
09–03–2022,
అమ�ావ�.

అమ�ావ�:
–�����ాఖ��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.
–�ా�ం�  �ా�ా�లయంల� స�� �ర���ం�న మ�ఖ�మం��.
–నూతన �������నం ��ంద �సుక�న� �ర�య�ల��ౖ �ీఎం స��.
–గత సమ���శంల� �సుక�న� �ర�య�ల�, ఆర� ��ట�����ల ��ంద సూ�ళ� ఏ�ా�ట� – మ���ిం�, సబ��క�� ల �ా���ా
ఉ�ా���య�ల�, ఇం���ష� బ� ధన, ���ట� ల����ం�, మండల���� ��ండ� ��య� క���ాలల ఏ�ా�ట� త��తర
అం�ాల��ౖ �ీఎం స��.

�ర�య�ల� – అమల�
�����ాఖల� �సుక�న� �ర�య�ల� �ాట� అమల� �ర�ను �ీఎంక� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
– నూతన ������������ అనుగ�ణం�ా ఇప�ట�వరక� మ���ిం� �ాక�ం�� ����న సూ�ళ�ను క��� మ���ిం� 
�ే�ామన� అ���ార�ల�.
–  �ిబ�వ�� 14 నుం� ప����� ఒక ఇం���ష� ప���� �����ల� ����ర�� లక� బ� ధన.
– వ�ే� ఏ���� 8వ తరగ� నుం� ���ట�  ల����ం� .
– ఉ�ా���య�ల బ� ధ�� �ామ�ా� ��� ��ం�ేల� త��న చర�ల�.
– ప�� మండల���� ఒక �� ఎడ����ష� ��య� క���ాల, ఒక మ���� ��య� క���ాల ఉం�ేల� చర�ల�,
��య�  క���ాలల� ల�� మండల�ల గ����ంప�.
– సూ�ళ�� , వసత�ల� త��తర అం�ాల��ౖ �ి�ా�దుల �ీ�కరణక� ట��  �ీ� నంబ�  ఏ�ా�ట�
– ఎ� �ీఈఆ� ట� �ి�ార��ల అమల�క� చర�ల�.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�....:

– ప�భ�త� సూ�ళ�ల� ఉన�త చదువ�ల� చదువ�క�న�  ట�చర��  ఉ���ర�.
– �ా�� ��వలను సమర�వంతం�ా �ాడ���గ����ే... ��ణ����న �ద� అందుత�ం��.
– అందుక�� ���� వ�వస�ల� అ��క సంస�రణల� �సుక� వ���ం.
– మం� చదువ�ల� చదువ�క�న� ట�చర� ��వలను �ాడ�క���ందుక� �����ల� ర��� ం��ం��ం.
– సబ��క�� ల �ా���ా ట�చర�ను అందుబ�ట�ల��� �సుక� వసు� ���ం.
– ట�చర� ��వలను బ� ధ��తర �ార�క�మ�లక� ఎట��ప���ి�త�ల�� నూ �ాడ���క�డదు.
– ���వల�  ����ర�� ల చదువ�ల� �ెబ���� ప�మ�దం ఉంట�ం��.
– ట�చర��  ప�����ా ����ర�� ల చదువ�లక� అందుబ�ట�ల� ఉం�ేల� చూ���.
– ��ంట��  ��గం�ా�� బ� ధ��తర �ార�క�మ�ల��  �ా��� �����ంచక�ం�� చూ���.

– ప����� ఒక ప���� �����టప��డ� ���న��ల� ���� చూ�ి అర�ం �ెల�సు��వడం�� �ాట�, �ాక�ంల� ఎల�
ఉప���ం��ల� క��� ���ా�లన� �ీఎం.
– �దట���� పదం �ెప�డం, అ��ౖ� ��ం�  ఇ�� ��ం�ో  ��� ���� ఉప���ంచడం �����ం��లన� �ీఎం.

–���ట�  ల����ం� ��ౖ�� �ీఎం స��.
– ల����ం�  ట� ల���  �ా����� ల��� �సు����� లన� �ీఎం.
– ��త��ా ఏర�డనున� 26 �ల�� ల��  క��� ఉ�ా���య��ణ ��ం��� ల� ఉం��లన� �ీఎం.
– ప�సు� తం ఉన� ��ణ� ��ం��� లల� ��డ� – ��డ� ��ంద ��క�ా�లను ��ర�గ�పర��లన� �ీఎం.



