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ముఖయమంత్రి కే. చంద్రశేఖర్ రావు గారికి, 
విషయం : తెలంగాణ రాష్ట్ర యువజన కమిషన్ ఏరాాటు గురించి... 
తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రను తరచి చూస్తే అడుగడుగునా యువత పోటాలు, త్యయగాలే 
కనిపిస్తేయి. పోలీసు తూటాలు-లాఠీలకు ఎదురొడ్డి స్వరాష్ట్ర స్తధనలో వారు చూపిన 
తెగువ ఎప్ాటికీ మరపురానిది, ఎననటికీ మరువలేనిది. వంద్ల ప్రాణాలు, లక్షలాది 
యువత త్యయగాలతో స్వరాష్ట్ర స్వప్నం స్తకరమైన విషయం కాద్నలేని స్తయం. 
దురద్ృషటం ఏమిటంటే... గడచిన ఐదుననరేళ్ల మీ పాలనలో యువత ఎననడూలేనంత 
నిరలక్ష్యయనికి గురయ్యయరు. ఉద్యయగం రాక, ఉపాధి లేక, భవిషయత్ పై ఆశలు ఆవిరై బతుకు 
వెళ్లదీసుేనానరు. స్వరాష్ట్రంలో ఇది వారు ఊహించని ప్రిణామం. ఈ నేప్థ్యంలో యువత 
స్మస్యలు, తెలంగాణలో వాస్ేవ ప్రిసి్థతులు, తీసుకోవాల్సిన తక్షణ చరయలను ఈ లేఖ 
ద్వవరా మీ ద్ృష్టటకి తెసుేనానను. 
రాష్ట్రంలో యువత స్మస్యల ప్రిష్కారానికి స్వతంత్ర ప్రతిప్తిే కల్సగిన ఓ వేదిక అవస్రం. 
ద్వని కోస్ం తెలంగాణ రాష్ట్ర యూత్ కమిషన్ ఏరాాటు చేయ్యల్సిన ఆవశయకత ఉంది. 
కమిషన్ ఆవశయకత గురించి వివరించడానికి ముందు కేంద్ర కారిిక-ఉపాధి శాఖ 
మంత్రివరుయలు స్ంతోష్ కుమార్ గంగావర్ ఇటీవల చేస్థన ఒక ప్రకటన మీ ద్ృష్టటకి 
తెసుేనానను. దేశంలో ఉద్యయగ, ఉపాధి అవకాశాలు పుషాలంగా ఉనానయి. నైపుణయ కొరత 
కారణంగానే ఉద్యయగారుులు ఈ అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోలేకపోతునానరు అని స్ద్రు 
మంత్రివరుయలు అభిప్రాయప్డాిరు. 



గడచిన ఐదుననరేళ్ల పాలనలో యువతను మీరు మోస్ం చేశారు. మీరిచిున హామీలు ఏవీ 
వాస్ేవరూప్ం ద్వలులేదు. ఇంటికో ఉద్యయగం ఇస్తేమని ప్లు స్భలోల ప్రకటించి 
అధికారంలోకి వచ్చుక మాటమారాురు. ప్లు ప్రభుతవ శాఖలోల రండుననర లక్షల 
ఉద్యయగ ఖాళీలు ఉడగా... టీఎస్పాఎస్పి ద్వవరా 31 వేలు, ఎస్సి-కానిస్తటబుళ్ల పోసుటలకు 
స్ంబంధించి మరో 28 వేల ఉద్యయగాలు  మాత్రమే భర్తే చేస్థ చేతులు దులుపుకునానరు. 
మీ తపుాడు విధానాలు, మోస్పూరిత వైఖరిని ప్రశ్నంచే యువతను అణగదొకాారు. 
సోషల్ మీడ్డయ్య ద్వవరా ప్రశ్నస్తే కేసులు పెటిట జైలుకు ప్ంపారు. 2018 అస్ంబ్లల 
ఎనినకలకు ముందు మీపై యువత ఆగ్రహంగా ఉనానరనన విషయ్యనిన గ్రహించి మరో 
మోస్పు ప్రకటన చేశారు. తిరిగి గెల్సపిస్తే... నెలకు రూ.3016 నిరుద్యయగ భృతి ఇస్తేమని 
నమిబల్సకారు. 2019 ఏప్రిల్ ఒకటి నుండ్డ ఈ ప్థ్కం అమలులోకి వసుేంద్ని 
ఆరాాటపు ప్రకటనలు చేశారు. ఆరు నెలలు కావసుేనాన... ఈ ప్థ్కం కింద్ అరుులను 
గురిేంచడం కానీ, విధివిధానాలు ఖరారు చేస్థన ద్వఖలాలు కానీ లేవు. 
