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గోదావరి-పెన్నా అనుసంధానంపై పూర్తయిన సర్వే
మెగా ప్రాజెక్టుక్ట రూ. 80 వేల కోట్ల వయయం
320 టీఎంసీలతో ఆరు జిల్లలలు ససయశ్యయమలం
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుక్ట ‘వాపకాస్’ నివేదిక
అమరావతి, డిసంబర్ 15 : గోదావరి-పెన్నా అనుసంధాన్ననికి ముందడుగు పడింది. 320 టీఎంసీల
గోదావరి మిగులు జల్లలను పెన్నాక్ట తర్లంచే ఈ ప్రాజెక్టుక్ట సంబంధంచి లైడార్, హైడ్రోగ్రాఫిక్ సర్వే
పూరితకాగా, జియో టెకిాకల్ అధ్యయనం ముగంపుదశక్ట వచిచంది. గోదావరి-పెన్నా అనుసంధానం దాేరా
రాయలసీమ, ప్రకాశం, నెల్లలరు జిల్లలలక్ట తాగు-సాగు నీరు, పరిశ్రమలక్ట నీటి సర్ఫరా చేయాలని
ప్రభుతేం లక్ష్యంగా పెట్టుక్టంది. ఈ పథకం పూర్తయితే ఆరు జిల్లలల్లలని పట్ుణాలక్ట, గ్రామాల్లలని
చెరువులక్ట, ఇతర్ రిజరాేయర్లక్ట గోదావరి మిగులు జల్లలు తర్లంచేందుక్ట వీలు కలుగుతంది.
గోదావరి-పెన్నా సంగమ ప్రాజెక్టుపై శుక్రవార్ం సచివాలయంల్ల ముఖ్యమంత్రి న్నరా చంద్రబాబు
న్నయుడుక్ట వాపకాస్ లమిటెడ్ (WAPCOS) నివేదిక సమరిపంచింది. ప్రాజెక్టు పూరితకావడానికి సుమారు
రూ. 80 వేల కోట్ల వయయం కానుందని, 320 టీఎంసీల గోదావరి జల్లలను ఎతితపోతల పథకం దాేరా
తర్లంచేందుక్ట 3,625 మెగావాట్ల విదుయత్ అవసర్ం అవుతందని ‘వాపకాస్’ ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రికి
వివరించారు. ఈ మహతతర్ పథకం పూరితకావాలంటే 32 వేల ఎకరాల భూమిని సేకరించాలి వుందని,
ఇందుల్ల 7 వేల ఎకరాల అట్వీ భూమి వుందని తెలపారు. పోలవర్ం నుంచి ప్రకాశం బాయర్వజ్ మధ్యల్ల
రండు సొర్ంగాలు తవాేలని, బొలలపలల దగగర్ రిజరాేయర్ నిరిమంచాలని ముఖ్యమంత్రికి వెలలడించారు.
పోలవర్ం ప్రాజెక్టు నుంచి సంగం బాయర్వజ్ వర్క్ట 701 కి.మీ. మేర్ కాలువలు నిరిమంచాలి వుంట్టందని
చెపాపరు.
వర్ద నీటిని ప్రకాశం బాయర్వజ్ నుంచి కొమమమూరు కాలువ మీదుగా పెదగంజంక్ట, అకకడ నుంచి
ఎతితపోతల దాేరా గుండలకమమ రిజరాేయర్క్ట, ఆ తరాేత సంగం బాయర్వజ్క్ట తర్లంచడంపై ముఖ్యమంత్రి
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అధకారులతో చరిచంచారు. సతేర్ ఫలతాలు సాధంచేల్ల దశలవారీగా గోదావరి-పెన్నా అనుసంధానం
పూరిత చేయాలని, కాలువల నిరామణ వయయం తగ్గగల్ల ప్రణాళికలు రూపందించాలని ముఖ్యమంత్రి
నిర్వేశంచారు. గోదావరి-పెన్నా అనుసంధానంల్ల భాగంగా మొదటి దశ కింద ప్రసుతతం వునా కాలువలు,
రిజరాేయర్ల దాేరా వీలైనంత వేగంగా ఎంతమేర్ జల్లలను తర్లంచవచ్చచ అధ్యయనం చేయాలని
చెపాపరు. ఈ సంగమం సంపూర్ణమైతే రాష్ట్రంల్ల సుమారు 1,500 టీఎంసీల వర్క్ట జల్లలను నిలే
చేసుక్టనందుక్ట అవకాశం కలుగుతందని అన్నారు.
ఈనెల 23న రాష్ట్ుానికి గడకరీ
పోలవర్ం పనులను ప్రతయక్ష్ంగా పరిశీలంచేందుక్ట ఈనెల 23న రాష్ట్ుానికి కంద్ర జలవనరుల శ్యఖ్
మంత్రి నితిన్ గడకరీ వసుతనా నపథయంల్ల గోదావరి-పెన్నా అనుసంధానంపై సవివర్ ప్రాజెక్టును
రూపందించాలని ముఖ్యమంత్రి ‘వాపకాస్’ ప్రతినిధులక్ట సూచించారు. గోదావరి-పెన్నా
అనుసంధానంతో పాట్ట కావేరి వర్క్ట గోదావరి జల్లలను తర్లంచేందుక్ట గల సాధాయసాధాయలను
పరిశీలంచి ఈ వివరాలతో గడకరీకి ప్రజంటేషన్ ఇవాేలని అధకారులను ఆదేశంచారు.
కృష్ణణనదిపై మరో బాయర్వజ్
పులచింతల ప్రాజెక్టుక్ట 60 కి.మీ. దిగువన, ప్రకాశం బాయర్వజ్క్ట 23 కి.మీ ఎగువన కొతతగా బాయర్వజ్
నిరిమంచాలని ముఖ్యమంత్రి భావిసుతన్నారు. వైక్టంఠపుర్ం దగగర్ కృష్ణణ నదిపై నిరిమంచే ఈ బాయర్వజ్క్ట రూ.
3,278.60 కోట్టల వయయం కానుందని అధకారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. దీని నిరామణానికి మూడేళ్ల
సమయం పడుతందని వెలలడించారు.
జల వనరుల శ్యఖ్ మంత్రి దేవినని ఉమామహేశేర్రావు, జల వనరుల శ్యఖ్ ముఖ్య కార్యదరిి
శశభూషణ్, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కార్యదరిి సాయి ప్రసాద్, ఇంజినీరింగ్ ఇన్ చీఫ్ వెంకటేశేర్రావు
సమావేశంల్ల పాల్గగన్నారు.

