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ప్రతీ ఇంటిలో నలలా ఏర్పాటు చేసి మంచినీళ్లా ఇచేే వపటర్ గ్రడ్
ి ప్థకం వైప్ు దేశమంతా ఆసక్తిగ్ప
చూసతిననదని, వచేే ఎనినకలోాప్ు సతరక్షిత మంచినీరు ఇవవక ంటే ఓటు
ా అడగం అని తానత మలట
ఇచాేనని, ప్రజల కూడా ఈ ప్థకం క్ోసం ఎదతరు చూసతిన్ానరని ముఖ్యమంత్రర శ్రి క్ె. చందరశేఖ్ర్ ర్పవు
అన్ానరు. వపటర్ గ్రడ్
ి ప్థక్పనిక నన ప్పరధానయతనత గుర్ెిర్రగ్ర అధిక్పరుల ప్నతలోా వేగం పంచాలని చెప్పారు.
న్ాణ్యతా ప్రమలణ్ాలోా ర్పజీ ప్డక ండా, సపంక్ేత్రక అంశపలనత దృష్ిిలో పటుిక ని, ఎక ువ సంవతసర్పల
ఉప్యోగప్డేలల ప్నతల చేయలలని సిఎం సూచించారు. ఎం.సి.ఆర్.హెచ్.ఆర్.డిలో బుధవపరం వపటర్ గ్రడ్
ి పై
ముఖ్యమంత్రర విసి ృత సమీక్ష జర్రప్పరు. మంతరరల క్ె. తారకర్పమలర్పవు, హర్ీష్ ర్పవు, ఎమ్మెలయయల డాకిర్
ర్పజయయ, ముత్రి ర్ెడిి యలదగ్రర్రర్ెడిి, గ్ ంగ్రడి సతనిత, ఆర్.డబుాు.ఎస్ ఇ.ఎన్.సి సతర్ేందర్ ర్ెడిి, నీటి ప్పరుదల
శపఖ్ ఇ.ఎన్.సి మురళీధర్ ర్పవు, జెన్ క్ో సిఎండి ప్రభాకర్ ర్పవు, సీనియర్ అధిక్పరుల , వివిధ జిలలాల
అధిక్పరుల , వర్రుంగ్ ఏజనీస ప్రత్రనిధతల , ప్రభుతవ సలహాదారుడు (ఆర్.డబుాు.ఎస్) జఞాన్ేశవర్ తదితరుల
ప్పలగొన్ానరు.
నీటి ప్పరుదల ప్పరజెకి లంటేన్ే జఞప్పయనిక్త మలరుపేరుగ్ప వుందని, ప్ది ప్దిహేన్ేళ్ా ల సపగదీసే అలవపటుందని
సిఎం అన్ానరు. పదద సీుములంటే ఏళ్ా తరబడి సపగదీసి పరన్ానరు. ఈ ప్దధ త్ర ప్ూర్రిగ్ప మలర్పలన్ానరు.
భూసేకరణ్, డిజెైనా త, టండరుా, ఆర్రిక అనతమతరల

తదితర విషయలలోా ప్రభుతవం చాలల మలరుాల

తెచిేందని, దానిని సపనతకూలంగ్ప తీసతక ని ప్నతలోా వేగం పంచాలని చెప్పారు. జిలలాల వపర్రగ్ప ప్నతల
ప్ుర్ోగత్రని ఆయల జిలలాల అధిక్పరులతో, వర్రుంగ్ ఏజనీసలతో కలిసి ముఖ్యమంత్రర సమీక్షించారు. సపినికంగ్ప
వుండే ఇబబందతల గుర్రంచి చర్రేంచి, అకుడికకుడే ప్ర్రష్పురం చూప్పరు. ప్నతల ఆలసయంగ్ప జరగడానిక్త గల
క్పరణ్ాలనత కూడా సమీక్షించి, ప్నతలోా వేగం పంచే విధంగ్ప సిఎం సూచనల చేశపరు. ఇన్ టేక్ వల్సస
నిర్పెణ్ం, వపటర్ టరట
ర ెంట్ ప్పాంటా నిర్పెణ్ం, పైప్ుల ైనా ఏర్పాటు తదితర ప్నతలనత కూడా సిఎం సమీక్షించారు.
ప్పరజెకి నిర్పెణ్ంతో ప్పటు నిరవహణ్ బాధయత కూడా అధిక్పరులయ నిరవర్రించాలి క్పబటిి, నీటి సరఫర్పక ఎకుడా
ఇబబంది కలగక ండా ముందత నతంచే జఞగితిల

తీసతక్ోవపలన్ానరు. ర్ెైలయవక్పిసింగ్ ల వదద తవర్రతగత్రన

అనతమతరల

ఇచేే విషయంలో సపనతకూలంగ్ప సాందించిన ర్ెైలయవశపఖ్ అధిక్పరులక

ముఖ్యమంత్రర

కృతజా తల తెలిప్పరు.
ర్ెైలయవశపఖ్, న్ేషనల్స హెైవేస్, ఆర్ అండ్ బి, విదతయత్, నీటి ప్పరుదల తదితర శపఖ్ల ముఖ్య అధిక్పరులనత
కూడా సమలవేశపనిక్త ప్రతేయకంగ్ప ఆహావనించి, ప్రసార సహక్పరంతో ముందతక ప్ో వపలని వపర్రని క్ోర్పరు.
వపటర్ గ్రడ్
ి ప్థక్పనిక్త అవసరమయ్యయ విదతయత్ సరఫర్ప చేయడానిక్త అనతగుణ్ంగ్ప సబ్ సేిషనతా, టారన్స
ఫపరెరుా ఏర్పాటు చేయలలని ముఖ్యమంత్రర శ్రి క్ె. చందరశేఖ్ర్ ర్పవు ఆదేశంచారు. విదతయత్ శపఖ్ చేసి తనన
ప్రయతానలనత జెన్కు సిఎండి ప్రభాకర్ ర్పవు వివర్రంచారు.
నిర్ీీత సమయంలో వపటర్ గ్రడ్
ి ప్నతల చేసే క్పంటారకిరాక 1.5 శపతం ఇన్సంటివ్ ఇసపిమని ముఖ్యమంత్రర
ప్రకటించారు. హెైదర్పబాద్ క మంచినీరు సరఫర్ప చేసే పైప్ుల ైనత దావర్ప అనతసంధానం అయ్యయ 9 అసంబ్లా
నియోజకవర్పొలక ఏపిరల్స 30వ తేదిలోగ్ప మంచినీళ్లా అందివపవలని ముఖ్యమంత్రర ఆదేశంచారు.
పైప్ుల ైనా త వేయడానిక్త అవసరమయ్యయ అనతమతరల తవరగ్ప సపధించడానిక్త అటవీ శపఖ్ ఒక డిఎఫ్ఓనత
నియమంచాలని సిఎం చెప్పారు. ర్ెైట్ ఆఫ్ వే చటి ం అనతసర్రంచి ఆరు అడుగుల లోతరన పైప్ు ల ైనత
వేయలలని, ఎవర్ర భూముల నతంచెైన్ా వేసతక్ోవచేన్ానరు. మ్మదక్ జిలలాలో వేసే పైప్ుల ైనత తన వయవసపయ
భూమ (ఎరివలిా ) నతంచే ప్ో తరననదని, చటాినిక్త ముఖ్యమంత్రర మొదల క ని ఎవరూ అతీతరల క్పదని
చెప్పారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

