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ప్రస్ు తతం హైదరాబాద్ నగర స్థితిగతులనత ప్ూరతుగా అవగతం చేస్తకుని భవిష్యత్ అవస్రాలకు
తగతనట్ల
ు గా నగరానిి తీరతిదిదా దల్సిన తక్షణ కరు వయం కొతు గా గెల్సచిన కారపొరేట్రలు, ప్రజా ప్రతినిధతలపై ఉందని
ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు అన్దిరల. కారపొరేట్రలు చితు శుదిితో, అంకితభావంతో ప్నిచేయాలని
కోరారల. గత ప్రభుతదాల విధదన్దల వలు జిహచ్ఎంస్థ ఆరతిక ప్రతస్ి తి
థ దిగజారతందని ముఖ్యమంతిర ఆవేదన వయకు ం
చేశారల. కొతు గా ఎనిికెైన హైదరాబాద్ కారపొరేట్రు కు ఈ న్ెల 11, 12 తేదీలతో, వరంగల్, కరంనగర్, ఖ్మమం,
నిజామాబాద్, రామగుండం కారపొరేష్ను కు చందిన ట్ిఆర్ఎస్ కారపొరేట్రు కు ఈ న్ెల 13వ తేదీన ప్రగతి రతసార్స్
లో ఆస్థి ఆధారయంలో శిక్షణ ఇవాాలని స్థఎం నిరణయంచదరల. జిహచ్ఎంస్థ, మునిిప్ల్ అడ్మమనిస్్సష్
ే న్ పై
కాయంప్ు కారాయలయంలో ముఖ్యమంతిర స్మీక్ష స్మావేశం నిరాహంచదరల. డ్మప్ూయట్ీ స్థఎం కడ్మయం శ్రీహరత,
మునిిప్ల్ అడ్మమనిస్్సష్
ే న్ శాఖ్ మంతిర కెట్ి. రామారావు, నగరానికి చందిన మంతురలు న్దయని నరతింహారెడ్మి,
తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ప్దదమరావు గౌడ్, ఎమ్మమలయయలు, ఎమ్మమల్సిలు, ప్రభుతా ప్రతేయక ప్రధదన కారయదరతి
ఎంజి గోపాల్, ముఖ్య కారయదరతి స్థ. నరతింగ్ రావు, జిహచ్ఎంస్థ కమీష్నర్ జన్దరిన్ రెడ్మి, హచ్ఎండ్మఏ
కమీష్నర్ చిరంజీవులు, మునిిప్ల్ అడ్మమనిస్్సష్
ే న్ డ్ైరెకసర్ దదన కిశోర్, ఆస్థి డ్ైరెకసర్ శ్రీనివాసాచదరయ
తదితరలలు పాలగొన్దిరల.
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రూప ందించదలని స్ూచించదరల. ప్రస్ు తతం నగరం ఓ విష్ వలయంగా మారతందని, దీనతించి ప్రజలనత బయట్
ప్డ్ేయాలని చపాొరల. జిహచ్ఎంస్థ ఎనిికలోు ప్రజలు ఓ స్తన్దమీలా ఓట్లు స్థ ట్ిఆర్ఎస్ పారసని గెల్సపథంచదరని,
గుజరాతీలు, బంగాల్సలు, కనిడ్మగులు, ఆంధర పారంతం వారల అన్ే బేధం లయకుండ్ద ప్రతీ ఒకిరల... గుడ్మస్లో

నివస్థంచే వారత నతంచి భవంతులోు ఉండ్ేవారత వరకు ప్రతీ ఒకిరల ట్ిఆర్ఎస్ కు ఓట్లశారని స్థఎం గురలు చేశారల.
వారందరత నమమకానిి నిలబట్లసలా ప్నిచేయాలని స్ూచించదరల. ప్రజా ప్రతినిధతలు ఎవరతకి వారల తమ
బాధయతలు గురెురతగత ప్రజల కోస్ం ప్నిచేయాలని చపాొరల.

"ప్రతి నియోజక వరొ ంలో 4,700 డబుల్ బడ్ రూమ్ ఇళ్లు కట్ిససు ామని చపాొం. దీనికి జాగాల అన్ేాష్ణ
కూడ్ద జరలగుతోంది. ఇది ఫల్సంచదలంట్ల ఎమ్మమలయయలు, కారపొరేట్రలు కల్సస్థ ప్ని చేయాల్స. ప్ని చేసు ామని ప్రతిజఞ
తీస్తకోవాల్స. ట్ీం వర్ి తో ప్ని చేయాల్స. బ ందదలుగా ఏరొడ్మ హైదరాబాద్ లో జరగాల్సిన, జరలగుతుని
ప్నతలనత ప్రయవేక్మంచదల్స. రపట్ీన్ గా జరతగే ప్నతలనత కూడ్ద తనిఖీ చేయాల్స. మనందరం కల్సస్్ు ఏదైన్ద
చేయవచతి" అని ముఖ్యమంతిర అన్దిరల.

