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చిన్న పాలనా విభాగాలే మంచి ఫలితాలిస్ాాయని ప్రప్ంచవ్ాాప్ా ంగా గతాన్ుభవ్ాలు సూచిసుానానయని,
అదే సూూర్తాతో తెలంగాణ ర్ాష్ట్ ంర లో కొత్ా జిలలాలు, డివిజన్ుా, మండలలలు ఏర్ాాటు చేసా ునానమని ముఖ్ామంత్రర
శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావు ప్రకటంచారు. సత్వర అభివృదధికి, స్ాానిక వన్రుల సదధవనియోగానికి, పేద్ర్తక
నిరమూలన్కు చిన్న జిలలాల ఏర్ాాటు ఎంత్గానో దో హద్ప్డుత్ ంద్ని ముఖ్ామంత్రర ఆశాభావం వాకా ం చేశారు.
ప్రతీ జిలలాలో మంత్రర, కలెక్రా ు త్మ కంప్యాటర్లా కుటుంబాల వివర్ాలు న్మోద్ు చేసుకుని సవయంగా ఒకకో
కుటుంబం గుర్తంచి శ్ీద్ి తీసుకునే ప్ర్తస్ా త్ర
థ ర్ావ్ాలని చెపాారు. అంద్ుకే ప్రతీ జిలలాలో సగటున్ 3లక్షల
కుటుంబాలుండేలల జిలలాలన్ు ప్ున్రవయవస్థాకర్తసా ున్నటు
ా వ్ెలాడించారు. పేద్ల సంక్షేమం కకసం ప్రభుత్వం అనేక
కారాకీమలలు చేప్డుత్ న్నప్ాటకీ, ప్రావ్ేక్షణ లోప్ం వలా అవి అన్ుకున్న మేర ఫలితాలివవడం లేద్ని
ముఖ్ామంత్రర అనానరు. సమలజంలో పేద్ర్తకం, అసమలన్త్లు ఉన్నంత్ వరకు అశాంత్ర, అలజడి
ఉంటుంద్నానరు. వీటని రమప్మలప్డంలో చిన్న ప్ర్తపాలనా విభాగాలు మంచి ఫలితాలు అందధస్ా ాయని,
అంద్ుకు మండల వావస్ేా ఉదాహరణ అని స్థఎం అనానరు. ప్రజల స్ౌకర్ాారిమే ఈ ప్రకయ
ిీ
చేప్ట్ న్ంద్ున్
జిలలాలు, డివిజన్ు
ా , మండలలల సంఖ్ా పెర్తగతనా ఫరవ్ాలేద్ని స్థఎం అనానరు.

జిలలాల ప్ున్రవయవస్థాకరణపెై స్ో మవ్ారం కర్ంన్గర్, వరంగల్, ఖ్మూం, ఆదధలలబాద్, హైద్ర్ాబాద్ జిలలాల
ప్రజాప్రత్రనిధులు, టఆర్ఎస్ పార్్ నాయకులతో ముఖ్ామంత్రర చర్తచంచారు. పార్్ పారా మంటర్ పార్్ నాయకుడు
కె. కేశ్వర్ావుతో పాటు ఆయల జిలలాలకు చెందధన్ మంత్ర లు, ఎంపథలు, ఎమూలేాలు, ఎమూల్సీలు, జిలలా పార్్
అధాక్షులు, డిస్థస్థబి అధాక్షులు, డిస్థఎంఎస్ అధాక్షులు పాలగొనానరు.

‘‘స్ావత్ంత్రయం వచిచన్ప్ాట న్ుంచి దేశ్ంలో, ర్ాష్ట్ ంర లో అనేక సంక్షేమ కారాకీమలలు ప్రవ్ేశ్పెట్ ారు. వ్ేల కకటు
ా
ఖ్రుచచేశారు. కానీ పేద్ర్తకం పో లేద్ు. ద్ళిత్ లు బాగుప్డలేద్ు. వావసా లో మలరుా ర్ాలేద్ు. పేద్లు
పేద్లుగానే ఉనానరు. అంద్ుకే పాలకులకు కూడా త్ృపథా లేద్ు. వ్ెలిత్ర అలలగే ఉంటున్నదధ. ఈ ప్ర్తస్ా త్ర
థ న్ుంచి
బయటప్డే

చకోని

అవకాశ్ం

తెలంగాణ

ర్ాష్టా్రనికున్నదధ.

