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తేది: 25-08-2017

అన్ని ఆవాస పారాంతాలకు సురక్షిత మాంచి నీరు అాందివ్వకుాంటే వ్చ్చే ఎన్నికలలో పో టీ చ్చయబో మన్న
సవాల్ తీసుకున్న మిషన్ భగీరథ పనులు చ్చసు ున్ాిమన్న ముఖ్యమాంత్రర శ్రీ కె. చాంద్రశేఖ్ర్ రావ్ు మరోసారి

గురుు చ్చశారు. దచశాంలల ఎవ్రూ తీసుకొన్న సవాల్ స్వవకరిాంచ్ామన్న, దాన్నకి తగినటల
ో పన్న చ్చయాలన్న, సకాలాంలల
పనులు పూరిు చ్చస్ి పరజలకు సురక్షిత మాంచి నీరు ఇవ్వడాం మన రాష్ ర గౌరవాన్నకి సాంబాంధిాంచిన అాంశమన్న

ముఖ్యమాంత్రర చ్ెపాారు. ఈ ఏడాది డిస్ాంబర్ న్ాటికే గాీమాలకు మాంచినీరు అాందాలన్న, ఈ లలపుగాన్ే ఇన్ టెక్
వెల్్, వాటర్ టీట్
ర మాంట్ పాోాంటో న్నరాాణాం పూరు యి నీటిన్న అాందిాంచ్ాలన్న చ్ెపాారు. స్ప్ ాంబర్ నుాంచ్చ పాంపులు

పారరాంభాంచ్ాలన్న, డిస్ాంబర్ న్ాటికి వ్ాంద్కు వ్ాంద్ శాతాం పూరిు కావాలన్ాిరు. తెలాంగాణ రాష్ ర పరభుతావన్నకి

మిషన్ భగీరథ జీవ్నారణ సమసయ అన్న, కాబటి్ అధికారులు, పరజాపరత్రన్నధులు, వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లు
రేయిాంబవ్ళ్లో పన్న చ్చస్ి లక్షయయన్ని చ్చరుకోవాలన్న స్వఎాం కోరారు. ఎకకడ చిని జాపయాం జరిగిన్ా పరభుతవాం ద్ృష్ి్కి
తచవాలన్న, ఏ సమసయ వ్చిేన్ా జోకయాం చ్చసుకున్న పరిషకరిాంచడాన్నకి పరభుతవాం స్ిద్ధాంగా ఉాంద్న్ాిరు.
మిషన్ భగీరథపై పరగత్ర భవ్న్ లల ముఖ్యమాంత్రర కె. చాంద్రశేఖ్ర్ రావ్ు ఉనితసాాయి సమావేశాం
న్నరవహాంచ్ారు. ఉప ముఖ్యమాంత్రర శ్రీ కడియాం శ్రీహరి, మాంతరరలు శ్రీ ఈటెల రాజేాంద్ర్, శ్రీ పో చ్ారాం

శ్రీన్నవాసరెడ,ిి శ్రీ ఇాంద్రకరణ్ రెడిి, శ్రీ తరమాల న్ాగేశవర్ రావ్ు, శ్రీ జగదీష్ రెడిి, శ్రీ జూపల్లో కృష్ాారావ్ు, శ్రీ
మహాంద్ర్ రెడ,ిి డిపూయటి స్వాకర్ శ్రీమత్ర పదాా దచవేాంద్ర్ రెడిి, మిషన్ భగీరథ వెైస్ చ్ెైరాన్ శ్రీ వేముల పరశాాంత్

రెడ,ిి ఎమాలయయలు శ్రీ ఎరీవెల్లో ద్యాకర్ రావ్ు, శ్రీ మాంచిరెడిి కిషన్ రెడిి, శ్రీ చిటె్ాం రామాహన్ రెడిి, శ్రీ సుధీర్
రెడ,ిి శ్రీ బాజిరెడిి గోవ్రధన్, రాజయసభ సభుయడు కెప్ న్ లక్షిాకాాంతరావ్ు, పరభుతవ పరధాన కారయద్రిి శ్రీ ఎస్.పి.
స్ిాంగ్, ముఖ్యమాంత్రర కారయద్రిి శ్రీమత్ర స్ిాతా సభరావల్, ఇ.ఎన్.స్ి. శ్రీ సురెాంద్ర్ రెడిి, ఎస్.పి.డి.స్ి.ఎల్.
స్ిఎాండి శ్రీ రఘుమారెడిి, డెైరెక్ర్ శ్రీ శ్రీన్నవాసరెడిి, స్వన్నయర్ అధికారులు, వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లు పాలగొన్ాిరు.

