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తేది: 10-12-2017

భూసేకరణ, నిధుల సమీకరణ, అటవీ అనుమతులు తదితర అంశాలలో ఎల ంటి అవాంతరాలు లేనందున
కాళేశ్వరం పనులు శ్రవేగంగా పూరతి చేయ లని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రావు పిలుపునిచచారు.
కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుు దచవరానే మంచినీటి పథకమైన మిషన్ భగీరథ పనులు చేపడుతుననందున, ఆ పనులు
చచల వేగంగా పూరతి చేయ లని చెప్ాారు. కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుుకు చివరతదశ్ పరాయవరణ అనుమత్ర తవరలలనే
వసుిందని, అపాటికే డిజెైనో ు, ఇతర నిరాాణచల పిణచళికను సిదధం చేసుకోవాలని సీఎం సూచించచరు. కోరుులల
పిభుతవం సమరతాంచిన అఫిడవిట్ కు కటటుబడి వునచనమని, కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుులల భాగంగా మంచినీటి
పథకానికి సంబంధించిన పనులు చేసి ునచనమని సీఎం పికటించచరు. కాళేశ్వరం పథకానికి సంబంధించిన
అంతరాీషు ర ఒపాందచలు పూరి య యయని, దీనిని సిడబుోుసి ఆమోదించిందని, అటవీ శాఖ్ అనుమతులు
వచచాయని, పరాయవరణ అనుమతులు కూడచ తుది దశ్లల వునచనయని, బడెెట్ లల 25 వేల కోటట
ో
కేటాయంచడంతో ప్ాటట, మరో 20 వేల కోటట
ో బాయంకుల దచవరా సమకూరసుినచనమని సీఎం వివరతంచచరు.
కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుుపై పిగత్రభవన్ లల ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్ సమీక్ష నిరవహంచచరు. మంతుిలు శ్రీ టి. హరీష్
రావు, శ్రీ ఈటల రాజేందర్, పిభుతవ సలహాదచరు శ్రీ రాజీవ్ శ్రా, మిషన్ భగీరథ వైస్ చెైరాన్ శ్రీ వేముల
పిశాంత్ రెడిి, నీటి ప్ారుదల అభివృదిధ సంసథ చెైరాన్ శ్రీ శ్ంకర్ రెడిి, ఎంపి శ్రీ బాలకసుమన్, పిభుతవ పిధచన
కారయదరతి శ్రీ ఎస్.పి.సింగ్, డిజిపి శ్రీ మహందర్ రెడిి, పిభుతవ పితేయక పిధచన కారయదరతి శ్రీ ఎస్.కె. జోషి, ముఖ్య
కారయదరుిలు శ్రీ రామకృష్ాారావు, శ్రీ పి.కె.జా, టాిన్్ కో డెైరెకురో ు శ్రీ సూరయపికాష్, శ్రీ జగత్ రెడిి, శ్రీ నరత్ంగ్
రావు, పదద పల్లో , సిరతసిలో, భూప్ాలపల్లో కలెకురో ు, నీటిప్ారుదల శాఖ్ ఇ.ఎన్.సి శ్రీ మురళీధర్, సిఇ శ్రీ
వంకటేశ్వరుో, ఇతర ఉననతచధికారులు, వర్క ఏజెనీ్ పిత్రనిధులు ప్ాలగొనచనరు.
కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుుకు సంబంధించి చచల వేగంగా, తకుకవ వయవధిలల అనుమతులు సాధించడచనికి కృషి చేసిన
అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి అభినందనలు తెల్లప్ారు. కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుులల భాగంగా చేపటిున బాయరేజీలు,
కాలువలు, టనేనళ్లో, పంప్ హౌజ్ లు, సబ్ సేుషనుో, సివచ్ య రుిలు తదితర పనులనీనఒకోకకకటిగా సీఎం
సమీక్ించచరు. గోదచవరతపై నిరతాంచే ప్ాిజెకుుల దచవరానే హైదరాబాద్ సహా 7 ప్ాత జిలో లకు సాగునీరు,
మంచినీరు అందిసి ునచనమని సీఎం చెప్ాారు.

