యస్ సి .,యస్ టి చటట ం మరంత కఠనతరం
#478 సమస్యాతమక గ్యామాలుగ్య గురత ంపు
#పి.ఓ.ఏ & పిసిఅర్ చటటటలకు మరంత పదును
# రయష్టటర స్యాయిలో యస్ సి కమిష్టన్ ఏరయాటు
#యస్ సి యస్ టి బటదితులకు 30 కోటు
ు చెల్ుంపు
#చటటటల అమలుకు పరత్ెాక కోరటటలు
#పరత్ాె క కోరటటలకు 88 కోటు
ు
#79 మందికి శిక్ష
#సటట మీద ఉనన మరో 37 కేసులను గురత ంపు
#సుప్రం కోరటట నిరేేశం త్ో సటట ఎత్తత వేత
విజిలెనుు మానిటరంగ్ హై పవర్ కమిటి సమావేశంలో మంత్తర జగదీష్ రెడ్డి
తెలంగాణా రాష్ట్ ంర లో యస్ సి యస్ టి చట్ ం మరంత కటట్దిట్ంగా లమలప చాలాల ర రాష్ట్ ర చుత్త ం  రాి ంంంంది.
తెలంగాణా రాష్ట్ ర ఏాపడ్ాాక యస్ సి యస్ టి ల పై జాుగ్తున్న దాడులన్ు  రరోదింలందుకప చుతెెక చాెలప
తీసుకపంటటన్నటట
ు రాష్ట్ ర విదుెత్ మరయ్ యస్ సి లభివృదిి శాఖామంత్రు గ్ంటకండు జగదీష్ రెడ్డా పేరకొన్ానాు
.శ రవాాం సాయంతుం రాష్ట్ ర సంవాలయంలో మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా లదెక్షతన్ జరగన్
విజిలెన్ుు మా రటరంగ్ హై చవర్ కమిటి సమావేశంలో తెలంగణా రాష్ట్ ర ఏరాపడ్ాాక రాష్ట్ ంర లో యస్ సి యస్ టి చట్ ం
లమలప త్రాు తెన్ునల పన్
ై సుధిాఘంగా సమీక్డంలాాు.రాష్ట్ ర గరజన్ సంక్ేమ శాఖా కాాెదరి మహేష్ దతాా ఎకొ ,యస్
సి లభివృదిి డ్ెర
ై ెక్ర్ కాుణాకర్ తదితా మా రటరంగ్ కమిటి లధికాాులప ఈ సమీక్ా సమవేశంలో పాలగొన్ానాు. రాష్ట్ ంర లో
ఇచపటివాకప 478 గాామాలన్ు సమసెతాాకా గాామాలన్ు గ్రా ంంన్టట
ు లధికాాులప మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా దృష్ి్కి తీసుక
రాగా పాత రకాాుాల ఆధాాంగా లెకొలప క రపిసా ున్ానయ ర తెలంగాణా రాష్ట్ ంర లో సమాజం ఎంతో చరణిత్ర లెందిన్ందున్
ఈ తాహ కేసులకప ఆసాొాం ఉండద ర,లటటవంటి గాామాల చరసిా తులన్ు చున్సమిక్డంలాల ర మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా
లధికాాులకప ఆదశంలాాు. ఇచపటి వాకప లంటే 2014-15.,2016-17 వాకప తెలంగాణా రాష్ట్ ంర లో యస్ సి యస్ టి

తాదితులకప రాష్ట్ ర చుత్త ం 30 కోటట
ు ఖాుు పటి్న్టట
ు మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా వెలుడ్డంలాాు. లంత గాకపండ్ా యస్ సి
యస్ టి చట్ ం లమలపకప గాన్ు ఏరాపటట లసిన్ చుతెెక కోాు్లలో చ రలసే వార జిత తతెలకోసమే 88 కోటట
ు ఖాుు
పటి్న్టట
ు ఆయన్ లెపాపాు .లద సమయంలో యస్ సి యస్ టి ల ఫై జాుగ్తున్న దాడులన్ు  రరోదింలందుకప గాన్ు
లమలపలోకి తెంున్ పి.ఓ.ఏ & పిసిలర్ చటా్లకప మరంత చదున్ు పట్ త విధంగా చూడ్ాల ర మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా
లధికాాులకప ఉదబ ోదింలాాు .కొతా గా ఏాపడా తెలంగాణా రాష్ట్ ంర లో లందుగ్ాు సత్ెలతో కలిపి యస్ సి కమిష్టన్ న్ు
 రయమింంన్ విష్టయా రన మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా గ్ాుా లశాాు. ఇచపటి వాకప తెలంగాణా రాష్ట్ ంర లో 79 కి మంది
న్ాెయసాాన్ం శక్ష లప ఖారాాు లసిన్టట
ు ఆయన్ తెలిపాాు. సటట మీద ఉన్న మరో 37 కేసులప తాజాగా సుప్ుం కోాు్
ఇంున్  రరేేశంతో సటట ఖాలీ లవుతున్నటట
ు ఆయన్ తెలిపాాు. యస్.సి యస్ టి చట్ ం లమలపతో పాటట లమలప త్రాు
తెన్ునలన్ు చరశీలింలందుకప గాన్ు జిలాు సాాంలో కలెక్ర్ లదెక్షతన్ ఆర్.డ్డ.ఓ లదెక్షతన్ రేవేన్ుెడ్డ విజన్ల్ సాాం
లో మా రటిరంగ్ కమిటిలన్ు ఏరాపటట లెయెడం తో పాటట తాచుగా సమీక్ా సమావేశాలప  రా హంంలలా ఆదశాలప
ఇంున్టట
ు మంత్రు జగదీష్ రెడ్డా తెలిపాాు .
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