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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లోని అనిి సాగునీటి ప్ాాజెక్్టలక్ట కొత్త ఆపరేష్టన్ మ్యాన్యావల్స్ రూప్ ందంచాలని

మ్ుఖ్ామ్ంత్రా శ్రీ కె. చంద్ాశేఖ్ర్ రావు అధకారులన్య ఆదేశంచారు. ఏ ప్ాాజెక్్ట దాారా ఏ ప్ాాంత్ం న్యంచి ఎనిి
నీళ్లు మిష్టన్ భగీరథక్ట ఉపయోగిసత ారో మ్దంపు చేయయలని, రాష్ట్ ంర యూనిట్ గా గురితంచి యయవత్ తెలంగాణ
అవసరాలన్య తీరచడం కోసం ‘డ్ంా కంగ్ వాటర్ ఫ్ాంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ’న్య ఏరాాటు చేయయలని సూచించారు.

సాగునీటి ప్ాాజెక్్టల న్యంచి ఏ విద్యాత్ ఉత్ాత్రత కేందాానిక ఎనిి నీళ్ు కావాలో లెక్కలట వేసి , వాటి
వినియోగానిక సంబంధంచి ‘పవర్ ఫ్ాంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ’న్య ఏరాాటు చేయయలని కోరారు. వావసాయ
భూమ్ుల రికారుుల పాక్షాళ్న్ కారాక్ీమ్యనిి ఉన్ిత్ సాాయిలో పరావేక్ష్ంచేంద్యక్ట పాతేాక్ విభాగానిి

నెలకొలయాలని మ్ుఖ్ామ్ంత్రా నిరణయించారు. మ్ండలయనికో రిజిసా్రర్ కారాాలయయనిి ఏరాాటు చేయడానిక,
రెవెన్ూా కారాాలయయలోు ఐటి అధకారుల నియయమ్కానిక వెంటనే చరాలట తీసయకోవాలని ఆదేశంచారు.
వావసాయం, నీటి ప్ారుద్ల, మిష్టన్ భగీరథ, రెవెన్ూా శాఖ్లక్ట సంబంధంచిన్ సంయుక్త సమీక్షా
సమ్యవేశానిి మ్ుఖ్ామ్ంత్రా కె. చంద్ాశేఖ్ర్ రావు మ్ంగళ్వారం పాగత్ర భవన్ లో నిరాహంచారు. ఉప

మ్ుఖ్ామ్ంత్రా శ్రీ మ్హమ్ూద్ అలీ, మ్ంత్రాలట శ్రీ త్నీిరు హరీశ్ రావు, శ్రీ ప్ో చారం శ్రీనివాసరెడ్ు, పాభుత్ా
పాధాన్ సలహాదారు శ్రీ రాజీవ్ శరమ, మిష్టన్ భగీరథ వెైస్ చెైరమన్ శ్రీ వేమ్ుల పాశాంత్ రెడ్ు, విప్ శ్రీ పలయు
రాజేశార్ రెడ,్ు ఎమ్మమలీ్ శ్రీ క్రెి పాభాక్ర్, ప్ో లీస్ హౌజింగ్ కారపారేష్టన్ చెైరమన్ శ్రీ దామోద్ర్, పాభుత్ా పాధాన్

కారాద్రిి శ్రీ ఎస్.పి.సింగ్, పాతేాక్ పాధాన్ కారాద్రుిలట శ్రీ ఎస్.కె. జోషి, శ్రీ బి.ఆర్.మీనా, మ్ుఖ్ా కారాద్రిి శ్రీ
ఎస్. న్రి్ంగ్ రావు, కారాద్రిి శ్రీమ్త్ర సిమతా సభరాాల్స, సీనియర్ అధకారి శ్రీమ్త్ర వాకాటి క్రుణ, నీటి

ప్ారుద్ల ఇఎనీ్ శ్రీ మ్ురళీధర్, మిష్టన్ భగీరథ ఇఎనీ్ శ్రీ సయరేంద్ర్ రెడ్ు, హెచ్ఎండబుుు సిఇ శ్రీ
సత్ానారాయణ, సిఎంఓ అధకారులట ప్ాలగొనాిరు. ఈ సమీక్షలో గోదావరి, క్ృష్ాణ న్ద్యల దాారా
అంద్యబాటులోక వచేచ జలయలన్య మ్ంచినీరు, సాగునీరు, విద్యాత్, ప్ారిశాీమిక్ అవసరాల కోసం సమ్రాంగా
వాడుక్టనే అంశంపై చరిచంచారు. ఈ సంద్రభంగా మ్ుఖ్ామ్ంత్రా పలట సూచన్లట చేశారు.

