ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 25-10-2016

జిల్లాల్ పునర్వ్యవస్థీకర్వణతో అతిపెద్ద పరిపాల్నా సంసకర్వణ తెచ్చిన నేపథ్యంల్ో వాటి ఫలితాల్ు
పరజల్కు అందేల్ల కారాయచర్వణ ర్వూప ందంచాల్ని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు ఆదేశంచార్వు. కొత్త
జిల్లాల్ు, డివిజనల
ా , మండల్లల్తో చ్చనన పరిపాల్నా విభాగాల్ు ఏర్వపడాాయని, కల్ెకటర్వా ు, ఇత్ర్వ అధకార్వుల్కు
పర్వయవేక్షణ సలల్ువంద్ని స్ిఎం అనానర్వు. జిల్లాల్ వారీగా నో యువర్ డిస్ట క్స
ి ్ - పాాన్ యువర్ డిస్ట క్స
ి ట (మీ జిల్లా
గురించ్చ తెల్ుసలక ండి, మీ జిల్లాకు పరణాళిక ర్వూప ందంచండి) అనే నినాద్ంతో జిల్లాల్ వారీగా పరణాళికల్ు
త్యలర్వు కావాల్ని క రార్వు. స్ాీనిక వనర్వుల్ు, అవసరాల్ు గురితంచ్చ ఏ జిల్లాల్ో ఏం చేయలల్నే విషయంపె
అవగాహనకు రావాల్ని చెపాపర్వు. తెల్ంగాణ రాషట ి అవసరాల్కు త్గినటల
ా గా రాబో యే 8-10 ఏండా క సం
పరణాళిక స్ిద్ధం చేస్ి, ఇపపటి నలంచ్చ పని పారర్వంభంచాలి. ఎటల పడితే అటల అడా దడా ంగా కాకుండా ఓ పద్ద తి
పరకార్వం పాల్న స్ాగంద్లకు అవసర్వమైన రోడ్ మలయప్ స్ిద్ధం చేయలల్ని ఆదేశంచార్వు.
రాషట ంి ల్ో పరిపాల్నా విభాగాల్ పునర్వ్యవస్థీకర్వణ జరిగిన నేపథ్యంల్ో పరజల్కు వివిధ ర్వంగాల్ోా మరింత్
మర్వుగెైన

స్ేవల్ు

అందంచేంద్లకు,

అభవృదధ

-

సంక్షమ

కార్వయకీమలల్ు

మరింత్

పకడబందీగా

అమల్యేయంద్లకు తీసలక వాలి్న చర్వయల్పె కాయంపు కారాయల్యంల్ో స్థనియర్ అధకార్వుల్తో ముఖ్యమంతిర
సమీక్ష సమలవేశం నిర్వ్హంచార్వు. పరభుత్్ పరధాన కార్వయద్రిి రాజీవ్ శర్వమ, స్థనియర్ అధకార్వుల్ు బిపి
ఆచార్వయ, నరి్ంగ్ రావు, శాంతి కుమలరి, జనార్వీన్ రెడిా, రాహుల్ బొ జజా, కర్వుణ, ర్వఘునంద్న్, సత్యనారాయణ
రెడ,ిా స్ిమత్ సబరా్ల్, పిరయలంక వరీీస్, భూపాల్రెడిా త్ద్త్ర్వుల్ు పాల్గీనానర్వు.
గత్ంల్ో జిల్లాల్ విస్థత ర్వణం, జనాభా చాల్ల ఎకుకవగా ఉండేద్ని, దీనివల్ా కల్ెకటర్వా ు పాల్నా వయవహారాల్నల
క్షత్రస్ీ ాయల్ో పర్వయవేక్షించడం కషట ంగా ఉండేద్నానర్వు. కానీ ఇపుపడు జిల్లాల్ విస్థత ర్వణం, జనాభా త్కుకవగా
ఉంద్ని, పరతీ కల్ెకటర్ పరిధల్ో రెండు నలంచ్చ నాల్ుగు ల్క్షల్ కుటలంబాల్ే ఉనానయని స్ిఎం చెపాపర్వు.
పరభుత్్ం అమల్ు చేస్ే అభవృదధ , సంక్షమ కార్వయకీమలల్ు పరతీ ఒకకరికి అందేల్ల చూడవచిని స్ిఎం అనానర్వు.
అకీమలల్నల, అవినీతిని, జజపాయనిన నివారించ్చ పార్వద్ర్వికమైన, నీతివంత్మైన పాల్న అందంచడం
స్ాధయమవుత్ ంద్ని స్ిఎం చెపాపర్వు.

