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�� ర�� ల�, ఎ�� �� ర�� ల��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

అమ�ావ�.
�ాష� �ంల� ��త�  �� ర�� ల�, ఎ�� �� ర�� ల ��ా�ణ పనుల ప���గ���ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ం�న అ���ార�ల�.
ప�సు� తం �ాష� �ంల� �ర�హణల�ఉన� �మ���శ�య�ల� 6
�ర�ప�, కడప, �ాజమం���, ��ాఖపట�ం, �జయ�ాడ, కర��ల�

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:
ప�� �ల�� క� ఒక ఎ�� �� ర��  ఉం��లన��� మం� �ా����� 
వ�  ���ి� ���  – వ�  ఎ�� �� ర��  ఉం���
����� అనుగ�ణం�ా ప�ణ��కల� ఉం��� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
అ�� �ల�� ల��  ఏక����ా �మ���శ�య�ల ��ా�ణం �ేపట�� �
ఇందుక� అవసర���న అ�� ర�ాల మ��క సదు�ాయ�ల కల�న��ౖ దృ�ి�  ��ట�ం�� :
బ� �ం�  �మ���ల� ��ౖతం ల��ం��ం�  అ���ల� ర� �� అ�వృ���  �ేయ��

ప�సు� తం �ాష� �ంల� ఉన� 6 �మ���శ�య�ల �స�రణ, అ�వృ���  పనుల�� �ాట�, ��ండ� ��త�  �మ�����ా యల ��ా�ణం��ౖ
ప��ే�క దృ�ి�  ��ట�ం��
�జయనగరం �ల��  ���ాప�రం, ��ల�� ర� �ల��  దగద��� �మ���శ�య�ల పనుల� త���తగ�న ప���� �ా�ా�
ఇందుక� అవసర���న చర�లను ��గవంతం �ేయ�లన� �ీఎం
�ర�హణల� ఉన� �మ���శ�య�ల �స�రణ పనులను క��� ��ా ��న��� క�మంల� �ేపట�ం��
����� సంబం��ం�న �ా�ా�చరణ ప�ణ��కను �ిద�ం �ేయం��
����త �ాల వ�వ��ల��ా ��ం��ం�  సమస�ల� ప���ా�రం �ా�ా�
గన�వరం �మ���శ�యం �స�రణ పనుల��ౖ ప��ే�క శ�ద�  ��ట�� లన� �ీఎం
ర����� త��నట�� �ా మ��కసదు�ాయ�ల�, �స�రణ పనులను ��గవంతం �ేయ�లన� �ీఎం

�ీ�� ర�� ల� ��ౖ�� �ీఎం స��
�ాష� �ంల� ��త��ా �ేపడ�త�న� �� ర�� ల�, �ి�ిం�  �ర�� ల పనుల ప�గ���ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ం�న అ���ార�ల�
�ాష� �ంల� �ేపడ�త�న� 9 �ి�ిం�  �ర�ర�� , 3 �� ర�� లను అత�ంత ��ా ��న�త�ా �సుక�� ��ా�ణం �ేపట�� లన� �ీఎం
పనుల� ��గవంతం �ేయ�లన� మ�ఖ�మం��
��వన�ాడ�, �ామ�యపట�ం �� ర�� ల పనుల� త�రల� ��ా రంభమవ���యన� అ���ార�ల�

�ి�ిం�  �ర�ర��
9 �ి�ిం�  �ర�ర�ల� ���దశల� ��ా�ణం �ేపడ�త�న�  4 �ి�ిం�  �ర�ర�ను అ��� బర� ��ట��� ప���� �ే�ా� మన�
అ���ార�ల�
���దశల� ఉ�ా�డ(త�ర������వ��), �జ�ంపట�ం(గ�ంట�ర�), మ��పట�ం(కృ�ా� ), �వ�ల�����(��ల�� ర�) �ల�� ల��
�ి�ిం�  �ర�ర� ��ా�ణం

��ం�ో  �డతల� �ేపడ�త�న� ����న 5 �ర�ర� ��ా�ణ��� ����ష�  �ాలప����ల��ా �����ా� మన� అ���ార�ల�
ఈ 5 �ి�ిం�  �ర�ర�క� త�రల��� ట�ండర��  ఖ�ార� �ే�ా� మన� అ���ార�ల�
���  2ల� బ�డగట��ాల�ం(���ాక�ళం), ప���మడక(��ాఖపట�ం), �య�ప��ప�(ప��మ����వ��), ఓడ��వ�(ప��ాశం),
��త�పట�ం(ప��ాశం) �ల�� లల� ��ా�ణం �ానున� �ి�ిం�  �ర�ర��



ఈ స��� సమ���శంల� ప��శ�మల�, �ాణ�జ�ం, ఐట�, �ి��  �ెవల� ��ం�  �ాఖ మం�� ��క�ాట� ��తం����� ,  �ీఎ� 
స��  శర�, ప��శ�మల�, �ాణ�జ��ాఖ ���ష�  �ీఎ�  క���ాల వల���, �ీఎ� ఎ� ఎ�  �ీఈఓ ర�సు���,  ఏ�ీ మ���ట�ౖం
బ� ర��  �ీఈఓ �� మ�ర�ధర� , ఏ�ీ ఎ�� �� ���  �ెవల� ��ం� �ా�����ష�  సల���ర� � ఎ�  భర� ����� , ఇతర
ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.


