ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 26-10-2016

దరఖాస్తు చేసిన రెైతులందరికీ వ్యవ్సాయ విదతయత్ కనెక్షనతు అందచేయాలని ముఖయమంత్రి శ్రీ కె.
చందిశేఖర్ రావ్ు ఆదేశంచారు. దాదాపు ఐదేళ్ళ నతంచి రాష్ట్ ంర లో రెైతులు వ్యవ్సాయ విదతయత్ కనెక్షను కోస్ం
దరఖాస్తు

చేసి

ఎదతరు

చూస్తునాారని,

కనెక్షనతు

ఇచేే

కీమంలో

అనేక

అవినీత్ర,

అకీమాలు

జరుగుతునాాయని సిఎం అభిప్ాియపడ్ాారు. రెైతుల ఎదతరు చూపులకు స్వసిు పలికందతకు, కనెక్షను
మంజూరులో జరిగ అకీమాలకు అడ్డాకట్్ వేసందతకు ఈ నిరణయం తీస్తకునాట్ల
ు సిఎం వెలుడ్ంచారు. వ్చేే
ఏడ్డ నెలలోు అందరికీ విదతయత్ కనెక్షనతు ఇచేే పికరీయ ముగించాలని కూడ్ా సిఎం ఆదేశంచారు. కాయంపు
కారాయలయంలో మంగళ్వారం వ్యవ్సాయ విదతయత్ అంశంపై ముఖయమంత్రి స్మీక్ంచారు. జెన్ కో & ట్రిన్్ కో
సిఎండ్ డ్. పిభరకర్ రావ్ు, ఎస్.పి.డ్.సి.ఎల్. సిఎండ్ రఘుమారెడ్ా , ఎన్.పి.డ్.సి.ఎల్. సిఎండ్ గోప్ాల్ రావ్ు
తదితరులు ప్ాలగొనాారు.
రాష్ట్ ంర లో 97వేల దరఖాస్తులు పండ్ంగ్ లో ఉనాాయని, దాదాపు ఐదేళ్ు నతంచి ఇవి పరుకుప్ో తునాాయని,
అందరికీ కనెక్షనతు ఇవావలంట్ే దాదాపు రూ. 600 కోట్ల
ు ఖరేవ్ుతుందని అధికారులు ముఖయమంత్రికర
తెలిప్ారు. డ్మాండ్ కు అనతగుణంగా కనెక్షనతు ఇవ్వకప్ో వ్డ్ం వ్లు ఎవ్రు డ్బ్ుులిసు వారిక కనెక్షనతు ఇచేే
దందా నడ్డస్తునాదని ముఖయమంత్రి అస్ంతృపిు వ్యకు ం చేశారు. ఒకక రూప్ాయి లంచం ఇవ్వకుండ్ా, రెైతులు
విదతయత్ కారాయలయాల చతట్ట
్ త్రరకుకండ్ా, పిజా పిత్రనిధతల సిఫారస్త లేకుండ్ా వ్యవ్సాయ విదతయత్
కనెక్షనతు అందితేనే ఈ అకీమాలకు తెరపడ్తుందని సిఎం అనాారు. అందతక దరఖాస్తు చేసిన రెైతులందరికీ
పూరిుగా పిభుతవ ఖరుేతోనే వ్యవ్సాయ విదతయత్ కనెక్షనతు అందించాలని సిఎం అధికారులనత ఆదేశంచారు.
పండ్ంగ్ లో ఉనా 97 వేల దరఖాస్తులతో ప్ాట్ల రాబ్ో యిే నెలలోు వ్చేే 20-30 వేల దరఖాస్తులనత కూడ్ా
పరిగిణలోకర తీస్తకుని కనెక్షనతు ఇవ్వడ్ానికర ఏరాాట్ల
ు చేయాలని సిఎం చెప్ాారు. ఇంత పదద మొతు ంలో
కనెక్షనతు ఇవ్వడ్ానికర అవ్స్రమైన పరికరాలు ఆరార్ ఇచిే తెపిాంచతకోవ్డ్ానికర, ల ైను త వేయడ్ానికర, ఇతరతాి
పనతలకు స్మయం పడ్డతుంది కాబ్ట్ట్ ఏడ్డ నెలల వ్యవ్ధిలో అనిా పనతలు పూరిు చేసి దరఖాస్తు
దారులందరికీ కనెక్షనతు ఇవావలని చెప్ాారు. ఎవ్రికర ఎపుాడ్డ కనెక్షన్ వ్స్తుందో తెలియని అనిశేత్ర

తొలగించడ్ానికర కూడ్ా చరయలు తీస్తకోవాలనాారు. ఏ మండ్లంలో ఎపుాడ్డ కనెక్షనతు ఇసాురో షడ్ూయల్
రూప్ ందించాలని, ఆ వివ్రాలనత బ్హిరొతం చేయాలని, గాీమ పంచాయితీ నోట్ీస్త బ్ో రుాపై పట్ర్లని సిఎం
చెప్ాారు. రెైతులకు కూడ్ా ఎపుాడ్డ కనెక్షన్ ఇచేేదీ తెలుపుతూ లేఖలు రాయాలని ఆదేశంచారు. షడ్ూయల్
రూప్ ందించిన

