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స్వాతంత్యం వచ్చినప్పటి న ంచ్చ ఎస్సీ, ఎస్సీల కోసం అనేక కవర్యకరమాలు, ప్థకవలు అమలు
చేస్ినప్పటికీ ఇంకవ ఆ వర్వాలలో పేదర్ికం పో లేదని ముఖ్యమంత్ర్ శ్రర కె. చంద్శేఖ్ర్ ర్వవు ఆవేదన వయకత ం
చేశవర్ు. సమాజంలో ఎస్సీ, ఎస్సీలే అతయంత నిర్ుపేదర్ికం అన భవిసత ననార్ని, వవర్ి అభుయనాతే లక్ష్యంగవ
ప్్భుతాం ప్ని చేయాల్సీ వుందననార్ు. ర్వజకీయాలకతీతంగవ తెలంగవణ ర్వష్టీ ంర లో ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాల
అభివృద్ధి, సంక్షేమం కోసం అందర్ం కల్సస్ి ఆలోచ్చంచ్చ విధననం ర్ూప ంద్ధంచ కోవవలని, ద్ీనిని ప్కడ్బంద్ీగవ
అమలు చేస కోవవలని స్ిఎం పిలుప్ునిచనిర్ు. పో ర్వడి స్వధధంచ కునా తెలంగవణ ర్వష్టీ ంర అన కునా విధంగవ
ముంద కు పో తునాదని, ర్వష్టీ ర ప్్గత్ర కూడన బాగుందని స్ిఎం వెలలడించనర్ు. తెలంగవణ ర్వష్టీ ర ఆర్ిిక వృద్ధి ర్ేటు
ద్ేశంలోనే అతయధధకంగవ వుందని, ఈ ఫల్సతం ర్వష్టీ ంర లో పేదర్ికం నిర్ూూలన కోసం ఉప్యోగప్డనలనాద్ధ తమ
లక్ష్యమని స్ిఎం అననార్ు.
ఎస్సీ, ఎస్సీ ఎంపసలు, ఎమ్మూలేయలు, ఎమ్మూల్సీలతో భోజనం చేస్ిన ముఖ్యమంత్ర్ కె. చంద్శేఖ్ర్ ర్వవు, ప్్గత్ర
భవన్ లో వవర్ితో ప్్తేయకంగవ సమావేశమయాయర్ు. ఉప్ ముఖ్యమంత్ర్ కడియం శ్రరహర్ి, మంతు్లు అజ్మూర్వ
చందూలాల్, జగద్ీష్ ర్ెడిి, ప్్భుతా సలహాద్నర్ులు ర్వజ్మవ్ శర్ూ, జిఆర్. ర్ెడిి, ప్్భుతా ప్్ధనన కవర్యదర్ిి
ఎస్.పి.స్ింగ్, ర్సమయి బాలకిష్టన్, పిడ్మర్ిత ర్వి, నలాలల ఓద్ేలు, మలుల భటిీ వికరమార్క, గీతనర్ెడిి, నంద్ధ
ఎలల యయ, సండ్్ వెంకటవీర్యయ, ఎస్. నిర్ంజన్ ర్ెడిి, ప్్శవంత్ ర్ెడిి, బాలకస మన్, స్సతనర్వం ననయక్,
ప్స నూర్ి దయాకర్, నగేశ్ తద్ధతర్ులు పవలగాననార్ు.
“ఏ వయస వవర్ికి ఏం చేయాల్స? వృది లు, యువకులు, విద్నయర్ుిల కోసం అన సర్ించనల్సీన వయయహంపై
అధయయనం చేయాల్స. 10-25, 25-50, 50-75 వయస ీల వవర్ీగవ వయయహం ర్ూప ంద్ధంచనల్స. బావి తర్వనికి
మంచ్చ విదయ అంద్ధంచడ్ం ద్నార్వ వవర్ికి మంచ్చ జ్మవితం అంద్ధంచనల్స. అంద కోసం ర్ెస్ిడెనిియల్ సూకల్ీ
పవ్ర్ంభిసత ననాం. డిగీర ర్ెస్ిడెనిియల్ీ ఏర్వపటు చేసత ననాం. ఎస్సీ, ఎస్సీ అమాూయిల కోసం ర్ెస్ిడెనిియల్ీ
ఏర్వపటు చేయడ్ంతో పవటు, ప్టీ ణనలోల ఇతర్ కోర్ుీలు చేద్ధవే అమాూయిలకు కూడన వసత్ర కల్సపంచనల్స” అని
స్ిఎం వివర్ించనర్ు.

