
భవన నిర్మాణ అనుమతులు

కంటంట్ డిజైనర్స్:
జి. సత్యవాణి, కె. లలిత్, డి. ఆర్స. మంజులల 
ఫాకలీ్ట మంబర్స్, విసతరణ శిక్షణా కంద్రం, 

బాపట్ల, సామరలకోట్, శ్రీకాళహస్తత



ఇలుు, భవనం నిర్వచనం
ఇల్లల: సెక్షన్ – 2(19) – నివాసంగా గానీ, నివాసేత్రంగా గానీ

మనుష్యయల్ల ఉండుట్కు త్గిన భవనం లేక గుడిసె.
భవనం: సెక్షన్ – 2(3) – ఏ ప్రయోజనానికైననూ, ఏ

సామాగ్రితోనైననూ నిర్మంచబడిన ఏదేని నిర్మమణం. సదరు
నిర్మమణంలో భవనానికి సంబంధంచిన ప్రతి భాగం చేర్
ఉంటంది. టంటల, పందిళ్ళు, షామియానాల్ల, టార్మాలిన్ షెలీరుల
భవనాల్లగా పర్గణించబడవు.
(ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఆరి్నెన్్ -2, తేదీ.20.02.2020 ప్రకారం)



ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పంచాయతీ ర్మజ్ చట్ీం 1994 నందలి సెక్షన్ -121
ప్రభుత్వ ఉత్తరువల్ల:
G.O.MS.NO.67 PR&RD DEPT. dated :26.02.2002

(Master Rules)

G.O.MS.NO.274 PR&RD DEPT. dated :12.06.2007

(Group, Row housing, Multi – Complex, Gated Community etc.)

G.O.MS.NO.376 PR&RD DEPT. dated :29.11.2012

(Construction of building intended for public worship or Religious

purpose)

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

(Amendment of fee rates to be collected)

GOMS67.pdf
274_12_06_2007 Layouts & Buildings Rules.pdf
2012PR_MS376.PDF
2016PR_MS12.PDF


నియమాల వర్తంపు
ముని్పల్ కార్పారేషనుల, ప్రతేయక అభివృదిి ప్రంతాల్ల, పట్ీణ

అభివృదిి ప్రంతాల పర్ధలో లేని గ్రామ పంచాయతీల్ల
ఫీజులల వసూల్ల, త్నిఖీ, పరయవేక్షణ, అనధకార భవన నిర్మమణాల్ల

మర్యు లే-అవుట్లపై చరయల్ల

దర్ఖాస్తత చేయుటకు అర్హత గలవారు
 గ్రామ పంచాయతీ పర్ధలో ఇంటి నిర్మమణం చేపట్టీ ప్రతి

ఒకకరూ.



భవన నిర్మాణం అనుమతంచదగిన ్థలాలలు
గ్రామ కంఠం భూముల్ల
వయవసాయ భూముల్ల
DTCP అనుమతి పందిన లే-అవుట్ భూముల్ల
పార్శ్రామిక మర్యు నివాసేత్ర సథలాల్ల
DTCP అనుమతి లేని సథలాలలో భవన నిర్మమణ అనుమతుల్ల

ఇవవర్మదు.



భవన నిర్మాణం – సంకేతక అనుమతులు
డి టి స్త పి వార్ సాంకతిక అనుమతి త్పానిసర్
3 ఫ్లలరుల లేదా 9 మీట్రలకు మించి నిర్మమణం జర్పే అనిి

భవనాల్ల
కాంప్లలకు్ల్ల, స్తనిమా హాల్్, ప్లట్రోల్ బంకుల్ల, LPG స్టీరేజి

గోడౌన్్, సెలాలరుల, స్తీల్ీ నిర్మమణాల్ల
అనిి వాయపార, వాణిజయ భవనాల్ల
G.O.MS.NO.274 (PR&RD). dt :12.06.07 లో చెపాబడిన

గ్రూపు హౌస్తంగ్, రో హౌస్తంగ్, గేటడ్ కమ్యయనిటీ భవనాల్ల మొ.

