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�జయ�ాడ

- �జయ�ాడ �ా�ం� �ా�ా�లయంల� ����, స����ంధ� �ా�����ష� అ���ార�ల�� మం�� �� ����������  �ామచం��� �����
స��
- సమ���శంల� �ాల�� న� ���� �ిఇఓ ఇం�య��, �ిఆ�  అం� ఆ��� ���ష� క�ష� �ాం��ి�య �ాం�ే, స�చ�ంధ�
�ా�����ష� �ిఇఓ ��క�� సంప� క�మ�� త��తర�ల�.

�జయ�ాడ:

- �ాష� �ంల� �ా�� ����   ��ా ���ిం� ��ంట�  (ఎ� డబ�� ��ిఎ�) లను నూర��ాతం ���గంల��� �సుక�వ�ే�ందుక�
చర�ల� �సు���ాల� స�చంధ� �ా�����ష� అ���ార�లను ఆ�ే�ం�న �ాష� � పం��య��ా� , ��ా �ణ��వృ��� ,
భ�గర�గనుల�, ��ా మ స��ాలయ�ల �ాఖ మం�� �� ����������  �ామచం��� �����
- �ాష� �ంల� 9800 ఎ� డబ�� ��ిఎ� ల� ఉండ�ా 1600 ��ంటర��  మ�త��� ���గంల� ఉ���య� మం���� �వ��ం�న
స�చ�ంధ� �ా�����ష� అ���ార�ల�.
- మ�� 478 ��ంట� లక� రహ���� సదు�ాయం ల�� �షయ��� మం�� దృ�ి��� �సుక�వ��న అ���ార�ల�.
- ��ంట�� పం��య��ా� ఇంజ���ం� అ���ార�ల�� మ�ట�� �� రహ���� ఏ�ా�ట���ౖ చర�ల� �సుక�ంట�మన� మం��
- జగనన� స�చ� సంక�లంల� ��గం�ా �ాష� �ంల�� �ా�� ����  ��ా ���ిం� ��ంటర�ను అ�� ��ట�  ���గంల���
�సుక��ా�ాలన� మం��
- త��, �� �� �ెత�లను ప�� ఇంట� నుం� ��ర���ర��ా ��క��ం�ేందుక� ఉ�తం�ా డ��  �� లను అం��ం��లన� మం��
- ఇప�ట��� డ�� �� ల పం�ిణ� ��ా రంభ���న ��పథ�ంల� అ�� ��ా మ�ల�� నూ ���� ��న�ా��ం��ల�, డ��  �� ల
��ను��ళ�క� సంబం��ం� ఇం�ా ���� �ల�� ల��  ట�ండర� ప����య ���నం�ా జర�గ���ంద�, ���� ��గవంతం �ేయ�లన�
మం��
- ��ా మ�ల��  �ా���ధ�ం, ప���భ�తల��ౖ ప�జల��  అవ�ాహన ��ం�� ం��ం��ల�, �ెత�  ��కరణ �ాహ��ల��  తమ ఇళ�ల��
�ెత�ను త��, �� �� �ెత�ల� ��ర��ే�ి ఇ�ే� అల�ాట�ను ��� త���ం��ల� అ���ార�లక� సూ�ం�న మం��
- ఇం�ా అవసర���న ��ట�  �ా�� ����  ��ా ���ిం� ��ంట� లను ఏ�ా�ట� �ేయ�ల�, అందుక� ట�ండర� ప����యను
��గవంతం �ేయ�ల� ఆ�ే�ం�న మం��
- ఈ ��ంటర� ����ా త���ెత�  నుం� వ���కం�� ��  ను తయ�ర� �ేసుక��, ���త�లక� అందుబ�ట� ధరల� �క��ంచడం
వల�  పం��య�లక� అదనం�ా ఆ��యం సమక�ర�త�ందన� మం��
- ���త�లక� ��ం���య ఎర�వ�లను ��ా మ�ా� �ల��� అం��ం�ే �ల�ంద� సూ�ం�న మం��
- అల��� �� ���ెత�  నుం� �ా� �ి��, �ా����ల�, �ా� � ��ట���య� ను ��ర��ే�ి, �ాట�� క��� ����ా ���ిం� ��ంట�  లక�
�క��ంచవచ��, ఇప�ట��� పల� సంస�ల� ఇట�వంట� ��ట���య� ను ��ను��ల� �ే��ందుక� ఆస��� చూప�త����య�
అ�, అ���ార�ల� �����ౖ దృ�ి�  �ా��ం��లన� మం��
- ��ా �ణ ��ద��క �ర��ల�� సంస�  (����) ఆధ�ర�ంల� అమల� �ేసు� న� ��ౖయ� ఆ� ఆస�ా, ��ౖయ� ఆర �ేయ�త,
��ౖయ� ఆ� ��న�� �ానుక పథ�ాల��ౖ మం�� �� ����������  �ామచం��� ��డ�  స���ం��ర�.
- ����ంబ� ��లల� ��న�నర�క� ����ష��ాలంల��� 98.8 �ాతం ��న�� ను పం�ిణ� �ేయడం పట�  అ���ార�లను అ�నం��ం�న
మం��
- ఇ�ే �ధం�ా ప�� ��ల� ఒకట� నుం� అ��ో  �ే�� వరక� �త�ం ��న�న�  పం�ిణ� ప���� �ేయ�ల� అ���ార�లక�
సూ�ం�న మం��
- ఆస�ా, �ేయత �ార�క�మ�లను ఎప�ట�కప��డ� పర�����సూ� , ��త��ా� �ల� మ��ళల� �ా��ార, ఉ�ా�� రం�ాల��
ప�గ�� �ా��ం�ేందుక� �����ట�ను అం��ం��ల� అ���ార�లక� సూ�ం�న మం��.


