
 

 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నవ్రత్నులు ప్రత్యయక సంచిక  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం అమలు చేస్తును నవ్రత్నులలో ఎనిు ధకాలు కలవు? --- 9  
 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర లో అమలు లో ఉను నవ్రత్నులు ఏవి?  

1. వై.ఎస్.ఆర్ రైతు భరోసా  
2. ఫీజ్ రీయంబర్్ మంట్  
3. ఆరోగయ శ్రీ  
4. జలయజఞం  
5. మదయపాన నిషేధం  
6. అమమ ఒడి  
7. వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా  
8. పేదలందరకీ ఇళ్లల  
9. పెనషనల పెంపు  

 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని ఏ వ్రగం వార అభుయనుతి కొరక్క వై.ఎస్.ఆర్.రైతు భరోసా ను 
రాష్ట్ర ప్రభుతఴం అమలు చేస్తునుది? --- నిరుపేద రైతులు  

 రైతుల కొరక్క గత తెలుగుదేశ్ం ప్రభుతఴం అమలు చేసిన ఏ ధకం సాానం లో 
వై.ఎస్.ఆర్. రైతు భరోసా ధకం అమలు లోనికి వ్చిచంది? --- అను దాత్న స్తఖీభవ్  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో వై.ఎస్.ఆర్ రైతు భరోసా ధకం ఎూటి నుంచి అమలు 
లోనికి రానునుది? --- 2019 అకోోబర్ 15  

నవ్రతుం 1 - వై.ఎస్.ఆర్ రైతు భరోసా: 



 

 

 వై.ఎస్.ఆర్. రైతు భరోసా ధకం లో బాగంగా లబ్దిదారులయ్యయ రైతులు  ఎనిు ఎకరాల 
లోపు భూమి ని మాత్రమే కలిగి ఉండాలి? --- 5 ఎకరాలు  

 వై.ఎస్.ఆర్. రైతు భరోసా ధకం లో బాగంగా లబ్దిదారులక్క సంవ్త్రానికి ఎంత 
మొత్నునిు రాష్ట్రప్రభుతఴం అందిస్తుంది? --- 12,500 ర్వ్పాయలు  

 వై.ఎస్.ఆర్. రైతు భరోసా ధకం లో బాగంగా రాష్ట్రంలోని రైతులక్క 12,500 
ర్వ్పాయలను ఏ విధమైన సాయంగా అందిసాురు? --- పెటో్టబడి సాయం  

 వై.ఎస్.ఆర్. రైతు భరోసా ధకం లో బాగంగా రాష్ట్రం లోని రైతులు ఎంతమందికి 
లబ్ది కలుగుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుతఴం భావిస్తునుది? --- 4.92 లక్షల మంది రైతులు 
మరయు 60 వేల మంది కౌలు రైతులు  

 రాష్ట్రంలోని రైతులక్క గటి సమయంలో ఎనిు గంటల ఉచిత విధ్యయత్ అందించాలని 
రాష్ట్ర ప్రభుతఴం భావిస్తునుది? --- 9 గంటలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో వ్యవ్సాయానికి 9 గంటల ఉచిత విధ్యయత్ అందించే 
కారయక్రమం వ్లన రాష్ట్ర ప్రభుత్నఴనికి ఎంత ఖరుచ అవ్ఴనునుది? ---- వెయయ కోటల 
ర్వ్పాయలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని రైతులక్క ఉచిత విధ్యయత్ అందించే కారయక్రమం ఎపుూడు 
ప్రారంభం అయంది? –2004 మే 14  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో వ్యవ్సాయానికి ఉచిత విధ్యయత్ అందించే కారయక్రమం ను 
మొదట ప్రారంభంచిన ముఖయమంత్రి ఎవ్రు? ---డాకోర్ రాజశేఖరరెడిి  

 సాగు నీటి కొరక్క రైతులు బోరుల తవుఴతూ, అపుూల పాలవుతును నేధయంలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుతఴం ఎంత సబ్ద్డీ తో సాగు నీటి బోరలను ఏరాూట్ట చేయాలని 
నిరణయంచింది?  --- 100% సబ్ద్డీ తో ఉచితంగా 



 

 

 ధరల వ్యత్నయలతో రైతులు నష్ోపోతును ప్రస్తుత తరుణంలో ఎనిు కోటల ర్వ్పాయలతో 
ధరల సిారీకరణ నిధి ని ఏరాూట్ట చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భావిస్తునుది? --- 3 
వేల కోటల ర్వ్పాయలు  

