ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన
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నూతన రాష్ట ంగా ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ ప్రగతి ప్థంలోకి దూసుకుపో తునన నేప్థయంలో జిలలాలు
కూడా చిననగా ఉంటే ప్రజలకు క్షేతస్
ర ా ాయిలోకి సుప్రిపాలన చేర్ుకుంట ందని తద్ాారా బంగార్ు తెలంగాణ
స్ాధ్యమని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు అనానర్ు. నూతన తెలంగాణ రాష్ట ర ఏరాాట చారితక
ర
ఘటట ంగా నిలిచిందని, జిలలాలు మండలలల పంప్ు మరో చారితక
ర ఘటట ంగా నిలవనుననదని సిఎం తెలిపార్ు.
విభజన చటట ంలో పేరకొనన విధ్ంగా అసంబ్లా నియోజక వరాాల పంప్ు జర్గనునన నేప్థయంలో అందుకు
అనుగుణంగానే జిలలాలను కీమబద్దీకరించనుననటట సిఎం తెలిపార్ు. ఎనినకల హామీకి అనుగుణంగా జిలలాల
కీమబద్దీకర్ణ- పంప్ు అనే అంశంపై అధికారిక నివాసంలో గుర్ువార్ం సిఎం సమీక్షా సమలవేశం
నిర్ాహంచార్ు.

జిలలాలో ప్ునరిిరాిణంపైన సుద్దర్ఘ చర్చ, సమీక్ష జరిగింద్ి. రాష్ట ర అవతర్ణోతసవ ద్ినోతసవం జూన్ 2న నూతన
జిలలాల ఏరాాట ప్రకటన వెలువడనుననద్ి. ఈ మేర్కు అగసుట 15 నుంచి కానీ దసరా ప్ండగనాటి నుంచి
కానీ నూతన జిలలాల నుండే అధికారిక కార్యకీమలలు చేప్టేట అవకాశం ఉననదని ముఖ్యమంతిర తెలిపార్ు. కొతా
జిలలాలు పాతవి కలిపి మొతా ం 24- 25 వర్కు ఉంటాయని సిఎం అనానర్ు. వీటితో పాట
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మండలలల ఏరాాట , ప్రసా ుతం ఉనన మండలలల ప్ునర్ాయవసథీకర్ణ చేప్టేట అవకాశం ఉననటట ముఖ్యమంతిర
తెలిపార్ు. వీటికి అనుగుణంగా ప్రిపాలన స్ౌలభయం కోసం ఆయల శాఖ్ల అధికార్ులను పంచనునానర్ు.
ఇందులో భాగంగా ప్రతీ 8 నుంచి 10 మండలలలకు ఒక రెవినూయ డివిజన్ అధికారిని ప్రభుతాం
నియమంచనుననద్ి. కొతా

జిలలాలు, మండలలల ఏరాాట కు సంబంధించిన కారాయచర్ణను తక్షణమే

ర్ూప ంద్ించాలిసంద్ిగా ప్రభుతా ప్రధాన కార్యదరిిని ముఖ్యమంతిర ఆద్ేశంచార్ు.

ఉప్ ముఖ్యమంతిర మహమూద్ అలీ, డిప్ుయటీ సథాకర్ ప్ద్ాి ద్ేవేందర్ రెడిి, ప్రణాళికా సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు
సింగిరెడిి నిర్ంజన్ రెడిి, మష్న్ భగీర్థ ఉపాధ్యక్షుడు వేముల ప్రశాంత్ రెడిి, ఎంపథ బాలొ సుమన్, ఎమిలయయ
ఏనుగు ర్వీందర్ రెడిి, ప్రభుతా సలహాద్ార్ులు డి. శ్రీనివాస్, పాపారావు, ప్రభుతా ప్రధాన కార్యదరిి రాజీవ్
శర్ి, సిఎం ముఖ్య కార్యదరిి నరిసంగరావు, మెదక్ జిలలా కలెకటర్ రోనాల్డి రోస్, సిఎంవో అధికార్ులు భూపాల్డ
రెడ,ిి శాంతి కుమలరి, సిితా సబరాాల్డ, పిరయలంక వరీాస్, ఇంటిలిజెన్స ఐజీ శవధ్ర్ రెడిి, సథఎం రాజకీయ
కార్యదరిి శేరీ సుభాష్ రెడి తద్ితర్ులు ఈ అతుయననత స్ాీయి సమీక్షా సమలవేశంలో పాలగానానర్ు.

తెలంగాణ రాష్ట ంర లో జిలలాల సంఖ్య పంప్ువలా కలిగే ప్రిపాలనా స్ౌలభయం తద్ితర్ ప్రజా ప్రయోజనాలను
లోతుగా చరిచంచార్ు. కేందరం నుంచి వివిధ్ ప్థకాల ర్ూప్ంలో అంద్ే గాీంట లు నెలకొలయా విద్ాయలయలలు
కేందరం విడుదల చేసే నిధ్ులు చేప్టేట అభివృద్ిీ కార్యకీమలలు జిలలాను యూనిట్ గా తీసుకునే నిర్ణయలలు
జర్ుగుతాయి. ఈ నేప్థయంలో జిలలాల సంఖ్య ఎకుొవగా ఉంటే కేందరం నుంచి అంద్ే ప్రయోజనాలను తెలంగాణ
రాష్ట ంర ప్ూరిాస్ా ాయిలో ప ందవచచని సిఎం తెలిపార్ు.

