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అమరావతి 

 

జిల్లా ల్ కల్ెకటర్లా , ఎస్పీల్తో కాయాంప  కారాయల్యాం న ాంచి స్పఎాం శీ్ర వ యైస  జగన  వీడియో కానఫరనె్, స్ీాందన 
కార్యకీమాంప ై స్మీక్ష: 
 

కోవిడ –19. 

– ఉపాధ ిహామీ పన ల్ు. (ల్ేబర  బడజెట . గ్ాీ మ స్చివాల్యలల్ భవనాల్ు. ఆరబీకే భవనాల్ు, డాకటర  వ ైయస్ా్ర  
హెల్త   కలానిక్్  (ర్ూర్ల్ ). ఏఎాంస్పయూ, బీఎాంస్పయూల్ు. అాంగన వాడీ కేాంద్ాాల్ నిరాాణాం) 
– డాకటర  వ యైస్ా్ర  అర్ీన  కలానిక్్  
– 90 రోజుల్లా  ఇాంటి స్థల్ాం కటేాయాంపు. ఇళా్ నిరాాణాం. 
– స్ీాందన కార్యకీమాం, స్మస్యల్ పరిష్ాార్ాం 
– ఈ ఖరబఫ కు స్ననదధత,వితతనాల్ు, ఎర్లవుల్ పాంపణిీ. వయవస్ాయ ర్లణాల్ు, 
వీటనినాంటతిో పాటు, ఈన ల్ల్ల కార్యకీమలల్ప ైనా స్పఎాం స్మీక్ష: 
 

స్ీాందన స్మీక్ష స్ాందర్భాంగ్ా స్పఎాం శీ్ర వ ైయస  జగన  ఏమనానర్ాంటే..: 
 

1). ఉపాధ ిహామీ పన ల్ు (ఎన ఆర ఈజీఎస ): 
 

ల్ేబర  బడజెట : 
కోవిడ  స్మయాంల్ల ఎన ఆర ఈజీఎస  పన ల్ు చాల్ల ముఖయాం. మనకు ఈ ఏడాద్ి 20 కోటా పని ద్నిాల్ు మనకు 
మాంజూర్యలయయ. 
వచచే  న ల్ చివరిల్లగ్ా 16 కోటా పని ద్నిాల్ు పూరిత చచయలల్ననద్ి మన ల్క్షయాం. ఆ ల్క్షయాం చచరాల్ాంట ేపతాి జిల్లా  
తపీనిస్రగి్ా కోట ిపని ద్ినాల్ు పూరిత చచయలలి. 
కానీ ఇపీటి వర్కు 4.57 కోటా పని ద్నిాల్ పని మలతమా ేజరగి్ాయ. 
అాంద వలా్ జూన  చివరిల్లగ్ా పతాి జిల్లా ల్ల తపీనిస్రగి్ా కోటి పని ద్నిాల్ు పూరిత చచయలలి్ ఉాంద్ి. 
 

గ్ాీ మ స్చివాల్యలల్ నిరాాణాం: 
వచచే  న ల్ 30 కల్లా  అనిన గ్ాీ మ స్చివాల్యలల్ు నిరిాాంచాల్ని ల్క్షయాంగ్ా ప టుట కునాన, మొతతాం 10,929 

స్చివాల్యలల్ భవనాల్లా  పన ల్ు పూరెతతనవిచాల్ల తకుావగ్ా ఉనానయ. 
కల్ెకటర్లా  వాటపి  ైపతాచయక దృష్ిట  ప టాట లి. 
 

రెైతు భరోస్ా కేాంద్ాాల్ు (ఆరబీకలే్ు): 
మొతతాం 10,408 ఆరబీకే భవనాల్ నిరాాణాం మొదల్ు ప డితచ, వాటిల్ల ద్ాద్ాపు స్గాం మలతమాే ద్ాద్ాపు పూర్తయయయ 



దశల్ల ఉనానయ. 
కాబటిట  వాటపి ై కూడా కల్ెకటర్లా  పతాచయక దృష్ిట  ప టాట లి. 
 

