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పనులలో వేగం
సత్వర నిర్మాణమే ధ్యేయం
‘పోలవరం’పై ముఖ్ేమంత్రి వర్చువల్ రివ్యే

విజయవాడ, ఫిబ్రవరి 13: పోలవరం పనులలో వేగం మరింత్ పంచాలని, నిరిిత్ షెడ్యేల్లో ఒక వారం
ఆలసేమైనా వెనుకబడిపోతామని ముఖ్ేమంత్రి నార్మ చంద్రబాబునాయుడు చెప్పార్చ. ర్మష్ట్ర ప్రజల ఆకంక్షలను
నెరవేర్చు ప్రాజెక్టు కవడం వలన అడుగడుగునా ఆ స్ఫూరిి కనిపంచాలని కోర్మర్చ. ‘నేను హృదయంలో
నిలుపుక్టనన ప్రాజెక్టు ఇది. అందుకే వారం వారం సమీక్షక్ట అత్ేధిక సమయం కేటాయిస్తినానను. పనులలో
ఎపుాడు ఏ సమసే వచ్చునా సందేహంచక్టండా నేర్చగా నా దగగరక్ట రండి, వెంటనే సమయం ఇస్తిను. ఎనిన
గంటలైనా కూర్చుని చరిుద్దం. పోలవరం పనులు అనుక్టనన సమయానికి అనుక్టననట్టుగా పూరియితీర్మలి’అని ముఖ్ేమంత్రి అనానర్చ. సోమవారం వెలగపూడి సచ్చవాలయంలో ముఖ్ేమంత్రి పోలవరం ప్రాజెక్టు
పనులను క్షేత్రస్తాయి నుంచ్చ ప్రత్ేక్ష ప్రస్తరం ద్వర్మ పరేవేక్షంచార్చ. దీనిపై అధికర్చలతో సమీక్షస్ఫి, ఎలంటి
పరిస్థాతులలోనూ పనులలో జాప్పేనిన ఉపేక్షంచేది లేదని సషఫ్ుంచేశార్చ. అవసరమైతే ఒక వారం రోజులు
పోలవరంలోనే వండి ప్రత్ేక్షంగా పనుల పరేవేక్షణ చేస్తినని తెలిప్పర్చ. పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల గురించ్చ
చరిుంచడానికే గత్ంలో ప్రతేేకంగా మంత్రిమండలి సమావేశం జరిప్పమని గుర్చిచేశార్చ.
పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులక్ట సంబంధించ్చన స్టుల్, స్థమంట్ కొనుగోలుక్ట ఆయా కంపనీలతో నేర్చగా
మాటాాడుతానని, అవసరమైతే ప్రభుత్వం నుంచ్చ నేర్చగా చెలిాంపులు చేస్థ స్టుల్, స్థమంట్క్ట కొరత్ లేక్టండా
చూస్తిమని ముఖ్ేమంత్రి చెప్పార్చ. పోర్చులో నిలిచ్చపోయిన మిషనరీని ప్రాజెక్టు ప్రాంతానికి త్లలించేందుక్ట
ప్రభుత్వం త్ర్చఫున ప్రతేేకంగా ఒక లైజన్ అధికరిని నియమిస్తిమని ప్రకటించార్చ. నిర్చేశిత్ లక్ష్యేలను
చేర్చకోవడానికి నిర్మాణ సంసాలు చ్చత్ిశుదిేతో ప్రయనింనంచాలని, ఒకవేవ వేవధిలోగా పనులు పూరిిచేయడానికి
ఇబబందులు ఎదురైన పక్షంలో ఇంజనీరింగ్ అధికర్చలు జోకేం చేస్తక్టని అవసరమైన స్తంకేనింక, ఇత్ర
సహకర్మనిన అందించాలని స్ఫచ్చంచార్చ. నిర్మాణదశలోని ప్రనిం స్తాయిలోనూ స్తనుకూల దృకాధంతో
మలగాలని, చుర్చకైన పనితీర్చ కనబర్ములని చెప్పార్చ. ప్రజల అవగాహన కోసం పోలవరం ప్రాజెక్టు దగగర
ఎగ్జిబిషన్, మ్యేజియం ఏర్మాట్ట చేస్తిునానమని ముఖ్ేమంత్రి తెలిప్పర్చ. ఎగ్జిబిషన్, మ్యేజియం ఏర్మాట్ట
బాధేత్లను ప్రభుత్వ సలహాద్ర్చ డాకుర్ పరకల ప్రభాకర్క్ట అపాగ్జంచార్చ.