 రైతులు త్నము ండిస్తును ంటలను నిలఴ చేస్తకొనుటక్క ఎంత ప్రాంత్ననికి ఒక 
కోలి్డ స్టోరేజ్ ను ఏరాూట్ట చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భావిస్తునుది? --- ప్రతి 
మండలానికి ఒకటి  

 ఎనిు కోటల ర్వ్పాయలతో ప్రకృతి వైరీత్నయల నిధి ని ఏరాూట్ట చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రం భావిస్తునుది? --- 4 వేల కోటల ర్వ్పాయలు  

 కరువు, తుఫానుల వ్ంటి ప్రకృతి వైరీత్నయలు సంభవించి నపుడు రైతులక్క సహాయం 
చేయుటక్క ప్రత్యయకంగా ఏ నిధి ని ఏరాూట్ట చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుతఴం 
నిరణయంచింది? ----  ప్రకృతి వైరీత్నయల నిధి  

 ప్రకృతి వైరీత్నయల నిధి 4 వేల కోటల ర్వ్పాయలలో కంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్నఴలు ఎంత 
మొత్నులను సమకూరుసాుయ? --- కంద్రం 2 వేల కోట్టల మరయు రాష్ట్రం 2 వేల 
కోట్టల  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో తుఫానల కారణంగా దెబబతిను కొబబర చెటల క్క ఒకొుకు దానికి 
ఎంత మొతుం నష్ో రహారం గా ఇవాఴలని రాష్ట్ర ప్రభుతఴం బావిస్తునుది? --- 3 వేల 
ర్వ్పాయలు  

 జీడి తోటలక్క ప్రకృతి వైరీత్నయల దాఴరా జరగిన నష్టోనికి నష్ో రహారం గా ఎంత 
మొత్నునిు రైతులక్క అందించాలని ఇటీవ్ల క్రొతు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం 
నిరణయంచింది? ---- 50 వేల ర్వ్పాయలు  

 రాష్ట్రంలో ఎంత ప్రాంత్ననికి ఒక సహకార డైరీ ని ఏరాూట్ట చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్ర ప్రభుతఴం బావిస్తునుది? --- ప్రతి జిలాలక్క ఒకటి  



 

 

 సహకార డైరీలలో పాలు పోసే రైతులక్క లీటరుక్క ఎనిు ర్వ్పాయలను బోనస్ గా 
చెలిలంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం భావిస్తునుది? --- 4 ర్వ్పాయలు  

 ప్రమాదవ్శాతూు రైతు మరణిసేు అతడి క్కట్టంబానికి ఎంత మొతుం లో ఇన్స్రెన్స్ 
సొముమ అందేలా చరయలు చేటాోలని ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం నిరణయంచింది? 
--- 5 లక్షల ర్వ్పాయలు  

 ప్రమాదవ్శాతూు రైతు మరణిసేు అతడి క్కట్టంబానికి 5 లక్షల ర్వ్పాయలు ఇన్స్రెన్స్ 
సొముమ అందేలా ఏ ధకానిు చేటాోలని ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం 
నిరణయంచింది? --- వై.ఎస్.ఆర్. భీమా  

 

 

 ఫీజు రీయంబర్్ మంట్ ధకంలో బాగంగా నిరుపేద విదాయరుిల చదువుక్క 
అవ్సరమైన ఫీజు ను ఎంత మొతుం లో ప్రభుతఴమే చెలిలంచాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతఴం భావిస్తునుది? --- పూరీు ఫీజు మొతుం  

 నిరుపేద విదాయరుిల పూరీు ఫీజు ను చెలిలంచటం తో పాటూ  ఆ విధాయరికి అవ్సరమైన 
ఇతర అవ్సరాల కొరక్క (వ్సతి, భోజనం) ఎంత మొతుంలో ప్రభుతఴమే అందించాలని 
ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం నిరణయంచింది? ---- 20 వేల ర్వ్పాయలు 

 ఫీజు రీయంబర్్ మంట్ ధకంలో లబ్ది దారులు అగుటక్క విదాయరుిలు ఎంత శాతం 
హాజరును త్నము చదువుతును కాలేజీ లో పందవ్లసి ఉంట్టంది? --- 75 % 

 ఫీజు రీయంబర్్ మంట్ ధకంలో లబ్దిదారులు కావాలంటే విదాయరి క్కట్టంబ 
ఆదాయం సంవ్త్రానికి ఎంత లోపు ఉండాలి? --- ఒక లక్ష ర్వ్పాయలు లేదా 
దానికనాు తక్కువ్  

నవ్రతుం 2 – ఫీజ్ రీయంబర్్ మంట్  



 

