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అతిగొప్ప పాలనా సంసకరణగా ప్రిగణంచబడే జిలలాల ప్ునర్యస్థీకరణ ద్ా్రా ప్రజలకు మేల ైన స్ేవలు
అంద్ంచడమే లక్ష్యంగా ప్రిపాలనా విభాగాలు ఉండాలని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు అనాారు. ప్రతీ
జిలలాలో ఒకే విధమైన ప్రిపాలనా విభాగం, ఉద్య యగుల సంఖ్య ఉండాలనే ఖ్చ్చితమైన నిబంధన ఏమీ లేద్ని
ముఖ్యమంతిర చెపాపరు. ఆయల జిలలాలోాని స్భావం, స్రూప్ం, ప్నితీరు, అవసరానిా బట్టి విభాగాల
విసత రణ, కుద్ంప్ు, సరుుబాట్ు ఉండాలని స్ిఎం అనాారు.

ప్రభుత్ శాఖ్ల ప్నితీరును మరుగుప్రిడం, సమరధ ప్రయవేక్ష్ణ, సంప్ూరణ ప్రయవేక్ష్ణ, పారద్రశకమైన
పాలన, అవినీతి నిరూూలన, ప్రభుత్ ప్థకాలు, కారయకీమలల సత్ర అమలు లక్ష్యయలుగా వివిధ జిలలాలోా
ప్రభుత్ శాఖ్ల ప్ునర్యస్థీకరణ జరగాలనాారు. ఒకే స్భావం కలిగిన ప్నులు చేస్ే అధకారులు వేరే్రు
విభాగాల కంద్ ఉనాారని, ద్ీనివలా సమన్యం లోపిసత ుంద్ని, అంతిమంగా కారయకీమలల అమలు విఘలతం
కలుగుతునాద్ని స్ిఎం చెపాపరు. ఈ గంద్రగోళానిా నివారించడానిక ప్రభుత్ శాఖ్లోా సరళీకరణ జరగాలని
స్ిఎం చెపాపరు. రెవినయయ, పో లీస్, వైద్య ఆరోగయం, విద్య ప్ంచాయతిరాజ్, తద్తర శాఖ్లకు ప్రతీ జిలలాలో ప్ని
ఉంట్ుంద్ని, కానీ అట్వీ శాఖ్ మునిిప్ల్, మైనారిట్,ీ ఎస్థి సంక్ష్ేమం, హరిికలిర్, ప్రిశ్మ
ీ లు తద్తర శాఖ్లోా
అనిా జిలలాలోా ఒకే విధంగా ప్ని భారం ఉండద్ని ముఖ్యమంతిర అభిపారయప్డాారు. జిలలాలోా ప్నిభారానిా బట్టి
ఆయల శాఖ్లను విసత రించడం, సరుుబాట్ు చేయడం జరగాలనాారు.

జిలలాలోా ఉండాలిిన ప్రిపాలనా విభాగాల కూరుపపై హెచ్ఆరిాలో గురువారం ముఖ్యమంతిర కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు
సమీక్ష్ జరిపారు. మంతురలు హరీశ్ రావు, జగద్ీష్ రెడడా, ఎంపి బి. వినోద్ కుమలర్, మిషన్ భగీరథ వైస్ చెైరూన్
ప్రశాంత్ రెడ,డా ప్రభుత్ ప్రధాన కారయద్రిశ రాజీవ్ శ్రూ, వివిధ శాఖ్ల కారయద్రుశలు పాలగొనాారు.

‘‘హెైద్రాబాద్ చుట్ుి ప్కకల ప్రిశ్మ
ీ ల శాఖ్కు ప్ని ఎకుకవ ఉంట్ుంద్. అకకడ ఆ శాఖ్ విసత రించాలి. గాీమీణ
జిలలాలోా ప్ంచాయితీరాజ్, గాీమీణాభివృద్ధ శాఖ్లు బాగు ప్డాలి. అడవులు ఎకుకవ ఉనా భూపాలప్లిా , కొతత
గూడెం, మంచ్చరాయల లలంట్ట జిలలాలోా ఆ శాఖ్ కారయకలలపాలు ఎకుకవ చేయలలి. ఉద్ాయనవనాలు ఎకుకవ వుండే
చోట్ హరిికలిర్ శాఖ్ మరుగవా్లి. అవసరమైతే ఆయల శాఖ్లోా కొతత గా ఉద్య యగాలు సృషిించాలి. ప్నిభారం
లేని చోట్ కూడా తప్పక ఆయల శాఖ్ల విభాగాలు ఉండాలిిన అవసరం లేద్ు. గిరిజనులు లేని జిలలాలోా
గిరిజన సంక్ష్ేమ శాఖ్ అధకారి అవసరమల? అడవులు లేని చోట్ అట్వీ అధకారి అవసరమల? అవసరానిా
బట్టి ప్రభుత్ విభాగాలు వుండాలి’’ అని ముఖ్యమంతిర సయచ్చంచారు.

