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మ�ఖ�మం�� 	ా�ా�లయం 

�ెలం�ాణ ప�భ�త�ం 

ప��	ా ప�కటన – 1                                               �ే��:18.09.2018 

$దు�' సంస)లల* ప+,ేసు- న. ఆ�01జన3 (ఔ6 78 �09ం: ఉ�ో�గ�ల>) 

స�@�సును కAమబ�CDక�0ంచFG+క>న. HG�యపరJKLన అడOంక>ల> 

�PQ�0R8 యST. ఆ�01జన3  స�@�సులను కAమబ�CUక�0ంచFG+. సVాW ,ేసూ-  

�GఖలYౖన [ిట]ష_ ను àb	cరd1  మంగళVారం 	fటg1 hిం��. �Cం�i $దు�' jాఖల*+ 

జk_ 	c, టl� _9 	c, ఎn.[ి.Fo.hి.ఎW., ఎ_.[ి.Fo.hి.ఎW. సంస)లల* ప+,ేhp 23Vqల 

మం�� ఆ�01జన3ను కAమబ�CDక�0ంచFG+	r మSరsం సుగమJKLం��. $దు�' 

సంస)లల* ఎం�i 	ాలంల* ప+,ేసు- న. ఆ�01జన3  స�@�సులను 

కAమబ�CDక�0ం,Gల+ మ�ఖ�మం�� 	k.చంద�jtఖu �ావw $దు�' jాఖ 

అx�	ారdలను గతంల* ఆ�ేyం,Gరd. hిఎం ఆ�ేjాల Jzరక> 23Vqల మం�� 

ఆ�01జన3  స�@�సులను కAమబ�CD క�0సూ-  గత ఏFG�� HGల>గ� $దు�' సంస)ల> 

ఆ�ేjాల> జ|�@ ,ేjాT. ఆ�01జన3  స�@�సులను �kగ��ల�k}~ ,ేయFG+. సVాW 

,ేసూ-  	fందరd `ab	cరd1 ల* [ిట]ష_ �Gఖల> ,ేjారd. �C+[�ౖ àb	cరd1  గతంల*Hq 

మధ�ంతర ఉత-రd�ల> జ|�@,ేhిం��.ఆ�01జన3  కAమబ�CUకరణ అంశం[�ౖ $,Gరణ 

	fన7ా�0ం�ం��. $దు�' jాఖల* ప+,ేసు- న. ఆ�01జన3ను కAమబ�CUక�0ం,GQ9న 

అవస�ా+. $దు�' jాఖ తరdఫwన Vా��ం,ే లSయరd3  àb	cరd1 క> $వ�0ం,Gరd. 

ప�మSదపwటంచుల*3  ప�� ��నం $ధుల> +ర� �̀సు- HG.ర+, ప��ే�క H�ౖపwణ�ం 

కQ�0న Vా�0 స�@�సుల> కAమబ�CUక�0ంచకR8 వడం వల3  కల>గ�త�న. 

ఇబ�ందులను 	cరd1  దృ�ి1	r �ె,G�రd. Vా�0+ కAమబ�CUక�0ం,Gలన. ప�భ�త� 

మSన�య దృక��G+. అడ�O 	cవడం స�0	ాద+ ,ెRా�రd. JKరd�k}న $దు�' 
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సరఫ�ా	cసం కష1పడ�త�న. ఆ�01జను3  ఔ6 78 �09ం: ఉ�ో�గ�ల>�ాHq 

ఉంట�HG.ర+, ఉ�ో�గ భద�త ల�ద+ $వ�0ం,Gరd.$దు�' jాఖ Vాదనలను 

àb	cరd1  సమ�0)ం�ం��. కAమబ�CUకరణను సVాW ,ేసూ-  �GఖలYౖన [ిట]ష_ ను 

రదుD  ,ేhిం��.  

మ�ఖ�మం�� హర�ం, [ిఆ�09 అమల>క> ��: 

$దు�' jాఖల* ప+,ేసు- న. ఆ�01జన3  hpవలను కAమబ�CUక�0ంచFG+. 

