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 అకటో బర్ లో జమిగే బతుకమభ ండుగ షందరబంగహ మహిళలకు బతుకమభ చీరల 
ంణీకి షంబంధించి జిలలా లలో తగు ఏమహటలా  చేషకటవహలని భిుతవ ధిాన కహరమదమిి 
డా.ఎస్.కె.జోష జిలలా  కలెకోరాన ఆదేశంచారు. 
 
 మంగళవహరం షచివహలయంలో వివిధ జిలలా ల కలెకోరాతో బతుకమభ చీరల ంణ,ీ 
సమితహరం, బ ైనామిటీ షంక్షేమ కహరమకరమలలు, చేనేత కహమిభకుల షంక్షేమ కహరమకరమలల 
అమలు ై వీడియోకహనపమెన్స్ నిరవహించారు. 
 
 ఈ వీడియోకహనపమెన్లో అటవీ శహఖ తిేమక ధిాన కహరమదమిి అజయ్ మిశహర , 
మివరమల శహఖ ముఖమకహరమదమిి జభేష్ రంజన్స, బ ైనామిటీ షంక్షేమ శహఖ కహరమదమిి, 
దానకిషో ర్, చేనేత శహఖ డ ైమెకోర్ శ ైలజా మహమయమర్, ససఎఫ్, .కె.ఝల, సయంఓ ఓఎస్ డ ి
ియలంకహ ఴమగీస్, ంచాయతీ మహజ్ శహఖ కమీశనర్ నీతుసిహద్, అదను అటవీ షంరక్షణ 

అధికహమి ఆర్.ఎం. డోబ్రియల్ తదితరులు నుహలగీ నానరు. 
 
 ఈ షందరబంగహ స.యస్ మలటలా డుతూ గత షంఴత్రం మలదిమిగహన ేగహర మలల వహమిగహ 
బతుకమభ చీరల ంణీకి ఏమహటలా  చేయలలని, జిలలా  సహధ భలో ఒక గోడౌన్స న ఎంక 
చేయలలని కలెకోరాన ఆదేశంచారు. 
 
 మివరమల శహఖ ముఖమకహరమదమిి జభేష్ రంజన్స మలటలా డుతూ చీరల ంణీకి గహర మ, 
టోణ సహధ భ కమిటీలన ఏమహటల చేషకటవహలని, ంణ ీ ష డఽమలుు న 
రూను ందించకటవహలనానరు. స  ోంబర్ చిఴమి వహరంలో జిలలా  సహధ భలో ఓమిభ ంటేశన్స 
కహరమకరమలలు నిరవహించాలనానరు. సవిల్ షాయ్ శహఖ వహమి డాటల కిహరం 1.08 కటటా 
మహిళలు ఉనానరని, ఈ డాటలన షమిచఽషకటవహలని, త లామేశన్స కహరుు  ఉనన 18 
షంఴత్మహల  ైబడ ిఉనన తి్ర మహిళకు ఇఴవటం జరుగుతుందనానరు. 



  జిలలా  గోడౌన్స నండ ి గహర మలలకు రవహణాకు ఏమహటలా  చేషకటవహలని, ఈ సహమి 
త లంగహణాలోన ేఈ చీరలనీన తయలరు అఴుతునానయని, ఒకకొకొ చీర 280 రూనుహయల 
విలుగ కలిగి ఉందని, నుహలిషోర్ చీర జమగబలడర్ తో ఉంటలందని కలెకోరాకు చఽంచారు. ఈ 
కహరమకరమలనిన హ ైదమహబలద్ నగరంలో జిహ చ్ఎంస రమవేక్షణ చేషత ందనానరు. 
 
 చేనేత కహమిభకులు, షహయక కహమిభకులకు, 60 కటటాతో “నేతన్నకు చేయూత” 
థకహనిన అమలు చేషత నానమని ఇటిఴరకు 17000 మంద ి ఎన్స మోల్ చేషకునానరని, 
మిగతా కహమిభకులన కూడా ఇందలో చేమేలల చఽడాలని స.యస్ అనానరు. 
 
