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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో నగదు రహిత లావాదేవీలను పంచడానికి, ప్ర ో తసహించడానికి అవసరమైన చరయలు
తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రో శ్రీ కె. చందోశేఖ్ర్ రావు ఆదేశంచారు. సిది ప
ద ేట నియోజకవరగ ంలోని ఇబ్ోహింపూర్
గాీమం నగదు రహిత గాీమంగా నిలిచి ఆదరశంగా నిలిచిందని, సిది ప
ద ేట అసంబ్లీ నియోజకవరగ ం కూడా
తవరలోనే ఈ ఘనత సాధదసత ుందని సిఎం అనాారు. ఇదే సఫూరతతతో తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో నగదు రహిత
లావాదేవీలు జరగాలని కోరారు. పది నోటీ రదుి తో ప్ాటు ఆరతిక అంశాలపై కందోం అనేక నిరణయాలు
తీసుకునా నేపథ్యంలో రాష్ట్ ంర లో అనుసరతంచాలిసన వూయహంపై పోగత్ర భవన్ లో సిఎం సీమీక్ష నిరవహించారు.
మంత్రో హరీష్ రావు, అధదకారులు ఎస్. నరతసంగ్ రావు, రామకృష్ాణ రావు, నవీన్ మిట్ ల్ తదదతరులు
ప్ాలగగనాారు.
‘‘కరెన్సస నిరవహణ కందో పరతధదలోని అంశం. దీనిపై నిరణయం తీసుకునే అవకాశం రాష్ట్ ర పోభుతావలకు లేదు.
అయితే ఈ నిరణయం పోభావం మాతోం రాష్ట్ ంర పైన, పోజలపైన పడుత ందద. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ ంర లో పోత్రకూల
పరతసి త లు ఏరపడకుండా, పోజలు ఇబ్బందద పడకుండా మన పరతధదలో మనం చరయలు తీసుకోవాలి. పేోక్షక
ప్ాతో వహించలేం. నగదు లావాదేవీలను కనిష్ట్ సాియికి తేవడం కందోం ఉదేిశయంగా కనిపిసత ునాదద. కరెన్సస
కూడా పది మొతత ంలో అందుబ్ాటులో లేదు. ఈ పరతసి త్రని మనం ఎదురకోవాలి. పోజలు కూడా సిదధం కావాలి.
పోజలను నగదు రహిత లావాదేవీలు జరతపేలా ప్ర ో తసహించాలి. మోబ్ైల్ యాప్ లు, ఎటిఎం కారుులు, సైవప్
మిష్టనుీ, ఆన్ ల ైన్ చెలిీంపులు జరతపేలా పోజలను ప్ర ో తసహించాలి. ఇందుకోసం అవసరమైన అవగాహన,
పోచార కారయకీమాలు రూప్ ందదంచాలి. బ్ాయంకులు కూడా తమ సేవలను గురతతంచాలి. సరవరీ ను డెవలప్
చేసుకోవాలి, బ్ాయంకరీ తో ఎపపటికపుపడు మాటాీడి తగతన చరయలు తీసుకోవాలి. ఇంటరెాట్ సౌకరయం లేకునాా
లావాదేవీలు నిరవహించే మోబ్ైల్ యాప్ లు వచాాయి. ఇంకా అనేక సాంకత్రక పరతజా ఞనం అందుబ్ాటులో
వుందద. వీటిపై పోజలకు అవగాహన కలిపంచాలి’’ అని ముఖ్యమంత్రో వివరతంచారు. సిది ప
ద ేట నయోజకవరాగనిా
పైలట్ ప్ాోజెక్ుగా తీసుకునాందున అకోడ అవసరమైన సైవప్ మిష్టనుీ, ఎటిఎం కారుులు అందుబ్ాటులో

ఉంచాలని సిఎం చెప్ాపరు. నగదు రహిత లావాదేవీలు నిరవహించే కీమంలో తల తేత ఇబ్బందులు
ఎపపటికపుపడు తెలుసుకుని, పరతష్ాోరాలు వెతకాలని చెప్ాపరు.
కల క్రీ ప్ాతో కీలకం
------------------------‘‘కొతత జిలాీల ఏరాపటుతో రాష్ట్ ంర లో అత్రపది పరతప్ాలనా సంసోరణ తీసుకొచాాం. పరతప్ాలనా విభాగాలు
పోజలకు అందుబ్ాటులోకి వచాాయి. వాటి ఫలితాలు కూడా పోజలకు దకాోలి. అభివృదది, సంక్షమ
కారయకీమాల అమలులో కల క్రీ ు కియ
ీ ాశ్రలక ప్ాతో ప్ర షించాలి. అనిా జిలాీ కందాోలీ ఇంటిగట
ీ
ీ ెడ్ కల క్రటు
నిరతమంచాలి. కొతత జిలాీ కందాోలోీ కల క్రటు
ీ , ప్ర లీస్ కారాయలయాలు నిరతమంచడానికి సి లాలు ఎంపిక చేయాలి.
వచేా బ్డెెట్ లో నిధులు కటాయిసాతం. బ్ుధవారం జరతగ కల క్రీ సదసుసలో కొతత జిలాీల దావరా పోజలకు కలిగ
పోయోజనాలపై చరా జరుగుత ందద. కల క్రీ ు, ఇతర అధదకారులు అనిా విష్టయాలపై సమగీ సమాచారంతో
రావాలి. నగదు రహిత లావాదేవీల నిరవహణ కోసం తీసుకుంటునా చరయలతో ప్ాటు పోభుతవం అమలు
చేసత ునా మిసన్ భగీరథ్, మిష్టన్ కాకతీయ, న్సటి ప్ారుదల ప్ాోజెక్ులు, ఆసుపతో ల నిరవహణ, రెసిడెనిియల్
సఫోల్స, హరతతహారం, సాదాబ్ైనామా తదదతర అంశాలపై కల క్రీకు దదశానిరిశం చేయాలి’’ అని సిఎం కసీఆర్
చెప్ాపరు.
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