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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-02          14, జూల ై 2018 

తెలంగాణ భూభాగం నుంచి ఒకక చుకక నీరు కూడా జారిపో క ండా, 
ఎకకడికకకడ ఒడిసి పటటు క ని చెరువులక  మళ్లంచాలని ముఖ్యమంత్ర ి
కె.చంద్శిేఖ్ర్ రావు అధికారులను ఆదేశంచారు. 365 రోజుల పాటట తెలంగాణలోని 
అనిి చెరువుల  నిండు క ండలలల  కళకళలలడాలని ముఖ్యమంత్రి చెపాారు. 
కాకతీయుల కాలం నుంచి వారసత్వంగా వచిిన అద్ుుత్మ ైన గొల సుకటటు  
చెరువులను ఆయువు పటటు గా మలరుిక ని తెలంగాణలో సాగునీటిని 
సదివనియోగం చేసుకోవాలని సిఎం సూచించారు. భారీ, మధ్య త్రహా పాిజెక ు ల  
కాలవల దావరా వచేి నీటి దావరా, వరషం దావరా వచేి నీటి దావరా, పడబాటట (రీ 
జనరేటెడ్) నీళల  దావరా చెరువులను నింపే వయయహం ఖ్రారు చేయలలని చెపాారు. 
పరిగెతేే  నీటికి నడక నేరాాలని సూచించారు. కాలవలను చెరువులక  
అనుసంధానం చేసూే  మండలలల వారీగా ఇరిగేషన్ మలయపులను సిద్ధం చేయలలని 
ఆదేశంచారు. 

 ‘‘భారీ, మధ్య త్రహా నీటి పారుద్ల పాిజెక ు ల కాల వల దావరా గొల సుకటటు  
చెరువుల అనుసంధానం’’ అనే కారయకరమంప ై పగిత్ర భవన్ లో శనివారం 
ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్శిేఖ్ర్ రావు ఉనిత్సాా యి సమీక్ష నిరవహ ంచారు. ఉప 
ముఖ్యమంత్రిల  మహమూద్ అలీ, కడియం శ్రరహరి, మంత్రి టి.హరీశ్ రావు, 
ఎంపిల  కె.కేశవరావు, బి.వినోద్ క మలర్, ఎమ ెలయయల  వేముల పిశాంత్ రెడిి ,  మరిర 
జనారాన్ రెడిి , ఏనుగు రవంద్ర్ రెడిి , గువవల బాలరాజు, దివాకర్ రావు, విప్ పలలల  
రాజేశవర్ రెడిి , పభిుత్వ ముఖ్య సలహాదారు రాజీవ్ శరె, సిఎంఓ కారయద్రిి సిెతా 
సభరావల్, నీటి పారుద్ల శాఖ్ ఇఎనిి మురళీధ్ర్, సిఇల , ఎస్ఇల  పాలగొ నాిరు. 
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నేషనల్ రిమోట్ స నిింగ్ ఏజనీి, ఇసోి  దావరా చేయించిన గొల సుకటటు  చెరువుల 
మలయపింగ్ ప ై నీటి పారుద్ల శాఖ్ అధికారుల  పవర్ పాయింట్ పజింటేషన్ 
ఇచాిరు. తెలంగాణలోని వేలలది చెరువులను ఉపయోగించుక ని వయవసాయలనికి 
సాగునీరు అందించే అవకాశాలప ై ముఖ్యమంత్రి పల  సూచనల  చేశారు.  

