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*మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ���హ� �����  అధ��తన బ�ధ�ారం (08–02–2023)  స��ాలయంల� జ����న �ాష� �
మం��మండ� సమ���శంల� �సుక�న� పల� ��లక �ర�య�లను అమ�ావ� స��ాలయం ప�� �ిట� ��� ల�
�ా����య�లక� �వ��ం�న  �ాష� � సమ���ర, ��ర సంబం��ల�, �.�ి.సం��మం మ��య� �ి�మ�ట�గ��ీ �ాఖ మం��
�ెల�� బ� �న ����ాస ��ణ����ాల కృష�……*

*�ిబ�వ�� ��లల� ప�భ�త�ం అమల� �ేయనున� సం��మ �ార�క�మ�ల�.*

# �ిబ�వ�� 10న ��ౖఎ� ఆ�  క���ణమసు� , �ా�� ���ా అమల�.
��ౖఎ� ఆ�  క���ణమసు� , �ా�� ���ా.
బ���ా �ద�క� ��� �������ే� ��ప� సంస�రణ �ార�క�మం ��ౖఎ� ఆ�  క���ణమసు� , �ా�� ���ా.
వధూ, వర�ల� క��తం�ా ప�ోతరగ� �ాస�ా�లన� �బంధనను అమల�� �� �ె��న ప�భ�త�ం.
గతంల� �� ����  ����ప� ��ట��ంప� ల�� .
4,536 క�ట�ంబ�లక� ��ల� జ����ల� ర�.38.18 ��ట��  ల�� .
అ��� బర� నుం� ����ంబర� వరక� ��ాహం �ేసుక�న��ాళ�క� సంబం��ం�.. జనవ��ల� త�� �ే�ి �ిబ�వ��ల�
�ె��ంచనున� ప�భ�త�ం.
జనవ��, �ిబ�వ��, మ���� ��లల� ��ాహం �ేసుక�న��ాళ�క� ఏ�ి��  ��లల� త�� �ే�ి �� ��లల� �ె��ంప�.
ప�� మ�డ� ��లల��కమ�ర� �ె��ంచనున� ప�భ�త�ం.
��ౖఎ� ఆ�  ల� ��స� ం.
# �ిబ�వ�� 17న అం��ంచనున� ��ౖఎ� ఆ�  ల� ��స� ం.
��ౖఎ� ఆ�  ల� ��స� ం ��ంద 65,537 ��ల మం�� ��య�  ���య�ాదులక� మ��ేళ�ల� ర�.35 ��ట��   ����ఫం�  ��ంద
అం��ం�న ప�భ�త�ం.
���య�ాదుల సం��మం ��సం ర�.100 ��ట��� �ార��  ఫం�  ఏ�ా�ట�.
17 ��ల మం���� ��ల� �ేసూ�  ఇప�ట�వరక� ర�.25 ��ట�  �ార��  ఫం�  ��ంద అం��ం�న ప�భ�త�ం.
# కర��ల�ల� 50 ఎక�ాల స�లంల� ��ం�ో  జ��య ���య �శ�����లయం(ఎ� ఎ� య�) ఏ�ా�ట� �ేయ�లన�
ప���ాదనక� మం��మండ� ఆ�దం.
# �ిబ�వ�� 24న ���త�లక� ఇ� ప��  స����  �ె��ంచనున� ప�భ�త�ం.
ఏ �ీజ� ల� జ����న పంట న�ా� ��� సంబం��ం�న ప����ా�� అ�ే �ీజ� ల� �ె��సు� న� ప�భ�త�ం.
# �ిబ�వ�� 28న జగనన� ��������న ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� .
అ��� బర� నుం� ����ంబర� �ా�ర�� క� సంబం��ం� �ిబ�వ�� 28న ��������న ����ర�� లక� అందజ�త.
��������న�� సంబం��ం� ఈ �ౖె�మ��ి�ా��� ����ప� ర�.700 ��ట�� .
����ప� 10.50 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ల�� .
