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మిషన్ కాకతీయతెలంగాణ హరితహారం
చెరువులు... పాడి పంటలకు పటటు కొమ్మలు. కాకతీయుల కృషితో ఎకకడాలేని విధంగా 
తెలంగాణలో గొలుసు కటటు  చెరువులు అభివృద్ధి  చెంద్ాయి. అనంతర కాలంలో పాలకుల 
నిరలక్ష్యంపూడికఆకరమ్ణలు ఫలితంగా చెరువులు తమ్ పాాభవానిి కోలోోయాయి. పాభుతవం 
చేపటటున ‘మిషన్ కాకతీయ’తో చెరువులు తిరిగి జల సిరులను సంతరించుకుంటటన్ాియి. ఇందులో 
భాగంగా తొలి దశలో రూ. కోటటల  ఖరుు చేసిచెరువులను పునరుదిరించారు. 
జనవరి నుంచి జూన్ వరకు ర ండో  దశ మిషన్ కాకతీయ చపేటునునిటటల  పాభుతవం 
పాకటటంచింద్ధ.


కృతిామ్ పదితులను ఉపయోగించిపంట పొ లాలకు నీటట వసతిని కలిోంచడానిి నీటటపారుదల 
అంటారు. తెలంగాణలో నీటటపారుదలకు సంబంధధంచి కాకతీయులు విశేష కృషి చేశారు. కాకతీయ 
రాజులు వ శతాబదంలో చినిచిని నదులకు ఆనకటులు కటుడం ద్ావరా నీటట పారుదల 
సౌకరాయలు కలిోంచారు. అంతేకాకుండా వారు పదెద  సంఖయలో చెరువులను కూడా తవివంచారు.
కాకతీయులు రామ్పో చెరువుపాకాలలకివరం చెరువులు వంటట పదెద  చెరువులన్ే కాకుండా 



చిని చెరువులను కూడా తవివంచారు. కాకతీయుల అనంతరం నిజ ం పరిపాలన కాలంలో 
నిరిమంచిన ఉసామన్ సాగర్హిమ్ాయత సాగర్నిజ ంసాగర్ వంటట నీటటపారుదల పాాజ కుు లు పాజల 
తాగుసాగునీటట అవసరాలను తీరుసుు న్ాియి.


చెరువుల పుట్టిలలు  తెలంగాణ

• దకకన్ పీఠభూమిలో ఉని తెలంగాణ రాషాటం చెరువుల నిరామణానికి అనువ నై పాాంతం.
• శాతవాహనుల కంటే మ్ుంద్ే తెలంగాణలో చెరువుల నిరామణం ఉందనడానికి చారితాక 

ఆధారాలున్ాియి.
• కాకతీయుల కాలంలో మ్ాతాం చెరువుల నిరామణం అతుయనిత పమా్ాణాలతో సాగినటటల  

తెలుస్ు ంద్ధ.
• కాకతీయులు నిరిమంచిన రామ్పోపాకాలలకివరంఘనవరంబయాయరం వంటట అన్ేక 

పెదద  చెరువులు న్ేటటకీ సవేలు అంద్ధసుు న్ాియి.
• కాకతీయుల తరావత తెలంగాణను పాలించిన కుతుబ షాహీలుఅసఫ జ హీలువివిధ 

సంసాా న్ాధశీులు చెరువుల నిరామణానిి కొనసాగించివయవసాయ విసురణకు తోడోడాా రు.
• తెలంగాణలో పాతీ ఊరికి ఒక చెరువు తపోనిసరిగా ఉండేద్ధ. ఒకటట కంటే ఎకుకవ చెరువులు 

ఉని గార మ్ాలు తెలంగాణలో చాలా ఉన్ాియి.
• పాతేయక తెలంగాణ ఏరాోటయాయక రాషాట పాభుతవం పునరిిరామణంపెై దృషిు  సారించింద్ధ.
• పునరిిరామణం పధాానంగా సాగునీటట రంగంపెై ఆధారపడ ి ఉందని భావించిన పభాుతవం 

చెరువుల పునరుదిరణకు పాతేయక కారయచరణ పాకటటంచింద్ధ.
• చెరువుల పునరుదిరణ జరిగితే తలెంగాణలో వలసలు తగుు తాయి. గార మ్ాలోల  అన్ేక 

కులవృతుు ల పాజలకు జీవన్ోపాధధ లభిసుు ంద్ధ.
• చెరువులను పునరుదిరంిచి వాటట నిలవ సామ్రాా ానిి పెంచడం ద్ావరా వయవసాయాభివృద్ధి  

సాధధంచాలని పభాుతవం భావిస్ు ంద్ధ.

