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అమరావతి, ఫిబ్రవరి 5 : జలవనరులతో రాష్ట్రా న్ని ససయశ్యయమలం చేసందుకు సంకల్పంచిన
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబునాయుడు అరుదైన ఘనతను సాధంచారు. ఆంధ్రప్రదేశ జీవనాడి
అయిన పోలవరం ప్రాజెకుర ను పూరిి చే సందుకు న్నరంతరం శ్రమిస్తి ని ముఖ్యమంత్రి 50వ సారి వరుువల్
రివ్యయ న్నరవహంచారు. సోమవారం సచివాలయంలోన్న తన కారాయలయంలో పోలవరం సహా ప్రాధానయ
ప్రాజెకుర ల పనులు ఎంతవరకు వచాుయో అధకారులను అడిగి తెలుస్తకునాిరు.
ఇపపటివరకు పోలవరం ప్రాజెకుర 53 శ్యతం పూరి యియందన్న, కుడి ప్రధాన కాలువ 91%, ఎడమ
ప్రధాన కాలువ 60% న్నరాాణం పూరిి చేసినట్టర అధకారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. హెడ్ వర్క్స్
39% పూరిి కా గా, డయాఫ్రమ్ వాల్ న్నరాాణం 66% అయియందన్న తెల్పారు. 71% వరకు సిపల్ వే, సిపల్
చానల్ తవవకం పనులు, 14% మేర కాంక్రీట్ న్నరాాణం చేపట్ర డం జరిగిందన్న వెలల డించారు. రేడియల్
గేట్ల ఫ్యయబ్రికేషన్ 58% పూరి యియందన్న చెపాపరు. అలాగే 82 వేల క్యయబిక్ మీట్రల వరకు ఎర్క్ి వర్క్స
తవవకం పనులు, 5,314 క్యయబిక్ మీట్రల వరకు సిపల్ వే, సిర ల్లం గ్ బేసిన్ కాంక్రీట్ పనులు, 18.8 మీట్రల
మేర డయాఫ్రమ్ వాల్ న్నరాాణం ఈ వారం రోజులోల చేపటిర న ట్టర ముఖ్యమంత్రికి తెల్పారు.
పోలవరం ప్రాజెకుర న్నరాాణం కోసం మొతిం రూ. 12,915.38 కోట్టల ఖ్రుు చేయగా, ఇందులో
జాతీయ ప్రాజెకుర గా ప్రకటించిన తరావత ఖ్రుు చేసిన మొతిం రూ. 7,779.52 కోట్టల గా చేసినట్టర
అధకారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టర కి తెచాురు. ఈ మొతిం లో గతేడాది డిసంబర్క్ 31 వరకు కేంద్రం
రాష్ట్రా న్న కి రూ. 4,329.06 కోట్టల ఇచిుం దన్న చెపాపరు.
వరద మళ్లం పునకు సంబంధంచి సిపల్ వే, సిపల్ చానల్, అప్రోచ్ చానల్, పైలెట్ చానల్,
రేడియల్ గేట్ల ఏరాపట్ట, డయాఫ్రమ్ వాల్ తదితర పనులకు రూ. 4,375.73 కోట్టల వయయం కానుందన్న
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అధకారులు అంచనా వేశ్యరు. 2019 కలాల పనులు పూరిి చేయాలని లక్ష్యంతో ఇపపటికే రూ.
1,531.53 కోట్టల ఖ్రుు చేయగా, మరో రూ. 2,844.20 కోట్టల అవసరం వందన్న ముఖ్యమంత్రికి
చెపాపరు.
ముఖ్యమంత్రికి అభినందనలు
పోలవరం ప్రాజెకుర సాధనే ధ్యయయంగా మూడునిరేళ్ల నుంచి అహోరాత్రులు అంకితభావంతో
పన్నచేస్తి నాిరంటూ ముఖ్యమంత్రిన్న ఈ సందరభం గా మంత్రి దేవినేన్న ఉమామహేశ్వరరావ, జలవనరుల
శ్యఖ్ అధకారులు అభినందించారు. గతంలో ఏ పాలకుడు చేయన్న విధంగా ప్రతి సోమవారం
పోలవరం న్నరాాణం పురోగతిన్న పరిశీల్స్తి , పనులను పరయవేక్షిస్తి , యంత్రంగాన్ని న్నరేే శి స్తి
ప్రాజెకుర పై తన చితి శు దిి న్న ముఖ్యమంత్రి చాట్టకునాిరన్న కొన్నయాడారు.
సమీక్ష్లో జలవనరుల శ్యఖ్ మంత్రి దేవినేన్న ఉమామహేశ్వరరావ, జలవనరుల శ్యఖ్ ముఖ్య కారయదరిి
శ్శిభూషణ్ కుమార్క్, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయదరిి సాయిప్రసాద్, ఈఎన్సీ వెంకటేశ్వరావ, న్నరాాణ
సంసథల ప్రతిన్నధులు పాల్గొనాిరు.

