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�ెలం�ాణ ప�భ�త� �����ల���� �ాష��ంల��� ���� ��ట�� బడ�ల�- మం�� ��ట� �ామ��ావ� 
 
  
 
·         �ెలం�ాణ ప�భ�త�ం�� యంఒయ� �ేసుక�న� �ి�� ��ా�  గ�� � 
 
·         �ాష� �ంల� ��ండ� ��ల ��ట�  ��ట�� బ�� ��ట�నున� ఓ��యం� �ి��ం� కం��� 
 
·         కం��� �స�రణ ����ా 4��ల ఉ�ో��ాల�, ప���ం�ా మ�� ��ల�గ� ��ల ఉ�ో��ాల� 
 
·         �ా� �క�ల�� ఉ�ో��ాల� క��ం��ల� కం���� ����న మం��, అవసరం అ��ే ప��ే�కం�ా ��ణ� 
��ం��� �� ఏ�ా�ట� �ే�ా� మన� మం�� 
 
·         మం��ా�ల ల�� �ే�ాప�� ల�� తమ �ి��ం� �ా� ం� �స�రణ 
 
·         ట�య� యం���ి నుం� �ా� ం� �స�రణ ��రక� ల�ౖ� ��� � సరఫ�ాక� ఒప�ందం 
 
·         మం�� ��ట�య��, గ�� � �ైర�� �ి�� ��ా�  సమ�ంల� జ����న యం��య� 
 
·         �ెలం�ాణల�� ప��శ�మల ����ప�ర�క �ా��వరణం, �ా����ా �క ���నల పట�   ప�సంశల� 
క���ం�ిం�న �ి�� ��ా�  
 
  
 
ప�సు� తం �ాష� �ంల� �ార�కల��ాల� �ర���సు� న� ఓ��యం� �ి��ం� �ా�క��� తన ���� �స�రణ ప�ణ��కలను 
ఈ��� ప�కట�ం�ం��. ప�సు� తం మం��ా�లల�� �ేవప�� ల� ఉన� �ీ�� ��ా�  గ�� ప� తన �ి��ం� �ా�క���� 
సుమ�ర� ��ండ� ��ల ��ట�  ర��ాయల ��ట�� బ���� �స���ంచనున�ట��  కం��� �ె��ిం��. ఈ��� జ����న 
�ా�ా�క�మంల� �ెలం�ాణ ప�భ�త�ం�� ఈ��రక� ఒక అవ�ాహణ ఒప�ం���� క�దుర��క�న���. �ెలం�ాణ 
ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��ట� �ామ��ావ�, �ి�� ��ా�  గ�� � �ైర�� �ి�� ��ా� ల� ���ద�ాబ�� ల� జ����న 
అవ�ా�ణ ఒప�ంద సమ���శంల� �ాల�� ���ర�.  



 
  
 
కం��� త��� అనుమత�ల� �� ం�ే ప���య ��గం�ా జర�త�న�ద�, త�రల��� అ�� అనుమత�ల� ��ంద�ం 
నుం� ల��ా� య�  గ�� ప� �ైర�� �ి�� ��ా�  �ె��ార�. త�రల��� �స�రణ పనుల� ��ా రంభం 
అవ��య���ర�. ��ం�� ప�సు� తం ఉన� �ెలం�ాణల� ఉన�  అదు�త���న �ా��శ�మల ���హప�ర�క 
�ా��వరణం గ���ం� �ి�� ��ా�  ప�సంశల� క���ం�ిం��ర�.  ��త��ా ఏర���న �ాష��ం అ�నప�ట��� �ెలం�ాణ 
�ేశం�� ఇప�ట��� అ��క �నూత����న ప�భ�త� �ాల�ీల�� మ�ందువర�సల� ఉంద�, మ�ఖ�ం�ా �ా����ా �క 
�����ల�� ప��శ�మల వ�ా� ల��  మం���ర� సం�ా��ంచుక�ంద� �ె��ార�. కం��� �స�రణ ����ా �ెలం�ాణ 
�����ల పట�  తమ గ�� � ��ా��ా�� ప�కట�సు� ���మ� �ె��ార�.  
 
