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తెలంగాణ పునర్నిర్ాాణంలో భాగంగా చేపట్టిన జిలలాల పునర్నిభజన పరక్య
రి ను క్ేవలం జిలలాల
విభజనే క్ాదని మండలలల పునర్నిభజనగా కూడా పర్నగణంచాల్సి వుంట్ ందని ముఖ్యమంత్రర శ్రి క్ె.
చందరశేఖ్ర్ ర్ావు జిలలా కలెకిర్ాకు సూచంచార్ు. పర్నపాలనా సౌలభయం పరజల సౌకర్యం పరధాన లక్ష్యంగా చేపట్టిన
జిలలాల, మండలలల పునర్నిభజన కిమంలో క్ొనసాగుతుని కసర్తు
ు , పుర్ోగత్రపై అనిి జిలలాల కలెకిర్ాతో
ముఖ్యమంత్రర సమీక్ష్ నిర్ిహంచార్ు. బుధవార్ం మర్ని చెనాిర్ెడి డ మలనవ వనర్ుల క్ేందరంలో నడుసుుని
ర్ెండవర్ోజు జిలలా కలెకిర్ా సమీక్షా సమలవేశానిక్ర హాజర్ెైన ముఖ్యమంత్రర గత కలెకిర్ా సమలవేశంలో తీసుకుని
నిర్ణయలలకు సంబంధంచన క్ార్ాయచర్ణ ఎంత వర్కు వచచందో ఆర్ా తీశార్ు.

పలువుర్ు మంతురలు, ఎంపీలు, ఎమ్మాలయయలు, ఎమ్మాల్సిలు, ముఖ్యమంత్రర క్ార్ాయలయ అధక్ార్ులు, కలెకిర్ా ు
ఈ సమలవేశంలో పాలగొనాిర్ు. ఈ సందర్బంగా ముఖ్యమంత్రర మలట్ాాడుతూ... “దెైవ కృప వలా అనుకుని
దానికంట్ే ఎకకవగానే తెలంగాణలో అభివృది సూచ కనిపిసు ునిద. క్ాలం ఇదే విధంగా పరజలకు
అనుకూలంగా కల్ససివసతు ఆర్నికవేతుల అంచనాల పరక్ార్ం 2019-20 వర్కు బడెెట్ అంచనా ర్ెండు లక్ష్ల క్ోట్ా కు
చేర్ుకుంట్ద. ఐదేండా కు సహజంగా ర్ెట్ి ంట పు అయితద. అంట్ే నాలుగు లక్ష్ల క్ోట్ా కు చేర్ుకుంట్ద. అయితే
అంచనాలకు మంచ మర్ో లక్ష్ క్ోట్ా జమయి 2024 వర్కు ఐదు లక్ష్ల క్ోట్ా కు తెలంగాణ బడెెట్ అంచనా
వయయం చేర్ుకుంట్ద” అని వివర్నంచార్ు.

తెలంగాణ అభివృది చకివడడి మలదర్న ర్ెట్ి ంట పు అవుతూ అభివృది వేగం ఆక్రిలర్ేట్ అవుతుందని సిఎం
ఆశాభావం వయకు ం చేశార్ు. పర్నగే అభివృది కిమలనిి దృష్ిిలో వుంచుకుని పాలనా ఫలలలు పరజలకు క్షేతర

సాియిలోక్ర చేర్ుకునేలల పరణాళికలు ర్చంచడమ్ే పరజా పరభుతిం మీదుని బాధయతగా సిఎం అభివర్నణంచార్ు.
పర్నపాలన పరజలకు మర్నంత చేర్ువలో వచచనపుుడే అభివృది ఫలలలు అందర్నక్ీ సమలనంగా అందుతాయని
తెల్సపార్ు. తెలంగాణ పరభుతిం చేపట్టిన జిలలాలు, మండలలల పునర్నిభజన అందులో భాగమ్ేనని సిఎం
పునర్ుదాాట్టంచార్ు.

