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 29–09–2022, 
 అమ�వ�. 

 ��మ,  ���  స��ల���   గడపగడప�  మన  �ప�త� ం  �ర� �ం�న  త�� త  �ల  ����  
 ���న� � ప�� �ద� ��� : �ఎం �� �య� .జగ�  ఆ�శం. 

 అ��బ� 25న ఇ–���ం�  ���� స��ల���  �పదర� న, ��� �  �వ�ం�న �ఎం. 

 ఉ�� �� పథకం �ంద క�సం �తనం �.240�� అం�� ��ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ��ంబ�  21 ��� 5 ల�ల ఇ�� ������ చర� � ����లన�  �ఎం 
 జగనన�  �ల���  3.5 ల��, 1.5 ల�ల ���  ఇ�� �����ల� ఆ�శం 
 �త�� అ���న ల����ల� ��  –3 �ంద ��ంబ� � ఇళ� మం�� 

 ఎ� �� ల�� ల �ధన ఆ�రం� క�క �ర �� ��� � 
 ఎ� �� ల�� � క�క �ర � ప���� �ప�ణం 
 �� భ�� �ం� �డత అ��బ� 26న, అ� �� ఇ� ��  స�� � �� ��దల. 
 వస� ��న నవంబ� 10న ��దల :  �ఎం �� �య� .జగ� . 

 అమ�వ�: 
 �� ం� ��� లయం� స� ందన� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 ��� �న� ���  � ���న�  ��ధ ��� ల క�క ���, ఎ�� �, ఇతర ఉన� �����. 
 గడప  గడప�  మన  �ప�త� ం  �ర� �కమం�  ప�ల  మం��,  వ� వ�యం,  ఇ–  ���ం�, 
 ఉ����  ప��,  �య�� �   ���,  అర� �   � ���� ,  గృహ��� ణం,  ఇళ�  ప���,  జగనన�   � 
 హ��   –  �  ర�  స�� ,  స� ందన  అ� ��,  ��య  రహ��ల�  �  �కరణ  అం�ల� 
 స��ం�న �ఎం. 

 ఈ అం�ల� ����� �ఖ� మం�� ఏమ�� రం�...: 

 గడప గడప� మన �ప�త� ం: 
 – గడపగడప� మన �ప�త� ం �ర� �కమం ��మ, ��� స��ల���  �న���ం�: 



 –  �పజల�ం�  వ��   అభ� ర �నల  �ర�  ���న� త  ప�ల�సం  �ప�  ��మ,  ��� 
 స��ల��� �.20 ల�ల ��� న ��� ���ం�ం: 
 – ఈ ప�ల� అత� ంత ���న� త ఇ�� �: 
 – ఎ�ం� ఆల�� ��, అలస�� �� �� ఉండ�డ�: 
 – ��ష�ం�� 15,004 ��మ, ��� స��ల�ల� ఈ �ర� �కమం �� � కవ�  ����� ం: 
 –  ఎ�� �� ,  స��లయ  �బ� ం�,  �లం���,  మండల  ���  �బ� ం�  అంద�  ��  �ల� 
 క�సం 6 స��ల�ల� సంద�� ం��: 
 –  ఎ�� ��   ��మ,  మండల  ���  �బ� ం��  క��  క�సం  2  ���  ��  సంబం�త  ��మ, 
 ��� స��లయం� ఉం�� : 
 �ప� ఇం�� �� కవ� ��� : 
 – ఒక ��� క�సం 6 గంటల�� ��మ, ��� స��లయం� గడప గడప� �ర� �ం��: 
 – మండల అ����, �ల� �బ� ం�, స��లయ �బ� ం� �� అం� సమయం గడ��: 

 –  ఒక  ��మ  ��  ���  స��లయం�  �ం�  ��ల  గడపగడప�  �ర� �కమం  ���క 
 అత� ంత ���న� త� �� �ం�న ప�ల� మం�� ���: 
 – ఈ మం�� ��న ప�ల� �ద� ���ప�కన ��రం�ం��: 
 – మం��న త�� త �ల����� ప�� ��రంభం ���: 

 –  గడప  గడప�  �ర� �కమం...  �� ��ం��న�   �ర�  �ప�  ���  ��  ��మ  స��లయం�  2 
 ��ల��, ��� 6 గంటల�� �ర� �ంచక�� ప�� మం�� ��: 
 –  ఇ�  �� ��ం��న�   �ధం�  �ర� �ంచ�  ��మ,  ���  స��ల���   ప��  మం�� 
 ��: 
 –  ఇప� �వర�  గడప  గడప�  �ర� �ం�న  ��మ,  ���  స��ల���   ���న� త�  �� �ం�న 
 ప�ల� మం���య�ం� �����న ��� అ��బ� 5�� మం�����: 
 – ఇ� మం�� ��న ప�ల��  �� అ��బ� �వ� ���ం� ��రంభం ���: 

