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కరువు, వడగాల్పుల్ప, ఎండ వేడిమి, భూగరభ జల్ాల్ప తగగిపో వడంల్ాంటి పరగణామాల్ నేపథ్యంల్ో
ఏరుడిన పరగస్ి త
థ ుల్ను ఎదురకోవడానికి, పరజల్కప కావాల్సిన సహాయక చరయల్ప తీసుకోవడానికి అధికారుల్ప
ఎకపోవ పారధానయత ఇవాాల్ని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు కోరారు. ఎండ వేడి ఎకపోవగా
వుననందువల్ల ఉపాధి హామీ పనుల్ను మధాయహ్నం చేయంచవదద ని, ఉదయం, సాయంతరం సమయాల్ోలనే
పనుల్ప చేయాల్ని చెపాురు. పటట ణాల్ప, గాీమాల్ోల వడదెబ్బ మందుల్ప అందుబ్ాటుల్ో వుంచాల్ని
సూచంచారు. ఏ పారంతంల్ోనైనా పరజల్ప త్రండిల్ేక బ్ాధపడితే వంటనే సుందించాల్ని, పరభుతాం అకోడ
యుదధ పారత్రపదికన చరయల్ప తీసుకపంటుందని సుష్ట ం చేశారు. పశుగాీసం ఎకోడెంత అవసరముందో అంచనా
వేస్థ, అందచేయాల్ని కోరారు. ఈ సారగ మంచ వరాాల్ప కపరుసాాయనే అంచనాల్పననందున ఖ్రీఫ్ కోసం ఇపుటి
నుంచే స్థదధం కావాల్ని చెపాురు. పత్రా కి రానునన రకజుల్ల్ో పెదదగా మారెోట్ వుండదని, రెైతుల్ను
పరతాయమానయ పంటల్కప స్థదధం చేయాల్ని కోరారు. నైరకబిల్ో జరగగగన WTO సమావేశంల్ో పత్రా ఎగుమతుల్పెై
ఉనన పనున రాయతీని ఉపసంహ్రగంచే తీరాానంపెై భారత్ సంతకం చేస్థన విష్యానిన స్థఎం గురుా చేశారు.
సో యాబీన్ తదితర పంటల్ సాగుకప రెైతుల్ను పో ర తిహంచాల్ని, విసా ృత పరచారం కల్సుంచాల్ని చెపాురు.

ఎమ్.స్థ.ఆర్.హెచ్.ఆర్.డి.ల్ో శుకీవారం కల్ెకటరల సమావేశం జరగగగంది. ఉప ముఖ్యమంత్రర మహ్మూద్ అలీ,
మంతురల్ప పో చారం శ్రీనివాసరెడిి, జోగు రామనన, తల్సాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, మిష్న్ భగీరథ్ వైస్ చెైరాన్
వేముల్ పరశాంత్ రెడి , పరభుతా పరధాన కారయదరగి రాజీవ్ శరా, స్ీనియర్ అధికారుల్ప ఎస్.పథ.స్థంగ్, ఎస్.కె.జోషథ,
బి.ఆర్.మీనా, సురేష్ చందర, త్రవారగ, శరత్, రామకృష్ణ రావు, నవీన్ మిటట ల్, వికాస్ రాజ్, ష్ఫీవుల్ాల, నరగింగ్

రావు తదితరుల్ప పాల్గినానరు. ఈ సందరభంగా కల్ెకటరల ు ఆయా జిల్ాలల్ోలని కరువు, వడదెబ్బల్ప, ఎండ వేడి
తదితర పరగణామాల్ను వివరగంచారు.