విదుయత్ శాఖ్కు సీఎం పితేయక కృతజఞ తలు
“తెలంగాణ రాషు ంర లల విదుయత్ సిబబంది పరతసథ త్ర
ి ని అదుుతంగా మరుగు పరతచచం. జనవరత 1 నుంచి
వయవసాయ నికి 24 గంటల విదుయత్ అందిసి ునచనం. తెలంగాణలల ఇకపై పితీ రంగానికి 24x7 నచణయమైన
కరెంట్ అందిసి ాం. సో ల ర్ విదుయత్ ఉతాత్రి లల దేశ్ంలలనే నంబర్ వన్ గా వునచనం. ఇపాటికే 3 వేల మగావాటో
సో ల ర్ విదుయత్ ఉతాత్రి జరుగుతోంది. మరో నలననరలల ఇంకో 500 మగావాటట
ో అందుబాటటలలకి వసుింది.
ఎత్రి ప్ో తల పథకాలకు అవసరమైన విదుయత్ ఇవవడచనికి విదుయత్ శాఖ్ చేసిన ఏరాాటట
ో చచల బాగునచనయ.
అనుకుననదచని కంటే నల ముందే విదుయత్ శాఖ్ పని పూరతి చేసి ుననది. జెన్ కో- టాిన్్ కో సిఎండి పిభాకర్
రావు ఇతర అధికారులు, సిబబంది చచల బాగా పనిచేసి, విదుయత్ విషయంలల రాష్ాురనికి మేలు చేసి ునచనరు.
విదుయత్ శాఖ్కు పితేయక కృతజఞ తలు. అభినందనలు. విదుయత్ శాఖ్ పని తీరుపై నేను చచల తృపిి గా
వునచనను” అని ముఖ్యమంత్రి అనచనరు. పంప్ హౌజ్ ల వదద , ఇతర ప్ాింతచలలో చేసిన ఏరాాటో ను సిఎండి
పిభాకర్ రావు, ఇతర అధికారులు వివరతంచచరు.
హరీష్ పై కోటి ఆశ్లు: కేసీఆర్
“నీటి ప్ారుదల శాఖ్ మంత్రి హరీష్ రావుపై తెలంగాణ పిజలు కోటి ఆశ్లు పటటుకునచనరు. సాగునీటి
ప్ాిజెకుులు తవరగా పూరతి చేసి ారని, తమకు నీళ్లో అందిసి ారని మంత్రి హరీష్, నీటి ప్ారుదల శాఖ్ అధికారులపై
ఎంతో ఆశ్తో, నమాకంతో వునచనరు. దచనికనుగుణంగానే వారు పని చేసి ునచనరు. మహారాషు త
ర ో ఒపాందం
విషయంలల మంత్రి బాగా పనిచేశారు. సిఇ వంకటేశ్వరుో కూడచ మహారాషు ర అధికారులతో ఎపాటికపుాడు
మ టాోడచరు. ప్ాిజెకుులు పూరతి కావడచనికి కూడచ ఇదే పటటుదలతో పనిచేయ ల్ల. ఇకపై మంత్రి హరీష్ పితీ 10
రోజులకోసారత కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుును సందరతించచల్ల. పితీ నలకోసారత నేను, సిఎస్ కూడచ కాళేశ్వరం పనులు
చూసాిం. మేడిగడి నుంచి మిడ్ మ నేరు వరకు నీరు తీసుకరావడం చచల ముఖ్యం. ఈ పనులు చేయడచనికి
ఇపుాడు 200 రోజులు చేత్రలల వునచనయ. ఈ సమయ నిన సదివనియోగం చేసుకుని సతవరం పనులు
చేయ ల్ల ” అని సీఎం చెప్ాారు.
నలననరలల మిషన్ భగీరథ నీళ్లో: కేసీఆర్
“మిషన్ భగీరథ పథకం గొపాగా నడుసోి ంది. మరో నలననరలల 98 శాతం గాీమ లకు నీళ్లో అందుతచయ.
కాళేశ్వరం ఇతర ప్ాిజెకుుల దచవరా మిషన్ భగీరథకు అవసరమైన నీరు అందించచల్ల. మిషన్ భగీరథకు దేశ్
వాయపి ంగా మంచి పేరు వచిాంది. ఇతర రాష్ాురలు కూడచ మిషన్ భగీరథ ల ంటి పథకం అమలు
చేసి ునచనమంటటనచనరు. మన సహకారానిన కోరుతునచనరు. మనం కూడచ అవసరమైతే ఆ రాష్ాురలకు మన
అధికారులను పంపుతచం. మిషన్ భగీరథకు కాళేశ్వరం దచవరా నీరు అందించచల్ల” అని సీఎం కేసీఆర్ చెప్ాారు.

