
పత్రికాపికటన - 09.08.2018 

Animal Husbandry Review meeting 

 

విభిన్న కార్యక్రమాల అమలుతో  దేశంలోన ేతలెంగాణ పశుసంవర్ధక్ శాఖక్ు పరతేయక్ గుర్తంపు వచ్చందని రాష్్టర 

పశుసంవర్ధక్, మత్స్య, పాడ ిపర్శరమ ల అభివృదధధ  శాఖల మంత్రర శ్రర త్సలసాని శ్రరనివాస్ యాదవ్ వెలలడించార్ు. 

గుర్ువార్ం జూబ్లలహిల్స్ లోని అంబేదకర్ ఆడటిోరయ్ంలో  గొరరరల పంపణిీ 2 వ విడత్స పంపిణ,ీ పాడి గదేలె పంపణి,ీ 

పశుసంవర్ధక్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో చపేటట్న్ వివిధ్ అభివృదధధ  కార్యక్రమాల ప  ై ఏరాాటు చేసని్ రాష్్టర సాా యి సమీక్ష 

సమావేశం క్ు మంత్రర ముఖయ అత్రధధగా హాజర్యాయర్ు. ఈ సమావేశంలో పశుసంవర్ధక్ శాఖ కార్యదర్ి సందీప్ క్ుమార్ 

సులాత నియా, గొరరరల అభివృదధధ  సమాఖయ చెరై్మన్ రాజయయ యాదవ్, డెరైరక్్ర్ వెంక్టేశవర్ుల , md లక్షమారరడిి , విజయ డెైరీ 

md శ్రరనివాస్ రావు, వివిధ్ జిలాల ల  పశుసంవర్ధక్ శాఖ అధధకార్ులు, పశు వెైదాయధధకార్ులు పాలగొ నానర్ు. క్ులవృత్సతత లప  ై

ఆధార్పడ ిజీవన్ం సాగ్సుత న్న క్ుటుంబాలన్ు పర ర త్స్హించడం దావరా గార మీణ ఆర్ధక్ వయవసాన్ు బలోపతే్సం చేయాలనదేధ 

పరభుత్సవ ఉదేేశయమని మంత్రర శ్రరనివాస్ యాదవ్ వివర్ంచార్ు. అందులో భాగంగానే ముఖయమంత్రర శ్రర క్లవక్ుంటల  చందరశఖేర్ 

రావు గార్ పరతేయక్ ఆలోచన్తో 5 వేల కోటల  ర్ూపాయల ఖర్ుచతో గొరరరల పంపణిీ కార్యక్రమానిన పరా ర్ంభించుక్ున్నటుల  

తెలిపార్ు. ఈ శాఖలోని అందర ్సమిష్ి్  క్ృష్తిో ఇపాటటవర్క్ు సుమార్ు 63 లక్షల గొరరరల న్ు పంపణిీ చయేడం 

జరగ్్ందనానర్ు. అంతేకాక్ుండా  రాష్్టరంలో ఉన్న యాదవ, క్ుర్ుమలక్ు అందర్క ిగొరరరలన్ు పంపిణ ీచసేేందుక్ు 

అవసర్మ ైత ేమరో 5 వేల కోటుల  ఇచేచందుక్ు ముఖయమంత్రర సదిధంగా ఉన్నటుల  తెలిపార్ు. పంపిణ ీచసేని్ పరత్ర గొరరరక్ు 

భీమా చయేడం వలన్ చనిపరయిన్ గొరరర సాా న్ంలో మరో గొరరరన్ు ఇసుత న్న విష్టయానిన గుర్ుత  చశేార్ు. అంతకేాక్ుండా 

జీవాల వదేకే వెైదయం అందధంచాలని 100 సంచార్ పశు వెదైయశాలలన్ు ఏరాాటు చసేుక్ున్నటుల  వివర్ంచార్ు. చరత్్సరలో 

ఎన్నడూ లేని విధ్ంగా  పశుసంవర్ధక్ శాఖక్ు పరభుత్సవం నిధ్ులు కటేాయిసుత న్నదని అనానర్ు.  అభివృదధధ  కార్యక్రమాలు 

అమలు చయేడంతో పాటు శాఖ బలోపతేానికి క్ూడా పరభుత్సవం అనినవిధాలా సహక్రస్ుత న్న విష్టయానిన గుర్ుత  చేసార్ు. 

