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రైతులను లాభాపరిచే విధంగా వారిని భాగస్ాాములను చేస్ూ త రాష్ట్ ర వాాపూ ంగా గిఫ్ట్ సిటీలను
అభివృద్ధి చేస్ూ ామని ముఖ్ామంత్రి శ్రీ కే. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు పికటంచారు. ద్ేశవాాపూ ంగా ఈ విధానం
స్తఫలితాలనిచ్చంద్ని వెలలడంచారు. ద్ేశంలోని చాలా నగరాలు అభివృద్ధి చంద్ుతునన కీమంలో నగరం,
పట్ ణాల చుటట్పకకల ఉనన వావస్ాయ భూములను తీస్ుకుని నివాస్ స్ముద్ాయాల కోస్ం అభివృద్ధి
పరుస్ుూన్ానరన్ానరు. తలంగాణలో ఈ పద్ద త్రని రైతులకు మరింత ఉపయోగపడే విధంగా తయారు చేస్ూ ామని
పికటంచారు. నగరం చుటట్ పకకల పాింతాలోల మూడు వేల ఎకరాలకు ఒక టౌన్ చొపుున నిరిిస్ాూమని,
ఇంద్ుకోస్ం రైతుల నుంచ్ భూమి సేకరిస్ూ ామని వెలలడంచారు. సేకరించ్న భూమికి వెలకట్ ద్ానికి స్మానంగా
స్ద్రు లే-అవుటల లో పారద్రశకత ఉంటటంద్ని ముఖ్ామంత్రి చపాురు. ద్ీనికి స్ంబంధధంచ్ విధానం తయారు
చేయాలిసంద్ధగా అధధకారులను ఆద్ేశంచారు. హెైద్రాబాద్ నగరంలోని ఉపుల్ భగావత్ పాింతంలో హెచ్ఎండఏ
ఆధారాంలో చేపట్ న నివాస్ గృహాల లే-అవుట్ కు స్ంబంధధంచ్న వివాద్ం బాధధతులు మంగళవారం కాాంపు
కారాాలయంలో ముఖ్ామంత్రిని కలిశారు. మునిసపల్ శాఖ్ మంత్రి కట. రామారావు, ఎంపి మలాలరడి
తద్ధతరులుతో కలిసి వచ్చన బాధధతులు తమ గోడు వెలలబో స్ుకున్ానరు.
ఉపుల్ పాింతంలో ద్ాద్ాపు 12 ఏళల కిత
ీ ం పిభుతాం వివిధ అవస్రాల కోస్ం స్ాానిక రైతుల నుంచ్ 754
ఎకరాల భూమిని సేకరించ్ంద్ధ. ద్ీనిలో సీవరేజి టీట
ి ్ింట్ పాలంటట కోస్ం పో యిన భూమి కాకుండా మిగిలిన
430 ఎకరాలను హెచ్ఎండఏ లే-అవుట్ చేసింద్ధ. రైతుల నుంచ్ భూమి తీస్ుకున్ే కీమంలో ఎకరా భూమి
కోలోుయిన రైతుకు ద్ానికి బద్ులుగా అభివృద్ధి చేసిన లే-అవుట్ లో 1000 గజాల స్ా లం ఇస్ాూమని హామీ
ఇచాచరు. ద్ాని పికారమే రైతులకు ఎకరాకు వెయిా గజాల్ చొపుున నివాస్ స్ా లం కేటాయించారు. అయితే
రైతులు పిభుతాానికి అపుగించ్న భూమిలో 54 ఎకరాలు అరబన్ లాండ్ సీలింగ్ పరిద్ధలోనిద్ని తరాాత
తేలింద్ధ. ద్ీంతో స్ద్రు భూమి అమిిన రైతులకు ముంద్ు చేస్ుకునన ఒపుంద్ం పికారం ఎకరాకు వెయిా

గజాలు ఇవాడం కుద్రద్ని అపుట పిభుతాం తేలిచచపిుంద్ధ. అయితే తాము భూమి కొన్ే స్ంద్రభంలో కానీ,
ఆ భూమిని పిభుతాానికి అమేి స్ంద్రభంలో కానీ అద్ధ అరబన్ లాండ్ సీలింగ్ భూమి అని తమకు
తలియద్ని బాధధతులు 12 స్ంవతసరాల నుంచ్ పిభుతాాలకు మొర పెట్ టకుంటూన్ే ఉన్ానరు. అయిన్ా
అపుట పిభుతాాలు స్ుంద్ధంచలేద్ు. ఇద్ే విష్టయానిన ఇపుుడు బాధధతులు సిఎం కేసిఆర్ ద్ృష్ి్కి తచాచరు.
అవగాహన లేకపో వడం వలల తాము నష్ట్ పో తున్ానమని, న్ాాయం చేయాలని కోరారు. ద్ీనికి స్ానుకూలంగా
స్ుంద్ధంచ్న ముఖ్ామంత్రి అరబన్ లాాండ్ సీలింగ్ భూమిని పిభుతాానికి అపుగించ్న రైతులకు కూడా 60
శాతం పరిహారం (ఎకరాకు 600 గజాల చొపుున) ఇవాాలని నిరణయించారు. పటా్ భూములు అపుగించ్న
వారికి ఎకరాకు వెయిా గజాల చొపుున కేటాయించడానికి ఇపుటకే నిరణయం జరిగినంద్ున వారికి కూడా
నివాస్ స్ా లం కేటాయించే విష్టయంలో స్ుష్ట్ త ఇవాాలని కోరారు. నివాస్ స్ా లాలు అపుగించే పని కూడా
ద్స్రా లోపు పూరిూ కావాలని మంత్రి కట రామారావు ను, ఎంపి మలాలరడి ని సిఎం ఆద్ేశంచారు. ఈ
కారాకీమంలో ఉపుల్, ఎల్.బి నగర్ న్ాయకులూ స్ుభాష్ రడి , రామ్మిహన్ గౌడ్ పాలగొన్ానరు.
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