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జిల్లా కార్యనిర్ాాహక అధికార్ుల్ుగా గుర్ుతర్ బాధ్యతల్ు నిర్ార్తిస్ి తన్న కల్ెకటర్ా ు తెల్ంగాణ
అభివృద్ిిల్ో మర్తంత కీల్క భూమికన్త పో షించే స్మయం ఆస్న్నమందని సిఎం కెసిఆర్ ఆకాంక్షంచార్ు.
ప్రజల్కోస్ం ప్నిచేసే జిల్లా కల్ెకటర్ాకు.. పాల్న్కు తగగ ట్ట టగా మౌలిక సౌకర్ాయల్ు మర్ుగుప్ర్తచి వార్తని మర్తంత
బల్ోపేతం చేయన్తన్ానమని సిఎం అన్ానర్ు. న్ూతన్ంగా ఏర్ాాట్ట కాన్తన్న జిల్లా కంద్ారల్ల్ోా వివిధ్
శాఖల్కు చెంద్ిన్ ప్రధాన్ కార్ాయల్యలల్న్త ఒక చోట్కు చేర్తి కంద్రక
ర ృత “సేటట్ ఆప్ ద ఆర్ట” కల్ెకటర్ు
కార్ాయల్యలల్న్త నిర్తమంచేందతకు స్మీక్ా స్మలవేశం నిర్ాహంచార్ు. వివిధ్ జిల్లాల్ కల్ెకటర్ా ు ర్ెవిన్ూయ
అధికార్ుల్ు ప్రజా ప్రతినిధ్తల్ు ఆర్తిట్ెకటుల్తో శుకరవార్ం సీఎం అధికార్తక నివాస్ంల్ో ఈ మేర్కు స్తద్రర్ఘ చర్ి
జర్తపార్ు.

స్మగర పాల్న్ అంద్ాల్ంట్ే వివిధ్ ప్రభుతా విభాగాల్ు ఒక చోట్ అందతబాట్టల్ో ఉండాల్ని సిఎం
ప్ున్ర్ుద్ాఘట్ంచార్ు. అందతకు కల్ెకటర్ు కార్ాయల్యం కందరంగా ఉండాల్ని తెలిపార్ు. స్తమలర్ు 25 ఎకర్ాల్
విసీి ర్ణంల్ో ద్ాద్ాప్ు 2 ల్క్షల్ యలభై వేల్ చదర్ప్ు అడుగుల్ బహుళ అంతస్తిల్ స్ముద్ాయంల్ో కల్ెకటర్ు
కార్ాయల్యలల్న్త నిర్తమంచాల్ని సిఎం నిర్ణయంచార్ు. విశాల్మన్ గదతల్తో ఎతి యన్ ప్ూర్ాప్ు బంగళాల్న్త
పో లిన్ నిర్ామణాల్న్త చేప్ట్ాటల్ని అన్ానర్ు. గాలి అట్ట ఇట్ట సేాచఛగా కదల్లడష ఆర్ోగయకర్మన్ వాతవర్ణానికి
వేద్ికల్ుగా కల్ెకటర్ కార్ాయల్యలల్ు నిల్ువాల్ని సిఎం అన్ానర్ు. ఇర్ుకిర్ుకు గదతల్ల్ోా కాకుండా ప్రశాంత
వాతావర్ణంల్ో ఉద్య యగుల్ు ప్నిచేయడం అవస్ర్మున్నదని.. ప్రస్ి తతమున్న కల్ెకటర్ు కార్ాయల్యలల్ు న్ేట్
అవస్ర్ాల్కు తగగ ట్ట టగా ల్ేవన్ానర్ు. ర్ప్ు నిర్తమంచబో యే కల్ెకటర్ు కార్ాయల్యలల్ు భవిష్యతత
ి తర్ాల్కూ
ఉప్యోగప్డే విధ్ంగా ఉండాల్ని ఆకాంక్షంచార్ు.

ర్ెవెన్ూయ, విద్ాయ, ఉద్య యగ, స్ంక్మ, స్హకార్, ఆర్ోగయ శాఖ తద్ితర్ నితాయవస్ర్ శాఖల్తో ప్రజల్కు ప్రతి ర్ోజూ
ప్ని ఉంట్టందని సిఎం అన్ానర్ు. వీట్నినంట్ని కల్ెకటర్ట్ కందరంగా ఒకచోట్ నిర్తమసేి మలర్ుమూల్ పారంతాల్
న్తంచి వచేి ప్రజల్కు తమ ప్న్తల్ు చేస్తకోవడానికి స్తల్ువవుతతందన్ానర్ు. పో లీస్త డషపార్ట మంట్
కార్ాయల్యలల్ు, జిల్లా ప్ర్తష్తత
ి , ట్ారన్స్ కో, ఆర్టటసీ, కోర్ుటల్ు తద్ితర్ కొనిన కార్ాయల్యలల్ు మిన్హాయంచి
ద్ాదప్ు ముప్ైా శాఖల్కు చెంద్ిన్ వివిధ్ కార్ాయల్యలల్ు కల్ెకటర్ట్ కార్ాయల్య స్ముద్ాయముల్ోన్ే
ఉండన్తన్ానయ. ఇల్ల చేయడం వల్ా ప్రజల్ విల్ువెైన్ స్మయం ఆద్ా అవడం ద్ాార్ా ప్నిల్ో న్ాణయత
ప్ర్ుగుతతందని తెలిపార్ు. ప్రజల్తో స్మలవేశాల్ు నిర్ాహంచేందతకు వీల్ుగా ఎకుివ మంద్ి కూర్ుిన్ే వీల్ుగా
స్మలవేశ స్భా మంద్ిర్ాల్ు నిర్తమసాిమన్ానర్ు.

