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తెలంగాణ రాష్్టర ప్రజలందరికీ 
గణతంతర దినోతసవ హృదయ ప్ూర్వక శుభాకాంక్షలు...  
ఈ రోజు భార్తీయులందర్ూ 70వ గణతంతర దినోతసవాన్ని జాతీయ ప్ండుగగా 
జర్ుప్ుకుంటుననిర్ు.  
ఈ శుభసమయాన మన స్ావతంత్రం కోసం పో రాడిన ఎందరో మహనీయులను, 
తనాగమూర్ుు లను, రాజాాంగ న్నరాాతలను సారించుకోవడం మన విధి.  
వారి తనాగాల ఫలితంగానే నడేు మనం ఈ వడేుకలను ఘనంగా జర్ుప్ుకుంటుననిం.  
వారి ఆశయాల మేర్కు రాష్్టర సమగర అభివృదిి కి నన ప్రభుతవం అనేక కార్ాకరమాలు చేప్డుత ంది.  
దేశంలో 29వ రాష్్టరంగా ఆవిర్భవించిన తలెంగాణ  నేడు ఒక సఫల రాష్్టరంగా, జాతి న్నరాాణంలో 

చకకటి పాతర పో షసిుు నిది. గడచిిన ననలుగునిర్ ఏండుు  తెలంగాణ ప్రగతి ప్రస్ాా ననన్నకి 

అదుభతమ ైన పరా ర్ంభాన్ని ఇచనాయి. శ్రర కె.చందరశేఖర్ రావు గారి నతేృతవంలో ఏర్పడని 

మొట్మొదటి  ప్రభుతవం అన్నిర్ంగాలలో ప్ునరిిరాాణ ప్రకిరయను ఉజవలంగా చేప్టి్ ంది. 

ఒకవ ైప్ు దృఢమ నై ననయకతనవన్ని అందిసతు  మరోవ ైప్ు   రాజకీయ స్ిా ర్తనవన్ని న లకొలిపంద.ి  

ప్రగతి ప్థంలో రాష్టా్ ర న్ని ప్ర్ుగులు పెటి్ ంచింది. తెలంగాణ ప్రభుతవం  రాష్్టరంలో శాంతిన్న, 

స్ామర్స్ాాన్ని న లకొలుపతూ అన్నివరాా ల ఆదరాభిమాననలను చతర్గొనిది. అనతికాలంలోన ే

బాలారిష్టా్ లను అధిగమంచి అదుభత విజయాలను స్ాధించింది.  ప్రజాసంక్షేమంలోనత, 

అభివృదిి లోనత ప్రభుతవం ప్రవేశపటెి్ న ప్థకాలు ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుననియి. 

అందుకనే గత ఎన్నికలలో ప్రజలు శ్రర కె.చందరశఖేర్ రావు గారి నేతృతనవన్నకి, వారి ప్రభుతవ 

విధనననలకి  మరోస్ారి పదెద ఎతతు న మదద తత ప్లికార్ు.   అఖండ విజయాన్ని అందించనర్ు.  

రెండవస్ారి అధికార్ బాధ్ాతలను  చేప్టి్ న ప్రభుతవం తలెంగాణ సర్వత ముఖాభివృదిి కి 

ప్ునర్ంకితమవుతతనిది.  

నేడు రాష్్టరంలో ర్ూ. 40 వేల కోటు త  సంక్షేమ కార్ాకరమాలు అమలవుతతననియి. అందుకే  

తెలంగాణ ప్రభుతవ ప్రపిాలనన్న  సంక్షేమంలో సవర్ణయుగంగా పేరొకనటం  సముచితం. దేశంలో 



2 | P a g e  
 

మరే రాష్్టరం కూడన, సంక్షేమం కోసం, ఇంత పదెద ఎతతు న న్నధ్ులను కేటాయించటం లేదు. ఎన్నికల 

సందర్భంగా ఇచిాన హామీలను అనుసరించి వృదని ప్ా పనెష న్ అర్హత  వయో ప్రిమతిన్న ప్రభుతవం 

57 ఏండు కు తగిాసుు నిద.ి  పెనష ను  మొతను న్ని రెటి్ ంప్ు చేస్ ిఇవవబో తతనిది.  

