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��ాక�ళం, నవంబర� 9 : జ��య ���య ��వల � �!త#వం శ% &ారం ఘనం(ా జ)*(*ం� . ,ల-.  ���య 

��&ా/ �ార సంస1  ఆధ4ర�ంల5 ప�భ7త4 మ9:;< క;<=ాలల5 జ��య ���య ��వల � �!త#వం జ)*(*ం� . ఈ 

�ార�క�మ-%? ,ల-.  ప�/�న ���యమ@)*A ఎం.బCత, ,ల-.  కలDకEF జG %&ాH, అదనపK ,ల-.  ప�/�న ���యమ@)*A 

ఆంజ�Lయ మ@)*A జM�� ప�జ4లన N�ేి Q�ా రంRంN�ర�. ,ల-.  ప�/�న ���యమ@)*A ఎం.బCత మ-టS. డUతV 1987 

నవంబF 9వ Wే�Xన ���య ��&ా/ �ార సంసY  ��4)ా ���య ��వలను ప�జలక� అందుబSట[ల5�\ వ]^ంద% 

అందు�_ జ��య ���య ��&ా/ �ార � �!త#&ా%? %ర49:ంచడం జర�గ7తbంద% NెQాdర�. ���య ��&ా/ �ార 

సంసY  ��4)ా ���య ��వలను ఉ]తం(ా Qf ందవచ^% NెQాdర�. )ాgపడ దగh �_సుల� ఇందుల5 

ప)*షk)*ంచు�lవచ^% ఆmn అ��?ర�. డబ7oల� pqట[E �lలr%&ా)*�\ సంసY  ���య&ా� % ఏ)ాdట[ NేసుA ంద% 

p�)tk��?ర�. ప�భ7త4 ��వల� అందుతbన? �ర�, పనులను ��&ా/ �ార సంసY  పర
uసుA ంద% NెQాdర�. ���య 

��&ా/ �ార సంస1 ప�/�నం(ా pలి. లను ��?హపw)*త &ాW�వరణంల5 సంరyzంచడం, ]��?ర�ల�, మ9:ళల అక�మ 

ర&ాణ�, (*)*జన సంy_మం, మ-దక ద�&ా�ల ప�{Sవం, Qా)*|ధ�ం, బSధ�తల %ర4హణ త� తర అం=ాలపట.  

ప�W�ేకం(ా ప)*
లన, త%}ల� NేసుA ంద��?ర�. ���య ��&ా/ �ార సంస1  ఆధ4ర�ంల5 ~��� సంస1ల�, వస� 

గృ�ల�, ~~ధ సంస1లను త%}ల� Nేయడం జర�గ7W�ంద% ఆmn p�)tk��?ర�. ప�జల� హక�kల� మ-త�m� 

�ాక�ం�� బSధ�తల� Qాట�ంN�ల%, ప�� ఒకkర� Qా)*|ద1�ం Qాట�ంN�ల% అ��?ర�. అQా)*|ధ�ం Qాట�ం] 

ప�కk&ా)*�\ ఇబoం�  కu(*ంచ)ాద% ఆmn అ��?ర�. ఈ అం=ాలపట.  ~���సంసYలల5 �గ� uటర�ీ క.బ7oల� 

ఏ)ాdట[ N�ే ిఅవ(ాహన కudసుA ��?మ% NెQాdర�. మ-దక ద�&ా�ల ప�{S&ా%�\ ల5ను�ాక�ం�� ఉం��u �l)ార�. 

మ-దక ద�&ా�ల ప�{Sవ %యంత�ణpq ౖఅవ(ాహన క.బ7oల� ఏ)ాdట[ Nేయ-ల% జ��య ���య ��&ా/ �ార సంస1 

ఆ�=ేాల� జ�)� N�ేింద%, త4రల5 �ట�% Q�ా రంR�ాA మ% అ��?ర�. సమ-జంల5 ఎవర� �Lర పw)*త అం=ాల జMu�\ 

&�ళ.)ాద% pలి�పK%N�^ర�. అ���య-%? ఎ� )*ంN�ల%, ప)*�ి1తbలపట.  /ెరౖ�ం(ా ఉం��ల% సూ]ంN�ర�. 

)ా�(*ంగ7క� Qాలd�z�� లr�� ఇతర క�� రmn�న ~షయ-లక� Qాలd�&ేా)*pq ౖ తu.దండU� లక�, క;<=ాల 



య-జమ-���%�\ Wuెయజ_య-ల%, అపdట��� ప)*�ాkరం లRంచకQ� W� ���య ��&ా/ �ార సంస1క� 

Wెuయజ_య-ల% �l)ార�.  

,ల-.  కలDకEF జG %&ాH మ-టS. డUతV ప�జల� ���య ��&ా/ �ార సంస1 ��4)ాతమ హక�kలను Qf ం� ే

అవ�ాశం ఉంద��?ర�. Q�ా ధ�క అవస)ాల� Qf ం�ే అవ�ాశం ���య ��వల� కudం]ంద% NెQాdర�. ���య 

�ాY ��ల ��4)ా �ామ-ను�ల� ���యం Qf ందుతb��?ర% అRQ�ా యప��� ర�. చటEం అందర�� సమ-నమ% ��%% 

���య�ా1 ��ల� చకk(ా అమల� NసేూA  ���య-%? కudసుA ��?ర% NెQాdర�. ���య ��&ా/ �ార సంసY  ��4)ా 

ప�� Q�ర�డU ���యం Qf ం�ే అవ�ాశం లRం]ంద��?ర�. హక�kలను Wలె�సు�l&ాల%, ���య ��వలను 

ఉప�(*ంచు�l&ాల%, సమ-జంల5 మం] Q�ర�ల�(ా ఆదర�ం(ా ఉం��ల% pలి�పK%N�^ర�.  

