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సమాజంలో అత్యంత్ వెనుకబడిన త్రగత్ుల (ఎం.బి.సి.) అభ్యయననతి కోసం ప్రత్యయక కార్ాయచరణ
అమలు చయయనుననట్ల
ు మయఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావు ప్రకట్ంచారు. బిసి కార్పొర్ేషన్ ను
కొనసాగిసూ తనే ర్ాష్ ంర లో మోస్ట్ బయయకవర్్ కాుసెస్ట డెవలపెమంట్ కార్పొర్ేషన్ (ఎంబిసిడిసి) ఏర్ాొట్ల చయసూ ామని
చెప్ాొరు. ఎంబిసిలకు బడెెట్ు లనే నిధులు కేట్యయంచి, ఎంబిసిడిసి ద్ావర్ా ఖ్రుు చయసూ ామని సిఎం వెలుడించారు.
సావత్ంత్రయం వచిు ఇనేనండ్ు యనా, ప్రభ్యత్ావలు అనేక ప్థకాలు తీసుకొచిునప్ొట్కీ బిసి కులాలోుని అత్యంత్
వెనుకబడిన కులాలు ఇంకా చీకట్లునే మగిిప్ో త్ునానయని, ఎంబిసి కులాలోుని కుట్లంబయలకు వెలుగయ
ర్ావాల్సిన అవసరం ఉంద్ని సిఎం అభిప్ారయప్డా్రు. ఇత్ర బిసి కులాల అభివృద్దికోసం కారయకీమాలు
అమలు చయసూ తనే, ఎంబిసిల కోసం ప్రత్యయక కారయకీమాలు అమలు చయసూ ామనానరు.
ర్ాష్ ంర లో ఎంబిసిల సంక్షేమం కోసం తీసుకోవాల్సిన చరయలపెై సో మవారం ప్రగతి భ్వనలు మయఖ్యమంతిర
సమీక్షించారు. ఆర్ిిక శాఖ్ మంతిర ఈట్ెల ర్ాజెంద్ర్, ఎమ్మమలయయ శ్రీనివాస గౌడ్, ఎంబిసి సంఘం జాతీయ
అధయక్షుడ్ు కాళప్ొ, ప్రధాన కారయద్ర్ిి సంగం సతర్ాయర్ావు, వెైస్ట ప్రసిడెంట్ నేతికార్ పరరమ్ లాల్, సగర సంఘం
ర్ాష్ ర అధయక్షుడ్ు బంగారు నర్ిింగ సాగర్, వడె్ర సంఘం అధయక్షుడ్ు ఎత్ూ డి అంత్యయ, వడె్ర సంఘం
సలహాద్ారు డాక్ర్ ఒరుి కృషణ యయ, వంశర్ాజు (పిచుకుంట్ు ) సంఘం ర్ాష్ ర అధయక్షుడ్ు పి.సత్యం, ప్రభ్యత్వ
డాక్రు సంఘం ప్రధాన కారయద్ర్ిి డాక్ర్ రవిశంకర్, సగర సంఘం నాయకుడ్ు జె. ర్ామయలు, కుమమర్ి సంఘం
నాయకుడ్ు శంకర్, జలు మారకండయయయలు త్ద్దత్రులు ప్ాలగినానరు. ఎం.బి.సి. ప్రతినిధులత్ో కల్ససి భోజనం
చయసిన మయఖ్యమంతిర ఆరుననర గంట్ల ప్ాట్ల సుద్ీరంఘ గా చర్ిుంచారు.
