
27–12–2021,
అమ�ావ�.

����  �యంత�ణ, ��ారణ �ా������ష� �� �ాట� ��ౖద�, ఆ��గ��ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 
స��.

అమ�ావ�:
ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� ఏమ���రంట�..:
����  వల�  ఎల�ంట� ప���ి�త�ల� తల����� ఎదు���వ����� అ��ర�ాల��ా �ిద�ం�ా ఉం��� : అ���ార�లక� �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ�  ఆ�ేశం
ప�భ�త� ఆస�త�� ల� �ాక�ం�� ��ౖ���ట� రంగంల�� ఆస�త�� ల�క��� ����� �ిద�ం�ా ఉం��లన� �ీఎం

�ా������ష�  ఉద� ృతం�ా �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం
ఇంట�ంట��� ���� �ా������ష�  �ేయ�� : �ీఎం
�ీవ�  స��� �ే�� సమయంల��� �ా������ష�  �ే�ంచు����ార� ఎవ����� ఉంట�.. �ా���� ట��ాల� ��య�లన� �ీఎం

13 �ల�� ల��  98.96�ాతం �దట� �ో�  ట��ాల� ���ిన ఆ��గ��ాఖ
71.76�ాతం ��ం�ో  �ో�  ���ిన ఆ��గ��ాఖ
��ల�� ర�, �జయనగరం, ప��ాశం, అనంతప�రం, ప.��, కర��ల�, �త�� ర� �ల�� ల��  నూట��� నూర��ాతం �దట� �ో� 
�ా������ష� 
కడపల� 98.93, ��ాఖపట�ం 98.04, గ�ంట�ర� 97.58, త�.�� 97.43, కృ�ా�  97.12, ���ాక�ళంల� 96.70 �ాతం
��ర �దట� �ో� .

��ంద� ప�భ�త�ం బ�స��  �ో�  ప�కటన ��పథ�ంల� అ��ర�ాల��ా �ిద�ం�ా�ాల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
ఫ�ం� ల�ౖ�  వర��� ���ాట� ��ర��ా�క �ా�ధుల�న��ా����ౖన, వృదు� ల��ౖన బ�స�� �ో� ల� ప��ే�క దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం

15 నుం� 18 ఏళ��ా���� కల�ప�క�� ����ప� 75 ల�ల మం���� బ�స��  �ో�  అవసరమ� ��ా థ�క
అంచ�����ామన� అ���ార�ల�

����  ��ారణ, �యంత�ణ, ��జ� ��సుల���ౖ �ీఎంక� �����క అం��ం�న అ���ార�ల�.
�ాష� �ంల� 6 ఒ���ా �  ��సుల����య� �ె��ిన అ���ార�ల�
���ల� ఎవ�ర� క��� ఆస����ాల� �ాల�దన� అ���ార�ల�
అ���ార�ల� ఇ��న �వ�ాల� ప��ారం భయ�ం�ోళన అవసరంల�దు: �ీఎం
అ�ే సమయంల� అ���ార�ల� అప�మత�ం�ా ఉం���:
�ాష� �ంల� ��సుల� తక��వ�ా ఉ���.. ఇతర ��ా ం��లనుం� �ాక�� కల� ��న�ాగ�త�న�ందున ప���ి��� ఎప�ట�కప��డ�
గమ�ంచుక�ంట� చర�ల� �సు���ా�: �ీఎం
�ేట�ను ప��గణల��� �సుక�� ఆ��రక� త��న �ర�య�ల� �సు���ా�:

ట���   ఎ���, ట��� ఎ���, ట���  ఎ���
క�మం తప�క�ం�� ఇంట�ంట��� �ీవ�  స��� తప��స���ా జర�ా�:�ీఎం
����  ��ారణల� ఇ�� మం� యం��� ంగం:
ట���   ఎ���, ట��� ఎ���, ట���  ఎ��� పద�త�లల� �� �ా�:
��త��ా� �ల� పర����ణ, ప���లన పట�ష�ం�ా ��న�ా�ా�:
స��ాలయం �ా� � నుం� �ేట�ను �ె�ి�ంచు���ా�:



వ�ే� �ారం మ���ా�� సమ���శ��� ప���ి��� స������ మన� �ీఎం

��ే�ాలనుం� వ�ే��ా���� ప���ల� �ర���ంచడం�� �ాట�  �ా��� ట���  �ేయ�లన� �ీఎం
ఆ����ీ�ీఆ�  పద��ల��� ప���ల� �ేయ�లన� �ీఎం
�ా���� క�మం తప�క�ం�� ��గ��ల� �ా ప���ల� జర�ాలన� �ీఎం
�ా�ట��  అ� �ే��ే ��ౖ�మ�� �ాంట���� క� క��� ��ంట�� ప���ల� �ేయ�లన� �ీఎం

ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  ��డ� – ��డ� పనుల ప�గ�� స���ం�న �ీఎం
�ాష� �ంల� ��త�  ����క� క���ాల పనుల� ��గవంతం �ేయ���న అవసరం ఉందన� �ీఎం
ఇ� ప�ర���ే అ���ధు�క వస� సదు�ాయ�ల� అందుబ�ట�ల��� వ�ా� యన� �ీఎం
����క� �ీట��  ��రగడ�� �ాదు.. మం� ��ౖద�ంక��� అందుబ�ట�ల��� వసు� ందన� �ీఎం
ఒక ప�ణ��క ప��ారం పనులను మ�ందుక� �సు����� ల� �ీఎం ఆ�ేశం
ఒక��ౖప� ��డ�–��డ� ����ా ఇప��డ�న� ఆస�త�� లను ఆధు�క��ంచడం, ఇప�ట��� ఉన� 11 బ� ధ��సుపత�� ల��
మ��క సదు�ాయ�లను ��ర�గ�పరచడం���ాట�, ఈ ��త�  ����క� �ాల��ల ��ా�ణ�లనూ మ�ందుక� �సు����� లన�
�ీఎం

����క�  హ��  ఏ�ా�ట� ప�గ���ౖ�� �ీఎం స��
�ల�ౖనంత త�ర�ా ప����యను ��గవంతం �ేయ�లన� �ీఎం

ప����ట� రంగంల�క��� అ���ధు�క ��ౖద� సదు�ాయ�ల� �ా�ాలన��ే ఈహ��  ఉ�ే�శమన� �ీఎం

బ���లక� ����  �ిగ�� 
��ౖద� ఆ��గ��ాఖల� జనర�  బ���లక� �ీఎం ���� �ిగ�� 
�ిబ�వ�� ��ట��� ప�� ఆస���ల� ఉం����న సంఖ�ల� �ిబ�ం�� ఉం���
ఆల��ా ��త�  ��క�� � ��ంట�ను క��� ప�����ేయ��: అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం

ఈ స��� సమ����ా��� ఉప మ�ఖ�మం��(��ౖద� ఆ��గ��ాఖ) ఆళ�  �ా� కృష�����ా� (���), ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ�
�ార�ద��� అ��  క�మ��  �ింఘ��, ����  ట��� �� ��  క�ట� �ౖెర��  ఎం ట� కృష�బ�బ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ (���� 
�������ం�  అం�  �ా������ష� ) మ���� డ ర�చంద�, ఆ���క�ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� (��� ఆ� ) శ�భ�ష�  క�మ��, 104
�ా�  ��ంట�  ఇం����� ఏ బ�బ�, ఆ��గ� క�ట�ంబ సం��మ�ాఖ క�షన�  �ాటమ��� ��స��, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ ప��ే�క
�ార�ద��� � ఎ�  న��  క�మ��, ఆ��గ��� �ీఈఓ � �న�  చం�, ఏ�ీ���ీ క�షన�  � ����  క�మ��  ఇతర
ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.