274_12_06_2007 Layouts & Buildings Rules.pdf


భవన నిర్మాణ దర్ఖాస్తత యొకక చెక్ లిస్ట్
• అనెకజర్స –G నందు దరఖాస్తత
• లాయండ్ కనవరషన్ సరీ్ఫికట్ (వయవసాయ భూమి అయినటలలతే)
• ర్జిషీరి్స దసాతవేజుల నకల్ల/ ప్రభుత్వ పటా/ీ అప్రూవ్డి లే-అవుట్ కాపీ
• భవన యజమాని మర్యు టౌన్ పాలనర్స / సరేవయర్స / ఇంజనీర్స/

ఆర్కటక్ట/ీ సరకుురల్ ఇంజనీర్స/ బిలిర్స సంత్కం చేస్తన భవనం యొకక
బ్లల ప్రంట్ (1:100 సేకల్) – 5 కాపీల్ల

• భవన నిర్మమణం ప్రతిపాదిత్ సథలం యొకక పాలను బ్లల ప్రంట్ (1:1000
సేకల్) – 5 కాపీల్ల

• కాంటూర్స పాలన్ (అవసరమైన ప్రదేశాలలో మాత్రమే)



కొనసగింపు...
• లే-అవుట్ పాలను వేస్తన టౌన్ పాలనర్స/ సరేవయర్స/ ఆర్కటక్ట/ీ

సరకుురల్ ఇంజనీర్స యొకక లైసెను్ కాపీ
• భవన నిర్మమణ అనుమతి ఫీజుల
భవన వి్తర్ణ లేదా పునరుదధర్ణ నిమితతం :
• గత్ంలో తీస్తకుని భవన నిర్మమణ అనుమతి ఉత్తరువల్ల
• ప్రస్తతత్ం వరకు చెలిలంచబడిన ఇంటి పనుి రశీదు
• భవన యజమాని మర్యు టౌన్ పాలనర్స / సరేవయర్స / ఇంజనీర్స/

ఆర్కటక్ట/ీ సరకుురల్ ఇంజనీర్స/ బిలిర్స సంత్కం చేస్తన భవనం
యొకక బ్లల ప్రంట్ (1:100 సేకల్) – 5 కాపీల్ల



కొనసగింపు...
• అవసరమైన సందర్మాలలో...

• ర్మష్ట్ర విపతుతల్ల మర్యు అగిిమాపక శాఖ వార్ నుండి
నిరభయంత్ర ధృవపత్రమం

• ఎయిర్స పోరీ్స ఆథార్టీ వార్ నుండి నిరభయంత్ర ధృవపత్రమం
• రక్షణ శాఖ వార్ నుండి నిరభయంత్ర ధృవపత్రమం

నోట్: ఎయిర్స పోరుీలకు లేదా రక్షణ శాఖ వార్కి సంబంధంచిన
సథలాలకు దగగరలో లే-అవుట్ వేస్తతని సందర్మాలలో ఎయిర్స పోరీ్స
అథార్టీ మర్యు రక్షణ శాఖ వార్ నుండి నిరభయంత్ర ధృవపత్రాల్ల
త్పానిసర్.



చెలిుంచవలసిన ఫీజు వివర్మలు

వ.
సం

ఫీజుల వివరం మాసరీ్స పాలన్ పర్ధలోని,
మండల హెడ్ కావరరీ్స &
10000 జనాభా పైబడిన గ్రామ
పంచాయతీల్ల