తెలంగాణ ఉదామాన్నకి ప్రధనన కార్ణం స్ాగునీటి డిమాండ్. అందుకే ప్రభుతవం   తెలంగాణ 

రైెతనంగం ఆశలు న ర్వేర్ాడం కోసం, రాష్్టర వాాప్ు ంగా  కోటి 25 లక్షల ఎకరాలకు స్ాగు నీర్ు 

అందించ ేబృహతు ర్మ ైన స్ాగునీటి పరా జెకు్ ల న్నరాాణం చేప్టి్ ంది. ఈ ప్రయతింలో  ప్రతిఘాతక 

శకుు లు  కలిపంచిన  అనకే అవరోధనలను ఉకుక సంకలపంత  అధిగమంచింది. అంతర్ రాష్్టర 

వివాదనలకు  స్ామర్సా ప్రిష్టాకరాలను కనుగొనిది.  కేందరం నుంచి, వివిధ్ పరా ధికార్ సంసాల 

నుంచి అటవీ, ప్రాావర్ణ, ఇతర్ అనుమతతలను స్ాధించింది. శర్వేగంగా పరా జెకు్ ల న్నరాాణం 

స్ాగిసుు నిది. తెలంగాణ వర్ప్రదనయిన్న కాళేశవర్ం పరా జెకు్  ఫలితనలు ఈ వరాష కాలం నుంచే 

అందేవిధ్ంగా ప్రభుతవం తీవర కృష ిచేసుు నిది. పాలమూర్ు- ర్ంగారెడిి , స్తీనరామ, డిండ ితదితర్ 

పరా జెకు్ ల న్నరాాణప్నులు  అనతికాలంలో ప్ూరిుచేస్ేందుకు కృతన్నశాయంత  ముందుకు 

స్ాగుతతనిద.ి  ఈ ఐదళే్ళ వావధిలోనే, “ససాశాామల తెలంగాణ” ఆకృతి దనలేావిధ్ంగా 

ప్రభుతవం ముమార్ంగా కృషి చేసుు నిది. 

తెలంగాణకు బహుళ్ ప్రయోజననలకు చేకూరేా ప్థకం మష్టన్ కాకతీయ. ఈ ప్థకం వలు  నడేు 

రాష్్టరంలో వేలాది చెర్ువులు ప్ునర్ుదిర్ణకు నోచుకొన్న  కళ్కళ్ లాడుతతననియి.  నీట ిన్నలవ 

స్ామరా్యం  పెరిగింది. ఫలితంగా రాష్్టరంలో  భూగర్భ జలమట్ం గణనీయమ ైన స్ాా యికి పెరిగింది.  

తెలంగాణ రాష్్టరం ఏర్పడని ననటి నుంచి ఇప్పట ివర్కు స్ాగునీటి కలపన కోసం ప్రభుతవం 

99,643 కోటు  ర్ూపాయలు ఖర్ుా చసే్ింది.  ఏ ఈ ఏడనది మారిా ననటికి మొతు ం లక్షా 7వేల 

కోటుు  ఖర్ుావుతతంది. రాబో యిే కాలంలో మరో లక్షా 17వలే కోటు  అంచననత  ప్నులు 

జర్ుతనయి. గోదనవరి, కృష్టణ  బేస్నిు లో తెలంగాణ రాష్టా్ ర న్నకుని 1300 టఎింస్ిల నీట ివాటాను 
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వాడుకోవడనన్నకి, 2.25 లక్షల కోటు  అంచనన వాయంత  ప్నులన్నింటినీ ప్ూరిు చసే్ి, కోటి 25 

లక్షల ఎకరాలకు స్ాగునీర్ు అందించడనన్నకి ప్రభుతవం చితు శుదిి త  ప్న్నచేసుు నిది.  

ప్రజలకు అతి ముఖామ నై అవసర్ం తనగునీర్ు.  తనగునీట ి సమసాను  శాశవతంగా  

ప్రిష్టకరించేందుకు  తెలంగాణ ప్రభుతవం మష్టన్ భగీర్థ అనే బృహతు ర్ ప్థకం చేప్టి్ ంది. దేశ 

చరితరలోన ేఅప్ూర్వమ ైన ఈ తనగునీట ిప్థకం దనదనప్ుగా ప్ూరిు కావచిాంది. ఇప్పటికే 

రాష్్టంలోన్న అన్ని మున్నసపాలిటీలకు, అన్ని జననవాస్ాలకు శుదిి చసే్ిన  నదీజలాలు 

చేర్ుకుననియి. కొన్ని చోటు  అంతరా్త ప్నులు జర్ుగుతతననియి.  వచేా  మారిా మాస్ాంతనన్నకి  

అన్ని ఆవాసపరా ంతనలోు  నలాు లు బిగించే కార్ాకరమాన్ని కూడన ప్ూరిుచసే్ ిప్రతిఇంటిక ీప్రతిరోజూ 

సవచఛమ ైన మంచినీర్ు అందించడనన్నకి ప్రభుతవం  కృషి చసేుు నిది.  

