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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01              02 జనవర,ి2019 

 తెలంగాణలో కోటి ఎకరాలు సాగులోక ి తీసుకురావాలనన సంకలపంతో 
పభిుత్వం వేల కోటలు  ఖర్చు పెడుత్ుననదని దానికి అనుగుణంగా అధికార్చలు, వర్క్ 
ఏజెన్సీలు నిర్ుక్ష్యం వహ ంచకుండా పనులు యుదధ ప్ాిత్రపదికన పూరిి చేయాలని 
ముఖయమంత్రి కలవకుంటు  చందశిేఖర్ రావు ఆదేశంచార్చ. మూడు షిఫ్ుు లోు  నాలుగు 
రెటలు  లేబర్క ని, మెషినరీని   పెంచి వేగంగా ప్ాిజెకుు  పనులను పూరిి  చేయాలని సీఎం 
కేసీఆర్క సూచించార్చ. కాళేశ్వర్ం ప్ాిజెకుు  పనుల పరిలనలనలో గంగంగా రెండవ రు  
బుధవార్ం కనేనపల్లు పంప్ హౌజ్ నుండి అనానర్ం బంయరేజి వర్కు న్సటిని త్ర్ల్లంచే 
కాలువ పనులను పరిలనల్లంచార్చ.  కనననపల్లు పంప్ హౌజ్ నుండి సుమార్చ 15 
కిలోమీటర్చు  అనానర్ం బంయరేజీ వర్కు రుడుు  కాలువ వనంబడి  పియాణిసూి  అనేక  
చుటు  ఆగి క్షుణణంగా పరిలనల్లంచార్చ. ఏ పని ఏ సటుజీలో ఉంది? ఎంత్ మేర్కు 
పూరి్య్యంది? ఇంకా ఎంత్ పని కావాల్లీ ఉంది? అని అధికార్చలను, వర్క్ ఏజెన్సీ 
పతి్రనిధులను అడిగి తెలుసుకునానర్చ. ఏమెైనా ఇబబందులు ఉనానయా? అని ఆరా 
తీశార్చ. కొనిన చుటు  కాలువ సెైడ్ సలు ప్ీ కూల్లప్ల త్ునానయని, అటలవంటి రీచేస్ లో 
కాంకరీట్ గెైడ్ వాల్సీ కడితే క్షేమంగా ఉంటలందని అధికార్చలు సూచించార్చ. 
ముఖయమంత్రి వాటిని చూసి వనంటనే గెైడ్ వాల్సీ నిరిమంచడానికి ఏరాపటల 
చేసుకోవాలని ఇంజన్సర్క ఇన్ చీఫ్ ని ఆదేశంచార్చ. వర్క్ ఏజెన్సీలకు బిలుు లు చెల్లుంచే 
విషయంలో జాపయం జర్గొదదని ఇపపటికే ఆదేశాలు జారీ చేశామని ఎక్డెైనా చినన 
చినన  సమసయలు ఉంటే వనంటనే పరిష్రించాలని సెకెీటరీ సిమతా సభరావల్స ను 
ఆదేశంచార్చ. అనానర్ం బంయరేజీ నుండి పుంప్ హౌజ్ వర్కు ఉనన కాలువ ల ైనింగ్ 
పనులు ఇంకా నాలుగు రెటలు  పని పెర్గాలని, లేబర్క ను కూడా అవసరానికి 
అనుగుణంగా పెంచుకోవాలని సీఎం సూచించార్చ. పనుల నాణయత్ విషయంలో రాజీ 
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పడవదదని అనానర్చ. మారిు ననలాఖర్చకు కాలువ పనులు పూరిి అయ్యయలాగా ప్ాు న్ 
చేసుకోవాలని సి ఎం ఆదేశంచార్చ. 
 అనంత్ర్ం అనానర్ం బంయరేజి వదద  పనులని పరిలనల్లంచి పనులపెై afscon 

కంపెన్స పతి్రనిధులతో, ఇంజన్సర్ుతో సమీకి్షంచార్చ. అనానర్ం బంయరేజీ పనులు మొతి్ం 
ఫిబవిరి ననలాఖర్చకు పూరిి చేసాి మని కంపన్స పతి్రనిధులు సి ఎం కు హామీ ఇచాుర్చ. 
అనానర్ం బంయరేజి పనులపెై సి ఎం సంత్ృపిి ని వయకిం చేసినార్చ. అనంత్ర్ం సునిదలు  
బంయరేజి, అనానర్ం పంప్ హౌజ్, సుందిళ్ళ పంప హౌజ్ పనులని కూడా సఎిం 
పరిలనల్లంచార్చ. సుందిళ్ళ బంయరేజి పనులు మందకొడిగా సాగుత్ునానయని, 

