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అమరావతి, ఏప్రిల్ 12 : జాతీయ రహదారులు సహా రాష్ట్రంలో వున్న అన్నన రహదారులను దేన్నకది ఒక
ప్రాజెక్టుగా తీసుక్టన్న న్నరవహణ చేపట్టులన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు న్నర్దేశంచారు. దీన్నకోసం వంటనే
నాలెడ్జ్ పారున్రను న్నయమంచుకోవాలన్న చెపాారు. 41,296 కిలోమీటరల రాష్ట్ర రహదారులు, 6 వేల కిలోమీటరల
జాతీయ రహదారులను ఐవోటీతో అనుసంధాన్నస్తూ, ఎపాటికప్పాడు డ్వవక్రా మహిళా సంఘాల దావరా వాసూవ
స్థితిగతులను తెలుసుక్టనేలా కారయ ప్రణాళికను రూపందించాలన్న స్తచంచారు. రాష్ట్రంలో న్నరాాణంలో వున్న
రహదారులు, వాటి న్నరవహణ, రైల్వవ ఓవర బ్రిడ్జ్లపై బుధవారం మధాయహనం తన్ కారాయలయంలో ఉన్నత స్థియి
సమీక్ష న్నరవహించారు.
కొతూగా ఏరాాటుచేస్థన్ ‘కంప్యయటరైజ్డ్ రోడ్జ మేనేజ్డమంట్ స్థసుమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్’ (ఏపీఆరఎంఎస్)పై
సమావేశంలో ప్రధాన్ంగా చర్చంచారు. దీన్నపై తొలుత ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు ప్రెజెంటేషన్ ఇచాచరు.
రాష్ట్రంలోన్న రాష్ట్రీయ రహదారులు, ప్రధాన్ జిలాల రహదారులతో కూడ్జన్ రోడ్జ నెట్వర్ కోసం ఏరాాటుచేస్థన్ ఈ
రోడ్జ మేనేజ్డమంట్ స్థసుమ్ను జీఐఎస్ డేట్ట బేస్తో అనుసంధాన్నంచన్టుు ప్రెజెంటేషన్లో తెలిపారు. ఏపీఆరఎంఎస్
ఫ్రేమ్ వరు్లో ప్రధాన్ంగా 4 దశలు వుంట్టయి. అందులో మొదటిది డేట్ట కలెక్షన్. ఇందులో రహదార్ సవరూపం,
పేవమంట్ స్థితి, దాన్న న్నరవహణ సంబంధిత చర్త్ర, దాన్న మందం, మలుప్పలు, రాకపోకల స్థియి తదితర
వివరాలు వుంట్టయి. ఇక రండో దశ డేట్టబేస్. ఇందులో రహదార్ సమాచార వయవసి, భౌగోళిక సమాచార
వయవసి, రాకపోకల సమాచార వయవసి, వారధుల సమాచార వయవసి, పేవమంట్ న్నరవహణ వయవసి తదితర అంశాలు
వుంట్టయి. ఇక మూడవది న్నరాాయక సహాయ వయవసి. ఇందులో ఆర్ిక సంబంధిత విశ్లలషణ, ప్రణాళిక రూపకలాన్,
పనుల అమలు, పనుల ప్రాధాన్యం వంటి వివరాలు వుంట్టయి. ఇక చవర్ దశలో ప్రామాణిక న్నవేదికలు, కసుమ్
న్నవేదికలు, గ్రాఫులు, మాయప్పలు వుంట్టయి.
ఇపాటికే ప్రకాశం, గంటూరు, శ్రీకాక్టళం, విజయన్గరం, విశాఖ్, కృష్ణా, తూరుాగోదావర్, నెల్లలరు
జిలాలలలో రాష్ట్ర రహదారులక్ట సంబంధించన్ ఆరఎంఎస్ కంప్యయటరైజేషన్, జీఐఎస్తో డేట్ట అనుసంధాన్ం,
ప్రణాళికల రూపకలాన్ ప్యరూయియందన్న ఆరఅండ్జబీ ముఖ్య కారయదర్ి సుమతా దావ్రా చెపాారు. ఈ నెలాఖ్రులోగా
పశచమ గోదావర్, కరూనలు, మే నెలాఖ్రులోగా చతూూరు, కడప, అన్ంతప్పరము జిలాలలలో ఈ కారయక్రమాన్నన
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ప్యర్ూచేస్థూమన్న తెలిపారు. అంతరా్తీయ ప్రమాణాలక్ట అనుగణంగా మన్ రహదారుల న్నరాాణాలు, న్నరవహణ
వుండ్వలన్న న్నరాయించన్ ముఖ్యమంత్రి తొలుత పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రకాశం జిలాలలో కంప్యయటరైజ్డ్ రోడ్జ మేనేజ్డమంట్
స్థసుమ్ అమలు చేయాలన్న చేస్థన్ స్తచన్ మేరక్ట ఆ జిలాలలో ఈ కారయక్రమాన్నన ప్యర్ూచేశామన్న చెపాారు. ఈ
జిలాలలో 1257.66 కిలోమీటరల మేర వున్న 40 రహదారులపై రోడ్జ మేనేజ్డమంట్ స్థసుమ్ అమలుచేశామన్న తెలిపారు.
2016లో ఈ జిలాలలో రోడ్జ నెట్ వర్ కావలిటీ ఇంటర్దనషన్ల్ రఫ్నెస్ ఇండెక్స్ (ఐఆరఐ) స్థియి ప్రమాణాలక్ట
అనుగణంగా ల్వవన్న తేలిందనానరు.
