
31–03–2022,
అమ�ావ�.

అమ�ావ�:
��ౖయ�ా�� జగనన� �ాశ�త భ� హక�� మ��య� భ� ర� పథకం��ౖ �ా�ం� �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� . జగ� 
స��.

–సమగ� స���క� సంబం��ం�న �వ�ాలను �ీఎంక� అం��ం�న అ���ార�ల�.
–సమగ� భ�స��� ��సం అ���ధు�క ట��ా�ల��� ర��� ం��ం�న �ో�� � ప���ం�న �ీఎం
–�ో��  ప��ర�� �ీఎంక� �వ��ం�న అ���ార�ల�

–  ఏ�ి��  5 కల��  భ� స�����సం 41 అ���ధు�క �ో�ను�  స���పనుల��  �మగ���� ఉంట��.
– మ��ంత ��గవంతం�ా పనుల� �ేయ����� మ�� 20 �ో�న� ను క��� ��ను��ల� �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.
– �త�ం�ా భ� స��� ��సం 154 �ో�న� ను ������ా� మన� అ���ార�ల�.
– ఇప�ట�వరక� 1441 ��ా మ�ల��  �ో��  స��� ప����.
– వ�ా� �ాలం వ�ే�ల��ా �ల�ౖనంత ��ర �ో��  స��� �ర���ంచ����� ఏ�ా�ట� �ేసుక����మన� అ���ార�ల�.
– ���నూ� �ల��  ��ప��న స��� �ేసుక�ంట� మ�ందుక� ��ళ�� ���మన� అ���ార�ల�.

– స��� ఫ���ల� ప�����ా అం�ేల� అ�ేసమయంల� ���ార�� ల స���కరణ.
– ��� ల��ం� అ� �ేష�, ��ా మ ల��ం� ���స�� అ� �ేష�, ��ా మ ఖ��� ���స��, ��ం���ాట� జగనన� భ� హక�� పత�ం
ఇవ�నున� అ���ార�ల�.
– ��ా మ స��ాలయ�ల �ా���ా భ� �వ�ాలను అ� �ేష�  �ేయనున� అ���ార�ల�.
– ���వల�  గతంల� ��� ల��ం�  సందర�ం�ా తల���న సమస�లక� ప���ా�రం వసు� ందన� అ���ార�ల�.
– 5200 ��ా మ�ల�� 2023 �ల�ౖ ��ల�ఖర�క�, 5700 ��ా మ�ల�� 2023 ఆగసు� ��ల�ఖర� కల�� , �����ంబర� ��ల�ఖర� ��ట���
6460 ��ా మ�ల��  స��� ప�����ే�ి ���య�  ట�ౖట���  ఇ�ే�ల� �ా�ా�చరణ ప�����ేసుక�న�ట��  ��ల���ం�న అ���ార�ల�
– ఓఆ� ఐ (ఆ��� �������ౖ� �ా��� ఇ��జ�� ) ���� ల ప����య �దట� �డత ��ా మ�ల�� ఈ ఏ���� నవంబ� ��ల�ఖర� ��ట���,
��ం�ో �డత ��ా మ�ల�� ����ంబ� ��ల�ఖర� ��ట���, మ��ో�డత ��ా మ�ల�� జనవ�� ��ల�ఖర� ��ట��� ప�ర�వ���యన�
అ���ార�ల�.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�..:
– గతంల� ��� ల��ం� ల� ఉన� సమస�లను ప��ష���ం��� :  �ీఎం ఆ�ేశం.
– అత�ంత �ారదర�క పద�త�ల��  ఇ�� జర�ా� : �ీఎం.
– ��ంట��  అనుస��ం����న �����ల�, ఎ� ఓ�ీలను తయ�ర� �ేయ�లన� �ీఎం.
– ���ార�� లను ఎవ�ర� మ�ర�ల�� �ధం�ా, ట�ంప�  �ేయల�� �ధం�ా �ేయ�లన� �ీఎం.
– ఎల�ా�� ��  పద�త�ల�� �� �ాక�ం��, �ి�క�  ���ార�� ల� క��� తయ�ర��ేయ�లన� �ీఎం.
– ఈ �ి�క�  ��క����ం�  క��� ఎప�ట�కప��డ� అ� �ే�  �ేయ�లన� �ీఎం.
– స�  ���జ� ��సం దరఖ�సు�  ��ట��న ��ంట�� స��� జ����ల� చూ��లన� �ీఎం.
– ఎక��� అ����� ఆ�ా�రం ల�క�ం�� �ేయ�లన� �ీఎం.
– లం��లక� ��వ�ల�క�ం�� ఈ వ�వస�  నడ�ాలన� �ీఎం.
– అం�మం�ా స��ాలయ�ల �ా� �ల� ������ �షను�  జర�ాలన� �ీఎం.
– ఎక��ౖె�� లం��ల� �సుక�ంట� క��తం�ా క��న చర�ల� �సు���ా��ం�ేనన� �ీఎం.
– భ� సమస�ల ప���ా��ా��� �బ�ౖ�  ట�ౖ�బ��న��  ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� మ�ఖ�మం��
– ���వల�  �ా� �కం�ా ఉన� సమస�ల� ఎక���కక��ే ప���ా�రం అవ���యన� మ�ఖ�మం��.
– భ� యజమ�నులక� ���య�  ట�ౖట���  ఇ�ే���ట��� ����ప��ా ��ా��ల� ల�క�ం�� చూ��లన� �ీఎం.



