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నూతన రాష్ట్ ర ఏరాాటు సందర్భంగా మ ందుకొచ్చిన అనేక దుష్ట్పచారాలకు తెర్దంచ్చ నాణ్యమైన
కరంటు సర్ఫరాలో తెలంగాణ్ను మ ందువర్సలో నిలబెట్ న
ట చరిత్ విదుయత్ ఉదయ యగ లదేనని మ ఖ్యమంత్ర్ శ్రీ
క. చంద్శేఖ్ర్ రావు సాష్ట్ ం చేశార్ు. తెలంగాణ్ రాష్ట్ ంర ఏర్ాడ్డ తరాాత రాష్ట్ ర ఖ్యయత్రని సానుకూల దశగా నిలిపిన
మొట్ మొదటట శాఖ్ విదుయత్ శాఖ్ అని మ ఖ్యమంత్ర్ అనాార్ు. పలు డిమయండ్ల మీద విదుయత్ ఉదయ యగ
సంఘయలు సమె పిలుపు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో విదుయత్ ఉదయ యగ ల పటల మయనవీయ కోణ్ంలో సాందంచ్చన
మ ఖ్యమంత్ర్ అవుట్ సో రిసంగ్ ఉదయ యగ లను రగ యలరైజ్ చేయయలిసందగా ఆదేశంచ్చన సంగత్ర తెలిసిందే. సిఎం
నిర్ణయయనిా సాాగత్రంచ్చ, హర్షం వయకత ం చేసిన 1104 సంఘం, 327 సంఘం, టటఆర్ వికఎస్, ఏఐటటయ సి,
టటఎన్ టటయ సి తదతర్ విదుయత్ ఉదయ యగ సంఘయల నేతలు సో మవార్ం మ ఖ్యమంత్ర్ని ప్గత్ర భవన్ లో కలిసి
కృతజ్ఞ తలు తెలిపార్ు.
ఈ సందర్భంగా మ ఖ్యమంత్ర్ మయటలలడ్ుతూ...పా్ణ్ాలకు తెగించ్చ పనిచేసత ునా సింగరేణ్ి, విదుయత్ తదతర్
ఉదయ యగ లను కాపాడ్ుకునే బలధ్యత ప్భ తాానికునాదని.. తాను విదుయత్ ఉదయ యగ ల పక్షపాత్రనని సిఎం
తెలిపార్ు. రాష్టా్రభివృది లో విదుయత్ పాత్ ఎంత మ ఖ్యమయినదయ అందులో పనిచేసే ఉదయ యగ ల పాత్ అంతే
మ ఖ్యమయినదని తెలిపార్ు. రైతులు రాష్ట్ ర ప్జ్ల సంక్షేమం కోసం అహరిాశలు పనిచేసేందుకు ఇర్ువై
నాలుగ

గంటలు అలుపెర్ుగని అతయవసర్ సేవలందంచే విదుయత్ ఉదయ యగ ల సంక్షేమం కోసం ప్భ తాం

కటు్బడి వుందని సిఎం అనాార్ు. ‘ప్భ తాంతో ఉదయ యగ లు అపుాడ్పుాడ్ు పలు డిమయండ్ల కోసం
కొటలలడ్ుతర్ు. అయితే తెగే దానక లయగే విధానం మంచ్చద కాదు. పని బందుజ్ేసి కూసుంటమంటె ఎటల ?
యిపుాడే తెలంగాణ్ అందరితోని మంచ్చ పేర్ు తెచుికుంటలంద. అభివృది పథాన మ ందుకు పో తునాద.
తెలంగాణ్ గ ండెకాయ హైదరాబలద్ బల్ండ్ ఇమేజిని మరింత పెంచుకోవాలె గాని పని బందుచేసి పాడ్ు
చేసుకుంటమయ? వొకక సారి కాక పో తె పద మయటల చరిించుకోవాలె... సమసయలను పరిష్టకరించుకోవాలె’...అని
అనాార్ు. ‘రాజ్కీయ పారట్లు వసత యి పో తయి.. అధకార్ం శాశాతం కాదు... కాని తెలంగాణ్ రాష్ట్ ంర శాశాతం...
ప్జ్లు శాశాతం...వారికి సేవలందంచడ్ం ఉదయ యగిగా మన ధ్ర్ెం...కింద నించ్చ పెై అధకారి దాకా ఈ

విష్టయయనిా గ రత రిగి సమనాయంతో పని చేసిన నాడ్ు తెలంగాణ్ అభివృది ని ఎవర్ూ ఆపలేర్ు’..అని
అనాార్ు.