43 వేల కోటో వ్యయాంతో, దచశాంలల మరెకకడా లయన్న విధాంగా యావ్త్ రాష్ ాంర కోసాం ఇాంత పద్ద పథకాం
తెసు ున్ాిరన్న స్వఎాం చ్ెపాారు. అది పద్ద సవాల్ తీసుకున్ాిాం కనుక ఇకపై తాన్ే సవయాంగా కారయక్షేతారలను

సాంద్రిిసాునన్ాిరు. మాంతరరలు, ఎాంపవలు, ఎమాలయయలు, ఇతర పరజా పరత్రన్నధులు కూడా తమ పరిధిలల
పనులను న్నరాంతరాం సమీక్షిాంచ్ాలన్న, పరయటనలు జరపాలన్న ఆదచశాంచ్ారు.

రాష్ ర వాయపు ాంగా వివిధ స్గెాాంటో పరిధిలల జరుగుతరని ఇాంటేక్ వెల్్, వాటర్ టీట్
ర మాంట్ పాోాంటల
ో , విద్ుయత్
సరఫరా, వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్ల పన్నతీరు, పైపుల ైనో న్నరాాణాం, రిజరావయరో లల నీటి న్నలువ్, అాంతరొ త పనులు
తదితర అాంశాలపై కూలాంకశాంగా చరిేాంచ్ారు. 19 ఇాంటెక్ వెల్్ లల 16 పూరు యాయయన్న, మిగతావి తవరలలన్ే

పూరు వ్ుతాయన్న అధికారులు చ్ెపాారు. 50 వాటర్ టీట్
ర మాంట్ పాోాంటో లల 15 పూరు యాయయన్న, 27
పూరిుకావ్చ్ాేయన్న, మిగతా 8 పురొగత్రలల వ్ున్ాియన్ాిరు. 49,238 కి.మీ పైపుల నుకు గాను 43,427
(88 శాతాం) పైపుల ైనో ు స్ిద్ధాంగా వ్ున్ాియన్న చ్ెపాారు. 421 సాంపులలో 247 పూరు యాయయన్న, 143

జి.ఎల్.బి.ఆర్.లలల 73 పూరు యాయయన్న, 562 ఒ.హెచ్.బి.ఆర్ లలల 192 పూరు యాయయన్న, 248 పాంపు
హౌజ్ లలల 51 పూరు యాయయన్న, మిగతావి కొదిద రోజులలోన్ే పూరు వ్ుతాయన్న అధికారులు చ్ెపాారు. విద్ుయత్

శాఖ్ ఆధవరయాంలల న్నరిాాంచ్ాల్ల్న సబ్ స్ట్షనుో, విద్ుయత్ ల ైనో ు, టారన్్ ఫారారో పనులు అనీిన్నరీాత ష్డయయల్
పరకారాం జరుగుతరన్ాియన్న అధికారులు వివ్రిాంచ్ారు. గాీమాలలో అాంతరొ త పనులు మినహా మిగతావ్నీి
డిస్ాంబర్ లలగా పూరిు చ్చసు ామన్న అధికారులు చ్ెపాారు.

ఈ ఏడాది డిస్ాంబర్ చివ్రి న్ాటికి పనులు పూరిు చ్చస్ి అన్ని గాీమాలకు శుధ్ిద చ్చస్ిన నదీ జలాలను జనవ్రి 1
న్ాడు నయతన సాంవ్త్ర కానుకగా పరజలకు అాందిాంచ్ాలన్న ముఖ్యమాంత్రర సయచిాంచ్ారు. ఆ తరువాత ఆరు
న్ెలలలో గాీమాలలో టాయాంకుల న్నరాాణాం, పైపుల ైనో ఏరాాటల, నలాోలు బిగిాంచడాం లాాంటి పనులు పూరిు

చ్చయాలన్న ముఖ్యమాంత్రర చ్ెపాారు. వ్చ్చే న్ెల నుాండచ ఇాంటేక్ వెల్్ నుాండి డబ్
ో ూ టిపి ల దావరా మాంచినీటిన్న

