ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 15-08-2016

స్వాతంత్ర దినోతసవం సందర్భంగవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రవవు ప్ిసంగం

తెలంగవణ రవష్ట్ ర ప్ిజలందరికీ భార్త స్వాతంత్ర దినోతసవ శుభాకవంక్షలు. తెలంగవణ నేలను తన పవవన
జలాలతో ప్ునీతం చేసు ునన కృష్టణ వేణికి ప్ుష్టకర్ మహో తసవం జర్ుగుతునన శుభ సందర్భంగవ మీ అందరికీ
నా శుభాభివందనాలు.

ఇదే గోల్కండ కోట నుంచి మొదటి స్వరి త్రివర్ణ ప్తాకవన్ననమనం ఎగుర్వేసిననాడు ఈ రవష్ట్ ంర రెండుననర్
నెలల ప్సిబిడడ . ఒకటొకటిగవ బాలారిష్్ వలను దాటుకుంటూ సిిర్మైన ప్రిపవలనను అందిసు త... రెండేళ్ల
తకుకవ సమయంలోనే అభివృదిిలో, సంక్షేమంలో మనం స్వధించిన ఫలితాలు దేశం దృష్ి్న్న ఆకరిిసు ునానయి.

నేను ముఖ్యమంత్రిగవ ప్ిమాణ సవాకవర్ం చేసిన మొదటి రోజే మన రవష్ట్ ంర ఇర్ుగు పొ ర్ుగు రవష్వ్రలతో
సననహప్ూర్ాక వెైఖ్రిన్న అవలంభిసుుందన్న చాలా సపష్ట్ ంగవ ప్ికటించాను. ఆ సతూరిుకి అందుకనుగుణంగవనే
ఆయా సమసయల ప్రిష్వకర్ం కోసం ప్ిభుతాం చేసిన ప్ియతానలు సతూలితాలన్నచాాయి.

నీటి పవర్ుదల, విదుయత్ ర్ంగవలోల మహారవష్ట్ ,ర కరవణటక, చత్తు స్ గఢ్ రవష్వ్రలతో సయోధ్యను స్వధించుకోగలిగవం.
చత్తు స్ గఢ్ రవష్ట్ ంర తో 1000 మగవవవటల విదుయత్ కొనుగోలు ఒప్పందం కుదిరింది. చత్తు స్ గఢ్ నుంచి మన
రవష్వ్రన్నకి మరో నాలుగు నెలలోల వెయియ మగవవవటల విదుయత్ అందుతుంది.

గోదావరి పవిజెక్ుల న్నరవాణం గత ప్ిభుతాాల విధానాల వలల వివవదాలోల చికుకకున్న ముందుకు స్వగలేదు.
మహారవష్ట్ ర తో ఉనన వివవదాలను ప్రిష్టకరించుకునే విష్టయంలో గత పవలకులు సరెైన విధానాన్నన
అవలంబించకపో గవ, మరింత జటిలం చేశవర్ు. ఈ ప్రిసి త్రన్న అధిగమంచడం కోసం రవష్ట్ ర ప్ిభుతాం చొర్వ
త్తసుకున్న మహారవష్ట్ త
ర ో జరిపిన చర్ాలు ఫలించాయి. రెండు రవష్వ్రల మధ్య పవిజెక్ుల న్నరవాణం కోసం
చారితాితాక ఒప్పందం కుదిరే దిశగవ బాటలు ప్డాడయి. ఇది మన రవష్ట్ ర ప్ియోజనాలను స్వధించేందుకు
ప్ిభుతాం వేసిన గొప్ప ముందడుగుగవ భావిసుునానను.

మరోవెైప్ు కరవణటక ప్ిభుతాంతో కూడా సననహ సంబంధాలు బలప్డాడయి. దీన్నవలల మహబూబ్ నగర్ కు
స్వగునీర్ు అందించే ఆరడడఎస్ పవిజెక్ు ప్నులు తారితగత్రన చేయడాన్నకి కరవణటక ప్ిభుతాం ముందుకొచిాంది.
పో యిన ఎండాకవలంలో తాగునీటి కోసం పవలమూర్ు ప్ిజలు త్తవిమైన ఇబబందులు ఎదురొకనానర్ు. ఈ
ప్రిసి త్రన్న గమన్నంచిన రవష్ట్ ర ప్ిభుతాం కరవణటక ప్ిభుతాంతో చరిాంచింది. ఫలితంగవ గతంలో ఎననడత లేన్న
విధ్ంగవ కరవణటక నుంచి జూరవలకు ఒక టిఎంసి నీటిన్న విడుదల చేయించుకోగలిగవం.

కేంది – రవష్వ్రల సంబంధాలలో మన రవష్ట్ ంర సమాఖ్య సతూరిున్న గౌర్విసుుననది. కేంది ప్ిభుతాంతో సఖ్యంగవ
వయవహరిసు ుననది.