# ఉ�ా�� సందర�ం�ా మ��ో  �డత ��ౖఎ� ఆ�  ఆస�ా.
�ారం ���ల �ాట� పండగ �ా��వరణంల� పం�ిణ� �ార�క�మం.
79 ల�ల మం�� మ��ళలక� ��ల� �ేసూ�  మ��ో  �డత�ా ����ప� ర�.6,500 ��ట�� పం�ిణ�.
10–04–2019 ��ట��� �����ా  మ��ళలక� చంద�బ�బ� ప�భ�త�ం ఎ��� ట��న బ�ా�ల� ర�.25��ల� ��ట��  �ె���ా� న�
�ాదయ�త�ల� ప�కట�ం�న �� ��ౖయ� .జగ� .
ఇప�ట��� ����ప� ర�.13 ��ల ��ట� క� ��ౖ�ా �ె��ం�న ��ౖయ� .జగ�  ప�భ�త�ం.
# మ������లల� ఈ��ీ ��స� ం.
ఈ��ీ ��స� ం పథకం ��ం�� ����ప� ర�.600 ��ట��� 4 ల�ల మం���� ల�� .
# మ���� ��లల� వస� ����న.



వస� ����న ��ంద ఈ ఏ������ సంబం��ం� ����ప� 10.50 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ��ల� �ేసూ� .. ఐట�ఐ,
�ా�ట�����, ����� ర�.20��ల వరక� ల�� .
����ర�� ల వస�, ��జన ఖర��ల ��సం ����ప� ర�.1000 ��ట��  అం��ంచనున� ప�భ�త�ం.
# కర��ల� �ల��  �ో� ల� నూతనం�ా ����సు� న� �ాం��క సం��మ గ�ర�క�ల �ాఠ�ాలల� 31 మం�� బ� ధన, 12
మం�� బ� ధ��తర �ిబ�ం�� భ����� ������  ����  �ిగ�� .
# ఎ��ఆ�  �ల��  నం���ాంల� 50 పడకల కమ���ట� ����   ��ంట� ను ర�.34.48 ��ట�  వ�యం�� 100 పడకల ఏ��య�
ఆసుప���ా అ�  ����  �ేయ�లన� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
52 అదనప� �� సు� ల భ����� ������  ����  �ిగ�� .
# ��ౖద� ఆ��గ�ం, క�ట�ంబ సం��మ�ాఖల� ఆంధ�ప��ే�  ����క�  స������  ��క�� � ��ం�  బ� ర��  ఏ�ా�ట� �ే�ి �ాష� �,
జ�న�, �ల��  �ా� �ల� �� సు� ల భ��� �ేయ�లన� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
ఖ�� అ�న ��ంట�� ఎప�ట�కప��డ� ��ౖద� ���గంల� �� సు� ల భ��� ��సం ����క�  స���సు ��క�� � ��ం�  బ� ర��
ఏ�ా�ట�.
గత ప�భ�త�ంల� ఖ���ా ఉన��, మన ప�భ�త�ంల� ��త��ా సృ�ి�ం�న �� సు� ల� క��ి ����ప� 49 ��ల �� సు� ల భ���.
�ా��� ��క��  �ా����� .
ప�� మండల���� ��ండ� �ీ��� �ీల�, ప�� �ీ��� �ీ�� ఇద�ర� ��ౖదు�ల �య�మకం. ఒక 104 �ాహనం.
ఒక ��ౖదు�డ� �ీ��� ల� ఉంట�, మ�� ��ౖదు�డ� ��ా మ�ల��  ఇళ�క� ����� ర�.
�ా��� ��క��  ������� పట�ష�ం�ా అమల� �ేయ����� �ల��ా ��ౖద� ఆ��గ��ాఖల� ప�� �ీ��� �ీల� �ిబ�ం��� 12
నుం� 14 మం���� ��ంచుత� �సుక�న� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
ఇందుల� ��గం�ా ��త��ా 1,610 ��త�  �� సు� ల భ����� ఆ�దం.