స్ాగునీటి వసతతలలో మ ర్ుగుదల రావటంత  పాటు,  24 గంటల పాటు  న్నర్ంతరాయంగా 

ననణామ నై విదుాత్ సర్ఫరా జర్ుగుతతండటంత  రాష్్టరంలో  వావస్ాయోతపతిు  గణనీయంగా 

పెరిగింది. దేశంలో వావస్ాయర్ంగాన్నకి ఉచితంగా, ననణామ నై విదుాతతు ను, 24 గంటలపాటు 

సర్ఫరా చేసుు ని ఒకే ఒకక రాష్్టరం తెలంగాణ అన్న సగర్వంగా తెలియజసేుు ననిను.   

తెలంగాణ ప్రభుతవం వావస్ాయాభివృదిి  కోసం తీసుకుని చర్ాలు విప్ు వాతాకమ ైన మార్ుపకు 

దో హదప్డుతతననియి. రైెతతలలో ఆతా విశావస్ాన్ని, ఆశావహ దృకఫథనన్ని కలిగిసుు ననియి. 

రైెతతబంధ్ు ప్థకం జాతీయ ఎజెండనలో భాగంకావడమే కాకుండన ఐకారాజాసమతిచతే 

ప్రశంసలు ప ందింది. అనేక రాష్టా్ ర లు తెలంగాణ మారాా న్ని అనుసరిసుు ననియి. రైెతతబంధ్ు, 

రైెతతభీమా ప్థకాలత  తెలంగాణ దేశవాాప్ు ంగా ఒక రోల్ మోడల్ గా న్నలవటం మనందరికీ 

గర్వకార్ణం. రైెతతబంధ్ు ప్థకం ప్రయోజననలను  సమరా్వంతంగా ప్రజలకు చేర్ాడం కోసం 

ప్రభుతవం ముందుగా  సమగర భూ రికార్ుి ల ప్రక్షాళ్న కార్ాకరమం  చపే్టి్ ంది.  ప్రభుతవం భూ 

రికార్ుి ల ప్రక్షాళ్న ప్రకిరయను సమరా్వంతంగా జరిపింది.  94 శాతం భూముల  యాజమానా 



4 | P a g e  
 

హకుకలను తలేాడమ ేకాకుండన రెైతతలు కారాాలయాల చుటట్  తిరిగే అవసర్ం లేకుండనన ే కొతు   

పాస్ బుకుకలను ప్రభుతవం అందించింది. భూముల రిజిస్ే్ రష్టన్ ప్రకిరయలో పార్దర్శకత కోసం 

ఉదేద శంచిన “ధ్ర్ణ”ి వ బ్ స్ెైట్ తవర్లో పరా ర్ంభం అవుతతంది.      

ఒకవ ైప్ు వావస్ాయాన్ని కుదుటప్ర్ుసతు నే, మరోవ ైప్ు వావస్ాయ అనుబంధ్ వృతతు లను 

న్నలబెట్్ ందుకు ప్రభుతవం సమగర ప్రణనళికను అమలు చసేుు నిది. కూలిన కులవృతతు లకు ఆరాిక 

పేరర్ణత పాటు  ఆధ్ున్నక, స్ాంకేతిక ప్రిజాా ననన్ని అందించి, ఆ వృతతు లను  న్నలబెట్్  కార్ాకరమాలు 

అమలుచసేుు నిది.  తదనవరా గార మీణ ఆరిిక వావసాకు ప్రిప్ుషి్ న్న చేకూర్ాడనన్నకి 

ప్రయతిిసుు నిది. గొలు ,కుర్ాలకు గొరెరల ప్ంపిణ,ీ బసెు  ముదిరాజుల కోసం చెర్ువులోు  చేప్ 

వితు ననన్ని ఉచితంగా పో యడం, చనేేత కారిాకులకు నతలు ర్స్ాయననలపెై 50 శాతం సబిసడీ, 

ననయిీ బరా హాణులు, ర్జకులు, గౌడ సో్ దర్ులు,  విశవకర్ాలు తదతిర్ కులాల వారికి వివిధ్ 

పోర తసహకాలు అందసిుు నిది.  రాష్్టరంలో పాల ఉతపతిు  పెరిగేందుకు బరెరలను ప్ంపిణ ీచయేడమ ే

కాకుండన పాల ఉతపతిు దనర్ులకు ఆరాిక  పోర తనసహకాలను అందసిుు నిది. అతాంత వ నుకబడని 

కులాల వారి అభివృదిి కి ఎం.బి.స్ీ. కారొపరేష్టన్ న లకొలిపంది. 