పరసు ుతం తాగునీర్ు, సాగునీర్ు పునర్ుదధ ర్ణే లక్ష్యంగా క్ొనసాగుతుని అభివృది సంక్షేమ క్ార్యకిమలలు క్ొది
క్ాలంలోనే పూర్ు వుతాయని పతర్కకని సిఎం తదనంతర్ం చేపట్ాిల్సిన క్ార్యకిమలలకు ఇపుట్టనుంచే
ర్ూపకలున చేయలలనాిర్ు. ‘‘2024 కలలా ఐదు లక్ష్ల క్ోట్ా తో ఎంతో ర్నచ్ గా ఉంట్ాం. మర్న ఆ ర్నసో ర్ుిలనిి
ఎట్ పో వాలె? తాగునీర్ు, సాగునీర్ు మీద యుదధ ం అయిపో తే తర్ాిత పతదర్నకం క్ేందరంగా ఎసీి, ఎసీి, బీసీలతో
ఇబీసీలా ో ఉని ఒక్ోకకక పతద కుట్ ంబానిి ట్ార్ెొట్ చేసి అభివృది చేసుం’’ అని సిఎం తెల్సపార్ు.

క్ొతు గా ఏర్ాుట్ చేయవలసిన మండలలల గుర్నంచ కలెకిర్ా ు చేసిన ఇపుట్టదాక చేసిన కసర్తు
ు ను ఒక్ోక జిలలా
కలెకిర్ నుంచ ఆర్ా తీశార్ు. ఆయల మండలలలోా నివసిసు ుని పరజల ఆక్ాంక్ష్లు ఏ విధంగా వునాియి.
వార్నతో మలట్ాాడడండార? సాినిక ఎమ్మాలయయలు, మంతురలు, పరజాపరత్రనిధులతో చర్నచంచండార? అని సిఎం కలెకిర్ాను
అడడగన తెలుసుకునాిర్ు.

మండల క్ేందారనిక్ర దూర్ంగా వుని గాిమలలను గుర్నుంచ దగొ ర్లో వుని మండల క్ేందారనిక్ర కల్సపత
సందర్భంలో పరజాభిపారయం ముఖ్యమనాిర్ు. ‘‘దేర్ీస్ నో తంబ్ ర్ూల్ ఓనీా ల్సబర్ల్’’ (ఇట్ా నే ఉండాలని క్ాదు
పరజల సౌకర్యం దృష్ిిలో వుంచుకుని నిర్ణయలలుండాలయ) అని విసుష్ి ం చేశార్ు. పరసు ుత జిలలా నుంచ పకక
జిలలాకు పో యిే మండలలలు ఏమ్మైనా ఉనాియల? ఒకక నియోజక వర్ొ ం ఒకట్టక్ర మంచ జిలలాలో విసు ర్నంచ
ఉందా? ఉంట్ే ఎట్ాా ఉనిద? అకకడడ భౌగోళిక పర్నసి తులు ఏమట్ట? అనిి సమీక్షడంచాలనాిర్ు. ఇవనీి
సమీక్షడంచన తర్ువాత పూర్ను సాియి మండలలల సంఖ్య అంచనా వేయడానిక్ర సాధయపడుతుందని
ముఖ్యమంత్రర క్ె. చందరశేఖ్ర్ ర్ావు కలెకిర్ాకు సూచంచార్ు.

‘‘మీర్ు మీ కసర్తు
ు పూర్ను చేయండడ. మొతు ం ఎమ్మాలయయలు, ఎమ్మాల్సిలు, మంతురలు, పరజాపరత్రనిధులతో
కూర్ుచని చర్నచంచండడ. ఓ ఐడడయలకు ర్ండడర. ఆ తర్ాిత అభయంతర్ాల క్ోసం పరజా పరకట్న ఇదాిం. ఆతర్ాిత
చవర్నగా నోట్టఫిక్ేష్న్ జార్ీ అయితద.’’ అని అనాిర్ు.

