
ప���ా ప�కటన 


జయాడ, 

�ే�� : 12.04.2022. 

ప�భ�త� పథ�ాలను ప�జలక� �ేర��  �!లక బ#ద%త సమ(�)ర *ాఖ�ే  

- మం�� �లె�. బ/ 0న 123ాస �ణ�567ాల కృష:  

• ప�జలక�, ప�భ��)�3�; మధ% ార=�5ా ప3�ేయం>?.. 

ప�భ�త� పథ�ాలను ప�జలక� �రే�య(ABన �!లక బ#ధ%త సమ(�)ర *ాఖCD ౖ ఉంద3, మ�ఖ%మం�� ఆశయ(లక� 

అనుగ�ణం5ా అ=��ారKలందరL ఇషNప>? ప3��ేి ప�భ��)�3�; మంP C రK Qసుక�Rాాల3 సమ(�)ర 7Sరసంబం=)ల, 

�ి3మ(టTగ2Cీ మRVయ� W� ీసంXYమ *ాఖ మం�� �లె�. బ/ 0న 123ాస �ణ�567ాల కృష: అZ)[రK. మం��, అ=��ారKల� 

అ3�ాక�ం>).. మనమం�) ఒక క�ట]ంబంల( అం�) కA�ి ప3�ేయ(ల3, తRా�Rా ఐ అం_ Cీఆ` సమరaవంతం5ా 

ప3�ేసుc ందZ� మ�ఖ%మం�� నమd�ా3[ 3లబeట]N �fాలZ)[రK. సమ(�)ర *ాఖ( మం��5ా నూతనం5ా బ#ధ%తల� 

�ీ�కRVంPన అనంతరం 
జయాడ సమ(�)ర 7Sరసంబం=)ల *ాఖ( ప�=)న �ాRా%లయంలh మంగళారం 3ర�jkంPన 

lా�గత �ార%క2మ(3�; సమ(�)ర *ాఖ కmషన` టn. 
జయక�మ(` Ro>?p , ఆ *ాఖ ఉన[�)=��ారKల�, ఉ�ో%గ�ల� మం���; 

పrషsగ�చuం అం��ంP lా�గతం  పA�ారK.  సమ(�)ర *ాఖ 3ర�jkసుc న[ ప3QరKను పవ` 7ా0ంv CD��Dంటwషx 

�)�Rా కmషన` మం���; 
వRVం�)రK. అనంతరం సమ(�)ర *ాఖ రL7y ం��ంPన జగనన[ ప�భ�త� సంXYమ �ా%లzండ`, 

నవర�)[ల�-జగనన[ 7ాలZ) రథచ�ా2 ల� బ/� చ` ను మం�� �ల�;ంP అ=��ారKలను అ|నం��ం�)రK.   

ఈ సందర~ం5ా మం�� �ెల�. బ/ 0న 123ాస �ణ�567ాల కృష:  మ(ట#. డ�త�... 20 Z�లల�5ా మం��5ా ప3�సేుc న[ W� ీ

సంXYమ *ాఖను ��నlా5Vసూc  అదనం5ా ఐ అం_ Cఆీ`, �ి3మ(టTగ2�ీ *ాఖలను �Yట#0ంPన మ�ఖ%మం�� �ౖఎ� జగx 

�హx Ro>?p  నమd�ా3[ 3లబeటwN  
ధం5ా ప3�ేlాc నZ)[రK. గత 7ాలక�లక� |న[ం5ా మ�ఖ%మం�� �ౖ.ఎ�. జగx 

�హx Ro>?p  ప�భ�త�ం 
నూత[ ఆలhచనల�� నూతన పధ�ాలను రL7y ం��ంP అమల� �సేుc ందZ)[రK.  ప�� C దా>? 

ఇంటn�; సంXYమం �RేYల( ఆRVaకం lాయం అందుత�Z)[రK. C దాడ� అపrsల7ాల� �ాక�ం>) 
ద%, �దౖ% రం5ాలh.  


