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ఏ�ి�� 16 న  ��ాఖల�
ప�ా�టక ��ట�� బడ�ల సదసు�

మం�� అవం�

అమ�ావ� మ���� 16:—
ప�ా�టకరంగంల� ప�భ�త�ం ��ౖ���� ��గ�ా�మ�ం�� ��ట��  బడ�లను ��� త���ం�ేందుక�
ఏ�ి�� 16వ�ే��న ��ాఖపట�ం
ల�ఇ���స�ర�సదసు�ను�ర���సు� ���మ�ప�ా�టక �ాఖ మం�� మ�త�ం��ట������ాస�ావ�(అవం�) �ె��ార�.
��ాఖపట�ంల�� హ��� �ల� ��� �ా�� ల� సదసు�
జర�గ�త�ంద���ర�.
�ాష� �ంల� ప�ా�టక రం�ా�� బల�
��తం �ే��ందుక� ఈ సదసు� �ోహ
దపడ�త�ంద�� అ���ా య���
ఆయన వ�క�ం �ే�ార�.
బ�ధ�ారం ��లగప��� స��ాల
యంల� ప�ా�టక రంగం ఇ���స�ర�� ,
�ా����ా �క��త�ల�� జ����న
మ�ఖ�మ�� �ార�క�మంల�
మం�� అవం� ����ాస�ావ�
�ాల�� ���ర�.
��ౖ���ట� ��గ�ా�మ�ం ����ా
��ట�� బడ�లను స�క��ం�
ప�ా�టక రం�ా�� అ�వృ���  �ే�ి
�ేశంల��� ఆదర� �ాష� �ం�ా ����
����� లన��ే తమ అ�మతమ�
మం�� �ె�యజ��ార�.
ఈ సదసు�లక� ��ధ రం�ాల��  ��ా� త�ల�ౖన�ా��� ఆ���ంచడం
���ాట� ��ట�� బడ���ర�ల�
అ��కసంఖ�ల� సదసు� ల� �ాల�� ��
�ధం�ా చూ��ల� అవం� ����ా
స�ావ� ప�ా�టక �ాఖ����ార�లక�
సూ�ం��ర�. �ాష� �ంల� ప�ా�టక
రం�ా�� అ�వృ���  �ేయ�ల��
తపన�� మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� �����  ఉ���ర�
అందు�� ఈ రం�ా��� ఆయన అ��క ��ా ��న�త ఇసు� ���ర���
ర� అవం� �ె��ార� ప�ా�టక



�ాఖ ర��� ం��ం�న �ాల�ీ �ే�ా��� ఆదర�ం�ా ���ంద�
ఆయన �ె�ా�ర�.
ప�ా�టక �ాఖల� ఇ���ష�ర� ��సం
ప��ే�క స�యక ��ం��� �� ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� మం�� ఆ�ే�ం ��ర�. �ాష� �ంల� ప�ా�టక రం�ా�� అ�వృ��� �ేయగల
��ా ం��లను గ����ం�ేందుక� �����క
ను ర��� ం��ం��ల� ఆయన ���ార�. అల��� ����జన ��ా ం��ల��
ప�భ�త�ం ��ౖ���� ��గ�ా�మ�ం��
ప�ా�టక రంగం అ�వృ����� సంబం��ం� �����కను తయ�ర�
�ేయ�ల� ఆయన సూ�ం��ర�.
ఏ�� ట���జం, ఆ�ా� �� ట���జం
ప�ా�టక �ాల�ీ��ౖనక��� మం��
చ���ం��ర�.

ప�భ�త�ం, ��ౖ���� ��గ�ా�మ�ం
�� ప�ా�టక రం�ా�� బల���తం
�ే���షయంల� మం�� అవం�
ఇ���ష�ర� సల�ల� సూచనలను
అ���� �ెల�సుక����ర�.
దుబ�� ల� ఉంట�న� ప��ాస��ర�య�డ�
�ా����ా �క��త�  �ాఘవ����ాస మ������ మం��
అవం� ����ా� దృశ� మ�ధ�మం
����ా సంప���ం��ర�. ఆంధ�ప��ేప�ా�టక రంగంల� ��ట��
బడ�ల� ��ట�� ల� ఆయనను
మం�� ���ార�. ప�ా�ట�ా�వృ���
సంస�  �ౖెర�� ప��ాద�����
ప�ా�టక �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� రజ� ��ర�వ, ప�ా�ట�ా
�వృ���  సంస�  ఎం.��. సత����ాయణ, ఎ�ి ��ంబ� ఆ� �ామ�� ,ఎ�ి ఎ� ఆ� ట�, �ా��ీ�,
ఆనం� ���ం� క� స� ��� �ెవలప�� ,�� ��వ�� �స�ట��ట�, ��ం� ఎంట� ��ౖ�జ� క� �ెం��న ప���ధుల�
ఈ �ార�క�మంల�
�ాల�� ���ర�.
-----------------------------------------------
ప�కటన జ��� �ే�ిన�ార�:—

ప�జ�సంబం��ల అ���ా��
ప�ా�టక�ాఖ మం�� �ా�ా�లయం

��లగప���
-----------------------------------------------


