ప్ల ఆ్ప్ల లాయ ండ్ప్ల 2.5 హెక్ారనలోపుప్ల

ప్లస్ూడియోప్లమరియుప్లఇతరప్లస్ంబంధితప్లసౌకరాయ లతో 

• స్మావేరప్లకేండ్రదాలు 

• కళ్యయ ణమండపంప్ల/ప్లఫంక్ష్ప్లహాల్ప్ల/ప్లకమూయ నిటీప్లహాల్ 

• ోకుప్లమారెక టనప్లమరియుప్లమాండీస్ 

• పండునప్లమరియుప్లకూరగాయలప్లమారెక టన 

• మాంస్ంప్లమరియుప్లచేపలప్లమారెక టన 

• పశువులప్లఫెయర్ప్లడ్రరండ్ 

• కలపప్లనిలవ  

• కోల్డప్లో్ర్టజెస్ప్లమరియుప్లమగపా్టేప్్లగదులు 

• బరువుప్లవంతెనలు 

• గాయ స్ప్లగోడౌనున 

• డ్రబాాక సిం్గ్స, టెలికాసిం్గ్సప్లమరియుప్లటెలికమూయ నికేష్ప్లస్తష్నున 

• స్ట్పైవేట్ప్లహెలి యా డునప్ల సివిల్ప్ల ఏవియేష్ప్ల విభాగంప్ల కి నయరె్ా ప్లకుప్ల లోబడిప్ల

ఉంాయ 

• డ్రపింటింగ్సప్లడ్రప్స్ప్లతోప్లవారాతపడ్రతికప్లకారాయ లయాలు 

• ఆయల్ప్లరోట్రీలు, డ్రపింటింగ్సప్లడ్రప్స్ప్ల20 HPEM మించకూడదు 

• అనిన ప్ల షాపులు, దుకాణాలు, నిలవ లు, మారెక టన, షాపింగ్సప్ల కేండ్రదాలుప్ల

మరియుప్ల స్రుకులప్ల డ్రపదరశ నప్ల మరియుప్ల అమమ కాలతోప్ల

అనుస్ంధానించబడినప్లఅనిన ప్లవాణిజయ ప్లమరియుప్లవాయ ారప్లఉపయోగాలు, 

హోల్ప్లస్తల్ప్లలేదాప్లరిటైల్ప్లగాని, కానిప్లపేలుడుప్లపదారాథలు, చెడడప్లఉతో తుతలుప్ల

మరియుప్ల ఇతరప్ల పదారాథలనుప్ల మినహాయంచిప్ల నేలప్ల పరిమితిప్ల లేకుంాప్ల

ఆరోగాయ నికిప్లహానిప్లకలిగించేవిప్లడ్రాంతం 

• డ్రపభుతవ ప్ల కారాయ లయాలు, వాయ ారప్ల కారాయ లయాలుప్ల మరియుప్ల ఇతరప్ల

వాణిజయ ప్లమరియుప్లఆరిథకప్లస్ంస్థలుప్లనేలప్లవిరతరాణనిన ప్లపరిమితంప్లచేయకుం .ా 



  

 

 
 

 

VMR డ్రాఫ్ట ్మాస్ర్్ ప్ల న ్  - 2041 

మండలీకరణ  మరియు అభివృద్ధి 

డ్రోతా్స హక  నిబంధనలు 

 

Page | 44 

• నిలవ ప్లలేదాప్లహోల్ప్లస్తల్ప్లవాణిజయ ంతోప్లఅనుస్ంధానించబడినప్లగిడడంగులుప్ల

మరియుప్ల ఇతరప్ల ఉపయోగాలు, కానీప్ల చెడడవిప్ల లేదాప్ల ఆరోగాయ నికిప్ల హానిప్ల

కలిగించేప్లఉతో తుతలప్లనిలవ నుప్లమినహాయంచడం. 

• ఎపో టికపుో డుప్లజారీప్లచేయబడినప్లసినిమాప్లనిబంధనలకుప్లలోబడిప్లట్టరింగ్సప్ల

ాక్తస్ప్లతోప్ల స్హాప్ల వాణిజయ ప్ల మరియుప్ల విన్స్దప్ల కేండ్రదాలు, ోో ర్ ్ా ప్ల స్తడ్ియా, 

రిడ్రకియేష్ప్లకాంప్నకా్ , రీసెర్ు ప్లడ్రపయోగాతమ కప్లలేదాప్లపరీక్షాప్లడ్రపయోగశాలలుప్ల

అగిన ప్లపేలుడుప్లలేదాప్లఆరోగయ ప్లడ్రపమాదాలప్లడ్రపమాదంప్లలేదు. 

• ఆరనాైజ్డ ప్ల ారిక ంగ్సప్ల ోట్ప్ల లాట్ా ప్ల బహుళ్ప్ల అంతసుతలప్ల ారిక ంగ్సప్ల బస్ప్ల

టెరిమ నల్ప్లమరియుప్లడిోలు, రవాణాప్లటెరిమ నలా్ . 

• విదాయ , సాంకేతికప్లమరియుప్లపరిశోధనాప్లస్ంస్థలు 

• వస్ట్స్తప్ల పరిడ్రరమలుప్లఅధికారంప్లఉనన ప్లచోట్ప్ల పనిచేసినప్లవయ కుతలప్ల స్ంఖయ తోప్ల

స్ంబంధంప్ల లేకుంాప్ల దానిప్ల పనితీరుప్ల లక్షణాలప్ల ఆధారంగాప్ల దానిప్ల

అభయ ంతరకరమైనప్లస్వ భావంతోప్లస్ంతృపితప్లచెందుతుంద్ధ. 

 

పైనప్లపేర్కక నన ప్లభూప్లవినియోగంప్లనిర ణయంచినప్లదానిప్ల కంటేప్లఎకుక వప్లలోతుప్ల (డెపత)ప్లఉనన ప్ల ప్లప్దదప్ల నా ట్నప్ల

మొత్సతనికిప్ల ప్ల వరి తసుతంద్ధ,  అటవంటిప్ల నా ట్ప్లయజమానులుప్లమొతతంప్ల నా ట్ప్ల విరతర ణమునకుప్ల ప్లమాడ్రతమేప్ల

అనుమతిప్లకోస్ంప్లదరఖాసుతప్లచేయవలెను.ప్ల. 

4.5 మప్రశమ వినియోగ జోన్ 

అనుమతించద్గ్జన కారూ కల్ాలు కనీస RoW అవసరం 

• ారిడ్రశామికప్ల వినియోగంప్లమినహాప్ల అనిన ప్ల

వినియోగాలుప్లప్లప్ల

అనుమతించబడత్సయ. 

 

• ఒకేప్ల భవనంప్ల లోప్ల మూడుప్ల అంతకనాన ప్ల

ఎకుక వప్లవినియోగాలతోప్లఉదాహరణకుప్ల , 

నివాస్ము, హోట్ల్, రిటైల్, ారిక ంగ్స, 

సాంస్క ృతిక, విన్స్దంప్ల వంటి వాటితోప్ల

కూడిన బహుళ్ప్ల ఉపయోగప్ల

భవనములును ప్లఅనుమతించబడును. 

  

 

 

• యాంఫిథియేట్ర్, ఓప్్ప్ల ఎయర్ప్ల

థియేట్ర్, విన్స్దం 

• ార్క , ఆడిోరియం, ప్లక నబ్ప్ల హౌస్, 

సాంస్క ృతికప్లకేండ్రదాలు, 

• ఎగి జబ్లష్ప్లసెంట్ర్, డ్రపతేయ కప్లథీమ్ప్లార్క ,ప్ల

గారె డ్ ప్ల ారుక లు, ోో ర్ప్్ల స్తడ్ియంప్ల /ప్ల

కాంప్నకా్ , ఈతప్లకొలను 

24 మీ 

• రెస్ారెంటనప్లమరియుప్లబారున 12 మీ 

• హోట్ళ్ళు  12 మీ 

• బాంక్టట్ప్లహాల్ా  18 మీ 

• లాడీజలు 12 మీ 
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• అనిన ప్లవిదాయ స్ంస్థలు 18 మీ 

• కారాయ లయాలు 12 మీ 

• కుటంబప్లవిన్స్దప్లకేండ్రదం 18 మీ 

• ఆస్ో డ్రతులు 18 మీ 

• బయోప్లఇని ర్టమ టికా్ ప్లకేండ్రదాలు 12 మీ 

• పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీప్లభవనాలు 12 మీ 

• డ్రపభుతవ ప్ల కారాయ లయాలప్ల పరిశోధనప్ల

మరియుప్లసామాజికప్లస్తవలు స్ంస్థలు 

12 మీ 

• స్తవాప్లప్లస్తష్ననతోప్లప్డ్రోల్ప్లఫైలింగ్సప్లస్తష్నున 18 మీ 

• బరువుప్లవంతెనలు 18 మీ 

• ఐటిప్లారుక లు 18 మీ 

• కంపూయ ట్ర్ప్లహార్ట డవ ర్ప్లతయారీ 18 మీ 

• స్తవాప్లపరిడ్రరమలుప్లతయారీలోప్లాలా్గనవు. 12 మీ 

• కాలుషయ ప్ల రహితప్ల ప్ల పరిడ్రరమలుప్లమరియుప్ల

15 HPEM మించకూడదు 

12 మీ 

• ఆోమొబైల్ప్ల స్తవాప్ల స్తష్నునప్ల మరియుప్ల

వర్క ప్లషాపులుప్ల50 HP కిప్ల మించకూడదు. 

18 మీ 

• ాక్తా ప్లమరియుప్లసూక ట్ర్ప్లస్ాండ్ 12 మీ 

• రవాణాప్లటెరిమ నలా్ ప్లమొదలైనవి. 18 మీ 

• సినిమాప్ల థియేట్రునప్ల /ప్ల మినీప్నకా్ ప్ల /ప్ల

మలీప్్నకా్ ప్లవంటివి. 

 

18 మీ 

• భారీప్లప్లవాణిజయ ప్లస్ంస్థలు 24మీ 

• ోకుప్లదుకాణాలు 18మీ 

• వృతితపరమైనప్లవాయ ారప్లస్ంస్థలు 12మీ 

• మాల్ా , హోట్ళ్ు తోప్లస్హాప్లఆతిథయ ం 18మీ 

• మోట్ల్ా  24మీ 

• హాలిడేప్లరిసార్్ా  24మీ 

• 2ప్ల .5ప్లహెక్ారునప్లకుప్లమించినప్లస్థలములలోప్ల

డ్రపతిాద్ధంచినప్ల సినీప్ల నిరామ ణప్ల

కారయ కలాాలనుప్ల మరియుప్ల ప్ల ఇతరప్ల

స్ంబంధితప్ల సౌకరాయ లప్ల వినియోగాలనుప్ల

అనుమతించబడును 

24మీ 

• స్మావేరప్లకేండ్రదాలు 18మీ 

• కళ్యయ ణమండపంప్ల/ప్లఫంక్ష్ప్లహాల్ 18మీ 

• నిత్సయ వస్రప్ల ప్ల వసుతవులప్లోకుప్లవాణిజయ ంప్ల

కొరకుప్లఉపయోగించుప్లప్లగిడడంగులు. 