నూత[ మ(రKsలక� 12�ారం చుట#N మZ)[రK. �ౖఎlాB` ఆR6గ%12 పథకం 5�పs పథకమ3, C దల 7ాAట వరమ3 

�ెA7ారK. ప�భ�త� అ|వృ��� , సంXYమ �ార%క2మ(లCDౖ వ�uే ప��క�ల ారcలను ఎపsటnకపrsడ� పRV1AంP.. ాటn�; 

సంబం=�ంP ప�భ�త� ఉ�ే�*ా%లను ఎపsటnకపrsడ� ాRాc ప��కలక� అం��ం�)లZ)[రK. ఐ అం_ Cఆీ` *ాఖక� మంP 

C రK వ�ేuల( అందరK అ=��ారKల� కృ� ి �యే(ల3 సూPం�)రK. సమ(�)ర*ాఖ మం��5ా మ�ఖ%మం�� ఇPuన 

బ#ధ%తను ఇషNం5ా Qసుక�3 ప3�ేlాc న3, �� బe�N  అ3Cించుక�Z�ల( కృ��ిేlాc న3 �ెA7ారK. ఎ�Nఆ`, Pరం�
, పవx 



క��%� వంటn CDద�  �ి� j�R6లందరL ఆంధ�ప��ే� నుంP ��.నాRYన3.. �ి3మ(ారం�) 
భ�త ఆంధ�ప���ే ను 

అ|వృ���  �యే>)3�; మ�ందుక� Rాాల3 మ�ఖ%మం�� Cిల�పr3�)uర3.. ాళ.ం�) RాషN �ంలh ష�టnం� ల� 

�ేసుక�Z�ల( ప�యత[ం �యే(లZ)[రK. �fన�మీ, మ(RYడ�mA. , అంతRY���, 
*ాఖ వంటn 7�ా ం�)లh.  �ి3మ( ష�టnం� 

లక� అను�నౖ ప��ే*ాల�Z)[య3 మం�� �లె�. బ/ 0న 123ాస �ణ�567ాల కృష:  �Aె7ారK.  

కmషన` టn. 
జ� క�మ(` Ro>?p  మ(ట#. డ�త�.. సమ(�)ర *ాఖ �)�Rా గత సంవతBరంలh 49 7�ా ��త 

ప�కటనల(య(_B)ను ఇ�)uమ3, గత మ�>ళే.లh ప�భ��)�3�; 85 �fట. ను ఆ�) �ే*ామ3 మం���; 
వRVం�)రK. 

సమ(�)ర *ాఖ 
ధుల�, బ#ధ%తలను 
వRVసూc  �>?య( RVల షxB, �>?య( ఇన¡RYdషx మ(3టRVం� �ిసN¢ 

(m¢B), కమ(ం_ కమ�%3�Yషx �Dంట`, �£ీp  ప¤. �టి¥, Z�షన£ �>?య( �f ఆRVpZ�షx, అడ�Ro¦N§ ¨©ంv, ఎల�ాNª 3« 

�>?య(, l¬ ష£ �>?య(, �.ి Rాఘా�)RV CD�� అ�ాడ�, ఏCీ �£ిd >వెల¯ ¨©ంv �ాR6sRYషx 3ర�హణ, నూతన 

ఆx లzౖx �3ిమ( టn�o°v ల 7ాల�ీ 
వRాలను క�లంకషం5ా మం���; 
వRVం�)రK. అల(5Y అరK± లzౖన జర[AసుN ల� 

అందRV�! అ�;2>?టwషx �ారKp ల� అం�లే( చర%ల� Qసుక�ంట]Z)[మ3 �Aె7ారK. Pన[ ప��కల ాRV�; ప��జనం కA5Yల( 

�ఎ�ీN  3బంధనలh.  ��3[ సడAంపrల� ఇ�)uమ3, జర[AసుN లక� j²£c  �ారKp ల� అమల� �సేుc Z)[మ3 మం���; 

కmషన` 
జ� క�మ(` Ro>?p  
వRVం�)రK.   

ఈ �ార%క2మంలh సమ(�)ర 7Sర సంబం=)ల *ాఖ అ>?షన£ >ైRoకN` ఎ£. స�ర:లత, జ³0ంv >ైRoకNరK.  Cి. �;ర� క�మ(`, 

కసూc RV బ#0 �ళే. , �ఐీఈ ఓ. మధుసూధx, >µ>µ Cి.�మdపs, ఆ`ఐఈ �ీ.¶. కృ·ా: Ro>?p , ఏ.Cి. �Aిం >ెవలCDdంv 

�ాR�sRYషx జనర£ ¨Z̧�జ` *¹షlా0, అ��ిDNంv >ైRoకNరK.  12Rామచంద�మ�RVc, �ంకట#� º 5»_, ఎం. ¼#స°ర Z)Rాయణ, 

Z)Rాయణ Ro>?p , పదdజ, ఇతర ఉన[�)=��ారKల�, అ=��ారKల� 7ాల½¾ Z)[రK.  

(జ³R¿ ��ేనిారK : కmషన`, సమ(�)ర, 7Sరసంబం=)ల *ాఖ, 
జయాడ) 