కాలమ్ 3 లో తెల్లపని ఇత్ర
గ్రామ పంచాయతీల్ల

1. సెమీ పరమనెంట్/
తాటియాకుల ఇల్లల

నిర్మమణం ఒకికంటికి రూ.
100/-ల్ల

ఎటవంటి రుస్తము లేదు

2. శాశ్వత్ నివాస
భవనం

చ.మీ ఒకటికి రూ.20/- లేదా
కనిషీంగా రూ. 200/-ల్ల

చ.మీ ఒకటికి రూ.2/- లేదా
కనిషీంగా రూ. 200/-ల్ల

3. శాశ్వత్ నివాసేత్ర
భవనం

చ.మీ ఒకటికి రూ.40/- లేదా
కనిషీంగా రూ. 2,000/-ల్ల

చ.మీ ఒకటికి రూ.8/- లేదా
కనిషీంగా రూ. 400/-ల్ల

4. అనుమతించబడిన
భవన నిర్మమణ పాలను
కాపీ

ఒక్కకకకటి రూ. 100/-ల్ల ఒక్కకకకటి రూ. 100/-ల్ల



కొనసగింపు...
వ. 
సం

ఫీజుల వివరం మాసీర్స పాలన్ పర్ధలోని, 
మండల హెడ్ కావరరీ్స & 
10000 జనాభా పైబడిన 
గ్రామ పంచాయతీల్ల

కాలమ్ 3 లో తెల్లపని ఇత్ర 
గ్రామ పంచాయతీల్ల

5. ఇత్ర ఫీజులల్ల
a) బిలిింగ్ అపిలకషన్, 

అనెకజర్స & ఇత్ర
అనెకజరుల 

b) అనభయంత్రకరమైన 
ఆక్రమణ

ఒకికంటికి రూ. 20/-ల్ల

చ. మీ ఒకికంటికీ రూ. 2/-
ల్ల

ఒకికంటికి రూ. 10/-ల్ల

చ. మీ ఒకికంటికీ
రూ. 1/-ల్ల

6. అపర్మధ రుస్తముల్ల
1) నిబంధనల 

అతిక్రమణ
2) అతిక్రమణ 

క్కనసాగింపు

రూ. 2000/-ల్ల

రోజుల ఒకికంటికీ రూ. 10/-
ల్ల

రూ. 1000/-ల్ల

రోజుల ఒకికంటికీ రూ.10/-
ల్ల



ప్రతపాదనలలో పర్శీలించవలసిన అంశాలు
చెక్ట లిస్టీ ప్రకారం జత్పరచవలస్తన డాకుయమంటల/ పాలనుల/ ఫీజులల్ల
సథలం సర్హదుుల్ల, పాలట సైజుల
భవనం ఎతుత లేదా ఫ్లలరుల,
సెట్ బాయక్ట్, సెట్ బాయక్ట సథలాలలో అనుమతించదగిన నిర్మమణాల్ల
హై వేలను ఆనుక్కని నిర్మంచబడుతుని భవనాల విషయంలో పాలట

సైజులతో సంబంధం లేకుండా 6 మీ.ల బిలిింగ్ లైను వదలాలి.
కారిర్స పాలట విషయంలో భవనం ముందు వైపు ఉండే సెట్ బాయక్ట మొత్తం

అనిి వైపులా జాగ్రత్త వహంచాలి.



పాుట్ సైజు
నివాస అరహత్ కలిగిన అపారుీమంటల, కాంప్లలకు్లకు – 335 చ.మీ
G.F+2 ఫ్లలరుల లేదా అంత్కుమించినా ఎతుతతో నిర్మంచే నివాసేత్ర,

పార్శ్రామిక భవనాలకు – 300 చ. మీ

రోడ్డు సౌకర్యం
గ్రామ కంఠం పర్ధలో – 3.6 మీ.
 రెవెనూయ సరేవ నెంబరలలో – 10 మీ.
అనిి నివాస, నివాసేత్ర భవనాలకు – 12 మీ.



