
అగస్టు  3, 2018 

హ ైదరాబాద్. 

 

నిజామాబాద్, కామారెడ్డి  జిల్ాా ల్ల్ో మిషన్ భగీరధ పథకం అమల్ుప  ై శాస్నస్భయుల్ు, జిల్ాా  కల్ెకురలా , 
అధికారలల్తో స్మీక్ష స్మావేశం నిరవహ ంచిన రాషు ర వ్ువ్సాయ శాఖ మంత్ర ిశీ్ర పొ చారం శీ్రనివాస్ రెడ్డి . 
 

ఈ రోజు మంత్ర ి గారి కాుంపు కారాుల్యంల్ో జరగిిన స్మీక్ష స్మావేశంల్ో మంత్ర ి పొ చారం మాట్ాా డుతూ 

తెల్ంగాణ రాషు ర పిభయతవం మిషన్ భగరీధ పథకానిక ిఅతుంత పాిధానుత ఇస్టు ననదన్ానరల. రాషు రంల్ోని పిత్ర 

ఇంట్ిక ి పరశిుభిమ నై, స్వచ్చమ ైన తాి గయనీరల అందించ్డమ ే రాషు ర మయఖుమంత్ర ి శీ్ర కెసిఆర్ గార ి ఆశయం. 
మయఖుమంత్ర ిగారి ఆశయానిక ిఅనటగయణంగా తవరితంగా మిషన్ భగరీధ నిరాాణ పనటల్నట పూరిు చేస ిపిజల్కు 
తాి గయనీరలనట అందించాల్న్ానరల. పిజాపతి్రనిధటల్ు, అధికారలల్ు స్మనవయంతో పనిచేసనిపుుడ్ ే పనటల్ు 
వేగవ్ంతంగా జరలగయతాయి. క్షేతిసాా యిల్ో చినన చినన స్మస్ుల్నట పరిషకరించ్టకుంట్ూ కాంట్ాి కురలా , వ్రకింగ్ 

ఏజెనీీల్తో వేగంగా పనిచేయించ్టకోవాల్న్ానరల. 
ఉమాడ్డ నిజామాబాద్ జిల్ాా ల్ో మొతుం 1645 నివాస్ పాింతాల్కు మిషన్ భగీరధ పథకం దావరా తాి గయనీరల 
అందటత ంద.ి సింగూరల స గెాంట్, శీ్రరాంసాగర్ స గెాంట్ ల్ దావరా తాి గయనీరందటత ంద.ి మ యిన్ ప ైప్ ల్ెైన్ 

నిరాాణం పూరుయి గాీ మాల్కు బల్కక వాట్ర్ చేరలకుంట్ ందన్ానరల. ఈ స్ందరబంగా నియోజకవ్రాా ల్ వారగిా 
నిరాాణ పనటల్ తీరలనట మంత్ర ి స్మీక్షడంచారల. ఇపుట్కిే మ జారిట్ ి గాీ మాల్కు బల్కక వాట్ర్ చేరలకుందని, 

కేవ్ల్ం కొనిన పాింతాల్ు మాతిమ ేమిగిలి ఉన్ానయని అధికారలల్ు తెల్ుపగా, ఎట్ిు  పరిసిాత ల్ల్ోనట అగస్టు  15 

న్ాట్ిక ిఅనిన గాీ మాల్కు బల్కక వాట్ర్ చేరలకోవాల్ని ఆదేశంచారల. గాీ మాల్కు బల్కక వాట్ర్ చేరలకుంట్ ేపిస్టు తం 
ఉనన ఉపరతిల్ నీట్ ినిల్వ ట్ాుంకుల్ు, గాీ మాల్ల్ోని అంతరాత నీట్ ిస్రఫరా వ్ువ్సా్ దావరా తక్షణమ ేతాి గయనీరల 
అందించ్వ్చ్చన్ానరల. 
  

