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 రిజరవేషన్ల
ు ఉండడం వల్లు నేన్ల, ఎమ్మెల్లే రాజయ్ే ఇక్కడున్నం
 అంబేద్కర్ ల్లక్ ంటే మ్ం ఇక్కడ ల్లం. ఇది డ్క్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ బిక్ష.
 అంబేద్కర్ ఆశయ్ాల్ మ్రకవ సిఎం కవసిఆర్ పాల్న్ సాగుత ంది
 సిఎం కవసఆ
ి ర్ విద్ేక్ పెద్దపీట వేస్ు లన్నరు
 డ్క్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ రాసిన్ ఆరిటక్ల్ 3వల్లు కవసిఆర్ న్య్క్త్ేంల్ో తెల్ంగాణ
వచ్చంది
 పేద్ల్క్ న్ణేమ్మైన్ విద్ే అందించ్ల్ని దేశంల్ో ఎక్కడ్ ల్లన్నిన గురుక్ ల్ాల్
ఏరాాటు
 దేశంల్ో ఏ రాషట ంర ల్ో చేయ్ని అభివృదిి, స్ంక్షవమ పథకాల్ తెల్ంగాణల్ో
అమల్వుత్ున్నయి
 రాజవరపు స్కకల్ క్ ఇచ్చన్ అద్న్పు గద్లల్ త్ేరగా నిరాెణమయియేల్ా చకసాున్ల
 ఎసీీ, య్ాద్వ క్ముేనిటీ హాళ్ు క్ పది ల్క్షల్ రూపాయ్ల్ మంజూరు
 అంబేద్కర్ విగరహ ఆవిషకరణ కారేక్రమంల్ో ఉప ముఖ్ేమంత్రి క్డియ్ం శ్రరహరి

జన్గామ, ఆగస్లట 25 : బాబా సాహెబ్ భారత్రత్న డ్క్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ్ాల్
మ్రకవ నేడు సిఎం కవసిఆర్ తెల్ంగాణల్ో అనేక్ అభివృదిి, స్ంక్షవమ పథకాల్

అమల్

చేస్ు లన్నరని, విద్ేక్ పెద్ద పీట వేస్ు లన్నరని ఉప ముఖ్ేమంత్రి, విద్ేశాఖ్ మంత్రి క్డియ్ం

శ్రరహరి అన్నరు. జన్గామ జిల్ాు, చ్ల్పార్ మండల్ం, రాజవరం గారమంల్ో డ్క్టర్ బి.ఆర్
అంబేద్కర్ విగరహానిన ఆయ్న్ ఆవిషకరించ్రు. ఈ స్ంద్రభంగా ఏరాాటు చేసన్
ి స్భల్ో
గారమస్లుల్

ఉప ముఖ్ేమంత్రి ద్ృష్ిటకి తీస్లకొచ్చన్ స్మస్ేల్

ఇచ్చరు. ఎసీీ, య్ాద్వ క్మయేనిటీ హాళ్ు క్

పరిషకరిసు ాన్ని హామీ

కావల్సీన్ నిధలల్న్ల మంజూరుచేసు ాన్ని

చెపాారు. రాజవరపు గారమానికి మంజూరు చేసిన్ అద్న్పు త్రగత్ర గద్లల్

నిరాెణం

వేగవంత్ం అయియేల్ా చేసు ాన్న్నరు. అదేవిధంగా క్రానల్ క్ ంటక్ దేవాద్లల్ ద్ేరా నీటిని
తెచేచ పియ్త్నం చేసు ాన్న్నరు.
డ్క్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 68 స్ంవత్ీరాల్ కింద్టే రాష్టాటరల్ పున్రిేభజన్ గురించ్
ఆల్ోచన్ చేసి ఆరిటక్ల్ 3ని రాజ్ేంగంల్ో ప ంద్లపరిచన్ గొపా వేకిు అని ఉప ముఖ్ేమంత్రి
క్డియ్ం శ్రరహరి అన్నరు. కవసిఆర్ న్య్క్త్ేంల్ో పో రాడి తెచలచక్ న్న తెల్ంగాణ ఆరిటక్ల్
3వల్లు వచ్చంద్న్నరు. అంద్లకవ ముఖ్ేమంత్రి కవసిఆర్ అంబేద్కర్ ఆశయ్ాల్న్ల రాషట ంర ల్ో
కొన్సాగిస్ు లన్నరని చెపాారు. డ్క్టర్ అంబేద్కర్ చెపిాన్టు
ు విద్ేక్ సిఎం కవసిఆర్ పెద్దపీట
వేస్ు లన్నరని తెల్సపారు. అంబేద్కర్ 125వ జయ్ంత్ర స్ంద్రభంగా హెైద్రాబాద్ ల్ోని న్డిబొ డుు
హుసేీన్ సాగర్ వద్ద 125 అడుగుల్ విగరహానిన ఏరాాటు చేస్ు లన్నరన్నరు. అదేవిధంగా పేద్,
బడుగు బల్హీన్ వరాాల్క్ న్ణేమ్మన్
ై విద్ే అందించ్ల్న్న ల్క్షేంత దేశంల్ో ఎక్కడ్ ల్లని
విధంగా తెల్ంగాణల్ో గురుక్ ల్ాల్ ఏరాాటు చేస్ు లన్నరన్నరు. తెల్ంగాణ వచ్చన్ త్రాేత్
ఈ న్ల్ గవళ్ుల్ో 517 గురుక్ ల్ పాఠశాల్ల్ , 53 గురుక్ ల్ డిగర కాల్లజీల్

