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అమ�ావ�. 
 
�ాగ��ట� ��ా జ�క�� ల��ౖ �ా�ంప� �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  స��. 
 
�ాష� �ంల� �ేపట��న �ాగ� �ట� ��ా జ�క�� లను స�ాలంల� ప���� �ేయ�ల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఆ�ే�ం��ర�. ఆ క�మంల� 
�� లవరం, �����ండ, అవ�క� ట����  –2  పనుల��  జ�ప�ం ల�క�ం�� ��న�ా��ం��ల� ఆయన �����ం��ర�. 
 
�ాష� �ంల� �ేపట��న �ాగ� �ట� ��ా జ�క�� ల పనుల ప���గ���ౖ �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  �ా�ంప� �ా�ా�లయంల� స���ం��ర�. 
�� లవరం, �����ండ, అవ�క� ��ా జ�క�� ల పనుల ప���గ�� అ���ార�ల� సమ���శంల� �వ��ం��ర�. 
 
�� లవరం 
�� లవరం ��ా జ�క��  ���  వర��్, �ాల�వల�క� సంబం��ం� పనుల ప���గ�� అ���ార�ల� �వ��ం��ర�. ��ా జ�క��  పనుల� 
��గం�ా జర�గ�త����య�, ����త వ�వ��ల� �ాజ�క��  ప�ర�వ�త�ంద� �ార� �ె��ార�. �ా�ా, ఈ ��ా జ�క�� క� 
సంబం��ం� అ��� �, �ి��  �����  పనుల� �� ��ట��� ప���� �ేయ�ల�, అంతక� మ�ం�ే �ాఫ�  ���ం పనుల� క��� 
ప���� �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ే�ం��ర�. అం�ే �ాక�ం�� �� లవరం నుం� ��ాఖపట�ం ��గ� �ట� అవస�ాల� ����ల� 
ప��ే�క ��ౖ�  ల�ౖ�  ఏ�ా�ట� ��సం క��� ఆల�చన �ేయ�ల� �����ం��ర�. ఎట�వంట� పం�ిం�  ల�క�ం�� � �ా�ట� ����ా 
�ట�� పం�ిం�ే ఏ�ా�ట�ను ప����ం��ల�, త����ా పవ�  ���గం ల�క�ం�� �ే�� అవ�ా�ాలనూ చూ��ల���ర�. 
�� లవరం ��ా జ�క�� ల� �ర� 41.15 అడ�గ�ల �ా� ��� �ే��నప��డ� క��� బ���  �ాట�  (అ��� క�్  ల�వ� )�� ఎక��� ఏ 
సమస�ల� తల�త�క�ం�� భ���కరణ, ఆ�  అం�  ఆ�  ప���� �ే�ి ��ా��ిత�లక� ఎట�వంట� ఇబ�ం�� ల�క�ం�� చూ��ల� 
�ీఎం అ�ే�ం��ర�. 
 
ప�ల సుబ�య� �����ండ ��ా జ�క�� .. 
ప��ాశం �ల�� ల�� ప�లసుబ�య�  �����ండ ��ా జ�క��  ���  ��గ��ల�ట�� పనులక� సంబం��ం�, ఈ ��ా జ�క�� ల�� �దట� 
�� రంగం పనుల� ����ప� ప�ర�య��య�, ��ం�ో  �� రంగం పనుల� ఆగసు�  ��ట���  ప���� �ే�ి ��ండ� ట���ల�్ ల� 
����ే� �ార�క�మం �ే�ా� మ� �ె��ార�. 
అందుక� సంబం��ం�న భ���కర ణ, ఆ�  అం�  ఆ�  ��సం ��ల�ా�� ప�ణ��క ��రక� �ధుల� �డ�దల �ేయ�ల� �ీఎం 
ఆ�ే�ం��ర�. 
 
అవ�క� ట���� – 2 
అవ�క� ట����  –2 పనుల��  �ా��  జ�� ల� ����న 137 �టర��  �� రంగం ప�� మ���� ��ట��� ప���� �ే�ి, వ�ే� ఖ��� 
�ీజ�  ��ట��� �త�ం�ా 20 ��ల క����క��ల �ర� �డ�దల �ే�ా� మ� అ���ార�ల� �వ��ం��ర�. అవ�క�  మ��ో  
ట���� �� సంబం��ం�న ట�ండర� ప����య ప�����ంద� అ���ార�ల� �వ��ంచ�ా... �ాధ����నంత త�ర�ా పనుల� 
��ా రం�ం��ల� �ీఎం ఆ�ే�ం��ర�. 
 
�ాయల�ీమ కర�వ� ��ారణ ��ా జ�క��  పనుల ��సం ఉ�ే��ం�న ఎ�ీ�� (���ష�  పర��  ����క� ) ������ �ష�  ప�����ంద� 
�ె��ిన అ���ార�ల� అందుక� సంబం��ం�న ల���ను చూ�ార�. ����� అం���ారం �ె��ిన �ీఎం... ఆ ��రక� 
మ�ందుక� ����� ల� �����ం��ర�. 
మ����ౖప� ���� వ� బ��ల���ం�  ��జ�ా�యర�ల� ����ా�� ప���� �ామర��ం ��రక� 10 ట�ఎం�ీల �ట�� �ం�ి.. ���త�లక� 
�ర� �డ�దల �ే�ిన �షయ��� �ెలప�ా... ఇప�ట������ ప���� �ామర��ం�� ��ా జ�క�� ల� �ంపగ��ామ� అ���ర�. 
అ�ే �ధం�ా గం����టల� క��� ప�సు� త �ట� �ల� 18 ట�ఎం�ీల�.. గతంల� కంట� అ��క �ా� �ల� �ల��ేయగ��ామ� 
అ���ార�ల� �ెలప�ా... 20 ట�ఎం�ీల వరక� �ల� �ేయ�ల� �ీఎం ఆ�ే�ం��ర�. 
 



స��� సమ���శంల� మం�� అ��  క�మ��, �ట��ార�దల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� ఆ��త����  ���, ఈఎ� �ీ 
���ాయణ������� �ాట� ఆ �ాఖక� �ెం��న పల�వ�ర� ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�. 
 
 


