


02–02–2022,

అమ�ావ�.

�ల�� ల కల�క�ర�� , ఎ�ీ�ల� ఇతర ఉన������ార�ల�� స�ందన��ౖ  ���� �ాన�����  ����ా �ా�ం� 

�ా�ా�లయం నుం� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�:

–స�ందన �ార�క�మంల� ��గం�ా �ల�� ల కల�క�ర�� , ఎ�ీ�ల�, ఇతర అ���ార�ల�� మ�ఖ�మం�� ��

��ౖయ� .జగ�  ���� �ాన����� .

–�ీఆ��� అమల�, ����, హౌ�ిం�, స�ందన �ార�క�మం, సు�ి�ర ప�గ� ల���ల� (ఎ� ���), ఉ�ా����

పనుల��ౖ �ీఎం స��

–�ిబ�వ��ల� అమల� �ేయనున� పథ�ాల సన�ద�త��ౖ�� స��.

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

�ీఆ���

– �ీఆ��� అమల� స�, ఉ�ో�గ�ల��సం ���� ప�కటనల� �ే�ాం:�ీఎం

– ���� �ారణం�ా మరణ�ం�న ఫ�ం� ల�ౖ�  ఉ�ో�గ�ల క�ట�ంబ�ల�� � �ా���� ఉ�ో��ాల� ఇవ�డం��ౖ ఇప�ట���

ఆ�ే�ాల� ఇ���ం.

– �ార�ణ� �య�మ�ాల� �ేయమ� �ె�ా�ం:

– య�ద�  ��ా �ప��కన �ా���� �ార�ణ� �య�మ�ాల� ఇ�ా��:

– ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��  ఉన� ఖ��లను �����ంచు���ా�:

– ఇతర ����ాల��  ఉ�ో��ాలంట� ఆలస�ం జ���� అవ�ా�ాల� ఉంట�� �ాబట�� , అల�ంట� సమస�ల�

ల�క�ం�� య�ద�  ��ా �ప��కన ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��  ఇ�ా��:

– ��  30ల��ా �ార�ణ� �య�మ�ాల� �ేయ��:

– అ�� ����ాల� �����ౖ దృ�ి���ట�� �:



– మ�ందు�ా ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��  ఉన� �� సు� లను ��ా ��న�త�ా �సుక�� �ార�ణ�

�య�మ�ాల� �ేయ��:

– ఇందుల� ఆల�ా���� ��వ� ఉండక�డదు: కల�క�ర�క� �ీఎం ఆ�ేశం

ఎంఐ�ల� స�ల�ల�

– జగనన� �ా��� ట��  �ి�� ల� 10�ాతం స�ల�లను, 20 �ాతం ��బ�ట���ౖ ��ట��ం��ం:

– ఎంఐ� ల� అవ��� ల� ����� స�ల�ల� ఇ�ా��:

– అ��ం��  ��జకవ�ా� �� ఒక య��� �ా �సు���ా�:

– �ా���� స�ల�ల� ��ట��ం�ేందుక� ������ �ష�  ప����యను ��ా రం�ం���:

– స�ల�ల� ��ర�త�న� ఉ�ో�గ�ల ��ర�ను ������ �ష�  �ేయ��:

– ���వల�  ��మ�ం�  �ెల�సు� ం��:

– మ���� 5ల��ా స�ల�ల� ��ర�త�న� ఉ�ో�గ�ల ��ర�ను ������ �ష� �ేయ�� :

– అర�� �ౖెన ప�� ఉ�ో����� స�లం ��ట��ం��� :

– ఉ�ో�గ�ల� �ాక�ం��.. స�ల�ల� ��ర�త�న��ా�� ��ర�ను క��� ��ంట�� ������ �ష�  �ేయ��:

– ��మ�ం� ను బట�� ... ��ంట�� తదుప�� చర�ల� �సుక��� అవ�ాశం ఉంట�ం��:

– స�ల ��కరణక� �ల� ఉంట�ం��:

– ��క��ం�న స�లంల� 5�ాతం స�ల�లను ��న�నర�క� ��జ��  �ేయ��:

స��ాలయ ఉ�ో�గ�ల ��� బ�ష� 

– ��ా మ, �ార��  స��ాలయ ఉ�ో�గ�లక� ��� బ�ష�  ������  �ేయ��:

– ��  30 ��ట��� ఈ ప����య ప���� �ా�ా�:

– �ల�ౖ 1 ��ట��� �ా���� ��త�  ���ల� అం���:

– ������ �న 25�ాతం ఉ�ో�గ�ల� ��� బ�ష�  ప���లను ప�����ే��ల� త��న చర�ల� �సు���ా�:

– మ���� �దట� �ారంల� ఈ ప���ల� �ర���సు� న�ట�� �ా అ���ార�ల� �ె�ా�ర�:



– �ా���� అవసర���న ��ణ, సబ��క�� ��ౖ అవ�ాహన �ార�క�మ�లను �ర���ం��ల� అ���ార�లక�

�ెప�� ���ం: కల�క�ర�క� �ీఎం ఆ�ేశం

– అల��� ఉ�ో�గ�ల స���సును 60 నుం� 62 ఏళ�క� ��ం��ం:

– ఉ�ో�గ�లక� మం� జర�ాల� స���సును ��ం��ం:

– ����� సంబం��ం�న చర�ల� క��� �సు���ా�:

���� –19:

– ����  థ��  ��� ల� ఉ���ం :

– ��కవ�� ��ట� ప�సు� తం 94.72 �ాతం ఉం�� :

– �����  ���ల ���తం గ��ష�ం�ా 36.02 �ాతం ఉన� �ా�ట��ట� ��ట� గణ�యం�ా త���ం�� :

– ప�సు� తం ����ా�� �ా�ట��ట� ��ట� 17.73 �ాతం ఉం�� :

– ����  ��ారణక� ఇ��వరక� ఉన� ఆం�లను ��న�ా��సు� ���ం :

– మ�� 2 �ా�ాల�ాట� �ా��ప�ట కర���ను, ఆం�లను ��న�ా��సూ�  ఇప�ట��� ��ౖద��ాఖ అ���ార�ల�

��ట��ి��ష�  ఇ���ర�:

–��ౖ�  కర���, మ���  ధ��ంచక�� �ే ��ౖ�  ���ంచడం, బ��రంగ ప��ే�ాల��  200 మం��, ఇం�ో� ల� 100

మం�� కంట� ఎక��వ మం�� గ��క�డక�ం�� చూడడం, �ి�మ� ����టర�� , �ా�ిం� మ��� ల� ���� 

�బంధనల�, �� ష�  �������  �ాట�ం�ేల�  చూ���:

– క��తం�ా ఈ ఆం�లను అమల� �ే��ల� అ���ార�ల� చర�ల� �సు���ా� :

ఒ���ా �  గ��ష�  �వ�తక� �ే�� క�మం�ా తగ�� మ�ఖం పడ�త�ం��  :

– ఈ 2 �ా�ాల� ����  ��ారణ� చర�ల� �సు��వడం, జ�గ�త�ల� �ాట�ంచడం అత�ంత ��లకం :

104 – ఒ�  �ా� �  �� ల��ష� 

– 104 ��ంట�  ����  సమస�లక� ఒ� �ా� �  �� ల��ష�  �ా�ా�:

– 104 �ద ప�� కల�క��  ప����� ��వ�� �ేయ��:



– వ�ే� �ా��  పట�  స�ం��సు� న� �ర�పట�  ��వ�� �ేయ��:

– 1,05,930 మం���� �ా�ట��  ఉంట�.. అందుల� 2,286 మం�� మ�త��� ఆస���ల� �ే�ార�:

– �ా�ట��  ��సుల��  ��వలం 2.16 �ాతం మం�� మ�త��� ఆస����� ��ళ�� ���ర�, ఇందుల� ��వలం

1.29�ాతం మం�� మ�త��� ఆ���జ�  �ి���� ��ళ�� ���ర�:

– ఆస�త�� ల��  ��ౖదు�ల�, ��ౖద� �ిబ�ం��, మందుల� అ�� ఉం�ేల� చూసు���ా�:

– ����  ��� ��ంటర�ల� సదు�ాయ�ల��ౖన స�� �ేయం��:

– ��జకవ�ా� �� య��� �ా �సుక�� ����  ���  ��ంటర��  ఏ�ా�ట� �ా�ా� :

– ����  ���  ��ంటర�ల� ప���భ�త �ాట�ం�ేల�, ఆ�రం ��ణ�ం�ా ఉం�ేల� చూడం��:

