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ఈ నెల 27 న ుంచి శాసనసభ, ముండలి సమావేశాలు నిర్వహుంచాలని ప్రభుత్వుం ప్రతిపాదిుంచిుంది. ఈ
మేర్కు అసుంబ్లీ కార్యదర్శికి ప్రతిపాదనలు ప్ుంపుంది. 26న బిఎసీ సమావేశుం నిర్వహుంచి, ఎనిి ర్ోజులు సభ
నిర్వహుంచాలనే విషయుంపై చర్చ జర్పాలనే విషయుం చర్శచుంచన నాిర్ు. నెల ర్ోజుల పాటు సమావేశాలు
నిర్వహుంచాలని ప్రభుత్వుం న ుంచి బిఎసీలో ప్రతిపాదిుంచాలని, 15 న ుంచి 20 ర్ోజుల పాటు ప్నిదినాలు
ఉుండేలా షడయయల్ చేయాలని అధికార్ ప్క్షుం న ుంచి కోర్ాలని ముఖ్యముంతిర శ్రీ కె. చుందరశేఖ్ర్ ర్ావు
నిర్ణయుంచార్ు. ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనన అసుంబ్లీ కార్యదర్శి శ్రీ వేదాుంత్ుం నర్సుంహచార్ుయలుకు ప్ుంపుంచార్ు.
శాసనసభ ఎనిి ర్ోజులు జర్శగశతే, శాసన ముండలి కూడా అనిి ర్ోజులు జర్పాలని ముఖ్యముంతిర
అభిపారయప్డాార్ు. శాసనసభలో చర్చ జర్శగశన ప్రతీ అుంశుంపైనా ముండలిలో కూడా చర్చ జర్గాలనాిర్ు.
అసుంబ్లీ సమావేశాల నిర్వహణపై ప్రగతి భవనలో ముంగళవార్ుం వయయహ కమిటీ సమావేశుం జర్శగశుంది. డిప్యయటీ
సీఎుం శ్రీ మహమూద్ అలీ, ముంత్రరలు శ్రీ టి. హైర్ీష్ ర్ావు, శ్రీ కెటి ర్ామార్ావు, శ్రీ ఈటెల ర్ాజుందర్, శ్రీ
పో చార్ుం శ్రీనివాస్ ర్ెడా ి, శ్రీ త్రమమల నాగశవర్ ర్ావు, శ్రీ లక్ష్మమర్ెడా ి, శాసనముండలి చీఫ్ విప్ శ్రీ పాత్ూర్శ
స ధాకర్ ర్ెడిా, విప్ లు శ్రీ బో డకుుంటి వెుంకటేశవర్ుీ, శ్రీ ప్లాీ ర్ాజశవర్ ర్ెడిా, శాసనసభ విప్ లు శ్రీ గుంప్
గోవర్థన, శ్రీమతి గ ుంగశడి స నిత్, శ్రీ నలాీల ఓదేలు, మిషన భగీర్థ వెైస్ చైర్మన శ్రీ వేముల ప్రశాుంత్ ర్ెడిా,
ఎుండిసీ చైర్మన శ్రీ శేర్శ స భాష్ ర్ెడిా, ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదార్ు శ్రీ ర్ాజీవ్ శర్మ, సీఎుంఓ అధికార్ులు
పాలగొనాిర్ు. ఈ సుందర్భుంగా ముఖ్యముంతిర మాటాీడుత్ూ, ప్రజలకు సుంబుంధిుంచిన అనిి విషయాలపై
కూలుంకశుంగా చర్చ జర్గాలని చపాార్ు.
అసుంబ్లీ సమావేశాలోీ అనిి అుంశాలపై చర్చ జర్గాలి. సభుయలు లేవనెతిిన ప్రతీ అుంశుంపై జవాబు చప్ాడానికి
ప్రభుత్వుం సదధ ుంగా ఉుంది. ఏ అుంశుంపైనెైనా చర్చకు సదధ ుంగా ప్రజలకు అనిి విషయాలన అసుంబ్లీ దావర్ా
వివర్శుంచాలని ఇుంద కోసుం ముంత్రరలు సదధ ుం కావాలి. ప్రతిప్క్ష సభుయలు ఏ అుంశుంపై ఏ ప్రశిలు వేసనా
ప్రభుత్వుం న ుంచి జవవబు చప్ాడానికి సదధ ుంగా ఉనాిుం. ప్రజల కోసుం దేశుంలో మర్ెకకడా అమలు చేయని
ఎనని కార్యకీమాలు చేప్టాటుం. వాటి గుర్శుంచి వివర్శుంచాలి. సభుయల సుందేహాలన నివృతిి చేయాలి.

