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బలహీనవర్గాల (బీసీ) కులాలకు చెందిన వగర్ి జీవన ప్రమాణాలలో మార్పులు తేవగల్సిన అవసర్ెం
ఉెందని ముఖ్యమెంత్రర శ్రీ కె. చెందరశేఖ్ర్ ర్గవు అన్ాార్ప. అెందుకు అవసర్మైన ప్రణాళిక ర్ూప ెందిెంచాలని
అధికగర్పలను ఆదేశెంచార్ప. దానికి అనుగుణెంగగ వచేే బడ్ె ట్ో ల బీసీ సెంక్షేమానికి నిధులు కేట్ాయిస్గామని
సిఎెం ప్రకట్ెంచార్ప. బీసీ కులాలకు చెందిన ప్రజాప్రత్రనిధులు, ప్రముఖ్ులతో త్వర్లలన్ే విసా ృత్ స్గాయి
సమావేశెం నిర్వహెంచి బీసీ కులాల వగర్ి సమగీ అభివృదిి కోసెం తీసుకున్ే చర్యలపై చర్ిేెంచనునాట్ల
ో
వెలోడ్ెంచార్ప. తలెంగగణ ర్గష్ట్ ర బీసీ కమిష్టన్ ను నియమిెంచనునాట్ల
ో సిఎెం ప్రకట్ెంచార్ప. కమిష్టన్
ఏర్గుట్లకు సెంబెంధిెంచిన అధికగర్ ప్రకయ
ిీ ను వెెంట్న్ే చేప్ట్ా్లని అధికగర్పలను ఆదేశెంచార్ప. బీసీల కోసెం
నియోజకవర్గానికి ఒకట్ చోప్ుున ర్ెసిడ్నిి యల్ పగఠశగలలు పగరర్ెంభిెంచడెంతో పగట్ల, బీసీ స్ డ్ీ సర్ిిళ్ో ను
ప్కడబెందీగగ నిర్వహెంచడెం అత్యెంత్ పగరధానయతాెంశమని సిఎెం చపగుర్ప. బీసీల సెంక్షేమెం కోసెం
తీసుకోవగల్సిన చర్యలపై కగయెంప్ు కగర్గయలయెంలల మెంగళ్వగర్ెం సిఎెం సమీక్ష నిర్వహెంచార్ప. బీసీ సెంక్షేమ
శగఖ్ మెంత్రర జోగు ర్గమనా, సిఎెం ముఖ్య కగర్యదర్ిి సి. నర్ిిెంగ్ ర్గవు, సిఎెం ప్రతేయక కగర్యదర్పిలు ర్గజశేకర్
ర్ెడ్ి , భూపగల్ ర్ెడ్ి త్దిత్ర్పలు పగలగాన్ాార్ప.

బీసీ కులాలకు చెందిన బావి త్ర్గలకు మెంచి భవిష్టయత్త
ా అెందిెంచాల్సిన బాధయత్ ప్రభుత్వెంపై ఉెందని, వగర్ికి
మెంచి చదువు అెందిెంచి గొప్ు ప్ున్ాది వేయాలని సిఎెం ఆదేశెంచార్ప. సమాజెంలల సగభాగెం ఉనా బీసీల
ప్ుర్ోగత్ర వగర్ి పిలోలకు మెంచి విదయను అెందిెంచడెం దావర్గ స్గధయమవుత్తెందని సిఎెం అభిపగరయప్డ్ాిర్ప. బీసీ
పిలోల చదువు కోసెం ఎెంత్ ఖ్ర్ేయిన్ా పట్్ డ్ానికి ప్రభుత్వెం సిదిెంగగ ఉెందని సిఎెం సుష్ట్ ెం చేశగర్ప. మొదట్

దశలల ర్గష్ట్ ెంర లల 119 అసెంబీో నియోజకవర్గాలలో, నియోజకవర్గానికి ఒకట్ చొప్ుున బీసీ ర్ెసిడ్నిి యల్ సకిల్
ను పగరర్ెంభిెంచాలని చపగుర్ప. వచేే విదాయ సెంవత్ిర్ెంలలన్ే ఈ పగఠశగలలు పగరర్ెంభెం కగవగలని, ఇెందులల
సగెం బాలుర్కు, సగెం బాల్సకలకు కేట్ాయిెంచాలన్ాార్ప. వచేే జూన్ న్ాట్కే ర్ెసిడ్నిి యల్ పగఠశగలల బో ధన,
బో ధన్ేత్ర్ సిబబెంది నియామకెం, విదాయర్పాల చేర్ిక, వగర్ికి వసత్ర త్దిత్ర్ ఏర్గుట్ల
ో చేసుకోవగలని
ఆదేశెంచార్ప. సిలబస్, ఇత్ర్ విదాయ సెంబెంధ అెంశగలపై అధయయనెం చేయాలని చపగుర్ప. ర్గష్ట్ ెంర లల ఎసీి,
ఎసీ్, మైన్ార్ిట్ీ గుర్పకులాలు నడుసుానాట్లో , అవే ప్రమాణాలతో బీసీ గుర్పకుల పగఠశగలలు నడవగలని,
అెందుకోసెం నిబది త్ కల్సగిన అధికగర్ిని నియమిెంచాలని సిఎెం ఆదేశెంచార్ప. బీసీ విదాయర్పాలకు గుర్పకులాలలో
మెంచి విదయ, వసత్ర, భోజనెం, దుసుాలు, ప్ుసా కగలు ఉచిత్ెంగగ అెందివగవలని ఆదేశెంచార్ప. ఆట్సా లెంతో పగట్ల
మెంచి పగరెంగణానిా బీసీ గుర్పకులాల కోసెం సిదిెం చేయాలని ఆదేశెంచార్ప.

