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నవరత్నాలు – పేదలందరికి ఇలుు 
తరచుగా అడుగు ప్రశ్ాలు (FAQs) 

1) “నవరత్నాలు- పేదలందరికి” ఇలుు కారయక్రమము క్రంద ఇంటి స్థలము పందుటకు అర్హులైనప్పటికీ ఇంటి 
స్థలము ఇవవలేదు. అటి ివారికి ఇంటి స్థలము ఇచుు అవకాశ్ము ఉనాదా? 

జ:  స్ంబంధిత గ్రామ/వార్హు స్చివాలయంలో దరఖాస్తు చేస్తకునాచో, అర్హులుగా నిరధరించబడితే 90 
రోజులలోగా ఇంటి స్థలము ఇవవబడును. 

2) నవరత్నాలు- పేదలందరికి ఇలుు కారయక్రమము క్రంద ఇంటి స్థలము ఇచిునప్పటికీ ఇలుు మంజూర్హ కాలేదు? 
జ:    పేదలందరికీ ఇలుు కారయక్రమము 2 దశ్లలో చేప్టిడం జర్హగుతంది. మొదటి దశ్లో ఇళ్ళు మంజూర్హ కాని 

వారికి రండవ దశ్లో ఇళ్ళు మంజూర్హ చేయబడుతంది.  
3) స్థలము మరియు గృహము మంజూర్హ కొఱకు జరిగిన స్ర్వవ స్మయములో నేను గ్రామములో లేను  కావున 

ఇలుు మంజూరి కొఱకు ఏ అధికారిని స్ంప్రదించాలి?  
జ :   స్ంబధిత గ్రామ/వార్హు స్చివాలయములో దరఖాస్తు ఇవవవలెను.  

4) ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన – YSR (ప్టణి) BLC ప్థకము ఎవరికి వరిుస్తుంది?   
జ : ప్టిణ ప్రంత్నలలో లేదా అరబన్ డెవలప్మంట్ ప్రంత్నలలో (UDA) కనీస్ము 5 స్ంవతసరాల నుండి నివసిస్తు  

స్ంవతసర ఆదాయము 3 లక్షల లోపు ఉనావారికి వరిుస్తుంది.    

5) ప్రధాన మంత్రి ఆవాస్ యోజన – YSR (గ్రామీణ్) ప్థకము ఎవరికి వరిుస్తుంది?   
జ :  గ్రామీణ ప్రంత్నలలో నివసిస్తు కంద్రప్రభుతవం వారి 13 నిబంధనల ప్రకారము అర్హులైన వారికి వరిుస్తుంది.   

6) ఇంటి స్థలము కటాయంపు జరిగినది. ఇంటి నిరామణమునకు అనుమతి నేను ఎపుపడు పందగలను? 
జ :   మొదటి విడతలో కొంతమందికి ఇలుు మంజూర్హ చేయడమైనది. మిగిలిన అందరికీ రండవ విడతలో ఇలుు 

మంజూర్హ చేయబడుతంది. 

7) నా జీవిత భాగస్వవమికి ఇప్పటిక ప్కాా ఇలుు కలదు; నేను పేదలందరికీ ఇలుు ప్థకము క్రంద ఇంటి 
మంజూర్హకు అర్హుడినేనా? 

జ :   కాదు. 

8) నాకు సంత స్థలము కలదు నా సంత స్థలము నందు పేదలందరికీ ఇలుు ప్థకము క్రంద ఇలుు మంజూర్హ 
చేయబడుతందా?   

జ :   స్ంబంధిత స్చివాలయము నందు దరఖాస్తు ఇచిునట్లుతే తనిఖీ చేసి నిబంధనల ప్రకారము మీర్హ అర్హులైతే 
మీకు గృహము మంజూర్హ చేయబడును. 
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9) నేను ప్రభుతవ స్థలములో నివాస్ము ఉండుట వలన, నాకు రవిన్యయ శాఖ వార్హ పజిషన్ స్రిఫిికట్ 
ఇచిువునాార్హ మరి నాకు పేదలందరికీ ఇలుు కారయక్రమము క్రంద ఇలుు మంజూర్హ చేయబడుతందా?   

