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కొత్త జిల్లాల్కు అవసరమైనంత్ మంది ఉదయ ోగుల్ను కొత్త గా నియమంచుకోవాల్ని ముఖ్ోమంత్రి శ్రీ కె.
చంద్ిశేఖ్ర్ రావు అధికారుల్ను ఆదేశంచారు. దీనికి సంబంధించి శాఖ్ల్వారీగా, జిల్లాల్ వారీగా ప్ిత్రపాద్నల్ు
రూప ందించాల్ని సిఎం ఆదేశంచారు. కొత్త జిల్లాల్లా ప్రిపాల్నా విభాగాల్ు ఎల్ల ఉండాల్నే విషయంపై అనిి
ప్ిభుత్వ శాఖ్ల్ు రెండు రోజుల్లా త్మ ప్ిత్రపాద్నల్ు ప్ిభుత్వ ప్ిధాన కారోద్రిికి అందించాల్ని సూచించారు.
కొత్త జిల్లాల్లా ప్ని విభజన, కొత్త ఉదయ ోగుల్ నియలమకం, ప్రిపాల్నా విభాగాల్ ఏరాాటు త్దిత్ర అంశాల్ను
ప్రోవేక్షంచడానికి ప్ిభుత్వ ప్ిధాన కారోద్రిి రాజీవ్ శరమ నాయకత్వంల్ల టాస్క్ ఫో రుును కూడా
ముఖ్ోమంత్రి ఏరాాటు చేశారు.

రాష్ ర కేబినెట్ సమలవేశం సో మవారం సచివాల్యంల్ల జరిగింది. ఈ సంద్రభంగా ముఖ్ోమంత్రి మలటాాడుత్ూ,
కొత్త జిల్లాల్ ఏరాాటుకు సంబంధించిన ప్ిభుత్వం రూప ందించిన ముసాయిదాపై మజారిటీ ప్ిజల్ు సంతోషంగా
ఉనాిరని అనాిరు. ఆన్ ల్ ైనలా , ప్ిత్ోక్షంగా ప్ిజల్ నుంచి ప్ల్ు సూచనల్ు, అభోంత్రాల్ు, సల్హాల్ు కూడా
వసుతనాియని, వాటనిింటినీ క్షుణ్ణ ంగా ప్రిశ్రలంచి ప్ిభుత్వం త్ుది నిరణయం తీసుకుంటుంద్ని వెల్ాడషంచారు.
ద్సరా నుంచే కొత్త జిల్లాల్తో పాటు, కొత్త డషవిజను
ా , కొత్త మండల్లల్ు కూడా పాిరంభం కావాల్ని ప్ిభుత్వం
నిరణయించింద్ని, దీనికి సంబంధించిన పాల్నా విభాగాల్ కూరుా వేగవంత్ం కావాల్ని సిఎం ఆదేశంచారు.
ప్ిసత ుత్ం ప్ిభుత్వ శాఖ్ల్లా ఏ విభాగానికి ఎకు్వ ప్ని ఉంది, క్ేత్ి సాాయిల్ల ఎకు్వ మంది ఉదయ ోగుల్
అవసరం ఎక్డ ఉంది అనే విషయలల్ను ప్రిగణ్ల్లకి తీసుకుని కొత్త ఉదయ ోగుల్ను నియమంచుకోవాల్ని
సూచించారు. జిల్లా సాాయిల్ల ప్ిసత ుత్ముని ప్రిపాల్నా విభాగాల్ను యధావిధిగా కొనసాగించాల్ల? ఏమైనా

మలరుాల్ు చేరుాల్ు చేసుకోవాల్ల? అనే విషయంపై కూడా అధికారుల్ు సూచనల్ు చేయలల్ని చెపాారు.
మంత్ుిల్ు, శాఖ్ల్ కారోద్రుిల్ు, శాఖ్లధిప్త్ుల్ు సమలవేశమై రెండు రోజుల్లా నివేదిక ఇవావల్ని చెపాారు.
ఈ నివేదికను ప్ిభుత్వ ప్ిధాన కారోద్రిి నాయకత్వంల్లని టాస్క్ పో ర్ు కమటీ ప్రిశ్రలసుతంద్ని, త్రావత్
కల్ క్రాతో ప్ితేోకంగా సమలవేశమై పాల్నా విభాగాల్ కూరుాపై త్ుది నిరణయం తీసుకుంటుంద్ని వెల్ాడషంచారు.

