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ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. కాలువలన్నింటినీ పూర్తి స్ాాయిలో సిద్ధిం చేసి వచేే ఏడాది న ించి వింద్కు
వింద్శాతిం ఆయకటటుకు నీరిందిించాలన్ ముఖ్యమింత్రి శ్రీ కె. చింద్ిశేఖ్ర్ ర్ావు ఆదేశించారు.
ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి.కాలువల దాార్ా 16 లక్షల ఎకర్ాలకు, ఇతర ప్ాిజెకుుల దాార్ా 24 లక్షల ఎకర్ాలకు
మొతి ిం 40 లక్షల ఎకర్ాలకు గోదావర్త నదీ జలాలు అిందాలన్ సీఎిం చెప్ాారు. గోదావర్త నదిలో
తెలింగాణకునన వాటా పికారిం నీరు వాడుకోవడాన్కి ప్ాిజెకుులు న్ర్తిస్ి న్ానమన్, ముఖ్యింగా
కాళేశ్ారిం ప్ాిజెకుు న ించి వచేే ఏడాది న ించే నీరు వాడుకున్ే వెస్ లుబాటట ఉింద్న్ సీఎిం చెప్ాారు.
పుష్కలమైన నీటి లభ్యత ఉననద్న్, న్ధ ల కొరత లేద్న్ ఈ పర్తసతులో
ిా
ో ర్ెైతులకు స్ాగునీరు
అిందిించలేకప్ో తే ప్ాపిం చేసినటలో నన్ సీఎిం వాయఖ్ాయన్ించారు.
ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. న ించి నడిగూడెిం వరకు 346 కిలోమీటరో మేరన నన కాలువలన పూర్తిస్ా ాయిలో
సిద్దిం చేయాలన్, దీన్కి ఎన్న న్ధ ల ైన్ా వెచిేించడాన్కి పిభ్ుతాిం సిద్దింగా ఉింద్న్ వెలోడిించారు.
ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. కాలువల కిింద్ మొతి ిం 16 లక్షల ఎకర్ాలోో, ఎల్ఎిండి దిగువన ఎన్మిదిననర లక్షల
ఎకర్ాలకు ర్ెిండు పింటలకు స్ాగునీరు అిందిించాలన్, వీటి పర్తధిలోన్ చెరువులనీన పూర్తిస్ా ాయిలో
న్ింప్ాలన్ సీఎిం ఆదేశించారు. ప్ాలకుర్తి, సటుష్న్ ఘనపూర్, డో రనకల్, తుింగతుర్తి తదితర
న్యోజకవర్ాాల పర్తధిలోకి వచేే చెరువులన ర్తజర్ాాయరుోగా మార్చే అవకాశాలన పర్తశ్రలించి,
అించన్ాలు తయారు చేయాలన్ సీఎిం ఆదేశించారు.
ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. న్ స్మరాింగా వాడుకున్ే అింశ్ింపై ముఖ్యమింత్రి కె. చింద్ిశేఖ్ ర్ ర్ావు స్ో మవారిం
పిగత్ర భ్వన్లో స్మీక్ష న్రాహించారు. ఉప ముఖ్యమింత్రి శ్రీ కడియిం శ్రీహర్త , మింతుిలు శ్రీ టి.హర్ీష్

ర్ావు, శ్రీ జి. జగదీష్ ర్ెడిి, మిష్న్ భ్గీరథ వెైస్ చెైరిన్ శ్రీ పిశాింత్ ర్ెడిి, ఎమిలేయలు శ్రీ డిఎస్
ర్ెడాయన్ాయక్, శ్రీ ఎరీబెలో ద్యాకర్ ర్ావు, శ్రీ గాద్ర్త కిషో ర్, శ్రీ ఏన గు రవీింద్ర్ ర్ెడిి, సీఎింఓ కారయద్ర్తి
శ్రీమత్ర సిితా స్భ్ర్ాాల్, శ్రీ ఎస్.ఇ. న్ాగచింద్ర్, ఎస్.ఇ.లు, ఇఇలు ప్ాలగాన్ానరు.
