ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన
రాష్ట్ ంర లో

వెనుకబడిన

తేది: 29-02-2016
తరగతులకు,

దళితులకు,

మహిళలకు

అమలవుతునన

విధంగానే

మైనారిటీలకు కూడా సంక్షేమ పథకాలు అమలు కావాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రావు
అధికారులను ఆదేశంచారు. మైనారిటీల సంక్షేమం కోసం పిభుతవం అమలు చేసు ునన వివిధ పథకాల
పురోగత్రపై అధికారిక నివాసంలో ఆదివారం ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష జరిపారు.
ఈ సమావేశంలో ఎంపి వినోద్ కుమార్, ఎంఐఎం నేతలు అసదుదదీన్ ఒవెైసి, అకబరుదిీన్ ఒవెైసి, మైనారిటీ
వెలపేర్ శాఖ్ కారయదరిి ఉమర్ జలీల్, ఏసీబీ డైరెక్ర్ జనరల్ ఎ.కె.ఖ్ాన్, సీఎం పిత్ేయక కారయదరిి భూపాల్ రెడిి,
లా సకీటరీ సంత్ోష్ రెడిి పాలగొనానరు. ముసిల ంలకు పిభుతవం అమలు చేసు ునన అనినరకాల పథకాల అమలు
తీరు గురించి సిఎం అధికారులను వివరాలు అడిగి త్లుసుకునానరు. షాదద ముబారక్ పథకంత్ో సహా
విదాయరుుల స్ాాలర్ షిపుేలు, ఫీజు రీఇంబర్్ మంట్, డబుల్ బెడ్ ర ం ఇండలల, ఉపాధి శక్షణ, ఉదయ యగాల
కలేన, సిాల్ డవలప్ మంట్ తదితర పథకాలన్నన ముసిల ం లబ్ధి దారులకు అందాలనానరు. క్షేతి స్ాుయిలో
ఇపేటి వరకు 26,635 మంది షాదద ముబారక్ పథకం దావరా లబ్ధి ప ందారని త్లుసుకుని సీఎం సంతృపిు
వయకు ం చేశారు. షాదద ముబారక్ పథకం అమలులో తలెతు ుతునన కొనిన లోపాలను సిఎం దృషి్కి తీసుకురాగా
పేద ముసిల ం యువతకు చేరాల్స్న నిధులు పకాదారి పటి్ంచే బరి కరల ను ఐరన్ హ్యండ్ త్ో డీల్ చేయాలని
పో లీసు

ఉననత్ాధికారులను

ఆదేశంచారు.

ముసిల ం

యువతకు

అవకాశం

దొ రికిత్ే

అదుబతమైన

పియోజకులుగా మారుత్ారని సేష్ట్ ం చేసిన ముఖ్యమంత్రి వారికి ఇంజన్నరింగ్, ఉననత విదయ, వృత్రు విదయ
తదితర రంగాలోల పిభుతవం ఖ్రుుత్ో ఉననతమైన శక్షణను అందించాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ పరిధిలో
పండింగులో ఉనన జూనియర్, డిగిీ తదితర కళాశాలల భవన నిరాాణాలను తవరితగత్రన పూరిు చేయాలని
అనానరు. బడె ట్ కేటాయింపులు జరిగిన తరువాత కూడా అమలులో ఆలసయం అయిత్ే సహించేది లపదనానరు.
"మైనారిటీ అనంగనే నిరల క్ష ధయ రణి ఆహావనించదగొ పరిణామం కాదు. మైనారిటీ సంక్షేమానిన గత పాలకులు
నిరల క్షయం చేశారు. బడె ట్ కేటాయింపులోల పక్షపాతం చూపించారు. మన పిభుతవం సరిపో ను బడె ట్ ను
మైనారిటీ సంక్షేమానికెై కేటాయించింది. ఎనిన నిధులు ఖ్రుయినా పరావలపదు మైనారిటీల కోసం పిభుతవం

