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2022 - 23 య��� �ా� � �ిద�ం �ేయ�� : ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��క�ాట� ��త� �����

ప��శ�మల �ాఖ��ౖ స�� �ర���ం�న మం�� ��క�ాట�

ఎ�� �� ర�� ల�, �� ర�� ల��ౖన ప���నం�ా చర�

ప��శ�మల ప��ష� , బ�� ం��ం� క� ��ద� �ీట

ఎ�ఎ�ఎ�ఈ,ఏ�ీఐఐ�ీ,ఈ���, ప��శ�మల �ాఖల �� ర�� ల�� ఒ�� ��డ�క� ��ంద��

అమ�ావ�, జనవ��, 18: ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��క�ాట� ��త� �����  ��ను �ర���ం�ే �ాఖల��ౖ స��
�ర���ం��ర�. ��లగప��� స��ాలయంల�� 4వ బ�� �  ఐ.ట� సమ���శ  మం��రంల� సమ���శ��� 2022 - 23 య���
�ా� � ��ౖ ప���నం�ా చ���ం��ర�. ఎ�� �� ర�� ల�, �� ర�� ల �ా��  ప�గ���ౖ ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� క���ాల
వలవ� ను  అ���� మం�� �వ�ాల� �ెల�సుక����ర�.   ��ాఖపట�ం �ె��ౖ� �ా����� ప���గ���ౖ�� మం�� ఆ�ా
��ార�. �ిబ�వ�� 4వ �ే��న మ�� సమ���శమ�ా�ల���ర�. ఆ ���కల��  య��� �ా� � �ిద�ం �ే�ి �����క అం��ం��ల�
మం�� ఆ�ే�ం��ర�. ��ల�� ర� �ల��  ���� �ిట�  గ���ం� ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�హ�ణ�ం �వ�ాలను మం�� ద�ి���
�సు����� ర�. ఇప�ట��� ���� ం� ప����య ప�ర��ంద� మం���� స�ష�ం �ే�ార�. ప��శ�మలల�� అ�� ����ాల� �����ర�
�� ర�� లను �ర���ంచుక�ంట����య�, �� ష� ���య� ����క�ా అ�� ����ాలను ఒ�� ��� ��ౖ� �ా మ����
ప����యను సంబం��త �ాఖ అ���ార�లక� అప���ం��ర�. ఈ���, ఎ�ఎ�ఎ�ఈ, ఏ�ీఐఐ�ీ, మ���ట�ౖ� బ� ర�� ల వంట�
అ�� ����ాలను ప��శ�మల �ాఖ ��� ��ౖ� ల� �ం� ����ా ఓ��� �ే�� �ల��ా ��� ��ౖ� �ం�ో  తయ�ర�
�ేయ�ల���ర�.  ��ాఖ �ె��ౖ� �ా����ా �క �ా����� ��ౖ ప��ే�కం�ా చ���ం�ేందుక� �క��ారం ఆ���క �ాఖ మం�� బ�గ�న��
సమ���శమ���ందుక� �ర�యం �సుక����ర�. ప��శ�మల �ాఖల�� ��లక �ార�క�మ�ల��ౖ త��న ప���రం
క��ం�ేందుక� క��� ప��ే�క �ా�ా�చరణ ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� ప��శ�మల �ాఖ �ౖె��క�� సృజనను ఆ�ే�ం��ర�. ఈ
సందర�ం�ా ల���ి�� �ాల�ీ, ఈ� �ాల�ీల గ���ం� క���ాలను మం�� అ���ార�. �ానున� ఆ���క సంవత��ా���
ప��శ�మల �ాఖ బ�ె�� అంచ��లను మం�� అ���� �ెల�సుక����ర�. ��� ���హ�ాలక� ��ా ��న�త��ే�ల� బ�ె�� ��ౖ
కసరత�� క� పల� ��లక సూచన����ర�.

��లగప��� స��ాలయంల� జ����న స��క�  ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� క���ాల వలవ�, ప��శ�మల
�ాఖ �ౖె��క�� సృజన, ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�హ�ణ�ం జ�ా���, ఏ�ీఏ���ీ ఎం�� �.ఎ� భర� ����� , ఏ�ీఐఐ�ీ ఈ��
సుదర�� బ�బ�, మ���ట�ౖ� బ� ర��  ��ప��ట� �ీఈ�� ర�ంద���� ����� ,ఏ�ీట��ీ�ీ ఎం�� ప���� ����� , ఎ�ఎ�ఎ�ఈ �ీఈ��
పవన మ����, ప��శ�మల �ాఖ సల���ర� ��ధ� లం�ా, ఇతర ప��శ�మల �ాఖ అ���ార�ల� �జరయ��ర�.