‘‘స్మైకయ ప్ాలనలో ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. కటిునటట
ో చూపిించారు. నీళ్లో చిేనటలో మభ్యపటాురు. కానీ పూర్తి
స్ాాయిలో నీళ్ల
ో ఎపుాడూ ఇవాలేద్ . చివర్త ఆయకటటు దాకా నీరు చేరలేద్ . ర్ెైతులు స్ాగునీరు లేక
తలో డిలో ారు. ఇపుాడు మనిం ప్ో ర్ాడి తెలింగాణ తెచ ేకుననిం. దాన్ ఫలతిం ర్ెైతులకు ద్కాకల.
గోదావర్తలో స్మైకయ ర్ాష్ు ింర లోన్ే మనకు 950 టిఎింసిల నీటి వాటా ఉింది. కానీ ఎననడూ మన
వాటాకు అన గుణింగా నీటిన్ వాడుకోలేద్ . ఇపుాడు మనిం న్ర్తిస్ి నన ప్ాిజెకుుల దాార్ా కూడా
500-600 టిఎింసిలకు మిించి నీటిన్ వాడుకోలేము. ఈ నీటిన్ వాడుకున్ాన 40 లక్షలకు పైగా
ఎకర్ాలకు గోదావర్త న ించి నీళ్ల
ో అిందిించవచ ే. ఎస్ఆర్ఎసిా దాార్ా 16లక్షలు, ఇతర ప్ాిజెకుుల
దాార్ా 24 లక్షల ఎకర్ాలకు నీరు అిందిించాలన్ే లక్షయింతో మనిం పన్చేయాల. తెలింగాణ ర్ెైతులు
మొగులుకు ముఖ్ిం పటిు చూడొ ద్ద . కాలాల దాార్ా వార్తకి ర్ెిండు పింటలకు నీరిందాల. చెరువులనీన
ఎపాటికీ న్ిండి ఉిండాల’’ అన్ ముఖ్యమింత్రి స్ూచిించారు.
‘‘వచేే ఏడాది జూన్ న్ాటికి మేడిగడి న ించి గోదావర్త నీటిన్ తోడడిం ప్ాిరింభ్మవుతుింది. అకకడ
న ించి మిడ్ మాన్ేరు, ఎల్.ఎిం.డి.లకు నీరు చేరుతుింది. అకకడ న ించి ప్ాత కర్ీింనగర్, వరింగల్,
నలగాిండ జిలాోలకు నీరు ర్ావాల. ఎల్.ఎిం.డి. దిగువ భాగింలోన్ే ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. కిింద్ 8.5 లక్షల
ఎకర్ాల ఆయకటటు ఉింది. కానీ కాలాలు స్ర్తగా లేవు. ఎల్.ఎిం.డి. న ించి 8,500 కూయసకుకల
పివాహ స్ామరాయింతో నీరు పివహించేలా కాలాలుిండాల. కానీ 6వేల కూయసకుకల స్ామరాయిం మాతిమే
తటటుకున్ేలా కాలాలున్ానయి. వెింటన్ే కాలాల స్ామర్ాధయన్న పించాల. దీన్కి ఎన్న న్ధ ల ైన్ా ఖ్రుే
చేయడాన్కి పిభ్ుతాిం సిద్దింగా ఉింది. కాళేశ్ారిం నీరు అిందేలోగాన్ే, వచేే ఎిండాకాలిం పూరి యియయ
న్ాటికి కాలాల పన లు పూర్తి కావాల. పిధాన కాలాలు, డిబిఎిం కాలాలు,పింట కాలాలనీన సిద్ధిం
కావాల. ఎస్ఆర్ఎసిా కాలాలు పివహించే మారా ింలో చెరువులనీన న్ింప్ాల. మైలారిం, ర్ోళ్ో కల్,
ఫణిగతర్త, కచత్రర్ెడిి ఆనకట్, కొతి గూడ, బయయననవాగు, మాటలడు తదితర చెరువుల స్ామరాయిం పించి
ర్తజర్ాాయరుోగా మార్చే అవకాశాలన పర్తశ్రలించాల. పరాతగతర్త చెరువు స్ామరాయిం పించాల. ఇింకా

ఏవెైన్ా చెరువుల స్ామర్ాాయన్న పించగలగతతే పించాల. వీటికి స్ింబింధిించి వారిం పది ర్ోజులోో
అించన్ాలు తయారు కావాల. 45 ర్ోజులోో టిండరుో పిలచి, ఈ అకోుబర్ లో పన లు ప్ాిరింభించాల.
