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జిల్లాల్ పునర్విభజనల్ో భాగంగా అన్ని జిల్లా స్ాాయి పరభుత్ి శాఖల్ పునర్ వ్యవ్స్థాకరణ కూడా
పరజల్కు ఎకుువ్ మేల్ు చేస్ే విధంగా ఉండేల్ల కార్ాయచరణ రూప ందిచాల్న్న ముఖయమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్
ర్ావ్ు ఆదేశంచారు. జిల్లాల్ పునర్విభజనల్ో పరభుత్ి శాఖల్ పునర్ వ్యవ్స్థాకరణపై శన్నవారం స్ాయంత్రం
కాయంపు కార్ాయల్యంల్ో ఉనితాధికారుల్తో ముఖయమంత్రర సమీక్షా సమలవేశం న్నరిహంచారు.

భవిష్యత్త
ు ల్ో సంక్షేమ పథకాల్ కోసం ద్రఖలసతు చేసతకునే పరత్ర ల్భ్ధి దారుడి వివ్ర్ాల్ు కల్ెకటరా ు కంపుయటర్ ల్ో
అంద్తబాటుల్ో ఉండే విధంగా డిజిటల్ెైజేష్న్ పరకరీయనత కూడా రూప ందించతకోవాల్న్న ముఖయమంత్రర
సూచంచారు. డిజిటల్ెైజేష్న్ ల్ో అనతభవ్ం, అరహత్ల్ుని ఇంజనీరా నత కల్ెకటరాకు సహాయపడే విధంగా
న్నయమంచాల్నాిరు. ఉమమడి ఆంధరపద
ర ేశ్ ల్ో ఉని అవ్ల్క్షణాల్ేవీ ల్ేకుండా ర్ాష్ట ,ర జిల్లా స్ాాయిల్ోా పరభుత్ి
శాఖల్నత పూర్వుస్ా ాయిల్ో పునర్ వ్యవ్స్థాకర్వంచాల్న్న ముఖయమంత్రర ఆదేశంచారు. గత్ంల్ో ఉని పద్ద త్తల్ు,
సంపరదాయలల్నత మలత్రమే పర్వగణల్ోకర తీసతకోకుండా పరజల్కు అన్ని పరభుత్ి శాఖల్నత ఏ విధంగా చేరువ్
చేయలల్నే సంకల్పంతో శాఖల్ డిజెైన్ నత రూప ందించాల్న్న స్ిఎం ఆదేశంచారు.

పరజల్కు అంద్తబాటుల్ో ఉంటూ స్ేవ్ల్ు అందించే కీమంల్ో అన్ని శాఖల్కు క్షేత్స్
ర ా ాయి స్ిబబందిన్న
న్నయమంచతకోవ్డాన్నకర అవ్సరమైన మేరకు ఉదయ యగ న్నయలమకాల్ు చేపటట డాన్నకర కూడా పరభుత్ిం స్ిద్ింగా
ఉంద్న్న ముఖయమంత్రర పేర్కునాిరు. సంక్షేమ పథకాల్ు పరజల్కు చేర్ే విష్యంల్ో ఎల్లంటి పైరవీల్కు
తావ్ుల్ేకుండా పరజల్ే నేరుగా పరభుత్ి యంతారంగాన్ని సంపరదించే విధంగా పరణాళిక రూప ందిచాల్న్న
సూచంచారు. గత్ంల్ో మలదిర్వగా ఉదయ యగుల్ంటే వాళ్ా నత ద ంగల్లా భావించే పద్ద త్ర పరభుత్ింల్ో ఉండకూడద్న్న
సంక్షేమ

పథకాల్

అమల్ు,

పర్వపాల్నల్ో

వాళ్లా

కూడా

భాగాస్ాిముల్ేననే

విష్యలన్ని

మర్వచ

పో కూడద్నాిరు. ద్తరద్ృష్ట వ్శాత్త
ు గత్ సమైకయ పాల్నల్ో ఉదయ యగుల్నత చని చూపు చూస్ే పర్వస్ా త్ర
ి
ఉండేద్నాిరు. పునర్విభజన పరకయ
రీ ల్ో వీల్ెైనంత్ వ్రకు అరహత్ ఉనివారంద్ర్వకర పరమోష్నతా ఇచి వారు
పూర్వు న్నబద్ద త్తో పరజల్కు స్ేవ్ల్ు అందించేల్ల చరయల్ు తీసతకోవాల్న్న ఆదేశంచారు. చని చని అనతబంధ
శాఖల్న్నింటిన్న ఒకే గకడుగు కరంీ ద్కు తీసతకుర్ావాల్న్న సూచంచారు. ఇర్వగేష్న్, వ్యవ్స్ాయం వ్ంటి కరల్క
రంగాల్కు పరభుత్ిం అత్యంత్ పారధానయం ఇసతుంద్న్న స్ిఎం వివ్ర్వంచారు.

