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 �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�� హ�  ���  అధ� �తన  మంగళ�రం  (14–03–2023) 
 స��లయం�  జ��న  ��ష�  మం��మండ�  స��శం�  ���న�   ప�  �లక  �ర ��ల� 
 అమ�వ�  స��లయం  ప����  ��  �  �����ల�  �వ�ం�న  ��ష�  స��ర,  �ర 
 సంబం��,  �.�.సం�మం  మ��  �����గ�  �ఖ  మం��  �����న  ����స 
 ����ల కృష�…… 

 #  ఆ�� �   ��ం�న  ��...��..  �ట  �పకల� న  ��న���,  ఆ� ఆ� ఆ�   ��� � 
 ����  అ�నందన�. 
 ��� �ట� ల�ం�న అ��న �రవం� ��� న�  ���� . 
 సం�త దర� ��, రచ�త, దర� ��, న��.. ఇ� �త�ం �ం� అ�నం�ం�న ���� . 

 #  ��ఖపట� ం�  ��బ�   ఇ�� స���    సద��   ఘన�జయం  ��క  �ఖ� మం��  కృ�� 
 ����న మం���. 
 �ప�త�  �శ� స�యత, ప���� ఈ సద��  అద�ం ప��ందన�  మం��వర � స�� �. 
 �ఖ� మం��� �పశం���  ��� నం ���న మం�� ధ�� న �ప�ద��. 
 హర��� �ల� ఆ��ం�న మం��వర � స�� �. 
 ఆ� �క  �ఖ  మం��  �గ �న  ��ం�ద�� ,  ప��శమల�ఖ  మం��  ���డ  అమ�� � � 
 అ�నం�ం�న మం��వర �ం. 

 # వ��  �ల ఏ���  3న �న��� పం��. 
 ఏ���   1న  �� ం�ల�  �ల�,  �ం�వ  ��న  ఆ��రం  �వడం�  ��  ��న  �న��� 
 పం��. 

 #  ఆం�ధ�ప��   క�ష�   ఫ�   ��� ��   ��బ�   �� �   –2019  సవరణల�  సంబం�ం�న  ����  
 ���� ����  ఆ�దం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ��� ��   �� ��   స�   ���   అం�   ��బ�   స�   ���   (ఆ� �క  వన�ల  �ప��క, 
 ���ం�  మ��  ������  సంబం�ం�)  �� �   –2013  సవరణల�  సంబం�ం�న  ����  
 ���� ����  ఆ�దం. 

 #  సం�మ�స�ళ ��  ��� ��ల�  ���న  �క�� �,  వస��  క�� ం�ం��  మ�ంత 
 ��� ����  పర� ��ణ  ��త�ం  �ప��తం  ఉన�   అ���ం�   ��� �   ఆ�సర �  �వల�  మ�ంత 
 �స�ృతం� ����ం���ం�� �ర �యం. 
 ఇం��  �గం�  సం�మ�ఖ��   �ప��తం  ఉన�   అ���ం�   ��� �   ఆ�సర �(  �ష�   ��� �, 
 ��బ�  ��� �, �� ��� � )� క �స�ర � ��� ��మ��� ���  �గ� � . 
 ��  మండ�ల�  ఒక  క �స�� �  �ర ��ం�...  ఏ��  �లప����  ఒక  అ���ం�   ��� �  
 ఆ�స� � �య�ం�లన�  �ప��దన� ����  ఆ�దం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ���   ��� ��   �� ��   క�ష�   �ర� �,  స�� ల  పద�����  సంబం�ం�... 
 ఆం�ధ�ప��  ���  క�ష�  ఫ�  ��� ��  �� ��  ���  2019 సవరణ ���� ����  ఆ�దం. 



