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తేద.ి 26-7-2015

గామీణ నుింతాల సభగ్ా, సమీకృత్ అభివృదిి కోసం ఈ ఏడాది ఆగ్ష్ట
ు 15
స్వత్ంత్ియ దినోత్సవం నఽంచి "గ్రామ

జ్యోతి" అనే కయయకాభం నుియంభించాలని

భుఖ్యభంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రవు నియణయంచాయు. గాభ జ్యయత్ర కయయకాభం దావర గామీణ
నుింతాలలో వచేే ఐదేళ్ోలల యూ. 25 వేల కోటల
ో ఖ్యుే చేమనఽననటల
ో సఎం వెలోడంచాయు.
జ్నాభానఽ ఫటటు అనిన గాభాలకు రెండు నఽంచి ఆయు కోటో యూనుమల వయకు అభివృదిి
కోసం ిబుత్వం నఽంచి నిధఽలు అందివవలని భుఖ్యభంత్రి కైసఆర్ నియణయంచాయు.
ంచామతీరజ్ వయవసథ నఽ ఫలలేత్ం చేమడం, గాభ ంచామతీలనఽ

కరామాశీలం

చేమడం, గామీణ స్థయలల ఎవరికి వరై త్భ ిణాళికలు త్మాయు చేసఽకుని అభివృదిి
చేసఽకోవడం 'గాభ జ్యయత్ర' లక్ష్యభని సఎం కైసఆర్ చెనుాయు.

గాభ జ్యయత్ర కయయకాభం

విధి విధానాలనఽ యూను ందించడానికి ంచామతీరజ్ శఖ్ భంత్రి కై.టట.రభారవు
నేత్ృత్వంలల కైబినెట్ సబ్ కమిటీని కూడా సఎం నిమమించాయు.

ఆరిథక శఖ్ భంత్రి

ఈటెల రజ్ైంద్ర్, ఆర్ అండ్ బి శఖ్ భంత్రి త్టభమల నాగైశ్వర్ రవు, వయవస్మ శఖ్
భంత్రి నుో చాయం శీానివసరెడి , నీటట నుయుద్ల శఖ్ భంత్రి హరీష్ రవు, అటవీ శఖ్ భంత్రి
జ్యగ్ు రభనన సబుయలుగ ఉంటాయు.

గామీణాభివృదిి కోసం చేటాుల్ససన కయయకాభం

యూకలానై కయంు కరయలమంలల ఆదివయం భుఖ్యభంత్రి సమీక్ష్ జ్రినుయు.
భంత్టిలు కైటట. రభారవు, టట.హరీష్ రవు, ంచామతీరజ్ శఖ్ కయయద్రిిరైభాండ్
఼టర్, సఎం అద్ను కయయద్రిి సమతా సఫరవల్, యంగరెడి కలెకుర్ యఘనంద్న్ రవు,
ఆర్.డఫ్
ో య.ఎస్. ఇ.ఎన్.స సఽరెంద్ర్ రెడి నులగొనానయు.
ఏ గాభానికి ఏ యకమైన

నఽలు కవలల ఆమా గాభ ంచామతీ

ఆధవయయంలలనే ిణాళికలు సద్ిం చేస,ేే వటటకి ిబుత్వం నిధఽలు భంజూయు చేసే ఽంది.
అనిన గాభాలలో స్థనిక అవసరలు, ఆవశ్యకత్లనఽ ఫటీు అభివృదిి కయయకాభాలు
నియవహంచడమే గాభ జ్యయత్ర లక్ష్యభని సఎం చెనుాయు.

కైబినెట్ సబ్ కమిటీ వయం

రోజులలోనే ిబుతావనికి నివేదిక ఇవవలని, ఈ నెల 30న ంచామతీరజ్ శఖ్ భంత్రి

కైటట. రభారవు, ిణాళిక సంఘం ఉనుధయక్షుడు నియంజ్న్ రెడి , ంచామతీరజ్ శఖ్
కయయద్రిి, ిణాళిక శఖ్ కయయద్రిి, యూయల్ డెవలప్ మంట్ కమిష్నర్, జిలాో కలెకుయో ు,
జ్ాయంట్ కలెకుయోతో తానే ఎంసహెచ్ఆరిిలల సభావేశ్ం నియవహస్ేనని సఎం చెనుాయు.
రష్ు ర స్థయలల ిణాళికలు త్యారె,ై క్షైత్ి స్థయలల వటటని అభలు చేమడం
కకుండా, ఎవరి అవసరలకు త్గినటల
ో వరై ిణాళికలు త్మాయు చేసఽకుని, గామీణ
నుింతాల

అభివృదిికి

అభినుిమడాియు.

వరై

ఫాటలు

వేసఽకోవడం

ఉత్ే భమైన

భాయొ భని

ఇాటటకై తెలంగణలల "భన ఊయు భన ిణాళిక"

నియవహంచడం వలో 'గాభ జ్యయత్ర' కి క భంచి బ్మిక ఏయాడంద్నానయు.

సఎం

కయయకాభం
పలానా

గాభం ితేయకం అని కకుండా తెలంగణ రష్ు ంర లలని ితీ గాభం అవసరలు తీరేలనేది
ిబుత్వ సంకలాభని, ఇంద్ఽకోసం దాదాు యూ. 25 వేల కోటల
ో ఖ్యుే అవుతామని
అంచనా వేసనటల
ో వెలోడంచాయు.

కైబినెట్ సబ్ కమిటీ నివేదిక ఇచిేన త్రవత్ గాభ

జ్యయత్ర విధి విధానాలు ఖ్రయు చేస్ే భని సఎం చెనుాయు.
--------------------------------------------------------------------------సఆర్ఒ టల సఎం

