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నరేిందామోడి మహబ్ూబ్ నగర్ స్భ ప్ాస్ింగిం ప్ాదరశన



స్మరథ వాదనలతో ఆింధ్ా వాదనను తిపిపకొట్రున సిఎిం కేసీఆర్, మింతిా హరటష్, అధికారులట



చిందాబ్ాబ్య వైఖరిపెై మిండిప్డడ హరటష్ రావు



ఎవరెనిన పాాజెక్ుటల ైనా క్ట్టుకోవచుు, తేలిన వాట్ా ప్ాకారమే నీట్ర వాడక్ిం అనే ఫారుులాక్ట
అింగ్టక్రిించిన రెిండు రాష్టు ర ప్ాభయతాాలట



ఆరు అింశాలోో క్టదిరిన ప్రస్పర అింగ్టకారిం



అపెక్స్ కౌని్ల్ స్మావేశిం ప్ట్ో స్ింతృపిా తో తెలింగ్ాణ బ్ృిందిం

మహబ్ూబ్ నగర్, నలో గ్ ిండ, రింగ్ారెడిడ జిలాోలోోని బీడు భూమయలక్ట సాగయనీరు అిందిించడానికి
ఉదేేశించిన పాలమూరు, డిిండి ఎతిా పట తల ప్థకాలను ఎట్రు ప్రిసథ త
ి ులోో ప్ూరిా చేసి తీరుతామని మయఖుమింతిా
శ్రె కె. చిందాశేఖర్ రావు స్పష్టు ిం చేశారు. ఆ రెిండు పాత పాాజెక్ుటలే కాబ్ట్రు కొతా గ్ా అనుమతి తీస్ుకోవాలి్న
అవస్రిం లేదని స్పష్టు ిం చేశారు. తెలింగ్ాణ రాష్టాురనికి బిాజేష్ క్టమార్ ట్రబ్
ా యునల్ ఎనిన నీళ్లో కేట్ాయిసేా , వాట్రలో
నుించే ఈ రెిండు పాాజెక్ుటలను నీట్రని తీస్ుక్టింట్ామని మయఖుమింతిా కేిందాానికి, ఆింధ్ాప్భ
ా యతాానికి హామీ
ఇచాురు.

కేిందా జలవనరుల శాఖ మింతిా ఉమాభారతి అధ్ుక్షతన అపెక్స్ క్మిట్ీ తొలి స్మావేశిం బ్యధ్వారిం ఢిల్లోలోని
శెమశకిా భవన్ లో రెిండు గింట్లపాట్ట సాగ్ిింది. మయిందుగ్ా ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ ప్ాభయతాిం ప్వర్ పాయిింట్ ప్ాజింట్ేష్టన్
ఇచిుింది. పాలమూరు, డిిండి ఎతిా పట తల ప్థకాలను క్ట్ు వదే ని, కేిందాిం జోక్ుిం చేస్ుక్టని ఆపాలని డిమాిండ్
చేశారు. రాష్టు ర మయఖుమింతిా చిందాబ్ాబ్య నాయయడు, నీట్ర పారుదల శాఖ మింతిా ఉమా మహేశార్ రావు, నీట్ర
పారుదల శాఖ మయఖు కారుదరిశ శశభూష్టణ్ వాదనలట వినిపిించారు. విభజన చట్ు ింలోని 11వ ష్ెడయుల్ లో
పాలమూరు, డిిండి ఎతిా పట తల ప్థకాలట ఆన్ గ్ోయిింగ్ పాాజెక్ుటలటగ్ా పేర ొనలేదు కాబ్ట్రు, అవి కొతా
పాాజెక్ుటలేనని ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ వాదిించిింది. పాలమూరు, డిిండి పాాజెక్ుటలట క్డితే తమక్ట నీట్ర లభుత
తగ్ిిపట తుిందని, కాబ్ట్రు ఆ రెిండు పాాజెక్ుటలట క్ట్ు వదే ని ఎపి ప్ాభయతాిం డిమాిండ్ చేసిింది. తరాాత తెలింగ్ాణ
ప్ాభయతాిం ప్వర్ పాయిింట్ ప్ాజింట్ేష్టన్ ఇచిుింది. నీట్ర పారుదల శాఖ ప్ాతేుక్ ప్ాధాన కారుదరిశ ఎస్.కె. జోష్ి
తెలింగ్ాణ తరఫు వాదన పాారింభించారు. మయఖుమింతిా కె. చిందాశేఖర్ రావు, నీట్ర పారుదల శాఖ మింతిా
హరటష్ రావు, ప్ాభయతా ప్ాధాన కారుదరిశ రాజీవ్ శరు స్మరథవింతింగ్ా వాదనలట వినిపిించారు.

