ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 13-12-2017

వ్యవ్సాయానికి 24 గంటల కరంటు ఇవ్వడం వ్లల ఆటో సాార్ార్ల వ్లల భూగర్భ జలాలు
అడుగంటుకుపో యి,

రైతులకు

మేలుకన్నా

కీడే

ఎకుువ్

జర్ుగుతుందన్ే

అభిపాాయాలు

సర్వత్నా

వ్యకత మవ్ుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రా శ్రీ క. చందాశేఖ్ర్ రావ్ు ఆందో ళన వ్యకత ం చేశార్ు. ఇలాంటి పరిస్ి త్ర
థ
ఉతపనామయిత్ే, క ండ న్నలుకకు మందేయబో త్ే ఉనా న్నలుక ఊడందన్ే సామెత వ్యవ్సాయ కరంటు
విషయంలో నిజమయియయ పామాదం ఉందని అభిపాాయపడనార్ు. రైతులు నూటికి నూర్ు శాతం తమ ఆటోసాార్ార్ల ు
త్ొలగించుకుంటేన్ే వ్యవ్సాయానికి 24 గంటల కరంటు ఇవ్వడం వ్లల లాభం కలుగుతుందని, లేనటల యిత్ే
భూగర్భ జలాలు అడుగంటుకుపో యి పంట పొ టా క చ్చిన సమయంలో కరంటు ఉన్నా, నీళలల లేక పంటలు
ఎండపో యి నషా పో యియ దుస్థిత్ర వ్సుతందని ముఖ్యమంత్రా ఆందో ళన వ్యకత ం చేశార్ు. అయిత్ే రైతుల మేలు
కోసమే 24 గంటల కరంటు ఇవ్ావలని నిర్ణయించుకునాందు వ్లల , రైతులు తమను త్నము నషా పర్ుచుకున్ే
విధంగా వ్యవ్హరించర్న్ే నమమకం తనకుందని స్ీఎం చెపాపర్ు. ఆటో సాార్ార్ల వ్లల కలిగే అనరాిలను విడమరిచ్చ
చెప్థపత్ే రైతులు అర్ిం చేసుకుంటార్ని, సవచిందంగా ఆటో సాార్ార్ల ు త్ొలగించుకుని సహకరిసత ార్ని స్ీఎం
ఆశాభావ్ం వ్యకత ం చేశార్ు. రైతులకు నచిచెపపడం కోసం వ్యవ్సాయ, విదుయత్ శాఖ్ అధికార్ులు, మంతుాలు,
ఎమెమలేయలు, ఇతర్ పాజా పాత్రనిధులు గాీమాలోల పర్యటించ్చ సభలు నిర్వహంచనలని స్ీఎం ప్థలుపునిచనిర్ు.
డస్ంబర్ 31 రాత్రా 12:01 గంటల నుంచ్చ వ్యవ్సాయానికి 24 గంటల విదుయత్ సర్ఫరా పాార్ంభించనలని
ముఖ్యమంత్రా క.చందాశేఖ్ర్ రావ్ు ఇది వ్ర్కే విదుయత్ శాఖ్ను ఆదేశంచనర్ు. విదుయత్ శాఖ్ కూడన ర్ూ.12వ్ేల
కోటల కు ప్ైగా వ్యయం చేస్థ పంప్థణీ, సర్ఫరా వ్యవ్సి లను మెర్ుగుపరిచ్చ, రైతులకు 24 గంటల కరంటు
ఇవ్వడం కోసం స్థదధమయింది. రైతులకు 24 గంటల కరంటు ఇవ్వడం దనవరా ఉతపనామయియయ పరిస్ి త్ర
థ ని
సమీక్ంచేందుకు ముఖ్యమంత్రా కేస్ీఆర్ మంగళవ్ార్ం పాగత్ర భవ్న్ లో ఉనాత సాియి సమావ్ేశం
నిర్వహంచనర్ు. మంతుాలు శ్రీ జి. జగదీష్ రడా , శ్రీ టి. హరీష్ రావ్ు, పాభుతవ సలహాదనర్ు శ్రీ రాజీవ్ శర్మ, జన్
కో-టాాన్్ కో స్థఎండ శ్రీ డ. పాభాకర్ రావ్ు, పాభుతవ పాధనన కార్యదరిి శ్రీ ఎస్.ప్థ.స్థంగ్, టాాన్్ కో జఎండ శ్రీ
శ్రీనివ్ాసరావ్ు, ఎన్.ప్థ.డ.స్థ.ఎల్ స్థఎండ శ్రీ గోపాల్ రావ్ు, ఎస్.ప్థ.డ.స్థ.ఎల్. స్థఎండ శ్రీ ర్ఘుమారడా , డెైరకార్ల ు
శ్రీ నరి్ంగ్ రావ్ు, శ్రీ శ్రీనివ్ాస్ రడా , ఎంప్థ శ్రీ బాలు సుమన్, పాభుతవ పాత్ేయక పాధనన కార్యదరిి శ్రీ అజయ్

