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కొత్త జిల్లాల్లా పనిభారానిి బట్టి పరిపాల్నా విభాగాల్ు ఉండాల్ని, దీనికి అనుగుణంగా అధికారుల్
సరుుబాట్ు, కొత్త ఉదయ ోగుల్ నియలమకం జరగాల్ని ముఖ్ోమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు అనాిరు. జిల్లాల్
పునర్ వోవస్థీకరణ నేపథ్ోంల్ల అధికార యంతాింగం కూరుుపై ఎం.స్ి.ఆర్.హెచ్.ఆర్.డి.ల్ల మంగళవారం
సమీక్ష జరిగింది. పిభుత్వ పిధాన కారోద్రిి రాజీవ్ శరమ, డిజిపి అనురాగ్ శరమ, స్థనియర్ ఐఎఎస్
అధికారుల్ు, స్థనియర్ ఐపిఎస్ అధికారుల్ు, జిల్లాల్ కల్ెకిరా ు, ఎస్థుల్ు పాల్గొనాిరు. మంత్రిల్ు జగదీష్ రెడిి,
మహంద్ర్ రెడ,ిి హాజరయలోరు. ఈ సంద్రభంగా ముఖ్ోమంత్రి మలట్ాాడారు. ద్సరా నుంచి కొత్త జిల్లాల్తో
పాట్ు కొత్త రెవినయో డివిజనుా, కొత్త మండల్లల్ు కూడా సమలంత్రంగా పాిరంభం కావాల్ని స్ిఎం కేస్ిఆర్
తెలిపారు. ముంద్ుగా కొత్త మండల్లల్ను నిరాారించాల్ని, త్రావత్ రెవినయో డివిజనా ను కూరుు చేయలల్ని
స్ిఎం సయచించారు. జిల్లాల్ు, డివిజను
ా , మండల్లల్లా మొద్ట్టరోజు నుంచే రెవినయో, పో లీస్ శాఖ్ల్ు పని
పాిరంభంచాల్ని ఆదేశంచారు. మిగతా శాఖ్ల్ కారాోల్యలల్ు, అధికారుల్ నియలమకం కూడా ఆ త్రావత్
చేపట్ాిల్ని వివరించారు. మూడు అంచెల్ల్ల పరిపాల్నా విభాగాల్ ఏరాుట్ు, అధికారుల్ నియలమకం త్దిత్ర
పికయ
ిీ ల్ను కల్ెకిరా ు పరోవేక్ించాల్ని చెపాురు. మండల్లల్లా రెవినయో కారాోల్యలల్ు, పో లీస్ స్టిషనుా
ఏరాుట్ు చేయలల్నాిరు.

ఇపుట్టకే విడుద్ల్ చేస్ిన డాిపుి నోట్టఫికేషన్ పై పిజల్ నుంచి వచిిన సుంద్న, అధికారుల్ు చేస్ిన కసరత్ర
త ల్
ఆధారంగా అవసరమైన మలరుుల్ు చేస్ి పునర్ వోవస్థీకరణకు త్రది రూపం ఇవావల్ని స్ిఎం చెపాురు. ఓ
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త్ల్ెత్త రతాయనాిరు. పాిరంభద్శల్ల ఎద్ురయ్యో సహజ సమసోల్ను గురితంచి, పరిషకరించాల్ని చెపాురు.

రాషి ర వాోపత ంగా 75 మండల్లల్ కోసం కొత్త గా డిమలండుా రాగా, వాట్టల్ల ఇపుట్టకే 45 మండల్లల్ను నోట్టఫై
చేస్ినట్ు
ా స్ిఎం చెపాురు. మరో 30 మండల్లల్ కోసం డిమలండుా వచాియని, వాట్ట సాధాో సాధాోల్పై వంట్నే
నిరణయం జరగాల్ని చెపాురు. కొత్త గా పిత్రపాదించే మండల్ జనాభా 35 వేల్కు పైగా ఉండాల్నే నిబంధన
పట్ుికునాిమనాిరు. అట్వీ పాింతాల్ు, మలరుమూల్ పాింతాల్ు, చెంచుల్ు నివస్ించే పాింతాల్కు
సంబంధించి జనాభా విషయంల్ల సడలింపు ఇవావల్ని సయచించారు. ఈ అంశాల్ను పరిగణల్లకి తీసుకుని
కొత్త మండల్లల్ ఏరాుట్ుపై త్రది నిరణయం తీసుకోవాల్ని చెపాురు.