పాలమూరు, డిిండి పాత పాాజెక్ుటలపెై సాక్ష్యుధారాలట
పాలమూరు, డిిండి పాత పాాజెక్ుటలేనని తెలింగ్ాణ ప్ాభయతాిం వాదిించిింది. డిిండి పాాజెక్ుట నిరాుణిం కోస్ిం
2007లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడిడ ప్ాభయతాిం జారట చేసిన జీవో నింబ్రు 159ని, పాలమూరు ఎతిా పట తల ప్థక్ిం
కోస్ిం 2013లో కిరణ్ క్టమార్ రెడిడ ప్ాభయతాిం విడుదల చేసిన జీవో నింబ్రు 72ను తెలింగ్ాణ అధికారులట
ఉమాభారతితో స్హా స్మావేశింలో పాలగినన అిందరికీ అిందచేశారు. ఇవి రెిండు పాత పాాజెక్ుటలే అని
చెప్పడానికి ఇింతక్ట మిించిన సాక్షుిం ఏమి కావాలని మయఖుమింతిా ప్ాశనించారు. దింతో ఆింధ్ా అధికారులట
విభజన చట్ాునిన ప్ాసా ావిించారు. చట్ు ింలోని 11వ ష్ెడయులోో ఆరు పాాజెక్ుటలను మాతామే ఆన్ గ్ోయిింగ్
పాాజెక్ుటలటగ్ా పేర ొనానరని, వాట్రలో పాలమూరు, డిిండి లేదు కాబ్ట్రు వాట్రని పాత పాాజెక్ుటలటగ్ా
ప్రిగణించలేమని ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ ప్ాభయతాిం వాదిించిింది. దనికి మయఖుమింతిా కేసీఆర్ జోక్ుిం చేస్ుక్టింట్ూ
విభజన చట్ు ిం రూప ిందిించే స్ిందరభింగ్ా ఆన్ గ్ోయిింగ్ పాాజెక్ుటల వివరాలను అస్మగెింగ్ా రూప ిందిించారని
చెపాపరు. కేవలిం ఆరు పాాజెక్ుటలట మాతామే చయపిించారని, కానీ ఆింధ్ా, తెలింగ్ాణలో దాదాప్ు 25 పాాజెక్ుటలట
క్డుతునానరని చెపాపరు. వాట్రలో క్ృష్టాా బ్ేసినలో ఎఎింఆరిప, ఎస్ఆరిిసి, మయచిుమరి,ె గ్ోదావరి బ్ేసినలో

దేవాదుల, పాాణహిత, రాజీవ్ దుమయుగూడెిం, ఎలో ింప్లిో , వరద కాలటవ, పట లవరిం తదితర పాాజెక్ుటలను క్ూడా
11వ ష్ెడయుల్ లో పేర ొనలేదని, మరి అవి క్ూడా కొతా పాాజెక్ుటల కిిందనే జమ క్డతారా? అని ప్ాశనించారు.
దింతో 11వ ష్ెడయుల్ లో పేర ొనన వాట్రనే ఆన్ గ్ోయిింగ్ పాాజెక్ుటలటగ్ా ప్రిగణించలేమని చిందాబ్ాబ్య క్ూడా
ప్ాక్ట్రించారు.