సిసిఎల్ఏ ర్ేమలండ్ పీట్ర్ అందంచన వివర్ాలతో పారర్ంభమ్మైన సమలవేశంలో మంగళవార్ం జర్నగనన కసర్తు
ు పై
సిఎం సమీక్షడంచార్ు. ఎనిి క్ొతు మండలలలుండాలె? ఎనిి ర్ెవెనూయ డడవిజనా తో క్ొతు జిలలాలుండాలె? ఎనిి
క్ొతు జిలలాలుంట్ే పరజలకు సౌకర్యం అనే అంశాలు మంగళవార్ం నాట్ట సమలవేశంలో చర్నచంచనట్ా ర్ేమండ్
పీట్ర్ ముందుగా వివర్నంచార్ు.

సుమలర్ు 50 వేల నుంచ 60 వేల జనాభా వుండే ఒక మండలం ఏర్ాుట్ , సుమలర్ు 20 మండలలలతో జిలలా
ఏర్ాుట్ , సుమలర్ు లక్ష్నిర్ జనాభాతో అర్బన్ మండలలల ఏర్ాుట్ , ఒక ర్ెవినూయ డడవిజన్ పర్నధలో 10
నుంచ 12 మండలలలు, ర్ెండు అసంబ్లా సగెాంట్ా , ఒక అసంబ్లా సగెాంట్ కు 5 నుంచ 6 మండలలలు వుండే
విధంగా కసర్తు
ు చేయలలనాిర్ు.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రర కలెకిర్ాకు పలు సూచనలు చేశార్ు:

పరసు ుతముని నియలజకవర్ాొనిి దృష్ిిలో ఉంచుక్ొని కసర్తు
ు చేయడం అవసర్ంలయదనాిర్ు.
బలవంతంగా తమను ఇతర్ మండలంలో కల్సపార్ని భావన పరజలకు ర్ాకుండా చూడాలని అనాిర్ు.
పరజాక్షేమమ్ే లక్ష్యంగా పనిచేసు ునిం కనుక ఆయల గాిమలలను వివిధ మండలలలలో కలుపుతుని,
తీసివేసు ుని సందర్ాభలోా పరజల అభిపారయలలు తీసుకుంట్ే బాగుంట్ ందనాిర్ు.
పది మండలలలను ర్ెండుగా చేసత అంశాలను పర్నశ్రల్సంచండడ
పరజల అవసర్ాలు సంట్టమ్మంట్ా ను సమనియం చేసుకుంట్ూ శాసీు య
ీ ంగా నిర్ణ యలలు తీసుక్ోవాలె.
వయకుుల అభిపారయలలు, ర్ాజక్ీయ క్ోణంలో క్ాకుండా పరజాక్షేమమ్ే ధేయయంగా నిర్ణ యలలుండాలని అనాిర్ు.

మలర్ుతుని క్ాలంతో మలర్ుతూ అభివృదధ ని అందుక్ోవాలని లయకుంట్ే తెలంగాణ పరగత్ర సాధయం క్ాదని
ముఖ్యమంత్రర సూచంచార్ు. ఈ సందర్భంగా పరపంచ వాయపు ంగా ఉని చనిచని దేశాలు, వాట్టలో జిలలాలను
పర్నపాలన క్ేందారలను ఉదహర్నంచార్ు.

తెలంగాణలో మర్నక్ొది సంవతిర్ాలోా ఊహంచనంత అభివృదధ జర్ుగబో తుందని ఆశాభావం వయకు ం చేసిన
ముఖ్యమంత్రర ‘‘హెైదర్ాబాద్ ట్ారఫిక్ ను భవిష్యత్ లో హెల్సక్ాపి ర్ా దాిర్ా పర్యవేక్షడంచే పర్నసి తులు వసాుయి.
మీర్నట్ానే ఉండడపో తర్ని ఎందుకు అనుకుంట్ర్ు’’ అని అనాిర్ు.

కలెకిర్ా క్ానఫర్ెన్ి లో ముఖ్యమంత్రర చర్నచంచన మర్ననిి అంశాలు
సమలవేశంలో పద జిలలాల నుంచ, వివిధ పారంతాల నుంచ వసుుని అనేక డడమలండా పై చర్చ జర్నగనంద. సాధాయ
సాధాయలను పర్నశ్రల్సంచ వాట్టపై నిర్ణయలలు తీసుక్ోవాలని సిఎం సూచంచార్ు.

