
 23–08–2022, 
 అమ�వ�. 

 ��� ల  క�క ���,  ఎ�� �  ఇతర  ఉన� ����ల�  స� ందన  �ర� �కమం�  ���  �న� ���   
 �� � �� ం�  ��� లయం �ం� స�� �ర� �ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 అమ�వ�: 
 ��� ల క�క ���, ఎ�� ల� �ఎం ��� �న� ���   
 ఉ����  ప��,  �ద� ,  �ద�   ఆ�గ� �ఖ�  ��  –  ��,  ఇళ�ప���,  గృహ��� ణం, 
 జగనన�  � హ��  మ�� � ర�,  స� ందన త�తర అం�ల� �ఎం స��. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�... 
 ఉ�� �� పథకం 
 – ఉ�� �� ప���  మం� �పగ� క��ం�ం� : 
 ప��� ��ం�: 
 – ��ష��� ప �ం� అ��  �����  సగ�న 117 �తం ప���ల కల� న జ���ం�: 
 –  ��ష�  సగ�  క��   త�� వ�  ఉన�   అన� మయ� ,  �జయనగరం,  అనంత�రం,  అ�� � 
 ���మ�� ���� �స� దృ����� �: 
 – ఈ �గం ఇం� �న���: 
 –ఉ�� ��� మనం �శం� మనం 2వ �� నం� ఉ�� ం: 
 అ� �ధం� ప��� కనప�� � : 
 – సగ�న �తనం �ర��� న అవసరం ఉం�: 
 – క�సం� సగ�న ఉ���� �తనం �.240� ఉం�� త�న ��గత�� �����: 
 – �ప��తం �. 205�� సగ�న ఉం�, ���  �.240ల� ��� �: 

 త� �తగ�న ��� ణ ప��... 
 స��ల��,  ��  భ��  �ం���,  ��ట�   ��బ��,  ���   � ����    ��� ణ  �ప��య� 
 �గవంతం ���: 
 ఇ� ���ల స� ����  స�లం� ���  ���� : 
 �� ప�ల� అత� ంత ���న� త: 
 ప�ల� �గవంతం �యడం� �� స�లం� �ర��� � చర� � ����� : 
 – ��మ స��ల�ల భవ�� త� ర� ������: 
 – క�క ��� ��� �శద���� �: 
 – ఆ�� �� ��� ణ ప�ల� �� �గవంతం ��� : 
 – �య�� �  ���  � ����   ����యడం�� క�క ��� దృ����� �: 
 – �� ��� ��� క�క ��� అత� �క ���న� త ఇ�� � : 
 – ఆ�� ��, ��మ స��ల��, ���  � ����  ... 
 అ��బ� 31 ��క��  �� ��� ణ ప�� �����ల� ల�� ం� ����ం�: 
 – ��ంబ� ��� 4500 ���ల� �బ�  ఆ���  ���  ���ం�: 
 –  మం����న  3,966  �����   ��ట�   ��బ�ల  ��� ���   ��ంబ�   ��ఖ���� 
 ������ చర� � �����: 
 – ����� �����  ఇం� �� ��యం �� �� ఉం��: 
 – ఇవ��  �� ���ల స� ����  �����: 



 –  �ప�  స��ల���   ఒక  ��� �  ����  ఈ  ప��  ������  త�న  చర� � 
 �����: 
 – క�క �ర � �ం� మండల ��� అ���ల వర� �� ��� �ప�� క దృ����� ��  ఉం�: 
 �త�ం ఈ �ర� �క�ల�� ం�� ���న� � �కమం� �ప�� � : 

 �� ళ�, ఆస� ��ల �ర� హణ� ��� �ల� �ప�� క ��  నంబ��: 

 –  �ం�  దశ  �ంద  �ప�త�   �ఠ�ల��   జ���న�   ��  –  ��స�,  ఆస� ����   ��  –  �� 
 ప�ల� �ప�� క �శద� �ట�ం� : 
 –  �ద� �డత� 15, 715 �� ళ�� ����ం : 
 – �ం� �డత �ంద 22,279 �� ళ��  �� – �� �ంద ప�� �ప�� ం: 
 – ఇక� డ ���న�  ప�� �ణ� ం� ఉం��: 
 – ���న�  ప�� పట� క�క ��� ��తప��లన ���: 
 –  అక� డక� �  �����న  �ట���  ��ఖ�  ���  అ��   �� ళ��  ��  ప�� 
 ��రంభం���: 
 – �� – ��� ��� �� స�లం� అం����� ం: 
 – �ప�త� ం ఎం� �ప�� క �శద� ���ం�: 
 – అ�� ఆస� ����  ప�ల పట��� ఇ� ��న ప��లన ���: 
 – �ప��రం�� జ���న�  ప�లపట� �వ�� ��� ం��ం�: 
 – ఎక� �� సమస� � ఉం�.. ��� �ంట� ప�ష� �ంచ��� త�న చర� � ���ం�: 
 –  అ��  �� ళ�  �ర� హణ  మరమ� ��(ఎ� ఎంఎ� ),  ���ట�  ��భత�సం  ఏ�� �  ��న 
 ��� అం���� ఉ�� �: 
 – ఏ�� సమస�  వ�� �ంట� ��� ����ంచం�: 

