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నిజామాబాద్ జిల్ాా బాల్్కొండ నియోజకవర్గ ొం వేల్పూర్ు మొండల్ొం పడిగల్ గ్రామొంల్ో స్పూస్ పరర్ుక
(సుగొంధ ద్రవరాల్ పరర్ుక)ను పూర్తిగ్ర ర్రష్ట్ ర పరభుత్వ ఖర్ుుతో ఏర్రూటు చేయాల్ని ముఖామొంత్రర శ్రా కె.
చొంద్రశేఖర్ ర్రవు నిర్ణయొంచార్ు. ర్ెొండేళ్ాల్ో నిర్రాణొం పూర్తి చేసి నిజామాబాద్ జిల్ాాల్ోని పసుపు ఇత్ర్
సుగొంధ ద్రవరాల్ ర్ెైత్ుల్కు బాసటగ్ర నిల్వరల్ని సిఎొం చెపరూర్ు. వరసి వరనికి ఈ పరర్ుకను కొంద్ర పరభుత్వ ర్ొంగ
సొంసథ అయన స్పూస్స్ బో ర్్ ఆఫ్ ఇొండియా ఏర్రూటు చేయాల్సి ఉననపుూటికీ, కొంద్రొం సుముఖొంగ్ర
ల్ేకపో వడొంతో భూమి సమకపర్ుడొంతో పరటు అనిన ఖర్ుుల్ను ర్రష్ట్ ర పరభుత్వమే భర్తొంచాల్ని నిర్ణయొంచొంది.
11వ ఆర్తథక సొంఘొం సిఫరర్సుల్ మేర్కు పరతీ ర్రష్ట్ ొంర ల్ో ఒక స్పూస్ పరర్ుక ఏర్రూటు చేయాల్ని యుపిఎ
పరభుత్వొం నిర్ణయొంచొంది. దీని పరకరర్ొం దేశొంల్ోని అనిన ర్రష్టర్రల్ోా స్పూస్ పరర్ుకల్ు ఏర్రూటయాాయ. ఉమాడి
ఆొంధరపద
ర ేశ్ ర్రష్టర్రనికి మొంజూర్ెైన పరర్ుకను గుొంటూర్ు జిల్ాాల్ో నిర్తాొంచార్ు. తెల్ొంగ్రణ ఏర్రూటయాాక ఈ
ర్రష్ట్ ొంర ల్ో కపడా స్పూస్ పరర్ుక ఏర్రూటు చేయాల్ని ముఖామొంత్రర కసీఆర్ కొందారనికి ల్ేఖ ర్రశరర్ు.

బాల్్కొండ ఎమమాల్ేా వేముల్ పరశరొంత్ర్ెడ్ ి విజఞ పిి మేర్కు పడిగల్ గ్రామొంల్ో పరభుత్వొం ర్ూ. 5కోటా వాయొం చేసి
40 ఎకర్రల్ భూమిని కపడా సేకర్తొంచొంది. అకకడ స్పూస్ పరర్ుక ఏర్రూటు చేయాల్ని కొందారనిన కోర్తొంది.
మొద్ట ఎన్డ్ ఏ పరభుత్వొం కపడా దీనికి సమాత్రొంచ త్న అధికరర్ుల్తో సర్వ చేయొంచొంది. పరరస్సిొంగ్
యూనిట్, గ్ోదాముల్ు, పర్తపరల్నా భవనొం, కొంపూాటర్ టరడ
ర ిొంగ్ స్ొంటర్ా తో కపడిన పరర్ుక ఏర్రూటు
చేయడానికి సమగా నివేదికను కపడా ర్ూప ొందిొంచొంది. దీనికి ర్ూ. 30.81 కోటు
ా ఖర్ువుతాయని కపడా
అొంచనా వేశరర్ు. ఇక పరర్ుక నిర్రాణమే త్ర్ువరయ అనుకుొంటునన త్ర్ుణొంల్ో కొంద్రొం చేత్ుల్ెతేిసిొంది.
తెల్ొంగ్రణల్ో ఏర్రూటు చేయత్ల్ప్ట్ న
ి స్పూస్ పరర్ుకను తాము చేపట్ ల్ేమని తెల్సపిొంది.

దీొంతో నిజామాబాద్ జిల్ాాల్ో పసుపు ఇత్ర్ పొంటల్ ర్ెైత్ుల్కు స్పూస్ పరర్ుక నిర్రాణ అవసర్రనిన గుర్ెిర్తగ్తన
ముఖామొంత్రర ఆ దిశగ్ర అడుగుల్ు వేశరర్ు. ఇపూటిక సథ ల్ సేకర్ణ కపడా జర్తగ్తనొంద్ున పడిగల్ గ్రామొంల్ో
ర్ెైల్ేవ ల్ెపనుకు, జాతీయ ర్హదార్తకి పకకనునన సథ ల్ొంల్ోనే ర్ూ. 30.81 కోటా వాయొంతో స్పూస్ పరర్ుక ఏర్రూటు
చేయాల్ని నిర్ణయొంచార్ు. ఈ ఏడాది ర్ూ.15 కోటు
ా , వచేు ఏడాది ర్ూ. 15.81 కోటు
ా వాయొం చేసి స్పూస్
పరర్ుకను ఏర్రూటు చేస్ి రర్ు. సుగొంధ ద్రవరాల్ పర్తశమ
ా ల్ు, అనుబొంధ పర్తశమ
ా ల్ు ఇకకడ వస్రియ. దీనివల్ా
పసుపు ర్ెైత్ుల్తో పరటు ఇత్ర్ ర్ెైత్ుల్కు మేల్ు కల్ుగుత్ుొంది.

సిఎొంకు ఎమమాల్ేా కృత్జఞ త్ల్ు
-----------------------------------కొంద్రొం మాటిచు త్పిూనా పసుపు ర్ెైత్ుల్ను ద్ృష్ి్ల్ో ప్ట్ ుకుని త్న నియోజకవర్గ ొంల్ో స్పూస్ బో ర్ు్ ఏర్రూటు
చేయడానికి నిర్ణయొంచన ముఖామొంత్రర కసీఆర్ కు బాల్్కొండ ఎమమాల్ేా వేముల్ పరశరొంత్ ర్ెడి్ కృత్జఞ త్ల్ు
తెల్సపరర్ు. అస్ొంబ్లాల్ో సిఎొంను కల్ససిన పరశరొంత్ర్ెడి్ స్పూస్ పరర్ుక వల్ా నిజామాబాద్ జిల్ాా ర్ెైత్ుల్క కరకుొండా,
ర్రష్ట్ ొంర ల్ోని ర్ెైత్ుల్ొంద్ర్తకీ మేల్ు కల్ుగుత్ుొంద్ని అనానర్ు. స్పూస్ పరర్ుక కోసొం కృష్ి చేసిన మొంత్రర పో చార్ొం
శ్రానివరసర్ెడక
ి్ ి, ఎొంపీ కల్వకుొంటా కవిత్కు కపడా ఎమమాల్ేా ధనావరదాల్ు తెల్సపరర్ు.
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