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అమ�ావ�.

��ౖద� ఆ��గ��ాఖ��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

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

అమ�ావ�.
�ా������ష�, ����  ��జ� ప��ణ�మ�ల��ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ం�న అ���ార�ల�

ఒ���ా �  ������ం�  ��పధ�ంల� �సుక�ంట�న� చర�లను �ె��ిన అ���ార�ల�
ఎ�� �� ర�� ల��  ఆ����ీ�ీఆ�  ప���ల� �ేసు� ���మన� అ���ార�ల�
ఒ���ా �  ��పథ�ంల� ఆం�ల�
మ�� �ారం���ల��  ��  �ీ�����ం�  ల���  ఏ�ా�ట�
�ీవ�  స��� ��న�ా��సు� ���మన� అ���ార�ల�
ప�సు� తం 32వ ద�ా �ీవ�  స��� ��న�ాగ�త�ందన� అ���ార�ల�

�ాష� �ంల� ����  �ా�ట��  య�����  ��సుల� 1912
��కవ�� ��ట� 99.21 �ాతం
�ె�� �ా�ట��ట� ��ట� 0.52 �ాతం
104 �ా� ��ంట� క� ఇ�  క�ం�  �ా��  718

థ��  ���  సన�ద�త
�ాష� � �ా�ప� ం�ా 100 కంట� ఎక��వ పడకల�న� ప����ట� ఆస�త�� ల��  ఆ���జ�  జన��ష�  �ా� ంట��  ఏ�ా�ట�
69 ఆస�త�� ల��  ఏ�ా�ట�క� �ర�యం, 43 ఆస�త�� ల��  ఇప�ట��� �ీఎ� ఏ �ా� ంట��  ఏ�ా�ట�
అందుబ�ట�ల� ఉన� �త�ం ఆ���జ�  �ాన�ంట��ట��  23457
�� ట�ౖ�  ఆ���జ�  �ి�ండర��  27,311
�ాష� � �ా�ప� ం�ా  ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  109 ��ా ం��� ల� ఏ�ా�ట� �ానున� ఆ���జ�  జన��ష�  (�ీఎ� ఏ) �ా� ంట�  సంఖ�
144
144 �ీఎ� ఏ �ా� ంట� క� �ానూ, ఇంతవరక� 121 ��ట�  �ీఎ� ఏ �ా� ంట�  ఏ�ా�ట� ప�ర��ందన� అ���ార�ల�
ప�భ����సుపత�� ల��  ఈ��ల�ఖర� ��ట��� 144 �ీఎ� ఏ �ా� ంట��  అందుబ�ట�ల��� వ�ా� యన� అ���ార�ల�

�ా������ష� 
�ిం���  �ోసు �ా������ష�  �ే�ంచుక�న��ార� 1,09,93,039 మం��
��ండ� �ోసుల �ా������ష�  ప���� �ేసుక�న��ార� 2,66,78,502 మం��
�త�ం �ా������ష�  �ే�ంచుక�న��ార� 3,76,71,541 మం��
�ా������ష�  ��సం ఉప���ం�న �త�ం �ోసుల సంఖ� 6,43,50,043

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

�ల�ౖనంత త�ర�ా �ా������ష�  ప�����ేయ����� త��న చర�ల� �సు���ా� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
��ంద�ం�� సమన�యం �ేసుక�� జవన��ల��ా �����ం�న వయసు�ల �ారంద���� క��� డబ��  �ో�  ఇ�ే�ల� చర�ల�
�సు���ాలన�  �ీఎం
�ా������ష� ను �ల�ౖనంత త�ర�ా ప�����ేయడ�� ���� ��ారణల� ఉన� ప���ా�రమన� �ీఎం



�ల��, అర��  ������  ��ా�ణం, ప�భ�త� ఆసుపత�� ల��  ��డ�– ��డ� పనుల ప�గ�� స���ం�న �ీఎం

��డ� – ��డ� ��ంద �ేపడ�త�న� ఏ �ార�క�మ����� గ�����, ఇప�ట��� �ే�� స�ష�ం�ా క��ిం���: �ీఎం
గతంల� ఎల� ఉం�ే��? ఇప��డ� ఎల� ఉం�ో ... �� ట���ా � లను చూ�ా�: �ీఎం

��త�  ����క� �ాల��ల ��ా�ణ��� ��గవంతం �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ేశం
ఎప�ట�కప��డ� స���ేసుక�ంట� త���తగ�న పనుల�  ప�����ేయ�లన� �ీఎం

