
ప���ాప�కటన
హ�� & �పత�� ల �ర�హణ మం�� �ా బ�ధ�తల� �ేపట��న ����ట� వ�త
• ప�జల�� �� �సుల� ���హప�ర�కం�ా ఉం�ేల� ���ం���  �� �� వ�వస�
• �� �� �ాఖల� జ�ాబ�����తనం,�ారదర�కత,సత�ర స�ందన ������ం��
అమ�ావ�, ఏ�ి�� 18 : �ాష� � హ�� మ��య� �పత�� ల �ర�హణ మం���ా ����ట� వ�త �� మ�ారం ఉదయం
బ�ధ�తల� �ేపట�� ర�. అమ�ావ� స��ాలయం ��ం�ో బ�� � ల� ��ట��ం�న ��ంబర�క� క�ట�ంబ సభ��ల�� ��ే��ిన
ఆ��క� ��ద పం��త�ల� ��ద మం��� ల� పట�సూ� ప�ర�క�ంభం�� ఘనం�ా �ా�గతం ప��ార�. ��ద పం��త�ల
మం��� ���రణల మధ� ఘనం�ా ప�జల� �ర���ం�న తదుప�� �ాష� � హ�� మ��య� �పత�� ల �ర�హణ మం���ా
ఆ�� బ�ధ�తల� �ేపట�� ర�. జ�ౖళ�ల� ��రసు� లను క���ందుక� వ�ే� �ా���� సత�ర�� అనుమ� ఇ�ే� ��ౖ� ��ౖ ఆ�� ���
సంతకం �ే�ార�.
ఈ సందర�ం�ా ఆ�� మ�ట�� డ�త� �ాష� � మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�.జగ���హ� ����� ఆ�సు�ల�� �ాష� � హ�� మ��య�
�పత�� ల �ర�హణ మం�� �ా బ�ధ�తల� �ేపట�డం జ����ంద�, అందుక� మ�ఖ�మం���� కృతజ�తల� �ె��ార�. ��డ�
ఎం�� సం��షం�ా ఉంద�, మ����� ల�� ��నమ�, మ�ఖ�మం�� తన��ౖ ఎం�� నమ�కం�� ��లక���న �ాఖను
తనక� అప���ం��ర�, �ార� ����ౖ ఉం�న నమ��ా�� ఒమ���ా�యక�ం�� హ�� �ాఖ ప��ష� ఇనుమ��ం�ేల� కృ�ి
�ే�ా� న� ఆ�� అ���ర�. ��ౖ.ఎ�.జగ���హ� ����� మ�ఖ�మం�� అ�నతదుప�� �ాష� �ంల� ఎ��� ప���ాలన
సంస�రణలను అమల� �ేయడం జ����ంద�, ప���ాలన ���ం���కరణ �ే�ి ప�జలవద��� ప���ాలనను
�సుక������ ర���ర�. అ�ే �ధం�ా �� �� �ాఖ ����ా ���యం, చట�ం ప�జలంద���� ఎట� వంట� �వ�త ల�క�ం��
అం�ేల� చర�ల� �సు��వడం జ����ంద���ర�. ప�జల�� �� �సు వ�వస� ఎం�� ���హప�ర�కం�ా ��ల�గ�త�
ప�జ�సమస�ల సత�ర ప���ా��ా��� అ��క ��ా ��న�త ఇ�ే�ల� ���ం��� �� �� ������� అమల� ప��� �ధం�ా గత
మ��ేళ�ల� మ�ఖ�మం�� �ే�ిన కృ�ి�� మం� ఫ���ల� వ���య���ర�. క���� సమయంల� �� �సుల� ప�ం� ల�ౖ���
ఉం�� ప�జలక� ఎంత�ా�� ��వలం��ం��ర���ర�. �� �సుల� అందజ��ిన ��వలక� గ����ంప��ా ఎ��� అ�ార�� ల� క���
వ���య���ర�. �� �� �ాఖ ����ా ప�జలక� సత�ర ��వల� అందజ���ందుక� �ాం���క ప��జ�� ����
�����ంచడంల� �ేశంల� �ాష� �ం ప�ధమ �ా� నంల� ���ంద���ర�. అందుక� ��శ య�� ఒక ఉ��హరణ అ���ర�.
�ాష� �ంల�� మ��ళక� భద�త క��ం�ేందుక� ��శ చట�� �� ప���ా��ం� ��ంద�ం ఆ������ పంపడం జ����ంద�, ఆ చట�ం
సత�ర�� ��ంద� ఆ�దం �� ం�ేల� మ�ఖ�మం�� ప�య��సు� ���ర���ర�. మ���� భద�త��� �ాష� �ంల� �����సు� న�
��శ య�� ����ా ఇప�ట� వరక� 900 మం��� ర��ంచడం జ����ంద�, ఇప�ట� వరక� ఒక ��ట� 13 ల�ల మం�� తమ
�ా�ర�� �� న� ల� ఈ ��శ య�� ను �ౌ� ల�� �ేసు��వడం జ����ంద� ఆ�� �ె��ార�. �� �� �ాఖల� జ�ాబ�����తనం,
�ారదర�కత, సత�ర స�ందన, ���ం��� �� �� ���నం ������ �ధం�ా ప�భ�త�ం కృ�ి�ేసు� న�ట�� ఆ�� �ె��ార�. �ాష� �ంల�
�ాం�, భద�తల �షయంల� అలజ�� సృ�ి�ం�ేందుక� ���� శక�� ల� ప��ేసు� ంట�య�, అ��ే అట� వంట� శక�� ల
�యంత�ణల� ప�భ�త�ం, అ���ార�ల�� �ాట� ప�జల� క��� సహక����� మ��ంత మం� ఫ���ల� వ�ా� య� ఆ��
అ���ర�.

హ�� �ాఖ �ి���ఫ� ��క�ట�� క�మ�� �శ���, ప��ే�క �ార�ద��� �జయక�మ��, జ�ౖళ� �ాఖ ��.�. హస� రజ�,
��ఐ.�.ల� �ి.ఎం.���క�మవర�, �ాజ��ఖ�, గ�ంట�ర� ఎ�.�ి. త��తర�ల�� �ాట� �� �� �ాఖక� �ెం��న పల�వ�ర�
అ���ార�ల�, అన���ార�ల� ఈ �ార�క�మంల� �ాల�� � �ాష� � హ�� మ��య� �పత�� ల �ర�హణ మం�� ����ట� వ�తక�
ప�ష�గ����ల� అందజ��ి అ�నందల� �ె��ార�.
(ప���ర ���గం సమ���ర �ాఖ అమ�ావ� స��ాలయం �ా���ే జ��� �ేయడ���న��)