 �ర� �,  స�� ల  పద�����   ��  సంవత� �ల  �ం�  �ం�  సంవత� �ల�  ���   ���  
 ���న�   �ర ����  ����   ఆ�దం.  పద��లం  ���న  త�� త  ��  అదనం�  మ� 
 �ం��� ���ం�� ���  ���  ���న�  �ర ���� ����  ఆ�దం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   క�ష�   ఫ�   �� � వ� �   ����   క�ష�   పద�����  సంబం�ం�...  ఆం�ధ�ప��  
 ���  క�ష�  ఫ�  �� � వ� �  ����  ���  2019  సవరణ ���� ����  ఆ�దం. 
 క�ష�   పద�����   ��  సంవత� �ల  �ం�  �ం�  సంవత� �ల�  ���   ���  
 ���న�   �ర ����  ����   ఆ�దం.  పద��లం  ���న  త�� త  ��  అదనం�  మ� 
 �ం��� ���ం�� ���  ���  ���న�  �ర ���� ����  ఆ�దం. 

 # ఆం�ధ�ప��  ���  �����  క�ష�  ���  1998  సవరణ ���� ����  ఆ�దం. 
 క�ష�   పద�����   ��  సంవత� �ల  �ం�  �ం�ళ��  ���   ���   ���న�  
 �ర ���� ����  ఆ�దం. 

 పద��లం  ���న  త�� త  ��  అదనం�  మ�  �ం���  ���ం��  ���   ���  
 ���న�  �ర ���� ����  ఆ�దం. 

 #  �ం�ద  �ప�త� ం  ఇ�� న  �ర�దర� క  �య�వ��  అ�స�ం�  వ��    ���    సవరణ� 
 ����  ఆ�దం. 

 #  ఏ�  మ��  క�ష�   పద�����  సంబం�ం�  ఏ�  ���   క�ష�   ���   –1998 
 సవరణల� ����  ఆ�దం. 
 మ��  క�ష�   ��� � �  ఐ�  సంవత� �ల  �ం�  �ం�ళ��  ���   ���   ���న�  
 �ర ���� ����  ఆ�దం. 

 #  ఏ�  ��మ  స��ల��  మ��  ���  స��ల��  –2022  ఆ� ����  �  బ���  ఏ� 
 ��మ స��లయం,  ��� స��ల�ల–2023 ��� �ప��దన� ����  ఆ�దం. 

 #  ఏ�  �� � –  ���ం�ల�  అ��కల� �,  ���కల� �,  �టర� �  ���    క��లల  ఏ�� �� 
 ����  ఆ�దం. 
 ద  ���    ���� � �ం� (  ��ట��   ఆ�   �ర� ��  )  అం�   ఎ� ���  �ం�   ఆ�   ���  ఆ�   ���   
 �� ండ� ��   ��� –2023 �ప��దనల� ����  ఆ�దం. 
 ఈ  ���  �� �  �ల  �కరణ�  సంబం�ం�  ��  ��ల  �ప�జ�ల�  ��  ���గ��ల 
 �ప�జ�ల� ప�ర�ంచడ� ల�� ం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ���  అ����ష�   ��   –2019�  ��� �  ��� ...  సమ�గ  �తన 
 ����� సంబం�ం�న �ప��దనల� ����  ఆ�దం. 

 #  ���   �గం�లయ  సంస���   ప����న�   ఉ�� �ల  పద�  �రమణ  వయ�� �  60  ఏ��  �ం� 
 62  ఏళ��  ����� ...  ఆం�ధ�ప��   ప���   ��బ��   ���   –1960�  సవ��� ...  ఆం�ధ�ప��   ప���  
 ��బ��  అ�ం� �ం�  ఆ� ����   –2022 �ప��దల� ����  ఆ�దం. 

 #  ఎ���,  ����  ఎ�� �షన�   ఇ����� ష��  �  ప����న�   �ధన,  �ధ�తర  �బ� ం� 
 పద�  �రమణ  వయ�� �  60  ఏ��  �ం�  62  ఏళ��  ����� ...  ఆం�ధ�ప��   ఎ�� �ష�   ���  



 –1982�  ����   ��� ...  ఆం�ధ�ప��   ఎ�� �ష�   ఆ� ����    –2022  �ప��దల�  ����  
 ఆ�దం. 

 # �ప�త�  ��� ళ �� ��  �� �� ల ��మ��� ����  ఆ�దం. 
 �త�ం 5388 ��� ళ �� ��ం��   క���� � �� �� ల ��మకం. 
 ఒ�� క� �� �.6�ల �రవ �త���  �ఎంఎ�  �ం� ���ం�ల� �ర �యం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ప���   స�� �   ��వ�  �� రం�  ఆ� ����  �–2022�  ����   ��� ...  ఆం�ధ�ప��  
 ప���  స�� �  ��వ� �� �ం� ���– 2023� ����  ఆ�దం. 