 వ� వ�యం: 
 – ఇ– ���  అన� � అత� ంత �ఖ� �న �ర� �కమం: 
 – �ర��� ��ం� ��� ����� ఇ–���ం�  ��� ���: 
 – క�క ��� ఎప� �క�� � ఇ–���ం� � స�� ���: 
 – ఈ �జ� � 107.62 ల�ల ఎక���  పంట� �� ���: 
 – ఇ– ��� � �ప� దశ� �� ��� ����� ������: 
 – ఇ– ��� � ��� � � క�క �ర �� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  ఈ  �జ� �  ��  ��న  107.62  ల�ల  ఎక���   96�తం  ��దశ  �����ర�  అ���� 
 ����� �. 
 �����న 4����  ���ంబ� 30�� ������: 
 –  ��ల�  ��  ����� �  �����  ��  ����,  �వ��  న��  అ��  ���ంబ�  30�� 
 ������: 
 –  ఇక  �ం�  దశ  �ంద  ���   అ��కల� �   అ���ం�,  �ఆ�� �  బ�����   �� �  ��� 
 ఆ�కృతం���, అ��బ� 3�� ఇ� ������: 
 – ���  అ��కల� �  అ���ం�, �ఆ�� �– ��ల ���ల� అ��బ� 10�� ������: 
 –  అ��బ�  10  �ం�  ��ల�  ఇ–  ��� �  ��ట�   ర���,  ��క�   ర���  ఇ�� �. 
 అ��బ� 15 �� ఈ ర��� ఇవ� డం ������: 
 – అ��బ� 15 �ం� �ష�  ఆ��  ���: 



 –  అ��బ�  25  �ం�  �రం  ��ల  ��  ఇ–  ���   ��న  ��  ���ల�  ఆ�� ���  
 �పద�� ం�� : 
 –నవంబ� 1 �ం� ఈ �� ���� అ��  �ర���  �� అం���� ఉం�� : 
 – ఈ ��� � �ప�రం ఇ– ���  ����� �ద� త క�క �ర ��: 
 – ఇ� స���  జ��ం�? ��? అన� � క�క ��� పర� ��ణ ���: 
 – క�సం 10�తం ఇ– ��� ల� స� యం�  ఎంఏఓ, ఎ�� �� � ప���ం��: 
 – క�సం 6 �తం ఆ� �ఏ�, ఏ�ఏ� ప���ం��: 
 –  క�సం  5�తం  ఇ–��� ల�  �ఓ�,  2  �తం  ఇ–��� ల�  ���,  1  �తం  క�క ���  స� యం� 
 ప���ం��: 

 ఉ���� ప��: 
 – ఇప� �వర� 17.05 �ట� ప���ల� సృ��ం��, ఇ� అ�నంద�యం: 
 – ఇప� �వర� సగ� �తనం �. 210.02� ఉం�, క�సం� �.240� �తనం అం��: 
 –  ఉ����  ప�ల�  సంబం�ం�  �ం�దం  �ప�త� ం  �ం�  �.1400  ���  బ��� 
 ���. ఇ� �� త� ర�� వ���. ��� �ంట� ��దల��� ం: 
 –  ��మ,  ���  స��ల��,  ఆ�� ��,  �య�� �   ���   � ����  ల�  ��నంత  త� ర� 
 ����య��� క�క ��� చర� � �����. 

 – 4500 ��మ స��ల�ల� ��ంబ� �� ���  �� �  ఇంట�� �  �కర� ం అం��ం�: 
 – అక� డ ��ట�  ��బ�ల� ����య��� అ�� ర��� చర� � �����: 
 – ���న �ట� �� ��ట�  ��బ�ల� ��� ణంపట� క�క ��� చర� � �����: 
 – ���ం�ల ��జకవర �ం� ��� ల వద� ��మ స��లయ �ం����   ��� ం��: 
 –  అం��  ��ట�   ��బ�  ��  ఉం�.  ఆ  �����  �ం�న  30  మం�  ��ట�   ��బ�� 
 ���ం� వ��   �ఫం �ం ����� �: 
 – అం�� ��� �ప�� క �శద� �ట�మ� క�క �ర �� ����� �: 

 గృహ��� ణం: 
 – గృహ��� ణం వల� ఆ� �క వ� వస� �ం��ం�ం�: 
 – ఎ�� ఎ� ఆ�  ��� �, ప.�, �పట�, ఏ��, క�� � �����  గృహ��� ణం ��ం�: 
 – స�� �� ��� , �ప�శం, అన�ప��, కృ�� , అనంత�రం ���� ��� దృ����� �: 