జ : స్ంబంధిత స్చివాలయము నందు దరఖాస్తు ఇచిునట్లుతే తనిఖీ చేసి నిబంధనల ప్రకారము మీర్హ అర్హులైతే 
మీకు గృహము మంజూర్హ చేయబడును. 

10) నా పేర్హ / నా జీవితభాగస్వవమి పేర్హ ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన – AHP ప్థకము క్రంద మ్యయపంగ్ 
చేయబడి ఉనాాను కాని ఇలుు మంజూర్హ కాలేదు. పేదలందరికి ఇళ్ళు – వయకిుగత గృహనిరామణము క్రంద 
మ్యకు ఇలుు మంజూర్హ చేస్వురా?   

జ : AHP ప్థకము క్రంద మ్యయపంగ్ చేయబడి ఇలుు మంజూర్హ కాని వారి వివరములు ఆన్ లైన్ నందు తీసివేసి 
పేదలందరికీ ఇలుు వయకిుగత గృహనిరామణం క్రంద మంజూర్హ చేయుటకు తగు చరయలు తీస్తకొనబడును. 

11) నవరత్నాలు- పేదలందరికీ ఇళ్ళు కారయక్రమము క్రంద మంజూర్హ చేయు ఇంటి యూనిట్ విలువ ఎంత?  
జ : యూనిట్ విలువ 1 లక్ష 80 వేలు రూపాయలు (పూరిు స్బ్ససడీ). ఇందుకు అదనముగా ఇంటి స్థలం సేకరణ 

కొఱకు రూ.65,000/-లు మరియు లేఅవుట్ లలో కావాలిసన మౌలిక స్దుపాయాల కొఱకు రూ.60,000/- 
లు స్గటున ఒక పాుట్ కు ప్రభుతవం ఖర్హు చేయడం జర్హగుతంది. 

12) ఇంటి యూనిట్ విలువ మొతుము గృహనిరామణ స్ంస్థ దావరా మంజూర్హ చేయబడుతందా?  
జ:   గ్రామీణ ప్రంత్నలు, అరబన్ డెవలప్మంట్ ఏరియాలలో రూ.1,50,000/- గృహనిరామణ స్ంస్థ దావరా మరియు 

రూ.30,000/- లు గ్రామీణ ఉపాధిహామీ ప్థకము దావరా అందచేయబడుతంది. మునిసిప్ల్ ప్రంత్నలలో 
రూ.1,80,000/-లు గృహనిరామణ స్ంస్థ దావరా అందచేయబడుతంది. 

13) ఇంటి యూనిట్ విలువలో 3% ప్రిపాలన స్ంబందిత ఖర్హులను మినహాయంచు కుంటారా?   
జ:    లేదు. 

14) నవరత్నాలు- పేదలందరికి ఇలుు కారయక్రమము క్రంద మంజూర్హ చేయు ఇంటి యూనిట్ విలువ యందు 
లబ్సదిార్హని వాటా ఉనాదా?   

జ:    లేదు. 
15) మహాత్నమ గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ ప్థకము దావరా అందచేయు రూ.30,000/-లు కొఱకు 

జాబ్ కార్డు తప్పనిస్రా?   
జ:    అవును. 
16) మహాత్నమ గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ క్రంద అందచేయు రూ.30,000/-లు యొకా వివరములు 

తెలుప్గలర్హ?   
జ:   ఇంటి నిరామణమునకు 90 రోజుల ప్నిదినములకు గాను కనీస్ం రూ.18,000/-లు (ఉపాధి హామీ దినస్రి 

ర్వటు ప్రకారము చెలిుంచబడుతంది) మరియు మర్హగుదొడిు నిరామణమునకు గాను రూ.12,000/-లు గ్రామీణ 
ఉపాధి హామీ ప్థకము క్రంద ఇవవడం జర్హగుతంది.  
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17) గ్రామీణ ఉపాధి హామీ ప్థకము క్రంద ఇంటి నిరామణమునకు ఇచుు 90 రోజుల ప్నిదినముల నగదు ఎపుపడు 
అందచేస్వరి్హ ?   

