ప్రెస్ నోట్ 30.01.2019
ఈ రోజు సాగునీటి శాఖ కేంద్ర కారాాలయేం జలసౌధలో వివిధ రాష్టారాలకు చేందిన ఐఏఎస్, ఐపి ఎస్, ఐఎఫఎస్
అధికారులకు కాళేశ్వరేం ప్ారజెకరు , మిషన్ కాకతీయ , మిషన్ భగీరథ కారాకరమాలపై అవగాహన
కలిపి ేంచడానికి సేంబేందిత శాఖల ఇేంజనీరుు ప్రజెేంటేషనల
ు ఇచాారు.

మరరర చన్ాా రెడడి మానవ వనరుల

అభివృదిి సేంసథ భారత ప్రభుతవేం వారర DOPT శాఖ దావరా ప్ేంప్బడడన అధికారులకు " Implementation
and Monitoring of Sustainable Development Guarantee Schemes " పై నిరవహిసు లనా 5 రోజుల
శిక్షణా కారాకరమాలోు భాగేంగా ఈ కారాకరమానిా నిరవహిేంచడేం జరరగరేంది. ఈ కారాకరమేంలో తలేంగాణ
సాగునీటి శాఖ పి రనిిప్ల్ సకెరటరీ వికాస్ రాజ్ , ముఖామేంతి ఓఎసి ి శ్రరధర్ రావు దేశ్ ప్ాేండే , కాళేశ్వరేం
ప్ారజెకరు ఇేంజనీర్ ఇన్ చీఫ హరరరామ్,

నర్ ఇరరగ
ర షన్ చీఫ ఇేంజనీర్ శాామ్ సలేంద్ర్, మిషన్ భగీరథ

సలహాదారు జగన్ మోహన్, కాళేశ్వరేం ప్ారజెక్టర సూప్రరేంటేండడేంగ్ ఇేంజనీర్ సలధాకర్ రెడడి ప్ాలగొన్ాారు.
డడఓపి టి తరప్ున హాజరయిన్ా వారరలో రాజసాథన్ నలేంచి రాజష్ శ్రాా ఐఏఎస్, ప్శు సేంవరధక శాఖా
కమీషనర్ కాేంతిలాల్ ఉమాప్ , ఐఏఎస్, కేంద్ర హో మ్ మేంతిరతవ శాఖ తరప్ున మురళిధర్, కేంద్ర ఆరరథక శాఖ
తరప్ున కుసలమ్ ప్ద్ాన్ాభన్, సలధా రాజగోప్ాలన్, మన రాషర ేంా తరప్ున అడడషనల్ సి సి ఎఫ శివాని డో గార,
ఐఎఫఎస్, తలేంగాణ అటవీ అకాడమీ నలేంచి డడప్యాటీ డైరెకరర్ మాధవరావు తదితరులు ప్ాలగొన్ాారు.
మొద్ట సి ఎేం ఓఎసి ి శ్రరధర్ రావు దేశ్ ప్ాేండే ఆహావనేం ప్లికి కారాకరమేంలో ప్జెేంటేషనల
ు ఇసలునారాషర ా
అధికారులనల ప్రరచయేం చేశారు. ఆ తరావత కాళేశ్వరేం ఇేంజనీర్ ఇన్ చీఫ హరరరామ్ కాళేశ్వరేం ప్ారజెకరు
లక్ష్యాలనల , సాేంకతిక వివరాలనల మాాప్ దావరా వివరరేంచారు. ప్రతాక్ష ప్రసారాల దావరా హైదారాబాద్ నలేంచే
ప్ారజెకరు ప్నలలని ప్రావేక్ష్డసు లన్ాా విధాన్ానిా వివరరేంచారు. ఆ తరావత డోర న్ కెమెరాలతో ప్ారజెకరు ప్నలల
వీడడయో రరకారరిేంగ్ వారరకి చూపి ేంచడేం జరరగరేంది. రెేండు సేంవతిరాలలో ప్ారజెక్టర లిేంక్ట 1 & 2 ప్నలలోు 95 %
ప్రగతిని సాధిేంచామని చప్ాారు. జూన్ 2019 న్ాటికి గోదావరర నలేంచి నీటిని ప్ేంపి ేంగ్ చేయడానికి ప్యరరు
సాథయిలో సి ద్ిేం అవుతున్ాాయని అన్ాారు. ఏపి ల్
ర 30 న్ాటిక ప్యరరు చేసి  మే న్ెలలో అనీా పరీక్షలు
నిరవహిేంచూకొని జూన్ నీటిని ఎతిు ప్ో యడానికి కారాాచరణతో ముేంద్లకు ప్ో తున్ాామని వివరరేంచారు.
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అనేంతరేం మెైనర్ ఇరరరగషన్ చీఫ ఇేంజనీర్ శాామ్ సలేంద్ర్ మిషన్ కాకతీయ పై పరజెేంటేషన్ ఇచాారు. మిషన్
కాకతీయ లక్ష్యాలనల వివరరేంచారు. న్ాలుగు ద్శ్లోు సాధిేంచి విజయాలనల వివరరేంచారు. న్ాబాకేంస్ వారర
అధాయన ఫలితాలనల వివరరేంచాఋ. న్ాలుగు ద్శ్లోు 8741.80 కోటు అేంచన్ా వాయేంతో , 21.39 లక్షల
ఎకరాలనల సి థరీకరరేంచే లక్షాేంతో 27,653 చరువుల ప్ునరుద్ి రణ ప్నలలు చేప్టారమని, అేంద్లలో 20,192
చరువుల ప్ునరుద్ి రన్ ప్నలలు ప్యరరు అయాాయని వివరరేంచారు. ఈ చరువుల కీన్ి సలమారు 13.80 లక్షల
ఎకరాలు సి థరక
ీ రరేంచబడడన్ాయని అన్ాారు.
అనేంతరేం మిషన్ భగీరథ కనిల్రేంట్ , రరటైర్ి చీఫ ఇేంజనీర్ జగన్ మోహన్ గారు మిషన్ భగీరథ పై
పరజెేంటేషన్ ఇచాకరు. మూదేండు లో సలమారు 25 వేల గారమాలకు ఇేంటిేంటికి నలు దావరా నీరేందిేంచే ఈ
బృహతు ర కారాకరమేం ప్యరరు కావచివచేంద్ని గణాేంకాలతో , చితారలతో వివరరేంచారు. ఈ మారరా న్ెలాఖరుకు
మిషన్ భగీరథ ప్యరరు సాథయిలో నీరు అేందిసు లేంద్ని అన్ాారు.
తలేంగాణ ప్రభుతవేం తీసలకునా ఈ కారాకరమాల వలన ప్రజలకు మేలు జరుగుతుేంద్ని, రాజసాథన్ లో కూడా
ఇటువేంటి కారాకరమాలనల చేప్టర డానికి తాము కృషి  చేసు ామని, వీటి అధాాయన్ానికి అధికారులనల
ప్ేంప్ుతామని రాజష్ శ్రాా అన్ాారు. తలేంగాణ ప్రభుతవేం అమలు చేసు లనా కారాకరమాల ప్టు టనీ
ై
అధికారులు సేంతృపి ు ని వాకు ేం చేశారు. మేంచి పరజెేంటేషనల
ు ఇచిాన ఇేంజనీరు కు ధనావాదాలు తలియజశారు.
***

2