 – �� ళ� �ర� హణ� ��� �ల �� కరణ� �ప�� క నంబ� � �� ళ�� �� �� �యం�: 
 – ఈ నంబ�  �� � వ��  ��� �ల� �� క�ం� �ంట� మరమ� � ��ంచం�: 
 –  �ప�  ఆస� ��,  �ప�  �� ళ��  ��  �ర� హణ�న  ��� �ల  �� కరణ�  ఈ  నంబ� � 
 ఉంచం�: 
 –  ��� ��,  ��� ��,  ఏ��  ఆస� ���  ఇ�  �ప���  ��  ఈ  �ప�� క  నంబ�  
 ఉం��: 
 – �ర� ��రం మన� ం ���� ఒక ��క� ���� ��� ���� ం: 
 – ��� సంబం�ం� ప�� జ��� �� �ంట� చర� � �����: 
 –  సంబం�త  ��� క�క ��,  ఆ�గ� �ఖ  అ����  �ంట�  ప��  ��రం�ం��  త�న  చర� � 
 �����: 
 –  �ం���  ��ష�ం�  16  ��క� ���ల  ��� ణ  ప�ల�  క�క ���  �రంతరం  ప��లన 
 ���: 
 – �య�� �  అర� �  � ����  �� �ంట� ������ త�న చర� � �����: 

 గృహ ��� ణం�న �ఎం స��. 
 – ఇళ� ��� ణప�� �గవంతం ���: 
 – ఈ ఆ� �క సంవత� రం� ఇప� �� �.3,111.92 ��� ఖ��  ��ం: 
 – ఇళ�� ����య��� �ప�త� ం �ప�� కం� �శద���� ప����ం�. 
 – క�క ��� �� ��� �ప�� క దృ����� �: 
 – �ం� �డత �ంద మం����న ఇళ� ��� ణం�న దృ����� � 



 – ��ఖ� ఇళ� ��� ణ ప�� �గవంతం ���: 
 – ఆ� � అ�ట�� ఇళ� ��� ణం�సం అ�ర��� �ద�ం�యం�: 
 – �వ�ం�  ప�ల��� క�ం�, �� �కర� ం క�� ంచ��� చర� � ���ం�: 

 –  ఆప��  –3 ఇళ� ��� ణం�� క�క ��� �శద���� �: 
 – ఈ ఇళ���� ణం ప�ల� �గవంతం ���: 
 –  10�ల���  ఇ��  �జయ�డ,  �ం��,  ������,  ���డ,  మ��పట� ం, 
 �జయనగరం,  అ��  �ద�  సంఖ� �  ఇ��  ��� ం��� న  ఏ��  �  అ�ట��  సంబం�త 
 క�క ��� దృ����� �. 

 – �ల�� �ర���  సమ��� క�ం�, ����, ���� స���ల� క�� ం��: 
 – �ల�� �ర��� ��� ఈ �క�� � తప� �స�� ఉం��: 
 – సంబం�త �ఖ� ��� �ప�� క చర� � �����: 

 – ఇప� �వర� ఇ�� న ఇం�ప�� ల� ఒక� �� ప��లన �యం�: 
 –  ల����ల�  ప���  అం��?  ��?  ��  ��ష� �  అప� �ం��?  ��?  అన� � 
 అ���� ఒక� �� ప��లన���. 
 – ఎక� �� అ� జరగక�� �ంట� త�న చర� � �����: 
 – �� స�లం� ల����� ప�� � ఉన�  ��� �� �����: 
 – ఈ రకం� ఈ��ఖ� ��� ఆ��  ������: 
 –  90  �����  ఇం�ప���  అం�ం�  �ర� �క��� ��  ఎప� �క�� �  క�క ���  ప��లన 
 ���: 
 –  ల������  �� �ం�న  ���  ఇప� ��  ఉన�   సంబం�త  �  అ�ట��  ���  ఉన�   �ట� 
 ప�� ల�  ���  �ంట�  ���ంచం�,  అవసరమ��ం�  �ంట�  �  �కరణ  ��  ��� 
 ప��� ఇవ� ం�: 
 –  �  �కరణ  ��నం�  �� �ం�   �����   ����ం��ం�.  �దర�  �ట  �� 
 ������ ��� ప��� ఇవ� ం�: 

