
      
        వణిజ్య క ేందరా లుగ ఆర్టీస సథలాలనఽ తీర్చిదిదఽు తర 
 మటె్రా , ఎేంఎేంటీ్సతో అనఽసేంధరనేం.. డిభాేండ్ ఉనన నుాేంతరలకు మినిఫస్ లు 
    నుత నగయేంతో నుట్ు ఆర్టీస ఫసఽులకు ఉయౄు  ఫో యడు లు 
   ాభాదరలనఽ తగచగేంచిన ర్షీరేంగ తెలేంగణ అేందర్చకి ఆదయశేం కవలి 
      యవణరశఖ భేంతా్ర భహ ేందర్ ర్ెడిు  
హ ైదర్ఫాద్,జూల  ై23 : ఖాళీగ ఉనన ఆర్టీస సథలాలనఽ వణిజ్య సభుదరమాలుగ తీర్చిదిదిు 
ఆర్టీస  ఆదరమేంతో నుట్ు నియడదయ యగులకు ఉనుధి అవకశలు కలిిస్ా భని యవణరశఖ 
భేంత్ర ాడరకీర్ ట్నేం భహ ేందర్ ర్ెడిు  తెలినుయడ. సో్ భవయేం నుత నగయేంలో చరేందరా మన్ 

గుటీ్ నియోజ్కవయగేంలో  భేంత్ర ాభహ ేందర్ ర్ెడిు  యయట్ ేంచరయడ. ఎేంఎల్ఏ అకబయడదిున్ ఓవ ైస, 

ఆర్టీస  ఇేంచరర్టీ ఎేండ,ీ యవణరశఖ ానిునుల్  సెకెటె్ర్ట సఽనీల్ శయమ, జ్ ట్ీస 

నుేండెయేంగనరమక్ తదితయడలతో కలిస 8 కోట్ల  67 లక్షలు మిధరని ఫస్ ట్ర్చమనల్,  

ఫేండల గూడలో  యౄ. 50 లక్షలతో డెైైవేంగ్ ట్ెసీేంగ్ ట్ాా క్ నఽ నుాయేంభేంచి,  హర్చత హాయేం 

ముకకలు  నరట్ాయడ. ఫేండల గూడ యవణర శఖ కర్యలమానికి భాజీ దివేంగత ఎేం 

సలాల వుదదున్ ఓవ ైస ేయ  "సలార్ - ఈ- మిలలట్" గ నరభకయణేం  చేస ఆమన సేవలనఽ 
కొనిమాడరయడ. దేశేంలో ాభాదరలు తగచగేంచిన ర్షీరేం గ తెలేంగణ ఖాయత్ర చరట్ట్ేం ర్ష్టీ ర నికి 

గయవకయణేంగ నిలుసఽా ేందని అయిత ే  ాభాద యహిత తెలేంగణ స్దిదరు భని 
లుునిచరియడ. ఇలా ర్షీరేం దేశనికి ఆదయశేంగ నిలవలని తరభ ాబుతవేం కోయడతేేందని 
చెనుియడ. ర్షీరేంలో యవణర శఖకు సవేంత బవనరలు కలిిేంచి, భౌలిక సదఽనుమాలు 
కలిిస్ా భని చెనుియడ.  ర్షీర వయాేంగ ఆర్టీస లో ర్ోజు 95 లక్షలు, హ ైదర్ఫాద్ లో 35 లక్షల 

భేంద ి ామాణిసఽా నరనయని ేర్్కేంట్ృ,ఆర్టీస లో ామాణిేంచ ేవయేంతర ేదలేనని అేందఽకు 
గనఽ ాబుతవేం ాజ్ా యవణర వయవసథలనఽ ఫలో ేతేం చేసేేందఽకు చయయలు తీసఽకుేంట్ుేందని 
అనరనయడ. అేందఽకు  సఎేం క సఆర్ ఫడెీట్ లో 1000 కోట్ుల  అేందిేంచరయని , అనిన ఫస్ స్ీ ేండ్ 

లలో ామాణికులకు భౌలిక సదఽనుమాల కోసేం యౄ. 66 కోట్ుల  అేందిేంచరభని 
వ లలడిేంచరయడ. నుత నగయేంతో నుట్ు ర్షీరేంలోని డిభాేండ్ ఉనన నుాేంతరలకు మినీ ఫసఽులు 
నడెుతరభని తెలినుయడ. ఇిట్ క  360 మినీ ఫసఽులనఽ కొనరనభని వీట్ లో  మినీ ఏస 
వజా్ ఫసఽుల నితీయడ ఫాగుేందనరనయడ. నుత నగయేంతో నుట్ు అనిన నుాేంతరలోల  సఎేం క సఆర్ 
ఇచిిన హామీ ాకయేం ఉయౄు లో ఆర్టీస  ఫసఽులు, యవణర శఖ కర్యలమాల  ఫో యడు లు 
ఏర్ిట్ు చేస్ా భని భేంత్ర ాభహ ేందర్ ర్ెడిు  తభనఽ కోర్చన ఎేంఎల్ఏ అకబయడదిున్ ఓవేసకి 
హామీ ఇచరియడ.        .....2 
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ఫేండల గూడ ఆర్టీఏ స్థ యి ెేంు... 

ఫేండల గూడ ఆర్టీఏ కర్యలమానిన వసార్చస్ా భని భేంత్ర ాతెలినుయడ. ఇకకడ తవయలో  
నొు లుషయన్ ట్ెసీేంగ్ సెేంట్ర్,వహన స్భయథయేం క ేందాేం ఏర్ిట్ు చేస్ా భని అనరనయడ. 
గ ెట్యల లో ాజ్ా యవణర సేవలనఽ  మెయడగు యచేేందఽకు క ేందాేం సహాకయేంతో 81కోట్ల  52 లక్షల  

JNNURM థకేం కిేంద  8 ాధరన నుాేంతరలలో ఫస్ ట్ర్చమనల్ు ఏర్ిట్ు చేశభని ,వీట్ కి  

క ేందాేం 35 %, ర్షీరేం 15%,RTC 50% నిధఽలు సభకర్ిమనరనయడ.  కోఠట, ట్ాన్ చెయడ, 
కకట్ లిల, ECIL,పయౄక్ నగర్, కచిగూడ, హమత్ నగర్ లలో గతేంలో నుాయేంభేంచరభని 
భేంత్ర ా చెుికొచరియడ.నుత నగయేం అభవృదిి  కి సఎేం క సఆర్ కోట్ాల ద ి

నిధఽలుఅేందిసఽా నరనయడ. నుత నగయేంలో యవణర సదఽనుమాలు భర్చేంత మెయడగు 
యచేేందఽకు మినీ ఫసఽులు నడెుతరేం, ామాణికులకు ఫస్ షెలీర్ లు ఏర్ిట్ు 
చేస్ా భనరనయడ.నుత నగయేం లో ఆర్టీస తో మెట్రా , ఎేంఎేంట్ీస  , ఏయిర్ నోు యడీ తో అనఽసేంథరనేం 

చేస్ా భని చెనుియడ. సఎేం క సఆర్ గయడ భేంజూయడ చేసన యౄ. 26 వేల కోట్ల తో హ ైదర్ఫాద్,  

యేంగర్ెడిు  ర్చసర్లోల  ట్ాా పక్ నిమేంతాణ కు ఫెలల  ఓవర్ బ్రాడీీల నిర్మణేం జ్యడగుతేనరనమని 
భేంత్ర ా భహ ేందర్ ర్ెడిు  అనరనయడ. 


