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�ా�ంప� �ా�ా�లయంల� స�ందన��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ���� �ాన����� 

అమ�ావ�:

�ల�� ల కల�క�ర�� , ఎ�ీ�ల� ఇతర ఉన������ార�ల�� స�ందన��ౖ ���� �ాన�����  ����ా �ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం�
�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

����  ��ారణ� చర�ల�, హౌ�ిం�, స�ందన అ���ల�, అ��� ఇ� ��ా  ఫం�  �ార�క�మ�ల�, పంటల��ను��ళ�� , ఎ� ���
ల���ల�, ��ా మ–�ార��  స��ాలయ�ల�� �ాట� ��ధ అం�ాల��ౖ కల�క�ర�క� పల� ఆ�ే�ాల�, సూచనల� �ే�ిన �ీఎం

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

���� ప��ర� :
– ����  ��ారణ� చర�ల��  అదు�తం�ా ప��ేసు� ���ర�.
– 32 �ార��  ఇంట�ంట��� స��� �ే�ి, �ేట�ను ��క��ం��ర�.
– ����  అనుమ��త�లక� ప���ల� �ేసు� ���ర�.
– ���� ల� ��త�  ����యం�  ఒ���ా �  వ��ం��.
– ����� �స� ృతం�ా �ా��ిం�ే ల�ణం ఉం��.
– జ�గ�త�ల� �ాట�ం���.
– ��ే�ాలనుం� వ��న �ా���� ట�� �  �ేయడం, ట���  �ేయడం అన��� ��ల� మ�ఖ�ం.
– �����ౖ అ���ార�ల� ఎప�ట�కప��డ� స���ేసుక�� త��న చర�ల� �సు���ా�.
– �ేశంల� ����  ��కవ�� ��ట� 98.36�ాతం అ��ే, �ాష� �ంల� 99.21 �ాతం ఉం��.
– మరణ�ల ��ట� �ేశంల� 1.37�ాతం అ��ే మన దగ�ర 0.7�ాతం ఉం��.

సంప�ర� �ా������ష�  ��శ�ా...
– �ాష� �ంల� అంద���� �ా������ష�  ప�ర����ంతవరక� అ��ర�ాల చర�ల� �సుక�ంట� మ�ందుక� ����� �.
– ఈ��ల�ఖర�ల��ా నూట��� నూర� �ాతం �ిం���  �ోసు �ా������ష�    ప�����ేయ��.
– అల��� డబ��  �ా������ష�  క��� �ల�ౖనంత త�ర�ా �ేయ��.
– �ా�����  �ోసుక� �ోసుక� మధ� ఇప��న� �ా�� ను త���ం����న అవసరం ఉం��? ఉంట�.. ఎల� �ేయ��?
అన������ౖ ��ంద� ప�భ�త�ం�� మ�ట�� డమ� అ���ార�లక� ఆ�ే�ాల� ఇ���ం.
– �ల�ౖనంత త�ర�ా �ా������ష�  ప�����ేయడ�� ��� ఉ�ే�శం.
– ��ల�� ర� �ల�� ల� 100�ాతం �దట� �ోసు ���ార�. �ల��  కల�క�� క�, �ిబ�ం�� అంద���� అ�నందనల�.

– �ా������ష� ల� ��నకబడ�  �ల�� ల� ���స��ట�� ��న అవసరం ఉం��.
– ���ాక�ళం, త�ర������వ��, �త�� ర�, ��ాఖపట�ం �ల�� లక� �ెం��న కల�క�ర��  �ా������ష� ��ౖ దృ�ి���ట�� �.

104 – ఒ�  �ా� �  ��ంట� 
– 104 �ా� ��ంట� ��ౖ మ���ా�� అ���ార�ల� ��వ�� �ేయ��.
– �ా�  �ేయ�ా�� ��ంట�� స�ందన ఉం���.
– ����  ��ారణ� చర�ల�, ���త�లక� 104 అ���� ఒ� �ా� �  �� ల��ష� .
– �����ంచుక�న� సమయంల��ా �ా�  �ే�ిన �ా���� స�యం అం���.



– �ా� �ే�ి�� స�ందనల�ద�� మ�ట ఎక��� ���ించక�డదు.

