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హ�ం�ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

హ�ం�ాఖ��ౖ �ీఎం ��వ�� – ��లక ఆ�ే�ాల�

ఏ�ీ�, ��శ, ఎ� ఈ�ల� �ార�కల��ాల� స� �ామ��క మ�ధ�మ�ల ����ా ����ంప�లక� �ె� 

�ట��� అత�ంత ��ా ��న�త

అ��� ��ట��ేసుక�ంట�న� ����ాలను ����  �ేయ���ం�ే

��శ తర�ల� అ�����ౖ �ి�ా�దులక� ఏ�ీ��� య�� 

��ల���ల�� �ా య��  ర�పకల�న

��ర ��ా� రణక� �� �����  ���గం బల���తం

మండల �ా� � వరక� ఏ�ీ� ���షను�

ఇతర ����ాల��  అ��� �ి�ా�దుల��ౖ�� ఏ�ీ� పర����ణ

డ���  వ�వ��ాలక� �ాష� �ంల� ��ట� ఉండ�ాదు

మ�ల�ల�� �� ���� క�కట� ��ళ��� ��క�ం�ేయం��

����సంస�ల��ౖ ప��ే�క �ఘ�

�కట� ప�పంచంల� వ�వ��ాలను సమ�లం�ా �ర���ంచం��

ప����ల� ఈ అం�ాల��  ప�గ�� �����ం���

ఎ� ఈ��� ప��ే�క �ా�  ��ంట�  నంబ� 

హ�ం�ాఖ��ౖ స��� సమ���శంల� అ���ార�లక� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఆ�ే�ాల�

అమ�ావ�:

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�..:



– అ��� ���ధం, సమర�వంతం�ా ‘��శ’ అమల�, ఎ� ఈ� �ార�కల��ాలస� �� ష� ���య�����ా ����ంప�లను

అడ�� ��వడం��ౖ అత�ంత ��ా ��న�త ఇ�ా��:

– ప�� హ�ంమం��, ����ీ క��� తమ ����ర�హణల� తమ�ౖెన మ�ద� ఉం���, ఇ�� �ా���� గర��ారణం�ా �ల�సు� ం��:

– �����ంచుక�న� ల���ల��ౖప� ఏ�ాగ�త�� మ�ందుక��ా�ా�.

అ��� ���ధక�ాఖ

– అ��� �������� ఏ�ీ�ల� 14400 నంబ�  ��ట�� ం.

– ఈ నంబ� ను మ��ంత �స� ృతం�ా ప���రంల��� �సుక��ా�ా�.

– ఏ�ీ� �ధుల�ంట�, ఎల� ప��ేసు� ందన��� �స� ృతం�ా �ె�య��.

– అ����� ఎక��� క��� ఆ�ా�రం ఉండక�డదు. ఎక��� క��� అ��� అన��� క��ించక�డదు. ఏ�ీ��� ఇ��

��ా ధ�క ����ా�ా�.

– ఆ���, ���� ���ా���ం�  �ా���ల���� �ాట�� ఏ�ీ� ��ంబర�క� �ేర���� ఏ�ా�ట� ఉం���.

–అందుక� త��నట�� �ా ��ంబర� ఏ�ా�ట��ే�ి, ���� �స� ృతం�ా ప���రం �ేయ��.

–అ��� ��సుల� ఎక��వ�ా న�దవ�త�న� ����ాల��  మ��ంత దృ�ి���ట�� �.

– ��ా మ, �ార�� స��ాలయ�ల� అ����� దూరం�ా ఉ����. భ�ష�త�� ల�క��� ఈ వ�వస�ల� అ��� వ�వ��ాల�

క��ించక�డదు.

–�����సం అవసర���న ఎ� ఓ�ీల� తయ�ర� �ేయ��.

– ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల�� �� స�  ����ా� � �  వ�వస�ల� వసు� ����. స���యర��  వసు� ���ర�.

– భ�మ�ల పంప�ాలవల�  వ�ే� ���జ�, స���, ������ �ష�  త��తర ప����యల�� స��ాలయ�ల�� �� జర�గ����

– అల�ంట� సంద�ా�ల��  క��� అ����� ఆ�ా�రం ఉండక�డదు.

– అ��� ��ట��ేసుక�ంట�న� వ�వస�లను ����  �ేసుక�ంట� ����� �.

– ప�భ�త�ం ప���ా� త�కం�ా �సుక�ంట�న� ��ర�మ�ద� , సంప�ర� �� షణ వంట� �ార�క�మ�ల�� అ�����, లం��లక�

��వ� ఉండక�డదు.

– అ��� జర�గ�త�న�ట�� �ా ఆ��� ���ా��  ఉ���, ���� పం�ిం��� స��.. చర�ల� �సుక���ట�� �ా వ�వస�  ఉం���.

