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తెలంగాణ రాష్ట్ ర అవతరణోతసవం సందరభంగా రాష్ట్ ర ప్రజానీకానికి నా హృదయ ప్ూరవక శుభాకాంక్షలు.
రాష్ట్ ర సాధనలో అసువులు బాసిన అమరులకు నివాళులు. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఆవిరభవించి రండేళు ు ప్ూరత యిన
సందరభంగా ఇంత ఘనంగా ఈ వేడుకలు నిరవహంచుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.
భారత సావతంతరరదయమమే సపూరతతగా, దశాబద కాలానికి పైగా అహంసాయుతంగా, శాంతియుత ప్ంథాలో
సాగతంచిన మన పో రాటం ఫలంచి తెలంగాణ రాష్ట్ ంర సాధించుకోగలగాం. ఉమమడి రాష్ట్ ంర లో మన పారంతంలోనే
మనం దివతీయ శరణ
ే ి పౌరులుగా బతకాలస వచిచంది. మన నిధులు, నీళుు, ఉదయ యగాలు దయ పిడీకి గురయాయయి.
అందుకే నీళుు, నిధులు, నియామకాలే లక్షయంగా ఉదయమం సాగతంచి రాష్టా్రనిి సాధించుకోగలగాం.
కొతత గా ఏరూడిన రాష్ట్ ంర ఏయిే అవరోధాలను ఎదురకొనిదయ , ఏయిే బాలారతష్ట్ ాలను అధిగమంచిందయ గతంలో
నేను ఎనని సారుు వివరతంచాను. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో తమ బతుకులు బాగుప్డతాయనే ప్రజల విశావసానిి ఈ
రండేళు పాలన నిలబెట్ ంది. ప్రజలే కేందర బందువుగా, ప్రజా సమసయల ప్రతష్టాొరమే ఇతి వృతత ంగా ప్రతపాలన
సాగుతునిది. మానిఫసో్ లో ఇచిచన వాగాానాలనీి అమలు చేసుకుంటునాిం. మాతరమే కాక ఎప్ూట్కప్ుూడు
ప్రజల అవసరాలను గురతతంచి ప్రకట్ంచని ప్రజోప్యోగ కారయకేమాలు అమలు చేసుకోగలుగుతునాిము.
అందువలు నే ఇది మన ప్రభుతవం అని భావన ప్రతీ ఒకొ తెలంగాణ పౌరుడిలో పాదుకొనిది.
కొతత గా ఏరూడిన తెలంగాణ రాష్టా్రనికి మనం ఎంత బలమైన ప్ునాది వేయగలగతతే రాబో యిే తరతరాల వారత
భవిష్టయతు
త అంత ఉజవలంగా ఉంటుందనిది నా ప్రగాఢ విశావసం. అందుకే మూస విధానాలను సమూలంగా
మారతచవేసి

ప్రజలకు

జరుగుతునాియి.

పారదరశకంగా,

నాయయబదా ంగా

సుప్రతపాలన

అందిచే

దిశగా

నిరణయాలు

మన నిధులు మనకే
-----------------------తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఏరూడడంతర మన నిధులు ఇతర పారంతాలకు తరలంచే అవకాశం లేకుండా పో యింది.
సమైకయ పాలనలో ప్రతీ రూపాయికి తెలంగాణ భిక్షమతు
త కునే దుసిితి ఉండేది. తెలంగాణకు ఒకొ రూపాయి
కూడా ఇవవమనే అహంకారప్ూరతత మాటలు కూడా భరతంచాలస వచిచంది. కానీ ఇప్ుూడు మనం మన
చరతతన
ర ు

తిరగరాసుకుంటునాిం.

బంగారు

తెలంగాణ

నిరామణానికి

సూష్ట్ మైన

ప్రణాళికతర

సిిరంగా

ప్ురోగమసుతనాిం. రాష్ట్ ంర ఏరూడిన కొతత లో ఆరతిక వనరుల విష్టయంలో మనకు ఓ సూష్ట్ మైన అంచనా లేదు.
అసూష్ట్ తల నడుమ మొదట్ రండు బడెెటు ు రూప ందించాలస వచిచంది. 2015 ఏపిరల్ నుంచి 2016 మారతచ
వరకు ఓ ప్ూరతత ఆరతిక సంవతసరం గడిచిన తరావతనే రాష్ట్ ంర సమగే ఆరతిక సవరూప్ం అవగతమైంది. ఆయా
శాఖలోు మనకు వసుతని ఆదాయమంత? ఖరచవుతునిదెంత? అమలవుతుని ప్థకాలు ఏమట్?
సాధిసత ుని ఫలతాలు ఏమట్? అనే విష్టయానిి కూలంకష్టంగా సమీక్ించగలగాం. సమీక్షలు, నిరంతర
అధయయనం తరావత 2016-17 సంవతసరానికి ఒక లక్ా ముప్ూయి వేల నాలుగు వందల ప్దిహేను కోటు
రూపాయల బడెెట్ ను ప్రవేశ పటు్కోగలగాం. ఇందులో ప్రణాళికేతర వయయం కంటే ప్రణాళిక వయయం ఎకుొవగా
ఉండడం అప్ూరవం. వనరులను బలోపేతం చేసి, వయయానిి సహేతుకంగా కేమబదధాకరతంచడం దావరా ఇది
సాధయమైంది.
పేదల సంక్ేమం
--------------------సమైకయ రాష్ట్ ంర లో తెలంగాణ ప్రజల జీవితం కకావికలమైంది. దధంతర ప్రజలు తమ కనీస అవసరాల కోసం
కూడా కొటు్మటా్డవలసన దురగ తి సంభవించింది. ముందు ఈ ప్రతసి తిని రూప్ుమాపేందుకు ప్రభుతవం
సంక్ేమ రంగానికి ప్రథమ పారధానయం ఇచిచంది. బడుగు, బలహీన వరాగలకు ఏ అండదండా లేని అనాిరుతలకు
మానవీయ దృకూథంతర ఆసరా పనష నును అందిసత ునిది. అసహాయుల కనీస అవసరాలు తీరేందుకు
అనువుగా ప్రభుతవం పించనుు పంచింది. పరతగతన పించను తర వృదుదలు, వితంతువులు, వికలాంగులతర పాటు
ఆధారం లేని ఎంతర మంది అభాగుయలు తమ బరతుకుకు ఒక భరోసా దొ రతకిందనే ఆతమవిశావసంతర, ఆతమ
గౌరవంతర జీవించగలుగుతునాిరు. పేదింట్ ఆడపిలు పండిు భారానిి ప్ంచుకోవాలనే మంచి ఉదేదశయంతర
ప్రభుతవం కళ్యయణలక్ిమ/ష్టాదధ ముబారక్ కారయకేమం ప్రవేశ పట్్ంది. ఈ ప్థకం ఆడపిలుల తలు దండురలకు ఎంతర
గుండె ధెైరాయనిి ఇచిచంది. తొలదశలో ఎసససలు, ఎసస్లు, మైనారతటీలకే ప్రతమతం చేసిన ఈ ప్థకానిిఇప్ుూడు
బసిలు, ఆరతికంగా వెనుకబడిన ఇతర కులాల పేదలకు కూడా వరతతంప్చేసత ునాిం. పండిు కి ప్ది రోజుల ముందే