సVాW ,ేసూ-  �GఖలYౖన [ిట]ష_ ను àb	cరd1  	fట]1Vqయడం పట3  మ�ఖ�మం�� 

	k.చంద�jtఖu �ావw హర�ం వ�క-ం ,ేjారd. ఆ�0�జన3ను కAమబ�CDక�0ం,Gల+ 

ప�భ�త�ం ఎం�i మSన�యత�i +ర�యం �సుక>న.ద+, �G+. àb	cరd1  

సమ�0)ంచడం ఆనందకరమ+ hిఎం ,ెRా�రd. 23 Vqల మం�� ఆ�01జన3 క> ఇ�� 

పండ�గ ��జ+ మ�ఖ�మం�� అ�వ�0�ం,Gరd. $దు�' jాఖల* ప+,ేసు- న. ఔ6 

78 �09ం: ఉ�ో�గ�ల> శAమ �ో[ిF�	r గ��0	ావదD+, మం� �వన ప�మSణGల�i Vా�0 

�$ం,GలHq�� ప�భ�త� ఉ�ేDశ�మ+ hిఎం అHG.రd. 	cరd1  �రd� Hqపథ�ంల* జk_ 

	c- టl� _9 	c hిఎంFo ప��lకu �ావw�i hిఎం మSటl3 FGరd. సమర)ం�ా Vాదనల> 

$+[ిం� ఆ�01జన3  �$�Gల*3  V�ల>గ�ల> +ంRార+ అ�నం��ం,Gరd. ఆ�01జన3  

స�@�సులను కAమబ�CUక�0ం,Gల+, �kగ��లu ఉ�ో�గ�ల>�ా గ��0-ం�, [p hp W 

+ర�Tం,Gల+, Vా�0	r [ి.ఆu.hి.అమల> ,ేయSల+ hిఎంFo+ మ�ఖ�మం�� 

ఆ�ేyం,Gరd. �kగ��లu 	ాబ¡ త�న. ఆ�01జన3క> మ�ఖ�మం�� ¢�l	ాం£ల> 

�ెQRారd. 

ఇక Vారd �kగ��లu ఉ�ో�గ�ల� - hిఎంFo ప��lకu �ావw: 

àb	cరd1  �రd� పట3  hిఎంFo ప��lకu �ావw సం�iషం వ�క-ం ,ేjారd. 

ఆ�01జన3ను కAమబ�CUక�0ం,GలHq�� ప�భ�త� ప�xGన ఉ�ేDశ�మ+, ఇVాళ 	cరd1  
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�రd��i ప�భ�త� +ర�యం అమల>క> H¤చు	cవడం ఎం�i ఆనందం�ా ఉంద+ 

hిఎంFo అHG.రd. $దు�' jాఖక> ఇ�� ఎం�i ¢భ ��నమ+ ఆయన అHG.రd. 

ఇప�ట] నుం� ఆ�01జను3  క¥FG �kగ��లu ఉ�ో�గ�ల� అ+ స�ష1ం ,ేjారd. 

మ�ఖ�మం�� ఆ�ేjాల Jzరక> Vా�0	r [p hp ల> +ర�T7ా- మ+, [ిఆ�09 అమల> 

,ే7ా- మ+ V�ల3Foం,Gరd. ఆ�01జన3ను కAమబ�CUక�0ం,ే $షయంల* సహక�0ం�న 

Vారంద�0	¦ hిఎంFo ప��lకu �ావw ధన�Vా�Gల> �ెQRారd. �ెలం�ాణ 

7ాx�ంచుక>న. ఫQ�G+. ఆ�0�జను3  �kగ��ల�k}~ 	ావడం వల3  R§ ందగQ�ార+ 

ఆయన సంతృ[ి-  వ�క-ం ,ేjారd. 

 

hి[ిఆuఓ ట� hిఎం 


