
పత్రిక పికటన 

21.07.2018 

------------------------- 

ఫో టోలు అటాచ్ చేయబడ్డా యి 

 

ఉపాధ ిపనులలో  వేగం ప ంచడలి 

స్ాా నిక పిజాపిత్రనిధులను పూర్తి స్ాా యిలల భాగస్ాామ్యం చయేాలి 

ఉపాధ ిహామీ కౌనిిల్ సభ్యయలను జిలాో  స్ాా యి సమ్ావేశాలలో  భాగస్ాామ్యం చేయాలి 

కనీసం 60 శాతం మ్ంది జాబ్కార్డా లునన కూలీలకు 100ర్ోజులు పని కలిపంచడలిింద ే

కామ్ార్ెడ్డా , ర్ంగార్ెడ్డా  జిలాో లలో  ఉపాధ ిపనుల అవకతవకలప ై కౌనిిల్ సభ్యయల ఫిర్ాయదు 
వార్ం ర్ోజులలో  నివేధిక ఇవాాలని కమిషనర్ను ఆదేశంచిన మ్ంత్రి జూపలోి 

**ర్ాష్ర ఉపాధి హామీ కౌనిిల్ సమ్ావేశంలల 
వ ైస్ చ ైర్మన్, మ్ంత్రి జూపలోి కృష్ాా ర్ావు** 

హ ైదరాబాద్-గతంతో పో ల్చితే ఉపాధ ి పనులు పెదద  ఎతతు న జరుగుతతన్నాయని...అయిత ే ఇంకా వేగం 

పెంచనల్చిన అవసరం ఉందని పంచనయతీరాజ్ మరయిు గ్ాా మీణనభివృద్ిి  శాఖ మంత్ర ి జూపలి్చ కృష్ాా రావు 
అభిపాియపడ్నా రు. రాజ ందనిగర్లోని తెలంగ్ాణన రాష్్టర గ్ాా మీణనభివృద్ిి  సంసథలో శనివారం ఉపాధ ిహామీ కౌనిిల్ 

సమావశేం జరిగ్ింద్.ి ఈ సందరభంగ్ా మంత్రి జూపలి్చ మాట్ాి డుతూ... స్ాథ నిక పజిాపతి్రనిధులను పూరిు స్ాథ యిలో 
భాగస్ాామయం చేస్తు న్ ేఅనుకునా లక్ష్యయనిా చేరుకోగలమన్నారు. జాబ్ కారుా లునాకూలీలోి  కనీసం 60 శాతం 

మంద్ిక ి 100 రోజుల పనిద్ిన్నలను కల్చపంచనల్చిన అవసరం ఉందన్నారు. హరితహారం, వయకిుగత మరుగుద్ొడి 

నిరాాణం లాంట్ ికారయకామాలను పెదద  ఎతతు న చేపడ్ిత ేఈ లక్ష్యయనిా చేరుకోవడం అస్ాధయం కాదన్నారు. గత ఆరిథక 

సంవతిరంలో క ందిం మంజూరు చేస్ని ఉపాధ ి నిధులను పూరిు స్ాథ యిలో వాడుకోగల్చగ్ామన్నారు. కొనిా 

గ్ాా మాలోి  90 శాతం మంద్ ికూలీలకు పని కల్చపస్తు ... మరికొనిా గ్ాా మాలోి  మాతిం అత్ర తకుువ మంద్కి ిపనులు 
కల్చపసుు న్నారన్నారు. ఇందులో తపుప ఎకుడ జరుగుతతంద్.ి..బాధుయలెవరో గురిుంచి చరయలు తీసుకోవాలని 

అధికారులను ఆద్ేశంచనరు. ఏ కారయకమాం అయిన్న సమిష్ి్  కృష్ ి, అందర ిభాగస్ాామయం ఉంట్ేన్ ేవిజయవంతం 

అవుతతందని... ఉపాధ ి పనులోి నూ క్ష్ తసి్ాథ యి పజిాపతి్రనిధులను, పిజలను పూరిుస్ాథ యిలో కలుపుకుని 

పోయిేలా కారయకామాలు రూపకలపన చేయాలన్నారు. అకో్ బర్ 2న్నట్కి ిసాచఛ తెలంగ్ాణన లక్ష్యంగ్ా ముందుకు 
పో తతన్నామని...ఆ ద్ిశగ్ా గ్ాా మాలోి  మరుగుద్ొ డి నిరాాణననిా పూరిు చేయాలన్నారు. ఈ కారయకమాాలోి  ఉపాధ ి

హామీ కౌనిిల్ సభ్ుయలను కూడ్న పూరిు స్ాథ యిలో భాగస్ాామయం చేయాలని... జిలాి  స్ాథ యి సమావేశాలకు వారిని 



ఆహాానించనలని మంత్ర ి సూచించనరు. కామారడె్ిా , రంగ్ారెడ్ిా  జిలాి లోి  ఉపాధ ి పనుల అవకతవకలపెై ఆయా 
జిలాి ల సభ్ుయలు కౌనిిల్ సమావేశంలో పిస్ాు వించనరు. ద్ీనిపె ైమంత్ర ిజూపలి్చ తక్ష్ణమే సపంద్ించి..వారం రోజులోి  
నివేధకి ఇవాాలని, బాధుయలపె ైచరయలు తీసుకోవాలని కమిష్టనర్ను ఆద్ేశంచనరు. గతంతో పొ ల్చస్తు  పెదద  ఎతతు న 

స్ీస్ ీ రోడిను ఉపాధ ి పనులోి  భాగంగ్ా మంజూరు చేయడంపె ై మంత్ర ిజూపలి్చకి కౌనిిల్ సభ్ుయలు కృతజఞతలు 
తెల్చపారు. తమకు గ్ౌరవ వేతన్ననిా ఇవాాలని కౌనిిల్ సభ్ుయలు మంత్రిక ి విజాఞ పన పతిం అందజ శారు.                
సమావశేంలో ముఖయ కారయదరిి వికాస్ రాజ్, కమిష్టనర్ నీతూ పిస్ాద్, కిాస్ి్న్న జడ్ చోంగుు  తద్ితరులు 
పాలగొ న్నారు.   
 