"వడదెబ్బల్ వల్ల మరణంచన వారెవరెైనా సరే ఆపదబంధు పథ్కం దాారా సహాయం అందించాల్స. 65
సంవతిరాల్ ల్ోపు వారగకే వరగాంప చేయాల్నే నిబ్ంధన తొల్గగంచాల్స. రాష్ట ర వాయపా ంగా ఎండల్ప తీవరంగా
వునానయ. కాబ్టిట మంచనీటితో పాటు ఇతర సమసయల్పనానయ. మరక నల్, నల్ననర వరకప ఇదే పరగస్ి థత్ర
వుంటుంది. అపుటిదాకా పరగస్ి త్ర
థ ని ఎదురకోవడానికి అవసరమైన కారాయచరణ రూప ందించుకపని ముందుకప
పో వాల్స. పరజల్కప ORS పాయకెటల ు అందుబ్ాటుల్ో వుంచాల్స. చల్సవేందారల్ప ఏరాుటు చేయాల్స. మంచనీరు
అందని పారంతాల్కప టాయంకరల దాారా రవాణా చేయాల్స. ఉపాధి హామీ పనుల్ను ఉదయం పదిననరల్ోపు,
సాయంతరం నాల్పగుననర తరాాతే చేయంచాల్స. కరువు, ఎండవేడి తదితర కారణాల్ వల్ల మంచనీటి సమసయ,
భూగరభ జల్ాల్ప అడుగంటిపో వడం ల్ాంటి సమసయల్ప వచాాయ. వాతావరణ సమతల్యం దెబ్బత్రనడం వల్ల
తరచూ ఇల్ాంటి పరగస్ి త్ర
థ వసుాంది. ఇల్ాంటి పరగస్ి థతుల్ే మిష్న్ కాకతీయ, మిష్న్ భగీరథ్ పథ్కాల్
పారధానయత, ఆవశయకతను తెల్సయచేసా ాయ. మిష్న్ భగీరథ్ పూరా యతే ఇక మంచనీటికి కొదవుండదు. మిష్న్
కాకతీయ పూరా యతే చెరువుల్ప నిండి భూగరభ జల్ాల్మటట ం పెరుగుతుంది. స్థదధ ిపేటల్ో మంచనీటి పథ్కం
అమల్వుతుననందున అకోడ కరువు పరభావం ల్ేదు. రాష్ట మ
ర ంతా ఇదే పరగస్ి త్ర
థ రావాల్స" అని ముఖ్యమంత్రర
అనానరు.

మిష్న్ భగీరథ్
-----------------‘‘ఖ్రీఫ్ స్ీజన్ పారరంభం కాకముందే వయవసాయ భూముల్ోలంచ పో యే పెైపుల్ెైనల నిరాాణం పూరగా చేయాల్స.
వరాాల్ప వస్ేా పనుల్ప చేపటట డం సాధయపడదు’’ అని స్థఎం చెపాురు. జిల్ాలల్ వారీగా ఇన్ టేక్ వల్ి, వాటర్ టరట్
ర
మంట్ పాలంట్ి, పంప్ హ్ౌజ్, పవర్ స్ేటష్న్ి, పెైప్ ల్ెైన్ి నిరాాణాల్ పురకగత్రని కల్ెకటరల ు, ఆర్.డబ్ులు.ఎస్.
అధికారుల్తో స్థఎం సమీక్ించారు. నిరాాణాల్కప కావాల్సిన ఇసుకను వరాాల్ప రాకముందే తెపథుంచుకపని

పెటట ుకోవాల్ని కేస్ీఆర్ సూచంచారు. పెైపుల్ెైనల నిరాాణానికి అవసరమయేయ అటవీ అనుమతుల్ోల జాపయం
ఉండరాదని స్థఎం ఆదేశంచారు.