# ��ౖయ�ా��  �ల��  �ా�మ� ఇ��ి�ట���  ఆ�  ����క�  ��ౖ���� ల� 2015–16ల� ��ట���� ఏ �� �ాట�, త�ా�త
����సంత��ాలక� సంబం��ం� ��ట���� �, �ీలక� �ెం��న ����ర�� ల �ీ� ���ంబ�� ��ం�  �ె��ంప� అం�ా�� ���ష� 
��సు�ా ప��గణ�ం� �ె��ం��లన� ప���ాదనక� ������  ఆ�దం.
ర�.9,12,07,782 �ె��ం��లన� �ర�య���� ������  ����  �ిగ�� .
# ��క��  ��ౖఎ� ఆ�  ఆ��గ��� ����   ���  ట�సు� ల� �ల��  సమన�యకర�ల��ా 10 అదనప� �� సు� ల భ����� ������  ఆ�దం.
�ి��  అ�ి���ం�  సర�� లను �ా���  స���సు ��ప��ట�ష�  (ఎ� ఎ� ��)��ౖ �య�ం��లన� ప���ాదనక� ������ 
ఆ�దం.
# 1998 ��ఎ�ీ�ల� �ా����ౖ�  అభ�ర�� ల�� 4,534 ��కండ�� ����  ట�చర� �� సు� ల భ���.
��ఎ�ీ� –1998 �ా����ౖ�  అభ�ర�� ల�� �ాంట�� క��  ���నంల� భ��� �ేయ�లన� ప���ాదనక� ������  ఆ�దం.
����� ��మ�  ట�ౖం ���� (ఎంట�ఎ� ) వ���ంప��ేయ�లన� ప���ాదనక� మం��మండ� ఆ�దం.
��ా ధ�క �����ాఖ�� �ాట� ఖ��లను అనుస��ం� ��ీ, �� ష�  ��ల���  సూ�ళ�ల�నూ భ��� �ే య����� ����  �ిగ�� .
# మ���� 2వ �ే�� నుం� ��  �ే ��� ల� �ా��జ�వ.
మ���హ� ��జన పథకం ��నూల� ��త��ా అమల�� �� �ానున� �ా��జ�వ.
�ా�ా��� మ�డ� ���ల �ాట� �ా��జ�వ.
�ిల�లక� ఐర�, �ా��యం ల��ాల� ల�క�ం�� ��ా��ంచ����� �ా��జ�వ.
మ���� 2 వ �ే�� నుం� ఈ �ార�క�మ���� ���ారం చుట�నున� �ాష� � ప�భ�త�ం.
# మ��ో  తరగ� నుం� సబ����  ట�చర� �ా����� ను అమల� �ేసు� న� ప�భ�త�ం.
సబ��క��  ట�చర��ా అర�త �� ం��న 5,809 మం�� ��కండ�� ����  ట�చర�క� ��లక� ర�.2500 ��ప��న సబ����  ట�చ�  అల���� 
ఇ�ా�లన� ప���ాదనక� ������  ����  �ిగ�� .
���ట�  �������నం ��ౖప� ��గం�ా అడ�గ�ల� ��సూ�  ఇప�ట��� ��డ� ��డ� ����ా అ�వృ���  �ెం��న �ాఠ�ాలల��
6వతరగ� ��ౖన ఉన� అ�� తరగత�లక� సంబం��ం� ప�� తరగ� గ�ల� ఒక ఇంట�ా����  �ా� �  �ా� ���  (ఐఎ� �ీ)ల�
��ప��న 30,213 ఐఎ� �ీల� ఏ�ా�ట�. ����న తరగ� గదుల��  �ా���  ట��ల� ఏ�ా�ట�.
# కసూ� ��బ� �ాం�� బ���ా ����లయ�ల��  ప��ేసు� న� బ� ధ�� �ిబ�ం���� ప�సు� తం అం��సు� న� ��రవ���������
అదనం�ా 23 �ాతం ��ంచుత� ఇ�ా�లన� ప���ాదనక� ������  ఆ�దం.



అ�ే �ధం�ా కసూ� ��బ� ����లయ�ల��  ప��ేసు� న� �� ��   ��ా డ�����  ట�చర�క� �ాంట�� క��  ���ి�ె��య� 
ట�చర�� (�ీఆ���ల�)�� సమ�నం�ా ��రవ ��తనం ఇ�ా�లన� ప���ాదనక� ����  �ిగ�� .
