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మష్్టర రమతంగ జిల్లా ల్ల్ో ఈ నెల్ 19 నఽండి ఫతుకభభ చీయల్ ంణికి తగు 
ఏమటానఽ చేటట్ ల్ని బిుతవ ధిాన కయమదమశి డా. ఎస్.కె.జోల జిల్లా  కల్ెక్యానఽ 
ఆదేశంచాయు. 

సో భరయం సచిరల్మంల్ో ఫతుకభభ చీయల్ ంణ,ిఆసమ ెనషనఽా , కల్లమణ ల్క్ష్ిభ, 
షదీభుఫటయక్, జూనిమర్ గాభకయమదయుిల్ నిమలభకం, ంచామతీ ఎనినకల్ ఏమటలా  , 
జాతీమ యహదాయుల్ బూళేకయణ, కిసా్ భస్ గశఫ్్ట నుమకుల్ ంణ,ి తదితయ అంఱల్ెై జిల్లా  
కల్ెక్యాతో వీడియో కనప మెన్స్ నియవఴ ంచాయు. ఈ సందయబంగ ళ.మస్ భలటటా డుతూ 
ఫతుకభభ చీయల్ ంణికి సంఫంధించి జిా తి్రనిధఽల్ందయు ఈ కయమకభాంల్ో నుల్గొ నెల్ల 
చాడాల్ని , మోజు రమశ ంణికి సంఫంధించి కమమచయణ ణిాళిక యూను ందించఽకోరల్ని 
అనానయు. మశశ్భాల్ ఱఖ భుఖమ కయమదమశి జభేష్ యంజన్స భలటటా డుతూ ఫతుకభభ 
చీయల్నఽ ఇటికే జిల్లా ల్కు ంనుభని 5,6 మోజుల్ోా గ ంణ ిూమతత భేమల్ల కయమకభాం 
యూను ందించఽకోరల్నానయు. జిల్లా  గోడౌన్స్ నఽండి గాభసథ భ గోడౌన్స్ కు చేమేల్ల యరణా 
ణిాళికనఽ తమలయు చేసఽకోరల్నానయు. గాభ గోడౌనాకు య్నల్ ఇంచామతీల్నఽ 
నిమమంచాల్నానయు. గాభలల్ు, భుని్నులిటీల్ల్ో ంణ ీ కి సంఫంధించి భఴ యా 
సంఘలల్ు, అధికయుల్ు, రయుు  కమీటీల్నఽ నిమమంచి సమీక్ష్ించాల్నానయు. జిల్లా ల్ రమతగ 
ల్నృదదాయుల్ లిసఽ్ ల్ు ఇడిమస్ నోు య్ల్ ల్ో ఉనానమని, గాభలల్ రమతగ తమలయు 
చేసఽకోరల్నానయు. గాభలల్ల్ో ంణ ీతేదీల్నఽ త్రికల్ దావమ జిల్కు తెలిళేల్ల చిాయం 
నియవఴ ంచాల్నానయు. ంణీల్ో తని సమశగ జిా తి్రనిధఽల్ ఫటగసవవభమం 
ఉండాల్నానయు.  

జౌళి, చేనేత ఱఖ కమీష్టనర్ శ్రభాత్ర ఱ ైల్జా మభమమర్ భలటటా డుతూ దాదాు 90 
ల్క్షల్ చీయల్ు ంణ ీ చేసఽత నానభని , ంణ ీ సందయబంగ ఎటలవంట ి ఇఫఫందఽల్ు 
తల్ెతతకుండా చాడాల్ని కల్ెక్యుా నఽ కోమయు. 

కల్లమణ ల్క్ష్ిభ , షదీభుఫటయక్ ల్కు సంఫంధించి ళ.మస్ సమీక్ష్ించాయు. మస్ .ళ. 
అనవిదిధ ఱఖ తిేమక ధిాన కయమదమశి అజయ్ మఱా భలటటా డుతూ జిల్లా ల్ో 60 మోజుల్కు 
మంచి దాదాు 1000 దయఖలసఽత ల్ు ెండింగ్ ల్ో ఉనానమని, వీటిని రెంటన ే
మశష్టకమశంచాల్నానయు.  

