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నిధులు, భూసేకరణ సమసయలు లేనందున నీటి పారుదల పాాజెకుుల నిర్ాాణం శరవేగంగా పూర్తి చేసి
ర్ెైతుల పొ లాలలోకి సాగునీరు పంపాలని ముఖ్యమంత్రా శ్రీ కె. చందాశేఖ్ర్ ర్ావు అధికారులను ఆదేశంచారు.
ముఖ్యంగా కరువు పీడిత, వలస బాధిత పాలమూరు జిలాో ర్ెైతులకు సాగునీరు అందించడం మొదటి
లక్ష్యంగా పెటు టకోవాలన్ాారు. పాలమూరు ఎత్రి పో తల పథకం టండరుో పూరి యిన న్ేపథయంలల తవర్తతగత్రన
పనులు పూర్తి చేసేందుకు అవసరమైన కార్ాయచరణను రూపొ ందించడానికి ముఖ్యమంత్రా కేసిఆర్ కాయంపు
కార్ాయలయంలల ఆదివారం సమీక్షా సమావేశం నిరవహంచారు. మంతుాలు తనీారు హర్ీష్ ర్ావు, జూపల్లో
కృష్ాార్ావు, పాభుతవ సలహాదారు పాపార్ావు, రంగార్ెడి , ఎమాలేయ వేముల పాశాంత్ ర్ెడిి, నీటి పారుదల శాఖ్
ముఖ్య కారయదర్తి ఎస్.కె.జోషి, ఇ-ఇన్-సి. మురళీధర్ ర్ావు, వర్తకంగ్ ఏజెనీీ పాత్రనిధులు ఈ సమావేశంలల
పాలగొన్ాారు.

బడజెట్ లల నీటి పారుదల శాఖ్కు ఏడాదికి 25 వేల కోటో రూపాయల చొపుున కేటాయిసుిన్ాామని, మంత్రా
హర్ీష్ ర్ావు చొరవతో కేందా పాభుతవం కూడా దాదాపు మూడు వేల కోటో రూపాయలు మంజూరు
చేసిందన్ాారు. నీటి పారుదల పాాజెకుుల బిలుోలు ఎపుటికపుుడు చజల్లోంచేందుకు పాత్ర న్ెలా 2,000 కోటో
రూపాయలు విడుదల చేసి ునాందున నిధుల విషయంలల ఎలాంటి సమసయ లేదని సిఎం అన్ాారు.
పాలమూరు ఎత్రి పో తల పథకానికి సంబంధించిన భూసేకరణ కూడా 60 శాతం పూరి యిందన్ాారు. కొతి
పాాజెకుుల నిర్ాాణానికి అవసరమయియయ ఉదయ యగులు, సిబబంది నియామకం, వాహన్ాల కొనుగోలు, పర్తకర్ాల
సరఫర్ాలాంటి చరయలనీా పాభుతవం తీసుకొంటటనాదన్ాారు. ఈ న్ేపథయంలల పాాజెకుుల నిర్ాాణం శరవేగంగా
పూర్తి కావాలని ముఖ్యమంత్రా ఆదేశంచారు. పాత్ర పనికి ఒక నిర్ీాత కాలవయవధి పెటు టకుని దానికి అనుగుణంగా

పనులు చేయాలన్ాారు. అధికారులు తమ వర్తకంగ్ ఏజెనిీల చజక్ ల్లసుులు పెటు టకుని దాని పాకారం
ముందుకు పో వాలన్ాారు. పని పూరి యిన వెంటన్ే బిలుోలు చజల్లోంచాలని, ఎటిు పర్తసి తులలో జాపయం
చేయవదద ని సిఎం అన్ాారు. బిలుోల చజల్లోంపులు తాను కూడా ఆన్ ల ైన్లో గమనిసుింటానన్ాారు. మిగతల్లన
భూసేకరణ కూడా తవరగా పూర్తి చేయాలని మహబూబ్ నగర్ జిలాో కల కుర్ శ్రీదేవిని, అందుకు కావాలసిన
నిధులను వెంటన్ే విడుదల చేయాలని ఆర్తిక శాఖ్ కారయదర్తి ర్ామకృష్ాార్ావును సిఎం ఆదేశంచారు.