ఆ��గ�����ౖ�� స��
ఆ��గ� �� ��వల� ఏ ఆస���ల� �ొర�క���య�� �షయ��� అంద���� అ�ా�ాహన క��ం��� :
��ా మ స��ాలయ�ల��  ����� సంబం��ం�న హ� ���ం��  ��ట�� � :
ఆ��గ� �� ��వలం��లంట� ఎక�డక� ����� లన������ౖ �ా���� అందుబ�ట�ల��� సమ���రం ఉం��� :
ఇందుక� �ల��  �����  అ���� ��ఫర�  �ా�ం�  �ా�ా� :
�ల��  ������  అందుబ�ట�ల��� వ�ే�ంతవరక� ��ా మ స��ాలయంల� ఏఎ� ఎం ఈ బ�ధ�త �సు���ా�:
ఏ ఆస����� ����� �, ఎక�డ ఆ��గ� �� ��వల� ల��ా� యన��� స�ష�ం�ా �ె�య�� :
�����ౖ ల����ర�లక� స���న సమ���రం, మ�ర�దర�కత�ం ఇ�ా�� :
108 ల� క��� ఇల�ంట� సమ���రం ఉం���:
ఇల�ంట� ��వలక� క��� 104ను అ�వృ���   �ేయ�� :
ఆ��గ� ��ల� ��ఫ���  అన��� ��ల� ��లక���న �షయం :
ఇ�� పథ�ా�� మ��ంత బల���తం �ేసు� ం��:
అ���ార�ల� �����ౖ దృ�ి���ట�� �:

�ా�న��  ��గ�లక� సూప� ����ా�� ��వల� అం���: �ీఎం
మ�డ� ��ా ం��ల��  క�సం మ�డ� ����ా�� ఆస�త�� ల� ఉం���: �ీఎం
���వల�  ఇతర ��ా ం��లక� ����� ��న అవసరం ��గ�లక� ఉండదు:
అం�ే�ాక�ం�� �ా�న��  ��గ�లక� ప�����ా� �ల� ఆ��గ� �� ��ంద ���త�ల�, ఇతర ��వల� అం���:
��త��ా ����సు� న� 16 ����క� �ాల��ల��  సూప� ����ా�� ��వల� అందు���:
ఇ� �ాక�ం�� �ా�న��  ���త���సం మ�� మ�డ� సూప� ����ా�� ఆసుపత�� ల��  ��వల� అం���:
�ట��� �ాట� ఇ��వర�� �ె�ి�న �ధం�ా �న��ిల�ల��సం ప��ే�కం�ా మ�డ� ఆస�త�� లను �సుక� వసు� ���ం:

పట�ష�ం�ా ఆ��గ��త�
ఆస�త�� ల��  ��ట��న ఆ��గ� �త� వ�వస�ను బల���తం �ేయ��:
��గ�లక� సమర�వంతం�ా ��వల� అం�ేల� వ�వస�  అం���:

సమర�వంతం�ా 108,104 ��వల�..
108, 104 �ాహ��ల� అత�ంత సమర�వంతం�ా ఉం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం
�ర�హణల� ఎల�ంట� ల��ాలక� ��వ� ఉండక�డదు: �ీఎం
��గ�లక� సమర�వంతం�ా ��వల� అం��ంచడంల� �ాహ��ల �ర�హణ ��లకమన� �ీఎం
�ల�� ను ఒక య��� �ా �సు���ా� :
ఎప�ట�కప��డ� �ాహ��లను ���ంట�ౖ����  �ేయ�లన� �ీఎం
�����సం బఫ�  ����క��  ��ట�� ���ాలన� �ీఎం
ఆ��గ� ఆస�ా ��ంద ���ా���� అ�న ���నుం�ే �ా���� డబ�� అం��లంట� ప�నర���� ట�ం�న �ీఎం.



మ���� ఆధు�క ��వలక� �ీఎం ����  �ిగ�� ...
��ాఖపట�ంల� ��త�  ఎంఆ� ఐ, �ా����డల� ఎంఆ� ఐ, �ా�� ల���, కర��ల�ల� �ా�� ల���, �ా�ేర�, అర�క�ల��
అన�ీ� �ియ�, ఆ�ా� ల��  మ��య� ఈఎ� ట� ఏ�ా�ట�క� �ీఎం ���� �ిగ�� 
�����సం ����ప� ర�. 37.03 ��ట��  ఖర���ేయనున� ప�భ�త�ం

ఆ��గ� �� – ప��ే�క య�� 
సమర�వంతం�ా ఆ��గ� �� ��వల� అం��ం�ేందుక� ప��ే�క య�� 
ఇందుల� సం�ే�లను �వృ�� �ే�� ఏ�ా�ట� ఉం��లన� �ీఎం
య�� ను ఆ��గ� �త�లక� ఇవ�నున� ఆ��గ� �� ట���  
�ా���� ��� �� ను�  సమక����ందుక� �ీఎం ���� �ిగ�� 

�ల��  ������ 
�ల��  ������  ����ా ఎప�ట�కప�డ� �ా�, �ర�, ప��స�ాల ప���ి�త�ల��ౖన �రంతరం �����కల� �ా�ాలన� �ీఎం
ఈ �����కల ఆ��రం�ా చర�ల� �సు���ాలన� మ�ఖ�మం��
కల�క�ర�� , జ��ీలను ��గ�ా�మ�ల��ా �ేయ�లన� �ీఎం

