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జ��  �ా�ల�ండ� ల� ����న 8��లక���ౖ�ా �� సు� ల� సత�ర�� భ���
ఉన�త �ద�ల� ఖ��ల భ�����ౖ�� దృ�ి�
�� �సు ��క�� � ��ం� ��ౖ �ా�ా�చరణ
2021–22 జ��  �ాల�ండ�  ����ా �త�ం�ా 39,654 మం�� �య�మకం

అమ�ావ�:
–జ��  �ా�ల�ండ� ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  స��.
–��ధ �ాఖల అ���ార�ల�� స���ం�న �ీఎం.

– ఏ���� �ాలం�ా జ����న ��క�� � ��ం�, ఇం�ా భ����ేయ���న �� సు� ల��ౖ అ���ార�ల�� సమగ�ం�ా స���ం�న �ీఎం.
– జ��  �ా�ల�ండ� ల� ��గం�ా ��క�� �  �ే�ిన �� సు� ల �వ�ాలను మ�ఖ�మం���� �����ం�న అ���ార�ల�.
– బ��� ల��  �� సు� ల�, ఏ�ీ�ీఎ� �ీ, ��ౖద�, ఆ��గ� – క�ట�ంబ సం��మ�ాఖ, ఉన�త �ద� త��తర �ాఖల��  జ����న,
జర�గ�త�న� ��క�� �  ��ం� ను సమగ�ం�ా స���ం�న �ీఎం.

2021–22ల� 39,654ల �� సు� ల భ���:

– 2021–22 ఏ����ల� 39,654 �� సు� లను భ����ే�ినట�� �ా ��ల���ం�న అ���ార�ల�.
– ఒక� ��ౖద� ఆ��గ��ాఖల��� 39,310 �� సు� ల� భ���.
– గ����ం�న 47,465 �� సు� ల��  83.5 �ాతం �� సు� ల ��క�� � ��ం�  ఈ ఒక� ఏ����ల� ప����.
– 16.5�ాతం �� సు� లను, అంట� సుమ�ర� 8��ల �� సు� ల� ఇం�ా భ����ేయ��� ఉం��.
– భ����ేయ���న �� సు� ల��  1198 �� సు� ల� ��ౖద� ఆ��గ��ాఖల��� ఉ����.

��క�� �  ��ం� ��ౖ �ీఎం ఆ�ే�ాల� :
– 2021–22 ఏ����ల� 39,654 �� సు� లను భ����ే�ాం:
– ఇ��ాక ఈ ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��  1.26ల�లమం���� ప�����ం�  ఉ�ో��ాల�
ఇ���ం:
– ఆ����ీ� ప�భ�త�ంల� ��నం �ేయడం����ా మ�� 50��లమం��� ప�భ�త�ంల��� �సుక����ం:
– ఇల� పల� �ాఖల��  ��ద�  ఎత�� న ఉ�ో�గ కల�న జ����ం��:
– జ��  �ా�ల�ండ� ల� �����ంచుక�న� �� సు� ల��  ఇం�ా భ��� �ాక�ం�� ����న �� సు� ల ��క�� � ��ం� ��ౖ �ా�ా�చరణ
ర��� ం��ంచు���ా�: �ీఎం
– ��ౖద� ఆ��గ��ాఖల� ����న �� సు� లను ఈ ��ల�ఖర�ల��ా, ఉన�త �����ాఖల� అ�ి�� ���  ��� ��స�  �� సు� లను
�����ంబర�ల��ా, ఏ�ీ�ీఎ�ీ�ల� �� సు� లను మ����ల��ా భ����ేయ��: �ీఎం
– �����ంచుక�న� సమయంల��ా ఈ �� సు� లను భ����ే��ందుక� అ��ర�ాల చర�ల� �సు���ా�: �ీఎం
– ����, ��ౖద�ం��ౖ ��ల� డబ�� ����ం� ఆస�త�� ల�, ����లయ�ల� కడ�త����మమన� �ీఎం
ఇక�డ ఖ��ల� భ����ేయక�� వడం స���ాదు, భ��� �ేయక�� �ే �ాట� ప��జ��ల� ప�జలక� అందవ�: �ీఎం
– ఉన�త�ద�ల� ట��ం�  �� సు� ల భ���ల� �ారదర�కత, సమర�తక� ��ద� �ీట����ల� �ర�య�ల� ఉం��ల� స�ష�ం�ే�ిన
�ీఎం.
– ��గ��ల� �� సు� ల� అ���, �ాంట�� క��  �� సు� ల� అ��� �ారదర�కం�ా �యమ�ాల� జర�ాలన� �ీఎం.
– �����సం ప���ాదనల� తయ�ర� �ేయ�ల� అ���ార�లను ఆ�ే�ం�న మ�ఖ�మం��.

�� ��  ��క�� � ��ం� ��ౖ య��� �ా� � :



– �� �సు ఉ�ో��ాల భ�����ౖన క��� య��� �ా� �  ర��� ం��ంచు���ాల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం.
– �� �సు ���గం, ఆ���క�ాఖ అ���ార�ల� క����� �ల�ౖనంత త�ర�ా య���  �ా� �  ర��� ం��ంచు���ాలన�
మ�ఖ�మం��.
– వ�ే� ��ల �దట��ారంల� తనక� �����ం��లన� �ీఎం.
– �ా�ా�చరణ ప��ారం క�మం తప�క�ం�� �� �సు ఉ�ో��ాల భ��� �ేయ�ల� మ�ఖ�మం�� ఆ�ేశం.

ఈ స��� సమ����ా��� ����ీ �� � �ాజ�ంద���� ����� ,  ఆ���క�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ఎ�  ఎ�  �ావ�, మ���� ��
సం��మ�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఏ ఆ�  అను�ాధ, జలవనర�ల�ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� శ�భ�ష�  క�మ��, ��ౖద�
ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� మ���� డ ర�చంద�, �ాం��క సం��మ�ాఖ �ార�ద��� ఎం ఎం ��య�, �ాల�� ఎడ����ష� 
క�షన�  �� ల� ��స��, ఆంధ�ప��ే�  ఉన�త ���� మండ� �ౖెర��  �� ��మచం��� ����� , హ�ం�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద���
హ���  క�మ��  గ�ప� , �ఏ�� �ార�ద��� (స���సుల� మ��య� ��� ఆ� ఎం) ���  అర��  క�మ��  ఇతర ఉన������ార�ల�
�జరయ��ర�.


