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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర అభివృద్ధి పథంలో దూసుకుపో తున్నదని, ఈ అభివృధ్ధి ఫలాలు అతయధధక సంఖ్యలో
వున్న నిరుపేదలకు, బడుగు బలహీన్ వరాాలకు అంద్ాలన్నద్ే తన్ అభిమతమని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.
చందిశేఖ్ర్ రావు అన్ానరు. మెస్ చారజీల పంపు పట్ల హరషం వయకత ం చేసత ూ పలు సంఘాలు, న్ాయకులు,
విద్ాయరుులు మంగళవారం మధాయహనం న్ుంచి సాయంతిం వరకు ముఖ్యమంత్రిని కలిసి అభిన్ందన్లు
తెలిపారు. ఈ సందరభంగా సిఎం వారిన్ుద్ేిశంచి మాట్లలడారు. ‘‘ఉదయమ సమయంలో చెపిిన్ట్ల
ల తెలంగాణ
ఆరిుక వయవసు బలగుంద్ధ. ద్ాద్ాపు 15 శాతం వృధ్ధి రేట్లన్నద్ధ. రాబో యే కాలంలో బడెీట్ కూడా బలగా
పరుగుతుంద్ధ. సంపద పరుగుతుంద్ధ. పరిగిన్ సంపద పేదలకు ఉపయోగపడాలి. పేదల జీవితాలోల
మారుిరావాలి. అందుకోసమే తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో వయయానికి వెన్ుకకు పో కుండా వేల కోట్ల
ల వెచిచంచి చాలా
సంక్షేమ కారయకీమాలు అమలు చేసత ున్ాన. ఎపిట్ి న్ుంచో మెస్ చారజీలు పరగక, పరిగిన్ ధరలతో విద్ాయరుులు
ఇబబందులు పడుతున్ానరు. ఈ విష్టయానిన దృష్ి్లో పట్ల్కున్ే మెస్ చారజీలు పంచాము. బలవి తరాలు
బలగుండి, బలగా ఎదగాలన్నద్ే న్ా తపన్. రాష్ట్ ంర లో ఎససీ, ఎసస్, బీసి, మెైన్ారిట్ీలే ఎకుువ సంఖ్యలో ఉన్ానరు.
వారిలో పేదలే ఎకుువ. ఆయా వరాాలకు జన్ాభల పాిత్రపద్ధకన్ రిజరేేష్టన్ుల పరగాలిీన్ అవసరం ఉంద్ధ. ద్ానికి
మేము కట్ల్బడి ఉన్ానం. రాష్ట్ ర సాుయలో మన్ం చేసే పియతానలు చేసి కేందింపై కూడా వత్రత డి తెసత ాం. ఎసస్,
ముసిల ంలతో పాట్ల బిసిల రిజరేేష్టన్ శాతం కూడా పరగాలిీ వుంద్ధ’’ అని ముఖ్యమంత్రి అన్ానరు.
విద్ాయరుుల మెస్ చారజీలు పంచడం పట్ల వివిధ వరాాలు హరషం వయకత ం చేసత ూ మంగళవారం పిగత్ర భవన్లల
ముఖ్యమంత్రి కె. చందిశేఖ్ర్ రావుని కలిసి అభిన్ంద్ధంచారు.
ఎంపి శ్రీ బలలు సుమన్ ఆధేరయంలో పలువురు విద్ాయరిు న్ాయకులు, విద్ాయరుులు మంగళవారం పది సంఖ్యలో
పిగత్ర భవన్ తరలివచిచ ముఖ్యమంత్రి కె. చందిశేఖ్ర్ రావున్ు కలిశారు. విద్ాయరుుల మెస్ చారజీలు పంచడం
పట్ల హరషం వయకత ం చేశారు. సిఎంకు కృతజఞ తలు తెలిపారు. సిఎంన్ు కలిసిన్ వారిలో విద్ాయరిు న్ాయకుల ైన్
జీహెచ్ఎంసస డిపయయట్ీ మేయర్ శ్రీ బలబల ఫససయుద్దిన్, రాకేశ్, వాసుద్ేవరెడ,ిి శ్రీనివాస యాదవ్, పివీణ్ రెడిి,
బలలు, అవిన్ాశ్, సాేమి తద్ధతరులున్ానరు.

