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పనుల గుర్తింపు & మింజూరు 
 పౌరుల సూచన  

 పరజా పరతినిధులు – అత్యవసర సమయాలు 
 గ్రా మ సభ 

 గ్రా మ పించాయతీ 

 గ్రా మ పించాయతీ అభివృద్ధి  పరణాళిక (GPDP) 

 



పనులను చేపట్టు  విధానిం 

గ్రా మ పించాయతీ అభివృద్ధి  పరణాళిక - పనులు 

అించనాల త్యారీ 

గ్రా మ పించాయతీ సమావశేిం పర్పరలనామోదిం  

సరింకేతిక మింజూరు 

పనుల అపపగ్్ింత్, అమలు 



పనులను చేపట్టు ట్కు నిధులు  
 
 వివిధ పరభుత్వ పథకరల నిధులు – MGNREGS, FFC, SFC, PMGSY మొదల ైనవి. 

 పరత్ేయక నిధులు 
 సరధారణ నిధులు – 10% 

 G. O. Ms. No. 589 dt. 29.09.1989 

 G.O. Ms. No. 195 dt. 10.05.1999 

 Code of Public Works 



పనులు – అించనాల త్యారీ 

 పరర ధమిక అించనాలు  
 AP Standard Specifications Code 

 Standard Data 

 Standard Scheduled Rates 

 పర్పరలనామోదింత్ో పరట్ట త్ెల్పపన ఇత్ర షరత్ులు 

 వర్కింగ్ అించనాలు (Working Estimates) 

 సవర్ించిన అించనాలు (Revised Estimates) 



పర్పరలనామోదిం 
 G. O. Ms. No. 62 (PR) త్ేద్ీ. 31.05.2018 

గ్రా మ పించాయతీ          - రూ. 5.00 లక్షల వరకు 

డివిజనల్ పించాయతీ అధధకరర్    - రూ. 5.00 నుిండి 10 లక్షల  

                                                            వరకు 

జిలాా  కల కుర్            - రూ. 10.00 లక్షల ప ైన  



సరింకేతిక మింజూరు 
 G. O. Rt. No. 886, త్ేద్ీ. 06.07.2018 

 అసిస ు ింట్ ఇింజనీరు            - రూ. 25000/- వరకు 

 డిపయయట్ీ ఎకజికయయట్ివ్ ఇింజనీర్    - రూ. 2.00 లక్షల వరకు 

 ఎకజికయయట్ివ్ ఇింజనీర్           - రూ. 40.00 లక్షల వరకు 

 సూపర్ింట్ ిండెింట్ ఇింజనీర్          - రూ. 200.00 లక్షలు లేద్ా      

                         రూ. 2.00 కోటా్ వరకు 

 చీఫ్ ఇింజనీర్ (ఇింజనీర్ ఇన్ చీఫ్)            - రూ. 2.00 కోటా్ ప ైన &       

                      పర్పరలనామోదపు పయర్త అధధకరరిం 



పనులు నిరవహ ించు విధానిం – వివిధ పదిత్ులు   

 1. నామినేషన్ పదితి  
2. డిపరరటుమింట్ల్ ఎకజికుయషన్ 
3. పించాయత్ రరజ్ డిపరరుు మ ింట్ట కు అపపగ్్ించుట్  
4. ట్ ిండరుా   



పనులను నిరవహ ించ ేవిధానిం 
 గ్రా మ పించాయతీ – అత్యవసర పర్సిిత్ులు – అించనాలు లేకుిండా – రూ. 5000/-
వరకు 

 లబి్ధద్ారుల కమిట్ీలు – పరభుత్వ పథకరల నిబింధనలు – అించనా విలువ 

రూ.30,000/-లోపు ఉననపుడు 

 శరఖాపరమ ైన నిరవహణ లేద్ా నామినేషన్ పదితిప ై SHGs & CBOs కు అపపగ్్ించుట్ 

– పరత్ేయక లేద్ా అత్యవసర పర్సిిత్ులు - అించనా విలువ రూ.50,000/-లోపు ట్ ిండరుా  
- అించనా విలువ రూ.50,000/- ప ైన ఉననపుడు మర్యు ప ై పదిత్ులు 