 – ��ఖపట� ం� 1.24 ల�ల ఇ�� ���ం�ం: 
 – అ��బ�  ��� అ��  ఇళ� ప�� ��రంభం అ�� � చర� � ���ం�: 
 –  ఇళ�  ��� ణప�ల�సం  అవసర�న  ��క  స����  (�� ��� ,  ఎల�� ���  క����, 
 అ���  ���, �� వ�� � , ����  ) ఇప� �� 85�తం �ర��� �. 
 – ఇక� డ ఇళ� ప�� �గం� జ��� సంబం�త క�క ��� చర� � �����: 

 –  �ఎంఏ�  –  �య�� �   –  ���ణ  �ంద  మం��న  ఇ��  ��� ణ  ప��  జ���  త�న  చర� � 
 �����: 
 – �ర��న ప�ల� సంబం�ం� ��ం�� �� ఎప� �క�� � ��దల����� ం. 
 – ఇ�ం� ప������  ఇళ� ��� ణ ప�� మ�ంత �గం� �ం�� ���: 

 – ఆప��  –3 �ంద 3.27 ల�ల ఇ�� ��� ణం అ���� �: 
 – 10�ల ఇళ�� �బ� ఉన�  � అ�ట�� ���  కన� ర ��  �గం� జర��: 



 –  �జయ�డ,  �ం��,  ������,  ���డ,  మ��పట� ం,  �జయనగరం,  ఏ��,  ఆ��, 
 ��ప�, ��ఎం� � అ�ట�� సంబం�త ��� ల క�క ��� ప�� క దృ����� �: 

 – ��ంబ�  21 ��� 5 ల�ల ఇ�� ������ అ��� �ం��యం�: 
 – జగనన�  �ల���  3.5 ల��, 1.5 ల�ల ���  ఇ�� �����ల� ల�� ం ����ం�: 
 – ఇ�� �ర���  ��� ఎల�� ���, �ట�, ���� ...  ఈ స���� తప� �స�� క�� ం��: 

 –  �����న  ల����ల�  ��ంబ��  �� –3  �ంద  ఇళ�  మం���  సంబం�ం�  క�క ��� 
 ��� చరణ ��ం�ం����: 

 – పం�� ��న ఇళ�స��ల� ఆ��  �యమ� ��� �: 
 – ఆ�� � సం�ర�ం� ������: 
 –  ఇళ�స��ల  ల����ల�  ����  ప��   ప���  అందడం,  ���  ��ష�   ��ంచడం  �� 
 ఉ��శం: 
 – వ��  20 ����  ఈ �ప��య ��� ���: 

 – ��ంబ�  ��� 1.75 ల�ల ���  ఇళ�� ����� ఇవ� ���� ం: 
 – ఈ�ర� క�క ��� అ��  ర��� చర� � �����: 
 – �����ష�  �ప��య �గం� ��� ���: 
 – ���  �ల���  ఇ� �� ప�� �� ������� న అవసరం ఉం�: 

 జగనన�  � హ�� , � ర� స�� � �ఎం స��. 
 – ఇప� �వర� 5,738 �����  ���  �ౖ ��ం�  ���. 
 – 2,662 ���ల� సంబం�ం� ఓఆ� ఐ� ��� ల� ��దల. 
 –  జగనన�   �  హ�� ,  �  ర�  స�� �  �� ండ� �   ఆప��ం�   ���జ�   �ప�రం  �ప��య  ��లన�  
 �ఎం. 

 – స� ందన అ� ���  సమయ�లన, �ణ� త క����ం�: 
 – ��� �హదపడ� అ���ల� అ�నందన� : 
 –  �� �త  సమయం��  ప��� రం  �క  �ం�ం� �  ఉన�   ���,  అ��  ���  ��రణ 
 ���� న అ� �ల సంఖ�  �� త� �ం�: 
 – ప��� రం� �ణ� త ఉంద�ం�� ఇ� �దర� నం: 
 – క�క ��� అంద�� అ�నందన� : 
 –  అ� �  ప��� ���  �ం�  ��రణ  �వ�ల�  అ� ���ల�  �� �� �  ��య���.  ఈ 
 �త� �చ�  ���ంబ� 14 �ం� ��రంభం అ�� ం�. ఇ� తప� �స�� అమ� ���. 
 –  ��షన� �  క��న  త�� త..  ��ష� �  ��షన� �  ���   ����,  ���   అ� ��  
 ���.  ఈ  �చ�   ��  ���ంబ�  26  �ం�  ��రంభం  అ�� ం�.  ఇ���  తప� �స�� 
 ��ం��. 
 –�ప� �ధ�రం క�క ��� స� ందన� స�� ���: 
 –  ��మ,  ���  స��ల���   �ప���  �యం�తం  3  గంటల�ం�  5  గంటలవర�  స� ందన 
 �ర� �ం��: 
 – క�క �ర � �ం� ��వ ��� అ���ల వర� తప� �స�� స� ందన� �����: 
 – స� ందన �ర� �కమం ��� �� అం���� ఉం��: 