– ర�.1.35 ల�ల ��ట��  మ��ేళ�  �ాకమ�ం�ే ���ట� పద�త�ల��  ప�జలక� ఇ���ం:

–ఎల�ంట� మధ�వర�� ల� ల�క�ం�� ఎక��� క��� ��ౖ�ా అ���, �వ�క� ��వ� ల�క�ం�� ప�జల ఖ���లక� పం�ాం:

– వ�ే� ��ం�ేళ��� క��ి�ే సుమ�ర� ర�.2.5ల�ల ��ట��  ప�జలక� ప�త�� నగదు బ��� ����ా అం��సు� ���ం:



– �ేవ��� దయవల�  ఎల�ంట� అ����� ��ట� ల�క�ం�� ఇవ�� �ేసు� ���ం:

– మండల�ా� � వరక� క��� ఏ�ీ�� బల���తం �ేయ��:

– అ��� ���ధం, ��శ, ఎ� ఈ�.. ఈమ�డ� అం�ాలక� సంబం��ం� మండల�ా� �ల�� ���షను� ఉం���, ఈ మ�డ�

అం�ాలను పర�����ంచ����� ప�� �ల��  �ా� �ల� ఒక అ���ా�� ఉం���:

–  ��శమ������ా అ��� �������� ఒక య�� ను ��ట�� �:

– ��ల���ల�� �ా య�� ను తయ�ర��ేయ��, �ా�ా�చరణక��� �ిద�ం�ేయ��:

– �������ా ఎవ����� �ి�ా�దు �ేయవచు�, తమ వద�నున� ఆ���, ���� స� ప��� లను ��ర��ా అ� ల�� 

�ే�చు�:

– �ట�� ��ా� ��ంచ����� అధు��తన �� �����  వ�వస�ల� క��� ఉం���:

– లం��ల ��సుల��  అ��స��న �ా���� ��గం�ా ��ల� క��� ప���:

– ప�సు� తం ఉన� చట�� లను క��� ప����ం�, మ�ర��ల�, �ేర��ల� ఉంట� �ే�ి సమర�వంతం�ా అమల� �ేయ��:

– ఏ అ��� వ�వ�రం��ౖ��ౖ�� ఏ�ీ� పర����ణ �ేపట�� �:

– ప�భ�త� పథ�ాల��  అ�����ౖన వ��న �ి�ా�దుల��ౖ�� ఏ�ీ� దృ�ి���ట�� �:

– సంబం��త �ాఖల� ఆ �ి�ా�దుల��ౖ �సుక�ంట�న� చర�లను ఏ�ీ� పర�����ం���:

– �����సం ��ధ ప�భ�త� ����ాల�, ఏ�ీ� మధ� �ిన��� ఉం�ేల� త��న చర�ల� �సు���ా�:

– ఏ�ీ��� �ి�ా�దు �ేయ���న నంబ� ను ప�� ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��  క��� బ��ా క��ిం�ేల� హ� ���ం��  ��ట�� �:

– య��  ����ా ఎల� �ి�ా�దు �ే�చు�.. అన������ౖ త��న సూచనల� క��� ఈ హ� ���ం� ల� ఉం���:

��శ

– ఇ�� మ�ను��న�డూ జరగనట�వంట� �ార�క�మం:

– హ�ంమం��, ����ీ ��శ అమల�ను ప���ా� త�కం�ా �సు���ా�:

– ఇంట� నుం� బయటక� అడ�గ���ట��న ప�� బ��క, మ��ళ �ే�ల� ��� �� � ఉంట� ��ల�.. భద�తక� భ���ా

ల�ం�నట�� :

– ఎ� ఓఎ�  బట�  ������� �� � ను 5 �ార��  అట�, ఇట� ఊ�ి�ే ��ల� 10–15 ���ాల��  �� �సుల� ఉంట�ర�:

– ఈ ���ా���  ట�ౖంను ఇం�ా త���ంచడం�� �ాట� క��తం�ా �ా���� స�యం అం���:

– ఎంత ��గం�ా ఘట�� స�ల���� �ేరగ����ే అం�ే ��గం�ా ���ా�� ��ా��ంచగల�గ���ం:

– ���వల�  మ��ళల�, బ���త�లక� భద�తక��ం�ే �షయంల� ��ప� మ�ర�� వసు� ం��:



– ��శను మ��ంత సమర�వంతం�ా �ర���ంచ����� మ��ంత ��ర����న ��� ట��ా��  ర��� ం��ం���:

– ప�భ�త�ం తరప� నుం� ఇం�ా ఏం �ా�ాల��� �ేయ����� �ిద�ం:

– ఇంతవరక� 1.24 ��ట�  ��శ య��  �ౌ��� ��  అయ���:

– మన ల��ం.. ���ా�� ��ా��ంచడ�� �ాదు, ఆ �����  �ే�ిన వ������ �� ���ంచడం

– ఈ �త�ం ప����యల� వ�వస�  అత�ంత సమర�వంతం�ా ప��ేయ��.