‘‘ఒకే స్భావం కలిగిన ప్నులు చేయడానిక వేరే్రు అధకారులనాారు. ద్ీనివలా గంద్రగోళం, సమన్య
లోప్ం ఏరపడుత ంద్. కాబట్ీి శాఖ్ల ప్ునరేకీకరణ జరగాలి. ఎస్ఎస్ఎ, ఆర్ఎస్ఏ, పాఠశాల విద్య, ఇలల వివిధ
విభాగాలను ప్రయవేక్ష్డంచే బాధయత ఒకే జిలలా విద్ాయధకారి ప్రిధలోక తేవాలి. కుట్ుంబ సంక్ష్ేమం, ల ప్రస్థ,
ఎయిడ్సి, ఇమూయనైజేషన్, ట్్ని
ై ంగ్, మలేరియల తద్తర విభాగాలనిాంట్టనీ డడఎంహెచ్ఓ ప్రిధక తేవాలి. వైల్ా
ల ైఫ్, ఫారెస్ి, సో షల్ ఫారెస్ి విభాగాలు ఒకే అట్వీ అధకారి ప్రయవేక్ష్ణ కంద్ వుండాలి. మైనర్, మీడడయం
ఇరిగేషన్ లకు ఒకే అధకారి ఉండాలి ఇలల అనిా శాఖ్లు ప్ునరేకీకరణ జరగాలి’’ అని ముఖ్యమంతిర చెపాపరు.
‘‘ప్రతేయక లక్ష్యం సాధంచడం కోసం ప్రభుత్ం కొనిా కారయకీమలలు చేప్డుతుంద్. ద్ాని కోసం ఉద్య యగులను
నియమించాం ఆ ప్ని ప్ూరత యిన తరా్త వారిని వేరే ప్నిక ఉప్యోగించాలి. ప్ని లేకునాా ఆ శాఖ్లను,
విభాగాలను కొనసాగించవద్ుు, వారిని ప్ని భారం ఎకుకవునా చోట్ వాడుకోవాలి. సరే్ శాఖ్లలంట్ట కొనిా
శాఖ్ల పారధానయం, అవసరం పరుగుతుంద్. అవి మరింత విసత రించాలి’’ అని స్ిఎం సయచ్చంచారు.

కొనిా ప్రభుత్ శాఖ్లోా ఇంకా అవినీతి ఉంద్. ప్రజలు ఇబబంద్ ప్డుతునాారు. అకకడ సంసకరణలు రావాలి.
ముఖ్యంగా రెవనయయ శాఖ్ బాగా మలరాలి. రెవనయయ శాఖ్లో స్ిట్టజన్ చారిర్ అమలు చేయలలి. ప్రజలకు
పారద్రశకమైన, అవినీతి రహితమైన పాలన అంద్ాలి అని ముఖ్యమంతిర చెపాపరు.

‘‘చీఫ్ పాానింగ్ ఆఫథసర్ పారధానయం విసత రించాలి. మరింత బాగా ప్రణాళికలు జరగాలి. మండల సాీయిలో కూడా
ప్రణాళికలు తయలరు కావాలి. సాీనిక వనరులను గురితంచ్చ ఉప్యోగంలోక తెవాలి. మిషన్ కాకతీయలో
చెరువులు బాగుప్డాాయి. మతియ ప్రిశ్మ
ీ ను అభివృద్ధ చేయలలి. కొతత గా ఏరపడే జిలలాలోా మునిిపాలిట్ీల
సంఖ్య ఆధారంగానే మునిిల్ శాఖ్ ప్బిా క్ హెల్త డడపార్ి మంట్ విసత రించాలి’’ అని స్ిఎం అనాారు.

‘‘కొనిా చోట్ా ఒకోక అధకారిని ఒకోక పేరుత పిలుసుతనాారు. జిలలా సాీయి అధకారిని వారి కేడర్ త సంబంధం
లేకుండా జిలలా అధకారి అనే హో ద్ా కలిపంచాలి. మండల రెవనయయ అధకారిని తహస్ిలు లర్ అనే పిలవాలి.
నాయబ్ తహస్థలు లర్ (డడప్ూయట్ీ ఎమలూరో్), గిరుావర్ (RI) అని పిలవాలి’’ స్ిఎం చెపాపరు.

