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నేత వృత్రి ని నమ్ముకుని జీవన సాగించే పద్ుశాలీల అభ్ముననత్రకి బహుమ్మఖ
వయుహింతో మ్మింద్ుకు పో వాల్సిన అవసరిం ఉింద్ని, ఇింద్ుకోసిం పిభ్మతవిం, పద్ుశాలీ
సింక్షేమ్

సింఘిం

కల్ససి
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రావు

పిలుపునిచచారు. ఇపపటికే చేనేత, నేత వృత్రి లో కొనసాగమతటనన వారకి అవసరమైన
చేయూత, పో ి తచిహిం అిందించడింతో పాటు, వృత్రి ని వదల్సపెటు ిన వారకి పితచుమ్ానయ
ఉపాధ మ్ారాాలు చూపాలని సిఎిం చెపాపరు. కాలిం మ్ారుతటనన కొదదీ సామ్ాజిక
మ్ారుపలు సింభ్విసాియని, ఈ సింద్రభింలోనే వాసి విక ద్ృకపథింతో మ్మింద్ుకుపో వాల్సిన
అవసరిం ఉింటుింద్ని మ్మఖుమ్ింత్రి కేసీఆర్ చెపాపరు. పద్ుశాలీల సింక్షేమ్ానికి పిభ్మతవిం
ఎింతెైనచ ఖరుా చేయడచనికి సిద్ధింగా ఉింద్ని, ఈ నిధులను సదవనియోగ పరుచుకుని
శాశ్వత పరష్ాారాలు చూపాలని చెపాపరు. హైద్రాబాద్ నగరింలో పద్ుశాలీ భ్వనిం
నిరాుణచనికి రెిండుననర ఎకరాల సథ లిం, రూ.5 కోటల నిధులు మ్ింజూరు చేసి ుననటు
ల సిఎిం
పికటిించచరు. పద్ుశాలీ సింఘిం సింక్షేమ్ నిధని ఏరాపటు చేయాలని, దచనికోసిం మొద్టి
విరాళింగా టిఆర్ఎస్ పారటు నుించి రూ.50 లక్షలు ఇవవనుననటు
ల తెల్సపారు. సింఘిం
పిమ్మఖులు కూడచ సింక్షేమ్ నిధకి విరాళాలు ఇవావలని సిఎిం పిలుపునిచచారు.
సింగారెడడి ఎములయు చిింత పిభాకర్ ఆధవరుింలో పిగత్ర భ్వన్ వచిాన పద్ుశాలీ
సింఘిం పిమ్మఖులతో మ్మఖుమ్ింత్రి సమ్ావేశ్మ్యాురు. రాష్ు ింర లో పద్ుశాలీలు
ఎద్ుర్ాింటునన సమ్సులు, దచనికి పరష్ాార మ్ారాాలపెై సుదదరఘింగా చరాించచరు.
‘‘చేనేత వృత్రి కి గతింలో గ్పప గౌరవిం ద్కేాద. ఈ వృత్రి పెై ఆధచరపడడన పద్ుశాలీలకు
కూడచ ఎింతో గౌరవిం ఉిండేద. కానీ ఇపుపడు పరసిథ త్ర మ్ారింద. 130 కోటల మ్ింద
భారతీయమలకు సరపడచ వసాిరలు చేనత
ే కారుకులు నేయలయరు. మ్రమ్గాాలు, మిలులలు
వచచాయి. వాటితో చేనత
ే కారుకులు పో టీ పడడిం అసాధుిం. దదని ఫల్సతింగా చచలా మ్ింద
ఉపాధ కోలోపయారు. మ్రో పని చేయలయక ఆరథక ఇబబింద్ులు ఎద్ుర్ానచనరు. అపుపల
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పాల ై ఆతుహతులు కూడచ చేసుకునచనరు. సమైకు పాలనలో చేనేత కారుకుల
ఆతుహతులపెై అపపటి పిభ్మతచవలు సపిందించలయద్ు. సమ్సులకు పరష్ారిం చూపలయద్ు.
ఉద్ుమ్ సమ్యింలో కరటింనగర్ ఎింపిగా ఉనన నేను సవయింగా పయనుకుని సిరసిలలలో
చేనేత కారుకులను ఆద్ుకునేింద్ుకు రూ.50 లక్షల పారటు నిధులతో సింక్షేమ్ నిధని
ఏరాపటు చేశాిం. పో చింపల్సల లో ఆతుహతులు చేసుకునన చేనేత కారుకుల కుటుింబాలను
ఆద్ుకోవడచనికి పిభ్మతవిం మ్మింద్ుకు రాకపో తే టిఆర్ఎస్ పారటు పక్షాన జోల పటుుకుని
చిందచలు పో గమ చేసి, వారని ఆద్ుకునే పియతనిం చేశాిం. తెలింగాణ రాష్ు ింర ఏరపడడతే చేనేత
కారుకులకు కొింతమేరకెైనచ ఆద్ుకోవచాని ఆనచడే అనుకునచనిం. అనుకుననటలల తెలింగాణ
వచిాింద. తెలింగాణ రాష్ు ింర లో చేనేత, మ్ర మ్గాాల కారుకులను ఆద్ుకునేింద్ుకు అనేక
చరులు తీసుకునచనిం’’ అని మ్మఖుమ్ింత్రి వివరించచరు.
‘‘చేనేత, నేత కారుకులు నేసన
ి వసాిరలను పిభ్మతవమే కొనుగోలు చేసి ుననద.
బతటకమ్ు, రింజాన్, కిిసుస్ పిండుగల సింద్రభింగా పించే చీరలను, ఇతరతచి పిభ్మతవ
అవసరాలకు