అట్వి పారంతంలో ఉండే మండలలల విష్యంలో భౌగోళిక విసీిర్ణతనూ పర్నగణలోక్ర తీసుక్ోవాలని, హార్ి అండ్
ఫాస్ి – థంబ్ ర్ూల్ పది త్రలో క్ాకుండా పూర్ను సతిచాచయుత వాతావర్ణంలో ఆలోచంచ జిలలాల, మండలలల
పునర్నిభజన నిర్ణయలలు తీసుక్ోవాలని కలెకిర్ాకు సిఎం సూచన చేశార్ు.

కలెకిర్ేట్ా , కలెకిర్ా వయవసి ను సమలంతర్ంగా బలోపతతం చేసత దశగా ఆలోచనలకు పదును పట్ాిలని తెల్సపార్ు.

నూతనంగా ఏర్ాుట్ క్ానుని జిలలా క్ేందారలు తెలంగాణలో అభివృది క్ేందారలుగా మలర్ాలనాిర్ు.

మండలలల వయవసి ను అభివృది క్ర అనుకూలంగా తీర్నచదదుిక్ోవాలె, మండల క్ేందరంగా జర్ుగబో యిే
అభివృది లో క్ేవలం సాంక్ేత్రకతే క్ాదు మలనవీయ క్ోణం వుండాలనాిర్ు.

తెలంగాణను క్షేతర సాియిలోక్ర అభివృది చేసుక్ోవాలంట్ే కఠనన వెైఖ్ర్నతో క్ార్యచర్ణ చేపట్ాిలె, క్రంద సాియిలో
ఉదో యగులతో పది త్ర పరక్ార్ం పనిచేయించుక్ోవాలె, అవినీత్రని తీవరంగా పర్నగణంచ నిర్ూాల్సంచాలనాిర్ు.

సాదాబైనామలల కిమబదదికర్ణ, ర్నజిసతిష్
ే నా అంశంలో కూడా సమలవేశంలో చర్నచంచార్ు. గతంలో జర్నగనన
సమీక్ష్ను దృష్ిిలో ఉంచుక్ొని, ఎట్ వంట్ట వొత్రు డడలకు లోను క్ాకుండా పుర్ోగత్ర సాధంచాలని కలెకిర్ాకు సుష్ి ం
చేశార్ు.

నూతన జిలలాల ఏర్ాుట్ పరక్య
రి లో భాగంగా చేపట్ి నునిక్ార్యచర్ణ పరణాళిక – తేదలు, వివర్ాలు:

జూన్ 20 తేదలోపు అనిి జిలలాల కలెకిర్ా ు సమగి నివేదకను సిసిఎల్ఏ ర్ేమండ్ పీట్ర్ కు అందజేయలలె.
దానిి సిసిఎల్ఏ మర్నయు సిఎస్ ఫైనలెైజ్ చేయలలె.
జూన్ 30 లోపు... సాినిక ఎమ్మాలయయలు, ఎమ్మాల్సిలు, పరజా పరత్రనిధులతో జర్పాల్సిన అభిపారయ సతకర్ణ, చర్చ,
తదతర్ ర్ాజక్ీయ పరక్య
రి
పూర్నుచేయలలె.
జూలెై 5న ... త్రర్నగన కలెకిర్ాతో సమీక్షా సమలవేశ నిర్ిహణ.
జూలెై 10 లయదా 11 తేదలోా పరభుతి ఆధిర్యంలో అఖిల పక్ష్ సమలవేశం.
ఆగసుి 4 నుంచ 10 తేదలోపు డారపుి నోట్టఫిక్ేష్న్ తయలర్ీ - జార్ీ.
పరకట్న జార్న అయిన తేద నుంచ నియమత గడువు (నెలర్ోజులు) లోపు వచేచ అభయంతర్ాలను ఆయల జిలలా
కలెకిర్ా ు క్ోిడడకర్నంచ ర్ెవెనూయ శాఖ్ క్ార్యదర్ని మర్నయు సిసిఎల్ఏ కు అందజేయలలె.
జిలలా ఏర్ాుట్ కు సంబంధంచన సంపూర్ణ పరక్య
రి ను పూర్ను చేసుకుని అక్ోిబర్ 11, (విజయదశమ) నాట్టక్ర
నూతన జిలలాల ఆవిర్ాభవం.
కలెకిర్ా సమలవేశంలో ముఖ్యమంత్రర శ్రి క్ె. చందరశేఖ్ర్ ర్ావు సూచంచన మర్నక్ొనిి అంశాలు