 తెలంగాణ రాష్్టరం ఏర్పడనిననడు భయంకర్మ ైన విదుాత్ సంక్షోభం వుండదేి.   ప్రిశరమలకు 

ప్వర్ హాలిడలేు ప్రకటించేవార్ు.  కరెంట్  కోసం పారిశరా మకవేతు లు ధ్రాిలు చేయాలిసన దుస్ిా తి 

వుండేద.ి  వావస్ాయాన్నకి మూడు, ననలుగు గంటల కరెంట్ కూడన అందదేి కాదు.   కాలిపో యిే 

మోటార్ుు , పేలిపో యిే టార న్స ఫార్ార్ుత  రైెతతలు అవసాలు ప్డవేార్ు.  ప్ంటలు ఎండిపో యి 

ఆరాికంగా బాగా నష్్టపో యార్ు.  గృహ విదుాత్ కూడన  గంటల తర్బడ ికోతలు విధించే వార్ు.  

తెలంగాణ ఏర్పడ ేననటికి  2,700 మ గావాటు  విదుాత్ కొర్త వుండేది.  ప్రభుతవం అతాంత 

వూాహాతాకంగా వావహరించి  రాష్్టరంలో విదుాత్ సంక్షోభాన్ని  ప్రషి్టకరించింది.   అన్నిర్ంగాలకు 

24 గంటలపాటు ననణామ ైన విదుాత్ సర్ఫరా చేర్ుతతనిది.   రాష్టా్ ర న్ని మగులు విదుాత్  

రాష్్టరంగా మారేాందుకు విదుాత్ పాు ంటు  న్నరాాణనన్ని  శర్వేగంగా ప్ూరిు చసేుు నిది.   800 
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మ గావాటు  కే.టి.పి.ఎస్. 7వ దశ పాు ంట్ ఇటీవలనే ఉతపతిు  పరా ర్ంభించింది.   1080 మ గావాటు  

విదుాత్ స్ామరా్యం కలిగిన భదనర దిర పాు ంట్ న్నరాాణనన్ని కూడన శర్వేగంగా ప్ూరిు చసే్ి ఈ ఏడనది 

నుండ ేవిదుాత్ ఉతపతిు  పరా ర్ంభించబో తతననిమనే శుభవార్ును ఈ శుభసందర్భంలో సగర్వంగా 

ప్రకటిసుు ననిను.  4,000 మ గావాటు  యాదనదిర  ప్వర్ పాు ంట్ న్నరాాణం కూడన శర్వేగంగా 

స్ాగుతతనిద.ి   తెలంగాణ ఏర్పడినననడు రాష్టా్ ర న్నకి 7,778 మ గావాటు  స్ాా పిత విదుాత్ 

స్ామరా్యం మాతరమ ేఅందుబాటులో వుంట్.. నడేు  16,503 మ గావాటు  స్ాా పతి విదుాత్ 

అందుబాటులో వుంది.  తలసరి విదుాత్ విన్నయోగం వృదిి రేటులో దేశంలోన ేఅగరస్ాా నం 

సంపాదించి ప్రగతికాముక  రాష్్టరంగా తెలంగాణ న్నలబడింద.ి   

ననణామ నై విదా, మ ర్ుగైెన వ దైాం, మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉనిప్ుపడ ేప్రజల 

జీవన ప్రమాణనలోు  గుణనతాక మార్ుప స్ాధ్ామన్న తెలంగాణ ప్రభుతవం గటి్ గా నముాతతనిది. 

ప్రప్ంచ వాాప్ు ంగా ప్రగతి కాముకులు గురిుసుు ని మానవ ప్రగతి సతచికలోు  (హయామన్ 

డెవలపెాంట్ ఇండెక్సస) ప్రధననమ నై ఈ ర్ంగాలకు ప్రభుతవం అతాధిక పరా ధననాత ఇసుు నిది.  

