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చేనేత కార్మికుల సమసయల శాశ్వత పర్మష్ాారం కోసం పరభుతవం ఎంత ఖరచుకయినా వెనకాడబో దని
ముఖయమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖర్ ర్ావు సపష్ట ం చేశారచ. సమైకయ ర్ాష్ట ంర లో గత పరభుత్ావల పాలనలో చేనేత మగగ ం
గుంటలో చికుాకుననదని ర్ాష్ట ంర లోని పదిశాలి, ఉపకులాలకు చందిన కార్మికులను కాపాడే దిశ్గా
పరణాళికలను సిదధం చేయాలని ఐటి, ఇండస్టస్
ర , హండల
ూ మ్స్ టెక్స్ టెైల్స్ శాఖ మంత్రర శ్రీ కెటి. ర్ామార్ావుకు
ముఖయమంత్రర సలచించారచ. చేనేత కార్మికుల సంక్షేమం కోసం చేపటటటలి్న కార్ాయచరణకు సంబంధించి
గురచవారం పరగత్ర భవన్ లో ముఖయమంత్రర ఆధ్వరయంలో ఉననతస్ాాయి సమీక్షా సమావేశ్ం జర్మగమంది. ఈ
సమావేశ్ంలో మంత్రర కెటి ర్ామార్ావుత్ో పాటు హండల
ూ మ్స్ టెక్స్ టెైల్స్ శాఖ డైర్ెకటర్ శైలజార్ామయయర్, ఐటి
పర్మశ్మ
ీ ల శాఖ కారయదర్మి జయిేశ్ రంజన్, సమాచార శాఖ కారయదర్మి నవీన్ మిటట ల్స, సిఎం ప్ిరని్పల్స సెకట
ీ ర్ీ
నర్మ్ంగర్ావు, సిఎంవో అధికారచలు భూపాల్స ర్ెడడి, సిిత్ా సభర్ావల్స, శాంత్ర కుమార్మ తదితర ఉననత్ాధికారచలు
ఈ సమావేశ్ంలో పాలగగనానరచ.
ఈ సందరభంగా ముఖయమంత్రర మాటటూడుతూ త్లంగాణ జనాభటలో అతయధిక శాతం వునన వెనకబడడన కులాల
సంక్షేమం వార్మ అభివృదిధ దిశ్గా పరభుతవం కంకణబదద మై పనిచేసు ుననదని త్లిపారచ. యాదవులు, గొలూ ,
కరిల కోసం గొరూ ప్ెంపకం, ముదిర్ాజ్ బెసు, గంగపుతరరల కోసం చేపల పంపకం కారయకీమాలను విపూ వాతికంగా
పారరంభించినటు
ూ గానే చేనేత వృత్రు మీద ఆధారపడడ జీవిసుునన పదిశాలి, ఉప కులాల కోసం కార్ాయచరణ
పారరంభించనుననదని సిఎం అనానరచ. చేనేత పర్మశ్మ
ీ ను ఏ విధ్ంగా పునర్మనర్మిసతు కార్మికుల కష్ాటలు
తీరచత్ాయో పరభుతవం ఆ దిశ్గా అడుగులేసు ుందని సిఎం త్లిపారచ. మార్మన పరపంచంలో వసుువినిమయ
సంసాృత్ర భినన పో కడలు పో త్ోందని, వినియోగదారచడు తన సతవచఛత్ో తనకు కావాలి్న నిత్ాయవసర
వసుువులను ఎంప్ికచేసుకుంటునానడని వివర్మంచారచ. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారచల ఇష్ాటయిష్ాటలను
గుర్ముంచి వసల
ు తపత్రు కి సంబంధించిన కార్ాయచరణను ఏర్ాపటు చేసుకోవాలని సిఎం అధికారచలకు సలచించారచ.
స్ామాజిక పర్మణామ కీమంలో ర్ాను ర్ాను దేశ్వాయపు ంగా కుల వృతర
ు లు కనుమరచగవుతరనానయాని, కుల
వృతర
ు ల మీద ఆధారపడడ జీవించే వెనకబడడన కులాలకు వర్ాగలకు చందిన పరజలకు మేలు జర్మగే విధ్ంగా

