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జెట్ స్పీడతో రోడ నెట్వర్క్

కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్కకు అక్టోబర్క-2 ఆఖరి డెడలైన్
ర్హదారులు-భవనాల శాఖపై ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష
అమరావతి, మే 17 : రాష్ట్రంలో జాతీయ ర్హదారులుగా ఎన్హెచఏఐ ప్రకటంచిన 1,249 కి.మీ
పొడవైన ఎనిమిది రోడ్లై శర్వేగంగా అభివృదిి కానునాాయి. అనంతపుర్ం, గంటూరు, పశ్చిమ
గోదావరి, తూరుీ గోదావరి, విశాఖ, విజయనగర్ం జిల్లైలోైని ఎన్హెచ 167-ఎ & 167-బి, 516ఇ, 365-బిబి, 544-డిడి, 544-ఇ, 167, 216-ఎ నెంబరు ర్హదారులకు సంబంధంచి అనిా
అనుమతులు లభించాయి. వీట అభివృదిికి రూ.1,793 క్టట్ై వయయం కానుంది. ఈ వివరాలను
బుధవార్ం సచివాలయంలో జరిగిన ర్హదారులు-భవనాల శాఖ సమీక్షలో అధకారులు
ముఖయమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడ్లకు వివరించారు. అల్లగే అమరావతి ఔట్ర్క రింగ్
రోడ్లును 16, 65వ నెంబర్క జాతీయ ర్హదారులను కలిపే బైపాస్ ర్హదారిగా పరిగణిస్తునాట్టో
చెపాీరు. రాష్ట్రంలో ర్హదారుల అభివదిికి తిరుపతి ఐఐటీని నాలెడ్ పార్కోనర్కగా గరిుంచగా,
ఎన్ఏస్పతో భాగస్వామయం క్టసం ఎంవోయూకు సనాాహాలు చేస్తునాట్టో చెపాీరు.
మధయప్రదేశ్ తర్హా ర్హదారుల నిర్ాహణ వయవసథ
జాతీయ ర్హదారులు సహా రాష్ట్రంలోని ర్హదారుల నిర్ాహణకు పటష్ో వయవసథ ఏరాీట్ట
ఎంతవర్కు వచిిందో అడిగి తెలుస్తకునా ముఖయమంత్రి మధయప్రదేశ్లో ర్హదారుల నిర్ాహణ
బావందని, ఆ వయవసథను అధయయనం చేసి రాష్ట్రంలోనూ నెలకొల్లీలని అధకారులకు సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ర్హదారుల నిర్ాహణ వయవసథ క్టసం ఇపీటకే 13 జిల్లైలోై 41,300 కి.మీ మేర్ ర్హదారుల
సమాచార్ సేకర్ణ పూరిుకాగా, 10 జిల్లైలు ప్రణాళిక అమలు దశకు చేరుకునాాయి. మిగిలిన మూడ్ల
జిల్లైలు జూన్ 15 నాటకి సిదిం కానునాాయి. ఈ వయవసథ ఏరాీట్టలో భాగంగా తమ శాఖలో ఫీల్డు
ఇంజినీర్ైకు శ్చక్షణ కార్యక్రమం కొనస్వగతోంది.
2022 నాటకి అతుయనాతంగా రాష్ట్ర ర్హదారులు
వరాాకాలం వచేినాటకి ర్హదారుల మర్మమతులు పూరిు కావాలని ముఖయమంత్రి అధకారులను
ఆదేశ్చంచారు. గోతులను, గరిుంచిన 1,013 ప్రమాదకర్ ప్రంతాలను ఎటో పరిసిథతులోై నిర్ైక్షయం
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చేయొదదని సూచించారు. 2022 నాటకి అతుయనాత ర్హదారుల విష్యంలో రాష్ట్రం దేశంలో మొదట
మూడ్ల రాష్ట్ోాలలో ఒకటగా వండాలని సీష్ోం చేశారు. గత ఆరిిక సంవతసర్ంలో సంట్రల్డ రోడ ఫండ
కింద రూ.1,690 క్టట్ైతో 1,735 కి.మీ. మేర్ ర్హదారికి సంబంధంచి మొతుం 132 పనులను
చేపట్ోగా అందులో 61 పనులు నిరామణంలో, మరో 71 పనులు టండర్క దశలో వనాాయి. ఈ పనులు
2018 డిసంబర్క నాటకి పూరిు చేయాలని ముఖయమంత్రి సీష్ోం చేశారు.
రండ్ల జిల్లైలోై మారి్ంగ్ పూరిు
అనంతపుర్ం-అమరావతి నేష్నల్డ ఎక్సప్రెస్ వేకు సంబంధంచి ర్హదారి మారి్ంగ్
అనంతపుర్ం, కరూాలు జిల్లైలోై పూరిుకాగా ప్రకాశం, గంటూరు, కడప జిల్లైలోై ఇంకా
కొనస్వగతునాట్టో ముఖయమంత్రికి అధకారులు తెలిపారు.
మండల కేంద్రాలకు రండ్ల వరుసల ర్హదారులు
ఎట్టవంట విఘాతం లేకుండా ప్రయాణించేందుకు మండల కేంద్రాలను, గ్రామాలను కలుపుతూ
ర్హదారులను నిరిమంచడం, వనావాటని విసురించడంపైనా ముఖయమంత్రి చరిించారు. మండల
కేంద్రాలను కలిపే 2,062 కి.మీ ర్హదారులను రండ్ల వరుసలుగా నిరిమంచేందుకు రూ. 2,100 క్టట్ై
వయయం కానుందని అంచనా.
