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నీటి పారుదల పాాజెక్ుటల విషయంలో తెలంగాణ – మహారాషు ర ప్ాభుతవాలట క్టదురుుక్టన్న ఒప్పందం
చవరితవాత్మక్మందని ముఖ్యమంత్రా శ్రీ కె. చందాశేఖ్ర్ రావు అన్వనరు. అత్యంత్ సామరస్యప్ూరాక్ంగా
స్మస్యలట ప్రిషకరించుక్టని రెైత్ులక్ట ఉప్యోగప్డే విధంగా పాాజెక్ుటల నిరామణవనికి మారగ ం స్ుగమం
కావడం స్ువరాాక్షరాలతో లిఖంచవలిిన్ స్ందరభమని ముఖ్యమంత్రా వ్ాయఖ్ాయనించవరు. నీటి కోస్ం రాష్టాురల మధయ
యుద్వాలట జరుగుత్ున్న న్ేప్థ్యంలో తెలంగాణ – మహారాషు ర ఇచ్చు ప్ుచుుక్టన్ే ధో రణిలో అంత్రాషు ర పాాజెక్ుటల
నిరామణవలట చేప్టు డం ద్ేశానికే ఆదరశమని కేసిఆర్ అన్వనరు. ముంబాయి లోని స్హాయద్రా గేస్టు

హౌస్ట లో

ఒప్పందం క్టద్రరిన్ త్రువ్ాత్ రెండు రాష్టాురల ముఖ్యమంత్ుాలట రెండు రాష్టాురల ప్ాజలన్ుద్ేేశంచ్చ మాటాాడవరు.
ద్ేశంలో ఒక్ మంచ్చ ఒరవడికి ఇద్ర న్వంద్ర ప్లటక్టత్ుందని సిఎం కేసిఆర్ అన్వనరు.

తెలంగాణ

పాాజెక్ుటలట నిరామణం విషయంలో మహారాషు ర ప్ాభుత్ాం సననహ హస్త ం అంద్రంచడం ప్టా

ముఖ్యమంత్రా తెలంగాణ ప్ాజల త్రప్ున్, తెలంగాణ ప్ాభుత్ాం త్రుప్ున్, వయకితగత్ంగా మహారాషు ర
ముఖ్యమంత్రాకి క్ృత్జఞ త్లట తెలిపారు. గత్ ఏడవద్రన్నర కాలంపాటు తెలంగాణ నీటి పారుదల శాఖ్ మంత్రా
త్నీనరు హరీష్

రావు ఎప్పటిక్ప్ుపడు మహారాషు ర ప్ాభుత్ాంతో చరులట జరిపి విశేష క్ృషి చేశాడని

ప్ాశంసించవరు. రెండు రాష్టాురల నీటి పారుదల శాఖ్ మంత్ుాలట, అధరకారులట ప్రస్పరం స్హక్రించుకొని,
స్ంద్ేహాలన్ు నివృత్రత చేస్ుక్టని ఇవ్ాల ఒప్పందం క్టదురుుక్టన్ేందుక్ట ద్ో హదప్డడం ప్టా ముఖ్యమంత్రా
ఆభిన్ంద్రంచవరు. ప్ాత్ర స్ంవత్ిరం స్ముదాం పాలయియయ గోద్వవరి నీటిని రెండు రాష్టాురల రెైత్ులక్ట అంద్రంచడమే
లక్షయంగా పాాజెక్ుటల నిరామణం చేప్డుత్ున్నటు
ా ముఖ్యమంత్రా వ్ెలాడించవరు. ఈ ఏడవద్ర క్ూడవ ఇప్పటికే 1400

టిఎంసిలట స్ముదాం పాలయాయయని, పాాజెక్ుటలట క్టిు వుంటే ఈ నీటితో రెైత్ులట బాగుప్డేవ్ారన్వనరు. ఒ ప్క్క
గోద్వవరి నీళ్లా స్ముదాం పాలవుత్ుంటే, మరో ప్క్క రెైత్ుల పొ లాలట నీళ్లా లేక్ ఎండిపో త్ున్వనయన్వనరు. ఈ
ప్రిసి త్రని నివ్ారించడవనికే పాాజెక్ుటల నిరామణం చేప్టిున్టు
ా సిఎం వ్ెలాడించవరు.