,ల-.  అదనపK ���య మ@)*A ~.ఎH.ఆF ఆంజ�Lయ మ@)*A మ-టS. డUతV ~���ర�1 ల� ఇతర అం=ాలpq ౖ

దృ�ిE�ా)*ంచక�ం�� ~ద�pqౖ మ-త�m� మనసును �_ం�X�కృతం Nయే-ల��?ర�. �ి%మ-ల ప�{S&ా%�\ ల5ను�ా)ాద%, 

అబ7� � కల-ం వంట� మ� =ాసA �&LతAలను ఆదర�ం(ా �సు�l&ాల% అ��?ర�. ���య ��&ా/ �ార సంస1క� ఇNే^ 

pి)ా�/ ��ర�ల ]ర���మ- రహస�ం(ా ఉంట[ంద% WuెQార�.  

=ాశ4త ల5� అ��ల�  ెరౖ¡¢ �.ిC.సత���)ాయణ మ-టS. డUతV =ాశ4త ల5� అ��ల� ల ��4)ా 

ఉ]తం(ా ���య స�య-%? Qf ందవచ^��?ర�. ���య వ�వస1క� ప�W��మ-?య వ�వస1 అ��?ర�. =ాశ4త 

ల5� అ��ల� ��4)ా ర&ాణ� ��వల�, Q� సE� –ట¤u¥� ¢ ��వల�., W�గ7నుర�, ~దు��, Qా)*|ధ� ��వల�., 

ఆసుప��ల5 ��వల�, ¦మ-, బS�ం�\ంగ7 రంగ ��వల�., ఉQా/  �§ చటEం, గృహ %)ా¡ణం, )*య� ఎ��E¨ ��వల� 

త� తర ��వలను ప)*
uంచడం జర�గ7తbంద��?ర�. )GండU వ)ాh ల కyz��ర�ల &ాదనల� ~% ఒక ప©ం 

అం(�క)*ంచకQ� ªనపdట��\ �ర�d ఇNే^ అ/ �ారం =ాశ4త ల5� అ��ల� క� ఉంద% NెQాdర�. =ాశ4త ల5� 

అ��ల� ఇ]^న �ర�dpqౖ అpdీల� లrద%, 9«¬�lర�E ల5 స&ాల� N�ే� అవ�ాశం మ-త�m� ఉంద% NెQాdర�.  

,ల-.  ���య ��&ా/ �ార సంస1  �ార�ద)*� �G.జయలyz¡ ���య ��&ా/ �ార సంస1 Nపేట�Eన పనులను 

~వ)*ంN�ర�. 2019 జనవ)* 1వ Wే�X నుం�z అ�lE బర� 31వ Wే�X వరక� ,ల-. , మండల ���య ��&ా/ �ార క�ట±ల 



ఆధ4ర�ంల5 131 ల5� అ��ల� లల5 2,577 �_సులను ప)*షk)*ంN�మ��?ర�. �ట�ల5 ఎం.~.ఓ.p ి �_సులక� 

ర�.3,95,42,500/-, �ి~� �_సులక� ర�.2,08,27,683/-, �ాంQ�ండబ7� �\��న� �_సులక� 

ర�.4,47,69,453/-, ~&ాహ సంబం/ త �_సులక� ర�.6,25,30,000/-  నషEప)*�రం(ా Nెu.ంపKక� 

ప)*షk)*ంN�మ��?ర�. బS�ంక�, Q� �సు అ/ �ార�లW� సమ-&L=ాల� %ర49:ం] అ/ క సంఖ�ల5 �_సుల� 

ప)*షk)*ంN�ల% సంబం/ త ���య/ �ార�లక� Wuెయజ_�ామ% NెQాdర�. నువ4ల )_వKల5 బSల� ~&ా�లpqనౖ, 

~~ధ క;<=ాలల5.  )ా�(*ంగ7, ఇతర చటSE లpqౖన అవ(ాహనక� ���య ��&ా/ �ార సంస1 అవ(ాహన సదసు#ల� 

%ర49:ం]ంద��?ర�. ,ల-.  జGౖల�, వ¢ �ాE » �qంటF, జGజG బ¼ ర�� , వృ��1 శ�మం, C.�,ి ఎH.�,ి ఎH.ట� వస� 

గృ�ల�, బSల సద¢, ½|గృహ త� తర సంస1లను, �ా)ా�లయ-లను సంద)*�ం] ప%�ర�ను 

ప)*
uంN�మ��?ర�.  

ఈ �ార�క�మంల5 ఏఎ�dీ గంగ)ా¾, అదనపK స¿ జ�zÀ  �9ి«Á.~&L�ానంద 
�%&ాH, ,ల-.  బSF 

అ�� �ిªÂష¢ అధ�Ãల� ½సుE  రm�Ä, )ాషE Å బSF �Æ%#� సభ7�ల� (_�లె &ాసు�వే)ావK, ���య&ాదుల� (_�లె 

ఇం� )ా ప��ాÇ, పwజ�)* ఉ�ా)ాణÈ, మ9:;< క;<=ాల అ/��పక�ల�, ~���ర�1 ల� త� తర�ల� QాలÉh ��?ర�. 

స�య సంN�లక�ల�, సమ-N�ర Q�రసంబం/�ల =ాఖ, 
��ాక�ళం 


