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రాష్ట్ ంర లో భూ వివాదాలన్నంటినీ పరిష్టకరించందుకు, భూ దందాలను అరికట్్ందుకు, పరభుత్వం
పేదలకు పంచిన భూములు సకరమంగా విన్యోగంలోకి రావడాన్కి పటిష్ట్మైన చర్యలు తీసుకుంటామన్
ముఖ్యమంత్రర శ్రర కె. చందరశేఖ్ర్ రావు సపష్ట్ ం చశార్ు. దీన్కోసం అవసర్మైన విధానం, కార్యకరమాలను
ర్ూప ందించాల్సందిగా అధికార్ులను ముఖ్యమంత్రర ఆదశంచార్ు. రెవెనయయ అంశాలపై గుర్ువార్ం కాయంపు
కారాయలయంలో సిఎం సమీక్ష న్ర్వహంచార్ు. ఉప ముఖ్యమంత్రర మహమూద్ అలీ, ఆరిిక శాఖ్ మంత్రర ఈటెల
రాజెందర్, మిష్టన్ భగీర్థ వెైస్ చైర్మన్ వేముల పరశాంత్రెడడి, ఎంపిలు కె. కేశవరావు, బాలక సుమన్,
ప ంగులేటి శ్రరన్వాసరెడడి, ఎమమలేయలు పువావడ అజయ్, పాయం వెంకట్శవర్ుు, పరభుత్వ పరత్యక పరధాన
కార్యదరిి రేమండ్ పీటర్, రెవెనయయ ముఖ్య కార్యదరిి మీనా, హైదరాబాద్, ర్ంగారెడి డ కలెక్ర్ు ు రాహుల్ బొ జజా,
ర్ఘునందన్ రావు, ముఖ్య కార్యదరిి శాంత్కుమారి, అదనపు కార్యదరిి సిమత్ా సభరావల్ త్దిత్ర్ులు
పాలగొనానర్ు.

భూ వయవహారాలకు సంబంధించి రాష్ట్ ర వాయపత ంగా అనేక గందర్గోళ అంశాలునానయన్ ముఖ్యమంత్రర అనానర్ు.
ఒకే భూమి అనేకమంది పేర్ రిజిసే్ష్ట
ర న్ అవుత్ునానయన్, పటా్దార్ు పాసుపుసత కాలోు ఉనన వివరాలకు
వాసత వ పరిసి త్ర భిననంగా ఉంటుననదన్, పరభుత్వం ఇచిిన అసైన్ి భూములు ఎవరి కాసుతలో ఉనానయనే
విష్టయంలో కూడా సపష్ట్ త్ లేదన్ సిఎం అనానర్ు. దీన్వలు భూ వివాదాలు ఎకుకవవుత్ునానయన్, కోర్ు్లోు
ఏండు త్ర్బడడ కేసులు నడుసుతనానయన్ ముఖ్యమంత్రర అనానర్ు. ఈ గందర్గోళాన్కి త్ర్పడాల్సన అవసర్ం
ఉందన్ సిఎం అనానర్ు. ఎవరి పేర్ు మీద ఎంత్ భూమి ఉంది? ఆ భూమి ఎవరి కాసుతలో ఉంది? త్దిత్ర్
విష్టయాలపై సపష్ట్ త్ రావాలన్ చపాపర్ు. సాదా బైనామాల మీద కొనసాగుత్ునన భూములను హకుక

దార్ులు సత్వర్ం రిజిసే్ష్ట
ర న్ చయంచుకున్, పేర్ు మారిపడీ చసుకునేలా పర ర త్సహంచాలన్ సిఎం అనానర్ు.
పరభుత్వం పంచిన అసైన్ి భూములు, సీల్ంగ్ భూములు, భూదాన్ భూముల విష్టయంలో కూడా సపష్ట్ త్
లేదన్, పరభుత్వ రికార్ుిలోు ఉనన దాన్కి భిననంగా క్షేత్ర సాియలో పరిసి త్ర ఉందన్ ముఖ్యమంత్రర అనానర్ు.
భూ వివాదాలను పరిష్టకరించడాన్కి, పరతీ ఎకరా భూమి రికార్ుిను సకరమంగా న్ర్వహంచందుకు అవసర్మైన
విధానం ర్ూప ందించాలన్ చపాపర్ు. ఈ విష్టయంలో సీన్యర్ అధికార్ులు, జిలాుల కలెక్ర్ు ు పరభుత్ావన్కి
సయచనలు చయాలన్ కోరార్ు. వర్ంగల్ కలెక్ర్ త్ో పాటు పదద పల్ు , సిది పేట ఆరీివోలత్ో కూడా సిఎం టెల్ఫర న్
లో మాటాుడడ, వాసత వ పరిసి త్ులను అడడగి త్లుసుకునానర్ు. భూ రికార్ుిలనీన ఒకసారి కలున్ అయన త్రావత్
వాటిన్ కంపయయటరీకరించాలన్, ఆన్ లెైనలు వివరాలు అందుబాటులో ఉంచాలన్ ఆదశంచార్ు.

పేదలకు మూడకరాల భూ పంపిణీ కార్యకరమం మరింత్ ముందుకు సాగేందుకు కూడా ఈ కార్యకరమం
త్ోడపడుత్ుందన్ సిఎం అనానర్ు. ఇపపటి దాకా ఎవరెవర్ు ఎంత్ భూమి పరభుత్వం నుంచి ప ందార్ు? మూడు
ఎకరాలకు వార్ు ప ందిన భూమి ఎంత్ త్కుకవుంది? ఇంకా వారికి ఎంత్ భూమి ఇవావల్? అనే విష్టయాలు
త్లుత్ాయన్ సిఎం అనానర్ు. దళిత్ులకు మూడు ఎకరాల భూ పంపిణీ చయడం వలు గారమీణ పారంత్ాలోు
వారికి ముఖ్య ఆదాయ వనర్ు సమకూర్ుత్ుందన్ సిఎం అనానర్ు. కమత్ాల ఏకలకర్ణ కోసం కూడా
రెైత్ులను పర ర త్సహంచాలన్ చపాపర్ు. హైదరాబాద్, వర్ంగల్ నగరాలోు అర్బన్ లాండ్ సీల్ంగ్ వయవహారాలను
కలెక్ర్ుకు అపపగించాలన్ సిఎం ఆదశంచార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

