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అమరావతి, ఏప్రిల్ 2: పోలవరం ప్రాజెక్టు నిరాాణం నంచి సంబంధిత ఆర్ధి క కారయకలాపాల
నిరవహణ వరక్ట ప్రతి విషయంలోనూ మర్ధంత అప్రమతతం గా వండాలని ముఖ్యమంత్రి నారా
చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులక్ట సూచించారు. ఎకకడా చిన్న పొరపాటుక్ట కూడా తావ
లేక్టండా, ఎవరూ వేలెతిత చూపక్టండా ప్రాజెక్టు నిరాాణం పూర్ధత చేయాల్సిన్ బాధ్యత అధికారులుదేన్ని
సపషుం చేశారు. సోమవారం సచివాలయంలోని తన్ కారాయలయంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు సహా ఇతర
ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టు ల పురోగతిపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిరవహంచారు. ఈ నెలాఖ్రు నంచి మొదలుపెట్టు
స్పపల్ చాన్ల్ నిరాాణం పనల కోసం ముందుగానే అనిన ఏరాపటుు చేసుకోవాలని చెపాపరు.
డయాఫ్రమ్ వాల్, జెట్ గ్రంటంగ్ పనలు లక్ష్యయనికి మంచి వేగంగా పూరతవతునానయని
ముఖ్యమంత్రికి వివర్ధంచిన్ అధికారులు గడిచిన్ వారం రోజులోు 4 లక్షల 20 వేల కూయబిక్ మీటరు మేర
మటు త వవకం పనలు చేపటు గా , 26 వేల కూయబిక్ మీటరు మేర స్పపల్ వే, స్పు ల్సుం గ్ బేస్పన్ కాంక్రీట్ పనలు
పూరత యాయయని, డయాఫ్రమ్ వాల్ 36.8 మీటరు వరక్ట నిరాాణం జర్ధగందని వెలు డించారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టు లో మొతతం మీద 1115.59 లక్షల కూయబిక్ మీటరు క్ట గాన ఇపపటవరక్ట
791.17 లక్షల కూయబిక్ మీటరుు మేర తవవకం పనలు పూరత యాయయి. స్పపల్ వే, స్పు ల్సుం గ్ బేస్పన్ క్ట
సంబంధించి 16.39 లక్షల కూయబిక్ మీటరు వరక్ట కాంక్రీట్ పనలు చేపట్టు ల్సి వండగా ఇపపటకి 4.65
లక్షల కూయబిక్ మీటరు మేర పనలు పూరత యాయయి. 1,427 మీటరుు పొడవైన్ డయాఫ్రమ్ వాల్ క్ట గాన
1,095.2 మీటరు వరక్ట నిరాాణం పూరత యియంది.
పోలవరం ప్రాజెక్టు నిరాాణంలో భాగంగా 1,66,213.71 ఎకరాలు భూసేకరణ చేపట్టు ల్సి
వండగా ఇపపటవరక్ట రూ. 5,653.29 కోటుు చెల్సుం చి 1,10,003.02 ఎకరాలు సేకరణ పూర్ధత
చేశామని అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టు కి తెచాారు. ఇంకా 56,210.69 ఎకరాల భూసేకరణ
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జరపాల్సి వందని, ఇందుక్ట రూ. 6,370.92 కోటుు అవసరమవతాయని చెపాపరు. అలాగే పర్ధహారం,
పున్రావాసం పాయకేజీ కోసం ఇపపటవరక్ట ఖ్రుా చేస్పన్ రూ. 212.55 కోటుు కాగా, అదన్ంగా మరో
రూ. 20,814.86 కోటుు ఖ్రుా చేయాల్సి వందని తెల్సపారు.
2018 ఫిబ్రవర్ధ వరక్ట పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం రూ. 13,201.62 కోటుు ఖ్రుా చేయగా,
జాతీయ ప్రాజెక్టు గా ప్రకటంచిన్ అన్ంతరం రూ. 8,065.75 కోటుు ఖ్రుా పెటు న్ టుు అధికారులు ఈ
సందరభం గా ముఖ్యమంత్రికి తెల్సపారు. ఇందులో రూ. 5,342.26 కోటుు కేంద్రం ఇచిాం దని, మరో రూ.
2,723.49 కోటుు ఇవావల్సివందని చెపాపరు.
జూన్ లో మర్ధనిన ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టు ల ప్రారంభం
ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టు లోు ప్రసుత తం పూరత యిన్ వాటని జూన్ నెలలో ప్రారంభిద్దా మ ని అధికారులక్ట
ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. పటుు ద లతో, మర్ధంత శ్రది పెటు ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టు ల లో మగల్సన్ వాటని
పూర్ధత చేయాలని నిర్దా శంచారు. ప్రసుతతం రాష్ట్రంలో 13.6% వరషపాతం తక్టకవగా న్మోదవతోందని,
సరాసర్ధ 11.8 మీటరు వరక్ట భూగరభ జలాలు వనానయని వీటని పర్ధగణన్లోకి తీసుక్టని నీట నిరవహణ
కారయక్రమాలు చేపట్టులని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. 116 రోజుల ‘జల సంరక్షణ ఉదయమ సూూర్ధత ’ లో
ఇపపటకే 50 రోజులు పూరత యి న్ందున్ లక్షయంలో మగల్సన్ పనలు వేగవంతం చేయాలనానరు. 15
మీటరు కనాన దిగువక్ట భూగరభ జలాలు వన్న 268 మండలాలపై ప్రధాన్ంగా దృష్టు పెటు పంటక్టంటల
నిరాాణం, ఇతర నీట సంరక్షణ చరయలు తీసుకోవాలని అధికారులక్ట ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు.
సమీక్షలో జలవన్రుల శాఖ్ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావ, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయదర్ధి జి.
సాయిప్రసాద్, జలవన్రుల శాఖ్ ముఖ్య కారయదర్ధి శ్శభూషణ్ క్టమార్, ఆర్ధిక శాఖ్ కారయదర్ధి రవిచంద్ర,
ఈఎన్సీ వెంకట్టశ్వరావ, నిరాాణ సంసథల ప్రతినిధులు పాల్గొనానరు.