�ీవ�  స��� ��న�ా�ా�

– ఇంట�ంట��� ����... �ేసు� న� �ీవ�  స���ను ��న�ా��ంచం��:

– స��� �ేసు� న� �ర�ను కల�క�ర��  పర�����ం���:

– ల�ణ�ల� ఉన��ా���� ��ంట�� ట�సు� ల� �ే�ి �ా���� ���త� అం��ం���:

– హ�ంఐ�� ల�ష� ల� ఉన��ా���� �ా���� మందుల� ఇ�ా��:

– హ�ంఐ�� ల�ష�  అవ�ాశం ల�క�� �ే �ా��� ����  ��� ��ంటర�క� తర�ం���:

�ా������ష�  ��ౖ ప��ే�క ���స

– క�ట�ంబ�ల �ా���ా �ా�����ష�  అం��ం��? ల���? చూ���:

– ఎవ������� అందల�దు అంట�.. ��ంట�� �ా���� �ా�����  ��య��:

– �ీవ� స���ల� �ా�����ష�  క��� ఒక ��గం �ా�ా�:

– �ా������ష�  �షయంల� కల�క�ర��  సమర�వంతం�ా ప��ే�ార�:

– �ా���� �� అ�నందనల�:

– 100�ాతం �దట� �ో�, 91 �ాతం మం���� ��ండ� �ోసుల� ���ార�.

– 15–18 ఏళ�  మధ��ా���� 100�ాతం �దట� �ో�  ప�����ే�ార�:

– 60 ఏళ�  ��ౖబ��, ��ర��ా�క �ా�ధుల�� బ�ధపడ�త�న��ా���� �ి��ాషన�� �ో� ను ��గవంతం �ేయ��:

45 ఏళ��  ��ట�న �ా���� బ�స��  �ోసు అం��ం�ే �షయంల� �ాలప����� త���ం���� ఉం�� :



��ం�ో  �ోసుక�, బ�స��  �ోసుక� మధ� 9 ��లల వ�వ�� ఉం��లన� �బంధనను సడ�ం���� ఉం�� :

ఈ ��రక� �����ౖ ఇప�ట��� ��ంద� ప�భ������� ల�ఖ �ా�ాం:

ప��మ �ే�ాల తర�ల� �ాలప���� ��ట�� ల� ���ాం :

��ం�ో  �ోసుల� ��నుకబ���  �ల�� ల కల�క�ర��  ���� ప���� �ేయడం��ౖ మ��ంత ���స ��ట�� � :

�ిబ�ం�� ��రతన� మ�ట� �ాక�డదు

–��ౖద�, ఆ��గ��ాఖల� ��క�ర�� , �ిబ�ం�� స� ��ద�  ఎత�� న �య�మ�ాల� �ేపడ�త����ం :

– ఆ��గ��ాఖల� 39 ��లమం��� �య�సు� ���ం:

– ఇప�ట�వరక� 27 ��లమం��� ��క�� � �ే�ాం:

– ����న �ా��� ఈ��ల�ఖర�ల��ా �య�ం���:

–�ల�� ల�� బ� ధ��సుప�� నుం� ఏ��య� ఆసుప��, �ీ��� �ీ, �ీ��� �ీ, �ల��  �����   వరక� 100 �ాతం

��క�� � ��ం�  ప���� �ా�ా�:

– ��క�ర��  ల�ర�, నర��ల� ల�ర�, �ా�ా����క� �ిబ�ం�� ల�ర�� మ�ట �నక�డదు :

– ప�� ఆసుప��ల��� త��నంతమం�� ��ౖదు�ల�, �ా�ా����క�  �ిబ�ం��, నర��ల�, ఇతర �ిబ�ం��

ఉం����ం�ే :

– మ���� 1 నుం� ఈ�షయంల� కల�క�ర�ను బ�ధు�ల��ా �ే�ా� ను:

– బ���ల��ా�, �య�మ�ాల� �ా� ఇప��డ� ప�����ేయం��:

– మ���� 1 నుం� ఎక��� క��� �ిబ�ం�� ల�ర�� మ�ట �నక�డదు:

– ఉం����న సంఖ�ల� ��క�ర�� , నర��ల�, �ిబ�ం�� ఉం����ం�ే:

– ఈ�షయంల� ఎక��� క��� �ి�ా�దుల� ఉండక�డదు:

– కల�క���� �ాదు, ఆ��గ��ాఖ అ���ార�లను క��� ఈ �షయంల� బ�ధు�లను �ే�ా� ను:

– �ిబ�ం�� �జర�, �ార� �ధుల� �ర����ంచడం, ఆస�త�� లక� అందుబ�ట�ల� ఉండడం అ��క���

జర�ా�:

ప���ాఖల�నూ ఇ�� అమల� �ా�ా� :

– ���వల�  90�ాతం సమస�ల� ����� ���:

– �����సం అందుబ�ట�ల� ఉన� ట��ా�ల�� �ాడ���మ� �ీఎ� క� �ెప�� ��� :



– మనం ఇక�డ ప�జలక� ��వ �ే��ందు�� ఉ���ం :

– ఈ �షయ��� మనం ఎప��డూ గ�ర�� ��ట�� ���ా� :

– అందుబ�ట�ల� ఉండడం�� �ాట�, సమస�ల� �ె����ా��పట�  �ానుభ���� ఉండడం అన��� ప�� ఉ�ో���

బ�ధ�త :

– ���వల�  ��ల�వరక� సమస�ల� ����� ���:

– అందుక�� �ా�ా��న  �ిబ�ం��� ��ట�� క���ందుక� ���� �ిగ��  ఇ���ను.

జగనన� హౌ�ిం� :

– హౌ�ిం� వల�  ఆ���క వృ���  ��ర�గ�త�ం��:

– �ల��  సూ� ల జ���త���  ��ర�గ�త�ం��:

– �ి��ంట�, �ీ�ల� ���గం ��ర�గ�త�ం��. ��లమం���� ఉ�ా�� ల�సు� ం��:

– ��దలంద���� ఇళ��  �ార�క�మంల� ��గం�ా �దట� �డతల� 15.60 ల�ల ఇళ��  ��ా�ణం

అవ�త�����:

– ఇం�ా ��ా రంభం�ా� ఇళ��  ఉంట� ��ంట�� చర�ల� �సు���ా�:

– ��ర��  ��సుల ప���ా�రం��ౖ దృ�ి���ట�ం��:

– ల� అవ�ట�ల� ఇం�ా పనుల� ఏ����� ��ం��ం�  ఉంట� ��ంట�� చర�ల� �సు���ా�:

– అ��� �  ��డ��  ఏ�ా�ట���ౖ కల�క�ర��  త��న చర�ల� �సు���ా� :

– �దు��  ల�ౖను�  ఏ�ా�ట�, ����మ�ల� ��ా�ణం ప���� �ా�ా� :

– మ���� 31ల��ా �దట� �డతల� అ�� ఇళ�  ��ా�ణం ��ా రంభం �ా�ా�:

–  పనుల� �దల��ా� ఇళ��  అంట� ఉండక�డదు:

– ఇళ�  ��ా�ణంల� ల����ర�లక� అ���ార�ల� �ే�ోడ��ా �ల�ా�:

– బ��ంకర��� మ�ట�� �� ల����ర�లక� ర�.35 ��ల ర�ణ�ల� వ�ే�ట��  �ేయ�� :

– �ా���� అవసర���న �ామ��� అం�ేల� చర�ల� �సు���ా�:

– స������ౖ �ి��ంట�, �ీ�ల�, ఇసుక అం��సు� ���ం:

– సక�మం�ా అ� ల����ర�లక� �ే��ల� త��న చర�ల� �సు���ా�:



– 3.27 ల�ల మం�� ఆప��  3 ��ట���� ఎంచుక����ర� :

– ప�భ�త��� ����ం��లంట� ఆప��  ఉంచుక�న� ల����ర�ల��  ఇం�ా ��ంతమం�� గ�� ప�ల��ా ఏ�ా�ట�

�ాల�దు:

– ���ల� 3.02 ల�లమం�� గ�� ప�ల��ా ఏ�ా�టయ��ర�, ��వలం 25,340 మం�� గ�� ప�ల��ా ఏ�ా�ట�

�ాల�దు.

