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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర వస్తే రండో పంటకు కూడా నీరు ఇచ్చుకునే విధంగా నీటి పారుదల వయవస్థ నచ
మారుుకుంటామనే మాట నిజమవుతుననది. పాత నిజామాబాద్, మెదక్ జిలాాల పరిధిలోని రైతులు చిరకాల
వాంఛ అయిన రండో పంటకు నీరందే స్వపనం నెరవేరుతుననది. ఈ రండు జిలాాల పరిధిలోని రండు లక్షల
ఎకరాల ఆయకటట్కు స్ంగూరు దావరా రండో పంటకు అవస్రమెైన నీరు అందించాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ క.
చ్ందిశేఖ్ర్ రావు నిరణయించారు. స్ంగూరు పాిజకు్లో పిస్ే చతం 29 టిఎంస్ల గరిష్ట్ నీటిమట్ ం ఉననది. దంతో
ఈ నీటిని నిజాం సాగర్ కు అందించి రండో పంటకు నీరందించాలని మంతుిలు శ్రీ పో చారం శ్రీనివాస్ రడడి , శ్రీ
హరీశ్ రావులు శనివారం పిగత్ర భవనలా ముఖ్యమంత్రిని కోరారు. స్ంగూరు నచంచి నీరు విడుదల చేయడం
దావరా నిజామాబాద్, కామారడడి , మెదక్, ఆందో ళ్ నియోజకవరాాల పరిధిలో రండు లక్షల ఎకరాలోా రండో పంట
పండడంచ్చకునే అవకాశం ఉందని వారు స్ీఎంకు చెపాారు. రండో పంట పండడంచ్చకోవడం ఇకకడడ పిజల కోరిక
అని, తెలంగాణ రాష్ట్ ంర వచిున తరావత ఆ కల నెరవేరే అవకాశం వచిుందని విననవించారు. కాలవలు కూడా
స్దధ ంగా ఉననందచన స్ంగూరు నచంచి నిజాంసాగర్ కు 9 టిఎంస్ల నీరు వదిలితే, ఇపాటికే ఉనన 3 టిఎంస్ల
నీటితో కలిప నిజాంసాగర్ లో నీరు 12 టిఎంస్లకు చేరుకుంటటందని పో చారం చెపాారు. ఆ నీటిని చాలా
పొ దచపుగా వాడుకుని నిజాం సాగర్ ఆయకటట్ కంద ఉనన లక్షా 20వేల ఎకరాలోా రండో పంట
సాగుచేస్చకుంటారని మంత్రి పో చారం చెపాారు. అదే విధంగా స్ంగూరు నచంచి నీరు విడుదల చేయడం దావరా
ఘణపురం ఆనికటట్నచ నింపుకుని 30వేల ఎకరాలకు, ఆందో ళ్ ఎత్రే పో తల పథకాల దావరా మరో 40 వేల
ఎకరాలకు సాగునీరు అందించ్వచ్ుని హరీష్ రావు చెపాారు. దనిక ముఖ్యమంత్రి సానచకూలంగా
స్ాందించారు. స్మెైకయ రాష్ట్ ంర లో రైతులు మొదటి పంట పండడంచ్చకోవడానికే నీళ్లా లేక అవస్థ లు పడాిరని,
ఇపుాడు రండో పంట పండడంచ్చకునే అవకాశం వస్తే ఎటి్ పరిస్థ తులోానే వదచలు కోవదద ని స్ీఎం చెపాారు.
స్ంగూరు నచంచి నిజాం సాగర్ కు 9 టిఎంస్ల నీరు విడుదల చేయాలని ఆదేశంచారు. శనివారం సాయంతిం
నచంచే నీటి విడుదల చేసే ామని మంత్రి హరీష్ రావు చెపాారు. నీటి విడుదల చేస్ే చనన స్ందరభంలోనే
స్ంగూరు వదద జల విదచయత్ ఉతాత్రే పాిరంభంచాలని జన్ కో స్ఎండడ పిభాకర్ రావునచ స్ీఎం ఆదేశంచారు.

స్ంగూరు వదద 15 మెగావాటా యూనిట్ తో పూరిే సాథయి జల విదచయత్ ఉతాత్రే చేసే ామని పిభాకర్ రావు
వెలాడడంచారు.
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