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పివి సిింధు లాింటి మరింత మింది క్రడ
ీ ాక్ారులను తయారు చేయడానిక్ి తెలింగాణ రాష్ట్ ింర లో క్రడ
ీ ా
విధానానిి రూప ిందిించనునిటల
ు ముఖ్యమింత్రి శ్రీ క్ె. చింద్ిశేఖ్ర్ రావు ప్ికటిించారు. క్ేవలిం హైద్రాబాద్
లోనే క్ాక ిండా జిలాులోు, గాీమీణ పాిింతాలోు కూడా అనేక మింది ప్ిత్రభావింతుల నాిరని, మటి్లోని
మాణిక్ాయలను వెలిక్ి తీయాలిిన అవసరిం ఉింద్నాిరు. ఒలింపిక్సి లో రజతిం సాధిించిన పివి సిింధు, క్ోచ్
ప్ులలు ల గోపీ చింద్ సో మవారిం క్ాయింప్ు క్ారాయలయింలో ముఖ్యమింత్రిని కలిశారు. తాను సాధిించిన ప్తక్ానిి
సిింధు ముఖ్యమింత్రిక్ి చూపిించారు. పివి సిింధును హృద్యప్ూరవకింగా అభినిందిించిన ముఖ్యమింత్రి క్ె.
చింద్ిశేఖ్ర్ రావు, అమెను ఘనింగా సనాానిించి, రూ.5క్ోటు చెక ును అిందిించారు. క్ోచ్ గోపిని కూడా
అభినిందిించి, క్ోటి రూపాయల చెక్స అిందిించారు. పివి సిింధు దేశిం గరవప్డే విధింగా ప్ిత్రభ ప్ిద్రశించి ప్తకిం
సాధిించడిం అభినింద్నీయమని ముఖ్యమింత్రి అనాిరు. క్ోచ్ గోపీ చింద్ కూడా తన అక్ాడమీ దావరా
ఎింతోమిందిని పో ి తిహిసు ునాిరనాిరు. సిింధును క్రీడలోు పో ి తిహిించిన తలిు ద్ిండరిల

పివి రమణ,

విజయలను కూడా సిఎిం అభినిందిించారు.

పివి సిింధు రజతిం సాధిించడిం గొప్ప విష్టయమని, అదే సింద్రభింలో ఇింత పెద్ద దేశిం క్ేవలిం రెిండర ప్తక్ాలే
గెలిచిింద్నే విమరశ కూడా ఉింద్ని ముఖ్యమింత్రి అనాిరు. దేశింలో క్రడ
ీ ాక్ారుల ఎవరక్ి వారు ఎదిగ
ప్తక్ాల సాధిసు ునాిరు తప్ప ప్ిభుతవ ప్రింగా సరెైన పో ి తాిహిం లభిించడిం లేద్నే భావన ఉింద్ని చెపాపరు.
భవిష్టయతు
ు లో మరనిి ఒలింపిక్స ప్తక్ాల

సాధిించడమే లక్ష్యింగా అింద్రూ కృషి చేయాలిిన అవసరిం

ఉింద్నాిరు. ప్ిముఖ్ క్రడ
ీ ాక్ారుల , అధిక్ారుల , క్ోచ్ ల , క్రడ
ీ ా సింఘాలతో తవరలోనే సమావేశిం ఏరాపటల

చేసి క్రడ
ీ ా విధానానిి ఖ్రారు చేయాలనాిరు. వచేే బడెెట్ నాటిక్ి విధానిం రూప ిందిించి, నిధుల
క్ేటాయిసాుమని చెపాపరు. గతింలో అనిి పాిింతాలోు పాఠశాలలోు ఆటల ఆడేవారని, క్ానీ ఇప్ుపడర ప్రీక్ష్లోు
మారుుల సింపాదిించడమే లక్ష్యింగా మార క్రడ
ీ లను నిరు క్ష్యిం చేశారనాిరు. ప్ిభుతవ ప్రింగా కూడా మరింత
చొరవ అవసరిం అని సిఎిం చెపాపరు. తెలింగాణ రాష్ట్ ింర లో చాలా మింది క్రడ
ీ ాక్ారుల నాిరని, ఇింక్ా పిలులక
క్రడ
ీ ల ప్టు ఆసక్ిు ఉింద్నాిరు. వారింద్రక్ర తగన చేయూత, పో ి తాిహిం అిందిసు ామనాిరు. హైద్రాబాద్
నగరింలో చాలా క్రడ
ీ ా పాిింగణాల నాియని, వాటిని ఉప్యోగింలోక్ి తేవాలని సిఎిం అనాిరు. జిలాులోు కూడా
క్రడ
ీ ా పాిింగణాల