రాష్్టరంలో విదనార్ుా లకు అంతరాా తీయ ప్రమాణనలకు దీట ైన విధ్ంగా విదనాబుదుి లు నేరిపంచడం 

కోసం, కే.జి. నుంచి పి.జి. ఉచిత విదనా విధననంలో భాగంగా ప్రభుతవం పెదద ఎతతు న రెస్డిెన్నష యల్ 

విదనాలయాలను న లకొలిపంది. ముఖాంగా ఎస్ీస, ఎస్ీ్ , బిస్ీ, మ నైనరిట ీవరాా ల విదనార్ుా లకు 

ఉనిత ప్రమాణనలత  విదాను  అందించడం  కోసం, సకల వసతతలత  కొతు గా 542 రెస్ిడెన్నష యల్ 

సతకళ్ళను పరా ర్ంభించింది. ఈ విదనా సంవతసర్ం నుంచి ప్రతీ అస్ెంబ్లు  న్నయోజకవరాా న్నకి  ఒకట ి

చొప్ుపన రాష్్టరంలో కొతు గా మరో 119 బిస్ీ రెస్డిెన్నష యల్ సతకళ్లు  పరా ర్ంభించుకోబో తతననిమన్న 

సంత ష్టకర్ వార్ును మీత  ప్ంచుకుంటుననిను. రాబో యి ేఐదు సంవతసరాలలో విదనార్ంగం  

మరింత సమగరతను, ప్టిష్్టతను సంతరించుకునే విధ్ంగా, ప్రభుతవం మరిన్ని సంసకర్ణలను 

అమలుచసేుు ంది.  
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ప్రజల పరా ణనలు న్నలబటె్్  ప్రజారోగా వావసాను, ప్టిష్్టప్రచిే దిశగా ప్రభుతవం ఇప్పటికే అనేక 

చర్ాలు చేప్టి్ ంది. రాష్్టరంలోన్న అన్ని దవాఖాననలలో వసతతలను మ ర్ుగు ప్రిచింది. 

ఆసుప్తతర ల స్ాా యిన్న స్ామరాా యన్ని పెంచింది. వాాధి న్నరాి ర్ణ ప్రీక్షల కోసం, చికితస కోసం 

అధ్ుననతన స్ాంకేతిక ప్రికరాలను సమకూరిాంది. ముఖాంగా ఆవాంఛనీయమ ైన ఆప్రేష్టను కు 

అడుి కట్ వయేాలన్న, ఆసుప్తిరలో  సుర్క్షిత  ప్రసవాలు పెర్గాలనే ఉదేద శాంత  “కే.స్.ిఆర్ కిట్” 

ప్థకం ప్రవేశ పెటి్ ంది. ఈ ప్థకం  గొప్ప ఫలితనన్ని ఇచిాంది. అదేవిధ్ంగా  ప్రజలలో ఆరోగా 

సపృహను కలిగించి, దృషి్  లోపాల న్నవార్ణ కోసం చికితస అందించటం కోసం ప్రవేశ పటెి్ న  

“కంటివ లుగు” ప్థకం దగిివజయంగా కొనస్ాగుతతనిది. తవర్లోనే చెవి, ముకుక, గొంతత, దంత 

వాాధ్ుల న్నవార్ణ కోసం వ ైదా బృందనలత  ఊర్ూరా శబిరాలు న్నర్వహ ంచే కార్ాకరమం 

పరా ర్ంభమవుతతంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే  ప్రభుతవం అన్ని ఏరాపటుు  చేసుు నిది. ప్రభుతవ 

ఆసుప్తతర లలో మర్ణించిన పేదల మృతదేహాలను వారి సవగార మాలకు ఉచితంగా చేరేాందుకు 

ప్రభుతవం ప్ర్మ ప్ద వాహననలను అందుబాటులోకి తెచిాంది.  

ప్రభుతవ ఆసుప్తతర లంటన్ే అప్నమాకం,అనుమాననలుని ప్రిస్ిా తి నుంచి నేడు ప్రభుతవం ప్రజా 

వ ైదాంపెై విశావసం పెంచింది. ప్రభుతనవసుప్తతర లకు వచేా రోగుల సంఖా తెలంగాణ రాష్్టరంలో 30 

నుంచి 50 శాతనన్నకి పెరగిింది. ప్రభుతవం తీసుకుని చర్ాల ఫలితంగా ప్రసవ సమయంలో 

మాతన, శష్టత మర్ణనల రేటు గణనీయంగా తగిాంది. దేశంలో అతతాతు మమ ైన ప్రజావ ైదాం 

అందుతతని తొలి మూడు రాష్టా్ ర లోు  నడేు తలెంగాణ ఒకటన్న నీతి ఆయోగ్ ఇటవీల ప్రకటించిన 

సుస్ిా ర్మ ైన అభివృదిి  లక్షాాల సతచిక (sustainable development goal index) 2018 లో 

పేరొకనడం మనందరికీ గర్వకార్ణం.  

