ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 29-09-2016

హైదరాబాద్ నగరంలో అక్రమ క్ట్ట డాలను క్ూల్చివేయడంతో పాట్ు రోడలు ఇతర మౌళిక్ సౌక్రాాల
క్లపనను సమ ంతరంగా చేపట్ాటలని ముఖ్ామంత్రి శ్రర కె. చందిశేఖ్ర్ రావు ఆదేశంచారు. బుధవారం నాడల
కాాంపు కారాాలయంలో హైదరాబాద్ నగరంలో నాల లపై నిర్మంచిన అక్రమ క్ట్ట డాల క్ూల్చివేతలతో పాట్ు
ఇతర అభివృదధి కారాక్రమ లను సమీక్షంచారు. నగర అభివృదధికి బాాంక్రు నుంచి ఆర్ిక్ సహాయం తీసుక్ుని
అభివృదధి పిణాళిక్ను రూప ందధంచాలని మునిిపల్ మంత్రి కె.ట్ి. రామ రావును, అధధకారులను ఆదేశంచారు.
తెలంగాణ పిభుతవం చితత శుదధితో మిషన్ భగీరథ వంట్ి పథకాలను చేపడలత ండడంతో బాాంక్రు లో విశావసం
ఏరపడష రుణాలు ఇవవడానికి ముందుకొచాిరని సిఎం పేరకొనాారు. హైదరాబాద్ నగరం వాాపార రంగంలో
ఇంకా అభివృదధి దధశగా వేళ్ు ల అవకాశం ఉనాందున పిభుతవరంగ బాాంక్ులను రుణాల కోసం సంపిదధంచి
పక్డబందీ పిణాళిక్ను రూప ందధంచుకోవాలని సూచించారు. బాాంక్రుు ఇచేి రుణాలక్ు రాషట ర పిభుతవం
గాారంట్ీ ఉంట్ుందని సిఎం తెల్చపారు. నగరంలో అతావసరంగా రోడు నిరామణానిా చేపట్ాటలని ముఖ్ామంత్రి
సూచించారు.

హైదరాబాద్ నగరం ఆదాయం భవిషాత్ లో ఇంకా ఎక్ుొవగా ఉండే అవకాశం ఉనాందున మహా గకపప
నగరంగా రూప ందధంచేందుక్ు అధధకారులు పితేాక్ దృష్ిట సార్ంచాలని సూచించారు. పదధ నుంచి పన్ాండల
సంవతిరాలు నిరంతర క్ృష్ి చేసేతనే హైదరాబాద్ విశవనగరంగా తయ రవుత ందని ఆ దధశగా పూనాదధ బలంగా
వేసుకోవాల్చిన అవసరానిా గుర్తంచాలని సూచించారు. రహదారులు, డెన
ై ేజీ వావసథ శాశవత పాిత్రపదధక్న
చేపట్ట డంతో పాట్ు నగరం చుట్ట
ట రెైత ల భాగసావమాంతో ట్ౌన్ ష్ిప్సి న్లకోల్పందుక్ు పిణాళిక్ సిదిం
చేయ లని సిఎం ఆదేశంచారు. నగరంలో వరదల కారణంగా రహదారులక్ు జర్గ్న నష్ాటనిా అంచనా వేసి
నివేదధక్ను వ్ంట్నే కేంది పిభుతావనికి అందజేయ లని సూచించారు. అక్రమ క్ట్ట డాల క్ూల్చివేతల

విషయంలో ఇదే వేగానిా కొనసాగ్ంచాలని ఆదేశంచారు. హైదరాబాద్ నగర అభివృదధి కోసం పితేాక్ంగా వచేి
రాషట ర బడెెట్ నిధులు కేట్ాయిసాతమని ముఖ్ామంత్రి వ్లుడషంచారు. ఇట్ీవల్చ వరదలవలు పాడెైన రోడు ను
పునరుది ర్ంచేందుక్ు రాషట ర పిభుతవం నుండష నిధులు కేట్ాయిసాతమని సిఎం తెల్చపారు. బుధవారం సాయంతిం
వరక్ు నగరంలో రెండల రోజులోు నాలుగు వందల అక్రమ క్ట్ట డాలను క్ూల్చివేసినట్ు
ు అధధకారులు
ముఖ్ామంత్రికి వివర్ంచారు. ఈ సమీక్ష సమ వేశంలో ఉప ముఖ్ామంత్రి క్డషయం శ్రరహర్, మునిిపల్ శాఖ్
మంత్రి కె.ట్ి. రామ రావు, వ్ైదా ఆరోగా శాఖ్ మంత్రి లక్మమరెడషి, పిభుతవ పిధాన కారాదర్ి రాజీవ్ శరమ, సిఎం
పిినిిపల్ సకెట్
ర రీ నర్ింగ్ రావు, మునిిపల్ పిినిిపల్ సకెట్
ర రీ ఎంజీ. గోపాల్, మేయర్ బ ంత రాంమ్మమహన్,
జి.హచ్.ఎం.సి క్మిషనర్ జనారిన్ రెడషి, ఎమమమల్సి పలు రాజేశవర్ రెడషి, సిఎంఓ ఉనాతాధధకారులు శాంత్ర
క్ుమ ర్, సిమతా సభరావల్, రాజశేఖ్ర్ రెడషి, భూపాల్ రెడషి తదధతరులు పాలగొనాారు.
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