గత ప్భ తాాల సమయంలో అనిా శాఖ్లను నిర్ల క్షయం చేసినటట్ విదుయత్ శాఖ్ను కూడా ఆగం చేసినని
్ తెలిపిన
సిఎం కరంటు కోసం ధ్రాా చౌకులోల పారిశాీమికవేతతలు ధ్రాాలు చేసిన సంగత్రని గ ర్ుత చేశార్ు. కరంటు
అడిగిన పాపానికి రైతులను పిట్లల య కాలిి చంపిన గత చరితన
్ ుంచ్చ తెలంగాణ్ తనను తాను తీరిిదదుికుని
నిలదొ కుకకునా వైనానిా సిఎం సో దాహర్ణ్ంగా వివరించార్ు. ‘తెలంగాణ్ల నేడ్ు కరంటు వుంటట
గాదు..ఎపుాడ్ననాసారి కరంటు పో తె వార్త యితునాద.. అని అనాార్ు.
తెలంగాణ్ సాధ్నకోసం పదాాలుగేండ్ుల కొటలలడి ప్భ తాానిా సాాపించ్చన తరాాత కూడా తాను తెలంగాణ్ భలవి
తరాల కోసం తనాలడ్ుతునాానని...ఆ బలధ్యత ప్తీ ఉదయ యగిమీదునాదని తెలిపార్ు. తెలంగాణ్ రాష్ట్ ంర 85 శాతం
బడ్ుగ బలహీన వరాాలతో నిండివునాదని వారికి సేవ చేయడ్ంలో విదుయత్ ఉదయ యగ లు మ ందుండ్డ్ం
హర్షనీయం అనాార్ు. గత పాలకులు ఉదయ యగ ల సమసయలను తేలికగా చూసి గోటటతో పొ యిేదానిా గొడ్డ లిదాకా
తెచ్చి మరింత ఝటటలం చేసే వార్ని, ప్త్ర ఉదయ యగ సంఘంతో కొటలలట కొనితెచుికునే సాంప్దాయయనిా తామ
వయత్రరేకసాతమని సిఎం అనాార్ు. ‘వివిధ్ సాాయిలోల పనిచేసత ునా మనమంతా సహచర్ులం... రాష్ట్ ర ప్గత్ర
సంక్షేమయనిా లక్షయం చేసుకుని మనందర్ం సమనాయంతో పనిచేయయలిసన అవసర్మ నాద’ అని సిఎం
అనాార్ు. ‘రాష్ట్ ర అభివృది కోసం చ్చతత శుది తో...సిఎం పనిచేయయలిసందే...అటెండ్ర్ూ పనిచేయయలిసందే’...అని
వివరించ్చన మ ఖ్యమంత్ర్... ‘సినిమయలో హీరో వొకకడే వుండ్డ్ుగా... అనిా పాత్లుంటయి...ఎవలి పాత్ వాలుల
పో షించ్చనపుాడే సినిమయ హిట్యితద..అటల నే రాష్ట్ ర ప్గత్రకోసం కిందసాతయి ఉదయ యగి కానిాంచ్చ మ ఖ్యమంత్ర్
దాక ఎవరి పాత్ వాలుల పో షించాలిసందే’... అని అనాార్ు.
తాను ప్భ తాం ఏరాాటు చేయగానే రాష్ట్ ర ప్భ తా ఉదయ యగ లకు, ఆరట్సి ఉదయ యగ లకు ఫిట్ మంట్ ఆశంచ్చన
దానికనాా ఎకుకవే పెంచ్చనానని సిఎం తెలిపార్ు. హ ం గార్ుడలు, ఇతర్ శాఖ్లోల పనిచేసత ునా కాంటల్కు్, ఔట్
సో రిసంగ్ ఉదయ యగ ల జీతాలను పెంచ్చన సంగత్రని గ ర్ుత చేసిన మ ఖ్యమంత్ర్...‘ఉదయ యగ లకు కడ్ుపునిండ్
పెట్ లలె.. ఆడ్ుతు పాడ్ుతూ సంతోష్టంతో పనిచేయించుకోవాలె’.. అనేద తమ ప్భతా ఉదేిశయం అని అనాార్ు.
