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దేశంలోకెలా ల అతి వేగంగా అభివృదధి చందుతున్న న్గరమైన్ హైదరాబాద్ లో మౌలిక సదుపాయలల
కలపన్కు కందరం తగిన్ంత ఆరిిక సహాయం చేయలలని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు కోరారు. కందర
ప్రభుతవం ప్రతిష్ాాతమకంగా చేప్ట్టాన్ స్ామర్ా సిట్ీ ప్థకంలో హైదరాబాద్ న్గరానిన కూడా చేరిి, ఏడాదధకి కవలం
వంద కోట్ా రూపాయలు మలతరమే ఇవవడం వలా న్గరంలో సరెైన్ సదుపాయలలు కలిపంచడం స్ాధ్యం కాదని
కూడా ముఖ్యమంతిర తేలిిచపాపరు. ముంబాయి లలంట్ట మట్రర సిట్ీ మలదధరిగానే, హైదరాబాద్ న్గరం
శరవేగంగా అభివృదధి చందుతున్నదని, 625 కిలోమీట్రా మేర విసత రించందని, ఈ న్గరం ఎ-1 కట్గిరిలో
ఉన్నదని సిఎం గురుత చేశారు. స్ామర్ా సిట్ీ ప్థకంలో హైదరాబాద్ న్ు ఎంపిక చేయడానికి బదులుగా
న్గరానికున్న అవసరాలు గురితంచ, ప్రతేయకంగా ప్రిగణంచ నిధ్ులు విడుదల చేయలలని కోరారు. ఈ మేరకు
కందర ప్ట్ా ణాభివృదధి శాఖ్ మంతిర శ్రీ ఎం. వంకయయ నాయుడుకు గురువారం ముఖ్యమంతిర కసీఆర్ లేఖ్
రాశారు.
‘‘కందర ప్ట్ా ణాభివృదధి శాఖ్ 2011లో నియమంచన్ డాకార్ ఐషర్ జడ్జ్ అహ్ల
ా వాలియల కమట్ీ ఇచిన్
నివేదధకలో హైదరాబాద్ లో కీలక రంగాలోా రూ.30,370 కోట్ా పెట్ా టబడులు కావాలని, ప్రతీ ఏట్ా యలజమలన్య,
నిరవహ్ణ ఖ్రుిల కింద రూ.1,264 కోట్ట
ా అవసరం అని పేరకొనానరు. కవలం న్గర ప్రజల మంచనీట్ట
అవసరాలు తీరిడానికి, మురికి నీట్ట కాలవల నిరామణం, నిరవహ్ణకు రూ. 15వేల కోట్ా పెట్ా టబడులు కావాలి.
స్ాాాట్జిక్ రోడ్జ డవలప్ మంట్ పారజెకాు (ఎస్.ఆర్.డి.పి.) దావరా సిగనల్ ఫ్ీర కారిడారా ఏరాపట్ట కోసం రహ్దారుల
నిరామణం, జంక్షన్ా అభివృదధి, బ్రరడ్ ల
ి నిరామణం తదధతర ప్న్ులకు రూ.20,661 కోట్ట
ా కావాలి. స్ామర్ా సిట్ీ
ప్థకంలో భాగంగా ఏడాదధకి 100 కోట్ట
ా మలతరమే కట్ాయించడం వలా హైదరాబాద్ అవసరాలు తీరిడం
స్ాధ్యం కాదు. రూ. 5,500 కోట్ా వారిిక బడ్ ట్ కలిగిన్ గట్
ీ ర్ హైదరాబాద్ మునిిప్ల్ కారకపరషన్

(జిహచ్ఎంసి)కు ఏడాదధకి కవలం వంద కోట్ా రూపాయలు ఇవవడం వలా చప్ుపకోదగిన్ ప్న్ులేవీ చేయడం
స్ాధ్యం కాదు. ఈ విషయలలన్ు దృష్ిాలో పెట్ా టకుని హైదరాబాద్ లలంట్ట ఎ-1 న్గరాల అభివృదధి కోసం,
ముఖ్యంగా మంచనీట్ట సరఫరా, డన
రై ేజి, రవాణా తదధతర మౌలిక రంగాల కోసం ప్రతేయక వయయహ్ం
అన్ుసరించాలిిన్ అవసరం ఉందధ’’ అని ఈ లేఖ్లో ముఖ్యమంతిర కందర మంతిరని కోరారు.
‘‘ హైదరాబాద్ న్గరంలో 50 శాతం కుట్టంబాలకు మురికి కాలవల సదుపాయం లేదు. న్గరంలో చాలల ఏళ్ా
కింద నిరిమంచన్ మంచనీట్ట, మురుగు నీట్ట కాలవలు శిథధలలవసి కు చేరుకునానయి. వాట్ట స్ాిన్ంలో కొతత
పెరప్ులు వేయలలి. చాలల పారంతాలోా కొతత పెరప్ుల రన్ా ు కావాలి. హైదరాబాద్ లలంట్ట మట్రర న్గరాలోా మౌలిక
సదుపాయలలు కలిపంచడానికి కందరం కొతత ప్థకానికి రూప్కలపన్ చేయలలిిన్ అవసరం ఉందధ. అలల
చేయకుంట్ే హైదరాబాద్ న్గర అవసరాలు తీరి నిధ్ులు సమకూరుికోవడం తలంగాణ రాష్ాాానికి ఇబబందధగా
మలరుతుందధ’’ అని ముఖ్యమంతిర కసీఆర్ కందర మంతిర దృష్ిాకి తీసుకొచాిరు.
‘‘పెర విషయలలన్ు దృష్ిాలో ఉంచుకుని స్ామర్ా సిట్ీ జాబ్రతాలో హైదరాబాద్ కు బదులుగా కరంన్గర్ న్గరానిన
ఎంపిక చేయలలని కోరుతునానన్ు. దాదాప్ు మూడు లక్షల జనాభా కలిగిన్ కరంన్గర్, భౌగోళికంగా ఉతత ర
తలంగాణ న్డిమధ్యలో ఉన్నదధ. శరవేగంగా అభివృదధి చందుతున్న కరంన్గర్ ప్ట్ా ణం తవరలోనే దధవతీయశేణ
ీ
న్గర జాబ్రతాలో చేరబో తున్నదధ. స్ామర్ా సిట్ీ ప్థకంలో కరంన్గర్ ప్ట్ా ణానిన చేరిడం వలా ప్రణాళికాబది ంగా
అభివృదధి చేయడం స్ాధ్యమవుతుందధ. ఈ అంశాలన్ు దృష్ిాలో పెట్ా టకుని హైదరాబాద్ కు బదులుగా కరంన్గర్
న్గరానిన స్ామర్ా సిట్ీ జాబ్రతాలో చేరాిలని కోరుతునానన్ు. ప్రప్ంచవాయప్త ంగా గురితంప్ు ప ందుతూ,
ఆరిికాభివృదధిలో ప్రతేయకత చాట్టకుంట్టన్న హైదరాబాద్ న్గరానికి ప్రతేయకంగా నిధ్ులు కట్ాయించాలని విజ్ పిత
చేసత ునానన్ు’’ అని ముఖ్యమంతిర ఆ లేఖ్లో కందర మంతిరని కోరారు.
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