51వేల రూపాయలు ఆడపిలు తలు పేరున చెకుొ ఇవావలని కూడా సపచనలచాచము. 18 సంవతసరాల
వయసుస నిండిన వారతకే ఈ ప్థకం ఉదేదశంచింది కావడంతరఈ ప్థకం ప్రయోజనాలు అందుకోవడానికి
తలు దండురలు తమ పిలులకు బాలయ వివాహాలు చేయడం లేదనే సమాచారం సంతరష్టం కలగతసత ునిది. పేదల
సంక్ేమం కోసం ఉదేదశంచిన ఈ ప్థకం అదనంగా సామాజిక సంసొరణకు కూడా తరడూడడం ఆనందంగా
ఉనిది.
6 కిలోల బయయం/ సనిబయయం
--------------------------------ఏ సమాజంలో అయినా సరే.. మనుష్టులు తినడానికి తిండిలేక మరణిసేత ఆ సమాజానికి అది అతయంత
అవమానకరం. సమైకయ పాలనలో తెలంగాణలో ప్రజలు తరచుగా ఆకల చావులకు గురయాయరు. తెలంగాణ
రాష్ట్ ంర వచిచన తరావత ఏ ఒకొరు ఆకలకి అలమట్ంచవదద ని, ఏ కుటుంబం ఏ ఒకొ ప్ూట కూడా ప్సుతలుండే
ప్రతసి తి రావదద ని ప్రభుతవం తలంచింది. ప్రతీ కుటుంబం ఆహార అవసరాలకు సరతపో యినంతగా బయయం
అందించి తీరాలని రేష్టన్ బయయం కోటా పంచింది. గతంలో ఒకొొకొరతకి కేవలం నాలుగు కిలోల బయయం
మాతరమే ఇసేత తెలంగాణలో 6 కిలోలు ఇచుచకుంటునాిం. గతంలో కుటుంబంలో గరతష్ట్ంగా ఐదుగురతకి
మాతరమే బయయం ఇవావలనే ప్రతమతి ఉండేది. ఇప్ుూడు ఆ అరిప్రింలేని ప్రతమతి తొలగతంచాం.కుటుంబంలో
ఎంత మంది సభుయలుంటే అంతమందికి 6కిలోల చకప్ుూన బయయం ఇచుచకుంటునాిం. ఈరోజు రాష్ట్ ంర లో
2.82 కోటు మందికి 1.77 లక్షల మట్క్
ర టనుిల బయయం అందించుకోగలుగుతునాిం. బావి భారత పౌరులు
చదువుకునే ప్రభుతవ హాస్ ళళలో, పాఠశాలలోు మదాయహి భోజన ప్థకానికి గతంలో నాసిరకం బయయం
సరఫరా అయిేయవి. ఆకలని చంప్ుకోలేక, ప్ురుగులు ప్ట్్న దొ డు ుబయయం తినలేక ఆనాడు విదాయరతినీ
విదాయరుిలు దయనీయమైన ప్రతసి తిని ఎదురకొనాిరు. తెలంగాణ ప్రభుతవం ఏరూడిన తరావత ఈ ప్రతసి తి
ప్ూరతతగా మారతపో యింది. పాఠశాలలోుని మదాయహి భోజన ప్థకానికి, హాస్ ళుకు సనిబయయం సరఫరా
అవుతునాియి. గతంలో ప్సిపిలులు తినే తిండిని కూడా గాేముల చకప్ుూన లెకొగట్్ కొలతలు నిరణ యించే
దురామరగ ప్ు ప్దద తి అమలోు ఉండేది. మన ప్రభుతవం ఈ అమానవీయ ప్దా తిని రదుద చేసింది. ప్సిపిలులకు
ప్ట్్నంత అనిం పట్ మని ఆదేశాలచిచంది. ఈ విదాయసంవతసరం నుంచి కాలేజీ, యూనివరతసటీ హాస్ ళుకు
కూడా సనిబయయం సరఫరా చేయబో తునాిమని సంతరష్టంగా ప్రకట్సత ునాిను.

అమర వీరుల కుటుంబాలకు ఉదయ యగం
--------------------------------------తెలంగాణ రాష్ట్ ంర కోసం పారణాలను అరతూంచిన అమరుల తాయగం చిరసమరణీయమైనది. అమరుల
కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కోసం ఇప్ూట్కే ప్రభుతవం ప్ది లక్షల రూపాయలు అందిసత ునిది. అమరుల
కుటుంబాలోు ఒకరతకి ప్రభుతవ ఉదయ యగం కలూసాతమని ట్ఆర్ఎస్ తన మానిఫసో్ లో ప్రకట్ంచింది. ఆ మాట
ప్రకారమే ఇవాళ తెలంగాణ అవతరణ దిననతసవం సందరభంగా రాష్ట్ ర వాయప్త ంగా 598 మందికి ఉదయ యగ
నియామక ప్తారలను అందిసత ునాిం.
డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండుు
--------------------------పేదలు ఆతమగౌరవంతర బతికేందుకు చేప్ట్్న డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండు ప్థకానిి ప్రభుతవం ఎంతర
ప్రతిష్టా్తమకంగా భావిసుతనిది. గత ఏడాది 65వేల ఇండు ను, ఈ ఏడాది రండు లక్షల ఇండు ను మంజూరు
చేశాము. హైదరాబాద్ నగరంలో లక్ష ఇండుు, జిలాులోు లక్ష ఇండుు నిరతమసుతనాిం. ఏ రాష్ట్ ంర లో లేని విధంగా
తెలంగాణలో జరిలసు్ సో దరుల కోసం హైదరాబాద్ లో ప్రతేయక కాలనీ నిరతమంచాలని నిరణయించాం. దశల
వారీగా మగతా చోటు కూడా నిరతమసాతం. జరిలసు్లు, హ ంగారుులు, భవన నిరామణ కారతమకులు, డెవ
ై రు కు ఐదు
లక్షల ప్రమాద బీమా సౌకరయం కలూసుతనాిం. వయవసాయాధారతత దళిత కుటుంబాలకు మూడెకరాల భూ
ప్ంపిణీ లాంట్ కారయకేమాలెనని అమలు చేసత ప సంక్ేమ రంగంలో తెలంగాణ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ గా
నిలచింది.
విదుయత
-----------సమైకయ రాష్ట్ ంర లో విదుయత్ కోతలతర, బలుుల మోతలతర విసిగత వేసారతన తెలంగాణ రైతు తిరగబడి అసంబీు
ముట్ డికి ప్ూనుకుంటే ఆనాట్ ప్రభుతవం రైతుల గుండెలు ో తుపాకి తూటాలు దించింది. ఆ రకత ంలో నుంచే
తెలంగాణ జండా ఎగతసిప్డింది. తెలంగాణ రాష్ట్ ర సాధన కోసం పిడికిళు ు బగుసుకునియి. తెలంగాణ వసేత
కరంటు కష్టా్లు తీరతాయనే ప్రజల ఆశలు నేడు నెరవేరతనాయి. కారుచీకటు
ు తొలగతపో యి వెలుగు జిలుగుల
తెలంగాణ ఆవిష్టొృతమైంది. రాష్ట్ ంర ఏరూడిన 5వ నెల నుంచే కోతలేు ని విదుయత్ అందించుకోగలుగుతునాిం.
కరంటు కోతలకు కాలం చెలు... జనరేటరుు, ఇనవర్రు ు, కనవర్రు ు అవసరం లేని దశకు నేడు తెలంగాణ చేరతంది.
విదుయత్ ఉతూతిత ని గణనీయంగా పంచుకునేందుకు కొతత విదుయత్ పాుంటు నిరామణం జరుగుతునిది. రాబో యిే

