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�ాసనసభ:
ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:

–య�ద�  ప���ి�త�ల వల�  ఉ�����  నుం� వ��న  �ా�ా� � ��� �ెం��న ����ర�� లక� అండ�ా ఉంట�మన� ��ౖయ� .జగ� 
– భ�ష�త�� ల� ఎల�ంట� అవసరమ����.. �ా���� ��ంట�� స�యం �ేయ�ల� అ���ార�లను ఆ�ే�ం�న �ీఎం.
– ఉ����� ��ౖ ర�ా� య�ద�ం ��పథ�ంల� ఇబ�ందుల� పడ�త�న� ����ర�� లను సర��తం�ా ��న��� �సుక��ా�ాల�
అ���ార�లను ఆ�ే�ం��ను: �ీఎం
– �� ఆ�ే�ాలను అందుక�న� ��ంట�� �ారం�� రంగంల��� ���ార�:
– �మ��� సుర��తం�ా �సు��సూ�  �ే�ిన ప�య���లను ఎప�ట�కప��డ� ��క� �����ం��ర�:
– �రం�� �ా�ా� � ��� �ెం��న �ిల�ల�. ప�మ�దకర ప���ి�త�ల��  ఉన�ప��డ� � బ���గ�ల� చూసు��వడం మ� బ�ధ�త:
– ���� అ���ార�ల� సక�మం�ా �ర����ం��ర� :
- ����ర�� లను సుర��తం�ా �సుక��ావడంల� సమర�వంతం�ా వ�వహ��ం�న అ���ార�లను అ�నం��ం�న �ీఎం

– ప�సు� తం ఎదు���ంట�న� సమస�క� త��న ప���ా�రం ల�ం�ేల� మ��ా� లను అ����ిం��ల� అ���ార�లను
ఆ�ే�ం�న �ీఎం.
– ఈ��రక� ��ంద� ప�భ������� ల�ఖ�ాయ�ల� �ర�యం.
– త�ా�త ����ర�� ల�� ��ధ అం�ాల��ౖ మ�ట�� ��న �ీఎం.
– ����ర�� ల చదువ�ల� గ���ం� ఆ�ా ��ిన �ీఎం.
– ����ర�� ల� �ార� ��ర��లను ఎంతవరక� ప�����ే�ా�� �ెల�సుక�న� �ీఎం.
– తదుప�� �ా�� ��ర��ల� ��న�ా��ం�ేందుక� ప����మ��య�లను అ���� �ెల�సుక�న� �ీఎం.
– ఈ�షయంల� ప�భ�త�ం పరం�ా అండ�ా �ల��ా� మ� ��.



��ఐ�ీల��  చూసుక����ర�:
– ఉ����� నుం� �సుక��ావడంల� �ాష� � ప�భ�త�ం ���ష కృ�ి �ే�ింద� �ీఎంక� ధన��ా��ల� �ె��ిన ����ర�� ల�.
– �ేశం �త�ం�ద ఒక� ఆంధ�ప��ే�  మ�త��� అ��ర�ాల��ా చర�ల� �సుక�ందన� �ీఎం.
– ఉ�����  స�ప �ే�ాలక� �ేర�క�న� దగ�రనుం� ఆ�రం, వస� �షయ�ల��  బ��ా చూసుక����రన� ����ర�� ల�.
– ��ం���ాట� �ేశంల� అడ�గ���ట��న దగ�రనుం� క��� స�స�ల�లక� �ే��ంత వరక� క��� ���� � ట����ట�� దగ�రనుం�
ప�య�ణ, వస� సదు�ాయ�లను ఏ�ా�ట� �ే�ారన� ����ర�� ల�.
– ఎ�� �� ర�� ల�� ��ఐ�ీల తర�ల� �ా�గతం ప��ార�, ఆ తర�ల� అ�� సదు�ాయ�లను �ాష� � ప�భ�త�ం ఏ�ా�ట�
�ే�ిందన� అ���ార�ల�
– �ే�ిన ప�� �ెప����క�ం��... ��నుకనుం�� యం��� ం�ా�� �ీఎం న���ిన �ర� అంద���� సూ������యకమన�
����ర�� ల�.
– ఈ తర� చర�ల� �సుక�న�ప��డ� సహజం�ా�� �ప��త ప���రం �ేసుక�ంట�ర�, �ామ��క మ�ధ�మ�ల ����క�ా
తమను ��మ� ప�శం�ించుక�ంట�ర�.. అల�ంట� �� కడలక� ఏ�ీ ప�భ�త�ం, అ���ార�ల� దూరం�ా ఉండడం ఆశ��ా���
క���ం�ందన� ����ర�� ల�.
– �ేయ�లనుక�న� ప�� �త������� �ే�ిన �ర� తమక� సూ������యకమ� �ీఎం�� అన� ����ర�� ల�.
– ��క�� ��ౖయ�ా��  �ా�� సూ������ ��ౖద��ద�ను ఒక ��ల�ం� �ా �సుక����న� �ె��ి కడపక� �ెం��న ��������
– మ� అంద���� � ఆ��ా���ల� ఉం��ల� �ీఎంను ����న ����ర�� ల�.
– తమక� అండ�ా ���నందుక� ధన��ా��ల� �ె��ిన ����ర�� ల�.
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