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ప���ా ప�కటన 
 
��ద �ా�� ఆత���ర�ా��� ప��ే�క డబ�� బ�డూ� � ఇళ��_ ప�ర�ాలక �ాఖ మం�� ��ట� �ామ��ావ� 
 
�ేశ చ��త�ల� డబ�� బ�� ర�� ఇళ�  ��ా�ణం ఒక చ��త� సృ�ి�సు� ందన� మం�� 
 
��ల�� ర� ల� డబ�� బ�� ర�� ఇళ�  ��ా�ణ పనుల ఆక�ి�క త�� 
 
 
�ేశ చ��త�ల� ఏ ప�భ�త�మ� ఒ�� ��ట ఇంత ��ద�  ఎత�� న డబ�� బ�� ర�� ఇళ�  ��ా�ణం �ేపట�  ల�దన� మం�� 
 
��ల�� ర� ల� ఇళ�  ��ా�ణం ప�ర���ే ఒక మ����ా�ట� ఎంత జ���� ఉంట�ం�� 
 
��ల�� ర� అ�� ��క�ా�ల�� ��ద�ా�� ఆత���రవ ప��క అవ�త�ం�� 
 
  
 
�ేశ చ��త�ల� ��ద�ా�� ఆత���ర�ా��� ప��క�ా ����సు� న� డబ� బ�� ర�మ� ఇళ�  �ార�క�మమ�   చ��త� 
సృ�ి�ంచబ� త�ంద� ప�ర�ాలక �ాఖ మం�� ��ట� �ామ��ావ� �ె��ార�. ఈ��� ���ద�ాబ�� ల��  ��ల�� ర�ల� 
జర�గ�త�న� డబ�� బ�డూ� � ఇళ�  ��ా�ణ పనులను మం�� ఆక�ి�కం�ా త�� �ే�ార�. ��ల�� ర�ల� ����సు� న� 
డబ�� బ�డూ� � ఇ ళ��    అ���ద�  గృహ సమ���యం�ా మ�రబ� త�ంద���ర�.  
సుమ�ర� 9.65 ��య� చదరప� అడ�గ�ల   ��ౖ�ాల�ంల� ��ల�� ర�ల� �త�ం గృ�ల� ����సు� ���మ� �ె��ార�. 
 
 
�ేశంల� ఇప�ట�వరక� ప�భ�త�ం రంగంల� ఇంత ��ద�  గృహ సమ���య��� ఒ����ట ����ంచల�ద�. 
ఇక�డ ����సు� న� ఈ గృ�ల� ��ద �ా�� ఆత���ర�ా��� ప��క అ���ర�.  
ఇక�డ ����సు� న� ఇల��  సకల ��క�ా�ల�� ఉం�ేల� ప�ణ��కల� ర��� ం��ం� ��ా�ణ�ల� ��న�ా��సు� ���మ� మం�� 
ఈ సందర�ం�ా �ె��ార�..  
 
��ల�� ర�ల� ����ఎం�ి తన �� ంత �ధుల�� సుమ�ర� 124 ఎక�ాలను ��క��ం� ��ద�ా���� ��ండ� పడక గదుల ఇల��  
����ం� అం��ం��ల� సంక��ం�ం�� అ� మం�� �ె��ార�.  
ఇక�డ ����సు� న� 15660 డబ� బ�� ర�� ల మ�లం�ా ��ల�� ర� ��ా ంతం ఒక పట�ణం�ా మ�ర�త�ంద �,. 
�ాబ� �� �ాలంల� సుమ�ర� 70 ��ల ��ౖ�ల�క� జ���� ఇక�డ ��ాసం ఉంట�ంద���ర�. 
అం�ే�ాక�ం�� ఇ�� ఒక ఆదర�ం�ా పట�ణం�ా ��ద �ా���� సకల ��క�ా�ల�� క���న స����త�  ��ాస��ా ంతం 
�ాబ� ��ంద�, ఒక మ����ా�ట� �� �ా�ా��న అ�� ��క�ా�లను ఇక�డ ఉం�ేల� చూసు� ���మ� మం�� ఈ 
సందర�ం�ా �ె��ార�.గృహ సమ���యంల� �ాణ�జ� సమ���యం ����ం� ��� నుం�� వ�ే� ఆ��యం ����ా ���  
మ��య� ఇతర �ర�హణ ఖర��లక� ఉప�గప�ేల� ��సుల�బ�ట� క��ం��మ���ర�.  



మ�ర�గ��ట� జల�ల ����  ��సం మ�ర�గ��ట� ����  �ా� ంట� ఏ�ా�ట� �ేయడం�� �ాట� ఆధు�క మ�ర�గ��ట� 
వ�వస�ను క��� ఈ గృహ సమ���యం ల� ��గం�ా ఏ�ా�ట� �ేయబ� త����మ���ర� 
 
��ల�� ర� ట���� ��ా�ణ పనుల� శర��గం�ా జర�గ�త����య�,  
ప����� మ�డ��ి��� ల��  ����ప� 3,500 మం�� �ా���క�ల� 400 మం�� �ిబ�ం�� 24 గంటల� �రంతరం ప� 
��న�ా��సు� ���రన, మం���� ����ఎం�ి హౌ�ిం� ���గ అ���ార�ల� �ె�యజ��ార� . 
ఇక�డ జర�గ�త�న� పనులను �రంతరం పర�����ంచ����� �ీ�ీ �����ాల� క��� అమ��� ��ా�ణ పనులను 
�రంతరం పర�����సు� ���ర�. ��ల�� ర�ల� అ���ద�  హౌ�ిం� �ార�క�మ��� ��న�ా��సు� న� ��పద�ంల�  అక��� పనుల 
పర����ణ ��సం ◌ిప��ే�క���న ఇంజ���ం� ����ా�� ��ల�� ర�ల� ఏ�ా�ట��ే�ి �రంతరం పర����ణ �ే���  
బ�గ�ంట�ంద� మం��  సూ�ం��ర�.  
 
ఇక��� పనుల పర����ణ ను స�యం�ా �ాష� � ప�ర�ాలక �ాఖ మం��  తన �బ�ౖ� �� ���  ఈ �ీ�ీ �����ాల ���� లను 
ప�త��ం�ా చూసూ�  పనులను పర�����సు� ���ర�. ఈ��� మం�� నగర ��య� బ� ంత� �ా��హ� ,����ఎం�ి 
క�షన� జ��ర�������  ఇతర ఉన�త అ���ార�ల�� క��ి ��ల�� ర�ల� ��ా�ణ పనులను ప�త��ం�ా ప����ం��ర�. 
��ా�ణ స�లం ల� జర�గ�త�న� పనుల పట�  మం�� సంతృ�ి�  వ�క�ం �ే�ార�. ��ా�ణ పనుల��  ��ణ��� ప�మ�ణ�ల పట�  
ప��ే�క శ�ద�  వ��ం��ల� అ���ార�లను మం��  
 ఆ�ే�ం��ర�. ��ా�ణ సమయంల��ా���క�ల పట�  �ా�� భద�తక� సంబం��ం�న అ�� ర�ణ చర�ల� �సు���ాల� 
ఆ�ే�ం��ర�. 
 
 
 
 
 


