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– ఇ����ష�  ��ా జ�క�� ల��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.
– �� లవరం స� ��ా ��న�తల��ా �ర��ంచుక�న� ��ా జ�క�� ల��ౖ �ీఎం స��.
– ��ా జ�క�� ల �ా���ా ఇప�ట�వరక� జ����న పనుల�, భ�ష�త�� ల� ప�����ేయ���న పనుల��ౖ�� అ���ార�ల�� �ీఎం
�స� ృత స��
– ��ా జ�క�� ల �ా���ా ల���ల� �����ం�న �ీఎం.
– అనుక�న� గడ�వ�ల��ా ప�����ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ే�ాల�.

– �� లవరంల� ��గ�వ �ాఫ�  ���ం, ఈ�ీఆ� ఎ� ���ంలక� సంబం��ం�న పల� అం�ాల��ౖ సమ���శంల� చర�.
– �ౌ� �ీ� �ం �ాఫ� ���ంక� సంబం��ం� అ�� ��జ�ౖనూ� వ���య�, �ల�ౖ 31 కల�� ప� ప�ర�వ�త�ంద� �ె��ిన
అ���ార�ల�.
– ఈ�ీఆ� ఎ�  ���ంక� సంబం��ం� ��జ�ౖను�  క��� త�రల� ఖ�ారవ���య� �ె��ిన �ీఎం.
– �ల�ౖనంత త�ర�ా ��జ�ౖను�  �ె�ి�ంచు���ాలన� �ీఎం.
– ��ంటప�� మ�� పనుల� �ే�ంచు���ాలన� �ీఎం.
– ఆ�  అం�  ఆ� ��ౖన ప��ే�క దృ�ి���ట�� మన� అ���ార�ల�.
– ��ా ��న��� క�మంల� క�ట�ంబ�లను తర�సు� ���మన� అ���ార�ల�.
– �దట� ��ా ��న�త ��ంద తర�ం��లనుక�న� �ా��� ఆగసు� కల�� తర�ం�ేల� త��న చర�ల� �సుక�ంట����మన�
అ���ార�ల�
– �దట�ా ��ా ��న�త�ా �����ంచుక�న� 20946 క�ట�ంబ�ల��  ఇప�ట��� 7962 మం��� తర�ం��మన� అ���ార�ల�.
– 3228 మం�� ఓట�ఎ�  క� దరఖ�సు�  �ేసుక����ర�, ����న 9756 మం��� తర�ం��లన� అ���ార�ల�.
– ���� త�ర�ా ప�న�ా�ాసం క��ం��లన� �ీఎం.
– ���ట� పద�త�ల��  ఆ�  అం�  ఆ�  ��ంద �ా����ల� �ె��ం��లన� �ీఎం.

– ��ల�� ర� బ�����, సంగం బ�����, అవ�క� ట���� –2, ప�ల సుబ�య� �����ండ ��ా జ�క�� ��� ��గ��ల�ట� వ���,
ప�ల సుబ�య� �����ండ ��ా జ�క�� ట���� 1 నుం� �ట� �డ�దల, ఇ�ే ��ా జ�క�� ల� ట���� –2 పనుల�,
వంశ��ర–���ావ� అనుసం��నం, వంశ��ర ����  –2ల� ��� –2 పనుల��ౖ�� �ీఎం స��.
– ��ల�� ర� బ����� పనుల� ప�����ే�ి �� 15 ��ట��� ��ా రం��త��ా��� �ిద�ం�ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.
– సంగం బ����� పనుల� క��� ����ప��ా ప���� �ా�����యన� అ���ార�ల�. �� 15 ��ట��� ప�����ే�ి
��ా రం��త��ా��� �ిద�ం �ే�ా� మన� అ���ార�ల�.
సంగం బ������� ��క�ాట� ��త�  �����  సంగం బ������ా ��ట���ౖ �ేయ�ల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం
– అవ�క� ట���� –2ల� ������ �న పనుల� ��వలం 77.5 �టర�� , ఈ�ీజ� ల� పనుల� ప�����ే�ా� మన�
అ���ార�ల�.
– 120 ���ల��  పనుల� ప�����ే��ల� ప�ణ��క ���ామన� అ���ార�ల�.
– ల�ౖ�ం�  స� ఆగసు� కల��  పనుల� ప�ర����ల� అ��ర�ాల చర�ల� �సు���ాల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ే�ాల�.