చేపటి్న సంక్షేమ పథకాలు అవాంతరాలు లపకుండా కొనస్ాగించే బాధయత మీదే" అని సమీక్షలో పాలగొనన
అధికారులకు సిఎం సేష్ట్ ం చేశారు. జిహచ్ఎంసి పరిధిలో అనాయకాీంతం అయిన వక్్ భూములను గురిుంచి
వక్్ బర రుికు అపేజెపాేలని, పిభుతవం అభివృదిీ పనులోల భాగంగా వక్్ బర రుి కోలోేయిన సు లాలకు
సంబంధించిన నష్టష పరిహారానిన జిహచ్ఎంసి వెంటనే చల్సల ంచాలని సంబంధిత అధికారులను ఆదేశంచారు.
"ముసిల ం యువత అంటే కేవలం ఎలక్్ీష్టన్, మకానిక్, ఫ్ల ంబర్ పనులు చేసే వాళలల కాదు వాళల ను గొపే గొపే
కాంటాిక్రల ుగా చూడాలననదే నా ధేయయం" అని సేష్ట్ ం చేసిన సిఎం మైనారిటీ యువతకు టిఎస్ ఐ పాస్ కింద
ఐటి పారుాలను ఏరాేటు చేసి ఎంటర్ పిినూయరు్గా తయారు చేయాలని సూచించారు. పో టీ పరీక్షలోల పాలగొనే
ముసిల ం విదాయరుులకు తమ మాతృ భాష్ట ఉరీ లో రాసేందుకు అనుమత్ర ఇవావలని, అందుకు తగొ చరయలు
తీసుకోవాలని విదాయశాఖ్ాధికారులను ఆదేశంచారు. ఉపాధి కలేనలో ముసిల ం యువతకు అధికారులు
అండగా నిలవాలని, అరుులెైన యువతకు ఆరిుక సహాయం అందించే దిశగా మైనారిటీ ఫైనాన్్ కారోేరేష్టన్ పని
విధానానిన మరింత మరుగుపరచాలనానరు.
హ్ుసే్ని షావల్స దరాొ, బ్ధయా బాని దరాొ, ఫక్ర్ ములాల దరాొ తదితర దరాొలకు చందిన వందల ఎకరాల
భూమి అనాయకాీంతం కాకుండా తక్షణమే సరేవ నిరవహించి వక్ే బర రుికు అందజేయాలని రంగారెడి జిలాల
కలెక్ర్ కు ఆదేశాలు ఇచాురు. మకాా మసీదు కట్ డానికి సంబంధించిన పునరుదీ రణ పనులు రంజాన్
పండలగలోపు పూరిు చేయనుననటు
ల త్ల్సపిన ముఖ్యమంత్రి అసంబీల సమావేశాలు పాిరంభం కాగానే మైనారిటీ
సంక్షేమానికి సంబంధించి విసు ృత స్ాుయి సమీక్షను చేపట్ నుననటు
ల చపాేరు. రానునన ఏపిిల్ నెలలో
చేపట్ బర యిే పో లీసు నియామకాలోల ముసిల ం యువత భాగస్ావమయం మరింత పరిగేలా చరయలు తీసుకోవాలని
ఆదేశంచిన ముఖ్యమంత్రి అందుకు సంబంధించి శక్షణనిచేుందుకు అతుయననత నాణయత కల్సగిన శక్షణా
సంసు లను గురిుంచి ఖ్రుులకు వెనకాడకుండా కోచింగ్ ఇపిేంచాలని మైనారిటీ సంక్షేమ కారయదరిి ఉమర్
జలీల్ ను ఆదేశంచారు. జూన్ నెల నుంచి మైనారిటి రెసిడనిష యల్ పాఠశాలలను పాిరంభించనుననటు
ల సీఎం
చపాేరు. అందుకు సంబంధించిన ఉదయ యగ నియామకాలు తక్షణమే చేపటా్లనానరు. సీకింగ్ సిబబందిని
నియమించుకోవాలని, ఎకుావ సంఖ్యలో అవసరమైనటల యిత్ే అరుులెైన ఇతరులను అవుట్ స్ో రి్ంగ్
విధానంలో నియమించుకోవాలని సూచించారు. కాగా రెసిడనిష యల్ పాఠశాలల కట్ డాలు ఆలసయం అయిేయ
చోట అనువెైన భవనాలు ఎంపిక చేసుకుని అదీ కు తీసుకుంటుననటు
ల అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి
వివరించారు.

మైనారిటీ సంక్షేమం కోసం కేటాయించిన బడె ట్ లో రెసిడనిష యల్ పాఠశాలల భవనాల నిరాాణాలకు, సవయం
ఉపాధికెై ముసిల ం యువతకు అందించేందుకు, షాదద ముబారక్, ఫీజు రిఇంబర్్ మంట్, స్ాాలర్ షిపుేలు
తదితరాలకు సమ పాిధానయత ఇవావలని త్ల్సపిన సిఎం అవసరమైత్ే ఎసీిఎఫ్ నుండి కూడా మైనారిటీ
సంక్షేమానికి నిధులు కేటాయించేందుకు పిభుతవం సిదింగా ఉందని చపాేరు. దారుల్ ఉలుమ్ లో
ఆడిట ోరియం నిరాాణానికి ర . 10 కోటు
ల విడలదల చేయవలసిందిగా ఆదేశంచారు. పాతబసిు లో పలు చోటల
నిరిాంచ తలపటి్న జూనియర్, డిగిీ కళాశాలల భవనాల నిరాాణాలను తవరగా పూరిు చేయాలనానరు.
పిత్రషా్తాక జామై నిజామియా యూనివరి్టీకి చందిన కోరు్లకు గురిుంపును పునరుది రించాలని ఉప
ముఖ్యమంత్రికి ఫో న్ లో చపాేరు. మారిు 31 లోపు మైనారిటీ విదాయరుులకు సంబంధించి పండింగులో ఉనన
ఫీజు రిఇంబర్్ మంట్ బకాయిలను నయా పైస్ా ఉంచుకోకుండా చల్సల ంచాలని మైనారిటీ ఫైనాన్్ సకీటరీని
ఆదేశంచారు. డబుల్ బెడ్ ర ం ఇండల కోసం ముసిల ం పిజల నుండి దరఖ్ాసుులు రావడం పటల ముఖ్యమంత్రి
సంతృపిు వయకు ం చేశారు. అరుులెైన ముసిల ం పేదలందరిక్ డబుల్ బెడ్ ర ం ఇండల ను కటి్స్ు ామని సీఎం
అనానరు. ముసిల ం రిజరేవష్టనల విష్టయంలో తమ పిభుతవం ముసిల ంల పక్షమే వహిసు ుందని సీఎం హామీ
ఇచాురు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

