ఫారం – 3
సెక్షన్ 29(4) నియమం 6(2)(ii)

భూసమీకరణ పధకం (ఎల్.పి.ఎస) లో భాగస్వామయo కోసం దరఖాసతు / అఫిడవిట్ ఫవరం
భూ సమీకరణ ఆధికవరి వవరి సముఖమునకు,
విషయము

: భూసమీకరణ పధకం (ఎల్.పి.ఎస) లో వ్యకతు / వ్యకుుల భాగస్వామయo నిమిత్ు ం దరఖాసతు –
భూమిని సమీకరించి అనంత్రం అభివ్ృద్ిి చేసి ధానిలో నిషపత్తు పరకవరం క ంత్ భూమిని పరిహారం
నిమిత్ు ం ఇవ్ాడo/ ఇచేచందతకు ఆభయరిన.

సూచిక

: G.O.Ms.No.72 MA&UD (M) Department dt. 25.01.2020 ద్ాారవ విడుదల ైన పబ్లిక్
నోటస
ీ త పరచతరణ తేద్ీ: 27.01.2020 పరకవరం
****

ఆరవయ,
1. నేనత __________________________ త్ండ్రర / భరు ___________________________
మేము 1. ______________________త్ండ్రర / భరు ___________________________
2.______________________ త్ండ్రర / భరు ___________________________
3. ______________________ త్ండ్రర / భరు ___________________________
4. ______________________ త్ండ్రర / భరు ___________________________
5. ______________________ త్ండ్రర / భరు ___________________________
వ్యకతుగత్ అత్ుకుబడ్ర పటాాద్ారు/ అనతభవ్ద్ారు , షెడూయలు-2లో గురిుంచబడ్రన భూమికత చంద్ిన /
వవరసత్ా హకుులు/అనతభవ్ంకలిగిన నేనత / మేము భూ సమీకరణ పధకమoలో భాగస్వామి / భాగస్వాములు
కవవ్టానికత సాచచంధoగవ అంగీకరిసు ూ నాకు / మాకు సంకరమించిన హకుులనత భూ సమీకరణ అధికృత్ అధికవరికత
సంకరమింపజేసు ూ / బదలాయిసూ
ు పరభుత్ా ఉత్ు రుాలు లో పేరకునన విధంగవ షరత్ులకు లోబడ్ర త్ుద్ి నోటఫ
ి ికష
ే న్
కు అంగీకరిసు తనానము.
2. షెడూయల్ 2 లో పేరకునన విధంగవ పెన
ై పేరకునన భూమికత సంబంద్ించిన హకుులు నాకు / మాకు
ఉనానయని ధృవీకరిసు తనన డ్ాకయయమంటల
ి / ఆధారవలనత పరిశీలన / రికవరుు కోసం జత్పరుసతునాననత.

3. ఇందతమూలముగవ తలియజేయునద్ి ఏమనగవ, నేనత / మేము భూ సమీకరణ పధకం (ఎల్.పి.ఎస)
నకు సంబంధించి ఇచిచన నోటఫ
ి ికేషన్ నందత ఉనన అనిన వివ్రవలు / విషయాలు తలుసతకునానము.
మరియు అవ్గవహన కలిపంపబడ్రనవి. నేనత / మేము షెడూయలు-2లో భాగంగవ భూమిని అభివ్ృద్ిి
పరచడ్ానికత ఉద్ేేశంచిన భూ సమీకరణ పధకంలో భాగస్వామి / భాగస్వాములం కవవ్డ్ానికత సంసిదిత్ /
ఆసకతు వ్యకు ం చేయుచతనానము.
4. ఆమోద్ించిన అభివ్ృద్ిే పరణాళికలు మరియు లే అవ్ుట్ ప్విన్ పరకవరం గవ్రనమంటల వవరు నిరేేశంచిన
విధముగవ నేనత / మేము స్వాధీనపరచిన భూమిలో నిరేేశంచిన నిషపత్తు పరకవరం రవవ్లసిన వవటా /
భూమిని ప్ ందతటకు అంగీకరిసు తనానము.
5. నేనత/మేము పూరిుగవ అవ్గవహన / ఆమోదంతో భూ సమీకరణ పధకంలో భాగస్వాములం కవవ్డ్ానికత
అంగీకవరం తలుపుత్ునానము. కవవ్ున, పరసు తత్ భూ సేకరణ ఆర్ & ఆర్ చటా ం - 2013 పరకవరం ఎలాంటి
నగదత పరిహారం లేద్ా ఇత్ర పరయోజనాలు / రవయితీలు ప్ ంద్ేందతకు నేనత / మేము అరుులం కవమని,
హకుు లేదని ఇందత మూలముగవ సపషా ం చేసు తనానము.
6. షెడూయల్ - 1 లో పేరకునన విధముగవ అంగీకవర పతారనిన జత్పరుసతునానము.
7. నేనత / మేము ఇకుడ తలియపరచిన విషయాలు మా పరిజా ఞనం మేరకు పూరిుగవ వవసు వ్ము అని
తలియపరచతచతనానము.

