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ఈ ఏడాది చివరినాటికి చాలా గ్రామాలకు మంచినీళ్లు అందించే విధంగ్ర కరరరాచరణ రూప ందించుకుని,
వేగంగ్ర పనులు చేయాలని ముఖ్ామంత్రి శ్రా కె. చంద్ిశేఖ్ర రరవు ఆదేశంచారు.
తెలంగ్రణ జెనకో, టరిన్ కోలతో సమనవయం కుద్ురుుకుని పంపహౌజ, పైపల ైను ు తదితర ఎలకోరో మెకరనికల
ఇంజనీరింగ పనులు పూరిి చేయాలని ఆదేశంచారు. విద్ుాత శరఖ్ అధికరరులు కనీసం పది రోజుల పరటు
మిషన భగ్ీరథ పనులలు పరలు పంచుకోవరలని సూచించారు. వరటర టరట
ి మెంటు
ు పూరి యిన చోట వంటనే
అకకడి పరింతాలకు మంచినీటి సరఫరర జరిగ్ేలా కరరరాచరణ రూప ందించుకోవరలని సిఎం చెపరారు. 2016
ఏపిిల చివరి నాటికి రరషర ంర లలని తొమిిది నియోజకవరరాలకు మంచినీరు అందించడానికి జరుగుతునన పనుల
పటు ముఖ్ామంత్రి సంతృపిి వాకి ం చేశరరు. 2016 చివరి నాటికి ఎకకడెకకడ ఏఏ పనులు పూరిి
చేయగలుగుతారు? నల వరరీగ్ర ఎకకడెకకడ ఏమేమి పనులు జరుగుతాయి? అనే విషయాలలు కరరరాచరణ
రూప ందించుకుని అధికరరులు, ఇంజనీరుు, డెవలపమెంట పరరరనర్ (కరంటరికరరు ు) సమనవయంతో పని
చేయాలనానరు. అనిన పనులు సమాంతరంగ్ర జరగ్రలని చెపరారు.
మిషన భగ్ీరథ పనుల పురోగత్రపై ఎంసిఆరహెచఆరడిలల సిఎం సమీక్ష నిరవహంచారు. విద్ుాత శరఖ్ మంత్రి
జగదీషరెడ,ిి ఎమెిలయా ఎరాబెల్లు ద్యాకర రరవు, పంచాయత్రరరజ శరఖ్ కరరాద్రిి ఎస.పి.సింగ, ఇ-ఇన-సి
సురెంద్ర రెడ,ిి ముఖ్ామంత్రి అద్నపు కరరాద్రిి సిితాసభరరవల, సిఇలు, ఎసఇలు, వరికంగ ఏజెనీ్లు
పరలగానానరు.
ఇన టేక్ వల్, వరటర టరట
ి మెంట పరుంటు
ు , పైపుల ైను నిరరిణం తదితర పనులను సగ్ెింటు వరరీగ్ర
ముఖ్ామంత్రి సమీక్ించారు. ఏఏ పని ఎపాటి వరకు పూరి వుతుందో అడిగ్ి తెలుసుకునానరు. డిజెైను ు
ఇవవడంలల, అనుమతులు ఇవవడంలల జాపాం నివరరించాలని, అనిన రకరల అవరంతరరలను ఎపాటికపుాడు
తొలగ్ించడానికి ముఖ్ామంత్రి కరరరాలయమే జోకాం చేసుకుంటుంద్ని వలు డించారు.