మూడేళులో 24వేల మగావాటు విదుయత్ ఉతూతిత లక్షయంగా పటు్కునాిం. ఇక తెలంగాణలో విదుయత్
కోతలుండవు. రప్ూపాటు కూడా కరంటు పో దు. తవరలో వయవసాయానికి ప్గట్ ప్ూట తొమమది గంటల
కరంటు ఇవవడానికి ప్రభుతవం సనాిహాలు చేసత ునిది. తెలంగాణ వసేత ప్రజల జీవితాలోు కొతత వెలుగు
వసుతందనే మాట అక్షర సతయమని ప్రభుతవం నిరూపించింది.
మష్టన్ భగీరథ
----------------తెలంగాణ ప్రభుతవం ప్రతిష్టా్తమకమైనదిగా భావిసుతని మష్టన్ భగీరథ ప్థకం యావత్ దేశం దృష్ి్ని
ఆకరతషసత ునిది. దేశ ప్రధాని నుంచి రాష్టా్రల ముఖయమంతురల దాకా ఈ ప్థకం ఎంతర ఉదాతత మైనదని గురతతంచి
ప్రశంసిసత ునాిరు. తెలంగాణ ప్రజలు తాగునీట్ కోసం ప్డుతునిపాటు
ు చపసి, ఎటు యినా ఈ ప్రతసి తిని
మారాచలని ప్డిన ఆరాటం నుంచి ప్ుట్్న ఆలోచననే మష్టన్ భగీరథ. సమైకయ పాలనలో గకంతు తడిపే
గుకొడు నీళు కోసం తెలంగాణ గుకొప్ట్్ ఏడిచంది. తెలంగాణ ఆడబడు లు బందెడు నీళు కోసం మైళుకొదధద
నడవాలసన దుసిితి. సవచఛమైన తాగునీట్కి ననచుకోక ఫ్ోు రైడ్ బారతన ప్డి నల్గండ ప్రజలు ప్డుతుని
నరకబాధకు ఏ ప్రభుతవమూ ప్రతష్టాొరం చపప్లేదు. అందుకే ప్రభుతవం ఏరూడిన తొలనాళు లోనే ఇంట్ంట్కి
నలాుల దావరా సవచచమైన నదధ జలాలను తాగునీరుగా అందించడం ప్రథమ కరత వయంగా భావించాం. వచేచ
ఎనిికల సమయం వరకు ఆడబడు లు బందెలు ప్టు్కుని మంచినీళు కోసం వీధులోు తిరగాలసన అగతయం
లేకుండా చేసత ామని నిండు శాసనసభలో సాహసో పేత ప్రకటన చేశాము. దానికి అనుగుణంగా మష్టన్ భగీరథ
ప్నులు శరవేగంగా జరుగుతునాియి. ఈ ఏడాది చివరత నాట్కి 6100 గాేమాలోు నీళుు అందుతాయి. వచేచ
ఏడాది చివరత నాట్కి 90 శాతం గాేమాలోు శుదిద చేసిన నీట్ సరఫరా జరుగుతుంది. మగతా పారంతాలకు
2018లో అందుతాయి.
నీట్ పారుదల పారజకు్లు
-----------------------మాటకు మంతర శకితని, మనిష్ికి జీవశకితని ఇచేచది నీళ్లు. ఆచారయ కొతత ప్లు జయశంకర్ గారు పేరకొనిటు
ు
తెలంగాణ ఉదయమం నీళు లో ప్ుట్్న నిప్ుూ. ఉమమడి రాష్ట్ ంర లో నదధ జలాలోు తెలంగాణకు దకాొలసన
నాయయమైన వాటా దకొలేదు. గోదావరత, కృష్టాణ జీవనదులు... వాట్ ఉప్నదులు... కాకతీయుల కాలం నుంచి
నీట్ ఆదెరువులుగా ఉని గకలుసుకటు్ చెరువులు... ఎనిి ఉనాి ఏమీ లేని గతిని తెలంగాణ
అనుభవించింది. గోదావరత, కృష్టాణ నదులోు తెలంగాణకు 1330 ట్ఎంసిల నీట్ వాటా ఉనాి, ఈ నీట్ని

వాడుకునే పారజకు్లు లేవు. తెలంగాణ పారజకు్లు కాగతతాలకే ప్రతమతం చేశారు. నీట్ని ఆంధరకు
తరలంచడానికి సమైకయ పాలకులు అనేక అకేమాలకు ఒడిగటా్రు. ఉమమడి ఆంధరప్ద
ర ేశ్ లో తెలంగాణ కోసం
తలపట్్న పారజకు్లు ఉదేదశప్ూరవకంగా వివాదాలోు చికుొకునే విధంగానే డిజైన్ చేశారు. అంతరాేష్ట్ ర వివాదాలు,
ప్రాయవరణ సమసయలు చుటు్ముటే్లా చేసి అవి ఏనాట్కీ ముందట ప్డకుండా చేశారు. అందుకే పారజకు్ల రీ
డిజైనింగ్ చేప్టా్ం. తెలంగాణ భౌగోళిక సిితిని క్షుణణ ంగా అధయయనం చేసి, నదధ మారాగలను సంప్ూరణంగా
ఆకలంప్ు చేసుకుని, నీట్ లభయత విష్టయంలో సంప్ూరణమైన అవగాహనకు వచిచ, కొనిి నెలల పాటు
సవయంగా నేనే ప్ూనుకుని శోధించి, మదించి, నిప్ుణులతర చరతచంచి, కోట్ ఎకరాలకు సాగునీరు అందే
విధంగా పారజకు్ల రీ డిజైన్ చేశాము. పారజకు్ల తీరు తెనుిలు ప్రజలకు సూష్ట్ ప్రచాలని ఇటీవలే నేను
శాసనసభలో సవయంగా ప్వర్ పాయింట్ ప్రజంటేష్టన్ కూడా చేశాను. అది టీవీల దావరా యావత్ తెలంగాణ
ప్రజలు ఉతాసహంగా వీక్ించారు. ప్రభుతవం యొకొ దధక్ాదక్షతలను అభినందించారు. పారజకు్ల నిరామణానికి
ఇరుగుప రుగు రాష్టా్రలతర సంప్రదింప్ులు జరతపి, ఇచిచ ప్ుచుచకునే ధయ రణితర వయవహరతసత ప, మన పారజకు్లకు
గల అవరోధాలనిింట్నీ విజయవంతంగా అధిగమసుతనాిం. ఇందులో భాగంగా గోదావరతపై నిరతమంచే పారజకు్ల
విష్టయంలో మహారాష్ట్ ర ప్రభుతవంతర చరచలు జరతపి వివాదాలు ప్రతష్టొరతంచుకునాిం. చారతతారతమక ఒప్ూందం
కుదురుచకునాిం. కృష్టాణనదిపై తలపట్్న పారజకు్ల విష్టయంలో కూడా కరాణటక ప్రభుతవం నుంచి సానుకూల
వెైఖరతని సాధించాం. మహారాష్ట్ ,ర కరాణటక ప్రభుతావల నుంచి ఆశంచిన సహకారం అందుతునిది. కానీ
ఆంధరప్ద
ర ేశ్ రాష్ట్ ర ప్రభుతవం మాతరం మోకాలడేు ప్రయతిం చేసత ునిది. ఇక ఎవరత ఆటలు సాగనివవం. కృష్టణ ,
గోదావరత జలాలోు మన వాటా నీరు చుకొ కూడా వదిలే సమసయ లేదు. ప్రతీ నీట్ బొ టు్ను తెలంగాణ
భూములి తడిపేందుకు వినియోగతసత ాం. తెలంగాణ పారంతం ఓ భినిమైన భౌగోళిక సిితిలో ఉనిది. సముదర
మటా్నికి కృష్టాణ నది 200 మీటరు ఎతు
త లో ఉంటే, గోదావరత వంద మీటరు ఎతు
త లో ఉంది. తెలంగాణ
పారంతమంతా ఇంత కంటే చాలా రటు ఎతు
త లో ఉనిది. ఇకొడి వాతావరణ ప్రతసి తులు కూడా రండేళు కోసారత
ఖచిచతంగా వరాషభావ ప్రతసి తులు వచేచ విధంగా ఉనాియి. ఈ విష్టయానిింట్నీ ప్రతగణలోకి తీసుకుని
పారజకు్ల రీ డిజైనింగ్ జరతగతంది. వరుసగా రండేళు ు కరువు వచిచనా సరే రైతులు నీట్కోసం ఇబబంది
ప్డకుండా ఉండే విధంగా జల విధానం రూప ందించాం. దాని ప్రకారమే పారజకు్ల నిరామణానికి అంకురారూణ
చేశాం. ఇప్ూట్కే అటు పాలమూరు ఎతిత పో తల ప్థకానికి, ఇటు కాళ్లశవరం పారజకు్కు శ్రేకారం చుటా్ం. 2018
నాట్కి కాళ్లశవరం, పాలమూరు, డిండి, ససతారామ, పారణహత పారజకు్ల దావరా నీళుు వసాతయి. తరావత
రండేళులో ఈ పారజకు్లకు సంబంధించిన ప్ంట కాలవలు, ఇతర నిరామణాలు కూడా ప్ూరత వుతాయి. దాదాప్ు
2022 వరకు ప్ూరతత సాియిలో పారజకు్లు ప్ూరత వుతాయి.

