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తెలంగాణలో కోటి ఎకరాలకు సాగునీరు అందంచడమే ప్రభుత్వ ప్రథమ కరత వ్యమని, అందుకనుగుణంగా
బడ్ెెటో ల నిధులు కేటాయిస్ుతననందున ప్నులు కూడ్ా త్వరిత్గతిన ప్ూరిత కావాలని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె.
చందరశేఖ్ర్ రావ్ు అన్ానరు. కాళేశ్వరం, పాలమూరు, డ్ిండ్ి, సీతారామ పారజెకుుల ప్ురోగతిపై ముఖ్యమంతిర
గురువారం కాయంప్ు కారాయలయంలో స్మీక్ష నిరవహంచారు.

విదుయత్ శాఖ్ మంతిర జగదీష్ రెడ్ిి, మిషన్ భగీరథ వైస్ చెైరమన్ వేముల ప్రశాంత్ రెడ్ిి, ఎంపిలు గుతాత
స్ుఖ్ేందర్ రెడ్,ిి ప ంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్ిి, నీటి పారుదల శాఖ్ ఇ.ఎన్.సి. మురళీధర్, కాళేశ్వరం సి.ఇ.
వంకటేశ్వరుో, ఎస్.ఇ. స్ుధాకర్ రెడ్ిి, జెన్ కో సిఎండ్ి డ్ి. ప్రభాకర్ రావ్ు, పాలమూరు పారజెకుుల ఓఎసిి
రంగారెడ్ిి త్దత్రులు పాలగొన్ానరు. తెలంగాణలో ఎకుువ్ మంద ఆధారప్డ్ేద వ్యవ్సాయం మీద కాబటిు
ప్రభుత్వం రెైత్ులను ఆదుకోవ్డ్ానికి ఎంత్ ఖ్రుుకెైన్ా వనకాడదని స్పషు ం చేశారు. ప్రతీ ఏడ్ాద రూ.25 వేల
కోటల
ో కేటాయిస్ుతన్ానమని, ప్రతీ న్లా రూ.2,100 కోటో చొప్ుపన నీటి పారుదల శాఖ్కు జమ చేయాలని ఆరిిక
శాఖ్ ముఖ్య కారయదరిి రామకృష్ాా రావ్ును ముఖ్యమంతిర ఆదేశంచారు. పారజెకుులు ప్ూరత యిన త్రావత్ కూడ్ా
ఎతిత పో త్ల ప్థకాల నిరవహణకు అయియయ ఖ్రుును ప్రభుత్వం భరించడ్ానికి సిదధంగా ఉందని, రెైత్ులకు
ప్రస్త ుత్ం ఏడ్ాదకి రూ.4 వేల కోటో చొప్ుపన వచ్ుంచ్ అందంచే వ్యవ్సాయానికి ఉచ్త్ విదుయత్ ప్థకానిన
కొనసాగించ్ తీరుతామని సిఎం స్పషు ం చేశారు.

తెలంగాణ రాష్ాుానికునన ఆదాయ వ్నరులు ఈ రాషు ంా లోని ప్రజల స్ంక్షేమం కోస్మే ఉప్యోగప్డ్ాలననద
త్మ లక్షయమని సిఎం అన్ానరు. ఉచ్త్ విదుయత్ ఇవ్వమంటే చందరబాబు ప్రభుత్వం రెైత్ులను రాచ్రంపాన
పటిున ప్రిసి తిని ప్రజలు చూశారని, అలాంటి పాలకులను తిరస్ురించారని సిఎం చెపాపరు. కానీ న్ేడు
రెైత్ులకు ఉచ్త్ విదుయత్ అందవ్వడంతో పాటల సాగునీరు అందంచడం కోస్ం కోటాోద రూపాయలు ఖ్రుు
చేస్త ున్ానమని చెపాపరు. వ్యవ్సాయం బాగుంటే రెైత్ులు బాగుంటారని, రెైత్ుల చేతిలో డబుులుంటే రాషు ంా
స్ుభిక్షంగా ఉంటలందని సిఎం చెపాపరు. వ్యవ్సాయానికి సాగునీరు వ్సతత రెైత్ులు ప్చుగా ఉంటారన్ానరు.
అందుకే ప్రభుత్వం సాగునీటి పారజెకుుల నిరామణానికి పారధానయత్ ఇస్ుతననదన్ానరు. పారజెకుుల నిరామణానికి
అవ్స్రమయియయ భూ సతకరణ కారయకీమానిన వేగంగా నిరవహంచాలని, జిలాోలోో ప్రజా ప్రతినిధులు చొరవ్
చూపాలని కోరారు.