వసాిరలను

సేకరించి, మ్ారెాటిింగ్

సమ్సు

రాకుిండచ

చేసి ుననద.

మ్రమ్గాాలను వింద్కు వింద్ శాతిం పిభ్మతవ నిధులతో ఆధునీకరసుినచనిం. నూలు,
రసాయలనచలపెై 50 శాతిం సబ్సిడీ అిందసుినచనిం. ఈ చరుల వలల కొింత ఉపశ్మ్నిం
దొ రకిింద. మ్రమ్గాాల కారుకులకు నెలకు 15-20 వేల ఆదచయిం వసుిననద. ఇద
కొింతమేరకు ఉపశ్మ్నిం కల్సగసుిననద. కానీ ఇద శాశ్వత పరష్ారిం కాద్ు. ఇింకా చేనత
ే
వృతట
ి లోలనే కొనసాగమతటనన వారకి, మ్రమ్గాాలపెై పనిచేసి ునన వారకి కొింత మేరకు ఈ
పియతచనల వలల మేలు కల్సగింద. కానీ వృత్రి ని వదలయసన
ి వారని, వేరే ఉపాధ చూసుకునే
వారని గమరి ించి వారకి అవసరమన
ై చేయూత అిందించచల్సిన అవసరిం ఉింద’’ అని
మ్మఖుమ్ింత్రి చెపాపరు.
‘‘పద్ుశాలీ సింఘిం పిమ్మఖులు, పెద్ీలయ కిియాశీలకింగా మ్ారాల్స. తమ్ కులింలో
ఎవరు ఇింకా సింపిదచయ వృత్రి పెై ఆధచరపడడ బతటకుతటనచనరు? వారకోసిం ఏమి
చేయాల్స? పో చింపల్సల , గదచవల, నచరాయణ పేట తదతర పాిింతచలోల కళాతుక చేనత
ే వృత్రి
కొనసాగమతటననద. అకాడడ వసాిరలకు మ్ారెాటిింగ్ కూడచ ఉింద. అలాింటి వారకి ఎలాింటి
పో ి తచిహిం ఇవావల్స? వృత్రి ని వదల్సపెటు న
ి వారకి ఎలాింటి పితచుమ్ానయిం కావాల్స? వారకి
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పిభ్మతవిం ఏమి చేయాల్స? అనే విష్యాలపెై ల కాలు తీయాల్స. మీకేిం కావాలో మీరే
నిరణయిించుకోవాల్స. పిభ్మతవిం నిధులు విడుద్ల చేయడచనికి సిద్ధింగా ఉింద. ఆ నిధులను
ఉపయోగించుకుని సమ్సులకు శాశ్వత పరష్ాారిం ఎలా కనుగ్ింటారనే దచనిపెై
అధుయనిం చేయాల్స’’ అని మ్మఖుమ్ింత్రి వారని కోరారు.
మ్హిళా ఆరథక సహకార సింఘిం అధుక్షురాలు గమిండు సుధచరాణి, తెలింగాణ
పద్ుశాలీ సింఘిం అధుక్షుడు గోశిక యాద్గర, కారునిరావహక అధుక్షుడు మ్ాుడిం
బాబమరావు, పిధచన కారుద్రి గడి ిం వెింకటలశ్వరుల, కోశాధకార అింకిం వెింకటలశ్వరుల, ఆపో ా
మ్ాజీ చెైరున్ మ్ిండల శీిరామ్లు, వరింగల్ జడీప మ్ాజీ చెైరున్ సాింబార సమ్ాురావు,
ఎన్ఆర్ఐ పిత్రనిధ సామ్ల పిదదప్, సింఘిం నచయకులు జలల మ్ారాిండేయ, గమిండు
పిభాకర్, చచగలల నరేింద్ినచథ్ తదతరులు పాలగానచనరు.
మ్ింతటిలు జగదదష్ రెడడి, మ్హింద్ర్ రెడడి, ఎములయులు దవాకర్ బాబమ, వివేకానింద్,
అధకారులు వికాస్ రాజ్, నీతూ పిసాద్, భ్ూపాల్ రెడడి తదతరులు ఈ సమ్ావేశ్ింలో
పాలగానచనరు.
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సిపిఆర్ఓ టు సిఎం
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