“ఎస్సీ, ఎస్సీలకు భూ ప్ంపిణీ కవర్యకరమం ఎప్పటి న ంచ్చ అమలులో వుంద్ధ. అయినన అస్ైన్ి భూములోల
వయవస్వయం జర్గడ్ం లేద . అవి ఆర్ిిక వనర్ుగవ మార్లేద . ఈ ప్ర్ిస్ి తులో మార్ుప ర్వవవల్స. అస్ైన్ి
భూములు ఉప్యోగంలోకి ర్వవవల్స. ఏ ఊర్ిలో ఎవర్ి పేర్ుపై భూమి వుంద్ధ? అద్ధ స్వగులో వుంద్న? లేద్న?
స్వగులోకి ర్వవవలంటే ఏం చేయాల్స? అనే అంశవలపై ప్్జా ప్్త్రనిధ లు దృష్ిీ పటాీల్స” అని స్ిఎం చెపవపర్ు.
“ఎస్సీ, ఎస్సీ ప్్జా ప్్త్రనిధ లతో కమిటీ వేస కుంద్నం. ఆ కమిటీ ఎప్పటికప్ుపడ్ు సమావేశవలు
నిర్ాహంచ కోవవల్స. క్షేత్ ప్ర్యటన చేయాల్స. ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాల కోసం ఏం చేయాలో వవర్ే నిర్ణయించనల్స. అనిా
పవర్ీీల సభుయలుండే ఈ కమిటీ స్ిఫవర్స లు ప్్భుతాం అమలు చేసత ంద్ధ” అని స్ిఎం చెపవపర్ు.
‘‘వందశవతం ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాలోల గుణనతూకమ్మైన మార్ుప ర్వవవల్స. నేన చనలా చ్చతత శుద్ధితో వుననాన . మనం
తలుచ కుంటే తప్పక ఈ వర్వాల జ్మవన ప్్మాణనలోల మార్ుప ర్వవవల్స. ఎస్సీ, ఎస్సీ సబ్ పవలన్ తీస కుర్వవడ్ం ఓ
మంచ్చ ప్ర్ిణనమం. తర్వాత ర్వష్టీ ర విభజన జర్ిగింద్ధ. ఇప్ుపడ్ు తెలంగవణ ఏర్పడింద్ధ. మంచ్చ ప్్గత్రలో వుననాం.
గతం అనవసర్ం. విమర్ిలు, ప్్త్ర విమర్ిలు కవకుండన ఎస్సీ వర్వాలకు నిజంగవ ఏం అవసర్మో, ప్్భుతాం
ఏమి చేయాలో నిర్ణయించ కోవవల్స. ఇప్ుపడ్ునా చటాీనిా బలోపతం చేద్ి నం. పవర్దర్ిక వయయహం వుండనల్స.
చ్చతత శుద్ధితో అమలు చేయాల్స. మ్ేము చనలా చ్చతత శుద్ధితో వుననాం. అంకితభావంతో ప్ని చేస్ి ఆ వర్వాలోల
మార్ుప తెద్ి నం. అప్ుపడే ప్్జా ప్్త్రనిధ లుగవ, అధధకవర్ులుగవ మనకు సంతృపిత కలుగుతుంద్ధ’’ అని స్ిఎం
అభిపవ్యప్డనిర్ు.
‘‘ప్టీ ణ పవ్ంతనలోల ఉండే ఎస్సీ, ఎస్సీల కోసం ఒక ప్్ణనళిక, స్మీ అర్బన్ లో ఉండే ఎస్సీ, ఎస్సీల కోసం ఏం
చేయాల్స, గవరమీణ పవ్ంతనలోల వుండే వవర్ికోసం ఎలాంటి వయయహం అన సర్ించనల్స. అనే విష్టయంపై
ఆలోచ్చంచనల్స. మూడ్ు పవ్ంతనలోల నివస్ించే వవర్ి జ్మవన స్ిిత్రగతులు వేర్ేార్ుగవ వుంటాయి. కవబటిీ ఈ మూడ్ు
పవ్ంతనల వవర్ి కోసం ప్్తేయక కవర్యకరమాలు చేప్టాీల్స’’ అని స్ిఎం సూచ్చంచనర్ు.
