ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
పత్రికా పికటన-01

04, ఆగష్ట
ు 2018

బిసి, ఎససీ, ఎససులకు రిజరవేష్నల
ు పెంచలతూ తెలెంగాణ శాసనసభ చేసిన
రిజరవేష్న్ బిలుుకు కవెంద్ి పిభుతేెం నలెంచి, రాష్ు ప
ర త్ర నలెంచి ఆమోద్ెం ప ెందేలా
చొరవ చూపాలని ముఖ్యమెంత్రి కె.చెంద్ిశేఖ్ర్ రావు పిధాన మెంత్రి నరవెంద్ిమోడిని
కోరారు. తెలెంగాణ స్ాానిక యువకులకు ఉదయ యగవకాశాలలు పాిధానయెం లభెంచేెంద్లకు
ఏరాాటు చేసలకునన జోనల్ వయవసా కు ఆమోద్ెం తెలపాలని, హైకోరుునల తక్షణెం
విభజెంచాలని కోరారు. ఈ రెెండు జరగనిదే తెలెంగాణ రాష్ు ర ఏరాాటు పరిపూరణ ెం
కానటలు నని పిధానికి సాష్ు ెం చేశారు.
ముఖ్యమెంత్రి కె.చెంద్ిశేఖ్ర్ రావు శనివారెం స్ాయెంతిెం నూయఢిల్లులల పిధాన
మెంత్రి నరవెంద్ిమోడీని కలిశారు. దాదాపు గెంటపాటు జరిగిన సమావేశెంలల
రాష్టాురనికి సెంబెంధెంచిన 11 అెంశాలు చరిచెంచారు.
1.

ఉమమడి ఆెంధ్ిపద
ి ేశ్ తో పో లిసతే , తెలెంగాణలల బలహీన వరాాల జనాభా

అధకెంగా ఉెంద్ని, దాని పికారెం తెలెంగాణలల రిజరవేష్నల
ు పెంచలకోవాలిీన అవసరెం
ఉెంద్ని పిధానికి సిఎెం చెపాారు. ఉమమడి ఆెంధ్ిపద
ి ేశ్ లల ఎససులు 7.11 శాతెం ఉెంటల,
తెలెంగాణలల 9.08శాతెం ఉనానరని, ఉమమడి రాష్ు ెంర లల 9.56 శాతెం ముసిు ెంలుెంటల,
తెలెంగాణలల 12.68 ఉనానరని, బిసిలు 50 శాతానికి పైగా ఉనానరని సిఎెం
వివరిెంచారు. కాబటటు బిసి, ఎససీ, ఎససులకు రిజరవేష్నల
ు పెంచాలిీన అవసరెం
ఉననద్ని చెపాారు. స్ామాజకెంగా, విదాయపరెంగా వెనలకబడిన బిసి ఇ గర
ూ పులలని
కులాలకు రిజరవేష్నల
ు 4నలెంచి 12 శాతానికి పెంచాలని బిసి కమిష్న్ చేసిన
సిఫారసల విష్యానిన కూడా సిఎెం పిస్ే ావిెంచారు. రిజరవేష్నల
ు 50 శాతానికి
మిెంచవద్ద ని

