
For  Scrolling/breaking 

Date – 28.07.2018 

 అంబేద్కర్ లేక ంట ేనేను ఇకకడ లేను 

 ఆరుద్శాబదా ల తలెంగాణ ఉద్యమం ఫలంచంది అంబేద్కర్ వలేే  

 తెలంగాణ రాష్్టరం  అంబేద్కర్ రాసిన ఆరట్కల్ 3 వలేే  సాధ్యమ  ంద ి

 అంబేద్కర్ ఆశయాల మరేకే సిఎం కేసిఆర్ పనిచసే్ుు ననారు 

 అంద్రటకీ విద్యనందించనలనే అంబేద్కర్ ఆశయంలో భదగమ ేఅత్యధిక గురుక లాల  

 ద్ళిత్ుల  ఎదిగటన త్రాాత్ కూడన వారటప ై దనడుల  జరుగుత్ుననాయి 

 అతనయచనర నిరోధ్ చటద్ నిా నీరుగారేే పరయత్ాం జరుగుత ంద ి

 ముంద్స్ుు  బయెిల్ అవస్రం లేద్నా స్ుప్రం కోరు్  తీరుుప ై ద్ళిత్ుల  రోడెె కాకరు 

 ప్ఓఏ చటద్ నిా కాపాడడం కోస్ం అనేక మంది ద్ళిత్ుల  చనిపో యారు 

 కేంద్రం వ ంటనే పఓ్ఏ చట్ంప ై ఆరటెన న్స్ తీస్ుక రావాల 

 ప్ఓఏ  చటద్ నిా బలోపేత్ం చేయడంలో తలెంగాణ పరభుత్ాం పూరటుగా మదా్తిస్ుు ంద ి

 జాతీయ ఎస్్, ఎస్్  కమిష్టన్స పఓ్ఏ చట్ం కాపాడడననిా స్రటయస్ గా తీస్ుకోవాల 

 పేద్లక  లబా్ద చేకూరాలని బదయంక లను జాతీయం చేశారు 

 బదయంక ల జాతీయ లక్ష్యం న రవేరడం లేద్ు..పదే్లక  బదయంక ల  చేరువగా లేవు 

 విజయ్ మాలాయల , నీరవ్ మోడీల  లక్ష్ల కోటలే  బదయంక లక  ఎగగొ డుత్ుననారు 

 పేద్వానికి పదవిేల  ఇవాడననికి బదయంక ల  ముంద్ుక  రావడం లేద్ు 

 బదయంక ల వ ైఖరటవలేే  పదే్వాళే్కోస్ం ప టట్ న పరభుత్ా ఆరటిక స్హకార పథకాల  వారటకి 

అంద్డం లేద్ు 

 ఎస్్, ఎస్్  వ లఫెర్ అసో సియిషే్టన్స బదయంక లను పేద్లక  ద్గొరగా తీస్ుకెళ్లే ల 



 ఆంధనర బదయంక్ 3వ అఖిలభదరత్ స్రాస్భయ స్మావేశంలో ఉప ముఖయమంతిర, విదనయశాఖ 

మంతిర కడియం శీ్రహరట 

 హ ైద్రాబదద్, జూలఫై 28 : ద్ళిత్ులను దనడుల నుంచ రక్ించే అతనయచనర నిరోధ్క చట్ంప  ై

కేంద్ర పరభుత్ాం వ ంటనే ఆరటెన న్స్ తీస్ుక రావాలని ఉప ముఖయమంతిర, విదనయశాఖ మంతిర 

కడియం శీ్రహరట డమిాండ్ చేశారు. అతనయచనర నిరోధ్క చట్ంలో ద్ళిత్ులక  ఉనా రక్ష్ణల  

లేక ండన చేసే విధ్ంగా స్ుప్రంకోరు్  తీరుు ఉంద్ని, ద ంత  అనేక మంది ద్ళిత్ుల  రోడెె కాకరని, 

చనిపో యారని ఆవేద్న వయకుం చేశారు. కేంద్ర పరభుత్ాం స్ుప్రం తీరుుప ై అప్ుల్ క  వ ళ్తు  కేంద్రం 

ఇచేన గణనంకాల ఆధనరంగానే తీరుు ఇచేనటలే  స్ుప్రం కోరు్  పేరగకంద్ని, ఈ నేపథయంలో కేంద్రం 

వ ంటనే ఆరటెన న్స్ తీస్ుకొచే పిరవ నష న్స ఆఫ్ అటదర సిటీ(ప్ఓఏ) చటద్ నిా పరటరక్ించనలననారు. 

తెలంగాణ పరభుత్ాం ద నికి పూరటుగా మదా్త్ు ఇసోు ంద్ని తెలపారు. ఆరట్సి కళ్లయణ మండపంలో 

జరటగటన ఆంధనర బదయంక్ ఎస్్, ఎస్్  ఎంపాే యిస్ వ లేెర్ అసో సయిిేష్టన్స 3వ ఆలండియా జనరల్ 

బదడీ మీటటంగ్ స్మావశేంలో ఉప ముఖయమంతిర కడియం శీ్రహరట నేడు ముఖయ అతిధిగా 

హాజరయాయరు.  

