
పత్రికా పకిటన.        తేది.   జూల ై 19, 2018. 

 మునిసిపల్ అడ్మినిస్ర షేన్ ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీ అర్వింద్ కుమార్                       
కూకట్ పలి్ల జోన్ లో పలు అభివృదిి  పనులను వ ింటనే చేపటటర లని అధికార్ులను 
ఆదేశిoచార్ు.  ఆయన గుర్ువార్ిం జి.హెచ్.ఎిం.సి. అధికార్ులతో సమీక్షా 
సమావేశిం నిర్వహ ించార్ు.  ఈ సిందర్భింగా ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీ అర్వింద్ 
కుమార్ మాటటి డుతూ, వర్ాా ల వలి పిజలు నీర్ు పలు చోటి నిలువ ఉిండడిం, నీట ి
గుింతలు, ముర్శకి కాలువలు పొ ింగశ పొ రి్డిం, చెతత  తొలగశింపు వింటి సమసయలు 
ఎదుర్్కింటటర్ని, సమసయల పర్శష్ాకర్ానికి అధికార్ులు కృషి చేయాలని అనాార్ు.  
జోనల్ కమిషనర్ుి  మర్శయు సీనియర్ అధికార్ులు ఇటిర  పాిింతాలను తర్చూ 
తనిఖి చేయాలని మర్శయు అటిర  పదిేశాలు గుర్శతించి తక్షణ చర్యలు తీసుకొని 
సమసయలు పర్శషకర్శించాలని తెల్లపార్ు.  ర్ాబో యే ర్ ిండు ర్ోజులోి  స్ాా నిక వ లఫేర్ 
అస్ో సియేషన్ లతో కనీసిం నాలుగు వార్ుు  స్ాా య సమావేశాలు ఏర్ాాటు చేసి, 
పజిలు ఎదుర్్కింటునా సమసయల గుర్శించి తెలుసుకొని పాిథమిక సమాచార్ానిా 
కల్లగశ ఉoడ్ాలనాార్ు.  వాటర్ వర్క్ వభటగిం మేనేజర్ుి , టటిఫిక్ పో లీసు మర్శయు 
పార్శశుధ్య అధికార్ులు ట ిం లో భటగింగా ఉిండ్ాలనాార్ు.  వర్ాా కాలిం లో పజిలు 
ఎదుర్్కoటునా సమసయలఫ కాకుిండ్ా, పజిలతో జర్శగశన సింభటషణలోి  అిందిన 
ఫిర్ాయదులను తదుపర్శ వార్ింలో పసి్ాత వించాలని తెల్లపార్ు.  జి.హెచ్.ఎిం.సి. ఆప్ 
(GHMC app) ను డ్ౌన్ లోడ్ చేసుకొనుటకు ఆయన అిందర్ు జి.హెచ్.ఎిం.సి. 
అధికార్ులను ఆదేశిించార్ు.  అలాగే అిందర్ు జి.హెచ్.ఎిం.సి.అధికార్ులు టివటరర్ 
అక్కింటిను  తెర్శచి సమసయల పర్శష్ాకర్ిం., డ్ేబ్రిస్ తొలగశింపు పనుల వవర్ాలు, 



ముర్శకి కాలువలు శుభ్ిిం చేయడిం మర్శయు ఇతర్ పనుల వవర్ాలు పనులు 
చేపటుర టకు ముిందు, తర్వాత పర్శసిాత్ర ఫొ టోగాీఫ్ ల తో సహా  టివటరర్ అక్కింటి 
లో పో స్ర  చేయాలని  అధికార్ులను ఆదేశిించార్ు.  క్షేత ిస్ాా యలో పనిచేస్టపుడు 
జి.హెచ్.ఎిం.సి. జాక ట్ వధిగా ధ్ర్శించాలని, అది ఒక మించి పభిటవానిా 
కలుగచేసుత ిందని ఆయన అధికార్ులకు సూచిించార్ు. ర్ోడిప ై పడవేసిన చెటి 
కొమిలను తొలగశించే కార్యకమీానిా పతిేయక డ్ెైవై్ గా  చేపటటర లని ఈ సిందర్భింగా 
అధికార్ులకు తెల్లపార్ు.   

జి.హెచ్.ఎిం.సి. కమిషనర్ శ్రీ బ్ర. జనార్దన్ ర్ డ్ము  మాటటి డుతూ, అధికార్ులు 
పౌర్ులను గ్ర్వించాలని, అపుడ్ే పజిలు చేసిన పనిని పశిింసిస్ాత ర్ని అనాార్ు.  
ర్ాబో యే ర్ ిండు న లలోి  నగర్ింలో 350 కి.మీ. మేర్ ఫుట్ పాత్ ఏర్ాాటు 
చేయబడుత ిందని, అిందువలి అధికార్ులు ఫుట్ పాత్ లప ై ఏ వధ్మ ైన 
ఆకమీణలు అనుమత్రించర్ాదని తెల్లపార్ు.  ఈ సమావేశింలో చీఫ్ ఇింజనీర్ 
జియావుదదదన్, జోనల్ కమిషనర్ శింకర్యయ ఇతర్ అధికార్ులు పాలగొ నాార్ు.              
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