అనుమతంచదగిన భవన నిర్మాణం ఎతుత
ేజర్స గ్రామ పంచాయతీల్ల మైనర్స గ్రామ పంచాయతీల్ల

గ్రామ కంఠం పర్ధలో
G+2 ఫ్లలరలకు 9 మీ. ఎతుత G+2 ఫ్లలరలకు 9 మీ. ఎతుత

రెవెనూయ సరేవ నెంబరల పర్ధలో
G+3 ఫ్లలరుల కలిగిన నివాస భవనాలకు 
13 మీ. 
G+4 ఫ్లలరుల కలిగిన నివాసేత్ర 
భవనాలకు 15 మీ. 

G+3 ఫ్లలరుల కలిగిన నివాస భవనాలకు 
13 మీ. 

సెట్ బాయక్ట్
గ్రామ కంఠం పర్ధలో భవనం ముందు 
వైపు 1.50 మీ, వెనుక వైపు 2.00 మీ.

రెవెనూయ సరేవ నెంబరల పర్ధలో పాలట 
సైజుల ఆధారంగా

గ్రామ కంఠం పర్ధలో భవనం ముందు 
వైపు 1.50 మీ, వెనుక వైపు 1.00 మీ.
రెవెనూయ సరేవ నెంబరల పర్ధలో భవనం 
ముందు వైపు 3.00 మీ, వెనుక వైపు 
2.00 మీ. ఇరు ప్రకకల చెరో 1.50 మీ.



రెవెన్యయ ్ర్వవ నంబరుు - అనుమతంచదగిన సెట్
బ్యయక్్

Plot size (in sq mts) Minimum set backs (in meters)

Road side Rear Sides 

(1) (2) (3) (4)

Up to 50 0.75 0 0

51 & up to 100 1.00 1.00 0.50

101 & up to 150 1.50 1.50 1.00

Above 151 & up to 300 1.50 2.00 2.00

Above 301 & up to 500 3.00 2.00 2.00

Above 501 3.00 3.00 3.00



పార్కంగ్ కొర్కు ్థలల కేటాయంపులు
భవనం ఉపయోగిస్తతని విధానం  మొత్తం సథలంలో పార్కంగ్ క్కరకు 

కటాయించవలస్తన సథలం %
(1) (2)

నివాస భవన కాంప్లలకు్ల్ల, హోట్ల్్,
రెసాీరెంటల, లాడ్జ, స్తనిమా హాల్్, వాయపార
భవనాల్ల, వాణిజయ భవనాల్ల, కళ్యయణ
మండపాల్ల, కార్మయలయాల్ల.

20%

ఆస్తపత్రుల్ల, సంసాథగత్ భవనాల్ల,
పార్శ్రామిక పాఠశాలల్ల, కాలేజీల్ల
మర్యు ఇత్ర విదాయ సంబంధత్
భవనాల్ల.

10%



భవన నిర్మాణం – వర్షపు నీటి సేకర్ణ నిర్మాణాలు
ప్రతి నూత్న భవన నిర్మమణ అనుమతి – వరషపు నీటి సేకరణ నిర్మమణం

త్పానిసర్.
వరషపు నీటి నిలవ గుంట్ల్ల లేదా కందకాల్ల లేదా వీల్లను బటీీ

రెండింటినీ ప్రతి 100 చ. మీ. రూఫ్ టాప్ ఏర్యాకు ఏర్మాట
భూసవరూపం ఆధారంగా ఏర్మాట

గుంట్ సైజుల: 1.2 మీ. వెడల్లా* 1.2 మీ. పడవు*2 నుండీ 2.5మీ. లోతు
కందకం సైజుల: 0.6 మీ. వెడల్లా*2 నుండి 6 మీ. పడవు* 1.5 నుండి 2 మీ.

