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గౌరవనీయులు శాసనమండలి అధ్యక్షులు, గౌరవ అస ంబీ్ల సపీకర్, గౌరవ 

శాసనమండలి, శాసనసభ సభుయలకు నమస్ాారాలు. ఇటీవల జరిగిన 

అస ంబీ్ల ఎన్నికలలీ  విజయం స్ాధ ంచిన శాసనసభుయలందరికీ హృదయ 

పూరవక శుభాకాంక్షలు. మీ పదవీ కాలం ద గివజయంగా స్ాగాలన్న, 

మీరంతా అంకితభావంతో పరజాసేవలల న్నమగ్ిం కావాలన్న మనస్ారా 
అకాంక్షిసతు న్ాినత. ఎన్నికల అనంతరంకొలువుదీరినఈ ఉభయ 

సభలనతదదేశంచి పరసంగిసతు నిందతకు న్ాక ంతో సంతోషంగా ఉంద .  

ఆరు దశాబ్ాే ల సతదీరఘ పో రాటం తరావత తెలంగాణ పరజలు పరతదయక రాష్రం 

స్ాధ ంచతకోగ్లిగారు. రాష్ర స్ాధ్న ఉదయమాన్ని ముందతండ ి నడిప ంచిన 

కలవకుంటీ చందరశేఖర్ రావు గార ి న్ాయకతవంలల తొలిపరభుతవం 

ఏరీడింద .  

సమ ైకయ రాష్రంలల జరిగిన జీవన విధ్వంస్ాన్ని, ఇతర నష్ా్ లనత 
పరిగ్ణనలలక ి తీసతకున్న, ఆన్ాటి పరిస ితులలీ  అవలంభంచవలస న 

పంథానత న్నరదేశంచతకున్న పరభుతవం తన పరయాణాన్ని పరా రంభంచింద . 
అన్ని రంగాలలీ  పునరిిరాాణ పరకిియనత పరా రంభంచింద .పేదల 

సంక్షదమాన్నకి పరా ధానయతన్నచిచంద . జటిలంగా మారిన విదతయతుు  సంక్షోభం 

పరిషారించద చరయలు చదపటి్ంద . కోటి ఎకరాలకు స్ాగ్ునీరు అంద ంచడం 

కోసం పరా జ కు్ ల న్నరాాణం పరా రంభంచింద . పరిశ్మిలు, ఐటి రంగ్ విసురణ 
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దావరా యువతకు ఉదయయగ్, ఉపాధ  అవకాశాలు ప ంప ంద ంచడాన్నకి అన్ేక 

కారయకిమాలు పరా రంభంచింద . కూలిన కులవృతుు లనత న్నలబ్ెటి్  గాిమీణ 

ఆరిిక వయవసినత పరిపుష్ం చదసే కారయకిమాలనత పరభుతవం అమలు 
చదస ంద . వయవస్ాయం దండుగ్ అన్న న్నరాశ్ న్నసీృహలలల కూరుకుపో యిన 

ర ైతాంగాన్నకి ధెైరయం, స థి రయం కలిీంచద చరయలు తీసతకునిద . 

పటుతరమ ైన పరిపాలన్ా విధానంతో కఠినమ ైన ఆరిిక కిమశక్షణనత 
పాటిసతు , అవినీతి రహితమ ైన పరిపాలన అంద ంచడంలల న్ా పరభుతవం 

గొపీ విజయం స్ాధ ంచింద . తతఫలితంగా రాష్రం స్ ంత ఆదాయ వనరులు 
గ్ణనీయంగా అభవృద ే  చెంద న్ాయి. భారతదదశ్ంలలన్న 29 రాష్ా్ ర లలీ  మరద 
రాష్ా్ ర న్నకి స్ాధ్యం కాన్న స్ాి యిలల ఆరిిక వృద ిన్న తెలంగాణ రాష్రం 

స్ాధ ంచింద . 2014 నతంచి 2018 వరకు న్ాలుగ్ు సంవతసరాల కాలంలల 
17.17 శాతం సగ్టు వారిిక ఆదాయ వృద ిరదటు నమోదెైంద . ఈ ఆరిిక 

సంవతసరంలల నవంబ్ర్ న్ెల న్ాటిక ి 29.93 శాతం ఆదాయాభవృద ి  రదటు 
స్ాధ ంచిందన్న సగ్రవంగా సభకు తెలియచదసతు న్ాినత.జి.ఎస్.టి. 
వసతళీ్లలనత తెలంగాణ రాష్రం దదశ్ంలలన్ే పరథమ స్ాి నంలల న్నలిచింద .  

తెలంగాణాకు  ఉని పరతెయక పరిస ితులనత దృష్ ్లల ఉంచతకొన్న   

న్నససహాయుల ైన పరజానీకాన్నకి జీవన భదరతనత కలిీంచ వలస న తక్షణ  

అవసరాన్ని పరభుతవం గ్ురిుంచింద . వృదతి లు  వితంతువులు తద తర 
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వరాా ల వారిక ికంటి తుడుపు గా కొంత మొతుం ప ంచనీ రూపం లల అందదద . 
కాన్న న్ా పరభుతవం వారిక ి ఇచదచ  ప ంచనీ  మొతాు న్ని గ్ణనీయంగా 
ప ంచింద . వారికనీస అవసరాలు తీరుచకోవడాన్నకి వీలుగా 1000 నతండి 
1500 రూపాయల వరకు అంద సతు  వచిచంద . పేద ఆడ ప లీల ప ండిీ  కి 

పరభుతవం దావరా లక్ష నతట పదహారుీ  సహాయం అంద ంచద కళ్యయణ 

లక్షిా/ష్ాద ీ ముబ్ారక్ పథకం దదశాన్నకద ఆదరశంగా న్నలిచింద . పరజా 
సంక్షదమాన్నకి అతయధ క శాతం బ్డెెట్ విన్నయోగిసతు ని రాష్రంగా తెలంగాణా 
పరతెయక గ్ురిుంపునత ప ంద ంద . న్ా పరభుతవం అమలు చదస న సంక్షదమ 

పథకాలు పేద పరజలలల ఆతావిశావస్ాన్ని భరోస్ానత కలిగించాయి. 

సంక్షదమ ఫలాలు అందతకుని పరజల దీవెనల వలీ టిఆర్ఎస్ పారట్ 
పరభుతావన్నకి మరోస్ార ిఅధ కారం లభంచింద . 

దదశ్ంలల కనీవినీ ఎరుగ్న్న రటతిలల ఇంటింటికీ పరభుతవమే నలాీ  
స్ౌకరయం కలిీంచి, పరిశుదిమ ైన తాగ్ునీటిన్న అంద ంచద బ్ృహతుర పథకం 

మిషన్ భగటరథనత పరభుతవం చదపటి్ంద . రాష్రంలలన్న రాష్రంలలన్న మొతుం 66 

మున్నసపాలిటీలకు, 23,968 జన్ావాస్ాలకు సతరక్షిత నీరు అంద ంచడం 

లక్షయంగా న్నరదిశంచతకునిద . ఇపీటికద 56 మున్నసపాలిటీలకు, అన్నిఆవాస 

పరా ంతాలకు మిషన్ భగటరథ దావరా పరసతు తం మంచినీళ్లీ  అందతతున్ాియి. 

