
ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ రాష్ట్ర ధ్రభుత్వ ము,ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర

గృహనిరాా ణ సంసథ

ధ్ామ మరియువార్డు సచివాలయము

సిబ్బ ంది కొరకు శిక్షణపాఠా్య వళి (2 వ దశ

శిక్షణ)

ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహనిరాా ణ సంసథ లిమిటెడ్, 
ఎస్పీ రివర్వ్యూ

అపార్మ్ెంట్స్ ,తాడేపలి్ల,(అమరావతి) -522501
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ఉపోదా్ఘత్ం

ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అర్డులైన పేదలకు 30.00 లక్షల గృహాలను

అందించే ధ్రధాన కారా ధ్రమం “నవరతాా లు – పేదలెందరికి ఇలిు”

రథకానిి ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం అమలు చేస్తంది. అందులో భాగంా,

రాష్ట్రంలో సంత్ృప్తత రీతిలో 30.00 లక్షల మంది అర్డులైన ఆరి థరంా

బ్లహీనమైన వరాాల లబ్ధది్ఘర్డలకు నివేశన స్సథలము / రట్టర లను జారీ

చేయాలనిఆంధ్ర ధ్రదేశ్రాష్ట్రధ్రభుత్వ మునిర ణయంచింది.

30.00 లక్షల గృహాల నిరాా ణం 2 దశలోో ఉంటంది, అనా 1 వ దశలో

15.00 లక్షల ఇళ్ళు మరియు 2 వ దశలో 15.00 లక్షల ఇళ్ళు నివేశన

స్సథలము రట్టరలు జారీ చేయబ్డిన లబ్ధది్ఘర్డలందరికీ వరి తస్ తయ.ఈ ఇళ్ళు

చాలావరకు లేఅవుట్లోో చేరట్టర లని ధ్రతిపాదించబ్డ్డుయ మరియు ఈ

లేఅవుట్కోు "వై.యస్.ఆర్ జగనని కాలనీలు" అని పేర్డ పెట్టర లని

ధ్రతిపాదించబ్డింది.
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టెండరో్డ / ఆసక్త త వా కీ తరరణ ద్ఘవ రా సిమంట్, స్ ర్ , ఎలష్టక్త రర్

వస్తతవులు, శానిట్రీ వస్తతవులు, ఆర్సిసి / ఎంఎస్ డోర్ అండ్

వండో ధ్ేమ్లు,డోర్్ అండ్ వండో ్ట్రరో్డ,పెయంట్్ ,ఫా్-జి

/ సిసి / ఎీ్ స్ ో స్ , రూఫంగ్ మటీరియ్ వంటి అనిి గృహ
నిరాా ణ ామధ్ీ మారె్క ట్ ఖరీదు రంటే త్కుె వ రరకు అంద

చేయబ్డుతంది.

రివర్్ టెండరింగ్ కూడ్డ చేసి మరింత్ త్కుె వ రేటతో గృహ

నిరాా ణ ామధ్ీని అందిచడం ద్ఘవ రా, లబ్ధది్ఘర్డడిపై ఆరి థర

భారానిి త్గ్ంాచడ్డనిక్త మరియు నాణా మైన ామధ్ీ

లబ్ధది్ఘర్డనిక్త స్తలభత్రం ా అందచేయుట్కు

ధ్రతిపాదించబ్డింది.

వైఎస్ఆర్ జగనని కాలనీలు
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ప్పస్తుతెం అమలుచేస్తునా హౌసెంగ్ స్పీ మ్ల

వివరములు
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1. వై.యస్.ఆర్రూర్హౌసింగ్

2.ప్తఎంఎవై-వైయస్ఆర్ (ధ్ామీణ్)

3. ప్తఎంఎవై- వైయస్ఆర్ (అరబ న్)

4.వైయస్ఆర్ స్పె ్్హౌసింగ్

ధ్రస్తతత్ం అమలు కాబ్డుతని రరరముల వవరాలు

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ మరియు వార్ు సదుపాయాల

కారా దరిి ల లాగ్న్ నందు రలవు (apgovhousing.apcfss.in)



నవరతాా లు –పేదలెందరికి ఇళ్ళు
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రథరము అమలు కొరకు ధ్రతిపాదిత్

వధానము
నివేశన స్థలలము, విస్పుర ణము మరియు

గృహనమూనారట్రణ ధ్పాంత్ములలో 1 స్పంట స్థలలము (440 చ.అడుగులు) మరియు

యుడిఎ / ధ్ామీణ ధ్పాంతాలోో 1.50 స్పంటో (654 చ.అడుగులు) స్సిథర స్పోాట్

వైశాలా ంతో లేఅవుట్లోో నిరాి స్తతని అనిి గృహాల ఏరరూరత్ను

కొనాగ్ంచడ్డనిక్త, ఇళ్ళు నిరిా ంచాలని నిర ణయంచార్డ.NBC మరియు

PMAY మారదారి కాలను అనుసరించి రాష్ట్రవాా రతంా ఏరరీతి ధ్రణాళిరతో

ఇళ్ళు నిరాి ంచాలని నిర ణయంచార్డ.

నవరతాా లు – పేదలెందరికి ఇళ్ళు – వైఎస్ఆర్ జగనని కాలనీలు
పథకము ప్కిెంద నిరిమ ెంచు ప్పతి ఇెంటి్ల బెడ్ రూమ్, ల్లవిెంగ్ రూమ్,
కిచెన్ మరియుటాయిలెట్స వథతి కల్లీ ెంచడానికి ప్పణాళిక తయారు

చేయబడెంది.సూచించే ధ్రణాళిర స్స్పైడో్-47 వదదచూరబ్డింది.
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నవరతాా లు –పేదలెందరికి ఇళ్ళు కొనసాగెంపు.,

రథరము అమలు కొరకు ధ్రతిపాదిత్

వధానము
నివేశన స్థలలము విస్పుర ణముమరియు గృహ

నమూనా

కారా ధ్రమం ధ్పారంభంచిన త్రావ త్, వలేజ్ స్పధ్రటేరియట్

యొరె ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ మరియు వార్ు సచివాలయం

యొరె వార్డు అమనిటీస్ స్పధ్రట్రి సంబ్ంధిత్ లేఅవుట్లోని

ఇళ్కోుమార్ె అవుట్ ఇవవ డం ధ్పారంభంచాలి.

ధ్రణాళిరలో ఏమైనా మార్డె ఉంటే, అది

తెలియజేయబ్డుతంది.
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Sl.
No Scheme Description

Area
(in  
Sft.)

1 PMAY-అరబ న్ - ULB స్పోాట్విస్పుర ణము 440 

2 PMAY-అరబ న్ – UDA స్పోాట్విస్పుర ణము 654

3 PMAY- ధ్ామీణ స్పోాట్విస్పుర ణము 654

4 PMAY-ULB/UDA/Rural

గృహ ధ్రణాళిర

Bldg స్లెిం్ విస్పుస్ర ణము 288

వరండ్డ స్లెిం్

విస్పుర ణము (ఐచిి రం)

72

Bldg కార్కె ట్విస్పుస్ర ణము 232

నవరతాా లు –పేదలెందరికి ఇళ్ళు కొనసాగెంపు.,

రథరము అమలు కొరకు ధ్రతిపాదిత్

వధానము
నివేశన స్థలలము విస్పుర ణముమరియు గృహ

నమూనా
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గృహనిరామ ణసామాప్గసేకరణ ప్పణాళిక

ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహనిరాా ణ సంసథ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బ ంది , ధ్ామ

మరియు వార్డు సచివాలయము యొరె ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ మరియు

వార్ుసదుపాయాల కారా దరిి సమనవ యంతో ఇరె టికే ర్కవెనా్య శాఖ ఖరార్డ

చేసిన లేఅవుట్లకు అనుగుణముా గృహ నిరాా ణ ామాధ్గ్ వనర్డలు

గురితంచిమాా ప్తంగ్ చేశార్డ.

UDA లు / ULB ల యొరె కొనిి ధ్ామాలలో అదనపు లేఅవుటో కూడ్డ

గురితంచబ్డ్డుయ మరియు ఈ జాబ్ధతా ఇపెు డు APSHCL సిబ్బ ంది

అందుాటలోఉని ది.

ఇపుె డుమటీరియ్ రిస్ర్్ ఐడంటిఫకే్న్మరియుమాా ప్తంగ్ 1 వ దశలో

వదిలివేసిన అనిి లేఅవుట్ో కోసం వెంట్నే చేయాలి మరియు మొత్తం

ధ్రణాళిర ధ్రధ్క్తయపూరితచేయాలి.
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గృహనిరామ ణసామాప్గసేకరణ వా్య హం

ధ్రతిపాదిత్ గృహ నమూనా నిరాా ణానిక్త రాష్ట్రంలోని స్ థ నిర మార్కె ట్ రేట్ో

ధ్రకారం ఇంటి ఖర్డు రూ.2.50లక్షలు(స్తమార్డ)ాఅంచనావేయడమైనది.

సిమంట్, స్ ర్ , ఎలష్టక్త రర్ వస్తతవులు, శానిట్రీ వస్తతవులు, ఆర్సిసి / ఎంఎస్

డోర్ అండ్ వండో ధ్ేమ్లు, డోర్్ అండ్ వండో ్ట్రరో్డ,పెయంట్్ ,ఫా్-జి /
సిసి / ఎీ్ స్ ో స్ , రూఫంగ్ మటీరియ్్ (ా్ వాల్ా ం రూఫంగ్ షీట్)
మరియు ఎంఎస్ బోలు పైపులుమొదలైనవ, త్యార్డద్ఘరీ రంపెనీల నుండి

ఆసక్త త వా కీ తరరణ ని ఆహావ నించడం/ టెండర్ లు ద్ఘవ రా త్కుె వ రేటకు

మరియుగుణాత్ా ర ామధ్గ్ని పందట్టనిక్త రివర్్ టెండరింగ్ ద్ఘవ రా మరింత్

త్కుె వ రేటకు పందడ్డనిక్త మరియు లబ్ధది్ఘర్డడిపై ఆరి థర భారానిి
త్గ్ంాచడ్డనిక్తచరా లు తీస్తకుంట్టర్డ.
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సిమంట్

గౌరవనీయ ముఖా మంధ్తివర్డా లు సిమంట్ త్యారీ సంసథలతో సమావేశమై

సిమంట్ సేరరణ రేటను మార్కె ట్ రర రంటే చాలా త్కుె వా ఖరార్డ
చేశార్డ (ధ్రస్తతత్మార్కె ట్ రేటఒకోె సంచిక్తరూ. 360 / -), ఓ.ప్త సిమంట్ ఒకెో
బ్ తా రూ. 235 / -, ప్తప్త సిమంట్ ఒకోె బ్ తా : రూ. 225 / -. దీని ధ్రకారం
ధ్రభుత్వ ం ఇండష్టీరస్ అండ్ కామర్్ (ప్త అండ్ ఐ) డిపార్కరా ంట్ G.O Ms No. 22
Dt 13.04.2020.ద్ఘవ రాఆదేశాలుజారీచేశార్డ.

ఇస్తక

నవరతాి లు – పేదలందరిక్త ఇళ్ళు కోథెం ఇస్తకను ఉచితెంగా థరఫరా

చేయడ్డనిక్త హౌసింగ్ వభాగం ఇండష్టీరస్ & కామర్్ (M.II) వభాానిక్త చేసిన
ధ్రతిపాదన ఆధారంా, వార్డ మొత్తం రవాణాను తిరిగ్ చెలింోచట్టనిక్త లోబ్డి
ధ్రతిపాదనతో ఏకీభవంచార్డ. 30.00 లక్షల ఇళ్కోు 6.00 కోట్ో మధ్టిస ట్నుి ల

ఇస్తర అవసరం కాా ఇస్తర ఉచిత్ంా థరఫరా చేయుటకు ఎప్తఎండిసి

అెంగీకరిెంచడమైనది.
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ఇస్తరను సమీర స్ ర సయార్ు / డిపో / ఎప్తఎమ్డిసి రీచ్ నుండి
థరఫరాచేసాు రు. ఇస్తర రవాణా ఖర్డు ట్నుి కు/ క్తలోమీట్ర్ క్త
రూ.4.90 చొపుె న లబ్ధది్ఘర్డడు భరించవలసి ఉంటంది

మరియు కారాా చరణ వా యానిక్త MT క్త 127 రూపాయలు

ధ్రభుత్వ ం / ఎప్తఎండిసి భరిస్తతంది.

ఇస్తక కొనసాగెంపు.,

ఇత్ర గృహ నిరాా ణామాధ్గ్

ఎంపానె్ు రంపెనీలు / యూనిటో మరియు సె్ప సిఫకే్నోు

మరియు వాటి రేటో మొదలైన వాటి జాబ్ధతా వలేజ్ / వార్ు

స్పధ్రటేరియట్ కారాా లయాలలో ధ్రదరిి ంచబ్డుతంది

మరియు లబ్ధది్ఘర్డలు అత్ని / ఆమ సమా తి త్ర్డవాత్
అవసరమైనామధ్గ్నిమరియురంపెనీలనుఎనుి కుంట్టర్డ.

లబ్ధది్ఘర్డడు అత్ను / ఆమ కోరిర మేరకు ఎంపానె్ు ఏజెనీ్
కాకుండ్డ, వేరే ఏజెనీ్ నుండి గృహ నిరాా ణ ామాధ్గ్ని కొనుగోలు
చేస్తకొనేసేవ చి రలిగ్ ఉంట్టర్డ.



12

ఇత్ర గృహ నిరాా ణామాధ్గ్ కొనసాగెంపు.,

లబ్ధది్ఘర్డడు వాట్ర్ స్కోోస్పట్ పాా నోు, ధ్ానైట్ స్ ో రింగ్ వంటి అధిర
సె్ప సిఫకే్నతోో ామాధ్గ్ కొనుగోలు చేసి

ఉరయోగ్ంచాలనుకుంటే అందులకు అవసరమగు అదనపు

ఖర్డు లబ్ధిద్ఘర్డడు భరిసూత కొనుగోలు చేస్తకొనే వెస్తలుాట
ఉంటంది.

లబ్ధది్ఘర్డడు ఇంటి నిరాా ణానిక్త అవసరమైన ామధ్గ్ని

ఎంపానె్ు రంపెనీల నుండి పందట్టనిక్త సమా తిని ఇవావ లి

మరియు అత్నిక్త / ఆమకు మంజూర్డ చేసిన ఇంటి యూనిట్
వలువ నుండి APSHCL చేత్ నేర్డా రంపెనీలకు చెలింోపు

చేయడ్డనిక్త సమా తిని ఇవావ లి.

రాష్ట్ర స్ థ య రమిటీ అంీరరించిన రేటో ధ్రకారం రరేు జ్ ఆర ుర్్

పెటరట్కు సదర్డ రేట్నోు జిలోాలకు తెలియజేయుదుర్డ.
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ఇత్ర గృహ నిరాా ణామాధ్గ్ కొనసాగెంపు.,

ఫా్-జి స్ ో స్ మరియు సిసి స్ ో సలకు సంబ్ంధించికూడ ఎంపానె్ు సంసథల

జాబ్ధతా జిలోాలకు తెలియజేయబ్డుతంది. జిలోా స్ థ య కొనుగోలు రమిటీ

రేటో ఖరార్డ చేసిన త్ర్డవాత్ జిలోా రలెర రరో్డ కొనుగోలు ఉత్తర్డవ లను ఇ తా ర్డ.

ఏదేమైనా, నాణా త్వ్యములో రాజీ రడకుండ్డ ఖరార్డ చేసిన రేటకు

ామధ్గ్ను సరఫరా చేయడ్డనిక్త ముందుకు వచేు ఏ సంసథనైనా
ఎంపానెలెా ంట్లోచేరు డ్డనిక్త జిలోాలుసేవ చి రలిగ్ ఉనాి య.

రడర స్ ో ్లు, 20మి.మీమట్్, 40మి.మీమట్్, ధ్ావె్, రంధ్టీ ఇటరలు,

ఆర్ఆర్ స్స్రన్, ఫలింోగ్ ఎర్ త, ఆర్సిసి ావ రింగులు, ఆర్సిఎం వెంటిలేట్రో్డ

మరియు జిలోా నిరి ద్ ర మటీరియ్్ జిలోా స్ థ యలో త్యార్డద్ఘరీ

రంపెనీలు/యూనిట్నోి మరియు రేట్నోి కొనుగోలు రమిటీచే ఎంపానెలెా ంట్

చేసిమార్కె ట్ రర రంటే త్కుె వ రరకేసేరరించబ్డతాయ.
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ఇత్ర గృహ నిరాా ణామాధ్గ్ కొనసాగెంపు.,

ధ్రతిపాదిత్ ఎంపానె్ు రంపెనీలు/యూనిటో, లస్బ్ధది్ఘర్డల

సమా తి, కొనుగోలు ఆర ురో్డ ఇవవ డం, నాణా త్ హామీ,

అమా రంద్ఘర్డలకు చెలింోపు మొదలైన ామాధ్గ్ సేరరణయొరె

అనిి కారా రలాపాలను రరా వేక్షంచడ్డనిక్త APSHCL ఒర ఆన్లైన్

సేవనుఅభవృదిి చేస్తంది.
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నాణూ తహామీ ప్పణాళిక

గృహ నిరాా ణ ామాధ్గ్ సేరరణలో నాణా త్ను “ధ్రభుత్వ ం అంటే
నాణా త్” ా ఖచిు త్ంాపాటించాలి.