రెైతుల ప లాల గుండా వళ్లు పైపుల ైను నిరరిణం ఖ్రీఫ్ పనులు పరిరంభమయియా జూన లలగ్ర పూరిి కరవరలని
సిఎం ఆదేశంచారు. మంచినీళ్లు, సరఫరర చేయడానికి ఉపయోగ్ించే పైపుల ైను ు నాణాతతో ఉండాలని, రోగ
కరరకమెైనంద్ున సిమెంట పైపుల ైను ు ఎటిర పరిసి తులలు వరడవద్ద ని ఖ్చిుతంగ్ర చెపరారు. పైపులు, వరల్ లు
పద్ద ఎతు
ి న అవసరం వుంటుంది కరబటిర, అవి సకరలంలల అంద్ుబరటులలకి వచేుంద్ుకు అవసరమెైన వూాహం
రూప ందించాలనానరు. తెలంగ్రణకు చెందిన ఉతాత్రి సంసి లు పైపుల ైను ు, వరల్ లు అందించే పరిసి త్రలల
లయకుంటే, దేశంలలని ఉతి మమెైన సంసి లకు పనులు ఇవరవలని చెపరారు. ఇన టేక్ వల్, డబుుుటిపిలతో పరటు
గ్రామాలలు అంతరా త పైపుల ైను నిరరిణం కూడా వేగంగ్ర జరగ్రలనానరు. గ్రామాలలు పైపుల ైను నిరరిణం కోసం
కంద్కరలు తవేవ పనిని గ్రామీణ ఉపరధి హామీ పథకం కింద్ చేపటరరలని సూచించారు. మిషన భగ్ీరథ దావరర
మంచినీటి పంపింగ కోసం అవసరమయియా విద్ుాత సరఫరర టరిన్ ఫరరిరుు, పవర ల ైను ు, సబ్ సటరషను నిరరిణం
తవరితగత్రన పూరిి కరవరలని సిఎం చెపరారు.
మిషన భగ్ీరథ పనుల కోసం అవసరమెైన సిబబందిని నియమించుకోవరలని, అధికరరుల వికేందీక
ి రణ
జరగ్రలని సిఎం చెపరారు. మిషన భగ్ీరథ పనులు పూరిి అయిన తరరవత వచేు పదేండు పరటు నిరవహణ
బరధాత వరికంగ ఏజనీ్లకే ఉంటుంద్ని పునరుదాాటించారు. నిరీీత కరలంలల పనులు పూరిి చేసిన వరరికిచేు
1.5% ఇన్ంటివ్ ను అనిన వరికంగ ఏజనీ్లు అంద్ుకునేలా పియతనం చేయాలని చెపరారు. ఇంజనీరింగ
పనులలు సరంకేత్రక విద్ా అభాసించిన విదాారుిలను కూడా ఉపయోగ్ించుకోవరలని సిఎం సూచించారు.
మిషన భగ్ీరథ పథకంలల భరగంగ్ర చేపటేర పైప ల ైను ఫిటర ంి గ, కనకిరంగ తదితర పనులు చేసట అవకరశం
గ్రామాలలు వుండే ఐటరఐ పూరిి చేసిన ఫిటరరుకు ఇవరవలని ముఖ్ామంత్రి శ్రా కె. చంద్ిశేఖ్ర రరవు చెపరారు.
మంతుిలు, కల కరరు ు చొరవ తీసుకుని మండలాల వరరీగ్ర ఐటరఐ పూరిి చేసిన వరరి వివరరలు తీసుకుని,
సరినికంగ్ర జరిగ్ే పనులలు వరరికి ఉపరధి లభంచే విధంగ్ర చరాలు తీసుకోవరలనానరు.
మిషన భగ్ీరథ సమీక్ష శుకావరరం మధాాహనం కూడా కొనసరగ్ింది. ఈ సంద్రభంగ్ర ముఖ్ామంత్రి
అధికరరులు, వరికంగ ఏజనీ్లు, ఇంజనీరుు చెపిాన అభపరియాలను వినానరు. పనులు మరింత వేగంగ్ర
జరిగ్ేంద్ుకు తీసుకోవరల్ల్న చరాలపై చరిుంచారు. డిజెైను రూపకలానలల మరింత వేగం అవసరమని
వరాపక కస పిత్రనిధులను సిఎం కోరరరు. పరత ముని్పరల్లటరలు ల పబ్లుక్ హెలి డిపరరురమెంటు, కొతి
ముని్పరల్లటరలలల

ఆర.డబులు.ఎస అధికరరులు

మిషన భగ్ీరథ పనులు

చేయాలని

సూచించారు.

కరరొారేషనుు, ముని్పరల్లటరలకు మిషన భగ్ీరథ పైపుల ైను దావరరనే బలక వరటర సపలు చేయాలని సూచించారు.
2016 చివరి నాటికి పూరి యియా పనులకు సంబంధించిన డిజెైను ు వచేు నలాఖ్రు నాటికి ఖ్రరరు చేయాలని

చెపరారు. 2017లల పూరి యియా పనులకు కరవరల్ల్న మెటరరియల కోసం ఇపుాడే ఆరిర ఇవరవలని సిఎం
ఆదేశంచారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