లోతు

ఖాళీ సథలం – పై మటిీ పర తొలగించి మామ్యల్ల ఇస్తకను నింపుట్



భవన నిర్మాణం – వర్షపు నీటి సేకర్ణ నిర్మాణాలు
వరషపు నీటి సేకరణ గుంత్లను నింపే విధానం:

గుంట్లో 50% ఆఖర్ వరుస – 40MM రోడుి మట్ల్
గుంట్లో 20% మధయ దిగువ వరుస – 20 MM రోడుి మట్ల్
గుంట్లో 20% మధయ ఎగువ వరుస – మామ్యల్ల ఇస్తక
గుంట్లో పైన 10% ఖాళీగా వదలి వేస్త వరషపు నీరు మొత్తం ఈ గుంట్లోకి వచిు

చేరేలా ఏర్మాట చేయాలి
గుంట్ పై భాగం – 15 సె.మీల గోడ నిర్మమణం – మటిీ వగైర్మ వెళలకుండా
గుంట్ లేదా కందకాలపై రంధ్రాలతో కూడిన చటీ నిర్మమణం
వరషపు నీటి సేకరణకు PVC పైపుల నిర్మమణం
1*1*1 మీ. పర్మాణం కలిగిన ఫిలీర్ంగ్ టాయంకు నిర్మమణం



భవన నిర్మాణం అనుమతంచకూడని ప్రదేశాలు
నదుల్ల, కాల్లవల్ల, సరస్త్ల్ల, క్కనేరుల్ల మొదలైన అనిి నీటి వనరుల

శిఖం లేదా ప్రంతాలలో
నది లేదా సరస్త్ ఉపర్త్లం నుండి 30 మీ. లోపల
 10 హెకీారల కంట్ట త్కుకవ విస్తతరణం కలిగిన సరస్త్ల ఉపర్త్లం నుండి

15 మీ. లోపల
కాల్లవల్ల లేదా ఏరులకు 9 మీ. లోపల
 రైలేవ లైను సర్హదుు నుండి 30 మీ. లోపల
హై టనషన్ విదుయత్ సరఫర్మ చేసే లైనల నుండి కనీసం 3 మీ. లోపు



• డిస్తరక్టీ టౌన్ అండ్ కంట్రీ పాలనింగ్ శాఖ వార్చే త్యారు
చేయబడిన ఇండికటివ్డ లాండ్ యూజ్ పాలన్ అనగా గ్రామ పట్ం
(ఐ ఎల్ యూ పి) సహాయంతో ప్రతిపాదిత్ భవన నిర్మమణ
సథలమును సర్చూచుట్.

• క్షేత్రమ సాథయి పర్శీలన
• అనుమతి – వరషపు నీటి సేకరణ నిర్మమణాల్ల, స్టలార్స రూఫ్

టాప్ పాయనెల్్ ఏర్మాట, మొకకల ప్లంపకం త్పానిసర్.

భవన నిర్మాణ దర్ఖాస్తత పర్శీలన 
గ్రామ ్చివాలయ సిబబంది ్మనవయం



భవన నిర్మాణ దర్ఖాస్తత – క్షేత్ర  సథలయ పర్శీలన 
VRO
• భవనం నిర్మంచబడుతుని సథలం గ్రామ కంఠం/ ప్రైవేట సరేవ

నెంబరు/ ఆక్రమిత్ సథలమునకు చెందినదా ?
• సథలం యొకక సర్హదుుల్ల
్ర్వవయర్
• సరేవ నెంబరు సర్ చూస్తకోవట్ం
• భవన నిర్మమణం ప్రతిపాదించిన సథలంలో అపాటిక నిర్మంచబడిన అనిి

భవనాల వివర్మల్ల
• చుటీ ప్రకకల వీధులకు, భవన నిర్మమణానికి ప్రతిపాదించిన సథలానికి

గల సంబంధం
• భవనానికి గల దార్ సౌకరయం మర్యు ఉని రోడిు వెడల్లా



ఇంజనీర్ంగ్ అసిసెం్ట్
• మొత్తం సథలం విస్తతరణం మర్యు ప్రతిపాదిత్ భవన నిర్మమణ సథలం

(పిలంత్ ఏర్యా)
• ప్రతిపాదిత్ భవనం ఎతుత, ఫ్లలరల సంఖయ, భవనంలోని వివిధ భాగాల్ల
• భవనం చుటీ వదలవలస్తన ఖాళీ ప్రదేశ్ం వివర్మల్ల(సెట్ బాయక్ట్) –

ఒకవేళ పాలనులో చూపబడిన సెట్ బాయక్ట్ నియమాలకు లోబడి
లేనటలలతే, నియమాల ప్రకారం పాలనులో రెడ్ ఇంక్ట తో సూచించాలి .

