
ప���ా ప�కటన

�ే��: 17-02-2022,

దుబ��.

ఆంధ�ప��ే� ల� అల����యం �ా��, �ా��ళ� తయ��� య��� ; ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��క�ాట� ��త� �����

ర�.1500 ��ట�  ��ట�� బడ�ల ��శ�ా అల�బం� ��� బ� ��ట�� ప��శ�మ�� మ�� ��లక ఎం��య� క�దుర��క�న�
ఆంధ�ప��ే�

1000 మం���� ప�త�� ఉ�ా�� అవ�ా�ాల�

అబ����, దుబ�� ల ల� వర�స సమ����ాల��  �� ���ా మం�� ��క�ాట�

మ�బ�దల గ�� �, �42, ఏ��ఐఏ(అ��య�) సంస�ల�� మం�� ��క�ాట� ��ట�

దుబ��, �ిబ�వ��, 17;  ఆంధ�ప��ే� �ాష� � ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��క�ాట� ��త� �����  దుబ� ఎ�� ��  పర�టన
�����ా �ాగ���ం��. వర�స సమ����ాల�, ��లక ఒప�ం��ల�� మం�� ��క�ాట� ��తృత�ంల�� బృందం
మ�ందుక���ళ���ం��. ఇప�ట��� 4 ఒప�ం��ల� క�దుర��క�న� ఏ�ీఈ��� మ�� ��లక అల����యం �ా��,
�ా��ళ� తయ��� య��� ను ఆంధ�ప��ే� ల�  ఏ�ా�ట� ��శ�ా అల�బం� ��� బ� ��ట�� ప��శ�మ��  ఎం��య�
ప����య ప���� �ే�ిం��.  ప�భ�త� సల���ర� ���, ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� సమ�ంల� గ�ర��ారం
�ాయంత�ం ఏ�ీఈ��� �ీఈ�� జ�ా��� సుబ�మణ�ం, అల�బం� ��� బ� �ౖెర�� �ా� ఎ� మ��� ఇర�వ�ర� ఒప�ంద
ప��� ల��ౖ సంత�ాల� �ే�ి మ�ర��క����ర�. 200 మం���� ప���ం�ా ఉ�ో�గ అవ�ా�ాల� క��ం�ే అల�బం� ��� బ�
ప��శ�మక� అవసర���న 150 ఎక�ాల భ��� ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం అం��ంచనుం��.

అబ���� ఇండ�ి� �య�  �ెవల� ��ం� అ����ట�, �43, మ�బ�దల గ�� � సమ����ాల�� ���ా మం�� పర�టన

ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��క�ాట�  ��త� �����  అబ����ల��    అబ���� ఇండ�ి� �య�  �ెవల� ��ం� అ����ట�, �43,
మ�బ�దల గ�� � ల�� గ�ర��ారం వర�స�ా సమ���శమయ��ర�."�42" సంస�  ప���ధుల��  ప��శ�మల �ాఖ మం��



��క�ాట� ��త� �����  సమ���శం అబ����ల�� "�42" ప���ధుల�� మం�� ��క�ాట� ఆధ�ర�ంల� జ����న
సమ���శంల� మ��క వసత�లక� సంబం��ం�న ఫం��ం� ��ౖ  ప���నం�ా చ���ం��ర�. �42 ప���ధులను ఆంధ�ప��ే�
క� �ా�ాల�, అక��� వసత�లను ప����ం��ల�  ప��శ�మల �ాఖ మం�� ఆ��నం ప��ార�. ప���ాలన, ��ౖప�ణ�
మ�నవవనర�ల�, మ��క సదు�ాయ�ల కల�నల� అ�� ���ల ఏ�ీ ప�భ�త�ం తరప�న అండ�ా ఉంట�మ� మం��
��త� �����  ��ల���ం��ర�. �42 కం��� గ���ం� సంస�  �� ��� � ఆ�ీస� ర��ల� బ���ి� మం�� ��క�ాట��� �వ��ం��ర�.
ఐ.ట��� సంబం��ం�న ��ౖప�ణ�ం గల య�వతక� ��ర�, ఏ�ీల� ��దవల�ద���ర�. ఎన���, �ా��� �ిట�, ����  ���, ��ౖప�ణ�ం,
�ద�, ���ట� గవర���ం� అం� ఎంట� ��ౖ�జ��, ఐ.ట�, ట��ా�ల� త��తర రం�ాలల� ��ట�� బడ�లక� గల
అవ�ా�ాల��ౖ�� చ���ం��ర�. ఈ �ార�క�మంల� "�42" గ�� � �ీఓఓ మనూ�� అ� మ�����, �� ��� � ఆ�ీస� ర��ల�
బ���ి�, �� మ����ట�ం� ఆ�ీస� ప��� భరద�ా��, �� ఇ�����  ��ం� ఆ�ీస� త��� �� ��ం��, ����  ��� �ీఈ��
అ�� ���ి, త��తర�ల� �ాల�� ���ర�.

మ�బదల గ�� � ��ట�� బడ�ల కం��� �ీఈ��ల�� మం�� ��క�ాట� సమ���శం

అబ����ల�� అ� మ���ా ల� ఉన� మ�బదల �ా�ా�లయంల� మం�� ��క�ాట� గ�ర��ారం సంబం��త గ�� � కం���
�ీఈ��ల�� ��ట� అయ��ర�. సమ����ా��� అబ����ల�� ��రత �ాయబ��� సంజ� సు��� �� క��ి �జరయ��ర�.
�ా����ా �క వసత�ల�, ��ను�వబ�� ఎన���, ��ాఖ ��ట��  ��ా జ�క�� , �� ర�� లల� ��ట�� బడ�లక� గల అవ�ా�ాల��ౖ మం��
మ�బ�దల �ీఈ��ల� ప���నం�ా చ���ం��ర�. ఈ �ార�క�మ���� మ�బదల గ�� � ల�� ��య� ఎ����, ��ట�� బడ�ల�,
మ��క వసత�ల �ీఈ�� ఖ�ల�� అ� ఖుబ�ౖ�ీ, సంప���య మ��క సదు�ాయ�ల �ౖె��ర�� మహ�� అ� ష�,
గవర���ం� ఎ��ౖ�� �ీ�య� అ������� �ట�� ఆ�ీస� ��� అ� ష��,  �ీఎ�ఓ ��ధ� ����ాస� త��తర�ల�
�జరయ��ర�. అబ����ల�� ��రత �ాయబ��� సంజ� సు���, ప�భ�త� సల���ర� ���, ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క
ప���న �ార�ద��� క���ాల వలవ�, ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా���, ఈ���, ���ీఎం� ప���ధుల� �ాల�� ���ర�.

అబ���� ఇండ�ి� �య� �ెవల� ��ం� అ����ట��� మం�� ��క�ాట� సమ���శం

మం�� ��క�ాట� అబ���� �ా����ా ��ా�వృ���    సంస��� సమ���శమయ��ర�. ఆంధ�ప��ే� ��ట�� బడ�ల�, �ాణ�జ�����
గల అవ�ా�ాలను మం�� ��క�ాట� అ��య� సంస�క� �వ��ం��ర�. భ�ష�� ల� ఆంధ�ప��ే� �� ��ట�� బడ�ల
��గ�ా�మ����� ఏ�ీఈ����� క��ి మ�ందుక� ��ళ��మ���ర�. ఉ��� గ�త త���ం� చల�బ���ే అధు��తన ట��ా�ల�
��శ�ా త��� కం����� ఏ�ీ ఎం��య� క�దుర����వడం��ౖ అ��య� సంస�   సం��షం వ�క�ం �ే�ిం��.


