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మ�ఖ�మం�� 	ా�ా�లయమ� 

�ెలం�ాణ ప�భ�త�ం 

ప���ా ప�కటన-02                  
ే�. 25-12-2019 

 ఆ����ీల� �ా���  & �ా���� ��వలను  స" ృత ప��%ేందుక( అవసర+,-న 
వ./హం �ిద2ం %ేయ4ల5 మ7ఖ/మం�� �9.చంద�;<ఖ= �ావ> అ?�ార@లను 
ఆ�ేAం%Bర@. �ాష� Dంల�5 అ5E ��ా ం
Bల ప�జలక( రGాణB IJకర/ం కKLంMనటNO , 
అ5E %�టOకP సర@క( రGాణB %ేయ4ల5 %ె�ాLర@. ఆ����ీ ఉ�ో/గ7ల సమస/లను 
ఎపLటVకప>LడX ప��షY��ంచZB5�[ ఎం�ాO \] Ĝల_`= బb ర@c  %ేసు" నEటdO  ఇపLటV�f 
ప�కటVంMన మ7ఖ/మం��, ఈ బb ర@c  కPర@L, ప5 ?BhB5E కPZB ఖ�ార@ %ే;ార@.  
 
ెలంiాణ ఆ����ీjkౖ ప�గ� భవn ల� బ7ధGారం �ిఎం �f�ీఆ= ఉనEత Iాp \ 
సqr 5రstuం%Bర@. రGాణB ;ాఖ మం�� ప>Gాsడ అజv క(మ4=, ప�భ7తs 
మ7ఖ/ సలw�Bర@ �ాxy శర{, ప�భ7తs ప�?Bన �ార/ద��� ఎ].�9.జ|}ి, ఆ����ీ ఎంZ~ 
సు5� శర{, ఇZ~ల( �ాల�� hBEర@.  
 ఆ����ీ5 ల4��ల బ�ట పటV�ంచడం, సర@క( రGాణB  ��iా5E పటVష�ం 
%ేయడం, �ా��{క(లక( ఇM�న హqల అమల( త�తర అం;ాలjkౖ మ7ఖ/మం�� 
సq�~ం%Bర@. పల( 5ర�య4ల( ప�కటVం%Bర@. పల( సూచనల( %ే;ార@.  
 ‘‘ఆ����ీ బసు�ల( ప�� ��� �ాష� Dంల�5 అ5E నగ�ాల(, పట�ణBల(, 
iా� మ4లను చుటV�  వసు" hBE\. లrల4� మం��[ రGాణB IJకర/ం కKLసు" hBE\. 
అ�ే మ4���iా ఎకYZ~ నుంM ఎకYZ~�9�hB, ఏ మ4ర@మ�ల ��ా ం
B5�9�hB సర@క( 
రGాణB %ేయ4K. ప�భ7తsంల�5   ధ ;ాఖల �Bs�ా జ��if సర@క( రGాణBను ఇకjk ౖ
ఖM�తంiా ‘ఆ����ీ �ా���  అం� �ా���� స��s]’ �Bs�ాh� %ేIా" మ7. ��5�[ సంబం?ంM 
అ5E ;ాఖలక( ఖM�త+,-న ఆ�ే;ాల( జ��� %ేIా" మ7. బత�కమ{ �రల(,  �B/ 
సంసpలక( ప>స"�ాల(, Z~�� ల నుంM బ�� ంZ� �ాప>లక( మద/ం, w�ిLటళOక( 
మందుల( ఇల4 ప�భ7తs పరంiా జ��if ప�� సర@క( రGాణB ఇకjkౖ ఆ����ీ �Bs�ాh� 
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జ��ifటdO  చూIా" ం. ప�జల( తమ సర@క(లను రGాణB %ేయZB5�[ ఇపLటV�B�ా 
jkౖ �G�టd ట�� ను��� ర@� ను ఉప�i�సు" hBEర@. ఇకjkౖ ఆ����ీల�h� తమ సర@క(ను 
రGాణB %ే��ల4 �� � త�tuం%BK. నగ�ాల(, పట�ణBల నుంM మ4ర@మ�ల ��ా ం
Bలక( 
సర@క( రGాణB %ేయZB5�[ అనుగ7ణ+,-న ఏ�ాLటdO  %ేయ4K. ఆ����ీ బసు� �� 5 
ఊరంట� ల_దు. ప�� మ4ర@మ�లకP �� త�ం�. ఆ����ీ సుర�~తం అh� j�ర@ం�. 
�ాబటV�  సర@క( రGాణB  ��iా5E పటVష� ప����"  ప�జల( తమ సర@క(లను 
ఖM�తంiా ఆ����ీ �Bs�ాh� రGాణB %ేIా" ర@. �fవలం �ాష� D ప��?ల�h� �ాక(ంZB 

