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PRESS RELEASE

‘క్రాసస్ క్యాపిటల్’ ప్రతినిధులతో ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు
అమరావతి, మే 14: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అమలు చేస్తున్న జలసంరక్షణ చరాలకు, ఆస్ట్రేలియా
సంకేతికత్తో అదన్పు విలువలు జోడంచాలని, అత్ాధిక ప్రయోజన్ం పందేలా ప్రాజెకురను అమలు
చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్ామంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపునిచాారు. ఉభయులం కలసి
జలసంరక్షణ విధానానిన మరంత్ విసుృత్ంగా చేప్డదామని ఆయన్ సూచంచారు.
దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలో అమలు చేస్తున్న ఆస్ట్రేలియా జలసంరక్షణ విధానాలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రచయం
చేయాలన్న ఉదేేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వవనికి లెటర్ ఆఫ్ ఇంటంట్ ప్త్రం రాసిచాన్ ఆస్ట్రేలియన్ సంసథ క్రాసస్
క్యాపిటల్ (crassus) ప్రతినిధులు సోమవారం ముఖ్ామంత్రితో భేటీ అయాారు. క్రాసస్ క్యాపిటల్ సంసథ
చైర్ ప్రసన్ డాకరర్ స్తరేశ్ కుమార్ గంగవరపు, విక్టరరయన్ వాటర్ సప్లై ఇండస్ట్రే అసోసియేషన్ కమరియల్
డైరెకరర్ గంగవరపు సతివక్, రచర్్ చోలేవిక్ (Richard Cholewick), క్రిస్ ఫీల్ (Chris Feil)లు
ముఖ్ామంత్రిని కలసిన్ వారలో ఉనానరు. వచేా వారం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో అవగాహనా ఒప్పందం
కుదురుాక్టవాలని నిశాయంచారు. ఈ సందరభంగా ‘క్రాసస్ వాటర్’ పేరుతో క్రాసస్ క్యాపిటల్ సంసథ ఇచాన్
ప్రజెంటేషన్ ను ముఖ్ామంత్రి ప్రశంసించారు. ఆస్ట్రేలియాలో త్వము చేప్టిరన్ జలసంరక్షణపైన్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో
ప్రసిథతిపై త్వము చేసిన్ అధ్ాయన్ సరంతో సంసథ ఇచాన్ దృశా, శ్రవణ ప్రదరశన్ను ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు వీక్షించారు.
పైలెట్ ప్రాజెకుర త్రహాలో క్రాసస్ క్యాపిటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జలసంరక్షణను ఆస్ట్రేలియా టక్యనలజీతో
ప్రపుషరం చేయాలని క్టరారు. జలసంరక్షణ, ప్రాావరణ ప్రరక్షన్ క్యకుండా మరే రంగాలోై
కలసిప్నిచేయవచోా ప్రశీలించాలని క్టరారు. త్దుప్ర సమావేశంలో ఒక అవగాహన్కు వదాేమని
ముఖ్ామంత్రి అనానరు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు సంఘిక, ఆరిక్యభివృద్ధి సధించేందుకు సహకరంచాలని
చంద్రబాబు పిలుపునిచాారు.
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ఒకక టి.ఎం.సి. నీటితో ప్ండంచే ప్ంటను జలసంరక్షణతో అర టి.ఎం.సితో ప్ండంచవచాని క్రాసస్
క్యాపిటల్ ప్రతినిధులు వివరంచన్పుపడు ముఖ్ామంత్రి సపంద్ధసూు వారని అభిన్ంద్ధంచారు. కరవు నేలగా
గత్ంలో పేరున్న రాయలసీమలో త్వము సూక్షమ సేదా విధాన్ంతో త్కుకవ నీటితో ప్ంటలు ప్ండంచే విధానానిన
విసుృత్ంగా అమలు చేస్తునానమని తెలిపారు. వృధాగా వెళ్లై నీటిని శుద్ధిచేసి తిరగి నేలలో ఇంకిపోయే విధ్ంగా
చేస్తునానమని , ముందస్తు ప్రణాళికతో ఏడాదంత్వ నీరు లభించే సారుర వాటర్ గ్రిడ్ ను అమలు చేస్తున్నట్లై
సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో సారుర వాటర్ గ్రిడ్, జల సంరక్షణ ప్దితులను ఆస్ట్రేలియా ప్రతినిధులకు
ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు వివరంచారు.
ఎండుతున్న ప్ంటలకు ఆధునిక సంకేతికత్ ఆధారంగా నీరచా రక్షించవచాని నిరూపించామని,
కరవును యుదింతో జయంచవచాని చాటిచెపాపమనానరు. టక్యనలజీ సయంతో త్వము భూగరభ
జలమట్టరలు, ఉప్రత్ల నీటి మట్టరల ప్రసిథతిని, వాత్వారణ ప్రసిథతిని అంచనా వేస్తునానమని తెలిపారు.
ఇద్ధలా ఉంటే నీటిని వృధా చేయకుండా త్కుకవ వినియోగంతో ఎకుకవ ప్రయోజన్ం పందేలా త్వము
రూపంద్ధంచన్ ప్దితులను క్రాసస్ క్యాపిటల్ ప్రతినిధులు ముఖ్ామంత్రికి వివరంచారు. ప్టిరసీమ నుంచ
వచేా జలాలతో, సమీప్ భవిషాతుులో పోలవరం నుంచ ప్రవహంచనున్న జలాలను సరైన్ రీతిలో
ఉప్యోగించుకుంటే నిరేేశిత్ లక్ష్యానికి మంచ పలాలకు సగునీరంద్ధంచవచాని, ఇంక్య 30% నీటివసతి
లేని భూమకి నీరచా అదన్ంగా సగులోకి తేవచాని వారు క్యససస్ క్యాపిటల్ ప్రతినిధులు సూచంచారు.
