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జిహెచ్ఎంసితో పాటు రాష్ట్ ంర లోని అనిి కారపొరేష్టన్లు, మునిిపాలిటీలలో ప్రజలకు మౌలిక వసతులు
కలిొంచడానికి, ఆయా ప్ట్ ణాలన్ల ప్రణాళికా బద్ధ ంగా అభివృద్ధధ చేయాలని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె.చంద్రశేఖ్ర్
రావు అన్ాిరు. కాయంప్ు కారాయలయంలో శనివారం ప్ట్ ణాభివృద్ధధ శాఖ్ బడజెట్ ప్రత్రపాద్న్లపై ముఖ్యమంత్రర
సమీక్ష జరిపారు. మంతురలు కె.టి. రామారావు, ఈటెల రాజెంద్ర్, ఎ.ఇంద్రకరణ్ రెడి డ, హెైద్రాబాద్ మేయర్
బ ంతు రామ్మోహన్, ప్రభుతవ ప్రధాన్ కారయద్రిి రాజీవ్ శరో, సీనియర్ అధధకారులు న్రిింగ రావు, ఎకె
గోయల్, జన్ారధన్ రెడడి, ద్ాన్కిషో ర్, ఎంవిఎస్ రెడడి, రామకృషాారావు, శివశంకర్, న్వీన్ మిట్ ల్, బిపి ఆచారయ,
హెైద్రాబాద్, రంగారెడి డ జిలాుల కలెక్రు ు రాహుల్ బ జజె, రఘున్ంద్న్ రావు తద్ధతరులు పాలగొన్ాిరు.

మిష్టన్ భగీరథ ద్ావరా వచేే పైప్ులెైన్ుకు అన్లబంధంగా ప్ట్ ణ పారంతాలోు అంతరొ త పైప్ులెైన్ు ల నిరిోంచి, ప్రతీ
ఇంటికీ న్లాు ద్ావరా మంచినీళ్లు ఇచేే కారయకీమానిి విజయవంతం చేయాలని సిఎం కోరారు. కొతత గా
మునిిపాలిటీలుగా మారిన్ ప్ట్ ణాలోు గాీమీణ మంచినీటి ప్థకం ఆధవరయంలోన్ే మిష్టన్ భగీరథ ప్న్లలు
చేయాలని, పాత మునిిపాలిటీలలో ప్బిు క్ హెల్త ద్ావరా ప్న్లలు చేప్టా్లని సూచించారు. హెైద్రాబాద్
ఓఆర్ఆర్ లోప్లున్ి 190 గాీమాల ప్రిధధలో హెైద్రాబాద్ వాటర్ వర్స్ ఆధవరయంలో నీళ్లు అంద్ధవావలని
ఆద్ేశించారు. రాష్ట్ ంర లోని వరంగల్, ఖ్మోం, కరీంన్గర్, నిజజమాబాద్, రామగుండం కారపొరేష్టన్ు కు వాటి
ఆద్ాయ, వయయాలతో సంబంధం లేకుండా ప్రభుతవమే ప్రతేయక గాీంటు ఇచిే అభివృద్ధధ కారయకీమాలు
చేప్డుతుంద్ని వెలుడడంచారు. స్ాానికంగా సమకూరే ఆద్ాయంతో పాటు ప్రభుతవం ఇచేే గాీంటున్ల
సద్ధవనియోగప్రుేకుని ఆయా ప్ట్ ణాలు, న్గరాలన్ల అభివృద్ధధ చేయాని కోరారు. ప్రతీ న్గరం, ప్ట్ ణానికి
సంబంధధంచి సమగీ అభివృద్ధధ ప్రణాళికలు తయారు చేసలకుని కారాయచరణ ప్రకారం ముంద్లకు పో వాలన్ాిరు.

