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వసత�ల ప���లన���  ఏ�ీ�� ��ే��ిన ��ంద� ప���ధుల బృందం
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మంగళ���� �ా�ా�లయంల� ఏ�ీఐఐ�ీ �ౖెర��, ఎం��, ప��శ�మల �ాఖ �ౖె��క�� �� మ�ా�దప�ర�క ��ట�

అమ�ావ�, ��, 06 : ట��� ట�ౖ� �ార�� ఏ�ా�ట�క� ��ౖఎ�ఆ� �ల�� ల�� ��ప���� అను��ౖన ��ా ంతమ� ఏ�ీఐఐ�ీ �ౖెర��
��ట�� ���ంద ����� స�ష�ం �ే�ార�. మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� ����� ��యకత�ంల� �ాష� �ం �ా����ా ��ా�వృ���
��శ�ా పర�గ�ల� ��డ�త�ంద� ఆయన అ���ర�. మ�ఖ�ం�ా ��ప���� స�పంల� ఇప�ట��� కడప �ి���ం� ���,
�ాయల�ీమ �ి�న���, ఆ��త� ��ా� అ������ �ా�క���, ���ా� ట������� ��ట��, ఎ�ఎ�ఎ� ట������� వంట� ప��శ�మల��
ఆ ��ా ంతం కళకళల�డ���ంద���ర�. ��ాఖ �ె��ౖ� �ా����ా �క �ా�����, ��ౖఎ�ఆ� ఈఎం�ీ, ��ౖఎ�ా�� జగనన� ���ా
ఇండ�ి� �య� హ� (��ౖఎ�ా�� జ�ఎంఐ ���)ల� ��ల�వ�����న ��ట ��ంద� ప�భ�త�ం ���� ట��� ట�ౖ� �ార�� ఏ�ా�ట�
�ేయడం వల� ��నుకబ��న ��ా ంత య�వతక� ఉ�ా�� అవ�ా�ాల� ��ర�గ�పడ��య�� అ���ా యం వ�క�ం �ే�ార�. ఒక
�ీఎం ..�త� �ా�� ����ా ల� మం���� ప�త�� ఉ�ా���� �ాట� ��ండ� ల�ల మం���� ప��� ఉ�ా�� ల�సు� ంద� ��ంద�ం
అంచ�� ��సు� న� ��పథ�ంల� కర��ల�, ��ల�� ర�, కడప, �త�� ర�, అనంతప�రం, ప��ాశం వంట� ��ా ం��లక� ఎం��
��ల� జర�గ�త�ంద���ర�. ���� ట��� ట�ౖ� �ార�� ఏ�ీ�� వ��� ఎ�ఎ�ఎ�ఈ క�స�ర� అ�వృ����� మ��ంత �ోహదం
�ేసు� ంద� ఎ�ఎ�ఎ�ఈ �ా�����ష� �ౖెర��  వం�ా ర�ంద���� ��ల���ం��ర�.

మంగళ���� ఏ�ీఐఐ�ీ �ా�ా�లయంల� �ౖెర�� ��ట�� ���ంద����� స� ప��శ�మల �ాఖ �ౖె��క�� సృజన, ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం��
సుబ�మణ�ం జ�ా����� ��ంద� ప���ధుల బృందం సమ���శమయ��ర�. అంతక�మ�ందు �ా�ా�లయ���� వ��న ��ంద�
ప�భ�త� ప���ధులను ఏ�ీఐఐ�ీ �ౖెర�� ��ట�� ���ంద ����� , ఎం�� సుబ�హ�ణ�ం జ�ా��� క��ార�. ప�ష�గ�చ�ం
అందజ��ి అ���ార�లను �ాల��ా��  మ�ా�దప�ర�కం�ా సత���ం��ర�.
