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అమ�ావ�:
����క�  ఆ���జ�  ఉత���ల� స�యం సమృ���  ��శ�ా ఏ�ీ
మ�ఖ�మం�� ఆల�చనల�� �ాష� �ంల� ��త�  �ా� ం� 
����  ప���ి�త�ల ��పథ�ంల� ����క�  ఆ���జ� క� ల�ట�ల�క�ం�� చూ�� చర�ల��  ��గం�ా ��త�  �ా� ం�  ఏ�ా�ట�
�� �ిట�ల� ���ా ఎ��  ట��ా�ల��  ��ౖ����  ��ట��  ఆ���జ�  �ా� ం� ను ��ా రం�ం�న �ీఎం
�ా�ంప� �ా�ా�లయం నుం� వర��వ�  పద��ల� �ా� ం�  ��ా రంభం
���క� 220 టను�ల �ామర��ం ఉం��.
����  �ారణం�ా ఆ���జ� క� �వ� ��రత
��రత �ాక�ం�� చూ��ల� గతంల� మ�ఖ�మం�� ఆ�ే�ాల�
ఒక �ా� ం� ను �సుక��ా�ాల� ఆ�ే�ాల�
త����ా ����క�  ఆ���జ� క� ల�ట� �ాక�ం�� �ాష� �ం స�యం సమృ����ా��ం��లంట� అ���ార�లక� ల�� ����శం �ే�ిన
�ీఎం
14 ��లల��  �ా� ం�  �ా�ారం
��ంట��  ��గం�ా ���ా ఎ�� �� జనవ�� 24, 2020న ఏ�ీ ప�భ�త�ం ఏంఓయ�
����ంబ�  18, 2020న పనుల� ��ా రంభం
నవంబ�  2021న పనుల� త���దశక�
ఇ�ాళ �ా� ం� ను ��ా రం�ం�న �ీఎం
���క� 220 టను�ల ఆ���జ�  తయ��� �ామర��ం



ఈ �ా� ం� ల� ����క�  ఆ���జ�, �����  ఆ���జ�, �����  ��ౖట�� జ�, �����  ఆ��� �  �ాయ�వ�ల తయ���

�ీఎం �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� ఈ �ార�క�మంల� �ాల�� న� ���ా ఎ��  ట��ా�ల��  ��ౖ����  ��ట��  �ీఈ�� అం�  ఎం��
గజన�  నబ�, కమ���య�  ���  శర�  మ�ో�, ���ిట� �ఎం (�ా������  ఎ��ౖ�� ) �ీ��� .ర�కృష�

���ిట� నుం� ���� �ాన����� ల� �ాల�� న� సత���డ� ఎ���ల�� ����ట� ఆ��మ�లం, �త�� ర� కల�క�� 
హ�����ాయణ�, ���ిట� ఎం�� ర� స�������� , ఇతర అ���ార�ల�

ఈ  సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:

220 టను�ల ఆ���జ�  తయ��� �ేయడం ��ల� మ�ఖ����న �షయం: �ీఎం
14 ��లల��  �ా� ం�  ��ా రంభం �ావడం అన��� ఒక ���ల��ా�.
ఇంత తక��వ వ�వ��ల� �ా� ం�  ��ా రంభం �ావడం ���షం.
ఉ�ా�� ల�ంచడం మం� ప��ణ�మం.
144 �ీఎ� ఏ �ా� ంట��  క��� ��ధ ఆస�త�� ల��  ��ట�� ం
మ�� 32 �ా� ంట��  క��� ��డ�త����ం.
���వల�  ఆ���జ�  �షయంల� మ��క సదు�ాయ�ల� ��ర�గ�ప��� �
24��ల ఆ���జ�  బ�డ��  తయ�ర��ే�ాం.
����  ల�ంట� �పత�� ల� వ��నప��డ� స��ప�� ఆ���జ�  అందుబ�ట�ల��� వసు� ం��.
�ాష� �ంల� ఇప�ట�వరక� 300 టను�ల ఆ���జ�  తయ���ల� ఉం��.
ఈ �ా� ం�  ����ా జ���� ఉత���  ����� అదనం�ా వ���ేర�త�ం��.

గజన�  నబ�, �ీఈ�� అం�  ఎం��, ���ా ఎ��  ట��ా�ల��  ��ౖ����  ��ట�� 

���� �� �ాదు, ప��శ�మలక� ఆ���జ�  ��ల� మ�ఖ�ం
�ేశంల� ����ా���ా �ా� ం� ��ట�� ం
ఏ�ీ స���నద� ఎంచుక�� ఈ �ా� ం�  ��ట�� ం
మం� మ��క సదు�ాయ�ల� ఉ����
14 ��లల��  �ా� ం� ను ����ం��ం
అ���ార�ల�, ప�భ�త� యం��� ంగం బ��ా సహక��ం�ం��
����  ��� ల సమయంల� ర�ాణ�క�, మ�నవవనర�లక� ��రతల�క�ం�� అ���ార�ల� చూ�ార�
అంద���� కృతజ�తల�
�� �ిట�ల� ప�పంచ�ా� � మ��క సదు�ాయ�ల� ఉ����
�ా����  తయ���ల� మ�క� అ�ార���న అనుభవం ఉం��
అ���ధు�క ట��ా�ల�� �సుక� వ���ం
ఇండ�ి� �య�  �ా����  అందుబ�ట�ల� ఉండడంవల�  సంబం��త ప��శ�మలక� ��ల� జర�గ�త�ం��.
�ా����ా ��ా�వృ���క��� జర�గ�త�ం��.
అత�ంత భద��� ఏ�ా�ట��  �ా� ంట�ల� �ే�ాం.
1000 టను�ల ఆ���జ�  ��� ����� ఏ�ా�ట��  క��� �ే�ాం
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ఎం�� జ�ా��� సుబ�హ�ణ�ం, ఏ�ీఎంఎ� ఐ���ీ ��ీ అం�  ఎం�� మ�ర�ధ�  ����� , ఆ��గ��� �ీఈ�� �.�న� చం�, ��ౖద�,
ఆ��గ��ాఖ క�షన�  �ాటమ��� ��స��, ఆ��గ��ాఖ ���ష�  ��క�ట�� �ఎ� .న�� క�మ��, ఏ�ీ���ీ క�షన� 
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