జిలలాల, మండలలల పునర్నిభజన తదతర్ అంశాలపై జూన్ 7, 8 తేదదలలో ర్ెండుర్ోజులుగా జర్నగనన
సమలవేశంలో చర్నచంచన అంశాలను పర్నగణనలోక్ర తీసుకుని, సూచనలను నిర్ణయలల ఆధార్ంగా ఈ నెల 20

తేదలోపు పరత్ర కలెకిర్ సమగి నివేదకను తయలర్ు చేయలలె, దానిని భూ పర్నపాలన కమష్నర్ ర్ేమలండ్
పీట్ర్ కు అందజేయలలని ముఖ్యమంత్రర ఆదేశంచార్ు.

జిలలా క్ార్య నిర్ిహణ యంతారంగం తీర్ు తెనుిలను పర్నశ్రల్సంచాలయ, జాయింట్ కలెకిర్ా ు, డడఆర్ఓలు, పిడడలు,
పిఓలు, ఈడడ, డడడడ తదతర్ ఉనిత అధక్ార్ులు వార్న క్రంద పనిచేసు ుని ఇతర్ అధక్ార్ులు, ఉదో యగుల
వివర్ాలను లెకకలు తేలలచలయ.

నూతనంగా ఏర్ాుట్యిన జిలలాలోా అనుభవం ఉని వార్ననే క్ేట్ాయించాలె, యింక్ా ఏమ్మైనా తకుకవయితే
పాత జిలలాలోా వీలయినంత వర్కు సర్ుిబాట్ చేసుక్ోవాలనాిర్ు.

తెలంగాణ భినిమ్మైన భౌగోళిక్ాంశాల సమలహార్ంగా ఉనిందున ఆయల జిలలాలకు సంబంధంచ పరతేయక
పర్నసి తులు, పారధానయతలను నిర్ేిశంచుకుని తగనన క్ార్ాయచర్ణ ర్ూప ందంచుక్ోవాలనాిర్ు.

ఉదాహర్ణకు ఆదలలబాద్ ను తీసుకుని ముఖ్యమంత్రర... ‘‘అంట్ ర్ోగాలతో ఆదలలబాద్ జిలలాలో మర్ణాలు’’
అనే మలట్ యికనుంచ వినపడకూడదని అనాిర్ు. అకకడడ గనర్నజనులకు వార్న ఆర్ోగయంపై అవగాహన
పంచాలె. వార్నక్ొచేచ ర్ోగాలకు పౌష్ిిక్ాహార్లోపం క్ార్ణమనే విష్యలనిి ఎర్ుకపర్చాలె. అందుకు
సాంసకృత్రక సార్థులతో, సాినిక గోండు భాష్లో సాంసకృత్రక క్ార్యకిమలలను ర్ూప ందంచ 40 నుంచ 50
బృందాల వార్నగా పరదర్ినలు చేపట్టి చెైతనయ పర్చాలనాిర్ు.

వాతావర్ణంలో మలర్ుులు, వర్ాాక్ాలం ర్ావడంతో అంట్ వాయధులు, తదతర్ సీజనల్ డడసీసస్ వాయపిు అనే
అంశం మీద సిఎం క్ేసిఆర్ కలెకిర్ా తో చర్నచంచార్ు.

ఏజెనీి పారంతాలోాని పరజలను డేంగూయ, సైిన్ పూ
ా తదతర్ పారణాంతక వాయధుల పట్ా అపరమతు ం చేయలలె.
మ్మడడసిన్ ను అందుబాట్ లో వుంచాలనాిర్ు.