# ��ాఖపట�ంల� 100 ���ా�ాట�  �ేట� ��ంట�, ఐట� అం�  �����  �ార��, �ి��  ��ంట� �� �ాట� �������ష�  ��ంటర�
ఏ�ా�ట� ��సం అవసర���న 60.29 ఎక�ాల భ�� ��ౖజ��  ట��  �ార�� ��ట��  (�ట��ీఎ� )క� ��ట��ం��లన�
ప���ాదనక� ������  ����  �ిగ�� .
��ౖజ��  ట��  �ార�� ఏ�ా�ట� ����ా 14,825 మం���� కలగనున� ఉ�ో�గ, ఉ�ా�� అవ�ా�ాల�.
# �ాష� � �ా�ప� ం�ా ప�సు� తం �ర�హణల� ఉన� ����� క���ాలక� సంబం��ం� 10 �ి����ా�, 138 బ� ధ�� �ిబ�ం��, 36
���  ట��ం�  �� సు� లను అవ��  �� ���ం�  ���నంల� భ��� �ేయ�లన� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
# ఏ�ీ ���ౖన�  ��ల���  ���ా�� ��ం�, �జయ�ాడల� �ౖె��క��  �� సు�  భ����� ������  ఆ�దం.
# ఆంధ�ప��ే�  ఇన����ష�  క�ష� ల� 29 అదనప� �� సు� ల ఏ�ా�ట�క� ������  ����  �ిగ�� .
# ���ట�  ��ాఖపట�ం మ���ప�  �ా�����ష�  ప����ల� �ీ� �ింధు బ���ె�ంట��  అ�ాడ� అం�  �� ����  సూ�� క�
����ం�  ల��ం�  ట��� ను రదు�  �ేయ�లన� ప���ాదనక� ������  ఆ�దం.
# ఆంధ�ప��ే�  మ����ా���  య�క��  –1965, ఆంధ�ప��ే�  మ���ప�  �ా�����ష��  య�క��  – 1955లక� సవరణలక�
సంబం��ం�న ��� ��   �ల�� క� ఆ�దం �ె��ిన మం��మండ�.
స��� ��ట�ల��ం�  అం�  ల��ం�  ���ా���  మ��య� ����నూ��ాఖల స�యం�� అర��  ల�క�  బ����  (య�ఎ� �� )ల�
సమగ� భ�మ�ల �� స��� పనుల ��సం అవసర���న సవరణలక� ������  ఆ�దం.
# ఏ�ీ మ���ప�  అ��ం��  సబ�������  స������  ��ంద ప���ాల�� ��లభ�ం ��సం ��ప��ట� �ౖె��క��  (అ��ం�� ) �� సు�
ఏ�ా�ట�క� ������  ఆ�దం.
# ఇంట����ట��  �ా��  ����   ����� ��ం�  �ా� ంట��  ఏ�ా�ట�క� అవసర���న భ��� 20 సంవత��ాల �� �ీ��య� క�
��ట��ం�ేందుక� ������  ఆ�దం.
16 అర��   ల�క�  బ����  (ఒం��ల�, ����మర�, �ాల��ండ, ���ాక�ళం, �ను��ండ, అనంతప�రం, ��� దు� ట�ర�, �ావ�,
�ి�ాప�రం, �ాయ��ట�, గ�డూర�, ����� ప�రం, కడప, బ�ే�ల�, ��ంకట����, �లకల�����ట)లల� చదరప� �టర�క�
ఏ������ ర�.1 �� అ�ె�  ��ా �ప��కన ��ట��ం��లన� ప���ాదనక� ������  ఓ��.
# ��ల�� ర� బ����� ను నల�ప�����  ����ాసుల������  ��ల�� ర� బ����� �ా మ�ర�� �ేసూ�  �సుక�న� �ర�య����
మం��మండ� ఆ�దం.