ఆన్ గోయింగ్ పారజకు్లు
----------------------మరో వెైప్ు ఆన్ గోయింగ్ పారజకు్లు యుదద పారతిప్దికన ప్ూరతత చేసత ునాిం. మహబూబ్ నగర్ జిలాులోని
కలవకురతత, నెట్ ంపాడు, బీమా,కోయిల్ సాగర్ పారజకు్లు 2017 వరకు వందశాతం ప్ూరత వుతాయి. ఈ ఖరీఫ్ కే
కలవకురతత దావరా 1.5 లక్షలు, నెట్ ంపాడు దావరా 1.5 లక్షలు, బీమా దావరా 1.4 లక్షలు, కోయిల్ సాగర్
దావరా 20వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించబో తునాిం. ఆదిలాబాద్ లోని కొమురం భీమ్ పారజకు్ దావరా
ఈ ఖరీఫ్ లో 25 వేల ఎకరాలకు, నీలావయి పారజకు్ దావరా 6వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందిసత ాం. 2017
నాట్కి ఆదిలాబాద్ జిలాులోని కొమురం భీమ్, నీలావయి, జగనాిథప్ురం పారజకు్లను ప్ూరతత చేసత ాం. ఖమమం
జిలాులోని డిబఎం -60 భకత రామదాసు పారజకు్ను ఈ ఆగసు్ నాట్కే ప్ూరతత చేసి పాలేరు, కూసుమంచి,
తిరుమలాయపాలెం మండలాలను ససయశాయమలం చేసత ాం. కరీంనగర్ మడ్ మానేరులో ఈ ఏడాది
వరాషకాలంలోనే మూడు ట్ఎంసిలు నిలవచేసి, ఎల్ఎండి దావరా ఎస్ఆర్ఎసిూ కాలవలకు నీరు వదులుతాం.
ఎలు ంప్లు లో కూడా ఈ ఖరీఫ్ లో 148 మీటరు మేర, 20 ట్ఎంసిల నీట్ని నిలవ చేసత ాం. దానివలు హైదరాబాద్
కు మంచినీట్ సరఫరా నిరంతరాయంగా సాగుతుంది. దధని దావరానే ఆదిలాబాద్ కడెం పారజకు్లోని 30వేల
ఎకరాల మేర చివరత ఆయకటు్కు నీరందిసత ాం. మంథని లప్ు్ ఇరతగేష్టన్ ససొమ్ దావరా ఈ ఖరీఫ్ కే ప్ది వేల
ఎకరాలకు నీరందబో తునిది. 130 కోటు రూపాయలతర కాకతీయ కాలువ ఆధునికీకరణ ప్నులు ప్ూరతత
చేసత ునాిం. దధనివలు ఎస్ఆర్ఎస్ పి సే్జ్ 1లో 9 లక్షల ఎకరాలకు, సే్జ్ 2లో 2.4 లక్షల ఎకరాలకు ఈ ఏడాదే
సాగునీరు అందుతుంది. మదక్ సింగూరు పారజకు్ దావరా ఈ ఖరీఫ్ లోనే 40వేల ఎకరాలకు, ఘనప్ూర్
ఆనకట్ ఎతు
త పంచి నీట్ నిలవ సామరాిానిి పంచి, కాలవల ఆధునికీరణ ప్నులు ప్ూరతత చేసత ునాిం.
ఘనప్ూర్ ఆనకట్ దావరా 25 వేల ఎకరాలకు నీరు అందిసత ాం.
మష్టన్ కాకతీయ
-------------------కాకతీయుల కాలం నుంచి నిరతమంచిన గకలుసుకటు్ చెరువుల కింద తెలంగాణలో అతయధిక భూమ సాగయిేయది.
వయవసాయం బాగుండడంతర గాేమీణ పారంతాలు కళకళలాడుతూ ఉండేవి. ఉమమడి రాష్ట్ ంర లో ఇతర రంగాలతర
పాటు చెరువులను కూడా పాలకులు తీవరంగా నిరు క్షయం చేశారు. కొనిి చెరువులు దురాకేమణకు గురై
నామరూపాలేు కుండా పో యినయి. మరతకొనిి ప్ూడుకుపో యి నీట్నిలవ సామరాిానిి కోలోూయాయి. గటు
ు
సరతగా లేవు. కాలవలు లేవు. తూములోు నీరు పారకం నిలచిపో యింది. చెరువులలో చెటు ు మొలచి చిట్ డవిలా
మారాయి. ఫలతంగా వయవసాయ రంగం దారుణంగా దెబబతిని రైతులు అప్ుూల పాలయాయరు. అసలు సమసయ