ఇటీవలే గౌర్వ ప్ిధాన మంత్రి నరేందిమోది గవర్ు రవష్ట్ ంర లో ప్ర్యటించార్ు. రవష్ట్ ర వవయప్ు ంగవ ఇంటింటికీ నదీ
జలాలను నలాలలదాారవ అందించే బృహతు ర్ కవర్యకీమం ‘మష్టన్ భగడర్థ’లో భాగంగవ గజేాల్ న్నయోజకవరవాన్నకి
తాగునీర్ందించే కవర్యకీమం పవిర్ంభించార్ు. ప్ిజల స్వగు, తాగు నీటి అవసరవలను త్తర్ాడాన్నకి మన
ప్ిభుతాం చేసు ునన ప్ియతానలను, ప్ిదరిిసుునన న్నబది తను గౌర్వ ప్ిధాన మంత్రి ప్ిశంసించడంమనలో
సతూరిున్న న్నంపింది. ఇదే సందర్భంలో ఆర్ు అభివృదిి కవర్యకీమాలు మాననీయ ప్ిధాన మంత్రి చేతుల
మీదుగవ శ్రీకవర్ం చుటు్కునానయి.

17 ఏండల కిత
ీ ం మూతప్డిన రవమగుండం ఫరి్ల ైజర్ పవలంటును త్రరిగి తెరిపించాలన్న తెలంగవణ ప్ిభుతాం
సంకలిపంచింది. ప్ిభుతా ర్ంగ సంసి లలో కేంది ప్ిభుతాం పెట్ ుబడులు ఉప్సంహరించుకుంటునన నేటి
తర్ుణంలో ఈ ప్ియతనం ఏటికి ఎదురడదడం అన్న తెలిసినా ప్టు్విడవకుండా ప్ియత్రనంచింది . రవష్ట్ ర ప్ిభుతా
ప్ియతానలు ఫలించి కేందిం స్వనుకూలంగవ సపందించడమే కవకుండా సాయంగవ ప్ిధాన మంత్రి చేతుల
మీదుగవ ఎర్ువుల ఫ్వయక్రడ ప్ునర్ుది ర్ణకు శంఖ్ుస్విప్న జరిగింది. ఇది ఈ ప్ిభుతాం స్వధించిన ఘన
విజయంగవ న్నండు హర్ింతో ప్ికటిసు ునానను. దీన్నవలల ప్ితయక్షంగవ, ప్రోక్షంగవ తెలంగవణ ప్ిజల ఉదయ యగ, ఉపవధి
అవకవశవలు పెంపొ ందడమే కవకుండా.. ఎర్ువుల ఉతపత్రు లో దేశం సాయం సమృదిి స్వధించేందుకు ఉప్యోగం
కలుగుతుంది.

హైదరవబాద్ – కరడంనగర్ ల మధ్య నేర్ుగవ రెైలు నడపవలన్న నాలుగు జిలాలల ప్ిజలు దశవబాిలుగవ
కోర్ుతునానర్ు. ఈ కోరిక నెర్వేరేందుకు రవష్ట్ ర ప్ిభుతాం చేసిన కృష్ి ఫలించి... మనోహరవబాద్ – కొతు ప్లిల రెైలేా
ల ైను ప్నులకు ప్ిధాన మంత్రిగవర్ు శంఖ్ుస్విప్న చేశవర్ు.

తెలంగవణ రవష్ట్ ర విదుయతు
ు అవసరవలను త్తర్ాడాన్నకి రవమగుండంలో నాలుగు వేల మగవవవటల ఎన్.టి.పి.సి.
విదుయత్ పవలంటు ఏరవపటు చేయడాన్నకి న్నర్ణయించి, అందులో మొదటి దశ పవలంటు న్నరవాణ ప్నులకు కూడా
ప్ిధాన మంత్రి గవర్ు శంఖ్ుస్విప్న చేశవర్ు. శంఖ్ుస్విప్న చేసిన ప్నులనీన వేగంగవ ప్ూరిు చేస్ు వమన్న
ప్ిధానమంత్రి గవర్ు హామీ ఇచాార్ు.

ప్ిభుతా ర్ంగ సంసి అయిన సింగరేణి కంపెనీ న్నరిాంచిన 1200 మగవవవటల విదుయత్ పవలంటు ప్ిధాన మంత్రి
చేతుల మీదుగవ జాత్రకి అంకితం కవవడం మనందరికీ గర్ాకవర్ణం.

నేష్టనల్ హైవేల విష్టయంలో మన రవష్వ్రన్నకి జరిగిన అనాయయాన్నన ప్లుమార్ుల కేంది ప్ిభుతాం దృష్ి్కి
త్తసుకుపో యాము. ఈ విష్టయంలో కూడా కేందిం స్వనుకూలంగవ సపందించింది.

రవష్ట్ ంర ఏర్పడక ముందు తెలంగవణలో 2,592 కిలోమీటర్ల జాత్తయ ర్హదారి ఉండేది. ఈ రెండేళ్లలో కొతు గవ
1,951 కిలోమీటర్ల జాత్తయ ర్హదారి మంజూర్ు చేయించుకోగలిగవం. దీంతో తెలంగవణలో జాత్తయ ర్హదార్ుల
పొ డవు మొతు ం 4,590 కి.మీకు చేర్ుకుంటుననది. గతంలో తెలంగవణలో జాత్తయర్హదార్ుల సగటు 2.25
కిలోమీటర్ుల మాతిమే ఉండేది. ఇప్ుపడు 4 కిలోమీటర్ల కు చేర్ుతుననది. జాత్తయ సగటు 3శవతం కంటే
తకుకవునన తెలంగవణ రవష్ట్ ంర ఇప్ుపడు జాత్తయ సగటును మంచుతుండడం సంతోష్టకర్ం.

