
03–02–2022,
అమ�ావ�.

����  ��ారణ, �యంత�ణ, �ా������ష� ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�:
�ాష� �ంల� ����  ప���ి�త�లను �వ��ం�న అ���ార�ల�
– ����  �వ�త క�మం�ా తగ�� ��ంద� �ె��ిన అ���ార�ల�
– అ���ా�ా� � ల�� నూ ఆం�లను సడ�సు� ���ర� ��ల���
– �ాష� �ంల� �ా�ట��  ��సుల� 1,00,622 అ��ే
ఆస�త�� ల��  ���త� �� ందుత�న� ����  బ���త�ల� ��వలం 2301 మం�ేన� �ె��ిన అ���ార�ల�
– ఇందుల� ఐ�ీయ�ల� ఉన��ార� 263 మం��, �ర�క��� ����ప��ా ��ల�క�ంట����రన� అ���ార�ల�
– 2144 మం���� ఆ��గ� �� ����ా ఉ�తం�ా ���త� అం��సు� ���మ� ��ల���.
– 104 �ా�  ��ంట� క� వసు� న� �ా��  గణ�యం�ా త�ా� యన� అ���ార�ల�
– �న�ట����న వ��న �ా��  ��వలం 246, ఇందుల� ఆస���ల� జ���  అ�న�ార� 18 మం�� మ�త���న� ��ల���

�ా������ష� 
– �ా������ష�  మ�మ�రం�ా �ాగ���ందన� అ���ార�ల�
– ��ండ� �ోసుల� ��సుక�న��ార� 3,73,71,243 �ా�ా, ఒక �ోసు ��సుక�న��ార� 55,38,556
– �ి��ాషన�� �ో�  ట�����  12,60,047 �ా�ా ఇప�ట��� 9,79,723 మం���� �ా�����ష�  ప����
– �ాష� �ంల� 15–18 ఏళ�  మధ� అంద���� �దట� �ోసు ప�ర���ంద� ��ల���.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:
– �ిబ�వ�� మ��ాం����� ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  అ�� ఖ��లను భ����ేయ�ల� మ���ా�� ప�నర���� ట�ం�న �ీఎం.
– ��డ� – ��డ� ��ంద �ేపట��న పనులను స���ం�న �ీఎం
– అల��� ��ౖయ�ా��  �ల��  ������, అర��  ������  ��ా�ణ ప�గ�� స���ం�న �ీఎం
– ��ణ�త �షయంల� ఎట��  ప���ి�త�ల�� నూ �ా� ప�ొద�� స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం

– ����జన ��ా ం��ల��  ��ణ����న ��ౖద� ��వలను అం��ంచడం��ౖ దృ�ి�
ఇప��డ� ఖ���ా ఉన� ��క��  �� సు� లను భ����ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం
– ����జన ��ా ం��ల��  ��క�ర��  అక�డ ఉం�� ��వలను అం��ంచ����� ఎల�ంట� ప���ాదన �ే�ి�� ����  �ిగ��  ఇ�ా� న�
��ల���ం�న �ీఎం.
– ����జన ��ా ం��ల��  ��వలం��ం�ే ��క�ర�క� ��� ���హ�ాల� ఎంత ఇ�ా�లన������ౖ అ���ార�ల �ా� �ల� �ర�యం
�సుక�ంట�.. ���� తప��స���ా ఆ����ా� నన� �ీఎం.
– ����జన ��ా ం��ల�� �� �ాదు.. �ిబ�వ�� �వ�� ��ట��� �ాష� � �ా�ప� ం�ా ��ౖద��ాఖల� ప�����ా ఖ��లను భ����ేయ�లన� �ీఎం
– ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  ��ౖదు�ల�, �ిబ�ం�� తప��స���ా ఉం��లన� �ీఎం.
– ��క�ర��  ల�ర�, �ిబ�ం�� ల�ర�� మ�ట ���ించక�డద� స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం.
– ప�భ�త� ఆస�త�� ల��   స�ష�ం�ా మ�ర��ల� క��ిం��లన� �ీఎం.

ఈ స��� సమ����ా��� ఉపమ�ఖ�మం�� (��ౖద�,ఆ��గ��ాఖ) ఆళ�  �ా�కృష�  ����ా� (���), ��ౖద�ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ�
�ార�ద��� అ��  క�మ��  �ింఘ��, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� (����  �������ం�  అం�  �ా������ష� )
మ���� డ ర�చంద�, ����  ట��� �� ��  క�ట� �ౖెర��  ఎం ట� కృష�బ�బ�, ఇతర  ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.