‘‘గోదావరి, క్ృష్ాణ న్ద్యలపై అనేక్ ప్ాాజెక్్టలట క్డుత్రనాిం. ఈ రెండు న్ద్యల నీటితో రెైత్రలక్ట సాగునీరు

అందంచడంతో ప్ాటు మ్ంచినీరు, పరిశమ్
ీ లక్ట నీరు, విద్యాత్ ఉత్ాత్రత క నీరు సరఫ్రా చేసత యనాిం. ఈ
నేపథాంలో తెలంగాణలోని ప్ాాజెక్్టల వారీగా కొత్త ఆపరేష్టన్ మ్యన్యావల్స్ త్యయరు చేయయలి. ప్ాాజెక్్ట న్యంచి
సాగునీరు ఎంత్రవాాలి? మ్ంచినీరు ఎంత్రవాాలి? విద్యాత్ కేందాాలక్ట ఎంత్ నీరు ఇవాాలి? పరిశమ్
ీ లక్ట
ఎంత్రవాాలి? అనే విష్టయయలోు సాష్ట్ త్ ఉండాలి. ప్ాాజెక్్టలోు నీరు చేరిన్ దానిి బటి్ క్ూడా ప్ాాధాన్ాత్లన్య

నిరణయించి నీటి విడుద్ల జరప్ాలి. దీనికోసం పాతేాక్ విధాన్ం అమ్లట చేయయలి. కొత్త ఆపరేష్టన్ మ్యన్యావల్స్
వెంటనే త్యయరు చేయయలి. నీటి విడుద్లక్ట సంబంధంచి ఎపాటిక్పుాడు రాష్ట్ ర రాజధాని న్యంచి వచేచ
సూచన్లట, ఆదేశాలన్య పరిగణలోక తీసయకోవాలి. మిష్టన్ భగీరథ అధకారులట క్ూడా ఏ ప్ాాజెక్్ట న్యంచి ఎనిి

నీళ్లు తీసయక్టంటునాిమ్ు? ఏఏ ప్ాాంతాలక్ట ఎక్కడ్ న్యంచి నీరు సరఫ్రా చేసత యనాిమ్ు? అనే విష్టయయలన్య
పరిగణలోక తీసయకోవాలి. సాగునీటి ప్ాాజెక్్టల న్యంచి వాడుక్టనే నీటిక సంబంధంచి ఎపాటిక్పుాడు పరిసా త్ర
ి ని

బటి్ వావహరించేంద్యక్ట డ్ంా కంగ్ వాటర్ ఫ్ాంట్ ఫ్ర్ తెలంగాణన్య నెలకొలయాలి. ఇదే విధంగా పవర్ ఫ్ాంట్ ఆఫ్
తెలంగాణన్య క్ూడా ఏరాాటు చేయయలి. వారు క్ూడా ఏ ప్ాాజెక్్ట న్యంచి ఏ విద్యాత్ కేందాానిక ఎనిి నీళ్లు
కావాలో? అవి ఎలయ ప్ ందాలో? సాష్ట్ మ్మైన్ అంచనాక్ట రావాలి. పరిశమ్
ీ లక్ట క్ూడా ఇదే విధమ్మైన్
ఏరాాటుండాలి’’ అని మ్ుఖ్ామ్ంత్రా చెప్ాారు.

