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నాగమడుగు ప్రాజెక్టు నిర్మా ణానికి రూ.476 కోట్ ల నిధులు మంజూరైనట్లల ర్మష్ట్ ు రోడుల భవనాలు, గృహ
నిర్మా ణ, అసంబ్ల ల వయ వహార్మల శాఖ మంప్రి వేముల ప్రరశాంత్ రెడ్డి అనాా రు. నిజంసాగర్
మండలం మహమా ద్ నగర్ లో సోమవారం ప్రామ రంచాయతీ భవనం, రైతు వేదిక , సహకార
సంఘం అదనపు గదులక్ట ప్రారంభోత్స వం చేశారు. కళ్యయ ణ మండరం నిర్మా ణానికి భూమి పూజ
చేశారు. ఈ సందరభ ంా జరిగిన సమావేశంలో ఆయన మాట్లలడుతూ. నాగ మడుగు ప్రాజెక్ట ు
భూమిపూజ కారయ ప్రకమానికి గౌరవ ముఖయ మంప్రి కే. చంప్రదశేఖరర్మవు వసాారని చెాా రు. ఈ ప్రాజెక్టు
ద్వా ర్మ 28 వేల ఎకర్మలక్ట సాగునీరు అందుతుందని పేర్కొ నాా రు. కండ పోచంరల్ల ల నంచి హల్ల ి
వాగు ద్వా ర్మ నిజంసాగర్ క్ట త్ా రలో సాగు నీరు వస్ాందని, నిజంసాగర్ ఆయకట్లు కింద రెండు
రంట్లు సమృదిా
ి రండుతాయని తెల్లారు. జుకొ ల్ నియోజకవర్మానికి ఐదు వేల డబుల్ బెడ్
రూమ్ ఇలుల మంజూరు చేసాానని తెల్లారు. తెలంాణ ర్మష్ట్ం
ు ఏరా డ్డన నాటి నంచి రైతులక్ట
ప్రరభుత్ా ం అండా ఉంట్లందని చెాా రు. రైతుల క్షేమం దృష్టలో
ు ఉంచుకని ముఖయ మంప్రి
రంట్ ెట్లుబడ్డ సాయం, బ్లమా రథకాలు అమలు చేసి రైతుల ఉనా ికి చేయూత్న ఇస్ానాా రని
పేర్కొ నాా రు. రైతులక్ట 24 గంట్ల ాట్ల నాణయ మైన విదుయ త్ న త్మ ప్రరభుత్ా ం అందిసోా ందని
చెాా రు. జిల్లల రరి్త్
చైర్ రరస న్ శ్రీమి
మ
శోభార్మజు మాట్లలడుతూ, ప్రరభుత్ా ం రైతులు
బాగుండాలనే ఉద్దశ
ి ంతో శ్రకస
ల ర
ు ల వారీా రైతు వేదిక భవనాలన నిరిా ంచిందని చెాా రు. రైతులు
త్మ భూములోల రండే రంట్లన చరిచ ంచుకని ల్లభద్వయకమైన రంట్లు రండ్డంచుకోవాలని
కోర్మరు. నిజంసాగర్ ప్రాజెక్టు న రర్మయ ట్క కేంప్రదంా మార్మచ లని పేర్కొ నాా రు. జుకొ ల్ ఎమ్మా ల్యయ
హనమంత్ ష్టండే మాట్లలడుతూ.. ప్రరి క్టట్లంబానికి ప్రరభుత్ా సంక్షేమ రథకాలన అందించాలనే
లక్ష్య ంతో ముఖయ మంప్రి రలు సంక్షేమ రథకాలు ప్రారంభంచారని పేర్కొ నాా రు. పంఛనల, రే్న్
బియయ ం, ెట్లుబడ్డ ర్మయితీ వంటి అనేక రథకాలన ప్రరభుత్ా ం ఇస్ాందని చెాా రు. జుకొ ల్
నియోజకవర ాంలో 10,700 మంది రైతులక్ట 8 కోట్ ల రూాయలు ెట్లుబడ్డ ర్మయితీ వచిచ ందని
పేర్కొ నాా రు. సమావేశంలో ఆర్ డ్డ ఓ ర్మజగౌడ్ , ఎంపీపీ జ్యయ ి, మాజీ జెడ్పా చైరా న్ దఫేద్వర్ ర్మజు,
సరా ంచ్ బాలమణి, ప్రరజ ప్రరినిధులు, అధికారులు ాల్గానాా రు.
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