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అమ�ావ�.

అమ�ావ�:
–మ�ఖ�మం�� అధ��తన �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� రహ���� భద��� మండ� (ఆంధ�ప��ే�  ���  ���ీ�  ����� ) సమ���శం
–�ాష� �ంల� ��డ��  ప�మ���ల�, �ారణ�ల� త��తర అం�ాలను �ీఎంక� �వ��ం�న అ���ార�ల�.

– ప�మ���లక� గ����న �ా�� ��ా ణ�ల� �ా�ాడ�ంల� 108ల� ��లక �ాత� �� �ిసు� ���యన� అ���ార�ల�.
– �����త సమయంల��ా ����ంట�ను ఆస�త�� లక� �ే�ా�లన� 108ల� �బంధన ప�మ���లక� గ����న �ా�� ��ా ణ�లను
ర��ంచడంల� ��లక �ాత� �� �ిసు� ందన� అ���ార�ల�.
– ��ల�� �  అవ� ల��ా �ా��� ఆస�త�� లక� �ేర�డం�� ��ల�మం�� ��ా ణ�ల� �లబడ�త����యన� అ���ార�ల�.
– ప���ార���ంట� ��జకవర�ంల� ఆ����ీ, ప�భ�త�ం సహ�ారం�� క��ి ఒక �ౖె��ం�  సూ�ల� ఏ�ా�ట� �ేయ�లన�
�ీఎం.
– ఈ సదు�ాయ�లను ఆ����ీ �����ంచు��వడం�� �ాట�, �ౖె��ం�  ��ణ ��సం �����ంచు��వచ�న� �ీఎం.
– ట�� మ� ���  ��ంటర�ను ��త�  �ల�� లక� అనుగ�ణం�ా ప�� �ల�� ల� ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� �ీఎం.
– ��త��ా ఏ�ా�ట� �ేసు� న� 16 ����క�  క���ాలల��  క��� ట�� మ� ���  ��ంటర�ను ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� �ీఎం.
– అ���ధు�క పద�త�ల��  ఎమ����� స���సుల� అం��ం��లన� �ీఎం.
– ప�మ���లక� గ����న �ార� ��ల�క���ందుక� �ల��ా �����ట�ష�  ��ంట� ను ��ౖజ�� ల� ఉం��లన� �ీఎం.
–  �ర�ప� బ��  ఆస�త�� ల��  ఉన� ��ంట� ను ��ర�గ�పర��లన� �ీఎం.

– ��డ�� ��ౖ ల�� మ����ం�  ��ల� స�ష�ం�ా ఉం�ేల� ఆల�చన �ేయ�లన� �ీఎం.
– బ�ౖ� లక� ప��ే�క ల��, �� � ��  �ాహ��లక� ప��ే�క ల���  ఏ�ా�ట���ౖ ఆల�చన �ేయ�లన� �ీఎం.
– ఎంత �ీ�డ�ల� �� �ాలన������ౖ ��ౖ�  బ� ర�� ల� క��� ��ట�� లన� �ీఎం.
– ���వల�  ��ల�వరక� ప�మ���ల� త��� ఆ�ా�రం ఉందన� �ీఎం.

–  �ాష� � �ా�ప� ం�ా 1190 బ�� �  �ా���  గ����ంప�... 520 �ా��� ను �������ౖ �ే�ామన� అ���ార�ల�.
– ఆ�  అం�  � �ర���సు� న� ��ష�  �����ల��  క��� 78 బ�� �  �ా��� ను  �������ౖ �ే�ామన� అ���ార�ల�.
– ��డ��  పక�న ��బ�ల��  మద�ం అమ�క�ం�� చూ��లన� �ీఎం.
– ���వల�  ��ల�వరక� ప�మ���ల� తగ�� ��యన� �ీఎం.
– మ�ఖ����న ��డ�  పక�న య�����  బ���య��  ఉం��లన� �ీఎం.
– ఈ��రక� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.

– �ౖె��ం�  ల�ౖ����  ������� ప�నఃస���ం��లన� �ీఎం.
– క�మం తప�క�ం�� ��వ�� �ేసుక�� ��డ��  ప�మ���ల ��ారణక� �సుక�ంట�న� చర�ల��ౖ స�� �ేయ�లన� �ీఎం.
– �ల�� ల �ా���ా ఏ�ా�టవ�త�న� క�ట�ల� క��� ��డ��  ప�మ���ల��ౖ స�� �ేయ�లన� �ీఎం
�ార� �సుక�ంట�న� చర�లను క��� స�� �ేయ�లన� �ీఎం.
– ఆ�ం�న ఫ���ల� �ా�ాలంట� చర�ల��  ప���గ�� ఎప�ట�కప��డ� స���ం��లన� �ీఎం.

��డ��  భద���మండ� సమ���శంల� ఈ�ర�య�లక� �ీఎం ���� �ిగ�� :

– ���  ����    �ద ��  ఏజ��� ఏ�ా�ట�క� �ీఎం ����  �ిగ�� 
– �� �సు, ట�� �� �� ��, ����  మ��య� ���  ఇం����ం�  ���ా�� ��ం� నుం� �ప�ణ�ల� ఇందుల� ఉంట�ర�.
– ���  ����   ఫం�  ఏ�ా�ట�క� �ీఎం ���� �ిగ�� 



– ప�మ�ద బ���త�లక� ���త� ��సం �ా�� ల��  ట���  ��ం�  అం�ేల� ��� వ��  ఆస�త�� ల జ����ల��� ��� ���హం
ఇ�ా�ల� �ర�యం
–��డ��  ప�మ�ద బ���త�లను ఆస�త�� లక� �సు���ే� �ా��పట�  మం� స�� ర��  ఇ�ా�లన� �ీఎం.
– ఐ�ా�  య��  �����ంచుక�� ప�మ���ల��ౖ ల�ౖ�  అ� �ే�  �� ం�ేల� �� �సుల� త��న చర�ల� �సు���ా�
– �ీ�ీ�ీ పద��ల� ర�ాణ��ాఖ����ా ఆట���ట��  ఎ� �ీ ట��ి�ం�  ఏ�ా�ట���ౖ �ా�ా�చరణ.
– ��డ��  ప�మ�ద బ���త�లక� �మ� ప���రం ద���ల� ప��ే�క చర�ల� �సు���ా�

ఈ స��� సమ���శంల� రహ��ర�ల�, భవ��ల �ాఖ మం�� ఎం శంకర ���ాయణ, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�,
����నూ��ాఖ ���ష�  �ీఎ�  రజ�  ��ర�వ, ర�ాణ� �ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�, హ�ం�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద���
క�మ�ర �శ���, ల� ��క�ట�� � సు�త, ర�ాణ��ాఖ క�షన�  �ి �ీ���ామ�ంజ��యల� ఇతర  ఉన������ార�ల�
�ాల�� ���ర�.