విదుయత్ శాఖ్లో పనిచేసత ునా కాంటల్కు్, ఔట్ సో రిసంగ్ ఉదయ యగ లను రగ యలరైజ్ చేసే దశగా విధ విధానాల
ర్ూపకలానలో విదుయత్ ఉదయ యగ సంఘయలు చొర్వ చూపాలని సిఎం సూచ్చంచార్ు. ‘నేను మీ మీద మయనవీయ

కోణ్ంలో రగ యలరైజ్ చేసత... పడ్ననలల ు ఆ వంక ఈ వంక పెట్ ట అడ్డ ంకులు సృషి్ంచ్చ ఆగమయగం చేసే ప్యతాం
చేసతర్ు. అటలల కాకుంట పకడ్బందీగా విధ విధానాలను ర్ూపొ ందంచుకుందాం. అందుకు యూనియన్ నేతలు
చొర్వ తీసుకోవాలె’’.. అని సిఎం అనాార్ు. విదుయత్ శాఖ్లో పనిచేసే అనిా విభలగాలకు చెందన ఉదయ యగ లను
రగ యలరైజ్ చేసే దశగా మయరిి నలయఖ్ర్ు లోపు విధానాల ర్ూపకలాన ప్కయ
ిీ
మ గియయలని సిఎం సంబంధత
అధకార్ులకు తెలిపార్ు. అందుకు ప్భ తా అధకార్ుల నుంచ్చ సలహాలు సూచనలను తీసుకోవాలని
సంఘయల నేతలకు సిఎం సూచ్చంచార్ు.
విదుయత్ శాఖ్లో నలకొనా కఠిన నిబంధ్నలను సర్ళతర్ం చేయయలిసన అవసర్మ ందని సిఎం మంత్ర్కి,
ఉనాతాధకార్ులకు సూచ్చంచార్ు. మిస్ బిహేవియర్ పేర్ు మీద ఇపాటటకే ఎవరినయినా ఉదయ యగ లను
ససెాండ్ చేసిన కేసులుంటట మయనవతా దృకాథ్ంతో వయవహరించ్చ వారిని త్రరిగి ఉదయ యగాలోలకి తీసుకోవాలని జ్న్
కో, టల్న్స కో ఉనాతాధకార్ులకు సూచ్చంచార్ు. ఉదయ యగి మడ్ మీద కత్రత పెట్ ట పనిచేయించుకోవడ్ం కంటట
సంతోష్టంగా నవుాకుంట పనిచేసినపుడ్ు మయత్మే ఎకుకవ పని జ్ర్ుగ తుందని సిఎం అభిపా్య పడాడర్ు.
ఇపుాడిపుాడే అభివృది బలటన పయనిసుతనా తెలంగాణ్ రాష్ట్ ంర లో ప్భ తా శాఖ్లోల పనిచేసే ఉదయ యగ లకు
రానునా కాలంలో మరినిా సంక్షేమ కార్యకీమయలను ప్భ తాం అమలుపర్ుసత దని సిఎం వివరించార్ు. అయితే
తామ ఇనిా పో ్ తాసహకాలు ఇచ్చినపుడ్ు ప్జ్లకు విసుగ రాకుండా పనిచేయయలిసన బలధ్యత ప్భ తా
ఉదయ యగ లదేనని సిఎం సాష్ట్ ం చేశార్ు.
ఈ కార్యకీమంలో విదుయత్ ఉదయ యగ సంఘయల నేతలు, 1104 సంఘం అధ్యక్ష, కార్యదర్ుులు ఎన్ పదాెరడిడ , ఆర్.
జ్నార్ిన్ రడిడ , కో ఆరిడనేటర్ క.శ్రీనివాస్ రడిడ , 327 సంఘ అధ్యక్ష, కార్యదర్ుులు ఇ. శ్రీధ్ర్, ఎస్.
రామకృష్టాణరావు, టటఆర్ వికఎస్ అధ్యక్ష కార్యదర్ుులు సతయనారాయణ్ రావు, ప్కాష్, ఎఐటటయ సి
ఉపాధ్యక్షుడ్ు దురాా అశోక్, టటఎన్ టటయ సి అధ్యక్షుడ్ు మహేందర్, తదతర్ హ దాలోల పనిచేసత ునా నేతలు
పలువుర్ు హజ్ర్యయయర్ు. సిఎంతో పాటు విదుయత్ శాఖ్ మంత్ర్ జి.జ్గదీశార్ రడిడ , విదుయత్ శాఖ్ పి్నిసపల్
సెకట
ీ రట అజ్య్ మిశాీ, జ్న్ కో సిఎండీ ప్భలకర్ రావు, టటఎస్ ఎసససడిససఎల్ సిఎండీ ర్ఘ మయరడిడ , ఎనిాడిసిఎల్
సిఎండీ ఎ. గోపాల్ రావు, ఢిల్లలలో రాష్ట్ ర అధకార్ ప్త్రనిధ వేణ్ గోపాలయచారి తదతర్ులు పాలగానాార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