‘‘కొత్త జిల్లాల్కు కల్ెకటర్వా ుగా వళిా న వార్వంతా యువకుల్ు. మంచ్చ ఉతా్హంతో ఉనానర్వు. స్ేవ చేయలల్నే త్పన
ఉంద. వార్వు శీద్ధ పెటట ి పనిచేయడానికి అవకాశం కలిపంచాలి. చొర్వవ చూపే వసలల్ుబాటల కలిపంచాలి. వార్వంతా
ఒక పద్ద తి పరకార్వం, ఒక సూూరితతో పనిచేస్ేత తెల్ంగాణ రాషట ంి ల్ో అద్లుత్ ఫలితాల్ు కనిపిస్త ాయ. పరజల్ు కూడా
మలర్వుపనల గమనిస్ాతర్వు. పరయోజనం ప ంద్లతార్వు. స్థనియర్ అధకార్వుల్ు, గత్ంల్ో కల్ెకటర్వా ుగా పనిచేస్ిన
వార్వు యువత్రానికి ఎపపటికపుపడు సల్హాల్ు, సూచనల్ు ఇవా్లి. మలర్వుప తీసలకొచేి పనిల్ో కల్ెకటరా
సమన్య కర్వత ల్ుగా ఉండాలి. జిల్లా పరిధల్ో ఏ శాఖ్ దా్రా ఏ కార్వయకీమం జరిగినా వాటిని కల్ెకటర
పరిశ్రలించాలి, పర్వయవేక్షించాలి. కొత్త పరిపాల్నా విభాగాల్ు రావడం వల్ా పనిభార్వం త్గిీంద. కాబటిట పనితీర్వుల్ో
మరింత్ పరభావం, సమర్వీత్ కనిపించాలి’’ అని ముఖ్యమంతిర అనానర్వు.
‘‘తెల్ంగాణ రాషట ంి ల్ో పరిపాల్నా సంసకర్వణల్ు తెచలికునానం. పరజల్ు మలర్వుప పరభావానిన చవిచూడాలి.
మంచ్చ పాల్న అందాలి. అవినీతి పో వాలి. ర్వుగమత్ల్ు పో వాలి. రెవనూయ కారాయల్యలల్ోా కావాలి్న స్ేవల్ు
సకాల్ంల్ో, అవినీతి ర్వహత్ంగా ప ందాలి. డబుబలివ్కపో తే పనికాద్ల అనే భావన పో వాలి. ముయటేషనల
ా ,
పహాణీ నకళ్లా, సరిటఫికెటా ల సకాల్ంల్ో అందాలి. రెవనూయ, ముని్పాలిటీ, సర్ విభాగాల్ోా ల్ంచం ఇవ్కుండా
పని జరిగినపుపడు పరజల్కు అవినీతి ర్వహత్ పాల్న అందనటల
ా ల్ెకక. కరెంటల టారన్్ ఫార్వమర్వుా అవసర్వమైన
వంటనే రెైత్ ల్ ద్రికి చేరాలి. కారాయల్యలల్ చలటట
ట తిరిగ ద్లస్ిీతి పో వాల్ె. గాీమలల్ోా గుడుంబా మహమలమరి
పారిపో వాలి. పరజల్ ఆరోగయం మర్వుగుపడాలి. అంద్ర్వూ చద్వాలి. విద్య, వద్య ర్వంగాల్ోా మర్వుగెైన ఫలితాల్ు
స్ాధంచార్వు. ఎకుకవ మంద ఆధార్వపడే వయవస్ాయ ర్వంగానిన పటిటంచలక వాలి. రెైత్ ల్కు పరభుత్్ం అండగా
నిల్ుసలతంద. అధకార్వుల్ు కూడా అదే సూూరితతో పనిచేస్ి ఏ సమయంల్ో రెైత్ ల్కు ఎల్లంటి సహకార్వం కావాల్ో
అద అందంచాలి. ఎర్వువుల్ు, విత్త నాల్ు సకాల్ంల్ో అందంచేంద్లకు ముంద్లగానే పాాన్ స్ిద్ధం చేయలలి.
మలరెకటా ల్ో గిటట లబాటల ధర్వ వచేిల్ల చూడాలి. రెైత్ ల్కు అవసర్వమైన సూచనల్ు, సల్హాల్ు ఇచేింద్లకు
వయవస్ాయ శాఖ్నల ఎపపటికపుపడు అపరమత్త ం చేయలలి. వయవస్ాయ శాఖ్ల్ో కొత్త గా నియలమకమయేయ
ఉదయ యగుల్ స్ేవల్నల క్షత్రస్ీ ాయల్ో బాగా ఉపయోగించలక వాలి. నేనల ద్త్త త్ తీసలకునన ఎర్వీవలిా ,
నర్వ్ననపేటల్ోా అంద్రిక సం అంద్ర్వం అనే ద్ృకపథ్ంతో స్ామూహక వయవస్ాయం చేసత లనానం. గాీమలల్నల
స్యం సమృదధ స్ాధంచే దశగా తీరిిదద్లదత్ నానం. ఆ గాీమలల్నల తెల్ంగాణకు ఆద్ర్వింగా నిల్ుపుతాం.
వాటి సూూరితతో మిగతా గాీమలల్ు కూడ అల్లగ బాగుపడాల్ననద నా ఉదేదశయం. గాీమలల్ోా గీన్
ీ కవర్
పెంచడానికి కృషి చేయలలి. ఎకకడికకకడ నర్వ్రీల్ు ఏరాపటల చేసలక వాలి. హరిత్హార్వం నిర్వంత్ర్వం స్ాగాలి.
మిగతా అనిన పరభుత్్ కార్వయకీమలల్నల కల్ెకటర్వా ు పర్వయవేక్షించాలి’’ అని స్ిఎం క రార్వు.

