
05–08–2022,

అమ�ావ�.

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

వ�వ�ాయ�ాఖమం�� �ా�ాణ� ��వర��  ����� ,  ఏ�ీ అ����ష�  ��ౖ�  �ౖెర��  ఎం�య�  ��������� , ప�భ�త� సల���ర�
(వ�వ�ాయ�ాఖ) అంబట� కృ�ా� ����� , �ీఎ�  స��  శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, ల��ం� 
అ������� �ష�  ��  క�షన�  � �ా� ప��ా�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ�  గ�ల�� �, వ�వ�ాయ�ాఖ క�షన�  �ి
హ����ర�, ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.
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05–08–2022,

అమ�ావ�.

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

ఖ��� �ీజ� ��ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ం�న అ���ార�ల�.

– �ాష� ��ా�ప� ం�ా �ా��రణం క��� అ��క వర��ాతం న�దు.

– ఆగసు�  3 ��ట��� 16.2 �ాతం అ��క వర��ాతం న�దు.

– ఈ ఖ���  �ీజ� ల� 36.82 ల�ల ���ా� ర� ��ర �ాగ� ��ీ�ర�ం ఉంట�ంద� అంచ�� �ా�ా, ఇప�ట��� 18.8 ల�ల
���ా� ర�ల� పంటల�ాగ�.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�..

– ���త�లక� అందుత�న� �త���ల ��ణ�త��ౖ ఎప�ట�కప��డ� ప���ల� జ���ిం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

– స��ప�� ఎర�వ�ల �ల�ల� ఉ���య� �ె��ిన అ���ార�ల�.

– ఆ�����ల ����ా �ట�� పం�ిణ��ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.



– ���త�లక� ఎర�వ�ల� అం��ంచడంల� ఎల�ంట� ల��ాల� ల�క�ం�� చూ��ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

– ఎక�డ నుం� ఎల�ంట� సమ���రం వ���� ప����ం� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.

– ఆ�����ల��  ఉన� అ���కల��  అ�ి���ం�  నుం� �రంతరం ప�� ��� సమ���రం �ె�ి�ంచు���ాలన� �ీఎం.

– �త���ల సరఫ�ా, ఎర�వ�ల పం�ిణ�, వ�వ�ాయ ఉత�త�� లక� అందుత�న� ధరల� త��తర అం�ాల��ౖ �రంతరం ప��
ఆ����� నుం� అ���కల��  అ�ి���ం�  ����ా �ె�ి�ంచు���ాలన� �ీఎం.

నూట��� నూర� �ాతం ఇ- ��ా � 

– ఇ– ��ా �  వంద�ాతం ప�����ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

– �����ంబర� �దట��ారంల��ా ఇ– ��ా �ిం�  ప�����ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

– ఆ�����ల�� � అ���కల��  అ�ి���ం�, ���నూ� అ�ి���ం� ల� ఈ ప����యను ప�����ే��ల� చూ��లన� �ీఎం.

– ����ా���ా ఈ ప����యను ��తం�ా ప����ం��లన� �ీఎం.

– ఇ–��ా �ిం�  �ే�ిన త�ా�త ���క ర�దు, ���ట�  ర�దు ఇ�ా�లన� �ీఎం.

– ఇ– ��ా �ిం�  �ే�ినప��డ� �� ట����ం�  క��� �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.

���  ల��ం� �� క��� అనుసం��నం �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�.

– ���  ల��ం� ల� ఎక��ౖె�� �� ర�ాట��  ఉంట�.. �ాట�� ��ంట�� స����దు� క�ంట� �� �ాలన� �ీఎం.

– ��ౖయ�ా��  ఉ�త పంటల �మ� పథకం�� ��గ�ా�మ�ం �ానున� ప���నమం�� ఫస�  �మ� �జన.

– ���త�లక� గ��ష�  ల��  �ేక����ల� త��న చర�ల� �సు���ాల� �ీఎం ఆ�ేశం.

– ఆ�����ల��  ప�� �����  ప��ే��ల� చూ��లన� �ీఎం.

�ాట��� సవ�ం�ా ఇంట����  క����  ఉం��? ల���? అన������ౖ �రంతరం ప���లన �ేయ�లన� �ీఎం.

– అ� సమర�వంతం�ా ప��ే��ల� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.

– ��ౖయ�ా��  యంత���వ ��ంద ���త�లక� మ���� ప��క�ాల� ఇ�ా�లన� �ీఎం.

�����సం అ��ర�ాల��ా �ిద�ం�ా�ాలన� �ీఎం.



వ�వ�ాయరంగంల� �ో�న�  ���గం��ౖ సమ���శంల� చర�.

– మ�స��  ట�ౖ�నర�ను తయ�ర� �ేయ�లన� �ీఎం.

– �ో�న�  �ర�హణ, మరమ�త���ౖ ��ణ ఇ�ే� ��శ�ా చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.

– ��జకవ�ా� ��� ఒక  ఐట�ఐ ల��� ఒక �ా�ట�����  క���ాలల�� ����ర�� లక� �ో�న�  ���గం, �ర�హణ,
మరమ�త�ల��ౖ సంప�ర� ��ణ ఇ�ి�ం��లన� �ీఎం.

స��� సమ���శంల� వ�వ�ాయ�ాఖమం�� �ా�ాణ� ��వర��  ����� ,  ఏ�ీ అ����ష�  ��ౖ�  �ౖెర��  ఎం�య�  ��������� ,
ప�భ�త� సల���ర� (వ�వ�ాయ�ాఖ) అంబట� కృ�ా� ����� , �ీఎ�  స��  శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం
మ�ల��ండయ�, ల��ం�  అ������� �ష�  ��  క�షన�  � �ా� ప��ా�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ�  గ�ల�� �,
వ�వ�ాయ�ాఖ క�షన�  �ి హ����ర�  ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.