 చేనేత శహఖ  డ ైమెకోర్ శ ైలజా మహమయమర్ మలటలా డుతూ ఈ థకహనికి షంబంధించి 11, 
12 జిలలా లలో చేనేత కహమిభకులు,ఆని్లమగ ఴరొరాకు తమ వేతనంలో 8 శహతానిన తి్ర నెల      
ఆర్ డిలో డినుహజిట్ చేసతత , భిుతవం 16 శహతం డినుహజిట్ చేషత ందని 36 నెలల అనంతరం 
ఴడడుతో కలుుకకని లబ్రదదారులకు చ లాిసహత మని, ఇటిఴరకు 22.40 కటటా రూనుహయలు జమ 
ఉనానయనానరు. 
 చేనేత కహమిభకులకు కకనగోలు చేసత యలరున, కెమికల్్ కకనగోలుకు షంబంధించి 40 
శహతం ఇన్స ుట్ షబ్ర్డడ దాదాు 8 వేలకు  ైగహ చేనేత కహమిభకులు నమోద చేషకునానరని 
ఈ అంవం ై కలెకోరుా  తిేమకంగహ షమీక్షించాలని, చేనేత కహమిభకులు తమ బ్రలుా లన అప్ లోడ్ 
చేసతలల చఽడాలనానరు. చేనతే కహమిభకులు తీషకునన ఴమిొంగ్ కహమటల్ లక్షలోు రుణాలన 
మలప చేషఽత  భిుతవం గత నఴంబర్ లో నిరణయం తీషకుందని, డిటేల్ు  గైెడ్ లెైన్స్ జామగ 
చేశహమనానరు. అరుు లకు షంబంధించి జిలలా  సహధ భ కమిటీ షమమించిన తి్రనుహదనలన 
జిలలా లకు ంనుహమని, మమోసహమి కలెకోరుా   మిశీలన చేస ంనుహలనానరు. 
 
 చేనేత కహమిభకులకు షంబంధించిన చ కుొల ంణ,ీ అఴగహసన కహరమకరమలనిన జిలలా  
జిాతి్రనిధలు, మంతుిల షసకహరంతో స  ోంబర్ చిఴరలో  దద ఎతుత న నిరవహించటలనికి 
ఏమహటలా  చేషకటవహలని కలెకోరాన కటమహరు. 



 జాతీయ రసదారుల భూసతకరణన వేగఴంతం చేయలలని, ఈ అంవం ై తిేమక వరదధ 
ఴహించాలని స.యస్ జిలలా  కలెకోరాన కటమహరు. కంట ివెలుగు కహరమకరమం అమలఴుతునన 
తీరు ై జిలలా  కలెకోరాతో షమీక్షించారు. 
 
 బ ైనామిట ీషంక్షేమ శహఖకు షంబంధించి ధిాన మంత్రి జనవికహస్ కహరమకరమం దావమహ 
మంజూమైెన హషోళళకు అఴషరబ ైన భూసతకరణ  ై తిేమక వరదధ ఴహించాలని, నుహిరంభబ ైన 
నిమహభణాలన ఎటికుడు తనిఖీ, చేయలలని స.యస్ జిలలా  కలెకోరాన కటమహరు. 
 
 బ ైనామిట ీ షంక్షేమ శహఖ కహరమదమిి దానకిషో ర్ మలటలా డుతూ 286 కటటాతో .యం. 
జనవికహస్ కహరమకరమం 9 జిలలా లో అమలఴుతుందని, సొల్ డ ఴలప్ బ ంట్, స ైకిల్్, 
కంయమటరా ంణ,ీ నుహఠశహల భఴనాలు, హషోళళళ, అంగన్స వహడడలు, అదను కహా స్ రూం ల 
నిమహభణానిన చేడుతునానమని, ఈ థకం ై తిేమక వరదధ ఴహించాలనానరు. జిలలా లలో 
నల అమలు తీరు ై బ ైనామిట ీ శహఖ ఉననతాధికహరులు జిలలా లో రమటిసహత రని కలెకోరాకు 
త లినుహరు. బ ైనామిటీలకు షవయం ఉనుహధి థకహలకు నిధల మంజూమికి షంబంధించి భిుతవ 
ఉతతరువలన ఈ మోజు జామగ చేషత నానమని, ఎం..డ.ిఓలు, ముని్ల్ కమీశనర్్ గహర మ, 
వహరుు  షభలు నిరవహించి థకహనిన గర్ ండ్ చేయటలనికి చరమలు చేటలో లనానరు. 
 
 మహశోర వహమతంగహ మసదలు, చమగీల నిమహభణానికి 240 కటటాతో గహర ంట్ ఇన్స ఎభడ్ కు 
షంబంధించి యమిత సహధ భలో తి్రనుహదనలు షమమించాలని కలెకోరాన కటమహరు. 
 

