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PRESS RELEASE

ప్రణాళికాబద్ధంగా జలసంరక్షణ,త్వరలో క్షేత్రస్థాయి పరయటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులు 53.12% పూర్తి
పోలవరం 59 వ వర్చువల్ సమీక్ష
ప్రాధానయతా ప్రాజెక్టులు సకాలంలో పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశం
అమరావతి, మే 7: జల సంరక్షణ చరయలను పటిష్ుంగా చేపట్టులని, వరాాలతో వచేు నీర్చ
భూమిలోకి ఇంకిపోయే విధంగా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు
ఆదేశంచార్చ. సోమవారం త్న ఛంబర్ పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల నిరాాణ పనులపై 59వ
వర్చువల్ సమీక్ష నిరవహంచార్చ. జల సంరక్షణ చరయలను పర్తశీలంచడానికి త్వరలో క్షేత్రస్థాయి
పరయటనలక్ట వస్థినని ముఖ్యమంత్రి చెప్పార్చ. ఎంతో కీలకమైన సమయమని, ప్రాజెక్టు నిర్ణీత్
వయవధిలోపూర్తి చేయడానికి ఉద్యమస్ఫూర్తితో పనిచేయాలని ఆయన కోరార్చ.
పోలవరం పనులు 53.12% పూర్తి
పోలవరం ప్రాజెక్టు నిరాాణ పనుల పురోగతిని చీఫ్ ఇంజనీర్ రమేష్ బాబు కారయక్షేత్రం నుంచి లైవ్
ద్వవరా ముఖ్యమంత్రికి వివర్తంచార్చ. పోలవరం హెడ్ వర్స్, క్టడి, ఎడమ ప్రధాన కాలవల పనులు
53.12% పూరియినట్లు చీఫ్ ఇంజనీర్ రమేష్ బాబు వివర్తంచార్చ. కొద్ది నెలలోు గ్రావిటీ ద్వవరా
నీటి సరఫరా చేయాలనన లక్ష్యయనిన నెరవేర్చస్థిమని అనానర్చ. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సాంద్దస్ఫి
రోజుక్ట 1% పని పూరియినా నిరాాణం సకాలంలో, నిర్ణీత్ వయవధిలో పూరివుతంద్నానర్చ.
చేపటిున పనులనీన వేగంగా ముగంచాలని, కాలవయవధి మించరాద్ని ఆదేశంచార్చ. పోలవరం
ప్రాజెక్టు, ఇత్ర ప్రాధానయ ప్రాజెక్టుల నిరాాణ పురోగతి వివరాలను ఆన్ లైన్ లో ఉంచాలని, ఎట్లవంటి
పొరప్పటుక్ట, అవకత్వకలక్ట తావివవరాద్ని కోరార్చ. రానుననద్ద వరాాకాలం కావడంతో నిరాాణ
పనులు మంద్గంచక్టండా ముందే ప్రణాళికాబద్ధంగా ఏరాాట్ల చేసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి
చెప్పార్చ.