18,612 జన్ావాస్ాలలల పరతీ ఇంటిక ి నలాీ లు బిగించి, మంచినీరు 
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అంద ంచబ్డుతునిద . మిగ్తా మున్నసపాలిటీలు, ఆవాస్ాలలీ  అంతరాత 

పనతలు శ్రవేగ్ంగా జరుగ్ుతున్ాియి. మారిచ న్ెలాఖరు న్ాటిక ిమిషన్ 

భగటరథ పనతలు వందకు వంద శాతం పూరిు చదస , పరతీ ఇంటికీ నలాీ  దావరా 
మంచినీళ్లీ  అంద స్ాు మన్ే సంతోషకరమ ైన విషయాన్ని మీతో 
పంచతకుంటున్ాినత. ఈ బ్ృహతుర కారయకిమాన్ని విజయవంతంగా పూరిు 
చదసతు ని రాష్ర పరభుతావన్నకి, మిషన్ భగటరథ ఉదయయగ్ులందరికీ మనస్ారా 
అభనందనలు తెలుపుతున్ాినత.  

రాష్రంలల కోట ిఎకరాలకు స్ాగ్ునీరు అంద ంచడాన్నకి పరభుతవం భారట 
నీటి పరా జ కు్ లనత న్నరిాసతు నిద . పరతీప శ్కుు ల పరతీఘాత చరయలనత, 
రాజకీయ దతరుదదేశ్ంతో వేస న బ్ూటకపు కదసతలనత, వాటివలీ వచిచన 

ఆటంకాలనత పరభుతవం అకుంఠిత దీక్షతో అధ గ్మించింద . తలప టి్న అన్ని 

పరా జ కు్ లకు అటవీ, పరాయవరణ, పరిపాలన్ా అనతమతులనత వివిధ్ కదందర 
పరా ధ కారిక సంసిల నతంచి ప ంద ంద . ఉమాడ ి ఖమాం జిలాీ నత 
ససయశాయమలం చదసే సపతారామ పరా జ కు్  అటవీ, పరాయవరణ అనతమతులనత 
ఇటీవలన్ే స్ాధ ంచతకున్ాిమన్ే శుభవారునత మీ అందరితో 
పంచతకుంటున్ాినత. పాలమూరు-రంగార డిి  ఎతిుపో తల పథకాన్నక ికూడా 
అన్ని అనతమతులు స్ాధ ంచడాన్నక ిపరభుతవం తీవరంగా కృష్  చదసతు నిద . 
వస్ాు యన్న పరభుతవం ఆశసతు నిద . తెలంగాణ వరదాయన్న కాళ్ేశ్వరం 
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పరా జ కు్  పనతలు జరుగ్ుతుని తీరునత సవయంగా పరయవేక్షించిన కదందర 
జలసంఘం పరభుతవ కృష్ న్న ఎంతగాన్ో కొన్నయాడింద . ఈ పరా జ కు్  దావరా 
ఈ ఏడాద  వరాి కాలంలలన్ే గోదావరి నద  దావరా ఎతిుపో తలు 
పరా రంభచండాన్నకి పరభుతవం న్నరాాణ పనతలలీ  వేగ్ం ప ంచింద . ఇటీవలన్ే 
రాష్ర ముఖయమంతిర వరుయలు సవయంగా పరా జ కు్  పనతలనత సందరిశంచి, 

న్నరదేశత సమయం వరకు పరా జ కు్  పూరిు చదస , నీరంద ంచడాన్నక ి వీలుగా 
తీసతకోవాలిసన చరయలప  ైసీష్మ ైన ఆదదశాలనత జారట చదశారు. రాష్రంలలన్న 

అన్ని పరా జ కు్ లనత ఈ ఐదదళీ్ కాలంలల పూరిు చదయాలన్ ేకృతన్నశ్చయంతో 
పరభుతవం పన్నచదసతు నిద . సమ ైకయ రాష్రంలల ఉదదేశ్యపూరవకంగా ధ్వంసం 

చదస న చెరువులనత పునరుదిరించదందతకు చదపటి్న మిషన్ కాకతీయ 

కారయకిమం సతఫలితాలన్నచిచంద . ఇపీటికి న్ాలుగ్ు దశ్లలీ  20,171 

చెరువుల పునరుదిరణ పూరుయింద . ఈ చరెువులలీ  నీటి న్నలవ స్ామరియం 

ప రిగ,ి తదావరా భూగ్రభ జలమట్ం గ్ణనీయంగా ప రిగింద . సంపరదాయ 

నీటి వనరులనత పునరుదిరించద మిషన్ కాకతీయ పథకం దదశ్ వాయపు ంగా 
పరశ్ంసలు ప ంద ంద . వాటర్ మాయన్ ఆఫ్ ఇండియాగా పేరొంద న రాజదందర్ 

స ంగ్ మిషన్ కాకతీయ దావరా బ్ాగ్ుపడిన వరంగ్ల్ రూరల్ జిలాీ  న్ెకొాండ  

చెరువులల పుటి్న రోజు జరుపుకున్న మరట పరశ్ంస ంచడం విశేషం.నీట ి

పారుదల రంగాన్నకి గ్డిచిన న్ాలుగ్ునిరదళీ్లల 77,777 కోటీ 
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రూపాయలనత పరభుతవం ఖరుచ చదస ంద . రాబ్ో యి ే కాలంలల 1,17,000 

కోటీ అంచన్ా వయయంతో పనతలు చదసతు ంద .  

తెలంగాణ రాష్రం ఏరీడద న్ాటికి విదతయత్ రంగ్ం అధాయనిస ితికి 
చదరింద . తీవరమ ైన కర టు కోతలు, కర ంటు ష్ాకులతో ర ైతుల 

బ్లవనారణాలు, పేలిపో యిే టరా న్స ఫారారుీ , కాలిపో యి ే మోటారీతో 
వయవస్ాయం దారుణంగా దెబ్బతినిద . పరిశ్మిలకు పవర్ హాలిడదలు 
పరకటించడం, విపరటతమ ైన కోతల వలీ పరిశ్మిలు మూతపడద దతస ితి 

వచిచంద . కర ంటు కోసం పారిశాిమిక వేతులు ఇంద రాపారుా వదే 

ధ్రాిలకు ద గదవారు. గ్ృహాలకు కూడా గ్ంటల తరబ్డి కోతలు 
విధ ంచదవారు. తెలంగాణ వచదచ న్ాటిక ితీవరమ ైన విదతయత్ సంక్షోభం న్ెలకొన్న 

ఉంద .  తెలంగాణ పరభుతవం ఈ సంక్షోభాన్ని చాలా తకుావ సమయంలల 
పరిషారించింద . రాష్రం ఏరీడిన తొమిాదవ న్ెల నతంచద న్నరంతరాయ 

