ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
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తేది: 03-06-2016

కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు
-------------------------------------1. వర్ంగల్ లో అగ్రక
ి లచర్ కాలేజి ఏర్ాాటు చేయాలని నిర్ణయం.
2. వర్ంగల్ జిలాా మామున్ూర్ లో వెటర్రనటీ కాలేజి ఏర్ాాటు చేయాలని నిర్ణయం.
3. తెలంగ్ాణ ర్ాష్ట్ ంర లో ఫిష్టర్ీస్ సైన్స్ కాలేజి ఏర్ాాటు చేయాలని నిర్ణయం. మిష్టన్స కాకతీయ వలా చెర్ువులు
బాగుపడ్డాయి కాబటట్ వాటటలో మత్స్యసంపదన్ు పంచడలని నిర్ణయం.
4. మెదక్ లో NIMZ, హైదర్ాబాద్ ఫార్ాా NIMZ కోసం టటఎస్ఐఐసి ర్ూ. 784 కోటు
ా హడ్క ో ర్ుణం
ప ందడ్డనికి పరభుత్సవ గ్ాార్ంటీ ఇవావలని నిర్ణయం.
5. దేవాదడయ, ధర్ాాదడయ ధడర్రాక సంసథ లా ో టరస్్ మెంబర్ా సంఖ్ాన్ు పంచడలని నిర్ణయం. కోటట ఆదడయం
దడటటన్ సంసథ లా ో సభుాల సంఖ్ాన్ు 9 న్ుంచి 14, ర్ూ. 25 లక్షల న్ుంచి కోటట వర్కు ఆదడయం ఉన్న సంసథ లా ో
కూడ్డ 9 న్ుంచి 14, ర్ండు న్ుంచి 25 లక్షల ఆదడయం కలిగ్రన్ సంసథ లా ో 5 న్ుంచి 7, ర్ండు లక్షల ఆదడయం
లోపు వున్న వాటటలో మూడు న్ుంచి ఐదుకు టరస్ ు మెంబర్ా న్ు పంచడలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది.
6. దేవాలయాలోా పనిచేసే అర్చకులకు పరభుత్సవ ఖ్జానడ న్ుంచే జీతడలు చెలిాంచడ్డనికి అవసర్మెైన్ విధడన్ం
ర్ూపకలాన్ కోసం మంత్రర ఇందరకర్ణ్ ర్డ్డా అధాక్షత్సన్ శ్రినివాసయాదవ్, నడయిని న్ర్ర్ంహర్డ్డా , జూపలిా
కృష్ాణర్ావు, త్సుమాల నడగ్ేశ్వర్ ర్ావులతో కేబినెట్ సబ్ కమిటీ. దేవాలయాలోా వచేచ ఆదడయం – దేవాలయ
మానడాలు – అకిమాల నియంత్సరణ – హ ండ్ీ ఆదడయం దుర్రవనియోగం త్సదిత్సర్ అంశాలపై అధాయన్ం జర్రపి
ఈ కమిటీ పరభుతడవనికి నివేదిక ఇవావలి. గత్స పరభుతడవల హయాంలో నిర్ా క్ష్యానికి గుర్ైన్ దేవాలయాలకు
పూర్వ వెైభవం తేవడ్డనికి కృషి.