�ీఎం �త� �ా��� పథ�ా��� సంబం��ం� ఇంట����ట�� ట��� ట�ౖ� �ార�� ఏ�ా�ట�క� అ�� అవ�ా�ాల����య�
ప��శ�మల �ాఖ �ౖె��క�� సృజన ��������ర�. ��ంద� ప�భ�త�ం �ీఎం ���ా ఇంట����ట�� ట������� �య� ����� (�ీఎం �త�)
పథకం ��ంద ఏ�ా�ట��ేయతల��ట��న ఏడ� ట������� �ార��ల�� ఒకట� �ాష� �ంల� ఏ�ా�ట��ే��ల� ��ంద� బృందం
సహక��ం��ల� ఆ�� �జ��ి� �ే�ార�. ఇక ప��ే�క �ా��ల�, అ�� మ��క వసత�ల� క���న ��ౖఎ�ా�� జ�ఎంఐ���..
ట������� �ా�� ఏ�ా�ట�క� అను��ౖన ప��ేశమ�, ఆ ��ా ంతంల� జర�గ�త�న� �ా����ా ��ా�వృ��� చూ��ల� ఏ�ీఐఐ�ీ
ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా��� ��ంద� బృం���� ���ార�. 1.3 ల�ల మం�� ��� �ి��� , 21,511 మం�� ��ౖప�ణ�ం క���న
మ�నవ వనర�ల� అందుబ�ట�ల� ఉన�ట�� ఆయన �వ��ం��ర�. �ాష� �ం నుం� ఏట� ర�.3,615 ��ట� �ల���ౖన ట�������
ఎగ�మత�ల� జర�గ�త�న�ట�� స�ష�ం �ే�ార�. ఇప�ట��� ��ప����ల� 1,188 ఎక�ాల�� ట��� ట�ౖ� �ార��
ఏ�ా�ట��ేయ���ం���ా ��ంద� ప�భ�త�ం దృ�ి��� ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం ప���ా��ం�న ��రక� ఏ�ీ పర�టనక� వ��నట��
��ంద� ట��� ట�ౖ� �ాఖ �ౖె��క�� ���.ఎ� నంద, ��ప��ట� ��క�ట�� ప����ందు �ాం�, ��ంద� ట��� ట�ౖ� �ాఖ అ�ి���ం� �ౖె��క��
ధన��ఖర� ��ల���ం��ర�. ఈ �ార�క�మంల� ��ంద� ట��� ట�ౖ� �ాఖ �ౖె��క�� ���.ఎ� నంద, ��ప��ట� ��క�ట�� ప����ందు
�ాం�, ��ంద� ట��� ట�ౖ� �ాఖ అ�ి���ం� �ౖె��క�� ధన��ఖర�, ప��శ�మల �ాఖ �ౖె��క�� సృజన, ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�మణ�ం
జ�ా���, ఏ�ీఐఐ�ీ ఈ��ల� సుదర�� బ�బ�, �ాజ�ంద� ప��ా�, ప��శ�మల �ాఖ జ��ం� �ౖె��క�� �ఆ���ఆ� ��య�,
ఏ�ీఐఐ�ీ �ీ�ఎంల�, �ఎంల�, ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.
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ఇట�వల ��ప���� ��ంద�ం�ా ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం �ే�ిన అ�వృ��� , మ��క వసత�ల ఏ�ా�ట�ను ��ంద� బృం�����
ప�త���ం�ా చూ��ందుక� ఏ�ీఐఐ�ీ ఎ���క��ట�� �ౖె��క�� సుదర�� బ�బ� ��తృత�ంల� అ���ార�ల� ��ౖఎ�ఆ� �ల��
����� ల� ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా��� ఆ�ే�ం��ర�. ఈ ��రక� ఇప�ట��� ��ంద� ప���ధుల బృందం స� ఏ�ీఐఐ�ీ
అ���ార�ల� ��ౖఎ�ఆ� �ల�� �ేర�క����ర�. �క��ారం �ా���� అక��ే బస �ే�ి..శ��ారం �ార� ��ప����ల�
పర�ట�ంచను���ర�.