న్ాణయమ ైన విదతయతుు నత 24 గ్ంటల పాటు సరఫరా చదసతు నిద . రాష్ా్ ర న్ని 

మిగ్ులు విదతయత్ రాష్రంగా మారదచందతకు 28వేల మ గావాటుీ  స్ాి ప త 

విదతయత్ స్ామరియం లక్షయంగా తలప టి్న కొతు  విదతయత్ పాీ ంటీ న్నరాాణం 

శ్రవేగ్ంగా జరుగ్ుతునిద . 800 మ గావాటీ క టిప ఎస్ 7వ దశ్ 

న్నరాాణాన్ని కదవలం 42 న్ెలల రికారుి  సమయంలల పూరిు చదస , విదతయత్ 

ఉతీతిు  పరా రంభంచింద . 1080 మ గావాటీ స్ామరియంతో న్నరిాసతు ని భదరా ద ర 
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పవర్ పాీ ంటు ఈ ఏడాద  నతంచి ఉతీతిు  పరా రంభసతు ందన్ే తెలియ 

చదయడాన్నకి సంతోష్ సతు న్ాినత. 4వేల మ గావాటీ స్ామరియంతో న్నరిాసతు ని 

యాదాద ర అలా్ ర మ గా పవర్ పాీ ంటు న్నరాాణ పనతలు వేగ్ంగా 
జరగ్ుతున్ాియి. స్ాంపరదాయిేతర ఇంధ్న వనరుల దావరా విదతయత్ 

ఉతీతిున్న పోర తసహించాలన్ే ఉదదేశ్యంతో పరభుతవం 5వేల మ గావాటీ స్ో లార్ 

విదతయత్ ఉతీతిు  లక్షయంగా ప టు్ కునిద . ఇపీటికి 3,613 మ గావాటీ 

స్ో లార్ విదతయత్ అందతబ్ాటులలకి వచిచంద . దదశ్ంలల స్ో లార్ విదతయత్ 

ఉతీతిులల కరాా టక రాష్రం తరావత తెలంగాణ ర ండయ  స్ాి నంలల న్నలవడం 

గ్రవకారణం. తెలంగాణ రాష్రం ఏరీడద న్ాటికి 7,778 మ గావాటీ స్ాి ప త 

విదతయత్ స్ామరియం మాతరమే ఉండదద . న్ాలుగ్ునిరదళీ్లల పరభుతవం చదస న 

కృష్  వలీ తెలంగాణలల 16,503 మ గావాటీ స్ాి ప త విదతయత్ 

అందతబ్ాటులలకి వచిచంద .  స ంటరల్ ఎలకి్ిస టీ అథారిటీ పరకటించిన వారిిక 

న్నవేద క పరకారం తెలంగాణ రాష్రం పరగ్తి సతచికలలీ  ముఖయమ ైన తలసరి 
విదతయత్ విన్నయోగ్ం వృద ిరదటులల దదశ్ంలలన్ే పరథమంగా న్నలిచింద . దదశ్ంలల 
వయవస్ాయాన్నక ి 24 గ్ంటల పాటు న్ాణయమ ైన విదతయతుు నత ఉచితంగా 
సరఫరా చదసతు ని ఏక ైక రాష్రంగా తెలంగాణ న్నలిచిందన్న చెపీడాన్నక ి

న్ేన్ెంతో సంతోష్ సతు న్ాినత. విదతయత్ రంగ్ంలల రాష్రం అదతభత విజయాలు 
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స్ాధ ంచదందతకు కృష్  చదస న రాష్ర పరభుతావన్నకి, విదతయత్ సంసిల 

ఉదయయగ్ులందరికీ హృదయపూరవక అభనందనలు తెలియచదసతు న్ాినత.  

కుదతటపడిన వయవస్ాయం 

 సమ ైకయ రాష్రంలల కుపీకూలిన వయవస్ాయ రంగాన్ని న్నలబ్ెట్డాన్నకి 
పరభుతవం తీసతకుని చరయలు మంచి ఫలితాలనత ఇచాచయి. వయవస్ాయం 

దండుగ్ అన్ ేన్నరాశ్ న్నసీృహల నతంచి ర ైతులనత బ్యట పడదసేందతకు 
పరభుతవం చదపటి్న చరయలు ర ైతాంగాన్నకి గొపీ ఊరటన్నచాచయి.  24 

గ్ంటలు న్ాణయమ ైన ఉచిత విదతయతుు తో ర ైతుల కర ంటు కష్ా్ లు తీరాయి. 

పరభుతవం తీసతకుని వూయహాతాక చరయల వలీ సకాలంలల ఎరువులు, 
వితున్ాలు అందతతున్ాియి.  కల్తు వితున్ాలు, ఎరువుల అమాకాలనత 
న్నరోధ ంచడాన్నకి కఠినమ ైన చరయలు చదపటి్ంద . కల్తులు, నకిల్తలకు పాలీడద 
వారిప ై ప డి యాకు్  నమోదత చదయడాన్నకి పరభుతవం చట్ం కూడా 
తెచిచంద . ఎరువులు, వితున్ాలు, పురుగ్ు మందతల కల్తుకి పాలీడద వారిప ై 
పరభుతవం అతయంత కఠినంగా వయవహరిసతు ంద .  
ర ైతుబ్ంధ్త 
 పంట కాలంలల ప టు్ బ్డి కోసం ర ైతాంగ్ం అకాడా ఇకాడా అపుీలు 
చదయాలిసన అగ్తయం ఉండకూడదన్న టీఆర్ఎస్ పరభుతవం పరవేశ్ప టి్న ర ైతు 
బ్ంధ్త పథకం పరపంచ వాయపు ంగా పరశ్ంసలు ప ంద ంద . ర ైతులకు ప టు్ బ్డి 
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కోసం ఎకరాన్నకి 4వేల చొపుీన ర ండు పంటలకు 8వేల రూపాయలు 
దకుాతుండంతో ర ైతాంగ్ం హరిం వయకుం చదసతు నిద . ఈ పథకాన్ని 

ఐకయరాజయసమితి పరశ్ంస ంచడం మనందరికీ గ్రవకారణం. ర ైతుబ్ంధ్త 
పథకం దదశ్ంలల ఇపుీడు ఓ రోల్ మోడల్ పథకంగా మారింద . చాలా 
రాష్ా్ ర లు ఈ పథకాన్ని అమలు చదయడాన్నకి స దిమయాయయి. పరముఖ 

వయవస్ాయారిిక న్నపుణులు అశోక్ గ్ులాటి లాంటి వాళ్లీ  వయవస్ాయ 

సంక్షోభాన్నకి ర ైతుబ్ంధ్త తరహా పథకం మాతరమే పరిష్ాారమన్న 

పేరొాన్ాిరు. తెలంగాణ ర ైతుల ప టు్ బ్డి సమసయనత తీరిచన ర ైతుబ్ంధ్ 

న్ేడు జాతీయ ఎజ ండాగా మారింద . మీడియాలల , వివిధ్ వేద కలలీ  
జరుగ్ుతుని చరచలలీ  తెలంగాణ మోడల్ అన్ ే మాట విరివిగా 
వినపడుతుంటేతెలంగాణ బిడిలు గ్రవపడుతున్ాిరు. 
ర ైతుబ్లమా 
 దతరదృష్వశాతుు  ఏ ర ైతెైన్ా మరణిసేు  అతన్న కుటుంబ్ం వీధ న 

పడొదేన్ే మానవీయమ ైన ఆలలచనతో పరభుతవం ర ైతు బ్లమా పథకాన్ని 

పరవేశ్ప టి్ంద . ఈ పథకం దావరా ర ైతు ఏ కారణాల వలీ మరణించిన్ా, ఆ 

ర ైతు కుటుంబ్ాన్నకి 5 లక్షల రూపాయలనత కదవలం పద  రోజుల వయవధ లల 
పరభుతవం అంద సతు నిద . ఇపీటి వరకు 5,675 మంద  ర ైతుల 

కుటుంబ్ాలకు 283 కోటీ రూపాయలు ర ైతుబ్లమా పథకం కింద సహాయం 
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అంద ంచింద . వయవస్ాయ శాఖనత బ్లలపేతం చదసేందతకు పరతీ ఐదతవేల 

ఎకరాలకు ఒకరు చొపుీన  వయవస్ాయ విసురణాధ కారులనత పరభుతవం 

న్నయమించింద . ర ైతులు పరసీరం చరిచంచతకోవడం కోసం ర ైతు వేద కలు 
న్నరాాణం తలప టి్ంద . 

