24-07-18
PRESS NOTE
Principal Secretary Municipal Administration Arvind Kumar asked the
GHMC engineers to ensure that all the preventive periodical maintenance works
are completed at the earliest. All the works relating to footpath construction,
road widening and laying of cement concrete roads should be expedited without
compromising on quality, he added.
Mr Kumar today held a meeting with the GHMC officials of Khairatabad
circle and took stock of the progress achieved in the various works taken up. He
stated that all the works should be completed by the end of October. He said that
while laying of Bt roads and recarpeting should be done after monsoon, the
process of calling tenders and issuing of letter of award should be completed
during the monsoon period.
He asked the assistant engineers who are on the field should necessarily
wear the jacket. He also suggested the engineers to conduct a meeting with the
ward members and the members of resident welfare association and have a quick
feedback to find out whether any work relating to emergency restoration work is
missing from the list identified by the officials. All the works identified by the
officials and also the works relating to repairs and patch works suggested by the
resident welfare associations should be taken up immediately. The pictures of the
works before and after completion of the work should be posted on twitter. He
observed that the social media should be used as a tool to highlight the positive
works done by the engineers. He told the Dy EEs to work closely with the people
so that all their genuine grievances are addressed.
GHMC Commissioner Janardhan Reddy, Additional Commissioner Bharati
Holikeri and Chief Engineer Ziauddin attended the meeting. Earlier the Principal
secretary planted a sapling in the zonal office.

పత్రికా పికటన

తేద.ి 24-07-2018

జిహెచ్ఎంస రిధిలో చేడుతునన అన్నన అభిఴాద్ిి న఼లు అక్టోబర్ చిఴరినాటిక్ి
ూరిి అవ్హాలన్న మున్నుల్ శహఖ ముఖయక్హరయదరిి

అరిాంద్ కుమార్ ఆద్ేశంచారు.

మంగళవ్హరం ఖైరతాబాద్ జోనల్ ఆపషర్ క్హరహయలయంలో జిహెచ్ఎంస అధిక్హరులతో
న్నరాహంచిన షమావ్ేవంలో జోనల్ రిధిలో జరుగుతునన న఼లై షమీక్షంచారు. ఈ
షందరభంగహ ఆయన మాటాాడుతూ ుట్ పహత్ న్నరహాణం, రోడా విషి రణ, స.స రోడా ఏరహాటు
ఴంటి న఼లన఼ తారితగతిన ూరిి చేయాలన్న అనానరు. న఼ల నాణయత విశయంలో రహజీ
డకూడదన్న షాశో ం చేశహరు.బీటి రోడా న్నరహాణ న఼లన఼ ఴరహీల అనంతరం చేటాోలన్న,
వ్హటిక్ి షంబంధించిన టండరా క్ియ
ి న఼ ఴరహీక్హలంలోనే ూరిి చేయాలన్న అనానరు. క్ైతర
స్హియిలో న్న చేసే షహాయ ఇంజనీరుా తాన్నషరిగహ జిహెచ్ఎంస జాక్ట్ ధరించాలన్న
ఆయన షఽచించారు. ఏఈ లు తమ

రిధిలోన్న వ్హరుు షభ్ుయలు

ఇతర షంఘాలతో

షమావ్ేవం న్నరాహంచాలన్న క్టరహరు. అధిక్హరులు గురిించిన న఼లతో పహటు రజల న఼ండష
ఴచిిన విననపహలన఼ స్హన఼కూలంగహ రిశకరించేంద఼కు అధిక్హరులు చొరఴ చఽపహలన్న
ఆయన షఽచించారు. న఼ల ురోగతిై ఎాటికుాడు స్హమాజిక మాదయమాలలో
తెలియజైయడం ద్ాారహ రజలలో స్హన఼కూల దాకాద్ాన్నన ంప ంద్ించఴచిన్న ఆయన
ేరొకనానరు. రజల షమషయలన్న తెలుష఼క్ొన్న వ్హరి ఆక్హంక్షలకు అన఼గుణంగహ ఇంజనీరుా
న్నచేయాలన్న ఆయన తెలిపహరు. జిహెచ్ఎంస కమీశనర్ జానారిన్ రడషు, చీఫ్ ఇంజనీర్
జియాఉద్దీన్, అడషశనర్ కమీశనర్ ఫారతి సో ళిక్ైరి ఇతర అధిక్హరులు ఈ షమావ్ేవంలో
పహలగొనానరు.

అంతకు

ముంద఼

ముఖయక్హరయదరిి మొకకలన఼ నాటారు.

ఖైరతాబాద్
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క్హరహయలయు
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