పాలమూరు ఎత్రి పో తల పథకానికి సంబంధించిన ఇంటేక్ వెల్సీ, పంప్ హౌజ్ లు, ర్తజర్ావయరుో, కాలువలు,
టన్ెాళ్ళ నిర్ాాణం సమాంతరంగా జరగాలని సిఎం చజపాురు. వీటికి సంబంధించిన డిజెైనోను కూడా తవరగా
పూర్తి చేయాలన్ాారు. ర్తజర్ావయరో సామార్ాిానిా కూడా నిర్ాాణాలకు అనుగుణంగా కీమంగా పెంచుకుంటూ
పో వాలన్ాారు. కాలువల నుండి ర్తజర్ావయరో కు నీరు పంపే కీమంలలన్ే మధయలల వునా చజరువులను కూడా
నింపుకున్ే విధంగా ఏర్ాుటట
ో ఉండాలన్ాారు. న్ార్ాోపూర్ పంప్ హౌజ్ తో పాటట కర్తవెన, వటు ం, ఉదద ండాపూర్
ర్తజర్ావయరో ను 24 న్ెలలలో పూర్తి చేయాలని సిఎం కోర్ారు. అంతారం ర్తజర్ావయర్ సామార్ాిానిా 15
టిఎంసిలకు పెంచి కేవలం రంగార్ెడి జిలాోకు మాతామే డజడికేటడ్ గా దాని దావర్ా నీరందించాలన్ాారు. 16
టిఎంసిల సామారిాంతో నిర్తాంచే ఉదద ండాపూర్ ర్తజర్ావయర్ దావర్ా కోసిొ , కొడంగల్స, న్ార్ాయణపేట పాాంతాలకు
సాగునీరు అందించాలన్ాారు.

ర్ెండునార ఏళ్ో లల అనిా నిర్ాాణాలు పూరి యియయ విధంగా కార్ాయచరణ రూపొ ందించాలని ఆదేశంచారు.
ఎలకోుోమకానికల్స డిజెైనో రూపకలున కోసం విదుయత్, నీటిపారుదల శాఖ్ాధికారులతో కమిటీ వేయాలన్ాారు.
సాగునీరు అందించే కీమంలలన్ే మిషన్ భగీరథకు కూడా నీరు సరఫర్ా చేయాల్లీ వుంటటందని చజపాురు.
మహబూబ్ నగర్ జిలాోలల పాలమూరు ఎత్రి పొ తల పథకం దావర్ా దాదాపు 8 లక్ష్ల ఎకర్ాలకు
నీరందుతుందని, కలవకుర్తి, భీమా, న్ెటు ంపాడు లాంటి ఆన్ గోయింగ్ పాాజెకుులు పూర్తి చేయడం దావర్ా మర్ో
7 లక్ష్ల ఎకర్ాలకు నీరందుతుందన్ాారు. ఈ పాాజెకుులనీా పూర్తి కావడం దావర్ా పాలమూరు జిలాోలల 15
లక్ష్ల ఎకర్ాలకు నీరు అందుతుందని అపుుడు జిలాోలల వలసలు ఆగతపో తాయని, వలసలు వెళ్లోనవారు త్రర్తగత
సవంత ఊర్తకి చేరుకుంటారని సిఎం ఆశాభావం వయకి ం చేశారు. తమ పొ లాలకు నదీ జలాలు వసాియని

జన్ాలు నముాతున్ాారని అన్ాారు. వార్త నమాకం నిలబెటు ి తీర్ాలని ర్ెైతుల జీవితాలలో వెలుగు నింపేందుకు
సమిషిు కృషి చేయాలని కోర్ారు.
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