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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోని పేదల ైన ముస్ల ంలు, ఎసట్లకు రిజరవేష్టనలల కల్పంచే విష్టయంలో ప్రభుత్ేం
కట్ట్బడి వుననదని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు ప్రకట్ంచారు. రిజరవేష్టనలల పంచడానికి అవసరమైన
రాజ్యంగబదధ ప్రకయ
ిీ నల ప్ారరంభంచాలని అధికారులనల ఆదేశంచారు. 50 శాతానికి మంచి రిజరవేష్టనలల
ఉండకూడదనే కోరు్ ఉత్త రుేల నేప్థ్యంలో రిజరవేష్టనలల పంచే విష్టయంలో అనలసరించాల్ిన వయయహం ఖ్రారు
చేయాల్ిందిగా స్ఎం సూచించారు. ముస్ల ంలు, ఎసట్లకు రిజరవేష్టనలల పంచే విష్టయంపై అనలసరించాల్ిన
వయయహం గురించి బుదవారం ప్రగత్ర భవన్ లో ముఖ్యమంత్రర చరచలు జరిప్ారు. బీస్ సంక్షవమ శాఖ్ మంత్రర
జోగు రామనన, ప్రభుత్ే ముఖ్య సలహాదారుడు రాజీవ్ శరమ, బీస్ కమష్టన్ చెైరమన్ బిఎస్. రాములు,
సభుయలు వకుళాభరణం కృష్టణ మోహన్, జూలూరి గౌరిశంకర్, ఆంజనేయులు గౌడ్ ముస్ల ంల స్ిత్రగత్ులపై
అధ్యయనం జరిప్న కమష్టన్ చెైరమన్ సలదీర్, ప్రభుత్ే ప్రధాన కారయదరిి ప్రదీప్ చందర, అడేకవట్ జనరల్
రామకృష్ాణరెడిి, స్ఎంఓ ముఖ్య కారయదరిి నరిింగ్ రావు, నాయయశాఖ్ కారయదరిి సంతోష్ రెడిి, ప్రభుత్ే ముఖ్య
కారయదరిి సో మేష్ కుమార్, ప్ో లీస్ కమష్టనర్ మహందర్ రెడి త్దిత్రులు ప్ాలగొనానరు.
‘‘తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో బీస్, ఎసటి, ఎసట్, మైనారిట్ీలు అధిక సంఖ్యలో వునానరు. వారిలో ఎకుువ శాత్ం
సామాజిక, ఆరిిక, విదయ విష్టయంలో వెనలకబాట్ట త్నానిన అనలభవిసలతనానరు. ఈ విష్టయాలోల వారు
ముందడుగు వేయాల్ిన అవసరం ఉంది. సామాజిక అంత్రాలు, ఆరిిక అసమానత్లు, వెనలకబాట్ట త్నం
వలలల యువత్లో నిరాశ నిసపృహలు నెలకొనానయి. గత్ంలో అనేక ఉదయమాలు కూడా జరిగాయి. ప్ారణ నష్ట్ ం
కూడా జరిగింది. ప్రజలందరూ ప్ో రాడి సాంధించలకునన తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో ప్రిసి త్ర
్ మారాల్. పేదరికం
అనలభవిసలతనన బలహీనవరాొలకు ప్రభుత్ేం నలండి త్గిన తోడాపట్ట అందాల్. వారి జనాభాకు అనలగుణంగా
రిజరవేష్టనలల అందినప్ుపడే వారి జీవితాలోల మారుప వసలతంది. రిజరవేష్టనల పంప్ు కోసం త్రరకరణశుధ్ిితో
ప్నిచేయాల్ి ఉంది. కోరు్ వివాదాలోల కూడా చికుుకోకుండా, ఎవరూ ప్రశనంచలలని విధ్ంగా రిజరవేష్టనల
పంప్ుకు సంబంధించిన ప్రకిీయనల నిరేహంచాల్’’ అని ముఖ్యమంత్రర చెప్ాపరు.

‘‘అందరికీ ఒకవ నాయయం వుండాల్. అనిన రాష్ా్రలకు ఒకవ చట్్ ం అమలు కావాల్. త్మళనాడు రాష్ట్ ంర లో అకుడి
బలహీనవరాొల జనాభాకు అనలగుణంగా 69 శాత్ం మేర రిజరవేష్టనలల అమలవుత్ునానయి. మగతా రాష్ా్రలోల
మాత్రం 50 శాతానికి మంచకుండా కోరు్ తీరుపలునానయి. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో కూడా రిజరవేష్టనలల పంచి
తీరాల్. ముందలగా ముస్ల ంలు, ఎసట్లు జనాభా నిష్టపత్రత లో రిజరవేష్టనలల ప్ ందాల్.
అసంబీల లో తీరామనం చేస్ ప్ారల మంట్టకు ప్ంప్ుతాం. రాజ్యంగంలోని 9వ షడూయల్ లో తెలంగాణలో
ముస్ల ంలు, ఎసట్లకు రిజరవేష్టనలల పంచే అంశానిన చేరాచలని కవందరంపై ఒత్రత డి పంచలదాం. త్మళనాడులో
అనలసరించిన వయయహం, రిజరవేష్టనల పంప్ు నేప్థ్యం గురించి అధ్యయనం చేయడానికి అధికారుల బృందం
త్ేరలోనే చెనెైన వెళ్లలరావాల్. అవసరమైన ప్క్షంలో నేనల కూడా చెనెైన వెళ్లల సంబంధిత్ అధికారులు, నాయయ
నిప్ుణులతో చరిచసాత. మనం రిజరవేష్టనలల పంచడం, కోరు్ దానిన రదలి చేయడం జరుగకూడదల. పంచిన
రిజరవేష్టనలల అమలయియయవిధ్ంగా మన విధానం ఉండాల్’’ అని స్ఎం సపష్ట్ ం చేశారు.
‘‘ఉమమడి ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాష్ట్ ంర లో జనాభాకు అనలగుణంగా ఎసట్లకు 6 శాత్ం రిజరవేష్టన్ అమలయింది. కానీ
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో ఎసట్ల జనాభా 9 శాతానికి పైగానే ఉంది. రాజ్యంగ ప్రకారం కూడా ఎసట్లకు జనాభా
ఆధారంగా రిజరవేష్టనలల అమలు కావాల్ివుంది. ముస్ల ంలు కూడా పేదరికం అనలభవిసలతనానరు. వారికీ అనిన
రంగాలోల అవకాశాలు రావాల్. రిజరవేష్టనలల పరగాల్. ఈ రెండు వరాొలకు రిజరవేష్టనలల పంచలతామని ట్ీఆర్ఎస్
ప్ారట్ ఇచిచన ఎనినకల హామని ఖ్చిచత్ంగా అమలు చేస్ తీరుతాం’’ అని ముఖ్యమంత్రర వెలలడించారు.
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