CE, APSHCL నియంధ్త్ణలో రనిచేస్తతని ధ్రస్తతత్ APSHCL కావ లిటీ
రంధ్ో్ వంగ్ ధ్పోధ్ామ్ అమలు సమయంలో ఏరకాల ాంకేతిర
ఆడిటి నిరవ హిస్తతంది.

ఇంకా, ధ్రఖా్య త్ సంసథలు / వశవ వద్ఘా లయాలు / ఇంజనీరింగ్
రళాశాలలు అయనటవంటి జెఎన్టియు కాక్తనాడ, జెఎన్టియు

అనంత్పూర్, జెఎన్టియు వజయనగరము, ఆంధ్ర

వశవ వద్ఘా లయం, ఎస్ వ వశవ వద్ఘా లయం మరియు ఇత్ర
సంసథల సేవలు స్సేరట్ లెవ్ టెక్తి ర్ రమిటీ

సిఫారస్త చేసిన వరంా థర్ ు పారీ ర కావ లిటీ చెస ఎంపానెలెా ంట్

ద్ఘవ రా

చేయబ్డుతంది.
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వైయస్ఆర్ జగనని లేఅవుట్ కాలనీలలోమౌల్లక

థదుపాయాలుఅనిి ఇళ్ళు లేఅవుట్ కాలనీలలో చేరట్టర లని మరియు

"వైయస్ఆర్ జగనని కాలనీలు" ా పేర్డ పెట్టర లని
ధ్రతిపాదించబ్డ్డుయ.

ధ్రభుత్వ ము లైన్ డిపార్ రమంట్ో ద్ఘవ రా అనిి “వైయస్ఆర్

జగనని కాలనీలలో” అవసరానిక్త అనుగుణంా నీటి సరఫరా,

వదుా త్, అధ్పోచ్ రోడోు, అంత్రతా్ రోడోు & కాలువలు మరియు

ఇత్ర ామాజిరమౌలిర సదుపాయాలుఅందించడ్డనిక్త రస్టరబ్డి
ఉంది.

లాా ండ్ లెవలింగ్, అధ్పోచ్ రోడోు మరియు అంత్రతా్

రహద్ఘర్డలను జిలోా యంధ్తాంగం ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్

మరియు జిలోా స్ థ యలో అందుాటలో ఉని ఇత్ర వనర్డల
ద్ఘవ రాచేరట్రబ్డుతనాి య .
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యూనిట్వా యంమరియుఫైనాని్ ంగ్ సరళి

అంత్కుముందు, ప్తఎంఎవై-అరబ న్-బ్ధఎలి్ క్తంద ఇళ్ళు

లబ్ధది్ఘర్డల సంత్ సైట్లోో నిరాి ంచబ్డ్డుయ. ఇపుె డు

ధ్రభుత్వ ం మౌలిర సదుపాయాలతో సహా గృహ స్సథలాలను
అందిస్తందిమరియుఇళ్నోుమంజూర్డచేస్తతంది.

ఇంటి మంజూర్డ వలువలో GoI వాట్టా రూ. 1,50,000 /-

ఉండును. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్ం త్న వాట్టా ఉచిత్ంా

మౌలిర వసతలతో ఇంటి స్పోాటో అందిస్తతంది. మిగ్లిన డబ్బబ
లబ్ధది్ఘర్డనివాట్టాఉండును.

GoI రూ. 1,50,000 / -వాట్టతోపాట, యుడిఎ ధ్పాంతాలోోని

లబ్ధది్ఘర్డలకు ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ క్తంద రూ.30,000/-
ఇచ్చు ట్కు ధ్రతిపాదించబ్డినది.
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యూనిట్వా యంమరియుఫైనాని్ ంగ్ సరళి
కొనసాగెంపు.,

ప్తఎమ్ఎవై-అరబ న్-బ్ధఎ్సి రథరం క్తంద యుడిఎ మరియు యుఎ్బ్ధ

ధ్పాంతాలోోని ఇళ్కోు ఈ ధ్క్తంది యూనిట్ ఖర్డు మరియు నిధుల నమూనా
ధ్రతిపాదించబ్డింది.

వవరాలు రట్రణ స్ థ నిర

సంసథలోో (రూలక్షలోో)

UDAs

\(రూ.లక్షలోో)

GoI సహాయం 1.50 1.50

MGNREGS నిధులు (90 మాండేస్మరియు ISL) - 0.30

GOAP వాట్ట / BC
0.45 0.15

మొత్తం
1.95 1.95

GoAPఉచిత్ంా / రాయతీ రేట్కోు ఇంటి నిరాా ణ
ామాధ్గ్ సరఫరాద్ఘవ రా ధ్రత్ా క్ష / రరోక్ష ధ్రయోజనం

0.50 0.50

స్పోాటమరియుమౌలిర సదుపాయాలఖర్డు 1.20 0.70

మొత్తం ధ్రతిపాదిత్యూనిట్ఖర్డు
3.65 3.15
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మాూ న్పవర్ స్పిానిెంగ్ (హెచ్ఆర్ స్పిానిెంగ్
ప్పభుతవ వైపు)

ధ్రతిపాదిత్ అమలు సంసథ ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్కు అవసరమైన రరిపాలనా

మరియు ఆరిథర సిబ్బ ందితో మండల స్ థయ, నియోజరవర ా స్ థ య, డివజన్

స్ థ య, జిలోా స్ థ య మరియు రాష్ట్ర ధ్రధాన కారాా లయాలలో ఇంజనీర ో

బ్లమైన నెట్వర్ె ఉంది. కానీ కారా ధ్రమానిి రరా వేక్షంచడ్డనిక్త ధ్ామ / వార్ు
స్ థ యనెట్వర్ె లేదు.

ఈ సమసా ను అధిగమించడ్డనిక్త, లబ్ధది్ఘర్డలకు మర్డగైన సేవలను

అందించడ్డనిక్త హౌసింగ్ వభాానిి ధ్ామ / వార్ు స్పధ్రటేరియట్తోో
అనుసంధానించాలని ధ్రతిపాదించబ్డింది.

వలేజ్ /వార్ుస్పధ్రటేరియట్డిపార్కరా ంట్ వారిమమోనెంబ్ర్ 01 / జిడబో్బా ఎస్

01/2020, Dt.10.02.2020 ద్ఘవ రా ధ్ామీణ ధ్పాంతాలోో “నవరతాి లు –
పేదలందరిక్త ఇలోు” అమలులో ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్, వెలేే ర్ &

ఎడాు కే్న్ అసిస్పరంట్ మరియు డిజిట్్ అసిస్పరంట్ సేవలను

ఉరయోగ్ంచ్చకోవడ్డనిక్త ధ్రభుత్వ ం అనుమతి ఇచిు ంది.
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మాూ న్పవర్ స్పిానిెంగ్ (హెచ్ఆర్ స్పిానిెంగ్ ప్పభుతవ
వైపు) కొనసాగెంపు.,

అదేవరంా, రట్రణ ధ్పాంతాలోో “నవరతిా లు – పేదలందరిక్త ఇలోు”

అమలులో వార్ు సౌరరాా ల కారా దరిి , వార్ు సంక్షేమ మరియు అభవృదిి

కారా దరిి మరియు వార్ు ఎడాు కే్న్ & డేట్ట ధ్పాస్పసింగ్ కారా దరిి సేవలను

ఉరయోగ్ంచ్చకోవడ్డనిక్త ధ్రభుత్వ ం అనుమతి ఇచిు ంది.

VSWS యొకీ సబబ ెందిపాప్తమరియుబాధ్ూ తలు

విలేజ్సెప్కటేరియట్సలోఇెంజనీరిెంగ్అససెె్ంట్స

మరియువార్్సెప్కటేరియట్సలోవార్్థదుపాయాల
కారూ దరిి బాధ్ూ తలు

హౌసింగ్ డిపార్డరమంట్ సరఫరా చేసిన అనిి గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ క్త

సంరక్షకుడు ాను మరియు గోడౌన్ / వేర్ హౌస్కు ారా త్ వహి తాడు.
అత్ను / ఆమ అధీరృత్ అధికారి ఇచిు న ఇండంట్ో ఆధారంా

సరఫరాద్ఘర్డల నుండి గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ వీ రరి తా ర్డ మరియు

లబ్ధది్ఘర్డలకుఅరుత్ ధ్రకారం గృహనిరాా ణామధ్గ్ వడుదలచే తార్డ.
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VSWS యొకీ పైసబబ ెందిపాప్తమరియు

బాధ్ూ తలు కొనసాగెంపు.,

విలేజ్సెప్కటేరియట్సలోఇెంజనీరిెంగ్

అససెె్ంట్సమరియువార్్సెప్కటేరియట్సలోవార్్

థదుపాయాలకారూ దరిి బాధ్ూ తలు

గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ వడుదలకు నిరీ ణత్ ఫారాా ట్లో లబ్ధది్ఘర్డల నుండి

సమా తిని పంద్ఘలి, వార్డ ఎంచ్చకుని గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ వవరాలు

వె్సైట్లో అప్లోడ్ చే తార్డ. నేర్డా సరఫరాద్ఘర్డకు చెలింోపు చేయడ్డనిక్త

మరియు వె్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడ్డనిక్త ముందు లబ్ధది్ఘర్డడి నుండి
సమా తిని పంద్ఘలి. అత్ను / ఆమ గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ సంభందించి

డిపార్కరా ంట్ అందజేసినఅవసరమైనఅనిి రిజిసరరనోు నిరవ హించాలి.

ధ్ామ / వార్ు వాలంటీర ో సహాయంతో లబ్ధది్ఘర్డల నగదు చెలింోపు, గృహ

నిరాా ణ ామధ్గ్ జారీచేయు రిజిసరర్ను నిరవ హించడం మరియు లబ్ధది్ఘర్డడి

రీదుపందడం.
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VSWS యొకీ పైసబబ ెందిపాప్తమరియు

బాధ్ూ తలు కొనసాగెంపు.,

విలేజ్సెప్కటేరియట్సలోఇెంజనీరిెంగ్

అససెె్ంట్సమరియువార్్సెప్కటేరియట్సలోవార్్
థదుపాయాలకారూ దరిి బాధ్ూ తలు

హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్ అందించే యాప్్ లో ఖ్యళీ స్సథలం యొరె

జియోట్టా గ్ంగ్ మరియు స్సేరజ్వారీా ఇళ్ోనిరాా ణం జియోట్టా గ్ంగ్.

లబ్ధది్ఘర్డనిక్త కేట్టయంచిన సైట్లో ఆమోదించిన ధ్రణాళిర ధ్రకారం ఇంటిక్త

మార్ె అవుట్ ఇవవ డం మరియు ఇళ్ో నిరాా ణంలో లబ్ధది్ఘర్డనిక్త ాంకేతిర
సహాయంఅందించడం.

గృహాల నిరాా ణానిి త్రచ్చా త్నిఖీ చేయడం మరియు ఆన్లైన్లో
పురోగతిని నవీరరించడం.

గృహ నిరాా ణామధ్గ్ అవసరానిి అంచనావేయడంమరియుసరఫరాకోసం

సంబ్ంధిత్అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ (హౌసింగ్)కునివేదించడం.
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VSWS యొకీ పైసబబ ెందిపాప్తమరియు

బాధ్ూ తలు కొనసాగెంపు.,

విలేజ్సెప్కటేరియట్సలోఇెంజనీరిెంగ్

అససెె్ంట్సమరియువార్్సెప్కటేరియట్సలోవార్్
థదుపాయాలకారూ దరిి బాధ్ూ తలు

PMAY-HFA మారదారి కాల ధ్రకారం (ULB & UDA ధ్పాంత్ం మాధ్త్మే) వవరణాత్ా ర ధ్పాజెస ర

నివేదిరలను త్యార్డచేయడంలోఅసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ వారిక్త సహకారం చేయుట్.

కొలత్ పుసతకాలలో గృహాలయొరె నిరాా ణ ామధ్గ్ రిీవ్ చేస్తకుని టో మరియు గృహనిరాా ణ

దశలు రికార్ ు చేయడం. గృహాల దశలను ఆన్లైన్లో APSHCL వె్సైట్లో అప్డేట్ చేసి

సంబ్ంధిత్ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్, హౌసింగ్కు సమరిె ంచడం.ఇళ్ో నిరాా ణంలో ఉరయోగ్ంచే

గృహనిరాా ణామధ్గ్ నాణా త్ను, ఇళ్ోనిరాా ణంలోనాణా త్ను నిరిారించడం.

నైపుణా ం రలిగ్న మేష్టీతలు, వధ్డంగ్, ార్ బండరో్డ, ఎలష్టకీ రషియనోు మరియు స్రంోబ్రో్డ మొదలగు

రనివారలనులబ్ధదద్ఘర్డలకుఅనుసంధానించడం.
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VSWS యొకీ పైసబబ ెందిపాప్తమరియు

బాధ్ూ తలు కొనసాగెంపు.,

విలేజ్సెప్కటేరియట్సలోఇెంజనీరిెంగ్

అససెె్ంట్సమరియువార్్సెప్కటేరియట్సలోవార్్
థదుపాయాలకారూ దరిి బాధ్ూ తలు

MGNREGS రనులకు సంబ్ంధించి సూచించబ్డిన రిజిస్సరరనోు

నిరవ హించి,ామాజిర ఆడిట్ముందు ధ్రవేశపెటరట్ .

మటిర రరీక్షలు మొదలైన ఇత్ర గృహ సంబ్ంధిత్ రనులకు
హాజర్డకావడం.

హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్ అరె గ్ంచిన ఏదైనా ఇత్ర అధికారిర
రనులనీి నిరవ హించడం.

ధ్ామానిక్త / వార్డుకు హౌసింగ్ వభాగం యొరె ీనియర్
అధికార్డలరరా ట్నల సమయంలోవారితోపాటవెళ్డోం.
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ప్గామథచివాలయెంలోథెంక్షేమమరియువిద్యూ
థహాయకుడు / వార్్థచివాలయెంలోవార్్
థెంక్షేమెంమరియుఅభివృదిి కారూ దరిి

బాధ్ూ తలు

లబ్ధది్ఘర్డల కోసం ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ు సదుపాయాల కారా దరిి తో

పాటఅవాహన శిబ్ధరాలను నిరవ హించి రథరంయొరె మారదారి కాలు, ఈ
రథరం క్తందవారిఅర ుత్ల గురించిఅవాహన రలిె ంచడం.

గృహ నిరాా ణ రరరము మారదారి కాలను అనుసరించి లబ్ధదద్ఘర్డల నుంచి
సేరరించవలసినద తా వేజులుసేరరించిడ్డకాు మంటే్న్చేయుట్.

ఇంటి నిరాా ణానిి ధ్పారంభంచడ్డనిక్త లబ్ధది్ఘర్డలసమీరరణ / ధ్పేరణ.

ధ్ామం / వార్ు వాలంటీర ో సహాయంతో ాా ంకు ఖ్యతాలను తెరవడ్డనిక్త

సంబ్ంధించిలబ్ధది్ఘర్డలకుసహాయంచేయడం.
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ప్గామథచివాలయెంలోథెంక్షేమమరియువిద్యూ
థహాయకుడు / వార్్థెంక్షేమెంలోవార్్థెంక్షేమెం
మరియుఅభివృదిి కారూ దరిి . బాధ్ూ తలు
కొనసాగెంపు.,

గృహాల మంజూర్డ మరియు నిరాా ణంలో లబ్ధది్ఘర్డడి
సమసా లను రరి్ె రించడంలో ఫెసిలిటేట్ర్ా

వా వహరించడం మరియు ఇత్ర ధ్రభుత్వ రథకాలతో

సమనవ యముచేయడం.

హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్ అరె గ్ంచిన ఏదైనా ఇత్ర అధికారిర
రనిచేయడం

ధ్ామానిక్త / వార్డుకు హౌసింగ్ వభాగం యొరె ీనియర్
అధికార్డలరరా ట్నల సమయంలోవారితోపాటవెళ్డోం.
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డజిటల్అససెె్ంట్స / వార్్ఎడుూ కేషన్ & డేటా
ప్పాసెసెంగ్కారూ దరిి బాధ్ూ తలు

ఇలోు మంజూర్డ కాబ్డిన లబ్ధది్ఘర్డల కోసం PMAY-MIS
వె్సైట్లో 4 (బ్ధ) ఫారాా ట్ ఆధారంా సరేవ కోడ్ను

రూపందించడం. APSHCL వె్సైట్లో లబ్ధది్ఘర్డల నమోదు.
హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్అరె గ్ంచిన ఏదైనాఇత్ర రనిచేయడం.

