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ట్రాఫిక్ జామ్ బరధలు... వర్షాకషలంలో ర్ోడ్ల పైకి వచ్చే నీళ్లల... ఎక్కడ్ పడితచ అక్కడ్ గ ంతలు... అభివృద్ధి
పనుల కోసం నితయం జర్ిగే తవవకషలు... ర్ోడ్ల పై పావహంచ్చ మ ర్ికి నీరు... ల ంట్ి అవసథ లేవీ లేక్ుండా,
భవిష్యత్ అవసర్షలను క్ూడా దృష్ిిలో ఉంచుక్ుని హైదర్షబరద్ నగర రహద్ారులను పునర్ిిర్ిమంచ్ాలని
మ ఖ్యమంత్రా శ్రీ కె. చందాశేఖ్ర్ ర్షవు నిరణయంచ్ారు. అంతర్షాతీయ పామ ణాలతో నగర ర్ోడ్ల ను అభివృద్ధి
చ్చయ లని, నిజాం కషలం నాట్ి ర్ోడ్లల ఇపపట్ికీ వషడ్లతునిట్లల , ఇపుపడ్ల వేసే ర్ోడ్లల మర్ో వంద్చళ్ల పషట్ు పాజలు
వినియోగించుక్ునేల

తీర్ిేద్ధద్ి ాలని చ్ెపషపరు. ఇండియన్ ర్ోడ్ కషంగెస్
ీ తో క్లిసి హైదర్షబరద్ నగర

రహద్ారుల అభివృద్ధిపై సమగీ అధయయనం చ్చసి, నివేద్ధక్ సమర్ిపంచ్ాలని అధధకషరులను ఆద్చశంచ్ారు.
నాలుగెైద్చళ్లలో దశల వషర్ీగష రహద్ారుల పునర్ిిర్షమణం పనులు చ్చయ లని చ్ెపషపరు. మొదట్ి దశలో పైలట్
పషాజెక్ిుగష వంద కిలోమీట్రల మేర రహద్ారులను మెరుగ
అభివృద్ధిలో తామ

పరచ్ాలని ఆద్చశంచ్ారు. నగర రహద్ారుల

క్ూడా భరగస్షవమ లం అవుతామని సిమెంట్ మ నుయఫషక్ేర్ింగ్ అస్ో సియేష్న్

మ ందుకొచ్ేంద్ధ.

నగర రహద్ారుల పర్ిసథ త్ర
ి , తీసుకోవషలిిన చరయలు, అభివృద్ధి అంశషలపై కషయంపు కషర్షయలయంలో బ ధవషరం
సిఎం సమీక్ష నిరవహంచ్ారు. మ నిిపల్, ఐట్ి శషఖ్ మంత్రా కెట్ి. ర్షమ ర్షవు, మేయర్ బ ంతు ర్షమ్మమహన్,
మ నిిపల్ శషఖ్ మ ఖ్య కషరయదర్ిి ఎంజి గోపషల్, ఆర్ అండ్ బి సీనియర్ అధధకషరులు రవీందర్ ర్షవు,
గణపత్ర, ఎస్.పి.డి.సి.ఎల్. సిఎండి రఘ మ ర్ెడిి, మెట్ా రర్ెైలు ఎండి ఎంవిఎస్ ర్ెడిి, ఇండియ సిమెంట్ి

లిమిట్ెడ్ చ్ెైరమన్ శ్రీనివషసన్, సిమెంట్ మ నుయఫషక్ేర్ింగ్ అస్ో సియేష్న్ తెలంగషణ శషఖ్ అధయక్షుడ్ల రవీందర్
ర్ెడ,ిి మహా సిమెంట్ి చ్ెైరమన్ జూపలిల ర్షమేశవర్ ర్షవు తద్ధతరులు ఈ సమ వేశంలో పషలగొనాిరు.