ఎమెెలేయ శ్రీ ఆర్. కృష్టణ యయ ఆధేరయంలో పలు బిసి సంఘాలు పిగత్ర భవన్లల ముఖ్యమంత్రికి పుష్టిగుచచం
ఇచిచ కృతజఞ తలు తెలిపారు. శాలువాలు కపిి సన్ాెనించాయ. ఈ కారయకీమంలో ఎమెెలేయ కృష్టణ యయతో పాట్ల
బిసి సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ ర అధయక్షుడు శ్రీ జాజుల శ్రీనివాస గౌడ్, జాతీయ ఉపాధయక్షుడు శ్రీ గుజీ కృష్టణ , బిసి
ఐకయ వేద్ధక రాష్ట్ ర కన్వేన్ర్ శ్రీ ఎరీ సతయన్ారాయణ, సరించ్ ల సంఘం రాష్ట్ ర గౌరవ అధయక్షుడు శ్రీ బూమన్న
యాదవ్, బిసి ఉపాధాయయ సంఘం రాష్ట్ ర అధయక్షుడు శ్రీ కె. కృష్టు
ణ డు, బిసి యువజన్ సంఘం రాష్ట్ ర అధయక్షుడు
శ్రీ న్వల వెంకట్ేష్ తద్ధతరులు పాలగాన్ానరు. విద్ాయరుుల మెస్ చారజీలు పంచడం వలల వారికి మంచి ఆహారం
లభిసుతందని, రేపట్ి పౌరులు చకుగా ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఎమెెలేయ కృష్టణ యయ అన్ానరు.
చట్్ సభలోల బిసిలకు రిజరేేష్టన్ కలిించడానికి పిధాన్మంత్రి దగా రికి అఖిలపక్షానిన తీసుకుపో వాలని ఈ
సందరభంగా బిసి సంఘాలు ముఖ్యమంత్రిని కోరాయ.
విద్ాయరుులకు మెస్ చారజీలు పంచిన్ ముఖ్యమంత్రి కేససఆర్ న్ు ఎంబిసిల సంఘం అభిన్ంద్ధంచింద్ధ. ఎంబిసిల
సంఘం అధయక్షుడు శ్రీ కాళపి, న్ాయకులు శ్రీ సూరాయరావు, పేిమ్ లాల్, శేఖ్రాచారి, న్రిీంగ రావు, అంతయయ,
సతయం వంశరాజు, విష్టు
ణ వరున్ రాజు, శ్రీనివాసరావు తద్ధతరులు కాయంపు కారాయలయంలో ముఖ్యమంత్రిని కలిసి
అభిన్ందన్లు తెలిపారు.
మెస్ చారజీలు పంచడం పట్ల తెలంగాణ ఎన్వీ వోలు, హాస్ ల్ వెలేేర్ అసో సియేష్టన్ న్ాయకుల ముఖ్యమంత్రిని
అభిన్ంద్ధంచారు. ట్ీఎన్వీ వోల సంఘం రాష్ట్ ర అధయక్షుడు శ్రీ కారం రవీందర్ రెడిి, గౌరవాధయక్షుడు శ్రీ ద్ేవీ పిసాద్,
హాస్ ల్ వెలేేర్ ఆఫససర్ీ అసో సియేష్టన్ రాష్ట్ ర అధయక్షుడు శ్రీ ఎల్. శ్రీనివాసరెడిి, కారయదరిి శ్రీ పవన్ కుమార్
తద్ధతరులు సిఎంన్ు కలిసి అభిన్ందన్లు తెలిపారు.
హో ట్ల్ మేన్ేజెెంట్ అసో సియేష్టన్ న్ాయకులు శ్రీ వెంకట్రెడిి న్ాయకతేంలో పలువురు సంఘ సభుయలు
మంగళవారం పిగత్ర భవన్లల ముఖ్యమంత్రి కేససఆర్ న్ు కలిసి తమ సమసయలు విన్నవించారు. కేంది పిభుతేం
అమలు చేసత ున్న పన్ునల విధాన్ం వలల హో ట్ళల నిరేహణ కష్ట్ ంగా ఉందని చెపాిరు. పిద్ాని వది కు తమ
పిత్రనిధధ బృంద్ానిన తీసుకెళ్లల సమసయలు వివరించాలని కోరారు. ద్దనికి ముఖ్యమంత్రి కేససఆర్ సాన్ుకూలంగా
సింద్ధంచారు.
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