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ప��	ా ప�కటన – 2                                                                       �ే��: 13.08.2018 

కంట� చూప	 ల�పం� బ�ధపడ�త�న��ా���� కంట� ప���ల�  ే"ి, కండ$ %&' ల�, (��త) 

అం%+ం ే ,-త.ం ప/భ1త2ం  ేపట�3న పథకం ‘‘కంట� �6ల�గ1’’ �ార:క;మ=,� మ1ఖ:మం?/ 

�@.చంద/CDఖE �ావ	 పంG&/ గసు3 న JKదL Mల=$  మల$%ప&' Nా; మం నుం( O/ా రంPంచనుQ&�రR. 

అ%ే సమయంల�  Nా; మ=ల�$  TTధ UాV Wల�$ , ప/జYస/?,ధుల� కంట��6ల�గ1 �ార:క;మ=,� 

O/ా రంPంచనుQ&�రR. ఇందుక� సంబంG+ం( ఏ�ా\ట$  ]ౖ̂ �6ౖ%&:�`గ: Cాఖ క�టaంబ సంbcమ Cాఖ, 

అG+�ారRల� Ud మ�ారం, ప/గ? భవe ల�  మ1ఖ:మం?/ సfbg సమ=�hశం ,ర2jkం &రR. 

అగసు3  15 Q&డ� O/ా రంPంచనున� కంట��6ల�గ1 �ార:క;మ=,�� సంబంG+ం( అ,� ఏ�ా\టa$  

పnర.య=:య, �ార:క;మ ,ర2హణ ల�  "ిబqం%+ rసుక�న� జYగ;త.ల� త%+తర అంCాల గ1��ం(  

అG+�ారRల� పnసగ1(sనటa3   మ1ఖ:మం?/ �� Tవ��ం &రR. �ెలంNాణల�, 12 751 Nా; మ 

పం &Wrల �ా��Nా  ేపట3నున�కంట��6ల�గ1 �ార:క;మ=,�  ,ర2jkంచw&,�� xత.ం 812 �6ౖద: 

బృం%&లను ఏ�ా\టa  ే"ినటa3  �ె{OారR.  

ఆ�`గ:Cాఖ మం?/ లbg}�@w~� , %ే�ా%&W Cాఖ మం?/ ఇంద/కర� �@w~� , ఎJK}ల�:ల� 

�@w&:Q&యL, ఎర;బ�{$ దయ=కE �ావ	, ఆర��� రJ��, ప/భ1త2 T� పల=$  �ాజcశ2E �@w~� , "ిఎం 

మ1ఖ:�ార:దరR�ల� ఎ�. న��)ం� �ావ	, Cాం? క�మ=��, �ార:ద��� "ి}�& సబ�ా2�, ప/�ే:క 

�ార:ద��� భ�Oా� �@w~� , ఆ�`గ: క�టaంబ సంbcమ Cాఖ కfషనE �ా�ాట� కరRణ, wౖెరక3E 

�;,�ాస�ావ	 త%+తరRల� ఈ సfbgసమ=�hశంల� Oాల�� Q&�రR. 

కంట� చూప	ను ,ర$�:ం  ేసూ.  దృ�ి3ల�పం� బ�ధప	డ�త�న� TTధ వయసు)లక� 

 ెం%+న �ెలంNాణ ప/జలక� కంట��6ల�గ1ను అం%+ం ేందుక� �ెలంNాణ ప/భ1త2ం ఈ  &���&/ త}క 

�ార:క;మ=,� ప/�hశ]̂డ�త�న�ద, మ1ఖ:మం?/ అQ&�రR. కంట��6ల�గ1 �ార:క;మంల� ��గంNా 

,ర2jkం ే కంట� ప���ల�, కంట� అ%&' ల�, అవసరJK�న �ా���� జ��]� కంట� శస. � (��త)ల�, 

మందుల� త%+త�ాల� ప/భ1త2 ఖరRs� పn��. ఉ(తంNా అందజcయనున�టa3  "ిఎం �ె{OారR. 

కంట�, �ాOాడ�క�Qhందుక� rసు���ా{)న జYగ;త.ల� కంట� ఆ�`Nా:,�� సంబంG+ం(న 

అవNాహనను క�w& కంట� �6ల�గ1 �ార:క;మ ,ర2హణ సందర�ంNా క{\ంచనుQ&�ర, �ె{OారR. 