“దేవాదుల ఎత్రి ప్ో తల పథకం కోసం అవసరమయయయ నీటిని అందిచడచనికి కొతత
ి రు వదద నిరతాసుినన బాయరేజి
పనులలో వేగం పంచచల్ల. మంత్రి హరీష్, ఇ.ఎన్.సి మురళీధర్ ఈ పనులపై పితేయక దృషిు పటాుల్ల” అని సీఎం
సూచించచరు.
సమీక్షలల ముఖ్యమంత్రి చేసిన సూచనలు, అభిప్ాియ లు


అటవీ శాఖ్ అనుమతులు తవరగా సాధించేందుకు పిసిసిఎఫ్ పి.కె.జా తో ప్ాటట ఇతర అధికారులు
బాగా శ్ీమించచరు. ఇదే సూూరతితో ప్ాిజెకుు పనులు చేయడచనికి, విదుయత్ టవరుో, లెైనో ు నిరతాంచడచనికి
అటవీ శాఖ్ సహకరతంచచల్ల



కాళేశ్వరం నుంచి ఎస్.ఆర్.ఎస్.పి., సింగూరు, మిడ్ మ నేరుకు నీరు అందితేనే మంచినీటి పథకం
అమలు చేయగలం. కాబటటు ఈ విషయ నిన దృషిులల పటటుకోవాల్ల



పితీ బాయరేజిపైన డబుల్ లేన్ రోడుి నిరతాంచచల్ల. విదుయత్ సబ్ సేుషనుో, కాలవలు, పంప్ హౌజ్ లకు
శాశ్వత ప్ాిత్రపదికన రహదచరులు నిరతాంచచల్ల



పితీ పంప్ హౌజ్ వదద ఒక విదుయత్ ఉదయ యగతని పితేయకంగా నియమించి, నీటి ప్ారుదల శాఖ్తో
సమనవయం ఏరాాటట చేసుకోవాల్ల



పిత్ర బాయరేజి వదద మంచి అత్రథి గృహం నిరతాంచచల్ల



బాయరేజీలు, పంప్ హౌజ్ లు, కరకటు లు, కాలువలు, రతజరావయరుో తదితర పనులనీన సమ ంతరంగా
జరగాల్ల



బాయరేజీల వదద భదితను పరయవేక్ించేందుకు అవసరమైన ఏరాాటట
ో చేయ ల్ల. నిరంతర నిఘ కోసం
సిసి కెమరాలు ఏరాాటట చేయ ల్ల. పితీ ప్ాిజెకుు వదద కమ ండ్ కంటరిల్ సంటర్ ఏరాాటట చేయ ల్ల



పితీ బాయరేజి వదద శాశ్వత ప్ాిత్రపదికపై హల్లప్ాయడ్ లను ఏరాాటట చేయ ల్ల



కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుులల భాగంగా నిరతాసుినన మేడిగడి వదద 365 రోజులు నీరు అందుబాటటలల
వుంటటంది. కాబటటు ఎపుాడు ఎంత పని జరతగతతే, అంతమేర నీటిని తరల్లంచవచుా. ప్ాిజెకుు
వందశాతం పూరి యయయ దచకా ఆగాల్ల్న పనిలేదు