– ఇందుల� ��గం�ా ���య�ాఖను  క��� ఈ ప����యల� ��గ�ా�మ�లను �ేయ�లన� �ీఎం.
– �����ౖ ఓ ��� మ��� ను క��� తయ�ర� �ేయ�లన� �ీఎం
– భ� స���, ���ార�� ల� త��తర అం�ాల��   �ే�ా��� ఒక ��క����ా �ాష� �ం �ల�ాలన� �ీఎం.
– అందుక�� �ీ�య�  అ���ార�లను, �ీ�య�  మంత�� లను ఇందుల� ��గ�ా�మ�ల��ా �ే�ామన� మ�ఖ�మం��

ఈ స��� సమ����ా��� ఉపమ�ఖ�మం��(����నూ��ాఖ) ధ�ా�న కృష����, పం��య��ా� ��ా �ణ��వృ����ాఖ
మం�� ���������� �ామచం��� ����� , ప�ర�ాలక పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� బ� త� సత����ాయణ,మ�ఖ�మం�� మ�ఖ�
సల���ర� అజ�య కల�� ం, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, �ీ�ీఎ� ఏ ���ష� �ీఎ� � �ా� ప��ా�, ����నూ��ాఖ ���ష� 
�ీఎ�  రజ�  ��ర�వ, ����నూ��ాఖ క�షన�  �ి��� ర� జ�ౖ�  ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.
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31–03–2022,
అమ�ావ�.

��ౖయ�ా�� జగనన� �ాశ�త భ�హక�� మ��య� భ�ర� పథకం��ౖ �ా�ం� �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 
స��.

సమగ� భ�స��� ��సం అ���ధు�క ట��ా�ల��� ర��� ం��ం�న �ో�� � ప����ం�న �ీఎం.

ఉపమ�ఖ�మం��(����నూ��ాఖ) ధ�ా�న కృష����, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మం�� ����������
�ామచం��� ����� , ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� బ� త� సత����ాయణ, మ�ఖ�మం�� మ�ఖ� సల���ర�
అజ�య కల�� ం, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, �ీ�ీఎ� ఏ ���ష� �ీఎ� � �ా� ప��ా�, ����నూ��ాఖ ���ష� �ీఎ� రజ� 
��ర�వ, ����నూ��ాఖ క�షన�  �ి��� ర� జ�ౖ�  ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.


