ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
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బ్యారేజీలు, రిజరవాయర్ల నిరవాణాలకన్న మ ుందే కవలువల నిరవాణుం పూరిి చేసి వచేే ఏడాదే న్ ుండే
కవళేశ్ార్ుం ప్వాజెకుు పరిధిలోని చెర్ువుల దాారవ పుంట ప్ొ లాలకు నీర్ుందిుంచాలని మ ఖ్ాముంత్రా శ్రీ కె.
చుంద్ాశేఖ్ర్ రవవు అన్ానర్ు. గత ఏడాది ఎస్ఆర్ఎసిి కవలువల దాారవ చెర్ువులు నిుంపడుం వలల 9 లక్షల
ఎకరవలోల పుంట పుండుంద్ని, దీని విలువ 4,725 కోటల ర్ూప్వయలని సీఎుం చెప్విర్ు. 10 వేల కోటల ర్ూప్వయల
వాయుం చేసతి దానికి వుంద్ల రెటల పుంట చేత్రకొస్ి న్నద్ని చెప్విర్ు. ఇదే స్ఫూరిితో కవళేశ్ార్ుం కవలువలు కూడా
నిరిాుంచాలని, వవటి దాారవ చెర్ువులు నిుంప్వలని సీఎుం కోరవర్ు. గోదావరి న్దిలో ప్వాణహిత, ఇుందాావత్ర కలిసిన్
తర్ువవత ఎుంతో నీర్ు లభ్ాుం అవుత ుంద్ని, తెలుంగవణ వవటయ పాకవర్ుం వవడుకుుంటే భ్విష్ాతి లో నీటి కొర్తే
వుుండద్ని సీఎుం అన్ానర్ు. ప్వాజెకుుల దాారవ నీర్ుందిుంచలేని ప్వాుంతాలోల చిన్న నీటి వన్ర్ులన్ అభివృదిి
చేస్ కోవవలని స్ఫచిుంచార్ు. మొతి ుంగవ తెలుంగవణలో ఏడాదికి లక్షా 25 వేల కోటల ర్ూప్వయల పుంట
పుండుత ుంద్ని, ఇది వవరిిక బ్డెెట్ కు స్మాన్మని సీఎుం అన్ానర్ు. పాగత్ర భ్వన్ లో ముంగళవవర్ుం నీటి
ప్వర్ుద్ల ప్వాజెకుులపై సీఎుం స్మీక్ష నిర్ాహిుంచార్ు. నీటి ప్వర్ుద్ల శవఖ్ ముంత్రా శ్రీ తనీనర్ు హరీష్ రవవు,
పాతేాక పాధాన్ కవర్ాద్రిి శ్రీ ఎస్.కె. జోషి, మ ఖ్ా కవర్ాద్రిి శ్రీమత్ర శవుంత్రకూమారి, కవర్ాద్రిి శ్రీమత్ర సిాతా
స్భ్రవాల్, ఎుంపి శ్రీ కొతి పాభయకర్ రెడి , విప్ శ్రీ పలాల రవజేశ్ార్ రెడి , సినీయర్ అధికవర్ులు శ్రీ మ ర్ళీధర్, శ్రీ హరే
రవమ్ తదితర్ులు ప్వలగొన్ానర్ు.

కొుండప్ో చమా సవగర్ నిలువ సవమర్్యుం పుంచిన్ తర్ువవత ర్ూప్ొ ుందిుంచిన్ డజెైన్లన్

సీఎుం పరిశ్రలిుంచి

ఆమోదిుంచార్ు. 15 టిఎుంసీల సవమర్్యుంతో నిరిాుంచే కొుండప్ో చమా సవగర్ రిజరవాయర్ కు వుంటన్ే టుండర్ుల
పిలిచి 8 న్ ుండ 10 న్లల స్మయుంలోన్ే పూరిి చేయాలని సీఎుం ఆదేశుంచార్ు. తెలుంగవణలో కోటి ఎకరవలకు
నీర్ుందిుంచడానికి లిప్ు ఇరిగేష్న్ ప్వాజెకుులు నిర్ాహిుంచడానికి అవస్ర్మైన్ విద్ ాత్ న్ అుందిుంచడానికి టయాన్్
కో ఏరవిటల
ల చేసిుంద్ని సీఎుం వలల డుంచార్ు. లిప్ు ఇరిగేష్న్ విద్ ాత్ బిలులలు నీటి ప్వర్ుద్ల శవఖ్ దాారవ
పాభ్ తామే చెలిలస్ి ుంద్ని సీఎుం మరోసవరి స్ిష్ు ుం చేశవర్ు.