పరిపాల్నా విభాగాల్ ఏరాుట్ుకు సంబంధించి స్థనియర్ అధికారుల్ు, కల్ెకిరా ు, పో లీస్ అధికారుల్ు త్మ
పిత్రపాద్నల్ను సమలవేశంల్ల వివరించారు. ఉదయ ోగుల్ పంపు, త్గిొంపు, సరుుబాట్ు, ఆయల శాఖ్ల్ పనిభారం
ఆధారంగా నిరణయ్ంచాల్నాిరు. అధికార యంతాింగం సమరాంగా పనిచేయడం, పిజల్కు పాల్న చేరువ
చేయడం, శాంత్ర భద్ిత్ల్ పరోవేక్షణ త్దిత్ర విషయలల్లా మరింత్ బాగా స్టవల్ందించడానికి అనుగుణమైన
వాతావరణం కలిుంచాల్నాిరు. జిల్లా కల్ెకిరా ు పితీ కుట్ుంబంపై అవగాహన కలిగి వుండడం, పటద్ల్కు
సంక్ేమ కారోకీమలల్ను అమల్ు చేయడం, క్ేత్ి సాీయ్ల్ల సవయంగా పనుల్ు పరోవేక్ించడం చిని
పరిపాల్నా విభాగాల్ ఏరాుట్ు ల్క్షోమనాిరు. జిల్లా యూనిట్ు
ా చినిగా వుంట్ే పిభుత్వ కారోకీమలల్
పరోవేక్షణ సుల్ువు అవుత్రంద్నాిరు.

ఆయల పాింతాల్ సవభావం, సామిజిక పరిస్ీ త్
ి రల్ు, భౌగోళిక పరిస్ీ త్
ి రల్ ఆధారంగా పిభుత్వ శాఖ్ల్
విభాగాల్ను ఏరాుట్ు చేయలల్ని స్ిఎం సయచించారు. ఆదిల్లబాద్ ల్ల అంట్ురోగాల్ు ఎకుకవ కాబట్టి అకకడ
వైద్ో, ఆరోగో శాఖ్ను పట్టషిం చేయలల్ని, ఏజెన్సీ ఏరియల ఎకుకవ వుని చోట్ సంక్ేమ అధికారుల్
నియలమకం ఎకుకవ చేయలల్ని స్ిఎం వివరించారు. గాీమీణ పాింతాల్లా వోవసాయలధికారుల్ు ఎకుకవ

అవసరం అని స్ిఎం అనాిరు. దీనిని బట్టి కొత్త ఉదయ ోగుల్ను నియమించాల్ని స్ిఎం అధికారుల్ను
ఆదేశంచారు.

“పరిపాల్నా విభాగాల్ కూరుు సంద్రభంగా క్ేత్ిసీ ాయ్ల్ల పనిచేస్ట ఉదయ ోగుల్ సంఖ్ో ఎకుకవగా ఉండేల్ల
చయడాలి. పితీ శాఖ్ల్ల, పితీ జిల్లాల్ల సమలన సాీయ్ల్ల ఉదయ ోగుల్ు ఉండనకకరల్ేద్ు. జిల్లాల్లా ఆయల శాఖ్ల్
పనిభారానిి బట్ేి ఉదయ ోగుల్ుండాలి. ఖ్మమం జిల్లాల్ల స్రికల్ిర్ వుంది కాబట్టి అకకడి స్రికల్ిర్
అధికారుల్ుండాలి. రంగారెడిి జిల్లాల్ల హారిికల్ిర్ ఉంది కాబట్టి అకకడ ఆ శాఖ్ విసత రించాలి.

హెైద్రాబాద్ చుట్ుిపకకల్ పరిశమ
ీ ల్ు ఎకుకవ వునింద్ున ఆ శాఖ్ మరింత్ బాగా పని చేయలలి. ఇల్ల పితీ
శాఖ్ త్మకు ఎకుకవ పనిభారం ఎకకడ ఉందయ గమనించి ఉదయ ోగుల్ను సరుుబాట్ు చేసుకోవాలి” అని
ముఖ్ోమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు అనాిరు.