‘‘మనక  వారసత్వంగా వచిిన వేలలది చెరువుల నాియి. 1974లోనే 
బచావత్ టిిబుయనల్ తెలంగాణలోని చెరువులక  265 టిఎంసిల నీళలను 
కేటాయించారు. అంటే అంత్ ప ద్ద  మొతే్ంలో నీటిని నిలవ చేసుక నే సామరాయం 
కలిగిన గొపా సంపద్ మనక  చెరువుల రూపంలో ఉంది. కానీ సమ ైకయ పాలనలో 
చెరువుల  ధ్వంసం అయలయయి. తెలంగాణ రాషు రం వచిిన వ ంటనే, మనం మిషన్ 
కాకతీయ కారయకరమం పాిరంభంచుక ని చెరువులను పునరుద్ధరించుక నాిం. 
ఎనోి వయయ పియలసలకోడిి పాిజెక ు ల  నిరిెంచుక ంటటనాిం. అలల 
నిరిెంచుక ని పాిజెక ు ల దావరా తీసుక ని నీరు ఒకక చుకక కూడా వృధా 
కాక ండా చెరువులక  మళ్లంచాలి. గొల సు కటటు  చెరువుల  రాషు ర వాయపేంగా 
ఉనాియి. ఒకోక గొల సుకటటు లో 20 నుంచి 70 వరక  చెరువుల నాియి. 
గొల సుకటటు లో మొద్టి చెరువును గురిేంచాలి. ఆ చెరువును పాిజెక ు  కాల వక  
అనుసంధానం చేయలలి. మొద్టి చెరువు నింపుక ంటూ పో తే కింద్ ఉని 
చెరువుల  కూడా నిండుతాయి. దీని కోసం కటటు  కాల వ(ఫీడర్ ఛానల్), పంట 
కాల వ (కార ప్ కెనాల్)లను సిద్ధం చేయలలి. పతిీ మండల ఎఇ ద్గొర ఆ మండల 
చెరువులక  సంబంధించిన మలయపుల  ఉండాలి. ఏ కెనాల్ దావరా ఏ చెరువు 
నింపాలనే దానిప ై వయయహం ఖ్రారు చేయలలి. ఏ చెరువు అల గు పో సేే  ఏ చెరువుక  
నీరు పారుత్రందో తెలిసుండాలి. పాిజెక ు ల కాలవల నుంచే కాక ండా, రాషు ర వాయపేంగా 
నిరిెసుే ని వేలలది చెక్ డాయముల దావరా, పడబాటట దావరా, వరషం దావరా వచేి పితీ 
నీటి బొ టటు ను చెరువులక  మళ్లంచాలి. తెలంగాణలో నీళలల  పరిగెతే్ కూడద్ు. అవి 
మ లల గా నడిచి వ ళ్లల లి. అపుాడే నీటిని సమరావంత్ంగా సంపయరణంగా 
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వినియోగించుకోగల గుతాం. నద్ుల , కాలవల , రిజరావయరుల , చెక్ డాయముల , 
చెరువుల .. ఇలల అనిింటలల  నిండా నీళలల ంటే తెలంగాణ వాతావరణమ ే
మలరిపో త్రంది. వరాష ల  కూడా బాగా క రుసాే యి. భూగరు జలలల  ప రుగుతాయి’’ 
అని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.  

రాబో యిే రెండు న లలోల  గొల సుకటటు  చెరువులనీి నింపే వయయహం ఖ్రారు 
చేయలలని, ఏడాదిలోగా అనిి చెరువుల  నింపడానికి అవసరమ ైన కాలవల 
నిరాెణం చేపటాు లని, దీనికోసం అవసరమ ైన నిధ్ుల  వ ంటనే విడుద్ల చేసాే మని 
సిఎం చెపాారు. వచేి ఏడాది జూన్ నుంచి కాళ్ేశవరం నుంచ పుషకలంగా నీళలల  
వసాే యి కాబటిు , అలల వచిిన నీటిని సదివనియోగం చేసుకోవాలంటే ఈ చెరువుల 
అనుసంధానం పని పయరిే కావాలని సిఎం చెపాారు. ఈ పనిని అత్యంత్ ముఖ్యమ ైన 
పనిగా నీటి పారుద్ల శాఖ్ గురిేంచాలని కోరారు. చెరువులను, కటటు  కాల వ, పంట 
కాలవలను పునరుద్దరించడంతో పాటట అవి కలకాలం బాగుండేలల  చరయల  
తీసుకోవాలని కోరారు. గత్ంలో ఆయకటటు  దారులయ కాలవల , త్ూముల 
మరమెత్రే ల  చేసుక నే వారని, ఎండాకాలంలో చెరువు మటిుని తోడడం దావరా 
ఎపాటికపుాడు పయడిక తీసేవారని చెపాారు. మళీల ఆ పాత్రోజుల  రావాలని, 

