
08–12–2021,
అమ�ావ�

జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం (ఓట�ఎ� ), గృహ��ా�ణం��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 
స��.

అమ�ావ�:
–ఓట�ఎ�  పథకం, గృహ ��ా�ణం��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��
–ఓట�ఎ�  పథకం ప���గ���ౖ �ీఎంక� �వ�ాల� అం��ం�న అ���ార�ల�.

– 22–ఎ ��ల��ంప�నక� ఇప�ట��� ఉత�ర��ల� జ����ే�ామన� అ���ార�ల�.
– ఓట�ఎ�  �����ంచుక�న��ా���� �ా� ంప� డూ�ట�, ట�� �� ఫ�  డూ�ట�, య�జ�  �ీ�లను రదు� �ేసూ�  ఉత�ర��ల�
జ����ే�ామ� ��ల���ం�న అ���ార�ల�.
– ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల�� �� ������ �ష�  పనుల� �ేసు� ���మ� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– ఓట�ఎ�  �����ంచుక�న��ా���� ������ �ష�  ��క����ం�, �ీ��  ����, ల��  ���య����  స����ి��� ల� ఇసు� ���మన�
అ���ార�ల�.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

– ఓట�ఎ� ��ౖ అవ�ాహన క��ం���: �ీఎం
– ప�జలక� ఏ రకం�ా మం� జర�గ�త�ం�ో  �ెబ�త�, �ా���� అవ�ాహన క���ం��� :
– ఓట�ఎ�  అన��� ప���� స�చ�ందం :
– ���య�  ట�ౖట�� �� ������ �ష�  జర�గ�త�ం�� :
– ర�.10��ల ��ట�  ర��ాయల ���ా�� ��దల��ౖ ��ల��సు� ���ం :
– �ా�� ర�ణ�ల� మ��ీ�ేసు� ���ం, ������ �ష�  క��� ఉ�తం�ా �ేసు� ���ం:
– �ా���� సంప�ర� హక��ల� వ�ా� �, �ట���ౖ ప�జలక� అవ�ాహన �సుక��ా�ా�:
– ఈ పథకం అమల� �ాక�ం�� ��ల�మం�� ��ల�ర�ాల��ా సమస�ల� సృ�ి�ం�ే ప�యత�ం�ేసు� ���ర�:
– గతంల� వ���  మ��ీ �ేయ�లన� ప���ాదలనూ గత ప�భ�త�ం ప����ంచల�దు:
– సుమ�ర� 43��లమం�� గత ప�భ�త� హయ�ంల� అసల�, వ���క��� కట�� ర� :
– ఇ�ాళ మ�ట�� డ�త�న��ార�... అప��డ� ఎందుక� కట��ంచు���ర�?
గతంల� అసల�, వ���  క���ే �–�ారం పట��  మ�త��� ఇ�ే��ార� :
– ఇప��డ� ఓట�ఎ�  పథకం����ా అ��ర�ాల��ా సంప�ర�హక��ల� ఇసు� ���ం :
– అవస�ాలక� తనఖ� ��ట�� ��వచు�, అమ��క��� హక��క��� ఉంట�ం�� :
– ��దలక� మం� అవ�ా�ా�� క��సు� ���ం :
– ఆ అవ�ా�ాలను �ాడ����ాల�? ల���? అన��� �ా�� ఇష�ం
ఓట�ఎ�  పథకం ప�����ా స�చ�ందం :
- ����ంబ�  21 నుం�ే ������ �ష�  ప��� ల� ఇవ�డం ��ా రంభమవ�త�ం�� :
– గత ప�భ�త� హయ�ంల� ర�ణ�ల� �ె��ం�న  43 ��ల మం���� క��� ������ �ష�  �ే�ి ఇ�ా� ం, �ా���� సంప�ర� హక��ల�
క��సూ�  ��ల� �ే�ా� ం : �ీఎం
– భ�ష�త�� ల� క��� ��ా మ స��ాలయ�ల��  ������ �ష�  పనుల� జర�గ���� : �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 

గృహ��ా�ణం��ౖ�� �ీఎం స�� :
–అంద���� ఇళ��  ��ంద �ాష� �ంల� గృహ��ా�ణం��ౖ �ీఎంక� �వ�ాల� అం��ం�న అ���ార�ల�.



గృహ ��ా�ణం��ౖ �ీఎం ఏమ���రంట�...:

– గృహ��ా�ణం��ౖ ఉన� అడ�ంక�ల� ��ల���� య��: �ీఎం
– ��ర��  ��సుల� ప���ా�రం అయ���:
– వ�ా� ల� క��� ఆ���� య�� :
ఇప��డ� ఇళ�  ��ా�ణం �షయంల� ���  మ��ా���న సమయం వ��ం�� :
– గృహ ��ా�ణంల� ��ణ�త బ�గ�ం���,  �����ౖ అ���ార�ల� ప��ే�క శ�ద�  ��ట�� లన� �ీఎం
– �� ంతం�ా ఇళ��  కట�� క����ా���� ��ా�ణంల� మం� సల�ల� ఇ�ే�ల� చూ��� :
– ఇళ��  �ా��ట��� కట�� క���ల� చూ���:
– ఇంట� ��ా�ణ ఖర��లను త���ం�ేల� అ�� ర�ాల �����ల� అవలం�ం��� :
– ��ా�ణ���� అవసరమ��� ఇట�కల� ఆయ� �ాల�లక� స�పంల��� తయ�ర���ల� చూ��� :
ల�బ�  �ా�ంప�, �ి��ంట� ����మ�ల� వంట�� ల�అవ�ట�ల� ఏ�ా�ట� �ే��ల� ��� త���ం��� :
���వల�  ర�ాణ� ఖర��ల� క��ి వ�ా� � : �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ స��� సమ���శంల� గృహ��ా�ణ �ాఖ మం�� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�, ప�ర�ాలక,
పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���, ����నూ��ాఖ ���ష�  �ీఎ�  రజ�  ��ర�వ, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష�  �ీఎ� 
అజ�  జ�ౖ�, ����నూ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, ఇంధన�ాఖ �ార�ద��� ��గ�ల�ప�� ���ాం�, మ���ప� 
అ������� �ష�  క�షన�  ఎం ఎం ��య�, ఏ�ీఎ� ��� �ీఎ�  ఎం�� ���ాయణ భర�  గ��ా� , ఏ�ీఎ� ��� �ీఎ�  �ౖెర�� 
దవ�ల��� �ొరబ�బ�, ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.