రహదారుల న్నరాాణం, న్నరవహణలక్ట చేసుూన్న వయయం, అనుసర్సుూన్న విధానాలు శాస్ర్తూయపదధతిలో ల్వవన్న,
అంతరా్తీయ ప్రమాణాలు స్థధించేందుక్ట అనుగణంగా వీటిన్న పంపందించాలి్న్ అవసరం వుందన్న
ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్వ్రు. ప్రపంచ ప్రమాణాలతో ప్యర్ూచేస్థన్ రహదారులక్ట జాతీయ, అంతరా్తీయ
ఏజెన్స్లతో పరీక్షలు జర్పంచ రాయంక్టలు ప్రకటిస్థూమన్న ముఖ్యమంత్రి చెపాారు. సర్ుఫికేషన్ ఇపాంచే స్థియిలో
మన్ రహదారులను నాణయతతో న్నర్ాంచ, న్నరవహించే బాధయత అధికారులదేన్న్న అనానరు. దీన్నకి అవసరమైన్
సర్వస్ ప్రొవైడరలను, నాలెడ్జ్ పారున్రలను ఏరాాటు చేసుకోవాలన్న స్తచంచారు. ఈ ఇదేర్కి మధయ నోడల్ అధికార్గా
వుండటమే ప్రభుతవ బాధయత అన్న చెపాారు. రాష్ట్ర రహదారుల న్నరాాణం, న్నరవహణ బాధయతలను రోడ్జ డెవలపమంట్
కార్పార్దషన్ ఆధవరయంలో జరగాలన్న, అవసరమైతే కార్పార్దషన్ వివిధ ఆర్ిక సంసిల దావరా న్నధులను సమీకర్ంచ
వీటిన్న చేపడుతుందన్న అనానరు. అంతరా్తీయ ప్రమాణాలను పాటించడమే కాక్టండ్వ ప్రజలు గర్ూంచ
చర్చంచుక్టనే స్థియిలో రహదారుల న్నరాాణం జరగాలన్న చెపాారు. 2018 డ్జసంబరు నాటికి రాష్ట్రంలో న్నరాాణంలో
వున్న, చేపటుబోయే జాతీయ రహదారుల ప్రాజెక్టులన్సన ప్యరూయి తీరాలన్న అధికారులను ఆదేశంచారు.
రాష్ట్రంలో చేపటిున్ రహదార్ ప్రాజెక్టులను మర్ంత వేగంగా ప్యర్ూచేసందుక్ట ప్రతేయకంగా ఏడుగరు నోడల్
అధికారులను న్నయమంచన్టుు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. అమరావతి-అన్ంతప్పరము జాతీయ
ఎక్స్ప్రెస్ రహదార్, బంజ్డ సర్్ల్ ఫ్లవో
ల వర (ఎన్హెచ్ 16), అమరావతి బాహయ వలయ రహదార్, ప్రాజెక్టు 6 వరుసల
విజయవాడ బైపాస్ సహా విజయవాడ-గండుగొలను, నాలుగ వరసల విజయవాడ-మచలీపటనం జాతీయ
రహదార్, గంటూరు-న్రసరావుపేట (పేర్చరల సక్షన్ ఎన్హెచ్ 544డ్జ), భీమున్నపటనం నుంచ భోగాప్పరం వరక్ట
న్నర్ాంచే బీచ్ కార్డ్వర రోడ్జ ప్రాజెక్టులక్ట ఈ నోడల్ అధికారులు పన్నచేయనునానరు. ఎక్స్టరనల్ ఎయిడెడ్జ ప్రాజెక్టు
కింద న్నర్ాంచబోయే గ్రామీణ రహదారులక్ట, స్థంకేతిక అభివృదిధ, సీయం కోర డ్వయష్ బోరు్ న్నరవహణ,
రహదారులు భవనాల శాఖ్లోన్న అంతరగత స్థమరాధాలు పంప్పన్క్ట సంబంధించన్ శక్షణ తదితర అంశాలను
పరయవేక్షంచేందుక్ట మరో ముగగరు నోడల్ అధికారులను న్నయమంచారు.
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కేంద్ర ప్రభుతవం ఇటీవల రాష్ట్ుాన్నకి రూ.3,370.93 కోటల విలువైన్ పనులను కేంద్ర రహదార్ న్నధి (సీఆరఎఫ్)
కింద మంజూరు చేస్థందన్న అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. వీటిలో 132 పనులను ఇపాటికే చేపటుగా కేంద్ర
ప్రభుతవం రూ.1690 కోటుల విడుదల చేస్థందన్న, ఇది కాక్టండ్వ విజయన్గరం బైపాస్, ఎన్హెచ్ 340 రాయచోటి–
అంగలుల, ఎన్హెచ్ 75 మంగళూరు-తిరువణాామలై రోడు్ పనులక్ట మరో రూ.896.37 కోటలను ఇచచందన్న
తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో రహదారుల శాఖ్ మంత్రి చంతకాయల అయయన్నపాత్రుడు, ఆర అండ్జ బీ ముఖ్య
కారిదర్ి సుమతా దావ్రా, ఆర్ిక శాఖ్ కారయదర్ి రవిచంద్ర, ఆరడీసీ మేనేజింగ్ డైరకుర జి. జగనానధరావు,
ముఖ్యమంత్రి అదన్ప్ప కారయదర్ి ఎవీ రాజమౌళి, నేషన్ల్ హైవే అధార్టీ రీజన్ల్ ఆఫీసర అన్నల్ దీక్షత్ పాల్గగనానరు.

