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 �ం�ద అట� ప�� వరణ�ఖ మం�� ��ం�ద �ద� � ఏ� �ఎం �� �య� .జగ�  ��. 

 ఇ��ష�   �����ల�  ప�� వరణ  అ�మ��  మం���  ��  ఆం�ధ�ప��   అభవృ��� 
 సంబం�ం�న ప� అం�ల� �ం�దమం��� �న� �ం�న �ఎం. 

 �యల�మ ���  ఇ��ష�  �� ం...: 
 –  �యల�మ  ��� ఇ��ష�   �� ం�  సంబం�ం�  ప�� వరణ  అ�మ��  మం�� 
 ��ల� �ం�దమం��� ��న �ఎం. 
 –  కర��  అ�� �  ఈ��ం���  ����  ����  అం�ంచ���  ఈ  పథకం  అత� ంత 
 �లక�న� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  �ం�  ���  ����ల  మధ�   ఉన�   ���లం,  ����న  �గ� �జ�� యర ��  సంబం«�ం� 
 ప� అం�ల� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  కృ��న��  ఉన�   ఉమ� �  జ�శ��న  ���లం,  ����న  �గ�   �����ల�  �లం�ణ 
 �ప�త� ం  ఏకప�ం�  వ� వహ���ంద�,  కృ��   �వ�   ����ం�   ���  �క�   అ��  
 ఆప�షన�  ������  �, ఒప� ం�ల�, ఆ��ల� ఉల�ం���ంద� ��� న�  �ఎం. 
 –  ఫ�తం�  ఆం�ధ�ప��   ��ష�ం  తన�  కృ��   న��  తన�న�   ��  హ�� ల�  ��� ���  
 వ��ంద� ���న �ఎం. 
 –  2022–22,  2022–23  సంవత� �ల�  �లం��  ��ష�ం–  �జ�   ��రంభ�న  ����  �ం� 
 అం�  ��   1��  �ం�...  ��� �   ఉత� ��  �సం  ���  ����ంచడం  ��రం�ం�ంద� 
 �వ�ం�న �ఎం. 
 –  ���లం  జ�శయం�  క�స  ��  ���  834  అ���  కం�  త�� వ�  ఉన� ప� ��... 
 �లం��  �ప�త� ం  ��� �   ఉత� ���  ��  ��దల  �యడం�  ��  ..కృ��   �వ�  
 ����ం�   ���  (�ఆ� ఎం�)  �ం�  క�సం  ఎ�ం�  ఇం�ం�   ��  ��ం��.... 
 ఏకప�ం�  ����న  �గ�,  కృ��   ��� �  అవసరం  �నప� ��  ��  ��దల  ��ంద�  ���న 
 �ఎం. 
 –  ��  ��దల  అవస�ల�  ��� �   ఉత� ��  అన� �  �వలం  �ధృ�� కం�  ��త� 
 ఉం�ంద� �ష���  స� ష�ం��న �ఎం. 
 –  ��� �   ఉత� ��  �సం  �లం�ణ  �ప�త� ం  �ప�  ఏ�  796  అ��ల  వర�  ���  ��వ� 
 ��దల  �యడం  వల�...  ���లం  �జ�� య��  క�స  ��  మట�ం  �ర� హణ�  సహక�ంచడం 
 ��.  ��వల�  ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  ఎ��� ం�న�   ఇబ� ం��  ��  గతం��  �ం�దం 
 దృ��� ���వ�� న� �ప���ం�న �ఖ� మం��. 

 –  ���లం�  జ�శయం�  ��మట�ం  881  అ��ల�  ���ం�  తప� ...  ��������ం� 
 ������� �� ��దల �ధ� ం�ద� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  �����  ��  �ం�  క��  ��త  �యల�మ  ��,  ����  అవస�ల�  ��,  �� 
 ��������  ��� �,  �ప�శం  ��� ల�,  ���   మ�నగ���  ��  ��  అం�ంచడం 
 �ధ� ం �ద� ���న �ఎం. 

 –  అం�  ��ం�  �లం�ణ  �ప�త� ం  అన��రకం�,  ఎ�వం�  ప�� వరణ  అ�మ�� 
 ��ం��  �ద�  ఎ��న  ��� ��న�   ����–  రం����  ఎ���తల  పథకం(3�ఎం��), 