 

 

 

 ఎనిు లక్షల వ్రక్క వారషకాదాయం దాటని వారకి ఆరోగయ శ్రీ సేవ్లు అందించాలని 
ఇటీవ్ల అంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుతఴం నిరణయంచింది? --- 5 లక్షల ర్వ్పాయలు  

 ఎంత మొతుం నక్క మించి వైదయ ఖరుచలు అయత్య ఆరోగయ శ్రీ ధకం వ్రుం 
చేయాలని ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుతఴం నిరణయంచింది? --- వెయయ 
ర్వ్పాయలు  

 ఎట్టవ్ంటి దీరఘకాలిక వాయధి గ్రస్తులక్క పెనషనుల అందించాలని ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ 
రాష్ట్రం నిరణయంచింది? --- కిడీు మరయు థలసేమియా వాయధ్యలు  

 కిడీు మరయు థలసేమియావ్ంటి వాయధిగ్రస్తులక్క నెలక్క ఎంత మొతుం లో పెనషనలను 
అందించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం సంకలిూంచింది? --- 10 వేల ర్వ్పాయలు  

 

 

 వై.ఎస్.ఆర్ జలయజఞం ధకంలో బాగంగా ఎనిు ప్రాజెక్కో లను సతఴరమే పూరీు 
చేయాలని రాష్ట్రం సంకలిూంచింది? --- పెండింగ్ లో ఉను అనిు ప్రాజెక్కోలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జలయజఞం ధకం ను ఎవ్రు ప్రారంభంచారు? ---- అూటి 
ముఖయమంత్రి రాజశేఖరరెడిి   

 

 

నవ్రతుం 3 – వై.ఎస్.ఆర్ ఆరోగయ శ్రీ  

నవ్రతుం 4 – జల యజఞం   

నవ్రతుం 5 – మధయ పాన నిషేధం   



 

 

 రాష్ట్రం లో ఎనిు దశ్లలో మదయపాన నిషేదానిు అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 
నిరణయంచింది? --- మూడు దశ్లలో  

 మూడు దశ్ల అనంతరం ఎూటికలాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో సంపూరణ మదయ పాన 
నిషేధం ను అమలు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం బావిస్తునుది? --- 2024  

 

 

 తన పిలలలను పాఠశాల క్క ంపే తలులల బాయంక్క ఖాత్నలలో ఎంత మొతుం లో నగదు 
ప్రోత్న్హకం ను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం అందించనునుది? --- 15 వేల ర్వ్పాయలు  

 అమమ ఒడి అధకంలో లబ్దిదారులుగా చేరుటక్క ఉండవ్లసిన అరహత ఏమిటి? --- 
తెలల రేష్న్స కారుి కలిగి ఉండటం  

 ఏ పాఠశాలలో చదువుతును పిలలలక్క మాత్రమే అమమ ఒడి ధకం వ్రుస్తుంది? ---- 
ఎట్టవ్ంటి నిబందన లేదు. ఏ పాఠశాల లో చదివినా వ్రుస్తుంది.  

 అమమ ఒడి ధకం ఎూటి నుంచి అమలు లోనికి వ్స్తుంది? --- 2020 జనవ్ర 26  

 

 

 డాఴక్రా మహిళలక్క ఎంత శాతం వ్డీి కి రుణాలు అందించాలని ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ 
ప్రభుతఴం భావిస్తునుది? --- 0 % (స్తనాు వ్డీి) 

 డాఴక్రా మహిళలక్క స్తనాు వ్డీి కి రుణాలు అందించుటక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం 
ప్రారంభంచిన కారయక్రమం ఏది? ---- వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా  

 వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా లో బాగంగా ఎవ్రు తీస్తక్కను రుణాలను మాఫీ చేయాలని 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిరణయంచింది? --- డాఴక్రా సంఘ సభుయలు  

నవ్రతుం 6 – అమమ ఒడి   

నవ్రతుం 7 – వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా   



 

 

 వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా లో బాగంగా ఎూటి వ్రక్క డాఴక్రా సంఘాల దాఴరా సభుయలు 
తీస్తక్కను రుణాలను మాఫీ చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిరణయంచింది? --- 
ఎనిుకల వ్రక్క తీస్తక్కను రుణాలు  

 వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా దాఴరా ఎంత మంది మహిళలక్క లబ్ది చేకూరుతుందని 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం భావిస్తునుది? --- 89 లక్షల మంది  