తెలంగాణ

ర్ాష్టా్రనికి

మంచి

ఆదాయ

వన్రులునానయి. స్ాన్ుకూల ప్ర్తస్ా త్
థ లునానయి. వీటని తెలివిగా ఉప్యోగతంచుకుని పేద్ర్తకంపెై యుద్ద ం
చేయలలి, ర్ాష్ట్ ంర న్ుంచి పేద్ర్తకానిన త్ర్తమికొటా్లి. పేద్ల కుటుంబాలన్ు త్ట్ లేపాలి. 2022 నాటకి తెలంగాణ
బడెెట్ ఐద్ు లక్షల కకటా రమపాయలకు చేరుకుంటుందధ. అప్ాటకి తెలంగాణ నీట పారుద్ల పారజెక్ులు
ప్యరా వుతాయి. విద్ుాత్ ఉత్ాత్రా పాాంటా నిర్ాూణం, మిష్టన్ భగరథ, రహదారుల నిర్ాూణం లలంట భార్
పెట్ ుబడులతో చేస్ే ప్న్ుల ప్యరా వుతాయి. మునిీపాలిటీలా ో అండర్ గ్ీండ్ డెన
ై ేజి లలంట కొనిన ప్న్ులు
మలత్రమే ఉంటాయి. అప్ుాడు మన్ చేత్రలో చాలల డబుబంటుందధ. ఆ డబుబలనీన పేద్ర్తక నిరమూలన్ కకసమే
వినియోగతస్ా ాం. ప్రతీ కుటుంబంపెై ప్రతేాక ద్ృష్థ్ పెడతాం. ప్రతీ కుటుంబం స్ే్టస్ ఆయల జిలలాల మంత్రర, కలెక్ర్
కంప్యాటర్లా పెట్ ుకుని ఎప్ాటకప్ుాడు ప్రావ్ేక్షణ జరుప్ుతారు. ప్రతీ ఒకో కుటుంబంపెై ద్ృష్థ్ పెట్ వ్ార్త
ఎద్ుగుద్లకు కార్ాాచరణ రమప ందధస్ా ారు. తెలంగాణకు వచిచన్ ఆదాయం పేద్ర్తక నిరమూలన్కే కేటాయిస్ాాం’’
అని ముఖ్ామంత్రర ప్రజాప్రత్రనిధులతో అనానరు. ముంద్ుగా తెలంగాణ ర్ాష్ట్ ంర లో ప్రతీ ఎకర్ాకు స్ాగునీరు
అందధచే కారాకీమంపెై ద్ృష్థ్ పెట్ ాం. మిష్టన్ కాకతీయ దావర్ా చెరువుల ప్ున్రుద్ద రణ చేప్ట్ న్ం. ఈ స్ార్త
కుర్తస్థన్ వర్ాాల వలా చెరువుల అలల మీద్ మన్ బత్ కమూలు ఆడుత్ న్నయ్. ప్రజలంతా సంబురంగా
ఉనానరు. 2017 డిస్ెంబర్ నాటకి కాళేశ్వరం పారజెక్ు ప్యరా వుత్ ందధ. మేడిగడడ