నీటి ప్ారుద్ల, మిష్టన్ భగీరథ, విద్యాత్, పరిశమ్
ీ ల శాఖ్ల అధకారులట సంయుక్త సమ్యవేశం ఏరాాటు
చేసయక్టని న్దీ జలయల వాడక్ంపై అవగాహన్క్ట రావాలని సీఎం ఆదేశంచారు.
‘‘ప్ాాజెక్్టల నీటిలో మ్ంచినీటిక అధక్ ప్ాాధాన్ామిసాతం. ఇంద్యకోసం అనిి రిజరాాయరు లో 10 శాత్ం నీటిని
మ్ంచినీటిక రిజరుా చేశాం. ఆ నీటిని సమ్రాంగా వాడుకోవాలి. వచేచ ఏడాద నాటిక కాళేశారం ప్ాాజెక్్ట నీళ్లు
అంద్యబాటులోక వసాతయి. కాళేశారం దాారా ప్ాత్ వరంగల్స, క్రీంన్గర్, మ్మద్క్, నిజామ్యబాద్, ఆదలయబాద్,
న్లు గపండ, ఖ్మ్మం, రంగారెడు ్ జిలయులతో ప్ాటు హెైద్రాబాద్ న్గరానిక తాగునీరు అంద్యత్రంద. కాబటి్ మిష్టన్

భగీరథ అధకారులట రెండు రకాల పాణాళిక్లన్య సిద్ధం చేసయకోవాలి. ఇపుాడున్ి నీటి లభాత్, వన్రులన్య
బటి్ వచేచ ఏడాద జూలెై నాటిక్టండే పరిసా త్ర
ి ని అంచనా వేసి పాణాళిక్ సిద్ధం చేయయలి. కాళేశారం నీరు

అంద్యబాటులోక వచిచన్ త్రాాత్ శాశాత్ పాణాళిక్ వేసయకోవాలి. హెైద్రాబాద్ తో ప్ాటు కారపారేష్టన్య
ు ,
మ్ుని్ప్ాలిటీలట, గాీమ్యల వారీగా లెక్కలట వేసయక్టని ఎనిి నీళ్లు అనిి నీళ్లు తీసయక్టని మ్ంచినీరుగా
అందవాాలి’’ అని సీఎం సూచించారు.

క్ృష్ాణ న్దలో నీటి లభాత్ త్క్టకవగా ఉన్ింద్యన్ హెైద్రాబాద్, న్లు గపండ జిలయులక్ట మ్ంచినీటి సరఫ్రా కోసం

పాతాామ్యియ ఏరాాటు
ు చేయయలని మ్ుఖ్ామ్ంత్రా కేసీఆర్ అధకారులన్య ఆదేశంచారు. సింగూరు న్యంచి
హెైద్రాబాద్ క్ట నీటిని వద్లయలని, నాగారుున్ సాగర్ న్యంచి అక్కంపలిు దాారా ఉద్య సమ్ుదాానిక నీరు
వదలి న్లు గపండ జిలయుక్ట మ్ంచినీరివాాలని నీటి ప్ారుద్ల శాఖ్ మ్ంత్రా హరీష్ రావు, ఇ.ఎన్.సి మ్ురళీధర్
రావున్య ఆదేశంచారు. సింగూరు న్యంచి హెైద్రాబాద్ క్ట, అక్కంపలిు న్యంచి ఉద్య సమ్ుదాానిక

మ్ంగళ్వారం రాత్రా న్యంచే నీటి విడుద్ల జరగాలని ఆదేశంచారు. క్ృష్ాణ న్దలో ఈ సారి వరద్ నీరు రాలేద్ని,
నాగారుున్ సాగరోు నీరు డెడ్ సో్ రేజి క్ంటే త్క్టకవ ఉంద్ని, ఈ నీటిని జాగీత్తగా వాడుకోవాలి్న్ అవసరం
ఉంద్ని సీఎం అనాిరు. ఈ పరిసా త్ర
ి లో క్ృష్ాణ న్ద నీళ్ు పై ఆధారపడ్న్ హెైద్రాబాద్, న్లు గపండ జిలయులోు
మ్ంచినీటి సరఫ్రాక్ట ఇబబంద ఏరాడే పరిసా త్ర
ి ఉన్ింద్యన్ ఈ నిరణయం తీసయక్టన్ిటు
ు సీఎం వెలుడ్ంచారు.