  
 
  
 
��త�  ప��శ�మలక� ��ట�� బడ�లను అక���ంచడం���ాట� ఉన� ప��శ�మలక� మ��ంత స�క��ంచడం, 
మ�తప��న ప��శ�మలను �ె���ించడం వంట� అం�ాల ��సం బహ�మ�ఖ వ��హం�� మ�ందుక� 
�� త����మ� మం�� ��ట� �ామ��ావ� �ె��ార�. ఈ ��రక� ఇప�ట��� �ిర��� ��ప� �ల��  ����� 
�ె���ించడం�� �జయం �ా��ం��మ�,  ఈ ��� ఒ��యం� �ి��ం�� �స�రణక� అం���ారం క�����ంద���ర�. 
ఓ��యం� �ి��ం�� �స�రణ ����ా ��ండ���ల ��ట�  ర��ాయ�ల నూతన ��ట�� బడ�ల� �ెలం�ాణ �ా��ా ���� 
వసు� ంద� ప��శ�మల �ాఖ మం�� ��ట� �ామ��ావ� �ె��ార�. ఈ �ా� ంట�  �స�రణ ����ా సుమ�ర� ��ల�గ� 
��ల మం���� ప�త�� ఉ�ా�����ాట� ప���ం�ా మ�� 8 ��లమం���� ఉ�ా�� ల�సు� ంద���ర�. కం���ల� �ా� �క 
య�వక�ల�� ఉ�ో�గ అవ�ా�ాల� ద���ల� చూ��ల� కం���� ���ామ���ర�. ఇందు��సం అవసరం అ��ే 
ఒక ��ణ ��ం��� �� ��ౖతం ఏ�ా�ట� �ే�ా� మ� మం�� �ె��ార�. ��ం���ాట� �ెలం�ాణల� ఇతర రం�ాల��  
��ట�� బడ�ల� ��ట�� ల� ���ామ���ర�. �ి�� ��ా�  �స�రణ ప�కటన ����ా �ా����ా �క వ�ా� ల��  �ెలం�ాణ పట�  
మ��ంత ��ా�సం ��ర�గ�త�ంద�, మ���� నూతన ��ట�� బడ�ల� �ా��ా ���� వ�ా� యన� అ�ా���ా�� మం�� 
వ�క�ం �ే�ార�. 
 
యం��య� ఒప�ందం సమ���శంల� �ెలం�ాణల� గత ��ల���ళ�ల� జ����న అ�వృ����, ��ధ ప�భ�త� 
పథ�ాలను, ప�భ�త� ��ా ��న�తలను మం�� ��ట�య��, �ి�� ��ా� క�  �వ��ం��ర�. �ాష��ం ఏర���న �����ళ�  
నుం�ే ��ా థ�క సమస�లను గ����ం� �ాట�� ప��ష���సూ�  అ�వృ���  పథంల� నడ�సు� ���మ� �ె��ార�. 
ప�జలక� అవసరం అ�న ��గ��ర� ��సం �ష� భ��రథ, �ాగ��ట� ��సం నూతన ��ా జ�క�� ల ��ా�నం, 
సం��మం ��సం అ��క �ార�క�మ�ల� �ేపట�� మ� �ె��ార�. మ�ందు�ా క��ంట� ��రత నుం� అ�� వ�ా� లక� 
��ౖతం �రంతరం క��ంట� సరప�ా �ే�� �ా� � �ేర�క����మ���ర�. �ెలం�ాణ ప�భ�త� �ారదర�క 
�����లను ప��గణల��� �సు��� అ��క నూతన ��ట�� బడ�ల� �ాష� �ంల��� గత ��ల�గ� సంవత��ాలల� 
వ���య�, నూతన ��ట�� బడ�ల�� �ాట� ప�సు� తం �ాష� �ంల� �ార�కల��ాల� �ర���సు� న� అ��క కం���ల�, 
సంస�ల� ��ద�  ఎత�� న �ాష� �ంల� ��ట�� బడ�ల� ��డ�త�న�య� �ె��ార�. 
 
  



 
ఈ సమ���శంల� ప��శ�మల �ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� జ��� రంజ� ���ాట� ట�ఎ�. ఎం. ��. �ి �ైర�� ���� 
సు��� ����� , �����ం� �ైరక��   మల��� ఉ���ర�. 
 


