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ఇం���ా �ాం�� మ���ప�  �����యం, �జయ�ాడ.

�ాష� �ంల� 1380 ��ల��టర� �� డవ�గల 51 జ��య రహ���� ��ా జ�క�� ల శంఖు�ా� పన మ��య� జ���� అం��తం

�జయ�ాడ ఇం���ా�ాం�� మ���ప�  �����యంల� శంక��ా� పన మ��య� జ���� అం��తం �ే�ిన ��ంద� ��డ�� , ర�ాణ�,
జ��య రహ��ర�ల�ాఖ మం�� �� ���  గడ���, మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ� .

అనంతరం ఇం���ా�ాం�� �����యంల� బ��రంగసభ

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

��రవ�య�ల�ౖన ��ంద� ��డ�� , ర�ాణ� జ��యరహ��ర�ల�ాఖ మం�� �� ���  గడ����ా����, ��ంద� ప�ా�టక, �ాంస�ృ�క
�ాఖ మం�� �� ��ష�  ����� �ా����, �� సహచర మంత�� లక� హృదయప�ర�క �ా�గతం.

ఆంధ�ప��ే�  �ాష� � పర�టనక� వ��న �� ���  గడ����ా���� ధన��ా��ల�. � ��ర��కత, మ�ందుచూప� ఈ �ేశంల�
జ��య రహ��ర�ల ��ా�ణం, అ�వృ���ల� స�ష�ం�ా క��ి��� ం��. అందుల� ఆంధ�ప��ే�  క��� ��ట� ద���ంచుక�ం��.
��షన�  ఎల�ా�� ��  ట��  కల���  ��� ��ా ంల� ��గం�ా ఏ�ా�ట� �ే�ిన �ా��  ట�� ��  �ార�క�మం �ర� �ేసు� న� అ�వృ���
����టంల� మ�� క���త��ా�ల� �ే��ం��.

��రవ ప���నమం�� �� న��ంద���� �ా�� ��యకత�ంల� �ర� ��డ�� , ర�ాణ�, జ��యరహ��ర�ల�ాఖలను అత�ంత
��ర���తనం��, ��గవంతం�ా అ�వృ���  బ�టల� న���ిసు� ���ర�.

����గన జ��య రహ��ర�ల �� డవ�

� హయ�ంల� రహ��ర�ల ��ా�ణం 2014ల� ���క� 12 ��ల��టర� �ా� � నుం� ప�సు� తం మన
మ�ట�� డ�క�ంట�న�ట��  37 ��ల��టర� �ా� ��� �ేర�క�ం��. మ� �ాష� �ంల� � సమర�వంత���న పనుల వల�
జ��యరహ��ర�ల �� డవ� 2014ల� ఉన� 4193 ��ల��టర� నుం� 95 �ాతం ��� �  ��ట��� ��డ� 8163 ��ల��టర�క�
�ే��ం��. ఈ �షయంల� ప���� న��ంద���� �ా���� �క� ధన��ా��ల� �ె�యజ�సు� ���ను.

51 ��ా జ�క�� ల� మ�ందడ�గ�



��ంద� ��డ�� , ర�ాణ�, జ��య రహ��ర�ల�ాఖ మం�� ���  గడ����ా�� �ాష� � పర�టనల� ��గం�ా �త�ం 51
��ా జ�క�� లక� సంబం��ం� మ�ందడ�గ�ల� పడ�త�����. ఇందుల� ర�.10,400 ��ట�  వ�యం�� ����ం�న 741
��ల��టర� �� డ��ౖన 30 రహ��ర�ల పనులక� శంక��ా� పన�� �ాట�, ఇప�ట��� ర�.11,157 ��ట�  వ�యం�� ప����
�ే�ిన మ�� 21 రహ��ర�లను ఇ�ాళ ��ా రం�సు� ండటం ��ల� సం��షం�ా ఉం��. ఈ సందర�ం�ా ��ంద� ప�భ�������,
ప���� న��ంద���� �ా����, ప��ే���ం� ��ంద�మం�� ���  గడ��� �ా���� �ాష� � ప�భ�త�ం తరప�న ధన��ా��ల�.
�జయ�ాడ బ�ం�  స����  వద�  ర���ను దృ�ి�ల� ఉంచుక�� మ�� ���� ఓవ�  ����ం��ల� 2019 ఆగష�� ల� ��ను �జ��ి�
�ే�ాను. ఆ ��రక�  ��రవ మం�� గడ��� �ార� ��ంట�� మం�ర� �ే�ి, 2020ల��� �ర�యం �సుక��,ఆ ��ౖ ��ా�ణ
పనుల� క��� ��గవంతం �ే�ి.. ఆ ���� ఓవ� ను క��� ��రవ ��ంద�మం�� ��ా రం�సు� ండటం ��ల� సం��షం. గతంల� ఇ�ే
�జయ�ాడల� 2019ల� మనం అ���ారంల��� వ�ే���ట��� క��� ప�����ా� బ�ం�  స���� ల�� త�ర��న ఉన� ���� ఓవ�,
కనకదుర�మ� ���� ఓవ�  మన ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��న త�ా��ే గడ��� �ా�� సహ�ారం�� �ాయ���గం�� ప����
�ేయగ��ామ� సం��షం�ా �ెప�త����ం.