ఈ

పేరకునన

విషయాలలో

ఏ

ఒకుటి

కయడ్ా

అవవసు వ్ం

కవదని

తలుపుచతనానము. భూ సమీకరణ పధకంలో పేరకునన నిబంధనలలో భాగంగవ నేనత / మేము ఈ
అఫిడవిట్ లలో వ్యకు ం చేసిన / ప్ ందతపరచిన వివ్రవలకు కటలాబడ్ర ఉంటామని, వవటిని మారుచకోబో మని
తలియజేసు తనానము.
8. నేనత / మేము, భూ సమీకరణ పధకంలో ప్ ందతపరచిన / భాగస్వామయం కలిపంచిన భూమికత నియమ,
నిబంధనల నతంచి ఎలాంటి వివవదం / ఆటంకం ఏరపడదని పేరకుంటలనానము.
9. షెడూయల్ - 2 లో పేరకునన విధముగవ నేనత / మేము అనతభవ్ద్ారులం అని ధృవీకరిసు తనానము. నేనత /
మేము స్వాధీనపరచిన భూమి ఇత్ర అంశవలకు సంబంధించి ఎలాంటి సివిల్ వివవద్ాలు పెండ్రంగులో
లేవ్ని తలియజేసు తనానము.
10. ఇందతమూలముగవ నేనత / మేము తలియజేయునద్ి ఏమనగవ, పరభుతాానికత లేద్ా బాయంకులకు లేద్ా ఏ
యిత్ర సంసథ లకు నేనత / మేము ఎలాంటి ఋణము / బకవయిలు కలిగి లేము.

లేద్ా

ఇందతమూలముగవ

నేనత

/

మేము

తలియజేయునద్ి

ఏమనగవ,

రూ

_________________________ మొతాునిన ______________________________________ సంసథ
/ బాయంకుకు చలిి ంచవ్లసి యుననద్ి.

ధ్రువీకరణ
నేనత / మేము అనగవ
1. పేరు ____________________________________________వ్యసతు _______________
త్ండ్రర

____________________________________________________________

నివవసం చిరునామా _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. పేరు ____________________________________________వ్యసతు _______________
త్ండ్రర

____________________________________________________________

నివవసం చిరునామా _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. పేరు ____________________________________________వ్యసతు __________
త్ండ్రర

____________________________________________________________

నివవసం చిరునామా __________________________________________________
________________________________________________________________
4. పేరు ____________________________________________వ్యసతు __________
త్ండ్రర

____________________________________________________________

నివవసం చిరునామా __________________________________________________
________________________________________________________________
పెైన పేరకునన సమాచారం మరియు వివ్రవలు పూరిుగవ వవసు వ్ము అని తలియచేయుచతనానము. మేము
ధృవీకరించిన / సమాచారం నకు విరుదే ంగవ ఎలాంటి ఆధారవలు / పతారలు లేవ్ని విశ్ాసిసు తనానము.
అంతే కవకుండ్ా భూ సమీకరణ పధకవనికత మా భూములు బదలాయించతటకు నేనత / మేము పూరిు
అవ్గవహనతో సమమత్త తలియజేసు ూ అంగీకవరం వ్యకు ం చేసు తనానము. నా యొకు / మా నిరణ యం ఆసకతు ఏ ఒకు
వ్యకతు / అధికవరి / సంసథ పరలోభాలు / వ్త్తు ళ్ి కు లోబడ్ర లేవ్ని, ఎటలవ్ంటి పరభావవనికత గురి కవలేదని తలియజేసు ూ,
సాచఛందoగవ నిరణయం వ్యకు ం చేసు తనానము.