 వై.ఎస్.ఆర్ ఆసరా లో బాగంగా 45 సంవ్త్రాల వ్యస్త్ నిండిన డాఴక్రా సంఘ 
లోని ప్రతీ ఎస్స్, ఎస్సో, బీస్స, మైనారటీ మహిళలక్క ఎంత మొతుం అందిసాురు? --- 
75,వేల ర్వ్పాయలు వ్రక్క  

 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం ప్రారంభంచిన పేదలందరకీ ఇళ్లల కారయక్రమం లో బాగంగా 
ఎూటికలాల రాష్ట్రంలోని అరుహలందరకీ ఇళళ సాలాలను ంపిణీ చేయాలని 
నిరణయంచారు? ---- వ్చేచ ఉగాది నాటికి  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ యొకు పేదలందరకీ ఇళ్లల కారయక్రమంలో బాగంగా ఎనిు ఇళళను 
నిరమంచాలని లక్షంచారు? ---- 25 లక్షలు ఇళ్లల  

 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయమంత్రి గా జగన్మమహన రెడిి ప్రమాణ స్సఴకార అనంతరం చేసిన తోలి 
సంతకం దేనిపై చేసారు? --- పెనషనల పెంపు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖయమంత్రిగా జగన్మమహన రెడిి ఎపుూడు ప్రమాణ స్సఴకారం చేసారు? --
- 2019 మే 8  

నవ్రతుం 8 – పేదలందరకీ ఇళ్లల   

నవ్రతుం 9  – పెనషనల పెంపు   



 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం వివిధ వ్రాగల వారకి ఇస్తును పెనషనలను ఏ పేరుతొ 
అందిస్తునాురు? --- వై.ఎస్.ఆర్ పెనషన్స కానుక  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుతం వ్ృదాియ పించన్స అరహతక్క  కనీస వ్యస్త్ ఎంతక్క 
తగిగంచారు? ----60 సంవ్త్రాలు (గతంలో 65)  

 వై.ఎస్.ఆర్ పెనషన్స కానుక లో ఉను మొతుం పెనషనల రకాలు ఎనిు? --- 12 రకాలు  
 వై.ఎస్.ఆర్. పెనషన్స కానుకలో ఉను 12  రకాల పెనషనుల --- 
 వ్ృదిుల పెనషన్స  
 వితంతువుల పెనషన్స  
 ఒంటర మహిళలక్క పెనషన్స  
 చేనేత కారమక్కలక్క పెనషన్స  
 గీత కారమక్కలక్క పెనషన్స  
 మత్ూ కారులక్క పెనషన్స  
 కళాకారులక్క పెనషన్స  
 డపుూ కళాకారులక్క పెనషన్స  
 దివాయనుగలక్క పెనషన్స  
 హిజ్రాలక్క పెనషన్స  
 చరమ, తోలు వ్ృతిుదారులక్క పెనషన్స  
 డయాలసిస్ రోగులక్క పెనషన్స  
 ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్ృదుిలక్క నెలక్క ఎంత పెనషన్స ఇస్తునాురు? --- 2250 

ర్వ్పాయలు  
 గతం లో ఉను వ్ృదాియ పెనషన్స కంటే ప్రస్తుత సంవ్త్రం వ్ృదాియ పెనషన్స లో ఎనిు 

ర్వ్పాయల పెంపుదల చేయటం జరగింది? --- 250 ర్వ్పాయలు  



 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్ృదాియ పెనషన్స లను సంవ్త్రానికి ఎంత చొపుూన పెంచాలని 
ప్రభుతఴం నిరణయంచింది? --- 250 ర్వ్పాయలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వ్ృదాియ పెనషన్స లను సంవ్త్రానికి 250 ర్వ్పాయల చొపుూన 
పెంచుతూ, క్రమంగా ఎంతవ్రకూ పెంచుక్కంటూ వెళాలలని ప్రభుతఴం 
నిరణయంచింది? ---    3000 ర్వ్పాయలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వికలాంగులక్క నెలక్క ఇస్తును పెనషన్స ఎంత? --- 3 వేల 
ర్వ్పాయలు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉను డయాలిసిస్ రోగులక్క నెలక్క ఎంత పెనషన్స ను ప్రభుతఴం 
ఇస్తునుది? --- 10 వేల ర్వ్పాయలు  

 కిడీులు దెబబతిను రోగులక్క కృత్రిమంగా రకాునిు శుదీి చేసే విధానానిు ఏమని 
పిలుసాురు? --- డయాలిసిస్  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్రొతుగా ఏరూడిన ప్రభుతఴం పెంచిన పెనషన్స కారయక్రమం ను ఎూటి 
నుంచి అమలు లోనికి తీస్తక్క వ్చిచంది? --- 2019 జూలై 8  