హెైద్రాబాద్ న్గరంలో లక్ష డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇండుు ఈ ఏడాద్ధ నిరిోంచాలని తలపటా్మని, అంద్లకు
సంబంధధంచి కారాయచరణ రూప ంద్ధంచాలని ఆద్ేశించారు. బిరక్ి బాయంకుతో పాటు అన్ేక సంసా లు హెైద్రాబాద్
న్గరావృద్ధధ కోసం చేసే కారయకీమాలకు నిధలలు సమకూరేడానికి సిద్ధంగా ఉన్ాియన్ాిరు. విశవన్గరంగా
హెైద్రాబాద్ న్ల తీరిేద్ధద్ే కీమంలో అధధకారుల పాతర చాలా కీలకమన్ాిరు. హెైద్రాబాద్ కు రెండు డజడడకేటెడ్
డడంర కింగ్ వాటర్ రిజరావయరుు కటా్లని నిరాయంచామని, ఈ ప్న్లలు కూడా వేగంగా జరిగేటు ు చూడాలన్ాిరు.
న్గరంలో సీవరేజి, డడంర కింగ్ వాటర్, మలి్లెవల్ ఫలు ఓవరుు, డజన్
ై ేజీలు, సైసవేలు, హెచ్ఎండడఏ జోనింగ్ పై
ప్రణాళికలు రూప ంద్ధంచాలన్ాిరు. వచేే మూడేళ్ు కోసం కారాయచరణ రూప ంద్ధంచాలన్ాిరు. ప్రజలపై భారం
ప్డకుండా ఆద్ాయ మారాొలు పంచలకున్ే ఆలోచన్ చేయాలని సూచించారు. కారపొరేష్టన్లు, మునిిపాలిటీలు,
మెటరర వాటర్ వర్స్, టౌన్ పాునింగ్ తద్ధతర విభాగాలోు అవినీత్ర పద్ే ఎతు
త న్ ఉంద్ని, ద్ీనిపై కఠిన్ంగా
వయవహరించాలని ఆద్ేశించారు. ప్రజలు లంచం ఇవవకుండా మునిిపాలిటీలలో అన్లమతులు ప ంద్ధన్ప్ుొడే
సలప్రిపాలన్ అంద్ధన్టు
ు గా భావించాలని చజపాొరు. ప్రజల మద్ే తు సంప్ూరాంగా లభించిన్ ప్రభుతవం వంద్కు
వంద్ శాతం ప్రజల ప్క్షాన్ేి నిలబడాలని సూచించారు.

వరంగలోు ఐటిని విసత రించాలి
----------------------------హెైద్రాబాద్ తో పాటు వరంగల్ న్గరానికి ఐటి రంగానిి విసత రింప్చేయాలని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్
రావు అధధకారులన్ల ఆద్ేశించారు. మంత్రర కె. టి. రామారావు, ఐటి కారయద్రిి జయేశ్ రంజన్ తద్ధతరులతో
కలిసి ఐటి శాఖ్పై కాయంప్ు కారాయలయంలో ముఖ్యమంత్రర సమీక్ష నిరవహంచారు. ఈ సంద్రభంగా
ముఖ్యమంత్రర మాటాుడుతూ, ప్రప్ంచ వాయప్త ంగా ఉన్ి ఎన్ని ప్రముఖ్ కంపనీలు హెైద్రాబాద్ లో తమ ప్రధాన్
కారాయలయాలు పట్ డానికి ముంద్లకు రావడం మంచి ప్రిణామమన్ాిరు. ఎకుసవ మంద్ధకి ఉపాధధ
కలిొంచడంతో పాటు రాష్ట్ ర ఆరిాకాభివృద్ధధకి కూడా ఐటి రంగం ద్ో హద్ప్డుతున్ిద్న్ాిరు. ఈ వాతావరణం
కొన్స్ాగించడానికి కృషి చేయాలని సూచించారు. ఐటి కంపనీలతో పాటు ఇతర కంపనీలు కారపొరేట్ స్ో ష్టల్
రెస్ాొనిిబిలిటీ (సిఎస్ఆర్) కింద్ వచేే నిధలలనిింటినీ ఒకే ద్గొ రికి చేరిే ప్రజల అవసరాలు, ప్రభుతవ
పారధాన్ాయలన్ల బటి్ ఖ్రుే చేయాలని సూచించారు. ఇటీవలే పారరంభమయన్ టి హబ్ మంచి ఫలితాలు
ఇసలతన్ిద్ని, మరో ఐటి ఇంకుయబేటర్ కు కూడా నిధలలు కేటాయస్ాతమని వెలుడడంచారు. హెైద్రాబాద్ ఇప్ొటికే