బాార్ేజితో పాటు

మలా న్నస్ాగర్, సుందధళ్ా, అనానరం ర్తజర్ావయరుా ప్యరా వుతాయి. ఎలా ంప్లిా , మిడ్ మలనేరు, ఎల్ఎండి
కాళేశ్వరం పారజెక్ుతో కనెక్ు అవుతాయి. దేవ్ాద్ులకు నీర్తచేచ త్ పాకుల గూడెం కూడా ప్యరా వుత్ ందధ. శ్రీ
స్థతార్ామ పారజెక్ు కూడా ప్యరా వుత్ ందధ. వీటనినంట దావర్ా గలదావర్త నీళ్లా మన్ ప లలలోా పారుతాయి. అటు
కృష్టాా నీళ్ా న్ు ఉప్యోగతంచుకకవడానికి పాలమూరు, డిండి ఎత్రా పో త్ల ప్థకాలు ప్యరా వుతాయి. ఆన్ గలయింగ్
పారజెక్ులనీన వచేచ ఏడాదధకే ప్యరా వుతాయి. వీట దావర్ా తెలంగాణ అంతా ససాశాామలం అవుత్ ందధ.
విద్ుాత్ రంగంలో కూడా ఎంతో ప్ుర్లగత్ర స్ాధధంచుకునానం. త్వరలోనే మన్ ర్ాష్ట్ ంర మిగులు విద్ుాత్ ర్ాష్ట్ ంర గా
మలరుత్ ంద్. ఇప్ాటకే నిరంత్ర విద్ుాత్ అందధంచుకుంటునానం. ప్రతీ ఇంటకి మిష్టన్ భగరథ దావర్ా
మంచినీళ్లా అంద్ుతాయి. రహదారుల ప్ర్తస్ా త్ర
థ ఎంతో మరుగవుత్ ందధ. మన్ం తీసుకొచిచన్ టఎస్-ఐపాస్,

ఐట విధానాల వలా ప్రప్ంచ ప్రఖ్లాత్ సంసా లు మన్ ర్ాష్ట్ ంర లో పెట్ ుబడులు పెట్డానికి ముంద్ుకొసుానానయి.
ఉదో ాగ, ఉపాధధ అవకాశాలు మరుగుప్డతాయి. ఇక మిగతలేదధ పేద్ర్తక నిరమూలనే. వావస్ాయం, నీట
పారుద్ల, అభివృదధి, మౌలిక సద్ుపాయలల రంగంలో వచేచ మూడు నాలుగేళ్ాలోనే మన్ ర్ాష్ట్ ంర ఎంతో
ముంద్ుకుపో త్ ందధ. ఇక మిగతలేదధ సంక్షేమమే. పేద్ర్తక నిరమూలన్పెైనే ద్ృష్థ్ పెడతాం. ఇప్ాటకే కెజి టు పథజి
విదాావిధాన్ం అమలులో భాగంగా ర్ెస్థడెన్ాయల్ సూోల్ీ పారరంభించుకునానం. వచేచ ఏడాదధకి వ్ాట సంఖ్ా
పెంచుకుంటాం. పేద్ పథలాలకు మంచి విద్ా అందధంచడం దావర్ా వ్ార్త జీవితాలోా వ్ెలుగుతెస్ా ాం. ఇంకా పేద్ల
కకసం అనేక సంక్షేమ కారాకీమలలు అమలు చేస్ా ాం. వీట ప్రావ్ేక్షణకు చిన్న ప్ర్తపాలనా విభాగాలుండడం
అత్ాంత్ అవసరం’’ అని ముఖ్ామంత్రర అనానరు.

‘‘మండలలలు ఏర్ాాటు చేస్థన్ప్ుాడు ర్ాజకీయ జోకాం ఎకుోవ్ెైందధ. నాయకులు త్మ స్ావరాం మేరకు
నిరాయలలు తీసుకునానరు. మండలలల కూరుా కూడా ప్రజల అభీష్ట్ ం మేరకు జరగలేద్ు. అరహత్లునాన కొనిన
మండల కేందారలు కాలేకపో యలయి. ఇప్ుాడలల జరగవద్ుద. ప్రజల అభిపారయలలకు అన్ుగుణంగా జరగాలి.
గత్ంలో జర్తగతన్ ప రపాటా న్ు సవర్తంచాలి. మండల కేందారనికి సమీప్ంలో ఉన్న గాీమలలు వ్ేర్ే మండలంలో
ఉనాన, వ్ేర్ే జిలలాలో ఉనాన సర్ే వ్ాటని సమీప్ మండలంలో కలపాలి’’ అని ముఖ్ామంత్రర సూచించారు.