హెైద్రాబాద్ మ్ంచినీటి సమ్సా శాశాత్ పరిష్ాకరాలటగా రెండు రిజరాాయరుు నిరిమంచాలని చెప్ాారు. ఒక్
దానిి కాళేశారం దాారా వచేచ గోదావరితో నింప్ాలని, రెండో దానిి క్ృష్ాణ న్దీ జలయలతో నింప్ాలనాిరు.

పాసత యత్మ్ున్ి హమ్యయత్ సాగర్, గండ్పేట చెరువుల సామ్రాుం చాలయ త్క్టకవని, అవి న్గర అవసరాలట
తీరచలేవని చెప్ాారు. క్రువు వచిచనా, న్దీ జలయలట అంద్యబాటులో లేక్టనాి సరే, హెైద్రాబాద్ న్గర
వాసయలట ఇబబంద పడక్టండా ఉండాలంటే త్ారిత్గత్రన్ రిజరాాయరు నిరామణం కావాలని చెప్ాారు.
31న కలెకటర్ల సమావేశం:
భూ రికారుుల పాక్షాళ్న్క్ట సంబంధంచి క్షేత్ా సాాయిలో జరగాలి్న్ కారాక్ీమ్యలపై మ్యరొ నిరేేశన్ం చేసేంద్యక్ట ఈ

నెల 31న్ జిలయు క్లెక్్రు సమ్యవేశం నిరాహంచాలని మ్ుఖ్ామ్ంత్రా కె. చంద్ాశేఖ్ర్ రావు నిరణయించారు. పాగత్ర
భవన్ లో ఉద్యం 11 గంటలక్ట ప్ాారంభమ్యియా సమ్యవేశం రోజంతా కొన్సాగుత్రంద. సప్ ంబర్ 1 న్యంచి

రెైత్ర సమ్న్ాయ క్మిటీల నియయమ్క్ం జరగాలని, సప్ ంబర్ 15 న్యంచి రికారుుల పరిశ్రలన్ ప్ాారంభంచాలని
చెప్ాారు. భూ రికారుుల పాక్షాళ్న్, రికారుుల నిరాహణ, పటా్దారు ప్ాస్ పుసత కాలోు మ్యరుాలట, పహాణీ పతాాలోు
మ్యరుాలట, రిజిసే్ష్ట
ర న్ విష్టయంలో సంసకరణలట త్దత్ర అంశాలపై విధ విధానాలక్ట త్రదరూపం ఇచిచ
క్లెక్్రు సమ్యవేశంలో వెలుడ్ంచాలని సీఎం చెప్ాారు.
31న వ్యవ్సాయాధికార్ుల సమావేశం:

ఈనెల 31 హెైద్రాబాద్ లోని ప్ ా ఫసర్ జయశంక్ర్ వావసాయ విశా విదాాలయంలో వావసాయయధకారుల
సమ్యవేశం జరుగుత్రంద. భూ రికారుుల పాక్షాళ్న్, రెైత్ర సంఘయలట, రెైత్ర సమ్న్ాయ సమిత్రల నిరామణం,
రెైత్ర వేదక్ల ఏరాాటు త్దత్ర అంశాలక్ట సంబంధంచి ఈ సమ్యవేశంలో చరచ జరుగుత్రంద.
మ్ుఖ్ామ్ంత్రా కేసీఆర్ ప్ాారంభోపనాాసం చేసత ారు. పాతీ మ్ండలయనికో రిజిసా్రర్ కారాాలయం ఏరాాటు

చేయడానిక వెంటనే చరాలట తీసయకోవాలని మ్ుఖ్ామ్ంత్రా కేసీఆర్ పాభుత్ా పాధాన్ కారాద్రిిని ఆదేశంచారు.
ఇపాటికే ఉన్ి రిజిసా్రర్ కారాాలయయలట, రిజిసా్రరు న్య యధావిధగా కొన్సాగిసత ూ రిజిసా్రర్ కారాాలయయలట లేని
మ్ండలయలోు కొత్త వి నెలకొలయాలని చెప్ాారు. కొత్త గా ఏరాాటు చేసే రిజిసా్రర్ కారాాలయయలక్ట రిజిసా్రరుుగా

