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అమ�ావ�

- స��ాలయంల� ఎ�ి జ��� అ���ార�ల�� ��త� �దు�� ��ా జ��� ల��ౖ ఇంధన �ాఖ మం�� �� ���������� �ామచం��� �����

స��

- మ�డ� ��లల��  ఎ��ట��ిఎ� ���� -5 ప���� �ేయ�ల� ఆ�ేశం

- కృష�పట�ం ���� -2  �ా� ం� ��ా�ణం ��గవంతం �ేయం��

- ఈ ��ండ� �ా� ం� ల� ���గంల��� వ���  1600 ���ా�ాట�  అదనప� �దు��

- ��త�  ���డ� ��ా జ��� ల ��ా�ణ���� ��ా ��న�ం

- ప�జలక� ��ర����న �దు�� ను అం��ంచడ�� ల��ం

- �ేశ �ా�ప� ం�ా �దు�� ��రత �వ�ం�ా ఉం��

- ఇతర �ా�ా� � ల�� �� ����  మన �ాష� �ంల� �దు�� ��తల� తక��వ

మం�� �� ����������  �ామచం��� ����� :

అమ�ావ�:

�ాష� �ంల� ��ా�ణంల� ఉన� �దు�� ��ా జ��� లను స�ాలంల� ప���� �ేయ�ల� �ాష� � ఇంధన �ాఖ మం�� �� ����������

�ామచం��� ����� ఎ�ి జ��� అ���ార�లను ఆ�ే�ం��ర�. స��ాలయంల� బ�ధ�ారం ఎ�ి జ��� అ���ార�ల�� ��ా�ణంల�

ఉన� �దు�� ��ా జ��� ల��ౖ స�� �ర���ం��ర�. ఈ సందర�ం�ా ఆయన మ�ట�� డ�త�....

�ేశ �ా�ప� ం�ా �దు�� సంస�ల� ఇబ�ందుల� ఎదు���ంట�����. పంజ��, మ��ాష� �, త�ళ��డ� వంట� �ా�ా� � ల��

క��� �వ� �దు�� ��తలను అమల� �ేసు� ���ర�. మన �ాష� �ంల� క��� �దు�� ఉత���ల� ల�ట� ఉం��. అ���

క��� ప�జలక� ఇబ�ం�� కలగక�డద�� ఉ�ే�శం�� �దు�� ��తల ���ంప�ను తక��వ�ా�� ���సు� ���ం. ఈ ప���ి���

ప�����ా మ��ా��. ��తల� ల�క�ం�� ��ణ����న �దు�� ను అం��ం����న బ�ధ�త ఇంధన �ాఖ��ౖ ఉం��. �ీఎం ��

��ౖయ� జగ� ఎం�� నమ�కం�� మనక� ఈ బ�ధ�తను అప���ం��ర�. ప�భ������� మం���ర� �ె�ే�ల�, ప�జలక�

అ��కర�ం ల�క�ం�� ��ర����న �దు�� ను అం��ం���. ఇందు��సం �దు�� రంగంల�� అ���ార�ల� శ�ద�  �సు���ా�.



కృష�పట�ం, ఎ� ట�ట��ిఎ� థర�� ���షన�ల� ప�సు� తం ��ా�ణంల� ఉన� 800 ���ా�ాట� �ామర��ం వ�న� �ా� ం� లను

సత�రం ప���� �ే��ందుక� చర�ల� �సు���ా�. ఈ ��ండ� �ా� ంట�� ���గంల��� వ��� 1600 ���ా�ాట� �దు��

సమక�ర�త�ం��. ఎ� ట�ట��ిఎ� ల� ���� -5 �ా� ం� పనుల� త��� దశక� �ేర�క�����. మ�డ� ��లల�� ఈ ��ా జ���

పనుల� ప���� �ేయ��. ��ంట�� 800 ���ా�ాట� �దు�� ఉత��� అందుబ�ట�ల��� వసు� ం��. అల��� కృష�పట�ం థర��

�ా� ం� ను క��� జ�ప�ం ల�క�ం�� ప���� �ేయ��. ఈ ��ండ� �ా� ంట� �షయంల� ఎట�వంట� ఇబ�ందుల� ఉ��� �ాట��

ప��ష���ంచ����� ప�భ�త�ం �ిద�ం�ా ఉం��. ��ా ��న�త�ా ఈ �ా� ంట�  ��ా�ణంను ల��ం ��రక� ప���� �ేయ��.

