
యస్.సి ల అభివృద్ధి  కోసం ముఖ్యమంత్రి కెసఆిర్ రూప ంద్ధంచిన యస్.స ిల ప్తి్యయక అభివృద్ధి  చట్టం త్యలంగాణా రాష్టట రం 

లో అద్బుత ఫలిత్ాలు సాద్ధసబు ననద్ధ. త్యలంగాణా రాష్టట రంలో రాష్టట ర ముఖ్యమంత్ర ికసెిఆర్ కొతుగా అమలులోక ిత్యచిిన యస్ 

సి అభివృద్ధి  ప్తి్యయక నిధధ చట్టం అమలు త్రరు త్యనబనల ప  ైప్తి్ర మూడు నలెలకొకసారి సమీక్షసిబు నన రాష్టట ర యస్ స ి

అభివృద్ధి  శాఖ్ా మంగళవారం రోజు ఆ శాఖ్ా మంత్రి గుంట్కండల  జగద్షీ్ రెడ్ిి  అద్యక్షతన సమీక్షా సమావశేం 

నిరవహ ంచారు. ఆరిికశాఖ్ ముఖ్య కారయద్రిి రామకృష్ాా  రావు, యస్ సి అభివృద్ధి  శాఖ్ా కారయద్రిి జయయత్ర బుది్ ప్కిాశ్ 

,సంచాలకులు కరుణాకర్,సాంఘ క సంక్షమే గురుకుల పాఠశాలల కారయద్రిి ఆర్ యస్ ప్విీణ్ కుమార్,యస్ సి 

కారపొరషే్టన్ యం.డ్ి.లచిిరాంనాయక్ తద్ధతరులత్ో నిరవహ ంచిన సమీక్షా సమావశేంలో మంత్రి జగద్షీ్ రడె్ిి  కామ ంట్స్ 

.... 

  

         యస్.స ిల అబివృద్ధికి రకిారి్ సాి లోలో ఖ్రుి  

         2017-18 లో ప ట్టటన ఖ్రుి 10178 కోట్లల   

         2010-11 లో యస్ ల అభివృద్ధిక ిరాష్టట ర ప్బిుతవం ప ట్టటన  ఖ్రుి 1170 కోట్ల  రూపాయలు 

         డ్ా. బాబా సాహబె్ అంబడెకర్ సఫూరిు త్ో త్యలంగాణ రాష్టట రం లో ప్థకాలు రూప ంద్ధంచారు 

         చద్బవుకు ఉనన పాిముఖ్యతనబ గురిుంచింద్ధ ముఖ్యమంత్రి కసెఆిరే  

         ఉద్యమ సమయంలో నే కేజీ ట్ల పజిి  విద్యకోసం ఆలోచించిన వయకిు  సీఎం కేసఆీర్ 

         గురుకుల పాఠశాలలు  సాి పించి సతూలిత్ాలు సాద్ధసబు నానం  

         ద్ళితుల 3 ఎకరాల ప్ంపణిీ విష్టయంలో వగేం తగిిన మాట్ వాసువం. 

         రెైతులు కూడ్ా భూములు అమ్మంద్బకు సదిి్ంగా లేరు 

         భూముల అమ్మమత్ే కొని ద్ళితులకు ఇచేి ంద్బకు మ్ము సదిి్ం. 

         ఇప్ొట్టవరకు 2837.23 కోట్లల  ఖ్రుిప ట్ాట ం 

         రాష్టట రంలో పాిజెక్ట నిరామణం చపే్ట్టడం త్ో భూముల రేట్లల  ప రగిాలో 

         రెైత్ాంగం మల్ు చసేే ద్ధశగా మా ప్భిుతవం ప్ని చసేబు ంద్ధ 

         ఈ రాష్టట రంలో  అనిన వరాి ల సంక్షమేం  కోసం ముఖ్యమంత్రి కసెఆిర్ ప్ని చేసబు నానరు 

         ముఖ్యమంత్రి విద్యత్ో పాట్ల ఇతర సంక్షేమ కారయకరమాలు చేప్డుతునానరు 

         1000, 1500 ప నషన్ త్ో పాట్ల కళ్యయణ లక్షమమ, హాసటల్ లో సనన బియయం, విద్ేశీ విద్య కోసం 20 లక్షల 

రూపాయల ఆరిిక సహాయం చసేబు నానం. 

         ఎసి్ల అభివృద్ధి  ప ై ప డుతునన ఖ్రుి ప ై నోడల్ ఏజెన్స్ ల  సమీక్ష సమావశేంలో మంత్రి జగద్షీ్ రెడ్ిి   



ద్ళితుల అభివృద్ధిక ిరాష్టట ర ప్బిుతవం రకిారి్ సాి లోలో ఖ్రుి ప డుతుంద్ని రాష్టట ర విద్బయత్ మరయిు యస్ స ి

అభివృద్ధి  శాఖ్ా మంత్రి గుంట్కండల  జగద్షీ్ రడె్ిి  పరేపకనానరు. ఒకక 2017-18 లో ప ట్టటన ఖ్రుి 10178 కోట్లల   

    అని ఆయన చయపాొరు. డ్ా. బాబా సాహెబ్ అంబెడకర్ సఫూరిు త్ోట్ే రాష్టట ర ముఖ్యమంత్రి కసెఆిర్  త్యలంగాణ 

