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రాష్ట్ ంర లో డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండల నిరాాణానిి వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్
రావు ఆదేశంచారు. పట్్ ణ, గ్ాీమీణ పాింతాలోల నిర్ాంచే ఇండల కోసం వేరవేరు పద్ధ తులు అవలంభంచాలని
చెపాారు. హైద్రాబాద్ నగరంలో పేద్ల బస్తీ లను అనిి మౌలిక సద్ుపాయాలతో మంచి లే-అవుట్
కాలనీలుగ్ా తీర్ిదిదా ాలని అన్ాిరు. బలహీన వరాాల గృహ నిరాాణాలకు సంబంధించి తెలంగ్ాణ రాష్ట్ ంర లో
కొతీ విధానం అవలంభసుీనింద్ున, సమైకయ ఆంధ్ిపిదేశ్ రాష్ట్ ంర లో ఉని పద్ధ తులను కొనసాగ్్ంచాలిిన
అవసరం లేద్ని స్ిఎం సాష్ట్ ం చేశారు.

డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండల నిరాాణంపై స్ిఎం కాయంపు కారాయలయంలో ఆదివారం సమీక్ష నిరేహంచారు.
మునిిపల్ శాఖ్ మంత్రి కెట్ి. రామారావు, గృహ నిరాాణ శాఖ్ మంత్రి ఎ. ఇంద్ికరణ్ రెడ్డి, ఎమాలేయలు ఎరీబెలిల
ద్యాకర్ రావు, గంగుల కమలాకర్, పిభుతే పిధాన కారయద్ర్ి రాజీవ్ శరా, మునిిపల్ శాఖ్ ముఖ్య
కారయద్ర్ి ఎంజి. గ్ోపాల్, హౌస్ింగ్ శాఖ్ కారయద్ర్ి అశోక్, జిహచ్ఎంస్ి కమీష్టనర్ బి. జన్ారథన్ రెడ్డి,
హైద్రాబాద్, రంగ్ారెడ్డి కలెక్రల ు రాహుల్ బొ జజా, రఘునంద్న్ రావు తదితరులు పాలగాన్ాిరు.

జిలాలలోల రెండు లక్షలు, హైద్రాబాద్ నగరంలో లక్ష ఇండల నిరాాణం కోసం అనువైన పిణాళికలు స్ిద్ధం చేస్ి,
అమలు చేయాలన్ాిరు. పిసీ ుతం ఉని బస్తీ లను మంచి కాలనీలుగ్ా మారాిలని చెపాారు. ఇపాట్ికవ
నిరాాణంలో ఉని గృహ సముదాయాల పనులను వేగవంతం చేయాలని కోరారు. నగరంలో పేద్ల బస్తీ లను
అనిి వసతులతో కూడ్డన కాలనీలుగ్ా మారవి కీమంలో మంచినీరు, అంతరా త రహదారులు, డ్ెన్
ై ేజీలు,

విద్ుయత్ లాంట్ి మౌలిక సద్ుపాయాలు కూడ్ా పిభుతే పరంగ్ాన్ే కలిాంచాలని చెపాారు. ఇంకా పేద్ల కోసం
ఇండుల నిర్ాంచేంద్ుకు గృహ నిరాాణ శాఖ్ వద్ా సథ లాలతో పాట్ు దిల్, ట్ి.ఎస్.ఐ.ఐ.స్ి. ఆధీనంలో ఉని
భూములు కూడ్ా వినియోగ్్ంచాలని చెపాారు. అవసరమైతే పిభుతే భూములను కూడ్ా కవట్ాయంచడ్ానికి
స్ిద్ధమన్ాిరు.

గ్ాీమీణ పాింతాల మాదిర్గ్ా హైద్రాబాద్ లో ఇండల నిరాాణం కోసం ఎకుువ సథ లం దొ రకద్ు కాబట్ి్, బహుళ
అంతసుథల భవన్ాలు నిర్ాంచాలని స్ిఎం సూచించారు. మూడు నుంచి తొమ్మాది అంతసుీల వరకు బహుళ
అంతసుీల భవన్ాలు నిర్ాంచాలని చెపాారు. పిపంచ వాయపీ ంగ్ా పద్ా కట్్ డ్ాలకు మైవాన్ ట్ెకాిలజీని
ఉపయోగ్్సీ ునింద్ున హైద్రాబాద్ ఇండల

నిరాాణం కోసం ముంద్ుకొచేి సంసథ లకు ఆ ట్ెకాిలజీ

వాడుకోవడ్ానికి అనుమత్రంచాలని చెపాారు. ఇండల నిరాాణానికి ముంద్ుకొచిిన సంసథ లతో చరిలు జర్పి,
ఒపాందాలు

ఖ్రారు

చేయాలని

ఆదేశంచారు.

సులభంగ్ా, తొంద్రగ్ా ఇండులకట్్ డ్ానికి

ఏ పద్ా త్ర

అంద్ుబాట్ులో ఉంట్ే దానిి అవలంభంచాలని ఆదేశంచారు.

బలహీన వరాాలు, పేద్ల కోసం కట్ే్ ఇండల కు అవసరమయయయ ఇసుకను ఉచితంగ్ా అంద్చేయాలని
నిరణయంచామని, స్ిమంట్ కంపనీలతో మాట్ాలడ్డ ఫ్ాయక్రీ ధ్రకవ స్ిమంట్ు కూడ్ా ఇపిాంచే ఏరాాట్ు
ల
చేసీ ున్ాిమని వలల డ్డంచారు. హైద్రాబాద్ నగరంలో నిరాాణంలో ఉని వాంబే, జె.ఎన్.ఆర్.ఎం. గృహాలను
తేర్తగత్రన పూర్ీ చేయాలని చెపాారు. దీనికి కావాలిిన నిధ్ులు మంజూరు చేయడ్ానికి స్ిఎం సంస్ిద్ధత
వయకీ ం చేశారు. రాజీవ్ సేగృహ దాేరా నిర్ాంచిన ఇండల ను పిభుతే ఉదయ యగులకు, పో లీసులకు
కవట్ాయంచాలని ఇపాట్ికవ నిరణయంచినంద్ున, దీనికి సంబంధించిన విధి విధాన్ాలు రూప ందించాలని
చెపాారు.

జిలాలలలో ఇపాట్ికవ డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండల నిరాాణం పాిరంభమయంద్ని, వాట్ి వేగం కూడ్ా పంచాలని
చెపాారు. సాథనికంగ్ా ఉండ్ే కాంట్ాిక్రలకు పనులు అపాగ్్ంచాలన్ాిరు. ఎకుడ్డ వారు అకుడ ఇండుల

కట్ు్కోవడం మంచిద్ని చెపాారు. ఈ విష్టయంలో ఎమాలేయలు చొరవ చూపాలని కోరారు. లబిధ దారుల ఎంపిక,
పనుల అపాగ్్ంత తదితర వయవహారాలను కలెక్రల ు ఎపాట్ికపుాడు పరయవేక్డంచాలని చెపాారు.
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