
*ప���ా ప�కటన
*****

అమ�ావ�
ఏ�ి�� 20, 2022*

*అ�� వసత�ల�� ట��ో� ఇళ�� ప���� �ే�ా� ం.

గతంల� ట����ీ అప��ల� �������  �ాట�� �ర�సు� ���ం .

����ంబ� క� 2.62 ల�ల ఇళ�� ప������ ప�ణ��క.

�ాష� � ప�ర�ాలక పట�ణ��వృ���  �ాఖ మం�� ��క�� ఆ��మ�లప� సు��� .

గత ప�భ����ల మ����� ��మ� అ�ా�ట�లక� �� � అప��ల� �ే�ి ప�జ� సమస�లను �ా���దలటంల�ద�, మ�ట ఇ���
����� కట�� బ�� ప� �ేయటం మ�ఖ�మం�� జగ� �హ� ����� ��ౖజమ� �ాష� � ప�ర�ాలక పట�ణ��వృ��� �ాఖ మం��
��క�� ఆ��మ�లప� సు��� అ���ర�. బ�ధ�ారం స��ాలయంల�� మం�� ��ంబ��� ట��ో� ఇళ� ��ా�ణం ��ౖ స��
�ర���ం��ర�. అనంతరం మం�� సు��� �ల�కర�ల�� మ�ట�� డ�త�
పట�ణ�ల�� � ��దలక� ఇళ�� �����ా� మ� మ�టల� �ె�ి�న గత ప�భ�త�ం 2014 నుం� 2017 వరక� మ�నం�ా ఉం��
ఎ��కల సమయంల� హ��వ��� �ే�ి ��ంద� ప�భ�త�ం నుం� వ�ే� �ధుల ��సం ఇళ� ��ా�ణం ��ర��� ����ప�
మ�డ� ��ల ��ట� క� ��ౖ�ా అప��ల� �����న సంగ� �ాష� � ప�జలంద���� �ెల�స���ర�. ఎట�వంట� మ��క వసత�ల�
క��ంచక�ం�� ఇళ� ��ా�ణం ప���� �ేసు� ���మ� ��ప�ల� �ెప��క�న� ట����ి �ే�ిన త�ి���లను ఇప��డ�
స������� ��న ప���ి�� వ��ంద���ర�. గతంల� �ే�ిన అప��లను ఓ��ౖప� �ర�సూ� �� మ��క వసత�ల కల�న��ౖ దృ�ి�
��ట�� ����ప� 4200 ��ట� ర��ాయల అదనప� ���ా�� క��� ఈ ప�భ�త�ం భ��సూ� ప�����ా� �ల� ట��ో� ఇల�
��ా�ణ��� �ేపట��ంద� మం�� సు��� అ���ర�.

����ంబ� ��ట��� 2.62 ల�ల ఇళ�� ప���� �ే�ా� ం .

ఏ���� ����ంబర� ఆఖర�క� 2.62 ల�ల ఇళ� ��ా�ణం ప���� �ే�ి ల����ర�లక� అప���ం��ల�� ల��ం�� ప�ణ��క
ర��� ం��సు� ���మ� మం�� �ె�ా�ర�. �ట�� దశల�ా���ా ప���� �ే��ందుక� అ���ార�లక� ల��ం �����ం�
ఎప�ట�కప��డ� స���ంచడం జర�గ�త�ంద���ర�. ��వలం ఇళ� ��ా�ణం మ�త��� �ాక�ం�� అ�� ర�ాల మ��క
వసత�ల� ప�����ే��ందుక� చర�ల� �సుక�ంట����మ���ర�.

��గ��ర�, �ాల�వల� ఎ�ీ� �ి ల� ప���� �ే�ాక ల����ర�లక� అప����ా� మ���ర�. ఇక నుం� �ా�ా���క�ా�� స��
�ర����ా� న�, ఉన�త �ా� � అ���ార�ల�� స��ల�� �ాట� ��త��ా� �ల� పర�ట�సూ� అ�� �షయ�ల� స�యం�ా
�ెల�సుక�ంట�న���ర�. వ�ే���ల ల� �జయనగరం, ���ాక�ళం �ల�� ల�� ల����ర�లక� ఇళ�� ��ట��ంచట���� చర�ల�
�సుక�ంట����మ���ర�. మ�ఖ�మం�� జగనన� ��ౖ �ాష� � ప�జలక� నమ�కం ఉంద���ర�. మం���ా ��క� అప���ం�న
బ�ధ�త క��� జగనన� ఆశయ �ాధన ల��ం �ా ప��ే�ా� న� మం�� �ె�ా�ర�. స��ల� ట��ో� ఎం�� �ి ��� ��ధ�,
ఇంజ���ం� అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.
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