హౌసెంగ్అమలుకుథెంబెంధెంచి ప్గామ/వార్ు

వాలెంటీరిబాధ్ూ తలుసమీర ధ్పాంత్ము నుండి అవసరమైన ఇస్తర సేరరణలో
లబ్ధది్ఘర్డలకు సహాయంచేయడం.
వారి అధికార రరిధిలో, ఇలోు మంజూర్డ కాబ్డిన

లబ్ధది్ఘర్డలందరికీ గృహ మంజూర్డ లేఖలను అందజేసి వారి
నుండి సరైన రశీదు నమోదు చేయడం. అర ుత్ ఉని అనిి

గృహనిరాా ణ ామాధ్గ్లను అత్ని / ఆమ అధికార రరిధిలోని

లబ్ధది్ఘర్డలుఅందుకునిా రని నిరిారించ్చకోవడం.
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హౌసెంగ్అమలుకుథెంబెంధెంచి ప్గామ/వార్ు

వాలెంటీరిబాధ్ూ తలు కొనసాగెంపు.,

లబ్ధది్ఘర్డల నుండి అవసరమైన రధ్తాలను సేరరించి అత్ని / ఆమ అధికార

రరిధిలోని డ్డకాు మంటే్న్ కోసం వెలేే ర్ అండ్ ఎడాు కే్న్ అసిస్పరంట్ /
వార్ువెలేే ర్ అండ్ డవలప్మంట్స్పధ్రట్రీక్త సహకారంఇవవ డం.

ఇలోు నిరిా ంచేట్పుె డు లబ్ధది్ఘర్డనిక్త అనిి అంశాలలో సహాయం చేయడం.
జారీ చేసిన అనిి ామధ్గ్ మరియుఇళ్ో నిరాా ణానిక్త చేసిన నగదు చెలింోపుల
కోసం లబ్ధది్ఘర్డల వారీా రశీదు రిజిసరర్ను నిరవ హించడ్డనిక్త ఇంజనీరింగ్

అసిస్పరంట్/వార్డు సదుపాయాల కారా దరిి కు సహాయంచేయడం.

ధ్రతాా మాి యంా డిజిట్్ మోడ్లో రశీదులు తీస్తకోవడం. హౌసింగ్
డిపార్ రమంట్అరె గ్ంచిన ఏదైనాఇత్ర అధికారిర రనిచేయడం.

ధ్ామానిక్త /వార్డుకుహౌసింగ్ వభాగంయొరె ీనియర్ అధికార్డల రరా ట్నల

సమయంలోవారితోపాటవెళ్డోం.
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విలేజ్ / వార్్లెవల్లోమాూ న్పవర్ స్పిానిెంగ్

ధ్ామ మరియు వార్డు సచివాలయము కారా దర్డి లు ధ్ామం / వార్డులో
అందుాటలో ఉని అందర్డ మేష్టీతలు, ార్ బండరో్డ, స్రంోబ్రో్డ,
ఎలష్టకీ రషియననోు గురి తంచాలి. సంబ్ంధిత్ ధ్ామం / వార్డు సచివాలయ మాా న్

రవర్ వవరాలు ఆన్లైన్ మాడ్యా ్లో నమోదు చేయాలి. దీనిద్ఘవ రా
ధ్రతాా మాా య ఎరెా ట జరిగ్ నిరి ద్ ర ధ్ామం / ధ్పాజెస్స ర ధ్రదేశంలో మానవశక్త త

అంత్రానిి త్గ్ంాచడ్డనిక్త సహాయరడుతంది.

మండల స్ థయలో గోద్ఘములు అద్దదకు తీస్తకోవడం జర్డగుతంది. ధ్ామం లో
500 గృహాలకు మించి నిరాా ణం చేరటిరనపెు డు ధ్ామ స్ థయలో గోద్ఘములు

అద్దదకు తీస్తకోవడం జర్డగుతంది.లేఅవుట్లో 3000కుమించి గృహాలుఉంటె

ధ్పాజెస రస్ థ య గోద్ఘముతీస్తకోవడం జర్డగుతంది.

ధ్ామ మరియు వార్డు సచివాలయము సబబ ెందిచే గృహ

నిరాా ణ సామాప్గ నిరావ హణ ప్పప్కియ (ఇెండెంటింెంగ్,
రస్పదు, స్స్ాకిెంగ్మరియునిలవ )

సమెంట్స గోద్యములు
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సమెంట్స

స్ూల ల మూల స్సాల యి క్షేప్తసాల యి కారూ నిరావ హకులు
డమాెండ్అెంచనాలోఅనుథరిెంచాల్ల్ న ప్కిెంది విధానెం.

లేఅవుటో (వైయస్ఆర్ జగనని ని కాలనీల లేఅవుస్టో)
సంబ్ంధిత్ ధ్ామ స్పధ్రటేరియట్్ , వార్ు స్పధ్రటేరియట్్
మరియువాలంటీరకోుమాా ప్ చేయబ్డతాయ. ఇళ్ళు మంజూర్డ
చేయబ్డిన సంబ్ంధిత్ లేఅవుట్ లోని లబ్ధది్ఘర్డలు నిరాా ణ

దశను ఎరె టిరపుె డు ఆయావాలంటీరకోు తెలియజే తార్డ.

ధ్ామ స్ థయలో మరియువార్డు స్ థ యలో ఉని వాలంటీరో్డ త్మ
లబ్ధది్ఘర్డలకు త్ర్డవాతి నెల సిమంట్ అవసరానిి ధ్రస్తతత్

నెల 2 వ తేదీ రలోా లబ్ధదద్ఘర్డని వారీా అంచనా వేయాలి (ఉద్ఘ.
స్పపెరంబ్ర్డ నెల అవసరానిి ఆగస్ర 2 వ తేదీరలోా అంచనా

వేయాలి).

సమెంట్సఇెండెంటింెంగ్
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సమెంట్స కొనసాగెంపు.,

అంచనావేసిన రరిమాణానిి , సూచించిన ఫారాా ట్లో

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/ / వార్ు సదుపాయాల కారా దరిి క్త
వాలంటీర్ తెలియచేయాలి.

సంబ్ంధిత్ కారా దరి్డ లు త్మ అధికార రరిధిలో (వలేజ్ / వార్ు)
సిమంట్ యొరె మొత్తం అవసరానిి అంచనావేసి

స్పధ్రటేరియట్ల కోసం పందురరచిన ఆన్లైన్ వె్ సైోో నెల

2 వ తేదీలోా సంబ్ంధిత్ మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్

ఇంజనీర్ క్తఅప్లోడు చేయాలి.

సమెంట్సఇెండెంటింెంగ్
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సమెంట్సయొకీ రస్పదుమరియురస్పదు

విధానెం

లేఅవుట్ సిమంట్ గోడౌన్ ఉని వలేజ్ స్పధ్రటేరియట్ యొరె

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ లేద్ఘ వార్ు స్పధ్రటేరియట్ యొరె వార్ ు

సదుపాయాల కారా దరిి సిమంట్ త్యారీద్ఘర్డ సరఫరా చేసిన
సిమంట్ స్ ర సను అన్లోడ్చేస్తకోవాలి

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ు సదుపాయాల కారా దరిి ఆన్లైన్

వె్-అప్తకోే్న్లో సిమంట్ వీ రరణను సధ్రమంా నమోదు

చేసి, సరఫరాద్ఘర్డ ద్ఘవ రా అందుకుని సిమంట్ ఇన్వాయస్

మరియు బ్ర్డవు స్సిపో్ను మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్స్పరంట్

ఇంజనీర్కుఅప్లోడు చేయాలి.
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సమెంట్సబసాు లునిలవ చేయువిధానెం
సిమంట్ సంచ్చలలో అందుతంది. సరఫరా చేయబ్డిన

సిమంట్ IS కోడ్ 4082: 1996 లోని 4.2.2.1 నుండి 4.2.2.5 లోని
సిఫార్డ్ లు మేరకు ధ్క్తంద తెలియజేసిన వరంా

నిలవ చేయవలెను.

సిమంట్ ఒర భవనం లేద్ఘ షెడ్లోని పడిధ్రదేశం, లీస ధ్పూఫ్
మరియు తేమ లేని ధ్పాంత్ం లో మాధ్త్మే నిలవ చేయవలెను.
నిలవ కోసం భవనం లేద్ఘ షెడ్లో అతి త్కుె వ క్తటికీలు

మరియుత్లుపులుఉండి,అవమూయబ్డిఉండవలెను.

పేరు బ్డిన సిమంట బ్ తాలు తేమ వచేు అవకాశం లేని

ధ్పాంత్ములో ఉంచవలెను. సిమంట్ సంచ్చలను చెరె

రలరలపై నేల నుండి 150 మిమీ నుండి 200 మిమీ వరకు

ఎతతలో అమరాు లి. ాహా గోడలు మరియు స్ ర స మరా 600
మి.మీ రని్ర స్సథలం అనిి వైపులవదలవలెను .
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సమెంట్సబసాు లునిలవ చేయువిధానెం కొనసాగెంపు.,

వీలైనంత్వరకు ాలి ధ్రసరణను త్గ్గ ా వీలుా సిమంట్

సంచ్చలను దగరాా పేరాు లి . ఒతితడి వలో సిమంట గడురటేర

అవకాశానిి నివారించడ్డనిక్త స్ ర స లయొరె ఎతత 10 సంచ్చలకు
మించకూడదు.

స్ ర సయొరె వెడలుె నాలుగు సంచ్చల పడవు లేద్ఘ 3 మీట్రకోు
మించకూడదు. స్ ర కులలో 8 సంచ్చల రంటే ఎకెు వ ఎతతలో

సిమంట బ్ తా లను నిలవ చేసి నపుె డు సిమంట బ్ తాలు

ఆలరరేి ట్ ా పడవు వారీా మరియు ధ్కాస్ వారీా అమరాు లి.

త్ద్ఘవ రా స్ ర స రటరకొని ఉండి బ్ తాలు రడిపోయే ధ్రమాద్ఘనిి
త్గ్ంాచవచ్చు .

సిమంట్ సంచ్చలను పేర్డు నపుె డు, వాటిని వీ రరించిన

ధ్రమంలో ఉరయోగ్ంచ్చకునే వరంా వాటిని పేరాు లి. సిమంట్

వయస్త్ తెలుస్తకోవట్టనిక్త సిమంట్ అందుకుని తేదీని
చూప్తంచేలేబ్బ్ ధ్రతి స్ ర స వదద ఉంచవలెను.
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సమెంట్సబసాు లునిలవ చేయువిధానెం కొనసాగెంపు.,

ర్డతరవనాల సమయంలో అదనపు భధ్దత్ కోసం, లేద్ఘ
అాధారణంా ఎకుె వ కాలం నిలవ ఉంచాలని
భావస్తతని పుె డు, స్ ర స పూరి తా పాలిథిలిన్ వంటి వాట్ధ్రూే ఫంగ్
పరతో రరె బ్డి ఉంచవలెను, ఇది స్ ర స పైభాగంను

మూసివేసేట్టోాఉండవలెను.

గనీి సంచ్చలు, కాగ్త్పు సంచ్చలు మరియు పాలిథిలిన్

సంచ్చలలో సిమంట్ అందినపుె డు వడి వడిా నిలవ

చేయవలెను.
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స్స్పల్్

లబ్ధది్ఘర్డలు ఇచిు న సమా తి ధ్రకారం స్సూథ ల మూల స్ థయ క్షేధ్త్ థాయ
కారా నిరావ హకులుడిమాండ్అంచనాలోఅనుసరించాలి్ న ధ్క్తంది వధానం.

ఇళ్ళు మంజూర్డ చేయబ్డిన సంబ్ంధిత్ లేఅవుట్లోోని లబ్ధది్ఘర్డలు ఇంటి

నిరాా ణ దశను ఎరె టిరపుె డువారివాలంటీరకోుతెలియచేస్ త ర్డ.

ధ్ామ స్ థయ మరియు వార్డు స్ థ యలో వాలంటీరో్డ త్మ లస్బ్ధది్ఘర్డలకు

త్ర్డవాతి నెలక్త సంబ్ంధించి ఉకుె అవసరానిి లబ్ధదద్ఘర్డని వారీా
(దశలవారీా ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్ చే అధికారిరంా తెలియచేసిన అవసరమైన
రరిమాణం ధ్రకారం) ధ్రస్తతత్ నెల 2 వ తేదీ రలోా అంచనా వేయాలి (ఉద్ఘ.

స్పపెరంబ్ర్ నెల అవసరం ఆగుస్ర 2వ తేదీ రలోా అంచనావేయాలి).

స్స్పల్్యొకీ ఇెండెంటింెంగ్
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స్స్పల్్ కొనసాగెంపు.,

వాలంటీర్ ఈ వరంా అంచనా వేసిన రరిమాణానిి సూచించిన

ఫారాా ట్ లో లబ్ధది్ఘర్డల సమా తి లేఖతో పాట ఇంజనీరింగ్
అసిస్పరంట్/వార్ుసదుపాయాలకారా దరిి క్త ఇవావ లి.

సంబ్ంధిత్ కారా దరి్డ లు త్మ అధికార రరిధిలో (వలేజ్ / వార్ు)
స్ ర్ యొరె మొత్తం అవసరానిి అంచనా వేసి స్పధ్రటేరియట్ల

కోసం పందురరిచిన ఆన్లైన్ వె్ సైట్ లో నెల 2 వ తేదీలోా
సంబ్ంధిత్ మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ కు

అప్లోడ్చేయవలెను.

స్స్పల్్యొకీ ఇెండెంటింెంగ్
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స్స్పల్్యొకీ రస్పదుమరియురస్పదువిధానెం

స్ రలు ఉత్ె తిత చేయు రంపెనీల నుండి సరఫరా చేయబ్డిన స్ రలు మండల /
యుఎ్బ్ధ స్ థయలో ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్ యొరె అసిస్పరంట్ ఇంజనీరో్డ

మరియు ధ్ామ/ వార్డు స్ థ యలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంటో/వార్డు సదుపాయాల

కారా దరిి లు నిరిారించబ్డిన స్ ర్ గోడౌన్ / వేర్ హౌసలోో స్ ర్ దిగుమతి

చేస్తకుంట్టర్డ.

ఉకెు ను సరఫరా చేసే సంసథ తాను సరఫరా చేసే ఉకెు ను ఫాా స్ర రరీ స్ థ యలో

సరిఅయనరీతిలోత్నిఖీచేస్తకొనిసంభందిత్టెస్రసరి రఫకెటట్నుసంబ్ంధిత్

AE /ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ /వార్ుసౌరరాా ల కారా దరిి క్త సమరిె ంచాలి.

ఉకెు ను సరఫరా చేసే రంపెనీ త్రె నిసరిా ఉకుె రరిమాణం నిరూరణకు

బ్ర్డవు రృవీరరణ రధ్తాలతో సహా రరిమాణ వవరాలను (ఇనావ యస్
వవరాలు)సమరిె ంచాలి.
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స్స్పల్్యొకీ రస్పదుమరియురస్పదువిధానెం
కొనసాగెంపు.,

ఉకెు రంపెనీ ధ్రతినిది / లారీ ష్టైవర్ సమక్షంలో (అంటే లోడ్ చేయబ్డిన

మరియుఅన్లోడ్ చేయబ్డిన ధ్ట్స) ఏదైనా సమీర బ్ర్డవు సేె ్ వదద బ్ర్డవు
చూడవలెను. అటిర బ్ర్డవును ఉకుె రంపెనీ ధ్రతినిధి/లారీ ష్టైవర్

రృవీరరించవలెను.

బ్ర్డవుయొరె ఫలితానిి (తేడ్డ ఉని చో) ోన్ ద్ఘవ రా వెంట్నే సరఫరాద్ఘర్డ
మరియు సంబ్ంధిత్ ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజనీర్కు తెలియజేయాలి. త్ద్ఘవ రా

సరఫరాద్ఘర్డకావాలనుకుంటే,మరోారిద్ఘనిి త్నిఖీచేస్తకోవచ్చు .

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ు సదుపాయాల కారా దరిి ఆన్లైన్ వె్-
అప్తకోే్న్లో ఉకెు ీవ రరణను సధ్రమముా నమోదు చేసి సరఫరాద్ఘర్డ

ద్ఘవ రా అందుకుని స్ ర్ యొరె ఇనావ యస్ మరియు బ్ర్డవు స్సిపో్ను
మండ్ /యుఎ్బ్ధఅసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కుఅప్లోడ్చెయాా లి.
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స్స్పల్్యొకీ రస్పదుమరియురస్పదువిధానెం
కొనసాగెంపు.,

స్స్పల్్యొకీ స్సేక్ిెంగ్మరియునిలవ

సైట్ వదద ఉకుె ను పేరు డం మరియునిలవ చేయడం గురించి
ాధారణ మారదారి రం IS 4082: 1996 ధ్రమాణాల ధ్రకారం ఈ
ధ్క్తంది వరంా ఉండ్డలి (నిబ్ంరనలు 4.13.1 నుండి 4.13.5
వరకు).

