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----------
అమ�ావ� మ���� 21:—
��ాఖపట�ం �ల��  ��� ��జ
కవర�ంల� ఉన� ఆనందప�రం మండలం చండక ��ా మ ప����ల�
ఇం�ో  ట�బ�� బ� ర��  �� �సు (ఐట���ి) �ాష� � ప���న �ా�ా�లయం, ��ఐ� �ా�ా�లయ
�ా� పన ��త�ం ��ట��ం�న 40 ఎక�ాల భ�� ��ా��ిత�లక�
అవసర���న నష�ప����ా�� త�ణం �ె��ం��ల� ప�ా�టక �ాఖ
�ాంస�ృ�క, య�వజన సం��మం
���డల �ాఖమం�� మ�త�ం��ట��
����ాస�ావ� (అవం�)
మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� ����� �� �� మ�ారం ల�ఖ �ా�ార�.
ఎక�ా��� ర� ఎ����ల�ల ర��ాయల ��ప��న నష�  ప����ా
�� �ె��ం��ల� ఆ ల�ఖల� ��������ర�.
44 మం�� నుం� ��క��ం�న 34.75 ఎక�ాల�, అ��ౖ��  ల����ర�
నుం� ��క��ం�న 2.66 ఎక�ాలక�
ప���రం�ా ర� 3, 05, 66,400 ల� ప���రం�ా �ె��ం���� ఉంద
� మం�� ఆ ల�ఖల� �ె�యజ��ార�
ఈ ల����ర�లందర� ���
��జకవ�ా� ��� �ెం��న�ార�
��ౖఎ�ా�� �ీ�ీ �� బల���న మద�త� ��ర�ల� ఈ సమస� ఏడ� సంవత��ాల��ా ��ం��ం� ల� ఉంద� మం�� అవం� ఆ
ల�ఖల� �ె��ార�. ఈ �షయ��� ����నూ� �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద����� ఆ�ే�ాల� ఇ�� ప���రం �ె��ంచ
వల�ిన���ా ఆయన మ�ఖ�మం��
� ���ార�.

����ం�� ��ణ� ��ంద�ం ��ా��ిత�
లక� �ధుల� అందజ�యం��

———————————————
��� ��జకవర�ం ఆనందప�
రం మండలం జగ���ధప�రం ��ా మంల� ����ం�� ��ణ� ��ంద�ం
��ల��ల��ందుక� 385 ఎక�ాలను
��క��ంచడం జ����ంద�, అ��ే
ఆ భ�మ�ల��  అన���ా��కం�ా ఆక�మణల� ఉన� ��ా��ిత�లక�



ఎ�� ����ి� �ె��ం��ల� ప�ా�టక �ాఖ మం�� మ�త�ం��ట��
����ాస�ావ� ( అవం�) మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ����� �� �ా�ిన మ�� ల�ఖల�
���ార�.
�ి�ిఎ� ఎ అధ��తన ఏ�ా�ట�ౖన
క�ట�  ఆక�మణ��ర�లక�  ఎ�� ����ి� �ె��ం��ల� �ి�ార�� �ే�ిన �షయ��� మం�� ఆ ల�ఖ ల� ��������ర�.
ఇందు ��త�ం �ి ఎ� ఎం ఎ� వద� నుం�� ర�8.7408 ��ట�ను మం�ర� �ేయ�ల� అల��� ����న ర� 5.184 ��ట�
�ధులను క��� మం�ర� �ేయ�ల�
ఆ���క�ాఖ, ����నూ� �ాఖల ప��ే�క ప���న �ార�దర��లక� ల�ఖ �ా�ామ� అవం� ����ాస�ావ� �ె�యజ��ార�
ఆక�మణ��ర�లందర� ��� ��జకవ�ా� ��� �ెం��న�ార�
�ారం�� ��ౖఎ�ా�� �ీ�ీ మద�త� ��ర�ల� ఆయన ఆ ల�ఖల� ����� ���ర�. గత 11 సంవత��ాల��ా
అప��ష�ృతం�ా ఉన� ఈ సమస� ను ప��ష���ం�ేందుక� �ల��ా �ధుల� మం�ర� �ేయమ� ఆ���క, ����నూ� ప��ే�క
ప���న �ార�దర��లక� ఆ�ే�ాల� ఇవ�వల�ిం
���ా మం�� అవం� మ�ఖ�మం��
� ���ార�. ఇ�ే �షయ��� �ాష� �
ఆ���క�ాఖ మం�� బ�గ�న �ాజ�ంద�
��ధ�����  �� క��� మం�� అవం�
����ాస�ావ� ల�ఖ �ా�ార�.
-----------------------------------------------
ప�కటన జ����ే�ిన�ార�:—
ప�జ� సంబం��ల అ���ా��
ప�ా�టక �ాఖ మం�� �ా�ా�లయం

అమ�ావ�
-----------------------------------------------


