ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 24-05-2016

తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో భూ వివాదాలన్నీ పరిష్టకరించి, భూమి రికార్డులను సరిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి
శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు ఆదేశంచార్డ. అసైన్డు భూములు చాలా వర్కు అన్ాయకాీంతం అయాయయని, వాటిని మళ్లీ
అసైన్డు

దార్డలకు

అపపగించడమో,

పిభుతవం

స్ావధీనం

చేసుకోవడమో

జర్గాలని

చెప్ాపర్డ.

ఎం.సి.ఆర్.హెచ్.ఆర్.డీలో జరిగన కలెక్ర్ీ సమావేశంలో సిఎం మాటలీడార్డ. ఉప ముఖ్యమంతరిలు
మహమూద్ అలీ, కడియం శ్రీహరి, మంతరిలు న్ాయిని నరిసంహారెడిు, ఈటెల రాజంద్ర్, ఇంద్ికర్ణ్ రెడిు,
పిభుతవ పిధాన కార్యద్రిి రాజీవ్ శర్మ, సిసిఎల్ఎ రమండ్ పీటర్, వివిధ శాఖ్ల సీనియర్ అధికార్డలు,
కలెక్ర్ీ డ, జసిలు ప్ాలగొన్ాీర్డ.

“తెలంగాణలో భూముల కీయవికీయాలు స్ాదా బైన్ామాల మీద్ (తెలీకాగితంపై) జర్డగుతరన్ాీయి.
డబుులు లేకన్ో, అవగాహన లేకన్ో పటల్ చేయించుకోవడం లేద్ు. 20-30 ఏళ్లీ కాగితాల మీదే వునీ
భూములు రిజిస్్ష్ట
ర న్డ కోసం వస్ే అనవసర్ ఇబుంద్ులు తలెతే రతరన్ాీయి. దీనికి పరిష్ాకర్ం కావాలి. జూన్డ 2
నుండి 10వ తేది వర్కు స్ాదా బైన్ామాలపైన జరిగిన లావాదేవీల పికార్ం భూములనిీంటిన్న రిజిష్ట్ ర్
చేయాలి. 2014 జూన్డ 2 న్ాటికి స్ాదా బైన్ామాల మీద్ వునీ ఐద్ు ఎకరాల లోపు భూమిని ఉచితంగా
రిజిష్ట్ ర్ చేసి, ప్ర్డ మారిపడి చేయాలి. ఎనిమిది రోజుల ప్ాటు రిజిస్్ష్ట
ర న్డ చేసిన తరావత, వివరాలనిీంటిన్న
కంపయయటరోీ అప్ డేట్ చేయాలి” అని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచార్డ.

“వార్సతవంగా సంకీమించిన భూములకు సంబంధించి ముయటేష్టన్డ (ప్ర్డ మార్పడి) చేయడానికి అధికార్డలు
అవిన్నత్రకి ప్ాలపడుతరన్ాీర్డ. డబుులు ఇవవనిదే పని జర్గడం లేద్ు. వార్సతవ హకుకల పికార్ం ప్ర్డ

మారిపడి (ప్ౌత్ర) చేస్ విష్టయంలో కూడా 10 రోజుల వయవధి పటు్కోవాలి. ద్ర్ఖ్ాసుే వచిిన పది రోజులోీగా
ప్ర్డ మారిపడి చేసి, 11వ రోజు కలెక్రట్ కు వివరాలు పంప్ాలి. ద్ర్ఖ్ాసుే చేసినపుపడే ఏదెైన్ా
అభయంతర్ముంటే చెప్ాపలి. తెలవన్ోళ్ీకు, నిర్క్షరాసుయలకు అవగాహన కలిపంచాలి. ముయటేష్టన్డ పికయ
ిీ
అవిన్నత్రర్హితంగా జర్గాలి” అని ముఖ్యమంత్రి సపష్ట్ ంగా చెప్ాపర్డ. ‘ఎలాంటి ప్ాింతంలోన్ైన్ా సర, భూమి
వికీయం జరిగి రిజిస్్ష్ట
ర న్డ అయిన 15 రోజులోీ ప్ర్డ మారిపడి జర్గాలి. 16వ రోజు వివరాలు కలెక్రట్ కి అప్
లోడ్ చేయాలి. ఈ వయవహారాలు చూస్ంద్ుకు కలెక్ర్ కారాయలయంలో పితేయక అధికారిని నియమించాలి’ అని
సిఎం చెప్ాపర్డ.

