
 

 

                                 వార్ాా  ప్రకటన                                        20-07-18 

 RWS&S నూతన ఈ.ఎన్.సి గా కృపాకర్ ర్ెడ్డి  

 ఈ ర్ోజు ప్దవీ బాధ్యతల సవీకరణ 

 అభినంద ంచిన మిషన్ భగీరథ వ ైస్ ఛ ైర్ెెన్ వేముల ప్రశాంత్ ర్ెడ్డి , RWS&S కారయదర్శి సిెతా 

సభర్ాీల్ 

 సిఎం కేసవఆర్ గార్శ ఆదేశాల మేరకు అగషటు  14 నాటికి అన్ని గాామాలకు బల్్ సర్ాఫర్ా- ఈ.ఎన్.స ి

కృపాకర్ ర్ెడ్డి   

 ప్రధాన , ఇంటరా  ప్నులలో  వేగం ప ంచడ్ాన్నకి ప్రతేయక కార్ాయచరణ- ఈ.ఎన్.సి కృపాకర్ ర్ెడ్డి   

                త లంగాణ తాగునీరు,పార్శశుద్య విభాగం(RWS&S) నూతన ఈ.ఎన్.సి గా జి. కృపాకర్ 

ర్ెడ్డి  ఈ ర్ోజు బాధ్యతలు చేప్టాు రు.1986 జనవర్శలల AEE గా చేర్శన కృపాకర్ ర్ెడ్డి  పాత మహబూబ్ 

నగర్ జిలాో  జడ్చరోలల ప్న్నచశేారు. ఆ తర్ాీత 1994 లల DEE  గా పాత రంగార్ెడ్డి  జిలాో  సరూర్ 

నగర్ోో  , 2004లల EE గా పాత వరంగల్ ,ఖమెం జిలాో లలో  , 2007లల SE గా ఖమెం, మహబూబ్ 

నగర్ జిలాో లల ప్న్నచేశారు. 2015 నుంచి చీఫ్ ఇంజనీర్ గా RWS&S కేందర కార్ాయలయంలల  

ప్న్నచేసుా నాిరు. త లంగాణ ఏరపడ్డన తర్ాీత RWS&S కు ర్ెండ్వ ఈ.ఎన్.సి గా ఇవాళ ఛార్్ 

తీసుకునాిరు. బాధ్యతలు చేప్టిున వ ంటనే చీఫ్ ఇంజనీరుో , సలహాదారులతో సమావేశమ ైన 

కృపాకర్ ర్ెడ్డి , సిఎం కేసవఆర్ ఆదేశాల మేరకు అగషటు  14 వ తార్ీఖు నాటిక ి ర్ాషు రంలలన్న అన్ని 

గాామాలకు శుద ్చేసిన నీరు బల్్ గా చేర్ేందుకు అవసరమ ైన కార్ాయచరణ తయార్ీప ై చర్శచంచారు. 

ప్నులు న మెద గా జరుగుతటని స గెెంటోప ై ప్రతేయకంగా దృష్ిు  ప టాు లన్న చీఫ్ ఇంజనీరోను 

ఆదేశంచారు.  ఇంటరా  ప్నుల ప్ుర్ోగతిన్న అధ కారులను అడ్డగశ త లుసుకునాిరు. ముఖయంగా వర్్ 

ఏజెనీీలకు ఇప్పటిదాకా ఎన్ని బిలుో లు చ లో్ంచారు? ఇంకా ఎంత చ లో్ంచాల్? ప ండ్డంగ్ లల ఏమ ైనా 

ఉనాియా? అని అంశాలప ై అధ కారులతో మాటాో డ్ారు. ఏజెనీీలకు తీరగా బిలుో లను 

చ లో్ంచాలన్న అధ కారులకు సూచించారు. అందరూ ట ం లాగా కషుప్డ్డ అగషటు  14 నాటికి ర్ాషు రంలలన్న 

ప్రతీ గాామాన్నకి బల్్ గా నీటిన్న సర్ాఫర్ా చేయాలనాిరు ఈ.ఎన్.సి.  సిఎం కేసవఆర్ గార్శక ిRWS&S 

ప ై ఎనలేన్న నమెకం ఉందన్న, దాన్ని కాపాడ్ుకునేందుకు ప్రతీ ఒక్రూ కషుప్డ్ాలనాిరు. ఈ 

సమావేశంలల RWS&S ప్రభుతీ సలహాదారులు జఞా నేశీర్, చీఫ్ ఇంజనీరుో  జగనమెహన్ ర్ెడ్డి , 



 

 

విజయపాల్ ర్ెడ్డి , విజయప్రకాశ్, కనీల్ు ంటలో  మనమహర్ బాబుతో పాటల ఇతర అధ కారులు 

పాలగొ నాిరు.  
అభినందనలు 

RWS&S ఈ.ఎన్.సి గా బాధ్యతలు తీసుకుని కృపాకర్ ర్ెడ్డిన్న మిషన్ భగీరథ వ ైస్ ఛ ైర్ెె న్ వేముల 

ప్రశాంత్ ర్ెడ్డి , RWS&S కారయదర్శి సిెతా సభర్ాీల్ అభినంద ంచారు.   


