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మాజీ సైనికులు, వారి కుటటుంబ సుంక్షేమానికి తెలుంగాణ రాష్ట్ ర ప్రభుత్వుం కటట్బడి ఉుందని,
దేశుంలో ఇత్ర రాష్టా్రలకన్నా మెరుగాా ఇకకడి మాజీ సైనికోదయ ోగుల సుంక్షేమానికి చరోలు
తీసుకుుంటామని ముఖ్ోముంత్రర శ్రీ కె. చుందరశేఖ్ర్ రావు సపష్ట్ ుం చేశారు. ఇప్పటికే ఈ దిశలో కొనిా
చరోలు తీసుకున్నామని, మరికొనిా చరోలు కూడన త్వరలో తీసుకుుంటామని చెప్ాపరు. మాజీ
సైనికోదయ ోగుల సుంక్షేమానికి సుంబుంధిుంచి శనివారుం ప్రగత్ర భవన్ లో సిఎుం ఉన్ాత్ స్ాాయి సమావేశుం
నిరవహుంచనరు. హ ుం ముంత్రర న్నయిని న్రిసుంహరెడిి, ప్రభుత్వ ముఖ్ో సలహాదనరుడు రాజీవ్ శరమ,
ఎుంపిలు కెప్ న్ లక్షిమకాుంత్ రావు, బి. విన్ోద్ కుమార్, ముఖ్ో కారోదరుులు రాజీవ్ త్రరవేది, ఎస్.
న్రిసుంగ్ రావు, హ ుం శాఖ్ కారోదరిు అనితన రాజేుందర, దక్షిణ భారత్ సైనిక కమాుండెుంట్ జన్రల్,
లెఫ్్ న్
ి ుంట్ జన్రల్ ఆర్.కె. ఆన్ుంద్, తెలుంగాణ ఏరియా కమాుండెుంట్ జన్రల్, మేజర్ జన్రల్ ఎస్.
ప్చౌరి, సికిుందనరబాద్ సట్ష్టన్ బిరగేడియర్ అజయ్ సిుంగ్ న్ేగి, కలాల్ త్రుణ్ కుమార్, కలాల్ అత్ుల్
రాజ్ ప్ుట్, లెఫ్్ న్
ి ుంట్ కలాల్ జసివుందర్ సిుంగ్, కెప్ న్ న్వనీత్ సిుంగ్, సైనిక సుంక్షేమ కమిటీ సభుోలు
సురేష్ రెడిి, జగన్ రెడిి, ప్ో చయో, ప్రభాకర్ రెడిి, మన్ోహర్ రెడిి త్దిత్రులు ప్ాలగాన్నారు. ప్రగత్ర
భవన్ోో మాజీ సైనికోదయ ోగులు, సైనికాధికారులతో కలిసి భోజన్ుం చేసన్
ి సిఎుం త్రావత్ వారి సమసోలు,
ఇబబుందులు స్ావధనన్ుంగా విన్నారు. దనదనప్ు మూడు గుంటల ప్ాటట వారితో సమావేశమెై ప్లు
కీలక నిరణ యాలు తీసుకున్నారు.
మాజీ సైనికులు రాష్ట్ ర ప్రభుత్వుంలో ఉదయ ోగుం చేసటే వారికి డబుల్ పన్ష న్ ఇచేే విష్టయుంలో ఇప్పటికే
ముఖ్ోముంత్రర స్ాన్ుకూలుంగా నిరణ యుం తీసుకున్నారు. సదరు పన్ష న్ ప్ ుందుత్ున్ా మాజీ సైనికోదయ ోగి
మరణిసటే పన్ష న్ న్ు అత్డి భారోకు కూడన వరిేుంప్చేయాలని సిఎుం ఆదేశుంచనరు. ఈ పన్ష న్ కూడన ప్రతీ
న్లా ఇత్ర ఉదయ ోగులతో ప్ాటట చెలిోుంచనలని చెప్ాపరు.

యుదధ ుంలో మరణిుంచిన్ సైనిక కుటటుంబాలకు అుందుత్ున్ా సదుప్ాయాలు, ప్రిహారుం సరవవసులో
ఉుండి అన్నరోగోుం, రోడుి ప్రమాదనల లాుంటి కారణనల వలో మరణిుంచిన్ సైనిక కుటటుంబాలకు కూడన
వరిేుంప్చేయాలని ముఖ్ోముంత్రర నిరణ యిుంచనరు. ఈ విష్టయుంలో వోతనోసుం చూప్వదద ని కోరారు.