జ:  బేస్మంట్ పూరిు అయన తర్హవాత 28 ప్నిదినములు, గోడలు (రూఫ్ లెవెల్) పూరిు అయన తర్హవాత 34 
ప్నిదినములు మరియు శాుబు వేసిన తర్హవాత 28 ప్నిదినములు యొకా నగదు ఉపాధి హామీ దినస్రి 
ర్వటు ప్రకారము చెలిుంచబడుతంది.  

18) లబ్సదిార్హని కుటుంబ స్భుయలందరి ఆధార్డ కార్హు వివరాలను అందించాలిసన అవస్రం ఉందా? 
జ:    లబ్సిదార్హని యొకా మరియు వారి జీవిత భాగస్వవమి యొకా ఆధార్డ కార్హు వివరాలు ఇవవవలెను. 
19) లబ్సదిార్హని ఆధార్డ నంబర్డ కొఱకు స్మమతి ప్త్రానిా ఎందుకు తిస్తకుంటునాార్హ? 
జ:  ఆధార వివరములు వయకిుగత స్మ్యచారం క్రందకు వస్తుంది. అందువలన లబ్సిదార్హని ఆధార్డ నంబర్హ 

వినియోగించుటకు స్మమతి ప్త్రానిా తీస్తకుంటునాార్హ. 
20) లబ్సదిార్హని బ్యంకు ఖాత్న వివరములు ఎందుకు తీస్తకుంటునాార్హ? 
జ : లబ్సిదార్హనికి దశ్ల వారీగా రావలసిన బ్సలుులు ఆధార అనుస్ంధానం చేసిన బ్యంకు ఖాత్నకు నేర్హగా  

జమచేయుట కొఱకు లబ్సదిార్హని బ్యంకు ఖాత్న వివరములు తీస్తకోవడం జర్హగుతంది.  
21) ఇదివరక జీవిత భాగాస్వవమికి ఇలుు మంజురై ఉనా యెడల తిరిగి “నవరత్నాలు – పేదలందరికి ఇలుు” 

ప్థకము క్రంద లబ్సదిార్హడు ప్రయోజనం పందగలరా? 
జ:    పందలేర్హ. 

22) పేదలందరికి ఇలుు ప్థకముకు గాను ప్రభుతవము ఆమోదించిన ఇంటి నమూనా ఉనాదా?   
జ :   ఒక కుటుంబమునకు గల గృహ అవస్రములు గురిుంచి 340 చదరపు అడుగుల పుంత్ ఏరియాతో  హాలు, 

ప్డక గది, వంట గది, మర్హగుదొడిు (272 చదరపు అడుగులు) మరియు వరండాతో (68 చదరపు 
అడుగులు) కూడిన ఇంటి నమూనాను ప్రభుతవము ఆమోదించినది.   

23) లబ్సదిార్హడు ఇంటిని స్వంత పాును ప్రకారము నిరిమంచుకొనవచుునా? 
జ :   ప్రభుతవము ఆమోదించిన నమూనా ప్రకారము మ్యత్రమే లేఔట్ లలో నిరిమంచవలెను. స్వంత స్థలములో 

పాుటు కొలతలను బటిి అధికార్హల ఆమోదముతో పాును మ్యర్హప చేస్తకొనవచుును. 340 చదరపు అడుగుల 
పుంత్ ఏరియా తప్పని స్రిగా ఉండవలెను. 

24) ప్రభుతవము ఆమోదించిన టైప్ డిజైన్ ను పుంత్ ఏరియా నిబంధనలను స్వరించవచాు? 
జ :    ఆమోదించబడిన డిజైన్ మరియు పుంత్ ఏరియా ప్రకారము మ్యత్రమే లే అవుటులో ఇలుు నిరిమంచవలెను. 
25) పుంత్ ఏరియా మరియ కారపట్ ఏరియా యొకా నిరవచనం ఏమిటి? 
జ : పుంత్ ఏరియా అనగా ఇంటి బయటి వైశాయలము మరియు కారపట్ ఏరియా అనగా ఇంటిలోప్ల  

వాడుకొనుటకు ఉప్యోగప్డే వైశాయలము. 
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26) వేర్వవర్హ నమూనాలతో ఇంటిని నిరిమంచవచాు? 
జ :   లే అవుటులో అనుమతిలేదు, ఆమోదించబడిన డిజైన్ ప్రకారము మ్యత్రమే ఇలుు నిరిమంచవలెను 

27) ప్రభుతవ నమూనా ప్రకారము మంజూరైన రండు ఇళ్ళు జంటగా నిరిమంచుకొనవచాు? 
జ :    జంటగానిరిమంచుకొనుటకు అనుమతి లేదు. విడివిడిగా మ్యత్రమే నిరిమంచుకొనవలెను. 