 



 
నృ.ళ. సంక్ష్ేభ ఱఖ కయమదమశి నృ.రెంకటేశ్ం భలటటా డుతూ , కల్లమణ ల్క్ష్ిభ , 

షదీభుఫటయక్ భంజూయు అధికమనిన ఱసన సబ సబుమల్కు ఇసాత  ఉతతయువల్ు జామత 
చేసత భనానయు. జిల్లా ల్ రమశగ అవసయబ ైన నిధఽల్ వివమల్ు తెల్నుల్నానయు. 

బ ైనామతట ీసంక్ష్ేభ ఱఖ కయమదమశి ఫెనహర్ భఴేష్ దత్ ఎకక భలటటా డుతూ కిసా్ 
భస్ ండుగ సందయఫంగ కిళా్మన్స సో దయుల్కు ఈ నెల్ 18న గశఫ్్ట నుమక్ ల్నఽ , 20న పుడ్ 
బ టీమశమల్ ంణీకి తగు ఏమటలా  చేమలల్నానయు. 

ఆసమపంచనా ంణ ి సంఫంధించి ళ.మస్ భలటటా డుతూ 57 సంవత్మల్ు 
వమసఽ్ నిండిన రమశకి ఆసమపంచనఽా  భంజూయు చేమలల్నన బిుతవ నియణమం ల్ో 
ఫటగంగ అయుు ల్ ఎంక కోసం ఓటయు లిసఽ్ ల్నఽ వినియోగశంచఽ కోరల్ని , మెండు ల్ేదా 
భూడు మోజుల్ ల్ోగ జిల్లా ల్ రమశగ ల్నృదదాయుల్ సంఖమనఽ తెల్నుల్నానయు. 

ంచామతీ మజ్ ఱఖ భుఖమకయమదమశి వికస్ మజ్ భలటటా డుతూ ఓటయు జానృతాల్ో 
57 నఽండ ి 64 వయకు వమసఽ్ ఉనన రమశ వివమల్ు తీసఽకొని ఎస్.కె.ఎఫ్ డాటటల్ో 
సమశచేసఽకొని 3,4 మోజుల్ల్ోగ డాిఫ్్ట లిసఽ్ నఽ గాభ సబల్ల్ో నాృష్ చేమలల్నానయు. దీనికి 
సంఫంధించిన డాిఫ్్ట గైెడ్ ల్ెైన్స్ నోుి నూయభనఽ కభూమనికేట్ చేసత భనానయు. పంచనా భంజూయు 
జిల్లా  కల్ెక్యుా  చేసత యని, అనయుు ల్నఽ తోల్గశంచటటనికి చయమల్ు తీసఽకోరల్నానయు. గాభలల్ల్ో 
రమశషకధామం ఒక ల్క్ష మలఫెైరేల్ు , ట్ణాల్ల్ో మెండు ల్క్షల్ అదామ మశమత్ర 
ఉండాల్నానయు. 

3 ఎకమల్ తమశ , 7.5 ఎకమల్ బ ట్ బూభుల్ు ఉననరయు అయుు ల్నానయు. అనయుు ల్ 
కమటగశమశ వివమల్నఽ ంసత భనానయు. తి్ర కుటలంఫంల్ో ఒకమశకే అయుత ఉంటలందనానయు. 
అయుత ఉనన తి్ర ేదరనికి ెనషన్స అందేల్ల చాడాల్నానయు. అయుు ల్ు, అనయుు ల్ జానౄతానఽ 
గాభ సబల్ో ెటట్ ల్నానయు. జిల్ నఽండి పమమదఽల్ు ళవకమశంచిన అనంతయం జానృతానఽ 
జిల్లా  కల్ెక్యు ఆమోదించి బిుతావనికి సభమశంచాల్నానయు. 

గౌయవ భుఖమభంత్ర ిశ్ర ాకల్వకుంటా చందఱేిఖర్ మవు గమశ ఆమోదం నోు ందిన అనంతయం 
వచేే ఆమశధక సంవత్యం నఽండి కొతత  ెనషనఽా  అందించనఽనానభనానయు. 9355 జూనిమర్ 
ంచామతీ గాభ కయమదయుిల్ నిమలభకనికి సంఫంధించి జిల్లా ల్ రమశగ ఎంక చేళన 
అబమయుధ ల్ హల్ టికెటా నెంఫయానఽ సథ నిక త్రికల్ోా  చిఽమశంచేల్ల కల్ెక్యుా  చయమల్ు తీసఽకోరల్ని 
ళ.మస్ కోమయు. 