మూలాలను వెతకకుండా పైపై చరయల వలు ఫలతం ఉండదు. సమసయకు శాశవత ప్రతష్టాొరం కావాల. అందుకే
మష్టన్ కాకతీయ ప్థకం రూప ందించి చెరువుల ప్ునరుదా రణకు ప్ూనుకునాిం. రైతులు, వివిధ వరాగల
ప్రజల భాగసావమయంతర, సహకారంతర మష్టన్ కాకతీయ తొలదశ కారయకేమంలో భాగంగా ఎనిమది వేల
చెరువులను ప్ునరుదా రతంచాం. రండయ దశలో మరో 9వేల చెరువుల ప్నులు చేసత ునాిం.
రహదారులు
--------------రాష్ట్ ర జనాభాలో సగభాగం ప్రతీ రోజు రోడు మీదే ప్రయాణం చేసత ుంటారు. తెలంగాణ వచేచ నాట్కి రోడు ప్రతసి తి
చాలా అదావనింగా ఉంది. గుంతలు ప్డి, రాళుు తేలన రోడుు నరకానికి నకళుుగా మారతనయ్. రోడుు
ప్రమాదాలు జరతగత ఎంతర మంది మరణిసత ునాిరు. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఏరూడిన వెంటనే సమగే
రహదారుల విధానం రూప ందించుకునాిం. రాష్ట్ ర రాజధాని నుంచి జిలాు కేందారనికి ఖచిచతంగా నాలుగు లేను
రోడుు, జిలాు కేందరం నుంచి మండల కేందారనికి రండు లేను రోడుు, మండల కేందరం నుంచి ప్రతీ గాేమానికి
బసుసలు తిరతగే విధంగా మంచి రహదారత ఉండాలని విధానం పటు్కునాిం. అటు ఆర్ అండ్ బ, ఇటు
ప్ంచాయిత్ రాజ్ రోడు కు కావాలసననిి నిధులు ఇచిచ కొతత రహదారుల నిరామణం, విసత రణ, పాతరోడు
మరమమతు ప్నులు చేప్ట్్నం. కేవలం రండేళులోనే తెలంగాణలో రహదారులు బాగుప్డినాయి. గత ఏడాది
4,500 కిలో మీటరు మేర ఆర్ అండ్ బ రహదారులను తీరతచదిదద ినం. ఈ ఏడాది మరో 7,500 కిలో మీటరు
రహదారుల ప్నులు చేసత ునాిం. ప్ంచాయితీ రాజ్ శాఖ ప్రతధిలో కూడా గత ఏడాది 3,387 కిలోమీటరుు, ఈ
ఏడాది 4,252 కిలోమీటరు రహదారుల ప్నులు చేప్ట్్నం. దాదాప్ు 150 కొతత బరడె ిలు నిరతమంచినం. ఈ రండు
శాఖల ప్రతధిలో ఇప్ూట్ దాకా దాదాప్ు ప్దివేల కోటు
ు ఖరుచ పట్్ తెలంగాణ రాష్టరటంలో అదద ం లాంట్రోడుు
నిరతమసుతనిం.
జాతీయ రహదారులు
-----------------------తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఏరూడక ముందు జాతీయ రహదారుల విష్టయంలో కూడా మనం చాలా వెనుకబడి ఉనాిం.
తెలంగాణ ఏరూడక ముందు మన ప్ది జిలాులోు కేవలం 2,573 కిలోమీటరు జాతీయ రహదారత మాతరమే ఉంది.
అదే ఆంధర పారంతంలో 6,200 కిలోమీటరు ప డవెైన జాతీయ రహదారత ఉంది. జాతీయ రహదారుల విష్టయంలో
జాతీయ సగటు 3.06 అయితే, తెలంగాణ సగటు కేవలం 2.4 మాతరమే ఉండేది. కానీ తెలంగాణ ఏరూడిన
నాట్ నుంచి కేందరంపై వతిత డీ తెచిచ, ఇకొడి అవసరాలను ఒకట్కి ప్దిసారుు నొకిొ చెపిూ, ప్రధానిని, కేందర

మంతిరని కలసి కొతత జాతీయ రహదారులను సాధించాం. కేవలం రండేళు కాలంలో తెలంగాణకు 1900
కిలోమీటరు జాతీయ రహదారులు మంజూరయాయయి. వీట్తర మన తెలంగాణ జాతీయ రహదారుల సగటు
కూడా 3.7కు చేరుకుని జాతీయ సగటు సరసన నిలబడగలగతంది. హైదరాబాద్ చుటట
్ ఔటర్ రతంగు రోడుు
నిరామణం ప్ూరతత కావసుతనిది. దధనికి తరడు భువనగతరత, చౌటుప్ూల్, ఇబరహీంప్టిం, ష్టాద్ నగర్, చేవెళు,
శంకరప్లు , నరాసప్ూర్, తూపారన్, గజేవల్, జగదేవ్ ప్ూర్ మీదుగా మరో రీజనల్ రతంగు రోడుు నిరతమంచాలని
ప్రణాళిక సిదాం చేశాం.
సంప్ూరణ అక్షరాసయత
-----------------------ఏదెైనా విష్టయం ఉనిది ఉనిటు
ు చెప్ుూకోవాల. సిగగ ు ప్డాలసన అవసరం లేదు. మనం ఎకొడునాిమో
తెలసేత నే ఎకొడికి పో వాలో తెలుసుతంది. సావతంతరాం వచిచ ఇనేిళు యినా కనీసం అందరూ అక్షరాసుయలు కూడ
కాలేకపో వడం ఓ దౌరాభగయం. గత పాలకులు ఈ విష్టయంలో కూడా దృష్ి్ పట్ లేదు. అక్షరాసయతలో దేశ సగటు
72 శాతం అయితే, తెలంగాణలో కేవలం 67శాతమే ఉంది. ఎససస, ఎసస్లు, మహళలోు మరతంత తకుొవ శాతం
అక్షరాసయత ఉంది. ఆదిలాబాద్, మహబూబ్ నగర్ లాంట్ జిలాులు అక్షరాసయతలో ఎకుొవ వెనుకబడి
ఉనాియి. మన కనాిచినిరాష్టా్రలు అక్షరాసయతలో ముందుండగా గత పాలకుల నిరావకం వలు తెలంగాణ
వెనుకబడి పో యింది. వందశాతం అక్షరాసయత సాధించడానిి ఓ సవాల్ గా తీసుకోవాలని ప్రభుతవం
నిరణయించింది. సంప్ూరణ అక్షరాసయత సాధించడానికి ప్రతేయక కారయకేమం రూప ందించుకునకునిది. అనతి
కాలంలోనే రాష్ట్ ంర లో సంప్ూరణ అక్షరాసయతను సాధించితీరుతామని సవినయంగా తెలయచేసత ునాిను.
250 రసిడెనిషయల్ సపొళుు
-------------------------విదాయ రంగంలో తెలంగాణను అగేభాగాన నిలపేందుకు ప్రభుతవం అనిి రకాల చరయలు తీసుకుంటునిది. పేద
ప్రజలు ఎకుొవగా ఉండే మన రాష్ట్ ంర లో ప్రభుతవ విదయను ప్ట్ష్ట్ ప్రచాలని ప్రభుతవం భావిసుతనిది.
రసిడెనిషయల్ పాఠశాలల దావరా డారప్వుటు సంఖయను నియంతిరంచ వచుచ. నాణయమైన విదయ, మంచి ఆహారం
ప్రభుతవమే సమకూరతసేత పేద పిలులు నిరందిగా చదువుకుంటారు. అందుకే ఎసససలకు 130, ఎసస్లకు 50,
మైనారతటీలకు 70... వీట్లో 30 రసిడెనిషయల్ కాలేజీలతర పాటు మొతత ం 250 రసిడెనిషయల్ సపొళు ను ఈ
ఏడాది నుండే పారరంభిసుతనాిం. మానిఫసో్ లో ప్రకట్ంచిన కజి టు పిజి ఉచిత విదయ విధానానిి అమలు ప్రతచే
దిశలో ఇది తొల అడుగు. పేద విదాయరుిలకు చదువుకునే హకుొను కలూంచాలనే రాజాయంగ సపూరతతని నిలబెట్ ే

విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ ంర వేసత ుని ముందడుగు. ఇది భారతరతిడాక్ర్ బాబా సాహబ్ అంబేదొర్ గారత 125వ
జయంతి ఉతసవాల సందరభంగా ప్రభుతవం ఆ మహనీయుని అరతూసుతని నిజమైన నివాళి. ఇదే సందరభంలో
ఆయన సపూరతతని బావి తరాలకు మహ నితంగా చాటాల. అందుకే 125 అడుగుల అతిపదద అంబేదొర్
విగేహానిి హుసేసన్ సాగర్ తీరాన సమునితంగా ప్రతిష్ి్ంచాలని ప్రభుతవం సంకలూంచింది.
వెైదయం
-------ఆధునిక కాలంలో వెైదయశాసత ంై అదుభతమైన ప్రగతిని సాధిసత ునిది. అయినప్ూట్కీ ప్రభుతావసుప్తురలు
కునారతలుపో వడంతర నిరుపేదలకు కనీస వెైదాయనికి కూడా దికుొలేకుండా పో యింది. ధరామసుప్తురలను
నెలకొలూడంలో నిజాం రాజులు కనబరతచిన సపూరతతని కూడా తరావతి ప్రభుతావలు చపపించలేకపో యాయి.
కలగతన వారతకి ఖరీదెైన చికితస అందించే పవ
ై ేటు హాసిూటళుు విసత రతంచినంతగా, పేదల అనారోగయ బాధలను
అరుసుకునే సరాొరు దవాఖానాలు పరగలేదు. ఉని దవాఖానల ప్రతసి తి చపసేత శథిలావసి లో భవనాలు,
చిలుం ప్ట్్న మంచాలు, చినిగతపో యిన ప్రుప్ులు, చీకిపో యిన బెడ్ ష్సటు ు, ప్ురాతన ప్రతకరాలతర వెైదయం
కోసం వచిచన రోగతకి కొతత రోగాలు అంట్ంచే విధంగా తయారైనాయి. నేను రాను బడయు సరాొరు దవాఖానకు
అని ప్రజలు పాటలు పాడుకునే సాియికి ప్రతసి తి దిగజారతంది. ఇది గమనించిన ప్రభుతవం సరాొరీ వెైదాయనికి
సో కిన రుగమతలు తొలగతంచేందుకు సతవర చరయలు పారరంభించింది. మొట్ మొదట రాష్ట్ ర వాయప్త ంగా ఉని అనిి
దవాఖానలోు కొతత మంచాలు, కొతత బెడు ు, బెడ్ ష్సటు ు సమకూరేచందుకు, ఆరోగయకరమైన వాతావరణానిి
హాసిూటళు లో కలూంచేందుకు యుదా పారతిప్దికన చరయలు చేప్ట్్ంది. ఇప్ూట్కే రాష్ట్ ంర లోని అనిి ఏరతయా
హాసిూటళు లో కొతత బెడు ు, బెడ్ ష్సటు ు వచాచయి. రోజుకో రంగు చకప్ుూన బెడ్ ష్సట్ వేయాలని నిరణయించాం.
పి.హచ్.సి నుంచి పదాదసుప్తురల వరకు ఒక బెడ్ నిరవహణ కోసం నెలకు సగటున 6,000 రూపాయలుగా
లెకొగట్్ ఖరుచ చేసత ునాిం. మన జనాభాకు అనుగుణంగా ఆసుప్తురల సంఖయ పరగలేదు కనుక అతాయధునిక
సౌకరాయలు కలగతన మల్ట్ సూష్టల్ హాసిూటళు సంఖయను పంచాలని ప్రభుతవం నిరణయించింది. హైదరాబాద్ లో
మరో నాలుగు పదద హాసిూటళు తర పాటు, రాష్ట్ ంర లో మరో మూడు చోటు కొతత హాసిూటళుు నిరతమంచబో తునిది.
జిలాుకు నాలుగు చకప్ుూన డయాలసిస్, ఐసియులు ఏరాూటు చేయాలని నిరణయించాం. ఇప్ూట్కే మహబూబ్
నగర్, కరీంనగర్, సిదా ప
ి ేట లో కొతత గా మూడు ఐసియులు ఏరాూటు చేసినం. ప్రభుతవ హాసిూటళుు తగతన
విధంగా అభివృదిా చెందకపో వడంతర పేదలు రోగ నిరాారణ ప్రీక్షల కోసం పవ
ై ేటు సంసి లను ఆశేయించవలసి
వసుతనిది. అందుకోసం భారీ మొతత ం చెలుంచుకోవాలస వసుతనిది. ఇక ముందు ఇలాంట్ ప్రతసి తి రాష్ట్ ంర లో
ఉండవదద ని ప్రభుతావసుప్తురలోు సిట్ సాొన్, ఎంఆర్ఐ, మామోమ గాేమ్, అలా్ర సౌండ్ సాొనింగ్ లాంట్

అతాయధునిక ప్రతకరాలను ప్రభుతవం ఏరాూటు చేసత ునిది. చికితస ప ందుతూ మరణించిన వారతని ఇంట్కి
ఉచితంగా చేరేచందుకు అంబులెనుసలను కూడా ఏరాూటు చేసత ునాిం.
గుడుంబా నియంతరణ
------------------------ఆరోగయవంతమైన సమాజం నిరతమంచాలంటే కేవలం వెైదయశాలలు నిరతమంచడంతరనే బాధయత తీరతపో దు. ప్రజలలో
తమ ఆరోగయం ప్టు తగతన సూృహను, చెైతనాయనిి పంప ందింప్ చేయాల. దురవాసనాల బారతన ప్డి జీవితాలు
నాశనం చేసుకోకుండా చపడాల. రాష్ట్ ంర లో గుడుంబా పేద ప్రజల పాలట శాప్ంగా ప్రతణమంచింది. జాతి
నిరామణంలో పాలు ప్ంచుకోవాలసన యువతరం గుడుంబా వలు అరాియుష్టుొలెై మరణిసత ునాిరు. ఈ
వెైప్రీతాయనిి అడుుకొని తీరాలని ప్రభుతవం ప్టు్దలతర ప్రయతిించింది. గుడుంబా తయారు చేసే వారతని
శక్ించడం

కాకుండా,

వారతకి

జీవననపాధి

మారగ ం

చపపించడంపై

దృష్ి్

సారతంచింది.

ఈ

చరయలు

సతఫలతాలనిసుతనాియి. గుడుంబా తయారు చేసేవారు ఆ ప్నిని వదిలపడుతునాిరు. రాష్ట్ ంర లో గుడుంబా
తయారీ, అమమకాలు గణనీయంగా తగతగపో యాయి.
ప్రతశమ
ే లు
----------రాష్ట్ ర ఆరతిక ప్రగతికి, ఉదయ యగ, ఉపాధి అవకాశాల కలూనకు పారతశాేమకాభివృదిా ఎంతర కీలకం. ఉని
ప్రతశమ
ే లను సుసిిరం చేయడంతరపాటు కొతత ప్రతశమ
ే లను ఆకరతషంచే విధంగా నపతన పారతశాేమక విధానం
ట్ఎస్ ఐపాస్ ను రూప ందించుకునాిం. ప్రతశమ
ే లు సాిపించడానికి ముందుకొచేచ వారతకి కావాలసన అనిి
అనుమతులు ఒకే చోట కేవలం 15రోజుల వయవధిలో లభించేలా సింగతల్ విండ్ విధానం ప్రవేశ పటా్ం. ఈ
విధానానికి ప్రప్ంచ వాయప్త ంగా పదద పదద సంసి ల నుంచి విశరష్ట సూందన లభిసుతనిది. పారతశాేమక వేతతలు మన
రాష్టా్రనికి రావడానికి పదద ఎతు
త న కూయ కడుతునాిరు. ప్రతశమ
ే ల సాిప్నకు అవసరమైన లాయండ్ బాయంక్
మనదగగ ర కావాలసనంత ఉంది. విదుయత్ సరఫరా మరుగుప్రచడంతర పారతశాేమక వేతతలోు విశావసం మరతంత
పరతగతంది. సింగతల్ విండయ విధానం దావరా ఇప్ూట్కే 1798 ప్రతశమ
ే లు, 24,698 కోటు రూపాయల పటు్బడులు
మన రాష్టా్రనికి తరలవచాచయి. వీట్ వలు లక్ా 11 వేల మందికి ఇప్ూట్దాకా ఉదయ యగావకాశం కలగతంది.
హైదరాబాద్ నగరంలోనే కాకుండా జిలాులలో సైతం ప్రతశమ
ే ల సాిప్న జరగేందుకు ప్రభుతవం చరయలు
తీసుకుంటునిది. వరంగలోు దేశంలోనే అతిపదద ట్క్స ట్ైల్ పారుొ కోసం వెయియకి పైగా ఎకరాలు, రంగారడిు
జిలాులో ఫారామ సిటీ ఫేజ్ 1 కోసం 6,500 ఎకరాలు సేకరతంచి సిదదం చేశాము.

