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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01        04, ఆగష్టు  2018 

బిస,ి ఎససీ, ఎససులకు రిజరవేష్నలు  ప ెంచలతూ తెలెంగాణ శాసనసభ చేసిన 
రిజరవేష్న్ బిలుు కు కవెంద్ ి పిభుతేెం నలెంచి, రాష్ు రపత్ర నలెంచి ఆమోద్ెం ప ెందేలా 
చొరవ చూపాలని ముఖ్యమెంత్రి కె.చెంద్శిేఖ్ర్ రావు పధిాన మెంత్రి నరవెంద్మిోడిని 
కోరారు. తెలెంగాణ స్ాా నిక యువకులకు ఉదయ యగవకాశాలలు  పాిధానయెం లభెంచేెంద్లకు 
ఏరాాటు చేసలకునన జోనల్ వయవసాకు ఆమోద్ెం తెలపాలని, హ ైకోరుు నల తక్షణెం 
విభజెంచాలని కోరారు. ఈ రెెండు జరగనిదే తెలెంగాణ రాష్ు ర ఏరాాటు పరిపూరణెం 
కానటలు నని పధిానికి సాష్ుెం చేశారు.  

ముఖ్యమెంత్రి కె.చెంద్ిశేఖ్ర్ రావు శనివారెం స్ాయెంతెిం నూయఢిల్లులల పధిాన 
మెంత్రి నరవెంద్మిోడీని కలిశారు. దాదాపు గెంటపాటు జరిగిన సమావేశెంలల 
రాష్టాు ర నికి సెంబెంధ ెంచిన 11 అెంశాలు చరిచెంచారు.  
1. ఉమమడి ఆెంధ్పిదిేశ్ తో పో లిసతే , తెలెంగాణలల బలహీన వరాా ల జనాభా 
అధ కెంగా ఉెంద్ని, దాని పకిారెం తెలెంగాణలల రిజరవేష్నలు  ప ెంచలకోవాలిీన అవసరెం 
ఉెంద్ని పధిానికి సిఎెం చెపాారు. ఉమమడి ఆెంధ్పిదిేశ్ లల ఎససులు 7.11 శాతెం ఉెంటల, 
తెలెంగాణలల 9.08శాతెం ఉనానరని, ఉమమడి రాష్ు రెంలల 9.56 శాతెం ముసిు ెంలుెంటల,  
తెలెంగాణలల 12.68 ఉనానరని, బిసిలు 50 శాతానికి ప ైగా ఉనానరని సిఎెం 
వివరిెంచారు. కాబటటు  బిసి, ఎససీ, ఎససులకు రిజరవేష్నలు  ప ెంచాలిీన అవసరెం 
ఉననద్ని చెపాారు. స్ామాజకెంగా, విదాయపరెంగా వెనలకబడిన బిసి ఇ గరూ పులలని 
కులాలకు రిజరవేష్నలు  4నలెంచి 12 శాతానికి ప ెంచాలని బిసి కమిష్న్ చేసిన 
సిఫారసల విష్యానిన కూడా సిఎెం పిస్ాే విెంచారు. రిజరవేష్నలు  50 శాతానికి 
మిెంచవద్దని సలపసిెంకోరుు  చెపిాెంద్ని, కానీ అదే సలపసిెంకోరుు  రిజరవేష్నలు  



