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ప్రరస్ నోట్ 

క ేంద్ర గ్రా మీణాభివృద్ధి  శరఖ తలెేంగ్రణ గ్రా మీణాభివృద్ధి  శరఖకు 8 జాతీయ అవరర్డు లను 
ప్రధానేం చయేడమ ైనద్ధ. ఈ రోజు విజాా న్ భవన్ లో జరిగి్న జాతీయ అవరర్డు ల ప్రధానేం 
కరర్యకామములో తలెేంగ్రణ రరష్్టరేం నుేండ ి గ్రా మీణాభివృద్ధి  శరఖ కమీష్టనర్ శా్రమతి నీతూ 
ప్రసరద్ ఐ ఏ ఎస్ గ్రరి ఆద్వర్యేం లో సేంబేంద్ధత శరఖల అధధకరర్డలు కలిసి ఈ అవరర్డు లను 
అేంద్ుకోవడమ ైనద్ధ. 
 

1. “పరర్ద్ర్శకత మరియు జవరబుద్ారీతనేం” క టగి్రి క ేంద్ ప్రధానేం చసేని మూడు 
అవరర్డు లలో తెలేంగ్రణ రరష్్టరేంకు మొద్ట ిసరా నేం లభిేంచినద్ధ. ద్ీనిని శా్రమతి నీతూ 
ప్రసరద్ గ్రర్డ మరియు శా్ర బి.స దై్ులు గ్రర్డ అేంద్ుకున్ాార్డ.  

2. ఉపరధధ హామీ ప్థకములో సుప్రపిరలన కరర్యకామాల విభాగములో 2 వ సరా నేం 
ప్రధానేం చయేడమ నైద్ధ. ద్ీనిని శా్ర మతి నీతూ ప్రసరద్ు ఐ ఏ ఎస్ మరియు శా్ర 
బి.స ైద్ులు గ్రర్డ అేంద్ుకొన్ాార్డ.. 

3. శరయమ్ ప్రసరద్ ముఖరీీ ర్ూర్బన్ మిష్టన్ అమలులో అతయయతతమ ప్ుర్సరార్ేం క ాేంద్ 
ద్ేశేంలో 2 రరష్టర్ ర లలో ఒక రరష్్టరముగ్ర తలెేంగ్రణ నిలిచినద్ధ. ద్ీనిని శా్రమతి నీతూ 
ప్రసరద్ ఐ ఏ ఎస్ మరియు శా్రమతి ఎస్.జ  ఆశ ఐ .ఎఫ్ .ఎస్ గ్రర్డ అేంద్ుకున్ాార్డ. 

4. ఉపరధధ హామీలో అతయయతతమ ప్రతిభ కనబరిిన జిలాా ల విభాగేంలో  ద్ేశ సరా యి లో 
18 అవరర్డు లను ప్రధానేం చేయగ్ర అేంద్ులో తలెేంగ్రణ రరష్్టరమునకు ర ేండు 
అవరర్డు లు ద్కరాయి. అవి వికరరరబాద్ జిలాా  నుేండి శా్ర సయియయద్ ఒమర్ జలీల్ 
ఐ.ఏ.ఎస్ గ్రర్డ, శా్ర పి.డబలయయ.జానసన్, డి ఆర్ డ ిఓ గ్రర్డ అేంద్ుకున్ాార్డ. 
అద్వేిధముగ్ర కరమర డిు  జిలాా  తర్ప్ున జిలాా  కలెక్ర్ శా్ర సతయన్ారరయణ ర డిు , 



ఐ.ఏ.ఎస్ గ్రర్డ మరియు శా్ర చేంద్ర మోహన్ ర డిు , డి.ఆర్.డ ిఓ. గ్రర్డ క ేంద్ర మేంతిర శా్ర 
నర ేంద్ర సిేంగ్ తోమార్ గ్రరి చేతయల మీద్గ్ర అేంద్ుకున్ాార్డ. 

5. సట్ట్ ఇనిటిటయయట్ ఆఫ్ ర్ూర్ల్ డెవలప మేంట్ (ఎస్ ఐ ఆర్ డి) గ్రా మీణ జిలాా లలో 
సమరా్వేంతేంగ్ర ప్ని చేస ి శిక్షణ అమలు చేసినేంద్ుకుగ్రను గ్రను అవరర్డు  
ద్క ానద్ధ, ఈ అవరర్డు ను శా్రమతి పౌసుమీ బసు ఐ.ఏ.ఎస్ కమీష్టనర్ ఎస్ .ఐ .ఆర్ డ ి
గ్రర్డ అేంద్ుకున్ాార్డ. 

6. ఉపరధధ హామీ లో ఉతతమ ప్రతిభ కనబరిిన గ్రా మ ప్ేంచాయతీలలో 18 గ్రా మ 
ప్ేంచాయితీలకు ద్ేశ సరా యి లో అవరర్డు లను ప్రధానేం చేశరర్డ. అేంద్ులో 
ఇబరహ ేంప్ూర్ గ్రా మ ప్ేంచాయతీ, సిద్ధిపటట్ జిలాా కు అవరర్డు  ద్క ాేంద్ధ. ఈ అవరర్డు ను 
ఆ గ్రా మ ప్ేంచాయతీ లో క్ష తర సహాయకుడు శా్ర ఆర్.రరజు, ప్ేంచాయతీ స క టారీ శా్ర 
ఎేం.జీవన్ ర డిు  గ్రర్డ, ఎేం.పి.డి.ఓ. శా్ర క .సమిమ ర డిు  అేంద్ుకున్ాార్డ. 

7. ఉపరధధ హామీ కయలీలకు సకరలేంలో నగద్ు చెలాిేంప్ులు చేసని విభాగేంలో 18 
అవరర్డు లను ప్రధానేం చేశరర్డ. అేంద్ులో శా్ర శరప్ మానయయ, బి.పి.ఎేం 
మకతలక్షమమప్ూర్ , శేంకర్ేంపటట SO మ ద్క్ జిలాా  గ్రర్డ అేంద్ుకున్ాార్డ.  
 ఈ అవరర్డు ల ప్రధానముకు తెలేంగ్రణ రరష్్టరేం నుేండి ప ైన తలెిపిన 
అధధకరర్డలతో తో పరటు ఉపరధధ సట్ట్ పరర గ్రా ేం మేన్ేజర్డా  శా్ర ద్ురరా  ప్రసరద్, శా్ర శేష్టయ 
కుమార్, శా్ర ముర్ళీధర్, శా్ర కృష్టణ  మూరిత మరియు జిలాా ల నుేండ ి శా్ర నరిసేంగ రరవు 
ఏ ప ిఓ గ్రర్డ హాజర ైన్ార్డ. అద్వేిధేంగ్ర  ర్ూర్బన్ నుేంచి శా్ర శేఖర్, శా్ర నరిసేంహులు 
గ్రర్డ హాజర ైన్ార్డ.  
 ఈ సేంద్ర్భేంగ్ర, తలెేంగ్రణ రరష్్టర ఆప్ది్ర్మ గ్రా మీణాభివృధ్ధి  శరఖ 
మేంతిరవర్డయలు శా్ర జూప్లాి కృష్టరణ  రరవు గ్రర్డ మరియు గ్రా మీణాభివృధ్ధి  శరఖ ముఖయ 
కరర్యద్రిశ  శా్ర వికరస్ రరజ్ ఐ.ఏ.ఎస్ గ్రర్డ అధధకరర్డలకు అభినేంద్నలు తెలిపరర్డ.  
  
 

కమిషనర్ గాా మీణాభివృద్ధి  శాఖ 