ఉకుె యొరె ధ్రతి వరీరారణకు, ధ్రతేా ర ధ్పాంతాలు

కేట్టయంచాలి. ధ్రతి త్రగతియొరె ార్లు మరియు వభాాల

చివరలను ధ్రతేా రమైన రంగులలో పెయంట్ చేయడం
మంచిది.
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స్స్పల్్యొకీ స్స్ాకిెంగ్మరియునిలవ కొనసాగెంపు.,

ాధారణంా స్ ర్ వధ్కీరరణను నివారించ్చనటో మరియు క్షీణత్ మరియు

తపుె ను నివారించ్చనటోనిలవ చేయవలెను.

సేె లింగ్ మరియు తపెు రట్రకుండ్డ ఉండట్టనిక్త, స్ ర క్తంగ్ చేయడ్డనిక్త
ముందు స్ రలునుసిమంట్వాష్తో పూత్వేయడంమంచిది.

ధ్పామాణిర పడవు నుండి రతితరించడంలో వా రాథలను త్గ్ంాచడ్డనిక్త, వవర
త్రగతల, కొలత్ల, పడవుల ఆధారంా స్ రలును వడివడిా నిలవ
చేయవలెను.

ఎకెు వ కాలం నిలవ వ్యంలో, రనీసం 150 మిమీ వరకుభూమట్టరనిక్త పైన

పేరు వలెను.

తీరధ్పాంతాలోో లేద్ఘ ఎకుె వ కాలం నిలవ వ్యంలో సెే లింగ్ మరియు

తపుె రట్రకుండ్డఉండట్టనిక్త సిమంట్వాష్యొరె కోటఇవవ వలెను.
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ఇతర గృహనిరామ ణామాధ్గ్

స్సూథ ల మూల స్ థయ క్షేధ్త్ థాయ కారా నిరావ హకులు డిమాండ్
అంచనాలోఅనుసరించాలి్ న ధ్క్తంది వధానం.

సె్ప సిఫకే్నోు మరియు వాటి రేటో మొదలైన వాటితో గృహ

నిరాా ణామాధ్గ్ సరఫరా కోసం ఎంపానె్ు రంపెనీలు /యూనిట్ో

జాబ్ధతా ధ్ామ / వార్ు స్పధ్రటేరియట్ కారాా లయాలలో

ధ్రదరిి ంచబ్డతాయ.

లబ్ధది్ఘర్డలు ఈ ామధ్గ్ని ఎంచ్చకోవడ్డనిక్త ఎంపానె్ు రంపెనీ /
యూనిట్ో నుండి అవసరమైన ామధ్గ్ని పందడ్డనిక్త ధ్ామ
వాలంటీరకోు వారి సమా తిని తెలియచేయాలి.

ఇతర గృహనిరామ ణామాధ్గ్ఇెండెంటింెంగ్
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ఇతర గృహనిరామ ణామాధ్గ్ కొనసాగెంపు.,

లబ్ధది్ఘర్డడు త్నకు మంజూర్డ చేసిన ఇంటి మంజూర్డ వలువ నుండి ఇత్ర
ఇంటి నిరాా ణామధ్గ్ వలువను నేర్డా రంపెనీ /యూనిట్కు APSHCLద్ఘవ రా
చెలింోపు చేయడ్డనిక్త సమా తిని ఇవావ లి.

ఇళ్ళు మంజూర్డ చేయబ్డిన సంబ్ంధిత్ ధ్ామం /వార్డు లేఅవుట్
లబ్ధది్ఘర్డలు ఇంటి నిరాా ణ దశను మరియు వారిక్త కావలసిన ఇత్ర గృహ

నిరాా ణ ామధ్గ్ని వారి సమా తితో వారిక్త సంబ్ందించిన వాలంటీరకోు
తెలియజే తార్డ.

ధ్ామ థాయ మరియు వార్డు స్ థ యలో వాలంటీరో్డ త్మ లస్బ్ధది్ఘర్డలకు
త్ర్డవాతి నెలక్త సంబ్ంధించి ఇత్ర గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ అవసరానిి

లబ్ధదద్ఘర్డని వారీా ధ్రస్తతత్ నెల 2 వ తేదీ రలోా అంచనా వేయాలి.(ఉద్ఘ.
స్పపెరంబ్ర్ నెల అవసరం ఆగస్తర 2వ తేదీ రలోా అంచనావేయాలి).

ఇతర గృహనిరామ ణామాధ్గ్ఇెండెంటింెంగ్
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వాలంటీర్ ఈ వరంా వచిు న రరిమాణానిి సూచించిన

ఫారాా ోో లబ్ధది్ఘర్డల సమా తి లేఖతో పాట ఇంజనీరింగ్
అసిస్పరంట్/వార్ుసదుపాయాలకారా దరిి క్త ఇవావ లి.

సంబ్ంధిత్ కారా దరి్డ లు త్మ అధికార రరిధిలోని (వలేజ్ /
వార్ు) ఇత్ర గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ యొరె మొత్తం అవసరానిి

అంచనావేసి స్పధ్రటేరియట్ల కోసం పందురరచిన ఆన్లైన్
వె్ సైట్ లో నెల 2 వ తేదీలోా సంబ్ంధిత్ మండ్ /
యుఎ్బ్ధఅసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు అప్లోడ్చేయాలి.

ఇతర గృహనిరామ ణామాధ్గ్ కొనసాగెంపు.,

ఇతర గృహనిరామ ణామాధ్గ్ఇెండెంటింెంగ్
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వవర గృహనిరాా ణామాధ్గ్ రీదుమరియు

రీదు వధానం
మండల / యుఎ్బ్ధ స్ థయలో ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్ యొరె అసిస్పరంట్

ఇంజనీరో్డ మరియు ధ్ామ / వార్డు స్ థ యలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/వార్డు

సదుపాయాల కారా దరిి ఇత్ర గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ త్యారీద్ఘర్డలు
సరఫరాచేసిన ఇత్ర గృహనిరాా ణామధ్గ్ని అనో్లడ్ చేస్తకుంట్టర్డ.

సరఫరాద్ఘర్డలచే సరఫరా చేయబ్డు గృహ నిరాా ణ ామాధ్గ్ టెస్ర

సరి రఫకెటట్నోు సరఫరాద్ఘర్డలు సంబ్ంధిత్ AE / ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ు
సదుపాయాల కారా దరిి క్త త్రె నిసరిా సమరిె ంచాలి. ఇత్ర గృహ నిరాా ణ

ామాధ్గ్ సరఫరా చేసే త్యారీ సంసథ అది సరఫరా చేస్తతని ామాధ్గ్

వవరాలను, రరిమాణాలను, ఇనావ యస్ ని ామధ్గ్ని అనో్లడ్ చేసేట్పెు డు
సంబ్ంధిత్అధికారిక్త ఇవవ వలెను.

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ు సదుపాయాల కారా దరిి ఆన్లైన్ వె్-
అప్తకోే్న్లో ఇత్ర గృహ నిరాా ణ ామధ్గ్ ీవ రరణను సధ్రమముా సమోదు
చేసి సరఫరాద్ఘర్డద్ఘవ రాఅందుకుని ఇన్వాయస్నుమండ్ /యుఎ్బ్ధ
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వవర గృహనిరాా ణామాధ్గ్ రీదుమరియురీదు

వధానం కొనసాగెంపు.,

అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు అపోోడ్ చెయాా లి. రంపెనీ ధ్రతినిధి/లారీ
ష్టైవర్ సమక్షంలో అత్ను సరఫరాద్ఘర్డ సరఫరా చేసినామాధ్గ్

లెక్తె ంచాలి మరియు రంపెనీ ధ్రతినిధి / లారీ ష్టైవర్ చేత్

ధ్ధువీరరణతీస్తకోవాలి.

అత్ను వెంట్నే ోన్ ద్ఘవ రా సరఫరాద్ఘర్డ మరియు సంబ్ంధిత్
అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు (రరిమాణంలో కొరత్ /తిరసె రించిన
డ్డమేజ్ు మటీరియ్ ఉని చో) తెలియజేయాలి. త్ద్ఘవ రా

సరఫరాద్ఘర్డ కోర్డకుంటే, అత్ను మరోారి ద్ఘనిి త్నిఖీ

చేస్తకోవచ్చు . ామధ్గ్ యొరె సరైన రరిమాణం మరియు

నాణా త్ను త్నిఖీ చేసే ధ్పాథమిర ారా త్ ఇంజనీరింగ్
అసిస్పరంట్/వార్ుసదుపాయాలకారా దరిి /అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్పై

ఉంటంది.
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వైసా్ ర్ జగననా కాలనీలు - గృహ ప్పణాళిక
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కొలతలవివరములు
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ముెందుభాగెం
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తాడేపలి్ల గెంటూరు జిలి్లలో నిరిమ ెంచిన

మోడల్గృహెం.
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మనం ఇంత్కు ముందు చరిు ంచ్చకుని టో, గౌరవనీయులైన ముఖా మంధ్తి

ార్డ సిమంట త్యార్డ చేయు రంపెనీల ధ్రతినిధులతో సమావేశమయ

అనిి ధ్రభుత్వ రనులకుసిమంటరర ఖరార్డచేశార్డ.

ద్ఘనినిఅనుసరించి, ఇండష్టీరస్ & కామర్్ డిపార్డరమంటవార్డఅనిి
డిపార్డరమంటలకుసహాయముచేయు "వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్" అనుఆన్లైన్

పోర ర్ అభవృదిి చేార్డ. (www.apindustries.gov.in/YSRNS/Index.aspx).

ఈ రదతిిలో ధ్రభుత్వ డిపార్డరమంటలు, జిలోా రలెర రర్డలు, ఎ.ప్త. సిమంట

త్యారీద్ఘర్డల సంఘముమరియుసిమంట రంపెనీలుఅందరికీ ఈపోరర్
ఉరయోగ్ంచ్చట్కుయూజర్ఐ.డిలుమరియుపాస్వర్డులుఇచాు ర్డ.

http://www.apindustries.gov.in/YSRNS/Index.aspx
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ధ్రభుత్వ డిపార్డరమంటలకు సంబ్ంధించి, ధ్రతి జిలోాలోని ధ్రతి

డిపార్డరమంటకు ఇదదర్డ అధికార్డలకు యూజర్ ఐ.డి లు
మరియుపాస్వర్డులు ఇచాు ర్డ. (లెవ్ - 1 &లెవ్ -2 ).

లెవ్ - 2 అధికారి అవసరానిి బ్టిర లెవ్ - 1 అధికార్డల
యూజర్ఐ.డిలు ధ్క్తయేట్చేసేదర్డ.

గృహ నిరాా ణానిక్త సంబ్ంధించి, జిలోాలోని ఎగ్కిూా టివ్
ఇంజినీర్డలు లెవ్ - 1 అధికారి, ధ్పాజెకుర ైర్కర రర్డ లెవ్ - 2
అధికారిమరియుజిలోా రలెర రర్డ లెవ్- 3అధికారి.
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డమాెండ్రైజిెంగ్

మనం ఇంత్కు ముందు చరిు ంచ్చకుని టో, ఇంజనీరింగ్

అసిస్పరంట/ వార్డు అమనిటీస్ స్పధ్రట్రి, వాళ్ు భౌగోళిర రరిధి లో

త్దురరి నెలకు సంబ్ంధించి సిమంట అవసరానిి రనా్ లిడేట్

చేసి, ద్ఘనిని సచివాలయములకు అందించిన హౌసింగ్ వె్ సరీవ స్

లో అప్ లోడ్ చేసి మరియు ద్ఘనిక్త సంబ్ంధిత్ మండల/యుఎ్.బ్ధ

అసిస్పరంట ఇంజనీర్డకు ధ్రస్తతత్ నెల 2 వ తేదీలోపురంప్తంచవలెను.

ఉద్ఘహరణకు, స్పపెరంబ్ర్డ నెల సిమంట అవసరానిి ఆగస్స్తర ర్కండవ
తేదీలోపుఅప్లోడ్చేయవలెను.

ఈ వరంా, ధ్రతి అసిస్పరంట ఇంజినీర్డ త్న భౌగోళిర రరిధిలోని

సిమంట అవసరానిి రనా్ లిడేట్ చేసిన త్రావ త్ , లెవ్ - 1
అధికారి i.e. ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ ఈ సిమంట అవసరానిి ధ్రతి

నెల వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్పోర ర్ లో నమోదుచేయవలెను.
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ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ నెల వారీ సిమంట అవసరానిి ధ్రతి

నెలా 10 వ తేదీ లోపు వై. ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్ లో నమోదు

చెయా వలయును. ఉద్ఘహరణకు, స్పపెరంబ్ర్డ నెల సిమంట

అవసరానిి ఆగస్తర నెల 10 వ తేదీ లోరల వై.ఎస్.ఆర్
నిరాా ణ్పోర ర్ లో నమోదుచేయవలయును.

లెవె్ - 2 అధికారి ధ్పాజెకుర ైర్కర రర్డ, లెవె్ - 1 అధికారి

ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ నమోదు చేసిన సిమంట అవసరానిి

రరిశీలించి , అవసరమైతే త్గు మార్డె లు చేసి సిమంట

అవసరానిి జిలోా రలెర రర్డ వారిక్త ధ్రతి నెలా 15 వ తారీఖులోపు
వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్ లో సమరిె ంచవలెను.
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లెవె్ – 3 అధికారి జిలోా రలెర రర్ రనా్ లిడేటెడ్ సిమంట్

డిమాండును

ఎ. ప్త. సిమంట్ త్యారీద్ఘర్డల సంఘంక్త ధ్రతినెలా 20 వ

తారీఖులోరలఫారావ ర్ ుచేయవలెను.

జిలోా రలెర రర్ వార్డ ఆమోదించిన సిమంట్ డిమాండ్ ఆధారంా

సదర్డ డిమాండుక్త ఎ.ప్త. సిమంట్ త్యారీద్ఘర్డల సంఘం

సిమంట్త్యార్డచేయురంపెనీలను కేట్టయంచ్చను.

కేట్టయంచిన సిమంట్ రంపెనీల మీద ఇండంట్ పెటరట్కు,

ఆ జిలోాకు ఆ డిపార్డరమంటక్త కేట్టయంచిన సిమంట్

రంపెనీల పేరో్డ, ఇంరన్య ఆ రంపెనీల పేర్డ మీద

కేట్టయంచిన స్పమంటలో ఎంత్వరకు మిగులు ఉని దీ

మొదలగు వవరములుమనకువై. ఎస్.ఆర్. నిరాా ణ్ పోస్ర ర్ లో
రనిప్తంచ్చను.
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సమెంటుకిఇెండెంట్సపెట్ుట

లెవె్ – 1 అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజనీర్ గోద్ఘము వారీా

కావలసిన సిమంటను కేట్టయంచిన సిమంట్ రంపెనీల మీద

ఇండంట్పెట్రవలెను.

లెవె్-2 అధికారి ధ్పాజెస రైర్కర రర్ ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజనీర్ పెటిరన

ఇండంటను రరిశీలన చేసి, అవసరమైనచో మార్డె లు చేసి,

జిలోా రలెర రర్ వారిక్త ఫారావ ర్ ుచేయవలెను.

జిలోా రలెర రర్ వార్డ, అనిి డిపార్డరమంటల రరేు చ్ ఆర ుర్్

అపోోడ్ చేయుట్కు జిలోా స్ థ యలో ఒర అధికారిని

నియమించవలెను.

జిలోా రలెర రర్ వార్డ ధ్పాజెస ర ైర్కర రర్ వార్డ రంప్తంచిన ఇండంట్

లనుఆమోదించి రరేు చ్ ఆర ుర్్ నికూడ్డఆమోదింతర్డ.
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అపుె డు జిలోా రలెర రర్డ వార్డ నియమించిన జిలోా స్ థ య
అధికారి రరేు జ్ ఆర దర్్ ని వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్ లో
సిమంట రంపెనీలపేర్డమీదఅప్లోడ్చేయుదుర్డ.

రరేు జ్ ఆర దర్్ పెటిరన త్ర్డవాత్, సిమంట రంపెనీలు (15)

రోజులలోసిమంటసరఫరాచేయవలెను.

డల్లవరీతీస్తకొనుటమరియుపేమెంటుచేయుట.

మనం ఇంత్రముందు చరిు ంచ్చకుని టో ఇంజనీరింగ్

అసిస్పరంట/వార్డు అమనిటీస్స్పధ్రట్రీ సిమంటముటిరనటో

సచివాలయములకుఅందచేసినహౌసింగ్ వె్ సరీవ స్త లో

ఎంత్ కావ ంటిటీ ముటిరనదీ, ఎంత్ డ్డమేజ్ు కావ ంటిటీ

తిరసె రించినదీ (ఏమైనా ఉంటే), ఇనావ యస్ నెల & తేదీ,

వెహిర్ నంబ్ర్డ మొదలగు వవరములు నమోదు చేసి,
సిమంట రంపెనీలనుండిపందిన



58

ఇనావ యస్ మరియు పేమంట స్సిపోుె లు సంబ్ంధిత్

అసిస్పరంట్ ఇంజినీర్డవారిక్త అందజేయవలెను

పై రనే రేా ్న్ ని అనుసరించి లెవె్ -1 అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్

ఇంజినీర్డ వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్ లో సిమంటముటిరనటో

నమోదు చేసి ఇనావ యస్ లని పోర ర్ లో అప్ లోడ్

చేయుదుర్డ.