“రాష్ట్ ర వాయపే ంగా ఇపపటిదాకా 25 లక్షల ఎకరాలు పిభుతవం ప్ద్లకు అసైన్డ చేసింది. కాన్న చాలా వర్కు
సద్ర్డ భూమిలో అసైన్డు దార్డలు కాసుేలో లేర్డ. చాలా భూమి వేర వారి చేతరలోీ వుంది. అసైన్డు భూమి చాలా
వర్కు ఉపయోగపడడం లేద్ు. గతంలో ఇచిిన భూమి కూడా శాసీే య
ీ ంగా పంపిణీ కాలేద్ు. కన్నసం మూడు
ఎకరాల వయవస్ాయ భూమి వుంటే ఆరిిక వనర్డగా ఉపయోగ పడుతరంది. కాన్న గతంలో వయవస్ాయానికి
ఉపయోగపడని భూమిని, రాళ్లీ ర్పపలతో కూడిన భూమిని పంపిణీ చేశార్డ. ఫలితంగా లక్షయం న్ర్వేర్లేద్ు.
తెలంగాణ వచిిన తరావతన్ైన్ా పరిసి త్ర మారాలి. అసైన్డు భూముల వివరాలు స్కరించాలి. అసైన్డు దార్డల వదేే
భూమి వుందా? ఆ భూమిలో వయవస్ాయం చేసే ున్ాీరా? అసలు ఆ భూమి ఎకకడుంది? అన్ే వివరాలు జూన్డ
30 లోగా వివరాలు స్కరించాలి. అసైన్డు భూముల వివరాలు అంద్ుబలటులోకి వస్ే పిభుతవం మరికొనిీ
కార్యకీమాలు చేసే ుంది. ఇతర్డల చేతరలోీకి వళ్లీ న భూమిని స్ావధీనం చేసుకుని ప్ద్లకు కటలయిస్ాేం. అసైన్డు
దార్డలు కాసుేలో వుంటే వార్డ వయవస్ాయం చేసుకోవడానికి ఎసీస, ఎసీ్, బిసి కారోపరష్టనీ దావరా ఆరిిక
సహాయం అందిస్ే ాం” అని సిఎం వివరించార్డ. స్ాదా బైన్ామాలను రిజిస్్ష్ట
ర న్డ చేయించే విష్టయంలో వార్సతవ
హకుకగా ప్ర్డ మారిపడి విష్టయంలో, రిజిస్్ష్ట
ర న్డ తరావత ప్ర్డ మారిపడి సంద్రాాలోీ ద్ర్ఖ్ాసుే వచిిన న్ాటి
నుంచి పని పయరిే అయియయ వర్కు అనిీ వివరాలు కంపయయటరీకరించాలని చెప్ాపర్డ.

