
 22–02–2023, 
 అమ�వ�. 

 �ఎ� ఆ�  � �స�ం – వ�స� ��� ఏ��. 

 ��ష�  �� ప�ం�  2,011  మం�  అ���న  ��య�   �� య��ల  ����   �.1,00,55,000� 
 �� ం� ��� లయం� బట�  ���  ��దల ��న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�....: 
 ���  దయ�  మం�  �ర� �క���   గత  ��  సంవత� ���  ����� ం.  ఈ  �ర� �కమం 
 �� �  �� య��ల�  ���  �ప�త� ం  ఉందన�   సం����   గ���  �ప� డం  �సం  ఈ  �� 
 �� �� ఈ �ర� �కమం� ��పం��ం��� �. 

 వృ��� ఊత��� ం�� � �స�ం.... 
 �� య��  వృ���  ఎం���,  మన  ��� ం��� ,  చ����   చ����  �� య���� 
 ��రపడ���...  ��త  ��  సంవత� ��  ఎ�ం�  ఇబ� ం��  ఉం�యన� �  � 
 �ద��త�  ��  సంద�� ల�  �  దృ���  ����� �.  �ళ�ం�  �ళ�  �ళ�  �ద  ��� 
 �లబ�  ఒక  �ప�   వ� వస�.  ���  ��  ఉం�,  మం�  �� య����  ��రప��  �� యవృ��� 
 �ళ��  మం�  జ���..  �ప�త� ం  ��న  ఈ  మం�  �� �  �ళ�  మన���   ఒక  �� నం 
 ఏర� ��ం�.  �ప�త� ం  ���  �లబడ�ం  వల�  డ�� ��  �ద���  స�యం 
 �యగ���ర�  ��� సం  ఉం�.  �ప�త� ం  ��  మన�  ఈ  �����  ���  �లబ�ం� 
 క�..  మనం  ��  అ�  �ద���  �యం  ��లన�   తలం�  మన��  ��లన� �  మన 
 ఆ�టం. 

 చ��  �������  �� యవృ����  వ�� న  త�� త  ��  ��  సంవత� ��...  �� 
 ఇబ� ం�  పడ�ం�  �ప�త� ం  ���  ఉంద�  భ��  ఇవ� డం  �సం  ఈ  �  �స�ం  అ� 
 పథ���   ����� ం.  ఇ�  �ళ�  వృ���  ఊత�వ� డం�  ��  ��రప�� ��  �� 
 సహక���ం�. 

 ��న� �ళ �� 4,248 మం�� ల��.... 
 ఈ  పథకం  �� �  ఈ  ��న� �ళ ��  ���  4,248  మం�  �యర��  మనం  �ప��� 
 ఆ���� ం. �.35.40 ��� స�యం� అం�ం�ం. 
 ఈ  ��  2011  మం�  అ���న  ��య�   �� య���  ఈ  పథకం�  �న����� �.  ��� 
 ఇ�ళ  �ద�  �.1  ���  ��  జమ  ����� ం.  �ళ��ద  మ�ంత  దృ��  �ట�డం�  �� 
 �ప�త� ం  ���  ఉందన�   �వన  �ళ��  ��ల�  ఉ��శ� ం�  ఈ  పథకం�  ���   ��� � 
 �స�వ�� ం.  ఆ�  �లల�  ఒక��,  సంవత� ���  �ం�  ద���  ఇ�� ట��� 
 �ర ��ం�ం.  ఒ���  �ద�  అ�ం�   ఇ��  �ళ�  అవస�ల�  ��  ఉప�గప��ం�.  ఈ 
 ఆ�చన� ��� � ����� ం. 

 �.100 �ట�� �ర� �  ఫం� ... 
 మ�  �ప�   అ��  �� య��ల  సం�మం  �సం  �.100  �ట��  �యర�  �ర� �   ఫం�   ఏ�� � 
 ��ం.  ���   సమయం�  ��  �ర� �   ఫం�   అం����  ఉన�   �పధ� ం�..  ���� 
 �.25  �ట�  �ర�  మం�  �యగ��ం.  ఇం��  ఆ�� ��   జనర�   ఆధ� ర� ం�  �,  ����   
 ��కట��  స�� ��  ఉం�  అడ� ��   ��� �   �ట���  �ర� ����� �.  ���సం  �  ��కట�� 



 ���  దర���  ���వడం�  ��  ఆ� �� �  �  ��కట�  ���   ఐ��  ��  దర��� 
 ���వ�� .  sec_law@ap.gov.in  �� �  దర���  ���వ�� .  అ�  �ధం�  �  �స�ం 
 పథ���  ��  ఎవ��  దర���  ����ల��ం��� �...  ���సం  ��  �రదర� కం� 
 దర��� ���� ����� ఉం�. ysrlawnestham.ap.gov.in 
 �� �� � అ� ��  ���వ�� . 

 దర���  ��న� ��  ����ష�   �ప��య  ���  ��  ��� �ష�   ��నం�  ఏ  ఒక� �  ��  
 ��డదన�   తపన�  �ప�త� ం  అ���  ���ం�.  ఈ  పథకం�  ��  అం�  �రదర� కం� 
 అ���  ��  �ర� �కమం  ����� ం.  అం�క�  సంవత� ���  �ం�  ద���  �ర� �క���  
 �ర� ����� ం.  మం�  జర�ల�  తపన,  �ప�తయం�  �ద��త�  �ట  ఇ�� ం.  ���  
 �ల����ం� అ��� �ం�� ����� ం. 

 �ద�� పట� అం�త �వం ���.... 
 ఈ  సందర� ం�  �ప�  �� య���  ��  ��  ఒక  �ట  ��� �.  �� య��  ���  ఉన�  
 ఆ�ధం..  ����  ���  ఉన�   ���  వం��,  హంత��  ���  ఉం�  ��  �ం�� 
 �ద�  అం��.  ��  �  అంద��  ఒక� �  �జ���  ����� �.  ఈ  ��  ఈ  పథకం  �� �  ఎవ�� 
 �ప�త� ం  ���న�   మం��  �ం���� �  ���  ���   ��పకం  �����..  ఇ�  అం�త 
 ����   �ద��  పట�  ��ల�  ����� �.  ఈ  �ర� �కమం  �� �  ఇం�  మం�  జర�ల� 
 �  వృ����   ��  ఇం�  ��ం�ల�,  ���  ఆ��� ల�  ఇం�  మం�  ��  ప����� 
 ��ల� మన�� ���ం��� � అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 

 ఈ  �ర� �కమం�  ���న�   �  ��కట�  �  సత�   �ప�కర��,  �జ�డ  ��   అ���ష�  
 అధ� �� చం�ద�� ��� వర ��, ఇతర ఉన� �����, ��య�  �� య���. 