ర�.10,600 ��ట��� పనుల�

�ాష� �ంల� జ��యరహ��ర�ల �స�రణ, అ�వృ��� , ��ా�ణంల� �ట� అ��ంట��� సంబం��ం� అత�ంత ��రవ�� మన
ప�భ�త�ం మ�ందడ�గ�ల� ��సు� ం��. భ���కరణ�� �ాట� ఎక�డ ఏ సమస� క��� తల�త�క�ం�� ఎప�ట�కప��డ�
స��ల� �ర���సూ� ... రహ��ర�ల ��ా�ణం ��గవంతం �ేయ����� అవసర���న అ�� చర�ల� మనం
�సుక�ంట����ం. ఇ�ే సందర�ంల� మ�� �షయం క��� �ె�ా��. �ాష� �ంల�� ����న రహ��ర�ల� అంట�..
జ��యరహ��ర�ల� �ాక�ం�� ����న రహ��ర�లక� సంబం��ం�న పనులను క��� �ాష� � ప�భ�త�ం అత�ంత
ప���ా� త�కం�ా �సుక�� ��గవంతం�ా అడ�గ�ల� మ�ందు����� ం��. ఇందు��సం మనం ర�.10,600 ��ట��
��ట��ం��ం. ఇప���ే ఆ�  అం�  � �ార�ద��� కృష�బ�బ� ఆ ర�.10,600 ��ట� క� సంబం��ం�న పనుల �వ�ాల��
�ె�ా�ర�.

ప�� మండల ��ంద�ం నుం� �ల��  ��ం��� ��� క��క��ట�

ప�� మండల ��ంద�ం నుం� క��� �ల��  ��ంద�ం వరక� ��ండ� ల�ౖన�   ��డ�� �ా మ�ర�సూ� ... ����ప��ా ర�.6,400 ��ట��
ఖర�� �ేయబ� త����ం. ప�����ా ��డ��� క���  ����ర�� , ���ంట�ౖ����  �ేయడం ��సం మ�త��� మ�� ర�.2300
ఖర�� �ేసు� ���ం. ��ం��ం� ల� ఉన� ప�� ��డ��  ప���� �ే��ందుక� మ�� ర�.1700 ��ట��  ఖర���� క��ి ర�.10,600
��ట� క� సంబం��ం�న రహ���� పనులక� ���ారం చుట�� ం.

ఇందుల� ���� పనుల� ఇప�ట��� ��ా రంభం అయ���. ఇక �ా�ా� � ��� సంబం��ం� ��ంద� ప�భ�త�ం తరప�న �ర� �ే�ిన
మం� పనుల��ంట��� క��� ఎట�వంట� సం��చం ల�క�ం��, ఎట�వంట� �ాజ��య�ల� ల�క�ం�� ప�జల మందుర �క�
మ� సం���ా��,  కృతజ�తల� �ె�యజ�సు� ���ను. ఇ�ాళ మ������ ��డ�  ��ా�ణం క��� ఈ �ా�ా� � ��� అత�ంత
అవసరమ� �జ��ి�  �ేసూ� .. � ఆ�దం ��సం ���� ప���ాదనలను � మ�ందు ఉంచుత����ను.

మ������ ప���ాదనల�

��ాఖ�రంల� ��ాఖపట�ం �� ర��  నుం� ���– ���ాప�రం ఎ�� �� ర��  వరక� రహ���� ��ా�ణం.  ర��ి��ండ,
��� ��ండలను, సమ�ద� ��ా�� ��క�త� ప�ా�టక రం�ా��� వ��� �ె�ే� �ధం�ా .. ���ాప�రం ఇంట���షన� 



ఎ�� �� ర�� క� క����  �ే�� �ధం�ా ��షన�  ����� 60ను కల�ప�త� 6 ల�న�  రహ���� ��ల� అవసరం అ� �జ��ి�
�ేసు� ���ను.