మిష్న్ కాకతీయ
------------------మొదటి విడతల్ో చేపటిటన చెరువుల్ పునరుదధ రణ కారయకీమం తారల్ో ముగగంచ, రెండో విడత కారయకీమం
శరవేగంతో నిరాహంచాల్ని స్థఎం చెపాురు. పరగపాల్నా అనుమతుల్ప, సాంకేత్రక అనుమతుల్ప, ఆరగధక శాఖ్
అనుమతుల్ప

తదితర

అంశాల్ప

పనుల్

వేగానిన

పరభావితం

చేయకపండా

సరళమైన

పదధ తుల్ప

అవల్ంబించాల్ని స్థఎం చెపాురు. పరతీ చెరువు పనికీ ఆరగధక శాఖ్ అనుమత్ర అవసరం ల్ేదని, దీనికి
సంబ్ంధించ మారి దరికాల్ోల మారుుల్ప చేయాల్ని సూచంచారు. మిష్న్ కాకతీయ రెండో దశల్ో 9 వేల్కప
పెైగా చెరువుల్ మరమాతు పనుల్ప చేపటట నుననందున చాల్ా వేగంగా పనుల్ప చేయాల్ని సూచంచారు.

మిష్న్ భగీరథ్, మిష్న్ కాకతీయ, నీటి పారజెకటపల్ప, రహ్దారుల్ప తదితర పనుల్నీన ఒకే సారగ
జరుగుతుననందున కల్ెకటరల ు అనిన కారయకీమాల్ను సమీక్ించాల్ని, సమనాయం చేయాల్ని స్థఎం చెపాురు.
కాంటారకటరల ు, మిష్నరీ, అధికార యంతారంగం అందరగనీ సమనాయం చేయాల్నానరు. జిల్ాలల్ వారీగా పరగస్ి త్ర
థ ని
అంచనా వేస్థ, యాంత్రరక, మానవ వనరుల్ను స్థదధం చేసుకొవాల్ని చెపాురు. పనుల్ప వేగంగా జరగడానికి
అవసరమయేయ విధాన మారుుల్ప పరభుతాం తీసుకపందనానరు. మిష్న్ కాకతీయ పనుల్ప మరగంత వేగంగా
జరగగేందుకప అవసరమయేయ చరయల్ప తీసుకోవాల్ని సూచంచారు. కరువు పరగస్ి థతుల్వల్ల చెరువుల్ోల నీరు
ల్ేదని, ఈ పరగస్ి త్ర
థ ని సదవకాశంగా తీసుకపని పనుల్ప చేయాల్నానరు.

చాల్ా శాఖ్ల్ోల ఒకేసారగ పెదదమొతా ంల్ో నిరాాణ పనుల్ప జరుగుతననందున మిష్నరీ, స్థబ్బంది కొరత
ఏరుడుతుననందున, ఈ సమసయను అధిగమించడానికి అవసరమైన పరణాళిక రూప ందించాల్ని ముఖ్యమంత్రర
శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు అనానరు. నిరీణత కాల్ వయవధి కోసం స్థబ్బందిని నియమించుకోవాల్ని, ఏ అధికారగ

ఎంత పని చేయగల్డో శాస్ీా య
ీ ంగా అంచనా వేస్థ పని విభజన చేయాల్ని చెపాురు. పనుల్ోల నాణయత
పాటించడం కూడా ముఖ్యమని స్థఎం అనానరు.
ఈ ఏడాది 106 శాతం వానల్ప
-----------------------------------పరసా ుత వేసవితో పాటు, వచేా వానకాల్ం ఎల్ా వుంటుందనే అంశంపెై కూడా చరా జరగగగంది. ఈ సారగ ఖ్రీఫ్ ల్ో
106 శాతం వరాాల్ప పడే అవకాశం వుందని వాతావరణ శాఖ్ డెైరెకటర్ వైకె రెడిి తెల్సపారు. ఎపుటికపుుడు
వాతావరణ పరగస్ి త
థ ుల్ను తెల్పసుకపంటూ పరజల్ను అపరమతా ం చేయాల్ని స్థఎం సూచంచారు. మే 15న
మరకసారగ వాతావరణ శాఖ్ అధయయన నివేదిక వల్పవడుతుంది కాబ్టిట, మరగంత సుష్ట త వసుాందని స్థఎం
అనానరు.

