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రానున్న రెండేళ్లలో పట్టణ గృహాలకు రూ.35 వేల కోట్లల
ప్రతి ఇెంటికీ విట్రిఫైడ్ టైల్సతో ఫ్లలరెంగ్
వెలగపూడి, న్వెంబర్ 8 : రాబోయే రెండేళ్ల లో పట్ట ణ ప్రెంత గృహ నిరాాణాల కోసెం రూ. 35
వేల కోట్లల ఖర్చు చేయనున్ననమని ముఖయమెంత్రి చెంద్రబాబున్నయుడు చెప్పార్చ. ఎెంతో ప్రతిష్టట తాకెంగా
చేపటిట న్ ఈ నిరాాణాలలో న్నణయత విషయెంలో రాజీపడే ప్రసక్తే లేదని బుధవారెం సచివాలయెంలో
పట్ట ణ గృహనిరాాణ పురోగతిని సమీక్షిస్తే చెప్పార్చ.
పట్ట ణ గృహ నిరాాణ ప్రజెకుట లో మొతేెం 3.67 లక్షల ఇళ్లల మెంజూర్చ చేయగా, ఇపాటివరకు
2.96 లక్షల ఇళ్ల నిరాాణాలకు టెండర్చల పిలిచార్చ. మరో 72 వేల నిరాాణాలకు టెండర్ ప్రక్రియ
న్డుస్ేెం ది. వాటిలో 1.04 లక్షల ఇళ్ల నిరాాణెం ప్రరెంభెం అయెందని అధికార్చలు ముఖయమెంత్రికి
వివరెంచార్చ. 595 భారీ యెంత్రాలతో 9,034 మెంది కారాకులు, 1179 మెంది ఇెంజనీర్చల ఈ గృహ
నిరాాణాలోల నిమగనమై ఉన్ననరని అధికార్చలు చెప్పార్చ. 11,001 ట్నునల స్టటల్ , 16,799 ట్నునల
సిమెంట్ నిరాాణాల కోసెం సిదధెం గా ఉెంచామని తెలిప్పర్చ. సెంత ఇెంటిపై ప్రతి ఒకకరకీ ఎెంతో ఆసకిే ,
ఆపేక్ష ఉెంట్లెందని, దానికి తగగ ట్లట గా లబ్ది దా ర్చలెందరనీ గృహ నిరాాణెంలో భాగస్వామయెం చేయాలని
ముఖయమెంత్రి ఈ సెందరభెం గా స్తచిెంచార్చ. ప్రతి లబ్ది దా ర్చడు వారానికోస్వర తన్ ఇెంటి నిరాాణెం
ఎలా జర్చగుతెందో పరశీలిెంచేెందుకు అవసరమైన్ ఏరాాట్లల చేయాలని చెప్పార్చ. తన్ ఇెంటి
నిరాాణెంలో తాను భాగెం అయాయన్నే తృపిే అతనికి కలగాలని అభిప్రయపడ్డా ర్చ .
స్వా ని కెంగా ఉెండే సాయెం సహాయక బృెందాల దాారా పట్ట ణ గృహ నిరాాణాల గురెంచి
లబ్ది దా ర్చలలో అవగాహన్ కలిాెంచాలని ముఖయమెంత్రి అధికార్చలకు స్తచిెంచార్చ. పట్ట ణ గృహ
సముదాయాలు ఆరధ కెంగా సాయెం ప్రతిపతిే స్వధిెంచేలా అవసరమైన్ ప్రణాళికలు సిదధెం చేసుకుని,
తగిన్ కారాయచరణ నిరాాణ సమయెం నుెంచే మొదలు పెట్టటల ని చెప్పార్చ. ఈ ఇళ్ల నిరాాణెం జరగే
ప్రెంతాలలో అవసరమైన్ అనిన మౌలిక సదుప్పయాలను కలిాెంచాలని అన్ననర్చ. నూతన్ నివాస
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సముదాయాల సమీపెంలో ప్పరశ్రామికవాడలను నిరాెంచి అకకడ ఉెండే వారకి ఉప్పధి లభిెంచేలా చేసి
వార్చ ఆరధ క స్వధికారత స్వధిెంచేలా చూడ్డలని చెప్పార్చ. నివాస సముదాయాలను ఎెంత జాగ్రతే గా
నిరాస్వే మో అెంతే జాగ్రతే గా వాటి నిరాహణ కూడ్డ జరగాలని ముఖయమెంత్రి అన్ననర్చ. నిరాాణెం
పూరే యాయక కనీసెం రెండు, మూడేళ్ల ప్పట్ల ఆయా నిరాాణ సెంసా ల దాారానే గృహ సముదాయ
నిరాహణ జరగేలా చూడ్డలని చెప్పార్చ. ఇళ్లల పెందిన్ వారెందరకీ వాటి నిరాహణపై ఆయా నిరాాణ
సెంసా ల దాారానే తగిన్ అవగాహన్ కలిాెంచాలన్ననర్చ.