వ ైయస్ా్ర  హలె్త   కలానిక్ ల్ు (గ్ాీ మీణ): 
మొతతాం 8,585 గ్ాీ మీణ హెల్త   కలానిక్ ల్ నిరాాణానికల గ్ానూ, ఇాంకా చాల్ల పూరిత కావాలి్ ఉాంద్ి. వాటపి ైనా కల్ెకటర్లా  
పతాచయక దృష్ిట  ప టాట లి. 
 

ఏఎాంస్పయూ, బీఎాంస్పయూ: 
వీటకిల స్ాంబాంధిాంచి 9,899 భవనాల్ు కటాట ల్ని నిర్ణయాంచగ్ా, ఇాంకా 348 చోటా ఇాంకా పరిపాల్నా పర్మ నై 
అన మతుల్ు ఇవవల్ేద . 
ఇాంకా ద్ాద్ాపు 38 శాతాం భవనాల్ నిరాాణాల్ు ఇాంకా మొదల్ు ప టటల్ేద . కాబటిట  వ ాంటనే ఆ అన మతుల్ు 
ఇవవాండి. ఆ భవనాల్ నిరాాణాల్ు మొదల్ు ప టటాండి. 
 

అాంగన వాడ ీకేాంద్ాాల్ు: 
నాడు–నడేు కలాంద అాంగన వాడలీ్న  వ ైయస్ా్ర  పిాప ైైమరబ స్ూాళ్లా గ్ా మలర్లస్ త నానము. 
వాటిల్ల పటటణ పాాాంతాల్లా  1230 పాాాంతాల్లా  స్థల్లల్ు గురితాంచాలి్ ఉాంద్ి. గ్ాీ మీణ పాాాంతాల్లా  404 చోటా ఆ స్థల్లల్ు 
గురితాంచాలి. 
తొలి దశల్ల అాంగన వాడ ీనాడు–నడేు కలాంద 8,634 చోటా కొతత  భవనాల్ నిరాాణాంతో పాటు, మరో 3341 భవనాల్ 
ఆధ నీకర్ణ చచపడుతునానాం. 
ఇాంకా ప ాండిాంగ ల్ల అస్ాంపూరితగ్ా ఉనన 3928 అాంగన వాడీ కేాంద్ాాల్న  పూరిత చచయలలి. 
వ ాంటనే వాటి అాంచనాల్ు పూరిత చచస్ి, స్ాాంకతేికాంగ్ా, పరిపాల్నాపర్ాంగ్ా కల్ెకటర్లా  అన మతుల్ు మాంజూర్ల చచయలలి. 
పాంచాయతీరాజ  శాఖ అధికార్లల్తో కల్ెకటర్లా  స్మనవయాం చచస్ కోవాలి. వీల్ెైనాంత తవర్గ్ా వాటి నిరాాణాల్ు పూరిత 
చచయలలి. 
ఆ మరే్కు కల్ెకటర్లా  చొర్వ చూపాలి. 
 

 

2). వ యైస్ా్ర  అర్ీన  కలానిక్ ల్ు: 
 

రాష్టట రాంల్ల మొతతాం 560 అర్ీన  కలానిక్ ల్ు ఉాండగ్ా, వాటిల్ల 205 భవనాల్ ర్ూపురఖేల్ు మలర్లస్ త ాండగ్ా, కొతతగ్ా 355 
భవనాల్ు నిరిాాంచాలి్ ఉాంద్ి. మొతతాం మీద ఇపీటి వర్కు కవేల్ాం 519 భవనాల్ పన ల్కు మలతమాే ట ాండర్లా  
పిల్వడాం జరగి్ిాంద్ి. 
ఇాంకా ఇపీట ివర్కు కేవల్ాం 127 భవనాల్ పన ల్ు మలతమా ేమొదల్యలయయ. 
కాబటిట  అనినాంటి పన ల్ు ట ాండర్లా  పూరిత చచస్ి, వీల్ెైనాంత తవర్గ్ా పన ల్ు మొదల్యయయల్ల చూడాండి. 



అాంద వలా్ కల్ెకటర్లా  వ ాంటనే ద్నీిప ై దృష్ిట  ప టిట , అనిన భవనాల్ పన ల్ు మొదల్యయయల్ల చూడాలి. 
 

