ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 15-03-2017

జనహితలో తనను అభినందంచడానికి వచ్చిన వివిధ కులాలు, వర్గాల ప్రతినిధులనుదదేశంచ్చ
ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ ర్గవు గగరు చదసిన ప్రసంగం ప్ూర్తి పగఠం.
ననుు

అభినందంచడానికి

వచ్చిన

అంద్ర్తకి

నమస్గార్గలు,

శుభాకగంక్షలు

తెలంగగణ

ఉద్యమం

జర్తగేటప్ుుడు చాలా పెద్ే వగద్న చదసేవగడిని... ఢిల్లీలో కూడా ప్రధానమంతిర గగనీ, వివిధ వయకుిలను
గగనీ...ఎంద్ుకు తెలంగగణ మీకు, దదని కోసం అడుగుతునురని చెపిు అడిగేవగరు మా ర్గష్టగరానికి ఆదాయం
బాగుంద మం దో చుకోబడుతునాుం మా ఆదాయం వేర్ే చోటికి తరలిపో తావుంద మా ర్గష్టర ంా మాకు వసేి
మము అనిు విధాల బాగుప్డతాం అనిు వర్గాల ప్రజలు కూడా బాగుప్డతాం మా ర్గష్టర ంా మాకు కగవగలి అని
చెపిు ఆ ర్ోజు మం మాటాీడదవగరం ర్గష్టర ంా ఏరుడడ తర్గాత మన బతుకు ఏందో మనకు తెలియద్ు వగసి వంగగ
ఎంద్ుకంటె అంతకుముంద్ు మనం ర్గష్టర ంా గగ లేద్ు కగబటిర ఒక మార్తి నుంచ్చ ఇంకో మార్తికి ప్రయాణం
జర్తగతతద కర్ెకరుగగ మనకు అవగగహన వసి ద. మన ర్గష్టర ంా అపేుంద, అంశమంద, ఆదాయం ఏంద, అనేద
తెలిసింద దానిమీద్ ఇంకో విష్టయం తెలియాలిి ఉంట ంద. దాని కోసం ఆరునెలలు వేచ్చ చూసినం నేను,
ర్గజేంద్ర్ ఇద్ే రం ఆదాయం పెర్తగే ర్గష్టర మ
ా ా పగజిటివ్ కగయర్ెకరర్ ఉందా సేరట్ కు నెగెటివ్ ఉంటదా మనం డెఫిసిట్
బడెెటా, సర్ ప్ీ స్ బడెెటా అనేద తదలాలిి ఉంటద ఏదెైతద తెలంగగణ ర్గష్టర ంా కోసం జర్తగతన ఉద్యమ సమయంలో
మనం వగదంచ్చనమో అద నూటికి నూరుశగతం కర్ెక్టర అని తదలి ఇండియాలోనే నెంబర్ వన్ గోీత్ ఉనుట వంటి
సేరట్ గగ మనం తయారయాయం ఇప్ుుడు ఎంటెైర్ కంటరరలో మహార్గష్టర ా కంటే, గుజర్గత్ కంటే కుడా 21 శగతం
పెరుగుద్ల ఉంద, ఆదాయం ఉంద. ఈటెల ఒక లక్షా 49వేల 600 కోటీ బడెెట్ ప్రవేశపెటర ారు. ఇద 201314లో మొతి ం 23 జిలాీల ఆంధరప్ద
ర దశ్ బడెెట్ కంటే ఎకుావ. 23 జిలాీల ఆంధరప్ద
ర దశ్ బడెెట్ లక్షా 23 వేల కోటేీ
ఉండదద. మనం ఎంత అద్ృష్టర వంతులమో అరథం అవుత ంద ఒక అయిదారు నెలల నుంచ్చ నేను, ర్గజేంద్ర్,
మంతురలు తదతరులు మనకు ఆదాయం బాగుంద మనకు ఏం ఉనుద ఏం లేద్ు మునుప్టిలా ఉండాలిిన
ప్నిలేద్ు పెైకి ర్గవగలి డబుు ఉంద కగబటిర సకామ్ లు చదసుకోవచుి, బరహామండంగగ ముంద్ుకు పో వచుి మీకు
తెలుసు ఆంధరప్ద
ర దశ్ లో మనం ఎవరం కూడా లెకాకు ర్గలేద్ు వగళ్ీ లెకా చుసునాురు తప్ు మన గుర్తంచ్చ
ప్టిరంచుకోలేద్ు ఆంధార దో స్ి మాజీ మంతిర ముటార గోపగలకృష్టణ కగకినాడలో ఉనాుడు చదప్లను ఎటాీ