సమితహరం: 

 స  ోంబర్ నెలలఖరు కలలా  నాలుగో విడత సమితహరం ఴందశహతం యమిత చేయలలి 

 ఴచేీ భేడాది సమితహరం కటషం వెంటన ేనర్మగల ఏమహటల, నలు ముదలు  టలో లి 



 గహర మ షభల షమలవేశహల నిరవసణ  దావమహ ఎకొడ ఏ రకం ముకొలు కహవహలో 

గుమితంచాలి 

వహతాఴరణం అనకూలంగహ ఉనన నేథమంలో నాలుగో విడత సమితహరం టలమీెట్ స  ోంబర్ 

నెలలఖరుకలలా  అనిన జిలలా లోా  ఴంద శహతం యమిత కహవహలని భిుతవ ధిాన కహరమదమిి ఎస్.కే.జోష 

కలెకోరాన ఆదేశంచారు. సమితహరం  ై షచివహలయం నంచి అనిన జిలలా ల కలెకోరుా , అటవీ 

అధికహరులు, గహర మీణాభిఴాదిద , ఇతర శహఖల ఉననతాధికహరులతో స.యస్ షదీరఘంగహ 

షమీక్షించారు. నాలుగో విడతలో ముకొలు నాట ేలక్షమం 59 శహతం యమిత అభందని, ముదటగహ 

టలమీెట్ యమిత చేసన బేడీల్ జిలలా  కలెకోర్ ఎం.వి. మెడిుని, అధికహరులు, సబఫందిని స.యస్ తో 

షహ ఇతర ఉననతాధికహరులు అభినందించారు. లక్షమంలో వెనకబడిన జిలలా లెైన వికహమహబలద్, 

జోగులలంబ గదావల, కమగంనగర్, జయవంకర్ భూనుహల లాి కలెకోరాతో కహరణాల  ై  తిేమకంగహ 

ఆమహతీశహరు ఛీప్ స కరటమగ. నలఫ ై మోజులకు  ైగహ ఴమహా లోా  విమహమం ఒక కహరణం అభత,ే ఆ తమహవత 

ఴమహా లు కూడా ఎడత మి లేకుండా కురఴటం, కహమిభకులు ఎకుొఴ శహతం మంది 

ఴమఴసహయనలకు వెళాటం లలంట ి కహరణాలతో సమితహరంలో అనకునన లక్షయమలన 

సహధించలేకనోుయలమని కలెకోరుా  వెలాడించారు. షిత తం మిసథతులు అనకూలంగహ 

ఉనానయని, వీలెైనంత తవరగహ ముకొలు నాట ే లక్షయమనిన చేరుకుంటలమని హమీ ఇచాీరు. 

తక్షణం నలన ఉధాతం చేయలలని, స  ోంబర్ నెలలఖరుకలలా  నాలుగో విడత నుహా ంటేశన్స టలమీెట్ 

న అనిన జిలలా లు యమిత చేయటంతో నుహటల, ముకొలు నాటలతునన తిీ నుహింతానిన జియో 

టలమగింగ్ చేయలలని స.యస్ చ నుహరు. ఇక శహఖల వహమగగహ విధించిన లక్షయమనిన యమిత చేసత బలధమత 

ఆయల శహఖలదేనని, వహట ిఉననతాధికహరులు తని షమిగహ నితమం రమవేక్షించాలనానరు. అదే 

షమయంలో ఴచేీ భేడాది టలమీెట్ న ఴంద కటటా ముకొలుగహ ముఖమమంత్రి నిరణభంచిన 

నేథమంలో నలన వెంటన ేనుహిరంభించాలని షఽచించారు. గహర మలల వహమగగహ గహర మషభలన 

ఏమహటల చేస అకొడ ివహమికి ఏరకబ ైన ముకొల అఴషరం ఉందో  గుమితంచాలని, వహటిని అకొడే 



నర్మగలు ఏమహటల చేస  ంచేలల చరమలు తీషకటవహలనానరు. ఇందకటషం తక్షణం జిలలా  సహథ భ 

షమన్సఴయ కమిటీ షమలవేశహనిన నిరవహించాలని కలెకోరాన ఆదేశంచారు. నర్మగల 

ఏమహటలకు, నిరవసణకు ఉనుహధి హమీ థకం నిధలన అనషంధానం చేసన విశయలనిన 

గురుత చేశహరు. జిలలా  సహథ భలో కలెకోరుా  సమితహరం నలన నిరంతరం షమనవయ రచాలని, 

ఏవెైనా షమషమలు ఉంట ే తక్షణం ఆయల శహఖలధితుల దాషో కి తీషకుఴచిీ 

మిశొమించాలనానరు. ఴచేీ భేడాది కటషం గహర మీణాభిాదిద  శహఖ 62 కటటా ముకొలన, అటవీ 

శహఖ 22 కటటా ముకొలన, ముని్ల్ తో నుహటల ఇతర శహఖలు మిగతా ముకొలన నమి్మగలోా  

 ంచేలల చరమలు తీషకటవహలనానరు. గహర మలనికి ఒక నర్మగ అనన నిరణయలనిన ఖచిీతంగహ 

అమలు చేయలలనానరు.  

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

జారీచేసిన్వారు కమీషన్ర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుతవం 


