
26–04–2022,
అమ�ావ�.

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

ఉపమ�ఖ�మం�� (పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ) బ��� మ����ల��య�డ�, �ీఎ� స�� శర�, ����ీ �� �
�ాజ�ంద���� ����� , ల��ం� అ������� �ష� �� క�షన� � �ా� ప��ా� , ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష� �ీఎ� 
��ౖ ��ల���, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష� �ీఎ� అజ� జ�ౖ�, �����ాఖ ���ష� �ీఎ� బ���� �ాజ��ఖ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ
మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ� ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.
========================================================================
================================================
26–04–2022,
అమ�ావ�.

అమ�ావ�:
–�ల�� ల కల�క�ర�� , ఎ�ీ�ల�, అ���ార�ల�� స�ందన��ౖ �ీఎం ���� �ాన����� .
– �ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ���� �ాన����� ల� �ాల�� న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .
–స�ందనల� ��గం�ా ఉ�ా�� �� �ార�క�మం ��ంద �ేపట��న పనుల�, ��ా మ స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, ����  ������,
���ట� ల�ౖబ���ల�, ఏఎం�ీల�, �ఎం�ీల�, గృహ��ా�ణం, జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం, జగనన� భ� హక��
మ��య� భ� ర� , మ�ఖ����న మ��క సదు�ాయ�ల ��ా జ�క�� లక� భ� ��కరణ, ��ౖద�, �����ాఖల� ��డ� – ��డ�,
స�ందన ��ంద అ���ల ప���ా�రం త��తర అం�ాల��ౖ �ీఎం స��.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�..:

�ాల�� ��లభ�ం��స�� ��త�  �ల�� ల ఏ�ా�ట�:

– 26 �ల�� లను ఎందుక� ఏ�ా�ట� �ే�ామన� �షయ�ల� ప�� కల�క�� క�, ఎ�ీ��� �ె�య��:
– ప���ాల�� ��లభ�ం ��సం ��త�  �ల�� లను ఏ�ా�ట� �ే�ాం:
– ప�జలక� అందుబ�ట�ల� ఉండ�����, �ా�� పట�  మ��ంత బ�ధ�త�ా ఉండ����� ఈ ��త�  �ల�� లను ఏ�ా�ట� �ే�ాం:
– కల�ర�� ల�, ఎ�ీ�ల� ప�భ�త� ప���ధుల��ా �ల�� ల��  ఉంట�ర�:
– ��మ� బ�� లం �ాదు, ప�జలక� ��వక�ల��ా ఉంట�మ�� �షయ��� �ార� �రంతరం దృ�ి�ల� ��ట�� ���ా�:
– ప�జల పట�  మ��ంత మ�న�య దృక�థం�� ఉం���:
– మనం ఎ���� ����� , ఒద�ా�.. ���� ఎప��డూ మనసుల� ��ట�� ���ా�:
– ఇప��డ� �రం�� బ�ధ�తల� �ీ�క��ం�న సందర�ం�ా ��ను �క� ఇ�ే� సల� ఇ��:

ఉ�ా���� పనుల�(ఎ� ఆ� ఈ�ఎ� ):
– ఏ�ి��, ��, �� ... ఈ 3��లల��  మ�మ�రం�ా పనుల� �ేయ����� అవ�ాశం ఉంట�ం��:
– �����ంచుక�న� పనుల��  క�సం 60�ాతం ఈ 3 ��లల��  ప�����ేయ��, �����ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:
– ఏ�ి�� ��లల� 250 ల�ల ప�����లను ల��ం�ా ��ట�� క����ం:
– ఇప�ట��� 185 ల�ల ప�����ల� �ే�ాం, ����న పనుల� ��గం�ా �ేయ��:
– ఈ ల����� �ేర���వ����� ప�� �ల�� ల� క��� ప����� క�సం 1 ల�ల ప�����ల� �ేయ��:
– ��లల� క�సం�ా 25 ల�ల ప� ����ల� ప���ల�� ల� �ేపట�� �: – కల�క�ర�� �స� ృతం�ా పర�టనల� �ే�ి, స��ల�
�ే�ి... ఈ ల���లను �ా��ం��� :