పెంచొచుి, ఎటీ ప్ర్తశమ
ీ గగ చదయొచుి నేను అసెంబ్లీలో చెపిునా... ఆయన నాకు కగకినాడ నుంచ్చ ఫో న్ చదసి
ననుు అభినందంచారు...మా ఆంధరవగళ్ీ కు బాగగ గరాం ఉండదద... చదప్లంటే మముకడా మా ద్గా ర ర్ేవులు,
సముదారలు ఉనాుయి అనాుడు. తెలంగగణలో ఏం లేకునాు వేల కోటీ ప్ర్తశమ
ీ చదస్ి గనని చెపగువు అనాుడు.
మా ద్గా ర భగవంతుడు ఇచ్చిన విద్య వుంద, చెరువులు ఉనాుయి...ఆంధరప్ద
ర దశ్ లో సర్ెైన అవకగశం ర్గలేద్ు
మన ద్గా ర మూడు పేరీత బెసివగళ్ళను పిలుసి రు...గంగగప్ుతురలు, బెసివగళ్లీ, ఆదలాబాద్ నిజామాబాద్ లో
గుండో ళ్ీ ల అని పిలుసి రు... వగళ్ీ త పగట మన ముదర్గజ్ మితురలు... ర్ెండు కులాలు కలిపితద 40 లక్షల
జనాభా ఉంద. ఇప్ుుడు మనం ఆలోచ్చంచద సకాం ఏదెైతద ఉందో ... గంగగప్ుతురలు, బెసివగళ్లీ, ముదర్గజ్ లు
మీరంద్రూ కలిసేి కూడా సర్తపో రు మీకంద్ర్తకీ సర్తపో గగ ఇంకగ ప్ని మిగులి ద అంట పెద్ే ప్ర్తశమ
ీ గగ దీనిు
చదయబో తునాుం...వివిధ వర్గాలు, అంశగలపెై ఆయన అభిపగరయాలు ఆయన మాటలోీనే...
భారతదదశంలో ఆర్తథకంగగ బలమైన యాద్వులు, ముదర్గజ్, చదనేత వర్గాలు ఇతర వర్గాలు ఎకాడునాురంటే
తెలంగగణ ర్గష్టర ంా లో అని చెపేువిధంగగ మనం తయారుకగవగలి. అంద్ుకు ప్రభుతాం వద్ే కగవగలిిననిు
నిధులునాుయి. నిధులు ఇవాడానికి సిద్ధంగగ ఉనాుం. కష్టర ప్డి ప్నిచదసి పెైకి ర్గవగలి. వెనుకబడిన వర్గాలను
వేల కోటీ శ్రీమంతులను చదయడానికి ప్రభుతాం కటర బడి ఉంద. ఇంద్ుకు అనిు విధాలుగగ సహకర్తస్ి గం.
బ్లసకలీ ో అనేక కులాలు ద్ళితుల కంటే అధాానుంగగ ఉనాురు. వెనుకబడిపో యిన వర్గాలను వదలిపెటర ద
ే
లేద్ు. తెలంగగణ వచదిదాకగ ఎటీ నెైతద కొటాీడినను వెనుకబడినవర్గాల విష్టయంలో కూడా అంతద. పెైకి వచదిదాకగ
వదలిపెటర ద
ే ఉండద్ు. కేసకఆర్ ఒకస్గర్త ప్టర ప్టిరండు అంటే ఆ ప్ని అయియయదాకగ వద్ులడు. తెలంగగణనే
స్గధంచుకును మనకు ఇదదమీ పెద్ే విష్టయం కగద్ు. స్గమాజిక వర్గాలను పెైకి తీసుకుర్గవడంలో ఇద
పగరరంభం మాతరమ. ప్థకగల అమలు స్ొ సెైటరల దాార్గనే జరుగుతుంద. కులాలవగర్ీగగ చదసిన నిధులపెై ప్రతి
ర్ెండుమూడు నెలలకు ఒకస్గర్త సమీక్షా సమావేశం నిరాహిస్ి గం.
ఆర్ెకటికలు వగర్త మటన్ ష్టగప్ులు ఆధునీకర్తంచుకోవడానికి నిధులు ఇస్గిం. మన అవసర్గలకే కగద్ు ఇకాడి
నుంచ్చ గల్ఫ్ దదశగలకు మటన్ ఎగుమతి చదసే స్గథయిలో మటన్ ష్టగప్ులను నిరాహించుకుందాం. ప్రభుతాం
ప్రవేశపెటర న
ి ప్రభుతా ప్థకగల కోసం లబ్ధధ దారులు ఎవారు కూడా ఒకా పెైస్గ ప్రభుతా అధకగరులకు కగనీ,
ద్ళారులకు కగనీ ఇవవాద్ుే. మీ ఇండీ ద్గా ర్తకే అధకగరులు వచ్చి లబ్ధధ దారులను ఎంపిక చదసితరు. వగటిని
అందసి రు. బ్లసకలీ ో ఇంకగ ఏమైనా స్గమాజిక వర్గాలకు నిధుల కేటాయింప్ు మిగతలిపో యి ఉంటే సకఎంగగ నా
ద్గా రును సెుష్టల్ఫ డెవలపమంట్ ఫండ్ దాార్గ ఒకా సంతకంత నిధులు కేటాయిస్గి. కగనీ.. అంద్రు కలిసి
కష్టర ప్డి ప్నిచదసుకోవగలి.. పెైకి ర్గవగలి. బారహమణులోీనూ వెనుకబడినవగరునాురు. వగర్తకోసం రూ.వంద్ కోటీ
కేటాయించ్చనం. తెలంగగణలో ప్రతి మనిషి చ్చరునవుాత టి, గరాంత టి కగలర్ెగర్ేయాలి.

