
 24–02–2023, 
 అమ�వ�. 

 ��� �  �ఖ� �� ం� ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 అమ�వ�: 
 �స��  ��� �   ��ం�,  ��ల�  ��� �   క����,  �ణ� �న  ��� �   సరఫ�  త�తర 
 అం�ల� �ఎం స��. 

 ��బవ� 2వ �రం �ం� ��� �  ��ం�  ���ందన�  అ����. 
 ��� ,  ఏ���   �ల�  సగ�న  ���  240  ��య�   ����,  ఏ��� �  250  ��య�  
 ���� ఉం�ంద� అంచ� ��మన�  అ����. 
 ఇప� �� పవ�  ఎ��  �ం� � �ంద��� ��� � � ��  ����� మన�  అ����. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�... : 
 �స�� ��� �  �రత ఉండ�డద� స� ష�ం��న �ఎం. 
 ��� �  �రత �రణం� క�ం� �తల� సమస�  ఉత� న� ం ��డ�: 
 ఆ �ర� అ���� అ�� ర��� �ద�ం ���: 
 ��� �ల� ల �షయం� �� అ���� త�న ��గత�� �����: 
 థర� �  �ం��ల� ��� �రత��ం� అ�� ర��� చర� � �����: 

 ��ష��� ప �ం� ��� ����� వ� వ�య క��న�� �లక �ర �యం. 
 ఏ  �ల�  దర���  ���ం�  అ�  �ల�  మం����లన�   �ఎం  ఆ��ల�  అమ� 
 ���మన�  అ����. 
 ��ల� క�న�న� మం��� ఎ�ం� �ప� ం జరగ�డద� స� ష�ం��న �ఎం. 
 ఇ�వర�  దర���  ���న�   ���  1.06ల�ల  క����  ఈ  ఆ� �క  సంవత� రం�  ఇప� �� 
 మం�� ��మన�  అ����. 
 ���  ��� మ� 20�ల క������ మం�� ���న� �� �ల��. 
 ��� �   సరఫ�  �ణ� త�  �ం�లన�   �ఎం  ఆ��ల  �ర�  అ�క  చర� �  ����� మ� 
 ���న అ����. 
 ��ష��� ప �ం�  ఇప� ��  100  ��� �   స�   ��షన�  ��� ణం  �ర���న� ��  �ల��ం�న 
 అ����. 
 ���  ��ఖ� ��� ��� �������� మన�  అ����. 

 అ��  �దలంద��  ఇ��  పథకం  �ంద  ��� ��  ������ం�న�   ���  �ంట�  క���� 
 మం������� మ� �ల��. 
 ఇప� �� 2.18ల�ల��� ఇళ��  క���� ఇ�� మ� �ల��ం�న అ����. 
 ఇ�� �ర���న� ���.. ��� క���� శర�గం� ఇ���� మ� �ల��. 

 ఈ  స��  స�����  ��� �,  అట�  ప�� వరణం,  ���    అం�   ��ల��ఖ  మం��  ������ 
 �మచం�����,  �ఎ�   �క ��   �  ఎ�   జవహ� ���,  ఇంధన�ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  �జ�నం�, 
 ప��శమ��ఖ  �� ష�   �ఎ�   క��ల  వల��,  ����  �  �ఎం��  పృ�� ��,  మ�� ��� 
 ����ఎ�   �ఎం�  ప��   జ�ర �న���,  ఎ� ఆ� ఈ��ఏ�  ఎం�  ఎ� .రమ����,  ఇతర 
 ఉన� ����� �జర�� �. 