3). 90 రోజుల్లా  ఇళా్ స్థల్లల్ కటేాయాంపు: 
 

ఇళా్ స్థల్లల్ పాంపణిీ: 
ఇళా్ స్థల్లల్ పటాట ల్ పాంపణిీ బాగ్ా జరగి్ిాంద్ి. అాంద కు అాందరనిీ అభినాంద్సి్ త నానన . 
కానీ టడికా ఇళా్కు స్ాంబాంధిాంచి ఇాంకా 4,220 పటాట ల్ు పాంపణి ీ(అగ్ిీమ ాంట  ల్ెటర్లా ) చచయలలి్ ఉాంద్ి. 
ద్ీాంతో పాటు 17 వలే్ మాంద్ ికొతత  ల్బ్ధధద్ార్లల్న  ఇాంకా గురితాంచాలి్ ఉాంద్ి. (మర్ణాల్ు, వల్స్ల్ు, ఇళ్లా  
తీస్ కోవడానికల ఇష్టటపడని, అనర్లు ల్కు స్ాంబాంధిాంచి) కాబటిట  ద్నీి మీద కల్ెకటర్లా  ధాయస్ ప టాట లి. 
 

90 రోజుల్లా  ఇళా్ స్థల్లల్ు: 
ఇళా్ స్థల్లల్కు స్ాంబాంధిాంచి కొతతగ్ా 1,19,053 అర్లు ల్ెైన ల్బ్ధధద్ార్లల్న  గురితాంచడాం జరిగ్ిాంద్ి. 
ఇాంకా 98,834 దర్ఖలస్ త ల్ు ప ాండిాంగ ల్ల ఉనానయ. వారిల్ల కూడా అర్లు ల్న  గురితాంచాండి. 
ఇపీటికే గురితాంచిన అర్లు ల్కు వ ాంటనే ఇళా్ స్థల్లల్ పటాట ల్ు ఇవవడాంప ై దృష్ిట  ప టటాండి. 
వారలి్ల 10,752 మాంద్నిి ఇపీటకిే ఉనన ల్ేఅవుటాల్ల, మరో 1,520 మాంద్కిల కొతత  ల్ేఅవుటాల్ల ఇళా్ స్థల్లల్ు ఇచచే 
వీల్ుాంద్ి. 
ఇపీటికే ఉనన ల్ేఅవుటాల్ల వారికల 10 రోజుల్లా  పిాాంట డ  పటాట ల్ పాంపిణ ీమొదల్ు ప టాట లి. 
ఇక మిగ్లిిన 1,06,781 మాంద్ికల స్ాంబాంధిాంచి భూస్కేర్ణ జర్గ్ాలి. వ ాంటనే ద్ీనిప  ైదృష్ిట  ప టిట , వీల్ెైనాంత తవర్గ్ా ఇళా్ 
స్థల్లల్ు ఇవవడానికల చొర్వ చూపాండి. 
98,834 ప ాండిాంగ  దర్ఖలస్ త ల్ పరశి్రల్న కూడా వ ాంటనే పూరిత చచస్ి, అర్లు ల్న  గురితాంచాలి. వారి కోస్ాం భూస్కేర్ణ 
మొదల్ు ప టాట లి. 
 

ఇళా్ నిరాాణాం: 
నవర్తానల్ు–పదేల్ాందరిక ీఇళ్లా  కార్యకీమాంల్ల భాగాంగ్ా, తొలి విడతల్ల 15.60 ల్క్షల్ ఇళ్లా  మాంజూర్ల చచశాాం. 
వాటిల్ల పటటణ పాాాంతాల్లా  15.10 ల్క్షల్ ఇళ్లా ాండగ్ా, మిగ్ిలినవి గ్ాీ మీణ పాాాంతాల్లా  ఉనానయ. 
తొలి విడత ఇళా్ల్ల 14.89 ల్క్షల్ ఇళా్కు స్ాంబాంధిాంచి ఇపీటకి ేమాంజూర్ల పతాాల్ు జారబ చచశాాం. 
మిగ్లిినవి కోర్లట  తగ్ాద్ాల్లా  ఉాండగ్ా, వాటకిల పతాాయమలనయ నివేద్కిల్న  పపఎాంఏవ కైల పాంపిాంచడాం జరగి్ిాంద్ి. 
వాటికల స్ాంబాంధిాంచి వచచే  న ల్ల్లగ్ా అన మతి వచచే వీల్ుాంద్.ి 
ఇక ఇపీటకిే అన మతి పతాాల్ు కూడా ఇచిేన ఇళా్ నిరాాణాల్ు, మనాం టారెెట గ్ా ప టుట కుననటుా  జూన  1న పన ల్ు 
మొదల్ు ప టటడాం కోస్ాం ఇాంకా పిాపరటేరబ పన ల్ు మిగ్ిలిపో యలయ. 
మలయపిాంగ, జియో టాయగ్ిాంగ  కొాంత ప ాండిాంగ ల్ల ఉాంద్ి. 
మొతతాం 742 ల్ేఅవుటాల్ల ఇాంకా 520 ల్ేఅవుటాల్ల జియో టాయగ్ిాంగ  జర్గల్ేద . 