18మీ 

• ోకుప్లమారెక ట్ప్ల ప్ల మరియుప్ల వయ వసాయప్ల

ఉతో తుతలు 

12మీ 

• పండునప్లమరియుప్లకూరగాయలప్లమారెక టన 12మీ 

• మాంస్ంప్లమరియుప్లచేపలప్లమారెక టన 12మీ 

• పశువులప్లస్ంత 18మీ 

• కలపప్లనిలవ  18మీ 

• కోల్డప్లో్ర్టజెస్ప్లమరియుప్లపండినప్లగదులు 18మీ 

• బరువుప్లవంతెనలు 18మీ 

• గాయ స్ప్లగోడౌనున 18మీ 
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• డ్రపసారం, టెలికాసిం్గ్సప్లమరియు 

• టెలికమూయ నికేష్ప్లస్తష్నున 

18మీ 

• పౌరప్లవినమ నప్లయానప్లస్ంస్థప్లఅనుమతించప్ల

బడినప్లస్ట్పైవేట్ప్లహెలి యా డున 

24మీ 

• ముడ్రదణప్ల యండ్రత్సలతోప్ల కూడినప్ల వారతప్ల

పడ్రతికలప్లకారాయ లయాలు 

12మీ 

గమనిక:ప్లపైనప్లపేర్కక నన ప్లమిడ్రరమప్లభూప్లవినియోగంప్లప్లభోగపురంప్లవిమానాడ్రరయంప్లమరియుప్లడ్రపభావప్ల

జో్ప్లమినహాప్లమిగత్సప్లఅనిన ప్లప్లడ్రాంత్సలలోప్లవరి తసుతంద్ధ. 

పైనప్లపేర్కక నన ప్లభూప్లవినియోగంప్లనిర ణయంచినప్లదానిప్లకంటేప్లఎకుక వప్లలోతుప్ల(డెపత)ప్లఉనన ప్లప్లప్దదప్ల న ట్నప్ల

మొత్సతనికిప్ల ప్ల వరి తసుతంద్ధ,  అటవంటిప్ల నా ట్ప్లయజమానులుప్లమొతతంప్ల నా ట్ప్ల విరతర ణమునకుప్ల ప్లమాడ్రతమేప్ల

అనుమతిప్లకోస్ంప్లదరఖాసుతప్లచేయవలెను.ప్ల. 

భోగపురంప్ల విమానాడ్రరయంప్ల మరియుప్ల డ్రపభావప్ల జో్ప్ల కోస్ంప్ల ారంప్ల ఆధారితప్ల డ్రపణాళికనుప్ల

అవలంబ్లసాతరు.ప్ల దీనిప్ల లాయ ండ్ప్లయూజ్ప్ల వరాాలు  అనగా, స్హజప్ల డ్రాంత్సలుప్ల /ప్ల అభివృప్లద్ధకిిప్ల

అనుమతించని,  డ్రగామీణప్ల డ్రాంత్సలు, ఉపప్ల పట్ణ్, మధయ ప్ల పట్ణ్, పట్ణ్, ారిడ్రశామికప్ల అభివృద్ధపి్ల

మరియుప్ల డ్రపతేయ కప్ల అభివృద్ధ.ిప్ల ఈప్ల వరాాలుప్ల ఐదుప్ల విస్తృతప్ల భూప్ల వినియోగప్ల వరాాలకుప్ల పరిమితంప్ల

చేయబ డాయ, అనగా, స్హజమైనప్లడ్రాంతంప్ల/ప్లఅభివృద్ధకిిప్లఅనుమతించని అనగా, ప్లనీటిప్లవనరులు, 

దట్మ్ైనప్ల వృక్షస్ంపద, విన్స్దప్ల డ్రపదేశాలుప్ల మరియుప్ల వయ వసాయప్ల కారయ కలాాలనుప్ల కలిగిప్ల ఉనన ప్ల

అభివృద్ధ,ి మిడ్రరమప్లఉపయోగంప్ల-2, మిడ్రరమప్లఉపయోగంప్ల-3 (అనుమతించదగినప్లకారయ కలాాలుప్లడ్రకింద్ధప్ల

పటిక్లోప్లచూపించబ డాయ), ారిడ్రశామికప్లఅభివృద్ధపి్లమరియుప్లడ్రపతేయ కప్లఅభివృద్ధపి్లమొదలగునవి. 

మప్రశమ వినియోగ జోన్ లో అనుమతించే కారూ కల్ాలు 

మిడ్రరమప్లభూప్లవినియోగప్లప్లవరంా అనుమతించే కారూ కల్ాలు 

భోగపురంప్లవిమానాడ్రరయంప్లమరియుప్లడ్రపభావప్లమండలంప్లకాకుంా 

మప్రశమ వినియోగం - 1 
ZDPR లోనిప్లసెక్ష్ప్ల4.5 లోప్లపేర్కక నన ప్లభూప్ల

వినియోగాలు 

భోగపురంప్లవిమానాడ్రరయంప్లమరియుప్లడ్రపభావప్లమండలం 

మప్రశమ వినియోగం - 2 

నివాస్ 

రిటైల్ప్లకమరియిల్ 

చదువు 

ఆరోగయ ప్లస్ంరక్షణ 

ఆతిథయ ం 

పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీస్ప్ల/ప్లసౌకరాయ లు 

మప్రశమ వినియోగం - 3 

నివాస్ 

రిటైల్ప్లకమరియిల్ 

చదువు 

ఆరోగయ ప్లస్ంరక్షణ 

ఆతిథయ ం 

పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీస్ప్ల/ప్లసౌకరాయ లు 

అసెంబ్లన 

కారాయ లయాలు 

రవాణా 
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4.6 ఇండల్ట్సిటయల్ యూజ్ జోన్ 

• ఎపో టికపుో డుప్లస్వరించినప్లపరిడ్రరమలప్లశాఖప్లమరియుప్లMoEFCC సూచించినప్లమారదారశ కాలప్ల

డ్రపకారంప్లారిడ్రశామికప్లభవనప్లఅనుమతులుప్లపరిగణించబడత్సయ. 

• అనిన ప్ల పరిడ్రరమలుప్ల రాబోయేప్ల /ప్ల త్సజాప్ల ఆండ్రధడ్రపదేశ్ప్ల ారిడ్రశామికప్లమారదారశ కాలకుప్ల కట్బడిప్ల

ఉంాలి ఆమోద్ధంచబడినపుో డుప్లమరియుప్లసుసిథరతప్లవిధానం.ప్ల EIA న్స్టిఫికేష్ప్లలోప్లజాబ్లత్సప్ల

చేయబడినప్ల ారిడ్రశామికప్ల కారయ కలాాలుప్ల మరియుప్ల తదుపరిప్ల స్వరణలుప్ల EC ొందానికిప్ల

ఎపో టికపుో డుప్లవరి తసాతయ. 

4.7 ప్బిుక్ మర్షయు సమ-ప్బిుక్ యూజ్ జోన్ 

• ప్లసాథ నికప్లడ్రపభుతవ ప్లకారాయ లయాలుప్లమరియుప్లఉపయోగాలు 

• రాస్ట్షప్్లడ్రపభుతవ ప్లకారాయ లయాలుప్లమరియుప్లఉపయోగాలు 

• కేండ్రదప్లడ్రపభుతవ ప్లకారాయ లయాలుప్లమరియుప్లఉపయోగాలు 

• సెమీప్లడ్రపభుతవ ప్లకారాయ లయాలుప్లమరియుప్లఉపయోగాలు 

• పబ్లనక్ప్లఅండరింగ్సప్లకారాయ లయాలుప్లమరియుప్లఉపయోగాలు 

• డ్రపభుతవ ప్ల కారాయ లయాలకుప్ల యాదృచిి కంగాప్ల ఉపయోగిసుతంద్ధప్ల మరియుప్ల

వాటిప్లఉపయోగం 

• ర్టడియోప్లడ్రపసారంప్లమరియుప్లవైర్ప్లలెస్ప్లస్తష్నున 

• మునిసిపల్ప్లమరియుప్లకమూయ నిటీప్లసౌకరాయ లు 

• డ్రపజాప్లవినియోగాలు 

• రక్షణప్లఉపయోగాలు 

• విపతుతప్లడ్రపమాదప్లసిథతిసాథ పకప్లకేండ్రదాలు 

• పరిశోధనప్లమరియుప్లఅభివృద్ధపి్లకేండ్రదాలు 

• డ్రగంథాలయాలు 

• అనిన ప్లవిదాయ , వైదయ ప్లస్ంస్థలు 

• అనిన ప్లరకాలప్లఆసుపడ్రతులు 

• ఆరోగయ ంప్ల/ప్లడ్రాథమికప్లకేండ్రదం 

• సామాజిక, స్ంక్షేమ, సాంస్క ృతికప్లస్ంస్థలు 

• మతప్లభవనాలుప్ల/ప్లకేండ్రదాలు 

• రెసిడెనియిల్ప్లకావ రరా్్ ప్లతోప్లాటప్లమత, స్ంక్షేమప్లస్ంస్థలు 

• కళ్యప్లనిలయము 

• సామ రకప్లకట్్ా లు 

• స్మావేరప్లమంద్ధరాలు 

• ఆడిోరియంలు 

• వీధిప్లారిక ంగ్సప్ల 

• రమ శానం 

• రమ శానాలుప్లమరియుప్లరమ శానవాటిక 

• ోో ర్ ్ా ప్లస్తడ్ియంప్ల 

• ఈతప్లకొలను 

• ఉదాయ నవనాలు, ఆట్ప్లస్థలాలుప్లమరియుప్లఇతరప్లవిన్స్దప్లవినియోగాలప్లకొరకుప్లప్లప్ల

అవస్రమగు బహిరంగప్లస్థలం. 

• డ్రపస్రా నశాలలుప్లప్లమరియుప్లవాణిజయ ప్ల మైదానాలు 



  

 

 
 

 

VMR డ్రాఫ్ట ్మాస్ర్్ ప్ల న ్  - 2041 

మండలీకరణ  మరియు అభివృద్ధి 

డ్రోతా్స హక  నిబంధనలు 

 

Page | 48 

• డ్రపతేయ కప్లవిన్స్దప్లడ్రాంత్సలు 

• వనమహోతా వప్లప్లప్ల(పికిన క్)ప్లప్లడ్రపదేశాలు 

• భౌగోళికప్లమరియుప్లబొానికల్ప్లతోట్లు 

• మూయ జియంలు 

• అకేవ రియం 

• డ్రపకృతిప్ల పైప్ల ఆస్కి తప్ల తోప్ల కలిగినప్ల జాతీయప్ల ఉదాయ నవనాలుప్ల మరియుప్ల

తీరడ్రాంత్సలు 

• ఓప్్ప్లఎయర్ప్లథియేట్రున 

• త్సత్సక లికప్లడ్రపదరశ నప్లశాలలు 

• స్రక స్ప్లఫెయర్ప్లఫెసివ్ల్ా  

• గోలి్ ప్లకోరుా లు 

• విన్స్దప్లక నబ్ 

• గోలి్ ప్లకోరుా లు 

• ర్టస్ప్లకోరాు లుప్ల/ప్లగోప్లకారిం్గ్సప్ల/ప్లర్టసింగ్సప్లడ్రాక్ 

• షూటింగ్సప్లపరిధులు 

• విన్స్దప్లఉదాయ నవనాలుప్లమరియుప్లథీమ్ప్లారుక లు 

• గుడ్రరపుప్లశాలలు 

• ప్ల న నిోరియం 

• హారిక్లు రల్ప్లనరా రీ 

• కంపూయ ట్ర్ప్లసాఫ్టప్్లవేర్ప్లయూనిటన 

• కనీస్ంప్ల1000 చదరపుప్లమీట్రనప్లపరిమాణానిన ప్లకలిగిప్లఉనన ప్లస్వ తండ్రతప్ల నా ట్నలోప్ల

ఐటిప్లడ్రారంభించబడినప్లస్తవలు. 