“స్మక్య ఆంధాప్ద్
ా ేశ్ లో తెలంగాణ పాాజెక్ుటలట ముందుక్ట ప్డక్టండవ చేశారు. స్మస్యన్ు ప్రిషకరించుక్టన్ే
బదులట మరింత్ జటిలం చేశారు. తెలంగాణ రాషు ంర ఏరపడిన్ త్రువ్ాత్ ఇరుగు పొ రుగు రాష్టాురలతో సననహ
స్ంబంధవలట కొన్సాగిస్త ున్వనము. న్ేన్ు మొదటి సారి ముంబాయి వచ్చున్ప్ుపడు స్పషు ంగా చెపాపన్ు. మాక్ట
కావలసింద్ర నీళ్లా త్ప్ప వివ్ాద్వలట కాదు. రెైత్ు ఎక్కడివ్ాడెైన్వ రెైతే. స్మక్య ఆంధాప్ద్
ా ేశ్ లో నీటి పారుదల
రంగంలో తీవాంగా న్షు పో యాము. తెలంగాణ ఉదయమం టాయగ్ ల ైన్ నీళ్లా, నిధులట, నియామకాలట. అందుకే
సాగునీటి రంగానికి మేము అత్యధరక్ పాాధవన్యత్నిస్ుతన్వనము. ముంప్ు స్మస్య లేక్టండవ పాాజెక్ుటల రీడిజెైనింగ్
చేశాము. త్మ్మమడి హటిు వదే 152 మీటరా ఎత్ు
త లో పాాజెక్ుట క్డతవమని అప్పటి స్మకాయంధాప్ద్
ా ేశ్ ప్ాభుత్ాం
ప్ాత్రపాద్రంచ్చంద్ర. ద్వనికి మహారాషు ర ఒప్ుపకోలేదు. స్మస్య ప్రిష్టాకరం కాలేదు. 152 మీటరా ఎత్ు
త లో క్టు డవనికి
ఏలాంటి ఒప్పందం జరుగలేదు. ఈ ప్రిసి త్రని నివ్ారించడవనికే మేము త్మ్మమడిహటిుకి ప్ాతవయమానయంగా
మేడిగడడ బాయరేజిని డిజెైన్ చేశాము. 101 మీటరా ఎత్ు
త తో బాయరేజ్ నిరిమంచడవనికి అన్ువుగా బేస్ట మంట్
నిరిమసాతము. 100 మీటరా ఎత్ు
త లో బాయరేజ్ క్డతవము. త్మ్మమడి హటిు వదే 148 మీటరా ఎత్ు
త లొ బాయరేజ్
నిరిమంచ్చ ఆద్రలాబాద్ జిలాాక్ట నీళ్ా ంద్రసత ాం. పెన్ గంగ పెై చన్వఖ్ా – కొరాటా తో పాటు ఇత్ర బాయరేజీల
నిరామణవనికి క్ూడవ రెండు రాషు ర ప్ాభుతవాలట ప్రస్పర అంగీకారానికి రావడం శుభస్ూచక్ం. ఆంధాప్ద్
ా ేశ్
రాషు ంర గా వున్నప్ుపడు అప్పటి ప్ాభుతవాలట జగడవలట పెటు ుక్టని పాాజెక్ుటలన్ు క్టు లేదు. మేము పనామ
భావన్తో ముందుక్ట పో త్ున్వనం. గత్ంలో ఆంధాప్ద్
ా ేశ్ లో, కేందాంలో కాంగేస్ట
ీ ప్ాభుత్ామే ఉన్నప్పటికి
ఒప్పంద్వనికి రాలేక్పో యారు. కానీ ఇప్ుపడు మూడు పాాంతవలోా మూడు వ్ేరేారు ప్ాభుతవాలట ఉన్వన ఒక్క
మాట మీద్రకి రాగలిగారు. ఇలాంటి వ్ెైఖ్రి వలా ప్ాజలక్ట, ముఖ్యంగా రెైత్ులక్ట న్వయయం జరుగుత్ుంద్ర. ఇద్ర
ద్ేశానికే ఆదరశంగా నిలటస్ుతంద్ర. క్ృష్టాా నీటి ప్ంపిణీ విషయంలో క్ూడవ తెలంగాణ రాషు ంర ఇరుగు పొ రుగు
రాష్టాురలతో

ఇలాంటి సననహ ప్ూరిత్ వ్ెైఖ్రిన్ే

కొన్సాగిస్త ుంద్ర. కేవలం సాగునీటి పాాజెక్ుటల విషయంలోన్ే

కాక్టండవ అనిన విషయాలోా మహారాషు ర – తెలంగాణ ప్రస్పరం స్హక్రించుక్టంటూ ముందుక్ట పో తవయి” అని
ముఖ్యమంత్రా అన్వనరు.