స్ించలనిం క్లిగ్ిించిన మోడీ ప్ాస్ింగిం వీడియో, మేనిఫెసు ట లట
పాలమూరు, డిిండి పాాజెక్ుటలట పాత పాాజెక్ుటలే అని నిరూపిించే క్ెమింలో తెలింగ్ాణ ప్ాభయతాిం అనేక్ ఆధారాలట
సేక్రిించి స్మావేశింలో ప్ాసా ావిించిింది. 2014 ఎనినక్ల స్ిందరభింగ్ా నరేిందామోడి మహబ్ూబ్ నగర్ స్భలో
చిందాబ్ాబ్య సాక్ష్ిగ్ా చేసిన ప్ాస్ింగ్ానిన స్భలో ప్ాదరిశించారు. అిందులో నరేిందామోడీ మాట్ాోడుతూ,
మహబ్ూబ్ నగర్ జిలాోలో సాగయనీరు లేక్ రెైతులట చనిపట తునానరని చెపాపరు. సాగయనీరు అిందిసేా జిలాో
రెైతులట మట్రులో బ్ింగ్ారిం ప్ిండిసా ారని చెపాపరు. ఈ జిలాో రెైతుల కోస్ిం పాలమూరు ఎతిా పట తల ప్థక్ిం
క్డతామని చెపిపన కాింగ్ెెస్ ప్ాభయతాిం ఆ ప్నిచేయలేదని విమరిశించారు. తల్లో కొడుక్టలట (సట నియా,
రాహుల్) నిదాపట యారా? అని క్ూడా నరేిందామోడీ నిలదశారు. ఈ వీడియోను ఉమాభారతితో పాట్ట అపెక్స్
కౌని్ల్ స్మావేశింలో పాలగినన ప్ాతీ ఒక్ొరు ఆస్కిాగ్ా గమనిించారు. ఇదే స్ిందరభింలో 2014లో బిజెపి,
కాింగ్ెస్
ె , ట్రడిపి విడుదల చేసిన మానిఫెసు ట లట క్ూడా చయపిించారు. ఈ మూడు పారటులట క్ూడా తమ ఎనినక్ల
ప్ాణాళిక్లో పాలమూరు ఎతిా పట తల ప్థక్ిం ప్ూరిా చేసా ామనే హామీని అక్షరాలా రూప ిందిించాయి. చిందాబ్ాబ్య
ఫట ట్ోతో ఉనన తెలింగ్ాణ తెలటగయదేశిం మానిఫెసు ట లో పాలమూరు ఎతిా పట తల ప్థక్ిం ప్ూరిా చేసా ామని
ప్ాక్ట్రించిన విష్టయానీన, బిజెపి క్ూడా పాలమూరును ప్ూరిా చేసా ామని చెపిపన విష్టయానిన మయఖుమింతిా
ప్ాతేుక్ింగ్ా ప్ాసా ావిించారు. దింతో ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ మయఖుమింతిా స్హా మరెవరూ ఏమీ మాట్ాోడలేక్పట యారు. ఈ
రెిండు పాాజెక్ుటలట కొతా వనే వాదనలో వాస్ా విం లేనిందున ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ వాదన నిరాధారమిందని తేలిపట యిిందని,
కాబ్ట్రు ఆ రాష్టు ర వాదనను ప్రిగణలోకి తీస్ుకోవాలి్న అవస్రిం లేదని తెలింగ్ాణ నీట్ర పారుదల శాఖ ప్ాతేుక్
ప్ాధాన కారుదరిశ ఎస్.కె. జోష్ి చెపాపరు. ఆ తరాాత పాలమూరు, డిిండి పాత పాాజెక్ుటలా? కొతా పాాజెక్ుటలా?
అనే విష్టయింలో చరు మయగ్ిసిింది.

సాగయనీరు లేని తొమిుది జిలాోలోో తెలింగ్ాణలో మూడు
దేశ వాుప్ా ింగ్ా సాగయనీట్ర సౌక్రుిం స్రిగ్ా లేని తొమిుది రాష్టాురలోో తెలింగ్ాణలోని మహబ్ూబ్ నగర్, నలో గ్ ిండ,
రింగ్ారెడిడ జిలాోలటనానయని తెలింగ్ాణ ప్ాభయతాిం తన పిపిపిలో పేర ొననది. ఈ మూడు జిలాోలక్ట
నీరిందిించడానికే తామయ పాలమూరు, డిిండి పాాజెక్ుటలట క్డుతునానమని స్పష్టు ిం చేసిింది. దనిపెై అభుింతరాలట
వుక్ా ిం చేయడిం స్బ్బ్య కాదని విననవిించిింది.

