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రాష్ట్ ంర లోని ఏ రహదారిపై కూడా ఒకక గ ంత కూడా కనిపంచవద్ద ని, మే నెలాఖరులోగా అనిి గ ంతలు
పూడచేయాలని మ ఖయమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖర్ రావు ఆదచశంచారు. జూన్ 1 తరాాత తాను రాష్ట్ ర వ్ాయపత ంగా
పరయటిస్త ానని, ఎకకడ గ ంత కనిపంచినా సరే సంబంధిత అధికారిపై కఠిన చరయలు తీసుకుంటామని సపష్ట్ ం
చచశారు. ఆర్ అండ్ బి శాఖకు కొతత రహదారుల నిరాాణానికి, రహదారుల మరమాతత
త లకు అవసరమైన
నిధులు బడజెటో లనే కేటాయంచామని, అయనా ఇంకా గ ంతల రోడలో కనిపంచడం బాధాకరమని మ ఖయమంత్రి
ఆవ్ేద్న వయకత ం చచశారు. ఇకపై అధికారుల అలసతాానిి ఏమాతిం క్షమంచచది లేద్ని సపష్ట్ ం చచశారు. పిగత్ర
భవన్ లో స్ో మవ్ారం ఆర్ అండ్ బి శాఖ పరిధిలోని పనులపై మ ఖయమంత్రి సమీక్ష నిరాహంచారు. మంత్రి శ్రీ
తతమాల నాగేశ్ార్ రావు, ఎంప శ్రీ కె. కేశ్వరావు, పిభ తా పిధాన కారయద్రిి శ్రీ ఎస్.ప. సంగ్, మ ఖయ
కారయద్రుిలు శ్రీ నరిసంగ్ రావు, శ్రీ సునిల్ శ్రా, శ్రీ రామకృష్టణ , ఇ-ఎన్-సలు శ్రీ గణపత్రరెడడి, శ్రీ రవంద్ర్ రావు
తదితరులు పాలగొనాిరు.
‘‘చరితల
ి ో ఎనిడూ లేని విధంగా రాష్ట్ ంర లో రహదారుల అభివృదిికి నిధులు మంజూరు చచశాం. కేందాినిి
ఒపపంచి అనేక జాతీయ రహదారులను కూడా స్ాధించాం. కొతత రహదారుల నిరాాణంతో పాటు రహదారుల
మరమాతత
త లకు కూడా నిధులిచాేం. అయనా సరే ఇంకా రహదారులపై గ ంతలు కనిపసుతనాియ. అవి
పిమాదానికి కారణమవుతతనాియ. నేను మొని వరంగల్ జిలాోలో పరయటించినపుపడల వరంగల్ నుంచి
పాలకురిత వరకు రోడలి మారొ ంలో పియాణంచాను. నాకే అనేక గ ంతలు కనిపంచాయ. గ ంతలు ఉండవద్ద ని
ఎపపటికపుపడల వ్ాటిని పూడచేయాలని గతంలోనే నేను చజపాపను. అయనా అధికారులు సీరియస్ గా
తీసుకోలేద్ు. ఇది మంచి పద్ద త్ర కాద్ు. మీకు సరిగొ ా నెలరోజుల టైమ్ ఇసుతనాిను. మే చివరి నాటికి అనిి
గ ంతలు పూడచేయాలి. తరాాత ఎకకడజైనా గ ంతలు కనిపసతత అకకడడకకకడచ అకకడడ అధికారిని ససపండ్
చచస్త ాం’’ అని సఎం హెచేరించారు.
‘‘రహదారుల అభివృదిిలో భాగంగా పంచాయతీ రాజ్ రోడలిను ఆర్ అండ్ బి పరిధికి, ఆర్ అండ్ బి రహదారిని
జాతీయ రహదారుల పరిధిలోకి తజసత ునాిరు. శాఖ మారిన సంద్రభంలో కొతత రోడలి నిరిాంచడానికి కొంత

సమయం పడలతతంది. ఆలోగా రోడలికు గ ంతలు పడడనా, కొటు్కుపో యనా దానిి అలాగే వదిలేసత ునాిరు.