28) అదనపు అలమ్యరాలు కటుకిోవచాు? 
జ :    నిరిమంచుకొనవచుును, అదనపు ఖర్హును లబ్సిదర్హడు భరించవలెను.  

29) పలుర్డస పై కపుప స్వథయ వరకు ప్ంచవచాు? 
జ :   లబ్సదిార్హడు అదనపు ఖర్హును భరించడానికి సిదధంగా ఉంటే, కాలమ్సస (పలుర్డస) ను పైకపుప స్వథయ వరకు 

ప్ంచవచుు. 

30) “నవరత్నాలు – పేదలందరికి ఇలుు” ప్థకము క్రంద గృహనిరామణ స్ంస్థ ఎందుకు నిరామణ స్వమ్యగ్రిని 
స్మకూర్హుతంది?   

జ:    ఇంటి నిరామణమునకు అవస్రమైన నాణయమైన నిరామణ స్వమ్యగ్రిని మ్యరాట్ ధరకనాా తకుావ ర్వటుక లబ్సిదార్హల 
స్మమతిమేరకు అందజేయడము ముఖయ ఉద్దిశ్యము. దీని వలన లబ్సిదార్హని పై అదనపు ఆరిధక భారము ప్డకుండా 
ఇవవబడే ఇంటి యూనిట్ విలువతో ఇంటిని పూరిు చేస్తకొనవచుును.    

31) లబ్సదిార్హడు గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి నిరామణ స్వమ్యగ్రి తీస్తకోకుండా తన సంత ఏరాపటుపై ఇంటిని 
నిరిమంచుకొనవచాు? 

జ :   లబ్సిదార్హడు సంతముగా నిరామణ స్వమ్యగ్రిని స్మకూర్హుకొని గృహ నిరామణము చేస్తకొనవచుును. 

32) లబ్సదిార్హడు గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి నిరామణ స్వమ్యగ్రి తీస్తకొని సంత ఏరాపటుపై ఇంటిని 
నిరిమంచుకొనవచాు? 

జ : లబ్సదిార్హడు గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి నిరామణ స్వమ్యగ్రిని తీస్తకొని గృహ నిరామణము స్వంతముగా  
చేస్తకొనవచుును.   

33) లబ్సదిార్హడు గృహనిరామణ స్ంస్థ నిరామణ స్వమ్యగ్రి తీస్తకొని మరియు ఇంటి నిరామణమునకు కూడా 
గృహనిరామణ స్ంస్థ పూరిు స్హకారము తీస్తకుని ఇంటిని నిరిమంచుకునే అవకాశ్ము ఉనాదా ? 

జ :   అవకాశ్ం కలదు. 
34) కొంత నిరామణ స్వమగ్రిని గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి తీస్తకొనవచుునా? 
జ : తీస్తకొనవచుును, లబ్సదిార్హడు యొకా ఇష్టినిా బటిి అవస్రమైన స్వమ్యగ్రిని గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి 

పందవచుును.   
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35) గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి ఎంత ప్రిమ్యణము మేరకు ఇంటి నిరామణ స్వమ్యగ్రి అందచేయబడుతంది? 
జ :  ప్రభుతవము ఆమోదించిన నమూనా ప్రకారము (340 చదరపు అడుగుల) ఇలుు నిరిమంచుటకు అవస్రమైన 

నిర్విశిత ప్రిమ్యణము మేరకు మ్యత్రమే ఇంటి నిరామణ స్వమ్యగ్రి అందచేయబడుతంది.  

36) గృహనిరామణ స్ంస్థ నుండి ఇంటి నిరామణ స్వమ్యగ్రి  లబ్సదిార్హని పాుట్ వరకు అందచేయబడుతందా? 
జ :  ఇటుకలు, కంకర మొదలగు స్వమ్యగ్రి లబ్సిదార్హని పాుట్ వరకు అందచేయబడుతంది. సిమంట్, ఎలకికిల్ 

స్వమ్యగ్రి మొదలగునవి గోదాము నుండి లబ్సిదార్హడు రవాణా ఖర్హులు భరించి తీస్తకుని వెళ్ువలెయును. 