ఇటల
ి త్మ విధేయులు
1. భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

2. భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

3. భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

4. భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

పరద్శ్
ే ము :
తేద్ీ

:

షెడ్యూల్ - 1 అంగీకారము / ఒప్పుదల / ప్ూచికత్త
ు
భూ సమీకరణ పధకం గురించి మరియు అందలి పరచతరించబడ్రన నియమములు / నియూమవ్ళిని
నేనత / మేము పూరిుగవ అరథ ం చేసతక ని నేనత/మేము ఎవ్రి యొకు, ఎటలవ్ంటి వ్త్తు డులు లేకుండ్ానే
అంగీకవరమునత

పునరవలోచన

లేకుండ్ా

భూ

సమీకరణ

పధకములో

భాగస్వాములుగవ

ఉండుటకు

ఎంచతకునాననత/ఎంచతకునానము. ఫెై నా యొకు దరఖాసతులో విషయమునత, నాకు/మాకు తలిసినంత్ వ్రకు
యద్ారి ములని

రూడ్ీ

పరచడమన
ై ద్ి.

అందతలో

త్పుపడు

సమాచారం

లేద్ా

అందతలోని

ఏ

విషయము/విషయములనత మభయపెటాబడ్ర ఉండలేదత.
భూ సమీకరణ పధకంలో పరభుత్ాము వవరు నిరేేశంచిన సవివ్రమన
ై నియమాలకు అనతగుణంగవ ఈ
ద్ిగువ్ తలిపి నియమ నిబంధనలకు లోబడ్ర యుండగలనని ఒడంబడ్రక చేయడమన
ై ద్ి.
1. పెైన పేరకునబడ్రన భూమి ఏ విధముల ైన అనాయకవరంత్ము అయి ఉండలేదత అనగవ ముందసతు
అమమకము, ద్ానము, త్నఖా, త్గవద్ాలు, వివవద్ాలు, రికాత జిషన్, డ్రకర ప్ ంద్ిన కోరుా జపుులు, కోరుా
మధయంత్ర ఉత్ు రుాలు, నోటస
ీ తలు, ఋణములు, వీలునామా, టరసా తలు, మారిపడ్ర, కౌలు, హామీ, భదరతా,
నిలుపుదల ఉత్ు రుాలు, అమమకమునకు ముందసతు అంగీకవరములు, ఒపపందమూ, అంగీకవర పత్రము,
సంయుకు భాగస్వామయములు, కోరుా జపుులు, కుటలంబ త్గవద్ాలు, చకరబడుట, కటా డములు, టారన్ు
ఫవరమరుి, దతరవకరమణలు, పరమాదకర స్వమాగిర, విలువైన నిక్షేపములు, కవలుషయకవరకవలు, భూగరభ /
ఉపరిత్ల నీటి తొటల
ి , పెప
ై ుల ైని త, టాన్ు మిషన్ తీగలు, నీటి వ్నరులు, బావ్ులు త్దతపరి జంఝాటములు
లేవ్ని దతరవీకరిసు తనాననత.
2. పెైన పేరకునబడ్రన భూమిపెై ఆద్ాయపు పనతన శవఖ వవరుగవని లేక ఏ యిత్ర చటా పరమైన హో ద్ా కలిగిన
వవరిచే గవని ఎలాంటి జపుు ఉత్ు రుాలు ప్ ంద్ి యుండలేదత.
3. పెైన పేరకునబడ్రన భూమిలో యజమానిగవ ఏ విధమన
ై నాయయపరమన
ై బకవయిలు, అత్తకరమణలు గవనీ
లేవ్ు.
4. విశవఖ మహానగర ప్వరంత్ అభివ్ృద్ిే సంసథ (వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరిచే, భూమి సమీకరణ యాజమానయ
ధతరవీకరణ పత్రము ఇచతచనంత్వ్రకు సదరు ఇవ్ాబడ్రన భూమిపెై ఎటలవ్ంటి ఆకరమణ జరగకుండ్ా
బాధయత్ వ్హంచగలము.
5. భూమిపెై యజమానయము మరియు హకుుల గురించి నాయయపరమన
ై లోటలప్వటల
ి ఉండ్రయుండ్ర, భూ
యజమాని భూ సిథత్త పెై ఇచిచన దరఖాసతులు / హామీలు అవవసు వ్మని తేలిన యిెడల విశవఖ మహానగర
ప్వరంత్ అభివ్ృద్ిే సంసథ (వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరి ఆధీనములో వ్ునన వవటా గవనీ/భాగముగవని, వవటిపెై