2 
 

ప ెంచలకోవడానికి తగిన కారణాలు కూడా చెపాాలని కోరిెంద్ని సిఎెం చెపాారు. 
తమిళనాడులల 69 శాతెం రిజరవేష్నలు  అమలవుతటనన విష్యానిన కూడా సిఎెం 
గురుే  చేశారు. తెలెంగాణలల ఎకుువ శాతెం ఉనన బలహీన వరాా లనల ద్ృష్ిులల 
వుెంచలకుని రిజరవేష్ను  శాతానిన ప ెంచలతూ తెలెంగాణ అస ెంబ్లు  ‘తెలెంగాణ బాయకేర్్ 
కాు స స్, ష్ డూయల్్ కాయస్ు్ అెండ్ ష్ డూయల్్ టై్బై్సీ (రిజరవేష్న్ ఆఫ్ ససట్సీ ఇన్ 
ఎడుయకవష్నల్ ఇన్ సిుటయయష్న్ీ అెండ్ ఆఫ్ అపాయెంట్మెంట్సీ ఆర్ పో స్ు్ ఇన్ ద్ 
సరవేస స్ అెండర్ ద్ సతుట్స) బిలుు  2017నల ఆమోద ెంచిన విష్యానిన కూడా పధిానిక ి
వివరిెంచారు. ఈ బిలుు  రాష్ు రపత్ర ఆమోద్ెం ప ెందాలిీ ఉెంద్ని, ఈ విష్యెంలల చొరవ 
చూప,ి తెలెంగాణలల ప ెంచిన రిజరవేష్నలు  అమలయయయలా చూడాలని పధిానిని సిఎెం 
కోరారు.  
2. తెలెంగాణ రాష్ు రెంలల జరిపత ఉదయ యగ నియామకాలలు  స్ాా నిక యువకులకు 
ఎకుువ అవకాశాలు రావాలనే ఉదేదశయెంతో కొతే జోనల్ వయవసానల ఏరాాటు 
చేసలకునానమని, దీనికి కవెంద్ెిం ఆమోద్ ముద్ ివేయాలని పధిాని మోడీని సిఎెం 
కోరారు. తెలెంగాణ రాష్ు రెంలల కొతేగా 31 జలాు లు ఏరాాటు చేసలకునానమని, జలాు  
కవడర్ ఉదయ యగాలలు  స్ాా నికులకవ 95 శాతెం రిజరవేష్న్ కవటాయెంచామని వెలుడిెంచారు. 
కొతే జలాు ల పాిత్రపద కన జోనలు , మల్లు జోనలు , సతుట్స జోనలు  ఏరాాటు చేసలకునానమని, 