పిసత ుత్ం పిభుత్వంల్ల 64 పిభుత్వ శాఖ్ల్ునాియ్ వాట్టల్ల చాల్ల శాఖ్ల్ు ఒకే సవభావం కలిగినవి. అల్లంట్ట
వాట్టని ఒకే అధికారి పరిధి కిందికి తేవాల్ని గత్ంల్ల ముఖ్ోమంత్రి ఆదేశంచారు. దానికి అనుగుణంగా
అధికారుల్ ట్ాస్క ఫో ర్ీ పిత్రపాద్నల్ు స్ిద్ాం చేస్ింది.

మధోత్రహా, చినిత్రహా న్సట్టపారుద్ల్ శాఖ్కు ఒకే జిల్లా అధికారి వుంట్ారు. వోవసాయం, హారిికల్ిర్,
స్రికల్ిర్ ల్కు కలిపి ఒకే అధికారిని నియమిసాతరు. విదాోశాఖ్ల్ల అనిి విభాగాల్కూ ఒకే అధికారి ఉంట్ారు.
అట్వీ శాఖ్, సామలజిక అడవుల్ు, వణోపాిణి విభాగాల్ను కలిపటసత ారు. డి.ఆర్.డి.ఎ, డావమల, స్ర్ు
ల్లంట్టవన్సి ఒకే శాఖ్గా మలరతాయ్. సంక్ేమ శాఖ్ల్ు ఒకే గొడుగు కిందికి వసాతయ్. భారీ న్సట్ట పారుద్ల్ శాఖ్
పరిపాల్నా విభాగం మలత్ిం జిల్లా యూనిట్ గా కాకుండా పాిజెకిుల్ వారీగా వుంట్ుంది.

‘‘చిని జిల్లాల్ ఏరాుట్ు వల్ా అభవృదిా, సంక్ేమ కారోకీమలల్ అమల్ు, పరోవేక్షణ సుల్భంగా వుంట్ుంది, దీని
వల్ా

పిజల్కు మేల్ు జరుగుత్రంది. అవిన్సత్ర, అకీమలల్ను త్గిొంచవచుి. పిభుత్వం, అధికారుల్ు

త్ల్చుకుంట్ే ఏమైనా చేయగల్రు. పటకాట్, గుడుంబా ల్లంట్టవి బాగా అరికట్ి గలిగాం. మిగతా వాట్టన్స అల్లగే
నియంత్రించగల్ుగుతాం’’ అని స్ిఎం చెపాురు.

‘‘భారీ న్సట్ట పారుద్ల్ పాిజెకిుల్ు పూరత య్తే తెల్ంగాణ వోవసాయం బాగా విసత రిసత ుంది. మత్ీయ పరిశమ
ీ
అభవృదిా చెంద్ుత్రంది. ఈ అంశానిి ద్ృష్ిిల్ల పట్ుికుని ఆయల శాఖ్ల్ను పట్టషిం చేయలలి. మైనారిట్ీల్
సంక్ేమం కోసం అనేక కారోకీమలల్ు చేపడుత్రనింద్ున, వాట్టని అమల్ు చేస్ట యంతాింగం వుండాలి.
అభవృదిు, సంక్ేమ కారాోకీమలల్నిింట్టన్స కల్ెకిరా ు సవయంగా పరోవేక్ించేల్ల అధికార వోవసీ వుండాలి.
ఎస్థీ, ఎస్థి, బిస్ిల్ కోసం, పటద్ల్ జివితాల్లా మలరుు తేవడానికి చేపడుత్రని కారోకీమలల్ు మరింత్ బాగా
అమల్ు కావడానికి చిని జిల్లాల్ు ఉపయోగపడతాయని నా నమమకం’’ అని స్ిఎం చెపాురు. కొత్త జిల్లాల్లా
కల్ెకిరేట్ ఏరాుట్ు కోసం రూ. కోట్ట చోపుున, పో లీస్ కారాోల్యలల్ ఏరాుట్ుకు రూ. 50 ల్క్షల్ చోపుున
మంజూరు చేసత ునిట్ు
ా ముఖ్ోమంత్రి పికట్టంచారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