అగస్టు  15 న్ాట్ిక ి పనటల్ు పూరిు చెస ే విదంగా అధికారలల్ు పిణాళికల్నట రూపొ ందించ్టకోవాలి. అవ్రమ ైత ే

అధికారలల్ు 24 గంట్ల్ు నిరాాణ పిదేశంల్ోన్ ే ఉంట్ూ వ్రికంగ్ ఏజెనీీల్ వ ంట్పడ్డ పనటల్నట చేయించాలి. 

అవ్స్రమ నై మిషనరీని, ల్ేబర్ ని స్మకూరలచకోని రాత్రింబవ్ళ్ళు పనిచేస ిఅగస్టు  14 రాత్రికల్ాా  పిత్ర గాీ మానిక ి

మిషన్ భగరీధ నీరల చేరాచల్ని వ్రికంగ్ ఏజెనీీల్కు మంత్రి గారల స్ూచించారల. పిత్ర గాీ మానిక ినీరల చేరచడమ ే

కాదట పిత్ర ఇంట్కి ినీరల చేర ిపిజల్ు తాగినపుుడ్ ేమిషన్ భగీరధ పథకం ఫల్ాల్ు అందినటా్ని మంత్ర ితెలిపారల. 
 

  



గాీ మాల్ల్ో ఇంట్ింట్ిక ితాి గయనీరల స్రఫరా చేయడ్ానిక ిఅవ్స్రమ ైన ఇంట్ాి  విల్ేజి న్ ట్ వ్ర్క ప ైన కూడ్ా దృష్ిు  
సారించాల్ని మంత్ర ి గారల స్ూచించారల. మయఖుంగా ఓవ్ర్ హ డ్ వాట్ర్ ట్ాుంకుల్ నిరాాణం మందకొడ్డగా 
సాగయత ండట్ంప  ై మంత్ర ి గారల అస్ంతృపిు  వ్ుకుం చేశారల. అదేవిదంగా ఇంట్ాి విల్ేజిక,ి ఇంట్ింట్ిక ి నల్ాా ల్నట 
బిగించ్డ్ానిక ిఅవ్స్రమ నై ట్ాుప్, ఇతర మ ట్ిరయిల్క నట తవరతింగా అందించాల్ని మంత్ర ిగారల అధికారలల్నట 
ఆదేశంచారల. స్మస్ుల్ు, ఇబబందటల్ు ఎదటరెైన్ా పరిషకరంిచ్టకుంట్ూ అగస్టు  15 న్ాట్ిక ిపిత్ర గాీ మానిక ిమిషన్ 

భగీరధ జల్ాల్ు చేరలకోవాల్ని మంత్రి గారల ఆదేశంచారల. 
  

ఈ స్మీక్షల్ో మిషన్ భగరీధ వ ైస్ చెైరాన్, బాల్్కండ శాస్నస్భయుడు వేమయల్ పిశాంత్ రెడ్డి , ఎల్ాా రెడ్డి , జుకకల్క 

నిజామాబాద్ (గాీ మీణ), నిజామాబాద్ (పట్ుణ), ఆరూార్, బో దన్ శాస్నస్భయుల్ు ఏనటగయ రవందర్ 

రెడ్డి ,హనాంత్ ష్ిండ్,ే బాజిరెడ్డి  గోవ్రధన్, గణషే్ గయపు , ఎ. జీవ్న్ రెడ్డి , షకీల్క హ ైమద్ పాల్్ా న్ానరల. నిజామాబాద్, 

కామారడె్డి  జిల్ాా ల్ కల్ెకురలా  ఎంఆర్ ఎం రావ్ు, యన్. స్తున్ారాయణ, పిసాద్ రెడ్డి  (సిఈ), మిషన్ భగరీధ 

అధికారలల్ు, గాీ మీణ నీట్ ిస్రఫరా విభాగం అధికారలల్ు, వ్రికంగ్ ఏజెనీీల్ పిత్రనిధటల్ు పాల్్ా న్ానరల. 
 


