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అమరావతి 

 

నవరత్నాలు – పదేలందరకిీ ఇళ్లు  పథకం (గృహనిరాాణశాఖ)ప ై కాయంప  కారాయలయంలో  సీఎం శీ్ర వ ైయస .జగన  
సమీక్ష. 
 

ఇళ్ునిరాాణ పరగతి, జగననా కాలనీలోు  మౌలిక సదుపాయాల కలపనప ై కారాయచరణ పరణనళిక, టిడ్కో ఇళ్ుప ై సీఎం 
సమగీ సమీక్ష. 
 

అమరావతి: 
 

ఇళ్ునిరాాణంప ై సీఎంకు వివరాలు అందించిన అధకిారులు 
– కాలనీలోు  మాయప ంగ్, జియోటయయగింగ్, జాబ కారుు ల జార,ీ రజిిసేర షేన  పనులు అనిాచోటు  దనదనపుగా 
పూరిికావొచనాయనా అధికారులు 
– 3.03 లక్షల ఇళ్లు  ఇపపటకిే నిరాాణనలు పరా రంభమయాయయనా అధకిారులు. 
– జుల ై 10 కలాు  మొతి్ం 7 లక్షల ఇళ్ు  నిరాాణనలు పరా రంభం అవుత్నయని వ లుడ్ి. 
– ఆపషన లో భయగంగా పరభుత్వం కటటర  ఇళ్లు  శాీ వణమాసం పరా రంభంకాగానే మొదలుప డత్నమనా అధికారులు. 
– జూన  2022 ననటకిలాు  మొదటి విడత్ ఇళ్ు  నిరాాణననిా పూరిిచేస్ాి మనా అధకిారులు. 
- ననణయత్ నిరాా రణ కోసం ఇంజనీరుు , గాీ మ, వారుు  సచివాలయాలోు  ఉనా ఇంజనీరింగ్  అస స రంటు కు  శిక్షణ 
కారయకీమాలు కూడ్న ఏరాపటు చేసుి ననామనా అధికారులు. 
- ఐఐటలీు ఇత్ర సంసాల సహకారంత్ో శిక్షణ ఇప పసుి ననామనా అధికారులు. 
– అలాగే లే అవుటు  వదద  నీటి సదుపాయం, త్దిత్ర మౌలిక వసత్ుల కలపనప నైన సీఎం సమీక్ష. 
– రూరల్, అరబన  కలిప  9,024 లే అవుటులో త్నగునీరు, కర ంటు సదుపాయాలప ై సీఎం సమీక్ష. 
 

ఈ సందరభంగా సఎీం శీ్ర వ యైస .జగన  ఏమననారంటట...: 
– ఇళ్ు  నిరాాణననికి అవసరమ నై నీళ్లు , కర ంటు స్ౌకరాయలు ఏరాపటులో ఏమ ైనన సమసయలు ఉంటట శరవగేంగా 
పరషిోరించనలి. 
అధకిారులకు సీఎం ఆదేశం. 
– దనీిమీద మరింత్ ధనయస ప టరండ్ి. 
– వారంరోజులోు  అనిా లే అవుటులో పనులు పూరిికావాలి. 
– ఇళ్ు  నిరాాణననిా దృష్ రలో ఉంచుకుని రవాణన ఛనరీీలు సహా   ఇత్రత్నర  రటేుు  అమాంత్ంగా ప రగకుండ్న త్గని 
చరయలు తీసుకోవాలి. 
అధకిారులకు సపషరం చసే న సఎీం. 



