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అమ�ావ�

నవంబ�  14న �ర�ప�ల� జరగనున� సదర�  జ�న�  �����  సమ���శం సందర�ం�ా మ�ఖ�మం�� �ా�ం� 
�ా�ా�లయంల� స���హక సమ���శం
–�����  సమ���శంల� చ���ం����న అం�ాల��ౖ అ���ార�ల�� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  సమ���శం.

–��ంద� హ�ంమం�� అ�� �ా అధ��తన సదర�  జ�న�  �����  సమ���శం
–ఏ�ీ స� ఈ సమ���శంల� �ాల�� నున� ��రళ, �ెలం�ాణ, త�ళ��డ�, క�ా� టక, ప�దు�ే��� �ా�ా� � ల మ�ఖ�మంత�� ల�.
–అండమ�� ���బ��  ల��ి���ం�  గవర��, ప�దు�ే��� ల��ి���ం�  గవర��, ల�����  అ������� �ట�  క��� �జర�.

అమ�ావ�.
–సదర�  �����  సమ���శంల� �ా�ా� � ��� సంబం��ం�న ��లక అం�ాల� ప��ా� వనక� వ�ే�ల� చూ��ల� అ���ార�లక�
�ీఎం ఆ�ేశం.
– ���వల�  సమ���శంల� చర� జ���� ��ల� జ���� అవ�ాశం ఉంట�ందన� �ీఎం.

– ఏ�ీ �భజన చట�� ��� సంబం��ం� ��ం��ంగ�ల� ఉన� అం�ాలను అజ�ం��ల� �� ందుప����మన� అ���ార�ల�.
– త�ళ��డ� నుం� �ెల�గ� గంగ ��ా జ�క�� క� సంబం��ం� �ా�ా� � ��� �ా�ా��న బ�ా�ల�, �� లవరం ��ా జ�క�� , ర�.
6300 ��ట�  �దు�� బ�ా�ల�, ���నూ�ల�ట�, ��ష�  �య�ంల� ��త�బద�తల�� ���ల� ��ంద�ం ��ట��ంప�ల�,
�ెలం�ాణ నుం� �ా�ా��న �ి��  స���� �  బ�ా�ల అం�ాల��ౖ చ���ం��ల� సమ���శంల� �ర�యం.

– ఎ� �� ఖ���ల స�ంభన, ఆసు� ల �భజనల� అప��ష�ృత అం�ాలనూ ప��ా� �ం��ల� �ర�యం.
– ప��ే�క హ� �� అం�ా�� క��� సదర� జ�న�  �����  సమ���శంల� ప��ా� �ం��ల� స���హక సమ���శంల�
�ర�యం.
– ��ఆ� ఎం� ప����ల��� ��ాల ��ా జ�క�� ను �సుక��ా�ాలన� అం�ా�� సదర�  జ�న�  �����  సమ���శంల�
ప��ా� �ం��ల� �ర�యం.
– నదుల అనుసం��నం��ౖ ��ంద�ం ప���ాదనల���  సమ���శంల� చర�.
�����ౖ �ా�ా� � ��� ��ల� జ����ల�, �ల�ౖనంత త�ర�ా �ా�ారం అ��� ప�ణ��కల�, �ాష� �ం సూ�సు� న� ప����మ��య�ల��ౖ
�వ�ాల� తయ�ర��ేయ�లన� �ీఎం.
– �ట��� సంబం��ం� ప���� �వ�ాల�� అ���ార�ల� �ిద�ం�ా�ా� : �ీఎం
– �����  సమ���శంల� ఇతర �ా�ా� � ల� ప��ా� �ం�ే అం�ాల��  �ా�ా� � ��� సంబం��ం�న �షయ�ల� ఉంట�.. �ాట���ౖ క���
త��న ���ల� �ిద�ం�ా ఉం��� : అ���ార�లక� �� ��ౖయ� .జగ�  ఆ�ేశం.

ఈ సమ���శంల� హ�ం�ాఖ మం�� ��క��ట� సుచ��త, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మం�� ����������
�ామచం��� ����� , ఆ���క�ాఖ మం�� బ�గ�న �ాజ�ంద����, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�, ����ీ ��తం స�ాం�, వ�వ�ాయ�ాఖ
���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, ప��శ�మల�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  క���ాల వల���, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ
���ష�  �ీఎ�  ��ౖ ��ల���, �ర�మల �ర�ప� �ేవ�ా� నం �ార��ర�హణ����ా�� ��క��  �� ఎ�  జవహ�  ����� , ఆ���క�ాఖ
�ార�ద��� ఎ�  ఎ�  �ావ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� మ���� డ ర�చంద�, ర�ాణ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట�
కృష�బ�బ�, ����నూ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, హ�ం�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� క�మ�ర �శ���, జలవనర�ల�ాఖ
�ార�ద��� జ� �ా�మల�ావ�, ఇంధన�ాఖ �ార�ద��� ��గ�ల�ప�� ���ాం�, ఎ��  అ�ి�ి� �ి���ప�  ��క�ట�� (���� 
��ఆర���ౖజ�ష� ) ఎ�  ���మచం��� ����� , అట� ప�ా�వరణ�ాఖ �ార�ద��� � �జ�  క�మ��, మత���ాఖ క�షన�  ��
కన�బ�బ�, అదనప� ����ీ (ల� అం�  ఆర�� ) ఎ ర�శంక�, ఇంట��జ���  ��  �� � �ాజ�ంద���� ����� , �త�� ర� �ల��
కల�క��  ఎం హ�����ాయణ ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.
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*హ�ం�ాఖ మం�� ��క��ట� సుచ��త, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మం�� ����������  �ామచం��� ����� , ఆ���క�ాఖ
మం�� బ�గ�న �ాజ�ంద����, �ీఎ�  ��క��  స��  శర�, ����ీ ��తం స�ాం�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం
మ�ల��ండయ�, ప��శ�మల��ాఖ ���ష�  �ీఎ�  క���ాల వల���, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ
��ల���, �ర�మల �ర�ప� �ేవ�ా� నం �ార��ర�హణ����ా�� ��క��  �� ఎ�  జవహ�  ����� , ఆ���క�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎ� 
ఎ�  �ావ�, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� మ���� డ ర�చంద�, ర�ాణ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఎం ట� కృష�బ�బ�,
����నూ��ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� � ఉ�ా�ాణ�, హ�ం�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� క�మ�ర �శ���, జలవనర�ల�ాఖ �ార�ద���
జ� �ా�మల�ావ�, ఇంధన�ాఖ �ార�ద��� ��గ�ల�ప�� ���ాం�, ����  ��ఆర���ౖజ�ష�  ఎ��  అ�ి�ి� �ి���ప�  ��క�ట�� ఎ� 
���మచం��� ����� , అట� ప�ా�వరణ�ాఖ �ార�ద��� � �జ�  క�మ��, మత���ాఖ క�షన�  �� కన�బ�బ�, అదనప�
����ీ (ల� అం�  ఆర�� ) ఎ ర�శంక�, ఇంట��జ���  ��  �� � �ాజ�ంద���� ����� , �త�� ర� �ల��  కల�క��  ఎం హ�����ాయణ
ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.*


