ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
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తేది: 28-02-2017

గర్భిణీలు, బాలింతలు, శిశువుల ఆర్ోగయ రక్షణకు కృషి చేస్ు తన్న అింగన్ వాడీ కారయకరు లకు ప్రభుతవిం
అిండగా ఉింట ిందని ముఖ్యమింత్రర శ్రీ కె. చిందరశేఖ్ర్ ర్ావు స్పష్ట ిం చేశారు. గాీమీణ, ప్టట ణ పారింతాలలో మహిళల
స్ింక్షేమిం కోస్ిం ప్రభుతవిం ఇప్పటికే అనేక కారయకీమాలు అమలు చేస్ు తన్నదని, భవిష్యతత
ు లల మర్భనిన
కారయకీమాలు పారరింభిస్తుిందని సిఎిం చెపాపరు. ఈ కారయకీమాలనినింటినీ విజయవింతిం చేసే బాధ్యత అింగన్
వాడీ టీచరుో తీస్తకోవాలని సిఎిం పిలుప్ునిచాారు. జన్హితలల సో మవారిం ముఖ్యమింత్రర అింగన్ వాడీ
కారయకరు లు, హెలపరో ప్రత్రనిధ్తలతో స్మావేశమయాయరు. వారు చెపిపన్ విష్యాలు వినానరు. స్మస్యలు
అకకడికకకడ ప్ర్భష్కర్భించారు. ప్రగత్రభవనలోనే అింగన్ వాడీ కారయకరు లకు భోజన్ిం పెటట ి వార్భతో సిఎిం ప్రతేయకింగా
స్మావేశమయాయరు. అింగన్ వాడీ కారయకరు లే నేరుగా ఒకకకకకరు ముఖ్యమింత్రరతో మాటాోడారు. ఈ
స్ిందరిింగా ముఖ్యమింత్రర కకనిన కీలక నిరణయాలు తీస్తకునానరు.
సిఎిం కేసీఆర్ తీస్తకున్న నిరణయాలు:


అింగన్ వాడీ కారయకరు ల హో దాన్త అింగన్ వాడీ టీచరుోగా మార్ాారు. ఇకపెై అింగన్ వాడీగా
టీచరుోగానే వార్భని స్ింబో ధించాల



తెలింగాణ ర్ాష్ట ింర ఏరపడే నాటికి అింగన్ వాడీ టీచరో జీతిం రూ. 4,200. తెలింగాణ ఏరపడిన్ తర్ావత
2015 ఫిబవ
ర ర్భ 28న్ స్చివాలయింలల అింగన్ వాడీ కారయకరు లతో స్మావేశమైన్ప్ుపడు వార్భ జీతానిన
రూ. 7,000కు పెించారు. ఇప్ుపడు తాజాగా అింగన్ వాడీ టీచరో జీతాలన్త రూ. 10,500కు పెించారు.
అింటే ఒకోక అింగన్ వాడీ టీచర్ జీతిం రూ. 3,500 (50శాతిం) పెర్భగభింద. తెలింగాణ ఏరపడిన్ నాటి
న్తించి లెకకగడితే పెరుగుదల 150 శాతిం



మినీ అింగన్ వాడీ కేిందారలలో ప్నిచేస్ు తన్న కారయకరు లు, అింగన్ వాడీలో ల ప్నిచేస్ు తన్న హెలపరో జీతిం
తెలింగాణ వచేా నాటికి రూ. 2,200 ఉిండేద. మొదటి సార్భ ముఖ్యమింత్రరతో స్మావేశమయిన్ప్ుపడు
వార్భ జీతిం రూ. 4,500కు పెించారు. తాజాగా వార్భ జీతానిన రూ. 6,000కు పెించారు. మినీ అింగన్
వాడీ కేిందారల కారయకరు లు, హెలపరో జీతిం తాజాగా రూ. 1500 (33.3 శాతిం) పెర్భగభింద. తెలింగాణ
వచిాన్ నాటి న్తించి లెకక కడితే ఈ పెరుగుదల 172 శాతిం



అింగన్ వాడీ టీచరుో, హెలపరో జీతాలు పెించాలనే నిరణయిం వలో ర్ాష్ట ింర లలని 35,700 కేిందారలలో
ప్నిచేస్ు తన్న 67,411 మింద సిబబిందకి ప్రయోజన్ిం కలుగుతతింద



అింగన్ వాడీ టీచరుోగా ప్నిచేస్ు తన్న వార్భ సీనియార్భటీని, అరహతలన్త ప్ర్భగణలలకి తీస్తకుని స్ూప్ర్
వైజరుోగా ప్దో న్నత్ర కలపసాుిం



అింగన్ వాడీ టీచర్, హెలపర్ కు బీమా సౌకరయిం కలపసాుిం



అింగన్ వాడీ కారయకరు లకు డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళో నిర్ాాణింలల పారధాన్యిం కలపసాుిం



