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అమ�ావ�

- స��ాలయంల� జగనన� �ాశ�త భ�హక�� - భ�ర�, జగనన� సంప�ర� గృహ హక�� పథ�ాల��ౖ ������ స�
స�ట� సమ���శం
- సమ���శంల� �ాల�� న� �ిఆ� &ఆ��� �ాఖమం�� �� ���������� �ామచం��� ����� , ఉప మ�ఖ�మం�� (����నూ�) �� ధ�ా�న
కృష����, మ���ప� �ాఖ మం�� �� బ� త� సత����ాయణ, గృహ ��ా�ణ�ాఖ మం�� �� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�
- �జ���న ప�భ�త� ప���న సల���ర� అజ�� కల�� ం, �ి�ిఎ�ఎ �.�ా�ప��ా�, ���ష� �� ��క�ట�� (మ���ప�)
��ల���, ���ష� �� ��క�ట�� (హౌ�ిం�) అజ� జ�ౖ�, స��� అం� ��ట�� ��ం� క�షన� �ి���� జ�ౖ�, మ���ప�
అ������� �ష� క�షన� ఎంఎం ��య�, ఎ�ి హౌ�ిం� �ా�����ష� ఎం�� ���ాయ� భర� గ��ా� , ��ఎం� ��
��ంకట����� , ��ట��ి�ి �ౖె��క�� ఆ� జ� �దు�ల�త త��తర�ల�.

అమ�ావ�:

- స��ాలయంల�� మ��ోబ�� � ల� �ాష� � పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ��� �ాఖ మం�� �� ���������� �ామచం��� �����
అధ��తన జగనన� �ాశ�త భ�హక�� - భ�ర� పథకం��ౖ ������ స� క�ట� సమ���శం జ����ం��.
- ఈ సమ���శంల� ఉప మ�ఖ�మం�� (����నూ�) �� ధ�ా�న కృష����, మ���ప� �ాఖ మం�� �� బ� త� సత����ాయణ,
గృహ��ా�ణ�ాఖ మం�� �� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�, ప�భ�త� ప���న సల���ర� �� అజ�� కల�� ం �ాల�� ���ర�.
- �ి�ిఎ�ఎ, స��� అం� ��ట�� ��ం�, ����నూ�, మ���ప��, ట�� �ా� �ం�, పం��య��ా�, �ా� ం�� అం� ����నూ�,
అట��ాఖలక� �ెం��న అ���ార�ల� సమ���శంక� �జరయ��ర�.
- ఈ సందర�ం�ా ��ధ �ాఖల అ���ార�ల� పథకం అమల���ౖ మంత�� ల క�ట��� ప�జంట�ష� ఇ���ర�.
- �ాష� � �ా�ప� ం�ా ఇప�ట� వరక� 1277 ��ా మ�ల�� �ో�� ల ����ా స��� మ��� ల ��సం ���� ల� ��� ప����యను ప����
�ే�ామన� అ���ార�ల�.
- �త�ం 3211 ���ట�ష� ల ప����ల� 6843.81 చదరప� ��ల��టర� ��ర �ో�� స��� ప�ర���ంద� �వ��ం�న
అ���ార�ల�.
- ఇప�ట� వరక� 51 ��ా మ�ల��  స��� ప����య ప���� �ే�ామన� అ���ార�ల�.
- ��ా మకంఠం క�సంబం��ం� ���ిఓలక� అవసర���న సూచనల� �ే�ామన� అ���ార�ల�.
- స��� ప����యను ��గవంతం �ేయ����� అదనప� బ�� ���షను� ఏ�ా�ట�, �ిగ��� ల�� ��ట ప��ే�� ��వ�� ను క���
�����ం�ేల� చర�ల� �సుక�ంట����మన� అ���ార�ల�.
- భ���ా��ల ప���ా�రం ��సం ఇప�ట��� �బ�ౖ� ������ �� లక� ��ణ ప�ర���ందన� అ���ార�ల�.
- అర�� ఏ��య�ల��  అ���ార�లక�క��� ప�����ల ��ణ క��� ��ా రం�ం��మ� �ె��ిన అ���ార�ల�.
- త�రల��� �ార�� , �ా� �ం� ��క�ట��లక� క��� ��ణ �ార�క�మం ��ా రం��ా� మన� అ���ార�ల�.