రెండు రాష్ాుాల రెైత్ులూ బాగుప్డ్ాలి
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వినియోగించుకోగలుతామని సిఎం అన్ానరు. గోదావ్రి, కృష్ాా నదుల దావరా ప్రతీ ఏటా 4500 టిఎంసిల నీళ్లో
స్ముదరంలో కలుస్ుతన్ానయన్ానరు. తెలంగాణలోని పారజెకుులనీన ప్ూరత యిన్ా స్రే, కేవ్లం వయియ టిఎంసిల
లోపత వాడుకోగలుగుతామని, మిగతా నీరంతా కింద ఉనన ఆంధరప్ద
ర ేశ్ కే వళ్లతందని సిఎం చెపాపరు. కాబటిు
ఆంధరప్ద
ర ేశ్ కూడ్ా చకుగా ప్రణాళిక వేస్ుకుని స్ముదరంలోకి వ్ృధాగా పో త్ునన నీటిని వినియోగించుకోవాలని
స్ూచ్ంచారు. రెైత్ులెవ్రెైన్ా రెైత్ులే అని, రెండు రాష్ాుాల రెైత్ులు బాగుండ్ాలని తాను కోరుకుంటలననటల
ో సిఎం
చెపాపరు.

బహుళారిక సాధక పారజెకుుగా సీతారామ ఎతిత పో త్ల ప్థకం
---------------------------------------------------ఇందరాసాగర్, రాజీవ్ సాగర్ పారజెకుులను ఏకం చేసి కొత్త గా రూప ందంచ్న సీతారామ ఎతిత పో త్ల ప్థకానిన
భవిషయత్ు
త లో బహుళారిక సాధక పారజెకుుగా తీరిుదదుుతామని సిఎం కేసీఆర్ వలో డ్ించారు. దీనికి

స్ంబంధంచ్న డ్ిజెైనోను ముఖ్యమంతిర ప్రిశ్రలించారు. ప్రస్త ుత్ం దుముమగూడ్ెం వ్దు నిరిమంచ్న బాయరేజి దావరా
నీటిని లిఫ్టు చేసి సీతారామ పారజెకుును నిరవహంచాలని స్ూచ్ంచారు. భవిషయత్ు
త లో ప్రస్త ుత్మునన బాయరేజికి
200 మీటరో కిందకి మరింత్ ఎత్ు
త లో బాయరేజి నిరిమంచ్ మొత్త ం ఖ్మమం జిలాో అవ్స్రాలు తీరేు విధంగా
సాగునీటి వ్యవ్స్ి ను తీరిుదదాులని సిఎం చెపాపరు. దీని వ్లో దాదాప్ు 22 టిఎంసిల నీరు నదలోన్ే నిలవ
ఉండడంతో పాటల, దాదాప్ు 31 కిలోమీటరో వ్రకు నదలో నీరు నిలుస్ుతందని, ఎలాంటి ముంప్ు లేకుండ్ా
నీటిని వాడుకోవ్చుని సిఎం చెపాపరు. ఈ డ్ిజెైన్ వ్లో దాదాప్ు 320 మెగావాటో జల విదుయత్ కూడ్ా
చేస్ుకోవ్చుని సిఎం చెపాపరు. భవిషయత్ు
త లో కృష్ాా నదలో జలాలు లేకున్ాన స్రే ఈ పారజెకుు దావరా ఖ్మమం
జిలాో వ్యవ్సాయానికి ఢో కా లేని ప్రిసి తి తేవాలని ముఖ్యమంతిర స్ూచ్ంచారు. ఈ పారజెకుుకు స్ంబంధంచ్న
ప్ూరిత సాియి నివేదక, అంచన్ాలు త్యారు చేయాలని అధకారులను ఆదేశంచారు.

శ్రవేగంగా మేడ్ిగడి బాయరేజి నిరామణం
--------------------------------ఉత్త ర తెలంగాణకు వ్ర ప్రసాదని అయిన కాళేశ్వరం పారజెకుు ఎంత్ త్వరగా ప్ూరత యితే తెలంగాణ రెైత్ులకు
అంత్ ప్రయోజనం చేకూరుత్ుందని సిఎం చెపాపరు. మేడ్ిగడి బాయరేజి నిరామణ ప్నులు చేస్త ునన ఎల్ అండ్ టి
ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంతిర ఇదే స్మీక్షలో చరిుంచారు. ఎల్ అండ్ టి సీనియర్ డ్ిజిఎం అమర్ పాల్ సింగ్,
డ్ిజిఎం రామకృషా రావ్ు, సీనియర్ మేన్ేజర్ రజనీష్ చౌహాన్ త్దత్రులు పాలగొన్ానరు. మేడ్ిగడి బాయరేజి
నిరామణం త్వరగా ప్ూరత యియయ వ్ూయహంపై చరిుంచారు. ఈ స్ందరభంగా ఎల్ అండ్ టి ప్రతినిధులు మేడ్ిగడి కన్
స్ు క్ష
ా న్ మెథడ్ాలజీ పై ప్వ్ర్ పాయింట్ ప్రజంటేషన్ ఇచాురు. 24 న్లల స్మయంలో బాయరేజి నిరామణం
చేప్టు డ్ానికి కారాయచరణ ప్రణాళిక రూప ందంచారు. బాయరేజితో పాటల నదకిరువైప్ులా బండ్ కటేు పారంతాలను
కూడ్ా ఖ్రారు చేశారు. బాయరేజి ప్ూరత వ్డం కన్ాన ముందే ప్ంప్ుహౌజ్ ల నిరామణం ప్ూరిత చేసి నీటిని లిఫ్టు
చేయాలని స్ూచ్ంచారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