సలపసిెంకోరుు

చెపిాెంద్ని, కానీ

అదే

సలపసిెంకోరుు

రిజరవేష్నల
ు
1

పెంచలకోవడానికి తగిన కారణాలు కూడా చెపాాలని కోరిెంద్ని సిఎెం చెపాారు.
తమిళనాడులల 69 శాతెం రిజరవేష్నల
ు అమలవుతటనన విష్యానిన కూడా సిఎెం
గురుే చేశారు. తెలెంగాణలల ఎకుువ శాతెం ఉనన బలహీన వరాాలనల ద్ృష్ిులల
వుెంచలకుని రిజరవేష్ను శాతానిన పెంచలతూ తెలెంగాణ అసెంబ్లు ‘తెలెంగాణ బాయకేర్్
కాుసస్, ష్డూయల్్ కాయస్ు ్ అెండ్ ష్డూయల్్ ట్బ్స
ై ీ (రిజరవేష్న్ ఆఫ్ ససట్సీ ఇన్
ఎడుయకవష్నల్ ఇన్ సిుటయయష్న్ీ అెండ్ ఆఫ్ అపాయెంట్మెంట్సీ ఆర్ పో స్ు ్ ఇన్ ద్
సరవేసస్ అెండర్ ద్ సతుట్స) బిలుు 2017నల ఆమోదెంచిన విష్యానిన కూడా పిధానికి
వివరిెంచారు. ఈ బిలుు రాష్ు ప
ర త్ర ఆమోద్ెం ప ెందాలిీ ఉెంద్ని, ఈ విష్యెంలల చొరవ
చూపి, తెలెంగాణలల పెంచిన రిజరవేష్నల
ు అమలయయయలా చూడాలని పిధానిని సిఎెం
కోరారు.
2.

తెలెంగాణ రాష్ు ెంర లల జరిపత ఉదయ యగ నియామకాలలు స్ాానిక యువకులకు

ఎకుువ అవకాశాలు రావాలనే ఉదేదశయెంతో కొతే జోనల్ వయవసా నల ఏరాాటు
చేసలకునానమని, దీనికి కవెంద్ిెం ఆమోద్ ముద్ి వేయాలని పిధాని మోడీని సిఎెం
కోరారు. తెలెంగాణ రాష్ు ెంర లల కొతే గా 31 జలాులు ఏరాాటు చేసలకునానమని, జలాు
కవడర్ ఉదయ యగాలలు స్ాానికులకవ 95 శాతెం రిజరవేష్న్ కవటాయెంచామని వెలుడిెంచారు.
కొతే జలాుల పాిత్రపదకన జోనల
ు , మల్లు జోనల
ు , సతుట్స జోనల
ు ఏరాాటు చేసలకునానమని,
వీటటని ఆమోదెంచాలని సిఎెం కోరారు.
3.

రాష్ు ర విభజన జరిగినపాటటకీ హైకోరుు విభజనలల జాపయెం జరుగుతటనన

విష్యానిన ముఖ్యమెంత్రి కవససఆర్ పిధాని ద్ృష్ిుకి తీసలకొచాచరు. హైకోరుు విభజన
జరగనిదే రాష్ు ర విభజన పికూయ
ి
పరిపూరణ ెం కాద్ని సిఎెం సాష్ు ెం చేశారు. హైకోరుునల
విభజెంచి, తెలెంగాణకు పితేయక హైకోరుు ఏరాాటు చేస్ే ామని పారు మెంటులల కవెంద్ి
నాయయశాఖ్ మెంత్రి హామీ ఇచాచరని గురుే చేశారు. వెెంటనే హైకోరుు విభజన పూరిే
చేయాలని కోరారు.
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4.

కాళేశేరెం ఎత్రే పో తల పథకానికి వివిధ్ మెంత్రితే శాఖ్ల నలెంచి తేరిత

గత్రన అనలమతటలు ఇచిచనెంద్లకు పిధానమెంత్రికి కృతజఞ తలు తెలిపారు.
కాళేశేరెం పాిజెకుు పాిధానయతనల గురిేెంచి, రూ.20వేల కోటు ఆరిాక సహాయెం కవెంద్ి
పిభుతేెం దాేరా అెందెంచాలని పిధానిని కోరారు.
5.