• నివాస్ప్ల మరియుప్ల ఇతరప్ల ఉపయోగాలుప్ల డ్రపధానప్ల ఉపయోగానికిప్ల

యాదృచిి కంగాప్ల మరియుప్ల ఏప్ల విధంగానూప్ల లేవు ఏదైనాప్ల విసుగుప్ల లేదాప్ల

డ్రపమాదానికిప్లకారణమవుతుంద్ధ 

• బాయ ంక్ 

• అతిథిప్లగృహం 

• హాస్ళ్్ళన 

• నీటిప్లస్రఫరాప్లస్ంసాథ పనలు 

• మురుగునీటిప్లారవేయడంప్లపనిచేసుతంద్ధ 

• ప్లస్తష్నున 

• జైలు 

• ోలీస్ప్లస్తష్్ 

• ోస్ప్్లఆఫీస్ 

• రైల్ప్లమరియుప్లరోడ్ప్లటెరిమ నస్ 

• హెలి యా డ్ప్లలు 

• విమానాడ్రరయాలుప్ల/ప్లఓడర్టవు 

• విమానాడ్రరయానికిప్లస్ంబంధించినప్లస్హాయకప్లఉపయోగాలు 

• రైలేవ ప్లస్తష్్ప్ల/ప్లయార్డ 

• సూక ల్, డిడ్రీప్లకళ్యశాలలు 

• డ్రొఫెషనల్ప్లకాలేజీలుప్ల/ప్లవిరవ విదాయ లయాలు 

 

• ాలిటెకిన క్ప్లకళ్యశాల 

• లైడ్రబరీ 
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• గాయ ర్టజీలుప్ల మరియుప్ల స్తవాప్ల స్తష్ననతోప్ల ప్డ్రోల్ప్ల పంపప్ల /ప్ల ప్డ్రోల్ప్ల ఫిలినంగ్సప్ల

ప్లస్తష్నున 

• యాదృచిి కంగాప్ల సిబబ ంద్ధప్ల /ప్ల ఉదోయ గులప్ల కోస్ంప్ల నివాస్ప్ల పనాన గంప్ల లేదాప్ల

స్మూహప్లగృహాలు 

• డ్రపధానప్లఉపయోగం 

• రిటైల్ప్లషాపింగ్సప్లసెంట్ర్ప్ల 

• సోా సిక్్ప్లపునరావాస్ప్లకేండ్రదాలు 

• అనాథాడ్రరమాలు 

• చౌలర్ీలు 

• వృదిాపయ ప్లగృహాలు 

• దోభిప్లఘాట్ 

• ఫంక్ష్ప్లహాల్ 

 

4.8 ప్బిుక్ యుటిలటీస్ జోన్ వాడకం 

అనుమతించదగినప్లకారయ కలాాలు 

• హెలి యా డ్ప్లలు 

• మోార్ప్లగాయ ర్టజ్ 

• వర్క ప్లషాపప్లమరియుప్లయాదృచిి కప్లసౌకరాయ లు 

• బుకింగ్సప్లకారాయ లయాలు 

• డ్రపసారప్లకేండ్రదం 

• వైర్ప్లలెస్ప్లస్తష్్ 

• ర్టడియోప్లమరియుప్లటెలివిజ్ప్లస్తష్్ 

• టెలిో్ప్లమారోి డి 

• అబజర్టవ ట్రీప్లమరియుప్లవాత్సవరణప్లకారాయ లయం 

• గాయ ర్టజీలతోప్లప్డ్రోల్ప్లఫిలినంగ్సప్లస్తష్నున 

• బరువుప్లవంతెనలు 

• గిడడంగి 

• పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీప్లభవనాలు 

• కమూయ నికేష్ప్ల వాడకానికిప్ల స్ంభవిసుతనన ప్ల ఏదైనాప్ల ఇతరప్ల ఉపయోగంప్ల /ప్ల

కారాయ చరణ, సిబబ ంద్ధకిప్లనివాస్ప్లయూనిటన. 

• అనుబంధప్లమరియుప్లమదదతుప్లషాపింగ్సప్లకారాయ చరణ 

• బాయ ంకులు 

• హోట్ళ్ళు  

• రెస్ారెంటన 

• వేప్లస్కడ్ప్లసౌకరాయ లు 

• రాడ్రతిప్లఆడ్రరయం 

 

 

 

 



  

 

 
 

 

VMR డ్రాఫ్ట ్మాస్ర్్ ప్ల న ్  - 2041 

మండలీకరణ  మరియు అభివృద్ధి 

డ్రోతా్స హక  నిబంధనలు 

 

Page | 50 

4.9 ర్షప్రియేషనల్ యూజ్ జోన్ 

• అనుమతించదగినప్లకారయ కలాాలు 

• డ్రాంతీయప్లఉదాయ నవనాలు 

• అనిన ప్లఇతరప్లారుక లు 

• ఆట్ప్లస్థలాలు 

• Traffic పిలనలప్లడ్రాఫిక్ప్లారుక లు 

• Multi బహుళ్ప్లఉపయోగంప్లకోస్ంప్లడ్రపతేయ కమైనప్లారుక లుప్ల/ మైదానాలు 

• బొానికల్ప్ల/ప్లజూలాజికల్ప్లగారె డ్  

• పక్షులప్లఅభయారణయ ం 

• ప్లక నబుబ లు 

• ప్లస్తడ్ియాలు 

• బహిరంగప్లస్తడ్ియాలు 

• పికిన క్ప్లగుడిసెలు 

• హాలిడేప్లరిసార్్ా  

• సివ మిమ ంగ్సప్లపూల్ 

• షూటింగ్సప్లపరిధి 

• డ్రక్తడల శక్షణాప్లకేండ్రదాలు 

• డ్రపతేయ కప్లవిన్స్దంప్లమరియుప్లడ్రపతేయ కప్లవిదాయ ప్లడ్రాంత్సలు 

• బస్ప్లమరియుప్లరైలేవ ప్ల యా సింజర్ప్లటెరిమ నల్ా  

• డ్రగంధాలయం 

• మూయ జియంలు 

• పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీస్ప్లమరియుప్లోలీస్ప్లోస్,్ ఫైర్ప్లోస్,్ ోస్ప్్లఆఫీస్ప్లమరియుప్ల

టెలిడ్రగాఫ్టప్లఆఫీస్ప్లవంటిప్లసౌకరాయ లు 

• డ్రక్తాకారులుప్లమరియుప్లసిబబ ంద్ధకిప్లఆరోగయ ప్లకేండ్రదం 

• పరాయ ట్కప్ల డ్రోతా్స హానిన ప్ల డ్రోతా హించానికిప్ల పరాయ ట్కప్ల డ్రోతా్స హానిన ప్ల

స్ృషం్చేప్లఅనిన ప్లవిన్స్దప్లకారయ కలాాలుప్ల/ప్లరిసార్్ా ప్ల/ప్లపరాయ ట్కప్లకారయ కలాాలుప్ల

/ప్లఉపయోగాలుప్లఈప్లమండలంలోప్లఅనుమతించబడత్సయ.ప్లస్ంబంధితప్ల/ప్ల

స్ంబంధితప్ల విభాగాలప్ల నుండిప్ల ఇరిేష్ప్ల డిారె ్మ ంట్, రివర్ప్ల కనజర్టవ ష్ప్ల

మొదలైనప్ల వాటిప్ల నుండిప్ల ఎటవంటిప్ల అభయ ంతరప్ల ధృవీకరణప్ల పడ్రత్సలుప్ల /ప్ల

అనుమతులుప్లొందలేము. 

• బహిరంగప్ల డ్రపదేశాలుప్ల మరియుప్ల ఉదాయ నవనాలలోప్ల అద్దదకుప్ల తీసుకునేప్ల

వాహనాలప్ల కోస్ంప్ల నిలబడట్ంప్ల వంటిప్ల ఉపయోగాలకుప్ల భవనంప్ల మరియుప్ల

నిరామ ణాలు, మొతతంప్ల డ్రరండ్ప్ల కవర్టజ్ప్ల 2% మించకుంా, కాయ ంపింగ్సప్ల

మైదానాలు 

• ఓప్్ప్లసినిమాస్ 

• వాణిజయ ప్లడ్రపకట్నలుప్లసినిమాప్లవంటిప్లరవాణాప్లడ్రపకృతినిప్లఉపయోగిసాతయ 

• స్రక స్ప్లమరియుప్లఇతరప్లడ్రపదరశ నలు 

• ాక్తా లుప్లమరియుప్లసూక ట్రునప్లనిలుసాతయ 

• 10 ఎకరాలప్ల కనీస్ప్ల నాటనప్ల ఉనన ప్ల హాలిడేప్ల రిసార్్ా ప్ల ప్ల లోప్ల 5% మించకుంాప్ల

నిరామ ణాలు. 

• ఫిల్మ ప్లస్ూడియోస్ప్ల/ప్లనగరంప్లకనీస్ంప్ల10 ఎకరాలప్లవిరతర ణంప్లకలిగిప్లఉంద్ధ, డ్రరండ్ప్ల

కవర్టజ్ప్ల10% మించకూడదు 

• బహిరంగప్లస్భప్లస్మావేరప్లమంద్ధరాలు 

• రెస్ారెంటనప్లమరియుప్లకారవా్ప్లారుక లు 
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4.10 ప్రటాని్స్ ొ రే టషన్ యూజ్ జోన్ 

అనుమతించదగినప్లకారయ కలాాలు 

• రోడుడప్లరవాణాప్లటెరిమ నల్ా ప్ల(బస్ప్లటెరిమ నల్ా  

• యా సింజర్ప్లఇంట్ర్ప్లచేంజ్ప్లటెరిమ నల్ా  

• ూడ్ా ప్లటెరిమ నల్ా  

• ారిక ంగ్సప్లడ్రాంత్సలు 

• డ్రట్క్ప్లటెరిమ నల్, డ్రట్క్ప్లారిక ంగ్స 

• లేప్లబేస్ 

• రైలేవ లుప్ల-ప్లడ్రపయాణీకులప్లమరియుప్లస్రుకుప్లరవాణాప్లటెరిమ నల్ా  

• విమానాడ్రరయాలప్లభవనాలుప్లమరియుప్లమౌలికప్లస్దుాయాలు, రప్లోర్ప్్ల/ప్లస్ట్డైప్ల

ోర్,్ నైట్ప్లషెలరా్్ , ఆోమొబైల్ప్లషోరూమ్ప్లలు, బస్ప్లబేస్ ,ప్లలోకల్ప్లబస్ాండా్ ప్ల

,నౌకాయానప్ల జలాలు, నదులు, కాలువలు, స్ముడ్రదం, మలీ-్లెవల్ప్ల

ారిక ంగ్స, ఓప్్ప్లారిక ంగ్సప్ల/ప్లాక్తా ప్ల/ప్లఆోప్లరిక్షాప్లస్ాండ్, నావిేష్ప్లక్టనాలా్ , 

రైలేవ ప్ల /ప్లమెడ్రోప్ల/ప్లబ్లఆరిఎ్స్ప్ల /ప్లఎంఆరిఎ్స్ప్లస్తష్నున, కోల్డప్ల ప్ల ్ ర్టజ్, లాజిసిక్్ప్ల

ార్క ప్ల /ప్ల వేర్ప్ల హౌసెస్ప్ల /ప్ల సిఎఫ్టఎస్-కంటైనర్ప్ల స్రుకుప్ల రవాణాప్ల కేండ్రదం, 

ఏరియల్ప్లరోపప్లవేప్లవంటిప్లసౌకరాయ లు. 

