
ప���ా ప�కటన 

మద�ం �ాప�ల అ�ె�ల��  
��వర�్ ట�ండ��ం� �� ర�.108.84 ��ట�  �గ�ల� 

-          ��ప��ట� �ీఎం,ఎ����� �ాఖ మం�� ��.���ాయణ �ా�� 
-          సంప�ర� మద� �������� కట�� బ�� ఉ���ం 
-          ఏట� 20 �ాతం మద�ం �ాప�లను త���సూ�  వసు� ���ం : ��ప��ట� �ీఎం 
���ాయణ�ా�� 

అమ�ావ�, నవంబర�19 : ఎ��కల మ�ందు �ర���ం�న �ాదయ�త�ల� మ�ఖ�మం�� 
��ౖయ� జగ���హ� �����  ఇ��న �� ��రక�  �ాష� �ంల� సంప�ర� మద��ాన �������� తమ 
ప�భ�త�ం కట�� బ�� ఉంద� ��ప��ట� �ీఎం,ఎ����� �ాఖ మం�� ��.���ాయణ �ా�� స�ష�ం 
�ే�ార�. స��ాలయంల�� ��ల��� బ�� � ల� ఉన� తన ��ంబ� ల� ���య��� గ�ర��ారం 
ఆయన మ�ట�� ��ర�. దశల �ా���ా మద�ం �������� �సుక�న� చర�లను తనను క��ిన 
���య�క� మం�� �వ��ం��ర�. సంప�ర� మద� �������� �సుక�ంట�న� చర�లను ప�జల� 
గమ�సు� ���ర� గ�ర�� �ే�ార�.  ఎక��� మద����ధం అమల�ల� �ా�ల�క�ం�� ప�భ�త�ం ప� 
�ే��� ంద���ర�. ఇందు��సం మ�ఖ�మం�� ��ౖయ� జగ� అ��క మ�ర��  ఎ����� �ాఖ�� స�� 
సమ����ాల� �ర���ం��ర���ర�. ఏ���� నుం� ప�భ�త�ం మద�ం అమ��ాలను 
�ేపట��ంద���ర�. �ాష� �ంల� ఉన� 43 ��ల బ���  �ాప�లను రదు�  �ే�ామ���ర�. మద� ���ధం 
అమల� �షయంల� ప�భ�త�ం అ�� ర�ాల చట�� లను ప��గణనల��� �సుక�� ప�ా��ా 
అమల� �ే��� ంద���ర�. ఇందుల� ఎట�వంట� అనుమ���లక� ��వ� ల�క�ం�� అ���ార�లను 
అప�మత�ం �ే�ామ� అ���ర�. పక� �ా�ా� � ల నుం� అక�మ మద�ం ర�ాణ�క� అడ�� కట�  
��సూ� �� �ాష� �ంల� మద�ం ధరలను ��ంత ��ర త���ం��మ� �వ��ం��ర�. ���వల�  ఇతర 
�ా�ా� � ల నుం� అక�మ మద�ం ర�ాణ�క� బ��� ప��ంద���ర�. ఎక��ౖె�� అక�మ మద�ం 
�ాహ��ల��  తర�సు� న� క�మంల� పట�� బ���ే, �ౖె�వర� ��ౖ �ాక�ం�� యజమ�నుల��ౖ �ీ�� 
య�క�� ను ప����సు� న�ట��  మం�� ���ాయణ �ా�� ��ల���ం��ర�. గతంల� మద�ం �ాప�ల� 
��ౖ���ట� వ�క�� ల �ేత�ల��  ఉ���య� గమ�ం� ప�భ�త��� �ాట�� �ర���ంచ����� చర�ల� 
�సుక�ంద� అ���ర�. ఈ క�మంల� ఎక��వ సంఖ�ల� మద�ం �ాప�ల� అ�ె�  భవ��ల��  
నడ�సు� ���య�� �షయ��� గ����ం��మ���ర�. ���� దృ�ి�ల� ��ట�� క��, అ�ె�  �ె��ంప�ల�� ౖ
��వర�్ ట�ండ��ం� ���నం �ేపట�� మ���ర�. ���వల�  ప�భ������� ర�.108.84 ��ట��  �గ�ల� 
సమక���ంద���ర�. మ����ా�ట�ల��  ��న�ాగ�త�న� అ�ె�లను ప��గణనల��� �సుక�� ఈ 
������� అమల� �ేయగ��ామ���ర�. �ాష� �ంల� మద�ం ధరలను త���సూ�  �ర�యం ����ా 
�ాష� � ప�భ������� ఎట�వంట� ల������ ల�ద� మం�� ���ాయణ �ా�� స�ష�ం �ే�ార�. 



��ం�� �ాట��ా �ాష� � మ�ఖ�మం�� ప���ా� త�కం�ా నవర���ల� పథ�ాలను అమల� �ేసు� న� 
�ర�ను మం�� �వ��ం��ర�. ప�జల� సం��షం�ా ల�రంట� ప��ప��ల� అనడం �డూ� రం�ా 
ఉంద���ర�. 

ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ, ��������ల అ�వృ���  �షయంల� ప�భ�త�ం అదు�తం�ా ప� �ేసు� ంద�, ����� 
మ�ఖ�మం�� ��ౖయ� జగ� క� ఆయ� �ామ��క వ�ా� ల� ర�ణప�� ఉంట�ర� అ���ర�. ఇంత 
��ద�త�� న �ా�����షను�  ఏ�ా�ట� �ేయడం �ౖెర�ను�  ,�ౖె��క�ర�ను �య�ంచడం జ����ంద���ర�. 

కమ���య� ట��క�్ బ�ా�ల� వసూల� ల� ప�భ�త�ం ��� మ�డ� ��లలక� ఇ��న ���ా, 
�����ాలను సంబ��త అ���ార�ల� సమర�వంతం�ా అమల� �ేసు� ���ర� అ���ర�. �ాష� �ంల�� 
13 �ల�� లల� ర�.961.09 ��ట��  �ాబట�� ల� ల��ం ��ట�� ���ా,  45 ���ల��  ర�.513.89 ��ట��  
వసూల� �ేయడం జ����ంద� మం�� ���ాయణ �ా�� ��ల���ం��ర�. ��ం�� �ాట��ా 
వమ���య� ట��క�్ ను మ�ర��ల� �ేర��ల� �ే�ి మ��ంత సమర�వంతం�ా ప��ే��ల� చర�ల� 
�సుక�ంట�న�ట��  ��������ర� 

 
 
 