– సూ�ళ�ల� ���  మ�స�ర��  మ��ంత ���య��లకం�ా వ�వహ��ం��లన� �ీఎం.
– ����ర�� లక� ����� ����ె��  ఇ�ా�లన� �ీఎం.
– త��దండ�� ల�� మం� సంబం«��ల� ��ర�ప�త� ����ర�� ల భ�ష�త�� క� మ�ర�����శం �ే��ల� ��� మ�స�ర��
ఉం��లన� �ీఎం.
– ప�� ��������, �ా�� త��దండ�� లనూ �������ా కల�సూ� ... �ా�� భ�ష�త�� క� మం� మ�ర�ం ����ల� �����ం� 
ఇ�ా�లన� �ీఎం.

– సూ�ళ�ల� ��డ� – ��డ� ��ంద ఏ�ా�ట��ేసుక�న� ��క�ా�ల �ర�హణ బ�గ�ం���. ల�క�� �ే �రర�కమవ����.
– ట��ల�ట�� , ��గ��ట� �ా� ంట�  �ర�హణ బ�గ�ం���.
– ఎప��డ� సమస� వ���� ��ంట�� ���� ప��ష���ం�, సమర�వంతం�ా �ర���ం���.
– �ి�ా�దు వ��న �ారం���ల�� �ా ప���ా�రం �ా�ా�.
– ��ా మ, �ార�� స��ాలయ�ల�� � ట����క�, ఇం����ం� �ిబ�ం��, �ల�� ������ ల� �ిబ�ం���� సూ�ళ�ల� వసత�ల
�ర�హణ��ౖ త��న ఎ� ఓ�ీలను ఇ�ా��.

–మ���� 15 నుం� సూ�ళ�ల� ��డ� – ��డ� ��ం�ో�డత �దల���ట�� �.
– సూ�ళ�ల� ���  ��� ం� లను తప��స���ా ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� �ీఎం.
– ����� సంబం��ం� మ���ిం�  �ే�ి... ప�ణ��క �ిద�ం�ేయ�లన� �ీఎం.
– సూ�ళ��  �ె���ే ��ట��� �ిల�లక� �����ానుక అం��ం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం.

– ��ౖ���ట� �ాల��ల��  క��� ��క�ా�ల� ప�మ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ఉ���య�? ల���? చూ���.
– త��దండ�� ల� కష�ప�� �ీ�ల� కడ�త����ర�. ఆ ��రక� �ిల�లక� ��క�ా�ల�, వసత�ల� అం��సు� ����� ల��ో క�మం
తప�క�ం�� చూ���.

– �ాష� �ంల� ��ౖప�ణ��ల అ�వృ����� ర��� ం��ం�న ప�ణ��కను ఆచరణల��� �సుక��ావ����� ��ంట�� చర�ల�
�సు���ాల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం.
– ప�� �ార���ంట�క� ఒక �ి�� �ాల�����ాట�, ప�� అ��ం�� ��జకవర�ంల� క��� ఐట�ఐ, �ా�ట����� స��ళతం�ా
ఒక �ి��  ��ంట�  ఉం��లన� �ీఎం.
– �ట��ంట��� �ాఠ�ప�ణ��కను �ి�� య��వ���ట� ర��� ం��ం��ల�, ���� �ర�ప�ల� ��డ��మ� ఇ��వర��
�ర�యం �సుక����మ�, ఏ�ా�ట���ౖ అ���ార�ల� దృ�ి���ట�� ల� �ీఎం ఆ�ేశం.
– ��ౖప�ణ�ం ఉన� మ�నవవనర�లక� �ర���మ��ా �ాష� �ం ఉం��లన� �ీఎం.

ఈస��� సమ���శంల� �����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, మ�ఖ�మం�� ప��ే�క
ప���న�ార�ద��� �� ఎ� జవహ� ����� , �ాఠ�ాల �����ాఖ ���ష� �ీఎ� బ���� �ాజ��ఖ� , మ�ఖ�మం�� �ార�ద���
�ాల�మ� ఆ����య� �ా� , అదనప� �ార�ద��� ఆ� మ����ల�ా�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ� గ�ల�� � , �ాఠ�ాల
�����ాఖ క�షన� ఎ� సు��� , �ాఠ�ాల �����ాఖ సల���ర� ఏ మ�ర�, �ాఠ�ాల �����ాఖ
�ౖె��క�� (ఎ� �ీఈఆ� ట�) � ప����  ����� , �ీఎం �ీ�ీఆ��� ప��� ��హ��, పల�వ�ర� అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.


