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దశాబ్దాలుగా వివాదాలలో నలిగి ఆలస్యం అవుతునన తెలంగాణ - మహారాష్ట్ ర అంతరాాష్ట్ ర సాగునీటి
ప్ాాజెక్్ులక్ు ఎట్ కేలక్ు మోక్షం లభంచనుననది. గోదావరి, పెనగంగ, ప్ాాణహిత నదులపెై నిరిమంచే ఐదు
బ్దయరేజీల విష్టయంలల రెండు రాష్టా్రల మధ్య పరస్పర అంగీకారం క్ుదిరింది. ఉతత ర తెలంగాణక్ు వరపాసాదినిగా
భదవించే కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్్ుతో ప్ాటు మొతత ం ఐదు ప్ాాజెక్్ుల నిరామణానికి మహరాష్ట్ ర పాభుతవం అంగీకారం
తెలిపంది. ఈ ప్ాాజెక్్ుల నిరామణానికి ఒపపందం చేస్ుకోవడానికి రావలసందిగా మహరాష్ట్ ర ముఖ్యమంత్రా శ్రా
దేవందా ఫడనవీస తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రా శ్రా కె.చందాశేఖ్ర రావును ఆహావనించారు. రెండు రాష్టా్రల రెైతులక్ు
మేలు చేక్ూరేే విధ్ంగా ఈ మూడు నదులపెై ప్ాాజెక్్ులు నిరిమంచడానికి తమక్ు ఏల ంటి అభయంతరం లేదని
ఫడనవీస స్పష్ట్ ం చేశారు.

గోదావరి, ప్ాాణహిత, పెనగంగ నదుల నీళ్ో ను స్మరధవంతంగా వాడుక్ుని రెైతాంగానికి మేలు చేయ లని ఇదా రు
ముఖ్యమంతుాలు తమ స్ంభదష్టణలలో ఏకాభప్ాాయ నికి వచాేరు. మహరాష్ట్ ర ముఖ్యమంత్రా ఆహావనం మేరక్ు
ముఖ్యమంత్రా కేసఆర నీటి ప్ారుదల శాఖ్ మంత్రా శ్రా టి. హరీషరావు, ఇతర అధికారులు ఈ నెల 8న
ముంబ్యికి వెళ్లో ఒపపందం క్ుదురుేక్ుంటదరు. ఈ నెల 7న సాయంతామే సఎం కేసఆర నతృతవంలలని
బ్ృందం ముంబ్యికి బ్యలుదేరి వెళ్ుతుంది.

పెనగంగపెై రాజాపేట వదా ఒక్ బ్దయరేజి, చనాఖ్ - కొరాట మధ్య మరో బ్దయరేజి, పనపహడ వదా ఇంకో బ్దయరేజీ
నిరిమంచనునానరు. ప్ాాణహితపెై ఆదిల బ్దద జిలో లలని తమ్మమడిహటి్ వదా బ్దయరేజి నిరిమసాతరు. గోదావరిపెై
క్రీంనగర జిలో మేడిగడడ వదా బ్దయరేజి క్డతారు. ఈ ఐదు బ్దయరేజీలక్ు స్ంబ్ంధించి రెండు రాష్టా్రల మధ్య
ఒపపందం క్ుదరబ్ో తుననది. ఈ ఐదింటిలల రాజాపేట, పనపహడ ప్ాాజెక్్ులను మహరాష్ట్ ర పాభుతవం
చేపడుతుంది. మ్మగతా మూడు ప్ాాజెక్్ులు తెలంగాణ పాభుతవం క్డుతుంది. కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్్ులల భదగంగా
మేడిగడడ వదా గోదావరిపెై బ్దయరేజీ నిరిమంచడంతో ప్ాటు తెలంగాణ భూభదగంలలన అనానరం, స్ుందిళ్ో మధ్య

మరో రెండు బ్దయరేజీలు క్ూడా క్డతారు. తెలంగాణ రాష్ట్ ర పాభుతవం నిరిమంచే బ్దయరేజీలక్ు ఇపపటికే పాభుతవ
పరిప్ాలనా అనుమతులు క్ూడా లభంచాయి.

