ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 18-05-2017

కరీంనగర్ అభివృద్ధిపై ప్రగతి భవన్లో బుధవారీం ఉదయీం న ీంచి రాతిర వరకు ముఖ్యమీంతిర శ్రీ కె.
చీందరశేఖ్ర్ రావు విస్త ృత స్ాాయి స్మీక్ష నిరవహీంచారు.
తెలీంగాణ రాష్ట్ ీంర లో అతి ముఖ్యమైన నగరాలోో ఒకటైన కరీంనగర్ స్మగాీభివృద్ధికోస్ీం ప్రణాళికాబది ీంగా
ప్నిచేయన ననటల
ో ముఖ్యమీంతిర శ్రీ కె. చీందరశేఖ్ర్ రావు ప్రకటీంచారు. తెలీంగాణలోని ప్రముఖ్ ప్ుణయక్షేతారల ైన
వేములవాడ, ధరమప్ురి, కాళేశ్వరీం ప్ుణయక్షేతారలకు వెళ్ోడానికి కరీంనగర్ గేట్ వేగా ఉీంటలననదని సీఎీం
అన్ానరు. ఫరి్ల ైజర్ కారపొరేష్టన్ ప్ునరుదద రణతో పాటల కొతత గా వస్త నన 1600 మగావాటో విద యత్ ఉతొతిత
కేీంద్ారలతో 4,300 మగావాటల
ో ఉతొతిత చేసే అల్్ర మగా ప్వర్ పాోీంట్ గా రామగుీండీం ఎన్.ట.పి.సి.
మ్రుత ీందని అల్ీంట రామగుీండానికి కూడా కరీంనగర్ ముఖ్ద్ావరీంగా ఉీందని సీఎీం అన్ానరు. అటవీ
అీంద్ాలు, ప్రకృతి స్ ీందరాయలు, గోద్ావరి నద్ధని చూడాలీంటే కూడా కరీంనగర్ న ీంచే వెళో లలని సీఎీం చెపాొరు.
ఇీంతట పారముఖ్యీం, పారధానయీం కలిగిన కరీంగనర్ న అద ుత నగరీంగా తీరిిద్ధదద తామని సీఎీం వెలోడీంచారు.
కరీంనగర్ అభివృద్ధి కోస్ీం శాతవాహన అరబన్ డెవలపమీంట్ అథారిటీ ఏరాొటలతో పాటల అన్ేక నిరణయ్లు
తీస్ కున్ానరు. మ్న్ేరు రివర్ ఫరీంట్ స్ ీందరకరణకోస్ీం బడెెటో ల కేటాయిీంచిన రూ. 506 కోటో లో రూ. 25
కోటో న బుధవారీం విడుదల చేశారు. కరీంనగర్ అభివృద్ధిపై ప్రగతి భవన్లో బుధవారీం ఉదయీం న ీంచి రాతిర
వరకు ముఖ్యమీంతిర కె. చీందరశేఖ్ర్ రావు విస్త ృత స్ాాయి స్మీక్ష నిరవహీంచారు. మీంతర లు శ్రీ ట.హరష్ రావు,
శ్రీ ఈటల రాజెీందర్, ఎీంపి శ్రీ బి. విన్లద్ కుమ్ర్, ఎమమలయయ శ్రీ గీంగుల కమల్కర్, ఎమమల్సీ శ్రీ న్ారద్ాస్
లక్షమణ్ రావు, జడపొ చెైర్ ప్రీన్ శ్రీమతి త ల ఉమ, స్ాీంస్కృతిక స్ారథధ చెైరమన శ్రీ రస్మయి బాలకిష్టన్,
ప్రభుతవ ముఖ్య స్లహాద్ారు శ్రీ రాజీవ్ శ్రమ, ప్రభుతవ ప్రధాన కారయదరిి శ్రీ ఎస్.పి. సిీంగ్, మునిీప్ల్ శాఖ్
ముఖ్య కారయదరిి శ్రీ నవీన్ మిట్ ల్, కల క్ర్ శ్రీ స్రఫరాజ్ అహమద్, మునిీప్ల్ కమీష్టనర్ శ్రీ శ్శాీంక్, నగర
పో ల్సస్ కమీష్టనర్ శ్రీ కమలహాస్ర్ రెడి , సిఎీంఓ అధధకారులు, అనిన శాఖ్ల జిల్ో అధధకారులు ఈ స్మ్వేశ్ీంలో
పాలగొన్ానరు.
కరీంనగర్ నగరానిన స్ కరయవీంతీంగా, ఆకరషణీయీంగా తీరిిద్ధదదడానికి అధధకారులు, ప్రజాప్రతినిధ లతో
విస్త ృతీంగా చరిిీంచారు. మీంగళ్వారీం మ్న్ేరు డాయమ్, మ్న్ేరు రివర్ ఫరీంట్ న అీందీంగా తీరిిద్ధదదడీంపై

