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 అగష్టు 15 నాటికి రాష్ట్రమంతటికి మిషన్ భగీరథ నీళ్లు 
 ప్రతీ రోజు 50 ఆవాసాలకు బల్క్ గా సరాఫరా 
 గడువులోగా ప్రాజెకుు పూర్తి కావడానికే RWS&S పునర్యవస్థీకరణ 
 కొతి చీఫ్ ఇంజనీర్లు జిల్లు కేంద్రాలోునే ఉండాలి 
 AEE నంచి ENC వరకు ఎవర్తకీ సెలవులు లేవు 
 ప్రజలకు ఇచిిన మాట నిలబెట్టుకునేందుకు మర్తంత కషుపడండి 
 మిషన్ భగీరథ పనల పురోగతిపై సమీక్షలో వైస్ ఛైర్మెన్ వేముల ప్రశంత్ ర్మడిి 
 హాజరైన RWS&S కారయదర్తి స్మెతా సభరా్ల్క, ENC కృపాకర్ ర్మడిి, అనిి జిల్లుల ఎస్.ఈ, ఈఈలు 

                   1947 అగష్టు 15 న బానిసత్ం నంచి దేశం విముకిి అయితే 2018 అగష్టు 15 న అపర్తశుభ్ర 
తాగునీటి సమసయల నంచి తెలంగాణ శశ్తంగా విముకిి కావాలనిదే ముఖ్యమంత్రి కే.చంద్రశేఖ్ర రావు స్పిం 
అనాిర్ల మిషన్ భగీరథ వైస్ ఛైర్మెన్ వేముల ప్రశంత్ ర్మడిి. అందుకు అనగుణంగా భగీరథ పనలోు వేగం 
పంచాలనాిర్ల. సా్తంత్ర్యం వచిి ఏడు దశబాాలు దాటినా తాగడానికి శుభ్రమైన నీళ్లు కూడా దొరకని ప్రజలకు, 
శుద్దా చేస్మన నీటిని అంద్దంచి ముఖ్యమంత్రి కే.చంద్రశేఖ్ర రావు చర్తత్ర్లో నిలిచిపోబోతునాిరనాిర్ల. ఇవాళ 
ఎర్రమంజిల్క లోని ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) కారాయలయంలో అనిి జిల్లుల ఎస్.ఈ,ఈఈలతో మిషన్ భగీరథ 
పనల పురోగతిపై ప్రశంత్ ర్మడిి సమీక్షా సమావేశం నిర్హంచార్ల. ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ కారయదర్తి స్మెతా సభరా్ల్క, 
ప్రభుత్ సలహాదార్లలు జ్ఞానేశ్ర్, ఈ.ఎన్.స్మ కృపాకర్ ర్మడిి, చీఫ్ ఇంజనీర్లు జగన్మెహన్ ర్మడిి, విజయపాల్క ర్మడి,ి 
విజయ్ ప్రకాశ్ తో పాట్ట ఇతర ఉనితాధికార్లలు పాల్గొనాిర్ల. కొతిగా చీఫ్ ఇంజనీర్లుగా బాధ్యతలు చేపటిున 9 
మంద్ద అధికార్లలన ప్రశంత్ ర్మడిి, స్మెతా సభరా్ల్క అభినంద్దంచార్ల. ప్రజలందర్తకి సురక్షిత మంచినీటిని 
అంద్దసాిమని, అసెంబ్లు సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి కేస్థఆర్ మాట ఇచాిరని గుర్లిచేశర్ల. అనకుని సమయంలోపు 
పనలు పూర్తి కావడానికి, సమరీ నిర్హణ కోసమే ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) విభాగానిి 
పునర్యవస్థీకర్తంచామని చెపాార్ల. ప్రజలకు సాధ్యమైనంత త్రగా భగీరథ ఫల్లలన అంద్దంచాలని ఏకైక 
లక్షయంతో ముఖ్యమంత్రి కేస్థఆర్ గార్ల ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) విభాగానికి కావాలిినంత బల్లనిి, బలగానిి 
సమకూర్లసుినాిరనాిర్ల. కొతిగా చీఫ్ ఇంజనీర్లుగా బాధ్యతలు తీసుకునివార్ల హైదరాబాద్ లో ఉండొదాని, వాళుకు 
కేటాయించిన జిల్లులోునే ఉండి పనలన నిరంతరం పర్తశీలించాలనాిర్ల. రాష్ట్ర వాయపింగా ఇపాటికే వేల్లద్ద 
గ్రామాలకు శుద్దాచేస్మన నీర్ల బల్క్ గా సరాఫరా అవుతోందని, అయితే కొనిి జిల్లులోు పనలు కాసి నెమెద్దగా 
అవుతునాియనాిర్ల. ఆ జిల్లులపై (జనగాం,యాదాద్రి,ఖ్మెం,గదా్ల్క,వనపర్తి,స్మర్తస్మలు,మెదక్,మేడిల్క,సంగార్మడిి, 



 

 

