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కరువు పరిస్ి త
థ ులను ఎదురకొనేందుకు తాతాొలిక, దీరక
ఘ ాలిక వయూహాలు అనుసరిేంచాలిిన అవసరేం
ఉేందని ముఖ్ూమేంత్రి శ్రీ కె.చేందిశేఖ్ర రావు అనాారు. రెైతులను ఆదుకునేందుకు ఇనపుట సబ్సిడి,
మేంచినీటి వసతులు, పశువులకు దాణా లాేంటి తక్షణ కారూకీమాలు చేపటట డేంతో పాటు నీటి పారుదల
పాిజెకటుల నిరాాణేం, భూగరబ జలాల పేంపు, అడవుల వృదధి లాేంటి దీరఘకాలిక చరూలు తీసుకోవాలని
ముఖ్ూమేంత్రి అనాారు. తెలేంగాణలో కరువు పరిస్ి త
థ ులను తెలుసుకునేందుకు వచిిన కేంది బృేందేం
మహబూబనగర, నలల గకేండ, వరేంగల, కరేంనగర, మెదక, నిజామాబాద జిలాలలోల పరూటిేంచి మేంగళవారేం
సాయేంతిేం స్థఎేంతో సమావశమయ్ూేందధ. కేంది వూవసాయ శాఖ్ సేంయుకత కారూదరిి ఉతపల కుమార స్థేంగ,
ఆయ్లస్ీడ్ి డెైరెకటర పొ నుా సాామి, డిజాసట ర మెనజమెేంట అస్థస్ట ేంట కమిషనర వినోద ఎగబూట,
తదధతరులు తాము పరిశ్రలిేంచిన అేంశాలను ముఖ్ూమేంత్రికి వివరిేంచారు. జలాశయాలోల నీళలల లేవని, రెైతులు
పేంటలు పేండిేంచలేకపో యారని, భూగరబ జలాలు అడుగేంటి పో యాయని, మేంచినీటికి కొరత వుేందని వారు
చెపాపరు.

ఈ సేందరబేంగా ముఖ్ూమేంత్రి మాటాలడుతూ దేశ వాూపత ేంగా చాలా చోటల తరచుగా కరువు పరిస్ి త
థ ులు
ఏరపడుతునాాయని, దీనిా ఎదురోొవడానికి సమగీ వయూహాలు అవలేంబ్సేంచాలనాారు. తెలేంగాణలొ కరువు
పరిస్ి త
థ ులను అధధగమిేంచేేందుకు వేంటన 231 మేండలాల రెైతులకు ఇనపుట సబ్సిడీ అేందధవాాలని, గాీమీణ
ఉపాధధ హామీ పథకేం పని దధనాలను 200 రోజులకు పేంచాలని, పశుగాీసానికి నిధులు మేంజూరు చేయాలని
కోరారు. తెలేంగాణలోని ఒక భార నీటిపారుదల పాిజెకటుకు జాతీయ హో దా కలిపేంచాలని విజఞ పథత చేశారు.
తెలేంగాణలో జూన మొదటలల మేంచి వరాాలే పడాాయని, ఖ్రఫ స్ీజన ముగిస్థపో య్ే దశలో స్పట ేంబర చివరోల

కూడా వానలు పడాాయని, వీటివలల పేంటలకు మేలు జరగలేదనాారు. చాలా పాిేంతాలోల వరాాలు పడకపో వడేం
వలల మేంచినీటి సమసూ కూడా ఎదురయ్ూేందనాారు.

పిసత ుతేం వరాాభావ పరిసితుల వలల కరువు ఏరపడినపపటికీ, కరువు ఎదురుొన స్థిత్రలో రాషట ేంర లేకపో వడానికి
సమెైకూ పాలకుల వివక్ష కారణమనాారు. తెలేంగాణలో పాిజెకటులు నిరిాేంచలేదని, తలపటిటన పాిజెకటులేవి
పయరిత కాలేదనాారు. 1964లో పాిరేంభేంచిన ఎసఆరఎసపథ నటికి పయరిత కాకపో వడేం తెలేంగాణ పాిజెకటుల పటల
నిరల క్షయూనికి, వివక్షకు నిదరినమనాారు. 1600 టిఎేంస్థల నీరు ఏటా సముదిేం పాలవుతునాా వాటిని
ఉపయోగిేంచుకోవడానికి పాిజెకటులు లేవనాారు. ఫలితేంగా తెలేంగాణలో రెైతులు 21 లక్షల బో రుల వస్థ
వూవసాయేం చేసుకోవాలిి వసుతేందనాారు. భూగరబ జలాలు అడుగేంటి పో వడేం వలల ఇపుపడు బో రుల కూడా
పనిచేయడేం లేదనాారు. అేందుక తాము పాిజెకటుల రడిజెైనిేంగ చేపటాటమని చెపాపరు. దేశేంలోని పిత్ర
రాషట ేంర లో ఒక నీటి పారుదల పాిజెకటుకు జాతీయ హో దా కలిపేంచాలిి ఉేందని, అేందులో భాగేంగా తెలేంగాణలో
కూడా ఒక పాిజెకటుకు జాతీయ హో దా ఇవాాలనాారు.

కరువు పరిస్ి త
థ ులోల మేంచినిటికి ఇబబేందధ ఉేండొ దదన ఉదేదశూేంతోన తెలేంగాణలో 'మిషన భగరథ' పేరుతో
మేంచినీటి పాిజెకటును చేపటిటనటు
ల వివరిేంచారు. వూవసాయేం భవిషూతు
త లో మరిేంత సేంక్షభేంలో కూరుకుపో య్ే
పిమాదేం ఉేందని, దీని నుేండి బయటపడే మారాాలు ఆలోచిేంచాలనాారు. వూవసాయ భూములను కాీప
కాలనీలుగా మారాిలిిన అవసరేం ఉేందని చెపాపరు. తెలేంగాణలోని పరిస్ి త
థ ులను కేందాినికి వివరిేంచి తగిన
సహాయేం అేందేలా చూడాలని బృేంద సభుూలను ముఖ్ూమేంత్రి కోరారు.

సమావశేంలో పిభుతా పిధాన కారూదరిి రాజీవశరా, స్థఎేంఒ ముఖ్ూ కారూదరిి నరిిేంగ రావు, రెవినూూ శాఖ్
ముఖ్ూ కారూదరిి బ్స ఆర. మీనా, వూవసాయ శాఖ్ ముఖ్ూ కారూదరిి పారిసారధధ, పిభుతా సలహాదారు ఎ కె.
గోయల తదధతరులు పాలొానాారు.
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