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పత్రికా త్రపకటన
నర్స ంపేట పటణ
ట రూపురేఖలను మారుస్తం- పుర్పాలక శాఖ మంత్రి కేటీ రామారావు
నర్స ంపేట పటణ
ట రూపురేఖలు మారేలా అభివృద్ధి చేసుకునే ద్ధశగా పనిచేయాలని పుర్పాలక శాఖ మంత్రి కేటీ
రామారావు పిలుపునిచ్చా రు. ఈరోజు హైదరాబాద్లోని బేగంపేట కాయ ంపు కారాయ లయంలో జరిగిన పటణ
ట పుర్పాలిక
సమీక్షా సమావేశంలో మంత్రి ఈ మేర్కు అధికారులకు ,త్రపజాత్రపినిధులకు ద్ధశానిర్దరే శశం చేశారు. రాష్ట్ ట సివిల్ సప్ల ో
కార్పొ రే్న్ చైర్మ న్ ప్ద్ధశ సుదర్శ న్ రెడ్డి విజపి
ఞ త మేర్కు ఏరాొ టు చేసిన ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పటణా
ట నిి
అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు అవసర్మైన కార్య త్రకమాల రూపకలొ న పైన మంత్రి పలు సలహాలు, సూచనలు చేశారు.
త్రపభుత్వ ం త్ర్ఫున ఇపొ టికి 20 కోటో రూపాయల త్రపతేయ క నిధులను నర్స ంపేట మునిస పాలిటీ ఇచ్చా మని, ఈ
నిధుల ద్వవ రా పటణ
ట ంలోని కనీస మౌలిక వసతులను ఏరాొ టు చేసందుకు త్రపాధానయ త్ ఇవ్వవ లని కోరారు. ఈ
సమీక్షా సమావేశం సందర్భ ంగా పటణ
ట ంలో ఉని టువంటి మౌలిక వసతులు, రోడ్లో పారుు లు, చెరువులు, సమ శాన
వ్వటిక వంటి వివరాలను అడ్డగి తెలుసుకున్ని రు. త్రపభుత్వ ం ఇచ్చా న త్రపతేయ క నిధులతో ముందుగా పటణ
ట
సుందరీకర్ణ తో పాటు, జంక్షన్ అభివృద్ధ,ి కుమమ రి కుంట వదశ పారుు ఏరాొ టు, పటణ
ట రోడ్కి
ో ఎల్ఈడీ లైటుో
బిగింపు, మోడ్ల్ మారెు టో ఏరాొ టు వంటి కార్య త్రకమాలను త్రపాధానయ త్ ఇచ్చా ముందుకెళ్లోలని సూచ్చంచ్చరు.
త్రపభుత్వ ం ఇచ్చా న త్రపతేయ క నిధులతో చేపట్టటు
ట వంటి కార్య త్రకమాలను అకోబ
ట ర్ న్నటికి పూర్ తయాయ త్రపణాళికలు
త్యారు చేసుకోవ్వలని, ఈ మేర్కు ఆయా కార్య త్రకమాలకు టండ్ర్ ోను పూరి త చేయాలన్ని రు. పటణ
ట ంలో తాగునీటి
సర్ఫరా, పారిశుదయి నిర్వ హణ గురించ్చ మంత్రి త్రపతేయ కంగా అడ్డగి తెలుసుకున్ని రు. నర్స ంపేట కోసం త్రపతేయ కంగా
ఒకు డ్ంపు యారుినుుుుుుు ఏరాొ టు చేసుకోవడ్ంతో పాటు సవ చఛ ఆటోలను వినియోగంలోకి తీసుకొచేా ందుకు
త్రపయతాి లు త్రపార్ంభించ్చలన్ని రు. మునిస పాలిటీ ఆద్వయం ఖరుా లను మంత్రి అడ్డగి తెలుసుకున్ని రు.
రాష్ట్ం
ట లో అనేక పుర్పాలికలు 100% ఆద్వయపు పనుి కలెక్షనను
ో స్ధించ్చయని ఈ సంవత్స ర్మైన్న 100%
ఆద్వయపనుి లక్షాయ నిి చేరుకోవ్వలని మంత్రి కమి్నరుు ు
ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నర్స ంపేట పటణ
ట అభివృద్ధి మరియు విసతర్ణ వేగంగా జరుగుతుని నేపథ్య ంలో అత్రకమ
లేఔటను
ో ఏ మాత్రత్ం సహంచేద్ధ లేదని, అలాంటి వ్వటి పైన కఠిన చర్య లు తీసుకోవ్వలని డైరెక టర్ టౌన్ అండ్ కంత్రటీ
ర్దపాోనిం్ ను ఆదేశంచ్చరు.
నర్స ంపేట అభివృద్ధి కోసం త్రపతేయ కంగా 20 కోటో రూపాయలను కేటాయంచడ్ంతోపాటు ఈరోజు సమీక్ష సమావేశానిి
నిర్వ హంచ్చ ద్ధశానిరే శశం చేసిన మంత్రి కేటీ రామారావు కు , రాష్ట్ ట సివిల్ సప్ల ోస్ కార్పొ రే్న్ చైర్మ న్ ప్ద్ధశ సుదర్శ త్రెడ్డి
కృత్జత్
ఞ లు తెలిపారు. మంత్రి ద్ధశానిరే శశం చేసిన మేర్కు మౌలిక వసతుల కార్య త్రకమాలను అకోబ
ట రు న్నటికి
పూర్ తయ్య ందుకు ర్దస్నినిక త్రపజాత్రపినిధులు అంతా కలిసి ముందుకెళ్లతమ న్ని రు. మంత్రి సూచ్చంచ్చన కార్య త్రకమాలకు
శంకుస్నిపన నిర్వ హంచేందుకు ఆగసుట మాసంలో నర్స ంపేట పటణ
ట ంలో పర్య టించ్చలిస ంద్ధగా మంత్రిని సుదర్శ న్
రెడ్డి కోరారు.
ఈ సమీక్ష సమావేశంలో సిడ్డ ఎం ఏ ర్దీ దేదేవితో పాటు ఇత్ర్ మునిస పల్ శాఖ ఉని తాధికారులు పాల్గొన్ని రు.