ఎటిుపరిసిిత్ులోు  బంయరేజి పనులు,  ఫ్ుడ్ బంయంక్ పనులు, రివేట్ మెంట్ పనులు మారిు 
ననలాఖర్చకు పూరిి కావాలని ఆదేశంచినార్చ. పంపులు, మోటంర్ు బిగింపు పనులు 
కూడా మార్కు ననలాఖర్చకు పూరీి చేసి ఏపిిల్స లో వనట్ ర్న్ కు సిదదం  చేయాలని 
ఆదేశంచినార్చ. పంప హౌజ్ ల వదద  టంిన్ీో వార్చ నిరిమంచిన విదుయత్ సం సటుషనును 
వాన న్సటి నుంచి ర్కి్షంచడానికి త్గిన ఏరాపటలు  చేసుకోవాలని ఆదేశంచార్చ. 
 అనంత్ర్ం లీనరాంసాగర్క పునర్చజీీవన పథకం లో గంగంగా రాజేశ్వర్క రావు పటట 
వదద   నిరామణం అవుత్ునన రెండవ పంప్ హౌజ్ నిరామణ పనులను పరిలనల్లంచార్చ. 
మొదట రెండు పంపు హో  లోు  మొతి్ం 18 పంపులు, మోటంర్ు బిగింపు పకిిీయని 
వేగవంత్ం చేయాలని, మూడు పంప్ హజ్ పనులు ఆపివేసి అక్డ నుంచి లబంర్క, 

మెషినరీని మొదటి పంపు హౌజ్ ల వదదకు త్ర్ల్లంచి మార్కు ననలాఖర్చకు పూరిి 
చేయాలని ఆదేశంచినార్చ. ఆ త్రావత్ జూన్ నాటికి మూడవ పంపు హజ్ పనులు 
పూరిి చేసుకోవాలని సూచించార్చ.   
 ప్ాిజెకుు  పూరి్య్ సాగు న్సర్చ అందించే పకిిీయ పూరి్య్న త్రావత్ ఈ ప్ాింత్ం 
టూరిజం లో బంగా అభివృదిధ  చెందుత్ుందని ముఖయమంత్రి అనానర్చ. కాళేశ్వర్ం 
దేవాలయం, ఫారెస్ు  ఉనన ఈ ప్ాింత్ంలో కాళేశ్వర్ం ప్ాిజెకుు  పూరి్య్తే టూరిసుు ల 
సంఖయ ఇంకా గంరీగా పెర్చగుత్ుందని 5 నుండి 10 ఎకరాలోు  హో టళ్లు  నిరామణం 
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జరిగేలా ప్ల ి త్ీహ సాి మని సీఎం తెల్లప్ార్చ. మల్టు నేషనల్స కంపెన్సలను టూరిజం 
అభివృదిధ  లో గంగసావములను చేయాలనే ఆలోచన చేసుి ననటలు  సీఎం వివరించార్చ. 
ప్ాిజెకుు  పనులు చేసట కీమంలో రుడుు  నిరిమంచడం సహా ఎలకిుిక్ బో టింగ్ వంటి 
అంశాలను కూడా దృషిులో పెటలు కోవాలని సీఎం సూచించార్చ. రామగుండం నుండి 
రెైలేవ మార్గం కూడా ప్ొ డిగిసాి మని భవిషయత్ుి లో ఈ ప్ాింత్ం చాలా బంగా అభివృదిధ  
చెందుత్ుందని సీఎం అనానర్చ. ఇక నుండి ఎపపటికపుపడు తాను కూడా ప్ాిజెకుు  
పనులను సమీక్షిసాి నని ముఖయమంత్రి తెల్లప్ార్చ.  
 ముఖయమంత్రి వనంట చీఫ్ సెకీటరీ ఎస్.కె. జోషీ, డీజీపీ మహ ందర్క రెడిు , పభిుత్వ 
విప్ పలాు  రాజేశ్వర్క రెడిు , ఎమెమలేయ వేముల పశిాంత్ రెడిు , టీఎస్ ఎండీసీ ఛెైర్మన్ శేరి 
సుగంష్ రెడిు , పభిుత్వ సలహాదార్చ వివేక్,  సీఎం సెకీటరీ సిమతా సబరావల్స, మాజీ 
ఎమెమలేయ పుటంు  మధు , ఇంజన్సరింగ్ ఇన్ చీఫ్ ముర్ళీధర్క రావు,  సీఈ వనంకటేశ్వర్చు , 
సీఎం ఓఎస్ డి లీనధర్క రావు దేశ్ ప్ాండే, ల్లప్ు సలహాదార్చ పెంటంరెడిు , మెగా ఎండీ 
కృష్ాణ రెడిు  ఉనానర్చ. 
......................................................................................................... 

                        సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


