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 సిఎం కేసఆిర్ ఒక చరిత్ర కారుడు 

 ఆయన పటె్టే  ప్రతి ప్థకం చరిత్ర సృషిే ంచదేే 

 పారలమ ంట్ లో ప్రధాని మోడీ కూడా కేసిఆర్ నాయకత్ాానిి కొనియాడారు 

 3.60 కోట్ల  మందికి కంట్ిప్రీక్షలు నిరాహ ంచడం సిఎం సాహసో పతే్ నిరణయం 

 కంట్ివెలుగు కారయకరమం గినిిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్స్ లో చేరన ంది 

 త్ెలంగాణ త్ొలి సిఎం కేసిఆర్ కావడం, ఆయన నాయకత్ాంలో ప్నిచయేడం మన 

అదృషే్ం 

 ఆరుదశాబదా ల త్ెలంగాణ పో రాట్ం కూడా కేసిఆర్ నాయకత్ాంలో రాషే్రం సాధించి 

చరిత్రకెకికంది 

 అతిపనిి వయస లో త్లెంగాణ సాధసి ు ని అభివృదిి  సఎిం కేసిఆర్ పాలన దక్షత్కు 

నిదరశనం 

 సిఎం కేసఆిర్ పటె్టే  ప్రతి ప్థకం పదేలకు ఉప్యోగప్డేదే..అభివృదిి , సంక్షేమానికి 

దోహదప్డదే ే

 17వేల కోట్ల  ప్ంట్రుణాలు, వయవసాయానికి 24 గంట్ల ఉచిత్ విద యత్, మిష్న్ 

కాకతీయ, మిష్న్ భగీరథ, హరిత్హారం, కళ్యయణలక్షీీ, అత్యధిక గురుకులాలు, కేసిఆర్ 

కిట్,  రైెత్ుబంధ , రైెత్ు బీమా నడేు కంట్ివలెుగు అన్ని చరిత్ర సృషిే ంచే ప్థకాలే 

 అనిి రకాల ప్రచారాసాు ర లు వాడుకుని కంట్ివలెుగుపెై విసు ృత్ ప్రచారం చయేాలి 



 ప్రజాప్రతినిధ లు, అధికారులు కలిస ిప్నిచసేి కంట్ివెలుగున  విజయవంత్ం చయేాలి 

 పారేీ కారయకరులు ఈ కారయకరమంలో చ రుకుగా పాలగొ నాలి 

 వరంగల్ లో ‘‘కంట్ివలెుగు అవగాహన సదస ు’’లో ఉప్ ముఖ్యమంతిర, విదాయశాఖ్ 

మంతిర కడయిం శ్రరహరి 

 

వరంగల్, ఆగస ే  11 : ‘‘ సఎిం కేసిఆర్ ఒక చరిత్ర కారుడు. త్లెంగాణ రాషే్రంలో గత్ 

నాలుగేళ్లలో ఆయన పెట్ిేన ప్రతి ప్థకం చరిత్ర సృషిే ంచదేే. ప్రతి ప్థకం పదేలకు 

ఉప్యోగప్డేదే. త్లెంగాణ సంక్షేమానికి, అభివృదిి కి దోహదప్డదేే. ఆరు దశాబదా ల త్ెలంగాణ 

పో రాట్ం, అనేక మంద ిఅమరుల త్ాయగం కూడా కేసిఆర్ నాయకత్ాంలోనే త్లెంగాణ రాష్టాే ర నిి 

సాధించి చరిత్ర సృషిే ంచారు. పారలమ ంట్లల  ప్రధాన మంతిర నరేందర మోడీ కూడా కేసిఆర్ 

నాయకత్ాానిి, త్లెంగాణ అభివృదిిని కొనియాడారు. అతిపనిి వయస లోనే త్లెంగాణ 

రాషే్రం అభివృదిి , సంక్షమేంలో దేశప్రజల దృషిేని ఆకరిషంచింది. త్లెంగాణ త్ొలి సఎింగా కేసిఆర్ 

కావడం, ఆయన నాయకత్ాంలో మనమంత్ా ప్నిచయేడం నిజంగా అదృషే్మే’’ అని ఉప్ 

ముఖ్యమంతిర, విదాయశాఖ్ మంతిర కడయిం శ్రరహరి అనాిరు.  

ఈ సంవత్ురం ఆగస ే  15వ త్ేద ీన ంచి త్ెలంగాణ రాషే్రంలో అందరికీ కంట్ిచూప్ున  

ప్రీక్షించే ప్రతిష్టాే త్ీక కారయకరమం కంట్ివలెుగు పరా రంభం కాన ని సందరభంగా నేడు వరంగల్ 

కాకతీయ మ డికల్ కాలేజీలో నిరాహ ంచిన కంట్ివెలుగు అవగాహన సదస ులో ఉప్ 

ముఖ్యమంతిర, విదాయశాఖ్ మంతిర కడియం శ్రరహరి నేత్ృత్ాంలో ప్రజా ప్రతినిధ లు, అధికారులు 

పాలగొ నాిరు.  



