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కేంద్ర ప్రభుత్వేం నుేంచి తెలేంగాణ రాష్టారానికి రావాల్సిన నిధులు, అేందాల్సిన సహాయేం, అమలు
చేయాల్సిన కార్యక్రమాల విషయేంలో చొర్వ చూపాల్సిేందిగా ముఖ్యమేంత్రర శ్రర కె. చేంద్రశేఖ్ర్ రావు కేంద్ర మేంత్రర
బేండార్ు ద్తాాతేయ
ర ను కోరార్ు. తెలేంగాణ రాషర ా ప్రయోజనాల విషయేంలో రాషర ా ప్రజా ప్రత్రనిధులేంతా
రాజకీయాలక్తీత్ేంగా ప్ని చేయాల్సిన అవసర్ేం ఉేంద్నాార్ు. కొత్ా గా ఏర్పడిన రాషర ేంా అనిా ర్ేంగాలోో
ముేంద్ుక్ు పో వడానికి కేంద్రేం నుేంచి అేందాల్సిన ప్థకాలు, నిధులు, ఇత్ర్ సహాయేం సకాలేంలో రావాలని
సిఎేం అనాార్ు. కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికార్ులు, సహచర్ మేంత్రరలతో మాట్లోడి పేండిేంగ్ లో వునా ప్నుల
విషయేంలో త్గిన చొర్వ చుపాలనాార్ు.

ఢిల్లోలోని ద్తాాతేయ
ర
నివాసేంలో ముఖ్యమేంత్రర కె. చేంద్రశేఖ్ర్ రావు గుర్ువార్ేం ఆయనను క్ల్సశార్ు. మేంత్రర
చేంద్ూలాల్, రాజయసభ సభుయలు కె. కశవరావు, డి. శ్రరనివాస్, లోక్ సభ నాయక్ుడు జితేేంద్ర్ రెడిి, ఎేంపి
వినోద్ క్ుమార్, ఇత్ర్ ఎేంపీలు, ఎమ్మేలయయలు ముఖ్యమేంత్రర వేంట్ వునాార్ు.

కేంద్ర ప్రభుత్వేం ద్గగ ర్ పేండిేంగ్ లో వునా ప్నుల జాబితాను ముఖ్యమేంత్రర కేంద్ర మేంత్రరకి అేందిేంచార్ు.
వనుక్బడిన జిలాోలక్ు అేందాల్సిన రెేండో విడత్ ఆరిిక్ సహాయేం విడుద్లయ్యయలా చూడాలని కోరార్ు.
రామగుేండేంలో ఫరిరల ైజర్ పాోేంట్ు ప్ునర్ుద్ధ ర్ణ ప్రధాన మేంత్రర సవయేంగా శేంఖ్ుస్ాిప్న చేసినేంద్ున, వేంట్నే
ప్నులు పారర్ేంభేం అయ్యయలా చూడాలని కోరార్ు.

తెలేంగాణ రాషర ా ప్రత్రనిధిగా కేంద్ర మేంత్రరలతో మాట్లోడి పేండిేంగ్ ప్నులు త్వర్గా జరిగలా చూస్ాానని
ద్తాాతేయ
ర
హామీ ఇచాార్ు. తెలేంగాణ రాషర ేంా ప్ట్ో కేందారనికి స్ానుభూత్ర, పరరమ వునాాయని ముఖ్యమేంత్రర కె.

చేంద్రశేఖ్ర్ ప్ట్ో

ప్రధాని సహా కేంద్రేంలో అేంద్రికీ ప్రతేయక్ అభిమానేం, గౌర్వేం వునాాయనాార్ు.

పార్ో మ్ేంట్ులో తెలేంగాణ ఎేంపీల వయవహార్శైల్సపై ప్రభుతావనికి, సీపక్ర్ క్ు సేంత్ృపిా

వుేంద్నాార్ు.

భలర్త్దేశానికి సేంబధిేంచిన విధానప్ర్మ్ైన చర్ాలోో తెలేంగాణ ఎేంపీలు కియ
ర ాశ్రలక్ పాత్ర పో షిేంచడేం అేంద్రి
మనానలు ప ేందిేంద్ని కేంద్ర మేంత్రర ప్రశేంసిేంచార్ు.