• హెలి యా డ్ప్లలు, హెలిోర్ ్

• మోార్ప్లగాయ ర్టజ్ 

• గాయ ర్టజీలతోప్లప్డ్రోల్ప్లఫిలినంగ్సప్లస్తష్నున 

• బరువుప్లవంతెనలు 

• పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీప్లభవనాలు 

• రవాణాప్లచేయానికిప్లఏదైనాప్లఇతరప్లఉపయోగంప్ల/ప్లకారాయ చరణ, సిబబ ంద్ధకిప్ల

నివాస్ప్లయూనిటన. 

• అనుబంధప్లమరియుప్లమదదతుప్లషాపింగ్సప్లకారాయ చరణ 

• రిటైల్ప్లవాణిజయ ంప్లమరియుప్లబాయ ంకులుప్ల/ప్లడ్రటేడ్ప్లసెంట్ర్ప్ల/ప్లకారాయ లయాలతోప్ల

స్హాప్లస్తవలు 

• హోట్ళ్ళు  

• రెస్ారెంటనప్ల/ప్లకాయ ంటీనునప్ల/ప్లతినేప్లఇళ్ళు  

• వేప్లస్కడ్ప్లసౌకరాయ లు 

 

4.11 వూ వసాయ యూజ్ జోన్ 

వయ వసాయప్ల గృహప్ల భవనాలుప్ల /ప్ల లేఅవుటనప్ల అనుమతించబడత్సయ, ఇవిప్ల వయ వసాయం, ఉదాయ నవనప్ల

ఉదాయ నవనానికిప్లయాదృచిి కప్లఉపయోగాలు.ప్లద్ధగువప్లఇచిు నప్లలక్షణాలుప్లమరియుప్లనిబంధనలప్లడ్రపకారంప్ల

విధానానిన ప్లఅనుస్రించిప్లకాంపిటెంట్ప్లఅథారిటీప్లనుండిప్లఅనుమతిప్ల/ప్లఅనుమతిప్లొందాలి. 

వయ వసాయప్లకారయ కలాాలప్లకోస్ంప్లామ్-హౌస్ప్లలేఅవుటన. 

ఎ)ప్లకనిషప్్ల9.00 మీట్రనప్లఅంతరతాప్లరహదారి 

బ్ల)ప్ల500 చదరపుప్లమీట్రనప్లకనీస్ప్ల నా ట్ప్లవైశాలయ ం. 
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సి)ప్లపునాద్ధప్లడ్రాంతంప్ల5% మించకూడదు, ఇందులోప్లజి +ప్ల1 మాడ్రతమేప్లఉంటంద్ధ. 

వయ వసాయప్లకారయ కలాాలప్లకోస్ంప్లవయ వసాయప్లగృహప్లభవనాలు: 

ఎ)ప్లకనిషప్్లామ్ప్లహౌస్ప్లస్కట్ప్ల0.2ప్లహెక్ారునప్లలేదాప్ల0.5ప్లఎకరాలప్లకంటేప్లతకుక వప్లఉండకూడదు. 

బ్ల)ప్లఅంతసుతప్లవిరతర ణంప్లమొతతంప్ల100 చదరపుప్లమీట్రునప్లమించకూడదుప్లలేదాప్ల5% డ్రరండ్ప్లకవర్టజ్ప్ల

ఏద్ధప్లతకుక వైతేప్లఅద్ధప్లమించకూడదు. 

సి)ప్లజిప్ల1 ఎగువప్లఅంతసుతప్లకంటేప్లమించకూడదు. 

డి) గరిషప్్లఎతుతప్ల-ప్ల8 మీ. 

కొతతప్లరహదారులనుప్లఉదేదరపూరవ కంగాప్లఉప-విభజించినప్లభూములకుప్లఇద్ధప్లవరి తంచదు. 

అనుమతించదగినప్లకారయ కలాాలు 

• అనిన ప్లవయ వసాయప్ల మరియుప్లఉదాయ నప్లవనప్లవినియోగాలు 

• ాడిప్లమరియుప్లపశువులుప్లసాలలు, ఈముప్లారం,  గుడ్రరపుప్లచావిడి 

• పశువులప్లస్ంత 

• పందులు, కోళ్ళన , జంతుప్లమరియుప్లపక్షిప్లప్ంపకప్లకేండ్రదాలు 

• చేపలప్లప్ంపకం 

• అడవులు 

• చేపలు, పూలప్లమొకక లప్లప్ంపకం 

• పశువులప్లప్ంపకంప్లాలప్లశీతలీకరణప్లప్లకేండ్రదాలు 

• కోల్డప్లో్ర్టజ్ప్ల/ప్లపండునప్లమగుపా్లగదులుప్ల 

• చేపలప్లచెరువులు 

• హేచరీస్  

• చెరువులు మరియుప్లజలారయాలు 

• ఖననంప్ల/ప్లదహనంప్లచేస్తప్లమైదానాలుప్లలేదాప్లరమ శానవాటికప్లమరియుప్లఇటకప్ల

బటీల్ు 

• అనిన ప్లరకాలప్లఇటకప్ల పరిడ్రరమలు 

• డ్రీ-కాస్ప్్లసిమెంట్ప్లపరిడ్రరమలు 

• రెడీప్లమికా్ ప్లకాండ్రక్తట్ప్లపరిడ్రరమ 

• పైనప్లపేర్కక నన ప్లఉపయోగాలకుప్ల15ప్లహెచ్ప్లపికిప్లమించనిప్లవిదుయ త్ప్లయండ్రత్సలప్ల

స్ంసాథ పనప్లఅనుమతించబడుతుంద్ధ 

• ఆహారప్లతయారీప్లకేడ్రదాలు 

• వయ వసాయప్లఆధారితప్లపరిడ్రరమలు 

• చక్టక రప్లమిలునలు 

• బెలనంప్లమిలునలు 

• తృణధానాయ లు, పపుో ధానాయ లు, ఆహారప్ల ధానాయ లు, నూనెప్ల గింజలుప్ల

మరియుప్లబ్లయయ ంప్లమిలునలనుప్లడ్రరండింగ్స, హలినంగ్సప్లమొదలైనప్లవాటిప్లకోస్ంప్ల

మిలునలుప్ల స్కటక ప్ల స్రైనప్ల డ్రాపయ తనుప్ల కలిగిప్ల ఉంాయ మరియుప్ల

స్ంసాథ పనలుప్ల50 H.P నిప్లమించకూడదుప్లప్ల 

• వయ వసాయప్ల యండ్రత్సలుప్ల మరియుప్ల వయ వసాయప్ల సామాడ్రగిప్ల యొకక ప్ల

మరమమ తులు 

• విండ్ప్లమిలునలు 

• సౌరప్లరకి తప్లకేండ్రదాలు 

• ప్డ్రోల్ప్లపంపప్లమరియుప్లఇతరప్లఇంధనప్లనింపేప్లస్తష్నున 
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• వయ వసాయప్లకారయ కలాాలకుప్లయాదృచిి కంగాప్లఎరువులుప్లనిలవ ప్లచేయడంప్ల

మరియుప్లఎండబెట్డ్ం 

• వృదపి్లమరియుప్లఅనాథాడ్రరమప్లగృహాలు, ఘనప్లవయ రాథలప్లపలనపుప్లవంటిప్లడ్రపజాప్ల

వినియోగాలు 

• కాయ ంపింగ్సప్లస్కటనప్లమరియుప్లవినియోగప్లస్థలాలు 

• ఉదాయ నప్లవనాలుప్లమరియుప్లడ్రక్తాప్లమైదానాలు 

• బొమమ ప్లరైళ్ళన 

• తోట్లు 

• నరా రీలు 

• ఇటకప్లబటీల్ు 

 

ద్ధగువప్ల పేర్కక నన ప్ల ప్ల కారయ కలాాలు, వయ వసాయప్ల వినియోగప్ల డ్రపయోజనాలకుప్ల స్ంబంధించినవిప్ల కావు, 

ఎపో టికపుో డుప్లఅధికారంప్లనిర ణయంచినటనగాప్లస్కట్ప్లవిరతర ణంలోప్లరిజిస్ట్స్తష్్ప్లవిభాగంప్లయొకక ప్లడ్రాథమికప్ల

మారెక ట్ప్లవిలువలోప్ల1% ఇంాక్ప్్లఫీజునుప్లవసూలుప్లచేయానికిప్లఅనుమతిప్లఇవవ బడుతుంద్ధ. 

 

• గోలి్ ప్లకేండ్రదాలు 

• ర్టస్ప్లకోరాు  

• ఐస్ప్లపరిడ్రరమ 

• ర్టస్ప్ల/ప్లస్ట్డైవింగ్సప్లపరీక్షప్లడ్రాక్ప్లలు 

• సాంస్క ృతికప్లభవనాలు 

• ఎలస్ట్కిక్్ప్లస్బ్ప్లస్తష్నున 

• రిరవింగ్సప్లస్తష్ననను 

• మురుగుప్లసుద్ధపి్లవయ వస్థప్లమరియుప్లడంపింగ్సప్లయార్డ 

• నీటిప్లశుద్ధపి్లకరామ గారాలు 

• ఫంక్ష్ప్లహాల్ా  

• వైదయ శాలలు 

• డిరన ప్లలాయ ండ్ప్లటైపప్లవంటిప్లఅమూయ జ్ప్లమెంట్ప్లారుక లు 

• పరాయ వరణప్లపరాయ ట్కప్లకారయ కలాాలు 

• గిడడంగి/ప్లవేర్ప్లప్లహౌస్ 

• ప్లసాథ నికంగాప్లఉతో తితప్లచేయబడినప్లవయ వసాయప్లఉతో తుతలప్లనిలవ ప్లమరియుప్ల

అమమ కం 

• కాండ్రక్తట్ప్లబాన క్ 

• నింపేప్లస్తష్నననుప్లప్ల 

• బరువుప్లవంతెనలుప్లప్లప్లమరియుప్లచెక్ప్లోస్ులు 

• హెలి యా డ్ప్లలు 

• మినీప్లవిదుయ త్ప్లడ్రాజెక్ులు 

• ోస్ుుప్లమరియుప్లోల్ప్లేటన డ్రపధానప్లరహదారులకుప్లదారిప్లకలిగిప్లఉంద్ధ 

• డ్రట్క్ప్లటెరిమ నల్ా  

• 3.0 మీట్రనప్ల లోతుప్ల వరకుప్లమటిప్్లమరియుప్లరాయనిప్ల డ్రతవవ డంప్లమరియుప్ల

తొలగించడంప్లమరియుప్లఅణిచివేయడం 

• ప్డ్రోల్ప్ల/ప్లగాయ స్ప్లఫిలినంగ్సప్లస్తష్నున 

• ఎలస్ట్కిక్ల్ప్ల/ప్లబాయ ట్రీప్లరీఛార్జప్లస్తష్నున 
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గమనిక:ప్ల పైనప్ల పేర్కక నన ప్ల అనిన ప్ల భూప్ల వినియోగాలలోప్ల పేర్కక నన ప్ల అనుమతించదగినప్ల వినియోగాలుప్ల

ఎకక ాప్లస్ంపూరణంగాప్లఉండవుప్లమరియుప్లసారూపయ తప్లకలిగినప్లభూప్లవినియోగములకు, ఆయాప్ల

భూప్లవినియోగాలలోప్లఅనుమతించబడత్సయ. 

