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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 
తెలంగాణ పి్భుత్వం 

ప్త్రికా పి్కటన - 02              17 డిస ంబర్, 2018 

వచ్చే ఏడాది మార్చే 31 నాటికి మిషన్ భగీరథ దాార్ా  ప్రతీ ఇంటిలో నలాా  
బిగచంచి, ప్ర్చశుభరమ ైన మంచినీరు సరఫర్ా చ్చయాలని ముఖ్యమంత్రర 
కె.చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావు అధికారులను ఆదచశంచ్ారు. ఏప్రరల్ 1 నుంచి ర్ాష్రంలో ఏ 
ఒక్క మనిషర క్ూడా మంచినీళా్ కోసం బిందె ప్టట్ క్ుని బయట క్నిప్రంచవద్దని 
చ్ెప్ాారు. క ండలు, గుట్లు, అటవీ ప్రా ంతాలు, మారుమూల ప్రా ంతాలనే తచడా 
లేక్ుండా ర్ాషర్రంలోని అనిి ఆవాస ప్రా ంతాలక్ు మిషన్ భగీరథ ప్థక్ం దాార్ానే 
మంచినీళ్లా  అందివాాలని, ఖ్రుేక్ు వెనుకాడవద్దని సరఎం సాష్ం చ్చశారు.  

ప్రగత్ర భవన్ లో సో మవారం మిషన్ భగీరథప్ ై సరఎం సమీక్ష నిరాహ ంచ్ారు. 
ప్రభుత్ా సలహాదారు అనుర్ాగ్ శరమ, సరఎంఓ కారయద్ర్చి సరమతా సభర్ాాల్, మిషన్ 
భగీరథ ఇ.ఎన్.సర. క్ృప్ాక్ర్ ర్ెడడి , ఎమ మలేయలు వేముల ప్రశాంత్ ర్ెడడి , జోగు 
ర్ామని, గ ంగచడడ సునిత్, ర్ాజ ంద్ర్ ర్ెడడి , కె.విదాయసాగర్ ర్ావు, భాసకర్ ర్ావు, 
వివిధ జిలాా ల నుంచి సరఇలు, ఎస్ఇలు, ఇఇలు హాజరయాయరు.  

స గెమంటా వారీ్గా ప్నుల ప్ుర్ోగత్రని ముఖ్యమంత్రర అడడగచ తెలుసుక్ునాిరు. 
అధికారులు ప్ుర్ోగత్రని వివర్చంచ్ారు. 23,968 ఆవాస ప్రా ంతాలక్ు గాను, 23, 

947 ఆవాస ప్రా ంతాలక్ు ప్రసుు త్ం మిషన్ భగీరథ దాార్ా నీరు అంద్ుత్ునిద్ని 
చ్ెప్ాారు. మర్ో 21 గాామాలక్ు మాత్రమే అందాల్సి ఉంద్నాిరు. ఆ గాామాలు 
క్ూడా క ండలు, గుట్లు, అటవీ ప్రా ంతాలోా  ఉనివేనని చ్ెప్ాారు. గాామీణ 
ప్రా ంతాలోా ని 95 శాత్ం ఇండాక్ు నలాా లు బిగచంచి మంచినీరు అందిసుు నిటటా  
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నివేదించ్ారు. ఓహెచ్ఎస్ఆర్ ల నిర్ామణం క్ూడా శరవేగంగా 
జరుగుత్ునిద్నాిరు. 

ఈ సంద్రభంగా ముఖ్యమంత్రర క సీఆర్ మాటాా డుత్ూ, ద్ళిత్ వాడలు, 
ఆదివాసీ గూడచలు, శవారు ప్రా ంతాలు, మారుమూల ప్లలా లు అనిింటికీ మిషన్ 
భగీరథ దాార్ానే శుదిి  చ్చసరన మంచినీటిని సరఫర్ా చ్చయడం ప్రభుత్ా 
లక్షయమనాిరు. అచేంప్ేట, సరరపారు నియోజక్వర్ాా లు, ఆదిలాబాద్, నిరమల్, 

ఆసరఫాబాద్, క త్ుగూడెం లాంటి జిలాా లోా ని మారుమూలలో ఉని చిని ప్లలా లక్ు, 
ఎతెతు న ప్రా ంతాలోా  ఉని ఆవాస ప్రా ంతాలక్ు క్ూడా క్ష్మ ైనా సర్ , ఆర్చిక్ంగా 
భారమ ైనా సర్  మిషన్ భగీరథ దాార్ా మంచినీరు సరఫర్ా చ్చయాలని చ్ెప్ాారు.  
జనవర్చ 10లోగా అనిి ఆవాస ప్రా ంతాలక్ు మంచినీళ్లా  చ్చరుకోవాలని గడువు 
విధించ్ారు. మార్చే 31లోగా అనిి ప్రా ంతాలోా  అనిి ప్నులు ప్ూర్చు చ్చయాలని, 

ఆ త్ర్ాాత్ ర్ాష్రంలో నలాా  దాార్ా మంచినీళా్ సరఫర్ా కాని ఇలుా  ఒక్కటి క్ూడా 
మిగలవద్దని సరఎం నిర్ దశంచ్ారు.  