అల్లగ్ ేఇళా్ స్రిహద ు ల్ రాళ్లా  పాతడాం, వాటనిి చద న  చచయడాం స్హా, జియో టాయగ్ిాంగ  వ ాంటన ేపూరిత కావాలి. 
మలయపిాంగ, జియో టాయగ్ిాంగ, ల్బ్ధధద్ార్లల్ రజిిస్ేట రష్టన, వ బ స్ టై ల్ల అప డచట  చచయడాం వాంట ిఅనిన పిపారేటరబ పన ల్న  
ఈన ల్ 25వ తచద్లీ్లగ్ా కల్ెకటర్లా  తపీనిస్రిగ్ా పూరిత చచయలలి. 
ఎటిట  పరిస్ిథతుల్ల్లనూ ఇళా్ నిరాాణాం జూన  1న పాార్ాంభాం అవుతుాంద్ి. 
 

ఆ ఇళా్ నిరాాణాం వలా్ ఆరిథక పురోగతి (బూస్టప ) మలతమాే కాకుాండా, ఉపాధి అవకాశాల్ు కూడా ఏర్ీడతాయ. 
స్పటల్, స్ిమ ాంట  వినియోగాం ప ర్లగుతుాంద్ి. మరోవ ైపు ఉపాధ ిద్ొర్లకుతుాంద్ి. వీటనినాంటి వలా్ ఎకానమీ బూస్టప  
అవుతుాంద్ి. 
ఎకాడ ఇళా్ నిరాాణాం చచయలల్నాన, నీటి వస్తి తపీనిస్రి. ఎాంద కాంటే నీర్ల ల్ేకపో తచ అస్ల్ు ఇళ్లా  కటటడాం స్ాధయాం 
కాద . 
కాబటిట  అనిన ల్ేఅవుటాల్ల నీటి కన క్షన ా  ఉాండచల్ల చూడాండి. మొతతాం 8679 ల్ేఅవుటాల్ల నీటి స్ద పాయాం 
కలిీాంచాలి్ ఉాంద్ి. 
డిస్ామ ల్ు, గ్ాీ మీణ నీట ిస్ర్ఫరా విభాగ్ాల్తో కోఆరిినటే  చచస్ కుని, వ ాంటన ేనీటి స్ద పాయాం కలిీాంచాలి. ఆ 
పన ల్నీన ఈన ల్ 31ల్లగ్ా పూరిత చచయలలి. 
 

అల్లగ్ ేపతాి మాండల్ాం, ముని్పాలిటీల్ల ఒక నోడల్  అధికారిని నియమిాంచాలి. వార్ల వారానికల ఒకస్ారి క్షేతసా్ాథ య 
పర్యటన జర్పాలి. ఒకవేళ్ ఎకాడజైనా నోడల్  అధికార్లల్ నియలమకాం జర్గకపో తచ, ఈన ల్ 15ల్లగ్ా ద్ానిన పూరిత 
చచయలలి. 
ఎాంద కాంటే ఇపీటిక ేపొ జషె్టన  స్రిటఫికటెుా  ఇచిేన 3.86 ల్క్షల్ ఇళా్ నిరాాణాల్ు వ ాంటనే మొదల్ు ప టటట చ ే. 
 