4.12 సొ షల్ ఏర్షయా యూజ్ జోన్ 

        రక్షణప్ల/ప్లమిలిట్రీప్లయొకక ప్లఅనిన ప్లలక్షణాలుప్లఈప్లజో్ప్లపరిధిలోకిప్లవసాతయ. 

 

4.13 ప్రపటకె టడ్ జోన్ 

ఎ) పి 1:  ూు  జోన్ (వాట్ర్ బ్యస్స్) 

• స్ర్టవ ప్ల ఆఫ్టప్ల ఇండియాప్ల /ప్ల రెవెనూయ ప్ల రికారుడలుప్ల /ప్ల నీటిారుదలప్లవిభాగంప్ల /ప్ల లేదాప్లఇతరప్లస్మరథప్ల

అధికారులుప్ల డ్రపచురించినప్ల స్థలాకృతిప్ల పలకలలోప్లసూచించినప్ల విధంగాప్ల నీటిప్ల వనరులప్లజో్ప్ల

సాధారణంగాప్ల ఉనన ప్ల అనిన ప్ల నీటిప్ల కోరుా లు, నదులు, కాలువలు, స్రసాు లు, ాయ ంకులుప్ల

మరియుప్లకుంాలనుప్లసూచిసుతంద్ధ. 

• స్ంబంధితప్లపాలలోప్లసూచించినప్లవిధంగాప్లనీటిప్లవనరులప్లస్రిహదుద,  డ్రపవాహప్లగరిషప్్లప్లసాథయనిప్ల

బటిప్్లప్లజీవ, నిరీజవప్లప్లనీటిప్లవనరులుప్లగాప్లవిభజించినప్లప్లచోట్ప్లచూపించబడుతుంద్ధ. 

• నీటిప్లవనరులప్లజో్ప్లలోప్లఎటవంటిప్లనిరామ ణములకుప్ల ప్లఅనుమతించపడదుప్లఒడుడనప్లఫిషంగ్స, 

బోటింగ్సప్లమరియుప్లపికిన కునప్లమాడ్రతమేప్లమినహాయంపు.ప్లబోటింగ్స, హౌస్ప్లబోటనప్లమరియుప్లఫిషంగ్సప్ల

మరియుప్ల రెయ్ప్లషెలరా్్ ప్ల కోస్ంప్ల నా ట్ప్ల ంలుప్లమరియుప్లసాన క్ప్ల బార్ప్లలుప్ల డ్రపతిప్ల ఒకక టిప్ల 100ప్ల

చదరపుప్ల మీట్రనకుప్ల మించనిప్ల విరతర ణంప్ల మరియుప్ల పరాయ ట్కప్ల సౌకరాయ లప్ల కోస్ంప్ల స్కక ప్ల జెటీల్కుప్ల

అనుమతించబడత్సయ. 

బి)  పి 2: ప్రీన్ జోన్ (ఫారెస్ట) 

డ్రపభుతవ ంప్లడ్రపకటించినప్లవిధంగాప్లబయోప్లకనజర్టవ ష్ప్లజో్ప్ల/ప్లఎకో-సెనాి టివ్ప్లజో్ప్ల/ప్లరిజర్వ ్ప్లారెస్ప్్లలోప్ల

వయ వసాయం, ఉదాయ నవనంప్ల మరియుప్ల అట్వీప్ల వినియోగంప్ల తపో ప్ల అభివృద్ధపి్ల అనుమతిప్ల

అనుమతించబడదు. 

ారుక లు 

బొానికల్ప్లగారె డ్ ా  

పికిన క్ప్లపరిస్రాలుప్లప్ల 

 పబ్లనక్ప్లయుటిలిటీస్ 

ఎలస్ట్కిక్ల్ప్లస్బ్ప్లస్తష్నున 
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మైడ్రకోవేవ్ప్ల రాార్ప్ల /ప్ల సెల్ప్ల ో్ా ప్ల ట్వర్ప్ల /ప్ల టి.వి.ప్ల ట్వర్ప్ల ప్ల మరియుప్ల కేండ్రదముప్ల నిరామ ణమునకుప్లప్ల

స్ంబంధితప్లఅధికారికప్లప్లవిభాగంప్లనుండిప్లనిరంభయ ంతరప్లపడ్రతముప్లొందవలెను.ప్ల 

సి)  పి 2: ప్రౌన్ జోన్ (హిల్ి ) 

• ఈప్లజో్ప్లలోప్లఎలాంటిప్లభౌతికప్లఅభివృద్ధకిిప్లఅనుమతిప్లలేదు. 

• స్రిహదుదప్లనుండిప్ల12 మీట్రనప్లదూరంలోప్లఎటవంటిప్లఅభివృద్ధపి్లఉండదు 

• భోగపురంప్లవిమానాడ్రరయంప్లమరియుప్లఇంాక్ప్్లఏరియాప్లజో్ప్లపరిధిలోనిప్లకొండలకుప్లారంప్ల

ఆధారితప్లనిబంధనలుప్లఉంాయ. 

డి)  తీర ప్రాంత నియంప్రతణ జోన్ :  

MoEF, CPCB మరియుప్ల APPCB జారీప్ల చేసినప్ల CRZ నియమాలుప్ల మరియుప్ల నిబంధనలుప్ల

ఎపో టికపుో డుప్లాటించబడత్సయ. 
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5. మునిసిప్ల్ కార్పొ రేషనుు / మునిసిప్ల్ ప్రాంతాలు / 

నగర్ ప్ంచాయతీలు / ఇతర చట్టబద్ధంగా 

నియమంచబడిన ప్ట్టణ ప్రాంతాలలో వారసతవ  

భవనాలు, వారసతవ  ఆవరణలు మర్షయు సహజ 

లక్షణాల ప్ర్షరక్షణకు నిబంధనలు 
చారిడ్రతకప్ల మరియుప్ల /ప్ల లేదాప్ల సౌందరయ ప్ల మరియుప్ల /ప్ల లేదాప్ల నిరామ ణప్ల మరియుప్ల /ప్ల లేదాప్ల

సాంస్క ృతికప్ల డ్రాముఖయ తప్ల (వారస్తవ ప్ల భవనాలుప్ల మరియుప్ల వారస్తవ ప్ల ఆవరణలు)ప్ల

మరియుప్ల /ప్ల లేదాప్ల పరాయ వరణప్ల డ్రాముఖయ తప్ల యొకక ప్ల స్హజప్ల లక్షణాలప్ల భవనాలు, 

కళ్యఖంాలు, నిరామ ణాలు, డ్రాంత్సలుప్లమరియుప్లఆవరణలు. 

5.1 అనువరతనం మర్షయు సాధారణం 

ఈ నిబంధనలు వారస్తవ  డ్రపదేశాలకు వరితసాతయ, వీటిలో  భవనాలు, కళ్యఖంాలు, 

నిరామ ణాలు, వీధులు, డ్రాంత్సలు మరియు చారిడ్రతక, నిరామ ణ, సౌందరయ , సాంస్క ృతిక లేదా 

పరాయ వరణ విలువ (ఇకపై  వీటిని  హెరిటేజ్ బ్లలిడంగ్సా  / లిసెడ్్ హెరిటేజ్ డ్రప్సింక్ ్ా  అని 

పిలుసాతరు) మరియు పరాయ వరణ డ్రాముఖయ త లేదా డ్రపకృతి సౌందరయ ం యొకక  స్హజ లక్షణ 

డ్రాంత్సలు, కానీ పవిడ్రతమైన తోట్లు, కొండలు, నీటి వనరులు(మరియు డ్రాంత్సలు దాని 

డ్రపకక నే), బహిరంగ డ్రపదేశాలు, చెట్న డ్రాంత్సలప్ల ాయంటన, నడకలు, స్వారీలు, వంతెన 

మారాాలు (ఇకపై 'లిసెడ్్ నేచురల్ ఫీచర్ ఏరియాస్' గా సూచించబడత్సయ) ఇవి రాస్ట్ష ్

డ్రపభుతవ ం జారీ చేయవలసిన న్స్టిఫికేష్ (ల) లో జాబ్లత్స చేయబడత్సయ / మాస్ర్్ ప్ల న ్ప్లలో 

గురితంచబడత్సయ లేదా అథారిటీ న్స్టిఫై చేసిన ఇతర డ్రపణాళికలు.  

ఈ అధాయ యంలోని నిబంధనలు పురాతన సామ రక చిహాన లు మరియు పురావసుత స్కటన 

మరియు అవశ్లషాలు (AMASR) చట్ం్ 2010 చేత నిరవ చించబడిన నిషేధించబడిన మరియు 

డ్రకమబదీకిరించబడిన డ్రాంత్సలపై వరితంచే నిబంధనలకు మించినవి, ఇకక డ  నిరిదష ్

హెరిటేజ్  ప్లస్థలాలకు AMASR చట్ం్ డ్రకింద బై-లాస్ తయారు చేయబడత్సయ మరియు 

కాంపిటెంట్ అథారిటీ (నేషనల్ మానుయ మెంట్ా  అథారిటీ)  చే  న్స్టిఫై జేయబడత్సయ. 

 అవస్రమైన పడ్రత్సలను స్మరోి ంచి ఎ్ప్లఓసి ొందవలసివుంటంద్ధ,  ఈ పడ్రత్సలతోాట 

అవస్రమైతే నేషనల్ మానుయ మెంట్ా  అథారిటీ  జారీచేసిన హెరిటేజ్ ఇంాక్ ్

అసెస్ప్లమెంట్ రిోర్ ్కూా ొందుపరచవలసివుంటంద్ధ. 
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5.2 హెర్షటేజ్ బిలడంగి్  యజమానుల  యొకక  బ్యధూ త 

వారస్తవ  భవనాలు మరియు వారస్తవ  ఆవరణలో వునాన   భవనాలు    లేదా వారస్తవ  

వీధులోన  వునాన  భవనాల  యొకక  యజమానులు డ్రకమం తపో కుంా మరమమ తులు మరియు 

భవనాల నిరవ హణను నిరవ హించడం  వారి విధి. 

డ్రపభుతవ ం / ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ యాజమానయ ంలోని భవనాలు మినహా 

పైన తెలియజేసిన భవనాల  మరమమ తుత మరియు నిరవ హణకు స్ంబంధించి రాస్ట్ష ్

డ్రపభుతవ ం / ప్లసాథ నిక అధికారం / అభివృద్ధ ిఅథారిటీ బాధయ త వహించదు. 

5.3 అభివృద్ధధ / పునర్మభివృద్ధధ / మరమా తు మొద్లగ్యన వాటిపై        

ప్ర్షమతులు. 

• జాబ్లత్స చేయబడిన భవనాలు లేదా జాబ్లత్స చేయబడిన ఆవరణలు లేదా జాబ్లత్స 

చేయబడిన స్హజ లకా ణాలా ప్లస్థలాలు యొకక  అభివృద్ధ ిలేదా పునరాభివృద్ధ ిలేదా 

ఇంజనీరింగ్స ఆపర్టష్ లేదా చేరుో లు / మారుో లు, మరమమ తులు, భవనం యొకక  

ప్యంటింగ్స, డ్రపతేయ క లక్షణాల మారుో  , ప్లసాథ పనతో స్హా పునరిన రామ ణాలను కేవలం 

ప్లసాథ నిక  అథారిటీ  / డెవలప్మ ంట్  అథారిటీ   యొకక  ముందసుత అనుమతితోప్లమాడ్రతమే 

నిర సహించవలెను. 

