
09–05–2022,
అమ�ావ�.

ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, �ీఎ� స�� శర�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష� 
�ీఎ� ��ౖ ��ల���, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ �ార�ద��� � �ామ మ��హర�ావ�, మ���ప� అ������� �ష� క�షన� 
ప��� క�మ��, ఏ�ీ ట��ో� ఎం�� �ీ��� ��ధ�, ఏ�ీ�ీఆ���ఏ క�షన� ���� య�ద�, స����ంద� �ా�����ష� ఎం�� �ి
సంప�  క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.
========================================================================
==============================================
09–05–2022,
అమ�ావ�.

–�ా�ంప� �ా�ా�లయంల� ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ���  �ాఖ��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.
–ఈ �ాఖప����ల� ��ధ అ�వృ���  �ార�క�మ�లను స���ం�న �ీఎం.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�... :

ప�� ��జకవర�ంల� ఎంఐ� ల�అవ�ట�� :
– ప�� అ��ం��  ��జకవర� ��ంద�ంల� ఒక ఎంఐ� ల� అవ��  ఉం�ేల� చర�ల� �సు���ా�: �ీఎం
– ఈ ల� అవ���  ఆదర��యం�ా ఉం��లన� �ీఎం:
– ల� అవ���  �యమ�ల�, �బంధనల�, ప�మ�ణ�ల�� క��� తప��స���ా �ాట�ం��లన� �ీఎం
– ప�� ఒక�ర��� �ట�� చూ�ి, ఇ�ే మ������ా ల� అవ���  ఉం��లన� ���ల� �ట�� ��������� �:
– ���య��ా��ల�, ఎల�ంట� ఇబ�ందుల� ల�� �ధం�ా ���య�  ట�ౖట���  ���గ��ర�లక� ఉం���:
– జగనన� �ా��� ట�� �ి� (ఎంఐ� ల�అవ��� ) ��సం ఇప�ట�వరక� 82 అర�� ��జకవ�ా� ల�� సుమ�ర� 6791
ఎక�ాల గ����ంప�
– ���ాక�ళం, �జయనగరం, గ�ంట�ర�, ��ౖయ�ా��, కర��ల�, �� సత��ా�, �ర�ప�ల� ��ండ� ��ట� ల� అవ��� 
పనుల�, 864.29 ఎక�ాల��  ల� అవ��  పనుల�.
ఈ ల� అవ��� ను �� �వ����ట��� �ిద�ం �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�:

����  ఆంధ�ప��ే�  :
– త���ెత� , �� ���ెత� , ప�మ�దకర వ��ా� ల� అంట� ఏంట�? అన������ౖ ప�����ా� � అవ�ాహన క��ం���:
– ఏ కల�  డబ��ల� ఏ �ెత�  ��య�� అన������ౖ కరప��� లను ప�� ఇంట��� ఇ�ా��:
– ఇప�ట��� 1.12 ��ట�  �ెత�  డబ��లను పం�ిణ��ే�ామన� అ���ార�ల�
– 8 ల�ల �ెత�  డబ��లను �� 22 ��ట��� పం�ిణ� �ే�ా� మన� అ���ార�ల�.
– 2426 ఆట�ల� ఇప�ట��� ����  ఆంధ�ప��ే�  �ార�క�మంల� �మగ�మయ���:
����న�  ఈ��ల�ఖర� ��ట��� అందుబ�ట�ల��� వ�ా� యన� అ���ార�ల�
– 1123 ఇ–ఆట�ల� క��� ��  ��ట��� అందుబ�ట�ల��� వ�ా� �
– �ా����  ట�� �� ఫ�  ���షను�  ����ంబర� ��ట��� ప�ర����ల� �ా�ా�చరణ

ప�� ఇంట��� ప����� ��గ��ర�:
– ప�����  ప�� ఇంట��� ��గ��ర� అం���:
– �����ౖ సమగ� పర����ణ, ప���లన ఉం���:



– ఇ�� జర�గ���ం��? ల���? అన������ౖ ఎప�ట�కప��డ� సమ���రం �ా�ా�:
– ���వల�  ��ంట�� చర�ల� �సుక��� అవ�ాశం ఉంట�ం��:
– ద�ాబ�� ల �ాలం�ా ప�భ����ల�, వసు� ����, �� త�����. �ా�  అసల� సమస� ఏంటంట�..?
ప�జల ఎదు���ంట�న� సమస�ల� ఏంట��� �ెల��ా� �, �ా� �ాట� ప���ా�రంల��� �ర���ం క��ి��� ం��.
ప�భ�త� ఉ�ో�గ�ల� �ాట� ప���ా�రంల� అం��త ��వం చూపక�� �ే.. అ� అల��� ఉం���� ���:

ట��ో� ఇళ���ౖ స��:
– ��డ�� , ��గ��ర�, మ�ర�గ��ట� ����ల�ంట� ల�ంట� క�స మ��క సదు�ాయ�ల� ల�క�ం�� ట��ో� ఇళ��  �ా� �  �ే�ార�:
– మన ప�భ�త�ం వ���క �ాట���ౖ దృ�ి�  ��ట��ం��:
– ��ద�  ఎత�� న �ీ�ీ ��డ�� , ��గ��ట���సం �ాట�  ట��ంక�ల�, మ�ర�గ��ట� ����  సదు�ాయ�లను ఏ�ా�ట� �ే��� ం��:
– ఇ� ల�క�� �ే మ�� మ������ాడల� మ������ా తయ�ర����:
– మం� �వన ప�మ�ణ�ల� అం��ం�ే ��శ�ా మనం అడ�గ�ల� మ�ందు��సు� ���ం:
– ట��ో� ఇళ�ను ఆ ��రక� ��������� ం:
– ట��ో� ఇళ�  �ద సుమ�ర��ా ర�.5500 ��ట��  ఈమ��ేళ�ల� ఖర���ే�ాం:
– �ానున� ���ల��  మ��ంత ఖర�� �ే�ా� ం :

��డ���ౖ దృ�ి� :
– �ా�����షను� , మ����ా��ల��   ��డ���ౖ దృ�ి���ట�ం��:
– ఎక��ౖె�� గ�ంతల�ల�� ��డ��  క��ిం���:
– ��డ� – ��డ� ��ంద బ�గ� �ే�ిన ��డ�ను చూ�ిం���:
– �� ��ట��� ��డ�  పనుల� ప�����ే�ా� మన� అ���ార�ల�

అమ�ావ� ��ా ంతంల� పనుల��ౖ �ీఎం స��:
– కరకట�  ��డ��  �స�రణ పనుల� ��గవంతం అయ��యన� అ���ార�ల�
– ఇప�ట��� �దు��  స�ం��లను ��ల��ం��మ� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– ��ం�� పనుల� ��గవంతం అవ�త����యన� అ���ార�ల�
– �ీ�  య�����  ��డ��  (ఇ–3)��ౖన క��� దృ�ి���ట�� మన� అ���ార�ల�.
– ఎ���ల��ల�, ఎ�����ల�, ఐఏఎ� అ���ార�ల �ా�ర�ర� ��ా�ణ పనుల� ��న�ాగ�త����య� ��ల���ం�న
అ���ార�ల�.

��ాఖ ��ట�� ����  ��ా జ�క�� ��ౖ�� �ీఎం స��:
– వనర�ల స�కరణ��ౖ చర�.
– సమ�ర� 75 ��ల��టర� ��ర ��ట��  ����  ప���ాదనల�:
–  ��ట�� ����  ��ా జ�క�� ��ౖ సమగ� �����క ఇ�ా�ల� �ీఎం ఆ�ేశం.
– ప�సు� తం ఉన� ��ా జ�క�� ల� ��గం�ా ��� ల ��జ�ౖ�, ��ం���ాట� ���షన�ల� ఉం�ే ��క�ా�ల� త��తర �వ�ాల� సమగ�ం�ా
సమ���ం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం.
– ప�ా�వరణ��త �����లక� ��ద� �ీట ��య�లన� �ీఎం.

జగనన� మ���� మ��� ల��ౖ �ీఎం స��:
– మ���� స�యం స�యక సంఘ�ల�� నడ�సు� న� మ���� మ��� ల�.
– ప�సు� తం నడ�సు� న� మ���� మ��� లను �వ��ం�న అ���ార�ల�.
– �జయవంతం�ా నడ�సు� ���యన� అ���ార�ల�.
– �ల�ౖన�� మ���� మ��� లను ��ల��ల��న� �ీఎం.



– �����సం ప�భ�త�ం నుం� త��నంత స�య సహ�ా�ాల� అం��ం��లన� �ీఎం.
– మ���� మ��� ల��సం ��ధ ��ా ం��ల��  మం� భవ��లను గ����ం��లన� �ీఎం.

ఈ స��� సమ���శంల� ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, �ీఎ� స�� శర�, ప�ర�ాలక,
పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష� �ీఎ� ��ౖ ��ల���, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ �ార�ద��� � �ామ మ��హర�ావ�,
మ���ప� అ������� �ష� క�షన� ప��� క�మ��, ఏ�ీ ట��ో� ఎం�� �ీ��� ��ధ�, ఏ�ీ�ీఆ���ఏ క�షన� ���� 
య�ద�, స����ంద� �ా�����ష�  ఎం�� �ి సంప�  క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.