“దళితులకు మూడెకర్వల భూ ప్ంపిణి కవర్యకరమం మంచ్చ ఆలోచనతో అమలు చేసత ననాం. ఇద్ధ నిర్ంతర్
కవర్యకరమం. వయవస్వయాధనర్ిత కుటుంబానికి కనీసం 3 ఎకర్వల భూమి వుంటేనే మంచ్చ ఆర్ిిక వనర్ుగవ
వుప్యోగప్డ్ుతుందని భావించనం. భూమి ఇవాడ్మ్ే కవక, కర్ెంట్, నీళ్లల, ఇతర్ వసతులు కూడన
కల్సపసత ననాం. ఇద్ే విధంగవ గతంలో ఇచ్చిన భూమి కూడన ఉప్యోగంలోకి ర్వవవల్స. కమతనల ఏకీకర్ణ
(Consideration of Lands) జర్గవల్స. తెలంగవణ ర్వష్టీ ంర లో నీటి పవర్ుదల పవ్జెకీులు, మిష్టన్ కవకతీయ వలల
స్వగునీర్ు అంద తుంద్ధ. కవబటిీ వయవస్వయం కూడన బాగుప్డ్ుతుంద్ధ” అని ముఖ్యమంత్ర్ చెపవపర్ు. “కేంద్

ప్్భుతాం బడెెట్ ర్ూప్కలపనలో మార్ుపలు చేస్ింద్ధ. ప్్ణనళిక, ప్్ణనళికేతర్ ప్ది లు కవకుండన, ర్ెవెనూయ
కవపిటల్ పేర్ుతో బడెెట్ చూపించనలని చెపిపంద్ధ. ర్వష్టీ ర ప్్భుతాం తప్పక ఈ విధననం అన సర్ించనల్స. మన
ర్వష్టీ ంర లో కూడన బడెెట్ ర్ూప్కలపన జర్గవల్స. కవబటిీ ఎస్సీ, ఎస్సీ సబ్ పవలన్ లో మార్ుపలు ర్వవవల్స. మొతత ం
బడెెట్ లో ఎస్సీ, ఎస్సీలకు జననభా పవ్త్రప్ద్ధక, వవర్ి నిష్టపత్రత కి అన గుణంగవ నిధ లు కేటాయించనల్స. వవర్ి
జననభా శవతం కంటే క ంచెం అధధకంగవనే ఖ్ర్ుి పటాీల్స. ఆయా వర్వాలకు నిధ లు కేటాయించడ్ం, ఖ్ర్ుి
చేయడననికి అవసర్మ్మైన విధననం ఎస్సీ, ఎస్సీ కమిటీ ర్ూప ంద్ధంచనల్స. ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాలోల పేదర్ికం పో వవల్స.
అద్ే లక్ష్యం కవవవల్స” అని స్ిఎం చెపవపర్ు.
ఎస్సీ, ఎస్సీ సబ్ పవలన్ న మర్ింత ప్టిష్టీంగవ అమలు చేస్ే విష్టయంపైనన, చేయాల్సీన మార్ుప చేర్ుపలపైనన
ప్్త్రనిథ లు సూచనలు చేశవర్ు. తెలంగవణ ర్వష్టీ ంర లో సబ్ పవలన్ పై కవర్వయచర్ణ ర్ూప ంద్ధంచడననికి
ముఖ్యమంత్ర్ కె. చంద్శేఖ్ర్ ర్వవు చూపిన చొర్వన తనము అభినంద్ధసత నాటు
ల ఎమ్మూలేయ మలుల భటిీ
వికరమార్క ప్్కటించనర్ు. ఎస్సీ, ఎస్సీల అభివృద్ధి కోసం స్ిఎం చ్చతత శుద్ధితో ప్ని చేసత ననార్ని ఎమ్మూలేయ
ర్ెడనయననయక్ అననార్ు. ఎస్సీ, ఎస్సీ సబ్ పవలన్ ర్ూప్కలపనలో పవలుప్ంచ కునా ఎమ్మూలేయ మలుల భటిీ
వికరమార్క, స్సనియర్ అధధకవర్ి స్ో మ్ేశ్ కుమార్ అభిపవ్యాలన ఈ సమావేశంలో వెలలడించనర్ు.
“స్వధనర్ణంగవ ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాల కోసం నిధ లు కేటాయించడ్మ్ే కవక, వవర్ి కోసం ప్్తేయక కవర్యకరమాలు
ర్ూప ంద్ధంచ్చ, ప్్తేయక నిధ లు ఇవవాల్స, ఆ నిధ లు ఒక ఆర్ిిక సంవతీర్ంలో ఖ్ర్ుి కవకుంటే, వవటిని
మర్ుసటి ఏడనద్ధకి బదలాయించే (Carry Forward) ప్ది త్ర అవలంభించనల్స. ఎస్సీ, ఎస్సీ సబ్ పవలన్ కు ర్ూల్ీ
కూడన ర్ూప ంద్ధంచలేద . ఈ నేప్థయంలో ఎస్సీ, ఎస్సీ సబ్ పవలన్ కు సవర్ణలు చేయాల్స. ఎస్సీ, ఎస్సీల అభివృద్ధి
కోసం గరరత్ ఇంజిన్ ర్ూప ంద్ధంచనల్స. ద్ీనికి అన గుణంగవ ఎస్సీ, ఎస్సీ కమిటి ప్్భుతనానికి సూచనలు చేయాల్స”
అని స్ిఎం అభయర్ిించనర్ు.
