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అమ�ావ�:
–�దు��  �ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.
–�దు�� ��మ�ం�, స���� , ప�����ేయ���న ��ా జ�క�� ల�, భ�ష�� ల� �ేపట�నున� ��ా జ�క�� ల� త��తర అం�ాలను
స���ం�న �ీఎం.

�ేశ�ా�ప� ం�ా బ� గ��  సరఫ�ాల� సం��భం:
–�దు�� రంగంల� ప�సు� తం ��ల��న� ప���ి�త�లను �ీఎంక� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
– �ేశ�ా�ప� ం�ా ��ల��న� బ� గ�� సరఫ�ా సం��భం, �దు�� ఉత��� రంగం��ౖ పడ� ప���వం త��తర అం�ాలను
�వ��ం�న అ���ార�ల�.
– అంత�ా� �యం�ా, �ే�యం�ా వ��న ప��ణ�మ�ల�� బ� గ�� క� �వ� ��రత ఏర���ందన� అ���ార�ల�.
– బ� గ��  సరఫ�ాల� �వ� అంత�ాయం�� పల� �ా�ా� � ల��  �వ� ��రత ఉందన� అ���ార�ల�.
స��ప�� ���ల�� �ా��� ను సరఫ�ా �ేయల�క�� త����ర�.
– ��స�� క��� త��నంత�ా అందుబ�ట�ల� ల�క�� వడం, ��ే�ాల�� బ� గ�� ధరల� �ప��తం�ా ��రగడం... ఈ �ారణ�ల��
�దు�త��  ��రతక� ������ాయన� అ���ార�ల�.
– మ����ౖప� ��మ�ండ� క��� గతంల� క��� అనూహ�ం�ా ������ందన� అ���ార�ల�.
– గడ�న మ��ేళ�� �ా వ�ా� ల� బ��ా క����ాయ�, భ�గర�జల�ల�, బ�వ�ల�� �ళ�� ప�ష�లం�ా ఉండడం వల�
వ�వ�ాయరంగం నుం� క��� ��మ�ం�  �ి�రం�ా ఉందన� అ���ార�ల�:
– మ����ౖప� ����  ప���ి�త�ల త�ా�త �ా����ా �క ఉత���రంగం ప�ం�క�ంద� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– ��స� ఉ��� గ�తల� క��� అ��క�ా� �ల� ఉ���య�, ఫ�తం�ా అ��క ���గం ఉంద� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– ఏ�ి�� 8న అత���కం�ా �ాష� �ంల� �దు�� ��మ�ం� 12,293 ��య� య��ట� క� �ే��ంద�, �ాష� � చ��త�ల���
అత���క ��మ�ం�  ఇద� �����న� అ���ార�ల�.

ఎంత ఖ������ ��ను��ల�:
– ���గ��ర�లక� ఇబ�ందుల� �ాక�డద�� ఉ�ే�శం�� ���� ఎత�న �దు�త�� ను ��ను��ల� �ే�ిన �షయ���
సమ���శంల� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– మ����ల� సగట�న ���క� ర�.36.5 ��ట�� ఖర�� �ే�ి �దు�� ��ను��ల� �ే�ామ�, ఏ�ి�� ల� సగట�న ���క�
ర�.34.08 ��ట��  ����ం� క��ంట� �����మన� అ���ార�ల�.
– ���గ��ర�ల� ఇబ�ం�� పడక�ం��, క��ంట� ��తలను అ��గ�ంచ�����, మ���� ��లల� �త�ం�ా 1268.69
��య� య��ట�ను ర�.1123.74 ��ట�� ����ం� �����మ�, ఏ�ి�� ల� 1047.78 ��య� య��ట��
ర�.1022.42 ��ట��� �����మ� �ె��ిన అ���ార�ల�.



– బ� గ�� �షయంల� �ానున� ��ండ� సంవత��ాల� ఇల�ంట� ప���ి�త�ల� ��న�ాగ���యన� సం����ల� ��ంద�ం నుం�
వ���యన� అ���ార�ల�.
– జన��ష� �ా� ంట� క� �ా�ా��న బ� గ�� ల� క�సం 10 �ాతం వరక� ��ే�ాల నుం� �ెచు����ా��న అవస�ా�� ��ంద�
ప�భ�త� అ���ార�ల� ������ెప�� ���ర� ��ల���ం�న అ���ార�ల�.
– ��మ�ం� ను అంచ�� ��సుక�� ఆ ��రక� �ా�ా�చరణ �ేసు���ాలన� �ీఎం.
– బ� గ��  ��ను��ల� �షయంల� ఒక ప�ణ��క ప��ారం మ�ందుక� �ా�ాలన� �ీఎం.

