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అమరావతి, జనవరి 1 : నవ్యాంధ్రప్రదేశ ను ఈ ఏడాది జలనిధి రాష్ట్రాం గా చూడాలని వాందని,
తన ఆశయానిి, ప్రజాకాంక్షను 2018లో నెరవేర్చేలా ప్రయతిిాంచాల్సిన బాధ్యత జలవనరుల శాఖ
ఇాంజినీరల దే నని ముఖయమాంత్రి నారా చాంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచాేరు. పోలవరాం సహా ప్రాధానయ
ప్రాజెక్టు లు తవరితగతిన పూరిి చే సాందుక్ట చితి శుదిి తో పనిచేయాలని సూచిాంచారు. పలు ప్రాజెక్టు ల
నిరాాణానికి ఆటాంకాంగా మారిన నాయయపరమైన చిక్టులను కలయాపన జరగక్టాండా పరిష్కురాం
అయ్యయలా కృషి చేయాలనాిరు.
రాష్ట్రాం లో ఇాంకెనిి చెక డాయమ లు నిరిాాంచాల్స, భూగరభజ లాలు ఏమేరక్ట వనాియి, పాంటక్టాంటల
ఏరాాటు ఎాంతవరక్ట వచిేాం ది తదితర అాంశాలపై అధ్యయనాం చేసి కొతి ఏడాదిలో సరికొతి పథాంలో
నడవ్లని అధికరులక్ట ముఖయమాంత్రి నిర్చే శాంచారు. ప్రాజెక్టు లు పూరిి చేసి సాగునీరు ఇవవడమే
కక్టాండా, భవిష్యత్ నీటి అవసరాలు దృషిు లో పెటుు క్ట ని ఏ పాంటలు సాగు చేయాలో రైతనిలక్ట
అవగాహన కల్సాాంచాలని సూచిాంచారు. అనిి జిలాల లోల వ్టర్ ఆడిటిాంగ్ చేపట్టు ల ని ఆదేశాంచారు.
అత్యయతి మ జల సాంరక్షణ, జల నిరవహణ చరయలతో ఈ ఏడాది అతయధిక దిగుబడి సాధిాంచేలా
చూడాలని చెప్పారు. గతేడాది చిత్తి రు , కడప జిలాల లో అతయధికాంగా భూగరభ జలాలు పెరిగాయని
అధికరులు వివరిాంచగా, మిగిల్సన జిలాలలోల నూ భూగరభ జలాల పెాంపునక్ట ఇపాటి నుాంచే ప్రణాళికలు
రూపాందిాంచాలని ముఖయమాంత్రి సాష్ుాం చేశారు.
పోలవరాం సహా ప్రాధానయ ప్రాజెక్టు ల పై సోమవ్రాం సచివ్లయాంలో సమీక్ష నిరవహాంచిన
ముఖయమాంత్రి మాంగళవ్రాం నుాంచి మొదలయ్యయ ‘జనాభూమి-మాఊరు’ కరయక్రమాంలో పలు ప్రాధానయ
ప్రాజెక్టులను ప్రారాంభాంచాలని నిరణయిాంచారు. ఈనెల 3న కడప జిలాలలోని గాండికోట-సీబీఆర్ ల్సఫ్ును,
ఈనెల 7న కరూిలు జిలాలలోని సిద్ధిపురాం ఎతిిపోతల పథకనిి ప్రారాంభాంచడాంతో ప్పటు, ఈనెల 11న
అనాంతపురము జిలాలలోని ధ్రావరాం, బుకుపటిాం చెరువలక్ట జల హారతి ఇసాిమని వెలలడిాంచారు.
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శ్రీకక్టళాం జిలాల లో ని వాంశధార ప్రాజెక్టు క్ట సాంబాంధిాంచి పునరావ్స ప్రక్రియ పూరిి చే సినాందుక్ట అకుడ
అధికరులను అభనాందిాంచిన ముఖయమాంత్రి రాండు దశాబాే ల సమసయ ముగిసిపోవడాం సాంతోష్ాం
కల్సగిాంచిాందని అనాిరు.
