
1 
 

ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

ప్త్రికా పి్కటన - 01                  19 జనవర్ి, 2019 

రాబో యే ర ెండేళ్లలో తలెెంగాణలోని అనిి రహదారులన్ని అద్దెంలా మారాాలని 
ముఖ్యమెంత్రి క .చెంద్శిేఖ్ర్ రావు అధికారులను ఆదేశెంచారు. న్నటి పారుద్ల 
పాిజ క్టు ల నిరాాణెం తరాాత ప్భిుతాెం రహదారులకే పాిధానయెం ఇసుత ెంద్ని సపష్ుెం 
చేశారు. కొతత గా ఏరాపట ైన గాా మ ప్ెంచాయతీలతో సహా, రాష్ు రెంలోని మొతతెం 12,751 
గాా మ ప్ెంచాయతీలక్ట బిటి రహదారి సౌక్రయెం క్ల్పెంచాలని ఆదేశెంచారు. ప్సిుత తెం 
రహదారుల ప్రిస్థిత్ర ఎలా ఉెంది? వాటిని అద్దెంలా తయారు చేయడానికి ఏెం చేయాల్? 

అనే విష్యెంప ై ప్ిణాళిక్ రూప ెందిెంచాలని చెపాపరు. దీనికి అవసరమ ైన బడెెట్ 
కేటాయెంచడానికి ప్భిుతాెం స్థద్ధెంగా ఉెంద్ని వెలలడ ెంచారు. 

రాష్ు రెంలో రహదారుల ప్రిస్థిత్రప ై ముఖ్యమెంత్రి క .చెంద్శిేఖ్ర్ రావు శనివారెం 
ప్గిత్ర భవన్ లో సమీక్ష నిరాహ ెంచారు. ముఖ్య కారయద్రుులట సునిల్ శరా, రామక్ృష్ణ 
రావు, ఆర్ అెండ్ బి ఇఎన్నీ గణప్త్రర డ ి , ఎస్.ఇ. చెంద్శిేఖ్ర్, స్థఎెంఓ అధికారులట స్థాతా 
సభరాాల్, రాజశేఖ్ర్ ర డ ి  తదితరులట పాలగొ నాిరు. 

రాష్ు రెంలో రహదారుల ప్రిస్థిత్రప ై సమీక్ ెంచారు. తెలెంగాణ రాష్ు రెం ఏరపడ న 
తరాాత కేెంద్ెిం దాారా రికారుి  సాి యలో జాతీయ రహదారులట  సాధిెంచుక్టనాిమని 
ముఖ్యమెంత్రి చెపాపరు. రాష్ు రెంలో ఆర్ అెండ్ బి, ప్ెంచాయతీ రాజ్ శాఖ్ల ఆధ్ారయెంలో 
ప ద్ద  ఎతతత న రోడ్ల  నిరాాణెం చేప్టాు మని చెపాపరు. ఇెంకా రాష్ు రెంలో అవసరమ ైన చోట 
రహదారులక్ట మరమాతతలట చేయాలని, శథిలావసిక్ట చేరిన బిిడ ెలక్ట 
మరమాతతలట చేయాలని, ఇరుక్ట బిిడ ెలను వెడ్లటప చేయాలని చెపాపరు. దీనికోసెం 
ఇఎన్నీ సాి య నుెంచి ఎఇ సాి య వరక్ట రాష్ు ర సాి య ఆర్ అెండ్ బి అధికారుల సద్సుీ 
నిరాహ ెంచాలని చెపాపరు. గాా మ సాి య నుెంచి ప్ితీ రోడ్డి  ప్రిస్థిత్రని సమీక్ ెంచి, 
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తీసుకోవాల్ీన చరయలప ై ప్ణిాళిక్ రూప ెందిెంచాలని కోరారు. ఏ జిలాల , ఏ మెండ్లెం అనే 
తేడా లేక్టెండా, అక్కడ్ ఏ పారటు ప్జిాప్తి్రనిధి పాిత్రనిధ్యెం వహ సుత నాిరనే విష్యెం 
ప్క్కన బెటిు , ఎక్కడ్ అవసరెం ఉెంటే అక్కడ్ రోడ్ల  మరమాతతలట చేప్టాు లని 
ఆదేశెంచారు. సాి నిక్ ఎమ ాలేయలట, ప్ిజా ప్తి్రనిధ్ులట క్ూడా రోడ్ల  మరమాతత 
ప్నులను చేయెంచుకోవాలని సూచిెంచారు.  

ప్ెంచాయతీ రాజ్ నుెంచి ఆర్ అెండ్ బికి, ఆర్ అెండ్ బి నుెంచి జాతీయ 
రహదారులక్ట రోడ్డల  బదిలీ అయన సెంద్రభెంలో, వాటి నిరాహణ, మరమాతతల ప్టల  
నిరలక్షయెం వహ సుత నాిరని స్థఎెం అసెంతృపథత  వయక్తెం చేశారు. కొతత  రోడ్డల  నిరాాణెం అయేయ 
వరక్ట పాత రోడ్డల  పాడ్డప్డ నా ఎవరూ ప్టిుెంచుకోవడ్ెం లేద్ని, దీని వలల  ప్యిాణీక్టలట 
ఇబబెంది ప్డాల్ీ వసుత ెంద్నాిరు. రోడ్లను బదిలీ చేసే్ సెంద్రభెంలో అనుసరిెంచాల్ీన 
వయయహెం ఖ్రారు చేయాలని కోరారు.  

దేశెంలో ఎక్కడా లేని విధ్ెంగా రాష్ు రెంలో ఎమ ాలేయ కారాయలయాల నిరాాణెం 
చేప్టాు మని, వాటి నిరాాణెం తారగా ప్యరిత చేయాలని చెపాపరు. కొతతగా నిరిాెంచిన 
కాారురలను ఎమ ాలేయలక్ట కేటాయెంచనునిటలల  తెల్పారు. 
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     సిపఆిర్ఓ టు సఎిం 