భూరికారుి ల పరక్షాళ్న 

భూ వివాదాలనత  శాశ్వతంగా పరిషారించడం కోసం,భూ రికారుి ల  

న్నరవహణ పారదరశకంగా ఉండడం కోసం దదశ్ంలల మరద రాష్ర పరభుతవం 

కూడా చదయన్న స్ాహసం తెలంగాణ పరభుతవం చదస ంద .  భూ రికారుి ల 

సమగ్ ి పరక్షాళ్న కారయకిమం చదపటి్ంద . పరభుతవం చదస న కృష్ తో  దాదాపు 
94 శాతం భూముల యాజమాన్ాయల హకుాల విషయంలల సీష్త 

వచిచంద . స్ాదా బ్ెైన్ామాల దావరా జరిగిన భూముల  కియ వికయిాలకు 
చట్బ్దిత కోసం   ఉచితంగా రిజిసే్ రషన్ చదయించింద . భూముల  రిజిసే్ రషనీ 

వయవసిలల ఇకప  ై  వందకు వంద శాతం పారదరశకత స్ాధ ంచదందతకు 
సమూల సంసారణలకు పరభుతవం శ్రికారం చతటి్ంద .  
గాిమీణ ఆరిిక వయవసికు పునరుతదుజం 

 సమ ైకయ రాష్రంలల తెలంగాణా గాిమీణ ఆరిిక వయవసి 

చిన్ాిభనిమ ైపో యింద . కుల వృతుు ల మీద ఆధారపడి జీవించద బ్ల స  
కులాల జీవితాలు కుపీ కూలి పో యిన్ాయి. ఈ వృతుు లకు ఆరిిక 
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చదయూత, పోర తాసహం ఇవవడం వలీ రాష్రంలలన్న బిస ల స ితిగ్తులనత 
మారాచలన్న తదావరా గాిమీణ ఆరిిక వయవసినత తిరిగ ి న్నలబ్ెటా్ లన్న 

పరభుతవం భావించింద . తెలంగాణా పరభుతవం  భారతదదశ్ంలల మరద రాష్రంలల 
కూడా అమలు చదయన్న  గొపీ కారయకమిాలనత బిస ల కోసం రూప ంద ంచి 

అమలు చదసతు నిద .  
గొర ిల పంప ణీ 
 గొలీ,  కురుమలు, మతసయకారులు, న్ేత కారిాకులు, విశ్వకరాలు, 
చాకలి, మంగ్లి తద తర కులాల స్ో దరులు మన తెలంగాణకుని గొపీ 
మానవ సంపద. సమాజాన్నకి వీరు చదసతు ని సేవలు వెలకట్లేన్నవి.  గొలీ 

కురాలకు ప దేఎతుు న గొర ిలు పంప ణీ చదస ే కారయకిమం పరభుతవం 

పరా రభంచింద . ఇపీటికద 75 లక్షల గొర ిలు పంప ణ ీచదస ంద . ప రిగిన జీవ 

సంపదతో ఇపీటికద 1,200 కోటీ రూపాయల కు ప ైగా పరయోజనం గొలీ 

కురాలకు  చదకూరింద .  గొర ిలకు కావలస న దాణా కూడా పరభుతవం 

ఉచితంగా పంప ణీచదసతు ండటంతో గొలీకురాలు  ఆనందం 

వయకుంచదసతు న్ాిరు.  ఈ దదశ్ంలల గొర లితో పాటు ఇతర పశువులకు సతవర 

వెైదయ సేవలు అంద ంచడం కోసం 100 సంచార పశువెైదయశాలలు 
నడుపుతుని ఒకద ఒక రాష్రం తెలంగాణ రాష్రం అన్న తెలంగాణ మాతరమే 
అన్న చెపీడాన్నకి గ్రివసతు న్ాినత. 
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చదపల ప ంపకం 

 రాష్రంలల చదపల ప ంపకాన్ని ప దేఎతుు న పోర తసహించడం కోసం 

కావాలిసన చదప ప లీలనత, రొయయ ప లీలనత పరభుతవమే ఉచితంగా సరఫరా 
చదసతు నిద . అన్ని జలాశ్యాలలీ  కోటాీ ద  చదప ప లీలనత వదతలుతునిద . 
పరభుతవం చదపటి్న చరయల వలీ మతసయకారుల ఆదాయం గ్ణనీయంగా 
ప రిగింద . భవిషయతుు లల మతసయ పరిశ్మినత మరింత అభవృద ి  చదస ేవిధ్ంగా 
పరభుతవం చరయలు తీసతకుంటునిద .  
చదన్ేతకు పోర తాసహం 

 చదన్ేత కళ్కు తెలంగాణా ప టి్ంద  పేరు.  గ్దావల, న్ారాయణ పేట, 

పో చంపలీి, స ద ేపేట,  స రిస లీ  న్ేత ఉతీతుు లు న్ేటిక ీతమ పరతదయకతనత 
చాటుకుంటున్ాియి. కాలమాన పరిస ితుల వలన కొంత,   సమ ైకయ 
పాలనలల పరదరిశంచిన న్నరాదరణ వలీ కొంత  చదన్ేత రంగ్ం భయంకరమ ైన  

సంక్షోభంలల కూరుకుపో యింద .  చదన్ేత కారిాకులు ఆతాహతయల 

పాలయాయరు.  చదన్ేత, పవర్ లూం కారిాకుల స ితి గ్తులు మారదచందతకు 
తెలంగాణ పరభుతవం  పరతదయక శ్దిి వహించి వివిధ్   కారయకిమాలనత 
అమలలీ కి తెచిచంద . న్ేత కారిాకులు న్ేస  వస్ాు ర లనత  పరభుతవమే కొనతగోలు 
చదసతు నిద . విదాయరుి లకు, పో ల్తసతలకు, ఇతర సంసిల ఉదయయగ్ుల 

యూన్నఫారాలు, బ్తుకమా, రంజాన్, కిిసాస్ పండుగ్ల  సందరభంగా 



13 | P a g e  
 

పంచద చీరల కోసం  చదన్ేత ఉతీతుు లనత అదదవిధ్ంగా   పవరూీ ం  

ఉతీతుు లనత కొనతగోలు చదసతు నిద . చదన్ేత వారిక ి  మరియు 
మరమగాా లవారికి నతలు, రస్ాయన్ాలప  ై 50 శాతం సబిసడీన్న 