ర్గష్ట్ ెంర లల వివిధ స్ డ్ీ సర్ిిళ్లో నడుసుానాప్ుట్కీ అవన్నా కేవలెం న్ామమాత్రెంగగన్ే ఉన్ాాయని సిఎెం
అభిపగరయప్డ్ాిర్ప. బీసీ స్ డ్ీ సర్ిిళ్ో తో పగట్ల అనిా స్ డ్ీ సర్ిిళ్ో లల ఉనాత్ ప్రమాణాలతో కూడ్న శక్షణ
అెందాలని సిఎెం ఆకగక్షెంచార్ప. స్ డ్ీ సర్ిిళ్ో లల శక్షణ ప ెందిన విదాయర్పాలు ఖ్చిేత్ెంగగ మెంచి ఉదయ యగెం
సెంపగదిెంచే విధెంగగ, అకగడమీల త్ర్హాలల వగట్ని నిర్వహెంచాలని చపగుర్ప. ఇెందుకు కగవగల్సిన కగర్గయచర్ణ
ప్రణాళిక ర్ూప ెందిెంచాలని సిఎెం ఆదేశెంచార్ప. బీసీ గుర్పకుల పగఠశగలల నిర్వహణ కోసెం ఇప్ుట్ నుెంచే
సా లాన్ేవష్టణ జర్పగలని కోర్గర్ప. ప్రసా ుత్ెం ర్గష్ట్ ర వగయప్ా ెంగగ ఉనా బీసీ హాస్ ళ్ో ప్ర్ిసా త్ర
ి , భవన్ాలు, సా లెం త్దిత్ర్
అెంశగలపై కూడ్ా అధయయనెం చేయాలని చపగుర్ప. వగట్ని గుర్పకులాలుగగ తీర్ిేదిదే అవకగశగనిా
ప్ర్ిశ్రల్సెంచాలని కోర్గర్ప.

నిర్పపేద బీసీల స్గమాజిక, ఆర్ిాక ప్రగత్రకి ఉప్యోగప్డ్ే కగర్యకీమాలను ర్ూప ెందిెంచాలని ముఖ్యమెంత్రర
ఆదేశెంచార్ప. బీసీల సెంక్షేమెం పేర్ిట్ గత్ెంలల ప్రవేశ పట్్ న కగర్యకీమాలు హాస్గయసుదెంగగ, న్ామమాత్రెంగగ
ఉన్ాాయని సిఎెం అన్ాార్ప. అలా కగకుెండ్ా నిజెంగగ బీసీలు ఆర్ిాకెంగగ ఎదిగేెందుకు ఉప్యోగప్డ్ేలా ప్రభుత్వ
ఆర్ిాక సహాయ కగర్యకీమాలుెండ్ాలని చపగుర్ప. అెందుకు అవసర్మైన కగర్యకీమాలను ర్ూప ెందిెంచాలని,
ఇెందుకోసెం సమగీ అధయయనెం చేయాలని ఆదేశెంచార్ప. బీసీలకు సెంబెంధిెంచిన వయవహార్గలను ప్ర్ిశ్రల్సెంచి,

ప్రభుతావనికి త్గు సకచనలు చేసేెందుకు తలెంగగణ ర్గష్ట్ ర బీసీ కమిష్టన్ వేయాలని సిఎెం ఆదేశెంచార్ప. బీసీ
కమిష్టన్ ఏర్గుట్లకు సెంబెంధిెంచిన అధికగర్ ప్రకిీయను పగరర్ెంభిెంచాలని చపగుర్ప. త్వర్లలన్ే కేబిన్ెట్
సమావేశగమయి బీసీ కమిష్టన్ ఎర్గుట్లకు సెంబెంధిెంచిన అెంశగలతో పగట్ల ఇత్ర్ విష్టయాలను కూడ్ా
చర్ిేస్గామని సిఎెం ప్రకట్ెంచార్ప.

నిజామాబాద్, కర్ెంనగర్ పో లీస్ కమీష్టనర్ెట్ో ల
-----------------------------------------ర్గష్ట్ ెంర లల నిజామాబాద్, కర్ెంనగర్ నగర్గలలో కొత్ా గగ పో లీస్ కమీష్టనర్ెట్ోను ఎర్గుట్ల చేయాలని ముఖ్యమెంత్రర
పో ల్సస్ శగఖ్ను ఆదేశెంచార్ప. ప్రసా ుత్ెం మునిిప్ల్ కగర్ోుర్ేష్టను
ో గగ ఉనా ఈ ర్ెెండు నగర్గలలో జన్ాభా, త్దిత్ర్
అెంశగలను దృష్ి్లల పట్ల్కుని పో లీసు శగఖ్ను ప్ట్ష్ట్ ెం చేయాలని సిఎెం ఆదేశెంచార్ప.

26న కేబిన్ెట్ భేట్ీ
----------------------------ఈన్ెల 26న ర్గష్ట్ ర కేబిన్ెట్ సమావేశెం ఏర్గుట్ల చేయాలని ముఖ్యమెంత్రర నిర్ణయిెంచార్ప. మధాయహాెం 2
గెంట్లకు జర్ిగే సమావేశెంలల కొత్ా పో లీస్ కమీష్టనర్ెట్ో ఏర్గుట్లతో పగట్ల, బీసీ కమిష్టన్ ఏర్గుట్ల త్దిత్ర్
అెంశగలపై చర్ిేెంచాలని నిర్ణయిెంచార్ప.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

