ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 19-09-2016

వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి అన్ని గ్రామాలకు మెంచినీరు చ్చరేలా మిషన్ భగ్ీరథ పనులు జరగ్రలన్న
ముఖ్యమెంత్రి శ్రా కె. చెంద్ిశేఖ్ర్ రరవు ఆదచశెంచ్ారు. నద్ుల నీళ్లు గ్రామాలకు చ్చరే నాటికి గ్రామాలలు ఓవర్ హెడ్
ట్యెంకులు, అెంతరగ త పైపుల ైను న్నరరాణెం పూరతి చ్చయాలన్న చ్ెప్రారు. అన్ని పనులు సమాెంతరెంగ్ర జరగ్రలన్న
సూచిెంచ్ారు. కరయెంపు కరరరయలయెంలల ఆదివరరెం మిషన్ భగ్ీరథపై ముఖ్యమెంత్రి సమీక్ష న్నరవహెంచ్ారు.
మెంత్రి ప్ో చ్ారెం శ్రాన్నవరస్ రెడి , మిషన్ భగ్ీరథ వైస్ చ్ెైరాన్ వేముల పిశరెంత్ రెడిి, పిభుతవ విప్ గెంప గ్ోవరథన్,
ఎమ్మాలయయలు ఏనుగు రవెంద్ర్ రెడిి, హనుమెంత్ షెండచ, జలగెం వెంకట్ివు, ఆర్.డబుుు.ఎస్. ఇఎన్స సురేెంద్ర్
రెడ,ిి సఇలు సురేష్ కుమార్, జగనమాహన్ రెడి , కృప్రకర్ రెడిి తదితరులు ప్రలగగనాిరు.
మిషన్ భగ్ీరథలల భ్గెంగ్ర గజేవల్ న్నయోజకవరగ ెంలల 66,800 ఇెండు లల నలాులు పటిి పిసి ుతెం
నీరెందిసి ునాిమన్న, గతెంలల చ్చసన పియత్ాిల వలు సదిిపేట న్నయోజకవరగ ెంలల కూడా మెంచినీళ్లు
అెంద్ుతునాియన్న ముఖ్యమెంత్రి చ్ెప్రారు. ఇదచ మాదిరతగ్ర రరషి ెంర లలన్న దాదాపు కోటి ఇెండు కు నలాుల దావరర
మెంచినీరు ఇవరవలన్న సూచిెంచ్ారు. ఇన్ టేక్ వల్్, వరటర్ టరట
ి మ్మెంట ప్రుెంటల
ు , ఎలకోిో మ్మకరన్నకల్ పనులు,
పైపుల ైను న్నరరాణెం జరగ్రలన్న చ్ెప్రారు. పిసి ుతెం జరుగుతుని పనుల వేగెం పటు ముఖ్యమెంత్రి సెంతృపి
వయకి ెం చ్చశరరు. వచ్చే ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి అన్ని గ్రామాలకు నీరు చ్చరుకుెంటలెంద్న్న, అదచ సమయెంలల
గ్రామాలలు మెంచినీటి సరఫరర వయవసథ ను సద్ధ ెంగ్ర ఉెంచ్ాలన్న సఎెం చ్ెప్రారు. గ్రామాలలు ఓహెచ్ఎస్ఆర్
ట్యెంకుల న్నరరాణెం, అెంతరగ త పైపుల ైను న్నరరాణెం, ఇెండు లల నలాులు బిగ్తెంచ్చ పనులు జరగ్రలన్న చ్ెప్రారు.
దీన్నకోసెం అధికరరులెంత్ా సమావేశమ్మై వూయహెం ఖ్రరరు చ్చయాలన్న చ్ెప్రారు. గ్రామాలకు నీరు చ్చరతన వెంటనే
మెంచినీటి సరఫరర వయవసథ కు అనుసెంధానెం చ్చయాలన్న ఆదచశెంచ్ారు. మిషన్ భగ్ీరథ పనులను చ్చపటేి

ఏజనీ్లయ పదచళ్ు వరకు న్నరవహెంచ్చ న్నబెంధన పటిినెంద్ున పనులలు నాణయత ఉెంటలనిద్నే అభిప్రియాన్ని
ముఖ్యమెంత్రి వయకి ెం చ్చశరరు.

నీటి ప్రరుద్ల ప్రిజెకిుల నుెంచి మెంచినీటి కోసెం పది శరతెం నీటిన్న వరడుకోవరలనే విషయెంలల పిభుతవెం
విధానపరమ్మైన న్నరణయెం తీసుకనిెంద్ున, దాన్నకి అనుగుణెంగ్ర రతజరరవయరు నుెంచి నీటిన్న వరడుకోవరలన్న
ముఖ్యమెంత్రి ఆదచశెంచ్ారు. ప్రత ప్రిజెకిులత్ో ప్రటల, కొతి గ్ర న్నరతాసుిని కరళేశవరెం, ప్రలమూరు, డిెండి
తదితర ప్రిజెకిుల రతజరరవయరు నుెంచి నీటిన్న వరడాలన్న కోరరరు. ఏ రతజరరవయర్ నుెంచి ఎెంత నీరు త్ోడి ,
ఎకకడ వరడాలనే విషయెంలల సాషి త కరవరలన్న, ఇెంద్ుకోసెం పిత్చయకెంగ్ర జీవో విడుద్ల చ్చయాలన్న మెంత్రి
హరీష్ రరవును ముఖ్యమెంత్రి ఆదచశెంచ్ారు.
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రూప్ ెందిెంచుకోవరలన్న ఆదచశెంచ్ారు. మున్న్ప్రలిటరలు, నగర ప్రిెంత్ాలలు పబిు క్ హెల్ి శరఖ్ తరుఫున మెంచినీటి
సరఫరర జరుగుతునిద్న్న, కొతి గ్ర నగర పెంచ్ాయితీలుగ్ర మారతన ప్రిెంత్ాలలు ఆర్.డబుుు.ఎస్. దావరరనే నీటి
సరఫరర జరగ్రలనాిరు. ఇెంద్ుకోసెం కూడా కరరరయచరణ రూప్ ెందిెంచ్ాలన్న సఎెం ఆదచశెంచ్ారు.
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