జిహచ్ఎంస్థలో భాగంగాన్ే ప్రతగణంచి కంట్ోన్ెమంట్ నత కూడ్ద అభివ దిి చేయాలని చపాొరల. హైదరాబాద్
ఎట్ల
ు ండ్ేద?
ి ఎట్ల
ు నిది? ఎట్ల
ు ండ్దల్స? అన్ే విష్యాలనత బేరజు వేస్తకుని కారాయచరణ రూప ందించతకోవాలని
చపాొరల. కాంట్ారకసరు ల ముఠాలుగా ఏరొడ్మ చేస్్ దో పథడ్ీకి అడడికట్స వేయాలన్దిరల. నగరంలో కాపథట్ల్ అస్ట్ి
పరగడ్దనికి, రోడడు బాగుప్డడ్దనికి జిహచ్ఎంస్థ నిధతలు కేట్ాయంచదలని చపాొరల.

మూడడ రోజుల పాట్ల హైదరాబాద్ లో నిరాహంచే శిక్షణద తరగతులోు కారపొరేట్రు నత ఏ విధంగా
కారోయనతమఖ్తలనత చేయాలన్ే విష్యంలో అధికారలలు ఎజెండ్ద రూప ందించదలని కోరారల. శిక్షణద తరగతులోు
ఎమ్మమలయయలు, ఎంపథలు, ఎమ్మమల్సిలు కూడ్ద పాలగొన్దలని కోరారల. మౌల్సక స్దతపాయాల కలొన, మంచినీట్ి
స్రఫరా, మంచినీట్ి కోస్ం శాశాత చరయలు తదితర అంశాలకు పారధదనయత ఇవాాలని స్ూచించదరల.
హైదరాబాద్ నగర అభివ దిిలో భాగసాామయం కావడ్దనికి ఐఎల్ఎఫ్ఎస్, ఇరాిన్, బ్రరక్సి బాయంక్స లాంట్ి స్ంస్ి లు
పట్లసబడడలు పట్స డ్దనికి ముందతకొచదియన్దిరల. కారపొరేట్రలు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధతల మధయ స్మనాయం
పరగాలని స్ూచించదరల. నగరాభివ దిి విష్యంలో న్దగప్ూర్, ముంబాయ, ఢమల్సు తదితర నగరాలోు అమలయయయ
కారయకీమాలనత అధయయనం చేయాలని కోరారల. ఆయా కారపొరేష్ను మ్ేయరలు, కమీష్నరు నత కూడ్ద శిక్షణద
తరగతులకు పథల్సచి వారత అనతభవాలు ప్ంచతకోవాలని స్ూచించదరల.

ఎన్ని వయయ, ప్రయాస్లకోరతి విదతయత్ స్రఫరా చేస్ు తన్దిమని, ఈ విష్యానిి పారతశాీమిక వేతులకు
విడమరతచి చపాొలని, వారతలో విశాాస్ం నింపాలని చపాొరల. చతు తొలగతంప్ు, శిథిలాల తొలగతంప్ు, నిధతల
వినియోగం, ప్చిదనం పంచడం, పారతశుదయ కారయకీమాలు, అండర్ గౌీండ్ డ్న్
ై ేజి తదితర అంశాలోు
చేప్ట్ాసల్సిన కారయకీమాలపై చరి జరగాలన్దిరల. హైదరాబాద్ మహా నగరంలో కొతు గా చేరతన మునిిపాల్సట్ీల
అభివ దిా కోస్ం కూడ్ద ప్రణదళికలు స్థదిం కావాలన్దిరల.

ఇప్ొట్ికే మంజూరెైన మల్ససలెవల్ ఫలు ఓవర్ి, బస్ బేస్, మారెిట్ల
ు , ప్బ్రుక్స ట్ాయలెట్ు ల, గేవ్
ీ యారలిలు,
కిమ
ీ ట్ోరతయమ్ి తదితర ప్నతల ప్ురోగతిపై అధికారలలు ద ష్థస పట్ాసలని, హైదరాబాద్ నత స్ు మ్ లెస్ స్థట్ీగా
మారేి ప్రణదళికనత అమలు చేయాలని చపాొరల. ప్రతీ ఐదత వేల మందికి ఒక ప్రజా కమిట్ీ ప్నిచేస్్ విధంగా
చరయలు తీస్తకోవాలన్దిరల.

