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అమ�ావ�

- స��ాలంయల� �ేయ�త��ౖ �ాష� � �ా� � క�ట� సమ���శం
- సమ���శంల� �ాల�� న� మంత�� ల� �� ���������� �ామచం��� ����� �� బ� త� సత����ాయణ, �� �ి���� అప�ల�ా�, �� �ి���
�శ�ర��, �� క�ర�ాల కన�బ�బ�, �� ����ాస ��ణ� ���ాలకృష� , �ీఎం సల���ర� (నవర���ల అమల�) ��
�ామ���.
- �ాల�� న� పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ��� �ి���ప� ��క�ట�� ���ాలకృష� �������, ���� �ిఇఓ ఇం�య�� అహ��,
ప�సంవర�క �ాఖ �ౖె��క�� అమ��ంద�క�మ��, ���ా� �ౖె��క�� �.�జయల���, పల�వ�ర� �ా��ార ��గ�ా�మ� కం���ల
ప���ధుల�.

అమ�ావ�:

- స��ాలయంల�� మ��ో  బ�� � ల� ��ౖయ�ఆ� �ేయ�త ��ౖ బ�ధ�ారం �ాష� ��ా� � క�ట� సమ���శం జ����ం��.
- �ాష� � పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ��� �ాఖ మం�� �� ���������� �ామచం��� ����� , మ���ప� �ాఖ మం�� �� బ� త�
సత����ాయణ, వ�వ�ాయ�ాఖ మం�� �� క�ర�ాల కన�బ�బ�, ��ి సం��మ�ాఖ మం�� �� ����ాస ��ణ����ాలకృష� ,
�ాం��క సం��మ �ాఖ మం�� �� �ి��� �శ�ర��, ప�సంవర�క�ాఖ మం�� ��క�� �ీ���� అప�ల�ా� �ాల�� ���ర�.
- సమ���శంక� పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ��� �ి���ప� ��క�ట�� ���ాలకృష� �������, ���� �ిఇఓ ఇం�య��
అహ��, ప�సంవర�క �ాఖ �ౖె��క�� అమ��ంద�క�మ��, ���ా� �ౖె��క�� �.�జయల���, పల�వ�ర� �ా��ార ��గ�ా�మ�
కం���ల ప���ధుల� �ాల�� ���ర�.

ఈ సందర�ం�ా మంత�� ల� మ�ట�� డ�త�...

- ప�� క�ట�ంబంల�నూ 45-60 సంవత��ాల వయసు� ఉన� మ��ళల� తమ క�ట�ంబ���� ఆ���కం�ా అండ�ా
�లబ��లన� ల��ం�� �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� �ార� ��ౖయ�ఆ� �ేయ�త పథ�ా�� �సుక�వ���ర�.
- �ేయ�త పథకం ����ా 45-60 సంవత��ాల వయసు� ఉన� మ��ళలక� అండ�ా �లవడం, �ా���� ఆ���క 18,750
��ప��న ��ల���ళ� �ాట� �త�ం ర�.75��ల� అం��సు� ���ం.
- ఈ పథకం మ��ళ ����ల��  మ�ర�� �సుక�వ��� ం��.
- ఇళ��� ప���త���న మ��ళల� �ా��ారద�తను అలవర�చుక��, ఆ���కం�ా క�ట�ంబ���� �ే�ోడ��ా�ోడ��ా
�ల�సు� ���ర�.
- ఇప�ట��� �ాష� � �ా�ప� ం�ా ల�ల��� మం�� మ��ళల� �ేయ�త ��� �� ను ఏ�ా�ట� �ేసుక����ర�.
- ప�వ�ల ��ంపకం ����ా ఆ���క �ా�వలంభనను �ా��ం�ే ��శ�ా పయ�సు� ���ర�.
- ��వలం ఆ���క �ేయ�తను అం��ంచడం���� స����ట�� ��క�ం�� ఈ ప�భ�త�ం మ��ంత ��రవ �సుక�� ప�మ�ఖ ఎంఎ�
�ి కం���ల�� �ా��ార, మ����ట�ం� ఒప�ం��ల� �ే���� ం��.
- ���ా�, ���� వంట� ప�భ�త� ����ాల ����ా ఆయ� �ా��ార �ార�కల��ాల� �జయవంతం�ా జ����ందుక� అ��
చర�ల� �సుక�ంట�ం��.
- ��జ��ా ��య� ట�ౖం మ��ట��ం� ���నంను అమల� �ే��ందుక� అ�� చర�ల� �సుక�ంట�ం��.
- కడప �ల��  ప����ందులల� ఏ�ా�ట� �ే�ిన జగనన� మ���� మ��� �జయవంతం�ా నడ���� ం��.
- ��వలం ర�.12 ల�ల ర��ాయల వ�యం�� ����ప� 8��ల మం�� మ��ళల� ఒ��క�ర� ర�.150 �ాట�
మ�లధనం�� ఏ�ా�ట� �ేసుక�న� ఈ మ��� ఏ������ సుమ�ర� ��ట�న�ర ర��ాయల ట���వ� ను �ా��ం� ల���ల
బ�టల� నడ�సు� ండటం అ�నంద�యం.
- ���� సూ�����ా �సుక�� �ాష� �ంల�� అ�� ప���న పట�ణ�ల�, మండల ��ం��� ల�� నూ జగనన� మ���� మ��� లను
ఏ�ా�ట� �ే��ందుక� అ���ార�ల� చర�ల� �సు���ా�.



