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రోడ్లు, భవనాల శాఖ ద్ాారా చేపట్టే నిరాాణాలు పరజల అవసరాలకు తగినట్ల
ు గా, శాశ్ాత ప్ారతిపద్ికన,
భవిష్యత్ తరాలు కూడా ఉపయోగిించుకునేలా ఉిండాలని ముఖయమింతిర శ్రీ కె. చింద్రశేఖర్ రావు అనాారు.
రాష్ే ర పరభుతా ప్ారధానయతాింశాలలు ఆర్ అిండ్ బి ద్ాారా చేపట్టే రహద్ారుల నిరాాణిం కూడా ఉింద్ని సిఎిం
అనాారు. బడజెట్ సమీక్షలల భాగింగా సో మవారిం కాయింపు కారాయలయింలల ఆర్ అిండ్ బి శాఖపై సిఎిం
పున:సమీక్ష జరిప్ారు. పరభుతా సలహాద్ారుడ్ల బిఆర్. రెడి డ, ఆర్ అిండ్ బి శాఖ ముఖయకారయద్రిి సునిల్ శ్రా,
ఆరిిక శాఖ కారయద్రుిలు రామకృష్ాారావు, శివశ్ింకర్, పరణాళిక శాఖ ముఖయకారయద్రిి బిపి. ఆచారయ, సమాచార
కమిష్నర్ నవీన్ మిట్ే ల్, సిఎింఓ ముఖయకారయద్రిి నరిసింగ్ రావు, ఇ-ఇన్-సిలు రవీింద్ర్ రావు, గణపతి రెడడి
తద్ితరులు ప్ాలగొనాారు.
ఆర్ అిండ్ బి శాఖ ద్ాారా మిండ్ల కింద్ారల నుించి జిలాు కింద్ారలకు డ్బుల్ రోడ్ు నిరాాణిం, జిలాు కింద్ారల
నుించి రాష్ే ర రాజధానికి నాలుగు లేను రోడ్లు, పరతీ గాీమానికి ఖచిితింగా మించి రహద్ారి ఉిండేలా విధానపర
నిరాయిం తీసుకునాింద్ున ఆ రోడ్ు కు ప్ారధానయత ఇవాాలని చజప్ాారు. నద్ులు, ఉప నద్ులు, కాలాలపై
నిరిాించే బిరడె ల
డ కు నిధులు కట్ాయించే సమయింలల ఏ సింవతసరింలల ఎింత పని జరుగుత ింద్ో అించనా వేసి
పరతిప్ాద్నలు ఇవాాలని కోరారు. రాష్ే ర వాయపత ింగా పరజలకు మెరుగెైన రహద్ారి సౌకరయిం కల్ాించడ్ింతో ప్ాట్ల,
సామూహిక అవసరాలకు తగినట్ల
ు భవన నిరాాణాలుిండాలని చజప్ాారు. ఏడాద్ిలలగా రాష్ే ర వాయపత ింగా అనిా
అసింబ్లు నియోజకవరాొలలు ఎమెాలేయ కారాయలయాలు నిరిాించాలని ముఖయమింతిర ఆద్ేశిించారు. ఆర్ అిండ్ బి
శాఖ ద్ాారా చేపట్టే పనులు రెిండ్ల మూడేళ్ు ల కూడా కొనసాగవి ఉింట్ాయని, ఏ సింవతసరిం ఎింత మేర పని
అవుత ింద్ో కూడా ముింద్ే అించనా వేసుకుని కారాయచరణ రూప్ ింద్ిించాలని చజప్ాారు. నిరాాణాలలు జాపయిం

నివారిించాలని, నిరణాత వయవధిలల నిరాాణాలు చేపట్టేన వరికింగ్ ఏజన్ససలకు 1.5 శాతిం ఇన్సింట్టవ్ ఇవాాలని
కోరారు.
హైద్రాబాద్ సాియకి తగొ నిరాాణాలు
------------------------------------హైద్రాబాద్ నగరిం అింతరాెతీయ సద్సుసలకు వేద్ికగా మారుతోింద్ని, పరతీ రోజు ఎననా సమావేశాలు
జరుగుత నాాయని ముఖయమింతిర అనాారు. అింద్ుకు తగినట్ు గా హచ్ఐసిసి తరహాలల మరో పద్ద కన్ానష న్
సింట్ర్ రావాల్సన అవసరిం ఉింద్ని సిఎిం అనాారు. ఎన్సే ఆర్ గ్ీిండ్స లల నిరిాించ తలపట్టేన కళాభారతి
సాింసకృతిక కారయకీమాలు నిరాహిించడ్ింతో ప్ాట్ల, సభలు, సమావేశాలు, సద్సుసల నిరాహణకు
అనుగుణింగా ఉిండాలని చజప్ాారు. కళాభారతిని కన్ానష న్ సింట్ర్ కమ కలిరల్ సింట్ర్గా తీరిిద్ిద్ద ాలని
సూచిించారు. ముఖయమింతిరతో ప్ాట్ల పరభుతా పరధాన కారయద్రిి, ఇతర ముఖయ అధికారులు, అసింబ్లు సపాకర్,
శాసనమిండ్ల్ చజైరాను కు అధికారిక నివాసాలు నిరిాించాలని, అఖిల భారత సరణాస అధికారులకు కూడా
అధునాతన కాారేరు ు కట్ాేలని సిఎిం చజప్ాారు. ఈ నిరాాణాలకు సి లిం, డడజెైను ు ఖరారు చేసింద్ుకు పరభుతా
పరధాన కారయద్రిి నాయకతాింలల ఆరుగురు సభుయల కమిట్ీని ముఖయమింతిర పరకట్టించారు. సిఎసతో ప్ాట్ల ఆర్
అిండ్ బి కారయద్రిి, సిఎింఓ ముఖయ కారయద్రిి, ఆరిిక శాఖ కారయద్రిి, ఐ అిండ్ పిఆర్ కారయద్రిి, ఆర్ అిండ్ బికి
చజింద్ిన ఇద్ద రు ఇ-ఇన్-సిలు సభుయలుగా ఉింట్ారు.
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