కలిీసతు నిద . మార ాట్ సదతపాయాలనత మ రుగ్ుపరిచి,  కారిాకులకు 
కనీస పరతిఫలం దకదా విధ్ంగా  చరయలు తీసతకునిద . చదన్ేత ఉతీతుు లకు 
మంచి పరచారం కలిీసతు నిద .  న్ేత కారిాకులకు ఉపాధ  కలిీంచదందతకు 
వరంగ్ల్ లల మ గా టెక్స టెైల్ పారుా న్నరిాసతు నిద .  స రిస లీ, గ్దావలలల 
టెక్స టెైల్ హబ్సస ఏరాీటు చదసతు నిద .  
ఇతర కులాలకు పోర తాసహం 

 నవీన క్షౌరశాలలు ప టు్ కున్ేందతకు న్ాయియ బ్రా హాణులకు, బ్ట్లు 
ఉతికద  అధ్తన్ాతన యంతరపరికరాలు  కొనతగోలు చదసేందతకు రజకులకు 
పరభుతవం  ఆరిిక సహాయం అంద సతు నిద . కలుీ గటత వృతిున్న 

పోర తసహించదందతకు పరభుతవం రాష్ర వాయపు ంగా కోటాీ ద  సంఖయలల తాటి, ఈత 

చెటీ ప ంపకం చదపటి్ంద . అంతదకాకుండా చెటీ పనతినత పూరిుగా 
రదతే చదస ంద . పరమాదవశాతతు  గటతకారిాకులు  మరణిసేు  ఇచదచ పరిహారాన్ని 

5 లక్షల రూపాయలకు ప ంచింద .  
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 సంచార కులాలు, ఆశిత కులాలు, తద తర వరాా లవారికోసం 

పరభుతవం వెయియ కోటీ రూపాయలతో దదశ్ంలల మర కాడా లేన్న విధ్ంగా 
ఎం.బి.స  కారొీరదషన్ నత  ఏరాీటు చదస ంద .  
విదాయరంగ్ం  

విదాయరంగ్ంలల తెలంగాణ రాష్రం చకాగా  ముందడుగ్ు 
వేసతు నిద . కదజీ టు ప జి ఉచిత విదాయవిధానంలల భాగ్ంగా  ప దే 

సంఖయలల ర స డెని్నయల్ సతాళ్లీ , కాలేజీలనత పరభుతవం ఏరాీటు 
చదస ంద . తెలంగాణ రాష్రం ఏరీడకముందత ఎసపస, ఎసప్ , బ్లసప, మ ైన్ారిటీ,  
వరాా లకి చెంద న విదాయరుి లకోసం కదవలం 296 గ్ురుకులాలు మాతరమే 
అరకొర వసతులతో ఉండదవి. తెలంగాణ రాష్ర పరభుతవం  ఇపుీడు  
అన్ని హంగ్ులతో, రికారుి  స్ాి యిలల  542 కొతు  గ్ురుకులాలు 
ఏరాీటుచదస ంద . వచదచ విదాయ సంవతసరం  నతంచి బిస ల కోసం మరో 
119 ర స డెని్నయల్ సతాళీ్నత పరభుతవం పరా రంభంచబ్ో తునిద . ఎసపస, 
ఎసప్  విదాయరిినతల కోసం డిగట ిగ్ురుకులాలనత కూడా పరా రంభంచింద .  ఈ 

గ్ురుకులాలలీ  ఒకోా విదాయరిిప ై ఏడాద కి సగ్టున లక్షా 20వేల 

రూపాయలు వెచిచసతు , మంచి భోజనం, వసతి, సకల స్ౌకరాయలు 
కలిీంచింద . విదదశ్రవిదయ కోసం  వెళ్ేేవారికి డాక్ర్ బి.ఆర్.అంబ్ేడార్, 
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మహాతాా జయయతిబ్ా పూలే పేరుతో 20 లక్షల రూపాయల ఆరిిక 

సహాయం పరభుతవం అందజదసతు నిద .  
పరజారోగ్యం 

 పేదలకు మ రుగ ైన వెైదయం లభంచాలన్న  తెలంగాణ పరభుతవం 

పరభుతావసతపతుర లలీ  వసతులనత ఎంతో  అభవృద ి  పరిచింద .  
పరభుతావసతపతుర లప ై పరజలలీ  విశావసం  ప రిగదటు్  చదస ంద . పరభుతవ 
దవాఖాన్ాలలల కావలిసన వెైదయ పరికరాలు, మందతలు, ఆధ్తన్నక 

పరిజాా న్ాన్ని పరభుతవం అందతబ్ాటులలకి తెచిచంద . 
పరభుతావసతపతుర లలీ  మందతల కొనతగోలుకు కదటాయించద బ్డెెట్ నత 
మూడింతలు ప ంచి, పరజలకు అవసరమ ైన మందతలనత ఉచితంగా 
అంద వవడాన్నకి అందతబ్ాటులల ఉంచింద .   40 పరభుతావసతపతుర లలీ  
డయాలస స్ కదందరా లు ఏరాీటు చదస ంద . ఎం.ఆర్.ఐ, స టీస్ాాన్, 

డిజిటల్ రదడియాలజీ, టూ డి ఎకో, తద తర అతాయధ్తన్నక పరికరాలనత 
వివిధ్ దవాఖాన్ాలలల పరభుతవం అందతబ్ాటులలకి తెచిచంద . జిలాీ , 
ఏరియా ఆసీతుర లలల ఐ.స .యు కదందరా ల సంఖయ కూడా ప ంచడం 

జరిగింద .ఉతుమ వెైదయసేవలు అంద ంచినందతకు మన రాష్ా్ ర న్నకి పలు 
జాతీయస్ాి యి అవారుి లు కూడా లభంచాయి. 
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         హ ైదరాబ్ాద్ నగ్రంలల వెైదయసేవలనత మరింత విసురించి, 

పేదలందరికీ అందతబ్ాటులలకి తెచదచందతకు పరతీ పద వేల మంద కి ఒకటి 
చొపుీన బ్సపు  దవాఖాన్ాలు ఏరాీటు చదసతు న్ాిం. 40 బ్సపు  
దవాఖాన్ాలు ఇపీటికద సేవలు అంద సతు న్ాియి. ఈ దవాఖాన్ాలలీ  
పరా థమిక వెైదయం, రోగ్ న్నరాి రణ పరటక్షలు, ఉచితంగా మందతలు 
అందతబ్ాటులల ఉన్ాియి.  

 వెైదయ విదయనత,  సేవలనత మరింత విసురించడం కోసం రాష్రంలల 
కొతుగా న్ాలుగ్ు వెైదయ కళ్యశాలనత పరభుతవం మంజూరు చదస ంద .  
స ద ేపేట, మహబ్ూబ్స నగ్ర్  కళ్యశాలలలీ  పరవేశాలు పరా రంభం 

అయాయయి. సతరాయపేట, నల్ా ండలల వచదచ ఏడాద  నతంచి 

పరా రంభమవుతాయి. ఒకోా వెైదయ కళ్యశాలకు అనతబ్ంధ్ంగా 750 

పడకల ఆసతపతుర లు పరా రంభసతు న్ాిం.  