‘జూన్డ 2 నుంచి 10 వర్కు స్ాదా బైన్ామాల రిజిస్్ష్ట
ర న్డ కార్యకీమం హెచ్ఎండిఎ, కుడా, ఇతర్ మునిసపల్
ప్ాింతాలు మినహా గాీమీణ ప్ాింతలోీ జర్గాలి. భూముల వయవహార్ంలో అవిన్నత్రకి, నిర్ీ క్ష్యయనికి ప్ాలపడిన

వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. వయవస్ాయ భూమిని వయవస్ాయియతర్ అవసరాలకు బద్లాయించే
సంద్ర్ాంలో వసూలు చేస్ (న్ాలా) పనుీను ఇటీవలే సవరించాం. దాని పికార్ం వచిిన ద్ర్ఖ్ాసుేలను
వంటన్ే పరిశ్రలించి అనుమతరలు ఇవావలి. మీ స్వా కందాిలోీన్ే పనుీ కటి్, ద్ర్ఖ్ాసుే చేసుకుంటే చాలు, ఈ
మారిపడి జర్గాలి. 15 రోజులోీ మారిపడి చేయాలి’ అని సిఎం చెప్ాపర్డ.

‘వాతావర్ణం కొంత చలీ బడిన్ా ఎండా కాలం అయిప్ో లేద్ు. పిజలకు మంచిన్నర్డ సర్ఫరా చేయడంతో ప్ాటు
ఇతర్ అనిీ కార్యకీమాలను కొనస్ాగించాలి. వచేి ఖ్రీఫ్ కోసం ఇపపటి నుంచే సిద్ిం కావాలి. పత్రే కి
పితాయమాీయ పంటలు వేసుకోవాలని రెైతరలను ప్ో ి తసహించాలి. స్ో యాబీన్డ వితే న్ాలను ఎకుకవ మొతే ంలో
రెైతరలకు అంద్ుబలటులో వుంచాలి. ఆయా ప్ాింతాలోీ రెైతరల డిమాండ్ చేస్ ఇతర్ వితే న్ాలను కూడా
వయవస్ాయ శాఖ్ దావరా అందించాలి. రెైతరలకు అవసర్మైనంత డిఎపి, కాంపీ క్సస ఎర్డవులు అంద్ుబలటులో
వుంచాలి. ఖ్రీఫ్ వసుేనీంద్ున ఈ లోపున మిష్టన్డ భగీర్థ పైపులెైనీ నిరామణం వయవస్ాయ క్ష్తాిలోీ పయరిే
చేయాలి’ అని ముఖ్యమంత్రి అధికార్డలకు సూచించార్డ.

“జూన్డ 2న రాష్ట్ ర అవతర్ణ దిన్ోతసవం ఘనంగా జర్ప్ాలి. పిభుతవ కారాయలయాల వద్ే జాతీయ
పతాకావిష్టకర్ణ చేయాలి. అనిీ కారాయలయాలు విద్ుయత్ దీప్ాలతో అలంకరించాలి. పిజలకు సీవటు
ీ పంచాలి.
అన్ాధ శర్ణాలయాలు, అంధ ప్ాఠశాలలోీ, ఆసుపతరిలోీ సీవటు
ీ , పండుీ పంపిణీచేయడంతో ప్ాటు
మాంస్ాహార్ం అందించాలి. హో టల్స, మాల్స లో కూడా ఉతసవ వాతావర్ణం కనిపించాలి. తెలంగాణ
అమర్వీర్డల కుటుంబలలను గొపపగా గౌర్వించాలి. ఆరీ్సీ బస్ా్ండుీ, రెైలేవ స్్ష్టనుీ, ఏయిర్ ప్ో ర్డ్లోీ ఉతసవ
వాతావర్ణం కనిపించాలి. గుడులు, మసీద్ులు, చర్ి లలో తెలంగాణ పిజల సంక్ష్మం కోసం, వానల కోసం
పితేయక పయజలు చేయాలి.

అమర్వీర్డల సూ
ి పం వద్ే నివాళ్లలు అరిపంచాలి. నివాళ్ల తరావతే ఉతసవం నిర్వహించాలి. కవి సమమమళ్న్ాలు
నిర్వహించాలి. ఉప్ాధి హామీ కూలీలకు కూడా పండుీ, సీవటు
ీ ఇవావలి. పితీ జిలాీకు ర్ూ. 30 లక్షల చొపుపన
ఉతసవాల నిర్వహణ కోసం ఖ్ర్డి చేయడానికి నిధులు ఇసుేన్ాీం. స్ాంసకృత్రక కార్యకీమాలు జర్ప్ాలి.