తెలెంగాణలల కొతే రెైలవే ల ైను ల తేరిత గత్రన పూరిే చేయాలిీన అవసరెం

ఉెంద్ని సిఎెం వివరిెంచారు. మనోహరాబాద్-కొతే పలిు రెైలవే ల ైనల నిరామణానిన
అతయెంత పాిధానయతాెంశెంగా గురిేెంచి, రాష్ు ర పిభుతేెం భర సతకరణ చేపటటుెంద. ఈ ల ైనల
నిరామణానిన తేరిత గత్రన పూరిే చేయాలనానరు. అకుననపతట్స-మద్క్ రెైలవే ల ైనల
నిరామణానికి అవసరమైన భరసతకరణ దాదాపు పూరే యెంద్ని, ఈ ల ైనల నిరామణానిన
తేరగా పూరిే చేయాలని కోరారు. భదాిచలెం రోడ్-సతట
ే పలిు కొతే రెైలవే ల ైనల
నిరిమెంచాలని విజఞ పిే చేశారు.
6.

కాజీపతట- విజయవాడ మధ్య విద్లయదీకరణతో కూడిన మరడయ ల ైనల

నిరామణెం, రాఘవాపురెం-మెంద్మరిూ మధ్య మరడయ ల ైనల నిరామణెం, ఆరూమర్నిరమల్-ఆదలాబాద్ మధ్య బాిడ్ గవజ్ ల ైన్ నిరామణెం చేపటాులని మనవి చేశారు.
సికిెందాిబాద్-మహబరబ్స నగర్, సికిెందాిబాద్-జహీరాబాద్ రెైలవే ల ైనునల నల డబుల్
లవన్ గా మారచడానికి, హుజురాబాద్ మీద్లగా కాజీపతట-కరవెంనగర్ మధ్య రెైలవే
ల ైనల నిరిమెంచడానికి అవసరమైన సరవే నిరేహెంచాలనానరు.
7.

హైద్రాబాద్ లల కొతే సచివాలయెం నిరిమెంచడానికి బైసన్ పో లల గ్ూెండ్

సా లానిన కవటాయెంచాలని కోరారు. 44వ నెెంబరు జాతీయ రహదారి, 1వ నెెంబరు
సతుట్స హైవే విసే రిెంచడానికి అనలగుణెంగా రక్షణ శాఖ్ ఆధీనెంలలని సా లెం రాష్ు ర
పిభుతాేనికి అపాగిెంచడానికి రక్షణ శాఖ్ సూతిపాియెంగా అెంగవకరిెంచిెంద్ని
గురుేచేశారు. ఆ భరములనల కూడా వెెంటనే తెలెంగాణ రాష్ు ర పిభుతాేనికి అపాగిసతే,
హైద్రాబాద్ లల టాిఫిక్ సమసయలనల అధగమిెంచడానికి అనలవుగా రహదారులనల

3

విసే రిెంచడెం స్ాధ్యమవుతటెంద్నానరు. ఈ మరడు పాిెంతాలలుని రక్షణ శాఖ్
సా లాలనల రాష్ు ర పిభుతాేనికి బద్లాయెంచాలిీెందగా కోరారు.
8.

విభజన చటు ెంలల పతరొునన విధ్ెంగా తెలెంగాణలలని 9 వెనలకబడిన జలాుల

(ఉమమడి జలాులు) అభవృది కి ఒకోు జలాుకు ఏడాదకి 50 కోటు రూపాయల చొపుాన
450 కోటు రూపాయల ఆరిాక సహకారెం అెందెంచాలిీ ఉెండగా 2017-18 ఆరిాక
సెంవతీరానికి సెంబెంధెంచిన నాలుగవ విడత ఆరిాక సహాయెం ఇెంకా విడుద్ల
కాలవద్నానరు. ఈ నిధ్లలు ఎపాటటకపుాడు విడుద్ల చేయగలరని మనవి చేశారు.
9.