- జగన� �ాశ�త భ�హక�� - భ�ర� పథకం అమల�ల� ఇప�ట��� స��� ప���� �ే�ిన ��ా మ�ల నుం� ఎదు���న
స�ాళ�ను స���ంచుక��, �ాట�� ప��ష���ం�ేందుక� అ�� చర�ల� �సు���ాల� అ���ార�లక� సూ�ం�న
మంత�� ల�.
- అట�భ�మ�ల స��హదు� లను గ����ం��ల�, అల��� ప�భ�త� భ�మ�లను అక��ం� తప��డ� ధు� వప��� లను �� ం��న
�ా��� క��� ఈ స��� ప����యల� గ����ం��లన� అ���ార�ల�.
- ఇప�ట��� ��ా మకంఠంక� సంబం��ం� స�ష����న ఆ�ే�ాల�� అ���ార�ల� ప��ేసు� ���ర�, అర�� ఏ��య�ల�� స���
సందర�ం�ా ఎక��వ�ా భ���ా��ల� ఎదురవ���య�, �ాట�� క��� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ప��ష���ం��ల�
అ���ర�.
- స��� ప����యను మ��ంత ��గవంతం �ేయ�ల�, అవసర����ే �ో�� �ా�����ష� సహ�ారం�� ఎక��వ �ో�� లను
�����ంచడం ����ా అనుక�న� సమయం ల��ా స��� ప���� �ేయ�ల� ���ార�.
----------------------------



అనంతరం జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం��ౖ మంత�� ల క�ట� స���ం�ం��.
- సంప�ర� గృహ హక�� పథకం ��ంద �ాష� � �ా�ప� ం�ా 42.4 ల�ల మం���� ��ల� జర�గ�త�ంద� �వ��ం�న
అ���ార�ల�.
- ����� సంబం��ం� ఇప�ట��� నూర��ాతం �ేట� ఎంట�� ప����య ప���� �ే�ామన� అ���ార�ల�.
- పం��య� �ార�దర��ల�, �ఆ��� నుం� 99 �ాతం అనుమత�ల ప����య ప�ర���ంద� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
- ఇప�ట� వరక� ప�� ల�ల మం�� ల����ర�ల� ఈ పథకంను �����ంచుక����ర�, ���ల� 4.97 ల�ల మం����
��క����ంట��  క��� ���స�� �ే�ామన� అ���ార�ల�.
- స� ����ా� � � �ా�ా�లయ�ల నుం� 2.83 ల�ల మం���� �ా�� ��క����ంట� క� అనుమత�ల� ల�ం��యన�
అ���ార�ల�.
- స� ����ా� � � �ా�ా�లయ�ల నుం� ����� గతంల� ఉన� 22ఎ జ���� నుం� సదర� భ�మ�లను ��ల��ంచడం
జ����ందన� అ���ార�ల�.
- ��ా మ, పట�ణ �ా� �ల��  ఈ పథకంను �����ంచుక���ల� ల����ర�లక� అవ�ాహన క��సు� ���మన� అ���ార�ల�.
- సంప�ర� గృహ హక�� పథకం ����ా తమ ఇళ�క� సంబం��ం�న అ�� హక��ల� ల����ర�లక� ల��ా� య�,
ఒకమం� ఆ�ి�� �ార� సమక�ర��క���ందుక� ఈ పథకం �ోహదం �ేసు� ందన� మంత�� ల�.
- �����ౖ ��ా మ �ా� �ల� ల����ర�లక� �వ����� , �ా�� మ�ందుక� వ�� ఈ పథకంను �����ంచుక�ంట�రన�
మంత�� ల�.
- ఈ ��రక� ల����ర�ల�� �ౖెతన�ంను ��ం��ల�, ��మమ�త�ప� ర�సుం���� అ�� హక��ల�� తమ ఇళ�క� ������ �ష�
సదు�ాయం, ����� ఇతర�లక� �క��ంచు��వడం, బ��ంక�ల ����ా ర�ణ�ల� �� ం�ే �ల� ఉంట�ంద�, �ీఎం �� ��ౖయ�
జగ� ��దలక� మం� �ేయ�ల�� ల��ం�� ఈ పథ�ా�� మ�ందుక� �సుక�వ���రన� మంత�� ల�.
- ������ �షన�  ప����యను ��గవంతం �ేయ�ల� సూ�ం�న మంత�� ల�.