పతాి ల్ేఅవుట ల్ల తపీనిస్రగి్ా మోడల్  హౌజ  నిరిాాంచాలి. వాటి నిరాాణాం కూడా తపీనిస్రగి్ా జూన  1న పాార్ాంభాం 
కావాలి. అపుీడచ మనకు నిరాాణ వయయాం కూడా తజల్ుస్ త ాంద్ి. 
స్పస్ప రోడుా , భూగర్భ డజైైనజేీ వయవస్థ , విద యత  కేబుళ్లా , నీట ిస్ర్ఫరా వయవస్థ , ఫ బైర  కబేుళా్ ఏరాీటు వాంట ిమౌలిక 
స్ద పాయలల్ కల్ీనప నైా దృష్ిట  ప టిట  పన ల్ు చచయలలి. 
ఆ మరే్కు అనినాంటపి ై స్మగీ పాాజెకుట  నివదే్కిల్న  వచచే న ల్ 20 కల్లా  స్దిధాం చచస్,ి పాంపాలి. 
ఇక జూన  1న పన ల్ు మొదల్వుతాయ కాబటిట , అవస్ర్మ నై ఇస్ క అాంద బాటుల్ల ఉాండచల్ల చూడాండి. అపుీడచ 
నిరాటాంకాంగ్ా ఇళా్ నిరాాణాం జర్లగుతుాంద్ి. 
 

3). స్ీాందన. స్మస్యల్ పరిష్ాార్ాం: 
 

స్ీాందన కార్యకీమాంల్ల వచచే  స్మస్యల్ు, ఫరిాయద ల్న  స్కాల్ాంల్ల పరిష్టారిాంచాలి. ల్ేకపో తచ మనాం ఆ స్మయాం 
నిరేుశాంచ కుని ఏాం పయాోజనాం? 



గత ఏడాద్ి జూన  9 న ాంచి ఈన ల్ 10వ తచద్ ీవర్కు చూస్ేత  మనకు స్ీాందనల్ల మొతతాం 2,25,43,894 ఫరిాయద ల్ు, 
అరబెల్ు రాగ్ా, వాటలి్ల 85 శాతాం స్కాల్ాంల్ల పరషి్టారిాంచగలిగ్ాాం. 
ఆరోగయశీ్ర కార్లి ల్ు, వ యైస్ా్ర  ప నషన  కాన క కార్లి ల్ు, బ్ధయయాం కార్లి ల్ు, ఇళా్ స్థల్లల్ పటాట ల్ు.. ఇవనీన కూడా 
నిరేుశాంచ కునన స్మయాంల్ల పరషి్టారిాంచాలి. 
21 రోజుల్లా  తపీనిస్రగి్ా ఆరోగయశీ్ర కార్లి , బ్ధయయాం కార్లి , ప నషన  కార్లి  ఇవావలి. 
అల్లగ్ ే90 రోజుల్లా  ఇాంట ిస్థల్ాం ఇచిే తీరాలి. 
ఈ విష్టయాంల్ల ఏ మలతాాం రాజీ ల్ేద . ఎాంద కాంటే ఇవి స్ామలనయ పజాల్కు స్ాంబాంధిాంచినవి. 
 

శానిటేష్టన  విష్టయాంల్ల నిరబణత వయవధ ికాంటే కొాంత ఆల్స్యాం అవుతోాంద్ి. వచిేన అరబెల్ల్ల 90 శాతాం స్కాల్ాంల్ల 
పరషి్టారిాంచినా మరో 10 శాతాం ఆల్స్యాం అయలయయ. 
శానిటేష్టన ల్ల కావలిటీ చాల్ల ముఖయాం. ఎాంద కాంటే 13 శాతాం అరబెల్ు మళా్ల మళా్ల వస్ త నానయ, అద్చ విధాంగ్ా వీధ ి
ద్ీపాల్కు స్ాంబాంధిాంచి 11 శాతాం, తాగు నీటికల స్ాంబాంధిాంచి 8 శాతాం అరబెల్ు మళా్ల మళా్ల వస్ త నానయ.   
 