 – స� ందన� ���న�  అ���� తప� �స�� క�క ��� �ర� �ం� స��� �జ����: 
 – స� ందన అ� �ల ప��� రం� క�క ���, అ����, ఎ�� � �న�యత �పద�� ం��: 

 – ��� ��రణ ���� న అ� �ల సంఖ�  �� త���ఖం ప�� �: 
 – అ� జ���� అ� �� ప��� రం� �ణ� త ఉన� �� : 
 – ��� అ� సమస� � అ� � వ�� � అ����త �� �� అ��� �త ��రణ ��ంచం�: 

 ఎ� �� ల�� �– క�క �ర � పర� ��ణ 
 – ఎ� �� ల�� ల�న క�క ��� �కమం తప� �ం� పర� ��ణ ���: 
 – ��� స�కమం� అ� ��  ���: 
 – అ�� � ఎ� ����  ��� � క�����: 
 – ఎ� ��ల ఆ�రం� క�క �ర �� ��� �: 
 – ఎ� �� ల�� ల�న మన ��ష�� ��, �శం �త�ం ���ం�: 
 – � ప���, సమర�త ఎ� �� ల�� ల �ధన ఆ�రం� �ర ���� ం: 
 –�� ల�� ల� ఎ� అం���� రన� � � ప���� �ప�ణం: 

 – �శ �� � �ప� ఇం��  �� ����  ����� ���: 
 – �శ ప���� పర� ��ణ ��� క�క ���, ఎ�� � ��  ���   ���: 
 –  �ప�  �ప�త�   ��� లయం�  ��  ఎ��  నంబ�   14400  �స��   అంద��  క��ం��  3  �  5 
 ��� ఉం��: 
 – ఈ �స��  �క��, సంబం�త ��� లయం� ఉం� �ఖ�  అ���� ��� ��  �యం�: 
 –  అ��  �ప�  ����  ��  ఎ� ఈ�  నంబ�   14500  ఉం��.  �దక  �ద�� ల�  సంబం�న 
 ఘటనల� త�న చర� � �����: 

 ��య రహ��ల ��కరణ�� స��. 
 – ��య రహ��ల� సంబం�ం�న � �కరణ� క�క ��� దృ����ం��: 
 –  �ం���  –  �జయ�డ  ఎ��  ��� �  ��ష�ం�  345  �.�  �ర  ఉం�.  ���  �.17�ల  ��� 
 �����  ఇ�. ��� అవసర�న ��కరణ� దృ����� �: 
 ��యరహ��ల�  సంబం�  2758  ���టర �  ప���  �.33,507  �ట��  �ప��న�   95 
 ������ ��గ�� ఉ�� �. 
 మ�  2687  ���టర �  ప���...  �.55,890  �ట��  �ప��న�   మ�  63  �����ల� 
 సంబం�ం� ��ఆ� � �ద�ం� ఉ�� �. 
 ��యరహ��ల�  సంబం�ం�  ���  �.1.05  ల�ల  �ట��  ��  ���న  ప�� 
 �ప���� ం. 
 ��� సంబం�ం�న ��కరణ� క�క ��� దృ�� ��ం��. 

 – �� భ�� �ం��డత అ��బ� 26న, అ��� ఇ� ��  స�� � �� ఇ���� ం: 
 – వస���న నవంబ�  10న ��దల ����� ం. 

 ఈ  స��  �శం�  �ఖ� మం��  �ప�నసల���  అ�య  క�� ం,  �ఎ�   స��   శర� , 
 వ� వ�య�ఖ  �� ష�   �ఎ�   �నం  �ల�ండయ� ,  �� ం�   అ�� ����ష�   ��   క�షన�   � 
 ��  �ప��,  గృహ��� ణ�ఖ  �� ష�   ��   అజ�   ��,  ర��,  �ద�   ఆ�గ� �ఖ  �ఖ�  
 �ర� ద��   ఎం  �  కృష���,  ఏ�  ���   ఎం�  ���   ��ధ�,  ��� ప�   అ�� ����ష�   క�షన�  
 �ప��  ��� , వ� వ�య�ఖ క�షన�  హ��ర�  ఇతర ఉన� ����� ����� �. 