• భవన నిర్మమణానికి ఉపయోగించే సామాగ్రి వివర్మల్ల
• రెండు రోడలకు సంబంధంచిన కారిర్స ప్రంత్ంలో భవనం

నిర్మంచబడుతునిటలలతే వదలవలస్తన సెట్ బాయక్ట్ వదిలినదీ, లేనిదీ?
• పార్కంగ్, టర్రస్ట, రెయిన్ వాట్ర్స హారెవస్తీంగ్ సరకుర్స్
• భవన నిర్మమణ పాలనులోని ఇత్ర సాంకతిక లోటపాటల

భవన నిర్మాణ దర్ఖాస్తత – క్షేత్ర  సథలయ పర్శీలన 



భవన నిర్మాణ దర్ఖాస్తత – క్షేత్ర  సథలయ పర్శీలన 
పంచాయతీ కార్యదర్ి
• ప్రైవేట సరేవ నెంబరు కలిగిన సథలంలో భవనం నిర్మంచబడుతుంట్ట

సదరు సథలమునకు లే-అవుట్ అయినదీ, లేనిదీ?
• లే-అవుట్ సథలం అయితే ఫాలట సైజుల
• వరషపు నీటి సేకరణ నిర్మమణాల్ల, రూఫ్ టాప్ స్టలార్స పవర్స పాయనెల్్

మర్యు మొకకల ప్లంపకం
• డిస్తరక్టీ టౌన్ అండ్ కంట్రీ పాలనింగ్ శాఖ వార్చే త్యారు చేయబడిన

ఇండికటివ్డ లాండ్ యూజ్ పాలన్ అనగా గ్రామ పట్ం (ఐ ఎల్ యూ పి)
సహాయంతో ప్రతిపాదిత్ భవన నిర్మమణ సథలమును సర్చూచుట్



భవన నిర్మాణ అనుమత మర్యు ర్్దు
 గ్రామ పంచాయతీ అనుమతించదగిన ఎతుత కలిగిన మర్యు ఇత్ర అనిి

సాధారణ నివాస భవనాల్ల – 15 రోజులల్ల
 G+3 ఫ్లలరుల (మైనర్స గ్రామపంచాయతీల్ల), G+4 ఫ్లలరుల గల (ేజర్స

గ్రామపంచాయతీల్ల) ఆపైన నిర్మమణాలకు, గోడౌనుల, స్తనిమాహాళ్ళు, ప్లట్రోల్
బంకుల్ల, రైస్త మిల్లలల్ల, మల్టీ స్టీరీడ్ భవనాల్ల, గేటడ్ కమ్యయనిటీ, రో
హౌస్తంగ్ మర్యు గ్రూప్ హౌస్తంగ్ భవనాలకు డిస్తరక్టీ టౌన్ అండ్ కంట్రీ
పాలనింగ్ వార్ సాంకతిక అనుమతి పంది 30 రోజులల లోగా అనుమతినివావలి.

 PS/ DPO-భవన నిర్మమణ అనుమతి ఏ సందరాంలోనైనా రదుు చేయవచుును
 భవన నిర్మమణ పనులలో నాణయత్ & రక్షణ చరయలకు దరఖాస్తతదారే బాధుయల్ల.