ప్లు కంపనీలతో కికిసరిసిపో యన్ంద్లన్ ఇక ముంద్ల వచేే కంపనీలన్ల వరంగల్ తరలించాలని
ముఖ్యమంత్రర సూచించారు. వరంగలోు కూడా ఐటి రంగం విసత రణకు మంచి అవకాశాలున్ాియన్ాిరు.

ఉపాధధ హామీ ప్థకానిి గాీమీణాభివృద్ధేకి ఉప్యోగించాలి
------------------------------------------------గాీమీణ ఉపాధధ హామీ ప్థకానిి ఉభయ తారకంగా ఉప్యోగించలకోవాలని, అంద్లకు సంబంధధంచి ఏ
కారయకీమాలు తీసలకోవాలన్ే విష్టయంలో అధధకారులు ప్రత్రపాద్న్లు సిద్ధం చేయాలని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె.
చంద్రశేఖ్ర్ రావు సూచించారు. ప్ంచాయతీ రాజ్, గాీమీణాభివృద్ధధపై శనివారం కాయంప్ు కారాయయలంలో సమీక్ష
జరిగింద్ధ. మంతురలు కె.టి. రామారావు, ఈటెల రాజెంద్ర్, ఎ.ఇంద్ర కరణ్ రెడడి, అధధకారులు ఎసిొ సింగ్, అనితా
రామచంద్రన్, సిోతా సభరావల్, సతయన్ారాయణ తద్ధతరులు పాలగొన్ాిరు. గాీమీణ ఉపాధధ హామీ ప్థకం కింద్
వేల కోటు
ు ఖ్రేవుతున్ిప్ొటికీ, గాీమాలోు అభివృద్ధధ ప్న్లలు జరగడం లేద్ని, ఆసలతల సృషి్ లేద్న్ాిరు. అటు
ప్రజలకు ఉపాధధ కలిొంచడంతో పాటు గాీమాలకు ఉప్యోగప్డే నిరాోణాలు జరగాలన్ాిరు. ఉపాధధ హామీ
ప్థకం నిబంధన్లు అన్లసరించి కారయకీమాలు రూప ంద్ధంచాలన్ాిరు. గాీమాలోు సోశాన్ వాటికలు, సిసి
రోడుు, మురికి కాలువలు, మరుగుద్ొ డు ు, గాీమ ప్ంచాయతీ భవన్ాలు, అంగన్ వాడీ కేంద్ారల లాంటి
నిరాోణాలకు ఉపాధధ హామీ ప్థకం నిధలలు వాడుకోవాలని సిఎం చజపాొరు. గాీమాభివృద్ధధలో సరొంచ్, గాీమ
ప్ంచాయతీకి కీలక పాతర ఉంద్ని, వారి హకుసలు, విధలలు, బాధయతలు గురితంచేలా ప్రభుతవం తరుఫున్
మారొ ద్రికాలు రూప ంద్ధంచి, కఠిన్ంగా అమలు చేయాలని సూచించారు. గాీమ కారయద్రుిల విధలలకు
సంబంధధంచి కూడా మారొ ద్రికాలు తయారు చేయాలన్ాిరు. ప్ంచాయతీ రాజ్ ప్రిధధలో జరిగే నిరాోణాలన్ల
సకాలంలో చేసిన్ కాంటారక్రుకు కూడా ఐబి, ఆర్ అండ్ బి మాద్ధరిగా 1.5 శాతం ఇన్ెింటివ్ ఇవావలని
ఆద్ేశించారు. సవయం సహాయక బృంద్ాలన్ల మరింత బలోపేతం చేయాలని, వారికిచేే వడీి లేని రుణాలు
సకాలంలో అంద్ేలా బాయంకులతో సమన్వయం చేసలకోవాలని సూచించారు.
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