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�లెం�ాణ �ాష్ట �మ� స్వచ్చ ��రత్ �షన్ �ా� �ణ క� మ�డ� అ�ార�్డ లను నూయ్���్ల ల�� ప్ర�ా�ీ ��ర�య ��ంద్రంల� జ����న 

స్వచ్చ�� ��వస్ �ారయ్క�మం ల� ను ప్ర��నమ� ��ేార�. ఇ�� ��ల�గవ (4 వ) స్వచ్్చ ��రత్ �షన్ ల� ��గం �ా జ����న 

అ�ార�్డ  ల ప్ర����తస్వం. ఈ అ�ార�్డ లను, �లెం�ాణ �ాష్ట �మ�నుం�� �ా� �ణ�వృ��ద్  �ాఖ �ి్ర�స్పల్ �����ట�� ��.��ాస్ �ా�, 

ఐ ఏ ఎస్ �ార�, �ా� �ణ��వృ��ధ్  �ాఖ క�షనర్ ��మ� �త� ప్ర�ాద్, ఐ ఏ ఎస్ �ార� �ాష్ట � �ా్థ � అ�ార�్డ ను అందుక���న్ర�. 

�ల�్ల  అ�ార�్డ లను, ��దద్ప�్ల �ల�్ల  కల�క్టర్ ��మ� �వే��న �ార�, వరం�ాల అర్బన్ ప�ర్వప� కల�క్టర్ ��మ�, అమ�� �ా� �ార� 

అందుక���న్ర�. మంగళ�ారం ��డ� నూయ్���్ల ల�� ప్ర�ా�ీ ��ర�య ��ంద్ర ల� ఈ అ�ార�్డ ల ప్ర��స��తస్వ �ారయ్క�మ 

జ����న��.  

 
స్వచ్్చ స��్వకష్ణ్ �ా� �ణ్ 2018 ల� ��గం�ా �ాష్ట �, �ల�్ల ల �ా���ా అ�ార�్డ ల ప్ర��నం �యేడ���న��. అత�య్తత్మ ప్ర�భ 

కనబ��్చన �ా�ా్ట � ల�, �ల�్ల ల�, �ాప్ అ�ార్్డ�, స్వచ్చ�� ప�ా్వడ, స్వచ్్చ ఐ�ా�క్ ��్ల ��స్ ����ాల�్ల  అ�ార�్డ ల ప్ర��నం 

జ����న��. ��ంద్ర ��గ��ర�, �ా���ధయ్ �ాఖ మం�్ర ఉమ� ��ర� �ా�� �తే�ల �దు�ా ఈ అ�ార�్డ లను అ�ార�్డ  గ���తల� 

అందుక���న్ర�.  

 
ద��ణ��� �ా�ా్ట � లల� స్వచ్చ�� �ాయ్ంక్స్ ల� 81.48 �ా�ంట్ల�� ��ండవ �ా్థ నంల� ���న �లెం�ాణ �ాష్ట �ం, ��్టట్ ల�వల్ అ�ార�్డ  

అందు��వడ���న��. స్వచ్చ��ల� �ేశంల� 97.45 �ా�ంట్ల�� �ేశంల� మ��ో �ా్థ నం, ద��ణ��� �ా�ా్ట � ల�్ల  �దట� �ా్థ నంల� 

���న ��దద్ప�్ల .  ద��ణ��� �ల�్ల ల స్వచ్్చ �� ల� 95.59 �ా�ంట్ల�� మ��ో �ా్థ నంల� ���న వరంగల్ అర్బన్ �ల�్ల .  

అంగన్ �ా��లల� ట��ల�ట్ల  ��ా్మణం, ���గం, �ా� �ణ �్ార ం��ల�్ల  స్వచ్చ�� �షయంల� �ా��ం�న ఘనతక� ఈ 

అ�ార�్డ  ల�ంచంద��న్ర�. స్వచ్్చ �� �షయం ల� �ల�్ల ల� అ��క సంస్కరణల� �ేపట�్ట మ�, ప్ర� �క��ారం స్వచ్్చ 

�ా�ా�న్ ఏ�ాప్ట� ��ేి స్వచ్చతను ��ం�� ం��సుత్ ��న్మ�.  �ా� మ�ల�్ల , మ�ఖయ్ క�డళ్లల� ��ె�త్  �ె��రం ల�క�ం�� చరయ్ల� 

�సుక�ంట���న్మ�,��ం�� �ోమలను అ��కట్టగ��ామ� త��్వ�ా అంట� �ాయ్దులను ��ంత వరక� �����ంచగ��ామ� 

�ె�ాప్ర�. సబల ��ర��� మ�� �నూతన్ �ారయ్క�మ���� ���ారం చుట�్ట మ�, బ�త� క�మం సందర్బంల� మ��ళలక� ��సం 

ప్ర�యే్కం�ా ఈ సబల �్ార డ్ లను తయ�ర� ��ే� �ారయ్క�మమ�ను ��దద్ప�్ల �ల�్ల ల� �ేపట్టడ���న��.  
 

�లెం�ాణ క� స్వచ్్చ స��్వకష్ణ్ అ�ార�్డ  లల� �ెలం�ాణ �ా�ా్ట � ��� ��ల�గ� అ�ార�్డ ల� దక్కడం గర్వం�ా ఉంద��న్ర�. ప్రసుత్ తం 

95 �ాతం ఓ��ఎఫ్ �ా �ెలం�ాణ ���ంద� �ె�ాప్ర�. ��ణయ్త �� క���న ట��ల�ట్లను ���్మంచడ�� లకష్య్ం �ా ప� 

�ే�ామ� �ె��ార�. ట��ల�ట్ల�� �ాట�, బ�త�్ర ంలను ���్మంచు��� స్వచ్్చ స��్వకష్ణ్ ల� �లెం�ాణ ప్రజల� స్వచ్చందం�ా 

మ�ందుక� వ��్చర� ��ె�ార�. 
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