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అమరావతి, నవంబర్ 13: పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల్లో వేగం పంజుక్టంటంది. కంక్రీట్
పనులల్ల ఈవారం మెరుగుదల కనిపంచినట్టు జల వనరుల శాఖ అధికరులు ముఖయమంత్రికి
వివరంచారు. రాత్రి వేళల్ల కూడా పనులు శీఘ్రగతిన సాగుతున్నాయని తెలియజేశారు. ఈవారం మొత్తం
15,843 కూయబిక్ మీటరో మేర కంక్రీట్ట పనులు జరగాయని చెప్పారు.
సోమవారం రాత్రి ముఖయమంత్రి చంద్రబాబున్నయుడు త్న కరాయలయంల్ల పోలవరం, ఇత్ర
ప్రాధానయ ప్రాజెక్టుల పనుల పరోగతిపై జల వనరుల శాఖ అధికరులు, ఇంజనీరోతో సమీక్షంచారు. ప్రాజెక్టు
స్టులిోంగ్ బేస్టన్, స్టాల్ వే, స్టాల్ ఛానల్క్ట సంబంధించి మొత్తం 34.04 లక్షల కూయబిక్ మీటరో కంక్రీట్ట పనిల్ల
ఇంక 30.15 లక్షల కూయబిక్ మీటరో మేర పని మిగిలి వందని చెప్పారు. రోజుక్ట 3 వేల కూయబెక్ మీటరో పైగా
స్టాల్ వే కంక్రీట్ పనులు సాగుతున్నాయని వివరంచారు. ఈవారం మొత్తం 41,000 కూయబిక్ మీటరో మేర
ఎర్త వరుు జరగిందని, ఇంక, 295 లక్షల కూయబిక్ మీటరో మేర పని పూరతచేయాలిివందని తెలిప్పరు.
ఈవారం 6.6 మీటరో మేర డయాఫ్రమ్ వాల్ క్టడివైప పనులు జరగాయని అధికరులు ముఖయమంత్రికి
చెప్పారు. ఎడమవైప నిరాాణం డిసంబర్ల్ల ప్రారంభమవతుందని తెలిప్పరు. మధ్య నుంచి ఆరంభంచి
ఎడమవైప పనులు పూరతచేసాతరు. డయాఫ్రమ్ వాల్ మొత్తం 48శాత్ం పూరతయందన్నారు. మరోపకు గేటో
పనులు సజావగా సాగుతున్నాయని అధికరులు ముఖయమంత్రికి వివరంచారు. అగ్రిగేట్ ఛిలిోంగ్ ప్పోంట్ట
మరో రండు వారాలల్ల అందుబాట్టల్లకి వస్తందని తెలిప్పరు.
సాగునీటి ప్రాజెక్టుల సమీక్షా సమావేశాలు ఇకనుంచి వయవసాయానికి ఉపయుకతంగా ఉండేలా, పంటలు
వేయడంల్ల రైతంగానికి మారగదరశకంగా నిలిచేలా సాగాలని ముఖయమంత్రి అభప్రాయపడాారు. వాతవరణ
పరస్టితులు, దిగుబడులపై సాష్ుమైన అంచన్నతో రైతులక్ట సూచనలు అందించేలా ఈ సమావేశాలు
సాగాలని చెప్పారు. ఈ సమావేశాలల్లనే వయవసాయాధికరులతో మాట్లోడుక్టని జల వనరుల నిరవహణా
వ్యయహాలక్ట పదును పెట్లులని సూచించారు.
కొత్తగా బాధ్యత్లు తీస్క్టనా ఛీఫ్ ఇంజనీరోతో ముఖయమంత్రి వీడియో కనఫరన్ి ద్వవరా మాట్లోడారు.
న్నలుగు దశాబాాల త్రువాత్ రాష్ట్ర జల వనరులశాఖల్ల పూరతసాియల్ల సాగునీటి ప్రాజెక్టులక్ట ఛీఫ్ ఇంజనీరుో
వచాారని అధికరులు చెపాడంతో వారందరకీ ముఖయమంత్రి అభనందనలు తెలియజేశారు. ఇపాటివరక్ట
ఆరుగురు ఛీఫ్ ఇంజనీరుో ఉండగా, కొత్తగా 20 ఛీఫ్ ఇంజనీరోను నియమించినట్టు అధికరులు చెప్పారు.
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పరుషోత్తపటాం ఎతితపోత్ల పథకం రండో దశ త్వరల్ల ప్రారంభం కనునాదని జలవనరుల శాఖ
అధికరులు చెప్పారు. స్టుజ్ 2 పనులక్ట సంబంధించి మరో 2 మోటరుో స్టదామయాయయని, మొత్తం 3
మోటరోతో నీటిని త్రలిసాతమని తెలిప్పరు. డిసంబరు వరక్ట రోజుకి 700 కూయసక్టుల నీటిని సరఫరా
చేయవచ్చానన్నారు. ఎర్రకలవ ప్రాజెక్టు, పోగండా రజరావయర్, పెదప్పలం, చినసాన ఎతితపోత్ల పథకలు,
మాలాలా రజరావయర్, చెరోోపలిో రజరావయర్, కండలేరు ఎడమ కలువ, ఓక్ టన్నాల్, గోరకలుో
రజరావయర్, స్టద్వాపూర్ లిఫ్టు ఇరగేష్న్ పథకం పూరతయ ప్రారంభోత్ివాలు జరుపకోబోతున్నాయని
చెప్పారు.
ఈన్నల చివరన్నటికి మడకశిర బ్రంచ్ కెన్నల్ నీటిని విడుదల చేయనున్నారు. డిసంబర్ 15న
అడవిపలిో రజరావయర్ ప్రారంభోత్ివం కోసం స్టదధం చేస్తన్నారు. క్టపాం బ్రంచ్ కలువ అదే న్నల 30ల్లగా
పూరతవతుందని అధికరులు చెప్పారు. న్నల్లోరు, సంగం బాయరేజీలు 2018 జూన్ న్నటికి పూరతవతయ.
గోరకలుో రజరావయర్ నుంచి ఓక్ టన్నాల్ ద్వవరా 4,500 కూయసక్టుల నీటిని సరఫరా చేయనున్నారు. వారం
ల్లప ఇది ప్రారంభమవతుంది. 5,000 కూయసక్టుల నీటిని విడుదల చేసాతరు. గుండోకమా రజరావయర్,
కొరసప్పడు ఎతితపోత్ల పథకలు మరో రండు న్నలల్లో స్టదధంగా ఉంట్లయ. ఫిబ్రవర చివర న్నటికి వంశధారన్నగవలిో అనుసంధానం పూరతవతుందని అధికరులు ముఖయమంత్రికి వివరంచారు.