రాజనాథ్ సిేంగ్తో సీఎేం భేట్ీ
----------------------------గోదావరి, పారణహిత్ నద్ుల వేంట్ అట్వీ పారేంతాలోో నివసిేంచే వారికి ర్హదారి స్ౌక్ర్యేం క్ల్సపేంచాలని,
ముఖ్యేంగా ఆదిలాబలద్, క్రేంనగర్ జిలాోలోోని ఐద్ు పారేంతాలక్ు ర్హదారి నిరాేణేం కోసేం ర్ూ.300 కోట్ో
నిధులు గారమీణ ర్హదారి ప్రణాళిక్ (ఆర్.ఆర్.పి) కిేంద్ మేంజూర్ు చేయాలని ముఖ్యమేంత్రర శ్రర కె. చేంద్రశేఖ్ర్
రావు కేంద్ర హ ేంశాఖ్ మేంత్రర రాజ నాథ్ సిేంగ్ ను కోరార్ు. ఖ్మేేం, వర్ేంగల్, క్రేంనగర్, ఆదిలాబలద్ జిలాోలోో
గొదావరి, పారణహిత్ నద్ుల వేంట్ జాతీయ ర్హదారి నిరాేణానికి ర్ూ.1290 కోట్ు
ో కట్లయ్ేంచినేంద్ుక్ు
క్ృత్జఞ త్లు తెల్సపార్ు. అనిా అనుమత్రలు ప ేందిన ఈ ర్హదారి నిరాేణ ప్నులక్ు ఆరిధక్ వయవహారాల
కబినట్ క్మిట్ీ ఆమోద్ముద్ర వేసరేంద్ుక్ు చొర్వ చూపాలని సిఎేం కోరార్ు. ఈ రెేండు వినత్రలతో క్ూడిన
ప్తారలను రాజ నాథ్ సిేంగ్ క్ు ముఖ్యమేంత్రర అేంద్చేశార్ు.

ముఖ్యమేంత్రర వేంట్ ఎేంపీలు కె. కశవరావు, జితేేంద్ర్ రెడిి, బి.వినోద్ క్ుమార్, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యద్రిి
రాజీవ్ శర్ే, సిఎేం ముఖ్య కార్యద్రిి నరిిేంగ్ రావు వునాార్ు. గారమీణ ర్హదార్ుల ప్థక్ేం కిేంద్ చేప్ట్టర
ప్నులక్ు సేంబేంధిేంచి అద్నప్ు ప్రత్రపాద్నలను ముఖ్యమేంత్రర గుర్ువార్ేం రాజ నాథ్ సిేంగ్ క్ు అేందిేంచార్ు.

కాళేశవర్ేం నుేంచి అర్ుున్ గుట్ర వర్క్ు ర్హదారి, కాళేశవర్ేం వద్ద కిలోమీట్ర్ ప డవైన వేంతెన (గోదావరి),
రాచర్ో -వేమనప్ల్సో ర్హదారి, స్ో మిని – గూడెేం ర్హదారి, గూడెేం-బలబలస్ాగర్ ర్హదార్ుల నిరాేణానికి
ర్ూ.300 కోట్ు
ో మేంజూర్ు చేయాలని సిఎేం కోరార్ు. అట్వీ పారేంత్ేంలో వునా ఈ పారేంతాలక్ు ఇత్ర్
పారేంతాలతో రాక్పో క్లు స్ాగిేంచడానికి ఈ ర్హదార్ుల నిరాేణేం అత్యవసర్మని సిఎేం చెపాపర్ు.

ఖ్మేేం జిలాో భదారచలేం (స్ార్పాేం) నుేంచి ఆదిలాబలద్ జిలాో కౌట్లల వర్క్ు గోదావరి, పారణహిత్ వేంట్
జాతీయ ర్హదారి మేంజూర్ు చేసినేంద్ుక్ు ధనయవాదాలు తెల్సపిన ముఖ్యమేంత్రర... ప్నులు పారర్ేంభిేంచాలని
కోరార్ు. ఆరిధక్ వయవహారాల కబినట్ క్మిట్ీ ఆమోద్ముద్ర త్వర్గా వేసరలా చూడాలనాార్ు.
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