కొతు గవ ఏర్పడిన మన రవష్ట్ ంర అన్నన ర్ంగవలోల ప్ురోగమంచాలి. ఇందుకోసం అటు కేంది ప్ిభుతాంతోనత, ఇటు
పొ ర్ుగు రవష్వ్రలతోనత సుహృదాభవంతో ఇదే విధ్ంగవ వయవహరిస్ు వం. రవజీ లేన్న విధానాలతో రవష్ట్ ర
ప్ియోజనాలను స్వధిస్ు వం.

సంక్షేమం
న్నజమైన అభివృదిి అంటే పనద ప్ిజలకు భరోస్వ ఇవాడం, వవరి బతుకులకు భదిత ఇవాడం.
రవష్ట్ ంర లో పనద ప్ిజల సంక్షేమం కోసం ప్ిభుతాం 30 వేల కోటల కు పెైగవ ఖ్ర్ుా చేసు త 35 ప్థకవలు అమలు
చేసు ుననది. సంక్షేమ ర్ంగంలో దేశంలోనే నెంబర్ వన్ రవష్ట్ ంర గవ న్నలిచింది. మరింత ఎకుకవ సంఖ్యలో ప్ిజలకు
సంక్షేమ ఫలాలు అందించేందుకు ఇటీవల కొన్నన కొతు ప్థకవలను కూడా ప్ిభుతాం అమలు చేసు ుననది.
ఎసవస, ఎసవ్ల కోసం ప్ివేశ పెట్ న
ి కళ్యయణలక్షిా కవర్యకీమాన్నన బిసిలు, ఇబిసిలకు కూడా అందిసు ునానం.
ఎసవస, ఎసవ్, మైనారిటీల కోసం ఈ విదాయ సంవతసర్ం నుంచే 250 గుర్ుకుల విదాయలయాలను కొతు గవ
మంజూర్ు చేశవం. ఇప్పటికే 230 గుర్ుకులాలు పవిర్ంభమై, విదాయబో ధ్న కూడా జర్ుగుతుననది. మరో 20
గుర్ుకులాలు వవర్ం రోజులోల పవిర్ంభమవుతాయి. తెలంగవణ రవష్ట్ ంర లో కెజి టు పిజి ఉచిత విదయ అందించాలనే
బృహత్ సంకలాపన్నకి బలహీన వరవాల గుర్ుకులాలతో బీజం ప్డినందుకు సంతోష్ిసు ునానను.

హాస్ ళ్లలో, మదాయహన భోజన ప్థకంలో పిలలలకు ఇప్పటికే సననబియయంతో అననం పెడుతునన సంగత్ర మీకు
తెలుసు. ఈ విదాయ సంవతసర్ం నుంచి కవలేజీ, యూన్నవరిసటీ హాస్ ళ్ల విదాయర్ుిలకు కూడా సననబియయం

అందిసు ునానము. ఏ రవష్ట్ ంర లో లేన్న విధ్ంగవ మన రవష్ట్ ంర లో దాదాప్ు 40 లక్షల మంది పనద విదాయర్ుిలకు ప్ిత్త
రోజు సననబియయంతో అననం పెడుతునానమన్న తెలియచేసనందుకు నేనెంతో సంతోష్ిసు ునానను.

తెలంగవణ రవష్ట్ ంర లో ఎసవ్లు, మైనారిటీలు పెది సంఖ్యలో ఉనానర్ు. వవరిలో ఎకుకవ శవతం పనదరికంలో
ఉనానర్ు. సమైకయ రవష్ట్ ంర లో తెలంగవణ ఎసవ్లు, మైనారిటీలు జనాభా న్నష్టపత్రు ప్ికవర్ం రిజరేాష్టనుల పొ ందలేదు.
ఎసవ్లు, మైనారిటీల సిిత్రగతులను అధ్యయనం చేయడాన్నకి చెలలప్ప, సుధీర్ కమష్టనుల వేశవము. ఆ కమష్టనుల
ఇటీవలే న్నవేదికలు సమరిపంచాయి. తార్లోనే ఎసవ్లు, మైనారిటీలకు జనాభా దామాష్వను అసుసరించి
రిజరేాష్టనుల కలిపస్వుమనీ... వవరి స్వమాజిక, ఆరిిక స్ోి మత పెంచే విష్టయంలో తగిన చర్యలు త్తసుకుంటామనే
శుభవవర్ు ను మీతో ప్ంచుకుంటునానను.

అన్నన స్వియిలలో స్వమాజిక నాయయం అమలు కవవవలనే ఉదేిశయంతో మన ప్ిభుతాం భార్తదేశంలో మరే
రవష్ట్ ంర లో లేన్న విధ్ంగవ మారెకట్ కమటీలల ో ఎసవస, ఎసవ్, బిసి, మహిళ్లకు మన ప్ిభుతాం రిజరేాష్టనుల
కలిపంచింది.

పనద బాిహాణుల కోసం బడెెటల ల వందకోటల ర్ూపవయలను కేటాయించాము. వవరి అభివృదిి, సంక్షేమం కోసం
తగిన ప్థకవలు తార్లో ర్ూపొ ందిస్ు వం.

భార్త రవజాయంగ న్నరవాత డాక్ర్ బాబా స్వహబ్ అంబేడకర్ 125వ జయంతుయతసవవల సందర్భంగవ హుసనసన్
స్వగర్ త్తర్ంలో125 అడుగుల విగీహాన్నన సముననతంగవ ప్ిత్రష్ిఠ ంచుకోబో తునానం.

