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 అమ�వ� 

 - స��లయం� జగనన�  �శ� త �హ�� -�ర� � మం��ల క�� స��శం 
 - ఇంధన, అట�, గ�ల�ఖ మం�� �� ������ �మచం����� అధ� �తన �� 
 -  ���న�   ����   మం��  ��  ధ�� న  �ప�ద��,  ��� �ఖ  మం��  ��  �త�   సత� ��యణ, 
 �ప�త�  �ప�న సల��� అ�� క�� ం 
 - సమ�గ �స��  �ప��య� �గవంతం ��� 
 - అ��బ� ��� క�సం 2 �ల �����  స��  ��� ��� 
 - అర� � ��ం���  స��  �సం �ప�� క దృ�� 
 - ���స� ద ��ల �షయం� అ�పమత�ం� ఉం�� 

 : మం��ల క�� 

 అమ�వ�: 

 ��ష�ం�  అ��బ�  ���  క�సం  �ం��ల  �����   సమ�గ  �స��   ���  అ�� ల�  ల�� ం� 
 అ����  ప���ల�  మం��ల  క��  ఆ��ం�ం�.  స��లయం�  మంగళ�రం 
 జగనన� �శ� త  �హ�� -�ర�  పథకం  �పగ��  మం��ల  క��  స��  �ర� �ం�ం�.  ��ష� 
 ఇంధన,  అట�,  ప�� వరణ,  ���   అం�  ��� ల�,  గ�ల�ఖ  మం��  ��  ������ 
 �మచం�����  అధ� �తన  జ��న  ఈ  స��శం�  ����   �ఖ  మం��  ��  ధ�� న  �ప�ద��, 
 ��� �ఖ  మం��  ��  �త�   సత� ��యణ,  �ప�త�   �ప�న  సల���  ��  అ��  క�� ం 
 ����� �. 
 ఈ  సందర� ం�  అ����  సమ�గ  �స��   �  సంబం�ం�న  �వ�ల�  మం��ల  క��� 
 �వ�ం��.  ���  మం���  స� ం���   �ఖ� మం��  ��  �య�  జగ�  ఎం�  �ప���త� కం� 
 ��రం�ం�న  ఈ  �ర� �కమం  వల�  భ�ష� ���  �  ���ల�  ఆ�� రం  ఉండద�, 
 ��త����  �  �వ��  అత� ంత  �రదర� కం�  ����  �యడం  జ���ంద�  అ�� �. 
 ఇప� ��  ���ణ  ��ం���   స��   ����   �న���ంద�,  అ�  �కమం�  అర� �  ��ం���  
 ��  స��   �ర� �క���   మ�ంత  �ం��  ������ ల�  ��ం��.  ��ప����ం 
 ��� ����  �ప��త� కం�  జ���న�   స�� �  ఎప� �క�� �  స��ం��ం�, 
 ఎ�ర��   అ��   సమస� ల�  ప�ష� �ం���ల�  ���.  �ప�  �����  అర� �  ��ం���  
 స�� �  ��రం�ం�ం��  క�సం  �ం�  �వ��,  ��న��  �����మ�  ����.  అ�� 
 ��మకం�ల�  సంబం�ం�న  సమస� �  ��  �ప�త� ం  ���లం��  ప���ం�ంద�, 
 అ���న  ���  �జ�న�   హ��   ప��ల�  ��  ��ం��  అ��   చర� �  ���ం�ంద� 
 ����.  ��ష�  చ��త��  ����  ��మకంఠం  ����   �వ���న�   ���  �జ�న�  
 హ��   ప��న�  ఇ���� మ�  ��� �� �.  అ��  �ఎం  ��  �య�  జగ�  ��  ��ష�ం�  31 
 ల�ల  మం�  మ�ళల�  ఇళ� స���  మం��  ��ర�,  ���  ��  �����ష�  ��ం� 
 ఇ��న�  ��  ఇ�� ర�  అ�� �.  అం��సం  �ప�� �� న  చర� ల�  ��  ప���ం�ల� 
 అ���ల�  ఆ��ం��.  సమ�గ  స��   సందర� ం�  �ణ�ం�  ప���ంచక��  ���స� ద 
 ���,  అట���ల�  ��  ప���  ఇ��   అవ�శం  ఉంద�,  ��  �షయం� 
 అ����  అ�పమత�ం�  వ� వహ�ం�ల�  అ�� �.  �ంగ  స� ���ట��  �ద�  ఎ��న 
 అట���ల�  ఆ�క�ం���  అ�భ����� ర�,  ఈ  ��ల  స��   సందర� ం�  ���� , 



 ����  అ����  ��ం�  స��   �ర� �ం�ల�  అ�� �.  �స�� �  �గవంతం  ��ం�� 
 �వ��, ��� ల� అదనం� సమ��� ��ల� ��ం��. 

 ఈ  సందర� ం�  అ����  �����  ఇప� �  వర�  1977  �����   ఓఆ�ఆ�  �ప��య 
 �ర��� ంద�  ����.  ���  �గం�  �� �  �  ���  ����  ప���ం�  ��ం�  ���ం� 
 �ప��య  1170  �����   ���  ��మ�  �వ�ం��.  అ��  864  �����   ��ం�  �� ��ష� 
 �ప��య  ���  ��మ�  అ�� �.  ���  775  ���ల�  స��   �ర��� ంద�  ఇ��  
 13����ష��  ��  ��మ�  ����.  అ��బ�  ���  2�ల  �����   ����ష�  ��� 
 ��ల��  ల�� ం�  ప������ మ�  �వ�ం��.  ఇప� �  వర�  51  ���ల�  సంబం�ం� 
 �����ష�� ����ం�� �����ష� ఆ�సర � ��మకం జ��ంద� ����. 
 ఈ  స��శం�  �జ�న  ��ఎ�ఎ  ���ప��,  �� ష�  ��  ��కట�  (ఇఎ�ఎ�&�)  �ర� 
 ���  �ప��,  ���ఎ�  మ��ధ�  ���,  ��ఎ�ఎ  ��కట�  ��  ఎ,  స��   &  ���  �ం� 
 క�షన� ���� ��, �ఆ�&ఆ� � క�షన� �న శ�ధ� త�త�� �జర�� �. 


