ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 08-03-2016

తెలంగాణ – మహారాష్ట్ ర ప్రభుతవాల మధ్య అంతరాాష్ట్ ర ప్ారజెక్్టల నిరాాణవనికి సంబంధంచి చవరితక్
ర
ఒప్పందం క్టదరింద. ముంబైలోని సహాయదర అతిథ గృహంలో మంగళవారం ఉదయం రెండు రాష్టా్రల
ముఖ్యమంతరరలట శ్రా కె. చందరశేఖ్ర్ రావు, శ్రా దేవందర ఫడనవీస్ సంతకాలట చేశారు. నీటి ప్ారుదల శాఖ్ మంతిర
తనీనరు హరీష్ రావు, మంతరరలట ఇందర క్రణ్ రెడ్డి, జోగు రామన్న, ప్రభుతా సలహాదవరులట డ్డ.శ్రానివాస్, ఆర్.
విదవయసాగర్ రావు, ప్రభుతా ప్రధవన్ కారయదరిి రాజీవ్ శరా, నీటి ప్ారుదల శాఖ్ ముఖ్య కారయదరిి ఎస్.కె.
జోషి, సిఎం అదన్ప్ు కారయదరిి సిాతవ సభరాాల్, ప్రతేయక్ కారయదరిి రాజశేఖ్ర్ రెడ్డి, మహారాష్ట్ ర నీటి ప్ారుదల
శాఖ్ మంతిర గిరిష్ మహాజన్, మహారాష్ట్ ర నీటిప్ారుదల శాఖ్ ముఖ్య కారయదరిి సతీష్ ఎం గవాయ్ ఈ
కారయక్ామంలో ప్ాలగొన్వనరు.

మహారాష్ట్ ,ర ఉమాడ్డ ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాష్టా్రల మధ్య గతంలో జరిగిన్ అంతరాాష్ట్ ర ప్ారజెక్్టల ఒప్పందవలన్ు,
భవిష్టయతర
ు లో నిరిాంచే ప్ారజెక్్టలన్ు ప్రిశ్రలంచడ్వనికి అంతరాాష్ట్ ర మండలని ఏరాపటు చేసుకోవడ్వనికి ప్రసపర
అంగీకారంతో ఒప్పందం క్టదరింద. గోదవవరి న్దీ జలాల వివాద టిబ
ర ుయన్ల్ 1979 (తదుప్రి నివదక్ 1980)
ప్రిశ్రలన్క్ట అన్ుగుణంగా రెండు రాష్టారాల మధ్య అంతరాాష్ట్ ర ప్ారజెక్్టల నిరాాణవలనినంటికి ఈ బో రుి సరా
ప్రయవక్షణ సంసథ గా ప్నిచేసు ుంద.

1. ల ండ్డ ప్ారజెక్్ట
2. ప్ారణహిత ప్ారజెక్్ట (తమ్మాడ్డహటి్ బయయరేజి), కాళేశారం ప్ారజెక్్ట (మేడ్డగడి బయయరేజి)
3. పెన్ గంగపెై రాజుపేట వదద బయయరేజి
4. పెన్ గంగపెై చన్వఖ్ా-కొరాట మధ్య బయయరేజి

5. పెన్ గంగపెై ప్ంప్రాడ్ వదద బయయరేజి
6. లోయర్ పెన్ గంగ ప్ారజెక్్ట

పెై ప్ారజెక్్టల నిరాాణవనికి సంబంధంచిన్ అనిన అంశాలన్ు బో రుి ప్రయవక్షడసు ుంద. ఏవైన్వ సందేహాలట,
అన్ుమాన్వలట, సమసయలటన్వన ఈ బో రుి సామరసయంగా ప్రిష్టకరిసు ుంద. మహారాష్ట్ ,ర ఉమాడ్డ ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్
రాష్టారాల మధ్య గతంలో జరిగిన్ ఒప్పందవలన్ు క్ూడ్వ ఈ బో రుి ప్రిగణలోకి తీసుక్టంటుంద.

బో రుిక్ట ఒక్ ఏడ్వద తెలంగాణ ముఖ్యమంతిర, మరుసటి ఏడ్వద మహారాష్ట్ ర ముఖ్యమంతిర చెైరాన్ గా ఉంటయరు.
ఒక్ ముఖ్యమంతిర చెైరాన్ గా ఉన్న కాలంలో మరో ముఖ్యమంతిర కో చెైరాన్ గా వయవహరిసు ారు. రెండు రాష్టా్రల
నీటి ప్ారుదల శాఖ్ల మంతరరలట, రెండు రాష్టార ాల ఆరిథక్ శాఖ్ మంతరరలట, రెండు రాష్టా్రల రెవన్యయశాఖ్
మంతరరలట, రెండు రాష్టా్రల అటవీశాఖ్ మంతరరలట, కేందర జలవన్రుల శాఖ్ ప్రతినిధ, రెండు రాష్టా్రల నీటి
ప్ారుదల శాఖ్ ముఖ్య కారయదరుిలట, ఆరిథక్ శాఖ్ కారయదరుిలట, రెవన్యయ శాఖ్ కారయదరుిలట, అటవీశాఖ్
కారయదరుిలట, మహారాష్ట్ ర నీటి ప్ారుదల అభివృది సంసథ ఇడ్డ, తెలంగాణ నీటి ప్ారుదల శాఖ్ ఇంజనీర్ ఇన్
చీఫ్, రెండు రాష్టా్రల సిసిఎఫ్ లట సభుయలటగా ఉంటయరు. బో రుి ప్రధవన్ కారాయలయం హైదరాబయద్ లో ఉంటుంద.
హైదరాబయద్ లో గానీ, ముంబైలో గానీ బో రుి సమావశాలట జరుగుతవయి.