‘‘ఎంత్ో ప్ో ర్ాట్ం చయసి త్ెలంగాణ ర్ాష్టా్రనిన సాధదంచుకునానం. మనం ఉద్యమ సమయంలోనే చెపిొనట్ల
ు
త్ెలంగాణ ర్ాష్ ర ఆర్ిిక ప్ర్ిసి తి కూడా మ్మరుగాి ఉంద్ద. సాధదంచుకునన ర్ాష్ ంర లో అనిన వర్ాిలు సుఖ్
సంత్ోష్టాలత్ో బత్కాల్స. ఇప్ొట్కీ ఇంకా ప్రభ్యత్వ సాయం లయక, కుల వృత్ు
ూ లు క్షీణంచి కొనిన కులాలు,
కుట్లంబయలు చితికిప్ో యాయ. వార్ికి ఆర్ిికంగా, ర్ాజకీయంగా చయయూత్ అంద్లయద్ు. వార్ింకా చీకట్లునే
మగయిత్ునానరు. మయఖ్యంగా బిసిలలో భయగంగానే ఉననప్ొట్కీ పెట్్ యల్సినంత్ శీద్ధ పెట్్కప్ో వడ్ంత్ో కొనిన

కులాలు అత్యంత్ వెనుకబడి ఉనానయ. ర్ాష్ ంర లో అలాంట్ కులాలను గయర్ిూంచి, అంద్ులోని ప్రతీ కుట్లంబం
ఆర్ిిక ప్ర్ిసి తిని త్ెలుసుకుని, వార్ి అవసర్ాల మ్ేరకు ప్రభ్యత్వం చయయూత్నిసుూంద్ద. వీర్ికోసం ప్రత్యయకంగా
ఎంబిసి డెవలపెమంట్ కార్పొర్ేషన్ ఏర్ాొట్ల చయసి, నేరుగా ఈ కార్పొర్ేషన్ కే నిధులు విడ్ుద్ల చయసి ఖ్రుు
చయసూ ుంద్ద. ఈ డ్బయులు ఎలా ఖ్రుు చయయాలనే విషయంలో కూడా ఎంబిసి ప్రతినిధులయ కల్ససి కూరుుని
నిరణయంచుకునే విధంగా విధానం ఉంట్లంద్ద. ఎంబిసి డెవలపెమంట్ కార్పొర్ేషన్ ను కూడా ఎంబిసి
ప్రతినిధులత్ోనే ఏర్ాొట్లచయసూ ాం. ర్ాజకీయ జోకయం లయకుండా ఎంబిసిల అభ్యయననతికే కార్పొర్ేషన్ ప్నిచయసరలా
చరయలు తీసుకుంట్యం’’ అని మయఖ్యమంతిర కేసీఆర్ ప్రకట్ంచారు.
‘‘కొత్ూ జిలాులు ఏర్ాొట్ల చయసుకునానం. ప్రతీ జిలాులో ప్రతీ కుట్లంబం ఆర్ిిక ప్ర్ిసి తిపెై అంచనాకు వసుూనానం.
ద్ీనిలో భయగంగా అత్యంత్ వెనుకబడిన కులాలకు చెంద్దన కుట్లంబయల ప్ర్ిసి తి కూడా త్ెలుసుూంద్ద. ఏ
కుట్లంబయనికి ఏ అవసరం ఉంద్ో గయర్ిూంచి, ద్ానికి సంబంధదంచి ప్రభ్యత్వం ఏమి చయయగలుగయత్ుంద్ో
నిరణయసుూంద్ద. ద్ానికి అనుగయణంగా చరయలు తీసుకుంట్లంద్ద. ఎం.బి.సి.లలో కుల వృత్ు
ూ లపెై ఆధారప్డి
జీవించయ వారునానరు. కుల వృత్ు
ూ లు కూల్సప్ో వడ్ం వలు ఉప్ాధద కోలోొయన వారునానరు. అసలు కులవృత్యూ
లయని వారునానరు. వీరంద్ర్ికోసం ఎలాంట్ వయయహం అనుసర్ించాలో కూడా నిరణయంచాల్స. ఇంకా మనుగడ్
సాగిసూ ునన కుల వృత్ు
ూ లను ప్ో ర త్ిహిసూ ాం. అవసరమ్మైన ఆర్ిిక సహకారం అంద్దసూ ాం. వార్ి కులవృతిూ ని
ఆధునీకర్ించడానికి, మార్ెకట్ంగ్ సౌకరయం కల్సొంచడానికి చరయలు తీసుకుంట్యం. అవసరమ్మైత్య ప్రత్యయక శిక్షణ
కూడా ఇపిొసాూం. కులవృతిూ నశించి ఆర్ిికంగా చితికిప్ో యన కుట్లంబయలకు ప్రత్ాయమానయ ఉప్ాధద మార్ాిలు
అనేవషిసూ ాం. వారు ఏ ప్నిచయసుకుని జీవిసాూమంట్ే ద్ానికి సహకారం అంద్దసూ ాం. ఇక వృత్ు
ూ లయ లయని కులాలు
కొనిన ఉనానయ. ఆయా ప్ారంత్ాలోు అవసర్ాలను బట్్ వార్ికి ఉప్ాధద మారి ం చతపెడ్త్ాం. ప్రభ్యత్వమ్ే కొనిన
ప్నులు కల్సొసుూంద్ద. ప్రభ్యత్వ నిర్ామణాలు, కారయకీమాలోు వార్ిని భయగసావమయలు చయసూ ుంద్ద’’ అని మయఖ్యమంతిర
చెప్ాొరు.