 #  �య�� �   ���   ��� �ష� �  ��సరఫ��  అవసర�న  �� ��   ఏ�� ��  ���� న 
 29.67  ఎక�ల�  �����   ���న�   �ర ����  ����   ఆ�దం.  �ం���  ����న� 
 రహ��  ��� ���  అవసర�న  78.46  ఎక�ల  ���  ��  ���ం�లన�  
 �ప��దనల� ����  ఆ�దం. 

 # �తన ఇండ���య�  �వల� �ం�  �ల� 2023–27� ����  ఆ�దం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ఇ� �ం�   �ట�   ��   అ�వృ��  �సం  ఇ� �ం�   �ట�   ��   ఆ����  ఏ�� � 
 �య���  ఉ���ం�న  ఆం�ధ�ప��   ఇ� �ం�   �ట� ��   ���  –2023  �ప��దల�  ����  
 ఆ�దం. 

 #  ��� ప�   ���   సవరణల�  సంబం�ం�  అ�ం���  ���  �ప�శ���ం��  అవసర�న 
 సవరణల� ����  ఆ�దం. 

 #  అమ��రం  �ం�దం�  అమ��లం  అర� �   �వల� �ం�   అ����  ఏ�� �  ��లన�  
 �ప��దలన� ����  ఆ�దం. 
 �ం�  పట�ణ  �� �క  సంస��,  120  ����   ���ల�  ��న  11  మండ�ల�  క���� 
 �త�ం  896.16  చదర�  ���టర �  ���ర �ం�  ఏ�� �  ��న�   అమ��రం  అర� �  
 �వల� �ం�  అ���. 

 # ఏ� ����చ�  ��క��య� � ��కట� జనర�  ��� భ� �� ����  ఆ�దం. 
 �� సభ,  �జ� సభల�  పద��రమణ  ��న  ��  �ప��తం  స�� ��  ఉన�   ��కట�  జనర�   ఈ 
 ���� అర �త. 

 #  �త��  ఏ�� �  ��న  6  మండ��(అనప� �,  ����ళ�,  ����,�లవరం,  ఉదయ��, 
 �డద��)�  అ��   ��� ం�   ��నం�  మండ�   �గ�   స�� ��   క��  భ� �  �య��� 
 ����  ఆ�దం. 18 ���ల భ� �� ���  �గ� � . 

 # ఆం�ధ�ప��  అ�� ��  ��� �  ఫం�  �� �  –1987 సవరణల�  ����  ఆ�దం. 

 #  �����ష�   �వల�  ఇ–�� ం�ం�   �����   �ప�శ���  ���న�   �ర ����  ����  
 ఆ�దం. 



 #  త�� �  �����షన��  ���ంచ���  అవసర�న  �ప��దనల�  �����ష�   ���   –1908 
 � సవరణ� ����  ఆ�దం. 

 # ఎ�� �  చట�ం సవరణ� ����  ఓ�. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ��ట��   అం�   �ం�  ���య�   ఇ����� ష��    అం�   ఎం��ం��   
 ���   –1987  �ప�రం  అ��   �వ���ల  ���ల�  ఒక  ��  ��హ� ���   స�� �� 
 �య�ం�లన�  �ప��దన� ����  ఆ�దం. 

 #  ��ల���   �రకర� �  ���న�   ����హ� �ల�  క�సం  �ల�  �.20��  క�� త 
 క�ష�   అం�ం�లన�   �ప��దనల�  ����   ఆ�దం.  క�సం  వంద  ప����  ఉన�  
 �ర�� ఇ� వ� �ం�. 

 # ప����  �� ���   ఆ� ����   2023 సవరణ� ����  ఆ�దం. 

 #  ఆం�ధ�ప��   ���   �� ం��    (అ� �ష�   ఇ�   ����� ం�   �����ష� )  ఆ� ����    –2022  � 
 సవరణల� ����  ఆ�దం. 

 # మ��పట� ం� 220 గ�ల స�లం మదర�� ���ం�. 