మిషన్ కాకతీయ



• తెలంగాణలో వలే సంఖయలో చెరువులను తవివంచిన కాకతీయుల సఫూరిుగా రాషాట పభాుతవం 
మిషన్ కాకతీయను పాారంభించింద్ధ.

• తెలంగాణ రాషాట మ్ుఖయమ్ంతిా క .చందాశఖేర్ రావు మ్ారిు న నిజ మ్ాబాద్ జిలాల  
సద్ాశివనగర్ మ్ండలం పాత చెరువులో ‘మిషన్ కాకతీయ’ పెైలాన్ ను పాారంభించారు.

• ఈ కారయకరమ్ం ద్ావరా చెరువులను పునరుదిరంిచి కాకతీయుల కాలం న్ాటట శోభను 
తిరిగితెచేుందుకు పాభుతవం దృఢసంకలోంతో మ్ుందుకు సాగుతోంద్ధ. మిషన్ కాకతీయ 
కారయకరమ్ం ద్ావరా వేలకు పెైగా చెరువులను పునరుదిరించనున్ాిరు. ద్ీని కోసం 
పాభుతవం భారీ మొతుంలో వయయం చయేనుంద్ధ.

• నుంచి దశల వారీగా చెరువుల పనరుదిరణ జరగనుంద్ధ. ఏడాద్ధకి ఐద్ో  వంతు 
చొపుోన మొతుం చెరువులను పునరుదిరంిచాలని పభాుతవం లక్ష్యంగా పెటటు కొంద్ధ. 
ఇందులో భాగంగా ‘మిషన్ కాకతీయ’ కోసం వేల కోటటల  ఖరుు చయేనున్ాిరు. అనిి 
చెరువులను ఏళ్లలో అభివృద్ధి  చయేాలని లక్ష్యంగా పెటటు కున్ాిరు.

జిలలు ల వారీగా చెరువుల సంఖ్య
మెదక్ 

మ్హబూబ నగర్ 

కరీంనగర్ 

వరంగల్ 

నల్ు ండ 

ఖమ్మం 



ఆద్ధలాబాద్ 

నిజ మ్ాబాద్ 

రంగార డిా  

మొతుం 



సంవతసరం-పరతిపాద ంచిన చెరువులల (
 

 

 

 

 

మొతుం 

అనుకుని సాా యిలో చెరువుల పునరుదిరణ జరిగితే లక్ష్ల హకెాు రలకు సాగునీటట వసతి 
లభిసుు ంద్ధ.


చేపటి్నునన కారయకరమలలల

• చెరువులుకుంటలోల ని పూడికను తొలగించి వాటట నీటట నిలవ సామ్రాాం పెంచడం.
• చెరువు కటులను బలోపేతం చయేడంచెరువు అలుగుతూమ్ులకు మ్రమ్మతుు లు 

చేయడం.



• చెరువులోల  పెరిగిన తుమ్మచటెలను నరికివయేడంగురరపు డెకక ల్టుపీసు మొకకల 
తొలగింపు.

• గొలుసు కటటు  చెరువులను పునరుదిరిసాు రు.
• తొలగించిన పూడికను ర తైుల పంట భూమ్ులోల  చలుల తారు.
• చెరువు కటు బలోపేతానిక ిసరిపడా పూడికమ్టటుని వాడుకోవడం.
• అవసరమెైన చోటల  ఫీడర్ చానళ్లను రీసెక్ష్న్ చయేడంతో పాటట పూడిక ను తొలగిసాు రు.
• చెరువుల శిఖం భూమ్ులను కబాా ల నుంచి కాపాడటం.
• మిషన్ కాకతీయ మొదటట దశలో పాతి అసెంబ్లల  నియోజకవరు క ందాంలో ఒక పటుణ 

చెరువును మినీ టాయంక్ బండ గా అభివృద్ధి  చసేాు రు.

చెరువుల పునరుద్ధరణలో పరతయక్షపరోక్ష ఉపాధ  కారయకరమలలల
చెరువుల పునరుదిరణ వలల  ర ైతులువయవసాయ కూలీలు పతాయక్ష్ంగా పాయోజనం పొ ందనున్ాిరు. 
ద్ీంతో పాటట గార మ్ాలోల ని అనిి వరాు ల పజాలకు పరోక్ష్ంగా పాయోజనం కలగనుంద్ధ. చెరువుల మీద 
ఆధారపడ ిజీవించ ేఅన్ేక కులవృతుు లు... రజకులుకుమ్మరులుబేసువారుకలుల  గీత కారిమకులు 
తద్ధతరులకు ఉపాధధ అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి.