హెైద్రాబలద్ లో జరిగ పిధాన ఉతసవానికి పిత్ర జిలాీ నుంచి 50 మంది పిముఖ్ులను పంపించాలి.
అమర్వీర్డల కుటుంబలలోీ ఒకరికి పిభుతవ ఉదయ యగం ఇసూ
ే నియామక పతాినిీ అందించాలి. అర్హతలు
స్ాధించడానికి ఐదేళ్ళ సమయం ఇవావలి. ఈ విష్టయంలో అనిీ ర్కాల నిబంధనలు సడలిస్ాేం అని
ముఖ్యమంత్రి దిశానిరేశం చేశార్డ.

“పిజా సంక్ష్మం కోసం చేస్ కార్యకీమాలోీ అవిన్నత్రని నిరోధించాలి. కళ్యయణలక్ష్ిమతో ప్ాటు ఇతర్ కార్యకీమాలోీ
లబిి దార్డలకు అందించే స్ాయానిీ చెకుక ర్ూపంలో స్ాినిక ఎమమలేయల దావరా అందించాలి” అని ముఖ్యమంత్రి
సూచించార్డ. కళ్యయణలక్ష్ిమ చెకుకలను ఆడపిలీ తలిీ కి అందించాలని సూచించార్డ. వివాహానికి 20 రోజుల
ముందే ద్ర్ఖ్ాసుే చేయాలని, పళ్లీ కి ముందే స్ాయం అందాలని సిఎం చెప్ాపర్డ.

“పరిప్ాలన్ా స్ౌలభయం, పిజలకు స్ౌకర్యం అన్ే అంశాలను ద్ృష్ి్లో వుంచుకుని జిలాీల పునర్వయవసీికర్ణ
జర్ప్ాలని నిర్ణయించాం. తెలంగాణలో పద్ే జిలాీలున్ాీయి. చినీ జిలాీల వలీ చాలా ఉపయోగాలు
వున్ాీయి. విభజన చట్ ం పికార్ం తెలంగాణలో 153 అసంబీీ సీటీ ు వుంటలయి. రాష్ట్ ంర లో 24-25 జిలాీలు
ఏరాపటు చేస్ పిత్రప్ాద్న వుంది. హెైద్రాబలద్ తో ప్ాటు ఇతర్ జిలాీలను ఎలా పునర్వయవసీికరించాలన్ే
అంశంలో అన్ేక విధాలుగా ఆలోచిసుేన్ాీం. అన్ేక పిత్రప్ాద్నలు కూడా వసుేన్ాీయి. అనిీంటిపై అధయయనం
జరిపి నిర్ణయం తీసుకోవాలిస వుంది. కొతే జిలాీల ఏరాపటు కోసం కలెక్ర్ీ డ కూడా శాసీే య
ీ ంగా అధయయనం చేసి
పిత్రప్ాద్నలు పంప్ాలి. ఒకోక జిలాీలో న్ాలుగెైద్ు అసంబీీ నియోజకవరాొలు, సగటున 20 మండలాలు
వుంటలయి. జూన్డ 2 తరావత హెైద్రాబలద్ లో వర్క ష్ాపు పటు్కుని జిలాీల ఏరాపటుపై తరది కసర్తర
ే
చేసుకుందాం. మండలాలు కూడా పునర్వయవసీికర్ణ కావాలి. మండల కందాినికి ద్గొ ర్డనీ గాీమాలను అదే
మండలంలో చేరాిలి. అర్ున్డ మండలాలు కొతే గా ఏరాపటు చేయాలి. రెండు నియోజకవరాొలకు కలిపి ఒక
ఆరిుఓ వుండాలి. రెవనూయ డివిజనీ పునర్వయవసీికర్ణ జర్ప్ాలి. కొతే రెవనూయ డివిజనీ ఏరాపటు చేయాలి” అని
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు చెప్ాపర్డ.