పోలవరాం ప్రాజెక్టు పై ముఖయమాంత్రి 48వ సారి వరుేవల్ రివ్యయ నిరవహాంచారు. డిసాంబర్ 11
నుాంచి డిసాంబర్ 31 మధ్య 21 రోజుల ప్పటు జరిగిన పనులను ముఖయమాంత్రికి జలవనరుల శాఖ
అధికరులు వివరిాంచారు. రాండు నెలల విరామాం తరావత పోలవరాం ప్రాజెక్టు కోసాం తవవకాం పనులను
త్రివేణి సాంసథ తిరిగి మొదలుపెటిుాం దని, ఈ 21 రోజులు 6.96 లక్షల క్యయబిక మీటరల మేర మటిు , రాతి
తవవకాం పనులు పూరి యాయయని తెల్సప్పరు. ఇపాటివరక్ట 760.74 లక్షల క్యయబిక మీటరల వరక్ట మటిు ,
రాతి తవవకాం పూరిి క గా, మరో 286.44 లక్షల క్యయబిక మీటరల తవవకాం పనులు జరగాల్సివాందని
అధికరులు చెప్పారు.
33,523 క్యయబిక మీటరల వరక్ట సిాల్ వే, సిు ల్సలాం గ్ బేసిన్ కాంక్రీట్ పనులు జరగాా , డయాఫ్రమ
వ్ల్ నిరాాణాం 84.6 మీటరుల పూరి యియాందని అధికరులు ముఖయమాంత్రి దృషిు కి తెచాేరు. సిాల్వే, సిుల్సలాంగ్
బేసిన్, సిాల్ చానల్క్ట సాంబాంధిాంచి మొతిాం 34.04 లక్షల క్యయబిక మీటరల వరక్ట కాంక్రీట్ పనులు చేపట్టుల్సి
వాండగా, ఇపాటివరక్ట 4.68 లక్షల క్యయబిక మీటరల మేర కాంక్రీట్ పనులు జరిగాయని వెలలడిాంచారు. బాచిాంగ్
ప్పలాంట్, క్యల్సాంగ్ ప్పలాంటుల తవరలో పూరిిసాథయిలో అాందుబాటులోకి రానునాియని, అనాంతరాం కాంక్రీట్
పనులు మరిాంత వేగాం పుాంజుక్టాంట్టయని చెప్పారు. వ్రానికి 3 లక్షల క్యయబిక మీటరల చొపాన ఏప్రిల్ నాటికి
తవవకాంలో కీలక భాగాం పనులు పూరిిచేసాిమని ముఖయమాంత్రికి త్రివేణి సాంసథ ప్రతినిధులు తెల్సప్పరు.
పుణెలో ఏరాాటు చేసిన పోలవరాం ప్రాజెక్టు ‘త్రీడీ మోడల్’ను ఈనెల 12 తరావత ముఖయమాంత్రి
తిలకిాంచనునాిరు. అలాగే పోలవరాం ప్రాజెక్టు నిరాాణ ప్రాాంతాంలో సిదిాం చేసిన మోడల్ గేట్ను గడురీతో కల్ససి
ముఖయమాంత్రి పరిశీల్సాంచనునాిరు. గడురీ పరయటనలోనే కాంక్రీట్ పనులోల కొాంత భాగానిి సబ్ కాంట్రాకుర్క్ట
అపాగిాంచడాంపై నిరణయాం తీసుకోనునాిరు.
సమీక్షలో జలవనరుల శాఖ మాంత్రి దేవినేని ఉమామహేశవరరావ, జలవనరుల శాఖ ముఖయ కరయదరిి
శశభూష్ణ్ క్టమార్, ముఖయమాంత్రి కరయదరిి గిరిజా శాంకర్, ఈఎన్సీ వెాంకటేశవరావ, ట్రాన్ిట్రాయ్, త్రివేణి
సాంసథల ప్రతినిధులు ప్పల్గానాిరు.

