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��ంద� ��ే�ాంగ�ాఖ మం�� జయశంక� క� �ీఎం ��ౖయ� .జగ�  �� � 
ఉ����� ల� �క��క��� �న �ెల�గ� ����ర�� లను ��మం�ా �సుక��ావడం��ౖ చర�
త��న �ధం�ా చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
��ంద�ం అ��ర�ాల��ా చర�ల� �సుక�ంట�ంద� �వ��ం�న జయశంక� 
ఉ�����  పక��ే�ాలక� తర�ం� అక�డనుం� ప��ే�క �మ���ల ����ా �సు���ే� ��శ�ా మ�మ�ర చర�ల�
�సుక�ంట�మన� ��ంద�మం��

అంతక�మ�ందు �ా�ం� �ా�ా�లయంల� �ీఎం ఉన�త�ా� � సమ���శం
ఉన�త�ా� � సమ���శంల� �ాల�� న� �ీఎ�, �ీఎంఓ అ���ార�ల�, ఏ�ీ ���ష�  ఆ�ీస�  (ఇంట���షన�  ��ప��ష� )
��ే�  శర�, ప�భ�త� సల���ర� సజ�ల �ామకృ�ా� �����
�ాష� ��ా� �ల� ఇప�ట�వరక� �సుక�న� చర�లను �వ��ం�న అ���ార�ల�
కల�క�ర� �ా� �ల� �ా� ��ంటర� ఏ�ా�ట�క� �ీఎం ఆ�ేశం
�ా�ా� � ��� �ెం��న ప�� ఒక����� కమ�����ష�  ఏ�ా�ట� �ేసు���ాలన� �ీఎం
�ా�� �గ��మ�లను కనుక��ంట� �ా�� భద�తక� త��న �ధం�ా చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
ఎప�ట�కప��డ� �ా���� సంప���సూ�  త��న మ�ర�����శం �ేయ�లన� �ీఎం
��ంద� ప�భ�������ార�లక� అవసర���న సమ����ా�� అం��ం��లన� �ీఎం
అక�డ�న� �ెల�గ��ా�� నుం� ఎల�ంట� సమ���రం వ���� ���� ��ే�ాంగ�ాఖ అ���ార�లక� �ేర��య�లన� �ీఎం
అవసర����ే ప��ే�క �మ���ల ����ా తర�ంప�ల� �ాష� �ం నుం� త��న సహ�ా�ా��� ఆ�ేశం

అమ�ావ�:
ర�ా� – ఉ�����  సం��భం ��పథ�ంల� ఉ����� ల� �క��క��� �న �ెల�గ� ����ర�� లను, �ెల�గ��ా��� ��మం�ా
����� �సుక�వ�ే�ందుక� �ాష� � ప�భ�త�ం చర�లను మ�మ�రం �ే�ిం��. ఈ��రక� మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�, ��ంద�
��ే�ాంగ�ాఖ మం�� �� జయశంక� �� �� ���  మ�ట�� ��ర�. ఉ����� ల� ఉంట�న� �ెల�గ��ా��� ��మం�ా ��న���
�సు���ే� �షయ��� చ���ం��ర�. ��ంద�ం �సుక�ంట�న� చర�లను �� జయశంక�, మ�ఖ�మం���� �వ��ం��ర�.
ఉ�����  పక�నున� �ే�ాలక� �ా��� తర�ం� అక�డ నుం� ప��ే�క �మ���ల ����ా ��ర� క� �సుక� వ�ే�ందుక�
త��న ఏ�ా�ట��  �ేసు� ���మ� �ె�ా�ర�. ఎల�ంట� మ�ప��ల�క�ం�� �ా��� భద�ం�ా �సుక��ా�ాల� �ీఎం, ��ంద�మం����
�జ��ి� �ే�ార�. ఈ ప����యల� ఆంధ�ప��ే�  ప�భ�త�ం నుం� ఎల�ంట� స�య సహ�ా�ాల� �ా�ాల��� అం��ంచ�����
�ిద�ం�ా ఉ���మ���ర�.

అంతక�మ�ందు ఇ�ే అంశం��ౖ మ�ఖ�మం�� ఉన�త�ా� � సమ���శం �ర���ం��ర�. ప�భ�త� ప���న �ార�ద��� స�� 
శర�, మ�ఖ�మం�� ప��ే�క ప���న �ార�ద��� జవహ� ����� , మ�ఖ�మం�� �ార�ద��� ధనుంజ� ����� , ����ల� ఏ�ీ భవ� 
�ి���ప�  ���ి�ెం�  క�షన�  ప���  ప��ా�, ప�భ�త� సల���ర� సజ�ల �ామకృ�ా� ����� , �ాష� � ప�భ������� అంత�ా� �య
సహ�ారం��ౖ ప��ే�క అ���ా�� ��ే�  శర�ల� �ాల�� ���ర�.

�ా�ా� � ����ెం��న �ెల�గ� ����ర�� లను ఉ����� నుం� ��మం�ా ��న��� �సుక��ావడం��ౖ ��ంద� ��ే�ాంగ�ాఖ
అ���ార�ల�� ఎప�ట�కప��డ� సంప���ంప�ల� �ేసు� ���మ� �ీఎంక� �వ��ం��ర�. ఏ�ీఎ� ఆ� ట�ఎ�  క��� ఈ
�ార�క�మంల� ��గ�ా�� అ��ంద���ర�. �ల��  కల�క�ర� �ా� �ల� కంట�� �  ర��� ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� �ీఎం
ఆ�ే�ం��ర�. ����ర�� ల �వ�ాల ��కరణ�� �ాట�, �ా�� త��దండ�� లక� �ౖెర�ం �ె�ా�ల���ర�. �ా� ��ంటర�క� ఎల�ంట�
సమ���రం వ���� ��ంట�� ���� ��ే�ాంగ�ాఖ అ���ార�లక� �ేర���ి �ాల�అ� �ేయ�ల���ర�.
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ఉ����� ల� �క��క��� �న �ెల�గ� ����ర�� లను  ��మం�ా ర�ి�ంచ����� �సు���ా��న చర�ల��ౖ
ఉన������ార�ల�� �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  సమ���శం.
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