పేదల న్నవాస్ాలు న్నవాసయోగాంగా, గౌర్వ ప్రదంగా,  ఉండనలన ేసదుదేద శాంత  దేశంలో 

ఎకకడన లేన్నవిధ్ంగా  తలెంగాణ ప్రభుతవం పేదల కోసం  రెండు ప్డక గదులత  కూడిన ప్కాక 

ఇళ్ళను ఉచితంగా న్నరిాంచి ఇసుు నిది. ఇప్పటకేి  2.72 లక్షల ఇండు  న్నరాాణం ప్ురోగతిలో 
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ఉనిది.  ఎన్నికలలో ఇచిాన హామీ ప్రకార్ం రాబో యి ేరోజులోు  పదే ప్రజలకు వారి సవంత 

సాలంలో     రెండు ప్డక గదుల ఇలుు  న్నరిాంచుకునేందుకు వీలుగా  ప్రభుతవం ఉచితంగా 5 

లక్షల నుండ ి6 లక్షల ర్ూపాయల ఆరాిక సహాయం అందిసుు ంది.  

ర్హదనర్ులు సమాజ సంసకృతికి అదిం ప్డతనయి. తెలంగాణ రాష్్టరంలో ర్హదనర్ులను 

మ ర్ుగు ప్రిచి, ప్రజలకు మ ర్ుగైెన ర్వాణన స్ౌకర్ాం అందించడనన్నకి ప్రభుతవం ప్రణనళికా బదింగా 

ప్న్నచేసుు నిద.ి 3,150 కిలోమీటర్ు మేర్ జాతీయ ర్హదనర్ులను స్ాధంిచింది. తెలంగాణ రాష్్టరం 

ఏర్పడ ేననటికి 2,527 కిలోమీటర్ు జాతీయ ర్హదనరిమాతరమే ఉంట్, నడేు రాష్్టరంలో 5,677 

కిలోమీటర్ు జాతీయ ర్హదనర్ులు సమకూరాయి. హ దైరాబాద్ నగర్ం శర్వేగంగా అభివృదిి  

చెందుతతని విష్టయాన్ని ప్రిగణన లోక ితీసుకున్న నగర్ం చుటట్ , ప్రసుు తముని ఔటర్ రింగు 

రోడుి  అవతల 340 కిలోమీటర్ు ప డవ ైన రీజనల్ రింగు రోడుి ను అంతరాా తీయ ప్రమాణనలత  

న్నరిాంచనలన్న న్నర్ణయించింది.  

రాష్్టరంలో ప్రసుు తముని ర్హదనర్ులన్నింటికీ ప్ూరిుస్ాా యిలో మర్మాతతు లు చయేాలన్న 

ప్రభుతవం న్నర్ణయించింద.ి ర్హదనర్ులనీి అదద ంలా ర్ూప్ుదిదుద కోవడనన్నకి మష్టన్ మోడ్ లో 

ప్న్నచేసుు ంది. రాష్్టరంలోన్న మొతు ం 12,751 గార మాలకు ఖచిాతంగా బిట ిరోడుి  ఉండనలన ేవిధనన 

న్నర్ణయం తీసుకునిది.  

రాష్్టరంలో పారిశరా మక  ఉతపతిు  పెర్గటమ ేకాకుండన,   ఉదో ాగ ఉపాధి అవకాశాలు కూడన  

గణనీయంగా  పెర్గాలన ేలక్షాంత   ప్రభుతవం  పారిశరా మక ప్రగతిన్న ప్ర్ుగులు పటెి్ సుు నిది. 

ప్రిశరమల స్ాా ప్నకు అవసర్మ ైన అనుమతతలు ప ంద ేదగార్ అధికార్ుల అలసతవం ఇతర్   

అవాంతరాలు చోటుచసేుకోన్న విధ్ంగా టీ.ఎస్. ఐ- పాస్ చట్ం తెచిాంద.ి ఈ చట్ం  

సతఫలితనలను ఇసుు నిది. రాష్్టరంలో జాతీయ అంతరాా తీయ దిగాజ కంపనెీలు తమ ఉతపతిు  
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కేందనర లను న లకొలుపతతననియి. ఐ.ట ిర్ంగంలో నతతన అనేవష్టణలకు వేదికగా న లకొలిపన “ట ీ

-హబ్” అంకుర్ సంసాలకు అండగా న్నలుసుు నిది.  

