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గృహ��ా�ణ �ాఖ��ౖ  �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�:
–హౌ�ిం� ��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.
– ఇళ�పట�� ల� ��సం �ే�ిన ఖర�� �ాక�ం�� ��వలం ��ా�ణం ��స�� గడ�న ఆ���క సంవత�ంల� సుమ�ర� ర�.3,600
��ట��  ఖర���ే�ిన ప�భ�త�ం.
– ఈ ఆ���క సంవత�రంల� ర�.13,105 ��ట��  గృహ ��ా�ణం ��సం ఖర�� �ేయనున� ప�భ�త�ం.
– ఈ ఏ���� 35 ల�ల ��ట��� టను�ల �ి��ంట�, 3.46 ల�ల ��ట��� టను�ల �ీ�� ను ఇళ� ��ా�ణం ��సం
�����ంచనున� ప�భ�త�ం.

స��ల� �ీఎం ఏమ���రంట�...:
– ��ర��  ��ా��ల��  ఉన� ఇళ�  స�ల�ల��ౖ ��ంట�� ప����మ��య ప�ణ��క �ిద�ం�ేయ�ల� అ���ార�లను ఆ�ే�ం�న �ీఎం.
– ��సుల� ప���ా�రం ఆలస�మ��� సూచనల� ఉన���ట... ప����మ��య స�ల�లను గ����ం�ే �ార�క�మం �ేపట�� లన�
మ�ఖ�మం��.
– ఇందుల� జ�ప�ం ల�క�ం�� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.
– ��ర��  ��ా��ల� �రడం�� ��ాఖల� 1.43 ల�ల మం���� పట�� ల� ఇ�ే�ందుక� సర�ం �ిద�ం.
– ��ాఖల� పట�� ల� పం�ిణ� ప�����ా�ా��, �ాట��� సంబం��ం�న ఇళ� ��ా�ణ పనుల� �� ��ట��� ��ా రంభం
అవ���యన� అ���ార�ల�.
– ����ప� 63 ల� అవ�ట�ల� ఇళ�  ��ా�ణం��సం సమ�యత�మవ�త�న� ప�భ�త�ం.
– ఇక�డ భ��� చదును �ేయడం���ాట�, అ��� � ��డ� ��ా�ణం, ల� అవ�ట�ల� �ళ�� , �దు�� ��కర�ం ఏ�ా�ట�క�
అ��ర�ాల చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం.

– 5��లక���ౖ�ా ఇళ� ��ా�ణం జర�గ�త�న���ట ��ా�ణ �ామ���� ఉంచ����� �ల��ా ���ౌన� ��ా�ణం
�ేపడ�త����మ� ��ల���ం�న అ���ార�ల�.
– 66 ���ౌన�ల� 47 ���ౌన�  ��ా�ణం ��ా రంభమ��ందన� అ���ార�ల�.

– ఇళ�క� ఇ�ే� క��ంట� �ామ��� అత�ంత ��ణ�త�� ఉం��లన� �ీఎం.
– బల��ల�, �ా�ను� , ట��� ల�ౖట��  అ��క��� ��ణ�త�� ఉం��లన� �ీఎం.
– ��ణ�తల�� ప��క�ాల� ��ంట� �వ� చర�ల� �సుక�ంట�న� ��చ���ం�న �ీఎం.
– ��ణ��� ప�మ�ణ�ల� ఉన��ాట��� ��ను��ల� �ేయ�ల� అ���ార�ల�క� స�ష�ం �ే�ిన �ీఎం.

– ��దల ఇళ�  ��ా�ణంల� చుర��ా�  �ాల�పంచుక�ంట�న� ప�జ�ప���ధులను సత���ం��ల� �ర�యం.
– �ార� చుర��ా�  వ�వహ��సు� న���ట ��ా�ణ�ల� జ�ర��ా �ాగ�త����య� ��ల���ం�న అ���ార�ల�.
– ఇల�ంట� �ా� �క ప�జ�ప���ధులను ��ర�ం��ల� �ర�యం.