పాంపిాంగ్ చ్చయడాం పారరాంభాంచ్ాలన్న చ్ెపాారు. మొద్టలో బాలారిష్్ ాలు తపావ్న్న, ఎపాటికపుాడు ఎద్ురయియయ
చిని చిని సమసయలను వెాంటవెాంటన్ే పరిషకరిాంచ్ాలన్న ముఖ్యమాంత్రర చ్ెపాారు.
‘‘తెలాంగాణ పరభుతవాం అతయాంత పరత్రష్ా్తాకాంగా తీసుకుని కారయకీమాలు మ్డు. ఒకటి న్నరాంతర విద్ుయత్
సరఫరా, రెాండవ్ది రెైతరలకు సాగునీరు అాందివ్వడాం, మ్డవ్ది పరజలకు సురక్షిత మాంచినీరు సరఫరా
చ్చయడాం. విద్ుయత్ సమసయను విజయవ్ాంతాంగా అధిగమిాంచగల్లగాము. న్నరాంతరాం విద్ుయత్ సరఫరా

జరుగుతోాంది. 45 శాతాం వ్యవ్సాయ పాంపుస్టో కు 24 గాంటల విద్ుయత్ అాందిసు ున్ాిాం. తవరలలన్ే 100 శాతాం
పాంపుస్టో కు 24 గాంటలు ఉచిత విద్ుయత్ అాందిసు ాాం. విద్ుయత్ రాంగాంలల అద్ుుత విజయాం సాధిాంచ్ాాం.

సాగునీరు అాందిాంచడాం కోసాం పారజెక్ుల న్నరాాణాం జరుపుతరన్ాిాం. బడెెట్ లల రూ. 25 వేల కోటల
ో
కేటాయిాంచడాంతో పాటల ఇతర ఆరిాక సాంసా ల దావరా కూడా న్నధులు సమకూరుసుున్ాిాం. మొతు ాం ఏడాదికి
రూ. 58వేల కోటో వ్రకు నీటి పారుద్ల శాఖ్ పారజెక్ుల కోసాం ఖ్రుే పడుతరన్ాిాం. కాళేశవరాం పారజెక్ు దావరా

వ్చ్చే ఏడాది నుాండచ గోదావ్రి జలాలు అాంద్ుబాటలలలకి వ్సాుయి. పారజెక్ుల న్నరాాణాం పనులు అనయహయాంగా
జరుగుతరన్ాియి. పరగత్ర న్నరోధక శకుులు, పరతీప శకుులు ఆటాంకాలు కల్లగిసు ున్ాి పరభుతవాం మొాండి
పటల్ద్లతో ముాంద్ుకు పో తరనిది. పారజెక్ులను శరవేగాంగా న్నరిాసుున్ాిాం. ఇక మ్డవ్ది ముఖ్యమైనది

అయిన మిషన్ భగీరథ పనులు న్నరాయిాంచుకుని పరకారాం జరుగుతరనియి. అధికారులు, ఇాంజనీరుో,
వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లు సమనవయాంతో పన్నచ్చసు ున్ాియి. దచశాంలల ఇాంత పద్ద పన్న మరెకకడా జరుగద్ు. ఇది అత్ర

గొపా ఇాంజనీరిాంగ్ ఫవట్. ఇపాటికే 11 రాష్ా్రలు వ్చిే చయస్ి పో యాయి. కేాంద్ర పరభుతవాం పరశాంస్ిాంచిాంది. నీత్ర
అయోగ్ కొన్నయాడిాంది. ఇతర దచశాల పరత్రన్నధులు వ్చిే చయసుున్ాిరు. ఆరిాక సాంసా లు మిషన్ భగీరథను
చయస్ి అబుుర పడుతరన్ాిరు. పరజలకు ఉపయోగపడచ ఇాంత గొపా కారయకీమాంలల పాలుపాంచుకోవ్డాం
మనాంద్రికీ గౌరవ్ాం. ఇాంతటి గొపా పన్నన్న మరిాంత బాధయతగా పూరిు చ్చయాల్ల. ఎకకడ ఏ సమసయ వ్చిేన్ా