శానిటేష్టన, వీధ ిద్ీపాల్ు, తాగు నీర్ల: 
ఈ మూడిాంటకిల అతయాంత పాాధానయాం ఇవావలి. 
వాటికల స్ాంబాంధిాంచి ఏ ఫరిాయద  వచిేనా చాల్ల వగేాంగ్ా స్ీాంద్ాించాలి. కావలిటతీో కూడని స్రబవస్  ఇవావలి. 
మొతతాం మీద.. ఆరోగయశీ్ర కార్లి ల్ు, బ్ధయయాం కార్లి ల్ు, ప నషన  కార్లి ల్ు. శానిటషే్టన, వీధి ద్ీపాల్ు, తాగు నీటతిో పాటు, 
ఇాంట ిస్థల్ాం.. ఈ ఏడు మనకు చాల్ల ముఖయాం. 
 

4). ఖరబఫ కు స్ననదధత: 
 

ఖరబఫ  స్ాగు మొదల్వుతుాంద్ి. 
గ్ాీ మలల్లా  రెతైుల్కు అాండగ్ా ఉాండచల్ల మొతతాం 10,778 రెైతు భరోస్ా కేాంద్ాాల్ు ఏరాీటు చచయడాం జరిగ్ిాంద్ి. 
మనాం ఇచచే వితతనాం మొదల్ు, పతాి ఒకాటి కావలిటగీ్ా ఉాండాలి. అద్ి ఓ ర్కాంగ్ా మనాం ఇచచే  అష్టయయరనె్ . 
కాబటిట  కల్ెకటర్లా , జాయాంట  కల్ెకటర్లా . ఆరబీకేల్న  ఓన  చచస్ కుని, రెతైుల్కు స్వేల్ాంద్ిాంచాలి. 
వితతనాల్ు, ఎర్లవుల్ు, పుర్లగు మాంద ల్ు.. వాటి స్ాట క్  పాయాంట్  ఒకస్ారి చజక్  చచస్ కోాండి, 
 

మే 17న వితతనాల్ స్ర్ఫరా పాార్ాంభాం. 
వివిధ పాంటల్కు స్ాంబాంధిాంచి మొతతాం 7.12 ల్క్షల్ కలవాంటాళా్ వితతనాల్ు స్ర్ఫరా చచస్ త నానము. 
కర్ూఫూల్ల వయవస్ాయాం పన ల్ు, స్ర్లకుల్ ర్వాణాకు మినహాయాంపు. కాబటిట  పూరిత జాగీతతల్తో అనిన పన ల్ు 
చచస్ కోవాలి. 
 

వీటపి నైా కల్ెకటర్లా  దృష్ిట  ప టాట లి: 



మరో రెాండు, మూడు విష్టయలల్ు. కల్ెకటర్లా  ధాయస్ ప టాట లి. 
పతాి జిల్లా ల్ల కల్ెకటర్లా  నీట ిపార్లదల్ స్ల్హా బో ర్లి ల్ స్మలవేశాల్ు నిర్వహ ాంచాలి. 
జిల్లా  ఇాంఛారె  మాంతుాల్ు, పజాా పతాినిధ ల్తో కలిస్ి ఆ పని చచయలలి. 
 

వయవస్ాయ స్ల్హా కమిటలీ్ు. జిల్లా , మాండల్, గ్ాీ మ (ఆరబీకలే్) స్ాథ యల్ల వ ాంటన ేఅనిన చోటా ఏరాీటు కావాలి. 
ఎాంద కుాంటే గ్ాీ మ స్ాథ యల్ల పాంటల్ పాా నిాంగ  మొదల్ు, పతాి అడుగుల్ల ఈ కమిటీల్ు రెతైుల్తో కలిస్ ిపని చచయలలి. 
కాీ ప  పాా నిాంగ ల్ల వయవస్ాయ స్ల్హా కమిటలీ్ద్ ిచాల్ల కీల్క పాత.ా రెైతుల్కు పతాాయమలనయ పాంటల్ు కూడా ఆ 
కమిటీల్ు చూపాలి. 
 

అద్చ విధాంగ్ా జిల్లా  స్ాథ య బాయాంకరా్ కమిటీ స్మలవేశాం కూడా కల్ెకటర్లా  ఏరాీటు చచయలలి. 
అపుీడచ పాంటల్ ర్లణాల్ పాంపణిీ పకాాగ్ా ఉాంటుాంద్ి. 
ర్ూ.1.13 ల్క్షల్ కోటా పాంట ర్లణాల్ు టారెెట . అద్ి జర్గ్ాల్ాంటే జిల్లా  స్ాథ య బాయాంకరా్ కమిటీ స్మలవేశాల్ు జర్గ్ాలి. 
 