మరమాతత
త లు చచయడం లేద్ు. రహదారి అభివృదిి పనులు చచయడానికి ఒపపంద్ం కుద్ురుేకుని కాంటాిక్ర్
పని చచయకుంటే కూడా రహదారి అలాగే ఉండడపో తతంది. పిజలు అవసథ లు పడలతతనాిరు. ఈ ద్ుసథ త్రపో వ్ాలి.
మరమాతత
త లు నిరంతరం జరుగ తూనే ఉండాలి’’ అని సఎం సపష్ట్ ం చచశారు.
‘‘కొతత గా జిలాో కారాయలయాల నిరాాణానికి బడజెటో ల నిధులు కేటాయంచాం. డడజెైనో ు కూడా ఆమోదించాం.
వ్ెంటనే టండరుో పలవ్ాలి. పది పదిహేను రోజులోోనే నిరాాణ పనులు పాిరంభించి, ఏడాదిలోగా పూరిత చచయాలి.
నియోజకవరాొలోో ఎమాలేయ కారాయలయాల నిరాాణం కూడా తారితగత్రన పూరిత చచయాలి. పిజలకు పాలన
అంద్ుబాటులో ఉండాలనే ఉదచదశ్యంతో జిలాోలను ఏరాపటు చచశాం. కారాయలయాల నిరాాణం జరిగితచనే పిజలకు
ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ విష్టయంలో ఎలాంటి జాపయం జరగవద్ుద’’ అని మ ఖయమంత్రి ఆదచశంచారు.
‘‘పనిభారం పరిగన
ి శాఖలోో ఉనితోదయ యగ ల అవసరం కూడా పరుగ తతనిది. ఆర్ అండ్ బి, నీటి పారుద్ల
శాఖ తదితర విభాగాలోో ఇన్-ఎన్-సలు, ఇతర ఉనితాధికారుల సంఖయను పంచుకోవ్ాలి. ఆర్ అండ్ బి
పరిధిలో చాలా పనులు జరుగ తతనాియ. కాబటి్ అవసరమైన సీనియర్ ఆఫీసర్ పో సు్లు పంచుకోవ్ాలి.
కొతత రాష్ట్ ంర కాబటి్ అధికారుల అనుభవ్ానిి ఉపయోగించుకోవ్ాలనే సద్ుదచదశ్యంతో రిటైరయయయ ఉదయ యగ ల పద్వ
కాలానిి పొ డడగిసత ునాిం. అలాంటి సంద్రభంలో పదయ నిత్ర పొ ందాలిసన వ్ారికి అనాయయం జరుగ తతంది. అలా
కాకుండా పో లీస్ శాఖ మాదిరిగా అద్నపు పో సు్లు సృష్ ంచాలి. పదయ నితతలు కీమం తపపకుండా అందాలి.
కొతత గ సృష్ ంచిన పో సు్లోో పదయ నిత్ర దాారా వచిేన వ్ారిని నియమంచాలి. అపుపడల ఎవరికీ అనాయయం
జరగద్ు’’ అని మ ఖయమంత్రి దిశానిరేదశ్ం చచశారు.
‘‘సత్ష్టన్ ఘనపూర్-పాలకురిత రహదారికి వ్ెంటనే మరమాతత
త లు చచపటా్లి. అవసరమైన నిధులు మంజూరు
చచస్త ాం. పరికట్ – జగితాయల మధయ నాలుగ లేనో రహదారిని నిరిాంచాలి. దీనివలో నిజామాబాద్ నుంచి వరంగల్
వరకు నాలుగ లేనో రహదారి అంద్ుబాటులోకి వసుతంది’’ అని సఎం చజపాపరు.
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