
01–08–2022,

అమ�ావ�.

గృహ��ా�ణ�ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

ఏ�ీఎ� ��� �ీఎ�  �ౖెర��  �� �ొరబ�బ�, �ీఎ�  స��  శర�, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  అజ�  జ�ౖ�, ప�ర�ాలక,
పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల��, ఇంధన�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  �� �జయ�నం�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� �� � �
సత����ాయణ, ఏ�ీ ట��ో� ఎం�� �ీ���  ��ధ�, ఏ�ీఎ� ��� �ీఎ�   ఎం�� ఎ�  భర�  గ��ా� ,  �ీ�ీఎ� ఎ �ార�ద��� అహ�� 
బ�బ�, ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.
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01–08–2022,

అమ�ావ�.

గృహ��ా�ణ�ాఖ��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

నవర���ల�–��దలంద���� ఇళ��  �ార�క�మం��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం స��.

అమ�ావ�.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:

గృహ��ా�ణ పనుల� ��గవంతం�ా మ�ందుక� �ా�ా�:

నవర���ల� –��దలంద���� ఇళ��  �ార�క�మ���� అత�ంత ��ా ��న�త ��ా��:

�ే�ిన పనులక� �ధుల�క��� సక�మం�ా �డ�దల �ేసు� ���ం:

��ాఖల� ఇ��న ఇళ�  ��ా�ణపనుల� క��� ��గం�ా జర�ా�:

��ాఖపట�ంల� ఇ��న 1.24 ల�ల ఇళ�  ��ా�ణ పనులక� అ��ర�ాల��ా �ిద�ం�ేసు� ���మన� అ���ార�ల�:

అ��� బర� �వ����ట��� ఇళ�  ��ా�ణం ��ా రంభమవ�త�ం��:

�ట� ��ా�ణం ��గం�ా �ా��ల� త��న చర�ల� �సు���ాల� �ీఎం ఆ�ేశం.



ఆప��  మ�డ� ��ంద ఎం�ిక �ేసుక�న� ఇళ�  ��ా�ణ�ల� క��� ��గం�ా �ాగ�త����యన� అ���ార�ల�

ఇళ�  ��ా�ణం���ాట�... �ాల�ల��  సమ�ంతరం�ా మ��క సదు�ాయ�ల కల��� పనుల��ౖన దృ�ి���ట�� ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

�ౖె����, �ళ�� , క��ంట� వంట� మ��క సదు�ాయ�ల కల�న జర�ాలన� �ీఎం.

�ాల�ల��  పనుల ప�గ� స���ంచ�����, సం�ే�ల �వృ���� ���� �ాన�����  ��క�ా��� అక�డనుం�ే ఏ�ా�ట�
�ే�ామన� అ���ార�ల�

ప��ే���ం� ఒక �� �  నంబ� ను క��� అందుబ�ట�ల� ఉం��లన� �ీఎం.

ట��ో� ఇళ�  ��ా�ణ ప�గ�� స���ం�న �ీఎం

15–20 ���ల��  �త�ం 1.4 ల�ల ఇళ��  సర�ం �ిద�ం అవ�త����య� �ె��ిన అ���ార�ల�.

ప���� మ��క సదు�ాయ�ల�� ల����ర�లక� ఇళ��  అం��ం��లన� �ీఎం

������ �షన�  ప����యనూ ��గవంతం �ేయ�లన� �ీఎం.

ట��ో� ఇళ�  �ర�హణ��ౖ ప�����ా� �ల� దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం.

�ట� �ర�హణ బ�గ�ం�ేల� మ�ర�దర��ాల� ర��� ం��ం��ల� అ���ార�లక� ఆ�ేశం:

90 ���ల��  ఇంట�పట��  �ార�క�మ��� స���ం�న �ీఎం.

వ��న దరఖ�సు� లను ప��ష���ం� 2,03,920 మం��� ��త��ా �ేల��మన� అ���ార�ల�

���ల� ఇప�ట��� ల�మం���� పట�� ల� అం��ం��మన� అ���ార�ల�.

�గ���ా���� అం��ంచ����� అ�� ఏ�ా�ట��  �ే�ామన� అ���ార�ల�.

పట��  ఇవ�డ�� �ాదు, ల����ర�� స�లం ఎక�డ ఉం�ో  క��� చూ�ిం��లన� �ీఎం.

ఈ స��� సమ����ా��� ఎ�ీఎ� ��� �ీఎ�  �ౖెర��  �� �ొరబ�బ�, �ీఎ�  స��  శర�, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష�  �ీఎ� 
అజ�  జ�ౖ�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల��, ఇంధన�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  �� �జయ�నం�, ఏ�ీ
ట��ో� ఎం�� �ీ���  ��ధ�, ఏ�ీఎ� ��� �ీఎ�   ఎం�� ఎ�  భర�  గ��ా� ,  �ీ�ీఎ� ఎ �ార�ద��� అహ��  బ�బ�, ఇతర
ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.