ముఖ్యమంతిర కేసిఆర్ మేథస ు న ంచి వచిిన మరొక చరిత్ర సృషిే ంచే ప్థకమ ేఈ 

కంట్ి వెలుగు అని ఉప్ ముఖ్యమంతిర, విదాయశాఖ్ మంతిర కడయిం శ్రరహరి అభివరిణంచారు. 

త్ెలంగాణలోని 3 కోట్ల  60 లక్షల మందిక ి కంట్ి ప్రీక్షలు నిరాహ ంచాలని సఎిం కేసిఆర్ 

నిరణయం సాహసో పతే్మ  ందనాిరు. ప్రప్ంచంలో ఇంత్ పెదా ఎత్ుు న కంట్ి ప్రీక్షలు ఎకకడా 

నిరాహ ంచలేదని, ఈ కంట్ివెలుగు గినిిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్స్ లో చేరుత్ుందని ధీమా వయకుం 

చేశారు.  

ప్రజా ప్రతినిధ లు, అధికారులు సమనాయంత్ో ప్నిచసేేునే కంట్విెలుగు 

విజయవంత్మవుత్ుందని ఈ ప్థకం సనాిహక సమావేశంలోనే సఎిం కేసిఆర్ అనాిరని 

ఉప్ ముఖ్యమంతిర, విదాయశాఖ్ మంతిర కడయిం శ్రరహరి అనాిరు. పేదలకు ఉప్యోగప్డ ేఈ 

ప్థకం విజయవంత్ం కావడానికి అందరూ భదగసాాములు కావాలని కోరారు. ప్రతి ఇంట్ికి ఈ 

ప్థకం చేరేంద కు అనిి రకాల ప్రచారాసాు ర లు వినియోగించ కొని విసు ృత్ ప్రచారం 

చేయాలనాిరు. గార మం, మండలం, జిలాల , రాషే్ర సాా యిలోల  ప్రతి చోట్ అవగాహనా సదస ులు 

ఏరాాట్ు చయేాలని అధకిారులకు సూచించారు.  

వరంగల్ కారోారేష్న్ ప్రిధిలో దాదాప్ు 10 లక్షల మంద ి జనం ఉనాిరని, దీనికి 

సూక్షీసాా యి ప్రణాళిక రూప ందించ కుని అమలు చేయాలని ఉప్ ముఖ్యమంతిర కడియం 

శ్రరహరి అధికారులకు చపెాారు. ఈ సూక్షీ సాా యి ప్రణాళిక ప్రతి కారోారేట్ర్ వదా ఉండాలని, 

కారోారేష్న్ ప్రధిిలో ఉని ప్రతి ఒకకరికి కంట్విెలుగు ప్థకం కింద ప్రీక్షలు జరిగేలా, సమసయ 

ప్రిష్టాకరమయియయలా చూడాలని సూచించారు.  

కంట్ివెలుగు ప్థకం కింద 3.60 కోట్ల  మందికి కంట్ి ప్రీక్షలు నిరాహ సాు రని, ఇంద లో 

60 న ంచి 70 శాత్ం మందికి సమసయలుండవని, 20 న ంచి 30 శాత్ం మందిక ిచిని, చిని 



కంట్ి సమసయలుంట్దయని, మిగిలిన వారిలో కొంత్మందికి మంద లు అవసరమవుత్ాయని, 

ఇంకొంత్మందిక ిఆప్రషే్న ల  అవసరమవుత్ాయని చెపాారు. ఆప్రషే్న ల  అవసరమ  న వారికి 

రిఫరల్ దవాఖ్ానాలో శసు ర చికిత్ులు చయేిసాు రనాిరు. వీట్నిింట్ిని మించి ఈ కంట్ ివలెుగు 

ప్థకంలో కంట్ిని కాపాడుకోవడంపె ైఅవగాహన కలిాసాు రని చపెాారు.  

గత్ంలో వయోభదరం పెరిగిన వాళ్ల కే కంట్ి సమసయలు వచేివని, ఇప్ుాడు చిని 

పిలల లకు కూడా కంట్ ిసమసయలు వస ు నాియని ఉప్ ముఖ్యమంతిర కడయిం శ్రరహరి త్ెలిపారు. 

చిని పిలల లోల  ఈ కంట్ ిసమసయలన  మొదట్లల న ేగురిుసేు  అందత్ాం రాదనాిరు.  

ముఖ్యమంతిర కేసిఆర్ నాయకత్ాంలో త్ెలంగాణ రాషే్రంలో జరుగుత్ుని అభివృదిిని 

చూడాలంట్ట అందరికీ మంచి చూప్ుండాలనే, అంధత్ారహ త్ త్లెంగాణ కావాలనే గొప్ా 

లక్షయంత్ో కంట్విెలుగు కారయకరమం రూప ందించారని చపెాారు.  

