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బ�ం� స���� , �జయ�ాడ.

��క��  ��ౖయ�ా��  త���డ�  ఎ�� ���� .

��క�� ��ౖయ�ా�� త���డ� ఎ�� ���� ��వల�� ��గం�ా అధు��తన వసత�ల�� క���న 500 ఎ�� కం��ష��  
�ాహ��లను బ�ం� స���� ల� జ�ం�� ఊ�ి ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

త���డ�  ఎ�� ����  ఎ��  కం��ష��   �ాహ���� ప����ం�న మ�ఖ�మం��

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�....:

ఈ ��� �ేవ��� దయ�� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం. ����ప��ా 500 ��త� ఎ�� కం��ష��  
�ాహ��లను �ాష� �ం నల�మ�లలక� ఈ ��� పంప�త����ం. ప�� అక�క�, ప�� �ెల�� మ�క� మం� జర�ాల�
�ట��దట నుం� ఈ ప�భ�త�ం అడ�గ�ల� ��సు� ం��. �ెల�� మ�లక� ��డ��ా ఉం�ేందుక�, ఆ �ెల�� మ�ల� గర�ం
����న ��ంట�� �ా���� అండ�ా ఉంట�.. రకర�ాల �ార�క�మ�ల� �ేసు� ���ం. అందుల� ��గం�ా�� గర�వ� అయన
�ెల�� మ� 108 �� �� � �ే�ిన ��ంట�� �ాహనం అక����� వ�� ఆసుప���� �సు��ళ�డ�� �ాక�ం�� ��ణ����న ��వల�
ఆస���ల� అం��ం�, డబ�� ���� ఓ, �ఎం�ీ ప�మ�ణ�ల� క���న మందుల� క��� �ా�� �ే�ల� ��డ�త����ం. ఇంట���
����� టప��డ� ���ా ం� �సు��వ�����, �ార� ఇబ�ం�� పడక�ం�� ఉం�ేందుక�, �ిజ���య� అ��ే ర�.3��ల�, సహజ
ప�సవం అ��ే ర�.5��ల� ఆ��గ�ఆస�ా ��ంద ���ా ం� సమయంల� క��� ��డ��ా ఉం�ేందుక� ఈ ���� �� �ెల�� మ�
�ే�ల� ��ట�� .. ఆ��ను ఈ త���డ� ఎ�� కం��షను� �ాహనంల��� ఇంట�వరక� పం�ిం�, �ా���� అ��ర�ాల��ా ��డ��ా
ఉం�ే ��ప� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం.

గతంల� ఎల�ంట� ప���ి�� ఉం�ే�ో మనమం�� చూ�ాం. అర��ర�ా ఉం�ే �ాహ��ల�, అ�� ఒ���క��ా�� అందుబ�ట�ల�
ల�� ప���ి�� ఉం�ే��. ఉన��ాట�ల� క��� వసత�ల� స���ా ల�� ప���ి�త�ల నుం� ప�����ా ��ర����న ప���ి�త�ల�� ��
�సుక�వసు� ���ం. 104, 108 �ాహ��ల�� �ాట� త���డ� ఎ�� ���� ను ��డ�–��డ� పనుల�� ��ర�గ�పర�డం��
�ాట� �త�ం ఆస��� వ�వస�ల ర�ప���ఖల� మ�ర��త����ం. �ట��ంట��� అక��ెల�� మ�లక� ఇం�ా మం�
జర�ాల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట����ను.

�ేవ�డ� ఇం�ా మం� �ే�� అవ�ాశం ఇ�ా�ల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట�... అక��ెల�� మ�లక� ఇం�ా మం� జర�ాల�
ఆ�ాటపడ�త� ఈ �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం బ�ం�స���� ల� ��క�� ��ౖయ�ా�� త���డ� ఎ�� ���� ��వలల� ��గం�ా అధు��తన ��క�ా�ల�� క���న 500
ఎ��  కం��ష��   �ాహ��లను �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  జ�ం�� ఊ�ి ��ా రం�ం��ర�.

ఈ �ార�క�మంల� ఉపమ�ఖ�మం��(��ౖద�ఆ��గ��ాఖ) ఆళ� �ా�కృష�����ా� (���), పం��య��ా� ��ా �ణ��వృ����ాఖ
మం�� ���������� �ామచం��� ����� , �ే�ా��య�ాఖ మం�� ��లంప�� ����ాస�ావ�, �ి�� స���� � మం�� �����
����ంకట�శ�ర�ావ�(���), ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� అ�� క�మ�� �ింఘ��, ఆ��గ� క�ట�ంబసం��మ�ాఖ
క�షన�  �ాటమ��� ��స��  పల�వ�ర� ప�జ� ప���ధుల�, ఇతర అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.
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�ార�క�మంల� �ాల�� న� ఉపమ�ఖ�మం��(��ౖద�ఆ��గ��ాఖ) ఆళ� �ా�కృష�����ా� (���), పం��య��ా� 
��ా �ణ��వృ����ాఖ మం�� ���������� �ామచం��� ����� , �ే�ా��య�ాఖ మం�� ��లంప�� ����ాస�ావ�, �ి�� స���� � మం��
����� ����ంకట�శ�ర�ావ�(���), ��ౖద� ఆ��గ��ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� అ�� క�మ�� �ింఘ��, ఆ��గ�
క�ట�ంబసం��మ�ాఖ క�షన�  �ాటమ��� ��స��  పల�వ�ర� ప�జ� ప���ధుల�, ఇతర అ���ార�ల�.