ట్రబ్
ా యునల్ తీరుప తారగ్ా కావాలి
పాలమూరు, డిిండి పాాజెక్ుటలట కొతా వా? పాతవా? అనే చరేు అవస్రిం లేదని మయఖుమింతిా కేసీఆర్ స్పష్టు ిం
చేశారు. తమక్టనన నీట్ర వాట్ాను ఎక్ొడి నుించెైనా, ఏ పాాజెక్ుటల దాారా అయినా వాడుక్టనే హక్టొ
రాష్టాురలక్ట ఉింట్టిందని, దాని ప్ాకారమే తెలింగ్ాణ రాష్టు ింర నీరు వాడుక్టింట్టిందని తేలిు చెపాపరు. ఈ రెిండు
పాాజెక్ుటలను ఎట్రు ప్రిసథ త
ి ులోో క్ట్రు తీరుతామని సిఎిం తేలిు చెపాపరు. క్ృష్టా నదిలో ఎవరెనిన నీళ్లో
వాడుకోవాలనే విష్టయింలో బిాజేష్ క్టమార్ ట్రబ్
ా యునల్ తీరుప వలటవడాలి్ ఉిందని, ట్రబ్
ా యునల్ కేట్ాయిించిన
నీట్ర వాట్ా ప్ాకారమే తామయ నీట్రని వాడుక్టింట్ామని సిఎిం కేసీఆర్ స్పష్టు ిం చేశారు. ట్రబ్
ా యునల్ తీరుప తారగ్ా
వచేు విష్టయింలో కేిందా ప్ాభయతాిం చ రవ చయపాలని సిఎిం కేసీఆర్ కోరారు. చిందాబ్ాబ్య క్ూడా ఈ డిమాిండ్
క్ట మదే తు ప్లికారు. దింతో కేిందా మింతిా ఉమాభారతి ట్రబ్
ా యునల్ తీరుప తారగ్ా వలటవరిించాలని కోరతామని
చెపాపరు.

రెిండేళ్ో నాలటగయ నలల స్మయిం వృధా చేశారు
తెలింగ్ాణ ఏరపడి రెిండేళ్ో నాలటగయ నలలట ప్ూరా యాుయని, ఇప్పట్ర వరక్ట తమ రాష్టాురనికి నీట్ర
కేట్ాయిింప్ులట జరగలేదని సిఎిం కేసీఆర్ ఆవేదన వుక్ా ిం చేశారు. ఇింత స్మయిం వృధా అయిిందని, నీట్ీ
వాట్ా తేలక్టిండా పాాజెక్ుటల విష్టయింలో ఎవరికీ స్పష్టు త రాదని సిఎిం అనానరు. నీట్ర వాట్ాల విష్టయింలో
సెక్షన్ 3 కిింద రిట్ పిట్రష్టన్ వేశామని, స్ుపీాింకోరుులో కేస్ు నడుస్ుాననదని, ఎక్ొడా ఇింకా స్పష్టు త రావడిం
లేదని చెపాపరు. అస్లట క్ృష్టాా పాాజెక్ుటల విష్టయింలో ఏ ఒక్ొ పాాజెక్ుటక్ట క్ూడా సిడబ్యోుసి అనుమతి లేదని
సిఎిం అనానరు. దనికి ఆింధ్ా అధికారులట క్ూడా మదే తు ప్లికారు. కొతా గ్ా ఏరపడిన రాష్టాురలట తమ

ప్ాణాళిక్లట తామయ రూప ిందిించుక్టని మయిందక్ట పట తాయని, ల క్ొలట తేలక్పట వడింతో ఇబ్ిిందులట
వస్ుానానయని చెపాపరు.