రాష్టట రం లోయస్ సలి అభివృద్ధిక ిసంక్షమే   ప్థకాలు రూప ంద్ధంచినట్లల  ఆయన వెలలడ్ించారు.రాష్టట ర ప్బిుతవం 

కొతుగా అమలులోకి త్యచిిన యస్ స ిల అభివృద్ధిక ిప్తి్యయక నిధధ చట్టం అమలు తీరుప ై మంగళవారం 

సచివాలయంలో సమీక్షా సమావేశం నిరవహ ంచారు. ఆరిికశాఖ్ ముఖ్య కారయద్రిి రామకృష్ాా  రావు, యస్ సి 

అభివృద్ధి  శాఖ్ా కారయద్రిి జయయత్ర బుది్ ప్కిాశ్ ,సంచాలకులు కరుణాకర్,సాంఘ క సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల 

కారయద్రిి ఆర్ యస్ ప్విీణ్ కుమార్,యస్ సి కారపొరషే్టన్ యం.డ్ి. లచిిరాంనాయక్ తద్ధతరులత్ో 

నిరవహ ంచిన సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి జగద్షీ్ రడె్ిి  మాట్ాల డుతూ 2010-11 లో యస్ ల అభివృద్ధికి 

అప్ొట్ట రాష్టట ర ప్బిుతవం ప ట్టటన  ఖ్రుి 1170 కోట్ల  రూపాయలు మాతమి్నని ఆయన వివరించారు. చద్బవుకు 

ఉనన పాిముఖ్యతనబ మొట్టమొద్ట్ గురిుంచింద్ధ ముఖ్యమంత్రి కసెఆిరే అని ఆయన త్యలిపారు. ఒకతరానిన 

విద్ాయప్రంగా పర ి త్హం కలిొసేు  భవిష్టయత్ అద్బుతంగా మలచ వచబి అననద్ధ ముఖ్యమంత్రి కసెిఆర్ బావన 

అని ఆయన చయప్ుొకొచాిరు. ఉద్యమ సమయంలో న ేకజేీ ట్ల పిజి  విద్యకోసం ఆలోచించిన వయకిు  సీఎం 

కేసఆీర్ అని అంద్బలో బాగంగానే గురుకుల పాట్శాలలు  సాి పించి సతూలిత్ాలు సాద్ధసబు ననట్లల  మంత్రి జగద్షీ్ 

రెడ్ిి  త్యలిపారు.  అలోత్ే అద్ే సమయంలో  ద్ళితుల 3 ఎకరాల ప్ంపణిీ విష్టయంలో వేగం తగిిన మాట్ 

వాసువమ్ నని మంత్ర ిజగద్ీష్ రెడ్ిి  అంగకీరించారు. ఇప్ుొడునన ప్రిసిుతులలో రెతైులు కూడ్ా భూములు 

అమ్మంద్బకు ముంద్బకు రావడం లేద్ని ఆయన అనానరు. భూముల అమ్మమత్ే కొని ద్ళితులకు ఇచేింద్బకు 

మ్ము సదిి్ంగా ఉనానమని ఆయన చయపాొరు. ద్ళితులకు ముడుఎకరాల భూప్ంపిణ ినిరంతర ప్కిిరయ అని, 

అద్ధ భూములు అమ్మ వారు ఉంట్ ెకొనబగోలు చసేేంద్బకు ప్బిుతవం ఎప్ుొడు సిది్ంగా ఉంట్లంద్నానరు. 

ఇప్ొట్ట వరకు భూప్ంపణిి విష్టయంలో రాష్టట ర ప్బిుతవం ప ట్టటన ఖ్రుి  2837.23 కోట్లల  ఖ్రుిప ట్టట  నట్లల  

ఆయన వెలలడ్ించారు. రాష్టట రంలో పాిజకె్ట నిరామణం చపే్ట్టడం త్ో భూముల రేట్లల  ప రిగాయని ఆయన త్యలిపారు. 

రెైత్ాంగం మల్ు చేస ేద్ధశగా మా ప్భిుతవం ప్ని చసేబు ంద్నానరు. ఈ రాష్టట రంలో  అనిన వరాి ల సంక్షమేం  కోసం 

ముఖ్యమంత్రి కసెిఆర్ ప్ని చసేబు నానరనానరు. ముఖ్యమంత్ర ివిద్యత్ో పాట్ల ఇతర సంక్షమే కారయకరమాలు 

చేప్డుతునానరు.1000, 1500 ప నషన్ త్ో పాట్ల కళ్యయణ లక్షమమ, హాసటల్ లో సనన బియయం, విద్శేీ విద్య కోసం 

20 లక్షల రూపాయల ఆరిిక సహాయం చేసబు నానం.ఎసి్ల అభివృద్ధి  ప ై ప డుతునన ఖ్రుి ప ై ప్తి్ర మూడు 

నెలలకొక మారు సమీక్షా సమవేశం నిరవహ సఫు  ముఖ్యమంత్ర ికసెిఆర్ మారిద్రినం మ్రకు ద్ళితుల 

అభివృద్ధికి ప్ణిాళికలు రూప ంద్ధసబు ననట్లల  మంత్ర ిజగద్షీ్ రడె్ిి  త్యలిపారు .  


