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అమ�ావ� 
 
���� ��ౖ ��ధ �ా�ా� � ల గవర�ర�� , ల��ి���ం�  గవర�ర�� , మ�ఖ�మంత�� ల�� ప���� �� న��ంద� ��� ���� �ాన���న�్  
���� �ాన���న�్ ల� �ాల�� న� మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  
 
���� �ాన���న�్  త�ా�త అ���ార�ల�� �ీఎం స��� సమ���శం 
 
అమ�ావ�: 
 
�ా������ష�  ప����యక� ఎ��కల ప����య భంగకరం�ా మ���ం��: �ీఎం ��ౖయ� .జగ�  
అ���ార యం��� ంగం ఎ��కల �ర�హణల� మ������ �ం��: 
జ���ట��ీ, ఎం�ీట��ీల ఎ��కల ప����యల� ఇక ఆర� ���ల� మ�త��� ���� ఉం��: 
మ���ప�  ఎ��కల� ప�ర��న ��ంట�� ఇ�క��� జ������ � ఉంట� బ�గ�ం�ే��: 
�ా� అల� జరగల�దు, జ�ప�ం జర�గ�త� వ��� ం��: 
ప�సు� తం �ేశ�ా�ప� ం�ా ��ర�గ�త�న� ��సులను, ప�జ����ా��� దృ�ి�ల� ఉంచుక�� జ����ట��ీ, ఎం�ీట��ీ ఎ��కల��  
������ �న ��వలం 6 ���ల ఎ��కల ప����యను ఎంత త�ర�ా �ల�ౖ�ే అంత త�ర�ా మ���ం����న అవసరం ఉం��: 
ఈ ప����య ప������ే �ా������ష�  ప����యను ఉద� ృతం�ా మ�ందుక� �సు��ళ�వచు�: 
ల�క�� �ే ��ౖర�  �ా��ిసు� న� ��ా ం��ల��  కంట�ౖ� ��ం�  �ేయడం, ఆయ� ��ా ం��ల��  ప���ల� �ర���ంచడం... 
ఇవ��క��� కష�ం అవ����: 
������ �న ఎ��కల ప����యను �ల�ౖనంత త�ర�ా ప�����ేయ����� అ���ార�ల� ప�య��ం���: 
ప�భ�త�ం తరఫ�న అ���ా��కం�ా గవర�� క�, �����ర�� క� �����ం���: 
ప�జల ఆ���ా��� దృ�ి�ల� ఉంచుక��, �ేశ�ా�ప� ం�ా మ�� ��సుల� ��ర�గ�త�న� అం�ా�� ప��గణల��� �సుక�� 
జ����ట��ీ, ఎం�ీట��ీల ఎ��కల��  ������ �న ఆ 6 ���ల ప����యను ��గం�ా ప�����ేయ����� త��న చర�ల� 
�సు���ాల� ���ా�: 
ప�జ���గ�ం దృ�ా� �, �ేశ�ా�ప� ం�ా ��సుల���ర�గ�త�న� ����� ఇ�� అత�ంత అవసరం: 
ఎ��కల� మ������ ... �ా������ష� ��ౖ యం��� ంగం త�ేక దృ�ి���ట��ందుక� అవ�ాశం ఉంట�ం��: �ీఎం 
�ా������ష� ను ఉద� ృతం�ా �ేపట��  �ార�క�మంల� ��గం�ా � �ామ స��ాలయ�లను య��� �ా �సు���ాలన� �ీఎం 
సంబం��త స��ాలయం ప����ల� ఉన��ా���� �ా������ష� ను ప�����ేయడం��ౖ దృ�ి���ట�� , ఆ ల����� �ేర����ాల� 
అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం 
45 ఏళ�క� ��ౖబ��, ��ర��ా�క �ా����� బ�ధపడ�త�న��ా���� �ా����ను�  సత�ర�� అం��ం��� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం 
��ౖర�  �� ��న�ా���� ���త� అం��ంచడం క���... ఆ ��ౖర� �ాక�ం�� ��ారణ� పద�త�ల��ౖ దృ�ి���ట�� �: 
�ా������ష� ��ౖ సమగ� �ా�ా�చరణ�� మ�ందుక� �ా�ాల� అ���ార�లను ఆ�ే�ం�న  �ీఎం 
అల��� ����  ప���ల సంఖ�ను ��ం��లన� �ీఎం 
����  ప���ల��క��� ప�����ా� �ల� నూట��� నూర��ాతం ఆ����ీ�ీఆ�  ప���ల� జ����ల� త��న చర�ల� �సు���ాల� 
అ���ార�లక� ఆ�ేశం 
 
�జ���న ��ప��ట� �ీఎం, ��ౖద�, ఆ��గ��ాఖ మం�� ఆళ� �ా� కృష�  ����ా�, హ�ంమం�� ��క��ట� సుచ��త, ��  ��క�ట�� 
ఆ��త����  ���, ����ీ ��త�  స�ాం�, ��ౖద�, ఆ��గ� �ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� అ�� క�మ��  �ింఘ��, ఆ��గ�, 
క�ట�ంబ సం��మ�ాఖ క�షన�  �ాటమ��� ��స��, హ�ం�ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� క�మ��  �శ���, పల�వ�ర� 
ఉన������ార�ల�. 
 
 
 