తుప్ాకులగూడెం, మేడిగడి , అనచనరం, సుందిళ్ో బాయరేజిల వదద గేటో ట ఆపరేట్ చేయడచనికి
అవసరమైన విదుయత్ అందించచల్ల. జనరేటరుో కూడచ అందు బాటటలల వుంచచల్ల

‘‘ల్లఫ్టు ఇరతగేషన్ ప్ాిజెకుుల కోసం 400 కెవి లెైనోను సిదధం చేశాం. కేవలం ఒకే కేందిం నుంచి కాకుండచ వేరేవరు
జనరేషన్ సేుషనో దచవరా విదుయత్ అందించడచనికి ఏరాాటట
ో చేశాం. ల్లఫ్ుు ఇరతగేషన్ ప్ాిజెకుులకు ఏమ తిం
అంతరాయం కలగకుండచ విదుయత్ సరఫరా చేసి ాం’’ అని సిఎండి పిభాకర్ రావు చెప్ాారు.

భోజన విరామ సమయం అనంతరం:
పంపు హౌజులలో మోటారో ను పరతశ్రల్లంచేందుకు 26 మంది ఇంజనీరో తో కూడిన ప్ాయనల్ ను ముఖ్యమంత్రి కె.
చందిశేఖ్ర్ రావు నియమించచరు. ఈ ప్ాయనల్ లల నీటిప్ారుదల శాఖ్కు చెందిన 16 మంది, విదుయత్ శాఖ్కు
చెందిన 10 మంది ఇంజనీరుో వుంటారు.


రెైతుల సమనవయంతో విదుయత్ లెైనో ు వేయ లని, దీనికి సంబంధించి పిజాపిత్రనిధులు, అధికారులు,
రెైతులతో కరీంనగర్ లల సమ వేశ్ం నిరవహంచచలని మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ ను సీఎం కోరారు



రామడుగు నుంచి వచేా నీటిని వరద కాలువలల కల్లపే పిదేశ్ంలల నీటి పివాహ ఉధృత్రని తటటుకునే
పటిషు నిరాాణం చేయ లని, ఇందుకోసం డిజెైనో ు తయ రు చేయ లని సిఎం చెప్ాారు. మిడ్
మ నేరుకు, ఎస్.ఆర్.ఎస్.పికినీరు పంపేందుకు అనువైన డిజెైనో ు రూప్ ందించచలనచనరు. మిడ్
మ నేరు నిండిన తరావత బాయక్ వాటర్ మేనేజ్ మంట్ కూడచ ముఖ్యమని సీఎం చెప్ాారు. వరద
కాలువలలకి కాళేశ్వరం నీరు వచిాన తరువాత ఉండే పరతసథ త్ర
ి ని అంచనచ వేసి, డిజెైనో ు రూప్ ందించే
బాధయతను ఇఎనీ్ మురళీధర్ కు ముఖ్యమంత్రి అపాగతంచచరు



మిడ్ మ నేరు డచయమ్ నిరాాణంపై సీఎం సమీక్ించచరు. డచయమ్ నిరాాణం పూరి యందని, రతవిట్ మంట్
చేసి ునచనమ ని, 25 గేటోకు గాను 10 గేటోను బిగతంచచమని, బండ్ పై రోడుి కూడచ నిరతాసాిమని
అధికారులు చెప్ాారు. జనవరత నల ఖ్రుకలో మిడ్ మ నేరుకు సంబంధించిన పనులనీన వందశాతం
పూరతి కావాలని సీఎం చెప్ాారు. 25 టింసిల నీటిని నిలవ చేయడచనికి సిదధం కావాలని చెప్ాారు