నిరణయ్లు తీస్ కునన ముఖ్యమీంతిర, బుధవారీం మరినిన నిరణయ్లు ప్రకటీంచారు. అవి ఈ విధీంగా
ఉన్ానయి.
•

కరీంనగర్ కు అభివృద్ధి ప్రణాళిక రచిీంచి, అమలు చేసేీంద కు శాతవాహన అరబన్ డెవలపమీంట్
అథారిటీని ఏరాొటల చేస్త ారు. కరీంనగర్ తో పాటల అనిన మునిీప్ల్ కారపొరేష్టనో , పో ల్సస్
కమీష్టనరేటో లనన అనిన ప్ట్ ణాలోో అరబన్ డెవలపమీంట్ అథారిటీలన ఏరాొటల చేస్త ారు

•

నగరీంలో ఏఏ రీంగీంలో ప్రిసా తి
ి ఎల్ ఉీంద్ధ? ఏమి చేయ్లన్ే విష్టయీంలో అధయయనీం చేయ్లని
మునిీప్ల్ శాఖ్ ముఖ్యకారయదరిి నవీన్ మిట్ ల్ కు ఆద్ేశ్ీం. కరీంనగర్ నగరానిన మొతత ీంగా మ్యప్
చేసి, ఎకకడేమి ఉీండాలన్ే విష్టయీంలో బల
ో పిరీంట్ తయ్రు చేయ్లి

•

90 కిలోమీటరో పొ డవుీండే మ్న్ేరు రివర్ ఫరీంట్ న ఉతత ర తెలీంగాణకు మణిమకుటీంగా, అతయీంత
స్ ీందరీంగా తీరిిద్ధదద తాీం. అీంతరాెతీయ స్ాాయిలో కరీంనగర్ నగరానికి మరో స్ ీందర ప్రద్ేశానిన
జతచేస్త ాీం. విశాలమైన ప్చిిక బయళ్లో, యోగా కేీంద్ారలు, వాటర్ స్ో ొర్ట్ , బో టీంగ్ ఏరాొటల చేస్త ాీం.
నద్ధకి అభిముఖ్ీంగా స్వరొ ధామీంగా ఉీండే నివాస్ గృహాలన నిరిమస్ాతీం. మొదట గృహానిన న్ేన
(కేసీఆర్), రెీండో గృహానిన మీంతిర (ఈటల రాజెీందర్) కొన గోలు చేస్త ారు. ఈ పారజెక్ున
ప్రతిష్ా్తమకీంగా తీస్ కుీంటాీం. ద్ీనికోస్ీం బడెెటో ల రూ.506 కోటల
ో కేటాయిీంచాీం. పారథధమిక ప్న ల
కోస్ీం ఇవాళే రూ.25 కోటల
ో విడుదల చేస్త న్ానీం. ప్న లు పారరీంభిీంచాలని కల క్ర్ న ఆద్ేశిస్త న్ానీం.
రివర్ ఫరీంట్ న మొదట చేగురిత లిీంగాప్ూర్ వరకు, రెీండో దశ్లో వేగురుప్లిో వరకు స్ ీందరకరిస్త ాీం.
నద్ధకి ఇరువెైప్ుల్ అీందమైన చెటో ల పీంచాలి. సిలవర్ ఓక్, ప్గోడా, మహాగని ల్ీంట పొ డవుగా పరిగే
మొకకలు న్ాటాలి.

•

ప్ద్ధననర కిలోమీటరో పొ డవునన ఎల్ఎీండ కట్ పై కూడా విరివిగా చెటో ల పీంచ తాీం. డాయమ్ మీద
టూరిస్్ స్ాొట్, వూయ పాయిీంట్, రెస్్ ారెీంట్, బో టీంగ్ ఏరాొటల చేస్త ాీం. కాటేజీలు నిరిమస్ాతీం. కేీందర
ప్రభుతవీం ఇచేి రూ.15కోటో తో పాటల రాష్ట్ ర ప్రభుతవీం మరో 25 కోటో రూపాయలు జత చేసి మొతత ీం
40 కోటో వయయీంతో మ్న్ేరు డాయమ్ స్ ీందరకరణ ప్న లు చేస్త ాీం

•

కరీంనగర్ ప్ట్ ణానిన ప్రిశుభరీంగా మ్రాిలి. మ్న్ేరు న ీంచి అలుగునూరు బిరడె వరకు స్రాకరు
త మమ చెటోన , లగట్ పీస్ చెటోన వెీంటన్ే తొలగిీంచాలి. నగరీంలో మొతత ీం పిచిిచెటోన తొలగిీంచాలి

•

నగరీంలో ప్చిదనీం పీంచేీంద కు విరివిగా మొకుకలు పీంచ తాీం. సొష్టల్ డెవ్
ై కిీంద నగరీంలో
ద్ాద్ాప్ు న్ాలుగెైద లక్షల మొకకలు పీంచ తాీం. ఈస్ారి హరితహారీం కారయకీమ్నిన ముఖ్యమీంతిర
కేసీఆర్ స్వయీంగా కరీంనగర్ లో పారరీంభిస్ాతరు. అద్ే రోజు నగర వాయప్త ీంగా లక్ష మొకకలు న్ాటలతారు.