• అటవంటి అనుమతి ఇవవ ానికి ముందు, స్ంబంధిత ఏజెనీా  రాస్ట్ష ్డ్రపభుతవ ం  చే 

నియమించ బడినటవంటి  వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీనిప్లస్ండ్రపద్ధంచి, వారస్తవ  

పరిరక్షణ కమిటీ స్లహాను తీసికొనవలెను. 

 

ఏ)ప్ల అయతే జాబ్లత్స చేయబడిన భవనాలకు (లేదా జాబ్లత్స చేయబడిన వీధులు లేదా 

ఆవరణలలోని భవనాలు) కూలిు వేతలకు  లేదా ఏదైనా అనుమతి ఇవవ ానికి ముందు, లేదా 

ఏదైనా జాబ్లత్స చేయబడిన స్హజ లక్షణాల వదద నిరామ ణం లేదా ఏదైనా జాబ్లత్స చేయబడిన 

స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సల స్రిహదుదల మారుో లకు అనుమతి ఇచేు ముందు వారస్తవ  పరిరక్షణ 

కమిటీ డ్రపజల నుండి అభయ ంతరాలు మరియు సూచనలు  రవ కరించవలెను మరియు వాటిని 

పరిగణలోకి తీసుకోవలెను.. 

 

బ్ల) అయతే కొనిన  అసాధారణమైన స్ందరాభ లోన  మాడ్రతమే, లిఖితపూరవ కంగా నమోదు 

చేయవలసిన కారణాల వలన, ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ వారు ఈ 

విషయానిన పునః పరిశీలన కోస్ం వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ కి పంపవచుు ను. 
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సి) అయనపో టిక్తప్ల ప్ల అటవంటి పునః పరిశీలన తరావ త వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ యొకక  

నిరణయమే తుద్ధ నిరణయము అవుతుంద్ధ మరియు దానికి కట్బడవలసియుంటంద్ధ. 

5.4 జర్షమానాలు 

• ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ యొకక  స్ంబంధిత చా్ల నిబంధనల డ్రకింద 

అనధికార అభివృద్ధకిి స్ంబంధించిన నిబంధనలను   ఉలనంగించినవారు శక్షారుసలు 

.హెరిటేజ్ భవనాలు మరియు హెరిటేజ్ ఆవరణలను ఉదేదరపూరవ కంగా నిరనక్షయ ం చేసిన 

మరియు / లేదా ద్దబబ తినన  స్ందరభ ంలో, లేదా నిరనక్షయ ం లేదా మర్ట ఇతర కారణాల వలన 

భవనం ద్దబబ తినానికి లేదా కూలు  ానికి  నిరాదరించబడితే , స్ంబంధిత చట్ం్ డ్రకింద 

అంద్ధంచబడిన శక్షా చరయ కు అదనంగా,అటవంటి ద్దబబ తినన  లేదా కూలు బడిన 

హెరిటేజ్ డ్రప్సింక్ప్్లలోని హెరిటేజ్ భవనం లేదా భవనం ద్దబబ తినన ట్నయతే లేదా 

తీసివేయబడితే లేదా  ఏదైనా కొతత భవనానిన  స్కట్ప్ల లో నిరిమ ంచానికి, ప్లసాథ నిక అథారిటీ / 

డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ యొకక  అనుమతిప్లప్లలేకుంా కట్ర్ాదు. 

• అనధికారికంగా కూలిు బడినటవంటి  లేదా ద్దబబ తినన టవంటి  ఒక వారస్తవ  భవనం 

యొకక  పునరిన రామ ణం / పునరిన రామ ణం కోస్ం ఒక అభయ ర థనను పరిగణనలోకి 

తీసుకోవానికి  వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీకి అవకారము  ఉంాలి, కానీ, అటవంటి కొతత 

నిరామ ణంలో అనిన  అంతసుతలయొకక   మొతతం నిరిమ ంచిన డ్రాంతం మరియు దాని రూపం  

మరియు దాని రీతి   ఒరిజినల్  హెరిటేజ్ భవనం యొకక  శైలి ,రీతి మరియు   అనిన  

అంతసుతలలోని నిరిమ ంచిన డ్రాంతం ఒరిజినల్  భవనానికి  మించి ఉండరాదు 

5.5 వారసతవ  భవనాలు, వారసతవ  ఆవరణలు మర్షయు జాబితా 

చేయబడిన సహజ లక్షణ ప్రాంతాలతో సహా వారసతవ  ప్రప్దేాల 

జాబితా తయారీ 

• ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలప్మ ంట్ అథారిటీ వారు హెరిటేజ్ భవనాలు, హెరిటేజ్ డ్రప్సింక్ ్ా  

మరియు లిసెడ్్ నేచురల్ ఫీచరా్  ఏరియాలతో స్హా హెరిటేజ్ స్కట్న జాబ్లత్సను హెరిటేజ్ 

కనజర్టవ ష్ కమిటీ స్లహాతో తయారుచేసి, డ్రాథమిక అనుమతినిప్ల డ్రపభుతవ ం   నుండి  

ొందాలి.. 

• ఖరారు చేయానికి ముందు, డ్రపజల నుండి  అభయ ంతరాలు మరియు స్లహాలను 

ఆహావ నించాలి మరియు ఆయొకక   అభయ ంతరాలు మరియు స్లహాలపై హెరిటేజ్ కమిటీ  

యొకక  సిారసుపై, డ్రపభుతవ ం  వారస్తవ  భవనాలు, వారస్తవ  డ్రప్సింక్ ్ా    తుద్ధ ఆమోదం 
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ఇసుతంద్ధ  మరియు  ఈయొకక  నాచురల్   ఫీచరా్   ఏరియాస్ జాబ్లత్సని  న్స్టిఫై 

చేయవలసివుంటంద్ధ. 

• డ్రపభుతవ ం వారస్తవ  భవనాలు, వారస్తవ  ఆవరణలు   తుద్ధ ఆమోదం తెలిపే ముందు 

డ్రపజల నుండి అభయ ంతరాలు మరియు స్లహాలను ఆహావ నించాలి మరియు ఆ యొకక   

అభయ ంతరాలు, స్లహాలపై హెరిటేజ్ కమిటీ  యొకక  సిారసుపై,   ఈయొకక  నాచురల్   

ఫీచరా్   ఏరియాస్ జాబ్లత్సని  న్స్టిఫై చేయవలసివుంటంద్ధ. 

• భవనం నిబంధనల డ్రపయోజనం కోస్ం నియండ్రతణ వరితంచే జాబ్లత్స ఈ నియండ్రతణలో 

భాగం కాదు. స్ంబంధిత ఏజెనీా  నుండి డ్రపతిాదన అంద్ధన తరువాత లేదా డ్రపభుతవ ం సు-

మోో దావ రా ఎపో టికపుో డు ఈ జాబ్లత్సను భరీత చేయవచుు , జాబ్లత్స భరీత చేయానికి 

ముందు, డ్రపజల నుండి అభయ ంతరాలు మరియు స్లహాలను ఆహావ నించి  మరియు ొంద్ధన 

తరువాత అందుకునన  అభయ ంతరాలు మరియు స్లహాలపై హెరిటేజ్ కనజర్టవ ష్ కమిటీ 

నుండి వివరణాతమ క సిారుా  మేరకు  రాస్ట్ష ్డ్రపభుతవ ం పరిగణనలోకి తీసుకుంటంద్ధ. 

• ఒక భవనం లేదా భవనాల స్మూహం లేదా స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సలు జాబ్లత్స 

చేయబడినపుో డు, స్వ యంచాలకంగా దాని మొతతంప్ల స్ముదాయము / ప్ల న ట్ స్రిహదుదతో 

ాట మొతతం అనుబంధ నిరామ ణాలు మరియు కళ్యఖంాలు మొదలైన వాటితో స్హా 

మొతతం ఆసిత స్ముదాయము / స్రిహదుదతో ాట మొదలైనవి అనిన   జాబ్లత్సలో భాగంగాప్ల

పరిగణిసాతరు. 

5.6 అభివృద్ధధ మారా్మలలో మారొు  / చేరొు లు  /మనహాింపులు  

• డ్రపభుతవ ంచే నియమించబడిన  హెరిటేజ్ కనజర్టవ ష్ కమిటీ స్లహా మేరకు 

లిఖితపూరవ కంగా కారణాలు  నమోదు చేయాలి మాస్ర్్ ప్ల న ్ప్లలో సూచించిన అభివృద్ధ ి

నియండ్రతణ నిబంధనలను మారు డం, స్వరించడం కోస్ం,ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ 

అథారిటీ  డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ  చట్ం్ డ్రపకారం అనుస్రించాలి. 

5.7 వారసతతవ  ఆవరణలు / సహజ లక్షణ ప్రాంతాలు  

• వీధులు, ఆవరణలు, డ్రాంత్సలు మరియు (హెరిటేజ్ కనజర్టవ ష్ కమిటీ అవస్రమని 

భావించిన చోట్) స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సలు తెలియజేయబడినపోు డు, స్ంబంధిత వీధులు, 

ఆవరణలు / స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సలకు సూచించిన డ్రపతేయ క  నిబంధనలకు అనుగుణంగా 

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ స్లహా మేరకు ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ చేత. 

అభివృద్ధ ిఅనుమతులు మంజూరు చేయబడత్సయ.   
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• ఆవరణలు, వీధులు, స్హజ లక్షణాలు, డ్రాంత్సల కోస్ం డ్రపతేయ క నిబంధనలను ఖరారు 

చేయానికి ముందు, డ్రపజల నుండి అభయ ంతరాలు మరియు స్లహాలను ఆహావ నించడం 

కోస్ం దాని ముసాయదా అధికారిక గెజిట్ మరియు డ్రపముఖ వారాతపడ్రతికలలో 

డ్రపచురించబడుతుంద్ధ. 

• అధికారిక గెజిట్ప్లలో డ్రపచురించిన తేదీ నుండి 30రోజుల వయ వధిలో అందుకునన  అనిన  

అభయ ంతరాలు మరియు సూచనలను  ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలప్మ ంట్ అథారిటీ / వారస్తవ  

పరిరక్షణ కమిటీల వారు పరిగణలోకి తీసుకొనును . 

• పై సూచనలు మరియు అభయ ంతరాలను పరిశీలించిన తరువాత, వారస్తవ  స్ంరక్షణ కమిటీ 

స్లహా మేరకు వయ వహరించే ఏజెనీా , వీధులు, ఆవరణలు, డ్రాంత్సలు మరియు స్హజ 

లక్షణాల కోస్ం పైన పేర్కక నన  ముసాయదా డ్రపతేయ క నిబంధనలను స్వరించాలి 

(అవస్రమైతే) మరియు న్స్టిఫికేష్ కోస్ం డ్రపభుత్సవ నికి పంాలి.  

5.8 రహదార్ష విసతరణ 

• మాస్ర్్ ప్ల న ్ లేదా టౌ్ / జోనల్ డెవలపప్లమెంట్ ప్ల న ్ కింద లేదా లేఅవుట్ ప్ల న ్ప్లలో ఉనన  

రహదారులను వెడలుో  చేయడం డ్రపసుతతమునన  వారస్తవ  భవనాలను పరిగణనలోకి 

తీసుకోవాలి  (అవి హెరిటేజ్ డ్రప్సింక్ప్్లలో చేరు బడకోయనా) లేదా జాబ్లత్స చేయబడిన 

స్హజ లక్షణాల డ్రాంత్సలను డ్రపభావితం చేయవచుు . 