ెలంiాణ ప�జల( ఎక(Yవiా 5వ�ిం%ే మ7ంబ�\, �వంZ~, I� ల4ప.=, hBగప.=, 

జగ�� ప.= త�తర ��ా ం
BలకP కPZB సర@క( రGాణB %ేయ4K. సర@క( ఎగ7మ�, 

�గ7మ� ��సం t��ద�ాబ�  
¡ �ాటd ఇతర నగ�ాల�O  %Bల4 %�టO  Iా� ¢ �ా\ంటdO  
jkట�� K. సర@క( రGాణB ఎక(Yవ %ేయగKi�
ే ప�జలక( IJకర/వంతంiా ఉంటdం�, 
ఆ����ీ�[ ల4��ల( వIా" \. ఆ����ీ ల4��ల బ�టన పయ5��"  ఉ�ో/గ7లక( బb న] 
కPZB ఇచు�క(h� ప���ిp� వసు" ం�. సర@క( రGాణB  షయంల� ఎల4 
వ/వహ��ం%Bలh�  షయంల� ఉ�ో/గ7లక( తi�న Arణ ఇGాsK. సర@క( రGాణBక( 
అనుగ7ణంiా బసు�లను �ిద2ం %ేయ4K’’ అ5 మ7ఖ/మం��  వ��ం%Bర@.  
 ఆ����ీ ఉ�ో/గ7ల సమస/ల ప���ాY�ా5�[, ఎపLటVకప>LడX ఎదుర\£/ 
ప���ిp�5 ఎదు��YవZB5�[ ఇపLటV�f ఇM�న wq +¤రక( ఎం�ాO \ Ĝల_̀ = 
బb ర@c ను ఏ�ాLటd %ేయ4ల5 మ7ఖ/మం�� %ె�ాLర@. బb ర@c  కPర@Lక( సంబం?ంM 
సమ4G�శంల� 5ర�యం �సుక(hBEర@. ప�� Z~��  నుంM, ప�?Bన �ా�ా/లయం నుంM 
ఇద�ర@ %¥ప>Lన ఉ�ో/గ7ల( ¦త"ం 202 మం� బb ర@c ల� సభ7/ల(iా ఉంట�ర@. 
ఇందుల� 94 మం� §�ిల(, 38 మం� ఎ�ీ�ల(, 26 మం� ఎ�ీ�ల(, 44 మం� 
ఓ�ీల( ఉంట�ర@. ¦త"ం సభ7/ల�O  మtu©ª ఉ�ో/గ7ల( 73 మం� ఉంట�ర@. బb ర@c  
సమ4G�శం Z~��  ప��?ల� Gా�ా5�[ ఒకIా��, ��¬యn ప��?ల� ĥలక( ఒకIా��, 
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�ా�¥L�fషn ప��?ల� మ�డX ĥలలక( ఒకIా�� జర@గ7త�ం�. ఈ సమ4G�;ాల�O  
ఉ�ో/గ7లక( ఎదుర\£/ సమస/ల(, ఇబందులను ప��షY��Iా" ర@.  
 ఆ����ీ5 �ా�ాడZB5�[, ల4��ల బ�ట పటV�ం%ేందుక(,  ఉ�ో/గ7ల సం�fమ45�[ 
ప�భ7తsం �సుక(ంటdనE చర/లను  వ��సూ" , ఉ�ో/గ7ల( కPZB తi�న సూL��"
¡, 
Mత"®�2
¡ తమ బ�ధ/తల( 5రs��"ం%ేల4 చూZBల5 అ?�ార@లక( మ7ఖ/మం�� 
సూMం%Bర@. �ాబb \£ ప� ���ల �ాటd ఆ����ీ ఇZ~ల(, ఉనE
B?�ార@ల( Z~�� ల 
Gా��iా సమ4G�;ాల( 5రstuంM, ఎకYZ~కకYడ తi�న వ./హం ర¯�° ం�ం%Bల5 
%ె�ాLర@.  
 t��ద�ాబ�  ల�5   ధ Z~�� ల నుంM h�ర@iా %ెనEv, hBగప.=, మ7ంబ±ౖ 
త�తర ��ా ం
Bలక( Ĝ©²O  బసు� స��sసుల సంఖ/ను jkం%Bల5 �ిఎం సూMం%Bర@. 
jk³Oళ´O ,  wర య4త�లక( ఆ����ీ బసు�ల( ఇ%ే�  షయంల� సరళ+,-న  ?Bనం 
అనుస��ం%Bల5 %ె�ాLర@. 
.............................................................................................................................. 
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