మిశాీ, ముఖ్య కార్యదర్ుిలు శ్రీ ఎస్. నరి్ంగ్ రావ్ు, శ్రీ రామకృషణ రావ్ు, శ్రీమత్ర శాంత్ర కుమారి తదితర్ులు
పాలగొన్నార్ు.
24 గంటల కరంటు ఇవ్వడం వ్లల కలిగే లాభ నష్ాాలను, ఎదుర్యియయ సవ్ాళల ను ఈ సమావ్ేశంలో
కూలంకశంగా చరిించనర్ు. సమెైకయ రాషా ంర లో కరంటు ఎపుపడొ సత ుందో ఎపుపడు పో తుందో త్ెలియని స్థిత్రలో
రైతులంత్న ఆటోసాార్ార్ల ు ప్టుాకున్నార్ని, ఎపుపడు కరంటు వ్స్తత అవి ఆటోమెటిక్ గా సాార్ా అవ్ుత్నయని
అధికార్ులు చెపాపర్ు. ఇపుపడు 24 గంటల సర్ఫరా ఇవ్వడం వ్లల ఆటోసాార్ార్ల వ్లల 24 గంటల పాటు బో ర్ుల
పో సాతయన్నార్ు. మొదటోల పుషులంగా నీళలల పో స్త బో ర్ుల పంట పొ టా క చేి న్నటికి భూగర్భ జలాలు అడుగంటి
పో వ్డం వ్లల ఎండపో యియ పరిస్ి త్ర
థ వ్సుతందని అధికార్ులు వివ్రించనర్ు. కరంటు అందుబాటులో ఉన్నా,
భూగర్భంలో నీర్ు లేక రైతులు నషా పో వ్ాలి్ వ్సుతందని చెపాపర్ు. ఎకుువ్ లోతునా బో ర్ల వ్లల తకుువ్
లోతునా బో ర్ల కు కూడన నషా ం వ్ాటిలల ుతుందని వివ్రించనర్ు. గాీమాలోల రైతుల నుంచ్చ తమకు ఈ రండు
విషయాలోలన్ే

ఫథరాయదులు,

అభయంతరాలు

వ్సుతన్నాయని

వ్ెలలడంచనర్ు.

ఆటో

సాార్ార్ల ు

పూరితగా

త్ొలగించుకోకపో త్ే, చ్చవ్రికి 24 గంటల కరంటు సర్ఫరా పాత్రకూల ఫలిత్నలు ఇచేి పామాదం కూడన ఉందని
చెపాపర్ు.
దీనిప్ై సపందించ్చన ముఖ్యమంత్రా వ్యవ్సాయానికి 24 గంటల సర్ఫరా కార్యకీమం వ్లల రైతులు పూరిత
సాియిలో లబ్ది పొ ందే వ్ూయహం ఖ్రార్ు చేస్థ అమలు చేయాలన్నార్ు. ఆటోసాార్ార్లను త్ొలగించుకోవ్డంత్ో
పాటు అవ్సర్ం మేర్కు మోటార్ల త్ో నీర్ు త్ోడుకున్ేలా రైతులోల అవ్గాహన కలిపంచనలన్నార్ు. ‘‘చెర్ువ్ులో
ఉనా నీటిని పొ దుపుగా వ్ాడుకుని వ్యవ్సాయం చేసుకున్ే అలవ్ాటు, పది త్ర మన రైతులకుంది. ఇపుపడు
భూగర్భ జలాలను కూడన అవ్సర్ం ఉనా మేర్కే పొ దుపుగా వ్ాడుకుంటార్న్ే నమమకం న్నకుంది. రైతులు
ఎపుపడూ తమను త్నము నషా పర్ుచుకోర్ు. గతంలో కరంటుప్ై నమమకం లేక ఆటోసాార్ార్ల ు ప్టుాకున్నార్ు.
ఇపుపడు ఎపుపడు కావ్ాలంటే అపుపడు కరంటు అందుబాటులో ఉంటుంది కాబటిా ఆటోసాార్ార్ల అవ్సర్ం లేదు.
ప్ైగా పంటలకు అవ్సరానికి మించ్చ నీర్ు ప్డత్ే నషా మే జర్ుగుతుంది. ఈ విషయంప్ై రైతులకు అవ్గాహన
ఉంది. ఆటో సాార్ార్ల వ్లల భూగర్భ జలాలు అడుగంటుకుపో యి, చ్చవ్రి దశలో తమకే నషా ం కలుగుతుందన్ే
వ్ాసత వ్ం అర్ిమెైత్ే రైతులు తపపకుండన సహకరిసత ార్ు. విదుయత్ శాఖ్, వ్యవ్సాయ శాఖ్ అధికార్ులు
మండలసాియి