సమలవ్ేశ్ంలో ప్రస్ా ావన్కు వచిచన్ అంశాలు
---------------------------------------ఇప్ాటకే ప్రకటంచిన్ ముస్ాయిదా ప్రకారం 17 కొత్ా జిలలాలు ఏర్ాాటు చేయడంతో పాటు జన్గామ, స్థర్తస్థలా,
గదావల జిలలాల ఏర్ాాటుకు సంబంధధంచిన్ ప్రజల న్ుంచి వసుాన్న విజఞ ప్ా ులన్ు ప్ర్తశ్రలించి నిరా యం
తీసుకుంటామని ముఖ్ామంత్రర కె. చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావు ప్రకటంచారు. చిన్న జిలలాల దావర్ానే అభివృదధి
స్ాధామని, సంక్షేమ కారాకీమలల అమలు, ప్రావ్ేక్షణ సులభత్రం అవుత్ ంద్ని ప్రభుత్వం విధాన్ ప్ర
నిరాయం తీసుకున్నంద్ున్ జిలలాలు, డివిజన్ు
ా , మండలలల సంఖ్ా పెర్తగతనా అభాంత్రం లేద్ని స్థఎం సాష్ట్ ం
చేశారు. ద్సర్ా ర్లజు పారరంభమయియా కొత్ా జిలలాలతో ప్రజలంతా సంతోష్టంగా ప్ండుగ జరుప్ుకుంటుంటే
జన్గామ, స్థర్తస్థలా, గదావల పారంతాల ప్రజలు బాధలో ఉండడం మంచిదధ కాద్ని స్థఎం అభిపారయప్డాడరు.
జన్గామ, స్థర్తస్థలా, గదావల జిలలాల ప్రత్రపాద్న్లపెై కసరత్ా

చేయలలని అధధకారులు, ప్రజాప్రత్రనిధులకు

సూచించారు. ఎంపథ కె. కేశ్వర్ావు నాయకత్వంలో హైప్ర్ కమిటీ వ్ేస్థ అధాయన్ం చేస్ా ామని, ర్ెండు మూడు
ర్లజులోానే నివ్ేదధక తెపథాంచుకుని త్ దధ నిరాయం తీసుకుంటామని ముఖ్ామంత్రర సాష్ట్ ం చేశారు. ఈ మూడు
జిలలాలన్ు ఏఏ మండలలలతో కలిపథ ఏర్ాాటు చేయవచలచ ప్ర్తశ్రలించాలని కూడా అధధకారులన్ు ఆదేశంచారు.
మొద్ట, ర్ెండవ ర్లజు చరచల త్ర్ావత్ కొత్ా జిలలాల ఏర్ాాటుపెై నాయకులోా ఏకాభిపారయం వాకా మయిందధ. దీని
ప్రకారం వరంగల్ జిలలాలో 5, కర్ంన్గర్ జిలలాలో 4, మహబూబ్ న్గర్ జిలలాలో 4, మద్క్ లో 3, రంగార్ెడల
ిడ ో
3, న్లా గ ండలో 3, ఆదధలలబాద్ లో 3, నిజామలబాద్ లో 2, ఖ్మూంలో 2, హైద్ర్ాబాద్ లో 1 చ ప్ుాన్ జిలలాలు
ఏరాడే అవకాశాలు కనిపథసా ునానయి. మొత్ా ంగా తెలంగాణలో 30 జిలలాలు ఏర్ాాటుకు అన్ుగుణంగా కసరత్ా
జరపాలని నిరాయం తీసుకునానరు. కొత్ా గూడెం జిలలాకు భదారదధర కొత్ా గూడెం జిలలా అనే పేరు పెట్ ాలని,
వికార్ాబాద్ కేంద్రంగా ఏరాడే జిలలా పేరున్ు వికార్ాబాద్ గానే ఉంచాలని, మహబూబాబాద్ కేంద్రంగా ఏరాడే
జిలలాకు మహబూబాబాద్ పేరునే ఉంచాలని నిరాయించారు. స్థర్తస్థలా కేంద్రంగా ఏరాడే జిలలాకు ర్ాజన్న పేరు
పెట్ ాలనే ప్రత్రపాద్న్న్ు ప్ర్తశ్రలించాలని ముఖ్ామంత్రర అధధకారులన్ు ఆదేశంచారు. వరంగల్ జిలలాలో
మహబూబాబాద్, భూపాలప్లిా , జన్గామ, వరంగల్ అరబన్, వరంగల్ రమరల్ జిలలాలు ఏర్ాాటు అయియా
విష్టయంలో జిలలాకు చెందధన్ ప్రజాప్రత్రనిధుల మధా ఏకాభిపారయం కుదధర్తందధ.

