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గజ్వేల్ నియోజ్కవర్గానిి దేశంలోనే ఆదర్శవంతమైన నియోజ్కవర్ా ంగగ తీర్చిదిదే లక్ష్య సగధనలో
ప్రజ్ాప్రతినిధులు,
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పిలుప్ునిచ్చిర్ు. అభివృదిే కగర్యకీమాలను మంజూర్ు చ్ేసే బాధయత తచను తీసుకుంటానని, అవి సకీమంగగ
అమల ై ప్రజ్లకు ఉప్యోగప్డేలా చ్ేసే బాధయత సవేకర్చంచ్చలని కోర్గర్ు. గజ్వేల్ నియోజ్కవర్ా అభివృధ్ిిపై
జ్నహితలో సో మవగర్ం ముఖ్యమంతిర విసురుత సగాయి సమీక్ష్ నిర్ేహించ్చర్ు. మంతిర టి. హర్ీష్ ర్గవు, ఎంపవ
కొతర ప్రభాకర్ ర్ెడడి, కల కటర్ వంకటారమి ర్ెడడి, జ్ాయింట్ కల కటర్ హనమంతర్గవు, సిఎంఓ అధికగర్ులు
శగంతకుమార్చ, భూపగల్ ర్ెడడి, సిమతచ సభర్గేల్, నియోజ్కవర్గానికి చ్ందిన ప్లువుర్ు ఎంపిపవలు, సర్పంచ్ లు,
జ్డడపటీసిలు, ఇతర్ ప్రజ్ాప్రతినిధులు, అనిి శగఖ్ల అధికగర్ులు పగలగానచిర్ు.
మిషన్ భగీర్థ దచేర్గ మంచినీటి సర్ఫర్గ, విదుయత్ సర్ఫర్గ, ర్హదచర్ులు, మర్ుగుదొ డ్ల నిర్గమణం,
ర్హదచర్ుల నిర్గమణం, ప్రజ్ార్ోగయం, విదచయ సంసా ల నిర్గమణం, సమశగన వగటికల నిర్గమణం, వజ్ – నచన్ వజ్
మార్ెెటల నిర్గమణం, డ్బుల్ బెడ్ ర్ూమ్ ఇండ్ల ప్థకం, వయవసగయ సంబంధ అంశగలపై సమీక్ష్ జ్ర్చగచంది.
గగీమసగాయిలో తల తేర సమసయలను సిఎం ఓపిగా గ వినచిర్ు. అప్పటికప్ుపడే ప్ర్చష్గెర్ం చ్ేశగర్ు. ప్రజ్ా
ప్రతినిధులు లేవనతిర న సమసయల ప్ర్చష్గెర్ం బాధయతలను శగఖ్ల వగర్ీగగ అధికగర్ులకు అప్పగచంచ్చర్ు.
‘‘మిషన్ భగీర్థ దచేర్గ గజ్వేల్ నియోజ్కవర్గానికి మంచినీళ్లల వసురనచియి. ప్రతీ గగీమానికి నీళ్లల
అందుతునచియి. ఊర్చకి దూర్ంగగ వుని ఇండ్ల కూ, ఎతు
ర పగరంతచలోల ఉని ఇండ్ల కూ నీర్ందించ్చలి. ప్రతీ
ఇంటికి ప్రతీ ర్ోజు నీర్ు ర్గవగలి. ఎకెడైనచ సమసయలు తల తిర తే వంటనే ప్ర్చషెర్చంచ్చలి. అనిి గగీమాలకు
మర్ుగెైన విదుయత్ సర్ఫర్గ చ్ేయడ్ం కోసం సబ్ సేటషనుల నిర్చమంచ్చం. టారన్్ ఫగర్మర్ుల ఇసురనచిం. ఇంకగ విదుయత్
సర్ఫర్గలో ఎమైనచ సమసయలు వసేర వంటనే ప్ర్చషెర్చంచ్చలి.
నియోజ్కవర్ా ంలో ప్వర్ డే నిర్ేహించ్చలి. వంగచన పో ళ్ల ను సర్చచ్ేసుకోవగలి. వేలాడే వైర్లను సర్చచ్ేయాలి.
