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త్రికా ప్రకటన 

 

త్వయలో జిల్లా స్ధాయి నేత్ననల సదస్సులు- భంత్రి కెటి రామారావు 

 నేత్ననలకు ప్రభుత్వం చేస్సునన కాయయక్రమాలపై అవగాహన కలపనే ముఖ్యయద్దేశ్యం 
 జిల్లా సదస్సులు భంత్రుల, ప్రజాప్రతినిదులు, టెకె్ుైల్ శాఖ ఉననతాధికారులు పాలోగంటారు 
 తొలి నేత్నన సదస్సు సిదేపేట నంచి వచేేనెల తొలి వాయంలో ప్రాయంబం 
 సచివాలమంలో సమీక్ష నియవహంచిన భంత్రులు కేటీఆర్, హరీష్ రావు. 
 తెలంగాణ ప్రభుత్వం నేత్ననకు అండగా ఉందనన భంత్రులు 
 నేత్ననకు చేతినిండా ని, గౌయవ ప్రదమైన అదామం లభిస్సుందనన భంత్రులు 
 నేత్ననలకు ప్రభుత్వం కలిపస్సునన సంక్షేభ, అభివృదిే థకాల అవగాహన కోసం జిల్లా సదస్సులన ఉయోగంచుకోవాలని 

నియణమం 

 

చేనేత్ కార్మికులకు గత్ంలో ఏ ప్రభుత్వం అభలు చేమని కాయయక్రమాలన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అభలు చేస్సుందని భంత్రు లు కేటీ 
రామారావు  తెలిపారు. రాష్ర్టంలోని నేత్ననలకు ప్రభుత్వం అనేక కాయయక్రమాలు చేడుతుననదని , కొనేళ్ా త్యవతా ముఖయభంత్రిగార్మ 
దిశా నిర్ధాశ్ంలో చేటిటన కాయయక్రమాల దావరా నేత్ననలకు సరైన చేయూత్ లభిస్సుననదన్ననరు. ఫతుకభి చీయలు, యూనిఫారాల 
సయపరా, ప్రభుత్వం వివిధ శాఖల నంచి చేస్సకునే వస్ర్తుల సేకయణ అయడయా దావరా నేత్ననలకు  చేతి నిండా ని దొయకడంతోపాటు, 
గౌయవం ప్రధమైన అదామం లభిస్సుననదని భంత్రులు తెలిపారు. దంతోపాటు నేత్ననకు చేయూత్, చేనేత్ మిత్రా , భగాగల 
ఆధునికీకయణ వంటి కాయయక్రమాలన అభలు  చేమడం దావరా నేత్ననలకు  అనేక ప్రయోజన్నలు కలుగుతున్ననమన్ననరు. ఇల్ల 
ప్రభుత్వం చేడుతునన సంక్షేభ కాయయక్రమాలతోపాటు, వృతిు అభివృదిే థకాలన నేత్ననలకు వివర్మంచేల్ల అనిన జిల్లాలాో ప్రతేయక  
జిల్లా సా్ధయి నేత్నన సదస్సులు నియవహంచాలని నియణయించినటుా భంత్రి తెలిపారు. పూయవ మెదక్ జిల్లాలోని టెకుటైల్ యంగంపైన 
ఈరోజు స్ధగునీటి శాఖా భంత్రి హరీష్ రావు, ఉసభాతి దాిద్దవందర్ రెడ్డడ, మంఏల్యయలు, ఏంఏల్సులు, టెకె్ుైల్ 
శాఖఆధికారులతో ఈరోజు సచివాలమంలో సమీక్షా సమావశ్ం నియవహంచారు. ఈమేయక జిల్లాసా్ధయి నేత్నన సదస్సున  తొలుత్ 
సిదిేపేటలో నియవహంచాలని , అందుకు త్గగ ఏరాపటుా చేయాలని  అధికారులు భంత్రులు  సూచించారు. ఇవాళ్ సచివాలమంలో 
సంగారెడ్డడ, సిదిేపేట, మెదక్ జిల్లాలోని చేనేత్ కార్మికుల సభసయలపై భంత్రులు ఈ సమావశ్ంలో చర్మేంచారు.  సిదిేపేట గొలాభాభ 



