
. ఆగస్టు  4,హ ైదరాబాద్ 

శీ్రరాాంసాగర్ ప్ాాజెక్టు ప  ైస్మీక్ష స్మావేశాం. 
 

రాష్టు ర వ్యవ్సాయ శాఖ మాంత్ర ా శీ్ర ప్ొ చారాం శీ్రనివాస్ రెడ్డి  కాయాంపు కారాయలయాంలో జరగిిన స్మీక్ష స్మావేశాంలో 
ప్ాలగొ నన రాష్టు ర నీట ిప్ారుదల శాఖ మాంత్ర ా శీ్ర టి. హరీష్ రావ్ు, నిజామాబాద్ MP క్లవక్టాంటల  క్విత, మిష్టన్ 

భగీరధ వ ైస్ చ ైరమన్, బాలగకాండ శాస్నస్భయయలట వేమయల పాశాాంత్ రెడ్డి , నిజామాబాద్ గాీ మీణ, ఆరమమర్, బో దన్, 

కోరుటల  శాస్నస్భయయలట బాజిరడె్డి  గోవ్రధన్, ఎ. జీవ్న్ రెడ్డి , ష్టకలీ్ హ ైమద్, విద్ాయసాగర్ రావ్ు, జగిత్ాయల 

నియోజక్వ్రొ TRS ఇన్ చారిి డ్ా. స్ాంజయ్, నీటిప్ారుదల శాఖ ENC మయరళీదర్, శీ్రరాాంసాగర్ CE శాంక్ర్ 

ప్ాలగొ న్ానరు. 
 

ఈ ఏడ్ాద్ ివ్రాా భావ్ పరసి్థితుల  కారణాంగా వ్రాా లట తక్టకవ్గా క్టరవ్డాంత్ో శీ్రరాాంసాగర్ ప్ాాజెక్టు లోక ినీటి రాక్ 

బాగా తక్టకవ్గా ఉననద్.ి పాస్టు తాం ప్ాాజకె్టు లో అాందటబాటులో ఉనన15 TMCలట...... త్ాా గయనీరుక్ట, డ్ డ్ సటు రేజి, 

ఆవిర ి నష్ాు లక్ట బొ టాబొ టిన స్రిప్ట త్ాయి. రాష్టు ర పభాయతవాం పాధమ ప్ాాధానయత పాజలక్ట త్ాా గయనీటనిి 

అాంద్ిాంచడాం. వ్చచే  వేస్విలో పాజల త్ాా గయనీట ిఅవ్స్రాలనట దృష్థులో ఉాంచటకొని పాస్టు తాం అాందటబాటులో ఉనన 

కొద్ిి ప్ాట ినీటిని జాగీతు గా కాప్ాడుకోవాలని పాభయతవాం బావిస్టు ాంద్.ి 

 

ఈ స్ాందరభాంగా నీటి ప్ారుదల శాఖ మాంత్ర ా శీ్ర టి. హరిష్ రావ్ు మాటాల డుతూ పాస్టు తాం SRSP ప్ాాజెక్టు  ద్ావరా 
కాక్తీయ కెన్ాల్, లక్ష్మమ కెన్ాల్, స్రస్వత్ర కెన్ాల్ పరది్ిలోని రెైత్ాాంగాం అవ్స్రాలనట జాగీతు గా అాంచన్ా 
వేస్టు న్ానమన్ానరు. కొద్ిి రోజులలో ప్ాాజకె్టు  ఎగయవ్న మాంచి వ్రాా లట క్టరిస్థ ప్ాాజెక్టు లోక ినీరు చచరతి్చ, ఆయక్టుు  
అవ్స్రాలక్ట నీటిని విడుదల చచయడ్ానిక ిపాభయతవాం స్థదిాంగా ఉననద్.ి పాస్టు త పరిస్థిత్రని జిలాల  శాస్నస్భయయలట, 
పాజాపతా్రనిధటలత్ో అాంచన్ా వేస్తు , నీటిప్ారుదల శాఖ క్ష్ేతాసాి యి నటాండ్డ మానీటరిాంగ్ చచస్టు న్ానమని త్ లిప్ారు. 
 

శీ్రరాాంసాగర్ ప్ాాజకె్టు క్ట పూరవవ భైవ్ాం తీస్టక్టరావ్డ్ానిక ేరమ. 1100 కోటల త్ో పునరుజిీవ్న పథకానిన త్ లాంగాణ 

రాష్టు ర పాభయతవాం చచపటిు ాంద్.ి పాస్టు తాం పనటలట శరవేగాంగా జరుగయతున్ానయి. వ్చచే యాస్ాంగ ిన్ాటిక ిపనటలనట 
పూరిుచచస్థ శీ్రరాాంసాగర్ ప్ాాజకె్టు  ఆయక్టుు క్ట ఏటా రెాండు పాంటలక్ట పుష్టకలాంగా నీరాంద్ిాంచాలని పాభయతవాం 

దృడస్ాంక్లపాం. 
 

కొనిన రాజకీయ ప్ారీులట, న్ాయక్టలట తమ సావరధాం కోస్ాం అమాయక్ రెైతులనట రెచేగొడుతున్ానరు. రెైతులట 
మోస్ప్ట వ్దిని వినత్ర. త్ లాంగాణ రాష్టు ర పాభయతవాం రెైతుల పటల  అతయాంత సానటభూత్రత్ో వ్యవ్హరిస్టు ాంద్.ి రెైతు 
క్ష్ేమమ ే పాభయతవ లక్షయాం. కావ్ున రెైతులట పరిస్థిత్రని అరధాం చచస్టకొని పాభయత్ావనిక ి స్హక్రిాంచాలని మనవి 

చచస్టు న్ాననట. 
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