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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-01          19, జూల ై 2018 

రాబో యే 60 న ుంచి 80 రోజులలో  మిషన్ భగీరథ ప్ాిజెకటు  వుందకట 
వుందశాతుం పూరతయేేలా పన లలో  వేగుం ప ుంచాలని ముఖ్ేముంత్రి కె.చుందిశేఖ్ర్ 
రావు అధికారులన  ఆదేశుంచారు. ఇపపటికే పన లట పూరతయన చోట 
ప్ాిరుంభుంలల వచేే చిననచినన సమసేలన  (బాలారిష్ాు లట -టీత్రుంగ్ ప్ాిబోమ్స్) 
ఎపపటికపుపడు పరిషకరిుంచ కటుంటూ ప్ో వాలని సూచిుంచారు. పన లలో  వేగుం, 

నాణ్ేత ప ుంచడానికి, మిషన్ భగీరథన  మరిుంత సమరథవుంతుంగా, 
సమనవయుంతో నిరవహ ుంచేుంద కట ఆర్.డబుో ు.ఎస్. శాఖ్న  
పునరవువస్థథకరిుంచాలని స్ిఎుం నిరణయుంచారు.  

మిషన్ భగీరథ పన ల పురోగత్రప ై ముఖ్ేముంత్రి కె.చుందిశేఖ్ర్ రావు 
గురువారుం పగిత్ర భవన్ లల సమీక్ష నిరవహ ుంచారు. మిషన్ భగీరథ వ ైస్ చ ైరమన్ 
వేముల పశిాుంత్ రెడడి , పభిుతవ ముఖ్ే సలహాదారు రాజీవ్ శరమ, స్ిఎుంఓ 
ముఖ్ే కారేదరిి నరి్ుంగ్ రావు, కారేదరిి స్ిమతా సభరావల్, మిషన్ భగీరథ 
సలహాదారులట జఞా నేశవర్, మనోహర్, స్ిఎుం పతిేేక కారేదరిి రాజశేఖ్ర్ రెడడి  
తదితరులట ప్ాలగొ నానరు.  

మిషన్ భగీరథ ప్ాిజెకటు లల మెజఞరిటీ శాతుం పన లట పూరతయాేయని, 

వేలాది గాామాలకట ఇపపటికే నీరు చేరుతుననదని ముఖ్ేముంత్రి చ ప్ాపరు. 
గాామాలలో  అుంతరొత పన లతో ప్ాటు, మరకిొనిన పన లట మాతమిే మిగిలి 
ఉనానయని వివరిుంచారు. ఆగస ు  14 అరథరాత్రిని డ డ్ ల ైన్ ప టుు కటని అనిన 
గాామాలకట ఆరోజు లలగా నీరు (బల్క గా) అుందిుంచేలా పన లలో  వేగుం ప ుంచాలని 
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చ ప్ాపరు. అుంతరొత పన లట కూడా సమాుంతరుంగా కొనసాగాలని, మరో న ల, 

న లననర వేవధిలల ఆ పన లట కూడా పూరిత కావాలని ముఖ్ేముంత్రి చ ప్ాపరు. 
లక్షా 50 వేల కిలలమీటరో ప్ొ డవ ైన ప ైపుల ైన , 1400 మోటారుో , 180 
మెగావాటో విద ేత్, రాషు ర వాేపత ుంగా విసతరిుంచిన ప దద  ప్ాిజెకటు  కావడుంతో 
అకకడకకడ వాల్వ ల లీకేజీ లాుంటి సమసేలట ఉతపననమవడుం సహజమని 
స్ిఎుం అభిప్ాియపడాి రు. అలాుంటి బాలారిష్ాు ల( టీత్రుంగ్ ప్ాిబోమ్స్)న  గురితుంచి, 

ఎపపటికపుపడు పరిషకరిుంచ కటుంటూ ప్ో వాలని స్ిఎుం చ ప్ాపరు. పన లలో  
నిరోక్షేుంగా వేవహ ుంచే వర్క ఏజనీ్లట, అధికారులప ై కఠినుంగా 
వేవహరిుంచాలని ఆదేశుంచారు.  

మిషన్ భగీరథ పథకానిన వేగుంగా పూరిత చేయడుంతో ప్ాటు, మరిుంత 
సమనవయుంతో, సమరథతతో పన లట నిరవహ ుంచడానికి ఆర్.డబుో ు.ఎస్. 
శాఖ్న  పునరవువస్థథకరిుంచాలని స్ిఎుం నిరణయుంచారు. పసి త తుం 
ఆర్.డబుో ు.ఎస్. ఇఎనీ్గా పనిచేస త నన స రేుందర్ రెడడిని ప్ాిజెకటు  
సలహాదారుడడగా నియమిుంచాలని అధికారులన  ఆదేశుంచారు. స్ిఇ కృప్ాకర్ 
రెడడిని ఇఎనీ్గా నియమిుంచాలని చ ప్ాపరు. పసి త తుం ఆర్.డబుో ు.ఎస్. లల 
నలటగురు స్ిఇలటనానరని, విధ లన  సమరథుంగా నిరవహ ుంచేుంద కట స్ిఇల 
సుంఖ్ేన  తొమిమదికి ప ుంచాలని ఆదేశుంచారు. స్ిఇల పరిధిని నిరణయుంచడుంతో 
ప్ాటు, స్ గెముంటో వారీగీ పన ల ష డూేల్ న  శుకవాారుం మదాేహనుం నాటిక ి
నిరాథ రిుంచాలని చ ప్ాపరు. మిషన్ భగీరథ ప్ాిజెకటు  పన లట చేస త నన వర్క 
ఏజనీ్లకట ఎటిు  పరిస్ిథతులలో  బిలటో లట ప ుండడుంగ్ ప టువదదని సూచిుంచారు.  
మిషన్ భగీరథ పన లన  ఇకప ై పతిీ రోజు పరేవేక్షడుంచి, నిరీణత సమయానికి 
పూరిత చేయాలని చ ప్ాపరు. ఎకకడ పన లట పూరతయతే అకకడ నీరు సరఫరా 
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చేసూత  ముుంద కటప్ో వాలని సూచిుంచారు. విద ేత్ శాఖ్ సబ్ స్టుషన ో , పుంపు 
హౌజుల నిరామణ్ానికి అవసరమెైన స్ిబబుందిని నియమిుంచాలని ఆదేశుంచారు. 
లల ఓలటు జి సమసే రాకటుండా జఞగతాతలట తీస కోవాలనానరు. విద ేత్ శాఖ్, 

