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త్రిక కిటన 

వెెటెంబర్ చివరి లరెంలోగ బతుకమమ చీరల ఉతపతి్ర ూరిి కలలి- మెంత్ర ికెట ిరమారవు 

ణెలెంగణ భిుతఴెం తి్రష్ట తమకెంగ చేటిటన బతుకమమ చీరల కరయకరమెంణోనుటు, గుెండ్లనుో చెంలిల మరియు 

నుశమ ైలారెం అనుపరెల్ ఎక్స్ నుో ర్ట నురకుల నఽల ురోగత్ర  ెైన టెకె్టైల్ ళఖ మెంత్ర ికెట ిరమారవు ఈరోజు సమీక్ష 

నిరఴశ ెంచారక. బేగెంేట కయెంు కరయలయెంలో జరిగిన సమీక్ష సమాలేశెంలో టెకె్టైల్ ళఖ అధికరకలణో నుటు 

బతుకమమ చీరలు తయారక చేసఽి నన వరివలల  మాసటర్ ళూవరకల , మాక్స్ సెంఘాల తి్రనిధఽలు హాజరయాయరక. భిుతఴెం 

ఇచిిన  90లక్షల బతుకమమ చీరల ఆరడరిన కచిితెంగ బతుకమమ ెండ్గకు కనీసెం లరెం రోజులు ముెందఽ వెెటెంబర్ 

మాసెంణానిక ిఅెందిలఴలి్ెందేనని ఈ సెందరభెంగ మెంత్రి ణెలిిచేనుపరక. సిఽి తెం చీరలనఽ లేసఽి నన లేగనిన, లూమ్ 

లనఽ  మరిెంతగ ెెంచి డ్బుల్ ఴఫ్ుట లోల  ని చేయాలని కోరరక. వరివలల లో సిఽి తెం దిలేల లూములెైన చీరల నేత 

కరయకరమెం నడ్ుసఽి ెందని మెంత్రిక ి ఈ సెందరభెంగ అధికరకలు ణెలియజేళరక. అయణ ే నిరణీత ఉతపతి్ర లక్ష్యయనిన 

అెందఽకునేెందఽకు కనీసెం 20,000 లూములెైన చీరల ఉతపతి్ర జరగలి్ ఉెందని ఈ మేరకు తఴరలోన ే ఉతపతి్ర  

రెటిటెంు చేసి మని ఈ సెందరభెంగ వరివలల  మాక్స్ సొ వెైట ీసెంఘ తి్రనిధఽలు ణెలినురక. ణెలెంగణ ఆడ్బిడ్డలకు ెండ్గ 

సెందరభెంగ క చిరక కనఽక ఇలఴలనన లక్షయెంణో నుటు, వరివలాల  లోని నేతననలకు ముఖయెంగ వరలల మ్ 

కరిమకులకు  అదాయెం ెెంచి, లరి  జీవన మిాణాలనఽ ెెంచ ే లక్షయెంణో ఈ కరయకరమానిన గౌరవ ముఖయమెంత్ర ి

చేటటట రని, ఎెంణో నమమకెంణో వరివలల  నేత కరిమకులకు ఇచిిన బతుకమమ చీరల అరడరకనఽ  నిలబెటుట కొని సరె్న 

గడ్ువులోగ లటిని ూరిి చేయాలని మెంత్ర ిఈ సెందరభెంగ కోరరక. చీరల ఉతపతి్ర కరయకరమానిన రయలేక్ష్షెంచేదఽక 

తన కరయలయెంణోనుటు టెకె్టైల్ ళఖ కమిషనరేట్ నఽెంచి రయలేక్ష్షెంచాలని, ఈమేరకు లరెంలో కనీసెం 4సరకల  

వరివలల లో రయటిెంచాలని అ ధికరకలనఽ ఆదేశెంచారక. తఴరలోన ే రషట రెంలోని నేతననలకు బటయెంకు రకణాల 

సదఽనుయెంణోనుటు, ముద ిలోనఽల  మెంజూరణ, ఇతర అెంళలె ైచరిిెంచేెందఽకు ఆరిిక ళఖ మెంత్ర ిఈటల రజేెందర్ ణో 

నుటు బటయెంకుల తి్రనిధఽలు అధికరకలణో క సమాలేళనిన శ ైదరబటదలల  ఏరపటు చేసి మని ఈ సెందరభెంగ మెంత్రి 

కేట ీరమారవు ణెలినురక. ఈ సెందరభెంగ వరివలాల  లోని వరలల మ్ కరిమకులు తయారక చేసఽి నన బతుకమమ చీరల 

ెంణ ీ మెంత్ర ి రిశీలిెంచారక.  వచేిలరెం తన ఢషల్లల రయటనలో భటగెంగ కేెంద ి జౌళీళఖ మెంత్ర ి వరిత్ర ఇరనీ 

కలుసి నని ఈ సెందరభెంగ వరలల మ్ అెర రడేషన్ థకెంలో ఎదఽరవుతునన సమసయలనఽ, సలళ్ళనఽ అమ  దృఴటకి 

తీసఽకెఱతి నని మెంత్ర ిఈ సెందరభెంగ వరివలల  నేతలకు హామీ ఇచాిరక.  



 

ఈ సమీక్ష్య సమాలేశెంలోనే మెంత్రి గుెండ్ల  నుొ చెంలిల , నుళమ ైలారెంలోని అనుపరెల్ నురకుల ెైన సమీక్ష నిరఴశ ెంచారక. 

ఈ నురకులో అనుపరెల్ రెంగెంణో సెంబెంధెం లేకుెండా ఇతర కరయకలనులు నిరఴశ సఽి నన లరి నఽెంచి భూమిని త్రరిగి 

తీసఽకుని అనుపరెల్ రెంగనికి కేటటయెంచాలని టియస్ ఐఐవకి గతెంలో ఇచిిన అదేళల అమలునఽ ణెలుసఽకునానరక. 

ఇపటికే అలాెంటి లరికి నోటీసఽలు జారణ చేళమని, చాల మెంది కొెంత గడ్ువు ఇవెతి  త్రరిగి అనుపరెల్ రెంగ రిశరమలనఽ 

ఏరపటు చేవేెందఽకు ముెందఽకు వచాిరని అధికరకలు మెంత్రికి ణెలినురక. ఈ మేరకు లరి నఽెంచి హమీ ణాిలనఽ 

తీసఽకొలలని మెంత్రి అదేళలు జారణ చేళరక. దీెంణోనుటు గుెండ్లనుో చెంలిల అభివృదిి  ణాలుకు నమూనాలనఽ, టెసో ు 

సెంసి ళుసిరణ ణిాళికలనఽ మెంత్రి ఈ సెందరభెంగ రిశీలిెంచారక. ఈ వజన్ హరిత హారెంలో భటగెంగ రెెండ్ు అనుపరెల్ 

నురకులోల  ెది ఎతుి న మ కులు నాటటలని అదికరకలనఽ అదేశెంచారక. ఈ సమాలేశెంలో టియస్ ఐఐవ 

అధికరకలణోనుటు టెకె్టైల్ ళఖ ఉననణాధికరకలు నులోర నానరక. 