నేను ఇద్ంతా ఓటీ చ్చలీ ర ర్గజకీయాల కోసం చదయడంలేద్ు. ప్రజలకు మంచ్చ చదస..
ేి తమకు మంచ్చ జర్తగతంద్ని
భావిసేి వగర్ే ఓటీ వేసిరు. ఇదద సంగతిని సిదే పేట ఎనిుకలోీ అనేకమారుీ ప్రతయక్షంగగ చూసిన.
వెనుకబడినవర్గాలకు మంచ్చ జరుగగలనుదద నా లక్షయం. వెనుకబడిన కులాలను పెైకి తీసుకర్గవడానికి
నిధులు కేటాయించ్చనం. ఏపిరల్ఫ ఒకటో తదదీ నుంచ్చ ప్ద వరకు ర్ోజుకు మూడు నాలుగెైద్ు కులాల చొప్ుున
ఆయా కులాలకు సంబంధంచ్చన ముఖ్ుయలను పిలిపించ్చ మాటాీడుతం. వగర్త స్గమాజికవర్గానికి కేటాయించ్చన
నిధులను పగరద్రశకంగగ, లబ్ధధ దారులకు చదర్ే విధంగగ చరయలు తీసుకుంటం. ప్ుటిరనప్ుటి నుంచ్చ కగటికి
వెళీ లదాకగ ప్రభుతాంలో ఏదో ఒక ప్థకం ఉంద. మ నెల నుంచ్చ ప్థకగలు మొద్లు కగవగలె.
వెనుకబడిన స్గమాజిక వర్గాలు, ఎంబ్లసక వర్గాలోీని అనేక కులాలకు చటర సభలోీ అవకగశగలు ర్గలేద్ు. వగర్త
వగయిస్ చటర సభలోీ లేకుండా పో యింద. వగరు ఎనిుకలోీ నిలబడినా తకుావ సంఖ్యలో జనాభా ఉనుంద్ున
గెలిచద అవకగశగలు తకుావగగ ఉంటాయి. దీంత ఈ వర్గాలకు ర్గబో యియ ర్ోజులోీ ప్రతయక్షయ ఎనిుకలోీ కగకుండా
ఎమమల్లి ప్ద్వులత పగట గగ ఇతర ప్ద్వులు ఇస్గిం. అయితద దీనికి కొంత సమయం ప్డుతుంద.
అప్ుటివరకు వేచ్చ ఉండాలి. బో యవగళ్ీ ను ఎసకరలలో చదరుసి ం.
ర్గష్టర ంా లో ప్రసి ుతం 45లక్షల వరకు గొర్ెీలునాుయి. వీటికి అద్నంగగ 88లక్షల గొర్ెీలను 75 శగతం సబ్ధిడీత
అందస్గిం. ర్ెండు సంవతిర్గలోీ ఒక గొర్ెీ మూడు ఈతలు ఈనుతుంద. నాలుగునుర కోటీ గొర్ెల
ీ యితయి.