భవన నిర్మాణం పూర్త చేయుటకు కాలపర్మిత

మంజూరు చేయబడిన అనుమతి ప్రకారం భవన నిర్మమణం చేయుట్కు
గల కాలపర్మితి – 2 సంవత్్ర్మల్ల

 2 సంవత్్ర్మల కాలంలో పూర్త చేయబడని భవన నిర్మమణాలను
మొత్తం ఫీజులలో 30% లేదా 20% ఫీజుల చెలిలంచి
పునరుదిర్ంపచేస్తకోవచుు.

అనుమతించబడిన భవన నిర్మమణ పాలనులో మారుాల్ల, చేరుాల్ల
చేస్తనచో మరలా అనుమతి పందాలి.



అనుమత నుండి మినహాయంచబడిన భవనాలు
 రైలేవల్ల
జాతీయ/ ర్మష్ట్ర/ జిలాల ప్రధాన రహదారుల్ల
జిలాల మర్యు మండల పర్షత్, గ్రామ పంచాయతీల్ల చేపట్టీ భవన

నిర్మమణాల్ల
నీటి మార్మగల్ల, పోరుీల్ల
వాయు మార్మగల్ల మర్యు ఎయిర్స పోరుీల్ల
 రక్షణ శాఖ
ప్రజోపయోగం నిమిత్తం చేపట్టీ ఇత్ర నిర్మమణాల్ల



అనధికార్ భవన నిర్మాణాలు – అనుమతులు
అనుమతి పందకుండా చేపటినీ భవన నిర్మమణాలకు విధంచవలస్తన అపర్మధ 

రుస్తముల్ల
మాసీర్స పాలన్ పర్ధలోని, మండల
హెడ్ కావరరీ్స & 10000 జనాభా 

పైబడిన గ్రామ పంచాయతీల్ల

కాలమ్ 3 లో తెల్లపని ఇత్ర 
గ్రామ పంచాయతీల్ల

నివాస భవనాల్ల నివాసేత్ర 
భవనాల్ల

నివాస భవనాల్ల నివాసేత్ర 
భవనాల్ల

పునాది సాథయి రూ. 1000/- రూ. 2000/- రూ. 500/- రూ. 1000/-

కపుా సాథయి రూ. 3000/- రూ. 6000/- రూ. 1500/- రూ. 3000/-

పూర్త సాథయి రూ. 5000/- రూ. 10000/- రూ. 2500/- రూ. 5000/-



భవన నిర్మాణ అనుమత మంజూరు చేసే విధానం

నోట్:
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పంచాయతీ ర్మజ్
చట్ంీ, 1994 నందలి సెక్షన్
121 ప్రకారం గ్రామ పంచాయతీ
అనుమతి అనగా ఖచిుత్ంగా
గ్రామ పంచాయతీ సాధారణ
సమావేశ్ంలో భవన నిర్మమణ
అనుమతి దరఖాస్తతలను
చర్ుంచవలస్త ఉంటంది కనుక
15 రోజులలలోపు అనుమతి
ఇవవలేని సందర్మాలలో (అనగా
నెలవారీ సాధారణ సమావేశ్ం
ముగిస్తన వెంట్నే వచిున
దరఖాస్తతల విషయంలో) సదరు
విషయానిి దరఖాస్తతదారునకు
వ్రాత్పూరవకంగా తెలియజేయాలి.



ఈ అంశ్ం విషయమై సందేహాలకు దిగువ తెలిాన ఫాయకలీ్టని సంప్రదించగలరు

• జి. సత్యవాణి, 9505504256 (శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్ిం,
తూరుా మర్యు పశిుమ గోదావర్ జిలాలల్ల)

• కె.లలిత్, 9494235394 (కృషణ, గుంటూరు, ప్రకాశ్ం, నెల్లలరు జిలాలల్ల)

• డి.ఆర్స. మంజులల, 9490145601 (కరూిల్ల, చితూతరు, అనంత్పురము,
కడప జిలాలల్ల)




