
న��� ఎర�వ�ల తయ�����ర�ల�� ౖవర�స ��డ�ల�
అక�మం�ా ఎర�వ�లను తయ�ర� �ేసు� న� �ా��� పట�� క�� క��నం�ా ���ం�ే �ధమ��ా �ాష� �
ప�భ�త�ం చర�ల� �ేపట�� చున���. సత�� ప�� ఎర�వ�ల దు�ాణ�లల� �� ట�� క� మ�ర��ా
ఇసుకక� రంగ� క��ి �క��సు� న� �ా��� �ెలం�ాణ వ�వ�ాయ అ���ార�ల�, �� �� �ార�
పట�� క�� �����ం��ర�. ��� తయ�����ర�ల�, �క�య�ార�ల� ఆంధ� ప��ే� ల� ఉన�ట��
�ెల�సుక��, మన �ాష� � వ�వ�ాయ �ాఖ �ిబ�ం�� �� �� �ా�� సహ�ారం�� వర�స
��డ�ల� �ర���సు� ���ర�.

గన�వరం మండలం సూరంప�� ��ా మంల� 11. 5. 2022 �ే��న ����మ�ల� ఉన�
సర�క�లను, న��� ఎర�వ�ల తయ�ర� �ేయ����� ఉప���ం�ే మ��� ప���ా� ల� �ెలం�ాణ
అ���ార�ల� �ా� �క వ�వ�ాయ అ���ార�ల సమ�ంల� �ీ� �ేయ�ా �ా� �క అ���ార�ల� ఆ �గ
ల����ే ఒక�క����ా న��� తయ�����ర�ల �ొంక కదుల�త� ఉం��.

గన�వరం వ�వ�ాయ స�య సం��లక�ల ఆధ�ర�ంల� �ా� �క వ�వ�ాయ అ���ా��, ఎ��ౖ�,
ఇతర �ిబ�ం�� సూరంప�� ��ా మమ�ల� ��మవరప� �వ�ాం క� �ెం��న ఇతర ����మ�ల��ౖ
���� �ే�ి అక�డ క��� న��� ఎర�వ�ల� తయ�ర��ే�ిన ఆన�ాళ�� గ����ం��ర�. అ�ే
����మ�ల� ���� ఉన� ఎర�వ�ల నమ���ల� ��క��ంచడం �� �ాట� అక�డ �ొ����న ����
ప��� ల ఆ��రం�ా ఏ ఏ ఎర�వ�ల� ��య�ర� �ే�ిం�� , �ాట�� ఎవ���� �క��ం�ం�� అ��
సమ����ా�� ��క��సు� ���ర� .

NTR �ల�� , �ల�� వ�వ�ాయ అ���ా�� �ా�� పర����ణల� ఏ�ా�ట��ే�ిన ప��ే�క బృం��ల�
�జయ�ాడ ��ార� జగ�ంప��� ల� క��� త��ల� �ర���ం��ర�. ��� త�� లల� క���
���� ����మ�ల� ప����ం� న��� ఎర�వ�ల తయ���ల� ��� �ాత���ౖ ���రణ
�ేయ�చు���ర�.

ఈ �త�ం వ�వ�రం ల� సంబంధం ఉన� ఒక బ� కం��� యజమ�� ప�ా��ల� ఉన�ట��
�ెల�సు� ం��. అత� � ఎ� ట� ��ంబ� ఆ��రం�ా ఎర�వ�ల �క�య �వ�ాల� ��క��ం�
��ను��ల� �ే�ిన ��లర�� మ��య� పం�ిణ� ��ర�ల��ౖ క��న చర�ల� �సుక��� �ధమ��ా �ాష� �
వ�వ�ాయ �ాఖ ప��ే�క బృం��లను ��ధ �ల�� లక� పంపను���ర� .

�ాష� � ప�భ�త�ం ��ా మ �ా� �ల� మ�ందు�ా�� ప����ం�న ఎర�వ�ల�, �త���ల�, ప�ర�గ�
మందుల� ��ద� ఎత�� న RBK ల ����ా ���త�లక� అం��సూ� ఉండ�ా �ాష� �ంల� ఇల�ంట� తయ���
��ర�ల మ�ల�ల� ఉండటం ఎంత మ�త�ం స��ంచ�ా���. ���త�లక� ��ణ�త ల�� ఎర�వ�ల�
�క��ం��� , తయ�ర��ే�ి�� �ా����ౖ క��న చర�ల� �సు��వడ�� �ాక �ా�� ��ర��ద
ఉన� అ�� ఇతర �ా��ా�ాల�, ల�ౖ���� ల� రదు� పరచడ�� �ాక�ం�� ఇందుల�
��గ�ా�మ�ల�ౖన అంద��� ����వసర వసు� వ�ల చట�ం 1955 ప��ారం జ�ౖల�క� పం�ించడం
జర�గ�త�ంద� ప��ే�క వ�వ�ాయ క�షన� �� �ేవ�ర� హ�� ��ర� �ార� �ె��ార�.
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