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@సూర్యాప్టే జిల్లీ  సూర్యాప్ేట మండల్ం ఇమలంప్ేట న ండి  

సూర్ాప్ేట జిల్లీ  సూర్యాప్టే మండల్ం హిమంప్ేట గ్యా మంల్ో మిషన్ భగ్రీ్ధ టరయిల్ ర్న్ న  ప్యర ర్ంబంచిన మంత్రర 

జగదషీ్ ర్డేిి  ప్యల్ోో నన జిల్లీ  కల్ేకటర్ క ేస ర్ేంద్ర మోహన్. మలర్ేేట్ కమిటీ చ రై్మన్ వ ంకటేశ్వర్లీ . సూర్ాప్టే 

పుర్ప్యల్కసంఘ అద్ాక్ష్యార్యల్ు గండూర్ీ పరవలీక పరకయష్ ల్ు    

  సూర్ాప్ేట కు చేర్లకునన కృష్యా  జల్లల్ు  

  సూర్ాప్ేట. కోదాడ  పుర్ప్యల్క సంఘలల్తో ప్యటు సూర్ాప్ేట నియోజకవరో్ం పర్ధిలి్ోని 73 గ్యా మలల్కు. 

కోదాడ నియోజకవరో్ం పర్ధిలి్ోని 110 గ్యా మలల్కు హీమలంప్టే నీటశిుదిి  కేంద్రం    న ండ ితర్ల్న నన కృష్యా  

జల్లల్ు మిర్యాల్గూడం నియోజకవరో్ం పర్ధిిల్ోని అవంత్రపుర్ం న ండి హిమలంప్టేకు చరే్లకునన కరాష్యా  

జల్లల్ు  

  ఇకేడి న ండ ిపరసదిి్ పుణ్ా క్షేతరం ఉండూర గ్ ండ గుటట  మీద్ ఉనన ట్ాంకు ల్కు పంపు చసే ిఅకేడి న ండి 

సూర్ాప్ేట. కోదాడల్కు మంచినీర్ల అందించ ేఏర్యాటుీ   

  ఇంటింటిక ీమంచినీర్ల అందంిచే కయర్ాకామంల్ో బ్గంగ్య మిషన్ భగ్ీర్ధ చపేటిట న పరబుతవం  

  కేవల్ం 18 న ల్ల్ోీ  పన ల్ు పూర్ిి చసేని పరబుతవం  

  నీటిని శుదిి చసేి ర్క్షతిమంచినీర్ల అందించ ేఈ కయర్ాకామలనిన తవర్ితగత్రన పూర్ిి చసేేంద్ కు పల్ుమలర్లీ  

సమీక్షించిన మంత్రర జగదషీ్ ర్డేిి   

  మంత్రర జగదషీ్ ర్డేిి  కయమ ంట్్ 

  సూర్ాప్ేట పరజల్ కల్ న ర్వ ర్బత తదంద ి 

  తవర్ల్ో ఇంటింటికీ మంచినీర్ల అందించే పధకంల్ో బ్గంగ్య ఈ ర్ జు మిషన్ భగ్ీర్థ టరయుల్ ర్న్ 

ప్యర ర్ంబంచ కునానము 

  తవర్ల్ో ముఖ్ామంత్రర కేసలఆర్ చేతదల్ మీద్ గ్య ఇంటింటకిీ మంచినీర్ల పధకం ప్యర ర్ంబంచ  కో 

బత తదనానము 



మర్  20 ర్ జుల్ోీ  ఇంటింటికర మంచినీర్ల అందించే కయర్ాకామలనిన ముఖ్ామంత్రర కసెిఆర్ చేతదల్ మీద్ గ్య 

ప్యర ర్ంబన ుకోబత తదనానమని ర్యషట ర విద్ ాత్ మర్యిు యస్ సి అభివృదిి  శయఖ్లమంత్రర గుంటకండీ జగదషీ్ ర్డెిి  

ప్ేర్కేనానర్ల .  

ఇంటింటికర మంచినీర్ల అందించంేద్ కు గ్యన  ఏర్యాటు చేసని మిషన్ భగ్రీ్ధ టరయిల్ ర్న్ న  ఆయన 

శ్నివయర్ం స్కయయంతరం సూర్యాప్టే జిల్లీ  సూర్యాప్ేట మండల్ం ఇమలంప్టే ల్ో ప్యర ర్ంబంచార్ల .  

ఈ సంద్ర్బంగ్య మంత్రర జగదషీ్ ర్డెిి  మలట్ీ డుతూ అతాంత పరత్రష్యట తమకంగ్య చపేటిట న ఈ పధకయనిన 

ముఖ్ామంత్రర కసెిఆర్ పరతాక్షంగ్య పర్ క్షంగ్య సమీక్షసిూి  తవర్తిగత్రన పూర్ిి చయేించార్ని ఆయన 

కొనియలడార్ల.  

సూర్యాప్టేల్ోని ఇమలంప్టే వది్ న డు ప్యర ర్ంబంచ కునన టరయిల్ ర్న్ పూర్ిిగ్య విజయవంతం అయింద్ని 

మిర్యాల్గూడ ం నియోజకవరో్ం అవంత్రపుర్ం న ండి ఇమలంప్టేకు కృష్యా  జల్లల్ు చరే్లకుననయనానర్ల. 

ఇకేడి న ండ ిఉండుర గ్కండ గుటట ల్ మీద్కు పంప్ింగ్ చసేి అటు న ండ ిఅటు కోదాడ ఇటు సూర్యాప్టే 

పుర్పల్లక్ సంఘలల్తో ప్యటు సూర్యాప్టే నియోజకవర్యో ల్ల్ోని 73 గ్యా మలల్కు కోదాడ నియోజకవరో్ 

పర్ధిలి్ోని 110 గ్యా మలల్కు న ర్లగ్య శుదిి  చేసని ర్క్షిత మంచినీర్ల అందిస్కయి మని మంత్రర జగదషీ్ ర్ెడిి  త లిప్యర్ల.  

మిర్యాల్గూడ ం నియోజకవరో్ం న ండ ికృష్యా  జల్లల్న  సూర్యాప్ేటకు ర్ప్ిా ంచేంద్ కు గ్యన  చపేటిట న మిషన్ 

భగ్రీ్ధ కయర్ాకామంల్ో భ్గంగ్య కేవల్ం 18 నలె్ల్ల్ో పన ల్ు పూర్ిిచేశయమని ఆయన త లిప్యర్ల . 

ఇంకయ ఈ కయర్ాకామంల్ో సూర్యాప్ేట జిల్లీ  కల్ెకటర్ కే స ర్ెంద్రమోహన్ తదితర్లల్ు ప్యల్గో నానర్ల  

 


