ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 26-08-2017

బతుకమ్మ పండుగను పురస్కరంచుకుని రాష్ట్ ంర లోని 18 ఏళ్లు నిండిన పేద మ్హిళ్లందరకీ చీరలను
కానుకగా ఇవ్వనుననట్ల
ు మ్ుఖ్యమ్ంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రావ్ు పికట్ంచారు. రాష్ట్ ంర లోని 1,04,57,610

మ్ందికి రేష్టన్ షాపుల దావరా సెప్ ంె బర్ 18, 19, 20 తేదీలలో ఈ చీరలు పంపిణీ చేయనుననట్ల
ు
వెలుడించారు. కుల, మ్తాలకు అతీతంగా పేద మ్హిళ్లందరకీ చీరలు పంచనుననట్ల
ు తెలిపారు. పవ్ర్
లూమ్, హ్యండల
ు మ్ కారమకులకు ఉపాధి కలిపంచడం కోస్ం వారు నేసిన చీరలనే కొనుగోలు చేసి పంపిణీకి

సిదధం చేస్ు ుననట్ల
ు సీఎం చెపాపరు. మ్ంతుిలు, ఎమ్మమలయయలు, ఎంపిలు, ఎమ్మమల్సీలు, ఇతర పిజా పిత్రనిధులు
పేద మ్హిళ్లందరకీ చీరలందించే విధంగా కారయకీమ్ానిన విజయవ్ంతం చేయాలని సీఎం పిలుపునిచాారు.
చీరల పంపిణీ కారయకీమ్ానిన స్వయంగా పరయవేక్ించాలిీందిగా కలెక్రును మ్ుఖ్యమ్ంత్రి కోరారు.

బతుకమ్మ కానుకగా చీరలు పంపిణీ చేసే కారయకీమ్ంపెై మ్ుఖ్యమ్ంత్రి కేసీఆర్ శుకీవారం పిగత్ర భవ్న్ లో

స్మీక్ష నిరవహించారు. పంపిణీ చేసే చీరల నాణయతను పరశ్రలించి, స్ంతృపిు వ్యకు ం చేశారు. చీరలను పంపిణీ
చేసే విధానంపెై అధికారులతో మ్ాట్లుడారు. షెడలయల్ ఖ్రారు చేశారు. సివిల్ స్పు యిస్ కారపపరేష్టన్ చెైరమన్ శ్రీ
పెది స్ుదరశన్ రెడిి, ఎండి శ్రీ సివి ఆనంద్, పిభుతవ పిధాన కారయదరశ శ్రీ ఎస్.పి. సింగ్, హ్యండల
ు మ్ అండ్ ట్ెక్సీ

ట్ెైల్ీ డెైరెక్ర్ శ్రీమ్త్ర శైలజా రామ్యయర్, జాయింట్ డెైరెక్ర్ శ్రీ వి.పూరణచందర్ రావ్ు, జిఎం శ్రీ పి.యాదగర,
సీఎంఓ అధికారులు శ్రీ ఎస్. నరీంగ్ రావ్ు, శ్రీమ్త్ర శాంత్రకుమ్ార, శ్రీమ్త్ర సిమతా స్భరావల్, శ్రీ రాజశేఖ్ర్ రెడిి,
శ్రీ భూపాలరెడిి తదితరులతో స్మీక్ష నిరవహించారు.

‘‘తెలంగాణ పిజలంతా కులమ్తాలకతీతంగా బతుకమ్మ, దస్రా పండుగను జరుపుకుంట్లరు. ఇది రాష్ట్ ర
పండుగ. తెలంగాణ పిజల జీవితాలతో మ్ుడిపడిన పండుగ. కుట్లంబ బంధాలకు ఈ పండుగ పితీక. పితీ

ఆడపడుచు తన స ంత్రంట్కి వెళ్లు ఆనందంగా జరుపుకునే వేడుక. ఈ పండుగను పిజలంతా మ్రంత
స్ంతోష్టంగా జరుపుకోవానే ఉదేిశ్యంతో పేద మ్హిళ్లందరకీ చీరలను కానుకగా ఇవావలని పిభుతవం
నిరణయించింది. రంజాన్ పండుగ స్ందరభంగా మ్ుసిు ంలకు, కిస్
ీ మస్ స్ందరభంగా కెైస్ువ్ులకు దుస్ుులు పంపిణీ

చేశాం. కానీ బతుకమ్మ చీరలను మ్ాతిం రాష్ట్ ంర లోని హిందల, మ్ుసిు ం, కెైస్ువ్ులతో పాట్ల అనిన కులాలు,
అనిన మ్తాల పేద మ్హిళ్లందరకీ చీరలు పంపిణీ చేయాలని నిరణయించాం’’ అని సీఎం పికట్ంచారు.

