1

Office Of The Advisor (Communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

అమరావతి, సెప్టెంబర్ 4 : కెంద్ర మెంత్రివర్గెంలో జరిగిన మార్పులు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు సానుకూలెంగా
ఉనాాయని ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబునాయుడు చెప్పుర్ప. ముఖ్యెంగా పోలవర్ెం ప్రాజెకుట, నదుల అనుసెంధానెం,
అెంతర్గత జల ర్వాణా మారాగల ఏరాుటు వెంటి కీలక అెంశాలకు ఇబబెందులు, ఇతర్త్రా సమసయలు వెంటే తవర్లోనే
పరిష్కార్ెం అవతాయని ఆశిస్తునాటుట చెప్పుర్ప. కెంద్ర జల వనర్పలు, నదుల అభివృద్ధి, నౌకాయానెం శాఖ్లను,
ర్హదార్పలు, ర్వాణాశాఖ్కు అనుసెంధానెం చేసి నితిన్ గడ్ారీకి అపుగిెంచడ్ెం అనుకూలెంశమని అనాార్ప.
రాష్ట్టానికి సెంబెంధెంచిన ముఖ్యమైన అెంశాలపై ఆయనతో నినానే మాట్లాడానని ముఖ్యమెంత్రి సోమవార్ెం రాత్రి
పోలవర్ెం, ప్రాధానయ ప్రాజెకుటలపై జరిపిన సమీక్షా సమావేశెంలో చెప్పుర్ప. క్షేత్రసాాయిలో పోలవర్ెం పనుల
పరిశీలన కోసెం అవసర్మైతే కెంద్ర మెంత్రిని రాష్ట్టనిా కి ఆహ్వవనిదాామని అనాార్ప.

ఇపుటి వర్కు 27 శాతెం పోలవర్ెం ప్రాజెకుట పనులు పూర్ుయాయయని అధకార్పలు ముఖ్యమెంత్రికి
వివరిెంచార్ప. ఈ ప్రాజెకుట పనులలో ప్పలుపెంచుకుెంటునా నిరాాణ సెంసా ‘త్రివేణి’ అతి ప్ద్ా యెంత్రానిా
వినియోగెంలోకి తెచిచెంద్ని, 30 కూయబిక్ మీటర్ా పని సామర్ియెం గల ఈ యెంత్ర సహ్వయెంతో రోజుకు
9 వేల కూయబిక్ మీటర్ా మేర్ తవవకెం పనులు జర్పగుతునాాయని అధకార్పలు చెప్పుర్ప. ఈ రాత్రి నుెంచి
రాత్రిెంబవళ్లా ఎర్ు వర్ా చేస్తునాామని, అల చేయడ్ెం దావరా 18 వేల కూయబిక్ మీటర్ా మేర్ పని
పూరిుచేయగలమని తెలిప్పర్ప. సిుల్ ఛానల్ కాెంక్రీట్ పనులు ఈనెలఖ్ర్పలోగా పూరిుచేసాుమని
వెలాడెంచార్ప. పుర్పషోతుపటాెం ఎతిుపోతల పథకానికి సెంబెంధెంచి రెండు పెంపులు పూరిుసాాయిలో
పనిచేయిస్తునాామని అధకార్పలు చెప్పుర్ప. మూడ్వ పెంపును బిగిెంపు పనులు పూరిు చేశామని, 4 వ
పెంపును సిద్ిెం చేస్తునాామని తెలిప్పర్ప. నిరిిత సమయెంలోగా పుర్పషోతుపటాెం ఎతిుపోతల పనులు
పూరిుకాకపోవడానికి మోట్లర్పా అెంద్ధెంచాలిిన బీహెచ్ఈఎల్ సెంసా నిర్ాక్ష్య వైఖ్రే కార్ణమని చెప్పుర్ప.
రేడయల్ గేటుా, ఐకానిక్ బ్రిడి నిరాాణెం వెంటి అనిా పనులను ప్రణాళికాబద్ాెంగా పూరిుచేయాలిివెంద్ని
ముఖ్యమెంత్రి నిరేాశిెంచార్ప.
ఈనెల 7, 8, 9 తేదీలలో ఎగువ కృష్కి పరివాహక ప్రాెంతెంలో వరాాలు విసుృతెంగా కురియవచచని
ష్కర్ అధకార్పలు ముఖ్యమెంత్రికి తెలియజేశార్ప. రాయలసీమ జిలాలలో వచేచవార్ెం 30 నుెంచి 40
మిల్లామీటర్ా మేర్ వర్ాప్పతెం నమోదు కావచుచనని చెప్పుర్ప. వచేచ పద్ధ రోజులలో తుెంగభద్రకు 20
టీఎెంసీల నీర్ప చేర్వచుచనని అెంచనా వేస్తునాటుట అధకార్పలు వివరిెంచార్ప. రాష్ట్రెంలో ఉనా
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జలవనర్పలను వాసువ సమయెంలో వివరిెంచేెందుకు www.apwrims.ap.gov.in పేరిట వెబ్
పోర్టల్ను సిద్ిెం చేశామని అధకార్పలు చెప్పుర్ప. ఈ జియో పోర్టల్ ఇెంటరాకీటవ్ మాయపను
అెంద్ధస్తుెంద్ని, సూక్ష్మ, మధ్య తర్హ్వ సాగునీటి వనర్పలు సహ్వ రాష్ట్రెంలో వనా అనిా సాగునీటీ వనర్పల
సమగ్ర వివరాలు అెందుబాటులో వెంట్లయని తెలిప్పర్ప. రాష్ట్రెంలో ప్రస్తుతెం 923.81 టీఎెంసీల మేర్
జలవనర్పల లభయత ఉనాటుట చెప్పుర్ప. ఈనెల 6, 7, 8 తేదీలలో రాష్ట్ర వాయపుెంగా చేపటిటన ‘జలసిరికి
హ్వర్తి’ కార్యక్రమానిా అధకార్పలు, ప్రజాప్రతినిధులు ఒక పెండ్గ వాతావర్ణెంలో ప్రజల మధ్య ఘనెంగా
నిర్వహెంచాలని ముఖ్యమెంత్రి ఈ సెంద్ర్భెంగా పిలుపునిచాచర్ప. తొలిరోజు విశాఖ్ జిలా శార్ద్నద్ధ,
తోటపలిా రిజరావయర్ ద్గగర్ జరిగే కార్యక్రమాలలో తాను ప్పల్గెంటునాాననాార్ప.