ర్ెైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియలగా ఉండాల్సిన పారంత్ం... గత్ పాల్కుల్ న్నరా క్షయం వ్ల్ా కరువ్ుతో త్ల్ా డిల్ేా పర్వస్ా త్ర
ి
వ్చింద్న్న స్ిఎం ఆవేద్న వ్యకు ం చేశారు. సమైకయ ఆంధరపద
ర ేశ్ ల్ో 58 ఏండా చర్వత్ల్
ర ో ఒకే ఒకు ఏడాది
మలత్రమే ఇర్వగేష్న్ కు 15,500 కోటు
ా బడజెట్ ల్ో కేటాయించారన్న అదే ఎకుువ్ కేటాయింపుల్నాిరు.
ఇపుపడు తజల్ంగాణల్ో ఏడాదికర 25 వేల్ కోటా చకపుపన కేటాయిసతునాిమన్న అనాిరు. గత్ంల్ో ఏపథకర 13
మంది ఇర్వగేష్న్ చీఫ్ ఇంజనీరుా ఉంటే నేడు ఒకు తజల్ంగాణకే 15 మంది స్థఈల్ు ఉనాిరన్న పేర్కునాిరు.
సమైకయపాల్నల్ో తజల్ంగాణల్ో మొత్ు ం నాల్ుగు ల్క్షల్ మటిక్
ర టనతిల్ స్ామరాయం ఉని వ్యవ్స్ాయ
గవడడంగుల్ు మలత్రమే ఉంటే... తజల్ంగాణ పరభుత్ిం ఏరపడడ ఆరు నెల్ల్ోానే 21 ల్క్షల్ టనతిల్ గవడడంగుల్ు
న్నర్వమంచేల్ల పరణాళిక రూప ందించామన్న, ఇపుపడు వాటి న్నర్ామణం వేగంగా జరుగుత్తనిద్న్న స్ిఎం
వివ్ర్వంచారు.

నెటట ం్ పాడు, భీమల, కల్ికుర్వు ఎత్రు పో త్ల్ పథకాల్ దాిర్ా స్ాగునీరు అందించడం సంతోష్ంగా ఉంద్నాిరు.
శాంత్ర భద్రత్ల్ పర్వరక్షణ అత్యంత్ పారధానయమైన విష్యమన్న, జిల్లాల్ పునర్ వ్యవ్స్థాకరణల్ో భాగంగా
నేర్ాల్నత పూర్వు స్ాాయిల్ో అద్తపు చేస్ే చరయల్నత తీసతకోవాల్న్న, దాన్నల్ో భాగంగానే కొత్ు గా ఏరపడే మండల్
కేందారల్ల్ో పో లీస్ స్ేటష్నా ఏర్ాపటు అవ్సరమైన స్ిబబంది న్నయలమకం జరగాల్న్న ముఖయమంత్రర పేర్కునాిరు.
తజల్ంగాణ పరజల్ంద్రూ పూర్వు సంతోష్ంగా ఉండేల్ల కొత్ు జిల్లాల్ పరకయ
రీ
ల్లయండ్ కావాల్నాిరు. ద్సర్ా ర్ోజు
తానూ కొత్ు గా ఏరపడే స్ిది పేట జిల్లా పారరంభోత్ివాన్నకర, త్నతో పాటు మంత్తరల్ు, చీఫ్ స్కెట
ీ ర్ీ, డిజీపి వ్ంటి
పరభుత్ి ఉనితాధికారుల్ు ఇత్ర జిల్లాల్ోా పర్వపాల్న పరకయ
రీ నత ల్లంచనంగా పారరంభంచేల్ల ఘనంగా ఏర్ాపటు
ా

చేయలల్న్న ఆదేశంచారు. ముఖయమంత్రర అధయక్షత్న జిల్లాల్ పునర్విభజన పుర్ోగత్రన్న చర్వించేంద్తకు ఈ నెల్
6న కల్ెకటరా సమలవేశాన్ని న్నరిహంచాల్న్న అధికారుల్నత ఆదేశంచారు.

ఈ సమీక్షా సమలవేశంల్ో పరభుత్ి పరధాన కారయద్ర్వి ర్ాజీవ్ శరమ, స్ిఎంఓ పిరన్నిపల్ స్కెట
ీ ర్ీ నర్వింగ్ ర్ావ్ు,
డీజీపథ అనతర్ాగ్ శరమ, ఇంటల్సజెన్ి ఐజీ నవీన్ చంద్, స్ిఎం అద్నపు పిరన్నిపల్ కారయద్ర్వి శాంత్కుమలర్వ,
స్ిఎంఓ అధికారుల్ు స్ిమతాసభర్ాిల్, భూపాల్ ర్ెడిడ, ర్ాజశేఖర్ ర్ెడిడ త్దిత్రుల్ు పాల్గొనాిరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

