ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 08-03-2016

గోదావరిపై ప్రాజెక్ుటలక్ట అత్యంత్ కీలక్మైన మహారరష్టు త
ర ో ఒప్పందం ప్ూర్త యిన నేప్థ్యంలో వీల ైనంత్
త్వర్గర ప్రాజెక్ుటలట ప్ూరిత చేసి రెైత్ులక్ట సరగునీర్ు అందంచాలని ముఖ్యమంత్రా శ్రీ కె. చందాశేఖ్ర్ రరవు
అనాార్ు. మహారరష్టు ర ప్ర్యటన అనంత్ర్ం ముఖ్యమంత్రా కరయంప్ు కరరరయలయంలో త్నను క్లవడానికి వచ్చిన
మంత్ుాలట, ఎంపిలట, ఎమెలయయలట, ఎమెల్సీలతో మాటలాడార్ు. ముంబై ప్ర్యటన వివరరలట వెలాడంచార్ు.
రెండు రరష్టరురల రెైత్ులక్ట ఉప్యోగప్డేలా ప్రాజెక్ుటలట నిరిెదాామనే ఆలోచనక్ట మహారరష్టు ర ముఖ్యమంత్రా
నుంచ్చ మంచ్చ స్పందన వచ్చిందని సిఎం వెలాడంచార్ు. ప్ర్యటన విజయవంత్మైందని, మహారరష్టు ర ప్ాభుత్వం
చాలా సరనుక్ూలంగర స్పందంచ్చందని, త్వర్లోనే మేడగడడ బలయరేజికి శంఖ్ుసరాప్న చేసత రమని సిఎం చెప్రపర్ు.
ఈ కరర్యక్ీమానికి కేందా ర్వరణా శరఖ్ మంత్రా నిత్రన్ గడకరీ, మహారరష్టు ర ముఖ్యమంత్రా దేవేందా ఫడావీస్ క్ూడా
హాజర్వుతార్ని సిఎం అనాార్ు.

కరళేశవర్ం ప్రాజెక్ుట వలా అందరిక్ంటే ముందుగర వర్ంగల్, క్రీంనగర్ జిలాాలట స్స్యశరయమలం అవుతాయని, ఈ
రెండు జిలాాలట గోదావరి జిలాాలటగర మార్బో త్ునాాయని సిఎం చెప్రపర్ు. నిజ ంసరగర్ ప్రాజెక్ుటలో నీర్ు
ప్ుష్టకలంగర ఉనాప్ుపడు నిజ మాబలద్ జిలాా ఎలా ఉండేదో కరళేశవర్ం ప్రాజెక్ుట దావరర క్ూడా అంతే సరాయిలో
ఆ జిలాాక్ట నీర్ు అందుత్ుందని, మొత్త ంగర నిజ మాబలద్ జిలాాక్ట క్ూడా ప్ూర్వవెైభవం వస్ుతందని సిఎం
అనాార్ు. ప్రాజెక్ుటల రీ డజెైన్ వలా ఎస్ఆర్ఎసిపకి క్ూడా మేడగడడ బలయరేజి నుంచ్చ నీర్ు ప్ంపించవచిని
వెలాడంచార్ు. ఉత్త ర్ తెలంగరణతో ప్రటు అవస్ర్మనుక్టంటే దక్షణ తెలంగరణక్ట క్ూడా నీర్ు ప్ంపే విధంగర
ప్రాజెక్ుటలట డజెైన్ చేస్ుకోవరలని అనాార్ు. ప్రాణహిత్, ఇందాావత్ర దావరర పదా మొత్త ంలో నీర్ు గోదావరిలో
క్లటస్ుతనాదని ఏడాదకి స్గటున 2,423 టిఎంసి నీర్ు దగువక్ట ప్ో త్ునాదని సిఎం చెప్రపర్ు. ఈ నీటిని
ప్ంట ప్ొ లాలక్ట అందంచడమే లక్ష్యంగర ప్నిచేయాలని స్ూచ్చంచార్ు.

