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పో రాడి సాధదించుకున్న తెలింగాణ రాష్టారాన్నన ఆన్ిందింగా అభివృద్ది చేసుకోవాలన్న ముఖ్యమింత్రి శ్రీ
కె. చిందిశేఖ్ర రావు ఉద్భ ోద్దించారు. అధదకారులు, ప్ిజా ప్ిత్రన్నధులు సమన్వయింతో కలిసి సింతోషింగా
బాధయతలు ప్ించుకుింటే బింగారు తెలింగాణ సుసాధయమన్ానరు. శుకీవారిం న్నజామాబాద జిలాా ప్రిషత
కారాయలయింలో ముఖ్యమింత్రి సమీక్షా సమావేశిం న్నరవహించారు. జిలాాలో అమలవుతున్న ప్లు అభివృద్ది
కారయకీమాల ప్ురోగత్ర గురిించి అధదకారులు, ఎమ్మెలయయలు తద్దతర ప్ిజాప్ిత్రన్నధులన్ు అడిగి తెలుసుకున్ానరు.
న్ూతన్ తెలింగాణ రాషర ింా లో పాిధాన్యతలన్ు సాాన్నక అవసరాల రీతాయ గురితించాలన్న, విన్ూతన కారాయచరణ
ద్ావరా మాతిమ్ే న్వ తెలింగాణ న్నరాెణిం సాధయమన్న ముఖ్యమింత్రి చెపాారు.

పాత రాషర ింా లో ఏరాాటు చేసుకున్న మూస విధాన్ాలు మన్కకకరలయదు. మొన్నటి ద్ాకా బడెెట గురిించి
మన్కు సరెైన్ అించన్ా లయకుిండే, ఈ సారి బడెెటన్ు సింప్ూరణ అవగాహన్తో రూప ింద్దించుకున్ానిం. అకకరకు
రాన్న స్కింలన్ు తొలగిించాలన్ానరు. ఇక మిగిలిింద్ద మీరు సమన్వయింతో కలిసి సింతోషింగా ప్న్నచేసుకుింటూ
పో వటమ్ే అన్న అన్ానరు. తెలింగాణ గడప్గడప్కూ తాగునీరు అింద్దించే బృహతత ర కారయకీమిం మిషన భగీరథ
ప్న్ుల ప్ురోగత్రపై సిఎిం సమీక్షిించారు.

పైప్ుల ైన్ా కోసిం తవవకాల కారయకీమిం గురిించి ఆరా తీసిన్ సిఎిం, రెైతు ప లాల గుిండా వెళ్ా ల ప్న్ులన్ు జూన
న్ెల పాిరింభాన్నకి ముింద్ే ప్ూరిత కావాలన్ానరు. వాన్లు ఈసారి బాగా కురుసాతయన్న సమాచారిం వుింద్ద.
లాన్నన్ో ద్ావరా వరాాలు విరివిగా కురిసే అవకాశాలున్ానయన్ానరు. రెైతులు ప లిం ప్న్ులు చేసుకుింటుింటే
మన్ిం పైప్ులయసతిం అింటే కుదరదు. వాళ్ళ ప్న్ులు పాిరింభిం కాకముింద్ే అిందుకు సింబింధదించిన్ ప్న్ులు

ప్ూరిత చేయిండి అన్న ఆద్ేశించారు. ఈ విషయింలో సింబింధదత ప్ిభుతవ అధదకారులు, ఎమ్మెలయయలకు రెైతుల
భూముల వివరాలు అింద్దించాలన్న, ద్ాన్నన బటిర సాాన్నక రెైతులకు న్చచజెపిా ప్న్ులు వీలయిన్ింత తవరగా
ప్ూరిత చేయాలన్ానరు.

ఇనటేకవెల్స న్నరాెణిం ప్ిధాన్ పైప్ులతో సహా గాీమాలోా అింతరగ త పైప్ుల న్నరాెణిం ఎప్ాటికలాా ముగుసాతయో
సాషర ింగా చెపాాలన్న నీటిపారుదల ఇింజనీరా న్ు ప్ిశనించగా, వచేచ సింవతసరిం డిసింబర న్ాటికి ప్ూరిత
చేసత ామన్న వారు ధీమా వయకత ిం చేశారు. ''మ్ేము నీళ్ళళయయకపో తే ఓటు
ా అడుగిం అన్న ప్ిజలకు చెపిాన్ిం.
మముెల ఓడగొడుతారా ఏింద్ద… మీరు ప్న్ులు స్ాడ్ గా ప్ూరిత చేయాలయ'' అన్న సిఎిం చమతకరిించారు.