అింగన్ వాడీ కేిందారలలో బాలింతలు, గర్భిణీలు, పిలోల భోజనానికి స్న్నబియయిం ఉప్యోగభసు ాిం. వచేా
నల న్తించే అింగన్ వాడీ కేిందారలలో స్న్నబియయింతో అన్నిం విండి పెడతాిం



మే నలలల గర్భిణీలు, బాలింతలు, పిలోలు కేిందారలకు ర్ావడిం ఇబబిందగా ఉన్నిందతన్ ఆ నల
పో ష్కాహార్ానిన నేరుగా ఇిండో లలకే ప్ింప్ుతాిం

మాతా, శిశు స్ింక్షేమానికి అతయధక పారధాన్యిం
‘‘తెలింగాణ ర్ాష్ట ింర లల మాతాశిశు స్ింక్షేమానికి అతయధక పారధాన్యిం ఇసాుిం. వార్భ ఆర్ోగాయనిన అనిన విధాల
కాపాడుతాిం. పేద గర్భిణీలు ప్రస్విం స్మయింలల ఇబబిందతలు ఎదతర్కకట నానరు. గర్భిణీగా ఉిండి కూడా
కుట ింబిం గడవడిం కోస్ిం కూలీ ప్న్తలకు వళో డిం అతయింత బాధ్ కలగభించే విష్యిం. అిందతకే ప్రస్వానికి
ముిందత, ప్రస్విం తర్ావత తలీో బిడడ ల బాధ్యత తీస్తకోవాలని భావిస్తునాన. గర్భిణీలు, బాలింతలు, శిశువులకు
అింగన్ వాడీ కేిందారల దావర్ా ఆర్ోగయలక్షిా ప్థకింతో పో ష్కాహారిం, పాలు, గుడుో అిందసాుిం. గర్భిణీలు
ఆర్ోగయింగా ఉింటేనే ప్ుటేట పిలోలు ఆర్ోగయింగా ఉింటారు. తెలింగాణ తలుోలు జన్ానిచిాన్ పిలోలు ర్ేప్టి
తెలింగాణ స్ింప్ద. వారు బాగుింటేనే తెలింగాణ బాగుింట ింద. అిందతకే వార్భకి మించిపో ష్ణ కావాలని ఎింత
ఖ్రుాకెైనా వన్తకాడకుిండా ఆర్ోగయలక్షిా కారయకీమిం అమలు చేస్ు తనానిం. పేదలు ఎకుకవగా వచేా ప్రభుతవ
ఆస్తప్తతరలన్త అభివృది చేస్ు తనానిం. ప్రభుతవ ఆస్తప్త్రరలల ప్రస్విం అయియయ గర్భిణీలకు మూడు విడతలుగా
రూ.12వేల సాయిం చేయాలని నిరణయిించతకునానిం. అమాాయి ప్ుడితే తెలింగాణ ఆడబిడడ కు పో ర తాాహింగా
మర్ో వయియ రూపాయలు అదన్ింగా ఇసాుిం. ఏపిరల్ 1 న్తించే ఈ కారయకీమిం అమలవుతతింద. అప్ుపడే ప్ుటిటన్
పిలోకు కావాలాన్ సామాన్ో తో రూ.2వేల వయయింతో ఓ కిట్ (ఈ కిట్ పేరున్త కేసీఆర్ కిట్ గా పిలవాలని విన్త్ర
వచిాింద) న్త ప్రభుతవిం బహుమాన్ింగా ఇస్తుింద. గర్భిణీలుగా ఉిండి కూడా పేద మహిళలు కూలీ ప్నికి
పో కుిండా వార్భ కూలీ డబుబలన్త ప్రభుతవిం ఇవావలని నిరణయిించతకున్నిందతన్ ఈ ప్థకిం ప్రవేశ
పెడుతతనానిం. దీనిన పేద మహిళలు ఉప్యోగభించతకోవాల. గర్భిణీగా ఉన్నప్ుపడు జాగీతుగా ఉిండాల.
ఆస్తప్త్రరలలనే ప్రస్విం చేయిించతకోవాల. మించి ఆహారిం తీస్తకోవాల. అిందతకోస్మే ప్రభుతవిం ఈ ప్థకిం
ప్రవేశ పెడుతతన్నద. అింగన్ వాడీ టీచరుో ఈ కారయకీమిం విజయవింతిం చేయడిం కోస్ిం కృషి చేయాల’’ అని
ముఖ్యమింత్రర పిలుప్ునిచాారు.

మింత్రర తతమాల నాగేశవర్ ర్ావు, మహిళా శిశు స్ింక్షేమిం కారయదర్భి జగదీష్, డెైర్ెకటర్ ఇిందర, సిఎింఓ అదన్ప్ు
ముఖ్య కారయదర్భి శాింతకుమార్భ, కారయదర్భి సిాతాస్భర్ావల్, వివిధ్ జిలాోల న్తించి వచిాన్ అింగన్ వాడీ టీచరుో
పాలగొనానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