తెలెంగాణ రాష్టాురనికి ఇెండియన్ ఇన్ సిుటయయట్స ఆఫ్ మేనేజెమెంట్స (ఐఐఎెం)

మెంజూరు చేయాలని కోరారు. కవెంద్ి పిభుతేెం 2013 సెంవతీరెంలల హైద్రాబాద్
కు ఇనఫరవమష్న్ ట్కానలజీ ఇనెేస్ు మెంట్స రవజన్ (ఐటటఐఆర్) మెంజూరు చేసిెంద్ని,
దీనికి సెంబెంధెంచి రాష్ు ర పిభుతేెం డిపిఆర్ కూడా సమరిాెంచిెంద్ని,

కానీ

హైద్రాబాద్ లల ఐటటఐఆర్ పాిజెకుునల కవెంద్ిెం ఉపసెంహరిెంచలకుననటు
ు గా కవెంద్ి ఐటట
శాఖ్ మెంత్రి రవి శెంకర్ పిస్ాద్ పతరొుననటు
ు పత్రికలలు చదవామనానరు. ఐదేళు కిూతెం
మెంజూరు చేసిన పాిజెకుునల ఉపసెంహరిెంచలకోవడెం వలు

కవెంద్ి పిభుతేెం

విశేసనీయత దెబబత్రెంటుెంద్ని, కాబటటు ఈ పాిజెకుుకు నిధ్లలిచిచ, హైద్రాబాద్ లల
ఐటటఐఆర్ పాిజెకుుకు చేయరత అెందెంచాలని కోరారు.
10.

కరవెంనగర్ పటు ణెంలల ఐఐఐటట స్ాాపిెంచాలని కోరారు. దీనికి సెంబెంధెంచి

సా లెం, ఇతర మౌలిక సద్లపాయాలు ఏరాాటు చేయడానికి రాష్ు ర పిభుతేెం సిద్ిెంగా
ఉెంద్నానరు. హైద్రాబాద్ తో పాటు తెలెంగాణ రాష్ు ెంర లలని ఇతర నగరాలలు స్ాెంకవత్రక
విదాయవకాశాలనల పెంప ెందెంచాలనే రాష్ు ర పిభుతేెం లక్షయెంగా పటుుకుెంద. ఇపాటటకవ
హైద్రాబాద్ లల పలు స్ాెంకవత్రక విదాయసెంసా లునానయ. వరెంగల్ లల నిట్స ఉెంద.
కరవెంనగర్ నగరెంలల ఐఐఐటట స్ాాపిెంచడెం వలు స్ాెంకవత్రక విదాయ సెంసా లనల జలాు
కవెందాిలకు మరిెంత బాగా విసే రిెంచినటు వుతటెంద్ని పిధానికి వివరిెంచారు.
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11.

పితీ జలాుకు ఒక జవహర్ నవోద్య విదాయలయానిన స్ాాపిెంచాలని కవెంద్ి

పిభుతేెం విధానెంగా పటుుకుననద్ని, దాని పికారెం తెలెంగాణలల పితీజలాుకు ఒక
జవహర్ నవోద్య విదాయలయానిన ఏరాాటు చేయాలని కోరారు. రెంగారెడి్,
కొమురెంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, వరెంగల్ అరబన్, నాగర్ కరూనల్, నల్ాెండ, సిదద పతట,
ఖ్మమెం,

కరవెంనగర్,

కామారెడి్

విదాయలయాలునానయనానరు.

జలాులలు

మిగతా

మాతిమే

జలాులయన

పిసే లతెం

నవోద్య

ఆదలాబాద్, నిరమల్,,

మెంచిరాయల, నిజామాబాద్, సెంగారెడి్, మద్క్, సిరిసిలు, జగితాయల, పద్ద పలిు , భదాిది
కొతే గరడెెం, వరెంగల్ రూరల్, జనగామ, మహబరబాబాద్,భరపాలపలిు , సూరాయపతట,
యాదాది భువనగిరి, మహబరబ్స నగర్, వనపరిే, జోగులాెంబ గదాేల, వికారాబాద్,
మేడచల్ జలాులలు కూడా నవోద్య విదాయసెంసా లనల నెలకొలాాలనానరు. ఈ
విదాయలయాలకు కావాలిీన సా లెం, ఇతర మౌలిక సద్లపాయాలు ఏరాాటు
చేయడానికి రాష్ు ర పిభుతేెం సిద్ిెంగా ఉెంద్ని పిధానికి చెపాారు.
.....................................................................................................

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం
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