����  సన�ద�త
– 100 బ�డ��  క��� ఎక��వ ఉన� ��ౖ���ట� ఆస�త�� లక� ����మ�ర�దర��ాల� జ����ే�ాం.
– �ీఎ� ఏ �ా� ంట��  ��ట�� ���ాల� ఉత�ర��ల� ఇ���ం. �ా���� స���� క��� ఇ���ం.
– �����ౖ కల�క�ర��  స�� �ేయ��.
– �ట����ాట� ��–ట�ౖ�  �ిల�ండర�� , ఆ���జ�  �ా� స� ట��టర��  ఉం���.
– �ాష� � ప�భ�త�ం 144 �ీఎ� ఏ �ా� ంట�ను ఏ�ా�ట� �ే��� ం��.
– ఈ ��ల�ఖర�న �ట�� ��ా రం�ంచబ� త����ం.
– �����ౖ కల�క�ర��  ��వ�� �ేయ��.
– మ�� �ాష� �ంల�నూ ఈ తర� ఏ�ా�ట� ల�దు.
– ఇంత ��ద�  సంఖ�ల� ఎవ�ర� ఆ���జ�  జన��ష�  �ా� ంట��  ఏ�ా�ట� �ేయల�దు
– ���� ఆస�త�� ల సన�ద�త��ౖ�� క��� కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �.

హౌ�ిం� :
– ఇళ�  ��ా�ణ���� సంబం��ం� ��ద�  ఊరట ల�ం�ం��.
– �����ర�� ల� అడ�ంక�ల� ��ల���� య��.
– ఇళ�  ��ా�ణం వల�  ఆ���క వ�వస�  ప�ం�క�ంట�ం��.
– �ి��ంట�, �ీ��  ఇతర���  ��ను��ల����ాట� �ా� �కం�ా ఉన��ా���� పనుల� ల��ా� �.
– ఇళ�  ��ా�ణం అన��� అత�ంత ��ా ��న�త �ార�క�మం.
– �ల�� ల� ��ం��ం� ల�క�ం�� అ��ంట�� �ె��ం��ం.

మం����న ప�� ఇళ��  ��ా�ణం ��శ�ా...
– మం�ర� �ే�ిన ప�� ఇంట� ��ా�ణం ��న�ా��ల� చూ���.
– జనవ�� 31, కల��  అ�� ఇళ�  ��ా�ణం ��ా రంభం అ���ల� చూ���.
– జనవ�� 31 కల��  బ�� ��ం�  క��� ��గ�వన ఉన� ఇళ�  ��ా�ణం.. బ�� ��ం�  �ా� �� ��ట� మ�ందు����� �.
– ఆప��  –3 ��ట�� క�న� ల����ర�ల ఇళ�ను ����ంచ����� 20 మం�� ల����ర�ల�� గ�� ప�ల ఏ�ా�ట�ను మ�మ�రం
�ేయ��.
జనవ�� 31 కల��  ఈ గ�� ప�ల� ఏ�ా�ట� ప�ర��... ఇళ�  ��ా�ణ పనుల� ��ా రంభం �ా�ా�.
– కల�క��, జ��ీల�, మ���ప�  క�షనర��  అ���ార�ల ఇళ���ా�ణ��� త��ల� �ేయ��.
– ఇ��వర�� �ె�ి�న �ధం�ా కల�క��  ప���ారం ఒక ల� అవ�� ను ప����ం���.
జ��ీ (���నూ�, �ెవల� ��ం�, ఆస�ా)ల� �ా�ా��� ఒక �ా��, హౌ�ిం�  జ��ీల�, ఆ���ఓల�, స� కల�క�ర��  �ా�ా��� ��ల�గ�
�ార��  ��త��ా� �ల� ఇళ�  ��ా�ణ��� స�యం�ా ప����ం���.

– ఇళ�  ��ా�ణం  ఖర��ను త���ంచడం���ాట�, �యంత�ణల� ఉం����న అవసరం ఉం��.
– అ�ే ల�అవ�ట�  ప����ల��� ఇట�కల తయ��� య��ట��  ��ట�� �. ��� వల�  ర�ాణ� ఖర��ల� క��ి వ�ా� �.
–  �ి��ం� ను స���� ధరలక� అం��సు� ���ం. �ీ�� ను క��� ��ంట��  ��� క���  �ేసు� ���ం.
��ట�  ధరల��ౖ క��� కల�క�ర��  �యంత�ణ ఉం���.