తెలంగవణ ఉదయమంలో పవిణాలరిపంచిన వవరి తాయగవన్నన చరితల
ి ో న్నలిపన విధ్ంగవ లుంబినీ పవర్ుక లో తెలంగవణ
అమర్ వీర్ుల సాృత్రచిహానన్నన ఘనంగవ ఏరవపటు చేసనందుకు ప్ిభుతాం ప్నులు పవిర్ంభించింది.

కొతు జిలాలలు
ప్రిపవలన స్ౌలభయం కోసం రవష్ట్ ంర లోన్న ప్ిసు ుత జిలాలలను ప్ునర్ాయవసవికరించే ప్ికయ
ిీ
పవిర్ంభమయింది.
తెలంగవణ ప్ిజలకు పవిత్ర పవతిమైన దసరవ ప్ండుగ కవనుకగవ కొతు జిలాలలు ఏరవపటవుతాయన్న సంతోష్టంగవ
ప్ికటిసు ునానను.

భారడ పవిజెక్ులు
తెలంగవణలో కోటి ఎకరవలకు స్వగునీర్ు అందించాలనే లక్షయంతో ప్ిభుతాం ముందుకుపో తుననది. మన
రవష్వ్రన్నకునన నీటి కేటాయింప్ులకు అనుగుణంగవ కవళ్ేశార్ం, పవలమూర్ు, శ్రీ సవతారవమ ఎత్రు పో తల
ప్థకవలను తారితగత్రన న్నరిాంచడాన్నకి ప్ిభుతాం ప్ూనుకుననది.

ఆన్ గోయింగ్ పవిజెక్ులు
గతం నుంచే న్నరవాణంలో ఉండి నతు నడకన నడుసుునన పవిజెక్ుల ప్నులను ప్ిభుతాం ప్ర్ుగులు పెట్ ంి చింది.
అవసర్మైన న్నధ్ులిచిాంది. వెంటబడి మరడ ప్నులు చేయించింది. ప్ిభుతా కృష్ి వలల ఈ ఖ్రడఫ్ లోనే
ఆయకటు్కు నీర్ందింది. మహబూబ్ నగర్ జిలాలలోన్న బీమా, నెట్ ంపవడు, కలాకురిు, కోయల్ స్వగర్ ఎత్రు పో తల
ప్థకవల దాారవ ప్ిసు ుతం నాలుగుననర్ లక్షల ఎకరవలకు నీర్ందుతుననది. వచేా ఖ్రడఫ్ నాటికి ఈ నాలుగు
పవిజెక్ులు నతటికి నతర్ు శవతం ప్ూరిు చేసుకోవడం వలల పవలమూర్ు జిలాలలో 6 లక్షల ఎకరవలకు స్వగునీర్ు
అందుతుంది.

ఆదిలాబాద్ జిలాలలోన్న కొముర్ం బీమ్, మతు డివవగు, గడెడననవవగు, నీలాాయి, గొలల వవగు పవిజెక్ుల దాారవ ఈ
ఖ్రడఫ్ నుంచి నీటి విడుదల అయింది. దాదాప్ు 50 వేల ఎకరవలకు స్వగునీర్ు అందుతుననది. వచేా ఏడాదికి
ఆదిలాబాద్ జిలాలలోన్న అన్నన మధ్య తర్హా నీటి పవర్ుదల పవిజెక్ులు ప్ూర్ు యి లక్ష ఎకరవలకు స్వగునీర్ు
అందుతుంది. ఖ్మాం జిలాలలోన్న పవల ం, కినెనర్స్వన్న పవిజెక్ుల దాారవ ఖ్రడఫ్ నుంచే నీర్ందుతుంది.

ముళ్ల కంప్లు, పొ దలు, ప్గుళ్లల, ప్ూడికతో న్నండిన ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. కవలువలను 200 కోటు
ల వెచిాంచి
ప్ిభుతాం బాగు చేయించింది. వర్ంగల్, నల్ాండ జిలాలల ఆయకటు్కు, చెర్ువులను నీర్ందించడాన్నకి
ఇప్ుపడు ఆ కవలువలు సిదింగవ ఉనానయి.

మష్టన్ కవకత్తయ
మష్టన్ కవకత్తయ దాారవ రవష్ట్ ంర లోన్న 46వేల చెర్ువుల ప్ునర్ుది ర్ణ లక్షయంగవ పెట్ ుకునానము. ఉదయమ
సతూరిుతో ప్ిజల భాగస్వామయంతో మొదటి దశలో ఎన్నమది వేల చెర్ువులు బాగుప్డాడయి. రెండయ దశలో 9వేల
చెర్ువుల ప్నుల ప్ిభుతాం చేప్టి్ంది. మష్టన్ కవకత్తయ దాారవ బాగుప్డడ చెర్ువులోల ఇప్ుపడు జలకళ్
ఉటి్ప్డుతుననది. ఇటీవల కురిసిన వరవిల వలల తెలంగవణ వవయప్ు ంగవ 20వేల చెర్ువులు న్నండడం మన
రవష్వ్రన్నకి శుభసతచకం.