హైదర్షబరద్ నగర రహద్ారుల పర్ిసథ త్ర
ి ఏమ తాం బరగష లేదని, నితయం ట్రాఫిక్ జామ్ లతో పాజలు అవసథ లు
పడ్లతునాిరని, వర్షాకషలంలో బరధలు చ్ెపపనలవి కషవని మ ఖ్యమంత్రా ఆవేదన వయక్త ం చ్చశషరు. గత
పషలక్ులు నగర ర్ోడ్ల పై వయయహాతమక్ంగష వయవహర్ించలేదని, పరుగ తుని జనాభర, వషహనాలు, రవషణా
అవసర్షలక్ు తగినట్ు
ల రహద్ారుల అభివృద్ధి జరగలేదని సిఎం అభిపషాయపడాిరు. గత పషలక్ులు చ్చసిన
తపుపలనే ఇపుపడ్ల క్ూడా చ్చసేత భవిష్యత్ తరం క్షమించదని సిఎం అనాిరు. ద్చశంలోని అత్ర కొద్ధి మెట్ా ర
నగర్షలోల హైదర్షబరద్ ఒక్ట్ని, శరవేగంగష అభివృద్ధి చ్ెందుతుని నగరం క్ూడా హైదర్షబరద్చనని చ్ెపషపరు.
ఇపపట్ికెైనా సపంద్ధంచ్ రహద్ారుల పర్ిసథ త్ర
ి ని మెరుగ పరచ్ాలని అనాిరు. క్ర్ెంట్ు ల ైనల కోసం, ట్ెలిఫో నల ల ైనల
కోసం, డెన
ై ేజీ మరమమతుల కోసం, మంచ్నీట్ి పైపుల కోసం నితయం ర్ోడ్ల ను తవేవసుతనాిరని, ఇద్ధ క్ూడా
ట్రాఫిక్ ఇబబందులక్ు పాధాన కషరణంగష మ రుతునిదనాిరు. ఈ జాడాయలనీి పో యే విధంగష రహద్ారుల
పునర్ిిర్షమణం ఉండాలని సిఎం సూచ్ంచ్ారు. రహద్ారులను బరగష వెడ్లుప చ్చయ లని, నాలుగ ల ైనల ు, ఆరు
ల ైనల ర్ోడ్లల నిర్ిమంచ్ాలని, పషదచ్ారుల కోసం పాతచయక్ంగష ఫుట్ పషత్ లు నిర్ిమంచ్ాలని, రహద్ారుల వెంట్నే డ్క్ి్
తీయ లని చ్ెపషపరు. ఆ డ్క్ి్ లోనే అనిి రకషల కేబ ళ్లల ర్షవషలని చ్ెపషపరు. భవిష్యతు
త లో వేసే కేబ ళ్లల క్ూడా
డ్క్ి్ లోనే వేసే విధంగష ఏర్షపట్ు
ల చ్చయ లనాిరు. ఫలల ఓవరుల, మెట్ా ర ర్ెైలు మ రొ ం వచ్చే ట్రాఫిక్ ఆగిపో క్ుండా
కొతత రహద్ారులను వయయహాతమక్ంగష నిర్ిమంచ్ాలని చ్ెపషపరు. ద్ీనికోసం సమగీ అధయయనం అవసరమని
చ్ెపషపరు. పాపంచ వషయపత ంగష ట్రాఫిక్ ఎక్ుకవగష ఉండచ నగర్షలోల అనుసర్ించ్చ పది తులను క్ూడా అధయయనం
చ్చయ లని చ్ెపషపరు. మొదట్ి దశలో చ్చపట్లి వంద కిలోమీట్రల రహద్ారుల నిర్షమణానికి సంబంధధంచ్న
పాత్రపషదనలు తయ రు చ్చయ లని సిఎం అధధకషరులను ఆద్చశంచ్ారు. మూసీ నద్ధకి ర్ెండ్ల వెైపుల రహద్ార్ి
నిర్ిమంచ్ాలని చ్ెపషపరు. ద్చశమంతా ఇపుపడ్ల హైదర్షబరద్ వెైపు చూసుతనిదని, మంచ్ వషతావరణం,
పట్ుిబడ్లలక్ు అనుక్ూలమెైన పాభ తవ విధానాలునాియని, కషనీ మౌలిక్ వసతులు మెరుగ పడాలిి
ఉందని, రహద్ారులు బరగ పడాలిి ఉందని సిఎం అనాిరు. శవషరు మ నిిపషలిట్ీలలో క్ూడా పాతచయక్
పాణాళిక్తో రహద్ారులను అభివృద్ధి చ్చయ లని చ్ెపషపరు. రహద్ారులను వెడ్లుప, అభివృద్ధి చ్చసే క్ీమంలో

పాజలను విశషవసంలోకి తీసుకోవషలని, వషర్ి సహకషరం చ్ాల మ ఖ్యమని సిఎం చ్ెపషపరు. నగరంలో పడచ
ట్రాఫిక్ బరధలు అందరూ అనుభవిసుతనాిరు కషబట్ిి, పాజలు క్ూడా సహక్ర్ించడానికి సిదింగష ఉనాిరని
సిఎం అనాిరు.

