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వేగం మరంత పెరగాలి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
‘పోలవరం’ పురోగతిపై సమీక్ష
అమరావతి : పోలవరం ప్రాజెక్టు కంక్రీటు పనులు గతేడాది కన్నా వేగంగా సాగుతండటంపై
ముఖ్యమంత్రి న్నరా చంద్రబాబు న్నుడు  సంతప్తి  వయకతి ం ేశారు. ్రస్తుతి తం రోుకక్ట సరాసరన
2,500 క్యయబిక్ మీటరల చొపుున కంక్రీట్ పనులు జు.గుతండగా, వేశే వారం కల్లల పనుల వేగాన్నా
సగటున రోుకక్ట 3,500 క్యయబిక్ మీటరల మేర పెంచాలన్న అధికు.లక్ట న్నర్దేశంచాు. ప్రాజెక్టు
పనులక్ట అవసరమైన యంత్రసామాగ్రి అందుబాటులోకి రావడంతో పూరతి సాాయిలో వాటి
విన్నయోగం జరగేల్ల చూడాలన్న సూచంచాు. యంత్రసామాగ్రి సమరధ విన్నయోగాన్నకి సంబంధించ
్రణాళికలు రూపందించుక్టన్న అమలు ేశయాలన్నాు.
2018 మే న్నటికి పోలవరం ప్రాజెక్టు నుంచ గ్రావిటీ ద్వారా నీు. ఇేశేల్ల చూడాలన్న పోలవరం
సహా రాష్ట్రంలోన్న ఇతర సాగు నీటి ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సోమవారం సచవాలయంలోన్న తన
కరాయలయంలో న్నరాహంచన సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి అధికు.లతో అన్నాు. ఈ ఏడాది నవంబర్
న్నటికి డయాఫ్రమ్  వా్ గేటుల బిగంేశల్ల స్పు్వే కంక్రీట్ పనులను తారతగతిన పూరతి  ేశసేల్ల
చూడాలన్న చెప్పుు. అంతిమ లక్ష్యయన్నా ేశు.కోవాలంటే ప్రాజెక్టులోన్న ్రతి న్నరాాణాన్నా
్రణాళికబద్ధంగా పూరతి  ేశయాలిిన అవసరం వంద్న్న ముఖ్యమంత్రి అన్నాు. వేశే సోమవారం
ముందుగా పుు.షోతతి పటాం ఎతితి పోతల పథకం పనులు పరశీలించన అనంతరం పోలవరం ప్రాజెక్టు
ప్రాంతాన్నా సంద్రిసాతి న్న చెప్పుు.
రాష్ట్రంలో ప్రాధానయక్రమంలో ేశపటిున వివిధ ప్రాజెక్టుల పనులు ఎంతవరక్ట వచాేయో ఆయా
జిల్లలల అధికు.లు వీడియో కనఫరెన్సి ద్వారా తెలియజేయగా, ఒకోో ప్రాజెక్టుక్ట సుష్ుమైన డెడలైన్సను
ముఖ్యమంత్రి విధించాు. ఓవైపు అధికు.లు పద్వీ విరమణ పందుతన్నార్ద తపు ప్రాజెక్టుల
పనులు మాత్రం అనుక్టనాంత వేగంగా ముందుక్టసాగడం లేద్న్న జలవను.ల ారఖ్ మంత్రి దేవినేన్న
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ఉమా మహేశ్ారరావ అన్నాు. ్రతేయక శ్రద్ధ పెటిు ప్రాజెక్టులు పూరతి  ేశసేతి  ్రజలక్ట ఎంతో ్రయోజనం
ేశస్పనవాళ్లల అవతారన్న అధికు.లక్ట సూచంచాు.
‘రెయిన్స గనుల, భూగరభ జల్లల విన్నయోగం’
రాష్ట్రంలో గత రెంు  వారాలుగా నమోదైన వరషప్పతం వివరాలను, రానునా రోుకలక్ట
సంబంధించ వాతావరణ సమాచారాన్నా అడిగ తెలుస్తుక్టనా ముఖ్యమంత్రి నీటి న్నరాణణపై ద్ప్ు పెటిు
రైతలు విసాతి రంగా సాగు ేశపటేుల్ల చూడాలన్న అధికు.లను ఆదేశంచాు. అనంతపురం జిల్లలలో
్రతి ఏటా స్తుమాు. ఆు. లక్షల హెకురలలో వేు.శ్నగ సాగవతోంద్న్న, దీన్నకి 77 టీఎంసీల నీు.
అవసరం వండగా సగటు వరషప్పతం పోను 24 టీఎంసీల నీటిన్న సరఫరా ేశయాలిి వంటుంద్న్న
అధికు.లు తెలిప్పు. వరాషభావ పరస్పాతలు తలెతితి తే రెయిన్స గనుల, భూగరభ జల్లలు సైతం
విన్నయోగంచు కోవాలన్న ముఖ్యమంత్రి తెలిప్పు. అన్నా పంటలు కప్పడందుక్ట ్రయతిాసూతి నే నీటి
లభ్యతను బటిు ప్రాధానయతలు న్నర్దేశంచుకోవాలన్న చెప్పుు. వేు.శ్నగలో అంతరపంటగా కందులను
సాగు ేశసేల్ల రైతలను ప్రోతిహంచాలన్న అన్నాు.

