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ప్రరస్ నోట్  

షవచ్ఛ షరవవక్షణ గ్హా మీణం 2018 అభలులో అత్యుత్తభ రగతి సహధ ంచినందుకు ణెలంగ్హణ 

రబుత్వం భూడు జాతీమ సహా య అవహయడు లు దక్కంచ్ుకుంద . అవి  షవచ్చ భాయత్ లో క జాతీమ 

సహా య అవహయడు  ణెలంగ్హణ రహశ్ర రబుణవవతుక్ భరిము షవచ్చ షరవవక్షన్ లో ర ండు జాతీమ సహా య 

అవహయడు లను ెదదయిౌ జిలలి  భరిము ఴయంగల్ అయబన్ జిలలి కు ఴరించవయ. ఈ అవహయడు లను ణేద  
02.10.2018 భంగళవహయం రోజున కవందర ణవర గుతూయడ భరిము తృహరిశుధు శహఖ భంతిరత్వ శహఖ వహరి 

చేత్ “రవహష భాయతీమ కవందర”, నయు ఢియి్ లో అందుకుంటాయడ. షవచ్ఛ గ్హా మీణభాయత్ మిశన్ వహరి 

రభలణవలకనుగుణంగ్హ జిలలి ల తుతీయడ ఆధవయంగ్హ రహష్టహ్ ర లను  జిలలి లకు  రహుంక్ంగుి  ఇఴవడం 

జరిగి్ంద .  అందులో విదవుయ, షభలచవయముకత చెైత్నవుననంద ంచి, వహరి తృహరిశుధురిసాత్యల 

మెయడగుదలకు కృషలో గ్హా మీణ షభూహాతున తృహలగొ నేలల చేముడమెైనద ,  షవచ్ఛభాయత్ మిశన్ 

(గ్హా మీణ) రభలణవల రకహయంగ్హ రహశ్రసహా యలో ఆమల జిలలి ల భధు, జాతీమసహా యలో రహష్టహ్ ర ల, 

జిలలి ల భధు తుతీయడలను త్యలనవత్మక రిశీలన చేమడమెైనద . షవచ్ఛభాయత్ మిశన్ 

(గ్హా మీణ)ను అభలుచేషుత నన అతున జిలలి ల, గ్హా భలలలోతు ఫడులు, అంగన్ వహడీలు, తృహర ధమిక 

ఆరోగు కవందవర లు, షంత్ ఫజాయడి , భత్యమైెన రదేశహల ఴంట ి ఫహియంగ రదేశహలలో  
తృహరిశుధుురోగతి తృ ందడం ఴంట ి లక్ష్యులణో చేటి్న కహయుకాభలలకు గ్హను జాతీమ సహా య 

ఆఴయును దక్కంచ్ుకోఴడమెైనద . అద ేవిధంగ్హ ఈ థకంలో కయౌపంచిన అతున ఆషుత లకు బుఴన్ 

సహఫ్్ట వేర్ దవవయ జియో టాుగి్ంగ్ చేమడంణో అత్ుంత్ ఎకుకఴ ఆషుత లను 
కంయుటరీకరించ్డమెైనద . శాీ వికహస్ రహజ్ ఐ.ఏ.ఎస్,  భుఖు  కహయుదరిి గ్హా మీణవభిఴృద ి  శహఖ, 

శాీభతి తూత్ూ రసహద్, ఐ.ఏ.స్, కమీశనర్ గ్హా మీణ అభిఴృధ  శహఖ గ్హయడ రహశ్ర రబుత్వం త్యున 

అందుకొనునవనయడ .  



 అద ే విధంగ్హ, షవచ్చ షరవవక్షన్ లో భాగంగ్హ దేవం లో అత్యుత్తభ పయౌణవలు సహధ ంచిన 

జిలలి లలో ెదదయిౌ భరిము ఴయంగల్ అయబన్ జిలలి లు ఈ అవహయడు ను తృ ందవయ. షంఫంద త్ జిలలి  
కలలి క్యడి  ఈ  అవహయడు లను నయు డియి్ లో 2 అకో్ ఫర్  2018 న అందుకొనునవనయడ.   

 ఈ ఆవహయడు లను జాతీమ సహా యలో అందుకోఴడం చవల షంణోశంగ్హ ఉందనవనయడ. ఇద  
గ్హా మీణ సహా యలో తు చేసే రతి సఫబంధ  దగొరి నుండి రహశ్ర సహా య అధ కహయడల యొకక కృష 
పయౌత్భతు అనవనయడ. ఈ అవహర్ు ల రదవనభును షయపరితగ్హ తీషుకొతు ఉణవాసంగ్హ రతి సఫబంద , 
రతి రజా రతితుధ  తు చేస రహష్టహ్ ర తున, దేవంలో రధభ సహా యలో కూరోచెటా్ లనవనయడ. 
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