త్లంగాణలో వార్మ అభివృదేద దేయయంగా పరభుతవం పనిచేసు ుననదని త్లిప్ిన సిఎం అందుకోసం ఎంత
ఖరుయినా వెనకాడబో దనానరచ.
ఈ సందరభంగా సిఎం మాటటూడుతూ "ఉమిడడ ఆంధ్రపద
ర ేశ్ లోని గత పరభుత్ావలు త్లంగాణ వెనకబడడన
కులాలను వార్మ వృతర
ు లను పటిటంచుకునన పాపాన బో లేదు ఇతర బీస్ కులాలత్ో సహ పదిశాలీలను వార్మ
కుల వృతర
ు లలో మగమగపో యిేటటుట చేసి ఆర్మాక సమసయలత్ో ఆతిహతయలకు కారనమయిండుర తపప వార్మని ఆ
గోస

నుంచి

బయటపడేసత

పరయతనం

చేయలేకపో యిండుర.

ఇపుపడు

త్లంగాణ

తనను

త్ాను

పునర్మవచించుకుని పునరవయవస్ాకరణ దిశ్గా ముందుకు స్ాగుతరననది. వెనకబడడన కులాల అభివృదిధలో ఒక
పారడైమ్స షిఫ్టట కు త్లంగాణ ర్ాష్ట ంర నాంది పలుకుతరననది. మీ ఆలచోనలు కార్ాయచరణ కూడా అంత్ే
వినలతనంగా త్లంగాణ వోర్మయింటెడ్ గానే వుండాలె". అని అధికారచలకు సిఎం సలచించారచ.
ఈ సందరభంగా చేనేత పర్మశ్మ
ీ రంగం నుంచి వినియోగదారచనికి అందుతరనన ఉతపతర
ు ల గుర్మంచి సిఎం ఆర్ా
తీస్ారచ. సిర్మసిలూ, నలూ గొండ, వరంగల్స సహ ర్ాష్ట ర వాయపు ంగా ఎనిన చేనేత మగాగలునానయి? ఎనిన
మరమగాగలునానయి? వాటిప్ెై ఆధారపడడ జీవిసుునన వృత్రు దారచల సంఖయ ఎంత? వార్మకి నెలసర్మ ఆదాయం
ఎంత వసుుననది? మర్మంత సవయం సమృదిధ చంది చేనేత కార్మికుడు తన కుటుంబంత్ో సుఖంగా
జీవించాలంటే పరభుతవ పరంగా మనమేం చేయాలె? చేనేత వస్ాురల తయార్ీలో పరపంచ పరఖాయత్ర గాంచిన రకాల
ఉతపత్రు ఎకాడకాడ జరచగుత్ోందో ? పరత్ేయకతను చాటుతరనన చేనేత కార్మికులను వార్మ కళను రక్షడంచడానికి
పరభుతవం ఎటువంటి చరయలు తీసుకోవాలె? వరంగల్స టెక్స్ టెైల్స పార్ా ఏర్ాపటు వలూ చేనేత కార్మికుల
కుటుంబటలకు దొ ర్మకే ఉపాధి విసు ృత్ర ఎంత... సలరత్, ముంబయ్ తదితర పారంత్ాలకు వలస వెళిూన చేనేత
కార్మికులకు త్లంగాణకు త్రర్మగమ రప్ిపంచి ఉపాధి కలిపంచగలిగే అవకాశాలేమిటి? మొతు ంగా త్లంగాణ చేనేత
కార్మికునిన కష్ాటలనుంచి, నష్ాటలనుంచి, కన్ననటి బటధ్లనుంచి బయటపడేసతందుకు వార్మకి శాశ్వత
పర్మష్ాార్ానిన చలప్తందుకు ఎంత డబుు అవసరం అనే అంశాల మీద సిఎం లోత్ైన చరు, విశేూష్ణ జర్మపారచ.
తవరలో ఈ దిశ్గా తనకు సమగీ నివేదిక అందజేయాలని మంత్రర కెటి ర్ామార్ావుత్ో సహ అధికారచలకు సిఎం
సలచించారచ.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