ప్రిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేర్ువ చేయడం కోసం ప్రభుతవం కొతు  జిలాు లు, డవిిజనుు , 

మండలాలు, గార మాలను ఏరాపటు చసే్ింది. కొతు గా ఏరాపటు చేసుకుని 21 జిలాు లకు త డుగా 

తవర్లోన ేననరాయణపటే, ములుగు జిలాు లు కూడన ఏరాపటు కాబో తతననియి. గిరిజన 

తండనలు, ఆదివాస్ీ గూడేలను ప్రతేాక ప్ంచనయతీలుగా గురిుంచనలనే ఎస్ీ్ ల చిర్కాల 

డిమాండును ప్రభుతవం న ర్వేరిాంది. 1,177తండనలు, గూడనలను కొతు గా గార మ 

ప్ంచనయతీలుగా ఏరాపటు చేస్ింది. 1,281 ఆవాస పరా ంతనలు షడెతాలుి  ఏరియాలో ఉండడంత  

అవి ఎస్ీ్ లకే రిజర్ువ అయాాయి. గార మాలోు  ఎస్ీ్ ల జననభాను ప్రిగణలోకి తీసుకున్న రాష్్టరంలో 

688 గార మాలను ఎస్ీ్ లకు రిజర్ువ చసే్ింది. దీంత  ప్రసుు తం జర్ుగుతతని గార మ ప్ంచనయతీ 

ఎన్నికలోు  3,146 మంద ిఎస్ీ్ లు సర్పంచులుగా ఎన్నికవుతతననిర్ు. ఇంతపెదద  మ తు ంలో 

ఎస్ీ్ లకు ప్రతేా క ప్ంచనయతీలను ఏరాపటు చసే్,ి గార మప్రిపాలనన బాధ్ాతలను ఎస్ీ్ లకే 

అప్పగించ ేఅభుాదయ న్నర్ణయం తీసుకుని ప్రభుతవంగా తెలంగాణ ప్రభుతవం దేశ చరితరలో 

న్నలిచిపో తతంది.  

మహాతతాడు ఆశంచిన గార మ సవరాజా భావనను బలోపతేం చసే్ే విధ్ంగా  తలెంగాణ ప్రభుతవం 

కొతు  ప్ంచనయతీ రాజ్ చటా్ న్ని  ర్ూప ందించింది. ఈ చట్ం స్ాా న్నక  సంసాల ప్న్నతీర్ు మ ర్ుగుప్డ ే

విధ్ంగా, ప్రజాప్రతిన్నధ్ులకు ఒక చోదకశకిుగా ప్న్నచేసుు ంది. గార మ పాలన, పారిశుధ్ా న్నర్వహణ, 

ప్చాదననన్ని పెంప ందించుకోవడం మొదల నై అన్ని అంశాలలో ప్ంచనయతీ వావసాలు ప్రభావ 

ప్ూరితంగా కిరయాశ్రలకంగా వావహరించ ేవిధ్ంగా  ప్రభుతవం సంసకర్ణలు చేప్డుతతనిది.  

అటవీ పరా ంతనల ర్క్షణ, స్ామాజిక అడవుల పెంప్కం విష్టయం లోను ప్రభుతవం రాజీలేన్న 

వ ైఖరిత  ముందడుగు వసేుు నిది. మన్నషి తన స్ావరా్ ప్రయోజననల కోసం విచక్షణన ర్హ తంగా 



9 | P a g e  
 

ప్రకృతి విధ్వంస్ాన్నకి పాలపడుతతననిడు. ఫలితంగా అనేక ఉతనపతనలు సంభవిసుు ననియి. 

సవచఛమ ైన గాలికి కూడన కర్ువు ఏర్పడుతతనిది. అందుకనే ప్రభుతవం దతర్దృషి్ త   

ప్రాావర్ణ ప్రిర్క్షణ కోసం  దృఢ సంకలపంత  ప్న్నచేసుు నిద.ి  అడవుల ర్క్షణ కోసం  కలప్ 

సాగార్ు పెై ఉకుకపాదం మోపాలన్న న్నర్ణయించింది. తెలంగాణకు హరితహార్ం కార్ాకరమాన్ని 

ఉదామ సతఫరిుత  న్నర్వహ సుు నిద.ి  

నగర్ం చుటట్  ఉని అటవీ ప్రదేశాలను నందనవననల వల  మారేాందుకు ప్రభుతవం  

సమాయతు మవుతతనిది. కాలుష్టా మయంగా మారిన మూస్ీ నదిన్న, ప్ునరీావింప్ చయేటం 

కోసం ప్రభుతవం నడుం బిగించింది.  కాళేశవర్ంత  మూస్ీ నద ీప్రీవాహక పరా ంతనన్ని 

అనుసంధననం చయేాలన్న సంకలిపంచింది. మూస్ీకి ఇర్ుప్కకలా  గటు్  ప్రదేశాలను ర్మాంగా 

తీరిా దదిేద ందుకు మూస్ ీరివర్ ఫరంట్ న్నరాాణం చపే్టి్ ంది.  మూస్ ీఒడుి న జీవిసుు ని  ప్రజలకు 

సమీప్ంలోన ేచకకన్న గృహాలను న్నరిాంచి ఇసుు నిది. ఉస్ాాన్ స్ాగర్, హ మాయత్ స్ాగర్ 

జలాశయాలను కాళేశవర్ంత  అనుసంధించనలన్న ప్రభుతవం సంకలిపంచింది.  