మిడ్ మ నేరు నుంచి గౌరవల్లో కి వళేో కాలువ నిరాాణం కూడచ పూరతి అయందని, గౌరవల్లో వరకు 80
వేల ఎకరాలకు నీరతవవడచనికి ఏరాాటట
ో చేసి ుననటట
ో అధికారులు వివరతంచచరు. గౌరవల్లో వరకు
ఆయకటటుకు నీరతవవడచనికి డిసు బ
ి ర ూయటరీ కాలవల నిరాాణం కోసం అవసరమయన భూసేకరణ కోసం
వంటనే 80 కోటో రూప్ాయలు విడుదల చేయ లని సీఎం ఆరతథక శాఖ్ను ఆదేశంచచరు. మిడ్ మ నేరు
నుంచి గౌరవల్లో దచకా 4200 కూయసకుకల పివాహ ఉధృత్రకి తగొ టో ట కాలువ, టననల్ నిరతాంచినటట
ో
అధికారులు చెప్ాారు. 8.25 టిఎంసిల సామరథుం కల్లగతన గౌరవల్లో రతజరావయర్ నిరాాణం వంటనే
నిరతాంచచలని, నిరాాణం పూరి యయయ లలపు అకకడికి చేరే నీటిని వాడుకునేందుకు అవసరమైన
వూయహం రూప్ ందించచలని నీటి ప్ారుదల శాఖ్ అధికారులను సీఎం ఆదేశంచచరు. గౌరవల్లో దచవరా
80వేల ఎకరాలకు నీరందించేందుకు నిరాాణచలు చేపటాులనచనరు

మిడ్ మ నేరు నుంచి మలకపేట రతజరావయర్ వరకు వళేో టననల్ నిరాాణ పనులను, రతజరావయర్ పనులను
సీఎం సమీక్ించచరు. ఆగసుు నచటికి టననల్ నిరాాణం పూరతి చేసి ామని, సపు ంబర్ నచటికి రతజరావయర్ పూరతి
చేసి ామని అధికారులు చెప్ాారు. 55 మీటరో ఎతు
ి కు గాను 12 మీటరో ఎతు
ి లల కటు నిరతాంచచమని, అకకడి
వరకు వచేా వరాాకాలంలల నీరు నింపవచాని అధికారులు చెప్ాారు. మలకపేట రతజరావయర్ భూసేకరణ

పూరి యందని, అటవీ అనుమతులు కూడచ వచచాయని చెప్ాారు. అటవీ ప్ాింతంలల చెటో గణన పూరతి చేసి ,
రతజరావయర్ నిరాాణచనికి సహాకరతంచచలని అటవీశాఖ్ను సీఎం కోరారు.
హుసానబాద్, సిరతసిలో ప్ాింతచలు తీవి దురతుక్ష ప్ాింతచలని, మిడ్ మ నేరు నుంచి గౌరవల్లో , మలకపేటకు
తవరగా నీళిో వవడం వలో అకకడి రెైతులకు మేలు కలుగుతుందని ముఖ్యమంత్రి చెప్ాారు.
చటు ం పికారమే భూ సేకరణ చేయ ల్ల్ వసేి , తెలంగాణ రాషు ంర తెచిాన కొతి చటు ం (2017) పికారమే చేయ లని
సీఎం చెప్ాారు. 2013 చటు ం కనచన 2017 చటు ం వలో ఎకుకవ మేలు కలుగుతుందని వలో డించచరు.
నిరావసితుల భవనచలు, షడుిలకు ధర నిరాయంచినటేో బో రో కు కూడచ ధర నిరాయంచచలనచనరు. బో రో కు ఆర్
డబుోుఎస్, చెటోకు అటవీశాఖ్ ధర నిరాయంచచలని సీఎం సూచించచరు. కాళేశ్వరం ప్ాిజెకుులల భాగంగా నిరతాంచే
అనంతసాగర్, రంగనచయకసాగర్, మలో ననసాగర్, కొండప్ో చమా సాగర్, తదితర రతజరావయరో పై సమీక్ష
జరతగతంది.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