“జిలాీల ఏరాపటుపై పత్రికలోీ అన్ేక కథన్ాలు వసుేన్ాీయి. వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోవద్ుే. సిఎస్
ఆధవర్యంలోని కమిటీ కొతే జిలాీల ఏరాపటుపై కసర్తర
ే జర్డగుతోంది. కలెక్ర్ీ డ కూడా కూలంకశంగా
అధయయనం చేసి, పిత్రప్ాద్నలు తయార్డ చేయాలి. మాయపులు ర్ూప్ ందించాలి. వర్క ష్ాపు నిర్వహించిన
తరావతే కొతే జిలాీల ఏరాపటుపై నిర్ణయం తీసుకుందాం. న్ాయకులు, ప్ారీ్ల డిమాండ్ పికార్ం కాకుండా
పిజల స్ౌలభయం మమర్క జిలాీల ఏరాపటు కావాలి” అని సిఎం అభిప్ాియపడాుర్డ. జిలాీ కందాిలోీ పిభుతవ
కారాయలయాల నిరామణానికి, కొతే కలెక్రటు
ీ , ప్ో లీసు కారాయలయాల నిరామణానికి వంద్ కోటీ చొపుపన
కటలయిస్ాేమని, ఈ ద్సరా నుంచే కొతే జిలాీలు మనుగడలోకి రావాలనీది లక్షయమని చెప్ాపర్డ.

“కొతే జిలాీలు, మండలాలు, డివిజను
ీ ఏరాపటు చేసే ునీంద్ున అద్నంగా రెవినూయ అధికార్డలను కూడా
నియమించాలి. ఖ్ాళ్లలతో ప్ాటు కొతే ప్ో సు్లపై పిత్రప్ాద్నలు పంప్ాలి. జిలాీలు, డివిజను
ీ , మండలాల
పునర్వయవసీికర్ణతో కలెక్ర్ీ డ శాసీే య
ీ ంగా పిత్రప్ాద్నలు పంప్ాలి. పద్వ తర్గత్ర పయరిే చేసిన అన్ాథ
విదాయర్డిలకు ఏలాంటి పరిమిత్ర లేకుండా రెసిడెనిియల్ ప్ాఠశాలలోీ చేరిపంచాలి.” అని సీఎం అన్ాీర్డ.

“రెవినూయ కోర్డ్లోీ పండింగులో వునీ కసులను తవర్గా పరిష్టకరించాలి. ఎకుకవ వాయిదాలు వేయకుండా
తవర్గా విచారించి, పరిష్టకరించాలి. డబుల్ బడ్ ర్ూమ్ ఇండీ నిరామణం కోసం ఎకకడికకకడ టెండర్డీ పిలవాలి.
స్ాినికులతో కటి్ంచడానికి ప్ాిధానయం ఇవావలి. డబుల్ బడ్ ర్ూమ్ ఇండీ నిరామణం కోసం ఇసుకను ఉచితంగా
అందించాలి” అని సిఎం చెప్ాపర్డ.

“కృష్ాణ పుష్టకరాల కోసం ఘనంగా ఏరాపటు
ీ చేయాలి. గోదావరిలాగా కృష్ాణనది చాలా ఎకుకవ ప్ డవైన తీర్ం
లేనంద్ున

వయయహాతమకంగా

వయవహరించాలి.

పుష్టకర్

ఘాట్స,

ప్ారికంగ్

ప్ీ స్,

అప్ో ి చ్

రోడీ కు

ప్ాిధానయతనివావలి. నదిలో పడవలు, ఈతగాళ్ీ ను అంద్ుబలటులో వుంచాలి. జోగులాంబ దేవాలయం ద్గొ ర్
ఏరాపటు
ీ చేయాలి” అన్ాీర్డ.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