గృహ ల����ర�లక� ర�ణ�ల�
– ఇళ�  ల����ర�లక� ర�.35��ల ��ప��న ర�ణ�ల� అం��ంచమ� �ె�ా�ం.
– �ావల� వ����� ఈ ర�ణ�ల� ఇవ�మ� �ె�ా�ం. �����ౖ బ��ంకర��� కల�క�ర��  ��గ��ల� �ా సమ����ాల� �ర���ం���.
– స��ాలయ�ల�� � ఇం����ం�  అ�ి���ంట��  ఇళ�  ��ా�ణ ��ణ�త బ�గ�ం�ేల� చూ���.
– ఇళ��  ��ా�ణం అవ�త�న� �ాల�ల��  �ట� సరఫ�ా క��తం�ా ఉం���.



– �ల�ౖనంత ��ర ఇసుక ��� లను �ె���, ఇసుక అందుబ�ట�ల��� �సుక��ా�ా�.
– ��ద�  ల� అవ�ట�ల� ������కం�ా ���ౌన�ను ఏ�ా�ట� �ేయం��. ఇందుల� ��ట���య�  ఉంచ�����
ఉప�గపడ�త�ం��.
– ఇళ�  ��ా�ణం��ౖ ��ా మ, �ార��  స��ాలయం �దల�, మండలం నుం�, �ల��  �ా� � వరక� ప�� �ారం సమ����ాల�
జర�ా�.

జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం:
ఓట�ఎ� ��ౖ అవ�ాహ�� �ార�క�మ�ల�
– జగనన� సంప�ర� గృహ హక�� పథకం��ౖ ప�జలక� ప���� అవ�ాహన క���ం���.
– మ�ందు�ా �ిబ�ం����, �ాలంట�ర�క� అంద���� సంప�ర� అవ�ాహన క���ం���.
– ��త��ా� �ల� ఈ పథకం ప��జ��లను �సు����� �.
– �ాష� � ప�భ�త�ం ����ప� ర�.10��ల ��ట�  ర��ాయల ���� బ�ా� ���� �� మ��ీ�ే��� ం��.
– ���య�  ట�ౖట��  ఇ��� ం��. ఆ�ి�� అమ����వ�����, ల��� తమ�ా���� బహ�మ��ా ఇవ������ ప���� హక��ల�
క����� ం��.
– బ��ంక�ల ����ా ర�ణ�ల� �సు��వ����� క��� అవ�ాశం వసు� ం��.
– ఈ అం�ాలను ల����ర�లక� �ణ�ం�ా �వ��ం���.
– మ�� మ�ఖ����న �షయం ఏంటంట�.. ఉ�తం�ా ������ �ష�  �ే�ి ఇ��� ం��.
– ��ల�వరక� ఈ ఇళ��  ఉన� ��ట ర�.5 ల�ల నుం� 10 ల�ల వరక� ధర ఉం��.
అంత �త�ం��ౖన క��� ������ �ష�  ఉ�తం�ా �ేసు� ���ం.

– ఉ�తం�ా ������ �ష�  వల�  ����ప� ర�.6��ల ��ట�  ��ర ల��  కల�గ���ం��.
– ప�జలక� అవ�ాహన క���ం�. ఓట�ఎ�  నుం� ల��  �� ం�ేల� చూ���.

��దల వ����క�ల�
– గత ప�భ����ల� ���� ఎందుక� �ేయల�దు? అసల� సంగ� పక�న���ే.. �����ౖ వ���� క��� మ��ీ �ేయల�దు.
– ఇల�ంట� �ాళ��  ఇప��డ� �మర�ల� �ేసు� ���ర�.
– �ళ��  ��దలక� వ����క�ల�.
– ��దలక� సంప�ర�హక��ల� �ావడం ����� ఇష�ంల�దు.
– ఓట�ఎ� క� మం� స�ందన వ��� ం��. ఇప�ట�వరక� 5ల�ల మం�� ల��  �� ం��ర�.
– ఏ���� �త�ం అ�� స� ����ా� � �  �ా�ా�లయ�ల��  జ���� ������ �షను�  16 ల�ల�. �ా� ఓట�ఎ� ����ా 51 ల�ల
������ �షను�  జర�గ����.

