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ఆంధ�ప��ే� ల� �ి�మ� ష�ట�ంగ�లను ��� త���సు� ���ం.
- �ి�మ�ట�గ��ీ మం�� ����� ���

- ఆ�ఆ�ఆ� మ�� ట���ట�  ధరల� ��ంచుక��� అవ�ాశం...త�రల� అదనప� ���.
- �ఎ�ీ� , ����, ������, �ౖె��క�� ��మ��న��ష� �ాక�ం�� ఆ�ఆ�ఆ� �ి�మ� ��ా�ణ ఖర�� ర�.336 ��ట�� .

ప�జల �ద ��రం ల�క�ం��, �ి� ప��శ�మక� ఇబ�ం��ల�క�ం�� �ి�మ� ట����ట� అదనప� ��ట���ౖ ప�భ�త�ం �ర�యం
�సుక�ంట�ంద� �ి�మ�ట�గ��ీ, సమ���ర, ��రసంబం��ల �ాఖ మం�� ����� ��ంకట�� మయ� (���) �ె��ార�.
�ాజమ�� �ౖె��క�� �ా RRR �ి�మ� నుం� ఆంధ�ప��ే� ప�భ������� దరఖ�సు� వ��ంద�, ఆ దరఖ�సు� ను సూ��ట��
�ే�ి ����� అదనం�ా ఎంత ��ట� ఇసు� ం�ో త�రల��� ప�భ�త�ం ��� ఇసు� ంద� ప�కట�ం��ర�. గ�ర��ారం ��డ�
��లగప��� స��ాలయం బ�� � 2 వద� మం�� ����� ��� ���య� ప���ధులక� �వ�ాలను ��ల���ం��ర�. ఏ�ీల�
ష�ట�ం� �� �ా�ా��న ప���షన��� �ిం��� �ం�ో ���నంల� ఉ�తం�ా ఇసు� ���మ�, �ెలం�ాణల� �ా�, ఉత�ర
��రత�ేశంల� �ా� �ీ�ల� �సుక�ంట�ర� �ె��ార�. ఏ�ీల� �ి�మ� ష�ట�ంగ�లను �� � త���సు� ���మ� మం��
�ె��ార�.

ఈ సందర�ం�ా మం�� ����� ��� మ�ట�� డూత�.. మ���� 7వ �ే��న ప�భ�త�ం ��� ��ంబ� 13 ����ా �ి�మ�
����టర�ల� ఏ ఏ ప��ే�ాల�� ఏ �ి�మ� �ళ�ల� ��ట�� ఎల� ఉం��ల� ట����� ��ట� �ి�� �ే�ి ���ల� �� ందుపర�డం
జ����ంద���ర�. �ి�మ� ����, దర�క�డ�, ������ మ�గ�� �� ��మ��న��ష� �ాక�ం�� �ి�మ� ��ా�ణ���� ర�.100
��ట�� బ�ె�� ��ట��ే �ాట�� ప����ం� ����� అదనం�ా ట���� ��ట� ఎంత వసూల� �ేసు��వచ��� �ర�యం��ౖ ���ల���
�� ందుపర�డం జ����ంద���ర�. �ాజమ�� �ౖె��క�� �ా RRR �ి�మ� నుం� ఆంధ�ప��ే� ప�భ������� దరఖ�సు�
వ��ంద�, �ఎ�ీ� �ాక�ం��, ����, ������, �ౖె��క�� ��మ��న��ష� �ాక�ం�� �ి�మ� ��ా�ణ���� ర�. 336 ��ట�
ఖర�� అ�నట�� �వ�ాల�� ప�భ������� అందజ��ార�, �ఎ�ీ� ���ా�� ��ం� �ా�, �ి�� �ెవల� ��ం� �ా�����ష�,
హ�ం ��క�ట�� �రం�� ఆ �వ�ాల��ౖ సూ��ట�� �ేసు� ���ర� మం�� �ె��ార�. త�రల��� ��ౖ� మ�ఖ�మం�� వద�క�
��ళ�� ంద�, ��ా�ణం �ే�ిన వ�య���� ఎంతవరక� అదనం�ా ��ట� ఇ���చ�న� ప�భ�త�ం అం�� ప����ం� త�రల���
��� �డ�దల �ేసు� ంద� ��ల� ం����ర�. ప�జల �ద ��రం �ాక�ం��, ��ా�ణ వ�యం �ప��తం�ా ఉన�ప�ట��� �ి�మ�
�డ�దల�ౖన 3, 4 ���ల�� �� వసూల� �ే���ధం�ా �ాక�ం�� �ర�యం �సుక�ంట�ర�, ��� ��ంబ� 13 ప��ారం�దట�
10 ���ల వరక� అ� ��������మ� �ె��ార�.
ఎంత ఖర�� ��ట�� ర���� �ఎ�ీ� , ����నూ� ���ా�� ��ం� సూ��ట�� �ేసు� ంద�, క�ట��, ర��� ను ���ల�
�� ందుప�ా�మ� మం�� ����� ��� �ె��ార�. హ�ం ��క�ట�� ��తృత�ంల�� క�ట� ఇ��న �����క ఆ��రం�ా
�ి�మ�ట�గ��ీ ర��� ప��ారం ప�భ�త�ం ��ట�ను �ర��సు� ంద���ర�. ��� కంట� మ�ం�ే ష�ట�ం� ప�����ేసుక�న�
�ి�మ�లక� 20 �ాతం ష�ట�ం� �ాష� �ంల� �ే�ి ఉం��లన� �బంధన నుం� �న�ంప� ఇసు� ���మ�, ��త��ా ����ం�ే
�ి�మ�లక� ఈ �బంధనల� వ����ా� య� �ె��ార�. ఆ� ల�ౖ� ట����� ���నంల� ట�ండర�� ప�ర�య��య���ర�.
ట�ండర�ల� ��ండ� కం���ల� �ాల�� ���య�, �ి�� �ెవల� ��ం� �ా�����ష� ����ా ఏ�ి��, �� ��లల�� ప� ఈ ప����యను
ప���� �ేయ�ల� ���సు� ���మ� �ె��ార�. ప�� ��� ����టర�ల� ఉదయం 6 గంటల నుం� �ా�� 12 గంటల మధ�న
ఐదు �� ల� ప�ద���ంచవచ�న�.. అ��ే �న� �ి�మ�ల� �డ�దల�ౖ�ే.. తప��స���ా ఆ �ి�మ�క� ఓ �� ��సుక���ల�
ఉదయం 11 గంటల నుం� �ా�� 12 గంటలల�ప� �ల� క��ం��ల� �ె��ార�. ర�.20 ��ట�� బ�ె�� ల�ప� ఉన� ప��
�ి�మ� �న� �ి�మ��� మం�� �ె��ార�.

(ప���ర ���గం సమ���ర�ాఖ అమ�ావ� స��ాలయం �ా���ే జ��� �ేయడ���న��)