 ఆసతపతిరలల మరణించిన వార ి మృతదదహాలనత ఉచితంగా 
తరలించడాన్నకి పరభుతవం పరమపద వాహన్ాలనత పరవేశ్ ప టి్ంద . ఈ 

సదతపాయం దదశ్ంలల మర కాడా లేదత. తెలంగాణ పరభుతవం 

మానవీయ దృకీథంతో ఈ వాహన సేవలనత పేదలకు 
అందతబ్ాటులలకి తెచిచంద .  
కదసపఆర్ కిట్స 
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 ఆసతపతుర లలల సతరక్షిత పరసవాలు జరగాలన్ే పరధాన లక్షయంతో పరవేశ్ 

ప టి్న పథకం క స ఆర్ కిట్స. ఈ పథకం కిింద న్నరుపేద  గ్రిభణులకు 
12,000 రూపాయలు పరభుతవం  చెలీిసతు నిద . ఆడప లీనత పరసవించిన 

తలీికి  పోర తాసహకంగా మరో 1,000 రూపాయలు పరభుతవం అదనంగా 
చెలీిసతు నిద . దీన్నతోపాటు నవజాత శశువులకు, బ్ాలింతలకు కావలిసన 

16 రకాల వసతు వులతోకూడిన 2,000 రూపాయల విలువెైన కిట్ నత కూడా 
అంద సతు నిద .  ఈ పథకం అమలు తరావత పరభుతవ ఆసీతుర లలల 
పరసవాల సంఖయ గ్ణనీయంగా ప రగ్డంతోపాటు, సమరివంతంగా మాతా, 
శశు సంరక్షణ  జరుగ్ుతునిద .  ఇపీటికద లక్షలాద  మంద  ఈ పథకం 

దావరా  పరయోజనం ప ందారు.  
 గ్రభవతులకు ఆరోగ్యలక్షిా పథకం కింద  ఒకపూట సంపూరా 

ఆహారాన్ని అంగ్న్ావడీ కదందరా లదావరా అంద సతు నిద .  ఐరన్, తద తర 

మందతల  పంప ణ ీకూడా   జరుగ్ుతోంద .  
కంట ివెలుగ్ు 
దృష్ ్లలపంతో బ్ాధ్పడద వారిక ికంట ివెైదాయన్ని చదరువలలకి తీసతకురావడం 

కోసం పరభుతవం కంట ివెలుగ్ు పథకం పరా రంభంచింద . అన్ని గాిమాలు, 
పట్ణాలలీ న్న అన్ని డివిజనీలల ఉచితంగా పరటక్షలు న్నరవహించి, 
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అవసరమ ైన వారిక ి మందతలు,అదాే లు అంద సతు నిద . శ్సు ర చికితసలు 
జరిప సతు నిద .  
ఇ.ఎన్.టి &దంత పరటక్షలు 
కంట ి వెలుగ్ు తరహాలలన్ే చెవి, ముకుా, గొంతు, దంత సంబ్ంధ్మ ైన 

వాయధ  న్నరాి రణ పరటక్షలు న్నరవహించడం కోసం రాష్ర వాయపు ంగా పరతదయక 

శబిరాలు నడపాలన్న పరభుతవం న్నరాయించింద . అన్ని రకాల పరటక్షలు 
న్నరవహించి, తెలంగాణ హ ల్ు  ప ర ఫ ైల్ రూప ంద ంచడాన్నకి పరభుతవం 

సంకలిీంచింద . ఈ పథకం అమలు కోసం పరా థమికమ ైన ఏరాీటీనత 
పరభుతవం పరా రంభంచింద .  
పరిపాలన సంసారణలు  
 పరజలకుపరిపాలననత మరింత చదరువ చదయడం కోసం మన  

రాష్రంలల విపీవాతాకమ ైన  పరిపాలన్ా సంసారణలనత విజయ వంతంగా 
అమలు చదసతకున్ాిం. దదశ్ చరితరలల ఇంత తకుావ సమయంలల ఇంత 

భారట పాలన్ా సంసారణలు మర కాడా జరగ్లేదత. పరిపాలన్ా స్ౌలభయం 

కోసం, పరభుతవ కారయకిమాల అమలులల వేగాన్ని,   పారదరశకతనత  
ప ంచడం కోసం, 10 జిలాీ లనత 31 జిలాీ లు చదసతకున్ాిం. కొతుగా 
న్ారాయణపేట, ములుగ్ు జిలాీ లనత ఏరాీటు చదసతకుంటున్ాిం. 43 

ర వెనతయ డివిజనీ సంఖయనత 69కి ప ంచతకున్ాిం. 459 మండలాలనత 584 
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మండలాలు చదసతకున్ాిం. గ్తంలల 68 మున్నసపాలిటీలుంట,ే కొతుగా మరో 
68 మున్నసపాలిటలీనత ఏరాీటు చదసతకున్ాిం. తెలంగాణలల ఇపుీడు 
మొతుం 136 మున్నసపాలిటలీు, 6 కారొీరదషనతీ  ఉన్ాియి. గ్తంలల 8,690 

గాిమ పంచాయితీలుంటే, కొతుగా 4,383 గాిమ పంచాయితీలనత ఏరాీటు 
చదసతకున్ాిం. ఇపుీడు తెలంగాణలల మొతుం 12,751 గాిమ 

పంచాయితీలున్ాియి.  

గాిమ పంచాయితీలుగా తండాలు 
 మా తండాలల మా రాజయం అన్ే న్నన్ాదంతో తండాలు, గ్ూడాలనత 
పరతదయక పంచాయితీలుగా ఏరాీటు చదయాలన్న ఎసప్లు ఎపీటి నతంచ  ో

డిమాండ్ చదసతు న్ాిరు. వార ికలనత తెలంగాణ పరభుతవం  న్నజం చదస ంద . 
రాష్రంలల కొతుగా 1,326 పరతదయక ఎసప్  గాిమ పంచాయితీలనత ఏరాీటు 
చదస ంద .వీటిక ితోడు 1,311 గాిమ పంచాయితీలు ష్ డతయలి్ ఏరియాలలన్ే 
ఉన్ాియి. ఇతర గాిమ పంచాయితీలలీ నత ఎసప్లకు రిజరదవషన్  

కలిీంచింద .పరసతు తం జరుగ్ుతుని గాిమ పంచాయితీ ఎన్నికలలీ  3వేల 

మంద  ఎసప్లు రాష్రంలల  సరీంచతలుగా  అయిేయ అవకాశాన్ని పరభుతవం 

కలిీంచింద . దదశ్ంలల ఎసప్ల కోసం ఇంత ప దే ఎతుు న పంచాయతీనత 
ఏరాీటు చదస న పరభుతవం మరొకటి లేదత. ఇద  అభుయదయ పంథాలల 
నడుసతు ని తెలంగాణ పరభుతవం స్ాధ ంచిన చారితరక విజయం.  