ప్రసుేతం రాష్ట్రంలో 20 లక్షల మంది నిరుద్యయగులు ఉననటుట ఒక అంచన. ప్రతి ఏటా 
1.25 లక్షల మంది ప్టటభద్రులు చదువులు పూరిే చేసుకుని ఉద్యయగ, ఉపాధి వేటలో 
దిగుతునానరు. వృతిేవిద్య కోరుిలు పూరిే చేస్థన వారిని కూడా కల్సపితే ఈ స్ంఖయ రండు 
లక్షల పై చిలుకు ఉంటుంది. ప్రభుతవ అధికారిక లెకాల ప్రకారం చూస్థనా 14 లక్షల 
మంది నిరుద్యయగులు ఉనానరు.  
నిరుద్యయగ స్మస్యకు స్ంబంధించి కేంద్ర ప్రిధిలోని నేషనల్ స్తటటిస్థటక్సి ఆఫీస్ 
(ఎన్ఎస్ఓ) ఇటీవల విడుద్ల చేస్థన పీరియ్యడ్డక్స లేబర్ ఫోర్ి స్రేవ ప్రకారం దేశంలోని 
22 రాష్కాలోల తెలంగాణకు ఐద్య స్తినం ద్కిాంది. మన రాష్ట్రంలో నిరుద్యయగ స్మస్య 
తీవ్రత ఏ స్తియిలో ఉంద్య ఈ స్రేవ వివరాలు స్ాషటం చేసుేనానయి. తెలంగాణ దేశానికే 
ఆద్రశం అని మీరు ఢంకా బజాయించి చెబుతుంటారు. కానీ, నిరుద్యయగ స్మస్య తీవ్రత 



విషయంలో బ్లహార్, జముి-కాశ్మిర్, కేరళ్, ఒడ్డస్తి తరావత స్తినం మన రాష్కానికే 
ద్కాడం స్థగుుచేటు. 
ఈ నేప్థ్యంలో తక్షణం యువశకిేపై ప్రభుతవం ద్ృష్టట స్తరించ్చల్సిన అవస్రం ఉంది. 
మన యువతలో నైపుణాయలు మెరుగుప్రిచి, వారికి స్రైన దిశానిరేుశం చేస్తే ఏదైనా 
స్తధించగలరు. ఉద్యయగ, ఉపాధి అవకాశాల పై వారికి మారునిరేేశం చేయ్యల్సిన బాధయత 
ప్రభుతవంపై ఉంది. దురద్ృషటం...ఆ విషయంలో మీరు పూరిేగా విఫలం అయ్యయరు.  
యువత స్మస్యల పై మేథోమథ్నం జరగాల్స, స్మస్యలకు ప్రిష్కారాలు వెతకాల్స, వారికి 
స్రైన మారునిరేేశం జరగాల్స, విద్య,ఉద్యయగ,ఉపాధి విషయంలో దిశానిరేేశం చేస్త ప్రిసి్థతి 
రావాల్స. దీని కోస్ం స్వతంత్ర ప్రతిప్తిే కల్సగిన ఓ వేదిక కావాల్స. 
అందుకే... తక్షణం తెలంగాణ స్తటట్ యూత్ కమిషన్ ఏరాాటు చేస్తే శాస్నస్భలో బిలుల 
పెటటండ్డ. బడె్జట్ స్మావేశాలోలనే ఈ బిలుల ఆమోదించి, చటటం తేవాలని డ్డమాండ్ 
చేసుేనానను. తద్వవరా కొంత మేరకైనా తెలంగాణ యువతకు మేలు జరుగుతుంద్ననది 
నా ఆకాంక్ష. 
ఎ. రేవంత్ రడ్డి, 
లోక్స స్భ స్భుయడు- మలాాజ్ గిరి 