‘‘ఒక క

జిల్లాల్ో

ఒక క

ర్వకమైన

వనర్వుల్ుంటాయ.

ఒక క

పారంత్ంల్ోని

పరజల్కు

ఒక క

ర్వకమైన

అవసరాల్ుంటాయ. వాటికి త్గినటల
ా మన పరణాళిక ఉండాలి. ముంద్లగా అధకార్వుల్ు ఆ జిల్లా సమగీ
స్ర్వూపానిన తెల్ుసలక వాలి. అవసరాల్ు గురెతర్వగాలి. వనర్వుల్నల గురితంచ్చ, ఉపయోగంల్ోకి తేవాలి. వీటి
ఆధార్వంగా పరతీ జిల్లాల్ో పరతేయక పరణాళిక త్యలర్వు కావాలి. దానికి అనలగుణంగా పరభుత్్ం నిధలల్ు
కటాయసలతంద’’ అని స్ిఎం అనానర్వు.
‘‘భార్వత్దేశం కుటలంబాల్ోా నివస్ిసత లననద. భార్వత్దేశ పౌర్వుల్ జీవన విధానం వయకితగత్ంగా ఉండద్ల.
కుటలంబాల్తో కల్గలిస్ి ఉంటలంద. కుటలంబాల్ు బాగుంటేనే దేశం బాగుననటల
ా ల్ెకక. అంద్లక కుటలంబాల్ు
ఆరిీకంగా స్ిీర్వపడేంద్లకు, కుటలంబం క్షమంగా ఉండేంద్లకు చర్వయల్ు తీసలక వాలి. కుటలంబం పారతిపదకగా
పరభుత్్ కార్వయకీమలల్నల అమల్ు చేయలలి’’ అని సూచ్చంచార్వు.
‘‘అధకార్వ యంతారంగంల్ో చలర్వుకుద్నం రావాలి. పకాక పరణాళికతో ముంద్లకుపో వాలి. అవినీతికి, జజపాయనికి
ఆస్ాకర్వం ల్ేని విధంగా పాల్నా పద్ధ త్ ల్ుండాలి. త్పుప ఎకకడ జర్వుగుత్ ందయ

కనిపెటట ి దానిన

నివారించగల్గాలి. టిఎస్ ఐపాస్ మలదరిగా ఎపుపడు ఎకకడ ఏం జర్వగాల్నే విషయంల్ో సపషట త్ ఉండాలి.
విధాన ర్వూపకల్పన ఎంత్ బాగునాన, దానిన అమల్ు చేస్ే కీమంల్ో సరెైన ద్ృకపథ్ం ల్ేకుంటే పథ్కాల్ు
సత్ూలితాల్ు ఇవ్వు. కాబటిట పారస్ెస్ింగ్ అపో ర చ్ చాల్ల ముఖ్యం. తెల్ంగాణల్ో మంచ్చ పాల్న అందంచడానికి
అవసర్వమైన పద్ద త్ ల్ు ర్వూప ందంచ్చ, అమల్ు చేయగలిగితేనే పరజల్కు పరిపాల్నా సంసకర్వణల్ ఫలితాల్ు
అంద్లతాయ’’ అని స్ిఎం అనానర్వు.
‘‘రాషట ంి ల్ో ఏ శాఖ్ దా్రా ఏ కార్వయకీమం అమల్వుత్ ననద? దాని ల్క్షయయల్ు ఉదేదశాల్ేమిటి? జిల్లాల్ోా కల్ెకటర్వా
దా్రా ఆశసలతననదేమిటి? అభవృదధ , సంక్షమ కార్వయకీమలల్ అమల్ుక సం కల్ెకటర్వా ు తీసలక వాలి్న
చర్వయల్ేమిటి? త్దత్ర్వ అంశాల్పె చరిించేంద్లకు త్్ర్వల్ోనే కల్ెకటర్వా సమలవేశం నిర్వ్హస్ాతం’’ అని స్ిఎం
పరకటించార్వు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