ద్ఘని త్రావ త్ వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్ లో ఇండంట్ స్సిథతి

సరఫరా చేసిన సిమంట వలువలో 98 % పేమంట
చేయుట్కు “ట అప్ లోడ్ ట సి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్” ా

మారిపోవును.

సరఫరా చేసిన సిమంట నాణా త్ శాంప్త్్ సేరరించి
ఆమోదిత్ ధ్రయోగశాలలలో రరీక్షంచబ్డును.
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సిమంట శాంప్త్్ సేరరించ్చనపుడు డిపార్డరమంట మరియు

సిమంట రంపెనీ ధ్రతినిధులుఇదదరూఉండవలెను.

నాణా త్ రరీక్షలో శాంప్త్్ పాస్ అయన త్రావ త్, లెవ్ -
1 అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ ద్ఘనిని వై.ఎస్. ఆర్ నిరాా ణ్
పోర ర్ లో నమోదు చేసిన త్ర్డవాత్ మాధ్త్మే మిగ్లిన 2%
సిమంట వలువ సదర్డ సిమంట రంపెనీక్త సి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్
ద్ఘవ రా వడుదలచేయుట్కుపోరర్ అనుమతించ్చను.



ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహనిరాా ణ సంసథ లిమిటెడ్ఎస్పీ

రివర్వ్యూ అపార్మ్ెంట్స్ ,తాడేపలి్ల,(అమరావతి) -

522501
60
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ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర ధ్రభుత్వ ము 
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2 వ దశ శిక్షణ 
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వి్యసూచిక 

వ.సం

ఖ్ూ  
వి్యము 

పేజి 

నంబరి్ల 

1.  
ఉపోదా్ఘతం 1 

2.  వైఎస్ఆర్ జగననన కాలనీలు  1 

3.  ధ్రస్తుతం అమలు చేస్తునన  హౌసంగ్ సీ్ప మ్ల వివరములు 1 
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ఉపోదా్ఘతం 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అర్డులైన పేదలకు 30.00 లక్షల గృహాలను అందించే ధ్రధాన 

కారా ధ్రమం “నవరతాన లు – పేదలందరికి ఇలిు” రథకానిి  ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం 

అమలు చేస్తంది. అందులో భాగంా, రాష్ట్రంలో సంత్ృప్తత రీతిలో 30.00 లక్షల మంది 
అర్డులైన ఆరి థరంా బ్లహీనమైన వరాాల లబ్ధిదార్డలకు నివేశన స్సథలము / రట్టర లను జారీ 
చేయాలని ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ రాష్ట్రధ్రభుత్వ ము నిర ణయంచింది.  

30.00 లక్షల గృహాల నిరాా ణం 2 దశలోో ఉంటంది, అనా 1 వ దశలో 15.00 లక్షల ఇళ్ళు  

మరియు 2 వ దశలో 15.00 లక్షల ఇళ్ళు  నివేశన స్సథలము రట్టరలు జారీ చేయబ్డిన 

లబ్ధిదార్డలందరికీ వరి తస్తతయ. ఈ ఇళ్ళు  చాలావరకు లేఅవుట్లోో చేరట్టర లని 

ధ్రతిపాదించబ్డ్డుయ మరియు ఈ లేఅవుట్ోకు "వై.యస్.ఆర్ జగనని  కాలనీలు" అని పేర్డ 

పెట్టర లని ధ్రతిపాదించబ్డింది.  
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వైఎస్ఆర్ జగననన కాలనీలు  

టండరో్డ / ఆసక్త త వా కీ తరరణ దావ రా సిమంట్, స్ ర్ , ఎలష్టక్త రర్ వస్తతవులు, శానిట్రీ వస్తతవులు, 
ఆర్సిసి / ఎంఎస్ డోర్ అండ్ వండో ధ్ేమ్లు, డోర్్  అండ్ వండో ్ట్రరో్డ, పెయంట్్ , ఫా్-

జి / సిసి / ఎీ్  స్ ో స్ , రూఫంగ్ మటీరియ్ వంటి అనిి  గృహ నిరాా ణ స్తమధ్ీ మార్కె ట్ 
ఖరీదు రంటే త్కుె వ రరకు అంద చేయబ్డుతంది. 

రివర్్  టండరింగ్ కూడ్డ చేసి మరింత్ త్కుె వ రేటతో గృహ నిరాా ణ స్తమధ్ీని అందిచడం 
దావ రా, లబ్ధిదార్డడిపై ఆరి థర భారానిి  త్గ్ంాచడ్డనిక్త మరియు నాణా మైన స్తమధ్ీ లబ్ధిదార్డనిక్త 
స్తలభత్రం ా అందచేయుట్కు ధ్రతిపాదించబ్డింది.  

ధ్రస్తుతం అమలు చేస్తునన  హౌసంగ్ సీ్ప మ్ల వివరములు 

1. వై.యస్.ఆర్ రూర్ హౌసింగ్  
      2.ప్తఎంఎవై- వైయస్ఆర్ (ధ్ామీణ్)  

3. ప్తఎంఎవై- వైయస్ఆర్ (అరబ న్)   

       4. వైయస్ఆర్ స్పె ్్ హౌసింగ్  

ధ్రస్తతత్ం అమలు కాబ్డుతని రరరముల వవరాలు ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ మరియు వార్ ు 
సదుపాయాల కారా దరిి ల  లాగ్న్ నందు రలవు (apgovhousing.apcfss.in) 

నవరతాన లు – పేదలందరికి ఇళ్ళు   

రథకము  అమలు కొరకు ధ్రతిపాదిత విధానము 

నివేశన స్సథలము, విస్పుర ణము మరియు గృహ నమూనా 
 

రట్రణ ధ్పాంత్ములలో 1 స్పంట స్సథలము (440 చ.అడుగులు) మరియు యుడిఎ / ధ్ామీణ 

ధ్పాంతాలోో 1.50 స్పంటో (654 చ.అడుగులు) స్సిథర స్పోాట్ వైశాలా ంతో లేఅవుట్లోో నిరిా స్తతని  

అనిి  గృహాల ఏరరూరత్ను కొనస్తగ్ంచడ్డనిక్త, ఇళ్ళు  నిరిా ంచాలని నిర ణయంచార్డ.NBC 
మరియు PMAY మారదారి కాలను అనుసరించి రాష్ట్రవాా రతంా ఏరరీతి ధ్రణాళిరతో ఇళ్ళు  
నిరిా ంచాలని నిర ణయంచార్డ.  
 నవరతాన లు – పేదలందరికి ఇళ్ళు  – వైఎస్ఆర్ జగనని కాలనీలు రథకము ధ్కింద 
నిరిా ంచు ధ్రతి ఇంటి్ల బెడ్ రూమ్, లివింగ్ రూమ్, కిచెన్ మరియు టాయిలెట్స వసతి 
కలిీ ంచడానికి  ధ్రణాళిక తయార్ల చేయబడింది.సూచించే ధ్రణాళిర పేజి – 16 లో వదద 

చూరబ్డింది.  
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కారా ధ్రమం ధ్పారంభంచిన త్రావ త్, వలేజ్ స్పధ్రటేరియట్ యొరె  ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ 
మరియు వార్ ు సచివాలయం యొరె  వార్డు అమనిటీస్ స్పధ్రట్రి కారా దరిి  సంబ్ంధిత్ 
లేఅవుట్లోని ఇళ్కోు మార్ె  అవుట్ ఇవవ డం ధ్పారంభంచాలి.  
ధ్రణాళిరలో ఏమైనా మార్డె  ఉంటే, అది తెలియజేయబ్డుతంది.  

Sl.No  Scheme  Description  Area (in  Sft.)  

1  PMAY- అరబ న్ - ULB  స్పోాట్ వీతర ణము  440  

2  PMAY- అరబ న్ – UDA  స్పోాట్ వీతర ణము  654  

3  PMAY- ధ్ామీణ  స్పోాట్ వీతర ణము  654  

4  PMAY-ULB/UDA/Rural 

గృహ ధ్రణాళిర  

Bldg స్ప్తంో్ వీతర ణము  288  

వరండ్డ స్ప్తంో్ వీతర ణము 
(ఐచిి రం)  

72  

Bldg కార్కె ట్ వీతర ణము  232 

 

గృహ నిరాా ణ సామాధ్ి సేకరణ ధ్రణాళిక  

ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ర గృహనిరాా ణ సంసథ ఇంజనీరింగ్ సిబ్బ ంది , ధ్ామ  మరియు వార్డు 
సచివాలయము యొరె  ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ మరియు వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి  
సమనవ యంతో ఇరె టికే ర్కవెనా్య  శాఖ ఖరార్డ చేసిన లేఅవుట్లకు అనుగుణముా గృహ 
నిరాా ణ స్తమాధ్గ్ వనర్డలు గురి తంచి మాా ప్తంగ్ చేశార్డ. 

UDA లు / ULB ల యొరె  కొనిి  ధ్ామాలలో అదనపు లేఅవుటో కూడ్డ గురి తంచబ్డ్డుయ 

మరియు ఈ జాబ్ధతా ఇపుె డు APSHCL సిబ్బ ంది అందుాటలో ఉని ది.  

ఇపుె డు మటీరియ్ రిస్ర్్  ఐడంటిఫకే్న్ మరియు మాా ప్తంగ్ 1 వ దశలో వదిలివేసిన 

అనిి  లేఅవుట్ ోకోసం వెంట్నే చేయాలి మరియు మొత్తం ధ్రణాళిర ధ్రధ్క్తయ పూరిత చేయాలి.  
 

గృహనిరాా ణ సామాధ్ి సేకరణ వ్యూ హం  

ధ్రతిపాదిత్ గృహ నమూనా నిరాా ణానిక్త రాష్ట్రంలోని స్స్తథ నిర మార్కె ట్ రేట్ ోధ్రకారం ఇంటి 
ఖర్డు  రూ.2.50 లక్షలు(స్తమార్డ) ా అంచనావేయడమైనది.  

సిమంట్, స్ ర్ , ఎలష్టక్త రర్ వస్తతవులు, శానిట్రీ వస్తతవులు, ఆర్సిసి / ఎంఎస్ డోర్ అండ్ వండో 

ధ్ేమ్లు, డోర్్  అండ్ వండో ్ట్రరో్డ, పెయంట్్ , ఫా్-జి / సిసి / ఎీ్  స్ ో స్ , రూఫంగ్ 
మటీరియ్్  (ా్ వాలా్ ం రూఫంగ్ షీట్) మరియు ఎంఎస్ బోలు పైపులు మొదలైనవ, 

త్యార్డదారీ రంపెనీల నుండి ఆసక్త త వా కీ తరరణ ని ఆహావ నించడం/ టండర్ లు దావ రా 
త్కుె వ రేటకు మరియు గుణాత్ా ర స్తమధ్గ్ని పందట్టనిక్త రివర్్  టండరింగ్ దావ రా 
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మరింత్ త్కుె వ రేటకు పందడ్డనిక్త మరియు లబ్ధిదార్డడిపై ఆరి థర భారానిి  త్గ్ంాచడ్డనిక్త 

చరా లు తీస్తకుంట్టర్డ.  
 

సమంట్స  

గౌరవనీయ ముఖా మంధ్తివర్డా లు సిమంట్ త్యారీ సంసథలతో సమావేశమై సిమంట్ 
సేరరణ రేటను మార్కె ట్ రర రంటే చాలా త్కుె వా ఖరార్డ చేశార్డ (ధ్రస్తతత్ మార్కె ట్ రేట 
ఒకోె  సంచిక్త రూ. 360 / -), ఓ.ప్త సిమంట్ ఒకోె  బ్స్తత  రూ. 235 / -, ప్తప్త సిమంట్ ఒకోె  బ్స్తత  : 
రూ. 225 / -. దీని ధ్రకారం ధ్రభుత్వ ం ఇండష్టీరస్ అండ్ కామర్్  (ప్త అండ్ ఐ) డిపార్కరా ంట్ G.O 

Ms No. 22 Dt 13.04.2020.దావ రా ఆదేశాలు జారీ చేశార్డ.  

 

 

 

ఇస్తక  

నవరతాి లు – పేదలందరిక్త ఇళ్ళు  కోసం ఇస్తకను ఉచితంా సరఫరా చేయడ్డనిక్త 
హౌసింగ్ వభాగం ఇండష్టీరస్ & కామర్్  (M.II) వభాానిక్త చేసిన ధ్రతిపాదన ఆధారంా, వార్డ 

మొత్తం రవాణాను తిరిగ్ చెలింోచట్టనిక్త లోబ్డి ధ్రతిపాదనతో ఏకీభవంచార్డ. 30.00 లక్షల 

ఇళ్కోు 6.00 కోట్ ోమధ్టిస ట్నుి ల ఇస్తర అవసరం కాా ఇస్తర ఉచిత్ంా సరఫరా 
చేయుటకు ఎప్తఎండిసి అంగీకరించడమైనది.  

ఇస్తరను సమీర స్స్తర సయార్ు / డిపో / ఎప్తఎమ్డిసి రీచ్ నుండి సరఫరాచేసాు ర్ల. ఇస్తర 

రవాణా ఖర్డు  ట్నుి కు/ క్తలోమీట్ర్ క్త రూ.4.90 చొపుె న లబ్ధిదార్డడు భరించవలసి  

ఉంటంది  మరియు కారాా చరణ వా యానిక్త MT క్త 127 రూపాయలు ధ్రభుత్వ ం / ఎప్తఎండిసి 

భరిస్తతంది.  
 

ఇతర గృహ నిరాా ణ సామాధ్ి  

ఎంపానె్ు రంపెనీలు / యూనిటో మరియు సె్ప సిఫకే్నోు మరియు వాటి రేటో మొదలైన 

వాటి జాబ్ధతా వలేజ్ / వార్ ు స్పధ్రటేరియట్ కారాా లయాలలో ధ్రదరిి ంచబ్డుతంది మరియు 

లబ్ధిదార్డలు అత్ని / ఆమ సమా తి త్ర్డవాత్ అవసరమైన స్తమధ్గ్ని మరియు రంపెనీలను 

ఎనుి కుంట్టర్డ.   

లబ్ధిదార్డడు అత్ను / ఆమ కోరిర మేరకు ఎంపానె్ు ఏజెనీ్  కాకుండ్డ, వేరే ఏజెనీ్  నుండి 

గృహ నిరాా ణ స్తమాధ్గ్ని కొనుగోలు చేస్తకొనే సేవ చి  రలిగ్ ఉంట్టర్డ.  
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లబ్ధిదార్డడు వాట్ర్ స్కోోస్పట్ పాా నోు, ధ్ానైట్ స్ ో రింగ్ వంటి అధిర సె్ప సిఫకే్నతోో స్తమాధ్గ్ 
కొనుగోలు చేసి ఉరయోగ్ంచాలనుకుంటే అందులకు అవసరమగు అదనపు ఖర్డు  
లబ్ధిదార్డడు భరిసూత  కొనుగోలు చేస్తకొనే వెస్తలుాట  ఉంటంది.  
లబ్ధిదార్డడు ఇంటి నిరాా ణానిక్త అవసరమైన స్తమధ్గ్ని ఎంపానె్ు రంపెనీల నుండి 
పందట్టనిక్త సమా తిని ఇవావ లి మరియు అత్నిక్త / ఆమకు మంజూర్డ చేసిన ఇంటి 
యూనిట్ వలువ నుండి APSHCL చేత్ నేర్డా రంపెనీలకు చెలింోపు చేయడ్డనిక్త సమా తిని 
ఇవావ లి.  
రాష్ట్ర స్స్తథయ రమిటీ అంీరరించిన రేటో ధ్రకారం రరేు జ్ ఆర ుర్్  పెటరట్కు సదర్డ రేట్నోు 
జిలోాలకు తెలియజేయుదుర్డ. 

ఫా్-జి స్ ో స్  మరియు సిసి స్ ో సలకు సంబ్ంధించి కూడ ఎంపానె్ు సంసథల జాబ్ధతా 
జిలోాలకు తెలియజేయబ్డుతంది. జిలోా స్స్తథయ కొనుగోలు రమిటీ రేటో ఖరార్డ చేసిన 
త్ర్డవాత్ జిలోా రలెర రరో్డ కొనుగోలు ఉత్తర్డవ లను ఇస్తతర్డ. ఏదేమైనా, నాణా త్వ్యములో 
రాజీ రడకుండ్డ ఖరార్డ చేసిన రేటకు స్తమధ్గ్ను సరఫరా చేయడ్డనిక్త ముందుకు వచేు  ఏ 
సంసథనైనా ఎంపానెలెా ంట్ లో చేరు డ్డనిక్త జిలోాలు సేవ చి  రలిగ్ ఉనిా య.   