వయవసాయం
--------------పత్రా వేస్థ నష్ట పో యే బ్దుల్ప రెైతుల్ప పరతాయమానయ పంటల్ప వేయాల్ని స్ీఎం అనానరు. 42 ల్క్షల్ ఎకరాల్ోల
పరసా ుతం పత్రా పంట వేసా ునానరని, ఆ సాగును 15-20 ల్క్షల్ ఎకరాల్కప తగగించాల్ని స్థఎం సూచంచారు. పత్రా కి
పరతాయమానయంగా సో యాబీన్, మొకోజొనన పంటల్ను సాగు చేస్ేా పరయోజనం కల్పగుతుందని స్థఎం
అనానరు. సో యాబీన్, మొకోజొనన వితా నాల్ను వయవసాయ శాఖ్ సరఫరా చేయాల్ని చెపాురు. రెైతుల్కప ఈ
విష్యంల్ో అవగాహ్న పెంచాల్ని, ఈ సారగ వరాపాతం కూడా బ్ాగానే వుంటుంది కాబ్టిట అందుకనుగుణంగా
పరణాళిక తయారు చేయాల్ని సూచంచారు. పత్రా సాగును నిరుతాిహ్ పరగచే విధంగా తాము పరణాళిక
రూప ందించనటు
ల వయవసాయ శాఖ్ కారయదరగి పారిసారథి చెపాురు.

వయవసాయ శాఖ్ను బ్ల్ోపేతం చేసా ామని, పరతీ ఐదువేల్ ఎకరాల్కప ఒక అధికారగ వుండే విధంగా స్థబ్బంది
నియామకం చేపడుతునానమనానరు. వయవసాయాధికారుల్కప పదో ననత్ర ఇవాాల్ని, అగగక
ీ ల్ార్ ఆఫీసరల ను
ఆగాీనమిసుటల్పగా తీరగాదిదద ాల్నానరు. పారజెకటపల్ప పూరా య సాగునీరు వస్ేా తెల్ంగాణల్ో అదుభత వయవసాయం
సాగుతుందని వయవసాయ శాఖ్ బ్ాధయతల్ప పెరుగుతాయని చెపాురు. సో యాబీన్ వితా నాల్ప, ఇచేా

సందరభంల్ో ఐదు ఎకరాల్ల్ోపు రెైతుల్కే వరగాంపు చేయాల్ని, ఒకే పంట వేస్ే వారగకిచాే సబిిడీల్ప రెండుననర
ఎకరాల్కే ఇవాాల్నే నిబ్ంధనల్ప తీస్ేయాల్ని స్థఎం చెపాురు. తెల్ంగాణల్ోని రెైతుల్ందరగకీ ఎల్ాంటి భేదం
ల్ేకపండా సో యాబీన్ పెై సబిిడీ ఇవాాల్ని ముఖ్యమంత్రర ఆదేశంచారు. సో యాబీన్ వితా నాల్ను, పరగకరాల్ను
రెైతుల్కప సబిిడీపెై అందించాల్ని స్థఎం చెపాురు. వచేా ఖ్రీఫ్ కప అవసరమైన వితా నాల్ను ముందుగానే
తెచుాకపని నిల్ా చేశామని అధికారుల్ప చెపాురు. కొతా గా నిరగాంచే గకదాముల్ను, ఇపుటికే అందుబ్ాటుల్ో
వునన గకదాముల్ను వితా నాల్ప, ఎరువుల్ను నిల్ా చేసుకోవడానికి ఉపయోగగంచాల్నానరు. రెైతుల్కప
అవసరమయేయ నాల్పగుల్క్షల్ టనునల్ ఎరువుల్ను బ్ఫర్ సాటక్ గా పెటట ామని మారెోటింగ్ ఎండి శరత్
చెపాురు.