వెాంటన్ే పరిషకరిాంచుకోవాల్ల. పరభుతవాం ఎపాటికపుాడు అవ్సరమైన సహకారాం అాందిసు ుాంది. పరభుతవ పరధాన
కారయద్రిి సవయాంగా ఈ కారయకీమాన్ని పరయవేక్షిసు ున్ాిరు. ఈ అవ్కాశాన్ని సదివన్నయోగాం చ్చసుకోవాల్ల ’’ అన్న
స్ిఎాం కేస్ిఆర్ అన్ాిరు.
‘‘పనులు చ్చస్ట వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లు సమనవయాంతో వ్యవ్హరిాంచ్ాల్ల. ఏజెనీ్లు సమాఖ్యగా ఏరాడి పరసారాం
సహకరిాంచుకోవాల్ల. ఎకకడెైన్ా పన్నలల జాపయాం జరిగిన్ా, ఏజెనీ్కి వేరే ఇబుాంది వ్చిేన్ా ఇతర ఏజెనీ్లు
జోకయాం చ్చసుకున్న సహకరిాంచుకోవాల్ల. మిషన్ భగీరథ పథకాం కేవ్లాం పరభుతావన్నకే కాద్ు, వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లకు

కూడా పరత్రష్ా్తాకాం. ఇాంత గొపా పన్న చ్చయడాం మీకు కూడా గౌరవ్ పరద్ాం, మాంచి అనుభవ్ాం. పరభుతవాం
కూడా ఎపాటికపుాడు ఏ మాతరాం పాండిాంగు లయకుాండా బిలుోలు చ్ెల్లోసు ునిది. సకాలాంలల పనులు పూరిు చ్చస్ిన

వారికి 1.5 శాతాం ఇన్ె్ాంటివ్ కూడా అాందిసు ునిది. ఈ అవ్కాశాన్ని వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లు సదివన్నయోగాం
చ్చసుకోవాల్ల. పరతీ ఏజెనీ్ సకాలాంలల పనులు పూరిు చ్చస్ి ఇన్ె్ాంటివ్ అాంద్ుకోవాలన్న న్ేను కోరుతరన్ాిను.

ఎకకడ ఏ సమసయ తల త్రు న్ా సాాన్నకాంగా వ్ుాండచ మాంతరరలు, ఎమాలయయలు సహకరిాంచడాన్నకి స్ిద్ధాంగా వ్ున్ాిరు.
పరభుతవాం నుాండి ఇాంత సహకారాం అాంద్ుతరన్ాి పనులలో జాపయాం జరిగితచ మాతరాం సహాంచాం. పనులు
ఆలసయాంగా చ్చసు ుని వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్ల నుాండి పనులను తపిాాంచడాన్నకి కూడా పరభుతవాం వెనుకాడద్ు’’ అన్న
ముఖ్యమాంత్రర సాష్ ాం చ్చశారు.

‘‘ఇాంటేక్ వెల్్, వాటర్ టీరట్ మాంట్ పాోాంటో న్నరాాణాం పూరు యియయన్ాటికే వాటికి కావ్లస్ిన కరెాంట్ కూడా

అాంద్ుబాటలలలకి రావాల్ల. దాన్నకి అనుగుణాంగా సబ్ స్ట్షనో న్నరాాణాం జరగాల్ల. విద్ుయత్ కేటాయిాంపు జరగాల్ల.
న్నరాంతర

విద్ుయత్

సరఫరా

అాందాల్ల.

మిషన్

భగీరథ

పనులను

పరయవేక్షిాంచ్చాంద్ుకు

టారన్్

కో,

ఎస్.పి.డి.స్ి.ఎల్., ఎన్.పి.డి.స్ి.ఎల్ కు చ్ెాందిన ముగుొరు అధికారులను పరతచయకాంగా న్నయమిాంచ్ాల్ల’’ అన్న
ముఖ్యమాంత్రర సయచిాంచ్ారు.
‘‘జలాశయాల నీటిన్న వాడుకొన్ే విషయాంలల మాంచినీటికే అతయధిక పారధానయాం ఇసాుాం. అాంద్ుకోసమే
పారజెక్ులలల 10 శాతాం నీటిన్న మాంచినీటి కోసాం కేటాయిసయ
ు చట్ ాం తెచ్ాేాం. తెలాంగాణలలన్న అన్ని బాయరేజిలు,
రిజరావయరో లల 10 శాతాం నీటిన్న మిషన్ భగీరథకు కేటాయిసాుాం. దీన్న కోసాం రిజరావయరో లల ఎాం.డి.డి.ఎల్.