ద్ీనికోస్ీం కరీంనగర్ గన్
ీ బిరగేడ్ న ఏరాొటల చేస్త ారు. జిల్ో స్ాాయి అధధకారులీంతా ఈ కారయకీమీంలో
పాలగొీంటారు. పో ల్సస్ శాఖ్ కూడా హరితహారీం కారయకీమీంలో భాగీంగా కొీంత పారీంతానిన దతత త
తీస్ కుని ప్చిదనీం కోస్ీం ప్రయతినస్త ీంద్ధ. నగరీంలో ఖ్్ళీ ప్రద్ేశాలు, ప్రభుతవ కారాయలయ్లు,
ఇతర ప్రద్ేశాలోో విరివిగా మొకకలు న్ాటాలి. లోయర్ మ్న్ేర్ డాయమ్ పైన కూడా మొకకలు న్ాటాలి.
రిజరావయర్ చ టూ
్ ఎతత గా పరిగే చెటో ల పీంచాలి. నగరీంలో ప్చిదనీం పీంచే కారయకీమ్నిన
ప్రయవేక్షీంచడీం కోస్ీం ఐఎఫ్ఎస్ అధధకారి వి. ఆీంజన్ేయులన ప్రతేయక అధధకారిగా నియమిస్త న్ానీం.
నగరీంలో హరితహారీం కారయకీమ్నికి రూ.10 కోటల
ో ఖ్రుి చేస్త ాీం. ప్ీండో చెటో ల, నీడ చెటో ల, ప్ూల
చెటో ల, అలీంకరణ చెటో ల... అనినీంటని ప్రభుతవమే ఉచితీంగా ప్ీంపిణీ చేస్త ీంద్ధ. కరీంనగర్ కు అవస్రెైన
మొకకలన అటవీశాఖ్ సిదిీం చేయ్లి. ఇీంటీంటకి వెళిో స్రేవ నిరవహీంచి ఏ మొకకలు అవస్రమో
అభిపారయీం సేకరిీంచాలి
•

కరీంనగర్ హరితహారీం కారయకీమీం కోస్ీం రాష్ట్ ర ప్రభుతవీం కేటాయిీంచిన రూ.10 కోటో కు అదనీంగా
తాము కూడా నిధ లు ఇస్ాతమని ప్లువురు ప్రజా ప్రతినిధ లు ముీంద కొచాిరు. ఎీంపి విన్లద్
కుమ్ర్ రూ.50 లక్షలు, ఎమమలయయ గీంగుల కమల్కర్ రూ.50 లక్షలు, ఎమమల్సీ న్ారద్ాస్ లక్షణ్
రావు రూ.50 లక్షలు, ఎమమల్సీ భాన ప్రస్ాద్ రూ.50 లక్షలు ఇస్ాతమని ప్రకటీంచారు. మీండలి చెైరమన్
స్ావమిగౌడ్, చీఫ్ విప్ స్ ధాకర్ రెడి తద్ధతరులు కూడా తమ నియోజకవరొ అభివృద్ధి నిధ ల న ీండ
ఖ్రుి చేస్త ామని చెపాొరు

•

నగరీంలో టారఫిక్ నియీంతరణకు ప్రతేయక చరయలు తీస్ కోవాలి. నగరీంలో మరో టారఫిక్ పో ల్సస్ సే్ష్టన్
ఏరాొటల చేస్త ాీం. అవస్రమైన చోట రోడో వెడలుొ కారయకీమీం నిరవహీంచాలి. బస్ ీలు ఆగే చోట బస్
బేలు నిరిమీంచాలి. రోడో పై బస్ ీల నిలిపే ప్దద తికి స్వసిత ప్లకాలి. ద్ీనివలో టారఫిక్ నియీంతరణ
స్ లభమవుత ీంద్ధ. బస్ బేల నిరామణీంలో కారపొరేట్ స్ీంస్ా లు, వాయపార స్ీంస్ా లన భాగస్ావములన
చేయ్లి