హైదర్షబరద్ నగరం ఎపుపడో గిడ్
ీ ల క్ (నగరంలోని వషహనాలనీి ఒకేస్షర్ి ర్ోడ్లి మీద్ధకి వసేత ర్ోడ్లల సర్ిపో ని
పర్ిసథ త్ర
ి ) అయందని, ఈ నేపథ్యంలో వయయహాతమక్ రహద్ారుల వయవసథ ను రూప ంద్ధంచుకోవడ్మొక్కట్ల
మ రొ మనాిరు. నగరంలోకి వచ్చే పాధాన రహద్ారులను ఎక్ి పాస్ హైవేలుగష మ ర్షేలని, వీట్ిని క్ూడా
నగర ర్ోడ్ల సమగీ అభివృద్ధిలో భరగం చ్చయ లని సిఎం చ్ెపషపరు. తన కోర్ిక్ మేరక్ు కేందా పాభ తవం క్ూడా
సపంద్ధంచ్ చరల పలిల , నాగ లపలిల లో మర్ో ర్ెండ్ల అదనపు ర్ెైలు ట్ర్ిమనళ్ల ను నిర్ిమసుతనిదని, ద్ీనివలల
సికింద్ాాబరద్ ర్ెైలేవ సేిష్న్ పై వత్రత డీ తగొ తుందని చ్ెపషపరు. ఇపుపడ్లని ఇమీలబన్, జూబ్లల బస్ సేిష్నల
మ ద్ధర్ిగషనే నగరం చుట్ట
ి మర్ికొనిి బస్ ట్ర్ిమనల్ి క్ూడా నిర్ిమంచ్ాలని చ్ెపషపరు. పషర్ికంగ్ క్ష్షిలను
తొలగించ్చందుక్ు చ్చపట్ిిన బహుళ్ అంతసుథల పషర్ికంగ్ వయవసథ ల నిర్షమణానిి వేగవంతం చ్చయ లని చ్ెపషపరు.
మెట్ార ర్ెైలు పనులు జర్ిగే రహద్ారులను పట్ిించుకోవడ్ం లేదని, అక్కడ్ క్ూడా రహద్ారులను
ఎపపట్ిక్పుపడ్ల తీర్ిేద్ధద్ి ాలని, అవసరమెైన మరమమతులు చ్చయ లని సిఎం చ్ెపషపరు. మెట్ా ర ర్ెైలు మ రొ ం
నిర్షమణ పాణాళిక్ క్ూడా అసత వయసత ంగష రూప ంద్ధంచ్ారని, క్నీసం విమ నాశీయ నికి క్ూడా మెట్ా ర ర్ెైలు వెళ్లదని
సిఎం అనాిరు. ర్ెండో దశ మెట్ార ర్ెైలు నిర్షమణం పాజల అవసర్షలను తీర్ేే విధంగష ఉండాలని చ్ెపషపరు.
ట్రాఫిక్ సమసయలు తీరేడానికి, పాజలక్ు మెరుగెైన రవషణా స్ౌక్రయం క్లిపంచడానికి నిర్ిమసుతని మెట్ా ర ర్ెైలు
ట్రాఫిక్ సమసయలు సృష్ిించక్ుండా చూడాలని, సేిష్నల వది ద్ధగిన పషయసింజరుల సులభంగష గమయస్షథనం
చ్చరుక్ునేల ఏర్షపట్ు
ల చ్చయ లని ఆద్చశంచ్ారు. మెట్ా రర్ెైలు సేిష్నల వది పాతచయక్ పషర్ికంగ్ సథ ల లు సిదిం
చ్చయ లని సూచ్ంచ్ారు. ర్ోడ్ల మరమమతులు, పునర్ిిర్షమణం సందరభంగష కొనిి జాగీతతలు తీసుకోవషలని,
వేసిన ర్ోడ్ల పైనే మళ్లల డాంబర్, క్ంక్ర, సిమెంట్ు వేయడ్ం వలల ర్ోడ్ల ఎతు
త పర్ిగి, ఇండ్లల కిందకి
అవుతునాియనాిరు. ర్ోడ్ల ను తవివ కొతత ర్ోడ్లి వేయ లని సూచ్ంచ్ారు. ర్ోడ్ల నిర్షమణంలో పాపంచ వషయపత ంగష
అనేక్ కొతత పది తులు వచ్ాేయని, ఏండ్ల తరబడి మనిిక్గష ఉండచ విధానం అవలంభించ్ాలని చ్ెపషపరు.

హైదర్షబరద్ నగరంలోని రహద్ారులను మెరుగ పర్ిచ్చ పాణాళిక్లో తామ క్ూడా భరగస్షవమయం అవుతామని
సిమెంట్ మ నుయఫషయక్ేర్ింగ్ అస్ో సియేష్న్ సపష్ి ం చ్చసింద్ధ. పాభ తవ విధానానికి లోబడి అవసరమెైన
పట్ుిబడ్లలు పడ్తామని అస్ో సియేష్న్ పాత్రనిధులు చ్ెపషపరు.

పాసత ుతం హైదర్షబరద్ నగర ర్ోడ్ల పర్ిసథ త్ర
ి ని, ట్రాఫిక్ జామ్ లను చూసి ర్షష్ి ంర లోని ఇతర నగర్షలు జాగీతత
పడాలని సిఎం చ్ెపషపరు. వరంగల్, క్ర్ీంనగర్, ఖ్మమం, నిజామ బరద్ తద్ధతర నగర్షలు క్ూడా బరగష
విసత ర్ిస్త షయ కషబట్ిి, అక్కడ్ భవిష్యత్ అవసర్షలక్ు తగిన విధంగష రహద్ారుల వయవసథ ను మెరుగ పరచ్ాలని
అధధకషరులను మ ఖ్యమంత్రా ఆద్చశంచ్ారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