      సరధయపడనపుపడు 



పనులను పరభుత్వ ఉత్తరువల పరకరరిం నామినేషన్ 
ప ై అపపగ్్ించుట్ 

 జి. ఓ. ఎిం. ఎస్. న ిం. 37 త్ేద్ీ. 18.02.2005 

 జి.ఓ.ఎిం.ఎస్.న ిం. 10 త్ేద్ీ: 10.01.2006 

 పరభుత్వ మ మో న ిం. 19304/Progs.1.A/2007-1 త్ేద్ీ. 23.08.2007 

 పించాయతీ రరజ్ ఇింజనీర్ింగ్ & గ్రా మీణ నీట్ి సరఫరర విభాగ్రల ద్ావరర 
చేపట్టు  పనులు 

 పనుల అించనా విలువ రూ. 5.00లక్షల వరకు 

 గ్రా మ సరి యి పనుల కమిట్/ీ సవయిం సహాయక సింఘాలు లేద్ా హెబ్ధట్టషన్ 

సరి యి కమిట్ీలకు అపపగ్్ింత్ 



గ్రామ సరి యి పనుల కమిట్ీ/ సవయిం సహాయక 
సింఘాలు/ హెబ్ధట్టషన్ సరి యి కమిట్ీలకు 

పనుల అపపగ్్ింత్ - నిబింధనలు 
  గ్రా మ పించాయతీ తీరరానింత్ో పరతి పనికీ హెబ్ధట్టషన్ సరి యి పనుల కమిట్ ీఏరరపట్ట  

 గ్రా మ పించాయతీ హెబ్ధట్టషన్ సరి యి పనుల కమిట్ ీనిరరాణిం (SC/ STలకు పరర తినిధయిం) 
 సరపించ్    - ఛెైరాన్ 
 MPTC మ ింబరు - సభుయలు 
 వరరుు  సభుయలు   - సభుయలు 
 SHG లీడరు  - సభుయలు 
 పించాయతీ కరరయదర్ి - కనీవనర్ 

 కమీట్ ీ ప రసిడెింట్ మర్యు నామినీ లేద్ా గరా పు లీడర్ కల్పసి డిపరరుు మ ింట్టకు 
సింబింధధించిన అనిన లీగల్ వయవహారరలను నిరవహ ించుట్ – అగా్్మ ింట్, బ్ధలుా లను డరా  



కొనసరగ్్ింపు... 
 ఒకవేళ గ్రా మ పించాయతీ నామినేషన్ ప ై పనులను చేపట్ుట్ానికజ అింగ్ీకర్ించి, 

నిరేేశిత్ కరలపర్మితి లోపు కమిట్ీని ఏరరపట్ట చేయట్ింలో విఫలిం అయినట్ లా త్ే 
హెబ్ధట్టషన్ సరి యి పనుల కమిట్ీని MPDO/ DLPO ఏరరపట్ట చేయాల్ప 

 కమరయనిట్ీకజ ఉపయోగపడే మనినకటైనా ఆసుత ల నిరరాణానిన మాత్రమే చేపట్ాు ల్ప 

 పర్పరలనామోదిం లేకుిండా ఎట్ిు  పర్సిిత్ులలోనూ, నామినేషన్ ప ై పనులు 
చేపట్ురరదు. 

 ఆ గ్రా మానికజ చెింద్ధన పనులను మాత్రమే చేపట్ాు ల్ప. 