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ఈనెల 1 నుంచ్చ 12 వరక్ట స్థాల్ వే నిర్మాణానికి సంబంధించ్చన మటిు త్వవకం పనులలో 5.25 లక్షల
కూేబిక్ మీటరా మటిుని త్వవవలస్థ వండగా, 4.75 లక్షల కూేబిక్ మీటరా పనులు జరిగాయి. స్థాల్ ఛానల్
నిర్మాణానికి సంబంధించ్చన పనులలో 29.30 లక్షల కూేబిక్ మీటరా త్వవకం జరగాలిివండగా, 12.78 లక్షల
కూేబిక్ మీటరా పనులు పూరిిచేశార్చ. ఎడమభాగం (లెఫ్టు ఫ్ాంక్) పనులలో 5.16 లక్షల కూేబిక్ మీటరా మటిు
త్వవకం చేపటువలస్థ వండగా, 1.49 లక్షల కూేబిక్ మీటరా పనులు పూరిిచేశార్చ. అప్రోచ్ ఛానల్ పనులక్ట
సంబంధించ్చ 3.6 లక్షల కూేబిక్ మీటరా పనులక్ట గాను, 1.70 లక్షల కూేబిక్ మీటరా పనులు పూరియాేయి.
పైలట్ ఛానల్క్ట సంబంధించ్చన పనులలో 1.32 లక్షల కూేబిక్ మీటరాక్ట గాను, 0.75 లక్షల కూేబిక్ మీటరా
పనులు జరిప్పర్చ. మొత్ిం అనిన పనులక్ట సంబంధించ్చ నిర్చేశించ్చన లక్షయం 44.63 లక్షల కూేబిక్ మీటర్చా కగా,
21.47 లక్షల కూేబిక్ మీటరా పనులు పూరిిచేశార్చ. త్రివేణి సంసా 50 శాత్ం పనులు పూరిిచేయగా,
ట్రాన్ిట్రాయ్ సంసా 35 శాత్ం పనులు పూరిిచేస్థంది. స్థాల్ వే కంక్రీట్ పనులలో 14 శాత్మే పూరియిేందని,
86 శాత్ం పనులు పూరిిచేయడానికి నిర్మాణ సంసాలు సత్వరం పూనుకోవాలని ముఖ్ేమంత్రి చెప్పార్చ.
ఈవారంలో స్థాల్ వే నిర్మాణానికి మటిు త్వవకం పనులలో 3.20 లక్షల కూేబిక్ మీటర్చా, స్థాల్ ఛానల్
నిర్మాణానికి 18.20 లక్షల కూేబిక్ మీటర్చా చొపుాన మటిు త్వవకం పనులు చేపటాులని లక్షయంగా నిర్చేశించార్చ.
అలగే, ఎడమభాగం పనులక్ట సంబంధించ్చ 3.57 లక్షల కూేబిక్ మీటర్చా, అప్రోచ్ ఛానల్క్ట సంబంధించ్చ
2.10 లక్షల కూేబిక్ మీటర్చా, పైలట్ ఛానల్క్ట సంబంధించ్చ 0.77 లక్షల కూేబిక్ మీటరా మటిు త్వవకం
పూరిిచేయాలని లక్షయంగా నిర్చేశించార్చ.
స్తగు, తాగునీటి అవసర్మలు తీర్ములి: అధికర్చలక్ట ముఖ్ేమంత్రి ఆదేశాలు
ర్మష్ట్రంలో ర్మనునన వర్మషకలం నాటికలా వాన నీటిని భూగరభజలలుగా మళ్ాంచేందుక్ట వీలుగా
కలవలు, రిజర్మవయర్చా, చెర్చవల మరమాతులు పూరిిచేసందుక్ట అవసరమైన కరే ప్రణాళ్కలను స్థదేం
చేయాలని ముఖ్ేమంత్రి చంద్రబాబు అధికర్చలను ఆదేశించార్చ. జలవనర్చల శాఖ్ అధికర్చలతో ప్రభుత్వ
ప్రాధానే జల వనర్చల ప్రాజెక్టులు, స్తగు, తాగు నీటి అవసర్మలు తీర్చు రిజర్మవయర్చా, ఇత్ర అంశాలపై
సమీక్షంచార్చ. స్తగునీటి సంఘాలు పత్ినం చేయడానికి కక్టండా ప్రజలు, రైతుల నీటి అవసర్మలను తీర్చు
బాధేత్ను తీస్తకోవాలని అనానర్చ. నదులు, జల వనర్చల అనుసంధానంలో భాగంగా ప్రధానమైన కలువల
మరమాతులు, వాటి నిరవహణ పదదఎతుిన చేపటాులని స్ఫచ్చంచార్చ.