ఈన ల్ల్ల కార్యకీమలల్ు: 
– మే 13న రెతైు భరోస్ా చజలాిాంపు. 
ద్ాద్ాపు 52.50 ల్క్షల్ రెైతుల్కు ఈస్ార ిచజలాిాంపు. ర్ూ.7500 చొపుీన ఖలతాల్లా  జమ. 
ఖరబఫ ల్ల స్ాగు ప టుట బడి కలాంద. ద్ాద్ాపు ర్ూ.4 వేల్ కోటా వయయాం. 
గ్ాీ మలల్లా  ఇపీటకిే స్ామలజిక తనిఖీ (సో్ ష్టల్  ఆడటిిాంగ ) జర్లగుతోాంద్ి. ల్బ్ధధద్ార్లల్ జాబ్ధతాల్న  స్చివాల్యలల్లా  
పదారిిస్ త నానర్ల. 
 

– మే 25న ఖరబఫ –2020కల స్ాంబాంధిాంచిన కాీ ప  ఇనూ్రెన ్ చజలాిాంపు. ద్ాద్ాపు 38 ల్క్షల్ రెతైుల్కు ద్ాని వలా్ 
పయాోజనాం. 
ఈ ఖరబఫ  స్పజన ల్ల వారి స్ాగుకు ఆ స్హాయాం తోడుగ్ా నిల్ుస్ త ాంద్ి. 
 

– మే 18న వ యైస్ా్ర  మత్ూకార్ భరోస్ా. 
ల్క్షకు ప గై్ా మత్ూకార్లల్కు ర్ూ.10 వలే్ చొపుీన స్హాయాం. 
చచపల్వటే నిష్ధే స్మయాంల్ల ఇచచే  మొతతాం. ద్నీిప నైా స్ో ష్టల్  ఆడిటిాంగ  జర్లగుతోాంద్ి. 
అాంటూ స్పఎాం శీ్ర వ యైస  జగన  స్ీాందన కార్యకీమాం ముగ్ిాంచార్ల. 
 

డిపూయట ీస్పఎాం, వ దైయ ఆరోగయ శాఖ మాంతిా ఆళా్ కాళ్ల కృష్టణ శీ్రనివాస్రావు (నాని), మాంతుాల్ు ప ద్ిురడెిి  రామచాంద్ాారడెిి , 
బొ త్ స్తయనారాయణ, స్పఎస  ఆద్తియనాథ ద్ాస, డజీీపప గ్ౌతమ  స్వాాంగ, చీఫ  కమిష్టనర  ల్లయాండ  అడిానిస్ేట రష్టన  నీర్బ  
కుమలర  పసా్ాద్, వయవస్ాయ శాఖ స్ ీ ష్టల్  స్పఎస  పూనాం మలల్కొాండయయ, కోవిడ  కమలాండ  కాంటరా ల్  ఛజరై్ాన  డాకటర  
కెఎస  జవహర రెడిి , పుర్పాల్క, పటటణాభివృద్ిధ  శాఖ స్ ీష్టల్  స్పఎస  వ ై శీ్రల్క్షిా, గృహ నిరాాణ శాఖ స్ ీ ష్టల్  స్పఎస  



అజయ  జెైన, పాంచాయతీరాజ, గ్ాీ మీణాభివృద్ిధ  శాఖ కమిష్టనర  గ్ిరజిా శాంకర, వ దైయ ఆరోగయ శాఖ ముఖయ కార్యదరిి 
అనిల్ కుమలర  స్ిాంఘలల్, మహ ళా శశు స్ాంక్షేమ శాఖ ముఖయ కార్యదరిి ఏఆర  అన రాధ, రెవ నూయ శాఖ ముఖయ 
కార్యదరిి వి.ఉష్ారాణతిో పాటు, పల్ువుర్ల అధకిార్లల్ు ఈ కార్యకీమాంల్ల పాల్గె నానర్ల. 


