
ప���ాప�కటన
ఉప మ�ఖ�మం�� (ఆబ����) �ా బ�ధ�తల� �ేపట��న ��.���ాయణ �ా��
• ఐ�� �క�� ర��త �ాష� �ం�ా ఆంధ�ప��ే� ను ������దు� ��ం
అమ�ావ�, ఏ�ి�� 18 : �ాష� � ఉప మ�ఖ�మం�� (ఆబ����) �ా ��.���ాయణ �ా�� �� మ�ారం ఉదయం బ�ధ�తల�
�ేపట�� ర�. అమ�ావ� స��ాలయం ��ల�� బ�� � ల� ��ట��ం�న ��ంబర�క� ��ే��ిన ఆయనక� ��ద పం��త�ల� ��ద
మం��� ల� పట�సూ� ప�ర�క�ంభం�� ఘనం�ా �ా�గతం ప��ార�. ��ద పం��త�ల మం��� చ�రణ�ల మధ� ఘనం�ా
ప�జల� �ర���ం�న తదుప�� ఉప మ�ఖ�మం�� (ఆబ����) �ా ఆయన బ�ధ�తల� �ేపట�� ర�. ��ంబర�ల���
ప����ం�ేటప��డ� �ేవ�� �త� పట���� బదుల��ా �ాష� � మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�.జగ���హ� ����� �త�పటం�� ఆయన
ప����ంచడం ���షం. ఉప మ�ఖ�మం�� �ా బ�ధ�తల� �ేపట��న ��ంట�� ఆబ���� �ాఖల� ప��ేసూ� అ����గ� �ారణం�ా
మరణ�ం�న ఇద�ర� ఉ�ో�గ�లక� సంబం��ం�న ����క� ��ఇ�ంబ����ం� మం�ర� ��ౖ� ��ౖ ఆయన ��� సంతకం
�ే�ార�.
ఈ సందర�ం�ా ఆయనమ�ట�� డ�త� �ాష� � మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�.జగ���హ� ����� ఆ�సు�ల�� మ�� ఉప మ�ఖ�మం��
�ా బ�ధ�తల� �ేపట�డం జ����ంద�, అందుక� మ�ఖ�మం���� కృతజ�తల� �ె��ార�. అంద�� సహ�ారం�� గత
మ��ేళ�� �ా ఉప మ�ఖ�మం�� బ�ధ�తలను �ర���ంచడం జ����ంద�, అ�ే సూ������ �ాష� � మ�ఖ�మం�� ఆశయ�ల
�ాధనక� అనుగ�ణం�ా శ��� వంచన ల�క�ం�� ప��ే�ా� న���ర�. �ాష� �ంల� ఐ�� �క�� �ా�న�� మ������ా
�ా��ిసు� న�ద�, గత మ��ేళ�ల� ఈ ఐ�� �క�� �యంత��ణ��� ఆబ���� �ాఖ అ���ార�ల�, �ిబ�ం���� �ాట� �ల��
కల�క�ర�� , ఎ�.�ి.ల� ఎంత�ా�� సహ��ం��ర���ర�. అ��ే ���� దురదృష�కర ప���ి�త�ల�� ఆబ���� �ాఖ ఉ�ో�గ�ల�
��ంతమం��� స���ం� �ేయ���న అవసరం ఏర���ంద���ర�. ఇట� వంట� చర�ల� బ���కరం�ా ఉన�ప�ట��� తప��
ప���ి�� అ����ంద���ర�. ఇట� వంట� ప���ి�త�ల� ప�న�ావృతం �ాక�ం�� ఆబ���� �ాఖ అ���ార�ల�, �ిబ�ం��
సహక��ం��ల� ఆయన �జ��ి� �ే�ార�. సమ�జ��� ఉద���ం�ే �ధం�ా ప�భ�త�ం �సుక�ంట�న� ఇట� వంట� చర�లను
ప��ప� �ా���ల ప���ధుల� క��� సహక��ం��ల� ఆయన �జ��ి� �ే�ార�. అంద�� సహ�ారం�� �ాష� �ంల� ఐ�� �క�� ను
సమ�లం�ా �యం��ం� ఐ�� �క�� ర��త �ాష� �ం�ా ఆంధ�ప��ే� ను �������ే� �ధం�ా గట���ా కృ�ి�ే�ా� న� ఉప
మ�ఖ�మం�� �ె��ార�.
ఈ సందర�ం�ా �ా����య�ల� అ����న ప�శ�క� ఉప మ�ఖ�మం�� సమ���నం �ెప�త� �ర���దలను, బడ�గ�,
బల��న వ�ా� లను ఆదుక���ందుక� ఆ భగవంత�డ� �ామ��ల�, ఏసుప�భ�ల�, అల�� ల� అవ���ాల� ఎత�� త��
ఉంట�డ�, అ�ే తర�ల� భగవంత�� ల�ణ�ల� క���న మన మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�.జగ���హ� ����� �ర���దలను,
బడ�గ�, బల��న వ�ా� లను ఆదుక�ంట����డ�, అందు�� ఆయన �త�పట��� పట�� క�� ��ంబర�ల��� ప����ం��న�
ఉప మ�ఖ�మం�� �ె��ార�.
ఆబ���� �ాఖ ���ష� �ి.ఎ�. ��.రజ� ��ర�� , ఎ.�ి.���� బ�వ��జ� �ా�����ష� ��ట�� ఎం.��. ��.�ాసు�ేవ�����
త��తర�ల�� �ాట� ఆబ���� �ాఖక� �ెం��న పల�వ�ర� అ���ార�ల�, అన���ార�ల� ఈ �ార�క�మంల� �ాల�� � ఉప
మ�ఖ�మం�� (ఆబ����) ప�ష�గ����ల� అందజ��ి అ�నందల� �ె��ార�.
(ప���ర ���గం సమ���ర �ాఖ అమ�ావ� స��ాలయం �ా���ే జ��� �ేయడ���న��)