చెరువులల - సాంసకృతిక క ందరర లల
తెలంగాణ రాషాటంలో చెరువులు సాంసకృతిక క ంద్ాాలుగా కూడా విలసిలుల తున్ాియి. తెలంగాణలో 
వ ైభవంగా జరుపుకున్ే బతుకమ్మ పండగను చెరువు కటులపెైన్ే జరుపుకుంటారు.

జిలలు 
ఏడరద కి పరతిపాద ంచిన చెరువులల

మొతతం చెరువులల
    

కరీంనగర్      

ఆద్ధలాబాద్      

వరంగల్      



ఖమ్మం      

నిజ మ్ాబాద్      

మెదక్      

రంగార డిా       

మ్హబూబ నగర్      

నల్ు ండ      

మొతుం      

తెలంగాణకల హరితహారం (టీ్కెహచె హెచ)



• తెలంగాణలో అడవుల విసీు రణం శాతంగా ఉంద్ధ. రాషాట భౌగోళిక విసురీణంలో వృక్షాల విసీు రణ 
శాతానిి శాతానికి పంెచటం లక్ష్యంగా పాభుతవం ‘తెలంగాణకు హరతిహారం’ పథకానిి 
పాారంభించింద్ధ.

• మ్ుఖయమ్ంతిా క .చందాశఖేర్ రావు జూల ై న రంగార డిా  జిలాల  మొయిన్ాబాద్ 
మ్ండలంలోని ‘చిలుకూరు బాలాజీ వ ంకటేశవరసావమి ఆలయంలో ‘సంపంగి’ మొకకను 
న్ాటట ఈ కారయకరమ్ానిి పాారంభించారు.

• కారయకరమ్ంలో భాగంగా బహుళ్ రహద్ారుల పకకననదులుకాలువలుచెరువుల గటటు ల 
మీదపభాుతవపెైవైేటట సంసాల పాాంగణాలోల ఆధాయతిమక పదా్ేశాలోల హౌసింగ్ 
కాలనీలోల కమ్ూయనిటీ భూమ్ులోల  పెదద  ఎతుు న మొకకలు పెంచనున్ాిరు.

• హరిత హారం కారయకరమ్ంలో అందరినీ భాగసావమ్ులను చయేనున్ాిరు.ఇందులో భాగంగా 
సంబంధధత విధాన్ాలుచటాు లుపాలన్ాపరమెైన అంశాలోల  అవసరమెైన మ్ారుోలు చసేాు రు.

• రానుని మ్ూడేళ్లలో రాషాట వాయపు ంగా  కోటల  మొకకలను న్ాటాలని లక్ష్యంగా 
పెటటు కొన్ాిరు. వీటటలో  కోటల  మొకకలను న్ోటటఫెడై అటవీ పాాంతాలకు వ లుపల న్ాటాలని 
పాతిపాద్ధంచారు. ఇందులో భాగంగా  కోటల  మొకకలను హెైదరాబాద్ మెటరా పాలిటన్ 



డెవలప మెంట్ అథారిటీ (హెచ ఎండీఏ) పరిధధలోమిగిలిన  కోటల  మొకకలను రాషాటంలోని 
మిగిలిన పాాంతాలోల  న్ాటనున్ాిరు.

• అడవులను సంరకి్షంచటంల ైవ్ రూట్ సాు క్ ను ప్ా తసహించడం ద్ావరా న్ోటటఫెైడ అడవుల 
లోపల వంద కోటల  మొకకలను పునరుజాీవింప చయేాలని నిరణయించారు.

• మ్న ఊరు - మ్న పణాాళిక (ఏంవీఎంపీ)’ కారయకరమ్ం ద్ావరా వచేు సఫచనల ఆధారంగా 
హరితహారం కారయకరమ్ంలో నరసరీలుమొకకలను న్ాటే పాద్ేశాలను గురిుసాు రు.

• ఇలా గురిుంచిన నరసరీలోల  లో కోటల  మొకకలు న్ాటాలని లక్ష్యంగా 
పెటటు కున్ాిరు. ఈ లక్షాయనిి సాధధంచడానికి అటవీశాఖవయవసాయఉద్ాయనవనగిరిజన 
సంక్ష మ్ం తద్ధతర శాఖలను కూడా కారయకరమ్ంలో భాగసావమ్యం చేసుు న్ాిరు.

• లో మ్రో కోటల  మొకకలను న్ాటేందుకు భవిషయత పాణాళికను రూపొ ంద్ధంచారు.
• చెైన్ాబరజాిల్ తరావత తలెంగాణలోన్ే భారీ ఎతుు న మొకకలు న్ాటే కారయకరమ్ానికి శ్రరకారం 

చుటాు రు.




