
 ఆగ�� 1 �ం�  2.68 �ట� మం�� �ఎం��ఎ� ఉ�త �య� ం పం�� 
 •మం�� వర � ఉపసంఘం ���� ల�ర� �ఖ� మం�� ���న�  �ర �యం 
 •మ�� హ� ం 3.30 �ం� �యం�తం వర� ��ల వ�� ఈ �య� ం పం�� 
 •సంబం�త �పన�� �ం��� ల����� అంద�� పం��� ఏ�� �� 
 •�.�.ఎ�.�� �  �ప��తం  4.23  �ట�  మం��  ఇళ�వద��  �హ�ల  �� �  పం�����న�   �.1/- 
 � �� �య� ం పథకం య���� �న��ం� 
 ��ష� మం��� �త� సత� ��యణ, ���� �ంకట ��శ� ర�� 

 అమ�వ�,  ��  25:  ఆగ��  1  �ం�  �ప�న  మం��  గ��  క�� �  అన� �జన  పథకం  ��ంద 
 ఉ�త  ��� ��   ��ష�ం��  2.68  �ట�  మం�  ���దల�  పం��  �య�న� ��  ��ష�  ���  
 �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ  ����.  మం��  వర �  ఉపసంఘం  ���� ల�ర�  ��ష� 
 �ఖ� మం��  ��  �.ఎ�.జగ�� హ�  ���  ఈ  �ర �యం  ���న� ��  ఆయన  ����. 
 �మ�రం  అమ�వ�  స��లయం  ���   �� �  ��  ప����  ��  �  ఏ�� �  ��న 
 �����ల  స��శం�  ��ష�  �ర  సరఫ��  మ��  ���గ��ల  వ� వ��ల  �ఖ 
 మం��  ����  �ంకట  ��శ� ర���  కల�  ఆయన  ����� �.  ఈ  సందర� ం�  ��ష� 
 ���   �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ  �����  ���  �పధ� ం�  ��య  ఆ�ర  భ�ద� 
 పథకం  అమ��   �గం�  �ం�ద  �ప�త� ం  �ప�న  మం��  గ��  క�� �  అన� �జన  పథ���  
 �ప�శ���ంద�� �.  ఈ  పథకం  ��ంద  ��ష�ం��  2.68  ���  మం�  ���దల�  ఉ�తం� 
 �య� ం  పం���యడం  జ���న� ద�� �.  ఈ  పథకం  ఏ���  2020  �ం�  ���   2022 
 వర�  ��ష�ం�  �న��ంచడం  జ��ంద�� �.  అ��  ���  ప�����  ��రణ  ���� 
 వ�� న  �పధ� ం�  �ం�దం  అంద��  ఈ  పథ���   స�� ��గం  ����  ��ష�ం�� 
 ���దల�  ల������ ల�  ఉ��శ� ం�  ��ష�  �ప�త� ం  మం��  వర �  ఉపసం���  
 �య�ం�ంద�� �.  ఈ  మం��  వర �  ఉపసంఘం  ����   �ర�  �భజన  చట�ం� 
 ��కబ�న  �����  �� �ం�న  ఏ�  ����  అం�  ��ప�,  ��ఖపట� ం  ��� �షన�  �న� 
 �యల�మ��  4  ����,  ఉత��ం�ధ��  3  �����  1.67  �ట�  మం��  ��  ���న 
 �ర� �  6  ��� ల��  89.20  ల�ల  ఎ�.�.,  ఎ�.�.ల�  మ��  24.60  ల�ల  ఏఏ� 
 �����ల�  ఈ  పథ���   వ� �ంప��ల�  �ప�త� ం  �ర �యం  ���వడం  జ��ంద�� �. 
 ���  ��  �తనం�  ఏర� �న  �ప�శం  �����  ���దల�  ��  ఈ  పథ���  
 వ� �ంప��ల�  �ర ��ం�న��  ఆయన  ����.  �త�ం  2.68  �ట�  మం��  ఈ  ఉ�త 
 ��� ��   మ�� హ� ం  3.30  గంటల  �ం�  �యం�తం  వర�  ��ల  వ��  పం���యడం 
 జ���ంద�� �.  సంబం�త  �పన��  �ం���  ల�����  అంద��  �లం�ర �  �� � 
 పం����ం��  చర� �  ���ం��� మ�� �.  అ��  ��ష�ం�  �ప��తం  4.23  �ట� 
 మం�  ల����ల�  �.�.ఎ�.�� �  ఒక  ����  ��  �య� ం  పథ���   అమ�  �యడం 
 జ���ంద�� �.  ఆ  పథకం  య����  �న���ంద�,  ల����ల  ఇళ�  వద��  �హ�ల 
 �� �  �య� ం  పం���యడం  జ���ంద�  ఆయన  స� ష�ం  ���.  �.�.ఎ�.�� � 
 ల���ం�  4.23  �ట�  మం��  �ఎం��ఎ�  ల�����  2.68  �ట�  మం�  ��  ఉన� ��  ఆయన 
 స� ష�ం ���. 

 ��ష�  �ర  సరఫ��  మ��  ���గ��ల  వ� వ��ల  �ఖ  మం��  ����  �ంకట 
 ��శ� ర��  �����  ��ష�ం��  అ���  అంద��  �ఎం��ఎ�  పథ���  
 వ� �ంప��ల�  ��ష�  �ఖ� మం��  �ప�న  మం���  �ఖ  ���ర�� �.  ��ఆ�� 
 ���� ల  �ర�  మ��  ��ష�  �ప�త�   ఉన� త  అ����  ��న  ప�  �పయ�� ల  �ర� 
 మ��  మం��  వర �  ఉప  సంఘం  ���� ల  �ర�  ��ష�ం�  �ఎం��ఎ�  పథకం  అమ�� 
 చర� �  ���వడం  జ��ంద�� �.  గత  �ప�త�   హ�ం�  ఐ�  ఏళ��  12  �ల  ���  ఈ  �ఖ 



 �� �  ��� ��  �వలం  ��ళ��  తమ  �ప�త� ం  16  �ల  �ట�  �ర  ��� ం�న��  మం�� 
 ����. �తనం� 7,051 ���ల� ���యడం జ��ంద� మం�� ���� . 

 ��ష�  �రసరఫ�ల  �ఖ  క�షన�  ���శంక�,  ��ష�  �రసరఫ�ల  ��� �ష�  ఎం.�. 
 �ర�ండ� � త�త�� ఈ స��శం� ����� �. 
 (ప���� �� స��ర �ఖ అమ�వ� స��లయం ��� �� �యడ�న�) 