విలువెైన సయచనలు సీవకర్శుంచాలి. అుంతిముంగా అసుంబ్లీ న ుంచి ప్రజలకు కావాలిిన సమాచార్ుం పో వాలి.
ఎనిి ర్ోజులు సభ నిర్వహుంచినా ప్రభుత్వుం సదధ ుంగా ఉుంది. నెల ర్ోజుల పాటు సభ నిర్శవహుంచాలని అధికార్
ప్క్షుం న ుంచి కోర్ుదాుం. ప్రతిప్క్ష సభుయలు ఎనిి ర్ోజులు కావాలుంటే అనిి ర్ోజులు సభ నిర్వహుంచడానికి
మనకుం అభయుంత్ర్ుం లేదని సీఎుం అనాిర్ు. సభ హ ుందాగా నడవాలి. ప్రతి అుంశుంపై చర్చ జర్గాలి. అని
ముఖ్యముంతిర సాషట ుం చేశార్ు.
మాత్ృభాష ప్ర్శర్క్షణలో భాగుంగా ప్రభుత్వుం తీస కుని నిర్ణయాలపై కూడా ఈ అసుంబ్లీ సమావేశాలోీ చర్చ
జర్గాలని సీఎుం ఆకాుంక్ష్ిుంచార్ు. ఇుంటర్ీమడియట్ వర్కు కచిచత్ుంగా తలుగు సబజెకటుగా ఉుండాలనే నిబుంధనల
వలీ మాత్ృభాష ప్ర్శర్క్షణ జర్గడుంతో పాటు అనేక ముంది తలుగు ప్ుండిటకుీ ఉదయ యగావకాశుం కుడా
లభిసి ుందనాిర్ు. ప్రభుత్వుం స్ాథపుంచిన ర్ెసడనిి యల్ సయకళీ లో కూడా తలుగున

ఒక సబజెకటుగా

భోదిుంచన నిటు
ీ వెలీడిుంచార్ు. హైదర్ాబాద్లో నిర్వహుంచే ప్రప్ుంచ తలుగు మహాసభలపై సభలో చర్చ
జర్గాలని సీఎుం చపాార్ు.
"ఈ సమావేశాలు చాలా ముఖ్యమైనవిగా భావిుంచాలి. ప్రజల కోసుం ప్రభుత్వుం చేప్టేట కార్యకీమాలపై ముంత్రరలు
సాషట మైన ప్రకటనలు చేయాలి. వివిధ అుంశాలపై సభుయలుందర్ూ మాటాీడే విధుంగా కులుంకశుంగా చర్చ
జర్గాలి. కొనిి బిలుీలు కూడా ఈ సమావేశాలోీ ఆమోదిుంచ కోవాలి. తలుంగాణ అసుంబ్లీ గత్ుంలో అనేక
అుంశాలపై తీర్ామనాలు చేస కుందారనికి ప్ుంపుంది. కానీ కుందరుం న ుంచి సాుందన ర్ాలేద . చటట సభలోీ మహళా
ర్శజర్వషన,

హైకోర్ుట

విభజన,

ఎసీటలకు,

మైనార్శటీలకు

ర్శజర్వషనీ

పుంప్ు,

సుంగర్ణి

ఉదయ యగులకు

ఆదాయప్న ి మినహాయుంప్ు, ఉపాధి హామీ త్దిత్ర్ అుంశాలపై కుందారనిి కోర్ుత్ూ మర్ోస్ార్శ అసుంబ్లీ గటిటగా
కోర్ాలిిన అవసర్ుం ఉుంది. మర్ోస్ార్శ తీర్ామనుం చేస కుందారనికి ప్ుంప, వతిి డి పుంచాలి" అని ముఖ్యముంతిర
చపాార్ు.
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