చరితల
ర ో మహతు రమైన్ అధవయయం: ముఖ్యమంతిర కేసీఆర్

తెలంగాణ, మహారాష్ట్ ర ప్రభుతవాల మధ్య అంతరాాష్ట్ ర ప్ారజెక్్టల నిరాాణవనికి సంబంధంచి ఒప్పందం క్టదరడం
రెండు రాష్టార ల
ా చరితల
ర ో ఓ మహతు రమైన్ అధవయయమని ముఖ్యమంతిర కె. చందరశేఖ్ర్ రావు అన్వనరు.
రాష్టార లట
ా
వరెైన్వ అందరం మొదట భయరతీయులమేన్ని, ఇరుగు ప్ొ రుగు రాష్టా్రలతో ఘరషణ ప్ూరిత
వాతవవరణంలో కాక్టండ్వ సామరసయ ప్ూరాక్ంగా సమసయలట ప్రిష్టకరించుక్టంటయమని సిఎం సపష్ట్ ం చేశారు.
మహారాష్ట్ త
ర ో ప్ారజెక్్టల ఒప్పందంపెై సంతకాలట చేసిన్ అన్ంతరం ముఖ్యమంతిర కె. చందరశేఖ్ర్ రావు
ముంబైలో మీడ్డయా, రెండు రాష్టా్రల అధకార యంతవరంగానిన ఉదేదశంచి మాటయాడ్వరు.

‘‘మహారాష్ట్ ర ముఖ్యమంతిర ఫడణవీస్ గారికి క్ృతజఞ తలట. ఏడ్వద కిత
ా ం న్న్ు మహారాష్ట్ క్
ర ట వచవాన్ు.
సుదీరక
ఘ ాలం ప్ో రాటం తరాాత తెలంగాణ సాధంచుక్టన్వనం. తెలంగాణ ప్రజలక్ట అన్క్ ఆకాంక్షలటన్వనయి.
నీళలా, నిధ్ులట, ఉదయ యగాల కోసం ప్ో రాటయలట చేసిన్ం. సరిహదుద రాష్టా్రల ైన్ మహారాష్ట్ ,ర క్రాాటక్, ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ తో
ఘరషణవతాక్ వైఖ్రితో ఉండ్వలని అన్ుకోవడం లేదు. ఇదే విష్టయం న్న్ు ఫడణవీస్ తో చెప్ాపన్ు. వారు క్ూడ్వ
సాన్ుక్ూలంగా సపందంచవరు. భగవంతరడ్డ దయవలా గోదవవరిలో చవలా నీళలాన్వనయి. రెండు న్ుంచి
న్వలటగువల టిఎంసిల నీళలా సముదరంలో వృథవగా ప్ో తరన్వనయి. ఇదే విష్టయానిన ఎపి సిఎంక్ట క్ూడ్వ
చెప్ాపన్ు. గోదవవరి నీళా న్ు మహారాష్ట్ ర ఉప్యోగించుక్న్న తరాాత మేము ఉప్యోగించుక్టంటయం. మా
తరాాత ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ వాడుక్టంటుంద. మహారాష్ట్ త
ర ో తెలంగాణక్ట చవలా ప్ొ డవైన్ సరిహదుదన్నద. వారితో
సామరసయప్ూరాక్ సంబంధవలట కోరుక్టంటున్వనం. మన్ం అన్ుక్టంటున్న ప్ారజెక్్టల వలా రెండు రాష్టా్రలక్ట
మేలట క్లటగుతరంద. ప్రజలట క్ూడ్వ ఆ ప్ారజెక్్టల విష్టయంలో అన్ుక్ూలంగా ఉన్వనరు. ప్ారజెక్్టల నిరాాణం
పేరుతో ఓటు
ా వయించుక్టన్వనరు తప్ప క్ట్ లేదు. కానీ ఇప్ుపడు ప్ారజెక్్టలట నిజరూప్ం దవలటసుున్వనయి.
తమ్మాడ్డహటి్ ప్ారజెక్్ట విష్టయంలో మీరు చెపిపన్టలా న్డుచుక్టంటయం. మేడ్డగడి ప్ారజెక్్ట విష్టయంలో కేందర
ప్రభుతా రంగ సంసథ వాయప్ో కస్ నిరాహించిన్ సరేా నివదక్న్ు మహారాష్ట్ క్
ర ట అందంచవం. అక్కడ బయయరేజి దవారా
నిలా ఉండ్ే నీరున్ు మీరు(మహారాష్ట్ )ర క్ూడ్వ వాడుకోవచుా. గడ్డారౌల లాంటి వన్ుక్బడ్డన్ జిలాాలక్ట
తరలంచవచుా. ఈ విష్టయంలో మాక్ట ఎలాంటి అభయంతరం లేదు. వీల ైన్ంత తారలో బో రుి మీటింగ్
పెట్ ుక్టందవం. ఇప్ుపడున్న నీటిని క్ూడ్వ వృధవగా ప్ో నివాక్టండ్వ సమార్ సీజన్ క్ట ఉప్యోగప్డ్ే చరయలట
తీసుకోవాల. ఇందుకోసం మీరు అన్ుమతిసేు వంటన్ ప్ని మొదలట పెడతవం. మీరు మమాలన పిలచి
సమసయక్ట ప్రిష్టాకరం చయపేందుక్ట దవరి చయపెట్ యరు. ఈ ప్ారజెక్్టల వలా మా బతరక్టలట బయగుప్డతవయని
ప్రజలట అన్ుక్టంటున్వనరు. తెలంగాణ ప్రజలట, ప్రభుతాం తరుఫున్ క్ృతజఞ తలట. నీటి విష్టయంలోన్ కాక్టండ్వ
ఇతర అనిన అంశాలోా క్లసి న్డుదవదం. నీటి కోసం చవలా రాష్టా్రల మధ్య యుది ం న్డుసుున్నద. కానీ మన్ం
మాతరం సామరసయంగా ముందుక్టప్ో దవం. చరాలట సేనహప్ూరాక్ వాతవవరణంలో కొన్సాగాయి. చవలా
సంతోష్టం. మహారాష్ట్ ర ముఖ్యమంతిర, మంతరరలట, అధకారులన్ు హైదరాబయద్ రావాలసందగా ఆహాానిసుున్వన.
హైదరాబయద్ ఫేమస్ బిరాయనీ తినిపిసు ాం. మీరు రావడం మా అదృష్ట్ ం’’ అని కేసీఆర్ అన్వనరు.

