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 *అమ�వ�.* 

 *ఇళ�  ��� ణం�  గృహ��� ణ,  ���� ,  �ర�లక,  పట���వృ��,  ��జన  సం�మ�ఖల� 
 �� ం�  ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��.* 

 *ఉప�ఖ� మం��  (��జన  సం�మ�ఖ)  ��క  �జన� �ర,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  మం�� 
 ఆ��ల�  ���,  గృహ��� ణ�ఖ  మం��  ��  ర��,  �ఎ�   స��   శర� ,  ఏ�ఎ� �� �ఎ�  
 �ర� �   ద���  �ర��,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  ��ల�� ,  ���� �ఖ 
 �� ష�   �ఎ�   �  ��  �ప��,  గృహ��� ణ�ఖ  �� ష�   �ఎ�   అజ�   ��,  ఇంధన�ఖ 
 �� ష�   �ఎ�   �  �జ�నం�,  ���� ప�   ��   కన��� ట�   ఆ�   �����   ఆనంద  �మ�   �, 
 ��జన  సం�మ�ఖ  �ర� ద��   �ం���   దం�,  స��   ���� ం��    అం�   �ం�   ��� ��   
 క�షన�   ��� ర �  ��,  ఆ� �క  �ఖ  �ర� ద��   �  �  �  సత� ��యణ,  ఏ�  ���   ఎం�  ���  
 ��ధ�  ఇతర ఉన� ����� �జ�.* 
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 22–09–2022, 
 అమ�వ�. 

 ఇళ�  ��� ణం�  గృహ��� ణ,  ���� ,  �ర�లక-  పట���వృ��,  ��జన  సం�మ�ఖల� 
 �� ం�  ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 అమ�వ�: 
 ��ష�ం� గృహ��� ణం� �ఖ� మం�� �� �య� .జగ�  స��. 
 గృహ��� ణం� �పగ�� సమ�గం� స��ం�న �ఎం. 
 గత స�����  �ఖ� మం�� ఇ�� న ఆ��ల అమ� ����� �వ�ం�న అ����. 

 2022–23  ఆ� �క  సంవత� వరం�  ఇప� �వర�  �.  4,318  �ట�  ���న  ప����మ� 
 �వ�ం�న అ����. 
 ���డత�  15.6  ల��,  �ం�  �డత�  5.65  ల��  �త�ం�  21.25  ల�ల  ఇళ��  మం�� 
 ��మ�, ప�� �మ� రం� �న����� య� ���న అ����. 
 వ���  తగ ���  �ప�  �రం  ��  ఇళ�  ��� ణం  ఊపం��ం�ంద�,  అ��బ�  �ం�  ���� 
 70�ల  ఇళ�  ��� న  ఒక  దశ  �ం�  ��  దశ�  ��� ణం  అ�� �  �ప��క� 
 ��ం�ం���� మన�  అ����. 

 ఆప��   –3  (  �ప�త� �  క��ం�  ఇ�� లన� )  ఎం�క  ���న�   ఇళ�  ప��  ��  �గవంతం 
 ����� మన�  అ����. 
 �ప��రం�� ��� ణ సంస�ల� స�� ����� మన�  అ����. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�...: 
 ��ం� � అత� ంత ���న�  ఇ���� ం: �ఎం 
 ఇళ� ��� ణం� �� ��ం��న�  ల�� ల� �����: �ఎం 
 గృహ��� ణం� �నకబడ� ��� ల� �ప�� క దృ���ట�ం�: 



 ఏ���  ��ం���  ఇళ� ��� ణం� �ప�� క �శద���� లన�  �ఎం 
 ఇళ�  ��� ణం  �ర���   స��  జగనన�   �ల���   ����,  క�ం�,  ����  �ం�  క�స 
 వస�� క�� ం�లన�  �ఎం. 
 క�స ��క �క�� ల కల� న� ఎ�� ప������� �� పడవద�న�  �ఎం. 
 �ల�ల  పరం�  ���న� �  ప�ల�  స� ష��న  �ప��క  ��ం�ం���,  ఆ�ర�  ప�� 
 �ప�� ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ���  ఇళ�� �ఎం స��. 
 ఇప� �� ప�� �ర��న ��� ల����ల� అం����� మన�  అ����. 
 ��ంబ� ��� అ�� ం�� �� ల����ల� అం���మన�  అ����. 
 �ఎం  ఆ��ల  �ర�  ���   ఇళ��  ��క  స��య  కల� �  ప��  అత� ంత  �ణ� త� 
 �ప���� మన�  అ����. 
 ���  ఇళ� �ర� హణ�� �ప�� క దృ�����మన�  అ����. 
 ���  ఇళ� �ర� హణ� ల����ల� అవ�హన క�� ం�లన�  �ఎం. 

 దర��� ���న�  90 ����� ప��� అం�ం� �ర� �కమం�� �ఎం స��. 
 – ఇప� �� 96.8 �ల మం�� ప��� ఇ�� మన�  అ����. 
 – మ� 1.07 ల�ల మం�� ప��� ఇవ� ��� సన� ద�మ���� మన�  అ����. 

 ఈ  స��  స��శం�  ఉప�ఖ� మం��  (��జన  సం�మ�ఖ)  ��క  �జన� �ర,  �ర�లక, 
 పట���వృ���ఖ  మం��  ఆ��ల�  ���,  గృహ��� ణ�ఖ  మం��  ��  ర��,  �ఎ�  
 స��   శర� ,  ఏ�ఎ� �� �ఎ�   �ర� �   ద���  �ర��,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ 
 �� ష�   �ఎ�   �  ��ల�� ,  ���� �ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  ��  �ప��,  గృహ��� ణ�ఖ  �� ష�  
 �ఎ�   అజ�   ��,  ఇంధన�ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  �జ�నం�,  �ప�� ప�   ��   కన��� ట�   ఆ�  
 �����   ఆనంద  �మ�   �,  ��జన  సం�మ�ఖ  �ర� ద��   �ం���   దం�,  స��   ���� ం��   
 అం�   �ం�   ��� ��    క�షన�   ��� ర �  ��,  ఆ� �క  �ఖ  �ర� ద��   �  �  �  సత� ��యణ,  ఏ� 
 ���  ఎం� ���  ��ధ�  ఇతర ఉన� ����� ����� �. 