రడర స్సో్త్లు, 20 మి.మీ మట్్, 40 మి.మీ మట్్, ధ్ావె్, రంధ్టీ ఇటరలు, ఆర్ఆర్ స్స్రన్, 

ఫలింోగ్ ఎర్ త, ఆర్సిసి ావ రింగులు, ఆర్సిఎం వెంటిలేట్రో్డ మరియు జిలోా నిరి ద్ ర 
మటీరియ్్  జిలోా స్స్తథ యలో త్యార్డదారీ రంపెనీలు/యూనిట్నోి మరియు రేట్నోి కొనుగోలు 

రమిటీచే ఎంపానెలెా ంట్ చేసి మార్కె ట్ రర రంటే త్కుె వ రరకే సేరరించబ్డతాయ.  

ధ్రతిపాదిత్ ఎంపానె్ు రంపెనీలు/యూనిటో, లబ్ధిదార్డల సమా తి, కొనుగోలు ఆర ురో్డ 
ఇవవ డం, నాణా త్ హామీ, అమా రందార్డలకు చెలింోపు మొదలైన స్తమాధ్గ్ సేరరణ యొరె  
అనిి  కారా రలాపాలను రరా వేక్షంచడ్డనిక్త APSHCL ఒర ఆన్లైన్ సేవను అభవృది ిచేస్తంది. 
 

నాణూ త హామీ ధ్రణాళిక  

గృహ నిరాా ణ స్తమాధ్గ్ సేరరణలో నాణా త్ను “ధ్రభుత్వ ం అంటే నాణా త్” ా ఖచిు త్ంా 
పాటించాలి.  
CE, APSHCL నియంధ్త్ణలో రనిచేస్తతని  ధ్రస్తతత్ APSHCL కావ లిటీ రంధ్ో్ వంగ్ ధ్పోధ్ామ్ 
అమలు సమయంలో ఏరకాల స్తంకేతిర ఆడిటి  నిరవ హిస్తతంది.   

ఇంకా, ధ్రఖా్య త్ సంసథలు / వశవ వదాా లయాలు / ఇంజనీరింగ్ రళాశాలలు అయనటవంటి 

జెఎన్టియు కాక్తనాడ, జెఎన్టియు అనంత్పూర్, జెఎన్టియు వజయనగరము, ఆంధ్ర 
వశవ వదాా లయం, ఎస్ వ వశవ వదాా లయం మరియు ఇత్ర సంసథల సేవలు స్సేరట్ లెవ్ 
టక్తి ర్ రమిటీ  
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సిఫారస్త చేసిన వరంా థర్ ు పారీర కావ లిటీ చెస ఎంపానెలెా ంట్ దావ రా  
చేయబ్డుతంది. 

 

వైయస్ఆర్ జగననన  లేఅవుట్స కాలనీలలో మౌలిక సదుపాయాలు  

అనిి  ఇళ్ళు  లేఅవుట్ కాలనీలలో చేరట్టర లని మరియు "వైయస్ఆర్ జగనని  కాలనీలు" ా 

పేర్డ పెట్టర లని ధ్రతిపాదించబ్డ్డుయ.   
ధ్రభుత్వ ము లైన్ డిపార్ రమంట్ ోదావ రా అనిి  “వైయస్ఆర్ జగనని  కాలనీలలో” అవసరానిక్త 
అనుగుణంా నీటి సరఫరా, వదుా ్, అధ్పోచ్ రోడోు, అంత్రతా్ రోడోు & కాలువలు మరియు 
ఇత్ర స్తమాజిర మౌలిర సదుపాయాలు అందించడ్డనిక్త రటరబ్డి ఉంది.   
లాా ండ్ లెవలింగ్, అధ్పోచ్ రోడోు మరియు అంత్రతా్ రహదార్డలను జిలోా యంధ్తాంగం 
ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ మరియు జిలోా స్స్తథయలో అందుాటలో ఉని  ఇత్ర వనర్డల దావ రా 

చేరట్రబ్డుతనిా య .  
 

యూనిట్స వూ యం మరియు ఫైనాని్ ంగ్ సరళి  

అంత్కుముందు, ప్తఎంఎవై-అరబ న్-బ్ధఎలి్  క్తంద ఇళ్ళు  లబ్ధిదార్డల సంత్ సైట్లోో 

నిరిా ంచబ్డ్డుయ. ఇపుె డు ధ్రభుత్వ ం మౌలిర సదుపాయాలతో సహా గృహ స్సథలాలను 

అందిస్తంది మరియు ఇళ్నోు మంజూర్డ చేస్తతంది.   

ఇంటి మంజూర్డ వలువలో GoI వాట్టా రూ. 1,50,000 /- ఉండును. ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్ం 
త్న వాట్టా ఉచిత్ంా మౌలిర వసతలతో ఇంటి స్పోాటో అందిస్తతంది. మిగ్లిన డబ్బబ  
లబ్ధిదార్డని వాట్టా ఉండును. 

GoI రూ. 1,50,000 / -వాట్టతోపాట, యుడిఎ ధ్పాంతాలోోని లబ్ధిదార్డలకు 

ఎంజిఎన్ఆర్ఇజిఎస్ క్తంద రూ.30,000/- ఇచ్చు ట్కు ధ్రతిపాదించబ్డినది. 

ప్తఎమ్ఎవై-అరబ న్-బ్ధఎ్సి రథరం క్తంద యుడిఎ మరియు యుఎ్బ్ధ ధ్పాంతాలోోని ఇళ్కోు 
ఈ ధ్క్తంది యూనిట్ ఖర్డు  మరియు నిధుల నమూనా ధ్రతిపాదించబ్డింది.  

వివరాలు 
రటరణ స్సాథ నిక సంసథలిో (రూ లక్షలిో) UDAs (రూ.లక్షలిో) 

GoI సహాయం  1.50  1.50  

MGNREGS నిధులు (90 
మాండేస్ మరియు ISL)  

-  0.30  

GOAP వాట్ట / BC  0.45  0.15  
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వివరాలు 
రటరణ స్సాథ నిక సంసథలిో (రూ లక్షలిో) UDAs (రూ.లక్షలిో) 

మొత్తం  1.95  1.95  

GoAP ఉచిత్ంా / రాయతీ 
రేట్కోు ఇంటి నిరాా ణ 
స్తమాధ్గ్ సరఫరా దావ రా 
ధ్రత్ా క్ష / రరోక్ష ధ్రయోజనం  

0.50  0.50  

స్పోాట మరియు మౌలిర 
సదుపాయాల ఖర్డు   

1.20  0.70  

మొత్తం ధ్రతిపాదిత్ 
యూనిట్ ఖర్డు   

3.65  3.15  

 

మాూ న్రవర్ స్పిానింగ్ (హెచ్ ఆర్ స్పిానింగ్ ధ్రభుతవ  వైపు)  

ధ్రతిపాదిత్ అమలు సంసథ ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్కు అవసరమైన రరిపాలనా మరియు ఆరి థర 
సిబ్బ ందితో మండల స్స్తథయ, నియోజరవర ాస్స్తథయ, డివజన్ స్స్తథయ, జిలోా స్స్తథయ మరియు రాష్ట్ర 
ధ్రధాన కారాా లయాలలో ఇంజనీర ోబ్లమైన నెట్వర్ె  ఉంది. కానీ కారా ధ్రమానిి  

రరా వేక్షంచడ్డనిక్త ధ్ామ / వార్ ు స్స్తథయ నెట్వర్ె  లేదు.  
 ఈ సమసా ను అధిగమించడ్డనిక్త, లబ్ధిదార్డలకు మర్డగైన సేవలను అందించడ్డనిక్త 
హౌసింగ్ వభాానిి  ధ్ామ / వార్ ు స్పధ్రటేరియట్తోో అనుసంధానించాలని 

ధ్రతిపాదించబ్డింది.   

 వలేజ్ / వార్ ు స్పధ్రటేరియట్ డిపార్కరా ంట్ వారి మమో నెంబ్ర్ 01 / జిడబాో్బ ఎస్ 01/2020, 

Dt.10.02.2020 దావ రా ధ్ామీణ ధ్పాంతాలోో “నవరతాి లు – పేదలందరిక్త ఇలోు” అమలులో 
ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్, వెలేే ర్ & ఎడాు కే్న్ అసిస్పరంట్ మరియు డిజిట్్ అసిస్పరంట్ 
సేవలను ఉరయోగ్ంచ్చకోవడ్డనిక్త ధ్రభుత్వ ం అనుమతి ఇచిు ంది.  
అదేవరంా, రట్రణ ధ్పాంతాలోో “నవరతాి లు – పేదలందరిక్త ఇలోు” అమలులో వార్ ు 
సౌరరాా ల కారా దరిి , వార్ ు సంక్షేమ మరియు అభవృది ికారా దరిి  మరియు వార్ ు ఎడాు కే్న్ 
& డేట్ట ధ్పాస్పసింగ్ కారా దరిి  సేవలను ఉరయోగ్ంచ్చకోవడ్డనిక్త ధ్రభుత్వ ం అనుమతి 
ఇచిు ంది. 
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VSWS యొకీ  సబబ ంది పాధ్త మరియు బారూ తలు  

విలేజ్ సెధ్కటేరియట్సలో ఇంజనీరింగ్ అససెరంట్స మరియు వార్ ్సెధ్కటేరియట్సలో 
వార్ ్సదుపాయాల కారూ దరిి  బారూ తలు  

హౌసింగ్ డిపార్డరమంట్ సరఫరా చేసిన అనిి  గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ క్త  సంరక్షకుడు ాను 
మరియు గోడౌన్ / వేర్ హౌస్కు ారా త్ వహిస్తతడు. అత్ను / ఆమ అధీరృత్ అధికారి ఇచిు న 
ఇండంట్ ోఆధారంా సరఫరాదార్డల నుండి గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ వీ రరిస్తతర్డ మరియు 
లబ్ధిదార్డలకు అర ుత్ ధ్రకారం గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ వడుదల చేస్తతర్డ.  
గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ వడుదలకు నిరీ ణత్ ఫారాా ట్లో లబ్ధిదార్డల నుండి సమా తిని పందాలి, 

వార్డ ఎంచ్చకుని  గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ వవరాలు వె్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తతర్డ. నేర్డా 
సరఫరాదార్డకు చెలింోపు చేయడ్డనిక్త మరియు వె్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడ్డనిక్త ముందు 
లబ్ధిదార్డడి నుండి సమా తిని పందాలి. అత్ను / ఆమ గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ సంభందించి 

డిపార్కరా ంట్ అందజేసిన అవసరమైన అనిి  రిజిసరరనోు నిరవ హించాలి.  

ధ్ామ / వార్ ు వాలంటీర ోసహాయంతో లబ్ధదిార్డల నగదు చెలింోపు, గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ 

జారీచేయు రిజిసరర్ను నిరవ హించడం మరియు లబ్ధిదార్డడి రీదు పందడం.  
హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్ అందించే యాప్్ లో ఖ్యళీ స్సథలం యొరె  జియోట్టా గ్ంగ్ మరియు 
స్సేరజ్ వారీా ఇళ్ ోనిరాా ణం జియోట్టా గ్ంగ్. 
లబ్ధిదార్డనిక్త కేట్టయంచిన సైట్లో ఆమోదించిన ధ్రణాళిర ధ్రకారం ఇంటిక్త మార్ె అవుట్ 
ఇవవ డం మరియు ఇళ్ ోనిరాా ణంలో లబ్ధిదార్డనిక్త స్తంకేతిర సహాయం అందించడం.  
గృహాల నిరాా ణానిి  త్రచ్చా త్నిఖీ చేయడం మరియు ఆన్లైన్లో పురోగతిని 
నవీరరించడం.  
గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ అవసరానిి  అంచనా వేయడం మరియు సరఫరా కోసం సంబ్ంధిత్ 
అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ (హౌసింగ్) కు నివేదించడం.  

PMAY-HFA మారదారి కాల ధ్రకారం (ULB & UDA ధ్పాంత్ం మాధ్త్మే) వవరణాత్ా ర ధ్పాజెస ర 

నివేదిరలను త్యార్డ చేయడంలో అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ వారిక్త సహకారం చేయుట్. 
కొలత్ పుసతకాలలో గృహాల యొరె  నిరాా ణ స్తమధ్గ్ రిీవ్ చేస్తకుని టో  మరియు 
గృహనిరాా ణ దశలు  రికార్ ు చేయడం.  గృహాల దశలను ఆన్లైన్లో APSHCL వె్సైట్లో 

అప్డేట్ చేసి సంబ్ంధిత్ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్, హౌసింగ్కు సమరిె ంచడం.ఇళ్ ోనిరాా ణంలో 

ఉరయోగ్ంచే గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ నాణా త్ను, ఇళ్ ోనిరాా ణంలో నాణా త్ను నిరిారించడం.  
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నైపుణా ం రలిగ్న మేష్టీతలు, వధ్డంగ్, ార్ బండరో్డ, ఎలష్టకీ రషియనోు మరియు స్రంోబ్రో్డ 
మొదలగు రనివారలను లబ్ధదదార్డలకు అనుసంధానించడం.  
MGNREGS రనులకు సంబ్ంధించి సూచించబ్డిన  రిజిసరరనోు నిరవ హించి, స్తమాజిర ఆడిట్ 
ముందు ధ్రవేశపెటరట్ . 
మటిర  రరీక్షలు మొదలైన ఇత్ర గృహ సంబ్ంధిత్ రనులకు హాజర్డ కావడం.  
హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్ అరె గ్ంచిన ఏదైనా ఇత్ర అధికారిర రనులనీి  నిరవ హించడం. 

ధ్ామానిక్త / వార్డుకు హౌసింగ్ వభాగం యొరె  ీనియర్ అధికార్డల రరా ట్నల సమయంలో 

వారితో పాట వెళ్డోం.  
 

 

 

ధ్ామ సచివాలయంలో సంక్షేమ మరియు విద్ఘూ  సహాయకుడు / వార్ ్
సచివాలయంలో వార్ ్సంక్షేమం మరియు అభివృదిి కారూ దరిి   బారూ తలు 

లబ్ధిదార్డల కోసం ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి తో పాట అవాహన 
శిబ్ధరాలను నిరవ హించి  రథరం యొరె  మారదారి కాలు,   ఈ రథరం క్తంద వారి అర ుత్ల 
గురించి అవాహన రలెి ంచడం. గృహ నిరాా ణ రరరము మారదారి కాలను అనుసరించి 
లబ్ధదదార్డల నుంచి సేరరించవలసిన దస్తత వేజులు సేరరించి డ్డకాు మంటే్న్ చేయుట్.  
ఇంటి నిరాా ణానిి  ధ్పారంభంచడ్డనిక్త లబ్ధదిార్డల సమీరరణ / ధ్పేరణ.  

ధ్ామం / వార్ ు వాలంటీర ోసహాయంతో ాా ంకు ఖ్యతాలను తెరవడ్డనిక్త సంబ్ంధించి 
లబ్ధిదార్డలకు సహాయం చేయడం.  

గృహాల మంజూర్డ మరియు నిరాా ణంలో లబ్ధిదార్డడి సమసా లను రరి్ె రించడంలో 
ఫెసిలిటేట్ర్ా వా వహరించడం మరియు ఇత్ర ధ్రభుత్వ  రథకాలతో సమనవ యము 

చేయడం.  

హౌసింగ్ డిపార్ రమంట్ అరె గ్ంచిన ఏదైనా ఇత్ర అధికారిర రనిచేయడం  

ధ్ామానిక్త / వార్డుకు హౌసింగ్ వభాగం యొరె  ీనియర్ అధికార్డల రరా ట్నల సమయంలో 

వారితో పాట వెళ్డోం.  
 

డిజిటల్ అససెరంట్స / వార్ ్ఎడుూ కే్న్ & డేటా ధ్పాసెసంగ్ కారూ దరిి  బారూ తలు  

ఇలోు మంజూర్డ కాబ్డిన లబ్ధిదార్డల కోసం PMAY-MIS వె్సైట్లో 4 (బ్ధ) ఫారాా ట్ ఆధారంా 
సరేవ  కోడ్ను రూపందించడం. APSHCL వె్సైట్లో లబ్ధిదార్డల నమోదు. హౌసింగ్ డిపార్ ర
మంట్ అరె గ్ంచిన ఏదైనా ఇత్ర రనిచేయడం.  
  

హౌసంగ్ అమలుకు సంబంధంచి ధ్ామ/వార్్ల  వాలంటీర ిబారూ తలు  

సమీర ధ్పాంత్ము నుండి అవసరమైన ఇస్తర సేరరణలో లబ్ధిదార్డలకు సహాయం చేయడం.  
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వారి అధికార రరిధిలో, ఇలోు మంజూర్డ కాబ్డిన లబ్ధిదార్డలందరికీ గృహ మంజూర్డ 
లేఖలను అందజేసి వారి నుండి సరైన రశీదు నమోదు చేయడం. అర ుత్ ఉని  అనిి  
గృహనిరాా ణ స్తమాధ్గ్లను అత్ని / ఆమ అధికార రరిధిలోని లబ్ధిదార్డలు అందుకునాి రని 
నిరిారించ్చకోవడం.  