నిరాసాుమనాిరు. హక్రింపేటలో క్రీడల క్ోసిం క్ేటాయిించిన 300 ఎకరాలను కూడా

సింప్ూరణింగా వినియోగించాలనాిరు. విశవ క్రడ
ీ ా పో టీలక

వేదికగా హైద్రాబాద్ ను మారేేింద్ుక

అవసరమెైన చరయల తీసుక ింటామని, అదే సింద్రభింలో తెలింగాణ పిలుల అింతరాెతీయ క్రడ
ీ లోు రాణిించే
విధింగా ప్ిభుతవిం ప్ూనుక ింటలింద్ని ప్ికటిించారు. ఈ క్ారయకీమింలో హ ింమింత్రి నాయిని నరిింహరెడడి,
మునిిప్ల్ శాఖ్ మింత్రి క్ెటి రామారావు, తెలింగాణ బాయడడాింటన్ అసో సియిేష్టన్ ఉపాధయక్షుడర చాముిండేశవరీ
నాథ్ పాలగొనాిరు.

శ్రీక్ాింత్, క్ిరణ్ లక చెరో రూ. 25 లక్ష్ల
----------------------------------పివి సిింధుక ఫిజియోథెరపిస్ ుగా వయవహరించిన చలు గుిండు క్ిరణ్ క రూ.25 లక్ష్ల నగద్ు పో ి తాిహానిి
ముఖ్యమింత్రి ప్ికటిించారు. ఒలింపిక్సి లో ప్ిత్రభ కనబరేన శ్రీక్ాింత్ క కూడా రూ.25 లక్ష్ల నగద్ు
పో ి తాిహిం అిందిించాలని నిరణయిించారు. ప్ిప్ించింలోని టాప్ 50 మింది బాయడడాింటన్ క్రడ
ీ ాక్ారులోు ఆరుగురు
గోపీ చింద్ అక్ాడమీక్ి చెిందిన వారే క్ావడిం గరవక్ారణమనాిరు. అక్ాడమీక్ి అవసరమెైన ఆరిక చేయూత
అిందిసు ామని సిఎిం చెపాపరు. క్ేవలిం హైద్రాబాద్ లోనే క్ాక ిండా, జిలాులోు కూడా అక్ాడమీల ఏరాపటల
చేయాలని సిఎిం క్ోరారు.

సిింధును అభినిందిించిన ప్ిముఖ్ుల
---------------------------------సిఎిం క్ాయింప్ు క్ారాయలయింలో ప్ల వురు ప్ిముఖ్ుల పివి సిింధును అభినిందిించారు. హ ింమింత్రి నాయిని
నరిింహరెడ,డి మునిిప్ల్ శాఖ్ మింత్రి క్ెటి రామారావు, ప్ిభుతవ ప్ిధాన క్ారయద్రశ రాజీవ్ శరా, ప్ిభుతవ చీప్
విప్ క్ొప్ుపల ఈశవర్, ఖ్నిజాభివృదిి సింసి చెైరాన్ శేర సుభాష్ రెడడి, ఎమెాలేయ క్ొిండా సురేఖ్, ఎమెాల్సిల
క్ొిండా మురళీధర్ రావు, ప్ూల రవింద్ర్, వెింకటరెడడి, ప్లాు రాజేశవర్ రెడడి, సల్సిం తదితరుల సిింధును
అభినిందిించారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