మ్ండల రెవెన్ూా అధకారికే అద్న్పు బాధాత్లట అపాగించాలని చెప్ాారు. అవినీత్రక, జాప్ాానిక ఏమ్యత్ాం
అవకాశం లేక్టండా రిజిసే్ష్ట
ర న్ విభాగంలో పద్ే ఎత్ర
త న్ సంసకరణలట అమ్లట చేసత యన్ిటు
ు వెలుడ్ంచారు.
మ్ండల సాాయిలోనే రిజిసా్రర్ కారాాలయం ఉండడం వలు పాజలక్ట మ్ేలట జరుగుత్రంద్నాిరు. కోర్ బాాంకంగ్
విధాన్ంలయగానే ఇక్పై భూమ్ుల రిజిసే్ష్ట
ర న్యు, క్ీయ విక్ీయయల వివరాలనీి ఇక్పై ఎపాటిక్పుాడు ఆన్ లెైనలు

అప్ డేట్ అవుతాయని చెప్ాారు. రాష్ట్ ంర లోని అనిి రెవెన్ూా కారాాలయయలోు భూ రికారుుల నిరాహణ కోసం,
కోర్ బాాంకంగ్ త్రహాలో భూమ్ుల క్ీయ విక్ీయయల వివరాల న్మోద్య వెయిా మ్ంద ఐటి అధకారులన్య
నియమించాలని సీఎం ఆదేశంచారు. రిజిసే్ష్ట
ర న్ అయిన్ రోజే మ్ుాటేష్టన్ క్ూడా పూరిత కావాలనాిరు.
‘‘గత్ంలో భూమి శసయత వసూలట చేసే వారు. దానిక అన్యగుణంగా పహాణీలట త్యయరు చేశారు. కానీ ఇపుాడు
భూమి శసయత వసూలట చేయడం లేద్య. పైగా పాభుత్ామ్ే ఎక్రాక్ట 8వేల చపపుాన్ పటు్బడ్ ఇసయతన్ిద. ఈ

పరిసా త్
ి రలోు పాసత యత్ం పహాణిలో వున్ి 31 కాలమ్స్ అవసరం వుందా లేదా అనే ఆలోచన్ చేయయలి. కేవలం
రెైత్రల ఖ్యతాల వివరాలట మ్యత్ామ్ే ఉంచి, మిగతావి తొలగిసేత సరళ్ంగా ఉంటుంద. గాీమ్యల వారీగా పాభుత్ా
భూమ్ులట, అసైన్ు భూమ్ులట, అటవీభూమ్ులట, దేవాదాయ భూమ్ులట, వక్్ భూమ్ులట, పాభుత్ా
కారాాలయయల పరిధలో ఉన్ి భూమ్ుల రికారుులన్య పాతేాక్ంగా నిరాహంచాలి. భూ వివాదాలక్ట సంబంధంచి
క్ూడా ఇనిి కోరు్లట అవసరం లేద్య. క్లెక్్ర్ కోరు్ ఒక్కటే ఉండాలి. మిగతావి రద్యే చేయయలి. పటా్దారు

ప్ాసయ పుసత కాలోు, పహాణీలు ో వాడే భాష్ట సరళ్ంగా, అంద్రికీ అరామ్యియాలయ ఉండాలి. అరాం కాని పదాల
బద్యలట అంద్రికీ అరామ్యియా తెలటగు భాష్టన్య వాడాలి. పహాణీలన్య క్ంపూాటరోు డౌన్ లోడ్ చేసయక్టనే
వెసయలటబాటు ఉండాలి. వావసాయ శాఖ్క్ట వచేచ ఆరిాక్ సంవత్్రం న్యంచి పాతేాక్మ్మైన్ బడెుట్

రూప్ ందసయతనాిం. దీనిక సంబంధంచి పాభుత్ా పాధాన్ కారాద్రిి ఇత్ర అధకారులతో సమ్యవేశం నిరాహంచి,
విధ విధానాల ఖ్రారు చేయయలి’’ అని మ్ుఖ్ామ్ంత్రా చెప్ాారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