మిషన్ భగీరథ అధికారులట సమావేశమెై విద ేత ల ైనోన  ప్ాిజెకటు కట 
అన సుంధానుం చేస్ట విషయుంప ై తుది చరేలట తీస కోవాలని చ ప్ాపరు.  
గడువుకన్నా ముందే ప్ూర్తయిన విద్యయత్ ప్నయలు :  

నిరీణత గడువుకనాన ముుందే మిషన్ భగీరథ పథకానికి కావాలి్న 
విద ేత్ సరఫరా వేవసథన  త లుంగాణ్ విద ేత్ సుంసథలట వుందకట వుంద శాతుం 
స్ిదధుం చేశాయ. రాషు ర వాేపత ుంగా మిషన్ భగీరథ పుంపుస్ టుో  నడవడానికి 
అన వుగా రూ.280 కోటో వేయుంతో కొతత  సబ్ స్టుషన ో , పవర్ ల ైన ో , టాిన్్ 
ఫారమరుో  ఏరాపటు చేస్ినటుో  టాిన్్ కో- జెన్ కో స్ిఎుండడ డడ.పభిాకర్ రావు 
వ లోడడుంచారు. పగిత్ర భవన్ లల గురువారుం జరిగిన మిషన్ భగీరథ సమీక్ష 
సుందరభుంగా విద ేత్ సుంసథలట చేస్ిన ఏరాపటోప ై ఆయన సమగ ా నివేదికన  
ముఖ్ేముంత్రి కేస్థఆర్ కట  సమరిపుంచారు. మిషన్ భగీరథ పథకుం విద ేత్ 
సుంబుంధ వేవసథలనీన 2018 ఆగస ు  15 నాటికి పూరిత కావాలని గతుంలల 
ముఖ్ేముంత్రి గడువు విధిుంచారు. ఈ గడువుకనాన న ల రోజుల ముుందే జూల ై 
15 నాటికే పన లనీన పూరిత చేస్ి, మిషన్ భగీరథ పథకానికి అపపగిుంచినటుో  
స్ిఎుండడ పభిాకర్ రావు చ ప్ాపరు. 180 మెగావాటో విద ేతుత న  
నిరుంతరాయుంగా ఈ పథకుం కోసుం అుందిుంచడానికి అవసరమెైన ఏరాపటుో  
చేశామని, డ డడకేటెడ్ ల ైన ో  కూడా వేశామని చ ప్ాపరు. టాిన్్ కో ఆధవరేుంలల 
మహబూబ్ నగర్ జిలాో  గౌరిదేవిపలోిలల, నాగర్ కరూనల్ జిలాో  ఎలూో రులల 
220/11 కెవి సబ్ స్టుషన ో  నిరిముంచినటుో  వ లోడడుంచారు. మొతతుం 44 సబ్ 
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స్టుషన ో , 603.57 కిలలమీటరో మేర 33 కెవి ల ైన ో , 603.3 కిలలమీటరో 11 కెవి 
ల ైన ో , 46 పవర్ టాిన్్ ఫారమరుో , 314 డడస్ిు రబూేటరీ టాిన్్ ఫారమరుో  ఏరాపటు 
చేస్ినటుో  త లిప్ారు. ఎస్.పి.డడ.స్ి.ఎల్. పరిధిలలని ఉమమడడ హ ైదరాబాద్, 

రుంగారెడడి , మెదక్, మహబూబ్ నగర్, నలగొ ుండ జిలాో లలో  రెుండు 220/11 కెవి 
సబ్ స్టుషన ో , పదహారు 33/11 సబ్ స్టుషన ో , 249.94 కిలలమీటరో 33 కెవి 
ల ైన ో , 254.94 కిలీమీటరో 11 కెవి ల ైన ో , 126 డడస్ిు రబూేటరీ టాిన్్ ఫారమరుో  
ఏరాపటు చేస్ినటుో  వ లోడడుంచారు. ఎన్.పి.డడ.స్ి.ఎల్. పరిధిలలని ఉమమడడ 
వరుంగల్, కరీుంనగర్, ఖ్మముం, నిజఞమాబాద్, ఆదిలాబాద్ జిలాో లలో  ఇరవ ై ఆరు 
33/11 కెవి సబ్ స్టుషన ో , 353.63 కిలలమీటరో 33కెవి ల ైన ో , 348.36 
కిలలమీటరో 11 కెవి ల ైన ో , 46 పవర్ టాిన్్ ఫారమరుో , 188 డడస్ిు రబూేటరీ టాిన్్ 
ఫారమరుో  ఏరాపటు చేస్ినటుో  త లిప్ారు. 24 గుంటల పరేవేక్షణ్తో ఈ వేవసథలట 
నిరుంతరాయుంగా పనిచేసాత యని చ ప్ాపరు. 
..................................................................................................... 

      సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