ర్మష్ట్రవాేపింగా వనన అనిన రిజర్మవయరా ప్రస్తిత్ స్థానింని ముఖ్ేమంత్రి వీడియో కనూరెనుి ద్వర్మ అడిగ్జ
తెలుస్తక్టనానర్చ. గాలేర్చ-నగరి తొలిదశ పనులు పూరియినందున, రెండవ దశ నిర్మాణానికి సంబంధించ్చ
త్వరిత్గనింన టండర్చా పలవాలని, గాలేర్చ-నగరి, కేస్ట కెనాల్ మధే పరసార నీటి మారిాడి విధానానిన కలిాంచే
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విధంగా చరేలు తీస్తకోవాలని స్ఫచ్చంచార్చ. తుంగభద్ర, నాగార్చినస్తగర్, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుల ద్వర్మ
ర్మయలస్టమ జిలాలక్ట నీటి కొరత్ లేక్టండా అవసరమైన అనిన చరేలను తీస్తకోవాలని చెప్పార్చ. మడకశిరచ్చత్తిర్చ-క్టపాం ప్రాంతాలక్ట ఏప్రిల్ 15 లోగా నీర్చ అందించాలని చెప్పార్చ.
వెలిగండ ప్రస్తిత్ స్థానింపై ఈ సందరభంగా ముఖ్ేమంత్రి వివర్మలు అడిగ్జ తెలుస్తక్టనానర్చ. వెలిగండ
ప్రాజెక్టు సొరంగం పనులను సత్వరం పూరిిచేయాలని ఆదేశించార్చ. ప్రకశం జిలాలో పశిుమభాగాన నీటి
ఎదదడి తీవ్రంగా వననదని, అవసరమైన చరేలు తీస్తక్టని ఈ వేసవిలో సమసే లేక్టండా చూడాలని
ముఖ్ేమంత్రి అధికర్చలను కోర్మర్చ. గోద్వరి-పనాన అనుసంధానంపై వెంటనే కసరతుి మొదలుపటాులని
చెప్పార్చ. పుర్చషోత్ిపటనం ఎనింిపోత్ల ద్వర్మ ఏలేర్చ రిజర్మవయర్క్ట నీర్చ అందిసి అకకడి నుంచ్చ విశాఖ్
నగర్మనికి నీర్చ అందించవచుునని అనానర్చ. దీనికి సంబంధించ్చ భూ సకరణ ప్రక్రియను సత్వరం
పూరిిచేయాలని చెప్పార్చ. ఈ ప్రాజెక్టు పనులు ప్రారంభంచామని, పైపుల త్యారీ పనులు అకకడే
ఆరంభంచామని, పవర్ హౌస్ నిర్మాణం చేపటాులని జెన్కోక్ట లేఖ్ ర్మశామని ఇఎన్స్ట వెంకటేశవరర్మవ
ముఖ్ేమంత్రికి వివరించార్చ. శ్రీకక్టవం, విజయనగరం జిలాల స్తగు, తాగునీటి అవసర్మలను తీర్చుందుక్ట
వంశధార, నాగావళ్ నదుల అనుసంధానమే పరిష్కకరమని, దీనికి త్గ్జన ప్రనింప్పదనలను స్థదేంచేయాలని
అధికర్చలను ఆదేశించార్చ.
వంశధార నిర్మవస్థతుల పరిహారం చెలిాంపు అంశానిన ముఖ్ేమంత్రి ఈ సందరభంగా సమీక్షంచార్చ.
ఇపాటికే 50 శాత్ం పరిహారం బాధితులక్ట అందించామని అధికర్చలు చెపాగా, మిగ్జలిన మొతాినిన
స్తధేమైనంత్ వేగంగా పూరిిచేయాలని స్టయం ఆదేశించార్చ. ఎస్ఈలు, స్టఈలు కేవలం ప్రాజెక్టులు
నిరిాంచడం, కలువలు త్వివంచడమే త్మ విధి అని అనుకోర్మదని, అనిన జిలాలలో ప్రజలక్ట తాగునీర్చ,
స్తగునీర్చ, ప్పరిశ్రామిక అవసర్మలక్ట నీర్చ అందించడం కూడా త్మ బాధేత్గా గురెిరిగ్జ పనిచేయాలని
హత్వపలికర్చ.

