
30–03–2022,
అమ�ావ�.

అమ�ావ�:
��త�  �ల�� ల ఏ�ా�ట���ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల�  �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

��త� �ల�� ల అవతరణ, మ��క సదు�ాయ�ల కల�న, భ�ష�త�� ల� ����ంచనున� ప���ాల�� సమ���య�ల ��ా�ణం
త��తర అం�ాల��ౖ అ���ార�ల�� చ���ం�న �ీఎం.
–ఏ�ి�� 4 ఉదయం 9:05 నుం� 9:45ల మధ� ��త� �ల�� ల అవతరణక� మహ�ర�ం ఖ�ార�, ����� ఆ�దం �ె��ిన
�ీఎం.
–ఏ�ి��  6న �ాలంట�ర� స���రం, ఏ�ి��  8న వస� ����న �ార�క�మ�ల�.

–��త�  �ల�� ల ఏ�ా�ట� ప����యక� సంబం��ం� �వ�ాలను �ీఎంక� �����ం�న �ీఎ�  స�, ఇతర ఉన������ార�ల�.
– ��త��ల�� లక� సంబం��ం� ప�జలనుం� 16,600 సల�ల�, అభ�ంత�ాల� వ���యన� అ���ార�ల�.
– ప�జల అ���ా య�లక� అనుగ�ణం�ా �ేయ���న మ�ర��ల�, �ేర��ల� �ే�ామన� అ���ార�ల�.
– ప�జల�, ప�జ�ప���ధుల�� చ���ం�న త�ా�త�� కల�క�ర��  �ి�ార��ల� �ే�ారన� అ���ార�ల�.

– �ిబ�ం�� �భజన, �ా���� �� �ి�ంగ�ల�� �ి�� �ా�ం� �ార��ల�, �ాష� �ప� ఉత�ర��ల�.. అ��ంట�� ప��గణల���
�సుక����మన� అ���ార�ల�.
– �ట�� ప��గణల��� �సుక��� ��త� �ల�� ల �ాల��యం��� ంగం ��ా�ణం, ప�న� వ�వ�ీ�కరణ ప���ాదనల�
తయ�ర��ే�ామన� అ���ార�ల�.

– ��త��ల�� లక� �ిబ�ం�� ����� ల��ా అ�� ఏ�ా�ట�� సక�మం�ా జర�గ�త����య�? ల���? అన� �షయ���
ఎప�ట�కప��డ� స��చూసు��వ����� ఒక �ె� �సు�  క��� తయ�ర��ే�ామ� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– ��త� �ల�� లక� సంబం��ం� నూతన ��� ��ౖట�� , ��త� యం��� ం�ాల� ఏ�ా�టవ�త�న�ందున �ాట��� అనుగ�ణం�ా
ప�సు� తం ప�భ�త�ం �����సు� న� �ా�� ��� ల� మ�ర��ల� �ేర��ల�.. త��తర �ార�క�మ�ల�� ప�ర�య��య� �ె��ిన
అ���ార�ల�.
– అల��� ��త�  �ల�� ల సమ���రం�� క���న ��ం�  బ���  క��� తయ�ర� �ే�ినట��  ��ల���ం�న అ���ార�ల�.

– కల�క�ర�� , �ల��  �� �సు అ���ార�ల �ా�ా�లయ�ల�, �ా�ంప� �ా�ా�లయ�లను ఖ�ార��ే�ామ� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– �ాధ����నంత వరక� ప�భ�త� భవ��లను ఎం�ిక �ే�ామ�, ల����ట ��ౖ���ట� భవ��లను అ�ె� ��ా �ప����న
�సుక����మ� �ె��ిన అ���ార�ల�.

�ీఎం ఆ�ే�ాల�:
– సు�ి�ర ఆ���క ప�గ���సం �����ంచుక�న� ల���లను ��త�  �ల�� ల�� అనుసం��నం �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ే�ాల�.
– ��త�  �ల�� ల��  ప���ాల�� సమ���య�ల ��ా�ణ�ల��సం అను��ౖన స�ల�ల ఎం�ికను ప�����ేయ��.
– క�సం�ా 15 ఎక�ాల స�లం ఉం�ేల� చూసు���ా�.
– కల�క�� ���ాట�, �ల��  �� �సు అ���ా�� �ా�ా�లయ�ల�� క��� ఒ�� సమ���యంల� ఉం�ేల� చూసు���ా�.
– అం�ే�ాక�ం�� ��� �ా�ంప� �ా�ా�లయ�ల� క��� అ�ే ��ా ంగణంల� ఉం�ేల� త��న �ా� � ను ఎం�ిక �ేసు���ా�.
– ఈ భవ��ల��సం మం� ��జ�ౖన� ను ఎం�ిక�ేసు���ా�.
- ప���ాల�ల� గ�ర�� ం�ేల� భవ��ల ��ా�ణం ఉం���.



– ప�సు� తం అ�ె� భవ��ల� �సుక�న� �ల�� ల�� .. ��త� భవ��ల ��ా�ణ�లక� ��ా ��న�త ఇ�ా�� : అ���ార�లక� స�ష�ం
�ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ స��� సమ���శంల� ప�భ�త� సల���ర�(ప�జ� వ�వ��ాల�) సజ�ల �ామకృ�ా� ����� , �ీఎ� ��క�� స�� శర�,
����ీ �� � �ాజ�ంద���� ����� , �ీ�ీఎ� ఏ ���ష� �ీఎ� � �ా� ప��ా�, �ఏ�� మ�ఖ� �ార�ద��� శ�భ�ష� క�మ��,
ర�ాణ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�, ఐట� మ�ఖ��ార�ద��� � జయల���, �ా� �ం� ��క�ట�� � �జయక�మ�� 
ఇతర  ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.