లబ్ధిదార్డల నుండి అవసరమైన రధ్తాలను సేరరించి అత్ని / ఆమ అధికార రరిధిలోని 
డ్డకాు మంటే్న్ కోసం వెలేే ర్ అండ్ ఎడాు కే్న్ అసిస్పరంట్ / వార్ ు వెలేే ర్ అండ్ డవలప్
మంట్ స్పధ్రట్రీక్త సహకారం ఇవవ డం. 

ఇలోు నిరిా ంచేట్పుె డు లబ్ధిదార్డనిక్త అనిి  అంశాలలో సహాయం చేయడం. జారీ చేసిన 
అనిి  స్తమధ్గ్ మరియు ఇళ్ ోనిరాా ణానిక్త చేసిన నగదు చెలింోపుల కోసం లబ్ధిదార్డల వారీా 
రశీదు రిజిసరర్ను నిరవ హించడ్డనిక్త ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/వార్డు సదుపాయాల  కారా దరిి  
కు సహాయం చేయడం. ధ్రతాా మాి యంా డిజిట్్ మోడ్లో రశీదులు తీస్తకోవడం. హౌసింగ్ 
డిపార్ రమంట్ అరె గ్ంచిన ఏదైనా ఇత్ర అధికారిర రనిచేయడం.  
ధ్ామానిక్త / వార్డుకు హౌసింగ్ వభాగం యొరె  ీనియర్ అధికార్డల రరా ట్నల సమయంలో 

వారితో పాట వెళ్డోం.  
 

విలేజ్ / వార్ ్లెవల్లో మాూ న్రవర్ స్పిానింగ్  

ధ్ామ  మరియు వార్డు సచివాలయము కారా దర్డి లు ధ్ామం / వార్డులో అందుాటలో ఉని  
అందర్డ మేష్టీతలు, ార్ బండరో్డ, స్రంోబ్రో్డ, ఎలష్టకీ రషియననోు గురి తంచాలి. సంబ్ంధిత్ ధ్ామం / 

వార్డు సచివాలయ మాా న్ రవర్ వవరాలు ఆన్లైన్ మాడ్యా ్లో నమోదు చేయాలి. దీనిదావ రా 

ధ్రతాా మాా య ఎరాె ట జరిగ్ నిరి ద్ ర ధ్ామం / ధ్పాజెస ర ధ్రదేశంలో మానవశక్త త అంత్రానిి  
త్గ్ంాచడ్డనిక్త   సహాయరడుతంది. 

 

ధ్ామ  మరియు వార్్ల సచివాలయము సబబ ందిచే గృహ నిరాా ణ సామాధ్ి 
నిరవ హణ ధ్రధ్కియ (ఇండంటంగ్, రస్పదు, స్సార కింగ్ మరియు నిలవ )  

సమంట్స  గోద్ఘములు  

మండల స్స్తథయలో  గోదాములు  అద్దదకు తీస్తకోవడం జర్డగుతంది. ధ్ామం లో 500 గృహాలకు 
మించి నిరాా ణం చేరటిరనపెు డు ధ్ామ స్స్తథ యలో గోదాములు అద్దదకు తీస్తకోవడం 
జర్డగుతంది. లే అవుట్ లో 3000 కు మించి గృహాలు ఉంట ధ్పాజెస ర స్స్తథ య గోదాము 
తీస్తకోవడం జర్డగుతంది.  
 

 సమంట్స  

సమంట్స ఇండంటంగ్  

స్సూథ ల మూల స్సాథ యి క్షేధ్తసాథ యి కారూ నిరావ హకులు డిమాండ్ అంచనాలో 
అనుసరించాలి్ న ధ్కింది విధానం.  
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లేఅవుటో (వైయస్ఆర్ జగనని ని  కాలనీల లేఅవుటో) సంబ్ంధిత్ ధ్ామ స్పధ్రటేరియట్్ , 

వార్ ు స్పధ్రటేరియట్్  మరియు వాలంటీరకోు మాా ప్ చేయబ్డతాయ. ఇళ్ళు  మంజూర్డ 
చేయబ్డిన సంబ్ంధిత్ లేఅవుట్ లోని లబ్ధిదార్డలు నిరాా ణ దశను ఎరె టిరపుె డు ఆయా 
వాలంటీరకోు తెలియజేస్తతర్డ.  
ధ్ామ స్స్తథయలో మరియు వార్డు స్స్తథ యలో ఉని  వాలంటీరో్డ త్మ లబ్ధిదార్డలకు త్ర్డవాతి 
నెల  సిమంట్ అవసరానిి  ధ్రస్తతత్ నెల  2 వ తేదీ రలోా లబ్ధదదార్డని వారీా  అంచనా వేయాలి 

(ఉదా. స్పపెరంబ్ర్డ నెల అవసరానిి  ఆగస్ర 2 వ తేదీరలోా అంచనా వేయాలి).  

అంచనావేసిన రరిమాణానిి , సూచించిన ఫారాా ట్లో ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/ / వార్ ు 
సదుపాయాల కారా దరిి క్త వాలంటీర్ తెలియచేయాలి.  

సంబ్ంధిత్ కారా దర్డి లు త్మ అధికార రరిధిలో (వలేజ్ / వార్ ు) సిమంట్ యొరె  మొత్తం 
అవసరానిి  అంచనావేసి స్పధ్రటేరియట్ల కోసం పందురరచిన ఆన్లైన్ వె్ సైోో నెల 2 వ 
తేదీలోా సంబ్ంధిత్ మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ క్త అప్ లోడు  చేయాలి.  

 

 

 

 

 
 

సమంట్స యొకీ  రస్పదు మరియు రస్పదు విధానం  

లేఅవుట్ సిమంట్ గోడౌన్ ఉని  వలేజ్ స్పధ్రటేరియట్ యొరె  ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ లేదా 
వార్ ు స్పధ్రటేరియట్ యొరె  వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి  సిమంట్ త్యారీదార్డ సరఫరా 
చేసిన సిమంట్ స్స్తర సను అన్ లోడ్ చేస్తకోవాలి   
ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి  ఆన్లైన్ వె్-అప్తకోే్న్లో సిమంట్ 
వీ రరణను  సధ్రమంా నమోదు చేసి, సరఫరాదార్డ దావ రా అందుకుని  సిమంట్ ఇన్
వాయస్ మరియు బ్ర్డవు స్సిపో్ను మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు అప్ లోడు  

చేయాలి.  
 

సమంట్స బసాు లు నిలవ  చేయు విధానం  

సిమంట్ సంచ్చలలో అందుతంది. సరఫరా చేయబ్డిన సిమంట్ IS కోడ్ 4082: 1996 లోని 

4.2.2.1 నుండి 4.2.2.5 లోని సిఫార్డ్ లు మేరకు ధ్క్తంద తెలియజేసిన వరంా 

నిలవ చేయవలెను.  

సిమంట్ ఒర భవనం లేదా షెడ్లోని పడిధ్రదేశం, లీస ధ్పూఫ్ మరియు తేమ లేని ధ్పాంత్ం లో 

మాధ్త్మే నిలవ  చేయవలెను. నిలవ  కోసం భవనం లేదా షెడ్లో అతి త్కుె వ క్తటికీలు 
మరియు త్లుపులు ఉండి, అవ మూయబ్డి ఉండవలెను. 

 పేరు బ్డిన సిమంట బ్స్తతలు తేమ వచేు  అవకాశం లేని ధ్పాంత్ములో ఉంచవలెను. 

సిమంట్ సంచ్చలను చెరె  రలరలపై నేల నుండి 150 మిమీ నుండి 200 మిమీ వరకు ఎతతలో 

అమరాు లి. ాహా  గోడలు మరియు స్స్తర స మరా  600 మి.మీ రని్ర స్సథలం అనిి  వైపుల 

వదలవలెను .  
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వీలైనంత్వరకు ాలి ధ్రసరణను త్గ్గ ావీలుా సిమంట్ సంచ్చలను దగరాా పేరాు లి . ఒతితడి 
వల ోసిమంట గడురటేర అవకాశానిి  నివారించడ్డనిక్త స్స్తర స ల యొరె  ఎతత 10 సంచ్చలకు 
మించకూడదు. 

స్స్తర స యొరె  వెడలెు  నాలుగు సంచ్చల పడవు లేదా 3 మీట్రకోు మించకూడదు. స్స్తర కులలో  8 

సంచ్చల రంటే ఎకుె వ ఎతతలో సిమంట బ్స్తత లను నిలవ  చేసి నపుె డు సిమంట బ్స్తతలు 
ఆలరరేి ట్ ా  పడవు వారీా మరియు ధ్కాస్ వారీా అమరాు లి. త్దావ రా స్స్తర స రటరకొని ఉండి 
బ్స్తతలు రడిపోయే ధ్రమాదానిి  త్గ్ంాచవచ్చు .  

సిమంట్ సంచ్చలను పేర్డు నపుె డు, వాటిని వీ రరించిన ధ్రమంలో ఉరయోగ్ంచ్చకునే 
వరంా వాటిని పేరాు లి. సిమంట్ వయస్త్  తెలుస్తకోవట్టనిక్త సిమంట్ అందుకుని  తేదీని 
చూప్తంచే లేబ్బ్ ధ్రతి స్స్తర స వదద ఉంచవలెను.   

ర్డతరవనాల సమయంలో అదనపు భధ్దత్ కోసం, లేదా అస్తధారణంా ఎకుె వ కాలం 
నిలవ  ఉంచాలని భావస్తతని పెు డు, స్స్తర స పూరితా  పాలిథిలిన్ వంటి వాట్ధ్రూే ఫంగ్ పరతో 
రరె బ్డి ఉంచవలెను, ఇది స్స్తర స పైభాగంను మూసివేసేట్టోా ఉండవలెను.  

గనీి  సంచ్చలు, కాగ్త్పు సంచ్చలు మరియు పాలిథిలిన్ సంచ్చలలో సిమంట్ అందినపుె డు 

వడి వడిా నిలవ  చేయవలెను. 

 

 

 

 

స్స్పరల్  

స్స్పరల్ యొకీ  ఇండంటంగ్  

లబ్ధిదార్డలు ఇచిు న సమా తి ధ్రకారం స్సూథ ల మూల స్స్తథ య క్షేధ్త్స్తథయ కారా నిరావ హకులు 
డిమాండ్ అంచనాలో అనుసరించాలి్ న ధ్క్తంది వధానం. 

ఇళ్ళు  మంజూర్డ చేయబ్డిన సంబ్ంధిత్ లేఅవుట్లోోని లబ్ధిదార్డలు ఇంటి నిరాా ణ దశను 
ఎరె టిరపుె డు వారి వాలంటీరకోు తెలియచేస్తతర్డ.  

ధ్ామ స్స్తథయ మరియు వార్డు స్స్తథయలో వాలంటీరో్డ త్మ లబ్ధిదార్డలకు  త్ర్డవాతి నెలక్త 
సంబ్ంధించి  ఉకుె  అవసరానిి  లబ్ధదదార్డని వారీా (దశలవారీా ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్ చే 
అధికారిరంా తెలియచేసిన అవసరమైన రరిమాణం ధ్రకారం) ధ్రస్తతత్ నెల 2 వ తేదీ రలోా 
అంచనా వేయాలి (ఉదా. స్పపెరంబ్ర్ నెల అవసరం ఆగుస్ర 2 వ తేదీ రలోా అంచనా వేయాలి).  
వాలంటీర్ ఈ వరంా అంచనా వేసిన రరిమాణానిి  సూచించిన ఫారాా ట్ లో లబ్ధిదార్డల 
సమా తి లేఖతో పాట ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి క్త  ఇవావ లి.  

సంబ్ంధిత్ కారా దర్డి లు త్మ అధికార రరిధిలో (వలేజ్ / వార్ ు) స్ ర్  యొరె  మొత్తం 
అవసరానిి  అంచనా వేసి స్పధ్రటేరియట్ల కోసం పందురరిచిన ఆన్లైన్ వె్ సైట్ లో నెల 

2 వ తేదీలోా సంబ్ంధిత్ మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ కు అప్లోడ్ 
చేయవలెను.  
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స్స్పరల్ యొకీ  రస్పదు మరియు రస్పదు విధానం  

స్ రలు ఉత్ె తిత చేయు రంపెనీల నుండి సరఫరా చేయబ్డిన స్ రలు మండల / యుఎ్బ్ధ 
స్స్తథయలో ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్ యొరె  అసిస్పరంట్ ఇంజనీరో్డ మరియు ధ్ామ/ వార్డు  స్స్తథయలో 

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంటో/వార్డు సదుపాయాల కారా దరిి లు  నిరిారించబ్డిన స్ ర్  గోడౌన్ / వేర్ 
హౌసలోో స్ ర్  దిగుమతి చేస్తకుంట్టర్డ.  

ఉకుె ను సరఫరా చేసే సంసథ తాను సరఫరా చేసే ఉకుె ను ఫాా ర రరీ స్స్తథయలో సరి అయన 

రీతిలో త్నిఖీ చేస్తకొని సంభందిత్ టస్ర సరి రఫకెట్ ను సంబ్ంధిత్ AE / ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ 

/ వార్ ు సౌరరాా ల కారా దరిి క్త సమరిె ంచాలి.  

ఉకుె ను సరఫరా చేసే రంపెనీ త్రె నిసరిా ఉకుె  రరిమాణం నిరూరణకు బ్ర్డవు 
రృవీరరణ రధ్తాలతో సహా రరిమాణ వవరాలను (ఇనావ యస్ వవరాలు) సమరిె ంచాలి. 

ఉకుె  రంపెనీ ధ్రతినిది / లారీ ష్టైవర్ సమక్షంలో (అంటే లోడ్ చేయబ్డిన మరియు అన్లోడ్ 
చేయబ్డిన ధ్ట్స) ఏదైనా సమీర బ్ర్డవు సేె ్ వదద బ్ర్డవు చూడవలెను. అటిర బ్ర్డవును 
ఉకుె  రంపెనీ ధ్రతినిధి/లారీ ష్టైవర్ రృవీరరించవలెను.  

బ్ర్డవు యొరె  ఫలితానిి  (తేడ్డ ఉని చో) ోన్ దావ రా వెంట్నే సరఫరాదార్డ మరియు 

సంబ్ంధిత్ ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజనీర్కు తెలియజేయాలి. త్దావ రా సరఫరాదార్డ 
కావాలనుకుంటే, మరోస్తరి దానిి  త్నిఖీ చేస్తకోవచ్చు .  

ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి  ఆన్లైన్ వె్-అప్తకోే్న్లో ఉకుె  
వీ రరణను సధ్రమముా నమోదు చేసి సరఫరాదార్డ దావ రా అందుకుని  స్ ర్  యొరె  
ఇనావ యస్ మరియు బ్ర్డవు స్సిపో్ను మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు అప్ లోడ్ 
చెయాా లి.  

 

 

స్స్పరల్ యొకీ  స్సేరకింగ్ మరియు నిలవ   

సైట్ వదద ఉకుె ను పేరు డం మరియు నిలవ  చేయడం గురించి స్తధారణ మారదారి రం IS 

4082: 1996 ధ్రమాణాల ధ్రకారం ఈ ధ్క్తంది వరంా ఉండ్డలి (నిబ్ంరనలు 4.13.1 నుండి 4.13.5 

వరకు).  
ఉకుె  యొరె  ధ్రతి వరీరారణకు, ధ్రతాే ర ధ్పాంతాలు కేట్టయంచాలి. ధ్రతి త్రగతి యొరె  ార్
లు మరియు వభాాల చివరలను ధ్రతాే రమైన రంగులలో పెయంట్ చేయడం మంచిది.  

స్తధారణంా స్ ర్  వధ్కీరరణను నివారించ్చనటో మరియు క్షీణత్ మరియు తపుె ను 
నివారించ్చనటో నిలవ  చేయవలెను.  

సేె లింగ్ మరియు తపుె  రట్రకుండ్డ ఉండట్టనిక్త, స్స్తర క్తంగ్ చేయడ్డనిక్త ముందు స్ రలును 
సిమంట్ వాష్ తో  పూత్ వేయడం మంచిది. 

 ధ్పామాణిర పడవు నుండి రతితరించడంలో వా రాథలను త్గ్ంాచడ్డనిక్త, వవర త్రగతల, 

కొలత్ల, పడవుల ఆధారంా స్ రలును వడివడిా నిలవ  చేయవలెను.  

ఎకుె వ కాలం నిలవ  వ్యంలో, రనీసం 150 మిమీ వరకు భూమట్టరనిక్త పైన పేరు వలెను.  
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తీరధ్పాంతాలోో లేదా ఎకుె వ కాలం నిలవ  వ్యంలో సేె లింగ్ మరియు తపుె  రట్రకుండ్డ 
ఉండట్టనిక్త సిమంట్ వాష్ యొరె  కోట ఇవవ వలెను. 
 

