ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 28-10-2016

సమాజంలో దారిద్రయ్ రేఖకు దిగువ (బీపీఎల్)న ఉనన కుట ంబాలను దారిద్ర్య రేఖ ఎగువ (ఎపీఎల్)కు
తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా ప్్భుత్వం ప్నిచేసత ుంద్రని, ఈ విషయంలో బీసీ కమిషన్ సమాజంలోని వివిధ
కులాల సథితిగత్ులు సమగరంగా అధయయనం చేసథ ప్్భుత్ావనికి త్గు సూచనలు, ప్్తిపాద్రనలు చేయాలని
ముఖయమంతి్ శ్రర కె. చంద్ర్శేఖర్ రావు కోరారు. త్ెలంగాణలో త్మిళనాడులో మాదిరిగా రిజరేవషనల శాత్ం
పంచేంద్రుకు శాసనసభలో చటట ం చేసథ పారల మంట కు ప్ంప్నుననటల సథఎం వెలలడంచారు. బీసీ కమిషన్ చెైరమన్
గా బీ.ఎస్. రాములు, సభుయలుగా వకుళాభరణం కృషణ మోహన్, జూలూరి గౌరీ శంకర్, ఆంజనేయ గౌడ్ ప్ద్రవీ
బాధయత్లు సీవకరించిన అనంత్రం కాయంప్ు కారాయలయంలో ముఖయమంతి్త్ో సమావేశమయాయరు. ఈ
సంద్రరభంగా బీసీ కమిషన్ చేయాల్సిన ప్నులు, బీసీ కులాల అభుయననతికి తీసుకోవాల్సిన చరయలపై
ముఖయమంతి్ సూచనలు చేశారు.
‘‘త్ెలంగాణలో 80 శాత్ానికి పైగా బలహీనవరాాల ప్్జలునానరు. వారి జీవన ప్రిసి త్
థ ులోల మరుగుద్రల రావాల్స.
త్ెలంగాణలో

రిజరేవషనుల

పరగాల్స.

త్మిళనాడులో

అకకడ

జనాభాకు

అనుగుణంగా

రిజరేవషనుల

పంచుకునానరు. పారల మంట కూడా ఆమోద్రం త్ెల్సపథ 9వ షడూయల్ లో చేరిచంది. త్ెలంగాణ విషయంలో కూడా
అదే జరగాల్స. త్ెలంగాణలో బలహీనవరాాల జనాభాకు అనుగుణంగా రిజరేవషనుల పంచడానికి శాసనసభలో
తీరామనం చేసథ పారల మంట కు ప్ంప్ుత్ాం. కేందా్నిన ఒపథపంచి రిజరేవషనుల పంచుత్ాం’’ అని సథఎం కేసీఆర్
సపషట ం చేశారు.
‘‘ముసథల ంల జనాభాకు అనుగుణంగా రిజరేవషనుల పంచేంద్రుకు ప్్భుత్వం సథద్రధంగా ఉంది. సుధీర్ కమిటీ
సథఫారుిలు కూడా ప్్భుత్ావనికి అందాయి. సామాజికంగా, విదాయ ప్రంగా వెనుకబడన కులాలకు రిజరేవషన్
ఇచేచ విషయంలో బీసీ కమిషన్ సథఫారసులు చేయాల్సి ఉంట ంది. ప్్సత ుత్ం బీసీలల ో ఉనన కులాల

ప్్యోజనాలు దెబబతినకుండానే, రిజరేవషన్ శాత్ానిన పంచి ముసథల ంలకు రిజరేవషన్ పంచే విషయంలో
ప్్భుత్వం చిత్త శుదిధత్ో ఉంది’’ అని సథఎం ప్్కటంచారు.
‘‘బీసీలలో అనేక కులాలునానయి. కొనిన కులాల వారు త్మ కుల వృత్ు
త ల దావరా ఉపాది ప ంద్రుత్ునానరు.
మరికొనిన కులాల విషయంలో మాత్్ం దికుకత్ోచకుండా ఉంది. మారుత్ునన జీవనవిధానం వలల కొనిన కుల
వృత్ు
త లు అంత్రించిపో త్ునానయి. ఫల్సత్ంగా ఆ ప్నులపై ఆధారప్డన కులాలు, కుట ంబాలు ఉపాధి
కోలోపత్ునానయి. ఈ విషయంలో బీసీ కమిషన్ సమగర అధయయనం చేయాల్స. సద్రరు కుల వృత్ు
త లను
మానవాభిరుచికి త్గినటల ఆధునీకరించడమా? ప్్త్ాయమానయ మారాాల దావరా వారికి ఉపాధి కల్సపంచడమా?
అనే విషయంలో సరెైన నిరణయం తీసుకోవాల్స. వారినలా వదిలేసతత ఏ దారి లేకుండా నిరాశ నిసపృహలకు
లోనయియయ అవకాశం ఉంది. అంద్రుకే అనిన కులాల సథిత్గత్ులపై లోత్ుగా అధయయనం జరగాల్స. ఎవరి జీవిత్ం
ఎలా ఉందో అంచనాకు రావాల్స. ఎవరి విషయంలో ఏమి చేయాలనే విషయంలో సపషట త్ ఉండాల్స.
అంద్రుకనుగుణంగా వాసత వాల ఆధారంగా బీసీ కమిషన్ సథఫారసులు చేయాల్స’’ అని ముఖయమంతి్ కోరారు.
‘‘త్ెలంగాణలో సగం జనాభా బీసీలే. వారి జీవన ప్రిసి త్
థ ులోల మరుగుద్రల రావాల్స. బీసీ కమిషన్ పాత్్ పరగాల్స.
విశవసనీయత్