చీయ కు భర్మంత్ ప్రాచుయయం తీస్సకువచేేందుకు రాష్ట్రంలోని అనిన గోల్కండ షోరూమ్ లలో  వీటిని అందుబాటులో ఉంచుతాభని 
భంత్రులు చెపాపరు. ఇపటికే గొలాభాభ చీయలకు ప్రజలోా విశేషమైన ఆదయణ లభిస్ుందని దనికి భర్మంత్ ప్రాచుయయం కలిపంచాలని 
భంత్రులు అభిప్రామడాడరు. దనికోసం సిదిేపేటలోని గొలాభాభ చీయలు వసే 30 భంది చేనేత్ కార్మికులకు జాఖాత్ లు ఇవావలని 
భంత్రి హరీష్ రావు అధికారులన కోరారు. మెదక్, సిదిేపేట, సంగారెడ్డడ జిల్లాలలోని చేనేత్ కార్మికులకు వర్మకంగ్ కాయపిటల్ త్వయగా 
ఇచేేల్ల చూడాలని సూచించారు. చేనేత్ కార్మికుల నంచి గాయయంటీలు కోయకుండా సేటట్ ఫైన్నన్సు కార్పపర్ధషన్స దావరా స్ధమం 
అందించే విషయానిన ర్మశీలించాలని భంత్రి కేటీఆర్ అధికారులన ఆద్దశంచారు . చేనేత్ కార్మికుల రుణమాఫీ అంశాలపైన 
సమీక్షలో భంత్రులు చర్మేంచారు. చేనేత్ కార్మికులకు ఉనన మాఫీ సక్రభంగా అంద్దల్ల చూడాలని ఆద్దశంచారు జిల్లాల వార్మగా 
ఎంత్భందికి రుణమాఫీ జర్మగందో ఆ వివరాలన అడ్డగ తెలుస్సకున్ననరు. సా్ధనిక భంత్రులన ఎమెిల్యయలన ప్రజాప్రతినిధులు 
వినియోగంచుకుని మాఫీ అంశ్ం చేనేత్ కార్మిక వరాగలోా తెలిసేల్ల చేయాలని చెపాపరు. సిదిేపేట , దుబాాక లో ప్రతేయక చేనేత్ కాసటర్ 
ఏరాపటు చేయాలని భంత్రి హరీష్ రావు కోరారు. అద్ద రీతిలో దుబాాక, చేరాయల, సిదిేపేటలోని అసంపూర్ముగా ఉనన స్సైటీల  బవన 
నిరాిణాలన పూర్ము చేసేందుకు టెకె్ుైల్ు డ్డపారెటమంట్ నంచి అవసయం అయిన నిధులు భంజూరు చేయాలని భంత్రి హరీష్ రావు 
కోయగా,   భంత్రి కేటీఆర్ అందుకు అంగీకాయం తెలిపారు. ఈ సమీక్ష  చేనేత్ శాఖ అధికారులు ఫతుకభి ండగకు ప్రజలకు ఇచేే 
చీయలన భంత్రులకు , ప్రజాప్రతినిధులకు  చూపించారు.   వీటిని ర్మశీలించిన  ఉసభాతి దాిద్దవందర్ రెడ్డడ, భంత్రులు, 
ప్రజాప్రతినిధులు సంత్ృపిు వయకుం చేశారు. 

ఈ సమీక్ష సమావశ్ంలో ఉసభాతి దాిద్దవందర్రెడ్డడ, హలో ఎమెిల్యయలు భూపాల్ రెడ్డడ , చింత్ ప్రభాకర్ ,స్లిపేట 
రాభలింగారెడ్డడ ఎమెిల్సు పరీదుదేన్స సిదిేపేట జిల్లా కలెకటర్ వంకటరామిరెడ్డడ , సంగారెడ్డడ జిల్లా కలెకటర్ వంకటేశ్వరు,ా అధికారులు 
పాల్గన్ననరు. 

 

 