# �ాష� �ంల�� ��ా ��ౖ�  ప��శ�మల� ప�ర���ౖభవం ��శ�ా పయ�ం�ేందుక� అవసర���న ��� ���హం అం��ం�ేందుక�
������  ఆ�దం.
�ా��  ����  ��ా ��ౖ�  ప��శ�మలక� �దు�త�� ను య���  ర�.2 �� అం��ం��లన� ప���ాదనలక� ������  ����  �ిగ�� .

# ఆంధ�ప��ే�  ����ో�  ��ా జ�క��  ప��ష�  �ాల�ీ –2022ల�� ��� �జ�  3 ప��ారం ... ��ధ పం��   ��� ���  ����ో�  ��ా జ�క��
సంస�లక� అవసర���న అనుమత�ల� మం�ర�క� ������  ఆ�దం.
# ఎ��ర�  ఎన��� ఇం��య� ��ట��  సంస�క� సుమ�ర� 1000 ���ా�ాట�  �ం� పవ�, 1000 ���ా�ాట�  �� ల��  పవ� 
��ా జ�క�� ల� ఏ�ా�ట� �ే��ందుక� అవసర���న అనుమత�లక� ������  ����  �ిగ�� .
కర��ల�, నం���ల, అనంతప�రం, �� సత��ా� �ల�� ల��  దశల�ా���ా ��ా�ణం �ానున� �ం�, �� ల��  ��ా జ�క�� ల�.
�ం�  పవ�  ��ా జ�క�� ల�.
అనంతప�రం �ల��  �ాళ�  అనంతప�రంల� 250, కర��ల� �ల��  బ�తంచర�ల� 118.8 ���ా�ా��, అనంతప�రం �ల��
క�ర�బ�ాహ��ల� 251.2 ���ా�ా��, కర��ల� �ల��  �న� ��ల�మ�లప��ల� 251.2 ���ా�ా��, కర��ల� �ల��
��ట�� ప��ల� 100 ���ా�ా��, జలదుర�ంల� 130 ���ా�ాట��  �ం�  ��ా జ�క�� ల� ఏ�ా�ట�.
�� ల��  పవ�  ��ా జ�క�� ల�.
అనంతప�రం �ల��  కమల�ాడ�, య�����లల� 250 ���ా�ాట�� , �� సత��ా� �ల��  ��ం��ప�రంల� 250 ���ా�ాట�� ,
నం���ల �ల��  ��స�ంల� 500 ���ా�ాట�  �� ల��  పవ�  ��ా జ�క�� ల ఏ�ా�ట�.



# మ��పట�ం �� ర��  ��ా�ణ���� ర�ణసదు�ాయం ��సం అవసర���న ర�.3,940.42 ��ట�  బ��ంక� �ా�రంట���� పవ� 
��ౖ����  �ా�����ష�  ��ట�� క�, మ��పట�ం �� ర��  �ెవల� ��ం�  �ా�����ష�  ��ట�� క� మధ� క�����న
ఎంఓయ�ను �ాట���ౖ �ేసూ�  ������  ఆ�దం.
# ��ట�� బడ�ల�, మ��కసదు�ాయ�ల� కల�న�ాఖల� ఆంధ�ప��ే�  ఇ� ల�ం�  �ాట� ���  అ����ట� ����ా��� �� 
ఎ���క��ట��  ఆ�ీస�  (�ీఈఓ) �� సు�  ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� ప���ాదనక� ������  ఆ�దం.
# �ామ�యపట�ం �� ర�� ల� ��ండ� �ా��ి��  బ�ర�� ల ��ా�ణ���� జ�ఎ� డబ�� � ఇ� ��ా స� �క��  ��ట�� క� 250 ఎక�ాల
భ��� �� ��ా ��ప��కన ��ట��ం�ే ప���ాదనలక� ������  ఆ�దం.
���వల�  �ామ�యపట�ం ��ా ంతంల� ��ర�గ�పడనున� ఉ�ా�� అవ�ా�ాల�.