– ఈగ�� ప�ల� ��ంట�� ఏ�ా�ట���ల� అ���ార�ల� చర�ల� �సు���ా�:

– ��ంట�� పనుల� �దల���ట��ందుక� త��న చర�ల� �సు���ా� :

ల�అవ�ట�  త��ల�

– కల�క�ర��  ప�� �ారం ఒక ల� అవ�� ను తప��స���ా త�� �ేయ��:

– అల��� జ��ీల�, మ���ప�  క�షనర��  �ా� � అ���ార�ల� �ా�ా��� ఒక �ా�� త�� �ేయ��:

– జ��ీ – హౌ�ిం� క� సంబం��ం�న అ���ా��, ఆ���ఓ, స� కల�క�ర��  �ా�ా��� 4 �ార��  త�� �ేయ��:

– ఇళ�  ��ా�ణంల� ఖర��ను త���ంచడం��ౖ కల�క�ర��  ప��ే�క దృ�ి���ట�� �:

– ల� అవ�ట�  స�పంల��� ఇట�క తయ��� య��ట��  ��ట�� �:

– 500 ఇళ�కంట� ఎక��వ ఉన� ల�  అవ�ట�ల� తప��స���ా ���ౌను�  ��ట�� �:

– ���వల�  ఇళ�  ��ా�ణ ఖర�� �యంత�ణల� ఉంట�ం��:

– ��ట� ��ట���ౖ�� క��� కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:

– గృహ��ా�ణం��ౖ�� ప�� �ారం కల�క�ర��  స�� �ేయ��:

– పట�ణ�ల�ా���ా, మండల�ల �ా���ా, ��ా మల �ా���ా, ల� అవ�ట�  �ా���ా క�మం తప�క�ం�� స��

సమ����ాల� ఏ�ా�ట� �ేయ��:

జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం:

21 ����ంబర�న ఈ పథ�ా�� ��ా రం�ం��ం :

–ఉ�ా�� నుం� ���ావ� వరక� ఈ పథకం గడ�వ� �� ����ం��ం :



– జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం����ా ప���� హక�ల� �ా���� ల��ా� �:

– ల����ర�ల��  అవ�ాహన క��ంచం��:

– ��క�� ��ంట��  ఉన� ఆ�ి���, ��క����ంట��  ల�� ఆ�ి��� ఉన� �ే��ను �ా���� �వ��ం���:

– ��క����ంట�  ల�క�� �ే ద�ా���న �ల�వల� 25�ాత�, 30�ా����� ��ను��ల� �ే�ి.. �ా���� �ో�ి�� �ే��

ప���ి�� వసు� ం��:

– ప���� హక��ల� ఉంట� �ా�� ఆ�ి��� మం� �ల�వ ఉంట�ం��:

– ��ా �ణ ��ా ం��ల��  ఉన� ల����ర�ల� ఓట�ఎ�  ��ంద ర�సుమ� �ె��ంచ����� 2 �ా���ల అవ�ాశం

క��� క��ం��ం:

– ఒక �ా���ల� ర�.5��ల�, ఇం�� �ా���ల� ర�.5��ల� కట��  ప���� హక��లను �� ందవచు�:

– ఆ�ి�  బదల��ంప� జ����న �ా����క��� ఇల�ంట� అవ�ా�ాల� ఇ���ం:

– జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథ�ా�� ఇప�ట�వరక� 9.41ల�లమం�� �����ంచుక����ర�:

– 2.8 ల�ల మం���� ������ �ష�  క��� ప�ర���ం��:

– ����న �ా���� క��� ������ �ష�  �ే�ి �ా���� ��క����ంట��  ��ంట�� ఇ�ా��:

– �����ౖ జ�ప�ం ఉండక�డదు :

– ప��ే�క �ా�ంప�ల� �ర���ం� �ా���� ������ �ష�  ప��� ల� అం��ం���:

– మండల�ల �ా���ా �ా�ంప�ల� �ర���ం� �ా���� ������ �ష�  ప��� ల� అం��ం���:

90 ���ల�� �ా ఇళ�పట�� ల�:

– ఇప�ట�వరక� 30 ల�ల ఇళ�పట�� ల� ఇ���ం:

– ఆత�ా�త 2,01,648 అ�ి� ��షను�  ��ా ���  �ే�ాం:

– ���ల� 1,05,322 మం���� భ�మ�ల� గ����ం��ం:

– 91,229 మం���� పట�� ల� ఇ���ం:

– భ�� బదల��ంప� ������� �ాడ�క�� ��దలక� ఇళ�పట�� ల� ఇవ�డం��ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:

– ����న 96,325 మం���� పట�� ల� ఇవ������ కల�క�ర��  అ�� చర�ల� �సు���ా�:

– �����ౖ కల�క�ర��  మ��ంత ���స ��ట�� � :



స�ందన అ���ల� – ప���ా�రంల� ��ణ�త:

– ��త��ా మనం ఆధు�క��ం�న �� ర�� ను ��ా రం�ం��ం:

– అ��� ఎక�డ ఉన��� మనక� �������ా �ెల�సు� ం�� :

– �ా�ా��� 2 �ార��  కల�క�ర��  అ���ల���ౖ స�� �ేయ��:

– ఎందుక� ��ం��ంగ�ల� ఉంద�� �షయ��� ఆ�ా�య��:

– �����త సమయం క���.. ఆ ��ౖల� ఎందుక� ��ం��ంగ�ల� ఉంద�� �����ౖ దృ�ి���ట�� �:

– అ���ల ప���ా�రంల� అత�ంత ��ణ�త ఉం���:

– 11 �ాతం అ���ల� ����� వసు� ����. �ాళ��  మ�� దరఖ�సు�  �ేసు� ���ర�:

– ఒ�� అంశం��ౖ మ�� అ��� వ��� ..��� ప���ా�రం��ౖ ����ష�  ఎ� ఓ�ీ� �ాట�ం�ేల� �ేయ��:

– ఇల�ంట� అం�ాల� కల�క�ర� దృ�ి��� �ా�ా�:

– అ��� ప���ా�రం��ౖ ఎందుక� సంతృ�ి�  �ెందల�ద�� �����ౖ కల�క�ర��  దృ�ి�  ��ట�� � :

– ఒ�� �ి�ా�దు��ౖ ����� అ��� వ��� .. ����� అ�ే అ���ా���� ఆ అ��� ��ళ�క�ం��... ఎ� ఓ�ీ� �ాట�ం���:

– ఈ ���నం��ౖ కల�క�ర��  మ��ంత ���స��ట�� �:

– అ���ల ప���ా�రంల� మ�నవ����� ప�ద���ం���:

– 90�ాతం సమస�ల� ప�����ా సమ�ి�� ���:

– ఉ�ో�గ�ల� అందుబ�ట�ల� ఉన�ప��డ�, �ా��పట�  మ�నవ�� దృక�థం�� ఆ���� �న�ప��డ�

��ల�వరక� సమస�ల� సమ�ి�� ���:

– ��ా మ స��ాలయం నుం� క��� �ాఖల �ా���ా ��ణ, అవ�ాహన ఉం���:

– ఈ ��ణ సక�మం�ా ��న�ాగ�త�ం��? ల���? అన������ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:

– ప����ల� మ�డ� ���ల� కల�క�ర��  ఆ���ఓ �ా�ా�లయ�లను పర�����ం���:

– అ���ార�ల�� స�� �ేయ��:

– ���నూ�, భ�మ�లక� సంబం��ం�న అం�ాల�, అ�వృ���  �ార�క�మ�ల�, ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��ౖ

స�� �ేయ��:

సు�ి�ర ప�గ� ల���ల� (ఎ� ���):



– సు�ి�ర ప�గ� ల���ల��ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:

– 43  సూ�కల��ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:

– ఈరం�ాల��  ప�గ� ఎ� ��� ల���లను �ేరవ�ా�:

– ఐక��ాజ�స��, అంత�ా� �య సంస�ల�� క��ి మ�ందుక� �ా�ా�:

– మనం �� ట� ప�పంచంల� ఉ���ం. ��వలం మన ప� మనం �ేయడ�� �ాదు, �ే�ిన ప���, �ా��ం�న

ల���లక� ప�మ�ణ�ల� అందు��వడం క��� అవసరం:

– త����ా ఆయ� �ల�� ల� �వన ప�మ�ణ�ల�, సు�ి�ర ప�గ� ��శ�ా మ�ందుక��ాగ����, అంత�ా� �య

ప�మ�ణ�లను �ా���ా� �:

– సు�ి�ర ప�గ� ల���ల��  43 సూ�కల��ౖ కల�క�ర� ప���యం ��ర��ా ఉంట�ం��:

– నవర���లను, ప�భ�త� ఇతర �ార�క�మ�లను సమర�వంత�ా అమల� �ేయడం ����ా ఈ సూ�కల�

గణ�యం�ా ��ర�గ�పడ���:

– ��ా మ �ార��  స��ాలయం �దల� �ల�� లనుం�, �ాష� � స��ాయలం వరక� క��� ఈ పథ�ాల�

సమర�వంతం�ా అమల� �ేయడం��ౖ కల�క�ర��  దృ�ి���ట�� �:

– అమ� ఒ�� పథకం సమర�వంతం�ా అమల� �ేయడం ����ా �ాఠ�ాలల��  �ే��కల�, ��ం���ాట�

బ��మ���యక�ం�� �యం��ంచగల�గ���ం:

– ఒక పథ�ా�� సమర�వంతం�ా అమల� �ేయడం����ా 2 సూ�కల��  మన �ాష� � ప��ర� గణ�యం�ా

క��ిసు� ం��:

– ఇల�ంట� ఉ��హరణల� ��ల� ఉ����:

– సు�ి�ర ఆ���క ప�గ� సూ�కల��ౖ కల�క�ర��  �ల�� ల� అ���ార�లక�, �ిబ�ం���� అవ�ాహన క��ం���:

– ఈ సూ�కల ప�గ���సం �ేసు� న� ప�, �ా��సు� న� ప�గ� న�దు �ా�ా�:

– మనం �ేశంల�� ఇతర �ా�ా� � ల�� �� ట�పడ�త����ం. మన కల�క�ర�� .. �ేశంల�� ఇతర �ా�ా� � ల��  ఉన�

�ా���� కంట� బ��ా ప��ేసు� ���ర�:

– ప�భ�త�ం క��� అ��క పథ�ాల� �ార�క�మ�ల� అమల� �ే��� ం��:

– ���వల�  మన ప�మ�ణల� మ��ంత ��ర�గ����:

– �ేశంల� అత��త�మం�ా �ల��ా� ం:

– �ేశం �త�ం మన��ౖప� చూసు� ం��:



ఉ�ా���� పనుల�:

– ఇం�ా 2 ��లల సమయం ఉం��.

– ప�� �ల�� ల� 1ల� ప�����ల� ���క� న�దు �ేయ�� :

అప���ే మనం మ���ా�� 26 ��ట�  ప�����ల ల����� �ేర�క�ంట�ం :

– �ానున� ��ండ� ��లల��  ��ట���య�  �ాం�� ��ం�  ఎ�� ��ం�ేచ� ��ౖ  దృ�ి���ట�� � :

–ల�క�� �ే �ధుల� మ������� �� అవ�ాశం ఉంట�ం�� :

– ��ా మ,స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, �ల��  ������, ���ట�  ల�ౖబ���ల పనుల� ��ల� మ�ఖ����న�:

– ��ా �ణ అ���క వ�వస�బల���తం అవ�త�ం��, త����ా �ాష� � ����ీ ��ర�గ�త�ం��:

�ిబ�వ��, మ������లల��  – ప�భ�త� పథ�ాల�, �ార�క�మ�ల�:

– జగనన� �ే�ోడ� �ిబ�వ�� 8న (రజక�ల�, ���� బ�� హ�ణ�ల�, ట�ౖలర�క� ల�� )

– ��ౖయ�ా��  ఇ� ప�� స���� – �ిబ�వ�� 15న  (��జ��ా వరదల��  నష��� �న ���త�లక�.. ఒక �ీజ� ల�

జ����న నష�ం.. అ�ే �ీజ� ల��ా ఇ�ా�లన� ల������ అనుగ�ణం�ా... ����ంబర�ల� నష�ం జ�����ే..

�ిబ�వ��ల� ఇసు� ���ం)–

– జగనన� ��డ� (�ర� �ా��ార�లక� వ���ల�� ర�ణం) – �ిబ�వ�� 22న

( ఇప�ట��� 10ల�లక� వ���ంప�.. అదనం�ా మ�� 6 ల�లమం���� వ���ంప�)

– మ���� 8న ���� ����న

– మ���� 22న వస� ����న అమల� �ేసు� ���ం.

స�ందన��ౖ ��ీల� �ాల�� న� పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మం�� ����������  �ామచం��� ����� ,

ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� బ� త� సత����ాయణ, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�, ����ీ ��తం

స�ాం�,��ధ �ాఖల మ�ఖ� �ార�దర��ల�, ఇతర ఉన������ార�ల�.

ReplyForward