అధికార్

యంత్నాంగం

సహకార్ంత్ో

ఆటోసాార్ార్ల

త్ొలగింపుకు

రైతులోల

అవ్గాహన

తీసుకురావ్ాలి. మంతుాలు, ఎమెమలేయలత్ో పాటు ఇతర్ పాజాపాత్రనిధులు కూడన గాీమాలోల పర్యటించ్చ, రైతులత్ో
సమావ్ేశం జరిప్థ వ్ారికి వ్ాసత వ్ పరిస్ి త
థ ులు వివ్రించనలి. కరంటు ఉన్నా నీర్ు లేకుంటే వ్యవ్సాయం సాగదన్ే
విషయం రైతులకు అర్ిమయిత్ే సవచిందంగా సహకరిసత ార్ు. రైతులను ఒప్థపంచ్చ, మెప్థపంచ్చ ఆటోసాార్ార్ల ు
వ్ందకు వ్ందశాతం త్ొలగించనలి. వ్యవ్సాయానికి 24 గంటల సర్ఫరా చేయడం వ్లల మంచ్చ ఫలిత్నలు
రావ్డననికి సమిష్థాగా పాటుపడనలి’’ అని స్ీఎం ఉదో భదించనర్ు.

భార్మంత్న పాభుత్నవనిదే: విదుయత్ సంసి లకు స్ీఎం హామీ
వ్యవ్సాయానికి 24 గంటల విదుయత్ సర్ఫరా కావ్డం వ్లల కలిగే భారానాంత్న పాభుతవమే భరిసత ుందని
ముఖ్యమంత్రా క. చందాశేఖ్ర్ రావ్ు విదుయత్ సంసి లకు హామీ ఇచనిర్ు. జనవ్రి 1 నుంచ్చ ఇచేి కరంటుకయియయ
ఖ్ర్ుిను ఈ ఏడనది బడెెట్ నుంచే ఇసాతమని, వ్చేి బడెెటల ో విదుయత్ సబ్ద్డీలకిచేి డబుులను అదనంగా
కేటాయిసాతమని హామీ ఇచనిర్ు. విదుయత్ శాఖ్ ప్టేా వ్యయంలో కేవ్లం 9 శాతం మాతామే జీత్నల కింద ఖ్ర్ుి
ప్డుతూ అతయంత కీమశక్షణత్ో నడుసుతనా విదుయత్ సంసి లను కాపాడుకుంటామని స్ీఎం పాకటించనర్ు. వ్చేి
ఏడనది నుంచ్చ పాార్ంభమయియయ ఎత్రత పో తల పథకాలకయియయ విదుయత్ బ్దలులలను కూడన పాభుతవమే నూటికి నూర్ు
శాతం చెలిలసత ుందని స్ీఎం చెపాపర్ు. వ్చేి ఏడనది వ్రాాకాలం నుంచ్చ కాళేశవర్ం పాాజకుా పరిధిలోని మేడగడా ,
అన్నార్ం, సుందిళల లిఫ్ుాలు పనిచేయడం పాార్ంభిసాతయి కాబటిా, విదుయత్ శాఖ్ స్థదధంగా ఉండనలని స్ీఎం
కోరార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