ఆర్ోగయ శాఖ్ మంత్రర, ఉనితాధక్ార్ులతో కలెకిర్ా ు నిర్ంతర్ం సమనియంతో చేసుక్ోవాలె. వాయధుల
నియంతరణలో అపరమతు తో వుండాలనాిర్ు.

జిలలా క్ేందారలు, ఏర్నయల దవాఖ్లనాలు, మండల క్ేందారలోాని పారథమక ఆర్ోగయ క్ేందారలోా వసతులను
మ్మర్ుగుపర్నచేందుకు క్ేట్ాయించన నిధులను సతిర్ పార్దర్ికతతో ఖ్ర్ుచ చేయలలనాిర్ు.

వసుువుల పంపిణీ, సానిట్ేష్న్ తదతర్ అంశాలోా ఖ్లయం చేసిన క్ాంట్ారకిర్ాపై పర్యవేక్ష్ణ, నిర్ణయలధక్ార్ం
ఆయల జిలలాల కలెకిర్ాదేననాిర్ు.

దసర్ా ర్ోజున నూతన జిలలాలు అమలులోక్ర వసుునిందున అందుకు సంబంధంచన కలెకిర్ేట్, ఎసీు
క్ార్ాయలయం, ర్ెవినూయ తదతర్ పరభుతి విభాగాలు, వయవసి ల ఏర్ాుట్ అందుకు సంబంధంచన ర్నపో ర్ుిను
అనిి విభాగాల నుంచ ఈ నెల 20 లోపు ర్ాబట్ి క్ోవాలె, ఫర్ీిచర్, వాహనాలు, బ్లల్సి ంగులు తదతర్
అంశాలకు సంబంధంచ ఆయల విభాగాల అధక్ార్ులతో నేర్ుగా మలట్ాాడడ వివర్ాలు, లోట్ పాట్ా

అడడగన

తెలుసుక్ోవాలని కలెకిర్ాకు సూచంచన సిఎం ర్ానుని 20వ తార్ీఖ్ు సమలవేశంలో నివేదంచాలని అనాిర్ు.
దసర్ా నుంచ క్ొతు జిలలాలు అమలోాక్ర వసుుని నేపథయంలో అదే ర్ోజున కలెకిర్ సహా సంబంధత జిలలా
యంతారంగం మొతు ం బాధయతలు సీికర్నంచాలె. ఈ లోపు ఇందుకు సంబంధంచన కసర్తు
ు పూర్ను
క్ావాలనాిర్ు.

ఈ సమీక్షా సమలవేశంలో డడపూయట్ట సిఎంలు మహమూద్ అల్స, కడడయం శ్రిహర్న, మంతురలు నాయిని
నర్నింహర్ెడ,డి గుంతకండా జగదదశిర్ ర్ెడడి, లక్షాార్ెడడి, పో చార్ం శ్రినివాస ర్ెడడి, పరణాళిక్ా సంఘం ఉపాధయక్షుడు
నిర్ంజన్ ర్ెడడి, మష్న్ భగీర్ధ వెైస్ ఛెైర్ాన్ వేముల పరశాంత్ ర్ెడడి, ఎమ్మాల్సి పలలా ర్ాజేశిర్ ర్ెడడి, చీఫ్ సక్ెట్
ి ర్న
ర్ాజీవ్ శర్ా, పిరనిిపల్ సకిట్ర్న నర్నింగ్ ర్ావు, సిసిఎల్ఎ ర్ేమండ్ పీట్ర్, ర్ెవెనూయ శాఖ్ ముఖ్య క్ార్యదర్ని

మీనా, సిఎంవో అధక్ార్ులు భూపాల్ ర్ెడడి, సిాతా సబర్ాిల్, పిరయలంకవర్ీొస్, పద జిలలాల కలెకిర్ా ు,
ముఖ్యమంత్రర ర్ాజక్ీయ క్ార్యదర్ని శేర్న సుభాష్ ర్ెడడి పలువుర్ు పాలగొనాిర్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