20 | P a g e  
 

మరింత పకడబందీగా శాంతి భదరతలనత పరయవేక్షించడాన్నకి పరభుతవం కొతు  
పో ల్తసత కమీషనరదటీనత ఏరాీటు చదస ంద . తెలంగాణ వచదచ న్ాటిక ిరాష్రంలల 
కదవలం ర ండు పో ల్తస్ కమీషనరదటుీ  మాతరమే ఉండదవి. పరభుతవం కొతుగా 
ఏడు పో ల్తస్ కమీషనరదటీనీనత న్ెలకొలిీంద . పరసతు తం రాష్రంలల తొమిాద  
పో ల్తస్ కమీషనరదటుీ న్ాియి. కొతు  పో ల్తస్ సబ్స డివిజనీనత, కొతు  సరిాళీ్నత, 
కొతు  పో ల్తస్ సే్షనీనత పరభుతవం ఏరాీటు చదస ంద . పో ల్తస్ సబ్స డివిజనీ 

సంఖయనత 139 నతంచి 163కు, సరిాళీ్ సంఖయనత 688 నతంచి 717కు, 
పో ల్తస్ సే్షనీ సంఖయనత 712 నతంచి 814కు పరభుతవం ప ంచింద .  
  

కొతు  జయనల్ వయవసి 

 తెలంగాణా స్ాధ ంచతకుని ఫలితం సంపూరాంగా ప ందాలంటే 
స్ాి న్నకులకద ఉదయయగావకాశాలు దకాాలి. కొతు  జిలాీ ల పరా తిపద కన 

స్ాి న్నకుల హకుాలు పరిరక్షించటం కోసం, పరభుతవం కొతు  జయనల్ 

వయవసినత ఏరాీటు చదస ంద .  లలకల్ కదడర్ ఉదయయగాలలల 95 శాతం 

అవకాశాలు స్ాి న్నకులకద లభంచద విధ్ంగా చట్ం చదస ంద . డిస ్ రక్్ కదడర్ తో 
పాటు ఏడు జయనతీ , ర ండు  మల్్త జయనతీ  ఏరాీటు చదసతు  పరభుతవం చట్ం 

తీసతకొచిచంద . కొతు  జయనల్ వయవసి పరకారమే 
తెలంగాణలలన్నయామకాలు జరుగ్ుతాయి.  

పారిశాిమికాభవృద ే  
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  రాష్ంలల  పరిశ్మిల స్ాి పనకోసం ముందతకువచదచ వారిక ి  ట.ిఎస్ - 

ఐ.పాస్  స ంగిల్ విండయ  విధానం ఎంతో ఆకరిణీయంగా వుంద .   కదవలం 15 

రోజులలీ న్ే అన్ని రకాల అనతమతులు పరిశ్మిల స్ాి పనకు 
లభసతు న్ాియి.  ఇపీటి దాకా 8వేల పరిశ్మిలకు ఈ విధానం దావరా 
అనతమతులు లభంచగా అందతలల 5,570 పరిశ్మిలు ఉతీతిున్న 

పరా రంభంచిన్ాయి.  లక్షా ముప ైఫ ర ండు  వేల కోటీ రూపాయల 

ప టు్ బ్డులు రాష్ా్ ర న్నకి తరలి  వచిచనయి. 8.37 లక్షల మంద క ిఉదయ యగ్ 

అవకాశాలు లభంచాయి.  

ఖాయిలా పడిన   కాగ్జ్ నగ్ర్ స రూీర్  మిలుీ నత పరభుతవం పూనతకొన్న 

పునరుదిరించింద . రామగ్ుండంలల ఎరువుల ఫాయక్రట పునరుదిరణ 

పనతలు జరుగ్ుతున్ాియి. రాష్రంలల ఖాయిలా పడిన ఇతర పరిశ్మిలనత 
తెరిప ంచడాన్నకి పరయతాిలు కొనస్ాగ్ుతున్ాియి. 

ఐ.టి రంగ్ంలల బ్ల్తయమ ైన శ్కిుగా తెలంగాణ 

 తెలంగాణ రాష్రం ఐ.ట ి రంగ్ంలల బ్ల్తయమ ైన శ్కిుగా ఎద గింద .  
పరపంచంలల  హ ైదరాబ్ాద్   పరముఖ ఐ.టి హబ్స  గా గ్ురిుంపు ప ంద ంద . 
రాష్రపరభుతవం రూప ంద ంచిన నతతన ఐ.టి విధానంతోపాటు,  స ంగిల్ 

విండయ  పారిశాిమిక అనతమతుల విధానం వలీ  ఐ.ట ి రంగ్ం లల  
గ్ణనీయమ ైన ప టు్ బ్డులు రావడం పరా రంభమ ైంద . ఎన్ోి ద గా్జ 
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కంప నీలు  తెలంగాణలల ప టు్ బ్డులు ప డుతున్ాియి. అంకుర 

పరిశ్మిలనత పోర తసహించదందతకు ఏరాీటుచదస న ట-ిహబ్స దదశ్వాయపు ంగా 
సంచలనం సృష్ ్ంచింద . ఐ.టి ఎగ్ుమతులు ఈ ఏడాద  లక్ష కోటీ 

రూపాయలకు చదరుకున్ాియి.  ఐ.టి. పరిశ్మినత రాష్రం లలన్న ఇతర  

నగ్రాలకు  విసురించడంలల రాష్ర పరభుతవం సఫలమవుతోంద .   
డబ్ుల్ బ్ెడ్ రూం ఇళ్లే 

 న్నరుపేదలకు గ్ృహన్నరాాణం పథకం అమలుచదయడంలల కూడా 
తెలంగాణ రాష్రం దదశాన్నకద ఆదరశంగా న్నలిచింద .నతటికి నతరు శాతం 

పరభుతవ ఖరుచతో డబ్ుల్ బ్ెడ్ రూం ఇళ్ేనత న్నరిాంచి ఇవవడం దదశ్ంలలన్ే 
పరథమం.  డబ్ుల్ బ్ెడ్ రూం ఇళ్ే పథకం కిింద ఇపీటి వరకు 2, 72, 763 

ఇళ్ేనత పరభుతవం మంజూరు చదస ంద .ఇండీ న్నరాాణంస్ాగ్ుతునిద . 
బ్లహీనవరాా ల గ్ృహన్నరాాణ పథకం కింద లబిిదారులు గ్తంలల 
చెలీించవలస  వుని 4వేల కోటీ రూపాయల రుణబ్కాయిలనత పరభుతవం 

రదతే  చదస ంద . 

సజావుగా శాంతిభదరతలు 
 పో ల్తసత శాఖ నత బ్లలపేతం చదయడం  వలీ సమరివంతంగా   
శాంతిభదరతల పరిరక్షణ జరుగ్ుతునిద . చరితరలల ఎనిడత లేనంత 

పరశాంతంగా జనజీవనం స్ాగ్ుతునిద . అభవృద ిలల శాంతి భదరతలకుని 
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పరా ధానయతనత గ్ురిుంచి, పరభుతవం పో ల్తసత శాఖకు అతయధ క బ్డెెట్ 

కదటాయించింద .  హ ైదరాబ్ాద్ లల తవరలలన్ే అంతరాె తీయ స్ాి యి పో లిస్ 

కమాండ్ అండ్ కంటరర ల్ స ంటర్ పరా రంభం కానతనిద . శాంతి భదరతల తో 
పాటూ పరకృతి  వెైపరటతాయలు,  జాతరలు, ఉతసవాలనత ఈ స ంటర్ దావరా 
న్నశతంగా  పరయవేక్షించటాన్నకి  వీలవుతుంద .  పో ల్తస్ శాఖ  పేకాట, 

గ్ుడుంబ్ా వంట ిదతరాచారాలనత  సమరివంతంగా అరికట్గ్లిగింద . డరగ్స, 
కల్తుల న్నరోధాన్నకి  ఉకుాప డికిలి బిగించింద . ష్ప టీమ్సస కృష్  ఫలితంగా 
మహిళ్లకు భదరత ఏరీడింద . శాంతిభదరతల పరయవేక్షణలల తెలంగాణ 

రాష్ా్ ర న్ని  దదశాన్నకద తలమాన్నకంగా న్నలుపుతుని పో ల్తస్ శాఖ 

ఉదయయగ్ులందరికీ ఈ సందరభంగా పరతదయక అభనందనలు 
తెలుపుతున్ాినత.  
 

