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రాష్ట్రంలో సాగరమాల అభివృద్ధికి కమిటీ
33 మంద్ధ సభ్యుల నియామకం
పోర్టుల అనుసంధానం-మౌలిక వసతుల కలపనే లక్ష్యం
లక్ష్యులను నిర్దేశంచిన ముఖ్ుమంత్రి చంద్రబాబు

అమరావతి, ఫిబ్రవరి 8 : సుదీరఘతీర ప్రంతానిి సద్ధినియోగం చేసుకునేలా, పోర్టులను
అనుసంధానిస్తూ అభివృద్ధి పరిచే బృహత్ూర కారుక్రమమైన సాగరమాల ప్రజెకుు వేగం పంజుకుంద్ధ.
ముఖ్ుమంత్రి అధ్ుక్షునిగా 33 మంద్ధ సభ్యులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాగరమాల కమిటీని రాష్ట్ర ప్రభ్యత్ిం
ఏరాపటు చేసంద్ధ. రాష్ట్రంలో సాగారమాల ప్రజెక్టు అమలు తీర్టను ఎపపటికపపడు సమీక్షంచి, వివిధ్
శాఖ్లను సమనియ పర్టస్తూ, నిర్దేశత్ సమయంలో లక్ష్యులను చేర్దలా కృషి చేయడమే లక్ష్యంగా ఈ
కమిటీ పనిచేయాలని ముఖ్ుమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు కమిటీకి నిర్దేశంచార్ట. బుధ్వారం
వెలగపూడి సచివాలయంలోని త్న కారాులయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాగరమాల కమిటి తొలి
సమావేశానిి ముఖ్ుమంత్రి నిరిహంచార్ట.
దేశంలోనే రండో అతిపెద్ే తీరప్రంత్ం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోర్టు ఆధారిత్ పారిశ్రామిక
అభివృద్ధేకి విసూృత్ అవకాశాలు ఉనాియని ముఖ్ుమంత్రి అనాిర్ట. ఇందుకు అతుుత్ూమ మౌలిక
సదుపాయాలను త్కుువ వుయంతో కలిపస్తూ పెద్ేఎతుూన అభివృద్ధేకి ఆసాురం వంటుంద్ని చెపాపర్ట.
రాష్ట్రంలో సాగరమాల ప్రజెక్టు పనులు చుర్టగాా సాగందుకు పోర్టులు, కలసురల వారీగా ప్రత్యుక
కారాుచరణ ప్రణాళిక రూపంద్ధంచాలని స్తచించార్ట.
సాగరమాల ప్రజెకుులో భాగంగా ఆయా ప్రంతాలోల వని అవకాశాలు, కలిపంచాలిిన మౌలిక
సదుపాయాలు గురిూంచి సత్ిరం సపంద్ధంచేలా కమిటీ పనిచేయాలని ముఖ్ుమంత్రి సపష్ుం చేశార్ట.
ప్రజెకుు అమలు, పరువేక్ష్ణ, నివేద్ధకల రూపకలపనకు ప్రతి శాఖ్ నుంచి ఒక నోడల్ అధికారిని
నియమించాలని చెపాపర్ట. రోడుు, రైలు మారాాలతో పాటు అంత్రాత్ జల రవాణాకు ప్రోతాిహం
అంద్ధంచాలిి వంద్నాిర్ట. విశాఖ్ పోర్టు ట్రస్టు నోడల్ ఏజెన్సిగా అంత్రాత్ జల రవాణా ప్రజెక్టు అమలు
చేసాూమని చెపాపర్ట.
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రాష్ట్రంలో విశాఖ్పట్ింతో సహా 13 ప్రధాన పోర్టులు వండగా, వీటికి తోడు రండు
పారిశ్రామిక కారిడార్టల, ఐదు సెజ్లు రానునాియని ముఖ్ుమంత్రి చెపాపర్ట. కృష్ణపట్ిం పోర్టు
త్ిరలోనే సెపష్ల్ ఎంపాలయ్మంట్ జోన్గా కానుంద్ని అనాిర్ట. పోర్టులు, కారిడార్టల అనిింటికి
జాతీయ రహదార్టలు, రైల్వి మారాాలతో అనుసంధానం చేస్తందుకు సాగరమాలను సమరింగా
ఉపయోగించుకొని రవాణా ఖ్ర్టులను గణన్సయంగా త్గిాంచేలా కృషి చేయాలని చెపాపర్ట.
సాగరమాల కింద్ విశాఖ్ పోర్టు ట్రస్టు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభ్యత్ిం సంయుకూంగా రూ. 1,30,762
కోట్ల విలువైన 90 ప్రజెకుులకు సంబంధించిన ప్రతిపాద్నలు కంద్రానికి అంద్జేసనటుు ముఖ్ుమంత్రి
చెపాపర్ట. వీటి అమలుకు సమగ్ర కారాుచరణ ప్రణాళిక త్యార్ట చేయాలని అనాిర్ట. పనుల
పరోగతిపై రండు నెలలకోసారి సమీక్ష్లు నిరిహంచి త్నకు నివేద్ధకలు అంద్ధంచాలని అధికార్టలను
ఆదేశంచార్ట.
సమావేశంలో రాష్ట్ర మంత్రులు పి నారాయణ, కింజరప అచెునాియుడు, కొలుల రవీంద్ర,
మచిలీపట్ిం లోక్టసభ సభ్యుడు కొనకళ్ళ నారాయణ, సాగరమాల ప్రజెక్టు సంయుకూ కారుద్రిి రవీంద్ర
అగరాిల్, రాష్ట్ర ప్రభ్యత్ి ప్రత్యుక ప్రధాన కారుద్ర్టిలు, ముఖ్ు కారుద్ర్టిలు, ఇత్ర ఉనితాధికార్టలు
పాల్గానాిర్ట.