 వ్ృదాియ పెనషన్స యొకు అరహత వ్యస్త్ ను 65 నుంచి 60 సంవ్త్రాలక్క 
తగిగంచటం వ్లన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లో ఎంత మంది అధికంగా పెనషన్స క్క అరహత 
సాధించారు? ----- 5.5 లక్షల మంది  

 

 

 

 



 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్రొతుగా ఏరూడిన ప్రభుతఴం ప్రారంభంచిన మర కొనిు సంక్షేమ 
కారయక్రమాలు ---  

 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం ఎూటి నుంచి సను బ్దయయం ధకం ను ప్రారంభస్తుంది? --- 
2019 సెపెోంబర్ 1  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం ప్రారంభంచిన సను బ్దయయం ధకం లబ్దిదారులక్క ఎకుడ 
ఇవ్ఴటం  జరుగుతుంది? --- వార ఇంటికి తీస్తక్క వ్చిచ అకుడే ఇసాురు. 

 సను బ్దయయం ధకం లో బాగంగా లబ్దిదారుల ఇంటిక సనుబ్దయయం ను ఎవ్రు 
తీస్తక్క వ్చిచ డోర్ డెలివ్రీ చేసాురు? --- గ్రామ వాలంటీర్ లేదా వార్ి వాలంటీర్  

 గ్రామ వాలంటీర్ లేదా వార్ి వాలంటీర్ క్క నెలక్క గౌరవ్ వేతనం ఎంతగా ఇసాురు? -
-- 5 వేల ర్వ్పాయలు  

 గ్రామ వాలంటీర్ లేదా వార్ి వాలంటీర్ ఎనిు ఇళళక్క ఒకరు చొపుూన నిచేసాురు? --- 
50 ఇళ్లల  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతఴం యొకు సను బ్దయయం ధకం లో లబ్దిదారులుగా ఎవ్రు 
ఉంటారు? --- తెలల రేష్న్స కారుి దారులు  

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలల రేష్న్స కారుిలు గల క్కట్టంబాల సంఖయ ఎంత? ---- 1.47 కోటల 
క్కట్టంబాలు  

 

 

సను బ్దయయం ంపిణీ ధకం   



 

 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అమలు చేస్తును మధాయహు బ్దజన ధకం పేరును ఏ విధంగా 
ఇటీవ్ల మారుూ చేసారు? --- వై.ఎస్.ఆర్ అక్షయ పాత్ర  

 మధాయహు బోజన ధకం లో నిచేస్తును కారమక్కలక్క నెలక్క ఎంత గౌరవ్ వేతనం 
ఇస్తునాురు? --- 3 వేల ర్వ్పాయలు  

 ఏ చటోం ప్రకారం భారతదేశ్ం లో మధాయహు బోజన ధకం ప్రారంభంచ బడింది? --
-నేష్నల్డ ఫుడ్ సెకూయరటీ చటోం 2013  

 పాఠశాల విదాయరుిలక్క అందించే మధాయహు బోజన ధకాలలో ప్రంచంలో అతి పెది 
మధాయహు బోజన ధకం ను ఏ దేశ్ం నిరఴహిస్తునుది? --- భారతదేశ్ం  

 మధాయహు బోజన ధకం లో భాగంగా ప్రాధమిక పాఠశాల విదాయరుిలక్క ఎనిు 
కలరీలు కలిగిన మధాయహు భోజనం అందించ వ్లసి ఉంట్టంది? --- 450 కలరీలు  

 మధాయహు బోజన ధకం లో భాగంగా ప్రాధమికోనుత పాఠశాల విదాయరుిలక్క ఎనిు 
కలరీలు కలిగిన మధాయహు భోజనం అందించ వ్లసి ఉంట్టంది? --- 700  కలరీలు  
 

 

 

 ప్రజల సమసయలను నేరుగా వేగంగా రష్ురంచుటక్క ఇటీవ్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర 
ప్రభుతఴం ప్రారంభంచిన కారయక్రమం ఏది? ---సూందన  

 సూందన కారయక్రమం లో బాగంగా చిను సమసయను ఎంతకాలం లోగా సంబందిత 
విభాగం రష్ురంచ వ్లసి ఉంట్టంది? --- 72 గంటలలో  

 సూందన కారయక్రమం కొరక్క ఏరాూట్ట చేసిన 24 గంటల ల్ల్డూ లైన్స ల్ల్డ రీ న నెంబరు 
ఎంత?  ---- 1800 – 425 – 4440  

సూందన కారయక్రమం    