O/ా ధ-క ఆ�`గ: �cం%&/ ,� ప��G+Nా rసుక�, Nా; మ=ల�$ , �ారR� ను ప��G+Nా rసుక�, 

పట3ణ&ల�$ , కంట� �6ల�గ1 �ా:ంప	లను ,ర2jkసు. న�టa3  అG+�ారRల� "ిఎంక� Tవ��ం &రR. 

కంట��6ల�గ1 �ా:ంప	ల�, ఒక JKw~క� ఆ�ీసE, కంట� �6ౖదు:డ�,ఎఎe ఎం ల� సూపE �6ౖజరR$  ఆCా 

వర�రR$  త%+తర ఆరR నుం( ఎ,-%+ మం%+� క�w~న బృందం ప/జలక� 

"�వలం%+సు. ందQ&�రR.����� పn��.Uా. W �ాహQ&,� ఏ�ా\టa  ేUా. రR. � ��� �ా:ంప	ల�,  �6ౖద: 

బృందం �`¡�¢క�ంట��� N;ా fణ O/ా ం�&ల�$  250 మం%+�� పట3ణ O/ా ం�&ల�$  300 మం%+�� కంట� 

ప���ల� ,ర2jkUా. ర, �ె{OారR. కంట� ప���ల� ,ర2jkం(న �ా��ల� �cవలం 40 Cాతం మం%+�� 

మ=త/J� �6ౖద:ం అవసరమవ	త�ందQh Tషయ=,� అG+�ారRల� "ిఎం క� Tవ��ం &రR. అత:వసర 

సమయంల� T,¦N�ంచుక�Qhందుక� ప/? Mల=$ క� 2 నుం( 4 గ1రR �6ౖద: అG+�ారRల� కంట� 

�6ౖద: ,ప	ణ1లను అందుబ�టaల� వ	ంచనుQ&�మ,, xత.ంNా 812 �6ౖద: బృం%&ల� �ెలంNాణ 

�ా:ప.ంNా కంట� �6ల�గ1 �ార:క;మంల� Oాల�� , �6ౖద: "�వల� అం%+సు. న�టa$  అG&�ారRల� "ిఎంక� 

�ె{OారR.  

ఈ సందర�ంNా మ1ఖ:మం?/ �¢,�సూచనల�  ేCారR. ప/పంచంల�Qh అత�:త.మ కం]̂§ 

తయ=రR  ే"ిన Q&ణ:JK�న కంట� అ%&¨ లను అందుబ�టaల��� �ె &sమ,, ఐదు Q6ల$  Oాటa 

,ర2jkంచనున� ఈ కంట� �6ల�గ1 �ార:క;మ=,� TజయవంతంNా ,ర2jkం &లQ&�రR. ఈ �6ౖద: 

బృం%&ల� మ��ంత Q&ణ:JK�న ప,TG&Q&,� కనప�� ేందుక� �ా�ా,�� �@ండ� �`¡ల� �ా�ాంతప	 

"̂లవ	ల� ఇ�ా2లQ&�రR. ఈ �6ౖద: బృం%&ల� అం%+ం(న (���&)నంతర ªాల�అ� ��సం 

UాV ,కంNా అందుబ�టaల� వ	న� ప/W�hటa ప/భ1త2 ఎ§«�¬ సంసVల ఆధ2ర:ంల� నడ�సు. న� 

ద�ాఖ=న$ ను గ1��.ం &లQ&�రR. ఈ �ార:క;మ=,� Tజయవంతం  ేయw&,�� అవసరJK�న J�రక� 

�&�&�{క పద'త�ల�$  ఉ%ో:గ1లను ,య-ంచు���ాల, "ిఎం సూ(ం &రR. �ెలంNాణ ల� కంట� 

చూప	  సమస:ల� W® ఒక�ర� బ�ధపడక�ంw& చూw&లQh సదు%ే'శం� O/ా రంPసు. న� 

కంట��6ల�గ1 పథ�ా,� Tజయవంతం  ేయ=ల,, అందుక� Nాను ప/జYప/?,ధులను TTధ 

UాV Wల�$ , Uామ=Mక �ార:కర.లను బ�ధ:తగల O¯రRలను కల�ప	క� Od �ాల,, సfbg 

సమ=�hశంల� మ1ఖ:మం?/ అG+�ారRలను ఆ%ే°ం &రR.  

 

 

(ి*ిఆ'ఓ ట- (ిఎం 


