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            ఇక మిషన్ భగీరథ ఇంట్రా పనులు వాయువేగంతో పూర్తా కానున్నాయి. సాధ్యమైనంత తవరగా ర్తష్ట్రంలోని 
అనిా జిలా్లలోానూ ఇంట్రా పనులు పూర్తా చేసి ఇంటంటకి నలా్లతో శుద్దిచేసిన తాగునీటని అంద్దంచాలనా 
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఆర్.డబా్ల్ూ.ఎస్ (RWS&S) విభాగం రంగంలోకి ద్దగంద్ద. 
ఇపపటకే ర్తష్ట్రంలోని అనిా జిలా్లలోా OHSR, అంతరగత పైప్ లైన్ ల నిర్తాణాల కోసం సాానిక కాంట్రాకటరాతో 
ఆర్.డబా్ల్ూ.ఎస్ (RWS&S) విభాగం ఒపపందం చేసుకుంద్ద. అయితే మారుమూల ప్రంతాలు, భౌగోళికంగా 
కిాషటపర్తసిాతులోా ఉనా ఆవాసాలోా ఇంట్రా పనుల కోసం సాానిక కాంట్రాకటరాు ముందుకు ర్తలేదు. దంతో ఆయా 
ఆవాసాలపై ప్రతేయకంగా దృష్టటపెటటన మిషన్ భగీరథ వైస్ ఛైర్మాన్ వేముల ప్రశాంత్ ర్మడ్డి మొనా 21 తారీఖును అనిా 
జిలా్లల ఎస్.ఈ, ఈఈలతో సమావేశమయాయరు. ఇంకా అగ్రిమంట్లా జరగని ఆవాసాలు, ఇంట్రా పనుల వివర్తలను 
ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ కు అంద్దంచాలని అధికారులను ఆదేశంచారు. అనిా జిలా్లల నుంచి వచిిన  ఆ వివర్తలను 
సమగ్రంగా పర్తశీలంచిన ఈ.ఎన్.సి కృపాకర్ ర్మడ్డి, ఇవాళ ఎర్రమంజిల్ లోని తన కార్తయలయంలో మిషన్ భగీరథ 
పనులు చేసుానా ప్రధాన ఏజెనీీలతో సమావేశమయాయరు. అగష్టట 14 వ తేద న్నటకి ర్తష్ట్రంలోని అనిా ఆవాసాలకు 
బల్్ గా భగీరథ నీటని సర్తఫర్త చేసందుకు తమ ఇంజనీరాు, వర్్ ఏజెనీీ అధికారులు, సిబబంద్ద శకిావం న 
లేకుండా ప్రయత్నాసుాన్నారని చెపాపరు. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆదేశంచినట్లట జనగాం,యాదాద్రి,ఖ్మాం, గదావల్, 
వనపర్తా, సిర్తసిలా,మదక్, మేడిల్, సంగార్మడి్డ,సిద్దిపేట జిలా్లలో ాఇంట్రా పనులు డాడా పూర్తాచేసి ఇంటంటకి నలా్లతో 
నీటని సర్తఫర్త చేసందుకు ప్రయత్నాసుాన్నామన్నారు. ఆయా జిలా్లలో ఇంట్రా పనులు మంచి పురోగత్నలో 
సాగుతున్నాయని చెపాపరు. అయితే మహబ్ల్బాబాద్, భూపాలపల,ా కామార్మడ్డ,ి రంగార్మడి్డ,వికార్తబాద్,యాదాద్రి 
జిలా్లలోాని కొనిా ఆవాసాలోా ఉనా కిాషట పర్తసిాతుల కారణంగా ఇంట్రా పనులు చేయడానికి సాానిక కాంట్రాకటరాు 
ముందుకుర్తవడం లేదన్నారు. పూర్తా సహకారం అంద్దంచేందుకు ఆర్.డబా్ల్ూ.ఎస్ (RWS&S) విభాగం సిదధంగా 
ఉన్నా, ఈ ఆవాసాలోా పనులు జరగడం లేదన్నారు. సిఎం కేసీఆర్ నిరి్దశంచిన లక్ష్యయనిా చేరడంలో కీలకమైన ఆ 
ప్రంతాలోాని ఇంట్రా పనులు పూర్తా చేయడానికి సహకర్తంచాలని ప్రధాన ఏజెనీీలను కోర్తరు. పనులు సకాలంలో 
పూర్తా అయి ఇంటంటకి నలా్లతో నీటని సర్తఫర్త చేసందుకు కావాలీన అనిా రకాల సహాయ సహకార్తలను 
అంద్దంచేందుకు ఆర్.డబా్ల్ూ.ఎస్ (RWS&S) సిదధంగా ఉందన్నారు. ఈ.ఎన్.సి కృపాకర్ ర్మడ్డి విజఞప్తాకి 
సానుడాలంగా సపంద్దంచిన వర్్ ఏజెనీీ ప్రత్ననిధులు ఇంట్రా పనులు చేసందుకు అంగీకర్తంచారు. తెలంగాణ 
ప్రజలకు సాధ్యమైనంత తవరగా శుద్దిచేసిన తాగునీటని అంద్దంచాలనా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆశయానికి తాము 
అండగా ఉంటామన్నారు. ఇంతేకాదు అగష్టట 14 లోపు పూర్తా చేయాలీన బల్్ సర్తఫర్త కోసం డాడా ఏజెనీీలనీా 
శాయశకుాల్ల పనిచేసాాయన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఆర్.డబా్ల్ూ.ఎస్ (RWS&S) ప్రభుతవ సలహాదారులు 



 

 

జ్ఞఞనేశవర్, చీఫ్ ఇంజనీరాు జగన్మాహన్ ర్మడ్డి, విజయప్రకాశ్, శ్రీనివాస్ ర్మడ్డి,చిన్నార్మడ్డి, ప్రసాదర్మడి్డ, శ్రీనివాస్, 
విన్మభాదేవి, యేసురతాంతో పాట్ల అనిా జిలా్లల ఎస్.ఈలు, వర్్ ఏజెనీీ ప్రత్ననిధుల, ఉనాతాధికారులు 
పాల్గగన్నారు.  

 