గోదావరి, ప్ాాణహిత, పెనగంగ నదులపెై ప్ాాజెక్్ులు నిరిమంచి అటు మహరాష్ట్ ర ఇటు తెలంగాణ రెైతులక్ు
సాగునీరు అందివావలని ఎంతో కాలంగా పాత్రప్ాదనలు ఉనానయి. అయితే అంతరాాష్ట్ ర వివాదాల వలో ఏ
ప్ాాజెక్్ు పని జరుగలేదు. ముఖ్యంగా ప్ాాణహిత-చేవళ్ో ప్ాాజెక్్ు విష్టయంలల మహరాష్ట్ ర తీవా అభయంతరాలు
వయక్త ం చేసేది. ఈ నపథ్యంలల తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఏరపడిన తరువాత ముఖ్యమంత్రా శ్రా కె. చందాశేఖ్ర రావు
ప్ాాజెక్్ుల రీడిజెైన చేపటద్రు. శాస్త య
ీ ంగా అధ్యయనం జరిప్ారు. కేందా పాభుతవ రంగ స్ంస్థ అయిన వాయప్క ోస
తో స్మగా అధ్యయనం చేయించారు. ల ైడార స్రేవ క్ూడా నిరవహించారు. వాటి వివరాలనీన తెలంగాణ
పాభుతవం మహారాష్ట్ క్
ర ు తెలిపంది. ముఖ్యమంత్రా శ్రా కె. చందాశేఖ్ర రావు గత ఏడాది ముంబ్యికి వెళ్లో అక్ోడ
గవరనర, ముఖ్యమంత్రాని క్లిస ప్ాాజెక్్ుల విష్టయంలల చరేలు జరిప్ారు. అనంతరం మహారాష్ట్ ర అధికారులు
క్ూడా కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్్ు నిరిమంచే పాత్రప్ాదిత ప్ాాంతాలలో పరయటించి అధ్యయనం చేశారు.

నీటి ప్ారుదల శాఖ్ మంత్రా శ్రా టి.హరీష రావు క్ూడా అధికారులతో క్లిస మహారాష్ట్ ల
ర ల పరయటించారు. అక్ోడి
నీటి ప్ారుదల శాఖ్ మంత్రా, అధికారులతో చరేలు జరిప్ారు. తెలంగాణ రాష్ట్ ర పాభుతవం చేపటి్న ప్ాాజెక్్ుల
రీడిజెైనింగ వలో మహారాష్ట్ క్
ర ు పెదా నష్ట్ ం లేదన విష్టయం గాహించారు. పెైగా గోదావరి, ప్ాాణహిత, పెనగంగ
నదులపెై ప్ాాజెక్్ులు క్ట్ డం వలో మహారాష్ట్ ర రెైతులక్ు క్ూడా ఉపయోగం ఉంటుందన విష్టయంపటో వారు
ఆనందం వయక్త ం చేశారు. మహారాష్ట్ ర పాభుతవం క్ూడా ఈ బ్దయరేజీల నిరామణం పెై పూరిత సాథయి అధ్యయనం
చేసన తరువాత అంగీకారం తెలిపంది. చివరికి ఒపపందం క్ుదురుేకోవడానికి అంగీక్రించింది.

ఈ నెల 8న కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్్ుక్ు ఒపపందం క్ుదరడం వలో ఉతత ర తెలంగాణక్ు ఎంతో ఉపయోగపడే ప్ాాజెక్్ు
నిరామణం వగం పుంజుకోనుంది. ఇపపటికే ఈ బ్దయరేజీ ఎక్ోడ క్టద్లి? ఎంత ఎతు
త లల క్టద్లి? దానికి
అనుబ్ంధ్ంగా మరెనిన బ్దయరేజీలు నిరిమంచాలి? ఎనిన రిజరావయరుో క్టద్లి? అన విష్టయంలల తెలంగాణ
పాభుతావనికి స్పష్ట్ త ఉంది. మహరాష్ట్ ర పాభుతవం ఆమోదం కోస్మే ఇపపటి దాకా ఎదురు చూసంది. ఇపుపడు
మహారాష్ట్ ర క్ూడా అంగీకారం తెలపడం తెలంగాణ రెైతులక్ు ఓ శుభవారత . కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్్ు దావరా క్రీంనగర,
వరంగల, నిజామ బ్దద, మెదక జిలో లక్ు సాగునీరు అందుతుంది. హైదరాబ్దద క్ు క్ూడా మంచినీరు
అందించే అవకాశ్ం ఉంది. కోటి ఎక్రాలక్ు సాగు నీరందించాలన బ్ృహత స్ంక్లపంలల కాళేశ్వరం ప్ాాజెక్్ుదే
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సాగునీరందంచాలననది తెలంగాణ రాష్ట్ ర పాభుతవ స్ంక్లపం. దశాబ్దాలుగా ఎదురుచూస్ుతనన ఈ ప్ాాజెక్్ులక్ు
ఇపుపడు అనిన విధాల మోక్షం లభంచడం చారితాాతమక్ం.
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