పరగాల్స.

అట

ప్్భుత్వంత్ో,

ఇట

ప్్జలత్ో

నిత్యం

సంప్్దింప్ులు

జరపాల్స.

ఆచరణయోగయమైన మారా ం వెత్కాల్స. 2024 నాటకి త్ెలంగాణ బడెెట్ దాదాప్ు 5 లక్ష్ల కోటల కు
చేరుకుంట ంది.

అప్పటకి

మేజర్

పటట బడులు

ప్ూరత వుత్ాయి.

పతద్రరికంపై

యుద్రధ ం

చేయడమే

మిగులుత్ుంది. త్ెలంగాణలో పతద్రరిక నిరమమలనకే భవిషయత్ు
త లో ఎకుకవ నిధులు ఖరుచపడత్ాం. పతద్రల విద్రయ,
ఆరోగయంపై మరింత్ ద్రృషథట పడత్ాం. కెజి ట పథజి విదాయవిధానంలో భాగంగా ఇప్పటకే గురుకుల విదాయలయాలు
పా్రంభించాం. చద్రువుత్ోనే వికాసం అనే మాటను ప్్భుత్వం నముమత్ుంది. అంద్రుకే బీసీ, ఎసీి, ఎసీట,
మైనారిటీ గురుకులాల సంఖయ విప్రీత్ంగా పంచుత్ాం. ఆరోగయ రంగంలో కూడా చాలా మారుపలు త్ెసత ాం. బీసీ
కులాలోల పతద్రరిక నిరమమలనకు పా్ధానయత్ ఇసాతం. అంద్రుకే పతద్రరిక నిరమమలన సాధించేంద్రుకు అవసరమైన
సూచనలు చేయాల్స. సాినిక వనరులు గురితంచి వినియోగంలోకి త్ేవాల్స. ఒకోక కులం, ఒకోక కుట ంబం, ఒకోక
వయకితకి

వేరేవరు

అభిరుచులుంటాయి.

ఉపాధి

కోసం

వేరేవరు

మారాాలు

వెత్ుకుకంటారు.

వారికి

చేయూత్నందించే విధంగా ప్్భుత్వ కారయకరమాలుండాల్స. ప్్జలే కేంద్ర్ంగా, ప్్జా సమసయల ప్రిష్ాకరమే
లక్ష్యంగా మన విధానాలుండాల్స. ఈ మొత్త ం కారయకరమంలో బీసీ కమిషన్ ముఖయపాత్్ పో షథంచాల్స. ప్్జల
బాధను పో గెటట విధానాల రమప్కలపనకు సూచనలు చేయాల్స. చరిత్ల
్ ో నిల్సచిపో యియలా ప్నిచేయాల్స.

త్ెలంగాణ కొత్త రాషట ంర ఇప్ుపడు మంచి బాట వేయాల్స అది మంచి భవిషయత్ నిరామణానికి ఉప్యోగప్డాల్స’’
అని సథఎం చెపాపరు.
సమావేశంలో ముఖయమంతి్ ముఖయ కారయద్రరిి నరిింగ్ రావు, ప్్త్ేయక కారయద్రరిి భూపాల్ రెడి , ఎమమలేయలు
డ.ఎస్. రెడాయనాయక్, శ్రరనివాసగౌడ్, టఎస్ఐఐసథ చెైరమన్ బాలమలుల త్దిత్రులు పాలగానానరు.
సథఎంను కల్ససథన బాలమలుల, వెంకటటశవర రెడి
-------------------------------------------టఎస్ ఐఐసథ చెైరమన్ గాయద్రరి బాలమలుల, త్ెలంగాణ సో పర్ట్ అథారిటీ చెైరమన్ వెంకటటశవర రెడి బాధయత్లు
తీసుకునన త్రావత్ మొద్రట సారిగా ముఖయమంతి్ని మరాయద్ర ప్ూరవకంగా కల్సశారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

