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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో ప్రస్ు తతం నెలకొన్న కరువు ప్రిస్ి త
థ ులన్త ఎదతరకోవడానికి, కరువు నివారణ
కోస్ం చేప్ట్ట్ శాశ్వత చరయల కోస్ం అవస్మైన్ నిధతలు అందించాల్సందిగా ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్
రావు ప్రధాన్మంత్రర న్రందరమోడీని కోరారు. ప్రధాన్మంత్రర న్రందరమోడీని దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రర మంగళవారం
కల్శారు. రాష్ట్ ంర లో నెలకొన్న కరువు ప్రిస్ి త
థ ులన్త వివరించారు. గంట్న్నర పాట్ు జరిగిన్ స్మావేశ్ంలో
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో ప్రస్ు తతం నెలకొన్న కరువు ప్రిస్ి త
థ ులన్త ఎదతరకోవడానికి ప్రభుతవం చేప్ట్ట్న్ తాతాోల్క
కారయకీమాలన్త వివరించారు. దీనితో పాట్ు భవిష్టయతు
ు లో కరువు వలీ ప్రజలు ఎలాంట్ట ఇబ్బందతలు
ఎదతరకోకుండా ఉండేదతకు చేప్ట్ట్న్ శాశ్వత కారయకీమాలన్త వివరించారు. వీట్టకి కందరం ఇతోధికంగా స్హాయం
చేయాలని కోరారు.

కరువు వలీ ఏరపడిన్ ప్రిస్ి థత్రని ఎదతరకోవడానికి మంచినీట్ట స్రఫరా, ఇన్ ప్ుట్ స్బ్ససడీ, ప్శుగాీస్ం ప్ంపథణీ,
పథలీలకు మధాయహ్న భోజన్ం లాంట్ట కారయకీమాలు నిరవహిస్ు తన్నట్ు
ీ వెలీడించారు. శాశ్వత కారయకీ మాలుగా
మిష్టన్ భగీరథ, మిష్టన్ కాకతీయ చేప్ట్ట్న్ట్ు
ీ చెపాపరు. ఎలాంట్ట వాతావరణ ప్రిస్ి త
థ ులు వునాన ప్రజలకు
మంచినీరు, పొ లాలకు సాగునీరు అందించడం కోస్ం చేప్ట్ట్న్ ఈరెండు కారయకీమాలన్త ప్రధాన్మంత్రర
అభిన్ందించారు. ముఖ్యమంత్రర వెంట్ ప్రభుతవ ప్రధాన్ కారయదరిి రాజీవ్ శ్రమ, రెవెన్యయ శాఖ్ ముఖ్య కారయదరిి
బ్సఆర్ మీనా ఉనానరు. ప్రధాన్మంత్రరతో పాట్ు కందర హ్ ంమంత్రర రాజ్ నాథ్ స్థంగ్, వయవసాయ శాఖ్ మంత్రర రాధ
మోహ్న్ స్థంగ్, ఇతర ముఖ్య అధికారులు స్మావేశ్ంలో పాలగొనానరు.

‘‘తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో సాధారణ వరషపాతం కనాన ఈ సారి 14శాతం తకుోవ వరాషలు ప్డాాయి. నిజామాబ్ాద్,
మదక్, రంగారెడిా, మహ్బ్ూబ్ న్గర్ జిలాీలోీ ప్రిస్ి త్ర
థ దారుణంగా ఉంది. ఏడు జిలాీలోీని 231 మండలాలన్త
కరువు మండలాలుగా ప్రకట్టంచారు.కరువు ప్రభావిత పారంతాలోీ స్హాయక చరయలు చేప్ట్్ డానికి, ఇన్ ప్ుట్
స్బ్ససడీ అందించడానికి, మంచినీట్ట స్రఫరాకు, ప్శుగాీస్ం అందచేయడానికి, ప్రజలకు ఉపాధి కల్పంచడానికి
రూ.3,064 కోట్ు
ీ కావాలని ఇప్పట్టక కందారనిన కోరాం. కానీ కందరం కవలం రూ.712 కోట్ు
ీ మాతరమే విడుదల
చేస్థంది. మేము కోరిన్ మిగతా డబ్ుబలనీన విడుదల చేయాల్సందిగా కోరుతునానం’’ అని ముఖ్యమంత్రర
విన్నవించారు.

‘‘కరువు వలీ 13.52 లక్షల హెక్ారీ లో ప్ంట్లు దెబ్బత్రనానయి. 21.78 లక్షల మంది రెైతులు న్ష్ట్ పో యారు.
ప్త్రు , మొకోజొన్న, సో యాబీన్ లాంట్ట ప్ంట్లు దెబ్బత్రనానయి. 23,700 హెక్ారీ లో కూరగాయలు, మామిడి,
బ్తాుయి, ప్స్తప్ు, మిరప్ లాంట్ట తోట్లు దెబ్బత్రనానయి. రెైతులన్త ఆదతకోవాల్సన్ బ్ాధయత మన్పై వుంది.
మీరు ఎంత తవరగా నిధతలు విడుదల చేస్తు మేము అంత వేగంగా ఇన్ ప్ుట్ స్బ్ససడీ ఇవవగలుగుతాం” అని
స్థఎం చెపాపరు.