�� లవరం, �ీల�ర� జల �దు�� ��ా జ��� లల� జర�గ�త�న� పనులను క��� ��గవంతం �ేయ��. ఈ ��ండ� ��ా జ��� ల

����ా అదనం�ా �ా�ా� � ��� జల �దు�� ర�పంల� 1190 ���ా�ాట� �దు�� అందుబ�ట�ల��� వసు� ం��. థర�� �దు��

క��� జల �దు�� ఉత����� వ�యం క��� తక��వ అవ�త�ం��. ఈ ��రక� ��ా జ��� ��ా�ణ���� అవసర���న అట�,

ప�ా�వరణ, జలవనర�ల అనుమత�ల ప����యను ప���� �ేయ��. ఎక��ౖె�� ��ం��ం� ల� ఉంట� ప�భ�త�ం దృ�ి���

�సుక�రం��. ��ంద�ం�� సంప���ం� అవసర���న అనుమత�లను �సుక�వ�ా� ం.

�ాష� �ంల� ఎ��ట��ిఎ� ���� 1 నుం� ���� 4 వరక��త�ం 1760 ���ా�ాట� �దు�� ఉత��� జర�గ���ం��. �ాయల�ీమ

ట��ి�ి ���� 1 నుం� ���� 4 వరక� �త�ం 1650 ���ా�ాట� �దు�� ఉత��� జర�గ���ం��. ఎ�ి�ఎ�ి� �ిఎ� కృష�పట�ం

థర�� ��ా జ��� ����ా 1600 ���ా�ాట� �దు�� ఉత��� జర�గ���ం��. �ాష� �ంల� థర�� పవ� �ా� ంట� ����ా �త�ం

5010 ���ా�ాట� �దు�� ఉత��� �ేసు� ���ం. జల�దు�� �ా� ంట� ����ా �త�ం 1774 ���ా�ాట� �దు�� ఉత���

జర�గ���ం��. మ�� ��ండ� �� ల�� ��ా జ��� ల ����ా 405 ���ా�ాట�  �దు�� ఉత���  జర�గ���ం��.

�� లవరం ��ా జ��� ����ా 960 ���ా�ాట� జల�దు�� ను ఉత��� �ేయ�ల�� ల��ం�� పనుల� జర�గ�త�����.

2024-25 ��ట��� �దు�� ఉత���� ��ా రం�ం��ల�� ల��ం�� పనుల� మ�మ�రం �ేసు� ���ం. ల�య� �ీల�ర� నుం�

230 ���ా�ాట�  జల �దు�� ను 2024-25 ��ట��� ఉత���  �ేయ�ల�� ల��ం�� పనుల� �ేసు� ���ం.

800 ���ా�ాట� �ామర��ం క���న కృష�పట�ం ���� -2 ��ా�ణంక� ఇప�ట� వరక� �త�ం 7705.14 ��ట�� ఖర��

�ేసు� ���ం. ఈ �ా� ం� క� మ�న�� ��� �ీ�� � నుం� 3.548 ��య� టను�ల ��� �ం����� అనుమత�ల�

ల�ం���. 2021 నవంబ� ల��� య��� �ింక���ౖజ�ష� ��ా రం�ం��ం. గత��లల� ట�య� ఆప��ష�� ను

�జయవంతం�ా �ర���ం��ం. ఎ��ట��ిఎ� 5వ ���� ��ా�ణం ��సం ఇప�ట� వరక� ర�.6308.62 ��ట�� వ�యం �ే�ాం.

అ� త�రల��� ��ా జ��� పనుల� ప���� �ే�ి, �దు�� ఉత���� ��ా రం��ా� ం.



స��� సమ���శంల� ఇంధన �ాఖ �ార�ద��� �.��ధ�, ��ప��ట� ��క�ట�� క�మ�� ����� , జ��� �ౖె��క�� థర�� చంద���ఖ�

�ా�, �ౖె��క�� ��ౖ���� ��ంకట�శ�ర����� , ఇతర అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.