5.9 వారసతవ  భవనాలకు ప్రోతిా హకాలు 

• వారస్తవ  పరిరక్షణ జాబ్లత్సలో చేరు బడిన వాణిజేయ తర వినియోగ మండలాలోన  ఉనన  

భవనాల విషయంలో, యజమాని / యజమానులు జాబ్లత్స చేయబడిన వారస్తవ  భవనానిన  

డ్రపసుతత ప్లసిథతిలో ఉనన టనగా నిరవ హించానికి అంీకరిస్తత మరియు దాని మరమమ తులతో దాని 

వారస్తవ  ప్లసిథతిని కాాడానికి మరియు యజమాని / యజమానులు / అద్దదదారులు 

డ్రవాతపూరవ క బాధయ త ఇసాతరు ఆ డ్రపభావం, అటవంటి వారస్తవ  భవనంలోని వాణిజేయ తర 

డ్రాంతం యొకక  కొంత భాగానిన  లేదా మొత్సతనిన  వాణిజయ  / కారాయ లయ వినియోగం / 

హోట్ల్ప్లగా మారు ానికి అనుమతించదగిన వినియోగ జో్ పరిధిలోని వారస్తవ  పరిరక్షణ 

కమిటీ ఆమోదంతో యజమాని / యజమానులు / అద్దదదారులను అనుమతించవచుు . 

వారస్తవ  భవనానిన  స్ముచితంగా నిరవ హించకోతే లేదా భవనం యొకక  వారస్తవ  విలువ 

ఏ విధంగానైనా చెడిోతే, వాణిజయ  / కారాయ లయం / హోట్ల్ వాడకం అనుమతించబడదు. 
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5.10   సైక లైన్ మర్షయు నిర్మా ణ సామరసాూ నిన  కాాడ్యట్  

• మారదారశ కాలను రూొంద్ధంచిన తరువాత, వారస్తవ  ఆవరణలో లేదా వారస్తవ  డ్రపదేశాల 

పరిస్రాలోనని భవనాలు మరియు చుట్పకక ల డ్రాంతంలో ఉనన టనగా నిరామ ణ శైలిని (ఎతెలతన 

అభివృద్ధ ిలేకుంా) అనుస్రించాలి. చెపోి న వారస్తవ  డ్రపదేశాల నుండి విలువ మరియు 

అందం లేదా వీక్షణను తగింాచడం  లేదా నారనం చేయడం  . ఆవరణలో లేదా వారస్తవ  

డ్రపదేశాల పరిస్రాలోన  అభివృద్ధ ి ప్లసాథ నిక అథారిటీ/ డెవలప్మ ంట్ అథారిటీ  రూొంద్ధంచిన 

మారదారశ కాలకు అనుగుణంగా ఉంాలి. 

5.11  నిరబ ంధ ఒప్ొ ందాలు 

• రాస్ట్ష ్డ్రపభుతవ ం లేదా ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ దావ రా లీజుహోల్డ ప్ల న ట్నపై 

ఒడంబడికలు, నిబంధనలు మరియు షరతుల డ్రపకారం విధించిన పరిమితులు అభివృద్ధ ి

నియండ్రతణ నిబంధనలకు అదనంగా విధించబడత్సయ. ఏదేమైనా, వారస్తవ  స్ంరక్షణ 

ఆస్కి త / పరాయ వరణ పరిరక్షణతో ఏదైనా వివాదం ఉంటే, ఈ వారస్తవ  నియండ్రతణ డ్రపబలంగా 

ఉంటంద్ధ. 

5.12 జాబితా చేయబడిన భవనాలు మర్షయు ఆవరణల వరీకారణ 

• జాబ్లత్స చేయబడిన వారస్తవ  భవనాలు / జాబ్లత్స చేయబడిన వారస్తవ  ఆవరణలను 

మూడు వరాాలుగా వరీకారించవచుు  

 

• వీటి యొకక  నిరవ చనం మరియు అభివృద్ధ ిఅనుమతుల కోస్ం డ్రాథమిక మారదారశ కాలు 

డ్రకింద ఇవవ బ డాయ 

• జాబ్లత్సప్లవలనప్లయాజమానయ హకుక ప్లలేదాప్లవాడకంప్లయొకక ప్లమారుో నుప్లనిరోధించదు. 

• ఏదేమైనా, హెరిటేజ్ప్ల కనజర్టవ ష్ప్ల కమిటీప్ల యొకక ప్ల ముందసుతప్ల అనుమతిప్ల లేకుంాప్ల

జాబ్లత్సలోనునన ప్లవారస్తవ ప్లభవనము/ఆవరణప్లవాడకంప్లమారుో ప్లఅనుమతించబడదు. 

• జాబ్లత్సప్లలోనునన ప్లవారస్తవ ప్లఆవరణులుప్లఅనుగుణంగాప్లవినియోగంప్లఉంాలి.  

జాబితా చేయబడిన వారసతవ  భవనాల ప్రేడింగ్ / ప్రెసింక్ టి  

(ఎ) నిరవ చనం 

ప్రేడ్ -I ప్రేడ్ -II ప్రేడ్ -II 

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్ప్ల -1 లోప్ల

భవనాలుప్లమరియుప్లజాతీయప్ల

లేదాప్ల చారిడ్రత్సతమ కప్ల

డ్రాముఖయ తప్లఉనన ప్లడ్రపదేశాలుప్ల

ఉనాన య, నిరామ ణప్ల శైలి, 

డిజై్, టెకాన లజీప్ల మరియుప్ల

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్-ప్ల II (ఎప్లఅండ్ప్ల

బ్ల)ప్ల లోప్ల హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్ప్ల -1ప్ల

కనాన ప్ల తకుక వప్ల సాథయలోప్ల

ఉనన పో టిక్తప్ల డ్రపతేయ కప్లనిరామ ణప్ల

లేదాప్ల సౌందరయ ప్ల యోగయ తప్ల

లేదాప్ల సాంస్క ృతికప్ల లేదాప్ల

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్ప్ల -3 లోప్లపట్ణ్ప్ల

దృరయ ంప్ల కోస్ంప్ల భవనంప్ల

మరియుప్ల డ్రాముఖయ తప్ల ఉనన ప్ల

డ్రపదేశాలుప్ల ఉనాన య; ఇద్ధప్ల

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్-ప్ల II లోప్ల లేనిప్ల

విధంగాప్ల నిరామ ణ, సౌందరయ ప్ల
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పదారథప్లవినియోగంప్లమరియుప్ల/ప్ల

లేదాప్ల సౌందరయ శాస్ట్స్తంలోప్ల

రాణించడం; వారుప్ల గొపో ప్ల

చారిడ్రతకప్ల స్ంఘట్న, 

వయ కి తతవ ం, ఉదయ మంప్ల లేదాప్ల

స్ంస్థతోప్ల స్ంబంధంప్ల కలిగిప్ల

ఉండవచుు .ప్ల అవిప్ల ఈప్ల

డ్రాంత్సనికిప్ల డ్రపధానప్ల

మైలురాళ్ళు .ప్ల అనిన ప్ల స్హజప్ల

స్కటనప్ల డ్రేడ్-1పరిధిలోకిప్ల

వసాతయ 

చారిడ్రతకప్లడ్రాముఖయ తప్లకలిగినప్ల

డ్రాంతీయప్ల లేదాప్ల సాథ నికప్ల

డ్రాముఖయ తప్ల కలిగినప్ల

భవనాలుప్ల మరియుప్ల

ఆవరణలుప్ల ఉనాన యఅవిప్ల

ప్లసాథ నికప్ల మైలురాళ్ళు , ఇవిప్ల

డ్రాంతంప్ల యొకక ప్ల ఇమేజ్ప్ల

మరియుప్లగురితంపుకుప్లదోహదంప్ల

చేసాతయ.ప్ల అవిప్ల మాస్ర్్ప్ల

హస్తకళ్యకారులప్లపనిప్లకావచుు ప్ల

లేదాప్ల నిషో తితప్ల మరియుప్ల

అలంకారంప్ల యొకక ప్ల

నమూనాలుప్ల కావచుు ప్ల లేదాప్ల

రూొంద్ధంచబ డాయ 

 

లేదాప్ల సామాజికప్ల ఆస్కి తనిప్ల

ర్టక్టతితసుతంద్ధ.ప్ల ఇవిప్ల డ్రాంతంప్ల

యొకక ప్ల ాడ్రతనుప్ల

నిర ణయంచానికిప్ల దోహదంప్ల

చేసాతయప్లమరియుప్లఒకప్లనిరి దషప్్ల

స్ంఘంప్ల లేదాప్ల డ్రాంతంప్ల

యొకక ప్ల జీవనశైలికిప్ల

డ్రపతినిధిగాప్ల ఉంాయప్ల

మరియుప్ల ఎతుత, వెడలుో ప్ల

మరియుప్ల స్తక ల్ప్ల యొకక ప్ల

ముఖభాగంప్ల మరియుప్ల

ఏకరూపతప్ల యొకక ప్ల డ్రపతేయ కప్ల

లక్షణానిన ప్ల అమరు డంప్ల

దావ రాప్ల లేదాప్ల వేరుప్ల

చేయవచుు . 

(బి) లక్షూ ం 

ప్రేడ్ -I ప్రేడ్ -II ప్రేడ్ -II 

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్ప్ల -1 జాడ్రగతతగాప్ల

స్ంరక్షించాలిా నప్ల అవస్రంప్ల

ఉంద్ధ. 

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్ప్ల -2 తెలివైనప్ల

పరిరక్షణకుప్లఅర సమైనద్ధ. 

హెరిటేజ్ప్ల డ్రేడ్ప్ల -3 తెలివైనప్ల

పరిరక్షణకుప్ల అర సమైనద్ధప్ల

(డ్రేడ్-ప్ల II కనాన ప్ల తకుక వప్ల

ప్లసాథయలోప్ల మరియుప్ల డ్రపతేయ కప్ల

లక్షణాలుప్ల మరియుప్ల

లక్షణాలకుప్ల డ్రపతేయ కప్ల రక్షణప్ల

ఉనన పో టిక్త)ప్ల .అనిచితప్ల

లక్షణాలుప్ల మరియుప్ల

లక్షణాలు 

(సి) మారుొ లకు అవకాశం 

ప్రేడ్ -I ప్రేడ్ -II ప్రేడ్ -II 

భవనాలుప్ల/ప్లలేదాప్లఆవరణలుప్ల

లేదాప్లదానిలోనిప్లఏదైనాప్లభాగంప్ల

లేదాప్ల లక్షణాలప్ల జీవిత్సనిన ప్ల

బలోపేతంప్ల చేయడంప్ల

మరియుప్లొడిగిం 

చడంప్ల అనేప్ల ఆస్కి తతోప్ల

అవస్రమైతేప్లతపో ప్లవారస్తవ ప్ల

భవనంప్లయొకక ప్లబాహయ ప్ల లేదాప్ల

లోపలిప్లభాగంలోప్లలేదాప్లస్హజప్ల

లక్షణాలపైప్ల ఎటవంటిప్ల

జోకయ ంప్లఅనుమతించబడదు.ప్ల

ఈప్ల డ్రపయోజనంప్ల కోస్ం, 

ఖచిు తంగాప్ల అవస్రమైనప్ల

మరియుప్ల కనీస్ప్ల మారోు లుప్ల

అనుమతించబడత్సయప్ల

మరియుప్లఅవిప్లఅస్లైనప్లవాటికిప్ల

అనుగుణంగాప్లఉంాలి. 