9 గింటల న్నరింతర విదుయత అమలున్ు శుకీవారిం న్ుించి న్నజామాబాద జిలాాలో పాిరింభిం చేసిన్ న్ేప్థయింలో
సరఫరా గురిించి సిఎిం ఆరా తీసారు. ఎటువింటి ఆటింకిం లయకుిండా సరఫరా చేసత ున్ానమన్న అధదకారులు
వివరించడింతో సిఎిం సింతృపిత వయకత ిం చేశారు. విదుయత ప్ింపిణీకి సింబింధదించిన్ కారయకీమాలన్ు సమన్వయింతో
కలిసి ప్ూరిత చేసుకోవాలన్న ఎమ్మెలయయలకు, విదుయత అధదకారులకు సిఎిం సూచిించారు. వయవసాయాన్నకి
సింబింధదించిన్ విదుయత కన్ెక్షన్ుా పిండిింగ్ లో లయకుిండా చూడాలన్న ప్ద్దహేన్ు, ఇరవెై రోజులోా మొతత ిం మింజూరు
చేయాలన్ానరు. అిందుకోసిం అవసరమ్మైన్ న్నధులన్ు ప్ిభుతవిం కేటాయిసుతిందన్న తెలిపారు. మిషన కాకతీయ
ప్న్ుల ప్ురోగత్రపై అధదకారులన్ు అడిగి తెలుసుకున్ానరు. చెరువుల ప్ూడికతీత ప్న్ులోా ఎటువింటి
అలసతవిం సహించమన్న అన్ానరు. సరిపో న్ు న్నధులున్ాన ప్న్ులు చేప్టర డింలో జాప్యిం ఎిందుకు
జరుగుతుిందన్న అధదకారులన్ు సిఎిం ప్ిశనించారు. కామారెడి పాిింతింలో ఉతాత్రత అవుతున్న న్లా బెలా ాన్నన
మారక ఫడ్ ద్ావరా కొన్ుగోలు చేసత ామన్న చెపాారు.

దవఖ్ాన్ాలోా ప్రిసా త
ి ుల గురిించి వెైద్ాయధదకారులతో సిఎిం ఆరా తీశారు. ప్ిజల ఆరోగయమ్ే ప్ిభుతావన్నకి
పాిధాన్యత కలిగిన్ అింశమన్న సిఎిం అన్ానరు. స్జన్ల్ గా వచేచ వాయధులపై ముింద్ే ప్ిజలకు అవగాహన్
కలిాించాలన్న, ఆసుప్తుిలన్ు ఆధునీకరిించాలన్న సాషర ిం చేసిన్ సిఎిం అిందుకు తగిన్ న్నధులన్ు
కేటాయిించామన్ానరు.

ఈ సమీక్షా సమావేశింలో వయవసాయ శాఖ్ మింత్రి పో చారిం శ్రీన్నవాస్ రెడిి, ప్ిభుతవ సలహాద్ారు డి.శ్రీన్నవాస్,
న్నజామాబాద ఎింపి కలవకుింటా కవిత, జహీరాబాద ఎింపి బిబి. పాటిల్, ఎమ్మెల్ససలు పాతూరి సుధాకర రెడిి,
ప్లాా రాజేశవర రెడిి, గింగాధర, భూప్త్రరెడిి, ఆకుల లలిత, ప్ిభుతవ విప్, ఎమ్మెలయయ గింపా గోవరధన, జిలాా
కల కరర యోగితా రాణి, జిలాా ప్రిషత ఛెైరెన దఫేద్ార రాజు, సాాన్నక ఎమ్మెలయయలు వేముల ప్ిశాింత రెడిి, ఏన్ుగు
రవీిందర రెడ,ిి షకీల్, జీవన రెడిి, హన్ెింత షిిండే, బాజిరెడిి గోవరాన, గణేష్ గుపాతతో పాటు జిలాా జాయిింట
కల కరర రవిిందర రెడిి, ప్లువురు ప్ిజాప్ిత్రన్నధులు, అధదకారులు పాలగగన్ానరు.

సమీక్షా సమావేశిం అన్ింతరిం న్నజామాబాద జిలాా జరనలిసురలు ముఖ్యమింత్రిన్న కలిసి తమకు ఇిండుా న్నరిెించి
ఇవావలన్న కోరారు. కల కరర తో చరిచించి జాగా ఎింపిక చేసుకోవాలన్న సిఎిం వారికి సూచిించారు. జాగాలు
ఎింపిక కాగాన్ే ఇిండా న్నరాెణిం చేప్డతమన్ానరు.

ముఖ్యమింత్రి కాయింప్ు కారాయలయిం న్ుిండి శుకీవారిం ఉదయిం 11 గింటలకు బయలయిరి న్నజామాబాద జిలాా
న్రిసింగాయప్లిా గాీమింలో ఇిందూరు వెింకటేశవర సావమి ఆలయాన్నన దరిశించుకున్న ముఖ్యమింత్రి ప్లు
ప్ూజా కారయకీమాలు న్నరవహించారు. భకుతలతో కాసేప్ు మాటాాడారు. అన్ింతరిం అకకడే మధాయహన భోజన్
కారయకీమిం ముగిించుకున్న న్నజామాబాద జిలాా సమీక్షా సమావేశింలో పాలగగన్ానరు.

సమీక్షా సమావేశాన్ింతరిం న్నజామాబాద అరబన ఎమ్మెలయయ గణేష్ బిగాల గృహ ప్ివేశ కారయకీమాన్నకి
హాజరయాయరు. అకకడి న్ుిండి బాన్ుసవాడలోన్న వయవసాయ శాఖ్ మింత్రి పో చారిం శ్రీన్నవాసరెడిి న్నవాసింలో
ముఖ్యమింత్రి రాత్రి బసచేశారు. సిఎింతో పాటు అధదకారులు భూపాల్ రెడి , సిెతా సబరావల్ హాజరయాయరు.
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