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ప తి్రక పి క ట న  
ఎట్టి  ప రిస్థి తుల్లో  బీస్ీల్ రిజ రవేష నో్ న్ు 34 శాతానికి త గ్గ  క ుండా చూడాల్ ని ముంత్రి వ ర్గ  
ఉప సుంఘుం తీరాాణుం 

స్ాి నిక ఎనిిక ల్లో  50 శాతుం క న్ాి రిజ రవేష న్ుో  ముంచ వ ద్ద  ని హ ైకోర్టి  ఇచ్చిన్ తీర్టుప ై సుపీిుంక  
వెళ్లో ల్ ని నిర్ణ యుం 

బీస్ీల్ గ్ ణ న్ , న్ెల్ాఖ ర్టల్ల పాల్ క వ రాగ ల్ ప ద్ వీకాల్ుం ముగిస్థన్ త రాేత ప ితయేకాధికారి ల్ేదా 
పాల్ క వ రాగ ల్ పొ డిగిుంపుల్ ప ై కవబిన్ెట ల్ల నిర్ణ యుం తీసుకోవాల్ ని తీరాాణుం 

పుంచాయతీ రాజ్ మరియు గాా మీణాభివృదిి శాఖ ముంతి్ర జూపలో్ల కృష్ాణ రావు అధ్ేక్షతన్ 
సచ్చవాల్యుంల్ల ముంతుిల్ సబ్ కమట్ీ భేట్ీ 
హాజర ైన్ ముంతుిల్  ఈట్ల్ రాజవుంద్ర్, కవట్టఆర్, తుమాల్ న్ాగవశ్ేర్రావు, హరీశ్ రావు, 

ఇుంద్కిర్ణ్ ర డిి , పతియేకుంగా హాజర ైన్ బీస్ీ సుంక్షవమ శాఖ ముంత్రి జోగ్ు రామన్ి, స్ీఎస్ ఎస్ ె 
జోషథ, పుంచాయతీ రాజ్ ముఖే కార్ేద్రిి వికాస్ రాజ్, కమషన్ర్ నీతూ పసి్ాద్, అద్న్పు 
అడ్ేకవట జన్ర్ల్ రామచుంద్ర్ రావు, న్ాేయ కార్ేద్రిి నిర్ుంజన్ రావు 

హ ైద్ రాబాద్ -ఎట్టి  ప రిస్థి తుల్లో న్ూ బీస్ీ రిజ రవేష నో్ న్ు 34 శాతుం క న్ాి త గ్గ  క ుండా చూడాల్ ని 
ముంతుిల్ సబ్ కమట్ీ తీరాాణ ుంచ్చుంది. స్ాి నిక సుంసి ల్ ఎనిిక ల్లో న్ూ 50 శాతుం క న్ాి 
రిజ రవేష న్ుో  ముంచ వ ద్ద  ని ఇట్ీవ ల్ హ ైకోర్టి  ఇచ్చిన్ తీర్టుప ై పుంచాయతీ రాజ్ మరియు 
గాా మీణాభివృదిి శాఖ ముంతి్ర జూపలో్ల కృష్ాణ రావు అధ్ేక్షతన్ స చ్చవాల్ యుంల్ల బుధ్ వార్ుం బేట్ీ 
అయిన్ ముంత్రివ ర్గ  ఉప సుంఘుం కూల్ుంక శ్ుంగా చ రిిుంచ్చుంది. ఈ స మావేశానికి స బ్ క మట్ీ 
స భ్ుేల్ ైన్ ముంతుిల్  ఈట్ల్ రాజవుంద్ర్, కవట్టఆర్, తుమాల్ న్ాగవశ్ేర్రావు, హరీశ్ రావు, 

ఇుంద్కిర్ణ్ ర డిి తో పాట్ు బీస్ీ సుంక్షవమ శాఖ ముంత్రి జోగ్ు రామన్ి ప ితయేకుంగా హాజ ర్యాేర్ట. 
రిజ రవేష నో్ ప ై ఇట్ీవ ల్ హ ైకోర్టి  ఇచ్చిన్ తీర్టుతో పాట్ు...బీస్ీ గ్ ణ న్ , పుంచాయ తీల్ పాల్ క వ రాగ ల్ 



ప ద్ వీకాల్ుం ముగిస్థన్ త రాేత తీసుకోవాల్లిన్ చ ర్ే ల్ ప ై స్ీఎస్ ఎస్ ె జోషథ, పుంచాయతీ రాజ్ 
శాఖ  ముఖే కార్ేద్రిి వికాస్ రాజ్, కమషన్ర్ నీతూ పసి్ాద్, అద్న్పు అడ్ేకవట జన్ర్ల్ 

రామచుంద్ర్ రావు, న్ాేయ కార్ేద్రిి నిర్ుంజన్ రావుల్ తో ముంతుిల్ సబ్ క మట్ీ చ రిిుంచ్చుంది. 
స మావేశ్ుంల్ల క మట్ీ చ ైర్ా న్ జూప లో్ల కృష్ాణ రావు మాట్ాో డ్ుతూ... స కాల్ుంల్ల ఎనిిక ల్  
నిర్ే హ ుంచయుంద్ుక  త మ శాఖ ప ర్ుంగా అనిి చ ర్ే ల్  తీసుక న్ాిమ ని... అయితయ రిజ రవేష న్ుో , 

