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 అమ�వ� 

 �� (25.08.2022, ���రం) వరస� ��� ఏ�� �ఎ�� �  �తన�  �స�ం 

 కృ��   ���   �డన�  బట�   ���   ���  ల����ల  ����   జమ  �య�న�   �ఎం  ��  �య�  

 జగ�  

 ��ష��� ప �ం� 80,546 మం� �తన� ల� �. 193.31 ��� జమ�య�న�  �ఖ� మం��. 

 ������  ఇ�� న  �ట�  �ల����ం�  ��  �య�   జగ�   �ప�త� ం  �తన� ల�  ఇ��న�  

 ��క...�ఎ�� �   �తన�   �స�ం.  వ�స�  ���  ఏ��  ��  �తన� �  ఆపన�   హస�ం 

 అం�ం�� �ఎ�� �  �తన�  �స�ం. 

 అ���  ఉం�  స� ంత  మగ �ం  క��న  �ప�  ��త  ��ం���  ఏ���  �.  24,000  ఆ� �క  �యం 

 అం���న�  �� �య�  జగ�  �ప�త� ం 

 ��  అం���న�   �.  193.31  �ట��  క��  ఇప� �వర�  ���  �తన� ల�  �వలం  ఈ  పథకం 

 �� �  అం�ం�న �త�ం �యం �. 776.13 ���. 

 ��  �య�   జగ�   �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� నప� �  �ం�  �ఎ�� �   �తన�   �స�ం  ��ంద  �. 

 776.13  ���,  �తన� ల  �న��   �సం  �.  879.8  ���,  ఆ�� �  ���ం�ం�  �.  393.3  ���, 
 �త�ం� ��ళ� � �తన� ల సం�మం �సం ��� ం�న �త�ం �. 2,049.2 ���. 

 �తన� �  తమ  �ళ�   �ద  ��  �లబ��  �కమం  తప� �ం�  �ప�  ఏ�  అ�  ��ం��� 
 ఆ� �క�యం  అం��� ,  ���  ���  ఉం�,  ��త  వృ���  �����  ��� ,  ��  అం���న�  

 �యం� క�� అ���న �ప� �తన� � అం�ం�న �త�ం �యం �. 96,000. 



 ��త  ��� ��  ఈ  ఆ� �క  స�యం�  తమ  మ��ల�  డ��   ��� �,  ��� �   ���ం�   ���  

 త�తర  ఆ��క  ప�క�ల�  అ� ���   ��  ��త�  ��న��  �ణ� �న  వ��� ల�  ఉత� ��  �యడం 

 వల�  2018  –  19  �  �.  4,680  �  ఉన�   ��  �ల��  ఆ�యం...పథకం  అమ�  త�� త  3  ��� 
 ��� �. 15,000� ��ం� 

 ��  �య�   జగ�   �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  ఈ  ��ళ� �  గత  �ప�త� ం  �ం�ం�   ���న 

 �.  103  �ట�  బ��ల�  స�  �.  393.30  �ట�  ���  �తన� ల  సం�మం  �సం  ఆ�� � 

 ఇవ� డం జ��ం� 

 ఆ��   వ��� ల�  ఆ� ��   �� �  అంత���య  ��� �ం�   �కర� ం  క�� ం�  �తన� ల 

 ఆ�యం  �ం�ం��  �ప�ఖ  ఈ–�మ��    సంస��న  అ���,  �ం�త,  ��� �� �,  ���, 

 �� ��� ,  ���,  ��ఎం  వం�  �� �ర  �గ ��ల�  ఒప� ం��  ���న�   ��  �య�   జగ�  

 �ప�త� ం, త�� � ఆ��  వ��� ల� ప�ష��న ��� �ం�  �కర� ం 

 �ఎ�� �  �తన�  �స�ం ��ం� ��� �... 

 �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  �తన� ల�  ల��  ����   పథ���   �����  �ప�శ���న 

 �ప�త� ం 

 అ���  ఉం�  ఒక�ళ  ఏ  �రణం  �త��  ��ధ  సం�మ  పథ�ల  ల��  అంద�  ���  మ� 

 అవ����  �� ఇ�� , �ప� ఏ� ��, ��ంబ� ల� ల�� అంద�త 

 ��  �ఎ�   జగ�   �ప�త� ం  ఇ��   ఆ� �క  ����   �� ం��  �త  అ�� ల�  జమ  �య�ద� 

 ఇప� �� ��� అ��� ఇవ� డం �� జ��ం�. 

 �తన� � �రవ�పదం� ��ం�ం�� ఆపన�  హస�ం అం���ం� �� �ఎ�  జగ�  �ప�త� ం. 

 క��  �రణం�  ఆ� �క  ఇబ� ం���   ఉన�   ��త  ��ం�ల�  ��  జ���  ��ంబ�   2020� 

 అం�ం��� న ఆ� �క ����  6 �లల �ం� అం�ం�న �� �య�  జగ�  �ప�త� ం 



 �ల,  మత,  వర �,  ���ల�  అ�తం�  లం��,  �వ�,  ఆ��త  ప�����  ��  ��ం�  �ంత 

 మగ �ం ఉన�  అ��లంద�� సంతృప� ���� ల�� 


