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ఈ ఏడాది దసరా పండుగ నుంచే కొత్త జిల్లాల్ు మనుగడల్ోకి రావాల్ని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.
చందిశేఖ్ర్ రావు అధికారుల్ను ఆదేశంచారు. ఆల్ోగానే అధికార పికయ
ిీ ల్నినంటినీ ముగంచాల్ని సిఎం
చెప్ాారు. ఈ నెల్ మూడో వారంల్ో డాిఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయలల్ని కూడా నిరణయంచారు. త్రాాత్ పిజల్
నుంచి అభ్యంత్రాల్ు, సూచనల్ు, సల్హాల్ు సవాకరంచాల్ని అధికారుల్కు చెప్ాారు. జిల్లాల్ ఏరాాటుపై
పిజాపిత్రనిధుల్ు, అధికారుల్ు, వివిధ వరాాల్ నుంచి సమలచారం సేకరంచడంతో ప్ాటు ఇపాటి వరకు వచిిన
పిత్రప్ాదనల్పై చరించి పిభ్ుతాానికి త్ుది నివేదిక ఇవాడానికి కేబినేట్ సబ్ సమిటీని కూడా ముఖ్యమంత్రి
నియమించారు.

కొత్త

జిల్లాల్
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మలరా దరశకాల్ు

రూప్ ందించాల్ని

అధికారుల్ను ఆదేశంచారు.

కొత్త జిల్లాల్ ఏరాాటుపై కాయంపు కారాయల్యంల్ో ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిరాహంచారు. ఆరిక శాఖ్ మంత్రి
ఈటెల్ రాజేందర్, ఆర్ అండ్ బి శాఖ్ మంత్రి త్ుమమల్ నాగేశ్ార్ రావు, ఖ్నిజాభివృదిి సంసి చెైరమన్ శేర
సుభాష్ రెడ,డి పిభ్ుత్ా పిధాన కారయదరశ రాజీవ్ శ్రమ, పిభ్ుత్ా పితేయక పిధాన కారయదరుశల్ు రేమండ్ పవటర్,
పిదీప్ చంది, ఎస్.కె. జోషి, ఆరిక శాఖ్ కారయదరశ రామకృష్ాణ రావు, నాయయశాఖ్ కారయదరశ సంతోష్ రెడడి,
అడాకేట్ జనరల్ రామకృష్ాణరెడడి, సిఎంఓ ముఖ్య కారయదరశ సి. నరసంగ రావు త్దిత్రుల్ు ప్ాల్గానానరు.

కొత్త జిల్లాల్ ఏరాాటుపై పిభ్ుత్ా పిధాన కారయదరశ నేత్ృత్ాంల్ో ఇపాటి వరకు జరగన అధాయయనానిన ఈ
సమలవేశ్ంల్ో చరించారు. పిజల్ నుంచి, పిజా పిత్రనిధుల్ నుంచి వచిిన విజఞ పత ుల్ు, వాటిని అనిన కోణాల్

నుంచి పరశ్రలంచిన త్రాాత్ తీసుకునన నిరణ యలల్ు, జనాభా బౌగోళిక అంశాల్ను దృషి్ల్ో పటు్కొని వచిిన
కొత్త

జిల్లాల్ పిత్రప్ాదనల్పై సమలవేశ్ంల్ో విసత ృత్ంగా చరించారు. రాజకీయ డడమలండా ను పది గా

పటి్ంచుకోకుండా పిజల్కు సౌకరయం, పరప్ాల్న సౌల్భ్యం, భౌగోళిక నేపథ్యం, వెనుకబాటుత్నం త్దిత్ర
అంశాల్ను మలత్ిమే పరగణనల్ోకి తీసుకోవాల్ని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు.

ఈ నెల్ 22 ప్ాింత్ంల్ో కొత్త జిల్లాల్కు సంబంధించిన డాిఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల్ చేయలల్ని సిఎం చెప్ాారు.
కొత్త జిల్లాల్ ఏరాాటుపై అనిన అంశాల్ను అధయయనం చేయడానికి కేబినెట్ సబ్ కమిటీని ముఖ్యమంత్రి
నియమించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ అధయక్షయత్న మరో ఉప ముఖ్యమంత్రి కడడయం శ్రీ హర,
మంత్ుిల్ు ఈటెల్ రాజేందర్, త్ుమమల్ నాగేశ్ార్ రావు, జూపలా కృష్ాణరావు సభ్ుయల్ుగా కేబినెట్ సబ్ కమిటీ
ఏరాాటెైంది. వీల్ ైనంత్ త్ారల్ో నివేదిక ఇవాాల్ని ముఖ్యమంత్రి కేబినెట్ సబ్ కమిటీని ఆదేశంచారు. డాిఫ్ట్
నోటిఫికేషన్ కు ముందే కేబినెట్ సమలవేశ్ం, అఖిల్పక్ష సమలవేశ్ం కూడా నిరాహంచాల్ని ముఖ్యమంత్రి
నిరణయంచారు. డాిఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల్ చేసిన త్రాాత్ నెల్ రోజుల్ సమయమిచిి పిజల్ అభిప్ాియలల్ు,
సల్హాల్ు, సూచనల్ు సవాకరంచాల్ని చెప్ాారు. త్రాాత్ పక్షయం రోజుల్ోా వాటిని పరషకరంచి త్ుది పికటన
చేయలల్ని సిఎం ఆదేశంచారు.

దసరా నుంచి కొత్త జిల్లాల్ు మనుగడల్ోకి రానుననందున అధికారుల్ విభ్జన, కారాయల్యలల్ సంసిదధత్
త్దిత్ర ఏరాాటా ను వేగంగా పూరత చేయలల్ని ముఖ్యమంత్రి అధికారుల్ను ఆదేశంచారు. కొత్త జిల్లాల్ల్ో
అధికార యంతాింగం ఎల్ల ఉండాల? నాయయలధికార పరధి ఏ మేరకు ఉండాల? అధికార వయవసి ఎల్ల
ఉండాల? త్దిత్ర అంశాల్పై అధయయనం చేసి నివేదిక ఇవాాల్ని ముఖ్యమంత్రి అధికారుల్ను ఆదేశంచారు.
జోనల్ సమసయల్ు అధిగమించడానికి అనుసరంచాలసన వూయహం కూడా ఖ్రారు చేయలల్ని సిఎం
ఆదేశంచారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