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ప్రాధానయతా ప్రాజెక్టుల నిరాాణ పురోగతిని సమీక్షంచిన సీఎం
ప్రాధానయతా ప్రాజెక్టుల నిరాాణానిన సమీక్షస్ఫి జూన్ లో ప్రారంభంచాలిన ప్రాజెక్టులు ఏఏ ద్శలోు
ఉనానయో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్తశీలంచార్చ. వరాాకాలం రాకముందే జలసంరక్షణ చరయలు
తీసుకోవడం గత్ంలో సత్ూలతాలనిచిుంద్ని, కోస్థి జిల్లులలో కంటే రాయలసీమలో భూగరభ
జలమట్టులు పెర్తగన అంశానిన గమనంలోకి తీసుకోవాలని అనానర్చ. శ్రీకాక్టళం, వై.ఎస్.ఆర్
కడప, కర్ననలు, ప్రకాశం, పొటిుశ్రీరాములు నెల్లుర్చ, చిత్తిర్చ, అనంత్పురం జిల్లులలో
ప్రాజెక్టుల తాజా స్థాతిని వీడియో కానూరెన్ి ద్వవరా తెలుసుక్టనానర్చ. ప్రకాశం జిల్లులో గండుకమా
ప్రాజెక్టు నిరాాణం ఏ స్థాయిలో ఉంద్ని ప్రశనంచార్చ. పనులు వేగంగా చేయాలని, కాయలండర్ లో
ప్రకటించినట్లు జూన్ లోగా కొనిన ప్రాజెక్టులను ప్రారంభద్విమని చెబుత్త ప్రకాశం జిల్లులో
గండుకమా ప్రాజెక్టు ఎంత్వరక్ట వచిుంద్ని ప్రశనంచార్చ. పనులు వేగంగా పూర్తిచేయాలని
ఆదేశంచార్చ. పనులు చేయని కాంట్రాకురును తొలగంచడానికి వెనుకాడబోమని హెచుర్తంచార్చ.
వచేు వారానికి ఒక ప్రాజెక్టు స్థద్ధం చేయాలని కోరార్చ. ఇపాటినుంచే పనులు వేగంగా చేపడితే ఒక
వయవస్థయ సీజను నష్ుపోక్టండా రైతలు ప్రాజెక్టుల ద్వవరా ప్రయోజనం పొంద్గలుగతారని
అనానర్చ.
పోలవరం ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతి వివరాలు
మొత్ిం పోలవరం ప్రాజెక్టు స్థాల్ ఛనెల్ , స్థాల్ వే, పైలట్ ఛనెల్, లఫ్ు ఫ్ుంక్, అప్రోచ్ ఛనెల్
ద్వవరా ఆద్దవారం నాటికి 72.76% పనులు పూరియాయయి. స్థాల్ వే, స్థులుంగ్ బేస్థన్, స్థాల్ ఛనెల్
పనులు 21.04% పూరియాయయి.డయాఫ్రం వాల్ నిరాాణం 88.95 %గా నమోదంద్ద. స్థాల్
ఛనెల్ విభాగం త్రవవకం పనుల లక్షయం 649.59 లక్షల క్యయ.మీ కాగా, 506.04 లక్షల క్యయ.మీ
మేరక్ట పనులు పూర్తిచేశార్చ. స్థాల్ వే లక్షయం 161 లక్షల క్యయ.మీ కాగా 161 లక్షల క్యయ.మీ
పూరియియంద్ద. నవయుగ సంసా (ఎ) పనుల లక్షయం మొత్ిం 984.59 లక్షల క్యయ.మీ కాగా
ఆద్దవారంనాటికి 782.21 లక్షల క్యయమీ పనులు పూర్తిచేస్థంద్ద. ట్రాన్ి ట్రాయ్ పనుల లక్షయం 131
లక్షల క్యయ.మీ కాగా 29.52 లక్షల క్యయమీ మేర పూరియాయయి.
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నవయుగ, ట్రాన్ి ట్రాయ్లు పూర్తిచేయాలిన పనుల లక్షయం 1115.59 లక్షల క్యయ.మీ కాగా 811.73
లక్షల క్యయమీ పనులు పూరియాయయి. రేడియల్ గేటుకోసం ఉక్టస సేకరణ లక్షయం 18000 టనునలు
కాగా, 10800 లక్ష్యయనిన స్థధించార్చ. డయాఫ్రం వాల్ కోసం మటిులో ట్రంచింగ్ పనుల లక్షయం
65,130 చ.మీ కాగా, 54,202 చ.మేర పూరియాయయి. సమీక్ష్యసమావేశంలో జలవనర్చల శాఖ్
మంత్రి దేవినేని ఉమామహేశవరరావు, ఉననతాధికార్చలు ప్పల్గొనానర్చ.