వీటటని ఆమోద ెంచాలని సిఎెం కోరారు.  
3. రాష్ు ర విభజన జరిగినపాటటకీ హ ైకోరుు  విభజనలల జాపయెం జరుగుతటనన 
విష్యానిన ముఖ్యమెంత్రి కవససఆర్ పధిాని ద్ృషి్ుకి తీసలకొచాచరు. హ ైకోరుు  విభజన 
జరగనిదే రాష్ు ర విభజన పకిిూయ పరిపూరణెం కాద్ని సిఎెం సాష్ుెం చేశారు. హ ైకోరుు నల 
విభజెంచి, తెలెంగాణకు పతిేయక హ ైకోరుు  ఏరాాటు చేస్ాే మని పారుమ ెంటులల కవెంద్ి 
నాయయశాఖ్ మెంత్రి హామీ ఇచాచరని గురుే  చేశారు. వెెంటనే హ ైకోరుు  విభజన పూరిే 
చేయాలని కోరారు.  
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4. కాళేశేరెం ఎతే్రపో తల పథకానికి వివిధ్ మెంత్రితే శాఖ్ల నలెంచి తేరిత 
గత్రన అనలమతటలు ఇచిచనెంద్లకు పిధానమెంతి్రకి కృతజఞతలు తెలిపారు.  
కాళేశేరెం పాిజెకుు  పాిధానయతనల గురిేెంచి, రూ.20వేల కోటు  ఆరిాక సహాయెం కవెంద్ి 
పభిుతేెం దాేరా అెంద ెంచాలని పధిానిని కోరారు.   
5. తెలెంగాణలల కొతే రెైలవే ల ైనలు  తేరిత గత్రన పూరిే చేయాలిీన అవసరెం 
ఉెంద్ని సిఎెం వివరిెంచారు. మనోహరాబాద్-కొతేపలిు రెైలవే ల ైనల నిరామణానిన 
అతయెంత పాిధానయతాెంశెంగా గురిేెంచి, రాష్ు ర పభిుతేెం భర సతకరణ చేపటటుెంద . ఈ ల ైనల 
నిరామణానిన తేరిత గత్రన పూరిే చేయాలనానరు. అకుననపతట్స-మ ద్క్ రెైలవే ల ైనల 
నిరామణానికి అవసరమ ైన భరసతకరణ దాదాపు పూరేయెంద్ని, ఈ ల ైనల నిరామణానిన 
తేరగా పూరిే చేయాలని కోరారు. భదాిచలెం రోడ్-సతటే పలిు కొతే రెైలవే ల ైనల 
నిరిమెంచాలని విజఞపిే  చేశారు.  
6. కాజీపతట- విజయవాడ మధ్య విద్లయదీకరణతో కూడిన మరడయ ల ైనల 
నిరామణెం, రాఘవాపురెం-మెంద్మరిూ మధ్య మరడయ ల ైనల నిరామణెం, ఆరూమర్-
నిరమల్-ఆద లాబాద్ మధ్య బాిడ్ గవజ్ ల ైన్ నిరామణెం చేపటాు లని మనవి చేశారు.  
సికిెందాిబాద్-మహబరబ్స నగర్, సికిెందాిబాద్-జహీరాబాద్ రెైలవే ల ైను నల నల డబుల్ 
లవన్ గా మారచడానికి,  హుజురాబాద్ మీద్లగా కాజీపతట-కరవెంనగర్ మధ్య రెైలవే 
ల ైనల నిరిమెంచడానికి అవసరమ ైన సరవే నిరేహ ెంచాలనానరు.  
7. హ ైద్రాబాద్ లల కొతే సచివాలయెం నిరిమెంచడానికి బ ైసన్ పో లల గ్ూ ెండ్ 
సాలానిన కవటాయెంచాలని కోరారు.  44వ నెెంబరు జాతీయ రహదారి, 1వ నెెంబరు 
సతుట్స హ ైవే విసేరిెంచడానికి అనలగుణెంగా రక్షణ శాఖ్ ఆధీనెంలలని సాలెం రాష్ు ర 
పభిుతాేనికి అపాగిెంచడానికి రక్షణ శాఖ్ సూతపిాియెంగా అెంగవకరిెంచిెంద్ని 
గురుే చేశారు. ఆ భరములనల కూడా వెెంటనే తెలెంగాణ రాష్ు ర పభిుతాేనికి అపాగిసతే , 
హ ైద్రాబాద్ లల టాిఫిక్ సమసయలనల అధ గమిెంచడానికి అనలవుగా రహదారులనల 
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విసేరిెంచడెం స్ాధ్యమవుతటెంద్నానరు. ఈ మరడు పాిెంతాలలు ని రక్షణ శాఖ్ 
సాలాలనల రాష్ు ర పిభుతాేనికి బద్లాయెంచాలిీెంద గా కోరారు.  
8. విభజన చటుెంలల పతరొునన విధ్ెంగా తెలెంగాణలలని 9 వెనలకబడిన జలాు ల 
(ఉమమడి జలాు లు) అభవృద ికి ఒకోు జలాు కు ఏడాద కి 50 కోటు  రూపాయల చొపుాన 
450 కోటు  రూపాయల ఆరిాక సహకారెం అెంద ెంచాలిీ ఉెండగా 2017-18 ఆరిాక 
సెంవతీరానికి సెంబెంధ ెంచిన నాలుగవ విడత ఆరిాక సహాయెం ఇెంకా విడుద్ల 
కాలవద్నానరు. ఈ నిధ్లలు ఎపాటటకపుాడు విడుద్ల చేయగలరని మనవి చేశారు.   
9. తెలెంగాణ రాష్టాు ర నికి ఇెండియన్ ఇన్ సిుటయయట్స ఆఫ్ మేనేజెమెంట్స (ఐఐఎెం) 
మెంజూరు చేయాలని కోరారు.  కవెంద్ ిపభిుతేెం 2013 సెంవతీరెంలల హ ైద్రాబాద్ 
కు ఇనఫరవమష్న్ ట్కానలజీ ఇనెేస్ు మ ెంట్స రవజన్ (ఐటటఐఆర్) మెంజూరు చేసిెంద్ని, 