శ్రెశైలిం దగి ర కావాలి్నింత నీరు
పాలమూరు ఎతిా పట తల ప్థకానికి శ్రెశైలిం సట రు్గ్ా పెట్ు టకోవడానిన క్ూడా ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ ప్ాభయతాిం
తప్ుపప్ట్రుింది. శ్రెశైలింలో కావాలి్నింత నీరు లేదని ఎపి మయఖుమింతిా చిందాబ్ాబ్య వాదిించారు. దనికి కేసీఆర్
స్మాధానమిస్య
ా ఏదో ఒక్సారి తప్ప మజారిట్ీ స్ిందరాభలోో శ్రెశైలిం వదే కావాలి్నింత నీట్ర లభుత
ఉిందనానరు. గత 48 స్ింవత్రాలోో శ్రెశైలిం డాుమ్ వదే ఏ ఏడు ఎనిన ట్రఎింసిల నీట్ర లభుత ఉిందో చెపేప
సిడబ్యోుసి వలో డిించిన గణాింకాలను మయఖుమింతిా కేసీఆర్ కేిందా మింతిా ఉమాభారతికి అిందిించారు. 48
స్ింవతా్రాలోో మజారిట్ీ స్ిందరాభలోో వయిు ట్రసిఎింలక్ట పెైగ్ా నీట్ర లభుత ఉిందని, స్గట్ట ఏడాది నీట్ర
లభుత 1204 ట్రసిింసిలట ఉింట్టిందని మయఖుమింతిా సిడబ్యోుసి ల క్ొలను అిందిించారు. గ్ోదావరిలో స్గట్టన
మూడు వేల ట్రఎింసిలట, క్ృష్టా లో స్గట్టన వయిు ట్రఎింసిలట అిందుబ్ాట్టలో ఉింట్ాయని, నాలటగయవేల
ట్రఎింసిలను తెలివిగ్ా వాడుక్టింట్ే రెిండు రాష్టాురల రెైతులట బ్ాగయప్డతారని సిఎిం కేసీఆర్ ప్ాతిపాదిించారు.

చిందాబ్ాబ్య- హరటష్ వాగ్ాాదింతో వేడెకిొన స్మావేశిం...
కేసీఆర్ జోక్ుింతో స్దుే మణగ్ిన ప్రిసథ తి
ి ...
వాదనలట,

ప్ాతివాదనలట

జరుగయతునన

దశలో

సేనహప్ూరాక్ింగ్ా

మదిలితే

స్మస్ులట

ప్రిష్టాొరమవుతాయని ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ మయఖుమింతిా చిందాబ్ాబ్య అనానరు. దింతో తెలింగ్ాణ మింతిా హరటష్ రావు
ఒక్ొసారిగ్ా ఆగెహిం వుక్ా ిం చేశారు. ఓ వైప్ు సేనహప్ూరాక్ింగ్ా ఉిందామింట్ూనే మరోప్క్ొ తెలింగ్ాణ
పాాజెక్ుటలక్ట ప్ులో లట పెడుతునానరని, అడుడ తగయలటతునానరని విమరిశించారు. పాలమూరు, డిిండి క్ట్ు వదే ని
అపెక్స్ క్మిట్ీలో ఎలా వాదిసా ారని చిందాబ్ాబ్యను నిలదశారు. సేనహ ప్ూరాక్ింగ్ా మదిలే వారు ఇలా
చేసా ారా? అని ప్ాశనించారు. తమ నలో గ్ ిండ జిలాో ప్ాజలను ఖాళీ చేయిించి మరట ప్ులిచిింతలలో నీళ్లో
నిింప్ుకోవడానికి ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ ప్ాభయతాానికి స్హక్రిించామని, ప్ింట్లట ఎిండిపట తునానయింట్ే నాగ్ారుున సాగర్
నీళ్లో విడుదల చేశామని, కానీ ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ మాతాిం తమక్ట ప్ాతీ విష్టయింలో అడుడతగయలటతోిందనానరు.