‘‘ప్రతీ ఊర్చకి నీళ్లా  ప్ంప్ర, ప్రతీ ఇంటికి నలాా  దాార్ా మంచినీళ్లా  
ఇవాడంతోనే బాధయత్ తీర్చప్ో ద్ు. ఆ త్ర్ాాత్ క్ూడా ఎలాంటి ఆటంక్ం లేక్ుండా 
నిరంత్ర్ాయంగా మంచినీటి సరఫర్ా జరగాల్స. ఇప్ాటి వరక్ు జనం 
ఎక్కడడక్క్కడుని వనరులతో అవసర్ాలు వెళా్ దీసుక్ునాిరు. ఏదో  ఓ నీళ్లా  
తాగారు. ఒక్సార్చ మిషన్ భగీరథ దాార్ా శుదిద  చ్చసరన మంచినీరు తాగచన త్ర్ాాత్ 
ప్రజలు మర్ో రక్ం నీళ్లా  తాగలేరు. ఏ ఒక్క ర్ోజు మంచినీరు అంద్క్ునాి తీవర 
అసౌక్ర్ాయనికి గురవుతారు. కాబటి్  మిషన్ భగీరథ ప్రా జెక్ు్ ను ప్ూర్చు చ్చయడం 
ఎంత్ ముఖ్యమో దానిి ఎలాంటి ఆటంకాలు ఎద్ురు కాక్ుండా నిరాహ ంచడం 
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క్ూడా అంతచ ముఖ్యం. ప్రతీ ర్ోజు మంచినీటి సరఫర్ా చ్చయడానికి 
అవలంభంచ్ాల్సిన వూయహం క్ూడ ఖ్ర్ారు చ్చసుకోవాల్స’’ అని సరఎం సూచించ్ారు.  
‘‘మిషన్ భగీరథ కారయక్మాం చ్చప్టా్ లని అనుక్ుని ర్ోజు చ్ాలా మందికి చ్ాలా 
అనుమానాలుండచవి. ఈ కారయక్మాం అవుత్ుందా? అనే సందచహాలుండచవి. కానీ 
అధికారులు, ఇంజనీరుా  ఎంతో క్ష్ప్డడ ఇంజనీర్చంగ్ అద్ుభత్మ ైన మిషన్ భగీరథ 
కారయక్ామానిి విజయవంత్ం చ్చసుు నాిరు. వేల కిలోమీటరా ప్ ైప్ులలైనుా  వేశారు. 
నదీ జలాలను ప్రతీ ఊర్చకి త్రల్ససుు నాిరు. ప్రతీ ఇంటికి మంచినీళ్లా  
అందిసుు నాిరు. దచశంలో మరె్వారప చ్చయని అద్ుభతానిి తెలంగాణ ర్ాష్రం చ్చసర 
చూప్ డుత్ునిది. దచశానికి ఇది ఆద్రింగా నిల్సచింది. అనేక్ ర్ాష్టా్ ర లు మిషన్ 
భగీరథ లాంటి ప్థకానిి త్మ ర్ాష్టా్ ర లోా  అమలు చ్చయడానికి ప్రణాళిక్లు 
రపప్ ందించ్ాయి. మన నుంచి సహకారం క్ూడా కోరుత్ునాియి. ఆయా 
ర్ాష్టా్ ర లక్ు అవసరమ ైన సహకారం అందించడానికి మనం సంసరది్త్ వయక్ుం చ్చశాం. 
మిషన్ భగీరథ తెలంగాణ ర్ాష్టా్ ర నికి గరాకారణంగా, దచశానికి ఆద్రింగా నిల్సచింది. 
దీనిి విజయవంత్ం చ్చసరన ఘనత్ అధికారులు, ఇంజనీరాదచ. వార్చకి నా 
అభనంద్నలు. ఎంతో శమాకోడడేన ప్రతీ ఒక్కర్చకీ క్ృత్జఞత్లు. ప్రా జెక్ు్  ప్ూర్చు 
చ్చయడంతో ప్ాటట భవిషయత్ుు లో ప్రా జెక్ు్ ను నిరాహ ంచడంప్ ై ద్ృషర్  ప్ టా్ ల్స’’ అని 
సరఎం చ్ెప్ాారు. 
………………………………………………………………………………………….. 
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