ముఖ్యమంతిర కేసిఆర్ ప్రవేశపటె్టే  ఈ కంట్విెలుగు ప్థకమే కాద ...ఇప్ాట్ ి వరకు 

ఆయన ప్రవేశపెట్ిేన అనిి ప్థకాలు చరిత్ర సృషిే ంచ ే గొప్ాత్నమునివే అనాిరు. 46వలే 

కోట్ల  రూపాయలత్ో ప్రతి ఇంట్ికి నలాల  న్నళ్లల  ఇచేి మిష్న్ భగీరథ దాారా గత్ంలో న్నళ్లల  దొరకని 

పరా ంత్ాలకు కూడా నలాల  న్నళ్లల  వస ు నాియనాిరు. అంద కే ఇదొక చరిత్ర సృషిే ంచ ే

ప్థకమనాిరు. త్లెంగాణ వసేు  కరెంట్ట ఉండద  అనాిరు...అలాంట్ి త్లెంగాణలో 24 గంట్లు 

కోత్లు లేని కరెంట్ు ఇచిి సఎిం కేసిఆర్ చరిత్ర సృషిే ంచారని ఉప్ ముఖ్యమంతిర కడయిం 

శ్రరహరి అనాిరు. 17వలే కోట్ల  రూపాయల మరేకు లక్ష రూపాయల లోప్ు ప్ంట్ రుణాలన  

మాఫీ చేసి 37 లక్షల మంది రైెత్ులకు లబి్ధ చేకూరిడం ఒక చరిత్రగా అభివరిణంచారు. 

ప్రప్ంచవాయప్ు ంగా వయవసాయానికి ఇప్ాట్ ి వరకు సబ్ధుడీలు ఇవాడమే ఉందని, మొదట్ ి

సారిగా త్ెలంగాణలో కేసఆిర్ నాయకత్ాంలోన ేరైెత్ులకు ప్ంట్ పటె్ుే బడి కింద ఏట్ద ఎకరానికి 



8000 రూపాయలు ఇవాడం చరిత్ర అనాిరు. ఈ ప్థకం కింద ఏట్ద 12వలే కోట్ల  

రూపాయలన  ఖ్రుిచసే ు నాిరనాిరు. రైెత్ులు ఏ కారణం వలల  అయినా చనిపో త్ ేకుట్ుంబం 

రోడుస న ప్డకుండా ఉండొదానే గొప్ా ఉదేాశయంత్ో రైెత్ుబీమా ప్థకం తీస కొచాిరని, ఇంత్ పదాె 

ఎత్ుు న రైెత్ులకు జీవిత్ బీమా కలిాంచడం కూడా ప్రప్ంచంలో ఎకకడా జరగలేదని, ఇదొక 

చరిత్ేరననాిరు.  

పేదింట్ి ఆడపలిల ల పెళిల త్లిలదండుర లకు భదరం కావదాని పెట్ిేన కళ్యయణలక్షీీ, గరభం 

దాలిిన మహ ళ్లకు ప్రసవానికి మూడు నలెల ముంద , ప్రసవం అనంత్రం మూడు నెలల 

త్రాాత్ నలెకు2000  రూపాయల చొప్ుాన ఆరు నలెలకు 12వలేు ఇవాడం, కేసిఆర్ కిట్ 

ఇవాడం కూడా దేశంలో ఎకకడా లేదని అనాిరు. మిష్న్ కాకతీయ, హరిత్హారం, ఇలా సిఎం 

కేసిఆర్ ప్రవేశపటె్ిేన అనిి ప్థకాలు చరిత్ర సృషిే ంచవేే అని, పదేలకు ఉప్యోగప్డేవ ే అని 

చెపాారు.  

త్ెలంగాణన  అంధత్ారహ త్ త్ెలంగాణగా మారేి గొప్ా లక్షయంత్ో సిఎం కేసిఆర్ 

ప్రవేశపటె్టే  కంట్ ివలెుగు కారయకరమంలో అందరూ భదగసాాములు కావాలని, పారేీ కారయకరులు 

చ రుకుగా పాలగొ ని దనీిని విజయవంత్ం చయేాలని ఉప్ ముఖ్యమంతిర కడయిం శ్రరహరి 

కోరారు.  

 ఈకారయకరమంలో గిరిజన, ప్రాయట్క శాఖ్ మంతిర చందూలాల్, ఎంపీ సీత్ారాం 

నాయక్, జడీా చెైర్ ప్రున్ గదాల ప్దీ, మయేర్ ననిప్నేని నరేందర్, ఎమ ీలేయలు చలాల  

ధరాీరెడిస , దాసయం వినయ్ భదసకర్, శంకర్ నాయక్, చెైరీన ల  మరిర యాదవరెడిస , లింగంప్లిల 

కిష్న్ రావు , గుండు స ధారాణి, వాస దేవరెడిస , గాంధీ నాయక్, సంప్త్ రావు, నాగురల 



వెంకట్టశారుల , కలెకేరుల  ఆమరపాలి, హరిత్, వినయ్ కృష్టాణ రెడిస , శివలింగయయ, కమిష్నర్ గౌత్మ్ 

కుమార్, ప్బ్ధల క్ హెల్ు  డెరెైకేర్ శ్రరనివాసరావు త్దతి్రులు పాలగొ నాిరు.  
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