 �ం�  పథ�ల�  800  అ���  వద�  ��� ��న�   �షయం  ఇ�వర�  �ం�దం  దృ���  ��� 
 వ�� మ� ���న �ఎం. 
 –  ఈ  �����ల  వలన  �జ�� య�  ��  మట�ం  854  అ��ల  కం�  �న  �ర� �ంచడం  �ధ� ం 
 �ద�,  మ���  ఆం�ధ  �ప��   �ప��� ��  ���ం�న  ���  ���వ���  �� 
 �ధ� పడద� �ల��ం�న �ఖ� మం��. 
 –  ఈ  ప����ల  �పధ� ం�....  ఆం�ధ�ప��   �ప��� ��  �యల�మ  ���   ఇ��ష�  
 �� ం(ఆ� ఎ� ఎ� )�  అమ�  �యడం  �న�  మ�  �ప�� �� యం  �ద�,  ���� �  ���  3 
 �ఎం�ల  ���  ���,  ఎ� ఆ� ��,  �ఎ� ఎ� ఎ� ల�  సరఫ�  �యగ���మన�  
 �ఖ� మం��. 
 –  �లం��  �ప�త� ం  �బంధన�  మ��  ������  �  ����  �స� �ం�  ���  ��దల 
 �యడం�  అ�స���న�   అ��త  �ఖ��  దృ���  �����..  �యల�మ  ���   ఇ��ష�  
 ������  �ధ� �నంత  �గం�  ���  �యడం  �� �  ఆం�ధ�ప��   �ప�జ�ల�  మ�ంత 
 �ప�దం�  పడ�ం�  ���ంచవ�� న�,  అంత��ం�  ఒక�   ఎక�  అదన�  ఆ�క�� 
 క�� ంచడం�  ��,  ఒక�   �క�   అదన�  ��  �ల� �  ��  �ంచడం  �దన�   �ష���  
 �ం�దమం��� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  ఈ  ������  సంబం�ం�  ప�� వరణ  అ�మ��  మం��  �సం  �ం�ద  అట� 
 ప�� వరణ�ఖ�  దర���  ��మ�,  ���  సంబం�ం�  ��ష�  �ప�త� ం  మ�� 
 అట�ప�� వరణ  �ఖ  అ���ల�  మధ�   సమ�గ  చర� �  జ���.  అం��  అవసర�న 
 �త�ం  స��రం  ��  ఇప� ��  అం�ం�మ�,  ఈ  �����   �సం  ��కరణ,  అట� 
 ��ంతం,  వన� ���ల  అభ�ర�� ల  �ప�యం  �ద�,  మ��  �����   ఎ�  ��� ��  
 �� (ఈఎ� �� )  �ం�  10  ���టర �  �రం�  ఉండడం�  ��  ఇ�  ��  �వలం  �ప�న 
 ��వ�  ���  ����  ���  అం�ంచడం  �స�నం�  �ం�దమం���  �వ��  అం�ం�న 
 �ఎం. 
 ��నంత  త� ర�  �యల�మ  ���   ఇ��ష�   ������  ప�� వరణ  అ�మ��  త� ర� 
 వ�� � ��ల� �జ�����న �ఖ� మం��. 

 ����  : 
 ‘‘ఆం�ధ  �ప��   ��ష�ం  974  ���టర �  ��� ర�న  �ర��ంతం�  అ�ర�న  ఆ� �క 
 �ర� క��ల�  అ���  ఉం�.  ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  ��యపట� ం,  మ��పట� ం, 
 �వన��ల�  ��  ���   ���   ���ల�  అ�వృ��  ���ం�.  �ం�  ��  �ర��ంతం� 
 ���  10  ల�ల  మత� � ��ల  ��ం��  �వ����  �పలపట�డం�  ��,  మత� �  
 అ�బంద  �ర� క��ల�  ఆ�ప�  ఉ�� �.  ఈ  బల�న  వ��ల�  ఆ��వ���  ఆం�ధ�ప��  
 �ప�త� ం 9 �� �త� క �ప��ల� ��ం�  �ర� � ల అ�వృ��� ���న� త ��� ం�. 
 ��యపట� ం  ఓడ���  సంబం�ం�న  ప��  శర�గం�  జ����� �.  ��� ,  2024 
 ��� ���  �ర� క��� �� ��రంభం ���� �. 
 ���న  �ం�  ���ల  �సం  కృ��   �����  మ��పట� ం,  ����ళం  �����  �వన�� 
 ��� ల�  ప�� వరణ  అ�మ��  మం��  �సం  దర���  ��ం.  ఇం��  అవసర�న 
 సమ����   ��  అంద��ం.  ఈ  ప�ల�  ఏ�  �ప�త� ం  ��నంత  �గం� 
 ��రం�ం�ం��  ���  అవసర�న  అ�మ��  మం���  �  సహ�రం  అం�ం�ల� 
 ����� ం.’’ అ� �ం�దమం��� ��న �ఎం. 

 పం�� ���� ������. 
 �న��� దక  ఇంధన  ఉత� ��,  ���   ���జ�   ఉత� ��  మ��  �ల� ల�  ��త� �ంచ��� 
 �ప�నమం��  ��  న�ం�ద  ����  �జ� �  అ��ణం�  ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  అ�క 



 �ర� �క�ల�  �పట�ం�.  2070  ���  �� ��ం��న�   ��   ��  2070  ల��   �ధన�  ఇ� 
 ఉప�గప��ందం� �వ�ం�న �ఎం. 

 పం��   ����   �క�� ల�  ఏ�� �  �య���  అ��ల�న  స��ల�  �� �ంచడం� 
 ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  �ందంజ�  ఉంద�,  అ�  �ధం�  పం��   ����  �����ల  �ప�ష�  
 �సం  �ల��  ��  ��ం�ం�ంద�,  ఆ  తర�  �����ల�  ఎ�రవరం,  �����,  �మ�ల, 
 అ�� వం� �ట� ఏ�� � జ���ంద�, ఆ �����ల� అ�మ�� ఇ�� ల���న �ఎం. 

 �ఎ� ఆ�   ���   గం��ట  వద�  1000  �����    పం��  ����  �����   ప�� వరణ  అ�మ�� 
 �సం  ఏ�  �ప�త� ం  ఇప� ��  �ం�ద  అట�  ప�� వరణ  �ఖ�  �ప��దన  పం�ం�ం�.  ఇతర 
 �����ల�  సంబం�ం�న  దర����  ��  స�లం�  �ప��� ��  సమ�� ంచ��� మ� 
 �ల��ం�న  �ఎం.  ���  ��  ఏ�  �ప�త� ం  �య�   ���  ���  పవ�   �����   (230 
 �����),  అప� �   ���  పం��   ����  పవ�   ����� (1350  �����)  �మర�� ం� 
 �ప��ంద�,  ���  సంబం�ం�న  ప�� వరణ  అ�మ��  �సం  దర���  ��మ�,  ��ష� 
 �పగ��  అవసర�న  ఈ  �����ల�  అ�మ��  మం��  ��లం�  అభ� � �ం�న 
 �ఖ� మం��. 


