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 �ప�� �� న�ం�ద ��� �ఎం �� �య� .జగ�  �� 

 �� ���: 
 –  �ప��  ��  న�ం�ద  ���  �ఎం  ��  �య� .జగ�   ��.������  సంబం�ం�న  ప� 
 అం�ల� చర�  
 – �� క�� �  ��� � �ప�� ��సం� స��శ�న �ఎం. 
 –  �లవరం,  ����    �� � �ంద  ���,  ��య  ఆ�ర  భ�ద�చట�ం  �ంద  అ��ల  ఎం�క� 
 ��బద�త,  �భజన  ��ల  అమ�,  �ప�� క  ��  త�తర  అం�ల�  �ఎం�  �న�ప�తం 
 అం�ం�, ��� చ�� ం�న �ఎం. 

 –  �లవరం  �����   ��� ���   సత� ర�  ����య���  త�న  స�య  సహ��� 
 అం�ం�ల� �ప��� ��న �ఎం. 
 –  ��ష�  �ప�త� ం  �����   ��� ణ  ప�ల�సం  తన  �ంతం�  �.  2900  �ట�  ��య� 
 ఖ�� ��ంద�, ��� �ంట� �యంబ��   ��ల� ��న �ఎం. 
 – �లవరం �����  సవ�ం�న అంచ�ల� ఆ�దం �ల�ల� ��న �ఎం. 
 –  ��� క�   అ�� జ�   క��  ��� �ం�న  �����   వ� యం  �.55,548.87  �ట��  ఆ�దం 
 �ల�ల� ��న �ఎం. 
 –  �����   ��� ణం�  �ం��ం�   �� �  �యంబ��    �����  స� ��  ��� ల�,  ��వల� 
 ప���   �ప�త  �ప� ం  ఏర� ��ంద�  �ల��ం�న  �ఎం.  అ��   ��య  �������  
 వ� వహ�ం�న����  �త�ం  �����   వ� ���   ప�గణ��  ����  ఆ�ర�  ���న�  
 ప�ల� �ంట� �యంబ��   ��� చర� � ����ల� ��న �ఎం. 
 – ��న ప�ల� 15 ����� �యంబ��  ��� త�న చర� � ����ల� ��న �ఎం. 
 –  ���  పద���� �  ��కరణ,  స�య  �న��స  �ర� �క�ల  �ంద  ��� ��ల� 
 ప�����  అం�ం�ల� ��న �ఎం. 
 –  �����   ��� ణ  ప�ల�  మ�ంత  �గం�  �ం��  ���ళ����  ���  అడ�� � 
 �.10�ల ��� ఇ�� ల� �ఎం� ��న �ఎం. 

 –  ����  �� �   �ంద  ������  ���� న  �.  32,625.25  ���  మం��‡��ల�  �ప��� 
 ��న �ఎం. 
 –  2014–15  ����  సంబం�ం�న  ���ల  �పం�,  10వ  �తన  సంఘం  బ��ల  �పం�, 
 �న���  త�తర  �పం�  ������  ���� న  ఈ��ల�  మం����ల�  �జ�����న 
 �ఎం. 

 –  ��య  ఆ�ర  భ�ద�  చట�ం�ంద  అ��ల  ఎం�క�  ��బ��కరణ  �క�వడంవల�  ������ 
 ��వ  నష�ం  �����ంద�,  ఇ�వర�  ఈ  అం���   దృ���  ����� నం�  �ప���  �వ�ం�న 
 �ఎం. 
 – ��ష�ం� 2.68 �ట� మం�� �ప� పం�� వ� వస��� � �ష�  అం��ంద� ���న �ఎం. 
 –  ���  61�తం  మం�  ���ణ  ��ం�ల�  �ం�న��  ��,  41  �తం  మం�  పట�ణ 
 ��ం�ల� �ం�న�� ఉ�� రన�  �ఎం. 
 –  చట�ం  �� ��ం�న  �ప�ర�  ���ణ  ��ం���   75�తం  మం��,  అర� �   ��ంతం�  50�తం 
 మం�� ��ఎ� �ంద �ప�జ�� అం��� ం� ఉంద� ���న �ఎం. 