– కల�క�ర�� , జ��ీల�, �ీ��ల�, ఎం�ీ��ఓల�.. ఇల� ప�� అ���ా�� ప��ే�క దృ�ి���ట�� �:
– స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, �ల��  ������ ... ఇల� భవ��ల ��ా�ణ�లను సంబం��ం� �ల�� లను ���య�  �ే�ాం:
– ఈ��లల� ��ంద�ం నుం� �ా�ా��న బ�ా�లను �ె�ి�ంచుక���ందుక� అ��ర�ాల ప�య���ల� �ేసు� ���ం:
– ఈ��ల�ఖర�ల��ా ఈడబ�� వ�ే� అవ�ాశం ఉం��:
– ��ంద� ప�భ�త�ం నుం� �ా�ా��న ఉ�ా�� �� �ధుల� ఈ��ల�ఖర�ల��ా వ�ే�ల� అ���ార�ల� అ��ర�ాల
ప�య���ల� �ేసు� ���ర�:
– ��ా మ స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, ����  ����క��ల�, ఆ�����ల�, ���ట�  ల�ౖబ���ల�.. అ��ంట��క��� ప�����ేయ��:
– కం���ల నుం� �ి���ంట� స���� ల� ఎల�ంట� ఇబ�ందుల� ల�క�ం�� చూసు��వ����� కల�క�ర�� ఒక ��డ� అ���ా���
�య�ంచు���ా�, ఎప�ట�కప��డ� పర����ణ �ేయ��:
– �ి��ంట�, �ీ�ల�, ఇసుక, ��ట�  సరఫ�ా సవ�ం�ా �ా��ల� ��డ�  అ���ా���� బ�ధ�తల� అప���ం���:
– �����ౖ కంట�� �  ర��  ఏ�ా�ట� �ేసు���ా�:
– ప�� స��ాలయం ప����ల� మ���ా�� ప�నఃప���లన �ే�ి.. భవ��ల ��ా�ణం ప�ర����ల� చూ���:
– ����ంబ�  ��ట��� 4545 ���ట�  ల�ౖబ���ల ��ా�ణం ప�����ా�ా�:
– అ�ే సమయ���� ఇంట����  ��బ�� క��� సంబం��త ��ా మ�లక� �ేర�క�ంట�ం��:
– ��ా మ�ల�� �� వ�� ఫ�ం హ�ం అందుబ�ట�ల��� వసు� ం��:

ఇళ���ా�ణం:
– ఇళ�  ��ా�ణం ��సం ఈ ఏ���� ర�.13��ల ��ట��  ఖర�� �ేయబ� త����ం.
– ���వల�  �ల�� ల� ఆ���క ప�గ����ాట�, �ాష� � �ఎ� ���ీ ��రగడ�� �ాక�ం�� ��ల�మం���� ఉ�ా�� ల�సు� ం��.
– �ల�� ల��  ఉత���రంగం �ామర��ం ��ర�గ�త�ం��:
– ప�� �ల��  ����ీ మ�� �ా� ��� �ేర�త�ం��:
–  ���దశల� 15.6 ల�ల ఇళ�  ��ా�ణం ల��ం�ా ��ట�� క����ం:
–  ��ర��  ��సుల �ారణం�ా 42,639 ఇళ�  ��ా�ణం ��ం��ంగ�ల� పం��ం��:
– ఈ ��సుల ప���ా�రం ��సం ప�య���ల� �ేయ��:
– �ల��ా� ప�ంల� ప����మ��య స�ల�లను ఎం�ిక �ేయ��:
– అర�� ల�ౖన ప�� ఒక����� ఇంట� స�లం అం���:
– అర�� లక� ఇళ��  �ాక�ం�� క����ంచడం అన��� స���న�� �ాదు:
– అర�� లంద���� ఇళ�స�ల�ల� ఇ�ా���ం�ే, ����� ఎంత ఖ������ ప�భ�త�ం ఇవ������ �ిద�ం�ా ఉం��:
– కల�క�ర��  �����ౖ ప��ే�క దృ�ి���ట�� �:

– ఆప��  3 ఎం�ిక �ేసుక�న� ఇళ�  ��ా�ణం��ౖ�� కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:
– ప�� ��� ఇళ�క� ప��ే�కం�ా ఇం����ం�  అ�ి���ం� ను ��ట�� �:
– ఇళ�  ��ా�ణం��ౖ ��� �ా�� నుం� �ీ�  బ���  �సు���ా�:
– ల� అవ�ట�ల� క�స మ��క సదు�ాయ�ల కల�న పనుల� శర��గం�ా ప�����ేయ��:

– ఆప��  3 ��ంద ఇళ�  ��ా�ణ��� ఈ��ల 28న ��ా రం�సు� ���ం:
– అ�ే ��� ��ాఖపట�ంల� 1.23 ల�ల ఇళ�  పట�� ల� ఇసు� ���ం:
– ఇళ�  మం�ర� ప��� లను �ా���� అ�ే��� ఇసు� ���ం:
– అ�ే ���న 1.79 ల�ల �ీఎంఏ��ౖ–��ౖయ�ా��  ��ా ��  ఇళ�  ��ా�ణంక��� ��ా రం�సు� ���ం:
– త����ా �త�ం�ా చూ��� �దట� �డత ఇళ� ��ా�ణంల� ��గం�ా 15.6 ల�ల�, ��ం�ో దశల� 3.02 ల�ల ఇళ�� ,
2.62 ట��ో� ఇళ��  క��ి �త�ం�ా 21.4 ల�ల ఇళ��  ����సు� ���ం:
– అల��� ��ద�  ల� అవ�ట�ల� ���  తయ��� య��ట��  ��ల��ల�డం��ౖ�� దృ�ి���ట�� �:
– ఇళ�  ��ా�ణం జర�గ�త�న� ల� అవ�ట�ల� �ర�, క��ంట� సదు�ాయ�లను క��ం���:
– మ�ర�గ��ర� �� �� సదు�ాయ�లను క��� క��ం���:



– ఇళ�  ��ా�ణం �ార�క�మంల� చుర��ా�  �ాల�� న� �ా� �క ప�జ�ప���ధులను సత����ా� ం:
– మండల���� సర�ం�, మ����ా��ల� ����ల�, �ల�� క� ఒక ఎం�ీ�ీ, �ల�� క� ఒక జ���ట��ీ ��ప��న �ా����
అ�ార�� ల� ఇ�ా� ం:

ఏడ� ప�భ�త� �ార�క�మ�ల��  ప�గ� ఆ��రం�ా కల�క�ర�� , జ��ీల ప��ర� మ��ంప�:

– ఇళ� ��ా�ణం, సూ�ళ�� , ఆస�త�� ల�� ��డ� – ��డ�, సమగ� భ�స���, స�ందనల� అ���ల ప���ా�రంల� ��ణ�త,
ఎ� ��� ల���ల�, ఉ�ా���� పనుల�, స��ాలయ�ల ప��ర�... ఈ అం�ాల�� ప�గ� ఆ��రం�ా కల�క�ర�� , జ��ీల
ప��ర�ను మ��ంప� �ే�ా� ం:
– ఏ�ీ�, ఎ� ఈ�, ��శ, �� ష� ���య� ����ా ����ంప�ల ��ారణ అం�ాల�� ప�గ� ఆ��రం�ా ఎ�ీ�ల ప��ర�ను
మ��ంప� �ే�ా� ం:
– ఎప�ట�కప��డ� క�మం తప�క�ం�� స��ల� �ర���ం� మ�ందుక� �ా�ా�:
– ఒక గంటల�పల� స���ేసుక��.. ప�ల� మ�ందుక��ా�ా�:
– స�� ��ర��� అనవసరం�ా �ాలహననం వదు� :
– స��ల� క�మం తప�క�ం�� మ�ందుక� �ా�ా�:

జగనన� సంప�ర�గృహ హక�� పథకం:
– ��ం��ం� ల� ఉన�  ������ �షను�  అ��ంట�� �� 31 ల��ా ప�����ేయ��:
– 21ఏ ���ష�  ప����యను ��  �వ����ట��� ప�����ేయ��:
– ఈ పథ�ా�� �����ంచుక�న� �ా���� బ��ంక�ల� ర�.3 ల�ల� క��� ర�ణం ఇవ������ మ�ందుక�
వసు� ����:
– పథకం వల�  జ���� ల��� �వ��ం���:
– ప��ే�క �ా�ంప�ల� ��ట��  ల����ర�లక� ��డ��ా �లవం��:

90 ���ల�� �ా ఇళ�  పట�� ల� ఇవ�డం��ౖ�� కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:
ఇందుల� ఎల�ంట� జ�ప�ం ఉండక�డదు :
����� అవసర���న భ��� ��క��ం� ��ంట�� పట�� ల� అం�ేల� చర�ల� �సు��ం��:

జగనన� భ� హక�� మ��య� భ� ర� పథకం:
– 14��లక���ౖ�ా ఉన� ���నూ� ��ా మ�ల��  మ�డ� �డతల��  సమగ� స��� ప�ర�వ�త�ం��:
– ���ార�� ల స���కరణ క��� ��ంట�� జరగ�త�ం��:
– మ���ంప� �ార�క�మం�ా ��ా మ స��ాలయ�ల��  ������ �ష�  �ా�ా�లయ�ల� వ�ా� �:
– నవంబ�  30ల��ా �దట� �డతల� స��� �ేసు� న� 5200 ��ా మ�లక� సంబం��ం� ఓఆ� ఐ �ేట� వసు� ం��:
– ����ంబ�  31ల��ా ��ం�ో  �డత ��ంద స��� �ేసు� న� 5700 ��ా మ�లక� ఓఆ� ఐ �ేట� వసు� ం��:
– 2023 జనవ�� ��ల�ఖర�న మ��ో �డతల� ��గం�ా స��� �ేసు� న� 6460 ��ా మ�లక� సంబం��ం� ఓఆ� ఐ �ేట�
వసు� ం��:
– ఈ �ేట� వ���క ఐదు ��లల �ాలంల� �త�ం స��� ప����య ప�����ా�ా�:
– ��� త�ా�త ��ా మ స��ాలయ�ల��  తప��స���ా ������ �ష�  �ా�ా�లయ�ల� ఏ�ా�ట� �ా�ా�:

��డ�� :
– �ాష� �ంల� మ�మ�రం�ా ��డ� మరమ�త�ల�, �ర�హణ, �స�రణ, ��త� ����� ��ా జ�క�� లను చ��త�ల� ఎన�డూ ల��
�ధం�ా �ేపడ�త����ం:
– 8��ల ��ల��టర� ���� ఉన� ��డ�  ���ం�  ����  పనుల� ర�.2,500 ��ట��� మ�మ�రం�ా జరగ�త�����:
– ఇప�ట��� ర�.800 ��ట�  �ల�� ల� క��� ఇ���ం:



– ��� ��ంద ర�.1158 ��ట�ను 720 ��.�. ��డ�ను క��� ��డల�� �ేసు� ���ం:
– ఇప�ట��� 700 ��ట��  �ల�� ల� �ె��ం��ం, ��  ��ట��� ఈపనుల� ప�ర�వ����:
– సుమ�ర� ర�.6,400 ��ట��� నూ� �ెవల� ��ం� బ��ంక� స�యం�� మండల ��ం��� లనుం� ఉమ���
�ల�� ��ం��� లక� ��డ��  ��డల��  �ేసు� ���ం.
– ��ల� పనుల� ��ా రంభం అవ����, ��ం�ో  �డత పనుల� ����ంబర�ల� ��ా రంభం అవ����:
– ర�.1017 ��ట��� సుమ�ర� 5��ల ��ల��టర� ��డ�  పనులను వ�ే� ��లల� ��ా రం�సు� ���ం:
– జ��య రహ��ర�ల ��ంద 99 ��ా జ�క�� లను సుమ�ర� 3079 ��ల��టర� ��ర పనుల� �ేసడ�త����ం:
– �����సం ����ప��ా ర�.29,249 ��ట��  ఖర�� ��డ�త����ం:
– మ�� 45 ��ా జ�క�� ల ��ంద సుమ�ర� మ�� 3��ల ��ల��టర�క� సంబం��ం� పనుల� ���ీఆ� దశ ��ట��. ����ప�
ర�.29��ల ��ట��  ఖర��  �ేసు� ���ం:
– ఇ��ాక ఇంట� ���� క������ట� ��ంద ఆర� ��ా జ�క�� ల�� ��ల�గ� ��ా జ�క�� లక� ట�ండర�� క��� ప�ర�య���. పనుల�
��ా రంభం అవ�త�����:
– బ�ంగళ�ర� నుం� ���ద�ాబ�� క� ����  �ీ��  ��ా జ�క�� క�  ����ంబర�ల� పనుల� ��ా రంభం అవ�త�����:
– జ��య రహ��ర�ల�, ఇంట�  ���� క������ట� ��స�� ర�.90��ల ��ట�  �ల���ౖన పనుల� �ాష� �ంల� �ేపడ�త����ం:
– ఈ ��ా జ�క�� ల� మ�ందుక� �ా�ాలంట�.. భ� ��కరణ స�ాల���� ప���� �ా�ా�:
– ��డ�  ��ా�ణ���� సంబం��ం� కల�క�ర�� .. భ���కరణ��ౖ దృ�ి���ట�� �:
– ఈ ���� ��ా జ�క�� ల� వల�  ఉ�ా�� ��ర�గ�పడ�త�ం��, పను�ల ర�పంల� ఆ��యం వసు� ం��:
– అందువల�  భ� ��కరణల� ఎల�ంట� జ�ప�ం ఉండక�డదు:
– ����� అత�ంత ��ా ��న�త ఇ�ా��:

– పనుల� ప�����ే�ిన ��డ�ను �ా� �క ప�జ�ప���ధుల�� క��ి కల�క�ర��  ప����ం���:
– పనుల� ప�����న �షయ��� ప�జల మ�ందు��ట�� �:
– చ��త�ల� ఇంత డబ�� ఎప��డూ క��� ��డ�  ��సం ఖర���ేయల�దు:
– మరమ�త�ల�, �స�రణ, క������ట�... ఇల� పల� ర���ణ� ��త���డ��  ��ా�ణం అవ�త�����:
– ఇవ��క��� ప�జలక� �ె�య��:
– ప�జ�ప���ధుల�� క��ి కల�క�ర��  ... ��డ��  ��ా�ణ��� ప����ం���, పర�����ం���:
– ���వల�  ��ణ�త�ద క��� పర����ణ ఉంట�ం��:

��డ� – ��డ� పనుల�:
– ఆ��గ�ం, ���� రం�ాల��ౖ �����ా ఖర�� �ేసు� ���ం:
– ఆ��గ�ం రంగం�ద ����ప� ర�.16��ల ��ట�� , ����రంగంల� ��డ� – ��డ� ��సం మ�� ర�.16��ల ��ట�� ఖర��
సుమ�ర��ా ఖర���ేసు� ���ం:
– ��డ� – ��డ� ��ంద �ేపట��న పనులను య�ద�  ��ా �ప����న ప�����ేయ��:
– �త�ం 1125 �ీ��� �ీల��  977 ��ట�  ��డ� – ��డ� ��ంద పనుల� �ేపట��ా 628 ఆస�త�� ల��  ప�ర�య���:
– ����న ��ట�  క��� పనులను ��గవంతం �ేయ��:
– మ�� 148 ��ట�  ��త��ాట� ��ా�ణం �ేపడ�త����ం:
– 168 �ీ��� �ీల�, ఏ��య� ఆస�త�� ల��  క��� పనుల� ��గవంతం �ేయ��:
– �� 15 కల��  అ�� ��త�  ����క�  �ాల��ల ��ా�ణ�ల� ��ా రంభం �ా�ా�:
– వ�ే� ��వ����ట��� అ�� బ� ధ��సుపత�� ల పనుల� ��ా రంభం �ా�ా�:
– ల�క�� �ే కల�క�ర�ను బ�ధు��� �ే�ా� ను:

– ���  –2 ��ంద 26,451 సూ�ళ�ల� ��డ� – ��డ� పనుల� ��ం�ోదశ ��ంద �ేపడ�త����ం:
–  ����ప� ర�.8��ల ��ట� క���ౖ�ా �ధులను ఇప�ట��� ట�ౖ అ�  �ే�ాం:
– య�ద�  ��ా �ప��కన ఈ పనుల� మ�ందుక��ా�ా�:



– �� 2 నుం� ఎ���ల��ల� ఆయ� ��జకవ�ా� ల�� ����� ఇ��వరక� ��డ� – ��డ� ��ంద పనుల� ప�����ేసుక�న�
����ప� 15��ల సూ�ళ�ను ��ా రం��ా� ర�. ��ం���ాట� ��ం�ో  దశ పనులను ��ా రం��ా� ర�:
– ఈ య�����ట�ల� కల�క�ర��  ప�����ా ఇ�����  �ా�ా�:
– పనులను సూ�ల� క�ట�ల� �ే�ా� � �ాబట�� , కల�క�ర��  ఆ క�ట�లక� ��డ��ా �ల�ా�:
– ��డ� ��డ� ��ంద సూ�ళ�  �ర�హణ బ�గ�ం���:
– సూ�ల� ���ంట�����  ఫం�  ��ంద �ధుల� ఉ����. ఎల�ంట� సమస� వ����.. ��ంట�� ప��ష���ం���:
– ఏ సమస� ఉ���.. ��ంట�� ���� అడ��  �ేయ��:
– �ర� పట��ంచు��క�� �ే మ�� సూ�ళ��  సమస�ల�� �� ������ ���:
– �ర�హణ బ�గ�ంట�... సూ�ళ��� ఎప��డూ ��త��ా క��ి�ా� �:
– మనం ��త��ా 28��ల తరగ� గదులను క��� �����ా� ం:
– ఆస�త�� ల�ౖ��, సూ����� ��..�ాట�� బ��ా �ర���ం���:
– �����ౖ ��� ట��ా�� క��� అందుబ�ట�ల� ఉ����:

స�ందన అ���ల�:
స�ందన అ���ల ప���ా�రంల� ��ధ �ా� �ల� పర����ణ జర�ా� :
–స��ాలయం �ా� � నుం� మండల �ా� �, �ల��  �ా� � వరక� కల�ప�క�� ��ధ �ా� �ల� ఈ పర����ణ ఉం��� :
– స�ందన అ���ల ప���ా�రంల� ��ణ�త అత�ంత మ�ఖ����న��:
– మ� కల�క��  బ��ా ప��ేసు� ���డ� ప�జల� అనగ����ే.. అ���ల� ��ణ�త�� ప���ా�ర���నట�� :
– అ���ల ప���ా�రంల� అ�� �ా� �ల��  కల�క�ర��  స��, పర����ణ �ేయ��:
– ప���నం�ా ��ల����దు అం�ాల��ౖ కల�క�ర��  దృ�ి�  �ా��ం��� :
– �ర��ంచుక�న� �ాలప����ల��ా�� అ���లను ప��ష���ం���:
– ����త సమయంల��ా ��ం��ంగ�ల� ��ట�క�డదు:
– ����� ఒ�� సమస���ౖ ��ం�ో�ా�� అ��� వ��� ..., అ�ే అ���ా���� �ాక�ం��.. .అత�క��� ��ౖ అ���ా���� ఆ అ����
ప��ష���ంప�ేయ��:
– అ���లను ��ణ�త�� ప��ష���ంచక�� �ే.. �త�  ఈ ప����య అం�� అర�ంల���� అవ�త�ం��:
– ��ా మ స��ాలయం దగ�ర నుం�...క��� అ���ల ప���ా�రంల� ప��ే�క దృ�ి�  ఉం���:
మనం సక�మం�ా �ేసు� ���మ�? ల���? అన��� ప����ంచు���ా� :
– అ���ల ప���ా�రంల� ��ణ�త అ���� ��ల� ప���న���న అంశం :
– అ���ల ప��ష���సు� న� ������� ప����ంచ����� �ల�� , ���జ�, మండల�ల �ా� �ల� ప��ే�క అ���ార�ల పర����ణ
తప��స�� :
–ఆ య� �ా� �ల�ల� �ా�ా��� ఒక�ా�� అ���ల ప���ా��ా��� సమయం ��ట��ం��� :
– ఆ �ధులను మ��క���� అప���ంచ�ాదు :
– స�ందన��ౖ క��తం�ా కల�క�ర� మ�ర�� ఉం�� ��ా� :
– ఇ�� � �ార�క�మం, �ర� మ�త��� ఈ �ార�క�మం��ౖ దృ�ి�  �ా��ం��� :
– ����క���� ఈ �ార�క�మ��� అప���ంచవదు� , ��� స�ందనను స�యం�ా పర�����ంచం�� :
స��ాలయ�ల��  ప�� ��� మ���హ�ం 3–5 వరక� స�ందన �ర���సు� ���ర� :
– అల� ఎవ����� �ర���ంచక�� �ే అందుక� సంబం��ం�న �����కల� ��� �ె�ి�ంచుక��, పర�����ం��� :
– అ���ల� �సుక�న� ����� �ా���� ర�దు ఇ�ా��, �ా�� �బ�ౖ� నంబ� ను ���స��  �ేయ��:
– అ�����ౖ ���రణ జరగ�త�న�ప��డ� ఈ ప����యల� �ిట�షన� ను ��గ�ా�� �ేయ��:
– ��త��ా� � ���రణల� తప��స���ా �ిట�షన� ను �ిల�ా�:
– �� ట� ��ి �� ర�� ల� అ� ల��  �ేయ��:
– తమ సమస�ను పట��ంచుక�ంట����ర�� తృ�ి�  �ిట�షన� క� ఉంట�ం��:
– అ��� ప���ా��ా�� ��ర��ా �ిట�షన� క� �వ��ం���:



– అ��� ప��ష���సు� ���మ� ? �రస���సు� ���మ�? అన��� �ె�యజ�య�� :
– ��ా మ స��ాలయ �ిబ�ం�� ల���, �ాలంట�ర��� అ��� ప���ా�ర �ర�య�లను అ�����ర�లక� �వ��ం���:
– మ���ా�� �� ట� ��ి �� ర�� ల� అ� ల��  �ేయ��:
– ఇ�� అ�����ర���� సంతృ�ి�  �సు� ం��:
– స�ందన �ార�క�మం �ద కల�క��  మ�ద� ఉం���:
– కల�క�� �ా సక�మం�ా వ�వహ������� స�ందన �జయవంతం అవ�త�ం�� :
– ప�సు� తం �ల�� ల ప��ణ�మం త���ం��, ఏడ� ��జకవ�ా� లక� ప���తం అ�ం�� :
ఏ�ౖె�� దరఖ�సు�  గతంల� �రస�రణక� గ����, ��ం�ో�ా�� మరల� అ����  �ేసుక�ంట� అ�� � దృ�ి��� �ా�ా� :

