
22–10–2021,
అమ�ావ�.

����  ఆంధ�ప��ే�  (�ా� � ) �ార�క�మం��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�.
–�ా� �  �ార�క�మం ��ంద ఇప�ట�వరక� �ేపట��న �ార�క�మ�లను సమగ�ం�ా స���ం�న �ీఎం.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

– నగ�ాల�, పట�ణ�ల�, ��ా మ�ల��  ప���భ�తక� ��ద� �ీట ��య�� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
– �ాష� �ంల� ప���� �ా� �ల� �ా���ద� � �ార�క�మ�ల� �ేపట�� లన� �ీఎం
– �ా��వరణ����, ప�జలక� ��కర���న వ��ా� ల ��ల��ంప�ల� అత��త�మ �����ల� �ాట�ం��లన� �ీఎం
– ��త��ా వసు� న� ఆధు�క �ాం���క ప��జ�� ��లను అందుబ�ట�ల��� �సుక��ా�ాలన� �ీఎం
– ����  2, ����  3 నగరపం��య�లక� �ా� �  ��ంద �����ం�న �ాహ��ల��ంట�� క��� ఆయ� నగ�ాలక�, పట�ణ�లక�,
నగర పం��య�లక�, పం��య�లక� �ేర��య�లన� �ీఎం
– ��ా �ణ ��ా ం��ల��  �ా��  ����   ��ా స�ిం�  ��ంటర�� (ఎ� డబ�� ��ీ�ీ), అర�� ల� 72 ��ట�  ఇంట����ట��  �ా��  ����  
�������ం�  (ఐఎ� డబ�� �ఎం) �ా� ంట�ను ఏ�ా�ట� �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�
– ��  2022 ��ట��� ఈ �త�ం ప����య ప���� �ే�ా� మన� అ���ార�ల�
–ఇప�ట�వరక� �ెత�  ��కరణక� 30 ల�ల డ�� ���  సరఫ�ా �ే�ామన� అ���ార�ల�
– ప�� ఇంట��� డ�� ���  అం��ం��లన� �ీఎం
–ఎల�����  �ాహ��లను �ల�ౖనంత త�ర�ా ఏ�ా�ట� �ేసు���ాలన� �ీఎం
– సంబం��త కం���ల�� మ�ట�� డ�క�� ఆయ� �ాహ��లను సత�ర�� �ె�ి�ంచుక���ల� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం.
–నగ�ాల�,  పట�ణ�ల��  �ా����  ట�� �� ఫ�  ���షన�  నుం� స�పంల�� ఇళ�క� ఎల�ంట� ఇబ�ందుల� �ాక�ం�� త��న
చర�ల� �సు���ా� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
– ఎప�ట�కప��డ� �ా����  ��ల��ంచడ�� �ాక�ం�� ఆ ��ా ంతంల� దు�ా�సన �ాక�ం�� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
–గ�ంట�ర�ల� వ��ా� లనుం� �దు��  ఉత���  క�ా��ారం (����   ట� ఎన��� �ా� ం�  – డబ�� �ట�ఈ) �ిద����ంద� �ె��ిన
అ���ార�ల�.
–ప���ా��త ��ా ం��ల�� క��� ఈ �ా� ంట�  ఏ�ా�ట� ��ౖ దృ�ి�  ��ట�� లన� �ీఎం.
–�ాష� �ంల� 2 ����   ట� ఎన��� �ా� ంట��  ఏ�ా�ట� �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�
– ప�� �  ట��ల��  �ర�హణ��ౖ�� అ���ార�ల� దృ�ి�  ��ట�� లన� �ీఎం
–ప�� �  ట��ల��� ను ����ంచడం��ౖ�� �ాదు, �ాట�� ప���భ�ం�ా ఉం�ేల� �ర���ంచడం��ౖ ప��ే�క దృ�ి�  ��ట�� � �ీఎం
ఆ�ేశం
– ��ా మ�ల��  డ�� ���  ల�� �ాళ�క� డ�� ���  ఇ�ా�ల� �ీఎం ఆ�ేశం
–�ల�� ������  ����ా �ర�, �ా�ల� �ాల�ష�ం��ౖ ప���ల� �ే�ం��లన� �ీఎం
–అల��� ��ా మంల� �ా���ద� �ం ��ౖ�� �����కల� �ె�ి�ంచుక�� ఎప�ట�కప��డ� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
–క�మం తప�క�ం�� ��గ��ట� ట��ంక�లను ప���భ�ం �ే�ం��లన� �ీఎం
– �ా�ధుల� ప�బలక�ం�� �సు���ా��న చర�ల��ౖ �రంతరం దృ�ి�  ��ట�� లన� �ీఎం
–మ�ర�గ��ట� �ాల�ల �ర�హణ ��ౖ�� అ���ార�ల� దృ�ి�  �ా��ం��లన� �ీఎం
–ఎక��� క��� మ�ర�గ��ర� �ల� ల�క�ం�� �ేయ�ల�, �����క స�ా� �ా �సు���ాల� �ీఎం ఆ�ేశం
–అవసర���న ��ా ం��ల��  మ�ర�గ��ట� ����  ��ం��� లను ఏ�ా�ట� �ేసు���ాలన� �ీఎం
– మ�ర�గ��ట� ����  �ా� ంట�ల� అ���ధు�క �����లను �ాట�ం��లన� �ీఎం



– �ా� �  �ార�క�మ�ల అమల�ను పర�����సు� న� కమ�ం�  కంట�� �  ర�ంల� సమర�� ల�ౖన అ���ార�లను ��ట�� ల� �ీఎం
ఆ�ేశం
– వ�ే� �ి�ా�దుల��ౖ ఎప�ట�కప��డ� స�ం��ం� త��న చర�ల� �సు���ా� : అ���ార�లక� �ీఎం ����శం

ఈ స��� సమ����ా��� ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� బ� త� సత����ాయణ, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�,
ల��ం�  అ������� �ష�  ��  క�షన�  �ర�  క�మ��  ప��ా�, ప�ర�ాలక,పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���,
ఆ���క�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎ�  ఎ�  �ావ�, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ���ాలకృష�
�������, పం��య��ా�  ��ా �ణ��వృ����ాఖ క�షన�  ��న శ�ధ�, ఏ�ీయ�ఎ� ఐ���ీ ఎం�� �ి బసం�  క�మ��,
స�చ� ఆంధ� �ా�����ష�  ఎం�� �ి సంప�  క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.
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==========================

22–10–2021,
అమ�ావ�.

����  ఆంధ�ప��ే�  (�ా� � ), ఎంఐ� ల� అవ��� ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� బ� త� సత����ాయణ, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�, ల��ం�  అ������� �ష�  �� 
క�షన�  �ర�  క�మ��  ప��ా�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���, ఆ���క�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద���
ఎ�  ఎ�  �ావ�, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ���ాలకృష�  �������, పం��య��ా� 
��ా �ణ��వృ����ాఖ క�షన�  ��న శ�ధ�, ఏ�ీయ�ఎ� ఐ���ీ ఎం�� �ి బసం�  క�మ��, స�చ� ఆంధ� �ా�����ష�  ఎం��
�ి సంప�  క�మ��, ఏ�ీ ట��ో� ఎం�� �ీ��� ��ధ�  ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.