స్మద్దాపేట) ప్రతేయకంగా దృష్టు పటాులనాిర్ల. ప్రతీ రోజు 50 గ్రామాలకు కొతిగా నీటిని సరాఫరా చేస్తి అగష్టు 14 
అరీరాత్రి కి రాష్ట్రంలోని చివర్త ఆవాసానికి బల్క్ గా నీర్ల చేరాలని ఆదేశంచార్ల. పైన చెప్పాన పద్ద జిల్లులోు బల్క్ 
సరాఫరాతో పాట్ట సమాంతరంగా ఇంట్రా పనలు పూర్తిచేస్మ ఇంటింటికి నల్లుతో నీటిని సరాఫరా చేయాలిిందే 
అనాిర్ల. మైక్రో మేనేజ్ మెంట్ తో పనలు చేస్తి ఇదేం పదా కషుమైన పని కాదనాిర్ల. అగష్టు 15 నంచి మిగిలిన 
జిల్లులోు ఇంట్రా పనలన మూడింతల వేగంతో చేయాలనాిర్ల. వారం రోజులోు ఇంట్రా పనలు ఎంట్రస్ు మెంట్ 
పూర్తి చేస్మ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలనాిర్ల. ఎక్డైనా పనలు చేయడానికి  కాంట్రాకుర్లు దొరకకపోతే ఆ వివరాలన 
గుర్లవారం నాటికి ఈ.ఎన్.స్మ కి అంద్దంచాలనాిర్ల. ఇంట్రా మెటీర్తయల్క న చీఫ్ ఇంజనీర్లు కొనగోలు చేస్తల్ల 
నిబంధ్నలు మారాిమనాిర్ల ప్రశంత్ ర్మడిి. ఆ తరా్త మాటాుడిన ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) కారయదర్తి 
స్మెతాసభరా్ల్క..పనలు వేగంగా చేయడంతో పాట్ట నాణయతపై కూడా దృష్టు పటాులని స్తచించార్ల. ఫినిష్టంగ్ తో 
పాట్ట కూయర్తంగ్ బాగుండేల్ల చూడాలనాిర్ల. నాణయతన ఎపాటికపుాడు విజిలెన్ి బృందాలతో తనిఖీ చేయించాలని 
చీఫ్ ఇంజనీర్ విజయపాల్క ర్మడిిని ఆదేశంచార్ల. తాన కూడా ఫీల్కి కు వసాినని, పనలు జర్తగే ప్రాంతంలోనే 
ఉంటాననాిర్ల స్మెతా సభరా్ల్క. సమసయలన చెపాడానికి ఎపుాడూ వెనకాడొదానాిర్ల. కొతి చీఫ్ ఇంజనీర్లు నూతన 
ఉతాిహంతో పనిచేస్మ అనకుని సమయంలో గా పనలు పూర్తి చేయాలనాిర్ల. దీనిి  ఆరిర్ గా కాకుండా అప్పాల్క  
గా చూడాలనాిర్ల. చివరగా మాటాుడిన ఈ.ఎన్.స్మ కృపాకర్ ర్మడిి, అగష్టు 15 వరకు  ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) 
విభాగంలో సెలవులన రదాు చేసుినాిమనాిర్ల. ఇంట్రాకు అవసరమైన మెటీర్తయల్క న వందశతం ఆరిర్ 
చేయాలని అధికార్లలన ఆదేశంచార్ల. అనిి గ్రామాలోునూ అంతరొత పైప్ లైన్ పనలు మొదలుకావాలనాిర్ల. 
ఏమైనా సమసయ ఉంటే వెంటనే తెలియచేయాలనాిర్ల.  
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                    ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) విభాగం కొతి రూపు సంతర్తంచుకుంద్ద. సమరీ నిర్హణ కోసం 
ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S) విభాగానిి పునర్వవస్థీకర్తంచాలని గుర్లవారం నాటి సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి కేస్థఆర్ 
ఇచిిన ఆదేశలకు అనగుణంగా మార్లాలు జర్తగాయి.  మిషన్ భగీరథ వైస్ ఛైర్మెన్ వేముల ప్రశంత్ ర్మడిి, 
ఆర్.డబ్ల్ుయ.ఎస్ (RWS&S)  కారయదర్తి స్మెతా సభరా్ల్క, ఈ.ఎన్.స్మ కృపాకర్ ర్మడిిలు పునర్యస్థీకరణ పై 
చర్తించార్ల. దానికి అనగుణంగా కొతిగా 9 మంద్ద అధికార్లలకు చీఫ్ ఇంజనీర్లు గా పదోనితి కలిాంచార్ల. కొతి 
చీఫ్ ఇంజనీరు పర్తధి, పనలన నిరా్లశస్తి ఈ.ఎన్.స్మ కృపాకర్ ర్మడిి ఉతిర్ల్లు జ్ఞరీ చేశర్ల.  
 
ఉతిర్ల్ కాప్పని జత చేయడమైనద్ద కింద 
 

                                       



 

 

 
 
 

 
 

 