�ిట�జ�  అవ��  ���  ��� ��ా ం
– ప����ల �వ�� �క��ారం, శ��ారం �ాలంట�ర�� , స��ాలయ �ిబ�ం�� �ిట�జ�  అవ�� ���  �ార�క�మం �ేపట�� �:
– ప�� ఇంట��� ����� � :
– వ�ే� ��లల� �ేపట�నున� �ార�క�మ�లను �ా���� �వ��ం���:
– ప�� �ారంల� ��ండ� ���ల�ాట� కల�క�ర�� , జ��ీల� ��ా మ స��ాలయ�లను పర�����ం���:

�� ��లల� అమల� �ేయనున� పథ�ాల�:
– జగనన� ���� ����న
– ఉ�త పంటల �మ� పథకం
– ��ౖయ�ా��  ���త� భ���ా
– మత���ార భ���ా
– ఈ ��ల�గ� �ార�క�మ�ల గ���ం� �ా���� �వ��ం��� :
�ిట�జ�  అవ��  ���  �ార�క�మ�లను క��� కల�క�ర��  పర�����ం��� :
స��ాలయ�ల��ౖ ఎంత దృ�ి�  �����ే అంత సమర�వంతం�ా ప��ే�ా� � :
– కల�క��, జ��ీల� �ా�ా��� ��ండ� స��ాలయ�ల� పర�ట�ం��� :
– ��గ�వ�ా� � అ���ార�ల� �ా�ా��� క�సం ��ల�గ� స��ాలయ�ల� సంద���ం��� :
– �ర� సందర�నక� ����నప��డ� వ�ే� ��లల� �ానున� పథ�ా��� సంబం��ం�న ల����ర�ల జ����ను �� ష� 
ఆ���  �ే�ా�ా ల��� అన��� చూ��� :
మ�ందు ��లల� అమల�ౖన పథ�ా��� సంబం��ం�న మరల� మ���ా�� దరఖ�సు�  �ేసు��వ����� అవ�ాశం ఇ�ా�� :
స��ాలయ �ిబ�ం�� ప��ర� ఎల� ఉంద���� పర�����ం��� :
�ర� మం� �ే���  ��ను మం��ే�ినట�వ�త�ం�� :
�ర� �� కళ��  �ెవ�ల� :
– �ాష� �ంల� ఎల�ంట� అ���, �వ�క� ��వ� ల�క�ం�� పథ�ాలను అమల� �ేసు� ���ం:
– ర�.1.37 ల�ల ��ట�ను ప�జల ఖ���ల��  బట�  ��క�డం ����ా ��ర��ా ���ాం:
ఇదం�� � పర����ణ వల��  �ాధ����ం�� :
స�ందనల� కల�క�ర�క� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ����శం.

స�ందన ��ీల� ఉపమ�ఖ�మం�� (పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ) బ��� మ����ల��య�డ�, �ీఎ� స�� 
శర�, ����ీ �� � �ాజ�ంద���� ����� , మ�ఖ�మం�� మ�ఖ�సల�ర� అజ�య కల� ం, ల��ం� అ������� �ష� �� క�షన� 
� �ా� ప��ా� , ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష� �ీఎ� ��ౖ ��ల���, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష� �ీఎ� అజ� జ�ౖ�,
�����ాఖ ���ష� �ీఎ� బ���� �ాజ��ఖ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ� ఇతర
ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.