వావసవయుం కోస్ుం పటేు ఖ్ర్ుేన్ పాభ్ తాుం రెైత ల కోస్ుం పటేు పటలుబ్డగవ భయవిస్ి ుంది తపి భయర్ుంగవ
పరిగణుంచద్ని సీఎుం అన్ానర్ు. పాస్ి తుం భయరీ నీటి ప్వర్ుద్ల ప్వాజెకుులు నిరిాుంచే పనిలో వున్న నీటి ప్వర్ుద్ల
శవఖ్ భ్విష్ాతి లో ప్వాజేకుుల నిర్ాహణకు అన్ గ ణుంగవ పున్ర్ నిరవాణుం కవవవలని సీఎుం స్ఫచిుంచార్ు.
ఇఎనీ్, సిఇలు ఎుంతముంది వుుండాలి? వవరెకకడ పనిచేయాలి? అన్ే విష్యుంలో స్ిష్ు త వుుండాలన్ానర్ు.
అధికవర్ యుంతాాుంగముంతా హైద్రవబ్యద్ లోన్ే కేుందీాకృతుం కవకుుండా క్షేతా సవాయికి విస్ి రిుంచాలని సీఎుం
స్ఫచిుంచార్ు. స్మైకా ఆుంద్ాపద
ా ేశ్ లో ఆుంద్ా ప్వాుంతానికి అన్ కూలుంగవ అధికవర్ుల వావస్ా న్ ఏరవిటల చేశవర్ని
చెప్విర్ు. ఇపుిడు తెలుంగవణలో నిరిాస్ి న్న ప్వాజెకుులు, 31 జిలాలలకు అన్ గ ణుంగవ నీటి ప్వర్ుద్ల శవఖ్
అధికవరిక వావస్ా వుుండాలని స్ఫచిుంచార్ు.

•
•
•

లిఫ్ుుల నిర్ాహణ కీమబ్ద్ి ుంగవ జర్గడానికి పాణాళిక వుుండాలి
ఇరిగేష్న్ శవఖ్లో ఖ్ాళీలు రవనివాకుుండా వుంట వుంటన్ే భ్రీి చేస్ కోవవలి
కవళేశ్ార్ుం ఎత్రి ప్ో తల కేవలుం ఇరిగేష్న్ కొర్కే కవద్ తాగ నీటి అవస్రవలకు కూడా వవడుకున్ేుంద్ కు
ఉపయోగిుంచ కోవవలి

•

ప్వలమ ర్ుకు శ్రీశైలుం నీళల న్ ఎలా ఉపయోగిుంచ కోవచోే పూరిి సవాయి అధాయన్ుం జర్ప్వలి. శ్రీశైలుం
ప్వాజెకుు నీటిని ప్వలమూర్ు, ర్ుంగవరెడి జిలాలలు మాతామే ఉపయోగిుంచ కున్ేలా చఫడాలి

•

20 లక్షల ఎకరవలు ప్వలమూర్ులో పుండుంచ కోవవలి

•

మిష్న్ భ్గీర్థ దాారవ ముంచినీర్ు తాగడానికి అలవవటల పడి పాజలకు నీళలల నిర్ుంతర్ుం స్ర్ఫరవ
చేయడానికి ప్వాజెకుులో వవటర్ లెవల్్ ఎసనిి యల్ గవ మయిుంటేన్ చేయాలి. ప్వరిశవీమిక
అవస్రవలకు కూడా వవటర్ లెవల్్ న్ మయిుంటేన్ చేయాలి

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