# ����  ఇ����� ��ం�  ప��ష�  బ� ర�� (ఎ� ఐ�ీ�)ల� �సుక�న� ���నపర���న �ర�య�లక� మం��మండ� ఆ�దం.
ర�.1.20 ల�ల ��ట� క� ��ౖ�ా ��ట�� బడ�ల�. ��� ����ా 70 ��ల మం���� ��ౖ�ా ప�త��ం�ా ఉ�ో�గ, ఉ�ా�� అవ�ా�ాల�.
ప���ం�ా మ��ంతమం���� ఉ�ా��, ఉ�ో�గ అవ�ా�ాల�.
# ఏ�ీ ����  �గ�  స������  అ����ట�, ���ి� ���  �గ�  స������  అ����ట�ల� ��ధ �� సు� ల భ����� ������  ఆ�దం.
ఏ�ీ �గ�  స������  అ����ట�ల� ��ండ� �� సు� ల� (1 �ేట� ��ా ���ిం�  ఆ�ీస�, 1 �ేట� ఎంట�� ఆప��ట� ) �� �ాట� 13
�ల�� ల��  13 �ేట� ఎంట�� ఆప��టర� �� సు� ల భ����� ������  ఆ�దం.

# ఆంధ�ప��ే�  �����ర��  �గ�  స������  క�ట� మ��య� ���ి� ���  �గ�  స������  అ����ట�� ల� ��య�  అ�ి���ం�  ��డ� ల�
14 ఫ�ం�  ఆ�ీ�  ��ఆ�����టర� భ����� ������  ఆ�దం.
# �జయనగరంల� అ��షన�  �ీ�య�  �ి��  జ���  ��ర��  ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� ప���ాదనక� ������  ఆ�దం.
#�గ�  స������  ఇ��ి�ట����  సజ�వ��ా న���ేందుక� �ల��ా స�� ���ం�  �ా� �  �య�మ�ా��� సంబం��ం�న
ప���ాదనలక� ������  ఆ�దం.
అనంతప�రం, ��ల�� ర�, కర��ల�, ప��ాశం, ���ాక�ళం, �జయనగరం, ఏల�ర� �ల�� ల��  �� సు� ల భ����� �ర�యం.
# మ����సు� ల ��ౖ ���ధం మ�� ఏ���� �� ����సూ�  �సుక�న� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
# ఆంధ�ప��ే�  �ాల�� య��ె�  ట���  (�ా�� ) –2023 �ల��  సవరణలక� మం��మండ� ����  �ిగ�� .
# �ర�మల �ర�ప� �ేవ�ా� నం ఐట� ���గం(ఇన����ష�  ట��ా�ల� ���ా�� ��ం� )ల� 34 �� సు� లక� ������  ఆ�దం.
# �� ��ంకట�శ�ర ఇ��ి�ట���  ఆ�  ట����షన�  స�ల���  అం�  ఆ���ట�క��  (ఎ� �ఐట�ఎ� ఏ)ల� 12 �� సు� ల భ����� ������ 
ఆ�దం.

# ప��మ ����వ�� �ల��  ���ేప�� గ��ెంను ����నూ� ���జ� �ా మ��ా�లన� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
# ప��మ ����వ�� �ల��  ���ేప�� గ��ెంల� ��త�  �� ��  స�  ���జ�  ఏ�ా�ట�క� ������  ఆ�దం.
# ఏల�ర� �ల��  ఏల�ర� ����నూ� ���జ�  ప����ల�� గణపవరం మండల��� �మవరం ����నూ� ���జ�  ప����ల���
మ���� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
# �జయనగరం �ల��  ����మర� మండల��� �ప�ర�ప�� ����నూ� ���జ�  నుం� �జయనగరం ����నూ� ���జ� క�
మ�ర�సూ�  �సుక�న� �ర�య���� ������  ఆ�దం.
# పల��డ� �ల��  బ� ల�� ప�� మండల��� గ�రజ�ల ����నూ� ���జ�  నుం� నరస�ావ���ట ����నూ� ���జ� క�
మ�ర�సూ�  �సుక�న� �ర�య���� ������  ����  �ిగ�� .