 –  ఏ��  ��� �ం�  ఆ� �కం�  ���న  ����  ఉన�   మ���ష�,  క��టక,  �జ�� ������  
 ��ష�ంకం� క�సం� 10�తం మం� ల����� అ�కం� ఉ�� ర� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  ��వల�  అ���న  ���  ��ష�ం�  వ� �ం�  �వడం�ద�,  �ం�దం  ఇ��న� ��కం�  అదనం� 
 ��� 56ల�లమం�� ��ఎ� � ��ష�� వ� �ం� ���ంద� ���న �ఎం. 
 –  ఇ�  ��ష�  �ప��� ��  ��వ  �రమ�,  ఇప� ��  ���  ��ఆ��   ��ష�  �ప�త�  
 అ���ల�  స��శ�  త�ప�  �లక  �ర �యం  ����  �ం�ద  �ప��� ��  ��య��ంద� 
 ���న  �ఎం.  ఆం�ధ�ప�� �  ఇ��న�   ���ం�ల�  ప���ం�లం�  ��� న  �ష���  
 �����న �ఎం. 
 –  ��� సమయం�  �ప�నమం��  గ��   క�� �   �జన  �ంద  �ం�దం  ఇ��న�   ��కం�, 
 �ం�దం  కవ�   �య�,  అదనం�  56  ల�ల  ��ం�ల�  ��ష�  �ప�త� ం  వ� �ం�  ��ంద�, 
 ��వల�  ���  �.5,527.63  �ట�  ��య�  అదన�  ����   ��ష�ం  ����   వ�� ంద� 
 �ఎం� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  �ప�నమం��  గ��   క�� �   �జన  �న����న�   �పథ� ం�  ఈ  �రం  మ�ంత�  ��� 
 అవ�శం ఉం�. 
 ��య  ఆ�ర  భ�ద�  చట�ం  ల����ల  �� �ం�  �ష���   �ంట�  �నఃప��లన  ��ల� 
 ��న �ఎం. 
 –  �ల���  ������  �����న�   �య� ం���  3  ల�ల  ట�� �  ���గం��ం� 
 ఉం��� య�,  ఇం��  �వలం  77�ల  ట�� �  �����  స���ంద�,  �ం�దం�  �� 
 ఎ�ం� అదన� �రం ఉండద� �ప�నమం��� �వ�ం�న �ఎం. 

 – �లం�ణ �స� ంల�ం� ���� న బ��ల అం���  �ప���ం�న �ఎం. 
 –  �.6,756  ���  బ���  ఉ�� య�,  8  ఏ���  ఈసమస�   అప�ష� ృతం��  ఉంద�  ���న 
 �ఎం. 
 –  ఈ  డ��   ఇ�� ��  ����  క����   ఉన�   ��ష�  ��� �   కం���  ఒ��న  పడ�య�, 
 ఉత� ����ల� బ��� ���ంచ��� �ర�ం �గమమం అ��ంద� ���న �ఎం. 

 – �భజన సమయం� ఇ�� న ��ల� అమ� ��లన�  �ఎం. 
 – �భజన� ��బద�త �ద�, ��వల� ��ష�ం ��వం� నష���ంద� ���న �ఎం. 
 – �ర��ం���� ఇ�� న ��� ��లన�  �ఎం. 
 – �ప�� క తరగ� �� స� ��ల� అమ� �యల� �జ�����న �ఖ� మం��. 
 –  �����క  రంగం  వృ��,  ఉ�� �ల  కల� న,  �ం�దం�ం�  ��ం��,  ప��   ����  త�తర 
 �ప�జ��  �ప�� కతరగ�  ��  �� �  వ��య�,  త�� �  ��ష�ం�  �రం  త���ంద� 
 ���న �ఎం. 

 –  ��ష�ం�  26  ��� ల�  �వలం  11  ��క�   ����  ��త�  ఉ�� య�,  �త���� 
 ���ల� అ�మ� ఇ�� ర�, �� ప�� �� జ����� య� ���న �ఎం. 
 –  ఇం�  12  ���ల�  అ�మ��  ����   ఉంద�,  ���  మం����ల�  �ఎం� 
 �జ�����న �ఎం. 

 –  కడప�  ఇం�����   ��� �� ం� �సం  ఏ�ఎం���  ఇ�ప  గ��  ���ం�ల�  ��న 
 �ఎం. 
 –  ��� �� ం�   ఏ�� ��  గ�ల  ���ం�  ��  �లకమ�,  ��రం�  ఖ�జం  ర��  అన� � 
 �����  ఏ�� �� అత� ంత �లక అంశమ� ���న �ఎం. 



 – ఏ�ఎం��� �� �ం�  �నర�  ఏ��ల� ���ం�ల� ��న �ఎం. 
 – 14 ఏ��ల ���ం� అంశం ఇం� �ం�ం�� ఉంద� �వ�ం�న �ఎం. 
 –  ఈ  రంగం�  ���  �.20�ల  �ట�  ���బ��  వ�� ం��  అవ�శం  ఉంద�  ���న 
 �ఎం. 