పరజా సంక్షదమం, అభవృద ి  కోసం పరభుతవం పరవేశ్ ప టి్న పథకాలు పరజల 

జీవితాలలీ  మ రుగ్ుదలనత స్ాధ ంచగ్లిగాయి. శ్రి క .చందరశేఖర్ రావు గార ి

న్ేతృతవంలలన్న పరభుతవం సమరివంతమ ైన పరిపాలన వలీ రాష్రం 

దదశ్ంలలన్ే అన్ేక రంగాలలీ  అగ్గిామిగా పురోగ్మిసతు నిద . అందతవలీన్ే గ్త 

ఎన్నికలలీ  అన్ని వరాా ల పరజలు పరభుతవంప ై తమ విశావస్ాన్ని ప దే ఎతుు న 

పరకటిసతు  తీరుీన్నచాచరు. మూడింట్ న్ాలుగ్ు వంతులు మ జారిటీ 
స్ాి న్ాలు గ లిప ంచి, తిరిగి అధ కారంలలక ి తీసతకొచాచరు. ఈ విజయాన్ని 
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వినమరంగా సపవకరిసతు , న్ా పరభుతవం ఎన్నికల సందరభంగా ఇచిచన 

హామీలనత అమలు చదసేందతకు చరయలు పరా రంభంచింద .  

అవసరమ ైన అరుు లకు అంద ంచద ఆసరా ప నినీనత 1000 రూపాయల 

నతంచి 2,016 రూపాయలకు, ద వాయంగ్ులకు 1500 రూపాయల నతంచి 

3,016 రూపాయలకు ప ంచాలన్న న్నరాయించింద . వృదాే పయ ప నిన్ ప ందద 
అరుత వయో పరిమితిన్న సడలించి, 57 సంవతసరాలు న్నండిన వారందరికీ 

ప ంచిన ప నినీనత అంద ంచబ్ో తునిద . న్నరుదయ యగ్ స్ో దరులకు న్ెలకు 
3,016 రూపాయల భృతి అంద ంచడాన్నకి పరభుతవం చరయలు 
తీసతకుంటునిద . పరసతు త పదితిలల డబ్ుల్ బ్ెడ్ రూమ్స ఇండీ న్నరాాణం 

కొనస్ాగిసతు న్ే, స్ ంతసిలంఉనిఅరుు ల ైన పేదలకు డబ్ుల్ బ్డెతర ంఇంటి 
న్నరాాణం కోసం రూ.5 లక్షల నతంచి రూ.6 లక్షల వరకు అంద ంచడం 

జరుగ్ుతుంద . ర ైతులకురూ. 1 లక్షవరకుని పంట రుణాలనత మాఫప 
చదయడం జరుగ్ుతుంద .ఈ సంవతసరం నతంచద ర ైతుబ్ంధ్త సహాయాన్ని 

ఎకరాన్నకి ఏడాద కి 8 వేల నతంచి 10వేలకు ప ంచి, అంద సతు ంద .ర ైతుసమ
నవయసమితిసభుయలకుగౌరవ భృతి అంద ంచడం జరుగ్ుతుంద . ఎసపస, 
ఎసప్  వరాా ల సమగ్ ిఅభవృద ి  కోసం పరతదయక  పథకాలు రూప ంద ంచదందతకు 
న్నయమించిన కమిటీ ఇచదచ న్నవేద కనత పరభుతవం అమలు చదసతు ంద .  
చట్సభలలీ  బిస లకు 33 శాతం, మహిళ్లకు 33 శాతం రిజరదవషన్ అమలు 



25 | P a g e  
 

కోసం పరభుతవం పో రాడుతుంద .  ఎసప్లకు 12 శాతం, మ ైన్ారిటీలకు 12 

శాతం రిజరదవషన్ కలిీసతు  తెలంగాణ అస ంబీ్ల తీరాానం చదస ంద . ఈ 

రిజరదవషనతీ  అమలు చదయడం కోసం కదందరంతో రాజీలేన్న పో రాటం చదసతు ంద .  
ఎసపస వరటాకరణ కోసం అస ంబీ్ల తీరాానం చదస , కదందరా న్నకి పంపడం జరిగింద . 
కదందరం నతంచి ఆమోదం రావడం కోసం టిఆర్ఎస్ పో రాటం చదసతు ంద .   
 

ర ైతులకు గిటు్ బ్ాటు ధ్ర లభంచడం కోసం ప దే ఎతుు న ఫుడ్ పరా స స ంగ్ 

యూన్నటీనత న్ెలకొలాీలన్న పరభుతవం ఆలలచిసతు నిద . పరభుతవం, 

మహిళ్య సంఘాలు, ఐక ప  ఉదయయగ్ుల సంయుకు న్నరవహణలల ఈ 

యూన్నటుీ  పన్నచదస్ాు యి. సందరోభచితంగా ఐక ప  ఉదయయగ్ుల సరటవసతలనత  
కిమబ్దీికరించాలన్న పరభుతవం యోచిసతు నిద . ఎన్నికలలీ  ఇచిచన 

హామీలనీి న్ెరవేరదచందతకు పరభుతవం చితుశుద ితో కృష్  చదసతు ంద . 

గ్త న్ాలుగ్ునిరదళీ్లల పరభుతవం మాన్నఫ స్ో్ లల పరకటించకుండాన్ే అన్ేక 

పరజయపయోగ్ కారయకమిాలనత అమలలీ కి తెచిచంద . అదద విధ్ంగా రానతని 

ఐదదళీ్లలనత రాష్రం సమగాిభవృద ిన్న దృష్ ్లలఉంచతకున్న, ఎపీటికపుీడు 
పరజల అవసరాలకు అనతగ్ుణంగా నతతన లక్షాయలనత, పరణాళికలనత, 
పథకాలనత న్నరదేశంచతకుంటూ పరభుతవం పురోగ్మిసతు ందన్న తెలియ 

చదసతు న్ాినత. పరజల బ్తుకులలీ  సతఖ సంతోష్ాలు వెలీివిరిస ే బ్ంగారు 
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తెలంగాణ న్నరాాణం కోసం పరజలు అంద ంచిన అపూరవ విజయం 

పున్ాద గా న్ా పరభుతవం పునరంకితమవుతునిద  ఈ ఉభయ సభల 

స్ాక్షిగా న్నండు విశావసంతో పరకటిసతు న్ాినత.  

జ ై హింద్ 

జ ై తెలంగాణ 