కేసిఆర్ ద్ర సననహప్ూరాక్ వ్ెైఖ్రి – ద్ేవ్ేందా ఫడనవీస్ట
--------------------------------------------ఆంధాప్ద్
ా ేశ్ రాషు ంర గా ఉన్నప్ుపడు నిత్యం ఘరషణ ప్ూరిత్ వ్ెైఖ్రి వుండేదని, తెలంగాణ ఏరపడిన్ త్రువ్ాత్
స్ంబంధవలట మరుగయాయయని, ద్ీనికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రా కేసిఆర్ అన్ుస్రిస్త ున్న సననహప్ూరాక్ వ్ెైఖ్రే
కారణమని మహారాషు ర ముఖ్యమంత్రా ద్ేవ్ేందా ఫడనవీస్ట అన్వనరు. సామరస్య ప్ూరాక్ంగా పాాజెక్ుటల నిరామణం
కోస్ం ఒప్పంద్వలట చేస్ుకోవడం శుభప్రిణవమని ఫఢ్నవీస్ట అన్వనరు. త్క్టకవ ముంప్ుతో ఎక్టకవ నీళ్లా
ఉప్యోగించుక్టన్ే విధంగా తెలంగాణ ప్ాభుత్ాం పాాజెక్ుటల రీడిజెైన్ చేసిందని ఫడనవీస్ట అభిన్ంద్రంచవరు.
ఇవ్ాల చేస్ుక్టన్న ఒప్పందం వలా గోద్వవరి, పాాణహిత్, పెన్ గంగ నీళ్ా న్ు రెండు రాష్టాురల రెైత్ులట
ఉప్యోగించుకొని బాగుప్డతవరన్వనరు. ఇద్ర మంచ్చ సాంప్ాద్వయమని చెపాపరు. రాబో యియ కాలంలో క్ూడవ
ఇద్ే స్హకార స్ూపరిత కొన్సాగుత్ుందన్ే ఆశాభావం వయక్త ం చేశారు.

హరీష్ రావుక్ట ఇదే రు సిఎంల అభిన్ందన్
---------------------------------------తెలంగాణ - మహరాషు ర ల మధయ సాగునీటి పాాజెక్ుటల నిరామణవనికి ఒప్పందం క్టదరడవనికి నీటి పారుదల శాఖ్
మంత్రా హరీష్ రావు విశేష క్ృషి చేశారని ఇదే రు ముఖ్యమంత్ుాలట అభిన్ంద్రంచవరు. మహారాషు ర ప్ాభుతవానికి,
అధరకారులక్ట ఎప్పటికిప్పడు స్మాచవరం అంద్రస్త ూ వ్ారి అన్ుమాన్వలన్ు హరిష్ రావు నివృత్రత చేస్ుక్టంటూ
వచవురని సిఎం కేసిఆర్ అన్వనరు. మహారాషు ర నీటి పారుదల శాఖ్ మంత్రా గిరీష్ మహజన్ తో, అధరకారులతో
ఎప్పటిక్ప్ుపడు స్మావ్ేశమ స్మస్యన్ు ప్రిషకరించడవనికి క్ృషి చేశాడవన్వనరు. మహారాషు ర ముఖ్యమంత్రా
ద్ేవ్ేంధా ప్ఢ్నవీస్ట మాటాాడుత్ూ పాాజెక్ుటల విషయంలో హరీష్ రావు ఎంతో క్షు ప్డవడడని ప్ాశంసించవరు.
ఎప్పటిక్ప్ుపడు మంత్ుాల సాియిలో, అధరకారుల సాియిలో స్మావ్ేశాలట ఏరాపటు చేసి స్మన్ాయంతో

వయవహరించవడన్వనరు.

వ్ెంటప్డి

మరీ

త్క్టకవ

స్మయంలోన్ే

ఒప్పందం

క్టదరడవనికి

కారణమయాయడన్వనరు.

ప్రస్పరం స్న్వమన్వలట
---------------------ఒప్పందం క్టద్రరిన్ త్రువ్ాత్ తెలంగాణ, మహారాషు ర ముఖ్యమంత్ుాలట ప్రస్పరం శాలటవ్ాలట క్పిప
స్త్కరించుక్టన్వనరు. మహారాషు ర ముఖ్యమంత్రాకి వ్ెండి చవరిమన్వర్ ప్ాత్రమన్ు కేసిఆర్

బహుమాన్ంగా

ఇచవురు. కేసిఆర్ క్ట వ్ెండి విన్వయక్టడి ప్ాత్రమన్ు ఫడనవీస్ట కాన్ుక్గా అంద్రంచవరు. మహారాషు ర మంత్ుాలక్ట
తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖ్మంత్రా హరీష్ రావు, తెలంగాణ మంత్ుాలక్ట మహారాషు ర నీటిపారుదల శాఖ్
మంత్రా గిరీష్ మహజన్ జఞఞపిక్లట అంద్రంచవరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

