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56 బీసీ కార్పొరేషన్లకు 672 డైరెక్టర్ల నియామక్ం 
మహిళలకు అగ్రతంబూలం 
• బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి  చెల్లలబోయిన్ శ్రీనివాస వేణు గోపాలక్ృషణ 
• 672 డైరెక్టర్లకు గాను 339 మహిళలకు కేటాయింపు. 
• డైరెక్టర్లలగా 333 పుర్లషులకు అవకాశం 
• బడుగులకు రాజ్యాధికార్ం అందించిన్ సి.ఎం జగనోోహన్ రెడిికి ధన్ావాదాల్ల 
• పాలకులం కాదు... సేవకులమన్న సిఎం ఆశయ సాధన్కు పనిచేయాలి 
• కొత్తగా నియామక్మైన్ డైరెక్టర్లకు మంత్రి చెల్లలబోయిన్ శ్రీనివాస వేణుగోపాలక్ృషణ పిల్లపు 
సచివాలయం : 56 బీసీ కార్పొరేషన్ల డైరెక్టర్ నియామకాల్లల మహిళలకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేసింది. 672 డైరెక్టర్ల పద్వుల్లల 
333మంది పుర్లషుల్ల, 339 మంది బీసీ మహిళలకు సిఎం జగనోోహన్ రెడిి అవకాశం క్లిొంచార్ని బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి 

చెల్లలబోయిన్ వేణు గోపాలక్ృషణ తెలిపార్ల. మొత్తం 56 బీసీ కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన్ 672 డైరెక్టర్ల  జ్యబితను సోమవార్ం 
విడుద్ల చేశార్ల. వెనుబడిక్ వరాాలకు సీఎం జగనోోహన్ రెడిి అధిక్ ప్రాధాన్ాత్ ఇస్తతన్ననర్ని అన్ననర్ల. బీసీల అభివృదిికి క్ృషి 
చేస్తతన్న సీఎం జగనోోహన్ రెడిి చరిత్రల్ల నిలిచిపోతర్ని కొనియాడార్ల. దేశ చరిత్రల్ల ఎన్నూ  ఇంత్మంది బీసీలకు 
అధికార్మిచిిన్ దాఖలాల్లలవన్ననర్ల. ఒక్కో కార్పొరేషనోల చైర్ోన్ సహా 12 మంది డైరెక్టర్లల ఉంటార్న్ననర్ల. సామాజిక్ సిితిగతుల్ల, 
ఇత్ర్ అంశాలను బేరీజు వేస్తత సీఎం జగనోోహన్ రెడిి గార్ల. చైర్ోన్లను, డైరెక్టర్లను ఎంపిక్ చేశార్న్ననర్ల. 56 బీసీ కార్పొరేషన్లకు 
56 ఛైర్ోనుల, 672 మంది డైరెక్టర్లల క్లిపి మొత్తం 720 మంది బీసీలకు ప్రభుత్వంల్ల సి.ఎం. జగనోోహన్ రెడిి భాగసావమాం 
క్లిొంచార్న్ననర్ల. కొత్తగా నియామక్మైన్ కార్పొరేషన్ ఛైర్ోనుల, డైరెక్టర్లలగా ఎంపికైన్ వారికి మంత్రి శుభాకాంక్షల్ల తెలియజేశార్ల. 
సిఎం జగన్ మోహన్ రెడిి గారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా, బీసీల సమసాలను క్షేత్రసాదయినుండి పరిషోరించే దిశగా పనిచేయాలని 
వారికి పిల్లపునిచిార్ల. 
 

  డాక్టర్ వైయస్ రాజశేఖర్ రెడి,ి డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబెద్ోర్, మహాత్ో జ్యాతిరావు పూల్లల స్తొరితతో... ఏలూర్లల్ల జరిగిన్ బిసి 
డిక్లరేషన్ సంద్ర్బంగా శ్రీ వైయస్ జగన్ గార్ల ఏదైతే చెపాొర్ప.. ఆ మాట ప్రకార్ం సమాజంల్ల బీసీల్ల వెనుక్బడిన్ కులాల్ల కాదు... 
వెనునముక్ కులాల్లగా పరిగణిస్తత... నేడు ఆచర్ణల్ల చూపార్ని మంత్రి కొనియాడార్ల.   
 
బిసి కులాల అభుాన్నతి క్కసం, ఆయా కులాలను అభివృదిి చేసే దిశగా అనేక్ కార్ాక్రమాలను ప్రభుత్వం చేసోతంద్న్ననర్ల. వాటిని 
అర్లులైన్ వారికి అందించే బాధాత్ను కార్పొరేషనుల తీస్తక్కవాలన్ననర్ల. గత్ంల్ల బిసిలను పాలక్వరాాల్ల అనేక్ అవమాన్నలకు గురి 
చేశాయని, పల్ల ఇబబందుల్ల పెటాటయని గుర్లత చేశార్ల. నేడు కార్పొరేషన్ల నియామక్ం దావరా బిసిల్ల ఆరిిక్, సామాజిక్, రాజకీయ 



ముందుడుగుకు వైయస్ ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం వీల్ల క్లిొంచింద్ని అన్ననర్ల. దీనిని బిసివరాాల్ల ఒక్ పండుగలా జర్లపుక్కవాలని 
పిల్లపునిచిార్ల. ఈ ర్పజు బిసి వరాాలకు ఒక్ చరిత్రాత్ోక్ ర్పజు అని అన్ననర్ల. సమాజ నిరాోణంల్ల బిసి పాత్ర కీలక్మని, వాకిత 
సామాజిక్ జీవిత్ అవసరాల్ల తీరేి వార్ల బిసిల్ల, వారిని గురితంచి గౌర్విసాతమని ఆన్నడు శ్రీ వైయస్ జగన్ చెపిొన్ మాటల్ల నేడు 
నిజమవుతున్ననయని అన్ననర్ల. 139 కులాల్ల...ముపెపొ  వేల జన్నభా వున్న కులాలకు కార్పొరేషనుల ఏరాొటు చేయడం దావరా బిసిల 
పటల ఈ ప్రభుతవనికి వున్న చిత్తశుదిదని చాటుకున్ననర్ని అన్ననర్ల. రాష్ర్ట చరిత్రల్ల బిసి బాంధవుడు, బీసీ బంధువుగా సీఎం శ్రీ 
వైయస్ జగన్ నిలిచిపోతర్ని కొనియాడార్ల. 
 
గమనిక్ – డైరెక్టర్ల జ్యబిత జత్ చేయడమైన్ది. 
జ్యరీ చేసిన్వార్ల : పి.ఆర్.వో టు బీసీ వెల్లొర్ మినిసటర్ 