ఖ్మెం జిలాాలో గోదావరిపై దుముెగూడెం బలయరేజి నుంచ్చ జగనాాథ్ప్ుర్ం, రోళ్ా ప్రడు రిజరరవయర్ా దావరర
జిలాా మొతాతనికి నీర్ందంచగలటగుతామని సిఎం అనాార్ు. మంత్ుాలట, ఎమెలయయలట, ఎమెల్సీలట భూసేక్ర్ణ
త్దత్ర్ ప్నులను దగగ ర్ుండ ప్ర్యవేక్షంచాలని, వేగంగర ప్రాజెక్ుటలట ప్ూర్త యియయలా అందర్ూ బలధయత్
తీస్ుకోవరలని కోరరర్ు.

ఈ స్మావేశంలో మంత్ుాలట త్నీార్ు హరీష్ రరవు, ఈటెల రరజెందర్, జగదీష్ రెడడ , త్ుమెల నాగేశవర్ రరవు,
జోగు రరమనా, ఇందాక్ర్ణ్ రెడడ , ప్ో చార్ం శ్రీనివరస్రెడడ , చీఫ్ విప్ కొప్ుపల ఈశవర్, ఎంపిలట బలలకస్ుమన్,
కొత్త ప్ాభలక్ర్ రెడడ , బిబి ప్రటిల్, ఎమెలయయలట చ్చంతా ప్ాభలక్ర్, జీవన్ రెడడ , ప్ాశరంత్ రెడడ , ఎర్ీబల్లా దయాక్ర్
రరవు, దవరక్ర్ రరవు, బలజిరెడడ గోవర్ాన్, ప్ాభుత్వ స్లహాదార్ులట డ. శ్రీనివరస్, ఎకె గోయల్, ఎమెల్సీలట బి.
వెంక్టేశవర్ుా, గంగరధర్, జిహెచ్ఎంసి మేయర్ రరమ్మెహన్, డప్ూయటీ మేయర్ ఫసీయుదీాన్ త్దత్ర్ులట
ప్రలగగనాార్ు.

హెైదరరబలద్ - బో ధన్ ఎన్.హెచ్. కోస్ం వినత్ర
--------------------------------------------హెైదరరబలద్ నుంచ్చ బో ధన్ వర్క్ట ప్ాస్త ుత్మునా రరష్టు ర ర్హదారిని జ తీయ ర్హదారిగర మారరిలని
ముఖ్యమంత్రా కేసీఆర్ కేందా మంత్రా నిత్రష్ గడకరీని కోరరర్ు. మంగళ్వరర్ం కేందా మంత్రాతో కేసీఆర్ ఫో నలా
మాటలాడార్ు. హెైదరరబలద్ - నరరీప్ూర్ - మదక్ - బో ధన్ ర్హదారిలో ర్దీా ఎక్టకవయిందని, కరబటిు జ తీయ
ర్హదారిగర మారరిలని కోరరర్ు. బో ధన్ నుంచ్చ ఇప్పటికే మహారరష్టు క్
ర ట జ తీయ ర్హదారి ఉనాందున రెండు
రరష్టరురల మధయ ర్వరణాక్ట క్ూడా ఇద దో హదప్డుత్ుందని సిఎం చెప్రపర్ు. మహారరష్టు ర - తెలంగరణ ప్ాభుతావల

మధయ అంత్రరీష్టు ర ప్రాజెక్ుటల నిరరెణానికి స్ంబంధంచ్చ క్టదరిన ఒప్పందం గురించ్చ క్ూడా సిఎం వివరించార్ు.
స్హక్రించ్చనందుక్ట ధనయవరదాలట తెల్లప్రర్ు. మేడగడడ బలయరేజి శంక్టసరాప్నక్ట రరవరల్లీందగర ఆహావనించార్ు.
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