 సరి నిక ధరలు లేద్ా SSR రేట్టా  – ఏద్ధ త్కుకవ ఉింట్ట వరట్ిని పర్గణనలోనికజ 
తీసుకోవరల్ప 

 మ జరటాింట్ి మర్యు చెక్ మ జరటాింట్ి పించాయతీ కరరయదర్ి ఆధవరయింలో 



కొనసరగ్్ింపు... 
 కనీసిం మరడు గ్రా మ సభల నిరవహణ  

 మొదట్ ిగ్రా మ సభ – పని పరణాళిక త్యారీ, అమలు, నిరవహణ  

 రటిండవ గ్రా మ సభ – పనిప ై మధయింత్ర సమీక్ష 

 మరడవ గ్రా మ సభ – పని పయర్త అయిన త్రరవత్ ల కకల ఖాత్ాల ముగ్్ింపు కొరకు 

 వీల ైనింత్ వరకు సరి నికింగ్ర లభిించే సరమాగా్్నే ఉపయోగ్్ించాల్ప 

 పించాయతీ కరరయదర్ి పనులను నామినేషన్ ప ై అపపగ్్ించే విషయింలో 
త్పపనిసర్గ్ర నిరవహ ించవలసిన ర్జిషురుా : 
 మినిట్ి, హాజరు ర్జిషురు, కొలత్ల పుసతకరలు (M. Book), వేత్నద్ారులు మర్యు 
నిరుద్య యగ కయలీల ర్జిషురు, మ ట్ీరీయల్ సరు క్ ర్జిషురు వగ్టైరర 



కొనసరగ్్ింపు... 
 ఇింజనీర్ింగ్ అధధకరరులు నాణయత్ా పరమాణాలను పర్శీల్పించే విధింగ్ర పించాయతీ 

కరరయదర్ి ఏరరపట్టా  చేయాల్ప 

 పనికజ సింబింధధించిన అనిన పరధానమ ైన అింశరలను డిజిట్ల్ ఫో ట్ోలు తీయిించట్ిం ద్ావరర 
ర్కరరుు ను సకామింగ్ర నిరవహ ించాల్ప. 

 పని పరద్ేశిం – పరర రింభానికజ ముిందు, పని జరుగుత్ూ ఉిండగ్ర, పని పయరతయిన త్రరవత్ 

 మరడు గ్రా మ సభలు 

 నామినేషన్ ప ై పనులు అపపగ్్ించే సిందరభింలో ర్కరరుు  సకామింగ్ర నిరవహ ించవలసిన 

పరధాన బాధయత్ గ్రా మ పించాయతీ కరరయదర్ిద్ే. 

 లేనిచ  ోనాయయపరమ ైన, కామ శిక్షణా చరయలను ఎదురకకనే అవకరశిం ఎకుకవ. 

 



అగ్్మా ింట్, పరయవేక్షణ & ఎిం. బుక్ ర్కరర్ుింగ్ 
 కరింట్రా కుర్/ ఏజనీి/ లబి్ధద్ారుల కమిట్ీ/ SHG/ CBO త్ో అగా్్మ ింట్  

 ఎరటనస్ు  మనీ డిపరజిట్ (ధరరవత్ుత ) & ఫరిర్ స కయయర్ట్ీ డిపరజిట్ – 2.5% 

 అించనాలు, డిజటైనుా , అగా్్మ ింట్, మ ట్ీరీయల్ మర్యు నిరీీత్ కరలావధధ 
ఆధారింగ్రచేపట్ిున పనులను పించాయతీ కరరయదర్ి పరయవేక్ిించాల్ప 

 పయర్త అయిన పని త్ాలయకు వివరరలను అసిస ు ింట్ ఎకజికయయట్ివ్ ఇింజనీర్ ఎిం. బుక్ 

(కొలత్ల పుసతకిం) నిందు ర్కరరుు  చేయాల్ప. 

 త్గ్్న సరి యి అధధకరర్ చెక్ మ జరటాింట్ చేయాల్ప. 

 ఎిం.బుక్ి మర్యు సరు క్ ర్జిషుర్ 



చెక్ మ జరటాింట్ – సమరి అధధకరరులు 
వ.
న ం. 

