
14–12–2021,
అమ�ావ�.

మ�ఖ�మం�� �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� ను క��ిన య���ౖట��  ��ష�� క� �ెం��న ప��  అం� 
అ���కల��  ఆర���ౖజ�ష�  (ఎ� ఏఓ) బృందం, ఇం��య�  �����  ఆ�  అ���కల��  ������ (ఐ�ీఏఆ� ) ప���ధుల�

�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  సమ�ంల� ఒప�ంద ప��� ల� మ�ర��క�న� వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం
మ�ల��ండయ�,
ట��� �ి���, కంట�� �ౖె��క��  (ఇం��య�),
ప��  అం�  అ���కల��  ఆర���ౖజ�ష� (ఎ� ఏఓ) య���ౖట��  ��ష�� 
ఐ�ీఏఆ�  ��ప��ట� �ౖె��క��  జనర�  ��క��  ఏ �� �ిం� .

సు�ి�ర వ�వ�ాయ–ఆ�ర వ�వస�లను అలవర����వడం���ాట� �ాష� �ంల� ���త�ల �ామ�ా� ��� ��ం�ేందుక� ఎ� ఏఓ–
ఏ�ీల మధ� ట��ీ�ీ(ట����క�  ��ప��ష�  ��ా జ�క�� ) ఒప�ందం

అంద���� ఆ�ర భద�త��ౖ అంత�ా� �యం�ా కృ�ి �ేసు� న� ఏ� ఏఓ

*�ాష� �ంల� ఆ�����లక� �ాం���కం�ా, ఆ���కం�ా �ాయం అం��ంచనున� ఏ� ఏఓ
���త�భ���ా ��ం��� ల బల���తం �ే��ందుక� సహక��ంచనున� ఎ� ఏఓ, ఐ�ిఏఆ� *

వ�వ�ాయ అనుబంధరం�ాల��  నూతనం�ా వ��న �ాం���కప��జ�� నం��ౖ ���త�ల�, ఆ����� �ిబ�ం��, అ���ార�ల�,
�ాస� ���త�లక� ��ణ అం��ంచనున� ఎ� ఏఓ

ఉత�మ �ాగ� య�జమ�న� పద�త�ల�� నూ ���త�లక� ��ణ అం��ంచనున� ఎ� ఏఓ.

*ఈ సందర�ం�ా �ాష� �ంల� వ�వ�ాయ రంగంల� �సు����న మ�ర��లను �వ��ం�న �ీఎం
ఆ�����ల ����ా ���త�లను ఆదు��వ����� �సుక�ంట�న� చర�లను �వ��ం�న �ీఎం*.

గతంల� న��� �త���ల�, ప�ర�గ�మందుల�, ఎర�వ�ల �ాడకం వల�  ���త�ల �వ�ం�ా నష��� య�రన� �ీఎం.
ఈ సమస�క� ప���ా��ా�� కను��న����� �ే�ిన ప�యత�ంల� ��గం�ా ఆ�����ల� వ���యన� �ీఎం.
అల��� ���త�లక� మద�త� ధర ల�ం�ేల� త��న చర�ల� �సుక����మన� మ�ఖ�మం��.
ఇ– ��ా �ిం�  గ���ం�న �వ��ం�న �ీఎం.
ప�భ�త�ం �సుక�ంట�న� చర�ల�� వ�వ�ాయరంగంల� ��ను మ�ర��ల� వసు� ���యన� మ�ఖ�మం��.

*ట��� �ి���, కంట�� �ౖె��క��  (ఇం��య�),
ప��  అం�  అ���కల��  ఆర���ౖజ�ష� (ఎ� ఏఓ) య���ౖట��  ��ష�� *

���త�భ���ా ��ం��� ల� వ�వ�ాయంల� �ప��ాత�క మ�ర��లక� ప��కల�ా ���ే సంస�ల�. ఆ�����ల� వ�వ�ాయరంగంల�
�ే�ా��� ��� �డ� .
���త�లక� అత��త�మ ��ణ�త�� క���న ఇ� ప���  అం��ంచడంల�
ఇంట����ట��  అ���ల��బ�ల� మం� వ�వస�ల��ా �లబడ���. అ�ే �ధం�ా ఇంట����ట��  �ా� ��ంట�  వ�వస� , ఆ�����
సూ� ���ల �ార�క�మ�ల� ���త�లక� ఉత�మ ఫ���ల� అం��ంచడంల� ��ప� ��ల� �ే�ా� �.



�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� ను క��ిన ప��  అం�  అ���కల��  ఆర���ౖజ�ష� (ఎ� ఏఓ), య���ౖట��  ��ష��  కంట�� �ౖె��క�� 
(ఇం��య�) ట��� �ి���, ఎ� ఏఓ ప����� ��క��  �ి ��ం�� ����� , �ీ�య�  ప��  ���ీ�  అం�  నూ�ట��ష�  ఆ�ీస� 
ధర�ప��� ��ధ�, ��షన�  ఎ�� ప��  ఆ�  అ��� స����ి��ష�  న����  ఉడ�ప, ��షన�  ఎ�� ప��  ఆ�  ఎ� ఎ� ఎ�  ��ౖ సు��క�,
ఐ�ీఏఆ�  ��ప��ట� �ౖె��క��  జనర�  ��క��  అ���  క�మ��  �ిం�, �ౖె��క�� ( ఐ�ిఏఆ� –అట���, ���ద�ాబ�� ) ��క��  జ� �
ప��ా� .

�ార�క�మంల� �ాల�� న� వ�వ�ాయ�ాఖ మం�� క�ర�ాల కన�బ�బ�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం
మ�ల��ండయ�, వ�వ�ాయ�ాఖ క�షన�  ���  అర��  క�మ��, ఆంధ�ప��ే�  �త����వృ���  సంస�  ��ీ అం�  ఎం�� �
��ఖ� బ�బ�.
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