కర్ంన్గర్ జిలలాలో ఇప్ాటకే ప్రత్రపాదధంచిన్ కర్ంన్గర్, జగతతాాలతో పాటు స్థర్తస్థలా జిలలా ఏర్ాాటుకు ప్రజల
న్ుంచి వసుాన్న డిమలండ్ న్ు స్ాన్ుకూలంగా ప్ర్తశ్రలించాలని ముఖ్ామంత్రర కేస్థఆర్ సూచించారు.
హుజుర్ాబాద్, జమిూకుంట మండలలలన్ు కర్ంన్గర్ జిలలాలోనే కొన్స్ాగతంచాలని, కమలలప్యర్, ఎలోత్ ర్తా,
బీమదేవప్యర్ మండలలలన్ు వరంగల్ అరబన్ జిలలాలో, హుస్ానబాద్, కకహడ్ మండలలలన్ు స్థదద ప
ధ ేట జిలలాలో
కలపాలని ప్రత్రపాదధంచారు. మంథని ర్ెవ్ెన్ూా డివిజన్ న్ు యధావిధధగా కొన్స్ాగతంచాలని, పెద్దప్లిా ని న్గర
ప్ంచాయితీ న్ుంచి మునిీపాలిటీగా మలర్ాచలని, ఖ్మూం జలలాలోని వ్ాజేడు, వ్ెంకటాప్ురం మండలలలన్ు
భూపాలప్లిా జిలలాలో కలపాలని, వరంగల్ జిలలాలోని చేర్ాాల, మద్ూ
ద రు, కొమురవ్ెలిా మండలలలన్ు స్థదద ప
ధ ేట
జిలలాలో కలపాలని, కర్ంన్గర్ జిలలాలో కొత్ా గా రుద్రంగత మండలం ఏర్ాాటు చేయలలని నిరాయించారు. ఖ్మూం
జిలలాలో కొత్ా గా ఆరు మండలలలు (ఆళ్ా ప్లిా , కరకగూడెం, చుంచుప్లిా , లక్షిూందేవిప్లిా , సుజాత్న్గర్,
అన్నప్ుర్ెడ)ిడ ఏరుాటు చేస్ే విష్టయంలో ఏకాభిపారయం వాకా మందధ. ప్రత్రపాదధత్ జన్గామ జిలలాలో కొత్ా గా
స్ే్ష్టన్

ఘన్ప్యర్

ర్ెవ్ెన్ూా

డివిజన్

ఏర్ాాటు

చేయలలని

నిరాయించారు.

భూపాలప్లిా

జిలలాలోని

ములుగుకున్న పారధాన్ాం, గతర్తజన్ జనాభాన్ు ద్ృష్థ్లో పెట్ ుకుని ఆ పారంత్ం అభివృదధికి ప్రతేాక చరాలు
తీసుకకవ్ాలని, ప్రతేాకంగా నిధులు కూడా విడుద్ల చేయలలని ముఖ్ామంత్రర నిరాయించారు. వరంగల్ రమరల్
జిలలా ర్ాజధానిని కూడా వరంగల్ న్గరంలోనే ఏర్ాాటు చేయలలని స్థఎం అధధకారులకు సూచించారు.
ఆదధలలబాద్ జిలలాలో గాదధగూడ, స్థర్తకొండ మండలలలు ఏర్ాాటు చేయలలని నిరాయం జర్తగతందధ.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