అనూహ� ��మ�ం�  ఉ��� ���� ��లల��  �ీ�  సమయ�ల�� నూ �గ�ల� �దు�త�� :
– ������ ఒప�ందం �ారణం�ా సుమ�ర� 45 ��య� య��ట�� �ా�ా� � ��� దశల�ా���ా అందుబ�ట�ల� వ��� ందన�
�ీఎం.
– మ�డ� సంవత��ాల��  �త�ం మ�డ� దశల��  అందుబ�ట�ల��� ���� �దు�త��  వ��� ం��:
– 2023 �వ�� ��ట��� �దట� దశల� సుమ�ర� 18 ��య� య��ట�� , ��ం�ో దశల� సుమ�ర� 18 ��య� 
య��ట�� , మ��ో  దశల� సుమ�ర� 9 ��య�  య��ట��  �దు��  అందుబ�ట�ల��� వసు� ందన� �ీఎం

��ం���ాట� �ాష� �ంల� కృష�పట�ంల� ��త��ా 800 ���ా�ాట�� , �ట��ీఎ� ల� ��త��ా 800 ���ా�ాట� ధర�� �దు�� 
య��ట��  అందుబ�ట�ల��� వసు� ����:
85�ాతం �ీఎ� ఎ�  అంచ�� ��సుక�ంట� మ�� 30 ��య�  య��ట��  అందుబ�ట�ల��� వసు� ం��:
�త�ం�ా  48 ��య�  య��ట��  అ�త�రల� �ా�ా� � ��� అందుబ�ట�ల��� వ��� ం��:

�ీల�ర�ల� ��త��ా 1350 ���ా�ాట�  ��త�  ��ా జ�క�� ను �ల�ౖనంత ��గం�ా ప�����ేయ����� దృ�ి���ట�� �: �ీఎం
���ీఆ�  ప�ర���ంద�, త�రల��� ట�ండర��  �ిల�సు� ���మన� అ���ార�ల�
కృష�పట�ం నుం� 800 ���ా�ాట�  �దు�త�� .
�ల�ౖ–ఆగసు�  కల��  కృష�పట�ం �దు�త��  ���గ��ర�లక� అందనుంద� �ె��ిన అ���ార�ల�.
�జయ�ాడ థర�� ��ంద�ంల� 800 ���ా�ాట� �దు�త��� పనుల� క��� �ల�ౖనంత త�ర�ా ప�����ేయ�ల� �ీఎం
ఆ�ేశం.
�� లవరం పవ� ��ా జ�క��  పనుల� ��గం�ా జర�గ�త����య� �ె��ిన అ���ార�ల�
ఇప�ట��� ట�����  తవ�కం ప�ర���ందన� అ���ార�ల�
ఈ ��ా జ�క�� ల వల�  ��ద�  ఎత�� న �గ�ల� �దు�త�� ను �ా��ంచగల�గ���ం:

– �ా����ా �క రం�ా��� �రంతర �దు�త��  సరఫ�ా��ౖ మ�� చర�ల� �సు���ా�:
– ఆ���క వ�వస���ౖ ప��క�ల ప���ి�త�ల� �ాక�ం�� చూ���:
– �ా�� ��మ�ం� క� త��నట�� �ా �దు�త�� ను సరఫ�ా�ేయ��:
– ఈ �షయంల� �ా����ా �క రంగ వ�క�� ల�� క��ి ఒక �ా�ా�చరణ ర��� ం��ంచు���ా�:
– వ�ే� ��స�ల� ఇల�ంట� సమస�ల� �ాక�ం�� త��న చర�ల� �సు���ా�:

�ా� ంట�  �ర�హణల� అత��న�త ప�మ�ణ�ల� �ా��ం���:
– జ�� �� ఆధ�ర�ంల� ఉన�  �ా� ంట�ను అత��త�మ �ామర��ం�� �ర���ం��లన� �ీఎం
– 85�ాతం �ీఎ� ఎ�  �ామర��ం�� న����ల� చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ే�ాల�.
– ���వల�  ��ణ����న �దు�త�� , మం� ధర�� అందుబ�ట�ల��� వ��� ం��:
–అం�ే�ాక�ం��... �దు��  ఉత���  ఖర��ల� త���ం�ేల� ఆల�చనల� �ేయ��:
– ఖర��ల� త����� ఆ��యం వ��నట��  ల�క�:

పం��   ��� ��� ����ో�  ఎల����క�  ��ా జ�క�� ల ����ా భ�ష�త�� క� భ���ా:
– �దు��  ఉత���  రంగంల� ప�పంచ�ా�ప� ం�ా పల� మ�ర��ల�:



– ప�ా�వరణ ��త �����ల�� �దు��  ఉత��� :
– బ� గ��  ఆ����త �ా� ంట�  నుం� మళ�� త�న� ప�పంచం:
– ఇల�ంట� ప���ి�త�ల��  ప����మ��య �����ల� అవసరం:
– పం��   ��� ��� ����ో�  పవ�  ��ా జ�క�� ల�, �దు��  రంగంల� ఉత�మ ప����మ��య పద��:
– �ాష� �ంల� 29 ��ట�  ఈ ��ా జ�క�� లక� అవ�ా�ాల�న� ��పథ�ంల� �ట���ౖ దృ�ి���ట�� �, త�ేక శ�ద��� �����ౖ ప��ేయ��:
– భ� ��కరణ దగ�రనుం� అ��ర�ాల��ా �ిద�ం�ా�ా�:
– ప���ా��త ��ా జ�క�� ల� ప������ే 33,240 ���ా�ాట�  �దు�త��  అందుబ�ట�ల��� వసు� ం��:
– �ీ� అవ�� ల� అ��క ఖర��క� �దు�త�� ��ను��ల� �ే�� ఇబ�ందుల�, పం��  ��� ��� ����ో� ఎల����క� ��ా జ��� వల�
��ల���� ���:
– ఒక��ా�� ��ా జ�క��  ��ట��న త�ా�త గ��ష�ం�ా 90 ఏళ��ాట� ఆ క��ంట� అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం��:

ఉ�త �దు�త�� -���ట�
ఉ�త �దు�త�  డబ�� ���త�ల ఖ���ల�� ��, �ా������ా�� ��స�ంలక� �ె��ంప�ల�:
– ���ట� ����ా ఉ�త �దు�త��  డబ�� ���త�ల ఖ���ల���: �ీఎం
– ��ర��ా ���త�ల� �ె��ం�ేల� ఏ�ా�ట� : �ీఎం
– ���వల�  �దు�త��  ��వలక� సంబం��ం� ���త� ప���ంచగల�గ���డ�:
– ఎక�డ ఇబ�ం�� వ����.. ��ంట�� �ిబ�ం��� ప���ంచగలడ�:
– �దు�త�� �ాఖక��� ���త�లనుం� వ�ే� అభ�ంత�ాల ప���ా�రం��ౖ �రంతరం ���స��ట�గ�ల�గ�త�ం��,
జ�ాబ�����తనం ��ర�గ�త�ం��:
– �టర�� �ా��� వడం, �ట�ర�� �ా��� వడం ల�ంట� ఘటనల� ప�న�ావృతం �ాక�ం�� ��ణ����న క��ంట� అందడం��
�ాట� మం� ��వల� ���త�లక� అందు���:

���ాక�ళంల� ��ౖల�  ��ా జ�క��  �జయవంతం:
– ���ాక�ళంల� �ేపట��న ��ౖల� ��ా జ���  �జయవంతం అ��ందన� అ���ార�ల�.
– �ల�� ల� ఉ�త �దు�త�� క���న� క� �టర�� అమ�ా�మ�, ���త�ల ఖ���లనుం� �ె��ంప�ల� జర�గ�త����య�
�ె��ిన అ���ార�ల�
– 2020–21 ఆ���క సంవత�రంల� �ల�� ల� 26,083 క���న� క� 101.51 ��య� య��ట� క��ంట� ఖర���ంద�
�ె��ిన అ���ార�ల�.
– 2021– 2022 ఆ���క సంవత�రంల� క���ను� ������ 28,393క� �ేర�క����య�, అ��� స�� 67.76 ��య� 
య��ట�  క��ంట� మ�త��� �����ం��ర� �ె��ిన అ���ార�ల�.
– సంస�రణల వల� , ���త�ల ఖ���ల ����ా �ె��ంప�ల� వల� క���ను� �������� 33.75 ��య� య��ట� క��ంట� ఆ��
అ��ంద�, ���త�లక� ��ణ����న �దు�త��  అందు��ంద� �ె��ిన అ���ార�ల�.

�ారదర�కం�ా జలకళ
��ౖయ�ా��  జలకళను �ారదర�కం�ా అమల� �ేయ�లన� �ీఎం.
�������� ల� ��వలం బ� ర� మ�త��� ���ా� మ� �ె�ా�ం: �ీఎం

�ా� మనం �ట�ర� ఉ�తం�ా ఇసు� ���ం, ��ం���ాట� ర�.2 ల�ల �ల���ౖన �దు����కరణ పనులను ఉ�తం�ా
�ేసు� ���ం:
���త�లక� ���వల�  మ��ంత ��ల� జర�గ�త�ం��: �ీఎం.

ఈ స��� సమ���శంల� �దు��, అట�, ప�ా�వరణ, �ాస� � �ాం���క �ాఖ మం�� ���������� �ామచం��� ����� , �ీఎ� స�� 
శర�, ఏ�ీజ�� �� ఎం�� � ��ధ�, ఎ� ఆ� ఈ���ీఏ�ీ ఎం�� ఎ�  � రమణ������  ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.