– ఇప��డ� ఏ�ా�ట��ేసుక�న� వ�వస�లను బల���తం �ే����శ�ా �ే�� ఎల�ంట� ప���ాదనలను అ��� ప�భ�త�ం

మ�ందుక� �సు��ళ�� ం��:

���ష�  ఎ� �� �� ��ం�  బ���� (ఎ� ఈ�)

– మద�ం అక�మ ర�ాణ�, అక�మ మద�ం తయ���� ఉక���ాదం�� అణ����య��:

– ఎ� ఈ��� �����ం�న �ార�కల��ాల� క��� అత�ంత ��లకం:

– ఎ� ఈ���సం క��� ఒక �ా� ��ంట�  నంబ� ను ��ట�� �:

– మద�ం అక�మర�ాణ�, అక�మ మద�ం తయ���లను ఉక���ాదం�� అణ���య��:

– ఆధు�క ��గ��కత ��ర��� వసు� న� ��డ�ోరణ�లక� అడ�� కట���య��:

– డ���, గంజ��� ప�����ా �����ం���:

– ����సంస�ల�ద ప�����ా �ఘ� ��ట�� �:

��య�  క���ాలల� �దల�క��, ఇంజ���ం�, �����, ����క�  �ాల��ల�, య��వ���ట�ల� �ద �� క�  ��ట�� �:

– మన �ిల�ల� �ట� బ���న పడక�ం�� �ా�ాడ����ా��న బ�ధ�త మన��ౖ ఉం��:

– ఎక�డ ఏం జ������... మనక� ��ంట�� సమ���రం వ�ే�ల� అందుక� తగ� వ�వస�ను ఏ�ా�ట� �ేసు���ా�:

–�ాల�� �ా� � వరక� ఇ� �ార�� వ�వస�ను ఏ�ా�ట� �ేసు���ా� – ఏ సమ���రం వ���� స��... ��ంట�� స�ం��ం�

చర�ల� �సు���ా�:

– ��వలం డ��� ను �క��సు� న� �ా����ౖ�� �ాక�ం��... మ�ల�ల�� �� �� �... ఆ వ�వస�లను క�కట� ��ళ��� ��క�ం����న

అవసరం ఉం��:

– �కట� �ామ�� జ��లల� జ���� ఇల�ంట� �ార�కల��ాల��ౖ క��� �� �సుల� దృ�ి���ట�� �, �ఘ� ��ం���:

– టయ� వ� �ీట�లల� డ��� ల�ంట� ఘటనల� చూ�ాం. అల�ంట�� ఇక�డక��� జర�గ�త����య�? అన��� దృ�ి�

��ట�� �:

– మన �ిల� ��, మన ����వ�వస�లను మనం �ా�ాడ����ా�:



– అల�ంట� �ార�క�మం మనం �ేయక�� �ే భ�ష��  తరం ���లవ�త�ం�� :

– �ా���� మం� భ�ష�త�� ను అం��ం�ే �ా��వరణ��� అం��ం����న బ�ధ�త మన��:

– ఒక�� ����లను, ����క�ట�ంబ�లను ��శనం�ే�� ప���ి�త�ల� �ాష� �ంల� ఎక��� ఉండక�డదు:

– అత�ంత సమర�వంతం�ా �� �సుల� వ�వహ��ం���:

– �ామ��క మ�ధ�మ�ల ����ా ����ంప�లక� �ాల�డ�త�న� �ా����ౖక��� క��న చర�ల� �సు���ా�:

– ��ను �����న� అం�ాల��  ఇ�ాళ మన �ాష� �ంల� ఉన� ప���ి�త�ల� ఏంట� మ��ంప� �ేయం��:

– ప����ల� ���� జ���� సమ���శంల� మ�� ఏ �ా� �ల� ��ర�గ�ప��� � బ���� ���ి �����క ఇవ�ం��:

– ఇప��డ� �ేసు� న� �ార�క�మ�లను ప����ం� సమర�వంత���న �ా�ా�చరణ ప�ణ��క క��� �ిద�ం �ేయం��:

– ��ా మ, �ార�� స��ాలయ�ల�� ఉన� మ���� �� �సుక� క��� ��శ, ఎ� ఈ�, ఏ�ీ� ఈ మ���ంట� �ార�కల��ాల��ౖ��

అవ�ాహన క��ం��� : �ీఎం

– య���  ���గం��ౖ అవ�ాహన క��ం��లన� �ీఎం:

– ��శ య��  �ౌ��� �  �ేసుక�న� �ా���� సల�ల�, సూచనలను ��ట��ి��ష��  ర�పంల� పం�ిం��ల� �ీఎం సూచన:

– ���వల�  ఘటన జర�ా� �� య�� ను చుర��ా�  �ాడ�క���ల� �ిద�ం�ా ఉంట�రన� �ీఎం:

– ��ర��ా� ణక� అత�ంత ��లక���న �� �����  వ�వస�లను బల���తం �ేయ�లన� �ీఎం

– అవసర���న �ాట�� అం��ంచ����� ప�భ�త�ం �ిద�ం�ా ఉం�� : అ���ార�లక� స�ష�ం �ే�ిన �ీఎం.

ఈ స��� సమ���సంల� హ�ం�ాఖమం�� ����ట� వ�త, �ీఎ� స�� శర�, ����ీ �� � �ాజ�ంద���� ����� , హ�ం�ాఖ

మ�ఖ� �ార�ద��� క�మ�ర �శ���  ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.


