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 ఈ ��� �ే�� 22.07.2019 న �ెలం�ాణ ఉ���న ��ణ సంస� , ��� ����, 

��ంప��ల� �ెలం�ాణ �ాష� � ��దుర� �ష� మ��య� బ��ంబ� �� ��ౖట� ఇం��య� 

ఆద�ర�ంల� మ��య� ఉరవ� స�చ�ంద సంస�  ��రళ బ��ంబ� ��ద�ం మ��య� ప��శ�మల 

��ౖ �వన ఆ��రం గత 22 సం �ాల� అనుభ�ా�� ఈ  సమ���శంల� పవ� �ా�ం� 

����ా �ె�య జ��ి��ర�.. 

 ఇట��  సమ���శంల� ��రళ నుం� వ��న ఉరవ� ప���దుల� బ��ంబ� నర���, 

��దుర� �ాగ� పద�త�ల� మ��య� ��దుర� ����ా �వ����ర �ార�క�మ�ల�, ��దుర� 

కళల�, ��దుర� ఉత�త�� ల తయ��� ��ౖ ��ణ �ార�క�మం, ��దుర� �� గృ�లంకరణ ల�ంట� 

తయ��� �����ల గ�ర�ం� �వ��ం� త����ా ���త�లక� మ��య� �ే� ప� వృ��  

��ర�లక� అ��క ఆ��యం �� ంద వచు�న� �ె��ార� మ��య� �ాబ� వ� �ాలంల� �ా 

��ట���య� అందుబ�ట� అవ�ాహన క��ంచటం, ��స�� �ెవల���ం�, ఉత���  మ��య� 

మ����ట�ం� స�ాళ�ను అ��గ�ం��ల� �ె�యజ��ి��ర�. బ��ంబ� �ష� గత సం 

అందుబ�ట�� �� �ావడం జ����ం�� �ావ�న అడ� ��ా ంతంల��� �ాక ���త�ల �� ల�� ల� క��� 

��దుర� ��ంచు��వ����� ��ద�  ఎత�� న �ేపట�డం జర�గ�త�ం��.  

 ఇట��  సమ���శంల� ��దుర� �ాగ�క� అ��� ఖర��ల� ��రత �ేశ  ప�భ�త�ం 

�����ం�న మ�ర�దర��ాల  ప��ారం 50% �ా�� 3 సం �ాలల� 50:30:20 ప��ారం 

ఇవ�డం జరగ�త�ంద� �ె��ార�. �ావ�న ���త�ల� ఈ పథ�ా�� ఉప���ంచు��� 



��దుర�ను �����ా �ాగ� �ే�ి అ��క ఆ��యం �� ం��ల���ర� మ��య� ��దుర� �ే� 

ప� వృ����ర�లను ��� స���ంచుటక� �ా���� వృ��  ��ౖప�ణ� ��ణను ఇవ�ను���మ� 

�ె��ార� 

  ��ౖ సమ���శంల� �� ఎ� ��ంకట�� � �����  �ార� ఉ���న మ��య� పట��  ప��శ�మ �ాఖ 

సం��లక�ల� మ��య� �ా�ీ� �య ��దుర� �ష� �ై��క��, మ�ఖ� అ����ా �ాల�� � ఈ 

�ార�క�మంల� �ెలం�ాణ �ాష� �ంల� ��దుర� ఉత���� ��� త���ం��ర�. ఇందు ��సం ఈ 

బ��ంబ� �ష� ����ా ట�ష�� కల�� �ా� ం�� � �ా�� ల� సరఫ�ా �ేసు� ���ర�. 

ఇందు మ�లమ��ా మన �ాష� �ం ల� ఉన� అడ� ��ా ంతం ను  ��ంచుటక� ఉప�గకరం 

అ� �ె��ార�. ���త�ల� ��ట�న ��దుర� �క�లక� �ా�� అం��ంచబడ�ను. 

 ఈ సమ���శంల� ��.�.�.��.�ావ�, �ైర��, ప�గ� ���ా��� ఆ�.��. ��హ��, బ��ంబ�  

�� ��ౖట� ����ి�ెం�, ��. ట�� �ా�, ఉరవ� � ిఈ ఓ , �� అబ�� ల��  క�ట�� , ఉరవ�,  �� , �� ���ాం� 

శర�, ఎ� ఐ ఎ ంఎ� ఎ ంఈ, మ��ం���  కమ���ట� సభ��ల�, ���త�ల� మ��య� ఇతర 

అ���ార�ల� �ాల�� ���ర� 

   

 

         �ష� �ై��క�� మ��య�  

               సం��లక�ల�  

         ఉ���న మ��య� పట��  ప��శ�మ �ాఖ  

 