వ్యయములు, ప్వడగుట, నషా ములు కలిగినచో అటిా నషా ములనత విశవఖ మహానగర ప్వరంత్ అభివ్ృద్ిే సంసథ
(వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) కు భరీు చేయు బాధయత్ భూ యజమానిద్ే.
6. భూ

సమీకరణ

యాజమానయపు

ధతరవ్పత్రమునత

విశవఖ

మహానగర

ప్వరంత్

అభివ్ృద్ిే

సంసథ

(వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరి నతండ్ర ప్ ంద్ిన త్దతపరి సదరు ధతరవ్పత్రమునత వేరేవవరికత అమేమ పక్షములో
ముందతగవ విశవఖ నగరవబ్లవ్ృద్ిే సంసథ (వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరికర తలియపరచి, సదరు అమమకపు
అగీరమంటల నందత
(అ) రిజిసేాష
ే న్ జరిగిన 90 రోజులు లోపు, సరిాఫడ్
ెై కవఫీతో విశవఖ మహానగర ప్వరంత్ అభివ్ృద్ిే సంసథ
(వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరి రికవరుులలో అత్నత / ఆమ పేరునత నమోదత చేయించతక నవ్లనత.
(ఆ ) విశవఖ మహానగర ప్వరంత్ అభివ్ృద్ిే సంసథ (వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరిచే మంజూరు చేయబడ్రన భూ
సమీకరణ యాజమానయ ధతరవ్ పత్రములోని షరత్ులకు మరియు విధి విధానాలకు/కటా డములకు కవల
పరిమిత్త అపపటికత వ్రిుంచత సమయములకు లోబడ్ర యుండవ్ల నత.
7. విశవఖ మహానగర ప్వరంత్ అభివ్ృద్ిే సంసథ (వి.ఎమ్.ఆర్.డ్ర.ఏ) వవరి స్వాధీనపు వవటా గురించి గవని, సదరు
భూమి పెై కటా డములు గురించి గవని, భూ యాజమాని /అత్ని కవంటారకుారు లేద్ా వవరి యొకు ఏజంటల
ి
పరశనంచతటకు గవని, నిలుపుదల చేయుట గవని చేయరవదత.
8. ఏ స్వథయిలో నైనా, ఎటలవ్ంటి ఫిరవయదతలు పెై నన
ై ా భూ సమీకరణ కవంపిటంట్ ఆధారిటీ వవరి నిరణయముతో
పరిషురించబడునత మరియు అందతకు మేము బదతిలమై ఉందతము.
9. భూ సమీకరణ పధకము కతరంద భూమిని స్వాధీన పరిచిన వంటనే భూ స్వాధీన రసీదత, కవంపిటంట్/
అద్ీకృత్ అధికవరి వవరిచే ఇవ్ాబడునత.
10. త్తరిగి వ్రీీకరణ చేసిన ప్విటల
ి నత లాటరీ పది త్త ద్ాారవ కేటాయించతటనత అంగీకరించతచతనాననత.
11. ఇత్ర పరణాళిక అవ్సరములనత దృషిాలో ఉంచతక ని భూ యజమానతలకు, సమీకరణ భూమి కత
స్వధయమైనంత్ దగీ రగవ ఇచేచ భూమిని తీసతక నతటకు అంగీకరించతచతనాననత.
12. అగిరమంటల అయిన పిదప 5 మాసముల త్రవాత్ భూ సమీకరణ యాజమానయపు ధతరవ్ పత్రమునత
తీసతక నతటకు అంగీకరించతచతనాననత.
వ్.సం.

