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అమరావతి, ఏప్రిల్ 9 : వేలకోట్ల రూపాయల వయయంతో నిర్మిస్తు న్న పోలవరం ప్రాజెక్టు పై
నిరంతర నిఘా అవసరమని, ప్రాజెక్టు పర్మసరప్రాంతాల్లల భద్రత కట్టు ది ట్ుం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి
నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధికారులను ఆదేశంచారు. మొతుం 10 కెమేరాలతో పోలవరం ప్రాజెక్టు
పనులను పరయవేక్షిస్తు నానమని అధికారులు వివర్మంచగా, పనుల పరయవేక్షణతో పాట్ట భద్రతక్ట
ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచంచారు. ఫైబర్ నెట తో పోలవరం ప్రాజెక్టు పర్మధిల్లని పునారావ్వస
కాలనీలను అనుసంధాన్ం చేయాలని చెపాారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు ల్ల ముఖ్య భాగమైన్ డయాఫ్రమ్
వ్వల్, జెట గ్రంటంగ్ నిరాిణానిన ఈ వేసవి అయ్యయల్లగా పూర్ము చేయాలని ముఖ్యమంత్రి జలవన్రుల
శాఖ్ అధికారులక్ట నిర్దే శంచారు. పోలవరం సహా ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టు ల పై సోమవ్వరం
సచవ్వలయంల్లని తన్ కారాయలయంల్ల సమీక్ష జర్మపిన్ ముఖ్యమంత్రి పనుల పురోగతిపై వరుువల్
ఇన స్పాక్షన తో సహా అధికారులతో వీడియో కాన్ఫరెన్ నిరాహంచారు.
ఇపాటవరక్ట 52.10% పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్ము కా గా, క్టడి ప్రధాన్ కాలువ 89.10%, ఎడమ
ప్రధాన్ కాలువ 58.30% పనులు పూరు యి న్ట్టు అధికారులు ముఖ్యమంత్రి దృష్టు కి తెచాురు. 71.10%
మేర స్పాల్ వే, స్పాల్ చాన్ల్ తవాకం పనులు, 13.80% వరక్ట స్పాల్ వే, స్పాల్ చాన్ల్ కాంక్రీట పనులు,
79.40% డయాఫ్రమ్ వ్వల్ నిరాిణం, జెట గ్రంటంగ్ 58.06%, ర్దడియల్ గేట్ల ఫ్యయబ్రికేషన 58%
పూరు యిన్ట్టు తెలిపారు.
గత వ్వరం రోజుల్లల 1.93 లక్షల క్యయబిక్ మీట్రల మేర తవాకం పనులు చేపట్ు గా , 21 వేల
క్యయబిక్ మీట్రల మేర స్పాల్ వే, స్పు లిలం గ్ బేస్పన కాంక్రీట పనులు పూరు యాయయని, డయాఫ్రమ్ వ్వల్ 38.4
మీట్రల వరక్ట నిరాిణం జర్మగందని ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వెలల డించారు.
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పోలవరం ప్రాజెక్టు ల్ల మొతుం మీద 1,115.59 లక్షల క్యయబిక్ మీట్రల క్ట గాను ఇపాటవరక్ట
793.10 లక్షల క్యయబిక్ మీట్రుల మేర తవాకం పనులు పూరు యాయయి. స్పాల్ వే, స్పు లిలం గ్ బేస్పన క్ట
సంబంధించ 16.39 లక్షల క్యయబిక్ మీట్రల వరక్ట కాంక్రీట పనులు చేపట్టు లి్ వండగా ఇపాటకి 4.86
లక్షల క్యయబిక్ మీట్రల మేర పనులు పూరు యాయయి. 1,427 మీట్రుల పొడవైన్ డయాఫ్రమ్ వ్వల్ క్ట గాను
1,133.6 మీట్రల వరక్ట నిరాిణం పూరు యియంది. ర్దడియల్ ఫ్యయబ్రికేషన 18 వేల మెట్రిక్ ట్నునలక్ట
10,450 మెట్రిక్ ట్నునల వరక్ట పనులు పూరు యాయయి.
పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం ఇపాటవరక్ట మొతుం రూ. 13,364.98 కోట్టల ఖ్రుు చేయగా,
జాతీయ ప్రాజెక్టు గా ప్రకటంచన్ అన్ంతరం రూ. 8,229.11 కోట్టల ఖ్రుు పెటు న్ ట్టు అధికారులు ఈ
సందరభం గా ముఖ్యమంత్రికి తెలిపారు. ఇందుల్ల రూ. 5,342.26 కోట్టల కేంద్రం ఇచుం దని, మరో రూ.
2,886.85 కోట్టల కేంద్రం నుంచ రావ్వలి్వందని చెపాారు.
ప్రభుతాం చేపటు న్ 53 ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టు ల ల్ల ఇపాటకే 8 ప్రాజెక్టు లు ప్రారంభం కాగా, పెదపాలం,
చన్సాన్, పులికనుమ ఎతిు పో తల పథాకాలు, ఓక్ ట్నెనల్, గోరకలుల బాయలని్ంగ్ ర్మజరాాయర్ నిరాిణం
పూర్ము చేస్తక్టని ప్రారంభానికి స్పదధం గా వనానయని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి చెపాారు.
సమీక్షల్ల జలవన్రుల శాఖ్ మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశ్ారరావ, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయదర్మి జి.
సాయిప్రసాద్, జలవన్రుల శాఖ్ ముఖ్య కారయదర్మి శ్శభూషణ్ క్టమార్, ఈఎనసీ వెంకటేశ్ారావ, నిరాిణ
సంసథల ప్రతినిధులు పాల్గొనానరు.