ఎ��య� ��ారణ – ఏ�ీ ఫ�� 
రక� ��నతను ��ా��ంచ����� �సుక�ంట�న� చర�లను �వ��ం�న అ���ార�ల�
ఆర� ర�ాల చర�లను �సుక�ంట����మన� అ���ార�ల�
రక� ��నత ��ారణ� చర�ల��  �ేశంల��� ఏ�ీ నంబ�  ఒ� �ా ���ందన� అ���ార�ల�
75.3 �ా�ంట��� ఇం�ె�� ల� ప�థమ�ా� నంల� ���ందన� అ���ార�ల�
�ేశ�ా�ప� ం�ా సగట� ��వలం 40.5 �ాత��నన� అ���ార�ల�
��ం�ో�ా� నంల� ఉన� మ��ాష� �క� వ��న �ా�ంట��  58

అంగ� �ా��ల�, �ల�� ������  .. �ట��ంట� ����ా రక���నత ��ారణ� �ార�క�మ�ల� చుర��ా�  �ా�ాలన� �ీఎం
�� �ా���ం� క� �����ం�ే మందుల ��ణ�త��ౖ అ���ార�ల� దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం
మందుల� క��తం�ా �ఎం�ీ ప�మ�ణ�ల�� ఉం��లన� మ�ఖ�మం��

�ిబ�ం�� భ��� ��గవంతం �ేయ��
ప�భ����సుపత�� ల��  �ిబ�ం�� �య�మ�ా��� �సుక�ంట�న� చర�ల��ౖ �వ�ాల� అ����న �ీఎం
�ిబ�వ�� �వ��కల��  �త�ం ప����య మ�గ�సు� ందన� అ���ార�ల�
ప�� ఆస���ల� బ�డ�  సంఖ�, ��ౖదు�ల స� �ిబ�ం�� సంఖ���ౖ బ� ర�� ల� క��� ఉం��లన� �ీఎం
�ిబ�ం�� ల�క�� వడం వల�  ఈ ��వల� అందల�దన� మ�ట� ���ించక�డదన� �ీఎం
ఆసత��ల��  మ��క సదు�ాయ�లను జ��య ప�మ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ������ద�డం�� �ాట�, త��న �ిబ�ం��
ఉం��లన� �ీఎం
ఈ ��ండ� అత�ంత మ�ఖ����న అం�ాల� అ���ార�లక� స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం
ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  ��వలపట�  ప�జలక� ��ా�సం, నమ�కం ఉం�ేల� �ాట�� ��������� లన� �ీఎం
అ���ార�ల� ప��ే�క ���స, శ�ద�  ��ట�� ��న అవసరం ఉందన� �ీఎం

�ిబ�ం�� ��గ�ా�మ�ం...
ప�భ�త� ఆస�త�� ల��  ��వలను ప�జలక� అం��ంచడంల� �ిబ�ం�� సహ�ారం, ��గ�ా�మ�ం ��ల� అవసరమన� �ీఎం
ప�భ�త� ఉ�ే��ాలను, ప�జలక� ��వలం��ంచడంల� ల���లను �ా���� �వ��ం��లన� �ీఎం
�ా�� సహ�ారం�� మం� ఫ���ల� �ా��ం��� అ���ార�లక�  �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ����శం.



ఈ స��� సమ���శంల� ఉపమ�ఖ�మం�� (��ౖద� ఆ��గ��ాఖ) ఆళ�  �ా� కృష�  ����ా� (���), �ీఎ�  స��  శర�, ��ౖద�
ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� అ��  క�మ��  �ింఘ��, ర�ాణ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�, ��ౖద�
ఆ��గ��ాఖ(�ా������ష�  అం�  ����  �������ం� ) ఎం ర�చంద�, ఆ��గ� క�ట�ంబ సం��మ�ాఖ క�షన�  �ాటమ���
��స��, 104 �ా�  ��ంట�  ఇం����� ఎ బ�బ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ ప��ే�క �ార�ద��� � ఎ�  న��  క�మ��, ఏ�ీఎం� ఐ���ీ
��ీ అం�  ఎం�� �� మ�ర�ధ�  ����� , ఆ��గ��� �ీఈఓ � �న�  చం�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ �ౖె��క��  (డ��� ) ర� శంక�,
ఏ�ీ���ీ క�షన�  ��క��  � ����  క�మ��, ఇతర  ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.
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13–12–2021,
అమ�ావ�.

��ౖద� ఆ��గ��ాఖ��ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

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

ఉపమ�ఖ�మం��(��ౖద� ఆ��గ��ాఖ) ఆళ�  �ా� కృష�  ����ా� (���), �ీఎ�  స��  శర�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ�
�ార�ద��� అ��  క�మ��  �ింఘ��, ర�ాణ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ(�ా������ష� 
అం�  ����  �������ం� ) ఎం ర�చంద�, ఆ��గ� క�ట�ంబ సం��మ�ాఖ క�షన�  �ాటమ��� ��స��, 104 �ా� 
��ంట�  ఇం����� ఎ బ�బ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ ప��ే�క �ార�ద��� � ఎ�  న��  క�మ��, ఏ�ీఎం� ఐ���ీ ��ీ అం�  ఎం�� ��
మ�ర�ధ�  ����� , ఆ��గ��� �ీఈఓ � �న�  చం�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ �ౖె��క��  (డ��� ) ర� శంక�, ఏ�ీ���ీ క�షన� 
��క��  � ����  క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.