‘‘మ్రమ్గాాలు, చేనేత మ్గాాలను ఆధారం చేస్ుకుని బత్రకే కారమకుల పరసిిత్ర దారుణంగా ఉంది. పనిలయక
కారమకులు

ఆతమహతయలకు

పాలపడే

దుసిిత్ర

వ్చిాంది.

ఈ

పరసిిత్రని

మ్ారేాందుకు

పిభుతవం

పియత్రనస్ుుననది. అందుకే ఈ చీరలను వార దావరానే కొనుగోలు చేస్ు ుననది. దీని దావరా కారమకులకు ఉపాధి

దొ రుకుతుంది. పనికి హ్మీ లభిస్ుుననది. బతుకుకు భరోసా ఏరపడుతుననది. చీరల పంపిణీ వ్లు మ్హిళ్ల
పండుగ స్ంబురం రెట్్ ంపు అవ్డంతో పాట్ల నేత కారమకులు ఉపాధి ప ంది స్ంతృపిు పడుతునానరు. ఇది

మ్ాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. మ్రమ్గాాలను ఆధునీకరంచే పని వేగంగా పూరు చేస్ు ునానం. యార్న,
కెమికల్ీ ను 50 శాతం స్బ్సీడీపెై అందిస్ు ుననం. దీని దావరా నేత కారమకులకు లాభం జరుగుతుంది. ఈ
చరయల వ్లు నేత కారమకులు దురభర పరసిిత్ర నుంచి బయట్పడతారు’’ అని మ్ుఖ్యమ్ంత్రి చెపాపరు.
రాష్ట్ ంర లో కోట్ 4లక్షల పెైగా ఉనన పేద మ్హిళ్లకు పంపిణీ చేయడానికి అంతే స్ంఖ్యలో చీరలు తయారు
చేయడానికి ఇపపట్కే ఆరిరు ు ఇచాారు. అవి తయారవ్ుతునానయి. ఉతపత్రు కేందాిల నుంచి చీరలు సెప్ ంె బర్
రెండో వారంలో జిలాు కేందాిలకు చేరుకుంట్లయి. జిలాు కేందిం నుంచి రేష్టన్ షాపులకు చీరలను పంపుతారు.

రేష్టన్ షాపులోు సెప్ ంె బర్ 18, 19, 20 తేదీలు ో మ్హిళ్లకు పంపిణీ చేసు ారు. స్దరు మ్హిళ్ షాపుకు రాలయని

పరసిిత్ర ఉంట్ే ఆమ్మ భరు కానీ, తలిు గానీ, తండిగ
ి ానీ తీస్ుకుపో వ్చుా. రేష్టన్ షాపులోు ఆధార్ కారుి గానీ, ఓట్ర్
గురు ంపు కారుి కానీ, మ్రేదెైనా ఫో ట్ో గురు ంపు కానీ చలపించాలిీ ఉంట్లంది. ఈ మొతు ం కారయకీమ్ానిన జిలాు
కలెక్రు ు పరయవేక్ిసు ారు. ఈ కారయకీమ్ానిన విజయవ్ంతం చేయాలని కోరుతూ మ్ంతుిలు, ఎంపిలు,
ఎమ్మమలయయలు, ఎమ్మమల్సీలు ఇతర పిజాపిత్రనిధులకు లయఖ్ రాయాలని మ్ంత్రి కేట్ీఆర్ ను సీఎం ఆదేశంచారు.
పితేయక చపరవ్ తీస్ుకోవాలని పిభుతవం కోరంది. చీరల పంపిణీ కారయకీమ్ంపెై పిభుతవ పిధాన కారయదరశ ఎస్.పి.
సింగ్ శ్నివారం జిలాు కలెక్రుతో వీడియో కానఫరెన్ీ నిరవహించనునానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