“తెలంగాణలో రెైతులన్త ఆరిికంగా ఆదతకోవడానికి, రుణ విముకుులన్త చేయడానికి రాష్ట్ ర వాయప్ు ంగా 36 లక్షల
మందికి చెందిన్ రూ. 17,000 కోట్ీ రుణాలన్త మాఫీ చేశాము. ఇప్పట్టక మూడు విడతల రుణ మాఫీ
జరిగింది. రాష్ట్ ంర లో స్యక్షమ స్తదాయనిన పో ర తసహిస్ు తనానము. డిప్
ర , స్థపర ంకీ రీ వినియోగం పంచడానికి రూ. 302
కోట్ు
ీ ఈ ఏడాది ఖ్రుు చేస్ు తనానం. 231 కరువు మండలాలోీ 64 లక్షల ప్శువులకు 5.58 లక్షల మట్టక్
ర
ట్న్తనల ప్శు గాీసానిన అందించాం. ప్శువులకు తాగునీళలీ అందతబ్ాట్ులో వుంచేందతకు 10,622 నీట్ట
తొట్ట్లన్త ఏరాపట్ు చేశాం. ప్శుగాీస్ం అందించడం కోస్ం రూ. 75.90 కోట్ు
ీ అవస్రమని గతంలోనే
నివేదించినాం. ఆ నిధతలు తవరగా ఇపథపంచగలరు” అని స్థఎం ప్రధాని దృష్థ్కి తెచాురు.

కరువు వలీ ప్రజలు ఏలాంట్ట ఇబ్బందతలు ప్డవదద నే ముందతచయప్ుతోనే ప్రభుతవం 2.82 కోట్ీ మందికి
నెలకు 6 కిలోల చొప్ుపన్ రూపాయికి కిలో బ్సయయం అందిస్ు తనానమని చెపాపరు. భూగకళంపై స్రెైన్ నిష్టపత్రు లో

చెట్ీ ు లేకపో వడం వలేీ వరాషలు స్రిగొ ా రావడం లేదని, కాబ్ట్ట్ తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో అడవుల శాతం పంచేందతకు
తెలంగాణకు హ్రిత హారం అనే కారయకీమానిన చేప్ట్ా్మని, రాష్ట్ ర వాయప్ు ంగా 230 కోట్ీ మొకోలు
పంచతతునానమని స్థఎం వెలీడించారు.
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ప్ున్రుదద రించేందతకు మిష్టన్ కాకతీయ కారయకీమానిన చేప్ట్ట్న్ట్ు
ీ స్థఎం చెపాపరు. దీనివలీ గాీమీణ పారంతాలోీ
సాగునీరు అందతబ్ాట్ులో వుంట్ుందని, భూగరభ జల మట్ా్లు పరుగుతాయని, కులవృతు
ు లకు చేయూత
లభిస్తుందని స్థఎం వివరించారు. గత ఏడాది మొదట్ట దశ్ మిష్టన్ కాకతీయ విజయవంతమైందని, ఈ ఏడాది
రెండవ దశ్ ప్న్తలు ప్ురకగత్రలో వునానయని చెపాపరు. మిష్టన్ కాకతీయ మంచి కారయకీమమని ఈ
స్ంధరభంగా ప్రధాన్మంత్రర అభిన్ందించారు. ఈ కారయకీమం దావరా చేస్త ప్న్తలన్త అడిగి తెలుస్తకునానరు.
మిష్టన్ కాకతీయతో పాట్ు కృష్ాా, గకదావరి న్దతలోీ తెలంగాణకు వున్న వాట్ాకు అన్తగుణంగా పారజెక్ులు
కూడా నిరిమస్తునానమని, 38 చకట్ీ రిజరావయరుీ, బ్ాయరజిలు కడుతునానమని ప్రధాన్మంత్రర దృష్థ్కి తెచాురు.
నీరు అందతబ్ాట్ులోకి రావడం వలీ రెైతులకు కరువు న్తండి శాశ్వత విముకిు కలుగుతుందనేది తమ
అభిమతమని ముఖ్యమంత్రర వెలీడించారు.

