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గ�మ�టం తండ వద�  నున�  ఇంట����ట��  ��నూ�వబ��  ఎన��� ��� ���  ��ా జ�క��  (���� ��) ��ా ం���� ప����ం�న
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ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:

ఒక అదు�త���న ����త�క స����శం ఆ�ష�ృతం �ానుం��. మనందరం ఈ ఆనం���� పంచు���ా��న సమయం. ఈ

సందర�ం�ా సహచర మంత�� లక�, �ార���ంట�, �ాసససభ సభ��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల�, ప�భ�త� అ���ార�లక�,

����  �� గ�� ప� ఎం�� �� అ��  ఇతర ప���ధులక� ����ాం�ల�.

కర��ల� �ల�� ల� ప�పంచంల��� అ���ద� �ౖెన సమగ� ప�నర����దక శ��� �ల� ��� జ�క��  (వర��   ల������   ఇంట����ట�� 

��నూ�వబ��  ఎన��� ��� ���  ��� జ�క�� ) ఏ�ా�ట�క� మ�ందు����న ���� �� గ�� ప�క� �� అ�నందనల� �ె�యజ�సు� ���ను.

5230 ���ా�ాట�  �ామర��ం�� ఏ�ా�ట� �ేసు� న�  ��ర��ా�క శ��� �ల� ��ా జ�క�� ... తక��వ ధర��, �ి�ర���న, అను��ౖన,

ఇర��ౖ��ల�గ� గంటల�ాట� �రంతర ����  �దు�� ను అం��సు� ం��. ఈ ��ా జ�క�� ల� మ�� ���ష���టంట�... �రంతరం ���� 

ఎన���� అం��సు� ం��. ఈ ��� జ�క��  పం��   ��� ���, పవన, ��ర �దు�� ల సమ���యం. ��మ�ం� తక��వ�ా ఉన�

సమయంల� (���  �ీ�  అవ�� ల�) �� ల��, �ం�  పవ� ను ఉప���ంచుక�� �ట�� ��జ�ా�య� ల��� పం�  �ేయడం

����ా మరల� �ట�� ��మ�ం� ఎక��వ�ా ఉన� సమయంల� (�ీ� అవ�� ల�) �����ంచుక�� �దు�� ను ఉత���

�ే�� అవ�ాశం ఈ ��ా జ�క�� ల� ఉం��. త����ా ��జం�� ప�నర����దక శ��� ఉత��� �ేయడం ఈ ��ా జ�క��  ప��ే�కత.

�ాష� �ంల� ఇ�ాళ మనం �ేపడ�త�న� ఈ ఇంథన ప�నర����దక ప����య, భ�ష�త�� ల� య�వ� �ే�ా��� మ�ర�దర�కం

�ానుం��.

ఇక�డ ఏ�ా�ట� అవ�త�న� ఈ ��ా జ�క�� .. �ానున� ���ల��  �త�ం �ేశంల���, ఈ ప����యక� ��ం���ా �లవనుం��.

�దు�� ఉత���  రంగంల� �ల�జ ఇంధ��ల ���గం ప�����ా మ����� �, ప�నర����దక శ��� ఇంధన ���గ��

మ�ందంజల� �లవనుం��.

1680 ���ా�ాట�  పం��  ��� ��� �ామర��ం, 3 ��ల ���ా�ాట�  ��రశ���, 550 ���ా�ాట�  పవన �దు�� �త�ం

�ట��ంట�� 3 ��య� ��లర� వ�యం�� ఏ�ా�ట� �ేసు� ండ�ా... ఇక�డ ఏకం�ా 5230 ���ా�ాట�  �దు�� ఉత���

�ానుం��.



అం�ే �ాక�ం��   �ాల�ష� ర��తం, ప�ా�వరణ సమత�ల�త ఇక�డ ��ల� ��లకం. మనం ���� ����ో�జ� , ����

అ���య� గ���ం� మ�ట�� డ�క�ంట����ం. �ట�� కం��� ఈ ��ా జ�క�� ల� ��గ�ా�మ�ం అవ���ం��. ఆ సంస�  ఇక�డ

250 ���ా�ాట�  �దు�� �� 1000 ���ా�ాట�  ప�నర����దక శ���� ఉత���  �ేసు� ం��. త����ా �����ంచుక�న�

��ా ం��లక� (ఇతర �ా�ా� � ల�)  ఏ ల�ట� ల�క�ం�� క��తం�ా 250 ���ా�ాట�  �దు�� ను ఇక��� నుం� సరఫ�ా �ే�ా� ర�.

�ానున� ���ల��  ఇ�� ఒక �నూత� ఒరవ���� ���ారం చుట�నుం��.

ఈ ��పధ�ంల� ���� పవ�  (ప�ా�వరణ��త �దు�� ఉత��� ) ఉ���దన రంగంల� ఆస��� ఉన� సంస�లక� ఆంధ�ప��ే� ...

�ేశంల� ల�� �ధం�ా �ా��ల�, ��� ���హ�ాల� అం��సు� ంద� �ె�యజ�సు� ���ను. ఇక�డ �����క ప���ి�త�ల� క���

అందుక� ప���� అనుక�లం�ా ఉ����. �ాష� �ంల� ఇందు ��సం ఉన� �ానుక�ల �ా��వరణం, సదు�ాయ�ల వల�

ఇక�డ 33 ��ల ���ా�ాట�  �దు�� ఉత����� అవ�ాశం ఉం��. ���� పవ�  ఎల� ఉత���  �ేయవచు� అన� �షయ��� ఈ

��ా జ�క��  ఇప��డ� య�వ� �ే�ా��� చూప���ం��.

ఈ  ��ా జ�క��  ఏ�ా�ట�క� మ�ందుక� �ావడం�� �ాట� ఇ�� �ాధ�మవ�త�ంద� ప�పం����� �ె��ిన ���� �� ఎం�� అ�� ,

సంస�  బృం����� అ�నందనల�. �క� ఏ రక���న స�య, సహ�ా�ాల� �ా�ాల��� ఆంధ�ప��ే�  ప�భ�త�ం �క�

అండ�ా ఉంట�ంద� గ�ర�� ంచు��ం��, � అంద���� మ��క��ా�� మం� జర�ాల� ��ర�క�ంట����ను,  అ� �ీఎం ��

��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

ఈ �ార�క�మంల��దు��, అట� ప�ా�వరణ, భ�గర� గనుల �ాఖ మం�� ����������  �ామచం��� ����� , �ా���క ఉ�ా�� �ాఖ

మం�� గ�మ�నూర� జయ�ా� ,  ���� �� కం��� ప���ధుల�, పల�వ�ర� ప�జ� ప���ధుల� �ాల�� ���ర�.