క్రాాట్క్ను ఒపిపించి ఆరటడఎస్ ప్నులట చేయిించుక్టింట్టింట్ే క్ూడా అడుడక్టింట్టనానరని మిండి ప్డాడరు.
ప్ట్రుసీమ దాారా గ్ోదావరి నీట్రని తరలిించుతుననిందున క్ృష్టాాలో తమక్ట 45 ట్రఎింసిల నాుయమన వాట్ా
పెరగ్ాలి్ ఉనాన, ఈ విష్టయింలో క్ూడా వాదన చేస్ా ునానరని విమరిశించారు. నిందిగ్ామ పాాింతింలో ప్ాజలట
తాగయనీట్రకి ఇబ్ిింది ప్డుతుననిందున నాగ్ారుున సాగర్ ఎడమ కాలా నీళ్లో అక్ొడికి చేరేదాకా శెదే
తీస్ుకోవాలని మింతిా ఉమామహేశార్ రావు కోరినప్ుపడు క్ూడా హరటష్ రావు అదే విధ్ింగ్ా స్పిందిించారు.
ఒక్ వైప్ు నాగ్ారున సాగర్ నీరు విడుదల చేయాలింట్ారు, మరో వైప్ు శ్రెశైలిం నీట్రని విడుదల చేయరు అని
హరటష్ విమరిశించారు. వాగ్ిావాదిం పెరిగ్ిపట తుిండడింతో మయఖుమింతిా కేసీఆర్ జోక్ుిం చేస్ుక్టనానరు. రెిండు
రాష్టాురల రెైతులట, ప్ాజల అవస్రాల మేరక్ట ప్ాభయతాాలట ఇచిుప్ుచుుక్టనే ధో రణతో వువహరిించాలని
స్యచిించారు. ఆింధ్ాపాాింత రెైతుల సాగయనీట్ర, ప్ాజల తాగయనీట్ర అవస్రాలను క్ూడా తామయ దృష్ిులో
పెట్ు టక్టింట్ామని చెపాపరు. రెిండు రాష్టాురల ప్ాజలక్ట ఉప్యోగప్డేవిధ్ింగ్ా ప్ాభయతాాలట ప్నిచేయాలని
స్యచిించారు. కేిందా మింతిా ఉమాభారతి క్ూడా జోక్ుిం చేస్ుక్టని క్లిసి క్ూర ుని మాట్ాోడుకోవాలని
స్యచిించారు. అప్ుపడప్ుపడయ క్లిసి క్ూరుుని చాయ్ తాగయతూ మాట్ాోడుకోిండని స్యచిించారు.

మాది ఇచిుప్ుచుుక్టనే ధో రణ
తెలింగ్ాణ రాష్టాురనిది ఇచిుప్ుచుుక్టనే ధో రణ అని మయఖుమింతిా కేసీఆర్ అనానరు. తెలింగ్ాణ అధికారులట
క్ూడా తమ వాదనలట వినిపిించే క్ెమింలో సాగయనీట్ర విష్టయింలో మహారాష్టు త
ర ో, క్రాాట్క్తో మించి స్ింబ్ింధాలట
పెట్ు టక్టనన విష్టయానిన ప్ాసా ావిించారు. ప రుగయన ఉనన ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ రాష్టు ింర తో క్ూడా అలాింట్ర స్ింబ్ింధాలే
కోరుక్టింట్టనానమని, వివాదాలట కోరుకోవడిం లేదని చెపాపరు.

అపెక్స్ కౌని్ల్ స్మావేశిం ప్ట్ో సిఎిం స్ింతృపిా
అపెక్స్ కౌని్ల్ స్మావేశింలో ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ వాదనలను స్మరథవింతింగ్ా తిపిప కొట్ు గలిగ్ామని మయఖుమింతిా
కేసీఆర్ స్ింతృపిా వుక్ా ిం చేశారు. స్మావేశిం మయగ్ిసిన తరాాత మయఖుమింతిా కేసీఆర్, మింతిా హరటష్ రావు
ప్రస్పరిం అభనిందనలట తెలటప్ుక్టనునరు. స్మావేశింలో పాలమూరు, డిిండి పాత పాాజెక్ుటలే అనే
విష్టయానిన నిరాారిించగలిగ్ామని, కేిందాిం క్ూడా తెలింగ్ాణ చెపిపిందే నిజమని నమిుిందని సిఎిం అనానరు.

ఇక్ పాలమూరు, డిిండి పాత పాాజెక్ుటలా? కొతా

పాాజెక్ుటలా? అనే చరు మయగ్ిసినట్ేో నని సిఎిం

అభపాాయప్డాడరు. ట్రబ్
ా యునల్ తీరుప తారగ్ా వచేు విష్టయింలో కేిందాిం చ రవ తీస్ుక్టనేలా వతిా డీ తేగలిగ్ామని
సిఎిం అనానరు. కేిందా మింతిా ఉమాభారతి క్ూడా స్హనింతో స్మావేశిం నిరాహిించారని సిఎిం అనానరు.
స్మావేశింలో తెలింగ్ాణ తరుఫున స్మరథ వాదనలట రూప ిందిించి, వినిపిించిన ప్ాభయతా ప్ాధాన కారుదరిశ
రాజీవ్ శరును, ప్ాతేుక్ ప్ాధాన కారుదరిశ ఎస్.కె. జోష్ిని, ఇ.ఎన్.సి విజయ్ ప్ాకాశ్ ను, ఇతర అధికారులను
మయఖుమింతిా అభనిందిించారు. స్మావేశిం అనింతరిం ఢిల్లోలోని తన నివాసానికి చేరుక్టనన మయఖుమింతిాని
ప్లటవురు ఎింపిలట క్లిసి శుభాకాింక్షలట తెలిపారు. ఎింపిలట సీాట్ట
ో ప్ించుక్టని ఆనిందిం ప్ించుక్టనానరు.