బీస్ీ గ్ ణ న్ అుంశాల్ ప ై క ుంద్ ర్ట కోర్టి న్ు ఆశ్ ాయిుంచ డ్ుం, దీనిప ై హ ైకోర్టి  ఇచ్చిన్ ఆదయశాల్ న్ు 

ముంత్రివ ర్గ  ఉప సుంఘానికి వివ రిుంచార్ట. అల్ాగవ ఈ న్ెల్ాఖ ర్టతో పాల్ క వ రాగ ల్ ప ద్ వీకాల్ుం 
ముగియ న్ున్ి న్ేప థ్ేుంల్ల...ఈ ల్లపు ఎనిిక ల్  నిర్ే హ ుంచ ల్ేని ప రిస్థి తుల్లో  తీసుకోవాల్లిన్ 
చ ర్ే ల్ ప ై కూడా ముంత్రివ ర్గ  ఉప సుంఘుం చ రిిుంచ్చుంది. అన్ుంత ర్ుం కవబిన్ెట స బ్ క మట్ీ చ ైర్ా న్ 
జూప లో్ల కృష్ాణ రావు, ముంతుిల్  ఈట్ెల్ రాజవుంద్ ర్ , తుమా ల్ న్ాగవశ్ే ర్ రావు, జోగ్ు రామ న్ి ల్  

మీడియాతో మాట్ాో డార్ట. గ్ త  పుంచాయ తీ ఎనిిక ల్ సుంద్ ర్భుంగా 61 శాతుం రిజ రవేష నో్ న్ు 
క ల్లుుంచుక న్ే వెసుల్ బాట్ు సుపీిుంకోర్టి  ఇచ్చిుంద్ ని...ఈ స్ారి కూడా 50 శాతుం రిజ రవేష నో్ న్ు 
ముంచ కూడ్ద్ుంట్ూ హ ైకోర్టి  ఇచ్చిన్ తీర్టుప ై సుపీిుంకోర్టి క  వెళ్లో ల్ ని నిర్ణయిుంచ్చన్ ట్ుో  ముంత్రి 
ఈట్ెల్ రాజవుంద్ ర్ త ల్లపార్ట. . ఇపుట్టకవ పుంచాయితీ ఎనిికల్క  సుంబుంధిుంచ్చ అనిి ఏరాుట్ుో  
పూరిి చయసుక ని పభి్ుతేుం స్థది్ుంగా ఉుంద్ని సు షిుం చయశార్ట. పుంచాయ తీ ఎనిిక ల్ న్ు 

స కాల్ుంల్ల నిర్ే హ ుంచ డ్ుం, స్ాి నిక సుంసి ల్ న్ు బ ల్లపేతుం చయయ డ్ మే ప ిభ్ుతే ల్ క్షే మ న్ాిర్ట. 
అయితయ క ుంతముంది పుంచాయ తీ ఎనిిక ల్ ప ై కవసుల్  వేయడ్ుం వలో్ చ్చక ెల్  ఎద్ురకెవాల్లి 
వసుి ుంద్ని ఆవేధ్ న్ వే కిుం చయశార్ట. ఎట్టి  పరిస్థి తుల్లో న్ూ పసిుి తుం బీస్ీల్క  ఉన్ి 34 శాతుం 
రిజరవేషనో్న్ు రాన్ున్ి పుంచాయ తీ ఎనిిక ల్లో న్ూ తగ్గ క ుండా చూడ్ ట్ానికి సుపీిుం కోర్టి న్ు 

ఆశ్యాిుంచాల్ ని నిర్ణ యిుంచ్చన్ ట్ుో  ఆయ న్ త ల్లపార్ట. జూల్ ై 31 తో సర్ుుంచ్ ల్ పద్వీకాల్ుం 
ముగ్ుసుి ుంద్ ని...ఆ తరాేత స్ ుషల్ ఆఫీసరో్ క  బాధ్ే త ల్  అపు గిుంచాల్ా ల్ేక పాల్ క వ ర్గ ుం 
పద్వీకాల్ుం పొ డిగిుంచాల్ా అన్ిదానిప ై కవబిన్ెట్లో  చరిిుంచ్చ  నిర్ణయుం తీసుక ుంట్ామ న్ాిర్ట. 
దీనితో పాట్ు బీస్ీ గ్ ణ న్ విష యుంల్ల హ ైకోర్టి  ఇచ్చిన్ తీర్టుప ై ఎల్ా ముుంద్ుక  వెళ్లో ల్ న్ి ది 
కూడా కవబిన్ెట్లో  చ రిిుంచ్చ నిర్ణ యుం తీసుక ుంట్ామ ని త ల్లపార్ట. రిజరవేషన్ అుంశ్ుంప ై రాష్ాి ా ల్క  



అధికార్ుం ఇవాేల్ని ఇపుట్టకవ కవుందాినిి కోరామ ని, దీనిప ై మరకస్ారి కవుందాినికి విజఞపథి  
చయయాల్ ని స బ్ క మట్ీ నిర్ణయిుంచ్చన్ ట్ుో  ముంత్రి జూప లో్ల కృష్ాణ రావు త ల్లపార్ట.  
 