పటాాద్ారు/ఆకరమణద్ారు

కేటా యించబడ్రన భూమి పరత్త ఎకరమునకు

1

అత్ుకుబడ్ర పటాాద్ారు

900 చ,,గ,,

2

ఆకరమణ 10 సం, లు పెబ
ై డ్రన ఆకరమణద్ారు

450 చ,,గ,,

3

ఆకరమణ 5 సం. లు నతండ్ర 10 సం, లు మదయ గల

250 చ,,గ,,

ఆకరమణద్ారు

13. భూ యజమానతలకు స్వాంప్సు మరియు రజిసేాష
ే న్ు రుసతములనత, వ్యవ్స్వయిేత్ర భూమి పనతన
మరియు బేసక్
ి ఇన్ ఫవరసా క
ే చర్ డవ్లప్స మంట్ ఫీజు ఒకస్వరి మినహాయింపు ఇవ్ాబడునత.
1

భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

2

భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

3

భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

4

భూమి యజమాని పేరు

సంత్కము

స్వక్షులు :
1.

సంత్కము

2.

సంత్కము

3.

సంత్కము

పరద్శ్
ే ము :
తేద్ీ :

అత్తకుబడి దారులు/ అనరభవదారులు
మరియు వారి భూముల వివరాలు
పేరు
త్ండ్రర / భరు

తేద్ీ

నల

సంవ్తాారం

పుటిాన తేద్ీ (తలిసినచో)
ఆధార్ కవరుు

ఉననద్ి

లేదత

ఆధార్ నంబర్
రేషన్ కవర్ు

ఉననద్ి

లేదత

రేషన్ కవర్ు నంబర్
నివవస చిరునామా:
గవరమ పంచాయతీ

_______________________________________________

రవనూయ గవరమము

_______________________________________________________

నివవస పరద్ేశ్ము

___________________

pin code

Cell No.
జత్పరచబడ్రన ధతరవ్పత్రములు :
పటాాధారు ప్వసత పుసు కo యొకు నకలు

_________________________

టైటిల్ డ్ీడ్ నకలు

_________________________

డ్ీ- ఫవరం పటాా

_________________________

1 బ్ల రిజిసా ర్ అనతసరించి
యాజమానయ హకుు

వవరయవ్ల నత )

వీలునామా-4, ఇత్రములు, వివ్రములు

వవరసత్ాం-1, విభాగం-2, బహుమత్త-3,

భూమి పెై హకుు ప్ ంద్ిన విధము (

అనతభవ్ద్ారు పేరు

టైటిల్ డ్ీడ్ నం.

పటాాద్ారు ప్వస బుక్ నం..

పటాా నం.

వ్రీీకరణ

ఖాతా నం.

మండలం :

కతంర ద గల భూమి(య.సెం.)

భూ సమీకరణ పథకం

ఆర్.యస.ఆర్.

తోటలు / ఇత్రములు-

అఅటలకుబడ్ర పటాా / ఆకరమణ

పూరిు విసీు రణ ం (ఏ..సెం.)

సబ్ డ్రవిజన్

సరేా సం.

పబ్లిక్ నోటీసత అనతసరించి వ్రుస సంఖయ

భూమి వివ్రములు
రవనూయ గవరమము పేరు :

ప్రిశీలన/దృవీకరణ
అరీీద్ారు వవరి అరీీ యందలి పేరవ 1 నందత ప్ ందతపరచబడ్రన/తలియపరచబడ్రన భూమి యొకు
వివ్రములు సమీకరించబడ్రన రవనూయ రికవరుులు/ మారుపలు అనీన పరిశీలన జరపగవ సరి అయినవ్ని
దృవీకరించడమన
ై ద్ి. ఈ కవరవయలయము నందత లభయముగవ యుననవి.

భూ సమీకరణ అధికృత్ అధికవరి