ఐట్
------ఐట్ రంగంలో తెలంగాణ సంచలనాలు సృష్ి్సత ో ంది. రాష్ట్ ంర ఏరూడిన అనతికాలంలోనే తెలంగాణలో 1300 ఐట్
యూనిటు
ు ఏరాూటయాయయి. గత ఆరతిక సంవతసరంలో 68,258 కోటు రూపాయల విలువ చేసే ఐట్ సేవలతర
దేశంలోనే నెంబర్ వన్ గా మన తెలంగాణ నిలంచింది. మైకోేసాఫ్ట్ , గూగుల్, ఐబఎం, ఒరాకిల్ లాంట్ అనేక
సంసి లు తెలంగాణలో తమ కారయకలాపాలను విసత రతంచాయి. దేశంలోని దిగగజ సంసి లెైన ఇననఫసిస్, విపో ర ,
ట్సిఎస్, ట్క్ మహీందార వంట్ కంపనీలు తమ సేవలను మరతంతగా విసత రతసత ునాియి. ఐట్ రంగంలో ప్రప్ంచ
వాయప్త ంగా తెలంగాణ ఒక ప్రధాన ఆకరషణ కేందరంగా నిలవాలనే లక్షయంతర ఇటీవలే నపతన ఐట్ పాలససని
ప్రకట్ంచాం. ఈ పాలసస ప్రకట్ంచిన రోజే ప్లు కంపనీలు మన రాష్ట్ ంర లో తమ సంసి లు పారరంభించడానికి
ప్రభుతవంతర ఒప్ూందం చేసుకునాియంటే మన పాలసస పటు్బడిదారులను ఎంతగా ఆకరతషసత ుందయ వేరే
చెప్ూనవసరం లేదు. ఐట్ రంగానిి కేవలం హైదరాబాద్ నగరానికి మాతరమే ప్రతమతం చేయకుండా
రాష్ట్ ంర లోని వరంగల్ వంట్ దివతీయ శరణ
ే ి నగరాలకు విసత రతంప్చేసేందుకు ప్రభుతవం ప్రయతాిలు
పారరంభించింది. హైదరాబాద్ లో సా్ర్ప్ కంపనీల కోసం ఏరాూటు చేసిన ట్ -హబ్ ఇతర రాష్టా్రలకు
మారగ దరశకంగా నిలచింది. విఖాయత ఐట్ దిగగజం ఆపిల్ తన ట్కాిలజీ మాపింగ్ అండ్ డెవలపమంట్ కేందారనిి
హైదరాబాద్ లో ఇటీవల పారరంభించిన విష్టయం తెలసిందే.
హరతతహారం
----------------రాష్ట్ ంర లో ప్చచదనం హరతంచుకుపో వడంతర తరచుగా వరాషభావ ప్రతసి తులు నెలకొంటునాియి. అడవులు
కుంచించుకుపో యి చెటు ు నరతకివేతకు గురతకావడానికి కరువు కాటకాలు రావడానికి మధయ సంబంధానిి
అందరూ గురతతసత ునాిరు. తమ ఆవాసాలు చెదిరతపో వడంతర కోతులు తదితర వనయమృగాలు జనావాసాలోుకి
వచిచ ప్ంటలు నాశనం చేసత ునాియి. ప్రాయవరణ సమతులయం ఉండాలంటే 33 శాతం అడవులు, ప్చచదనం
ఉండాల. కానీ ప్రసత ుతం మన రాష్ట్ ంర లో 23 శాతం మాతరమే ఉంది. ఒకనాడు అడుగడుగునా చెటుతర, దట్ మైన
అడవులతర ఉని తెలంగాణ ప్ూరవ వెైభవానిి ప్ునరుదా రతంచేందుకు, మళ్లు నిండుగా వానలు కురతసేందుకు
వీలుగా తెలంగాణకు హరతతహారం అనే ఒక అదుభతమైన ప్థకానిి ప్రభుతవం రూప ందించింది. వానలు
వాప్స్ రావాలె – కోతులు వాప్స్ పో వాల అనే నినాదమచిచ ఊరూ వాడా పిలు ా పదాద అందరతనీ
భాగసావములుగా చేసి ప్రతీ అసంబీు నియోజకవరగ ంలో ఏడాదికి 40 లక్షల మొకొల చకప్ుూన రాష్ట్ ర వాయప్త ంగా
40 కోటు మొకొలు నాటాలని, హైదరాబాద్ నగరంలో మరో 10 కోటు మొకొలు నాటాలని లక్షయంగా

పటు్కునాిం. మూడేళళ కాలంలో తెలంగాణ వాయప్త ంగా 230 కోటు మొకొలు నాట్ ఆకుప్చచని తెలంగాణ
సాధించే దిశగా ఈ ప్థకానిి ముందుకు తీసుకుపో తునాిం. వచేచ జూలెైలో జరతగే తెలంగాణకు హరతతహారం
కారయకేమంలో అందరూ పాల్గనాల. ప్రభుతవం ఆశసుతని లక్షయం నెరవేరే విధంగా ఉదయమ సపూరతతతర
ఎకొడికకొడ విరతవిగా మొకొలు నాటాల అని ఈ సందరభంగా పిలుప్ునిసుతనాిను.
సాదాబెైనామా/పౌతీ/అసైన్ు భూములు
------------------------------------రాష్ట్ ర అవతరణ దిననతసవం సందరభంగా ప్రభుతవం బకొ రైతులకు బంగారు కానుకను ఇచిచంది. భూ
రతకారుులు సకేమంగా లేకపో వడం వలు సామానయ రైతులు ప్డే ఇకొటు
ు తొలగతంచడానికి భూ ప్రతపాలనలో
సంసొరణలు తీసుకువచిచంది. సాదాబెైనామాల మీద జరతగతన భూమ అమమకాలు, కొనుగోళళను ఉచితంగా
రతజిసే్ష్ట
ర న్ చేయాలని నిరణయించింది. గాేమీణ పారంతాలోు 5 ఎకరాల లోప్ు సాదాబెైనామాల మీద జరతగతన
లావాదేవీలకు ఆర్ఓఆర్ చేయాలని నిరణయించాం. ఇందుకోసం ఈ రోజు నుంచి జూన్ ప్దవ తేదధ వరకు
దరఖాసుత చేసుకోవాని కోరుతునాిను. ముయటేష్టను లో కూడా విప్రీతమైన జాపాయనిి నివారతంచేందుకు,
పారదరశకతతను పంచేందుకు, అవకతవకలకు ఆసాొరం లేకుండా చేసేందుకు నిరీణత కాల వయవధిలో పేరు
మారతూడీ చేయాలని ప్రభుతవం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వారసతవంగా వచిచన భూముల పేరు మారతూడీ
దరఖాసుత చేసిన ప్ది రోజులోు, ఇతరతార రతజిసే్ష్ట
ర న్ అయిన భూముల పేరు మారతూడీ ప్ది హేను రోజులోు
జరగాలని విధాన నిరణయం తీసుకునిది. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోని రైతులు వేరేవరు పారంతాలోు ఉని చిని చిని
కమతాలను సాగు చేసుకుంటునాిరు. దధనివలు ఇబబందులు కలుగుతునాియి. చిని కమతాలనీి ఒకే
చోట చేరేచందుకు కమతాల ఏకీకరణ కారయకేమం కూడా తీసుకుంటునాిం. గతంలో ఎనిడప ఏ ప్రభుతవం
చేయలేకపో యిన సంసొరణలు చేసి ఈ ప్రభుతవం సామానయ రైతుల సమసయల ప్రతష్టాొరం ప్టు తనకుని
నిబదా తను నిరూపించుకునిది.
అసైన్ు భూములు
------------------నిరుపేద వయవసాయాధారతత కుటుంబాల కోసమని దశాబాదలుగా చేసత ుని భూ ప్ంపిణీ కారయకేమం వట్్
ప్రహసనంగా మారతంది. ఇప్ూట్దాకా 25 లక్షల ఎకరాలు ప్ంచినటు
ు రతకారుులోు ఉనిప్ూట్కీ ఆ భూముల వలు
నిరుపేద రైతుల జీవితాలోు వెలుగు వచిచన దాఖలాలు లేవు. అసైన్ు భూములు అవి అసైన్ు దారుల దగగ ర
లేవు. చాలా భూములు ఉప్యోగంలో లేవు. భూ ప్ంపిణీ శాససత య
ై ంగా జరగలేదు. అసలు అసైన్ు భూములు