సేోట్ హైవేలకు మహర్దశ
వచేి ఐదేళ్ైలో సేోట్ హైవేలు అనిాంటనీ రండ్ల వరుసల ర్హదారులుగా విసురించాలని
ముఖయమంత్రి అధకారులకు నిర్దదశ్చంచారు. 5,931 కి.మీ. పొడవైన సేోట్ హైవేలను రండ్ల వరుసలుగా,
పట్ోణ ప్రంతాలోైని 120 కి.మీ సేోట్ హైవేలను నాలుగ వరుసలుగా అభివృదిి చేయనునాారు.
ఇందులో భాగంగా ఈ ఏడాది 774 కి.మీ ర్హదారిని రండ్ల వరుసలుగా విసురించేందుకు రూ. 938
క్టట్ైను రాష్ట్ర ప్రభుతాం ఖరుి చేస్ుంది. ఇందుక్టసం రూ.210 క్టట్టై బడె్ట్లో కేటాయించగా, మరో
రూ. 728 క్టట్టై అదనంగా సమకూరాిలిస వంది.
గ్రామీణ ర్హదారుల నిరామణంలో 99.2% లక్షయం పూరిు
2016-17 సంవతసరానికి గాను గ్రామీణ ర్హదారుల నిరామణం విష్యంలో 99.2% లక్ష్యయనిా,
గ్రామాలకు వంతెనల నిరామణంలో 88.1% లక్ష్యయనిా ర్హదారులు, భవనాల శాఖ స్వధంచగలిగింది.
మొతుం 1,056 కి.మీ మేర్ గ్రామీణ ర్హదారులను, గ్రామీణ ప్రంతాలకు 37 వంతెనలను నిరిమంచింది.
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ఇందుక్టసం రూ. 572 క్టట్టై వయయమంది. ఈ ఆరిిక సంవతసరానికి 480 కి.మీ వర్కు గ్రామీణ
ర్హదారులను, గ్రామాలకు 25 వంతెనలను నిరిమంచాలని ముఖయమంత్రి లక్ష్యయనిా నిర్దదశ్చంచారు.
వీస్పఐస్ప పరిధలో 11 రోడై అభివృదిి
ఇంకా విశాఖ-చెనాయ్ ఇండస్ట్ోాయల్డ కారిడార్క మౌలిక వసతుల కలీనలో భాగంగా 372 కి.మీ
మేర్ మొతుం 11 రోడైను రూ.3,806 క్టట్ైతో అభివృదిి చేసేందుకు గరిుంచినట్టో అధకారులు
ముఖయమంత్రికి తెలియజేశారు.
కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్క ఆలసయంపై అసహనం
కృష్ణా పుష్్రాల నాటకి పూరిుచేయాలని భావించిన విజయవాడలోని కనకదుర్గ ఫ్లైఓవర్క
నిరామణానిా ఇపీట న నిరామణ సంసథ పూరిు చేయకవడవడంపై సమీక్షలో ముఖయమంత్రి అసహనం వయకుం
చేశారు. ఈ ఫ్లైఓవర్క నిరామణం అస్వధయమని కొందరు అడ్లుతగిలినా తాము నిరిమంచి చూపిస్తునాామని,
అల్లంట ప్రజెకుో పనులను నతునడకన స్వగిస్తునాార్ని అనాారు. అక్టోబర్క 2న ఎటో పరిసిథతులోై ఫ్లఓై వర్క
నిరిమంచి తీరాలని డెడలైన్ విధంచారు.
రాష్ట్ర ప్రభుతాానికే వైకుంఠమాల భూసేకర్ణ బాధయత
తిరుమలలో వైకుంఠమాల వలయ మార్గం నిరామణానికి అవసర్మన భూసేకర్ణను రాష్ట్ర
ప్రభుతామే పూరిు చేసి ఇవాాలిసందిగా ఎన్హెచఏఐ క్టరినట్టో అధకారులు ముఖయమంత్రి దృష్టోకి
తీస్తకొచాిరు. చెనాయ్ క్టల్డకతా జాతీయ ర్హదారిని ఆరు వరుసలుగా విసురించే క్రమంలో
శ్రీకాకుళ్ం జిల్లైలోని ఎచిర్ై, ర్ణసథలం దగగర్ బైపాస్ మారాగనిా వేయాలిస వందని చెపాీరు.
ఆన్లైన్లో అనిా ర్హదారుల ప్రజెకుోల వివరాలు
ర్హదారుల నిరామణం విష్యంలో ప్రజలోై అతయధక సంతృపిు కలిగించాలని, ప్రస్తుతం
కొనస్వగతునా అనిా రోడ్లు ప్రజెకుోలకు సంబంధంచి ఫోటోలతో సహా, పనుల పురోగతి
మలురాళ్ైను ఆన్లైన్లై పొందుపర్చాలని ముఖయమంత్రి అధకారులకు సూచించారు. ప్రజెకుో
ఎపుీటకి పూర్ువతుంది, ఎంతవర్కు వచిింది అనే విష్యాలు నెలనెల్ల అపేుట్ చేయాలనాారు.
ప్రజెకుోలు సకాలంలో పూరిు చేసేందుకు పనులోై వేగం పంచాలని సీష్ోం చేశారు. ర్ద్దదకి
అనుగణంగా ర్హదారుల విసుర్ణ జర్గాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో ఈ మూడేళ్ైలో ర్హదారుల
నిరామణానికి నియోజకవరాగల వారీగా ఎంత ఖరుి పటోంది, ఏయే రోడ్లై నిరిమంచినది తదితర్ వివరాలు
అందించాలిసంది ముఖయమంత్రి అధకారులను ఆదేశ్చంచారు.