ఆయల జిలలాలోాని పారంతాలు జిలలా కేంద్ారలకు వందల కిలో మీటర్ా దూర్ంలో వునన విష్యలనిన సిఎం
ప్రిశ్రలించార్ు. రెవినూయ, నాయయ, మునిసప్ల్డ, విద్ాయ, వెైదయం తద్ితర్ నితయం ప్రజలతో సంబంధాలుండే ముఖ్య
కారాయలయలలనీన జిలలా కేంద్ారలోానే కేంద్దక
ర ృతం అయి వుండడం మూలలన మలర్ుమూల పారంతాల ప్రజలకు
అస్ౌకర్యం కలుగుతుండడానిన సమలవేశం విశేాషించింద్ి.

తెలంగాణ రాజధానిగా హైదరాబాద్ నగర్ం ద్ినద్ినాభివృద్ిి చెందుతునన నేప్థయంలో భవిష్యతు
ా తరాలను
దృషిటలో ఉంచుకుని కేంద్దక
ర ృతం అవుతునన అభివృద్ిిని తెలంగాణ వాయపితంగా వికేంద్దరకర్ణ చేయలలిసన
అవసర్ం ఉననదని సిఎం తెలిపార్ు. హైదరాబాద్ కు దగా ర్లో ఉండి ఇప్ుాడిప్ుాడే అభివృద్ిి చెందుతునన
ప్లు జిలలాలకు చెంద్ిన ప్టట ణాలను జిలలా కేంద్ారలుగా తీరిచద్ిదీడం ద్ాారా వికేంద్దక
ర ర్ణ స్ాధ్యప్డుతుందని
సిఎం తెలిపార్ు.

తెలంగాణ రాష్టాటరనికంటే తకుొవ విసథా ర్ణం అతి తకుొవ జనాభా కలిగిన ప్లు రాష్టాటరలోా తెలంగాణ కంటే ఎకుొవ
సంఖ్యలో జిలలాలునన సంగతిని సమలవేశం ప్రిశ్రలించింద్ి. నాయయప్ర్మెైన, ప్రభుతా ఉననత కారాయలయలలు
ప్రజలకు చేర్ువలో ఉననప్ుాడే అధికార్ులు అందుబాట లో వుంటార్ని సిఎం సాష్ట ం చేశార్ు.

ప్రజా ప్రయోజనాలయ ధేయయంగా జిలలాల పంప్ును శాసథా య
ప్దీ తిలో చేప్టాటలని అధికార్ులకు సిఎం
ీ
సూచించార్ు. ఇందుకు సంబంధించిన విధివిధానాల కసర్తు
ా చేయలలని క్షేతస్
ర ీ ాయి ప్రిశ్రలన చేప్టాటలని
ప్రజలయ కేందరంగా ప్రజా సంక్షేమమే లక్షయంగా నూతన జిలలాల ఏరాాట

జర్గాలని అధికార్ులను సిఎం

అద్ేశంచార్ు.

తమ తమ ప్టట ణాలు పారంతాలు జిలలా కేంద్ారలుగా ఉండాలని ప్రజలు కోర్ుకుంటార్ని అయితే ప్రిపాలనా
ప్ర్మయిన వెసులుబాట ను దృషిటలో ఉంచుకుని తుద్ి నిర్ణయం తీసుకోవాలిస ఉంట ందనానర్ు. ఈ మేర్కు
ప్రజలను

సమలయతా ం

చేయలలనానర్ు.

జిలలాలు

పరిగితే

యువతకు

విద్ాయ

ఉద్య యగ

అవకాశాలు

పర్ుగుతాయని ఉద్య యగులకు ప్రమోష్నుా వస్ాాయనానర్ు. నియోజకవరాాల పంప్ు అంశం ఎనినకల సంఘం
ప్రిధిలో ఉననందున అందుకు అనుగుణంగా ప్రభుతాం జిలలాల సంఖ్యను పంచనుననటా సిఎం తెలిపార్ు.
ఎనిన జిలలాలు ఉండాలి.. ఎనిన మండలలలను నూతనంగా ఏరాాట చేయలలిస వుంట ంద్ి? ప్రసా ుతం ఉనన
జిలలాలోా నూతనంగా ఏరాాట

కానునన జిలలాలు ఏవి అనే అంశాలను ప్ూరిా స్ాీయి కసర్తు
ా తరాాత

ప్రిశ్రలించనుననటట ముఖ్యమంతిర తెలిపార్ు. కాగా పరిగిన జిలలాలకు అనుగుణంగా కలెకటర్, ఎసథస అధికార్
కారాయలయలల నిరాిణం చేప్టాటలని సిఎం సూచించార్ు. ప్రజలకు రోజూ అందుబాట లో ఉండాలిసన రెవినూయ
తద్ితర్ విభాగాలకు చెంద్ిన అధికార్ యంతారంగం అంతా కలెకటర్ు కారాయలయంలో కేంద్దక
ర ృతం అయితే
బాగుంట ందని తెలిపార్ు. విశాలమెైన గదులు, కానారెన్స మీటింగ్ హాలుస, నిరాిణాలుండాలని అనానర్ు.
ఇందుకు సంబంధించి ఆరిొటెక్ట లతో నమూనాలను తయలర్ుచేయించాలని సిఎం చెపాార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