ఈ సెందరభెం గా అధికార్చలు రాష్ట్రెం లోని వివిధ న్గరాలు, పట్ట ణా లలో ప్రధాన్మెంత్రి ఆవాస్
యోజన్ పథకెం కిెంద చేపటిట న్ ‘ఎనీట ఆ ర్ న్గర్’ గృహ నిరాాణాల గురెంచి ముఖయమెంత్రికి ప్రెజెెంటేషన్
ఇచాుర్చ. గృహ నిరాాణెంలోని ప్రతి అెంశానీన ముఖయమెంత్రి వివరెంగా వారని అడిగి తెలుసుకున్ననర్చ.
ఈ ఇళ్ల కు విట్రిఫైడ్ టైల్స తోనే ఫ్లల రెంగ్ చేయెంచాలని చెప్పార్చ. ఆ టైల్స వేసేపుాడు మధయలో గాయప్
రాకుెండ్డ చూడ్డలని, ఇళ్ల నిరాాణెంలో అెంగుళ్ెం అెంగుళానిన నిశితెంగా పరశీలిెంచాలని
అధికార్చలను కోరార్చ.
గృహనిరాాణెంలో అతయతే మెంగా పనిచేసిన్ నిరాాణ సెంసా ల కు అక్రిడిటేషన్ చేయెంచి అవార్చా లు
అెందిస్వే మ ని ఈ సెందరభెం గా ముఖయమెంత్రి చెంద్రబాబు ప్రకటిెంచార్చ. 87 పురప్పలక సెంఘాలలో
పెది ఎతే న్ జర్చగుతన్న గృహ నిరాాణ పనులను క్షేత్రస్వా యకి వెళిల పరశీలిస్వే న్ ని చెప్పార్చ. రాష్ట్ర
ప్రభుతా అెంచన్నలకు తగిన్ట్లట గా నిరాాణాలు జరప్పలని, పోటీతతాెంతో పనిచేయాలని నిరాాణ
సెంసా ల ను కోరార్చ.
సెంక్షేమమిత్ర పేర్చ ఇక ‘స్వధికారమిత్ర’
పైలట్ ప్రజెకుట స్వధిెంచిన్ ఫలితాల స్తూరే తో రాష్ట్రవాయపేెం గా అనిన న్గరాలు, పట్ట ణా లలో
‘స్వధికారమిత్ర’ అమలుచేయాలని ముఖయమెంత్రి చెంద్రబాబు ఆదేశిెంచార్చ. పట్ట ణ పేదరక నిరూాలన్
పథకెం (మప్పా) దాారా అమలుచేసుే న్న సెంక్షేమ పథకాలు, ప్రభుతా కారయక్రమాలను అర్చు లై న్ ప్రతి
కుట్లెంబానికి చేర్ుెం దుకు కల షట రల ను ఏరాాట్లచేసుే న్నట్లట అధికార్చలు చెప్పార్చ. ప్రతి 35కుట్లెంబాలకు
ఒక కలసట ర్ ఏరాాట్ల చేసుే న్ననమని తెలిప్పర్చ. ప్రతి కలసట ర్ కు ఒక స్వధికారమిత్రను నియమిెంచాలని
ముఖయమెంత్రి స్తచిెంచార్చ. అనిన సెంక్షేమ పథకాలను క్షేత్రస్వా య లో పేదవాడి వరకు తీసుకువెళ్లెం దుకు
స్వధికారమిత్ర ఉపయోగపడ్డలన్ననర్చ.
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ప్రథమిక విదయకు ప్రధాన్యమివాాలి: ముఖయమెంత్రి చెంద్రబాబు
న్గర, పట్ట ణ ప్రెంతాలలోని ప్పఠశాలలోల ప్రమాణాలు పెెంచేెందుకు పురప్పలక శాఖ చేపటిట న్
కారయక్రమాలపై ముఖయమెంత్రి చెంద్రబాబు సెంతృపిే వయకేెం చేశార్చ. వినూతన కారయక్రమాలను చేపటిట
ఫలితాలు స్వధిసుే న్న పురప్పలక శాఖ అధికార్చలను ముఖయమెంత్రి అభిన్ెందిెంచార్చ. ప్రథమిక
విదయలో ఇక వెనుకబడి వెండట్టనికి వీలులేదని, దానిపై ప్రతేయక శ్రదధ పెట్టట ల ని ముఖయమెంత్రి చెప్పార్చ.
రాష్ట్రెం లోని అనిన మునిసిపల్ ప్పఠశాలలలో కెరీర్ ఫెండేషన్ కోర్చసలను విజయవెంతెంగా
నిరాహిసుే న్నట్లట పురప్పలకశాఖ సెంచాలకుడు కన్నబాబు ముఖయమెంత్రికి చెప్పార్చ. అనిన ప్పఠశాలలకు
కెంపూయట్ర్చల , స్వకన్ర్చల అెందిెంచామని చెప్పార్చ.