నియోజ్కవర్ా ంలో ప్రతీ ఇంటిలో మర్ుగు దొ డి డ నిర్చమంచ్చర్ు. కగని అందర్ూ వగడ్డ్ం లేదు. వగటిని సంప్ూర్ణంగగ

వినియోగచంచ్చలి. వర్ంగల్ ర్ూర్ల్ జిలాల గంగదేవిప్లిల గగీమంలో ప్రజ్లు 25 కమిటీలు వేసుకుని వగర్చ
గగీమానిి వగర్వ అభివృదిే చ్ేసుకుంటునచిర్ు. ఆ గగీమంలో ప్ర్యటించండడ. చూసి నేర్ుికోండడ. ప్రతీ గగీమంలో
సమశగన వగటిక నిర్చమంచ్చలి. ప్రభుతేం మంజూర్ు చ్ేసిన ర్హదచర్ుల నిర్గమణం తేర్గగ ప్ూర్ర యియయలా చూడచలి.
అవసర్మైన చ్ోట కొతర ర్ోడ్ల నిర్గమణం చ్ేప్టాటలి’’ అని సిఎం చ్పగపర్ు.
"నియోజ్కవర్ా ంలో లో ల వల్ కగజ్ వేలను గుర్చరంచి, వగటిని బ్రరడీ ల
జ ుగగ మార్గిలి. అవసర్మైన ర్హదచర్ులు
నిర్చమంచ్చలి. ర్ోడ్ల పై గుంతలు లేకుండచ ఎప్పటికప్ుపడ్ు మర్మమతు
ర లు చ్ేయాలి. ప్రతీ గగీమంలో బస్ షలట ర్
నిర్చమంచ్చలి. ప్రతీ గగీమంలో సమశగన వగటిక (వైకుంఠ ధచమం). ప్రభుతే సా లం లేని చ్ోట పవ
ై ేటు సా లాలను
కొనుగోలు చ్ేయాలి. చ్తర వేయడచనికి, సేకర్చంచడచనికి అవసర్మైన ర్చక్షాలు, టారకటర్ల ు కొనిసగరం. గగీమాలను
ప్ర్చశుభరంగగ ఉంచ్చలి. సర్పంచ్ లు, ఎంపవటీసవలు గగీమంలోనే వుండడ గగీమాభివృదిే ప్నులను నిర్ేహించ్చలి.
ప్రజ్ల భాగసగేమయంతో అభివృదిి సగధించ్చలి. ఏ గగీమానికి ఆ గగీమ ప్రణచళిక ర్ూప ందించుకోవగలి. "మన
ఊర్ు - మన ప్రణచళిక" ర్ుప ందిచుకోవగలి. ప్రతీ గగీమంలో చ్తర వేయడచనికి డ్ంప్ యార్ుిలు ఏర్గపటు
చ్ేయాలి. తలంగగణకు హర్చత హార్ం కగర్యకీమం దచేర్గ పదే ఎతు
ర న మొకెలు నచటాలి. నచటిన మొకెలను
ర్క్షడంచ్చలి. గగీమాలోల ఉప్యోగచంచని బో ర్ు బావులను ప్ుడేియాలి. పగడ్ుప్డడన బావులను ప్ూడేియాలి.
గగీమాలోల సర్గెర్ు తుమమలు, జిలేల డ్ు చ్టు
ల ప్ూర్చరగగ తొలిగచంచ్చలి. కూలిపో యిన ఇండ్ల శిథిలాలు తొలిగచంచ్చలి.
ప్రతీ గగీమంలో ఎల్ఇడడ ల ైటల ు పటాటలి. 750 జ్నచభా దచటిన ఆవగస పగరంతచలను ప్రతేయక గగీమ ప్ంచ్చయతీలు
చ్ేసర గం. డ్బుల్ బెడ్ ర్ూమ్ ఇండ్ల కోసం ప్రభుతే సా లాలను గుర్చరంచ్చలి" అని సవఎం చ్పగపర్ు.
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