వచేే ఎిండాకాలింలో లోపు పన లు పూర్తి కావాల. దీన్కోస్ిం ఎకుకవ ప్ాయకచజీలుగా పన లన
విభ్జిించి పన లు చేయిించాల’’ అన్ ముఖ్యమింత్రి ఆదేశించారు.
‘‘తెలింగాణ వచిేన తర్ాాత పిభ్ుతాిం చేసిన కృషి వలో , మహార్ాష్ు త
ర ో ఒపాింద్ిం చేస్ కుననింద్ వలో
కొతి ప్ాిజెకుులు కటటుకుింటటననిం. మేడిగడి , అన్ానరిం, స్ ిందిళ్ో, కొతత
ి రు వద్ద బాయర్చజిలు
న్ర్తిించ కుింటటననిం. ఎలో ింపలో , మిడ్ మాన్ేరు, లోయర్ మాన్ేరులో నీటి లభ్యత పుష్కలింగా
ఉింటటింది. బాస్ర న ించి భ్దాిచలిం వరకునన 500 కిలోమీటరో ప్ొ డవు గోదావర్త నదిలో 275
కిలోమీటరో మేర నదిలో ఎపుాడూ పుష్కలమైన నీరు న్లా ఉింటటింది. ఎపాటికపుాడు
ర్తజర్ాాయరుో, చెరువులు న్ింపుకుింటూన్ే ఉిండాల. కాలాల దాార్ా ఎపుాడు కావాలింటల అపుాడు
నీరు పింపిించేింద్ కు సిద్ధింగా ఉిండాల’’ అన్ ముఖ్యమింత్రి ఆదేశించారు.
‘‘నీటి లభ్యత ఉింది. దేశ్ింలో ఎకకడా లేన్ విధింగా ఏడాదికి దాదాపు 35వేల కోటో రూప్ాయలన నీటి
ప్ారుద్ల రింగాన్కి ఖ్రుే చేస్ి న్ానిం. ఈ పర్తసత్రన్
ిా
అన కూలింగా మారుేకోవాల. ఎకకడికకకడ
పన లన స్ాాన్క ఎమిలేయలు పరయవేక్ిించాల. పితీ జిలాోలో మింతుిలు తమ పర్తధిలోన్ పన లు
వేగింగా జర్తగచటటట
ో చూడాల. కచవలిం స్మీక్షలతో స్ర్తప్ో ద్ . క్చతిస్ా ాయి పరయటనలు చేయాల. ఏమైన్ా
అవాింతర్ాలు ఎద్ ర్ెైతే తొలగతించాల. తమ ప్ాిింత ర్ెైతులకు స్ాగునీరు అిందిించడిం తమ బాధయత అన్
ఎమిలేయలు, మింతుిలు అన కోవాల’’ అన్ సీఎిం కచసీఆర్ స్ూచిించారు.
తమ తమ న్యోజకవర్ాాలోో చేపటాులిన ర్తజర్ాాయరో న్ర్ాిణాన్కి స్ింబింధిించి ఉప ముఖ్యమింత్రి
కడియిం శ్రీహర్త, ఎమిలేయలు ఎరీబెలో ద్యాకర్ ర్ావు, ర్ెడాయన్ాయక్, కిషో ర్ తదితరులు
ముఖ్యమింత్రికి వినతులు చేశారు. చౌటటపలో హనిింతర్ెడిి లఫ్ుు కెన్ాల్ కు మూలాధారమైన లక్ిి
కెన్ాల్ ఆధ నీకరణ పన లు చేపటాులన్ే ఎమిలేయ పిశాింతర్ెడిి వినత్రకి సీఎిం స్ాన కూలింగా
స్ాిందిించారు. వరద్ కాలువ, ఎస్ఆర్ఎసిా కాలువల మధయ ఉనన వయవస్ాయ భ్ూములకు స్ాగునీరు
అిందిించడాన్కి లఫ్ుులు ఏర్ాాటట చేయాలన్ సీఎిం ఆదేశించారు. స్ూర్ాయపటట, మహబూబాబాద్

జిలాోలోో ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి. కాలాల న్ర్ాిణాన్కి కావాలిన భ్ూసటకరణన వేగవింతిం చేయాలన్ ఈ
ర్ెిండు జిలాోల కల కురోన సీఎిం కోర్ారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