వయవస్వయం
సమైకయ రవష్ట్ ంర లో న్నర్ల క్షయయన్నకి గురెైన వయవస్వయ ర్ంగం మీద ప్ిభుతాం ప్ితేయక దృష్ి్ పెట్ ంి ది. ఎర్ువులు,
వితు నాల కోసం రెైతులు రోడెడకేక దుసిిత్రన్న న్నవవరించింది. రెైతులకు చాలినన్నన ఎర్ువులు, వితు నాలను
సకవలంలో సమకూరిాంది. మొట్ మొదటి స్వరిగవ ఎండాకవలంలోనే వితు నాలు తెపిపంచి, గవీమస్వియిలో
అందుబాటులో ఉంచింది. రవష్ట్ ంర లో ఏ ఒకక రెైతు కూడా ఎర్ువులు, వితు నాలు దొ ర్కలేదన్న బాధ్ప్డే ప్రిసి త్ర
లేకుండా చేసింది. ఈ స్వరి మంచి వరవిలు కూడా కుర్వడం, రెైతులు సరెైన సమయాన్నకే వితు నాలు
వేసుకోగలగడం సంతోష్టకర్ం.

మైకోీ ఇరిగేష్టన్: తకుకవ నీటితో ఎకుకవ దిగుబడి స్వధించే అవకవశమునన మైకోీ ఇరిగేష్టన్ కు ప్ిభుతాం
పవిధానయత ఇసుుననది. ఎసవస, ఎసవ్ రెైతులకు, సనన, చిననకవర్ు రెైతులకు 100 శవతం సబిసడీపెై, మగతా
వవరికి 80 శవతం సబిసడీపెై డిప్
ి ఇరిగేష్టన్ అందిసు ునానం. మైకోీ ఇరిగేష్టన్ కు ప్ిభుతాం బడెెటల ల ర్ూ.300 కోటు
ల
కేటాయించడంతో పవటు నాబార్ుడ నుంచి మరో వెయియ కోటు
ల సమకూర్ుాకున్న రవష్ట్ ంర లో లక్షయ26 వేల ఎకరవలోల
ఈ ఏడాది డిప్
ి ఇరిగేష్టన్ ఏరవపటు చేయడాన్నకి కవర్యచర్ణ సిదిమైంది.

గడన్
ీ హౌజ్: కూర్గవయలు, ప్ండుల, ప్ూలు ప్ండించడాన్నకి అనువుగవ ఉండే పవలీ హౌజ్, గడన్
ీ హౌజ్ కలి్వేష్టన్
కోసం ప్ిభుతాం 75 శవతం సబిసడీ ఇసుుననది.

ఫ్వమ్ మకనెైజేష్టన్: వయవస్వయంలో యాంత్తికర్ణ పెంచేందుకు ప్ిభుతాం ఫ్వమ్ మకనెైజేష్టన్ కవర్యకీమాన్నన
పెది ఎతు
ు న చేప్డుతుననది. 420 కోటల వయయంతో రెైతులకు ఆధ్ున్నక వయవస్వయ ప్న్నముటు
ల అందిసు ుననది.
ఆధ్ున్నక వయవస్వయ ప్ది తులపెై అవగవహన కలిపంచే కవర్యకీమాలు చేప్టి్ంది.

వయవస్వయాధికవర్ుల న్నయాయమకం: రెైతులకు అవసర్మైన సహాయం అందించడాన్నకి రవష్ట్ ర వవయప్ు ంగవ 1311
మంది వయవస్వయ విసు ర్ణాధికవర్ులను, 120 మంది వయవస్వయాధికవర్ులను, 75 మంది హరి్కలార్
అధికవర్ుల న్నయామకం జర్ుగుతుననది. చరితల
ి ో ఇంత పెది ఎతు
ు న వయవస్వయాధికవర్ుల న్నయామకం
ఎననడత జర్గలేదు.

హరి్కలార్ కవరొపరేష్టన్: తెలంగవణ రవష్ట్ ంర లో కొతు గవ మనం హరి్కలార్ డెవలప్ మంట్ కవరొపరేష్టన్
ఏరవపటయింది. ఫుడ్ పవిసెసింగ్ యూన్నట్ కూడ తార్లోనే పవిర్ంభం కవబో తుననది.

గోదాములు: రవష్ట్ ంర లో 21 లక్షల మటిక్
ి టనునల స్వమర్ియం కలిగిన గోదాములు న్నరిాస్వుమన్న నేను గత
స్వాతంతి దినోతసవ సందర్భంగవ ప్ికటించాను. చెపిపన మాట ప్ికవర్ం ప్ిభుతాం పెది ఎతు
ు న గోదాముల
న్నరవాణాన్నన చేప్టి్ంది. గిట్ ుబాటు ధ్ర్ వచేావర్కు రెైతులు తమ ఉతపతు
ు లను న్నలా చేసుకోవడాన్నకి తగిన
స్ౌకర్యం కలిపసుుననది. తెలంగవణ వచేా నాటికి 4.17 లక్షల మటిక్
ి టనునల స్వమర్ియం కలిగిన 176
గోదాములు మాతిమే ఉండేవి. ఈ రెండేళ్లలోనే 17.07 లక్షల మటిక్
ి టనునల స్వమర్ియం కలిగిన 330
గోదాముల న్నరవాణాన్నకి చర్యలు త్తసుకునానం. వీటిలో వంద గోదాములు ఇప్పటికే అందుబాటులోకి
వచాాయి. మగతా గోదాములు రవబో యిే రెండు నెలలోల ప్ూర్ు వుతాయి. తెలంగవణ వవయప్ు ంగవ 21.24 లక్షల
మటిక్
ి టనునల స్వమర్ియం కలిగిన 506 గోదాములు రవబో యిే రోజులోల రెైతుల కోసం సిదింగవ ఉంటాయి. 60

ఏండల సమైకయ పవలనలో గోదాముల న్నరవాణం కోసం 100 కోటు
ల ఖ్ర్ుా పెడితే, కేవలం రెండేళ్లలో ప్ిభుతాం
1,024 కోటు
ల ఖ్ర్ుా చేసింది.