# ఆ��� ����  ఎన��� ��ట�� క� 500 ���ా�ాట�  పం��   ����ో�  ��� ���  పవ�  ��ా జ�క��  ఏ�ా�ట� �ే��ందుక� అవసర���న
406.46 ఎక�ాల భ���.. ఎకరం ర�.5 ల�ల ��ప��న ��ట��ం��లన� ప���ాదనక� మం��మండ� ఆ�దం.
అనంతప�రం �ల��  ����మ��� మండలం ��ద���ట� , ������ట ��ా మ�ల ప����ల� భ�మ�ల� ��ట��ం�ేందుక� ఆ�దం.
# ��త�  �ల�� ల ఏ�ా�ట� ��పధ�ంల� ప�జల ��క�ా�ర�ం, ప���ాల�� ��లభ�ం ��సం ��ధ మండల ��ం��� ల మ�ర����
�ాట� ��త�  మండల�ల� ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� ప���ాదనలక� ������  ఆ�దం.
ఎ��ఆ�  �ల�� ల� �ర�ల�ాడ� మండల ��ం��� �� ��� ర�క� మ�ర�సూ�  ������  ఆ�దం.
�ల��  ��ం��� ల��  ఉన� మండల�లను అర��, ర�ర�  మండల�ల�ా ఏ�ా�ట� �ేయ����� ������  ఆ�దం.
�జయనగరం, ఏల�ర�, మ��పట�ం, ఒం��ల�, నం���ల,అనంతప�రం, �త�� ర� �ల�� ల��  6 �ల��  ��ంద� మండల�లను
ర�ర�, అర��  మండల�ల��ా �భ�సూ�  �సుక�న� �ర�య���� ������  ���� �ిగ�� .



ఒం��ల� �ల��  ��ంద� మండల��� ఒం��ల� ర�ర�, అర��  మండల�ల��ా �భ�సూ�  నూతన మండల�ల ఏ�ా�ట�క�
������  ఆ�దం.
# ప�సంవర�క�ాఖల� �ప�ణ�ల ��రతను ����ందుక� ఆంధ� ప��ే�  �ా�ా ��టర��� అం�  అల�ౖ�  �����  య�క��  –
2023  ��� ప��  �ల�� క� ఆ�దం �ె��ిన మం��మండ�.
��� ప��ారం �ా�ా ��టర��� అం�  అల�ౖ�  �����  ఏ�ా�ట�.
# జగనన� ��ే� ��������న పథకం.
జగనన� ��ే� ��������న పథకం మ��ంత మం�� ����ర�� లక� ప��జనం �ేక���ల� మ�ర��ల�క� ������  ఆ�దం.
ఇంతక�మ�ందు క��ఎ� �ా�ం��ం� ల� ట��  -200 �శ�����లయ�ల వర�� ప���తం.
ఇక��ౖ ����ప� 21 సబ��క�� ల�/�ా�క��లక� సంబం��ం� ప�� ఒక� సబ��క��  ల��� �ా�క��ల� ట��  50 �ాల��ల� ల���
����సంస�ల��   �ీట� �ా��ం�న�ా���� జగనన� ��ే� ��������న వ���ంప�.
గతంల� ��వలం క��ఎ� సంస�  �ా�ం��ం�  మ�త��� ప��గణల��� �సు���ా... ఇక��ౖ క��ఎ� సంస�  �ా�ం��ం� �� �ాట�
ట�ౖ��  హయ�� ఎడ����ష� 
�ా�ం��ం� ఆ��రం�ా �ీట� సం�ా��ం�న �ా���� జగనన� ��ే� ��������న వ���ంప�.
ఈ మ�ర��ల వల�  320 �ాల��ల�, ����సంస�ల��  ����ర�� లక� అందుబ�ట�ల��� �ానున� ��ర��ల�.
ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ, �������� ����ర�� లక� ర�.1.25 ��ట�  వరక� ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� .
అర�� ల�ౖన ఇతర�లక� ర�.1 ��ట� వరక� ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� .
# ఏ�ీ ���ష�  ��� ట���  �� ��  (ఏ�ీఎ� �ీఎ� )ల� 105 అదనప� �� సు� ల భ����� ������  ఆ�దం.