తెల్ంగాణ్ల్ల జిల్లా, రాష్ ర సాాయి కాోడర్ మలత్ిమే ఉండాల్ని నిరణయించుకునింద్ున, ప్ిసత ుత్ం జోనల్
అధికారుల్కు అనాోయం జరగకుండా వారిని పో సు్ల్లా సరుుబాటు చేయలల్ని కోరారు. అధికారుల్ను జిల్లాల్కు
కేటాయించే కీమంల్ల వారి సద్రు ఉదయ ోగి ఇష్ా్యిష్ా్ల్ను ప్రిగణ్ల్లకి తీసుకోవాల్ని సూచించారు. జిల్లా
అధికారుల్ కూరుాల్ల కూడా కొత్త ప్ద్ధ త్ర అవల్ంభంచాల్ని చెపాారు. ప్ితీ శాఖ్కు ఓ జిల్లా అధికారి హో దా గల్
అధికారి ఉండాల్ని చెపాారు. నీటి పారుద్ల్ శాఖ్కు నీటి పారుద్ల్ అభవృదిధ అధికారి, ఆర్ అండ్ బికి
రహదారుల్ అభవృదిధ అధికారి... ఇల్ల ప్ితీ శాఖ్కు ఓ జిల్లా అధికారి ఉండాల్ని చెపాారు. జిల్లా అధికారుల్ుగా
నియమంచే వారికి అధికారాల్ బద్ల్లయింప్ు జరగాల్ని చెపాారు. వోవసాయం, వెైద్ోం, విద్ో త్దిత్ర
విభాగాల్ విషయలల్లా వాసత వ ప్రిసా త్
ి ుల్కు అనుగుణ్ంగా, అవసరాల్ పాిధానోత్తో ఉదయ ోగుల్ సరుుబాటు
జరగాల్నాిరు. సూప్ర్ వెైజరీ పో సు్ల్కనాి క్ేత్స
ి ా ాయిల్ల ప్నిచేసే ఉదయ ోగుల్ే ఎకు్వ అవసరం కాబటి్,
మండల్ సాాయి అధికారుల్ు, సిబబంది నియమకానికి పాిధానోత్ ఇవావల్ని సూచించారు. ఒకే రకమైన
ప్నితీరు కలగిన విభాగాల్నిింటినీ ఒకే గొడుగు కిందికి తెచిి ఒకే అధికారిని నియమంచడం సబబుగా
ఉంటుంద్ని ముఖ్ోమంత్రి అభపాియప్డాారు.

సిఎస్క నాయకత్వంల్ల టాస్క్ ఫో ర్ు కమటీ
-------------------------------------జిల్లాల్ ఏరాాటు నేప్థ్ోంల్ల ప్రిపాల్న విభాగాల్ కూరుాను ప్రోవేక్షంచేంద్ుకు ప్ిభుత్వ ప్ిధాన కారోద్రిి
రాజీవ్ శరమ నేత్ృత్వంల్ల టాస్క్ ఫో రుు కమటీ వేయలల్ని ముఖ్ోమంత్రి నిరణయించారు. సి.సి.ఎల్.ఎ. రేమండ్
పీటర్, రెవెనూో శాఖ్ ప్ితేోక ప్ిధాన కారోద్రిి ప్ిదీప్ చంద్ి, వరంగల్, మద్క్ కల్ క్రా ు కరుణ్, రోనాల్ా రాస్క,

సిఎంఓ అధికారుల్ు శాంత్రకుమలరి, సిమతా సభరావల్ కమటీ సభుోల్ుగా ఉంటారు. మరో ఇద్ు రు ముగుురు
సీనియర్ అధికారుల్ను కూడా కమటీల్ల నియమంచుకోవాల్ని ముఖ్ోమంత్రి ఆదేశంచారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