37) గృహనిరామణనానికి కావలసిన ఇస్తక ఉచితంగా అందచేయబడుతందా?   
జ :  స్మీప్ APMDC రీచ్ / డిపో / స్విక్ పాయంట్ వద ినిరీీత ప్రిమ్యణం మేరకు ఉచితంగా ఇస్తక ఇవవడం 

జర్హగుతంది. కాని లబ్సదిార్హడు రవాణా ఖర్హులు భరించి తన పాుట్ కు తీస్తకుని వెళ్ువలయును. 
అవస్రమైన ప్క్షములో ఇస్తక రవాణా కూడా గృహనిరామణ స్ంస్థ వెస్తలుబ్టు కలిపస్తుంది. 

38) నిరామణ స్వమగ్రి విడుదలలో ఆలస్యం జరిగితే ఎవరిని స్ంప్రదించాలి? 
జ :  స్ంబందిత స్చివాలయ ఇంజనీరింగ్ అసిస్ింట్/ ఎమినిటిస్ స్క్రెటరీ మరియు మండల అసిస్ింట్ ఇంజనీర్డ   

(గృహనిరామణ స్ంస్థ)  వారిని స్ంప్రదించవలెను.   

39) ఇంటి నిరామణమును ఎపుపడు ప్రరంభంచవలెను ? 
జ :    ఇంటి మంజూర్హ ఉతుర్హవలు పంది, ఖాళీ స్థలమును జియో టాయగింగ్ చేసిన వెంటనే గృహనిరామణమును 

ప్రరంభంచవలెను.  

40) జియో టాయగింగ్ అనగానేమి, ఎందుకు చేస్వుర్హ ? 
జ :     భౌగోళిక ప్టములో ఇంటిని నిరిమంచు పాుటు/స్థలమును గురిుంచుటకు, ఆన్ లైన్  మొబైల్ యాప్ దావరా 

ఫోటోలు తీయడానిా జియో టాయగింగ్ అంటార్హ. ఐదు దశ్లలో జియో టాయగింగ్ చేయడం వలన 
లబ్సిదార్హని పాుటు/స్థలములోనే ఇంటి నిరామణము జరిగినటుు నిరాధరించుకొనుటయే కాక పురోగతిని 
కూడా స్మీక్షంచదానికి చేస్వుర్హ.    

41) లబ్సదిార్హడు స్వంతముగా ఇలుు నిరిమంచుకునాపుపడు బ్సలుులు ఏ ఏ దశ్లలో మంజూర్హ చేస్వుర్హ?   
జ :   బ్సలుులు 4 దశ్లలో – బేస్త మంటు, గోడలు (రూఫ్ లెవెల్), స్వుబు వేసిన తర్హవాత, ఇలుు పూరిు అయన 

తర్హవాత విడుదల చేయడం జర్హగుతంది.  

42) ఇలుు పూరిు అయనటుు ఎపుపడు ప్రిగణలోకి తీస్తకుంటార్హ ?   
జ :   ఇంటి గోడలు లోప్ల మరియు బయట పాుస్రిింగ్, ఫోురింగ్, ఇంటి లోప్ల విదుయధిీకరణ, నీటి స్రఫరా, కలర్డ 

వాషంగ్ మరియు లోగో అతికించబడిన ఇంటిని మ్యత్రమే పూరిు కాబడినటుుగా ప్రిగణంచబడును.  
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43) కొంత బ్సలుుల చెలిుంపుల తరావత / నిరామణము పురోగతిలో ఉనాపుపడు లబ్సదిార్హడు చనిపోయనచో ఏమి 
జర్హగుతంది? 

జ : మండల తహశీల్దరి్హ ఇచిున లీగల్ హైర్డ స్రిిఫికట్ ఆధారంగా వారస్తనికి ఇలుు ట్రానసఫర్డ చేయబడుతంది 
మ్యర్హపల కొఱకు గ్రామ/వార్హు స్చివాలయాలను స్ంప్రదించవలెయును.   

