
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం  

గ్రా మ వరలంటీర్లు , వరర్లు  వరలంటీర్లు  & గ్రా మ సచివరలయాలు, వరర్లు  సచివరలయాల శరఖ, 

                                    తాడేప్ల్లు - 522501, గుంటూర్ల జిలాు , ఆంధ్రప్రదేశ్.  

 

న ండి,        వర్కు, 

శ్రా జి ఎస్ నవీన్ కుమార్, ఐఏఎస్,     అందర్ల జాయంట్ కలెకటర్లు  (VSWS & D) 

కమీషనర్ల,  

గ్రా మ వరలంటీర్లు , వరర్లు  వరలంటీర్లు  &  

గ్రా మ సచివరలయాలు, వరర్లు  సచివరలయాల శరఖ.  

Rc No.43/COORD/G/GVWV & VSWS Dept/Dated 27-12-2020 

సరర్/మేడమ్,  

విషయం :  GVWV & VSWS శరఖ  - పేదలందరికీ ఇళ్లు   కరర్యకామం - డిస ంబర్ 25, 2020 న ంచి జనవరి 7, 
2021 వర్కు  - లబి్దదార్లలకు గృహ నిరరాణ మంజూర్ల ప్తార ల ప్ంపిణీ  - గృహ నిరరాణ మంజూరీ 
ప్తార ల ప్ంపిణీ, ఇంటి ప్టటట ల ప్ంపిణీ, గృహ నిరరాణంలో ఐచిిక ప్తార లు ఇచిిన  లబి్దదార్లల న ంచి 
సపందన సరవవన  గ్రా మ, వరర్లు  వరలంటీర్ు దావరర నిర్వహణ గురించి  - సవరించిన ఆదేశరలు జారీ. 

నిరవిశం  :  1)ఆంధ్రప్రదేశ్ రరషట ర గృహ నిరరాణ కరరపపరవషన్ మేనేజింగ్ డ ైరెకటర్ గ్రరి 27-12-2020 తేదీ నాటి టెలీ 
కరనఫరెన్్ ఆదేశరలు  

            2) Rc No 42/COORD/G/GVWV & VSWS Dept/ Date 27-12-2020 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పౌర్లలందరికీ సంక్షవమ ప్థకరలన  అమలు చేసతూ , కుల, మత్, వర్గ, ల్లంగ బేధ్ ర్హిత్ంగ్ర, 
రరజకీయ అన బంధాలకు అతీత్ంగ్ర, పరర్దర్శకంగ్ర, అవినీతికి దతర్ంగ్ర, అర్లు లెైన వరర్ందరికీ సంక్షవమ ఫలాలన  
అందజవస ూ ననది.  సంక్షవమ ప్థకరలలో అగాగణయ ప్థకమ ైన  "పేదలందరికీ ఇళ్లు " కింద  30.75 లక్షల లబి్దదార్లలకు 
లబి్ద చేకూరవి కరర్యకామానిన గ్ౌర్వ ముఖయమంతిర గ్రర్ల డిస ంబర్ 25 న పరర ర్ంభంచార్ల.   



2. ఆంధ్రప్రదేశ్ గృహ నిరరాణ శరఖ డిస ంబర్ 25, 2020 న ంచి జనవరి 7, 2021 వర్కు "పేదలందరికీ ఇళ్లు " 
కరర్యకామానిన ర్ూప ందించినది, మరియు  ఫేజ్  - 1 కింద లబి్దదార్లలందరికీ గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లు 
ముదిరంచినది. అంతేకరకుండా, గృహ నిరరాణ ఐచిిక ప్తార లు కూడా ముదిరంచడం జరిగి్ంది. ఈ డిస ంబర్ 25 2020 
న ంచి జనవరి 7,2021 లోప్ల, గ్ౌర్వ ప్రజా ప్రతినిధ్ లన  సంప్రదించి, గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లన , గృహ 
నిరరాణ ఐచిిక ప్తార లన   గ్రా మ/వరర్లు  వరలంటీర్ు దావరర   ప్ంపిణీ చేయంచాల్ల.  

3. జిలాు లోని గృహ నిరరాణ శరఖ ప్థక సంచాలకులు గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లు &  గృహ నిరరాణ ఐచిిక ప్తార లు 
డిస ంబర్ 28, 2020 లోప్ల గ్రా మ/వరర్లు  వరలంటీర్ుకు అందజవసరూ ర్ల.  ఇంజనీరింగ్ సహాయకులు/వరర్లు  సద పరయాల 
కరర్యదర్లశలు వరలంటీర్లు  & గృహ నిరరాణ శరఖ అధికరర్లలతో సమనవయం చేస కొనవలెన . గృహ నిరరాణ శరఖ వరరి 
వర్్ ఇన్్ెకటర్లు /ఏఈ/డీఈఈ/ఈఈ లన  గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లు & గృహ నిరరాణ సమాతి ప్తార లన  
లబి్దదార్లల న ంచి సేకరించడానికైె గ్రా మ, వరర్లు  సచివరలయాలకు ప్ంప్డం జర్లగుత్ ంది.  

4. గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లు, ఇంటి ప్టటట ల ప్ంపిణీ జరిగి్ందా, లేదా? గృహ నిరరాణం లో మూడు ర్కరల నిరరాణ 
ఐచిికరలలో ఒక ర్కం నిరరాణం  కొర్కు  సమాతి ప్తార లు లబి్దదార్లలు ఇచాిరర, , లేదా?...  కన కక్డానికి సపందన 
సరవవ న  నిర్వహించేంద కు వరలంటీర్ు కొర్కు అధ్ నాత్న 5.9 వర్షన్ కల్లగి్న వరలంటీర్ యాప్ న   గ్రా మ వరలంటీర్లు , 

వరర్లు  వరలంటీర్లు  & గ్రా మ సచివరలయాల, వరర్లు  సచివరలయాల శరఖ వరర్ల ర్ూప ందించడం జరిగి్ంది. ఈ రరతిరకి ఈ 
అధ్ నాత్న 5.9 వర్షన్  కల్లగి్న వరలంటీర్ యాప్ న  విడుదల చేయబడుత్ ంది.  

5. నిరీీత్ కరర్యకామ తేదీలలో, గ్రా మ/వరర్లు  వరలంటీర్లు  గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లన  ప్ంపిణీ చేయాల్ల & గృహ 
నిరరాణ ఐచిిక ప్తార లన  లబి్దదార్లల న ంచి సేకరించాల్ల. గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార ల ప్ంపిణీ & గృహ నిరరాణ 
ఐచిిక ప్తార ల సేకర్ణ ప్ూరిూ అయన వ్ంటనే, సపందన సరవవ న  గ్రా మ/వరర్లు  వరలంటీర్లు  పరర ర్ంభంచాల్ల . 

6.  గృహ నిరరాణ శరఖ వరరి నిరవిశిత్ తేదీలలో అనగ్ర, డిస ంబర్ 25, 2020 న ంచి, జనవరి 7, 2021 లోప్ల 100% 
గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార ల ప్ంపిణీ,  లబి్దదార్లల న ంచి గృహ నిరరాణ సమాతి ప్తార లన  సేకరించడం ప్ూరిూ  

అగునటలు గ్ర మరియు లబి్దదార్లలు గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లు ప ందారర, లేదా? ఇంటి ప్టటట లు ప ందారర, లేదా? 

గృహ నిరరాణ ఐచిిక ప్తార లు ఇచాిరర, లేదా? వంటి అంశరలప ై సపందన సరవవన  నిర్వహించేంద కైె  ఎంపీడీవోలకు & 

మునిసిప్ల్ కమీషనర్ుకు జాయంట్ కలెకటర్లు  త్గు ఆదేశరలు జారీ చేయవలసినదిగ్ర కకర్డమ ైనది. 

7. "పేదలందరికీ ఇళ్లు " కరర్యకామం డిస ంబర్ 25, 2020 న ంచి జనవరి 7, 2021 వర్కు అమలగునటలు గ్ర , గృహ 
నిరరాణ మంజూరీ ప్తార ల ప్ంపిణీ, గృహ నిరరాణ ఐచిిక ప్తార ల సేకర్ణ మరియు  సపందన సరవవన  ఎంపీడీవోలు, 



మునిసిప్ల్ కమీషనర్లు  & గృహ నిరరాణ శరఖ ప్థక సంచాలకుల సమనవయంతో  ప్ూరిూ అగునటలు గ్ర చర్యలు 
తీస కకవరలని  జాయంట్ కలెకటర్ున  కకర్డమ ైనది.  

మీ విశవసనీయ, 

 జి ఎస్ నవీన్ కుమార్  

                   కమీషనర్ల  

నకలు, 

 రరషట రంలోని అందర్ల   జడీప సీఈవోలకు 

 రరషట రంలోని అందర్ల   మునిసిప్ల్ కమీషనర్ుకు  

రరషట రంలోని అందర్ల డీఆరీుడీఎ ప్థక సంచాలకులకు 

రరషట రంలోని అందర్ల మ పరా ప్థక సంచాలకులు 

రరషట రంలోని అందర్ల డీపీవోలకు  

రరషట రంలోని అందర్ల డివిజన్ అభవృదిి అధికరర్లలకు  

రరషరంలోని అందర్ల గృహ నిరరాణ శరఖ జిలాు ల ప్థక సంచాలకులకు, 100% గృహ నిరరాణ మంజూరీ ప్తార లు, ఇంటి 
ప్టటట లు ప్ంపిణీ చేయుటకు, గృహ నిరరాణ సమాతి ప్తార లన  సేకరించ టకు సిబబందిని గ్రా మ, వరర్లు  సచివరలయాలకు 
ప్ంప్ుట గురించి.  

ఆంధ్రప్రదేశ్ రరషట ర గృహ నిరరాణ కరరపపరవషన్ మేనేజింగ్ డ ైరెకటర్ గ్రరి ఓఎసిు  గ్రరికి. 