ఇనేాళే్ సాాత్ంత్రయం త్రాాత్, ద్ళిత్ుల  ఎద్ుగుత్ుననా కూడన వారటప ై దనడుల  మాత్రం 

ఆగడం లేద్ని ఉప ముఖయమంతిర కడయిం శీ్రహరట అననారు. వారటక నా రక్ష్ణల  కూడన త్గటొంచ ే

పరయత్ాం జరుగుత ంద్ననారు. ప్ఓఏ చట్ం ద్ురటానియోగం అవుత్ుంద్నా న పంత  

ముంద్స్ుు  అరెస్ు్ ల  అవస్రం లేద్ని చెపుడం ద్ురద్ృష్్టకరమననారు.  జాతీయ ఎస్్, ఎస్్  

కమిష్టన్స ఈ విష్టయానిా స్రటయస్ గా తీస్ుకొని, ప్ఓఏ చటద్ నిా పరటరక్ించనలని కోరారు.  ఈ 

దేశంలోని పౌరులక  రక్ష్ణ కలుంచనల్న బదధ్యత్ పరభుతనానిక ంద్ని, వ ంటనే ఆరటెన న్స్ 

తీస్ుక రావాలని కోరారు.  



డనక్ర్ బదబద సాహ బ్ బ్ద.ఆర్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజాయంగం వలేే  నడేు ద్ళిత్ులక  రటజరేాష్టనుే  

లభిస్ుు ననాయని, అంబేద్కర్ మహానీయుని చలవ వలేే  నడేు కడియం శీ్రహరట ఉప 

ముఖయమంతిరగా ఉననారని ఉదేాగంత  చపెాురు. 70 ఏళే్ కీిత్మ ేరానునా స్మస్యలను గురటుంచ, 

వాటటకి పరటష్ాకరాలను రాజాయగంలో ప ంద్ుపరటేన గగపు వయకిు అంబేద్కర్ అని కొనియాడనరు. 

ఆరు ద్శాబదా ల తెలంగాణ పో రాటం త్రాాత్ అంబేద్కర్ రాసిన ఆరట్కల్ మూడు వలేే  రాష్్టరం 

సాకారమ  ంద్ననారు. రాష్ా్ ర ల  విభజన కావచుే, విలీనం కావచేని రాజాయంగంలో చెపుడం వలేే  

తెలంగాణ రాష్్టరం వచేంద్ననారు.  

తెలంగాణలో ముఖయమంతిర కేసిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకనుగుణంగా పాలన 

అందిస్ుు ననారని ఉప ముఖయమంతిర కడయిం శీ్రహరట అననారు. అంద్రటకీ విద్యనందించనలనా 

అంబేద్కర్ ఆలోచనల నుంచే తలెంగాణలో గత్ ననల గేళే్లో 570 గురుక లాలను ఏరాుటల 

చేస్ుక ననామననారు. ఈ గురుక లాల వలే నేడు ద్ళిత్ విదనయరుు ల  అనేక మంది డనక్రుే , 

ఇంజనీరుే  అవుత్ుననారని చెపాురు. రానునా ఐద్ు, పది స్ంవత్్రాలోే  కారోురటే్ 

విదనయరుు లక  ద టలగా ఈ గురుక ల విదనయరుు ల ంటదరని అననారు.  

1971లో పేద్లక  బదయంక ల  చేరువ కావాలనే లక్ష్యంత  బదయంక ల జాతీయిలకరణ 

జరటగటంద్ని, అయితే ఆ లక్ష్యం నేడు న రవేరడం లేద్ని ఉప ముఖయమంతిర కడయిం శీ్రహరట 

వాపో యారు. బదయంక లక  పేద్వాడు రుణం కోస్ం వ ళ్తు  చనలా స్మస్యల ననాయని, అదే నీరవ్ 

మోడీల , విజయ్ మాలాయల  వ ళ్తు  రెడ్ కారెుట్ వేసి రుణనలస్ుు ననారని ఎదేా వా చేశారు. ఈ 

మోడీల , మాలాయల  లక్ష్ల కోటలే  ఎగగొ టద్ రని అననారు. బదయంక ల వ ైఖరట వలే పేద్వాళే్ కోస్ం 

పరభుత్ాం పరవేశప టట్ న ఆరటిక స్హాకార పథకాల  కూడన అమల క  నోచుకోవడం లేద్ననారు. 



బదయంక ల  పేద్వాళే్క  చేరువ కావాలని, ఈ పనిని ఎస్్, ఎస్్  ఎంపాే యిస్ వ లేెర్ 

అసో సయిిేష్టన్స చపేటద్ లని పిల పునిచనేరు.  

ఈ కారయకీమంలో జాతీయ ఎస్్, ఎస్్  కమిష్టన్స స్భుయల  కె. రాముల , ఆంధనర బదయంక్ ఎస్్, 

ఎస్్  వ లేుర్ అసో సయిిేష్టన్స పరతినిధ్ుల , ఐజీ గుగులోత్ు లక్ష్మణ్ త్దతి్రుల  పాలగొ ననారు.  
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