
11–11–2021, 

అమరావతి. 
 

జగననన సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథక్ంప ై ముఖ్యమంతిి సమీక్ష 

 
 

–జగననన సంపూర్ణ గృహహక్కు పథక్ంప ై కాయంప  కారాయలయంలో సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  సమీక్ష. 
 

అమరావతి: 
 

– ఇపపటివర్క్ూ 52 లక్షలమంది ఈ పథక్ం క ంద నమోదు 
– 45.63 లక్షల లబి్ధదార్ుదాల డేటాను ఇపపటికే సచివాలయాలక్క టాయగ  చేసిన అధికార్ులక 
– వీటిప ై క్షేత్సి్ాా యిలో ఎంక్వైరీలక పూరతిచేసుి నన అధికార్ులక 
– ఎపపటిక్పపపడు దర్ఖ్ాసుి లను పరతశ్రలంచి వారతక  అపూూ వల్స  ఇసుి నన అధికార్ులక 
– మరో 10 రోజులోో  పూరతిస్ాా యిలో అపూూ వల్స  ఇస్ాి మనన అధికార్ులక 
 

– జగననన సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథక్ం లబి్ధదార్ులక్క క ోయర  ట ైటిల్ తో రతజిస్ర షేన  
– దీనికోసం త్గతన విధంగా చర్యలక తీసుకోవాలనన సీఎం. 
– దర్ఖ్ాసుి లను ఎపపటిక్పపపడు పరతశ్రలంచి జాపయం లేక్కండా అపూూ వల్స  ఇవాైలనన సీఎం 
– క్షేత్సి్ాా యిలో ఎంక్వైరీలక క్ూడా.. నిరేేశంచుక్కనన సమయంలోగా పూరతిచేయాలనన సీఎం 

– ఆసుి లప ై పూరతి హక్కులక దఖ్లక పడతాయని లబి్ధదార్ులక్క అవగాహన క్లపంచాలనన సీఎం 

– పథక్ం అమలకప ై దిగువస్ాా యి అధికార్ులక్క, లబి్ధదార్ులక్క అవగాహన క్లపంచే కార్యక్ీమాలను 
చేపటార లనన సీఎం. 
 

– రతజిస్ర షేనోకోసం త్గతననిన స్ార ంపప ప్పరో్ను తెపిపంచుక్కన్ానమనన అధికార్ులక 
– 10 నిమిషాలోో  రతజిస్ర షేన  పూరి్యియయలా చర్యలక తీసుక్కన్ానమనన అధికార్ులక 
– గాీమ, వార్ుు  సచివాలయాలోో న్ే రతజిస్ర షేన  
– జగననన సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథక్ం క ంద లబి్ధదార్ులక్క రతజిస్ర షేన  నవంబర  20 నుంచి ప్ాిర్ంభం. 
డిస ంబర  15 వర్క్ూ రతజిస్ర షేన  
– రతజిస్ర షేన  పకి యీలో పూరతి ప్ార్దర్శక్త్ ప్ాటించాల : అధికార్ులక్క  సీఎం ఆదేశం 
 

ఈ సమీక్షా సమావేశానిక  పపర్ప్ాలక్ పటరణాభివృదిి  శాఖ్ మంతిి బొ త్స సత్యన్ారాయణ, సీఎస  డాక్రర  
సమీర  శర్మ, లాయండ  అడిమనిస్ర షేన  చీఫ  క్మిషనర  నీర్బ  క్కమార  పసి్ాద్, పపర్ప్ాలక్, పటరణాభివృదిిశాఖ్ 
స పషల్  సీఎస  వ ై శ్రలీక్షిమ, ర్వ నయయశాఖ్ స పషల్  సీఎస  ర్జత  భార్గవ, గృహనిరామణశాఖ్ స పషల్  సీఎస  



అజయ  జ్ైన, పంచాయతీరాజ  గాీమీణాభివృదిిశాఖ్ ముఖ్య కార్యదరతశ గోప్ాలక్ృషణ  దిైవేది, ర్వ నయయశాఖ్ 
ముఖ్య కార్యదరతశ వి ఉషారాణి, ఆంధపిదిేశ  స్రట  హౌసింగ  కారపపరేషన  లమిట డ  ఛెైర్మన  దవపలూరత 
దొర్బాబు,  ఇత్ర్ ఉననతాధికార్ులక హాజర్యాయర్ు. 
 
================================================================
====================================================== 
 

*11-11-2021,* 

*అమరావతి.* 

 

*జగననన సంపూర్ణ గృహహక్కు పథక్ంప ై కాయంప  కారాయలయంలో సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  సమీక్ష.* 

 

*పపర్ప్ాలక్ పటరణాభివృదిి  శాఖ్ మంతిి బొ త్స సత్యన్ారాయణ, సీఎస  డాక్రర  సమీర  శర్మ, లాయండ  
అడిమనిస్ర షేన  చీఫ  క్మిషనర  నీర్బ  క్కమార  పిస్ాద్, పపర్ప్ాలక్, పటరణాభివృదిిశాఖ్ స పషల్  సీఎస  వ ై 
శ్రలీక్షిమ, ర్వ నయయశాఖ్ స పషల్  సీఎస  ర్జత  భార్గవ, గృహనిరామణశాఖ్ స పషల్  సీఎస  అజయ  జ్ైన, 

పంచాయతీరాజ  గాీమీణాభివృదిిశాఖ్ ముఖ్య కార్యదరతశ గోప్ాలక్ృషణ  దిైవేది, ర్వ నయయశాఖ్ ముఖ్య 
కార్యదరతశ వి ఉషారాణి, ఆంధపిదిేశ  స్రట  హౌసింగ  కారపపరేషన  లమిట డ  ఛెైర్మన  దవపలూరత 
దొర్బాబు,  ఇత్ర్ ఉననతాధికార్ులక హాజర్ు.* 

 


