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 మష్్టర రబుత్ీం మ ైత్ుల కోసం అత్యంత్ రతిష్్ త్మకంగ అభలు చేసఽు నన మ ైత్ు 
బీభా థకంలో ఇటివయకు 26.38 లక్షల భంది మ ైత్ులు నమోదఽ చేసఽకునననయతు 
రబుత్ీ రధనన కయయదమశు డా.ఎస్.కె.జోష  తెలినురు. 
 
 మంగళవరం సచివలయంలో  రైెతు బీభా, బందఽ సేదయం, ల్యండ్ రికర్డ్స్       
అప్ డేషన్ నురో గర ం ( LRUP), కంటి వెలుగు, హరితహారం, కళ్యయణ లక్ష్మీ,  ష్దీ భుఫాయక్ 
తదితర అంశల ై జిల్ా  కలెకటరాతో వీడియోకనఫరెన్్ నిరవహ ంచారు. 
 

ఈ కయయకరభంలో రెవెనాయశఖ ోతేయక ోధాన కరయదరిి మజైశ్ీర్ తిరమశ 
భుఖ్యకయయదయశులు ఱంతి కుభామశ, పయధసయధి కయయదయశులు బి.ర ంకటేశ్ం, నవీన్ 
మిత్ుల్, ఫెనహర్ భఴేష్ దత్ ఎకా, అతుతన మజైందర, ళళఎఫ్ .క .ఝా, ససఎల్ ఏ 
డెైరెకటర్డ్ రకట ికయశణ, హెచ్ఎండిఏ కమీషనర్డ్ టి.చిరంజీఴులు , నీతూ ోసద్,  కమీషనర్డ్ 
కరరసటనా చ ంగుు , స.యం.ఓ. ఓ.ఎస్.డి (హరితహారం) ోయ్ంక ఴరగీస్,ఴయఴసయ కమీషనర్డ్ 
జగన్ మోహన్, ధరణి స ెషల్ ఆపసర్డ్ రజత్ కుమ్ర్డ్ ష ైని,   భమశము త్దిత్యశలు 
పలగొ నననయశ. 

 
వయవసమ ఱఖ్ భుఖ్యకయయదమశు  పయధసయధి భాటాా డుత్ూ మ ైత్ు ఫంధఽ చెకుాలు 

ప ందిన మ ైత్ులందమశతు, కంటాక్్  చేమాలతు అయశు ల ైన మ ైత్ులందమశతు బీభా థకంలో 
చేమాలతు, ఈ విష్టమబ  ైర నఽకఫడిన జిలాా ల కల క్యశా  రతేయక శ్రదధ వఴ ంచనలతు అనననయశ. 
48.26 లక్షల భంద ి మ ైత్ు ఫంధఽ చెకుాలు ప ందనయతు ఇటివయకు 40.64 
లక్షలభందితు కంటాక్్ చేఱభతు, అయశు ల ైన మిగతన రమశతు సంరదించి రమశ వివమలనఽ 
ఆగసఽ్  1 ననటికి ంపలతు, ఎల్ ఐ ళ రమశకి సభమశళతు  ఐడ ి న ంఫర్, సమశ్పకైటలా  
భుదిరసు యతు అనననయశ. ఈ థకంలో చేయడనతుకి ఇష్్టం చాతు రమశ వివమలు నమోదఽ 
చేమాలనననయశ. ఆగసఽ్  15 న గౌయవ భుఖ్యభంతిర శ్రర చందరఱేఖ్ర్ మవు గయశ మ ైత్ులకు 
బీభా సమశ్పకైటలా  అందిసు యతు, మష్్టర రయుంగ గర భసబల దనీమ మ ైత్ులకు బీభా 
సమశ్పకైటలా  అందించనలతు అనననయశ. 



మ ైత్ులకు బిందఽ ళతదయం థకం అభలు రేగవంత్ం చేమాలతు ననఫార్్ 874 కోటా 
యశణనతున అందించిందతు, అకో్ ఫర్ ననటికి లక్ష్యయతున ూమశు చేమాలతు భుఖ్యకయయదమశు  
అనననయశ. కల క్యశా  ఈ అంశ్ం ై రతేయకంగ సమీక్ష్ించనలతు, మ ైత్ులకు ఈ థకతున రేగంగ 
అభలు చేమాడనతుకి క్ష్ైత్ర సధ భలో త్తుఖీలు ూమశు చేమాలతు, ప ైల్్ రేగంగ 
ఆమోదించనలతు అనననయశ. 

 
2016-17, 2017-18 సంవత్్మలకు సంఫంధించి 1,50,988 ఴకె్ యశలో 

1,38,179 మ ైత్ులకు లబిి చేకూయశసఽు నననభతు, క్ష్ైత్ర సధ భలో  ూమశు చేళ పర జ కు్ లనఽ 
ూమశుగ గరౌ ండ్ చేమాలనననయశ. 

 
లాయండ్ మశకర్్్ అప్ డేష్టన్ పర ర గర మ్ కు సంఫంధించి, మ ర నాయ రతేయక రథనన 

కయయదమశు  మజైశ్ీర్ తిరమశ భాటాా డుత్ూ 6 లక్షల డిజిటల్ సంత్కలు ూమశుఅమాయమతు 
ఇందఽలో 4.5 లక్షలు మష్్టర సధ భలో, 1.5లక్షలు భండల సధ భలో పసఽుసుకలు 
రంటింగ్ చేమవలళ ఉందతు, భండల సధ భలో రంటింగ్ నఽ రేగవంత్ం  చేమలనననయశ. 
మష్్టర సధ భలో రంటింగ్ కు సంఫంధించి ఇటికై 2 లక్షలు భుదిరంచనభతు రటితు 
జిలాా లకు ంుత్ునననభతు, మిగశలిన 2.5 లక్షల పసఽుసుకలనఽ రయంలోగ భుదిరంచి 
ంసు భనననయశ. జిలాా లలో ఇంక మిగశలిన పసఽుసుకల డిజిటల్ సంత్కలనఽ రేగంగ 
ూమశు చేమాలనననయశ. గర భ సధ భలో టా్ దనయశ పసఽుసుకల ంణీకి చయయలు 
తీసఽకోరలనననయశ. 