కేట్గ్ిర ీ మెజర్మంట్ 
అధికరరి 

చెక్ మెజర్మంట్ అధికరరి 

1. గ్రా మ పించాయతీ  AE/ AEE రూ.5000/-ల వరకు AE/ AEE 

రూ. 5000/-ల ప ైన Dy. EE 

2. మిండల పర్షత్ & 

జిలాా  పర్షత్  

AE/ AEE Dy. EE - అనిన పనులు 
EE - రూ. 1.00 లక్ష మర్యు ఆప ైన  

SE – రూ. 10.00 లక్షలు మర్యు ఆప ైన 



చెలా్పింపులు – పర్శీల్పించవలసిన డాకుయమ ింట్టా  

 అగ్్ామ ింట్  

 ఎిం. బుక్ మర్యు చెక్ మ జరటాింట్ 

 కింపరర్ట్ివ్ కిం కింపలా షన్ సటుట్ మ ింట్, Q.C సర్ుఫికేట్   

 కరింట్రా కుర్ సర్ుఫికేట్ (C.C. bill form) 

 మ మో ఆఫ్ పటమ ింట్ి 

 మినహాయిింపులు & త్గ్్గింపులు  

 పరస్ ఆరుర్ 

 చెలా్పింపు CFMS పదితి ద్ావరర 



మినహాయిింపుల వివరరలు 
 కరవల్పట్ీ కింట్ోర ల్ ఛారీిలు (QC)      - 0.5% (బ్ధలుా  విలువ మొత్తింప ై) 
 లేబర్ స స్       - 1% 

 సలనరేజి ఛారీిలు      - ఎిం. బుక్ లో ర్కరరుు  చేసిన మొత్తిం 

 GST        - GST నిబింధనల మేరకు 
 అడిానిసటు టే్ివ్ చారీిలు                   - 3% 

 ఇత్రములు         -అించనాలలో త్ెలుపబడిన విధింగ్ర 
 ఆద్ాయపు పనున      -2% (బ్ధలుా  మొత్ాత నిన చెలా్పించేట్పుపడు 
గ్రా స్ బ్ధలుా  మొత్తింప ై 2% ఆద్ాయపు పనున మొత్ాత నిన త్పపనిసర్గ్ర 
మినహాయిించి సదరు శరఖకు చెలా్పించాల్ప.)  



మ మో ఆఫ్ పటమ ింట్ి 



పరస్ ఆరుర్ వరర యు విధానిం 

ఎిం.బుక్ లోనూ, కరింట్రా కుర్ సర్ుఫికేట్ ప ై పరస్ ఆరుర్ వరర సటట్పుపడు రటడ్ ఇింక్ త్ోనే 
వరర యాల్ప. 



పనులకు చలాె్పింపులు - జాగాత్తలు 
 అడావనుిలు చెలా్పించరరదు, స ల్్  చెక్ డరా  చేయరరదు 
 ఎిం. బుక్ ర్కరర్ుింగ్ లేకుిండా బ్ధలుా  చెలా్పించరరదు 
 చెక్ మ జరటాింట్ త్పపనిసర్ 
 అించనాలత్ో ఎిం.బుక్ ను సర్చూచుట్ 

 కింపరర్ట్ివ్ కిం కింపలా షన్ సటుట్ మ ింట్, Q.C సర్ుఫికేట్   

 కరింట్రా కుర్ సర్ుఫికేట్ త్యారీ – మ మో ఆఫ్ పటమ ింట్ి & పరస్ ఆరుర్ 

 ఏజనీి/ కరింట్రా కుర్ పటరున CFMS ద్ావరర చెలా్పింపు  
మినహాయిింపులను సింబింధధత్ శరఖలకు జమ చేయుట్ 



ట్ ిండరుా  {G. O. Ms. No. 441 త్ేద్ీ. 10.12.02} 

 కరింట్రా కుు  లేద్ా అవుట్ సో ర్ిింగ్ సిబబింద్ధ సటవలు 
 నీట్ి సరఫరర, పరర్శుదియ, వీధధద్ీపరల నిరవహణ సరమాగా్్ 