రాష్్టరవాాప్ు ంగా శాంతి భదరతల ప్రిర్క్షణ సవాంగా స్ాగుతతనిది. తవర్లోనే పరా ర్ంభమయిేా 

పో లీస్ కంటరర ల్  కమాండ్ స్ెంటర్ అంతరాా తీయ ప్రమాణనలత  ప్న్నచేసుు ంది. దీంత  న్నఘా వావసా 

మరింత ప్టష్ి్ట ప్డుతతంది.  మహ ళ్ల ర్క్షణ కోసం న్నయోగించిన  షీ టమీ్సస సమరా్వంతంగా 

స్ేవలను అందిసుు ననియి. ఈవ్ టజీింగ్ ను అరికట్డంలో ఈ దళీలు విజయం స్ాధిసుు ననియి.   

తెలంగాణ రాష్్టరం దేశంలో మరే రాష్టా్ ర న్నకి స్ాధ్ాం కాన్న రీతిలో స్ిా ర్మ ైన ఆదనయాభివృదిి  రేటు 

స్ాధిసుు నిద.ి తెలంగాణ ఏర్పడిన తరావత మొదటి ననలుగు సంవతసరాలోు  17.17 శాతం వారిషక 

సగటు వృదిి  స్ాధించింద.ి ప్రసుు త ఆరాిక సంవతసర్ంలో నవంబర్ ననటికి 29.93 శాతం వృదిి  రేటు 

స్ాధించి, దేశంలోన ేప్రథమంగా న్నలిచింది. కఠినమ ైన ఆరిాక కరమశక్షణ పాటించడం వలు , అవినీతి 

న్నరోధనన్నకి ప్టష్ి్టమ ైన విధనననలు అమలు చయేడం వలు  ఈ ఆదనయాభివృదిి  
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స్ాధ్ామవుతతనిది. ఆదనయం పెంచనలి, ప్రజలకు ప్ంచనలి అన ేవిధననం పెటు్ కుని తెలంగాణ 

ప్రభుతవం, పెర్ుగుతతని ఆదనయాన్ని పేదలు, రైెతతలు, ఇతర్ అవసర్మ ైన వరాా ల అభుానితికి 

విన్నయోగిసుు నిది.  

రాష్్టరంలో ప్రసుు తం అమలు జర్ుగుతతని అభివృదిి ,సంక్షేమ కార్ాకరమాలన్నింటినీ యధనవిధిగా 

కొనస్ాగిసతు నే, ఎన్నికలోు  ఇచిాన హామీ మేర్కు కొతు  కార్ాకరమాలను పరా ర్ంభించడనన్నకి 

ప్రభుతవం చర్ాలు తీసుకుంటునిద.ి  

ప్రభుతవం తదేక దీక్షత  తప్సుస వల  ప్న్నచయేడం వలు న ేప్రజలు గత ఎన్నికలలో తమ న్నండు 

దీవ నలను అందించనర్ు. రాబో యి ేకాలంలోనత, ప్రజల ఆకాంక్షలే పరా తిప్దికగా, ప్రభుతవం 

వినతతి ప్థకాలత  ముందుకు స్ాగుతతంద.ి పదేరికం, అశాంతి, అలజడి లేకుండన,  ప్స్డిి 

ప్ంటలత  తతలతూగుతూ, అన్నివరాా ల ప్రజలు సమాన అభివృదిి న్న ప ందే  బంగార్ు తలెంగాణ 

న్నరాాణం కోసం.. తలెంగాణ  ప్రభుతవం మనస్ా, వాచన, కర్ాణన ప్ునర్ంకిత మవుతతందన్న 

సవినయంగా  ప్రకటసిుు ననిను. యావత్ తెలంగాణ ప్రజానీకాన్నకి మరోమార్ు  భార్త గణతంతర 

దినోతసవ శుభాకాంక్షలు తెలియజసేుు ననిను.  

జెై హ ంద్!  జె ైతలెంగాణ!!    

     
      
 

                               