ఇతర గృహ నిరాా ణ సామాధ్ి  

ఇతర గృహ నిరాా ణ సామాధ్ి ఇండంటంగ్  

స్సూథ ల మూల స్స్తథయ క్షేధ్త్స్తథయ కారా నిరావ హకులు డిమాండ్ అంచనాలో అనుసరించాలి్ న 
ధ్క్తంది వధానం. 

సె్ప సిఫకే్నోు మరియు వాటి రేటో మొదలైన వాటితో గృహ నిరాా ణ స్తమాధ్గ్ సరఫరా కోసం 
ఎంపానె్ు రంపెనీలు / యూనిట్ ోజాబ్ధతా ధ్ామ / వార్ ు స్పధ్రటేరియట్ కారాా లయాలలో 
ధ్రదరిి ంచబ్డతాయ.  

లబ్ధిదార్డలు ఈ స్తమధ్గ్ని ఎంచ్చకోవడ్డనిక్త ఎంపానె్ు రంపెనీ / యూనిట్ ోనుండి అవసరమైన 
స్తమధ్గ్ని పందడ్డనిక్త ధ్ామ వాలంటీరకోు వారి సమా తిని తెలియచేయాలి.  
లబ్ధిదార్డడు త్నకు మంజూర్డ చేసిన ఇంటి మంజూర్డ వలువ నుండి ఇత్ర ఇంటి నిరాా ణ 
స్తమధ్గ్ వలువను  నేర్డా రంపెనీ / యూనిట్కు APSHCL దావ రా చెలింోపు చేయడ్డనిక్త 
సమా తిని ఇవావ లి. ఇళ్ళు  మంజూర్డ చేయబ్డిన సంబ్ంధిత్ ధ్ామం /వార్డు లేఅవుట్ 
లబ్ధిదార్డలు ఇంటి నిరాా ణ దశను మరియు వారిక్త కావలసిన ఇత్ర గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ని 
వారి సమా తితో వారిక్త సంబ్ందించిన వాలంటీరకోు తెలియజేస్తతర్డ.  

ధ్ామస్తథయ మరియు వార్డు  స్స్తథయలో వాలంటీరో్డ త్మ లబ్ధిదార్డలకు త్ర్డవాతి నెలక్త 
సంబ్ంధించి ఇత్ర గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ అవసరానిి  లబ్ధదదార్డని వారీా ధ్రస్తతత్ నెల 2 వ 

తేదీ రలోా అంచనా వేయాలి.(ఉదా. స్పపెరంబ్ర్ నెల అవసరం ఆగస్తర 2 వ తేదీ రలోా అంచనా 
వేయాలి).  

వాలంటీర్ ఈ వరంా వచిు న రరిమాణానిి  సూచించిన ఫారాా ోో  లబ్ధిదార్డల సమా తి 
లేఖతో పాట ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి క్త  ఇవావ లి. 

 సంబ్ంధిత్ కారా దర్డి లు త్మ అధికార రరిధిలోని (వలేజ్ / వార్ ు) ఇత్ర గృహ నిరాా ణ 
స్తమధ్గ్ యొరె  మొత్తం అవసరానిి  అంచనావేసి స్పధ్రటేరియట్ల కోసం పందురరచిన 
ఆన్లైన్ వె్ సైట్ లో నెల 2 వ తేదీలోా సంబ్ంధిత్ మండ్ / యుఎ్బ్ధ అసిస్పరంట్ 
ఇంజనీర్ కు  అప్ లోడ్ చేయాలి. 

  

ఇతర  గృహ నిరాా ణ సామాధ్ి రస్పదు మరియు రస్పదు విధానం  

మండల / యుఎ్బ్ధ స్స్తథయలో ఎప్తఎస్హెచ్సిఎ్ యొరె  అసిస్పరంట్ ఇంజనీరో్డ మరియు 
ధ్ామ / వార్డు స్స్తథయలో ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్/వార్డు సదుపాయాల కారా దరిి  ఇత్ర గృహ 
నిరాా ణ స్తమధ్గ్ త్యారీదార్డలు సరఫరా చేసిన ఇత్ర గృహనిరాా ణ స్తమధ్గ్ని అనో్లడ్ 
చేస్తకుంట్టర్డ.  
సరఫరాదార్డలచే సరఫరా చేయబ్డు గృహ నిరాా ణ స్తమాధ్గ్ టస్ర సరి రఫకెట్నోు 
సరఫరాదార్డలు సంబ్ంధిత్ AE / ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి క్త 
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త్రె నిసరిా సమరిె ంచాలి. ఇత్ర గృహ నిరాా ణ స్తమాధ్గ్ సరఫరా చేసే త్యారీ సంసథ అది 
సరఫరా చేస్తతని  స్తమాధ్గ్ వవరాలను, రరిమాణాలను, ఇనావ యస్ ని స్తమధ్గ్ని అనో్లడ్ 
చేసేట్పుె డు సంబ్ంధిత్ అధికారిక్త ఇవవ వలెను.  
ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట్ / వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి  ఆన్లైన్ వె్-అప్తకోే్న్లో ఇత్ర 
గృహ నిరాా ణ స్తమధ్గ్ వీ రరణను సధ్రమముా సమోదు చేసి సరఫరాదార్డ దావ రా 
అందుకుని  ఇన్వాయస్ను మండ్ / యుఎ్బ్ధ  
అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు అపోోడ్ చెయాా లి. రంపెనీ ధ్రతినిధి/ లారీ ష్టైవర్ సమక్షంలో అత్ను 
సరఫరాదార్డ సరఫరా చేసిన స్తమాధ్గ్ లెక్తె ంచాలి మరియు రంపెనీ ధ్రతినిధి / లారీ ష్టైవర్  
చేత్ ధ్ధువీరరణ తీస్తకోవాలి.  

అత్ను వెంట్నే ోన్ దావ రా సరఫరాదార్డ మరియు సంబ్ంధిత్ అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్కు 

(రరిమాణంలో కొరత్ /తిరసె రించిన డ్డమేజ్ు  మటీరియ్ ఉని చో) తెలియజేయాలి. 
త్దావ రా సరఫరాదార్డ కోర్డకుంటే, అత్ను మరోస్తరి దానిి  త్నిఖీ చేయవచ్చు . స్తమధ్గ్ 

యొరె  సరైన రరిమాణం మరియు నాణా త్ను త్నిఖీ చేసే ధ్పాథమిర ారా త్ ఇంజనీరింగ్ 
అసిస్పరంట్/వార్ ు సదుపాయాల కారా దరిి / అసిస్పరంట్ ఇంజనీర్ పై  ఉంటంది.  
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వైసా్ ర్ జగననన  కాలనీ లు - గృహ ధ్రణాళిక 

 
 

 

కొలతల వివరములు
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ముందుభాగం 

 
 

 

తాడేరలిి గంటూర్ల జిలి్లలో నిరిా ంచిన మోడల్ గృహం. 
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“వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్” పోరరల్ ద్ఘవ రా సమంటు సేకరణ  

మనం ఇంత్కు ముందు చరిు ంచ్చకుని టో, గౌరవనీయులైన ముఖా మంధ్తి ార్డ సిమంట 

త్యార్డ చేయు రంపెనీల ధ్రతినిధులతో సమావేశమయ అనిి  ధ్రభుత్వ  రనులకు సిమంట 

రర ఖరార్డ చేశార్డ. 

దానిని అనుసరించి, ఇండష్టీరస్ & కామర్్  డిపార్డరమంట వార్డ అనిి  డిపార్డరమంటలకు 

సహాయము చేయు "వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్" అను ఆన్ లైన్ పోర ర్  అభవృది ిచేస్తర్డ. 

(www.apindustries.gov.in/YSRNS/Index.aspx). 

ఈ రదతిిలో ధ్రభుత్వ  డిపార్డరమంటలు, జిలోా రలెర రర్డలు, ఎ.ప్త. సిమంట త్యారీ దార్డల 

సంఘము మరియు సిమంట రంపెనీలు అందరికీ ఈ పోర ర్  ఉరయోగ్ంచ్చట్కు యూజర్ 

ఐ.డి లు మరియు పాస్ వర్డులు ఇచాు ర్డ.  

ధ్రభుత్వ  డిపార్డరమంటలకు సంబ్ంధించి, ధ్రతి జిలోాలోని ధ్రతి డిపార్డరమంటకు ఇదదర్డ 

అధికార్డలకు యూజర్ ఐ.డి లు మరియు పాస్ వర్డులు ఇచాు ర్డ. (లెవ్ - 1  & లెవ్ -2 ).  

లెవ్ - 2  అధికారి అవసరానిి  బ్టిర లెవ్ - 1 అధికార్డల యూజర్ ఐ.డి లు ధ్క్తయేట్ 

చేసేదర్డ.  

గృహ నిరాా ణానిక్త సంబ్ంధించి, జిలోాలోని ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డలు లెవ్ - 1 అధికారి, 

ధ్పాజెకుర  ైర్కర రర్డ లెవ్ - 2  అధికారి మరియు జిలోా రలెర రర్డ లెవ్- 3 అధికారి. 

 

డిమాండ్ రైజింగ్  
మనం ఇంత్కు ముందు చరిు ంచ్చకుని టో, ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట/ వార్డు  అమనిటీస్ 

స్పధ్రట్రి, వాళ్ు  భౌగోళిర రరిధి లో త్దురరి నెలకు సంబ్ంధించి సిమంట అవసరానిి  

రన్ా లిడేట్ చేసి, దానిని సచివాలయములకు అందించిన హౌసింగ్ వె్ సరీవ స్ లో అప్ లోడ్ 

చేసి మరియు దానిక్త సంబ్ంధిత్ మండల/యు ఎ్.బ్ధ అసిస్పరంట ఇంజనీర్డకు ధ్రస్తతత్ నెల 2 

వ తేదీ లోపు రంప్తంచవలెను. ఉదాహరణకు, స్పపెరంబ్ర్డ నెల సిమంట అవసరానిి  ఆగస్తర 

ర్కండవ తేదీ లోపు అప్ లోడ్ చేయవలెను.  

ఈ వరంా, ధ్రతి అసిస్పరంట ఇంజినీర్డ త్న భౌగోళిర రరిధిలోని సిమంట అవసరానిి  

రన్ా లిడేట్ చేసిన త్రావ త్ , లెవ్ - 1  అధికారి i.e. ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ ఈ సిమంట 

అవసరానిి  ధ్రతి నెల వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్  లో నమోదు చేయవలెను.  

ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ నెల వారీ సిమంట అవసరానిి  ధ్రతి నెలా 10 వ తేదీ లోపు వై. ఎస్.ఆర్ 

నిరాా ణ్ పోర ర్  లో నమోదు చెయా వలయును. ఉదాహరణకు, స్పపెరంబ్ర్డ నెల సిమంట 

అవసరానిి  ఆగస్తర నెల   10 వ  తేదీ లోరల  వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్  లో 

నమోదుచేయవలయును.  

లెవె్ - 2  అధికారి ధ్పాజెకుర  ైర్కర రర్డ, లెవె్ - 1  అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ నమోదు 

చేసిన సిమంట అవసరానిి  రరిశీలించి , అవసరమైతే త్గు మార్డె లు చేసి సిమంట 

అవసరానిి  జిలోా రలెర రర్డ వారిక్త ధ్రతి నెలా 15 వ తారీఖు లోపు వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్  లో 

సమరిె ంచవలెను.  

లెవె్ – 3 అధికారి  జిలోా రలెర రర్ రన్ా లిడేటడ్ సిమంట్ డిమాండును  

ఎ. ప్త. సిమంట్ త్యారీదార్డల సంఘంక్త ధ్రతినెలా 20 వ తారీఖులోరల ఫారావ ర్ ు చేయవలెను.  

http://www.apindustries.gov.in/YSRNS/Index.aspx


21 
 

జిలోా రలెర రర్ వార్డ ఆమోదించిన సిమంట్ డిమాండ్ ఆధారంా సదర్డ డిమాండుక్త ఎ.ప్త. 

సిమంట్ త్యారీదార్డల సంఘం సిమంట్ త్యార్డచేయు రంపెనీలను కేట్టయంచ్చను.  

కేట్టయంచిన సిమంట్ రంపెనీల మీద ఇండంట్ పెటరట్కు, ఆ జిలోాకు ఆ డిపార్డరమంటక్త 

కేట్టయంచిన సిమంట్ రంపెనీల పేరో్డ, ఇంరన్య ఆ రంపెనీల పేర్డ మీద కేట్టయంచిన 

స్పమంటలో ఎంత్వరకు మిగులు ఉని దీ మొదలగు వవరములు మనకు వై. ఎస్.ఆర్. 

నిరాా ణ్ పోర ర్  లో రనిప్తంచ్చను. 

 

సమంటుకి ఇండంట్స పెటురట  
లెవె్ – 1 అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజనీర్ గోదాము వారీా కావలసిన సిమంటను 

కేట్టయంచిన సిమంట్ రంపెనీల మీద ఇండంట్ పెట్రవలెను.  

లెవె్-2 అధికారి ధ్పాజెస ర ైర్కర రర్ ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజనీర్ పెటిరన ఇండంటను రరిశీలన చేసి, 

అవసరమైనచో మార్డె లు చేసి, జిలోా రలెర రర్ వారిక్త ఫారావ ర్ ు చేయవలెను.  

జిలోా రలెర రర్ వార్డ, అనిి  డిపార్డరమంటల రరేు చ్ ఆర ుర్్  అపోోడ్ చేయుట్కు జిలోా స్స్తథయలో 

ఒర అధికారిని నియమించవలెను.  

జిలోా రలెర రర్ వార్డ ధ్పాజెస ర ైర్కర రర్ వార్డ రంప్తంచిన ఇండంట్ లను ఆమోదించి రరేు చ్ ఆర ుర్్  

ని కూడ్డ ఆమోదింతర్డ.  

అపుె డు జిలోా రలెర రర్డ వార్డ నియమించిన జిలోా స్స్తథయ అధికారి రరేు జ్ ఆర దర్్   ని వై.ఎస్.ఆర్ 

నిరాా ణ్ పోర ర్  లో సిమంట రంపెనీల పేర్డ మీద అప్ లోడ్ చేయుదుర్డ.  

రరేు జ్ ఆర దర్్  పెటిరన త్ర్డవాత్, సిమంట రంపెనీలు (15) రోజులలో సిమంట సరఫరా 

చేయవలెను. 

డలివరీ తీస్తకొనుట మరియు పేమంటు చేయుట.  

మనం ఇంత్రముందు చరిు ంచ్చకుని టో ఇంజనీరింగ్ అసిస్పరంట/వార్డు  అమనిటీస్ స్పధ్రట్రీ 

సిమంట ముటిరనటో సచివాలయములకు అందచేసిన హౌసింగ్ వె్ సరీవ స్త లో ఎంత్ 

కావ ంటిటీ ముటిరనదీ, ఎంత్ డ్డమేజ్ు  కావ ంటిటీ తిరసె రించినదీ (ఏమైనా ఉంటే), ఇనావ యస్ 

నెల & తేదీ, వెహిర్ నంబ్ర్డ మొదలగు వవరములు నమోదు చేసి, సిమంట రంపెనీల నుండి 

పందిన  

ఇనావ యస్ మరియు పేమంట స్సిపెోు లు సంబ్ంధిత్ అసిస్పరంట్ ఇంజినీర్డ వారిక్త 

అందజేయవలెను 

పై రనే రేా ్న్ ని అనుసరించి లెవె్ -1  అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ 

పోర ర్  లో సిమంట ముటిరనటో నమోదు చేసి ఇనావ యస్ లని పోర ర్  లో అప్ లోడ్ చేయుదుర్డ. 

దాని త్రావ త్ వై.ఎస్.ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్  లో ఇండంట్ స్సిథతి సరఫరా చేసిన సిమంట వలువలో 

98 % పేమంట చేయుట్కు “ట అప్ లోడ్ ట సి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్” ా మారిపోవును. 

సరఫరా చేసిన సిమంట నాణా త్ శాంప్త్్  సేరరించి ఆమోదిత్ ధ్రయోగశాలలలో 

రరీక్షంచబ్డును.  

సిమంట శాంప్త్్  సేరరించ్చనపుడు డిపార్డరమంట మరియు సిమంట రంపెనీ ధ్రతినిధులు 

ఇదదరూ ఉండవలెను. 
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నాణా త్ రరీక్షలో శాంప్త్్  పాస్ అయన త్రావ త్, లెవ్ - 1  అధికారి ఎగ్కాిూ టివ్ ఇంజినీర్డ 

దానిని వై.ఎస్. ఆర్ నిరాా ణ్ పోర ర్  లో నమోదు చేసిన త్ర్డవాత్ మాధ్త్మే మిగ్లిన 2% సిమంట 

వలువ సదర్డ సిమంట రంపెనీక్త సి.ఎఫ్.ఎమ్.ఎస్ దావ రా వడుదల చేయుట్కు పోర ర్  

అనుమతించ్చను.  

 

 