వరాషభావ ప్రిస్ి త
థ ులు నెలకొన్న ప్రత్రసారి భూగరభ జలాలు అడుగంట్టపో తునానయని, మంచినీట్టకి ప్రజలు
తరచయ ఇబ్బంది ప్డాల్స వస్తుందని ముఖ్యమంత్రర చెపాపరు. ఈసారి కూడా ఈ దతస్థిత్ర వచిుందనానరు.
ఫల్తంగా బ్ో ర్ వెల్సస, మంచినీట్ట ప్థకాలు ఉప్యోగంలోకి రావడం లేదని చెపాపరు. ప్రజలకు మంచినీరు
అందించడం కోస్ం ఇప్పట్టక రూ. 303 కోట్ు
ీ ఖ్రుు చేస్థన్ట్ు
ీ వెలీడించారు. 2420 ఆవాస్ పారంతాలకు ఇతర
పారంతాల
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కిరాయికి

తీస్తకునానమనానరు. తాతాోల్కంగా ప్రజలకు ఉప్శ్మన్ం కల్గించే చరయల కోస్ం రూ.227 కోట్ు
ీ ఇవావలని
ప్రధానిని కస్థఆర్ కోరారు. భవిష్టయత్ లో కరువు ప్రిస్ి త
థ ులు వచిునా స్ర ప్రజలకు మంచినీట్టకి ఢో కా
వుండవదద నే ఉదేదశ్యంతో మిష్టన్ భగీరథ కారయకీమం చేప్ట్ా్మని వెలీడించారు. రాష్ట్ ంర లోని 24 వేలకు పైగా
ఆవాస్ పారంతాలోీని ప్రతీ ఇంట్టకి న్లాీ దావరా మంచినీరు అందించడం కోస్ం ఈ కారయకీమం చేప్ట్ా్మని

వెలీడించారు. మిష్టన్ భగీరథ కారయకీమం చాలా మంచి కారయకీమమని ప్రధాన్మంత్రర కొనియాడారు.
కారయకీమం అమలు తీరున్త అడిగి తెలుస్తకునానరు. ప్న్తల ప్ురకగత్రని ప్రధానికి వివరించిన్ స్థఎం 2017
నాట్టక 90 శాతం లక్షయం నెరవేరుతుందని ఆశిస్తున్నట్ు
ీ చెపాపరు.

కరువు వలీ పతదలు ఇబ్బంది ప్డవదద ని, ముఖ్యంగా భావితరం బ్ాధప్డవదద నే ఉదేదశ్యంతో ఎండా కాలంలో
కూడా రాష్ట్ ంర లోని 24 లక్షల మంది విదాయరుిలకు మధాయహ్నం ప్ూట్ భోజన్ం పడుతున్నట్ు
ీ ముఖ్యమంత్రర
చెపాపరు. కందర ప్రభుతవం ఇచిున్ నిధతలకు తోడు రాష్ట్ ర ప్రభుతవప్ు వాట్ాన్త కూడా కల్పథ ఉపాధి హామి
ప్థకానిన విజయవంతంగా అమలు చేస్ు తనానమని, కరువు ప్రిస్ి త
థ ులోీ ప్రజలకు ఉపాధి కల్పస్తునానమని
చెపాపరు. 13 లక్షల కుట్ుంబ్ాలకు 150 రకజుల పాట్ు ప్ని కల్పస్తునానమనానరు. రాష్ట్ ర వాయప్ు ంగా 4.20
లక్షల ఇంకుడు గుంతల నిరామణం చేప్ట్ట్న్ట్ు
ీ వెలీడించారు. కరువు ప్రిస్ి త
థ ులు వునాన సాధారణ జీవితానికి
ఇబ్బంది కలుగవదద నే ఉదేశ్యంతో రాష్ట్ ర వాయప్ు ంగా 35.89 లక్షల మందికి ఆస్రా పన్ష న్ీ త అందిస్ు తన్నట్ు
ీ
వెలీడించారు. పన్ష న్ీ కోస్ం కందర ప్రభుతవం 253 కోట్ు
ీ మాతరమే ఇస్తునాన తెలంగాణ రాష్ట్ ర ప్రభుతవం రూ.
4800 కోట్ు
ీ ఖ్రుు చేస్ు తన్నదని వెలీడించారు. రాష్ట్ ంర లోని 14 లక్షల మంది ఎస్ీస, ఎస్ీ్, బీస్థ, మైనారిట్ీ,
ఇబ్సస్థ విదాయరుిలకు రూ. 2800 కోట్ీ మేర సాోలర్ ష్థప్ుపలు అందిస్ు తన్నట్ు
ీ చెపాపరు.

ప్ున్రివభజన్ చట్్ ం ప్రకారం తెలంగాణలోని వెన్తకబ్డిన్ పారంతాల అభివృదిదకి ఇవావల్సన్ ప్రతేయక నిధతలోీ
ఇప్పట్ట వరకు ఒకో విడత మాతరమే అందాయి. మిగతా డబ్ుబలు అందితే మిష్టన్ కాకతీయ, మిష్టన్ భగీరథ
లాంట్ట దీరక
ఝ ాల్క ప్రజోప్యోగ కారయకీమాలకు వినియోగించతకోవడానికి ఉప్యోగప్డతాయని స్థఎం అనానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