 

– రూ.34వలే కోటుత్ో జగననా కాలనీలోు  మౌలిక సదుపాయాలు కలిపంచడం అనాది ఒక కల. 
– గత్ంలో రాషర ంేలోకాని, దేశంలోకాని మౌలిక సదుపాయాల కలపనకు ఇలా ఖరుా చసే న దనఖలాలు లేవు 
–ఇంత్ ప దద  లక్ష్యయనిా గత్ంలో ఎవరూ ఆలోచన చయేలేదు 
– దవేుడ్ి దయ వలు  ఈ గొపప కారయకీమానిా చేపటయర ం. 
–అవినీతికి త్నవుండకూడదు. 
– ననణయత్కు ప దద  పటీ వేయాలి. 
– మనస్ా, వాచన, కరేాణన ఈ పనుల పటు  అధకిారులు అంకతి్భయవానిా పరదరిశంచనలి. 
– అపుపడ్ే ఈ కారయకీమానిా చయేగలుగుత్నం. 
– ఇంత్ ప దద  కారయకీమానిా చపేటయర లనా ఆలోచన కూడ్న గత్ంలో ఎవరూ చయేలేదు. 
– దనీిా నిజం చయేాలని ననేు త్పన పడుత్ుననాను. 
– నన కల నిజం కావాలంటట మీ అందరి సహకారం కావాలి. 
 

మనందర ికల - పేదవాడ్ి కల కావాలి 

– నన కల మీ అందరి కల కావాలి. 
– మనందరి కల పదేవాడ్ి కల కావాలి. 
–అపుపడ్ ేఈ కారయకీమం స్ాకారమవుత్ుంది. 
– పదేవాడ్ికి అత్ుయతి్మ జీవన పరమాణనలు అందించనలనాది మన లక్షయం. 
– దశేం మొతి్ం మనవ పైు చూస్్ి ంది. 
– పదేలందరిక ీఇళ్లు  పథకం దనవరా ఏరాపటవుత్ునా కాలనీలను మురకిివాడలుగా కాదు, పేదవాళ్ుకు మంచి 
పరమాణనలునా ఆవాస్ాలుగా తీరిా దదినద లి. 
– దనీికి ప ై స్ాా యి నుంచి కిందసి్ాా యి అధకిారి వరకూ సంకలపంత్ో ముందుకు స్ాగాలి: 
 

ననణయత్ ప  ైఫ రాయదులు, సలహాలకు పరత్ేయక న ంబరు 
– అవినీతికి త్నవులేని, ననణయత్త్ో కూడ్ని పనులు చేయాలి: 
– ననణయత్ప ై ఫ రాయదులు, సలహాలకు ఒక పరత్యేక న ంబరు ఏరాపటు చేయాలి. 
– దనీికి సంబంధించి పరతి లేఅవుట లో ఒక బో రుు  ఏరాపటు  చయేాలి. 
– దనీి దనవరా వచిాన ఫడీ  బయయక ప  ైకూడ్న ఎపపటకిపుపడు సమీక్ష్ించనలి. 
అధకిారులకు సపషరం చసే న సఎీం శీ్ర వ ైయస .జగన . 
 

టిడ్కో ఇళ్ుప ైనన సీఎం సమీక్ష 

– 18 న లల కాలంలో 2,08,160 యూనిటుు  పూరిిచేస్ాి మనా అధికారులు 



– దనదనపు రూ.10వలే కోటుు  వీటకిోసం ఖరుా చేస్ాి మనా అధికారులు. 
 

ఈ సమీక్ష్య సమావశేానికి పురపాలక, పటరణనభివృదిా  శాఖ మంతిర బొ త్స సత్యననరాయణ, గృహనిరాాణశాఖ మంతిర 
చెరుకువాడ శీ్రరంగననధరాజు, పురపాలక, పటరణనభివృదిాశాఖ స పషల్  సఎీస  వ  ైశీ్రలక్ష్ిా , గృహనిరాాణశాఖ స పషల్  
సీఎస  అజయ జ నై, ఆరిాక శాఖ కారయదరిశ క వివి సత్యననరాయణ, గృహనిరాాణశాఖ కారయదరిశ రాహుల్  పాండ్ే, 
ఇంధనశాఖ కారయదరిశ ననగులాపలిు శీ్రకాంత్, ఏపీ సేరట  హౌస ంగ్  కారొపరేషన  లిమిటడె  ఎండ్ీ ననరాయణ భరత్  గుపాి  
ఇత్ర ఉనాత్నధకిారులు హాజరయాయరు. 