ఏమయాయయో కూడా ఇప్ుూడు తెలయడం లేదు. అసైన్ు భూముల లెకొలు నిగుగ తేలచడం కోసం సమగే
విచారణకు ప్రభుతవం ఆదేశాలచిచంది. అనాయకాేంతమైన వాట్ని సావధధనం చేసుకుని పేదలకు తిరతగత ప్ంచి
పటే్ందుకు ప్రభుతవం ప్టు్దలతర ఉంది. అలాంట్ అసైన్ు భూములను సాగుకు యోగయంగా మారేచందుకు
అసైన్ు లాండ్ డెవలప్ మంట్ కారకూరేష్టన్ ను కూడా ఏరాూటు చేసత ునాిం.
కొతత జిలాులు
-----------------కొతత జిలాులు ఏరాూటు చేయాలని సంకలూంచి కసరతు
త పారరంభించాం. ఈ విష్టయంలో కూలంకష్టంగా,
శాససత య
ై ంగా అధయయనం సాగుతునిది. భౌగోళిక సామీప్యం, ప్రజలకు సౌకరయం, ప్రతపాలనలో సౌలభయం అనే
మూడు అంశాలు గీటురాయిగా జిలాుల ఏరాూటు ప్రకిేయ జరగాలని నిరణయించాం. తెలంగాణలో కొతత గా 14-15
జిలాుల ఏరాూటు అవసరం అవుతుందని భావిసుతనాిం. ఈ దసరా ప్ండుగ నుండే కొతత జిలాులు కొలువు
తీరుతాయి. జిలాులతర పాటు కొతత రవెనపయ డివిజనుు, కొతత మండలాలు కూడా ఏరాూటు కానునాియి. అనిి
రంగాలోు సమగాేభివృదిా సాధిసత ప తెలంగాణ తనను తాను నిరతమంచుకుంటట భారత జాతి నిరామణంలో తన
వంతు పాతర నిరవహసుతనిది.
పేదరతకంపై యుదా ం
----------------------ప్రసత ుతం రాష్ట్ ంర లో ప్రజలకు మౌలక వసతులు కలూంచడానికి అవసరమయిేయ ప్నులు చేసత ునాిము.
సాగునీరు,తాగునీరు, రహదారులు, విదుయత్, విదయ, వెైదయం లాంట్ రంగాలలో అధికంగా నిధులు
వెచిచసుతనాిం. రాబో యిే నాలుగైదేళులో ఈ రంగాలోు నిరవహణ వయయమే తప్ూ నిరామణ వయయం ఉండదు.
పారజకు్లతర పాటు మేజర్ ప్నులు ప్ూరత వుతాయి. అదే సమయంలో రాష్ట్ ర ఆదాయం పదద ఎతు
త న
పరుగుతుంది. అప్ుూడు ప్ూరతతసి ాయిలో మనం పేదరతకంపై యుదా ం ప్రకట్సత ాం. ప్రతీ పేద కుటుంబానిి తట్్
లేప్ుతాం. పేదరతకానిి రాష్ట్ ంర నుంచి తరతమ కొడతాం.
మానవాభివృదిా లక్షయం
------------------------అభివృదిా అంటే కేవలం మౌలక సదుపాయాల కలూన కాదు. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పరతగతనప్ుూడే నిజమైన
అభివృదిా. మనిష్ి జీవితకాలం పరగాల. కడుప్ునిండా తిండి, సవచఛమైన తాగునీరు, నాణయమైన విదయ,

మరుగైన వెైదయం, యోగయమైన నివాసం, ప్రతశుభరమైన ప్రతసరాలు, సామాజిక సమానతవం, ఆతమగౌరవంతర
కూడిన జీవితం.. ఇవే నిజమైన మానవాభివృదిా సపచికలు. ప్రముఖ భారతీయ ఆరతిక వేతత, ననబుల్
బహుమతి గేహీత, భారతరతి అమరత ాసేన్ పేరకొనిటు
ు ... మానవాభివృదిా కోసం నిధులు వెచిచంచకుండా
సాధించే ఆరతిక వృదిా అసిిరమైనది, అనెైతికమైనది.
బంగారు తెలంగాణకు ప్ునరంకితం
--------------------------------అయితే మానవాభివృదిా సపచికలకు అనుగుణంగా అభివృదిా సాధించడం అంత సులభం కాదు. కానీ..
సంకలూబలంతర నిరంతర ప్రయతిం చేసే వారతకి ఏదధ అసాధయం కాదు. విజయ సాధనకు ఏకైక సపతరం అదే
అనాిరు మహాతామగాంధి. ప్రజలు ప్రభుతవ చితత శుదిాని గురతతసత ునాిరు. అభివృదిా చరయలను హరతషసత ునాిరు.
ఫలతాలు వచిచ తీరుతాయని విశవసిసత ునాిరు. నిరాఘాటంగా ప్రతపాలన కొనసాగడానికి అవసరమైన
మననబలానిి మాకు నిరంతరం అందిసత ునాిరు. ప్రతీ ఎనిికలోు ఘన విజయాలు అందించి దధవిసుతనాిరు.
ప్రజాబలంతర అజేయంగా ప్ురోగమసాతం. అనిి వరాగల ప్రజలను వికాసప్ు దారుల వెైప్ు నడిపించి తీరుతాం.
ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు ఖచిచతంగా ఉనితసాియికి చేరుచతాం. బంగారు తెలంగాణ అరిం,ప్రమారిం అదే.
ప్రజల బతుకులను ప్ండించేదే బంగారు తెలంగాణ. బంగారు తెలంగాణ నిరామణానికి రాష్ట్ ర అవతరణ
దిననతసవం

సందరభంగా

ప్ునరంకితమవుతునాిమని

మరో

సారత

మీకు

మాట

ఇసప
త

సలవు

తీసుకుంటునాిను.
జై తెలంగాణ!
జై హంద్!

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