90 ���ల��  ఇంట� పట�� ల�:
– అర�త ఉన� ప�� ఒక����� ఇంట�పట��  అం���.
– ఇప�ట�వరక� వ��న దరఖ�సు� లను ప����ం� ల����ర�లను గ����ం��ర�.
– ����ంబ�  28న ��ధ �ార�క�మ�ల�, పథ�ాలక� ల����ర�ల��ా గ����ం�న �ా���� ప��జ��లను అం��సు� ���ం.
– ప�� ఏట� ��ండ� �ార��  ఇల� �ేసు� ���ం.
– ల����ర�ల��ా గ����ం�న �ా���� అందుబ�ట�ల� ఇళ�స�ల�ల� ఉన��ా���� అ�ే���న ల����ర�ల��ా గ����ం�న �ా����
క��� పట�� ల�.
– ����న �ా���� అవసర���న భ�మ�లను ��క��ంచం��. ల��ం�  �ా��ిం�  ఆప�� ను కల�క�ర��  �����ం���.
అవసర���న ��ట భ��� ��క��ం���. ����� జనవ�� ��ల�ఖర�ల��ా పట�� ల� అం��ం�ేల� చర�ల� �సు��ం��.

జగనన� �ా��� ట��  �ి�� :
– మధ�తరగ� ప�జల��సం �ట�� �సుక� వసు� ���ం.



– ��ా��ల�� � �ా� ట� ను సరస���న ధరల�� �ా���� అం��సు� ���ం.
– ఆ ల�అవ�ట�ల� �ా���� అ��ర�ాల సదు�ాయ�లను అం��సు� ���ం.
– మధ� తరగ� ప�జలక� ల��  జర�గ���ం��.
– �ా� ట��  ��ట��ం�న త�ా�త ఇళ�  ��ా�ణం �ే�ా� ర�. ���వల�  ఆ���క వ�వస�క� ఉ�ే�జం వసు� ం��.
– ఈ �ార�క�మ���� సంబం��ం�న భ� ��కరణ��ౖ దృ�ి���ట�ం��.

స�ందన అ���ల�:

– స�ందన �ార�క�మ��� కల�క�ర��  ఓ� �ేసు���ా�.
– స�ందన��సం ��ట�� క�న� ���ా�జ��� మ���ా�� ప����ంచం��.
– అ��� ప���ా�రంల� ��ణ�త అన��� ��ల� మ�ఖ�ం.
– ఒ�� సమస���ౖన మ�� అ��� వ��� , అల�ంట� సంద�ా�ల��  ఎల� ���  �ేసు� ���మ���� ��ల� మ�ఖ�ం.
– ప����� �ాయంత�ం 3 గంటలనుం�  5 గంటలవరక� ప�� స��ాలయంల� స�ందన ��ంద అ���ల� �సుక�ంట����ం.
– ��ం���ాట� �ా�ా��� ఒక��� అ���ల� �సుక�ంట����ం.
– స��ాలయం �ా� �ల� ప����� వసు� న� అ���లను ఎల� ప��ష���సు� ���మన������ౖ అ���ార�ల స�� అవసరం.
– మండల �ా� �ల� క��� అ���ార�ల� స���ేయ�.
– ప���ారంల� ఒక���.. మండల�ల అ���ార�ల�� కల�క��  స�� �ేయ��.
– ��ం�ో�ా�� ఒ�� సమస���ౖ ����� అ��� వ��నప��డ�, అ��వరక� ఆ దరఖ�సు� ను ప����ం�న వ���� �����ి��ష� 
�ేయక�డదు.
– ��ౖ అ���ా�� క��తం�ా ఆ అ���� ప����ం���.
– ఈ ��లక అం�ాల� ఎ� ఓ�ీల� ప���నం �ా�ా�.
– ఈ అం�ాల��ౖ కల�క�ర��  ����� దృ�ి��ా��ం����న అవసరం ఉం��.
– స�ందన �షయంల� కల�క�ర��  ప�����ా మనసు���ట�� �� ఉం��.
– సమస�ల��ౖన �ెప��క���ందుక� వ��న ప�జల పట�  మ�నవ��దృక�థం�� ఉం���.
– స�ందన �ార�క�మం మ��ంత ��ర�గ�ప���� ఉం��.