44) పేదలందరికీ ఇళ్ళు ప్ధకంలో వాలంటీరు యొకా విధులు ఏమిటి ? 
జ : లబ్సిదార్హలకు మరియు గ్రామ/వార్హు స్చివాలయానికి అనుస్ంధాన కరుగా వయవహరిస్వుర్హ. ఇంటి మంజూర్హ 

ఉతుర్హవలు, పాస్ పుస్ుకం, ఉపాధి హామీ జాబ్ కార్డు్ ఇపపంచడంలో లబ్సిదార్హలకు స్హకరిస్వుర్హ.   

45) పేదలందరికీ ఇళ్ళు ప్ధకంలో స్ంక్షేమ మరియు విదయ అసిస్ంిట్ / వార్హు స్ంక్షేమ మరియు అభవృదిధ 
కారయదరిి యొకా విధులు ఏమిటి ?  

జ : గృహనిరామణ ప్థకము విధివిధానాల పై లబ్సిదార్హలకు అవగాహన కలిపంచడం, బ్యంక్ ఖాత్నలు తెరవడం లో 
స్హకరించడం మరియు లబ్సిదార్హని స్మస్యలను ప్రిషారించడములో స్ంధాన కరుగా వయవహరిస్వుర్హ.  

46) పేదలందరికీ ఇళ్ళు ప్థకంలో ఇంజినీరింగ్  అసిస్ంిట్ /వార్హు ఎమినిటిస్ స్క్రెటరి యొకా విధులు ఏమిటి ?  
జ :  ఇంటికి మ్యరిాంగ్ ఇవవడం, నిరామణ స్వమగ్రిని అందజేయడం, స్వంకతిక మ్యరగదరికతవం చేయడం, జియో 

టాయగింగ్ మరియు ఇంటి పురోగతిని బటిి నిరామణ స్వమ్యగ్రి మరియు నగదు విడుదలకు సిఫార్హస చేయడం.   

47) పేదలందరికీ ఇళ్ళు ప్థకం పాస్త పుస్ుకము యొకా ఉప్యోగము ఏమిటి? 
జ:     లబ్సదిార్హనికి తన ఇంటి ప్రస్తుత సిథతి వరకు అందిన నగదు/స్వమ్యగ్రి నమోదుచేయుటకు మరియు విధుల గురించి 

గృహనిరామణ కారయక్రమము అమలు చేయు అధికార్హల పూరిు అవగాహన కలిపంచడమే పాస్త పుస్ుకము యొకా 
ముఖయఉద్దిశ్యము.   

48) వై.యస్.ఆర్డ జగననా కాలనీలలో మౌళిక వస్తలు ఏ డిపార్హమింటు వార్హ కలిపస్వుర్హ? 
  జ:  నీటి సౌకరయము గ్రామీణ ప్రంత్నలలో గ్రామీణ నీటి స్రఫరా డిపార్హిమంటు వార్హ, ప్టిణ ప్రంత్నలలో ప్బ్సుక్ హెల్ు 

ఇంజినీరింగ్ డిపార్హిమంటు (మునిసపాలిటి) వార్హ కలిపస్వుర్హ. విదుయత్ డిపార్హిమంటు వార్హ కరంటు సౌకరయము 
కలిపస్వుర్హ. రోడుు మరియు ముర్హగు కాలువలు గ్రామీణ ప్రంత్నలలో ప్ంచాయతి రాజ్ డిపార్హిమంటు వార్హ, ప్టిణ 
ప్రంత్నలలో మునిసిపాలిటి వార్హ కలిపస్వుర్హ. 

49) అధికార్హల అలస్తవం ఫై ఫిరాయదు నమోదు చేయడానికి టోల్ ఫ్రీ నంబర్డ ఏదైనా ఉందా? 
జ :   స్పందన కారయక్రమము నందు లేదా 1902 టోల్ ఫ్రీ నంబర్డ కు ఫిరాయదు చేయ వచుును. 

50) ఎనిా రోజులోు ఫిరాయదు ప్రిష్టారము చేయబడుతంది? 
జ :   ఫిరాయదును అనుస్రించి (7) రోజుల నుండి (30) రోజుల లోపు ప్రిష్టారము చేయబడుతంది. 