దీనికోసం గార మలల పిజలోల  అవగాహన, చెైత్నయం కలిగించాలని సిఎం చెపాారు. 
చెరువుల అనుసంధానంప ై సమగర అవగాహన కలిాంచేంద్ుక  త్వరలోనే నీటి 
పారుద్ల ఇంజనీరలతో సమలవేశం నిరవహ ంచనునిటటల  పకిటించారు.  

‘‘నేలను విడిచి సాము చేయడం మంచి పద్దత్ర కాద్ు. వాసేవిక ద్ృకాథంతో 
వయవహరించాలి. పాిధానయత్లను గురిేంచాలి. వాటి ఆధారంగా పనిచేసుక పో వాలి. 
తెలంగాణలో 65 శాత్ం మంది వయవసాయ రంగం మీద్ ఆధారపడి జీవిసుే నాిరు. 
వరే మనక  పధిానం. ఇంత్ వరక  వయవసాయలనిి అపాిధానయతారంగంగా చూశారు. 
అది ద్ురద్ృషుకరం. యూరప్, అమ రికా దేశాలోల  రెైత్రక  అత్యధిక పాిధానయత్ 
ఇసాే రు. ఉత్ాతే్ర, ఉతాాద్కత్ ప ంచడానికి చాలల పాిధానయత్ ఇసాే రు. కానీ మన 
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ద్గొర, ముఖ్యంగా సమ ైకయ పాలనలో రెైత్రల  చాలల దారుణంగా వంచించబడాి రు. 
తెలంగాణ వచిిన త్రావత్ రెైత్ర సంక్షేమం కోసం, వయవసాయలభవృదిద  కోసం అనేక 
చరయల  తీసుక ంటటనాిము. తెలంగాణలో అమల  చేసుే ని రెైత్ర బంధ్ు 
కారయకరమలనికి దేశ వాయపేంగా పశింసల  వసుే నాియి. ఆరిాక వేతే్ల  
అభనందిసుే నాిరు. రెైత్రబంధ్ు పథకానిి ఒక మలరొద్రికంగా అరవింద్ 
సుబహిెణయం అభవరిణంచారు. వాసేవిక ద్ృకాథంతో ఆలోచించబడేి  ఇంత్ మంచి 
పథకాల రూపకలాన జరిగింది’’ అని ముఖ్యమంత్రి చెపుారు.   

‘‘నీటి పారుద్ల వయవసాను మ రుగు పరిడానికి మనం అత్యంత్ పాిధానయత్ 
ఇచాిం. ఇపాటికే గోదావరి, కృష్ాణ  నద్ులోల  మనక నాి వాటాను సంపయరణంగా 
వినియోగించుకొవడానికి వల గా నీటి  పారుద్ల పాిజెక ు ల  నిరిెసుే నాిం. ఇంకా 
ఎకకడెకకడ నీటిని సమరాంగా వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉందో  
గురిేంచండి. అకకడ అవసరమ ైన లిఫ్ుు ల , కెనాల్ి, రిజరావయరుల  నిరిెంచడానికి 
పభిుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. త్మిెడి హటిు  బాయరేజి నిరాెణం చేపటాు లి. కడెం క  
బాయల నిింగ్ రిజరావయర్ గా ఉండే క పిు  పాిజెక ు క  వ ంటనే టెండరుల  పిలవాలి. దీని 
దావరా క ంటాల జలపాతానికి కూడా నీటి వనరు ఏరాడుత్రంది. కృష్ాణ లో కూడా 
కావాలిినంత్ నీరు ఉంది.  ఈ నీటిని కూడా సమరాంగా వినియోగించుక నే వయయహం 
అమల  చేయలలి’’ అని ముఖ్యమంత్రి చెపాారు. 
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