 అ��బ� 1 ��� 2�ల �����  జగనన�  � హ��  ప���: 
 త�� త �ప��� �� ���ల ��� న � హ��  ప���: 
 – జగనన�  � హ��  మ�� � ర� �ర� �కమం అత� ంత �లక�న�: 
 – చ��త� ఒక అ�� ���  సృ����ం�: 
 –  స�� �  సంబం�ం�  ఓఆ� ఐ  జన�ష�,  ��ం�   స�� ,  ����ష�   ��,  జగనన�   �  హ�� 
 ప��ల పం�� అ� ��� �లక దశ� ఉ�� �: 
 – �ప� అంశం ప�� ���� �����ల� ల�� ం� ������ ం: 
 – క�క �ర � సమ�గ పర� ��ణ ఉం��: 
 –  అ��బ�  2���  �ల  �����   జగనన�   �హ��   మ��  �  ర�స��   ������. 
 సంబం�త వ� ��ల ��� జగనన�  � ర� హ��  ప��� ఇ�� �: 
 –  అ��బ�  త�� త  �ప��ల��  ��  �����   స��   �����  ప���  అం�ం��  చర� � 
 �����: 
 –  అం�మం�  �ప�  ��మ,  ���స��ల����  �����ష�   �ప��య�  అం����� 
 �����లన� � ల�� ం. 



 స� ందన �న�ల��... 
 – స� ందన �న�ల ప��� రం� �ణ� త �� �ఖ� ం: 
 – �న�ల� ఎ� ప�ష� ����� రన� ��� క�క ��� �రంతరం పర� ��ం��: 
 –  ��మ,  ���  స��ల���   �ప�  ��  మ�� హ� ం  3  గంటల�ం�  �యం�తం  5 
 గంటలవర� స� ందన �ర� �కమం� క�� తం� జర��: 
 – సంబం�త �బ� ం� క�� తం� ఆ సమయం� అం���� ఉం��: 
 – �ప� �మ�రం ��� , ��జ�, స�  ��జ�, మండల �����  క�� తం� స� ందన జర��: 
 – సంబం�త అ���� క�� తం� స� ందన� �����: 
 – క�క ��� క�� తం� ఇ� అమ� జ��� ���: 
 – �ప� �ధ�రం .. స� ందన �న�ల� క�క ��� స�� ���: 
 – �ప� ���రం �� ��కట� ��� క�క �ర �� స� ందన� స�����. 

 అ� సమయం� స�ౖ�న��  �వల� �ం�  ���   �� ���  ���: 
 – స� ందన �న�ల� ��త��� పర� టన� అవసరం : 
 – ఇ� క�� తం� జ��� ���: 

 స��ల���  ���న� � ప�ల� �.3�ల ���: 
 –గడప  గడప�  మన  �ప�త� ం  ���  ���  �పజల  వద��  ఎ�� �� ,  స��లయం  �బ� ం�, 
 �లం��� ����� �: 
 ఒక స��లయం ప��� క�సం �ం� ��� పర� ����� � : 
 – �పజల �ం� ��  �� �  ���ం��� �: 
 –  �పజల�ం�  వ�� న  �న�ల  ఆ�రం�  అం��  ���న� �  ప���  �� �ం�  ���న 
 ఒక �జ���� సంబం�త ఎ�� ��  పం����� �: 
 –  ఈ  ���న� �  ప�ల�  ����య���  ఒ��   స��ల���  �.20ల�ల  ��యల� 
 ���ం�ం: 
 –  ఈ  ప��  �ప���,  యద�  ���ప�కన  ���  ������  త�న  చర� �  ������ న 
 �ధ� త క�క �ర �� ఉం� : 
 – �గం� ప�� �పట�డ� ��, ��� అం� �గం� ������: 
 – �� �త �ల వ� వ�� ఈ ప�� ��� ���  : 
 అ�� � �ప��� �� మం� �� వ��ం� : 
 –  ���  15�ల  స��ల�ల�  ���న� �  ప�ల�సం  �.3�ల  ���  ఖ��  
 �య���� ం: 
 –  గడప  గడప�  మన  �ప�త� ం  �ర� �కమం�  క�క ���  ��  �����.  ��వల�  అ��న�  
 �ర� �క�ల�  సమర�వంతం�  అమ�  �య���,  సమన� య  పరచ���  అవ�హన 
 ఏర� ��ం�: 
 స� ందన �ర� �క���  �� ��� పర� �����  : 

 వృ����� ఏ� �� � �లవడం సం�షకరం: 

 – 2021–22� ఏ� �� ల ఉత� �� వృ���� 11.43 �తం� �లవడం సం�షకరం : 
 – �శ వృ���� కం� అ�కం� ఉం� : 
 – �లక రం�ల� �రంతర స��, పర� ��ణ ఉం��: 