(మిన్నమమ్ డార డౌన్ ల వ్ల్్) ఉాండచలా చయసుకోవాల్ల. దీన్నకోసాం నీటి పారుద్ల శాఖ్తో కల్లస్ి అాంచన్ాలు
రూప ాందిాంచ్ాల్ల. ఏ రిజరావయరో లల ఎాంత మేర ఎాం.డి.డి.ఎల్. ఉాంచ్ాలల న్నరాయిాంచ్ాల్ల. దీన్నకోసాం పారజెక్ు
ఆపరేషన్ మానుయవ్ల్ మారాేల్ల. రాష్ ాంర లలన్న 19 పారాంతాలలోన్న నీటి వ్నరులలో కేవ్లాం ద్ుముాగ్డెాం వ్ద్ద
మాతరమే 365 రోజులు నీటి లభయత వ్ుాంటలాంది. మిగతా 18 నీటి వ్నరులలల ఎపుాడయ నీరు అాంద్ుబాటలలల
వ్ుాండడాం కోసాం ఎాం.డి.డి.ఎల్. వ్ుాండచలా చయడడాం అతయాంత ముఖ్యమైన విషయాం’’ అన్న ముఖ్యమాంత్రర
చ్ెపాారు.
‘రాబో యియ 30 ఏళ్ో అవ్సరాలను ద్ృష్ి్లల పటల్కున్న మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని రూప ాందిాంచ్ాాం. దీన్నకి
అనుగుణాంగా గాీమాలలో పరజలకు అవ్సరమైన మేర మాంచినీరు అాందిాంచ్చ ఏరాాటల జరగాల్ల. టాయాంకులు,
పైపుల ైనో సామరాదూన్ని మరో సారి మదిాంపు చ్చయాల్ల. అవ్సరమైతచ టాయాంకుల సాంఖ్య, వాటి నీటి న్నలువ్

సామరధూాం పాంచ్ాల్ల. ఇాంద్ుకోసాం పరత్ర జిలాోలల మాంతరరల సమక్షాంలల ఎమాలయయలు, అధికారులు సమావేశమై
న్నరాయాం తీసుకోవాల్ల’’ అన్న ముఖ్యమాంత్రర సయచిాంచ్ారు.
సమావేశాంలల వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లు జిఎస్వ్ వ్లో తమపై అధిక భారాం పడుతరాంద్న్న ఆాందో ళ్న వ్యకు ాం చ్చశారు.
పరికరాలు, మటీరియల్ కొనుగోలు సాంద్రుాంగా తాము 18 శాతాం జిఎస్వ్ చ్ెల్లోాంచ్ాల్ల్ వ్సుుాంద్న్న, దీన్నవ్లో

న్నరాాణ వ్యయాం పరుగుతరనిద్న్న చ్ెపాారు. ముఖ్యమాంత్రర చ్ొరవ్ తీసుకున్న జిఎస్వ్న్న తగిొాంచడాన్నకి కేాంద్రాంపై
వ్త్రు డి తచవాలన్న కోరారు. దీన్నకి సాాందిాంచిన ముఖ్యమాంత్రర పరజోపయోగ పనులకు అధిక జిఎస్వ్ విధిాంచవ్ద్ధ న్న

తాము కేాందారన్ని గటి్గా డిమాాండ్ చ్చసు ున్ాిమన్న చ్ెపాారు. తవరలలన్ే హెైద్రాబాద్ లల జరిగే జిఎస్వ్
సమావేశాంలలనయ ఈ అాంశాన్ని రాష్ ాంర తరపున గటి్గా పరసు ావిసాుమన్న స్వఎాం హామి ఇచ్ాేరు. కేాంద్రాం కూడా
సానుకూలాంగా సాాందిసు ుాంద్న్న ఆశాభావ్ాం వ్యకు ాం చ్చశారు. కేాంద్రాం సాాందిాంచకుాంటే వ్రికాంగ్ ఏజెనీ్లకు నష్ ాం
కలగన్న విధాంగా విధానాం తీసుకుాంటామన్న సాష్ ాం చ్చశారు.

ఇాంకా ఈ సమావేశాంలల స్ిఇలు కృపాకర్ రెడిి, విజయ పరకాష్, జగన్మాహన్ రెడిి, విజయపాల్ రెడిి, పరభుతవ
సలహాదారు జాాన్ేశవర్ తదితరులు పాలగొన్ాిరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

