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

��డ�–��డ� పనుల ప�గ��� �ాట� �����ాఖల� �ేపడ�త�న� పల� �ార�క�మ�లక� సంబం��ం�న �వ�ాలను �ీఎంక�
�వ��ం�న అ���ార�ల�.

స��� సమ���శంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�... :
సూ��� ల� ��డ�–��డ� ��ంద �ేపడ�త�న� పనుల ప�గ���ౖ �ీఎం స��.
��డ�–��డ� పనుల� ��గవంతం �ేయ�ల� ఆ�ేశం.
�����ంచుక�న� ల��ం ల��ా పనుల� ప���� �ా�ాలన� �ీఎం.
��ం�ో  దశ ��డ�–��డ�ల� ��గం�ా సుమ�ర� 22,344 సూ��� ల� అ�వృ���  పనుల�.
ఈ ��ల�ఖర� ��ట��� ��ం�ో  దశ ��ంద అ�� సూ��� ల� పనుల� �దల� �ా�ాలన� �ీఎం.
మ��క సదు�ాయ�ల కల�నల� ��గం�ా ప�� �ాఠ�ాలల� ట��ల� ఉం�ేటట��  చూసు���ా�.
బ� ధన, మ��క సదు�ాయ�ల కల�నల�  ��ౖ���ట�  �ాఠ�ాలలక� ��ట��ా మనం �� ట�పడ�త����ం.
��డ�–��డ� ��ర��� సమ�ల మ�ర��ల� �ేపడ�త�న� తర�ణంల�... ట�� క��� ఏ�ా�ట� �ేయ��.
��డ� ��డ� �ేపట��న సూ�ళ�ల� �ా� ���  �య�మకం��ౖ ఆల�చన �ేయ�లన� �ీఎం
త����ా �ాఠ�ాలల� �ల���ౖన ఆసు� లక� ర�ణ క��ంచగల�గ���మన� �ీఎం
�ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష�  �� ం��న సూ�ళ���ౖ�� �ీఎం స��
�ీ�ఎ� ఈ గ����ంప� �� ం��న సూ�ళ�ల�� ఉ�ా���య�లక� ఉత�మ ��ణ అం��ం��లన� �ీఎం
����� మం� ��ణ అం��ంచడం ����ా మం� ఫ���ల� �� ందవచ�న� మ�ఖ�మం��

ట�ఎంఎ�, ఎ� ఎం�  ��ౖ స��.
ట�ఎంఎ�, ఎ� ఎంఎ� �ార�క�మ�ల��ౖ మ��ంత ���స ��ట�� లన� �ీఎం
ట�ఎంఎ�, ఎ� ఎంఎ� ను ప�ా��ా �ర���ం��లన� �ీఎం

సూ�ళ�ల� ��ల��� ��ట�  ర��ాయల� ఖర�� ��ట��  ��డ�–��డ� �ేపట��న త�ా�త �ాట� �ర�హణ��ౖ ప��ే�క ���స ��ట�� లన�
�ీఎం
�ర�హణ సక�మం�ా �ేయక�� �ే మరల� మ�మ�ల� �ి���� వ�ా� �
�ాబట��  సూ�ళ�� , ట��ల�ట��  �ర�హణ��ౖ ప��ే�క శ�ద�  �సు���ాలన� �ీఎం

���� �ానుక��ౖ�� స��.
సూ�ళ�� ��ా రంభమ��� ��ట��� ���� �ానుక అం��ం��లన� �ీఎం
ఆ ��రక� సన�ద�ం�ా ఉం��� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
�����ానుక ��ట���య�  ఇప�ట��� �ిద�ం�ా ఉందన� అ���ార�ల�

బ��కలక� ప��ే�కం�ా మండల���� ఒక ��య�  �ాల�� ల��� ���సూ��  ప��  ల��� ����� వ�ే� �ధం�ా ఏ�ా�ట�
�ేసు� ���మన� �ీఎం
ఇందుల� ��గం�ా బ��కల ��సం 292 మండల�ల��  ఒక ���సూ�� ను ��య�  �ాల�� ల��� ���సూ��  ప�� �ా అ� ���� 
�ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.

స���సమ���శంల� ���  ఎల�ం�  య��  ప��ర�� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
ఇప�ట�వరక� సుమ�ర� 57,828 మం�� ��� ఆ య�� � �����సు� ���రన� అ���ార�ల�.



�� �ట���  �ద ప���నం�ా దృ�ి�  ��ట�� లన� �ీఎం
�ిల�ల� �� ట� ప�పంచంల� తట�� క�� �లబడగల�ాలన� �ీఎం

ప�ో  తరగ� ప���ల ఫ���ల��  తక��వ ఉ��ర����ాతం తక��వ �ావడం��ౖ తప���ా ���ంచనక�రల�దు.
��ణ����న �ద� అం��ంచడ�� ల��ం..
ప�ోతరగ� ప���ల��  ����  అ�న �ా����  ��లల��ల�� �� మరల� ప���ల� ��డ�త� �ాట�� క��� ��గ��ల� �ా��
ప��గణ��ా� మన� మ�ఖ�మం��

ప�ోతరగ�ల� �ా�  అ�న�ా���� క��� ఏ�ౖె�� ��ండ�  సబ��క�� లల� బ�ట� ��ం�  �ాసు��వ����� అనుమ�
ఇసు� ���మన� �����ాఖ అ���ార�ల�.

స��� సమ����ా��� �జ���న �����ాఖ మం�� బ� త� సత����ాయణ, �ాఠ�ాల �����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  బ����
�ాజ��ఖ�, �ాఠ�ాల �����ాఖ క�షన�  ఎ� . సు���  క�మ��, ఐ అం�  �ీఆ�  క�షన�  ట� �జయక�మ��  ����� ,
ఇంట� ���య�  ఎడ����ష�  క�షన�  ఎం � ��ష����బ�బ�, ఎ� ఎ� ఏ ఎ� �ీ�� ��ట������, బ�ౖ��  ��ౖ�  ����ి�ెం�  (ప�� � 
�ాల�ీ) సు�ి��  స�ా��, ఇతర  ఉన������ార�ల�.


