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• ప��	న మం�� ఆా� �జన పథకం ���ంద �ల�� క� ర�. 1226.85 �$ట�  %ల�వగల 49,350 ఇళ/0 

మం1ర2 
  
3��ాక�ళం, 45శంబర2 4 : �ల�� ల8 అర2: ల;ౖన =>దలంద?@�� ఇళ/0 మం1ర2క� చరBల� CేపడFతHI	JమK �ల��  కల;కLM 

జN Kా� బOధ ారం ఒక ప�కటనల8 RెTUార2. ?ాషL W ప�భOతYం ప��ZాL త[కం\ా ప�కట]ం^న “నవరR	Jల�” ల8 abగం\ా 

అర2: లంద?@�� ఉ\ాde ?fgన ఇళ0 సiల�లను పం=ిణm Cేnాo మI	Jర2. �ల�� ల8 ఇపpట] వరక� 56,823 లqrd	ర2లను 

గO?@oంచడం జ?@\@ందK CెUాpర2. ఇంట]సsల�లను ?@�t>L Wషu Cేtి పం=ణిm CేయOటక� చరBల� wసు�$వడం 

జ?@\@ందI	Jర2. లqrd	ర2ల అంద?@��న ఆయ� U�ా ంR	లను బట]L  గృyల� మం1ర2క� చరBల� 

CేపడFతHI	JమI	Jర2. “నవరR	Jల�” ల8 abగం\ా ప��	నమం�� ఆా� �జన nzజనBంR{ “2022 I	ట]�� 

అంద?@�� ఇళ/0” పధకం ���ంద �|ంద� ప�భOతYం ార2 అర2: ల;ౖన =>దలంద?@�} ఇళ/0 మం1ర2 CేయOటక� 

ప��UాdeంC	రK CెUాpర2. ఇందుల8 abగం\ా ర�.9581.80 �$ట�R{ 3,83,272 గృహమOలను �దట], ?Nండవ  

ద�ాల�\ా  ?ాZాL W K�� మం1ర2 CేnారK RెTUార2. ఈ పథకం ���ంద 3��ాక�ళం �ల�� క� 3��ాక�ళం పటLణ	�వృdei  సంసs  

(SUDA) d	Y?ా 49,350 గృహమOలను ర�.1226.85 �$ట�R{ మం1ర2 CేnారK CెUాpర2. ఈ గృyలక� ప?@Uాలన 

పర���న ఉతoర2Yల� అంd	T� ఉందI	Jర2.  
 

అ��ం��  ��జకవ�ా� ల �ా�	�ా మం�ర� అ న గృహమ%ల &వ�ాల'  

క�మ 

సంఖB 
K�జక వర�ం 

�దట] ద�ా ?Nండవ ద�ా �తoమO 

మం1ర2 
అ�న 

గృహమOల� 

U�ా జN�L %ల�వ 
(ర�.��ట�ల8) 

మం1ర2 
అ�న 

గృహమOల� 

U�ా జN�L %ల�వ 
(ర�.��ట�ల8) 

 

మం1ర2 
అ�న 

గృహమOల�  

U�ా జN�L 
%ల�వ 

(ర�.��ట�ల8) 
 

1 ఆమd	లవలస 1464 36.60 4048 101.20 5512 137.80 

2 ఇC	�ప�రం 3700 92.50 3976 92.50 7676 185.00 

3 నరసనJ=>ట 1730 43.25 5248 131.20 6978 174.45 

4 పల�స 3637 90.92 8390 209.75 12027 300.67 

5 ?ాజ�ం 2421 60.53 2333 58.33 4754 118.86 

6 ట�క�T 4647 116.17 7756 193.90 12403 310.07 

 (త*మ%: 17599 439.97 31751 793.78 49350 1226.85 

 
 



 

గతమOల8 3��ాక�ళం మ?@యO ఎCె�ర� అt�ం��  K�జకవర�మOలల8 PMAY-YSR(Urban) VUDA 2018-19 ���ంద 20, 

248 గృహమOల� ర�. 506.20 �$ట�R{ మం1ర2 అయ�BయK CెUాpర2. నగరUాలక, ప�రUాలక, నగర 

పంC	యwలల8 గృహమO య�K� %ల�వ ర�.3.00 ల�ల� �ా\ా అందుల8 �|ంద� ప�భOతY ాటb \ా 

ర�.1,50,000/-ల�, ?ాషL W ప�భOతY ాటb ర�.1,00,000/-, లqrd	ర2K ాటb/ బbBంక� ర2ణం ర�.50,000/- \ా 

ఉంట¡ందK CెUాpర2. 3��ాక�ళం పటLణ	�వృdei  సంసs (SUDA)  ప?@�eల8 గృహమO ¢క� య�K� %ల�వ ర�.2.50 

ల�ల�, అందుల8 �|ంద� ప�భOతY ాటb \ా ర�.1,50,000/-ల�, ?ాషL W ప�భOతY ాటb ర�.50,000/-, లqrd	ర2K 

ాటb/ బbBంక� ర2ణం ర�.50,000/-\ా ఉంట¡ందK CెUాpర2. మ�డవ ద�ా\ా ర�.500 �$ట�R{ 3��ాక�ళం �ల�� క�  

20,000 గృహమOలను య�K� %ల�వ ర�.3 ల�ల�, 2.50 ల�ల� R{ సమగ� ప��Uాదనలను 45t�ంబM 2019 

I£లల8 సమ?@pంచుటక� చరBల� CేపటbL మK ఆయన %వ?@ంC	ర2. �ల�� క� ఇde మం^ అవ�ాశమK కల;కLM అI	Jర2. 

=>దలంద?@�� ఇళ/0 మం1ర2క� అవ�ాశం ఉంట¡ందK RెTUార2.  

సyయ సంC	లక�ల�, సమ�C	ర Uzరసంబం�	ల ¤ాఖ, 3��ాక�ళం 

 

 