రెండు రాష్టా్రల అభివృది కి కీలక్ం: ఫడనవీస్

అంతరాాష్ట్ ర ప్ారజెక్్టల నిరాాణం జరగడం రెండు రాష్టా్రల అభివృది కి కీలక్మని మహారాష్ట్ ర ముఖ్యమంతిర
ఫడనవీస్ అన్వనరు. దేశాల మధేయ నీటి ప్ంప్కాలట జరుగుతరన్న న్ప్థ్యంలో ఒకే దేశంలోని రెండు రాష్టా్రల
మధ్య సామరాసయప్ూరాక్ంగా సమసయలట ప్రిష్టకరించుకోవడం ఎందుక్ట సాధ్యం కాదని ప్రశనంచవరు. ఈ
ఆలోచన్ న్ుంచే తెలంగాణ, మహారాష్ట్ ర ప్రభుతవాలట ముందుకొచవాయని చెప్ాపరు.

‘‘కొతు గా ఏరపడ్డన్ తెలంగాణ రాష్ట్ ంర తో మహారాష్ట్ ర ప్రభుతాం అంతరాాష్ట్ ర ఒప్పందవలట క్టదురుాక్టన్నద. ఏడ్వద
కిత
ా ం తెలంగాణ సిఎం చందరశేఖ్ర్ రావు మహారాష్ట్ క్
ర ట వచిాన్ప్ుపడు అంతరాాష్ట్ ర ప్ారజెక్్టల విష్టయంలో చరా
జరిగింద. మహారాష్ట్ న్
ర ు మ్మతరరాష్ట్ ంర గా చయసుున్వనమని చెప్ాపరు. ఉమాడ్డ ఆంధ్రప్ద
ర ేశ్ రాష్ట్ ంర ఉన్నప్ుపడు
మహారాష్ట్ త
ర ో వివాదవలట ఉండ్ేవి, తెలంగాణ రాష్ట్ ంర అలా ఉండదని సపష్ట్ ం చేశారు. మన్ం ఒక్ దేశానికి చెందన్
రాష్టా్రలం. రెండు రాష్టా్రల మధ్య నీటి ప్ంపిణీ జరగాల. ఈ విధ్ంగా ఆలోచించి రెండు రాష్టా్రల ప్రయోజన్వలన్ు
దృషి్లో ఉంచుక్టని ముందుక్ట ప్ో తరన్వనం’’ అని మహారాష్ట్ ర సిఎం అన్వనరు.

సిపఆ
ి ర్ఓ టు సిఎం