ఎకుకవ జిలలాలునా రాష్టాిాలలో ప్రిపాలనా విభాగాలు ఎలల వుండాలనే విషయలలను అధయయనం చేయడానిక
స్థనియర్ అధకారులు వళాాలని స్ిఎం ఆద్ేశంచారు. ఉతత రప్రద్ేశ్ కు ఎస్.కె.జోషి , మధయప్రద్ేశ్ క సో మేశ్
కుమలర్, చతీత స్ గఢ్ క మీనా, హరాయనాకు నవీన్ మిట్ి ల్, ఒరిసాికు బిపి ఆచారయ, తమిళనాడుకు అజయ్
మిశాీ, బీహార్ కు ఎస్.పి. స్ింగ్ వళిా అధయయనం చేయలలని ఆద్ేశంచారు.

మధాయహాం స్షన్



ప్రతీ శాఖ్ జిలలా విభాగాధప్తుల నియలమకం వంట్నే జరపాలని ముఖ్యమంతిర కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు
అనాారు. స్థనియలరిట్ీ పారతిప్ద్కన జిలలా అధకారుల నియలమకం జరపాలనాారు. ప్రతీ శాఖ్ కూడా
డడ.పి.స్ి. నిర్హించ్చ ప్ద్య నాతులు ఇవా్లని అనాారు. ప్ని భారం ఎకుకవ ఉనా శాఖ్లోా
అవసరమైన ఉద్య యగులను నియమిసాతమని, ద్ీనికోసం ప్రతిపాద్నలు ప్ంపాలని స్ిఎం చెపాపరు.

ప్రిపాలనా విభాగాల విసత రణ జరుగుతుంద్ కాబట్టి, ఆయల విభాగాల ఇన్ చారిిలకు అధకారాలు,
విధుల బద్లలయింప్ు జరగాలని స్ిఎం ఆద్ేశంచారు. రాషి ంా లో ఇప్ుపడు పద్ు ఎతు
త న నీట్ట పారజెకిులు
కడుతునాామని, రహద్ారులు నిరిూసుతనాామని, మిషన్ భగీరథ చేప్ట్ాిమనాారు. వీట్ట కోసం చాలల
మంద్ ఉద్య యగులను నియమిసుతనాామని, ఆ ప్ని ప్ూరత యిన తరా్త ఆ ఉద్య యగులను మరో ప్నిక
ఉప్యోగించే విషయంలో అవసరమైన కారాయచరణ రూప ంద్ంచాలనాారు. ఉద్య యగులను తమ వృతిత
స్భావానిా బట్టి ఏ బాధయతలకు, ఏ పారంతానికెైనా బద్లీ చేస్ే వసులుబాట్ు ప్రభుతా్నికుండేలల
నిబంధనలు తయలరు చేయలలని ముఖ్యమంతిర ఆద్ేశంచారు.



‘ప లూయషన్ కంట్రరల్ బో రుా, ఎలకికల్ ఇన్ స్పకిర్ ఆఫథస్, జీవిత బీమల జిలలా అధకారి, డడడడ షుగర్
కేన్, జెైళా శాఖ్ జిలలా అధకారి, డడవిజనల్ ఫైర్ ఆఫథసర్, స్ైనిక్ వలేేర్ అధకారి తద్తర కారాయలయలలు
ప్రతీ చోట్ ఉండాలిిన అవసరం లేద్ు. అవసరానిా బట్టి కారాయలయలలుండాలి’’ అని స్ిఎం చెపాపరు.



‘‘జిలలాల ప్ునర్యస్థీకరణను ఓ అవకాశ్ంగా తీసుకుని ప్రజలకు మరుగెైన స్ేవలు అంద్ంచడం కోసం
ఇంకా ఎలలంట్ట కారయకీమలలు చెప్పట్ి వచోి అధకారులు సయచనలు చేయలలి. తెలంగాణ ప్రిస్ీ త
ి ులను
అవగతం చేసుకుని, ఇకకడడ భవిషయత్ ను ద్ృషిిలో పట్ుికుని ఆచరణీయమైన ప్ద్ధ తులు
అనే్షించాలి. మంచ్చ పాలన అంద్ంచడం కోసం ప్రభుతా్నిక మీరు చేస్ే సయచనలు చాలల కీలకం’’
అని స్ిఎం అనాారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

