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అమరావతి, ఫిబ్రవరి 5 : రాష్ట్రం లో జల సంరక్షణ, సమరధ నీటి నిరవహణ కోసం మరోసారి
ఉద్యమ స్ఫూరిి తో పనిచేయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులకు
నిర్దేశంచారు. ఈనెల 12 నంచి జూన్ 7 వరకు 116 రోజుల పాటు ‘జల సంరక్షణ ఉద్యమ స్ఫూరిి రండో ద్శ’ పేరుతో పనలు చేపట్టా ల ని స్ఫచించారు. ఏదైనా ప్రాధన్య ప్రాజెకుా ప్రారంభంచడం ద్వవరా
ఈ కారయక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టా ల ని నిరణ యంచిన్ ముఖ్యమంత్రి చెరువుల పున్రుద్ధ ర ణ, కాలువల
మరమమతులు, చెక డ్యంల నిరామణం, పంటకుంటల తవవకం వంటి పనలు పెద్ే ఎతుి న్ తలపెట్టా ల ని
చెపాారు. గతేడ్ది ఇదే సమయంలో చేపటిా న్ మొద్టి ద్శ పనల ఫలితాలన, ప్రజలకు చేకూరిన్
ప్రయజనాలన విశ్లే షంచాలని సోమవారం సచివాలయంలో జరిగిన్ పోలవరం, ప్రాధాన్య ప్రాజెకుా ల
సమీక్షలో అనాారు.
రాష్ట్రం లో మొతిం 16 వేల గ్రామాలోే వాటర్ ఆడిటింగ్ తపానిసరిగా జరిగేలా చూడ్లని
ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు స్ఫచించారు. నీటి నిలవలు సమకూరచడమే కాకుండ్, నాణయమైన్ నీటిని
అందించడం ముఖ్యమని చెపాారు. ఒక మీటరు మేర భూగరభ జలాలు పెరిగితే రూ. 250 కోటే విలువైన్
విద్యయత్ ఆద్వ చేయొచచని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. భూగరభ జలాల పెంపు ద్వవరా
2017-18లో రూ. 488 కోటే విలువైన్ విద్యయత్ ఆద్వ చేశామనాారు. ఈ ఏడ్ది 2018 మే నాటికి
12.91 మీటరే మేర భూగరభ జలాలు వుండొచచని చెపాారు.
పురుషోతి ప టాం ఎతిి పో తల పథకంలో ఇంకా కొలికిిరాని పైపులైన, పంపుల బిగింపు పనలు
వేగంగా పూరిి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి జలవన్రుల శాఖ్ అధికారులన ఆదేశంచారు. మారాల,
చెరోే పలిే రిజరావయరుే , పులకురిి ఎతిి పో తల పథకం నిరామణం పూరిి చేసి ఈనెలలోనే
ప్రారంభంచాలని, అలాగే కొండవీటి ప్రాజెకుా న ఏప్రిల్ నాటికి సిద్ధం చేయాలని సాష్ాం చేశారు.
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మొద్టి ద్శకు రూ. 4,617 కోటుే వయయం
‘గోద్వవరి-పెనాా అనసంధాన్ం మొద్టి ద్శ’ ప్రణాళికలన అధికారులు ముఖ్యమంత్రి
ముంద్యంచారు. పటిా సీమ, చింతలపూడి ఎతిి పో తల పథకాల ద్వవరా మొతిం 15,370 కూయసెకుిల
గోద్వవరి నీటిని తరలించవచచని చెపాారు. 1,370 కూయసెకుిల జలాలు వృధాగా పోయనా 7 వేల
కూయసెకుిలన కృష్ణణ డెలాా కు వినియోగించవచచని, మిగిలిన్ 7 వేల కూయసెకుిల నీటిని నాగారుు న్ సాగర్
కుడి కాలువకు ఎతిి పో యొచచని తెలిపారు. గోద్వవరి-పెనాా అనసంధాన్ం మొద్టి ద్శకు మొతిం
1,778 ఎకరాలు సేకరించాలిి వుంటుంద్ని వెలే డించారు. మొద్టి ద్శ కారయరూపం ద్వలచడ్నికి రూ.
4,617 కోటుే వయయం కానంద్ని అంచనా వేశారు. అలాగే మొతిం 5 ద్శలోే చేపట్టాల ని భావిస్తి న్ా
‘గోద్వవరి-పెనాా’ అనసంధానానికి రూ. 83,565 కోటుే ఖ్రుచ చేయాలిి వుంటుంద్ని అధికారులు
లెకి తేలాచరు.
ఆకావరంగానికి మరింత ఊతం : ముఖ్యమంత్రి
అధికాద్వయం సముపారిు స్తి న్ా ఆకావరంగానికి మరింత ఊతం ఇవావలని, ఆకావరంగం వలే
తలెతేి కాలుష్ణయనికి అడుు క టా వేసేంద్యకు ఉమమడిగా ‘కాలుష్య నియంత్రణ పాేం ట ’న ఏరాాటు
చేయాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులతో అనాారు. అవసరమైతే ప్రభుతవమే ఈ ఖ్రుచన భరించాలని
స్ఫచించారు.
సమీక్షలో జలవన్రుల శాఖ్ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశవరరావు, జలవన్రుల శాఖ్ ముఖ్య కారయద్రిి
శశభూష్ణ్ కుమార్, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయద్రిి సాయప్రసాద్, ఈఎన్సీ వెంకటేశవరావు పాల్గొనాారు.