వీటిలో నాలుగు కోటీ ను లెకా వేసుకుని ఒకోా దానిు రూ.5వేలకు అమిమనా రూ.20వేల కోటీ వుతయి. వీటి
దాార్గ ర్గబో యియ ర్ోజులోీ యాద్వులు రూ.20వేల కోటీ ఆర్తెంచగలుగుతారు. శ్రీమంతులవుతారు.
హైద్ర్గబాద్కు ప్రతిర్ోజు ఇతర ర్గష్టగరాల నుంచ్చ 350 లార్ీల గొర్ెల
ీ ను తెపిుంచుకుంట నుం. తెలంగగణ పగరంతం
మొతాినికి 600 లార్ీల గొర్ెల
ీ ు తెచుికుంట నుం. ఇకపెై గొర్ెల
ీ ు వచుిడు బంద్ కగవగలి.. ఇకాడి నుంచ్చ
పో వుడద ఉండాలి. గొర్ెల
ీ కు అవసరమైన గడిడని ప్ండీ త టలోీ పెంచుకొని, మప్డానికి అనుగుణంగగ
ర్ెండుమూడు ర్ోజులోీనే జీవో ఇస్గిం. యంతారలు ర్గవడంత వస్గరతల చదనేత కగర్తమకులకు ప్నితగతాంద. అదద
సమయంలో ప్రభుతాాలు వగర్త గుర్తంచ్చ ప్టిరంచుకోవడం మర్తచ్చనయి. వగళ్ీ ఆకలిచావులను, ఆతమహతయలను
నిర్ోధంచదంద్ుకు తెలంగగణ ర్గష్టర ంా లో కనీవినీ ఎరుగని ర్ీతిలో రూ.1200 కోటీ కేటాయించ్చనం. ఉమమడి
ర్గష్టర ంా లో 23 జిలాీలకు కలిపి కూడా ఇంత పెద్ే ఎతు
ి న నిధులు కేటాయించలేద్ు.
గగీమాలోీ చెరువు గటీ మీద్, చెటీ కింద్ గడడ ం తీసుకోవడం, కటింగ్ చదయించుకోవడానికి యువత ఎవరూ ఆసకిి
చూప్డంలేద్ు. ప్టర ణాలకు, మండల కేందారలకు వెళిీ సెలూనీ లోనే కటింగ్ చదయించుకుంట నాురు. ప్రతి

విలేజ్లో బరహామండ మైన మాడరన్ సెలూన్ ర్గవగలె. దీనికోసం నాయిా బరహమణులకు వంద్ శగతం సబ్ధిడీత
30వేల సెలూను
ీ మంజూరు చదస్ి గం. బాయంకులు, వేటిత సంబంధంలేకుండా ఇస్గిం. దదవగలయాలోీ తలనీలాలు
తీసే నాయిాబారహమణులను దదవగదాయ శగఖ్ ర్ెగుయలర్గగ ఉదో యగులుగగ చదస్ి గం.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