జీహచ్ఎంస్ీ స్మీక్ష - రెండవ స్ష్న్
--------------------------------------------హైదరాబాద్ నగరంలో నిరలప్దల కోస్ం డబుల్ బడ్ రూమ్ ఇండడు కట్స డ్దనికి అనతవెైన స్ి లాలనత
గురతుంచదలని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు అధికారలలనత ఆదేశించదరల. జిహచ్ఎంస్థ, మునిిప్ల్
అడ్మమనిస్్సష్
ే న్ పై కాయంప్ు కారాయలయంలో సో మవారం సాయంతరం స్మీక్ష కొనసాగతంది. మంతురలు కెట్ి.
రామారావు, న్దయని నరతింహరెడ్ి మ, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, ప్దదమరావు, ఎమ్మమలయయలు సాయని,
కనకారెడ్,మి వివేకానంద, ప్రకాశ్ గౌడ్, మాగంట్ి గోపీన్దథ్, అరతకెప్ూడ్మ గాంధి, మాధవరం క ష్ాణరావు, స్ీసఫన్
స్న్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్ి మ జిలాుల కలెకసరు ల రాహుల్ బొ జాా, రఘునందన్ రావు, మ్ేయర్ బొ ంతు
రామ్మమహన్ తదితరలలు పాలగొన్దిరల.

హైదరాబాద్ నగరంలో ఏ అస్ంబ్లు నియోజకవరొ ంలో ఎంత ప్రభుతా భూమి అందతబాట్లలో ఉంది? ఇండు కోస్ం
వచిిన దరఖ్ాస్తులెనిి? పాత ఇండడు తొలగతంచతకుని కొతు ఇండడు కట్లసకోవడ్దనికి స్థదిప్డ్ే బస్ీు లెనిి? తదితర
విష్యాలపై నివేదిక రూప ందించదలని కోరారల. స్మాంతరంగా అనిి నియోజకవరాొలోు ఒకే సారత డబుల్ బడ్

రూమ్ ఇండడు కట్ాసలని స్థఎం స్ూచించదరల. నగర పాలనలో పో ల్సస్తలు, రవాణద అధికారలలు, కలెకసరు
స్హకారం కూడ్ద తీస్తకోవాలని, జిహచ్ఎంస్థ స్మావేశాలకు హైదరాబాద్, రంగారెడ్ి మ కలెకసరునత, హైదరాబాద్,
స్ైబరాబాద్ పో ల్సస్ కమీష్నరు నత కూడ్ద ఆహాానించదలని స్థఎం చపాొరల. జిహచ్ఎంస్థ, హచ్ఎండ్మఏ,
హచ్ఎండబుుుఎస్ లు స్మనాయంతో ప్నిచేయాలని స్ూచించదరల.

నగరంలో మంచినీరల, మురలగునీరల, వరద నీరల కలవకుండ్ద చరయలు తీస్తకోవాలని ఆదేశించదరల. లోతట్లస
పారంతదలోు ముంప్ు ముప్ుొ లయకుండ్ద దీరక
ఘ ాల్సక చరయలు తీస్తకోవాలని, ఇందతకోస్ం స్మగీ ప్రణదళిక
రూప ందించదలని స్థఎం చపాొరల. నగరంలో 3800కు పైగా బస్తిలు తిరలగుతున్దియని, వాట్ికోస్ం
అవస్రమ్మైననిి బస్ బేలు నిరతమంచదలని కోరారల.

కారపొరేట్రు శిక్షణకు ఆస్థి స్థలబస్
-----------------------------------------ఈ న్ెల 11 నతంచి మూడడ రోజుల పాట్ల ట్ిఆర్ఎస్ కారపొరేట్రు కు ఇచేి శిక్షణ కోస్ం స్థలబస్ తయారల
చేయాల్సిందిగా ముఖ్యమంతిర కేస్ీఆర్ ఆస్థిని కోరారల. నగర ప్రజలకు అందించదల్సిన మౌల్సక స్దతపాయాలతో
పాట్ల, వివిధ అభివ దిి కారయకీమాలోు నగర పాలక స్ంస్ి , కారపొరేట్రు పాతరపై అవగాహన కల్సొంచదలని
చపాొరల. తదనత కూడ్ద మూడడ రోజులు అకిడ్ే ఉంట్ానని, రాతిర అకిడ్ే నిదరపో తదనని, మంతురలు,
ఎమ్మమలయయలు కూడ్ద ఉండ్దలని స్థఎం ఆదేశించదరల. 11, 12 తేదీలు ో జిహచ్ఎంస్థ కారపొరేట్రు కు, 13న మిగతద
కారపొరేష్ను కారపొరేట్రు నత కూడ్ద కల్సపథ శిక్షణ ఉంట్లందని స్థఎం వెలుడ్మంచదరల.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