దీనికి సెంబెంధ ెంచి రాష్ు ర పభిుతేెం డిపిఆర్ కూడా సమరిాెంచిెంద్ని,  కానీ 
హ ైద్రాబాద్ లల ఐటటఐఆర్ పాిజెకుు నల కవెంద్ెిం ఉపసెంహరిెంచలకుననటుు గా కవెంద్ ిఐటట 
శాఖ్ మెంత్రి రవి శెంకర్ పసి్ాద్ పతరొుననటుు  పత్రికలలు  చద వామనానరు. ఐదేళు  కిూతెం 
మెంజూరు చేసిన పాిజెకుు నల ఉపసెంహరిెంచలకోవడెం వలు  కవెంద్ి పిభుతేెం 
విశేసనీయత దెబబత్రెంటుెంద్ని, కాబటటు  ఈ పాిజెకుు కు నిధ్లలిచిచ, హ ైద్రాబాద్ లల 
ఐటటఐఆర్ పాిజెకుు కు చేయరత అెంద ెంచాలని కోరారు.  
10. కరవెంనగర్ పటుణెంలల ఐఐఐటట స్ాా పిెంచాలని కోరారు. దీనికి సెంబెంధ ెంచి  
సాలెం, ఇతర మౌలిక సద్లపాయాలు ఏరాాటు చేయడానికి రాష్ు ర పిభుతేెం సిది్ెంగా 
ఉెంద్నానరు. హ ైద్రాబాద్ తో పాటు తెలెంగాణ రాష్ు రెంలలని ఇతర నగరాలలు  స్ాెంకవత్రక 
విదాయవకాశాలనల ప ెంప ెంద ెంచాలనే రాష్ు ర పిభుతేెం లక్షయెంగా ప టుు కుెంద . ఇపాటటకవ 
హ ైద్రాబాద్ లల పలు స్ాెంకవత్రక విదాయసెంసాలునానయ. వరెంగల్ లల నిట్స ఉెంద . 
కరవెంనగర్ నగరెంలల ఐఐఐటట స్ాా పిెంచడెం వలు  స్ాెంకవత్రక విదాయ సెంసాలనల జలాు  
కవెందాిలకు మరిెంత బాగా విసేరిెంచినటువుతటెంద్ని పధిానికి వివరిెంచారు.  
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11. పతిీ జలాు కు ఒక జవహర్ నవోద్య విదాయలయానిన స్ాా పిెంచాలని కవెంద్ ి
పభిుతేెం విధానెంగా ప టుు కుననద్ని, దాని పకిారెం తెలెంగాణలల పతిీజలాు కు ఒక 
జవహర్ నవోద్య విదాయలయానిన ఏరాాటు చేయాలని కోరారు. రెంగారెడి్ , 
కొమురెంభీమ్ ఆసిఫాబాద్, వరెంగల్ అరబన్, నాగర్ కరూనల్, నల్ా ెండ, సిద దపతట, 

ఖ్మమెం, కరవెంనగర్, కామారెడ్ి జలాు లలు  మాతమిే పసిలే తెం నవోద్య 
విదాయలయాలునానయనానరు. మిగతా జలాు లయన ఆద లాబాద్, నిరమల్,, 

మెంచిరాయల, నిజామాబాద్, సెంగారెడి్ , మ ద్క్, సిరిసిలు , జగితాయల, ప ద్దపలిు, భదాిద ి 
కొతేగరడెెం, వరెంగల్ రూరల్, జనగామ, మహబరబాబాద్,భరపాలపలిు, సూరాయపతట, 

యాదాద  ిభువనగిరి, మహబరబ్స నగర్, వనపరిే, జోగులాెంబ గదాేల, వికారాబాద్, 

మేడచల్ జలాు లలు  కూడా నవోద్య విదాయసెంసాలనల నెలకొలాాలనానరు. ఈ 
విదాయలయాలకు కావాలిీన సాలెం, ఇతర మౌలిక సద్లపాయాలు ఏరాాటు 
చేయడానికి రాష్ు ర పభిుతేెం సిది్ెంగా ఉెంద్ని పధిానికి చెపాారు. 
..................................................................................................... 

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