రెైతుల్ రుణమాఫీ మూడో విడత నిధుల్ప విడుదల్ చేయనుననందున, రెైతుల్కప సాఫీగా రుణమాఫీ జరగగేల్ా
చూడాల్ని స్థఎం చెపాురు. రుణమాఫీ ప ందే రెైతుల్ బ్ాయంకప ఖ్ాతాల్ను మరకసారగ క్షుణణ ంగా పరగశ్రల్సంచాల్ని,
ఆడిటరల సహ్కారం తీసుకోవాల్ని సూచంచారు. తకపోవ వితా నంతో ఎకపోవ దిగుబ్డి వచేా స్ేల్ం పసుపు
సాగు చేయాల్ని మంత్రర పో చారం శ్రీనివాసరెడిి చెపాురు.

హ్రగతహారం
--------------గత ఏడాది వరాాల్ప సరగగా ల్ేనందున తెల్ంగాణకప హ్రగతహారం కారయకీమంల్ో అనుకపనన సాియల్ో మొకోల్ప
పెంచల్ేకపో యామని స్థఎం అనానరు. వచేా వానకాల్ంల్ో తెల్ంగాణ వాయపా ంగా హ్రగతహారం కారయకీమాల్ప
నిరాహంచాల్నానరు. రాష్ట ంర ల్ోని వివిధ నరిరీల్ల్ో 46.30 కోటల మొకోల్ప స్థదధమవుతునానయనానరు.
ఉదయమ సూూరగాతో హ్రగతహారం కారయకీమం చేపటాటల్ని, సమాజంల్ోని అనిన వరాిల్నూ భాగసాామయం
చేయాల్నానరు. జిల్ాలల్ వారగగా కారాయచరణ రూప ందించాల్నానరు. ఇండల ల్ోల పెంచడానికి అవసరమైన పండల
మొకోల్ప సరఫరా చేయాల్ని, మొకోల్ప నాటడానికి గుంతల్ప తీస్ే పనిని ఉపాధి హామీ పథ్కంతో
అనుసంధానం చేయాల్ని ముఖ్యమంత్రర ఆదేశంచారు. ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ భూముల్ోల యూకల్సపట స్ మొకోల్ప
పెంచాల్ని సూచంచారు. నేష్నల్ హెైవేపెై రకడల కిరువైపుల్ా మొకోల్ప నాటాల్నానరు.

రెస్థడెనిాయల్ సూోళలల
-------------------------2016-17 విదాయ సంవతిరం నుంచ మైనారగటరల్ప, ఎస్ీిల్ప, ఎస్ీటల్ కోసం 250 రెస్థడెనిాయల్ సూోళలల
నడపాల్ని, ఇందుకప సంబ్ంధించన ఏరాుటల ను కల్ెకటరల ు పరయవేక్ించాల్ని ముఖ్యమంత్రర కోరారు. గురుకపల్
పాఠశాల్ల్ భవనాల్ప నిరగాంచే వరకప కొంత సమయం పడుతుంది కాబ్టిట, తరగతుల్ప, హాసట ల్ నిరాహ్ణకప
అదెద భవనాల్ప సమకూరాాల్ని స్థఎం చెపాురు. మైనారగటర రెస్థడెనిాయల్ సూోల్ి కోసం ఇపుటికే సి ల్ స్ేకరణ
జరుగుతుననదని, ఎస్ీి, ఎస్ీట గురుకపల్ాల్ కోసం కూడా సి ల్ స్ేకరణ జరగాల్ని చెపాురు. సాంఘక సంక్ేమ
గురుకపల్ పాఠశాల్ల్ మాదిరగగానే కొతా గురుకపల్ాల్ప నడుపుతామనానరు.

హ్రగతమితర అవారుిల్ప
--------------------------మొకోల్ప నాటి, పెంచే విష్యంల్ో సూూరగాదాయక పాతర నిరాహంచన వారగకి హ్రగతమితర అవారుిల్ప ఇవాాల్ని
స్థఎం నిరణయంచారు. ఇందుకోసం పరత్రపాదనల్ప పంపాల్ని కోరారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