ఆరు అింశాలోో క్టదిరిన అింగ్టకారిం
ఢిల్లోలో జరిగ్ిన అపెక్స్ స్మావేశింలో తెలింగ్ాణ, ఆింధ్ాప్ద
ా ేశ్ మధ్ు ఆరు అింశాలోో ప్రస్పర అింగ్టకారిం
క్టదిరిింది. ఇదే రు మయఖుమింతుాల అభపాాయాలక్ట అనుగయణింగ్ా కేిందా మింతిా ఉమాభారతి వాట్రని
స్మావేశింలో నిరాథరిించారు.

1. రెిండు రాష్టాురలోో అనిన పాాజెక్ుటల నిరాహణ పారదరశక్ింగ్ా ఉిండేిందుక్ట ఉముడి క్మిట్ీ వేయాలి.
తెలింగ్ాణలోని పాాజెక్ుటలను ఆింధ్ా అధికారులట, ఆింధ్ాప్ాదేశ్ లోని పాాజెక్ుటలను తెలింగ్ాణ అధికారులట
స్ిందరిశించవచుు, ప్రిశ్రలిించవచుు.
2. ఏ పాాజెక్ుటలోకి ఎింత ఇన్ ఫ్టో ఉింది, ఎింత ఔట్ ఫ్టో ఉింది అనే విష్టయాలను శాసీా య
ీ ింగ్ా
నిరాారిించడానికి ట్ెలిమట్రక్స
ా విధానానిన ఏరాపట్ట చేయాలి. రెిండు మూడు నలలోోనే ఈ వువస్థ ను
ఏరాపట్ట చేయాలి. ఇిందుక్ట అయియు వుయిం రెిండు రాష్టాురలట భరిించాలి.
3. క్ృష్టాా జలాల కేట్ాయిింప్ుక్ట స్ింబ్ింధిించి బిాజేష్ క్టమార్ ట్రబ్
ా యునల్ వీల ైనింత తారలో తన
నిరాయానిన ప్ాక్ట్రించాలి. ఎవరెనిన పాాజెక్ుటలట క్ట్టుక్టనాన, క్మిట్ీ ఇచిున తుది తీరుపను
అవనుస్రిించి, కేట్ాయిించిన నీట్ర వాట్ాక్ట అనుగయణింగ్ానే నీట్ర వాడక్ిం జరగ్ాలి.

4. క్ృష్టాా జలాల వినియోగింపెై వేసిన ఐదుగయరు స్భయుల క్మిట్ీలోని చెైరున్ తో పాట్ట మరో స్భయుడి
నిసాపక్ష్ిక్తపెై

తెలింగ్ాణ

ప్ాభయతాిం

అభుింతరిం

వుక్ా ిం

చేసిన

నేప్థుింలో

క్మిట్రనీ

ప్ునరాువసీథక్రిించాలి. దనిపెై కేిందాిం తీస్ుక్టనే నిరాయానిన రెిండు రాష్టాురలట గ్ౌరవిించాలి.
5. గ్ోదావరి నుించి క్ృష్టాాక్ట నీట్రని తరలిించినిందున నాగ్ారుున సాగర్ ఎగయవ పాాింతానికి 45ట్రఎింసిల
అదనప్ు నీట్రని కేట్ాయిించే విష్టయింలో గ్ోదావరి ట్రబ్
ా యునల్ ఇచిున తీరుపక్ట అనుగయణింగ్ా
వువహరిించాలి. ఏ నిష్టపతిా లో ప్ించాలో క్మిట్ీ నిరాయిస్ుాింది.
6. విభజన బిలటోలోని 11వ ష్ెడయులోో పేర ొనన పాాజెక్ుటల వివరాలోో ఆన్ గ్ోయిింగ్ పాాజెక్ుటల విష్టయింలో
అస్మగెత ఉనన దృష్టాుు, దానిని పాామాణక్ింగ్ా తీస్ుకోవాలి్న అవస్రిం లేదు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