ఏరాాటు

చేశారన్నరు. వీటిత పాటు కొత్ు గా 84 కవజీబీవీల్ వచ్చయ్న్నరు. ఇటీవల్ల 88 కవజీబీవీల్న్
కాల్లజీల్ గా,

33

తెల్ంగాణ

గురుక్ ల్

విద్ేల్య్ాల్న్ల

కాల్లజీల్ గా

అప్

గవరడ్

చేస్లక్ న్నమని వివరించ్రు. నేడు తెల్ంగాణల్ో 800కి పెైగా ఉన్న గురుక్ ల్ాల్ోు 8 ల్క్షల్
మంది విద్ేరుుల్ న్ణేమ్మైన్ విద్ేన్ల అభేసిస్ు లన్నరని చెపాారు.
దేశంల్ో ఏ రాషట ంర ల్ో చేయ్ని విధంగా సిఎం కవసిఆర్ తెల్ంగాణ ల్ో అభివృదిి, స్ంక్షవమ
కారేక్రమాల్ అమల్ చేస్ు లన్నరని ఉప ముఖ్ేమంత్రి క్డియ్ం శ్రరహరి తెల్సపారు. తెల్ంగాణ
రాక్ముంద్ల

క్రంటుకోస్ం

వేవసాయ్ానికి

24

న్న్

గంటల్

క్ష్టాటల్

ఉచ్త్

పడ్ుమని,

క్రంటు

తెల్ంగాణ

ఇస్లున్నమని,

వచ్చన్

ఇదొ క్

త్రాేత్

అద్లభత్మని

అభివరిణంచ్రు. అదేవిధంగా దేశంల్ో ఎక్కడ్ ల్లనివిధంగా రైత్ుక్ పంట పెటట ుబడి కింద్
ఎక్రానికి ఏటా 8000 రూపాయ్ల్సస్లున్నరని చెపాారు. ద్లరద్ృషట వశాత్ు
ు రైత్ు మరణిసేు ఆ
క్ టుంబం రోడుున్ పడక్పడద్ని రైత్ుబీమా అమల్ చేస్ు లన్నరన్నరు. ఇక్ ఇంటింటికి రక్షిత్
మంచ్నీరు ఇచేచంద్లక్

మిషన్ భగరరథ పథక్ం తీస్లకొచ్చరని, దీనిద్ేరా ఇపాటికవ

గారమ,గారమానికి మంచ్నీళ్ల
ు వచ్చయ్న్నరు. పేదింటి ఆడపిల్ు పెళ్లు త్ల్సు ద్ండుిల్క్ భారం
కాక్పడద్ని భావించ్న్ సిఎం కవసిఆర్ ఇపుాడు క్ళ్యేణల్క్షమె, ష్టాదీ ముబారక్ కింద్ పెళ్లు కోస్ం
1,00,116 రూపాయ్ల్సస్లున్నరని చెపాారు. మహిళ్ల్

గరభం ద్ల్సచన్పుాడు క్పలీకి

వెళ్ు యల్సీన్ అవస్రం ల్లక్ ండ్ పిస్వానికి మయడు నెల్ల్ ముంద్ల, పిస్వం త్రాేత్ మయడు
నెల్ల్ పాటు నెల్క్ 2000 చొపుాన్ ఆరు నెల్ల్ పాటు 12వేల్ ఇస్లున్నఏకైక్ పిభుత్ేం
దేశంల్ో తెల్ంగాణ ఒక్కటే అన్నరు. అదేవిధంగా నిండు గరిభణీ పిభుత్ే ద్వాఖ్ాన్క్
వెళ్ు యల్సీ వసేు 102 నెంబర్ క్ ఫో న్ చేసేు ఏసీ వాహన్ంల్ో తీస్లకళ్యురని, అక్కడ పివస్మ్మైన్
త్రాేత్ త్లీు , బిడు క్ అస్వరమ్మైన్ వస్లువుల్ న్న కవసిఆర్ కిట్ అందించ్, త్రరిగి అదేవాహన్ంల్ో
ఇంటి ద్గా ర దించే గొపా పిభుత్ేం తెల్ంగాణల్ో ఉంద్న్నరు. ఇంత్ గొపా కారేక్రమాల్
అమల్ చేస్ు లన్న ఈ పిభుత్ేనికి మన్ మద్ద త్ు పూరిుగా ఉండ్ల్ని కోరారు.

ఈ కారేక్రమంల్ో ఎమ్మెల్లే రాజయ్ే, అంబేద్కర్ విగరహ క్మిటీ అధేక్షుల్ గంగారపు రాజు,
క్మిటీ చెైరెన్ ఎడు క్రుణ్క్ర్, స్రాంచ్ బత్ు
ు ల్ నిరెల్ా స్కరేన్రాయ్ణ, జన్గామా జిల్ాు
గరంథ్ల్య్ స్ంస్ు చెైరెన్ క్ృష్టాణరడిు , జడమాటీసీ సాేమిన్య్క్, గారమస్లుల్ స్ంపత్ రడిు , ఇత్ర
అధికారుల్ , న్య్క్ ల్ పాల్గాన్నరు.
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