 – �రదర� క ���� ఈ వృ��� �ల�రణమ� ������ : 
 – క�క �ర �ంద�� అ�నం����� : 
 – ఈ వృ�� �లకడ� �న���� న అవసరం ఉం�: 
 –  ఎంఎ� ఎంఈ రం��� ��� ద�� � �ల��: 
 – ఈ రంగం �ం� వ�� న �ప� �జ���� స�కమం� ప�ష� �ం�� : 
 �ప� పథకం ఎ� ��� ��ప� ఉం�ం� : 
 అ��ల� �ప� ఒక� �� అం��: 
 ��� స�కమం� పర� ��ణ ���... య���� ఎ� �� ����ం� : 

 ��య రహ���–  ��కరణ 
 – ��ష�ం� రహ��ల� సంబం�ం� 99 ������ ��గ�� ఉ�� �: 
 3079 ���టర � �ర �. 29,249 �ట� అంచ� వ� యం� ప�� ����� �. 
 – అంత�  ��ష� స�హ��ల అ�సం�నం �సం మ� 7 ������ �� �ప���� ం: 
 – ��ఆ�  ���� మ� 45 ������ ఉ�� �: 
 – �త�ం� 151 ������ ��� �.92 �ల� �� ��� ఈ �����ల�సం ఖ�� ����� ం: 
 – ఈ �����ల� సంబం�ం� � �కరణ� క�క ��� దృ����� �: 
 – ��ష� ఆ� ���వృ��� ఈ ������ �లక ��త �����: 

 �శ : 
 �ప� ఇం�� ఉన�  మ�ళ ��� � �శ ��  ఉం��  : 
 �ప�  �లం��,  మ��  ���  సహ�రం�  �శ  �� �  �ప�  మ�ళ  ��� �  ����  
 ��ం��  : 
 �ప� 15 ��ల�క�� �శ ��  ప���� �� పర� ��ం��  : 
 ఎ� ఓఎ�   బట�   ���   �యడం  �� �  ��,  �� �  ��   �యడం  �� �  �శ  �� �  �� ���  
 ��� .. ���ల �ప�స� ందన� �� గమ�ం��  : 
 అ�� � ఎక� �� �ర��� ఉం� ��� స������ అవ�శం ఉం�ం�  : 
 అం�� ఎ�� , క�క ��, �� ���� ఈ తర� �� ����  � �ర� �ం���  ఉం�ం� : 
 ఇ� �� �ద� �ర� �కమం  : 
 అ��  �� ��, ���ల� �� స �ట�ం�  : 
 ��వ�� �ల�� దృ�� ��� �  : 
 �డ�� , ��� ��� , అ�ం�క �ర� క��ల� �� �� ��� �  : 
 �ప�  �����,  ��వ�� ���  ఈ  తర�  అ�ం�క  �ర� క��ల�  ����  �య��� 
 ��� ఒక నంబ� � �� �� ���  : 
 అంద�� క��ం�� ���ం� � �ప� ���, ��వ�� � �ం� ఏ�� � ���  : 
 అ�కమ  మద� ం,  �దం,  ��� ���    ���  సంబం�ం�న  ��� �ల  �సం  ఎ� ఈ�  నంబ� � 
 �� �� ���  : 
 ��� క�నం� వ� వహ�ం��  : 
 ���� ఒక� �� క�సం ���  క�క ��, ఎ��  స��శం ���  : 
 ఈ తర� �ర� క��ల� చ�� ం��  : 
 ఇ� �� �ఖ� �న అంశం  : 
 వ��   స��శం  ���  �ప�  ���,  ��వ�� ���  ఈ  నంబ� �  ���ం� �  ఏ�� � 
 ���  : 



 ఆగ�� , ���ంబ� �ల� �ర� �క��.. 
 – ఈ�ల 25న, ఎ��ం� �తన�  �స�ం 
 – వ�� �ల 22న �య�� �  ��త �ర� �కమం. 

 స� ందన  ���  �ఖ� మం��  �ఖ�   సల���  అ�య  క�� ం,  �ఎ�   స��   శర� ,  ���  �  � 
 ��ం�ద��  ���,  �ర�లక  పట���వృ���ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  ��ల�� ,  గృహ��� ణ,  ��మ 
 ���  స��ల�ల�ఖ  �� ష�   �ఎ�   అజ�   ��,  �ఠ�ల  ��� �ఖ  �� ష�   �ఎ�   ��� 
 �జ�ఖ�,  ర��,  �ద�   ఆ�గ� �ఖ�ఖ�   �ర� ద��   ఎం  �  కృష���,  పం�య���, 
 �����వృ���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ��లకృష�  �� ��,  ���ం�   ��కట�  �జ�   ���,  ఏ� 
 ���  ఎం� ���  ��ధ�, ఇతర ఉన� ����� ����� �. 