పశు వెదైయ శాలల అభివృదధధకి క్ూడా 12.50 కోటల  ర్ూపాయలు మంజూర్ు చేసని్టుల  ఆయన్ తెలిపార్ు. అంతకేాక్ుండా 

 ఉదయయగ నియామకాలు, పరమోష్టన్్, బదధలీలు వంటట అంశాలలో పరభుత్సవం ఎంతో పార్దర్ిక్ంగా వయవర్ంచ్ందని 

చెపాార్ు.  ఈ నలె 11 వ తదేీ న్ుంచ్ పాడ ిపశువుల పంపణిీ కార్యక్రమానిన పరా ర్ంభించన్ున్నటుల  వెలలడించార్ు. 

 ఇపాటటక ేమారొ్దర్ికాలు జార ీచసేిన్టుల  తెలిపార్ు. అధధకార్ులు పాడిగదేలె పంపణిీ, గొరరరల పంపణిలీో నిబంధ్న్లు 

త్సపాక్ పాటటంచాలని సూచ్ంచార్ు. ఇపాటటక ేపంపణిీ చసేిన్ అనేక్ గొరరరలక్ు సంబంధధంచ్ ఇన్ూ్రరన్్ పరకిరయ పూర్త 

చేయక్ పర వడం వలల  గొరరరలు చనిపర తే  భీమా అమలు కావడం లేదన్న ఫరిాయదు లు వసుత నానయని మంత్రర 



పేరొకనానర్ు. వార్ం రోజులోల   ఈ పరకిరయన్ు పూర్త చేయాలని ఆదేశంచార్ు. మీక్ు ఏమ నైా సమసయలు ఉంటే మా దృష్ి్కి 

తీసుకొసేత   పరష్్టకర్సాత మని హామీ ఇచాచర్ు. పరభుత్సవం చపేటట్న్ కార్యక్రమాలు విజయవంత్సం చయేడం వలన్  ఈ శాఖ 

పరత్రష్్టన్ు మర్ంత్స ప ంప ందధంచాలని పలిుపునిచాచర్ు. గొరరరలు, పాడి గదేెల పంపణిీ ని పక్డబందీగా అమలు చసేేందుక్ు 

పరతయేక్ చకె్ పాయింట్స్ న్ు ఏరాాటు చసేుత న్నటుల  వివర్ంచార్ు. దీంతో పాటు గొరరరలు పాడి గేదలెన్ు  ర్వాణా చసే ే

వాహనాలన్ు gps విధాన్ంలో పర్యవకే్ించడం జర్ుగుత్సతందని తలెిపార్ు. పరతేయక్ంగా త్సయార్ు చసేిన్ మొబ లై్స యాప్ 

లో  గొరరరలు, పాడిగదేెల పంపణి ీవివరాలన్ు లబ్ధధదార్ుడి ఫర టో తో పాటు ఇత్సర్ సమాచార్ం న్మోదు చేయాలి్ 

ఉందనానర్ు గత్సంలో ఎపుాడు ఈ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇంత్స ప దే ఎత్సతత న్ అభివృదధధ  కార్యక్రమాలు జర్గలేదు. పరసుత త్సం 

తెలంగాణ పరభుత్సవం అమలు చేసుత న్న సంక్ేమ కార్యక్రమాలు అర్ుు ల ైన్ వార్ందరక్ీ అంద ేవిధ్ంగా క్ృష్ ిచయేాలని 

మంత్రర కోరార్ు. త్సదావరా పరభుత్సవ ఆశయం నరె్వేరేందుక్ు సహక్ర్ంచాలని అనానర్ు. 