‘‘ఇంత్కాలం త్మను ప్ట్్ ంచుకోండ్ని ఎంబిసిలు ప్రభ్యత్ావనికి మొర పెట్్ లకునానయ. త్మనెవరూ
ప్ట్్ ంచుకోలయద్ని ఆ కులాలకు చెంద్దన వారు ఆంద్ో ళన చెంద్ారు. త్మను ఎవరూ ప్ట్్ ంచుకోరని నిర్ాశలో
మయనిగిప్ో యారు. త్మపెై ఫో కస్ట లయద్ని చింతించారు. ఇకపెై ఆ అవసరం ఉండ్ద్ు. ప్రభ్యత్వం ఎంబిసిలకు
నేరుగా నిధులు విడ్ుద్ల చయసూ ుంద్ద. మీ కులాలను మీర్ే అభివృద్దధ చయసుకోండి. ఏ కులానికి ఏ అవసరం ఉంద్ో ,
ఏ కుట్లంబయనికి ఏ అవసరం ఉంద్ో , వార్ి కులవృత్ూ ని ప్ో ర త్ిహించడానికి ఏమి చయయాలో కూడా మీర్ే
నిరణయంచండి.
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నిరణయంచుకోండి. ఆచరణాత్మక ధో రణలో, వాసూ విక ప్ర్ిసి త్ులను బట్్ ధెైరయంగా మయంద్ుకు ప్ో ండి. త్ెలంగాణ

ప్రభ్యత్వం, మయఖ్యమంతిర కేసీఆర్ త్మ వెంట్ ఉనానడ్నే ఆత్మసెి య
థ రయంత్ో మయంద్డ్ుగయ వేయండి’’ అని సిఎం
కేసీఆర్ ఎంబిసి ప్రతినిధులకు చెప్ాొరు.
‘‘ప్రభ్యత్వం పెద్ి సంఖ్యలో నెలకొల్సొన ర్ెసిడెనిియల్ సతకళు లో ఎంబిసి పిలులను చయర్ిొంచండి. వార్ికి మంచి
విద్యను అంద్దంచండి. బయవిత్ర్ాలు బయగయప్డ్త్ాయ. మీరు కూడా ఏ ప్నిచయసరూ సమాజంలో బత్కగలమో, ఏ
ప్నికి డిమాండ్ ఉంద్ో అద్య ఎంచుకోండి. ప్రభ్యత్వం ఇచిున ప్రతీ పెైసాను వినియోగించుకుని పెైకి రండి. ఈ
బడెెట్ు లనే నిధులు కేట్యయసాూం. బయయంకుత్ో ల్సంకు పెట్్కుండానే ఆర్ిిక చయయూత్ అంద్దసూ ాం. వాట్త్ో ఉప్ాధద
ప్ ంద్ండి. త్ెలంగాణలో ఎంబిసిలు బయగయ ప్డాల్స. ద్యశానికి ఆద్రిం కావాల్స. త్ెలంగాణ ర్ాష్ ంర లో మా బత్ుకు
బయగయప్డింద్ని ఎంబిసి కుట్లంబయలు సంత్ృపిూ చెంద్దనప్ుొడయ నాకు త్ృపిూ ’’ అని సిఎం కేసీఆర్ అనానరు.
మాలో ఆత్మవిశావసం పెర్ిగింద్ద: కాళప్ొ, సతర్ాయర్ావు
గత్ంలో ఏ మయఖ్యమంతిర కూడా త్మ గోడ్ు వినలయద్ని, ఇనిన గంట్ల ప్ాట్ల త్మత్ో మాట్యుడి త్మ
సమసయలకు ప్ర్ిష్టాకరం చతపిన మొద్ట్ మయఖ్యమంతిర కేసీఆర్ అని ఎంబిసి నాయకులు కాళప్ొ,
సతర్ాయర్ావు త్ద్దత్రులు అనానరు. ఎంబిసిల కోసం ప్రత్యయక కార్పొర్ేషన్ ఏర్ాొట్ల చయసి నేరుగా నిధుల్సవవడ్ం
చార్ితిరక నిరణయమనానరు. ప్రభ్యత్వం అంద్దంచయ ప్ో ర త్ాిహంత్ో ర్ాష్ ంర లో ఎంబిసిల ర్ాత్ మారుత్ుంద్ని వారు
అనానరు. ఎంబిసిల కోసం మంచి ప్థకాలు రూప్ ంద్దసూ ామని, కేసీఆర్ త్మపెై పెట్్ న నమమకానిన
వమయమకానివవకుండా చతసాూమని, సమాజంలో త్మ కుట్లంబయలు మయంద్డ్ుగయ వేయడ్ం ఖ్ాయమని
వారనానరు. సిఎం ఇంట్లు భోజనం చయసి, సవయంగా సిఎంకే త్మ బయధలు, సమసయలు చెప్ుొకోవడ్ంత్ో త్మలో
ఆత్మ విశావసం పెర్ిగింద్ని, ఇకపెై ధెైరయంత్ో మయంద్ుకుప్ో త్ామని వారు ప్రకట్ంచారు. ఎంబిసిలకు కేసీఆర్ే
సవయంగా ప్రతినిధదగా ఉండి చపరవ చతప్డ్ంత్ో త్మలో కొత్ూ ఉత్ాిహం వచిుంద్ని వారనానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