“ఎస్సీ, ఎస్సీల కోసం కేటాయించ్చన నిధ లు వేర్ేార్ు శవఖ్ల ద్నార్వ కవకుండన ఎస్సీ, ఎస్సీ శవఖ్ల ద్నార్వనే ఖ్ర్ుి
చేయాల్స. ఈ నిధ లు ఎలా ఖ్ర్ుి చేయాల్స, ఏ కవర్యకరమాలు నిర్ాహంచనలనే విష్టయంపై కమిటి సూచనలు
చేయాల్స. ఈ వర్వాలకు సంబంధధంచ్చ ఒక పవ్ంతంలో ఒకోక అవసర్ం వుంటుంద్ధ. ద్ననికి అన గుణంగవ
కవర్యకరమాల ర్ూప్కలపన జర్గవల్స” అని ముఖ్యమంత్ర్ చెపవపర్ు.
“ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాల జ్మవన ప్్మాణనలన పంచడననికి ర్ెస్ిడెనిియల్ సూకల్ీ పటీ డ్ం మంచ్చ నిర్ణయమని టిడిపి
ఎమ్మూలేయ సండ్్ వెంకట వీర్యయ అభినంద్ధంచనర్ు. ఎస్సీ, ఎస్సీ వర్వాల అభివృద్ధి కోసం ఆలోచ్చసూ
త ఈ సమావేశం
నిర్ాహంచడ్ం, కూలంకుశంగవ చర్ిించడ్ం విప్ల వవతూక చర్ి అని కవంగెస్
ర ఎమ్మూలేయ సంప్త్ అననార్ు. ద్ీనికి

ముఖ్యమంత్ర్ కె. చంద్శేఖ్ర్ ర్వవు బద్ధల్ససూ
త , అప్ుపడే ప్్భుతనానిా అభినంద్ధంచవది ని, ఎంతో క ంత మార్ుప
వచనిక అభినంద్ధంచనలని చెపవపర్ు. ఓ మంచ్చ అడ్ుగు ప్డిందని అంద కు అభినందనలు అని మలుల భటిీ
వికరమార్క అననార్ు.”
కడియం శ్రరహర్ి, నంద్ధ ఎలల యయ, కిశోర్, ర్ెడనయననయక్, డన. ర్వజయయ, గీతనర్ెడి , సంప్త్ తద్ధతర్ులు
మాటాలడనర్ు. ఎస్సీ వర్ీాకర్ణ చేయాలని కేంద్ ప్్భుతనానిా కోర్ేంద కు తెలంగవణ అఖిలప్క్ష్ంన

ఢిల్సలకి

ప్ంప్ుతనమని స్ిఎం కేస్ిఆర్ చెపవపర్ు.
ఎమ్మూలేయలు స నాం ర్వజయయ, ర్వీంద్కుమార్ ఎస్సీలకు సంబంధధంచ్చన సూచనలు చేశవర్ు. ముఖ్యమంత్ర్
కేస్ిఆర్ చొర్వన అభినంద్ధంచనర్ు.
‘‘ఇంతకవలం ఎస్సీ, ఎస్సీలకు ఏం కవవవలో ఇతర్ులు నిర్ణయించే వవర్ు. తెలంగవణ ర్వష్టీ ంర లో మార్ుప ర్వవవల్స.
ఎస్సీ, ఎస్సీలకు ఏమి కవవవలో ఆ వర్వాల న ంచ్చ వచ్చిన ప్్జా ప్్త్రనిథ లే నిర్ణయించనల్స. అంద కే ఎస్సీ ,
ఎస్సీలకు సంబంధధంచ్చన కవర్యకరమాలు ప్్జాప్్త్రనిధ లతో చేస్ిన కమిటీయిే ర్ూప ంద్ధసత ంద్ధ. ప్్భుతాం ద్ీనిని
అమలు చేసత ంద్ధ’’ అని స్ిఎం కేస్ిఆర్ చెపవపర్ు.
ఎస్సీ కమిటీ:
అధయక్షులు: మంత్ర్ చంద లాల్
సభుయలు: డి.ఎస్. ర్ెడనయననయక్, స్సతనర్వం ననయక్, నగేష్, ర్వము ననయక్, కోవ లక్షిూ, స నాం ర్వజయయ,
తనటి వెంకటేశార్ుల.
ఎస్సీ కమిటీ:
అధయక్షులు: కడియం శ్రరహర్ి
సభుయలు: నంద్ధ ఎలల యయ, బాలకస మన్, ఎం.ఎస్. ప్్భాకర్, సండ్్ వెంకటవీర్యయ, భటిీ వికరమార్క, గీతనర్ెడిి,
సంప్త్ కుమార్, నలాలల ఓద్ేలు, ర్సమయి బాలకిష్టన్, ఆర్ూర్ి ర్మ్ేష్, కిశోర్, సంజ్మవ ర్వవు
స్పష్టల్ ఇనాయిటీ: క ప్ుపల ఈశార్.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