అతయవస్ర్ ప్రమలద స్మయలల్ోా కల్ెకటర్ తద్ితర్ ఉన్ానతాధికార్ుల్ు ఆయల పారంతాల్న్త స్ందర్తశంచడానికి
వీల్ుగా హెలీకాప్ట ర్ాల్ల్ో ప్రయలణం చేయడానికి అన్తవుగా హెలీపాయడ్ నిర్ామణం చేప్ట్ాటల్న్ానర్ు. ఒకప్ుాడు
హెలీకాప్ట ర్ అంట్ే ల్గజర్టగా చూసేవార్ని.. అల్లంట్ హెలీకాప్ట ర్ాన్త తెల్ంగాణ ప్రభుతాం ప్రజల్ అవస్ర్ాల్కు
వినియోగతస్ి తందని తెలిపార్ు. స్ందర్శకుల్ వాహన్ాల్ పార్తింగ్ న్త విశాల్మన్ పారంతంల్ో నిర్తమంచాల్ని
స్ూచించార్ు. ప్చిట్ గార్ెెన్ాన్త తల్పించే విధ్ంగా ప్ూల్ మొకిల్తో కల్ెకటర్ కార్ాయల్య పారంగణం
నిండషపో వాల్న్ానర్ు. జిల్లా సాాయల్ో జర్తగ స్మలవేశాల్కు ప్ంచాయతీర్ాజ్ కార్ాయల్యలల్న్త మొకుిబడషగా
వాడే విధాన్ం న్తంచి బయట్ప్డల్న్ానర్ు.

న్ూతన్ంగా నిర్తమంచబో యే కల్ెకటర్ కార్యల్యలల్న్త ప్ూర్తి సాాయల్ో అపిటక్ ఫ్ైబర్తన వినియోగతంచాల్న్ానర్ు.
అనిన కల్ెకటర్ కార్ాయల్యలల్ు ఒక పో లికతో కూడషన్ ఆర్తిట్ెకటు డషజెైన్స ఉండాల్న్ానర్ు. వాట్ర్ హర్ెాసిటంగ్
విధాన్ానిన కార్ాయల్యలల్ోా అమల్ుప్ర్చల్న్ానర్ు. అవస్ర్మున్న చోట్ ఇప్ుాడున్న జిల్లా కంద్ారల్ోా కూడ
న్ూతన్ కార్ాయల్యలల్న్త నిర్తమంచన్తన్ానర్ు. కార్ాయల్య నిర్ామణానికి అన్తవెైన్ స్ా ల్లల్న్త ఎంపికచేసే
బాధ్యతన్త జిల్లా కల్ెకటర్ాకు ముఖయమంతిర అప్ాగతంచార్ు.

ఈ స్మీక్ా స్మలవేశంల్ో ప్రణాళిక స్ంఘం ఉపాధ్యక్షుడు సింగతర్ెడె ష నిర్ంజన్స ర్ెడషె, వయవసాయశాఖ మంతిర
పో చార్ం శ్రరనివాస్ ర్ెడషె, మిష్న్స భాగటర్థ ఉపాధ్యక్షుడు వేముల్ ప్రశాంత్ ర్ెడషె, భువన్గతర్త ఎంపి బూర్ న్ర్్యయ
గౌడ్, ప్దిప్లిా ఎంపి బాల్ిస్తమన్స, ఎమమల్ేయ మర్తర జన్ార్ధన్స ర్ెడషె, హెైదర్ాబాద్ జిల్లా కల్ెకటర్ ర్ాహుల్ బో జాజ,
ర్ంగార్ెడషె జిల్లా కల్ెకటర్ ర్ఘున్ందన్స ర్ావు, మదక్ జిల్లా కల్ెకటర్ ర్ొన్ాల్ె ర్ాస్, ర్ోడుా భవన్ాల్ శాఖ ఛీఫ్
ఇంజనీర్ గణప్తి ర్ెడషె, వాట్ర్ వర్ి్ ఎండీ ల్ోకెష్, ఆర్తిట్ెక్ట ల్ు, సిఎంఓ అధికార్ుల్ు శాంతి కుమలర్త, సిమత
స్భర్ాాల్, భూపాల్ ర్ెడె ష, సిఎం ర్ాజకీయ కార్యదర్తశ శేర్త స్తభాష్ ర్ెడషె తద్ితర్ుల్ు పాల్గగన్ానర్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