•

నగరీంలో కొతత గా పో ల్సస్ కమీష్టనరేట్ ఏరాొటల చేసినీంద న ద్ానికోస్ీం ప్రస్త త పో ల్సస్ కారాయలయ
పారీంగణీంలోన్ే ప్రతేయకీంగా కారాయలయీం నిరిమస్ాతీం. హైదరాబాద్ లో నిరిమస్త ననటేో కరనీంగర్ లో కూడా
ద్ానికి స్ాాయికి తగిన విధీంగా కమ్ీండ్ అీండ్ కీంటలరల్ సీంటర్ నిరిమస్ాతీం. నగరీంలోని ఎనిమిద్ధ
వేరేవరు పారీంతాలోో పో ల్సస్ సే్ష్టనో , పో ల్సస్

కారాయలయ్లు నిరిమీంచాలి. ద్ీనికోస్ీం అవస్రమైన

స్ా ల్లన రెవెనూయ శాఖ్ అధధకారులు గురితీంచాలి

•

ప్రస్త తీం కల క్రేట్ ఉనన పారీంతీంలో ప్ద్ెకరాల విసీత రణ ీంలో కల క్రేట్, జిల్ో ప్రిష్టత్ కారాయలయీం,
మునిీప్ల్ కారపొరేష్టన్ భవన్ాలన ర మోడలిీంగ్ చేస్త ాీం. పారికీంగ్, పారుక తద్ధతర స్ కరాయలు
ఉీండేల్ తీరిిద్ధదద తాీం. కల క్ర్ కు అకకడే కాయీంప్ు కారాయలయీం కడతాీం

•

కరీంనగర్ న

ఆన కుని జాతీయ రహద్ారుల నిరామణీం జరుగుత ననద్ధ. ఇీంకా మలడుననర

కిలోమీటరో లిీంక్ జతచేసేత ఓఆర్ఆర్ ఏరాొడుత ీంద్ధ. కాబట్ వెీంటన్ే ఆ ప్న లు పారరీంభిీంచాలి
•

మలి్ ప్రొస్ స్ూకల్ పారీంతీంలో విశాలమైన పారుక నిరిమస్ాతీం

•

స్రకస్ గౌీీండ్ న యధాతధీంగా ఉీంచి ద్ాని చ టూ
్ పదద ఎతత న చెటో ల పీంచ తాీం

•

సిటజన్ కో బ్ న యధావిధధగా కొనస్ాగిస్త ాీం

•

ప్రస్త తీం ఉనన కళలభారతి ప్రదరినలకు అీంత అన వుగా లయద . హలిపాయడ్ కోస్ీం వినియోగిస్త నన
ప్ద్ెకరాల స్ా లీంలో అీంతరాెతీయ స్ాాయిలో కరీంనగర్ కళలభారతి నిరిమస్ాతీం. 500, 1200 మీంద్ధ
స్ామరాయీంతో ప్టే్ విధీంగా రెీండు వేరేవరు హాల్ీ నిరిమస్ాతీం

•

నగరీంలో నిరీంతరాయ, న్ాణయమైన విద యత్ స్రఫరా కోస్ీం న్ాలుగు 33/11 కెవి స్బ్ సే్ష్టనో
మీంజూరు చేశాీం. వాట నిరామణీం తవరితగతిన ప్ూరిత చేయ్లి. రోడుికు అడి ీంగా ఉనన విద యత్ టవరుో,
స్త ీంభాలు తొలగిీంచాలి. ఇీండో పై న ీంచి వెళో ే ల ైనోన స్రిచేయ్లి

•

నగరీంలోని ఐద పారీంతాలోో ఐద వెజ్ అీండ్ న్ాన్ వెజ్ మ్రెకటల
ో నిరిమీంచాలి. గజేవల్ లో నిరిమీంచిన
మ్ద్ధరిగా ఎసి స్ కరయీంతో పాటల ప్రిశుభర, ఆరోగయకర వాతావరణీంలో ఈ మ్రెకటల
ో నిరవహీంచాలి.
రూ.25 కోటో వయయీంతో నిరిమీంచే ఐద మ్రెకటో కోస్ీం మ్రెకటీంగ్ శాఖ్ రూ.5 కోటల
ో , ఎసిిఎఫ్ న ీంచి
20 కోటల
ో ఖ్రుి చేస్త ారు

•

నగరీంలో న్ాలుగు చోటో ఖ్నన వాటకలు (బరేల్ గౌీీండ్ీ), మరో న్ాలుగు చోటో దహన వాటకలు
(కెమ
ీ టలరియమ్ీ) నిరిమీంచాలి. ద్ీని కోస్ీం వెీంటన్ే స్ా ల సేకరణ జరపాలి

•

నగరీంలో చాల్ చోటో ప్బిో క్ టాయిల టల
ో నిరిమస్ాతీం. ద్ీనికోస్ీం అన వెైన స్ా ల్లన వెీంటన్ే సేకరిీంచాలి

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