సు�ి�ర అ�వృ���  ల���ల� (ఎ� ��� ���� ):

– ఎ� ��� ల���ల� ��నుక ప���న ఉ�ే�శం ఏంటంట�... ఏ ఒక���� ������ట�క�ం�� సంతృప��ా� �ల�, �ారదర�క
పద��ల� అర�� లంద���� ప��జ��ల� అం��ంచడం.
– నవర���ల �ార�క�మం ����ా అంద��� మ��ిం�  �ే�ాం.
– ఆ�ం�న ల���లను �ా��ం����న అవసరం ఉం��.
– �ేశం�� �� ���� .. మన ల���ల� ��ర��ా�  ఉం���.
– ఎ� ��� ల���ల �ాధన��ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �.
– ఎ� ��� ల���ల �ాధనక� పర����ణ యం��� ం�ా�� ఏ�ా�ట� �ేసు���ా�.
– ప�� �ల��  క��� ఎ� ��� ల���ల �ాధనల� మ�ందుక� �ా�ా�.

వ�వ�ాయ రంగంల� మ��క సదు�ాయ�ల కల�న:
–  ప�� ��ా మ స��ాలయంల� క��� ఆ����� ��ట�� ం.
– �త�నం నుం� ��ను��ళ�  వరక� ఆ�����ల ����ా �ేసు� ���ం.
– పంటల ధరల��ౖ పర����ణక� �ీఎంయ��  ��ట�� ం.
– అల��� ���ౌను� , ��ౖ�మ�� ��ా స�ిం�  సదు�ాయలనూ ఏ�ా�ట� �ేసు� ���ం.
– �ట���ౖ కల�క�ర��  దృ�ి��ా��ం���.
– ���ౌన�  ��ా�ణ���� అ���ార�ల� ��ంట�� చర�ల� �సు���ా�.



��ా స�ిం�  య��ట�� :
– అల��� �ార���ంట� �ా� �ల� ��ా స�ిం�  య��ట��  ��డ�త����ం.
– 26 ��ట�  ��కండ�� ��ా స�ిం�  య��ట��  ��డ�త����ం.
– అవస�ాలను బట��  �ట��� భ�మ�ల� గ����ం�, అప���ం���� ఉం��.
– ఈ ��ల�ఖర� కల��  ఇ�� ప�����ే��ల� చర�ల� �సు���ా�.

��న�ం ��ను��ళ�� :
– ��న�ం ��ను��ళ�ల� �ల�ర� �ాత�ను ����ాం.
– ���త�లక� ఎంఎ� �ీ ద���ల� చూ��� ��� ఈచర� �సుక����ం.
– గతంల� ఎప��డూ ఇల� �ేయల�దు.
– కల�క�ర�� , జ��ీల� ���త�లక� ఎంఎ� �ీ ద���ల� చర�ల� �సు���ా�.
– త���ిన, రంగ� మ���న «�������క��� ��ను��ల� �ే�ాం.
– గతంల� ఎప��డూల�� �ధం�ా ���త�లను ఆదుక����ం.
– ఎంఎ� �ీ�� దక� ��ౖ�ా క��� తగ�క�ం�� ���త�లక� ధర అం���.
– ���త�ల� ఎట��  ప���ి�త�ల�� నూ �ో�ి���� గ����ాక�డదు.
– ఈల���లను �ా��ంచ����� కల�క�ర��  ��న�ం ��ను��ళ���ౖ స�� �ేయ��.
– ���త�లక� మం�ధర అం��ం��లన� తపన�� మ�ందుక� �ా�ా�.
– ��న�ం ��ను��ల� ప����యల� ��వలం ���త�ల ��ర�ను ������ �ష�  �ేయడం�� స����ట�క�డదు. అక����� � బ�ధ�త
అ��� �ందను��క�డదు.
– ����ా���ా ��ను��ల� ��ం��� ల�, �ేసు� న� ��ను��ళ���ౖ స�� �ేయ��.
– ��న�ం ��ను��ల� ప����యల� అవసర���న క��లను క��� ఆ�����ల ప����ల� స�క��ంచు���ా�.
– ��న�ం ��ను��ల� ప����యను ఎప�ట�కప��డ� ��ర�గ�పర�చు���ా�.
– ���త�లనుం� �రంతరం �ీ�  బ���  �సుక�ంట� ఎప�ట�కప��డ� అవసర���న చర�ల� �సు���ా�.
– ఎంఎ� �ీ ���త�లక� ద���ల�, ��ను��ళ�  ప����యల� �ల�ర�క� �ాత� ల�క�ం��, ���త�లక� �ో�ి���� గ����ాక�ం�� చూడ���
మన మ�ందున� ల��ం.

