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అమ�ావ�

- స��ాలయంల� ��ౖయ�ఆ� ��ా�� ��ౖ మంత�� ల� �� ����������  �ామచం��� ����� , �� జ��� ర��� స��
- పల�వ�ర� �ి��ం� కం���ల ప���ధుల�� మంత�� ల ��ట�
- గృహ��ా�ణం, ప��శ�మల�, గనుల�ాఖ అ���ార�ల� �జర�
- ప�భ�త� �ార�క�మ�లక� �ి��ం� ��రత��ౖ మంత�� ల అసంతృ�ి�
- కం���లక� �����ం�న ��రక� �ి��ం� సరఫ�ా �ేయ�ల� �జ��ి�
- �ాష� �ంల� �����ా అ�వృ���  �ార�క�మ�ల� జర�గ�త����యన� మంత�� ల�
- అందుక� అవసర���న �ి��ం� ను అం��ం����న బ�ధ�త కం���ల��ౖ ఉం��
- �ేశంల� ఎక��� ల�� �ధం�ా 31 ల�ల మం���� �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� ఇళ� స�ల�ల� ఇ���ర�
- ���దశల� 16 ల�ల ఇళ�� ��ా�ణం జర�గ���ం��
- రహ��ర�ల�, ��ా మ�ల��  స��ాలయ�ల�, �ల�� ������, �ఎంయ� త��తర ��ా�ణ�ల� జర�గ�త�����
- �ట��ంట��� �����త ల���ల ��రక� �ి��ం� అం��ం���
- ���� కం���ల� ��ల� తక��వ�ా �ి��ం� సరఫ�ా �ే�ా�
- �ాష� �ంల� ప��శ�మల పట�  ప�భ�త�ం ఎం�� ఉ��రం�ా వ�వహ����� ం��
- ప��శ�మల పట�  ��� ���హక �ోరణ��� ప�భ�త�ం ఉం��
- �ి��ం� కం���ల� క��� బ�ధ�త�� ప�జ� సం��మ, అ�వృ���  �ార�క�మ�లక� సహక��ం���

: మంత�� ల� �� ����������  �ామచం��� ����� , �� జ��� ర���

అమ�ావ�:

�ేశంల� ఏ �ాష� �ంల�నూ ల�� �ధం�ా ప�జలక� సం��మ, అ�వృ��� �ార�క�మ�లను ప�భ�త�ం �ేర�వ �ే��� ంద� �ాష� �
గనుల�, ఇంధన, అట�, ప�ా�వరణ �ాఖ మం�� �� ���������� �ామచం��� ����� , గృహ��ా�ణ �ాఖ మం�� �� జ��� ర���
�ె��ార�. ఈ అ�వృ��� �ార�క�మ�లక�, ���� ఎత�� న తల��ట��న ��ా�ణ�లక� అవసర���న �ి��ం� ను తమక�
�����ం�న ల���లక� అనుగ�ణం�ా �ి��ం� క�ా��ా�ాల� అం��ం��ల� �జ��ి� �ే�ార�. స��ాలయంల�� మ��ోబ�� �
ల� మంగళ�ారం ��ౖయ�ఆ� ��ా�� ల� ��గం�ా �ి��ం� ప��శ�మల ప���ధుల�� �ార� ��ట� అయ��ర�. ఈ
సందర�ం�ా �ాష� �ంల� ప�భ�త� ఆధ�ర�ంల� జర�గ�త�న� ��ా�ణ �ార�క�మ�లక� �ి��ం� ��రత ఏర�డ�త�న�
��పథ�ంల� ఆయ� ప��శ�మల ప���ధుల�� స�� �ర���ం��ర�. గతంల� ప�భ�త�ం�� �ేసుక�న� అవ�ాహన ��రక�
ప��శ�మల� �ి��ం� ను అం��ం���� ఉంద�, అ��ే ���� కం���ల� తమ�� �����ం�న ���ల� మ���ౖ��ాతం క���
అం��ంచల�క�� వడం పట� అసంతృ�ి� వ�క�ం �ే�ార�. �ేశంల� ఎక��� ల�� �ధం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� 31 ల�ల
మం���� ఇళ�స�ల�ల� ఇ���ర�, �దట� దశల� 16 ల�ల ఇళ� ��ా�ణం ��ా రం�ం��ర� మంత�� ల� �ె��ార�. అల���
ప�� ��ా మంల�నూ స��ాలయ�ల�, �ల�� ������, బ�� ��� ��ంటర�� , ���ట� ల�ౖబ���ల� ఇల� ప�జలక� మం� �ాలన
అం��ం�ేందుక� ఏ�ా�ట� �ే�ిన ప�భ�త� ����ాల ప�ా� భవ��ల� ��ా�ణం జర�గ���ంద�, ��డ�-��డ� ��ంద క���
�ాఠ�ాలల�, ఆసుపత�� ల అ�వృ��� జర�గ���ంద� అ���ర�. ఈ ��ా�ణ పనులక� �ి��ం� అవస�ాలను ఆయ�
కం���ల� ��ా��� ఉండ�ా, అనుక�న� ��ర �ి��ం� సరఫ�ా �ేయడం ల�ద� అ���ర�. �ి��ం� కం���ల
ప���ధుల� తమ సమస�ల� ఏ��ౖ�� ఉంట� �ాట�� తమ దృ�ి��� �సుక��ా�ాల�, �ీఎం �ా���� చ���ం� �ాట��
ప��ష���ం�ేందుక� కృ�ి �ే�ా� మ� �� ఇ���ర�. ప�జలక� ��ల� �ేయ�ల�� ల��ం�� ప��ేసు� న� ప�భ�������
ప��శ�మల� క��� తమ వంత� సహ�ా�ా�� అం��ం��ల� ���ార�. ��ా�ణ�లక� అవసర���న �ి��ం� �షయంల�
��రత ఏర����ే అం�మం�ా ప�జలక� నష�ం జర�గ�త�ంద�, ���� క��� దృ�ి�ల� ��ట�� ���ాల� అ���ర�. �����ౖ
�ి��ం� కం���ల ప���ధుల� క��� మ���ా�� స���ంచు���ాల�, తమక� �����ం�న ల���లక� అనుగ�ణం�ా
�ి��ం� సరఫ�ాను స�ాలంల� అం��ం��ల� ���ార�. మంత�� ల �జ��ి���ౖ �ి��ం� కం���ల ప���ధుల� �ానుక�లం�ా
స�ం��ం��ర�. ����ష�  �ాలవ�వ��ల��� �ి��ం� సరఫ�ాను ��ంచు��మ� �� ఇ���ర�.



ఈ సమ���శంల� గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష� �� ��క�ట�� అజ� జ�ౖ�, గృహ��ా�ణ సంస� ఎం�� ���ాయ� భర� గ��ా� ,
ప��శ�మల �ాఖ �ౖె��క�� సృజన, గనుల�ాఖ సం��లక�ల� �� ��ంకట�����  త��తర�ల� �ాల�� ���ర�.