 
 



 
భుఖమకయమదమశి వికస్ మజ్ భలటటా డుతూ ఈ నెల్ 25 ల్ోగ నిమభకు తాిల్ు 

జామత చేళేల్ల కల్ెక్యుా  ని చేమలల్నానయు. ఉదయ మగల్కు ఎంకైెన అయుు ల్ సమశ్పకెటానఽ 3 
మోజుల్ ల్ోగ మశశ్రల్న ూమశత చేసఽకోవటటనికి ఏమటలా  చేసఽకోరల్నానయు. తి్ర మోజు 3 నఽండ ి
400 భంది అబమయుధ ల్ సమశ్పకెటానఽ మశశ్రలించాల్నానయు. దయఖలసఽత ల్ో సభమశంచిన 
విదామయుత, వమసఽ్, కుల్ం, ల్ోకల్ , తిేమక కమటగశమతల్ సమశ్పకెటానఽ మశశ్రలించాల్నానయు. 
వీటికి సంఫంధించి గైెడ్ ల్ెైన్స్, చెక్ లిస్్ ల్నఽ ంుతునానభనానయు. గౌయవ భుఖమభంత్ర ిశ్ర ా
కల్వకుంటా చందఱేిఖర్ మవు ఈ నెల్ 27 న నియవఴ ంచ ేకన్స కాేవ్ ల్ో గాభ కయమదయుిల్ు, 
ంచామతీ మజ్ ఱఖ అధికయుల్ు నుల్గొ నటటనికి దిల్ సమశంచాల్నానయు. గాభ ంచామతీ 
ఎనినకల్ నియవహణకు సంఫంధించి , ళే్ట్ ఎల్క్షన్స కమీష్టన్స అనఽభత్ర ను ందిన అనంతయం 
నోటిపకేష్టన్స జనవమశ మొదట ిరయంల్ో జామత చేమనఽననభని భుఖమ కయమదమశి వికస్ మజ్ 
తెలినుయు. 

ంచామతీమజ్ కమీష్టనర్ నీతూ సిద్ భలటటా డుతూ రయుు ల్ రమశగ నృ.ళ ఓటయా 
గుమశతంుకు సంఫంధించి ట ైమ్ ల్ెైన్స కియం నియవఴ సఽత నానభని, 31 నాటికి మొతతం నుిళెస్ 
నఽ ూమశత చేమలల్ని కల్ెక్యానఽ కోమయు. నృ.ళ. మశజమేవష్టనా గైెడ్ ల్ెైన్స్ నఽ జామత చేసఽత నానభని 
అనానయు. మశజమేవష్టనా కిిమాకు సంఫంధించి మం..డ.ిఓ ల్ు , ఆర్.డి.ఓల్ు కు శక్షణకు 2 
ల్ేదా 3 మోజుల్ల్ోగ ూమశత కరల్నానయు. జిల్లా ల్ రమతగ కమటగశమత రెైజ్ ళటా సంఖమనఽ 
యూనోుందించాల్నానయు. 

జాతీమ యహదాయుల్ బూళేకయణె ై కల్ెక్యుా  తిేమక దిల్ సమశంచాల్ని ళ.మస్ 
అనానయు. భుఖమభంత్రి శ్ర ా కె. చందఱేిఖర్ మవు గయు ఈ అంఱనిన తిేమకంగ 
సమీక్ష్ిసఽత నానయని తెలినుయు. NHAI కి సంఫంధించి 16 జిల్లా ల్ల్ో, NH కు సంఫంధించి 17 
జిల్లా ల్ ల్ో ెండింగుల్ో ఉనానమని భుఖమ కయమదమశి సఽనీల్ శ్యభ అనానయు. జిల్లా  కల్ెక్యుా  
ఈ అంశ్ంెై తిేమకంగ సమీక్ష్ించాల్ని ఈ నఽల్ు సకల్ంల్ో ూమతత చేమలల్ని అనానయు. 
కేంద ిబిుతవం నఽండ ిఅతమదిక నిధఽల్ు ను ందాల్నానయు. 
------------------------------------------------------------------------------- 
జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 

 