దక్షిణ ఆస్ట్రేలియాలో 2006-2010 మధ్ా ‘మలీనియం కరవు’పై ప్రజెంటేషన్లో వివరంచారు. ఆస్ట్రేలియా
చరత్రలో తొలిసరగా ముర్రేన్ద్ధ అతిత్కుకవ నీరు ప్రవహంచందని, దాదాపు ఎండపోయ తీవ్రకరవు
ప్రసిథతి ఏరపడందని, సగునీరు లేక వావసయం దెబ్బ తిన్నదని, జల సంరక్షణతో అట్లవంటి ప్రసిథతిని,
సవాళ్ైను ఆస్ట్రేలియా ఎలా ఎదుర్కందో క్రాసస్ క్యాపిటల్ ప్రతినిధులు వివరంచారు. త్కుకవ నీటిని
ఉప్యోగించ ఎకుకవ ద్ధగుబ్డులు సధించవచానానరు. చత్తురు జిలాై మదన్ప్లిైకి చెంద్ధన్
డాకరర్ స్తరేష్ గంగవరపు కుమారుడు సతివక్ గంగవరపు ప్దేళ్ై క్రిత్ం ఆస్ట్రేలియా వెళ్లైరు. క్రాసస్ క్యాపిటల్
ను సథపించ జల సంరక్షణపై పౌరులోై అవగాహన్ తీస్తకొచాారు. త్న్ సంత్ జిలాైను కరవు ప్రసిథతుల
నుంచ బ్యటికి తీస్తకొచా ససాశ్యామలం చేస్తున్న ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వ విధానాలకు
మదేతుప్లుకుత్త ఆస్ట్రేలియా నుంచ సహక్యరం అంద్ధస్తునానరు.
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ఆయన్ తిరుప్తి సమీప్ంలోని కమాప్లిై గ్రామంలో కొందరు రైతులను ఎంపిక చేసి వారు వావసయంలో
అధిక్టత్పతిు సధించడానికి చేయూత్నివావలని నిశాయంచారు.
భవిషాతుులో కూడా సహక్యరం అంద్ధంచండ
ఆస్ట్రేలియన్ కంప్నీకి ముఖ్ామంత్రి విజఞపిు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్ాకంగా నిరాస్తున్న పోలవరం ప్రాజెకురకు జెట్ గ్రౌటింగ్ లో సహక్యరం ఇప్పడు
అంద్ధంచన్టేై భవిషాతుులో నిరాంచే ప్రాజెకురలకు సంకేతిక సహక్యరం అంద్ధంచాలని ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం త్న్తో భేటీ అయన్ ఆస్ట్రేలియాకు చెంద్ధన్ కెలైర్ సంసథ ప్రతినిధులకు
సూచంచారు. రాజధాని అమరావతి నిరాాణంలో సహకరంచేందుకు సీఆరీ్ఏతో సంప్రద్ధంచ సమన్వయం
చేస్తక్టవాలని క్టరారు.
పోలవరం, రాజధాని నిరాాణాలోై ప్రప్ంచంలోనే అతుాత్ుమ ప్దితులను తీస్తకువచా ప్రవేశప్డత్వమని
కెలైర్ ఏసియా ప్సిఫిక్ కంప్నీ ప్రతినిధులు గ్రూప్ ఫైనాన్స డైరెకరర్ క్రిస్ వీవర్ (Chris Weaver), డైరెకరర్ వై.
హరకృషణ, బిజినెస్ డెవలప్మండ్ డ.జి.ఎం వేలూర వి.ఎస్. రామదాస్ త్ద్ధత్రులు ముఖ్ామంత్రికి
వివరంచారు. భూగరభ ఇంజనీరంగ్ సమసాలకు సంకేతిక ప్రష్ఠకరాలను సూచంచే సంసథగా త్మ
సంసథకు ఒకటిన్నర శత్వబాేలకు పైగా చరత్ర ఉందని వారు వివరంచారు. ప్రప్ంచ వాాప్ుంగా 6 ఖ్ండాలోై
40 దేశ్యలోై సంసథకు క్యప్ద్ధవేల ఉదోాగులు ప్నిచేస్తునానరని, పునాదుల నుంచ క్యంక్రీట్ ప్నులతో చేప్టేర
భారీ నిరాాణాలకు సంకేతిక సహక్యరం అంద్ధంచే కెలైర్ ఏసియా ప్సిఫిక్, క్యంక్రీట్ ప్నుల ప్టిష్ఠరనికి
త్గిన్ కంప్రెషన్ ప్నులలో (పోస్ర టన్ిన్ సిసరమ్సస) ఎంతో అనుభవం, నైపుణాం గడంచందని వారు తెలిపారు.
సి.ఆర్.డ.ఎ.తో భేటీ అయ వివరంగా మాట్టైడ త్గిన్ ప్రణాళికతో రావాలని సీఎం వారని క్టరారు.
సమావేశంలో ముఖ్ామంత్రి ముఖ్ాక్యరాదరశ జి. సయ ప్రసద్ త్ద్ధత్రులుపాల్గొనానరు.