- అల��� ����జన సహ�ార సంఘ�ల�� �ేయ�త ��� �� ను ట�ౖఅ� �ేయడం ����ా �ా��ార �ార�కల��ాలను ��ం�ే
ప����యను ��గవంతం �ేయ��.
- మ���� సంఘ�ల ����ా ఉత���  అవ�త�న� ఆ�ా� �� వసు� వ�లను �ేయ�త ��� �� ����ా �క��ం���.
- ప�సు� తం �ర������ల పట�  ప�జల��  అవ�ాహన ��ర�గ�త�న� ��పథ�ంల� �ేయ�త ��� �� ల� ఇ� ల�ం�ేల� చూ���.
- ప�సు� తం ఈ �ామ�� సంస�ల� క��� �ేయ�త పథకం ��ంద ఏ�ా�ట� �ేసు� న� ��� �� �� �ా��ార ��గ�ా�మ�ంక�
మ�ందుక� వసు� ����. ఆ� ల�ౖ� ����ా ��ణ����న ఉత�త�� లను ���గ��ర�లక� అం��ం�ేందుక� ఈ
అవ�ా�ాలను �����ంచు���ా�.
- సంప���య హస�కళల ����ా ఉత��� �ేసు� న� �ాట�� �� � త���ం�ేందుక�, అ�� ��ా ం��ల�� నూ ప�జల� ��ను��ల�
�ే��ల� అందుబ�ట�ల��� �సుక�వ�ే�ందుక� �ేయ�త ��� �� ను అ�వృ���  �ేయ��.
- ప�సు� తం �ేయ�త ��ంద మ��ళల� �జయవంతం�ా �ర���సు� న� �ా��ార �ార�కల��ాలను గమ�ం� మ����
ప�మ�ఖ సంస�ల� �ా���� �ా��ార ��గ�ా�మ�ం ��సం ఆస��� చూప�త�����.
- �ాట� సహ�ారం�� �ేయ�త ��� ��, ��ాల ��ంపకం, �ా�� ప��శ�మ రం�ాల��  మ��ళల� ��లక �ాత� �� �ిం���.
- �ల�� ల�� �ేయ�త ��� �� �� �ాట� ఇతర �ా��ార �ార�కల��ాలను ఎప�ట�కప��డ� �ల�� ప�జ�ప���ధుల దృ�ి���
�సుక�వ��� , �ాట�� మ��ంత మ�ందుక� �సుక������ందుక� ప���� సహ�ారంను అం���ా� ర�.
- అల��� �ా� �కం�ా ప��ి��� �ెం��న ఉత�త�� లక� �ాష� ��ా� �ల� క��� మ����� క��ం�ేందుక� చర�ల� �సుక�ంట�రన�
మంత�� ల�.

సమ���శంల� ఆయ� �ాఖల అ���ార�ల� �ేయ�త ��ంద మ��ళలక� అం��సు� న� �� � ���హం, �ేపడ�త�న�
�ార�కల��ాలను మంత�� లక� �వ��ం��ర�

- �ాష� � �ా�ప� ం�ా 140 మండల�ల�� స�యంస�యక బృం��ల ����ా 11 ��ల ఉత�త�� లను అం��సు� ���మన�
అ���ార�ల�.
- ఈ ఏ�ి�� నుం� క�సం ��లక� ��ట� ర��ాయల ��ప��న అ�దు ��ట� క� ఈ ఉత�త�� ల �క�య�ల� �ేర����ాల�
ల��ం�ా ��ట�� క����మన� అ���ార�ల�.
- �దట� ఏ���� �ేయ�త ��ంద ర�.438.75 ��ట��� 78��ల ��ట�ౖ� దు�ాణ�ల� ఏ�ా�టయ���.
- ర�.757.80 ��ట��� �ేయ�త ల����ర�ల� 1,34,103 ఆవ�ల�, ���ెల� సమక�ర��క����ర�.
- ర�.458.82 ��ట��� 82,556 ��కల�, �����లను �ేయ�త ల����ర�ల� సమక�ర��క����ర�.
- �ాష� � �ా�ప� ం�ా �త�ం ర�.1655.37 ��ట�  �ల���ౖన 2,94,659 య��ట��  ఏ�ా�టయ���.
- ��ం�ో ఏ���� ��ా �ణ ��ా ం��ల�� 20,507 ట��� ట�ౖ�, అప���� �ా� లను ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� ల��ం�ా ��ట�� ���ా
ఇప�ట� వరక� 12,208 య��ట��  ఏ�ా�టయ���.
- ��� �ా�� ల�ౖ��హ�� ��ంద 20,049 ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� ల��ం �ా�ా ఇప�ట� వరక� నూర��ాతం ఏ�ా�టయ���.
- ���� సహ�ారం�� �త�ం 80��ల �ా��ార �ార�కల��ాలను ��ా రం�ం��ల� ల��ం�ా ��ట�� ���ా ఇప�ట� వరక�
78,066 �ార�కల��ాల� ��ా రంభమయ���.
- ఏ�� ��లయ�� సంస� ��గ�ా�మ�ం�� పదమ�డ� �ల�� ల�� ట��� ట�ౖ�, అ��ర�, ఫ�� ��� సంబంధ �ా��ారం
��న�ా��సు� ���ర�.
- �ాష� � �ా�ప� ం�ా ��ా �ణ ��ా ం��ల�� 36,162 ��ట�ౖ� �ా� ల�� పల� ఎంఎ� �ి సంస�ల� �ా��ార ��గ�ా�మ�ం
క��ంచడం జ����ం��.
- �ట�ల��  ఈ 17 ��లల �ాలంల��� ర�.783.93 ��ట�  ర��ాయల �క�య�ల� జ���ా�.
- �ట� ����ా �త�ం ర�.94.07 ��ట�  �కర ల�భంను �ేయ�త మ��ళల� అందుక����ర�.
- 2021-22 ఆ���క సంవత�రంల� 28,988 ��ట�ౖ� �ా� లను ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� ల��ం�ా ��ట�� ���ా ఇప�ట� వరక�
27,883 �ా�� ను ఏ�ా�ట� �ేయడం జ����ం��.
- ��ి�ి ల�� మ����ట�ం� ��గ�ా�మ�ం ��సం చర�ల� �సుక�ంట����ం.
- అదనప� ఆ��యం ��సం �ేయ�త ��� �� నుం� ���ట� ��వలను అం��ం�ేందుక� �ల��ా చర�ల�
�సుక�ంట����ం.



- �ేయ�త ��ంద �ేపట�� �ార�క�మ�లను పర�����ం�ేందుక� ��య� ట�ౖం మ��ట��ం� �ిస�� ను
�సుక��ాబ� త����మన� అ���ార�ల�.
- ఏ�ి�� మ��ాం����� ప�����ా� �ల� �ేయ�త ��� ��, య��ట� �ార�కల��ాల��ౖ ఆ� ల�ౖ� ��� బ� �� ను ఏ�ా�ట�
ప�ర�వ�త�ందన� అ���ార�ల�.
- �ాష� � �ా�ప� ం�ా 91��ల మం�� �ేయ�త ల����ర�ల� ట��� ట�ౖ� �ా��ారంను ఎంచుక�న�ర� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
- 2021-22ల� 20,507 మం�� ల����ర�ల� 12,208 ట��� ట�ౖ� �ా� లను ఎంచుక����రన� అ���ార�ల�.
- ����న 8299 �ా�� ను ఈ ఏ���� ఏ�ి�� మ��ాం����� ఏ�ా�ట� �ేయడం జర�గ�త�ందన� అ���ార�ల�.
- ఫ�� ��ా ���ిం� ���గంల�నూ 7597 మం�� మ���� �ా����ా �క��త�ల� ర�.29.29 ��ట� ర��ాయల ��ర �ా��ారం
�ేసు� ���రన� అ���ార�ల�.
- ��� �� ల� �ేయ�త ��ంద ��ౖయ�ఆ� ���చ� ��ంద �ా�ట�� ��� ���� క��� అం��సు� ���మన� అ���ార�ల�.


