
31–01–2022,
అమ�ావ�.

పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ���  �ాఖల��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�:
–పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ���  �ాఖల��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��
–ఈ�ాఖల ప����ల� ��ధ �ార�క�మ�లను సమగ�ం�ా స���ం� పల� ఆ�ే�ాల� ఇ��న మ�ఖ�మం��
–జ��య ఉ�ా���� పథకం పనుల�, జగనన� పచ���రణం, ��ౖయ�ా��  జలకళ, ��ా �ణ ��ా ం��ల��  �ా� � ��ంద
�ార�క�మ�ల�, ��ా �ణ ��ా ం��ల��  ��డ�  ��ా�ణం, మరమ�త�ల�, ��ా �ణ మం��ట� సరఫ�ా త��తర �ార�క�మ�ల��ౖ
�ీఎం స��.

ఈ సందర�ం�ామ�ఖ�మం�� ఏమ���రంట�....:

ఉ�ా���� పనుల�:
– ��ా ��న��� క�మంల� ఉ�ా���� పనుల� �ేపట�� � అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
– ��ా మ స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, ��ౖయ�ా��  ����   �����, ��ౖయ�ా��  ���ట�  ల�ౖబ���ల ప������ ��ా ��న�త ఇ�ా�లన�
�ీఎం
– అమ��  �ాల��కరణ �ేసు� న� �ల�� లను, ��ా ం��లను దృ�ి�ల� ��ట�� క�� �ఎం�ీయ�లను ప�����ేయ�లన� �ీఎం
– జ��య ఉ�ా�� �� పథకం ��ంద �ా�ా� � ��� వసు� న� �ధులను దృ�ి�ల� ఉంచుక�� ��ా ��న��� క�మంల� �ట��
ప�����ేయ����� త��న �ా�ా�చరణ�� మ�ందుక� �ా�ాలన� మ�ఖ�మం��

జనగన� స�చ� సంకల�ం, �ా� �  �ార�క�మ�ల�:
– జగనన� స�చ� సంకల�ం �ార�క�మం��ౖ�� �ీఎం స��
– ప�� ఇంట� నుం� �ెత�  ��కరణ, ��ా ��� ల��ౖ �ీఎం స��
– నవంబ� ల� ��ా �ణ ��ా ం��ల��  22 �ాతం ఇళ�నుం� �ెత���కరణ ��ా రంభ��� ప�సు� తం 61.5�ా����� �ేర�క����మన�
అ���ార�ల�
– అ��� బర� కల��  ప���� ల����� �ేర�క�ంట����మన� అ���ార�ల�
– ��ా మ�ల��  ప���భ�త ��ర�గ�పర��ల� �ీఎం ఆ�ే�ాల�
మ�ర�గ� �ర� �ల� ఉన� ��ా ం��ల��  ప��ే�క చర�ల� �ేపట�� లన� �ీఎం
– ��ధ ��ా మ�ల��  మ�ర�గ� �ర� �ల� ఉన� ��ా ం��లను ప��ే�క స�������ా గ����ం�న అ���ార�ల�
– ����ప� 582 ��ా ం��లను గ����ం�న అ���ార�ల�
– ఇక�డ �ా��  బ�ట��� ��ం�, ���  ల��ం� ట��� ��ం�, ����   ����ల�ౖజ�ష�  �ాం��  త��తర పద�త�ల��  ������
ప�ణ��కను �వ��ం�న అ���ార�ల�
– ��ంట�� ఈపనుల� �ేపట�� ల� �ీఎం ఆ�ేశం
– ఏ����ల��ా ప�����ేయ����� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
కట��న త�ా�త �ాట� �ర�హణ��ౖ�� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
కమ���ట� �ా�ట�� �ాం��� ��  �ర�హణ��ౖ�� ప��ే�క శ�ద�  ��ట�� లన� �ీఎం
– �ాదయ�త�ల� ��ా మ�ల��  ప���ి�త�ల� చూ�ినప��డ� ఆ��దన క���ందన� �ీఎం
– అల�ంట� ప���ి�త�లను మ��ా�లన� �ీఎం
– ��ాస��ా ం��ల��  మ�ర�గ��ర� �ల� ఉం�ే ప���ి�త�ల� ఉండక�డదన� �ీఎం
– ప�జలక� ��ర����న �వన ప�మ�ణ�ల� అం��లన� �ీఎం
– ఎ� ఎ� ట��ీ �ా� ంట�  ఏ�ా�ట���ౖ�� ప�ణ��క �వ��ం�న అ���ార�ల�



– �ట� �ర�హణ��ౖ�� ప��ే�క దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం

��ౖయ�ా��  జలకళ:
– ��ౖయ�ా��  జలకళ��ౖ�� �ీఎం స��
– ప�� ��జకవ�ా� ��� ఒక ��గ�� ను అప���ం��లన� �ీఎం
– ఆ ��గ��  ����ా ���త�లక�బ� ర��  ���ం��లన� �ీఎం
– ���వల�  బ� ర��  ���� ప� క�మం�ా మ�ందుక� �ాగ�త�ందన� �ీఎం
– బ� ర� ���ిన ��ంట�� �ట�ర�ను ���ం��లన� �ీఎం

��డ�  ��ా�ణం, �ర�హణ:
– ��డ�  ��ా�ణం, �ర�హణ��ౖ�� �ీఎం స��
– గత ప�భ�త�ం హయ�ంల� ��డ�  ��ా�ణం, మరమ�త�లను ప�����ా �ా�����ల��ార� :
– ఈ ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త క��� ��ం�ేళ�  ��ా� రం�ా వ�ా� ల� క����ా�. ��ం�� ��డ��  బ��ా �ెబ������ :
– క�మం తప�క�ం�� �ేయ���న �ర�హణను వ��ల�యడం�� అ�� ��డ�నూ ఒ���ా�� ����ం�, మరమ�త� �ేయ���న
అవసరం ఏర���ం�� :
– ఈ�ా�� ��డ�  ��ా�ణం, మర�త�లను ప�����ేయ��
– భ�ష�త�� ల� ��డ�  �ర�హణ, మరమ�త�ల�, ��ా�ణం��ౖ అత��త�మ �ా�ా�చరణ ఉం���
– ఏ దశల�క��� �ర������� గ����ాక�ం�� క�మం తప�క�ం�� ���ంట�ౖ����  పనుల� �ర���ం���
– �����సం �ధుల ��రత ల�క�ం�� ఒక ప�ణ��కను ఆల��ం��ల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం

జగనన� �ాల�ల��  ర��త ��గ��ర�:
– జగనన� �ాల�ల��  ర��త మం��ర� అం��ంచ����� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
– ఇళ�  ��ా�ణం ప�ర������ట��� అక�డ మ��క సదు�ాయ�ల ఏ�ా�ట���ౖ�� ���స ��ట�� లన� �ీఎం
– ��ా మ�ల��  మం��ట� పథ�ాల �ర�హణ��ౖ ప��ే�క  శ�ద�  ��ట�� లన� �ీఎం.
– �ర�హణల� ఎల�ంట� ఇబ�ందుల� �ాక�ం�� ��ర����న ���నం �సుక��ా�ాలన� �ీఎం.

ఈ స��� సమ����ా��� పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మం�� ����������  �ామచం��� ����� , �ీఎ�  స��  శర�, ఆ���క
�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎ� ఎ�  �ావ�, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ క�షన�  ��న శ�ధ�, స�చ� ఆంధ�
�ా�����ష�  ఎం�� �ి సంప�  క�మ��, ����  �ీఈఓ ఎం�� ఇం�య��, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ ���ష� 
క�షన�  �ాం� �ి�య� �ాం�ే ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.