– ప�ల సుబ�య� �����ండ ��ా జ�క�� క� సంబం��ం� ట���� –2 పనుల��ౖ �ీఎం స��.
– ��లక� 400 �టర� ��ర పనుల� �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.
– ఇ�� మ��ంత�ా ��ం� 500 �టర� వరక� ట���� తవ�కం పనుల� �ే�ా� మన� అ���ార�ల�. ట���� 1 ����ా
�����ంబ�  ��లల� �ట� సరఫ�ా ��ా రం��త��ా��� చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం
– 2023 ��ట��� ట���� –2 స� అ��ర�ాల పనుల� ప�����ే�ి.. ��ండ� ట���ళ� ����ా �ళ�� ఇవ������ చర�ల�
�సుక�ంట����మన� అ���ార�ల�.
– వంశ��ర – ���ావ� పనుల� ��గవంతం�ా జర�గ�త����యన� అ���ార�ల�.



– అ��� బర� ��ట��� ప�ర����ల� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.
– ��ల��ండ ��ా జ�క��  ��ంద ఉదయ����, బ�ే�ల� ��ా ం��లక� �ట�� అం��ంచ����� ట�ండర��  �ిల�ాల� �ీఎం ఆ�ేశం.

వంశ��ర న����ౖ ��ట�� బ����� వద� �ట�� ��� �ే�ి ��రమండలం ��జ�ా�య� ల��� పం�ిం� క� సంబం��ం�న ప�ణ��కల�
ర��� ం����ల� ఆ�ేశం

– వంశ��ర��ౖ ��ర�� వద�   బ������� స����ల��ౖ�� �ీఎం స��.
– ��ా జ�క�� ��ా�ణ వ�యం ����ప��ా ఏ�ీ�� భ����� ంద�, బ����� ��ా�ణం �ే��� ఒ���ాక��� సగం �ట�� �ాడ�క���
అవ�ాశం ఉందన� �ీఎం.
– ఇర� �ా�ా� � లక� ఇ�� ప��జనకరమన� �ీఎం. �ల�ౖనంత త�ర�ా ��ర�� పనుల� ��ా రం�ం�ేందుక� త��న చర�ల�
�సు���ాలన� �ీఎం.

– ఉత��ాంధ�ల�� ��ల�గ� ��ా జ�క��  పనుల��ౖ�� �ీఎం స��.
– ��టప�� బ�����, గజప�నగరం బ�� ం� �����, ��ర�ామ �ర��ాగ�, మ��ంద� తనయ ఆ� �� � ��ా జ�క�� ��ౖ�� �ీఎం
స��.
– ��టప�� ��ా జ�క��  ��ంద అ�� పనులనూ �ల�ౖనంత త�ర�ా ప�����ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ే�ాల�.
– గజప�నగరం బ�� ం� ����� ��ంద పనులనూ ��గవంతం �ేయ�లన� �ీఎం.ఆ���క�ాఖ అనుమత�ల� �సుక��
ట�ండర��  �ిల�ాల� ఆ�ేశం

– ��రక�ామ �ర��ాగ� ల� ��జ�ా�య� పనుల� ప�����ా�����యన� అ«���ార�ల�. ����న పనుల� ��ంట�� ట�ండర��
�ిల�ాల� ఆ�ే�ాల�
�ా��ప�� ��ా మంల� ఆ�  అం�  ఆ�  �ా���� ఇ�ా�ల� ఆ�ే�ాల�
–  ట����  స� ఇతర పనుల� ��న�ాగ�త����యన� అ���ార�ల�.
– మ��ంద� తనయ ��ా జ�క��  పనుల��ౖ�� �ీఎం స��.
– ��ా జ�క�� ను ప�����ేయ����� త�ేక దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం., ఆ���క�ాఖ అనుమత�ల� �సుక�� ట�ండర�� �ిల�ాల�
ఆ�ేశం

– ఉత��ాంధ� సుజల స�వం���ౖ�� దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం.
– ����  ����� ను ���ాక�ళం వరక� �సు����� లన� �ీఎం.
– ����� సంబం��ం�న భ� ��కరణ త��తర అం�ాల��ౖ దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం.

�జ���న జలవనర�ల �ాఖ మం�� అ�� క�మ�� య�ద�, �� ��క�ట�� ��క�� స�� శర�, జలవనర�ల �ాఖ �ి���ప� 
��క�ట�� శ�భ�ష� క�మ��, ఈఎ� �ీ ���ాయణ ����� , ఆ� అం� ఆ� క�షన� �ెర�క��� ��ధ�, ఇతర
ఉన������ార�ల�.
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జలవనర�ల �ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ�  స��



�జ���న జలవనర�ల �ాఖ మం�� అ�� క�మ�� య�ద�, �� ��క�ట�� ��క�� స�� శర�, జలవనర�ల �ాఖ �ి���ప� 
��క�ట�� శ�భ�ష� క�మ��, ఈఎ� �ీ ���ాయణ ����� , ఆ� అం� ఆ� క�షన� �ెర�క��� ��ధ�, ఇతర
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