తరావత

వ్యవ్సాయ

విదతయత్

కనెక్షనతు

ఇచేే

కారయకీమానిా

కల క్రు ు

స్వయంగా

పరయవేక్ంచాలని సిఎం అనాారు. రెైతులకు ఉపయోగపడ్ే కారయకీమం కాబ్ట్ట్ పిభుతవం ఖరుేకు వెనకాడ్దని,
కావాలి్న వెైరు ు, ప్ో ళ్లు, ట్రిన్్ ఫారమరుు, ఇతర సామాగిీకర ఆరా ర్ ఇవావలని సిఎం ఆదేశంచారు.
వ్యవ్సాయ విదతయత్ కు ఢో కా లేదత
----------------------------------తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో రెైతులతో స్హా ఏ వ్రొ ం కూడ్ా కరెంట్లతో ఇబ్ుందతలు పడ్వ్దద ని సిఎం అనాారు.
ఎండ్ాకాలంలో కూడ్ా కరెంట్ల కోతులు లేకుండ్ా ఇపాట్ట నతంచే ఏరాాట్ల
ు చేస్తకోవాలనాారు. రబీ సీజనోు
రెైతులకు 9 గంట్ల ఉచిత విదతయత్ అందించడ్ానికర అనిా ఏరాాట్ల
ు చేసినట్ల
ు ముఖయమంత్రి వెలుడ్ంచారు.
పదివేల మగావాట్ు విదతయత్ డ్మాండ్ ఉనాపాట్టకీ తట్ల్కునేలా రూ. 2,450 కోట్ు వ్యయంతో కొతు స్బ్
స్ ష్టనతు, ట్రిన్్ ఫారమరుు ఏరాాట్ల చేసినట్ల
ు వెలుడ్ంచారు. వ్యవ్సాయ డ్మాండ్ కు తగినట్ల
ు విదతయత్ స్రఫరా
ఉండ్ాలని ఆదేశంచారు. తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో ప్ాిజెక్ుల నిరామణం పూరు యితే బ్ో రు ఉపయోగం తగుొతుందని,
ప్ాిజెక్ుల లిఫ్ు్లకు విదతయత్ అవ్స్రం పరుగుతుందని సిఎం అంచనా వేశారు. దీనికర అనతగుణంగా ఏరాాట్ల
ు
చేయాలని చెప్ాారు. చెడ్ప్ో యిన ట్రిన్్ ఫారమరు సాానంలో వెంట్నే మరో ట్రిన్్ ఫారమర్ పట్ర్లని సిఎం
చెప్ాారు. తెలంగాణలో 5,46,000 వ్యవ్సాయ ట్రిన్్ ఫారమరుు ఉనాాయని, దీనికర 4శాతం మేర ట్రిన్్
ఫారమరుు రోలింగ్ సా్క్ పడ్డతునాామని వెలుడ్ంచారు. ఎకకడ్ స్మస్య తల త్రు నా వెంట్నే పరిష్టకరించే విధంగా
ఆధతనిక సాంకత్రక పరిజా ానానిా వాడ్డకోవాలని సిఎం కోరారు.
‘జిలాులోు ఏం ఉండ్ాలో తేలేండ్’
----------------------------------రాష్ట్ ంర లో జిలాుల పునరవయవ్సీాకరణ పూరు యినందతన అధికారులు పూరిుసా ాయిలో పరిప్ాలనపై దృషి్ పట్ర్లని
సిఎం ఆదేశంచారు. జిలాులోు పరిప్ాలనా విభరగాలు స్మరాంగా పనిచేస విధానం రూపకలానపై కాయంపు
కారాయలయంలో సీనియర్ అధికారులతో ముఖయమంత్రి స్మీక్ష జరిప్ారు. మంతుిలు తుమమల నాగశవరరావ్ు,
డ్ాక్ర్ సి. లక్మమరెడ్ా , మండ్లి విప్ పలాు రాజశవర్ రెడ్ా , ఎంపిలు కె. కశవ్రావ్ు, జితేందర్ రెడ్ా , మలాురెడ్ా ,
ప్ ంగులేట్ట శ్రీనివాస్రెడ్ా , ఎమమలేయలు వివేకానంద, రాజందర్ రెడ్ా , రామ్మమహన్ రెడ్ా , ఎమమల్స్ శంభీపూర్
రాజు, సీనియర్ అధికారులు ఎస్. నరి్ంగ్ రావ్ు, శాంత్ర కుమారి, బి.పి. ఆచారయ, జనారాన్ రెడ్ా , వాకాట్ట

కరుణ, స్తయనారాయణ రెడ్ా , హైదరాబ్రద్, రంగారెడ్ా కల క్రు ు రాహుల్ బ్ొ జాా, రఘునందన్ రావ్ు తదితరులు
ప్ాలగొనాారు. పితీ జిలాులో ఖచిేతంగా ఉండ్ాలి్న పిభుతవ కారాయలయాలు, విదయ, వెైదయం, వ్యవ్సాయం
తదితర రంగాలోు ఉండ్ాలి్న విభరగాలు నిరణయించాలని చెప్ాారు. రాష్ట్ ర పిభుతవం తరుఫుణ విధిగా ఏమేమి
ఉండ్ాలనే విష్టయంపై పిత్రప్ాదనలు తయారు చేయాలనాారు. కంది పిభుతవ నిధతలతో పితీ జిలాులో
ఖచిేతంగా నిరవహించే విభరగాలు గురిుంచి కంది పిభుతావనికర నివేదిక పంప్ాలని సిఎం చెప్ాారు. పితీ జిలాులో
నవోదయ, కందీయ
ి
విదాయలయాలు, కృషి విజాాన కందిం ఉండ్ాలని, ఇంకా కంది పిభుతవం నతంచి జిలాు
యూనిట్ గా ఏమి సాధించతకోవ్చోే పిత్రప్ాదనలు తయారు చేయాలని చెప్ాారు. జిలాు యూనిట్ గా అమలు
చేస పథకాలనత కూడ్ా గురిుంచాలని చెప్ాారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