విదుయత్
తెలంగవణ రవష్ట్ ంర ఆవిర్భవించే నాటికునన త్తవి విదుయత్ సంక్షోభాన్నన విజయవంతంగవ అధిగమంచగలిగవం.
కోతలేల న్న విదుయత్ ను సర్ఫరవ చేసుకోగలిగవము. మగులు విదుయత్ రవష్ట్ ంర గవ తెలంగవణను న్నలిపనందుకు
వడివడిగవ అడుగులు వేసు ునానం.

మష్టన్ భగడర్థ
మష్టన్ భగడర్థ ప్నులు ఆశంచిన వేగంతో నడుసుుననందుకు సంతృపిు వయకు ం చేసు ునానను. ఇప్పటికే గజేాల్
న్నయోజకవర్ా ప్ిజలకు గోదావరి నదీ జలాలను నలాలల దాారవ అందించే కవర్యకీమం ప్ిధాన్న చేతుల మీదుగవ
పవిర్ంభమయింది. 2018 మారిా నాటికి రవష్ట్ ంర లోన్న అన్నన గవీమాలకు గోదావరి, కృష్వణ జలాలు అందుతాయి.
మష్టన్ భగడర్థ పెైప్ుల దాారవ ప్ిత్త ఇంటికి మంచినీళ్లల ఇవాడంతో పవటు, ప్ిత్త ఇంటికీ ఇంటరెనట్ స్ౌకర్యం
కలిపంచేందుకు ఫెైబర్ ఆపి్కల్ కేబుల్ వేసుకుంటునానము. స్వంకేత్రక అభివృదిి ఫలితాలను గవీమీణ ప్ిజలకు
సెైతం అందుబాటులోకి వసుుంది.

వెైదయం
ప్ిజారోగయ ప్రిర్క్షణ కోసం ప్ిభుతాం పెదిమొతు ంలో న్నధ్ులు కేటాయించింది. ప్ిభుతా ఆసుప్తుిల
న్నర్ాహణలో సంసకర్ణలు చేప్టి్ంది. రవష్ట్ ంర లోన్న ప్ిభుతాాసుప్తుిలోల ఒకోక బెడ్ న్నర్ాహణకు ప్ిత్త నెల
సగటున ఆర్ు వేల ర్ూపవయలు ఖ్ర్ుా చేసు ునానం. హాసిపటల్ బెడలపెైన రోజుకొక ర్ంగు బెడ్ ష్వటల ు వేయాలన్న
న్నర్ణయించాము. రవష్ట్ ంర లోన్న మొతు ం 42 ఏరియా ఆసుప్తుిలకు గవను, 30 ఆసుప్తుిలోల కొతు గవ ప్ర్ుప్ులు,
బెడ్ ష్వటల ు, సెల ైన్ స్వ్ండుల ఏరవపటు చేశవము. మగతా 12 ఆసుప్తుిలకు మరో 20 రోజులోల స్వమాగిీ
అందుతుంది. 600 కోటల వయయంతో రవష్ట్ ర వవయప్ు ంగవ అన్నన ప్ిభుతాాసుప్తుిల కోసం కొతు వెైదయ స్వమాగిీ

(మడికల్ ఎకిాప్ మంట్) కొనుగోలు కొనడం జర్గుతుననది. రవష్ట్ ర వవయప్ు ంగవ 40 డయాలిసిస్ సెంటర్ుల, 40
డయాగనసి్క్ సెంటర్ుల ఏరవపటవుతునానయి. వీటి ప్రికరవల కొనుగోలుకు వెైదయ ఆరోగయ శవఖ్ ఆర్డర్ల ు ఇచిాంది.
రెండు నెలలోల డయాగనసి్క్ సెంటర్ుల, డయాలసిస్ సెంటర్ుల పవిర్ంభమవుతాయి. ప్ిభుతాాసుప్తుిలకు
మందుల కొనుగోలు కోసం ఇచేా బడెెట్ ను కూడా రెట్ ింప్యాయయి. మందుల కొనుగోలుతో పవటు ఆసుప్త్రి
న్నర్ాహణ బాధ్యతలను కూడా ఆయా ఆసుప్తుిల సతప్రింట్ండెంటల కే అప్పగించే విధ్ంగవ సంసకర్ణలు
త్తసుకొచిాంది ప్ిభుతాం. ప్ిభుతా ఆసుప్తుిలలో మర్ణించిన వవరి మృతదేహాలను ఇంటికి చేరేాందుకు
కుటుంబ సభుయలు ప్డుతునన ఇబబందులను ప్ిభుతాం మానవీయ హృదయంతో అర్ిం చేసుకుంది. ప్ిత్త
దవవఖ్ానలో మృతదేహాల తర్లింప్ుకు అంబుల నుసలు ఏరవపటు చేయాలనే న్నర్ణయం జరిగింది. తార్లోనే ఈ
స్ౌకర్యం అందుబాటులోకి వసుుంది.