– మండల���� ఒక సర�ం� �, మ����ా���� ఒక ����ల�, �ల�� క� ఒక ఎం�ీ�ీ, �ల�� క� ఒక జ���ట��ీ ��ప��న
అ�ార�� ల� ఇ�ా�ల� �ర�యం.

– జగనన� �ాల�ల�� ఇళ� ��ా�ణం ప�ర���� ��ట��� ��గ��ర�, �ౖె����, క��ంట� ల�ంట� క�స మ��క సదు�ాయ�ల�
ఉం��ల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం.
– ��� త�ా�త �ాల�లక� �ా�ా��న �ామ��క, మ��క సదు�ాయ�ల� క��సూ�  మ�ందుక��ా�ాలన� �ీఎం.
– �ాల�ల�� సమగ� ప�ణ��కను దృ�ి�ల� ఉంచుక�� ��ా ��న��� క�మంల� పనుల� �ేపట�� క�ంట� మ�ందుక� �ా�ాలన�
�ీఎం.
– ����� సంబం��ం�న ����ాల�� అత�ంత సమన�యం�� మ�ందుక��ా�ాలన� �ీఎం.
– భ�ష�త�� ల� క��� ప�భ������� ఇ�� బృహత�ర ప�ణ��క అ�, జగనన� �ాల�ల�� అ�వృ��� పనులను అత�ంత
��ా ��న�త�ా �సుక�ంట�మన� �ీఎం

జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథ�ా�� స���ం�న �ీఎం.
– ఇప�ట�వరక� పథ�ా�� �����ంచుక�న� 10.2 ల�లమం��, 6.15 ల�ల మం���� ������ �ష�  ప����.
– ����న�ా���� �ల�ౖనంత త�ర�ా ������ �షను�  ప�����ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం.
– ఈ ప����య మ�ందుక� �ాగ�త�న� �����  మ��ంత మం�� మ�ందుక� వ�ా� రన� మ�ఖ�మం��.
– ట��ో� ఇళ�  �ర�హణ��ౖ ప��ే�క దృ�ి�  ��ట�� లన� �ీఎం.
– ట��ో� ఇళ��  అత�ంత ప���భ�ం�ా ఉం�ేల� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.
– �����సం మ�ర�దర��ాల� తయ�ర��ేయ�లన� �ీఎం.

ఎంఐ� �ా� ట�  పథకం��ౖ�� �ీఎం స��.
– పట�ణ�ల�, నగ�ాల� ఉన� 116 ��జకవ�ా� ల��  ఎంఐ� �ా� ట�  పథ�ా��� మ�ందు ��ా ��న�త ఇ�ా��.
– ����న ��జకవ�ా� ల��  క��� ఎంఐ� ఇళ�  పథకం��సం �ా�ా�చరణ ప�ణ��క �ిద�ం�ేయ��.
– ఇప�ట��� 41 ��జకవ�ా� ల��  4127.5 ఎక�ాల భ�మ�లను గ����ం��మ� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– ��ా��ల�, �క��ల� ల���ధం�ా ���య�  ట�ౖట�� �� సరస���న ధరలక� ఈ �ా� ట��  ఇ�ా� మన� �ీఎం.
– మ��క సదు�ాయ�ల��సం ల� అవ�� ల� అ��ర�ాల ప�మ�ణ�లను �ాట��ా� మన� �ీఎం.
– ప�� ��జకవర�ంల�క��� ప�జలక� అందుబ�ట�ల��� �సు���ా� మన� మ�ఖ�మం��.
– ఇతర ల� అవ�ట� క� మ�ర�దర�కం�ా ప�భ�త� ఎంఐ� ల�వ��  ఉం��లన� �ీఎం.

ఈ స��� సమ���శంల� ఎన���, అట�, ప�ా�వరణ, భ�గర� గనుల�ాఖ మం�� ���������� �ామచం��� ����� ,
గృహ��ా�ణ�ాఖ మం�� జ��� ర���, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష� �ీఎ� అజ� జ�ౖ�,
ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���, ఎన��� ��క�ట�� � ��ధ�, ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.
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