7. మెైకోి ఇర్రగ్ేష్టన్స న్ు పర ర త్స్హంచేందుకు వావసాయ శాఖ్ 1000 కోటా ర్ూపాయల నడబార్ుా ర్ుణం
ప ందేందుకు పరభుత్సవం గ్ాార్ంటీ ఇవావలని నిర్ణయం.
8. తెలంగ్ాణలో పుడ్ పారససింగ్ యూనిట్ నెలకొలాడ్డనికి, శాస్ర య
ీ మెైన్ శ్రత్సల గ్రడాంగుల నిర్ాాణం కోసం
అవసర్మెైన్ వూాహానిన వావసాయం, మార్ోటటంగ్ శాఖ్లు ఖ్ర్ార్ు చేయాలని నిర్ణయం. కల్తర ల నిర్ోధడనికి
చర్ాలు తీసుకోవడ్డనికి సిఫార్సులు చేయాలి.
9. గ్ోదడవర్రపై నిర్రాంచే పారజకు్ల నిర్ాాణడనికి సంబంధించి మహార్ాష్ట్ త
ర ో తెలంగ్ాణ పరభుత్సవం చేసుకున్న
ఒపాందడలన్ు కేబినెట్ ఆమోదించింది.
10. అసైన్సా భూముల నిగుు తేలేచందుకు, కమతడల ఏకీకర్ణకు, భూముల కిమబదధీకర్ణకు, పరభుత్సవ శాఖ్ల
వదద నిర్ుపయోగంగ్ా వున్న భూముల వినియోగం కోసం అవసర్మెైన్ విధడన్ం ర్ూప ందించడలని ర్వెన్ూా
శాఖ్న్ు ఆదేశిసూ
ర నిర్ణయం.
11. మహార్ాష్ట్ ర అభాంత్సర్ాలు, నీటట లభాత్స, ఎకుోవ నీటటని వినియోగ్రంచుకోవడమే లక్షాంగ్ా పారజకు్ల ర్ీ
ఇంజనీర్రంగ్, ర్ీడ్డజైన్స చేయాలనే నిర్ణయానికి కేబినెట్ ఆమోదం. పారణహత్స – చేవెళ్ా, దేవాదుల, కంత్సన్పలిా ,
ర్ాజీవ్ సాగర్ ఇందిర్ాసాగర్, ఎస్ఆర్ఎస్ా వర్ద కాలువ పారజకు్ల ర్ీడ్డజైనింగ్ ఆవశ్ాకత్సన్ు కేబినెట్
అంగ్ీకర్రంచింది.
12. తెలంగ్ాణలో ఎంత్స మంది ఇంజనీర్ుా, ఎంతో మంది టీచర్ుా అవసర్ం? ఎంత్స మంది విదడార్ుథలు పరతీ ఏటా
ఇంజనీర్ుా, టీచర్ుా అవుత్సునడనర్ు? ఉదక ాగ అవకాశ్ం లేకునడన ఇంజనీర్రంగ్, బిఇడ్డ కాలేజీల వలా వచేచ
అర్ుులు నిర్ుదక ాగులు అవుత్సునడనర్ు. ఇలా జర్గకుండ్డ ఏమి చేయాలనే విష్టయంలో అవసర్మెైన్ విధడన్ం
ర్ూప ందించడలని విదడాశాఖ్న్ు ఆదేశిసూ
ర నిర్ణయం.
13. గ్ోదడవర్ర, కృష్ాణ న్దులోా వాటా పరకార్మే పారజకు్లు కడుత్సునడన ఏప్ పరభుత్సవం అబదడీలు పరచడర్ం
చేసర ంది. అబదడీలతో, అర్ీర్హత్స వాదన్లతో కేందడరనికి లేఖ్లు ర్ాసురన్నది. ఈ విష్టయంలో తెలంగ్ాణ
పరభుత్సవం గటట్గ్ా సాందించడలి. నీటట పార్ుదల శాఖ్ మంత్రర హర్ీష్ ర్ావు నేత్సృత్సవంలో బృందం ఢడల్తాకి వెళ్లా కేందర
మంత్రరని, కృష్ాణ బో ర్ుా అధికార్ులన్ు కలిసి వాసర వాలు చేపిా ర్ావాలి. అవసర్మెైతే ముఖ్ామంత్రర శ్రి క.
చందరశేఖ్ర్ ర్ావు నేత్సృత్సవంలో బృందం పరధడనిని కలిసి ర్ావాలి.

14. వచేచనెలలో జర్రగ్ే తెలంగ్ాణకు హర్రత్సహార్ం కార్ాకిమంలో పరభుత్సవ యంతడరంగమంతడ భాగసావమాం
కావాలి.
15. సాదడ బైనడమాలు, ముాటెష్టన్స్, పౌతీల విష్టయంలో పరభుత్సవం ఇటీవల తెచిచన్ భూ పర్రపాలనడ
సంసోర్ణలు కటు్దిట్ంగ్ా అమలు చేయాలి.
16. డబుల్ బడ్ ర్ూమ్ ఇండా నిర్ాాణం కోసం సైట్ వెైజ్ టెండర్ుా పిలవాలి. సాథనికులకే నిర్ాాణ బాధాత్సలు
అపాగ్రంచడ్డనికి పారధడన్ాం ఇవావలి.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