ప్రిశమ
ీ లు
తెలంగవణ పవరిశవీమకవభివృదిి కోసం తెచిాన టిఎస్-ఐపవస్ చట్ ం మంచి ఫలితాలు అందిసు ుననది.
ప్ిప్ంచంలోనే అతుయతు మ పవరిశవీమక విధానంగవ పనర్ు తెచుాకుననది. ఇప్పటికే 2,303 ప్రిశమ
ీ లకు న్నరడణత
సమయంలో అనుమతులిచిాంది ప్ిభుతాం. ఈ ప్రిశమ
ీ ల దాారవ రవష్వ్రన్నకి 46వేల కోటల పెట్ ుబడులు
వచాాయి. దాదాప్ు లక్షయ 75వేల మందికి కొతు గవ ఉదయ యగవవకవశం లభించడం సంతోష్టకర్ం.

ఐటి
ఐటి ర్ంగంలో తెలంగవణ రవష్ట్ ంర గణనీయమైన అభివృదిిన్న స్వధిసు ుననది. 13.26 శవతం వృదిి రేటుతో దేశంలోనే
నెంబర్ వన్ గవ తెలంగవణ న్నలిచింది. గత ఆరిిక సంవతసర్ం మన రవష్ట్ ంర 75వేల కోటల కు పెైగవ స్వఫ్ట్ వేర్
ఎగుమతులు చేయగలిగింది. కొతు గవ ఐటి కంపెనీలు పెట్ ే వవరికోసం నెలకొలిపన టి-హబ్ గవ పిలవబడే
ఇంకుయబేటర్ సెంటర్ ఎంతో మంది ఔతాసహికులకు అండగవ న్నలుసుుననది. ప్ిప్ంచ వవయప్ు ంగవ ఐటి దిగాజాల
ప్ిశంసలు పొ ందుతుననది. హైదరవబాద్ ను ప్ిముఖ్ ఐటి కేందింగవ ప్ిప్ంచమంతా గురిుసు ుననది. అందుకే
2018లో జరిగే వర్ల్డ కవంగెస్
ీ ఆఫ్ ఇనూరేాష్టన్ ట్కవనలజీ సదసుసకు మన హైదరవబాద్ వేదిక కవనుందన్న
సగర్ాంగవ ప్ికటిసు ునానను.

ఉదయ యగవలు
ప్ిభుతాం లక్ష ప్ిభుతా ఉదయ యగవల కలపన లక్షయంగవ పెట్ ుకుననది. లక్షయ స్వధ్నలో భాగంగవ ఇప్పటికే 37 వేల
న్నయామకవలు చేప్టి్ంది. వేలాది మంది కవంటాికు్ ఉదయ యగులను కీమబదీికరించే ప్ికిీయ నడుసుుననది.

నగరవభివృదిి
మన రవష్ట్ ంర లో దాదాప్ు 45 శవతం మంది ప్ిజలు ప్ట్ ణాలోలనే జీవిసుునానర్ు. పెర్ుగుతునన నగర్ జనాభాకు
అనుగుణంగవ మౌలిక వసతులు పెంచేందుకు ప్ిభుతాం చర్యలు చేప్టి్ంది.

హరితహార్ం
ఒకప్ుపడు ఈ భూగోళ్ం మొతు ం నీటితోనత, అడవులతోనత న్నండి ఉండేది. మన్నష్ి తన అవసరవల కోసం
అడవులను చదును చేసి అవవస్వలను ఏరవపటు చేసుకునానడు. స్వగు భూములిన సృష్ి్ంచుకునానడు.
అవసరవల కోసం పవిర్ంభమయిన అడవుల నరికివేత రవనురవను ప్రిమత్ర దాటిపో యింది. విచక్షణార్హితంగవ
స్వగిన అడవుల విధ్ాంసం ప్రవయవర్ణాన్నకి ముప్ుప తెచిాంది. ప్ిప్ంచ వవయప్ు ంగవ ఈ పెను ప్ిమాదాన్నన
అందర్ూ గురిుసు ునానర్ు. ఇటీవల పవరిస్ లో జరిగిన వర్ల్డ గడన్
ీ ఎకవనమీ సదసుసలో కూడా ప్ిప్ంచ దేశవలనీన
ప్రవయవర్ణాన్నకి కలుగుతునన ముప్ుపపెై ఆందయ ళ్న వయకు ం చేశవయి. మన రవష్ట్ ంర లో కూడా ప్రవయవర్ణ
సమతులయం ప్ూరిుగవ దెబబత్రననది. ఫలితంగవ ప్ిత్త రెండు మూడు సంవతసరవలకొక స్వరి ఖ్చిాతంగవ కర్ువు
కవటకవలు ఏర్పడే ప్రిసి త్ర దాప్ురించింది. ఈ ప్రిసి త్ర నుంచి నేటితర్ంతో పవటు భవిష్టయత్ తరవలను కూడా
బయట ప్డేసనందుకు ప్చాన్ననీడను (గడన్
ీ కవర్) పెంచేందుకు ప్ిభుతాం తెలంగవణకు హరితహార్ం కవర్యకీమం
చేప్టి్ంది. ఈ ఏడాది 46కోటల ను మొకకలను నాటాలన్న లక్షయంగవ పెట్ ుకునానం. మూడేళ్లలో 230 కోటల
మొకకలు నాటాలన్న న్నర్ణయం జరిగింది. ప్చాదనం పెంచేందుకు ప్ిప్ంచ వవయప్ు ంగవ జరిగిన అత్రపెది మానవ
ప్ియతానలు మూడు. మొదటి ప్ియతనం ఆసన్లి
ర యా దేశంలో జరిగింది. రెండవది చెైనాలో గోబి ఎడారి
విసు ర్ణను న్నరోధించడాన్నకి జరిగింది. మూడయ ది మన రవష్ట్ ంర లో మనం తలపెట్ న
ి తెలంగవణకు హరితహార్ం
కవర్యకీమం. ప్ిభుతాం తలపెట్ న
ి ఈ కవర్యకీమాన్నకి ప్ిజల నుంచి పెదిఎతు
ు న సపందన వసుుననది. ఊర్ూరవ

