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తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసము, కారాయలయము, సమావేశమందిరంతో కూడిన భవన
సముదాయానికి ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు శనివారం ఉద్యం పంజాగుట్ట లో (పిసు తత కాయంపు
కారాయలయం పకకన) శంఖ్తస్ాాపన చేశారు. అతయంత నిరాడంబరంగా, వేద్ మంతోిచాారణల మధ్య జరిగిన
కారయకీమంలో పిభుతవ పిధాన కారయద్రిి రాజీవ్ శరమ, సిఎంఓ ముఖ్య కారయద్రిి నరిసంగ్ రావు, ఆర్ అండ్ బి
శాఖ్ ముఖ్య కారయద్రిి సతనీల్ శరమ, సిఎంఓ అధికారులు పాలగొన్ాారు.

పిసు తతమునా

కాయంపు

కారాయలయంలో

సమావేశాలు

నిరవహంచతకోవడానికి,

సంద్రికులనత

కలుసతకోవడానికి అనతవుగా లేనంద్తన కొతు కారాయలయం నిరిమంచాలని పిభుతవం నిరణయంచంది. రాష్టట ర
విభజన తరావత జూబ్లీహాల్ ఆంధ్ిపద
ి ేశ్ శాసనమండలి నిరవహణ కోసం కేట్ాయంచారు. దంతో తెలంగాణ రాష్టట ంర
ఏరపడిన తరావత కలెకటరీ కానఫరెన్సస నిరవహంచాలన్ాా, ఇతర ముఖ్య సమావేశాలు జరుపుకోలవాలన్ాా
అనతవైన సమావేశ మందిరమే లేద్త. కలెకటరీ కానఫరెనతసనత హో ట్ళ్ీ లో పెట్ట టకోవాలిసన ద్తసిాత్ర వచచంది.
పిభుతవ కారయకీమాల అమలుకు సంబంధించ క్షేతి స్ాాయ అధికారులతో సమావేశం నిరవహంచతకోవాలంట్ే
జెఎనీట యూకో, అగిక
ి వచచంది. మిష్టన్స కాకతీయ సమావేశం
ీ లచర్ యూనివరిసట్ీకో పో వాలిసన పరిసా త్ర
జెఎనీట యూలో, మిష్టన్స భగీరథ సమావేశం అగిక
ీ లచర్ యూనివరిసట్ీలో పెట్ట టకోవాలిస వచచంది. కాయబిన్ట్
సమావేశం పెట్ట టకునాపుపడు మంతరిలు భోజన్ాలు చేయడనికి బయట్ హో ట్ల్ కు వళ్తున్ాారు. వీట్నిాట్ికి
ఉపయోగపడే సమావేశ హాలు ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసంలో గానీ, సెకట్
ీ ేరియట్లీ కానీ లేకపో వడమే ఈ
ద్తసిాత్రకి కారణం.

ముఖ్యమంత్రి కూడా తన అధికారిక నివాసంలో పితీ రోజు సమీక్షలు నిరవహస్ాురు. విధాన నిరణయాలు
చేయడం కోసం, పరిపాలన సమనవయం కోసం ముఖ్య అధికారులతో సమావేశాలు నిరవహస్ాురు. దనికోసం
కూడా ఎంసిఆర్ హెచ్ఆరీీకో మరో చోట్టకో వళ్లీలిస వసతునాది. ఇక ముఖ్యమంత్రిని కలవడానికి నితయం వేరే
రాష్టాటరల ముఖ్యమంతరిలు, కేంద్ి మంతరిలు, దేశ, విదేశ పిముఖ్తలు వస్ాురు. కానీ వారి కారుీ కూడా కాయంపు
కారాయలయంలో పారుక చేసే పరిసా త్ర
ి లేద్త. పిసు తత కాయంపు కారయలయంలో ఒకక ముఖ్యమంత్రి కారు తపప
మిగతా కారుీ పట్ట వు. మిగతా కారీ నీా రోడుీపెై ఉండాలిస వసతునాది. ఓ ఐద ంద్ల మంది ముఖ్యమంత్రి
కారాయలయానికి వసేు వారికి నిలువ నీడ కూడా ఉండడం లేద్త. ఫలితంగా సంద్రికులనత కూడా
ముఖ్యమంత్రి కలవలేకపో తరన్ాారు.

ఈ పరిసా త్ర
ి ని ద్ృష్ిటలో పెట్ట టకుని నితయం సమావేశాలు పెట్ట టకోవడానికి వీలుగా, కనీసం వయయ మంది పట్ేట
సమావేశ మందిరంతో కూడిన ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం నిరిమంచాలని పిభుతవం నిరణయంచంది.
ఇంద్తకోసం ఆర్ అండ్ బి శాఖ్ చేసిన పిత్రపాద్నలకు పిభుతవం ఆమోద్ం తెలిపింది. ముఖ్యమంత్రి అధికారిక
నివాసము, కారాయలయము, సమావేశ మందిరం ఉండే విధ్ంగా పంజాగుట్ట లోని 8.9 ఎకరాల సా లంలో భవన
సముదాయం నిరిమంచాలని నిరణయంచారు. నిజాం రాజులు హెైద్రాబాద్ కు లక్షల ఎకరాల భూమిని వదిలి
పో తే, కనీసం పిభుతవ కారాయలయాలు కూడా నిరిమంచతకోవడానికి చాలినంత సా లం లేని విధ్ంగా పరిసా త్ర
ి
తయారెంది. ఈ పరిసా త్ర
ి ని ద్ృష్ిటలో పెట్ట టకుని అంద్తబాట్టలో ఉనా భూమిలోన్ే పిభుతవ కారాయలయాలు
నిరిమంచాలని పిభుతవం నిరణయంచంది. దనిలో భాగంగాన్ే ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాస సముదాయానికి
శనివారం శంఖ్తస్ాాపన జరిగింది.
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