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గోదావరి నది మీద నిరిిచతలపెట్ి న
ట కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్ిట నిరాిణం జరుగుత ండగానే ఆ పనులక్ట
సమ ంతరంగా లిఫ్టి దావరా నీట్టని ఎలల ంపలిల దావరా దిగువ రిజరావయరల క్ట మలిల ంచే విధంగా కారాాచరణ
రూప్ ందిచాలని ముఖ్ామంత్రా శ్రీ కె. చందాశేఖ్ర్ రావట నీట్టప్ారుదల విభాగానికి ఆదేశాలట జారీ చేశారు.
మలల ననసాగర్ రిజరావయర్ నిరాిణ పనుల పటరోగత్రని సమీక్షిచడంతో ప్ాట్ు నలల గ ండ జిలల క్ట క్ృష్ాా
జల లందించే డిండి నీట్ట ప్ాాజెక్ిట పరిధిలోని రిజరావయరల నిరాిణాలపెై నీట్టప్ారుదల శాఖ్ మంత్రా హరీశ్ రావట,
నలల గ ండ జిలల మంత్రా జగదీశ్వర్ రెడిి ఆ జిలల ఎంపీలట, ఎమ్మిలయాలట ఇంజనీరింగ్ శాఖ్ ఉననతాధికారులతో
శ్నివారం కాాంపట కారాాలయంలో సిఎం సమీక్ష సమ వేశ్ం నిరవహంచారు.

అట్ు గోదావరి ఇట్ు క్ృష్ాా నదులట మీద నిరిించతలపెట్ి న
ట ప్ాాజెక్ిటలట రిజరావయరల క్ట సంబధించిన డిజెైనల ు
పనుల పటరోగత్ర మీద ఈ సందరభంగా సిఎం సమీక్షించారు. మలల నన సాగర్ నుంచి బసావపూర్ వరక్ట
నిరిించతలపెట్ి న
ట పాధాన రిజరావయరల లల ో నిండిన నీలల ను నిండినట్లల గ లటసుక్ట్ుి చెరువటలక్ట మళ్ల ంచాలని
సిఎం తెలిప్ారు. నీట్టని లిఫ్టిల దావరా నింపటతూనే చుట్ుిపక్కల గాీమ లలో చెరువటలను క్టంట్లను
సమృదిిగా

నదీ

జల లతో

నింప్ాలని

తదావరా

గాీమ లలో

జలక్ళ

తొణికిసల డుత ందని

సిఎం

అభిల షించారు. మలల నన సాగర్ నిరాిణం దావరా అట్ు ఉతత ర తెలంగాణ ఇట్ు దక్షిణ తెలంగాణక్ట సాగు
అవసరానిన బట్టి నీట్టని పంపిణీ చేసుక్టనే వెసులటబాట్ు వటంట్ుందని తెలిప్ారు.

రెండేండల లోపే మలల నన సాగర్ రిజరావయర్ క్ట నీరు తరలించే విధంగా నిరాిణం పనులట పూరిత చేయ లనన
ముఖ్ామంత్రా, డిండి ప్ాాజెక్ిటనుండి నలల గ ండ జిలల చౌట్ుపపల్ వరక్ట సాగునీట్టని తరలించే కాలటవల
నిరాిణం డిజెైన్ లను పరిశ్రలించారు. డిండి నుంచి శివననగూడెం వరక్ట కాలటవ నిరాిణం పెైన చరిచంచారు.
డిండి ప్ాాజెక్ిట దావరా నలల గ ండ క్రువట ప్ాాంతాలయిన మునుగోడు, దేవరక ండ, చౌట్ుపపల్, చిట్ాాల
ప్ాాంతాలక్ట

సాగు

నీట్టని

అందిచాలనానరు.

చింతపలిల ,

గ ట్టిముక్కల,

సింగరాయిపలిల ,

క్ృష్ి ంపలిల

రిజరావయరల ను క్ృష్ాా జల లతో నింపి నలల గ ండ క్రువటను తీరచచదిశ్గా పనులట సాగాలని జిలల ఇంజనీరల ను
సిఎం ఆదేశించారు. నరాలపూరు నుంచి డిండి పాధాన కాలటవ నిరాిణ పనులను చేపట్ాిలనానరు.

ఈ నాలటగు రిజరావయరల నిరాిణాల పరిధిలో ముంపట అత్ర తక్టకవగా ఉండేవిధంగా, దూరం పెరగక్టండా
ఇంజనీరింగ్ నెైపటణాంతో నీట్ట కాలవల నిరాిణం చేపట్ాిలని తెలిప్ారు.

నీట్టని రిజరావయరల లో నిరంతరం నిలవ వటంచేల చూడడం దావరా చెరువటలట, క్టంట్లట నింప్ాలని తదావరా
భూగరభ జల లలోల నీట్టమట్ి ం పెరుగుదల ఉంట్ుందని వివరించారు. తరుచూ వరాాలట క్ూడా క్టరవడానికి
రిజరావయరుల దో హదం చేసత ాయని సిఎం అనానరు. అట్ు కాళేశ్వరం నుంచి బసావపూర్ వరక్ట ఇట్ు డిండి
నుంచి చివరి రిజరావయర్ వరక్ట తవరితగత్రన నిరాిణ పనులట పూరత యియా దిశ్గా నలల గ ండ జిలల ఇంజనీరుల
క్ృషి చేయ లని సిఎం కచసీఆర్ సూచించారు. ఖ్మిం జిలల మణుగూరు ప్ాాంతానికి లిఫ్టి దావరా సాగునీట్టని
అందిచాలని సిఎం ఇంజనీరల ను ఆదేశించారు. ఈ సందరభంగా జిలల లట మండల ల పటనరివభజన పెై పాజల
ఆకాంక్షలను సిఎం అడిగి తెలటసుక్టనానరు.

ముఖ్ామంత్రా కచసీఆర్ నిరవహంచిన ఈ సమీక్ష సమ వేశ్ంలో నీట్టప్ారుదల శాఖ్ మంత్రా తనీనరు హరీశ్ రావట,
విదుాత్ శాఖ్ మంత్రా జగదీశ్వర్ రెడిి, మండలి డిపూాట్ీ చెైరిన్ నేత్ర విదాాసాగర్, మిష్న్ భగీరథ వెైస్ చెైరిన్
వేముల పాశాంత్ రెడిి, ఎంపీలట బూర నరసయా గౌడ్, గుతాత సుఖ్చందర్ రెడిి, ఎమ్మిల్సస పూల రవందర్,
ఎమ్మిలయాలట గ ంగిడి సునీత, వేముల వరచశ్ం, పెైళల శేఖ్ర్ రెడిి, క్ూసుక్టంట్ల పాభాక్ర్ రెడిి, రవందా నాయక్,
నలల గ ండ జిలల పరిష్త్ చెైరిన్ బాలట నాయ క్, నీట్టప్ారుదల శాఖ్ పిానిసపల్ సెక్ీట్రీ ఎస్. కచ. జోషి, ఇ. ఎన్.

సి మురళీధర్, ఒఎసీి దేశ్పత్ర శ్రీనివాస్, నలల గ ండ జిలల నీట్టప్ారుదల శాఖ్ అధికారులట తదితరులట
ప్ాలగొనానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