వవడవవడనా ప్ిజలు, ప్ిజాప్ిత్రన్నధ్ులు, అధికవర్ులు, సాచాంద సంసి లు అందర్ూ ఒకకట్ై ఉదయమ సతూరిుతో
మొకకలు నాటుతునానర్ు. హరితహార్ం కవర్యకీమాన్నన విజయవంతం చేయడాన్నకి కృష్ి చేసిన వవరికి
హరితమతి పనర్ుతో ఈ స్వాంతంతి దినోతసవం నుండే అవవర్ుడలు ఇవవాలన్న ప్ిభుతాం న్నర్ణయించింది.
న్నజామాబాద్ జిలాలలో లక్షయయన్నన మంచి మొకకలు పెట్ ంి చిన కల క్ర్ యోగితా రవణాకు ఈ సంవర్సర్ం
హరితమతి అవవర్ుడను అందచేసు ుననటు
ల మీ అందరి హర్ిదాానాల మధ్య ప్ికటిసు ునానను.

హరితహార్ం కవర్యకీమంలో మీర్ంతా పవల్ాన్న, మొకకలు నాటాలన్న, నాటిన మొకకలను చంటి బిడడ ల వల
సంర్క్షించాలన్న మరోస్వరి మమాలిన కోర్ుతునానను. మన్నష్ికి ఆయువు పెంచడంతో పవటు ఆహాలదకర్మైన
జీవితాన్నన అందించే చెటల ు పెంచడం ప్ిత్త ఒకకర్ూ తమ జీవితంలో భాగంగవ భావించాలన్న ఆకవంక్షిసు ునానను.

శవంత్ర భదితలు
శవంత్ర భదితల ప్రిర్క్షణ విష్టయంలో ప్ిభుతాం దృఢ చితు ంతో వయవహరిసు ుననది. అరవచక శకుుల ఆట
కటి్ంచేందుకు ప్ిభుతాం కఠిన చర్యలు త్తసుకుంటుననది. ప్ిభుతాం త్తసుకుంటునన చర్యల ఫలితాలు మీ
కళ్ల ముందే

ఉనానయి.

తెలంగవణ

పో లీసుల

ప్న్నత్తర్ు

గణనీయంగవ

మర్ుగుప్డిందన్న

చెప్పడాన్నకి

సంతోష్ిసు ునానను. న్ననన ప్ికటించిన జాత్తయ పో లీస్ అవవర్ుడలోల కూడా అతయధికం తెలంగవణ పో లీసులే
దకికంచుకోవడం మనందరికీ గర్ాకవర్ణం. జాత్తయ అతుయననత పో లీస్ ప్ుర్స్వకర్మైన శౌర్యచకీ అవవర్ుడ
సమైకయ ఆంధ్ిప్ద
ి ేశ్ చరితల
ి ోనే ఎవరికీ దకకలేదు. తెలంగవణ ఏర్పడిన తరవాత మొట్ మొదటి స్వరిగవ మన
తెలంగవణ బిడడ , నల్ాండ జిలాలకు చెందిన ఇంట్లిజెన్స కవన్నసన్బుల్ కుకుకడప్ు శ్రీన్నవవసులు ఈ
ప్ిత్రష్వ్తాకమైన శౌర్యచకీ ప్ుర్స్వకరవన్నకి ఎంపిక కవవడం మనందరికీ ఎంతో సంతోష్టం కలిగించే విష్టయం.

రెండు రవష్ట్ ప్
ర త్ర గవయలంటరడ అవవర్ుడలతో పవటు మొతు ం 38 జాత్తయ పో లీస్ మడల్స స్వధించి దేశంలో
తెలంగవణ పో లీసులు అగీస్ి వనంలో న్నలిచార్ు. సంఘ వయత్రరేక శకుులను అరికట్ డాన్నకి మన పో లీసులు
ప్ిదరిిసుునన స్వహస్వన్నకి, చొర్వకు యావత్ జాత్ర గరిాసుుననదన్న మీ హరవిమోదాల మధ్య ప్ికటిసు ునానను.

ముగింప్ు
ప్ిజలు పో రవడి స్వధించుకునన తెలంగవణ రవష్వ్రన్నన బితుకును ప్ండించే బంగవర్ు తెలంగవణగవ మలిచేందుకు
ప్ిభుతాం త్రికర్ణ శుదిితో కృష్ి చేసు ుననది. అభివృదిి న్నరోధ్క శకుులు ఎన్నన ఆటంకవలు కలిపంచినా ప్ిజా
బలమే అండదండగవ భావించి సిిర్ంగవ ప్ురోగమసుుననది. లక్షయ స్వధ్నకు అవసర్మైన మనో బలాన్నన,
మది తును ఇవవాలన్న తెలంగవణ ప్ిజలను స్వాతంతి దినోతసవ వేళ్ సవినయంగవ కోర్ుతూ సెలవు
త్తసుకుంటునానను.

జెై తెలంగవణ
జెై హింద్

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