స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, ���ట�  ల�ౖబ���ల�:
– స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, ����   ������  ��ా�ణం ఉ�ా�� ��ట��� ప�����ే��ల� అ���ార�ల� చర�ల� �సు���ా�.
– ���ట�  ల�ౖబ���ల� క��� త�రల� అందుబ�ట�ల��� �ా�ా�.
– ఈ మ���ంట����ాట� ��డ� ��డ� ����ా సూ�ళ��  ప�నర���వం �� ం���.
– మ����ౖప� �ల��  �����  అందుబ�ట�ల��� వ��� ం��.
– �ట��ంట� ����ా �త�ం ��ా మ�ల మ�ఖ�త�ం మ����� ��ం��.

��న��  ��ంప�
��న��  ర�.2500క� ��ంప� – జనవ�� 1, 2022న అమల�:

��త�  ఏ����ల� అ�ా���తలక� ��ౖయ� .జగ�  స�ా��  �ానుక
��న�� ను ర�.2500క� ��ం� ఇవ�నున� ప�భ�త�ం
జనవ�� 1, 2022న అ�ా���తల� �ే�ల� ��ట�నున� ��ౖయ� .జగ�  స�ా�� 
కల�క�ర�� , అ���ార�ల�� ���� �ాన�����  సందర�ం�ా ��ల���ం�న మ�ఖ�మం��.

����ంబ�, జనవ�� ��లల��  �ేపట�నున� �ార�క�మ�ల�:



����ంబర�, జనవ�� ��లల� �ేపట�నున�  �ార�క�మ�లను స�ందన ��ీల� ��ల���ం�న మ�ఖ�మం�� ��ౖయ� .జగ� 
����ంబ�  21న సంప�ర� గృహహక�� పథకం.
����ంబ�  28న ఈ ఏ���� ఏ�ి��  త�ా�త �ేపట��న ��ధ పథ�ాల�, �ార�క�మ�ల ��ంద ��ధ �ారణ�లవల�  ������ �న
ల����ర�లక� ప��జ��ల పం�ిణ�

జనవ�� 1, 2022న న ��న�� �ానుక ��ంద ��న�ను�  ర�.2,500క� ��ంప�
జనవ�� 9న ఈ��ీ ��స� ం అమల�.
–అగ�వ�ా� ల�� � �ర���ద మ��ళలక� (45–60ఏళ��  వయసు�) ఏ������ ర�.15 ��ల� ��ప��న 3 ఏళ�ల� ర�.45��ల�.
జనవ��ల��� ���త� భ���ా మ��ో  �డత �ె��ంప�ల�. త�రల��� �ే�� ప�కట��ా� ం.
అర�� ల�వ���� ఏ పథకం �ాక�ం�� �� �ాదు, అనర�� లక� అందక�డదన��ే మన ప�భ�త� ఉ�ే�శ�ం  :
అ���ార�లక� స�ష�ం �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ �ార�క�మంల� �ీఎ�  స��  శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష� 
�ీఎ�  అజ�  జ�ౖ�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� అ�� 
క�మ��  �ింఘ��, వ�వ�ాయ మ����ట�ం�, సహ�ార �ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ��ౖ మధుసూద�  ����� , ����నూ��ాఖ మ�ఖ�
�ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, మ���� �� సం��మ�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఏ ఆ�  అను�ాథ, ఇతర ఉన������ార�ల�
�జరయ��ర�.

========================================================================
=======================================================================
14–12–2021,
అమ�ావ�.

�ల�� ల కల�క�ర�� , ఎ�ీ�ల� ఇతర ఉన������ార�ల�� స�ందన��ౖ ���� �ాన�����  ����ా �ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం�
�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

�ీఎ�  స��  శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  అజ� 
జ�ౖ�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� అ��  క�మ�� 
�ింఘ��, వ�వ�ాయ మ����ట�ం�, సహ�ార �ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ��ౖ మధుసూద�  ����� , ����నూ��ాఖ మ�ఖ�
�ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, మ���� �� సం��మ�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఏ ఆ�  అను�ాథ, ఇతర ఉన������ార�ల�
�జర�.