 
ర ైదయ ఆమోగయ ఱఖ్ భుఖ్యకయయదమశు ఱంతి కుభామశ భాటాా డుత్ూ కంటిర లుగు 

కయయకరభాతున గౌయవ భుఖ్యభంతిర గజైీల్ లో ఆగసఽ్  15 న పర యంబుసు యతు ఇటికై ఈ 
థకం అభలుక  ై భాయొదయుకలనఽ ంపభతు, జిలాా  రజారతితుధఽల సభనీమంతో 
రణనళికలు యూప ందించఽకొతు తుయీహంచనలనననయశ. జిలాా లకు కళా్జోళ్లా , ఎకిీప్ బ ంట్ 
ంపభనననయశ. జిలాా  సధ భలో బ డికల్ అధికయశలు, ఆ్ బ టరరలమనాతో టరం లుగ 
యూప ందించఽకొతు, గర భాల రమశగ యయటన ల డాయలు యూప ందించఽకొతు కయంులనఽ 
తుయీఴ ంచనలనననయశ. బ డికల్ ళఫబందికి శిక్షణ ఇచనాభతు, ANM ల వది ఉనన టాయబ్ ల 
దనీమ ఆన్ ల ైన్ దనీమ కయయకరభాతున రతి మోజు యయరేక్ష్ిసు భనననయశ. జిలాా లలో 



భంత్ుర లు, MLC, MLA, MPలు, భండల సధ భ రజారతితుదఽలందమశతు ఈ 
కయయకరభంలో ఫాగసీభుయలు చేమాయలతు ళ.మం శ్రర క .చందరఱేఖ్ర్ మవు గయశ   
ఆదేశించనయతు, జిలాా  సధ భలో ఓమశభ ంటేష్టన్ కయయకరభం తుయీఴ ంచి కయయకరభ వివమలు 
రజలకు తెలిళతలా రచనయం తుయీఴ ంచనలనననయశ. కయంు తుయీహణకు అవసయబ ైన 
బవననలు, భందఽలు,IEC Material, రహననల ఴెమైశంగ్, ట ంటల ఇత్య సౌకమయలనఽ 
సభకూయశాకోరలనననయశ. జిలాా  సధ భ మాక్షన్ పా న్ నఽ యూప ందించఽకోరలనననయశ. 
జిలాా  సధ భలో బ డికల్ ఆపసయా కొయత్ ఉంట ేఅవసయబ ైన డనక్యానఽ కంటరా కు్  దథతిలో 
తీసఽకోరలతు ఆగసఽ్  1 ననటికి రయశ అందఽఫాటలలో ఉండేలా చాసఽకోరలనననయశ.జిలాా  
సధ భలో బ డికల్ టరంలనఽ ఫపర్ లో ఉంచఽకోరలతు అవసయబ ైన చోటలకి రమశతు 
త్యలించనలనననయశ. ఈ కయయకరభంలో పలగొ నటాతుకి నమోదఽ చేసఽకోతు ఆసఽత్ుర లు 
జిలాా లలో ఉంట ేరటితు ఎంపనల్ బ ంట్ కు చయయలుతీసఽకోరలనననయశ. 

 
కయయయణ లక్ష్మమ, ష్దీ భుఫాయక్ ల  ై బిళ సంక్ష్ైభ ఱఖ్ కయయదమశు బి.ర ంకటేశ్ం 

భాటాా డుత్ూ భండల, మ ర నాయ సధ భలో త్తుఖీలు  ండింగ్ లో ఉంటలనననమతు ఈ 
అంశ్ం ై జిలాా  కల క్యశా  రతేయకంగ సమీక్ష్ించనలనననయశ. గౌయవ భుఖ్యభంతిర గయశ  ళిి 
ననటికి ఆమశధక సహామం అందించనలన ేఆదేఱలనఽ అభలు చేమడనతుకి కిల చేమాలతు 
తుధఽల కొయత్ లేదతు, భంజూయశ తనర లనఽ రేగంగ అందజైమాలనననయశ. 

 
బిళ ప డమైష్టనా దనీమ సీమం ఉపధ ిథకలోా   తుధఽలు అందించే కయయకరభం  ై

భుఖ్యభంతిర గయశ సమీక్ష్ించనయతు వచేా 2,3 రమలోా  లాంఛనంగ పర యంబుసు యతు 
ముట్ముదటగ చినన చినన రయపయశలకు 50 రేలు గర ంటలగ, త్దఽమశ త్భ 
విత్ుు లనఽ అప్ గైరడ్ చేసఽకునే రమశకి 80,000 యూపమలు అందిసు భతు, లబిధదనయశలు 
20రేలు భాయచింగ్ గర ంట్ గ చెలాించవలళ ఉంటలందతు, ఆన్ ల ైన్ లో డనటానఽ 
నమోదఽచేమాలతు, క్ష్ైత్రసధ భలో ధయఖ్ాసఽు లనఽ త్తుఖీ చేమాలనననయశ. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ పిభుత్వం 