సపష్టల్ ప్ో లీస్ ఆఫీసరుోగా ప్నిచేసే ున్ా మాజీ సైనికోదయ ోగుల వేత్న్ుం చెలిోుంచడుంతో ప్ాటట, ఆ
వేత్న్నలన్ు కూడన ప్రతీ న్లా ఇత్ర ఉదయ ోగులతో ప్ాటట విధిగా చెలిోుంచనలని సిఎుం చెప్ాపరు.
రాష్ట్ ,ర జిలాో స్ాాయిలో సని
ై క సుంక్షేమ బో రుిలన్ు బలోపటత్ుం చేయాలి. ప్రసే ుత్ుం ప్ది జిలాోలోో ఉన్ా
బో రుిలన్ు రాష్ట్ ుంర లో కొత్ే గా ఏరాపటైన్ 21 జిలాోలోో ఏరాపటట చేయాలి. మెదక్, ఆదిలాబాద్ జిలాోలోో
సైనిక సుంక్షేమ కారాోలయ నిరామణననికి చరోలు తీసుకోవాలి.
యుదధ ుంలో మరణిుంచిన్ సైనికులకిచేే గాోలుంటరవ అవారుిల దనవరా ఇచేే ప్రిహారానిా మిగతన
రాష్టా్రలనిాుంటికుంటే తెలుంగాణలో ఎకుకవ ఉుండేలా విధనన్ుం రూప్ ుందిుంచనలి.
సైనికులు, మాజీ సైనికుల పిలోలకు ప్రభుత్వ గురుకుల ప్ాఠశాలలోో ప్రవేశానికి రిజరేవష్టన్ కలిపుంచనలి.
మిలటరవ నిరవహుంచే సూకళ్ో కు రాష్ట్ ర గురిేుంప్ునివావలి. విదనో సుంసా లోో స్కకట్స, గెైడ్సస, ఎన్.సి.సి. శక్షణ
తీసుకున్ే విధుంగా విదనోరుాలన్ు ప్ో ర త్సహుంచే కారోకీమాలు చేప్టా్లి. న్ేష్టన్ల్ డిఫన్స అకాడమీలో
చేరిన్ విదనోరుాలకు ప్ో ర త్సహకాలు అుందిుంచనలి.
వరుంగలోో సైనిక్ సూకల్ ఏరాపటట చేయడననికి కేుందర ప్రభుత్వుం అుంగవకరిుంచిన్ుందున్ దీనికి సుంబుంధిుంచి
వుంటన్ే ఎుంవోయు చేసుకోవాలి.
ఉదయ ోగ రవతనో దేశుంలోని వివిధ ప్ారుంతనలోో సైనికులు త్రరుగుత్ుుంటారు. రాష్ట్ ుంర మారిన్ ప్రతీ స్ారి వారి
స్ ుంత్ వాహన్నలకు త్రరిగి లెైఫ్ టాోకుసలు చెలిోుంచనలిస వసుేన్ాది. దేశుంలో ఇప్పటికే ఎకకడ ప్న్ుా
చెలిోుంచిన్ప్పటికీ త్రరిగి తెలుంగాణ రాష్ట్ ుంర లో చెలిోుంచనలిసన్ అవసరుం లేకుుండన ఉత్ే రువలు జారవ చేయాలి.
సైనికులు నిరిముంచుకున్ే ఇుండో కు ఆసిే ప్న్ుా న్ుుంచి మిన్హాయిుంప్ు ఇవావలని, డబుల్ బెడ్స రూమ్
ప్థకుంలో మాజీ సైనికులకు రెుండు శాత్ుం కేటాయిుంచనలని, డబుల్ పన్ష న్ విధనన్ుం అమలు

చేయాలని, వీర సైనికుల భారోలకిచేే పన్ష న్ న్ు రూ. 6వేలకు పుంచిన్ుందుకు ముఖ్ోముంత్రరకి మాజీ
సైనికోదయ ోగులు అభిన్ుందన్లు తెలిప్ారు.
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