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వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి 5 లక్షల ఎన్టీఆర్ గృహాలు
ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష
ఇళ్లు లేని వారందరికీ ఇళ్లు, సర్వేకు సీఎం ఆదేశం
కుప్పంలో 2000 జి+3 తరహా గృహాలు
13 లక్షల ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహాలకు జియోట్యయగంగ్

అమర్మవతి, అక్టీబర్ 31: వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి ఐదు లక్షల ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణాలను
పూరిిచ్చయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నార్మ చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశంచారు. వచ్చే జనవరికి 2.5
లక్షలు, వచ్చే జూన్ నాటికి 2.5 లక్షలు కలిపి మొతిం వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి 5 లక్షల ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ
గృహ నిర్మాణాలు పూరిికావాలనాారు. ఎకకడెకకడ ఇళ్లు లేని వారునాారో గురిించాలని ముఖ్యమంత్రి
ఆదేశంచారు. జనవరి 2019 నిర్వేశత లక్షయల ప్రకారం అనిా గృహాల నిర్మాణం పూరిిచ్చయాలని క్టర్మరు.
ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణం, పీమే తదితర ప్థకాల ప్రగతిని చంద్రబాబు మంగళవారం సచివాలయంలో
సమీక్షంచారు. గ్రామీణ ప్రంతాలోు ఇంకా ఎంతమందికి ఇళ్లు లేవో సమగ్ర సర్వే చ్చయాలని, ఇళ్లు లేని
వారందరికీ గృహాలు మంజూరుకు చ్చస్తిమని, ఇందుకు ప్రణాళిక యోచిస్తినాామని సథలాలు ఇవేడం
జరుగుతందని ముఖ్యమంత్రి సపష్ీం చ్చశారు. ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణం కింద దశలవారీగా నిరిాంచ్చ
13 లక్షల గృహాలకు జియో ట్యయంగంగ్ చ్చయాలని, ఆన్ లైన్ లో ఉంచాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను
ఆదేశంచారు.
కుప్పం నియోజకవరగంలో జి+3 తరహాలో 2000 గృహాలు
కుప్పం నియోజకవరగంలో ప్రయోగాతాకంగా 2000 గృహాలను జిప్ుస్ (G+3) ప్రతిప్దికన నిరిాస్తినాట్లు
తెలిపారు. ఒక్టక గృహ నిర్మాణానికి రూ.4.5 లక్షల వయయం అవుతందని ఇందులో రూ.3 లక్షలు ప్రభుతేం
సబ్సిడీగా ఇస్తిందని, మిగలిన రూ.1.5 లక్షలను బాయంకుల ద్వేర్మ రుణ సహాయం ఏర్మపట్ల చ్చస్తిమని
తెలిపారు. ఇందుక్టసం రూ.60 క్టట్లు వయయమవుతందని, రూ. 10 క్టట్లు డిపారుీమంట్ల
భరిస్తిందనాారు.
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అనుమతిలేని గృహనిర్మాణాలపై నివేదిక ఇవేండి: ముఖ్యమంత్రి
ర్మష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రంతాలోు అనుమతలు లేకుండా నిరిాంచిన ఇళు సంఖ్య 1,54 000 ఉందని,
ప్ట్ీణ ప్రంతాలోు ఇలాంటి గృహాలు 8,000 ఉనాాయంటూ, వీటిపై తనకు సమగ్ర నివేదిక అంతించాలని
ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు. క్రమబద్ధీకరణ అంశానిా ప్రిశీలిస్తిమనాారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి 5 లక్షల
గృహ నిర్మాణాలను పూరిిచ్చస్తిమనా లక్ష్యయనిా సీేకరించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్మష్ట్ర గృహనిర్మాణ సంసథ వైస్ చైరాన్,
మేనేజింగ్ డైరెకీర్ కాంతిలాల్ దందేను ముఖ్యమంత్రి అభినందించారు.
పీమే (PMAY) లబ్సేద్వరులకు నగర పాలక సంసథలు, పురపాలక సంఘాల నుంచి పాున్ అప్రూవల్
నుంచి మినహాయంపునిస్తినాట్లు ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. నర్వగా నిధులతో సమీకృతం చ్చస్తకునా గృహ
నిర్మాణనాలను వేగవంతంగా పూరిిచ్చయాలని క్టర్మరు. కాలన్టలకు మంచిన్టరు, డ్రైనేజీ సదుపాయాలకు
ప్రథమ ప్రథానయమివాేలని ఆదేశంచారు. గృహాల మంజూరు సందరభంగా, స్తేధీనం చ్చసే సందరభంలో,
మర్వ రకమైన అనుమతలకైనా ఒకక రూపాయ లంచం కూడా ఇవేవదేని లబ్సేద్వరులకు ముఖ్యమంత్రి
సూచించారు. ఇప్పటికే ఎవరైనా లంచాలు ఇచిే వునాట్ుయతే కాల్ సంట్ర్కు ఫిర్మయదు చ్చసేి వాటిని వెనకిక
ఇపిపస్తిమనాారు.
ఇప్పటిద్వకా ఎన్టీఆర్ హౌసంగ్ (రూరల్, సపష్ల్, అరబన్, హుద్ హుద్ పునర్మవాసం, పీమే (pmay)
కింది 1,45,000 గృహాల నిర్మాణం పూరిిచ్చశామని అధికారులు ప్రెజంటేష్న్ లో వివరించారు. రూ.16,523
క్టట్ు విలువ కాగల 8,64,577 ఇళ్లు మంజూరు చ్చశారు. ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహ నిర్మాణ ప్థకంలో ఇపుపడు
లబ్సేద్వరులకు ఇస్తినా 500 చదరపు అడుగుల సథలానిా 750 చదరపు అడుగులకు పంచాలనా ప్రతిపాదనకు
ముఖ్యమంత్రి ఆమోదం తెలిపారు. పీమే (PMAY) గృహాలకు బెనిఫీషియరీ లెడ్ కన్స్టీరక్షన్ (BLC) కింద నగర
పాలికలు, పురపాలక సంఘాల అనుమతలు, ధృవీకరణలనుంచి మినహాయంపునిస్తినాట్లు ముఖ్యమంత్రి
తెలిపారు. కుప్పంలో లబ్సేద్వరుల గృహాల నిర్మాణానికి ప్రభుతేం రూ. 60 క్టట్లు, మౌలిక సదుపాయాల
కలపనకు రూ. 10 క్టట్లు వెచిేస్ింది. హౌసంగ్ ప్రజకుీల సమాచారం క్టసం, లబ్సేద్వరుల సంతృపిి స్తథయ
అంచనా వేసేందుకు కాల్ సంట్ర్ ఏర్మపట్ల చ్చయాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. సమావేశంలో గ్రామీణ
గృహ నిర్మాణం, సమాచార శాఖ్ మంత్రి కాలువ శ్రీనివాస్తలు, గహనిర్మాణ సంసథ చైరాన్ వరు ర్మమయయ,
ముఖ్యమంత్రి అదనపు కారయదరిి ఏ.వి. ర్మజమౌళి, ర్మష్ట్ర గహ నిర్మాణ సంసథ వైస్ చైరాన్, ఎండీ కాంతిలాల్
దందే తదితరులు పాల్గగనాారు.