 ఫర్నచర్ మర్యు సటుషనరీ 
 పనులు – కొా త్త  లేద్ా ర్పటరు పనులు  



ట్ ిండరు పరకజాయ 
 ట్ ిండరు నోట్ీసు త్యారీ   
 పని విలువను బట్ీు  ద్ధనపతిరకలలో పరచురణ 
 ట్ ిండరు ష డూయళళ త్యారీ – ఏజనీి/కరింట్రా కురాకు అమాకిం 
 EMD/ FSD వసూలు 
 సలలుు  కవరాలో ట్ ిండరా సలవకరణ  
 పించాయతీ కరరయదర్ి - ట్ ిండరుా  త్ెరచుట్  
 కింపరరట్ివ్ సటుట్ ాింట్ త్యారీ – ట్ ిండరా ర్జిషురు 
 గ్రా మ పించాయతీ సమావేశిం – ట్ ిండరా ఆమోదిం/ తిరసకరణ 
 వర్క ఆరుర్ జారీ 
 అగా్్మ ింట్ 



అవుట్ సో ర్ిింగ్ సిబబింద్ధ/కొనుగ్ోళళళ – ట్ ిండరా 
త్దనింత్ర పరకజాయ 

 అవుట్ సో రిసంగ్ సిబ్బంది: ట్ ిండరుా  గ్రా మ పించాయతీ సమావేశింలో ఆమోద్ధింపబడిన 
త్రరవత్ గ్రా మ పించాయతీ తీరరానిం మర్యు ఇత్ర సింబింధధత్ డాకుయమ ింటా్త్ో 
పరతిపరదనలను కామ మారగిం ద్ావరర జిలాా  పించాయతీ అధధకరర్ వరర్ అనుమతి కొరకు 
పింపుట్. 

 కొనుగ్ోళ్ళు:  
 ట్ ిండరుా  గ్రా మ పించాయతీ సమావేశింలో ఆమోద్ధింపబడి, వరుక ఆరుర్ జారీ చేయబడిన త్రరవత్ 
గడువు లోపల సరు కు అిందుకొనుట్. 

 వరుక ఆరురుత్ో సర్చూసుకొనుట్ 

 సింబింధధత్ సరు కు ర్జిషురు నిందు ఐట్ మ్ వరరీగ్ర నమోదు  
 చెలా్పింపు 

 



Role of Engineering Assistant 

 1.The E.A. is a multi task Engineer responsible for execution of all kinds of 

engineering related works of all Govt. departments and Local Self Bodies. 

 2. Shall identify the infrastructure amenities in the jurisdiction of Village 

Secretariat and incorporate into the Gram Panchayat Development Plan. 

 3.His/Her primary jo chart is to prepare estimations for works in the Gram 

Panchayat Development Plan which is approved y the Gram Sabha. 

 4.Keep all connected records in safe custody and produce it for audit and 

inspection. 

 5.He/She shall be responsible for Quality and Quantity of all kinds of works 

executed in his jurisdiction. 

 



 6.The E.A. is responsible for the preparation and submission of estimates for 

Technical Sanction under the supervision of MEO/AEE/AE or other supervisory 

engineers. 

 7.After getting Technical Sanction and entrustment of work to execting 

agency, the EA shall monitor the execution of work in a transparent manner. 

 8.After completion of execution of work, the EA shall assist the AEE of 

concerned line department for taking work done measurements, so as to 

record the same in Measurement Book by AE/AEE/MEO. 

 9.Shall prepare bills related to the works in GPDP on receipt of M Book for 

making payment. 

 



సింద్ేహాల నివరరణకు సింపరద్ధించవలసిన 
ఫరకలీు మ ింబర్ి  

 ETC  శాీ కరళహసిత  - అనింత్పయర్,చిత్ూత రు, కడప, 
                                   కరూనలు –   
                          శాీమతి. వ .ైసమత్ – 9491043869 
 ETC సరమలకోట్ - శాీకరకుళిం,విజయనగరిం,విశరఖపట్నిం,  
                          ఈస్ు గ్ోద్ావర్, వ స్ు  గ్ోద్ావర్ –  
                            శాీమతి జి. సత్యవరణ ి– 9505504256 

 ETC బాపటా్       - న లయా రు, పరకరశిం, కృషీ, గుింట్ూరు–  
                          శాీ C.H.బాల వసుధర్ - 7780396421  

 
 

 



ధనయవరద్ాలు 