డ్రేడ్-ప్ల II (ఎ):ప్ల అంతరతాప్ల

మారుో లుప్ల మరియుప్ల

అనుకూలంగా ఉనన    

వినియోగంప్ల కొరకుప్ల ప్ప్లదదగాప్ల

అనుమతించబడవచుు ప్లకానిప్ల

కఠినమైనప్లపరిశీలనకుప్లలోబడిప్ల

ఉంటంద్ధ.ప్లహెరిటేజ్ప్లడ్రేడ్-ప్లII 

లోప్లచేరు బడినప్లఅనిన ప్లడ్రపతేయ కప్ల

అంశాలప్ల పరిరక్షణకుప్ల

జాడ్రగతతలుప్లతీసుకుంారు. 

డ్రేడ్-ప్ల II (బ్ల):ప్ల పైనప్ల పేర్కక నన ప్ల

వాటికిప్ల అదనంగా, ఒకేప్ల నా ట్ప్ల

లేదాప్ల ఆ ఆవరణలో కొనిన ప్ల

పరిసిథతులలో, ొడిగింపుప్ల /ప్ల

అదనపుప్ల భవనంప్ల ఇపో టికేప్ల

ఉనన ప్ల (మరియుప్లదానిప్లనుండిప్ల

విడదీయదు)ప్ల కుప్ల

అంతరతాప్ల మారోు లుప్ల

మరియుప్ల ప్ల అనుకూలంగా 

ఉనన    వినియోగంప్ల కొరకుప్ల

పునప్ల ఉపయోగంప్ల దావ రాప్ల

మరియుప్ల ప్దదగాప్ల

అనుమతించబడవచుు .ప్లఒకేప్ల

ప్ల న ట్ప్ల లేదాప్ల ఆ ఆవరణలో 

కొనిన ప్ల పరిసిథతులలో, 

ొడిగింపుప్ల/ప్లఅదనపుప్లభవనంప్ల

ఇపో టికేప్ల ఉనన ప్ల (మరియుప్ల

దానిప్లనుండిప్లవిడదీయదు)ప్లకుప్ల

అనుగుణంగాప్ల ఉందనిప్ల

అనుమతించవచుు .. 
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అనుగుణంగాప్ల ఉందనిప్ల

అనుమతించవచుు .ప్ల 

(డి) విధానం 

ప్రేడ్ -I ప్రేడ్ -II ప్రేడ్ -II 

  మారుో లతో కూడిన 

అభివృద్ధ ి అనుమతులు  

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ 

స్లహా మేరకు ఇవవ బడును . 

  మారుో లతో కూడిన 

అభివృద్ధ ి అనుమతులు  

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ 

స్లహా మేరకు ఇవవ బడును . 

  మారుో లతో కూడిన 

అభివృద్ధ ి అనుమతులు  

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ 

స్లహా మేరకు ఇవవ బడును . 

(ఇ) విసాట స్ / ప్ర్షసర అభివృద్ధధ 

ప్రేడ్ -I  ప్రేడ్ -II ప్రేడ్ -III 

డ్రేడ్-1 వారస్తవ  భవనాల 

పరిస్రడ్రాంత్సలలో 

అభివృద్ధ,ి  వారస్తవ  

భవనాల ఆకృతి మరియు 

వీక్షణకు అనుగుణంగా 

నియండ్రతించబడుతుంద్ధ 

మరియు 

నిరోధించబడుతుంద్ధ. 

డ్రేడ్-II వారస్తవ  భవనాల 

పరిస్రడ్రాంత్సలలో 

అభివృద్ధ,ి  వారస్తవ  

భవనాల ఆకృతి మరియు 

వీక్షణకు అనుగుణంగా 

నియండ్రతించబడుతుంద్ధ 

మరియు 

నిరోధించబడుతుంద్ధ. 

డ్రేడ్-III వారస్తవ  భవనాల 

పరిస్రడ్రాంత్సలలో 

అభివృద్ధ ి  వారస్తవ  

భవనాల ఆకృతి మరియు 

వీక్షణకు అనుగుణంగా 

నియండ్రతించబడుతుంద్ధ 

మరియు 

నిరోధించబడుతుంద్ధ.. 

 

5.13 హెర్షటేజ్ కనరిేవ షన్ కమటీ యొకక  అభిప్రాయం 

ప్ల న ట్ యొకక  యజమాని / ఆడ్రకమణదారునికి హకుక ను ఇవవ ానికి పైన పేర్కక నన  ఏదీ 

పరిగణించబడదు వారస్తవ  ఆవరణలో అతని వారస్తవ  భవనం / భవనాలను పడగొట్డ్ం 

లేదా పునరిన రిమ ంచడం లేదా మారోు లు చేయడం హెరిటేజ్ కనజర్టవ ష్ కమిటీ అభిడ్రాయం 

ఉంటే స్హజ వారస్తవ  డ్రపదేరంలో కూలిు వేత / పునరిన రామ ణం / మారోు  

అవాంఛనీయమైనద్ధ. 

5.14 ప్రాంతం యొకక  అందానిన  అంచనా వేయడానిి ఆమోద్ం 

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీకి నిర్ట దశంచే అధికారం ఉంటంద్ధ, ముఖయ ంగా నియమించబడిన 

డ్రాంత్సలలో వాటిని, భవనాల బాహయ  రూపకలో న మరియు  వాటి  ఎతుత  ఆ డ్రాంతం 

యొకక అందాలను కాాడానికి హెరిటేజ్ కనజర్టవ ష్ కమిటీ  ఆమోదం కలిగి ఉంాలి 

5.15 సంకేతాలు మర్షయు బహిరంగ ప్రప్ద్రశ న నిర్మా ణాలు / వారసతవ  

 సథల్లోు  ల్ట్స్కటట్ ఫర్షన చర్ 

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ స్లహా మేరకు ప్లసాథ నిక స్ంస్థలు / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ 

స్ంకేత్సలు, బహిరంగ డ్రపదరశ న నిరామ ణాలు మరియు వీధి ఫరిన చర నను నియండ్రతించానికి 

స్ంబంధించి  నిబంధనలు లేదా మారదారశ కాలు తయారుచేయాలి. 
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        వారసతవ  ప్ర్షరక్షణ కమటీ క్యరొు  

• వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీని రాస్ట్ష ్డ్రపభుతవ ం నియమిసుతంద్ధ . 

• ముగురాు అదనపు స్భుయ లను నియమించుకునే   అధికారం వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీకి 

ఉంటంద్ధ.వారిక్త స్ంబంధిత శాఖలో అనుభవం ఉంాలి. 

• డ్రపభుతవ  శాఖ / ప్లసాథ నిక స్ంస్థలే కాకుంా ఇతర ఛైరమ ్ మరియు స్భుయ ల పదవీకాలం 

డ్రపభుతవ ం సూచించిన విధంగా ఉంాలి. 

5.16 కమటీ యొకక  సూచన నిబంధనలు 

భవన నిబంధనల డ్రపకారం అభివృద్ధ ిఅనుమతి ఇవావ లా మరియు అవస్రమైతే అనుమతి 

యొకక  షరతులు ఉనాన యా అని ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీకి స్లహా 

ఇవవ డం.  

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ హెరిటేజ్ స్కట్న యొకక  అనుబంధ జాబ్లత్సను సిదంి చేయడం  , 

వీటిలో భవనాల కళ్యఖంాలు, నిరామ ణాలు మరియు వీధులు, డ్రాంత్సలు, చారిడ్రతక, 

సౌందరయ , నిరామ ణ, సాంస్క ృతిక లేదా పరాయ వరణ ఆవరణలు డ్రాముఖయ త మరియు 

పరాయ వరణ డ్రాముఖయ త యొకక  స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సల అనుబంధ జాబ్లత్స, 

పవిడ్రతమైన తోట్లు, కొండలు, కొండలు, నీటి వనరులు (మరియు అదే డ్రపకక నే ఉనన  

డ్రాంత్సలు), బహిరంగ డ్రపదేశాలు, చెట్న డ్రాంత్సలు, ాయంటన, నడకలు, స్వారీలు, వంతెన 

మారాాలు వాటిక్త స్ంబంధించి భవన నియమాలు తయారు చేయాలి. 

ఏదైనా భవనం యొకక  స్డలింపు, మారోు , మారుో  లేదా వయ త్సయ స్ం ఉందా అని స్లహా 

ఇవవ డం ఏదైనా జాబ్లత్స చేయబడిన వారస్తవ  స్ంరక్షణ మరియు స్ంరక్షణకు 

స్ంబంధించి నియమాలు అవస్రం భవనాలు / జాబ్లత్స చేయబడిన వారస్తవ  ఆవరణలు. 

ఆవరణల కోస్ం డ్రపతేయ క నిబంధనలు / మారదారశ కాలను రూొంద్ధంచానికి మరియు 

స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సలకు అవస్రమైతేదీనికి స్ంబంధించి ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ 

అథారిటీకి స్లహా ఇవవ డం; 

వారస్తవ  డ్రపదేశాలు; సుందరీకరణ పథకాలను సోా నా ర్ చేస్త స్ట్పైవేట్ ారీల్ు లేదా 

డ్రపభుతవ  / డ్రపభుతవ  స్ంస్థలు స్ంబంధించి నిబంధనలు తయారుచేయాలి. 

వారస్తవ ం పరిరక్షణ అభివృద్ధ ి అనుమతుల పరిశీలన స్మయంలో మరియు  ఇతర 

స్మస్య లపై ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీకి / అవస్రమయేయ  స్లహా ఇవవ డం 
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డ్రపభుత్సవ నికి స్వ తండ్రతంగా లేదా ప్లసాథ నిక తరపున లేదా తరపున స్లహా ఇవవ డం ప్లసాథ నిక 

అథారిటీ / డెవలప్మ ంట్ కింద అీో ల్ా  కేసులలో అథారిటీ / డెవలప్మ ంట్ అథారిటీ 

జాబ్లత్స చేయబడిన భవనాలు / వారస్తవ  భవనాలు మరియు జాబ్లత్స చేయబడిన 

ఆవరణలు / వారస్తవ  కేసులలో అధికారం చట్ం్ ఆవరణలు మరియు జాబ్లత్స చేయబడిన 

స్హజ లక్షణ డ్రాంత్సలు. 

5.17 వారసతవ   భవనాలు గ్యర్షతంచే సమయంలో ఏరొ డ్య సమసూ లు 

నిబంధనలు కూలిు వేత లేదా వారస్తవ  మారుో ల యొకక  దుపో టి నివారణకు 

స్ంబంధించినవి కావు.  భవనాలు. ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ నుండి 

ప్లకి నయరె్ా  ొందడం మాడ్రతమే అవస్రం కేసు కావచుు  మరియు వారస్తవ  కోణం నుండి 

వారస్తవ  పరిరక్షణ కమిటీ. 

5.18 యజమాని హకుక  ప్రప్భావితం కాదు 

వారస్తవ  భవనాల అమమ కం మరియు కొనుగోలుకు లోకల్ నుండి ఎటవంటి అనుమతి 

అవస్రం లేదు అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ / హెరిటేజ్ కనజర్టవ ష్ కమిటీ. 

నిబంధనలు డ్రపభావితం చేయవు .యాజమానయ ం లేదా వినియోగం. ఏదేమైనా, అటవంటి 

ఉపయోగం చెపోి న జాబ్లత్స చేయబడిన ఆవరణలు / భవనాలకు అనుగుణంగా ఉంాలి. 

ప్లసాథ నిక అథారిటీ / డెవలపప్లమెంట్ అథారిటీ వీటికి స్ంబంధించిన అభివృద్ధ ి అనుమతి 

ఉండేలా చూాలి. అటవంటి దరఖాసుత స్మరోి ంచినపుో డలాన  30 రోజులోన  భవనాలు 

అనుమతులు ఇవవ బడత్సయ. 