అల��� �జయ�ాడ త�ర��న బ�ౖ�ా� ... కృ�ా� న����ౖ వం�ెన స� ����ప� 40 ��ల��టర� రహ���� ��ా�ణం అవసరం.
నగరంల� ����ట��� ��ర�గ�త�న� ట�� �ి�  దృ�ా� � ఈ బ�ౖ�ా�  ��ల� అవసరం అవ�త�ం��. �ర� ��స� ��  బ�ౖ�ా� క� �ాం�� 
ఇ���ర�, ఈస� ��  బ�ౖ�ా� క� క��� అనుమ� ఇ�ా�ల� �జ��ి�  �ేసు� ���ను.

ప���న జ��య రహ��ర�ల� నగరం గ�ం�� ��ళ�� ండడం�� నగరంల� ట�� �ి�  సమస�ల� తల�త�� ���. �ట��ంట���
క��� ఈ ��ండ� బ�ౖ�ా� ల� ప���ా�రమ��ా� లవ���య� ఈ సందర�ం�ా �ె�యజ�సు� ���ను.

జ��య రహ��ర�ల�ా..

అల��� ��ౖయ�ా��  కడప �ల��  ��క�ా��ట నుం� బ�ే�ల�, �� ర�మ��ళ�  �దు�ా ప��ాశం �ల��  బ�స��ా����ట రహ����,
ప�ంగనూర� నుం� ప���ెర� �దు�ా �న���ట��కల��  రహ����, సబ�వరం నుం� ��డవరం, న���పట�ం �దు�ా త��
రహ����, ��ాఖపట�ం నుం� న���పట�ం, �ంతప��, �ంత�ర� �దు�ా భ��� చలం వరక� ఉన� రహ����.....
�ట��ంట�� క��� జ��య రహ��ర�ల�ా గ����ం� అ�వృ���  �ేయ�ల� మన�ా�ా ��ర�త����ను.

�ండ�మనసు��� �ర� �ే�ా� ర� ఆ�సు� ���ను.

అల��� �ెల�గ��ా���న మన ��ష�  �����  �ార� క���.. మన �ాష� � అ�వృ���  ��రక� ��ల�గడ�గ�ల� ఎప��డూ మ�ందుక�
��సూ� �� ఉ���ర�.  ఆయన క��� మ��ంత ��రవ చూ�ాల� స�నయం�ా �జ��ి�  �ేసు� ���ను.

�వ���ా..

ఈ ప���ాదనల��ంట�� ఇప�ట��� �ాష� � ప�భ�త�ం తరప�న ��ంద� ��డ�� , ర�ాణ�, జ��యరహ��ర�ల �ాఖక� పం�ిం��ం.
��రవ�య�ల�ౖన గడ��� �ార� దయ�ే�ి �ట��ంట�� ప����ం�, ప��ష����ా� ర� ఆ�సు� ���ను. మ����ౖప� జ��య
ప��జ��ల దృ�ా� �  ఇట�వల� �ాష� � రహ��ర�ల��ౖ ఆ� ఓ�ల ��ా�ణ�లక� సంబం��ం� ��ంద�ం అ����న 20 ప���ాదనల�
�ిద�ం �ే�ాం. ����� సంబం��ం� క��� త���తగ�న అనుమత�ల� మం�ర� �ేయ�ల� ��ర�త����ం. �ట��ంట���
�ాట� మం� �ేసు� న� మం� �ా���� ఎప��డూ మం� జర�ాల� ఆ�సూ� .. ��ర�క�ంట� �ేవ��� దయ, ప�జలంద�� చల��
����నల� క��� మనంద��ప�భ������� క��� ఎల�ప��డూ ఉం��ల� ��ర�క�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����న� �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

ఈ �ార�క�మంల� ��ంద� ప�ా�టక �ాంస�ృ�క �ాఖ మం�� � ��ష�  ����� , ఉప మ�ఖ�మంత�� ల� ధ�ా�న కృష����, ��
���ాయణ�ా��, పల�వ�ర� మంత�� ల�, ఎం�ీల�, ఎ�����ల�, ఎ���ల��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల�, అ���ార�ల�
�ాల�� ���ర�.




